


 
 

  

مة هي للكّتاب، وال تعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز تفسير



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 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 



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(3) 

مةمقدّ
(1)

 : 

اهممن المسااحا  ال  ؛و التاي انشاغل  اا الادرس ارستشاراقي مناذ بدايتاهم 

ا ادراسو تااريق التفساير، وخصو   وجاود تشاكييف ا  ر، وا ظال  ا التفساير المبك 

تاريق المدونا  االسةميو التقليديو منذ شااخت وجولدتسايهر، وألاى وانساربو 

اا ت  خضااروريبااين، فقااد   خضااوعها للتشااكييف أكيفاار ماانرة هااذه المرحلااو المبك 

 قو.لدراسو المترم  ل

ااوي   اا أكيفاارماان  اكلااود جيليااو واحااد   د  ر  ا المستشاارقين المرا اارين اهتمام 

اا ااا  اابالتفسااير، وخصو   كمااا يرهاار ا هااذه - اعتااربرة، وقااد ذه المرحلااو المبك 

ا أن   -المقالو ر، اركتشافا  المرا رة تتطلب أعادة نرار ا تااريق التفساير المبك 

ا لدراساو هاذه ا علمي امن المخطوطا  التي ت  اكتشافها ساند   ر  الكيفير  حيث وف  

 المرحلو.

اام كلااود جيليااو براا  ال  ا هااذه المقالااو يقااد   ر النرريااو والمفاهيميااو ا ط 

لتفسير، حيث يحاو  التفريق باين رة من امحاولو تأطير وفه  هذه المرحلو المبك  

ن، كمااا يحاااو  بحااث ن، ومرحلااو التفسااير الماادو  مرحلااو التفسااير غياار الماادو  

 ل هاذا المرحلو التي دخل فيها عل  النحو وعل  التاريق ألاى التفساير، حياث يميف ا

                                                   

لو قسا  والرتجماو، مسا  مو، وكاذليف التررياب باالعةم والترليقاا  الاواردة ا نا   قام بكتابو المقد   (1)

 الرتجما  بموقع تفسير.



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(9) 

  للتفسير ساعد ا تبلوره كحقلن  اوعلمي   اومنهعي   انرري   أ قار   -ا لهوفق  -
 
، علماي

ميو الخرى، أو بمرناى ل  باالضافو لكونه يتساء  حو   لو التفسير بالمناشط الر  

للمعتمااع المساال  وعةقتااه بأبراااد بناااء  الرااام  دور التفسااير ا البناااء اليفقاااا  أدق  

أبحاات وانساربو ا  معالمعتمع االسةمي لهويته وامتداده ا التاريق، ا تقاطع 

 .(الدراسا  القرتنيو) :كتابه

ذليف يقوم جيليو ا هذه المقالو بنقاا  برا  الاراى ارستشاراقيو حاو  ك

ر ومدى مرارضو المسالمين الوا ال لاه وهاي القضايو التاي أ ارهاا التفسير المبك  

ته باالرلوم ل  ر و   ق بطبيرو التفسير المبك  يركةند، وهي مسألو تترل  بجولدتسيهر و

 الخرى.

 طاار النرريااو وتسااترر  براا   المفاااهي  وال   براا    تطااره هااذه المقالااو  

 مااا يعراالم ؛النقاشااا  ارستشااراقيو الكةساايكيو والمرا اارة حااو  التفسااير

ا س الرربيار  بل الد  طةع عليها من ق  را  .مهم 

  



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(5) 

املقالة
(1()2()3)

 

 ؟ (البدايات)ما الذي نعنيه بـمتهيد: 

لهاذه الدراساو هاو دخاو  علا  النحاو ا  الموضاوعالقصاى  د  الح   د  ر  ي  . 1

وهذا يأخذنا ألى منتصب القرن اليفاا   ،ر للقرتنتفسير القرتن أو ا التفسير المبك  

اليفااامن الماايةدي/ الهعااري
(4)

  (مرااا  القاارتن)كتااا  مااع  
 
باان  للكسااا ي )علااي

م(905/ ها194حمزة،   
(5)

ا. ا  مهم  ر  ل أقحام النحو ا التفسير تحو  . وقد ميف  

 تكامال مررفاو أيعابياو، حتاى ولاو كانات تحات تاأ ير القارتن بشاكلن  الواقع، فإن  

                                                   

 Les débuts de l'exégèse coranique : الرنوان ال لي للمادة (1)

 :شر  اوقد ن  

Revue du monde musulman et de la Méditerranée, n°58, 1990. Les premières écritures 

islamiques. pp. 82- 100; 

  الفقه حا ل على الدكتوراه ا الدراسا  االسةميو والرربيو )تخص  زياد فروه،  :المادة ترج  هذه (2)

ااا للفقااه )باللغااو EPHEالرليااا ) االسااةمي( ماان المدرسااو التطبيقيااو للدراسااا  (، باااري ، يرماال مدرس 

 الفرنسيو( بكليو اللغا  والرتجمو، جامرو الزهر، شربو الدراسا  االسةميو باللغو الفرنسيو. 

 ولكن تسهية   ،ال لي بوضع الحواشي ا هنايو المادة قام الكاتب ا الن    :أوًل  ؛ننبه على أمرين (3)

ا ا بر  الحيان بإضافا  ن  م  ق  : ثانًياعلى القارئ فقد قمنا بإدخالها ا  فحا  المادة الداخليو. 

 .)المرتج ( .]...[: الحا  نضع ما قمنا به داخل مرقوفتين  ذا الشكل هوا هذ ،ويتوضيح

: يبدو أن ارهتماما  المرعميو قد بدأ  ا وقت [GdQ, II, p. 169] 124، ص2تاريق القرتن، ج (9)

 سابق. 

(5) Gas, VIII, p. 117; Neuwirth (Angelika), «Koran», in Gâtje (Helmuth, hrsg. von), 

Grundriss der arabischen Philologie, II, Wiesbaden, L. Reichert, 1987, p. 125- 26, 

pour l'ensemble de l'histoire de l'exégèse, p. 119- 28. 



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(2) 

ا ، سوف يرطي للتفسير كل  كبيرن  ماع  -كماا هاو الحاا -دة مرااهر المررفاو الم ك 

ه  ا تاأريق السااطير، التاي تا  الكشاب عنهاا ساأل وتدوين التاأريق الاذي ق     

اا  ت ماان أن  ترزيااز التيفب ااصااان، بدرجااو كبياارة، ا ه  هااذان التخص  سااأا. وقااد أيض 

 ،«علاوم اللغاو»يهاا يستند على مررفو عربيو تا  تلق  « ا منضبط ام  ل  ع  »التفسير أ بح 

ز بالنصاوص على الرغ  من أن هذا الرلا  يتمي ا ،«دةم ك  »وعلى أحدات تاريخيو 

عةماا   ويحمال كال   ،«هاجيوغرافياا»ين يس  التي تحكي قص  الولياء أو القد  

اا« تاااريق الخااةص» را  االسااةميوا للتصااو  وفق 
(1)

تحاات  وقااد تاا  وضااع الكاال   .

«النقاال المسااتفي »ساايطرة 
(2)

ا مرحلااو التاادوين، أي ا النصااب اليفااا  للقاارن  

التاساااع / اليفاااامن المااايةدي، وا القااارن اليفالاااث الهعاااري/ اليفاااا  الهعاااري

                                                   

ممارسو تفسيريو،  ذليف أن توظيب النحو ا التفسير هو أمر رزم لكل   ؛هاهنا فيه أشكار  كةم جيليو (1)

الذي هيمن على بادايا  التفساير كماا ر ادته برا  وهو المشغل التفسيري -فة يمكن تقرير المرا  

باادون الرلاا  بالرربيااو وقواعاادها ا أجااراء الكااةم، وهااذا يرنااي حضااوره ا الممارسااا   -البحااوت

عام، وكذليف الحاا  بالنسابو  و ا مرا  القرتن بشكلن ب  ت  شيف فيما قبل الكسا ي والك   التفسيريو الولى بة

فهي مسوقو لتبيين المراا  بالسااس كماا أ بتتاه  ،لتوظيب المرويا  التاريخيو والتي منها االسرا يليا 

اللعاوء لميفال  القو  بأن   ب، وعليه فإن  ل  الدراسا  التي عنيت بدراسو هذا التوظيب ا تفسير الس   بر   

قسا  )فيه نرر ظاهر.  ؛و على ممارسو التفسيري  م  ل  ان لخلع ع  هذا التوظيب للنحو والمرويا  التاريخيو ك

  (.الرتجما 

انرر: كلود جيليو  ،ا القراءا  المتواترة  المستفيضو أو رحق  اللمزيد عن القراءا  القرتنيو: القراء (2)

(، 32، «دراسا  أسةميو)»، باري ، فرين (التفسير، اللغو والرقيدة ا االسةم. تفسير القرتن للطربي)

  .135-29، الفصل الرابع، ص1440



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(7) 

« وعاادم  ااح  »أو « و ااح  »الماايةدي. وقااد تاا  أنشاااء هااذا المفهااوم العااةن 

 
 
الكفااه مان »؛ وا التفساير، تا  وضاره ا خدماو الحاديث المنساوبو ألاى النباي

 الوليدة.« أجل الرقيدة

 ؛ن يبادوان مترارضايناوفيما يترلق ببدايا  تفسير القرتن، هناك مفهوم. 2 

أعقبهاا « التفساير النباوي»مفهوم الرتات االسةمي الذي جااء فياه أن فارتة  فلدينا

اتفسير ال ري القارتن صحابو    التابرين. وقد جمرات الجياا  الةحقاو مان مفس 

اليفااامن الماايةدي( تفساايرا   كمااا / )منااذ النصااب اليفااا  للقاارن اليفااا  الهعااري

دها سلسلو السانيد التاي قادمتها. ومان شاأن ذلايف أن يتراار  ماع التميفيال ت ك  

 .  شيف   ع  ارستشراقي النقدي الذي يرترب الكيفير من هذه السانيد موض

وهنااك برا  الحيلاو ا  ،بسااطو مماا يبادو علياه ا الحقيقو، المر أقال  . 3

ة. دة للرتات االساةمي لمفهاوم استشاراقي غيار نقادي باالمر  مرارضو رايو موح  

ن مان ة سنوا  أخرى، بل ربماا عادة عقاود قبال أن ناتمك  سوف يستلزم المر عد  

ر حاو  تااريق هيجولدتسااستئناف وتحاديث مشاروع تياودور نولدكاه وأجنااس 

؛ ة أسابا التفسير االسةمي ور سيما نشأة هاذا التفساير. ويرجاع ذلايف ألاى عاد  

الرمل علاى أنيفروبولوجياا الارتات علاى التصاحيح العز اي للتميفيال  أور  ي لزمنا ف

بو. من ناحيو أخرى، فقد ت  تحرير برا  ق  الوضري والتاريخي المفرط لهذه الح  

مخطوطااا  لهااا تساامح لنااا برقااد مقارنااا  بااين  التفساايرا  أو الريفااور علااى

وتلاايف المنسااوبو « التفاسااير»هااذه « فيماا ل  »الحاديااث التفساايريو المنسااوبو ألااى 



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(9) 

ى ذليف ألى ظهاور الردياد مان العماا  المو وقاو أليه  ا أعما  رحقو. وقد أد  

ه. ن القياام باذ ا ارعتبار، ولكن ما يزا  هناك الكيفير مماا يتراي  التي يعب أن ت خ  

تاو حاو  الموضاوع. ا جز ياو وم ق  م أفكاار  تقد   يو أر أن  تور يمكن للصفحا  اآل

 را  االسةميو لبدايا  تفسير القرتن. بتقيي  التصو  وسوف نبدأ أور  

  



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(4) 

 :رات اإلسالمية لبدايات التفسريالتصوّأ. 

 :أوائل الكتب احملررة باللغة العربية ؛مشكلة املفردات. 1

ق علاى المطب ا (تفساير)ل لفه  مشرتك حو  مصاطلح يعب أور  التو   . 9

اهذا المصطلح ي   حار  التفسير االسةمي القديمو. وبما أن   ا،  د  ر  فاإن  لاه مصادر 

 ااسمي   اومكافئ   افرلي   ائ  مكاف
 
 يكاون مرنااه أن   ن، يمكان أ. ا حالو المكافئ ارسمي

ا التفسير ولكان كاذليف أعطاى تفسايرا  لابر  تياا   اكتاب   ب  ت  ا ما قد ك  شخص  

 
 
ناا ر ا، غيار أن  س نفساه للتفساير أحيان ا، أناه كار  القرتن. وا حالو المكافئ الفرلاي

ت الارتات . ولهاذا تحاد  مكتاو  هذا النشاط قد نتج عنه نا    ء بأن  يمكننا اردعا

ن(تفسير النبي)عن    به أن   ي، والذي ع 
 
ن الحياان برا  قد أعطاى ا كيفيار ما النبي

 مباشرن  ق بشكلن التفسيرا  حو  القرتن، سواء كان ذليف بمناسبو طره س ا  يترل  

ماا؛  ي باه ألاى ارساتناد ألاى تياون أشاكاليو عملياو، مماا يا د   ، أو لحال  أو بآياون  بلفظن 

ا لسياق التفسير. وقد مرنى هذه اآليو كان كذا أو كذا، وفق   وبالتالي نستنتج منه أن  

صاين باذليف الررباي، مخص   (تفساير)يو لفاظ تنستخدم ا الصفحا  اآلنا أن ذ  ب  ح  

فين [ للما ل  «كتاا  تفساير»]والاذي يارتج  باا "commentaire"اللفظ الفرنسي 

 (تفساير)ا معاا  التفساير. وعلاى هاذا سانقو   كامال   ا عنه  عمال  ن  ل     الذين و  

ز ا هاذا نتمي االطاربي. وبقولنا (كتاا  تفساير)معاهد أو ابن عيينو، ولكن سانقو  

د ا الحاديث عان )كتاب تفساير( ابان عبااس، الاذي لا  يارتد   (ف اد سزكين)عن 



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(10) 

معاهد، وعطاء بن أبي رباه، ألقوعكرمو، و
(1)

ناا بالكااد ا، أن  . وسوف نرى رحق  

 نستطيع تطبيق هذا اللفظ على ابن عباس ومعاهد. 

م(، لااا  ترهااار 492/ هاااا392) :  طالاااب المكاااي يوبحساااب أبااا. 5

م أو 737هاا/ 120( الكتب وأعما  التفسير الكاملاو أر  براد الراام معموعا )

بساانوا  برااده
(2)

اا . براا  الكتابااا  برااد وفاااة سااريد باان  ا لااه، فقااد ظهاار   وفق 

م(713/ هااا49) : المساايب 
(3)

وبرااد وفاااة أكااابر التااابرين. وهااذا ا الواقااع  

م. ومن بين757/ ها190يأخذنا ألى حوالي عام 
(4)

كبار أواخار التاابرين يمكنناا  

بن دينااراالحديث عن عمرو 
(5)

حاازم العارج يوأبا ،م(793/ هاا122) :  
(6)

 

                                                   
(1) V. g. Gas, I, p. 91, et passim.   ]تاريق الرتات الرربي، لف اد سزكين[. 

