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 مذاهب التفسير واتجاهاتها
 ([1])في القرن السادس الهجري في خراسان

  د/ مشه الدكتور مرتضى االيرواني

 م2003هـ المصادف شباط 1423الثاني / ذي االحجة  مجلة التقريب ، العدد

 

 

 اقتسمت خراسان في القرن السادس الهجري المدرستان الموروثتان في التفسير هما:  

 مدرسة التفسير األثري أو الروائي، والتفسير بالرأي أو التفسير العقلي. 

القرآني ما يراه، أما التفسير العقلي فهو ما يؤّدي  فالتفسير بالرأي ما يحمل فيه المفسر النص 
 إليه اجتهاد المفسر بشروطه وضوابطه. 

 واالتجاهات التفسيرية التي كانت سائدة في خراسان يمكن تقسيمها على أربعة أقسام: 

ااا(، واالتجااااه  548االتجااااه األدباااي )اللناااوي النحاااوي( ويمثلاااه مجمااات البياااان للطبرساااي )ت  ها
ها(، واالتجاه البالغي ويمثله جوامات 516ي ويمثله معالم التنزيل للبنوي )ت الروائي القصص

هااا(، واالتجاااه الكالمااي ويمثلااه التفسااير الكبياار للفخاار الاارازي )ت  548الجااامت للطبرسااي )ت 
 ها(. 606

والبقعة الجنرافية التي يتناولها البحث هي خراسان القديمة التي تضم الواليات األربت نيشابور 
وبلاااه وهاااراة. فقاااد احتضااانت هااايه المنطقاااة مفسااارين كاااان لهااام شااا ن خااااص فاااي مجاااال ومااارو 

 الدراسات القرآنية. 

وهيا البحث محاولاة متواضاعة لدراساة منااهت التفساير فاي هايه المنطقاة لتلاا الحقباة الزمنياة، 
 واستعراض اتجاهات التفسير فيها. 

 المنهت األثري في التفسير 

سوعاته، ويطالت كتب تاريه التفسير ومناهجاه أن المفسارين يظهر لمن يقرأ كتب التفسير ومو 
 اليين سلكوا هيا الطريق وساروا عليه على قسمين: 
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القسام األول: اكتفااى باايكر الروايااات الااواردة فااي ازيااة أو فااي جاازف منهااا دون ان يضااي  إليهااا 
ه والسيوطي شيئًا، أو يعلق عليها، وخير من يمثل هيا المنهت ويرسمه فرات الكوفي في تفسير 

فاااي )الااادر المنثاااور(، والسااايد هاشااام البحراناااي فاااي )البرهاااان( فااا ن كااااًل مااانهم در  علاااى يكااار 
يا لاام ياارد فااي ازيااة روايااة أو أثاار  الرواياات المنقولااة فااي تفسااير آيااة دون تعليااق أو توضايي، واي
أضرب عن تفسيرها صفحا ولم يفسرها، ليلا ُيشاهد كثير من ازيات لام تايكر فاي هايا الناو  

 من التفاسير؛ لعدم ورود رواية تفسيرية فيها. 

والقسم الثاني: ما لم يقتصر فيه على إيراد الروايات فحسب، بل يالحاظ القاارث ثماة إضاافات 
 توضيحية من المفسر، ويمكن مالحظة نمطين لهيا الصن  من التفسير: 

ة، ويصانفها مان األول: ما يكر فيه المفسر الروايات الواردة ويضي  إلياه مالحظاتاه مان جها 
نمااا يضاي  إليهااا شاارحًا 310جهاة أخاارف، فااالطبري )ت  ا( ال يقتصاار علااى يكار الروايااات واي ها

وتعليقًا، وفي كثير مان األحياان يصان  الرواياات الاواردة فاي موضاو ، فعناد حديثاه عان قولاه 
 ( يقول: [2]) ألم. يلا الكتاب ال ريب فيه... تعالى: 

اساام ماان   )اختلفاات تراجمااة القاارآن فااي ت وياال قااول ا  تعااالى يكااره )ألاام( فقااال بعضااهم : هااو
أسماف القرآن يكر من قاال يلاا، حادثنا الحسان بان يحياى قاال أخبرناا عباد الارزاق قاال أخبرناا 

 (.[3]القرآن...( )معمر عن قتادة في قوله )ألم( قال: اسم من أسماف 

ثام يكار روايتاين أخاريين، وبعاادها يكار )وقاال بعضاهم : هاو فااواتي يفاتي ا  بهاا القارآن. يكاار 
د. من قال يلا حدثني..( وهكيا ييكر ازراف ومت كل رأي ما رواه عن شيوخه فاي هايا الصاد 

وبعد أن يكر ما حضارته مان الرواياات فاي تفسايرها قاال )وأماا أهال العربياة فا نهم اختلفاوا فاي 
معنى يلاا فقاال بعضاهم : هاي حارو  مان حارو  المعجام اساتننى بايكر ماا يكاره منهاا فاي 

 (.[4]أوائل السور عن يكر بواقيها...( )

ويالحااظ ماان الاانص األخياار أن الطبااري لاام يكتاا  باا يراد الروايااات، باال عقااب عليهااا بااالتعليق 
والتوضيي، وقد استنرق تعليقه على هيه ازراف سبت صفحات مان القطات الكبيار فاي حاين أن 

 الروايات التي يكرها لم تستنرق صفحة ونصفًا. 

اياات المفسارة روائياًا وال يتعاداها إلاى تفساير ازياات والطبري مت كل هايا يقا  عناد حادود الرو 
 التي لم ترد فيها روايات تفسيرية نقلها عن شيوخه. 

الثااااني: ماااا لااام يلتااازم فياااه المفسااار بااايكر الرواياااات التفسااايرية، بااال يبااادو تصااارفه فاااي الرواياااات 
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ريقااة واضاحا جليااًا حتااى يخيال إلااى ماان لاام يماارس مناااهت المفساارين واتجاهااتهم أنااه يساالا الط
االجتهاديااة فااي التفسااير، خصوصااا إيا لااوحظ كاايلا تفسااير ازيااات التااي لاام تاارد فيهااا روايااات 
تفساايرية، فهااو ياايكر مااا يحضااره فااي تفساايرها، فهااو علااى هاايا تفسااير روائااي فااي طابعااه العااام، 
وخياار ماان يمثاال هاايا االتجاااه الشاايه الطبرسااي فااي )مجماات البيااان لعلااوم القاارآن(، والبنااوي فااي 

 زيل( وهما موضوعا بحثنا الحاضر. )معالم التن

  

 مجمت البيان لعلوم القرآن

يمكااان عاااّد )مجمااات البياااان( ضااامن التفساااير األثااارف إيا أخاااينا بنظااار االعتباااار التقسااايم الماااار 
 اليكر. ويمكن لمن يراجت )مجمت البيان( مالحظة ما يلي: 

دأ البحث بيكر القرافات، ا اتخي الطبرسي طريقة تجزئة المادة العلمية التي ييكرها، فهو يبت  1
ويااايكر عاااادة القااارافات العشااار وبعاااض القااارافات الشااااية، ويااايكر ضااامنا االخاااتال  فاااي عااادد 
ازيااات إن وجااد، ثاام الحجااة وبعاادها يعاار  علااى يكاار اللنااة فااا،عراب، ف سااباب الناازول، وبعااد 

حه يكر كل هيه البحوث التمهيدية التي تعار  المفسرون على يكرها لخدمة التفساير وتوضاي
يشااار  فاااي بحاااث )المعناااى( الااايي يشااانل السااااحة الكبااارف مااان تفسااايره، فاااالبحوث التاااي تخااادم 
التفساير ال تشانل فاي النالاب أكثاار مان نصا  المسااحة التااي يشانلها المعناى. وبمالحظاة مااا 
يكرناه يحق للطبرسي أن يسمي كتابه با)مجمت البيان لعلوم القرآن( ألنه ييكر أسماف الساورة، 

هاااا، وعااادد آياتهاااا، وفضااالها، ومناسااابتها لماااا قبلهاااا، وسااابب النااازول والقااارافة وبياااان مكاااان نزول
والحجة، و... وكل واحد من هيه يشكل فرعاًا مان علاوم القارآن التاي در  العلمااف علاى يكرهاا 
فااي كتااب علااوم القاارآن، وبهاايا االعتبااار يمكاان إطااالق مصااطلي )تفسااير جااامت( علااى مجماات 

 تعلق بالقرآن الكريم. البيان، ألنه يحوي علومًا مختلفة ت

يا كاان الماالا فاي تقسايم كتاب التفساير إلااى نقلاي وغياره بمالحظاة محتوياات )المعناى( ماان  واي
أي تفسااير، ولاايس شاايئًا غيااره، أمكاان اعتبااار مجماات البيااان ماان التفسااير األثااري، الن أكثاار مااا 

 ييكره في حقل المعنى من التفسير بالم ثور. 

لسااور عنايااة خاصااة. فقااد حاارص علااى يكاار تناسااب أكثاار ا أولااى الطبرسااي مساا لة تناسااب ا 2
السور القرآنية مت ما قبلها، في محاولة لبياان ارتباطهاا، ويكفاي دلاياًل علاى يلاا أن الطبرساي 

ي اساتثنينا ساورة  114سور من بين  109يكر التناسب بين  سورة يكرت في القرآن الكريم. واي
في أربت ساور فقاط وهايا العادد إن دل علاى  الفاتحة من العّد، ف ن الطبرسي لم ييكر التناسب 
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 شيف ف نما يدل على مدف اهتمامه ببيان تناسب السور فيما بينها. 

والطبرسي ييكر هيا بعد يكر اسم السور أو أسمائها، ويكر مكان نزولها واختال  المفسارين 
 ما قبلها.في يلا، ويكر عدد آياتها وفضلها، ثم ييكر تحت عنوان )تفسيرها( ارتباط السورة ب

ا ُيولي الطبرسي مس لة تناسب ازيات في السور عناية خاصة، فهو كثيرًا ما يايكر ارتبااط  3
ازية أو ازيات بما قبلها فعند الشرو  في بيان معنى ازية أو ازيات ييكر وجه ارتباطها بما 

 (.[5]قبلها وقد ال يكتفي بيكر وجه واحد، بل ييكر وجوهًا متعددة )

ا سلا الطبرسي طريقة من ييكر آية أو عدة آيات بما يناسب المقام ثم يشر  في تفسيرها،   4
فهو لم يلتزم طريقة يكر ازية منفردة ثم ينتقل إلى غيرها، بال ينظار إلاى الساياق والموضاو ، 

 إلى مقاطت متناسبة، وي خي بتفسير كل مقطت بما حضره من التفسير. وبعد يلا يقطت ازية 

ا ال يكتفي الطبرسي بيكر الرأي المعتمد في التفسير، بل ياورد ماا اساتطا  جمعاه مان آراف  5
أو مااا يااراه قاااباًل للاايكر، وفااي أكثاار المااوارد يعطااي كاال رأي رقمااا، وماان يتصاافي أوراق مجماات 

ات أرقام ازراف المطروحاة، وقاد يصال عادد ازراف المايكورة البيان يلفت نظره في أكثر الصفح
.. وآتاااااوا حقاااااه ياااااوم حصااااااده وال ُتسااااارفوا اناااااه ال يحاااااب إلاااااى ساااااتة، كماااااا فاااااي قولاااااه تعاااااالى 

  ([6].)المسرفين...

ياا (، كماا فاي تفساير قولاه تعاالى [7]موارد إلاى ثمانياة )وقد أوصل عدد األقوال في بعض ال
  ([8] .)أيها اليين آمنوا ال تحلوا شعائر ا ...

أّما ازيات التي يكر فيها أقل من ستة آراف فهي أكثر من أن يساعها مقاال ففاي بعضاها يكار 
 ( وهكيا.[10](، وفي بعضها أربعة أوجه )[9]خمسة أوجه )

ا ويالحاااظ القاااارث لمجمااات البياااان كااايلا أن الطبرساااي ال ينقااال عباااارة المفسااارين بعينهاااا بااال  6
يتصاار  فيهااا، ويصااوغها بنفسااه ثاام ينساابها إلاايهم، ونااراه كاايلا يجماات األقااوال المتشااابهة ماات 

وال علااى األعاار   لاايس علااى األعمااى حاار   بعضااها تحاات رقاام واحااد، كمااا فااي قولااه تعااالى:
 حااار  وال علاااى الماااريض حااار  وال علاااى أنفساااكم أن تااا كلوا مااان بياااوتكم أو بياااوت آباااائكم...

