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 شكر وعرفان

 

 

خبالص مكاوي خرية ألّن الشكر واالعرتاف باجلميل فضيلة، أتقدم إىل األستاذة ادلشرفة 

وأمسى عبارات االحرتام حلسن توجيهها ورفعة أخالقها وسعة صدرها اليت كانت نرباسا التقدير 

نحها لنا فرصة البحث ي دل وذلا جزيل الشكر.البحث كلما َصُعَب وضاق.. طريقلنا يضيء 

 الذي تغين لذة البحث فيه عن أي لذة أخرى.العريب لرتاث ا

 .ادلتميزة ةخلدماهتا االلكرتوني -نورال–كتبةدلكما ال يفوتين أن أتقدم بالشكر اجلزيل 

 وشكرا. 

 



 

 

 

 إهــداء

 

 لنعمة العلم... ماهل ةإىل من أنا ممتن

 ..اآلخرينإىل الشموع اليت حترتق من أجل إنارة درب 

 يـــي وأمـــــإىل أب

 ومن عنده البحر ال يهدى لو الصدف ..احلاضر قبل ىذا العمل...ويف كل سطر فيو.

 .رة جهديمث أىديإىل ىؤالء 



 مقدمة

ب  
 

إّن انفتاح ادلناىج الّنقدية على الدراسات الثّقافّية من شأنو أن يوّضح ويوّسع من  طبيعة     

العالقة اليت تربط بينهما ، ىذه العالقة إن حتققت بُت الثّقافة والتأويل من شأهنا أن تضيء 

ى شكل نسق الظّروف احلضاريّة اليت أنتجت ادلعٌت ادلؤوَّل، فتظهر ادلرجعيات ادلؤسسة للمعٌت عل

جتتمع فيو كّل ادلوارد الشخصية واحلضارية احمليطة بادلؤوِّل وتتبادل عناصر التأثَت فيما بينها على 

والّتأثّر بُت الثقافة مبفهومها  يف فهم عالقة التأثَت ثشكل نظام ، وقد حّرك ىذا الّدافع رغبة البح

بَت موسوعة شاملة لعلوم عصره وقد الواسع والتأويل عند فخر الدين الرازي الذي كان تفسَته الك

آثرنا الكشف عن ىذا النظام من خالل اجلزء األّول من التفسَت الكبَت ادلتضّمن لسورة الفاحتة اليت 

وسيكون ىذا عامال مهما لتوسيع رلال البحث يف ، الرازيللفخر حتمل أىّم ادلنطلقات الّتأويلّية 

 رف اللغوية والفلسفية والفكرية.الًتاث العريب اإلسالمي، الذي يشمل كل ادلعا

ما غّذى ىذا الّدافع ادلوضوعي ىو رغبة ذاتية ضلو الـّتأويل والدراسات الثقافية وزادىا       

للتفسَت إىل كونو  عمال موّجهااالّطالع ادلستمر على تفسَت فخر الدين الرازي الذي جتاوز كونو 

العربية وغَتىا، وىذه الدوافع اجتمعت لتكون  للثقافات والعلوم وآراء ادلذاىب يف الثقافة جامعا

       "الّنسق الثقافي في التأويل عند الفخر الرازي في التفسير الكبيرعنوانا للبحث كان موسوما بـ:

 سورة الفاتحة أنموذجا".

مدى تأثَت الثقافة مبفهومها الواسع على إّن الّتساؤل الذي ظّل زلرّكنا يف ىذا البحث ىو       

بعناصر تنتمي إىل اللغة ألّن اللغة ىي نسق ثقايف حامل لًتاث اجلماعة وفكرىا، بادئُت   يلالتأو 

منظور عام والنظر يف الكيفية اليت  تناول هبا  منبالسؤال عن التأويل  يف الثقافة العربية اإلسالمية 



 مقدمة

 

ت  
 

ن الكرمي بطريقة القرآ تأويلادلفسرون والنحويون والبالغيون وكذلك النقاد وادلتكلمون والفالسفة 

حّتمتها األزمنة  واألمكنة وادلرجعيات الذىنية ادلختلفة ، وكيف غَتت ىذه الرؤية  يف الداللة 

الًتاثيُت معو  ، ومن بُت اىتماماتنا أيضا ىو الكشف عن  تعاملالناجتة عن ىذا التفسَت  وسط 

ذ سيأخذ  ىذا االىتمام على مدى تأثَت الثقافات ادلتعددة على نظرية التأويل عند الفخر الرازي إ

الذي جتلت فيو األنساق  السياقي والنسقيعاتقو تبُت ىذا التأثَت يف نظرية التأويل يف شقيو 

الثقافية  بشكل واضح  يف التفسَت الكبَت، وحرّي بنا بعد ىذا أن نلّم بسؤال زلورّي يف ىذا 

قيقي للن  الديٍت  وأن يؤدي البحث وىو ىل يستطيع التأويل بعد ىذا أن حيافظ على ادلعٌت احل

 دوره ادلنوط بو كمنهج للقراءة ؟  

إّن التأويل كمنهج نقدي  يتعامل مع النصوص على اختالف طبيعتها  راميا إىل حتقيق 

الفهم  وإدراك ادلعٌت احملتمل الكامن يف الّلغة ويف ادلستويات الّنحويّة والبالغّية، والّناظر يف تاريخ 

يطلعنا على ذلك التعّدد يف الرؤية وادلنهج وسط ادلتعاملُت يف ىذا اجملال يف التعامل مع النصوص 

الثقافات على اختالف أنواعها، ونقصد ىنا التأويل يف مفهومو العريب، ويف مفهومو الغريب أي 

اذلرمينوطيقي، فهذا ادلنهج ال يوجد مبعزل عن ادلؤثرات احلضارية اليت ظلت تلقي بتأثَتىا على 

صوص،كما أّن ذاتية ادلؤّول دائمة التأثر مبا متليو عليها شروط ومقتضيات العمران تفسَت الن

وأعراف اجلماعة ومعتقداهتا ويتجلى لنا ىذا بوضوح يف أعمال ادلفسرين ادلتأخرين الذين أسسوا 

تأويالهتم وسط تطور العلوم اللغوية والعقلية، فانطلقوا من مرجعيات سلتلفة تتحكم  يف توجهاهتم 

أويالهتم، فما تلقي بو الثقافة من تأثَت واسع سينتظم يف عمل ادلؤول ، فيغدو معٌت اآليات وت



 مقدمة

 

ث  
 

والسور حامال دلختلف ادلؤثرات احلضارية ادلختلفة ، وضلن طلّ  تفسَت الفخر الرازي ألنو من 

 أحسن ما تنطبق عليو ىذه ادلقولة .

مراحل متعددة من تاريخ تأويل النصوص  متاشيا مع طبيعة ادلوضوع الذي ينفتح على قراءة        

نفيد مبجموعة من ادلناىج كان قسما منها يف اجلانب النظري، والقسم الثاين يف اجلانب أن ارتأينا 

التطبيقي،ففي اجلانب النظري اعتمدنا الوصف والتحليل يف قراءة وحتليل ادلصطلحات ادلفاتيح 

والتأويل، كما اعتمدنا ادلنهج التحليلي يف إبراز  ادلعتمدة يف البحث مثل الثقافة والنسق الثقايف

ًتمجة لتعامل ادلستويات الفكرية العربية مع تأويل الن  الديٍت، أّما ادلنهج التارخيي فقد خصصناه 

األعالم وادلصطلحات، وادلنهج الًتكييب والسياقي ىو أمثل ما ديكن أن ُيرِبز تأثَت الثقافات ادلتعددة 

ي، أّما الشق التطبيقي من البحث فقد مجع كّل ادلناىج ادلذكورة إضافة إىل على فكر الفخر الراز 

 ادلنهج النسقي الذي سيهتّم برؤية التأويل يف سورة الفاحتة من جانب نسقي .   

ادلفسر من  دراسة ىذاىذا  حبث ليس سابقة يف تناول الفخر الرازي، فقد ُأصلزت حبوث تناولت   

 األعمال ادلطبوعة:جوانب متعّددة ونذكر منها 

التفكَت الفلسفي عند فخر الدين الرازي لرشيد قوقام، يف جزأين، ديوان ادلطبوعات اجلامعية  -

اجلزائر وفيو مّت التعّرض دلصادر التفكَت الفلسفي عند الفخر الرازي وآثارىا على اجلانب الفلسفي 

اجلانب الفلسفي والكالمي وعلى والكالمي عند الفخر، وىي دراسة مهّمة قد ساعدتنا يف فهم 

دار  الرازي وآراؤه الكالمية والفلسفية حملمد صاحل الزركان، نظَت ىذه الدراسة الفلسفية صلد كتاب

الفكر، وىو مصدر مهّم إذ ساعدنا يف فهم موضوعات علم الكالم والفلسفة عند الفخر الرازي 



 مقدمة

 

ج  
 

نوطيقا يلّلغة والتأويل مقاربات يف اذلرماأّما الكتب اليت اىتمت اجلانب اللغوي فقد وجدنا كتاب 

وذلذا ادلصدر  2002-1ط،ناصر منشورات االختالف، اجلزائر ةلعمار  اإلسالميوالتأويل العريب 

 دور مهم يف توضيح تعامل الفخر الرازي مع اللغة.

 أّما أىم الرسائل ادلخطوطة:

 -سلطوط–ظلوذجا رسالة دكتوراه التفسَت الكبَت أ-حتليل اخلطاب القرآين يف ضوء مناىج التفسَت -

وفيها مّت التطّرق إىل مقاربة  -مستغامن -إعداد: مفالح بن عبد اهلل، جامعة عبد احلميد بن باديس

 بُت التأويل العريب شلثال يف تفسَت الفخر الرازي، والتأويل الغريب اذلرمينوطيقي.

 -سلطوط–ي صاحل، رسالة دكتوراه علم ادلعاين يف التفسَت الكبَت للرازي، لفائزة سامل صاحل حي -

يف علم البالغة، ادلملكة العربية السعودية، إشراف: علي زلمد حسن العماري، وىي رسالة يف 

دراسة  البيان والبديع يف التفسَت الكبَت،ومن الدراسات ادلنشورة -رللدين تناولت علم ادلعاين

دلعٌت عند الفخر الرازي"، جامعة زلمد لؤلستاذ نوار عبيدي: "الّدليل الّلغوي وعالقة الّلفظ با

يدرس األستاذ قضايا الداللة اللغوية لؤللفاظ عند الفخر الرّازي و  ،2010 -خيضر بسكرة، جوان

 ومنهجو يف ذلك.

و مدد لنا، غَت أّن ما آثرنا االنفراد بو ىو دراسة ىذا  لقد كانت ىذه الدراسات خَت عون

التفسَت من منظور ثقايف يكشف عالقة التأثر والتأثَت بُت الثقافة والتأويل، وىو جانب قد أغفلتو 

 الدراسات ادلتقّدمة.



 مقدمة

 

ح  
 

على الرغم من توفر ماّدة البحث الغزيرة يف التأويل والثقافة أو ما اختّ  منها بالفخر 

أكثر  حتليل أّن الّصعوبة ظّلت ترافقنا طيلة خطوات البحث كون ادلوضوع جديد وحيمل الرازي إالّ 

من جانب سواء يف تناولو التأويل يف  الثقافة العربية اإلسالمّية أو يف دراسة التأويل عند الرازي 

التفسَتي  وتأثره بالظروف الثقافية ادلتعددة ، لذا فإّن خشيتنا من أن نقّصر يف دراسة ىذا الًتاث 

كان ىاجسا جّندنا من أجلو قدراتنا يف فهم منهج الفخر يف تفسَت و تأويل سورة الفاحتة اليت  

كانت حتمل كل اخلطوط العريضة اليت ستفتح الباب لفهم بنية التفسَت الكبَت، كما اعتدنا بأىّم 

يفي الًتاث حقو  القراءات الًتاثية وادلعاصرة، اليت ىي خَت ما ديكن للطالب أن يتسّلح بو حىت 

 كن  لو خصوصية وكيان مستقلُت.

حرصنا يف ىذا البحث أن نقّدم خطّة منهجية تنتظم فيها األىداف مع الغايات بدأنا مبدخل      

معنون بالنسق الثقايف والتأويل قراءة يف ادلفهوم وادلنهج، وقد كانت ىذه اخلطوة لتوضيح ادلفاىيم 

 ىذا البحث، ّم درجنا إىل الفصل األّول ادلوسوم بـ: التأويل يف وادلناىج اليت سيتّم التعامل هبا يف

 الثقافة العربية اإلسالمية، وآثرنا حتليل ىذا الفصل عرب التطرق إىل مباحث  سلتلفة .

ادلبحث األّول معنون بالتأويل عند ادلفسرين والنحويُت وعرض آلليات التأويل اليت متت وفق ما    

 والنحو، وعلى منوالو سيكون األمر يف ادلبحثُت ادلواليُت، التأويل عند تقتضيو إجراءات التفسَت

البالغيُت والنقاد والتأويل عند ادلتكلمُت والفالسفة، لتكون الرؤية قد اتضحت حول تعامل العرب 

 وادلسلمُت مع خطاب التأويل.
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خ  
 

ض ادلؤثرات أّما الفصل الثاين فقد خصصناه للفخر الرازي، بادئُت يف ادلبحث األّول بعر 

الثقافية اإلسالمية واليونانية يف فكر الرازي أصوذلا وجتلياهتا، ّم استعرضنا تأثَت ىذه الثقافات على 

نظرية التأويل يف شقيها السياقي وىو ما سيخت  بتحليلو ادلبحث الثاين، والنسقي وىو معروض 

ج عوامل تابعة لّلغة وخارجة يف ادلبحث الثالث، لنخل  إىل أّن نظرية التأويل عند الفخر ىي نتا 

 عنها أي تابعة حلركية اجملتمع وبنيتو وأشكال تفكَته.

عرب ىذين الفصلُت يكون القسم النظري قد استوىف حقو من البحث لنخل  إىل الفصل        

الثالث التطبيقي وىو ادلوسوم بــ: تأثَت األنساق ادلعرفية على التأويل يف سورة الفاحتة، ويتضح 

ىي االشتقاق و  ةا الفصل يف مباحثو اليت حيتوي األول منها على تأثَت أنساق اللغىدف ىذ

والتقدمي والتأخَت واحلذف، على تفسَت آيات الفاحتة الكردية من جانب ثقايف أي سيتم النظر يف 

قراءة ىذه اآلليات من جانب خارجي تشارك فيو ادلدارس النحوية بآرائها ادلختلفة ، كما يتضح 

ذه السورة من خالل نسق علم الكالم اليت كانت زلل نقاش بُت ادلتكلمُت وىذه ادلسائل تفسَت ى

ىي: صفات اهلل وأمسائو، اجلرب والقدر، وخلق القرآن فتفسَت كل آية لو عالقة هبذه ادلواضيع، ولن 

ىدف تأثَت نسق الفلسفة على التأويل يف سورة الفاحتة بعيدا عن  يكون ادلبحث الثالث ادلوسوم بـ:

إذ سيعرض مسائل وجود اهلل وادلعاد والنبوات وكيف ربط الفخر بينها وبُت  ادلبحث السابق لو،

البحث ادلستقاة من كّل مرحلة يف  جويف األخَت خلصت إىل نتائ آيات سورة  الفاحتة، تفسَت

 البحث مثّلت خامتة البحث.
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مقابل أجنيب أم مل يثبت ألّن كما خصصنا مالحق لآليات واألعالم وادلصطلحات سواء ثبت ذلا 

 بعضها من ادلصطلحات العربية األصيلة.

 بعد إمتام مراحل البحث عمدنا إىل ترتيب مكتبة اادلصادر وادلراجع اليت مّت االعتماد عليها.

 ايف األخَت نرجو من اهلل أن نوفق يف إعداد ىذا البحث ادلتواضع على الوجو احلسن، كم

ن ساعدين يف إمتام ىذا البحث وخاّصة الدكتورة ادلشرفة على أتوجو بالشكر اجلزيل لكل م

 نصائحها القيمة وسعة صدرىا، فجزاىا اهلل عنا ألف خَت.
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...ينبغي لنا كضع أفكارنا مع أفكار الٌّتاث يف عبلقة ذات أفق معريف جديد ، ديٌكننا من إنتاج 

تسهم يف توسيع أفاقنا أفكار جديدة ، ألٌف ىذه العبلقة ستكوف زلٌددة بأطر معرفية خاٌصة  

 ادلعرفٌية.

 .78عبد الفتاح  أمحد يوسف : لسانيات اخلطاب كأنساؽ الثقافة ، ص                 
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 مفهـو الثقافة: -1

لتحديدات اليت كضعها اإٌف تتٌبع مفهـو الٌثقافة كما يتعٌلق بدالالهتا ادلتعٌددة حييلنا إىل تلك  

ثػىقيفى القىناةى ،كعٌض هبا  :"ادلختلفة كاشتقاقاهتا الٌثقافة معىنكقد ثبت يف البعض منها العريب  ادلعجم

نىاهي  الًعٍلمى كالصِّنىاعةى يف أكحى مدة إذا  ثىًقٍفتي يف مكاف كذا أم كجدناهي ، ك  فػىثىًقٍفنىاهي الثِّقاؼي ، كطىلىبػٍ

رٌة يف ادلسابقة  العىبو بالٌسبلح كىي زلاكلة إصابة الغً  :كميثاقػىفىةن  ةن افى قى ثػىقيفى ثػى أسرعتي أخذهي ، كقد 

يثاقػىفىةً كضلوىا، كفبلف من أىل 
فكاف فبلف  وافي اقػى ثى تػى حسني الثػِّقىافىة بالكسر ، كلقد  ميثاًقفه كىو  ادل

فهذه االشتقاقات  1"كثػىقَّفىوي كمن اجملاز أٌدبو  ثػىقيفى ثػىقىافىةن كقد  ثىًقيفه ، كيف كتاب العٌن :  مٍ هي فى قى ثػٍ أى 

كيف لساف العرب"ثىًقفى الشٍَّيء كثىقوفىةن، حىًذقىوي كرجل ، حتيل على معىن االستقامة كالٌّتبٌية كالٌتوجيو 

، فالتحديد ادلعجمي قد 2ثػىٍقفه كثىًقفه كثػىقيفى حاذؽ فىًهمه...كغبلـ ثىًقفه أم ذك فطنة كذكاء"

 .كسرعة إدراؾ العلم كحفظو ية كتقومي السلوؾكضع مفهـو الثقافة يف إطارىا الذم يهتم بالّتب

 :أٌما اصطبلحا

ابن سبلـ  أكرد قدك  ،قد نسبت العرب قدديا لفظ الٌتثقيف إىل القصيدة اٌككةف

يعرفها  ةه افى قى كثػى  ةه عى ناى الٌشعر اجلٌيد بقولو "كللٌشعر صً  لفظ الثقافة يف داللتها على ( ىػ231تاجلمحي)

     أىل العلم كسائر أصناؼ العلم كالصناعات منها ما تثقفو العٌن كمنها ما تثقفو األذف كمنها 

                                                     

الٌزسلشرم: أساس الببلغة، تح:زلمد باسل عيوف السود،لبناف، زلمود بن عمر بن أمحد أبو قاسم جار الٌلو  –1
 .(ؼ، ماٌدة ) ث.ؽ.1ـ،ج 1998-ػى 1419، 1 دار الكتب العلمٌية  ط ، بًنكت،منشورات زلمد علي بيضوف

    مادة ، 9.ش.( جتبًنكت دار صادر،)د.ط. : لساف العرب، لبناف،مكـر ابن منظورأبو الفضل مجاؿ الدين زلمد بن -2
 .) ث.ؽ.ؼ( 
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 داللتو على يفادلفهـو  ىذاكتداكؿ بعض النٌػٌقاد القدامى  1ما تثقفو اليد كمنها ما يثقفو الٌلساف"

ـى الٌتمٌكن "ثػىقيفى الٌشيء ثػىٍقفان حىًذقىو ، كالثػِّقىاؼي ك  الٌتسوية أكٌده بثقافو  مىا تيٌسٌول بو الٌرماح، كأىقىا

قد كاف الذكؽ العريب ك  2" سٌول عوجو..كالٌتثقيف ىو تنقيح القصيدة كحتكيكها حٌّت خترج مستوية

باالستقامة ة الٌثقافة يف إحالتها على الٌتقومي كالٌّتبية ككٌل ما شٌكل صل دكرإىل إدراؾ  سٌباقٌا

 .معٌٌن كالتمٌكن على القياـ بعمل 

أكردت ادلعاجم ادلعاصرة تعريفات أخرل للثقافة "فقد أجاز رلمع الٌلغة العربية يف القاىرة 

مقاببل للكلمة الفرنسية  يف كىو التعليم كالتهذيبقً ثٍ استعماؿ كلمة "الٌثقافة" امسا من التَّ 

Culture من  يستعملوهنا امساالثقافة مصدر ثىًقفى مبعىن صار حاذقا كادثوف  :كجاء يف قراره

كعرب ىذا التقارب  3التثقيف كىو التعليم كالتذىيب، كمنو قوؿ القائل: لوال تثقيفك دلا كنت شيئا"

ما يف مفهـو الثقافة من حيث داللتها على التعليم كالتلقٌن  حٌقق توافقتيف التعريف بٌن ادلعاجم ي

 كالتهذيب الذم لو اٌتصاؿ مباشر بالٌسلوؾ.

لكلمة الثقافة فإٌف ىذا ينمُّ عن الكثًن من Culture ى ادلقابل األجنيب إذا اصطيًلح عل

معناىا يف استعماذلا األجنيب، فقد ظهرت كطيدة الٌصلة مبفهـو كالفبلحة كاألرض كالبستنة ألٌف 

االحتكاؾ ادلستمر لئلنساف باألرض ينتج عنو التحكم يف عٌدة تقنٌيات تساىم يف صياغة كضع 
                                                     

.ط.ت.ش( السفر األٌكؿ دجٌدة دار ادلدين) زلمد بن سبلـ اجلمحي: طبقات فحوؿ الٌشعراء، تح: زلمود زلمد شاكر،-1
 .5ص
        ، 1ج 1،1989العراؽ، بغداد، دار الشؤكف الثقافية العامة، ط أمحد مطلوب: معجم النقد العريب القدمي،يينظر: -2

 .291 ص
 .(باب الثاء)، 5، ج2006، 1دييل يعقوب:موسوعة علـو اللغة العربية، ، لبناف، بًنكت، طإ-3
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ـٌ حلضارتو، فمع عصر النهضة تطورت نشاطات اإلنساف لتصبح أكثر ارتباطا مبيادين الصناعة  ىا

الثقافة حيث أصبحت تشًن إىل "طريقة معيٌنة يف النمو  بالتايل مفهـوتطٌور ك  ،كالطب كالكيمياء

يف تنمية قدراهتم العقلية كالبدنية ىو أيضا  كأسلوب األشخاصكىي طريقة استنبات األنسجة 

مفهـو آخر ستواجهو الثقافة  مع بداية القرنٌن التاسع بظهور  الٌتعريف إيذانا ككاف ىذا  1"ثقافة

عشر كالعشرين  ليعرٌب عن التطٌور بشٌقيو ادلادم يف إحالتو على اإلنتاج الٌصناعي كالتطور ادلعنوم 

يف تشخيصو سبل الكماؿ اليت يسمو إليها الفرد يف تثقيف نفسو كرعايتها أماـ ما تلقي بو 

 من مجود للركح كسعيا منو إىل خلق حالة من التوازف.  احلضارة

من ادلاضي فتنطلق ا سلوكٌيا كتربية رفيعة تشمل الثقافة كٌل ما من كسعو أف ييشٌكل مظهر  

كليس ، بل كتوٌحد بٌن مجيع طبقاتو، لتٌتصل باحلاضر يف شكل ىرمٌي يعمل على دتاسك اجملتمع

ربطها هبذا تمشكلة تعٌدد الٌتعريفات إذ حتاكؿ كٌل جهة إجياد صلة اليـو بعيدا أف تواجو الٌثقافة 

، فإذا كانت ذات صلة بالٌزراعة كالٌصناعة، فإهٌنا تبدك للبعض أهٌنا كٌل متكامل ينزع ضلو  ادلفهـو

فهذا  ،لتشمل كل ما ىو إنساينألهٌنا تتجاكز مظاىر احلياة البسيطة  الٌتعقيد أكثر من البساطة،

الكٌل ادلركب الذم يضم ادلعرفة كاالعتقاد كالفن  ىييعٌرفها " Edward Taylor  إدكارد تايلور

ادللكات األخرل كالعادات اليت يكتسبها اإلنساف من حيث ىو  كاألزياء ككلكاألخبلؽ كالقانوف 

                                                     

ادلعرفة العدد الفاركؽ زكي يونس، الكويت سلسلة عامل  مرا: نظريٌة الثقافة، تر: علي سيد الصاكم، :الكتابرلموعة من  -1
 .228، ص1997يوليو، 223
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الّتكييب يستدعي تعريفا مساندا آخر يؤكد عليو أحد علماء  كىذا الطابع 1عضو يف اجملتمع"

يف أكائل الستينات إذ يعرفها بقولو "إٌف Robert Bierstedt   االجتماع ادثٌن ركبرتسد بريد

نقـو بعملو أك منتلكو كأعضاء  كأالذم يتكوف من كل ما نفٌكر فيو  الكل ادلركبالثقافة ىي ذلك 

كىذا االٌتفاؽ على ادليزة الٌّتكيبٌية ستّتٌتب عنو أمور أخرل أكثر تعقيدا فالٌثقافة ىنا لن  2يف رلتمع"

 بادليادين الفكرية  كاالجتماعية.      ، بل ذلا عبلقةاإلنساف فقطنشاطات تعود حبيسة الٌصلة ب

عىن حتوال ات "كاٌلذم ات كأكائل الٌستينيٌ لقد ظهرت الٌثقافة الٌسياسٌية يف أكاخر اخلمسينيٌ 

جوىريا من دراسة ادلؤٌسسات الٌرمسٌية إىل دراسة الٌسلوؾ غًن الٌرمسي اٌلذم يضفي احليويٌة على تلك 

فتغًن األنظمة الٌسياسٌية كرلمل  3ادلؤٌسسات مع ربط سلوؾ األفراد بالٌنظاـ اٌلذم يعيشوف فيو"

لفرد من حيث ىو معينٌّ هبذه القوانٌن اٌليت تستحدثها ادلؤٌسسة يف ضبط الٌنظاـ كفيل بأف جيعل ا

كىذا  ،كتصبح لو قابلٌية جتاه ىذه ادلؤٌسسة أم ثقافة سياسٌية اجتاىها بلالٌتغًٌنات أف يكٌيف سلوكو 

يستعصي على الٌضبط كالٌتقٌيد  امفهوم االنتقاؿ السريع للثقافة بٌن ادليادين ادلختلفة جيعل منها

 .مبجاؿ كاحد

من طريقة يف العيش أك يف  ظاىر السلوؾمبكل  الثقافة حتيطعلى ادلستول االجتماعي  

ا جيعل تلك العلـو شلة أصبحت ذات صلة كثيقك يادين ادلعرفة مب ارتبطت كمااللباس أك ادلعامبلت،  

                                                     

          - ت الثٌقافة كاجملتمعامعجم مصطلح -مفاتيح اصطبلحٌية جديدة موريس ميغاف: طوين بينيت، لورانس غركسيربغ،-1
 .232ص  ،2010، 1ط ادلنٌظمة العربٌية للٌّتمجة، ،بًنكت لبناف، ،تر: سعيد الغامني

2–  Robert  bierstedt : the social order: 9رلموعة من الكتٌاب: نظريٌة الثٌقافة، ص  نقبل عن. 
 .23: صنفسو ادلرجع -3
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علم االجتماع ك  علم الٌنفسمتعددة مثل  رلاالت ىا يف كشف جزء من حضور  قادرة على

اإلنسانٌية، إذ غدت موضوعا خصبا للدراسات كالفلسفة كالقانوف كما ضلا ضلوىا من العلـو 

يل ، ك الٌثقافٌية الٌتثقيف اليت تتحٌكم فيما بعد يف توٌجهاتنا كميولنا  إىل عمليةبوسع ىذا التبادؿ أف حيي

 كآرائنا كبالتايل تتحٌدد اختبلفات اجملتمعات يف تغًٌن أمناط عيشها.

أهٌنا تتجاكز كوهنا مرتبطة  ىتها علفهـو الثقافة أدل بالبعض إىل رؤييف م لتعددا إف

بالسلوؾ كاألنشطة اليومية، بل إهٌنا ذات صلة باحلضارة فالكثًن من علماء االجتماع مل يفصل بٌن 

بينهما كجيعل كبٌل منهما  يوحد Straus   Claude lévi  ليفيسّتكسالٌثقافة كاحلضارة، فكلود 

بديبل عن اآلخر بقولو: "إٌف الٌثقافة أك احلضارة ىي رلموع العادات كادلعتقدات كادلؤٌسسات مثل 

الفن كالقانوف كالدين كتقنٌيات احلياة ادلاديٌة كباختصار ىي كٌل العادات كادلهارات اٌليت يكتسبها 

لتتجاكز   تهاٌن الثقافة كاحلضارة يرفع من قيمكىذا الٌتطابق ب 1اإلنساف بوصفو عضوا يف اجملتمع"

احلضارة   قيم تبين ايطة إىلاإلنساف من البيئة  يكتسبو سلوؾلكوهنا انتقاؿ من ادليوؿ الطٌبيعٌية  

على الٌرغم أٌف احلضارة حتيل على اإلنتاج ادلاٌدم كالٌثقافة حتيل على كٌل  ،كالفكر كدتتٌد عرب األزمنة

 .بالٌسلوؾ كالقيم كالٌّتبية كالٌتاريخ ما ىو معنوم كذك صلة

ادلتبادلة  يف اجملتمع تظهر أكثر من خبلؿ ما يّتكو من أثر يف عبلقاتوإٌف فاعلية اإلنساف 

بٌن أفراد من نفس بيئتو، أك من بيئات أخرل، فيعٌد تبادؿ اخلربات كادلهارات ك كٌل ما مٌت اكتسابو 
                                                     

1-G-charbonnier  : entretiens avec cl-lévi stauss : نقبل عن 
دار  ،لبناف،بًنكت -ىيدغر، ليفي سّتكس ميشيل فوكو-عبد الرزاؽ الدكام: موت اإلنساف يف اخلطاب الفلسفي ادلعاصر

 .84.83،ص1992،كانوف األكؿ،ديسمرب،1الطليعة، ط
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يثىاقػىفىة
كتزيد من انفتاحو على ثقافات اليت تثيرم ثقافة الفرد Acculturation  1يشٌكل نوعا من ادل

 األنّتبولوجيا أصبح من اىتمامات علماء اجملتمعات األخرل، كقد
2 Anthropologie   البحث

عن اخلواص الٌنوعٌية لثقافة كٌل شعب، كما يتمٌيز بو من سلتلف العادات كادلعارؼ  كاٌليت تؤثٌر آليٌا 

أشكاؿ الٌثقافة البشريٌة يعكس اختبلفا طبيعٌيا ككاقعيٌا  يف نتاجو الٌثقايف "إٌف الٌتعٌدد كاالختبلؼ يف

قة دتيز ثقافة ادلتوٌحش كالبدائي عن مطل Altéritéبٌن الٌشعوب كعقلٌياهتا أم أٌف ىناؾ غًنيٌة 

كىذا الٌتمٌيز من شأنو أف حيدث نزعة طبقية يتميز هبا أصحاب الٌثقافة ادلتطٌورة  3ثقافة ادلتحٌضر"

عن أكلئك اٌلذين ما زالت ثقافتهم قيد الٌنمو كىذا ما يعين أٌف مهٌمة الثقافة باألساس تيبىن على 

 أم رلتمع  أماـ التاريخ. توجيو األفكار كالقيم اليت ستحدد كجود

الٌثقافة عرب ما سبق من حتديدات أهٌنا سجٌل حيفظ ذاكرة األٌمة كتاريخ يرسم بصماتو  تظهر

يف صميم الكينونة فيتحٌدد كجود اإلنساف عربىا "فالٌتفكًن بواسطة ثقافة ما معناه الٌتفكًن من 

ىذه الٌثقافة كمكٌوناهتا كيف خبلؿ منظومة مرجعٌية تتشٌكل إحداثيتها األساسٌية من زلٌددات 
                                                     

ىذا ادلصطلح ينتمي إىل احلقل دلفاىيمي لؤلنّتبولوجيا الثٌقافٌية كعلم االجتماع...يدٌؿ مصطلح ادلثاقفة على ظاىرة تأثًن -1
يعتو، كما يدٌؿ على العمليات كاآلليات اليت كتأثٌر الثٌقافات البشريٌة ببعضها البعض بفعل اتصاؿ كاقع فيما بينها أيٌا كانت طب

مبفعوذلا تتأثٌر ثقافة مجاعة بشريٌة معيٌنة كتتكٌيف جزئيٌا أك كليٌا مع مكٌونات ثقافة مجاعة بشريٌة أخرل توجد يف حالة عبلقة 
خارجو كدتيىارىسي عليو  معها، ادلثاقفة ىي مبعىن آخر نوع من رٌد فعل كياف ثقايف معٌٌن جتاه تأثًنات كضغوط ثقافية تأتيو من

السداسي  2العدد  مباشرة/ عبد الٌرزؽ الدكام: يف اخلطاب عن ادلثاقفة كاذلويٌة الثٌقافٌية، رلٌلة أيس، اجلزائر، القٌبة، دار الٌصحافة
 .13، ص  2007األكؿ ،

عقل كثقافة، كىذه ىي  تزاؿ أقرب إىل الفطرة من حيث كوهنا كائنات حية ذات دراسة اجلماعات البشريٌة أك اليت ال -2
إبراىيم مدكور،مجهورية مصر العربية،  :تصدير األنّتبولوجيا الثقافية/ رلمع اللغة العربية بالقاىرة ادلعجم الفلسفي: سكوبيديا،

 .  24ص  .ط.ت.ش(،د)
 .  92ص  ،موت اإلنساف يف اخلطاب الفلسفي ادلعاصر :عبد الرزاؽ الدكام -3
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مقٌدمتها ادلوركث الٌثقايف كايط االجتماعي كالٌنظرة إىل ادلستقبل، بل كالٌنظرة إىل العامل  كإىل 

فبل ديكن الفصل بٌن الفّتات الٌزمنٌية من حياة األٌمة  1الكوف كما حتٌددىا مكٌونات تلك الٌثقافة"

ازات الٌشفويٌة أك الكتابٌية، فبفضل ما تلقي بو من كبٌن ما تلقي بو ىذه الٌتداخبلت يف اإلصل

 تغيًنات، تصلح اذلزائم اٌليت تلحقها احلضارة يف فّتة ما.   

عن خصوصٌيات الثقافة بقولو  Matyoo Arnold 1869  -1971 أرنولدلقد دافع ماثيو 

"إٌف الٌثقافة حتاكؿ ببل كلل أاٌل تفعل كلما يريده الٌشخص الغر كىو القانوف اٌلذم يصٌور بو نفسو 

بل أف تقّتب ما أمكنها االقّتاب من معىن ما ىو مجيل حقيقة  كرشيق كمتحٌوؿ كأف جتعل 

أف ى بٌن الفرد كالثقافة فهي حترص علكيف ىذا استنتاج دلركنة العبلقة  2الٌشخص الغر يريد ذلك"

جتعل اإلنساف يف حالة توافق مع ما حييط بو يف زلاكلة إلجياد صيغ جديدة إزاء الظٌركؼ اٌليت تكوف 

على كشك خلق حالة من البلٌتوازف ادلفاجئ اليت تعّتضو أماـ تغًنات احلياة  كيّتتب عن ىذا 

 رلموع خصائص الثقافة، إذ دتتاز بػ:

كىي الٌسمات العاٌمة اٌليت تشّتؾ فيها كٌل اجملتمعات، مثل الٌدين كاألخبلؽ كأنظمة  :تالعمومٌيا-

 الٌزكاج كالطبلؽ كالبيع كالشراء ككل ما من شأنو أف ينٌظم حياة األفراد.

كىي الطرؽ اليت يتفٌرد هبا كل رلتمع يف تنظيم عاداتو مثل تنظيم الشرائع كادلراسيم  :اخلصوصٌيات-

 ياد.اخلاٌصة باألع

                                                     

 .13ص  ،2011، 11العقل العريب، لبناف، بًنكت، مركز دراسات الوحدة العربية،ط زلمد عابد اجلابرم: تكوين -1

 .023، صمفاتيح اصطبلحٌية جديدةميغاف موريس،  ،غورسبًنغ لورانس طوين بينيت،-2
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 قابل لبلنتقاؿ من جيل آلخر كيف ىذا حفظ ذلويٌتو كضماف استمراره كقٌوتو. إهٌنا موركث -

هي ذلك الكياف اٌلذم ف ، الثٌبات ضمن نسق معٌٌن، فهي تنزع للوحدة كالبناء تضمنزلاكلة إهٌنا -

يتحٌلل مع  تتزاحم فيو اإلصلازات البشريٌة على سلتلف ماىيتها، إذ ال تلبث أف تكٌوف نسقا عاٌما

 باقي األنظمة ليشٌكل أنساقا فرعٌية، مثل الٌنسق اخلطايب كالٌنسق الٌشعرم كالٌنسق األديب كالٌتأكيلي.

الٌثقافة تشمل مجيع ادلمارسات احلياتٌية كاألنظمة ادلعرٌب عنها كمن بينها الٌلغة، فبها يتٌم التعبًن عن -

 الفٌن كالٌطقوس كالٌشعائر. 

لٌثقافة لتكوينو ىو يف األخًن معريٌف، يتحٌوؿ بفضل ادلمارسة إىل نسق ثقايف ادلعىن اٌلذم تسعى ا-

يشغل مساحة ما من ذىن الفرد، كيتجٌلى بوعي أك بغًن كعي يف نتاجو معرٌبا عن الثٌقافة العاٌمة 

كعندما ختتلط األنساؽ الٌثقافٌية باخلطابات فإٌف » اٌليت ينتمي إليها  لتنتج أنساقا معرفية موحدة 

لغموض يسيطر عليها ليتعاظم دكر الٌنقد يف الٌتفكيك كالٌتحليل كالٌتأكيل كاستنباط رؤل  فكريٌة ا

ف اٌليت تكش ألٌف اإلرث األديب ىو تاريخ من الٌّتاكمات كالٌتأثًنات 1"تسهم يف تقٌدـ الفكر كارتقائو

 عن الٌّتاث اجملموع يف ذىنٌية ادلبدع. بفضل احلفر كالٌتفكيك

يف الٌتاريخ ألٌف الٌتاريخ ييسًهم يف صنع اإلنساف كذلا حضور يف الدين  احضور إٌف للٌثقافة 

ألٌف الٌدين موجو فعاؿ يف حياة اإلنساف كما حتضر يف الّتبية كالٌنشاط الٌصناعي" فالثقافة ىي تلك 

نفسها مبا تتضٌمنو من عادات متجانسة كعبقريات متقاربة كتقاليد متكاملة  كأذكاؽ متناسبة  الكتلة

                                                     

منشورات االختبلؼ/ لبناف، الدار العربية للعلـو  أمحد يوسف عبد الفتاح: لسانيات اخلطاب كأنساؽ الثقافة، اجلزائر،-1
 .68ـ،ص2010-ػى1431، 1ناشركف، ط
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كعواطف متشاهبة كبعبارة جامعة ىي كٌل ما يعطي للحضارة مستها اخلاٌصة  كحيدد قطبيها من 

عقلية )ابن خلدكف( كركحانٌية الغزايل أك عقلية )ديكارت( كركحانية )جاندارؾ( كىذا ىو معىن 

كليس بوسع ىذا التكامل إاٌل أف يقٌدـ منوذج إنساف متكامل يسعى للٌنظاـ 1قافة يف التاريخ"الث

 أكثر.

 :الٌنسػق -2

، كقد تناسق كبلـ قه اسً نى تػى إىل معىن الٌنظاـ "كبلـ مي  قى سى تشًن ادلاٌدة ادلعجمٌية للفعل نى  لغة:-1.2

قان، كيقاؿ لكوكب اجلوزاء النَّسىق، كغيرست الٌنخل قه سى نى  ره غٍ ، كثػى اـو ظى كنً  قو سى كجاء على نى   2"نىسىقان نىسى

 .أم ما كاف على كتًنة كاحدة كنظاـ بعيدا عن اخللل

 :اصطبلحا -2.2

الذم   Systèmeالنسق كالذم ىو دلصطلح مقاببل  ادلعاصرة الفلسفية كحتٌدد ادلعاجم 

حيمل معىن الٌنظاـ أم كٌل ما بييًنى على اٌتساؽ سواء يف العناصر الٌداخلية ادلكٌونة لو أك يف رلموع 

"كىو يف الفلسفة كالعلـو مجلة أفكار متآزرة كاليت توحي بالنظاـ   الٌشركط احلضارية ادلتكاملة

   ديكارتكنسق   Système  D’aristoteكمّتابطة يدٌعم بعضها بعضا مثل نسق أرسطو 

Système de Descartes كالنسقي  ،كيسٌمياف مذىباSystématique  نسبة إىل النسق، كمنو

كىو الذىن النسقي ادلرٌتب كىو ادلتشٌبث بفكرة   Esprit Systématiqueالذىن النسقي

                                                     

 .77ص   ،ـ1984، ىػ1404، 4ط  تر: عبد الصبور شاىٌن، سورية، دمشق،دار الفكر، ن نيب: مشكلة الثقافة،بمالك -1
 .266، ص 2أساس الببلغة، ج   أبو قاسم جار الٌلو الٌزسلشرم: -2
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كإذا كانت خواص الٌنظاـ كالّتتيب منطبقة على النسق فإنٌو ينزع من جهة أخرل ضلو  1سابقة"

 الٌتجميع كاالئتبلؼ فهو يسًن يف اجتاه تتجمع فيو ادلكتسبات ادلعرفية يف كحدة ككضوح.

إٌف البحث األديب ينتج يف ظٌل الشركط اخلارجية ايطة بو كذلك يف مقاربتو بٌن االيدكلوجيا 

ثقافة أنٌو من غًن ادلبلئم دراسة النصوص األدبٌية مبعزؿ عن سياقاهتا )أم الفاعلٌن كال" كالثقافة 

كاجملتمع( بل إٌف تشييد أك إعادة الظٌاىرة األدبٌية علمٌيا بادلعىن الواسع ، يتطٌلب صياغة شبكة من 

فالعمل الفردم ادلستقل ادلبين على االنعزالية ال كجود لو  ألٌف ما  2"العناصر ادلتفاعلة أم الٌنسق

 يف النسق سيمكنفاحلفاظ على خاصٌية  مبا فيو من شليزات  الثقافة يظهر يف النسق تفرزه تٌراكمات

احلفاظ على كظيفتو كعلى صًنكرة الٌتاريخ، ككٌل نسق عليو أف حيافظ على رلموعة من الٌشركط 

 حسب نظريٌة بارسونز إف أراد البقاء:

 ."الٌتكٌيف: إٌف كٌل نسق البٌد أف يتكٌيف مع بيئتو–1

ي حيٌقق أىدافو كبالٌتايل يصل إىل درجة حتقيق اذلدؼ: ال بٌد لكٌل نسق حيٌرؾ هبا مصادره، ك–2

 .اإلشباع

 .كٌل نسق جيب أف حيافظ على الٌتواـؤ كاالنسجاـ بٌن مكٌوناتو  الٌتكامل: -3

                                                     

 .201العربية: ادلعجم الفلسفي، ص رلمع اللغة   -1
-ػ ى 1425، 1دار األماف، ط ،..القراءة الفهم التٌأكيل..نصوص مّتمجة، ادلغرب، الرٌباطنظرية األدب أمحد بو حسن:–2

 .127، ص2004
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فعرب ىذه الٌشركط يتم احلفاظ على عناصر الٌثقافة كحتديد ىوية كٌل  1اافظة على الٌنمط " -4

 بقاءىاكىذه األنساؽ الثقافية تضمن  فكريةما ينتجو من أنساؽ اجتماعٌية كسياسية ك  رلتمع عرب

 ثمعو تراشلتد يف التاريخ حامبل  على شكل نظاـرثها الفرد عرب االنتقاؿ من جيل إىل جيل كي

 .األكلٌن كمشكبل ذىنية يتزاحم فيها ادلاضي باحلاضر ليلقي هبذا التأثًن إىل ادلستقبل

بالٌنسق رلموعة من العبلقات تستمر ؼ ميشاؿ فوكو النسق بقولو"... إنٌنا نعين يعرٌ 

كمغفل  تبدكف ذا...فالٌنسق قاىر كقسرم اتربط بينهعن األشياء اٌليت  كتتحٌوؿ يف استقبلؿ

يف ذىن  كعي اجلمعيالبلٌ فمجموع مؤلٌفات الٌنسق تبقى مرٌكبة كغًن زلٌددة يقذؼ هبا  2"اذلويٌة

م عمل العقل ادئ العامة اليت تنظٌ فالبحث عن ماىية النسق ما ىو إاٌل حبث عن ادلب ، الفرد

حّت تصبح ال  نا يف الثقافة، كتعرب عن نظاـ دتيزه ااكاة كادلمارسة ادلستمرةالبشرم لتجعلو ميتضمَّ 

كثقافٌيا أف  انظاما اجتماعيكحتاكؿ الٌلغة باعتبارىا ، كجزء ال يتجزٌأ من الذىنية اخلاصة  شعورم

رمزيتها لتجعل كٌل ما ىو حتت  تقف كوسيط بٌن اإلنساف كما حتملو األنساؽ ادلتفٌرعة األخرل يف

نظامها يف انسجاـ مع ما حتدثو الثقافة من حاالت سلتلفة "فالٌلغة كالٌثقافة مها ميزتاف من شلٌيزات 

يو أٌف مفهـو النسق ال يعمل الٌتاريخ  كالذم يتحٌدد هبما مفهـو الٌنسق، كما ديكن اإلشارة إل

                                                     

، الكويت :ترالٌنظريٌة االجتماعٌية من بارسونز إىل ىامبارس،  إياف كريب:-1  ،244العدد  عامل ادلعرفة، ،زلمد حسٌن غٌلـو
 . 74ـ، ص  1999أفريل-ػى 1419ذك احلجة 

 .13موت اإلنساف يف اخلطاب الفلسفي ادلعاصر، ص  عبد الرزاؽ الدكام: يينظر -2
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كٌم   جي تي نٍ كيف ىذا االنتقاؿ يػى  1بكفاءة عالية كبطريقة منتظمة إالٌ حينما يتنٌزؿ من الٌنظريٌة إىل الٌتطبيق"

 ال متناىي من ادلعارؼ كالٌنظريٌات اليت تتحٌقق كلما كانت جتريبية ككاقعية.

 الٌنسق الثٌقايف:-3

شلٌا ختٌصصت بو الٌثقافة كالٌنسق ديكن أف نصل إىل بعض الٌتحديدات اٌليت سينفرد هبا 

إذ سيجمع بٌن خصائص كل من الٌثقافة كالٌنسق أم Le Système Culturel الٌنسق الثقايف 

سيوٌحد الكٌل ادلرٌكب من ادلكتسبات السلوكية كادلعرفٌية  كالٌنظاـ اٌلذم ستتحٌلى بو ىذه ادلكتسبات 

 اٌتصاذلا بالٌذات، كما ديكننا احلديث عن الوسائل اٌليت ينٌظم هبا أم رلتمع ذاكرتو اجلمعٌية عرب يف

 .خاصٌية الٌّتابط اٌليت يضفيها ٌكٌل من الٌنسق كالٌثقافة على ىذه ادلمارسات

اث من ترمجة للٌتاريخ كالّتٌ  اللغة ترتبط األنساؽ الٌثقافية بالٌلغة ارتباطا كثيقا فعرب ما تقٌدمو

"إف كانت اخلطابات نتاجا لغويٌا لفكر اإلنساف  األنظمة الفكريةكالفكر ختلق حلقة كصل بٌن 

كفكر اإلنساف نتاجا للٌثقافة فإٌف تداكؿ الٌرموز يف صيغة مصطلحات كعبارات معيٌنة مرهتن 

ب مصداقٌيتها بنشاطها الثقايف ألٌف ىذه الٌرموز حتقق فيها اجملتمعات حياهتا الواقعٌية كمن مٌث تكتس

كعرب الٌتداكؿ يتم التثبيت لكل ما من شانو أف يعٌزز العبلقة بٌن  2لدل ادلتٌلقي مبا يؤٌدم إىل تداكذلا"

باعتبار ىذا األخًن متلقيا أساسٌيا لكٌل ركافد التاريخ كالثقافة  -الٌثقافة  الٌنسق الفرد-الثبلثي 

 متكامل، جيوز أف نسميو نسقا ثقافٌيا. حيث يظهر الكٌل يف شكل نتاج ٌنكالٌسلوؾ اجلمعي
                                                     

  -سلطوط-رسالة ماجستًن ،جامعة مولود معمرم ،عبد الرمحن عبد الدامي: النسق الثقايف يف الكناية، ، جلزائر، تيزم كزك -1
 .15ص   ،بومجعة شتواف إشراؼ، ،2011-07-10الفرع: النظرية األدبية ادلعاصرة  ختصص اللغة كاألدب العريب،

 .52، 51عبد الفتٌاح أمحد يوسف: لسانيٌات اخلطاب كأنساؽ الٌثقافة، ص –2
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 األنساؽ الثٌقافٌية ككاقع ادلمارسة الٌنقديٌة العربٌية ادلعاصرة -4

 الٌدراسات العربية  فإفٌ يف فتح اآلفاؽ النسقية نظرا للٌتوٌسع اٌلذم تتيحو الٌدراسات الٌثقافٌية 

حسٌن يف كتاب يف الٌشعر " طو  تقد أكلت ذلا اىتماما منذ عهد النهضة العربية مثل كتابا

اجلاىلي... ككذلك ما نشره العقاد كمجاعة الديواف... مٌث نقد أدكنيس يف الثابت كادلتحٌوؿ، بل 

ككتابات بعض الباحثٌن ادلعاصرين كعبد الٌلو العركم  كزلمد عاب اجلابرم كطو عبد الٌرمحن كىشاـ 

سات حاكلت الولوج إىل عمق ىي درا1أمٌن العامل" جعيط كفهمي جدعاف  كعلي حرب  كزلٌمد

الفكر، أٌما الٌدراسات الٌنسقٌية الٌثقافٌية فكانت أشهرىا  الٌثقافة العربٌية لتبٌٌن نظاـ إنتاج ادلعرفة أك

 .الٌنقد الثٌقايف قراءة يف األنساؽ الٌثقافٌية العربٌية -دراسة عبد الٌلو الغٌذامي يف كتابو  

العريب خلف اجلمالٌيات فالٌنقد الٌثقايف البديل كفيو حاكؿ الوقوؼ على ما يضمره الٌشعر 

عن الٌنقد األديب اٌلذم قدمو الغٌذامي إذ كشف عن امتداد الٌنماذج الٌشعريٌة العربٌية القددية يف 

الذىنية ادلعاصرة لتؤسس حلداثة عربية  لكٌنها تبقى يف رأيو حداثة رجعية استندت للرموز ادلتسلطة 

يف الشعراء ادلعاصرين فورثوا كساركا على نفس النظاـ الذم تكٌوف عليو اليت رمت هبا تلك النماذج 

اخللفيات اليت تظٌل مسيطرة  يستقل عن كعلى كٌل فإٌف العمل اإلبداعي ال ديكن أف الشعر العريب

 عليو كظاىرة فيو.