؛ أعيد طبره ا بيرو ، دار  ادر، بدون تاريق، (1942/ 1310)قو  القلو ، القاهرة، المطبرو الميمنيو،  (2)

ها/ 1902 الغزالي، أحياء علوم الدين، بيرو ، دار المررفو، ؛ أخذه بصيغو مختلفو قلية  22 -20. 1، 154ص

، الزبيدي، اتحاف السادة المتقين، بيرو ، دار 7 -5. 1، 77، ص1كتا  الرل ، الفصل السادس، ج م،1492

 . 712 -715، ص1، ج(م1494ها/ 1904)الكتب الرلميو، 

، يضيب الحسن البصري ) : 7. 1، 74، ص1؛ أحياء علوم الدين، ج24 -29. 1، 154قو  القلو ، ص (3)

 .712، ص1م(؛ اتحاف، ج729ها/ 110

 الزبيدي، اتحاف السادة، المصدر السابق. (9)

بن دينار ا: المكي العمحي، يعب عدم الخلط بينه وبين عامر 30 -29ص، 9ابن حعر،  ذيب التهذيب، ج (5)

  البصري العور.

م، 721ها/ 199م، 757ها/ 1940م، 750ها/ 133: تواريق أخرى  : 199 -193ص ،9مصدر سابق، ج (2)

]أو بدون  99 -1491انرر: الذهبي، سير أعةم النبةء، طبرو شريب الرنااوط وعلي، بيرو ، الرسالو، 

 .42، ص2تاريق[، ج



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(11) 

وضاع مةحراا  (. بالتأكياد، يعاب أن ت  م752/ هاا135 :)سلمو بان ديناار،  

( م1111/ ها505 :لبي طالب المكي والتي أخذها عنه الغزالي )أبو حامد،  

م( ا سااياق 1740/ هااا1205 :ضااى،  وفصاالها الزبياادي )الساايد محمااد مرت

النهي عن ممارسو التفسير وتدوين الحديث؛ ور يبقى منها أر كوهناا تتوافاق ماع 

ا. ا الحقيقو، نذكر من بين أوا ل الكتاب الكاملاو التاي ا تاريخي  د  ت يبدو م ك  د  ح  

ربن جريج )عبد الملايف بان  كتاب يف اآلثار وحروف التفاسير: تبت ا االسةمك  

م(724/ ها150 :  عبد الرزيز،
(1)

 :  عن معاهد، عن عطااء )بان أباي ربااه، 

) : بن عباس،    كتا  مرمر بن راشد الصانرا  ام( وأ حا  732/ ها119

م(770/ ها159
(2)

و النبويو )الحاديث(ويتناو  السن   
(3)

وكاذا موطاأ مالايف بان  ،

ها(190/ 174) : أن  
(4)

، «حروف التفاسير». وسوف نةحظ التربير الدقيق 

                                                   

 .[41، ص1. ]تاريق الرتات الرربي، جGas, I, p. 91للمزيد عنه انرر:  (1)

الرزاق بن همام  حه وزاده تلميذه عبد، الذي نقله ونق  Gas, I, p. 290- 91العامع،  بكتا  المر قيترل   (2)

زا  مخطوط ا.  ق )المنشور( وا تفسيره الذي مافه المرروف المحق  م( ا مصن  927/ ها221) : 

 .Gas, I, p. 99: انرر

 .Gas, I, p. 290- 91نرر: ا (3)

، لإلشارة ألى هذه العما  اليفة و عن قو  19 -15، ص1الدين، جمصدر سابق، أحياء علوم  (9)

. وللمزيد عن كتا  ماليف، انرر: الرسكري )أحمد هة (، 25 -23، ص1سابق، ج رالقلو ، مصد

الوا ل، طبرو محمد المصري ووليد قصار، دمشق، وزارة اليفقافو واالرشاد القومي )أحياء الرتات 

 : أو  من  نب ا الفقه.133ص ،2م، ج1472 -1475(، 92 -91)، (الرربي



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(12) 

هتفسيرا  لي  سهة  وهو ، «التفاسير
(1)

، ولكن جملو الكةم ا العمع، وبالتالي 

ى بر  عنا ر التفساير. ر  ح  ا، ولكنه يرك  بال  منتهي   «عمة  »من البريد أن يرني 

أباو عبيادة  هاو حو  غرياب القارتن عمة   ب  أل   ن  أو  م   وبحسب ن قو  أخرى فإن  

يف ن ااى، وهااو كتابااه المرنااون  (.م213/229أو  م922/ 207 :  )مرماار باان الم 

(المعاز ا غريب القارتن)أو  (معاز القرتنبا)
(2)

ا. وب   ا    غ    النرار عان التخص 

اا  130باال  120عاان الرااام  ا علااى القاال  ر  ا متااأخ  الااذي ننراار أليااه، ساانعد تاريخ 

للهعاارة أو حتااى برااد ذلاايف. ففااي معااا  علاا  النحااو علااى ساابيل الميفااا ، ماان 

ر  يم، وهاو المار الاذ742/ ها190 عاما ن سيبويه قد ما  المحتمل أن يكو

 يتوافااق مااع تسلساال أوا اال   نحااوي، ولكنااه مااع ذلاايف يرطااي تسلسااة  يعرلااه أو  

العما  الكاملو المكتوبو ا فروع المررفو الخرى
(3)

. 

  

                                                   

 للمزيد حو  تطور مصطلح )حرف(، انرر المقا  الشيق: (1)

 W. Fischer, «Zur Herkunft des grammatischen Terminus harf», jsai, 12 (1989), p. 135- 45. 

 .Gas, VIII, p. 71 et IX, p. 66; v. infra § 31؛ 194 -192، ص2الوا ل، مرجع سابق، ج (2)

 . وللمزيد حو  بدايا  النحو الرربي، انرر: Gas, IX, p. 52هناك تواريق أخرى لوفاة سيبويه، انرر:  (3)

Talmon (Rafael), «Who was the first Arab grammarian? A new approach to an old 

problem», Zal, 15 (1985), p. 128- 45; Id., «An eight- century grammatical school in 

Medina; the collection an evaluation ofthe available material», Bsoas, XLVIII (1985), 

p. 224- 36; Id،. 

«Schacht's theory in the light of recent discoveries concerning and (sicl) the origins of 

Arabic grammar», Stud. IsL, LXV (1987), p. 31- 50; cf. notre c. r. de Gas. 



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(13) 

 النهي عن تفسري القرآن؟. 2

 القارتن بشاكلن لو المرارضو القديماو لممارساو تفساير ألن نتناو  هنا مس. 2

ة مناسبا  سابقوكلي، فقد ت  ذليف ا عد  
(1)

، وسوف نكتفاي بتلخاي  المساألو. 

فقااد اسااتنتج أجنااات  جولدتساايهر
(2()3)

ماان الحكايااا  القديمااو حااو  مرارضااو  

                                                   

(1) Leemhuis (Fred), «Origins and Early Development ofthe tafsîr Tradition», in Rippin 

(Andrew) (éd.), Approaches to the History of the Qur'ân Interpretation, Oxford, 

Clarendon Press, 1988, p. 13- 30, pour l'opposition, p. 16- 19. 

(2) Goldziher (Ignaz), Die Richtungen der islamischen Koranauslegung, Leyde, Brill, 

1920; réimpr. 1952, p. 58 sqq. 

ري يهودي، تلقى ترليمه  :Ignác Goldziher( ،1950- 1421)أجنات  جولدتسيهر،  (3) مستشرق مع 

حصل جولدتسيهر على الدكتوراه الولى،  1970ا جامرو بودابست    برلين    ليبستيف، وا عام 

اه التوراة ا الرصور الوسطى، وع  وكانت عن تنخوم أورشلي أحد ش   ا ا عام ي ن ر  ا مساعد  أستاذ 

ريو ا فيين ا    ليدن    ا القاهرة )حيث حضر 1972 ، وبرد رحلو دراسيو برعايو وزارة المرارف المع 

ا للغا  السامي  ع   1949بر  الدروس ا الزهر( وسوريا وفلسطين، وا عام  و بعامرو ي ن أستاذ 

 بودابست.

، )الرقيدة والشريرو ا االسةم، "Vorlesungen über den Islam" :له عدد  كبير  من اآل ار، أشهرها  

، Schools of Koranic Commentators""ر الرقدي والتشريع ا الدين االسةمي(، وتاريق التطو  

فالو  ترجمه وعل ق عليه: محمد يوسب  ؛)مذاهب التفسير االسةمي(، والكتابان مرتجمان للرربيو

وعبد الرزيز عبد الحق، وقد ط بع أكيفر من طبرو، تخرها طبرو  ادرة  ،وعلي حسن عبد القادر ،موسى

 ، واليفا  كذليف مرتج   .، بتقدي  محمد عو  عبد الراوف2013عن الهيئو الرامو للكتا ، القاهرة، 

، بتقدي  2013ترجمه: عبد الحلي  النعار، و در ا طبرو جديدة عن الهيئو الرامو للكتا ، القاهرة، 

 The Ẓāhirīs: Their Doctrine and": بد الراوف، وله كتا  مه  عن الفقه برنوانمحمد عو  ع

Their History : a Contribution to the History of Islamic Theology"   الراهريو: مذهبه(

= 



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(19) 

ير القاارتن كااان ر االسااةمي حااو  باادايا  تفسااالتصااو   ن أن  ممارسااو التفسااير ليبااي  

بيركةنادا هااري  أو بآخر. أم   ا بشكلن سطوري  أ
(1()2)

ل هاذه يف ام   ي ن أن  ، فيبادو أناه ب ا

السابع المايةدي، ولكنهاا / المرارضو ل  تكن موجودة ا القرن الو  الهعري

فقط ا هنايو القرن الو  ا بر  الوساط الدينيو لتختفاي براد ذلايف ا  ظهر   

م915/ ها200حوالي الرام 
(3)

. و التاي وضارت ا قواعاد الرواياوب اق  ، وهاي الح  

                                                   
= 

و حو  االسةم رجمت يومياته ، كذليف فقد ت  1999حيث  در ا  ،وتاريخه ( وهو أو  بحو ه المهم 

ا، ترم خ   وعبد الحميد مرزوق، و در  عن المركز القومي  ،جمها: محمد عو  عبد الراوفر 

أن ا هذه اليوميا  فا دة كبيرة لفه  الكيفير من أبراد فكر جولدتسيهر  ، ونرن  2012للرتجمو، القاهرة، 

 .( قس  الرتجما) .ع دراسته له ولمساحا  ارشتغا  التي اختارها ا الرمل عليهورايته لإلسةم وداف  

(1) Birkeland (Harris), Old Muslim Opposition against Interpretation of the Koran, 

Oslo, 1955, 43 p., surtout, p. 9- 16. 

مستشرق نرويعي، كان أستاذ اللغا  الساميو ا جامرو أوسلو  :(1421 -1409هاري  بيركةند، ) (2)

س وتفسير القرتن، له ا والتفسير، تفسير الكتا  المقد   ته بين الةهو اع اهتمام، تتوز  1499منذ عام 

، مختارا  1450، ترميا النبي والشاعر، 1459من الكتابا ، تفسير مسل  بن الحعاج،  كبير   هذا عدد  

، وبحيفه حو  مرارضو المسلمين الوا ل للتفسير، مرتج  للرربيو، 1494من القرتن الكري ،  در عام 

اق، )مرارضو المسلمين الوا ل لتأويل القرتن(، و در عن دار الور   :ر، برنوانترجمه: قنيني عبد القاد

 .(قس  الرتجما ) .2014، 1لندن، بيرو ، ط

التفسير نشأ بدايو كنشاط طبيري بين الصحابو والتاابرين، أر أناه ا هناياو القارن الو   يرى بيركةند أن   (3)

 ون، أر د عليها المحد  عه للقواعد الحدييفيو التي بدأ يشد  مرارضته نتيعو عدم خضو والقرن اليفا  بدأ   

 ين، وخضاوع التفساير لقواعاده، بادأ أنه مع انتصار ما يرتربه )الفكر الر وذكسي( ويقصد راى المحاد  

 . (قس  الرتجما ) .ل التفسير مرة أخرى منذ هنايو القرن اليفا تقب  



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(15) 

اواستناد   د  نبيهاو عباودا ألى قصو  بيغ بن عسال، فقاد أك 
(1)

ا  ا مان جدياد، خةف 

ام هذه المرارضو، ولكن  لبيركةند، على ق د   ا    د  هاا أك  ا للتفساير أناه لا  يكان رفض 

ا للمقاطع والتربيارا  الغامضاو )المتشاا ا (. وتبقاى بالرأي بقدر ما كان رفض  

ا هاذه  (المتشاا ا ) قاو ماا يمكان أن ترنياهنا ر نررف على وجاه الد  الحقيقو أن  

بو القديموق  الح  
(2)

  . 

ة رواياا  مختلفاو حاو  قصاو اللقااء الرا اب باين  ابيغوهناك عد  . 7
(3)

 

اا  االااذي يمكاان مرااه اعتبارهااا  ااورة وموضااوع   د  وعماار باان الخطااا  ألااى الح 

 :  م من هذه الروايا  تليف الروايو التي رواها الدارمي. نقد  امكرور  

ة  من بني تمي ن ي قا   له  ن  أ» ، ق   رج  المديناو، وكانات عناده   م  د   بيغ  بن  عسلن

م   رتن، فبلغ ذليف ع  تشابه الق  ت ب، فعرل يسأ   عن م  فبراث ألياه وقاد أعاد   ڤ ر  ك 

مار   ا دخال علياه جلا ، فقاا  لاه  ع  ا: له  عراجين الن خل، فلم  أناا : أنات  فقاا  ن  م 

مر   ،الل ه  بيغ عبد   م  : فقا  ع  ،      أهوى أليه فعرل يضارب ه  بتلايف وأنا عبد  الل ه ع  ر 

                                                   

(1) Abbott (Nabia), Studies in Arabic literary papyri, II, Chicago, 1967, p. 106- 113. 

