بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمـة:
إن احلمد هلل ،حنمده و نستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات
أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال اهلل إال اهلل
وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،أما بعد:
فإن من املعلوم لدى من تصدى لدراسة علوم القرآن الكرمي ،ونال شرف اإلسهام يف
تقليب النظر يف ثناياه العطرة ،والبحث عن أسرار إعجازه الزاهرة ،ومكامن مسوه
املنتشرة ،أن القرآن قد نزل على النيب  مفرقاً يف نيف وعشرين سنة ،وكان ذلك حلحح َك ٍم
بالغة منها تسهيل إقراءه وتسلية قلبه وفؤاده  ومسايرته ملستجدات أحداث الزمان
وتيسريه ليكون أقدر على تربية جيل القرآن الذي كان ال يتجاوز عشر آيات حىت
يتلقى ما فيها من العلم والعمل ،وكانت تلك الطبيعة النزولية للقرآن ومن مث ترتيبه على
غري نزوله يف املصحف العثماين الذي بني أيدينا قد تركت أثرا كبريا وملحوظا يف جمال
استنباط األحكام الشرعية ،ال سيما يف ضرورة معرفة املتقدم واملتأخر و املقرتن واملرتاخي
من النصوص اليت جتمعها وحدة املوضوع ،وفق ما تتطلبه القواعد األصولية الالزمة آللية
االستنباط ،األمر الذي ترك بصمات واضحة على تراثنا الفقهي والتفسريي بشكل
ظاهر للعيان ،ومن هنا اقتضت احلاجة إىل بيان أثر الوحدة املوضعية يف عملية استنباط
األحكام الشرعية ،كوهنا أساسا من األسس املعنية بتفسري اخلطاب الشرعي واستيحاء

روح الشريعة ومنطقها ومقصدها ،حيث تؤكد على ضرورة البحث عن كل ما ورد يف
املوضوع الذي تناوله النص املعين بفهمه ،مث ااخاذ الفهم من الكل ،السيما وأهنا قد
روعيت بدرجة أعلى ما تكون عند األصوليني وإن الناظر يف كتبهم يرى أن أسس
النظرية قد استوت على درجة عالية من الدقة وانتثرت مباحثها يف مصنفاهتم لكنهم مل
يتناولوها يف مبحث خاص ذي عنوان معروف بل بثت تطبيقاته يف دراساهتم مبا يتالءم
وطبيعة الطرح يف الدرس األصويل.
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مشكلة البحث:
وتكمن مشكلة البحث يف:
أوالً :كيفية استنباط احلكم الشرعي على مستوى النص الذي يتناول موضوعا مفرقة
أجزاؤه متالحقة أو مرتاخية ،والعوامل املؤثرة يف ذلك داخال وخارجا وما يتفرع عن ذلك
من تأصيالت أصولية ،إذا علمنا أن الشريعة راعت يف إنزال األحكام أحوال املخاطبني
هبا والتدرج يف إنزاهلا وكان ذلك على نيف وعشرين سنة ،حيث تتخلل بعض األحكام
وتبىن بعضها على بعض مع عسر احلصول على تاريخ زمين دقيق للنصوص القرآنية مما
يساعد األصويل يف ملم أطراف املوضوع الواحد ومعرفة عالقات البيان والتبيني فيما بينها،
لذلك جاءت هذه الدراسة لتوضح األسس اليت نزل عندها األصوليون يف التعامل مع
هذه الطبيعة القرآنية املتسمة بتداخل املواضيع وتالحقها وغياب املعلومات التارخيية
لكثري منها.
ثانيا :إن نظرية الوحدة املوضوعية اليت قضت بأن القرآن الكرمي أو السورة الواحدة
عبارة عن كلمة واحدة وموضوع وأحد باعتبار املنطق اإلهلي وتنزيه الكتاب املقدس تعود
بإشكال يف جمال استنباط األحكام الشرعية حيث أن األصوليني ال يرتبون أي أثر
فقهي على النظم املتتابع املتصل ما مل يتحد معه يف املوضوع بشكل خاص ،إذن فهل
يصار إىل نفي الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي ويطرح ظاهر النظم القرآين مع ما
حيف هذه اخلطوة من خماطر أوهلا :كيفية معرفة املتقدم واملتأخر من النصوص حسبما
يقتضيه الدرس األصويل أم إثبات الوحدة الكاملة للقرآن وبالتايل االصطدام مع القواعد
األصولية الال زمة لعملية االستنباط ،واجلواب جاء يف هذه الدراسة اليت سعت لتجلية
مفهوم الوحدة املوضوعية وبيان ما يتناسب منه وطبيعة الدرس األصويل وبيان مدى أثر
األسس اليت قامت عليها النظرية يف جمال استنباط األحكام الشرعية.
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أهمية البحث:
تكمن أمهية البحث يف األمور التالية :
أوالً :إن مسألة حتقيق الوحدة املوضوعية له دوره الكبري يف تسليط الضوء على الكثري
من اخلالفات الفقهية النابعة من توهم طريقة معينة يف اجلمع بني النصوص واستنباط
احلكم الشرعي منها وبالتايل إفادة الدارسني والباحثني وإرشادهم إىل الطريقة املثلى يف
تقصي أطراف القضية الواحدة واستنباط احلكم الشرعي منها.
ثانياً :إن غزارة املادة العلمية اليت قدمها األصوليون يف هذا الصدد وخطورهتا يف امليدان
العلمي جتعل يف اإلمكان تقدمي صورة علمية متكاملة لقراءة النصوص من منظور
إسالمي أصيل.
ثالثاً :إن استواء هذه املسألة ونضوجها يدفع باجتاه تعزيز مساوية القرآن الكرمي من حيث
إعجازه وتكامله وترابطه وتناسقه حىت يكون كالعقد الذي تنتظم درره ،ويف الوقت ذاته
جلاماً ألفواه منتقديه من املستشرقني وامللحدين ،الذين ينتقدون نظم القرآن وطريقة
تر ح
ابط موضوعاته والتسلسل يف عرضها.
رابعاً :كذلك فإن حتقيق هذه املسألة يقطع الطريق أمام املراهقة الفكرية اليت يتبناها
بعض الذين مل تكتمل لديهم أدوات العلم ،فظنوا أن مائدة االجتهاد مائدة فقرية
اختلف عليها أيدي الفقراء مىت شاءت ،فراحوا يستنبطون األحكام الشرعية مبجرد النظر
إىل دليل واحد يف املسألة الواحدة دون اإلملام بأطراف القضية و تشعباهتا ،يف الوقت
الذي قد اليسلم ذلك الدليل من اخصيص أو تقييد أو تفصيل أو نسخ.
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أهداف البحث:
يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية :
أوالً :حتديد العالقة بني أجزاء النظم القرآين املرتابط واملكون من جمموعة من اجلمل
والوحدات و العبارات واآليات والسور وأثر ذلك يف استنباط األحكام الشرعية .
ثانياً :رسم الطريقة اليت يتمكن هبا األصويل من استنباط احلكم الشرعي على مستوى
النظم املتالحق أو املتفرق ،ووصف املنهج األصويل يف حتديد معامل هذه الطريقة.
ثالثاً :إبراز دور األصوليني يف حتديد مالمح الوحدة املوضوعية وأبعادها اليت تشملها
طبيعة الدراسة األصولية املعنية يف استنباط األحكام الشرعية من النصوص اإلمجالية.
حدود البحث:
وتنحصر حدود هذه الدراسة يف اآليت:
اوالً :تناول النصوص القرآنية اليت تتعلق جبانب فقه التشريع وفيما تسمى حتديدا بآيات
األحكام ومقابلتها وحتليلها وبيان ما يرتتب عليها من استنباطات مع االستشهاد -
نادرا  -ببعض النصوص القرآنية خارج آيات األحكام ليس لغرض تأسيس املفاهيم
وإمنا لغرض التأكيد والتقوية.
ثانياً :متثل هذه الدراسة عرض املنهج األصويل املتبع يف التعاطي مع آيات األحكام يف
ضوء مفهوم الوحدة املوضوعية وليس بالضرورة أن حتيط بكل األمثلة والتطبيقات اليت
تؤيد املفهوم من النظرية.
 -3معظم املسائل والتطبيقات اليت تناولتها الدراسة واليت قد سبق وأن حبثت من قبل
إمنا كان الغرض من إيرادها هنا هو دراستها وفق األسس والضوابط اليت حددهتا طبيعة
الدراسة.
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الدراسات السابقة:
على الرغم من أمهية هذا املوضوع وتعلقه الشديد مبباحث علم أصول الفقه ،ال جند من
العلماء والدارسني من خصه بالدراسة وأملَ به من كل جوانبه ووضعه يف قالب دراسة
أصولية مستقلة ،تستلهم منه الدراسات األصولية قواعد علمية يُعتكف عليها يف تفسري
النصوص وتعليلها وتنزيلها يف الواقع ،بيد أن هذا ال يعين أن الدارسني – قدمياً وحديثا

 كانوا مبنأى عن املفهوم ابتداء ،بل كان لألصوليني فضل الريادة يف طرح مادة الوحدةاملوضوعية وإعماهلا يف دراساهتم للنص الشرعي ،غري أن مفرداهتا كانت متناثرة ومبثوثة
يف ثنايا التأصيالت اجلمة الكثرية اليت أنتجها الدرس األصويل ،األمر الذي يتطلب من
الباحث بذل املزيد من اجلهد لتقييد أسس الوحدة املوضوعية وأصوهلا يف دراسة علمية
متكافئة.
ومن خالل ما وقف عليه الباحث من دراسات ومؤلفات فلن يتم تناوهلا مجيعها خشية
اإلطالة وإمنا سيتم الرتكيز على ما هو ألسق مبوضوع الدراسة واعتمدت يف ترتيبها
تسلسلها الزمين ،وفق اآليت:

أولا :دراسة األستاذ الصادق أحمد الخازمي ،في كتابه الموسوم ب ـ"النظم القرآني
وأثره في األحكام" والصادر عن طرابلس :الكتاب األسالمي،ط1
1931،هـ1391/م).

