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 ــــــةـــــمقدمــــــ

احلمد هلل رب األرباب ومسبب األسباب، منزل أعظم وأكرم كتاب، نورا وهدى 
 لألويل األلباب، والصالة والسالم على النيب وآله واألصحاب.

ىل نزل كتابه تبيانا لكل شيء، فيه نبأ من قبلنا، وخرب من بعدنا، وحكم وبعد : فإن اهلل تعا
ما بيننا، من تركه من جبار أذله اهلل، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهلل، فكان لزاما على  
كل مسلم أن جيعل القرآن الكرمي دستور حياته، ونرباس طريقه، وال يتأتى ذلك إال بفهم مراد 

مه، والتدبر يف آياته، والعمل بأحكامه، ومن هنا كان علم التفسري من اهلل تعاىل من كال
 أشرف العلوم وأزكاها، وخري الفنون وأنداها.

تهد علماء األمة جفقد ا ،نيل هذه اخلرييةوطمعا يف وسعيا إىل حتصيل هذا الشرف، 
فاظه، واستخراج معاين ألن ابيب، تفسريا حتليليا ومنذ القرون األوىل يف تفسري كتاب اهلل تعاىل

تنوعت مناهجه: فوا لنا تراثا تفسريا ضخما، فخل  أحكام آياته، واستنباط أسراره وهداياته، 
فسري مفصل، وتفسري جممل، تسري بالرأي، وتعددت ألوانه: بني بني تفسري باملأثور، وتف

 وتفسري فقهي، وتفسري علمي، بني تفسري لغوي بالغي، :اجتاهاتهوتنوعت  وتفسري مقارن،
 ... إصالحيوتفسري اجتماعي 

اخلالدة،  أن القرآن الكرمي هو حجة اهلل البالغة، ومعجزة النيب املؤكد من املعلوم و 
تطور ل ونظراهو مناسب لكل زمان ومكان، فوالنبع الذي ال ينضب، والنور الذي ال يأفل، 

ألجيال ال عهد ل ةاجاهتم، وظهور أفكار ومفاهيم حديثهنم وحو حياة البشر وجتدد شؤ 
اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية، مل يكن هلا أثر شكالت ونظريات مالسابقة هبا، وبروز 

سا من الواقع الذي يعيشه، يبدأ فيه املفسر أسا من التفسري يف عهد التنزيل، ظهر نوع آخر  
متطلباته وقضاياه ومشكالته، مث يسوغها يف شكل موضوع معني، ويعرضه على  خرجفيست
 لح عليه بالتفسري املوضوعي.وهذا ما اصط   ليستخلص منه احللول واإلجابات، ن الكرمي،القرآ
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ونظرا حلداثة هذا النوع من التفسري، وتزايد أمهيته ودوره يف اإلجابة عن كثري من 
قضايا اجملتمع ومتطلباته، وتوجيه عديد من الدراسات اجلامعية واألكادمية إىل هذا اللون من 

وضوعي على التفسري تظهر بعض األصوات ترى بأفضلية التفسري املبدأت  ،التفسري
املوضوعي هو األنسب هلذا العصر، وما جاء هذا التفسري إال لسد  التفسري التحليلي، وأن

ىل أن وصل احلد بالبعض إ هذا العصر، عجز وقصور التفسري التحليلي عن مواكبة متطلبات
 دوره قد تالشىه تفسريا تقليديا ون  ك؛  سري التحليليإىل االستغناء عن التف صراحة إىل الدعوة

 .واندثر يف هذا العصر

التفسير تجمع بين  يالعالقة الت على لتسليط الضوءمن هنا تولدت فكرة هذا البحث 
ي، وهل هي عالقة تمايز وتفاضل؟ أم هي عالقة تفاعل تحليلالموضوعي والتفسير ال

 وتكامل ؟

 اخلطة املتكونة من النقاط اآلتية: عسنتبإلجابة على هذا التساؤل ل

 .أمهيتهالتحليلي وذكر تعريف التفسري  أوال:

 .أمهيتهوذكر  املوضوعيتعريف التفسري  ثانيا:

 التفسري املوضوعي والتفسري التحليلي. الفرق بني ثالثا:

 .يتحليلفسري املوضوعي على التفسري الالت رجيحدواعي تفضيل وتمناقشة  رابعا:

 نذكر فيها أهم النتائج املتوصل إليها من خالل البحث. :ةــــــــــــخاتم
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 ي وذكر أهميتهتحليلأوال: تعريف التفسير ال

 ي:تحليلتعريف التفسير ال -0

كشف به عن مراد اهلل تعاىل من كالمه حبسب الطاقة علم ي   :ف التفسري التحليلي بأنهعر  ي  
 1.لتوقيفيوتسلسل آياته ا ،ترتيب سور القرآن وفقالبشرية 

 وهذا النوع من التفسري إما أن يكون مفصال أو إمجاليا أو مقارنا:

بالتحليل املوسع والشرح املفصل، حيث يذكر كل  فيكون مفصال إذا تناول املفسر اآليات
املباحث املتعلقة باآلية من: روايات وأخبار، أسباب نزول، قراءات، مباحث اللغة والنحو 

 ه، علمية، ...، ويزداد حجم هذاجتماعيةل فقهية، عقدية، والبالغة، مناسبات، مسائ
وهذا ما غلب عليه اصطالح التفسري  املباحث وينقص حسب نوع التفسري وتوجه املفسر،

 التحليلي.

