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الملخص

تقوم هذه الدراسة يف مكانة الوحدة املوضوعية ،وهذا النوع من الرتابط املعجز يف القرآن الكرمي له فوائده
الرتبوية ،ومل تنله عناية الدارسني للقرآن الكرمي ومفسريه بالقدر الذي يليق خبطورته وأمهيته .فكثري من
سور القرآن الكرمي متعدد املوضوعات ،وذلك يبدو من النظرة اجلزئية لكل موضوع يف السور هذه ،ولكن
النظرة الفاحصة املتأملة للسورة ككل تضع فكر القارئ للقرآن الكرمي أو التايل له عند موضوع واحد
تدور حوله السورة ،وتتشكل موضوعاهتا اجلزئية جبوهر هذا املوضوع ،وتسهم يف جوانبه وجماالته ليؤدي
كل منها إىل غابة واحدة وهدف واحد ،هي غاية هذا املوضوع الواحد وهدفه الذي تدور حوله السورة
القرآنية.
الكلمات المفتاحية :الوحدة املوضوعية ،اإلعجاز القرآين ،التفسري القراين ،املفسرين.
التمهيـد:
أن وجوه إعجاز القرآن الكرمي متنوعة ومتعددة ،فهو معجز يف بيانه وأسلوبه ،وهو معجز يف تقسيمات
عباراته وموسيقاها ،وهو معجز يف موضوعاته ومالءمتها حلاجة البشر وحياهتم ،وهو معجز يف إنبائه عن
املاضي ،وعن املستقبل .فكثري من سور القرآن الكرمي متعدد املوضوعات ،وذلك يبدو من النظرة اجلزئية
لكل موضوع يف السور هذه ،ولكن النظرة الفاحصة املتأملة للسورة ككل تضع فكر القارئ للقرآن الكرمي
أو التايل له عند موضوع واحد تدور حوله السورة ،وتتشكل موضوعاهتا اجلزئية جبوهر هذا املوضوع،
وتسهم يف جوانبه وجماالته ليؤدي كل منها إىل غابة واحدة وهدف واحد ،هي غاية هذا املوضوع الواحد
وهدفه الذي تدور حوله السورة القرآنية.
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المبحث األول :التعريف بالوحدة الموضوعية
أولا :تعريف الوحدة:

الوحدة لغةا :وحد حب ّد ،وحدا ووحدة ِ
وح َد ًة ووحدا مثل وعد يف التصريف ،والوحدة االنفراد فهو وحيد

أي منفرد.18

فذكر الراغب األصفهاين" :الوحدة االنفراد ،والواحد يف احلقيقة هو الشيء الذي ال جزء له البتة مث يطلق
على كل موجود.19
الوحدة اصطالحا :فالوحدة كون الشيء حبيث ال ينقسم وتطلق يراد هبا عدم التجزئة واالنقسام.20

ثانيا :التعريف "بالموضوعية":

ِ
ضوعاً ،والوضع يطلق أوالً على احلط مثل وضعت
ض ُع َو ْ
وم ْو ُ
ض َع يَ َ
الموضوعية لغةا :من َو َ
ضعاً َم ْوضعاً َ
رحلي أي حططته ،ووضعت املرأة ولدها أي ألقته.21
الموضوعية اصطالح ا :القضية اليت تعددت أساليبها وأماكنها يف القرآن الكرمي ،وهلا جهة واحدة
جتمعها ،عن طريق املعىن الواحد ،أو الغاية الواحدة.22
الوحدة الموضوعية كمركب وصفي :احتاد املوضوع الذي ذكر متناثراً ،وأنه ال تباين فيه وال اختالف،
بل يؤلف وحدة موضوعية له كاملة كما نقول بعبارة أخرى (وحدة املوضوع).23
وأما الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي فاملراد منها :البحث عن القضايا اخلاصة اليت عرض هلا القرآن
الكرمي يف سوره املختلفة ليظهر ما فيها من ٍ
معان خاصة تتعلق باملوضوع العام الذي نبحثه لنحقق اهلدف
وهو (الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي).24
الفين متماسكاً إىل أبعد درجات التماسك حبيث إ ّن كل
إذن فاملراد بالوحدة املوضوعية أن يكون العمل ّ
الفين يستغين عنها ،أو إضافة
جزئية تفضي إىل اليت تليها ،وال ميكن حذف جزئية واحدة ألن العمل ّ

 18حجازي ،حممد حممود ،الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم (القاهرة :دار الكتب احلديثة ،د .ط1390 ،هـ1970 /م) ،ص .32
 19األصفهاين ،معجم مفردات ألفاظ القرآن ،ص .620

 20حجازي ،الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ،ص .32
21

زكريا ،أبو احلسني أمحد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون (بريوت :دار اجليل ،ط 1411 ،1هـ/

1991م) ،م  ،6ص .91-90

 22سعيد ،المدخل إلى التفسير الموضوعي ،ص .20

 23حجازي ،الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ،ص .33
 24حجازي ،الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ،ص .34
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جزئية أخرى يفتقر إليها .وينبغي أن نقرر ابتداءً أن القرآن الكرمي جيمع أحسن ما يكون بني الناحيتني:
الفنية والدينية ،وأن الناحية الفنية وسيلة دائماً للناحية الدينية ،ويستحيل فصل الواحدة عن األخرى.25
المبحث الثاني :أقوال العلماء في قضية الوحدة الموضوعية ونشأتها
المطلب األول :أقوال العلماء السابقين وجهودهم في قضية الوحدة الموضوعية:

حاول بع ض املفسرين واملشتغلني بعلوم القرآن الكرمي أن يقفوا على موضوع السورة هذا ،ولكن ذلك مل
كماً وكيفاً مع ما هلذا اجلانب من مكانة كربى ،ومن العلماء األوائل الذين تطرقوا إىل
يتعد احملاوالت ّ
احلديث عن موضوع السورة ما بني اإلطناب واإلجياز منهم:
أولا :أما عن أول م ن سلك هذا املسلك يف تفسري القرآن ،فريى الدكتور مصطفى الصاوي اجلويين أن
عمرو بن حبر اجلاحظ (ت255ه) الذي ميثل فكر مدرسة  -االعتزال  -وطريقة حبثها ،حيث كانت
حتيط القرآن بالنظرة الشاملة ،وبالتقصي اجلزئي آليات القرآن وموضوعاته ،وأول من أشار يف كتاباته إىل
التفسري املوضوعي ،قال :ولعل اجلاحظ حني سلك مسلك مدرسته هذا؛ ووسع نظرته الشاملة إىل القرآن

متنبه إىل ما ننادي به اليوم من تفسري موضوعي للقرآن ،يتناوله موضوعاً موضوعاً يف وحدة متكاملة ،ويف
نسقها التارخيي .26وميثل لذلك بدرس اجلاحظ ملوضوع النار يف القرآن .وموضوعات أخرى مثل ما ذكر
به الكلب يف القرآن من مديح ،أو ذم ،وبعض أنواع العذاب املذكور يف القرآن كالعذاب باجلراد،
والقمل ،واملاء ،وموضوع املالئكة يف القرآن .ويقول :حقاً مل يطبق اجلاحظ منهج التفسري املوضوعي

بتفصيالته كما نفهمه اليوم ،ولكن على كل حال هو مدرك ألصل الفكرة ،وهو أن يكون املوضوع
القرآين حمور التفسري يف نسق تارخيي متكامل .ومع موافقيت لإلمام اجلويين يف ما ذهب إليه من تفطن
اجلاحظ هلذا اللون من التفسري يف وقت مبكر من تاريخ الدراسات القرآنية .27وقد كان اإلمام اجلاحظ
يف هذا املقام أكثر وضوحاً ،وأعمق إدراكاً ملفهوم التفسري املوضوعي يف القرآن؛ ولكن هذا اإلدراك مل
ِ
يأت من فراغ ،فقد كان ملصنفات احلديث النبوي اليت ِّبوبت أقوال رسول اهلل  ،وأفعاله حتت
موضوعات حمددة كأبواب اإلميان ،والطهارة ،والصالة ،والزكاة ،والصيام ،واحلج ،أثر إلحاطة القرآن بنظرة
مشولية أدت مع طول النظر والتأمل إىل تأكيد أمهية البحث يف موضوعات القرآن موضوعاً موضوعاً.28

 25باجودة ،حسن حممد ،الوحدة الموضوعية في سورة يوسف (جدة :مكتبة هتامة ،ط 1986 ،2م) ،ص .45
 26اجلويين ،مصطفى الصاوي ،مناهج في التفسير (اإلسكندرية :منشأة املعارف ،د .ط ،د .ت) ،ص .158

 27اجلويين ،مناهج في التفسير ،ص .160
 28اجلويين ،مناهج في التفسير ،ص .162
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لعل اإلمام أبا بكر حممد بن الطيب الباقالين (ت403ه) أول املصرحني بذلك التناسق العجيب
ثانيا :و ّ

الذي حيكم أسلوب القرآن ،وليس ذلك يف آية دون آية ،وسورة دون سورة ،وفصل دون فصل ،وقصة
دون قصة ،ومعىن دون معىن ،ويقول الباقالين" :انظر بعني عقلك ،وراجع جلية بصريتك ،إذا تفكرت يف

كلمة كلمة ،مث فيما ينتظم من الكلمات ،مث إىل أن يتكامل فصالً وقصة ،أو يتم حديثاً وسورة ،ال بل
فكر يف مجيع القرآن على هذا الرتتيب ،فلم ن ّد ِع ما ادعيناه لبعضه ،ومل نصف ما وصفناه إالّ يف كله".29
والشيء الذي يذكر باإلعجاب له يف هذا الصدد ،أنه تناول النظم كظاهرة كلية يف القرآن كله ،فسبق
بذلك املفكرين يف العصر احلديث الذين يتناولون نقدهم العمل األديب بوجه عام؛ ألن األوصاف اليت
ذكرها لفكرة النظم مستنبطة من القرآن كله كوحدة متكاملة احللقات ،متصلة اجلوانب ،فهي شائعة فيه
منبثة يف تضاعيفه تراها يف السورة الواحدة.30
ثالثا :وقد تبع الباقالين اإلمام جار اهلل حممود بن عمر الزشخشري (ت538ه) ،وأكد على الوحدة الفنية

