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قواعد النشر في المجلة

اإلنسانية،  أطياف  من  بزائريه    العباس  الفضل  أبو  العميد  يرّحب  مثلام 
ُترّحُب جملة )العميد( بنرش األبحاث العلمية األصيلة ، وفقا للرشوط اآلتية:

املتنّوعة . 1 اإلنسانية  العلوم  جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا ، ومكتوبة 

بإحدى اللغتني العربية أو اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
2 . )CD( بنسخة واحدة مع قرص مدمج )A4( م األصل مطبوعا عىل ورق يقدَّ

بحدود )10.000 - 15.000( كلمة، بخط )Simpelied Arabic( عىل أن 
ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود . 3
البحث، ويكون امللّخص بحدود  صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان 

)3500( كلمة.
الباحثني، . 4 الباحث/  البحث عىل عنوان واسم  الصفحة األوىل من  أن حتتوي 

وجهة العمل، والعنوان، ورقم اهلاتف، والربيد األلكرتوين، مع مراعاة عدم 
ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.

ُيشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر ا لبحث، وتراعى . 5
األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضّمن: اسم الكتاب، اسم 
الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف، 
هذا عند ذكر املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله.



اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر . 6 املصادر منفصلة عن  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر العربية، ويراعى يف إعدادها 

الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار يف أسفل الشكل . 7

إىل مصدره، أو مصادره، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع املجلة للمرة األوىل، . 8

وعليه أن ُيشري فيام إذا كان البحث قد قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن 
أعامهلام، كام ُيشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، 

أو املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث مستاّل من ) رسالة أو أطروحة( جامعية، ومل يسبق نرشه، . 9

مستقّل  تعّهد  تقديم  لباحث  ا  وعىل  أخرى،  نرش  وسيلة  أية  إىل  مقدما  وليس 
بذلك.

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرّب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية. 

إىل . 11 البحوث  تعاد  وال  للنرش،  صالحّيتها  لبيان  رّسي  لتقويم  البحوث  ختضع 
أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

املرَسلة للنرش خالل مّدة أقصاها أسبوعان من  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ(   
تاريخ التسّلم.

ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 
وموعد نرشها املتوّقع.

أو إضافات عليها  املقّومون وجوب إجراء تعديالت  التي يرى  البحوث  ج( 
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها 



هنائيا للنرش.
د( البحوث املرفوضة يبّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

مخسة  مع  بحثه  فيه  نرش  الذي  العدد  من  واحدة  نسخة  باحث  كل  يمنح   )#
مستالت من املادة املنشورة، ومكافأة مالية.

يراعي يف أسبقية النرش:. 12
أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

 ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة التحرير، إال . 13
ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير، عىل أن يكون خالل مدة أسبوعني من تاريخ 

تسّلم بحثه.









بسمِه تعاىل

...كلمٌة البّد منها...

الشعوِب  الركيزَة األساس يف حياِة  يمثُل  املعريف يف حياتِنا  اجلانَب  أن  الشكَّ 
ونامئها املتواصل، والشعُب الذي يقرُأ هو الشعُب الذي ال يموت، والشعُب اجلاهُل 

هو الشعُب امليِّت، والعراُق بلُد القراءِة والكتابة، وهو شعٌب حّي وحيوي.
الشؤوِن  قسِم  خالل  من  املقدسِة  العباسيِة  للعتبِة  العاّمُة  األمانُة  أوَلت  وقد 
االهتامُم  للعيان  الواضِح  من  أصبَح  إذ  أمهيًة كربى؛  املسألَة  والثقافيِة هذه  الفكريِة 
الكبرُي باملَعرفة، من خالِل االصداراِت املتنوعة، والنشاطاِت العاّمِة واخلاصة، ومع 

اختالِف املستويات.
 وقد كان نصيُب اجلاِمعاِت األكاديمّية كبريًا، ملا تتمتُع به من مكانٍة خاّصٍة يف 
البلد عمومًا، ويف اهتامم العتبة املقدسة عىل وجِه اخلصوص؛ وجاءْت فكرُة )الَعِميد( 
كي تفسَح جمااًل، وحتّدَد أفقًا، وتنضَج أفكارًا، من خالِل زوايا بحثيٍة متنوعة، وثقافٍة 
مربجمٍة وهادفة، تطلُّ علينا بني احلنِي واآلخر، وهي حتمُل مشاعَل الفكر، كي تيضَء 

ظلامِت الطريق.
أبارُك لقسِم الشؤوِن الفكريِة والثقافيِة يف العتبِة العباسيِة املقدسِة هذه اإللتفاتة، 
وأبارُك )للَعِميد( هذا احلضوَر امليمون مع سفرِة املعرفِة الرصينة، واحلمُد هللِ ربِّ 

العاملني.
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نبدأ بحمد اهلل

َم اإلنساَن  م، فعلَّ احلمُد هللِ عىل ما أْنَعم، وله الشكُر عىل ما أهْلَم، والثناُء عىل ما قدَّ
َزُه عن سائِر َخْلِقِه من األمم...  ما مل يعلْم، وأودَع فيه الَعقَل ولطائَف احِلَكم، وميَّ
م، وعىل  َر وتقدَّ املبعوِث للعامل، أفضَل من تأخَّ نبيِّنا اخلاتم،  والصالُة والسالُم عىل 
آلِه مصابيِح الُظَلم، ومفاتيِح احِلَكم، وسادِة األمم... وأزكى التحايا عىل َمْن بذَل 
الم(،  الِح أيب الفضِل العباِس )عليه السَّ ُمْهَجَتُه، وواسى بنفِسِه رحيانَة نبيِّه، العبِد الصَّ
معرفيًا  ووعاًء  والّدهور،  األزماِن  مرِّ  عىل  للقلوِب  مهوًى  رياُضُه  أصبحْت  والتي 
ًة ما يمأُل حقوَل الفكِر واملعارِف  دور، متبنيَّ ُيرَتَشُف منه ما ُينرُي العقوَل ويشفي الصُّ
املجتمعاِت  حياَة  فإن  احلياة،  روافِد  أهمِّ  أحَد  لتكوَن  جديدة،  برؤًى  التخّصصّية 

ورقيَّها بحياِة ُعلامئها وباحثيها.
اإلنسانيِة  راساِت  والدِّ البحوِث  من  متزاحٍم  فيٍض  بوجوِد  االعتقاُد  كان  وملَّا 
ُة للعتبِة العباسيِة املقدسة، ومن خالِل قسِم الشؤوِن  وعظيِم نفعها، تبنَِّت األمانُة العامَّ
والبحوِث  راساِت  بالدِّ ُتعنى  َمٍة  ُمكَّ ٍة  فصليَّ جملٍة  إصداِر  مرشوَع  والثقافيِة  الفكريِة 
نًا بلقِب صاِحِب املْرَقِد الرشيف، وملناَسَبتِِه ألحِد  اإلنسانية، وِسَمْت بـ)الَعِميد( تيمُّ

ألقاِب إدارِة مؤسساتِنا العلميَّة.
صيَّة، ترتِكُز عىل  وهذه اخُلطوُة تتجىلَّ يف طْرِح مشاريَع بحثيَّة، ودراساٍت ختصُّ
، مما خفَّ وزُنُه، وغال مضموُنُه، لتساهَم يف رْبِط املشاريِع وامُلنجزاِت  االختزاِل الدالِّ
الكربوية،  مساراِتا  واستكشاِف  تفسرِيها،  أو  خلفّياِتا  عن  والكشِف  الفكرية، 
ِم العلوِم  لتكون – بحقٍّ - عنرَص إْغناٍء لِرّواِد الِعْلِم واملَْعرَفِة، وَمن ُيريُد ارتقاَء ُسلَّ

صيَّة. التَّخصُّ



 ففي كلِّ جماٍل من جماالِت العلوِم اإلنسانيِة نجُد كنوزًا من األبحاث، وعصاراِت 
ون والباحثون، ال غنى عن رضورِة االطالِع عليها،  َل إليها املختصُّ الِفْكِر التي توصَّ
إبداِعيٌّ  ُمنجٌز  أهنا  أو  تفسريية،  أو  وصفيًة  استكشافيًة  كانْت  إْن  واقِعها  واستكناِه 
اتكأْت عىل معايرَي ومبادَئ وأصوِل علوِمها، لُتضيَف نافذًة ورئًة يتنفُس من خالهلا 

ارسون واقعًا ِعْلميًا نقيًا. الدَّ
وال إشكال يف أنَّ تعاُنَق ُجهوِد الّسابقنَي مع الالحقنَي هو األساُس الذي تقوُم 
وال  والعلمية،  املَْنهجيِة  اجلوانِب  خمتلِف  يف  الباحثني  ُقدراِت  تطويِر  عنارُص  عليه 
يتحقُق ذلك بعيدًا عن أنامِط وموازيِن اخلرباِت املشهودة، هلذا وضعِت املؤسساُت 
العلميُة العليا - ويف إطاِر تقييِم النتاِج البحثي - آلياٍت للرتقيِة العلميِة ترتكُز عىل 

نظِر وحتكيِم اخلرباِء العلميني.
ومن هنا حاَز التَّحكيُم العلميُّ أمهيَتُه الكربى، باعتباره أحَد أهمِّ معايرَي جودِة 
كيزُة األساُس يف البحِث واإلرتقاِء األكاديمي، إلثراِء العلِم  النِتاِج العلمي، وهو الرَّ

واملعرفِة يف املجاالِت النافعة. 
الكادُر  تبنَّى  ِة،  العلميَّ األمانِة  حْتقيِق  أْجِل  من  وكذا  الواقع،  هذا  وخِلطورِة 
منَي اخلرباء، فلم  التحريريُّ ملجلِة )الَعِميد( معايرَي وضوابَط ممنهجًة الختياِر امُلحكِّ
ُم أستاذًا أو مرجعًا يف االختصاِص امُلراِد حتكيُمُه،  يكِن املِْعياُر األهمُّ أن يكوَن امُلَحكِّ
ِم ال تِقلُّ أمهيًة عن ِعْلِمِه، فالبدَّ أن يتَِّسَم باحِلياِد وسعِة األفِق،  َة املحكِّ بل أنَّ شخصيَّ

واالبتعاِد عن اجلوانِب الشخصية.
ها  أمهِّ من  للّتحكيم،  معايرَي  االعتباِر  بعنِي  التحريريُّ  الكادُر  وضَع  وكذلك   
البحِث،  )عنواِن  حتكيَم  تشمُل  والتي  واملنهجيِة  العلميِة  اجلوانِب  حتكيِم  معايرُي 
ومقدمتِِه، وموضوِع أو ُمشكلِة البحِث يف كوهِنا جديدًة ومبتكرة، وأهداِف البحِث، 



ِة والعمليِة، وحدوِدِه... إىل آخر تلك اجلوانب(. تِِه العلميَّ وأمهيَّ
اللغِة  جوانِب  حتكيُم  هي  النظر،  حتَت  كانْت  التي  امُلهّمِة  املعايرِي  من  وكذلك 
ومنطقيِة  والتَّحليل،  العرِض  ووضوِح  الكتابِة،  )أسلوِب  حتكيَم  تشمُل  والتي 
األسلوِب وحيادّيته، واملوضوعيِة يف العرِض وامُلناقشة، وترتيِب األفكاِر وتنظيِمها، 

ِة يف التَّعبرِي عن متوى البحِث، واالبتعاِد عن اإلفراِط يف االقتباس...(. قَّ والدِّ
املصادِر  قائمِة  االعتبار، ختصُّ حتكيَم  بنظِر  ُأخذْت  ة  ُمهمَّ معايرُي  أيضًا  وهناك 
أفاَد  التي  واملراجِع  باملصادِر  قائمٍة  )وجوِد  حتكيَم  شمَلْت  والتي  واملراجع، 
ِصَلتِها  ومدى  وتنوِعها،  وأَصالتِها،  واملراجع،  املصادِر  وحداثِة  الباحث،  منها 
االطالُع  له  باحث،  لكلِّ  مباحٌة  التحكيِم  معايرِي  تفاصيَل  أن  علاًم  بالّدراَسة...(. 
عىل  سُتنرَشُ  أهنا  أيرُسها  شتى،  ووسائَل  وبطرٍق  بْحثِِه،  بكتابِة  وِع  الرشُّ قبَل  عليها 

