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منذ زمن وأنا أمتعن يف التفسري املوضوعي ومنهجه العلمي العملي  
وأدقق يف  الناحية التأصيلية والتطبيقية هلذا العلم وألستزيد من 

ة ذلك وألجل أن تتضح يل الرؤية الكاملة يف تلك املناهج العلمي
والعملية للتفسرب املوضوعي  قمت بعمل مقارنة بني ماكتب من 
حبوث ودراسات يف التفسري املوضوعي وبني تلك املناهج اليت قررها 

 تالتطبيق العملي لتلك املناهج فتبين املنظرون هلذا العلم ومامدى
 لجزئني النظري والعملي وحصلت علىمتفرقة شاملة ل"أمورا يل

:ملتعلقة ذا العلم ملخصها مايلي ااملفاهيم جمموعة من   
 

إن التفسري املوضوعي علم مل ينضج ومل حيترق فالزال هذا  ":أوال
العلم حباجة إىل مزيد دراسة وحبث ألنه مر مبراحل عدة ختتلف من حيث 

.القوة والضعف  
 

ضعف املخرجات العلمية املرتبطة ذا العلم من الناحية  ":ثانيا
لدراسات والكتابات اليت تركز على مسألة األصولية وإمهال جانب ا

التنظري ،ولذلك تشاهد تشتت اجلهود املبذولة يف خدمة التفسري 
املوضوعي كما أن بعض تلك اجلهود  حيتاج إىل إعادة ترتيب وضبط 

أوهلا املؤسسة التعليمة : ويرجع ذلك الضعف يف املخرجات إىل ثالثة 
.ذ اجلامعي واملشرف،وثانيها الطالب والباحث وثالثها األستا  

 
إن هناك خالف قائم يف املنهجية  العلمية يف البحث يف ":ثالثا 

وآخر "التفسري املوضوعي بل إن هناك تضارب يف األراء فمنظر يقرر أمرا
ومن أبرز األمثلة على هذا اخلالف هو ضعف اجلامعات يف قضية .ينفي 

التأصيل العلمي والعملي للباحث فتجد أن لكل جامعة منهج 
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عن اإلختالف يف الرأي "اجلامعات فضالوطريقة ختتلف عن غريها من 
.واملنهج بني أعضاء هيئة التدريس يف جامعة واحدة  

يف األساليب املتبعة يف البحث  هناك اختالف واضح وبني":رابعا
والكتابة يف التفسري املوضوعي وخاصة يف اللون األول من ألوان 

).املوضوع القرآين(التفسري املوضوعي وهو   
الباحثني يف التفسري املوضوعي حيتاجون إىل  إن كثري من":خامسا

الضبط املنهجي العملي لفهم املنهج والطريقة يف الكتابة العلمية 
فبعضهم جتده متخبط يف منهجه يف البحث فمنهجه يف الباب 
األول مغاير ملنهجه يف بقية أبواب البحث وماذاك إال لسوء الفهم 

.بته لبحثهوقلة اإلستيعاب للمنهج الذي اعتمده يف كتا  
 

ماتشاهد يف البحوث و الدراسات يف التفسري "غالبا":سادسا
املوضوعي قضية التكرار والرتابة يف املضمون أو الشكل بل إن القارئ 

املبصر لبعض البحوث العلمية يعرف ذلك ويقرره والعجيب يف ذلك 
قد استوىف مجيع جوانبه فيأيت آخر "درس موضوعا"أنك جتد باحثا

وضوع ولكنه يقدم ويؤخر أو يغري يف األسلوب ويبحث نفس امل
. والطريقة فقط  

 
احنصر اهتمام غالب الباحثني وحبوثهم يف نوع واحد من ":سابعا 

.أنواع التفسري املوضوعي وأغفلوا بقية األنواع األخرى  
 

التوسع يف الكتابة يف التفسري املوضوعي وإدخال ماليس منه ":ثامنا
والصبغة القرآنية يف كثري من البحوث فيه حىت غابت الصيغة 

.العلمية  
 

من خالل اطالعي على عدد كبري من الدراسات القرآنية يف ":تاسعا
التفسري املوضوعي تبني يل ضعف عام يف حتقيق األسس والقواعد 

.العلمية القرآنية اليت يلزم التقيد ا يف كل حبث قرآين  
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وعي جيهلون اخلطوات أن أغلب الباحثني يف التفسري املوض":عاشرا
التفصيلية املنهجية يف الكتابة يف ألوان التفسري املوضوعي وأبرز 

يربط اآليات القرآنية بالواقع املعاصر "مثال على ذلك أنك جتد باحثا
:هذه مجلة من النتائج اليت توصلت إليها ولذلك.اليربطها"وآخرا  

العمل وبذل اجلهد يف البد على املنظرين واملهتمني يف التفسري املوضوعي " 
تأصيل هذا العلم والعمل على وضع مرتكزات علمية وعملية تساعد يف 
."إبراز هدايات القرآن الكرمي ليكون هذا القرآن منهج حياة  لألمة اإلسالمية  

ومن هذا املنطلق عملت على مشروع علمي عملي خيدم الباحثني 
:والدارسني واملهتمني يف التفسري املوضوعي وهو  

)جلامع للمنهج العلمي والعملي للتفسري املوضوعيا(  
وقبل أن أشرع يف احلديث عن هذا اجلامع سأبني لكم تلك املدارس 

