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إبراهيم بنيحيى

 

  

  من األساليب التفسيرية التي نالت عنايةً عند المعاصرين التفسيرُ المقاصديّ والتفسيرُ األدبيّ للقرآن الكريم، وهذه المقالة
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تحاولُ الكشفَ عن أوجه التشابه واالختالف بين النوعين، مع محاولة تسليط الضوء على ما يُعِين على تجاوز ثغراتهما،
وبنائهما وفق األصول المعتبرة لتفسير القرآن الكريم.

مدخل:

التفسير؛ ساحة في كبيرةً أهميةً األدبي والتفسير المقاصدي التفسير من كلّ يكتسي
حيث إنّهما صارَا عَلَمَين بارزين في ممارسة التفسير في العصر الحالي.

دالالت في المفسّرين بين الخالف تجاوز في المقاصدي التفسير دور يخفى وال
والخصوص، والعموم والمجاز، والحقيقة والمشترك، كالمتشابه، القرآنية؛ األلفاظ
اللغوي اإلعجاز إبراز في األدبي التفسير دور يخفى ال كما والمنسوخ...، والناسخ

الكريم؛ للقرآن منلكنوالفنّي يُستغّالن األسف- -مع التفسير من النوعين هذين
الغربية المناهج بإقحام مقاصدها عن القرآنية النصوص إلخراج الحداثِيِّين طرف

الفاسدة.

بين التشابه وأوجه االختالف أوجه عن البحث في المقالة هذه أهمية تأتي هنا ومن
أصول وفق وبنائهما ثغراتهما تجاوز قَصْد األدبي؛ والتفسير المقاصدي التفسير

التفسير المعتبرة من الشرع.

واآلخر التشابه، ألوجه أحدهما قسمين؛ إلى المقالة هذه تقسيم تمّ السياق، هذا وفي
األدبي، وبالتفسير المقاصدي، بالتفسير يُعرِّف تمهيد بعد وذلك االختالف. ألوجه

2 / 21 Tafsir Center for Quranic Studies | مركز تفسير للدراسات القرآنية



بين التفسير المقاصدي والتفسير األدبي

والتوصيات والخالصات النتائج أهم الخاتمة وفي المعالجة. محدِّدات ويَذْكُر
المنبثقة عن البحث.

التمهيد:

تعريف التفسير المقاصدي:

التفسير لغةً واصطالحًا:

إَِّال بِمَثَلٍ يَأْتُونَكَ {وََال تعالى: قوله ومنه والتبيين. «اإليضاح اللغة: في التفسير
تَفْسِيرًا} وَأَحْسَنَ بِالْحَقِّ 33]جِئْنَاكَ يُبحث[الفرقان: علم االصطالح: في والتفسير .

الطّاقة بقَدْر تعالى اهللا مراد على داللته حيث من الكريم القرآن عن فيه
.[1]البشرية»

المقاصد لغةً واصطالحًا:

لغة: وأَمِّه،»المقاصد شيء إتيان على أحدُها يدلّ ثالثة، أصولٌ والدّال والصّاد القاف

.[2]«واآلخر على اكتناز في الشيء (...). واألصل اآلخر: قَصَدْتَ الشيءَ: كسرتَه

فإنّ االصطالح، الملحوظة»وفي والحِكَم المعاني هي: العامّة التشريع مقاصد

.[3]«للشّارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها

التفسير المقاصدي باعتباره مركَّبًا إضافيًّا:
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لون من ألوان التفسير يَبحث في الكشف عن المعاني »التفسير المقاصدي هو: 
والغايات التي يدور حولها القرآن الكريم كليًّا أو جزئيًّا مع بيان كيفية اإلفادة منها

 .[4]«في تحقيق مصلحة العباد
ومن جهة، من الكريم للقرآن العامة المقاصد عن يكشف المقاصدي التفسير إنّ أيْ:
أو سورة أو بموضوع خاصّة تكون ربما التي الجزئية المقاصد عن أخرى جهة

واحدة؛ لفظة وربما واحدة، آية حتى أو اآليات، من كيفية»معمجموعة بيان
االجتماعية الدوائر منها تفيد وكيف المعاصر، للواقع القرآن هدايات استنزال