شبكِة االنرتنت، من خالِل صفحِة جملِة )الَعِميد( عىل شبكِة الكفيِل العاملية.
امُلخِلَصِة  اجُلهوِد  لكلِّ  ومُمتنِّنَي  شاكريَن  نقَف  أن  إال  يسُعنا  ال  اخِلتام...  وقبَل 
ضا  التي سَعْت إلصداِر هذه النافذِة الطيِّبة، والتي نأمُل أن ترتقي أعىل درجاِت الرِّ
مني خريًا باألساتذِة األفاضِل، لنرِش بحوثِهم ورؤاهم عىل  شكاًل ومضمونًا، متوسِّ
َقهم ملا فيه  َدهم ويوفِّ صفحاِتا... سائلنَي املوىل تعاىل أن يأخَذ بأيدي اجلميع، ويسدِّ

الُح إنَُّه ويلُّ التوفيق...  اخلرُي والصَّ





ِفيها لِـَمـا  َفاْنُظْر  َأال  الَعِميُد  ِهــَي 
بَِطْلَعتِها الّدنيا  على  ــْت  أَطــلَّ َلَقْد 
َقَبٌس أْوراِقــهــا  َعلى  َسْطٍر  ُكــلِّ  في 
ــَرْت ُزبِ َقــْد  وِح  اللَّ ــوِن  َوُن َفبِاليَراِع 
ُهدًى العارِفيَن  ــداُد  ِم فيها  َيِفيُض 
ــًى ــيــِن َوْقــــُع أَس ــْلــَكــفَّ ـــواِء َولِ ـــلِّ َولِ
ـُوِد َفاْنَتَشَرْت طاَفْت َعلى ِذْكرياِت الج
َساَحُتها فُّ  َوالطَّ َمْنَهُجها  ـْبُط  َفالسِّ
ُصُحٍف في  َماَج  ِمــداٌد  ـَِجفُّ  ي َوَما 
َمًة ـَُحكَّ ْخها: )م ـُْف )بِالَكِفيِل( َوأرِّ ط
+ 508(          +      )173(            

بِاْسِم الَكِفيِل اْسَتطاَلْت، َمْن ُيضاِهيها
َراِعْيها الَعلياِء  في  هاِشَم  ـــْدُر  وَب
َمعانِيها في  ُمــِضــيٌء  الُعلوِم  ــَن  ِم
َقواِفيها في  َوْقٌع  َوالبِيُض  ْمُر  َوالسُّ
َتْرويها مِّ  الـــدَّ ــْيــِض  ــَف بِ وكـــْرَبـــالُء 
َمآِقيها في  َســاَلــْت  عبَّاِس  ــُن  َوَعــْي
َمَغانِيها ْنيا  الدُّ َعلى  ُهوِر  الدُّ َمَدى 
َناِديها ــُم  ــْل َوالــِع َكاِفُلها  َوالــَبــْدُر 
َساِقيها ــاِء  ــَم ال ُمــــِذلَّ  ألنَّ  ِمــْنــهــا 
َحاِديها( ـفِّ  الطَّ َوَعِميُد  ـًة  ـََجلَّ م
)29  +  120  +  130  +  473

الَعّباِسيَِّة  الَعَتبِة  ِمَن  َمِة  الُمَحكَّ ِة  الفْصليَّ الَعمْيِد  ِة  َمجلَّ ُصدوَر  ُخ  ُتؤرِّ َقِصيدٌة 
ار... فَّ َسِة، لِلّشاِعِر اأُلْسَتاِذ َعلي َعبِد الُحَسْيِن الصَّ الُمَقدَّ
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...ملخص البحث...

الظاهرة  بني  للقرآن  املوضوعي  للتفسري  مفهوم  تقديم  البحث  هذا  حاول 
املوضوعية والبيان النيص، معتمدًا عىل أربع فقرات صّبت يف بلورة املفهوم وأبعاده، 
والثانية  والتارخيية،  النصية  اخللفيات  يف  نظرة  املوضوعي  بـالتفسري  األوىل  متّثلت 
الثالثة  الفقرة  أما  والتعليلية،  الوصفية  بني  املوضوعي  التفسري  لتعريف  تعّرضت 
فجاءت لبيان املوضوع القرآين بني الوحدة املوضوعية والوحدة العضوية، وتكّفلت 

األخرية بعرض البنيان النيص للموضوع بني البعد الزماين والبعد املكاين.

التي  املرتكزات  الباحث أهم  فيه  الفقرات ملخص للبحث عرض  وتبع هذه 
استخلصها من عرضه املتقدم.
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التفسير الموضوعي
نظرة في الخلفيات النصية والتاريخية 

 ال خيفى أن الركيزة املنهجية الكربى للتفسري املوضوعي للنص الكريم، هي 
وفق  عىل  واألخرى  اآلية  بني  املفرّس  بموجبها  يقرن  أخرى  ترتيبية  عالقات  إقامة 
االنسجام املضموين للنص الكريم، وهذا يستدعي أن تتعالق اآليات تعالقا جديدا، 

مع غض النظر عن ترتيبها املعهود يف ضمـن الُسـور الـقرآنية.

التـقـارن أو  التـنـويه به وااللتـفات إليه، هو أن ذلـك  ولـكن الذي ال بـد من 
املوضوع  فيه  يستأثر  جديد  تعالق  املضموين،  التوافق  عىل  املعتمد  املنهجي  التعالق 
الكاشفة عن  اللسانية  األعراف  استئثار  من  أكثر  للمفرس  الذهني  بالنشاط  القرآين 
املقارءة  أو  والتقارن  التعالق  منهاجية  يقيم  ال  هنا  ها  املفرس  أن  بدليل  املوضوع، 
وذلك  املثال،  سبيل  عىل  واحد  أسلويب  أو  نحوي  نسق  يف  اآليات  لتامثل  استجابة 
كام يفعل يف التفسري املوضوعي حينام ُيعالق بني اآليات املتامثلة يف موضوع واحد. 
إبانة  من  اآلية  عليه  تشتمل  ما  نظر يف  اآلية،  املوضوعي يف  املفرسِّ  فنظر  هنا،  ومن 
عن املحور املركزي للموضوع، وطبيعته املبارشة، وقوانينه ومتعلقاته. فوازن اآلية، 
لدى املفرّس املوضوعي، إذًا، هو وازن واقعي ومبارش، يريد من خالله أن يستجيل 
ما يمكن أن تدي إليه اآلية يف حال ضّمها إىل غريها من اآليات التي تتفق معها يف 

موضوعها، من إجابات علمية وواقعية ومعارصة حول موضوع بعينه...
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وعليه، فالسالك يف طريق التفسري املوضوعي غري معنّي كثريًا باملظاهر اللسانية 
التي حتّف بجانبي ذلك الطريق، قدر عنايته بمحّجة ذلك الطريق وما أرشف منه. 
فالذي جيعله املفرّس املوضوعي مواجهًا له، والذي إليه ُيصّوب وجهته هو ما محلته 
القرآين  التسلسل  خفضه  ما  وهو  جهة،  من  مضامني  من  وأعرافه  اللسان  أدوات 
للمقاصد، فجعل منه غري باٍد كّله إال ما ظهر منه، وذلك ألن التسلسل القرآين ممثاًل 
برتاتب السور واآليات، وتتابعها، وهي تسعى إىل مقصدها من السورة األوىل إىل 
ْيل من علّو اجلبل إىل سفله  األخرية، ومن أول السورة إىل آخرها، ُيشبه انحدار السَّ
، إذ ال يرتتب عىل ذلك االنحدار أقل من الذهاب ببعض ذلك السفح  يف َسْفح لنيِّ
وحجارته بوساطة ذلك السيل، ومهمة املفرّس هي اجرتاف ما جرفه السيل، اجرتافًا 
إليها  التي  فصيلته  إىل  منجرف  كل  إعادة  ثم  غريه،  من  متييزه  بغية  ومصّنفا،  منظاًم 
يل  يل هاهنا إال الكلمة القرآنية وأعرافها، أما الذي محلُه السَّ يأوي وينتمي. وما السَّ
من سفح اجلبل، فهو املوضوع أو املضمون القرآين، وما مهّمة املفرّس إال التقاط هذا 
املضمون، ومن ثم أن يأوي به إىل ما يؤيه إىل مثله مرة، وإىل املنفصل منه مرة أخرى. 
عًا ِمْن  َلَرَأْيَتُه َخاِشعًا ُمَتَصدِّ اْلُقْرآَن َعىَل َجَبٍل  َأْنَزْلَنا َهَذا  يقول سبحانه وتعاىل: ﴿َلْو 

ُروَن﴾ )احلرش:21(.  ُهْم َيَتَفكَّ ا لِلنَّاِس َلَعلَّ هُبَ َخْشَيِة اهللِ َوتِْلَك اأَلْمَثاُل َنرْضِ

إن إيواء اآلية إىل اآلية، بلحاظ اجلامع املوضوعي بينهام، يعني إجراء عالقات 
رابطة بني اآلية واألخرى، والعالقة الرابطة، هي »عملية صناعة أزواج مرّتبة«)1(، 
أما ترتيب تلك األزواج، فيعني نظمها عىل وفق نظام واحد جيمعها، بحيث يكون 

لبعضها نسبة إىل بعض)2(.

فيشّكل  موضوعيا  األخرى  يف  اآلية  يداخل  وهو  العلمي،  السلوك  هذا  إن 
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بذلك الركيزة األوىل من ركائز التفسري املوضوعي يستدعي، مما يستدعي، نوعًا من 
التعضيد العلمي الذي يمنح التفسري املوضوعي رشعية به حاجة إليها، ملا لتفسري 
القرآن من أمهية، وملا حيّف به من مددات ورشائط تنأى به عن االنزالق إىل التفسري 
بالرأي، وهاهنا اضاءتان، نصّية وتارخيية، تسهامن كلتامها يف منح التفسري املوضوعي 

تلك الرشعية. 

أواًل: اإلضاءة النصّية

ُكْم  ٍء َخَلْقَنا َزْوَجنْيِ َلَعلَّ  أ( جاء يف القرآن الكريم، قوله تعاىل: ﴿َوِمْن ُكلِّ َشْ
الوجود،  إىل  خرج  ما  كل  هو  )اليشء(  أن  عرفنا  وإذا  )الذاريات:49(.  ُروَن﴾  َتَذكَّ
املوجود موجودًا  املوجود سواء كان ذلك  يفارق معنى  ومل يكن موجودًا، وأنه ال 
بنية  بأنواعه كلها، وجود ذو  التفسري،  أن  أم يف األذهان)3(، خلصنا إىل  يف األعيان 
يسمى؛  الذي  منه،  الثاين  الشّق  وأن  وموضوعي،  ترتيبي،  شّقني؛  ذات  زوجية، 
يف  اإلجرائية  املامرسة  حيث  من  زوجية  بنية  ذو  اآلخر  هو  املوضوعي،  التفسري 
اإلجرائية  الطبيعة  هذه  لتجلية  أتم  مظهر  من  وليس  القرآين،  املعنى  استحصال 
الزوجية من مزاوجة اآلية باألخرى وربطها هبا بغية استظهار مموهلا املعنوي ثم 

السامح للموضوع املحمول بأن يولد والدة أخرى غري والدته األوىل. 

