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ترجمةوتعليق: حازم زكريا محي الدين*

مقدمة املرتجم
لفتت حركة التفسري الحديثة النشطة واملتجددة يف العامل اإلسالمي أنظار الباحثني املسلمني2 والغربيني 

لها،  التأريخ  ومحاولة  الحركة  هذه  رصد  إىل  األسبق  هم  الغربيون  كان  فقد  الحقيقة  ويف  السواء،  عىل 

مستفيدين يف هذا املجال من الخربة  الغربية يف ميدان التأريخ لجهود املشتغلني يف تأويل الكتاب املقدس. 

يف  املسترشقون  بها  قام  محاولة  أول  صاحب  (ت1921م)  زيهر  غولد  املجري  املسترشق  يُعد 

العرص الحديث لرصد محاوالت التجديد يف التفسري يف العرص الحديث، وذلك يف الفصل األخري من 

كتابه »مذاهب التفسري اإلسالمي«، الذي كتبه يف عام 1913م، ولكن هذا الفصل ال يزيد عن أن 

يكون محاولة استكشافية عامة لبداية ظهور حركة التفسري يف العرص الحديث مع الرتكيز بشكل 

خاص عىل جهود أحمد خان يف الهند، ومحمد عبده يف مرص.

فهي محاولة  التفسري  ميدان  الحديثة يف  للجهود  التأريخ  الثانية يف مجال  االسترشاقية  املحاولة  أما 

املسترشق الهولندي بالجون (تفسري القرآن يف العرص الحديث 1880-1960) الذي اجتهد يف سبيل رصد 

*جامعي من مرص

 The Interpretation of The Koran) (1970-1900م) 1 - هذه ترجمة الفصل األول(مقّدمة)من كتاب: تفسري القرآن يف مرص الحديثة

in Modern Egypt)، تأليف الدكتور يوهانس جانسن (J. J. G. Jansen)، وقد صدر الكتاب بلغته األصلية (هذه طبعة ثانية، الطبعة 

.E. J. Brill، Leiden، 1980 األوىل سنة 1974).عن

2 - لعل أوىل وأهم املحاوالت التي قام بها املسلمون يف ميدان التأريخ لحركة التفسري يف العامل اإلسالمي الحديث، تتمثل يف  الجزء الثالث 

من كتاب"التفسري واملفرسون" للدكتور محمد حسني الذهبي الصادر يف أربعينات القرن املايض. ومن الكتب الجديدة التي اعتنت بدراسة 

مناهج التفسري يف العرص الحديث: مصطفى الحديدي الطري، اتجاهات التفسرييف العرص الحديث من اإلمام محمد عبده حتى مرشوع 

العرص  التفسري يف  تحليلية التجاهات  دراسة  العرص:  مواجهة  الديني يف  "الفكر  الرشقاوي  القاهرة، 1971م.  وعفت  الوسيط،  التفسري 

الحديث"، القاهر، 1972م. الذي أّرخ فيه التجاهات التفسري يف مرص يف العرص الحديث، ومحمد إبراهيم رشيف، اتجاهات التجديد يف 

تفسري القرآن الكريم يف مرص يف القرن العرشين، القاهرة، 1982م. وعبد املجيد املحتسب، اتجاهات التفسري يف العرص الراهن، عمّن، 

القرآنية  التفاسري  والقرآن:  اإلنسان  النيفر،  احميدة  1986م.   بريوت،  عرش،  الرابع  القرن  يف  التفسري  اتجاهات  الرومي،  وفهد  1982م. 

املعارصة، قراءة يف املنهج، دمشق، 2000م.  محمود عزب، مالمح التنوير يف مناهج التفسري. القاهرة، 2006م.  وفضل عباس، املفرسون [يف 

العرص الحديث] مناهجهم ومدارسهم، عمن، 2007م، محمد السييس، املدرسة السلفية يف التفسري يف العرص الحديث، القاهرة، 2010م
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عالقة القرآن باألزمنة الحديثة من خالل متابعة أسلوب ومنهج تفاعل بعض املفرسين يف الهند ومرص 

بشكل خاص مع بعض القضايا العقدية والدينية ذات الـتأثري يف العرص الحديث، ومحاولة الوقوف عىل 

مدى أثر األبعاد العلمية والعملية والفكر السيايس والحياة االجتمعية الحديثة يف نتاج هؤالء املفرسين.

وأما املحاولة الثالثة عىل طريق تأريخ املسترشقني لظاهرة التفسري يف العرص الحديث، فكانت 

للدكتوراه يف  الذي خصص أطروحته  أيضاً عىل يد مسترشق هولندي آخر هو يوهانس جانسن 

جامعة ليدن لدراسة وتحليل اتجاهات التفسري يف مرص الحديثة، التي نرُشت فيم بعد يف كتاب 

االتجاهات  أهم  والتحليل  بالدراسة  فيه  تناول  الحديثة«   القرآن يف مرص  »تفسري  عنوان  يحمل 

التفسريية يف مرص من نهاية القرن التاسع عرش إىل بداية السبعينات تقريبا.

قّسم جانسن كتابه إىل خمسة فصول، ونقدم هنا للقارئ ترجمة الفصل األول من الكتاب والذي 

عرّف فيه املؤلف قرّاءه الغربيني عىل القرآن الكريم ومناهج تفسريه بشكل مكثف من أول نشأة 

علم التفسري إىل العرص الحديث.

أما بالنسبة لعمل يف الرتجمة فقد حاولت قدر اإلمكان االلتزام مببدأ ترجمة حرفية املعنى مع 

مراعاة ما تفرضه الرتاكيب واألساليب العربية من إعادة بناء الجملة وصياغة األسلوب، حتى ال 

يشعر القارئ الكريم بعجمة النص األصل وثقل أسلوب ترجمته قدر اإلمكان. 

وأما عمل يف الحوايش فقد حاولت االقتصار عىل بعض الرشوح واإليضاح لبعض األمور التي رأيت 

تحديث  األحيان عىل  بعض  عليها، فضالً عن حريص يف  والتعليق  اإلضاءة  إىل يشء من  بحاجة  أنها 

بعض املعلومات التي يشري إليها املؤلف سواء يف منت الكتاب أو يف حواشيه. ووضعت كل ما أضفته 

يف الحوايش بني قوسني معكوفني[ ]، حتى أميز تعليقايت عن هوامش املؤلف وتعليقاته.وأشري بأين قد 

اضطررت يف بعض األحيان أن أُدخل بعض الرشوحات والتعليقات املوجزة ضمن منت الكتاب إلضاءة 

بعض املعاين التي تحتمل اللبس، وقد وضعتها هي أيضاً بني قوسني معكوفني [ ] متييزاً ملا أضفته عن 

كالم املؤلف. ومن جهة أخرى فقد حرصُت ما استطعت إىل ذلك سبيال أن أعود إىل النصوص األصلية 

التي أدرَج املؤلف ترجمتها يف منت نصه أو يف حواشيه، وأَثبُت هذه النصوص يف املنت أو يف الحوايش 

مع ذكر بعض الزيادة فيها من النص األصل أحياناً حتى يتضح السياق الكامل لها.  

يوهانس جانسن )1942_ 2015م(:  
األستاذ الدكتور يوهانس جانسن من مواليد أمسرتدام عام 1942م، باحث بارز يف ميدان الفكر 
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اإلسالمي املعارص يف هولندا، أنهى دراسته الجامعية األوىل يف جامعة أمسرتدام، ثم حصل عىل درجة 

الدكتوراه يف الدراسات العربية من جامعة ليدن عام 1974 عن أطروحة حملت عنوان »تفسري 

القرآن يف مرص الحديثة« التي نرُشت للمرة األوىل يف ليدن عام 1974م، وصدرت طبعتها الثانية 

عام 1980، وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها يف ترجمتنا هذه.عمل جانسن مديراً للمعهد الهولندي 

للدراسات العربية يف القاهرة منذ عام 1979م إىل عام 1982، وعمل أيضاً أستاذاً للدراسات العربية 

واإلسالمية يف عدد من الجامعات الهولندية منها جامعة ليدن، وجامعة أوتريخت.

رموز االختصارات
El      دائرة املعارف اإلسالمية، الطبعة الثانية

GAL                                                                  تاريخ األدب العريب لربوكلمن

  GdQ                                                                            تاريخ القرآن لنولدكه 

GAS                                                              تاريخ الرتاث العريب لفؤاد سزكني

  MIDEO                       منّوعات معهد اآلباء الدومينيكان للدراسات الرشقية يف القاهرة

النص املرتجم
ُعزيت أقواٌل كثرية إىل رسول اإلسالم محمد [عليه السالم]، وقد أُدرجت هذه األقوال، بعد وفاته، 

يف مدونات حديثية شهرية تتناول حياة النبي وصحابته. إحدى أهّم هذه املدونات كتاب (الجامع 

الصحيح) للبخاري3، الذي يتضّمن عدة آالف من األحاديث النبوية. وقد تّم، من قبُل، أثناء حياة 

الرسول محمد [عليه السالم]، وضُع حدود متييٍز واضحة فارقة بني هذه األقوال النبوية وبني ألفاظ 

أخرى كان يتلّفظ بها الرسوُل، وكان يُنظر إليها عىل أنها ألفاظ إلهية مل تصدر عن الرسول شخصياً؛ 

بل هي منزَّلة عليه من طرف الله [تعاىل]، عن طريق الرؤى واألحالم، أو بوساطة املَملَك جربيل، أويف 

حاالت النشوة الدينية واالتصال الروحي بالله [تعاىل]، أو بوساطة طرق أخرى. هذه األقوال، التي 

يُعتقد أنها إلهية املصدر، قد ُجمعت، فيم بعد، يف مدّونة واحدة مستقلة ُدعيت بــالقرآن الكريم4. 

3 - محمد بن إسمعيل، أبو عبد الله البخاري ( 194هـ/810م _256هـ/ 870م)، بروكلمن، تاريخ األدب العريب، GAL., I 147)). يف األاصل 

157 الجامع الصحيح، عدة طبعات.  انظر، عىل سبيل املثال، الجامع الصحيح برشح أحمد بن محمد القسطالين، القاهرة، بوالق، 1288هـ، يف 

.Lane, Lexicon, ii, 529a :10 مجلدات. والحديث حسب معجم لني: »جديد، مؤخر(قريب العهد)... قصة... رواية معزوة إىل محمد«. انظر

4 - Nöldeke, Th., Geschichte des Qorâns, Leipzeg 1909².  1\258-260 

18-25.  W. M. Watt, Bell’s Introduction to the  Qur’ân, Edinburgh,1970.

