
 يف منهج التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي

 عبدالرمحن حللي

 //24/01/09 -     احلياة

 

ميثل التفسري املوضوعي منطاً من االستجابة للتطورات احلديثة اليت استجدت يف حياا  املسال، اب تعتراارن ماًجااً 
لكاه على رغم هذن األمهياة  يساعد املفسر على استجالء نظرايت القرآن وقواعدن يف شىت شؤون الفكر واحليا اب

مل يال ماا يكفاي مان التل ايل والااره املاًجاي والاقاد الاذ  يقورماه ويطاورن  لاذلا طًاو يمااو اضاطراتً مفًوميااً 
وماًجياً انمكس علاى التطريقاات الايت يتريام تسام التفساري املوضاوعياب يف ضاوء ألاا اادر يمهياة الدراساة الايت 

) درت عن دار « ماًج التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي: دراسة نقدية»ن: يعدها الدكتور سامر رشواو بماوا
(اب وقاادف طيًااا رحتيااة  ليليااة ونقديااة لاااوعي التفسااري املوضااوعي )التفسااري املوضااوعي 2009 -امللتقااى يف حلاا  

 للقرآن والتفسري املوضوعي للسور ( 

وضاوعي وماااهج التفساري األ،ارجاب يتارج سارداً يف دراسته للاوع األولاب وبمد مقارباة مفًومياة مقارناة التفساري امل
اترخيياااً ملااا ميكاان ين يمتااد ماان قرياال التفسااري املوضااوعياب واتراال ي ااوله التارخييااة الاايت وتااد  ااا تااذوراً ومناااأ  عاااد 

يف القارآناب   اطاور ألاا مال   ايل طكار  افساري القارآن « الااار»املمتزلةاب ال سي،ا عاد اجلاحظ يف دراسته عن 
يف القاارآناب والءاايء نفساااه « السااارة»والاايت وتاادت اهت،امااًاً  لااادج اباان اي،يااة الااذ  قاادف دراساااة عاان تلقاارآناب 

الحظاااه يف بماااا مااااافات التفساااري الفقًاااي الااايت امت،اااد املوضاااوع الفقًاااي ي اااالً يف الااادر  القااارآواب كتفاساااري 
 للقط  الراوند  « طقه القرآن»الءيمة ألحكاف القرآناب مثل 

دف ر اااداً الهت،ااااف املستءااارق  تلتفساااري املوضاااوعي كوسااايلة لفًااام القااارآناب بماااد ين يماااا يف الماااار احلااادي اب طقااا
استغلق عليًم طًم ارايراه التاوطيقياب وارتال يوذ هاذن الدراساات سذ املستءارن ا ولااد  طام الاذ  نءار دراساة 

وااور  ع،ال اب واوالم دراسات ي،رج اركزت يف جماال المقاداد والاداي تاب «حم،د والقرآن»بماوان:  1845عاف 
الاايت كااان القاااد األسااا  طيًااا دراسااة « داداار  ممااارق القاارآن»يف هااذا الااال بااادور  -حااديثاً  -املستءاارق  
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الاص القرآو نفسه  ويف سيان آ،ر مثلم مدرسة املااار واملدرساة اال االحيةاب واال اان األدا يف التفسارياب يهام 
عل،يااااة يكادميياااة قاااادمًا حم،ااااد حم،ااااود حجااااار  عاااااف احلواضااان للتفسااااري املوضااااوعياب سذ ين اًاااارت يول رسااااالة 

كلطروحاااة للااادكتوران يف األرهاااراب   ارمتًاااا دراساااات « الوحاااد  املوضاااوعية يف القااارآن الكااارمي»بمااااوان:  1967
ي،اارجاب سذ ين وتاادت الفكااار  اطااوراً آ،ااار لاادج حم،اااد تقاار الااادر يف اركيااازن علااى اجلانااا  االتت،اااعي ورباااه 

التفسااري املوضااوعي سذ جمااال للتلوياال عاااد حساان حافااي الااذ  يمتااد الاااص جماارد  التفسااري تلواقاالاب طي،ااا يت ااول
 ممطاااااااااااااااااااااااى ميكااااااااااااااااااااااان ين ميااااااااااااااااااااااا ن املاااااااااااااااااااااااؤورل تملاااااااااااااااااااااااا،ون الزمااااااااااااااااااااااااو واملكااااااااااااااااااااااااو الاااااااااااااااااااااااذ  يميءاااااااااااااااااااااااه 
هذا السرد التارخيي الت ليلي هو مبثابة يرضية لاقد املاًج يف التفسري املوضوعياب وقد اوقف طيه تخلاوص عااد 