اإلجياز واالختصار، حيث يقتصر فيه املفسر على تقدمي إذا حنى املفسر إىل  اإمجاليويكون 
  . املباحث املذكورة سلفااملعىن اإلمجايل لآليات، دون توسع يف

يات من اآلتفسريهم جملموعة حول  قارنة بني مفسرين فأكثرا إذا قام املفسر باملمقارن ويكون
أو سورة قصرية، وذلك ليتعرف على منهج وطريقة كل مفسر يف تناوله هلذه اآليات، ومدى 

ذا املفسر أو عليه، ، فيحكم هلذلك، وبعد املقارنة خيرج بنتيجة التزامه مبنهجه وطريقته يف
 حبسب نظرته ورأيه.

سري اسم التفسري املوضعي أو التفسري من التفع نو ال وقد أطلق بعض الباحثني على هذا
 التجزيئي:

                                           
 .84: منهج التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي، سامر عبد الرمحان رشواين، ص  1
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احد من القرآن الكرمي، إىل موضع و يرجع ألن املفسر فيه عي التفسري املوض  أ طلق عليه اسم ــــ 
 2.يب اآليات يف سورهاتمتتبعا تر 

يقوم بتجزيئ القرآن الكرمي آية آية بل   فيه التفسري التجزيئي ألن املفسراسم عليه  ــــ وأ طلق
كلمة كلمة، فيشرح معناها ويدلل مفهومها ويستخرج أحكامها، وهكذا من جزء إىل آخر 

 3حىت يأيت على متام القرآن كله.

 :تحليليأهمية التفسير ال -7

ه يف خدمة كتاب اهلل تعاىل وأمة اإلسالم على ودور  يتحليلأمهية التفسري الال خيفى على أحد 
شاردة وال واردة يف كتاب اهلل  ـــ جزاهم اهلل عنا كل خري ـــــمدى العصور، فلم يرتك املفسرون ــ

تعاىل إال أشاروا إليها ونبهوا عليها، فإضافة إىل تبيني مراد اهلل تعاىل من كالمه، وتيسري فهمه 
ادا علميا وافرا يف شىت امليادين وخمتلف الفنون: األثر، اللغة، لعامة الناس، فقد تركوا لنا ز 

، وكل هذا من بركة القرآن الكرمي، وفضله األخالق والتزكية  ... البالغة، الفقه، العقيدة،
  العظيم.

 

 

 

 

 

                                           
 .80عبد الفتاح اخلالدي، ص صالح : التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق،  2
 .61: ينظر: املدرسة القرآنية، حممد باقر الصدر، ص  3
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 ثانيا: تعريف التفسير الموضوعي وذكر أهميته

 تعريف التفسير الموضوعي: -0

له، منها عديدة عاريف تن كتبوا يف التفسري املوضوعي قدم الباحثون املعاصرون الذي
ما هو مطول، ومنها ما هو خمتصر، ومنها ما ينطبق على لون من ألوان التفسري املوضوعي، 

 ومنها ما ينطبق على أكثر من لون، ومن هذه التعاريف:

ية من هو بيان ما يتعلق مبوضوع من موضوعات احلياة الفكرية أو االجتماعية أو الكون -أ
 زاوية قرآنية للخروج بنظرية قرآنية بصدده.

القرآن املتعلقة باملوضوع الواحد لفظًا أو حكًما  هو مجع اآليات املتفرقة يف سور -ب
 وتفسريها حسب املقاصد القرآنية.

 متعددة. آن، الكرمي يف سورة واحدة أو سورهو بيان موضوع ما من خالل آيات القر  -ج
يا القرآن الكرمي، املتحدة معىن أو غاية، عن طريق مجع آياهتا هو علم يبحث يف قضا -د

املتفرقة، والنظر فيها، على هيئة خمصوصة، بشروط خمصوصة لبيان معناها، واستخراج 
  .عناصرها، وربطها برباط جامع

 4 .هو علم يتناول القضايا حسب املقاصد القرآنية من خالل سورة أو أكثر -ه

التعريف الذي رجحه كثري ممن كتب يف  هوو ، تعريف وجزأمشل وأ التعريف األخري هو ولعل
 من املعاصرين. التفسري املوضوعي

 ويندرج حتت هذا اللون من التفسري ثالثة أنواع نذكرها باختصار وهي:

                                           
. دراسات يف التفسري املوضوعي، زاهر 06فتح اهلل سعيد، ص ينظر: املدخل إىل التفسري املوضوعي، عبد الستار :  4

 .50. مباحث يف التفسري املوضوعي، مصطفى مسلم، ص 65بن عواض األملعي، ص 
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أن خيتار املفسر موضوعا من موضوعات القرآن العامة، وجيمع كل  الموضوع القرآني: -أ
ته، وينظر فيها ويستخرج منها الدالالت واهلدايات املختلفة، مث يعيد اآليات القرآنية اليت تناول

بناءها يف نسق معني، ويقدم من خالهلا احللول للقضايا واملشاكل اليت تدور يف واقعه املعاش، 
 5وهذا النوع هو أساس وأصل التفسري املوضوعي.

، ورد كثريا يف ميالقرآن الكر ا من ألفاظ لفظخيتار املفسر أن  القرآني: مصطلحال -ب
السياق القرآين، فيتتبعه يف السور واآليات، ويلحظ اشتقاقاته، وتصاريفه املختلفة، وينظر يف 

  6.اآليات اليت أوردته جمتمعة، ويستخرج منها الدالالت واللطائف واحلقائق

أن خيتار املفسر سورة من القرآن الكرمي، فيستخرج هدفها األساسي،  السورة القرآنية: -ج
أو أهدافها الرئيسية، مث يبحث عن سبب النزول للسورة أو اآليات اليت عرضت املوضوع 

واملناسبات بني مقاطع  ،األساسي للسورة، مث يدرس األساليب القرآنية يف عرض املوضوع
 7اآليات يف السورة، فيتوصل إىل شخصية السورة املستقلة ووحدهتا املوضوعية.