 .Quranic Studies, Oxford University Press, 1977, p. 157- 58 كما أشار ألى ذليف جون وانسربو: (2)

ي  بن ع سل التميمي، وهو  ابغ بن شرييف بن المنذر بن قطان بن ق :ا عسيل()وأحيان    بيغ بن ع سل (3)

تاج الرروس، طبرو : انرر .ا ألى جنب مع عا شو ا مرركو العملربيرو الذي قاتل جنب   اربما كان أخ

 م،1410/ ها1329؛ ابن حعر، اال ابو ا تمييز الصحابو، القاهرة، 520ص ،22الكويت، ج

 مع أشارة للواقرو. 207 -302ص ،2؛ ابن مقلو، االكما ، ج9123، رق  144 -149ص



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(12) 

م  يسايل  علاى وجهاه، فقاا  ه ، فعرال الاد  : الرراجين، فماا زا  يضارب ه  حت اى شاع 

ن   حسب يف يا أمير الم  منين، فقد والل ه   «يت  أجد  ا رأسذهب ال ذي ك 
(1)

. 

ساورة حاو  مراا  بادايا   وا روايا  أخرى، رجل  معهاو  يساأ  عمار  

ه ألى بلدتاه(، فضربه عمر ووضره على )قتب( ليرد  51الذاريا  )
(2)

. وا برا  

اريا  ويتلقاى الروايا ، كان  بيغ نفسه يطره السئلو حو  بادايا  ساورة الاذ  

الاذي براث لهال البصارة ي رلمها  باأر يعالساوه، وهاو ماا  الرقا  من الخليفاو

يفرت  أنه كنيته الرراقي
(3)

. وبناء على ما قاله فريد ليمهاوس، يمكننا أن نتسااء  

ا [ هااو ماان قبياال ا )ماان تمااي ( ميفاال مساايلمو ]الكااذ  مااا أذا كااان كونااه تميمي اا

اوالذاريا  : »المصادفو. أل  يقرأ هذا الخير «قمح 
(4)

وهاذا يشاير ألاى أن هاذه   

تن، شاكل مان أشاكا  تحاري  تفساير القار عةقاو كبيارة ماع أي   الو لي  لهاأالمس

                                                   

 :؛ انرر59، ص1، أعيد طبره ا بيرو ، ج1430أحمد دهمان، دمشق،  :تحقيقبرمي، طبرو اسنن الد (1)

، 1479تقان، طبرو محمد أبو الفضل أبراهي ، القاهرة، الهيئو المصريو الرامو للكتا ، ، االالسيوطي

 رمي.ا، عن الد4 -9ص ،2

ه ا بيرو ، دار طبر ، أعيد1452أحمد عبد الرلي  الربدويني، القاهرة،  :تفسير القرطبي، تحقيق (2)

شك ل)، بقراءة 24، ص17ج  م،1425أحياء الرتات الرربي،   .(متشابه) من بدر   (م 

 -129، ص92، فصل 1492ابن العوزي، مناقب عمر بن الخطا ، بيرو ، دار الكتب الرلميو،  (3)

122 /Id., sub tit. alt  117الرربي، صب نفسه، تاريق عمر بن الخطا ، بيرو ، دار الرا د . الم ل- 

 روايا  مختلفو. ، بست  119

(4)  Leemhuis, art. cit., p. 18.  



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(17) 

ولكن بالحرى مع مرارضو سياسيو مع الخليفاو، ا فارتة اليفاورة التاي قامات  اا 

 االسةم.  قيودل بر  القبا ل التي ل  تتحم  

ا ،تخر هذه الفرضيو يرزز ن   . 9 ن طبيراو السائلو التاي وربما يعرلناا نخم 

شخ  تخر يرتبط بالصورة المكرورة لهاذه القصاو طرحها  بيغ أو أي  
(1)

. وقاد 

و عان الزهاري )ابان شاها  محماد  (الموطاأ)ماليف ]بن أن [ ا  ى هذا الن   ر 

 م(، عن القاس  بن محمد )بان أباي بكار الصاديق،792/ ها129 :  بن مسل ،ا

عبااس عان النفاا ، فقاا  ابان  ابان    ساأ   رجاة   سمرت  »: م(725/ ها107 : 

: ابان عبااسفل،    عاد لمساألو. فقاا  لب من الن  فل، والس  الفرس من الن  : عباس

: النفا  التي قا  اهلل ا كتابه ما هي  قا  ابن القاسا : ا،    قا  الرجلذليف أيض  

                                                   

  ،ر سيما ابن الكواء )علي بن عمرو اليشكري( (1)
 
]بن أبي طالب[، انرار: تفساير  لكن هذه المرة مع علي

ا ،24، ص17القرطبي، مرجع سابق، ج  فةم 
 
اتفق   ويلايف، سال  » :وقاا  ه علاي وابان  ،«ت ااا ور تساأ  ترن  ه 

ا عاان القاادر. انراار: الكااواء ماارتبط كااذليف ا مكااان تخاار  ااذا الموضااوع ولكاان هااذه الماارة يسااأ  علي اا

، 2م، ج1499وداد القاضاي، بيارو ، دار الصاادر،  :التوحيدي )أبو حيان(، البصا ر والذخا ر، تحقياق

مةحراو عمار: . تكمن المشكلو كذليف ا أننا ر نستطيع الحلب بغير اهلل، ومن هنا جاء  كاذليف 4ص

، 2بالماأ ور، ج، انرار: السايوطي، الادر المنيفاور ا التفساير «هرسو  اهلل يقوله ما قلت ا ولور أ  سمرت  »

، 9، ج27تقاان، الفصال   ا القرتن، انرر: السيوطي، االس  وللمزيد حو  الق   .30 -24. 1ج، 111ص

 .245صتنبي، بدون تاريق، ؛ ابن العوزي، التبيان ا أقسام القرتن، القاهرة، مكتبو الم53ص



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(19) 

أتادرون ماا ميفال هاذا  ميفال : فل  يز  يسأله حتى كااد يحرجاه، فقاا  ابان عبااس

«ڤ بيغ الذي ضربه ابن الخطا  
(1)

.   

الجيا  الولاى  ويرتتب على ذليف أنه لي  هناك سبب يعرلنا نرتقد أن  . 4

 حتااى- وأن   ،للقاارتنتفساايرا   ، بطريقااو عامااو، تقاادي   ماان المساالمين عارضاات  

حات التاي نق  - المساألو عان طرياق هااري  بيركةناد هاذه ه  ر  ط   - بو  الرك 

. وهل يرتتاب علاى  -ا عن طريق فرضيا  فريد ليمهاوسم خر   يبدو أكيفر أرضاء 

ا من   ا ف اد سزكين، الذي يرى أن  د الطريقو التي يرى نا يعب أن ن ي  ذليف أن   كيفير 

 رة ميفاال تفسااير الطااربي ساامحت  نو ا التفاسااير المتااأخ  سةساال الاارواة المتضاام  

بإعااادة  ااياغو كيفياار ماان التفاسااير القديمااو، التااي ماان بينهااا تفسااير اباان عباااس 

  وقباال أن نحاااو  االجابااو علااى هااذا الساا ا ، يعااب أن نراار  (السااطوري)

م الرتا يو لبدايا  التفسير. ا الواقاع، رغا  أن هاذا الارتات يقاد  الرايو االسةميو 

ا من أسماء كبار الصاحابو والتاابرين علاى أهنا  عارضاوا التفساير، أر أناه لنا كيفير  

 يحيل بدايا  هذا الرل  ألى بدايا  االسةم. 

                                                   

 :، عن الطربي، التفسير، تحقيق17، مقا  مذكور عنده، ص(ليمهاوس)نحن مدينون  ذه الفرضيو لا (1)

؛ وقد اكتفينا بإضافو بر  المواد 1، سورة النفا  تيو 97 -15292، رق  392، ص13شاكر، ج

محمد ف اد عبد الباقي،  :تحقيق، 10جهاد، الفصل  21لو. وقد ترجمت اآليو هنا ا الموطأ، المكم  

، أعيد طبره ا بيرو ، دار أحياء الرتات الرربي، 1451المصمري( القاهرة،  ىبن يحي ىيحي :)مراجرو

 .14، رق  955، ص2، ج1495



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(14) 

 :نشأة التفسري حبسب التراث اإلسالمي. 3

ا أن  . 10 ر االساةمي الرتا اي مرروفاو التصاو  ا لماا جااء ا نشأة التفسير وفق 

وساوف نضاع أور  عشارة مان الصاحابو مان  ،ق ألياهلذا لن نتطر   ؛منذ زمن طويل

ا  ، وبصافوو  الربرو ال  بينه  الخلفاء  اخا    ]بان أباي طالاب[. أم 
 
ا اليفة او و علاي

اا ا، ماارب خلفاااء اآلخاارون، فناادرك أهناا  لاا  يفس  رين ذلاايف بمااو   روا القاارتن كيفياار 

اا اباان : هاا  ،ا ماان هااذه القا مااولااون جاازء  . والصااحابو اآلخاارون الااذين يميف  رالمبك 

 وم(، 297ها، 29) : ابن عباس وم(، 252/ ها32) : مسرود 
 
بان كراب  أ باي

م(250/ هااا30) : 
(1)

أبااو موسااى وم(، 222/ هااا95) : زيااد باان  اباات و، 

م(222/ هااا92 :  الشاارري )عبااد اهلل باان قااي ،
(2)

، وعبااد اهلل باان الزبياار )باان 

م(242/ ها73 :  الروام،
(3)

 ،
 
ابان مسارود، و. يعب أن ندرك أنه، بخةف علي

، فإن  وأ   ،ابن عباسو
 
) : ، فرا شو، وأبو هريرة فضلهذا ارختيار لي  هو ال بي

 ،أناا  باان مالاايفوم(، 243/ هااا73) : م(، وعبااد اهلل باان عماار 272/ هااا57

                                                   

، الذي 23، 1، 1423محمد فايد وعلي، القاهرة،  :بن ال ير، أسد الغابو، تحقيقاالدين بحسب عز  (1)

 ولكن فضل التاريق الو . ،(292/ 22)ذكر كذليف 

 .52، 50، 99، تواريق أخرى: 307، ص2المرجع السابق نفسه، ج (2)

فين ها أحد الم ل  . وللمزيد حو  هذه القا مو الرتا يو التي أعد  295 -291، ص3مرجع سابق، ج (3)

ف، تحا؛ الزبيدي، اال233، ص9، ج90مرجع سابق، الفصل تقان، رين، انرر: السيوطي، االالمتأخ  

ألى القا مو السابقو أن   ، الذي أضاف930 -929 /1؛ كشب الرنون، 174، ص5مرجع سابق، ج

 جابر بن علي، وعمرو بن الراص. وهريرة،  اأبوبن ماليف، ا



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(20) 

م(247/ هااا79) : وجااابر باان عبااد اهلل 
(1)

كيفاار ا السااانيد أ رهاارون بشااكلن ي   

ساايما  رهاارون ا هنايااو القا مااو، رالتفساايريو أكيفاار ماان الصااحابو اليفة ااو الااذين ي  

ا على أهن  رواة ا التفسيرالخلفاء اليفة و الذين نقابله  نادر  
(2)

  . 

ن الندي ، الذي ر يهت  أر باالمنتوج المكتاو ، بومن جهته، ر يذكر ا. 11

 :  كتااا  اباان عباااس )عبااد اهلل،»أر  -أي جياال الصااحابو-  هااذه المرحلااوا

وهاو ماا  ،«م(722/ هاا109 :  ،جاربرواه معاهاد )بان  يم( الاذ297/ ها29

ا سنرود أليه رحق 
(3)

.   

، يمكاان «اشااتهروا ا معااا  علاا  التفسااير»وا جياال التااابرين الااذين . 12

ا ،االشارة ألى أ حا  ابن عباس الاذين رووا عناه ن قولاه ا التفساير ا وذلايف وفق 

/ هاا925كتاا  المباا  )الاذي بادأ ا »ب المعهو  لااها الم ل  للقا مو التي أعد  

«م(1033
(4)

 : 

                                                   

رخصاو »[ عان 95، ص1( ]تااريق الارتات الررباي، جGas, I, P. 85ت فا اد سايزكين ا )عندما تحاد   (1)

حياث أن  ؛ق بمفارقاو تاريخياو بحتاوالمار يترل ا ) احيفو جاابر( فاإن   ماا يسامىللرواة الوا ل ل  « الروايو

 قواعد الروايو ل  تضبط أر برد ذليف بوقت طويل.

 (.GdQ, II, p. 163, n. 2) 2، رق  123، ص2انرر، للمزيد حو  هذا الموضوع: تاريق القرتن، ج (2)

 .75، ص1دودج، ج :و/ ترجم32تعدد، ص :تحقيق /21. 1، 33فلوجل، ص :الفهرست، تحقيق (3)

(4) In Jeffery (Arthur), Two Muqaddimas to the Coranic sciences, Le Caire, al- Hângï, 

1954, p. 196 ،. 

= 



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(21) 

 م(.719ها/ 45سريد بن جبير ) :  (1

 م(.723ها/ 105عكرمو، مولى ابن عباس ) :  (2

أبو  الح باذام، مولى أم هانئ )بنت أبي طالب( (3
(1)

. 

 م(.722ها/ 109) :  جربمعاهد بن  (4

 م(.711ها/ 43)رفيع بن مهران،  : أبو الراليو الرياحي  (5

هااا/ 105الضااحاك باان ماازاح  )الهةلااي البلخااي الخراسااا ،  :  (6

 م(.723

 بن طلحو )الهاشمي،  :  (7
 
م(737ها/ 120علي

(2)
. 

                                                   
= 

 م(،1195/ ها590 :  بن عطيو )عبد الحق بن غالب،امقدمو تفسير : وا الكتا  نفسه انرر

، وهي لمحو 37 -32ص ،1ج، الذي استرار محتواه وزاده القرطبي، مرجع سابق، 229 -223ص

ر المحر  ) ق تفسير ابن عطيوا من تليف التي ترود لكتا  المنبت، ولكن بأسماء أقل. وقد حق  أكيفر تطور  

 م، وما بردها.1475ا الرباط  (الوجيز ا تفسير الكتا  الرزيز

 .170، ص2أسد الغابو، مرجع سابق، ج (1)

أن ، col 429، 1جي خليفو، كشب الرنون، جا. يرى ح391، ص7بحسب كتا   ذيب التهذيب، ج (2)

محمد  :، تحقيق(ميزان ارعتدا )والذي يبدو أنه أخذه من الذهبي،  ،م720ها/ 193التاريق هو 

ا  123، 94، رق  100، مرجع سابق، ص2ج ، قرأ  نبيهو عبود،. ا المقابل139، ص3البعاوي، ج

 م.1405ها/ 1327طبرو الميزان، القاهرة، 



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(22) 

هاااا/ 102أباااو معلاااز رحاااق بااان حمياااد )السدوساااي البصاااري،  :  (8

م(729
(1)

. 