 GdQ: 1, 258-60 :أما فيم يتعلق بالحديث القديس، فانظر

حازم زكريا محي الدين

Page 3 of 22



يعتقد جميع املسلمني، يف جميع العصور،بأّن القرآن محض كالم الله، ويظهر املغزى الظاهري 

لهذا االعتقاد، بكّل جالء، عندما يعقد أحُدنا مقارنة بينه وبني التصور املسيحي لألناجيل األربعة؛ 

حيث إّن كتّابها األربعة معروفون باالسم: مرقس، ومتّى، ولوقا، ويوحنا. وقد دّون كّل واحد منهم 

السيد  عهد  يف  جرت  التي  اإللهية،  لألحداث  مفّصالً  وصفاً  الخاص،  ولجمهوره  الخاصة،  بكلمته 

تواصله  أثناء  محمد  إىل  تُوَحى  إلهية  كلمت  هو  بل  هكذا؛  يكن  مل  القرآن  أّن  حني  يف  املسيح. 

الروحي العميق مع الله تعاىل. وقد كان محمد يبلِّغها للناس بدوره، دون أّي تدّخل شخيّص منه 

عىل مستوى الصياغة، وبهذا، فإننا ال ميكن أن نعّد محمداًمؤلَف القرآن؛ بل إّن الله –تعاىل-نفَسه، 

وفق االعتقاد اإلسالمي، هو الذي يتكلم، ويصوغ العبارات بنفسه، ويتكلم، أحياناً، مستخدماً ضمري 

املتكلم األول، ويوّجه حديثه إىل رسوله محمد، ومن خالله إىل البرشية جمعاء5. 

وقد ذهب علمء مقارنة األديان، يف بعض األحيان، إىل أنّه ال تجوز املقارنة بني املكانة، التي يحتلها 

القرآن يف الدين اإلسالمي، واملكانة التي يشغلها الكتاب املقدس يف الدين املسيحي. وذلك بسبب أّن 

القرآن، الذي صدر عن الله بشكل مبارش هو املقابل للسيد املسيح »ابن الله« وفق االعتقاد املسيحي. 

وبينم استنتج علمء الالهوت املسيحيون من طبيعة املسيح أنّه كائن غري مخلوق، كذلك فعل 

زمالؤهم املتكلّمون املسلمون، حيث استنبطوا من طبيعة القرآن وخصائصه أنّه غري مخلوق أيضاً. 

وبناًء عىل طريقة التفكري هذه، فإّن محمداً هو الشخص األول، الذي أىت برسالة ذات نصٍّ إلهي غري 

مخلوق، وبهذه السمة ميكن مقارنة الرسول محمد برسوٍل مسيحي مثل الرسول بولس، أّول إنسان 

قام بالتبشري مبغزى داللة موت السيد املسيح وقيامته. 

كتب أحد العلمء الكنديني، يف محاولٍة منه لرشح التطابق بني »ابن الله« وبني كتاب الله ما 

نّصه: »تكاد تكون محاولة القيام بنقد تاريخي للقرآن مثَل محاولة القيام بتحليل نفيس لشخصية 

5 - ليس من املؤكد ما إذا كان القرآن، وقَت نزوله، كان من املعتقد أنّه موّجه إىل كّل البرشية، أو إىل قوم محمد [عليه السالم] فحسب. 

يف الوقت الحايل، يتّفق املسلمون عىل أّن رسالة القرآن عاملية.

[توجد يف القرآن الكريم آيات عديدة تشري إىل عاملية رسالته؛ بل إننا نجد أّن القرآن امليك ينّص بوضوح عىل هذه العاملية. انظر قوله 

اُس إيِنِّ رَُسوُل اللِّه إِلَيُْكْم َجِميعاً  –تعاىل- يف سورة األنعام، التي نزلت يف مكة جملة واحدة، كم يقول معظم املفرسين: )قُْل يَا أَيَُّها النَّ

يِّ الَِّذي يُْؤِمُن ِباللِّه وَكَلَِمتِِه َواتَِّبُعوُه لََعلَُّكْم  ِبيِّ األُمِّ َمَواِت َواألَرِْض ال إِلَـَه إاِلَّ ُهَو يُْحِيـي َومُيِيُت فَآِمُنواْ ِباللِّه َورَُسولِِه النَّ الَِّذي لَُه ُملُْك السَّ

تَْهتَُدوَن( [األعراف: 158]. ومن هنا، ال مجال للشك يف أّن الذين تعاملوا مع القرآن الكريم، وقت نزوله، كانوا يعلمون أنّه يحمل رسالة 

إىل البرشية جمعاء] املرتجم.
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السيد املسيح [أي من حيث رفض املؤمنني بهم إخضاعهم ملباضع هذين املنهجني، نظراً للقداسة 

التي يتمتّعان بها يف عيون املؤمنني بهم]«6. 

مل متنع عقيدُة ِقَدم القرآن علمَء املسلمني من االهتمم برصد وتدوين تفاصيل نزول القرآن إىل 

العامل األريض، حيث أبدى هؤالء العلمء اهتمماً بكّل الحيثيات التاريخية، التي رافقت نزوله. فقد 

صّنفوا، منذ القرون اإلسالمية األوىل، السوَر القرآنية، حسب نزولها، إىل سور مكية وسور مدنية. 

وحرصوا عىل تدوين السياق التاريخي الذي رافق نزول كّل آية قرآنية. وقد نتجت عن هذا الحرص 

كتٌب قليلة العدد، إال أنّها كبرية الحجم تحمل اسم أسباب النزول7. ولكن تجدر اإلشارة إىل أّن العامل 

أّن أهل األصول  القرآن)8،  املرصي السيوطي (849ه 911-هـ) الحظ، يف كتابه (اإلتقان يف علوم 

اختلفوا يف: »هل العربة بعموم اللفظ أوبخصوصالسبب؟ واألصّح، عندنا، األول. وقد نزلت آيات يف 

أسباب، واتفقوا عىل تعديتها إىل غريأسبابها، كنزول آية الظهار يف سلَمة بن صخر، وآية اللعان يف 

شأن هالل بن أمية، وحّد القذف يف رُماة عائشة، ثّم تُعّدى إىل غريهم«9.

االنطباع بني علمء  الرغم من وجود من يرى عكس هذا  انطباٌع -عىل  املرء  يتكون لدى  وقد 

الدراسات القرآنية-بأّن معظم علمء املسلمني مل يبدوا اهتمماً كبرياً بالتفاصيل التاريخية لعملية 

نزول الوحي. فنحن، عىل سبيل املثال، ال نجد بني الكتب املرصية املنشورة بني عامي 1926و1940م 

أكرث من كتابني فقط يختصان بجمع أسباب النزول10. 

واجه املجتمع اإلسالمي، بعد وفاة الرسول يف املدينة عام 632م، مشكالت عديدة، بعض هذه 

املشكالت كان يحمل صبغة سياسية، من قبيل َمِن الذي سيقود الجمعة اإلسالمية الوليدة؟ هل 

عنّي الرسول خليفة له؟ ولكّن املسلمني مل يختلفوا عىل اإلطالق يف أّن الوحي القرآين كان شأناً خاصاً 

برسولهم، وأنّه قد انقطع بعد وفاته، وبهذا، فإّن القرآن قد اكتمل نزوله، وتّم أمره بإعالن وفاة 

الرسول. وبقي عىل املسلمني، بعد ذلك، أن يفّكروا يف جمع القرآن وتدوينه؛ ألنه مل يتّم لهم ذلك 

6 -W. C.Smith, Islam in Modern History, Princeton 1957, 17 ff.   

Macdonald, Development of Muslim Theology, Lahore 1964, 146-152.  

األدب  تاريخ  بروكلمن،  كارل  النزول..  أسباب  معرفة  يف  املعتمدة  العلمية  املراجع  أهّم  أحد  النزول)  (أسباب  الواحدي  كتاب  7 -يُعّد 

.(Gal I 411, S I 730)،العريب

8 - اإلتقان، 1/29: »هل العربة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب«.

9 - [جالل الدين السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، تعليق، الدكتور مصطفى البغا، دار ابن كثري، دمشق، ط2، 2006م، 1/95].

10 -Nussayr,  Arabic Books Published in.. Egypt between 1926 & 1940, 23.                
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من قبل، وكان عليهم أن يقوموا بإعداد مدّونته النهائية. وقد قام املسلمون بكّل هذه املهمت يف 

عهد الخلفاء األوائل، نواب الرسول ووكالئه يف مهمته الدنيوية11.

مل يكن الخط، الذي كان يستخدمه العرب، يف تلك األيام، واضحاً مبا فيه الكفاية، وقد استدعت 

قضية عدم اكتمل نظام تدوين أحرف اللني والحركات، وتشابه أشكال عدٍد من األحرف الساكنة 

الغموض من  أنواع  كبرية إلزالة كل  العريب] جهوداً  الهجاء  ليس بحرف علة من حروف  ما  [كّل 

النص املدّون للقرآن12. وقد أخذت عملية االعتناء بالقرآن شكلها النهايئ -وهي العملية التي قام 

املسترشق أُتّو  برتزل13(Otto Pretzl) بعرض تفاصيلها يف الجزء الثالث من كتاب (تاريخ القرآن)، 

الذي أرشف عليه نولدكه- يف نسخة القرآن، التي نرشتها لجنٌة مرصية ملكية من الخرباء يف علوم 

القرآن يف عام192414؛حيث مل تحظ نسخة أخرى للقرآن مبثل رشعيّة وصدقيّة هذه النسخة.

بينهم-عىل  يوجد  أنّه  إىل  والقرآن،  املقدس  الكتاب  بني  املقارنة  إىل  بالعودة  اإلشارة،  وتنبغي 

الرغم من وجود االختالفات السابقة- تطابٌق مهّم وواضح، وذلك أّن كالً منهم عبارة عن نصوص 

قدمية مكتوبة بلغات أجنبية بالنسبة إىل الكثري من قرائهم، وقد تعرّضت هذه اللغات إىل التغرّي 

والتطور مقارنة بحالها يف األيام األوىل التي ُدّونت فيها. وعليه، فإّن معظم املسلمني واملسيحيني 

يحتاجون إىل املساعدة لتأويل وتفسري، وإعادة صياغة، و، أحياناً، ترجمة هذه النصوص. ونتيجًة 

لذلك، ظهرت إىل الوجود مكتبات ضخمة من كتب التفسري، وعدد كبري من الرتجمت (يف حالة 

الكتاب املقدس).

11 -Th.  Nöldeke Geschichte des Qorâns, II 13-15, 47-50;W. M. Watt, Bell’s Introduction to the Qur’ân, 40 ff. 

12 -لقد تّم تخفيف الصعوبات الناجمة عن تشابه صور بعض الحروف، من خالل إضافة عالمات صوتية خاصة، مثل الباء املهملة غري 

املنقوطة تصبح ب، أو ت، أو ث...

