


 
 

  

مة هي للكّتاب، وال تعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز تفسير
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 ترجامت

(2) 

 : Claude Gilliotنبذة تعريفية بكلود جيليو 

(، مستشرق فرنسي وأحد اآلباء الدومنيكان، وهو ...-1491كلود جيليو )

مارسايليا  -أستاذ الدراساا  الرربياو واالساةميو ا جامراو أكا  أون بروفاان 

 .م2002وحتى تقاعده ا عام  م1494بفرنسا منذ عام 

( من جامرو السوربون م1492حصل على دكتوراه الدولو ا سبتمرب عام ) 

Paris-111، أوجه المخياا  االساةمي العمراي مان »: وكانت أطروحته برنوان

 ، والتي أشرف عليه فيها أستاذه محمد أركون.«خة  تفسير الطربي

وقااد عماال باحيف ااا ا مرهااد البحااات والدراسااا  حااو  الرااال  الرربااي 

ا لراااددن مااان المعاااة  (، ومشااارف ا ومحااار  IREMAMواالساااةمي )   البحيفياااو ر 

من الكتابا   كبير   وعدد   غزير   أنتاج  (، وله Arabicaصو كمعلو أرابيكا )المتخص  

حااو  تاااريق القاارتن والتفسااير، وأشاارف علااى الرديااد ماان الرسااا ل الكاديميااو 

 .والعما  الرلميو

 من أهم كتبه: 

"Exégèse ،langue et théologie en islam: L’exégèse coranique 

de Tabari" ,1990. 

 .القرتن للطربيالتفسير واللغو والةهو  ا االسةم، تفسير 
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 ترجامت

(3) 

مقدمة
(1)

 : 

لذا فقاد  ؛ل تفسير الطربي أحد أه  التفاسير ا تاريق التفسير االسةمييميف  

حظي هذا التفسير باهتمام كبير من الدارساين الغاربيين، وحظاي بااحبه ونتاجاه 

ع الماداخل المتنوع باهتمام كبير كذلك، واالهتمام بتفساير الطاربي اهتماام متناو  

بسبب اليفراء الكبير لهذا التفسير والرةقو التي يرقدها  ؛والمساحا والمقاربا  

التااي يرقاادها و السااابقو والةحقااو، وكااذلك الرةقااو يبغيااره ماان الكتااب التفسااير

 سةميو الخرى.بالحقو  المررفيو اال

 ينصاااب   نوكلااود جيلياااو هاااو أحاااد أهاا  المستشااارقين المرابااارين الاااذي

ااشتغاله  على تاريق التفسير وخصوب    رة، ولاه اهتماام خاا   ا ا مراحله المبك 

اهتمااام جيليااو ا دراسااته لتراماال  بااالطربي وتفساايره، وا هااذه الورقااو ينصااب  

وما يسرده الطربي من أخبار تاريخيو وقصص  الطربي مع برض القصص القرتين

ماان خااة  -أساارا يلي أاناااء تفساايره آليااا  القصااص ا القاارتن، حياا  يحاااو  

اف   -من تفسير الطاربيمواضع  وتحليل اةا ل الطاربي ب او هاذا السارد مان ق  ل ا  ع  ه 

 وطبيرو وظيفته ومررفو أغراضه ا سياق الرمل التفسيري عند الطربي.

                                                   

الرتجمااو، مساا ولو قساا   الااواردة ا نااص  قااام بكتابااو المقدمااو وكااذا الترريااا بااالعةم والترليقااا   (1)

 .الرتجما  بموقع تفسير
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 ترجامت

(9) 

ا د الطاربي لماادة هاذا القصاص القادي ، يساترين ر  ومن أجل فه  أسباب س 

 ر وريكااورمفيستحضاار نقاشااا  جاااد ؛ماان المنهعيااا  الحدييفااو جيليااو برااددن 

وشرتاوس حو  البنيو والداللو، والنقاشا  حو  دور النصو  الدينيو ا بانع 

 أسطورة خة ، ويستريد النقاشا  حو  دور المخيا  ا حياة الم منين.

القضاايا  أحادىل خباار التاريخياو ا التفساير يميف ايا  والاتوظيا الرو أن  

هاذه الورقاو ، وعاام   الشا كو ا الدرس الرربي واالسةمي لقضايا التفسير بشكلن 

ل مقاربو من أبرز المقاربا  الغربياو لمرالعاو تلكا  القضايو ا التفساير، مماا تميف  

يعرل من المه  أطةع الباحيفين الررب عليها، للوقوف على مةمحها ونتا عهاا 

 وأساساهتا المنهعيو.
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 ترجامت

(5) 

نص املقالة
(1()2()3)

 

ا ميفاال تفسااير قرتني ااا تفسااير   ييكااون ماان التناااقض أن نسااتدع قااد ،بدايااو -1

ناذ عشارا  رفضاها م    تاندحض فكرة متداولو  يك ؛(423/ 310 : الطربي )

                                                   

  للمقالو: يالرنوان البل (1)

«Mythe, récit, histoire du salut dans le commentaire coranique de Tabari».  

ا تفسير الطربي  االسرا يليوتوظيا الخبار » :ن المقالو هذا الرنوان الفرعياعنوألى ضفنا وقد أ

 (.قس  الرتجما ) .ا ا هذه الدراسوا عن اشتغا  الم ل  ، ليكون أكيفر تربير  «ودالالته

أستاذ اللغو الفرنسيو وتداهبا، ور ي  قس  اللغو  ،محمد رجب مندور يأ.د/ سام: مرتج  هذه المادة (2)

 .زهر الشرياالفرنسيو السبق بكليو اللغا  والرتجمو جامرو ال

الدولو والتي كان عنواهنا:  هلو من الفصل الراشر من أطروحتنا لنيل دكتوراهذا البح  نسخو مرد   (3)

Aspects de l’imaginaire islamique commun dans le commentaire d’al- Tabari   أوجه المخيا(

عام  3باري   -العمري ا تفسير الطربي(، والتي ت  أعدادها ا جامرو السوربون العديدة ياالسةم

 ,langue. وهو كذلك فصل ل  نق  بإعادة كتابته ونشره ا كتابنا: 942 -910 :، الصفحا م1491

exégèse et théologie en Islam. L’exégèse coranique de Tabari, Paris, Vrin (Etudes 

musulmanes, XXXII) 1990, 320p. (ياللغو والتفسير والةهو  ا االسةم، تفسير القرتن للطرب .)

 ئ. كما سيعد القار309 -291 :ا ا الصفحا الم ل   اوسنعد مفتاح االختصارا  والمراجع ا هذ

 TRا االختصار . أم  319 -304 :الصفحا ا بالشخصيا  من سلسلو اليفقا  ا الفهرس ا مسرد  

فيرود ألى رق  ترتيب الحادي  ا تفسير الطربي، طبرو شاكر. وانظر ملحوظاتنا على تاريق الطربي ا 

 «Mythe, et histoire chez Tabari, une vision mythique de l’histoire universelle: مقالنا

Récit,» ( ا معلو مرهد يرؤيو أسطوريو للتاريق الرالم ؛لطربيسطورة والتاريق عند ا)السرد، وال

المعموع  وا ،219 -211: ، الصفحا 1443، 21: اآلباء الدومينيكان للدراسا  الشرقيو، الردد

 . 294 -211: ا الصفحا 
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 ترجامت

(2) 

«ريتغي اا شاارق ال» وهااي فكاارة الساانين، أال  
(1)

يراااود  يهااذا الاارأ ومااع ذلااك، فااإن   .

 :  ويرجع ذلك لسببين ؛آلخر الظهور من تنن 

 -يألااى الفضاااء الهيلنساات أضااافو  -ل هااذا الشاارق يميف اا هااو أن   السبببا ال  

 أن تعاد السااطيرا  رب الخصبو لحضارتنا، وأن المعتمرا  ترغابالت   أحدى

حالتهاا الولاى، وترتقاد أهناا لان تارى فيهاا أال الفضال، وماا ا  عليها بنيت  التي 

كماا -واعياو بهنهناا وهاي  (مالتقاد  )سالكته نحاو الاذي  انبيفقت مناه، وكاذا الطرياق

أن تحاتف  بحناين  دون logos من أجل الرقال muthosتركت السطورة  -يقا 

عان  يوالتخلا «فصال والتميياز»االا «دراماا» قبال ألى حقبو ماا يأ ،ألى السطورة

 وحدة الوجود.

سايما  ال ،نفساها (الشارقيو)فيرود ألى براض المعتمراا   السبا الثاينا أم  

نفساها بافو المراقاب  يترطالتي  تلك المعتمرا  ،المعتمع الرربي االسةمي

                                                   

(1)   W.F. Albright, «Islam and the religions of the ancient Orient». JAOS, 60 (1940). 

p. 283- 84 ، االسةم وأديان الشرق القدي ().   

ويحلل «. رالشرق الذي ال يتغي  »ة مفهوم ا بشد  خ الديان أن يرفض  خ الحضارة وم ر  يعب على م ر  )

ا من الشخصيا  التي نعدها ا س  الم ل   القديسين القرتنيو والمسلمو التي ال ترود مباشرة ألى  ري  ا عدد 

جزء ال  واستنتج من هذا أن االسةم من الناحيو الدينيو بردها، وما 291الشرق الدنى القدي ،  

ا وبشكل مباشر ألى ديانا  الشرق القدي ، يدين كيفير   وأنه ال ،المسيحي - ت اليهودياأ من الرتيتعز  

 CCLXXXII .270 -237 :(1994), المعلو اآلسيويو  .(301 
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 ترجامت

(1) 

 و ألهياوباعتبارها وفي و لي  لبولها فحسب، بال كاذلك لمصادر خط اغير الناقد 

على أنه يسرى البةح متكامل لماا  وه خاب  م االسةم نفس  للبشر وللكون. ويقد  

 بالمييفااق جماعاا  ربماا لا  تاا   «قامت بتزييفاه»و« أفسدته» يمكن أن يكون قد

   د عليه.على تدم وأك   أخذه الله الذي 

لا  التاي  تلاك علاى القال   أو ،ورة العماعاا  الدينياواا والحالو هاذه، فاإن  

ا   يهنخاذه  مان الاوعي الساطوري ألاى تااريق تحاو   تراد   ،ار  ينقطع وجودها مبك 

ساو ألاى الشارارا  الم س   ،الوعي التهنملي  ،سااتيو. وهكاذامان الساطورة الم س 

ا  ،ماان الناحيااو الدبيااو ،اليهوديااوا  حاادت ير الااذيمكاان مةحظااو هااذا التغي اا

واحااد.  تنن ا  س والتلمااود ويوحاادهماالخااتةف الااذي يفصاال الكتاااب المقااد  ا

 الكاتب والحاخام مكان كلماو النبا ر ا القدس ا وضع كلموويظهر هذا التغي  
 
؛ ي

تساايطر عليهااا نااربة  يتتناااو  أنبياااء النفااالتااي  نصااو البرااض  كمااا نعااد أن

المدراشااا  ال سايما ظاهر ي. ويكون لهذا المقطع وعي تهنمل(حاخاميو)
(1)

التاي  

(الرقةين والخياليا بين )ا جيد  رابط   ترد  
(2)

. 

ز بين الحقيقو القرتنيو والواقع الررباي االساةمي نا نمي  القرتن، فإن  ا  اأم   -2

ماا  ة وأضافاء الشارعيو علاى معتماعن حدت بين لحظو النباو  الذي  رنربز التطو   يك

                                                   

 .(قس  الرتجما ) .س الرربيالمدراش، هو التفسير اليهودي للكتاب المقد   (1)

(2)  Abecassis, «Le Midrach entre le Mythos et le Logos», Etudes philosophiques, 1984/ 

2, p.189. 
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 ترجامت

(9) 

باساااتخدام كافاااو أدوا  الرلااا  والمررفاااو
(1)

اااوالقه  قاااام الفقهااااءوقاااد  . ا  ص 

رون وعلماء الحدي  بالرمل على المواد القديماو التاي وراهاا محماد أو والمفس  

، من معتمرا  الشرق الدنىوالسن  اقرتضها، ا القرتن أو 
(2)

 عان ذلاك، . وفضة  

فقد قاموا بتوضيح وتفساير الرواياا  أو االشاارا  القرتنياو مان خاة  أخباار أو 

وهذا ما يسمى بالساطير اليهودياو أو  ،وتفصية   ار تطور  أكيف ،قصص ال حصر لها

 (. وربماا ياهني، الفارسيو، ألقالرربيو ،المسيحيو الرربيو ،غير اليهوديو )المسيحيو

والتاي دفراته   ،د الحالي لبرض الباحيفين ا مرالعو مشكلو التاهنايرا  هاذهالرتد  

«عقليو جزيريو»أحيان ا ألى الحدي  عن 
(3)

مان  ،عزيارة زمان محمادلررب شبه ال 

                                                   

(1) M. Arkoun, La pensée arabe )الفكر الرربي(،   Paris, PUF, (Que sais- je ?, 915)1975, 

p.5 sqq., 24sqq/ 19914, éd. Mise à jour, p.7sqq. 26 sqq. 

منتحل من نصو  سابقو، وهي  ترتتب هذه النظرة على رؤيو الكيفير من المستشرقين للقرتن وأنه نص   (2)

عن  -كما يرى كيفير من الباحيفين-يكشا  القرتين وكون النص   لنص  لو رؤيو تتعاهل الطبيرو الخاب  

 .(  الرتجما قس)ا لها. ا عن أن تكون انركاس  و ا عةقته بالكتب السابقو تبرد تمام  أنماط خاب  

داخلو السيدة جاكلين شابي ا جلسو العمريو اآلسيويو المنرقدة نشير، على وجه الخصو ، ألى مه  (3)

 Réflexions sur quelques faits de mentalités»تحت عنوان:  1495ا الخام  عشر من نوفمرب 

en Arabie occidentale an début du VIP"11' siècle», cf. JA, CCLXXIV (1986), p. 473 

راجع المعلو  )تهنمة  ا برض الدال ل على الرقليو ا شبه العزيرة الرربيو ا بدايو القرن السابع،

. ول  تستطع المدرسو االستشراقيو القديمو، التي غالب ا ما 913 ، )1492، 219: سيويو، الردداآل

بة حساسيو تعاه مشاكل  ، أن تظل  كانت تمتلك نابيو اللغا  القديمو، ال سيما الرربيو والسريانيو

ا بنيوي   (عدوى الفكار)و (االقرتاض). وربما يكون ا رفض مرالعو مسهنلو (التهنايرا ) . افرتاض  ا شامة 

= 
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 ترجامت

(4) 

بااد ماان النظاار ألااى ذلااك ا سااياق  د. والجي اا أن الساا ا  لاا  ياات  طرحااه بشااكلن 

«التاهنليا باين الدياان/ االبداع الذي نتج عن التوليا»
(1)

كماا أوضاحه بعاةء  ،

Mircea Eliade ميرسيا ألياد
(2)

.  

ألاى السااطير اليهودياو والمسايحيو  وقد كنا نهنمل أن يلعاهن التفساير القارتين

أقاال   بشااكلن  (الساارا يليا اي: )أ
(3)

 وألااى الاارتات السااطوري للمنطقااو وبشااكلن  

                                                   
= 

التي  ا والخطابالساطير  النظر عن أبالتها وأبداعها، ليست أحاديو. ومع ذلك، فإن   ض  غ  فاليفقافا ، ب  

 وحو  ذلك انظر: تهنخذها اقافو من أخرى يراد تشكيلها من جديد.

«Muhammad, der Koran und der Zwang der Geschichte» [«Muhammad. le Coran et les 

«contraintes de l'histoire»»l, Internationales Symposium: Per Koran als Text, Bonn, 17- 

21 novembre 1993, a paraitre dans les actes du Colloque, Leyde, Brill. 1995.  

 ,Der Koran als Text (، الندوة الدوليو: القرتن الكري [ «ضرورا  التاريق»و «محمد. القرتن»)]

 ،، للنشر ا أعما  الم تمر، ليدن، بريل1443تشرين اليفاين )نوفمرب(  21 -11)القرتن كنص(، بون، 

1445. 

بين المرتقدا  الدينيو المختلفو وأخذ معموعو من المبادئ من التوفيق  ييرن syncrétismeمصطلح  (1)

ا. وقد ا واحد  ا لن يعرل منها شيئ  سري   مختلا الديانا  والخلط بينها وبين مختلا المدارس الفكريو

وأعتقد أن  .تقا يونيسمى باال التهنليا بين عنابر متنافرة ناتعو من فلسفا  ورؤى مختلفو أو ما ييرن

  .)المرتج ( .هو الو  المقصود ا النص  

(2) M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses.  , الفكار(و)تاريق المرتقدا   
II. Paris, 1981, p. 364, et tout le chap. XXVI: Syncrétisme et créativité à l’époque 

hellénistique: la promesse du salut. (ي)توليا الديان واالبداع ا الرصر الهيلنست   p. 267- 93.  

(3) Meir J. Kister, « Haddithū ʻan banī ʼisrāʼīla wa- lā haraja, A Study of an early 

tradition», IOS, II (1972), p. 215- 39; réimpr. in Studies in Jahiliyya and Early Islam. 

