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م النا ١١تقد

 تقديم الناشر
بسم اهلل الرحمن الرحيم

األميـن،  محّمـد  رسـوله  علـى  والسـالم  والصـالة  العאلميـن،  رب  هلل  الحمـد 
المصطفيـن. عبـאدہ  وعلـى 

وبعد فقد نُِشر هذا الכتאب الذي بين أيديכم ضمن ”مشروع العصور المتأخرة 
من الحضאرة اإلسالمية“ الذي بدأہ مرכز البحوث اإلسالمية (ISAM) التאبع لوقف 
الديאنة الترכية TDV سنة ٢٠١٢م؛ للכشف عن عصر المتأخرين في تراث الحضאرة 
العلمّيـة  بأبعـאدہ  الميالدييـن)  الهجرييـن/١٣-١٩   ٧-١٣ القرنيـن  (بيـن  اإلسـالمية 
والفכريّة. ويحتوي الכتאب على حאشيٍة على شرح التفتازاني (ت. ٧٩٢ه/١٣٩٠م) 
اف ألَّفَهא العאلم الموسوعي  لتفسير الزمخشري (ت. ٥٣٨ه/١١٤٤م) الُمسّمى الكشّ
علي القوشجي (ت. ٨٧٩ه/١٤٧٤م) الذي نشأ في سمرقند خالل العصر التيموري، 
والمعـروف بאألخـّص بأعمאلـه فـي مجـאل العلـوم الطبيعيـة: כאلريאضيـאت والفلـכ 

التي قאم بهא في إستאنبول بعد أن جאء إليهא بدعوٍة من السلطאن محمد الفאتح. 

إّن شـرح الكشاف الـذي ألّفـه التفتאزانـّي فـي آخـر عمـرہ هـو واحـد مـن أهـّم 
المؤلّفـאت ضمـن تـراث الشـروح والحواشـي الُمؤلَّفـة علـى الכتـאب. כمـא أّن شـرح 
بغـرض  ذلـכ  بعـد  ألّفـه  الـذي  ٨١٦ه/١٤١٣م)  (ت.  الجرجאنـي  الشـريف  السـيد 
نقـد شـرح التفتאزانـي سـאهم بتسـريع تـراث الشـروح والحواشـي علـى الكشاف. 
وبينمـא بقيـت الכثيـر مـن الشـروح الالحقـة تحـت تأثيـر هذين الشـرحين، فقـد أُلِّفت 
الغאلبيـة الُعظمـى مـن الحواشـي عليهمـא. أيّـد بعـض شـאرحي الحواشـي التفتאزانـي 
وأيـد بعضهـم اآلخـر الجرجאنـي، فـي حيـن تبنّـى بعضهـم اآلخـر دور الحכـم بيـن 
الشـאرحين. إّن כتـאب علـي القوشـجي الُمسـّمى حاشية علي القوشجي على شرح 
شـرح  علـى  الحواشـي  مؤلفـאت  نمـאذج  أولـى  مـن  واحـد  هـو  للتفتازاني  الكشاف 
التفتאزانـي. وَضـَع علـي القوشـجي حאشـيته علـى شـرح التفتאزانـي مـن المقدمـة إلـى 

اآليـة الثאنيـة مـن سـورة البقـرة، محـאواًل اإلجאبـة علـى انتقـאدات الجرجאنـي.

١١



ة ع القوش حاش ١٢

إّن من أهداف مشـروع العصور المتأخرة من الحضאرة اإلسـالمية أيًضא تنאُول 
مؤلّفאت الشـروح والحواشـي والتعليقאت المختلفة الخصאئص والتي شـّכلت تراًثא 
ضمـن تאريـخ العلـوم اإلسـالمية، والتـي أُلِّفـت علـى بعـض الُכتـب بشـכٍل مرتبـٍط 
بقـراءات مختلفـٍة؛ ألغـراٍض مـن قبيـل شـرح تلـכ الُכتـب ونقدهـא، والتوسـع فـي 
المسـאئل التـي تنאولتهـא، والسـعي بאلتאلـي مـن خـالل النصـوص إلـى تتّبـع المسـאر 

العلمـي لتقديـم صـورة متכאملـة. 

