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 التصنيف المعاصر في التفسير الموضوعي

 -مآزق ومشكالت-

 إعداد: د/ عبد الرحمن معاشي

 كلية أصول الدين–مشاركة في ندوة التفسير الموضوعي 

 قسنطينة-جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية 

 

 مقدمة ـــــ

 بعهم إىل يوم الدين وبعد:نيب بعده وآله وصحبه ومن ت احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال

ل، إذ هو كالم اهلل الذي ال يأتيه الباطل من بني فإن أجلَّ علم صرفت فيه اهلمم، علم الكتاب املنزَّ 
يديه وال من خلفه تنزيل من حكيـم محيد فيه اهلدى والشفاء، والرمحة والبـيان، واملوعظة احلسنة والتبيان، ومن 

العناية بتفسريه، وبيانه ودراسته، والـنهل من معينه العذب النمري، وألجل هنا اجتمعت كلمة علماء األمة على 
عت طرائقهم فـي عـرض علومه، واختلفت مشاريعهم يف إيضاح مكنوناته، وكان انكباهبم على دراسته، تنوَّ 

  ى لعلم التفسري مـن ذلك كله، وهلم يف تناول هذا العلم والكتابة فيه أربعة أساليب:القدح املعلَّ 

يتوىل فيه املفسرون بيان معىن األلفاظ يف اآلية، وبالغة الرتكيب والنظم،  أوالً: التفسري التحليلي:
وأسباب النزول، واختالف املفسرين يف اآلية، ويذكر حكم اآلية وأحكامها، وقد يزيد بتفصيل أقوال العلماء يف 

ـات واملـنـاســبـات بني الـســور ونـحــو ذلك. وهذا مسألة فقهية أو حنوية أو بالغية، ويهتم بذكر الروابط بني اآلي
اللون من التفسري هو أسبق أنواع التفسري وعليه تعتمد بقيتها، ويتفاوت فيه املـفـسـرون إطنابًا وإجيازاً، ويتباينون 
فيه من حيث املنهج، فمنهم من يهتم بالفقهيات، ومنهـم من يهتم بالبالغيات، ومنهم من يطنب يف القصص 
وأخبار التاريخ، ومنهم من يستطرد فـي سرد أقوال السلف، ومنهم من يعتين باآليات الكـونـيـة أو الصور الفنية 
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أو املقاطع الوعـظـيـة أو بيان األدلة العقدية. وبذلك يكون هذا اللون من التفسري هو الغالب على تواليف 
  العلماء وأكثر كتب التفسري على هذا النمط.

وهو بيان اآليات القرآنـيــة بالتعرض ملعانيها إمجااًل مع بيان غريب األلفاظ  سري اإلمجايل:ثانياً: التف
والـربــط بني املعاين يف اآليات متوخيًا فـي عرضها وضعها يف إطار من العبارات اليت يصوغها مـن لفظه ليسهل 

  قصة أو حديث وحنو ذلك. فهمها وتتضح مقاصدها، وقد يضيف ما تدعو الضرورة إليه من سبب نزول أو

وهو الذي يستخدمه من يتحدث باإلذاعة  وهذا اللون أشبه ما يكون بالرتمجة املعنوية للقرآن الكرمي،
 .والتلفاز لصالحيته لعامة الناس

وهـــو بـيــــان اآليات القرآنية باستعراض ما كتبه املفسرون يف اآلية أو جمموعة  ثالثاً: التفسري املقارن:
املرتابطة، واملوازنة بني آرائهم ، وعرض استدالالهتم ، والكّر على القول املرجوح بالنقض وبيان وجهه ،  اآليات

  وتوجيه أدلته ، وبيان الراجح وحشد األدلة وغري ذلك.

وهذا اللون من التفسري هو جمال حبثنا، ومدار حديثنا، وألجله كتبت هذه  رابعاً: التفسري املوضوعي:
 .اخلالصة

أن كان التفسري الرتتييب املنهج املتداول بني املفسرين ظهر التفسري املوضوعي، الذي شكل قفزة بعد 
نوعية يف جمال التفسري، حبيث شغل اهتمام املفسرين، الذين رأوا فيه املنهج األرقى والطريقة املثلى يف اإلحاطة 

احلديث عن هذا لذا وجدنا من الضرورة  ؛باملراد القرآين، وخطوة إىل اإلمام بالنسبة إىل التفسري التجزيئي
 املنهج.

وبلحاظ كون التفسري املوضوعي منهجًا فتيًا وحديثاً، حيث إن العمل به ال زال يف مراحله األوىل ـ 
فإن ما ميكن أن يعرتضه من صلى اهلل عليه وسلم والقرون األوىل، جع إىل عهد النيب رغم أن جذوره قدمية تر 

إىل أن كل اجلهود املبذولة حىت اآلن هي جهود للمؤسِّسني واملكوِّنني األوائل له، مشاكل طبيعٌي؛ بالنظر 
وبالتايل فإن ما سنحدِّده من آفات وسلبيات ليست كل شيء؛ ألهنا نتاج استقراء غري تام، ولرمبا مع مرور 

 .شتباهاتالوقت، وبروز العديد من التفاسري القائمة على هذا املنهج، يظهر املزيد من اآلفات واال
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 وعليه فإن اإلشكالية اليت يدرسها هذا البحث تتمثل يف اآليت:

 هل التصنيف يف التفسري املوضوعي يعاين من مشكالت ومآزق؟

 إذا كان اجلواب كذلك، فما هي أهم هذه اإلشكاالت؟ وكيف السبيل إىل دفعها أو احلدِّ منها؟

 طة اآلتية:للجواب عن هذه اإلشكالية التأمت عناصر البحث يف اخل

 مقدمة: 

  التفسري املوضوعي تعريف أوال:

 مراحل التفسري املوضوعي ونشأته ثانيا:

 وسبل حلها أو احلد منها مشكالت التصنيف يف التفسري املوضوعي ثالثا:

 خاتمة:
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 التفسير الموضوعي  تعريفأوال: 

ء مث نعرف نعرف اجلزأين ابتدا( من جزأين ركبا تركيبًا وصفيًا فيتألف مصطلح )التفسري املوضوعي
 املصطلح املركب منهما.