 الموضوعي:أهمية التفسير  -0

 ظهر أمهية التفسري املوضوعي يف النقاط اآلتية:ت

 .عليها القرآن الكرمي على أسس ومبادئ نص صرةشكالت املسلمني املعامل تقدمي حلول -أ

تقدمي القرآن الكرمي تقدميًا علميًا منهجيًا إلنسان هذا العصر، وإبراز عظمة هذا القرآن  -ب
الثقافات والعلوم املعاصرة أداة هلذا وحسن عرض مبادئه وموضوعاته، واستخدام املعارف و 

 .الغرض

                                           
 .04: ينظر: حماضرات يف التفسري املوضوعي، عباس عوض اهلل، ص  5
 .71عبد الفتاح اخلالدي، ص صالح : التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق،  6
 .05: ينظر: وقفات مع نظرية التفسري املوضوعي، عبد السالم محدان اللوح، ص  7
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  .نه يصلح لكل زمان ومكانأحيث  ؛إظهار حيوية وواقعية القرآن الكرمي -ج

إعجاز  هديدة من وجو جباحث أن يربز جوانب عن طريق التفسري املوضوعي يستطيع ال -د
 .ال تنقضي عجائبه الذي  ؛القرآن

 ،ت القرآنية وعرضها عرضًا قرآنيًا منهجياً التفسري املوضوعي أساس تأصيل الدراسا -ه
 .وتصويب هذه الدراسات وحسن ختليصها مما طرأ عليها من مشارب وأفكار غري قرآنية

، لكون دراسة مثل هذا النوع من التفسري جيمع االرد عل أهل األهواء والشبه قدميا وحديث -و
 سر والرد على املخالفني.، فيمكن دراسته بيأطرافهشتات املوضوع الواحد وحييط جبميع 

صص يف آخر، وما خ  مم يف موضع خيدم التفسري املوضوعي تفسري القرآن بالقرآن، فما ع   -ز
يف آخر، فمن خالل مجع آيات  ق يدطلق يف موضع صل يف آخر، وما أ  مجل يف موضع ف  أ  

التعارض ما يوهم  ةواحد، يظهر تفسري هذه اآليات لبعضها البعض، كما ميكن إزالالوضوع امل
 بني اآليات إن وجد، وتوجيهه توجيها علميا سليما.

تأهيل الدراسات القرآنية وتصحيح مسارها، مبا يتوافق وهدايات القرآن الكرمي، لتجنب  -ح
 حتميل آيات القرآن ما ال حتتمل، أو إقحامها يف مواضيع ال عالقة هلا هبا.

الشرعية اإلسالمية، ويعرض تلف العلوم التفسري املوضوعي يعيد توثيق الصلة القرآنية ملخ -ط
هذه العلوم الشرعية على أساس توجيهات وحقائق القرآن الكرمي، وبه يتم إلغاء كل ما ال 

 8يتفق مع القرآن الكرمي من هذه العلوم.

 
                                           

، البداية يف التفسري 51-50التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي ومناذج منه، أمحد بن عبد اهلل الزهراين، ص  : ينظر: 8
السيد الكومي وحممد أمحد  ، التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي، أمحد55-50املوضوعي، عبد احلي الفرماوي، ص 

 لكتابة فيه، مصباح موساوي، مقدمة الكتاب )ز(.ا. التفسري املوضوعي نشأته ومنهج 51-54يوسف، ص 
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 يتحليلالتفسير الموضوعي والتفسير الالفرق بين ثالثا: 

ي باعتبار عدة معايري، وأهم تحليلال التفسري املوضوعي والتفسريال شك أن هناك فروق بني 
 هذه الفروق: 

 من حيث النشأة:  -0

ـ إذ مل يعرف إال يف ـيعترب التفسري املوضوعي مبنهجه املستقل وأسلوبه اخلاص متأخر النشأة ـــ
رضي اهلل رف منذ عهد الصحابة ، والذي ع  تحليليـــ باملقارنة مع التفسري الهذا العصر ــ

من الباحثني من حاول إقحام بعض كتابات املتقدمني يف مواضيع  رغم أن هناك عنهم،
 يف التفسري املوضوعي إلظهار قدم نشأته، وأمثال القرآن ... ،خاصة بالقرآن كأقسام القرآن

 إال أن هذا ال يستقيم واملنهج احلديث للتفسري املوضوعي الذي حنن بصدد احلديث عنه. 

 نقاط: عدةمن حيث المنهج المتبع: ويشمل  -7

ي يلتزم املفسر بالرتتيب التوقيفي للسور واآليات، كما هو يف تحليليف التفسري ال -أ
املصحف، بينما يف التفسري املوضوعي ال يلتزم املفسر بذلك، وإمنا يلتزم برتتيب آخر تفرضه 

 9طبيعة املوضوع وبنيته الفكرية.