إنَّ כتאب الكشاف للزمخشري واحٌد من الُכتب التي أثّرت بُعمٍق في مؤلّفאت 
اف مـא يربـو علـى ٣٠٠  التفسـير التـي تلتهـא، خאّصـة فيمـא يتعّلـق بعلـوم اللغـة. وللكشّ
أُفـُرودة/  (ISAM) اإلسـالمية  البحـوث  مرכـز  نشـر  أن  سـبق  وقـد  وحאشـية.  شـرح 

مونوغرافيـא لطـه بويאلـق حـول هـذا الّرصيـد بعنـوان تراث الكشاف (٢٠١٩). وبهـذہ 
المنאسـبة نريد أن نُعلن بأنّنא قطعنא مسـאفًة في األعمאل التحضيرية لنشـر أّول حאشـية 
اف، ونعلـن أنّـא راغبـون فـي  تאمـة ألّفهـא الجאربـردي (ت. ٧٤٦ه/١٣٤٦م) علـى الكشّ

تقديـم هـذا العمـل قريبـא إلـى الوسـط العلمـي.

لقـد خـرج الכتـאب الـذي بيـن أيديכـم بعـد مراجعـة إبـرازة المتـن الُملحقـة 
مت للحصول على درجة (األسـتאذ المشـאرك) وطُبعت بنُسـخ محدودة  بدراسـٍة ُقّدِ
سـنة ٢٠١٤ وإعداِد المتن للنشـر بشـכل مسـتقّل. ارتأى مرכز البحوث اإلسـالمية 
(ISAM) أن مـن المنאسـب تطويـر قسـم الدراسـة الترכيـة، وإبـرازة المتـن مـن العمل 

المذכـور ونشـرهمא بشـכل مسـتقل. وכمـא هـو الحـאل فـي כتبنـא المنشـورة األخرى، 
سـאهم العديـد مـن األفאضـل -شـאכرين لفضلهـم- فـي إعـداد هـذا الכتـאب للنشـر. 
ونخـّص بאلذכـر األسـتאذ الدכتـور َمحَمـد ِجيَجـכ، وعضـو هيئـة التحقيـق والتحريـر 
بمرכـز البحـوث اإلسـالمية (ISAM) الدכتـور أُوْرَخـאْن أَْنَچَقـאْر الـذي أشـرف علـى 
عمليـة نشـر الכتـאب، ومنـذر شـيخ حسـن الـذي حـرر اإلمـالء العربـي، وعلـي حيدر 

أُولُوُصـوْي الـذي قـאم بتصميـم الכتـאب.

راجين أن يכون هذا العمل إسهאًمא في إحيאء ميراث العلم والتراث اإلسالمي.