 تعريف التفسير: -1

 .1من الفسر وهو كشف البيان ، قال الراغب : "هو إظهار املعىن املعقول" التفسير لغًة: -أ

"علم يُبحث فيه عن أحوال القرآن اجمليد، من حيث داللته على مراد اهلل تعاىل،  اصطالحاً: -ب
 .2ية"بقدر الطاقة البشر 

 :الموضوعتعريف  -2

مــن الـوضـع؛ وهو جعل الشيء يف مكان ما، سواء أكان ذلك مبعىن احلط  لغًة: الموضوع -أ
واخلفض، أو مبعىن اإللقاء والتثبيت يف املكان، تقول العرب: ناقة واضعة: إذا رعت احلمض حول املاء ومل 

 .3تربح

فسر يرتبط مبعىن معني ال يتجاوزه إىل غريه حىت وهذا املعىن ملحوظ يف التفسري املوضوعي، ألن امل
  يفرغ من تفسري املوضوع الذي أراده.

املراد باملوضوع يف عرف العلماِء معروف، وهو إما أن يطلق على مسألة  :اصطالحا والموضوع-ب
 . واحدة وإما على أكثر من مسألة

                                                           

صفوان عدنان الداودي، دار  :هـ(، ت205األصفهاىن )املتوىف: املفردات يف غريب القرآن، أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب  1 
 .636هـ، ص1115، 1دمشق بريوت، ط -القلم، الدار الشامية 

، و التفسري والتأويل يف القرآن، صالح 13/ 1هـ(، مكتبة وهبة، القاهرة، 1331التفسري واملفسرون، حممد السيد حسني الذهيب )املتوىف:  2 
 .52م، ص1336 -هـ1116، 1األردن، ط–دار النفائس عبد الفتاح اخلالدي، 

حممد نعيم العرقُسوسي،  بإشراف:مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة،  ، ت:هـ(112القاموس احمليط، جمد الدين الفريوزآبادى )املتوىف:  3 
 .221م، ص5002 -هـ 1156، 1لبنان، ط –مؤسسة الرسالة للطباعة، بريوت 
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من خالل سورة، وإما  املراد باملوضوعي يف اصطالح أصحاب التفسري املوضوعي إما موضوعو 
 القرآن". األخالق من خالل"، أو "األخالق من خالل سورة احلجرات"موضوع من خالل القرآن، مثاًل: 

 تعريف التفسير الموضوعي:  -3

 ، منها:أما تعريف )التفسري املوضوعي ( علماً على فن معني، فقد عرِّف عدة تعريفات

جل موضوعا واحدا وهدفا واحدا، بالدراسة والتفصيل، بعد ضم هو إفراد اآليات القرآنية اليت تعاقوهلم: 
دراسة متكاملة مع مراعاة املتقدم واملتأخر منها،  -بعضها إىل بعض، مهما تنوعت ألفاظها، وتعددت مواطنها 

 .1واالستعانة بأسباب النزول، والسنة النبوية، وأقوال السلف الصاحل املتعلقة باملوضوع
ضوعي هو كشف املوقف النظري للقرآن الكرمي، سواء يف ما خيص موضوعًا من التفسري املو وقوهلم: 

 .2عهمواضيعه أو مقطعاً من مقاط

القرآنية من خالل سورة أو  : علم يتناول القضايا حسب املقاصدقوهلم وأخـصـــرهـا هو ولعل أمجعها
 أكثر.

 ثانيا: مراحل التفسير الموضوعي ونشأته:

 ي:مراحل التفسير الموضوع -1

 :3وعي مراحل خمتلفة، وهي باختصاريقطع املفسِّر وفق منهج التفسري املوض
 انتخاب موضوع من مواضيع القرآن،  -أ

 جتميع اآليات حول هذا املوضوع -ب
 .تفسري اآليات وفق ترتيب خاّص ناظر إىل زمن نزول كّل واحدة منها أو إىل خصوصيات أخرى -ج

                                                           

التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي ومناذج منه، ، و 02حممد السيد الكومي و حممد أمحد يوسف قاسم، ص ي للقرآن الكرمي،التفسري املوضوع 1 
هـ، 1113ذو احلجة  - 1110احملرم  52 - 55، 100 – 12أمحد بن عبد اهلل الزهراين، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ط: األعداد 

 .15ص
 .1311ذ حممود رجيب، مؤسسة اإلمام اخلميين للتعليم، تقارير درس األستا 2 
 .نفسه املرجع 3 
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 .استخراج املوضوع احملوري فيها -د
 .املقايسة أو املقاربة املوضوعية بني جمموع تلك اآليات -هـ
 .استخراج نظرية قرآنية من كل ذلك -و
 .كل هذا يدخل ضمن ما يصطلح عليه باملراحل اليت  
 :توضيح 