 ب( والذي ال يقل أمهية عام سبق من إضاءة نصّية ملبدأ الزوجية الكونية هو 
بني  الذي  الرشيف  باملصحف  املمثل  اإلهلي  الوحي  حيملها  التي  الرئيسة  التسمية 
أيدينا، أال وهي )القرآن(، فقد وردت تسمية الوحي كذلك يف أثناء املصحف مخسًا 
وستني مرة)4(. وألن )املعنى حتت االسم()5(، عىل وفق القدماء فإن ضبط احلقيقة 
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املنهاجية لفهم الكتاب املقدس، تستند إىل فهم تسميته الرئيسة؛ القرآن. 

أيضا  وورد  )قرن(.  من  أو  )قرأ(،  من  أنه  لغًة،  )القرآن(،  معنى  يف  ورد  وقد 
ويرتتب  واملزاوجة)6(،  والضّم  اجلمع  بمعنى  السابقني،  اللغويني  اجلذرين  كال  أن 
عىل ذلك، أن الذي يدعونا إليه معنى التسمية ونحن نجهد يف فهم النص والفهم 
بالنص،  النص وتفهم  تفهم  نظرة  منهجيًا،  نظرتني مرتابطتني  بني  املزاوجة  به، هو 
باعتبار املظهر النيّص ممثال باآلية أو العالمة املنفصلة عن غريها، وهذه هي النظرة 
األوىل، ثّم نظرة أخرى تتأسس عىل ما ينتج عن تلك، أال وهي النظرة التي جتهد يف 
الفهم باعتبار العمق الذي جيمع املظاهر املتفرقة يف نظام كيل شمويل موحد، وهذه 
النّص باآلية،  التي تقرن اليشء باليشء واآلية باآلية، ثم اليشء خارج  النظرة  هي 

وبالعكس)7(. 

ثانيًا: اإلضاءة التاريخية 

جاء يف كتب القدماء، قوهلم: »أحسن طرق التفسري أن يفرّس القرآن بالقـرآن«)8(، 
ومن هنا، »نشأ يف الدراسات اإلسالمية ما يسمى بمنطوق القرآن ومفهومه، وعامه 
وخاصه، ومطلقه ومقّيده، وجممله ومفّصله...«)9(، ولكن، وعىل الرغم من ذلك، 
مل يامرس القدماء هذا النوع من التفسري بشموليته وخصوصياته الراهنة، »أما تبلوره 

منهجًا وتطبيقه بشكل شامل ومبدئي، فذلك مل حيصل إال يف القرن األخري«)10(. 

يشكل  بالقرآن،  القرآن  تفسري  أن  عىل  اتضح،  الذي  بعد  نختلف،  ال  ولعلنا 
احلاضنة التارخيية واملنهاجية األوىل الضابطة واملعّضدة ملرشوعية التفسري املوضوعي 

للقرآن. 
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ولعلنا نتفق، بعد هذا وذاك، عىل أن تفسري القرآن بالقرآن هو األساس الوجيه 
واملرشوع الذي ال غنى عنه ملن يريد أن يبني وعيًا علميا بطبيعة التفسري املوضوعي، 
للقرآن من  املعارص  البرشي  بنظر االعتبار، أن ما عرض للفهم  ولكن، مع األخذ 
القرآن  بتفسري  املمثل  األصل  كيفية  من  جعل  قد  وخربات،  وحتديات  مستجدات 
بساطته  حيث  من  وتتجاوزه  األول،  األصل  مع  تنسجم  أخرى  كيفية  بالقرآن، 
األصل  جوهر  تستبطن  تركيبًا  أكثر  أخرى  حالة  إىل  ومكاهنا،  زماهنا  يف  املرشوعة 
يتعلق  ما  خاصة  السابـقة،  مظاهره  عىل  تزيد  أخرى  مظاهر  وتستظهر  األول، 

باألدوات واآلالت الضابطة حلراك ذلك األصل)11(. 

كسابقه؛  وهذا  املعهود،  الرتتيبي  التفسري  ثمة  اآلخر،  الطرف  عىل  ولكن 
املوضوعي، عرض له ما عرض لألول، ولكنه مل يستبطن تفسري القرآن بالقرآن مثلام 
آلة من آالته، ولكنه ليس  به بوصفه  إنه يستعني  التفسري املوضوعي، نعم  استبطنه 
بالقرآن. ومن هنا نفهم جانبا من جوانب  القرآن  الطبيعي ملنهجية تفسري  االمتداد 
العلل املنهجية التي جعلت التفسري الرتتيبي خملصًا ألدواته املنهجية األوىل ممثلة بأدلته 

التارخيية يف كشف املعنى، أكثر من إخالصه للنظر يف مقاصد تلك األدلة)12(. 

الخلفية التاريخية؛ رؤية منهجية، وقراءة بنائية 

حقيقة  عن  لنا  تكشف  املوضوعي،  للتفسري  التارخيي  البعد  إىل  أخرى  نظرة 
مفادها؛ أن بساطة الفهم البرشي األول للقرآن الكريم، ال توحي بخطل ذلك الفهم 
وزللـه، وإن شّفت فإهنا تشّف عن مدودّيته، طبعًا ال يندرج فهم الذي ال ينطق عن 
اهلوى ضمن الفهم البرشي املحدود، وإنام هو يبنّي للناس عىل قدر عقوهلم، يقول 
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ًة  ْم الَِّذي اْخَتَلُفوا ِفيِه َوُهًدى َوَرمْحَ َ هَلُ َأنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب إاِلَّ لُِتَبنيِّ سبحانه: ﴿َوَما 
ْلَنا  ﴿َوَنزَّ للرسول:  الكتاب  تبيانه  يف  سبحانه  ويقول  )النحل:64(،  ُيْؤِمُنوَن﴾  لَِقْوٍم 

ٍء﴾ )النحل:89(. َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِْبَيانًا لُِكلِّ َشْ

وبناء عليه فإن األمر يف مدودية الفهم األول للنص ليس أمر مثلبٍة، وإنام هو 
إىل  البسيط  من  به  تتطور  التي  تلك  ونواميسه  اإلدراك  لقوانني  الطبيعي  اخلضوع 
املركب عرب الزمان واملكان. فنضج الفهم البرشي لألشياء مجيعًا يمّر بمراحل، أوهلا 
منفصلة  هبا  االنشغال  مع  هبا،  واالندهاش  األشياء،  ظواهر  فهم  استكامل  مرحلة 
لألشياء،  الرتابطية  الطبيعة  وراء  سعي  وال  بالتعليل  عناية  فال  بعض،  عن  بعضها 
فالفهم األول لليشء أبعد ما يكون عن إدراك الرتابط ألنه غري معنّي كثريًا بالعمق 
السحيق لألشياء، وباحلكمة البليغة الكامنة وراء القصد من وجودها وإجيادها.فإذا 
اكتملت هذه املرحلة واستوفت رشوطها التارخيية، صار الفهم يتطّلع إىل إدراك العلل 
املسببة للدهّش واالندهاش، ومن ثّم يصري معنيًا بالبحث عن الطبيعة الرتابطية التي 
جتمع اليشء عىل اليشء وهكذا كان احلال مع فهم القرآن الكريم، ذلك الفهم الذي 
شّكل حركة ذات بعدين مرتاتبني عرب الزمان، أال ومها: البساطة والرتكيب، حيث 
يتزايد الرتكيب والتعقيد طردًا مع تزايد االبتعاد عن عرص النزول القرآين، وذلـك 
باعتبار أن فْهـم القرآن؛ »مهمة مطروحة يف كل وقت ومطلوبة يف كل زمان. وقد 
القرآن خياطب أهل كل زمان ومكان يفرض علينا  بأن  اقتناعنا  بأن  التذكري  يكفي 
اكتساب فهم متجدد للقرآن يتجدد بتجدد األحوال يف كل عرص«)13(، ومن مظاهر 
جتدد ذلك الفهم عرب احلقب التارخيية السابقة، أنه صار ينأى بنفسه عن االنغالق 
عىل البعد اللغوي للنص ممثاًل بحامله اللفظي الذي انشغلت به املحاوالت البرشية 
واألخفش  )ت#207(،  الفرّاء  لدى  القرآن(  )معاين  بكُتب  ممثلة،  للفهم،  األوىل 
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النأي،  هذا  نتائج  من  وكان  الخ،  )ت#311(...  والزجاج  )ت#215(،  األوسط 
يف حقبة تارخيية الحقة، النظر يف النظم القرآين، أو الرتكيب الرتابطي ممثاًل، بنظرية 
النظم لدى عبد القاهر اجلرجاين )ت471#(، وكذلك ظّل، حتى أسفرت احلقب 
والتفريع  بالتشقيق  عناية  عن  التارخيية،  احلقبة  هذه  فيها،  بام  املتأخرة،  التارخيية 
والتدقيق، وهـو، ما آذن بمثابات أخرى للفهم، ليس كالتفسري املوضوعي، ما هو 

أوضح منها دلياًل عىل ما سبق.

فالتفسري املوضوعي هو اجلانب املرّكب لتفسري القرآن بالقرآن الذي شهد الطور 
األول للفهم جانبه البسيط قبل مئات من السنني. فهو إذًا، انعكاس لصريورة الفهم 
البرشي وحراكه من البسيط إىل املركب، ومن االنفصال إىل الرتابط، ومن احلامل 
إليه نظرة أخرى يف ضوء ما  اللفظي إىل املحمول املضموين، وهو اآلخر إن نظرنا 
سبق، سيشهد اكتاماًل وتنضيجا، علينا أن ننوه به، ونلتفت إىل أمهيته، بام يعمل عىل 
أن يمنع بعضًا من املتحمسني من ممارسة نوع من اإلعجال غري املرشوع يف تنضيجه، 
وإال فإن حالنا املنهاجي، إن مل نراع هذا األمر، كحال من يامرس طلب احلاجة غري 
مباٍل بنواميسها وال آخذاً  بنظر االعتبار أن يطلبها يف أواهنا وموضعها، وبام ينسجم 
مع الصريورة التارخيية والطبيعية للفهم البرشي لألشياء يف ضمن املكان والزمان 

واملستجدات االجتامعية والثقافية التي حيفل هبا ذانك املكان والزمان.

السابق  املنظور  املوضوعي، ويف ضمن  للتفسري  البنائية  الطبيعة  فإن  هنا  ومن 
لتلك الطبيعة، تستدعي أن ننظر إىل التفسري املوضوعي يف ضمن املامرسة التفسريية 
تارخيية  خلفية  بوصفها  كلها،  التفسريية  املامرسة  تلك  تاريخ  إىل  ننظر  ثم  برّمتها 
يف  واختالف  وجتزيئية  بساطة  من  به  تتميز  ما  بكل  املوضوعي،  للتفسري  تأصيلية 
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املقاصد، وهلذا فإن القول بأن )س( من املفرسين يف العرص احلديث هو الذي أسس 
هلذا النوع من التفسري، نوع جنايٍة علمية عىل حق تلك األصول يف امتالك رشعية 

الريادة والتأسيس)14(.

التفسير الموضوعي، تعريفه، بين الوصفية والتعليلية

الرئيس الذي  بالتفسري املوضوعي، عىل أن املرتكز   جيمع الدارسون املعنيون 
ينهض عليه هذا النوع من التفسري، هو البحث عن موضوع ما أو مور بعينه يعرض 
له القرآن، ثم مجع اآليات املتفرقة يف القرآن كله أو بعضه، املتعلقة بذلك املوضوع، 
بعضها  ربط  بعد  القرآنية  املقاصد  حسب  للدراسة  وإخضاعها  حكام،  أو  لفظًا 
ذلك  من  القرآن  موقف  يقرر  متكاماًل،  بناء  منها  جيعل  خمصوص،  برباط  ببعض 
املوضوع)15(. وهناك مرتكز آخر يرى دارسون آخرون أنه غاية األول، ومنطلقه يف 
وقت واحد، أال وهو، إن النظرة التفسريية املوضوعية، هي التي تنطلق من احلياة 
من  املوضوع  يأخذ  فاملفرس  القرآن،  يف  لتنتهي  الكونية،  أو  االجتامعية  أو  العقدية 
احلياة، ويتدبر ما قاله فيه العقل البرشي، ثم خيلص به عارضًا له عىل القرآن لغرض 

تقييمه قرآنيا)16(. 