([11].) 

لتابعين ويالحظ أن الطبرسي في تفسيره ال يقتصر على يكر ازراف المنسوبة إلى الصحابة وا
وأئمة أهل البيت عليهم السالم، بل يضي  إليهاا ماا وصال إلياه مان آراف غيارهم، كا بي مسالم 
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 وأبي علي الجبائي، وأبي هاشم الجبائي والفراف والزجا  وغيرهم. 

معااااان أن الطبرسااااي جماااات كتااااب التفسااااير  ويبااادو لماااان يطااااالت كتاااااب )مجماااات البيااااان( بدقااااة واي
ثم صنفها تصنيفا ضم فيه النظير إلى نظياره ا يادل علاى  المختلفة، أو جمت ازراف المطروحة

يلاااا نسااابة بعاااض األقاااوال إلاااى أكثااار مااان واحاااد ا ولعااال الااانص التاااالي يكشااا  عااان مجهاااود 
( يكاار أن [12]) ... وآتااوا حقااه يااوم حصاااده...الطبرسااي هاايا ويؤكااده. ففااي قولااه تعااالى: 

)هيا أمر ب يتاف الحق يوم الحصاد على الجملة. والحق اليي يجاب إخراجاه ياوم الحصااد فياه 
قوالن: أحدهما: انه الزكااة العشار أو نصا  العشار عان ابان عبااس ومحماد بان الحنفياة وزياد 

 بن أسلم والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والضحاا وطاوس. 

ر مماا يعطاى المسااكين عاان جعفار بان محماد عاان أبياه عان آبائاه علاايهم والثااني: أناه ماا تيساا 
السااالم وعطاااف ومجاهااد واباان عماار وسااعيد باان جبياار والربياات باان أنااس، وروف أصااحابنا أنااه 
الضااانث بعاااد الضااانث، والجفناااة بعاااد الجفناااة. وقاااال إباااراهيم والسااادي: ازياااة منساااوخة بفااارض 

اة إنمااا أناازل بالمدينااة، ولمااا روي أن العشاار ونصاا  العشاار الن هاايه ازيااة مكيااة وفاارض الزكاا 
الزكاااة نسااه كاال صاادقة، قااالوا وألن الزكاااة ال تخاار  يااوم الحصاااد، قااال علااي باان عيسااى وهاايا 

 (. 1][3غلط ألن )يوم حصاده( ظر  لحقه، وليس بظر  لإليتاف الم مور به( )

فالطبرسي كما يبدو من هيا النص استوعب أقوال المفسرين ووعاها، ثم قسمها تقسايما حااول 
فيه استقصااف ماا طرحاه المفسارون فاي ازياة، وكثيارا ماا تطالعناا فاي التفساير عباارة )فاي أحاد 
قوليه( أو )في رواية( وهايا يعناي أناه الحاظ قاولين نسابا لهايا الشاخص فحااول الدقاة فاي يكار 

 ده. ما وج

ا والطبرسي حينما ينقل أقوال العلماف في تفسير آية يصاو  العباارة بقلماه، ويقادمها ب سالوبه  6
هو ثام ينسابها كماا الحظنااه ساابقًا. وهايا األمار هاو الايي يجعال النااظر فاي تفساير الطبرساي 
يصنفه ضمن التفسير االجتهادي، وال يجعله ضمن التفسير األثري، والطبرسي في عمله هيا 

اختصاار عبااارات المفساارين، ولااو أراد يكاار عباااراتهم بنصااها لطااال بااه المقااام، وازداد حجاام قااد 
 التفسير على ما هو عليه. 

ا على الرغم مان أن تفساير )مجمات البياان( يعاد مان التفساير الروائاي ب ناه لام يقتصار علاى  7
سارية ما ثورة يكر التفسير الم ثور؛ أي لم يقتصر على تفسير ازيات التي وردت فيها أقاول تف

فحساااب، فسااار القااارآن آياااة آياااة، بااال عباااارة، فازياااات أو العباااارات التاااي لااام تفسااار روائياااا يكااار 
تفسيرها غير الروائي. وبعبارة موجزة: دّون الطبرسي تفسيرًا مختصارًا للقارآن الكاريم، يكار فياه 

لقارآن ما حضره من تفسير أئمة أهل البيت عليهم السالم والصاحابة والتاابعين فاي آياات مان ا
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الكااريم. وأكماال مااا بقااي ماان آيااات لاام تاارد فيهااا روايااات تفساايرية وهااو بهاايا يختلاا  عاان كتااب 
التفسير الروائي من الصن  األول التي حرصت على يكار الرواياات، ف نهاا تعرضات لتفساير 
ازيااات التااي وردت فيهااا روايااات تفساايرية فقااط، وسااكتت عاان ازيااات أو المقاااطت التااي لاام تاارد 

كما فاي تفساير الطباري، والادر المنثاور للسايوطي، وتفساير البرهاان للسايد هاشام فيها روايات، 
 البحراني وغيرها. 

ا ال يقتصر الطبرسي في يكر آراف المفسرين على يكر األقوال التفسيرية الم ثورة عن أئمة  8
أهل البيات علايهم الساالم، بال ضام إلاى يلاا األقاوال التفسايرية التاي نسابت إلاى غيارهم. وهاو 

يا يختلاا  عاان بقيااة المفساارين ماان غياار الشاايعة الاايين ال ياايكرون عااادة مااا ُنسااب إلااى أئمااة بها 
 أهل 

( يكار [14]) ... وآتوا حقه يوم حصااده...البيت عليهم السالم إاّل نادرا ففي قوله تعالى : 
ا علياه الساالم ا عان آبائاه الطااهرين كماا نسابه   نسب القول الثاني إلى االماام الصاادققولين 

إلاااى غيااارهم، ونساااب القاااول األول إلاااى مااان نسااابه وهااام: ابااان عبااااس وزياااد بااان أسااالم، والحسااان 
البصاااري، وساااعيد بااان المسااايب، وقتاااادة، والضاااحاا، وطااااوس اليمااااني، ومحماااد بااان الحنفياااة 

([15].) 

ا والطبرسي على عادة المفسرين قد ينتخب قاواًل ويستساينه ويرجحاه، وهاو فاي انتخاباه قاواًل  9
ماان األقااوال ال يناارق فااي توجيهااه، وال ياايكر األدلااة وردودهااا كمااا ناارف يلااا فااي تفسااير الفخاار 

 رقون في هيه الناحية؛ بل يشير إلى ما يريالرازي وازلوسي، وغيرهما ممن ين

قال إني أريد أن أنكحا إحدف ابنتي هاتين على ان  ب قل عبارة ممكنة. ففي قوله تعالى :  
... الم ا أراد )أي أزوجاااا ا علياااه السااا   (، يكااار ان شاااعيب [16]) تااا جرني ثمااااني حجااات...

أي علااى ان تكااون أجياارًا لااي ثماااني  إحاادف ابنتااي هاااتين علااى ان تاا جرني ثماااني حجاات...
أي يلا تفضل منا وليس بواجاب علياا، وقيال  ... فان أتممت عشرًا فمن عندا...سنين 

معناااه علااى ان تجعاال جزائااي وثااوابي إياااا علااى ان انكحااا إحاادف ابنتااي ان تعماال لااي ثماااني 
نماا شارط يلاا علياه، وهايا  سنين فزوجه ابنته بمهر واست جره للرعي، ولام يجعال يلاا مهارًا، واي

 (.[17]على وفق ميهب أبي حنيفة، واألول أصي وأوفق لظاهر ازية( )

إلااى آيااة أخاارف. وهاايا مااا يساامى بتفسااير القاارآن بااالقرآن ففااي  وقااد ينتخااب رأيااًا ويرجحااه اسااتناداً 
ن كناتم فاي رياب مماا نزلناا علاى عبادنا فا توا بساورة مان مثلاه... قوله تعالى: (. يكار [18])واي

ن يقاااول الضااامير فاااي مثلاااه عائاااد إلاااى عبااادنا أن الماااراد )أي مااان مثااال القااارآن( وعلاااى قاااول مااا 
فاالمعنى فاا توا بساورة ماان بشار ماان مثلاه ال يحساان الخاط والكتابااة وال يادري الكتااب. والصااحيي 
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...فااا توا ( وقولاااه:[19]) فليااا توا بحاااديث. مثلاااه...هااو األول لقولاااه تعاااالى فاااي ساااورة أخااارف: 
...لئن اجتمعت األنس والجن على ان ي توا بمثل هيا القرآن  ( وقوله:[20]) بسورة مثله...

( يعنااي فاا توا بسااورة مثلمااا أتااى بااه محمااد صاالى ا  عليااه وآلااه فااي [21]) ال ياا تون بمثلااه...
ا كاان وماا  ا،عجاز مان حسان الانظم وجزالاة اللفاظ والفصااحة التاي اختصات باه وا،خباار عماّ

 (.[22]يكون دون تعلم الكتب ودراسة األخبار( )

ا ويالحظ في مجمت البيان ان الطبرسي إيا أراد ترجيي رأي وانتخابه من بين ازراف التاي  10
فانااه ينتخااب هاايا الاارأي، ويفضااله   ا علاايهم السااالم ا  ياايكرها، وفيهااا رأي منسااوب ألهاال البياات 

... وتخفاي فاي نفساا ماا ا  مبدياه الى: على غيره، انظر على سبيل المثال تفسير قولاه تعا 
  ([23].)وتخشى الناس وا  أحق أن تخشاه...

ا يتعاارض الطبرسااي لبيااان األحكااام الشاارعية التااي تتضاامنها ازيااات المفساارة بشااكل مااوجز  11
يااات األحكااام ياايكر الحكاام الشاارعي الاايي تحكيااه ازيااة، ويحاااول قاادر جهااده فهااو عنااد تفساايره آ

ا عليهم السالم ا وكثيرًا ما يشير   بيان مختل  األقوال في المس لة مت بيان ميهب أهل البيت 
 (.[24]في األدلة والردود )  إلى هيه المسائل دون االغراق

ا وال ينسى الطبرسي يكر أسباب النزول، وال يكار بعاض قصاص األنبيااف بشاكل ماوجز،  12
 كيلا ال ينسى يكر بعض الوقائت كنزوة بدر وغيرها. 

والطبرسي في يكر أساباب النازول ال يقتصار علاى ماا اقتصار علياه الشايعة فاي هايا الصادد، 
وماان الناااس ماان يشااري نفسااه ابتناااف مرضاااة فااي قولااه تعااالى: باال ياايكر معااه غيااره إن روي ف

ا علياه الساالم ا ليلاة   (. يكر قول من قاال إنهاا نزلات فاي علاي بان أباي طالاب [25]) ا ...
يااث )قااال عكرمااة نزلاات فااي أبااي ير النفاااري المبياات وهااو المشااهور، كمااا يكاار بقيااة ازراف ح

وصااهيب باان ساانان.. وروي عاان علااي واباان عباااس ان المااراد بازيااة الرجاال يقتاال علااى األماار 
بالمعرو  والنهي عان المنكار. وقاال قتاادة نزلات فاي المهااجرين واألنصاار وقاال الحسان هاي 

 (.[26]) عامة في كل مجاهد في سبيل ا (

أما القصص الحاكية عان بعاض المناسابات التاي حادثت فاي المجتمات ا،ساالمي وأشاار إليهاا 
القرآن الكريم، وكيلا القصص القرآني فانه يحتل مكانا بارزا في مجمت البياان، ويلفات النظار 

فيقااول )القصااة(، فيااورد تحتهااا مااا ياارد حكايتااه  والطبرسااي غالبااا مااا يعقااد لاايلا فصاااًل خاصاااً 
([27].) 

ن بسط الكاالم  13 ا قد يتعرض الطبرسي لبعض المباحث الكالمية بشكل موجز ومقتضب واي
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 رًا. بسطًا ما في بعضها بما يتقضيه المقام، ولكنه ليس كثي

 (، )رد  ([28]وقالوا قلوبنا غل  بل لعنهم ا  بكفرهم فقلياًل ما يؤمنونففي قوله تعالى: 

 علااى المجباارة، ألن هااؤالف اليهااود قااالوا مثاال مااا يقولونااه ماان أن علااى قلااوبهم مااا يمناات ا،يمااان
ويحاااول بينهاااا وبيناااه فكااايبهم ا  تعاااالى فاااي يلاااا باااان لعااانهم ويمهااام، ولاااو كاااانوا صاااادقين لماااا 

 (.[29]استحقوا اللعن والطرد ولكان ا  سبحانه قد كلفهم ماال يطيقونه( )

ال ينسى عقيدته وميهبه، بل يحاول ا،شارة إلياه بقادر ا،مكاان،  ومن هيا يتبين أن الطبرسي
 ولكنه في هيا ال يجانب عفة اللسان والقلم، وال يترا طريقته في الحوار الهادث الرصين.