                                                     

 3ط، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، / لبناف، بًنكت  ،، ادلغرب ،ميجاف الركيلي: دليل النٌاقد األديب سعد البازعي،–1
 .309ص  ،2002
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 التأكيل: مفهـو  -1

 :التأكيل لغة-1.1

قد ،ك قٌدمت ادلعاجم العربٌية لفظ الٌتأكيل كاشتقاقاتو ادلتعٌددة مبعىن الٌرجوع كالعاقبة كادلصًن 

حٌّت آؿ إىل  يذى بً النَّ  تي خٍ بى يؤكؿ مآال رىجىعى،  كطى  ءي يٍ الشَّ  ، كآؿى وعي جي : الرُّ كرد يف لساف العرب "األٍكؿي 

كأٌكؿى الكبلـ كتىأٌكلىوي دىبَّرهي كقىدَّرىهي   تي دٍ دى تى ارٍ  ءً يٍ الشَّ  نً ، كأيٍلتي عى وي عى جى إليو الٌشيء رى  ؿى أم رىجىعى، كأىكَّ  الثٌلثً 

[  كُّالن أى ] تى  وي تي كَّلٍ أى كتى  وي تي لٍ كَّ كيف الٌصحاح للجوىرم" الٌتأكيل: تفسًن ما يؤكؿ إليو الٌشيء، كقد أى   1كفٌسره"

فالٌتأكيل ىنا كمل خيتلف عن ادلراد األٌكؿ اٌلذم ىو الٌرجوع كالعاقبة فقط كالتفسًن إىل الٌتأكيل  2مبعىن"

 يوً لى إً  وي لى كَّ كأى  هي رى سَّ كفى  هي رى دَّ كقى  هي رى بػَّ دى  وي لى كَّ أى كتى  كيبلن أٍ تى  ـى بلى الكى  ؿى كَّ أم أهٌنما مبعىن كاحد، كيف قاموس ايط" أى 

"وي عى جى رى 
تبدأ أكىل تلك ادلنازؿ بفهمو ، مٌث تفسًنه مٌث تقديره ، يٌتخذ منازؿ عٌدة عند صدكرهفالكبلـ 3

 . على الوجو اتمل

 ا:اصطبلح-2.1

فالٌتأكيل يف األصل الٌّتجيع كيف الٌشرع صرؼ الٌلفظ عن » بعدا تداكلٌيا  مفهـو التأكيل قد أخذ ل   

معناه الظٌاىر إىل معىن حيتملو إذا كاف ادلعىن اٌلذم يراه موافقا للكتاب كالسٌنة مثل قولو تعاىل 

                                                     

 .،مادة ) أ.ك.ؿ( 11أبو الفضل بن منظور: لساف العرب، ج –1
 - ػى1404، 3بن محاد اجلوىرم: تاج الٌلغة كصحاح العربٌية  حتقيق: أمحد عبد الغٌفار، دار العلم للمبليٌن،ط إمساعيل –2

 .[، فصل األلف لبٌلـ] باب ا ،4، ج1984
ادلطبعة األمًنيٌة  القاموس ايط، مصر، اذليئة ادلصريٌة للكتاب، زلمد الدين بن يعقوب الفًنكز آبادم الشًنازم:رلد الدين –3

 .)آؿ( بلـ، فصل اذلمزة باب ال3ج ،ـ 1979-ػى 1399



 ادلدخل                                             النسق الثقايف كالتأكيل قراءة يف ادلفهـو كادلنهج

11 
 

ٌيتً ﴿
ى
احلىيَّ ًمنى ادل ادلؤمن  خراج﴾ إذا أراد بو إخراج الٌطًن من البيضة كاف تفسًنا، كإف أراد بو إخييٍرًج ي

الٌدالالت بٌن الٌتفسًن كالٌتأكيل كإىل داخل كيف ىذا فطنة من العرب إىل ت 1"كاف تأكيبلمن الكافر  

تؤٌديو الٌلغة يف جعل الٌلفظ قاببل ألف يتأٌكؿ فما نقل من الصورة ادلألوفة الطٌبيعٌية كاف  الدكر الذم

 تفسًنا  كما جعل الٌذىن يف حالة استيقاظ لتتٌبع ادلعىن كاف تأكيبل. 

باقي العلماء من ادلسلمٌن للتأكيل مفهوما آخر " فالٌتأكيل يف عرؼ ادلتأٌخرين من أعطى  كقد   

تكٌلمة كاٌدثة كادلتصٌوفة كضلوىم ىو صرؼ الٌلفظ عن ادلعىن الرٌاجح إىل ادلعىن ادلرجوح ادلتفٌقهة كادل

حّت ينتقل الٌلفظ فضركرة الدليل بٌن طريف التأكيل ىو من شركط ىذا ادلصطلح  2لدليل يقّتف بو"

 من داللتو األكىل الظٌاىرة إىل داللة اليت حتتمل التعٌدد.

آية يف القرآف ساعدت ادلفٌسرين لتبٌٌن  عشر سبعةادلختلفة يف  مبعانيوكرد لفظ الٌتأكيل 

فالٌتأكيل فقد يكوف للٌرؤيا كقد  يكوف للفعل كقد يكوف " ىذا ادلصطلحادلقامات اٌليت يوٌظف فيها 

نىا بًتى فأٌما تأكيل الٌرؤيا ما دٌلت عليو آيات سورة يوسف ﴿ 3لٌلفظ" كى ًمنى ىكيًلًو إنٌا نػىرى انػىبَّئػٍ

ٍحسً 
ي
كيًلًو اأىناى أينبٌئكم بًتى ﴿5﴾كيًل األىٍحبلىـً بًعىاًلمٌنى اكقاىلوا أىٍضغىاثي أىحبٍلـ كمىا ضلىٍني بًتى ﴿4﴾نٌنادل

                                                     

 التاء(.)باب ، 1306، 1الشريف اجلرجاين: الٌتعريفات، مصر، ادلطبعة األمًنيٌة، ط-1
دار  زلمد الشيمي شحاتة، مصر اإلسكندريٌة،: اإلكليل يف ادلتشابو كالتأكيل، تح: تقي الدين بن أمحد بن تيمية-2

 .27، ص(ش.ت.ط.د)اإلدياف،
 1ط ،مالك اجلزائرم، اجلزائر، األطلس للٌنشر أيبالعريب  تح: عبد الرمحن بن حيي ادلعلمي: رسالة يف حقيقة التٌأكيل،–3

 .43ـ، ص  2005 -ػى 1426
 .36 اآلية :يوسف سورة–4
 .44: اآلية وسفسورة ي -5
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كيلي مىا ملٍى تىٍسًطٍع اكمىا فػىعىٍلتيوي عىٍن أىٍمرًم ذىلكى تى كتأكيل الفعل ما كرد يف قولو تعاىل ﴿ 1﴾فىأىٍرًسلوف

كاٌلذم مل يستطع موسى عليو الٌسبلـ الٌصرب عليو ىو أفعاؿ اخلضر كخرؽ الٌسفينة  2﴾صىبػٍرىا عىلىيوً 

 كإقامة اجلدار. كقتل الغبلـ

 إال ا كيلىوي اكمىا يػىٍعلىمي تى تأكيل الٌلفظ تقف خلفو احلاجة إىل الفهم الٌتابعة لطبيعة الٌنص ﴿ 

فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم لسبلمة الٌتأكيل لقولو تعاىلٌ ﴿فالعلم بأعراؼ القوؿ شرط 3﴾يًف العًٍلمً  كالرَّاًسخيوفى 

 4﴾كيبلى اكأىٍحسىني تى  كًإىلى الرَّسيوًؿ ًإٍف كيٍنتيٍم تيؤًمنيوفى بًاللَّوً كاليىوًـً اآلًخًر ذىًلكى خىيػٍره  إىل افًيشىٍيءو فػىريدُّكهي 

راف دلا فيها من تفصيل أٌما ما كاف مثًنا للجدؿ بٌن ادلفسرين فهو اآلية الٌسابعة من سورة آؿ عم

ىيوى اٌلًذم أىنٍػزىؿى عىلىٍيكى الًكتىبى ًمٍنوي آيىاته زليٍكىمىاته ىيٌن أيُّ الًكتىًب كأيخىره للمحكم كادلتشابو ك﴿

نىًة كاًبًٍتغى ميتىشىاهًبىاته فىأىمَّا اٌلًذينى يف قػيليوهًبيٍم زىٍيغه فػىيىتًَّبعيوفى مىا تىشىبىوى ًمٍنوي اًبًٍتغى  كًيًلًو كمىا يػىٍعلىمي ااءى تى اءى الًفتػٍ

 5﴾األىلٍباىبً  ليواكًيلىوي ًإالَّ الٌلو كالرَّاًسخيوفى يًف العًٍلًم يػىقيوليوفى آمىنَّا بًًو كيلٌّ ًمٍن ًعٍنًد رىبػِّنىا كمىا يىدَّكىري ًإالَّ أيك اتى 

أضرب من جعل الكثًن من ادلفٌسرين خيوضوف يف فقد دلت ىذه اآلية أٌف يف القرآف زلكم كمتشابو 

 .الٌتأكيبلت

                                                     

 .45: اآليةيوسف سورة-1
 .72 اآلية :الكهف سورة–2
 .7 اآلية :آؿ عمراف سورة-3
 .59 :اآليةالنساء سورة  –4
 .7:اآليةآؿ عمراف سورة  -5
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"ىل ىو معطوؼ؟ كيقولوف  ﴾كىالرٌاًسخيوفى يًف العًٍلمً ﴿ حدث اخلبلؼ حوؿ قولو تعاىل لقد

كىذا اخلبلؼ النحوم ترتب عنو آراء بأف شلن  1حاؿ أك مبتدأ خربه يقولوف كالواك لبلستئناؼ "

ىو من باب الٌتأكيد  الٌتأكيل لفئة مدرًكىة لو ختصيصيعلموف تأكيلو ىم الراسخوف يف العلم أم 

 .خاصٌ  دؼعلى اخلطورة اٌليت تتأٌتى من سوء الفهم، أك حتوير ادلعىن ذل

 الفرؽ بٌن الٌتفسًن كالتٌأكيل: -3.1

نظرا لتداخل الٌداللة بٌن الٌتفسًن كالٌتأكيل فإٌف قسما من ادلعاجم العربٌية عمد إىل اجلمع 

"الٌتأكيل كالٌتفسًن معىن كاحد.. أٌكلو كتأٌكلو  مبعىن كاحد، ففي لساف العرب  بينهما على أهٌنما

يف حٌن تنفرد بعض ادلعاجم بوضع فركؽ لغويٌة بينهما ففي تاج العركس" أٌف الٌتفسًن ما  2فٌسره"

جاء رلمبل من القصص يف الكتاب الكرمي ك تقريب ما تدٌؿ عليو ألفاظو الغريبة كتبيٌن األمور اٌليت 

أكيل فهو تبيٌن معىن ادلتشابو كادلتشابو ما مل يقطع من غًن ترٌدد فيو  أنزلت بسببها اآلم، أٌما التٌ 

كىو الٌنص... كقاؿ ابن اجلوزم: التفسًن إخراج الشيء من معلـو اخلفاء إىل مقاـ التجٌلي كالتأكيل 

فشرح   3نقل الكبلـ عن موضعو إىل ما حيتاج يف إثباتو إىل دليل لواله ما تيرًؾ ظاىر الٌلفظ"

 .ادلعاين ادلتعددة تكاحتمل معناىاخفي  اليتأٌما الٌتأكيل فهو للجمل  ،يقابلو الٌتفسًنادلفردات 

                                                     

 .4ص ،2،ج1978 -ػى1398 ،4ط، دار ادلعرفة لبناف، بًنكت،، اإلتقاف يف علـو القرآف :جبلؿ الدين السيوطي-1
 .، مادة) ؼ.س.ر(11ج  ،ابن منظور: لساف العرب  –2
عبد السبلـ  زلمد مرتضى احلسيين الزبيدم: تاج العركس من جواىر القاموس، حتقيق: زلمود زلمد الطناحي، مرا،–3

 .ماٌدة) ؼ.س.ر( 28ـ، ج 1993 -ػى1413ىاركف)ب.د.ط( 
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 وريق بٌن الٌتأكيل كالٌتفسًن بقولىػ( أكجها عٌدة للٌتف911الٌسيوطي) تجبلؿ الدين قد أكرد ل       

ذلك حٌّت بالغ بن " أيختلف يف الٌتفسًن  كالٌتأكيل، قاؿ أبو عبيدة كطائفة مها مبعىن كقد أنكر قـو  

اىتدكا ئلوا عن الفرؽ بٌن الٌتفسًن كالٌتأكيل ما الٌنيسابورم فقاؿ: قد نبغ قـو يف زماننا لو سي  حبيب

تمايزاف يف الٌناتج ادلعريف ادلّتتَّب عن ن ييالٌلذ ادلنهجٌنبٌن كىذا كعي عريب مبٌكر ديٌيز  1"وإلي

      كأضاؼ علماء الٌتفسًن توضيحات أخرل ،فالٌتفسًن لؤللفاظ، كالٌتأكيل للجمل  ،مساءلة ادلعىن

  أك يف كجيز ييشرح كقولو  " الٌتفسًن إٌما أف ييستعمل يف غريب األلفاظ كالبصًنة كالٌسائبة كالوصيلة

لقصة ال ديكن تصويره  مضمنكبلـ كإٌما يف   2﴾ الرٌاًكًعٌنى  مىعى  كارٍكىعيواٍ  ةى و الزَّكى  ة كآتواو الصلكأىقًيميوا ﴿

..أٌما الٌتأكيل فإنٌو ييستعمل مرٌة عاٌما كمرٌة خاٌصا 3﴾زًيىادىةه يًف الكيٍفرً  إمنا النسيٌ ﴿ إاٌل مبعرفتها كقولو

ستعمل يف اإلديافيستعمل مرٌة يف اجلحود ادلطلق كتارة يف جحود البارئ خاٌصة ك) الكفر(ضلو )
ي
( ادل

كألجل ىذا  4احلٌق تارة كإٌما يف لفظ مشّتؾ بٌن معاف سلتلفة" اإلدياف ادلطلق تارة كيف تصديق

لذا   يبتعد بادلعىن إىل ما ىو أخطر كأغمض،فإٌف خطورة الٌتأكيل ستعظم حٌن   الفرؽ بٌن ادلعنيٌن،

 .حىًذرين من سوء ما يصًن إليو الٌلفظ بعد تأكيلو ،العلماء بٌن مقٌر لو كرافض كاف

 

                                                     

 .221، ص  2اإلتقاف يف علـو القرآف، ج عبد الرمحن جبلؿ الدين السيوطي:-1
 .43: اآلية البقرة سورة-2
 .37اآلية  :التوبة سورة-3

-ػى1408دار اجليل،)د.ط( لبناف، بًنكت، تح: زلمد أبو الفضل إبراىيم، بدر الدين الزركشي: الربىاف يف علـو القرآف، -4
 .149،150،ص2ـ،ج1988
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 أنواع التفسًن:-2

 :رالتفسًن باألث-1.2

عرؼ الّتاث العريب مراحل من التفسًن كانت تتغًن مسمياهتا تبعا لتغًٌنات اليت تطرأ على 

" كىو ما اٌلذم يعتمد على صحيح ادلنقوؿ ىذا العلم، ككاف أٌكؿ ما عرؼ منو ىو التفسًن بادلأثور 

بالقرآف أك بالٌسٌنة  أك ما ركم عن الٌصحابة ألهٌنم أعلم  فتفسًن القرآيف شركط ادلفٌسر، كمن 

فقد كاف النيب صٌلى ا عليو كسٌلم كىو ادلفٌسر  1الٌناس بكتاب الٌلو أك مبا قالو كبار الٌتابعٌن "

بل حرصوا   إشكاال كبًنا يف فهم معاين القرآف الكرميفلم يواجهوا  لٌصحابة ل موٌجها األٌكؿ للقرآف

على كحدة ادلسلمٌن ىدفو منع  كاف حرصهمك كٌل احلرص على عدـ اخلوض يف األمور ادلتشاهبات 

ركاه السيوطي يف اإلتقاف عن تصٌرؼ عمر  كالذم ،سبل تأكيل ادلعىن ادلؤٌدية لتحٌيز كٌل فريق لرأيو

كبيين ىذا الٌنوع من  2رضي الٌلو عنو  جتاه من جاء سائبل عن متشابو القرآف إذ أمر بضربو كنفيو

رٌد زلكمو إىل متشاهبو كمحل رلملو على مبينو ، كعاٌمو على  الٌتفسًن على عٌدة ضوابط منها"

خاٌصو كمطلقو على مقٌيده كما ترتكز يف بعض قراءاتو ادلتواترة ، كما كاف من قراءات متواترة فبل 

ييعٌوؿ عليها باعتبارىا قرآنا"
لتفسًن عدـ اعتماده على العلـو كما عيرؼ عن ىذا الٌنوع من ا   3

 العقلٌية .

 
                                                     

 .338ص  ،( .ت.شط.القاىرة، مكتبة كىبة،) د  مصر، منٌاع القطٌاف: مباحث يف علـو القرآف، -1
 .5ص  ، 2جبلؿ الدين الٌسيوطي: اإلتقاف يف علـو القرآف،ج ينظر:-2
 .34، ص  1، ج 2000 ،7ط،كىبة القاىرة، مكتبةمصر ، زلمد حسٌن الٌذىيب: الٌتفسًن كادلفٌسركف، - 3
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 1:الٌتفسًن بالرٌأم-2.2

كاف نتيجة تطور الظٌركؼ احلضاريٌة كاالجتماعٌية كتأثٌر العرب بغًنىم من األمم ىو تفسًن  

لتفسًن اٌلذم يضفي عليو ادلؤٌكؿ من ثقافة عصره كما حتملو من ايف العلـو العقلية الفلسفية كىو 

للمشاغل اليت تبيحها الضركرات الفقهية كاللغوية أنساؽ لغويٌة كدينٌية كمعرفٌية فيكوف الٌتأكيل حامبل 

فتح بابا لبلختبلؼ  كاف قدكعاٌمة من بالغ يف استعماؿ ىذا الٌنوع من الٌتأكيل   ،كما كاف ضلوىا

االلتزاـ بعٌدة ضوابط ، لذا دعا الكثًن من العلماء إىل ضركرة يقةيو األىواء مع احلقختتلط ف عظيم

حٌّت ال يصبح ىذا ادلنهج مرتعا للفوضى منها" أف يستبعد استتار بعض ىذه األمور على أكابر 

العلماء فضبل عن ادلتوٌسطٌن...أف ال يكٌذبى برىاف العقل أصبل فإٌف العقل ال يكذب فلو كٌذب 

ل فلعٌلو كذب يف إثبات الٌشرع..أف يكٌف عن التأكيل عند تعارض االحتماالت فإٌف احلكم العق

، كىذه  2على مراد ا سبحانو كمراد رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم بالظٌن كالٌتخمٌن خطر"

جراء اضلياز كل فئة  عصم الّتاث التأكيلي من اخلبلفات اليت كقعت بٌن هبدؼ الوصايا كانت 

  .للمعىن الذم تراه خيدـ عقيدهتا

أكثر ما كقع فيو الٌتأكيل ىو مسألة اكم كادلتشابو كخلق القرآف كصفات ا عٌز كجٌل 

ف بعض صفات ا الواردة و فقد محل ادلتكٌلم ،األمر الذم شٌكل مهادا أساسٌيا لنشاط علم الكبلـ
                                                     

(/ أنوار التٌنزيل ػى606ادلشهور مبفاتيح الغيب للفخر الرازم)تالٌتفسًن الكبًن  أىٌم كتب الٌتفسًن بالٌرأم اجلائز ىي:-1
(/ أسباب التأكيل يف معاين التٌنزيل ػى782كحقائق التأكيل للٌنسفي)ت (/مدارؾ التنزيلػى772للبيضاكم)ت

(/ السراج ػى728ت -يسابورم)ن(/غرائب القرآف كرغائب الفرقاف للػى745(/البحر ايط أليب حيٌاف)ت ػى741للخازف)ت
 . 205،206: صادلصدر السابقادلنًن يف اإلعانة على بعض معاين كبلـ ا ربٌنا احلكيم للخطيب الشربيين/ 

 .22، 21ـ ، ص 1993-ق1413، 1)د.بلد نشر( ،ط أبو حامد الغزايل :قانوف التٌأكيل، تح: زلمود بيجو ، - 2
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" فالٌلفظة إذا قدح يف قدسية ا ىذاك  ،لو يد كىيئة معلومة  كأف يكوفيف القرآف على احلقيقة،  

مل على غًن مراد ا منها ا  فحملها على أحدىا من غًن تعيٌناحتملت معاين حتمل أف حيي

صفة كصف ا هبا قيديسو فيجمع بٌن اخلطأ من ىذين  سلبيك فيصف ا مبا مل يصف بو نفسو 

ال لعيب يف  ،لذا صار التأكيل مذموما لدل غالبية العلماء ادلسلمٌن على مٌر العصور  1الوجهٌن"

تػيٍنسىبي  االختبلفات كالفنت جيٌل ك  ،ادلنهج  بل ألٌف ميبتغيو يصًٌنكنو على حسب معتقداهتم كأقواذلم

" كباجلملة فافّتاؽ أىل الكتابٌن كافّتاؽ ىذه األٌمة على ثبلث كسبعٌن فرقة إمٌنا أكجبو لتأكيلل

الٌتأكيل كإمٌنا أيريقت دماء ادلسلمٌن يـو اجلمل كصٌفٌن كحرٌة كفتنة ابن الزٌبًن كىلٌم جرٌا بالٌتأكيل كإمٌنا 

لٌنصًنيٌة من باب التأكيل فما دخل أعداء اإلسبلـ من ادلتفلسفة كالقرامطة كالباطنية كاإلمساعيلية كا

كمن أجل احلفاظ على قداسة القرآف الكرمي 2.متيًحن اإلسبلـ مبحنة قٌط إاٌل كسبيلها الٌتأكيل"ا

كإبقاء الٌصلة كطيدة بٌن ما كرد عن الٌسلف كما استجٌد من الظٌركؼ فإٌف البعض ارتأل توٌخي 

احلفاظ على الفهم  ات ضركرة لذلك ملتمسإالٌ أذا دع ، كال يكوفيف التعامل مع ىذا ادلنهجاحلذر 

 .العرب يف القوؿ نظاـك  ةالٌلغ السليم كذلك بالٌرجوع إىل قواعد
 

                                                     

ـٌ ػى620موفق الدين بن قدامة ادلقدسي)ت -1  1الشارقة، دار الفتح، ط اإلمارات، التٌأكيل، تح::بدر بن عبد ا البدر،(: ذ
 .40ص-ـ1994-ػى1414

 (أعبلـ ادلوٌقعٌن عن رٌب العادلٌن، تح: زلمد عبد الٌسبلـ إبراىيمػى751مشس الدين أيب عبد ا ابن القيم اجلوزية: ) ت -2
 .193، ص4،ج1996 -ػى1417بًنكت، ادلكتبة العلمٌية،)د.ط(  لبناف،
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 اذلرمينوطيقا:-1

إىل الفّتة اليت كاف يتوىل فيها الو   Herméneutique للهرمينوطيقاترجع األصوؿ األكىل 

 مهٌمة تبليغ كإفهاـ الٌرسائل بٌن اآلذلة كالبشر مٌث ختٌصصت أكثر يف قراءة الكتب الٌدينٌية 1ىرمس

بسائر العملٌيات العقلٌية لفهم الٌنصوص، كاذلرمينوطيقا مشتٌقة من اليونانٌية  ةمرتبط كغدت 

Hermeneia  أم فٌن الٌتأكيل، "أٌما الفعلHermeneuein  فيعين تكٌلم أك عرٌب أك أفصح أم

 حالٌشر عرب  تتحٌدد فاذلرمينوطيقا2الٌلغة" ينب يشًن إىل فعل الكبلـ مبا ىو ترمجة للفكر كتبليغ لآلخر

Explication كالفهم La comprehension   كالٌتأكيلInterprétation  الفرؽ بٌن"

إذ تعين األكىل اجلهد العقلي اٌلذم Hérmentique  ك  Interprétationالكلمتٌن الفرنسيتٌن 

نقـو بو إلرجاع معىن ظاىر كرلازم إىل معىن باطن أك حقيقي يف حٌن أٌف الثانية ذات محولة 

ففي 3هتدؼ إىل اإلمساؾ بالكائن من خبلؿ تأكيل تعبًنات جهده من أجل الوجود" فلسفٌية مبا أفٌ 

ظٌل ىذه ادلهٌمة اٌليت تتوىٌل فيها اذلرمينوطيقا ربط الواقع بالفكر تتوٌسط الٌلغة ألداء مهٌمة الٌتبليغ 

 Peri  Hermeneiasكاإلفهاـ، ككانت زلاكرات أفبلطوف كأرسطو يف كتابو ادلعركؼ حوؿ ادلنطق 

 ىي ااكلة اٌليت حاكلت كشف العبلقة بٌن قضايا الٌلغة ك الفكر.

                                                     

1- Hermes  اٌلذم نعرفو يف اآلداب األكركبٌية باسم رسوؿ اآلذلة لكٌنو كما يقوؿ ادلختٌصوف الو اذلوامش كاحلواشي كلو
  مهاـ كثًنة مثل إرشاد ادلوتى  إىل العامل الٌسفلي كىو رٌب الٌرقاد كالٌتحٌوؿ / زلمد عناين: ادلصطلحات األدبٌية احلديثة، دراسة 

 .112، ص 2003 ،3عريب  مصر، الشركة ادلصريٌة العادلٌية للٌنشر، ط–اصلليزم ك معجم 
      2005 ،1نقد ادلنعطف الٌلغوم يف الفلسفة ادلعاصرة، لبناف، بًنكت، دار الطٌليعة،ط الزكاكم بغورة: الفلسفة كالٌلغة،–2

 .111ص 
 .15ـ،ص 1992، 1ش، دار تيمينيل للطٌباعة، طحسن بن حسن: الٌنظريٌة التٌأكيلٌية عند بوؿ ريكور ادلغرب، مراك-3
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 مراحل اذلرمينوطيقا:-2

 :(فهم النص الديين التأكيلٌية القددية)-1.2

مٌرت اذلرمينوطيقا مبرحلتٌن  دتٌيزت ادلرحلة األكىل يف عكوفها على  فهم الكتاب ادلقٌدس 

كتفسًن العبارات الغامضة، كىي ادلهٌمة اٌليت تواٌلىا علماء البٌلىوت " فأىٌم شيء يف حرفة 

ة مع اذلرمينوطيقا ىو معرفة الٌشخص بالكيفٌية استعمل فيها اإلصليل الٌلغة بطريقة مبلئمة ك دقيق

الٌتكٌلم هبذه  ىادلرء علكذلك قدرة   ،يباخلطاب اإلصليل التارخيية ايطةضركرة استحضار الظٌركؼ 

فدكر اذلرمينوطيقا ىو تقليص ادلسافة بٌن اإلنساف  1م متغًٌنات الزماف كالظٌركؼ"ئاألمور بطريقة تبل

باعتباره الٌذات الباحثة عن ادلعىن، كبٌن الكتاب ادلقٌدس اٌلذم تنٌزؿ يف ظركؼ بعيدة  كغامضة عنو 

كديكن ذلذه   Distance culturelle " فمن بٌن غايات كٌل ىرمينوطيقا مقاكمة كل بعد ثقايف

تصٌورات زمنٌية خالصة أم كمقاكمة االبتعاد عن ادلعىن ذاتو... مبعىن ادلقاكمة أف تفهم ذاهتا عرب 

االبتعاد عن نسق القيم اٌلذم يقـو عليو الٌنص هبذا ادلعىن يقٌرب التأكيل ما كاف شيئا غريبا عن 

مهمتها الثانية، كىي مهمة فهم الوجود  اذلرمينوطيقا كعرب ىذا التقريب ستواجو2الٌذات ادلؤٌكلة"

 .كاإلنساف

 

 
                                                     

جاسرب: مقٌدمة يف اذلًنمنيوطيقا، تر: كجيو قانصو، اجلزائر،منشورات االختبلؼ / لبناف،الدار العربٌية للعلـو  ديداف –1
 .107، ص 2007 -ػى 1428، 1ناشركف،ط

   العادلي لبناف، بًنكت، مركز االمناء القوميبوؿ ريكور: الٌنص ك التٌأكيل، تر: منصف عبد احلق، رللة: العرب كالفكر -2
 .48،  ص 1988صيف   ، 3العدد 
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 :التأكيلٌية ادلعاصرة-2.2

تسعى لتوضيح ما غمض من الكتاب ادلقٌدس، فإٌف  للهرمينوطيقاكانت ادلرحلة األكىل إذا  

اإلصبلح الديين فتح رلاؿ الفهم أماـ الٌذكات بصفة عاٌمة كأصبح من حٌق ادلؤٌكؿ أف يضفي من 

ككل رلاال للٌتأكيل، فحيثما   كجهة فهمو على الٌنٌص ادلقٌدس  بل  كجتاكزي ذلك إىل اعتبار العامل

 كجدت احلاجة إىل الفهم كيجد الٌتأكيل اٌلذم يعترب مشاركة بٌن الٌذات كالعامل.

حٌددت نظريٌة ادلعرفة الٌنتائج اٌليت ينبغي للفكر الوصوؿ إليها سلفا، أم تسليم العقل ادلسبق     

اكزه بفتح اجملاؿ للفهم" إٌف كتناسي ماىية الوجود كىذا الٌتحٌجر ىو ما حاكلت اذلرمينوطيقا جت

اذلرمينوطيقا ىي عملٌية نظريٌة عملٌيات الفهم يف عبلقتها مع تفسًن الٌنصوص ىكذا ستكوف الفكرة 

ثر ىذا كاف االجٌتاه الفلسفي األكثر مبلمسة للٌطرح أك  1ادلوٌجهة ىي فكرة اصلاز اخلطاب كنص"

2الٌلغوم، كزلاكلة مجعو بٌن آثار الفلسفة الٌتأملٌية
Philosophie réflexive  كالٌتأكيلٌية ادلعاصرة 

كقد حتٌددت ىذه ادلرحلة جبهود أعبلمها الذين حاكلوا إضفاء مسة جديدة يف ادلفهـو إثر أزمة 

 ادلنهج اليت كانت تعّتض اذلرمينوطيقا يف كٌل مرحلة.

                                                     

، عٌن للٌدراسات اإلنسانٌية حسن برٌادة، القاىرة،، بوؿ ريكور: من الٌنص إىل الفعل..أحباث التٌأكيل، تر: حسن بورقٌية -1
 .58ص ،1،2001ط
       الذم أٌسسو الشوليي  Néo-Kantisme Françaisالكانطي بعد تشًن عبارة الفلسفة التأملٌية إىل ادلذىب ادلا-2

Lachelier  كالنيوLagneau   يف أكاخر القرف التاسع عشر، ك اليت تشًن إىل أنٌو ال كجود إاٌل للٌظواىر كأٌف الٌشيء بذاتو
قارة: الفلسفة  نبيهةيينظر :/ Réflexion..ىي لفظة االنعكاس على الذات حسب معىن لفظة ليس إاٌل لفظ التٌأكيل

 .19ص 2003، كانوف الثاين،1بًنكت، دار الطٌليعة، طلبناف ، كالتأكيل،
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 :1شبليرماخارأرنست دانياؿ  -1.2.2

كادلهارة الفلسفٌية ادلوركثة من الٌّتاث الغريب فالعملٌية مجعت اذلرمينوطيقا بٌن الٌتأكيل الفقهي 

الٌتأكيلٌية تشّتؾ فيها الٌلغة مبستوياهتا الٌنحويٌة كالٌصرفٌية، كالٌذات ادلؤٌكلة كمستعمل ذلذه الٌلغة 

جيمع  لربنامج مشويلتأسيس ال حاكؿ ررماخاادلستقاة من األكضاع االجتماعٌية ك الٌتارخيٌية، كشبلي

ذلذا " فادليزة الٌنسقٌية  كالٌنظامٌية  من متغًنات تؤثر على اللغةة ادلؤٌلف كما حييط بو بٌن قصديٌ 

الٌتأكيلي تتحٌدد بالبنية الٌتالٌية.. كىي الفهم كاخلطاب كالٌلغة كالٌذات ادلتكٌلمة ليبسط  جالربنام

 التٌأكيليٌة النظرياتخطأ جتاكز  كىو بذلك    Ses Implications Spécifiques تضٌمناهتا الٌنوعٌية

كمجلة ما أٌسس عليو شبليرماخار تأكيلٌيتو، سيكوف  2يف أهٌنا تفتقر إىل مبادئ عاٌمة " الٌسابقة

 .من بعدهدعامة يستمٌر عليو اجلهد الٌتأكيلٌي 

 كلياـ ديلثي:-2.2.2

تأسيس خطاب للفهم من خبلؿ إجياد   Dilthey Willem (1833-9111 )3ديلثيحاكؿ 

منهج العلـو  الطٌبيعٌية كمنهج العلـو اإلنسانٌية كذلك نتيجة العوز اٌلذم تشكوه العلـو تشابو بٌن 

اخلطاب العلمي عند ديلثي منوط مبستويٌن: مستول لو عبلقة بالٌشرح كآخر متعٌلق ف ،اإلنسانٌية

" الٌلحظة اٌليت مٌت فيها تعديل فهي ادلستوياف سيغًناف من كيفية استقباؿ النصوص ف، كىذابالفهم

                                                     

 1798،1810، كأٌسس اجلامعة يف برلٌن مع مهبولت فيما بٌن عامي،1768الىويت كفيلسوؼ مثايل أدلاين، كلد عاـ  1-
نظرية التأكيل من -اذلرمينوطيقامدخل إىل  -فهم الفهم / عادؿ مصطفى:1834حيث عمل بالٌتدريس حٌّت كفاتو عاـ 

 .65ـ ، ص 2003-ق1424،  1أفبلطوف إىل غادامًن، لبناف، بًنكت، دار النهضة، ط
 .44نبيهة قارة: الفلسفة كالتٌأكيل،ص 2-

 .فيلسوؼ كمؤرخ أدلاين من أعمالو، ماىية الفلسفة، كالٌتجربة احلٌية-3
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للٌرؤية كالٌتمٌثل مٌث تبديل أرضٌية استقباؿ لغة  عادلنظور ادلوضو القبض على ادلعاين بتغيًن نظاـ اإلشارة 

كمنهج  1الٌنصوص اٌليت مبوجبها يتعامل مع الٌلغة...إهٌنا الٌلحظة اٌليت كضع فيها الفهم أماـ الٌنص "

على عدة مبادئ، الكلٌية، االنسجاـ، البنية، الزمنٌية كمبدأ  الفهم عند ديلثي يتطلب الوقوؼ

الداللة كىذه العناصر ادلتكاملة ىي اٌليت كضعت حدكدا بٌن العلـو اإلنسانٌية كالعلـو الطٌبيعٌية كما 

حيٌدد الفهم كمنهج للعلـو األكىل بينما ييعٌد الٌتفسًن منهج العلـو الثٌانية، أم الطبيعٌية. مع أٌف 

بة اإلنسانٌية خصوصيٌتها اٌليت ال ديكن أف تيطٌبق عليها عناصر الٌتجربة العلمٌية األمر اٌلذم للٌتجر 

 جيعل اذلرمينوطيقا تقع رلٌددا أماـ مشكلة ادلنهج.

 مارتن ىيدغر:-3.2.2

للٌنشاط  ا جديدةأبعاد ( Martin Heidegger1889 -1976( ىيدغرتن رما ؼأضا

الٌتأكيلي، إذ اعترب الوجود حبٌد ذاتو عملٌية تأكيلٌية، فعرب الٌلغة تتحٌدد ماىية اإلنساف ككجوده فهي 

شٌيد فلسفة لغويٌة تقـو ك مسكنو، كيف ىذا يكوف ىيدغر قد جتاكز الٌتصنيف الطٌبيعي أك اإلنساين " 

 إىل الٌتحليل الٌلغوم كال إىل على معجمٌية الٌّتؾ الٌتخٌلي، كال تنتمي ال إىل األلسنٌية كال

إٌف رؤية ىيدغر تتقٌدـ يف  2الفينومينولوجي كال حٌّت إىل الٌتحليل الوجودم ادلبٌٌن يف الوجود كالٌزمن"

صيغة مشولٌية موٌحدة، كاضعة فهم الٌلغة من أٌكؿ مراحلها كفهم الٌذات بعد ذلك كوهنا منتج لتلك 

                                                     

  ،اجلزائر، منشورات االختبلؼ –نوطيقا الغربية كالتٌأكيل العريب اإلسبلمي يمقاربات يف اذلرم–عمارة ناصر: الٌلغة كالتٌأكيل  -1
 .70ـ،ص  2007-ػى1428، 1لبناف، الدار العربٌية للعلـو ناشركف،ط

 .115زكاكم بغورة: الفلسفة كالٌلغة ، ص -2
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رب ىدؼ كجودم أكثر منو معريف، أم فهم الكينونة يف الٌلغة. فالٌتأكيل مع ىيدغر رسم نفسو ع

 العامل.

 جورج غادامًن: زىان-4.2.2

تلك ادلرحلة  تيف مرحلتها ادلتطٌورة فتحت اذلرمينوطيقا الٌتأكيل على مجيع الٌنصوص كجتاكز 

ىذا  كمرهتنا بالٌلغة، كحٌدد هبا الٌتأكيل بالكتاب ادلقٌدس ليصبح العامل موضوعا للٌتأكيل تاليت ربط

Hans Georg Gadamer(1900 –2002)1  ًنجورج غادام زىان
الكٌلي اٌلذم  لوعياليجدد  

" إٌف  Hérméneutique   Universelle  عرب تأكيلٌية مشولٌية(يتضٌمن احلاضر كادلاضي كادلستقبل

أساسا الٌلغة يف األصل إنسانٌية يعين يف الوقت نفسو أٌف كجود اإلنساف يف العامل ىو كجود لغوم 

كسوؼ يتعٌٌن علينا أف نبحث يف العبلقة بٌن اللغة كالعامل من أجل أف ضلٌقق أيفيقا مبلئما حلقيقة أٌف 

فغادامًن حياكؿ إجياد منطق من خبللو يتٌم الٌتحاكر بٌن  2اخلربة الػٌتأكيلٌية لغويٌة من حيث طبيعتها "

الواحدة أـ يف الٌلغة ادلّتمجة اٌليت ضلتاج فيها مجيع ادلوجودات كىذا ال تتيحو إاٌل الٌلغة سواء يف الٌلغة 

يتٌم الفهم، الذم ىو فهم -ادلنطوقة أك الٌشفويٌة  –إىل كسيط حٌّت تتٌم العملٌية الٌتأكيلٌية فعرب الٌلغة 

ىو منتج للفهم من  الٌتأكيل يف ادلفسركدكر  la comprehension de l’expression الٌتعبًن

كاقع خاص، كما كٌضح يف كتابو "احلقيقة  كادلنهج" خطوطا أساسٌية تبٌٌن ماىية الٌتأكيل الفلسفي 

                                                     

الدكتوراه ادلؤىلة للتدريس يف باكلناتوب، كعلى  درس يف برسبلككماربوغ كميونخ، حصل على الدكتوراه األكىل باشراؼ-1
سة حترير ارئ 1953، كشغل منذ سنة 1939سنة  اجلامعة بإشراؼ ىيدغر، يف جامعة ماربوغ، كصار أستاذ لكرسي الفلسفة

:حسن ناظم كعلي حاكم، تر -خطوط أساسٌية لتأكيلٌية فلسفٌية –اجمللة الفلسفية /ىانز جورج غادامًن: احلقيقة كادلنهج 
 .،من الغبلؼ 2007، 1اجلماىًنيٌة اللٌيبٌية، طرابلس،دار أكيا للطٌباعة كالٌنشر، ط ورة،راجعو: جورج كت

 .576ص  نفسو: ادلرجع -2
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كالفرؽ بٌن الٌتفسًن كالٌتأكيل كعبلقتهما بالٌّتاث كقد حاكؿ غادامًن الٌسًن على هنج ىيدجر يف ربط 

1الٌتأكيل بطابعو األنطولوجي
Anthologie  لعلـو اإلنسانٌية اٌليت حاكلت الٌتأكيلٌية  كاسّتجاع مكانة ا

الغربية قبلو إجياد منهج خاٌص ذلا  بقولو "...أعتقد أٌف مشكل اذلرمينوطيقا ال ينحصر يف ادلشكل 

ادلنهجي للعلـو اإلنسانٌية  كال ينجم عن ادلناقشات احلالٌية حوؿ الطٌرؽ كاألساليب العلمٌية يف 

، فالٌلغة ال 2ل إنساين ينصٌب حوؿ قدرات الوجود اإلنساين"الٌتفكًن كالٌتفلسف كإمٌنا ىو مشك

تنفٌك عن فرض ميزهتا يف مجيع العلـو كأماـ كٌل ما تلقي بو الٌتأثًنات ادلذىبٌية كادلؤٌسساتٌية كحّت 

الّتاثية يف ذات ادلؤٌكؿ فإنٌو يتعٌٌن علينا الوقوؼ موقف الوسط فبل نلغي سلطة تأثًناهتا دتاما كال 

جعل غادامًن  مستجيب أصم  فالصلة بٌن الواقع  كالذات ىي أكىل  طرؽ للفهمنذعن ذلا ك

الفهم ألٌف الٌتاريخ يعيش كفق ما  أسسللٌتأكيل صلة كثيقة بالٌّتاث باعتباره قاعدة تستخرج منها 

يلقيو من تأثًن على ذكاتنا، إنٌو ادلرجعٌية كبواسطة ما يلقيو من تأثًن تقول سلطتو فالفهم كالٌنص 

وعي ادلسبق ىي تأسيسات شلتٌدة كمنصهرة يف حاضرنا كىذه تأكيلٌية  جتعلو يرفع بالٌتأكيل إىل كال

 مستول العادلٌية كالٌشمولٌية عرب ما ينتهجو من ثنائٌيات الٌلغة كالٌّتاث.

 

 

                                                     

أحد حبوث الفلسفة الرئيسية الثبلث، كىو يشمل الٌنظر يف الوجود بإطبلؽ رلردا من كٌل تعيٌن أك حتديد، كىو عند  -1
ي  مببحث ادليتافيزيقا العاـ، كيّتؾ البحث يف نواحيو ادلختلفة للعلـو الطبيعية أرسطو علم ادلوجود مبا ىو موجود، كهبذا مسي

 .26ص  ،ادلعجم الفلسفي:رلمع اللغة العربية/ كاإلنسانيةكالرياضية 
تر: زلمد شوقي الزين، اجلزائر، منشورات  -األصوؿ، ادلبادئ، األىداؼ –ىانز جورج غادامًن: فلسفة التٌأكيل -2

، ط االختبلؼ، / ادلغرب  .135ص  ،2006-ػى1427، 2ادلركز الثٌقايف العريب/، لبناف،بًنكت،الدار العربية للعلـو
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 بوؿ ريكور:-5.2.2

التٌػٌيارات الٌتأكيلٌية  كعرب ما أٌسست لو البنيويٌة لنظاـ  اهتاٌلذم شهد ادلراحل ادلختلفةعرب 

 Paul Ricœur  الٌلغة حاكؿ بوؿ ريكور
أف جيمع بٌن كٌل الٌركافد، من كجوديٌة كتأكيلٌية كفلسفيٌة 1

كزلاكال  كالفلسفة التأملية كأسئلة ادلعرفة ليصغها يف نظريٌة تأكيلٌية تنحو إىل األخذ من الفيمينولوجيا

 . للهرمينوطيقا جتاكز إخفاقاهتا يف صياغة  نظرة مشولٌية

الستعادة مكانة الٌلغة مٌيز فيها بٌن علم الٌداللة كالسيمياء ككذلك  بٌن كضع ريكور فركقا 

إٌف الٌتأسيس الٌلساين للمعىن "  كذلك عوض نظرة دم سوسًن لٌلغة  اخلطاب كالكبلـ كالٌلساف

للحقيقة، يصبلف دائرتٌن تكادا تتناقضاف، دائرة البنيويٌة كعلم كاذلرمينوطيقا كدائرة كالتوجيو البياين 

الفكر، إذ يضع ريكور البنيوية كشرط مسبق لكٌل فهم ىرمينوطيقي...كحياكؿ ريكور منح التأكيلية 

كىذه الشمولية دتثٌلت يف استقراء الّتاث الفلسفي الفرنسي ، كيف   2" كضعها األكثر مشولية

 تقرائو يتٌم  الوقوؼ على الفجوات اليت  ظهرت يف ادلراحل التأكيلٌية السابقة.اس

ببلغيتٌن إىل عنصرين لغويٌن إرفع ريكور من قيمة االستعارة كالٌرمز من كوهنما أداتٌن    

 كليست معاين حرفية فقط، فمشركع ريكور يسعى  أم دالالت مفتوحة ،ٌثبلف فائض ادلعىندت

                                                     

نشر عاـ ..اجلامعية كاجلامعية يف فرنسة دراستو قبليف مدينة فاالنس تابع  1913فيلسوؼ فرنسي معاصر كلد عاـ -1
 1950اه بكتابو اإلرادم كالبلٌإرادم ناؿ درجة الدكتور ..مع صديقو دكفرين كتاب كارؿ يسربيس كفلسفة الوجود 1947

زلاكلة يف :بوؿ ريكور/كتبله كتابات اإلنساف سريع العطب كرمزم الشر كمجع ىذه الكتب الثبلثة حتت اسم فلسفة اإلرادة
 .، من الغبلؼ 2003،كانوف الثاين1،دمشق،طةكجيو أسعد،سوري:التفسًن فركيد،تر

 .77عمارة ناصر : اللغة كالتأكيل ، ص  - 2
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"  فالرمز ىو العنصر الذم من   الٌتأكيل من خبلؿ األبعاد ادلوضوعٌية كالٌذاتٌيةللحفاظ على ىويٌة 

خبللو يتم نشر كبعث ادلعىن ادلغمور داخل كثافة كعتامة ادلسافة ادلتزايدة يف التمطط بٌن الفهم 

قيقة إىل التعديل ادلستمر جلهة احل الفاقد دلواقعو كالواقع الذم يبدأ يف فقد مربرات تواجده استنادا

 كما أكىل ريكور أمهية لفهم الٌلساف من خبلؿ توضيح القناة اليت تفك رموز ادلعىن  1كىدؼ الفكر"

من جهة ربط قضايا التأكيل باللساف  كيكوف هبذا قد اشّتؾ مع ادلؤكلٌن السابقٌن لو مثل غادامًن 

 .كاللغة ك فهم اخلطاب الكتايب ك الشفهي

ربية كالغربية انطبلقا من النص الديين ، من خبلؿ لقد تأسس الٌتأكيل يف الثقافتٌن الع

القرآف الكرمي ، كطريق ىذا الفهم لن يتٌم بعزؿ  كاستقراء ادلعىن كفهم البنية الداخلية لئلصليل 

النصوص عن الواقع أك ادلرجع ادلؤٌصل ذلذا الفهم ، كيدخل ضمن ىذه ادلرجعيات األصوؿ الدينية 

التأكيبلت ادلتعٌددة، كىذه الرؤية ادلنفتحة على القراءات ادلختلفة  كادلكونات الثقافية ادلنفتحة على

 . احلريف الذم يطاؿ ىذه النصوص ستجعل ادلعىن الناتج عن التأكيل أكرب من يقبض عليو الشرح 

 

                                                     

 .77، ص ادلصدر السابق - 1



 

 
 

 

 

 

 

 الفصل األكؿ

 الٌتأكيل ح الثٌقافة العربٌية اإلسبلمٌية
 
 

 

 .اةالتٌأكيل عند ادلفٌسرين كالٌنحادلبحث األٌكؿ: 

 .ادلبحث الثٌاين: الٌتأكيل عند الببلغيٌُت كالٌنقاد

 .عند ادلتكٌلمُت كالفبلسفةادلبحث الثٌالث: الٌتأكيل 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلبحث األٌكؿ

 اةلٌتأكيل عند ادلفٌسرين كالٌنحا

 

 التأكيل عند ادلفسرين -أكال

 اكم - 1.1

 ادلتشابو-2.1

 القراءات القرآنيػة- 3.1

 اجملاز-4.1

  



 
 

 

 

 

 

  

 

ادلأثور ألٌف  اب حاكؿ أنصاره أف يدعموه بشيء من ادلأثور،ما ظهر منحى ثقاح جذٌ لٌ ك 

 اقتفاء كانتماء كشعور بادلاضي كاألصوؿ كفكرة اجلماعة.