13 -[أوتّو بريتزل(Otto Pretzl(1893)ـ 1941)، مسترشق أملاين يُعّد أحد أبرز املسترشقني املتخصصني يف القراءات القرآنية. عمل، إىل 

جانب برجشرتس، يف مرشوع نرش املؤلفات األساسية يف القراءات القرآنية، حيث قام بتحقيق كتايْب أيب عمرو عثمن بن سعيد الداين: كتاب 

ْقط). انظر: عبد الرحمن بدوي، موسوعة املسترشقني،  (التيسري يف القراءات السبع)، وكتاب (املقنع يف رسم مصاحف األمصار مع كتاب النَّ

دار العلم للماليني، بريوت، ط1، 1984م، 53 ـ 54] املرتجم.

قام غوستاف  أوريب؛ حيث  عامل  إىل  يعود  للقرآن ونرشها  األوىل  الطبعة  إصدار  الفضل يف   Xx (1932), 2-3.Der  Islam. غريأّن   -14

فلوجل(Gustav Flügel)، يف ليبزغ  ((Leipzig، بنرش هذه الطبعة عام 1834م.

ملعرفة اإلشكاالت، التي أُثريت حول الطبعة األوىل للقرآن، وكّل الطبعات التي سبقت الطبعة العثمنية، انظر: 

, 40 ff.W. M. Watt,  Bell’s Introduction to the  Qur’ân
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مل تكن املشكلة اللغوية، يف الحقيقة، نقطة البداية التاريخية لنشأة كتب التفسري للكتاب املقدس 

والقرآن الكريم؛ بل كانت هذه البداية بسبب العدد املتزايد من املشكالت الواقعية، التي كانت 

تفرض نفسها عىل املؤمنني، والتي مل تتناولها النصوص املقدسة يف هذين الكتابني بصورة مبارشة. 

تفاسري بشكل ملحٍّ ورسيع، فقد مرّت  القديم، إىل وجود  العهد  بالنسبة إىل  الحاجة،  مل تظهر 

أزمان وعهود مل يحاول فيها املؤمن الحائر أن يجد حالّ ملشكالته الطارئة، من خالل تأويل النصوص 

املقدسة، التي بني يديه؛ حيث كان يأمل، باإلضافة إىل ما سبق أن تلّقاه من النصوص املقدسة، نزوَل 

مزيٍد من نصوص الوحي التي تحّل له مشكالته. فعىل سبيل املثال، سأل زعمء »يهودا« املنهكون، 

الذين كُتب لهم البقاء بعد تدمري الهيكل، يف عام 586 قبل امليالد، نبيَّهم إرميا وحياً جديداً، ومل 

يحاولوا استنتاج طريقة للتعامل مع مشكالتهم من خالل العودة إىل كلمت إرميا السابقة15. 

وهكذا، فقد ظهرت الحاجة يف اليهودية واملسيحية إىل االنتقال من مرحلة »انتظار املزيد من الوحي« إىل 

مرحلة محاولة »تأويل النصوص املقدسة املعرتف بسلطتها الدينية، التي شّكلت مبجموعها الكتاب املقّدس« 

بشكل متدّرج استغرق وقتاً طويال16ً؛ حيث كانت توجد لدى املسيحيني، ولسنوات عديدة، إمكانيٌة ألن يرسل 

الله –تعاىل- لهم رسوالً آخر، وكان لديهم، لسنوات عديدة، احتمل أن يتلّقوا رسالة رسولية لها سلطة دينية.

أما يف حالة اإلسالم، فقد استغرقت مرحلة االنتقال من حالة انتظار الوحي إىل حالة تأويله عّدة 

ساعات فقط، فقد انقطع الوحي بشكل نهايئ مبوت رسول اإلسالم، ومن ثَمَّ مل يعد بإمكان الناس أن 

يطلبوا من رسولهم، أو من أي أحد غريه، أّي حّل سموي ملشكالتهم الجديدة، ألنهم فقدوا األمل 

متامايًف أن يتلقوا املزيد من الوحي بعد وفاته. لذلك، أصبح لزاماً عىل املسلمني فوراً أن يلجؤوا إىل 

استثمر كّل ما يستطيعون استثمره من دالالت نصوص الوحي املوجودة بني أيديهم، وعليه، فقد 

وّجهوا جهودهم شطر التأويل املكثف لهذه النصوص.

والنحو،  واللغة  الكالم،  علمء  من  املسلمني  العلمء  من  األول  الرعيل  عىل  كان  فقد  وهكذا، 

والفقهاء، أن يبادر، ويأخذ عىل عاتقه، إبّان انقطاع الوحي مبارشة، مهمة تزويد املؤمنني بالهداية 

والتعاليم الدينية. وهنا ميكن اإلشارة إىل أّن أول عامل مسلم بني هذا الرعيل األول، كان عبد الله بن 

عباس ابن عم الرسول، الذي كان أصغر منه بخمسني سنة، وعاش بني عامي (3 قبل الهجرة- 68ه/ 

15 - إرميا : 42.

16- J. w. Doeve, Jewish  Hermeneutics, 52 ff.                                                                 
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619-687م)17. ونستطيع، بعد االطالع عىل الجهود الكثيفة التي بذلها هؤالء العلمء، أن نقف عىل 

صدقيّة الخرب املأثور الذي يرتّدد عىل كّل لسان: »العلمء ورثة األنبياء«18.

لقد قام العلمء، بوصفهم ورثة األنبياء، مبهّمتهم خري قيام. فقد كرّسوا جهوداً عظيمة لخدمة 

القرآن، ولكّنهم مل ينفردوا بهذه الخدمة لوحدهم، فقد شاركهم فيها مجموعات أخرى من املسلمني 

مثل الخطّاطني، والنّساخني، واملجلِّدين، والقرّاء، حيث قىض كّل هؤالء حياتَهم، وهم يزاولون مهنهم 

يف سبيل خدمة القرآن الكريم. ولقد كان حفظ القرآن، حتى وقت قريب، املادة التعليمية الوحيدة 

يف التعليم االبتدايئ اإلسالمي19. وميكن القول إّن الجهد الفكري، الذي كان يبذله األطفال لحفظ 

القرآن يف جميع أصقاع العامل اإلسالمي، يتجاوز كلَّ ما ميكن أن تتصوره املخيلة الغربية.

املهتمني  الغرب  علمء  ِقبل  من  دائم  اهتمم  موضع  املسلمني  املفرسين  مؤلفات  كانت  لقد 

املسلمني  من  الكثري  استغراب  مثار  الغريب  االهتمم  هذا  يكون  قد  لشؤونه.  واملراقبني  باإلسالم 

التفسري بشكل مستقل، حيث  بتاريخ  التقليديني، وذلك بسبب محدودية عناية علمء املسلمني 

الباحثني املسلمني يؤلّفون كتباً مستقلة  مل يصبح من املألوف، وال من العمل االستثنايئ، أن نرى 

حول تاريخ التفسري إال ابتداًء من النصف الثاين من القرن العرشين20. والكتاب الوحيد املهّم يف 

الرتاث اإلسالمي، الذي اهتم بالتأريخ للتفسري هو كتاب السيوطي (طبقات املفرسين). وال ميكن 

الوصول إىل هذا الكتاب إال إذا استخدمنا النرشة الغربية له، وهي النرشة التي قام بها أحد علمء 

17 -EI2, I, 40, GAS I 25.

18 -Wensink, A. J., A Handbook of Early Muhammadan Tradition, Leiden 1971². P 234.

19 -[يشري املؤلف إىل حلقات »الكتاتيب«، التي كانت منترشة يف جميع أنحاء العامل اإلسالمي حتى وقت قريب، والتي ما زالت مستمرة 

حتى اآلن يف بعض املجتمعات اإلسالمية املعارصة، وبشكل خاص يف إفريقية. وقد حلّت، اآلن، مدارس تحفيظ القرآن الكريم بأشكالها 

املتنوعة يف معظم بالد العامل اإلسالمي محّل تلك »الكتاتيب«] املرتجم.

20  - عىل سبيل املثال، مصطفى الصاوي الجويني، منهج الزمخرشي يف تفسري القرآن وبيان إعجازه، 1968م. عبد الله محمود شحاته، منهج 

اإلمام محمد عبده يف تفسري القرآن الكريم، 1959م. محمد حسني الذهبي، التفسري واملفرسون، 1961م. عبد العظيم أحمد الغوبايش، 

التفسري  اتجاهات  الرشقاوي،  التفسري ورجاله، 1971م. عفت محمد  دراسات يف  الجبوري،  اليقظان عطية  أبو  التفسري، 1971م.  تاريخ 

التفسري، بغداد، 1966م. ومحمد  [ ميكن أن نضيف إىل الدراسات السابقة، قاسم القييس، تاريخ  يف مرص يف العرص الحديث، 1972م. 

الفاضل بن عاشور، التفسري ورجاله، القاهرة، 1970م. ومساعد مسلم آل جعفر، ومحي هالل الرسحان، مناهج املفرسين، بغداد، 1980م. 

وعبد الغفور محمود مصطفى جعفر، التفسري واملفرسون يف ثوبه الجديد، القاهرة، 2007م. وصالح الخالدي، تعريف الدارسني مبناهج 

املفرسين، دمشق، 2008م] املرتجم.  
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مدينة ليدن، مورسينج (A. Meursinge) يف عام 1839م21. وفضاًل عن ذلك، يبدو لنا أّن الجمهور 

اإلسالمي يُظهر قدراً من االهتمم باقتناء نسخ جميلة مزركشة، أو متلّوة، أو مرتّلة من القرآن يوازي 

قدر اهتممه باقتناء كتب التفسري.

يُعد كتاب غولدزيهر (Richtungen  der  Islamischen oranauslegung)(Goldziher)أشهر 

مثرة من مثرات االهتمم الغريب بدراسة تاريخ التفسري. وقد تُرجم هذا الكتاب إىل العربية بعنوان 

(املذاهب اإلسالمية يف تفسري القرآن)22. كم يبدو من عنوان هذا الكتاب، إنه ال يُعنى برسد تأريخ 

زمني لكتب التفسري؛ بل هو محاولة لتصوير اتجاهات عدة ميكن استخالصها يف مجال تفسري القرآن 

من البداية إىل محمد عبده (ت1905م). فهذا الكتاب ال يقّدم لنا تصنيفاً زمنياً ألدبيات التفسري، لذلك 

هو يرتك، بطبيعة الحال، اإلشارة إىل كثري من كتب التفسري، التي تحظى بإقبال القرّاء عليها يف العامل 

اإلسالمي، ألنها ال تخدم الهدف الذي أراده غولدزيهر من وراء تأليف كتابه؛ أي تبيني معامل اتجاهات 

تفسري القرآن عند املسلمني. فهو مل يرُش، يف كتابه هذا، إىل تفاسري مشهورة، مثل: تفاسري ابن كثري 

السعود  وأيب  (ت710هـ/1310م)،  والنسفي  (ت1271ه/1854م)،  واآللويس  1373م)،  (ت774ه/ 

السيوطي  الدين  جالل  تفسري  يظفر  ومل  1344م)،  745هـ/  (ت  حيان  وأيب  1574م)،  (ت982هـ/ 

21- De  Interpretibus Korani, Ed. A,Meursinge, Leiden 1839.