ن حااوف علومااًا قرآنيااة مختلفااة وتطاارق إلااى مباحااث متعااددة تجعلااه ضاامن التفاسااير  فالكتاااب واي
أثري يرجت إلى المنهت اليي اعتماده فاي بياان المعناى، الجامعة، لكن الحكم عليه ب نه تفسير 

واألصاال الاايي يعتمااد عليااه فيااه فهااو المااالا فااي تصااني  كتااب التفسااير إلااى أثااري أو عقلااي، 
ويمكننااا اعتبااار )مجماات البيااان( ومااا شااابهه ا فيمااا بااين أياادينا ماان كتااب التفسااير ا ُنقلاات بااين 

علي بن إبراهيم القماي، ومحماد بان مساعود التفسير األثري والعقلي فبينما كان تفسير كل من 
العياشااي، وفاارات الكااوفي، ومحمااد باان جرياار الطبااري تفاسااير أثريااة صاارفة، وتفسااير الكشااا  
للزمخشااري وتفاسااير ماان ساابقه ماان المعتزلااة عقليااة صاارفة، كمااا يباادو ماان أقااوال العلماااف فااي 

ل المفسارين المتا خرين ش نها: نرف )مجمات البياان( اعتماد الرواياات التفسايرية إضاافة إلاى أقاوا
 كالفراف والزجا  والرماني، والبلخي والجبائي وغيرهم. 

 معالم التنزيل للبنوي 

 516يعد كتاب )معالم التنزيل( ألبي محمد الحسين بان مساعود الفاراف البناوي المتاوفى سانة )
ها( من خير ماا كتاب فاي التفساير األثاري علاى طريقاة أهال السانة. ولعال إطاالق لقاب محياي 

سااانة علاااى البناااوي مااان جهاااة، ومقالاااة ابااان تيمياااة فاااي حاااق تفسااايره بااا ن )اسااالمها )أي أسااالم ال
التفاسااااير بااااين تفسااااير البنااااوي، والزمخشااااري، والقرطبااااي( ماااان البدعااااة واألحاديااااث الضااااعيفة: 

 (.[30]البنوي( )

رف؛ أقااول لعاال هاايين األماارين يعكسااان قيمااة تفسااير البنااوي، ومنزلتااه عنااد أهاال ماان جهااة أخاا 
 الفن. 

 ويمكن لقارث )معالم التنزيل( مالحظة ما يلي: 
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بن عباس، ومجاهد بن جبر،   ا يكر في مقدمة تفسيره أسانيده إلى تفسير كل من عبد ا  1
ورفيات بان مهاران، ومحماد بان  وعطاف بن أبي رباح، والحسان البصاري، وقتاادة، وأباي العالياة،

كعااب القرظااي، وزيااد باان أساالم، ومحمااد باان السااائب الكلبااي، والضااحاا باان ماازاحم الهاللاااي، 
 (.[31]ومقاتل بن حيان، ومقاتل بن سليمان، والسدي( )

 يكرها:  ويالحظ على األسانيد التي

أ ا اقتصاار فااي تخااريت تفسااير اباان عباااس علااى مااا رواه معاويااة باان صااالي عاان علااي باان أبااي 
ا )ان ابان أباي   طلحة الوالبي عن عبد ا  بن عباس، مت ما فاي هايا الطرياق مان االنقطاا  لا

نماا أخايه عان مجاهاد أو ساعيد بان جبيار(. وكايلا  طلحة لم يسمت من ابن عباس التفساير، واي
يره على ما روي عان طرياق عطياة العاوفي وعكرماة عان ابان عبااس دون يكار اعتمد في تفس

 بقية الطرق التي تزيد على يلا بكثير. 

ب ا قال عناد يكاره ساند تفساير الكلباي )وأماا تفساير الكلباي: فقاد قارأت بمارو علاى الشايه أباي 
 أنا  محمد بن الحسن المروزي في شهر رمضان سنة أربت وستين وأربعمائة، قال:  عبد ا 

أبو مسعود محمد بن أحمد بن محمد بن يونس الخطيب الكشمهيني، في محارم سانة خمساين 
واربعمائة، قاال: ثناا أباو إساحاق بان إباراهيم بان احماد بان معارو  الهرماروزي، ثناا محماد بان 
علاي األنصااري المفسار، ثناا علاي بان إساحاق وصاالي بان محماد السامرقندي قااال: ثناا محماد 

بن الساائب الكلباي عان أباي نضار عان أباي صاالي، أناا يايان ماولى أم بن مروان عن محمد 
(. وهايا طرياق آخار لتفساير ابان عبااس ولايس [32]هانئ بنت أبي طالب عان ابان عبااس( )

 طريقًا لتفسير الكلبي خاصة.

ا علياه الساالم ا وعباد   يده إلى تفساير بعاض الصاحابة كعلاي بان أباي طالاب   ا لم ييكر أسان
 ا  بن مسعود، وغيرهما ممن يكرهم في تفسيره. 

ا طرياااق البناااوي فاااي إياااراد أقاااوال المفسااارين تقاااوم علاااى نسااابة الااارأي إلاااى المفسااار دون يكااار  2
إيااراد الساند كاال أساانيده إلاى المفساارين ألناه يكاار أساانيده فاي صاادر كتاباه، واكتفااى بايلا عان 

 مرة، كما أنه ييكر خالصة الرأي. 

وقد ينسب قواًل واحدًا إلى عدد من المفسرين فيقول مثاًل: واليه يهب فالن وفالن وفالن وهايه 
الطريقة تخال  ما ألفيناه عند الطبري من يكر السند كاماًل، ويكار عباارة كال مفسار منفصالة 

 عن عبارة غيره. 
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ت كاماًل، وهايا األمار يخاتص بماا عادا ماا يكار مان المفسارين فاي ا يكر سند بعض الروايا 3
النقطااة األولااى، ألنااه يكاار فااي صاادر كتابااه أسااانيده إلاايهم فااال حاجااة إلااى يكاار سااند مااا يرويااه 
عنهم كل مرة، كما أشير إلى يلا في المقدماة التاي كتبهاا محققاا الكتااب. أماا غيارهم ف ناه قاد 

قااد ياايكر ساانده كاااماًل إلااى بعااض ماان تقاادم يكااره كااابن ياايكر أسااانيده إلاايهم وال يلتاازم يلااا، و 
 عباس.

ان فاااي خلاااق الساااماوات واألرض واخاااتال  الليااال والنهاااار زياااات. فعناااد تفسااايره قولاااه تعاااالى: 
أباو علاي الحساين بان محماد القاضاي، أناا أباو (. قال : )أخبرنا االماام  ([33]ألولي األلباب 

نعيم عبد الملا بان الحساين االسافرايني، أناا أباو عواناة يعقاوب بان إساحاق الحاافظ، أناا أحماد 
بن عبد الجبار، أنا ابان الفضال عان حصاين بان عباد الارحمن عان حبياب بان أباي ثابات عان 

س )رضاي ا  عنهماا( بان عباا  بن عباس عن أبيه عن عبد ا   محمد بن علي بن عبد ا 
أنااه رقااد عنااد رسااول ا  صاالى ا  عليااه وآلااه فاارآه اسااتيقظ فتسااوا ثاام توضاا  وهااو يقااول...( 

([34].) 

به، فهو كثيارًا ماا والبنوي ال يلتزم يكر السند كاماًل عندما ينقل عمن لم ييكرهم في صدر كتا
الايين ينقل عن بعض الصحابة آراف تفسيرية دون يكر سنده إليهم فعناد تفسايره قولاه تعاالى: 

ابااان ( قاااال )قاااال علاااي بااان أباااي طالاااب و  ([35]يااايكرون ا  قياماااا وقعاااودًا وعلاااى جناااوبهم...
عبااااس )رضاااي ا  عااانهم( والنخعاااي وقتاااادة: هااايا فاااي الصاااالة يصااالي قائماااًا فااا ن لااام يساااتطت 

 (.[36]فقاعدًا، ف ن لم يستطت فعلى جنب( )

ن التاابعين، ولام يايكر فقد يكر في هايا الانص علاي بان أباي طالاب مان الصاحابة والنخعاي ما 
 سنده إليهم ال في مقدمة الكتاب وال عند يكر الرأي. 

ويالحظ في هيا الصدد أن أكثر ما ييكر سنده كامال يختص بما يرويه عن رسول ا  صلى 
 ا  عليه وآله، أو يرجت تفسيره إلى رسول ا  صلى ا  عليه وآله بشكل من األشكال. 

اب كثرة نسبية في عدد القصص ييكرها البنوي إيضاحًا لتفسير ما ا يالحظ القارث في الكت  4
يريااد تفساايره ماان قولااه تعااالى ماان جهااة، واالطناااب فااي يكرهااا ماان جهااة أخاارف. ولااو أردنااا أن 
ناايكر مثااااًل واحاادًا للتاادليل علااى يلااا لضاااق بنااا المقااام، ولملئاات أكثاار ماان صاافحة فااي يلااا. 

يتبين مقدار إطنابه في يلا. ففي موضاو  ولكننا نورد مطالب مختصرة من بعض القصص ل
غواف آدم وحواف ا على حد زعمه ا يكر:   دخول إبليس الجنة واي
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 ا دخول إبليس الجنة بواسطة الحية. 1

 ا صفة الحية. 2

 ا محاورته آدم وحواف وبكائه لخداعهما.  3

 ا أكلهما من الشجرة واألقوال في كيفية أكل آدم.  4

 ا هبوط آدم من الجنة.  5

 ا تعليم ا  آدم صنعة الحديد والزراعة.  6

 ا جزاف حواف على إغوائها آدم باألكل.  7

 (.[37]ا بدو السوفات ) 8

يا كااان فااي يكاار بعااض القصااص فائاادة منهااا: توضاايي الاانص القرآنااي، واالعتبااار بقصاا  ص واي
الماضين، وبيان نصرة ا  أنبيائه وعباده الصالحين، ف ن في يكر يلا مختصرًا مندوحة عن 

 يكره مفصاًل ما دامت الفوائد المتوخاة حاصلة. 

وُيالحظ في بعاض األخباار التاي يايكرها البناوي إضاافة إلاى ا،طالاة وا،طنااب حشاوها بمااال 
... وساااات كرساااايه فااااي قولااااه تعااااالى: فائاااادة فيااااه، وال إيضاااااح للاااانص، فطااااول قااااوائم الكرسااااي 

(، وعدد حملة الكرسي، وعدد وجاوه كال ملاا، ومكاان أقادامهم، [38]) السماوات واألرض...
رش وحملاااة وصاااورة كااال ملاااا، وماااا يسااا له كااال ملاااا مااان ا  تعاااالى، والمساااافة باااين حملاااة العااا 

الكرسي، كل يلا كان يمكن االستنناف عنه دون أدنى عيب أو نقاص يلحاق الكتااب، ويمكان 
 (.[39]لمن أراد المزيد مراجعة ما يكره في قصة طالوت وجالوت وغيرها)

 ا،سرائيليات دون التنبيه على ما فيها، فهو ييكر بعض ومما أخي على البنوي يكره 

ا،ساارائيليات وال ُيعقااب عليهااا لاايعلم موقفااه منهااا ماان جهااة، وموقفااه ممااا ينسااب إلااى األنبياااف 
صلى ا  علياه وآلاه مان جهاة أخارف، وبعاض هايه ا،سارائيليات يمكان نقادها مان جهاة الماتن 

ه عاان قولااه تعااالى علااى لسااان عيسااى عليااه الحتوائهااا علااى ماااال يستسااينه العقاال. فعنااد حديثاا 
(. يكر قول السدي )كان  (... وأنبئكم بما ت كلون وما تدخرون في بيوتكم...السالم: 
ؤهم ويقول للنالم: انطلق فقد ا عليه السالم ا في الكتاب يحدث النلمان بما يصنت آبا  عيسى

وكيا، فينطلق الصبي إلى أهله ويبكي عليهم حتى يعطوه  1أكل أهلا كيا وكيا ورفعوا لا كي 
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ا عليااه السااالم ا فحساابوا صاابيانهم   يلااا الشاايف، فيقولااون: ماان أخباارا بهاايا ى فيقااول: عيسااى
علياااه الساااالم ا ا   عنااه، وقاااالوا: ال تلعباااوا مااات هاايا السااااحر فجمعاااوهم فاااي بياات، فجااااف عيساااى

يطلاابهم فقاااالوا ليسااالوا ههناااا، فقاااال: فماااا فاااي هااايا البيااات ى قاااالوا: خناااازير، قاااال عيساااى: كااايلا 
(. ال أدري كيا  جماات الصابيان كلهاام فااي يكوناون، ففتحااوا علايهم فاا يا هام خنااازير...( )

 بيت واحدى ولو قال: حبست كل عائلة صبيها عنه لكان مقبواًل.