والتساؤل املنهجّي القائم اآلن؛ هو اآليت: كيف نجعل من هذه املقدمة املفهومية 
وسائل وأدوات إجرائية، حتقق لنا جممل تلك احلقيقة تفصيليًا ومنهجيًا؟ بتعبري آخر، 
ما الذي ينحّل إليه ذلك التعريف أو تلك احلقيقة الكلية من عنارص جزئية تسهم يف 

نقل التعريف من حالته السكونية إىل حالته احلركية الفاعلة؟ 

 ابتداًء، لنسمح ألنفسنا بتقرير قضية مفادها، أن أولئك الدارسني، مل يتوقفوا 
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عند السؤال الذي أثرناه قبل قليل، ثم إهنم، وحتصيل حاصل، مل جييبوا عنه، إجابة 
منهجية وافية جتعل التعريف السابق منسجاًم انسجامًا تامـًا مع طبيعة املادة البحثية 
اخلطوات  إىل  وهناك  هاهنا  إشارات  ثمة  نعم  التعريف.  ذلك  معامل  شّكلت  التي 
ولكن  املوضوعي)17(،  التفسري  عملية  يامرس  وهو  هبا  يلتزم  أن  الباحث  عىل  التي 
ما  هي  إنام  منهجيًا،  التعريف  ذلك  إليه  ينحل  ما  ليست  الطرق  أو  اخلطوات  تلك 
يستوحي من التعريف بحثيًا، أما َرّص األدوات الداعمة لألدبيات العامة، وبناؤها 
ضمن املنظومة املفاهيمية التي يقدمها النص القرآين، فهذا ما مل حيصل – عىل حد 
علمنا املحدود -، فهم كمثل الكثريين غريهم يبنون رؤيتهم املفاهيمية بمعزل عن 
املنظومة القرآنية غافلني عن أنه ال يمكن احلديث عن املفهوم باعتباره مفردة منقطعة 
الصلة بسياقها املعريف واإلطار العام الذي يفصل املفهوم من اليشء بعيدا عن احلقيقة 
التي استدعته، بكل ما لتلك احلقيقة من ُأُطر معرفية، ومددات منهجية، وسياقات 
معرفية، تشّكل منظومة مفهومية ترتكز أصالة عىل نظام الظاهرة موئل الدرس، ثم 

تعمل عىل إجرائه علميا ومنهاجيا يف املوارد البحثية التي ُيعنى هبا الباحث.

املثابة، يمنحنا  التفسري املوضوعي يف ضمن تلك   لعّل، احلديث عن منهجية 
بس والغموض الذي حييط بإجاباتنا عن تساؤالت  الفرصة الستجالء الكثري من اللَّ
من مثل؛ هل كل ترتيب آليات القرآن بلحاظ املوضوع الواحد، تفسري موضوعي؟ 
صوب  املتوّجه  األكاديمي  العلمي  والبحث  املوضوعي  التفسري  بني  الفرق  وما 
مثاًل؟  والدكتوراه  للامجستري  العليا،  الدراسات  مستوى  عىل  القرآنية  املوضوعات 
وهل جيوز لنا أن نّتبع اخلطوات املشار إليها سابقًا، تلك التي يرى فيها الدارسون 
منهج التفسري املوضوعي، هل لنا أن نتبعها يف غري القرآن مثاًل، كأن نتحدث مثاًل 
نقول حينها يف  السابقة؟ وما  الشعر احلديث، عىل وفق اخلطوات  )املدينة( يف  عن 
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هذا النوع من البحث، وما نسميه، هل نسميه، تفسريًا موضوعيًا؟ وباملحصلة، ما 
من  غريه  دون  القرآين  النص  يف  النظر  خاصة  املوضوعي  التفسري  من  جيعل  الذي 
النصوص، وما الذي جيعل منه مصطلحًا جامعًا لطريقة بعينها من طرق فهم النص 

القرآين، وليس فهم نص آخر غري القرآن؟ 

إن التعريف الذي درج عليه الدارسون يلقي مزيدًا من الضوء عىل واقعة التفسري 
التفسريية،  الوقائع  من  يميزها من غريها  ما  ومبينًا  ماهيته  كاشفًا عن  املوضوعي، 
وخاصة، الواقعة التفسريية الرتتيبية، ولكنه يلقي شحـيح الضوء عىل العلل النصّية 
الكامنة وراء التعريف، إال إضاءته للعلل اخلارجية املتمثلة باملستجدات االجتامعية 
والثقافية وعدم كفاءة التفسري الرتتيبي يف اإلجابة عنها. وهذه إضاءة خمتزلة للتفسري 
املوضوعي يف بعد من أبعاده دون أبعاده مجيعًا، ومنها، بل أمهها؛ صلته بالذي يقع 
عليه التفسري، أي؛ النص القرآين، وما مدى بعده أو قربه منه، وما مدى إضاءته لقدر 

املعرفة القرآنية الذي حصل للمفرّس وللكيفية التي تعرف هبا املفرس من القرآن. 

مالحظة  طريقة  بني  موضوعيًا  تالزمًا  ثمة  أن  اجلديد،  العلمي  الفكر  يؤكد 
واليشء)18(.  الطريقة  بني  رئيس  تداخل  إذًا،  فهناك،  املالحظ،  اليشء  وبني  اليشء 
ومن هنا فإن طريقة املالحظة اجلديدة إىل القرآن، تلك القائمة عىل أساس املؤالفة 
بني املتباعدات بلحاظ الوحدة، تتالزم تالزمًا تامًا مع طبيعة القرآن نفسه، فالقرآن 
يقول  عضوية.  أم  كانت  موضوعية  الوحدة  بلحاظ  املتباعدات  بني  يؤالف  أصاًل 
بأنه  ويوصف  باألسامء،  وكثري  باملعنى  واحد  بأنه  اليشء  يوصف  »قد  التوحيدي: 
إنه  قائاًل فيقول: »وقد نقول يف شء:  باملعنى«)19(، ويستطرد  واحد باالسم وكثري 
واحد باملوضوع وهو كثري باحلدود كالتفاحة الواحدة التي يوجد فيها اللون والطعم 
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والرائحة، وقد يكون واحدًا يف احلد وكثريًا يف املوضوع، كالبياض الذي يوجد يف 
الثلج والقطن...«)20(، ولقد نظر أصحاب التفسري الرتتيبي يف كثرة األسامء، وكثرة 
احلدود، عىل حني ينظر التفسري املوضوعي يف وحدة املعنى وكثرة املوضوع، والذي 
التارخيية  الظروف  بلحاظ  نفسه،  النص  هو؛  املختلفتني،  نظرتيهام  للفريقني  شّكل 

املسهمة يف بروز هذه الطريقة يف املالحظة أو تلك،مما ارشنا إليه يف مباحث سابقة.

أثر يف طريقة املالحظة، وهو الذي محلها عىل هذه  الكريم، هو الذي  فالنص 
الوجهة أو تلك، وهلذا وغريه، جاء يف احلديث الرشيف؛ »القرآن ذلول ذو وجوه 
معطى  املوضوعي  التفسري  فإن  وعليه،  وجوهه«)21(.  أحسن  عىل  فامحلوه  متملة، 
مهم من معطيات النص نفسه، وأثر واضح من آثاره، بلحاظ توّفر الرشوط املناسبة 
الوجهة،  البرشية هذه  املالحظة  توجيه  النص يف  أثر  هو  األثر، وهذا  ذلك  لظهور 
أما أثر املالحظة البرشية املتمثلة بالتفسري املوضوعي، يف النص، فيتضح من خالل 
جعله النص يكشف عن معناه هبذه الطريقة بعد كشفه ملعناه بطريقة سابقة. وليس 
مرّد القصور يف املنجز املعريف هلذه الطريقة أو تلك لقصور يف املؤثر، وإنام هو عدم 

قدرة الوسط املتأثر يف استنبات األثر استنباتا ذهنيًا صحيحًا. 

وتأسيسًا عىل ما سبق، سنجهـد يف النظر إىل العالقة البنائية الكائنة بني النص 
والتفسري املوضوعي، نظرة أخرى جتعل من التفسري املوضوعي منهجًا وإجراءات 
معه  تشرتك  التي  النصوص  من  غريه  دون  به  اخلاص  وأثره  القرآين  النص  خاصة 
التفسري  ارتباط  ألن  وذلك  اللغوية.  األداة  وهي  املعنى،  عن  الكاشفة  األداة  يف 
أصالة  بلحاظ  غريها،  له  عّلة  ال  و  بعّلته،  املعلول  ارتباط  هو  بالقرآن،  املوضوعي 

العّلة و أوليتها منهاجيا.
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بيان الموضوع القرآني
بين الوحدة الموضوعية والوحدة العضوية

 لعلنا ال نختلف، عىل أن املقصد العقائدي والعلمي من وراء اللجوء إىل التفسري 
املوضوعي للقرآن الكريم هو استحصال رؤية قرآنية واضحة بصدد موضوع ما أو 
قضية بعينها عرض هلا القرآن الكريم يف أكثر من موضع من مواضعه. وكذلك ال 
نختلف عىل أن التفسري التجزيئي الذي يتوقف فيه املفرس عند السورة متتبعا آياتا 
آية بعد آية، ال حيقق ذلك املوضوع املقصد، وذلك ألن تبيان موضوع ما يف سورة 
بعينها ليس هو التبيان الوحيد غالبا، وإنام هو مورد بيان من موارد أخرى توّزعتها 
أن  هو  به  التنويه  من  البد  الذي  ولكن  كاماًل.  القرآين  النص  يف  القرآنية  املواضع 
يف  تتحدث  التي  املباركات  اآليات  مجع  بوساطة  املقصود  الكيل  االستيضاح  ذلك 
موضوع بعينه، من القرآن كله، ليس مرّبًا من اخلضوع حلتمية القصور البرشي يف 
االستيضاح،وليس أخطر عىل هذا النوع من االستيضاح، كمثل جمافاة الّلبث عند 

املظهر البياين للموضوع القرآين.

القرآين  املوضوع  تقيّص  بأن  الوعي  عدم  هو  املجافاة،  تلك  عنه  تسفر  مما  إن   
كذلك، يعني شّد املوضوع القرآين إىل اخللف متامًا، وبام يعمل عىل تضبيب صفته 
القرآنية املائزة. بتعبري آخر، إن املوضوع، أّي موضوع، بام يف ذلك، ُجّل املوضوعات 
القرآنية، من حيث هو مفهوم أو قضية عقائدية أو اجتامعية أو اقتصادية أو علمية... 
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الخ، موضوع مشرتك يف حقول املعرفة ومصادرها مجيعًا، سواء كانت هذه املصادر 
املوضوع  سحب  وما  الخ،  مادية...  أم  دينية  عقاًل،  أم  وحيًا  أرضية،  أم  ساموية 
املوضوع  بفردية  تضحية  إال  غريها،  دون  وكيفية  واحدة،  بطريقة  مضامينه  إىل 
وشخصيته ومنطقه املعريف وبنيانه العلمي الذي يتوىل البيان القرآين الكشف عنه. 
بالقصد  املفرتض  ولكن  وهناك،  هاهنا  متحقق  باملوضوع  اإلمجايل  العلم  إن  نعم، 
نوع  استحصال  أي  التفصييل،  العلم  استحصال  هو  املوضوعي  التفسري  وراء  من 
من التعّمق العلمي باملوضوع، وهذا ما ال يتحقق بجدارة دونام أخذ بنظر االعتبار 
األخرى،  البيان  أنواع  بني  من  لبيانه  واملمّيزة  للموضوع،  الظاهرة  البيانية  السامت 
التعبري عنها بصيغ هلا  املعربَّ عنها أكرب مما يف حالة  املعلومات  وذلك ألن »مـتـوى 

نفس املضمون، ولكن قوة تعبريها قليلة«)22(...