بالتأريخ لعلمء التفسري، من خالل عدد ال بأس فيه من  [يف الحقيقة، أبدى العلمء املسلمون، عرب تاريخهم العلمي، اهتمماً ملحوظاً 

الكتب التي حملت عنوان (طبقات املفرسين). من أشهر هذه الكتب التي وصلتنا  اليوم: (طبقات املفرسين) للسيوطي، بتحقيق عل 

تلميذ  الداوودي (ت 945ه)، وهو  الدين محمد بن عل  ، نرُش يف مرص عام 1976م، وكتاب (طبقات املفرسين) لشمس  محمد عمر 

السيوطي، بتحقيق عل محمد عمر، نرُش يف مرص عام 1972م، وكتاب (طبقات املفرسين) ألحمد بن محمد األدنه وي من علمء القرن 

تابعت  التي  الحديثة،  الكتب  عام 1997م، ومن  السعودية  نرُش يف  الخزي،  بن صالح  الدكتور سليمن  بتحقيق  الهجري،  الحادي عرش 

االهتمم العلمي بالتأريخ للمفرسين، نذكر: كتاب (معجم املفرسين من صدر اإلسالم حتى العرص الحارض) يف مجلدين، لعادل نويهض، 

لبنان، 1983م. وقد قامت مجموعة من الباحثني، يف عام 2003م، بإصدار (املوسوعة امليرسة يف أمئة التفسري واإلقراء والنحو واللغة من 

القرن األول إىل املعارصين)، يف ثالثة مجلدات،  واملوسوعة من نرش مجلة الحكمة الصادرة يف لندن] املرتجم.

22- ترجم هذا الكتاب عل حسن عبد القادر، بعنوان، املذاهب اإلسالمية يف تفسري القرآن، القاهرة، 1944م، وأُعيدت طباعته. انظر:

 .L. Gardet & M.-M Anawati, Introduction à la théologie musulmane, 26

[ يف الحقيقة كانت ترجمة الدكتور عل حسن عبد القادر لهذا الكتاب الرائد ترجمة جزئية، لذلك قام، بعد ذلك، صديقه الدكتور عبد 

الحليم النجار بإنجاز ترجمة كاملة لهذا الكتاب، وقد عنون ترجمته تلك بـ (مذاهب التفسري اإلسالمي). انظر مقدمة هذه الرتجمة، التي 

كتبها الدكتور النجار، إجنتس جولد تسهر، مذاهب التفسري اإلسالمي، ترجمة عبد الحليم النجار، دار اقرأ، بريوت،ط3، 1985م] املرتجم.
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(ت911ه/ 1505م)، وجالل الدين املحّل (ت 864هـ/ 1459)، املعروف بتفسري (الجاللني)23، وهو 

تفسري منترش بني األوساط الشعبية للمسلمني، إال بإشارة موجزة يف الهامش.

يفرتض غولدزيهر وجود خمسة مذاهب أو اتجاهات لتفسري القرآن عند املسلمني: 1ـ تفسري 

باألثر 2. تفسري عقدي 3. تفسري صويف 4. تفسري مذهبي 5. تفسري عرصي. يصبح الجانب الضعيف 

يف هذا التقسيم واضحاً، عندما نرى أّن غولدزيهر قد تعرّض لدراسة الزمخرشي، الذي يُعّد املفرس 

األكرث أهميّة يف ميدان التفسري اللغوي والبياين، يف الفصل املخّصص للتفسري العقدي؛ ألّن الزمخرشي 

متكلٌّم مبتدٌع، وميثّل مدرسة املعتزلة يف العقائد.

يف هذه الدراسة، سوف نركّز، بشكل رئيس، عىل ما درسه غولدزيهر يف الفصل األخري من كتابه؛ 

أي الفصل املخصص لدراسة التفسري العرصي. وليك نرسم صورة واضحة لتفسري القرآن يف مرص يف 

ي القرآن -كم سبق أن أرشنا إىل ذلك  العرص الحديث، فإنّنا ندعو القارئإىل أن يتخيّل معنا مفرسِّ

من قبل - وكأنهم يعملون معاً يف غرفة مستديرة كبرية يف مكاٍن ما وسط القاهرة. ويضع يف باله 

أّن هؤالء املفرسين ينظرون إىل القرآن ومقتضيات تفسريه من ثالث زوايا مختلفة: العلوم الكونية، 

اللغة والبيان، الشؤون اليومية والعملية للمسلمني يف هذا العامل.

الطربي  تفسري  الجميع  يستخدم  حيث  واحدة،  تفسري  مصادر  الكتّاب  هؤالء  كّل  ويستخدم 

(ت310هـ)، والزمخرشي (ت538هـ)، وابن كثري (ت774هـ)، ومحمد عبده (ت1905م). ويقتبس كلٌّ 

منهم من هذه املصادر بحريّة واسعة، دون أن يشريوا، يف الغالب، إىل أسمئها يف كتبهم. ويستخدمون، 

املعاجم هي البن منظور (ت711هـ)، والجوهري (ت393هـ)،  أيضاً، معاجم لغوية واحدة، وهذه 

أسباب  القرآن هم:  علوم  كتب  من  آخرين  كتابني  أيضاً،  ويستخدمون،  (ت817هـ).  والفريوزآبادي 

النزول للواحدي، وكتاب اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي. وتُعّد كّل هذه املصادر ُملكيّة عامة.ولذلك 

فإنّه من النادر أن يتّم الترصيح بها، واالعرتاف بفضلها يف حالة االقتباس، أو االقرتاض منها. وكّل هؤالء 

املفرسين يستخدم النص القرآين نفسه الذي نرشته لجنة مرصية ملكية من الخرباء يف عام 1924م. 

ويستخدم كلُّ مفرسِّ منهم كتباً خاصة ينفرد باستخدامها، من مثل تفاسري أيب حيان، والرازي، وأيب 

السعود. ونجد، يف غرفة القراءة التي نتخيل وجودها، كتباً إضافية يبدو لنا يف الظاهر أّن صلتها 

بالقرآن ضعيفة، أو ال توجد لها صلة به عىل اإلطالق؛حيث نجد كتباً يف العلوم الكونية، والنقد 

23 -Goldziher, I.,Die Richtungen der Islamischen Koranauslegung,Leiden,1920.P 346.                      
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اللغة والبيان، كم نجد، أيضاً، منشورات عامة عن اإلسالم من قبيل كرّاسات قادة  النيص، وفقه 

الجمعات اإلسالمية، وكتب يف الفقه اإلسالمي، وخطب ومواعظ دينية، ومجالت وجرائد وصحف. 

الكونية] ليست كتباً  العلوم  [الكتب يف  إليها أوالً  التي أرشنا  الكتب،  الكثري من  الحقيقة أن  ويف 

أصلية؛ بل هي كتب مقتبسة من الكتب الغربية. وعىل الرغم من أّن األفكار الغربية كان لها تأثري 

كبري بشكل عام، إال أنه يبدو لنا أنّها مارست دورها بشكل رئيس عن طريق مصادر غري مبارشة، 

ويكاد يكون من املستحيل علينا أن نعرف املصادر األصلية لهذه األفكار. وهذا األمر قد دفع بعض 

الباحثني إىل االعتقاد بأنّه من املمكن أن تكون هذه املصادر عبارة عن مصادر شفهية. 

تتنوع االهتممات واألنشطة يف الغرفة املتخيّلة، بحسب مركز اهتمم كّل مجموعة من املفرسين 

فيها. فلدينا مجموعة من املفرسين تشّكل قضية إثبات أّن العلوم الحديثة ال تتناقض مع القرآن؛ بل 

ميكن أن نستنبطها منه، محور اهتممها. ويرى أفراد هذه املجموعة امللتزمون بهذه القضية واملنافحون 

عنها أّن القرآن ال ميكن أن يُفهم حّق الفهم إال بعد انتشار العلوم الطبيعية والتطبيقية للقرن للتاسع 

عرش والقرن العرشين يف العامل اإلسالمي. هذا النوع من التفسري يُسّمى، يف اللغة العربية، (التفسري 

العلمي). وهذا النوع من التفسري ال يحظى مبجموعة من املنارصين املتحمسني فحسب؛ بل يحظى، 

بأنّه  ويصفونه  التفسري،  من  النوع  هذا  بشّدة  يرفضون  الذين  األقوياء  الخصوم  من  أيضاً، مبجموعة 

»بدعة حمقاء«24. سنتناول باملناقشة والتحليل التفسري العلمي يف الفصل الثالث من هذا الكتاب.

وتعترب مجموعة أخرى من املفرسين، داخل غرفة القراءة، أّن قضيتهم األساسية هي مساعدة 

قرائهم يف فهم القرآن كم فهمه الصحابة أيام نزول القرآن. وبحسب هذه املجموعة، من املستحيل 

االستفادة من الهداية الروحية للقرآن، من دون أن يُفهم بالضبط املقصودمن العبارات القرآنيةمن 

الناحية اللغوية واألدبية. ويبُدي علمء الدراسات القرآنية يف الغرب اهتمماً خاصاً بجهود مفرسي 

هذه املجموعة؛ ألنّه ال يُشرتط أن يكون الباحث مسلمً حتى يكون مهتمً باملعاين األدبية للقرآن. 

سوف نناقش التفسري األديب والبياين للقرآن يف الفصل الرابع. وتتخذ مجموعة ثالثة يف »غرفتنا« من 

القضايا اليومية واالجتمعية للمسلمني يف هذا العامل بؤرًة تتجمع حولها جهودها؛ حيث يتساءل 

االجتمعية.  وحياتهم  املسلمني  واقع  يف  الكريم  القرآن  تأثري  مدى  حول  املجموعة  هذه  أعضاء 

ويظهرون، يف بعض األحيان، قلقاً حول تأثري العامل الغريب بالحياة الروحية للمسلمني، وهم يرفضون 

تأثري األفكار الغربية يف مرص فيم يتعلق بالعدالة واألشواق االجتمعية، عندما تتعارض هذه األفكار 

املبادئ والقواعد املتوارثة للرشيعة اإلسالمية. وهم يشّككون يف الصبغة اإلسالمية للمجتمع  مع 

24 -محمد كامل حسني، الذكر الحكيم، 182.
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املرصي. لذلك هم يرون رضورة نرش رسالة القرآن يف املجتمع املرصي مبساعدة الجمعيات الدينية، 

ومنشوراتها الدورية، وذلك من خالل الخطب والدروس يف املساجد، وعرب قنوات الصحافة العامة. 

سنتناول التفسري العمل يف الفصل الخامس من خالل مناقشة مجموعة خاصة من التفاسري.