يف السورة ،قال" :أن من فوائد تفصيل القرآن وتقطيعه سوراً ،أن التفصيل سبب تالحق األشكال
والنظائر ،ومالءمة بعضها لبعض ،وبذلك تتالحظ املعاين ،ويتجاوب النظم ،ولكن اإلمام الزشخشري مل
يطبق ذلك عملياً ،وعليه فال يفهم من كالمه رمحه اهلل أنه يقول بوحدة املوضوع يف السورة ،بل يقصد أن
آيات السورة تتالءم آيا ُهتا ،وتتناسب ألفاظها ،وتتناسق معانيها ،وحدة تتالحظ معانيها ويتجاوب
نظمها .فقضية اإلعجاز هي اليت أفرزت وحدة السورة الفنية ،ومل حت َظ السورة بنظرات مستقلة ،أو
بأحباث مفردة ،من قبل علمائنا للتعرف على خصائصها ونظامها ،مما ّأدى إىل بقاء هذه القضية جمرد
كالم نظري ،أو تطبيق مل يستكمل أركانه ،ومل ينضبط منهجه.31

وبعد هذا كله ،ندرك أن القول بإثبات الوحدة املوضوعية يف السورة القرآنية بصورة جلية يثبت ارتباط
ردوا من التفاسري كل
اآلي بعضها ببعض ،فتتناسق آياهتا ،وتتالحم حىت تكون كالسبيكة الواحدة .وهلذا ّ
ما خيالف اهلدف الذي سيقت له السورة حىت يكون موضوع السورة أساساً يف فهم آياهتا .وهذه عبارة
عن نبذة موجزة يف جهود السابقني للتفسري املوضوعي يف القرآن ،ورغم أهنم جردوا كتباً للبحث يف

موضوعات حمددة ،إالّ أ ّن منهجيتهم فيها مل تكن لتختلف عن بقية املناهج يف العلوم األخرى ،فمن
يبني احلالل واحلرام يف اآليات املفسرة ،وعرض مذاهب
حبث يف موضوع األحكام مثالً ،كان كل مهّه أن ّ
29

الباقالين ،أبو بكر حممد بن الطيب ،إعجاز القرآن  ،شرح وتعليق :حممد بن املنعم خفاجي (مصر :مطبعة حممد صبيح ،د .ط،

1951م) ،ص .226

 30عامر ،فتحي ،بالغة القرآن بين الفن والتاريخ (اإلسكندرية :منشاة املعارف ،د .ط ،د .ت) ،ص .177

 31اجلندي ،درويش ،النظم القرآني في كشاف الزمخشري (مصر :دار النهضة ،د .ط1969 ،م) ،ص .221
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العلماء فيها ،دون التطرق إىل البعد احلضاري هلذه األحكام ،وكان أكثر هذه الكتابات يدور بعضها يف
فلك بعض.32
المطلب الثاني :أقوال العلماء المعاصرين وجهودهم في قضية الوحدة الموضوعية:

أن املتأخرين مل تتبلور لديهم منهجية مشولية يف البحث يف الوحدة املوضوعية يف سور القرآن.33
أصل فيه منهج
أولا :وألف األستاذ عبد احلميد الفراهي اهلندي (ت1930م) كتاباً مساه "نظام القرآن"ّ ،

استخراج الوحدة املوضوعية يف السورة ،ويقصد بالنظام معرفة روابط الكالم وتركيب أجزائه ،وتناسب
بعضه ،أو ه و عمود الكالم وحسن ترتيبه سواء كان الكالم مجلة واحدة أم عدة مجل ،فالبد من الوحدة
34
قسم الكالم إىل أجزاء تركيبية (تفصيلية) ،وأجزاء إمجالية.
مث
.
يف نظمه وإالّ كان الكالم منتشراً
ّ
فاألجزاء التفصيلية فمنها التعليل والتفريع ،والتأصيل والتفصيل جململ ،والتمثيل وإيراد املتشابه ،وإيراد
الضد ،والتنبيه بالوعد والوعيد ،والتحسني والتقبيح .أما األجزاء اإلمجالية فمنها العمود والتمهيد
املقابل و ّ
واملنهج واخلامتة .ويقصد بالعمود هنا "مجاع مطالب اخلطاب فإليه جمرى الكالم ،وهو احملصول واملقصود
منه ،فليس من أجزائه الرتتيبية ،ولكنه يسري فيه كالروح والسر.