 إن الظاهر البياين القرآين للموضوع، هو احلامل األدايت له، إنه إجراء املوضوع 
إجراء علميا رصينًا ودقيقًا ودااًل، أي ُمعِجزًا، عىل وفق املصطلح القرآين لتك الدقة 
يف اإلبانة، ومن هنا، فإن النظر إىل املوضوع القرآين دون عناية كبرية بتلك احلقيقة 
يعني النظر إىل املوضوع القرآين بوصفه مموال ليس غري، وهذا ما تتوىل املعجميات 
القرآنية اإلبانة عنه. وعليه، فالواجب االلتفات إليه هو أن املحمول أو املوضوع ال 

يبـدو بذاته، بل بغريه.

نعم إن إبداء املوضوع بالسورة )أ( من خالل قرنه بوروده يف سورة )ب(، فعل 
علمي ومنهجي يف جانب من جوانبه، ولكنه ليس الفعل املنهجّي األقوم، وإنام متام 
قوامة هذا املنهج يتحقق من خالل إبداء املوضوع بوساطة مظهره املوضوعي الذي 

انكشف من خالله أول األمر. 
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)اللسان  هو  أي  البيان،  هو  القرآين  للموضوع  واملنهاجي  العلمي  احلامل  إن 
املوضوع  انكشاف  أن  عليه،  ويرتتب  القرآين.  املصطلح  وفق  عىل  املبني(،  العريب 
للتدليل عليه، فضاًل  أيدينا  بني  الذي  املصحف  ترتيب  انكشاف لساين جاء  ابتداء 
عن التنويه بلزوم اتباعه وااللتزام بمنهاجيته... ومن هنا، فإن التوقف عند الظاهرة 
علم  حتصيل  يعني؛  القرآنية،  اللسانية  الدالئل  جمموع  بوصفها  للموضوع،  البيانية 
أعمق وأكثر تفصياًل يف موضوع بعينه من املوضوعات القرآنية، وملفرّس يسعى إىل 

النظر إىل القرآن بلحاظ موضوعه. 

نعم، إن الظاهر البياين للموضوع القرآين، ليس رشطًا رئيسًا الستحصال علم 
ْنَيا  َياِة الدُّ ما بموضوع ما، هذا إذا اكتفينا من العلم بظاهره؛ ﴿َيْعَلُموَن َظاِهًرا ِمَن احْلَ
بني موقف  يفصل  الظاهر  ذلك  ولكن  )الروم:7(،  َغاِفُلوَن﴾  ُهْم  ِخَرِة  اآْلَ َعِن  َوُهْم 

القرآن وموقف غريه، من مصادر املعرفة إزاء موضوع بعينه...

عرب  القرآنية  للموضوعات  اللسانية  املظاهر  اختلفت  ملاذا  نفهم  هنا،  ومن 
البيانية ملوضوع  الواحد... إن اختالف املظاهر  املتعددة للموضوع  القرآنية  املواقع 
مفهوم  أو  قضية  حول  العلمي  والتدقيق  التفصيل  من  نوع  تبيان  يعني  بعينه  قرآين 
قرآين بعينه، فاختالف البيان عالمة إرشادية توجب عىل املفرّس تغيري زاوية نظره إىل 
املوضوع، ومن بعد، فاختالف الظاهرة املوضوعية تلويح باختالف طبيعة املوضوع 
بطموح  يفرتض  ما  وهذا  الخ،  بغريه...  عالئقه  أو  آثاره  أو  رشوطه  أو  كيفيته  أو 
املفرّس أن يمسك به ويستوضحه. فمقصد املفرس، إذًا، – وهذا هو الطموح العلمي 
املوضوعي–  التفسري  إىل  الكالسيكي  التفسري  من  العدول  يضمره  الذي  املفرتض 
ـَْدي من  ليس إعادة القول فيام قيل جمماًل، وإنام استكشاف مساحة أخرى للقول هب
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رشائط الوعاء البياين القرآين للموضوع. 

وبناء عىل ما سبق، فإن اإلبانة عن املوضوع ليست إبانة أجنبية عنه، وإنام هي 
أن  يعوزه  إنه ال  الِغَنى بحيث  القرآين من  فاملوضوع  وبنفسه،  نفسه،  إبانته هو عن 
يبني عن نفسه، ومهمتنا معه بوصفنا مفرّسين، هي عدم ترك إبانته القرآنية عنه وراء 
ظهورنا، وإنام االلتفات إىل تلك اإلبانة بوصفها طريقًا بّينًا ومدخاًل صادقًا إليه، ثم 
االستدالل بام بان عنه للوصول إىل ماال يبني دونام طلب االستبانة من قبل املفرس، 
قوله،  بدليل  اخلاصة،  البحثية  ومنهاجّيته  القرآن  رِشعة  حيقق  الذي  الطلب  ذلك 
ًقا مِلَا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه  قِّ ُمَصدِّ سبحانه: ﴿َوَأْنَزْلَنا إَِلْيَك اْلِكَتاَب بِاحْلَ
قِّ لُِكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم  بِْع َأْهَواَءُهْم َعامَّ َجاَءَك ِمَن احْلَ َتتَّ َأْنَزَل اهلُل َواَل  َبْيَنُهْم باَِم  َفاْحُكْم 
ًة َواِحَدًة َوَلِكْن لَِيْبُلَوُكْم يِف َما آَتاُكْم َفاْسَتـبُِقوا  َعَلُكْم ُأمَّ َعًة َوِمْنَهاًجا َوَلْو َشاَء اهلُل جَلَ رِشْ

َتـلـُِفوَن﴾ )املائدة:48(. اِت إىَِل اهللِ َمْرِجُعـُكْم مَجِيًعا َفُيَنّبـُِئُكْم باَِم ُكْنـُتْم ِفيِه خَتْ رْيَ اخْلَ

فهو  ببيانه،  تلك مرشوطة  الدليل عىل موضوعه، وداللته  القرآين هو  فالنص 
منهاج إىل مضامينه، وهو منهاج بأسلوبه يف تبياهنا، والذي حيصل عند إغفال ذلك 
املدخل البياين للموضوع، هو إكراه املوضوع عىل اإلبانة عن تلك التفاصيل بوساطة 
للحّس،  يبدو  وما  للذهن،  بام خيطر  املوضوع  االكتفاء من  أو  مدخل غري مدخله، 
ثمة ضابطة  كان  البادي احليس، وإن  أو  الذهني  اخلاطر  دونام ضابطة تضبط ذلك 
أن  منه، عىل حني  بجانب واحد  املنهاج  تكتفي من  أو هي  النص  أجنبية عن  فهي 
املنهاج كلٌّ متكامل ال يقبل القسمة والتوفـيق والتلفيـق)23(. وهذا ما يفرس إخضاع 
املوضوع القرآين إىل الكثري من اإلسقاطات البيانية البرشية، خاصة تلك التي تتعلق 
بموضوعات توقف عندها العقل الغريب، باحثا، من مثل؛ نشأة الكون أو هنايته أو 
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املتعلق  ذاك  أو  وكرامته،  اإلنسان  بحقوق  يتعلق  ما  أو  وأصالته،  باخللق  يتعلق  ما 
بالتصور االقتصادي أو االجتامعي أو السيايس للفرد واملجتمع...الخ.

باملحاوالت  االعتبار  عدم  إىل  ضمنية  دعوة  يعني  ال  قول  من  سبق  ما  ولكن 
عن  األجنبية  البرشية  املصادر  ذلك  يف  بام  مصدرها،  كان  أيًا  لالستبيان،  السابقة 
للموضوع، بوصفه  القرآين  البيان  يعني إعالء شأن  للمعرفة، وإنام  القرآين  املصدر 
قّيام ومهيمنا عىل غريه من ماوالت االستبيان، وأيضًا، بوصفه دعوة إىل االستدالل 
العقيل عىل املوضوع من خالل الوسط املعريف الذي أبان عن املوضوع. وهكذا جيد 
للموضوع،  العامة  باملالمح  فتتمّثل  األوىل،  اجلنبة  أما  جنبتني؛  بني  نفسه  املستدّل 
تلك، التي تبدي املوضوع بوصفه حقيقة قرآنية كائنة وموجودة، وإن بشكل جممل، 
أما  العامة،  ومسالكها  وفضاءاتـها  حدودها  عىل  املستدّلون  خيتلف  ال  جنبة  وهذه 
بتفاصيل املوضوع من خالل بعض العالمات  التي تلّوح  الثانية، فهي تلك  اجلنبة 
واألمارات اإلرشادية البادية من عىل سطح النص، بوصفها أدوات حتليلية ضابطة 
تتخذ من األعراف اللغوية وسيلة رئيسة من وسائل انتظامها املنهجي الدال عليها، 

وبوساطتها.

إن إيامننا بالسمّو البالغي للنص الكريم، بل إيامننا ببالغته املعجزة، يعني أن 
الوجهة البالغية املحكمة صناعًة واحلكيمة داللًة، هي الوجهة الرئيسة التي يعـرض 
بالنسبة إىل  فيها املوضـوع ذاته وتفصيالته، ومن هنا، فإن استواء املوضوع معرفيًا 
طالب املعرفة به، يستلزم خربة ظاهرة بتلك الصناعة حيقق املفرس هبدي منها وعون، 
ما حيتاط به من االنزالق يف تقويل املوضوع ما مل يقله أو ما ال يريد قوله مما هو مكوم 
بمحدودية املكان والزمان. فإذا امتلك املفرس تلك اخلربة صار قادرًا عىل ختطي ذلك 



م. د. عباس أمري

75 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

البعد املحدود واألحادي اجلانب، الذي ينظر إىل املوضوع بعيدًا عن طريقة عرضه 
باملوضوع  اخلاصة  التفصيالت  جعل  عىل  قدرة  من  الطريقة  لتلك  ما  بكل  قرآنيًا، 
تتدفق دائاًم، وبام يتناسب مع مكان التدفق وزمانه، دونام خضوع ملحدوديته. ومن 
كانت  كلام  والنمو  والتكامل  للزيادة  قابل  القرآنية  املوضوعات  من  يبني  فام  هنا، 
اخلربة بصناعة املوضوع قرآنيًا، أكثر عدة واستعدادًا، وأثرى علاًم واعتقادًا، وأحفل 
من  متييزها  ويف  اخلربة،  تلك  حدود  ترسيم  يف  بمجملها  ُنسهم  جديدة  بمكونات 

غريها من اخلربات. 

إن للنص الكريم سياسته اخلاصة يف استدراج املفرس إىل خزائنه العلمية واملعرفية، 
وإن لذلك االستدراج رشوطه الرئيسة التي يتضح أمهها يف الطبيعة البيانية العامة 
للقرآن كله مرة، ويف الطبيعة البيانية اخلاصة بكل سورة مرة أخرى. فالقرآن الكريم 
املرتبطة  اخلاصة  التبيانية  لكّل شء(، ولكل سورة من سورِه، طبيعتها  )تبيان  كله 
تريد  التي  بقضيتها  املرتبطة  الشخصية  ومناخاتا  وبأجوائها  املركزي  بموضوعها 
طرحها. وما ذلك عىل القرآن بمستنَكر أو مسَتَبعد، »فكل الكلامت، وبال استثناء، 
تتلون قليال أو كثريا بطابع مميز خاص يتأّتى من البنية اخلاصة للوسط الذي توجد 
فيه«)24(، وعليه، فإن استالل أي موضوع من موضوعات السورة بغية مجعه وضمه 
النظر  معانيه، مع غض  استجالء  ثم  أخرى،  أو سور  نفسه يف سورة  املوضوع  إىل 
عن بيان السورة التي ورد فيها ذلك املوضوع، يعني جتريد املوضوع من شخصيته 

البيانية. 