.81ص193سلسلة عامل ادلعرفة،العدد، اللغة كالتفسَت كالتواصل، الكويت، مصطفى ناصف:
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 التأكيل عند ادلفسرين:-1

اكم كادلتشابو كاجملاز كالقراءات  منهاالتفسَت  قواعد حعدة لف بالرأم ك ادلفسر  احتكم

إىل الٌدالالت اٌليت ال تتوٌقف عند ادلعٌت  أثرت جانب الٌتفسَت كحٌولتو إىل تأكيل ينظرالقرآنية اليت  

 .الظاىرم للقرآف الكرمي، كقد امتٌدت ىذه القواعد لتضبط الٌتأكيل الٌنحوم كالببلغي كالكبلمي

 اكم لغة:-1.1

.فإحكاـ .حيًكمىٍت الٌدابٌة كأيٍحًكمت، دبعٌت ميًنعىٍت كاحلكم ىو الفصل بُت الٌشيئُت.مأخوذ من "   

الكبلـ: اٌتفاقو بتمييز الٌصدؽ من الكذب ح أخباره كالٌرشد كالغٌي ح أكامره  كاكم ما كاف  

 لمديفٍ  ًمن فيصِّلىتٍ  ثيم  آيىاتيوي  أيٍحًكمىتٍ  ًكتىابه  الىر﴿ ، كقد قاؿ ا تعاىل ح إحكاـ القرآف1كذلك"

إحكاـ بنية النص إشارة إىل  كح اآلية فاإلحكاـ أمر متعٌلق بالقرآف قبل أف يػينػىٌزؿ، 2﴾خىًبَتو  حىًكيمو 

 القرآين  األمر الذم كقف فصحاء العرب أماـ ربٌديو.

 :لغة أما ادلتشابو -2.1

ٍبوي، كالشمبىوي       ًبوى كالشم ىثىلي كأشبو الٌشيء الٌشيءى فهو مأخوذ من الٌتشابو "شى
كالشمبيوي ادل

 .ماثلوي.
ي
 .كح حالة الٌتشابو يتعٌذر ربديد ادلعٌت بدٌقة 3بلت"كى من األمور، ادلشٍ  اتي هى بػى تى شٍ .كادل

 

 
                                                             

 .206- 205علـو القرآف، ص منٌاع القطٌاف: مباحث ح -1
 .1سورة ىود: اآلية-2
 .، مادة )ش .ب .ق( 13ابن منظور: لساف العرب، ج –3
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 : اصطبلحا-

ؼلتٌص اكم كادلتشابو ح ادلعٌت االصطبلحي ح ربديد تأكيل اآليات خاصة تلك اليت تشًتؾ     

خببلفو ألٌف الٌلفظ الذم  و، كادلتشاب"قاؿ الطييب ادلراد باكم ما اٌتضح معناه ح ادلوضوع الواحد

كاألٌكؿ إٌما أف تكوف داللتو على ذلك الغَت  ػلتمل غَته أك ال كالثاين الٌنص، يقبل معٌت إٌما أف

كالثاين  كاألٌكؿ ىو اجململ، ،كالثاين إٌما أف يكوف مساكيو أك ال كاألٌكؿ ىو الظٌاىر أرجح أك ال،

وجو ف1كادلشًتؾ بُت اجململ كادلؤكمؿ ىو ادلتشابو" ادلؤٌكؿ فادلشًتؾ بُت الٌنص كالظٌاىر ىو اكم،

 .متوقف على ادلعٌت الواضح الذم ال يقبل الٌتأكيلاإلحكاـ الذم كقف عليو ادلفٌسركف 

أباطيل ادلفٌسرين فكانت جهودىم رلتمعة لرٌد  قد أثار ادلتشابو قضايا كإشكاالت لدلل

    اشًتط الكثَت من العلماء شركطا ح تأكيل اآليات ادلتشاهبات لكلذ، ح القرآف الكرمي الطٌاعنُت

" فبل يصٌح أف يقتصر الٌتأكيل كالٌتفسَت على رلٌرد الٌتحليل الٌلغوم للٌنص لتفسَته دلا يؤيٌد للعقل 

ة تكوف ح اآلية نفسها أك ح آية ..كإظٌلا غلب االعتماد على قرائن عقلٌية كمسعيٌ .اىره النصحُت ظى 

فيها سيبٍت  فٌسركىي مهمة ليست باذلينة ألٌف ادل2الٌصحابة"  أخرل أك ح الٌسٌنة أك ح إمجاع

فرأم القاضي عبد اجلبار  ،أحكاما فقهية كلغويٌة يتم فيها الفصل ح مسائل عدة

قبيل النعمة كالتلبيس كإظٌلا كاف ( مثبل "أٌف ادلتشابو  موجود ح القرآف ليس من ػى415ادلعتزيل)ت

كيكثر التأٌمل  ادلعاين بعثا على عمل الفكر الذم يشحذ الطبع كيتيح الذكاء كالفهم ليفكر العبد ح
                                                             

 .5،ص2جبلؿ الدين السيوطي: اإلتقاف ح علـو القرآف، ج -1
دار الفكر القاىرة، ،  بلغٌية، مصرالقاضي عبد اجلبٌار كأثره ح الٌدراسات الب القرآف ح آثار عبد الفتاح الشُت: ببلغة–2

 . 82ص 1973،(ط )د.العريب،
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 اكم كادلتشابو كلوجود 1لصحيح منو دبساعدة القرائن كاآليات اكمة"اكاالستنباط كإخراج 

 .هادىم ح فهم معاين القرآفل  اجتكمد الناسحكمة من ا لتمييز صدؽ إؽلاف 

على الرغم من من اٌلذين تعٌرض للٌدفاع عن القرآف الكرمي  2(ػى 270كاف ابن قتيبة )ت 

  قواعد التعامل مع كتاب اأنٌو مل يثبت لو عمل تفسَتم إاٌل أٌف ما تقٌدـ بو كاف بداية لضبط 

اليت حاكلت ادلساس بقداسة  ادلختلفةكأٌف عصره كاف ؽلوج دبختلف االذٌباىات الفكريٌة خاٌصة 

كح تصٌديو للرٌد على ىذا الٌصراع يقوؿ "كقد اعًتض كتاب الٌلو بالٌطعن  القرآف الكرمي كالٌطعن فيو،

بأفهاـ كليلة  3﴾وً يلً كً اتى  اءى غى تً كابٍ  ةً نى تػٍ الفً  اءى غى تً ابٍ  وي نٍ مً  وى ابى شى ا تى مى ﴿كلغوا فيو كىجركا كاتٌبعوا  ملحدكف

عن سبلو ٌث  قضوا عليو بالٌتناقض  هكأبصار عليلة كنظر مدخوؿ فحٌرفوا الكبلـ عن مواضعو كعدلو 

ر مٍ كاالستحالة كالٌلحن كفساد الٌنظم كاالختبلؼ كأدلوا ح ذلك بعلل ردٌبا أمالت الٌضعيف الغي 

 حى الٌصدكر .. فأحببت أف أنضى ت بالٌشكوؾ ح ت بالشٌبو ح القلوب كقىدىحى كاعًتضى  رٌ كاحلدث الغً 

 اآليات ةكمن  أمثل  4عن كتاب الٌلو كأرمي من كرائو باحلجج النٌػٌَتة كأكشف للٌناس ما يلبسوف "

                                                             

 .87ص السابق، ادلرجع-1
عبد ا بن مسلم ابن قتيبة أبو زلمد الدينورم النحوم الٌلغوم، صاحب ادلصٌنفات ادلفيدة، ركل عن إسحاؽ بن راىويو -2

عيوف األخبار، الشعر  ،بأدب الكات كزلمد بن يزيد األعرايب، كأيب حامت السجستاين، كاف ثقة كىو من الكوفة، من مؤلفاتو،
مركز ادللك فيصل للبحوث  كالشعراء/عبد الباقي عبد اجمليد اليماين: إشارة التعيُت ح تراجم النحاة  كالٌلغويٌُت، الكويت،

 .173-172ـ،ص1986-ػى 1406، 1اإلسبلمية ط
 .7سورة آؿ عمراف: اآلية  -3
 .22، 23، ص  1954القاىرة، احلليب ، )  د.ط( ،ابن قتيبة: تأكيل مشكل القرآف، تح: أمحد صقر، –4
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جىاف   إًنسه  ذىنًبو عىن ييٍسأىؿي  الم  فػىيػىٍومىًئذو ابن قتيبة قولو تعاىل ﴿ استدٌؿ هبااليت  ادلتشاهبات كقولو 1﴾كىالى

ككذلك تشابو بُت آيتُت  2﴾عىمما كىانيوا يػىٍفعىليوف *أىمٍجىًعُت مٍ نٌػهي لى لىنىٍسأى  كى بِّ رى وى فػى ح موضع آخر ﴿ تعاىل

ثيم إًنمكيٍم كيقوؿ ح موضع آخر ﴿ 3﴾كالى يػيٍؤذىفي ذلىيٍم فػىيػىٍعتىًذريكفى *يػىٍنًطقيوفى  الى  ىىذىا يػىٍوـه ح قولو تعاىل ﴿

ٍتىًصميوفى﴾ يػىٍوـى الًقيىامىًة ًعٍندى رىبِّكيمٍ   كاحلٌق أٌف الٌناظر ذلذه اآليات من الوجهة الظٌاىريٌة يرل فيها4زبى

نفذ لفهم ادلتشابو ح أصبح ادل ، لذاكيستدرجو إىل مهاكم الزٌلل ػليد بو عن جاٌدة الٌصواب تشاهبا

الٌتعٌرؼ على كتاب ا كلٌية كعدـ االكتفاء باجلزئٌيات ألٌف القرآف كٌل متكامل كبنية ىو ىذه احلاؿ 

 شرح بعضها بعضا.كاحدة ي

نظرا ألعلٌية اكم كادلتشابو فإٌف االحتكاـ للقرائن ىو من أمثل ما ؽلكن أف غللي الٌتداخل 

 إٌف اٌلًذينى آمىنيوٍا كاٌلًذينى ىىاديكا﴿بُت اآليات ادلتشاهبات، كمثاؿ ىذا قولو تعاىل ح سورة البقرة 

 ﴾كىالصمًبُتى كىالٌنصىارل﴿كقد كرد متشابو لو ح سور أخرل" كقاؿ ح احلج 5﴾كالٌنصىارىل كالصمًبُتى 

ألٌف الٌنصارل مقٌدموف على الٌصائبُت ح الرتبة ألٌّنم أىل  ﴾وفى كىالنمصىارىلئكالٌصبي ﴿كقاؿ ح ادلائدة 

لهم فقٌدمهم ميقٌدموف على الٌنصارل ح الزماف ألٌّنم كانوا قب ابئوفكالصٌ الكتاب فقٌدمهم ح البقرة، 

كأخٌرىم ح التقدير، ألٌف تقديره  كقٌدمهم ح الٌلفظ ،ح احلٌج ، كراعى ح ادلائدة بُت ادلعنيُت 

                                                             

 . 39: اآلية الرمحػنسورة -1
 .93،  92  : اآليةاحلجرسورة –2
 .24،25:اآليةسورة ادلرسبلت - 3

 .31:اآليةالزمرسورة - 4
 . 62سورة البقرة : اآلية  -5
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شاهبها، ككذلك ييسر من تأٌكذلا ت يردٌ اآليات ح كٌل سورة  ، فالعلم بأسرار 1كالٌصائبوف كذلك"

 على الوجو ادلعتدؿ.

بعض الفرؽ الكبلمية من اكم كادلتشابو أداة خلدمة أغراضها "فادلعتزلة تقوؿ ح  ازٌبذت

زلكم كإف كاف اإلحكاـ قائما من الٌناحية 2﴾فىمىٍن شىاءى فػىٍليػيٍؤًمٍن كمىٍن شىاءى فػىٍليىكىفيرٍ قوؿ الٌلو تعاىل ﴿

كف إىل أٌف اآلية ترسي الٌلغويٌة لوضوح األلفاظ، لكٌنهم ال ينظركف إىل ىذا اإلحكاـ بقدر ما ينظر 

طريقة فرضت   4فالٌنزعة العقلية للمعتزلة 3أصبل من أصوؿ مذىب االعتزاؿ كىو حريٌة اإلرادة"

القرآف  متفه أف األخرلالفرؽ  النسق نفسو حاكلتكعلى  ،ادلقاصد من التفسَت ربدد ةخاص

ادلسافة  لتزيدالعقدم كطٌوعت ادلعٌت لصاحل ادلرجع إذ ىٌدمت أكثر شلٌا بنت ، فكاف سعيها أخطر 

 .بُت النص كادلعٌت 

االستواء كالعلٌو كاجمليء كالقدـك صفات  صفات ا ىي من مثلح أكثر ما كقع الٌتأكيل 

إذ أيكِّؿى ن ذكم الٌنزعات الكبلمية يادلفٌسر   مأخذ كاف 5﴾الرممٍحىني عىلىى العىٍرًش ًاٍستػىوىل﴿ فقولو تعاىل

" حكى مقاتل كالكليب عن ابن عٌباس أٌف ًاستول دبعٌت ما ركاه السيوطي منها معافو عٌدة أيكِّؿى إىل
                                                             

ح توجيو متشابو القرآف دلا فيو من احلجة ق(: أسرار التكرار ح القرآف، ادلسمى الربىاف 505زلمد بن محزة الكرماين )ت -1
 .75كالبياف، تح: عبد القادر عطا، مصر ، القاىرة، دار الفضيلة،)د.ط.ت.ش(، ص

 .29سورة الكهف: اآلية –2

 .115( ، ص .ت.شط .سيد أمحد عبد الغفار: ظاىرة التٌأكيل ك صلتها بالٌلغة، مصر، دار ادلعرفة اجلامعية، )د–3
كأصل  كلكٌنها شغلت الفكر اإلسبلمي ح العصر العباسي ردحا طويبل من الٌزماف، ح العصر األموم، نشأت ىذه الفرقة -4

بن عبد ادللك..كيلٌقب  ـق، ح خبلفة ىشا131كادلتوح ح ق 80ىذه الفرقة ىو كاصل بن عطاء ادللٌقب بالغزٌاؿ ادلولود ح 
كأٌما ادلعتزلة بالقدريٌة تارة كبادلعطٌلة تارة أخرل أٌما تلقينهم بالقدرية ألٌّنم يسندكف أفعاؿ العباد إىل قدرهتم ك ينكركف القدر فيها 

 .262، ص 1ج،تلقينهم بادلعطٌلة فؤلٌّنم يولوف بنفي ٌصفات ادلعاين"/ زلمد حسُت الذىيب: التفسَت كادلفٌسركف
 .5سورة طو: اآلية  - 5
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كىذا إف صٌح ػلتاج إىل تأكيل فإٌف االستقرار ييشًعر بالٌتجسيم ثانيها:أٌف استول دبعٌت  ًاستقٌر،

 كاجلٌنة كالٌنار كأىلهما على الكونُت ؿو وٍ تػى سٍ استوىل، كرٌد بوجهُت: أحدعلا أٌف ا سبحانو كتعاىل مي 

كا سبحانو كتعاىل  كاآلخر أٌف االستيبلء إظٌلا يكوف بعد قهر كغلبة فأٌم فائدة ح زبصيص العرش،

الذم يغايل ح الٌصفات كادلساس بذات ا ىو ح التأكيل التعٌدد ادلفرط إٌف  1منزٌه عن ذلك"

، لذا فإٌف كالفنتاخلبلؼ الٌتفسَت ادلذمـو الذم غلعل اكم كادلتشابو من األمور اليت تفتح باب 

 .على ادلفسر اإلدلاـ كالعمل هباضركرة التحٌكم ح ضوابط الٌتفسَت من القواعد اليت غلب 

 القراءات القرآنية:-3.1

اىتماما كاضحا دلا ذلا من أعلية ح توجيو داللة  2أكىل ادلفسركف العرب للقراءات القرآنية

 3كقد زاد من عٌد ىذا الباب كجها من كجوه الٌتأكيل ىو نزكؿ القرآف على سبعة أحرؼ السياؽ،

كاتٌػقيوا ﴿ كمن أمثلة تأثَت القراءة ح ادلعٌت قولو تعاىلفكٌلما تغٌَت رسم الكلمة أك رمسها تغٌَت معناىا ،

                                                             

 .8،ص2جبلؿ الدين السيوطي: اإلتقاف ح علـو القرآف، ج -1
ىو علم يبحث عن صور نظم كبلـ ا تعاىل من حيث كجوه االختبلفات ادلتواترة..ك لو أيضا استمداد من العلـو العربية _2

أمحد بن /تعاىل عن طريق التحريف كالتغيَتكالغرض منو ربصيل ملكة ضبط االختبلفات ادلتواترة، كفائدتو صوف كبلـ الٌلو 
   1دار الكتب العلمية، ط مصطفى الشهَت بطاش كربل زاده: مفتاح السعادة ح كمصباح السيادة، لبناف، بَتكت،

 . 6، ص 2ـ، ج1985-ػى1405
الفوارؽ الٌنطقٌية اليت سبٌيز بُت إٌف ادلقصود باألحرؼ الٌسبعة ليس الفوارؽ النٌامجة عن استخداـ ألفاظ بعينها ، كإظٌلا ىو تلك  -3

قبيلة كأخرل، كميل إحداعلا إىل تسهيل اذلمز ، كميل األخريات إىل ربقيقو كإثباتو، كجنوح إحداىا إىل اإلمالة كاألخرل إىل 
كت عامل إشباع الٌضمائر/ زلمد سيد أمحد عزكز: موقف الٌلغويُت من القراءات الٌشاٌذة، مرا: زلمد سعيد الٌلٌحاـ، لبناف، بَت 

 .20ـ، ص 2001 -ق1422، 1الكتب، ط
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ـى  ﴾ باجلر كقرأه كاألرحاـً محزة ﴿ فقرأهالقرٌاء بأكجو عٌدة " قىرأهي   1﴾ا اٌلًذم تىساىءلوفى بًًو كاألىٍرحىا

ـى ﴿بعةبقية السٌ  أسألك صب فادلعٌت على قراءة اجلر أنٌو يتساءؿ هبا كما يقوؿ الرجل ﴾ بالنٌ ك األرحا

 كبالٌرحم كعلى قراءة النصب يكوف ادلعٌت بإضمار فعل تقديره كاٌتقوا األرحاـ أف با

 تتعٌدد هبا أكجو الٌداللة.،الذم كىذا االختبلؼ ىو منشأ الٌتأكيل ،2تقطعوىا"

ادلستنبطة ، كردٌبا كاف ىذا األحكاـ الفقهية  إىل اختبلؼالقراءات القرآنية  أدل اختبلؼ

ح آية كاحدة كتعارض   تُتءالقرا"كقد جعلوا تعارض  ح منهجهاخَت عوف الختبلؼ ادلذاىب 

مع بينهما حبمل إحداعلكأىٍرجًلكيمٍ كقولو﴿  كالثانية  ا على مسح اخلفٌ ﴾ بالٌنصب كاجلر كقالوا غلي

﴾، محلت احلنفية يىٍطهىٍرفى ك﴿ ﴾كيٍطهيٍرفى على غسل الرجل إذا مل غلد متعلقا سواعلا ككذلك قراءة﴿

كمل يتوقف األمر عند تعٌدد احلركات بل إٌف ،3العشرة"إحداعلا على ما دكف العشرة كالثانية على 

 الذم ؼلتٌص بالقراءات القرآنية.اختبلؼ ذلجات العرب لو دكر ح إثراء ىذا الٌتأكيل 

 اجملاز: -4.1

، كقد كرد ح لساف العرب" جيٍزتي الٌطريق كجىازى ادلوضع جىوىازان  اجملاز مشتٌق من الفعل جىوىزى

 كقاؿ ابن السكيت: جازىهي سار فيو كسىلكو.ك كرلىىازان كجىازى بو كجىاكزىهي جىوازان، كأىجىازىهي كأىجىازى غىَته 

                                                             

 .1 : اآليةالٌنساء سورة -1
الرياض  ادلملكة العربية السعودية، مناع القطاف، حسُت بن علي بن حسُت احلريب: قواعد الًتجيح عند ادلفسرين، تقدمي:-2

 .   94،95ص ،1،  ج1996-ػى1417، 1ط القاسم، دار

-ىػ1408بَتكت، دار اجليل ط؟  تح: أبو الفضل إبراىيم، لبناف، الربىاف ح علـو القرآف،بدر الدين بن زلمد الزركشي: -3
 .52 ،51، ص 2،ج ـ1988
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فالٌلفظ ينتقل  1و إذا جعلتو جائزان كجٌوز لو ما صنعو كأىجىازى لو أم سوٌغ لو ذلك"أىجىٍزتي على امس

من كضعو الٌلغوم ادلوضوع لو ح األصل، إىل معٌت آخر على سبيل عبلقة ذبمعهما من باب 

 .الٌلفظية العبلقةادلشاهبة ادلعنوية أك 

أثار احلديث عن كجود اجملاز ح القرآف اخلبلؼ بُت ادلفٌسرين، فمنهم من أقرٌه كمنهم من  

" لو سقط اجملاز من القرآف سقط منو الٌشطر ادلستقرئ ألسرار اللغة ال ينفي كجوده غَت أفٌ  ،رفضو

از كجب احلسن، فقد اتفق البلغاء على أٌف اجملاز أبلغ من احلقيقة، كلو كجب خلٌو القرآف من اجمل

صورة بيانية ، كمن جهة أخرل فإنٌا صلده 2خلٌوه من احلذؼ كالتوكيد كتثنية القصص كغَتىا"

متأٌصلة ح كبلـ العرب " ككبلـ العرب ىو كحي كإشارات كاستعارات كرلازات، ذلذا احلاؿ كاف  

لى  فإٌف الكبلـ مىت خبل من االستعارات كجرل كلو عكبلمهم ح ادلرتبة العليا من الفصاحة 

ادلهتمُت بفهم كبلـ ا ىذا أٌف مجيع  دليلك  3الفصاحة بريا من الببلغة" احلقيقة كاف بعيدا عن

 قد اىتمت بو سواء كانت تفسَتية أك ببلغية أك نقدية أك ضلويٌة  ارهباتعاىل على اختبلؼ مش

 

                                                             

 .مادة  )ج. ك. ز( 5ابن منظور: لساف العرب، ج -1
 .47، ص 2جبلؿ الدين السيوطي : اإلتقاف ح علـو القرآف ، ج -2
: أمايل السيد ادلرتضي، تصح كضبط كتعليق: زلمد بدر ادلرتضي احلسُتالشريف أيب القاسم علي بن الطاىر أيب أمحد  -3

 .6، ص1ج،ـ 1907ػ ،ى1،1325مطبعة السعادة ،ط الدين النعساين، مصر،
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ألٌف عن اجملاز تفٌرعت أنواع الصور البيانية الدالة على التأكيل فهو  1أنواعا كعبلقات عٌدةمعطية لو 

 .تعكس حيويٌة الٌلغةصورة 

 اإذً كى ﴿ قولو تعاىلففي  ادلذىيب االذباهالكثَت من ادلفٌسرين اجملاز من الناحية اليت زبدـ أٌكؿ 

ًلىكى قػىٍريىةن أىمىٍرنىا ميتػٍرىفًيهىا فػىفىسىقيوٍا فًيهىا فىحىقم عىلىيػٍهىا القىٍوؿي فىدىمىٍرنىاىىا  فٌسرىا 2﴾تىٍدًمَتناأىرىٍدنىآ أىٍف ّني

بطريقة ال تبتعد كثَتا عن مذىبو االعتزايل بقولو" أم أمرناىم بالفسق ففسقوا  3(ػى528الزسلشرم)

 هواتتباع الشٌ اكاألمر رلاز ككجو اجملاز أنٌو صٌب عليهم النعمة صٌبا فجعلوىا ذريعة إىل ادلعاصي ك 

 إياىا ليشكركا كيعملوا فيها اخلَت ذلمفكأّنم مأموركف بذلك لتسبب إببلء النعمة فيو، كإظٌلا خوٌ 

كيتمكنوا من اإلحساف كالرب، كما خلقهم أصحاء أقوياء  كأقدرىم على اخلَت كالشر كطلب منهم 

                                                             

"كقد أفرده بالٌتصنيف اإلماـ عٌز الدين بن عبد الٌسبلـ كقد خلصو جبلؿ الدين السيوطي ح كتابو" رلاز الفرساف إىل رلاز  - 1
ماف األٌكؿ: اجملاز ح الًتكيب، كيسمى رلاز اإلسناد. كاجملاز العقلي كعبلقتو ادلبلبسة، كذلك أف يسند الفعل القرآف "كىو قس

نيًسبىت الزٌيادة كىي فعل ا  ﴾كًإذىا تيلًيىٍت عىلٍيًهٍم آيىاتًًو زىادىتٍػهيٍم إؽلىانا ﴿أك شبهو إىل غَت ما ىو لو أصالة دلبلبستو لو كقولو تعاىل
لكوّنا سبا ذلا...اجملاز ح ادلفرد كيسمى اجملاز اللغوم كىو استعماؿ اللفظ ح غَت ما كضع لو أكال كأنواعو، إىل اآليات 

 . 48، 47، ص2احلذؼ، الزيادة/ ينظر : اإلتقاف ح علـو القرآف ، ج
 .16: اآلية اإلسراء سورة –2
ـ( عامل عريب كلد ح فارس من ادلتكلمُت 1144-ق528ـ( إىل) 1075-ق467ىو أبو القاسم زلمود بن عمر) - 3

كعلماء اللغة سافر ح طلب العلم تتلمذ ح مكة على يد ابن كٌىاس ك توح ح خوارـز كاف من ادلدافعُت عن اللغة العربية كمن 
 -ػى1423، 1ط  دار الشركؽ، ،أبو الذىب، ادلعجم اإلسبلمي، مصرمؤلفاتو تفسَته للقرآف الكرمي الكٌشاؼ/ أشرؼ طو 

 .302ص، ـ2002
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ادلعتزلة  كىذا يشرع مبدأ ح1إيثار الطٌاعة على ادلعصية فآثركا الفسوؽ كىو كلمة العذاب فدٌمرىم"

 . الذم يضرب كثَتا ح صحة التكليفحبرية اإلرادة 

محل بعض آيات ا على الٌتأكيل اجملازم ، فإٌف فعل اخلبلؼ مع غَتىا ىو باب  إذا كانت

كفى اى كىرىسيولىوي لىعىنػىهيٍم اي ًح الٌدنٍػيىا كىاآلًخرىًة كىأىعىدم ذلىيٍم عىذىابىا ذي و ًإفم اٌلًذينى يي  ﴿الٌضركرة، فقولو تعاىل

يثبت ظاىرىا أٌف ا سبحانو ينالو أذل عباده كما آية ذلا كجهاف سلتلفاف من الٌتأكيل"  2﴾مًُّهينىا

يناؿ العباد أذل بعضهم كىذا ح حٌق ا زلاؿ...كقد سلك ادلفٌسركف مسلك التأكيل فقالوا 

كىذه طرقة ح التأكيل ذبعل اجملاز من الضركرات  3يتعاطوف أذل ا دبعصيتهم لو كسلالفة أمره "

 دلغاالة أماـ ادلذاىب كاآلراء.اليت تعمل على محاية معٌت النص من ا

جعل باب الٌتأكيل  فهم كبلـ ا من أجلف ك ادلفٌسر اليت اعتمدىا ات ليٌ اآل ح التعددإٌف 

         قد كاف اجملاز ف ،يتعٌدل إىل الٌتأكيل ككاف ىذا االختبلؼ من أىٌم ما جعل الٌتفسَتيٌتسع 

الطرؽ اليت جعلت ادلعٌت ينفتح على من اكم كادلتشابو، كاالختبلؼ ح أكجو القراءات القرآنية ك 

سب للمفسرين جهدىم ح االحتكاـ إىل القرينة اللٌ التعٌدد الٌداليل للفظ ادلؤكم  غوية اليت ىي ؿ، كػلي

 .ادلعيار كاحلكم ح صٌحة التأكيل

                                                             

أبو القاسم جار ا زلمود بن عمر بن زلمد  الزسلشرم: تفسَت  الكٌشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل كعيوف األقاكيل ح -1
 1ـ ،ج1995-ػى1415، 1وف،طمنشورات زلمد علي بيض َتكت،بتح: زلمد عبد السبلـ شاىُت، لبناف،  كجوه التأكيل،

 .629-628ص 
 .57سورة األحزاب : اآلية  - 2
عبد العظيم ادلطعٍت: اجملاز ح اللغة كالقرآف الكرمي بُت اإلجازة كادلنع ،عرض ، ربليل ، كنقد، مصر ، القاىرة ، مطبعة   - 3

 .791،  790، ص  2كىبة )د.ط.ت.ش(، ج
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 ثانيا : التٌأكيل عند الٌنحاة:

 مفهـو علم الٌنحو : -1

إٌف النحو من الطرؽ اليت يتقٌوـ هبا الٌلساف كمن األبواب اليت تضيء إشكاالت الكبلـ  

" إٌف الٌنحو ح األصل مصدر )ضلىىا يػىٍنحيو(، إذا قىصىدى كقد عٌرؼ أصحاب ىذا العلم الٌنحو بقوذلم 

ا لو كأىضٍلىا لو كقدؽلا مسيٌي العلم بكيفٌية إعرابو كبنائو )ضلوا( ألٌف ال غرض بو أف يتحٌرل كيقاؿ ضلى

كقد احتكم الٌنشاط الٌنحوم ح الثقافة  ،1اإلنساف ح كبلمو إعرابا كبناء طريقة العرب ح ذلك "

العربٌية لعٌدة عوامل  أٌدت إىل توسيع طرؽ استنباط القواعد النحوية من اآليات القرآنية، فقد 

صى الفٌن أكث( ذلك بقولو" كباجلملة فالتأليف ح ىذا ػى 808كصف ابن خلدكف )ت ر من أف ربي

اط هبا كطرؽ  الٌتعليم فيها سلتلفة فطريقة ادلتقٌدمُت مغايرة لطريقة ادلتأٌخرين كالكوفٌيوف أك ػلي

كمع االختبلؼ اٌلذم سار عليو 2كالبصرٌيوف كالبغدادٌيوف كاألندلسٌيوف طرقهم سلتلفة كذلك"

اجلاٌدة على شيء  حوم "إظٌلا يسوغ إذا كانتالٌنحويٌوف ظٌلت القاعدة العاٌمة اٌليت ربكم الٌتأكيل النٌ 

الف   .أم ىو جهد للتوفيق بُت القاعدة كما شٌذ عنها من األقيسة 3"ؿتأكٌ اجلادة فيي ثٌ جاء شيء ؼلي

                                                             

اللٌباب ح علل البناء ك اإلعراب، تح:عبد اإللو نبهاف  طليمات، لبناف، دار  أبو البقاء عبد الٌلو بن حسُت العكربم:–1
 . 40، ص 1ـ ج 1995 – ػػى 1416،  1دار الفكر، ط الفكر ادلعاصر/  سوريٌة،

 (ط )د.دار الكتاب العريب ، زلمد اإلسكندراين، لبناف، بَتكت، كشر: طعبد الرمحن بن زلمد بن خلدكف: ادلقٌدمة، ضب–2
 .502ص  ، 2012

مصر، دار  ،أمحد جاد ادلوىل بك، زلمد أبو الفضل إبراىيم جبلؿ الدين السيوطي: ادلزىر ح علـو الٌلغة كعلومها، تح: -3
 .258ص  ،1. ت.ش(. جد،)3الًتاث  ط
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ظٌاىر كنستدٌؿ على ىذا بقوؿ  ح األصل أٌف أصل كبلـ العرب ىورأل من النحويُت من 

ربتمل الٌتأكيل بقولو" كإظٌلا ػلكم بذلك مع عدـ عند تعليلو دلسألة ضلويٌة (ػى392)ت  1ابن جٌٍت 

إف مل يكن معك ظاىر احتجت   -لعمرم–الظٌاىر فأٌما كالظٌاىر معك فبل معدؿ عنو بك، لكن 

فالٌشأف ح ىذا األمر متوقف على التوفيق بُت  2"إىل الٌتعديل كاحلكم باألليق كاحلمل على األكثر

يكوف، لذا فإٌف احلكم القائم ح الذىن األمر الذم مل  ما ىو ظاىر ح النص كبُت ما كاف غلب أف

على اختبلؼ  كظهر ذلك ح اختبلؼ النحاة غلعل الٌنحويٌُت يستقٌركف على حكم كاحد

 مذاىبهم.

 :التأكيل عند النحاة -2
 :اخلبلؼ بُت ادلدارس النحوية -1.2

لنص فهم القرآف كونو السلتلفة كٌجهتها  اكانت الذٌباىات الٌتفكَت الٌنحوم العريب ركافد

ة الٌنحويٌة مثبل أٌسس ، فمن الٌناحيح طريقة الٌنظم اسلالفا ذلك  االذم كاف مطابقا لنظاـ كبلمه

 طرقا سلتلفة لفهم مدلوؿ اآليات ككٌل ذاىب ح ذلك مذىبا يشبع انتماءه الفكرم كالعىقىدم اةالٌنح

كأىٌم ادلدارس اليت عيرؼ عنها اخلبلؼ ىي مدرسة الكوفة كمدرسة البصرة فأحكامهما الٌنحويٌة  

كانت تابعة لطبيعة فهم كتعامل كٌل منهما مع إعراب الكبلـ" إٌف أىٌم ما ؽلٌيز ادلدرسة الكوفٌية عن 
                                                             

عثماف بن جٍت أبو فتح ادلوصٌلي، صاحب التصانيف اجلليلة أخذ العربٌية عن أيب علي الفارس، من أحسن ما كضع  -1
صائص ككاف أبو طيب يقوؿ ابن جٍت أعلم بشعرم مٌٍت/عبد الباقي بن عبد اجمليد اليماين:إشارة التعيُت ح تراجم الٌنحاة اخل

 .200كالٌلغويٌُت،  ص
 1أبو الفتح عثماف بن جٍت: اخلصائص، تح: زلمد علي النجار، القاىرة،  ادلكتبة العلمية، )د .ط.ت.ش(، ج-2

 .252،253ص
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م كحضريٌهم بينما  العرب بدكٌيه ادلدرسة البصرية اٌتساعها ح ركاية األشعار كعبارات اللغة عن مجيع

كانت ادلدرسة البصرية تتشدد تشٌددا جعل أئٌمتها ال يثبتوف ح كتبهم النحوية إاٌل ما مسعوه من 

ككاف من نتائج ىذا  1العرب الفصحاء الذين سلمت فصاحتهم من شوائب الٌتحٌضر كآفاتو"

احلجاز كمن أمثلة  اخلبلؼ ميل أىل البصرة لبلستشهاد بلغة سبيم بينما اعتمد الكوفٌيوف لغة أىل

.أٌما أىل .خبلفاهتم ما كاف ح عمل "ما"فبنو سبيم غلركّنا رلرل أٌما كىل أم ال يعملوّنا ح شيء.

كإذا كاف 2احلجاز فيشٌبهوّنا بليس إذا كاف معناىا كمعناىا كما شٌبهوا هبا الت ح بعض ادلواضع" 

آف سيحمل العديد من التأكيبلت االختبلؼ على ىذا الشكل فإٌف الٌتخريج الٌنحوم آليات القر 

 ادلعٌت الٌنحوم ح التأكيل. إلغراقهاح بعض احلاالت عن جاٌدة ادلنطق  حادتاليت 

 3﴾تىشىاءي  مىنٍ  اٍلميٍلكى  تػيٍؤًت  اٍلميٍلكً  مىاًلكى  اللمهيمم  قيلً إٌف ح قوؿ تعاىل من سورة آؿ عمراف﴿

" قاؿ  اللهمٌ من حيث الداللة على معٌت ،فالٌتعٌدد ح كجهات تفسَت من الناحية الٌلفظية  أثارت

اخلليل كمجيع البصريُت: إٌف أصل الٌلهٌم يا ا، فلٌما استعملت الكلمة دكف حرؼ الٌنداء الذم 

علا الياء ىو"يا" جعلوا بدلو ىذه ادليم ادلشٌددة، فجاءكا حبرفُت كعلا ادليماف عوضا من احلرفُت ك 

كاأللف، كالضٌمة ح اذلاء ىي ضٌمة االسم ادلنادل ادلفرد كذىب الفرٌاء  كالكوفٌيوف على أٌف األصل 

                                                             

 .159،)د.ت.ش( ، ص7ادلدارس الٌنحويٌة ، القاىرة، دار ادلعارؼ، طشوقي ضيف:  -1
 ـ1983 -ػى1403، 3. بلد نشر(، طدأبو بشر عمر بن قنرب سيبويو: الكتاب، تح: عبد السبلـ ىاركف، عامل الكتب)-2
 .57ص، 1ج
 .26: اآلية عمراف ؿسورة آ-3
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كىذا اخلبلؼ الواقع ىنا جعل لغة سبيم   1يا ا أمٌنا خبَت، فحذؼ كخلط الكلمتُت" اللهمٌ ح 

االت التقدمي كالتأخَت ح لؤلقيسة على نظَتهتا، أم لغة أىل احلجاز، كما أٌف بعض ح أكثر قابلية

 الكوفيوف كذلك هاجلملة ليس ميوٌحدا بُت ادلدرستُت فما يراه ضلويٌو البصرة كاجب الٌتقدمي ال يعترب 

الٌشأف نفسو ح حاالت احلذؼ كالتأكيل كاحلمل على ادلعٌت" كالبصرٌيوف غليزكف تقدمي  احلاؿ على ك 

العامل فعبل يقولوف جاءين راكبا أخوؾ كراكبا جاءين الفاعل كادلفعوؿ كادلكٌٌت كالظٌاىر إذا كاف 

أخوؾ كضربت زيدا راكبا كراكبا ضربت زيدا، فإذا كاف العامل معٌت مل غلز تقدمي احلاؿ فالعامل ح 

"قىاًئمه" معٌت الفعل ألٌف الفعل غَت موجود كالكوفٌيوف ال يقٌدموف احلاؿ ح أٌكؿ الكبلـ ألٌف فيها 

انت دلكٌٌت جاز تقدؽلها، فيشٌبهها البصريٌوف بنصب الٌتمييز كيشٌبهها ذكرا من األمساء فإف ك

فاخلبلؼ القائم ح أكجو الٌتأكيل كاإلعراب سيخلق تعٌددا ح ادلعٌت خاٌصة إذا  2الكٌسائي بالوقت"

كغَت بعيد  ،ارتبطت القراءة بالقرآف كخالف مجهور ادلفٌسرين البصرٌيُت غَتىم شٌلن اكتفى بالظٌاىر

اجلانب من اخلبلؼ صلد أٌف الٌنحو قد تأثٌر أيضا بالعامل الذم أفرز الكثَت من األقيسة  عن ىذا

 كالقواعد كاليت كقف النحويوف منها مواقف متعٌددة.  

 

                                                             

 -1996 -ػى1417، 5ط  لبناف، بَتكت، دار الكتب العلمية،أبو عبد ا األنصارم القرطيب: اجلامع ألحكاـ القرآف،  -1
 .35، ص4ج 

 1ط أبو بكر زلمد بن سهل الٌسراج، األصوؿ ح الٌنحو، تح: عبد احلسُت الفتلي، لبناف، بَتكت، مؤسسة الرسالة، -2
 .215، ص 1ـ، ج1996 -ػى1417
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 العامل: -2.2

إف عٌلة الٌنصب أك اجلٌر أك الٌرفع أك أم علة أخرل إظلا ىي بسبب العامل كقد قيسِّمى باعتبار      

عملو إىل نوعُت " عامل لفظي كعامل معنوم، لَتكؾ أف بعض العمل يأت مسٌببا عن لفظ يصحبو  

أ باالبتداء كمررت بزيد كليت عمرا قائم كبعضو يأت عاريا من مصاحبة لفظ يتعلق بو كرفع ادلبتد

فأٌما ح احلقيقة  كزلصوؿ  كرفع الفعل لوقوعو موقع االسم، ىذا ظاىر األمر كعليو صفحة القوؿ

احلديث فالعمل من الٌرفع كالنصب كاجلر كاجلـز إظٌلا ىو دلتكٌلم نفسو ال لشيء غَته، كإظٌلا قالوا 

العامل ذك مرجعية عقلية ف1لفظي كمعنوم، دلٌا ظهرت آثار فعل ادلتكٌلم دبضاٌمة الٌلفظ لٌلفظ"

فلسفية حبتة إذ أٌف لكٌل حالة ضلويٌة إاٌل كناذبة عن عٌلة ظاىرة كانت كعلل الٌنصب كاجلر كالتقدمي 

ن كالتأخَت، أك خفية تيعرؼ ح النحو بالعوامل ادلعنويٌة كشلا زاد من تطور ىذه ادلسألة ىو احلديث ع

أٌما   وافقة ككحي غلعلها ح قداسة عن التٌأكيلأٌف اعتبارىا مأصل الٌلغة أىي تواضع أـ اصطبلح 

 .فهي قابلة لؤلقيسة كوّنا مواضعة بشرية

ح التأليف ح العوامل " إذ أصبح اإلعراب ىهنا متوقف على ما  اةقد نشط اىتماـ الٌنحل

          ىذا اخلبلؼ موقفا كاضحا من وفالكوفييوف ك البصر  كقفيقٌدره العامل، كح الوقت نفسو 

ىو عامل معنوم كالكوفيوف يثبتوف عامبل معنويٌا ك  االبتداء"فالبصرٌيوف غلعلوف الرٌافع للمبتدأ ىو 

آخر يسمونو اخلبلؼ كغلعلونو عامل الٌنصب ح الظٌرؼ إذا كاف خربا ضلو زيد عندؾ كح الفعل 

                                                             

 .109، ص 1عثماف بن جٌٍت: اخلصائص، ج أبو الفتح -1
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نها: " ال غلتمع كقد ضيًبطىت كظيفة العامل دبحٌددات م1ادلضارع بعد فاء الٌسببٌية أك  كاك ادلعية"

عامبلف على معموؿ كاحد فإذا كجد ما ظاىره أنٌو سٌلط عامبلف على معموؿ، جعلوا ألحد 

ا" ك" ريبم رىجيلو الى ػلىًٍملي  العاملُت التأثَت ح الٌلفظ  كلآلخر التأثَت ح ادلوضع كما ح "حىٍسبيكى ىىذى

علا مرفوعتاف على االبتداء... كالفعل أكفر الٌلفظ كالكلمتاف بعد قػىٍلبى رىجل" فلرٌب كالباء العمل ح

ح العمل من الفعل اجلامد فهو ال يعمل فيما تقٌدمو كقد ال يعمل إاٌل بشركط ربٌد عملو كفعل 

، إذا كاف ىذا الٌشأف ح العوامل الٌلفظُت فإٌف العوامل ادلعنويٌة ذلا األثر ادلعٌت 2كنعم كبئس" الٌتعٌجب

نا على أشكاؿ احلذؼ كالتقدمي كالتأخَت كاالتساع اليت يتٌم تأكيل على الٌتأكيل كمدار األمر ىه

من  فإٌف قسما آخرالكبلـ من خبلذلا  دبعٌت أٌّنا  تقديرات تبقى قائمة بُت الٌصواب كضٌده لذا 

 .3(ػى592ثل ابن مضاء القرطيب الظٌاىرم )ح النحو  مالعامل  من دكر حاكلوا الٌتقليلالنحويُت قد 

النحويوف اىتماما  ذلا ليت تشٌذ عن القاعدة كاليت يويلأٌف احلاالت ا ابن مضاء القرطيب قد اعتربل    

عاملة فيها  حذفها أك تقدؽلها كتأخَتىا إظٌلا حدثت لعلم ادلخاطب هبا كىي ال توجب علة ا كيؤكلو 

سؤاؿ أك غائبة عنها كقولو" كشلٌا غلب أف يسقط ح الٌنحو العلل الٌثواين كالٌثوالث كذلك مثل 

                                                             

 .24، ص 1992،  2مصطفى: إحياء الٌنحو، مصر، مطبعة جلنة التأليف،.طإبراىيم  -1
 .24: ص ادلرجع نفسو -2
، كقد شهد عصرين من عصور األندلس 513ىو ابن مضاء أيب العباس أمحد بن عبد الرمحن الٌلخمي القرطيب كلد سنة  -3

الرماؾ كتاب سيبويو كمسع عليو كعلى غَته من (، أخذ عن ػى668-541( كعصر ادلوحدين) ػى541 -493ادلرابطُت)علا عصر 
صى ككاف ميقرئا رلودا زلٌدثا مكثر السماع ك  ح كثَت من علـو األكائل/  اسع الرؤية ضابطا ماىر االكتب النحوية كاللغوية كاألدبية ما ال ػلي

من  -ـ1979-ػى1399، 1،طابن مضاء القرطيب: الرد على النحاة، تح: زلمد إبراىيم البنٌا، مصر، دار االعتصاـيينظر: 
 .5،6ص  -مقدمة اقق
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مل ريفع ك السائل عن زيد كمن قولنا " قاـ زيد مل ريًفعى"؟ فيقاؿ ألنٌو فاعل، ككٌل فاعل مرفوع، فبقوؿ 

الفاعل؟ فالٌصواب أف يقاؿ لو كذا نطقت بو العرب ثبت ذلك االستقراء من الكبلـ كال فرؽ بينو 

ة لينتقل حكمو إىل غَته، كبُت من عرؼ أٌف شيئا ما حيرِّـ بالٌنٌص، كال ػلتاج فيو إىل استنباط علٌ 

، فابن مضاء اعترب البحث عن 1فسأؿ: مل حيرِّـ؟ فإٌف اجلواب على ذلك غَت كاجب على الفقيو"

العلل ادلوجبة للحاالت اإلعرابية عند الٌنحاة غَت مربٌرة كعدـ التعويل عليها يكوف أحسن تفاديا 

ييعتٌد بو ح الٌنطق مثل العلل ادلضمرة لئلفراط فيما ال غللب نفعا، كما كانت دعوتو إللغاء ما ال 

التأكيل اعتمادا على العامل قد أكغل ادلعٌت ح التقديرات كاالختبلؼ الذم يربٌره  كادلقدرة إف

االذٌباه الٌثقاح لكٌل طرؼ، لذا فإٌف ادلعٌت احلاصل ليس ثابتا كإظٌلا ىو متوٌقف على احلٌجة الٌدامغة 

 لطٌل طرؼ.