يبدو لنا أنّه مل يحرص أيُّ مفرسِّ نفَسه يف جانب واحد من الجوانب الثالثة اآلنفة الذكر. وعليه 

فإّن التفاسري التي أنتجوها مل تكن حكراً عىل جانب واحد من جوانب التفسري. ولكننا، عىل الرغم 

من ذلك،  نجد بعض االستثناءات، مثل املفرّس حنفي أحمد، الذي مل يُبِد أّي اهتمم إال بالقضايا التي 

تثريها اآليات الكونية يف القرآن. وكذلك الدكتورة بنت الشاطئ، التي اقترصت، يف كتبها، بشكل رئيس، 

عىل تفسري القرآن يف ضوء اللغة واألدب والبيان. غري أّن تقرير هذه الحقيقة ال ينفي أّن كتب التفسري 

يف العرص الحديث، الكبرية منهابشكل خاص، عبارة عن كتب تحوي مزيجاً من العلوم واملعارف، فهي 

تتضّمن، فضالً عن القضايا العملية، واملواعظ والخطب العصمء، استطرادات لغوية وبيانية، وعلمية.

أنّه قد يكون من  بالدالالت إىل درجة  كتاٌب غنّي  الكريم  القرآن  أّن  املفرسين  الكثري من  يعتقد 

العبث أن نقرص املعاين العديدة لكلمته وآياته عىل معنى واحد. وبناًء عليه، إنهم يقومون، أحياناً، 

بعرض قامئة كاملة من املعاين املحتملة لكلمة واحدة من غريب القرآن، من دون املجازفة برتجيح أحد 

هذه املعاين واختياره بوصفه هو املعنى »الحقيقي«، أو املعنى »الصحيح« لهذه الكلمة، أو تلك اآلية. 

املرصيني  العلمء  بعض  أّن  من  الرغم  القرآنية-عىل  املعاين  مع  التعامل  يف  املسلك  وهذا 

املعارصين يعرتض عىل املفرسين الذين ال يجتهدون يف تقرير معنى محّدد واحد لكّل كلمة أو 

آية قرآنية- له جذور يف الرتاث التفسريي، فعىل سبيل املثال، يفرّس البيضاوي (685هـ)  الكلمة 

الغامضة (العاديّات) (وكذلك يفعل مع كل كلمت الجمع املؤنثة التي أقسم الله –تعاىل- بها 

يف صدر سورة العاديات) بأنها تشري إىل املالئكة، أو النجوم، أو النفوس، أو الخيول، أو أيدي 

الرجال الذين يقاتلون يف سبيل اإلسالم25. 

25 - رمبا ليس من فضول الكالم أن نشري، هنا، إىل أّن القول بتعّددية املعاين موجود، أيضاً، عند علمء الالهوت املسيحيني. فعىل سبيل 

املثال، إّن القديس توما األكويني يقول: »يحب القول بأّن كّل التأويالت املختلفة هي تأويالت صحيحة املعنى، و... يجب أن تكون كّل 

هذه التأويالت متفقة مع السياق«. يقتبس توما األكويني  هذه الفكرة من كالم القديس أوغسطني، الذي يقول فيه : »حتى لو أخذنا 

باملعنى الحريف، فإّن املقطع الواحد من الكتاب املقدس ميكن أن يكون له أكرث من معنى واحد«. 

انظر املرجع التايل، الذي أخذنا منه النصني السابقني:J. Wilkinson,Interpretation and community, 186.   وعىل وجه العموم، إّن 

مشكلة الغموض يف األدب، والسيّم يف الشعر، ليست من البساطة مبكان، كم ميكن أن يتصور أحدنا. وقد برهن إمبسون يف كتابه (أنواع 
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مييل املفرسون، يف العرص الحديث، إىل اقتباس أفكار بعضهم بعضاً بحرية واضحة، فعىل سبيل املثال، 

حالّ  الحكومية،  جامعة عني شمس  يف  العربية  اللغة  يف  أستاذة  وهي  الشاطئ،  بنت  الدكتورة  تقرتح 

للمشكلة، التي تثريها قضية الكلمتني اللتني أقسم بهم الله –تعاىل- يف بداية سورة الضحى؛ أي القسم 

بالضحى، والقسم بالليل، وهم لحظتان متناوبتان يف اليوم الواحد، فهي تفرتض أّن الله يشري، بهذين 

القسمني، إىل التناوب املتساوي والطبيعي بني اللحظة التي يتلّقى فيها رسول الله الوحي، وتوازيها لحظة 

(والضحى)، واللحظة التي ال يتلقى فيها هذا الوحي، وتوازيها لحظة (والليل إذا سجى)26.  لقد اقتبس 

هذه الفكرة، محمد فرج العقدة، وهو أستاذ مساعد للغة العربية يف جامعة األزهر الدينية27. وهذا 

االقتباس الفت للنظر، ومثري لالهتمم بشكل خاص؛ ألّن بيئة جامعة األزهر تشّكل عاملاً مختلفاً عن العامل 

الذي تشّكله بقية الجامعات الحكومية، إىل درجة أنّه يكاد ال يوجد أّي اتصال علمّي بني هذين العاملني. 

ومّم تجدر اإلشارة إليه أّن املفرسين املرصيني ال يكتفون باقتباس أفكار بعضهم بعضاً فحسب؛ 

املثال،  فعىل سبيل  كتبهم.  متطابقة يف  كاملة  إىل وجود صفحات  أحياناً،  يصل،  قد  األمر  إّن  بل 

نجد أّن ما كتبه الشيخ محمد حجازي28، حول تعّدد الزوجات، يتطابق بشكل كامل مع املقطع، 

الذي كتبه محمد عبد املنعم جمل29، يف تفسريه حول تعّدد الزوجات، دون أن ينسب ما نقله 

إىل حجازي. ونظراً إىل أّن عبد املنعم جمل قد أدرج بني أسمء مصادره اسم تفسري حجازي، وأنّه 

قد نقل نصوصاً نسبها إىل أصحابها املفرسين، مثل ما فعل مع النصوص، التي نقلها من الطربي 

واآللويس، وغريهم، فإنّنا ميكن أن نتجاهل االحتمل القائل إّن إغفال عزو جمل هذا املقطع بشكل 

خاص إىل حجازي ال يعدو أن يكون أمراً عرضياً، وميكن أن نتجاهل، أيضاً، االحتمل القائل إّن كال 

املفرسين قد استخدم مصدراً مشرتكاً بينهم، وبهذا، فإنّه مل يبَق أمامنا إال أن نذهب إىل أّن جمل 

قد نقل نصاً طويالً من حجازي دون اإلشارة إىل اسمه.

ال يحرص الجمهور املرصي اهتممه بالتفاسري الحديثة فحسب، فم زالت تفاسري القرآن، التي 

سبيل  فعىل  واسع.  نطاق  عىل  مقروءة  الهجري،  امليالدي/السادس  الثاين عرش  القرن  قبل  تبت  كُ

الغموض السبعة) عىل مدى تشعب وصعوبة قضية الغموض.

.W. Empson’sSeven Types of Ambiguity

26 -عائشة عبد الرحمن، بنت الشاطىء، التفسري البياين للقرآن الكريم، 1/17ـ26.

27 - محمود فرج العقدة، تفسري جزء عّم، 98.

28 -محمد محمود حجازي، التفسري الواضح، 4/ 71.

29 -محمد عبد املنعم الجمل، التفسري الفريد، 502.
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القاهرة،  يف  طُبع  قد  1466-1467م)،  (871-872ه/  سنة  املكتوب  (الجاللني)،  تفسري  إّن  املثال، 

عىل األقل، سبع مرات بني عامي 1926 و1940م30. و(تفسري الكشاف) للزمخرشي املكتوب عام 

القاهرة، عىل األقل،  1132/1131م، طُبع، عىل األقل، خمس مرات قبل عام 1919م31. وطُبع يف 

ثالث مرات ما بني عامي 1926 و1970م32. قد يكون من الصعب أن نجد عاصمة غربية طبعت 

تفسرياً للكتاب املقدس يعود تاريُخه إىل القرن الثاين عرش ثالث مرات يف غضون خمسني سنة، أو 

طبعت تفسرياً يعود إىل القرن الخامس عرش سبع مرات  يف خالل خمس عرشة سنة33.

عىل الرغم من أّن الجمهور املرصي يتكلّم بالعربية، ويقرأ بها، وال يحتاج، بطبيعة الحال، إىل ترجمة القرآن، 

إال أنّنا شهدنا، يف الثالثينات بشكل خاص، نقاشاً وجدالً حول جواز ترجمة القرآن. وقد كان هذا النقاش 

مرتبطاً بشكل صميمي بالجدل السيايس، الذي كان سائداً يومئٍذ حول مسألة »الجامعة اإلسالمية«بشكل 

إىل  وعمدت  العثمنية،  الخالفة  أتاتورك34،  كمل  مصطفى  بزعامة  الرتكية،  الحكومة  ألغت  حيث  خاص؛ 

تغيري لغة األذان من اللغة العربية إىل اللغة الرتكية. وقد أراد حكام تركيا، يف ذلك الوقت، تغيري لغة خطب 

الجمعة يف املساجد من العربية إىل الرتكية، وقاموا بدعم ترجمة القرآن من العربية إىل الرتكية.

ونظراً إىل أّن قراءة القرآن يف الصلوات الخمس املفروضة يومياً واجبة، فقد »أصبحت مسألة ترجمة 

القرآن محور القضية، التي تساءل من خاللها الناس عن مدى جواز قراءة القرآن يف هذه الصلوات باللغة 

الرتكية بدل العربية«35.ويف الحقيقة أّن العلمء يف مرص قد قاموا بحمل أعباء مقاومة مرشوع ترجمة 

القرآن، بعد أن متّكن النظام الرتيك، بقيادة أتاتورك، من التغلّب عىل مقاومة إسالميي تركيا لهذا املرشوع.

فلم يكن يستطيع،  القرآن،  ثار حول ترجمة  الذي  الجدل،  يف  متشدداً  اتخذ رشيد رضا موقفاً 

إضعاف  إىل  يؤّدي  أن  شأنه  من  أّي يشء  يرفض  أن  إال  اإلسالمية«،  »الجامعة  أنصار  من  بوصفه 

30 -Nussayr, Arabic Books Published in.. Egypt between 1926 & 1940,  26.

31 - يوسف إليان رسكيس، معجم املطبوعات العربية واملعّربة، -974 975.

Nussayr, ArabicBooks.(sic) انظر:. 141/2- 32

وقد طبع مصطفى الحلبي (تفسري الكشاف) يف أربعة أجزاء يف القاهرة عام 1966م.

33 -ولكن قد يختلف األمر، لو أّن أحدنا بحث عن ِسرَي للسيد املسيح بداًل من البحث عن تفاسري للكتاب املقدس، وأخذ القرن الثامن عرش 

أو التاسع عرش بدالً من القرنني الثاين عرش والخامس عرش.