ما يرد يف اآليات والسور اليت  يف التفسري التحليلي قد يعاجل املفسر عدة مواضيع حبسب -ب
 10عىن املفسر املوضوعي إال مبا خيدم موضوعه.يتناوهلا، بينما ال ي  

ي يتعرض لأللفاظ واآليات القرآنية بالشرح والتحليل مبا تحليلاملفسر يف التفسري ال -ج
   يتماشى ومنهجه التفسريي وثقافته اخلاصة، بينما املفسر يف التفسري املوضوعي ال يشرح 

 11إىل غرضه، ويكشف له عن غوامض موضوعه.إال ما حيتاجه للوصول 
                                           

 .70: البداية يف التفسري املوضوعي، عبد احلي الفرماوي، ص  9
  .70: املرجع نفسه، ص  10
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يف التفسري التحليلي يتعرض املفسر لفهم اآليات كما جاءت يف سياقها يف السورة، دون  -د
االلتفات إىل اآليات اليت تتقاطع مع ما يفسره من حيث املعىن إال بالقدر الذي خيدم فهمه 

 املفسر يف التفسري املوضوعي إىل مجع كل اآليات اليت وإدراكه هلذه اآليات، بينما يعمد
 12تتقاطع يف املعىن وختدم فكرة موضوعه.

ي ينظر يف القرآن وسوره وآياته، يبدأ منه، ويبقى معه، وينتهي تحليلملفس ر يف التفسري الا -ه
 .، ويسج ل ما يتلق اه ويأخذه منه، ويتلق ى منه، ويستمع إليهبه، جيلس أمام القرآن

، ويدرك حاجات األ م ة عي يبدأ من الواقع الذي يعيش فيهنما املفس ر يف التفسري املوضو بي
حاجاهتا الفكرية والنظرية والعلمية وينظر يف ، سانية يف عصره على خمتلف جوانبهاواإلن

 ، وغري ذلك .واحلضارية والسياسية واالقتصاديةوالسلوكية واإلنسانية 

عية، وحيسن تشخيصها واستيعاهبا، يتوج ه إىل القرآن ليتفاعل وبعدما يعي هذه احلاجات الواق
 13، ويعرف رأيه يف هذه احلاجات والقضايا الواقعية املعاصرة .معه، ويتعل م منه

خراج دالالهتا ، واستليل اآليات ومج  ل ه ا وتراكيبهاالتحليلي يكتفي بتح املفس ر يف التفسري -و
مع بني هذه املدلوالت التفصيلية، جي  التفسري املوضوعيما املفس ر يف، بينالتفصيلية اجلزئية

، وبني الكل  العام اجلامع هلا، ويستخرج من جمموعها ص ل بني جزئياهتا املفردة، وي  وينس ق بينها
 14نظريًة قرآنيًة واقعيًة متكاملة.

 

 

                                                                                                                         
 .70، ص السابق: املرجع  11
 .84امر عبد الرمحان رشواين، ص منهج التفسري املوضوعي، س: ينظر:  12
 .84عبد الفتاح اخلالدي، ص صالح : التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق،  13
 .05: املدرسة القرآنية، حممد باقر الصدر، ص  14
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 من حيث النتيجة المتوصل إليها: -3

، ، ومعلومات تفسريية ثقافيةلمًا تفسريي ًا نظري اً لمسلمني عي يقد م لتحليلاملفس ر يف التفسري ال
 ، وغري ذلك .ث واللغة والبالغة والنحو والفقهالعقيدة واحلدي :يف وجماالت علمية متنو عة

، وحلواًل قرآنية ملشكالت وعي يقد م للمسلمني فكرًا وحضارةبينما املفس ر يف التفسري املوض
ية وحضارية، فالعالج والشفاء يف التفسري املوضوعي واقعية، وحقائق قرآنية عن قضايا اجتماع

 15وأ مشم ل .  م  وأد ق  ــــــــأه

 من حيث الغاية والهدف العام: -4

التفسري التحليلي خيدم اآلية واجلملة واملفردة القرآنية، بينما خيدم التفسري املوضوعي مهم ة 
سلمني مع القرآن، وقناعتهم ، ويزيد تفاعل املرسالته ووظيفته يف حياة املسلمنيالقرآن و 

 16إليه .   م ــحبقائقه، ودعوهت

ي اليت ذكرها من كتب يف التفسري تحليلالتفسري املوضوعي والتفسري الهذه أهم الفروق بني 
كلها فروق دقيقة معتربة، وهذا ما سوف نربزه من خالل   تاملوضوعي، مع التنبيه إىل أن ليس

 الفقرة املوالية.

 

 

 

 

                                           
 .76عبد الفتاح اخلالدي، ص صالح ، بني النظرية والتطبيق: التفسري املوضوعي  15
 .76، ص نفسه: املرجع  16
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 تحليليفسير الموضوعي على التفسير الة دواعي تفضيل التمناقشرابعا: 

من خالل بعض الفروق اليت مت ذكرها يف الفقرة السابقة، إضافة إىل ما كتبه بعض 
فة التفسري توجه واضح إىل ترجيح ك كالباحثون يف التفسري املوضوعي، يظهر أن هنا

مة من كل املشاكل اليت ذه األهلتحليلي، وإظهاره يف سورة املنقذ ال املوضوعي على التفسري
، وإن كنا ال نتهم 17رتتخبط فيها، وحماولة تقزمي وتقليص دور التفسري التحليلي يف هذا العص

 بالدعوة إىل إلغاء التفسري التحليلي، واالستغناء عنه، أو نطعن يف سالمة نيهؤالء الباحث
رد طرح هذا التفضيل قصدهم يف خدمة القرآن وحماولة إصالح حال هذه األمة، إال أن جم

أثار الشبهة عند بعض ضعفاء القلوب ومنحريف للتفسري املوضوعي على عواهنه،  رتجيحوال
العقول إىل الدعوة صراحة إىل االستغناء عن التفسري التحليلي، وطرحه جانبا لعدم مالءمته 

 ملتطلبات العصر الراهن.