 م(.729ها/ 110الحسن البصري ) :  (9

 م(.732ها/ 119قتادة بن دعامو السدوسي ) :  (11

اوقد أعلن الم ل  . 13 ا ا سلسالو ابان عبااس، أن ب، الاذي وضاره  جمير 

 أنا  بان مالايف. وكاذليف المار بالنسابو  احابي أر   قتادة ل  يكن من تةميذ أي  

ااا لفاارتة قصاايرة جااد  للحساان البصااري، فربمااا كااان تلميااذ   ا ا لعااد الرباساايين )وفق 

ه ا ب  ط   المقابل، ربما يكون قد سمع خ  لمرايير الروايو التي وضرت فيما برد(؛ ا

ولكنه تابع دروس سريد بن جبيار  ،ابن عباس أبد  ا ا الضحاك، فل  يلق  البصرة. أم  

. تقودنا هذه القا مو ألى مةحرت   ي  ماا عنادما نرتااد  ن ر تخلوان من أهمياون ي  ا الر 

                                                   

ب ر، تحقيق، الذهبيبحسب  (1)
هاجر محمد السريد بن بسيو  زغلو ، بيرو ، دار الكتب  يأب :الر 

لبي مخلد؛ انرر: ابن دريد، كتا   (المبا )كتا   . ونصحح تحقيق ن   44ص، 1495الرلميو، 

. وقد توا ا خةفو عمر بن عبد الرزيز برد وفاة الحسن 352هارون، ص :، تحقيق(ارستحقاق)

/ 157، ص7أدوارد ساشو، ج :م(، بحسب ابن سرد، الطبقا ، تحقيق729ها/ 110 البصري ) :

عةقو بالتفسير؛ ا غير كتا  المبا .  ير له ذك  ذ   . ول  نعد أي  212، ص7أحسان عباس، ج :تحقيق

، 3شاكر، ج :وهو أحد فقهاء البصرة. وقد ظهر على القل مرة واحدة ا تفسير الطربي، تحقيق

فه. فربما يرهر ا هذه القا مو أل   ن  ق المر بتصريح فقهي هو م  ، لكن يترل  35 -2239، رق  397ص

ري    موسى الشرري. يميفل ابن عباس وأب ؛ا من كبار الصحابوا، فقد عرف عدد  لنه بصفته بص 



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(23) 

عباااس باان ان ا فلاايف يعاادد الشااخاص الموضااوع أن   ؛مااا الداء الرماازي لخااربن

ا»ا كما كان هنااك عشارة  احابو ا قا ماو أوا ال عشرة، تمام   وعشارة « رينالمفس 

ين أو ره  الرسو  بالعنو. من جهو أخرى، غالبياو ها رء كاانوا مكي امن بينه  بش  

نكر   حبته )مقابلتاه ماتوا ا مكو، أر الضحاك والحسن البصري وهو الذي أ  

ا معلاز، الاذي كاان والي اا للبصارة، فماان ا أباو أو تتلماذه علاى ياد( ابان عبااس. أم 

 الرادد وال ال المكاي هماا هناا رماز المحتمل أنه قد ماا  ا هاذه المديناو. أن  

 لهذا التقرير. « الحقيقو التاريخيو»للكما  وهما أكيفر أهميو من 

م حاجي خليفاووقد قد  . 19
(1)

ا ألاى  قا ماو    مان خمساو مان التاابرين، مشاير 

اا ، وهاا  بحسااب «التااي شاارفها اهلل»ماااتوا ا هااذه المدينااو ن أو ويااا مك  أهناا  جمير 

 :  ا أليه ]من القا مو السابقو[ مضيف   2، 1، 9: ترتيبه

 .م(729ها/ 102طاووس بن كيسان ) :  (11

 م(.732ها/ 119عطاء بن أبي رباه ) (12

  

                                                   

 -GdQ, II, p. 167، )129 -127، ص2ج ،تاريق القرتن :؛ يراجعcol 430، 1كشب الرنون، ج (1)

 ر سيما االحار  ألى الفهرست ربن الندي ، تحقيق فلوجل، الذي ر نأخذه هنا. ،(68



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(29) 

للتفسري اإلسالمي« األسطوري»السلف  :ابن عباس. 4
(1)

: 

شاربنعرألوي  وقد اعترب . 15
(2)

حاو   ين لاه باالكيفير البحاات  ، الاذي تاد  

ا كااذ   شااخ   عباااس  اباان   م أن  1950باادايا  التفسااير، ا حااوالي الرااام 
(3)

. ا 

                                                   

د  ابن عباس  (1) ا من  -كما سنشير-ي ر  وي عنه عدد  كبير  جد  ل ب، وقد ر  ب و الس  ق 
من أبرز الشخصيا  التفسيريو ا ح 

نو التفسير كالطربي وغيره، ومن المرويا  التفسيريو التي تناقلتها الرديد من الم ل فا  التفسيريو المهم   و ا مدو 

ل ب السطوري للتفسير هو و ب غير  حيح. )  (.قس  الرتجما هاهنا فو ب ابن عباس بالس 

مستشرق نمساوي، درس الطب واللغا  الشرقيو  :Aloys Sprenger، (1913- 1943)ألوي  شربنعر  (2)

ل علاى العنسايو  1439ا، وا عام ا جامرو فيين  اه ا الةهاو  مان راالنعليزياو، حصال علاى الادكتوتحص 

 ى، بردها انتقل ألا«أوليا  الطب الرربي ا عصر الخةفو» :عن رسالو برنوان 1991العامرو الهولنديو عام 

ا للكليو االسةميو بدلهي، وقاد تارج   1999الهند حيث عمل ا شركو الهند الشرقيو،    ا سنو   ار عميد 

ا ماان الكتاا ااق عاادد  ا ااطةحا  »، و«1992هب للمساارودي، مااروج الااذ  »ب الرربيااو الرتا يااو، منهااا: وحق 

ااا«1999الصااوفيو، لربااد الاارازق الكاشااا ،  مختااارا  ماان الماا لفين الراار ، كلكتااا، » :، ماان أعمالااه أيض 

، «1975العغرافيا القديمو للعزيارة الرربياو، بارن، »، و«1997تاريق محمود الغزنوي، كلكتا، »، و«1995

مصار والشاام لةطاةع علاى المخطوطاا   ىوقد رحل أل«. محمد وترالي  االسةم»أه  أعماله هو أشهر و

 1921، ومناذ عاام 1951حو  حياة النبي من أجل كتابو هذا الكتا  الاذي  ادر قسامه الو  ا أبااد عاام 

 Das Leben und die Lehre des":  در الكتا  ا برلين ا  ة و أجازاء تحات عناوان 1925وألى عام 

Mohammed nach bisher grösstentheils unbenutzten Quellen" ، « اا حيااة محماد وتراليماه، وفق 

 (.قس  الرتجما ) «.لمصادر مررمها ل  يستخدم حتى اآلن

يا  عن ابن عباس واختةفها اد الروا ام ابن عباس بالكذ  هو ا ام ظاهر الغلط والفعاجو من شربنعر، وترد   (3)

ر ره كتغي  ل كيفيرة تفس  ل  وأنما هو أمر له ع   ،ي ابن عباس  ذا ار امم  ا لر  ا أبد  ر  ا الموطن الواحد لي  مرب ا أحيان  

سيما وأن ابن عباس من أكيفر رجا   غا ، رره، وغير ذليف من المسو  ارجتهاد التفسيري ربن عباس وتطو  

= 



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(25) 

التفسايرا   ا الدراك أن  الواقع، ر حاجو لمطالرو التفاسير القرتنيو التقليدياو كيفيار  

التي ن قلت عنه متناقضو ا الغالب
(1)

س  بالرقلياو هذا الو ب يت   . ومع ذليف، فإن  

علاى البحاث عان الكلماا  ا بو كان ارهتمام فيها منصب  ق  الوضريو والتاريخيو لح  

أو الرواة« فينالم ل  »ال يلو لا
(2)

فين ها  كاذليف أ احا  ين أن الما ل  ل  ، متعااه  

ان  لطو ا أداء هاذا الخارب والاذين ت  س   ب ألايه  الجياا  الةحقاو دون غضاضاو، س 

اابراا  فرضااي ظاااهرة  و بالمعموعااو ذا ااا. أن  ا  وتفساايرا  هااي تلاايف الخا  

احاا  ح   باأي   االسقاط على الماضاي ليسات   ا علاى الارتات االساةمي، لكنناا ر  ك 

اللحرااو »علااى  ااياغو  خاااص   ق هااذا بشااكلن اليفقافااا . ونطب اا نةحرهااا ا كاال  

ين ا الوقات الاذي نشارع فياه ا اساتحدات قاوان ماا، أي   لحضارةن « االمرباطوريو

                                                   
= 

ف على ابن عباس وتفسيره وسبب يو. يراجع ا الترر  ا للمرا  التفسيرا للتفسير وأكيفره  أنتاج  ب تصدي  ل  الس  

 مركزيته ا التفسير:

أبرز مةمحه، رواته، الدراسا  والعهود حوله، تقرير منشور على مر د  بن عباس؛ أحصااه، اهلل تفسير عبد -1

 s://tafsiroqs.com/article?article_id=4013http يت:تفسير تحت الرابط اآل

عبد اهلل بن عباس؛ حياته، رتبته التفسيريو، العهود حوله، تقرير منشور على مر د تفسير تحت  -2

 .(قس  الرتجما ) . https://tafsiroqs.com/article?article_id=4011 يت:الرابط اآل

 .Gilliot (Claude), «Portrait mythique d'Ibn 'Abbâs », Arabica, XXXII (1985), p. 62- 67انرر:  (1)

ولى ل  تكن الجيا  االسةميو ال   ا ألى أن  ة عقود ر يتشارك نولدكه وجهو النرر هذه، مشير  وبرد عد   (2)

 ترتد  
 
 ,GdQ, II) 127، ص2أو أ حابه، انرر: تاريق القرتن، ج د ا نسبو أقواله  أو فرضيا   ألى النبي

p. 167)، 192و 125مع أحالو ألى ص . 

https://tafsiroqs.com/article?article_id=4013
https://tafsiroqs.com/article?article_id=4011


 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(22) 

ااالمررفااو المختلفااو، وتشااريرا  الااذ   و بااالتمييز بااين وق العمااالي، وتلاايف الخا  

، وباين ماا «رهما ر يمكن تصاو  »و « رهما يمكن تصو  »، بين «الخطأ»و« الصوا »

ن ألى االنقااذ مان والصالح مدعو السلب   لذا فإن  «. غير مة  »هو مة   وما هو 

مرباطاوريأنراام  أي   س  المررفو التي يقاوم عليهااأرساء أ   أجل  
(1)

. وهاذا يرتارب 

و )بمرجرياو( ر ع بحعي ازا  حتى يومنا هذا يتمت   ابن عباس ما ا لدرجو أن   حيح  

ين ألاى الياوم ننا نسارى جاهاد  أجدا  فيها ا التفسير عند غالبيو المسلمين، حتى 

«مذهبه الفقهي»و« تفسيره»ألى استرادة 
(2)

  . 

م(، 920/ هاا209) : عان الشاافري  ب  غ  عمليو االسناد تليف ل  ت   أن  . 12

حتااى ولااو كااان يعااب وضااع مةحرتااه ا مشااروعه المتكاماال لتاادوين قنااوا  

                                                   

نضايب علياه برا  الماواد االضاافيو التاي  عن ابن عباس، ور يمكنناا أر أن   نحيل القارئ ألى ما كتبنا (1)

( مقاا  سابق Portrait mythique d'Ibn 'Abbâs« )الصورة السطوريو ربن عبااس»: جمرناها منذ مدة

 للقرتن.« ر النموذجيالمفس  ». وقد و فناه بالا193 -127ص ذكره،

اوعليه م خ   (2)  : ر 
 
، 2 -1تفسير ابن عباس ومروياته مان كتاب السانن، ج ،(الحميدي )عبد الرزيز بن علي

هاذا  . يراد   افحو 1070(، 1497. بادون تااريق، )53، «من الرتات االسةمي»مكو جامرو أم القرى، 

ا لآل ار التفسيريو المنسوبو ربن عباس والمأخوذة من الكتب الستو، موطأ ماليف، مسند ابن جامر   الن   

حنبل، مسند الطيالسي، مساند الشاافري، مساند الحميادي، مصانب عباد الارزاق، سانن الادارمي، سانن 

 -1عاي، جالدارقطني، منتقى ابن العارود. وكذليف موسوعو فقه عبد اهلل بن عبااس لمحماد رواس قلر

 993+519( 1497، بادون رقا ( بادون تااريق، )«من الارتات االساةمي)»، مكو، جامرو أم القرى، 2

  فحو.



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(27) 

«ل  ييفبات عان ابان عبااس ا التفساير أر شابيه بما او حاديث»: المررفو
(1)

شاير . ي  

اللفظ المستخدم ألى أنه كان يقصد الحاديث الواردة عان محماد. ولكان أذا ماا 

ا هذا كان مقصده، أو القو  المنسو  أليه، فإن   افرتضنا أن   ب هاذا التصاريح يخف 

  للنبي أن يكون هو تخو  أحد تأوية  القرتن التي ر من تصو   -تقدير على أقل  -

 .ر القرتنمفس  

تفساير القارتن وعلاى نسابو  اعبااس أباول  يقتصر المر على جرل ابن . 17

عدد ر حصر له من الحاديث التي تتناو  تفسير القرتن وغيرها مان الحادياث، 

مشاهور  وهو، تفسير ابن عباس: ولكن ت  كذليف تداو  تفسير كامل منسو  أليه

تناوير المقبااس ) :ا حتى يومنا هذا. واحد من هذه التفاسير التي تحمل عنوانجد  

 :  باادي )محماد بان يرقاو ،تنساب خطاأ  ألاى الفيروزي   (من تفسير ابن عبااس

. ولاو (القااموس)المراروف بااب القاموس الشهير م(، وهو م ل  1919/ ها917

اقد أل  بادي تالفيروزا أن د  ا م ك  بد   ا يحمل هاذا الرناوان، فمان الم ك  د أن ب تفسير 

ا التفسااااير المتااااداو   ااااذا الرنااااوان ر يرااااود أليااااه، كمااااا بااااي   ن ذلاااايف ماااا خر 

                                                   

م، أعيد طبره ا بيرو ، دار الكتب 1424ذكره النووي،  ذيب السماع واللغا ، القاهرة، المنيريو،  (1)

تقان، مرجع السيوطي، اال :ع، عن البيهقي، مناقب الشافري. يراج270، ص1الرلميو، بدون تاريق، ج

 ، عن مصادر أخرى.234، ص9، ج90سابق، الفصل 



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(29) 

ريبين ندروأ
(1()2)

 (الواضاح ا تفساير القارتن للادينوري) :ا فيما يترلق بكتا . أم  

بن مبارك(ااهلل  )أبو محمد عبد
(3)

، الذي يرى جوزياب فاان أس أناه شاهادة علاى 

/ هااا192 :  الاارتات الشاارقي لتفسااير الكلبااي )محمااد باان السااا ب الكااوا،

وابن عباس ،م(723
(4)

ا ق ، وهو يطره كذليف سلسالو مان االشاكار  التاي تترل 

                                                   

(1) "Tafstr Ibn Abbàs and criteria for dating early tafstr texts"( سوف يرهر ا ،Jsai ،)13  أو

 (. ونشكر أندرو ريبين الذي أرسل لنا نسخو ورقيو من مخطوطته.1442أو  1441) 19

د ا لنادن، ل اهو باحث كندي من أ ل بريطاا ، و   :Andrew Rippin، (1450- 2012)أندرو ريبين  (2)

م، قباال وفاتااه ا 2013وقااد عماال كباحااث زمياال ا مرهااد الدراسااا  االسااماعيليو بلناادن، منااذ عااام 

ااام، واهتماماااه الااار ي  يترل ااا2012 ر، ودراساااو تفساااير القااارتن ا الرصاااور ق بدراساااو االساااةم المبك 

 :فا  التي قام بتأليفها أو المشاركو ا أعدادها، ميفلالم ل  الكةسيكيو، له عدد من 

Guide to Islam, co- authored with David Ede, Leonard Librande, Donald P. Little, 

Richard Timmis, and Jan Weryho, Boston 1983. 