ثانيا :وأما الشيخ حممد علي الصابوين فقد ألف كتاباً مسَّاه "إجياز البيان يف سور القرآن" ،وقد خصصه

لبيان احملور الذي تدور حوله كل سورة من القرآن الكرمي وموضوعها األساسي ،وقد ّبني فيه أيضاً
املوضوعات اليت تشتمل عليها كل سورة ،تلك املوضوعات اجلزئية اليت يتشكل منها املوضوع الرئيسي،
والكتاب هبذا يعترب إسهاماً كبرياً يف املوضوع الذي حنن بصدده ،ولكن يؤخذ عليه أنه سرد املوضوعات
اجلزئية سرداً دون أي يربطها باملوضوع األساسي ،أو يربزه من خالل بياهنا ،وهذه نقطة ينبغي أن يُلتفت
إليها حىت تتضح براعة القرآن الكرمي يف ذلك وإعجازه.35
ثالثا :وممن ذهبوا إىل أن السورة موضوعاً واحداً كذلك األستاذ سيد قطب ،فهو يذهب إىل أن السورة
هلا موضوع واحد أو عدة موضوعات ولكن هذه املوضوعات مشدودة إىل حمور واحد تدور حوله السورة

وسنعرض بعض النصوص اليت تثبت ذلك :فيقول" :يلحظ من يعيش يف ظالل القرآن أن لكل سورة
 32الرومي ،فهد بن عبد الرمحن ،منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير (بريوت :مؤسسة الرسالة ،د .ط1414 ،ه) ،ص .67
.105

33
(عمان :دار البشري ،ط 1416 ،1ه1995 /م) ،ص
الدغامني ،زياد خليل ،منهجية البحث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ّ
34

الفراهي ،عبد احلميد ،دلئل النظام (اهلند :املطبعة احلميدية ،د .ط1388 ،ه) ،ص .50

 35الصابوين ،حممد علي ،إيجاز البيان في سور القرآن (د .م :مكتبة الغزايل ،ط 1399 ،2ه1979/م) ،ص .165
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شخصية مميزة ،شخصية هلا روح يعيش معها القلب كما لو يعيش مع روح حي مميز املالمح والسمات
واألنفاس ،وهلا حمور خاص وهلا جو يظلل موضوعاهتا كلها وجيعل سياقها يتناول هذه املوضوعات من
جوانب معينة حتقق التناسق وفق هذا اجلو" .36ويقول كذلك عن سورة البقرة" :هذه السورة تضم عدة

موضوعات ولكن احملور الذي جيمعها كلها حمور واحد".37

وخالصة القول :أن هذا التفسري املوضوعي مصطلح معاصر ،وأن البحث والكتابة فيه من باب تلبية
حاجات مسلمي هذا العصر ،وأن السابقني مل يعرفوه بالصورة اليت نعرفها حنن اآلن ،وأهنم كانوا مشغولني
بالتفسري التحليلي وفق ترتيب اآليات والسور يف املصحف ،وهذا ال يُعيبهم ،وال يُنقص قدرهم ،ألهنم
ح ّققوا حاجات مسلمي عصرهم ،وال نطالبهم أن يرتقوا ملستوى حاجاتنا املتجددة .38والبد لنا أن نفرق
يف هذا املقام بني نوعني من الوحدة يف السورة والوحدة الفنية أو ما أطلق عليه وحدة النظم ،مث الوحدة
املوضوعية أو وحدة املعىن ،ومن املؤكد أن االتصال بينهما وثيق وقوي ،لكن هذا ال يعين أن من قال
بالوحدة الفنية أن يكون مدركاً للوحدة املوضوعية .وقد كان القول بوحدة النظم سابقاً على القول بوحدة
املعىن؛ لالهتم ام البالغ الذي أواله علماؤنا لقضية اإلعجاز القرآين الذي توجهت مباحثه فيما بعد إىل
دراسة األسلوب القرآين ونظمه.39

المبحث الثالث :كيفية معرفة الوحدة الموضوعية وتقسيماتها
المطلب األول :كيفية معرفة الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم:
وسيتناول الباحث كل هذه اخلطوات بشكل مفصل:
أولا :استقراء النصوص القرآنية :إ ّن مجع اآليات القرآنية يف موضوع ما يتطلب القيام بعملية استقرائية

لنصوص القرآن الكرمي ،حلصر اآليات املتعلقة باملوضوع الواحد ،والتحقق من أ ّن هذه اآليات تتعلق
بذلك املوضوع ،وتتصل به أي اتصال ،وتتطلب هذه العملية االنتباه واحلذر؛ ألن الباحث سوف
يكتشف من خالل حبثه موقف القرآن يف ذلك املوضوع ،أو سيربز حقائق قرآنية يكون هلا شأن يف
املعرفة اإلنسانية ،واحلياة العملية .والقيام مبحاولة قراءة القرآن الكرمي مرات ومرات ،من قبل متخصصني
ذوي علم بأساليب القرآن ومعانيه ،وحتديد اآليات اليت هلا تعلق بذلك املوضوع ،مث يُستأنس بعد ذلك
 36قطب ،سيد ،في ظالل القرآن (بريوت :دار الشروق ،ط 1405 ،11ه1985/م) ،ج  ،1ص .28
 37قطب ،في ظالل القرآن ،ج  ،1ص .28

 38اخلالدي ،التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق ،ص .39

 39الدغامني ،منهجية البحث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ،ص .96
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باملعاجم على اختالفها .40لقد تأثر مبنهج املدرسة األدبية كثريون ،فقاموا كذلك يشرتطون ضرورة ترتيب
اآليات على نسقها التارخيي ،فقد ذكر بعضهم بضرورة ترتيب اآليات حسب نزوهلا على النيب  مع
الوقوف على أسباب نزوهلا ،41وكل الذين كتبوا يف التفسري املوضوعي منهم مل يأخذوا هبذا الشرط ،ومل
يطبقوه بشموله يف الدراسة املوضوعية إالّ يف موضوعات األحكام ،ويف املوضوعات اليت تتوقف معرفة
بعض آياهتا على أسباب النزول ،لكن الذين درسوا موضوعات العقيدة ،واألخالق مثالً مل يدرسوها على
ضوء هذا الشرط ،فبقي شرطاً نظرياً ،ال تسعف املراجع املتوفرة بالوقوف عليه على وجه ال ّدقة والصحة،