الذي بني فيها معىن النظم القرآين وطبيعته وخالف العلماء يف مسائل تتعلق بإعجاز
القرآن ،ومدى توقيفية ترتيب السور واآليات القرآنية ،وخالف العلماء يف املناسبة بني
اآليات والسور ،والعالقة بني املكي واملدين ،وسياسة التشريع القرآين ،وكذلك تعرض
للشبهات اليت يثريها املستشرقون على النظم القرآين ،وأشار إىل أن سياق اآلية القرآنية
يف النظم يشري إىل الغرض العام الذي جاءت له السورة ،وإن مقامها ووقت نزوهلا يشري
إىل معىن اآلية وغرضها الذي جاءت له.
وقد استفدنا من هذه الدراسة حول طبيعة النظم القرآين وأثر املناسبة فيه وأثر السياق
يف حتديد الغرض منه وهو ما ألقى الضوء على بعض اإلشكاالت اليت تقف عقبة يف
حتقيق مفهوم الوحدة املوضوعية وبالتايل أثره يف استنباط األحكام الشرعية.
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وما يؤاخذ على هذه الدراسة هو أنه مل يوف بعنواهنا ،أي أنه مل يبني حقيقة التبيني ألثر
النظم القرآين يف األحكام ،لذلك بقي جانب التأثري يف آيات األحكام جمهوال ،كذلك
فإ ن هذه الدراسة قد اقتصرت على مسألة النظم ومل تتعداه ومل تتطرق إىل كثري من
مضامني دراستنا حنن.

ثانيا :دراسة الشيخ عبد الرحمن حسن الميداني ،في كتابه "قواعد التدبر األمثل
لكتاب اهلل عز وجل" والصادر عن دار القلم ،دمشق سوريا ،ط1393 ،2م.
فقد أشار إىل قواعد علمية يف غاية األمهية ،حول بيئة نزول النص البشرية والزمانية
واملكانية والنفسية والفكرية الفردية واالجتماعية والتفسريات اجلزئية واملعىن الكلي و
تكامل النصوص القرآنية وأمهية التفسري باملأثور وتتبع مراحل التنزيل والنظر يف أسباب
النزول ولزوم فهم اآلية وفق ترتيب نظمها....إىل غري ذلك من القواعد العلمية املبثوثة
يف هذا الكتاب.
وتكمن أمهية هذه الدراسة يف أنه يطرح الوحدة املوضوعية كوسيلة من وسائل التفسري
والتدبر اعتمادا على مبدأ تكامل النصوص ،وهو ما يؤيد هدف الدراسة ويعضدها.غري
أن ما يؤاخذ عليها أهنا مل تتعرض جلانب آيات األحكام.
ثالثا :ومن الدراسات الحديثة أيضا كتاب "الخطاب الشرعي وطرق استثماره"،

وهي " رسالة دكتوراه" للدكتور إدريس حمادي ،والصادرة عن المركز الثقافي
العربي ،بيروت لبنان1331 ،م.
الذي أشار فيه إىل حتمية استحضار شخصية الرسول  ملعرفة اخلطاب الشرعي كما
رمسها القرآن والسنة والسرية ،وإنه ينبغي معرفة ما أحاط باخلطاب الشرعي من مستوى
قريب ميثله تاريخ ذلك اخلطاب مجعاً وكتابة وأسباب النزول أو ورود ووجود قراءة وغري
ذلك مما ذكر يف علوم القرآن ،ومن مستوى بعيد متثله البيئة العربية املادية واملعنوية ،بل
البد من املعرفة بأحوال البشر ألن البشر هم موضوع اخلطاب الشرعي.
والوجه اللصيق بدراستنا أن الباحث قد تناول مسألة السياق بدوره عامال من عوامل
استثمار اخلطاب الشرعي وحنن قد استفدنا من إشارته هذه يف حتديد مدى امتداد
الفهم املوضوعي للنص الشرعي وأن السابق والالحق من اجلمل له دوره يف جتلية املراد
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من اخلطاب الشرعي ،وهذا معىن من معاين الوحدة املوضوعية وكذلك مدى أمهية معرفة
السياق اخلارجي للنص من سبب النزول وتاريخ النزول وغريها وأمهية ذلك يف فهم
السياق الذي هو إحدى دعامات الوحدة املوضوعية.
غري أن الدراسة مل تتطرق إىل باقي مكونات مفهوم الوحدة املوضوعية وما يرتتب عليها
من أمهية وتأثري يف عملية استنباط األحكام الشرعية ،لذلك فقد جاءت إشاراته هذه
مقتضبة بالنسبة ملوضوعنا خمتصرة تتوافق مع طبيعة توجه الدراسة عنده.
رابعا :دراسة الدكتور موسى بن مصطفى العبيدان ،والموسومة بـ ـ "دللة تراكيب
الجمل عند األصوليين" وهي رسالة "دكتوراة" صادرة عن دار الوائل ،دمشق
سوريا،ط 2002 1م.
تناول اهتمام األصوليني باملياحث الداللية كسمة متيزهم عن غريهم وأهنم قد انتهو إىل
نتائج علمية كبرية تلتقي مع ما توصل إليه اللغويون املعاصرون حول التعميم
والتخصيص والغموض والوضوح وغريها من املباحث كما ذكر أن األصوليني يف
دراستهم مل مييزو بني األلفاظ وداللتها املختلفة وبني الرتكيب ،بل إهنم درسو املعىن على
املستويني املعجمي والرتكييب ضمن القرائن السياقية .وجاءت هذه الدراسة حبسب
طبيعتها منحصرة فيما أخذ املؤلف على عاتقه بيانه فلم يتطرق ألثر املعىن الرتكييب
للنصوص يف استنباط األحكام إال يف النزر اليسري منه فبقيت هذه اإلشارات ناقصة
حتتاج التنظري من جهة مث التمثيل والتطبيق من جهة أخرى.وكانت استفادتنا من هذه
الدراسة هو استثمار تلك اإلشارات فيما يتعلق بتقسيم املعىن يف دراسته عند األصوليني
إىل املعىن اإلفرادي للنص واملعىن الرتكييب األكرب الذي يتناول ذلك النص مع النصوص
األخرى اليت تقع ضمن إطار املوضوع الواحد فكان عملنا هو إنزال ذلك املعىن على
آيات األحكام مث اخلروج بالنتائج ضمن سياق الدراسة املقرتح.
خامسا :ومن الدراسات احلديثة اليت ينبغي أن ال نغفل عن مسامهتها اجلادة يف دراسة
النظم القرآين واخلطاب الشرعي ببعديه والظواهر الداللية من خالل داللة السياق

ووظيفته وموقعه يف داللة األلفاظ عند األصوليني ،الدراسة املوسومة بـ ـ ـ"نظرية السياق "
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وهي" رسالة دكتواه " ،للدكتور نجم الدين الزنكي ،والصادرة عن الجامعة
السالمية العالمية بماليزيا  2009م.
واليت قد طرح فيها املؤلف رؤية أصولية شاملة لتفسري النص آخذاً بنظر االعتبار
اجلانب اللغوي واجلانب غري اللغوي واخلطايب ،فكانت حماولة جادة وسعي حثيث إىل
إبراز معامل الفهم وضوابطه من خالل التعريف بداللة السياق وقرانه وطرق التوصل إليه
وسبل استخراج الفهم منه.
ويف ثنايا دراسته لسياق النظم عرض عدة تساؤالت تتعلق بطبيعة النظم القرآين مث
أجاب عليها إجابات علمية رصينة منوهاً إىل ضرورة معرفة "الوحدة املوضوعية"
واملناسبة القرآنية وااخاذمها قاعدة يستند إليها األصويل يف استنباط احلكم الشرعي.
وعلى الرغم من أمه ية هذه الدراسة يف باهبا إال أهنا مل توضح كثريا من معامل الوحدة
املوضوعية وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية ،فال جند فيها إال حبث عالقة الوحدة
املوضوعية بنظم السورة كذلك عرض طريقة الشاطيب تتبع أطراف املوضوع على مستوى
النظم وكانت طريقتة تتوافق مع طبيعة دراسته يف موضوع السياق ،أما حنن فقد استثمرنا
هذه اإلشارات و عملنا على بيان أسس النظرية وأبعادها كاملة وأثرها يف عملية
االستنباط ومبا حيقق هدف الدراسة لدينا.
سادسا :دراسة الدكتور عمار بن عبد اهلل بن ناصح علوان ،والموسومة بـ "
الجتهاد وضوابطه عند اإلمام ألشاطبي " وهي (( رسالة دكتوراه )) صادرة عن دار
ابن حزم للطباعة والنشر ،بيروت لبنان 1121 ،هـ  2001 /م.
وقد عرض فيها املؤلف لضوابط االجتهاد عند اإلمام الشاطيب وذكر أن اإلمام الشاطيب
ينزل يف فهم دليل القرآن وفق النظرة الكلية للسورة برمتها أو حىت أبعد من ذلك حيث