Londres, Variorum Reprints, 1980. n° XIV. 
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 ترجامت

(10) 

 يراج   الطربيتفسير  أن   ذ  أ   ،القرتن. لكن الحا  ليست هكذا يقوم بتفسير ي، كعام

ا متعاد   يالت هبذه القصص وهذه الخبار ا أعيد تفسيرها ا سياق تخر لتيفير أبداع  د 

ين العديد  الد  سه دع  أه ا  وتستخدم
(1)

. 

يكون معا  البح  هنا مرالعو جميع الساطير التوراتياو وغيار  . ربما ال3

ااتأن التوراتيااو ا تفسااير الطااربي. فهااذا الموضااوع يمكاان  دراسااو  لااه صخص 

مستقلو
(2)

شرح فياه أباو جرفار تفساير  الطربيمن تفسير  ر نص  ا باختيان  م  لذلك قه  ؛

                                                   

ا من القصص وأشار للرديد من الحدات، ومن ا  كان من الطبيري عالج القرتن بصورة موجزة كيفير   (1)

 ن بيان النص  س  اللعوء للمادة التفصيليو لهذه القصص والحدات وتوظيفها ا التفسير من أجل حه 

لمضامين  اما ولي  استمداد   القرتين وتقرير مرانيه، وهذا التوظيا هو توظيا استداللي لبناء داللون 

ت عن تهنايرا  كالتي يذكر جيليو، وسيهني الترليق على طرحه ا هذا هذه المادة وتصوراهتا حتى نتحد  

 .(قس  الرتجما )ا. الصدد الحق  

.Biblical Legends  -Biblical and ExtraSchwarzbaum.  Hوسنعد بيبليوجرافيا كاملو ا كتاب:  (2)

Hessen. 1982. -Walldorf Literature. -in Islamic Folk ا هبا مراسلونا ، ورغ  البحات التي قام

 Die Berichte Tabarisب كتاب: باح ،Max Hussفيينا، فإننا ل  نتمكن من اقتفاء أار ماك  هوس 

Dissertation,  judischen Quellen, mil den Geschichte verglichtenuber die biblische 

Vienne, 1898.  يف  شوارزبوم هشار أليأوقدSchwarzbaum   وسنعد 90،  هكرمرجع سبق ذ .

 Tilman فه تيلمان ناجيلال سيما ا تاريخه ا كتاب أل   يا للطربدراسو أخرى عن قصص النبياء وفق  

Nagel، وعنوانه :, gesehiehte -anbiya Ein Beitrag zur arabischen Literatur -Qisas alDie 

79 -Bonn. 1967. p. 16.   مير. ج. كيسرت : من ويعب أن نضيا ألى ذلك ال سيما منذ م لفا  كل

 Literature: The Creation  hadirhan  tafsirLegends in: ا م لا كستنروهيربر  بوس، خصوب  

Approaches to the History of the A. Rippin (ed.).  inStories».  of Adam and Related

114; Id., «Adam: A  -Oxford, Clarendon Press, 1988, p. 82 Interpretation of the Qur'an,

= 
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 ترجامت

(11) 

 220 -259 :اآلياا  يوها ،ملتقى قنوا  تركيبياو مختلفاو قرتنيو ااةت تيا  

 :  هنيها كما ييعمرها موضع واحد، ونص   تيا وهي  من سورة البقرة،

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ّٰٱ - 

 ىف يث ىث  نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب  ىب نب مب

 259اآليو ]  ِّمم ام يل ىل مل ىكيك  مك لك اك يق ىق يف

 . [من سورة البقرة

 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ّٰٱ -

 خس حس مخجس جخ مح جح مج حج  هتمث مت خت جتحت هب مب خب حب جب مئهئ

 جف مغ جغ  مع جع حطمظ مض خض حض جض مص  خص حص مس

                                                   
= 

XIII (1993), p. (Jerusalem).  JOSLiterature,  hadithand  tafsirStudy of some Legends in 

  .خير قد ت  أعادة جزء منه ا المساهمو السابقووهذا ال، 113- 74
 وانظر كذلك: 

Busse, «Der Islam und die bibiischen Kultstatten ». Der Islam, 42 (1966), p. 113- 47; 

Id., «Tempel. Grabcs- kirche und Haram aŝ- Ŝarīf. Drei Heiligtumer und ihre 

Gegenseitigen Beziehungen in Legendc und Wirklichkeit». in H. Busse- G. 

Kretschmar, Jerusalemer Heiligtumstraditio- nen in altkirchlicher und fruhislamischer 

Zeit. Wiesben, 1987 (27 p. du tiré-à- part); Id., «Jerusalcm and Mecca, the Temple and 

the Kaaba. An account of their interrelation in Islamic times », in M. Sharon (ed.). The 

Holy Land in History and Thought, Leyde. 1988. p. 236- 46. 

 .يلليفرلب (قصص النبياء)ا على مخطوطا  وطبرا  حالي   Busseبوس  ويرمل  
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 ترجامت

(12) 

 جم هل مل خل  حل مكجل لك خك حك جك مق  حق مف حفخف

  .[من سورة البقرة 254اآليو ]  ِّ خن حن جن مم خم حم

 ين ىن من حنخن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خلّٰٱ -

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه مهىه جه
 .[البقرة من سورة 220اآليو ] ِّزب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ

مع ترديل من  Masson لدينيز ماسونهي  البلا  هذه اآليا  ترجمو مراين)

 ر  ط  
  .اآليو الخيرة(ا  يف 

لتهنسااي  نمااوذج حقيقااي  للطااربي فربااو   ول هااذه المقاااطع اليفةاااوسااتميف  

ااضااده ماان خااة  ذ   «دالتماار  »للخضااوع لل و نقاال هااذه ر أخبااار مرويااو. ويلرااب ك 

ا ال بد من توضيحه حي  سنعد أنفسنا أماام مساتويا  عديادة  ؛القصص هنا دور 

بدايو من قراءة محماد نفساه لهاا ا هاذا المقطاع القارتين،  ،لقراءة أسطورة القيامو

 واليفاليفاوالولاى وماوجزة للغاياو. تارتبط القصاو  اةت قصص بسايطو على شكل  

ففاي القصاو الولاى نعاد  ؛ معهاوال  لنا بطاة  م اليفانيو بينما تقد   ،بشخصيو أبراهي 

ااانوي عنادما  فيهاا أال كبطالن  وال يظهار الله  ،الكاافر ارالبطل الما من يقااوم العب ا

تين اليفانيو واليفاليفو فنعاد أن الفااعلين فيهماا ا ا القص  ذكره البطل ا هنايو اآليو. أم  

ا القرياو، كرماز ألى أهمياو شير ا القصو اليفانيو يعب أن ن ،هما البطل والل. وأخير 

ا ،للقيامو القصاو اليفاليفاو، فنعاد أن ا  اعلى الرغ  من أهنا خاويو على عروشها. أم 

ا للقيامو.التي  شريرة عهد المرور بين الحيوانا  ها، أببحت رمز   ت  شق 
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 ترجامت

(13) 

بال حتاى العاناب الساساي لابرض فقراتاه  ،القارتين النص   وستقود ربانوه 

ا علاى خلفياو أساطوريو واعتماده أساس   ،بسبب نقص المرلوما  الرلميو الكافيو

تكاون بالغاو الطاو ، حاو  هاذه  ا مااأحيان ا ،نا ألى ذكر أخبار كيفيارةر  مفس  =قديمو 

 اآليا  اليفةت.
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 ترجامت

(19) 

 : حوار املؤمن واجلبار الكافر ؛املميت ياهلل احملي: اأولً

 حاو  اآلياو برضاها عان براضامانيو أخبار يختلا طو   الطبرييذكر  -4

 ،يا ألاى زياد بان أسال  الرادوي )تاابرسندها جمير   يينته ،من سورة البقرة 259

منهاا ماان  الو  هنيياا(. 149/ 192: ( وابناه عبااد الارحمن ) 153/ 132:  

اق )ابن همام / 159:   ،راشدمرمر )بن /  (921/ 192:   ،تفسير عبد الرز 

(912/ 223:   ،يالحساان باان يحيااى )الربااد: ماان الطريااق اآلي ،(110
(1) 

ا/ مرمر بن راشد / الرزاق  عبد ا  فهاو الغالاب ا الطرياق اليفااينزيد بن أسل . أم 

/ ( 911/ 229: يااون  باان عبااد العلااى المصااري ) : وهااو ،الطااربيتفسااير 

 الماادين. ويرااد  عبااد الاارحمن بان زيااد باان / ( 912/ 141الل باان وهااب )م  عباد

الطاربيتفساير ا  اتفسير ابن زيد هو أحد المصاادر الكيفار شايوع  
(2)

أو  هاذه و ؛

 :  هنيي الخبار ما

                                                   

: ، الصفحا ، المعلد اليفاينيالذي سكن بغداد. انظر تاريق الطرب بن الربيع العرجاين يبو علأ (1)

329- 325 . 

مان  12. وأو  هذه السةسل هو أساناد 5912 -5919 :، خرب رق (932 -933/ 5)تفسير الطربي  (2)

 : من هورست. انظر كذلك 20هو رق   واليفاين ،301هورست  

Gilliot, La sourate al- baqara dans le commentaire de Ṭabarī )سورة البقرة ا تفسير الطربي(, 

Thèse pour le doctorat de troisième cycle, Université Paris III, 1982, p.265 sq et 277 sq.  

بان االارحمن  سنصحح فيها سلسلو االسناد لتكون عبد تيوال، 24 -29وانظر كذلك المرجع نفسه  

 زيد بن أسل  ولي  زيد بن أسل . 
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 ترجامت

(15) 

ن ي الحسن بن يحيى، قاا » ا  دَّ أخربناا مرمار، : أخربناا عباد الارزاق، قاا : ح 

أو  جباار كاان ا الرض نمارود، وكاان النااس يخرجاون  عن زيد بن أسال ، أن  

ا فيمتارون من عنده الطرام، فخرج أبراهي  ا ن  يمتار ماع م  باه نااس  ر  يمتاار، فاإذا م 

 من ربك؟ : ، قا أنت، حتى مر به أبراهي ه : من ربك ؟ قالوا: قا 

 .ِّيب  ىب نب مب ّٰٱ: قا 

 .ِّنت مت زت ّٰٱ: ا   ق   

ي ه ق  
  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زثّٰ: ا   أ ب راه 

 . ِّىك

 ا.ي فة تميروه شيئ  ن  جوا هذا ع  أخر  : قا 

هة تخذ مان هاذا : على كيفيب أعفر، فقا  ر  فرجع أبراهي  ألى أهله فم  : قا 

: فآي باه أهلاي فتطياب أنفساه  حاين أدخال علايه م فهنخاذ مناه، فاهنتى أهلاه قاا 

باهنجود طراام رته فوضع متاعه ا  نام، فقامت امرأته ألاى متاعاه ففتحتاه فاإذا هاي 

 -لاي  عناده  طراام أناه هنهلاهب هوكاان عهاد- بتاه ألياهله منه، فقر   أحد، فصنرت  

الل قاد رزقاه،  فرلا  أن   .باه مان الطراام الاذي جئات  : قالات  من أيان هاذا؟: فقا 

 الل. د  م  فح  

فهل : ك، قا ك  ل  ن بي وأتركك على مه أن تم  : اك  ل  ألى العبار م   ا  بر  الله 

ى عليه، فقا  ى عليه، ا  أتاه اليفاليفو فهنب  اءه اليفانيو فقا  له ذلك، فهنب  غيري؟ فع رب  

 اجمع جموعك ألى اةاو أيام، فعمع العبار جموعه.: كل  له الم  
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 ترجامت

(12) 

ا من البروض، فطلرت الشم  فلا  يروهاا ك، ففتح عليه  باب  ل  الم   فهنمر الله 

أال  دماااءه ، فلاا  يبااق   لحااومه  وشااربت   علاايه ، فهنكلاات   ماان كيفرهتااا، فبريفهااا الله 

 فدخلت   عليه بروضو   ك كما هو ل  يصبه من ذلك شيء، فبر  الله الرظام، والمل  

اا منخره، فمك  أربرما و سنو يه  ب رأساه بالمطاارق، وأرحا  النااس باه مان ر  ض 

أربرما او  باه الله ا أربرما او عاام، فرذ  وكاان جباار   ،جمع يديه ا  ضرب هبما رأساه

 ل  مه سنو ك  
بنياناه مان  ا ألاى الساماء، فاهنتى الله اتاه الل، وهاو الاذي بناى بارح  ه وأمك 

  .«[22: النحل]  ِّ مق حق مف خف حف ّٰٱ: القواعد، وهو الذي قا  الل

رواياو زياد بان أسال  فتضا  ذا  الساياق وذا   ووها ،ا الخارب اليفااينأم   -5

ا  حياا  تاادور الحاادات: علااى تفاباايل مختلفااو يولكنهااا تحتااو الموضااوع

ا ،أباراهي  د  غضب نمارود مان ر   الم   ،الموبل او ،النااس كالَّ  د  ر  ط   ئا لا  تمتلالم 

اجوالق أبراهي  بالحبوب، وكانت ا ه أساماعيل ي ار أباراهي  ا ابن  ا تصاطفقان. اا  فك 

فماا   ،ن ساايحزنان لرؤيتااه يرااود ألااى المنااز  خااالي الوفاااضي  وأسااحاق اللااذ  

ا، سقط من الترب فناام. ب  غ  ا ل  ب  ر  ا عاد أبراهي  ألى منزله ت  ولم   ،الكيسين برمل النهر

ا ى مان النقاوجاء  زوجته ألى أحدى الغرارتين ففتقتهاا، فاإذا حه ار  فهنخاذ  ي، و 

 أبراهي . لتضره بين يدي منه فرعنته وخبزته

ا  مناه العازء اليفااين وذكار ،وقد ذكر الطربي الخرب الو  بتمامه ا تاريخاه

ة ميره وعةقاو ذلاك بنمارود مار  الربج وتاد . كما تظهر قصو22سورة النحل اآليو 
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 ترجامت

(11) 

ساورة النحال(، 22 اآلياو)حاو  أباراهي   عشار عالعزء الراباا  أخرى
(1)

. وهاذا 

: نحيا  يهادف ألاى أحادات تاهناير مراي   ،التكرار لي  كذلك من باب المصاادفو

حيا  : ذهن المستمع أو القارئ نموذج النمط والنمط المضادا  يغرس وهو أن  

عادو )ي من بالل ويسال  لاه، ويادعو ألاى هاذا االستساةم مقابال الذي  خليل الل

قرار بهنن ال ربوبيو أال لل. وما نرتاربه أساطورة الذي يرفض اال الحاك  العبار (الل

هو التاريق ا ذهن الطربي، وكما توضحه الطريقو التي يدخل هباا الرواياا  عان 

وعاادو أبااراهي  الااذي  ونرجااع اآلن ألااى الخاارب عاان عاادو الل»: نماارود ا تاريخااه

 مناه، علياه النصايحو التاي نصاحها لاه جهاة   ب بما جااء باه مان عناد الل، ورد  كذ  

                                                   

 (.299 -291/ 1) :، والصفحا (320 -314 /1الطربي )تاريق  :انظر (1)

 History of al- Tabari, II. Prophets and Patriarchs, translated and annotated by W. M. 

Brinner. Albany. SUNY, 1987, p. 105- 07; 

ا، ولكنه كذلك أحد ا طفيف  ةف  تبإسناد يختلا اخ من سورة النحل 22حو  اآليو  (41/ 19: )وانظر

عن /  (يسحاق )بن الحعاج الرازأبراهي ( / عن ابن أطرق تفسير عبد الرزاق / مرمر: الميفنى )بن 

عبد الرزاق، التفسير،  :انظر .12أحد طرق االسناد  ووه ،الرزاق عن / مرمر/ عن زيد بن أسل  عبد

بنف   (،102 -105/ 1)، 1494/ 1901طبرو مصطفى مسل  محمد، الرياض، مكتبو الرشد 

، (295 / 13) الطربيتفسير ا سورة أبراهي ؛  42االسناد بدايو من عبد الرزاق. ويرود الطربي ا  

بوختنصر بنف  طريقو أسطورة تيتوس نترلق بيا لخبار أخرى، فالمر ووفق   من سورة أبراهي . 92اآليو 

Titus انظر: ب. هيلراليهوديو .«Récits et personnages bibliques dans la légende 

»85 (1928), p. 118 REJ,mahométane»,    قصص وشخصيا  توراتيو ا أسطورة محمد(؛ وحو(

 والذبابو الصغيرة، انظر:  النمروذ

v. B. Heller, «Namrud», El1, III, 901b, ou SEE p. 437- 38: J. Knappert. Islamic 

Legends, Leyde, 1985.1, p. 76- 77. 
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 ترجامت

(19) 

ا بحل  الل ترالى عنه، نمرود بن كوش بن كنران بن حام بن نوح، وماا ت  واغرتار  

 الطاربيتااريق  ،«أليه أمره ا عاجل دنياه حين تمرد علاى رباه، ماع أماةء الل أيااه

(1 /291)
(1)

. 