 دليل ألى االسةم، مع ديفيد أيدي ليونارد ودونالد ليتل ريتشارد.

 :ا برنوانهم  مر كتاب ا كما حر    

 Approaches to the history of the interpretation of the Qurʾān (ed.), Oxford 1988. 

  .«مقاربا  ا تاريق تفسير القرتن»

  :ه مر الدليل الوهو كذليف محر  

Blackwell companion to the Qurʾan (ed.), Oxford 2006. ( قس  الرتجما .)  

 .Rippin, art. citانرر:  (3)

(4) Van Ess (Josef), Ungenûtzte Texte zur Karràmiyya, Heidelberg, 1980, p. 50- 53 . 

ز على هذه االشكاليو. للمزيد عن )الواضح( وسلسلو الرواة، انرر: فان أي  قد رك   ريبين أن   ر  ل  ي  

  تحقيق:م(، 1035ها/ 927مقدمو تفسير اليفرلبي ) : 

= 



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(24) 

ن تلايف النسابو. وبحساب أنادرو بنسبته، لما كانات فقاط مخطوطاو ريادن تتضام  

المواد التي يحتوي عليها لها أ الها  ي بأن  توح   دة للن   الروايو المترد   ريبين فإن  

ص   ار بان باو عماق  اص من العيل الساابق علاى الادينوري، ساواء ا ح  ا محيط الق 

عبد المعيد الهواري
(1)

بن أحمد السلمي الهواريا، أو مأمون 
(2)

، أي ا النصاب 

التاسااع الماايةدي، أو بدايااو القاارن الرابااع / اليفااا  ماان القاارن اليفالااث الهعااري

ا، وقد أشار أندرو ريبين كذليف فيما يترل  / الهعري ق بماا الراشر الميةدي. أخير 

اه، ألاى أناه لاي  (تفسير الكلباي)يسمى  طاى فا اد ر علاى خ  ي  نااك مان سابب للس 

                                                   
= 

I. Goldfeld, Qur'ànic Commentary in the Eastern Islamic tradition of the first four 

centuries of the Hijra : an annotated edition of the preface of al- Tha‘labi’s «Kitāb al- 

kashf wa k- bayān 'an tafsīr al- Qur'ān», Acre, 1984, p. 52. 

نا نستطيع ارستناد ألى جزء من سلسلو الرواة لكن بالنرر ألى أن  ل  نعد مرلوما  عن هذا الشخ ، و (1)

  ييرهر فيها على أنه روى عن أب (تنوير المقباس)لا
 
ق الحنرلي السمرقندي،  : اسحأبن  الحسن علي

( بالنسبو لرلي، van Ess,op.cit.,p.48، و)293، ص9م، انرر:  ذيب التهذيب، ج952ها/ 237

 بالنسبو لرمار. 52وص

، 7032، رق  924ص ،3ميزان ارعتدا ، ج: م، انرر992/ ها250ا عام  الذي جاء دمشق أو الشام (2)

 
 
  والذي أضاف أنه وبحسب ابن حبان نطلق عليه كذليف مأمون بن علي

 
؛ ابن حبان، ومأمون أبو علي

، حيث ت  تصنيفه 92 -95ص ،3، ج1472محمد أبراهي  زايد، حلب،  :كتا  المعروحين، تحقيق

امي وا مه بوضع الحديث؛ يراجععلى  ا ا له، فقد لرب دور  ( وفق  van Ess, op. cit., p. 49- 50): أنه كر 

 .(تفسير الكلبي)نسبو ا ا محوري  



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(30) 

نيزكس
(1)

وجون وانسربو 
(2()3)

 وأن نرى ا النصوص التي و لتنا باسامه عماة   ،

 لمحمد بن السا ب الكلبي.

النصااوص اليفة ااو المتداولااو تحاات  نسااتنتج ماان دراسااو أناادرو ريبااين أن  . 19

لتااي ماان )تفسااير اباان عباااس( و)تفسااير الاادينوري( و )تفسااير الكلبااي( وا :عنااوان

المفرت  أن تكون روايو لتفسير ابن عباس من طريق الكلبي أو من طرياق تخار، ر 

ا على الحالو البدا يو للتفسير االسةمي يمكن أن تكون شاهد 
. ومهما كان المر، (4)

                                                   

 .امخطوط  ( مع قا مو من خمسين Gas, I, p. 34- 35): انرر (1)

(2) Quranic Studies .44واحلميدية  ،11١صوفيا  مرجع سابق، وقد درس وانسربو خمطوطات آاي. 
مستشرق أمريكي، يرترب هو را د أفكار  :(م2002 - م1429، )John Wansbrough جون وانسربو (3)

ا ا تاريق ارستشراق؛ حيث بدأ  ا تشكييف جذري ا التوج   ا ر يس  ه التنقيحي، وترترب كتاباته منرطف 

لتاريق االسةم وتاريق القرتن، ودعا المدونا  الرربيو االسةميو وا قدر ا على رس   ورة أمينو 

رستخدام مصادر بديلو عن المصادر الرربيو من أجل أعادة كتابو تاريق االسةم بصورة مو وقو، ومن 

 :أه  كتاباته

Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation, Oxford University 

Press, 1977. 

ا له كتبه م(، وقد نشرنا عرض  1477« )سومصادر ومناهج تفسير النصوص المقد   الدراسا  القرتنيو،»

قس   على (ارتعاه التنقيحي)ترجما  هند مسرد، يمكن مطالرته ضمن : كارو  كيرستن، ترجمو

 ارستشراق بموقع تفسير. 

The Sectarian Milieu: Content and Composition of Islamic Salvation History, 1978. 

 .(قس  الرتجما ) الوسط الطا في: محتوى وتشكل )تاريق الخةص( االسةمي.
، «مختصر ممزوج»ق تحت المدخل: تفسير ابن عباس، بقوله: حاجي خليفو قد عل   ل  نةحظ أن   (9)

 «.بمختصر مرك  » :وبالتالي يرى الرنوان الفرعي



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(31) 

د ارشتغا  السطوري الكبيار ربان عبااس ا نشاأة وجود هذه التفسيرا  ي ك   فإن  

ط بين هذه الروايا  من التفسير ل  ومع ذليف ر يعب الخ  ر التفسير االسةمي. وتطو  

)الشربي( وبين طرق هذا التفسير نفسها والتي نعدها ا كتب التفسير الكةسايكيو 

اا ساايما الكيفاار  ة ورر  ه  الكااربى ميفاال تفسااير الطااربي ومااع سةساال الاارواة الكيفاار ش 

ااا، وهااو مااا ر يرنااي مااع ذلاايف أهنااا تساامح باستنسااا  تفسااير اباا ن عباااس احرتام 

ا(1)المزعوم ار  ذ  . وماع هاذا، يعاب أن نكاون ح  ز باين دد، عنادما نمي اين، ا هاذا الص 

ماو الرتات الشربي والرتات الرلمي. ا الواقع، حتى اآلن، ل  يت  تحقيق سوى مقد  

. ور يقتصر (2)م(1035ها/ 927تفسير اليفرلبي )أبو أسحاق أحمد بن محمد،  : 

ير حتى اآلن، ولكن ر نمليف كذليف دراساو حاو  المر على عدم تحقيق بقيو التفس

ماو الببليوغرافياو لهاذا التفساير )أو بااالحرى، . وماع ذلايف، تاذكر المقد  هاذا الان   

سلسلو الرواة لكتب التفسير التي كشب عنها( كذليف بر  العما  التي ساميناها 

( )شربيو( والتي من بينها تفسير الدينوري. ألى أي  مدى يستشاهد  اذه )النصاوص

ا تفساايره  أذا كااان الماار كااذليف، فهاال هااي نفاا  النصااوص التااي و االتنا ا 

هاذه القا ماو مصاطنرو ا حاار  كيفيارة،  ه ألاى أن  المخطوطا   ياوحي ذلايف كل ا

قبو ما على الحالو )الببليوغرافيو( للتفسير أكيفر من را  ح  تصو   كبيرن  وترك  بشكلن 

 هذه )النصوص(.  ب بكل  المررفو الفرليو التي كان يملكها الم ل  

                                                   

 يكونوا رووا تفسيره. انرر: أعةه، قا مو أ حا  ابن عباس الذين من الممكن أن (1)

(2) Éd. I. Goldfeld . 



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(32) 

بعض أوائل تفسريات التابعني أو اجليل الالحق: ثانيًا
(1)

: 

، يااا  والخبااارابااين تفسااير للمفااردا  وتفسااير بالرو زيمكاان أن نمي اا. 14

ا ا. يكفاي ا الوقات الحاالي القاو  بأناه كاان وهو التقسي  الذي سنرود أليه رحق 

ل ا أعطااء شاروه ماوجزة، ترادفياو ا الو  يتميف ا ؛ن ا الوقت ذاتهاهناك اتعاه

الاذي يات   ل ا بياان الان   ا اليفا  فيتميف اأم   .الغالب، لبر  ألفاظ أو تيا  القرتن

تفسيره عن طريق بر  القص  المأخوذ من الرتات الاديني الموجاود مان قبال 

(la Vitae Prophetae) «حياااة النبااي»ساايما اليهااودي والمساايحي، وا  ر
(2)

 

 الوليد وكذليف ا الرتات الرربي ما قبل االسةم. 

  

                                                   

ير ألى أن المر لن يترلق (. نشat- tābi‘ūn, tābi‘ū at- tābi‘īn): ، انرر على التواليموسوعو االسةم (1)

عندما ر يرى أسماء كبيرة ميفل الضحاك بن مزاح ،  أوأن القارئ لن يفاج ،«ر  التفاسيرب»هنا با

وألى  ،دد ا الوقت الراهن ألى أعما  هيربر  هورستالسدي، ألق. ونحيل القارئ  ذا الص  

(Gilliot, La sourate al- Baqara, op. cit كلود جيليو، سورة البقرة، مرجع سابق[، للمزيد عن[ )

ي، انرر جولدفيلد للمزيد حو  مقدمو تفسير الطربي. وسوف سةسل الرواة التي ترهر ا تفسير الطرب

 يكون هذا موضوع مقا  تخر.

يسين[ ألى الطابع ( ]حياة القد  Vitae sanctorumيشير هذا التربير الةتيني الذي نسق عن التربير ) (2)

 «.سيرة النبي»يسي لاالقد  



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(33) 

 :التفسري التراديف لبعض املفردات. 1

 :م(722هـ/ 114)المكي، ت:  جبرتفسير مجاهد بن أ( 

اا. 20  ااا بإشااكاليا  الروايااو والتحرياار. فمااا ن  نصااطدم هنااا أيض  ر تحاات ش 

(تفسااير معاهااد) :عنااوان
(1)

، هااو 1075، بارسااتناد ألااى مخطوطااو دار الكتااب 

م( عان ابان أباي 772/ هاا120) : بالحرى كتا  التفسير عن ورقاء بن عمار 

ها( عان معاهاد الاذي رواه تدم بان 132م أو 794/ ها131 :  ناجح )عبد اهلل،

مصاادر كتاا   حدأم(، وهي نسخو ليست متطابقو مع 935/ ها220) : أياس 

م(423/ ها331) : تفسير معاهد عند الطربي 
(2)

مان  ، كما أشار ألى ذليف كل  

جيرالد ستوت
(3)

وفريدرييف ليمهاوس 
(4)

ان مان ذلايف ألاى أن ب  . وقد خل  الكات  

                                                   

عاشور(، أسةم أباد، معمع البحوت االسةميو، بن الطاهر  السورايت )محمد :اليفا ، تحقيق -الو  (1)

  فحو، أعيد طبره ا بيرو ، المنشورا  الرلميو، بدون تاريق. 749+5، 1472

 للمزيد حو  مراجرا  تفسير معاهد عند الطربي، انرر:  (2)

Horst (Heribert]), Die Gewâhrsmânner im Korankommentar des Taban. Ein Beitrag zur 

Kenntnis der exegetischen Ûber- lieferung im Islam, Inaugural- Dissertation, 

Philosophische Fakultât, Bonn, 1951, p. 12, 15- 16, 21, 24, et passim; Id., «Zur 

Ûberlieferung im Korankommentar at- Ṭabarīs », Zdmg, 103 (1959), p. 295- 98; Gilliot 

(Claude), La sourate al- Baqara, op. cit., p. 252- 61; v. Stauth, n. suivante. 

(3) Stauth (Georg), Die Ûberlieferung des Korankommentars Mugâhid b. Gabrs. 

Beitrâge zur Rekons- truktion der in den Sammelwerken des 3. Jh. d. H. benutzten 

friihislamischen Quellenwerke, Inaugural- Dissertation, Giessen, Philosophische 

Fakultât, 1969, IX + 238 p 

(4) Leemhuis (Fred), «Ms 1075 Tafsīr of the Cairene Dâr al- Kutub and Mugâhi's 

Tafsīr, IXe Congrès de l'Union européenne des arabisants et islamisants, Amsterdam, 

1978, Leyde Brill, 1981, p. 169- 80, et plus récemment, Id., «Origins», art. cit., p. 19- 

29. 