، ونثبت بأن أصحاهبا اكما يراهللتفسري املوضوعي   املرجحاتوعليه سوف نقوم بعرض أهم 
 .وال سند هلا هاعليغالبها ال يستند إىل سند علمي دقيق، بل هي جمرد دعاوى ال برهان 

 يتحليلال التفسير ي مع الواقع الخارجي بخالفتفاعل التفسير الموضوع -0

 ألنه ميثل حالة من يتحليلوضوعي يرجح على التفسري الن التفسري امليرى بعض الباحثني أ
التفاعل مع الواقع اخلارجي، إذ أن املفسر يبدأ من خالله بالواقع اخلارجي مث ينتقل إىل القرآن 
الكرمي مث يعود إىل الواقع اخلارجي مرة أخرى بنتاج حبثه داخل القرآن، مما جيعل القرآن الكرمي 

ريخ االت ملبيا وبشكل مستمر لكل متطلبات احلالة اإلنسانية واالجتماعية اليت تفرضها حركة
 .واحلركة التكاملية هلذا اإلنسان

                                           
يف كتاب  " صملدأسة صدقار نية "، ونبع  بعض صدباحثني ممت كتبوص يف بشدة د رق ا صدردأ ر زام  ت نىه  ا ص صدار و وفص و وحفع  ه   : ويعد محم 17

 .صدتفسري صملوضوهي نرصحيا ر و نلميحا
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ومن هنا تبقي للقرآن قدرته الدائمة على القيمومة والعطاء املستجد الذي ال ينفد واملعاين 
وال توجد مثل النبوية، حاديث األاليت ال تنتهي؛ اليت نص عليها القرآن نفسه ونصت عليها 

يبدأ من القرآن وينتهي إليه، فاملفسر الذي و  لتحليلياوامليزة يف منهج التفسري هذه اخلصوصية 
 18ال يلتفت لواقع أمته، ويبقى مع اآليات القرآنية شارحا حملال مفسرا. التحليلييف التفسري 

 ة:ــــــــــــــــالمناقش

ال ميكن أن ننكر التفاعل اخلارجي للتفسري املوضوعي مع الواقع، فمنه يبدأ وإليه يعود، وهو 
 ومن جهة أخرىكثري من القضايا واملشكالت الواقعية، لة قرآنية نافع تقدمي حلولوسيلة ل

للتفسري املوضوعي على التفسري التحليلي،  ار هذه اخلصوصية ميزة ومرجحاعتبا نه ال ميكنفإ
كتب التفسري فلم ختل  ، ي أيضاً حليليف منهج التفسري الت ةوموجود ةقائم وذلك ألن هذا امليزة

تفات إىل الواقع املعاش، وحماولة معاجلة القضايا واملشاكل الدائرة من االل ملختلف العصور،
فيه، وذلك من خالل اهلدايات واإلرشادات اليت يستنبطها كثري من املفسرين بعد تفسريهم 

 ثقافة باختالفزيادة ونقصا وغاية ما يف األمر أن مستوى هذه املعاجلة قد خيتلف  لآليات،
عاجلة التفسري التحليلي للواقع وتفاعله معه، مدرسة ل ملاث مي، وخريواجتاهه التفسري  املفسر

مدرسة التفسري اإلصالحي ها حممد رشيد رضا يف تفسريه املنار، و ، ورائدفسري االجتماعيالت
لشيخ عبد احلميد بن باديس يف تفسري جمالس التذكري، ولوال حمدودية حجم البحث ورائدها ا

 ة حية من هذه التفاسري، يتضح هبا مدى تفاعل التفسري التحليلي مع الواقع.لقدمنا أمثل

 تحليليوعي مقابل سلبية دور المفسر الإيجابية دور المفسر الموض -7

ويقصد بالدور اإلجيايب للمفسر املوضوعي أنه جيلس جلسة إجيابية مع القرآن، حياوره 
 الصادق الصائب يف القضايا ويستنطقه ويسأله، ويطلب من القرآن رأيه اإلجيايب

                                           
الفتاح عبد  صالح ،بني النظرية والتطبيق . التفسري املوضوعي50 : ينظر: املدرسة القرآنية، حممد باقر الصدر، ص 18

 . 54. التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي، أمحد السيد الكومي وحممد أمحد يوسف، ص 81اخلالدي، ص 
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واملوضوعات، اليت يعيشها الناس يف واقعه وعصره، ويأخذ من القرآن حقائقه اليقينية 
القاطعة، وبعد ما يتلقى عن القرآن اإلجابات العلمية املوضوعية الصائبة، يقوم برتتيب هذه 

 اإلجابات، ويقدمها ألمته، ليصلحوا واقعهم على أساسها.

املفسر التحليلي سلبيا على الغالب، فهو يبدأ بتناول اآليات القرآنية من  بينما يكون دور
، وحياول أن حيدد املدلول القرآين على ضوء ما ةدون أي افرتاضات أو أطروحات مسبق

فيأخذ القرآن دور املتحدث، ، عينة على ذلكمع ما يتاح له من القرائن امل ،يسعفه به اللفظ
بالدور  يسمىهذا ما قاه من القرآن، فهم ما يتلو ء واالستماع، ويكون دور املفسر هو اإلصغا

 19للمفسر.السليب 
 ة:ـــــــــــــــــالمناقش

تفاعله معه، ومدى لسابقه، ويدور حول عالقة املفسر بالواقع  اهذا املرجح امتداد يعترب
صدد، هو أن  فيصلح عليه ما تقدمنا به يف املناقشة السابقة، إال أن ما حيسن إضافته هبذا ال

أو املستمع ـــــ على رأي هؤالء ـــــ فإن هذا ال يعترب مقياسا لإلجيابية كون املفسر هو املتحدث 
ما ما ينتجه املفسر ويتوصل إليه من تفسريات وفوائد، و  أمهية والسلبية، وليس له أمهية بقدر

 هذا هو مقاس اإلجياب والسلب.حيدثه من أثر يف نفوس البشرية وحياهتم، 
كونه هو املتحدث للقرآن، ودور املفسر التحليلي أما اعتبار دور املفسر املوضوعي إجيابيا  

سلبيا كونه هو املستمع للقرآن، فهذا التمييز يعتمد على معيار افرتاضي جمازي، ال على 
 معيار علمي منهجي.