إن العلة الرئيسة الكامنة وراء التنويه بام سبق ولزوم عدم الغفلة عنه، مرّدها إىل 
أن الظاهر البياين لكل سورة من سور القرآن، ظاهر متعدد موضوعيًا وإن كان واحدًا 
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عضوّيًا. فالوحدة العضوية كائنة يف السورة، ولكن تلك الوحدة العضوية قائمة عىل 
أرضية التعدد املوضوعي، ومن هنا، فإن موضوعًا بعينه، وليكن موضوع؛ )الكيل، 
البيان، فبيان  وامليزان(، موضوع ذو طبيـعة بيانية ختتلف باختالف السورة موضع 
)الكيل، وامليزان( يف سورة هود مثاًل؛ بدليل قوله تعاىل عىل لسان هود  لقومه: 
َتْنُقُصوا  ُه َواَل  ﴿َوإىَِل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهلَل َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ
امْلِْكَياَل َوامْلِيَزاَن إيِنِّ َأَراُكْم بَِخرْيٍ َوإيِنِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم ُمِيٍط * َوَيا َقْوِم َأْوُفوا 
ْرِض ُمْفِسِديَن  امْلِْكَياَل َوامْلِيَزاَن بِاْلِقْسِط َواَل َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َواَل َتْعَثْوا يِف اأْلَ
ُة اهللِ َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمننَِي َوَما َأَنا َعَلْيُكْم بَِحِفيٍظ﴾ )هود: 84-86(، غري  * َبِقيَّ
ِذيَن إَِذا اْكَتاُلوا َعىَل النَّاِس  ِفنَي * الَّ بيانه يف سورة املطففني، إذ تقول: ﴿َوْيٌل لِْلُمَطفِّ
َمْبُعوُثوَن  ْم  ُ َأهنَّ ُأوَلئَِك  َيُظنُّ  َأاَل   * وَن  رِسُ خُيْ َوَزُنوُهْم  َأْو  َكاُلوُهْم  َوإَِذا   * َيْسَتْوُفوَن 
بيان  )املطّففني:1-6(، وذلك ألن  اْلَعامَلنَِي﴾  النَّاُس لَِربِّ  َيُقوُم  َيْوَم  َعِظيٍم *  لَِيْوٍم   *
)الكيل( يف سورة هود ليس بيانا مركزيًا، كام هو احلال يف سورة املطففني التي جاء 
السورة مجيعًا، ختتلف عضويًا عن  فيها، بل إن موضوعات  )الكيل(، مركزيًا  بيان 
سورة هود، بلحاظ مركزية موضوع )الكْيل( وموريته فيها، أما جميؤه يف سورة هود، 
فقد جاء بوصفه مكّونًا من مكونات الرسد القصيص والتارخيي الذي ترتكز عليه 
السورة، فآيات الكيل يف سورة هود، إذًا، إبانة من إبانات اآليات األخر يف السورة 

أكثر مما هي إبانة رئيسة لغريها من اآليات، كام هو احلال مع سورة املطّففني. 

املوضوع  رصد  املوضوعي  التفسري  ماولة  أن  مجيعا،  سبق  ما  عىل  ويرتتب 
ذلك  استالل  ثم  الكريم،  القرآن  من  متعددة  مواضع  يف  بيانه  تواىل  الذي  الواحد 
املوضوع من املواضع كّلها، ومن بعد توحيد اآليات التي أبانت عن املوضوع، مع 
ـّت منها، يعني، مما  ـُل غض النظر عن املناخ النيّص لتلك اآليات يف سورها التي است
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يعني، استبدال الوحدة املوضوعية بالوحدة العضوية للنص القرآين، وهذا مطلب 
يستلزم املزيد من التفكري هبذه الطريقة، أو تلك من طرائق القرآن الكريم يف اإلبانة 
عن املوضوع الواحد لسانيًا. وذلك ألن االختالف يف البيان القرآين، ليس اختالفًا 
عن عجز أو غفلة أو قصور يف احلكمة واإلعجاز، فنمـّر عليه مرور الكرام، وإنام 
اختالفه البياين مظهر تنّوع داّل عىل امتالك املوضوع القرآين أبعادا خمتلفة، تدعونا، 
مما تدعونا إليه، إىل احلكم للمفرّس، أو عليه، يف ضوء قدرته عىل رصد أكثر ما يمكن 
من زوايا املوضوع وأبعاده، رصدًا يستويف املوضوع وضوحًا وانكشافًا، وبام حيقق 
املوضوع واستقامته منهجيا، بوصفه  إقامة  لوازم  اإلحاطة بالزم رئيس ومهم من 

موئاًل للبحث والدرس واالستدالل. 

نعم، إن استقصاء مواضع ورود املوضوع الواحد يف القرآن الكريم، ثم مجع 
االنشغال  عن  النأي  من  نوعًا  للباحث  حيقق  واحد،  حيز  يف  به  املتعلقة  اآليات 
الذهني  النشاط  من  شيئًا  له  حيقق  وأيضًا،  الواحد،  باملوضوع  املتعلقة  باجلزئيات 
للنشاط  سابقة  منهاجية  مقدمة  أو  أرضّية  بوصفه  حتققه  يستلزم  الذي  الرتكيبي 
التحلييل الالحق املتمثل بالتفسري املوضوعي، ولكن الذي جيب االلتفات إليه، هو 
أن الطبيعة البيانية للنص القرآين هي طبيعة تركيبية بدليل قوله سبحانه؛ ﴿الر ِكَتاٌب 
َلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخبرٍِي﴾ )هود:1(، ومن هنا، فإن الركون إىل  ُأْحِكَمْت آَياُتُه ُثمَّ ُفصِّ
الوحدة املوضوعية يف التفسري، ركون مرشوع من الناحية اجلوهرية، أي من الناحية 
لسانيًا  الضابطة  املنطقية  القوانني  مراعاة  برشط  ولكن  الكريم،  للقرآن  املضمونية 
لذلك املضمون، من حيث أن تلك القوانني هي أحوال املوضوع وصفاته املقّومة 
العالقة  يعمل عىل جعل  التفصيل، وبام  إىل  به من اإلحكام  تتسلسل  التي  لقرآنيته 
بني املضمون املوضوعي والشكل البياين عالقة تكاملية، أو هي عالقة مرآوية متامًا، 
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حقيقة  جانب  إىل  هذا  وبالعكس،  املضمون،  مرآة  يف  الشكل  بموجبها  ينكشف 
أخرى مفادها أن ال استقالل للوحدة املوضوعية عن الوحدة العضوية، وبالعكس. 
وهكذا، يصري التوفيق بني اجلانبني ممكنا، بل الزمًا، وواجبًا ملن يريد أن يتبع منهاجية 

القرآن يف املعرفة.

البنيان النصي للموضوع، بين البعد الزماني والبعد المكاني

 يف معرض حديثه عن نفي االختالف والتعارض يف آي القرآن الكريم، يعقد 
الرتتيب  تعّذر  بعد  التعارض،  مرّجحات  عن  فيه  يتحّدث  برأسه  فصاًل  الزركيش 
واجلمع، ومن ذلك، إلزامه املفرّس، يف النقطة األوىل من تلك املرّجحات، بـ »تقديم 

املكّي عىل املديّن«)25(. 

ـّق بخلق  التخل التفسري املوضوعي، من  يتبع طريق  ومن هنا، نقول، البد ملن 
النّص الكريم، واالنتظام بنظامه يف ترتيب اآليات القرآنية، التي هي رشائح بحثية 
وترتيب  النزول  ترتيب  ترتيبني،  الكريم  للقرآن  أن  نعلم،  وألننا  املفرّس.  لدى 
من  بموضوعه،  املتعلقة  لآليات  مجعه  بعد  املفرّس،  جيعل  أن  فالواجب  املصحف، 
اآلية األوىل عىل وفق ترتيب النزول، أصاًل وأساسًا، أو علقة ُينشبها برحم املوضوع 
املراد، ثم يكسو تلك اآلية غريها من اآليات تباعًا كام ورد يف ترتيب النزول، فإذا 
إىل  ذاك  جلأه  جيعل  أن  إىل  صار  سبق،  ما  ضوء  يف  ملوضوعه  األول  التبني  من  فرغ 
ترتيب النزول منيعًا من خالل عرض ما سبق عىل البنيان املرصوص للقرآن ممثاًل 
برتتيب املصحف، فيكون لدى املفرّس نظامان لالستبانة التفسريية املوضوعية؛ نظام 
الصّف الزماين املتمثل برتتيب النزول الذي يتوىل اإلجابة عن توايل ظهور املوضوع 
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أطوارًا، وبام يكشف عن حالة النمّو القرآين أو التنمية القرآنية للموضوع وبيانه، عىل 
حني يتوىل النظام الثاين، وهو نظام الصّف املكاين املتمثل برتتيب املصحف، تبيان أثر 
املوضوع القرآين موئل البحث يف غريه من املوضوعات، وبالعكس، بلحاظ اجلانبني 

املضموين واللفظي للتأثري والتأّثر واإلبانة والتبنّي.

وهكذا متتّد الصفة النصّية للقرآن متمثلة بطبيعته الرتابطية االقرتانية الزوجية 
سيامرس  الذي  املفرّس  إىل  الصفة  هذه  متتد  سابقة،  مباحث  يف  عندها  توقفنا  التي 
للموضوع،  الكامنة  الصفات  أحوال  تبيان  بني  متنقاًل  الرتابطي،  الفهم  منهجية 
إىل  التعدد  ومن  مرة  التعدد  إىل  الوحدة  من  ومتحركًا  الظاهرة،  الصفات  وأحوال 
الوحدة مرة أخرى، ويبقى اللجأ إىل الصّف الرتتيبي لآليات بقرائنها املكانية املائزة، 
نوعًا من حتصني املوضوع القرآين من أن ينشأ نشأة أخرى غري التي يريدها النّص 
الكريم، فهو، إذًا، نوع من تدبري قرآين للموضوع، علينا متثله، لنرتفع به عىل قصورنا 

يف التدّبر، الذي قد يزلقنا إىل التفسري بالرأي)26(. 

وهاهنا، ينكشف لنا، أن التفسري املوضوعي، يعني مما يعني، إبرام معاقدة أخرى 
لآليات املتعلقة بموضوع بعينه، أو هو إجراء مؤالفة أخرى بوساطة رباط موضوعي 
جامع، فضاًل عام هو عليه أصاًل من مؤالفة، مع مراعاة التبيان الزماين والتبيان املكاين 
لآليات، فهو إذن يعمل عىل حّل ما ُعقد مكانيًا بعد متام الوعي بعّلة العقد وكيفيته 
وآثاره، ثم إعادة عقده وبْرمه زمانيًا، عىل أن فعل احلل والعقد ذاك، ال لعبث أو فساد 
فْهم، وإنام ألجل استظهار بنيان نيّص آخر، يكّنه النص داخاًل ومتداخاًل، فهو طابع 
اكتشافه واستظهاره  له هو  الذي  وإنام  إجياده من عـدم،  يد يف  للمفرس  ليس  نيّص، 
ملا   ٌّ حـل  إذًا،  فهو،  نفسه،  الضمني  الصف  خالل  من  أي  نفسه،  النّص  خالل  من 



التفسري املوضوعي للقرآن الكريم بني الظاهرة املوضوعية والبيان النيص

80

جدله النّص، ولكن ألجل إعادة جدله ثانية بام ينسجم مع الطموحات العلمية التي 
بنيانا آخر  تلبيها ضمنًا، وبام حيقق  العبادية رتبًة، وإن كانت  الطموحات  تزيد عىل 
للعقل املسلم، يرتفع به عىل مدودية املكان والزمان، وحيقق له إضاءة قرآنية فاعلة 
ملوقفه الشخيص من مستجدات العرص وحتديات الواقع اجلديد الذي يكتنف النص 

املقّدس و الناظر يف ذلك النص عىل سواء.