 .[5]«المختلفة: الفرد، واألسرة، والمجتمع، والدولة، واألمة، واإلنسانية جمعاء

تعريف التفسير األدبي: 

اللغة في فاألَدْب»:األدب إليه: وترجع مسائله تتفرّع واحدٌ أصلٌ والباء والدال الهمزة
ومن .(...) الدّاعي واآلدِب: والمأْدُبة. المأْدَبَة وهي طعامك. إلى النّاس تجمع أنْ

 .[6]«هذا القياس األَدَبُ أيضًا ألنه مُجْمَعٌ على استحسانه

اصطالحًا االمتياز»:واألدَبُ معايير تحكمه الذي والشعر الفنّي النّثر على يقتصر

.[7]«عن الكالم العادي

إضافيًّا مُركَّبًا باعتباره األدبي معالجة»هو:والتفسير القرآنية النصوص معالجة
ذلك بعد ثم القرآني، التّعبير في الدِّقّة مواضع إظهار على شيء كلّ وقبل أوًّال تقوم
النصّ يُطبَّق ثم أخَّاذ، شيِّق أسلوب في إليها القرآن يهدف التي المعاني تُصاغ

 .[8]«القرآني على ما في الكون من سنن االجتماع ونُظُم العمران
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محدِّدات معالجة الموضوع:

والتنوير) (التحرير تفسير على التطبيقي جانبها في الموضوع هذا معالجة تقتصر
قطب لسيد القرآن) ظالل (في تفسير وعلى المقاصدي، للتفسير بالنسبة عاشور البن

بالنسبة للتفسير األدبي؛ نظرًا لشهرتهما في المجال المذكور بالنسبة لكلّ واحد منهما.

لكتاب تأليفه ذلك ومن أحد، على يخفى ال األدبي بالمجال قطب سيد )فاشتغال
القرآن في الفني لنظرية،(التصوير تطبيق هو إنما أيضًا (الظالل) وكتاب

كتاب: في فمثًال الكريم؛ القرآن سور على الفني القرآن)»التصوير ظالل (في
الكلمة قيام في تتجلى التي لنظريته عملي بتطبيق األولى السطور منذ المؤلّف يطلعنا
ما سرعان ثم الكلمات، خالل من الصور ترتسم ما سرعان إِذْ واللون؛ الخط مقام

.[9]«تنبض هذه الصور وكأنها تموج بالحياة

أحد على يخفى ال والخاصّة العامّة بالمقاصد عاشور ابن اهتمام أنّ ؛أيضًاكما
بعنوان: المقاصد في كتابًا ألّف حيث أوًّال اشتغاله مجال الشريعة)بحكم مقاصد

مقدمة(اإلسالمية في للسور الخاصّة بالمقاصد اهتمامه إلى أشار فهو وثانيًا: ،
والتنوير)تفسيره: قال:(التحرير من»حيث به أُحِيطُ ما بيّنتُ إّال سورة أغادر ولم

لئل ومعانيأغراضها؛ مفرداته بيان على مقصورًا القرآن تفسير في الناظر يكون ا
روائع عنه وتحجب انسجامه، روعة عن تصرفه متفرّقة فِقَرٌ كأنّها جُمَله

.[10]«جماله

أطرح األدبي، والتفسير المقاصدي التفسير بين واالختالفات التشابهات ولتلمس

5 / 21 Tafsir Center for Quranic Studies | مركز تفسير للدراسات القرآنية



بين التفسير المقاصدي والتفسير األدبي

مُقاربتين:

النظريات- وبين التفسير، من النوعين هذين بين واالختالفات التشابهات رصد
واألدوات التي يوظفانها، وذلك في أقوال ابن عاشور وسيد قطب وغيرهما.

كتاب- في البقرة سورة في آدم قصة تفسير بين كثب عن مقارنة التحرير)إجراء
كتاب(والتنوير وفي جهة، من عاشور بن جهة(الظالل)للطاهر من قطب لسيد
أخرى.