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(39) 

يعاب أن تكاون قاد  (باي نااجح عان ورقااءأالتفسير عان ابان )الكتب التي نقلت 

ليفااامن الماايةدي. وقااد كتااب ا/ رأ  النااور ا أواسااط القاارن اليفااا  الهعااري

ور الذي لربته الكتابو ا نقل التفسير قبال هاذه الحقباو، مهما كان الد  »: ليمهاوس

رها على أهنا أعماا  أدبياو هنا ياو وكاملاو ربماا ميفل هذه العما  التي ت  تصو   فإن  

 
 
«ل  تكن موجودة على االطةق. فقد سبقها ترات حاي

(1)
. وتعادر االشاارة ألاى 

تتوافاق ماع تصاوير  ةحرو التي أبداها ليمهااوس حاو  تادوين الان   أن هذه الم

جزء من الرتات االسةمي ا التاريق التقريبي لوا ل العما  الكاملو
(2)

. عاةوة 

؛ حياث ينطباق ذلايف علاى سابيل الميفاا  علاى  منرزر  هذا ميفار   على ذليف، ر يرد  

الاذي لا  يكان م( 727/ ها150) : سيرة ابن أسحاق  (رةه  ش  )ا ميفل  (كتا )

فونيمكن أن يكون قد اعتمد عليه الرواة والم ل  منه موحد  هناك ن   
(3)

.   

 :م(778هـ/ 161تفسير سفيان الثوري )ت: ب( 

ا، أر أنناا نضاره ا أعقاا  تفساير معاهادبالرغ  من كونه أكيفر تاأخ  . 21  ؛ر 

غالب اا ألاى معاهاد.  ينتهاي هسايما أنالنه يبدو لنا أنه ينتمي ألاى نفا  الناوع، ور 

                                                   

(1) «Origins», art. cit., p. 22. 

 انرر أعةه.  (2)

(3) Al- Samuk (Sadun Mahmud), Die historischen Ûberlieferungen nach ibn Ishâq. 

Eine synoptis- che Untersuchung, Dissertation, Francfort/ Main, 1978, p. 162, d'après 

Sellheim (Rudolf), «Muhammeds erstes Offenbarungserlebnis», jfsai, 10 (1987), p. 

11. 



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(35) 

فقد كاان  ؛م تفسيرا  للقرتنا أن سفيان قد قد   لي  هناك من سبب يدعو للشيف  

ا  ا علاى مخطاوط  الذي . فالن   اروحاني   اف  م ل   -وكذليف-فقيه  ت  تحقيقه اساتناد 

 ا )وحيااد( ماان مكتبااو رامبااور ]الهنااد[ يطااره عاادة أشااكاليا . فهااو مبتااور أور  

رفاو سلسالو الارواة أو شاهادا  ارساتماع التاي  ااحبته. مما يمنع من مر ؛بدايته

والاذي يسابق  (حذيفاو يأبا باا)وقد سبق اسمه ا خمساو أو ساتو مواضاع مسابوق  

ا(جرفار يمحمد أو أباا با)بدوره أحيان   ق الان   . ولا  ياتمكن محق 
(1)

مان تحدياد  

بي جرفار محماد بان غالاب بان أق المر ا الواقاع بالخيرة. يترل  هذه الشخصيو ا

م(942/ هاا293) : حر  الضبي البصري التماار التمتاام 
(2)

ا ا أباو حذيفاو . أم 

                                                   

  :تفسير سفيان اليفوري، تحقيق (1)
 
 فحو؛ أعيد طبره ا بيرو ،  995+90، 1425عرشي،  امتياز علي

 فحو، ل  تذكر طبرو بيرو  فقط بالخطأ )الطبرو  992، 1493ها/ 1903دار الكتب الرلميو، 

الولى( ولكن حذف منها كذليف الفهرس القي . وقد رجرنا ألى طبرو رامبور اليعاد المقاطع التي 

 رقي  رامبور.نستشهد  ا، يكفي أن نضيب أربرين  فحو ألى ت

بكر الشافري بن  اأب بي حذيفو. كما أن  أ، حيث ذكر لنا أنه روى عن 343 -340، صSan, XIIIانرر:  (2)

، Sab, XVIم( روى عنه، انرر: 425ها/ 359 : )محمد بن علي بن أبراهي  البغدادي البزار الصفار، 

رواة تفسير سفيان عن . ا حين يرهر أبو بكر الشافري ا سلسلو 141، صGas, I؛ 99 -34ص

ق بن الحسن بن ميمون اسحأ: أبو بكر الشافري/ 92جولدفيلد، مرجع سابق، ص :اليفرلبي، تحقيق

بن الحسين، كذليف ا  فحو ام(؛ نصحح ما ذكره جولدفيلد الذي قا : 947ها/ 299الحربي ) : 

؛ انرر 911 -910، صSan, XIII، حيث كان من الضروري تفضيل المخطوطو الخرى، انرر: 35

م(،  لو الخلب 1292ها/ 1049و تفسير اليفوري عند الرضوا  )محمد بن سليمان،  : لكذليف سلس

= 



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(32) 

م( ساايكون هااو نفسااه 935/ هااا220) : موسااى باان مساارود النهاادي البصااري 

ب أحاد التفاساير بحساب قاو  اليفرلبايم ل  
(1)

المطباوع  . ولا  تات  دراساو الان   

برد
(2)

منهعاي ماع    عن طريق عقد مقارنو بشاكلن أن تت بد   . وميفل هذه الدراسو ر

تفسير الطاربي، لاي  فقاط عنادما يستشاهد هاذا الخيار بسافيان اليفاوري، ولكان 

الميفناى بان : يو، وهي أحدى طرق رواياو تفساير معاهادتعندما ترهر السلسلو اآل

أبراهي  )اآلملي(
(3)

شبل بن عب اد/ أبو حذيفو/ 
(4)

/ ها199 :  )المكي القاري، 

                                                   
= 

، الذي 172، ص1499محمد حعي، بيرو ، دار الغر  االسةمي،  :بمو و  السلب، تحقيق

 ها أبو حذيفو.ر   ( يحتوي على ت ار لي  مصد  )هل هو نف  الن    رحظ أن هذا الن   

: تفسير اليفوري 92ص ،، عنوان فرعي: تفسير النهدي97ق جولدفيلد، مرجع سابق، صانرر: تحقي (1)

 ا مراجرو أبي حذيفو.

 .Raddatz (Hans- Peter) , Die Stellung und Bedeutung des Sufyàn at- Taurï) :تركز دراسو (2)

Ein Beitrag zur Geistesgeschichte des frûhen Islam, Inaugural- Dissertation, 

Philosophische Fakultât, Bonn, 1967, 216 p ) ا الساس على الفكار الفقهيو والخةق الدينيو

ق، المحق   مع مةحرو و فيو بحتو للن    27 -29 :ق المر فقط ا تفسيره بالصفحا لسفيان. يترل  

 .29ص

 :ف عليه  حتى اليوم، انررل  يت  الترر   أحد شيو  الطربي الذين (3)

Gilliot, Exégèse, langue et théologie, op. cit., p. 22. 

 -54، ص2قلو، االكما ، جممن ابن  د كيفيو نطق اسمه كل  بن عباد. ل  يحد  ا: 35ص ،Gas, Iلا:  اوفق   (9)

 ،1، الااذهبي، المشااتبه، الاادارقطني، الم تلااب. والماار ذاتااه بالنساابو لشاااكر ا تفسااير الطااربي، ج21

 .3، رق 290ص



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(37) 

معاهد/ اهلل بن أبي ناجحعبد / ( 725
(1)

. وهنا نعد مرة أخرى هاذه الشخصايو 

 المحوريو ا بدايا  التفسير االسةمي وهي معاهد. 

م(811هـ/ 196تفسير سفيان بن عيينة )ت: ج. 
(2)

: 

برملاه هاذا ألاى تفنياد أقاوا  المستشارقين  هذا الان    (قمحق  )يطمح . 22

/ ا االسااةم ا هنايااو القاارن اليفااا  الهعااري أ( باادالتاادوين أن  )الااذين يزعمااون 

اليفامن الميةدي
(3)

باساترادة هاذا ا د لنفساه هادف  ا، فقاد حاد  ل  يعد مخطوط   ذ  ؛ وأ  

ابان و افها ، نراي  ال يأبو)التفسير( من خة  ارعتماد على أعما  الطربي، 

، نيوتخار الشاوكا ،والسايوطي، وابن حعار، وابن كيفير، والبغوي، وأبي حات ، 

اا  تكاناا اليفماارة علااى أن  و المرروفااو. ن  باالضااافو ألااى الرجااوع ألااى جوامااع الس 

                                                   

)سفيان معاهد( مع الطربي،  5، رق  2ص . قارن بين110 -104ص ، مرجع سابق،Satauth: انرر (1)

 ،1، مع الطربي، ج7، رق  2ص )أبو حذيفو معاهد(؛ 940، رق  371، وص991، رق  329ص ،1ج

، 12، رق  9ص ؛591 -590، رق  345ص ،1، مع الطربي، ج9، رق  3ص ؛522، رق  340ص

)أبو حذيفو معاهد، بدون  772، رق  590ص ،757، رق  532ص ،1ج غا ب عن الطربي؛ الطربي،

 سفيان( غا بين عن تفسير سفيان، ألق.

 الح محايري، بيرو / الريا ، المكتب  :؛ تفسير سفيان بن عيينو، تحقيق42، صGas, Iانرر:  (2)

  فحو.  939م، 1493ها/ 1903االسةمي/ مكتبو أسامو، 

 . 105 -103المقدمو، ص (3)



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(39) 

ةمحاادود
(1)

ااا. حقيقااو الماار، أن   ، وأقاال   ره سااهولو ممااا يتصااو   المسااالو أقاال   أقناع 

ا تصويره الادفاعي. بالتأكياد، هنااك سلسالو رواة تشاهد علاى وجاود  (قالمحق  )

اا (تفسااير رباان عيينااو) مااو اليفرلباايو ا مقد  وترهاار بصاافو خا  
(2)

وا  ،ا تفساايره 

م(1994/ هااا952) : المرعاا  المفهاارس رباان حعاار الرسااقة  
(3)

الااذي  

على االجازة بالرواياو لهاذا التفساير يحصل من فاطمو بنت محمد بن المنع
(4)

 .

جرفاار محمااد باان أبااراهي  باان عبااد اهلل الااديبلي  يأبسلساالتان باااوتنتهااي هاتااان ال

م(433/ هااا322) : المكااي 
(5)

عبيااد اهلل سااريد باان عبااد الاارحمن باان حساان / 

م(923/ هااا294) : المخزومااي المكااي 
(6)

ة أخاارى، يخلااط الماارء بااين . وماار  

قااو التااي ربمااا كاناات موجااودة قباال هنايااو دفاااتر المةحرااا  والمعلاادا  المتفر  

                                                   

ل الن  ا الغالب ، هوامش طويلو تقل  350 -201 :الصفحا « ابن عيينو ن   »ا الحقيقو، يشغل  (1)

 ألى بضرو أسطر.

 .93 -92تحقيق جولدفيلد، ص (2)

 (مصطلح) 92الكتب تعريد أسانيد الكتب المشهورة والجزاء المنيفورة، مخطوط. دار : يرني (3)

 .175كذليف: سلسو الرديني، مرجع سابق، ص . انرر147 -142، ص(تفسير سفيان)ق بحسب محق  

(9) Leg .المحقق. ، بالمخالفو للن   يولي  المنح يالمنع 

(5) San, XV, p. 9- 10. 

م، أعيد 1420/ ها1390عبد الوها  عبد اللطيب، القاهرة،  :ابن حعر، تقريب التهذيب، تحقيق (2)

بحث عن  ق التفسير بأي  ل  يق  محق  . 209، رق  300، ص1، ج 1475طبره ا بيرو ، دار المررفو، 

 أشخاص سلسلو ]الرواة[.



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(34) 

اليفااامن الماايةدي، وبااين العمااا  ]الكتااب[ الكاملااو / القاارن اليفااا  الهعااري

  والنها يو التي سبقها
 
 كان يمكن للرواة أن يضيفوا عليه أو يحذفوا منه. ترات حي

 :التفسري بالرواية. 2

  :تفسير مقاتل بن سليمانأ. 

م( علاى أر  725/ هاا150) : نحن مع تفسير مقاتل بان ساليمان . 23

ة أشكار . وقد درسانا أشاكار  د  المحقق يطره ع    لبو حتى ولو كان الن   

الموضع ولن نرود لذليف هناا ا غير هذا روايته مطور  
(1)

. ا الواقاع، لاي  لادينا 

اليفرلبي يررف كاذليف التنقايح االيارا  )أو  سوى التنقيح البغدادي له، ا حين أن  

ق أضافا  يمكن للقاارئ المحق   ن الن   سا (. باالضافو ألى ذليف، يتضم  االخر

استشاهادا   ا بالقراءة، ر سيما تليف التاي لهاا طاابع نحاوي، ماعأن يكتشفها فور  

ن ل  يررفهماا ي  ذ  لم( ال922/ ها207) : اء م( والفر  409/ ها241) :   رلب

ولكن ا الوقات  ،(ر الكبيرالمفس  )ن على أنه وجمع الرلماء المسلمأمقاتل. وقد 

ا ، غير  قو، ألق. وقاد اكتشافنا  ، كذ  متمذهب، مدل  : نفسه أمطروه بار اما 

الرنا ر التي تفسح المعا  لبر  ار اماا  ا دراستنا على هذا التفسير بر  

هااذا الكتااا  قااد تاا  تأليفااه قباال الهعمااا   الرقا ديااو. تكماان المشااكلو ا أن  

                                                   

(1) Gilliot (Claude), «Muqātil, grand exégète, traditionniste et théologien maudit», à 

paraître dans Ja, 1991. 