 ادلعٌت:احلمل على  -3.2

 ميؤٌسسوف احلكم بناء على كضع الٌلفظ، أك على ادلعٌت دكف الٌلفظ، لذا فإّنٌ  اةكانت النح

قد كجدكا ضالٌتهم ح مساءلة الٌلفظ عن معناه كليس عن ظاىره كذلك سباشيا مع نسق كبلـ 

مرحلة الفهم قد تطٌورت إىل احلٌد  إضافة إىل أفٌ اىرا تريد منو معٌت آخر، ظالعرب ح إيرادىا لفظا 

  اٌلذم أصبح التأكيل ح مرحلة  متقٌدمة لدرجة احلمل على معٌت، كأفرد ابن جٌٍت بابا ذلذا مسٌاه

                                                             

 .126، ص ادلصدر السابق -1
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رأل أٌف للحرؼ إىل  1﴾اللموً  ًإىلى  أىنصىارًم مىنٍ ﴿ " باب ح التفسَت على ادلعٌت" ففي قولو تعاىل

كغَت ما ىو ظاىر للعياف بقولو" ليس أٌف )إىل( ح اللغة داللة غَت اليت كضع ذلا ح أصل اللغة 

عرؼ ح كبلمهم، كإظٌلا يي كىذا ال  مع زيد تى إىل زيد كأنت تريد سرٍ  دبعٌت مع أال تراؾ تقوؿ سرتي 

انضٌموا ح نصرتو إىل ا فكأنٌو  جاز ىذا التفسَت ح ىذا ادلوضع، ألٌف النيب إذا كاف لو أنصار فقد

نضٌمُت إىل ا كما تقوؿ زيد إىل خَت كإىل دىعىةو كسًتو أم آكو إىل ىذه األشياء قاؿ من أنصارم ادل

فكما تكوف للحركؼ دالالت، فإٌف  2زلالة" معهم الكمنضم  أليها، فإذا انضٌم إىل ا فهو 

للمفردات أيضا ظاىر كباطن ػلتاج إىل تأكيل " اعلم أٌف ما ػلتاج إىل التمييز بُت معاين الكلم 

أحدعلا: أف يكوف ح كلمة معنياف أك أكثر غَت طارئ أحدعلا على اآلخر كمعاين  ضربُت على

" ح الطهر كاحليض  كضرب ح التأثَت ادلعركؼ كالسَت... كالثاين أف ءي رٍ الكلم ادلشًتكة ضلو " القي 

 3شلٌيزة"يكوف ح الكلمة معنياف أك أكثر يطرأ أحدعلا على اآلخر فبلبٌد للطٌارئ أف يلـز من عبلمة 

 ًإفم ﴿ كمن ىذا ادلنطلق حدث االشًتاؾ ح ادلعاين كأكجو  اإلعراب كاشًتاؾ ادلعٌت ح قولو تعاىل

ؽلىافً  ًإىلى  تيٍدعىٍوفى  ًإذٍ  أىنفيسىكيمٍ  ممٍقًتكيمٍ  ًمن أىٍكبػىري  اللموً  لىمىٍقتي  كفى يػينىادي  كىفىريكا المًذينى   4﴾فػىتىٍكفيريكفى  اإٍلً

فاإلشكاؿ ىنا كما رآه ابن جٌٍت كاقع ح معٌت "إذ" بسبب تعٌلقها دبا قبلها كما بعدىا كىي ح كلتا 

لىمىٍقتي نظر ففي حاؿ تعٌلقها بقولو تعاىل ﴿الاحلالتُت ربمل معٌت سلالف لآلخر ػلتاج إىل إعماؿ 
                                                             

 14 : اآليةالٌصفسورة -1
 263، ص 3ابن جٌٍت: اخلصائص، ج -2
 .61، 60،ص 1،ج1996، 2تع: يوسف أمحد عمر، ليبيا، بنغازم، جامعة قاف يونس، ط :شرح الٌرضي على الكافية- 3
 .10: اآلية غافر سورة-4
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فكفركم أكرب من اف فإٌف ادلعٌت احلاصل ىنا يكوف" دلقت ا إيٌاكم كقت دعائكم إىل اإلؽل ﴾ا

ف، إاٌل أٌنك إف محلت األمر على ىذا كاف فيو الفصل بُت الصلة اليت ىي إذ مقتكم أنفسكم اآل

كمنع جانب األعراب منو أضمرت ناصبا  كبُت ادلوصوؿ الذم ىو دلقت ا فإذا كاف ادلعٌت عليو

، كىذا االختبلؼ 1عوف"يتناكؿ الظٌرؼ كيدٌؿ ادلصدر عليو حىٌت كأنٌو قاؿ بأخرة  مقتكم إذ تد

حاصل أيضا ح الداللة .إٌف  باب  احلمل على ادلعٌت ح التأكيل النحوم ال يقٌل أعلٌية عن األبواب 

 .السابقة نظرا لتعٌدد األحكاـ الٌنحويٌة ادلتعٌلقة بو، كذلك من باب التقدير الواقع على الظن

 احلذؼ: -4.2

يعترب احلذؼ من أكجو الببلغة كدليل التمٌكن من ناصية الٌلغة، كيبقى الشأف لتقدير 

اذكؼ الذم ال ػلتكم إىل قاعدة معينة، ألٌف اذكؼ قد يكوف فاعبل أك مفعوال أك مصدرا أك 

أسلوب احلذؼ بواسطة االستئناؼ دبا كاف جواب لسؤاؿ مقٌدر ضلو قوؿ  ميز النحويوفغَته كقد 

مان  فػىقىاليوا عىلىٍيوً  دىخىليوا إًذٍ *اٍلميٍكرىًمُتى  إًبٍػرىاًىيمى  ضىٍيفً  حىًديثي  أىتىاؾى  ىىلٍ ﴿ عاىلا ت ـه  قىاؿى  سىبلى قػىٍوـه  سىبلى

كذلذا فيًصلت عن  فإٌف مجلة القوؿ الثانية جواب سؤاؿ مقٌدر تقديره فماذا قاؿ ذلم؟"2﴾نكىريكفى مي 

﴾ مجلتاف حيًذؼ خرب األكىل كمبتدأ سىبلىـه قػىٍوـه ميٌنكىريكف﴿ األكىل كمل تعطف عليها، كح قولو تعاىل

                                                             

 .256، ص 1اخلصائص، ج ابن جٌٍت:-1

 .25اآلية  :الٌذارياتسورة  -2
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كاحلذؼ احلاصل ىنا من باب زلاكلة فهم 1الثانية إذ الٌتقدير السبلـ عليكم أنتم قـو منكركف"

 اذكؼ الذم قد تقع عليو احتماالت عٌدة.

إف مل تصحبو قرينة بالغة فإنٌو  ، ك ادلعٌت تأكيلكبَت على   اللحذؼ جبميع أنواعو أثر  إفٌ 

كالى ﴿ ػلمل الٌنص على غَت ما كيًضع لو "كمن ادلشكبلت أيضا قولو تعاىل سيتحٌوؿ إىل مشكل

﴾ ذىبوا إىل رفع ثبلثة إىل أنٌو خرب كالى تػىقيوليوا ثىبلىثىةه انٍػتػىهيوا خىٍَتا لىكيمٍ ﴿ ﴾التػمٍهليًكةً  تلقوا بأيديكم ًإىلى 

دلبتدأ زلذكؼ كادلعٌت ال تقولوا آذلتنا ثبلثة كىو أيضا باطل ألنو يلـز انصراؼ التكذيب إىل اخلرب 

كنا قد نفينا أف تكوف ىذه اآلذلة ثبلثة كمل ننف أف   آذلتنا ثبلثةفقط كما بيناه فإذا قلنا كال تقولوا 

قرائن الٌلغويٌة ادلعٌوؿ عليها ح التأكيل النحوم  غلب أف تكوف فال 2تكوف آذلة جٌل ا عن ذلك"

 ح غاية الدقة حىت تقدـ البديل ادلرجو من احلذؼ.

  التقدمي كالتأخَت:-5.2

من األساليب اليت يتوقع ادلتلقي ذلا احتماالت تفيد معاين سلتلفة، ألٌف الٌتقدمي كالتأخَت 

 اللموً  أىفػىغىيػٍرى قيٍل  ﴿ تقدمي ادلفعوؿ بو قولو تعاىل كمن أضربو،أكجها كثَتة، غة فيها زبرج عن الًتتيب لال

 مِّنٍ  كىكين فىاٍعبيد اللموى  بىلككذلك قولو تعاىل ﴿ 3﴾ا اجلىاًىليوفى هى أىٍعبىدى أىيػُّ  أىٍعبيدي  تىٍأميريكينِّ 

                                                             

ىػ 1421، 1تح: عبد الٌلطيف زلمد اخلطيب، الكويت، ط أبو ىشاـ األنصارم: ادلغٍت اللٌبيب عن كتب األعاريب،-1
 .383، ص2جـ،2000

محدم أبو علي، دار الفكر زلمد بركات -فخر الدين الرازم: ّناية اإلغلاز ح دراية اإلعجاز، تح: إبراىيم السامرائي -2
 .175للنشر كالتوزيع  )ب.د.ط. س.ف.ش( ص
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احلالة اليت اختلف ح تأكيل علة كىي  بو على الفاعل،ادلفعوؿ  تقدمي  فاآليتاف تضٌمنتا1﴾الشماًكرًينى 

ادلعٌت " إٌف الرأم القائل  ىاتُت اآليتُت من بُت تأكيبلت ،التقدمي كالتأخَت فيها الكثَت من النحويُت

فالٌنحو العريب مل يتخلص  2ذلك" ادلراد ىاىنا بتقدمي ادلفعوؿ لتخصيصو بالعبادة كلو أٌخره ما أفاد

 ةادلقوالت ح إيراد العٌلة ادلوجبة لوضع الٌلفظ مكان ادلنطق الذم كاف ػلكم العبلقة بُت من

ما غىميض من  التأخَت حللالٌتقدمي ك  ودلعرفة أكججلوء ادلفٌسرين  كيكوف ادلقوالت النحوية كاللغوية

 إظلمىا أىٍكالىديىيمٍ  كىالى  أىٍموىاذلييمٍ  تػيٍعًجٍبكى  بلى فى ﴿ " أخرج ابن أيب حامت عن قتادة ح قولو تعاىل معاين اآليات

بػىهيم الٌلوي  ييرًيدي  نٍػيىا احلٍىيىاةً  ًح  هًبىا لًيػيعىذِّ قاؿ: ىذا من تقادمي الكبلـ، يقوؿ فبل تيعًجبك أمواذلم  3﴾الدُّ

ففٌك رموز ادلعٌت يبدأ من  4كال أكالدىم ح احلياة الدنيا إظٌلا يريد ا أف يعٌذهبم هبا ح اآلخرة"

ادلعٌت ادلسبق ادلفركض أف يكوف لذا فإٌف الٌنحويُت ح صدد التفسَت مل يبتعدكا بالتأكيل كثَتا  إدراؾ

 عن الوضع السائد.

 القراءات القرآنية: -6.2

، كمن أمثلة ما أيختلف فيو عٌتاىتم مجهور ادلفٌسرين بأحكاـ القراءات كدكرىا ح توجيو ادل

 تٍ رى صً حى  مٍ ككي اؤي جى  كٍ أى  قوؿ الكوفيٌُت ح قولو تعاىل﴿جواز كقوع الفعل ادلاضي حاال كذلك 

                                                             

 .66: اآلية الزمرسورة  -1
تص: زلمد بدر الدين  -ادلشوؽ إىل علـو القرآف كعلم البياف –(: الفوائد  ػى751احلنبلي ) ت ةابن القيم اجلوزي - 2

 .83، ص ػى1327، 1النعساين مصر، مطبعة السعادة، ط

 .55: اآلية التوبةسورة - 3
 .17، ص2جبلؿ الدين السيوطي: اإلتقاف ح علـو القرآف،ج - 4
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كىي قراءة احلسن  ىمكرً دي ةى صي رى صٍ كىو ح موضع احلاؿ، كتقديره حى  " فحصرت فعل ما 1﴾مٍ ىي كري دي صي 

كادلفضل عن عاصم، أٌما البصريوف فذىبوا إىل أنٌو ال غلوز أف يقع  البصرم كيعقوب احلضرمي

قرأ  ﴾ينً الدم  ـً وٍ يػى  كً لً مى ﴿ بادلعٌت دبجرد تغيَت ح الكلمات" فقولو تعاىلكلئلعراب صلة كثيقة 2حاال"

﴾ بغَت ألف فحجة كلً مى ﴿ ﴾ بألف بعد ادليم كقرأ الباقوفينً الدم  ـً وٍ يػى  كً لً مى ﴿ ائيعاصم كالكسٌ 

القراءة األكىل أف ادللك داخل ربت ادلالك، كحجة القراءة الثانية أٌف ملكا أخٌص من مالكو أكثر 

، ففهم القرآف ليس طٌيعا بأيدم كل 3ليك لغة فصيحة"غليء ح أشعار العرب مىًلك كمليك كمى ما 

من ارتضى الولوج ح عوادلو، بل يتطٌلب على كٌل من ّنج سبيل الفهم أف يعٌد ما استطاع من 

كقد كٌظف الٌنحاة العرب ذلك من خبلؿ ما ؽلكن استنتاج ، آليات لغويٌة كببلغية كعقلية متعددة

 القرآنية.   تكيلو من تأثَت العامل، كالٌتقدمي كالتأخَت كاحلذؼ كالقراءاتأ

 

 

                                                             

 .90: اآلية النساء سورة-1
: أثر القراءات القرآنية ح الدراسات النحويٌة، الكويت، -2                مؤسسة علي اجلراح الصباح عبد العاؿ سامل مكـر

 .59ص  ،(ش.ت)د. ط.
 عبد ا احلسُت بن خالويو: إعراب القراءات السبع كعللها: ربقيق عبد الرمحن بن سليماف العثيمُت، القاىرة، مكتبةأبو  -3

 .47،ص1، جـ1992-ىػ1،1413 ط ،خناجي
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 التأكيل عند الببلغيُت: -1

من أبرز ما ساىم ح  1تطٌورت الببلغة بعد نضج العلـو اللغويٌة ككانت قضية إعجاز القرآف

إذ تفٌرعت علـو جديدة عيٌدت أـ ادللكات الٌلغويٌة " فقد اعترب القدماء أٌف معرفة ىذه التطور ىذا 

الصناعة ىي عمدة ببلغة الٌتأكيل حيث تظهر العمليات التصورية كاإلدراكية للمعاين القائمة على 

ة بذلك حلقة من حلقات التفاعل التشبيهات كاالستعارات كاجملازات كالكنايات كغَتىا مشٌكل

ربط الٌتأكيل بالببلغة تضٌمن ح االستعارة كالكناية كالتشبيو ت يتالٌ  عبلقةفال  2التأكيلي مع النصوص"

ألٌف ادلعٌت فيها ال يقف عند حدكد الٌلفظ الظٌاىر بقدر ما ىو كاجب على ادلتلٌقي الٌتأٌمل فيما ىو 

 خلف الٌلفظ.

إذا كاف الٌتأكيل من مقتضيات الٌلغة ح جرياّنا بُت العبارة كادلقصد فإٌف  الببلغيُت قد         

انتبهوا إىل ىذه اخلاصٌية جببلء فقٌسموا الكبلـ إىل ضربُت " ضرب أنت تصل منو إىل الغرض 
                                                             

ناجم  مصطلح ضلوم ذك أصل ببلغي مرتبط بالٌدراسات الببلغية كقد طرح ادلعتزلة كعلماء الكبلـ فكرة أٌف إعجاز القرآف-1
ا ) صرؼ( العرب عن مضاىاتو كزلاكاتو، فويًلدت فكرة ) الصرفة( كدار نقاش طويل حوذلا فأٌلف القاضي عبد اجلبار   عن أفٌ 

فصاحة( كالٌرماين )الٌنكت ح إعجاز الكتابو )ادلغٍت( ككضع عبد القاىر اجلرجاين) دالئل اإلعجاز( كابن سناف اخلفاجي) سٌر 
بع ىي:ترؾ ادلعارضة، كربٌدم الكافة، كالصرفة ك الببلغة كاألخبار الٌصادقة عن ادلستقبل القرآف( حيث رٌد فيو الٌنكت إىل س

( اإلعجاز القرآين إىل ثبلث أمور: تىضىمُّنيوي اإلخبار عن الغيوب كما فيو ػى403كقياس القرآف بكٌل معجزة..كيرٌد الباقبلين)ت
ية اإلغلاز ح دراية اإلعجاز فتحٌدث ح مقٌدمتو عن السر ح (بكتابو ّناػى606من القصص الديٍت..ٌث جاء الفخر الرازم)ت

كمذىب القائلُت دبخالفة أسلوبو  إعجاز القرآف كعرض أربعة مذاىب نقضها مجيعا كىي: مذىب الصرفة الذم قاؿ بو النظٌاـ،
مذىب بأٌف اإلعجاز ألساليب الشعر كاخلطب كالٌرسائل، كمذىب القائلُت بأٌف ليس ح أسلوبو اختبلؼ مع كبلـ العرب، ك 

سوريا، حلب/ بَتكت  زلمد عزاـ: ادلصطلح النقدم ح الًتاث األديب العريب، بسبب اشتماؿ القرآف على كبلـ الغيب/  يينظىر:
 .47،48لبناف، دار الشرؽ العريب )د.ط.ت.ش(، ص:

 .218زلمد بازم: التأكيلية العربية،  ص –2
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قصدت أف زبرب عن زيد مثبل باخلركج على احلقيقة فقلت خرج كذلك إذا  بداللة الٌلفظ كحده 

..كضرب آخر أنت ال تصل منو إىل الغرض بداللة الٌلفظ كحده كلكن يدٌلك الٌلفظ على زيد.

معناه اٌلذم يقتضيو موضوعو ح الٌلغة ٌث ذبد لذلك ادلعٌت داللة ثانية تصل هبا إىل الغرض كمدار 

ألدبية ، إٌف الٌتأكيبلت اليت ستيفهم من ىذه الصور ا1ىذا األمر على الكناية كاالستعارة كالٌتمثيل"

ستبقى للمرجعية الفكرية كالثقافية الٌنصيب األكفر فيها ألٌف ادلواضعة بُت طرح ىذه العناصر مرتبط  

 .كذلك باتفاؽ األشخاص عليها حىت تدخل ىذه الصيغ ضمن أشكاؿ اخلطاب

م خاصٌية االستتار ح هً كالفكر العريب الذم عايش الفًتة  األكىل لفهم الٌنص القرآين فى 

ىذا علماء  دعمك  ،عل ىذا من أكىل دعائم حبثو عن ادلعٌت عرب التأكيل ح علم البيافالٌلفظ كج

التفسَت بضركرة االىتماـ بعلم البياف إذ جعلو البعض ح مقدمة التفسَت على النحو الذم فعلو 

الزسلشرم ح مقٌدمة الكٌشاؼ بقولو" فالفقيو كإف برز على األقراف ح علم الفتاكل كاألحكاـ 

القصص كاألخبار كإف كاف من ابن القرية  ظي افً كلم كإف بٌز أىل الدنيا ح صناعة الكبلـ، كحى كادلت

أحفظ، كالواعظ كإف كاف من احلسن البصرم أحفظ..ال يتصٌدل أحد منهم لسلوؾ ىذه 

سعى الببلغيوف لذا فقد  2الطرائق.. إال رجل قد برع ح علمُت سلتصُت علم ادلعاين كعلم البياف"

 ح تبُت مجالية العبارة.من أعلية  البياف دلا ذلمباحث علم ا راءإىل استق

                                                             

-ػى1402فة، )د.ط( أمحد رضا، لبناف، بَتكت، دار ادلعر  :تح علم ادلعاين،ئل اإلعجاز ح عبد القاىر اجلرجاين: دال–1
 .202ـ، ص 1981

 .7، ص1، ج الززلشرم: تفسَت الكشاؼ أبو القاسم جار ا -2
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 اجملاز: -1.1

قد كجد العلماء على اختبلؼ توجهاهتم فيو طريقة ك اجملاز أسلوب متأٌصل ح كبلـ العرب 

     للربىنة على أٌف للكبلـ ظاىرا كباطنا، كأف تسٌمى بعض األلفاظ دبسٌميات ليست ذلا كإظٌلا ذبٌوزا

ًإفم اٌلًذينى ىيٍم ًمٍن ﴿ كإطبلؽ اسم اخلشية على ادلخشي كىو ح القرآف العزيز ح قولو تعاىل" 

ٍم ميٍشًفقيوفى  ﴾ معناه ىم من عقوبة ٌرهٌبم خائفوف ك إطبلؽ اسم احلب على ابوب كح خىٍشيىًة رىهبًِّ

معناه أحببت زلبوب اخلَت عن ذكر ﴾ ًإينِّ أىٍحبىٍبتي حيبم اخلىٍَتً عىٍن ذًٍكًر رىيبِّ ﴿ ذلك قولو تعاىل

فادلعٌت ح اآليات كاقع على الٌلفظ إف مل يفهم أٌف ىناؾ انتقاؿ شلٌا ىو ظاىر إىل ادلعٌت الذم  1ريب"

العبلقة اليت تربط بُت الٌلفظ كما مٌت التجٌوز لو ناذبة عن عبلقة  ادلناسبة إفسيفهم باستخداـ القرائن 

 .تعدد التأكيل اليت ذبيز ادلشاهبة بُت الطٌرفُت

         كأف يكوف اسم بعض األعضاء امولة على تلك ادلشاهبة مثلكمن أمثلة ىذا اجملاز  

﴾ أم قدرتو... ككجو اجملاز أٌف يىدي ا فػىٍوؽى أىيديًهمٍ تعاىل﴿  " تسميتهم اليد باسم القدرة كقولو.

 2ؽلكن حصولو إاٌل بواسطة القدرة"اليد زلٌل للقدرة أك من جهة أٌف اليد آلة ح الفعل، كالفعل ال 

كشرط ربٌقق ىذا الٌنوع البياين ىو ادلناسبة بُت ما مٌت التجٌوز إليو لذا فقد مٌت تقسيم اجملاز إىل عقلي 

.كإاٌل استحاؿ احلكم على اجلملة باجملاز دبجٌرد عبلقة غَت .كمرسل كما كانت عبلقتو ادلشاهبة.

                                                             

 .15ابن القيم اجلوزية: الفوائد ادلشوؽ إىل علـو القرآف ك علم البياف، ص  -1
مطبعة ادلقتطف )د.ط(  ادلتضٌمن ألسرار الببلغة كعلـو حقائق اإلعجاز، مصر،ػلي بن محزة بن إبراىيم العلوم: الطراز  -2

 .70، ص1ـ، ج 1914 -ػى1232
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أٌسس للعبلقة بُت طرح اجملاز كما  اجلرجاين قدعبد القاىر  كليس غريبا أف صلد طبيعية بُت الطرفُت

يصح اعتباره كقولو " كاعلم أنٌو ال غلوز احلكم على اجلملة أٌّنا رلاز إاٌل بأخذ األمرين: األٌكؿ أف 

يكوف الٌشيء الذم أيثبت لو الفعل شلٌا يصٌح أف يكوف لو تأثَت ح كجود ادلعٌت الذم أيثبت لو 

ادلتكٌلم أنٌو ال يػيثًٍبتي  من اعتقادٌبتيكى جاءت يب إليك" الثاين: أف يكوف عيًلمى " زل كذلك كقولك

كمىا يػيٍهًلكينىا الفعل إاٌل للقادر سبحانو كمل يكن شٌلن يعتقدكف االعتقادات الفاسدة كقوؿ ادلشركُت ﴿

من باب الٌتأكيل  ﴾اٌل الدمًىري كمىا يػيٍهًلكينىا إً ﴿ ﴾.. كاعلم أنٌو ال غلوز أف يكوف قوؿ الكٌفارًإالم الدمٍىري 

أك ادلخطئ  تجوزكادل ﴾يىظينُّوفى  إالٌ  كمىا ذلىيٍم ًبذىًلكى ًمن ًعٍلمو إٍف ىيمٍ كاجملاز أنٌو تعاىل قاؿ بعد ذلك ﴿

 1"إظٌلا الظٌاٌف من يعتقد أٌف األمر على ما قالو ككما يوجبو ظاىر كبلمو ح العبارة ال يوصف بالظٌن 

بعد ىذا التحديد اجلامع ادلانع نستدؿ على أٌف اجملاز دلا فيو من خاصية الٌتأكيل ىو نسق ثقاح 

 يكوف تعرؼ الطرفُت ضركرم الستنتاج ادلعٌت. 

فيو كجو من اجملاز أٌكلو  2﴾كىذىًلكى الٌنشيوري   مىٍوهًتىا بػىٍعدى  أٍلىٍرضى ا بًوً  فىأىٍحيػىيٍػنىا﴿ قولو تعاىل ح 

الفخر الرازم بقولو" جعل خضرة األرض كنضرهتا دبا فيها من النبات كاألزىار كاحليوة فاجملاز دخل 

ف عرب و فقد حاكؿ الببلغي.3فاعل ذلك ىو ا تعاىل"ح ادلثبت كأٌما اإلثبات على احلقيقة ألٌف 

                                                             

 1بَتكت، دار الكتب العلمية، ط عبد القاىر اجلرجاين: أسرار الببلغة ح علم البياف، تح، زلمد رشيد رضا، لبناف، -1
 . 338، 337،ص1988-ػى1409

 .9: اآلية فاطر سورة-2
 1تح: نصر ا حاجي مفيت أكغلي، لبناف، بَتكت، دار صادر، طلدين الرازم، ّناية اإلغلاز ح دراية اإلعجاز، فخر ا-3

 .90ص ـ،2004 -ق1424



 التٌأكيل ح الثقافة العربية اإلسبلمية                 الفصل األكؿ                              

 

74 
 

 ييتأٌكؿ منها اللفظ حسب ذكقو كرسوخو ح موا حبثهم بسمة االعتداؿ اليتالتأكيل ح اجملاز أف يسً 

 ذىن السامع.

 :ةالستعار ا -2.1

صلدىا تعرٌب عن عبلقة بُت طرح الٌتشبيو" االستعارة الستعارة فن ببلغي تفرع عن اجملاز ك ا

مأخوذة من العارية كاٍستىعارى طلىبى العارية أم نقل الشيء من شخص إىل آخر حىٌت تصبح العارية 

ادلعار منو... كاالستعارة رلاز لغوم عند أكثر الببلغيُت كإف كاف عبد القاىر قد من خصائص 

فما دامت العبلقة بُت  1ترٌدد فيها كأكائل الببلغيُت فجعلها رلازا عقلٌيا تارة كرلازا لغويٌا تارة أخرل"

طرح االستعارة تتوٌقف على النقل ح الصفات بينهما فإٌف باب التوٌقع للمعاين اليت ستيبٌت جرٌاء 

كلبلستعارة فضائل ح الكبلـ جعلت الببلغيُت  ىذه العبلقة سيتنوع ك تتبلقى فيو التأكيبلت.

نواف مناقبها أٌّنا تعطيك الكثَت كمن خصائصها اليت تذكر هبا كىي ع "يعدكّنا من الصور البديعة

  كىذا االختصار إظٌلا يًتؾ رلاال للتأكيل . 2"اللفظادلعاين بالقليل من  من

تؤٌدم االستعارة دكر اإلنابة عن احلقيقة كوّنا فرعا من اجملاز، بل كقد تتجاكز ذلك ألف 

جعل الببلغيُت يفردكف تيعٌد أبلغ من احلقيقة فتصبح صائبة غَت مبالغ فيها ك ذلا من األقساـ ما 

                                                             

دار الكتب  إنعاـ الفٌواؿ العٌكاكم: ادلعجم ادلفٌصل ح علـو البديع كالبياف كادلعاين، مرا، أمحد مشس الدين، لبناف، بَتكت، -1
 .91، 90ـ، ص1996 -ػى1417، 2العلمية، ط

 .33ص  ،أسرار الببلغة ،عبد القاىر اجلرجاين2-
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 اجملرٌدة:كيكوف ادلعٌت احلاصل بالتأكيل عن طريق االستعارة  خاٌصا كمنها:   لكٌل نوع شرائط سبٌيزه

 كىي اليت قيرًنىت دبا يبلئم ادلستعار لو كقوؿ كثَت:

اؿً 
ى
 غىٍمري الرِّدىاء إذا تػىبىسممى ضىاًحكان     غىًلقىًت ًلًضٍحكىًتًو رًقىابي ادل

استعار الٌرداء للمعركؼ ألنٌو يصوف عرض صاحبو كما يصوف الٌرداء ما يلقى عليو  ككصفو فإنٌو 

بالغمر الذم ىو كصف ادلعركؼ ال الٌرداء، فنظر إىل ادلستعار لو، كعليها قوؿ ا إصابتهم دبا 

االستعارة  كانطبلقا من معرفة طبيعة 1أيسعَت لو اللِّباس فكأنٌو قاؿ أصاهبم ا بلباس اجلوع كاخلوؼ"

 اجلٍيوعً  لًبىاسى  الٌلوي  فىأىذىاقػىهىا﴿ الطٌرفُت الضركريُت ح بنيتها، فإٌف الكثَت من الببلغيُت قد اعترب تعاىل

 يقل كساىا، ألٌف ادلراد باإلذاقة فهم ادلعٌت من االستعارة منوط ملحيث قاؿ أذاقها ك  2﴾كىاخلٍىٍوؼً 

فعلو ابن قتيبة ح شرح بعض  القوؿ كاٌلذم رب كفهم مذاىبها حبالٌرجوع إىل نسق كبلـ الع

بىكىٍت عىلىٍيًهمي السممىاءي كاألىٍرضي كمىا كىانيوا  مىافى اآليات اليت ذبمل استعارات كقولو تعاىل ﴿

فهذه اآلية االستعارة فيها صرػلة كذلك الستعارة لفظ البكاء للٌسماء كما ىو ذلا 3﴾ميٍنظىرًينٍ 

عرب ما يربٌر ذلك "تقوؿ العرب إذا أرادت تعظيما مهلك رجل كاعتبارىا كذلك ألٌف ح كبلـ ال

كثَت الصنائع، أظلمت الشمس لو ككسف القمر لفقده  النفع، عاـ ادلكاف، رفيع عظيم الشأف،

كبكتو الريح كالربؽ كالسماء كاألرض يريدكف ادلبالغة ح كصف ادلصيبة بو كأٌّنا قد مشلت كعٌمت 

                                                             

 -ػى1420 (ط)د.عبد ادلتعاؿ الصعيدم: بغية اإليضاح لتلخيص ادلفتاح ح علـو الببلغة، القاىرة، مكتبة اآلداب،   -1
 . 220، 219ص ،3ـ، ج1999

 .112: اآلية النحل سورة -2
 .29: اآلية الدخاف سورة -3
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كقد ارتكزت 1اطئوف عليو كالسامع لو يعرؼ مذىب القائل فيو"ذلك بكذب ألٌّنم مجيعا متو كليس 

الرازم على األقساـ اليت كضعها الببلغٌيوف من قبلو أمثاؿ عبد القاىر  رعند الفخاالستعارة 

ألجل ادلبالغة ذكر الٌشيء باسم غَته كإثبات ما لغَته " االستعارة عند الفخر الرازم ىي  اجلرجاين

فمن أكجو استعماذلا ادلبالغة ح التشبيو كإعطاء ادلشٌبو بو صفة تفوؽ صفة جنسو   2"ح التشبيو

أم إعطاء صورة ادلبلئكة ليوسف عليو  3﴾كىرميه  مىلىكه  ًإالم  ىىػذىا ًإفٍ  بىشىران  ىىػذىا مىاكقولو تعاىل﴿

ًئكىةى  كىجىعىليواككقولو أيضا ﴿ ،السبلـ لفرط ما رأتو الٌنسوة من اجلماؿ  الرممٍحىنً  ًعبىادي  ىيمٍ  المًذينى  اٍلمىبلى

" فظاىر اآلية يدٌؿ على أٌّنم أثبتوا للمبلئكة صفات اإلناث كاعتقدكا كجودىا فيهم 4﴾إًنىاثان 

كألجل ىذا االعتقاد مسوىم بالبنات ك ال ؽلكن أف يكوف ادلعٌت أٌّنم أطلقوا عليها لفظ اإلناث أك 

العبلقة العرفية بُت  أكيل ح الستعارة أمر تشرعوفالت 5لفظ البنات من غَت أثبات صفة األنوثة"

 لو لذا يبقى كجو االحتماؿ قائما. ادلستعار كادلستعار

 

 

 

                                                             

 .168 ، 167ابن قتيبة :تأكيل مشكل القرآف، ص -1
 .133، ص تح: نصر ا حاجي مفيت أكغليّناية اإلغلاز ح دراية اإلعجاز، :فخر الدين الرازم  –2
 .31: اآلية يوسفسورة  -3
 .19: اآلية الزخرؼسورة  -4
 .136ّناية اإلغلاز ح دراية اإلعجاز، ص  :فخر الدين الرازم -5
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 :الكناية  -3.1

الكناية ببلغٌيا ىي "أف يريد ادلتكٌلم إثبات معٌت من ادلعاين فبل يذكره بالٌلفظ ادلوضوع لو   

كمن أمثلة  1فيومئ بو إليو ك غلعلو دليبل عليو"إىل معٌت ما ىو تاليو كردفو ح الوجود  كلكن غليء

"فتاة نؤـك الٌضحى"إشارة إىل حياة الٌرخاء كالرفاىية كداللة الكناية  مالبياين قوذلعلى ىذا النوع 

 .تؤكؿ حسب عرؼ استعماذلا ح كضعها الثقاح

كقولو   اية،يشحذ ملكة التفكر ح داللة الكنإٌف كركد ىذه الصورة البيانية ح القرآف الكرمي 

فادلعٌت ادلقصود ىو إتياف فعل اخلَت لكٌنو كٌٌت لو بتعبَت آخر "مل 2﴾تػىٍفعىليواٍ  تفعلوا كلن ملمٍ  فىًإف﴿ تعاىل

 ألٌف فػىعىلى من األفعاؿ تقوؿ أتيت فبلنا عرٌب عن اإلتياف بالفعل كأٌم فائدة من تركو إليو؟ قلت:

ككجازة عن طوؿ  رلرل الكناية اليت تيعطيك اختصارافيقاؿ لك نعم ما فعلت كالفائدة فيو أنٌو جار 

فهي إذف طريقة ح االختصار كالعدكؿ عن الٌتصريح بالٌتلميح حلاجة ح نفس  3ادلكٌٌت عنو"

الكناية ادلتكٌلم، كح سياؽ احلديث نفسو صلد الفخر الرازم كىو الذم اشتهر كببلغي قد فٌسر 

لنسق االجتماعي العريب كناية عن الرٌاحة  لذلك صلد ه ثقافة العرب، فالظٌل ح اادبقتضى ما ترض

بقولو " اعلم أٌف ببلد العرب كانت ح غاية احلرارة  4﴾يبلى بلًّ ظىلً ظً  مٍ هي لٍ خً دٍ ني ح تأكيل قواه تعاىل ﴿

                                                             

 .52دالئل اإلعجاز ح علم ادلعاين،ص اجلرجاين: عبد القاىر-1

 .24: اآلية البقرةسورة -2
 .107،ص 1أبو القاسم جار ا الزسلشرم:  تفسَت الكٌشاؼ،ج-3
 .57: اآلية النساءسورة -4
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، كح الٌسياؽ 1الراحة"فكاف الظٌل عندىم من أىٌم أسباب الرٌاحة كذلذا ادلعٌت جعلوه كناية عن 

لعرب" فالعرب ا قد فهم ادلقصود من بعض اآليات بوحي ما تعارفت عليها نفسو صلد أف البعض

كالقوصرة كالٌنعل  تكٌٍت عن ادلرأة بالٌنعجة كالٌشاة كالقلوص كالسرحة كاحلرث كالفراش كالعتبة كالقاركرة

فقد  كالقيد كالظٌلة كاجلارة كاحلليلة كبكلِّها جاءت األخبار كنطقت األشعار، فأٌما الكناية بالٌنعجة

﴾ أم ًإفم ىىذىا أىًخي لىوي ًتًسعه كتىٍسعيوفى نػىٍعجىة﴿ أفصح عنها القرآف الكرمي ح قٌصة داككد عليو الٌسبلـ

 امرأة كاحدة، كأٌما الكناية بالٌشاة فكما قاؿ عنًتة العبسي:

 ربىٍريـً يىا شىاةن مىا قػىنىصو ًلمىٍن حىلمٍت لىوي            حىريمىت عىلىيم كلىٍيتػىهىا ملىٍ 

فٌكٌٌت عن ادلرأة كقاؿ أٌم صيدو أنت دلن ػلٌل لو ألف يصيدؾ فأٌما أنا فحرمة اجلوار قد حٌرمتك 

كبعد ىذا العرض دلستويات الببلغيُت ح تناكؿ الكناية نتبٌُت منطقهم ح ربط معٌت القرآف 2علي"

ال  موجودة ح الكناية ستنقضيفالغرابة اليت كانت سلفا ح كبلـ العرب، كبالتايل  بالعرؼ ادلوضوع

 زلالة.

 

 

 

                                                             

 1دار الفكر، ط ،فخر الدين الرازم: تفسَت الفخر الرازم ادلشتهر بالتفسَت الكبَت كمفاتيح الغيب، لبناف، بَتكت -1
 .141ص،10ـ ،10ج،ـ 1981-ػى1401

( الكناية كالٌتعريض، تح: عائشة حسُت فريد ػى429أبو منصور عبد ادللك بن زلمد بن إمساعيل الثعاليب النيسابورم)ت  -2
 .7،8، ص 1988.ع.ط( دمصر، دار قباء للٌنشر،)
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 :االٌتساع- 4.1

 للمعٌتنظرا لبلحتماؿ الذم يبقى مرافقا الببلغي  ييدرج االتساع ضمن مباحث التأكيل 

قاؿ السبكي" ىو كٌل كبلـ تٌتسع تأكيبلتو فتتفاكت العقوؿ منها لكثرة احتماالهتا لنكتة ما كفواتح 

على قدر ًقول الٌناظر فيو كحبسب ما  االٌتساع يٌتسع فيو الٌتأكيلىذا الٌنوع أم  كقاؿ احلموم السور

﴾ قد اٌتسع الٌتأكيل ح ىاتُت الٌلفظتُت على كالشمٍفًع كالوىٍترً فقولو تعاىل﴿  ربتمل ألفاظو من ادلعاين

 ثبلثة كعشرين قوال ذكرىا ادلدين كىي علا الزكج كالفرد من العدد..ىو كٌل ما خلقو ا ألٌف األشياء

كقد تٌتسع  1أزكاجا كالوتر ىو ا تعاىل كحده.."إٌما زكج أك فرد، الٌشفع ىو اخللق لكونو 

 الٌتأكيبلت إىل أكثر من ىذا إىل احلٌد الذم يغٍت علم ادلعاين  كيبعد عنو الٌتجٌمد.

الصور البيانية اليت كيضعت قد أٌف ىو كما نستطيع اخلركج بو من التأكيل عند الببلغيُت 

م ؼلرج عن اإلطار العاـ للٌثقافة العربية قد تعاملت مع بشكل كثيق بنسق كبلـ العرب فلارتبطت 

 نسق البياف الذم ىو جزء من نسق اللغةدبوضوعية أكثر ألٌف ىدفها كاف مبنٌيا على فهم  التأكيل

الٌصور البيانية ادلوضوعة للٌتأكيل عن التأكيل ادلخٌل ، كقد كانت  كىم من ىذا اجلانب قد ابتعدكا

ادلتعلق ىي مشًتكة بُت الٌنحويٌُت كالببلغيُت إاٌل أٌف فٌن الببلغة ينظر إليها من اجلانب الفٍت 

 بالذكؽ.

                                                             

 .)أ.ت.س(مادة1996، 2لبناف، بَتكت، ناشركف، ط -عريب عريب -أمحد مطلوب: معجم ادلصطلحات الببلغية كتطورىا-1



 

 
 

 

 ثانػيا: التأكيػل عند النٌػٌقاد

 

 عبلقة الٌلفظ بادلعٌت-1

 اجملاز -2

 االستعارة-3

 األرداؼ كالتوابع -4

 ادلضاعفة -5

 التشبيو -6

صحة التفسَت. -7
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 ثانيا : التأكيل عند الٌنقاد :

 عبلقة اللفظ بادلعٌت-1

 إىل تقييم ما أفرزتو تلك العلـو ةالنحو كالببلغالنٌػٌقاد ح مرحلة نضج مفاىيم  عمد

1بالٌنقد دبا يسوغو ذلم مستعينُت
Critique  كإف ضلن تصفمحنا النقد الذم ارتبط بالقرآف ك الذم

الٌتأكيل فإنٌنا سنلمح جهدىم الذم كشف عن اللمبنة األساس ح  أشكاؿ حاكؿ أف يقف على  

ما نلمحو ح تقييم أيب  التأكيل كلعلذلك  كادلنطلق الذم ييسوِّغ لنا القوؿ بوجهة رأم نقديٌة ح 

ق( فقد أفرد ح العمدة بابا مسٌاه " شلٌا جاء ح القرآف على خبلؼ الظٌاىر" 456رشيق القَتكاين)ت

رب عن أحدعلا دكف صاحبو اتِّساعا كما قاؿ ا عٌز كجٌل﴿كمن ذلك أف يذ  ك إذىا كر شيئُت ٌث ؼلي

ٍوان انٍػفىضُّوٍا إًلىًيهىا ﴾ أك غلعل الفعل ألحدعلا ك يشرؾ اآلخر معو أك يذكر شيئا فيقرف رىأىٍكا ذًبىارىةن أىٍك ذلى

ًء ﴿ بو ما يقاربو كيناسبو كقولو تعاىل ح سورة الٌرمحن كقد ذكر اإلنساف  ﴾رىبِّكيمىا تيكىذِّبىاففىًبأىمم آالى

 قيل ىذه اآلية دكف اجلاف كذكر اجلاف بعدىا كقاؿ ادلثٌقب العبدم:

                                                             

لنقد الكبلـ شعره كنثره  على السواء كبدأ ظهور ذلك ح القرف الثالث  ،استعمل األدباء العرب كلمة النقد باالستعمالُت-1
عليو آخر فقاؿ: اذلجرم على كجو التقريب، يقوؿ البحًتم عن ابن العباس ثعلب، ما رأيتو ناقدا لشعر كال شلٌيزا لؤللفاظ،كرد 

ابن  أٌما نقده ك سبييزه فهذه صناعة أخرل لكنو أعرؼ الناس بإعرابو كغريبو، كأٌلف قدامة كتابيو نقد الشعر كنقد النثر، كأٌلف
كنقده كسار النقاد العرب ح نقدىم على كل من االستعمالُت، استعملوه ح القدمي كح  رشيق العمدة ح صناعة الشعر

لتحليل كالشرح كالتمييز كاحلكم، فالنقد عندىم دراسة األشياء كتفسَتىا كربليلها كموازنتها بغَتىا ادلشاهبة احلديث على معٌت ا
ذلا أك ادلقابلة، ث احلكم عليها ببياف قيمتها كدرجتها، كأكثر الذين كتبوا ح النقد مشوا على ىذا ادلعٌت/ قدامة بن جعفر)ت 

ص  -من مقدمة اقق - ،بَتكت، دار الكتب العلمية)د.ط.ت.ش.( جي، لبناف،تح: عبد ادلنعم خفا، ( نقد الشعرػى337
12-13. 
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 فىمىا أىٍدرًم إًذا ؽلىيٍت أىٍرضان        أيٍريدي اخلىيػٍرى أىيػُّهيمىا يىليًٍت 

 1أىخلٍىيػٍري اٌلذم أىنا أىبٍػتىغيػػًو      أىـٍ الشرُّ الذم ىيوى يػىٍبتىغًيًٍت 

إٌف نٌص ابن رشيق حٌدد األبواب اليت تيسىوٌغ الٌتأكيل، ككما ىو بادو أنٌو أشار لبلٌتساع كادلشًتؾ 

من ادلسائل تيعترب كادلعٌت  فقضية اللفظ، الٌلفظي كبديهي أف ترتبط هبذا مسائل ذلا بالتأكيل صلة

اليت ربٌدد العمل النقدم ظٌل تعاملو مع ادلعٌت لذلك فقد ربٌددت ىذه العبلقة بالتعٌدد "...كمن 

القليل إذا قيسِّم على الكثَت اشًتكت عٌدة منها  العقوؿ أفاألحكاـ البٌينة كالقضايا الواضحة ببدائو 

وجد لفظة كاحدة دالٌة على كىو أف ت ح كاحدة ال زلالة فمن ىاىنا حدث االٌتفاؽ ح االسم،

 معاف كثَتة كلفظة العُت الٌدالة على العُت اٌليت ييبصىر هبا كعلى عُت ادلاء، كعُت الرٌكبة كعُت ادليزاف

كح ىذا االشًتاؾ تعٌدده للمعاين الذم  2كادلطر اٌلذم ال ييقًلع أيٌاما كأشباىو من األمساء كثَتة جٌدا"

نا عبارة سلتصرة كىي أف تقوؿ ادلعٌت كمعٌت ادلعٌت تعٍت بادلعٌت ال يكتفي بالظٌاىر من القوؿ " فهه

كدبعٌت ادلعٌت أف تعقل من الٌلفظ معٌت ثٌ  ادلفهـو من ظاىر الٌلفظ الذم تصَت إليو بغَت كاسطة،

، لكٌن ىذه السلطة اليت أعطتها عبلقة 3يضفي بك ذلك ادلعٌت إىل معٌت آخر كالذم فسرت لك"

                                                             

لبناف  أبو  احلسن بن رشيق القَتكاين األزدم: العمدة  ح صناعة الشعر كآدابو كنقده، تح: زلمد زلي الدين عبد احلميد،-1
 .277، ص  2ط ت. ش(،ج د.بَتكت، دار اجليل،)

أمحد أمُت أمحد صقر، مصر، اذليئة ادلصريٌة  نشر: رسبلف، صبلح قد:نيدم كمسكويو: اذلوامل كالشوامل، أبو حيٌاف الٌتوح -2
 .8،ص) د.ط. ت. ش( ،الكتاب

 .203عبد القاىر اجلرجاين: دالئل اإلعجاز ح علم ادلعاين، ص -3
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دلعٌت قد ربيد عن الٌصواب لتجعل من التأكيل خطرا  قد يعصف بادلعٌت التعٌدد بُت الٌلفظ كا

 كالٌشأف ىنا إلقامة نظاـ للقرينة الٌضابطة ذلذه العبلقة .