اوشيكو سيزواسو ومقاربته للكل،ات املفتاحية يف القرآناب ك،ا اوقف عاد مءاكلة التايا  تًد الراح  الياتو 
ويوذ اهت،اماً ،ا اً للدراساة  التارخيي آلايت القرآن ويع،ال املستءرق  واملما رين يف هذا الال وموقفًم ماهاب

الدالليااااة واملاااااطل، القاااارآواب والدراسااااة الااااااية ودور الساااايان اجلزدااااي والكلااااي يف التفساااارياب واوقااااف عاااااد يهاااام 
االشكاالت يف التفسري املوضوعي وهي دعوج املوضوعية يف مقابل الت يزاب واعتد ين الرتاوع سذ الااص القارآو 

 يقلل من اخلالق 

موضاااوعياً يو   «وحاااد  الساااور »وضاااوعي للساااور  )الااااوع الثااااو للتفساااري املوضاااوعي( طيقااااد باااه يماااا التفساااري امل
الاظاار يف الساااور  القرآنيااة مااان حياا  كليتًاااا ونظ،ًااااب ال مااان حياا  الداللاااة »عاااوايً يو نساااقيااب و،ال ااته يناااه 

ه سذ الرااقالو وحديثاه اب وير د تذور هذا الاوع مان التفساري الاذ  يرتال االهت،ااف الااري، با«التفايلية آلايهتا
عاان نظااام الساااور اب ك،ااا اهاااتم الااارار  مبااسااارات اآلايت يف السااور  الواحاااد اب ويوذ ابااان اي،يااة وابااان القااايم اجلورياااة 
اهت،اماااً مبوضاااوع الساااوراب طي،ااا  ااادق الءااااطل عااان مقا ااد ساااور القااارآناب سذ ين تاااء الرقااااعي واعتاااد القااارآن 

ساورن وآايااهاب طكال ساور   اا مقااد واحاد يادور علياه يو اا وآ،رهاااب وحد  متابطة وين هذن الوحاد  اسار  با  
 ويستدل عليه طيًا 

اب ويارج «نظااف القارآن»يما يف المار احلدي اب طتطور الاظر سذ املوضوع مل عرداحل،يد الفراهي يف نظريته حول 
ل حم،ااد عراادا درار ين لكاال سااور   ااور  مءأاااةاب وين للسااور  ع،ااوداً الاار  سليااه الكااالفاب ويا ت ااابل املوضااوع ماا

الذ   دق عن وحد  عااوية للساور  ونظااف ممااو  وباياة مت،اساكة  و اد طكار  وحاد  الساور  حااورها عااد 
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املدرساااة األدبياااة وسااايد قطااا  وآ،ااارين ا،تلفااام اسااا،ياهتم للفكااار  األساسااايةاب وهاااي الوحاااد  املوضاااوعية للساااور  
اسااام السااور اب واتريااا  الااازول وبيبتاااهاب واااسااا  اآلايتاب والااايت اااراره بماااااوين ماًجيااة ارااادي مااان داللااة   القرآنيااةاب

 وع،ود السور  وقااايها ومقا دها 

هااذن اواااور الاايت دارت عليًااا هاااذن الدراسااة تثاال ماادا،ل قاادمم مااان ،ال ااا سضاااطة مً،ااة يف الر ااد التاااارخيي 
القرآنية املما ار اب واألكثار والتلطري املاًجياب والت ليل والاقداب لاوع من التفسري هو األكثر شيوعاً يف الدراسات 

اضطراتً ييااً من حي  املاًج والدقة املفًومياةاب لاذلا اكتفاى الراحا  تلت ليال والاقاد والتسااحتلاب ليجمال مان 
دراساااته مقدماااة للتل ااايل املاًجاااي الاااذ  يارغاااي لكااال مااادع  اااذا الااااوع مااان التفساااري ين يلااامر بتارخياااه ومءاااكالاه 

 املاًجية 

اضااطرام ماًجااي وار ااال التطريااق يف هااذا التفساارياب يو اوايفااه تلر اا  عااان لكاان هااذا الاقااد سن كءااف عاان 
مقوالت الواقل يف الاصاب طإن تانراً مً،اً يف هاذا اللاون مان التفساري ميثال يرضاية  الرة للادر  القارآو املما اراب 

لملاااوف ساااواء تسااام التفساااري املوضاااوعي يو ذلااااء ي،ااارجاب وألاااا مااان ،اااالل اطاااوير األدوات املاًجياااة وربطًاااا ت
اللسااانيةاب الاايت ميكاان ماان ،ال ااا الكءااف عاان بايااة القاارآن ومفًومااااه ونظراياااه ويحكامااهاب بطريقااة يشااد تاسااكاً 

 ويقل ا،تالطاً 

 * كاا  سور  
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