اا ااونعااد هنااا توافق  اا الطااربيخ والماا ر   الطااربيا بااين ا تام  فالتفسااير  ؛رالمفس 

 يخاطر بهنن ينسينا ذلك. فقصص الخبار، ال ،جانبه الواضح وا بالمرنى الحرا

وأخباار القادماء  ،وتااريق النبيااء ،المبتادأ() تتنااو  نشاهنة الراال التي  سيما تلك

ن. ي  ( تنساج بالو ماا باين الرمل اوأمياين ،ينومسايحي   ،ايهاود   ،ا، وغيار عارب)عرب  

هتاااا ل قااادرهتا علاااى االقنااااع وقو  ومااان المفارقاااا  أن مظهرهاااا الواضاااح يشاااك  

دة  ،وتسمح حركتها ذاهتا بإعادة اساتخدامها وتكرارهاا ا أمااكن مختلفاو ،الموح 

تكرارها ألى ترسيق تصانيا حقيقاي يخادم كتاباو تااريق الخاة  ا  يكما ي د  

بال مان  ،ف يت  قراءة ذلك لي  من خاة  القارتن فحسابوسو .ذاكرة العماعو

(قصص القدماء) خة 
(2)

من وجهو نظرناا أساطوريو،  ومنذ ذ أببحت الخبار .

تااريق ا  وتستخدم كمفتااح تفسايري وشابكو تهنويلياو لقاراءة الحادات الكاربى

د علااى شاريرته ماان االنساانيو. أهناا اليفنا يااو باين االستسااةم لل مان جانااب والتمار  

 جانب تخر. 

                                                   

  291، وبفحو 314، بفحو المعلد الو تاريق الطربي  (1)

The History of al- Tabari, II, op. cit., p. 105. 

 :وحو  هذه المسهنلو ا السيرة، راجع« الرزيزة يمري م أم يا»ترنيمو مارتينو: وهذا أحد أحادي   (2)

Wansbrough, The Sectarian Milieu, Oxford, Oup, 1978, p. 49. 
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 ترجامت

(14) 

أيماان »تاريخاه علاى أعاادة ا  أو هتفسايرا  ساواء الطاربي ويرتكز برناامج

 ،يمقابلاو النماوذج الركساا  «خليال الل»أيماان  ،أيماان اآلبااء ،«اليام الخوالي

 يرفض االقرار بربوبيو الل. الذي  ، الحاك  العباردنمرو

ا من خة  روايو خارب قصاير ا ما سيكون مرنى هذا وغالب   -6 التصنيا دقيق 

/ 109: المتااوى ،جاارب خاارب يرويااه معاهااد )باان، ا ا. وهااذا هااو الحااا  هناااجااد  

عاان اباان أبااي نعاايح، عاان : ا التفسااير بساانده اباان جرياار الطااربي ورواه: (122

؛ أق: مهعاهد، قا  ، وأستحيي من شئته له من شتأنا أهحيي وأهميته هه حي ا فاة ئته  أدعه

ااهه. وقااا  اام  : أقتهله ها ومغرهبااا أربرااوه نفاار؛ مه منااان، وكااافران. مشاارق   الرض   ك  ل 

و القاارنين. والكااافران: فالمه منااان د، وذه االيمانه باانه داوه اا: سه ، ونهم  ااره وده باانه بهختنص  ره

كنران
(1)

هه  : براد )تاواي الهة  الرسكر وقد أدخل أبو .انتهى ،. ل  يملكها غيره

900 /1010)
  ا لةستبداد.الوا ل باعتباره رمز  ا  اد  نمرو (2)

                                                   

من  22وحو  اآليو  ،392و ، 115معاهد،   :. انظر5991، خرب رق  (5/933)الطربي،  (1)

الواقع، فقد  ا. واالمر يترلق بنمروذ بن كنران. وهذا لي  مدهش   ن  أقا   سورة النحل: حي  اكتفى بهنن  

  ا كتابه:  G.Stauth أوضح ج. ستو 

G. Slauth, Die Uberlieferung des Korankommentar Mugdhid b. 6abrs, Dissertation, 

Giessen, 1969. 

اا ننااا الأ ا ماان مااواد ا حوزتنااا. ويمكاان أن تراجااع ا ذلااك نسااتطيع أن نريااد بناااء تفسااير معاهااد انطةق 

مان باين أخارى.  «مراجراونساخو » اسامه لاي  أال حاامة   ر  ش  الذي نه . فالتفسير 222 -225: الصفحا 

: ا كتاباه يكاووش كما وبافها الفردوسا يبه مع رمز شاه كهو بروده وطيرانه يتشا دفرمز عنا نمرو

= 
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 ترجامت

(20) 

ة أخارى ألاى مساهنلو الباو  اليهودياو لهاذه الرواياا ؛ ق هنا مار  ولن نتطر  

بالفرل ا مكان تخر لنه قد ت  تناو  ذلك
(3)

 يرأ ي  أ لا  يراط   الطربي. وأذا كان 

ا يحو  بحو هذه الخبار، فإهنا مع ذلك ت د   تفسايره ميفلماا هاو ا  ووظيفاو مهم 

                                                   
= 

وأغوى أبلي  الملك » 39 -31،  ين، المعلد اليفاMohl ،1412ج. موهل : ترجمو (كتاب الملوك)

  .«كوش واتعه نحو السماء

 . 199،  ، المعلد اليفاين1415ووليد كساب، دمشق،  يالمصر ، الوا ل، طبرويأبو هة  الرسكر (2)

يمكن  ا ا فرنسا اليذكر كيفير   ا الذيهذا الم لَّ  ومع ذلك فإن   .Sidersky, p. 31- 35, 39- 42: راجع (3)

ا كتابه:  Heller ء من الحذر. راجع كذلك االنتقادا  القاسيو التي وجهها ب. هيلرياستخدامه أال بش

«La Legende biblique dans Pislam. Recents travaux et nouvelles methodes de 

recherches». Ref 1934, p. 8- 17. ،  وأبراهي . وقد عالج ماك   دحو  أسطورة نمرو 10وانظر

 :وأبراهي  ا دجروهنوم هذه السطوريو اليهوديو لنمرو

 Max Griinbaum, Neue Beitrdge zur semitischen Sagen- kunde, Leyde. 1893, p. 89- 

132, pour Nemrod, en particulier, p. 96- 98. . 

الل الذي  ا فيما يخص  . أم  Titus  ،49قصو الذبابو ا مدراشا تطبق على تيتوس  كما نعد كذلك أن  

 .Textes rabbiniques J. Bonsirvenا سفر التيفنيو ا بونسرفين  Sifréويميت، فانظر: سيفريه  ييحي

Rome, 1955, p. 83, n“ 365. ux premiers siecles chrétiens,des de.  وحو  السطورة االسةميو

 والسطورة اليهوديو، نعد تحت أيدينا عمل شوتزنعر: 

H. Schutzinger, Ursprung and Entwicklung der arabischen Abraham- Nimrod Legende, 

Bonn, 1961 

هناا  برادها وماا 133برادها، و  وماا 99، و 32 -31: الصفحا وحو  الموضوع الذي يهمنا ا 

 ميفل:  ،وهناك حي  نعد مراجع أخرى

H. Speyer. Die biblischen Errzalungen im Qoran, Grafenhainichen, 1931; rémpr. 

Hildesheim, p. 140- 142: la dispute d’Abraham avec Ncmrod; A. I. Katsh, Judaism and 

the Koran. Biblical and Talmudic backgrounds of the Koran and its commentaries. New 

York, 1954, 1962 2 é p. 175- 176. 
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 ترجامت

(21) 

القارتن وتااريق  حلقاو وبال باين ناص  ل هاذه الخباار تاريخاه. وتشاك  ا  الحا 

بين أعاةن ربوبياو الل  ،أنه تاريق المقابلو بين االيمان والكفر ،البشريو ا تفابيله

 .ب  ام العبارين الذين يريدون أن ينتحلوا لنفسه  لقب الرَّ ك  د الحه وحده وتمر  

ألاى أهناا انتشار  ا  عناد الرارب باالنظر خلفيو قديمولهذه الخبار  كما أن  

النصا الو  من القرن اليفاين )من الواضاح أناه كانات أقادم بكيفيار(، ميفال رواياو 

ناا نساتطيع كاذلك االستشاهاد بالنصاو  المكافئاو ا تفساير زيد بان أسال . لكن  

(121/ 150: مقاتل بن سليمان ) 
(1)

والذي ل  يشر أليه الطربي قاط. ويبادو  ،

 ا برض الخبار التفسايريو ا النصاا اليفااين تفصية   هذه القصص كانت أقل   أن  

اا : و المنسااوبو ألااى معاهااد ) حه الفقاارا  النصااي  ماان القاارن الو ، كمااا توض 

109 /122.) 

  

                                                   

 وانظر كذلك: ،1424تفسير مقاتل بن سليمان، العزء الو ، طبرو شحاتو، القاهرة  (1)

«Muqatil, grand exégète, traditionniste et théologien maudit». JA, CCLXXIX (1991). p. 

39- 92 . 
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 ترجامت

(22) 

 : قصة املدينة املدمرة والنائم املعجز ؛املميت يا: اهلل احمليثانيً

ااا، ساات  254شاارح اآليااو  يحتاال   -7 وأربرااين باافحو ماان تفسااير  ا، الكيفاار نظم 

التاي بادأ  هباا   ِّ منّٰ  ا ننتظر أن يستخلص حعو من كلمو. وبينما كن (1)الطربي

اهتماماه  مو لقصو نموذجيو أخارى، فاإن  ليرى فيها مقد    ِّ ين ىن  نن من زن ّٰٱ :اآليو

عاى أن كان أحد علماء البصرة النحويين. وقاد اد   هعلى النحو، بالنظر ألى أن انصب  

زا ادة. ولا  يكان هاذا النحاوي الاذي لا    ِّ ين ىن  نن من زن ّٰٱ  ه:ا قولا (كاف)اال

يمكان قبولاه عناد  (. وهاذا أمار ال930/ 215: ه الطربي سوى الخفا  ) يسم  

اا ذ  الطااربي لسااباب الهوتيااو. أ   يمكاان أن  الل ال د أكيفاار ماان ماارة أن كتااابأنااه قااد أك 

 259بداياو اآلياو  يحتوي على عنابر لغويو )غير ضروريو(. لذلك يعاب أن ناربط

 ىن  نن من زن ّٰٱ مااع  ِّ ... رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ّٰٱ ونفهاا  ،254ببدايااو اآليااو 

الخفا   مهنلوفاو عناد الرارب. والحقيقاو أن  عباارة وهذه، حسب قوله،  .ِّ... ين

سابقو. وقد اقارتح ج.  "اك" لن عطا النسق ال يرود ألى ؛الذي اقرتحه ى الحل  تبن 

ضاارت هنااا خااة  الكتابااو النها يااو اآليااو قااد وه فرضاايو أن تكااون هااذه  Barth بااارت

 . (3)بسبب موضوع القيامو الذي يربطها بسابقتها والحقتها ؛(2)للقرتن

                                                   

 .(999 -939/ 5) ،الطربي (1)

ال سيما ا مرحلو أو مراحل  ،رينل محر  ب  ض لإلضافو والحذف من ق  القرتن قد ترر   بهنن   يهذا كةم يش (2)

عليه المو كما يخالا مرطيا  تاريق المصحا.  وهذا ما يخالا ما أجمرت   ،العمع المختلفو

 .)المرتج (
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 ترجامت

(23) 

سلسلو مان الرواياا  التاي يات  فيهاا تحدياد الشخصايو  م الطربي أوال  ويقد  

ا ،أو أرميا ،ازير  ا عه شار أليها ا هذه اآليو على أهنا أم  المه  ص أو حتى الخضر. ويخله

ا ؛أن هااذا التحديااد لااي  لاه أهميااو كبياارة ألاى االن الماار يترل   ن  ق باالشااارة ألااى م 

سواء كانوا من قري  أو مان غياره  مان  ،ة الل على االماتو واالحياءر  د  ينكرون قه 

ااوبإقامااو الحه  ،الراارب و علااى اليهااود. فهنهاال الكتاااب وحااده  يررفااون هااذه ع 

  ،الشااياء
 
  والنبااي

 
ااالااذي  المااي  و ال يمكاان أال أن يكااون جاااهة  و أمي ااجاااء ماان أم 

بال مان عناد الل ،القرتن لي  من عمله بذلك. وهذا دليل تخر على أن  
(1)

وتبادو  .

نحاو الوظيفاو  هنا أكيفر قلاية  لهنا توج   ؛هذه المةحظو الخيرة أساسيو بالنسبو لنا

 القصاااص ا تفسااايره. وقاااد أشاااار ليتشنساااتاندر لهاااذهالتاااي يرطيهاااا الطاااربي 

I.Lichtenstadter
اا ألاى أن   باحيحن  بشكلن  (2) ا برواياو كيفيار   يالطاربي يرتنا تمام 

اته التاي  القصص والخباار يرارب عان  ا ماا، بال وغالب الاو للقصاص القارتينمكم   د  ر 

أهميو لتحدياد هوياو  يولالطربي ال يه  لن   ؛ما تعاهها. وهذا هو الحا  هنا تحف ن 

                                                   
= 

. (390/ 1) ؛ الورد(192/ 1)القرتن، طبرو فايز فارس،  ؛ الخف ، مراين(939/ 5)الطربي  (3)

 -934/ 1لقرتن: )شكل من أشكا  الزيادة ا ا ي  وحو  نف  ملحوظو الطربي حو  عدم وجود أ

 ؛ انظر كذلك:(390 -2/331)، (91

 J. Barth, «Studien /.ur Kritik und Exegese des Qorans», Dei Islam. VI (1916), p. 144 

 .(992/ 5) الطربي (1)

 /I. Lichlenstadter, «Quran and Quran exegesis », Humaniora islamica (La Hayeانظر:  (2)

Paris. Mouton), II (1974), p. 12. 
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 ترجامت

(29) 

التاي  الخباار يبقاى أال أن نقاو  أن   والمها القارتن كنماوذج. الشخصيو التي يقاد  

 سانقوم مو لقصص أكيفر تفصاية  حو  هويو الشخصيو ستكون بميفابو مقد   يذكرها

 Sitz im Lebenوسايت  اساتخدام هاذه القصاص كساياق  ،بدراساتها فيماا براد

   .ندرسهاالتي  القرتنيوفقرة لل

الطاربي التاي السيناريو هنا مزدوج كماا توضاحه ملحوظاو  فإن   ،ا الواقعو

ادرسناها سلف    ،دها القارتنت االشاارة ألاى الشخصايو التاي حاد  ا. فمن ناحياو، تم 

للرةقاو  ألاى تااريق أبادي   ،ا، وبالتاالييهماه كيفيار   حتى ولو كاان هاذا التحدياد ال

ه هذه اآلياو ألاى المخااطبين المباشارين الل والبشر. ومن ناحيو أخرى، تتوج   بين

ا) يعارب نبا ،لرارب أو يهاود المديناوا (الوانياون)وه   ،بالقرتن (ي/ أمماي أم 
(1)

 .

ا  ترد   (التكميليو)القصص  هذه فإن   ،وبالتالي  .اا دفاعي  ا حعاجي  تهنكيد  أيض 

ى الطربي وجهو النظر ذاهتا عند تحديد القريو المدمرة الخاويو يتبن  و -8

ر ك  ولكن هذا ل  يمنره من ذ   ،وهو عدم االهتمام بتحديد هويتها: على عروشها

الذي رأى أهنا القدس،  بن منبه تهروى عن وهبالتي  سيما تلك ال ،سبرو أخبار

من  293يرود ألى اآليو الذي  رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسل الذي  والخرب

 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن ّٰٱ: سورة البقرة

                                                   

 : وحو  هذا المصطلح، انظر الملحوظا  والبيبليوجرافيا ا (1)

Cl. Gilliot, «Le Coran: trois traductions récentes», Stud, Isi., LXXV, p. 171- 73. 
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 ترجامت

(25) 

 هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ
وأذا عدنا  .أباهبا الطاعونالتي  تلك القريو هي  ،[293]البقرة:  ِّ مث

نعد أهنا غالب ا ما تشير ألى  ،جمرها الطربي حو  هذه اآليوالتي  ألى الخبار

حزقيا  )حزقيل بن بوزى(
(1)

. 