ح مرحلة نضج ادلفاىيم النقديٌة صلد النقاد قد ضبطوا ادلعٌت بتحديد دكر القرينة اللغوية ح 

لضبط حدكد  افود الدليل كالقرينة مهمٌ بعض أف كجالرأل  فقد ،ضبط الفهم احلاصل من التأكيل

بعد تطٌور علـو النحو كالببلغة كقوؿ ابن  كافالتأكيل ح ألفاظ القرآف الكرمي كىذا  

بقولو " كىذا البٌد لو من دليل ألنٌو  1﴾كثًيىابىكى فطىهِّرٍ ق( خبصوص قولو تعاىل﴿ 637األثَت)ت

ساعد النقاد على العناية بالتأكيل ح شلا  ، فاللفظ ادلطلق كادلشًتؾ،2عدكؿ عن ظاىر الٌلفظ"

بيئتهم الفكرية.  كاستكماال لعرض كجهة نظر ابن األثَت ح النقد نعرض تفسَته لقولو تعاىل الذم 

 ؿى أينزً  المًذمى  النُّورى  كىاتػمبػىعيواٍ  كىنىصىريكهي  كىعىزمريكهي  بًوً  آمىنيواٍ  المًذينى فى  ﴿ تعاىل يٌتبع فيو دائما نظاـ القرينة، قاؿ

على الٌتعظيم كاإلكراـ  بقولو" أال ترل أٌف لفظ الٌتعزير مشًتكة تيطلق3﴾ اٍلميٍفًلحيوفى  ىيمي  أيٍكلىػًئكى  مىعىوي 

كعلى الٌضرب الذم ىو دكف احلٌد كذلك نوع من اذلواف، كعلا معنياف ضٌداف، فحيث كردت ىذه 

كمٌيزتو عن القبح كلو كردت اآلية جاء معها قرائن من قبلها كمن بعدىا فخٌصصت معناىا باحلسن 

      4مهملة بغَت قرينة كأيريد هبا ادلعٌت احلسن لسبق إىل الوىم ما اشتملت عليو من ادلعٌت القبيح"

                                                             

 .4 : اآليةادلدثرسورة  -1
ربق، أمحد احلوح، بدكم طبانة، مصر،دار النهضة كالشاعر، السائر ح أدب الكاتب  ألثَت: ادلثلا ضياء الدين بن -2

 .62،  ص1)د.ط.ت.ش( ج
 .157 سورة األعراؼ: اآلية -3
 202، ص  1ابن األثَت: ادلثل السائر ح أدب الكاتب كالشاعر، ج-  4
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فابن األثَت ىنا ال يقف عند حدكد النٌص القرآين فقط بل نراه يؤٌسس دلعايَت الٌتذٌكؽ الفٌٍت ح 

 رة كالكناية كاالٌتساع كالٌتعريض ككذلك صٌحة الٌتفسَت.األساليب الببلغية كالنقدية ح اجملاز االستعا

 اجملاز: -2

ف مع اجملاز، فإٌف النٌػٌقاد و ف كالببلغيك ادلفٌسر  معها  تعاملالكيفية اليت إذا مٌت الٌتعٌرؼ على 

كما كقع على غَت  على إثرىم قد سبغوا عليو تلك ادليزة اجلمالية إذ فصلوا بُت ما ىو رلاز مقبوؿ

 كالذم ذلك فاحلكم على كجود الصور البيانية ح أشعار العرب يػيٌتخذ كمقياس لو القرآف الكرمي  

 مٌثل لو ابن رشيق القَتكاين ح قوؿ جرير:

 " ًإذىا سىقىطى السممىاءي بًأىٍرًض قػىٍوـو      رىعىيٍػنىاهي ك ًإٍف كينما ًغضىابىا

، كغلوز أف تريد بالٌسماء السحاب ألٌف كٌل ما أظٌلنا فهو أراد بو ادلطر لقربو من الٌسماء

 مساء...ككذلك قوؿ العتايب:

 يىا لىيػٍلىةن يل جًبًوىاًر سىاًىرىةن           حىٌت تكٌلمى ًح الصٍُّبًح العىصىاًفَتي 

ة كمنو احلقيق فجعل الٌليلة ساىرة على اجملاز كإظٌلا ييسهر فيها، كجعل للعصافَت كبلما كذلا كبلـ على

كاجلن كادلبلئكة  اإلنس ﴾ كإظٌلا احليواف الناطقيىا أىيػُّهىا النماسي عيلٍِّمنىا مىٍنًطقى الطمٍَتً قوؿ ا عز كجل..﴿

فالنقاد مل يىغفلوا عن الدكر الذم  1أٌما الٌطَت فبل، كلكٌنو رلاز مليح أكثر من أف ػلصره أحد"

يصبح بو اجملاز خطرا أكثر منو أسلوب بياين دلا لو من سعة التأكيل لذا فقد اعتربه البعض مثل ابن 

                                                             

 .266، 267، ص 1ابن رشيق القَتكاين: العمدة ح  زلاسن الشعر كآدابو ك نقده، ، ج-1
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قتيبة  كعبد القاىر اجلرجاين مقاببل للحقيقة إذا مل يقًتف بدليل قوم لفظي كاف أك عقلي يدٌؿ 

 غيُت.    عليو، كقد مٌر بنا ىذا ح التأكيل عند الببل

 االستعارة: -3

ح مرحلة متٌممة للعمل النقدم صلد أٌف تقييم بعض النٌػٌقاد للصور البيانية القائمة على 

( على بيت أيب ذؤيب ػى370العبلقة يتم بتربير منطقي كذكؽ زلكمُت كحكم اآلمدم) ت 

         اذلذيل:

ىنًيمةي أىٍنشىبىٍت أىٍظفارىىىا     أىٍلفىٍيتى  
ًيمىةو الى تػىنػٍفىعي كإًذىا ادل  كيلم سبى

كدلٌا كانت ادلنٌيةي إذا نزلت باإلنساف كخالطتو صلح أف ييقاؿ أٌّنا نشبت فيو، كحسين أف 

يستعار ذلا اسم األظفار ألٌف الٌنشوب قد يكوف بالظفر، كعلى ىذا جاءت االستعارات ح كتاب 

كاف الشيب يأخذ ح الرأس كيسعى فيو شيئا   ﴾ دلاك ًاٍشتػىعىلى الرمٍأسي شىٍيبىاا ضلو قولو عٌز كجٌل﴿

فشيئا حىٌت ػليلو إىل غَت حالو األكىل، فالٌنار اليت تشتعل ح اجلسم من األجساـ فتحيلو إىل 

 ﴾كآيىةه ذلىيًم اللمٍيلي نىٍسليخي ًمٍنوي النٌػهىار فىًإذا ىيٍم ميظًٍلميوفكفي قولو تعاىل﴿ النقصاف كاالحًتاؽ، ككذؿ

الشيء من الشيء ىو أف يتربٌأ عنو كيتزٌيل عنو حاال فحاال كاجللد عن الٌلحم كما  دلٌا كاف انسبلخ 

إف العبلقات  1شاكلها جعل انفصاؿ الٌنهار عن الٌليل شيئا فشيئا حىت يتكامل الٌليل انسبلخا"

عن  ادلربٌرة بُت طرح االستعارة ذبعلها ح عداد الصور البيانية األكثر ببلغة كبالتايل تصلح أف تنوب

                                                             

 4القاىرة، دار ادلعارؼ،ط ،أمحد صقر أبو القاسم احلسن بن بشر اآلمدم: ادلوازنة بُت شعر أيب سباـ  كالبحًتم، تح:- 1
 .269ص  1ج
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( ح مفهومو لبلستعارة، إذ غلعلها ػى395احلقيقة على النحو الذم صٌوره أبو ىبلؿ العسكرم)ت

شلا قيًصد منو الوصوؿ إىل ما خفي من ادلعاين كقولو" االستعارة نقل العبارة عن موضع استعماذلا ح 

نو كتأكيده أصل الٌلغة إىل غَته لغرض كذلك الغرض إٌما أف يكوف شرح ادلعٌت كفضل اإلبانة ع

ىي مع ىذا ال زبرج عنده عن كوّنا مصيبة أك ك 1كادلبالغة فيو أك اإلشارة إليو بالقليل من الٌلفظ"

غَت مصيبة ككجو اإلصابة فيها أٌّنا تنجح ح إقامة عبلقة بُت الطرفُت كبالتايل فهي أبلغ من احلقيقة 

سىنػيٍفرًغي لىكيٍم أىيػُّهىا تعاىل﴿كضرب العسكرم أمثلة غنية ح ىذا الباب كقفنا  منها عند قولو 

فسر االستعارة ىنا بقولو" معناه سنقصد ألٌف القصد ال يكوف إاٌل مع الفراغ ٌث ح  د﴾ فقالثػمقىبلىف

الفراغ ىاىنا معٌت ليس ح القصد ك ىو التوعد كالتهديد أال ترل قولك سأفرغ لك يتضٌمن من 

عارة كالكناية كالتمثيل أساليب شغلت حيزا من فاالست 2اإلبعاد ما ال يتضٌمنو قولك سأقصد لك"

 فكر النقاد الذين نظركا إليو من جانب البحث عن ادلعٌت.

 كالٌتوابع: األرداؼ-4

ىو االستعانة دبا ىو شبيو لفظ ح الداللة على ما يريده ادلتكلم أك ىو " ما رآه بعضهم ح  

كتابع  ليو اخلاص بو كيأت بلفظ ىو ردفوعكأف يريد ادلتكلم الداللة على معٌت فيًتؾ الٌلفظ الٌداؿ 

﴾كقصور فًيًهنم قىاًصرىات الطمٍرًؼ عُته لو فيجعلو عبارة عن ادلعٌت الذم أراده مثل قولو تعاىل﴿

                                                             

 القاىرة، تح:زلمد جباكم، كأبو الفضل إبراىيم -الكتابة كالشعر -أبو ىبلؿ بن عبد ا بن سهل العسكرم: الصناعتُت،-1
 .            268ـ ، ص1952،  1دار إحياء الكتب العربية، ط

 .269ص  ،ادلصدر نفسو -2
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الطرؼ ح األصل موضوع للعفاؼ على جهة التوابع كاألرداؼ كذلك أٌف ادلرأة إذا عٌفت قصرت 

فرؤية أيب ىبلؿ العسكرم ح الٌنيابة عن  1اؼ"طرفها على زكجها فكاف قصور الطٌرؼ ردفا للعف

بعضها جانبا من التأكيل إذ البحث جار عن داللة الٌلفظ بالٌنسبة إىل معناه كاإلرداؼ مصطلح 

( باسم التعريض كالكناية كأطلق عليو ػى255عريق ح النقد العريب" فقد استعملو اجلاحظ)ت 

( تسمية اجلاحظ.. كمٌثل لو قدامة ػى296عتز)ت ( اسم لطافة ادلعٌت كتبٌٌت ابن ادلػى299تثعلب )

 ( ببيت عمر ابن أيب ربيعة:ػى337ت)

 بىعًيدي مىٍهوىل القيٍرًط ًإمما لًنػىٍوفىلو      أىبيوىىا كًإمما عىٍبدي مشىٍسو كىىاًشمً 

كالتعريض ىو 2كبعيدة مهول القرط كناية عن طوؿ العنق ادلوصوفة كىو من صفات ادلرأة احلسناء"

كاف  متأصل ح كبلـ العرب، فمن طرائقها أف تقوؿ شيئا كتقصد بو شيئا آخر، لذا فقد أسلوب

العرب جيٌل كبلمهم رلازات كاستعارات، كقد غليز لنا ىذا القوؿ بأف التأكيل ليس غريبا عن ثقافة 

 ما غلعلهم يتتبعوف ادلعاين اخلفية أك تقويلها ما أرادت ىي أف تقولو أك مكح نصه بلساّنم وفه

 عكس ذلك.

 ادلضاعفة:-5

قد عمد ىذا الناقد إىل األخذ بباب على أٌّنا دليل إىل التأكيل من حيث أٌّنا ذبعل الكبلـ 

كًمنػٍهيٍم مىٍن معٌت مصرٌح بو كمعٌت كادلشار إليو كذلك ادلضاعفة كقولو تعاىل﴿: معنيُت "يتضٌمن
                                                             

 .150ص  السابق، ادلصدر -1
 .13زلمد عزاـ: ادلصطلح النقدم ح الًتاث األديب العريب، ص  -2
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كىانيوا الى يػىٍعًقليوف كًمنٍػهيٍم مىٍن يػىٍنظيري إًلىٍيكى أىفىأٍنتى تػىٍهدم العيمىى يىٍسمىعي إًلىٍيكى أىفىأىٍنتى تيٍسًمعي الصُّمم كلىٍو  

﴾ فادلعٌت ادلصرٌح بو ح ىذا الكبلـ أنٌو ال يقدر أف يهدم من عمي عن كلىو كانيوا ال يػيٍبًصركف

ادلعٌت ك  ابسماعها كرؤيتهاآليات كصيٌم عن الكلم بالبٌينات، دبعٌت أنٌو صرؼ قلبو عنها فلم ينتفع 

ادلشار إليو أنٌو فٌضل السمع عن البصر، ألنٌو جعل مع الصٌم فقداف العقل كمع العمى فقداف 

كبناء على ىذه ادلباحث نتبٌُت عمل العسكرم ح دالالت األلفاظ ادلختلفة على ادلعاين  1الٌنظر"

 فكاف لو فيما بعد بابا لصٌحة الٌتفسَت.

 التشبيو: -6

داللتو على أٌف من كراء الٌلفظ معٌت خفٌيا كيعٌده اجلرجاين من التشبيو مثل الكناية ح 

األساليب الدالة على التأكيل كإف اختلفت درجاتو بقولو" إنٌنا طريقة التأكُّؿ يتفاكت تفاكتا شديدا 

فمنو ما يقرب مأخذه كيسهل الوصوؿ إليو ادلفادة طوعا.. كمنو من يدؽ كيغمض حىت ػلتاج ح 

كفيو نوع آخر ػلتاج إىل إعماؿ نظر أكثر من سابقيو، غَت أٌف  2فكر" إخراجو إىل فضل كلطف

       التشبيو أعم من التمثيل، استدٌؿ اجلرجاين بالتشبيو العقلي على توضيح آية من القرآف بقولو

"التشبيو العقلي ردبا انتزع من شيء كاحد... كردبا انتزع من عدة أمور غلمع ببعضها البعض ث 

ما الشبو فيكوف سبيلو سبيل الشيئُت ؽلزج أحدعلا باآلخر ث ربدث صورة غَت هوعيستخرج من رلم

مىثىلي اٌلذينى محيِّليوا التموراةى ثيم ملٍى ػلىًٍمليوىىا كىمىثىًل ما كاف ذلما ح حاؿ اإلفراد، مثل قولو عز كجل﴿

                                                             

 .423أبو ىبلؿ العسكرم: الصناعتُت، ص  -1
 .73عبد القاىر اجلرجاين: أسرار الببلغة، ص  -2
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مل األسفار اليت ىي أكعية العلـو ﴾الشبو ادلنتزع من أحواؿ احلمار كىو انو ػلاحًلمىاًر ػلىًٍملي أىٍسفىاران 

أمور رلموعة  ترل مقتضى.كىو كما .كمستودع العقوؿ ث ال ػلس دبا فيها كال يشعر دبضموّنا.

، فالقول الذىنية اليت تفسر التشبيو تظل مقًتنة 1"كقرنت إىل بعضها البعض ألشياء ألفتكنتيجة 

 كمقامها الذم كيضعت لو. بسياقها

 صحة التفسَت: -7

كما نظٌر اجلرجاين للعبلقة بُت النحو كادلنطق فإنٌو أضفى على قواعد فهم ادلعٌت طريقة 

ذبعل ادلراد من البحث عنو نابع من دالالت األلفاظ على نفسها كمن عبلقتها دبا جاكرىا من 

احلركؼ كالكلمات كقولو مثبل ح باب صٌحة الٌتفسَت" كشلٌا ينظر إىل مثل ذلك قولو تعاىل 

نػمهيٍم أىٍحرىصى الٌناًس عىلىى حيوةكلىتىجً ﴿ ﴾ إذا أنت راجعت نفسك كأذكيت حٌسك كجدت ذلذا دى

 التنكَت كإف قيل على حياة كمل يقل على احلياة، حسنا كركعة كلطف موقع ال يقادر قدره... 

رص  كالسبب ح ذلك أٌف ادلعٌت على االزدياد من احلياة ال احلياة من أصلها كذلك على احلياة ال ػلى

فاجلرجاين يرل  2عليو إاٌل احلٌي فأٌما العادـ للحياة فبل يصٌح منو احلرص على احلياة أك غَتىا"

عبلقة تفهم إٌف النقد مثلو مثل مجيع ادلستويات اليت حاكلت أف صحة ادلعٌت من صحة التأكيل ف

أ من التأكيل كقد أتاح ىذا العمل للنقاد توسيع حقل الداللة الذم ينشعٌدة،  طرؽادلعٌت ببالٌلفظ 

 .بالقرائن الٌلفظية كالعقلية كيصل إىل ادلعٌت

                                                             

 .81ص  السابق، ادلصدر -1
 .223القاىر اجلرجاين: دالئل اإلعجاز،  ص عبد  -2
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 التأكيل عند ادلتكلمُت: -أكال

 علم الكبلـ: -1

باألدٌلة  العقائد اإلؽلانيةعن  يتضمن احلجاجىو علم  ابن خلدكف علم الكبلـ بقولو" يعٌرؼ

كسٌر ىذه  العقلٌية كالٌرد على ادلبتدعة ادلنحرفُت ح االعتقادات عن مذاىب الٌسلف كأىل الٌسٌنة

وذلم" ييسٌمى بأصوؿ الٌدين أيضا ، كعٌرفو ادلوسوعٌيوف ادلتأٌخركف بق1العقائد اإلؽلانٌية ىو الٌتوحيد"

كمسٌاه أبو حنيفة رمحو الٌلو بالفقو األكرب.. كييسٌمى بعلم الٌنظر كاالستدالؿ كييسٌمى أيضا بعلم 

كح كبل التعريفُت فإٌف ىذا العلم لن ؼلرج عن كونو إعماؿ آلة العقل ح  2الٌتوحيد كالٌصفات"

البحث عن األمور اإلذلية  ككاف ىذا نتيجة تأثٌر العرب بفكر اليوناف كغَتىم اليت قد ػليل كثرة 

 البحث فيها إىل الشٌك ح ذات الٌلو لدرجة رفض الكثَت من ادلفٌسرين إىل رده. 

ـ كنشأتو ػليلنا إىل ذكر األسباب الداخلية كاخلارجية ذات إٌف احلديث عن علم الكبل

، فمن العوامل اخلارجية ىو تأثَت حركة الًتمجة للثقافات على اختبلؼ بنشأتوالٌصلة ادلباشرة 

كتدخل ربت ىذه األنواع الثقافة اليونانية كاذلندية كحىت اليهودية منها، إذ كردت أفكار  اأنواعه

كرثو ادلسلمُت عن عهد النبوة كايعتربت لديهم خركجا عن مألوؼ تقٌوض ذلك اإلؽلاف الذم 

                                                             

 .423ص  ،بن خلدكف: ادلقدمةعبد الرمحن -1
نقلو إىل  ،مرا: رفيق العجم، تح: علي دحركج ،العلـو كالفنوف تصطبلحاازلمد علي الٌتهانوم: موسوعة كشاؼ  -2

 . 29، ص  1، ج1996، 1العربٌية:عبد الٌلو اخلالدم، لبناف، بَتكت، مكتبة ناشركف،  ط
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العقيدة اإلسبلمية، من مثل ىذه ادلسائل، صفات ا، كادليعاد كرؤية ا يـو القيامة كالبحث ح 

ىذه ادلسائل قد زاد من حٌدتو العوامل الداخلية ادلساعدة اليت بدأت مع الفرؽ الكبلمية ادلختلفة 

 .كباقي الفرؽ األخرل ذاىب كأعٌلها: ادلعتزلة كالشيعةح اآلراء كادل

 علم الكبلـ: الٌتأكيل ح-2

 الٌصفات:-1.2

من أىٌم القضايا اليت تولدت عن علم الكبلـ ىو احلديث ح صفات ا عز كجل، على 

الرغم من أٌف ادلتكلمُت ادلسلمُت قد تشبعوا بتعاليم الدين اإلسبلمي إذ كاف احلديث ح ىذه 

ادلسائل يعترب جحودا كبدعة، فا ح نظر ادلعتزلة منزٌه عن كٌل صفة كرائحة كىيئة كعن احللوؿ ح 

ل غَت مشابو لصفات البشر ألٌف صفات ا متعٌلقة بذاتو أٌما صفات البشر فهي خارجة ا

األعراض كىذا ما  وجوىرا تلحقا  لبالذات ذبععنهم" إٌف محل الصفات على إّنا معاين قائمة 

ٌف ينكره ادلعتزلة بشٌدة، كإظٌلا ا عامل كعلمو ىو قادر كقدرتو ىي ىو، حي كحياتو ىي ىو أم أ

ٌث  1: كحدة مطلقة بُت الذات كالصفات"ةالقدرة كاحلياعلم ا ىو ا ككذلك األمر ح كٌل من 

تقسيم الصفات إىل مطابقة لذات ا مثل صفات الذات كالقدرة كىي صفات الذات، كصفات 

يي .كبإمكاف ا أف ػلمل من الصفات ما تدٌؿ على األضداد مثل ا.فعل مثل الرزاؽ كادلعطي.

ادلميت الرافع الباسط أٌما األشاعرة فإٌف مذىبهم فيو من اخلبلؼ الذم يضع حدكدا بُت صفات 

                                                             

لبناف بَتكت، دار النهضة  -دراسة فلسفية آلراء الفرؽ اإلسبلمية ح أصوؿ الدين -أمحد زلمود صبحي: ح علم الكبلـ -1
 .124ادلعتزلة، ص  1ـ ،ج1985 -ػى1405، 5العربية،  ط
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أٌما األشاعرة فيفٌرقوف بُت صفات ادلعاين كصفات الفعل، كيذىبوف إىل  الفعل كصفات ذات ا"

الفعل أٌف صفات ادلعاين صفات قدؽلة قائمة بذات الٌلو، ليست ىي ذاهتا كال غَتىا أٌما صفات 

إٌف الصفات  1فهي عندىم كما عند الفخر الرازم صفات نسبية حادثة كمتجٌددة بتجٌدد األفعاؿ"

 اليت ستيحمل على التأكيل سيثريها اجملاز دلا لو من دكر ح جعل الٌلفظ يتجٌوز إىل غَته.

 صفة ادلعاين: -2.2

نفعاؿ، صلد ح القسم الثاين من الصفات ىي اخلربية مثل صفات الغضب كاالستواء كاال

كقولو  تعاىل  2﴾مىن غىًضبى ا عىلىيوً الكثَت من اآليات ما يدٌؿ على غضب ا مثل قولو تعاىل﴿

كقد أٌكؿ مفسرك ادلعتزلة الصفات ىنا  بالكثَت من الربىنة على  3عىلىٍيًهٍم﴾ بدلغضو ا غَت﴿ أيضا

صحة ما يعتقدكنو، يقوؿ الزسلشرم كىو من ادلعتزلة" ما معٌت غضب ا؟ قلت ىو إرادة االنتقاـ 

من العصاة كإنزاؿ العقوبة هبم إف يفعل هبم ما يفعل ادللك إذا غضب على من ربت يده نعوذ با 

، لقد جعل الزسلشرم لطبيعة صفة الغضب عند ا مناسبة 4كرمحتو" من غضبو كنسألو رضاه

مع أٌف انتقاـ البشر سلالف النتقاـ ا، فهذا كصفات البشر ماداـ أنٌو قد سبغ عليها حٌب االنتقاـ 

 فيو.األخَت بغرض الًتبية كاإلصبلح ك ليس حٌبا 

 
                                                             

من  - 1986، 1األزىريٌة،طمكتبة  فخر الدين الرازم: لباب اإلشارات كالتنبيهات تح: أمحد حجازم الٌسقا، القاىرة، -1
 .9ص-مقدمة اقق

 .60 : اآليةادلائدةسورة  -2
 .7 : اآليةالفاربةسورة  -3
 .27، 26، ص 1أبو القاسم جار ا الزسلشرم: تفسَت الكشاؼ ، ج -4
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 صفة النور: -1.2.2

ا نيوري السممىوىاًت  مقًتنا با تعاىل ضلو قولو تعاىل﴿إٌف اسم النور كرد ح القرآف الكرمي 

النور ىنا يؤٌكؿ بأنٌو ادلنبسط على اجلدراف كاألرض مستندين ح ذلك إىل اجملاز، أٌما ك 1﴾كاألىٍرضً 

م ح اآلية نفسها" أنٌو كرد ح القرآف أنٌو ز األشاعرة فقد كقفوا على الٌنقيض من ىذا بقوؿ الرا

سموات كاألرض كأٌف كٌل عاقلو يعلم بالبديهة أٌف إلو العامل ليس ىو ىذا الٌشيء )تعاىل( نور ال

ادلنبسط على اجلدراف أك احليطاف، كليس ىو ىذا الٌنور الفائض من جـر الشمس كالقمر كالٌنار فبل 

موات ﴾بأنٌو منٌور السٌ ا نيوري السممىواًت كاألىٍرضً بٌد لكٌل كاحد مٌنا من أف يفٌسر قولو تعاىل﴿

كمن تأكيل الصفات ادلعنوية إىل تأكيل الصفات اليت تدٌؿ على أٌف  عضوا كالوجو اليت  2كاألرض"

كيػىبػٍقىى كىٍجوي رىبِّكى ذيك اجلىبلىًؿ يدٌؿ على اإلقباؿ على العبد أك دليل العلٌو  مثل قولو تعاىل ﴿

ـً  كاليد اليت تدٌؿ على  4﴾عىلىى عىٍيًٍت كلًتيٍصنىعى كالعُت اليت تدٌؿ على الٌرعاية كاحلفظ ﴿ 3﴾كإلٍكرىا

العطاء، كٌل ىذا أٌكلو ادلتكٌلموف بطرؽ سلتلفة، فمنهم من  جعل  ىذه الصفات على احلقيقة 

بىٍل يىدىاهي كمنهم من جعل ذلا معاين من باب اجملاز، ككٌلها تأكيبلت تعتمد احلجج كالرباىُت ﴿ 

 فنسب اليد  عٌز كجل ح قولو تعاىل، وسع العقل أف يقبل منها ما يوافق ادلنطق بك 5﴾فً امىٍبسيوطىتى 

تأكيبلت عدة، فمنها أٌف  تعاىل يدا على احلقيقة كبالتايل فهو جسم، كقد أبطل الرازم ك  أقاكيل
                                                             

 .35: اآلية النورسورة  -1
 .105فخر الدين الرازم: أساس التقديس، ص -2
 .27 : اآليةالرمحنسورة -3

 .39 : اآليةطوسورة 4-
 .64 : اآليةادلائدة سورة-5



 التٌأكيل ح الثقافة العربية اإلسبلمية               الفصل األكؿ                              

 

95 
 

و تعاىل ىذا الٌزعم بقولو" كاعلم أٌف الكبلـ ح إبطاؿ ىذا القوؿ مبٍت على أنٌو تعاىل مبٍت  على أنٌ 

دثاف كما ال ينفك عن  بأنٌو ليس جبسم، كالٌدليل عليو أٌف اجلسم ال ينفٌك عن احلركة كالكوف كعلا زلي

ادث فهو زلدث كألٌف كٌل جسم فهو متناهو ح ادلقدار ككل ما كاف متناىي ح ادلقدار فهو 

يب كاالضلبلؿ جسم فو مؤلف من األجزاء ككل ما كاف كذلك كاف قاببل للًتك زلدث كألٌف كلٌ 

ككل ما كاف كذلك افتقر إىل ما يركبو كيؤلفو ككل ما كاف كذلك فهو زلدث، فثبت هبذه الوجوه 

فاألشعرية ىنا رٌدت على لساف  1أنٌو ؽلتنع كونو تعاىل جسما فيمتنع أف يكوف عضوا جسمانٌيا"

ككٌل ما ثبت تبعيتو  كأنٌو قدمي غَت زلدث الرازم على عدة أمور منها أّنا أثبتت أف ا ليس جسما

  عٌز كجٌل فهو قدمي أيضا، كمن ىذه األمور القرآف الكرمي.

 خلق القرآف الكرمي: -3.2

ظهور إىل زمن  قدسيتو كقد استمٌر ىذاكرث ادلسلموف كتاب ا دكف زلاكلة للشٌك ح 

كشفت عن اجلدؿ الذم   فمسألة خلق القرآف ادلسائل الكبلمية اليت زرعت الفتنة بُت ادلسلمُت،

راح ضحٌيتو أكابر الفقهاء من احلنابلة ضٌد خصومهم ادلعتزلة القائلُت خبلقو كمنطلقهم ح ذلك أٌف 

فهو عز ككجل قدمي ككٌل قدمي ذبب لو األلوىية، أٌما كبلمو ففيو أكامر كنواىي  القرآف غَت ا

إضافة إىل أنٌو  ٌلم دكف غَته من الٌرسلكإخبار بأمور الغيب كقد أينزؿ على زلمد صٌلى ا عليو كس

قلية اليت رأكا فيها حجة على رأيهم قولو كمن األدلة النٌ  ،ويتجزٌأ فنقوؿ ثلث القرآف كربعو كنصف

                                                             

 .45، ص 4، ـ12فخر الدين الرازم: التفسَت الفخر الرازم، ج-1
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كمىا يىأٍتًيًهٍم ًمٍن ككذلك دليل حدكثو ح قولو تعاىل﴿1﴾إًنما لىوي حلىىاًفظيوف ك نٌا ضلىٍني نػىزملٍنىا الذٍِّكرى إتعاىل﴿

مٍ ذًٍكرو  كدليل آخر على أٌف القرآف متجٌدد ىو اختبلؼ القىصىص فيو فقٌصة  2﴾دىثو زلٍ  ًمٍن رىهبًِّ

سيدنا موسى ليست كقٌصة سيدنا إبراىيم ..ككذلك ؽلكن أف نعتمد آيات الٌنسخ" أمجعت األٌمة 

و أٌف النسخ حق كالنسخ عبارة عن ارتفاع احلكم بعد ذلك اخلطاب بعد ثبوتو ككٌل ما زاؿ بعد ثبوت

كإف   كقد نشطت ىذه ادلسألة ح ضوء دعم الدكلة األموية للمذىب ادلعتزيل 3مل يكن قدؽلا"

حدث اختبلؼ ح آرائهم "فذىب اجلبائي كابنو أبو اذلاشم إىل أنٌو حادث ح زلل ، ٌث زعم 

ف  اجلبائي أٌف ا تعاىل ػلدث عند قراءة كٌل قارئ كبلما لنفسو ح زلٌل القراءة كخالفو الباقو 

كذىب أبو اذلذيل بن العبٌلؼ كأصحابو أٌف بعضو ح زلل كىو قولو كن ،كبعضو ال ح زلٌل كاألمر 

، كىذا االختبلؼ مل يكن عند ادلعتزلة فقط ، بل قد شاع عند  4كالنهي كاخلرب كاالستخبار"

 الغالبية من الفرؽ الكبلمٌية.

فما   األشاعرة على اجلهة ادلقابلة ح ىذه ادلسألة فالقرآف عندىم ليس سللوقا  كقف لقد

دامت الصفات قدؽلة كاحلدكث قدمي فبديهي أف يكوف القرآف قدؽلا دليل على التجٌدد دبعٌت فيو 

كمن حججهم" أنٌو تعاىل كاف عادلا ح األزؿ بأنٌو سيخلق العامل كمن ثٌ  إضافة من سورة لسورة

                                                             

 .9: اآليةاحلجر سورة-1
 .2 : اآليةاألنبياءسورة  -2
 1ين الرازم: خلق القرآف بُت ادلعتزلة كأىل السنة، تح: أمحد حجازم السقا، لبناف، بَتكت دار اجليل،طدفخر ال-3

 .                  69ص ،ـ1992-ػى1413
أبو الفضل شهاب الدين السيد زلمود اآللوسي: ركح ادلعاين ح التفسَت القرآف العظيم كالسبع ادلثاين ، تح: زلمد حسُت  - 4

 . 36،37، ص1ـ ، ج1994-ق1414العرب، لبناف، بَتكت، دار الفكر )د.ط( 
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أٌف قدرتو تعاىل كانت متعلقة من  ال يزاؿ، صار العامل متعٌلقا بأنٌو قد خلقو ح ادلاضي..خلقو ح 

فالقدـ الذم أقرٌتو  1األزؿ ح األبد بإغلاد العامل كمل يبق ذلك لتعليق، ألٌف إغلاد ادلوجود زلاؿ"

عتزلة أنٌو األشاعرة ح مسألة خلق القرآف سيًتتب عنو  كبلـ ا أىو نفسي أف لفظي؟ تقٌر ادل

كادلعٌت ىل ىي  لفظي منطوؽ بينما تقوؿ األشاعرة أنٌو نفسي كبالتايل فإٌف العبلقة بُت الٌلفظ

متبلزمة أـ أنٌو ؽلكن أف ننطق بألفاظ ال ماىية ذلا أـ تصٌح ادلعاين ببل ألفاظ؟  فادلعتزلة تقر بأنو ال 

على معاف معينة كال ؽلكن أف ؽلكن أف نتصٌور معاين خارج األلفاظ كاألصوات نفسها ىي داللة 

تصدر من فراغ بينما تذىب األشاعرة عكس ىذا ادلذىب ح القوؿ انٌو ؽلكن إقامة معاين قبل 

 األلفاظ بل كبدكّنا.  

 أفعاؿ العباد بُت اجلرب كاالختيار: -4.2

ارتبطت مسائل علم الكبلـ ببعضها فصفات ا ك قدـ القرآف أك حدكثو ال ينفصبلف عن 

طبيعة أفعاؿ اإلنساف بُت اجلرب كاالختيار، إذا كانت صفات ا زلدثة كالقرآف على إثرىا ربديد 

سللوؽ فإٌف أفعاؿ اإلنساف ليست مرتبطة حبكم ثابت، فاحلدكث معناه التغٌَت أم أف اإلنساف سلَت 

م للعدؿ غَت رلرب كلو إرادة تاٌمة كىذا ىو رأم ادلعتزلة " كحرية إرادة اإلنساف متفرعة عن تصورى

اسب إذا كاف رلربا؟ إٌف ذلك يتناج مع عدلو..  اإلذلي، إذ كيف ييكٌلف اإلنساف كييسأؿ كػلي

كاإلنساف عندىم مسؤكؿ عن احلركات اإلرادية فقط كقد حصركىا ح السكنات كاحلركات كالٌنظر 

كإغلاب  .فهي اضطرارية بفعل ا.كالعلم، أٌما غَت ذلك كبدء كجودنا أك أمراضنا أك ّنايتنا.
                                                             

 .37، ص السابق ادلصدريينظر:  - 1
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كمىٍن شىاءى فػىٍليػيٍؤًمٍن كمىٍن ﴿ ، كاستدٌلت ادلعتزلة على ىذا دبجموعة من األدلٌة الٌنقلية منها1خلقو"

شىاءى فػىٍليىٍكفيٍر﴾
كمىٍن كىفىرى بػىٍعدى ﴿3﴾ بىًصَته  تػىٍعمىليوفى  دبىا إًنٌوي  كاٍعمىليوا مىا ًشٍئتيمٍ ﴿ ككذلك قولو تعاىل2

أٌما األشاعرة فقد قالوا بالعكس إٌف اإلنساف سلٌَت مع اإلجبار أم   4﴾الفىاًسقيوفذىًلكى فىأكلىًئكى ىيٍم 

أٌف أفعالو سبقت ح علم ا" كادلختار عندنا أٌف عند حصوؿ القدرة كالداعية ادلخصوصة غلب 

الفعل كعلى ىذا يكوف العبد فاعبل على سبيل احلقيقة كمع ذلك تكوف األفعاؿ بأسرىا كاقعة 

كعلى ىذا فإٌف األحكاـ كالتكاليف الواردة ح القرآف ستؤٌكؿ حسب  اعتقاد  5 كقدره"بقضاء ا

كبل الفريقُت من كاقع أنٌو رلرب أك سلَتم كقد ػليلنا فحص ىذه اآلراء عن حكم مسبق بأٌف الٌتأكيل  

الذم راح  كاالذباه ادلذىيب كمنهج يتسم بالوعي ذباه ادلقركء مل ينسلخ حلظة عن الواقع الثقاح ،

تاه يغَت من حُت آلخر من دالالت اآليات على ما تؤكؿ إليو  فحدث االختبلؼ كالصراع الذم 

 .عن احلقيقة اليت كاف من الواجب على التفسَت أف يصل إليها

                                                             

 .150 -149، ص1زلمود صبحي: ح علم الكبلـ، جينظر أمحد  -1
 .29 : اآليةالكهفسورة -2
 .40: اآلية فصلتسورة -3
 .55 : اآليةالنورسورة -4

 1ادلطبعة احلسينية، ط ،فخر الدين الرازم: زلصل أفكار ادلتقدمُت كادلتأخرين من العلماء كاحلكماء كادلتكلمُت، مصر -5
 .73الدين للمؤلف نفسو، ص من احلاشية: معامل أصوؿ  -.ش(ت)د.
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 ثانيا : التٌأكيل عند الفبلسفة :

 :مفهـو الفلسفة-1

" ح األصل اليوناين على زلٌبة احلكمة، كأطلق قدؽلا على دراسة ادلبادئ  يدؿ لفظ الفلسفة

عند أرسطو الفلسفة النظريٌة كالعملٌية كقصرىا الركاقٌيوف على  األكىل كتفسَت ادلعرفة عقليا، فتشمل

، كتأثٌر هبا الفبلسفة العرب عن طريق حركة الًٌتمجة اليت ازدىرت ح 1ادلنطق كاألخبلؽ كالطبيعة"

العصر العٌباسي بسبب تطٌور العلـو العقلٌية ادلنقولة عن اليوناف كالفرس كتأثٌر الثٌقافة العربٌية بذلك 

ملمحُت، أحدعلا رافض لتلك الفلسفة كالقسم اآلخر ال يرل بأسا من ادلزاكجة بُت احلكمة  بدا ح

 كالشريعة.

Platonأفبلطوف تأثر الفبلسفة هبذا العلم رغبة ح فهم فلسفة
2

 (327-

Aristoteأرسطوك ـ(ؽ.347
اليت كانت ربمل فكرا مغايرا للثقافة العربية، لذا كاف .ـ(ؽ384-322)3

شغل الفبلسفة  الذين كانت صلتهم مباشرة بكتاب ا متجهة  ضلو تفسَتىم آلياتو كفق تصورىم 

                                                             

 138اجملمع العلمي بالقاىرة: ادلعجم الفلسفي، ص -1
 Platonكقد أيطلق عليو من قبل السخرية لقب أفبلطوف  Ariston بن أرسطوف Arisocles قليس ىو أرسطو-2

م شعرا سبثيليٌا كبرع ح أم العريض المتبلء كجهو كعظم منكبيو كلد بأثينا كعاش فيها معظم حياتو اليت ناىزت الثمانُت..نظ
ادلوسوعة الفلسفية الشاملة من  الغزؿ  ككتابة ادلسرحيات كنبغ ح ادلوسيقى كالرياضيات كالببلغة/ينظر: زلمد عبد الرمحن مرحبا:

 .112،ص1.مج2000-ػى1420.ط( دعويدات للنشر) الفلسفة اليونانية إىل الفلسفة اإلسبلمية لبناف بَتكت،
ككانت مستعمرة يونانية على حبر إغلو كىو من أسرة عريقة ح الطب..ييعٌد أرسطو  Stagireكلد أرسطو ح اسطاجَتا - 3

أستاذا مكثرا كأستاذه أفبلطوف مل يًتؾ فنٌا إاٌل طرقو كال مذىبا من مذاىب الفلسفة كاألخبلؽ إاٌل عاجلو كال نظاما اجتماعيا 
 .153نفسو، ص  ادلصدرخبلؽ  كالسياسة كاخلطابة ك احليواف/ إالٌ تناكلو بالٌدرس كالٌنقد كاأل
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الفلسفي عن  ك ادلادة كالركح كادلعاد، كما ظهر أثر ادلنطق كاضحا ح تأكيبلهتم سواء من الناحية 

كرسائل إخواف  (.ػى339ىذا التأثر ح تأكيل احلكيم أبو نصر الفارايب)ت الٌلغويٌة أك العلمية ظهر

 (.ػى505ت) الغزايلك  (ػى428)ت سينا ابن عندالصفا ككذلك 

 التأكيل عند الفبلسفة: -2

 إخواف الصفا: التأكيل الفلسفي عند-1.2

بطابعها الفلسفي " فالدين عندىم ظاىر جلٌي كباطن  1اٌتسمت تأكيبلت إخواف الٌصفا

خفي كىنا ما بُت ىذا كذاؾ، الظٌاىر اجللٌي ادلكشوؼ يصلح للعاٌمة من صبلة كزكاة كصدقات كما 

، فذلك من علـو الدين  إىل ذلك، أٌما التفسَت كالتأكيل كما ؼلتٌص بالٌنظر ح معاين األلفاظ

يدركها إاٌل من العقلٌية ادلسؤكلة عن الفهم ذات تركيبة خاٌصة ال فالعملٌيات  2ادلختٌصة بادلتوٌسطُت"

الفكريٌة اليت زبلق بدكرىا استنتاجات  ؽعلى األنسامتعة الغوص ح الٌلغة كأسرارىا ايلة  جٌرب

سلتلفة كينتهج إخواف الٌصفا ّنج التأكيل الفلسفي ح العديد من ادلسائل ادلتعٌلقة بالٌركح ك ادليعاد 

ح ذلك.  اللغةبُت اجلزاء كالعقاب دكف أف يغفلوا دكر  الؤلركاح كمصائرىاألخركم سلٌصٌص  فالعامل

 حيث التمكن من األلفاظ ك ادلعاين قوذلم كمن أمثلة ما أيدرج من قواعد تيرٌسخ ضوابط التأكيل من

                                                             

ـ( دٌكنوا إحدل كثبلثُت رسالة ح الفلسفة 983-ػى373مجاعة من الفبلسفة ادلسلمُت ظهرت ح القرف الرابع اذلجرم)-1
         اإلسبلمي كالدين كقد ارتبطوا بطائفة اإلمساعيلية/أشرؼ طو أبو الذىب: ادلعجم مشلت الرياضيات كادلنطق كاألخبلؽ

 .39ص 
 1التفسَت القرآين كالٌلغة الٌصوفٌية عند ابن سينا: لبناف، بَتكت، ادلؤسسة اجلامعٌية للدراسات كالنشر، ط حسن عاصي:- 2

 .21ص  ـ،1982-ػى1403
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الٌناموس ح إيراده األلفاظ ادلشًتكة ادلعاين  عبغرض كاض"اعلم يا أخي أنٌو ما مل يكن ادلفٌسر عارفا 

ما أشار إليو كاضع  ح تفسَته ك تأكيلو ك عباراتو كبيانو زبٌيل لو من تلك األلفاظ معاين غَت

 1الٌناموس كتوٌىم سوء ما أراد فيها... فصار لو ذلك دينا كمذىبا غَت دين كاضع الناموس"

زيقية إاٌل أٌّنا ح حضورىا التأكيلي تلـز ادلؤٌكؿ احلرص على فالفلسفة كإف تشٌبعت بتلك ادليزة ادليتافي

 الثنائٌية اليت حرٌكت الفهم ح الثقافة العربٌية أال كىي ثنائٌية: الٌلفظ كادلعٌت.

 التأكيل الفلسفي عند ابن سينا:-2.2

ا ىو أصل ادلوجودات  مبادئ أساسٌية منهامبٍت على  2إٌف قياـ الفلسفة عند  ابن سينا

كقد حاكؿ ح رسائلو تبيُت العبلقة بُت ،ككاحد ح كٌل األدياف، كالعامل العلوم مرتبط بعامل ادلبلئكة 

نظرية اخللق ادلشرقية، كعبلقة أخرل بُت حركؼ األجبدية كلغة التنزيل. فالرب عند ابن سينا" عبارة 

فتأكيلو أٌف" كل  ضالسموات كاألر أما أٌف الٌلو نور  ،3عن الًتبية كالًتبية إشارة إىل تسوية ادلزاج"

 4شلكن من ادلمكنات ادلوجودة، ك كٌل ذرٌة من الذرات ادلوجودة منٌورة موجودة بنور كجوده تعاىل"

كقد أٌدل األثر السينوم بالفبلسفة ادلتأخرين إىل الفلسفة النظرية كقد اندرج فرع اإلذليات ح قسم 

 .كالركح الوجود كادلادةفهم  السَت على النسق نفسو ح
                                                             

 .59ص  ق، 1305 )د.ط(إخواف الصفا كخبٌلف الوفا: الرسائل، ربقيق؟ مصر، طبع طلبة األخبار،  -1

ـ( فيلسوؼ كطبيب مشهور كيلد ببخارل كدرس 1037 -ػى428ـ إىل 980 -ػى370) بن سينا  أبو علي بن حسُت -2
ادلراجع الطبية كلو كتب أخرل ح الفلسفة كادلنطق زاد عددىا عن ادلائة توح  أعظمكييعترب كتابو القانوف من  الطب كاشتهر بو،

 .18هبمذاف بفارس/ أشرؼ طو أبو الذىب: ادلعجم اإلسبلمي، ص
 .166ص  حسن عاصي: التفسَت القرآين كاللغة الصوفية ح فلسفة ابن سينا،-3
 .123: ص نفسوادلرجع -4
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 التأكيل الفلسفي عند الغزايل:-3.2

اخلوض ح مسائل التأكيل من جانبو الفلسفي من األمور اليت  1اإلماـ الغزايلقد اعترب ل

غلب االحًتاز منها إاٌل للذين أكتوا العلم الصحيح، ك اليقُت ح ا الذم ال ؼلتلط بالوساكس  

من داللة األلفاظ على مدلوالهتا بقولو "فإف قيل: فقد فرقتم بُت التأكيل ظٌلا يتأٌتى إكقولو كذلك 

ادلقطوع كادلظنوف فبماذا ػلصل القطع بصحة التأكيل. قلنا بأمرين: أحدعلا: أف يكوف ادلعٌت 

مقطوعا ثبوتو  تعاىل كفوقٌية ادلرتبة، الثاين: ألف ال يكوف الٌلفظ إاٌل زلتمبل ألمرين كقد بطل 

يسٌن   كىذه الدقة ح سبييز مفهـو التأكيل جعل الغزايل يضع قانونا للتأكيل ،2تعُت الثاين"أحدعلا ك 

ـٌ فيو عمل الفبلسفة  فيو أىم ضوابط ىذا ادلنهج، كما كضع أيضا كتابو هتافت الفبلسفة الذم ذ

 غَت ادلبٍت على اليقُت.   

الفلسفة ح العديد من مؤٌلفاتو  كمع فخر الدين الرازم ذبٌلت قضايا علم الكبلـ مندرلة ح 

كادلباحث ادلشرقية، كادلطالب العالية، فقد ربط الفلسفة بتأكيل القرآف الكرمي كما ظهر ح تفسَته 

الكبَت" مفاتيح الغيب" كذلك بتخصيص مبحث للٌدالئل العقلية ادلستنبطة من كٌل سورة كتفسَته  

أحدعلا أٌف ذاتو ليست مركبة من األجزاء  اف،دلاىية الذات اإلذلية بقولو "ا كاحد فلو تفسَت 

                                                             

ـ، ككاف كالده كما 1058ىػ(/450غزايل كلد بطوس من إقليم خراساف عاـ )ىو أبو حامد زلمد بن زلمد بن زلمد ال-1
يقوؿ السبكي يغزؿ الصوؼ، كيبيعو ح دكانو بطوس، فلما حضرتو الوفاة، أكصى بو كبأخيو، إىل صديق لو متصوؼ/عبد 

 .269احلليم زلمود قضية التصوؼ ادلنقذ من الظبلؿ، القاىرة، دار ادلعارؼ )د.ط.ت.ش(، ص
 2ط ف،البن بَتكت، ، دار الكتب العلمية،إجلاـ العواـ عن علم الكبلـ، ربقيق: أمحد فريد ادلزيدم ،امد الغزايلأبو ح-2

 .240ص،  ـ2008
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كالثاين بياف أنٌو سبحانو منزٌه عن  ال يتم إاٌل ببياف أنٌو تعاىل ليس دبتحٌيز من اجلهة كاألبعاض كذلك

على أٌف لكٌل شيء خالق كمبدع  ةاخلرب كالربىنفالفلسفة اإلسبلمية ارتكزت على  ،1الضٌد كالنٌد"

 ة من علـو الفبلسفة ادلتقدمُت شليزا بُت نوعُت من الربىاف،كقد عكف الرازم على االستفاد

اإليٌن كالربىاف الٌلمي ككٌظف ىذين الربىانُت ح دعم ادلنهجية اخلربية ، كقد انتقلت ىذه  الربىاف

الفلسفة الربىانية إىل طريقة التأكيل ح القرآف على االستدالؿ باخللق على كجود اخلالق، كىنا 

 أرسطو ظاىرا ال باطنا.مظهر التأثر بفكر 

2:اإلذليات-3
Métaphysme: 

 كجود ا: إثبات -1.3

ذا فقد اعتنوا بإثبات كاجب الوجود ل   يفصل الفبلسفة ادلسلموف بُت الفلسفة كعلم اإلذلياتمل 

بالصفة اليت تربىن على كجود ا بالطرؽ العقلية كادلنطقية معتمدين ح ذلك على العقيدة السليمة 

دالئل الفبلسفة ح إثبات كجود ا  القرآف احلكيم، إال أنٌو من األعلية أف نعرٌج علىكنصوص 

فإٌف مرحلة ادلتأخرين من الفبلسفة  االصفات لذكذلك بعد فًتة طويلة من علم الكبلـ كجدؿ ح 

 .قد شهدت ذلك اخللط بُت مسائل علم الكبلـ كالفلسفة
                                                             

،  2ج، 1407، 1، طبَتكت تح: أمحد حجازم الٌسقا، لبناف،، ح العلم اإلذلي  فخر الدين الرازم: ادلطالب العالية- 1
 .5ص
ادلطلق، فأٌكال ح األمور العاٌمة للجسمانيات ك الركحانيات من ادلاىيات ، كالوحدة ك الكثرة ىو علم ينظر ح الوجود -2

كالوجوب كاإلمكاف كغَت ذلك، ٌث ينظر ح مبادئ ادلوجودات عنها كمراتبها ح دعوة النفس بعد مفارقة األجساـ كعودىا إىل 
الوجود على ما ىو عليو، كأٌف ذلك عُت السعادة ح زعمهم/  ادلبدأ كىو عندىم علم شريف يزعموف أنٌو يوٌفقهم على معرفة

 .456ابن خلدكف ادلقدمة، ص 
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الصفات كعصمة األنبياء كعودة الركح بعد فنائها  كالذم  مواضيعمواضيع الفلسفة  حوت    

على  1﴾ البىًصَتي  السمًميعي  كىىيوى  لىٍيسى كىًمثًٍلًو شيءه استدٌؿ بو فأبو حامد الغزايل استدٌؿ بقولو تعاىل﴿

كحدانية ا كتنزيهو عن الصفات بقولو " إنٌو ليس جبسم كال مثل األجساـ كأٌما كإثبات ك   علوٌ 

 االعتقاد على ما ذكرناه من ادلبالغة ح التنزيو شديد جٌدا، بل ال يقبلو كاحد من األلفموجود ح 

ك األدلٌة ح كتاب ا كثَتة على إثبات اخلالق يسردىا بقولو " أٌما الدليل ، 2ال سيما األمة العربية"

ًًلكي السمٍمعى  ضً رٍ األى كى  اءً مى قيٍل مىٍن يػىٍرزيقيكيٍم ًمنى السم ﴿فمثل قولو تعاىلعلى معرفة اخلالق  أىممٍن ؽلى

بػِّري األىٍمرى فىسىيػىقيوليوفى ا ىيِّتى ًمنى احلىيِّ كمن ييدى
ىيًِّت كؼليٍرًجي ادل

رًجي احلىيم ًمنى ادل فػىقيٍل أىفىبلى  كاألبىصىر كمىٍن ؼلًي

ادثة كأٌف غلب أف يعرؼ اخللق جبلؿ ا كعظمتو ال بقوؿ ادلتكٌلمُت أٌف األعراض ح "3﴾تػىتػمقيوفى 

اجلواىر ال زبلو من األعراض احلادثة فهي حادثة ثٌ احلادث يفتقر إىل زلدث فإٌف تلك التقسيمات 

كادلقٌدمات كإثباهتا بأدلٌتها الٌرمسية يشوش قلوب العواـ كالدالالت الظاىرة القريبة من اإلفهاـ على 

ح الفلسفة  فالربىاف 4"اجلازمةما ح القرآف تنفعهم كتسكن نفوسهم كتغرس ح قلوهبم االعتقادات 

قاـ إذف على أرضية اخلبلؼ اليت أكغل فيها ادلتكلموف كاليت فقدت ح الكثَت من جداذلا 

خصوصية ادلعٌت احلقيقي لذا فإنٌنا صلد ح التأكيل الفلسفي قضايا موضوعة بالربىاف العقلي الذم 

 ييلـز احلجة.