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(90) 

ا (البدا يو)الرقيدة  المرتزليو ضد   ق التي ل  يكن للتمذهب كبيار مرناى عنادما يترل 

ا واقرياو ماأخوذة مان م قصص  بقدر ما نقد   ( فا  اهلل)المر، لي  بالحديث عن 

ا ماع رتات الشرقي الرربي وغير الرربي السابق على االساةم والتاي تا  تكييفهاال

كااان يكتااب أو يرقااد دروسااه حااو   مقاااتة   ن  أين العديااد. أضااب ألااى ذلاايف الااد  

قااو بسةساال الروايااو والمررفااو القاارتن ا فاارتة زمنيااو لاا  تكاان القواعااد المترل  

يااد بااذكر اباان عباااس سااناد( قااد وضاارت خةلهااا. فقااد بلااغ بااه الماار بالتأك)اال

ا ا ألقااء اللاوم اك بن مزاح  ولكن بطريقو عشوا يو؛ وهو ما تسبب رحق  والضح  

 اى قريب ان محتاو  ا مان اليهاود، بينماا تنساب رواياا  تتضام  عليه رسترارته قصص  

مين أر أناه قاد دمعات ا تفاساير كاربى ميفال ا ألى ابن عباس أو بر  المتقد  جد  

ق بالتمذهب، فربماا و افت ا فيما يترل  م(. أم  423/ اه311) : تفسير الطربي 

 :  براا  الحاديااث التااي رواهااا اباان ماازاح  )أبااو بكاار محمااد باان أسااحاق،

م( بارسااتيرابيو423/ هااا311
(1)

، ولكنهااا، وارخااتةف مهاا  بالنساابو لاابر  

بقت بسلسلو من الرواة المرتربين وتميف   ا ا مواجهاو ل دفاع  التيارا  ال وليو، س 

 و.المرتزل

                                                   

(1) Gilliot, Muqātil»» ،  التوحيد( مقا  سابق، مع االحالو ألى فخر الدين الرازي الذي يرلن أن كتا(

 «.جاهل با  »ربن خزيمو هو ا الواقع كتا  الشرك وأن كاتبه 



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(91) 

ب ماان روايااا  يمكاان العاازء الكاارب ماان تفسااير مقاتاال يتااأل   غياار أن  . 29

ا ماا تكاون أشااريو. بميفابو قص  أطاريو آليا  القرتن التاي غالب ا وترد   ،تطويرها

ر أ اال »الشااافري علااى أهنااا  وقااد اعتاارب  هااذه الروايااا  ا العياال الااذي تااة

«لها
(1)

. ومع ذليف استمر استخدامها حتى يومنا هذا، لكن فقط سبقها سلسلو من 

الرواة ي دي برضاها ا النهاياو ألاى ابان عبااس الاذي أ ابح راوي النساخو ذا  

منها. ومن المحتمل أن يكون هذا النوع من القصا  قاد تا   (االسةمي)الطابع 

ص   هذه الروايا  قاد  ن  را  ألى أاص. تشير الرديد من الم ش  تداوله ا محيط الق 

ا أر براد عملياو نقال شافهيو ا ا بادئ المر وأن كتابتها ل  تكن واقر  رويت شفهي  

علاى  ]تفساير[ مقاتال، علاى القال   كتاباو نا    حا ، فإن   ا. وعلى كل  طويلو نسبي  

اليفامن الميةدي/ الحالو التي و لنا عليها، ر ترود ألى القرن اليفا  الهعري
(2)

  . 

 :سير الروائي واللحظة اإلمبريالية لإلسالمالتفب. 

 ا الدراسااا  عاان الحركااو ا منراازر  ر ياازا  التفسااير االسااةمي غالب اا. 25

ا الرامو للتاريق االسةمي. بيد   ولكان  ،(كتاا  اهلل)ق فقاط بفها  أن المار ر يترل 

ر الذي تمتلكه معموعو ما عن نفساها، وعان أ الها، يترلق كذليف بإعداد التصو  

ق بذا ا، ولكن ا نرار اآلخارين الاذين دخال مستقبلها، لي  فقط فيما يترل  وعن 

                                                   

(1) Leemhuis, «Origins», art. cit., p. 29. 

(2) Wansbrough, Quranic Studies, op. cit., p. 145 sqq. 



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(92) 

ود، الحضاااارة االساااةميو ا منافساااو )الو نياااو الرربياااو، اليهااا/ مرهااا  االساااةم

(. ونتيعو لذليف، كان من الواجاب وضاع عملياو النصارى، الفرس، والروم، ألق

السابب ا أن التفساير أدوا ا. هاذا هاو  أحدىالتفسير كذليف  والتي يرد   ،محاكاة

ا عن التأريق، سواء كان ذليف مترل  الناشئ أو المتطور لي  مستقة   ا بحيااة النباي ق 

(la Vita prophetae( أو قصا  النبيااء )Vitae prophetarumو )(regum et 

nationum)
(1)

اا. كاناات اللحرااو الفارقااو ا هااذا التااأريق هااي فاارتة ح     المااأمون ك 

ام( بع  727/ هاا150 :  )محماد، قاساحأب ابان ل  الذي ك   ع الماواد المروياو م 

 :  ا للرال  من لدن تدم وحتى الدولو الرباسيوب منها تاريخ  أن ي ل   ىقو علالمتفر  

                                                   

يشااير  را .مو هنااا ألااى الطبيرااو الخياليااو لهااذه التصااو  مارة أخاارى، تشااير التربياارا  الةتينيااو المسااتخد   (1)

را  التاي تعرال معموعو بشريو ترى نفسها من خة  معموعو من التصو   الخيا  هنا ألى حقيقو أن أي  

ا باالساةم )الادين( / االساةم )الحضاارة(، ور يقتصار المعموعو على ما ترى نفسها. هذا لي  خا   

اد. فلرجي ا على ما يسمى بالعماعا  الدينيو. سيوضح الميفا  الفرنسي هاذا بشاكلن  دة اياو فرنساا الموح 

( ا كتابه: رحلو طفلين حاو  G. Brunoة قرون على سبيل الميفا  عن طريق جي برونو )التي نقلت لرد  

(، وهاو Devoir et Patrie(. كتاا : واجاب ووطان )Le Tourde France par deux enfantsفرنساا )

 ب  ت  (، ك  911بين أيدينا الطبرو رق  ( )لدينا اليوم E. Belinكتا  مطالرو ا المرحلو المتوسطو، باري  )

يديولوجيااو بمحاولااو م، حيااث قاماات براا  العماعااا  السياساايو ال1970هااذا الكتااا  برااد هزيمااو 

« د اليفقافاا فرنسا معتمع متراد  »أو « ا ارختةف الحق  »استبدا  خيا  بخيا  تخر مبني على شرارا  

ل الساابق ا بالتخي امساتهز   « دة العاراقساا متراد  فرن» :، برد أن قيل«فرنسا الحريا « »أر  اللعوء»أو 

 «.الرنصري»، وحتى «اليراقبي»للو ب 



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(93) 

اا»   د أن  ماان الم ك 
 
مكااان، ر ساايما ا  كاناات متداولااو ا كاال   أحاديااث النبااي

ولكان كاان ينقصاها  ،ا من معموعو واسرو مان المرجرياا المدينو ومكو انطةق  

ا مان الوحادة. كاان يعاب و لكي يرطيها شيئ  ي  ن  ل هذه المواد الغ  الصانع الذي يشك  

علياااه ارساااتناد ألاااى القااارتن، وتضااامينها ا تااارات ماااا قبااال االساااةم والااارتات 

االساااةمي، والتوافاااق ا الوقااات نفساااه علاااى عااادم أهماااا  الااارتات اليهاااودي 

الضروري وجود قصو تحمل الادليل  والمسيحي وغيره. وبربارة أخرى، كان من

ا بموساى وعيساى، ولكان  على وجود خط   مباشر من لدن تدم حتى محماد مارور 

«  الو ني ا فليف التاريق الرالمييدمج ا الوقت نفسه ماضي الرر
(1)

. 

وقد أوضح جاون وانساربو الاذي تساتند أعمالاه علاى البحاوت ا التفساير 

« تااااااريق التااااادوين»و«  تااااااريق الشاااااكا»التاااااورايت بماااااا يتماشاااااى ماااااع 

(Formgeschichte und Redaktionsgeschichté)
(2)

. وقاااد فرلناااا ذلااايف 

ر، ولكان يساترير ص تفسير متاأخ  ( بخصو20 -259: 2بأنفسنا ا سورة البقرة )

ق ومن محد ين أقدم، وهاو تفساير الطاربي. فقاد ميزناا تحات اسحأمواد  من ابن 

                                                   

(1) Sellheim (Rudolf), «Prophet, Chalif und Geschichte. Die Muhammed- Biographie 

des Ibn Ishâq», Oriens, 18- 19 (1965- 66), p. 38; 

 ق.اسحأأعما  ابن  ، ترل أفضل ما كتبناه عن41 -33جملو هذا المقا  ص

 انرر:  (2)

Wansbrough, Quranic Studies, op. cit.; Id., The Sectarian Milieu. Content and 

composition of Islamic salvation history, Oxford University Press («Los», 34), 1978, 

XXII + 157 p. 



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(99) 

نموذج الم من والحاك  الكاافر، : ني  بين نمط   ،الحياة والمو  اهلل ر   : موضوع

ونموذج القريو الهالكو والنا   المرعز
(1()2)

. 

  

                                                   

(1) Gilliot (Claude), Aspects de l'imaginaire islamique commun, op. cit., chap. X. 

  ا ا شكل مراد الصياغو.الفصل الذي سينشر رحق  

اللعوء لتوظيب المرويا  التاريخيو ا التفسير له غايا  ترتبط بممارسو التفسير وتبيين المرا   (2)

ولي  كما يشير جيليو، يراجع كتابا  الباحث/ خليل محمود اليما  حو  االسرا يليا  وتوظيفها ا 

قس  )ر. التفسير ضمن ملب )المرويا  االسرا يليو ا كتب التفسير( والمنشور على موقع تفسي

 .(الرتجما 



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(95) 

نظرة عامة على التفسري القرآين يف بداياته: ثالثًا
(1)

: 

ماان المحتماال أن تكااون باادايا  تفسااير مصااطلحا  أو تيااا  القاارتن . 22

اد قاد تحاد   ، ا فرتة ل  يكن فيهاا هاذا الان   رة ا تةوة الن   متعذ   ي. بشاكل كل 

ااوقااد و   ا ا الدبيااا  الةحقااو د  براا  هااذه التفساايرا  ]الحواشااي[ مكان ااج 

ا ا هااذا المخاازون ماان المرااا  التااي لقااراءا  ]القاارتن[، أو تاا  رفضااها أحيان اا

؛ وهاو ماا ياوحي باه تصاريح «ةالقراءا  الشاذ  »صو ا ل العما  المتخص  ستشك  

الغار  مان القاراءا   أن  »: م(934/ هاا229 :  عبيد )القاس  بان ساةم، يأب

«شهورة وأظهار المرا  منها بوضوهة هو تفسير القراءة المالشاذ  
(2)

. 

ا أن نتخيال المرحلاو الولاى مان التفساير علاى أهناا تفسايريو يمكننا أذ  . 27

ترادفيااو، مرتبطااو كمااا كاناات بااتةوة القاارتن، حيااث يقااب القااارئ علااى براا  

التفساير »باا  دونماا اهتماام كبيارأشاكار  المصطلحا  أو التربيارا  التاي تسابب 

 ناالقرتن أو تحليله الروا ي. فقاد كا، أي الذي يسرتشد بآيا  أخرى من «يالنص  

                                                   

 .30 -22مقا  سابق، ص« Origin»ألى ليمهاوس  كبيرن  ، نحن مدينون ألى حد  أيتفيما ي (1)

عبيد.  يا با)فضا ل القرتن( لب، مستشهد  274، ص1، ج1، تنبيه 97 -92 :تقان، فصلالسيوطي، اال (2)

 ولمزيد من الميفلو على هذا النمط يراجع: 

Gilliot, Exégèse, langue et théologie, op. cit., chap. VI.; G. Bergstrâsser, 

Nichtkanonische Koranlesearten im Muḥtasab des ibn Ginnī (sic!), Munich, SBBayer. 

Ak., 1933, 90 p  

، القااهرة، 1والطبرو غير المكتملو لنف  )المحتسب( لرلاي النعادي نا اب وعباد الحلاي  النعاار، ج

  فحو. 342م، 1422ها/ 1392ون االسةميو،  المعل  العلى للش



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(92) 

ا االمر يقتصر على أعطاء مرادفا  أو على أدخا  كلماا  دال  ح و ا القاراءة توض 

 يرني، قا ، يقاو ، قاالوا،: المقروء، على سبيل الميفا  الروابط الداخليو ا الن   

ألق. وا مرحلو رحقو، ولكنها قديمو مع ذليف، قاد وضاحتها السايرة فيماا يبادو 

السالو  التفسايري مان : ن قام جون وانساربو بتحليلهمااي  ت  ن روا ي  ي  بوجود تقنيت  

لرواياو أكيفار  س االطاار  ارستشاهادا  مان الكتاا  المقاد   م بر   جهو، وفيه تقد  

ا؛ مان ناحياو أخارى، الان   لاذي تصابح فياه الرواياو نفساها هاي مط المكاافئ اتطور 

سة ا الكتااا  المقااد  رة، باال ومسااتمر  االطااار لتلميحااا  متكاار  
(1)

. وقااد أضاااف 

 الساايرةتاا  بياهنااا ا مقتطفااا  « ديناميكيااو»ن تقنيااو ي  ن الرمليت ااي  وانسااربو ألااى هااات  

مان  عيد  ياغتهاق أ  س  التي تحتوي على مقتطفا  قرتنيو ت  أدخالها عن طريق ن  »

«س ا  ااورة نااوادرالكتااا  المقااد  
(2)

تهااا عاان طريااق ، ياات  تشااغيل الرمليااو برم  

ل أحادى هاذه الميفلاو الواضاحو علاى هاذه التقنياو ا الكلما  المفتاحيو. وتتميف  

ا يقرأ القرتن متحد   ا عن الم  الخالياو    قصو النضر بن الحارت الذي سمع محمد 

وهنااا ا هااذه «. اكتتبهااا»اطير الولااين هااي أر أساا الميفلااو المحمديااو أن   فقااا  أن  

؛ ساورة 15: 27؛ سورة المليف 2 -5: 25سورة الفرقان : اللحرو أنزلت اآليا 

                                                   

 -39ص ،، للنوع التفسيري131 -122، مرجع سابق، صWansbrough, Quranic studiesانرر:  (1)

 للنوع المكافئ. 93

(2) Wansbrough (John), The Sectarian Milieu, op. cit., p. 2- 3. 