تتسع إىل أن تصل إىل القرآن ككل وهذا ما يصطلح عليه بمصطلح الوحدة
الموضوعية ،وقد صرح الدكتور عمار بأن الشاطيب يعد أول من أصل للوحدة
املوضوعية تأصيالً أصولياً ،غري أن هذه الدراسة يؤخذ عليها أهنا متيل إىل السرد منه إىل
التطبيق يف الغالب وقد يكون سبب ذلك هو طبيعة الدراسة ،وجبانب تصرحيه بتأصيل
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الشاطيب للوحدة املوضوعية مل جند أي معلم يدلنا على هذا التأصيل سوى نقوالت
للشاطيب تفتقر إىل التحرير والتطبيق.
لذلك جاءت دراستنا لتستثمر هذه اإلشارات  -اليت نوه عليها املؤلف  -من اإلمام
الشاطيب وتضعها على طاولة البحث مع االستشهاد هلا باألمثلة وربطها مبا قرره
األصوليون وإخراج النتائج.

سابعا:دراسة بعنوان "المناسبات وأثرها على تفسير القرآن" لألستاذين "مصطفى
مسلم وعبد اهلل الخطيب" وهو بحث صادر عن مجلة جامعة الشارقة للعلوم
النسانية والشرعية ،ربيع الثاني  1121هـ  /يونيو  2001م،مج ،2:عدد.2 :
وقد عرض فيها األستاذان املناسبة بأنواعها وبينا مدى أمهية مراعاهتا يف التفسري ومدى
ارتباطها كدعامة تدعم الوحدة املوضوعية وبني أن هناك جمموعة من اآليات القرآنية
يتعذر أن جيد املفسر رابطاً يربط بينها سوى ما قرره العلماء من أسس املناسبة اليت دعى
فيها األستاذ إىل أن تتخذ أساسا يف التفسري السيما وأن هلا جذوراً متأصله لدى
علماءنا األوائل.
لكن ما يؤخذ على هذه الدراسة أهنا مل تتعرض جلانب األحكام الشرعية وإمنا كانت
الدراسة يف غري آيات األحكام جماراة للسائد يف دراسات علوم القرآن .أما عملنا فرينو
إىل بيان أثر هذه الوحدة يف استنباط األحكام الشرعية وما يرتتب على ذلك من نتائج
فقهية ،وقد استفدنا من هذه الدراسة يف التاكيد على توافر املناسبة بني آيات القرآن
وظهور التناغم واإلئتالف بني املقاطع القرآين على الرغم طبيعنه النزولية ومن مث ترتيبه.
ثامنا :دراسة الدكتور "عبد الرحمن عبيد حسن" في رسالته "للدكتوراه" والموسومة

ب ـ "السورة القرآنية بين الترتيب التوقيفي والترتيب النزولي وأثر ذلك في الوحدة

الموضوعية والمناسبة القرآنية" ،وهي "رسالة دكتوراه" صادرة عن الجامعة

األسالمية العالمية بماليزيا2001،م.
وقد جاءت هذه الدراسة لتعمق الدراسات يف حقول الوحدة املوضوعية يف سور القرآن
وآياته من خالل حتليل أسس ثالث ،علم املناسبة القرآنية ،الوحدة املوضوعية يف
السورة الواحدة ،التفسري املوضوعي القائم على تعقب مفردة يف كامل القرآن أو أجزاءً
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منه وعرضها يف صورة مشروع فكري أو اجتماعي أو سياسي يراعي فيه ترتيب السور
واآليات الزمين أو العثماين.
وما يقال يف هذه الدراسة هو ما قيل يف الدراسة اليت قبلها ،وهو أن الدراسة مل تتعرض
جلانب األحكام الشرعية وإمنا كانت الدراسة يف غري آيات األحكام جماراة للسائد يف
دراسات علوم القرآن

تاسعا :وكذلك دراسة الدكتور أبو قدامه أشرف بن محمد الكناني والموسومة بـ
"األدلة الستئناسية عند األصوليين"وهي "رسالة دكتوراه" صادرة عن دار النفائس
للنشر والتوزيع ،األردن ط  1121 ،1هـ  2001 /م.

حيث سلط فيها الضوء كذلك على السياق كدليل استئناسي وبني مدى تأثريه يف
استنباط احلكم الشرعي وبني مدى مشوله لكثري من مباحث األصول ،والنقطة اليت هتمنا
هي :أ ثر السياق يف االستنباط والذي له عالقة ببحثنا بكونه أي السياق أحد العوامل
املؤثرة يف الوحدة املوضوعية.
غري أن هذه الدراسة قد اقتصرت على السياق ومداه ومل تتعرض ألثره يف الوحدة
املوضوعية بشكل مباشر سوى بعض التطبيقات األصولية اليت ميكن االستفادة منها يف
دراستنا حنن.

عاشرا :دراسة الدكتور نجم الدين الزنكي ،والموسومة بـ "طبيعة النظم القرآني
وأثرها في استنباط األحكام الشرعية" وهو بحث منشور بمجلة الحمدية العدد
 1121 ،22هـ  /الصفحات (  ) 13 – 11اإلمارات العربية المتحدة.
ويف هذا البحث كشف الدكتور عن أن النظم القرآين مل يراع فيه التزام طريقيت الرتتيب
الزمين وال الرتتيب املوضوعي باملعىن اخلاص وإمنا مجع بني الطريقتني وجتاوزمها أيضا ،ومر
كذلك على الطبيعة النظمية للقرآن ودور املناسبة يف اعتماد نوعي الرتتيب ( الزمين أو
العثماين ).
ورغم أمهية هذا البحث يف موضوع دراستنا إال أنه مل يتجاوز قضية الرتتيب وما تفرع
عليها من تأصيالت أصولية مما يبقي جانب الوحدة املوضوعية كمصطلح يكتنفه
الغموض ،وال يكفي طموحنا يف دراسة شاملة لقضية الوحدة املوضوعية وأثرها يف
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االستنباط وكل ما من شأنه أن يسهم يف بناء هذه الصورة املتكاملة ،وقد استفدنا من
هذا البحث اإلشارة إىل أن الوحدة املوضوعية هي أحد الشرطني اليت ينزل عندها
األصوليون يف استنباط األحكام الشرعية من القرآن.
وهناك العديد من الدراسات احلديثة جلها رسائل دكتوراة ،أسهمت مجيعها يف بناء
خيوط دراستنا ومل تكتمل عند أي واحد منها ،ومل نذكر التفصيل فيها خشية اإلطالة .
منهج البحث:
يعتمد الباحث يف هذه الدراسة على منهجية معينة تتضح من خالل اآليت :
 اعتماد املنهج االستقرائي :وذلك باستقراء ودراسة أطراف مسائل املوضوعواستخالص املادة املعنية به ومجع شتاهتا من القرآن الكرمي وكتب علم األصول وكتب
املفسرين و علماء اللغة يف بعض األحيان.
 -2اعتماد املنهج التحليلي :حيث يتم حتليل هذه النصوص القرآنية واألدلة األصولية
عند مقابلتها وبيان النتائج املتمخضة عنها جميبا عن األسئلة املرسومة يف خطة هذا
البحث واألهداف اليت ترنو هذه الدراسة إىل حتقيقها .
 -3اعتماد املنهج التطبيقي :وسأعمل قدر اإلمكان على ضرب األمثلة التطبيقية من
آيات األحكام غالبا وغري آيات األحكام نادرا ،ألسباب تؤدي إىل توضيح املراد
واملطلوب ،وستكون هذه األمثلة مبثابة الرباهني على صحة االدعاء وصدق النتائج
أيضا ،و مسايرةً للمنهج األصويل يف تعزيز النظرية أو القاعدة املراد تأسيسها.