                                                             

 11 : اآليةالشورلسورة  -1
 .259أبو حامد الغزايل: إجلاـ العواـ عن علم الكبلـ، ص  -2
 .31 : اآليةيونسسورة -3
 .240، صإجلاـ العواـ عن علم الكبلـينظر أبو حامد الغزايل: - 4
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موٌظفا الٌلغة اإلشارية ح ذلك كتأكيلو لقولو د أفرد ابن سينا تفسَتا لبعض آيات القرآف ق 

ا نيوري ﴿ . ككذلك قولو.بقولو" فالق ظلمة العدـ بنور الوجود. 1﴾قيٍل أىعيوذي بًرىبِّ الفىلىقٍ ﴿ تعاىل

ذرة من الذرات ادلوجودة منورة  كٌل شلكن من ادلمكنات ادلوجودة ككل  2﴾الٌسموىاًت كاألٍرضً 

فيفسره بقولو أنو تعاىل قدر لكل كاحد من  3﴾قىدمرى فػىهىدىلقولو تعاىل﴿ موجودة بنور كجود ا..أٌما

تلك األعضاء ادلخصوصة قوة سلتصة بذلك العضو ث غلعل تلك القول اليت ػلصل هبا منافعو 

إٌف ادلتأمل ح كجو التأكيل ىذه ال يرل فرقا بُت التأكيل ح بيئة ادلفسرين بالرٌأم ك بينو  4كمصاحلو"

 ارؽ  أٌف التأكيل عند الفبلسفة قد حدد كجهتو بإدراج علم اإلذليات كالطبيعيات.إالٌ ح ف

استدالؿ الرازم على كجود اخلالق أمر مستفيض أغناه النظر العقلي ح ادلوجودات كدليل 

ذلك ىو زبصيص لكٌل سورة ح التفسَت الكبَت دببحث عقلي  فلسفي عقلي يستدؿ فيو على كٌل 

بعا ح ذلك االستدالؿ بالشاىد على الغائب، كاستداللو على كجود الصانع ادلسائل الفلسفية مت

حبركة األفبلؾ كمسارىا ح الفضاء بقولو "إٌّنا أجساـ ككٌل جسم مرٌكب مفتقر إىل كٌل كاحد من 

فكل جسم ىو مفتقر إىل غَته شلكن ككٌل شلكن لذاتو فلو مؤثر فافتقاره إىل مؤثره إٌما  أجزائو غَته،

                                                             

 .1 : اآليةالفلق سورة-1
 35 : اآليةالنور سورة-2
 .3: اآلية األعلى سورة -3
 96ص ، من التفسَت القرآين كاللغة الصوفية ح فلسفة ابن سينا ينظر رلموعة رسائل ابن سينا، نقبل عن: حسن عاصي: -4

 .166إىل ص
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فهذا الربط بُت األمثلة الفلك كالعقلية، دلا  1حاؿ بقائو أك حاؿ حدكثو أك حاؿ عدمو"أف يكوف 

لو من تنبيو العقوؿ كإيقاظ اذلمم ح تتبع التطور احلضارم الذم ال يهدؼ إىل عزؿ النص عن 

الواقع ادلتغَت، إٌف كعي أسبلفنا هبذا يعد يقظة منهم للبحث ح أغوار القرآف عما يربر مباحث 

سفة ، كمن جهة أخرل ىو دليل األؽلاف على أٌف القرآف الكرمي بإمكانو استيعاب الكثَت من الفل

 قبل أف تلقي بو الفلسفة اليونانية أك غَتىا.

تفسَت مرتبط كإثبات كجود ا عرب آيات القرآف الكرمي كماىيتو كتنزىو عن احللوؿ ح ال 

" اعلم أٌف ىذه الكلمة كما دٌلت على كجود اإللو فهي  2﴾رىبِّ العىالىًمُتى ﴿ الرازم لقولو تعاىل

لفظ  أيضا مشتملة على الداللة على كونو متعاليا ح ذاتو عن ادلكاف كاحليز كاجلهة، ألنٌا بيٌنا أفٌ 

العادلُت يتناكؿ كل موجود سول ا كمن مجل ما سول الو ادلكاف كالزماف.. ٌث إٌف ادلعلـو أٌف 

كرم كجود ا ا فالرد ىنا ليس على ن3سابقا كجوده عن كجود ادلخلوؽ" اخلالق ال بد كأف يكوف

فالفلسفة اإلسبلمية ح مرحلة  ،فقط بل على ادلٌدعُت أٌف ادلكاف كالزماف علا عُت ذات ا تعاىل

نضجها علي يد ادلتأخرين أمثاؿ الفخر الرازم قد عملت على تصفية الٌشوائب اليت حلقتها على 

 .ربٌرفت أماـ سوء التأكيل ادلفاىيم اليتيد 

 

                                                             

 .209، ص 14ـ،  4فخر الدين الرازم: تفسَت الفخر الرازم، ج1-

 .2اآلية: الفاربة سورة-2
 .187ص 13، ـ 1تفسَت الفخر الرازم، ج فخر الدين الرازم:-3
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 علم النفس:-4

 حقيقة جوىر النفس: -1.4

فمن الفبلسفة  ،حيزا من التفكَت الفلسفي عند ادلسلمُت حقيقة جوىر الٌنفس قد شغلت ل

إىل مسائل  اجلدؿ ح ىذه ادلسألة نتائج متدتاكقد  ،من أبطل فناء الركح أك اجلسد أك كليهما 

كإذا تأملنا تفسَت إخواف الصفا نلمح ىذه  البعث كالٌنشور كعودة األركاح كاألبداف بعد فنائها،

دي كيلُّ نػىٍفسو مىا ﴿  جببلء" اعلم أٌيها األخ أٌيدؾ ا كإيٌانا بركح منو أٌف معٌت قولو االرتباط يػىٍوـى ذبًى

يػىٍوـى تىٍأًت كيلُّ نػىٍفسو ﴿  أٌما قولو  فهو معركؼ ﴾أىمىدان بىعًيداى  بينها كبينوعىًملىٍت ًمٍن سيوءو تػىوىدُّ لىٍو أىٌف 

بو ادلؤمنوف إذا انقطعوا عن الكبلـ كإقامة احلجة على  صأخي ؼلتفهذا يا  ﴾هىاسً ذبيىاًدؿي عىٍن نػىفٍ 

فهي الكافرين بُت يدم ا عز كجل أما النفس ادلطمئنة الراجعة إىل رهبا يومئذ راضية مرضية 

ىل النفوس اجلزئية لتهديها كتنبهها من نـو الغفلة.. كتدخل كمن إادلنبعثة من عند باريها  سالنف

كحُت ؽلتزج العقل بالٌتفسَت، فإٌف الٌلمسة الفلسفٌية ربضر جببلء،   1معها ح  عباد ا الصاحلُت"

كتأكيل  ميعاد األركاح إىل عوادلها " كاعلم يا أخي بأٌف الٌلو جٌل ثناؤه مٌسى الدار اآلخرة احليواف 

ألٌّنا عامل األركاح كمعدف النفوس كالدنيا عامل األجساـ كجواىر األجساـ موات بطابعها إظٌلا 

كادلتتٌبع دلنهج إخواف  2كالنفوس كاألركاح بكوّنا فيها كمعها" )ىكذا ثبت ح النص( حليوةتكسبها ا

                                                             

 .128رسائل، ص الإخواف الصفا كخبلف الوفا:  -1
 62: ص نفسو ادلصدر -2
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اليت اختٌصوا هبا ح إحالة معاين اآليات إىل موضوعات الفلسفة اليت  لبطريقة التأكيالصفا ييلٌم 

 .عٌمقتها التأثَتات الغنوصٌية كاليونانٌية ح الثقافة العربٌية

مذىب من يعتقد أٌف النفس عبارة عن جسم "بعد ادلوت مذىباف للناس ح بقاء النفس 

حدعلا ؽلثلو أىل البحث كالنظر أسلصوص موصوؼ دبزاج كينقسم ىذا ادلذىب إىل قسمُت 

التقليد شلكن حصوذلما كثانيهما ؽلثلو أىل  القيامة غَتكيقولوف أف بقاء النفس شلتنع ألٌف البعث ك 

 1أف حقيقة اإلنساف ىي ىذا اذليكل كقد مسعوا من العلماء إثبات القوؿ بالبعث كالقيامة" فكيقولو 

لركح كعبلقتها باجلسد ح شكل متعارض كمتوافق ح الوقت حوؿ اكعلى سيبٍت الفبلسفة تصورىم 

 نفسو.

الٌنص كما يلزمو من مناىج لفهمو كالغوص  لقد سعى الفكر العريب اإلسبلمي أف ييوٌفق بُت

 أعماؽ بنيتو، فكاف نتاج ىذه ااكلة ىو تعٌدد طرؽ الباحثُت ح ىذا اجملاؿ من مفسرين كضلاة ح

كببلغيُت كمتكلمُت كفبلسفة ، األمر الذم أفرز كٌما من ادلسائل اليت أيٌكلت كراح ادلعٌت جرٌاء ذلك 

ٌصل إليو من فكٌل يسعى إلثبات عقيدة معينة من خبلؿ ما يتٌم التو ال يستقر على كضع موحد، 

 .كراء التأكيل، فكاف ىذا ادلنهج متأٌصبل ح عمق الثقافة العربية، متوٌحدا مع ظلط تفكَتىا

                                                             

-2، ج2010 ،)د.ط( ،رشيد قوقاـ: التفكَت الفلسفي لدل فخر الدين الرازم، اجلزائر، ديواف ادلطبوعات اجلامعية -1
 .154،155ص،  -الفلسفة كأقسامها
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...إذف حُت نثق بأنفسنا، كمنتلك الوعي بذكاتنا كاالعتزاز ْتضارتنا، نستطيع أف نشرٌع أبواب 

االختيار على أسس معرفية كٚتالية، كنبتعد عن كل ما يغلق الفكر كحياصر الوعي، ٦تا يساىم يف 

 أنا مبدعة، تواجو أم ٤تاكلة ١تسخها أك القضاء على خصوصيتها.

.19، ص 2013،مارس 398ماجدة ٛتود: إشكالية األنا كاآلخر، سلسلة عامل ا١تعرفة،العدد- 
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 اإلسبلمية:العربية  راتا١تؤثٌ -1

 كمن البلفت للنظر أف نرل 1ق(606)تفخر الرازمال٤تمد تعددت األصوؿ ا١تعرفية لئلماـ ا١تفسر 

                                                     

البكرم الطربستاين األصل الرازم ا١تولد، ا١تلقب فخر  سُت بن علي التيمياٟت٤تمد بن عمر بن  كلقبو الكامل " أبو عبد ا-1
الدين، ا١تعركؼ بابن ا٠تطيب، الفقيو الشافعي ، فريد عصره كنسيج كحده"/أبو العباس مشس الدين أٛتد بن ٤تمد بن أيب بكر 

،      4.ش(، ٣تلد )د.ط.ت بَتكت، دار صادر، بن خلكاف: كفيات األعياف كأنباء أبناء الٌزماف ، تح: إحساف عباس، لبناف،
 .249، 248ص 

يف اسم كالده؛ أىو اٟتسن أـ اٟتسُت، كا١ترجح أٌف اسم كالده ىو عمر بن اٟتسُت، كذلك احتجاجا ا١تصادر لكن اختلفت 
ٍسًجًد األى بقولو عقب تفسَت إحدل اآليات  ﴿

ى
ٍسًجًد اٟتىرىاـً إىل ا١ت

ى
سورة ﴾ /  ٍقصىسيٍبحىافى الٌذم أىٍسرىل بًعىٍبًدًهً لىٍيبلن  ًمنى ا١ت

تفسَته لكلمة عبده كا١تراد منها  بقولو" أٚتع ا١تفٌسركف على أٌف ا١تراد ٤تمد صٌلى ا عليو كسٌلم  كٝتعت    ،1اآلية اإلسراء:
  227،ص 15،ـ 20فخر الدين الرازم: تفسَت الفخر الرازم، ج -الشيخ الوالد عمر حسُت رٛتو ا تعاىل يقوؿ ذلك"/ 

 لشخصية كالده تأثَت كاضح عليو يبينو كثرة االستشهاد بو يف الكثَت من ا١تسائل اليت عرضها يف التفسَت الكبَت.قد كاف ل    
ىو ىو التاريخ نفسو 544ك ػى543ا١تؤرخوف يف سنة مولد الفخر الرازم، فقد رجحو البعض بُت سنة  ففقد اختلأٌما مولده 

الذم أكرده صاحب مفتاح السعادة يف موضوعات العلـو بقولو" كلد اإلماـ سنة ثبلث أك أربع أربعُت كٜتسمائة"/ طاش كربل 
، ج  . 102،103، ص 2زاده: مفتاح السعادة يف موضوعات العلـو

ا٠تامس كالعشرين من شهر رمضاف سنة أربع  كقد أكرد ابن خٌلكاف التاريخ نفسو بقولو " ككانت كالدة فخر الدين يف  
كأربعُت، كقيل ثبلث كأربعُت كٜتسمائة بالرم كتويف يـو االثنُت ، ككاف عيد الفطر، سنة سٌت كستمائة ٔتدينة ىراة "/ ابن 

 .252، ص4خلكاف : كفيات األعياف،ج
قىاؿى الًٌذم ظىنَّ أىنَّوي نىاجو ًمنػٍهيمىا  قولو تعاىل﴿ق، ١تا يركيو الفخر الرازم بعد تفسَت544أنٌو يف كلد سنة  لغلباألكا١ترجح عند 

قولو " كإذا عٌوؿ العبد  ،43 :اآليةيوسفسورة ﴾/ أيذٍكيريين ًعٍندى رىبِّكى فىأىٍنٍساهي الشٍَّيطىافي ذًٍكرى رىبًِّو فػىلىًبثى يًف السٍِّجًن ًبٍضعى ًسًنُتٍ 
على أحسن الوجوه فهذه التجربة قد استمرت من أٌكؿ عمرم إىل  على ا كمل يرجع إىل أحد من ا٠تلق حصل ذلك ا١تطلوب

 .148ص ـ،18فخر الدين الرازم: تفسَت الفخر الرازم، ج -ىذا الوقت الذم بلغت فيو السابع كا٠تمسُت"/
ة"/ ا١تصدر مثٌ يذكر يف آخر السورة" مٌت تفسَت ىذه السورة ْتمد ا تعاىل يـو األربعاء السابع من شعباف سنة إحدل كستمائ-

 .233نفسو: ص 
أم التاريخ الذم ذكره/ ينظر: فائزة أٛتد  ػى601كاف اٟتاصل ىو   ػى544فإذا أيضيف ىذا التاريخ إىل سنة مولده ا١ترجح ب 

ات الببللغية، ا١تملكة العربية السعودية جامعة أـ  علم ا١تعاين يف التفسَت الكبَت عند فخر الدين الرازم كأثره يف الدراس صاٌف:
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خلفتو تلك األصوؿ على نظرية التأكيل، كيف ىذا إشارة إىل أٌف التأكيل يستمد الذم ذلك التأثَت 

كمتباينة" إٌف الٌنظريٌة تتأسس عادة على )الٌتجميع(ك)الًٌتكيب( من  أصولو من ثقافات متعددة
                                                                                                                                                              

 1ج ٥تطوط، -قسم الدراسات العليا، فرع األدب رسالة مقدمة لنبل درجة الدكتوراه يف علـو الببللغة القرل كلية اللغة العربية،
 .4ص

أما عن الظركؼ السياسية كاالقتصادية اليت كانت زمن كالدة ك نبوغ الفخر صعبة قد كثرت  فيها اٟتركب الصليبية على ببلد  
امس كالسادس ا٢تجريُت بدأت ا٠تبلفة العباسية تتعرض لضغوطات متعددة يف كل ٥تتلف نواحي ا١تشرؽ " ففي القرنُت ا٠ت

اٟتياة الفكرية كالدينية، كحىت االقتصادية نتيجة االنقسامات اٟتادة بُت ا١تسلمُت من جهة، كنتيجة األخطار ا٠تارجية الدامهة/ 
 .11ص 2001، 1كت، طٝتيح دلغيم: موسوعة مصطلحات فخر الدين الرازم، لبناف، بَت 

كقد امتٌدت كٌل التأثَتات السياسية لتطاؿ اٟتياة الفكرية فقد ٝتح ىذا العصر " بإعادة إحياء ا١تناسبات الكبلمية كالفلسفية  -
كالفقهية كاختبلطها ببعضها البعض، كل ذلك كاف جيرم يف ببلطات كدكر السبلطُت كاألمراء ١تختلف الدكيبلت اليت تعاقبت 

 .13نُت ا٠تامس كالسادس ا٢تجريُت/ ا١تصدر نفسو، ص خبلؿ القر 
أما مؤلفاتو فهي كثَتة اختلف ا١تؤرخوف يف نسبتها إليو " فاألصفهاين ذكر يف الشذرات  أهنا ال تتعدل األحد عشر كتابا، -

 ا١تائيت كتابا تقريبا/  كالسبكي يرفعها إىل ثبلثة كعشرين، كيف أخبار العلماء للقفطي تقفز إىل الستُت، كمع ابن كثَت تقفز إىل
 .16ا١تصدر نفسو، ص

 ك ما كقفنا عليو  ىو اجملموعة التالية:
 .أساس التقديس-
 ، ٖتقيق: أٛتد حجازم السقا.ٙتانية ألجزاء–١تطالب العالية ا-
 ٙتانية أجزاء.صوؿ األؿ يف علم و اصٌ -
 خلق القرآف بُت أىل السٌنة كا١تعتزلة.-
 .كا١تتأخرين٤تٌصل أراء ا١تتقٌدمُت -
 .هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز-
 .إعجاز القرآف -
 ٤تاكرات ١تا كراء النهر. -
تفسَت فخر الدين الرازم: ا١تشتهر بالتفسَت الكبَت كمفاتيح الغيب، كفيو طبعات كثَتة، كالطبعة اليت اعتمدنا عليها، لبناف -

الذم رأيناه األقرب إىل الصواب خاصة ـ، كىي مليئة باألخطاء قد قمنا بتصحيحها على الوجو 1981، 1لدار الفكر، ط
 يف بعض الكلمات اذكفة.
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 أشتات متفرقة كمتباينة كقد يكوف التباين بُت مصادر أجزائها شديدا إىل درجة التناقض فيما بينها،

يتمٌتع ٔتوىبة الًتكيب  رة كجهود السالفُت إاٌل عقلكال يقول على إدراؾ العبلقة بُت الٌنظريٌة /الٌثم

كقد نوضح تعدد  1يستطيع رؤية) الوحدة( يف كسط ما يبدك للعُت اجملردة أشتاتا متباينة" ْتيث

 بالبياف التايل:

 

 

 

 

 

 

 التأكيل: ا١تؤثرات ا١تعرفية ا١تتعددة لنظرية 1ا٠تطاطة رقم

 أثر القرآف الكرمي: -.11

كاف منبع العلـو   ذالرازم إة رافد ثقايف كملهم فكرم يف ثقاف مالكرمي أىكاف القرآف لقد  

من هجو النحوية كالببللغية كالعقلية فما من علم اكتسبو الرازم إاٌل كحاكؿ أف يثبت صدؽ من

 يف نظره نص لو خصوصية تسًتعي فالقرآف،فبو استلهم أسرار العامل الطبيعي كاإلنساين  ،القرآف

راجع إىل طريق كاحد كىو ا١تنع من  القرآف كأٌما الطٌريق الوارد يف" كىو يصفو بقولو كالتأمل صالفح

التعٌمق، كاالحًتاز من فتح باب القيل  كالقاؿ كٛتل الفهم كالعقل على االستكثار من دالئل العامل 
                                                     

 . 161ص ، 1993،  2الكويت، دار السعادة،ط-مقاالت يف النقد كالنظرية - الغذامي: ثقافة األسئلةعبد ا -1

 ا١تؤثرات

اليونانية الثقافة الثقافة العربية  

 نظرية التأكيل 

ؽ الداخليسياال السياؽ ا٠تارجي  
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القرآف فضاء ف 1"كجٌرب مثل ٕتربيت علم أٌف اٟتٌق ما ذكرتواألعلى كاألسفل، كمن ترؾ التعٌصب 

، ككذلك استدالؿ قوم على كجود اإللو القادر ا١تسائل الببللغية كالفقهية كالنحويةببلحتجاج ل

 اٟتكيم.

كفصاحتو أمر ال خيتلف فيو أحد، فهو يف نظر الرازم من صميم   2إعجاز القرآف بنظمو

فكانت جهوده يف نظرية اإلعجاز  مٌنا أسلوب فاؽ التحٌدم،كبلـ العرب ليس بشعر كال بنثر كإ

يرل يف  3﴾ ذىًلكى الًكتىابي الى رىٍيبى فًيًو ىيدنل لًٍلميتًَّقُتى ﴿ قولو تعاىلففي  ٞتهود سابقيو، متممة 

الز٥تشرم " قاؿ صاحب الكشاؼ ٤تل  لتأكيلو بتأكي ائها مدعمأجزا٘تاسكا كنظما بُت ىذه اآلية 

﴾ لذلك أك مبتدأ إذا جعل الى رىٍيبى فًيوً أك خرب ﴿  ؼمبتدأ ٤تذك ﴾ الرفع ألنٌو خرب لًٍلميتًَّقُتى ىيدىل ﴿

الظٌرؼ ا١تتقٌدـ خربا عنو كجيوز أف يينصىب على اٟتاؿ كالعامل فيو اإلشارة أك الظٌرؼ أك الذم ىو 

ٚتلة برأسها أك  ﴾امل﴿ راسخ عرفا يف الببللغة أف يضرب عن ىذا اجملاؿ صفحا كأف يقاؿ: إٌف قولو

ثالثة  ﴾الى رىٍيبى فًيوً ﴿ ﴾ ٚتلة ثانية كذىًلكى الًكتىابي ك﴿  طائفة من حركؼ ا١تعجم مستقلة بنفسها

                                                     

 .236ص ،1فخر الدين الرازم: ا١تطالب العالية يف العلم اإل٢تي، ج-1
مصطلح كاف شائعا لدل األشاعرة الذين كاف عبد القاىر كاحدا منهم كقد كانوا يعللوف  Versification النظم-  2

إعجاز القرآف بنظمو، كمع أٌف اٞتاحظ كاف أٌكؿ من كضع ىذا االصطبلح كعلل هبذا اإلعجاز القرآين كأٌف اٞتبائي ا١تعتزيل 
اٞتبار نفى أف يكوف مرجع الفصاحة إىل الٌلفظ أك كضع مكانو ) الفصاحة( كرٌدىا إىل حسن الٌلفظ كحسن ا١تعٌت  كأٌف عبد 

ا١تعٌت أك الصورة البيانية كإمنا إىل الصيالغة النحوية كالتعبَت كإىل األسلوب فإٌف عبد القاىر ىو الذم سار هبذه األٌكليٌات إىل 
كال عبلقة لو بالٌلفظ كإمٌنا اكتما٢تا يف نظرية... كالنظم ىو من معاين النحو اليت يدكر عليها تعلق الكبلـ ببعضو البعض.. 

كال تزيد األلفاظ أف تكوف تابعة للمعاين كال  الٌنظم يقتضي ا١تعٌت القائم يف النفس كيرتب األلفاظ حسب ترتب ىذه ا١تعاين
 .374، 373 العريب، صحقة هبا/ ٤تمد عزاـ: ا١تصطلح النقدم يف الًتاث األديب 

.  2سورة البقرة: اآلية- 3 
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كموجب حسن الٌنظم حيث جيء  ل الببللغة﴾ رابعة كقد أيصيب بًتتيبها مفصٌ ىيدىل لًٍلميتًَّقُتى ك﴿

فقناعة  1جمليئها متآخية آخذا بعضها بعنق بعض" هبا متناسقة ىكذا من لغَت حرؼ نسق كدؿٌ 

ألٌف  كالسور  ا١تناسبة بُت ا١تفردات كاآلياتتلتفت إىلالرازم بالنظم أمر جعل طريقتو يف التأكيل 

 ىذا ضرب من ٘تاسك القرآف كإحكاـ نسيجو.

رآىا مناسبة لذلك كقولو" أنٌو صٌلى ا عليو  أدلٌةب القرآف على كجو نظمالرازم كما برىن 

كسٌلم ٖتٌداىم بكٌل القرآف كتارة بعشر سور كتارة بسورة كاحدة كتارة ْتديث كاحد كعجزكا عن 

ىذه الشبهة بعينها يف آية أخرل حكى الثاين أنٌو تعاىل  ا١تعارضة كذلك يدٌؿ على كونو معجزا،

قيٍل أىنٍػزى٢تىىا اٌلًذم يػىٍعلىمي ﴿ ﴾ كأبطلها يف قولوكأىًصيبلى لىى عىلىٍيًو بيٍكرىةن اًٍكتىتىبػىهىا فػىٍهيى ٘تيٍ ﴿ كىي يف قولو

كمعناه أٌف القرآف مشتمل على اإلخبار عن الغيوب كذلك ال يتأٌتى ، ﴾السِّرَّ يًف السَّمىوىاًت كاألىٍرضً 

ف فإٌف الكثَت من كمن ىذه القناعة بقداسة القرآ 2موات كاألرض"إاٌل ٦ٌتن يكوف عا١تا بأسرار السٌ 

.  العلـو الطبيعية كالفلسفية سًتتبط بالقرآف إثباتا أنٌو نٌص يستوعب ٚتيع العلـو

 النبوية الشريفة: ةالسن أثر-12.

اٟتديث ٦تٌا اعتٌدت بو األسر الٌسنية يف السنة النبوية الشريفة ك الًتبية على قواعد ت كان  

تفسَته الكبَت إاٌل كاستدٌؿ عليها ْتديث من السنة النبوية كالرازم مل يًتؾ آية يف ،تربية أبنائها عليو 

فعلية أك تقريرية أك قولية، كما يأخذ باألسانيد كصحة الركاية يف إٌما سنة  يف نظره  السنةك ، الشريفة

ا﴿ األحاديث النبوية الشريفة. ففي تأكيلو لقولو تعاىل ىسىكًُت كالعىملُتى آلًٍلفيقىرى  الصَّدقىتي  ًإمنَّ
 ًء كا١ت

                                                     

.25، ص2: تفسَت الفخر الرازم، جفخر الدين الرازم- 1 
 .19ص  ،2ـ ،20ج  ا١تصدر نفسو :-2
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يؤلَّفىًة قػىليوبػيهيٍم كيف الرِّقاًب كالغىرًمُتى كيف سىبيًل ا كابًن السَّبيًل فى 
ًمنى ا كا عليم  ةن يضى رً كا١ت

ا ١تزكا ٌلم بقولو"اعلم أٌف ا١تنافقُت ١تفإنٌو يرجع معناىا لشأف الرسوؿ صٌلى ا عليو كس ،1﴾حكيمه 

كسٌلم يف الٌصدقات بٌُت ٢تم أٌف مصرؼ الٌصدقات ىؤالء، كال تعٌلق يل هبا  الٌرسوؿ صٌلى ا عليو

كالرازم سٍت  2الٌصدقات"كال آخذه لنفسي نصيبا منها فلم يبق ٢تم طعن يف الرسوؿ بسبب أخذ 

 .ا١تذىب دائم االحتجاج بآراء أصحاب السنة يف التفسَت الكبَت

ًة اً ٍلمىلى كإذ قػيٍلنىا لً ﴿ لقولو تعاىل الرازم تفسَتيف  بقولو "اعلم أٌف  3﴾فىسىجىديكاٍ  ـى دكا آلدى جي سٍ ًئكى

ٚتاعة من أصحابنا حيتٌجوف بأمر ا تعاىل للمبلئكة بالسجود آلدـ عليو السبلـ على أٌف آدـ 

أفضل ا١تبلئكة..قاؿ أكثر أىل السنة األنبياء أفضل من ا١تبلئكة كقالت ا١تعتزلة بل ا١تبلئكة أفضل 

قوؿ ٚتهور الشيعة ك ىذا القوؿ اختيار القاضي أيب بكر الباقبلين من ا١تتكلمُت  من األنبياء، كىو

، كىذا ا١تيل للمذىب السٍت كاف حاصلو ا٠تبلفات 4"مٌنا كأيب عبد ا اٟتليمي من فقهائنا

 ىذا ترتب عنك  ألىل البيت  عمتشيٌ  إذ اٌّتم أنٌوالشديدة اليت كانت بينو كبُت الفرؽ الكبلمية، 

 .تهماٟتفاظ على مكان

ذكر ٤تاسنهم ك تأكيل الكثَت من ، للٌصحابة الكراـ  ة فخر الدين الرازم نصر قد نتج عن 

اآليات كٛتلها على أهٌنا أينزلت يف آؿ البيت إذ كاف دائم االستشهاد بكٌل ما ريًكم عن أيب بكر 

                                                     

 .60 : اآليةالتوبة سورة -1
 .102، ص8،ـ16فخر الدين الرازم: تفسَت الفخر الرازم ج  -2

 .34 : اآليةالبقرةسورة  -3
 .234ص ، 16ـ ،2فخر الدين الرازم: تفسَت الفخر الرازم، ج -4
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﴾ كما جيرم ٣تراه من الفواتح امل" للٌناس يف قولو تعاىل﴿  الصٌديق كعمر بن ا٠تطٌاب كقولو مثبل

تعاىل بو، كقاؿ أبو بكر ك قوالف أحدمها أٌف ىذا علم مستور كسٌر ٤تجوب استأثر ا تبارؾ 

الصٌديق رضي ا عنو، ا يف كٌل كتاب سٌر كسرٌه يف القرآف أكائل الٌسور، ك قاؿ علي رضي ا 

كقولو يف سياؽ آخر يف قولو  1ي"عنو إٌف لكٌل كتاب صفوة كصفوة ىذا الكتاب حركؼ الٌتهجٌ 

كسىييجىنٌبيها األىتٍػقىى* الذم يؤيت مىالىوي يػىتػىزىكَّى* كمىا أًلىحىدو ًعٍندىهي ًمٍن نًعمىةو ٕتيٍزىل* ًإالَّ ابًٍتغاءى تعاىل  ﴿

 " أٚتع ا١تفٌسركف مٌنا على أٌف ا١تراد منو أبو بكر رضي ا عنوبقولو  يفسرىا 2﴾كىٍجًو رىبًِّو األىٍعلىى

 اك١ت كاعلم أٌف الٌشيعة بأسرىم ينكركف ىذه الركاية كيقولوف إهٌنا نزلت يف حٌق علي بن أيب طالب..

ذكر ذلك بعضهم يف ٤تضرم قلت أقيم الداللة العقلية على أٌف ا١تراد من ىذه اآلية أبو بكر 

ك١تا  3الصٌديق" كتقريرىا أٌف ا١تراد من ىذا األتقى أفضل ا٠تلق فإف كجب أف يكوف ا١تراد ىو أبو بكر

مسائل   كانت االختبلفات على أكأجها يف أصحاب النيب عليو السبلـ فإٌف الصراع قد تطور إىل

الكثَت من اآليات هبذا ا١تنطلق ا١تذىيب الذم حاد عن  جادة  مية حاٌدة يف اإلمامة كأكللىتً كبل

 الصواب يف اإلحاطة با١تعٌت ا١تقصود من القرآف.

 

 

                                                     

 .3ص ،2ـ ،2السابق :جا١تصدر -1
 .17،18،19،20 ات :اآلي :اللٌيلسورة  -2
 .206، ص 16، ـ 32تفسَت الفخر الرازم ج  فخر الدين الرازم:-3
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 1األثر الشافعي:-3.1

افعي تأسيسو با١تسائل الفقهية، كقد عيرؼ عن الشٌ  الفخر يف استدالؿ الٌشافعي برز األثر

الذم أرجع االستدالؿ فيو للقرآف الكرمي كالٌسٌنة النبويٌة كرأم الٌصحابة على  2لعلم أصوؿ الفقو

األحاديث كاعتماد القياس كما أٌف الٌشافعي كاف حريصا على صٌحة ركاية اختبلؼ اجتهاداّتم  

كنستدؿ على ىذا بقوؿ الشافعي نفسو "ال يعلم من إيضاح ٚتل علم الكتاب ، سندىا كاٌتصاؿ

ٚتاع معانيو كتفرقها كمن علمو انتفت عنو الشبهة اليت ك أحد جهل سعة لساف العرب ككثرة كجوىو 

      غة فقدامتٌد إىل كٌل ما من كسعو أف يثرمى اللٌ كتأثَت الشافعي  3دخلت عليو من جهل لساهنا"

كآلياتو اىتماما  كمنطلقاتو"كضع الشافعي األساس لنظرية أصولية بيانية ّتتم بأصوؿ التفكَت 

ىذه النظرية األصولية البيانية عبارة  بدراسة أنواع العبارات من حيث دالالّتا على ا١تعاين..فجاءت

بادئ اليت تبناىا  كىي نفس القواعد كا١ت عن ٚتلة مبادئ كالقواعد لتفسَت ا٠تطاب البياين،

                                                     

 أ( كقد نشػى204( كا١تتويف يف مصر)ػى150ينسب ا١تذىب الشافعي إىل اإلماـ ٤تمد بن إدريس الشافعي ا١تولود يف لغزة) -1
يتيما بسبب فقد كالده فانتقلت بو أٌمو إىل مكة كيف مكة تلٌقى العلم عن شيوخو فيها حيث حفظ القرآف كابن سبع سنُت 
كأخذ تفسَت القرآف الكرمي عن علماء مكة الذين كرثوه عن ترٚتاف القرآف كمفٌسره عبد ا بن عباس كيعترب ٣تددا يف عصره، 

 .161دار ا١تعرفة ، )ب.ط.س.ش( ص كتطوره، اٞتزائر، نشأتوالتفسَت الفقهي  كركر:من كتبو: الٌرسالة /ينظر:  مصطفى أ
من األدلة الشرعية إمٌنا يثبت بو اٟتكم إذا كاف مشتمبل على دليل موضوعو األدلة الشرعية كاألحكاـ، كتوضيحو أٌف كل -2

لى ىذه الشرائط كالقيود، فالعلم  با١تباحث كقيود ٥تصوصة، فالقضية الكلية ا١تذكورة إمنا تصدؽ كلية إذا اشتملت ع شرائط
ا١تتعلقة هبذه  الشرائط كالقيود يكوف علما بتلك القضية الكلية، فتكوف تلك ا١تباحث من علم أصوؿ الفقو/التهانوم: موسوعة  

 .39كشاؼ اصطبلحات العلـو كالفنوف، ص
 50بَتكت، دار الكتب العلمية).د.ط.ت.ش( ص.٤تمد بن إدريس الشافعي: الرسالة، تح: أٛتد ٤تمود شاكر، لبناف،  -3
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ن ىذا ا١تذىب ٔتذىب ا١تتكلمُت إذ أهنم يعتمدكف عكقد عرؼ ،1ا١تتكلموف كالنحاة كالببللغيوف"

كالرازم يف تفسَته ينتصر لرأم الشافعي يف كثَت من  اٟتكم ا١تنطقي لبناء قواعد أصولية صحيحة،

 2﴾عىلىٍيكيٍم جينىاحه أىٍف تػىٍقصيريكا ًمنى الصَّلىوةى كًإذىا ضىرىبٍػتيٍم يف األىٍرًض فػىلىٍيسى ا١تسائل ففي قولو تعاىل﴿ 

كيف مسألة تقصَت الٌصبلة للمسافر يعرض  فهو يف ىذا االستدالؿ الفقهي ينقض رأم أيب حنيفة

ا١توقفُت الفقهيُت منتصرا لرأم الشافعي بقولو "قاؿ الشافعي رٛتو ا، القصر رخصة فإف شاء 

قصر كقاؿ أبو حنيفة القصر كاجب، فإف صٌلى ا١تسافر أربعا كمل ا١تكٌلف أمت كإف شاء اكتفى على ال

، كما يستدٌؿ بكبل 3يعقد يف الثنيتُت فسدت صبلتو كإف قعد بينهما مقدار التشهد ٘تت صبلتو"

الرأيُت يف مسألة صحة الوضوء بقولو" قاؿ الشافعي رٛتو ا الًتتيب شرط لصحة الوضوء، كقاؿ 

كىذا االٌطبلع على الًتاث الفقهي كاالحتجاج بو زكد 4 ليس كذلك"مالك كأبو حنيفة رٛتهما ا

 طرائق االستدالؿ على نصوص الذكر اٟتكيم.ك الرازم بزخم معريف كبَت خدـ التفسَت كأصولو 

 :عتزايلالااألثر  -4.1

اٞتانب ى بشكل كاضح علكانت الفًتة اليت عاش فيها الرازم حافلة باألحداث أثرت 

، كعلى من أجل نصرة رأم أك معتقد، فقد كاف اىتماـ ا١تسلمُت ٔتسائل علم الكبلـ هالفكرم عند

                                                     

لبناف، بَتكت، مركز دراسات -دراسة ٖتليلية نقدية لنظم ا١تعرفة يف الثقافة العربية-٤تمد عابد اٞتابرم: بنية العقل العريب -1
 .24ص ، 2010، 10الوحدة العربية، ط 

 .101: اآليةلنساءسورة ا-2
 .18، ص 3،ـ11، ج  فخر الدين الرازم : تفسَت الفخر الرازم-3

. 156، ص11، ـ11ا١تصدر نفسو: ج- 4 
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الرلغم من أف الرازم قد رٌد على ٚتيع  ا١تتكلمُت إالٌ أٌف أكرب منافس كاف لو األثر الواضح عليو ىو 

 تارة أخرل.ا١تذىب ا١تعتزيل فقد أخذ الرازم عن علماء ا١تعتزلة استدالال بأقوا٢تم تارة كبالٌرٌد عليها 

كاف للز٥تشرم  أثر كاضح  على ثقافة الرازم، فقد أخذ عنو تأكيلو يف ا١تسائل النحوية كيف 

دالالت األلفاظ على معانيها، كاستداللو برأيو يف معٌت كلمة اإلدياف يف كيف فهم التفسَت الٌلغوم 

إذ يقوؿ "قاؿ   1﴾ا رىزىقٍػنػىهيمي يينًفقيوفى ك٦تَّ  كىييًقيميوفى الصَّلىوةى  ًمنيوفى بًالغىٍيبً و ﴿ اٌلًذينى يي قولو تعاىل

صاحب الكٌشاؼ اإلدياف ًإفٍػعىاؿه من األمن مٌث بقاؿ آمنو من التكذيب كا١تخالفة أٌما تعٌديتو بالباء 

تي فحقيقة فلتضٌمنو معٌت أقر كاعًتؼ كأٌما ما حكي أبو يزيد ما أمنت أف أجد صحابة أم ما كىثًقٍ 

كطمأنينة ككبل الوجهُت حسن يف يؤمنوف بالغيب أم يعًتفوف بو ف صوت ذا أمن أم ذا سكو 

كىذا يدٌؿ على عدـ تعٌصب الفخر الرازم يف األخذ ٔتا يدٌؿ على ا١تعٌت  2كيثقوف بأنٌو حٌق"

 الصواب كإف كاف ال ينتمي إىل مذىبو.

بل ٧تد يف ثنايا تفسَته أخذ برأم  فقطرأم الز٥تشرم عند  يقف استدالؿ الرازم مل

تو وي ًبكىًلمى رىبل  ابٍػتػىلىى إًبٍػرىاًىيمى  إًذً كى صعوبة ٖتمل مشاؽ النبوة لقولو تعاىل﴿ بضي عبد اٞتبار القا

بقولو" قاؿ القاضي ىذا االبتبلء إمٌنا كاف قبل النبٌوة ألٌف ا تعاىل نٌبو على أٌف قيامو  3﴾فىأى٘تىىهينَّ 

مقدـ على ا١تسبب فوجب أف يكوف  ف جيعلو إماما كالسببكالسبب أل كالسبلـ بوعليو الصبلة  

ف ىذا االبتبلء مقدما يف الوجود على صَتكرتو إماما كىذا أيضا مبلئم لقضايا العقوؿ كذلك أل

                                                     

 . 6سورة البقرة اآلية:  -1
 .26ص  ،4، ـ 2فخر الدين الرازم: تفسَت الفخر الرازم، ج -2
 .124 : اآليةالبقرةسورة  -3
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الوفاء من شرائط النبوة ال يكوف إال باإلعراض عن ٚتيع مبلذ الدنيا كشهواّتا كترؾ ا١تداىنة مع 

كٖتمل األذل من ٚتيع أصناؼ  ئد الفاسدةا٠تلق  كتقبيح ما ىم عليو من األدياف الباطلة كالعقا

كلعٌل ىذه الرؤية ا١تشًتكة ٕتعل  1أجل ا١تتاعب"ك ا٠تلق كال شٌك أٌف ىذا ا١تعٌت من أعظم ا١تشاؽ 

 النبوة ٕتاهعقيدة ا١تسلمُت ف، تشٌكل عبلقة انفصاؿ كاٌتصاؿ حلقة التفكَت بُت ا١تعتزلة كاألشاعرة

 .ثابتة عرٌب عنها معتزلة كأشاعرة

منها رلغبة الرازم  لدكاعي-ا١تعتزيل كاألشعرم-ا١تذىبُت بُتترجع أسباب ٚتع االختبلؼ 

سيًقطى يف  اكىلىمٌ ﴿  ففي قولو تعاىليف ٚتع تأكيل القرآف الكرمي على ا١تتفٌرقات من آراء ا١تفٌسرين،

رىبلنا ك يػىٍغًفٍر لىنا لنىكونىٌن من ا٠تىًسرينى﴾لىًئن ملٍى يػىٍرٛتىىنا قىاليوا ٍ  واٍ لل نػَّهيٍم قىٍد ضَّ اى  رىأىكاٍ كى  مٍ يهً دً يٍ أى 
ففي تأكيل  2

ىذه اآلية يرجح الرازم أكجها متعٌددة من التأكيبلت كمن بينها تأكيل الز٥تشرم ٢تا فيقوؿ" قاؿ 

يده، ألٌف من شأف من اشتٌد ندمو أف يعيٌض يده صاحب الكشاؼ إمٌنا ييقاؿ ١تن ندـ سىقط يف 

مل يكن معزكال عن التفسَت الكبَت ف  3فيها ألٌف فاه قد كقع فيها" لغٌما  فيصَت ندمو مسقوطا

الكٌشاؼ، فالرازم إثر ىذا   السياؽ اٟتضارم كالفكرم كالٌدليل ىو استعانة الفخر بأقواؿ صاحب

ٕتٌلت فيو ركح البحث العلمي اليت تقبل الرٌأم ا١تخالف لتصل منو إىل ا١تعٌت بطريقة مشولية 

ٌف الفكر ا١تعتزيل شٌكل حافزا لبناء الرأم أ كما ،السادس كالسابع ا٢تجريُت تستوعب ثقافة القرنُت

                                                     

 .42،ص 4، ـ 4فخر الدين الرازم: تفسَت الفخر الرازم ،ج -1
 149 : اآليةاألعراؼسورة -2
 9، ص2،ـ15الرازم: تفسَت الفخر الرازم، جفخر الدين  -3



 األصوؿ كالتجلياتالرازم الفخر ا١تؤثرات الثقافية يف فكر     الفصل الثاين                       

124 
 

ا١تخالف من قضايا التأكيل، فبل نكاد نلمح الفخر الرازم إاٌل كاقفا موقف الوسط ألقواؿ ا١تعتزلة 

 باٟتٌجة البينة.

 1األثر األشعرم: -5.1

 من عنهانتج  كما الكبلميةبُت الفرؽ  حادا اعاصر  الرازم الفخر نشأ فيو الذم لعصرا شهد

ككاف الصراع بُت  ،،كا١تعاد كاٞترب كاالختيارا  صفات اليت ٗتصٌ العقائدية  ١تسائلا يف نقاش

(الدفاع عما رأتو ػى324األشاعرة على أكٌجو فقد أخذ أنصار أيب موسى األشعرم)ت ك ا١تعتزلة 

كىو ذك امتداد للفقو الشافعي كىذا  على مذىبوأصبح كٌل السنٌيوف  ا١تعتزلة يف مسائل علم الكبلـ

ملٌما بكٌل صنوؼ ك الرازم فكاف نتاجو  مرتبطا  فكرما حييلنا على ارتباط ا١تؤثرات الثقافية يف 

  "اٟتسن األشعرم يف تفسَته الكبَت مستدال بعبارة " قاؿ أصحابنا أيباستشهد بأقواؿ ا١تعرفة، فقد 

سبب تأثٌر الرازم بالفكر األشعرم لعامل  كيرجع  ، ائل الكبلميةكإف كاف خيالفو يف الكثَت من ا١تس

قد  ،ك فميوؿ الرازم للمذىب األشعرم بتأثَت من كالده ضياء الدين عمر سبب ىذا التأثر الٌتنشئة

عدـ  تيكوف منهج الشافعي نفسو الذم ينزع إىل البساطة من أجل مٌل ٚتع األٌمة اليت عرف

"ففخر الدين  ا١تنهج العقلي يف فهم القرآف كما اعتمد الفخر  ،االستقرار بسبب أفكار ا١تعتزلة 

الرازم يف الكبلـ على مذىب األشعرم كيف الفقو على مذىب الشافعي كإف كاف قد استدرؾ على 

                                                     

، كاف أبوه ػى260كلد بالبصرة عاـ  -ينتهي نسبو إىل أيب موسى األشعرم -ىو أبو اٟتسن علي بن اٝتاعيل بن اسحاؽ -1
إٝتاعيل بن اسحاؽ كا١تلقب بأيب البشر من اىل السنة كاٞتماعة، درس الفقو على أحد أئٌمة الفقو الشافعي ببغداد ىو أبو 

( أم إىل أف بلغ ػى303( كما تعلم الكبلـ على مذىب االعتزاؿ على يد أيب علي اٞتبائي )ت ػى340إسحاؽ ا١تركزم )ت
 1985-ػى1405، 5األشعرم سن األربعُت/ ينظر: أٛتد ٤تمود صبحي، علم الكبلـ، مصر،، دار النهضة للطباعة، ط

 .45ص   ،، األشاعرة2ج
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لذلك نراه على ، 1رٌد عليهما يف الكثَت من ا١تسائل الكبلمية كالفقهية"ك  األشعرية كالشافعية ٚتيعا

االعتداؿ يف االحتجاج ٔتذىب األشعرم إذ يوافقو حينا كخيالفو حينا آلخر كما فعل مع بقية من 

 استشهد هبم يف التفسَت الكبَت. 

ىل برىاف إا٠تالق يستند الرازم  كداللتها علىيف مسألة ا٠تلق كداللة اٟتواس ككماؿ اٞتسد 

كٌل كاحد من أجزاء اإلنساف موصوؼ بعلم على حدةكقدرة على  " قاؿ األشعرم األشعرم فيقوؿ

      حدة كىذا يقتضي أف يكوف ىذا البدف مركبا من أشياء كثَتة ككل كاحد منها كىذا ٦تا ال نزاع 

ككم استدؿٌ  الرٌازم على كجوب إعماؿ  كما استدٌؿ الرازم على كجوب إعماؿ العقل ك  2"فيو 

، فإٌف األشعرم على الٌطرؼ اآلخر ٘تسك بضركرة الربىنة العقلية العقل ك٥تتلف طرؽ االستدالؿ 

رٌدا على من اعتقد أٌف ذلك بدعة ٤تاكال أف يٌتخذ من الٌنص حجة على عقيدتو يف اعتبار أٌف ا 

 قدمي كأزيل كأنٌو متنزٌه عن الًتكيب كاٞتهة كىي أصوؿ كما مٌر بنا ، أقٌرىا الرازم كبرىن عليها يف

رٌدا على ٘تٌسك بضركرة الربىنة العقلية  اآلخر الطرؼفإٌف األشعرم على الستدالؿ ك٥تتلف طرؽ ا

يف اعتبار أٌف ا قدمي كأزيل  جة على ٤تاكال أف يٌتخذ من الٌنٌص ح من اعتقد أٌف يف ذلك بدعة

 .مؤٌلفاتوكبرىن عليها يف  كىي أصوؿ كما مٌر بنا أقٌر هبا الرازم كأنٌو متنزٌه عن الًتكيب كاٞتهة
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 ا١تفسرين: أثر -6.1

هما بدت لنا جديرة باالىتماـ إاٌل أهٌنا مل تنطلق من الفراغ مإٌف جهود الرازم يف التفسَت 

بل الرازم قد انطلق من تراث تفسَتم كبَت فقد " حول تفسَت الرازم على آراء أئمة ا١تفسرين  

م كسعيد بن جبَت..كمن ا١تفسرين كالسدٌ الكليب ك٣تاىد كقتادة كابن عباس رضي ا عنو كابن 

كأبو إسحاؽ الثعليب كأبو اٟتسن علي بن أٛتد  الذين نقل عنهم مقاتل بن سليماف ا١تركزم

كىذه األصوؿ ستجعل نتاج  1كأبو بكر الباقبلين" الواحدم كابن قتيبة ك٤تمد بن جرير الطربم

 اللغوية كالتفسَتية.   يف ٚتيع علومها الفخر التفسَتم ينفتح على الثقافة الواسعة لؤلٌمة العربية

 ابن سينا: فلسفة  أثر -7.1

إٌف اٟتديث عن ىذا األثر يتوزع إىل عناصر عدة منها ما يتلخص يف األثر ا١تباشر ك منها 

ما يكشف عن االختبلؼ بُت ا١تفكرين، أما ما خيص العبلقة األكىل" لقد بلغت أمهية فلسفة ابن 

كبَتا، فاٝتو يًتدد بكثرة يف كتبو من لغَت العادة بالنسبة لباقي سينا عند الرازم مبلغا  

الفبلسفة..كلقد شرح لو مؤلفاتو ا١تعتربة، نذكر منها شرح اإلشارات كالتنبيهات كتلخيصو لو بعنواف 

لباب اإلشارات كشرح عيوف اٟتكمة، كشرح كليات القانوف يف الطب كىي أمهات كتب ابن 

الكبَت يرل أٌف الرازم يقف موقف ا٠تبلؼ البن سينا كىذه العبلقة لكن ا١تتصفح للتفسَت 2سينا"

لكن بتوجيو  "يتعلق األمر إذف مشركع ابن سينا، تيعٌلل بالبحث عن ا١تختلف يف الفلسفة اإلسبلمية

 أمكن أف نقوؿ: إٌف الرازم يقوؿ: من الغزايل، كإذا جاز لنا أف "نقرأ" قراءات الرازم قراءة تعبَتية..
                                                     

9ص  -من مقدمة الناشر -1تفسَت الفخر الرازم، ج :فخر الدين الرازم - 1 
 .197، 196سَتتو كنقده للفبلسفة كا١تتكلمُت، ص،1رشيد قوقاـ: التفكَت الفلسفي لدل فخر الدين الرازم، ،ج -2
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فلسفة ابن سينا فلسفتو الكبلمية ما أريد، كسأقف منها ال موقف الغزايل  سأختار من

كالشهرستاين..بل سأقف منها موقفا كسطا فأختار منها مسائل أجتهد يف تقريرىا بصورة ترفع 

كألضٌم أليها أصوال من عندم، أم من علم الكبلـ  األشكاؿ عنها يف نظر ا١تتكلمُت،

بقدر ما ىو مستلهم لًتاث سابقيو ك٣تدد  فخر ليس مقلدا متبعا،كىنا قد يتضح  أٌف ال1األشعرم"

 لو.