 يتحليلوعي بخالف محدودية التفسير التجدد واتساع مجال التفسير الموض -3

فإن التفسري املوضوعي له جمال واسع وآفاق متجددة، بتجدد قضايا هؤالء وحسب 
والدرس  ،ومتطلبات كل عصر، وهو قادر على التطور والنمو ألن التجربة البشرية تثريه

                                           
 .50املدرسة القرآنية، حممد باقر الصدر، ص  :ينظر:  19
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قرآين  إسالميفهم  إىلال القرآين والتأمل القرآين على ضوء التجربة البشرية جيعل هذا الثراء حمو  
 صحيح.

 طاقة الذي له ؛التحليلي حمدود اجملال العتماده أساسا على التفسري اللغويبينما التفسري 
هو يف ولو وجد جتدد يف املدلول اللغوي ف ،لول اللغويدليس هناك جتدد يف امل ، إذحمدودة

 20جمال جد ضيق.

 ة:ــــــــــــــــــالمناقش

  حبدود اآلية  ايلي مقيدم له كذلك، فرغم كون املفسر يف التفسري التحلهذا املرجح ال يسل  
، كما أنه يعتمد على التفسري اللغوي لأللفاظ والكلمات أو اآليات اليت هو بصدد تفسريها

غري حمدود، وال أدل على ذلك من تطور  عنده، إال أن جمال اإلبداع والتطور يف األساس
كمل أظهر يف عهد الصحابة، إىل أن وصل إىل  أنشكل ومضمون التفسري التحليلي منذ 

يف عصرنا احلايل، وإن كان تطور املدلوالت اللغوية حمدود إىل حد ما، فإن ما عليه وجه 
 له ، ال حديستنبط منها من أحكام، وما يستخرج منها من فوائد، وما يثار حوهلا من مسائل

وائد ، كما أن التفسري التحليلي ال يقتصر على الشرح اللغوي فحسب، بل يشمل فوال حصر
كالفقه والعقيدة واألخالق واآلداب ...، وهذا جمال واسع   :شىت وفنون متعددةيف جماالت 

لبعض، درك بعضهم على بعض، ويضيف بعضهم للتجديد والنمو، وال يزال املفسرون يست
 ويصوب بعضهم بعضا، إىل يومنا هذا. 

فإن فتح اجملال على عواهنه لقضايا ومشكالت العصر يف التفسري  أخرىومن جهة 
هلا  ، أدى إىل ظهور بعض الدراسات املوضوعية ال عالقةدون قيد أو ضابط عياملوضو 

                                           
 .00، ص جع السابقاملر : : ينظر 20
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، القرآن ما ال حتتمل آياتبالقرآن، بل هي جمرد تكلفات ومتحالت حاول أصحاهبا حتميل 
 وصرفها عن ظاهرها اللغوي، هبدف مالءمة آرائهم وأفكارهم الشخصية.  

 التحليليسطحية التفسير مقابل عمق التفسير الموضوعي  -4

 وحسب هؤالء فإن التفسري املوضوعي ميتاز بالعمق وبعد النظر يف مدلول اآليات القرآنية،
فاملفسر املوضوعي ال يكتفي بإبراز املدلوالت التفصيلية لآليات القرآنية، بل حياول أن 
يستخلص أوجه االرتباط بني هذه املدلوالت التفصيلية من أجل الوصول إىل مرك ب نظري 

حيتل يف إطاره كل واحد من تلك املدلوالت التفصيلية موقعه املناسب، وهذا ما نسميه  ،قرآين
 .(القرآنية بلغة اليوم بـ )النظرية

بينما ميتاز التفسري التحليلي بالسطحية يف تناول اآليات القرآنية، فاملفسر يتوقف عند حد 
ى هذا فإن حصيلة التفسري علو ، يتناوله ذيال القرآين زءرآنية أو اجلفهم مدلول اآلية الق

رآن الكرمي ملحوظة للقرآن الكرمي تساوي وعلى أفضل التقادير جمموع مدلوالت الق يحليلالت
سوف حنصل على عدد كبري من املعارف واملدلوالت القرآنية، ولكن يف  نابنظرة جتزيئية، أي أن

أن حندد يف هناية  ودون ،هايندون أن نكتشف أوجه االرتباط ب ،حالة تناثر وتراكم عددي
 21ة.املطاف نظرية قرآنية لكل جمال من جماالت احليا

 ة:ــــــــــــــــــــالمناقش

إن وصف التفسري التحليلي بالسطحية لتوقفه عند حد فهم مدلول ألفاظ القرآن، أو طرحه 
عصور املرتبطة، قد ينطبق على التفسري التحليلي يف ال جملموعة من املدلوالت املتناثرة وغري

يل أمهية كربى و املتقدمة، أما التفسري التحليلي مبنهجه املتكامل يف هذا العصر، فقد أصبح ي  
للربط بني مدلوالت اآليات يف السورة الواحدة، وحىت بني السور املتعددة، وحماولة 

                                           
 بتصرف. ،58: املرجع السابق، ص  21
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استخالص وجه املناسبة بينها، وهذا ما اصطلح عليه بعلم املناسبات، الذي أصبح يأخذ 
اة من فقدم لنا املفسرون فوائد واستنباطات قيمة، مستوحا يف التفسريات املعاصرة، حيزا واسع

ها البعض، تظهر إعجاز القرآن الكرمي، وتعانق آياته، ومتانة مناسبة اآليات والسور لبعض
 نظمه.