34 -مصطفى كمل أتاتورك (1881ـ 1938م)، وصل إىل السلطة عام 1922.

35 - N. Berkes,The Development of Secularism in Turkey, 487-489.                                     
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الوحدة اإلسالمية، مثل إلغاء الخالفة، أو ترجمة القرآن من لغته العربية األصلية إىل واحدة من 

اللغات، التي يتكلم بها املسلمون، وهي لغات ال تؤّدي، يف نظره، إال إىل متزيق شمل املسلمني. 

وبحسب رشيد رضا، إّن اللغة العربية هي اللغة الحقيقية الوحيدة يف العامل اإلسالمي، وقد تبّنى 

لها داخل تركيا نفسها،  العربية لغًة رسمية  اللغة  الرتكية اعتمد  الحكومة  بأّن عىل  القائل  الرأي 

لتثبت أّن األتراك قد بقوا يف إطار اإلسالم36. 

بعد أن خفتت حدة حّمى الجدل السيايس، الذي رافق هذه القضية، وصل النقاش حولها إىل 

املرحوم  الرؤية  اليوم. وقد عرّب عن هذه  الرؤية املرصية  التي متثّل  النهاية  نهاية منطقية، وهي 

الشيخ محمود شلتوت (ت1963م)37، شيخ الجامع األزهر؛ حيث يرى هذا الشيخ أّن ترجمة القرآن 

رضب من رضوب تفسريه، وعليه، فإنّه ال ميكن أن يوجد أّي مانع منها إذا نظرنا إليها عىل أنّها 

تفسري ليس أكرث. وعليه، فإّن القرآن، يف نسخته املرتجمة، ال يصلح أن يكون مصدراً رشعياً الستنباط 

األحكام الرشعية منه، كم هو شأن القرآن الكريم بلغته األصلية38.

وإذا علمنا أن مجموعًة من املواعظ والخطب املسيحية -عىل الرغم من أّن بعضها قد يكون 

شديد اإلحكام والتأثري- التي يستخدمها الوعاظ، والتي تعتمد عىل استثمر ذيك لكّل طاقات التعبري 

املستخدمة يف ترجمة الكتاب املقدس، متناقضٌة إىل حدٍّ ما مع معاين الكتاب املقدس املدّون بلغته 

األصلية، فإنّنا ال ميكن إال أن نُبدي إعجابنا بالحكمة الثاوية خلف املوقف الذي أخذه املسلمون 

إزاء قضية ترجمة القرآن الكريم. 

وهنا، نحّب أن نشري إىل أّن الشيخ شلتوت قد أجاز، ألسباب تقويّة، أن يستخدم املسلم، الذي ال 

يحسن العربية، القرآَن املرتجم يف صلواته الخمس املفروضة يومياً.

36 -محمد رشيد رضا، ترجمة القرآن وما فيها من مفاسد ومنافاة اإلسالم، القاهرة، 1925ـ 1926م. وانظر، أيضاً، محمد املحياوي،ترجمة 

القرآن الكريم: عرض لسياسة وفتنة الدين، القاهرة، 1936ـ1937م.

37 - [محمود شلتوت (1893_ 1963م): من أعالم التفسري  والفقه واإلصالح  الديني يف مرص والعامل اإلسالمي يف العرص الحديث، كان عضواً 

يف هيئة كبار العلمء، وعضواً يف مجمع اللغة العربية يف القاهرة، ثم أصبح شيخاً لألزهر إىل وفاته. من مؤلفاته: تفسري األجزاء العرشة 

األوىل من القرآن الكريم، اإلسالم عقيدة ورشيعة، القرآن واملرأة، القرآن والقتال. انظر: عمر رضا كحالة، معجم املؤلفني، مؤسسة الرسالة، 

دمشق، ط1، 1993م، 3/812_813] املرتجم

38 - محمود شلتوت، اإلسالم عقيدة ورشيعة، 481.
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العربية الفصيحة املستعملة يف مرص يف العرص  اللغة  ما عن  القرآن الكريم شيئاً  تختلف لغة 

الحديث؛ حيث نجد بعض الرتاكيب النحوية، وبعض األدوات واألسمء واألفعال،مستعملة بشكل 

حرصّي تقريباً يف إحدى هاتني اللغتني دون اللغة األخرى. وقد أّدى هذا االختالف بني اللغة العربية 

القرآن  املستعملة يف  امليالدي  السابع  القرن  العربية يف  اللغة  الحديث، وبني  العرص  الفصحى يف 

الكريم، إىل ظهور تفاسري سعت إلعادة صياغة لغة القرآن باللغة العربية الحديثة. وهكذا،ميكن 

النظر إىل هذه التفاسري عىل أنّها أشبه ما تكون بالرتجمة له إىل اللغة العربية املعارصة. 

أهّم وأكرب هذه التفاسري كتاب (املنتخب يف تفسري القرآن)، الذي أصدرته لجنة حكومية مرصية 

هي املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية. وقد ظهرت أقسام من هذا التفسري يف مالحق مجلة (منرب 

اإلسالم)، التي يصدرها هذا املجلس.

وعىل سبيل املثال، إّن معنى كلمة (الدين) يف اآلية الرابعة من سورة الفاتحة  (مالك يوم الدين)، 

القرآن،  لغة  يف  يختلف  الحساب«،  يوم  والسلطة  القوة  »صاحب  بــــــ   (Bell) بل  ترجمها  التي 

عن معناه املستعمل اليوم يف اللغة العربية املعارصة. فإذا أُطلقت هذه الكلمة يف الكتابة العربية 

املعارصة، فإنّها تعني »الدين«، أو »اإلميان«، يف حني أنّها تعني يف القرآن الكريم »الدين«، أو »الطاعة« 

أو »الحساب«. ولهذا، عندما فرّس كتاب (املنتخب) هذه اآلية، قام بإعادة صياغتها عىل الشكل اآليت: 

»ملك يوم الجزاء والحساب«؛ ألن كلمتي الجزاء والحساب مفهومتان متاماً يف اللغة العربية املعارصة.

وإذا عدنا إىل مقدمة تفسري (املنتخب)، فإننا نجد املرشفني عىل إعداده يخربون القرّاء بأنّهم: 

كتبوا هذا التفسري »من أجل جعل (نص القرآن الكريم) مالمئاً للرتجمة إىل لغة أجنبية«. وعليه، 

العربية  اللغة  إىل  الكريم  للقرآن  ترجمًة  (املنتخب)  تفسري  نعّد  أن  من  مينعنا  نرىمنعاً  ال  فإنّنا 

الفصيحة املستخدمة يف العرص الحديث.

وقد أّدى وجود نوع من االختالف بني لغة القرآن واللغة العربية الفصحى يف العرص الحديث 

إىل بروز نوع آخر من التفاسري القرآنية، وهو التفسري املدريس املوّجه إىل تالمذة املدارس الثانوية. 

أكرث كتب هذا النوع طباعة وتوزيعاً تفسرٌي مؤلّف من ثالثني جزءاً صغرياً، كتبه ثالثة رجال: محمود 

محمد حمزة، أستاذ سابق يف دار العلوم، ومفتش سابق يف التعليم الثانوي والفني، وحسن علوان، 

املراقب يف وزارة املعارف، ومحمد أحمد برانق، املفتش العام يف التعليم االبتدايئ39. 

39 -نرشت هذا التفسري داُر املعارف يف القاهرة . 
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التفسري بسيطة؛ حيث يضع املؤلفون، بعد إيراد نّص قرآيّن قد يصل إىل  طريقة تصنيف هذا 

صفحة كاملة تقريباً، قامئًة تضّم رشحاً بلغة عربية حديثة بسيطة للكلمت القرآنية الواردة يف النص 

املدروس، والتي يتوقعون أّن فهمها يثري بعض الصعوبة بالنسبة إىل تالمذة املدارس الثانوية، ومن 

ثمَّ يعقدون فقرة تحمل عنوان»مجمل املعنى«، يقومون، من خاللها، بإعادة صياغة للمعاين العامة 

للنص، ميكن أن نعّدها من قبيل الرتجمة املعنوية ملجمل النص املدروس. وبسبب هذه الطريقة 

البسيطة، من املمكن أن يكون هذا »التفسري« نافعاً ومفيداً جداً للطالب الغربيني، الذين ميتلكون 

قاعدة معرفية ال بأس فيها يف اللغة العربية الفصحى، ويرغبون يف البدء بدراسة القرآن الكريم.

مل يحاول جميع املفرسين املرصيني، الذين بدؤوا عملهم التفسريي بعد 1900م، تصنيَف تفاسري 

كاملة. وهذا أمر يثري االستغراب؛ ألّن جميع التفاسري الكالسيكية، التي كانت ال تزال يف أيدي الناس 

يف ذلك الوقت، تفاسري كاملة، تفرّس القرآن كلمة كلمة من أّول سورة إىل آخر سورة. ويُسّمى هذا 

النوع من التفاسري الكاملة، التي تراعي الرتتيب القرآين يف تفسريها التفسرَي »املسلسل«.

القرن العرشين »املسلسلة«.  ويف الوقت الحايل، يوجد لدينا نحو عرشين تفسرياً من تفاسري 

وأسامء هذه التفاسري، بحسب ما وصل إليه علمي، عىل النحو اآليت:  

عبد الجليل عيىس، املصحف امليرس، (1961م)40.• 

عبد الكريم الخطيب، التفسري القرآين للقرآن، (1967_1969م).• 

أحمد مصطفى املراغي، تفسري املراغي، (1945م).• 

حافظ عيىس عمر، التفسري الحديث، (1959م).• 

ابن الخطيب، عودة التفسري، (1934م).• 

املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، املنتخب، (1961م).• 

القرآن •  برانق)، تفسري  (باالشرتاك مع حسن علوان، ومحمد أحمد  محمود محمد حمزة، 

الكريم، (1952م).

محمد عبد املنعم الجمل، التفسري الفريد، (1952م).• 

محمد عبد املنعم خفاجي، تفسري القرآن، (1959م).• 

محمد أبو زيد الدمنهوري، الهداية والعرفان يف تفسري القرآن بالقرآن، (1930م).• 

محمد عل السايس، تفسري آيات األحكام، (1953م).• 

40 -التواريخ املوضوعة بني قوسني هي تواريخ مقّدمة الطبعة األوىل من هذه الكتب، أو التواريخ التقريبية للطبعة األوىل، علًم بأّن جميع 

هذه الكتب قد تّم نرشها يف القاهرة.
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، (1905م).•  محمد فريد وجدي، املصحف املفرسَّ

محمد عزة دروزة، التفسري الحديث، (1960م).• 

محمد محمود حجازي، التفسري الواضح، (1952م).• 

محمد رشيد رضا، تفسري املنار، (1901_1935م).• 

مصطفى السقا، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، (1967م).• 

سيد قطب، يف ظالل القرآن، (1950_1960م)41.• 

ما عدا هذه الكتب الكبرية، إننا نجد عدداً ال يُحىص من كتب التفسري األقّل حجمً، التي  تتناول 

بالتفسري الكامل سورة واحدة، أو مجموعة من السور. وميكن أن نعّد كتب التفسري، التي كتبتها 

الدكتورة عائشة عبد الرحمن، املعروفة ببنت الشاطئ، أكرث هذه الكتب أهمية.