األستאذ المشאرك محمد ُسَعאْد َمْرْت أُوْغُلو
(ISAM) رئيس هيئة التحرير في إسאم



م المحقق ١٣تقد

 تقديم المحقق

ال يمכـن وصـف الدراسـאت التـي تُכتـب فـي مضمـאر التفسـير فـي العصـر 
دراسـة  إذ  التאريـخ؛  عبـر  التفسـير  تـراث  لجميـع  صـورة  تعِכـس  بأنهـא  الراهـن 
التجربـة العثمאنيـة للتفسـير الممتـدة عبـر القـرون السـتة األخيـرة مـن تـراٍث تراכـم 
خـالل أربعـة عشـر قرنـא تتضمـن مخאطـر כبيـرة؛ ألنـه مـن غيـر الممכـن القـول بـأن 
تـراث التفسـير - بـل وحتـى التאريـخ الثقאفـي لهـذہ الفتـرة الزمنيـة - قـد نـאل نصيبـه 
مـن البحـث والنظـر إلـى يومنـא هـذا، وسيتشـّعب األمـر أכثـر فأכثـر إذا مـא أضفنـא 
إلـى مـא ُذכـر الכتـَب التـي لـم تؤلـف فـي عهـد العثمאنييـن إال أنهـא أثرت فـي تراثهم 
العثمאنيـة.  الכتـب  لتلـכ  نموذجـא  يُعتبـر  כتـאب  علـى  دراسـتنא  تقـوم  التفسـيري، 
إّن أحـَد أهـّم األسـبאب التـي دفعتنـא إلـى כتאبـة دراسـتنא هـذہ حـول عאِلـٍم وכتـאٍب 
معّينْيـن بـدال مـن حصـر الدراسـة فـي فتـرة زمنّيـة؛ هـو الفـراغ الـذي نجـدہ فـي هـذا 
المجـאل، وبسـبب علمنـא بهـذا الفـراغ فقـد حאولنـא اسـتخدام أسـلوب حـِذٍر قـدَر 
اإلمכאن. تقوم دراسـتنא على حاشية علي القوشجي على شرح الكشاف للتفتازاني 
الـذي عـאش فـي القـرن التאسـع الهجـري / الخאمـس عشـر الميـالدي، وهـو عאلـم 
متفنـٌن فـي علـوم شـتى، כمـא اشـتهر بمشـאرכته فـي علـوم عديـدة، إال أننـא نجهـل 

الجאنـب التفسـيري لـه.

يشـير الشـرح - الـذي يعتبـر نوعـא مـن أنـواع التأليـف - إلى تـراث تאريخي يعود 
إلـى مـא قبـل اإلسـالم، يعتبـر الشـرح نوعـא مـن أنـواع التأليـف الـذي نشـאهدہ فـي 
ِحيـאض الثقאفـאت المختلفـة، وقـد رأينـא نمـאذج منـه تحـت اسـم الحאشـية أو التعليـق 
فـي التـراث اإلسـالمي أيضـא، إال أّن ظهـور االرتبـאط بيـن التفسـير والشـرح يعـود 
إلـى فتـرة زمنيـة متأخـرة إذا مـא قאيسـنאہ بعلـوم الحديـث والـכالم والفقـه وغيرهـא من 

العلـوم اإلسـالمية األسאسـية.

١٣
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وممـא تهـدف إليـه دراسـتنא أيضـא التعريـف بهـذا المجـאل مـن خـالل نمـوذج 
معّيـن يعيـن البאحثيـن الراغبيـن فـي البحـث العلمـي فـي مجـאل الشـرح والحאشـية.

أود أن أشـכر عـدًدا مـن األسـאتذة األفאضـل الذيـن لـم تכتمـل هـذہ الدراسـة 
المتواضعة إال من خالل جهودهم، فبدايًة أشכر أستאذي األستאذ الدכتور يعقوب 
القديـر  وأسـتאذي  الدراسـة،  مراحـل  כאفـة  فـي  المسـאعدة  لـي  م  قـدَّ الـذي  ِجيَجـכ 
األسـتאذ الدכتـور معمـر أَْربـאش الـذي כאنـت لـه جهـود כبيـرة فـي الدراسـة، وأشـכر 
زميلـيَّ األسـتאذ شـمس الديـن أُُغوْزخـאن يאْغُمـور، والدכتـور سـيف اهلل أََفـْه؛ כمـא 
مא جهودا في ضبط  أشـכر المعيد َتْيمور آْشـَقאن واألسـتאذ مאلכ درويش اللذين قدَّ
المتـن العربـي. وأتقـدم بجزيـل الشـכر إلـى إدارة إسـאم (ISAM) الذيـن بذلـوا جهـًدا 
כبيـًرا فـي إخـراج الכتـאب فـي صورتـه الراهنـة، כمـא أشـכر عאئلتـي علـى صبرهـم 
وتنאزلهـم عـن حقوقهـم العאئليـة، ومـא כאن مـن حسـٍن فـي هـذا العمـل فمنهـم، ومـא 

כאن مـن نقـص فمنـي، ومـن اهلل التوفيـق.

َمحَمد ِجيَجכ
إزميت ٢٠٢١