 ينبغي أن منيز يف دراستها بني جهات خمتلفة: دراسة لفظة من خالل القرآن إنَّ 

 املراد هبا يف القرآن، فإهنا ال تدخل يف مسمى )املوضوع(، فإن كانت دراستها من جهة الداللة واملعىن
 .وإن كان املراد دراستها من جهة كوهنا موضوًعا، فإهنا انتقلت من البحث الداليل إىل البحث املوضوعي

( باعتبارها مفردة قرآنية، وتتبعت هذه اللفظة  الشرلو كنت تبحث عن لفظة ) : وإليك هذا املثال
 كالم اهلل، فأنت تبحث يف مجيع أماكن ورودها، وتتعرف على معناها يف كل سياق، وهذا لتعرف معانيها يف

البحث الداليل هو عني ما قام به علماء الوجوه والنظائر، وليس هذا من التفسري املوضوعي يف شيء بناًء على 
وليست هذه الكتب لبنًة  مصطلح أصحابه، ومن مثَّ فإنه ال عالقة لكتب الوجوه والنظائر بالتفسري املوضوعي،

 .من لبناته

 بهإىل كل ما يتعلق  الشر، فإنك ستتعدى لفظة ( يف القرآنالشرلكن لو كنت تبحث عن موضوع )
، وهذا يدخل يف شرط أصحاب التفسري املوضوعي، بل هو الذي أكانت ألفاظًا أم موضوعات ، سواءً 

 .ينصرف إليه الذهن إذا قيل: التفسري املوضوعي
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  1أة التفسير الموضوعينش -2

، عندما قـُرِّرت هذه إال يف القرن الرابع عشر اهلجري مل يظهر هذا املصطلح َعَلَمًا على علم معني
املادة ضمن مواد قسم التـفـسـري بكلية أصول الدين باجلامع األزهر، إال أن لبنات هذا اللون من التفسري كانت 

 ن إمجال مظاهر وجود هذا التفسري يف األمور التالية :موجودة مـنــذ عهد النبوة وما بعده، وميك

ال ريب أن تفـسـيـر الـقـرآن بالقرآن هو لب التفسري املوضوعي وأعلى  تفسير القرآن بالقرآن: -أ
مثراته. ومجيع اآليات اليت تناولت قضية واحــدة واجلمع بني دالالهتا والتنسيق بينها كان أبرز ألوان التفسري اليت  

صلى اهلل عليه -يريب أصحابه عليها، فقد روى البخاري أن رسول اهلل  -صلى اهلل عـلـيــــه وسلم-نيب كان ال
[ ، فـقــــال : 23فسر مفاتح الغيب يف قوله تـعـالـى: ))وِعنَدُه َمَفاِتُح الَغْيِب ال يـَْعَلُمَها إالَّ ُهَو((]األنعام  -وسلم

نَدُه ِعْلُم السَّاَعِة ويـُنَـزُِّل الَغْيَث ويـَْعَلُم َما يف اأَلْرَحاِم وَما َتْدرِي نـَْفٌس مَّاَذا مفاتح الغيب خـمـســة: ))إنَّ اللََّه عِ 
  [.31َتْكِسُب َغداً وَما َتْدرِي نـَْفٌس بَِأيِّ أَْرٍض ََتُوُت إنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبرٌي(( ]لقمان 

من اجلـمـع بني اآليات الـقـرآنية اليت  - عليهمرضوان اهلل-ومن هذا القـبـيل ما كان يلجأ إليه الصحابة 
يُظنُّ بينها تعارٌض. وقد وضع العلماء بعده قاعدة يف أصول التـفـسري تقتضي بأن أول مــا يرجع إليه املفسر 
القرآن الكرمي ، إذ ما أمجل يف مكان قد فصل يف آخر، وما أطــلـق فـي آيــة إال قد قيد يف أخرى، وما ورد عاماً 
يف سورة، جاء ما خيصصه فـي سورة أخــرى، وهــذا اللون من التفسري هو أعلى مراتب التفسري وأصدقها إذ ال 

  أحد أعلم بكالم اهلل من اهلل.

قام الفقهاء جبمع آيات كل باب من أبواب الفقه على حدة، وأخذوا يف آيات األحكام:  -ب
هر التعارض ، وذكروا ما نص عليه ومـــــا استنبط من القرآن دراستها واستنباط األحكام منها، واجلمع بني ما يظ

  بطريق اإلشارة والداللة اخلفية، وحنو ذلك ، وكله داخل حتت مسمى التفسري املوضوعي.

                                                           

، والتفسري املوضوعي للقرآن الكرمي ومناذج 12م، ص5002-هـ1156، 1مباحث يف التفسري املوضوعي، مصطفى مسلم، دار القلم، ط 1 
 .13هـ، ص1113ذو احلجة  -ه1110احملرم  52 -55، 100 – 12منه، أمحد بن عبد اهلل الزهراين، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ع
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وهو اجتاه حناه بعض العلماء يف تتبع اللفظة القرآنية، ومـحـاولة مـعـرفة األشـبــاه والنظائر:  -ج
ال ذلك : كلمة )خري( وردت يف القرآن على مثانية أوجه حـسـبـما ذكره الدامغاين يف  دالالتـهـــا املختلفة، مث

ْوُت إن تـََرَك َخرْياً((]البقرة 
َ
[ 110كتابه )إصالح الوجوه والنظائر(، وهي : املال : كقوله ))إَذا َحَضَر َأَحدَُكُم امل

[ ، واإلسالم كقوله : ))مَّنَّاٍع 53ْْسََعُهْم((]األنفال ، واإلميان كقوله : ))وَلْو َعِلَم اللَُّه ِفيِهْم َخرْيًا ألَ 
[، والعافية كقوله : ))وإن 103[ ، ومبعىن أفضل كقوله : ))وأَنَت َخـْيــُر الرَّامِحِنَي((]املؤمنون 5لِّْلَخرْيِ((]القلم 