ترابط  به وجود  قاصدين  املناسبة(،  )علم  القدماء؛  عليه  ما اصطلح  بناء عىل 
وآخر  والسورة،  والسورة  واآلية  اآلية  بني  املصحف،  ترتيب  ضمن  يف  معنوي 
السورة وأول السورة التي تليها، وأول السورة وآخرها... الخ)27(، يذهب عبد اهلل 
دراز إىل أن املعاين تتسق يف السورة كام تتسق احلجرات يف البنيان، بل إهنا لتلتحم 
كام تلتحم األعضاء يف جسم اإلنسان، حتى إن القارئ اجلاهل يقر أ السورة الطويلة 
بنية  تدّبرت  لو  هي  »فإذا  حشوًا،  ُحّشيت  املعاين  من  أضغاثًا  فيحسبها  املنجمة 
متامسكة قد ُبنيت من املقاصد الكلّية عىل أسس وأصول، وأقيم عىل كل أصل منها 
ُشُعٌب وفصول...«)28(، ولكن تقيّص ارتباط الكالم، عىل الرغم من تعدد املواضيع، 
نوع فْهم يراه نفر من القدماء أنفسهم، ركيكا ومتكلفًا. فاملناسبة عنده؛ »علم حسن، 
ولكن يشرتط يف حسن ارتباط الكالم أن يقع يف أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن 
وقع عىل أسباب خمتلفة مل يشرتط فيه ارتباط أحدمها باآلخر... ومن ربـط ذلك فهـو 
متكّلف بام ال يقدر عليه...«)29(. ومع غض النظر عن مدى وجاهة الرأي الذي ال 
يقر بإمكان تبنّي املناسبة بني اآليات املختلفات يف املوضوع، خاصة، وهو يطلق هذا 
الرأي ويعممه قياسًا عىل إمكاناته هو وبعض ممن يامثلونه يف هذا اإلمكان، نستطيع 
القول: إن اكتشاف التالحم البنيوي بني آي القرآن عىل الرغم من تعدد املوضوعات 
أمر ليس باهلنّي وإن كان ممكنًا، ولكن اكتشاف هذا الرتابط – من باب أوىل – بني 
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اآليات التي تتحد يف أمر واحد، أمر أقل صعوبة وأدنى ُقُطوفا، مقارنة بسابقه. 

ويتأسس عىل ما سبق، أن من مهامت التفسري املوضوعي، إضاءة هذا الرتابط، 
عىل أن هذه اإلضاءة ليست نزفًا علميًا، وإنام رضورة تعّضد الطابع املنهجي للتفسري 
بالقرآن الكريم بوصفه مرتابطًا ومتناسبًا. النصّية  املوضوعي، وتكشف عن صلته 
ولكي حيقق ذلك عىل التفسري املوضوعي أن يتتبع موضوعه عىل َمهل، بام ينسجم 
مع نمو املعنى القرآين يف تربة النّص وبيئته املكانية، فاملوضوع القرآين يبدو بسيطًا 
فرعه يف سامء  وامتّد  َربا  الزمان  تواىل ظهوره خالل  إذا  ثم  املكان،  أول ظهوره يف 
النص، حتى يكون ظهوره الزماين األخري متام استوائه عىل عوده، وما متام استوائه 
إال بلوغه أشده، ثم إذا تّم له ذلك، استوىف زيادة يف البيان مل تكن كذلك يف الظهور 

األول له عىل وفق الرتتيب املكاين لآلي. 

فالواجب يف ترتيب اآليات وبنائها نصّيًا، بعد استبدال بنائها املضموين ببنائها 
اللساين - اللفظي، عىل وفق ترتيب املصحف، هو تسلسلها الزماين بالتساوق مع 
الناموس الكوين والنيّص للظهور الذي يبدأ بسيطًا ثم يشتّد يف آيات اهلل يف اآلفاق 
واألنفس وبني الدفتني يف املصحف، وهكذا يتحرك النص من املتشابه إىل املحكم، 

ومن املجمل إىل املفّصل، ومن املطلق إىل املقّيد... الخ.

القرآنية  املواضع  جممل  إىل  العامة  النظرة  فإن  سبق،  ما  عىل  ثم،وبناء  ومن 
للموضوع الواحد، أساس سابق للنظرة اخلاصة والتدقيقية، وهكذا يصري واضحًا 
التفسري  أنواع  من  وغريه  احلق  املوضوعي  التفسري  بني  الفرق  جوانب  من  جانب 
األخرى بام يف ذلك ما ينظر إليه بعضهم عىل أنه تفسري موضوعي، وما هو كذلك 
علميا. فاالنحدار باآلية من مكاهنا الذي فيه نبتت وثبت أصلها، ومنه ظهرت وعال 
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فرعها، إىل موضع آخر غري األول، ليس فعاًل عابثًا، غري ذي جدوى، ومن هنا، فإن 
ـُطع املتجاورات يف النص الكريم ثم يؤتى هبا إىل جماورة  تقتطع اآلية من سياق الق
جديدة ينشئها املفرّس، فاهلدف من ذلك هو توجيهها وجهة أخرى لينكشف وجه 
الزوجية  البنية  الثاين من  إذًا، استظهار للشّق  املفرّس،  املعنى. ففعل  آخر من وجوه 
للمعنى، يتحقق به لآلية أن تبني بيانا جديدًا، وأن تقوم هي نفسها، من ثم، بتبيان 
آية أخرى يف الوقت نفسه، فإن مل يتحقق هذا القصد وبقيت إبانة اآلية هي هي دونام 
التفسري ليس موضوعيًا، وإنام هو  أن  زيادة تلحظ، يف اآلية وجماورتا، فهذا يعني 
نوع من إجراء عالقات جتاورية تفتقر إىل البعد الرتكيبي الذي يولج اآلية يف جماورتا 
ويولج جماورتا فيها كام تولج آية الليل يف آية النهار و تولج آية النهار يف آية الليل، 
البسيط عن روابط ذهنية مفككة وعاجزة  التجاوري  الفعل  وحينها يكشف ذلك 
عن إجراء نوع من التساعد والتساند املعنوي بني اآليات، بحيث تنكشف عّلة أن 
جتيء اآلية مكنوفة من جانبيها، بام يكشف عنها مزيد كشف، ويبني عنها بيانا آخر 

ُيظهر التئام شعب املوضوع الواحد بعضها عىل بعض. 

وكمثل الضابطة املنهجية السابقة يف التعامل مع اآلية واألخرى بلحاظ رباط 
املوضوع الواحد، هناك الضابطة املنهجية عينها يف إجراء املزاوجة بني التفسري الرتتيبي 
والتفسري املوضوعي، ثم هي الضابطة نفسها التي نقرأ بموجبها منهاجية املزاوجة 
بني النص الكريم واملفرّس معنويًا، وهي عينها التي البد أن نتبعها يف إجراء املزاوجة 
بني املوضوع موئل البحث يف املصحف، واملوضوع نفسه يف اآلفاق واألنفس، فها 
هنا آية وهناك آية يربطهام موضوع واحد، مع فارق قيمومية آية املصحف عىل آية 

اآلفاق واألنفس.



م. د. عباس أمري

83 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

...ملخص البحث...

 أوال: ال بد من االتفاق ابتداء عىل أن املوضوع القرآين ال يكشف عن مضامينه 
كام يكشف غريه من املوضوعات، وذلك ألن هذا املوضوع، أصالة، ذو مظهر بياين 
التي  املائزة  خصوصيته  وتنكشف  القرآين  املوضوع  فردية  تتضح  هنا  ومن  معجز، 

تستلزم مراعاتا قبل أي قصد آخر، بام يف ذلك، قصد انكشاف املعنى القرآين.

 ثانيا: ويرتّتب عىل النقطة السابقة، أن املظهر البياين للموضوع القرآين، ليس 
مظهرا ُغفال، وال مايدا، ككل املظاهر األخرى التي للموضوعات األخرى، وإنام 
غري  وجيّنبه  العناء،  من  الكثري  للباحث  خيترص  ودقيق،  صارم  منهاجي  مدخل  هو 
قليل من الزَلل والزْلق الذي يتهّدده وهو يأمل بمزيد من انكشاف املعنى، هذا من 
َجْوز  القرآين يف  املنهجي بمظهر املوضوع  ثانية، يسهم االنضباط  جهة، ومن جهة 
الكشف  من  املزيد  حتقيق  حيث  إىل  املوضوع  ملضمون  والبسيطة  السطحية  املامّسة 
جلوانب املضمون، وأيضا إىل حيث االّطالع عىل ما اسُتودع عليه ذلك املوضوع أو 
ما يكتنز به من املعاين، ما يسهم يف ترسيم الكثري من املعامل واملالمح التي يتوىل البيان 

القرآين اإلبانة عنها.

 ثالثا: الشك أن القرآن الكريم، متامسك متاسك بنيان مرصوص حلمًة وسدًى، 
رشعة  بوصفه  بوساطته  العلم  حتّقق  طلب  أّن  هذا،  البدهيي  متاسكه  عىل  ويرتّتب 
ومنهاجا، يوجب عىل الطالب أن يلتزم بمنهاجيته، وأن خيضع ملنطقه، أقصد منطق 
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جعل  عدم  واإلخالص،  االلتزام  ذينك  أساسيات  من  ولعل  املرصوص.  البنيان 
علم  بعض  عىل  باحلصول  طمعا  البيانية،  أوصاله  تقطيع  عدم  أي  عـِِضني،  القرآن 
من طريق موضوعاته، خاصة حينام يستلزم ذلك العلم املطلوب بوساطة املوضوع 
ثم عدم  القرآين، ومن  املوضوع يف ضمن سياقه  إىل  النظر  املنقطع من سداه، عدم 
مراعاة املناخ البياين للموضوع الذي يرد ببيان ما يف سورة، ويرد ببيان آخر يف سورة 
أخرى أو سورتني أو أكثر، وهذا ما يدعونا إىل التلّبث مرات ومرات قبل اخلوض يف 
التفسري املوضوعي للقرآن دونام أخذ بنظر االعتبار، الطبيعة النصّية لورود املوضوع 

يف أكثر من موضع من مواضع التبيان القرآين الكريم.

للتفسري  املنهجي  الضابط  إن  نقول  حينام  الصواب  نجانب  ال  لعلنا  رابعا:   
املوضوعي للقرآن يكمن يف:

إجراء عالقات رابطة بني اآلية واآلية، تعمل عىل صناعة أزواج مرّتبة، غايتها أ. 
بـقوله  تسّنـنا  موضوعـيا،  اآليات  بني  املالقاة  وليد  املعنوّي  املحمول  استظهار 
)الذاريات:49(،  ُروَن﴾  َتَذكَّ ُكْم  َلَعلَّ َزْوَجنْيِ  َخَلْقَنا  ٍء  َشْ ُكلِّ  ﴿َوِمْن  تعاىل: 
وانسجاما مع التسمية الرئيسة للنص الكريم؛ )القرآن( التي تستند أصالة إىل 

معنى اجلمع والضّم.

إجراء النشاط الذهني يف النص الكريم، عىل وفق حركة ذات بعدين مرتاتبني،عرب ب. 
الرتتيب املكاين للنص، ممثال برتتيب املصحف، ثم عرب الرتتيب الزماين له، ممثال 
برتتيب النزول، مع مراعاة الرشوع بتلك احلركة، بام حيقق الصريورة التارخيية 
والذهنية للفهم البرشي، وهي تتشّكل، عىل التوايل؛ بسيطة ثم مركبة، وانفصالية 
ثم ترابطية، ومعنية باحلامل اللفظي للموضوع، ثم معنية باملحمول املوضوعّي، 
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ومندهشة أوال ثم متدبرة ومتأملة ثانيا. وكل ذلك، انسجاما مع البنية التطورية 
لظهور املوضوع، بلحاظ الرتتيبني؛ الزماين واملكاين للنص. 