 في التفسير التحليلي بخالف الموضوعيوالفكرية ظهور الخالفات المذهبية  -5

إىل ظهور التناقضات املذهبية  لتناثر ونزعة االجتاه التحليلي أدتة احالحبسب هؤالء فإن 
العديدة يف احلياة اإلسالمية، إذ كان يكفي أن جيد هذا املفس ر أو ذاك، آيًة ترب ر مذهبه لكي 
يعلن عنه وجيمع حوله األنصار واألشياع، كما وقع يف كثري من املسائل الكالمية، كمسألة 

به  والذي خيتص   والسر  يف ذلك هو الرتاكم العددي للمعلومات، ،اجلرب والتفويض واإلجبار
 عدديالتجميع اليقتصر فيه على  املفس ر الفإن  ، خالفًا للموضوعي؛التفسري التحليلي

، فيحاول تركيب مدلوالت القرآن واملقارنة يتقد م خطوًة على املفس ر التحليلي ، بلللمدلوالت
 22.بينها

 ة:ــــــــــــــــالمناقش

ال ميكن بأي حال من األحوال نسبة ظهور التناقضات املذهبية واالحنرافات العقدية 
واخلالفات الفكرية يف التفسري، إىل منهج التفسري التحليلي فحسب، فهذه املسألة ال عالقة 

كلما كان املفسر منحرف ، فوتقواه بعقيدة املفسر وورعه تتعلقاملفسر، وإمنا  جههلا مبن
          يل الورع، عدمي التقوى، ظهر أثر ذلك على تفسريه، سواء كان حتليليا العقيدة، قل

، عقدية واخلالفات الفكرية يف التفسري التحليليكما ظهرت هذه االحنرافات الأو موضوعيا، و 
فقد ظهرت كذلك عند من كتب من هذه الطوائف يف التفسري املوضوعي، بل أن هناك كثري 

توصلوا إىل يف العصور املتأخرة اعتمدوا املنهج املوضوعي ومع ذلك  الباحثني واملفسرينمن 

                                           
 .51-50، ص السابق: املرجع  22
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، ولعل اتساع جمال العقل والنظر يف التفسري املوضوعي جيعل ظهور ةنتائج خمتلفة ومتناقض
 .مثل هذه االختالفات والتناقضات أوسع وأشد

       ة أسبابثالثميكن إرجاعها إىل واخلالفات الفكرية التناقضات العقائدية  والصواب أن
 التفسري، وهي: ا مبنهجعالقة هل ال

الله على كل العلوم، وخباصة ظد قبل االستدالل "، والذي ألقى بمغبة مبدأ " االعتقا -أ
التفسري، ألن كل الفرق الضالة تسعى إىل إجياد أدلة من القرآن، تثبت هبا عقائدها، وتستند 

 إليها يف آرائها.  

ه نفسية، أو مصاحلال تهميوالالعقلية، أو استحساناته الظنية، أو  تأثر املفسر برتجيحاته -ب
 اخلاصة.   

امتالكه ملتطلبات وشروط التفسري، فال تكون له ملكة وقدرة على  مقصور املفسر وعد -ج
فهم مراد اهلل تعاىل من كالمه، والوصول إىل املعىن الصحيح لآليات، فيقع يف الزلل وخمالفة 

 غريه.

 لتفسير الموضوعي مقابل طول مدة التفسير التحليليقصر مدة ا -6

ن هذا األخري أاملوضوعي على التفسري التحليلي، طرح للتفسري من بني املرجحات اليت ت  
من أوله تعاىل إمتام تفسري كتاب اهلل حىت يأيت املفسر على  ،مدة زمنية طويلة جدايستغرق 

ا مل حيض بتفسري القرآن  ذيف تفسريه، ول تغرق عشرات السننيإىل آخره، فمن املفسرين من اس
، ألنه يعمل على كلها  ، بينما ال حيتاج املفسر املوضوعي إىل هذه املدةالقليلة كامال إال القلة

 موضوع واحد فحسب، ويكفيه يف ذلك وقت وجيز إلعداد دراسته.
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 ة: ـــــــــــــــــالمناقش

فسري املوضوعي على التحليلي، ألنه ليس مع صحة هذا القول إال أنه ال يعترب مرجحا للت
فكل بالزم على كل مفسر حتليلي أن يتم تفسري كتاب اهلل تعاىل من فاحتته إىل سورة الناس، 

فتح اهلل عليه، وهناك كثري من املفسرين من اقتصر على تفسري يومبا  ،على حسب طاقته
ذلك عيبا أو خروجا على  د  ع  يـ  سورة واحدة أو جزء من كتاب اهلل تعاىل تفسريا حتليليا، ومل 

 منهج التفسري التحليلي.