[، واألجر  12 فـَُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر((]األنعام مَيَْسْسَك اللَُّه ِبُضرٍّ َفال َكاِشَف لَُه إالَّ ُهـــــَو وإن مَيَْسْسَك ِِبَرْيٍ 
ٌر((]احلج  ْن َخرْيٍ َفِقرٌي((] [، والطعام كقوله : ))فـََقاَل َربِّ إينِّ ِلَما أَنزَْلَت إيَلَّ مِ 36كقوله : ))َلُكْم ِفيَها َخيـْ

ُه اَلِذيَن َكَفُروا ِبَغْيِظِهْم ملَْ يـََناُلوا ومبعىن الظفر والغنيمة والطعن يف القتال كقوله : ))وَردَّ اللَّ  [،51القصص 
وهذا كما ترى لون من التفسري املوضوعي، وهو أول وسيلة يلجأ إليها الباحثون يف ، [52َخرْياً((]األحزاب 

البحث عن مـوضـــوعات القرآن حيث جيمعون ألفاظ ذلك املوضوع من سور القرآن مث يتعرفون على داللة 
  وروده.اللفظ يف أماكن 

اهـتــم العلماء مبوضوعات علوم القرآن فأشبعوها، ومن بني هذه الدراسات في علوم القرآن:  -د
املوضوعات والدراسات،لون ينصبُّ على دراسة ومجع اآليات اليت هلا رابطة واحدة، كآيات النسخ والقسم 

حث حصرها وهي أشهر من أن واملشكل واجلـــدل واألمثال وغري ذلك ، ومؤلفاهتم يف ذلك يعز على البا
  تذكر.

كل هذه األمور واحلقائق تدلنا على أن التفـسـيـر املوضوعي ليس بدعًا من العلوم أفرزته عقول 
املتأخرين، وغفلت عن االهتمام به أفـهـام األولني. لكن بروزه لوناً من التفسري له كيانه وطريقته مل يوجد إال يف 

الىت وجد فيها من املذاهب واألفكار كما وجد فيها من اآلراء  -ت أهلها تلبية حلاجا -الُعُصر األخرية 
واملــوضـوعـات ما اضطر علماء الشريعة إىل حبثها من وجهة النظر القرآنية ليقينهم بأنه الكتاب الـــــذي حيوي 

َلُم َمْن َخَلَق دراسة وعالج كل موضوع يطرأ يف حياة الناس ، علمه من علمه ، وجهله من جهله ، ))َأال يـَعْ 
  [ .11وُهَو اللَِّطيُف اخلَِبرُي((]امللك 
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ومن مث كثرت الدراسات القرآنية، وأصبحت املكتبة القرآنية تستقبل كل يوم موادًا جديدة من عامل 
املطبوعات، ونظرة خاطفة إىل فهارس املكتبة تنبيك بكثرة ما كتب يف هذا اجملال، وإن كان يف احلقيقة قليالً 

دة القرآن. ولشدة عناية الكاتبني هبذا الفن من التفسري قام مجع من الباحثني ِبدمة هذا اللون من على ما
التفسري بوضع فـهـرســـة للقرآن على حسب املوضوعات منها ما هو يف عداد املخطوطات ، ومنها ما طبع  

قد ترمجه إىل الـعـربـيـة حممد ككتاب املستشرق "جون البوم " والذي عنوانه )تفصيل آيات القرآن الكرمي (، و 
فؤاد عبد الباقي وترجم املستدرك الذي وضعه )إدوار مونتيه ( وخرجا يف كتاب واحــد، وهو خطوة أوىل يف 

  طريق طويل ال بد وأن جتد مستدركاً ومعقباً كعادة ما يكتب أوالً.

 وسبل حلها أو الحد منها : مشكالت التصنيف في التفسير الموضوعيثالثا

الذي يتتبع مصنفات املعاصرين يف التفسري عموما ويف التفسري املوضوعي خصوصا جيد بعض  إن
 الثغرات يف التصنيف، أمهها: 

 :أنها ال تفي بالمطلوب وال تسدُّ النقص الموجود في المكتبة الحديثة -1

، اب اهلدفال تفي باملوضوع؛ وذلك لغي يف الساحة العلمية كثرية هي البحوث يف التفسري املوضوعي
إذ ال يكفي يف جمال التفسري املوضوعي اإلقرار أن اهلدف الصرف هو توضيح مجيع جوانب املوضوع، أو أن 
املسالة علمية صرفة، أو حنوها، بل البد أن يكون املوضوع ضمن املبتلى به بني أطياف اجملتمع املسلم، أو 

؛ ألن القرآن هو كتاب هداية، وليس جمرد كتاب 1ةاجملتمع البشري بشكل عام، ويكون مسامهاً يف هداية البشري
 ة.نظريات علمية أو حنوها، بل املراد باستخالص النظرية القرآنية إجياد حلٍّ ملعضلة بشري

 تكرار البحوث والقضايا المعالجة: -2 

يف طرح ذات القضايا واملواضيع حمل البحث وهذا أمر يعيب البحث التكرار يشتكي الكثري من 
التكرار نوع من التقليد واجلمود والعكوف على أقوال ذلك أنَّ  موما والتفسري املوضوع بشكل خاص؛العلمي ع

السابقني دون مسحة جتديد أو إبداع؛ فقد دخلت أمتنا العربية واإلسالمية يف مرحلة من اجلمود والتقليد، 

                                                           