العرض

القسم األول: أوجه التشابه بين التفسير المقاصدي والتفسير األدبي:

أوًال: االهتمام بمقاصد القرآن الكريم وأغراضه:

الدرجة في تأتي كانت وإن بالمقاصد أيضًا يهتمّ األدبي التفسير أنّ التشابه أوجه مِنْ
ذلك ومن قطب، سيد أقوال في واضح وهذا الكريم. القرآن وأسلوب نَظْم بعد الثانية
القاعدة وهو القرآن، أسلوب في المفضلة األداة هو «التصوير بأنّ: قوله مثًال

األغراض» جميع بها يتناول التي الطريقة وهو للبيان، فيه ومصطلح[11]األولى .
(األغراض) هو من بين المصطلحات التي تُطلق أيضًا على المقاصد.

اْألَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنِّي لِلْمََالئِكَةِ رَبُّكَ قَالَ {وَإِذْ تعالى: قوله تفسير عند فمثًال
30]خَلِيفَةً} قطب،[البقرة: سيد فياستنتج األرض في الخليفة جَعْل مقاصد بعض
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زمامَ»قوله: الوجود في الجديد الكائن لهذا تُسَلِّم أن تريد العليا المشيئة فهي وإذن
والتكوين، اإلبداع في الخالق مشيئة إبراز إليه وتَكِل يده، فيها وتطلق األرض، هذه
قوى من األرض هذه في ما وكشف والتبديل؛ والتحوير والتركيب، والتحليل
التي الضخمة المهمّة في اهللا- -بإذن كلّه هذا وتسخير وخامات، وكنوز وطاقات،

.[12]«وكلها اهللا إليه

في خليفة بجعل للمالئكة تعالى اهللا إخبار مقاصد إلى عاشور ابن خلص كما
من وخفي دقَّ ما على المالئكة ولتنبيه األمور، في «االستشارة سنّ ومنها: األرض،

.[13]حكمة خلق آدم»

الدِّمَاءَ وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ مَن فِيهَا أَتَجْعَلُ {قَالُوا تعالى: لقوله تفسيرهما سياق وفي
لَكَ} وَنُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ 30]وَنَحْنُ عاشور:[البقرة: ابن قال آيات»، دلّت وقد

 .[14]«كثيرة على أنّ إصالح العالم مقصد للشّارع

» المالئكة بأنّ قطب سيد وحدهوقال هو له والتقديس اهللا بحمد التسبيح يرون

للخلق األولى العلّة وحده وهو للوجود، المطلقة حيث[15]«الغاية عليهم»؛ خفيت
وتنويعها، الحياة تنمية وفي وعمارتها، األرض هذه بناء في العليا المشيئة حكمة
يد على وتعديلها، وترقيتها تطويرها في الوجود وناموس الخالق إرادة تحقيق وفي

.[16]«خليفة اهللا في أرضه

ومنها: القرآني، القصص مقاصد بعض ذلك بعد ذكر التّصوُّر»ثُمّ قواعد تركيز
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.[17]«اإلسالمي؛ وإيضاح القِيَم التي يرتكز عليها

ثانيًا: االهتمام بفنون اللغة العربية:

البالغة، بعلوم يستعين أنْ أيضًا يمكنه المقاصدي التفسير أنّ أيضًا التّشابه أوجه مِنْ
ابن يقول حيث الكريم؛ للقرآن األدبي التفسير غرار على والقصص؛ واآلداب،
مترامية المدى بعيدة كثيرة أفانين ذات ومقاصده القرآن معاني «إنّ عاشور:
آياتها، في واآلداب األحكام، آيات في مبيّنة فاألحكام آياته؛ على موزّعة األطراف

فن على الواحدة اآلية اشتملت وربما مواقعها، في أكثر.والقصص أو ذلك من َين
فنً ولكنّ األفنان، تلك بعض المفسّرين من كثير نحا تخلووقد ال القرآن فنون من ا

.[18]« دقائق البالغةعن دقائقه ونُكَتِه آيةٌ من آيات القرآن، وهو فن

تناول عند فمثًال المعاني؛ علم وبإيحاءات بالسياق اهتمامهما إذن التشابه أوجه فمن
إِنِّي لِلْمََالئِكَةِ رَبُّكَ قَالَ {وَإِذْ تعالى: لقوله السابق للسياق قطب وسيد عاشور ابن