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(97) 

7: 95وساااورة العا ياااو  13: 93المطففاااين 
(1)

هاااذه التقنياااو  . وكماااا نااارى فاااإن  

د  عمليو تاأريققد ول  « الديناميكيو»
(2)

. وربماا أ دخلات االسارا يليا  وأسااطير 

تادريعي ا السايرة والتفساير، ماع التباادر   ه الطريقاو بشاكلن الرر  بنف  هاذ

ا ل ك  ونقاط المرور من نمط كتاباو ألاى نماط تخار. وا حاار  أخارى، يبادو الش 

االروا ي مشاتق   س( دون الحاجاو ق بالكتاا  المقاد  ا مان الشاكل الكتاابي )المترل 

 : 1الكهب تيو وعليه، ففي تفسير مقاتل لسورة : رستدعاء السلو  الديناميكي

  .ِّمض خض حض جض ّٰٱ القرآين: النص  

 التفسير: أ( 

  أنز (. )جرل( با)تفسير كلمو 

   كتا (. )يعرل( با)ل ر  تحديد مفرو  ف 

                                                   

، أر أننا  ِّمب زب ّٰٱيحيل الكاتب ا هذه ارستشهادا  القرتنيو ألى اآليا  التي تتحدت عن  (1)

ر لهذه الساطير. ك  ( لي   ا ذ  7: 95، وسورة العا يو 15: 27اآليا  )سورة المليف  نا أن  ر  رح  

 .)المرتج (

القرت ، وأنما  هاهنا على رايو ر تشاطر المسلمين نرر   بالساس للن    ب تحلية  وانسربوترتت   (2)

ر عضوي لنصوص سالفو، وهي رايو مشكلو بطبيرو الحا  ل من خة  تطو  تشك   هذا الن    تفرت  أن  

اسو هارالد موتسكي، جمع القرتن؛ أعادة تقيي  ر دومنتقدة ا ساحو الدرس الغربي ذاته. يراجع ميفة  

  الغربيو ا ضوء التطورا  المنهعيو الحدييفو، ترجمو: مصطفى هندي، وهي منشورة على المقاربا

 .(قس  الرتجما ) .https://tafsir.net/translation/98يت: موقع تفسير تحت الرابط اآل

https://tafsir.net/translation/98
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 ترجامت

(99) 

  ا( با)تفسير  ا(.مختلف  )عوج 

ك ل ب( ش    .«ار ينز  عليه الكتا  مختلف  »: طره م 

«االكتا  ل  ينز  عليه مختلف   يزع  محمد أن  : قا  اليهود»: تأريقج( 
(1)

 . 

عااادد الكلماااا  واآلياااا   وباااالنرر لرمااال الااارتات الشااافهي، فاااإن  . 29

جيل الصاحابو والتاابرين. باالضاافو ألاى  ت  ل  المشروحو قد زاد ا الجيا  التي ت  

ه تاريخيو ذا  خلفيو عربيو ب  ذليف، وبالتوازي فقد ت  تداو  قص  أسطوريو وش  

وياات عاان طريااق المساايحي أو الفارسااي. وقااد ر   -اليهااودي قااو بالمعااا أو مترل  

ا اااين اليهاااود والمسااايحيين أو غياااره ، أو عااان طرياااق مرتنقاااي واة والقص  الااار  

ا ا بالتفسير الارتادا لابر  المفاردا . وشايئ  ا فشيئ  شيئ   ]االسةم[. وقد اختلطت  

يا  أو عان طرياق الكتاباو ألاى شخصا ا، ن سبت هذه المواد المنقولاو شافاهو  فشيئ  

ابان : تيارا  مرروفو أكيفر من الشخاص التاي ن سابت أليهاا هاذه القصا  ت  ل  يف  م  

 
 
، عا شاو، أباو هريارة، قتاادة، عكرماو، معاهاد، الزهاري )محماد بان عباس، علي

ا ا كااون كيفياار ماان م(، ألااق. وربمااا كااان هااذا ساابب  792/ هااا129 :  مساال ،

ارحق  ولى مريبو ا نرر عل  الحديث المتبلور السانيد ال  
(2)

  . 

                                                   

، 2، ج99 -1474محمود شحاتو، القااهرة، الهيئاو المصاريو الراماو للكتاا ،  :مقاتل، تفسير، تحقيق (1)

 . وقد استررنا هذا التصوير من عمل أحد تةميذنا: 572ص

Leites (Adrien), Approches de l'exégèse de la première moitié du ii/ viii ème siècle, 

mémoire de maîtrise, Université de Provence, octobre 1990, p. 14. 

(2) Leemhuis, «Origins», art. cit., p. 28- 29. 
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 ترجامت

(94) 

ااص ا تطاوير التفساير ا . 24 ص  ر يمكننا التأكيد على الادور الاذي لرباه الق 

بان االقرن الو  الهعري/ السابع الميةدي وا القرون التاليو. وهكذا حضر عمر 

ط   ااص مان أ او  مسايحيوب تمي  الداري، الق  الخطا  وابن عباس خ  ص 
، وهاو (1)

ار  د  اسو( والتاي أ  وان السطوريو )العس  الذي ربما أخذ عنه محمد قصو الحي ا  ت  ج 

ابان عبااس ا البصارة، وهاي الحاضارة التاي  . وقد اساتقر  (2)الخرويا  االسةميو

طب اا كبير   كان فيها عدد   اص. وقد ألقى خ  ص  ا قاا  أن  وي   ،من الق  نقلاوا عناه  ن  برا  م 

ا ولكنه  نقلوا  التاي ألقاهاا « هب اط  خ  »الحاديث التفسيريو أهن  ل  يتوا لوا مره كيفير 

وياات عنااه ا البصاارة والتااي ر 
أشااارا  قي مااو حااو   (4). وقااد حفااظ لنااا العاااحظ(3)

اص ا البصرة ا القرن     د  ج  الروابط التي يمكن أن تكون قد و   ص  بين التفسير والق 

اليفااامن الماايةدي. فرلااى ساابيل الميفااا ، كااان موسااى باان ساايار اليفااا  الهعااري/ 

م( ذا فصاحو كبيرة، فقاد 732ها/ 119الذي نقل أحاديث قتادة ) :  (5)السواري

                                                   

اص والمذك   (1) ص  ، 1471مارلين سوارتز، بيرو ، دار المشرق،  :رين، تحقيقابن العوزي، كتا  الق 

 .59، رق  33 -32ص

 .1، رق  104، مرجع سابق، صGilliot, Exégèse langue et théologieللمراجع، انرر:  (2)

 ، بخصوص الحسن البصري.142ص كتا  المبا ، مرجع سابق، (3)

 : ؛ يراجع324 -329ص ،1عبد السةم هارون، ج :ن، تحقيقيالبيان والتبي (9)

Pellat (Ch.), Le milieu basrien et la formation d'al- Gâhiz, Paris, 1953, p. 110- 111. 

اسمه  ه أن  تحت موسى بن يسار، لكنه يصر   137 -132ص ،2يصنفه ابن حعر، لسان الميزان، ج (5)

. وقد ا   9493، رق  227ص ؛9979، رق  202ص ،9بن سيار؛ الذهبي، ميزان ارعتدا ، جا

 بالقدريو.
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(50) 

 ير القرتن بالرربيو والفارسيو ا نف  الخطبو. ور تقال  عان ذلايف حالاو أباكان يفس  

اا ا المساعد  ة  ة اينعلي  فا د السواري الذي خلفه. فقد مارس نشاطه لماد   عام 

الذي كان يرظ فيه من سبقه ولكنه ل  يستطع ارنتهاء مان تفسايره للقارتن، بقادر ماا 

نه الكيفير من الس   م  ا ر والحاديث. وقد قيل أنه ل  يكن يخص  ي  ض    للقارتن أر جازء 

ا ماان كةمااه يسااير 
اا . وقااد اسااتند براا   (1) ري القاارن اليفااا  الهعااري/ اليفااامن مفس 

رة ف  ري القرن اليفالث الهعري/ التاسع الميةدي، ألى هاذه الاو  ومفس  الميةدي، بل 

ين من الحكايا  المأخوذة عن  قافا  محليو أو متاخمو، والتي ت  تكييفها مع الاد  

 دة بسةسل من الرواة وت  دمعها ا الساس التفسيري. العديد مزو  

ا أن ت خذ ا ارعتبار تفسيرا  قصيرة تترل  . 30 ق بالمواد الفقهيو. ينبغي أيض 

باادا ي منااذ هنايااو القاارن الو  الهعااري/ السااابع  فربمااا كاناات موجااودة بشااكلن 

ابر  االشكار  الفقهيو عن طريق نرريو الن  الميةدي، لحل   ق الناشائو. وعلياه س 

افقد ن سب كتا  )الناسق والمنسو  ا القارتن( للز   اه  ق أنادرو ريباين ري. وقاد حق 

يبادو »( وخل  ألى: ms Princeton Yahuda 282/ 2طوطو )برنايو شديدة ودرس مخ

على  يحتوي على القل   هذا الن    ب ارستنتاج القا ل بأن  من الصروبو بمكان تعن 

د عان ر  الب   النها ي بريدة كل   ه  ل  ك  بقايا من مواد قديمو؛ فالرمليو التي و ل  ا ألى ش  

 .(2)«تاريخيوأي  أعادة بناء قى ألى مستوى ر  ور ت   ،الوضوه

                                                   

 ر.ك  ، عن العاحظ، المرجع سابق الذ  111، مرجع سابق، صPellatانرر:  (1)

 انرر:  (2)

= 



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(51) 

 الطااربي قااد استشااهد قلااية   أن   :مااا عرضااه، يمكننااا القااو ولكااي نرضااد 

سااق وأنااه، أن فراال، فسااوف يكااون هناااك تناااق  بااين الن   هري فيمااا يخاا   بااالز  

ن ا الغالبي  النص  
(1)

 (الناساق والمنساو ). وقد أوضحنا نحان أنفسانا أن كتاا  

م( والمنشااور ا 732/ هااا119 :  المنسااو  لقتااادة )باان دعامااو السدوسااي،

بيرو 
(2)

ر يمكن أن يكون من تأليفه، حتاى ولاو احتاوى علاى ماواد ترجاع ألاى  

ت.  د  ح   هذا الم 

                                                   
= 

Rippin (Andrew), «al- Zuhrï, Nâskh al- Qur'ân and the problem of early Tafsir texts», 

Bsoas, XLVII (1984), p. 43, 

( Wans- brough, Quranic studies, p. 199، و)95ص جملو المقا . وندين كذليف لندرو ريبين،

 ( التي ترد  Beyazit 445حا الكيفير من الخطاء أو البيانا  المغلوطو بخصوص مخطوطو )أهنما  ح  

 (.Gas, I, p. 283, n° 4ا الواقع نسخو من البغدادي )عبد القاهر(، الناسق والمنسو ، تصحيح )

 -929(، مرجع سابق، الفصل التاسع، صGilliot, L'imaginaire islamique communانرر: ) (1)

 Burton (John), The Collection of the. للمزيد حو  مشكلو النسخو، انرر: )13ورق   925

Qur'ân, Cambridge University Press, 1977, 273 pعبيد، كتا  الناسق  يقدمو تحقيقه لبم(، و

  فحو. GMS ،1497 ،142 +112والمنسو ، كامربيدج 

م؛ 1499(، 1، «سلسلو كتب الناسق والمنسو )»حات   الح الضامن، بيرو ، الرسالو،  :تحقيق (2)

. 502 -974م(، ص1491) 9/ 4ا عن طريق نف  المحقق ا المورد، مسبق   الن    اق هذوقد حق  

 انرر: 

Gilliot, L'imaginaire islamique commun, op. cit., chap. IX, p. 421- 23. 



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(52) 

اا دنا منااذ بدايااو هااذه الدراسااو، فااإن  وكمااا حااد  . 31 ب عنااد بدايااو بحيفنااا يتوق 

ا التفسااير القاارت . تباادو لنااا الرةقااو بااين فاارتة التأسااي  « علااوم اللغااو»أدخااا  

ااوالمنر   اال  ب الط  م(922/ هااا207) : دة ا كتااا  أبااي عبياادة غااوي متعس 
(1)

 .

اا ا ن التفسااير الاارتادا لاابر  المفااردا ، ولكنااه لااي  شاارح  م  ويرتاارب تفساايره ض 

وبالرجوع ألاى العاا ز ا اللغاو الرربياو لتفساير اللفااظ القرتنياو  ا.ا سطحي  ساذج  

ا (الغريب)التي جاء  ا  ل ا اللغاو وا فاإن لدياه نررياو مزدوجاو تاأيت مان التأم 

ن ز   الن    القارتن علاى تربير اللعوء للتفسير ولكن كذليف لتكري  ما يزعماه : الم 

 مبااين لسااانن »نفسااه، وهااو أنااه نااز  بااا
 
: 22؛ الشاارراء 103: 12)النحاال  «عربااي

لاو ا أععااز القارتن تبادو (. حيث نرى فيه بالفرل الرقيدة المستقبلو المتميف  145

نها القرت  التي ضام   ى ت ختت  قا مو خصا   الن   كرةمو ما يو. ومن جهو أخر

ا كال  »: ياوتمو تفسيره بالرباارة اآلا مقد   «. غ جاا زة، اساتخدمها الرار ي  هاذه الص 

ن مصاطلحا  أجنبياو. و اذا القارتن ر يعاب أن يتضام   لذليف يعب أن نفه  أن  

ر يارب د عروبته من جهو، لكن من جهاو أخارى، القرتن الذي ي ك   هو يحرتم حرف  

                                                   

م، أعيد طبره ا بيرو ، الرسالو، 1459ن، القاهرة، يزكف اد س :، تحقيق2 -1معاز القرتن، ج (1)

 : ، انررالن   زيد حو  دراسا  هذا مم. ولل1491

Wansbrough (J.), «Majâz al- Qur'ân : periphrastic exegesis», Bsoas, 33 (1970), p. 247- 

68; Id., Quranic studies, op. cit., passim; Almagor (V. E.), «The early meaning of Majâz 

and the nature of Abu 'Ubayda's exegesis», Mêl. D. H. Baneth, Jérusalem, 1979, p. 307- 

26; Heînrichs (W.), «On the genesis of haqlqa- majâz dichotomy», Stud. hi, LIX (1984), 

p. 79- 140. 



 

 

  تفسري القرآنبدايات 

 ترجامت

(53) 

اا« العااا ز»كااذليف الرجااوع المسااتمر ألااى اسااتخدام  ر ماان ر  أو المشااهود لااه ا الش 

اللفاااظ والتربياارا  القرتنيااو
(1)

 ، حيااث يمكاان للتفسااير . وهناااك نقطااو تحااو  

اا على ع  ارعتماد من اآلن فصاعد   خياارا  الر   وضاري، وهاو اللغاو، لكاي يارب ل 

اللغو؛ أي علماء اللغو، أم النقل : يسودالذي س ن  ر م  التفسيريو. وسيبقى لنا أن نقر  

اوالصاحابو والتاابر -ا هذه الحالاو-المستفي  لهل التأويل، وه   ب ل  ن والس 

الصالح. نحن نرل  ما سيحدت
(2)

خاادم »! ففي هاذا المرناى سيصابح فقاه اللغاو 

وسوف يت  تسخيره علاى اعتباار أناه مررفاو وضاريو لتأساي   ،«سوالرقيدة المقد  

 عقيدة. 

│ 

                                                   

. وقد 47 -42(، مرجع سابق، صGilliot, Exégèse, langue et théologie en islamانرر: ) (1)

 «.الرتادا لبر  المفردا التفسير »ونفضل قو   ، نا فيه عن التفسير الترريضيتحد  

 .203 -202، 192 -199، مرجع سابق، صGilliotانرر:  (2)