 .61التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق، صالح عبد الفتاح اخلالدي، دار النفائس، األردن، د.ط، د.ت، ص 1 
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إىل النقل عن أقوال أعالم املذهب استمر فرتة طويلة استغرقت تقريبا ثالثة قرون أو يزيد، مال فيها العلماء 
التجديد واالبتكار، وشاعت املقوالت اليت تدعو إىل  ورجاله، فظهرت احلواشي والشروح والتعليقات، وقلَّ 

التواكل واالكتفاء مبا قال السابقون، كمقولة أن باب االجتهاد أغلق، ومقولة: ما ترك األول لآلخر، 
سالمي إىل حقل خامل، تابع ملا قال به السابقون قانع به، بعد أن  فانطمست أنوار العقل، وحتول العقل اإل

 .1كان عقال يتسم باالجتهاد واالبتكار

طرِق يعيد كتابة موضوع قد الطلبة والباحثني فكثري من  ؛تكرار املواضيعاألخرية لقد لوحظ يف الفرتة و 
وجادة، أو االكتفاء مبا هو موجود  إما تقاعسهم يف التنقيب عن مواضيع جديدةوالسبب هو  ،سابقا أو ُنشر

وهذا  اجلودة واإلخالص العلميني،جافة ومملة ختلو من مع بعض التحوير والتغيري؛ مما جعل تلك املواضيع 
اإلسالمي عموما والفئة املتخصصة على للمجتمع العريب املتدهورة  النمطية باحلقيقة يعكس الصورة الثقافية

 وجه اخلصوص.

 وهي كثرية وخمتلفة، منها:بالعنوان: مشكالت متعلقة  -3

أخرى،  ألفاظاكأن خيتار املفسِّر عنوان احلرب والصلح يف القرآن، أو  :عدم اختيار االسم اجلامع -
واملفروض اختيار العنوان الشامل لكل وغريها،  حنو: احلرب، القتال، الضرب، الثبات، السالم، اهلزمية، الفرار

األوىل اختيار عنوان )اجلهاد يف سبيل اهلل( ليكون املوضوع احملور، وبعدها يضم  هذه العناوين الصغرية، فيكون
 .2ىإليه املشرتكات اللفظية، واملعنائية، أو ما يقرب للموضوع احملور من عناوين أخر 

 .التداخل بني العناوين، وصعوبة بعض العناوين وعدم وضوحها إال للمختص يف الشريعة -

 .لمضمونعدم مطابقة العنوان ل -

رغم أن العلوم اإلسالمية كانت  قلة وجود تصانيف خارج دائرة التصانيف القديمة مشكلة -1
وهذا متفرع عن السبب الذي سبق احلديث عنه والذي يتعلق باجلمود والتقليد وتكرار يف تطور وازدياد وتفريع، 

 األفكار السابقة.
                                                           

 جتديد اخلطاب الديين، أمحد عرفات القاضي، مكتبة مدبويل،  1 
 .60هـ، ص1106هلل سعيد، كلية أصول الدين، القاهرة، املدخل إىل التفسري املوضوعي، عبدالستار فتح ا 2 
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، والرتكيز على أنواع لبعض الدراساتهذا باإلضافة إلى الضعف العلمي والمنهجي الواضح  -2
ملرحلة اجلامعية للدارس واملدرس هلا أمهية كبرية، وخطورة بالغة، ألهنا ا: علما أن 1من الدراسات وإغفال األخرى

قطب رحى الدراسة النظامية، فهي تتزامن مع باكورة الشباب، واكتمال القوة والفتوة، وهي فرتة ذهبية يف عمر 
االستعداد العقلي والفطري للتلقِّي وطلب العلم واملعرفة، فتجاُوزها بنجاح يُعترب مرحلة الشاب جيتمع فيها 

 .يف مستقبل الشاب، مث تعقبها مرحلة التأهل لتحّمل املسؤوليات االجتماعية والرتبوية والتعليمية وغريها حاْسة

وبناء امللكات، مث بدأ وقد كانت اجلامعات يف بداية نشأهتا خترج طالبا أقوياء يف العلم والفهم 
ة واملرحلة اجلامعية بصفة الضَّعف والتدين يف مستوى التحصيل العلمي، لدى طالب الكليات الشرعية خاص

 :وال شك أن هلذه الظاهرة أسباباً ظاهرة عامة وأسبابا خاصة، فمن األسباب العامةعامة، 

عند كثري من امللتحقني باجلامعات، وإذا غاب اهلدف العام عن  عدم حتديد اهلدف أو غموضه -أ
أي عمل أو مشروع، فغياب األهداف املتفرعة عنه اليت توصل إىل حتقيق اهلدف العام أوىل، فيدخل الطالب 
اجلامعة، وهو ال يدري ماذا يريد أن يكون! أو ألي مستوى من املعرفة يصل خالل هذه السنوات األربع،أو 

 .قد حيدد هدفاً لكنه ضعيف ال حيقق كبري فائدةاخلمس! و 

فساد النية عند البعض، فيطلب العلم لينال به عرضا من الدنيا، أو ليشار إليه بالبنان، وختلع  -ب
عليه األلقاب احملدثة فُيحرم العلم أو بركته، وهذا يف احلقيقة أخطر األسباب؛ فإن طلب العلم الشرعي عبادة 

شرتط لصحتها وحصول مثرهتا حسُن املقصد وسالمة النية من الشوائب والدُّخوالت عظيمة، وكلُّ عبادة يُ 
التخلص من كل ما يشوب نيتك يف صدق الطلب؛ كحب الظهور، والتفوق على فينبغي " وعليه .الفاسدة