 األصوؿ اليونانية:-2

 األثر األفبلطوين:-1.2

  كاألرسطية Platonisme لقد تأثر ا١تسلموف بفلسفة اليوناف، األفبلطونية

Aristotélisme ننا ال نكاد نعثر على فيلسوؼ عريب إاٌل كاستثمر أصوؿ تلك الفلسفة أ إذ

كمع ذلك يبقى للفلسفة اإلسبلمية دكرىا االنتقائي الذم  ،آراء أفبلطوف  كأرسطو ا١تتمثلة يف

توظفو يف اختيار ما يوافق عقيدّتا، ككاف الفخر الرازم ٦تن هنل من معارؼ اٟتكمة اليونانية 

ىذا األثر كاف من نتائج كا١تشرقية  عن طريق ما كرثو من علم األكائل كابن سينا ك اإلماـ الغزايل، ك 

ك٤تاكلة قراءة يف فكر أفبلطوف كفكر ، دعا إلعماؿ العقل كاالستدالؿ الربىاين على القضايا أنو

الرازم، فإنٌنا سنلمح ذلك التقارب الذم حاكؿ كل منهما االستدالؿ بو على القضايا من كحي 

 ثقافتو ا٠تاٌصة.

                                                     

.٤499تمد عابد اٞتابرم: بنية العقل العريب، ص- 1 
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لكن اٞتديد الذم ٛتلتو  ،إٌف عقيدة الرازم اإلسبلمية الصافية ال ديكن أف ييقدىح فيها

الفلسفة اليونانية ىو طريقة الربىنة على األمور اليت تٌتصل باإلدياف كالعقيدة على الٌنحو الذم كرد 

فقد كاف من الفبلسفة الذين برىنوا أٌف للعامل صانعا باألدلٌة العقلية كالطبيعية  يف فلسفة أفبلطوف،

واميس: إٌف أشياء ال ينبغي لئلنساف أف جيهلها منها الكفيلة بالٌداللة على ذلك " قاؿ يف كتاب الن

أف لو صانعا يعلم أفعالو كذكر أٌف ا تعاىل يعرىؼ بالٌسلب أم ال شبيو لو كال مثاؿ ك أنو أبدع 

، كللرازم ما يوافق طريقة الربىنة ىذه كإف مل ييًشر إىل تأثَت أفبلطوف 1العامل من ال نظاـ إىل نظاـ"

االستدالؿ نفسو يربىن بو الرازم على كحدانية ا تعاىل كإبداع صنعو يف ٥تلوقاتو إاٌل أف  مباشرة،

كتفسَته لسورة العلق بقولو" كاحتج األصحاب هبذه اآلية على أنو ال خالق لغَت ا تعاىل قالوا 

ألنو سبحانو جعل ا٠تالقية صفة ٦تيزة لذات ا تعاىل عن سائر الذكات، ك كل صفة ىذا شأهنا 

فعرب  2كهبذا عرفنا أف خاصية اإل٢تية ىي القدرة على االخًتاع" حيل كقوع الشركة فيها، قالوايست

 .ىذا األثر استطاع الرازم أف جيعل  علم التفسَت ينفتح على الفلسفة ك العلـو  العقلية

 ٓتلودتعٌلق  ماشهدت مباحث علم النفس عند الفبلسفة ا١تسلمُت جدال كبَتا خاٌصة لقد 

د ا١توت، فالكثَت ٦تن سٌخر معرفتو للوصوؿ إىل معرفة حقيقة النفس متأثرين يف ذلك النفس بع

 بالفلسفة اليونانية فأفبلطوف ٦تن كاف لو السبق يف اٟتديث كالربىنة على ذلك يف ٤تاكرات فيدكف 

" فالٌنفس إ٢تية كا٠تلود صفة من صفات اآل٢تة ، فإذا كانت النفس إ٢تية خالدة فليس ٢تا أصل 

                                                     

لبناف، بَتكت، دار  ،ا١تلل كالنحل تص: كتع: ٤تمد فهمي ،(ػى548) ت :٤تمد بن عبد الكرمي الشهرستاين حأبو الفت-1
 .414،ص ، 2. ط. ت. ش( جدالكتب العلمية )

 .180، ص 32تفسَت الفخر الرازم، ج  :فخر الدين الرازم -2
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، مٌث ٧تد الرازم يثرم ىذه الفلسفة با١تنطلق نفسو مع 1ىي ٗتضع للفساد"ت عنو كال نشأ

ئًقىةي آكيلل نػىٍفسو ذى ﴿ الربىنة ألهنا ستعتمد على القرآف الكرمي يف قولو تعاىل االختبلؼ يف طريقة

ٍوًت﴾
ى
كأف يكوف وت ٔتوت البدف، كالذائق ال بٌد  ٘تفيربىن الرازم على ىذا بقولو"الٌنفوس ال  2ا١ت

باقيا حاؿ حصوؿ الٌذكؽ.. كىذا يدٌؿ على أٌف الٌنفس لغَت البدف كعلى أٌف النفس ال ٘توت ٔتوت 

أفبلطوف النقل عن ابن سينا فالرازم كاف شارحا بفلسفة كاف ٦تا ساعد على التأثر  ك 3البدف"

لو الرازم مثبل لنصوصو" كبالفعل فعبلقة الرازم بفكر أفبلطوف ترجع إىل تأثره بابن سينا فما يقو 

عن ماىية النفس ككوهنا مغايرة للجسم كلكٌل ما ىو ٤تسوس ىو نفسو عند ابن سينا كىو بدكره 

كعلى الرلغم من ىذا النقل  4مأخوذ عن مذىب أفبلطوف يف جوىرية النفس كاستقبل٢تا عن الٌنفس"

ألنو ٣تدد يسَت عكس إاٌل أٌف للرازم منهجو ا١تستقل الذم عارض بو ا١تتأثرين بالفلسفة اليونانية 

التقليد لكن تبقى النقطة ا١تشًتكة كامنة يف ا١تيزة العقلية كالعلمية كالرياضية ككذلك حضور اٞتدؿ 

ألنو  " مل يكن الرازم مقلدا ٤تضا ١تذىب أفبلطوف،كا١تناقشة دكف أف يغيب عن ذلك العلـو اإل٢تية

كعندما يبحث أك يستقصي  كيستحسنو،مرة يشرح آراءه كمرٌة ينتقدىا، مٌث قد يوافق على شيء 

كٔتا  لذلك ٧تده حياكؿ فهم فلسفة أفبلطوف بقدر طاقتو اآلراء كأدلٌتها فبل يريد إاٌل كجو اٟتق فيها،

                                                     

لبناف، بَتكت -من الفلسفة اليونانية إىل الفلسفة اإلسبلمية –ا١توسوعة الفلسفية الشاملة  :٤تمد عبد الرٛتن مرحبا -1
 .137، ص2، ٣تلد ػى1420 -ـ2000.ط( دعويدات للنشر، ) 

 .185 : اآليةؿ عمرافسورة آ -2
 .29، ص 9، ـ9َت، جفخر الدين الرازم: التفسَت الكب -3
 .205ص،  1رشيد قوقاـ: التفكَت الفلسفي لدل فخر الدين الرازم ، ج -4
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إٌف الفلسفة عنده علم فطرم يعٌضده الٌدليل كاٟتوار كطلب ا١تعرفة اٌلذم  1يتفق مع الركح العلمية"

 كاالستدالؿ . يعتمد على ا١تنطق

 ثر األرسطي:األ -2.2

فقد   إف األثر األرسطي يظهر ّتبلء يف استدالالت الرازم الفلسفية يف أكثر من مؤٌلف لو

يظن القارئ أف للرازم تأثر بأرسطو أكثر من لغَته يف عدة مسائل، إما استدالال أك توافقا يف 

أكثر من مسألة ينتهج هنج الربىنة العقلية مقتديا بأثر أرسطو كشارحا نصوصو يف الرازم ف، القوؿ

فلسفية، ففي قضية كجوب إتباع اليقُت العقلي كٕتنب ا٢تول ينقل قوؿ أرسطو " )كنت أشرب 

فبل أركل فلما شربت من ىذا البحر ريٌا ال ظمأ بعده( كىذه األحواؿ ال يشرحها ا١تقاؿ كال يصل 

مث يستدؿ  2"كمن مل يذؽ مل يعرؼ كمن مل يشاىد مل يصدؽ كا أعلم با١تغيبات إليها الكبلـ

3بضركرة البحث يف ا١تقوالت
Les catégories  ككجوب إتباعها كضركرة لكل طالب يف علـو

ا١تنطق ٦تٌا يشهد بأخذ الرازم للمقوالت كجعلها ضركرية يف نسق فهم الفلسفة قولو يف مقدمة 

نوع كاحد الكيفيات اسوسة التفسَت الكبَت"مٌث نقوؿ كا١ترتبة السابعة من البحث أٌف البحث عن 

                                                     

.211، ص السابقا١تصدر - 1 
 59، ص1العالية، ج فخر الدين الرازم: ا١تطالب -2
الكم  / La substance   اٞتوىر يف الفلسفة  الكبلسيكية ىي أقساـ الوجود كىي عشرة حسب تصنيف أرسطو، -3

     كا١تكاف/ األين relation La/ ا١تنضاؼ أك اإلضافة La qualité  / الكيف أك الكيفية La quantitéكالكيف 
Le lieuمىٌت أك الٌزماف/temp  Le الوضع أك النصبة /La situation لو أك ا١تلك /Avoir /  أف ينفعل أك الفاعل

Agir  نفعل
ي
/ كيف ا١تصطلح اٟتديث تيستعمل عبارة ا١تقوالت على كٌل تصٌور جامع ألشتات أك Partir/ أف ينفعل أك ا١ت

أشكاؿ متباينة تتناسق يف صلبو كأف تقوؿ" من مقوالت اٟتداثة أك مقوالت األدبو الفن/ عبد السبلـ ا١تسدم: األسلوبية 
 .190،191.ت.ش(، ص )د 3كاألسلوب الدار العربية للكتاب، ط
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الكيف.. كمقولة الكم  من أنواع جنس الكيف يف ا١تشهور فيجب البحث عن تعريف مقولة

 .  الرازم سيوٌظف ىذه ا١تقوالت يف علم اإل٢تيات ك، 1كمقولة نسبة العرض"

بُت مقر كرافض لو،فإٌف La logique   2إذا كاف  اختبلؼ الفبلسفة حوؿ األخذ با١تنطق

الذم من خصائصو إعماؿ  بل ىو عوف قوم لفهم القرآف ،حرجاو يف األخذ ب زم ٦تن ال جيدالرا

" كقاؿ صاحب ا١تنطق)إٌف القسم األكؿ كإف كاف لغنٌيا عن االستعانة با١تنطق إاٌل أنٌو نادر العقل

كيف ٕتدىا يف   ةاألسرار العميقجٌدا كالغلبة للقسم الثاين ككلهم ٤تتاجوف للمنطق( فانظر إىل ىذه 

فعلى ىذا ا١تنطلق أٌسس الرازم فلسفتو اليت مل تكتفي ٔتجٌرد النقد السليب كالتأثر 3لقرآنية"األلفاظ ا

 .دياف كالفلسفاتاأل ا١تولع بتقليد ا١تؤثر، كإمٌنا عرب حوارية شاملة ستخلق ٖتاكر

كىو ليس  لمعرفة ل٤تبلالثقافة العربية عرب موركثها يف األحاديث ترشد إىل اعتبار القلب 

 الفبلسفة أقواؿباستدؿ كالرازم  النفس كالعقل كٚتيع اٟتواس ٖتتاجوعضوا منفصبل عن اٞتسد بل 

ا١تطلق  يالعضو الرئيسقائبل"مذىب ٚتهور اققُت من األنبياء  كاألكلياء كاٟتكماء أٌف القلب ىو 

األعضاء  رمتعلقة بسائلسائر األعضاء كأٌف الٌنفس متعٌلقة بو أٌكال، كبواسطة ذلك التعلق تصَت 

على قدر التأثر الذم فرضو  4طاليس كأتباعو من القدماء كا١تتأخرين" مذىب أرسطاىو  اكىذ

                                                     

 .20، ص3،ـ1تفسَت الفخر الرازم، جفخر الدين الرازم: -1
علم يبحث يف قوانُت التفكَت اليت ترمي إىل ٘تييز الصواب من ا٠تطأ فينظم الربىنة كيقود إىل اليقُت...كا١تنطق ضرباف                2-

 .194/ ينظر: ا١تعجم الفلسفي، صLogique matérielleكمادم Logique formelle صورم 
 .170،ص 7الدين الرازم: ا١تطالب العالية: ج فخر-3

156، ص2، ـ1الرازم: تفسَت الفخر الرازم، ج الدين  الفخر- 4 
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التصادـ اٟتضارم إاٌل أنٌنا ٧تد الفخ أحيانا ٥تالفا لآلراء أرسطو يستقصي الرازم معظم آراء أرسطو 

 .عربيةثقافة اليوناف يف الثقافة ال عكأنو يستجميف النفس كالعلـو حىت  

 :اليوناين األثر العلمي-3.2

فخر الدين الرازم شخصية فلسفية مؤٌكلة ككذلك ىو شأهنا يف العلـو الطبية، إذ ٖتفىلي 

فالرازم استوعب ال ٤تدكدية ا١تعٌت  ،لعلماء الطبيعة اليونافمؤٌلفاتو كمنها التفسَت الكبَت بعٌدة آراء 

ا١تيزة االنتقائية يف األخذ من ذلك الًتاث  كىذه ىي القرآين الذم ال يستنفذه الزمن كال التفاسَت،

يقوؿ معًتضا على رأم جالينيوس")قاؿ جالينيوس الناس إذا كصفوا إنسانا بأٌف لو قلبا قويٌا 

فمرادىم الشجاعة، كإذا قالوا فبلف ال قلب لو فا١تراد ىو اٞتنب( كاٞتواب بأٌف الذم ذكره 

كال يدٌؿ على أنٌو ديتنع أف يكوف القلب موضعا  جالينيوس يدٌؿ على أٌف القلب مكاف للغضب

يبدك أنٌو توٌصل إىل أٌف الوقوؼ على حقيقة شافية كافية من علم الكبلـ كما يتفرٌع عنو ك 1للفهم"

من مسائل الذات كالقدـ كاٟتدكث كاستدؿ  على ذلك برأم ٞتالينيوس رأل فيو ما يوافق رأيو"فإنٌو 

دث أك  ييركل أنٌو قاؿ يف مرضو الذم تيفي فيو لبعض تبلمذتو) إكتب عٌٍت أيٌن عرفت أٌف العامل ٤تي

[أٌف النفس ىو ا١تزاج أك شيئا آخر لغَت ا١تزاج( كمن الٌناس من جعل ىذا طعنا  قدمي ] كأيٌن ما عرفتي

كإنٌا نقوؿ ىذا من أدٌؿ الٌدالئل على  فيو كقاؿ إنٌو خرج كما دخل حيث مل يعرؼ ىذه األشياء،

صفا طالبا للحٌق، فإٌف الكبلـ يف ىذه ا١تسألة قد بلغ من العسر كالٌصعوبة إىل أٌف الٌرجل كاف من

                                                     

 .168، ص 7ا١تطالب العالية، ج :فخر الدين الرازم-1
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، مث يستكمل الرازم منهج البحث العلمي يف معظم 1حيث تضمحٌل أكثر العقوؿ فيو كا أعلم"

 العلـو الطبيعية كاإل٢تيات انتهجت كلها هنج ا١تتأخرين من الفبلسفة. 

األشكاؿ، كىو حُت يعرض رأم ما يف ىذه ا١تباحث  اىتٌم الرازم بعلم ا٢تندسة كىيئات

يف  يدعمو برأم إقليدس الٌضليع هبذا العلم فقد كاف يعترب ىذا العلم من أقول العلـو ١تا لو من دكر

"إٌف أقول ا١تباحث العقلية باتفاؽ ٚتهور العقبلء  خدمة ا١تسائل العقلية يقوؿ يف ىذا الشأف

ا١تضٌلعات تبتدئ من ا١تثلث ك٘تر إىل لغَت هناية مٌث إٌف إقليدس  ا١تباحث ا٢تندسية، يقوؿ إٌف أقساـ

أقاـ اٟتجة على إثبات ا١تثلث كا١تربع يف ا١تقالة األكىل، ك١تا احتاج إىل إثبات ا١تخمس أحتاج إىل 

، كيعترب ىذا ا١تبحث مكٌمبل لنسق الفلسفة اليونانية فيأخذ منها ما يوافق 2كضع مقدمة عليو"

 مل يعتربه كذلك داحضا تلك اٟتجة بالدليل  أك البديل.معتقده كيًتؾ ما 

دكر ىاـ يف تكوين فكر الفخر الرازم  أصو٢تاعلى اختبلؼ  للمؤثٌرات الٌثقافٌيةلقد كانت      

كاستثمار تلك األصوؿ يف استنباط ا١تعاين كأكجو فهم كتاب ا السعي ل كانت أكىل ٕتلياّتا ىيك 

الفخر الرازم كٌم معريف انتظم كطيوٌع من أجل خدمة القرآف التفسَتات، فتجٌمع بذلك عند 

الكرمي، فالتأكيل عند الفخر ىو نسق ثقايف ٚتع الثقافات ا١تتعددة كأعطى ٙترةن كانت نظريٌة 

 .، اليت ىي كجو آخر ٢تذا الٌنسقالتأكيل

                                                     

  .27، ص4ج:  السابق ا١تصدر-1
.44، ص 1ج،  نفسوا١تصدر - 2 
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 منهج الفخر الرازم يف التفسَت:-1

إذ نٌوه يف بداية ،دقيقة  إٌف نظريٌة الفخر الرازم يف التأكيل  بنيت على منهجية علمية 

من كراء ىذا العمل كالذم كاف سببا مباشرا يف تكوين نظريتو على ٨تو التفسَت الكبَت إىل الدافع 

٤تكم كذلك بقولو" اعلم أنٌو مٌر على لساين يف بعض األكقات أٌف ىذه السورة ديكن أف ييستنبط 

لة فاستبعد ىذا بعض اٟتٌساد كقـو من أىل اٞتهل كالغٌي أمن فوائدىا كنفائسها عشرة آالؼ مس

لى ما أٌلفوه من أنفسهم من التعٌلقات الفارلغة من ا١تعاين كالكلمات ا٠تالية كالعناد كٛتلوا ذلك ع

عن ٖتقيق ا١تعاقد كا١تباين، فلٌما شرعت يف تصنيف ىذا الكتاب قدمت ىذه ا١تقدمة لتصَت كالتنبيو 

، فهنا مشركع الرازم الذم يراىن عليو  1على أٌف ما ذكرناه أمر ٦تكن اٟتصوؿ قريب الوصوؿ"

د من أجلو األدكات البٌلزمة الستنباط األلفاظ الكثَتة من ا١تعاين القليلة بقولو" تقرير كالذم سيجن

مشرٌع آخر يدٌؿ على أنٌو ديكن استنباط ا١تسائل الكثَتة من األلفاظ القليلة" كطريقة ىذا االستنباط 

 .تنطلق من اللغة لتفتح النص على الكثَت من الدالالتستتٌم عرب منهجية ٤تكمة 

بقولو " اعلم أنٌا إذا ائل الكثَتة من ا١تسألة سمبٍت على توليد ا١تخطوط ىذا ا١تشركع  أكىل

كاحدة يف ىذا الكتاب كدللنا على صحتها بوجوه عشرة فكل كاحد من تلك الوجوه  مسألةذكرنا 

 مسألةبنفسها، مث إذا حكينا فيها مثبل شبهات ٜتسة فكٌل كاحد منها أيضا  مسألةكالدالئل 

عن كٌل كاحد منها ّتوابُت أك ثبلثة فتلك األجوبة أيضا مسائل بنفسها مٌث إذا أجبنا مستقٌلة 

                                                     

 .2، ص2،ـ1، جتفسَت الفخر الرازمفخر الدين الرازم:  -1
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ا١تتتابعة يف استنتاج ا١تعاين ينعتها بعض دارسي فكره باالستطراد، لكثرة  ةفهذه الطريق، 1ثبلثة"

كال نظن أٌف الرازم قد كثٌر من تعدد ا١تعاين من لغَت طائل، فبًنية ، استخراجو للمسائل الكثَتة

الٌنص القرآين ليست من السهولة اليت تقف عند الدالالت السطحية إٌف " النص ىو نسيج من 

ا١ترجعيات ا١تتداخلة فيما بينها دكف ضابط كال رقيب كال حيد من صَتكرّتا أم سلطاف، فهذه 

ا١تميزات الداللية ا١تمكنة، ضمن كل السياقات اليت يتيحها الكوف  ا١تتاىة تدرج التأكيل ضمن كل

يف الٌتأكيل قد  ة الرازمفإٌف نظريٌ  لذا2"دالفواصل كاٟتدك اإلنساين باعتباره كبل متصبل ال ٖتتويو 

امنازت بانفتاحها على متغٌَتات عصره ألنو حييل القرآف إىل ا١تقصدية الواسعة اليت يسعى إليها عرب 

الرازم بًتاث  فقد أملبو تأكيبلتو للقرآف ك٘تثٌلت ىذه اإلسًتإتية الشاملة اليت كٌظفها  ما ضٌمن 

التفسَت مضيفا إليو رؤيتو ا٠تاصة، فتجمعت نظريتو عرب ما كظفو من النحو كالببللغة الشعر 

اء أخبار السابقُت من األمم كاعتقادات الفرؽ الكبلمية كاآلر لنبوية ك ااالستدالؿ بالسنة اٟتديث ك 

 ىذا التفسَت.الفلسفية ليجد كل من ينتمي ٢تذه االٕتاىات فضاء لو يف 

 

                                                     

 .18ص، 2، ـ1السابق، ج ا١تصدر -1
ن كراد، ا١تغرب، الدار البيضاء/بَتكت لبناف، ا١تركز الثقايف بالتأكيل بُت السيميائية كالتفكيكية، تر: سعيد  :إمربتو إيكو -2

 .22، ص2004، 2العريب ط
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Contexteديثل السياؽ الداخليكديكن أف نقسم ىذه النظرية إىل قسمُت: األٌكؿ 
1

 الذم 

 يبينو ما يلي: لو دكر يف فهم معاين آليات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظرية التأكيل عند الرازمأثر القرآف الكرمي يف : 2ا٠تطاطة رقم 

 

                                                     

كتضاد ايط النصي ا١تباشر يطو لغَت النصي، كتكمن الصعوبة ىنا   إف السياؽ ا٠تارجي يف تضاد مع السياؽ الداخلي1 -
يف ٘تييز ما ىو من قبيل النص عما ىو ليس كذلك.. كخيصص مفهـو السياؽ الداخلي للنص  للداللة على ايط اللغوم 

ات االختبلؼ/ لبناف، الدار الصرؼ/دكمينيك مانغونو: ا١تصطلحات ا١تفاتيح لتحليل ا٠تطاب، تر:٤تمد حيياتن، اٞتزائر، منشور 
 35ـ، ص2008 -ىػ1428، 1العربية للعلـو ناشركف، ط

 أثر القرآف الكرمي يف التأكيل عند الرازم

الواحدة٘تاسك مفردات اآلية   

 ا١تناسبة بُت اآليات النحو

 القراءات القرآنية

 النظم

 تفسَت القرآف بالسنة ا١تناسبة بُت السور

الصرؼ   
      

 ا١تتشابو اكم

اجملاز    أسباب النزكؿ تفسَت القرآف بالقرآف
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" لذلك خيطِّئ قوؿ من أمهل جانب لذا فإنا ال نستطيع ٕتاكز دكر السياؽ يف عملية التأكيل

السياؽ القرآين كأسباب النزكؿ كالقرائن اليت حفت با٠تطاب حاؿ التنزيل  كاعتمد على ٣ترد اللغة 

كلكل كلمة معٌت يف سياؽ قد ال ٌف يف ذلك إمهاؿ لغرض ا١تتكلم بو سبحانو من كبلمو ،إفحسب 

فهم النص تؤدم دكرا مهما يف كىذا السياؽ قد تفرع إىل عناصر جزئية  1يصح يف سياؽ آخر"

 القرآين.

 اجملاز: تأكيل  -2

اجملاز جزء ال يتجزٌأ من علـو  الٌلغة كالٌتفسَت، لذا فقد انتبو العلماء إىل ىذا ّتبلء فجعلوا 

الٌتوٌصل إليو بإعماؿ الفكر كاالعتداؿ يف الٌتفسَت، كالرازم كمفٌسر عاش للقرآف ظاىرا كباطنا يتٌم 

يف فًتة نضج العلـو العقلية لؤلٌمة العربية مل يستبعد كجود اجملاز يف اآليات اليت يراىا متضٌمنة لو 

بتفسَته كتبياف ما يقصد إليو بطريقة ٗتتلف عٌمن اٌٗتذه لغرضا ٠تدمة ىدؼ معٌُت  كذلك بإقراره 

حاجة لتأىكلًؿ اجملاز كمنها ما يستدعي ضركرة فهمو عن  فدك  مباشرةيات القرآف منها ما ييفهم آ أفٌ 

 .طريق اجملاز

ًعٍندى  اً أىٍموىاتان بىٍل أىٍحيىاءي  يًف سىبًيلً  ًذينى قيتًليواٍ ال نبَّ كىالى ٖتىٍسً لقولو تعاىل﴿  الرازم يف تفسَت

ٍم يػيٍرزىقيوفى  يرل فيها ٣تازان يفسره بقولو" ليس ا١تراد من كوهنم أحياء حصوؿ اٟتياة فيهم بل  2﴾رىهبًِّ

ا١تقصود بعض اجملازات كبيانو من كجوه: أٌكؿ قاؿ البلخي إٌف ا١تٌيت إذا كاف عظيم ا١تنزلة يف الدين 

                                                     

 .363قواعد الًتجيح عند ا١تفسرين، ص  علي اٟتريب: حسن بنحسُت بن  -1
 .169: اآلية ؿ عمرافسورة آ-2
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ملة عاقبتو يـو القيامة البهجة كالسعادة كالكرامة صح أف ييقاؿ أنٌو حي كليس ٔتيت.. كباٞتككانت 

شٌك أٌف اإلنساف إذا مات كخلف ثناءن حسنا فإنٌو يقاؿ على سبيل اجملاز ما مات بل ىو حي فبل

 1الثاين قاؿ بعضهم ٣تاز ىذه اٟتياة أٌف حياّتم باقية يف قبورىم كأهٌنا ال تيبلى ٖتت األرض البٌتة"

اضع اليت ذيكرت فيها تفسَته يف ا١تو ككفالرازم يفسر اجملاز من كحي كبلـ العرب كسننهم يف القوؿ 

العطاء أك ا١تنح ك إف كاف كلمة اليد إٌما على صيغة اٞتمع أك التثنية أك اإلفراد ٣تاز لو داللة على 

اإلنساف لكن نيسب العطاء إىل اليد للقرينة ا١تناسبة بينهما، إٌف تأكيل الرازم ا١تعتدؿ  وى الفاعل

الذم يأخذ ١تعٌت على الوجو الذم كيًضع لو ييعترب مشاركة ك إلغاء للمسافة بُت ا١تعٌت كالقارئ 

 كالٌنص .

ة على نظرة الرازم إىل اجملاز ال تنفصل عن األثر السٌٍت الذم رسم لنفسو ىدؼ اافظ

" إٌف ْتث علماء الكبلـ كخاٌصة األشاعرة يف داللة النص اللغوية كاٟتقيقة  قداسة  القرآف الكرمي

كاجملاز كالداللة النحوية كالصرفية مل يكن ْتثا لغويا كببللغيا فحسب بل كاف ْتثا كبلميا فلسفيا 

لسفية كمن أمثلة ذلك دفعهم إىل ذلك اىتمامهم بقضايا العقيدة فاتسم ْتثهم اللغوم بالصيغة الف

فلم تعد اللغة أداة جامدة، بل ىي مع ا١تيزة الفلسفية اليت طبعها هبا علماء 2التفسَت الكبَت للرازم"

 ، كما لو أهنا إنسانٌية.األشاعرة ستأخذ داللة التعبَت عن الوجود

 
                                                     

 .95،96، ص 7، ـ9الرازم: تفسَت الفخر الرازم، ج نفخرا لدي -1
اٞتزائر ف ديواف ا١تطبوعات  -دراسة داللية حوؿ النص القرآين -القرائي عند علماء الًتاثعرايب أٛتد:جدلية  الفعل  -2

 .128،ص2010، 1ط، اٞتامعية
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 اكم كا١تتشابو:تأكيل   -3

القرآين فكاف منهم مقتصد كميغاؿو كٌظف ا١تفٌسركف اكم كا١تتشابو كآلية لفهم ا٠تطاب 

عىدىؿى عن ىذا إىل إثارة الفتنة بتأكيل ما ال حيتاج إىل ذلك، كالفخر الرازم قد انتبو إىل  ىذه 

فهمو للغة بقى بارزة مًتتبة عن خاصية فربطها بالقرآف كفٌسر آياتو ٔتقتضاىا إاٌل أٌف ميزة االعتداؿ ت

 .رآف ْتذرالذم يأخذ آليات فهم الق كأضرب تعبَتىا

" إٌف ا١تتشاهبات يف القرآف كاألخبار  تتجٌلى نظرة الرازم لآليات ا١تتشاهبات من خبلؿ قولو

كثَتة كالٌدكاعي إىل البحث عنها كالوقوؼ على حقائقها متوفرة فلو كاف البحث عن تأكيلها على 

كلو فعلوا ذلك سبيل التفصيل جائزا لكاف أكىل ا٠تلق بذلك الٌصحابة كالٌتابعوف رضي ا عنهم 

الشتهر كنقل بالتواتر كحيث مل ينقل عن كاحد من الصحابة كالتابعُت ا٠توض فيها علما أف 

كقد تنبو الرازم  إىل الوازع نفسو أم أٌف كجود اكم أك ا١تتشابو ىو  1ا٠توض فيها لغَت جائز"

ٍعًمًل نظره يف فهم كبلـ ا عٌمن يأخذ بظاىر اللٌ 
ي
فظ، ك ىي الٌنظرة ا١تتبٌصرة حكمة من ا ٘تٌيز ا١ت

اليٌت كانت ٖتتاج إليها األٌمة يف ذلك الوقت حىٌت تعيد الٌتوازف للفكر الٌتأكيلي اٌلذم بدأ حييد عن 

الفهم الصحيح فالتطرؼ الذم عيًرؼ عن الفرؽ الكبلمية كفيل بأف يعكس خطر التأكيل يف 

احد من أصحاب ا١تذاىب يٌدعي أٌف اآليات ا١تتشاهبات "كاعلم أٌف ىذا موضع عظيم فنقوؿ كل ك 

مىٍن يقوؿ قولو﴿  عتزيلا١تفأٌف اآليات ا١توافقة لقوؿ خصمو متشاهبة ك اآليات موافقة  ١تذىبو ٤تكمة  

﴾ متشابو كمىا تىشىاؤيفى ًإالَّ أف يىشىاءى اي رىبل العىالىًمُتى ٤تكم كقولو﴿ ﴾شىاءى فػىٍليػيٍؤًمٍن ك٦تىىٍن شىاءى فػىٍليىٍكفيرٍ 

                                                     

 .229ص  ،قا١ترجع الساب -1
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نقوؿ:الٌلفظ إذا كاف ف يقلب األمر يف ذلك فبل بٌد من قانوف برجع إليو يف ىذا الباب كالنسيٌ 

 فإف ٛتلناه على الراجح كمل ٨تملو على ا١ترجوح، ٤تتمبل ١تعنيُت ككاف بالنسبة ألحدمها مرجوحا،

 ؿا١تتشابو فنقو كأٌما إف ٛتلناه على ا١ترجوح كمل ٨تملو على الراجح فهذا ىو  فهذا ىو اكم،

كذلك الٌدليل ا١تفٌصل إٌما أف  صرؼ اللفظ عن الراجح إىل ا١ترجوح البٌد فيو من دليل مفٌصل،

إٌف خطورة فهم اآليات ا١تتشاهبات على لغَت الوجو الذم  1"يكوف لفظيا كإٌما أف يكزف عقلٌيا 

كٖتيد با١تعٌت ا١تفركض ضبطو من أجل خدمة  تؤدم إىل عواقب ٘تٌس بالٌنٌص القرآين،كيضعت 

جعل إحكاـ الٌلفظ أمر  حدين لذاكالرازم قد أقٌر بأٌف اكم كا١تتشابو سبلح ذك  لدين كالدنيا،ا

 للتأكيل ا١تعتدؿ. ضركرم

 بُت العقل كالنقل: الرازم التأكيل عند -4

ْتسن تفسَت كتأكيل القرآف الكرمي ،ك٦تٌا  تراث التفسَت يف الثقافة العربية اإلسبلمية  اىتمٌ 

قلي قد تسلحت با١تنهج الع ةكانت ا١تعتزل، كإذا  أك النقل لالعق ةتوظيف ثنائيساعد على ىذا ىو 

شافعي ا١تذىب قد أخذ الشعرم ك األ، فإٌف الرازم الذم ظهرت آثاره يف تفاسَتىا كأصناؼ علومها

" أٌما األشاعرة الذين جاءكا بعد النقل العقل على لغٌلب نظر البعض قد  لغَت أنٌو يف من ا١تنهجُت 

األشعرم كنصركا مذىبو فقد أخذكا يوسعوف سلطاف العقل حىت بلغ ىذا التوسط أقصى مداه عند 

 فخر الدين الرازم الذم أعن صراحة أٌف العقل مقدـ على النقل كأٌف الٌنقل ال بٌد كأف خيضع 
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سطية يف التعامل مع العقل أك النقل، كاٟتٌجة ىي دعم الفخر أٌما من جهتنا فإننا نرل ك  1للعقل "

كآراء الٌصحابة كالٌتابعُت، مٌث بآيات ٢تا مناسبة  النبويٌة، ثلكٌل آية يف التفسَت الكبَت باألحادي

 كارتباط باآلية ا١تقصودة من التفسَت.  

 :أسباب النزكؿ -5

العريب ٔتعرفة األسباب اليت رافقت أك كانت سببا يف  ًتاث التفسَتمارتبط التأكيل يف ال

من معرفة تلك األسباب يتم ٖتديد ا١تعٌت ا١تراد من اآليات، كمل يغفل الرازم فنزكؿ الٌسور القرآنية 

حىت كاف التفسَت  ،إذ مل يكتف بإيراد أسباب النزكؿ لكل سورة بل لكٌل آية ،عن ىذا اٞتانب

ٍغًربي زكؿ فقولو تعاىل﴿ الكبَت مادة لغنية بأسباب النٌ 
ى
ٍشرًؽي كا١ت

ى
 فَّ إً  اً  وي جٍ كى  مَّ ثى وا فػى لل وى ا تػي مى نى فأيػٍ  ك ا١ت

، فأكرد سببا بٌت من خبللو مسائل تأكيلية عٌدة كقولو" اختلفوا يف نزكؿ ىذه 2﴾يمه لً عى  عه اسً كى  اى 

بالٌصبلة كمنهم من زعم أهٌنا إمٌنا اآلية الٌضابط أٌف األكثرين زعموا أهٌنا إمٌنا نزلت يف أمر خيتٌص 

" لقد  كانتصر للرأم األٌكؿ ألٌف مدار اٟتكم ىنا حوؿ الٌصبلة 3نزلت يف أمر ال يتعٌلق بالٌصبلٌة"

بدت لنا مادة أسباب النزكؿ مهمة جدا حجما ك٤تتول كلعل ىذا ما دييز أخبار أسباب النزكؿ 

إذ أنو لغالبا ما يقتصر على ذكر الراكم األكؿ  ىاىنا  قلة احتفاء ا١تفسر بنقل أسانيدىا كاملة،

                                                     

 .68، 67فتح ا خليف : فخر الدين الرازم، ص  -1
 .115 اآلية: ةالبقر  سورة  -2
 .20، ص 4،ـ4فخر الدين الرازم: تفسَت الفخر الرازم، ج -3
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للخرب...كلغالبا ما بعرض لؤلحواؿ ا١تتعلقة بسبب نزكؿ اآلية أك ّتزء منها عرضا موضوعيا مٌث ينظر 

 كىذا ما يدؿ على أمهية ىذا العلم يف التفسَت. 1فيها نظرا فاحصا"

ا النٌاسي كيليوا ٦تٌا يف ﴿ يىا أىيػلهى يف موضع آخر خيصص كذلك سببا للتنزيل يف قولو تعاىل

، يورد سبب نزك٢تا كما 2﴾كٌّ ميبُته دي عى  مٍ كي األٍرًض حىبلىال طىيِّبا كال تػىتًَّبعيوا خيطيوات الٌشٍيطاًف إنٌو لى 

ريًكم قائبل" نزلت اآلية يف الذين حٌرموا على أنفسهم السوائب كالوصائل كالبحائر كىم قـو من 

، كالعناية هبذا العلم مأخذ ٚتيع ا١تفٌسرين على 3كبٍت مدًف"كخزاعة  ثقيف كبٍت عامر بن صعصعة

اختبلؼ مذاىبهم ألنٌو شرط يف فهم مقاصد اآليات، كالذم عليو سيًتٌتب بناء أحكاـ أخرل "إٌف 

الٌرجوع يف الٌنٌص على ا١تناسبة كسبب نزكلو ٔتثابة إحياء ا١تقاـ الذم يعترب عنصرا ىاٌما من عناصر 

دكره على فهم ا٠تطاب أك ىو بعث للمسرح الٌلغوم من جديد بغرض السياؽ الذم يساعد ب

كال ننس أٌف اليهود كلغربىم من ا١تلحدين كانوا من ا١تًتٌصدين للقرآف الكرمي إذ  4ضبط ا١تعاين"

 حياكلوف ٖتوير بعض ا١تعاين كجعلها موافقة ١تعتقداّتم فأكىل علماء التفسَت عناية هبذا اٞتانب.

 

 

                                                     

    www.mouminoun.com/21-07- 2013،بساـ اٞتمل: منهج فخر الدين الرازم يف تفسَت القرآف -1
11h  16، ص . 

 .168 : اآليةالبقرة سورة-2
 .2، ص2،ـ5تفسَت الفخر الرازم ج الدين الرازم:فخر  -3

 ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية عرايب أٛتد: أثر التخرجيات الداللية يف فقو ا٠تطاب القرآين: اٞتزائر، -4
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 نية:القراءات القرآ -6

عند الرازم ال تنفصل عن بعضها البعض فما يوجو اٟتكم النحوم يفعل  دعائم التأكيل

أثره يف القراءات القرآنية، ككما مر بنا يف عنصر سابق أٌف ا١تؤٌكلُت قد تأثركا بالقراءات القرآنية 

ط ا١تعٌت ألٌف اٌلذم أعطاه الرازم  لعلم القراءات ١تا لو من دكر يف ضبكالتفسَت الكبَت لغٍت باٞتهد 

﴾ يعرض مذاىب القراء يف ذلك ًبٍسًم اً مسألة  قراءة ﴿  أم حركة إاٌل ك٢تا داللة معٌينة، ففي

﴾ كالسبب اٟتىٍمدي ً ﴾ كيف قولو ﴿ ًبٍسًم اً بقولو " أطبق القراء على ترؾ تغليظ البٌلـ يف قولو ﴿

الكسرة توجب التسٌفل، كالبٌلـ ا١تفٌخمة  يف أٌف االنتقاؿ من الكسرة إىل البٌلـ ا١تفٌخمة ثقيل ألفٌ 

ل إىل الٌتصٌعد ثقيل كإمٌنا استحسنوا تفخيم البٌلـ كتغليظها من فٌ حرؼ ميستعمل كاالنتقاؿ من التسٌ 

كما للرازم كجهة نظر يف ٥تارج اٟتركؼ الذم ال   1ىذه الكلمة يف حاؿ كوهنا مرفوعة أك منصوبة"

  أفرد ٢تا الرازم مكانا يف مقٌدمة التفسَت الكبَت.يكاد يبتعد كثَتا عن مبحث الصوتيات اليت

ٚتلة كاحدة إاٌل أٌف يف التدرٌج من كلمة إىل كلمة  2﴾﴿ ًبٍسًم اً الرٍَّٛتىًن الرًَّحيمً كمع أٌف       

﴾ ألجل إدلغاـ الـ الرٍَّٛتىًن الرًَّحيمً طريقة خاٌصة يف القراءة كذلك بقولو" تشديد الراء يف قولو﴿ 

التعريف يف الراء كال خبلؼ بُت القرٌاء يف لزـك إدلغاـ الـ التعريف يف البٌلـ، كيف ثبلثة عشر حرفا 

وفى عي كً ديكفى اٟتىًمديكفى السًَّئحيوفى الرَّا بً وفى العى ئًبي التٌ سواه كىي الٌصاد كالظٌاء كالتاء كالنوف كقولو تعاىل ﴿ 

ٍنكىرب ًمريكفى كاال السًَّجديكفى 
ي
ىعىريكًؼ كالنَّاىيوفى عىًن ا١ت

    ﴾ كالعٌلة ا١توجبة ٞتواز اإلدلغاـ قرب ا١ت

                                                     

 .110، ص 8،ـ1ج ،سَت الفخر الرازمتف الرازم:فخر الدين  -1
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كالعناية ٔتخارج اٟتركؼ لو عبلقة ٔتوضوع الصوت كصلتو بالكبلـ الذم اعتٌت بو الرازم   1ا١تخرج"

 كثَتا يف ضبط داللة الكلمة على ا١تعٌت. 

 :ا١تدخل النحوم يف التفسَت الكبَت-7

اىتمامات الرازم عن اٞتانب النحوم الذم يعد طرفا ال ييستغٌت عنو يف فهم  تنفصل مل

مقٌدمة التفسَت الكبَت قد أعربت عن عناية الرازم هبذا العلم كأٌف التفسَت ، ك ا١تعٌت كأحواؿ الكلمة

ففي تفسَت االستعاذة اليت ىي موضوعة يف مقدمة القرآف  سيكوف مبنيا على التأكيل النحوم،

كىذه ا١تعرفة ال ٖتصل  كن ٖتصيل العلم بو إاٌل بع معرفة االسم كالفعل كاٟترؼ أكال،"ال دي يقوؿ

مٌث بعد الفراغ منو البٌد من تقسيم االسم إىل االسم ا١تشتق كإىل  إاٌل بعد ذكر حدكدىا كخواصها،

اسم اٞتنس..كأيضا جيب البحث عن حقيقة الفعل ا١تطلق مٌث بذكر بعده أقساـ الفعل..كأيضا 

،كهبذه النية يكوف الرازم قد ربط ا١تعٌت بالبحث النحوم 2البحث عن حقيقة الفعل ا١تطلق" جيب

 .الذم ىو دعامة مهمة يف الًتاث التفسَتم العريب

 تفسَت القرآف بالقرآف: -8

 ىذا تناكؿ الرازمك قد ما بعضو بعضا عل القرآف نسقا مدعِّ جيمن ركائز الٌتفسَت الذم 

ا مبإحكاـ بالغ استوىف ربط أجزاء القرآف ببعضو " أحسن طريق التفسَت أف ييفٌسر القرآف بالقرآف ف

 3أيًٚتلى يف مكاف فقد فيصٌٍل يف مكاف آخر، فإف أعياؾ ذلك فعليك بالسٌنة ،فإهٌنا شارحة للقرآف"

                                                     

 .112ص  ،8، ـ1: تفسَت الفخر الرازم، ج فخر الدين الرازم-1
 .18، ص3، ـ1ا١تصدر  نفسو، ج-2

 .175، ص 2بدر الدين الزركشي: الربىاف يف علـو القرآف، ج -3
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ف عذابا كمشٌقة كمن مثل ما جعلو الرازم معضٌدا لبعضو البعض كتفسَته للفتنة بأهٌنا كٌل ما كا

ييقاؿ فتنت الٌذىب  للمؤمن بذكر عدد من اآليات" كقد ذكرنا أٌف الفتنة عبارة عن االمتحاف،

نىةه بالٌنار إذا أدخلتو فيها لتزٌيل الغٌش عنو كمنو قولو تعاىل﴿  ﴾ أم امتحاف ًإمنَّىا أىٍموىاليكيٍم كىأىٍكالىديكيٍم فًتػٍ

ا تفٌكر كلده يف فصار  ذلك مانعا لو من اإلنفاؽ كقاؿ لكم ألنٌو إذا لزمو أنفاؽ ا١تاؿ يف سبيل 

 ﴾ أم ال ديتحنوف يف دينهم بأنواع الببلء،امل* أحىًسبى النَّاسي أىٍف يػىقيوليوا آمىنٌا كىىيٍم الى يػيٍفتػىنيوفى تعاىل﴿

بًاً فىًإذىا أيكًذمى يًف كىًمنى النَّاًس مىٍن آمىنَّ كقاؿ﴿  ﴾ كإمنا ىو االمتحاف بالبلول،﴿ كىفػىتػىنَّاؾى فػيتيونىاكقاؿ

    ﴾ كا١تراد بو انة اليت تصيبو من جهة الدين من الكفار كقاؿا جىعىلى فًتٍػنىةى النَّاًس كىعىذىاًب ا

ٍؤًمًنُتى ﴿ 
ي
يٍؤًمنىاًت مثيَّ ملٍى يػىتيوبيوا ًإٌف اٌلًذينى فػىتػىنيوا ا١ت

﴾ كا١تراد أهٌنم آذكىم كعرضوىم على العذاب كىا١ت

إٌف تفسَت القرآف بالقرآف يكشف إٌطبلع ا١تفسر على القرآف كمعانيو 1وا ثباّتم على دينهم"ليمتحن

كحسن ربطو بُت اآليات ا١تتفٌرقات يف السور كالذم سيسهل التحكم يف ا١تناسبات بُت السور 

فة ثالثة كال " إٌف تلقيح ا١تعرفة القرآنية با١تعرفة الفرقانية يعٍت ٦تا يعٍت، تصيَت ا١تعرفتُت معر كاآليات

كمنظما..كال  يكوف ذلك إاٌل باالنتظاـ على كفق نظاـ النص الذم جيعل من تفكَتنا تفكَتا ٦تنهجا

، كيف ظل 2"صالكلي للنقراءة علمية ببل نظاـ يتشعب أنظمة تندرج بانسجاـ تاـ يف فضاء النظاـ 

تعزيز التأكيل عند الفخر الرازم فإٌف التأكيل بالرجوع إىل السنة النبوية أمر من مقتضيات العمل 

                                                     

 .36،37، ص4،ـ6فخر الدين الرازم: تفسَت الفخر الرازم، ج -1
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بأحاديث كسَتة  يدعم تأكيبلتويف أم موضع يف التفسَت الكبَت إالٌ ك  الصحيح كال نكاد ٧تد الرازم

 صلى ا عليو كسٌلم. النيب

 تفسَت القرآف بالسنة:-9

عن األىداؼ اليت كانت من كراء تأكيل القرآف عند الفخر  عرفية ٔتعزؿ تكن األصوؿ ا١تمل

تفسَت القرآف بالسنة دعامة مهمة يف ك كاحدا تلول األخر، يوظف دعائم التأكيل فقد سعى  الرازم،

كىالكىًظًمُتى الغىٍيظى كًالعىاًفُتى عىًن  ﴿ففي قولو تعاىل ربط أجزاء الثقافة التفسَتية ككحدة ىذا الًتاث،

ٍحًسًنُتى 
ي
بل ا١ت مىٍن كىظىمى يفسرىا بعدة أحاديث" قاؿ النيب صلى ا عليو كسٌلم) 1﴾النَّاًس كىاي حيًي

ى اي قػىٍلبىوي أىٍمننا كىإديىاننا( ( تصىدَّقيوا)كقاؿ عليو السبلـ ألصحابولغىٍيظان كىىيوى يػىٍقًدري عىلىى إًنٍػفىاًذًه مىؤلى

 وي جى كَّ زى  هً اذً فى نػٍ ى إً لى عى  ري دً قٍ يػى  وى ىي مىٍن كىتىمى لغىٍيظا كى قاؿ عليو السبلـ)فتصدقوا بالذىب كالفضة كالطعاـ..ك 

 ةو عى وجً مي  ةو عى رٍ جي  نٍ مً   اً ىلى إً  بي حى أى  ٍُتً تػى عى رٍ جي  نٍ ا مً مى ( كقاؿ عليو السبلـ) اءي شى يى  ُتى حً  ٍُتً العى  ورً ًْتي  اي 

فخطاب التأكيل هبذه الطريقة موجو ٨تو  2("ظو يٍ لغى  ةً عى رٍ جي  نٍ مً  اءً زى عى  نً سٍ حي كى  رٍبو صى ا بً هى بػي احً ا صى هى عي رَّ جيىى 

 الشمولية اليت ٕتعل من القرآف كالسنة متساندين من أجل ىدؼ ىو الفهم.