اليت تبينت  يل من  و يف التفسري املوضوعي من قبل الباحثني  املتبعة
رسالة علمية يف التفسري )١٥٠٠(خالل اإلطالع على مايزيد على 

:روفة حيث تبني لنا مايلياملوضوعي بألوانه الثالثة املع  
أن هناك مدرستني يف املنهج العلمي املتبع الذي يف الكتابة يف 

:التفسري املوضوعي وهي  
 املدرسة األوىل:

من اكتفى يف حبثه يف  التفسري املوضوعي ببيان املعىن اإلمجايل 
من أقوال أهل "بذكر بعضا"لأليات وذكر اهلدايات القرآنية مستعينا

. كالتفسري يف ذل  
 املدرسة الثانية:

من  أقوال للمفسرين مث "ونقل بعضا"إمجاليا"من فسر اآليات تفسريا
ذكر اهلدايات واملقاصد القرآنية  وذكر بعض اجلوانب األخرى املتعلقة 

يف أساس حبثه اليت هلا ارتباط وثيق فيه كالفوائد احلديثية والنكت 
.واقع املعاصرالبالغية والقراءات القرآنية  وغريها وربطها بال  

فغالب من كتب يف التفسري املوضوعي داخل يف أحد تلك  املدرستني مع (
العلم بأن كل الباحثني يف كال املدرستني مل يتقيدوا باملنهج العلمي 

يف "املوجود فكان بينهم اختالف يف املنهج والطريقة بل قد جتد تناقضا
 بعض البحوث من حيث املنهج املتبع بل إن بعضهم  اليسري يف حبثه على
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منهج واحد فتجد أن كل فصل يف حبثه  له منهج مستقل عن غريه من 
فاإلشكاالت كالتداخل بني مقتضيات البحث والتضارب بني .الفصول

اإلجراءات املرتبطة باملنهجية يف تلك البحوث واضحةالحتتاج إىل مزيد بيان 
).وإيضاح   

ق اجلامع للمنهج العلمي والعملي املتف:(ولذلك كان هذا املشروع 
)عليه يف التفسري املوضوعي  

 
 فكرة اجلامع :

مجع منهج علمي عملي ملا اتفق عليه أغلب العلماءواملتخصصني يف (
مجع تلك القواعد :(أي:وبإختصار نقصد بذلك)التفسري املوضوعي

العلمية والعملية األساسية اليت البد أن يسري عليها الباحث يف التفسري 
.)املوضوعي  

 
 (أصول وأقسام هذا اجلامع):

:سيكون هذا اجلامع مقسم إىل قسمني  
 

اجلامع لألسس والقواعد العلمية والعملية اليت يلزم كل من حبث يف 
ومن األمثلة .التفسري املوضوعي  التقيد ا واليسعه اخلروج عنها

على تلك األسس والقواعد املتفق عليها البحث يف التفسري 
:مايلي  املوضوعي  

.مراعاة خصائص القرآن الكرمي ومقاصدة- ١  
.التركيز على ربط اهلدايات القرانية بالواقع املعاصر - ٢  
.احلرص على إخراج املوضوع بصبغة قرآنية- ٣  
  

املنهج العلمي والعملي املتفق عليه يف كيفية البحث والكتابة يف 
حيث سيكون لكل لون ضوابط  :(الثالثةالتفسري املوضوعي بأنواعه 

.)منهجية اتفق عليها املنظرين والباحثني يف التفسري املوضوعي  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


6 
 

فسيتم مجع هذه الضوابط من خالل طرق خمتلفة كالرجوع  
حماولة استنطاق "للمصادر الع والبحوث العلمية يف ذلك وأيضا

التواصل الباحثني واملهتمني يف التفسري املوضوعي من خالل وسائل 
كتابة استبانة علمية لتلك :(اإلجتماعي ومن املقترحات يف ذلك

الضوابط املنهجية  املتفق عليها يف الكتابة يف ألوان التفسري املوضوعي 
حيث سيوضع حتت كل لون من ألوان التفسري املوضوعي املنهج الذي اتفق 

مع  )  عليه أغلبية املنظرين والعلماء واملهتمني يف التفسري املوضوعي
.حماولة نشرها يف شىت وسائل النشر العلمي   

  
ربط املنهج املكتوب واملنهج العملي املغاير - ١  
.أخذ رأي أكرب عدد ممكن من املتخصصني يف ذلك - ٢  
 

 (مثرة هذا اجلامع ):
 

 للباحثني والدارسني يف"تسهيال:هذا اجلامع سيكون يف وجهة نظري (
للمناهج اليت اتفق عليها غالب "وترتيبا "الدراسات القرآنية  ومجعا

املنظرين للتفسري املوضوعي واملهتمني ذا العلم والسعي يف حتديد 
التفسري  بحث يفلل العلمية والعملية معامل واضحة للمنهجية

  .)املوضوعي
 

 وختاما":
واضحة للمنهج أوصي أصحاب التخصص والدراية أن جيتهدوا وضع معامل 

مايستطيعون من رأي أو توجيه ا العلمي  والعملي للتفسري املوضوعي وأن يبذلو
.هلذا العلم الذي تعظم أمهيته يف هذا العصر  
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