تكل عزائمهم الوصول إىل ترتيب
لكن ّ
يؤمل فيمن يأخذه بعني الرعاية واالهتمام ممن مل تفرت مهمهم ،ومل ّ
تارخيي للقرآن الكرمي.42
ثاني ا :ضرورة النظر في المكي والمدني :إن النظر يف اآليات املكية ،واآليات املدنية يف ذلك املوضوع

أمر يف غاية األمهية؛ بسبب التدرج يف معاجلته لبعض املوضوعات خاصة تلك اليت هلا تعلق باألحكام،
ٌ
أو احلالل واحلرام ،فالرتتيب على نطاق دراسة آيات األحكام ،وما تدرج الشارع يف األمر به ،أو النهي
عنه ال تصح الدراسة بدونه ،بل حىت موضوعات العقيدة قد عرضت يف القرآن املكي بطريقة وأسلوب

مغاير لطريقة عرضها يف القرآن املدين .43فمعرفة املكي واملدين ومالحظة املالبسات اليت حفت بنزول
اآليات على حسب الوقائع ،واألحداث تؤدي إىل معرفة منهج القرآن يف طرح موضوعاته املتعددة سواء
موضوعات العقيدة ،أو األخالق ،أو التشريع بوجه عام ،فتحتذي يف أعمالنا ومناهجنا الرتبوية ،وأساليبنا
يف الدعوة إىل اهلل تعاىل ،ولذلك كان النظر يف املكي واملدين من آيات القرآن أمراً ضرورياً يف منهج
البحث يف التفسري املوضوعي.44

ثالث ا :مالحظة البعد التاريخي والبيئي :وهو يُعد من األمور املهمة بالنسبة إىل دراسة قصص القرآن
خاصة ،وحقيق بأن حياط بأمهية وعناية قصوى يف دراسة موضوعات القرآن الكرمي .ومقصودنا به قريب
من مقصودنا باملكي واملدين ،ولكن هنا على نطاق أوسع .فدراسة قصة آدم مثالً ستكون شختلفة عن
دراسة قصة نوح  من حيث واقع الرسالة السماوية يف كال العصرين ،ومواكبتها حلركة اجملتمع يف كل
عصر من حيث األحوال ،واألوضاع اليت كانت قائمة فيها .وعلى سبيل املثال إذا درسنا قصة شعيب مع
 40الدَّغامني ،منهجية البحث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ،ص .36–35

41
حلي ،البداية في التفسير الموضوعي (مصر :د .ن ،د .ط1984 ،م) ،ص .62
الفرماوي ،عبد ا ّ

 42الدَّغامني ،منهجية البحث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ،ص .36
 43الدغامني ،منهجية البحث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ،ص .40
 44الدغامني ،منهجية البحث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ،ص .41
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قومه ،وقصة موسى مع فرعون فسنجد لالختالف البيئي أثراً ملموساً؛ فقد كان للعشرية شأن وقيمة يف
قصة شعيب  ، فحيث وصل مع قومه إىل طريق مسدود كان املواقف االستكباري يرتاوح بني
إخراجه من األرض اليت حييا ويعيش فيها وإجباره على ترك ما يدعو إليه ليسود منهج الباطل ،وبني
التهديد بالرجم وهو اإلعدام حىت املوت لوال أن رهط شعيب كانوا العقبة اليت متنعهم من إخراجه وقومه
من أرضهم .يف حني جند املوقف االستكباري الفرعوين قد ترجم التهديد إىل تنفيذ ،فتبع موسى ومن آمن
معه الستئصاهلم والقضاء عليهم حىت ال يعود ملنهج اهلل أي أثر يف حياة الناس؛ لقد جترأ فرعون على مثل
هذا العمل بسبب اإلمكانات املادية الضخمة اليت كان ميتلكها من أموال طائلة ،وجيوش جرارة ،وشيء
من حضارة مادية بناها.45
رابعا :تصنيف الموضوع :وتأيت مرحلة تصنيف املوضوع تصنيفاً علمياً يقوم على الدقّة؛ ذلك إن أي
موضوع يتكون من مقدمات ،ومن قضية ،أو جمموعة قضايا تتصل اتصاالً يستحيل معه الفصل بينها،
وهذه القضية أو القضايا تشكل صلب املوضوع وحموره الرئيسي ،وهذه ترتب على ضوء خلفية معينة هي
جمموع املالبسات ،واألوضاع اليت رافقت نزول اآليات الكرمية .ويتكون املوضوع كذلك من أدلة وبراهني
سيقت من أجل اإلقناع ،ودفع كل الشبهات الواردة حوله ،ومل ِ
تأت األدلة يف كثري من األحيان إالّ لدفع