األقران، وجعله سلمًا ألغراض وأعراض، من جاه، أو مال، أو تعظيم، أو ْسعة، أو طلب حممدة، أو صرف 
 .2"ه الناس إليك، فإن هذه وأمثاهلا إذا شابت النية، أفسدهتا، وذهبت بركة العلموجو 

عدم اكتشاف الذات، والضعف يف حتديد الرغبات، وهو خطأ يشرتك فيه املربون ودور التعليم  -ج
والطالب نفسه، وبعد تردد وإحجام وإقدام يلتحق بأحد التخصصات املتاحة، وقد يؤدي ذلك إىل أن يصاب 

                                                           

 .105بناء املكانز املوضوعية، مهام سعيد، مطبوع ضمن أحباث ندوة السنة النبوية ومنهجها، ص 1 
، 1طحلية طالب العلم )وهو مطبوع ضمن كتاب اجملموعة العلمية(، بكر بن عبد اهلل أبو زيد، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض،  2 

 .115ه، ص1116
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لل من الدراسة، ألنه اختار جمااًل ال يرغبه وال َتيل إليه نفسه وال حُيسنه كذلك؛ إما جماملًة لصديق أو تأثر بامل
بوالده فمشى على ختصصه، أو استشار من يثق فيه فأشار إليه، أو غري ذلك، وليس هذا ضربًا من اخليال 

بعد  -وهم عدد غري قليل-ن الطالب الذي ال حقيقة له، بل هو واقٌع مشاهد، ولذلك جتد هذا الصنف م
التخرج، يرتك جمال دراسته ويعمل يف جمال ال صلة له به، كأن املرحلة اجلامعيَّة أصبحت ظاهرة اجتماعيَّة 

 .ومرحلة البد من جتاوزها بأيِّ شكٍل كان

 إال إذا اهلزمية النفسية والنظرة السلبية للعلوم الشرعية عند البعض، فال يدخل كلية الشريعة مثال -د
 .تأخَّرت به درجته عن اللَّحاق بركب األطباء واملهندسني واالقتصاديني واإلداريني

قلة النظام والفوضى اليت يعيشها كثري من الطالب يف حياته العلمية والعملية، فليست له منهجية  -ه
تاب يف الفقه، وبعده يف معينة يسري عليها يف ضبط وقته وتنظيمه وال يف دراسته وحتصيله، أحيانا يقرأ يف ك

احلديث أو التفسري، وكذلك يف حضور الدروس العلمية، من غري منهجية مرسومة أو خطة واضحة مدروسة، 
 ط.يربطها رابط وال ينظمها سلك ضاب فيخرج مبعلومات مبتورة مشتَّتة ال

حها األساتذة مينالسيما ما يسمى باملذكرات اليت  ،التعويل على املنهج املقرر واالكتفاء به -و
ها من بعض ، وهي يف احلقيقة من العوائق الكبرية، واألحرى هبا أن تسمى املنسيات أو املخدِّرات ففيلطالبل

السَّقط واألخطاء العلمية واألغالط اإلمالئية وضعف األسلوب وركاكة التَّعبري وبرت الكالم واخلطإ يف النصوص 
 .من اآليات واألحاديث الشيء الكثري

والشك أنَّ هلا إجيابيات  -يل عن إجيابيَّات الدراسة النظامية يف الكليات الشرعية ومناهجها، ومهما ق
إال أن هلا سلبيات وإشكاالت كبرية، من ناحية التأصيل العلمي والتدرج يف الطلب، واحلرص على  -كثرية

م النافع للعمل الصاحل، حتصيل املعدالت العالية، على حساب الضبط واإلتقان والنية الصاحلة يف طلب العل
: )من تعلم علمًا مما يُبتغى به وجُه -صلى اهلل عليه وسلم-وهذا خُيشى عليه أن يناله الوعيُد الشَّديُد يف قوله 
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، إضافة إىل ضعف كثرٍي من املدرسني، بل 1اهلل، ال يتعلمه إال لينال به عرضًا من الدنيا، مل جيد عرف اجلنة(
 .ة التَّدريس على الوجه املطلوبعجز بعضهم عن القيام مبهم

أنَّ هناك ضعفًا علميًَّا صاَحب الطفرة املعلوماتيَّة اهلائلة  -يف نظري-ومن األسباب غري املباشرة  -ي
والتقدم التقين والعلمي يف شىت اجملاالت، ومنها جمال البحث العلمي، فسهولة الوصول إىل املعلومة أدى إىل 

دم املباالة من بعض الناس، وقد تسمع أحيانًا بعضهم يزهد يف شراء الكتب نوع من التواكل واإلمهال، وع
وقراءهتا، حبجة أن األمر أصبح سهال، فهو بضغطة زر يستطيع أن يصل إىل ما يريد وحيّمل من املوسوعات 

 .العلمية ما يشاء

راة جماوعدم  عدم مواكبة التطورات العلمية املختلفة ومن مشكالت التفسري املوضوعي: -6
من املعلوم أن نصوص اآليات الكرمية واألحاديث النبوية إذ األحداث والوقائع املتجددة يف حياة اإلنسان: 

، فمن املستحيل أن جند نصًا على كل حادثة يف 2واألحداث والوقائع متجددة مستمرة الشريفة حمدودة العدد
والقواعد العامة اليت ميكن  املبادئى ولكن النصوص الكرمية من الكتاب والسنة قد نصت عل ،حياة الناس

وهذا سر عظمة التشريع اإلسالمي وخلوده  ؛استنباط األحكام منها، لتغطي هذه احلاالت املستجدة
 .واستمراره