ونجد، إىل جانب كتب التفسري املطولة، التي تتناول القرآن بكامله بصورة مسلسلة، مجموعًة 

والطالق،  الصيام،  قبيل:  معيّنة، من  قرآنية  تعالج موضوعات  التي  »املوضوعية«؛  التفاسري  من 

الذين يعملون يف ميدان  العلمء،  ما يذهب  القيادة. وغالباً  أو تعالج موضوعات مثل  واملرأة، 

القرآن« مل يتّم إال بعد وفاة  القائلة: إّن »جمع  التشديد عىل الحقيقة  التفسري املوضوعي، إىل 

أدلّة »توقيفية«  أبداً؛  أو ال يوجد  قليالً،  إال  السالم؛ ولذلك، ال يوجد، يف نظرهم،  الرسول عليه 

تتعلق برتتيب آياته وسوره الحايل. ويقولون إنّه بسبب األزمنة والعادات الثقافية التي تغرّيت، 

فإنّه ال يوجد أّي يشء مينع، يف الوقت الحارض، من إعادة ترتيب القرآن الكريم وفق موضوعاته، 

ومن ثَمَّ إنجاز (املصحف املبّوب)، وهو املرشوع الذي تبناه ودعا إليه أمني الخويل (ت1967م) 

يف كتابه (مناهج تجديد)42. 

41 -[ أغفل املؤلف ذكر تفسري كبري ومهّم ظهر يف تلك املرحلة هو تفسري الشيخ طنطاوي جوهري (ت1940م) (الجواهر يف تفسري القرآن 

الكريم املشتمل عىل عجائب بدائع املكونات وغرائب اآليات الباهرات)،  الذي نرشت مطبعة مصطفى البايب الحلبي طبعته الثانية يف 

القاهرة، سنة 1350هـ/1932م، وهو تفسري كامل للقرآن الكريم يقع يف ثالثة عرش مجلداً] املرتجم.

42  أحمد الرشبايص، قصة التفسري، 163.  أمني الخويل، مناهج تجديد يف النحو والبالغة والتفسري، 304ـ 307. ويف النجف (العراق) قام 

محمد باقر املوحد األبطحي بإعداد ونرش مصحف مبّوب عام 1969م، وذهب إىل أّن القرآن نفسه أعطى املرشوعية الدينية لرتتيب القرآن 

بشكل منهجّي، وذلك عندما قام بذكر قصة يوسف مرتبة بصورة منهجية يف سورة يوسف. (انظر، املدخل إىل التفسري املوضوعي، النجف، 

1969م، ص 8). وانظر، أيضاً، محمد محمود حجازي، الوحدة املوضوعية يف القرآن الكريم، (رسالة جامعية)، القاهرة،1970م. وانظر ما 

كان يقوله محمد عبده يف تفسريه: »أول القرآن يف هذا الرتتيب..« (عبده، تفسري الفاتحة، 17).
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التفاسري  بني  يفصل  ودقيقاً  فاصالً  حداً  نضع  أن  الرضوري،  غري  املستحيل،ومن  من  إنه 

»املوضوعية« للقرآن وبني الكتب التي تتناول القرآن، أو الكتب التي تتناول اإلسالم. ورمّبا تكون 

أّي محاولة للفصل بينها عالمة مؤكّدة عىل »الزيف يف العمل العلمي«. وكذلك األمر؛ ال ميكن وضع 

حدٍّ فاصل وقاطع بني التفاسري املوضوعية وبني التفاسري التقليدية الكاملة للقرآن الكريم. ولعّل 

أشهر كتاب ميثّل الصيغة الوسيطة بني هذه الصيغ والقوالب التفسريية هو كتاب (تفسري األجزاء 

العرشة األوىل)43 للشيخ محمود شلتوت،  الذي سبق أن أرشنا إليه.مل يتبع شلتوت يف تفسريه نّص 

القرآن كلمة كلمة، ولكّنه كتب بشكل موّسع حول املفاهيم املركزية يف السور التي فرّسها44. فعىل 

سبيل املثال، يف تفسريه لسورة البقرة، تحدث بشكل موّسع عن كلمة (الرب) التي تعني -حسب 

قاموس (lane)- »التقوى، املعروف، طاعة الله ...«. ولقد تكّررت هذه الكلمة يف هذه السورة 

أكرث من خمس مرات45. منها،عىل سبيل املثال، اآلية رقم177:(لَّيَْس الرِْبَّ أَن تَُولُّواْ ُوُجوَهُكْم ِقبََل 

ِبيِّنَي َوآىَت الَْمَل  الَْمرْشِِق َوالَْمْغرِِب َولَـِكنَّ الرِْبَّ َمْن آَمَن ِباللِّه َوالْيَْوِم اآلِخِر َوالَْمآلئَِكِة َوالِْكتَاِب َوالنَّ

الَة َوآىَت  آئِلِنَي َويِف الرِّقَاِب َوأَقَاَم الصَّ ِبيِل َوالسَّ َعىَل ُحبِِّه َذِوي الُْقْرَب َوالْيَتَاَمى َوالَْمَساكنَِي َوابَْن السَّ

اء َوِحنَي الْبَأِْس أُولَـِئَك الَِّذيَن  َّ اِبِريَن يِف الْبَأَْساء والرضَّ َوالصَّ ِبَعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدواْ  كَاَة َوالُْموفُوَن  الزَّ

َصَدقُوا َوأُولَـِئَك ُهُم الُْمتَُّقوَن).

للباحثني، الذين يهيّئون أنفسهم للتخصص يف الفكر اإلسالمي  يُعدُّ كتاب شلتوت مصدراً مهمً 

للتفاسري القرآنية يف العرص الحديث. وقبل أن  املعارص، ولكن هذا الكتاب ال يُعّد مثاالً منوذجياً 

يظهر هذا التفسري عىل شكل كتاب، كان يخرج عىل شكل مقاالت منشورة عىل صفحات مجلة 

(رسالة اإلسالم)، وهي مجلة مخصصة لـ»التقريب بني املذاهب اإلسالمية«46.

ومن املفهوم، أن يُظِهر دارسو اإلسالم، ومتابعو شؤونه يف الغرب، اهتمماً أكرب بتفاسري القرآن 

فيه، بطريقة أو بأخرى، أكرث من اهتممهم  الكريم، التي أثارت الرأي العام، وتركت صدًى كبرياً 

بعرشات تفاسري القرآن األخرى التي مل ترتك األثر نفسه. ويف الوقت الذي نكاد ال نجد فيه تفسرياً 

الكتابية، التي ظهرت يف هولندا يف القرن العرشين، وصل إىل  التفاسري  للكتاب املقدس، من بني 

43 - قّسم العلمء  القرآن الكريم إىل ثالثني جزءاً لتسهيل تالوته، وألسباب عملية أخرى.  

44 - انظر، أحمد الرشبايص يف كتابه قصة التفسري، عن الشيخ محمود شلتوت، ص 165. 

45 - يف اآليات اآلتية: 44، 177، 189، 224. وانظر إرميا: 7/ 22ـ23.

46 - مجلة (رسالة اإلسالم)، مجلة ربع سنوية إسالمية، صاحبها محمد املدين، دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية، القاهرة، 1949م،ظهر فيها 

تفسري شلتوت ابتداء من املجلد األول. انظر مراجعة لتفسري شلتوت يف (مجلة األزهر)، 32 ، 112(حزيران، 1960م)، و31، 1013 (31، 1960).

حازم زكريا محي الدين

Page 19 of 22



الصفحات األوىل يف املجالت الهولندية، فإّن معظم التفاسري، التي ظهرت يف مرص يف القرن العرشين، 

االستثناءات  بعض  نجد يف مرص  فإننا  ذلك،  ومع  الصحافة.  رجال  باهتمم  األخرى  تحَظ هي  مل 

امللحوظة، مثل تفسري أيب زيد الدمنهوري [الهداية والعرفان يف تفسري القرآن بالقرآن] (1930م)47،  

وكتاب أحمد خلف الله [الفن القصيص يف القرآن] (1947م)48، وكتاب مصطفى محمود [محاولة 

لفهم عرصي للقرآن] (1970م)49، التي ظفرت باهتمٍم كبرٍي من الصحافة بسبب طبيعتها الجدالية. 

بالنسبة إىل املراقب الخارجي، من الصعوبة مبكان، إن مل يكن من املستحيل، أن مييز بني القضايا 

الكتب. وبطبيعة  أثارتها تلك  التي  الفكرية  الفوىض  التي نتجت عن  الدينية،  السياسية والقضايا 

مبارشة،  بطريقة غري  إليه  وأحالت  القرآن،  أخرىتناولت  كتٍب  ينطبق عىل  نفسه  األمر  إّن  الحال، 

اآلراء  بعض  بسبب  بها  املعرتف  الدينية  املرجعيات  قبل  من  االتهام  طائلة  تحت  ولكّنهاوقعت 

الجريئة الواردة فيها،لذلك فقد جلبت الكثري من املتاعب ملؤلفيها50. 

لقد كتب علمء الغرب الكثري عن األزمات واملشكالت، التي أثارتها هذه الكتب51. لكن ال بُدَّ 

.A, Jeffery, Der Islam, XX (1932), 301- 308:47 - انظر ما قاله آرثر جيفري عن أيب زيد وتفسريه يف

48 J. Jomier, " Quelques positions actuelles de l’exégèse coranique en Egypt  révélée par une polémique récente 

(1947-1951)", MIDEO I (1954), 39-72.                              

49 - مصطفى محمود، القرآن، محاولة لفهم عرصي للقرآن، القاهرة، 1970م. سبق ملصطفى محمود نرش كتابه هذا عىل شكل مقاالت عىل 

صفحات مجلة أسبوعية (صباح الخري) يف بداية عام 1970م. وقد كتبت الدكتورة بنت الشاطئ عدة مقاالت نقدية يف جريدة (األهرام) 

اليومية رّدت فيها عىل أفكار مصطفى محمود يف مقاالته تلك، وقد جمعت بنت الشاطئ مقاالتها يف كتاب مستقل حمل اسم (القرآن 

والتفسري العرصي)، القاهرة، 1970م. وقد عرّب عدٌد من علمء الدين البارزين عن رأيهم يف كتاب مصطفى محمود عىل صفحات مجلة 

جمعية الشبان املسلمني (مجلة الشبان املسلمني). انظر عىل سبيل املثال: 157 (-1-3 1970).