 والمقطاع الشاهير حاو  ،19 -1 ،31: سافر حزقياا ا  روهذا يعرلنا نفك  

ين عةماو علاى هناياو الراال  بالنسابو لليهاود والمسايحي   ترد  ، والتي الرظام العافو

temps mesianiques ألااى برااض هااوام  ا ال عااابر أو . وسااوف نشااير بشااكلن

ولكان  ،هبا الخبار التي جمرهاا الطاربي يش  الروابط التوراتيو أو التلموديو التي ت  

هاذه الرنابار ذا  الباو  المختلفاو تناتج  شيء أن نارى أن   من المه  قبل كل  

 و هبا.قصو جديدة لها غايتها الخاب  

 شايء يهات  الطاربي قبال كال    يوضاح ماا أذا كاان هنااك حاجاو لن  هنيوما يا

بو الزمنياو التاي ق  ولي  تحديد الح   ،لهذه اآليو من القرتن يبإبراز المرنى الخةق

اتلمح أليها بالضبط. وتوجد هذه الرنابر الكيف بين الرصاور  )الخلط(و، ر تناقض 

 ،هاذه الرواياا  تناتج أارهاا ما منقو . ومع ذلاك، فاإن   والشخصيا  داخل خربن

 .فيما برد خاتمو الطربي كما ستوضحه لنا

                                                   

وفيما يترلق باالشارة ألى  .211 -221: وراجع كذلك الصفحا  (،99 -992/ 5): الطربي (1)

.EI,  izkīlḤ [G.Vajdal], « -; J.Eisenberg ;Katsh,p.158 13 -op. cit., p.412Speyer,  cf,«: حزقيا ، راجع

p.554a.  
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 ترجامت

(22) 

البان  الخارب والمبتادأا مان جازء   تراد  التاي  الخباار هذه أحدىشغل تو -9

أال أناه مان . وعلاى الارغ  مان طولاه، الطاربيتفساير ا  سحاق سابع بافحا أ

وها الر يس ن نريد هنا أنتاج أجزاأالضروري 
(1)

  : 

)بان  قاا : حادانا سالمو (،922/ 299: م. الرازي،  وحدانا ابن حميد ) أ.

ن ال م  ع (2)(121/ 150: )  ، عن ابن أسحاق(902/ 141: ،  يالفضل الراز

أنااه كااان  (3)(132/ 119أو  129/ 110: ) عاان وهااب باان منبااه اليماااين  ،يااته 

 ل  ب  الرميا حين بريفه نبي ا ألى بني أسرا يل: يا أرميا، من ق   -عز وجل-ق ا   الل »يقو : 

اا ااأن أخلقااك اخرتته س  رك ا بطاان أمااك قد  ك، وماان قباال أن ته ك، وماان قباال أن أبااو 

ر  أه  ، ومن قبال أن تبلاغ كومن قبل أن تبلغ السري نب يته ك، ته خرجك من بطن أمك طه 

  .«ولمر عظي  اجتبيتكد  اختربتك، الشه 

                                                   

. 11 -99و  ،21 -59المعلد الو   ،التاريق ،5410الرتجمو   وا (،59 -99/ 5) الطربي (1)

 History of al- Taharh IV. The Ancient Kingdoms, translated and annotated byوانظر: 

Moshe Perlmann, Albany. SUNY, 1987. p. 55- 62. Annales, I. p. 658/ 1, p. 547,  الذي

مباشرة سلسلو  ا تفسير الطربي ولي  نصها. ا  تهني 5411 سلسلو أسناد تشبه الخرب رق  يقدم أوال  

. 5410ا تفسير الطربي ا قصو تتطابق مع الخرب رق   5410ة ا الخرب رق  دالوار يأسناد أخرى وه

تاريق الطربي هل هناك سقط ا هذا المكان ا مخطوطا  تاريق الطربي؟ ا  تتوابل القصو ا 

 .51 -559/  :10 -221: ا تفسير الطربي، بفحا  5410مبتردة عن الخرب رق  

 -Gilliot. Claude Gilliot, Exégèse, langue et théologie,p. 21انظر:  حو  ه الء اليفةاو اليفقو، (2)

22. 

 .Gas (1 /305- 301) :انظر (3)
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 ترجامت

(21) 

نباااي ا الكتااااب  ي  يتنااااو  دعااوة أ يف هناااا علااى موضاااوع تقلياادوساانترر  

تهك  ف اي »لاه:  كلماو الارب  كان ات  سيما دعوة أرميا حيا   س، والالمقد   ر  اوَّ اا ب  ب ل م  ق 

تهاك  ن ب ي اا  ل  ر  . ج  تهك  س     ق دَّ
ح  ن  الرَّ

ت  م  ج  ر  ا خ  ب ل م  ق  ، و  تهك  ف  ر  وب  الب ط ن  ع  اره لش 
)أرمياا  «ل 

1- 5)(1). 

اااو عان عصايان بناي أسارا يل الاذين أحوتستمر قصو وهب متحد   -ب  وا ماال 

ا محر   أرمياا  اه  مان سانحاريب. وبرا  الله الل ونسوا ما أنرمه الل عليه  عنادما نع 

اه  ي مه ألاى أرمياا أن ا -عاز وجال-اا  أوحاى الل ها  علايه . ر  رب  ره  ن  يذك  
ك بناي ل 

فلماا سامع أرمياا  -وياف  أهل بابل، فه  من ولاد يافا  بان ناوح- بياف أسرا يل 

لد  ملرون يوم وه »ايابه، ونبذ الرماد على رأسه، فقا :  ه باح وبكى وشق  وحي رب  

اا سامع الله »وهنا تختلط شخصيو أرميا ا جزء منها مع شخصيو الخضر:  .«فيه  فلم 

وحينئااذ  .(2)«ع الخضاار وبكاااءه، وكيااا يقااو ، ناااداه: يااا أرمياااتضاار   -عااز وجاال-

 بله.الل أال يهلك بيت المقدس أال أذا كان المر من ق   وعده

                                                   

س باللغو الرربيو، فان الرربيو على نسخو الكتاب المقد  س ألى اعتمدنا ا ترجما  الكتاب المقد   (1)

 على الموقع: Arabic Van Dyck translation of the Holy Bibleدايك 

 https: //ebible.org/pdf/arb-vd/arb-vd_all.pdf . )المرتج (.   

وحو  هذا التشابه  ،.cf. G. Vajda, «lrmiyā», El, IV. 83bميا والخضر، انظر: حو  الخلط بين أر (2)

 cf. Wensinck, «al- Khadir», El. IV. 937b; Schwarzbaum, p. 167. n. 215 .انظر:  غيرهو

https://ebible.org/pdf/arb-vd/arb-vd_all.pdf
https://ebible.org/pdf/arb-vd/arb-vd_all.pdf
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 ترجامت

(29) 

سارا يل كاانوا يرتكباون االاا  أكيفار أ يولكان بنا ،  ااةت سانوا ومر   .ج

ا وأمره  ملكه  بتغيير سلوكه  قبال أن يبرا  الله  ،يوم فهنكيفر كل   ا ال علايه  ملوك 

ن بالخير، رحاي  ي  التوبو مبسوط اليد   قريبه  الل   أياه  أن   ار  عنده  هب ، مذك   رحمو

اره . فساار وا عليه أن ينزعوا عن شيء مماا ها  فياهبمن تاب أليه فهنب   ن صَّ ذ  ألاى  ن بهوخ 

ااهااد   ،بياات المقاادس. وا مشااهد مساااومو اااةت  ك الااذي أرسااله الله أ أرميااا المل 

وعلاى الارغ  مان اقارتاب  ،أن يسمح بغزو القادسه وكان الل يريد من نبي   ،مرا 

اأخير  ويخلا الميراد.  الجل، ل  هتتز اقو أرميا ا الل الذي ال ا سائ  أرمياا ا، ولم 

 وا  والرض، أن  اياا ملاك السام»: يه ألى الل بالدعاء الحاس  اآلالحرب، توج  

 وبااواب فااهنبقه ، وأن كااانوا علااى سااخطك وعماال ال ترضاااه كااانوا علااى حااق  

بااعقو مان  -عز وجل-ي أرميا أرسل الل . فلما خرجت الكلمو من ف  «فهنهلكه 

(1)مكاان القرباانالسماء ا بيات المقادس فالتهاب 
فلماا رأى ذلاك أرمياا بااح . 

 .ايابه، ونبذ الرتاب على رأسه. وطار أرميا حتى خالط الوحوش وشق  

                                                   

عاام  ، يمكان أن نرتارب بشاكلن Vauxو ر.ب.دى فو  Wightا على البحات التي قام هبا ج. رايت استناد   (1)

( مسبوق بهنعمادة، فتحات علاى قاعاو عباادة ماع ما ادة قارابين. وا ulamعلى دهليز ) يأن المربد يحتو

الذي يض  تابو  الرهد والررش الاذي يحملاه  (dehir)( يوجد قدس القداس (hekafهنايو هذه القاعو 

 الشاروبي . وقدس القداس هو قاعو الربادة اليوميو وتقدي  القرابين. انظر: 

R- de Vaux ،“Note on the Temple of Solomon” ،Bible el Orient ،Paris ،Cerf ،1967. p. 

203- 16 و   J- C Margueron. Le Grand Atlas de l’archéologie ،Paris ،Encyclopedia 

Universalis. 1985,p.192. 
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 ترجامت

(24) 

ذلاك اآلنياو(. ا  بيت المقدس وأزا  الااات )بماا صرتنودخل بخ . د.11

بينه  دانياا   كان من لا شاب  أسكان أورشلي  واختار منه  سبرين وأمر بعمع 

حنانياوعزاريا وميشايل و
(1)

وكانت هاذه . تلا ق  بى، واليف  ا س  بالشام، واليف   ر  ق  ا أ  يف  له فيفه  .

 ه .م  ل  ببني أسرا يل بإحدااه  وظه  الولى التي أنزلها الله  والوقر

                                                   

 (.5/950)  الطربي (1)

وقد اعترب شاكر أن  ،بن نمرود بن فالغ بن عابر[ بختنصر بن نبوزراذان ]بن سنحاريب بن دارياس»أ. 

. هل يعب أن نرى أن نبوزرادان 551،  (1/222: )بين المرقوف من تاريق الطربي، راجع النص  

، 13، 11و 4: 34أرميا  :انظر ؟صرنا لحرس بختكان قا د   يس وبالذهو ذاته المذكور ا الكتاب المقد  

وهذا يراد   ،)تارح أو تاراخ( ن يوجدان ا نسب أبراهي : تراحالخيري  ن وسنةح  هنا أن االسمي   .29

، ابن أخنوخ 12: 5 من سفر التكوين«. تارح وهو تزر أبو أبراهي » 15 يتزر الموجود عند المسرود

 . 10سفر التكوين  :طبرو المكتبو الرصريو( أرفخشد بن سام بن نوح، انظر 31ي )المسرود

المكتبو  ،32  ،عصره كان نمروذ بن كنران أبراهي  الخليل وابرده ولده تارح وهو تزر أبو 

 233،  (1/252) لسلسلو النسب التي قدمها الطربي ا تاريخه ا. ووفق  2005بيرو   -الرصريو

 ,Weinsinck, in SEL: يذكر قينان. انظر وال 94  ،اليفال  كتاب الخلق، ترجمو هيرا ، المعلد

p.154b.ويذكر الطربي ا 21 -11، وأخبار اليام الو  21 -10: 11ن سفر التكوي: ، وانظر كذلك .

ا سلسلو نسب  دا بين داريوش ونمروخمسو عشر اسم   592،  250 ،تاريخه، المعلد الو 

حو  الرةقو بين النسب  أعما  ذا  با  ياالسةم ييوجد ا حوزتنا ا المعا  الررب نبوختنصر. وال

 انظر:  ،قدسورؤيو الرال . وحو  الكتاب الم

Karin R. Andriolo, «A Structural Analysis of Genealogy and Worldview in the Old 

Testament», American Anthropologist. 75, p. 1657- 69; E. Leach. «La Genèse comme 

mythe», in L 'unite de rhonmie. Paris, Gallimard, 1980, p. 143- 59. 

 س، انظر:الكتاب المقد  وحو  أسماء 

 Dictionnaire encyclopedique de la Bible. Maredsous et Louvain. 1987, s. v. 
= 
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 ترجامت

(30) 

بختنصرى لَّ ا و  فلم  » -هب
(1)

ا ألى بابل بمن مره من سبايا بني عنه  راجر   

تين، حتى  ووسل   ةأسرا يل أقبل أرميا على حمار له مره عصير من عنب ا ركو

فلما وقا عليها ورأى ما هبا من  ،القدس( ،)ألياء، أو أيليا كابيتوليناأيلياء  يغش

،  ِّ مب خب حب جب مئهئ خئ  حئ جئ يي ىي ّٰٱ: ، فقا الخراب دخله شك  

 و تينه عنده حي  أماته الل وأما  حماره مره، وأعمى الله وحماره وعصيره وسل  

 جخ مح جح مج حج  هتمث مت ّٰٱ: ا  بريفه الل فقا  له ،عنه الريون فل  يره أحد

                                                   
= 

وسفر  ،R 29 ،1-11/2، بردها وما 12: 52 صر، انظر: أرميانا حك  بخت يوحو  قصص النف

 ا أكيفر من موضع. 11 -1: 29الملوك 

وتض  المخطوطو مسايل الذي يمكن أن ، 21 -1: 1سفر التيفنيو الو   :وحو  الفتيان الربرو، انظر

يو الذي بغو الررلس بالمن الكتاب المقد   الحدي  حها شاكر كما هي ا النص  يكون مسا يل، وقد بح  

 يذكرها ميشا يل. 

وماااا يليهاااا.  Schwarzbaum  ،99ق علياااه شاااورازبوم ا وعل اااجز ي ااا بداياااو مااان هناااا تااارج  الااانص   (1)

اامملحوظااا  الوال ااا لهااذه الدراسااو، الموا  . وناادين كيفياار  121و،  هم  ا ا المعاااال  قااو توايق  ا جيااد 

 .)الفلكلور( ياالسةميو والتوراتيو والحاخاميو وا معا  الحكايا  والرتات الشرب

وقاد أورد البكاري الطارق ،  ,V, 322a El,S. D. Goitcin,اسا  القادس )أيلياا(، راجاع:  ا فيما يخص  أم  

، طبراو مصاطفى الساقا، (سترع  من أساماء الابةد والمواضاعا مرع  ما: )المختلفو ا كتابتها ا كتابه

قو بالقدس، المترل   ي: أيلياء وأيليا وألياء. وحو  مصادر الرتات االسةميوه 211،  1495القاهرة، 

اجاع شاورازبوم، ، بمر334د. جاويتين. ا مقاا  سابق ذكاره،  .مها س سنكمل الببليوجرافيا التي قاد  

 10. 
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 ترجامت

(31) 

 -يقو  ل  يتغير-  ِّحط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس مخجس

 خك حك جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغ  مع جعّٰ

 .ِّمك لك

باالرروق  -كاان ماا  مراهوقاد - صل برض ألاى براضفنظر ألى حماره يت  

فقاام  لح  حتى استوى، ا  جارى فياه الاروحذلك منه ال اس  والرصب، ا  كيا ك  

فلماا  ،رفإذا هاو علاى هيئتاه حاين وضاره لا  يتغي ا ، ا  نظر ألى عصيره وتينهينهق

اا   رة الل ماا عاايد  عاين من قه  ساورة  ِّخن حن جن مم خم حم جم هل ّٰٱ: ن، ق 

 .«254البقرة، اآليو 

يختلاا  بان منباهالطاربي رواياو أخارى عان وهاب ( وذكر هب/ مكرر) .11

: بان عسااكر  حداني محمد بن عسكر )بن ساهل : يوه ،محتواها عن سابقتها

: (، قاال  291/ 291: حميد بن مخلد بن قتيبو،  ، وابن زنعويه )(529/ 291

اناااي : (، قاااا 925/ 210: ،  اناااا أساااماعيل بااان عباااد الكاااري  )الصااانراين

/ 39) ( أنه سمع وهب بن منباه102/ 93 ،)ابن أخ وهبالصمد بن مرقل  عبد

259 /129)
(1)

األى أرميا وهو باهنرض مصار أن ال   أوحى الله »: يقو   باهنرض  ق  ح 

                                                   

بكار العاوا   والو  هو محمد بن سهل بن عساكر، أبا ،ساتذتهأأخذ الطربي هذه الروايو من اانين من  (1)

، وراجاع الطاربي، 201الذي سكن بغداد وروى عن عباد الارزاق، تفساير الطاربي، العازء التاساع،  

ا 5229ورق   5549العزء الخام ، الخبار رق   / 259 فهاو ابان زنعوياه )م. اليفااينا من الرتجمو. أم 

= 
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 ترجامت

(32) 

حتااى أذا كااان باابرض  ،فركااب حماااره ،هااذه ليساات لااك بااهنرض مقااام أيليااا، فااإن  

و من عنب وتينالطريق، ومره سل  
(1)

ا فلماا باد   ،فم ه ماء ،، وكان مره سقاء حديد

ونظار ألاى خاراب ال  ،له شخص بيت المقدس وما حوله مان القارى والمسااجد

 خئ  حئ جئ يي ىي ّٰٱ: قا  ،ورأى هدم بيت المقدس كالعبل الرظي  ،يوبا

ا .فاربط حمااره بحبال جدياد ،أ منها منازال  وسار حتى تبو  ،  ِّمئ  ،ق ساقاءهوعل 

ا ب  وألقى الل عليه الس  
(2)

  مان الما او فلما مر   ه ما و عام،روح   لما نام نزع الله ف ،

                                                   
= 

اأوروى  ؛312 -315  ،( وهو تلميذ أحمد بن حنبل، تفسير الطاربي، المعلاد التاساع911 ا عان يض 

. ولكان مان الرجاح أن يترلاق المار 2252 والخارب رقا  (،14/ 2) يربطالالرزاق، راجع تفسير  عبد