 اخلليلي ،أفلح بن أمحد بن محد 221 ،هـ  2002 /م ،دللة القتران عند األصوليين ،رسالة دكتوراة،(سلطنة عمان :مكتبة الوفاء وزارة األوقاف ،ط ) .اجلغيم ،نعمان 222 ،ه ـ  2002 /م ،طرق الكشف عن
مقاصد الشارع ،رسالة دكتوراة( ،األردن :دار النفائس ،ط ) .طويلة ،عبد الوهاب عبد السالم 220 ،هـ
 2000/م ،أثر اللغة في اختالف المجتهدين ،رسالة دكتوراة( ،مصر :دار السالم ،ط  .)2حسن هادي
حممد 221 ،هـ 2002 /م ،البحث البالغي عند األصوليين ،رسالة دكتوراة( ،العراق :اجلامعة املستنصرية).
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إجراءات البحث:
 يقدم الباحث بني يدي الفصول واملباحث متهيدا قصريا يبني فيه العالقة بنيموضوع الرسالة على وجه العموم من جهة وعالقته باملوضوع الذي قبله على وجه
اخلصوص إلجياد التماسك املوضوعي وخيتم كل فصل خبالصة جتمع أهم نتائجه.
 -1عند التعرض للمسائل اخلالفية يكتفي الباحث بعرض األقوال املنسوبة ألصحاهبا مث
خيتار ما يرتجح عنده منها وفق األدلة املعروضة لكل قول مع االكتفاء بدليل أو دليلني
لتوخي االختصار وجتنب اإلطالة والتكرار.
 -6عزو اآليات واآلحاديث واألقوال إىل مظاهنا والرتمجة لألعالم الذين يغلب الظن
أهنم غري مشهورين وإذا أوردت علما من مشاهري الصحابة أو التابعني فال أترجم هلم
الشتهارهم وكذلك األئمة املعاصرين.
هيكل البحث
الفصل األول :الوحدة الموضوعية مفهومها وخلفيتها ومستوياتها.
املبحث األول :مفهوم الوحدة املوضوعية وخلفياهتا.
املطلب األول :مفهوم الوحدة املوضوعية.
املطلب الثاين :خلفية الوحدة املوضوعية.
املبحث الثاين :مستويات الوحدة املوضوعية.
املطلب األول :الوحدة املوضوعية يف السورة القرآنية.
املطلب الثاين :الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي مجلة.

الفصل الثاني :أثر الوحدة الموضوعية في استنباط األحكام الشرعية من النظم
القرآني.
املبحث األول :أمهية الوحدة املوضوعية يف استنباط الفقه من النظم القرآين.
املطلب األول:طبيعة النظم القرآين وإفاداته.
املطلب الثاين :طريقة األصوليني يف استنباط األحكام من النظم
القرآين وأثر الوحدة املوضوعية يف ذلك.
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املبحث الثاين :أثر الوحدة املوضوعية يف استخالص املقاصد من النظم
القرآين.
املطلب األول :معىن املقاصد وأمهيتها.
املطلب الثاين :أثر الوحدة املوضوعية يف الكشف عن املقاصد.
املبحث الثالث :أثر الوحدة املوضوعية يف التعارض الظاهري للنصوص.
املطلب األول :مفهومه التعارض وشروطه.
املطلب الثاين :مسالك العلماء يف دفع التعارض الظاهري وأثر
الوحدة املوضوعية يف ذلك.
الفصل الثالث :العوامل المؤثرة في الوحدة الموضوعية.

املبحث األول :أثر ترتيب القرآن يف الوحدة املوضوعية.
املطلب األول:حقيقة الرتتيب ومضمونه.
املطلب الثاين :مذاهب العلماء يف اعتماد نوع الرتتيب الذي حيقق
الوحدة املوضوعية.
املبحث الثاين :أثر القرائن السياقية يف الوحدة املوضوعية.
املطلب األول :السياق بني أهل األصول وأهل اللغة.
املطلب الثاين :مفهوم السياق عند األصوليني.
املطلب الثالث :أثر استثمار السياق يف إفادات الوحدات الكالمية
اليت جتمعها وحدة املوضوع.
أوالً :ح
السباق واللححاق.
ثانياً :الغرض أو القصد الذي خرج عليه اخلطاب.
ثالثاً :قرائن األحوال.
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الفصل األول:
الوحدة الموضوعية مفهومها ومستوياتها.
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الفصل األول :الوحدة الموضوعية مفهومها وخلفيتها ومستوياتها.
تمهيد:
إن من مقتضيات حسن الولوج يف صلب أي موضوع ودراسته دراسة منهجية ،فهم
مداخله ،وأهم مداخل أي موضوع مصطلحاته اليت حتمل كل واحدة منها دالالهتا
اخلاصة اليت تعطي للموضوع بعده املتميز ،وبالتايل حتدد املفاهيم األولية ،أو الكلية اليت
يراد حبثها .وباملقابل فإن سوء فهم أي موضوع يراد دراسته مؤداه خلط تتشعب فيه
مداخل البحث واختلط فيه املعاين ،فيفقد املوضوع توازنه ووضوحه ،وبالتايل يفقد تفاعل
الغري معه ،ألن احلكم على الشئ فرع عن تصوره وتصور مداخله .
ألجل هذا آثر الباحث أن يكون هذا الفصل فصال يبحث يف مفهوم الوحدة
املوضوعية ومستوياهتا كوهنا املادة املعنية بالدراسة ،وكذلك جلحح َدة هذا املصطلح يف
الدراسات األصولية آثرت أن أبني مفهومه ومداه وما يرتبط يف ذلك بالدراسة وما خيرج
عنها وجيري العمل يف هذا الفصل يف مبحثني مستقلني:
المبحث األول :مفهوم الوحدة الموضوعية وخلفيتها.
المبحث الثاني :مستويات الوحدة الموضوعية.

انظر :أبو هراوة ،سعيد بن حممد 220 ( ،هـ  111 /م ) ،البعد الزماني والمكاني وأثرهما في التعامل
مع النص الشرعي ،مكتبة دار النفائس ،ط  ،ص .2
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المبحث األول :مفهوم الوحدة الموضوعية وخلفيتها.

وفيه مطلبان:
المطلب األول :مفهوم الوحدة الموضوعية.
المطلب الثاني :خلفية الوحدة الموضوعية.
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المطلب األول :مفهوم الوحدة الموضوعية.
الوحدة لغة:

وحد حيد ،وحدا ووحدة ح
وحدةً ووحدا مثل وعد يف التصريف ،والوحدة االنفراد فهو
2
وحيد أي منفرد  ،كذلك و كل شيء على ( حح َدةٍ) أي متميز عن غريه.
والوحدة تطلق على ما اجتمع من األشياء حىت يكون كالواحد املنفرد .إذاً فإن معىن
االنفراد قد يأيت من كونه اجتمع حىت صار كالواحد املنفرد.

الوحدة اصطالح ا :فالوحدة كون الشئ حبيث الينقسم وتطلق ويراد هبا عدم التجزئة
والنقسام .3

الموضوعية لغة:من وضع يضع موضعاً وموضوعاً ،ومجعه مواضيع وموضوعات ،وهو
املادة اليت يبىن عليها الكاتب أو اخلطيب أو احملدث كالمه.2

الموضوعية اصطالحا:القضية اليت تعددت أساليبها وأماكنها يف القرآن الكرمي ،وهلا
جهة واحدة جتمعها ،عن طريق املعىن الواحد ،أو الغاية الواحدة .1

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 " .6

وأما الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم فالمراد منها :البحث عن قضايا خاصة
تتعلق باملوضوع العام الذي نبحثه لنحقق اهلدف وهو ( الوحدة املوضوعية يف القرآن
2

انظر :حجازي ،حممد حممود ،الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ،ص .32
انظر :الفيومي ،أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي ،أبو العباس (املتوىف :حنو 220هـ) ،المصباح

المنير في غريب الشرح الكبير ،د.ت ،بريوت :املكتبة العلمية ،ج ،2ص 610

 3انظر :حجازي ،حممد حممود ،الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ،ص 32

 2انظر :مسعود ،جربان 116 ،م ،قاموس الرائد( ،بريوت :دار العلم للماليني ،ط ،)1ج  ،2ص 216

 1انظر :سعيد ،عبد الستار 116 ،م ،المدخل إلى التفسير الموضوعي ( القاهرة  :الدار اإلسالمية للطباعة
والنشر ،د.ط) ،ص 20

 6انظر :حجازي ،حممد حممود ،الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ،ص 33
17

الكرمي )  ،ومن هذا اتضح لدينا مفهوم الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي ،فاملراد
بالوحدة املوضوعية أن يكون العمل الفين متماسكا إىل أبعد درجات التماسك حبيث
أن كل جزئية تفضي إىل اليت تليها ،وال ميكن حذف جزئية واحدة ألن العمل الفين
يستغين عنها ،أو إضافة جزئية أخرى يفتقر إليها ،ولذلك ينبغي أن نقرر أن القرآن
الكرمي جيمع أحسن ما يكون بني ناحيتني :الفنية والدينية ،وأن الناحية الفنية وسيلة
دائما للناحية الدينية ،ويستحيل فصل الواحدة عن األخرى.2
وإذا أراد الباحث احلديث عن الوحدة املوضوعية يف سورة ما ،ال يريد أن يقارن بني
القرآن الكرمي من جهة والفنون األدبية من جهة أخرى ،إمنا يريد أن يوضح تلك الوحدة
املوضوعية ،ويبني التماسك العضوي ويؤكد الرتابط الفين الدقيق .3
المطلب الثاني :خلفية الوحدة الموضوعية.
كان إلميان املسلمني منذ القدم بأن القرآن الكرمي وحي من اهلل وأن اهلل قد راعى
ضعف البشر وصعوبة اخلصه من رواسب اجلاهلية فجاءت األحكام والتشريعات
متدرجة يف معظمها ،فقد عين الصحابة مبعرفة املكي واملدين والناسخ واملنسوخ وأول ما
نزل وآخر ما نزل ودونت يف ذلك الكتب منذ القرن الثالث اهلجري وتتابعت املصنفات
على ذلك ،2مث وقع خالف قدمي بني العلماء املتقدمني السابقني فذهبت طائفة إىل
القول بالتناسق بني آيات القرآن الكرمي وارتباط بعضها ببعض وذهبت طائفة أخرى إىل
أن القرآن "مل يأت على نسق الكتب املوضوعية إذ ليست له مقدمة وليست فيه
انظر :حجازي ،حممد حممود ،الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ،ص 32