ما يثار من شبهات مقصودة ،أو غري مقصودة؛ ألن الناس خلقوا مفطورين على دين احلق ،وتوحيد اهلل
سبحانه وتعاىل .ويكون للموضوع كذلك خامتة تتمخض عن مجلة نتائج لذلك املوضوع ،هذا باإلضافة
إىل الدروس والعرب واإلرشادات ،والتوجيهات املتنوعة اليت تتبدى من ثنايا آيات املوضوع ،وهتم املسلم
أينما كان .إضافة إىل أن هناك أسلوب عرض ،أو منهجاً معيناً يتخذه القرآن يف بيان ،وعرض ذلك
املوضوع .وليس بالضرورة أن يكون املنهج الذي يستخدمه القرآن واحداً يف عرض موضوعاته ،ولكن
ذلك يتبع طبيعة املوضوع وقضاياه ،وزمن معاجلة القرآن له .وينبغي أن تصنف هذه العناصر وتوضع حتت
عناوين قرآنية ،أو مستوحاة من نصوص القرآن الكرمي نفسه.46

خامسا :اللتفات إلى الواقع أثناء التفسير :الواقع الذي نريد للمفسر أن يعين به يف دراسته ملوضوعات
القرآن ،هو واقع تنزيل القرآن الكرمي ،وما واكبه من أوضاع وأحوال فقد كان القرآن شاهداً عليها أيام
نزوله؛ ألن القرآن الكرمي ينبين معاجلته للواقع البشري مبنهجية تتميز بأسس عامة ،وأطر ثابتة .ويرتك
للعقل البشري حرية السري ضمن تلك األطر ،وحماولة الوصول إىل موقف ،أو حقيقة بتفهم ظروف
 45الدغامني ،منهجية البحث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ،ص .41
 46الدغامني ،منهجية البحث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ،ص .42
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وأحوال وبيئة عصره ،والتطلع إىل واقع عصره حمدثاً االنطالقتني اللتني قررنامها سابقاً؛ انطالقة من الواقع
إىل القرآن ،وانطالقة من القرآن إىل الواقع؛ لتتم عملية التخلية والتحلية يف أوسع معانيها ،وآفاقها على
مستوى الفرد واألمة .مث يفسر آيات املوضوع ،ويكون كذلك مرتبطاً باحلياة املعيشة ،والواقع احليايت بكل

أبعاده ،فيكتسب الصفة العملية الواقعية الشمولية .والبد من أن يكون هذا التفسري تفسرياً متصالً ،وغري
منفصل عن آيات املوضوع نفسه ،وأن يلتحم التفسري التحليلي يف خدمة املوضوع املدروس ،وليحذر
املفسر االنشغال بعرض االختالفات اللغوية ،واملسائل النحوية ،والتفريعات الفقهية ،والروايات األثرية،
واملباحث الكالمية ،واملناقشات الفلسفية ،واملباحث العلمية إالّ بالقدر الذي خيدم ذلك املوضوع ،وال
ينبغي له أن خيتزل املوضوع املدروس حلساب التفسري التحليلي وقضاياه املتشعبة؛ ألهنا وسائل تقود إىل
املعىن وتوصل إليه ،وهذه الوسائل ال تتحول إىل غايات ،ومن املمكن بعد شرحها أن نفتح القلوب
باملعاين الثنائية للوحي اإلهلي ،وكيف يهدي اهلل الناس إىل احلق مبا شرع فهي إذن ليست مقصودة لذاهتا،

وهنا يلتقي التفسريان :التحليلي واملوضوعي يف توافق عجيب ،وانسجام علمي وعملي رائع.47

سادسا :اسم الموضوع :نطلق على هذا املوضوع امساً مستنبطاً من وحي القرآن الكرمي ،أو مضافاً إليه

قد املستطاع ،كأن نقول :العدل يف القرآن ،أو حقيقة العدل كما يصورها القرآن ،شريطة أالّ تكون
نصوص أخرى قد سامهت يف تشكيل العناصر األساسية للموضوع ،فإن كان كذلك فإن االسم يتخذ
مدلوالً أوسع .وقد تكون هذه العناصر األخرى أحاديث للرسول  ،أو أقواالً وآراء للصحابة والتابعني،
أو ملن بعدهم من علماء األمة ،أو غري ذلك من أقوال تعطي تفصيالت أكثر عن موقف القرآن الكرمي،
واألوىل هبذه كلها أن تكون يف نطاق البيان للنصوص القرآين ،وعلى رأي الكثريين فإن السنة مبيّنة للقرآن
شارحة له مل تستقل عن القرآن يف البيان ،إذن فليكن الباحث مع القرآنية يف أصوهلا الناصعة ،وبياهنا
اجلزل املعجز.48
سابعا :ضوابط أخرى :ال ينبغي أن يدخل املفسر إىل املوضوع القرآين مبقررات سابقة ،أو بأفكار
مذهبي ة؛ ألن دوره يتمثل يف القيام بعملية استقرائية استكشافية باحثة عن املواقف ،واحلقائق ،واألصول
القرآنية اخلالصة .يريد أن يسري مع النص القرآين ،ال أن يسري النص القرآين معه ليوافق هوى يف نفسه ،أو
مصلحة يبتغيها من وراء ذلك النص كما فعل أصحاب املذاهب والفرق الضالة حيث ضربوا آيات القرآن
وحجة عليه يف الوقت نفسه .وال ينبغي له أن
حجة للخصمّ ،
بعضها ببعض حىت كانت اآلية من القرآن ّ
 47الغزايل ،حممد ،تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل (فرجينيا :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،د .ط1991 ،م) ،ص .124
 48الدغامني ،منهجية البحث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ،ص .44
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حيمل النص القرآين إىل أي ساحة يريدها ،بل جيب أن يتجرد من كل مقررات سابقة ،ويسري مع النص
القرآين ليصل يف النهاية إىل هداية القرآن من خالل مواقفه ،وحقائقه ،وأصوله اليت رمسها حلياة اخللق.
ويلزمه يف حال آخر أن ينطلق إىل القرآن الكرمي من الواقع حامالً فكرة ،أو تصوراً ،أو مقولة لريى حكم