نه ال ميكن املقارنة يف الفائدة والفضل واألجر بني من وفقه اهلل تعاىل إىل تفسري كتابه  أكما 
كامال، وبني من يدرس موضوعا أو موضوعني من موضوعات القرآن الكرمي، فال ريب أن 

 وأوسع فضال. ،وأكثر نفعا ،األول أعظم أجرا

 ة:ــــــــــــــــــــــــــــــــالنتيج

من خالل العرض السابق ظهر أن كل املرجحات اليت طرحها من يرى أفضلية 
لتحليلي جمانبة للصواب، وال تستند إىل دليل علمي دقيق، االتفسري املوضوعي على التفسري 
 .تقليدي وطرح ما هو منبثقة من امليول إىل كل جديد ،بل هي جمرد متحالت وتكلفات

حمله التفسري  لفسري التحليلي قد وىل واندثر، وحوعليه فإن كل م ن يرى بأن عهد الت
املوضوعي، ألنه األنسب ملتطلبات العصر، واملوافق ملقاصد القرآن، فقد أعظم القول، ووقع 
يف الزلل واخلطأ ال حمالة، فالقرآن الكرمي نزل بلسان عريب مبني، فكيف يدرك موضوعاته، 

 يفهم لغة القرآن مله، ويقف على حلوله وعالجاته، من يصل إىل حقائقم مدلوالته، و ويفه
فسريه ؟ ومن مل يتعلم وبالغته وأساليب تعبريه ؟ ومن مل يطلع على املأثور الصحيح يف ت

 ؟ هوأسباب نزول ناسخه ومنسوخه
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ن كحاطب لتفسري املوضوعي دون حتصيل التفسري التحليلي كاإىل اه فال ريب أن من توج  
فالتفسري ليل، وأتى بالعجائب، ومجع كل غث ومسني، فيكون فساده أكثر من إصالحه، 

ان خطوت ن من التفسرياالنوعالتحليلي شرط ضروري وأصل أساس للتفسري املوضوعي، و 
فال ميكن أن ختطو اخلطوة الثانية دون املرور على اخلطوة ، متتابعتان ومرحلتان متكاملتان

 ن الوصول إىل املرحلة الثانية دون حتصيل املرحلة األوىل.األوىل، وال ميك

وجب عليه أوال أن يطلع على كتب التفسري التحليلي مبختلف  لتفسري املوضوعيا فمن رام
استطاع  هومجع آيات همناهجها واجتاهاهتا، فيتزود وينهل منها، حىت إذا ما أراد دراسة موضوع

 ل األجرين.صائبا، فيظفر باخلريين، وحيص   واستعملها استعماالفهمها فهما صحيحا، 

عالقة تكامل وتفاعل، وليس عالقة متايز  املوضوعي والتفسري التحليلي فالعالقة بني التفسري
وال ميكن بأي وجه تقدمي أو ترجيح أحد التفسريين على اآلخر، فلكل منهما  وتفاضل، 

هام يف فهم مراد اهلل تعاىل من  جماله ودوره الذي ال يؤديه غريه، فللتفسري التحليلي دور 
دراسة بعض كالمه، واالهتداء هبديه، والعمل بأحكامه، وللتفسري املوضوعي دور هام يف 

موضوعات القرآن واالستفادة من هدي القرآن يف معاجلة وحل بعض قضايا ومشكالت 
القرآنية،  د التفسري املوضوعي باملدلوالت اللغوية واملعاينزو  العصر، والتفسري التحليلي ي

، وجيعله أكثر د التفسري التحليلي واقعيةيوالتفسري املوضوعي يز  ه ويقو م سبيله،مسار ب صو  وي
 وتأثريا، فكل منهما خيدم اآلخر، وال ترجيح ألحدمها على اآلخر. تفاعال
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 ة :ــــــــــــــــالخاتم

ات، فقد أتينا قضى احلاجاحلمد هلل الذي بفضله تتم الصاحلات، وبعونه وتيسريه ت  
 املبحث املتواضع، والذي ميكن يف ختامه أن نذكر النتائج اآلتية:إمتام هذا على 

القول  وأوجزهاللتفسري املوضوعي، لعل أمشلها  عديدة ريفتعا قدم الباحثون املعاصرون -5
 التفسري املوضوعي: هو علم يتناول القضايا حسب املقاصد القرآنية من خالل سورة  بأن:

 ثر.أو أك

، وأهم فرق بينها أن تحليليالتفسري املوضوعي حديث النشأة مقارنة بالتفسري ال عد  ي   -0
ويعيد  ويفهمها ،املفسر يف التفسري املوضوعي يلتزم موضوعا واحد فيجمع اآليات حوله

والسور حسب اآليات  تحليلياملفسر يف التفسري ال عتتب  ءها مبا خيدم موضوعه، بينما يبنا
 .املصحف يفترتيبها 

كل من زعم أن التفسري املوضوعي هو األنسب هلذا العصر، وأنه جيب االستغناء عن   إن   -1
، فقد أعظم القول ووقع قد وىل  عهده وتالشى أثرهالتفسري التحليلي، كونه تفسريا تقليديا، 

أن يدرك ط بتفسري اآليات تفسريا حتليليا يف الزلل، ألنه ال ميكن ملن جهل لغة العرب، ومل حي   
 ويقف على حلوله وعالجاته. ،موضوعات القرآن

خطوتان متتابعتان ومرحلتان  تحليلين التفسري املوضوعي والتفسري الإن كل م -8
    متكاملتان، فالعالقة بني التفسريين عالقة تكامل وتفاعل، وليس عالقة متايز وتفاضل، 

جماله ودوره  آلخر، فلكل منهماوال ميكن بأي وجه تقدمي أو ترجيح أحد التفسريين على ا
الذي ال يؤديه غريه، فالتفسري التحليلي يصوب ويقوم مسار التفسري املوضوعي، والتفسري 

  املوضوعي يزاد التفسري التحليلي واقعية وتأثريا.

 وصل اللهم على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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