 2انظر :باجودة ،حسن حممد 116 ،م ،الوحدة الموضوعية في سورة يوسف( ،جدة :مكتبة هتامة ،ط ،)2
ص .21

 3انظر :سنسي ،عبد اهلل  2006 ،م ،الوحدة الموضوعية في سورة يس ،رسالة ماجستري ،اجلامعة اإلسالمية
العاملية ،ماليزيا.

2

انظر :عبد الرمحن حسن عبيد2001 ،م ،السورة القرآنية بين الترتيب التوقيفي والترتيب النزولي وأثر

ذلك في الوحدة الموضوعية والمناسبة القرآنية ،رسالة دكتواة ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا ،ص11 :
18

مباحث موضوعية مرتبة هلا مقاصد أو أغراض يف فصول وأبواب وإمنا كان القرآن
مشتمال على عدة سور كل سورة منه احتوت على آيات متعددة كل آية يف غرض،
فهذه للوعظ وتلك للزجر وهذه قصة وأخرى حلكم من األحكام وأخرى لوصف اجلنة

أو النار "  2 ،لذلك "وجد املستشرقون – أعداء اإلسالم يف هذا اخلالف منفذا خالوه
من االتساع حبيث يدخل منه دسهم ومكرهم ويكون القبول حليفه فزعموا " " 3أن
القرآن خليط متنافر ومجع غري مؤتلف ليس فيه وحدة للموضوع وال يتبع منهج التأليف
العلمي أو الفين من عرض املوضوع ومناقشته وتدوين املالحظات واستنتاج احلقائق بل
جند السورة تدخل يف أكثر من موضوع وتعرض اجلميع عرضا مبتسرا سريعا ال تراعي فيه
2
مناسبة بني حمتوياهتا فهي أشبه بقوهلم  :عسل – لنب – مخر".
وقد اشغل املعاصرون من علماء املسلمني منذ النصف الثاين للقرن املاضي بالوحدة

الموضوعية في القرآن الكريم وتتابعت املصنفات على ذلك أيضا مع اختالف بينهم

يف أصوهلا ومعاملها ،1وقد ندرك مدى أمهية دراسة الوحدة املوضوعية إذا علمنا أهنا
جتيب عن كثري من التساؤالت وتفند العديد من الشبهات ،يقول الشيخ سعيد حوى -
رمحه اهلل  -يف مقدمة كتابه األساس يف التفسري  -ذلك الكتاب الذي يشتمل على
نظرية متكاملة يف الوحدة املوضوعية للقرآن الكرمي مبينا سر اهتمامه هبذا املوضوع :
" ولقد سئلت أكثر من مرة من بعض من عرضت عليهم وجهة نظري يف فهمي
للصلة بني اآليات والسور عن فائدة هذا املوضوع وكنت أجيبه بأن هذا املوضوع فيه رد
على شبهة أعداء اإلسالم الذين زعموا أن هذا القرآن ال جيمع آياته يف السورة الواحدة
انظر :حجازي ،حممد حممود ،الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ،ص 3

 2انظر :القول هنا للشيخ حجازي حاكيا قول بعض الطاعنني يف الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي.
3

انظر :الرومي ،فهد بن عبد الرمحن بن سليمان 220 ،هـ ،منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير،

(الرياض :مكتبة الرشيد ،ط  ،)1ص. 2
2

انظر :شحاتة ،عبد اهلل حممود 112 ،م ،منهج اإلمام محمد عبده في التفسير ( ،القاهرة  :جامعة

القاهرة ،د.ط) ،ص 36

1

انظر :عبد الرمحن حسن عبيد ،السورة القرآنية بين الترتيب التوقيفي والترتيب النزولي وأثر ذلك في

الوحدة الموضوعية والمناسبة القرآنية ،ص 11
19

جامع وال يربط بني سوره رابط ،وذلك ال يليق بكالم البشر فكيف بكالم رب العاملني،
إهنا لشبهة فظيعة جدا أن حياول حماول إشعار مسلم بأن كتاب اهلل ينزل عن كتاب
البشر يف هذا الشأن ،وقد استطعت حبمد اهلل أن أبرهن على أن كمال القرآن يف وحدة
آياته يف السورة الواحدة وكماله يف الوحدة اجلامعة اليت جتمع ما بني سوره وآياته على
طريقة مل يعرف هلا العامل مثيال ،وال اخطر على قلب بشر ،لقد استطعت هبذا أن أرد
السهم إىل كبد راميه من أعداء اهلل يف هذه النقطة بالذات "  .أقول :وهذه حكمة من
حكم العليم اخلبري أن يقيض من أعداء الدين من خيدم اإلسالم من حيث ال يشعرون،
فإن إثارة أعداء اإلسالم هلذه الشبهة الباطلة دفع الكثري من الغيورين إىل دراسة هذا
املوضوع بتعمق " .2وصدق أبو متام يف قوله :3
وإذا أراد اهلل نشر فضي ـ ـ ـلة طويت أتاح هلا لسان حس ـ ـود

انظر :سعيد حوى 2 1 ،هـ 111/م ،األساس في التفسير( ،القاهرة :دار السالم،ط ،)2ص ،ج 22

 2الشرقاوى ،أمحد بن حممد سامل 221 ،هـ ،موقف الشوكاني في تفسيره من المناسبات ،حبث حمكم بكلية
أصول الدين جامعة األزهر(،د.م ،د.ط) ،ج  ،ص 22
 3انظر :أبو على أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي األصفهاين (املتوىف 22 :هـ) 222 ،هـ  2003/م،

شرح ديوان الحماسة ،احملقق :غريد الشيخ( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط ) ،ج  ،ص .212

21

المبحث الثاني :مستويات الوحدة الموضوعية
وفيه مطلبان:
المطلب األول :الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية.
المطلب الثاني :الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ككل.

21

مدخل:
لقد مر بنا يف املبحث السابق أن علماء املسلمني قد اهتموا مبفهوم الوحدة املوضوعية،
وأن الدراسات قد تتابعت يف هذا اجملال رامية للوصول إىل مرحلة من النضج فكأن
مفهوم الوحدة املوضوعية حبسب طرح الباحثني املعاصرين وما سطروه يف هذا اجملال
يدور بني أمرين:
أولا :وحدة األفكار والموضوعات

اليت يتناوهلا النص القرآين ،فما يقدمه مثالً عن املال يف أول القرآن الكرمي ،له عالقة
مع ما يذكره عن املال يف آخره ،ويتكامل معه ،ذلك ألن املصدر الذي صدر عنه النص

القرآين يفرتض منطقيته وانسجامه مع بعضه ،وهو معىن اآلية الكرمية :ﭽ ﭻ ﭼ

ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ.2
ثانيا :وحدة الموضوع الذي يطرحه القرآن في السورة ،اليت تشكل برمتها موضوعاً
واحداً.
إذاً فاآليات القرآنية قد تظهر املوضوع على مستوى القرآن الكرمي كله ،أو تظهره على
مستوى سورة واحدة من سوره ،بوصف هذا املوضوع النسيج الذي تشكله اآليات
القرآنية يف تلك السورة ،وأن ذلك املوضوع املعين بالدراسة – يكون إما على مستوى
القرآن ،أو على مستوى السورة – هو مما تتطلبه حاجات العصر ،ومستجداته امللحة يف
3
نظر البحث العلمي الرصني.