القرآن فيها ،واستنطاق القرآن يف شأهنا .وقد أضاف الدكتور أمحد مجال العمري يف كتابه "دراسات يف
التفسري املوضوعي للقصص القرآين" أسساً يف منهج البحث ال تقتصر على البحث يف التفسري املوضوعي
عامة منها:
ولكنها أسس ّ

 -1التوفيق بني اآليات بعضها مع بعض؛ إلزاحة قد تتبادر إىل األذهان مما هو موهم بالتناقض أو
االختالف.49
 -2تفسري اآليات أثناء عرضها تفسرياً موضوعياً ،فعلى هذا األساس يكون التفسري املوضوعي بنداً من
بنود هذه املنهجية.
التامة يف البحث.50
 -3االلتزام بشروط البحث العلمي ،وااللتزام باحليادية ّ
 -4تكميل املوضوع مبا ورد من حديث رسول اهلل  إن احتاج األمر إىل ذلك ،حىت يكمل له هيكله،
ويزداد وضوحاً وبياناً.51

وبعد هذا العرض املوجز عن منهجية البحث يف التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي ،وكيفية الوصول إىل
دراسة أي موضوع يف القرآن ،نأيت إىل بيان كيفية البحث عن الوحدة املوضوعية يف السورة الواحدة.
المطلب الثاني :منهجية البحث في الوحدة الموضوعية في السورة الواحدة:
خص بعض العلماء تأليفاً مستقالً حول
لقد أُلِّفت مؤلفات قدمياً وحديثاً يف تفسري سورة واحدة ،ورمبا ّ
سورة واحدة ،نظراً ملكانة هذه السورة اخلاصة ،أو الهتمامه بغرض تعرضت له السورة .ولتفسري السورة
الواحدة تفسرياً موضوعياً البد من اتباع خطوات منهجية علمية ليؤيت العمل مثاره ،وتكون الثمار املتوقعة
مكافئة للجهد املبذول .ونذكر فيما يلي هذه اخلطوات بشكل سريع وموجز:
يعرف فيه بأمور تتعلق بالسورة من ذكر سبب النزول ،واملرحلة اليت نزلت فيها
 -1التقدمي للسورة بتمهيد ّ
السورة :مكية ،متقدمة ،متوسطة ،أو متأخرة ،مدنية ،متقدمة ،أو متأخرة ،وما ورد فيها من أحاديث
صحيحة حتدد أمساءها ،أو بعض خصائصها أو فضائلها.

 49العمري ،أمحد مجال ،دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني (القاهرة :مكتبة اخلاجني ،د .ط1986 ،م) ،ص .72
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 -2حماولة التعرف على اهلدف األساسي يف السورة واحملور الذي تدور حوله ،ويكون من خالل داللة
االسم ،أو املوضوعات املطروحة يف السورة ،أو أخذاً من املرحلة اليت نزلت فيها.
 -3تقسيم السورة وخاصة السور الطويلة إىل مقاطع ،أو فقرات تتحدث آياهتا عن عنصر من عناصر
اهلدف ،أو جمال من جماالت احملور ،واستنباط اهلدايات القرآنية منها وذكر املناسبات بينها.
 -4ربط هذه املقاطع وما يُستنبط من هدايات من كل منها باهلدف األساسي للسورة بقصد إظهار هذا
اهلدف ،وكأهنا جداول صغرية مت ّد اجملرى األساسي للنهر ،أو الشطنن امللتفة حول جذع الدوحة ،تقوي

أصلها وتدعم ساقها وتنزر متنها لتستوي على سوقها وتعجب الناظرين فيها .هذا فيما يتحدث عن
كيفية البحث عن املوضوع يف السورة الواحدة .52وباإلضافة إىل تلك اخلطوات ،هناك بعض اخلطوات -
رغم أهنا شبيهة باخلطوات السابقة  -أيضاً اليت ينبغي على املفسر أو الدارس الذي يريد البحث والتعمق
يف دراسة الوحدة املوضوعية يف سورة ما ،وقبل البدء يف تفسري السورة البد من دراسة أولية السورة حتت
عنوان (بني يدي السورة أو على هامش السورة) حبيث يتناول فيها:
أ -معرفة سبب نزوهلا أو أسباب نزول مقاطعها ،فرمبا نزلت السورة مجلة واحدة ،ويكون هلا سبب نزول
التمعن جتد أن عمومات السورة أو احملور الذي
واحد ،ورمبا نزلت السورة متفرقة ملناسبات متعددة ،وعند ّ