خَلِيفَةً} اْألَرْضِ فِي 30]جَاعِلٌ ليُبَيِّنَ[البقرة: اللغوية، القواعد عاشور ابن وظَّف ،
عَطْفِ من المقصد أو»بأنّ خلقِ قصةَ السماواتالواو خلقِ قصةِ على البشر لِ

.[20]«االستدالل على أنّ اهللا واحد» هو [19]«واألرض

 في سياق ربطه لنَظْم اآلية 30 من سورة البقرة مع سابقاتها:وقال سيد قطب

يتحدّث» ثم كلّه. الوجود موكب بل الحياة، موكب يستعرض سبق- -فيما السياق إنّ
لهم.. فيها ما كلّ خلق اهللاَ أنّ فيقرّر الناس- على اهللا آالء معرض -في األرض عن
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عهدٍ على مقاليدها، ومنحه األرض، في آدم استخالف قصة تجيء الجوّ هذا في فهنا
للحديث تمهِّد أنّها كما الخالفة. هذه بها يعالج التي المعرفة وإعطائه وشرط، اهللاِ من
الخالفة هذه عن عزلهم ثم الله؛ من بعهدٍ األرض في إسرائيل بني استخالف عن
تُساق الذي الجوّ مع القصة فتتسق اهللا.. بعهد الوافية المسلمة لألمة مقاليدها وتسليم

.[21]«فيه كُلَّ االتساق

} قوله: في الفاعل «اسم كَوْن ليُبَيِّنَ أيضًا اللغوية القواعد عاشور ابن وظّف كما

ألنجَاعِلٌ المستقبل؛ للزمن ساعتئذ} آلدم ثابتًا يكن لم الخليفة وهذا[22]«وصف ،

أنّ على موج»يدلّ هذا اهللا اإلخبارقول وجه على المالئكة إلى ،[23]«ه
إلقاء»وليكون مثل تكريمٍ، قالب في تعليمًا فيكون لهم تكريمًا لهم كاالستشارة

.[24]«المعلم فائدة للتلميذ في صورة سؤال وجواب

قوله: في المعاني علم إيحاءات قطب سيد عظيمة،»استعمل منزلة فهي وإذن
الفسيحة األرض هذه على الوجود نظام في اإلنسان، هذا الذي،منزلة التكريم وهو

} الجليل: العلوي التعبير إيحاء بعض كلّه هذا الكريم. خالقه له فِيشاءه جَاعِلٌ إِنِّي

، وهو إبراز منزلة اإلنسان على األرض.[25]«...{اْألَرْضِ خَلِيفَةً

عن بالبحث األدبي والتفسير المقاصدي التفسير من كلٍّ اهتمام سبق ممّا يتبيّن
حيث من يختلفان لكنهما العربية؛ اللغة فنون على باالعتماد الكريم القرآن مقاصد

النظريات واألدوات الموظّفة في ذلك.

القسم الثاني: أوجه االختالف بين التفسير المقاصدي والتفسير األدبي:
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أوًال: اختالف النظريات:

النظريات التي يستند إليها التفسير األدبي:

الجرجاني، عند النّظْم نظرية وهما: مهمّتين، نظريتين إلى األدبي التفسير يستند
ونظرية التصوير الفني عند سيد قطب.

القرآن، في اإلعجاز موضع هما واالستعارة النّظْم أنّ إلى الجرجاني ذهب
مقتضيات من هي المجاز ضروب وسائر والتمثيل والكناية واالستعارة

والسياق[26]النَّظْم النحو، ومعاني المجاز، هي: الجرجاني، عند النّظْم فمقتضيات ؛
[27].

للمشاهد عرضه في الكريم القرآن بأسلوب تهتم فهي الفني) (التصوير نظرية أمّا
قطب: سيد يقول ذلك وفي بالمقاصد، اهتمامها من أكثر هو»واألحداث التصوير

المعنى عن المتخيّلة الـمُحَسَّة بالصورة يُعبِّر فهو القرآن. أسلوب في المفضلة األداة
النموذج وعن المنظور؛ والمشهد المحسوس، الحادث وعن النفسية؛ والحالة الذهني،

 .[28]«اإلنساني والطبيعة البشرية

النظريات التي يستند إليها التفسير المقاصدي:

ونظرية المقاصد، نظرية وهما: مهمّتين، نظريتين إلى المقاصدي التفسير يستند
التعليل.
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أسوق »نظرية المقاصد عند الشاطبي تعتمد أساسًا على االستقراء الكُلّي حيث قال: 
من شواهده في مصادر الحُكْمِ وموارده مبيِّنًا ال مجمًِال، معتمِدًا على االستقراءات

من بأطرافٍ النقلية أصولها ومبيِّنًا الجزئية، األفراد على مقتصِرٍ غير الكُليَّة،
الكتاب مقاصد بيان في والمُنَّة، االستطاعةُ أعطته حسبما العقلية، القضايا

.[29]«والسنَّة

العلّة بربطِه وذلك (الموافقات)، كتابه في التعليل نظرية أيضًا طبّق والشاطبي
يقول: حيث المفسدة، أو والمصلحة الحِكَم»بالحكمة بها: فالمراد العلّة؛ وأمّا

بها تَعَلَّقت التي والمفاسد اإلباحة، أو األوامر بها تَعَلّقت التي والمصالح

.[30]«النَّواهي

بخالف األصول؛ علم إلى تنتميان عِلْمِيَّتان نظريتان هما إذن والتعليل المقاصد نظريتا
أدبيتان نظريتان هما اللّتين الفني والتصوير النظم وأسلوبنظريتي بسياق تهتمّان

.القرآن الكريم في عرضه للمشاهد واألحداث أكثر من اهتمامها بالمقاصد

ثانيًا: اختالف األدوات:

أدوات التفسير المقاصدي:

بالقرآن استشهاده حيث من عامّة بصفة التفسير ألصول يخضع المقاصدي التفسير
واألصول كاللغة الكريم بالقرآن المتعلقة والعلوم والتابعين، الصحابة وأقوال والسُّنة
وكليات مقاصد إدراك على يَقْدِر ال فإنّه لذا الكريم؛ القرآن مقاصد على للداللة
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وإلإل»الشريعة للكتاب، الـمـُـبيِّنة السُّنة من ذلك على يُعِينه ما زاوَل مَن فكالما ا؛
والمرتبة الشَّريف، المقصد هذا في بيده آخذ المتقدمين والسَّلف السَّابقين األئمة
أن البلغاء وأعجز الفُصحاء، أفحم معجزًا القرآن كان حيث فمن وأيضًا؛ المنيفة.
العرب، كالم أساليب على جاريًا عربيًّا كونه عن يخرجه ال فذلك بمثله؛ يأتوا
اللسان في الدُّربة بشرط لكن ونهَى، به أمَر ما اهللا عن فيه للفهم مُيسَّرًا

.[31]«العربي

يستند التفسير المقاصدي إذن إلى أصول التفسير المصبوغة بالمقاصد، ومن أدواته:

1. استقراء اآليات القرآنية وتعليل األحكام فيها الستنباط مقاصد الشرع:

» قال: حين القرآنية، اآليات استقراء لمسلك عاشور ابن استعمال آياتمثل: دلّت وقد
للشّارع مقصد العالَم إصالح أنّ على {،كثيرة تعالى: أَنْقال تَوَلَّيْتُمْ إِنْ عَسَيْتُمْ فَهَلْ

أَرْحَامَكُمْ وَتُقَطِّعُوا اْألَرْضِ فِي اللَّهُ*تُفْسِدُوا لَعَنَهُمُ الَّذِينَ 23]{أُولَئِكَ ،22 ،[محمد:
يُحِبُّوقال: َال وَاللَّهُ وَالنَّسْلَ الْحَرْثَ وَيُهْلِكَ فِيهَا لِيُفْسِدَ اْألَرْضِ فِي سَعَى تَوَلَّى {وَإِذَا

 .[32]«[البقرة: 205]{الْفَسَادَ

يُفْسِدُ مَنْ فِيهَا {أَتَجْعَلُ «وقولهم: األرض: خلق علّة عن عاشور ابن قول ومثل:
30]فِيهَا} صالحها[البقرة: هو األرض خلق من اهللا مراد أنّ علموا أنّهم على دليل ،