إّن موضوعات القرآن الكرمي، ال حّد هلا وال حصر، ففيه املسائل العقائدية والعلمية، وفيه ويف املقابل ف
سية واالجتماعية واالقتصادية، وآداب العشرة وأحكام احلرب والسلم وتاريخ األنبياء املسائل األخالقية والسيا

موضوعات كثرية حبثها القرآن، ومناقشة كل هذه املسائل  األمورويف كل واحدة من هذه وغريها، الكون  وأمور
 وقت طويل وصدر واسع. حتتاج إىل

ذلك أن علم التفسري عموما  :علم التفسري قلة وجود املختصني يف العلوم اإلنسانية معمشكلة  -2
حباجة إىل خمتلف التخصصات واملهارات خصوصا العلوم اإلنسانية منها، وقدميا برع السلف يف علوم اآللة؛ 

                                                           

حممد حميي  :سنن أيب داود السجستاين، ت. (، وهو صحيح3661يف العلم، باب يف طلب العلم لغري اهلل، رقم ) رواه أبو داود يف سننه 1 
ادات امع األصول يف أحاديث الرسول، جمد الدين أبو السعج، و 353/ 3بريوت، د.ط، د.ت،  –الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيدا 

 .213/ 1م، 1320هـ، 1330، 1عبد القادر األرنؤوط، مكتبة احللواين، دمشق، ط ت:الشيباين اجلزري ابن األثري، 
م، 5000-هـ1151، 1البحر احمليط يف أصول الفقه، بدر الدين الزركشي، ت: حممد حممد تامر، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط 2 
1 /53. 
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، وعلم االجتماع، وعلم 3، وعلم النفس )النفس اإلنسانية(2، والتاريخ1مثل: اللغة )حنوا وصرفا وبالغة(
 نساب وغريها.األ

ينكرون االستفادة من العلوم واملناهج له أن بعض املفسرين واملتصدرين للتفسري املوضوعي ومما يؤسف 
البشرية يف التفسري، ويقتصرون على القول بأن فهم القرآن جيب أن يتم من خالل القرآن نفسه، وأن ينطلق 

ال ميلك دعائم القوة ومن الواضح أن تفسريًا من هذا النوع سيكون ناقصاً، و  ،بذهن بسيط يف تفسري القرآن
 .4والشمولية يف احتواء املعاين

 ؛استحضار روح العصر والواقع الفكري البشري كعنصر مهّم يف قراءة معاين اآلياتوعليه فينبغي 
فالقرآن حقيقة مطلقة تتجلى لكل أهل عصر وفق قدراهتم العقلية واحتياجاهتم الفكرية. يبدأ التفسري 

يعود إىل القرآن، ال أنه يريد أن حيّمل القرآن ما وجد يف ظرف احلياة الواقعية، أو املوضوعي من الواقع البشري ل
أنه يريد االستسالم أمام ما وصل إليه العقل البشري من علوم، فيفسر اآليات والسور وفقها؛ ليعطيها األصالة، 

 وحيفظ هلا مكانة الرمز. 

حِّد بني التجربة البشرية وبني القرآن الكرمي؛ يو ليبدأ التفسري من املوضوع اخلارجي وينتهي بالقرآن، 
ألن التجربة البشرية تغين التفسري مبا تقّدمه من موارد، ويف نفس الوقت تبقى للقرآن القيمومة والعطاء املتجدد، 

أن ال بدَّ  رسالة التفسري املوضوعي يف كّل مرحلة ويف كل عصر ؛ مبعىن أنَّ 5ديبقى ذلك املعني الذي ال ينف
التجربة البشرية، ويطرحها بني يدي القرآن الكرمي، ليستنطق القرآن؛ رغبًة يف إجياد أجوبة  فيها ر املفسِّريستحض

 لكّل ما طرح من مشكالت وإشكاالت. 

                                                           

 مبختلف ختصصاهتا عن التفسري؛ فبها يفهم كتاب اهلل تعاىل، ولذلك جتد أكثر املفسرين لغويون.ال تكاد تنفصل اللغة  1 
فية مثل: التأليف يف تاريخ النزول وأسباب النزول، ومجع األحاديث وأسباب الورود، وكذا األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقا 2 

 ل واألنبياء وتاريخ األديان وغريها.قبل اإلسالم واملصاحبة له، وتاريخ الرس
لقد أبدع علماؤنا من السلف الصاحل كاإلمام الغزايل وعبد القادر اجليلي أو اجليالين وابن القيم وغريهم يف الكشف عن أسرار النفس  3 

إال عن طريق بوابة الوحي اإلهلي، فالذي اإلنسانية، وكانت منطلقاهتم القرآن الكرمي والسنة املطهرة، والدخول إىل عامل النفس البشرية ال يكون 
 .[11﴾ ]مللك:  َأاَل يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبريُ  خلقها وأودع فيها أسرارها هو الذي أخرب عنها وحتدث عن أحواهلا، ﴿

 هـ.1311تقارير درس األستاذ حممود رجيب، مؤسسة اإلمام اخلميين للتعليم،  4 
 .56قرآنية السيد حممد باقر الصدر، صاملدرسة ال 5 
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إن استحضار هذه التجارب البشرية ال يعين أهنا ندٌّ للقرآن أو يف خط التساوي معه، وإمنا القرآن هو 
عطاء املستجد، وهو الطريق الوحيد للحصول على النظريات األساسية لإلسالم املرجع، له مطلق القيمومة وال

 .1ةحنو مواضيع احلياة البشرية املختلف

كذلك جند الشيخ جوادي اآلملي يبني أن االستفادة من املعلومات واخلربات البشرية تعمل على رشد 
استفاد اإلنسان مما َتنحه التجربة البشرية ومن  التفسري وإمنائه، قائاًل: هناك فرق بني التحميل والتحمل، وكلما 

 .2كتاب الكون كلما كانت قدرته على حتمل معاين اآليات القرآنية أقوى وأكثر

 غياب العمل املؤسسي: من مشكالت ومعوقات التصنيف يف التفسري املوضوعي غياب العمل -1
سهم يف حل املشكالت االجتماعية ت ،املؤسسي، الذي يعتمد هيئة متخصصة يف خمتلف اجملاالتاجلماعي 

 واإلبداع والتفوق العلميني.