يخربنا عنه سان، المعلد  ي، والذ(94 -1/99) بحميد بن مخلد بن قتيبو =ابن زنعويه، تفسير الطربي

أن ابن جرير روى عنه. وأسماعيل بن عبد الكري  بن مرقل بن منبه: تفسير الطربي،  20اليفاين عشر،  

؛ 329المعلاد الساادس،   عبد الصمد بان مرقال: تفساير الطاربي، ،312 -315المعلد الو ،  

  راجع كذلك:

 R. G. Khoury, Wahb b. Munabbih.Teil 1. Wiesbaden. 1972. p. 183- 84.  

 -1، 29و التين حسب حالو اليفمرا ، ترني هةك أو أبةح الشرب والمدينو. راجع أرميا سل   يوترن (1)

ا  يل  » :4 -1. 9/ عاموس  20 -1، 24/ 10 ر  ب ي أ س  ر  ل ى ش  اي وه ع   الن ه 
د  أ ت ت   .14 -19. 1ى مت  / . «ق 

ق شاكر ا هامشه أنه ل  يريفر على هاذا االسا  )يوسااك( ا شار المحق  أ، (5/ 1) ،(955/ 5)الطربي  (2)

ا مارتة الزماان ا )ا  يبان العاوزاسابط  اخ. وبالفرال، فاإن  أي مكان. ويبدو أن هذا خطهن من براض النس 

الطاربي  أفااد مان يوالاذ 553،  1 ،1495بيارو ،  -، المعلاد الو ، طبراو عبااس(تاريق العيان

 .1، 551،  عان معاهاد Cyrus)) هذا الشكل، بل ذكر كوشااك عان وهاب، وكاورشا، ل  يذكر كيفير  

 :551)كونروش = سايروس( بحسب معاهد،  : فقط بحسب وهب. كوراس كيراس ،22

= 
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 ترجامت

(33) 

 ،قاا  لاه يوساكك من ملاوك فاارس عظاي  يه ل  ا ألى م  ك  ل  م   أرسل الله  ،اسبرون عام  

حتاى  ،الل يهنمرك أن تنفر بقومك فترمار بيات المقادس وأيليااء وأرضاها أن  : فقا 

ا ورين اةااظ ان  أ  : فقاا  الملاك ،ر ما كانتترود أعم   ب لهاذا الرمال أياام حتاى أتهنه 

ودفاع  ،فانتادب اةاما او قهرماان ،ره اةاو أيامظ  ن  فهن   ،أداء الرمل ولما يصلحه من

، فساار أليهاا قهارمتاه ،وماا يصالحه مان أداة الرمال ،قهرمان ألاا عامال ألى كل  

الحياااة ا عااين  روح   الله  فلمااا وقرااوا ا الرماال رد   ومرهاا  اةاما ااو ألااا عاماال،

ا من القرى والمساجد والهناار فنظر ألى أيليا وما حوله ،ار جسده ميت  وأخ   ،أرميا

وبرد اةاين سانو تماام  .حتى بار  كما كانت ،دوالحروت ترمل وترمر وتعد  

ا ،هفنظر ألى طرامه وشرابه ل  يتسن   ،أليه الروح رد   ،والما  ا ونظر ألاى حمااره واقف 

ر ماو ا عناق الحماار لا  تتغي اونظر ألاى الر   ،كهيئته يوم ربطه ل  يطر  ول  يشرب

ر لا  تتغي ا ،ما او عاام وقد أتى على ذلك ريح ما و عام وبرد ما و عام وحر   ،جديدة

ا الله  فهننبات   ،وقد نحل جس  أرمياا مان البلاى ،اول  تنتقض شيئ    ،اا جدياد  لاه لحم 

 حفخف جف مغ جغ  مع جع ّٰٱ: فقااا  لااه الل ،ونشاز عظامااه وهااو ينظاار

                                                   
= 

 Cf Schwarzbaum. p. 85 cl p. 169, n. 217. Cf également Annaless, I. p. 652/ 1. p. 543: 

Kiras al- Gilami 

 والمر بإعادة بناء الهيكل، انظر:  (Cyrusكورش ) أما فيما يخص  

Pour Cyrus cl I'ordre de reconstruirc cI Temple: Esd 1, 1- 11/ 2 Ch 36, 22- 23/ Jr 25, I I- 

12; 29, It) cl l annonce du rôle de Cyrus en Is 44. 28/ 45, I sqq 
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 ترجامت

(39) 

 خم حم جم هل مل خل  حل مكجل لك خك حك جك مق  حق مف

  .«254اآليو سورة البقرة،   ِّ خن حن جن مم

يختلااا  باان منبااهب روايااو أخاارى لهااذا الحاادي  عاان وهاا الطااربيوذكاار 

 :  يبالسند اآل محتواها عن سابقتها

حدانا الحسن بن يحيى»
(1)

انا عبد الصمد : قا  ،أخربنا عبد الرزاق: قا  ،

ا ذا با  على تضيا شيئ   وهذه الروايو ال ،بن مرقل أنه سمع وهب بن منبها

«الروايو المتكررة
(2)

 . 

يوى روايو السد .اثالث   هب .12
(3)

: هذا المشهد ا هو شخصيو، نعد أن عزير  

فلما  ،على حمار له مره عصير وعنب وتينا من الشام جا ي   ا مر  وذلك أن عزير  »

ب يدهوقا عليها وقل   ،بالقريو فرتها ر  م  
(4)

 ؟ي هذه الل برد موهتاحي  كيا يه : وقا  

                                                   

 -329/ 2): ؛ انظر تفسير الطربي(912/ 223المتوى )، العرجاين يبن الربيع الربد يبو علأ (1)

325) . 

فيما  (299/ 2)ا ولكنه فصلها ا للرتجمو. فقد ذكرها سابق   5412و  (951 -952/ 5): الطربي (2)

 من الرتجمو.  5221و  (323 -322/ 5)تابو  الررش،  يخص  

. (33 -32/ 1) جاس؛ (195/ 129:  )السدي الكبير،  أبو محمد أسماعيل بن عبد الرحمن (3)

 ا:أيض   وحو  هذا التفسير، انظر

Etan Kohlberg, A Medieval Scholar at Work. Ibn Tawūs £ his Library, Leyde, Brill 

(«IPTS», XII), 1992, p. 348. n° 574. 

قريبو من سورة الكها، اآليو « ب يدهقل  »: من الرتجمو. والتربير 5413و  ،(951/ 5)الطربي  (9)

على  همااحدإضرب ب يأ ،يهبفق كفَّ (: 250/ 5/215)، راجع الطربي ِّحج مث هتّٰ: 92

= 
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 ترجامت

(35) 

 .عليهما ما و سنو ا ومر  ك  ل  فه   ،فهنماته الل وأما  حماره .اا منه وشك  لي  تكذيب  

: قيل له .يوم ا أو برضيوم   لبيفته : قا  له ؟ك  لبيفت  : ا فقا  لهالل أحيا عزير   ا  أن  

ل   وشرابك من الرصير ،فانظر ألى طرامك من التين والرنب ،ما و عام بل لبيفت  

 .«هيتسن  

التاي ينقلهاا الطاربي حاو  هاذه اآلياو عاو وهذه الروايا  التفصيليو والمتنو  

وقاد ينساى القاارئ أن  ،ا لدرجو أهنا تبدو وكهنهنا قا ماو باذاهتاا كبير  اراء سردي   د  ر  ته 

اعن سبب ذ   يتساء  اك  اا لهاا. أو أن يت  ر الم ل  اا بشاهنن محتواهاا ويفض  ل خاذ موقف 

  عان وظيفتهاا ا لاذلك سايكون مان المناساب أن نتسااء   ؛أحداها على الخرى

 القصو اليفاليفو. ا  تفسيره وذلك برد أن نبح 

  

  

                                                   
= 

أساس  :وانظر Lane, 2552c- 53a;. p. 518b.: على الحزن أو الندم، انظر الخرى. وهذه حركو تد   

 41 -91الخرى لهذه القصو، انظر: شوارزباوم،   : يتندم؛ وحو  الروايا 519  ،البةغو

، الكتاب (الخلق وقصص النبياء ءبد)وايمو ا عمارة بن  :. وانظر12 -124  ،هبوامشها المختلفو

 .K. G. Khoury. Les Légendes prophétiques dans I’islam. طبرو. ر. ج. خوري، ا: اليفاين

Wiesbaden.Harrassowitz, 1978  .241وما يليها،   (1/12، )292، العزء الرربي. 
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 ترجامت

(32) 

 : قصة الطيور األربعة ؛املميت ياهلل احملي: اثالثً

ا على قدرة الل على االحياء واالماتو. وكماا ا  االيف  ميفة   220اآليو  ترد   .13

 السابب عان أباراهي  هاو بطال الرواياو. ويتسااء  الطاربي أوال   الميفل الو ، فإن  

م أربراو الماوتى. وقاد   يأبراهي  ألى أن يطلب من الل أن يريه كيا يحيدفع الذي 

 حلو  مدعومو بالروايا .

كياا  مزقتها الحيوانا  المفرتساو والطياور، وساهن  الل  و داب  رأى أبراهي   أ.

أن »ذكرناا مان ذكرهاا ابان زياد، . وا أحادى هاذه الرواياا  الرباع التاي ايحييه

وبرضاه ا البحار قاد ترااوره دواب  ر  برضاه ا الب ا ا رأى الحو  الذيأبراهي  لم  

متى يعمع الل هذا : فقا  ،ألقى الشيطان ا نفسه ،الرب ودواب البحر وطير الهواء

 ، ِّمم خم حم جم يل ّٰٱ: فسااهن  أبااراهي  حينئااذ ربااه ؟ماان بطااون هاا الء

 الاذي  فاإن الشايطان هاو .قلباه مان شاكوكا  ه الشيطانييلق وهذا وسيلو لدفع ما

   لس ا  ربه. براهي   أدفع  -بس اله-

اا ب. مناساابو اآليااو هااو الخااةف بااين  )كااابن أسااحاق(، فااإن   ا اآلخاارونأم 

259اآليو ا  أبراهي  ونمرود الوارد
(1)

. 

                                                   

والرواياو  ،999 -992: والصافحا  (،992 -995 /5) الطاربي :، انظارحو  التفسير الو  واليفاين (1)

  ا الرتجمو. 5421مذكورة ا رق  
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 ترجامت

(31) 

. فطلاب خلاية  مناسبو نزو  هذه اآليو كان عندما جرال الل مان أباراهي   .ج

 )السدي(. .ه تيو حتى يسكن اليقين قلبهأبراهي  من رب  

ا قاادرة الل علااى أحياااء المااوتى. ويسااتند  ه كااان يشااك  طلااب ذلااك لن اا .د

اك  »: الطربي هنا على وجه الخصو  على حدي  لمحمد اق  ب الشَّ انه أ ح  ان  ن ح 
م 

 : ي   أ ذ  ق ا  
اه  (1)« ِّمم خم حم جم يل ّٰٱأ ب ر 

. 

 الشايطان()ولكناه يكملاه باذكر الخبيا   ،الخيار ويحتف  الطاربي بالحال  

  ياربأ أباراهي  مان الشاك   يكا ،روايو ابن زيادذكرته الذي 
 
فساهن  »: يقاو  ؛الولاي

فاة يقادر براد  ،االماوتى ليرااين ذلاك عيان ا يه أن يريه كيا يحيحينئذ رب   راهي ه أب

 ق  ل  ذلك الشيطان أن يه 
 
ال  ا قلبه ميفال الاذي أه  ي  ق 

 
تاه ماا رأى مان ذلاك فياه عناد رؤي ي

«ا(ع أرب  قط   ذي)مشهد الحو  ال
(2)

  . 

                                                   

ترجمو هوداس  ،391،  11، النبياء 20، ي؛ البخار5413والخرب رق   ،(5/940) الطربي (1)

Houdas، 210  ،، العزء اليفال 92تفسير سورة البقرة، رق   ،25؛ 91 -92،  اليفاين المعلد ،

 :، وهناك أماكن مشاهبو ا215 -219ترجمو العزء اليفال ،  

Wensinek, Concordance, III. p. 166a, I. 1- 3 

 .(5/941) الطربي (2)
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 ترجامت

(39) 

 ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ّٰٱاليفاين من اآليو وهو:  الشق  ا . أم  14

 ِّ زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
(1)

، 

 عند الطربي. (الطبوغراا) ييفير تساؤال  عن الشكل فإنه

ا لسلسلو من الروايا  أربراو ا  ضارتالجازاء المنفصالو قاد وه  فاإن   ،ووفق 

الطيور قد قسامت ألاى أربراو أجازاء.  أو أن   ،أجزاء من الرال  أو على أربرو جبا 

(: أهل الكتااب) ا ترجع ألىلهن ؛ا منهان المه  أن نذكر جزء  روايو م يوهكذا فف

 أن  : عن برض أهل الرلا  ،انا ابن أسحاق: قا  ،انا سلمو: قا  ،حدانا ابن حميد»

اا   ،طير بهنربرو أجازاء ا  قطع كل   ،أهل الكتاب يذكرون أنه أخذ الطيار الربرو

اب  جبل ره  فعرل على كل   ،عمد ألى أربرو أجبا   فكاان علاى كال   ،طاا ر ا مان كال  ر 

 .وربع مان الغاراب ورباع مان الحماام ،وربع من الديك ،جبل ربع من الطاووس

                                                   

الموجودة ا  (ل  كه )ال يرتجمون كلمو  ،D. Masson و R. Blachere و Kazimirski: ترجما  أن   (1)

رين. ومن ناحيو أخرى، نعد مهمو عند شرح اآليو عند المفس  التي ترد    ِّ ٍّ ٌّ ٰى ّٰٱ  :اآليو القرتنيو

 mets» un morceau»هكذا:  ،يرتج  هذه الفقرة ترجمو جيدة ،49  ،العزء الو  ،بكرة حمزة ابأ

sur chaque montagne».  وبالميفل، نعد جاك بيركJ. Berque  :هو اآلخر يرتجمها هكذا«places- 

en un tronçon sur chaque colline»  كذلك ر. باريه، ، ا هذه الكلمو ا الرتجمو[: ]واضرR. Paret 

 set»فقد ترجمها:  A. J. Arberry يبررا أ، أم  «tu auf jeden Berg ein Stuck von ihnen»ترجمها: 

a part of them on every hill».  وبطريقو تيفير الفضو  اختار بادق مازيجS. Mazigh  أحد

 «repartis- en ensuite les membres sur quatre monts distincts»التفسيرا  وترجمها هكذا: 

 .95،  1، 1414ترجمو بادق مازيج. تون ،  :. انظر(ع العضاء على أربرو جبا  مختلفووز   يأ)
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 ترجامت

(34) 

ع منها ألى بااحبه حتاى ب  ره  م فواب كل  كنتن  ن بإذن الل كما ي  : ترال  ا  دعاهن فقا 

كمااا  ،اااا  أقاابلن أليااه سااري   ،ن يقطرااهطااا ر كمااا كااان قباال أ فكااان كاال   ،اجااتمرن

ويحياي الماوتى للبرا  مان  ،ياا أباراهي  هكاذا يعماع الل الربااد: وقيال .الل قا 

حتاى  ،أحياء الماوتى بقدرتاه فهنراه الله  .نهام  وشامها وي   ،مشارق الرض ومغارهبا

«عرف ذلك بغير ما قا  نمرود من الكذب والباطل
(1)

. 

ا للتفسير اليفاين اع علاى العباا   كل   فإن   ،وفق  ض  جازء مان أجازاء الطيار قاد وه

)الساابرو( حياا  لعااهن  الطيااور العارحااو والحيوانااا  المفرتسااو مااع اقاارتاب 

أبراهي . تقو  أحدى الروايا  التي تسير مع هذا التفسير أن أبراهي  أخذ الطياور 

يذبحها يالربرو ك
(2)

. 