أو كالايي ماّر علاى قرياة. وهاي خاوياة وفيما نقله عن وهب بن منبه عند تفساير قولاه تعاالى: 
علااى مااا نقااول. وال يهمنااا ماان الخباار الطوياال  (، خياار شاااهد ودلياال[42]) علااى عروشااها...

 اليي يكره البنوي سوف فقرتين هما: 

ا اختار بختنّصر من صبيان بناي إسارائيل )سابعين ألا  صابي فقسامهم باين الملاوا الايين  1
(. وهايا يعناي أن الملاوا الايين كاانوا [43]كانوا معه، ف صاب كال رجال مانهم أربعاة غلماة( )

 معه يزيد عددهم على سبعة عشر أل  ملا. فهل يعقل أن يكون معه هيا العدد من الملواى

 وهب، قال: ثم ربط أرمياف حماره بحبل جديد   ا والفقرة الثانية )رجعنا إلى حديث  2

  منااه الااروح مائااة عااام... فلمااا مضااى ماان موتااه فااالقى ا  تعااالى عليااه النااوم فلمااا قااام نااز  ا
سبعون سنة أرسل ا  ملكًا إلى ملا من ملوا فارس يقال له نوشا، فقال: ان ا  يا مرا ان 
يليا حتاى يعاود أعمار ماا كاان فانتادب الملاا با ل  قهرماان  تنفر بقوما فتعمر بيت المقدس واي

(. فهل يعقل ان ينتدب الملا [44]( )مت كل قهرمان ثالثمائة أل  عامل وجعلوا يعمرونه...
ألااا  قهرماااان مااات كااال قهرماااان ثالثمائاااة ألااا  عامااال، أي ثالثمائاااة ملياااون عامااال لبنااااف بيااات 

عماره ى فمن أين جيئ بهؤالف العمال ى وأين أسكنوهم ليعملاوا  ى وكيا  أطعماوهم ى المقدس واي
وكي  نسقوا العمل بينهم ى وهل يحتا  بناف مدينة إلى مثل هيا العادد مان العماال ى ولناا فاي 
بناااف بنااداد فااي زماان المنصااور، والقاااهرة فااي زماان المعااز الفاااطمي شاااهدان علااى عاادد العمااال 

بياات  الاايين اسااتخدموا لبناااف كاال واحاادة ماان هاااتين الحاضاارتين المهمتااين اللتااين ال تقااالن عاان
عليها، ألن كل واحدة منهماا بنيات لتكاون عاصامة   المقدس أهمية وسعة وعظمة ان لم تزيدا

 للخالفة ا،سالمّية . 

وقااد يطيااب للبنااوي يكاار القصااص ا،ساارائيلي الاايي يسااود بااه صاافحات ماان تفساايره ماان جهااة، 
مان جهاة ويكمل به القصص القرآني، ويشرح به ما أبهم منه، ويسد به الثنرات بسارد الوقاائت 

أخااارف، فيجاااري وراف ا،سااارائيليات ناسااابًا إياهاااا إلاااى أهااال الكتااااب المشاااهورين بااايكر القصاااص 
ا،سرائيلي كوهب بن منبه أو ناقاًل لها عمن اشتهر عنه األخي عن أهل الكتاب كاابن عبااس 
وغيااره. وقااد يسااتنرق بعااض مااا يكااره البنااوي مااا يزيااد علااى ثااالث صاافحات ماان الحجاام الكبياار 
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 (.[45]داود وجالوت )كقصة طالوت و 

ا يمتاااز كتاااب معااالم التنزياال بقلااة بحوثااه المتعلقااة بعلااوم العربيااة، كااالنحو والصاار  واللنااة  5
ياة أكثار وعلوم البالغة، حتى انه قد تمار الصافحات دون مالحظاة شايف منهاا والبحاوث اللنو 

هاايه البحااوث حظااًا فااي معااالم التنزياال، ولكنهااا علااى كثرتهااا ا بالنساابة لنيرهااا ماان البحااوث ا ال 
تستنرق شيئا ييكر. ويبدو لمان يقارأ )معاالم التنزيال( ان البناوي يايكر ماا يزيال النماوض عان 
 معنااى الكلمااة دون ا،غااراق فااي البحااث اللنااوي، أو متابعااة اشااتقاقات الكلمااة، وتتباات نظائرهااا،

 (.[46]وتفسيرها ب ضدادها، أو بعقد فصل خاص بها كما فعل الطبرسي( )

والمباحث النحوية هي األخرف قليلة مان جهاة ومختصارة مان جهاة أخارف. ففاي ساورة الفاتحاة 
ااا )ا ( و)إيااااا( يكااار أعاااراب )بسااام ا  الااارحمن الااارحيم ( ومحلاااه مااان األعاااراب، وماااا يتعلاااق با

([47].) 

والبناااوي قاااد يشاااير إلاااى بعاااض النكااات البالغياااة ليفسااار بهاااا الااانص ويوضاااي الماااراد مناااه دون 
 يساتهزث بهام ويمادهم فاي طنياانهم يعمهاونا  ا،غراق في يلا. فعند تفساير قولاه تعاالى: 

([48].) 

يكااار ان المقصاااود مااان يساااتهزث بهااام )يجاااازيهم جااازاف اساااتهزائهم، سااامي الجااازاف باسااامه ألناااه 
  ([49].)وجزاف سيئة سيئة مثلهابمقابلته كما قاله ا  تعالى 

ا والبنااوي رغاام كونااه ماان أهاال الساانة، وتفساايره قااائم علااى يلااا، ال يناارق فااي بيااان المسااائل  6
الكالمية التي اختل  فيها أهل السنة مت المعتزلة، ويتحاشاى يكار المساائل الكالمياة المتعلقاة 

ات ا  تعالى، وييكر رأي أهل السنة في يلا غالباا دون ا،شاارة إلاى غياره، أو التشاهير بصف
نااي أعياايها بااا بنياار أهاال نحلتااه، ففااي قولااه تعااالى حكايااة عاان أم مااريم عليهااا السااالم  ... واي

  ([50].)ويريتها من الشيطان الرجيم

  يكاااار ان المعنااااى )امنعهااااا وأجيرها...أخبرنااااا عبااااد الواحااااد المليحااااي أنااااا أحمااااد باااان عبااااد ا 
النعيمي، أنا محمد بن يوس  أنا محمد بان إساماعيل أناا أباو اليماان أناا شاعيب، عان الزهاري 

وآلاه حدثني سعيد بن المسيب قال: قاال أباو هريارة )رض( سامعت رساول ا  صالى ا  علياه 
يقول: )ما من بني آدم من مولود إاّل يمسه الشيطان حين يولد، فيساتهل الصابي صاارخًا مان 

 (.[51]الشيطان، غير مريم وابنها...( )

ور منقااول عاان الساال ، فعنااد وقااد يشااير البنااوي إلااى رأي غياار أهاال الساانة علااى أنااه رأف ماا ث
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( يكااار ان الماااراد )مااا   ([52]... وسااات كرسااايه الساااماوات واألرض...تفسااايره قولاااه تعاااالى 
ضاى ا  وأحاط به ، واختلفوا فاي الكرساي، فقاال الحسان هاو العارش نفساه، وقاال أباو هريارة ر 

عناااه: الكرساااي موضاااو  أماااام العااارش... وروف ساااعيد بااان جبيااار عااان ابااان عبااااس )رضاااي ا  
(، وهو قول مجاهاد، ومناه قيال لصاحيفة العلام كراساة، [53]عنهما( قال: أراد الكرسي علمه )

 (.[54]ه وسلطانه والعرب تسمي الملا القديم كرسيًا( )وقيل: كرسيه ملك

وقد ييكر رأي المعتزلة وينسبه إليهم صراحة دون ان يعلق على يلا بكلمة ففي قولاه تعاالى: 
 رهم غشااوة...ختم ا  على قلوبهم وعلاى سامعهم وعلاى أبصاا ([55] اختلا  المفسارون .)

في الختم اليي يكر، وقد أشار البنوي إلاى يلاا بقولاه )طبات ا  علاى قلاوبهم؛ فاال تعاي خيارًا 
مااا ساابق ماان علمااه األول فاايهم، وال تفهمااه... قااال أهاال الساانة أي: حكاام علااى قلااوبهم بااالكفر ل

 (.[56]وقال المعتزلة: جعل على قلوبهم عالمة تعرفهم المالئكة بها( )

ا ويتعرض البنوي ليكر المسائل الفقهياة فاي ازياة، فيطيال الحاديث عنهاا ياكارًا ماا وصالت  7
يه من روايات وأحاديث تتعلق بيلا الحكم الشرعي. وهاو يتطارق عاادة إلاى يكار أهام ازراف إل

 المختلفة في المس لة، ويكر فروعها مت عدم االستدالل لكل رأي. 

ا قاااد ياااورد البناااوي اشاااكااًل علاااى ظااااهر الااانظم القرآناااي ثااام يجياااب علياااه. ففاااي قولاااه تعاااالى:  8
 ون إاّل أنفساهم وماا يشاعرونيخادعون ا  واليين آمناوا وماا يخادع ([57] اساتعمل الانص )

القرآني لفظ )يخادعون( وهو مما يساتعمل فاي المشااركة، وهاي غيار متصاورة فاي حقاه تعاالى 
للمشااركة، وقااد جال ا  تعاالى عاان  فقاال )فاان قيال: مااا معناى قولاه )يخااادعون ا ( والمفاعلاة

المشااااركة فاااي المخادعاااة ى قيااال: تااارد المفاعلاااة ال علاااى معناااى المشااااركة كقولاااا: عافااااا ا  
وعاقبت فالنًا وطارقت النعل، وقال الحسن: معناه يخادعون رساول ا  صالى ا  علياه وآلاه( 

([58].) 

ا تفسير البنوي من النو  األثاري الايي لام يلتازم فياه بااألثر فقاط، بال يكار إضاافة إلاى يلاا  9
بعض التفسير العقلي، كالتفسير اليي نقله عن المعتزلة، إضافة إلى أنه فسر ازيات التي لم 

 ه. يرد فيها شيف عن السل ؛ كما هو مالحظ لمن يطالت التفسير ويقرؤ 

ا وال ينسى البناوي استقصااف ازراف التاي نقلات عان السال  فاي ازياة. فكثيارًا ماا نارف فاي  10
 معالم التنزيل عبارة )قيل( أو )وقال فالن(.

وبعد تلا الساياحة فاي آفااق هايين التفسايرين تباين ان التفساير األثاري فاي خراساان فاي القارن 
فتين من طوائ  المسلمين كان كل السادس عشر الهجري تمخض عن اثرين جليلين من طائ
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تفساايرمنها يمثاال قمااة فااي تفسااير تلااا الطائفااة، فتفسااير )مجماات البيااان( غنااي عاان التعرياا ، 
وألفااظ االحتارام والتقادير، وعبااارات االعجااب بمجمات البياان وصاااحبه مان قبال علمااف الشاايعة 

هاار الشاايه سااليم ومحققيهااا فضاااًل عاان علماااف بقيااة المااياهب ا،سااالمّية ، كشاايه الجااامت األز 
البشاااري ووكيلاااه الشااايه محماااود شااالتوت. وماااا وجاااد علاااى ظهااار نساااخة الشااايه ساااليم البشاااري 

(، وماااا يكاااره الشااايه [59]الخاصاااة مااان ان )هااايا التفساااير مااان خيااار التفاساااير التاااي قرأتهاااا( )
عند تقديمه لمجمت البيان من انه )نسيت وحاده باين كتاب التفساير، ويلاا ألناه محمود شلتوت 

مت سعة بحوثه وتنوعها وعمقها له خاصة في الترتيب والتبويب والتنسيق والتهييب لام تعار  
 ( خير دليل على يلا. [60]لكتب التفسير من قبله وال تكاد تعر  لكتب التفسير من بعده( )

ا نظاارة علماااف أهاال الساانة إلااى تفسااير البنااوي )معااالم التنزياال( فيكفااي فيهااا قااول اباان تيميااة  أمااّ
)وامااا التفاسااير الثالثااة المسااؤول عنهااا ا الزمخشااري، البنااوي، القرطبااي ا فاساالمها ماان البدعااة 

 واألحاديث الضعيفة: البنوي(. 