انظر  :د .عبد الرمحن احلاج إبراهيم 2002 ،م ،المناهج المعاصرة في تفسير القرآن وتأويله ،كاتب
وباحث من سوريا ،عن الشبكة اإلسالمية ( .)islam web
 2النساء ،اآلية 12

 3انظر :اخلالدي ،صالح عبد الفتاح  222 ،هـ 200 /م ،التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق( ،

د.م ،دار النفائس للنشر والتوزيع ،ط ،)2ص .20
22

المطلب األول :الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية.
نشأة الفكرة :
يف هذا املقام ال بد من التمييز بني الوحدة املوضوعية يف السورة الواحدة ،والوحدة
املوضوعية يف القرآن ككل "،فأما وحدة املوضوع يف السورة الواحدة فهو علم وضع
صر فقطع أعذار املتهاونني فيه ،وأعمل فيه فكره يف
الباقالين يده عليه وضع القدير املتب م
كتابيه إعجاز القرآن ،واالنتصار فأثبت يف هذا الف من قدمه يف موضع األستاذية ،ففي

كتابه اإلعجاز اختار سوريت النمل وغافر كاملتني بوصفهما منوذجني لإلعجاز القرآين،
وبرهان ني على اتصال املقدمة ببقية أجزاء السورة من اإلخبار عن الربوبية ،قال " :وانظر
كيف ينتقل القرآن من قصة إىل قصة ،ومن باب إىل باب من غري خلل يقع يف نظم
الفصل إىل الفصل ،وحىت يصور لك الفصل وصالً ببديع التأليف وبليغ التنـزيل ".
فهو إذن من أوائل الذين " اعتنوا بتبيني الوحدة يف الصورة الفنية على النحو
الذي تناول به سور القرآن حني بني ترابط أجزائها ترابطاً يتضح فيه اتصال املتأخر
غريت هذه
بالسابق ،واستدعاء آياهتا بعضها بعضاً حبيث يدخل عليها اخللل إذا م
اآليات عن مواضعها بتأخري أو تقدمي ،أو إسقاط لبعض عباراهتا ،وللباقالين يف ذلك
وقفات تؤكد عنايته بإظهار الوحدة بني أجزاء النص األديب وداللة ذلك على فنية مبدعة
2
كالذي نراه يف مناقشة سورة النمل وآياهتا ".

ومن الذين استشرفوا الوحدة املوضوعية للسورة القرآنية اإلمام الزخمشري ،واإلمام فخر
الدين الرازي واإلمام القمي النيسابوري ،3واإلمام ابن قيمم اجلوزية يف تفسريه ،حيث عد
2
بعض الباحثني األساس األول لتفسريه إبراز الوحدة املوضوعية املتكاملة للسورة القرآنية
وأكد الشاطيب فيما بعد يف موافقاته الوحدة العضوية يف السورة ،حيث قال " :إن
انظر :الباقالين،أبو بكر ابن الطيب 200 ،م ،إعجاز القرآن( ،بريوت :دار ابن حزم ،ط ) ،ص 211

 2انظر :املصدر السابق ،ص 231 – 232

 3انظر :اخلالدي ،صالح عبد الفتاح ،التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق ،ص12

 2انظر :حممد أمحد ،السنباطي 313 ،ه،ـ منهج ابن القيِّم في التفسير ،جممع البحوث اإلسالمية( ،د.م،
د.ط) ،ص  12وما بعدها.
23

السورة الواحدة مهما تعددت قضاياها فهي تك مون قضية واحدة ،أي هتدف إىل غرض
وأحد أو تسعى إلمتامه ،وأن اشتملت على عديد من املعاين "  .ويف موضع آخر
قال " :إن الكالم املنظور فيه تارة يكون واحداً بكل اعتبار ،مبعىن أنه أنزل يف قضية

واحدة طالت أو قصرت ،وعليه أكثر سور املفصل ،وتارة يكون متعدداً يف االعتبار،
مبعىن أنه أنزل يف قضايا متعددة ،كسورة البقرة ،وآل عمران ،والنساء ...ولكن هذا
القسم له اعتباران :اعتبار من جهة تعدد القضايا ،فتكون كل قضية خمتصة بنظرها...
واعتبار من جهة النظم الذي وجدنا عيه السورة ...ومجيع ذلك ال بد فيه من النظر يف
أول الكالم وآخره حبسب تلك االعتبارات ،فاعتبار جهة النظم مثالً يف السورة ال يتم
به فائدة إال بعد استيفاء مجيعها بالنظر ،فاالقتصار على بعضها فيه غري مفيد غاية
املقصود "  .2ويعتين الفريوز آبادي كذلك يف كتابه " بصائر ذوي التمييز " بالوحدة
املوضوعية يف السورة  ،3وقدمياً أورد السيوطي مالحظات نفيسة من حقها أن تكون
فاحتة للوحدة املوضوعية بني السور ،على أن الرابطة ال تكون آخر آية من أحدى
السورتني وأول آية من تاليتها ( يسمي السيوطي هذا النوع بتشابه األطراف  ،) 2فهذا
النوع من الرتابط ال خيلو من تبسيط لقضية شائكة ،وهي تدخل يف علم املناسبات بني
1
اآليات.

انظر :املصدر السابق ،ج ،3ص 221
 2انظر :املصدر السابق ،ج ،3ص 2 1 – 2 2
3

انظر :الدغامني ،زياد 111 ،م ،منهجية البحث ف ي التفسير الموضوعي للقرآن الكريم( ،عمان :دار

البشري،ط ) ،ص 11

 2انظر :البقاعي،برهان الدين أبو احلسن إبراهيم بن عمر 111 ،م ،نطم الدرر في تناسب اآليات والسور،

(بريوت :دار الكتب العلمية ،ط ) ،ص 13
1

انظر :عبد الرمحن حسن عبيد ،السورة القرآنية بين الترتيب التوقيفي والترتيب النزولي وأثر ذلك في

الوحدة الموضوعية والمناسبة القرآنية ،ص 03
24

جهود العلماء المتأخرين:
ومن املفسرين املعاصرين الذين قالوا بالوحدة املوضوعية للسورة ،حممد رشيد رضا يف
تفسري املنار ،وحممد طاهر بن عاشور يف تفسري التحرير والتنوير ،وسعيد حوى يف
تفسريه :األساس يف التفسري ،لكن القول بالوحدة املوضوعية لسور القرآن ،كان أبرز ما
يكون عند مفسرين رائدين ،األول سيد قطب يف تفسريه( :يف ظالل القرآن ) ،والثاين
املعلم اهلندي عبد احلميد الفراهي يف تفسريه( :نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان )
الذي تويف قبل إمتامه حيث مل يفسر منه إال بعض السور .و يتكلم سيد قطب يف
الطبعة املنقحة من الظالل على موضوع السور األساسي ،وعلى خطوطها األساسية،
وعلى موضوعاهتا الفرعية ،وعلى جو نزوهلا ،وحالة اجملتمع اإلسالمي وقت نزوهلا وعلى
أهداف السور ومقاصدها ،وعلى شخصيتها املستقلة ،وعلى طريقتها يف تقرير
حقائقها ،وعرض موضوعاهتا .فما أن ينتهي القارئ من تقدمي سيد قطب للسورة حىت
2
يكون قد تعرف على السورة ،وأدراك وحدهتا املوضوعية.
ومن الذين درسوا بعض سور القرآن دراسة موضوعية ،الدكتور حممد حسن باجودة يف
كتابه ( الوحدة املوضوعية يف سورة يوسف) .والدكتور أمحد نوفل يف كتابه ( :تفسري
سورة يوسف ) .والدكتور ناصر العمر يف كتابه( :تفسري سورة احلجرات ) واألستاذ عبد
الرمحن حبنكة يف كتابه( :تدبر سورة الفرقان يف وحدة موضوع )3.و يقول األستاذ
الدكتور لطفي الصباغ " :البد من أن تتوافر ملبتغي التفسري دراسةٌ شاملةٌ مفصلة ونظرة
نص فهما
عامة جلوانب هذا الكتاب الكرمي ،وهذه القاعدة منطلق يف فهم أي ٍّ
الوقوف أمام مجلة من النص ،ونستنبط منها أحكاما
نطيل
َ
صحيحا ،فال جيوز أن َ
1

ونغض بصرنا ونغلق فكرنا عن اجلمل األخرى "  .و يقول حممد أمحد السنباطي :عن
انظر :صالح عبد الفتاح اخلالدي ،التفسير الموضوعي بين النضرية والتطبيق ،ص12

 2انظر :املصدر السابق ،ص 12
 3انظر :املصدر السابق ،ص11

 2انظر :أمحد بن لطفي الصباغ 111 ،م ،بحوث في أصول التفسير( ،األردن :عمان ،املكتب اإلسالمي

للطباعة والنشر ،ط ) ،ص .222
25

منهج ابن القيم يف التفسري« :يظهر أن األساس األول ملنهج ابن قيم اجلوزية يتمثل يف
إبراز الوحدة املوضوعية للسورة القرآنية ،وهي اليت نزلت السورة هلا ،وتعد أساساً لفهم
آياهتا؛ حبيث ترى أن كل جزء من السورة يبدو خادماً وخمدوماً فيها» و النظرة العجلى

يف السورة ،قد توحي لصاحبها أن هذه السورة قد اشتملت على عدة موضوعات
متفرقة ،ولكن النظرة املتأنية الواعية تصل بصاحبها إىل أن السورة تتناول موضوعا
وأحدا ،تتفرع عنه عدة موضوعات مرتابطة ،حيث جتد التجانس والتالحم جيمع بني
2
أوهلا وآخرها ويؤكد ذلك وسطها.
أهم العتراضات حول فكرة وحدة الموضوع في السورة:
 اختالف العلماء يف حتديد عناوين املوضوعات:لذلك فقد أنكر بعض الباحثني القول بوحدة املوضوع يف السورة،حيث قال " :وقد عد
بعض العلماء يف هذا النوع – التفسري املوضوعي العام – ما يسمى بالوحدة املوضوعية
يف القرآن أو سورة منه بأن جيعل املفسر للسورة الكرمية هدفاً ينتزعه من مالحظة
معانيها ،مث ينـزل اآليات املتعددة يف السورة لتحقيق هذا اهلدف .وأرى – واهلل أعلم –
أن هذا الضرب من الدراسات ال يدخل يف التفسري املوضوعي ؛ ألن موضوعه – وهو
هدف السورة املتعددة اآليات – أمر التماسي اجتهادي اختلف فيه األنظار فكيف
تصنف اآليات يف السورة هدف خمتلف على حتديده ؟ وكيف يقوم التفسري على
االحتمال مع أن األصل يف التفسري تقوم هلا الضرب خطة علمية حمكمة القواعد،
واضحة املعامل ،فإننا نعده من باب الدراسات القرآنية العامة ،وليس يف التفسري
3
يعرب عن عجز فضالً عن قسوته يف
املوضوعي .وأجيب عن ذلك بأن "هذا الرأي م
انظر :السنباطي ،حممد أمحد ،منهج ابن القيِّم في التفسير ،ص  ،12وبعدها.