.[33]«ا لَمَا كان لالستفهام المشوب بالتعجب موقع وإل،وانتظام أمرها

2. توظيف قواعد اللغة وعلم األصول لتبيُّن مراد اهللا تعالى:
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{وَإِذْ تعالى: لقوله تفسيره عند المعاني حروف إليحاءات عاشور ابن توظيف مثل:
خَلِيفَةً} اْألَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنِّي لِلْمََالئِكَةِ رَبُّكَ 30]قَالَ من[البقرة: المقصد بأنّ ليُبَيِّنَ ؛

أو»عَطْفِ خلقِ قصةَ السماواتالواو خلقِ قصةِ على البشر لِ

المعاني[34]«واألرض وظّف وكذلك تعالى؛ اهللا وحدانية على االستدالل هو
الفاعل اسم في كَوْنالكامنة {»ليُبَيِّنَ قوله: في الفاعل للزمنجَاعِلٌاسم {

ساعتئذالمستقبَل آلدم ثابتًا يكن لم الخليفة وصف قول،[35]«ألن أنّ على يدلّ وهذا
اهللا هذا موجّه إلى المالئكة على وجه اإلخبار واالستشارة.

أدوات التفسير األدبي:

التّناسق من آفاق، وراء آفاق القرآن في للناظر تتكشّف «وهكذا قطب: سيد يقول
فصيح، نَظْمٍ فمن عذبواالتِّساق: سرْدٍ مترابط،إلى معنى نسق،إلى إلى

مُعَبِّر،متسلسل لفظ مُصَوِّر،إلى تعبير مُشخِّص،إلى تصوير تخييل،إلى إلى
منغمة،مُجسِّم موسيقى األجزاء،إلى في اتساق اإلطار،إلى في تناسق إلى،إلى

الموسيقى في ويتحقّق،توافق اإلبداع، يتم كلّه وبهذا اإلخراج... في افتنان إلى

.[36]«اإلعجاز

يستند التفسير األدبي للقرآن الكريم إذن إلى مجموعة من األدوات، منها:

:1. إبراز االتساق الفنّي بين آيات القرآن الكريم والسّياق الذي تمّ عرضها فيها

علم إلى باالستناد فيها الخفيّة البالغية والنكت القرآنية اآليات نظم بدراسة وذلك
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البديع والمعاني والبيان.

الفنّي، االتِّساقَ البقرة سورة من 30 اآلية عن حديثه خالل من قطب سيد بيان مثل:
الذي والسِّياق القرآن يعرضها التي القصص بين والنّفسي المعنوي والتّناسُقَ
واألرض، السماوات خَلْق عن أوًّال الكريم القرآن تحدَّث بحيث فيه؛ يعرضها

األرض، في آدم استخالف قصة عن تحدَّث ثُمَّ لإلنسان، مع»وتَهْيِئَتِها القصة فتتسق

.[37]«الجوّ الذي تُساق فيه كُلَّ االتساق

2. التخييل الحسّي (أو الحركة):

 وذلك باستخالص الحركة المضمرة أو الظاهرة في أحداث ومشاهد القرآن الكريم.

المشاهد إحياء من الفنّي التّصوير عناصر لبعض قطب سيد توظيف حين،مثل:
المأل»قال: ساحة في االستشراف- ومضات في البصيرة -بعين أوالء نحن ها

األولى البشرية قصّة ونرى نسمع أوالء نحن وها أجل[38]«...األعلى؛ من وذلك ،
استشراف بعض مقاصد جَعْل الخليفة في األرض.

3. التجسيم (أو التشبيه):

 وذلك بتجسيد المعنويات المجردة، وإبرازها أجسامًا أو محسوسات.

» قطب: سيد قال حين أيضًا، السّابق المثال في األعلىكما المأل ساحة ؛[39]«في
.[40]حيث يُشَبِّه ما فوق السبع سماوات بالساحة
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4. توظيف القصّة القرآنية في إحياء المشاهد، وتصوير العواطف واالنفعاالت،
:ورسم الشخصيات

وذلك بانسجام غرض القصّة في سياقها مع الغرض الدّيني والمظهر الفنّي.