جبل. وهذا هاو تفساير  أجزاء الطيور على كل   عه ض  ت  و   ،وا التفسير الخير

العباا  التاي عرفهاا  ترني كل   (ل  كه )، الذي يرى أن كلمو واختاره الطربي معاهد

 .ِّ ٍّ ٌّ ّٰٱالقرتن يقو :  لن   ؛جبا  الرض أو كل   ،أبراهي 

  

                                                   

 ،وهذه الروايو ترتبط بتفسير الطربي (،501 -502 )الرتجمو  ،2011الخرب رق   ،تفسير الطربي (1)

التي تضع هذا العزء من القصو ا عةقو مع نمرود بإسناد مشابه باستيفناء  991،  5421الخرب رق  

، انظر (berît bein habeterîm) وحو  العمع بين القطع التي قسمت ،االشارة ألى االنسان الرال 

 .22 الصفحو أسفل

  .509،  2014جريج، تفسير الطربي ى ألى ز  ر  روايو ته  يوه (2)
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 ترجامت

(90) 

 : وظيفة السرد األسطوري التارخيي (4

باالشارا  المختلفاو،   واراء  هو الكيفر تفصية   254تفسير اآليو  ولن   .15

 أو تا  هادمهاالتاي  قصاو القرياو وقاد بادأنا مان فرضايو أن   ا.نا نرتمد عليه كيفيار  فإن  

اا ميفال القصاو الساابقو ،القارتنا  اوقصار   رترب الكيفر بسااطو  مرعزة النا   ته   ،تمام 

titeurs -discours يالخطاب الساس ومع ذلك فإن   عةوة على ذلك.
(1)

وهو ، 

ا ا الشارق الدناى يقوم بتحادي  اقافاو شاربيو قديماو تا  نقلهاا شافهي  هنا القرتن 

اوخضرت تادريعي   القاارئ  ر الراال . أال أن  ا لقواعاد االنتااج الكتاابي عناد المفس 

االطاربي لا  يه  يتفاجهن عندما يارى أن   المرابر ا ألاى ساورة الكهاا ر  ش  ق التاي يترل 

اآليااو الحاليااو  أن   الطاربيحياا  ياارى  ؛تخارون «نااا مون مرعاازون»االمار فيهااا با

 .  منفصلن  أن يت  مرالعتها بشكلن  -هر  ك  ا ف  - رمما يرب  ،ا تخرحدا   يتحك

ل هناا الطاربي ال يتادخ   هي أن  دركها هنا ن والملحوظو اليفانيو التي يمكن أن  

كماا ناراه يفرال ا كيفيار مان الحياان ا مواضاع  ،«اعنادن الصاواب»ليقو  ما هو 

أخرى
(2)

ان تترل  ي  تراؤه الشخصايو علاى مشاكلت  . بل تقتصار  يو قاان باختةفاا  نص 

قاان باروابط نحوياو يمكان ن تترل  ي  وعلى مسهنلت  ، (عل   ا/ ها، أعل ه ره نش  ها/ نه زه )نهنش  

 .ا لطبيرو الموضوع المطروح هناأن نتعاهلها نظر  

                                                   

 (1) M. Arkoun, Lectures du Coran, Paris, 1982, p. 80. 

(2)  V. Giliot. Elt. Passim. 
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 ترجامت

(91) 

ا تفسايره. وساوف  نتساء  عن وظيفاو هاذه الخباار ى أن  ل  و  من ال  فلذلك 

اال  ن   اا أن  شاايء  كاال   قباال    ح  النااا مون »أخبااار و خلفيااو الشاارق الدنااى اليفقافيااو اري 

ا«المرعزون التاي  باار الكيفيارةشايء، الخ ا، أوال  وقبال كال  ر، مادي ا، وهو ماا يفس 

 :  هنيي. نذكر منها برض الميفلو كما يذكرها الطرب

)ا  39 -1 ،5: الرميااااا Paralipomenaناااوم أبيمالااااك. كماااا ورد ا  -

 :  اليونانيو الطويلو(نسختها 

جلا  ا  ،وعندما وجد شعرة ،الشديد ر  أعاد حمل التين ا الح   ،أبيمالك»

هكاذا ساتو  فناام وظال   ،ينو الت  أحنى رأسه على سل   ،ها ليهنخذ قسط ا من الراحوظل  

ا استيق  من نوماه، دخال القادس . ولم  «...ا دون أن يستيق  من نومهوستين عام  

بابال. ا  خاذوا ألاى الساروعلا  أن أرمياا والشارب قاد أه  ،ف عليهاالكنه ل  يترر  

 ،و التين لرجال ععاوز كاان قاد أخاربه عان مصاير القادسوبرد أن اكتشا أن سل  

«ارتها تقطر عصير  »
(1)

. 

)هااوين  ماجياالهااوين ها Honi HaMe'aguelأسااطورة المرلاا  الشااهير  -

اااا : ماااان المخطوطااااو 125) 122ل ا المزمااااور راساااا  الاااادوا ر( الااااذي يتهنم 

convertendo Dominus captivitatem Sion)) دَّ »: مكتااوب فيهااا ا ر  م  ن ااد 
ع 

                                                   

 (1) In La Bible. Edits intertestamentaires, op. cit., p. 1749- 1751 = Rest der Worte 

Baruchs, in P. Riessler. Altjudisches Schrifttum ausserhalb der Bibel, Augsburg, 

1928. p. 907- 10 et n°48 des notes p. 1323: B. Heller, «Récits et personnages 

bibliques dans la légende mahométane ». Art. cit., p. 122- 23; Schwarzbaum, p. 77- 

78 et n. 194- 97. p. 162. 
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ين  
ال م  يف ل  ال ح 

ن ا م  ر 
، ب  ن  ي و  ه 

 ب 
 
ب ي ب  س  ا أذا كاان مان الممكان أن تساء  عم  و ،«الرَّ

ا )مد   ا يزرع شعرة ععوز   رأىة السبي البابلي(. وذا  يوم، ينام رجل سبرين عام 

 ،نوا  التاي ستساتغرقها هاذه الشاعرة لتا ي امارهااخروب فسهنله عن عادد السا

ا عن الشاعرة: فهنجاب تخفيهاا التاي  سبرون سنو. ا  غفا هوين ا مكان لي  بريد 

اوعندما استيق ، ك  كان مه  ،ا مدة سبرين سنوهكذا نا م   وظل   ،بخرة برؤياو  هن  فاج 

لس  حفيد الفةح يهنكل الفاكهو من الشعرة وحماره مع الرديد من النَّ 
(1)

. 

ا لإلععاب عن الساطير المختلفو يمكن أن تكاون مان ا ميفير  سنعد ملف   .16

سيما ا أعما  شاوارزبوم  ال ،من سورة البقرة 254قريب أو بريد ذا  بلو باآليو 

H. Schwarbaum يحااو  الساااطير التوراتيااو وغياار التوراتيااو ا الدب الشاارب 

J. Horovitz. وقد أوضح هوروفيت  (2)ياالسةم
 «أساطير الرقاب االلهاي» أن   (3)

                                                   

أن المر ال يترلق  ذ  أ   ؛بد من تصحيح الخطهن المطبري . والSpeyer, p. 425; Sidersky, p. 153انظر:  (1)

 Schwarbaum. p. 81- 82 cl n. 204- 10. p. 166- 67. ولكن، انظر: 102بمزمور 

ا ا كتابه وا الرديد من المقاال  على تهناير السطورة المحمديو على  ر  ص  شوارباوم يه  نرل  أن   (2) أيض 

 La légende)ا عنوانه:، ا مقا  ذكر سابق  B. Hellerاميو. وقد لفت ب. هيلر السطورة اليهوديو الحاخ

biblique dans l’islam   االنتباه ألى هذه الحقيقو قا ة  (س ا االسةمأسطورة الكتاب المقد ، :

ا ]...[ تررف بالفرل السطورة المحمديو. كيا تفاعل مرها أذن؟ عن طريق المدراش الذي أتى الحق  »

وقد يذهب  .14 -19،  «ي الزخارف الشرريو...االقرتاض أو عن طريق العد . ولقد ت  تبن  

ذلك. ويمكن أن تبدو العما  التي  ة أميفلو منس عد  ودر   ،أبرد من ذلك H. Scliwarzbaum شوارباوم

= 
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(Staflegenden ا القرتن ) يت  أرسا  رساو  ألاى حي   ؛ سه ترتكز على ذا  اله

ا ،فيرفضاون االساتماع ألياه ويكفارون برساالته ،شرب ليناذره  باسا  الل ره  فيبش 

ا مان ساورة البقارة، )كماا هاو  254ا ا اآلياو بالهةك ويتبع ذلاك تنفياذ التهدياد. أم 

من ذا  السورة(، كان موضوع القيامو هو المهيمن،  220و 259اآليتين الحا  ا 

و موضاوع أعاادة بنااء بيات المقادس، بحيا  تصابح باورة القرياو التاي تا  وخاب  

ا العادة البنااء واالحيااء. وغالب اا ماا ياهني  يبراد أسااطير الرقااب االلها تدميرها رمز 

ق بهنحوا  اآلخرة، وحينئاذ يمكان أن تصابح القرياو فقرا  تترل   (1)للقريو أو الشرب

                                                   
= 

ما تظهره و. وهذا ، خصبو واري  ه ل برضب  ت  تهنليفها حو  االقرتاضا  والتهنايرا ، رغ  استنكارها من ق  

 دراسا  ها. شوارزباوم.

 يوالذ ،سورة البقرة من 254حو  الميفل الموجود ا اآليو  كبيرن  لو بشكلن كما يمكن أن نعد روايو مفص  

 : يا اآلق ا الم ل  طب  

dans Jan Knapped. Islamic Legends. Histories of the Heroes. Saints and Prophets of 

Islam, I, Leyde, Brill. 1985, p. 168- 70 

مستشرق ألماين، درس ا جامرو برلين،  :Josef Horovitz( ،1919- 1432)يوسا هورفيت   (3)

ا عام ي  وعه  ا لل   ن  ي  ، ا  عه م1402ن فيها أستاذ  ، وهذا م1419غا  الساميو بعامرو فرانكفور  عام أستاذ 

 حتى وفاته.

اق براض الكتاب، أهمهاااهتماماته الر يسو تدور حاو  المغاازي والتااريق     (المغاازي) :االساةمي، حق 

العنو ا )، (Das koranische Paradies): للواقدي، وكانت رسالته للدكتوراه حولها، من كتبه الشهيرة

وهو كتاب بغير فيه اشتغا  فيلولوجي على مرعا  العناو ا القارتن، ترجماه للرربياو: محسان  (القرتن

 . )قس  الرتجما (.م2012بغداد، بيرو ،  الدمرداش، وبدر عن منشورا  العمل،

 انظر:  (1)

= 
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ا للفردوس رمز 
مان ساورة البقارة،  254، كما ا القرتن ا اآليو 31. وا حزقيا  (1)

أحياء أسرا يل وعاودهت   د  ر  ن، يه ي  ا على قدرة الل. وا كلتا الحالت  نرى بوضوح تهنكيد  

اأألى بهيون التاي تا    قياماو االنساان بشاكلن  ى فكارةعاادة بنا هاا المساترادة وتتعل 

القارتين لا  يسا   الشخصايو أو القرياو، وهاو ماا يتايح  الانص   . ومع ذلك، فإن  (2)عام

ا أكيفر  ا وتفسير  ا الحتياجا  المعتمع المفس   (حريو)تطبيق   .روفق 

لعااهن  ،فبالنساابو لميفااا  يسااوع ،ل مرضاالوولطالمااا كاناات الميفااا  تميف اا .17

فهااذا جوليشاار ا  ؛ألاى التفسااير المعااازيين اآلبااء وأجيااا  كاملااو ماان المساايحي  

قباال أعمااا   والااذي يرااود تاريخااه ألااى مااا ،عملااه الشااهير عاان أميفااا  يسااوع

Formgeschichte ) لحقات التاي  التشاوها  فقد أوضاح كالَّ  ،)تاريق الشكا

بالتفسير المعازي ل ميفا 
(3)

ة قرون. ومع ذلك فهناك أخبار يمكان أن خة  عد   

اا كمااا- يكااون هاادفها أخفاااء   لااا ك. كيرمااودا يمكاان أن يكااون عليااه الحااا  وفق 

                                                   
= 

C. H. Becker, «Ubi sunt qui ante nos in mundo fucrc», in Islamstudien, I, Leipzig. 

1924. p. 501- 19; A.- L. de Prémare, «Le thème des peuples anéantis dans quelques 

textes islamiques primitifs. Une vision de l’histoire», RF. M. M. M., 48- 79 (1988). p. 

1121: J. E. Bencheikh. «Iram ou la clameur de Dieu. Le mythe el le verset». RF. M. M. 

M.,58 (1991), p.70- 81. 

 (1) I. Lichtenstadter, « Origin and interpretation of some Qur’anic symbols », in Mel. 

Levi della Vida, II, Rome, 1956, p.61- 69. 

 (2) Schwarzbaum, p. 80. 

(3) A. Julicher, Die Gleichnisreden Jesu, 1. Tubingen, 18992. p. 203- 22; J. Jeremias. 

Les Paraboles de Jésus (19471, cd. allemande), Paris, 1962, p. 21- 23; pour la 

Formgeschichte et les paraboles, p. 94 sqq. 
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K.Kermode- ا هايفهم ال يكا -كما يرى القادي  مارق - قيلتالتي  أميفا  عيسى

اا ااأن تهق   هااو خااارج عنهااا، باال أهنااا تسااتطيع كااذلك ن  م  اا يص  الااداخلا  ن هاا م 
(1)

 .

مان ساورة  254اآلياو ا  ل عدم الكشا عن هويو الشخصيو ا ميفا  القرتنويميف  

ا هااذه  و(مكانااا  التهنويلياااال )ا خلااة  = البقاارة وكااذا عاادم وجااود اساا  للقريااو

بياات  مصاايره  -ناقاال القصااو-ا ذهاان محمااد  القصااو الصااغيرة. فربمااا كااان ياادور

اا  ون، كماا كاانيهاود أو مسايحي  قصاباون أخربه باه الذي  المقدس ا ذهناه أيض 

الخبار الخرى
(2)

حاديا  النبوياو أم ال عان هاا الأشار أليها القارتن وذكرت   سواء 

. ولكن عدم الكشا عان قرتفت  ا ا لها على ماعقاب   القرى والشروب التي هلكت  

ن ( تادال  حعاو) «عاربة»و ،ا عالمي اهويو الشخص أو القريو يعرل من القصو مايفة  

الطربي نستخدم تربير ي، ك«أحياء القريو وحدا قها»الل قادر على  أن   على
(3)

.   

                                                   

 (1) Frank Kermode, The Genesis of Secrecy- On the Interpretation of Narrative, Har-

vard University Press, 1979, d'après P. Ricoeur, Temps et recit, I, Paris, 1983,. p. 

115. 

 النب ألى أن   -كما ا مواضع أخرى-ا هنا أشارة من الم ل   (2)
َّ
ا بالرهد القدي  ر  تهنا   والقرتن   ملسو هيلع هللا ىلص امحمد   ي

 ا  ا هذا الرصر. وهذا مافا من اقاكان سا د   وما يوالمسيح يبل وبالرتات اليهود ،والرهد العديد

 .)المرتج ( .ا كما ي من به المسلمونا مع كون القرتن وحي  يتناى تمام  

من  ِّمئ خئ  حئ جئ يي ىي ّٰٱ ل  قا    بر    -هره ك  ترالى ذ  -الل  أن  : »(5/913) الطربي انظر تفسير (3)

 ،ا من نفسه وطرامه وحمارههبا برد مماهتا عيان   ر  ا  أراه نظير ما استنكر من أحياء الل القريو التي م   ،مماته

هبا  ر   لما استنكر من أحيا ه أهل القريو التي م  ما أراه من أحيا ه نفسه وحماره ميفة   -هره ك  ترالى ذ  -فحمل 

= 
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من أكيفر مشااكل  واحدةن  ا قلب   ،مع هذا النوع من الميفا و ،نحن ا الواقع

ااا وأهميااو اا ي وهااأال  : البشااريو ابات   ر  التناااقض بااين مفهااوم ألااه الرااد  وانتشااار الشَّ

ااوالظ   وكااذا نظريااو البحاا  ا أباال اآللهااو )اليفيوجينيااو(  ونعااد أن   .  ا الرااال ل 

ى هااذا الساا ا تعتهااد لإلجابااو علاا )اليفيودييفااا( نظريااو الردالااو االلهيااو
(1)

وقااد  .

ناو موجاودة بالفرال لوضاع اة بالتوحيدياو ألاى ماواد مري  استند  الديانا  المسم  

االسةم استيفناء  من هذا القاانون  يرد   وال ،و حو  هذا الموضوعراهتا الخاب  تصو  

 الرام.

ل القاارتين ا بدايااو تفساايره لهااذا المقطااع. وهااذا يف اايشاارح الطااربي الم   .18

اايه الشاارح  ااأعااادة بااياغو د  ر  ق وظيفتااه التفساايريو الساساايو ماان خااة  ، وقااد حق 

مان  (أكرب عادد ممكان) (يعمع)دة التي نقلها م لفنا. والقو  بهننه الخبار المترد  

هباادف موسااوعي هااو ا أحساان الحااوا  حقيقااو بدهيااو ال تحتاااج ألااى  الخبااار

اؤ  وأناه كاان تسا و ا الرقيدة أو الشريرو محال  أذا كانت هناك نقطو مهم  وشرح. 

أناه يرياد أقنااع قار اه أو  :نا يمكن أن نقو فإن   ،ينقل أحادي  الرسو  أو الصحابو

                                                   
= 

و عليه ا كيفيو أحيا ه ع  وحمل ما أراه من الرربة ا طرامه وشرابه عربة له وحه  ،على عروشها وخاوي

  .«مناز  القريو وجناهنا

 (1) Schwarzbaum, “ The Jewish and Moslem versions of Some Théodicy legends », 

fibula, III (1959), p. 119- 21. 
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. وهااذه ليساات (orthodoxe ليو)البااو (الصااحيح) مسااتمريه بتبنااي الحاال  

السااابق أحااد عيااوب الفكاار ا  مااا كااان يهرتاارب قضاايتنا اآلن. والحالااو هااذه، فااإن  

يرتارب ا علا   ،لنف  السطورة والتكراراالختةفا  بين الروايا  : السطوري

ا ز و التاي تمي االنيفروبولوجيا وا تاريق الديان أحادى الساما  المشارتكو المهم 

ا  يهنخااذه المصااطلحالااذي  ونقصااد بااالتكرار هنااا المرنااى .النظمااو السااطوريو

شاافرة اللغااومااا ماان  تكاارار عنصاارن : نظريااو المرلومااا 
(1)

جميااع  فااإن   ،وبالتااالي .