يمثل هيان الكتابان حلقة واحدة من سلسلة التفسير التي امتدت مان زمان الرساول صالى ا  و 
عليه وآله إلى يومنا هيا. وهي التفسير بالم ثور لآليات التي ورد فيها قول م ثور إضافة إلاى 
تفسااير مااا لاام ياارد فيااه شاايف عاان الساال ، بمااا يصاال إليااه اجتهاااد المفساار، كمااا ان التفسااير 

هااايين يتمركاااز حاااول نسااابة األقاااوال ألصاااحابها دون يكااار الساااند، أو يكااار الماااتن المااا ثور فاااي 
كاااماًل، فااال يكتفيااان باايكر الروايااات التفساايرية دون يكاار مااا يوضااحها، ويقربهااا إلااى األيهااان، 

 كما ال يتركان ازيات التي لم يفسرها السل  دون تفسير. 

ة فاوارق يمكان مالحظتهاا، نساتطيت ورغم اتفاق هيين الكتابين في هيه النقطاة بالايات فا ن ثما 
 ا،شارة إليها بسرعة:

ا ان المطااالت لمجماات البيااان تظهاار لااه قاادرة الطبرسااي الفائقااة علااى عاارض ازراف وتنساايقها،  1
كماااا يمكناااه اساااتخالص: ان اطاااال  الطبرساااي ا علاااى أقاااوال المفسااارين واخاااتالفهم ا أكثااار مااان 

 اطال  البنوي. 

بحوثه المختلفة بعكس البنوي اليي لم ينسق بحوث كتابه ا تنظيم الطبرسي مطالب كتابه و   2
أبدًا. هيا إضافة إلى ان )معالم التنزيل( يخلو مما ناراه شاائعًا فاي )مجمات البياان( مان بحاوث 
نحوية ولنوية وبالغية وغيرها. وبهيا يمكن بحق القول ان )مجمت البيان( تفسير جامت بينماا 

 ل(.ال يمكن إطالق يلا على )معالم التنزي

ا ان الطبرسااي عناادما يطاارق بحثااًا ف نااه يحاااول ان يااوفي البحااث حقااه ماان العاارض، بعكااس  3
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 البنوي اليي يبقى بحثه النحوي واللنوي أبترًا، ال تعمق فيه، وكيلا المباحث التفسيرية. 

ولايس ببعياد ان يكاون البناوي قصاد إلاى يلاا قصادًا لايخلص تفسايره مماا شاحن باه المفساارون 
تكميلية تزيد في حجم الكتااب ومباحثاه، ولكان األمار علاى كال حاال يبقاى، كتبهم من مباحث 

 مالحظًا من ان أحد الكتابين يزيد على الثاني في بعض بحوثه.

ا وألن )مجمت البيان( ت لي  عالم شيعي ينتمي إلى طائفة لها نظراتهاا الخاصاة فاي بعاض  4
عن الكبائر نراه يعلق على بعض األشياف، منها تنزيه األنبياف وعصمتهم من الصنائر فضاًل 

ا علاايهم السااالم ا مااا ال يليااق   القصااص القرآنااي التااي ينسااب ماان خاللهااا إلااى بعااض األنبياااف
 بمنزلتهم ومكانتهم. 

  

  

  

 مذاهب التفسير واتجاهاتها 

 [61]في القرن السادس الهجري في خراسان

 ـ 2ـ 

 [62]الدكتور مرتضى االيرواني 

  
  

 المنهت العقلي في التفسير

ر للفخار في هيا المنهت التفسيري اليي يسّميه بعضهم التفسير بالرأي نق  عند تفسيرين هما : التفساير الكبيا 
 الرازي، وجوامت الجامت للطبرسي. 

والمااانهت العقلاااي فاااي التفساااير تمتاااد جااايوره الحقيقياااة إلاااى عهاااد الصاااحابة، ومااان بعااادهم مااان 
التاااابعين، حياااث كانااات آراؤهااام فاااي الواقااات الناااواة األولاااى لتشاااكيل هااايا المااانهت، ثااام تطاااور هااايا 

ي الشاايعة كالشاااريفين التفسااير فيمااا بعااد، وبلاااا مبلنااا خاصااا علاااى يااد المعتزلااة وبعاااض مفساار 
هااا( فااي كتابيهمااا )حقااائق الت وياال( و)غاارر الفرائااد 436هااا( والمرتضااى )ت  406الرضااي)ت 
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ها( وفخر الدين الارازي  538ودرر القالئد( ثم مضى يشق طريقه إلى عصر الزمخشري )ت 
 ها(، ومن جاف بعدهما حتى يومنا هيا.  606)ت 

فساير أو عادم مشاروعيته، بال إن موقفناا ماان ولسانا هناا بصادد الحاديث عان مشاروعية هاايا الت
تقااويم أي تفسااير ماان هاايا النااو  يقااوم علااى أساااس التاازام المفساار بالشااروط المحااددة للتفسااير 
العقلااي، ال علااى أساااس عقياادة المفساار وميهبااه فااي األصااول، كمااا فعاال الاايهبي فااي )التفسااير 

ألشاااعرة، والااى ماايموم والمفسارون( حيااث قساام التفسااير بااالرأي إلااى مماادوح وجعاال فيااه تفسااير ا
وضمنة تفسير المعتزلة والشايعة فاي الدرجاة األولاى، بحجاة أنهام أقااموا تفسايرهم علاى أصاول 

 فكرية تخال  األصول الفكرية ل شاعرة. 

والحقيقاااااة التاااااي ال يمكااااان إنكارهاااااا : أن التفساااااير العقلاااااي ضااااارورة تمليهاااااا الظااااارو  الفكرياااااة 
إضاااافة إلاااى أناااه وجاااود طبيعاااي فاااي كياااان األماااة، واالجتماعياااة والساساااية لالماااة ا،ساااالمّية، 

 تقتضيه سنة التطور في الحياة. 

بكتاااابين يرجعااان إلااى القااارن السااادس الهجااري، ضااامن   وقااد احتفظاات لناااا المكتبااة ا،سااالمّية
خطاة خراسااان ا موضات البحااث ا يقوماان علااى أسااس التفسااير باالرأي همااا : )جوامات الجااامت( 

 الكبير( للفخر الرازي. ها( و)التفسير  548للطبرسي )ت 

وقد آثرنا اعتبار الفخر الرازي ضمن القرن السادس الهجري، ألنه عاش معظم حياته العلمياة 
ن كانت وفاته في أوائل القرن السابت.   في هيا القرن، واي

وهناا تفاسير، عاش أصحابها في القرن السادس الهجري، لم يتضي لنا بصورة دقيقة البقعاة 
اشااها مؤلفوهااا. هاال هااي خراسااان أو غيرهااا ى وماان هاايه التفاسااير ) روض الجنرافيااة التااي ع

, و)متشااابه القاارآن ومختلفااه( للشاايه رشاايد   الجنااان وروح الجنااان( للشاايه أبااي الفتااوح الاارازي
ا( و)قصاص األنبيااف( للقطاب الراونادي )ت  588الدين بن شهرآشاوب )ت  ( المادفون 573ها

 بقم. 

ر علااى بحااث كتااابين همااا : )جواماات الجااامت( و)التفسااير وبناااف علااى هاايا، فاا ن دراسااتنا تقتصاا 
 الكبير(.

ويمثل الكتابان وجهتاي نظار مختلفتاين. فبينماا يمثال الفخار الارازي قماة التفساير باالرأي، علاى 
ألخرف في التفسير، إضافة إلاى أساس ميهب األشاعرة، يمثل )جوامت الجامت( وجهة النظر ا

أن تفسير الفخر الرازي يمثل التفسير المبسوط، اليي لم يترا مؤلفه مس لة وصل علمهاا إلياه 
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يا  لم ييكرها فيه أما )جوامت الجامت( ف نه يمثل تفسيرا مختصرا بالنسبة إلى التفسير الكبير، واي
علايهم الساالم بينماا ينتماي  أضي  إلى هيا أن الشيه الطبرسي ينتمي إلى ميهب أهال البيات 

 الفخر الرازي إلى ميهب أهل السنة، أمكن تصور المنطلقين في التفسير. 

  

 التفسير الكبير للفخر الرازي 

عر  أبو عبد ا  محماد بان عمار بان حساين القرشاي الطبرساتاني، المشاهور باالفخر الارازي، 
المناااظرة والكااالم. وقااد كتااب هااا( بمناظراتااه وسااعة باعااه فااي علاام الجاادل و 606المتااوفى ساانة )

تفساايرا للقاارآن الكااريم سااّمي بااا )مفاااتي النيااب( واشااتهر بالتفسااير الكبياار أو تفسااير الاارازي. وقااد 
يكر أصحاب التراجم أنه لم يتمه، بل وصل فيه إلى سورة األنبياف على قاول، ثام اختلا  فاي 

ازراف إلاى الارازي ا االكتفااف  اسم من أتمه. ليا آثرنا ا التزاما لجانب الحقيقة والحيطة في نسبة
 بدراسة التفسير في سوره األولى لكي ال نقت في نسبة ما لم يقله إليه. 

وقد كنت أراجت هايا التفساير كثيارا، بحكام تدريساي علاوم القارآن، وتااريه التفساير لعادة سانين؛ 
 فاستخرجت منه ما أود أن أضعه في متناول أيدي الدارسين : 

الرازي تفسيرا جامعا، ألناه تعارض إلاى مباحاث اللناة وا،عاراب والقارافة ا يعد تفسير الفخر  1
والبياااان والكاااالم واألصاااول والفقاااه وغيرهاااا؛ ف شااابت فاااي كااال واحاااد منهاااا القاااول، ولكناااه ال يعقاااد 

علمنا الطبرسي ا على شكل مباحث يعنون كل منها بعنوان يناسب البحث، بل   مباحثه ا كما
 لة. يعقد لكل موضو  يريد بحثه مس 

ا يحااااول الفخااار الااارازي استقصااااف الموضاااو  الااايي يبحثاااه، فيتتبااات شاااوارده، ويتعماااق بنحاااو  2
يخرجه عان كوناه تفسايرا يايكر فياه هايه المباحاث لخدماة التفساير وتوضايي الماراد، بال يجعلاه 
في بعض الموارد كتاباا اكثار تخصصاا مان الكتاب الخاصاة بالموضاو . ولالساتدالل علاى ماا 

إن الايين كفاروا ساواف علايهم فأنايرتهم أم لام  لتالي : ففاي قولاه تعاالى : نقوله نسوق النص ا
. مسااائل نحويااة، ومسااائل أصااولية، ونحاان ناا تي عليهااا إن شاااف ا   [63]تناايرهم ال يؤمنااون

 سائل : تعالى، أما قوله )إّن( ففيه م

)المس لة األولى( إعلم أّن )إّن( حر  والحر  ال أصل له في العمل، لكان هايا الحار  أشابه 
الفعاال صااورة ومعنااى، وتلااا المشااابهة تقتضااي كونهااا عاملااة، وفيااه مقاادمات )المقدمااة األولااى( 
في بيان المشابهة، واعلم أن هايه المشاابهة حاصالة فاي اللفاظ والمعناى؛ أماا فاي اللفاظ ف نهاا 
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كباات ماان ثالثااة أحاار  وانفااتي آخرهااا ولزماات األسااماف كاألفعااال، وياادخلها نااون الوقايااة نحااو تر 
إنناااي وكااا نني، كماااا يااادخل علاااى الفعااال نحاااو : أعطااااني وأكرمناااي. وأماااا المعناااى ف نهاااا تفياااد 
حصااول معنااى االساام وهااو ت كااد موصااوفيته بااالخبر، كمااا أنااا إيا قلاات : قااام زيااد، فقولااا قااام 

سم. )المقدمة الثانية( إنها لما أشبهت األفعال وجب أن تشابهها فاي أفاد حصول معنى في اال
م  نصاابت االساام ورفعاات  العماال ويلااا ظاااهر بناااف علااى الاادوران )المقدمااة الثالثااة( فااي أنهااا لاا 
الخبااار ى وتقرياااره أن يقاااال : إنهاااا لماااا صاااارت عاملاااة ف ماااا أن ترفااات المبتااادأ والخبااار معاااا، أو 

تنصااب الخباار وبااالعكس. واألول باطاال، ألن المبتاادأ والخباار تنصاابهما معااا، أو ترفاات المبتاادأ و 
كاناا قبال دخاول )إّن( عليهماا مرفااوعين، فلاو بقياا كايلا بعاد دخولهااا عليهماا لماا ظهار لاه أثاار 
البتااة، وألنهاااا أعطيااات عمااال الفعااال، والفعااال ال يرفااات االسااامين فاااال معناااى لالشاااتراا والفااار  ال 

باطاال، ألنااه يااؤدي إلااى التسااوية بااين األصاال  يكااون أقااوف ماان األصاال. والقساام الثاااني أيضاااً 
والفاار ، فاا ن الفعاال يكااون عملااه فااي الفاعاال أوال بااالرفت ثاام فااي المفعااول بالنصااب، فلااو جعاال 

 الحر  ههنا كيلا لحصلت التسوية بين األصل والفر . 