قوله إيحاءات من انطالقًا والمالئكة اإلنسان شخصية رسم قطب سيد محاولة مثل:
الدِّمَاءَ} وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ مَنْ فِيهَا {أَتَجْعَلُ 30]تعالى: قال:[البقرة: حين هم»، ثم

السالم وإّال المطلق، الخير إّال تتصوّر ال التي البريئة المالئكة -بفطرة

 تعجّبت مِن استخالف منْ يُفسد في األرض ويسفك الدِّماء.؛ لذا فهي[41]«الشّامل

الخاتمة:

األدبي، والتفسير المقاصدي التفسير بين مقارنة بإجراء المقالة هذه في قمنا
فعرضنا ألوجه التشابه وأوجه االختالف بينهما.

أنّ التفسيروبينّا اهتمام األدبي والتفسير المقاصدي التفسير بين التشابه أوجه من
القرآن وأسلوب نَظْم بعد الثانية الدرجة في تأتي كانت وإن أيضًا، بالمقاصد األدبي
واآلداب، البالغة، بفنون يستعين أنْ يمكنه المقاصدي التفسير أنّ كما الكريم؛

والقصص على غرار التفسير األدبي.

عامّة بصفة التفسير ألصول يخضع المقاصدي التفسير أن فهي االختالف أوجه وأمّا
المتعلقة والعلوم والتابعين، الصحابة وأقوال والسُّنة بالقرآن استشهاده حيث من
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التفسير بينما الكريم؛ القرآن مقاصد على للداللة واألصول كاللغة الكريم بالقرآن
األدبي يخضع لمنطلقات أدبية كالبالغة وفنّ التصوير.

نظريتان هما المقاصدي التفسير إليهما يستند اللّتان والتعليل المقاصد ونظريّـتا
هما اللّتين الفنّي والتصوير النَّظْم نظريتي بخالف األصول؛ علم إلى تنتميان عِلْميتان

أدبيتان للمشاهدنظريتان تصويره في الكريم القرآن وأسلوب بسياق تهتمان
.واألحداث أكثر من اهتمامها بالمقاصد

من الشرع مقاصد الستنباط الكلّي االستقراء توظيف المقاصدي: التفسير أدوات ومن
توظيف وكذا المقاصدي؛ االجتهاد في العلّة مسالك وتوظيف القرآنية، النصوص

قواعد اللغة وعلم األصول لتبيُّن مراد اهللا تعالى.

وتوظيف الفنّي، واتِّساقها القرآنية اآليات نظم إبراز األدبي: التفسير أدوات ومن
وتصوير المشاهد، إحياء في القرآنية القصّة وتوظيف والتجسيم، الحسّي التخييل
مع سياقها في القصّة غرض انسجام مع الشخصيات؛ ورسم واالنفعاالت، العواطف

الغرض الدّيني والمظهر الفنّي.

عن القرآنية النصوص وإخراج الزّلل عن االحتراز أجل ومن األخير، وفي
مقاصدها، يمكن أنْ تنبثق عن هذه المقالة توصيات، منها:

أفضل:أوًّال تبيُّنٍ أجْلِ منْ المقاصدي التفسير في والعلةِ االستقراءِ مسلكَي توظيف
لمقاصد الشارع، وإنْ كان التفسير المقاصدي يخضع ألصول التفسير بصفة عامّة.

فنون:ثانيًا على الغالب في يعتمد كان وإنْ التّفسير، ألصول األدبي التفسير إخضاع
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اللغة العربية وآدابها. 

أكثر ويتحصّنا اآلخر، من أحدُهما يستفيد أن التفسيرين لكِال يمكن الطريقة وبهذه
ضدّ المناهج الحداثية الدّخيلة والفاسدة.

والحمد هللا ربّ العالمين
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 التحرير والتنوير، مرجع سابق، (1/ 400).[35]

 التصوير الفني في القرآن، مرجع سابق، ص142.[36]
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بين التفسير المقاصدي والتفسير األدبي

في ظالل القرآن، مرجع سابق، (1/ 56). [37]

 في ظالل القرآن، مرجع سابق، (1/ 56).[38]

 في ظالل القرآن، مرجع سابق، (1/ 56).[39]

 أسجّل هُنا تحفُّظ أهل السُّنة والجماعة من التشبيه في المسائل الغيبية؛ ألنها ممّا يُدْرَك بالنقل وليس العقل.[40]

 في ظالل القرآن، مرجع سابق، (1/ 56).[41]
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