 ،ففاي سافر التكاوين: و ل نظمو السطوريو لهاا رواياا  مختلفاوهم  القصص الم

 -1نعد الروايو الكهنوتيو والتفساير اليهاودي لقصاو الخلاق ) ،على سبيل الميفا 

اا فااإن   ،(. عااةوة علااى ذلااك25 -ب  9 ،2أ و  9 ،2 ال  البشاارن ماان ي  أو  شخص 

والنسااب (. 4 بد من نوح ونظام جديد للرال  برد الطوفان )تكوين فة ،يكفيان

اا عان هاذه المخلوقاا  وعان أعاادة الخ  تربيار   ترد   (راهتامتغي  ذاهتا و) مار ق. والل 

                                                   

 انظر:  (1)

Moles, théorie de l’information et perception esthétique, Paris, Flammarion, 1958 ; H. 

Morier, Dictionnaire de poétique et de rhétorique, Paris, Puf,.1981 3, , p.932. 

 P.Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de قاموس: يظهر مرنى التكرار ا وبينما ال

la langue française, Paris, 1977, V, 716b ،فقد ت  أدخاله ا القاموس: 

le Petit Robert Revue, corrigée et mise en jour, 1634a:, 1971 1, 1981, éd.   
ا بطريقو ا سلف  د  ا كان موجوينقل خرب  لى سمو ماأا معا  الترلي : يشير : »يهني ونعد ا هذا القاموس ما

اا : زيااادة عاادد الحااروف ا رسااالو دون زيااادة متةزمااو لكميااو يا ا معااا  الحاسااوب فترنااأخاارى. أم 

 «. المرلومو
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ن يوهااذا موضااوع خااةف بااين المساايحي  الرهااد العديااد ) كااذلك فيمااا يخااص  

 المااذ»: يا علاى السا ا  اآليظهار فياه التكارار باعتبااره رد   يوالذ ،والمسلمين(

ا ماا غالب اوالتاي  القصاو (نف جميرها ) يأناجيل تحكأن يكون عندنا أربرو بد  ال

«تكون تفابيلها مع ذلك متناقضو؟
(1)

.   

يمكننااا فهاا   ،وبمساااعدة مفهااوم التكاارار المسااتخدم ا نظريااو المرلومااا 

ففاي »: أفضل الموجودة ا الروايا  السطوريو بشكلن  را (( و)المتغي  التكرار)

 الرساا ل التاي هاي كلماو الل، ويكاونا  جياد  تنقال الساطورة نقاة   ،ذهن الم من

 . وأذا أخاذنا أساطورة  خاا    عامل اطمئنان بشاكلن  ،بالنسبو لرجل ميفله ،تكرارها

التاي تخفاي رساالو  أو القرقراوما بمرز  عن غيرها، فإهناا ساتكون ميفال الدمدماو 

حتااى الكيفاار  ،ماان الضوضاااء. وقااد يراااين الماا منشاايء  رة يتااداخل فيهااامشااف  

كارار لكان هاذا الت   ،دمحاد   من براض عادم اليقاين حاو  ماا قيال بشاكلن  ،سذاجو

                                                   

 (1) E. Leach, «La Genèse comme mythe» [«Genesis as Myth», Discovery, XXIII 

(1962), p. 30- 35J, in L'unité de I'homme el autres essais, op. cit., p. 144. 

. 152حو  تدم، راجع   30 -21، 1حو  نوح هي تقريب ا تكرار لما ا تك  1 -1، 4تك : اانظر أيض  

وحو  تهناير هذه المفاهي  على النساب، نذكر من بين أميفلو أخرى الكنرانيين، أحفاد )حام(، الذين 

(؛ وانظر: 25 -21، 4لحام الذي يغوي والده المخمور، نوح )تك  يرنوا بسبب نكاح المحارم الميفلله 

«Ham», in Encyclopedia Judaica (Jerusalem), 7, col. 1216- 17; v. Cl. Gilliot, «Récit, 

mythe et histoire», art. cit., p. 283- 86 (Noé et la table des nations).  .) نوح وطاولو الم(

 .وهذه القصو تكرار لنكاح المحارم الميفلي الموجود ا قصو قابيل وهابيل
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 ترجامت

(94) 

 -حتى ولو اختلفات تفابايلها-من السطورة  روايو يعرل الم من يشرر أن كل  

«ىلخراز المرنى الساسي للروايا  د فهمه وترز  ت ك  
(1)

. 

وال ينطبااق هااذا علااى الخبااار التااي يرويهااا الكتاااب )الرهااد القاادي ، الرهااد 

ااة بالمنحولاو أيعلاى الكتاب المسام   القرتن( فحساب، بالالعديد،  حتاى  ا، أوض 

( أو )يشارحه(. وهاذا الطاربي يعماع هوالمكتوب الذي )يكملا يالرتات الشفاه

ا من هذه  المعهاو  ا القصاو التاي تساردها اآلياو كشاا عان التي تالخبار عدد 

طاارق القرتنيااو، ولكاان هناااك الرديااد ماان الخبااار الخاارى، التااي وباالتنا ماان 

اباين أو القص   ا  خضرت للتضخي  والتغيير خة  عمليو النقل أو فان   ،مختلفو

نعده على سابيل الميفاا  ا سايرة النبيااء التاي لا  نهنخاذها هناا  اظ، وهذا ماالوع  

برين االعتبار
(2)

. 

                                                   

  (1) Leach, art.cit. p.145. 

ع الخباار وتختلاا مان مخطوطاو التي أشار أليهاا ا شاوارزبوم. وقاد تتناو   انظر الماكن (2)

 J. Pauliny, «Kisa’î’s cf Wcrk. انظار: يقصص النبياء للكسا  و فيما يخص  لخرى خاب  

Komenskeho in Zhornik Filozofickej Faculty Univerzity anbiya’»,  -Kilab Qisas al

(Bratislava), II (1970), p. 191- 282.. الطبرو الولاى:  ا يوجد عدد من هذه الساطير وال

Leyde. Brill, 1922, Vitoe prophetarum,Eiscnberg: وانظر كذلك: جدو  التوافقا  التي  ؛

  établie par Pauliny. p. 255- 77 la table de concordance: يوضرها بولين
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 ترجامت

(50) 

و الخبار التي ذكرهاا الطاربي ننساى وال ينبغي أن تعرلنا تفابيل ودق  . 19

يحتاوي علاى أحاد فهاذا الميفال  يفل القرتين.البناء اليفنا ي للم   ىهذه الخبار تتبن   أن  

باااين الحيااااة  ضااااد  الو  هاااو الت: ين ا التعرباااو االنساااانيوالتناقضاااين الساساااي  

ين ألاى وغيار الذكورياو(. ويسارى الاد  / )واليفاين التضاد بين الذكورياو  ،والمو 

يت  أعاادة بنااء ساحيا  : لهذا التناقض من خة  بورة الراال  اآلخار أيعاد حل  

رة. وساايرود الرجاال النااا   )المياات( ألااى حالتااه الولااى )الحياااة(، القريااو الماادم  

علاى أن  وتلك تيا  تاد    ؛ه، والحمار على قيد الحياةوالطرام والشراب ل  يتسن  

هاذه الرنابار، ويازو  غموضاها،  القريو سترود ألى الحياة. وسايت  تفصايل كال  

ر. ويكون لها بذلك قادرة بار التي يذكرها المفس  ويت  الكشا عن هويتها ا الخ

دقااو التفاباايل الملموسااو لهااذه الخبااار مكانااو ا  يكبياارة علااى االقناااع. وترطاا

بينماا يكاون غايتهاا  ،ماا بطريقاون  ،هذا الراال ا  التاريق من خة  جرلها موجودة

 ذا  الوقااتا  يوتاا د   ،حقااا ق تاريخيااو الرااال  اآلخاار. وتصاابح هااذه الخبااار

 وظيفو وسيطو بين الرال  اآلخر والحياة الدنيا.

ا21 بال وتفساير ، أفضال رد هباا بشاكلن . تتيح لنا هذه الوظيفو فه  حالاو الس 

بااارز ا تاااريق الطااربي. ولإلجابااو علااى هااذا الساا ا ، ماان لماااذا لهااا حضااور 

اا  أحاادل الرةقااو بااين السااطورة والتاااريق. ففااي الضااروري أن نرااود ألااى تهنم 

 دار نقااااش باااين باااو  ريكاااور (،البنياااو والتهنويااال)يرة حاااو  أساااهاماته الشاااه

Paul Ricœur وكلاااود ليفاااي شااارتاوس Strauss -Claude Lévi   حاااو



 

 

 توظيف األخبار اإلرسائيلية يف تفسري الطربي ودالالته - األسطورة؛ قصة الخالص يف تفسري الطربي

 ترجامت

(51) 

الطوطميو
(1)

ت وتحاد   ،أوروباي -الهيليناي أو الهنادوقبال  مااو ،والفكر السامي ،

ا جريئ ا للبنيويو»باعتبارها الفكر الهمعي عن أطروحا   «ترميم 
(2)

. وقاد وباا 

 ،«حاو علاى حسااب الداللاواالنحيااز للن»ليفي شارتاوس بهنناه ميفال  منهج   ريكور

النيفروبولوجيا البنيويو التاي كانات  عملا ألى حدود االنتباه خصوب   ولكنه لفت  

ماا تكاون فيهاا الرتتيباا  )النحاو( أها   تربط مصير الفكر الهمعي لمنطقو اقافيون 

الهيلينياو أو  ،والخلفيو السامي   ا أذا كانتعل  الداللو(. وتساء  عم  من المحتوى )

ا -الهندو وأ، البدا يو ا ا الرهاد القادي ، كماا أوروبيو تتيح ميفل هذه المرالعاو. أم 

ماان الحاادات  بدرجااو أقاال   التسااميا  والتصاانيفا  هتاا    فااإن   (،الطوطميااو)ا 

التهنسيسااايو. حيااا  يااات  تقااادي  الكتاااب الساااتو الولاااى مااان الكتااااب المقااادس 

teuqueexaH  وكقصاو مان قصاص  ،وتاذكير بلفتاو يهاوه ،اعتبار أهنا بشاارةعلى

 أيعاد الحاد  »ق هنا بتاريق نقدي يحاو  يترل   المر ال الخة . ومن الواضح أن  

                                                   

بو مان الفكاار والرماوز والطقاوس ترتماد علاى الرةقاو باين جماعاو أنساانيو هي ديانو مرك  : لطوطميةا (1)

ا  ا أو حيوان ا أو نبات ا أو ظاهرة  طبيريو أو مظهر  وموضوع طبيري يسمى الطوط  الذي يمكن أن يكون طا ر 

ميفال ماليزياا وغينياا وأفريقياا وباين ا. وهي منتشرة ا بلادان ا مع اعتقاد العماعو باالرتباط به روحي  طبيري  

ك براض علمااء االنساان بوجودهاا واعتربهاا وقد شاك   السكان البليين من المريكيين والسرتاليين.

ت اعتقاادا  منهاا االيماان لياو لدياناو أو اقافاو وليسات قا ماو باذاهتا. حيا  ضام  اآلخر بداياو أو   ه برض

 .)المرتج ( .بوجود أرواح

 (2) P. Ricœur, « structure et herméneutique », Le conflit des interprétations, Paris, 1969, p. 43. 
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 ترجامت

(52) 

كريعماتياولوحو ». ولكن من «ق منهيمكن التحق  الذي  الدنى
(1)

ا   د  تميال نحاو ح 

«أقصى من الةهوتيو
(2)

 ؛أسابقيو التااريقت عن هذه الحالو، يمكن أن نتحد   وا .

تختلاا عان  يوالتزامنا يراقبن هذا المفهوم الةهوي عةقو بين التولهذا، يتضم  

ا على كتاابتلك التي تسم    la Théologie de l’Ancien ى الطوطميو. واستناد 

testament de Gérard Von Rad الهو  الرهد القدي ( لعيرهارد فون راد(، 

ألاى  يمان التاريخانياو تا د   وباين أناواع اةاا ر هاذا الةهاو ا تطاو  ريكور  يميز

وتاريخيااو  ،سااو )الاازمن الخفااي(تاريخيااو الحاادات الم س  : سالكتاااب المقااد  

 وتاريخيو الفها  ل الرتات،شك  ت يسون والتالمقد  فون يقوم به الم ل  الذي  التهنويل

تاريخيو التهنويلالتي هي 
(3)

. 

                                                   

و العهر يا المسيح يكرازة أو بشارة وه يترن يوالت، Kérygmeهذه الكلمو من كلمو  تهني: كريعماتيو (1)

 .)المرتج ( .هكل  يمان والتبشير به، والوع . والمصطلح أعةن البشارة. الكرازة، الموجهو للرال  باال

 . يرود االقتباسان الخيران ألى: 94 -99انظر ا مقا  سابق   (2)

G. Rad. Théologie de L’Ancien Testament, I, Traditions historiques, Genève. 1963.  

 )السفار الخمسو للناموس وكتاب يشوع( تهنسست   l'Huaxtèqueويرى فون راد، أن الهيكستاتوك 

شكا  الكليو. وقد أاار عمل فون راد ردود أا من ر  ا شكة  مبك  ل رسمي  تشك  « اأيمان قديمو جد  على أدلو »

 ، وهو جونزلمان وذلك.Bult mann. Hدين من تةميذ بولتمان فرل شديدة، ال سيما من أحد المتشد  

حي  يقو : كيا نحاف   Fragen an Gerhard Von Rad, in EvTh, 24 (1964), p. 113- 125: ا

الةهو  اللواري( عندما  ا بشكل خا    مه موضوع على العدة العذريو لموضوع يسوع المسيح )

 يصر المرء على االستمراريو؟

 (3) Ricœur, art. cit. , p. 50. 
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 ترجامت

(53) 

اا ب وقاد حااو  عادد مان علماااء النيفروبولوجياا النعلاو ساكساونيين التغل 

أذا تراملناا ماع »: الساطورة -اوا عن التااريقعلى هذا التناقض المرارضو وتحد  

فلاان يكااون للتمييااز التقلياادي بااين السااطورة والتاااريق مكااان.  ،كوحاادة الاانص  

جااء  لتربيار حالاو  أسطورة -ل الجزاء التاريخيو من الرهد القدي  تاريقوتشك  

التاوراي ألاى  المعتمع اليهودي ا الوقت الذي وبل فيه هذا الرنصر من الانص  

«قداسااته واعتمااادها  مااااسااتقرار 
(1)

 ا شااكل   )حقااا ق التاااريق(. ويمكاان حفاا  

النظمااو الموجااودة ا  هااذه د  )اليفنا يااا ( البنيويااو. وتراا أنظمااو ماان التناقضااا 

 امحايدة أخةقي ا ،أو ا ذاكرة هذه الواا ق التاريخيو ،الواا ق التاريخيو المحفوظو

وباذلك  ،بطبيرتها. ولكن ت  أدخا  أحكاام أخةقياو ا التنظاي  المنطقاي للنظاام

«(ادرامي  ) وأببح البناء»  اعتبارا  أخةقيو؛ه اانغم  التاريق كل  
(2)

. 

ا فإن   ،. ومع ذلك21 د بمعار   د أناهأعما  أعادة البناء ال تنتهاي. ومان الم ك 

البنيااو المنطقيااو  تسااتقر   ،أن ياات  تحديااد هااذا الرماال ا شااكله القااانوين المرتمااد

من الشاكا  مان أن يكاون  شكلن  و بالرهد القدي . ولكن هذا ال يمنع بهني  الخاب  

نوا مان اساتخدام قد تمك   ،بل وحتى الملحدين ،ون والمسلموناليهود والمسيحي  

                                                   

 (1) E. Leach, «La légitimité de Salomon. Quelques aspects structuraux de l’histoire de 

l’'Ancien Testament»  in , : برض مظاهر البنا يو ا تاريق الرهد القدي (سليمان )شرعيو 

L'unité de l’homme, op. cit. p. 218- 19. 

 )2( Art. cit .p. 220. )مقا  ذكر سابق  ا(.   
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 ترجامت

(59) 

لاا  تكاان مقبولااو التااي  أو الخبااار ،أو ذاكاارة هااذه النصااو  ،ذا  النصااو 

اا ير  موضااوعا  مشاااهبو كااومرتماادة قانون ااا. ولكنهااا طااو   ا تسااتنبط منااه أحكام 

أخةقيو مختلفو. وتبقى الحقيقاو أهناا تساتند ألاى نفا  نظاام تناقضاا  ووساا ط 

 و.منطقي  

ينقال لناا مان خاة  الاذي  التاريق - ويمكن أن يستخدم نموذج السطورة

ااوالتااي تميف اا ،يااذكرها الطااربيالتااي  الخبااار ب علااى التناقضااا  ل محاولااو للتغل 

ا/ الساسيو واليفانويو التي يواجهها االنسان )الخير  / الل  ،الظلا / الراد   ،رالش 

/ الحااااك  الرااااد   ،الحيااااة الااادنيا/ الحيااااة اآلخااارة  ،الطاغياااو/ الل  ،االنساااان

/ المعتماع  ،اآلخر/  النا ،المو / الحياة  ،الكافر/ الم من  ،والطاغيو الظال 

س وكتاباو التااريقلتفسير الكتااب المقاد   ،وما ألى ذلك( وفق الحاجو ،الم 
(1)

. 