تدور حوله السورة يربط هذه املقاطع ،أو اآليات بنظام معني ،فمعرفة أسباب النزول تعني على التعرف
على هذا النظام الذي جيمع عقد السورة ،أو احملور الذي تدور السورة حوله.
ب -التعرف على اهلدف األساسي للسورة ،أو احملور الذي تدور السورة حوله ،وذلك من خالل:
 -1التعرف على داللة اسم السورة أو أمسائها اليت ثبتت عن طريق الوحي ،أي بالتوقف عن رسول اهلل

.
 -2وميكن التعرف على هدف السورة أو حمورها من خالل استعراض األحداث البارزة ،أو القضايا
األساسية اليت تناولتها السورة .فلو أمعنا النظر يف القضايا البارزة يف السورة لوجدنا أن بينها رابطاً يربطها،
وقد يدق هذا الرابط فال يدرك إال بعد دراسة السورة دراسة عميقة ،ومعايشة أجوائها ،وتفيُّؤ ظالهلا.
 -3كما ميكن التعرف على هدف السورة أو أهدافها من خالل املرحلة الزمنية اليت نزلت فيها السورة،
فمن املعلوم أن السور املكية أ ّكدت على تقرير أربعة أمور :اإلميان باهلل وحده ،واإلميان بالبعث بعد
املوت ،واإلميان بالرساالت السماوية ،والدعوة إىل أمهات األخالق .فإذا كانت السورة مكية فال خيلو
األمر من أن يكون من أهدافها األساسية هذه األسس األربعة جمتمعة أو متفرقة .والسور املدنية باإلضافة
إىل تقرير ما سبق استهدفت بناء اجملتمع اإلسالمي على أسس من اإلميان والطاعة والتشريعات التفصيلية
يف شؤون احلياة ك ما استهدفت محاية اجملتمع اإلسالمي من األخطار الداخلية واخلارجية ،بكشف خطط
 52مسلم ،مباحث في التفسير الموضوعي ،ص .40
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املتنمرين احلاقدين الساعني يف األرض بالفساد من اليهود واملنافقني ،فال ختلو سورة مدنية من قضية
البناء ،أو الصيانة واحلماية ،فيمكن التعرف على اهلدف األساسي أيضاً من خالل التعرف على القضايا
املعروضة يف السورة ،ومن خالل املرحلة الزمنية لتطور اجملتمع اإلسالمي أيضاً.53

 -4باإلضافة إىل ذلك كلها التعرف على علم املناسبات بني مقاطع السورة ،ودورها يف التعرف على
هدف السورة أو حمورها ،فعند تقسيم السورة إىل مقاطع أو فقرات حسب ارتباط اآليات بعنصر من
عناصر املوضوع البد من الرجوع إىل كتب التفسري املوث ّقة لإلطالع على الروايات الصحيحة من السنة
النبوية ،وأقوال الصحابة والتابعني يف تفسري اآليات ،والرجوع إىل الكتب اليت تناولت املناسبات بني
اآليات يف السورة الواحدة مثل تفسري مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ،ونظم الدرر يف تناسب اآليات
والسور لربهان الدين البقاعي ،ويف ظالل القرآن لسيد قطب ،وذلك لإلحاطة مبعاين اآليات وحماولة
التعرف على املناسبات بني هذه املقاطع ،فقد تكون املناسبة جلية واضحة بينها ،وقد تدق فال تظهر،

وقد تكون املناسبات بينها وبني حمور السورة ظاهرة جلية ،وقد تكون دقيقة خافية وكثرياً ما يكون التعرف
على املناسبات بني املقاطع طريقاً ملعرفة اهلدف األساسي من السورة ،أو احملور الذي تدور حوله السورة.
وقد يكون النظر يف فاحتة السورة وخامتتها ،وإبراز املشرتكة بينهما دليالً على اهلدف األساسي يف السورة

فكثري من السور القرآنية يرد فيها العجز على الصدر لرتسيخ مفاهيم معينة أو التذكري بقضية جاءت
السورة لبياهنا.54
وبعد التعرف على هدف السورة األساسي ،وحتديد احملور الذي تدور حوله تتبلور املناسبات بني املقاطع
مجيعها وبني املقاطع واحملور ،وبني الفاحتة واخلامتة ،ويدرك الباحث وجه االستطرادات اليت وردت يف

السورة وتظهر له من احلكم واألسرار القرآنية على حسب ما أويت من ملكة يف االستيعاب والغوص يف
املعاين.55
الخاتمة:

إن آثار إدراك املناسبات بني املقاطع واألجزاء يف السورة يساعدنا كثرياً على التعرف على هدف السورة،
وباملقابل فإن ظهور اهلدف يف السورة يعيننا كثرياً على التعرف على علم املناسبات بني مقاطعها وفقراهتا
فاألضواء منعكسة على بعضها من اجلهتني تنري السبيل أمام الباحث للسري خبطى ثابتة راسخة يف حبثه،
فال يهمل هذا اجلانب يف التفسري املوضوعي أو الوحدة املوضوعية للسورة.
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