ولمااا بطلاات األقسااام الثالثااة تعااين القساام الراباات : وهااو أنهااا تنصااب االساام وترفاات الخباار، وهاايا 
ينباااه علاااى أن هااايه الحااارو  دخيلاااة فاااي العمااال ال أصااالية ألن تقاااديم المنصاااوب علاااى  مماااا

الموضو  في باب الفعل عدول عن األصل فيلا يدل ههنا على أن العلم لهيه الحرو  ليس 
 .[64]بثابت بطريق األصالة بل بطريق عارض( 

ف ناااات تاااارف أن الكتااااب المختصااااة بااااالنحو كشاااارح اباااان عقياااال، والبهجااااة المرضااااية للساااايوطي، 
وأوضااي المسااالا الباان هشااام، ومننااي اللبيااب لااه أيضااًا، وعشاارات غيرهااا ماان كتااب النحااو لاام 
تاايكر مااا يكااره الاارازي فااي تفساايره، فهاال كتابااه أكثاار تخصصااا ماان كتاابهم ى وهاال هناااا حاجااة 

 ى  ملحة ليكر كل هيا

سهابه هو أحد نصين يكرهما الرازي في )إّن( وفي الحقيقة هيا النص  إن هيا النص بطوله واي
أقصر من النص الثااني الايي يكاره، ويكار فياه اخاتال  البصاريين والكاوفيين فاي رافات الخبار 
بعد )إّن( ودليل كل فريق، وتوجيه كل دليل بنحو قلما يوجد في كتاب المطاوالت النحوياة، بال 

في كتاب )ا،نصا  في مسائل الخاال ( ل نبااري الايي أورد هايه المسا لة مات يكار  لم أجده
 أدلة كل طر . 

ا تطنااى المباحااث الكالميااة فااي تفسااير الاارازي علااى غيرهااا ماان المباحااث حتااى يخياال إلااى  3
القارث أنه كتاب جدل ومناظرة وكالم، ال كتاب تفساير؛ يشاير مؤلفاه عناد الحاجاة إلاى بعاض 

توضاي الاانص القرآنااي، وتلقاي عليااه ضااوفا يفاتي أمااام القااارث آفاقاا رحبااة لفهاام  المباحاث إشااارة
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 النص وتيوقه. 

صاااحيي أن الااارازي ينتماااي إلاااى المااايهب األشاااعري فاااي األصاااول، وينصاااب نفساااه مااادافعا عااان 
مايهب الساال  فااي مقاباال ماايهب المعتزلااة والشايعة، ويحاااول تفسااير القاارآن الكااريم بنحااو يقاارر 

رافهااام، ويااارد المعتزلاااة وغيااارهم، ولكااان هااايا ال يبااارر جعااال كتاباااه كتاباااا فياااه أقاااوال األشااااعرة وآ
كالميااا ياايكر فيااه التفسااير علااى هااامش بحوثااه األخاارف حتااى قياال فيااه : )فيااه كاال شاايف إاّل 

 التفسير(. 

وماان يطااالت تفسااير الاارازي تلفاات نظااره عبااارة )أصااحابنا( و)أهاال الساانة( وبالمقاباال )المعتزلااة( 
قالوا اد  لنا ربا يبين لنا ما هي إن البقر تشاابه عليناا  قوله تعالى: و)القدرية( فعند تفسيره 
نا إن شاف ا  لمهتدون  .  [65]واي

تعااالى فاا ن قااال : )المساا لة الثانيااة : أحااتت أصااحابنا بهاايا علااى أن الحااوادث ب ساارها ماارادة   
عند المعتزلة أن ا  تعالى لما أمرهم بيلا فقد أراد اهتدافهم ال محالة وحينئي ال يبقاى لقاولهم 
إن شاف ا  فائدة. أما على قول أصحابنا ف نه تعالى قاد يا مر بماا ال يرياد فحينئاي يبقاى لقولناا 

 إن شاف ا  فائدة. 

ا  تعاالى محدثاة بقولاه )إن شااف ا ( مان المس لة الثالثاة : احتجات المعتزلاة علاى أن مشايئة 
وجهين : األول : أن دخول كلمة )إن( عليه يقتضي الحدوث. والثاني : وهو أنه تعالى علاق 
حصول االهتداف على حصول مشيئة االهتداف، فلما لم يكان حصاول االهتاداف أزلياا وجاب أن 

 .[66]ال تكون مشيئة االهتداف أزلية(

وفااي مبحااث االسااتعاية يكاار قااول المعتزلااة فااي االسااتناد إلااى االسااتعاية فااي رد ماايهب الجباار، 
ويكاار سااتة أدلااة للمعتزلااة فااي يلااا، ثاام عقااب عليهااا باايكر رد أهاال الساانة علااى هاايه األدلااة ثاام 

ي رد مايهب القدرياة )المعتزلاة( فا ورد خمساة أوجاه يكر أدلاتهم فاي االساتفادة مان االساتعاية فا 
[67]. 

ومااان أراد مزيااادا فليراجااات التفساااير، فااا ني ال أكاااون مبالناااا إيا قلااات : إناااه ال تكااااد تمااار بضااات 
ليا، وأكثاار هاايه البحااوث تسااتنرق صاافحات صاافحات إاّل وياايكر الاارازي مبحثااا كالميااا أو اصااو 

متعااددة، يصاال بعضااها إلااى ساات صاافحات ماان القطاات الكبياار، ويزيااد بعضااها علااى يلااا، وقااد 
وعلااااام آدم األسااااااماف تطاااااول بحاااااوث تفساااااير بعااااااض ازياااااات نتيجاااااة يلاااااا، فقولااااااه تعاااااالى : 

 .[68]كلها...
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 .[69]استنرق تفسيرها أربعا وثالثين صفحة، أكثر بحوثها جانبية 

ويباادو أن الاارازي بعااد كاال هاايا البحااث فااي الجباار والتفااويض لاام يخاار  باارأي دقيااق يحكاام بااه، 
االمام أبا القاسم األنصاري سئل عن تكفير المعتزلة في هيه المس لة بدليل قوله: )ويحكى أن 

فقااال : ال، ألنهاام نزهااوه، فساائل عاان أهاال الساانة فقااال : ال، ألنهاام عظمااوه، والمعنااى أن كااال 
الفاااريقين ماااا طلاااب إاّل إثباااات جاااالل ا  وعلاااو كبريائاااه، إاّل أن أهااال السااانة وقااات نظااارهم علاااى 

ن هاااو الموجاااد، وال موجاااد ساااواه. والمعتزلاااة وقااات نظااارهم علاااى العظماااة فقاااالوا : ينبناااي أن يكاااو 
الحكمة فقالوا : ال يليق بجالل حضرته هيه القبائي، وأقول : هاهنا سر آخر، وهاو أن إثباات 
ا،له يلجئ إلى القول بالجبر، ألن الفاعلية لو لام تتوقا  علاى الداعياة لازم وقاو  الممكان مان 

ثبات الرسول يلجئ إلى القول بالقدرة.  غير مرجي؛ وهو نفي الصانت، ولو توقفت  لزم الجبر واي
بل هاهنا سر آخر هو فوق الكل، وهو أنا لما رجعنا إلى الفطرة السليمة.. فلهيه المآخاي التاي 
شاارحناها واألساارار التااي كشاافنا عاان حقائقهااا صااعبت المساا لة وغمضاات وعظماات، فنساا ل ا  

 .[70]آمين رب العالمين(  العظيم أن يوفقنا للحق وأن يختم عاقبتنا بالخير

ا ومان مظاااهر إطالاة الاارازي فاي تفساايره، اساتطراده فااي يكار أمااور هاو فااي غناى عنهااا، وال  4
فاااال  ارتبااااط لهاااا بالموضاااو ، وكاااان يمكناااه يكرهاااا بصاااورة مختصااارة إن كاااان الباااد مااان يكرهاااا.

مالمة على من يس ل عن حكمة يكر الارازي ساؤال الكنادي الفيلساو  أباا العبااس المبارد عان 
لقاائم( وجاواب المبارد وا،طالاة   الفرق بين )عبُد ا  قائم( و )إن عباد  ا  قاائم( و)إن عباد  ا 

 .[71]في يلا 

  

  

... وتصري  الرياح والسحاب المساخر ومن يطالت ما يكره الرازي عند تفسير قوله تعالى : 
ال . يجااد الاارازي يكاار أربعااة فصااول فااي أحااو  [72]بااين السااماف واألرض زيااات لقااوم يعقلااون

 السماوات هي : 

 الفصل األول : في ترتيب األفالا. 

 الفصل الثاني : في معرفة األفالا.

 الفصل الثالث : في مقادير الحركات. 
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الفصاال الراباات : فااي كيفيااة االسااتدالل بهاايه األحااوال علااى وجااود الصااانت. وعّقبااه باايكر أحااوال 
 األرض ويكر فيه فصلين هما : 

ألرض، والفصاال الثاااني فااي بيااان االسااتدالل باا حوال األرض الفصاال األول فااي بيااان أحااوال ا
علاااى وجاااود الصاااانت وقاااد اساااتنرق الحاااديث عااان كااال هااايا قراباااة عشااارين صااافحة مااان القطااات 

 .[73]الكبير

ر موضاااوعات بتفاصااايلها كماااا فاااي ومااان مظااااهر ا،طالاااة والخااارو  عااان أصااال الموضاااو  يكااا 
 أحوال األفالا واألرض. 

وكماااا فاااي مبحاااث الحساااد، فقاااد يكااار فياااه سااابت مساااائل : األولاااى فاااي يم الحساااد، والثانياااة فاااي 
حقيقتاااه، والثالثاااة فاااي مراتباااه، والرابعاااة فاااي أسااابابه، والخامساااة فاااي سااابب كثااارة الحساااد وقلتاااه 

عقاااب الحاسااد، وقااد اسااتنرق الحااديث وضااعفه، والسادسااة فااي الاادواف المزياال للحسااد، والسااابعة 
 .[74]عن هيا ما يزيد على سبت صفحات 

ا و الرازي يولي مس لة تناسب ازيات أهمية خاصة حملت السيوطي على القول ب نه: )قل   5
 .[75]أكثر فيه ا،مام فخر الدين الرازي(  اعتناف المفسرين به لدقته، وممن

. [76]أم تريادون أن تسا لوا رساولكم كماا سائل موساى مان قبال...فعند تفسير قوله تعاالى : 
 نقل عن المفسرين أنهم )يكروا في اتصال هيه ازية بما قبلها وجوها: 

أحاادها: أنااه تعااالى لمااا حكاام بجااواز النسااه فااي الشاارائت فلعلهاام كااانوا يطالبونااه بتفاصاايل يلااا 
كاان الحكم فمنعهم ا  تعالى عنها، وبين أنهم ليس لهام أن يشاتنلوا بهايه األسائلة كماا أناه ماا 

 لقوم موسى أن ييكروا أسئلتهم الفاسدة. 

وثانيهااا : لمااا تقاادم ماان األواماار والنااواهي قااال لهاام : إن لاام تقبلااوا مااا أماارتكم بااه وتمااردتم عاان 
 الطاعة كنتم كمن س ل موسى ما ليس له أن يس له؛ عن أبي مسلم. 