النصية ج.  والطبيعة  الكريم  النص  مالحظة  طريقة  بني  العلمي  التالزم  مراعاة 
للنص، تلك القائمة عىل أساس اجلمع بني املتباعدات وتوحيدها، عضويا مرة، 
بالطبيعة  املفرّس  لزوم حتيّل  املراعاة،  تلك  فيرتّتب عىل  وموضوعيا مرة أخرى، 

الرتابطية يف الفهم والتفّهم.

النيّص، د.  البيانية وبنيانه  املتمثلة بطبيعته  الكريم، خاصة تلك  القرآن  إرادة  اتباع 
وأجوائه املعنوية اخلاصة باملوضوع نفسه يف هذه السورة أو سواها، وإال فإن أي 
تاون أو تغاض عن هذه احلقيقة، يعني أن السعي إىل العلم والتعّلم بوساطة 

النص سعـي قارص وغري مؤٍت ُأُكَلُه. 

لزوم أن يكون البحث عن املضامني املوضوعية للقرآن، ملتزما مدخل الصدق ه. 
عىل  قرآنية  غري  ومضامني  مفاهيم  إسقاط  إىل  ُيصار  ال  بأن  املرة،  هذه  املتمثل 
عىل  املضامني  تلك  عرض  فيجب  بد،  وال  كان  فإن  القرآنية،  املوضوعات 
املوضوع القرآين ال إسقاطها عليه، وال حيقق هذا الغرض حق حتقيقه إال بأن ال 
يرشع التفسري املوضوعي بعمله دونام دخول إىل املوضوع القرآين من مدخله، 
مدخل الصدق، أقصد بيانه املوضوعي، وهذا ما يسهل حتقيقه حينام يصري عمل 
الساعني إىل هذا النوع من التفسري عمال مجاعيا يلتقي فيه أصحاب االختصاص 
عمل  يكون  وبحيث  والتالوة،  والبالغة  اللغة  رجل  مع  باملوضوع  الدقيق 
أصحاب البيان مرشفا ومهيمنا عىل عمل أصحاب االختصاص الدقيق وليس 

العكس.
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.................................................
ابستمولوجيا املعنى والوجود: نقد التطورية، سامي أدهم: 37. ( 1
املعجم الفلسفي، الدكتور مجيل صليبا: 267/1. ( 2
ظ: نفسه: 712/1.( 3
4 ) 539 )قرأ(:  مادة  ؛  الباقي  عبد  فؤاد  ممد  الكريم،  القرآن  أللفاظ  املفهرس  املعجم  ظ: 

القرآين،  النص  يف  معرفية  حتليلية  دراسة  والتأويل:  التفسري  بني  القرآين  واملعنى   ،540-
عباس أمري: 233.

لسان العرب، ابن منظور: مادة )سام(. ( 5
نفسه: مادة )قرأ( ومادة )قرن(، وظ: مفردات ألفاظ القرآن الكريم، الراغب األصفهاين: ( 6

علوم  يف  ومباحث   ،349-347/1 الزركيش:  القرآن،  علوم  يف  والربهان   ،668  -667
 – التكّون   – التبيان  القرآين:  واإلعجاز   .19  –  17 الصالح:  صبحي  الدكتور  القرآن، 

القراءة، عباس أمري: 80 وما بعدها. 
ظ: اإلعجاز القرآين: 264. ( 7
الربهان يف علوم القرآن: 192/2، و ظ: اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي:467/4. ( 8
مباحث يف علوم القرآن: 299. ( 9

قراءات معارصة يف النص القرآين، جمموعة من الباحثني: 155، و ظ: التفسري املوضوعي ( 10
بني النظرية والتطبيق، الدكتور صالح عبد الفتاح اخلالدي: ص32 وما بعدها، ودراسات 

يف تفسري النص القرآين، جمموعة من الباحثني: 171/1 وما بعدها. 
النظرية ( 11 بني  املوضوعي  والتفسري   ،168-167 القرآين:  النص  تفسري  يف  دراسات  ظ: 

والتطبيق:46 وما بعدها. 
ظ: قراءات معارصة يف النص القرآين: 154. ( 12
عابد ( 13 ممد  الدكتور  النزول،  ترتيب  حسب  الواضح  التفسري  الكريم:  القرآن  فهم 

اجلابري:9/1، و ظ: النص القرآين أمام إشكالية البنية والقراءة، د. طيب تيزيني: 116. 
ظ: دراسات يف تفسري النص القرآين: 168/1. ( 14
املوضوعي ( 15 والتفسري   ،16 مسلم:  مصطفى  الدكتور  ؛  املوضوعي  التفسري  يف  مباحث  ظ: 

بني النظرية والتطبيق: 49، ودراسات يف تفسري النص القرآين: 169، وقراءات معارصة يف 
النص القرآين: 152. 

النظرية ( 16 بني  املوضوعي  والتفسري   ،17  ،12 الصدر:  باقر  ممد  القرآنية،  املدرسة  ظ: 
والتطبيق: 41. 
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ظ: التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق: 60 وما بعدها. ( 17
ظ: الفكر العلمي اجلديد، باشالر: 123.( 18
اإلمتاع واملؤانسة، أبو حيان التوحيدي: 88/1. ( 19
نفسه: 89/1. ( 20
ظ: الربهان يف علوم القرآن: 180/2. ( 21
بالغة النور: مجاليات النص القرآين، نفيد كرماين: 202. ( 22
انظر؛ نحو منهجية معرفية قرآنية: ماوالت يف بيان قواعد املنهج التوحيدي للمعرفة، د. طه ( 23

جابر العلواين: 108. 
اهلل واإلنسان يف القرآن: علم داللة الرؤية القرآنية للعامل، توشيهيكو إيزوتسو: 50. ( 24
ظ: الربهان يف علوم القرآن: 57/2. ( 25
ملزيد من تبيان هذه العالقة النصّية بني ترتيب النزول وترتيب املصحف، انظر كتابنا ؛ املعنى ( 26

التفسري والتأويل:193 وما بعدها، و 309 وما بعدها. وانظر يف تبني ترتيب  القرآين بني 
النزول وما يرتتب عىل ذلك من آثار، فهم القرآن احلكيم ؛ التفسري الواضح حسب ترتيب 
النزول: 12/1 وما بعدها، وانظر، يف الدفاع عن املصحف واستبعاد ترتيب النزول، كتاب؛ 
ـُبه االسترشاقية يف كتاب مدخل إىل القرآن الكريم للدكتور ممد عابد اجلابري، رؤية  الش

نقدية، عبد السالم البكاري، والصديق بو عالم:42 وما بعدها. 
ظ: الربهان يف علوم القرآن: 61/1 وما بعدها. ( 27
النبأ العظيم: نظرات جديدة يف القرآن، د. ممد عبد اهلل دراز: 155. ( 28
الربهان يف علوم القرآن: 63/1. ( 29
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القرآن الكريم.( 1

اهلل واإلنسان يف القرآن: علم داللة الرؤية ( 2
إيزوتسو،  توشيهيكو  للعامل،  القرآنية 
اجلهاد،  ممد  هالل  د.  وتقديم؛  ترمجة 
لبنان،  للرتمجة،بريوت،  العربية  املنظمة 

ط1، 2007م.

نقد ( 3 والوجود:  املعنى  ابستمولوجيا 
اإلنامء  مركز  أدهم،  د. سامي  التطورية، 

القومي،بريوت، لبنان، )د.ط.تا(. 

القرآين، ( 4 النص  مجاليات  النور:  بالغة 
الباحثني،  من  فريق  ترمجة  كرماين،  نفيد 
منشورات  الغانمي،  سعيد  مراجعة؛ 

اجلمل، بريوت، لبنان، ط1، 2008م.

الديـن ( 5 جـالل  القرآن،  علوم  يف  اإلتقان 
وحتقيق  مراجعة  الشافعي،  السيوطي 
الثقافية،  الكتب  املنـدوه، مؤسسة  سعيد 
 - هـ   1416 ط1،  لبنان،  بريوت، 

1996م. 

6 ) – التكّون  التبيان  القرآين:  اإلعجاز 
يف  معرفية  نظرية  إىل  مدخل  القراءة؛ 
عباس  الكائنات،  ونظام  الكون  نشوء 

أمري، دار أسامة، عاّمن، 2002م. 

اإلمتاع واملؤانسة، أبو حيان التوحيدي، ( 7
املكتبة  الزين،  وأمحد  أمني  أمحد  حتقيق 

العرصية، بريوت، صيدا، )د.ط.تا(. 

الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين ممد ( 8

عبد  مصطفى  حتقيق  الزركيش،  اهلل  عبد 
القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، 

لبنان، ط1، 1408هـ 1988م. 

التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق، ( 9
اخلالدي،  الفتاح  عبد  صالح  الدكتور 
1422هـ  ط2،  األردن،  النفائس،  دار 

-2001م. 

دراسات يف تفسري النص القرآين، اجلزء ( 10
التفسري،  مناهج  يف  أبحاث  األول؛ 
احلضارة  مركز  الباحثني،  من  جمموعة 
ط1،  بريوت،  اإلسالمي،  الفكر  لتنمية 

 .2007

القرآين، ( 11 النص  يف  معارصة  قراءات 
احلضارة  مركز  املؤلفني،  من  جمموعة 
ط1،  بريوت،  اإلسالمي،  الفكر  لتنمية 

 .2008

الواضح ( 12 التفسري  احلكيم:  القرآن  فهم 
األول،  القسم  النزول،  ترتيب  حسب 
مركز  اجلابري،  عابد  ممد  الدكتور 
دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط 2، 

 .2009

القرآن ( 13 إىل  مدخل  االسترشاقية:  الشبه 
اجلابري–  عابد  ممد  للدكتور  الكريم 
البكاري،  السالم  عبد  نقدية-،  رؤية 
والصديق بو عالم، دار األمان، الرباط، 

ط1، 1430هـ 2009م. 

... المصادر والمراجع ...
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الفكر العلمي اجلديد، غاستون باشالر، ( 14
مراجعة  العوا،  عادل  الدكتور  ترمجة 
املؤسسة  الدائم،  اهلل  عبد  الدكتور 
والتوزيع،  والنرش  للدراسات  اجلامعية 

بريوت، ط4، 1416هـ- 1996م. 

صادر، ( 15 دار  منظور،  ابن  العرب،  لسان 
بريوت، )د. ط. تا(. 

مباحث يف التفسري املوضوعي، الدكتور ( 16
دمشق،  القلم،  دار  مسلم،  مصطفى 

1410هـ- 1989م. 

الدكتور ( 17 القرآن،  علوم  يف  مباحث 
للماليني،  العلم  دار  الصالح،  صبحي 

بريوت، 2009م. 

املدرسة القرآنية، ممد باقر الصدر، دار ( 18
التعارف، بريوت، )د. ط. تا(. 

الراغب ( 19 القرآن،  ألفاظ  مفردات 
عدنان  صفوان  حتقيق  األصفهاين، 
داوودي، دار القلم، دمشق، 1424هـ. 

والتأويل: ( 20 التفسري  بني  القرآين  املعنى 
القرآين،  النص  دراسة حتليلية معرفّية يف 
العريب،  االنتشار  مؤسسة  أمري،  عباس 

بريوت، ط1، 2008. 

مجيل ( 21 الدكتور  الفلسفي،  املعجم 
ط1،  القربى،  ذوي  منشورات  صليبا، 

1385هـ. 

املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم، ( 22
اجليل،  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  ممد 

بريوت، ط2، 1984. 

دراز، ( 23 اهلل  عبد  ممد  د.  العظيم،  النبأ 
 - 1390هـ  ط2،  الكويت،  القلم،  دار 

1970م. 

نحو منهجية معرفية قرآنية: ماوالت يف ( 24
بيان قواعد املنهج التوحيدي للمعرفة، د. 
اهلادي، بريوت،  دار  العلواين،  طه جابر 

لبنان، ط1، 1425هـ- 2004م.

البنية ( 25 إشكالية  أمام  القرآين  النص 
الينابيع،  دار  تيزيني،  د. طيب  والقراءة، 

ط2، 2008م.