يمكان أن يكاون الاذي  نلعهن ألاى نماوذج ساردي خاا    هنا لن   ولي  هناك داعن 

ل   ؛السطورة باين الساطورة الرقلياو  اشاديد   اهنااك تناساب   ح ألى أن  م  لن هذا قد يه

اقافاو تقاوم علاى  ي  أ والحالو هاذه، فاإن   ما. يت  تحدييفها ا سردن التي  والسطورة

ساااتيو ومعموعااو ماان الموضااوعا  الرمزيااو التااي ياات  ماان الشااكا  الم س   كاال  

                                                   

(1) P. Smith,«Position du mythe» (وضع السطورة),in Le Temps de la réflexion, I (1980), 

p. 60, 64. 75,81. 
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 ترجامت

(55) 

 يمكن لكتابو التاريق نفسها أن تكاون تداولها من خة  هذه الشكا . وبذلك ال

 بمنهنى عن تهناير هذه الموضوعا  الرمزيو.

ياد  التاي  الخبااروستصل نف   بال  ،التااريق وا التفسايرا  اساتخدامها أهع 

هتذيب الار وا
(1)

 يبناء وترزيز المخيا  المعتمرا ألى يفت د   ،ألى ذا  النتيعو 

حيا  المعتمع
(2)

ا ، ب علاى التناقضاا  الساسايو التاي ذكرناهاا أعاةهوالتغل 
(3)

 .

                                                   

(1) Cl. Gilliot, «Le traitement du hadit dans le Tahdib al- āthār de Tabari )مرالعو الحدي   

 «Arabica, XU (1994), p. 309- 51 , (ير للطربااا هتذيب اآل

مفهوم المتخي ل أو المخيا  هاو مان المفااهي  التاي تهساتخدم ا عاددن واساعن مان الحقاو ؛ مماا يعرال  (2)

دة بدق و، وتختلا باختةف هاذه الحقاو ، وهاو واساع االساتخدام وأن كاان يرجاع ا داللتها غير محد  

ب الغلااب السااتخداما  باشااةر وجلياارب دوران وتحديااداهت  لااه، يسااتخدم ا النيفربولااوجي والد

را  ر التصااو  ة  االجتماعيااو الحدييفااو( لياادرس تغي اا)المتخااي   :والحضااارة، اسااتخدمه تااايلور ا كتابااه

ل االجتمااعي( ومااا ر )المتخي اطاو  حتاى الزمناو الحدييفااو عارب دراساو تالبشاريو مناذ الرصاور الوساطي و

سه من تصو   كاون لو( الذي يادرس فياه )العماعا  المتخي   :ر أخةقي، ووبندكت أندرسون ا كتابهي س 

هاذا المفهاوم  وبالنسابو لعيلياو، فاإن  الدوا  ا نشاهنة القومياا .  حدىأة  االجتماعيو كانت المتخي  

ه ا التاريق عرب االنخراط ا حضاور مييفولاوجي ما حضور   يترلق بالوسا ط الرمزيو التي يبني هبا معتمع  

ع أكرب، انظر: مدخل ألاى علا   .ي التاريق كسرد خةبي يقضي على التناقضا  ويمنح المرنىنيب لتوس 

اجتماع المخيا ، نحو فه  الحياة اليوميو، فالنتينا غراسي، ترجمو: محماد عباد الناور وسارود الماولى، 

 .(قس  الرتجما ) .2019، 1المركز الرربي ل بحات ودراسو السياسا ، بيرو ، ط

: الخبار التاريخيو التي يذكرها الطربي هي أخباار وردتاه ا مروياا  أ ل   ؛تعدر االشارة هاهنا لمور (3)

ا -ا ضوء موازنته بين أقوا  السالا-ولذا فالطربي  و؛لا التفسيريالس   ن فإناه ناقال للمروياا  ال أناه م 

خبار التاريخياو : توظيا المرويا  والاثاني  جيليو. ر رجع مباشرة لكتب الرهد القدي  وغيرها كما يصو  

= 
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 ترجامت

(52) 

 «الفوضاى باراع ضاد  »العماعا  البشريو هو تااريق  تاريق كل   فإن   ،وا الواقع

د هذا الصراع ا بور تهنخاذ وبدونه لن يكون امو معتمع بشري. حتى ولو تعس  

«الوه  السطوري» شكل  
(1)

. 

                                                   
= 

تاه براض تكماا أاب-و تتصال بغارض التفساير ذاتاه ي ام  ل  من االسارا يليا  ا ميادان التفساير لاه أغاراض ع  

وهو تقرير المراين، وعليه فة معا  للكةم على اساتيفمار هاذه الخباار ا الرمال التفسايري  -البحوت

ب علااى بااروبا  يااو ماان تغذيااو المخيااا  العمرااي للمعتمااع والتغل االغااراض كااالتي يشااير لهااا جيل

ا ا وتناقضا  الحيااة التاي يواجههاا االنساان. يراجاع ا مساهنلو توظياا المروياا  االسارا يليو تحدياد  

مها الباح / خليل محمود اليماين حو  هذا الموضوع، وهاي منشاورة علاى الكتابا  التي قد   :التفسير

  .(قس  الرتجما )لمرويا  االسرا يليو ا كتب التفسير(. موقع تفسير ضمن ملا )ا

 K.R. Andriolo. «Myth and History: A General Model and Its Application to the انظار: (1)

Bible» الساااطورة والتااااريق: نماااوذج عاااام وتطبيقاااه علاااى الكتااااب المقااادس(in American , 

274 -, 83 (1981), p. 273Anthropologist، أعطى فيه عدة أميفلو من كودك  الزتك يوالذ Codex 

Chimalpopoca  أوCódice Chimalpopoca ، وقاااااد اشاااااتهر  بقصصاااااها عااااان االلاااااه البطااااال

Quetzalcoatl . امكان وجود المخطوطو الحالي غيار مراروف. يبادو أهناا فه ل ساا ا منتصاا     د  ق 

ابالضرورة فقاط مان خاة  الن  م دراسو المخطوطو تقد   لذلك فإن   ؛القرن الرشرين تكاون ت ؛ق والصاورس 

ن منهاا أكيفار أهمياو، أحادهما يترلاق بتااريق ماا قبال االسابان ا وساط ي  اانا ؛المخطوطو من اةااو أجازاء

واآلخار يترلاق بدراساو علا  الكاون الزتاك، لينادا دي لاوس  ،المكسيك، وهو أنالي  دي كاواوتيتةن

هعاارة النهااوا والشااروب الخاارى التااي يرجااع  يالتااي تحكاا( Wikipedia site: emirate.wiki) سااو 

 ألى شما  المكسيك أو ا ملحمو جلعام . أبلها
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 ترجامت

(51) 

كماا  ،ي عمل أعادة هيكلو الخبار أحيان اا ألاى تغييارا  جوهرياووي د  . 22

ألااى مااا يسااميه  يرجااع أباالها بوضااوحوالتااي  ماان سااورة البقاارة 254ا اآليااو 

 ،(Berit bein habearimالمقسامو )/ راو الرهاد باين الجازاء المقط  : الحاخاماا 

ه  / أحضر )أبراهي  »: 11 -10 ،15كما ورد ا سفر التكوين  ذ  هاذ  هن خ  أبراهي ( ف 

اا  أ مَّ . و 
ب ه  ااح  اب ال  ب  ق   مه

ادن اح  ال  و  اقَّ كه
ل  ش  ر  ج  ، و 

ط  س  ن  ال و 
ا م  ه  قَّ ش  ا و  لَّه  ل ا   كه ي اره ف  الطَّ

هه ي   ااقَّ ااا». «شه ه  ره جه امه ي ز  ب اار  ااان  أ  ك  ، و 
يف اا   ااى ال عه ل  حه ع  ار  ااو   ال ع 

اات  ل  ن ز  وانظاار كااذلك . «ف 

اب احه : 19 -11اآليتين  ص 
م   و 

اانن خ  ن اوره ده ا ت  أ ذ  اوه، و  ت م  ر   ال 
ار    م  ه ف ص   الشَّ

اب ت  اه َّ غ 

. ف ااي ااع  ط  ق  ااوزه ب ااي ن  ت ل ااك  ال  ااا  ة   ن ااارن ي عه ااا ق  ام  م ييف اق  ب اار  ااع  أ  ب  م  ااع  الاارَّ م  ق ط  ي ااو  : ذل ااك  ال 

ا   » اار  فه اار  ال  ، ن ه  ب ياار  اار  ال ك  ااى النَّه  اار  أ ل  ص 
اار  م  اان  ن ه 

، م  ض   ال ر 
ه  ط ااي هااذ  اال ك  أهع  ن س 

 «ل 

تبادأ هاذ القصاو  ،سس طبرو القدس(. ففي الكتاب المقد  ترجمو الكتاب المقد  )

اا    ؛فهاو يقاع علاى الرض ،عةقاو لاه البتاو بالقياماو من أبرام ال بس ا ن  ق  اا »: ف  أ ي ه 

اا؟ اهه  ل  ه أ ن ي أ ر  ا أ ع  اذ  ، ب م  ب  ي ده الرَّ نعاد أن  ،وا المصاادر المدراشاا القديماو ،«السَّ

تفساايره ا عةقتااه بالقيامااو. واالشااارة ومااا يليهااا لاا  ياات   2: 15ساافر التكااوين 

المقطااع موجااودة ا  هبااذا ولهااا ارتباااطع القيامااو الوحياادة التااي نعاادها لموضااو

أخذ أباراهي  هاذه الحيواناا  )الماذكورة »: Midrash hagadol مدراش هعادو 

او (. ماا 4. 15ا تكوين  ام  م  ح  او  و  ام  ي م  ي اا، و 
ا اهةا  ب ش  ك  يَّو ، و 

ة  اهةا  ن ز  ع  يَّو ، و 
و  اهةا  ل  ع 

: ع 

وعنادما  ،الطياور ليباين أن أسارا يل ساتبقى كاملاو ولا  يشاق   ،رهااعدا الطياور وقط  

الطياور يرناي ظهاور المسايح  نزلت العوارح على العيف ، زجرهاا أباراهي . فشاق  
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 ترجامت

(59) 

ا ،ين أشةءالذي سيعرل الواني   البشاارة بازمن المسايح الباراهي ، كاذلك  تكما تم 

 فرندما وضع أبراهي  هذه الحيوانا  المشقوقو برضاها فاوق ،كانت قيامو الموا 

. ويارى الراحال حاايي  «قت الطياور فوقهااد أن حل  برض، عاد  أليها الحياة بمعر  

القارتين يمكان  عن الانص   بقدر كبيررة هذه الروايو المدراشيو المتهنخ   شوارزباوم أن  

Geiger Abrahamر  بااه. وقااد قااا  أبراهااام جيعاارأن تكااون قااد تااهنا  
 أن  بالفراال  (1)

عن اليهوديو. كما يبدو كذلك أنه غريب عان  والقيامو غريبو الرهد االصلو بين هذ

التفسيرا  المسيحيو القديمو
(2)

.   

                                                   

هو مستشارق ألمااين وحارب يهاودي، وبااحب  :Abraham Geiger( ،1910- 1919)أبراهام جيعر  (1)

حيا  يرتارب را اد االباةحيو اليهودياو ا الرصار الحادي ،  ؛أهميو كبيرة ا تااريق االباةح اليهاودي

وتمحور  دراساته حو  فقه اللغا  الكةسيكيو الرربيو والسريانيو، وحو  الرهد القادي ، طالماا تمان 

س علاى المسايحيو واالساةم، جيعر بالمركزيو اليهوديو ا الديان الكتابيو وبمدى تهناير الكتااب المقاد  

 هذا السياق: وربما أشهر كتبه ا 

Was Hat Mohammed Aus Dem Judenthume Aufgenommen,1833. 

)االسةم واليهوديو(  :  الكتاب للرربيو نبيل فياض برنوان، وقد ترج  «؟ماذا أخذ محمد من اليهوديو»

 . (قس  الرتجما ) .عن دار الرافدينم 2011وبدر عام 

، وذلااك ماان خااة  ترجمتااه 114ق ذكااره،  ، مرجااع ساابKatsh الماارتج  ماان كااات  نسااترير الاانص   (2)

 -1439االنعليزيااو لهااذا المقطااع ماان ماادراش هعااادو ، ا تااوراة شااليمو، محاارر. مكاانه  م.كاشاار، 

اا( 129 ) شوارزباوموقدم . 250 ، 1453 ا قلاية  وفق  ا مختلف   Midrash Hagadol, in: لاا أبدار 

Torah Shlemah, ed. Mcnahem M. Kasher, 1938- 1953. III. p. 650sq.. شاوارزبوم  يرطايو

Schwarzbaum. p. 164   ااروايااو مختلفااو قلااية  .Midrash Hagadol, sur Gn. ed. M: اا لاا وفق 

Margulics, Jerusalem 1947. p. 260. Cf A. Geiger, Was hat Mohammed a us dem 

= 
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 ترجامت

(54) 

، يظهار موضاوع «هنايو الراال  الباراهي  l’Apocalypse d’Abraham»ا 

ا، لكناه يظهار كرؤياا لنهاياو الراال :  ام»الطيور أيض  اب ات الشَّ ا   غ  أ ذ  اه ، و  ا دخاان  ه

ن اور انوأعلاى تناور الاد   ،يبدو أنه يرلو مان ت  المة كاو تحمال الاذبا ح  ارتفرات خ 

بيدي اليمنى وأجلسني على العناح اليمن للحمامو،  المشقوقو. ا  أخذ المةكه 

ه  شاق   وه الء ل  يت  قاتله  وال لليمامو. اليمن العناحعلى كذلك جل  هو و

«التكوين(. ا  نقلني ألى حافو مصباح النار )سفر
(1)

. 

                                                   
= 

Judenthume aufgenommen? [Ce que Muhammad a emprunté au judaïsme  ا اقرتضاه )ما

ا . ويارى ابان زياد أن  .Leipzig. 19022, p. 125  محمد من اليهوديو(  ،اهاذه الحيواناا  كانات: طاووس 

اا اا ،اوغراب اا ،اوحمام  اا2019 رقاا  ، خاارب(5/501) الطااربي .اوديك   ا مقاتاال فقااد وضااع الاابط محاال  . أم 

 .214 -219  ،عبد الل شحاتو :الطاووس، تفسير مقاتل، تحقيق

 . وحو  القصص ا القرتن، نرجع ألى: La Bible. Ecrits intertestamentaires, p. 1710انظر:  (1)

L. Gasmi, Narrativité et production de sens dans le texte coranique السرديو وأنتاج المرنى )

(ا قصو يوسا : le récit de Joseph. , Thèse de 3eme cycle. Université Paris- Ill. 1978, el 

Id el Id., «Les réseaux connotatifs dans le texte coranique (Le récit de Joseph. XII, V, 4- 

102) [ : قصو يوساالقرتين الشبكا  الدالو ا النص   ], in Arabica, XXXIII (1986), P 1- 48. 

Plus récemment, Louis de Prémare, Joseph et Muhammad. Le chapitre 12 du Coran  

(Etude textuelle),)  سورة يوسا دراسو نصيوومحمد )يوسا : Aix en Provence, Publications 

de l’Université, 1989 .  

 مع هذه القصص، انظر:  يوحو  الطريقو التي يترامل هبا التفسير التقليد

 M. Arkoun, Lectures du Coran .)قراءات في القرآن( Op. Cit. p. 69- 86. 
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 ترجامت

(20) 

ا أهمياو الماواد التاي ذكرهاا الطاربي واساتخدامه ا باين ويبدو أن هنااك تفاوت 

حيا   مان ساورة البقارة 220تفسايره ليياو ا  الواضح لهاا. ويظهار هاذا بعاةء

-كما رأينا- الطربيت يتحد  
(1)

التاي  الختام وبشكل أساسي عن عادد العباا ا  

ترمال  (الساطوريو)أجزاء الطيور. ويبدو المار كماا لاو أن الخباار  وضع عليها

 ،ودراساااو القاااراءا  ،ة  النحوياااوالتاااهنم  : عااان بقياااو الرنابااار ساااتقل  م بشاااكلن 

باالمرنى  ،المخياا  والتفسيرا  الفقهيو والةهوتيو. ويبدو المر كماا لاو كاان أن  

يناتق  لنفساه، مان الاروح اللغوياو والفقهياو والرقدياو.  ،الكيفر ابتذاال  للمصاطلح

بمناهنى عان أن تكاون  وظيفو هذه الرواياا  تظال   فإن   ،وكما رأينا للتو   ،ومع ذلك

 اانويو.

│ 

                                                   

 (1) V. supra, § 14. 