 2انظر :عبد احملسن بن زبن بن متعب املطريي 222 ،هـ  2006 -م ،دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم
في القرن الرابع عشر الهجري والرد عليها( ،بريوت :دار البشائر اإلسالمية ،د.ط) ،ج  ،ص 2
 3انظر :عبد الستار فتح اهلل السعيد،

 2هـ  11 /م ،المدخل إلى التفسير الموضوعي( ،القاهرة :دار

التوزيع والنشر اإلسالمية ،ط ،)2ص .21-22
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احلكم على طائفة املنتصرين للوحدة املوضوعية يف السورة أمثال الشاطيب قدمياً ودراز
حديثاً ،فهو يرى يف اختالف وجهات نظر املفسرين يف حتديد قضايا السور خري دليل
على نفي الوحدة فيها ،وهذا االختالف وإن كان واقعاً ال بُد من االعرتاف به إال أن

معرفة السمني من الغث من تلك التوجهات قريبة املنال ،واألوهام وإن تباينت يف حتديد
قضايا السورة قادرة على ترجيح الظاهر منها كما ظهر من خالل سورة البقرة سابقاً.
فالسورة الواحدة تشرتك يف وحدة اهلدف والغاية واملعىن ،أو وحدة النظم بصفة عامة،
وليس اضطراب العلماء يف حتديد موضوعات السور مبدعاة إىل مثل هذا القول ،وليس
اختالفهم مبدعاة إىل أنكار القول بوحدة املوضوع يف السورة وليست وحدة املوضوع يف
القرآن بأكثر داللة من وحدة املوضوع يف السورة الواحدة على إعجاز القرآن الكرمي
وهديه ،فكل منهما يؤدي غرضاً ،وحيقق هدفاً ومعىن ،وكل منهما يشرتك يف أن الرابطة
2
بني آياته خاصة وقريبة.
 -2عدم تصورهم للوحدة املوضوعية رغم تعدد املوضوعات ظاهرا يف السورة الواحدة:
يقول األستاذ مصطفى ناصف " :ورمبا يتبني لنا أن هذا التفسري املوضوعي هو التعبري
احلقيقي عن فكرة اإلطار العام ،ولكن ميكن أن تكون السورة يف حد ذاهتا إطاراً عاماً،
ولكن بيان وحدة اإلطار يف السورة أشق؛ ألن السورة ليست مبنية على موضوع واحد،
وإمنا تتوزع عادة بني طائفة غري قليلة من املوضوعات ؛ وذلك كانت الوحدة اخلاصة
بالسورة ليست وحدة موضوع .ولكن انتفاء الوحدة عن السورة من حيث املوضوع ليس
باألمر الذي يغلق الباب أمام حبث إطار السورة " 3.ويقول الدكتور دراز رمحه اهلل" :
ينبغي أن نركز على نقطة غفل عنها مجيع املستشرقني فضالً عن بعض علماء املسلمني،
وهي طريقة القرآن الكرمي يف معاجلة أكثر من موضوع يف السورة الواحدة .فعندما الحظ
انظر :عبد الرمحن حسن عبيد ،السورة القرآنية بين الترتيب التوقيفي والترتيب النزولي وأثر ذلك في
الوحدة الموضوعية والمناسبة القرآنية ،ص 21

 2انظر :صالح عبد الفتاح اخلالدي ،التفسير الموضوعي بين النضرية والتطبيق ،ص .231

 3انظر :مصطفى ناصف 110 ،م ،نظرية المعنى في النقد العربي( ،بريوت :دار األندلس للطباعة والنشر،

ط ،)2ص . 62- 63
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بعضهم بنظرته السطحية عدم التجان س والربط الطبيعي بني املواد اليت تتناوهلا السورة مل
ير القرآن إال أشتاتاً من األفكار املتنوعة عوجلت بطريقة غري منظمة ،وبدون أي ربط
منطقي " .ونفى باحث آخر أن يكون كالم دراز مقصوداً به تقرير وحدة املوضوع يف

السورة ،أو أن يكون الروح العام الذي يسري يف آيات السورة هو وحدة موضوعية –
وحاول الدفاع عنه بقوله " :إن د .دراز ال يعين بالروح العام أو بالوحدة العضوية يف
السورة أن للسورة غرضاً وأحداً ،بل عمله يف ذلك ليس إال البحث عن إطار للسورة
2
جيمع آياهتا.
رأي الباحث:

وتوكيداً ملا عرض سابقاً فإننا نذهب إىل " إن تنوع القضايا يف السورة الواحدة
كمجموع ال كجميع هي الظاهرة القرآنية وليس وحدة املوضوع يف كثري منها ،وعلم
املناسبة القرآنية خيدم توجه من قال باحتاد القضايا فيها تارة ،وخيدم توجه من قال
3
بعكس ذلك تارة أخرى ".
وابيان ذلك ميكن القول أن التناسب هدفه بيان العالقة عند االنتقال من موضوع ما
من موضوعات القرآن الكرمي إىل موضوع آخر ،فقد يأيت موضوع العقيدة متلواًّ
مبوضوعات التشريع مع وجود تناسب فكري يف هذا االنتقال ،وهذا ال يدل على وحدة
املوضوع فيه قدر داللته على انسياب األفكار بصورة ال ترتك أثراً يف النفس عن وجود
حلقة مفقودة يينها ،2فكون السورة حتمل موضوعات كثرية فإن ذلك ال مينع من أن
يكون هناك موضوعا واحدا ومقصدا واحدا تؤديه هذه املوضوعات جمتمعة ،عمادها
املناسبة .وقد نبه املعلم اهلندي الفراهي ( ت  130م ) على هذا الفرق يف دالئل
انظر :دراز ،حممد عبد اهلل 112 ،م ،المدخل إلى القرآن الكريم( ،الكويت :دار القلم ،د.ط ) ،ص
1- 1

 2انظر :حممد إبراهيم شريف 221 ،هـ  2001 /م ،اتجاهات التجديد في تفسير القرآن( ،القاهرة :دار

السالم للطباعة والنشر ،ط ) ،ص  .12وانظر:حجازي ،الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ،ص .12
3

انظر :عبد الرمحن حسن عبيد ،السورة القرآنية بين الترتيب التوقيفي والترتيب النزولي وأثر ذلك في

الوحدة الموضوعية والمناسبة القرآنية ،ص 16
 2انظر :املصدر السابق ،ص 21
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النظام ،فجعل علم املناسبات جزءاً من الوحدة املوضوعية ألن " التناسب بني اآليات
بعضها مع بعض ال يكشف عن كون الكالم شيئاً واحداً مستقالً بنفسه ،وطالب
التناسب رمبا يقنع مبناسبة ما ،فرمبا يغفل عن املناسبة اليت ينتظم هبا الكالم فيصري شيئاً

وأحداً "  ،2وأكد هذا املعىن يف موضع آخر ،فقال " :املعرتفون بوجود التناسب جعلوا
التناسب علماً شريفاً ،ولكنهم مل جيعلوه جزءاً من مفهوم القرآن ،ولذلك بقي مرتوكاً
إلشكاله ،وأما حنن فنقول :إن فهم القرآن حمول إليه ،والوجوه الكثرية يف التأويل ومع
االعتماد على تأويل صحيح إمنا نشأ من عدم املعرفة بالنظام ،فإنه هو املعتمد يف
صحيح التأويل ورفع شكوك احلرية " 3.لذلك ميكن توجيه كالم من قال بالوحدة
املوضوعية يف السورة القرآنية من العلماء املتقدمني أهنم ال يعنون أن السورة القرآنية
حتتوي على الوحدة املوضوعية باملعىن اخلاص أي أن موضوعها واحدا وأمنا تتوفر بني
آياهتا املناسبة الفكرية اليت تأخذ بوشائجها وجتعلها تتالحم حىت تؤدي كل آياهتا
وتصب يف خدمة املوضوع العام،وعلى هذا جرى تصنيف من صنفوا يف الوحدة
املوضوعية يف السورة القرآنية من املعاصرين.
المطلب الثاني :الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم جملة
عرف حجازي الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي بأهنا " 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" .2وعرف الصدر الدراسة املوضوعية بأهنا " :اليت تطرح موضوعاً من موضوعات