50 -عىل سبيل املثال، طه حسني (يف الشعر الجاهل) 1926م، أو عل عبد الرازق (اإلسالم وأصول الحكم)  1925م.

 .H. A. R. Gibb, Modern Trends in Islam, 54:انظر

51 -عىل الرغم من وجود عدٍد كبري من الدراسات، التي تناولت كتاب خلف الله (الفن القصيص)، إال أّن هذه الدراسات ،كم يبدو يل،مل 

تنتبه إىل أّن خلف الله قد استخدم يف كتابه منهجية تفسريية تُدعى املنهج الطيبولوجي (typology)، وهي املنهجية التي استخدمها علمء 

الدين املسيحيون، وطبقوها يف دراسة العهد القديم، وهي منهجية قامئة عىل دراسة األنواع، أو الرموز واإلرهاصات املوجودة يف الكتاب 

املقدس. [ أي دراسة األنواع والرموز والشخصيات املذكورة يف الكتاب املقدس عىل أنها مثاالت وتقريبات ألشياء أخرى، أو إرهاصات ألشياء 

وأشخاص ستحدث وتأيت يف املستقبل]. انطلقت هذه النظرية املدعوة بـ(التفسري الطيبولوجي)exegesis (typological) من مقطعني 

من رسالة بولس الرسول، أولهم: »لكن قد ملََك املوت من آدم إىل موىس، وذلك عىل الذين مل يُخطئوا عىل ِشبه تعّدي آدم الذي هو مثال 
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الشخص اآليت«. رسالة بولس الرسول إىل أهل رومية، اإلصحاح الخامس: 14. وثانيهم: »فإين لست أريد أيّها اإلخوة أن تجهلوا أن آباءكم 

جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميُعهم اعتمدوا ملوىس يف السحابة ويف البحر، وجميعهم أكلوا طعاماً واحداً روحياً، وجميعهم رشبوا رشاباً 

واحداً روحياً، ألنهم كانوا يرشبون من صخرة روحيٍة تابََعتُهم والصخرة كانت املسيح... وهذه األمور حدثت مثاالً لنا«. رسالة بولس الرسول 

األوىل إىل أهل كورنثُوس، اإلصحاح العارش: 6-1. إّن كلمة (الشخص)figure)) الواردة يف مقطع رسالة الرسول بولس إىل أهل رومية، وكلمة 

 ،(tupoi) الواردة يف نهاية مقطع رسالة الرسول بولس إىل أهل كورنثوس، كلتا الكلمتني عبارة عن ترجمة لالسم اليوناين (example)(مثال)

التي اشتُّق منها مصطلح التفسري الطيبولوجي(typological exegesis). يف هذين املقطعني، يقّدم الرسول بولس تفسرياً خاصاً جداً ملا جاء 

يف ِسفر الخروج اإلصحاح 13: 21: ( وكان الرب يَسرُي أمامهم نهاراً يف»عمود من غمم« ليهديهم الطريق [ يف الصحراء]). واإلصحاح 17: 

6: (فقال الرب ملوىس: »ها أنا قائٌم أمامك هناك عىل الصخرة، فترضُب الصخرة، فإنه يخرج منه ماٌء فيرشب الشعب (بنو إرسائيل)« ..). 

ومقاطع أخرى يف ِسفر الخروج، مثل: اإلصحاح 14: 22، واإلصحاح 16: 4. 

( J. Wilkinson, Interpretation and community, 95 ff:انظر)

إّن الالهوتيني الكاثوليك الرومان مثل:H. de Lubac))و(J. Daniélou)قد توّسعوا يف تأويالت الرسول بولس، وجعلوا منها نظاماً اعتربوه 

قابالً لالنطباق عىل جميع نصوص العهد القديم.

 .(H. H. Miskotte, Sensus Spiritualis, 123 – 137:انظر) 

غري أنه من خالل اختزال »العمود«، و »الصخرة« إىل »ظالل لألشياء التي ستأيت«، فإن املفرسِّ يذهب عكس قصد مؤلفي ومدوين نص 

هت إليه هذه النصوص يف املقام األول، ال يعتقدون  العهد القديم، وعكس قصد الذين قننوا هذه النصوص. وكذلك الجمهور، الذي ُوجِّ

بأّن هناك أشياء ستأيت. بالنسبة إليهم هذه النصوص والقصص املروية فيها تحمل قيمة يف حد ذاتها، وال تحمل أّي داللة أخرى. ومن جهة 

أخرى، عندما يتحدث القرآن عن األنبياء الذين جاؤوا قبل الرسول محمد، فإّن قصصهم، كم جاءت يف القرآن، تهدف، يف املقام األول، إىل 

 A.:اإلشارة بشكل دائم إىل محمد عليه السالم، وما سيحدث معه، وال تهدف إىل ذكر تواريخ األنبياء السابقني، إال يف أضيق الحدود. (راجع

Jeffery, the Koran as Scripture). فعىل سبيل املثال، عندما يخربنا القرآن كيف كان الناس »يجعلون أصابعهم يف آذانهم«، عندما كانوا 

يستمعون إىل رسول الله نوح يدعوهم إىل الله تعاىل، فإّن العرب، الذين استمعوا لقصة نوح كم وردت يف القرآن أّول مرة، سيفّكرون 

كيف استُخف مبحمد من ِقبَل قومه أهل مكة. سورة نوح: 5ـ7. وعندما يسمع هؤالء الناس الدعاء، الذي دعاه نوح عىل قومه، والذي ورد 

اراً}27{  يف السورة نفسها: )َوقَاَل نُوٌح رَّبِّ اَل تََذْر َعىَل اأْلَرِْض ِمَن الَْكاِفِريَن َديَّاراً}26{ إِنََّك إِن تََذرُْهْم يُِضلُّوا ِعبَاَدَك َواَل يَلُِدوا إاِلَّ فَاِجراً كَفَّ

رَبِّ اْغِفْر يِل َولَِوالَِديَّ َولَِمن َدَخَل بَيِْتَي ُمْؤِمناً َولِلُْمْؤِمِننَي َوالُْمْؤِمَناِت َواَل تَزِِد الظَّالِِمنَي إاِلَّ تَبَاراً}28{(، فإنهم سيدركون، دون شك، أّن والدّي 

محمد قد ماتا وثنيني قبل ظهور اإلسالم.

يشري خلف الله يف كتابه (الفن القصيص)، بشكل غري مبارش، إىل املنهج الطيبولوجي يف تأويل النص القرآين، عندما يكتب عىل سبيل املثال: 

»أما صور هود وشعيب مثالً، ومحاورتهم األقوام، فهي الصورة العامة التي تصلح لكّل رسول كم قلنا، وهي التي تصلح للنبي العريب عليه 

السالم« (278)، »وإنا لو حاولنا فهم ما يعرض لكل منهم (شخصيات الرجال يف القصص القرآين)، من انفعاالت نفسية، وتأثرات عاطفية، 

ال بّد لنا من فهم الظروف املحيطة بالنبي العريب، والعوامل املؤثرة يف الدعوة اإلسالمية؛ إذ هي التي تفصح لنا عن املواقف التي توضح 

لنا شخصية البطل وتجّل صورته« (280).
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من التذكري، أيضاً،بأنه حتى أثناء ذروة االضطراب والجدل حول هذه الكتب الجدالية واملثرية، كان 

الناس املزيد من طبعات تفسري الجاللني، الذي ظهر يف القرن الخامس عرش امليالدي،  ينرش بني 

ويباع ويُدرّس أكرث من كّل تلك الكتب ذات الطابع الجدايل التي أرشنا إليها سابقاً.

حافظت التفاسري املرصية الحديثة52، بصفة عامة، عىل الطابع الرتايث والتقليدي. وميكن لنا أن 

نربهن عىل ذلك ليس من خالل اإلشارة إىل االهتمم الكبري، الذي يُبديه الجمهور املرصي العريض 

بالتفاسري  »الكالسيكية« فحسب؛ بل منخالل اإلشارة، أيضاً، إىل املحتوى »الرتايث والتقليدي« للكثري 

من هذه التفاسري »الحديثة«.

 

وهكذا، فإّن الجّدة واألصالة يف هذه التفاسري تكاد تكون استثنائية، والقاعدة فيها هي اقتباس 

وتحديث محتوى كتب التفسري القدمية، وتفسري الزمخرشيبشكل خاص. ومن الصعوبة، غالباً، أن 

نفهم فقرًة ما يف التفاسري الحديثة إذا مل نقم، أوالً،بالبحث عن جذورها يف تفسري الزمخرشي أو 

الجاللني. 

وهكذا، إّن التفاسري املرصية الحديثة تبقى جزءاً ال يتجزأ من الرتاث العظيم للتفاسري الكالسيكية، 

كم تشري إىل ذلك بوضوح األعداد الوفرية ألجزاء بعضها، حيث إنّه ليس من السهولة أن ميأل أحٌد 

كتاباً من ثالثني جزءاً، كّل جزء منها يزيد عىل مئتي صفحة باألفكار األصيلة حول نصٍّ ُدرس ألكرث 

من ألف سنة. 

ولكّننا إذا أردنا أن نبحث عن التجديدات الحقيقية يف التفاسري املرصية الحديثة، فإنّنا سنجدها 

فقط يف مؤلفات محمد عبده (ت 1905م)، وأمني الخويل (ت1967م). 

52  إّن أهّم التفاسري الحديثة، التي ظهرت يف العامل العريب خارج مرص، ما يأيت: 1ـ عبد القادر املغريب (تفسري جزء تبارك) عام 1919م، يف 

سورية، اقتفى فيه مؤلفه أسلوب ومنهج محمد عبده يف تفسريه لجزء عّم. 2ـ محمد عزة دروزة (التفسري الحديث، ترتيب السور حسب 

النزول)، فلسطني. 3ـ محمد الطاهر بن عاشور (تفسري التحرير والتنوير)، تونس. 

[رمبا كان األدق أن يقول املؤلف: إّن أهم علمء التفسري، الذي ظهروا يف العامل العريب خارج مرص، بدالً من كالمه أهّم التفاسري التي ظهرت 

خارج مرص، ألّن تفسري جزء تبارك للشيخ عبد القادر املغريب (ت1956م)، والتفسري الحديث لألستاذ محمد عزة دروزة  (ت1984م)، قد 

طُبعا أساساً يف مرص. وتجدر اإلشارة إىل أّن املؤلف قد نيس اإلشارة إىل عامل سوري كبري كانت له ريادة يف علم التفسري يف بالد الشام يف 

العرص الحديث، هو جمل الدين القاسمي (ت 1914م) صاحب تفسري (محاسن التأويل)، الذي طبع تفسريه، أيضاً، يف مرص بعناية محمد 

فؤاد عبد الباقي] املرتجم.   
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