ذلك عدم لكن الناظر يف أحوال املسلمني عموما جيد بعدا عن هذا النوع من العمل والبناء، ومردُّ 
ترسخ مفهوم العمل املؤسسي اجلماعي، الذي يقوم على اجلهد املشرتك إلخراج أعمال ال يستطيع الفرد القيام 

وما جنحت الدول الكبرية واملؤسسات العريقة، إال ألنه توفر لديها فكر ، 3ل فسيكون إنتاجه ضعيفاهبا، وإن فع
املؤسسة، فكان املهيمن، وتقلص دور الفرد، حىت صار تابعا لفكر املؤسسة وليس مهيمنا عليه، وصار غياب 

 الفرد أو حضوره ال يؤثر كثرياً يف النشاط الرئيس للمنظمة.

اٌل للنزاع، على أن العمل املؤسسي خري وأوىل من العمل الفردي الذي ال يزال مرضاً ومل يعد اليوم جم
من أمراض التخلف احلضاري يف جمتمعات املسلمني، مع أهنا قد توجد عناصر منتجة يف املستوى الفردي أكثر 

اليت تصنف بأهنا مما جتدها حىت عند أولئك الذين جييدون العمل اجلماعي، ورمبا وجدت الكثري من األعمال 
 .4ها أفرادءناجحة، ورا

                                                           

 .55، صالسابقاملرجع  1 
 .21/ 1تفسري موضوعي، عبد اهلل جوادي آملي، إسراء، قم، إيران، د.ط، د.ت،  2 
 .131م، ص1332، 3خواطر يف الدعوة، حممد العبدة، سلسلة كتاب املنتدى يصدر عن جملة البيان الرياض: ط 3 
 م(.1332هـ(، سبتمرب )1111(، مجادى األوىل) 112اهلل املسلم، جملة البيان: العدد ) الفردي، عبدبني العمل املؤسسي والعمل  4 
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يف التأليف والتصنيف، ويف تقاسم  وحنن حباجة إىل حتقيق التوازن، بني الروح الفردية، والروح اجلماعية،
 اهلموم والتفكري يف احللول.

 خاتمة

 بعد هذا العرض املتواضع ميكن التوصل إىل جمموعة من النتائج، أمهها:

علم يتناول القضايا حسب املقاصد القرآنية من خالل سورة أو أنه يعرف التفسري املوضوعي ب -1
مل يظهر هذا املصطلح َعَلَمًا على علم معني إال يف القرن الرابع عشر اهلجري، عندما ، و أكثر

قـُرِّرت هذه املادة ضمن مواد قسم التـفـسـري بكلية أصول الدين باجلامع األزهر، إال أن لبنات 
 .كانت موجودة مـنــذ عهد النبوة وما بعده  هذا اللون من التفسري

قفزة نوعية يف جمال التفسري، حبيث شغل اهتمام املفسرين، منهج التفسري املوضوعي شكل  -5
الذين رأوا فيه املنهج األرقى والطريقة املثلى يف اإلحاطة باملراد القرآين، وخطوة إىل اإلمام 

 .بالنسبة إىل التفسري التجزيئي
كشف املوقف النظري للقرآن الكرمي، سواء يف ما خيص موضوعاً   إىلوضوعي لتفسري امليسعى ا -3

وعي مراحل يقطع املفسِّر وفق منهج التفسري املوض ،عهمن مواضيعه أو مقطعًا من مقاط
 خمتلفة.

إن كانت دراستها من جهة الداللة واملعىن املراد هبا يف القرآن، جيدر بالتنبيه أن اللفظة القرآنية  -1
تدخل يف مسمى )املوضوع(، وإن كان املراد دراستها من جهة كوهنا موضوًعا، فإهنا فإهنا ال 

 .انتقلت من البحث الداليل إىل البحث املوضوعي
إن الذي يتتبع مصنفات املعاصرين يف التفسري عموما ويف التفسري املوضوعي خصوصا جيد  -2

 .يف التصنيف واملآزق بعض الثغرات
ىل إيصال فكر املختصني إىل العامة لتصبح ثقافة عامة لألمة، إن التصنيف املعاصر حباجة إ -6

فإن أكثر املختصني وكالمهم ال يعرض ليصبح ثقافة عامة لألمة ييسر عليهم اإلدراك، وييسر 
أن نعمل على تقريب األفكار لألمة،  والفهم، فينبغي كاإلدراعليهم االتباع واالقتداء من بعد 
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سر القرآن تفسريا ميسرا تعقله العامة حىت يتحقق العمل بالقرآن إلزالة األمية الدينية، وأن نف
 واالقتداء بسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم.
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، 3سلسلة كتاب املنتدى يصدر عن جملة البيان الرياض: طخواطر يف الدعوة، حممد العبدة،  -
 م.1332

بريوت،  –حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيدا  :سنن أيب داود السجستاين، ت -
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