انظر :املصدر السابق ،ص 21

 2انظر :الفراهي ،عبد احلميد 311 ،هـ ،دلئل النظام( ،اهلند  :املطبعة احلميدية ،د.ط ) ،ص 6
 3انظر :املصدر السابق ،ص .21

 2انظر :حجازي ،حممد حممود ،الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ،ص 32 – 33
29

احلياة العقائدية ،أو االجتماعية ،أو الكونية ،وتتجه إىل درسه وتقييمه من زاوية قرآنية،
للخروج بنظرية قرآنية بصدده .
وعرفها عبد الستار سعيد بأهنا " :مجع اآليات الكرمية ذات املعىن الواحد ووضعها
حتت عنوان واحد ،والنظر فيها مبا يؤلف منها موضوعاً واحداً مستخرجاً من اآليات
الكرمية على هيئة خمصوصة " .2
واختار مصطفى مسلم تعريفاً آخر هو " :علم يتناول القضايا حسب املقاصد القرآنية
من خالل سورة أو أكثر " .3
ومهما يكن من أمر هذه التعريفات فإهنا متفقة على ضرورة تتبع موضوع ما مبثوث يف
سور القرآن ،وإعادة تأليفها يف قالب جديد ،يُظهر متاسكها واحتادها الفكري 2.ومما
ينبغي اإلشارة إليه أن الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي ككل مسلك حديث ،وإن
كانت بوادره ظاهرة يف علم املناسبات بني السور ،ويبدو أن الفكرة قد اتضح شيء من
معاملها عند عمرو بن حبر اجلاحظ (211هـ) ليحقق بذلك بداية ذكية يف منهج فهم
القرآن فهماً موضوعياً ،واجلاحظ الذي ميثل فكر مدرسة االعتزال وطريقة حبثها – وهي

مدرسة أحاطت القرآن بالنظرة الشاملة ،وبالتقصي اجلزئي آليات القرآن وموضوعاته –
أول من أشار يف كتاباته إىل التفسري املوضوعي " ،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 كما
يرى بعض الباحثني 1.وميثل لذلك بدرس اجلاحظ ملوضوع " النار يف القرآن ".
انظر :حممد باقر 20 ،هـ  11 /م ،المدرسة القرآنية( ،بريوت :دار التعارف ،ط  ،)2ص . 2

 2انظر :سعيد ،عبد الستار ،المدخل إلى التفسير الموضوعي ،ص .33

 3انظر :مسلم ،مصطفى 112 ،م ،مباحث في التفسير الموضوعي( ،دمشق :دار القلم ،ط،)2ص 6
2

انظر :عبد الرمحن حسن عبيد ،السورة القرآنية بين الترتيب التوقيفي والترتيب النزولي وأثر ذلك في

الوحدة الموضوعية والمناسبة القرآنية ،ص 16
 2انظر :املصدر السابق ،ص . 0

 1انظر  :مصطفى الصاوي اجلويين ،د .ت ،مناهج في التفسير( ،اإلسكندرية :منشأة املعارف ،د .ط ) ،ص
11
31

وموضوعات أخرى مثل " :ما ذكر به كـ " العذاب باجلراد والقمل واملاء " ،وموضوع "
املالئكة يف القرآن ".
ومل 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 .كذلك فقد مر بنا سابقا بأن "مقولة احتاد املوضوع يف كل سورة من
سور القرآن مقولة ال اخلو من مبالغة وتعميم ال تسندها دراسات مستفيضة ووافية،
فالتنوع يف مواضيع السورة الواحدة ظاهرة ال اخفى" 2وهذا التعدد والتنوع هو جوهر
الوحدة املوضوعية( يف القرآن ككل ) اليت ال تكتمل يف كل سورة ،بل تتكامل يف السور
3
جمتمعة.
يقول الزرقاين -رمحه اهلل تعاىل ( -إن القرآن الكرمي تقرؤه من أوله إىل آخره فإذا هو
حمكم السبك متني األسلوب قوي االتصال آخذ بعضه برقاب بعض يف سوره وآياته
ومجله جيري دم اإلعجاز فيه كله من ألفه إىل يائه كأنه سبيكة واحدة ،وال يكاد يوجد
بني أجزائه تفكك وال اخاذل كأنه حلقة مفرغة أو كأنه مسط 2،وحيد وعقد فريد يأخذ
باألبصار نظمت حروفه وكلماته ،وسقت مجله وآياته ،وجاء آخره مساوقاً ألوله ،وبدأ
أوله مواتيا آلخره ) ،1ولتأكيد الوحدة املوضوعية بني آيات القرآن الكرمي نرى رجال
املدرسة العقلية يوازنون بني هذه وتلك فيختارون يف التفسري ما يلتئم مع السياق وهلذه
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رمبا استعرضوا آراء املفسرين السابقني يف تفسري كلمة قرآنية ورفضوا ملخالفتها هلذا
األساس.
يقول الدكتور حممد حممود حجازي يف رسالته للدكتوراه املعنونة بـ "الوحدة املوضوعية يف
ضمت ألخواهتا يف
القرآن "قد عرفنا أن القرآن نزل منج ًما ،و ُّ
كل وحدة يف النزول ُ
جمموعة واحدة "السورة القرآنية " ،هذه الوحدة إذا ضمت إىل وحدات أخرى مل تكن
ٍ
ض ُّم
ضمت إىل وحدة كما يُ َ
كالوحدة احلسابية إذا ضمت إىل زميلتها ،وإمنا هي وحدةٌ ُ
العضو يف اجلسم إىل العضو اآلخر ،وقال أيضا" :أرأيت إن الوحدة املوضوعية مل تتم
إال بضميمة كل ما ذكر من آيات يف السور كلها ،وهذا ما نريد أن نصل إليه ،فنقول:
ال ميكن حتقُّق كمال الوحدة املوضوعية بالنسبة لكل سورٍة فيها املوضوع على انفراد،
وها حنن عرفنا أن سورة املائدة كغريها من السور اشتملت على عدة موضوعات ال
كاملة إال إذا ضم هلا ما ذكر يف غريها ،وكل ما ذكر يف السور األخرى له
تعطينا وحد ًة ً
وجهان :وجه ٍ
موضوع واحد يتكامل مع بقية
اتفاق ،ووجه احت ٍاد يتعاونان يف تكوين
ٍ
أجزائه املذكورة يف السور األخرى وهذه الوحدة املوضوعية للقرآن الكرمي قائمةٌ على تدبُّر

نظم اآليات ،آيةً آية ،والربط بني اآليات عن طريق السياق واملقام ومدارسة علم
املناسبات القرآنية.
وقد ذكر الشاطيب يف " املوافقات " أن القرآن الكرمي يصح أن يعد كالماً واحداً حبسب
خطاب العباد ،أي :يتوقف فهم بعضه على بعض بوجه ما ،وذلك أن يبني بعضه
بعضاً ،حىت أن كثرياً منه ال يفهم معناه حق الفهم إال بتفسري موضع آخر ،أو سورة
أخرى ،وألن كل منصوص عليه فيه من أنواع الضروريات مثالً مقيد باحلاجيات ،فإذا
كان كذلك فبعضه متوقف على بعض يف الفهم ،فال حمالة أن ما هو كذلك فكالم
2
واحد ،فالقرآن كله كالم واحد هبذا االعتبار.
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وحديثاً ،يؤكد بديع الزمان النورسي – رمحه اهلل – أصالة هذا االجتاه يف فهم القرآن
بقوله " :إن آياته مع كمال االنسجام وغاية االرتباط ومتام االتصال بنيهما يتيسر لكل
أحد أن يأخذ من السور املتعددة آيات متفرقة هلدايته وشفائه ،كما أخذها عموم أهل
املشارب وأهل العلوم ،فبينما تراها أشتاتاً باعتبار املنازل والنزول ،إذا تراها قد صارت
كقالدة منظمة ائتلفت ،واتصلت مع أخواهتا اجلديدة ،فال بالفصل من األصل تنتقص،
وال بالوصل باآليات األخر تستوحش ،فهذا السر يشري إىل أن ألكثر اآليات الفرقانية
مع سائر اآليات مناسبات دقيقة جيوز ذكرها معها ،واتصاهلا هبا " ،وهذا مظهر عجيب
من مظاهر إعجاز القرآن الكرمي؛ ففهم اآلية مع أخواهتا يف السياق نفسه يؤدي غرضاً،
وحيقق مقصداً ،وفهمها يف سياقها مع نظرياهتا يف السور األخرى يعرب عن فهم
2
مقاصدي ملوضوع اآليات القرآنية ،وهي الفكرة اليت يستند إليها التفسري املوضوعي.
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