لكم مااان قاااوم وثالثهاااا : لماااا أمااار ونهاااى قاااال : أتفعلاااون ماااا أمااارتم أم تفعلاااون كماااا فعااال مااان قاااب
 .[77]موسىى( 

ا تطاارق الاارازي فااي بعااض المااوارد إلااى توجيااه ازيااات المتشااابهة وهااي ازيااات المتكااررة فااي  6
شااابه يلااا  القارآن الكااريم باااختال  يساير، كاااختال  بحاار  أو كلماة أو تقااديم أو تاا خير، وماا

وقلناا يااا آدم اسااكن ، ففااي قولاه تعااالى : [78]مان األمااور التاي يكرهااا أصاحاب علااوم القارآن 
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 .  [79]أنت وزوجا الجنة وكال منها رغدا حيث شئتما

... وقااال فااي األعاارا  :  ... وكااال منهااا رغاادا...)لقائاال أن يقااول : إنااه تعااالى قااال هاهنااا 
)اسكن( في سورة البقرة بالواو وفاي . فعط  )كال( على قوله  [80]فكال من حيث شئتما...

 سورة األعرا  بالفاف، فما الحكمة ى 

والجواب : كل فعل عط  عليه شيف وكان الفعل بمنزلة الشرط، ويلا الشيف بمنزلة الجازاف 
ي قلنااا ادخلااوا هاايه القريااة فكلااوا عطاا  الثاااني علااى األول بالفاااف دون الااواو كقولااه تعااالى :  واي

 . [81]منها حيث شئتم رغدا..

فعط  )كلوا( على )ادخلوا( بالفااف لماا كاان وجاود األكال منهاا متعلقاا بادخلوها ف ناه قاال : إن 
دخلتموها أكلاتم منهاا، فالادخول موصال إلاى األكال، واألكال متعلاق وجاوده بوجاوده، يباين يلاا 

ي قياال لهاام اسااكنوا هاايه القريااة وكلااوا تعااالى فااي مثاال هاايه ازيااة ماان سااورة األعاارا  :  قولااه واي
. فعط  )كلوا( على قوله )اسكنوا( بالواو دون الفااف ألن )اساكنوا(  [82]منها حيث شئتم...
المقااام ماات طااول اللبااث واألكاال ال يخااتص وجااوده بوجااوده، ألن ماان دخاال  ماان السااكنى وهااي

ن كان مجتازا، فلما لم يتعلاق الثااني بااألول تعلاق الجازاف بالشارط وجاب  بستانا قد ي كل منه واي
 العط  بالواو دون الفاف. 

ال إيا ثبت هيا فنقول : إن )اسكن( يقال لمن دخل مكانا فيراد منه؛ إلزم المكان الايي دخلتاه و 
تنتقاال عنااه، ويقااال لماان لاام ياادخل : اسااكن هاايا المكااان، يعنااي أدخلااه واسااكن فيااه. ففااي سااورة 
البقرة هيا األمار إنماا ورد بعاد أن كاان آدم فاي الجناة فكاان الماراد مناه اللباث واالساتقرار. وقاد 
بينا أن األكل ال يتعلق به فاال جارم ورد بلفاظ الاواو، وفاي ساورة األعارا  هايا األمار إنماا ورد 
قبل أن دخل الجنة فكان المراد منه دخول الجنة وقد بينا أن األكل يتعلق به فال جرم أن ورد 

 .[83]بلفظ الفاف وا  أعلم( 

ا لساارد ازراف التااي يكرهااا ا والاارازي مولاات باايكر ازراف المختلفااة فااي ازيااة، وهااو يسااعى دائماا  7
 المفسرون في ازية، لسنا بحاجة إلى يكر مثال لهيا فتفسيره طافي بيكر ازراف المختلفة. 

 والمالحظ في ازراف التي يسردها الرازي ما يلي : 

ا قد يعقب على هايه ازراف ب ناه ال حاجاة إلاى بياناه )االخاتال  فاي ازراف( ألناه ال يتوقا   1
قصااور فااي فهاام الاانص القرآنااي، فبعااد أن يكاار اخااتال  المفساارين فااي نااو   علااى عاادم معرفتااه

الشجرة التي نهي آدم عن أكلها قال : )واعلم أنه لايس فاي الظااهر ماا يادل علاى التعياين فاال 
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حاجة أيضا إلى بيانه، ألنه لايس المقصاود مان هايا الكاالم أن يعرفناا عاين تلاا الشاجرة، وماا 
 .[84]جب على الحكيم أن يبينه( ال يكون مقصودا في الكالم ال ي

ا ال يكتفااي الاارازي فااي كثياار ماان المااوارد باايكر ازراف باال يعقااب عليهااا بمااا يااراه أو ا بعبااارة  2
 .[85]أخرف ا يعطي رأيه في المس لة، فينتخب رأيا ويرد آخر 

وقااد يساا ل سااائل فيقااول : إن الفخاار الاارازي ال يختلاا  عاان الطبرسااي والبنااوي فااي يكاار آراف 
السل  كابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، فلم يعد تفسايره تفسايرا باالرأي فاي حاين 

بنااوي تفساايرا أثريااا مااات أن الطبرسااي كثياارا مااا ينقاال عاان أبااي هاشااام يعااد تفسااير الطبرسااي وال
 والبلخي والفراف والزجا  وغيرهم ى

ن يكر آراف القدامى في التفساير ا  والجواب على هيا : أن الرازي يختل  عن غيره في أنه ا واي
يااايكر ماااا يرت ياااه فاااي أغلاااب الماااوارد. وقاااد يحمااال الااانص القرآناااي رأياااه، بنحاااو قاااد يدفعاااه إلاااى 

... ومااا يعلاام ت ويلااه إاّل ا  والراسااخون فااي تناااقض فااي أقهوالااه. فعنااد تفساايره قولااه تعااالى : ال
أقااام الاادنيا ولاام يقعاادها ليثباات أنااه ال يجااوز الخااوض فااي ت وياال مااا ال يمكاان   [86]العلاام...
ى ظااهره، ولااوال خاو  ا،طالااة لاايكرنا ناص كالمااه ليتباين القااارث الكاريم ماادف سااعي حملاه علاا 

الااارحمن علاااى العاااارش الااارازي إلاااى إثباااات يلااااا، ويطالعناااا بعاااد يلااااا تفسااايره قولاااه تعااااالى : 
. ويبادو [88]يا فرو  في أنه البد من المصير إلاى الت ويال( يكر كالما طويال  [87]استوف

كانت نصب عينيه آراف  ... وما يعلم ت ويله إاّل ا ...أن الرازي عندما تناول قوله تعالى : 
عرة فاتخي يلا الموق ، وعندما تناول ازية الثانية تناولهاا المفسرين في يلا ومنها رأي االشا

وهااو مفساار يتاايوق الاانص القرآنااي، لهاايا قااال مااا قااال، واألماار الملفاات للنظاار أنااه ا فااي المااورد 
 الثاني ا ناقش من توق  في الت ويل ورد قوله ب سهاب. 

 وألجل كل هيا عد تفسيره تفسيرا بالرأي. 

الموارد إلى توجيه ما يراه إشكاال على ظاهر نظام القارآن فاي  ا والرازي يسعى في كثير من 8
. وقاد يشانل نفساه بماا هاو فاي غناى عناه لتوجياه ظااهر نظام القارآن [89]نظر بعض النااس 

[90]. 

ا والقصااص القرآنااي لاام ياايكر فااي تفسااير الاارازي إاّل مختصاارا، أو للاارد عليااه، وبعبااارة أخاارف  9
ن نقاال عاان وهاب باان منبااه الاايي  أن الارازي لاام يعاار القصاص القرآنااي أهميااة خاصااة ن فهاو واي

 .[91]هو من أبطال الروايات االسرائيلية لكنه ال يسترسل في يلا 
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ومن مظاهر عدم ت كيده على القصص التي يكرت فاي توضايي بعاض آياات القارآن ماا علاق 
 . [92]وشروه بثمن بخس...به على أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى : 

)واعلاام أن شاايئا ماان هاايه الروايااات لاام ياادل عليااه القاارآن، ولاام يثباات أيضااًا فااي خباار صااحيي 
وتفسااير كتاااب ا  ال يتوقاا  علااى شاايف ماان هاايه الروايااات، فاااألليق بالعاقاال أن يحتاارز ماان 

 .[93]يكرها( 

ا إن ألسااباب النااازول ا فااي تفساااير الااارازي ا محااال شاخصاااا ومكاناااة خاصااة، فهاااو ال يااا لو  10
ن تعاددت الرواياات فيهاا  ، ويؤخاي علياه فاي يلاا أناه لام 94][جهدا فاي يكار أساباب النازول واي

يتحر الدقة في نقله، ولام يعقاب علاى ماا يحتاا  منهاا إلاى نقاد، إاّل فاي ماوارد ناادرة فاي مقابال 
 بعض الفرق ا،سالمّية. 

يا سا لا عباادي عناي فا ني قرياب...ولعل ما نقلاه عناد تفساير قولاه تعاالى :  ، مان  [95]واي
أن أحد األقوال في سبب نزولها؛ سؤال موساى رباه خيار دليال علاى ماا نقاول : فهال يعقال أن 

 [96]يكون ما قاله موسى عليه السالم سببا لنزول آية على نبينا )صلى ا  عليه وآله( ى 

  

 )جوامت الجامت( للطبرسي 

ها( ت لي  كتاباه فاي التفساير )مجمات البياان( عثار علاى كتااب 548بعد أن أتم الطبرسي )ت 
ا( فاختصاره فاي كتااب أساماه )الكاا  الشاا ( كماا قاال فااي 538)الكشاا ( للزمخشاري )ت  ها

، ثاام طلااب منااه ولااده أبااو نصاار الحساان باان الفضاال باان [97]مقدمااة كتابااه )جواماات الجااامت( 
الحساان الطبرسااي أن يجاارد ماان الكتااابين )الكشااا ( و)مجماات البيااان( كتابااا ثالثااا يكااون مجماات 

وبااواكير  بينهمااا ومحجاار عينهمااا ي خااي ب طرافهمااا، ويتصاا  ب وصااافهما ويزيااد ب بكااار طرائاا 
لطائ  عليهما، فيتحقاق ماا قيال : أن الثالاث خيار، فا ن الكتاب الكباار قاد يشاق علاى الشاادي 

 .[98]حملها ويثقل على الناقل نقلها( 

دا من إجاباة يلاا، فشار  فاي كتاباة وقد استعفاه الطبرسي في يلا ف صر ولده عليه فلم يجد ب
كتاب أسماه )جوامات الجاامت( وقاد أتماه فاي اثناي عشار شاهرا بعادد نقبااف موساى علياه الساالم 
وخلفاف النباي )صالى ا  علياه وآلاه(. وكاان ابتاداؤه ياوم السابت الثاامن عشار مان شاهر صافر 

 .[99]ها  543ها وانتهاؤه في محرم سنة  542سنة 

واليي يهمنا هنا قبل الدخول في الموضاو  أن عباارة الطبرساي )أماا بعاد فا ني لماا فرغات مان 
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كتااابي الكبياار فااي التفسااير الموسااوم بمجماات البيااان لعلااوم القاارآن، ثاام عثاارت ماان بعااد بالكتاااب 
لعالمة( يدل داللة واضحة أنه أثناف ت ليفه مجمت البيان لم الكشا  لحقائق التنزيل لجار ا  ا

نما رآه بعد إتمام ت لي  مجمت البيان؛ ولكناي عثارت أثنااف  يشاهد الكشا ، ولم يطلت عليه. واي
مطالعتي مجمت البيان على ثالثة نصوص مقتبسة من الكشا  صرح فيها الطبرسي بنسبتها 

 .[100]إلى الزمخشري 

عجابه به اقتبس مناه هايه النصاوص الثالثاة  ويبدو أن الطبرسي بعد اطالعه على الكشا  واي
وضمنها كتابه بعد أن أتمه. أو أن هايه النصاوص الثالثاة ساقطت إلياه مان الكشاا  بواساطة 

ا( الايي تتلماي للزمخشاري أيضاًا  588راني )ت شخص آخار كتلميايه ابان شهرآشاوب المازناد  ها
 ويمكن تلخيص طريقة الطبرسي في هيا الكتاب مت رعاية االختصار بما يلي :

ا إن الكتاب تلخيص لكشاا  الزمخشاري أكثار مان أن يكاون جمعاا باين فوائاد الكتاابين، أي  1
ار عباااارات إيا حاولناااا تحليااال عباااارات الطبرساااي فاااي )جوامااات الجاااامت( وجااادنا أكثرهاااا اختصااا 

الزمخشااري، ولاايس فيااه ممااا فااي )مجماات البيااان( إاّل القلياال بالنساابة إلااى مااا أخااي عاان الكشااا  
. قااال )اسااتعير الماارض  [101]فااي قلااوبهم ماارض فاازادهم ا  مرضااا...ففااي قولااه تعااالى : 

ض القلب، كسوف االعتقاد والنل والحسد وغير يلا مما هو فساد وآفة شابيهة باالمرض، ،عرا
كما استعيرت الصحة والسالمة في نقائض يلا، والمراد به هاهنا ما في قلوبهم من الكفار أو 

 .[102]من النل والحنق على رسول ا  )صلى ا  عليه وآله( والمؤمنين...(

 .[103]وهيا النص قريب جدا مما جاف في الكشا  باختصار بعض الجمل 

ارة الزمخشااري فااي الكشااا  ولااو أردنااا إيااراد عبااارة الطبرسااي ماان مجماات البيااان إضااافة إلااى عباا 
 لطال بنا المقام، وخر  األمر إلى حد الملل. 

وهيا ال يعني أن الطبرسي ال يضي  من مجمت البياان شايئا، بال ينقال بعاض ماا يكاره هنااا 
وأكثر ما يكون يلا في نقل أقوال أئمة أهل البيت عليهم السالم. فقد يكر أن المراد من قولاه 

. )أي الثابتون في العلم  [104]له إاّل ا  والراسخون في العلم...... وما يعلم ت ويتعالى : 
الضابطون له المتقنون فياه واختلا  فاي نظماه وحكماه علاى قاولين : أحادهما أن )الراساخون( 

ال الراساخون فاي معطو  على )ا ( بالواو على مع نى أن ت ويال المتشاابه ال يعلماه إاّل ا  واي
العلام فا نهم يعلمونااه... وهاو المااروي عان أبااي جعفار علياه السااالم فاناه قااال : كاان رسااول ا  
أفضل الراسخين في العلم قد علم جميت ما أنازل ا  علياه مان الت ويال والتنزيال، وماا كاان ا  

 .[105]له هو وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله( لينزل عليه شيئا لم يعلمه ت وي
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وهايا القاول يكاره مختصارا فااي )جوامات الجاامت( )وهاو الماروي عاان البااقر علياه الساالم قااال : 
. وهيه العبارة ليسات [106]ي العلم( كان رسول ا  )صلى ا  عليه وآله( أفضل الراسخين ف

 في الكشا . 

ا إن الشيه الطبرسي قد ييكر في )جوامت الجامت( ما رآه الزمخشري، وال ينقل ما يكره هو  2
... ي لجاناب الكشاا . ففاي قولاه تعاالى : في )مجمت البيان( وال يشير إلياه. وفاي هايا تارجي

، بينماا يكار [108]. يكار فاي )مجمات البياان( أن )لان( تفياد ت بياد النفاي [107]لن تراناي...
 . [110]وهيا كما في الكشا   [109]في )جوامت الجامت( أنها ت كيد نفي المستقبل

وهااايا ال يعناااي أن الطبرساااي يتاااابت الزمخشاااري فاااي كااال ماااا يااايكره، فقاااد يااايكر شااايئا مماااا أورده 
 الزمخشري في الكشا  ثم يرد عليه كما في مس لة مسي الرجلين. 

ا بمااا أن )جواماات الجااامت( جماات فوائااد كتااابين همااا )الكشااا ( و)مجماات البيااان(، والكشااا   3
، نرف أثر يلا في )جوامت الجامت( واضاحا بنحاو نساتطيت ينحو فيه الزمخشري منحى بالغيا

معه القول أن اتجاهه فيه بالغي كالكشا . وقد يقتصر بحثه في ازية على موضت البالغاة 
 .[111]فيها 

الكشااا  ا ال يتناااول بالتفسااير كاال كلمااات ازيااة كمااا هااو ا والطبرسااي ا تبعااا للزمخشااري فااي  4
 ديدنه في )مجمت البيان( بل يقتصر عادة على ما اقتصر الزمخشري عليه في )الكشا (. 

ا والطبرسي فاي )جوامات الجاامت( ال يلتازم بايكر ماا يساعه جمعاه مان آراف قيلات فاي تفساير  5
مت البيان(؛ فقاد عودناا الطبرساي فاي كلمة أو مقطت أو آية. وهيا على عكس ما نراه في )مج

)مجماات البيااان( علااى يكاار ثالثااة آراف أو أربعااة أو خمسااة أو أكثاار، بينمااا ال نالحااظ يلااا فااي 
 )جوامت الجامت( حيث يقتصر عادة على ما ييكره الزمخشري في الكشا . 

 

ـ حذفنا بعض االستشهادات المطولة المنقولة من مجمع البيان توخيا لالختصــاو ولحانــا القــاوي ال ــوي  [1] 
 إلى المصدو )التحويو(.

 . 2ـ  1ـ البقوة / [2] 

 .67/  1ـ جامع البيان [3] 

 .68/  1ـ جامع البيان [4] 

ـ لنظو عاى سبيل المثال الوجوه التي ذ وهــا عــن تناســ  عولــ  تعــالىج ) مــا لخوجــ  وبــ  مــن بيتــ  [5] 
 2، 385/  1،  ذل  لنظوج 520/  2، مجمع البيان 5بالحق، وإن فويقا من المؤمنين ل اوهون( األنفال / 
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 .73و 57و 48و 44و 30و 28و 26/  5، 20و 19و 14و 12و  7 /

 .141األنعا ج   ـ[6] 

 .154/  2مجمع البيان   ـ[7] 

 .2المائدةج   ـ[8] 

 وغيوها.  155/  4، 216/  2لنظوج   ـ[9] 

 وغيوها.  126، 61، 55، 46، 24/  2مجمع البيان   ـ[10] 

 .156ـ  155/  4، مجمع البيان 61النوو /   ـ[11] 

 .141األنعا ج   ـ[12] 

 .375/  2مجمع البيان   ـ[13] 

 .141ـ األنعا ج [14] 

 55و  24و  9و  7/  3، 546و240،2/299و39و1/28وانظو  ــذل   375/  2ـ مجمع البيان  [15] 
 وغيوها.  181/  5، 389و  375/  4، 61و 

 .27ـ القصصج  [16] 

 .349/  4ـ مجمع البيان  [17] 

 .23ـ البقوةج  [18] 

 .34ـ الطووج  [19] 

 .38ـ يونسج  [20] 

 .88ـ اإلسواءج [21] 

 .62/  1ـ مجمع البيان  [22] 

 .360/  4، مجمع البيان 37ـ األحزا ج  [23] 

 من سووة البقوة. 206في تفسيو اآلية  240/  1ـ انظو مجمع البيان  [24] 

 .206ـ البقوةج  [25] 

 .301ج 1ـ مجمع البيان  [26] 

 وغيوها.  357، 347، 203، 134، 116، 107/  1ـ مجمع البيان  [27] 

 .88ـ البقوة /  [28] 

 .157/  1ـ مجمع البيان  [29] 
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 .193/  2ـ فتاوي ابن تيمية  [30] 

 . 30ـ  28/  1ـ معال  التنزيل  [31] 

 .29/  1ـ معال  التنزيل  [32] 

 . 190ـ آل عموان /  ][33 

 .384/  1ـ معال  التنزيل  [34] 

 . 191ـ آل عموان /  [35] 

 .385/  1ـ معال  التنزيل  [36] 

 . 64/  1ـ معال  التنزيل  [37] 

 .255ـ البقوة /  [38] 

 .235ـ  226/  1ـ معال  التنزيل  [39] 

 . 49ـ آل عموانج  [40] 

 .204ـ معال  التنزيلج  [41] 

 .259ـ البقوةج  [42] 

 .244/  1ـ معال  التنزيل  [43] 

 . 245/  1ـ معال  التنزيل  [44] 

 .235ـ  232/  1ـ معال  التنزيل  [45] 

 .60، 35/  1ـ انظو معال  التنزيل  [46] 

 .41و  39/  1ـ معال  التنزيل  [47] 

 .15ـ البقوةج  [48] 

 .295/  1ـ معال  التنزيل  [49] 

 .36ـ آل عموان /  [50] 

 .1/295ـ معال  التنزيل  [51] 

 .255ـ البقوة /  [52] 

 معال  التنزيل )عما ( ويبدو ان  خطأ مطبعي.ـ في  [53] 

 .240/  1ـ معال  التنزيل  [54] 
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 .7قوةج ـ الب [55] 

 .49/  1ـ معال  التنزيل  [56] 

 .9ـ البقوة /  [57] 

 .241ج 1وانظو  ذل   50/  1ـ معال  التنزيل  [58] 

 ـ من مقدمة طبعة داو التقوي  بالقاهوة. [59] 

 .20/  1ـ من مقدمة داو التقوي  بالقاهوة  [60] 

لبيان توخيا لالختصاو واحانا القاوئ ال ــوي  ـ حذفنا بعض االستشهادات المطولة المنقولة من مجمع ا [61] 
 إلى المصدو )التحويو(. 

 ـ لستاذ في جامعة مشهد.  [62] 

 . 6ـ البقوة /  [63] 

 .36/  1ـ التفسيو ال بيو  [64] 

 .70ـ البقوة /   [65] 

 .120   3ـ التفسيو ال بيو  [66] 

 .71ـ  68/  1ـ التفسيو ال بيو  [67] 

 .31ـ البقوة /  [68] 

 .208ـ  175/  2ـ التفسيو ال بيو  [69] 

 .53ـ  52/  2ـ التفسيو ال بيو  [70] 

 .37ـ  36/ 2ـ التفسيو ال بيو  [71] 

 .164ـ البقوة /  [72] 

 .201ـ  180ج  4ـ التفسيو ال بيو  [73] 

 .244ـ  236ج  3ـ التفسيو ال بيو  [74] 

 . 369/  3ـ االتقان  [75] 

 .108قوة / ـ الب [76] 

 .236/  3ـ التفسيو ال بيو  [77] 

 . 390/  3اإلتقان ، و145/  1ـ البوهان في عاو  القوآن  [78] 

 . 35ـ البقوة /  [79] 
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 . 19ـ األعواف /  [80] 

 .58ـ البقوة /  [81] 

 . 161ـ األعواف /  [82] 

 .34/  15، وانظو  ذل  4/  3ـ التفسيو ال بيو  [83] 

 .6ـ  5/  3التفسيو ال بيو   ـ [84] 

 . 125/  7. وانظو  ذل  2/  3ـ ـ التفسيو ال بيو  [85] 

 . 7/   ـ آل عموان [86] 

 . 5ـ ط  /  [87] 

 .6/  22التفسيو ال بيو   ـ [88] 

 . 144/  7، 112/  6، 170/  3ال بيو  ـ التفسيو [89] 

 .41ـ  40/  12ـ التفسيو ال بيو  [90] 

 .87/  18فسيو ال بيو ـ الت [91] 

 .20ـ يوسف /  [92] 

 . 120/  18  ... وانظو  ذل109/  18ـ التفسيو ال بيو  [93] 

 . 94/  5، 26/  12ـ التفسيو ال بيو  [94] 

 . 186ـ البقوة /  [95] 

 . 94/  5ـ التفسيو ال بيو  [96] 

 .2/  1ـ جوامع الجامع  [97] 

 . 3ـ  2/  1ـ جوامع الجامع  [98] 

 )الطبع القدي (. 557ـ جوامع الجامع /  [99] 

؛ 101/  2من ال شــاف  457/  2، ومجمع البيان 651/  1من ال شاف  259/  3ـ مجمع البيان  [100] 
 . 131/  3من ال شاف  203/  4ومجمع البيان 

 . 10ـ البقوة /  [101] 

 . 20/  1ـ جوامع الجامع ج  [102] 

 .175   1ف ج ـ ال شا [103] 

 . 7ـ آل عموان ج  [104] 
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 . 41/  1ـ مجمع البيان  [105] 

 .160/  1ـ جوامع الجامع ج  [106] 

 .143ـ األعواف ج  [107] 

 . 474/  2ـ مجمع البيان  [108] 

 .468/  1ـ جوامع الجامع  [109] 

 . 113/  2ـ ال شاف  [110] 

 .21/  1ـ جوامع الجامع  [111] 
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