 

 

 

                                                     

.134سورة آؿ عمراف: اآلية - 1 
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 ا١تناسبات بُت أجزاء القرآف: -10

 ا١تناسبة بُت السور: -1.10

أك مفردات عمل مهم يف فهم القرآف  بُت أجزاء القرآف آيات أك سور ةا١تناسب  

لدقٌتو"كعلم ا١تناسبة علم شريف كقٌل اعتناء ا١تفٌسرين بو لدقٌتو، ك٦ٌتن أكثر منو اإلماـ فخر 

 1الٌدين..كابن عريب يف كتابو سراج ا١تريدين..كقاؿ الٌشيخ عٌز الٌدين بن عبد الٌسبلـ علم حسن"

الٌتأٌمل يف كتاب ا  دأبى أمره إالٌ ١تن أخذ على نفسو ألٌف إجياد الٌركابط بُت ىذه األجزاء ال يتأتٌ 

 .مع بصَتة نافذة كعلم كاسع

القاعدة العاٌمة اليٌت تضبط ىذا العمل ىي "أٌنك تنظر الغرض الذم سبقت لو الٌسورة إٌف 

كتنظر ما حيتاج إليو ذلك الغرض من ا١تقٌدمات كتنظر إىل مراتب تلك ا١تقدمات إىل ما يستتبعو 

شفاء الغليل يدفع  نفس السامع إىل األحكاـ كالٌلواـز الٌتابعة لو اليت تقتضي الببللغة ؼاستشرا من

إىل الوقوؼ عليها، فهذا ىو األمر الكٌلي ا١تهيمن على حكم الرٌبط بُت ٚتيع  ؼعناء االستشرا

مع الفخر  2أجزاء القرآف فإذا عقلتو تبٌُت لك كجو الٌنظم مفٌصبل بُت كٌل آية كآية يف كٌل سورة"

، كيف ىذا تأكيد على أٌف الرازم تطورت االىتمامات هبذا العلم كأكجدت مناسبات بُت أجزاء عٌدة

 الرازم مل ينفصل يف عملية التفسَت عن دكافعو يف إثبات نظم القرآف الكرمي.
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ية ا١تناسبة بُت جزئٌيات اآلية الواحدة..كآ أىٌم أنواع ا١تناسبات اليت اعتٌت هبا الرازم ىي:"

موضوعات السورة الواحدة..كأٌكؿ سورة كآخرىا..كالسورة كما قبلها..بُت سورة ك أجزاء كآية..ك 

كىذه ا١تناسبات ىي اليت تبٍت معٌت القرآف عند الرازم يف شكل اتساؽ فهم السابق 1كعدة سور"

اء الفهم الذم أخذ الرازم كشفو عرب ىذا اإلجر  يستدعي فهم البٌلحق، كىو مستول مهٌم إلنتاج 

 الٌنظرم.

سوريت القمر كالرٛتن إذ يقوؿ" اعلم  من الٌسور اٌليت جعل ٢تا الرٌازم مناسبة مع من قبلها،

ىذه الٌسورة ٔتا قبلها بوجهُت)أحدمها( أٌف ا تعاىل افتتح الٌسورة ا١تتقٌدمة بذكر معجزة  أٌف مناسبة

يقدر على شٌق القمر يقدر على ىٌد تدٌؿ على العزٌة كاٞتربكت كا٢تيبة كىو انشقاؽ القمر فإٌف من 

اٞتباؿ كافتتح ىذه السورة بذكر معجزة تدؿ على الرٛتة كالرٛتوت كىو القرآف الكرمي فإٌف شفاء 

فىكىٍيفى كىافى عىذىايب ﴿ القلوب بالٌصفاء من الٌذنوب،)ثانيها( أٌف ا تعاىل ذكر يف الٌسورة ا١تتقٌدمة

﴾ مرٌة بعد مرٌة ١تٌا بيٌنا أٌف تلك الٌسورة سورة آالىًء رىبِّكيمىا تيكىذِّبىافً  فىًبأىمِّ ﴿ ﴾ كذكر يف السورةكنيذيٍر 

كيف ىذا 2إظهار ا٢تيبة كىذه السورة سورة إظهار الٌرٛتة، مٌث إٌف ىذه السورة مناسب آلخر ما قبلها"

تدلة  الًٌتابط تأكيد على نظم القرآف كانسجامو األمر الذم تشٌبع بو ا١تفٌسركف ذكم ا١تيوؿ ا١تع

كمن كجوه برىنتو أيضا على ا١تناسبات بُت الٌسور ما ربط بو سوريت  كاجتهدكا يف الربىنة عليو،

القصص كالعنكبوت بقولو" يف تعٌلق أٌكؿ ىذه الٌسورة ٔتا قبلها كفيو كجوه)األٌكؿ( ١تا قالو ا تعاىل 
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﴾ ككاف ا١تراد منو أف يرٌده إىل مٌكة ًإىلى مىعىادو  ًإفَّ اٌلًذم فػىرىضى عىلىٍيكى القيٍرآفى لىرىادلؾى ﴿ قبل ىذه الٌسورة

ظاىرا لغالبا على الكٌفار طالبا للثٌأر ككاف فيو احتماؿ مشاؽ القتاؿ صعب على البعض ذلك فقاؿ 

، بعد ىذه الٌرؤية يف تناسب الٌسور 1"﴾امل أىحىًسبى النَّاسي أىٍف يػيتٍػرىكيوا أىٍف يػىقيوليوا آمىنَّا﴿ ا تعاىل

 أخرل يربىن فيها على ا١تناسبة بُت اآليات يف الٌسورة الواحدة.   ةالرازم رؤيسيقرر كتتابعها 

 ا١تناسبة بُت اآليات:-2.10

إٌف ا١تناسبات بُت الٌسور ميزة أسلوبية ٕتعل السورة مع سابقتها أك الحقتها نسيجا متبلٛتا  

كعملية الفهم تنتج عن فهم الكٌل يف اجتماعو، كىذا أىم عامل ساىم يف بنية التفسَت الكبَت دفعا 

إًنَّكيٍم ظىلىٍمتيٍم  ًو يىا قىوـً اؿى ميوسىى لًقىٍومً كإًٍذ قى لكٌل داحض يف كبلـ ا، فقولو تعاىل يف سورة البقرة ﴿ 

ٍم فػىتىابى أىنٍػفيسىكيٍم باٗتِّىاذًكيٍم الًعٍجلى فػىتيوبيوا ًإىل باىرًًئكيٍم فىاقٍػتػيليوا أىنٍػفيسىكيٍم ذىًلكٍم خيػٍره لىكيٍم ًعٍندى بىارًئًكي 

خبلؼ ا١تفٌسرين الذين يركف ، فإٌف يف ىذه اآلية مناسبة ٔتا قبلها 2﴾عىلىٍيكيٍم إًنَّوي ىيوى التػَّوَّابي الرَّحيمي 

فيها انقطاعا عٌما قبلها، كىو يربٌر مناسبتها من حيث قولو"إٌف ا تعاىل نٌبههم على ما بو 

يتخلصوف من ذلك الذنب العظيم كذلك من أعظم النعم يف  الدين ك ثانيا أٌف ا ١تٌا أمرىم 

مة يف حق أكلئك الباقُت كثالثها بالقتل رفع ذلك األمر عندىم قبل فنائهم بالكلية فكاف ذلك نع

أنٌو تعاىل ١تا بُت أٌف توبة أكلئك ما ٘تت إالٌ بالقتل مع أٌف ٤تمد علية الصبلة كالسبلـ كاف يقوؿ ٢تم 
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كىذه 1ال حاجة لكم اآلف يف التوبة إىل القتل بل إف رجعتم عن كفركم كآمنتم قبل ا إديانكم"

يؤيٌده فيما بعد الرٌأم بالٌنظم الذم استتبعو الفخر اٟتجج اليت إيضاح تناسق القرآف الكرمي، س

إذ يقوؿ أنٌو" من أتاه ا قرحية قويٌة كنصابا كافيا من العلـو اإل٢تية الكشفية  ،الرازم شأف سابقيو 

الًتتيب ، كىذه القناعة بوجود 2عرؼ أنٌو ال ترتيب أحسن كال أكمل من ترتيب آيات القرآف"

 لسور كاآليات فقط، بل أيضا على مستول الكلمات كاٟتركؼ.   ليست على مستول ا قكالتناس

 ا١تناسبة بُت مفردات اآلية الواحدة:-3.10

توٌسع الرازم يف ىذا ا١تبحث فالتفسَت الكبَت يغٌص باألمثلة من القرآف الكرمي كما كقفنا   

عليو مثبل ما أعطاه من مناسبة بُت مناسبة الغٌض من الٌصوت كالقصد يف ا١تشي، ففي قولو تعاىل 

   ،يقوؿ الرازم3﴾ٟتىًمَتً كاٍقًصٍد يًف مىٍشًيكى كالٍغضيٍض ًمٍن صىٍوًتكى ًإفَّ أىٍنكىرى األىٍصوىاًت لىصىٍوتي ا﴿ 

"ىل للغٌض من الٌصوت مناسبة مع القصد يف ا١تشي؟ نقوؿ نعم، سواء علمناىا ٨تن أـ مل 

صىر حٌد، كال ييصيبو عٌد، كال يعلمو أحد، كالذم يظهر  نعلمها كيف كبلـ ا من الفوائد ما ال حيي

األٌكؿ ىو أٌف اإلنساف ١تا كاف شريفا تكوف مطالبو شريفة فيكوف فواّتا خطرا، فأقدر ا  كجوه:

على ٖتصيلها با١تشي فإف عجز عن إدراؾ مقصوده ينادم مطلوبو فيقف لو فيأتيو مشيا...فإف  

، كىذا 4أحدمها أرشده إىل آخر"كاف ا١تشي كالٌصوت ميٍفًضيًُت إىل مقصود كاحد ١تا أرشده إىل 
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ابط بُت ا١تفردات أفضى إىل تكٌوف نظريٌة الٌنظم عن كعي ببللغي أٌدت إليو ا١تناسبات بُت الًت 

 اآليات كالٌسور.

فىأٌما ﴿كقد عقد الرازم مناسبة بُت اآليات الٌثبلث األخَتة من سورة الٌضحى لقولو تعاىل  

 ستحسنو البعضا كىو ربط1﴾ًنٍعمىًة رىبِّكى فىحىدِّثٍ كىأىٌمػا بً  *كىأىٌما الٌساًئلى فىبلى تػىنٍػهىرٍ  *اليىتًيمى فىبلى تػىٍقهىرٍ 

الراٌزم إىل ملحظ يتصل بًتتيب اآليات الثبلث األخَتة من السورة.. ففي بقو٢تم"كقد التفت 

اآليات الثبلث قدـ ا النهي عن قهر اليتيم كهنر السائل عن التحدث بنعمتو تعاىل كال بأس 

الربط ال ديكن أف تنطلق من ٣تٌرد نظر عارض، بل قد ، كىذه الرباعة يف 2با١تلحظُت كليهما"

كقفت على ناصية ٨توية كببللغٌية ككذلك كصرفية صلبة اعتمدت يف مرجعياّتا على الثقافة العربية 

 جامعة.

 : ببللغة الٌلفظالعناية ب-4.10

ألهٌنا عماد ىذه العناية با١تناسبة بُت اآليات ال تتحٌقق إاٌل بالعناية با١تفردة يف حٌد ذاّتا 

ا١تعٌت الذم سيكتمل بو الفهم، كىو أمر ذك حضور كبَت يف الثقافة التأكيلية العربية اليت أخذت 

على عاتقها ىذه ا١تهمة، فقانوف التفسَت كما سٌنو ا١تنظٌركف لو يضع يف أٌكؿ شركطو البحث يف 

لـو الٌلفظٌية كأٌكؿ ما يقوؿ الزركشي" كالذم جيب على ا١تفٌسر البداءة بو، ىو الع عوارض الكلمة،

جيب البداءة بو منها ٖتقيق األلفاظ ا١تفردة، فتحصيل معاين ا١تفردات من ألفاظ القرآف من أكائل 
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، فللمفردة معٌت داخل اآلية ال تصلح لو يف ما سوامها، كىذا 1ا١تعادف، ١تن أراد أف ييدرًؾ معانيو"

ا١تعٌت بتتٌبع خطى الداللة ا١تتغَتة، كالرازم" الٌسر الٌلغوم ىو ما حٌتم على علـو التفسَت أف ٖتيي 

قد اىتٌم بالكلمة القرآنية من حيث ماٌدّتا كىيئتها كإحياءاّتا كمن حيث ٣تيئها يف أشكاؿ ٥تتلفة 

تعريفا كتنكَتا كإفرادا كٚتعا ككذلك اىتٌم بالفعل كداللتو الزمنية كالفرؽ بينو كبُت االسم يف السياؽ 

أيضا حركؼ ا١تعاين كأدكات الربط كأدكات العطف كحركؼ النفي  الواحد أك ا١تختلف تناكؿ

من أمثلة ىذا التدقيق يف معٌت ا١تفردات ما ضرب  الرازم لو مثبل  يف قولو  2كالدقائق اليت تؤتى هبا"

فما  3﴾وفى مي لى عٍ وا يػى اني كى   وٍ ل افي وى يػى اٟتى  يى ٢تىً  ةى رى اآلخً  ارى الدَّ  فَّ إً كى  به عً لى كى  وه ٢تىٍ  الَّ ا إً يى نػٍ الدل  اةي يى اٟتى  ىىًذهً  امى كى ﴿ تعاىل

ألٌف االستعماؿ العادم حييل على  الٌلعبعلى  لٌلهواستثار حاسة الرازم الٌلغويٌة ىو علة عطف ا

ترادفهما لكٌن الرازم بتعليل لغوم عقلي يستخرج معٌت كيبٍت عليو أحكاما أخرل" فنقوؿ الفرؽ 

من كجهُت) أحدمها( أٌف كٌل شيغل ييفرض، فإٌف ا١تكٌلف إذا أقبل عليو لزمو اإلعراض عن لغَته كمن 

ى الباطل للٌذة يسَت زائلة فيو يلزمو ال يشغلو شأف عن شأف ىو ا تعاىل، فالذم يقبل عل

إقباؿ  اإلعراض عن اٟتق، فاإلعراض على الباطل لعب كاإلعراض عن اٟتق ٢تو، فالدنيا لعب أم

إنٌو مستول من التمٌكن من ناصية الٌلغة ينقل معٌت الٌنص   4على الباطل ك٢تو أم إعراض عن اٟتق"

ويٌة كببللغية كفقهية ككبلمية، كما أكىل الرازم إىل مستول أعمق كالذم عليو تتوٌقف عليو أحكاـ ٨ت
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لؤلساليب  البيانية األخرل عناية كانت جزءا مهما من نظريتو يف التأكيل مثل  أساليب القصر 

كاإلجياز كالتوكيد فقد كانت ٢تا أمهية قٌل نظَتىا يف علـو التفسَت، كىذا كلو رلغبة منو يف جعل 

 ستويات الفكرية كالببللغية كالٌلغويٌة.الٌنص القرآين ميستىوعبا من ٚتيع ا١ت

كما اىتم الفخر الرازم بتخريج معٌت اآليات الذم كاف مضمرا، كالذم يتٌم الٌتوٌصل إليو 

،يقوؿ يف 1﴾﴿ يػىٍوـى تػىبٍػيىضل كيجيوهه كىتىٍسوىدل كيجيويهه بالٌركابط ا١تعنوية كاليت ٖتيل إىل التأكيل فقولو تعاىل

ا أمر اليهود ببعض األشياء كهناىم عن بعض مٌث أمر لم أنٌو تعاىل ١ت"اعتفسَتىا بوحي ما استنتجو

كىذا ىو  ،2ا١تسلمُت بالبعض كهناىم عن البعض اتٌبع ذلك بذكر أحواؿ اآلخرة تأكيدا لؤلمر"

 .منهج الفهم ا١تتوٌخى من كراء الٌتأكيل

رأل يف تفسَت القرآف  وذم ارتضاه الرازم لتأكيليتو فإنٌ كاستكماال للمنهج الشمويل ال

فبعض اآليات شارحة  أك سببا لبعض، كىذا باب عزيز ا١تأخذ اعتٌت بو  ،للفهمأمثل طريق بالقرآف 

 قوؿ ا تعاىل يف سورة  ا١تفٌسركف قبلو، لكن الرازم بدا أكثر توٌسعا، فعلى سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر،

  يؤٌك٢تا بقولو3﴾فى وي ا١تً الظَّ  حي لً فٍ يػى  الى  وي نَّ إً  وً اتً آيً بً  بى ذَّ كى   كٍ ا أى بن ذً كى   ى اً لى ل عى رى تػى افػٍ  نٍ ٦تَّ  مي لى ظٍ أى  نٍ مى كى األنعاـ﴿ 

 ا حكم على أكلئك ا١تنكرين با٠تسراف يف اآلية األكىل بٌُت يف ىذه اآلية سبب ذلك" أنٌو تعاىل ١ت
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فسر اآليات أك ا١تفردات اليت رأل أٌف بعضها معارض لبعض كىذا  كما أٌف الرازم،  1ا٠تسراف" 

 ٧تده يف التفسَت الكبَت متمما للمنهجية التأكيلٌية اليت بناىا الفخر لفهم القرآف الكرمي.

لقد تكونت نظرية التأكيل عند الفخر الرازم نتيجة ٕتٌمع كانتظاـ التأثَتات الثقافية 

ىو توسيع فكر الرازم كانفتاح نظرتو على البحث يف معاين  ا١تتعٌددة، ككاف دكر ىذه األخَتة

القرآف، فكانت النتيجة استنباط كٌم ال حيصى من طرؽ التفسَت كالتأكيل، بل ظهر جليا تداخل 

ميادين ا١تعرفة مع القرآف، كبرز دكر التأثَت الثقايف الذم أفاد كنٌظم طرؽ البحث كفهم القرآف 

 الكرمي.
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 :٘تهيد-1

ٖتٌددت نظريٌة الرٌازم الٌتأكيلٌية يف قسمُت ىامُت،األٌكؿ راح يثبت كجوده يف نظرية لقد 

، أٌما يرمي الكشفى عن بنية النص ٔتا تقتضيو أدكات ا١تفسر اللغوية كالتفسَتية كمؤٌكؿرؤيتو  أملتها 

 :القسم الثاين فهو يكشف الوجو اٟتضارم كا١تيزة الفكرية للقركف اليت سبقت الرازم

 التأكيل نسق                                         

 

 

 العنواف كالداللة الثقافية                                    آراء الٌنحويُت كنقدىا     

 

 األخبار ك القصص                         االستشهاد بالشعر                   

 

 آراء ا١تذاىب الفقهية                        آراء ا١تتكلمُت                         

 

 إتاه كمذىب ا١تؤكؿ                                    

 

 .التأكيل على حقوؿ معرفية ٥تتلفة نسقانفتاح  :2ا٠تطاطة رقم 
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"إٌف التفسَت الكبَت قد أحاط بكٌل ما من شأنو أف يثرم نشاط الفهم حوؿ القرآف الكرمي ف

ا٠تطاب التأكيلي العريب ارتكز على ىذه ا١تزاكجة بُت آليات نصية كأخرل سياقية خارجية ٦تثلة يف 

كاألمثاؿ كاٟتكم، كاألقواؿ  كالشعرية،سجبلت من النصوص ا١تختلفة) القرآنية كاٟتديثية 

ذا يف إطار نسق ثقايف يؤمن هب كتزامن مع اآلليات النصية، فكاألخبار..(كىي تعمل يف تواز 

فالرازم قد سعى لبناء  1االنفتاح كالتساند كالتعاكف بُت ٥تتلف ا١تكونات الفاعلة يف الثقافة ا١تؤطرة"

 .انطبلقا من ٕتميع متفرقات فكرية عربية لغذاىا القرآف الكرمي معرفة شاملة حوؿ القرآف الكرمي

كراء  ليس مستبعدا أف نلمح عرضا لؤلنساؽ الثقافٌية اليت ظٌلت تكشف عن نفسها من

التفسَت  " كتفسَت الٌرازم يشهد على عمل ديٍت كثقافة علمية كفلسفية قٌل نظَتىا كىذا يضيف 

حرصو على إقامة الٌتماسك كالٌتوافق بُت ا٠تطاب القرآين كتعاليم العلـو الفلسفية كالعلمية اليت  

فالقوؿ 2ر ا١تيبلدم"كانت ٖتتل مكانة كبَتة يف الثقافة العربية يف القرف السادس ا٢تجرم الثاين عش

بالكشف عن منظومة القيم كا١تعارؼ ا١تنتظمة اليت بوجود أنساؽ ثقافية يف ىذا التفسَت أمر مرتبط 

راح الرازم يربىن عليها يف معاف آيات من القرآف الكرمي" فليست العملية التأكيلية كإف تنزلت يف 

التأكيل يف أحياف كثَتة من مرجعية النص أنساؽ صارمة ٔتنأل عن اٟتيثيات ا٠تارجية اليت نزعت 

اٞتماعة  ؼكمقتضيات أعرالتدفع بو يف إتاه االستجابة لشركط العمراف كمطالب االنتماء 

خبل٢تا مكاسب يف الوجود أكال كيف االنتشار  كتقاليدىا كما تريد ترسيخو من مواقف ٖتقق من

                                                     

.٤212تمد بازم: التأكيلية العربية، ص - 1 
 2 ط لطليعة،بَتكت، دار ا لبناف، تر: ىاشم صاٌف، ٤تمد أركوف: القرآف من التفسَت ا١توركث إىل ٖتليل ا٠تطاب الديٍت، -2

 .138ص، 2005
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ا١تعرفة العربية  من لغة ك فقو كعلم   كتتجلى ىذه األنساؽ يف كل ما شكل ذىنية1كالسيادة ثانيا"

كفلسفة كتصوؼ اليت ىي أنساؽ مستقلة يف لغَت ا١تقاربة النسقية أٌما ضمنها فهي" أجناس  كبلـ 

متداخلة البٌت كالوظائف..إٌف تلك "األجناس" ٚتيعها تكوف نسقا كبَتا ىي عناصره ا١تتعالقة 

ق فرعي ينحل إىل أنساؽ صغرل ، على أٌف ا١تًتابطة ا١تتمايزة ككل جنس منها نسق فرعي، ككل نس

الٌنسق ليس مفتوحا إىل ما ال هناية كلكنو مسيج ْتدكد من كضع الل ا١تتفاعل مع ٤تيطو كا١تعتمد 

كىذا السياج ىو ا١تعرفة ا٢تادفة ا١تبنية على أسس 2كالتخييلية " على ٕتربتو الثقافية ككفايتو الفطرية

كتاب ٧تد أنفسنا أماـ نوع جديد من التعاطي مع كبلـ ا  "فمن ا١تقدمة اليت تصدرت ال صلبة

فنحن أماـ رلغبة صادقة  إىل شرح علـو السور كاآليات كاستنباط فوائده كنفائسها  كسعي صريح 

إىل مناقشة ا١تذاىب كاألدياف عند ٚتيع األمم بدكف استثناء هبدؼ اٟتصوؿ على مسائل اعتقادية 

كما أٌف الٌنسق يكشف عن ارتباط تفسَت بعض اآليات ببعض القضايا الٌلغويٌة كالفلسفية    3يقينية"

كالكبلمية ك٤تاكلة إخضاع ا١تعٌت للمعتقد كذلك ليس على لساف الرازم فقط بل على ما يورده 

 على لساف من كاف معاصرا أك سابقا لو.

 

 
                                                     

عثماف صادؽ شرحية: التأكيل بُت شركط النص كمقتضيات العمراف، ا١تلتقى الفكرم لئلبداع -1
www .almultaka.net، 62 /6 /6102،21h ،0ص. 

، 2009 3ا١تغرب، الدار البيضاء/ لبناف، بَتكت، ا١تركز الثقايف العريب، ط، -مقاربة نسقية-٤تمد مفتاح: التلقي كالتأكيل -2
 .224ص

88.، ص1992، 1دار الفكر اللبناين، ط أٛتد لعرييب: ا١تنطلقات الفكرية عند الرازم، لبناف، بَتكت، - 3 
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 : ةالثقافي داللةمفاتيح الغيب: العنواف كال

العبلقة اليت تربط عنواف الكتاب" التفسَت  أفٌ  لغَت، العناكين عادة ٔتضامُت مؤلفاّتاترتبط 

الكبَت ا١تشتهر بالتفسَت الكبَت كمفاتيح الغيب" با١تضموف الذم حيويو الكتاب تشهد باختبلؼ 

 ألٌف الرازم ٕتاكز العمل التفسَتم إىل التأكيل كىذا لغَت معركض يف العنواف اتول عن العنواف،

بينما يفتح عامل التفسَت على عامل ا١تشاىدة الغيبية، فالعنواف إذف داللة ٣تازية على فتح عاؿ 

ظركؼ خاصة متعلقة بإقناع الغَت على أحقية الفرقة الناجية كعلى النموذج الذم يرمي ىذا 

فاتيحو التفسَت لبنائو كىو ا١تتطلع إىل عامل الغيب"إٌف عامل الغيب الذم يشتغل الرازم على ٨تت م

ىنا يقـو الرازم بتحليل ا١تعرفة اليت  كىا اشتغاؿ على عامل ا١تعٌت، ىو على اٟتقيقة البحث اللغوم،

ٖتيل إىل فعل اإلشارة إىل الغيب ..كعليو يكوف "التفسَت الكبَت كمفاتيح الغيب " داللة على 

الوعي ا١تمفصل للنص القرآين على جبهة راىنية الفهم كاالشتغاؿ على اللغة كتكثَتىا كعلى جبهة 

للرازم منهجو الذم ارتضاه لتربير  إفٌ  1ساس " الغيب يرسم مفاتيح لبناء تأكيلية للنص الديٍت األ

أٌف عامل اٟتس كالطبيعيات يف خدمة العقل كالفهم  الذم يؤدم إىل الربىنة على قدرة ا٠تالق 

 .كتفرده بالوحدانية فعرب الرباىُت كاألدلة ينتقل اإلنساف من عامل ا١تادة إىل عامل ا١تشاىدة

، ىو أيضا موضوع الصطفاء النفس ا٠تَتة اليت القرآف عند الرازم كما ىو موضوع للتفسَت

ترتقي إىل رؤية ما ىو أعمق" إٌف القضايا العقلية اضة يصعيب ٖتصيل العلم هبا على سبيل التماـ 

إاٌل للعقبلء الكاملُت الذين تعٌودكا اإلعراض عن قضايا اٟتس كا٠تياؿ كأىًلفوا استحضار  كالكماؿ،

                                                     

.167عمارة ناصر: الٌلغة كالتأكيل، ص - 1 
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كًعٍندىهي مىفاتيحي الغيًب ال يػىٍعلىميها إالٌ ﴿ يكوف كالنادر، كقولو فنساىذا اإلكمثل  ا١تعقوالت اجملٌردة

ٌردة، فاإلنساف الذم ييقٌوم عقلو على اإلحاطة ٔتعٌت ىذه القصدية ىيو ﴾ قضٌية عقلية ٤تضة ٣تي

فعمق الرؤية الذم يؤٌسس لو الرازم يعكس  1يع ا٠تلق"ٚتكالقرآف إمٌنا أينزؿ لينتفع بو  نادر جدا،

عمق ا١تعاين اليت ديكن استنباطها من الدالالت ا١تتعٌددة للقرآف، فهو فهم متجدد على الدكاـ ال 

تستنفذه إاٌل تعميق الفهم  يف ا١تسائل العقلية؛ كاألنساؽ اليت استحضرىا الرازم ىي كفيلة بإنقاذ 

 الًٌتاث كالثقافات ا١تتعٌددة .ا١تعٌت عرب ٕتميع آليات فهم الٌلغة ك 

 االستدالؿ باللغة كالشعر: -3

يتجلى أكال من ا١تقٌدمة اللغوية اليت قٌدمها الرازم يف التفسَت الكبَت االستشهاد ٔتذاىب 

( ػى207( كالفراء)ت ػى208كالنحويُت يف مسائل لغوية متفرقة فنراه يستدؿ أيب عبيدة) الٌلغويُت

كالزجاج كا١تربد كابن سكيت كقطرب كعبد القاىر اٞترجاين كىذا العرض ديثل االنتماء لثقافة 

" كاٟتديث عن النسق الٌلغوم حييلنا للحديث عن الٌشفرة الٌلغويٌة أم التفسَت يف ذلك العهد 

صوليُت ٣تموعة القوانُت= مبادئ= قواعد، ٨تن نذكر ىنا القانوف  قبل لغَته ألٌف الرازم كٚتيع األ

بشكل عاـ يبتدئوف مؤلفاّتم ٔتقدمات لغوية مسهبة كلغزيرة كال ريب أٌف ىذه ا١تقٌدمات تشٌكل 

كاستمر ىذا 2التفسَت كاألصوؿ"اٞتزء األكثر صبلبة كعلى أم حاؿ األكثر حضورا يف مؤلفات 

                                                     

11-10ص، 2ـ ،13، جفخر الرازمفخر الدين الرازم: تفسَت ال - 1 
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إىل بالرجوع  عدة علـو نقلية ك عقلية  اللغة  أعاد إحياء قد  مالتفسَت فالراز الكشف يف كل 

 .طريقة العرب يف القوؿ 

الشعر ديواف العرب، لذلك أكلت ٚتيع ا١تستويات الثقافية اىتماما بالغا لو من حيث 

االستشهاد كاالحتجاج بو على أكجو البياف كاإلعراب اليت نزؿ هبا القرآف الكرمي كذلك من أجل 

إثبات التوافق بُت القرآف ككبلـ العرب، كالرازم ٦ٌتن سجل الشعر يف تأكيلهم حضورا إذ استدٌؿ بو 

لى تأكيلو لكثَت من اآليات، كىو يف كٌل ىذا إمٌنا يبٍت الٌتأكيلية العربية على كحدة نسقٌية. ففي ع

مىٍن اىٍسلىمى كىٍجهىوي ﴾تأكيلو لقولو تعاىل﴿ 
أٌف اإلسبلـ صفة أكتيت ألكيل العـز من الناس، كإمٌنا  1

ا يف النفس كما أنٌو ذيكر من جل الوجو دكف سائر اٞتوارح باإلسبلـ ألنٌو انعكاس ١تك  خٌص ا عزٌ 

باب الٌتواضع كخَت مثاؿ على ذلك ىو السجود، أال ترل الٌرجل يضع كجهو يف األرض ذاٌل ٠تالقو 

 كىهنا احتجاج للرازم ببيت من الشعر لقائلو"يزيد بن عمرك بن نفيل:

 ضي ٖتىًٍملي صىٍخرنا ثًقااللىوي األىرٍ                   كأىٍسلىٍمتي كىٍجهي ًلمىٍن أىٍسلىمىٍت             

 2لىوي الػػميٍزفي ٖتىًٍملي عىٍذبا زيالال"            كىأٍسلىٍمتي كىٍجهي ًلمىٍن أىٍسلىمىٍت     

خاصة كما يستدٌؿ على مسألة أكل اللحم اٟتبلؿ أنو تعاىل خٌص ا٠تنزير ّتميع أجزائو ك 

   "اإلىبلؿ رفع الصوت فكٌل  بركاية األصمعي3﴾كىمىا أيًىلَّ بًًو لًغىٍَتً امنو لقولو تعاىل﴿  اللحم
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  بن األٛتر: رافع صوتو فهو مهٌل كقاؿ

يٍعتىًمري         
ػػػا يػىهيلل الرٌاكبي ا١ت يػىهيػػلل بًالفػػػيٍدفيًد ريٍكبػانػيهىا              كىمى

1 

فبناء الفهم من خبلؿ االستدالؿ بالشعر ىو من ا١تناىج اليت اعتد هبا كل ا١تفسركف 

" اعتمد النسق التأكيلي العريب القدمي النحويُت كالببللغيُت كىذا ْتد ذاتو عمل يوحي بالنسق 

بأدكار الشاىد الشعرم من حيث ىو قناة لبناء ا١تعٌت ك حجة قاطعة االختبلؼ ككذا قدرتو على 

بادية للعياف فهو من ا١تكونات األساسية ألم  لكبلـ ا١تطلق اجملرد إىل حالة  ٣تسدة  حجةٖتويل ا

ٍشرًًؽ يف قولو تعاىل﴿ 2شكل ثقايف مقبوؿ كعليو مدار العلم"
ى
لىٍيسى الرًبل أىٍف تػيوىللوا كيجيوىىكيٍم قًبىلى ا١ت

ٍغرًٍب كلىكً 
ى
منها ذكره  ،فٌسر الرٌازم ىذا القوؿ بوجوه عٌدة 3﴾رً وى اليػىٍوـً اآلخً نَّ الرًبَّ مىٍن آمىنى بًاللهً كىا١ت

فحذؼ ا١تضاؼ  ﴾كىلىًكنَّ الرًبَّ مىٍن آمىنى بًا﴿ ألنواع اٟتذؼ مستدال بقوؿ العرب يف ذلك بقولو

كيقولوف اٞتود حامت  ﴾ أم حٌب العجل،كىًاٍشرىبيوا يًف قػيليوهًبًٍم الًعٍجلى كىو كثَت يف الكبلـ كقولو﴿ 

كىذا اختيار الفرٌاء كالزجاج كقطرب.. قاؿ أبو عبيدة الرب ىنا ٔتعٌت  كالشجاعة عنًتة،كالشعر زىَت 

﴾ أم لغائرا كمنو ًإٍف أنٍصبىحى مىاؤيكيٍم لغيورىا﴾ أم للمٌتقُت كمنو قولو﴿ كىالعىاقًبىةي لًلتػٍَّقوىل﴿  البار كقولو

 ا٠تنساء:قوؿ 

 إًقٍػبىاؿه كى إًٍدبىاري  يى ا ىً منَّى إً فى                                  
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 ، فاستقصاء كٌل االحتماالت اليت توضح ا١تعٌت أمر اىتٌم بو الرازم  كجعل1أم مقبلة كمدبرة معا"

القصدية من الٌنٌص تتخٌلص من الغرابة كتنضٌم إىل صميم الٌتأكيل اٞتائز كذلك كٌلو عرب اللغة اليت 

ثٌلو من حلقة كصل بُت األجياؿ كبالتايل فإٌف مل يفصلها عن اٟتاضر، كمل يعاملها كأداة ميتة ١تا ٘ت

توصل إليو عرب إحياء الٌلغة ىو دليل على تطور فكر اٞتماعة كبعث لًتاثها" ال تنفصل 
ي
الٌتأكيل ا١ت

كا١تخزكف الثقايف كالرمزم، إهٌنا ال تنفصل  اللغة إذا عن اإلدراؾ اٞتماعي كتفاعلو مع عناصر ايط،

كىذا يلـز استحضار الٌدالالت اٟتاٌفة  نفسية كاالجتماعية للٌناطقُت هبا.عن ا٠تربات اٞتماعية أك ال

كىي نتاج األعراؼ االجتماعية أك السياؽ ا١تباشر كىي لغَت موجودة يف  أك الٌرمزية ا١ترتبطة بالكلمة،

 فتأكيل من ىذا النوع حيقق مشولية الفهم الذم ال يقف عند الدالالت األكىل. 2ا١تعجم"

ا١تفسرين أٌف يف القرآف كبلما لغريبا ال ديٌت إىل لساف العرب بأم صلة كمن أٚتع معظم 

..كللرازم رؤية خاصة ٢تذا النوع الرٌقيم، الٌسندس، اإلستربؽ، ا١تشكاة، السجيل ىذه األٝتاء مثبل:

بل ىي ٦تا اختلط بكبلمهم فصار أصبل فيو" قوؿ  3من األلفاظ إذ ال يراىا لغريبة ىن كبلـ العرب

كالسجيل ليستا من لغة العرب، قلنا عنو جواباف: أحدمها أٌف كل ذلك عريب لكنو موافق  ا١تشكاة

لسائر الٌلغات كقد يتفق مثل ذلك يف اللغتُت، الثاين: أٌف ا١تسمى هبذه األٝتاء مل يوجد إالٌ يف ببلد 
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  1أيضا" العرب فلما عرفوه عرفوا منها أٝتاءىا فتكلموا بتلك األٝتاء فصارت تلك األلفاظ عربية

كقلص التحريف كإ١تاـ الرازم بثقافة العرب كأعرافها يف القوؿ كسع من آليات فهم القرآف الكرمي 

الذم بات يعصف باللغة اليت ىي مفتاح القرآف " لقد انطلقت عملية ٚتع اللغة كتقعيدىا من 

ر يف العراؽ كالذكباف بسبب اللحن كاف االختبلط الواسع الذم عرفتو اٟتواض ا٠توؼ من اال٨تبلؿ

كالشاـ خاصة، بُت العرب كا١توايل فكاف طبيعيا أ تيطلب اللغة الصحيحة من البادية كبكيفية 

 2خاصة من القبائل اليت بقيت منعزلة كبقي رجا٢تا األعراب ٤تتفظُت بفطرّتم كسبلمة نطقهم "

ىذا العمل  كالرازم ىنا ىو عمل شريك اللغويُت كالنحاة كالببللغيُت الذين أخذكا على أنفسهم

الذم يقعِّد لثقافة لغوية سليمة كبالتايل علم تفسَت أكثر سبلمة"فكل تفسَت ليس لو أصل يف لغة 

ا١تصطلحات اٟتادثة، أيا  العرب فهو مردكد، كىذا الٌضابط يرٌد الكثَت من الٌتفاسَت ا١تبنية على 

كىذا  3ة كتفاسَت الفبلسفة"كانت ك٦تن كانت كتفاسَت الرافضة كتفاسَت الصوفية كتفاسَت الباطني

يعٍت أف تفسَت الرازم كاف منضوو ٖتت أىداؼ حضارية كاضحة ىدفها اٟتفاظ على قداسة القرآف 

 الكرمي .

لقد استند الرازم إىل قاعدة مهمة كانت موجهة ٞتمع اللغة كىي الربىنة على ببللغة القرآف 

كنظمو، كقد اٌتضح لنا أٌف القرآف الكرمي كاف موجها مهما يف ثقافتو، لذا فإٌف االعتماد على لغة 
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ف ديكن ٣تموعة من لساف العرب ىو مرتبط بسؤاؿ ظٌل يشٌد انتباه الببللغيُت ك ا١تفٌسرين كىو " كي

تصور أسلوب القرآف جاريا على السنن العربية مع كصفو بالببللغة اليت تعٍت كفقا لنظرّتم اال٨تراؼ 

كاٞتواب على ىذا السؤاؿ قد حيتمل إجابات عٌدة ٖتمل الرد عنها ببللغيُت  1عن ىذه السنن؟"

 كنقاد كمفسرين.

إىل اإلحاطة بآراء النحويٌُت ا١تختلفة حوؿ حاالت ٨توية كصرفية  ت بلورة الرازمامتدٌ  كقد

فنراه يعرض آلراء ٨تاة البصرة ك٨تاة الكوفة كمتمما ٢تذه ا١تقارنة بعرض آراء ا١تعاصرين ٢تاتُت 

ا١تدرستُت كما اىتم ّتميع حاالت التقدير كٚتيع أنواع التقدير اإلعرايب، كاٟتذؼ كالتقدمي كالتقدمي 

﴾ يف ٤تل نصب كاختلفوا يف العامل أىٍف ييٍذكىرى فيهىا اٍٝتيومثل تأكؿ اذكؼ"يف قولو﴿ كما شاهبها 

كىمىا مىنػىعىناى أف نػيٍرًسلى ك مثلو﴿مفعويل منع ألنك تقوؿ منعتو كذا فيو على أقواؿ،)األكؿ( أنو ثاين

على حذؼ )من( كأنو  ﴾،)الثاين( قاؿ األخفش جيوز أف يكوفباآلياًت كما مىنىعى النَّاسى أىٍف يؤًمنيوا

قيل: منع مساجد ا أف يذكر فيها اٝتو )الثالث( أف يكوف على البدؿ من مساجد )الرابع( 

فا١تعلـو أٌف ،2قاؿ الزجاج جيوز أف يكوف على معٌت كراىة أف يذكر فيها اٝتو كالعامل فيو منع"

كجو أسباب لغوية ثقافية  للنحاة كللعرب أكجها متعددة يف تأكيل دالالت األلفاظ كاٟتركؼ كلكل

كألٌف الرازم يهتم بالتجميع فإف إيراد ىذه األدلة كالشواىد كفيل بأف يقبض على  كاجتماعية

 ا١تعٌت.
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 االستشهاد ٔتسائل ٨توية على مرجعية كبلمية:-2

إذا كاف الرازم قد لغاص يف عمق الثقافة العربية كاستدٌؿ كنٌقح الٌركايات من أجل 

فإٌف تأكيل بعض الصيغ يف القرآف خيرج عن درسو اللغوم اض  يف التفسَت،االستدالؿ على أكجو 

خاصة يف االنتماء ا١تذىيب، كىذا ال ينفي القوؿ أٌف الفخر الرازم  ةليصبح بالفعل دااٌل على كجه

 .الٌنٌص القرآين خصوصيةقد دخل التفسَت بعٌدة جاىزة ال تراعي 

ٍرتػىهيٍم ءاٌلًذينى كىفىريكا سىوىاءه عىلىٍيًهٍم  ًإفَّ ﴿كنستدؿ هبذا يف تفسَته لقولو تعاىل ـٍ ملٍى تػيٍنًذٍرىيٍم أىٍنذى أ

بقدـ كبلـ ا كحدكث العامل خبلؼ ا١تعتزلة  ﴾كىفىريكا﴿داللة الفعل ا١تاضي فقد ربط1﴾الى يػيٍؤًمنيوفى 

بقولو "اإلخبار عن شيء بصيغة ا١تاضي يقتضي كوف ا١تخرب عنو متقدما على ذلك اإلخبار كإذا 

ًإفَّ اٌلًذينى  ﴿عرفت ىذا نقوؿ: احتٌجت ا١تعتزلة بكٌل ما أخرب ا عن شيء ماضو مثل قولو تعاىل

 ﴾إًنَّا أىٍرسىٍلنىا نيوحان ﴾﴿إًنٌا أىنٍػزىلٍنىاهي يًف لىيػٍلىًة القىٍدرً ﴾﴿ذًٍكرى كىإًنَّا لىوي ٟتىىاًفظيوفى إنِّا ٨تىٍني نػىزَّلىناى ال﴿ك ﴾كىفىريكا

على أٌف كبلـ ا ٤تدث سواء كاف الكبلـ ىذه اٟتركؼ كاألصوات أك كاف شيئا آخر قالوا ألٌف 

ا٠ترب على ىذا الوجو ال يكوف صدقا إاٌل إذا كاف مسبوقا با١تخرب عنو كالقدمي يستحيل أف يكوف 

اعتداؿ  ٨تن إذا تبيناك  2مسبوقا بالغَت فهذا ا٠ترب يستحيل أف يكوف قدديا فيجب أف يكوف ٤تدثا"

الرازم يف الكثَت من التأكيبلت، ىل جيوز لنا القوؿ هبذا ىنا؟ الواقع أٌف الرازم ىنا قد حاد عن دقة 
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التأكيل حُت أخضع ا١تعٌت لسلطة معينة، كيف ىذا تأكيد على أٌف ا١تؤكؿ يف ارتباط كثيق باألصوؿ 

 الثقافية اليت تؤثر يف عملية إنتاج ا١تعٌت.

 : كنقدىاآراء الفرؽ الكبلمية -3

إٌف ركح التحدم اليت ٕتٌلت يف مقٌدمة التفسَت الكبَت قد رٝتت سلفا مسار ا٠تطاب الذم 

كلعٌل منو مسائل علم الكبلـ يف  سيصممو الرازم كبالتايل يعُت الفئة اليت ستكوف مقصودة منو،

ا١تعٌت اٞتدير الفًتة اليت عاشها الرازم قد استحوذت على ذىن ا١تفسرين إذ طفقوا حيلوهنا ٤تل 

قد كجو معٌت لغالب آيات التفسَت  -أم علم الكبلـ-كىذا اٞتانب فهمو من خبلؿ التفسَت،

 حينا آخر إذ ٌٛتل ا١تعٌت ماال طاقة لو بو. أفأصاب حينا كأخط الكبَت

أكؿ ما يظهر من تأثَت علم الكبلـ على التفسَت ىو عرض الرازم آلراء الكثَت من الفرؽ 

 وً فيً  افى ا كى ا ٦تَّ مى هي جى رى خٍ أى ا فى مى هي نػٍ عى  الشٍَّيطني  افأز٢َّتَّيمى ففي قولو تعاىل﴿ كاحدة  الكبلمية ٓتصوص آية

راء آيعرض ٚتلة من 1﴾ُتو حً  ىلى إً  اعه تى مى كى  رٌّ قى تػى سٍ مي  ضً رٍ  األى يف  مٍ كي لى كى  كٌّ دي عى  ضو عٍ بػى لً  مٍ كي ضي عٍ بػى  واٍ طي بً ىٍ اً  اؿى قى كى 

         الرجوع إىل آرائهم، فالرازم عرضها ٚتيعها يقوؿإٌف القارئ قد يستغٍت عن  ا١تتكلمُت حىت

على جهة العمد  كىو قوؿ اٟتشوية كالثاين قوؿ من ال جيوِّز عليهم " قوؿ من جوز عليهم الكبائر 

الكبائر لكن جيوِّ عليهم الٌصغائر على جهة العمد إاٌل ما ينبغي كالكذب كالتطفيق كىو قوؿ أكثر 

و ال جيوز أف يأتوا بصغَتة كال بكبَتة على جهة العمد البتة بل على جهة ا١تعتزلة القوؿ الثالث إنٌ 
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مث  1التأكيل كىو قوؿ اٞتبائي، كمن ذىب إىل أهٌنم معصوموف من كقت مولدىم كىو قوؿ الرافضة"

خيلص بعد عرض كٌل ىذا إىل الٌتصريح برأيو كىو أٌف األنبياء حُت نالوا كالية ا تعاىل يف األرض 

، لقد تشٌكلت عبلقة الرازم با١تتكلمُت عرب االتصاؿ كاالنفصاؿ نهم معصية أثناء النبوةمل يقع م

أما األكىل تتجلى عرب مشاركتو ا١تتكلمُت يف كل ما حٌرؾ نواة خطاهبم أما العبلقة الثانية فتظهر يف 

 تصديو ٢تم يف الكثَت من قضايا علم الكبلـ .

ات كالرازم كاف كاحدا من ا١توقنُت هبا  لذا لقد تعددت مواقف ا١تتكلمُت من مسألة الصف

الى بًاليػىٍوـً قىاتًليوا اٌلًذينى الى يؤًمنيوفى با كى ﴿انتقد اٞتميع يف ىذه ا١تسألة  حُت تأكلو لقولو تعاىل 

بقولو " إٌف كٌل من نازع يف صفة من صفات ا كاف منكرا لوجود ا تعاىل كحينئذ يلـز  2﴾اآلًخر

شديدا  اأف تقولوا إٌف أكثر ا١تتكلمُت منكركف لوجود ا ..أال ترل أٌف أىل السنة اختلفوا اختبلف

ـ صفة يف ىذا الباب فاألشعرم أثبت البقاء صفة كالقاضي أنكره كعبد ا بن سعيد أثبت القد

كالباقوف أنكركه كالقاضي أثبت إدراؾ الطعـو كإدراؾ الركائح كإدراؾ اٟترارة كالربكدة كىي اليت 

تسمى يف حق البشر بإدراؾ الشم كالذكؽ كاللمس كاألستاذ أبو إسحق أنكره كأثبت القاضي 

ذا كىو من خبلؿ ى  3للصفات السبع أحواال سبعة معللة بتلك الصفات كنفاة األحواؿ أنكركه"

 ا٠تبلؼ تتجسد ثورتو على األنساؽ السابقة لو يف علم الكبلـ.

                                                     

.8ص  ،2ـ ،3، ج فخر الرازمال فخر الدين الرازم: تفسَت -1 

29سورة التوبة: اآلية  - 2 
.29، ص3،ـ16فخر الدين الرازم: تفسَت الفخر الرازم، ج - 3 
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تربز ٝتة التجديد اليت تفٌرد هبا من حيث د٣تو علم الكبلـ يف الفلسفة فقد" أصبح علم 

كىذا التوحد  ا١توضوعات الفلسفية، عموضوعاتو مالكبلـ مع اإلماـ الرازم متوحدا يف كثَت من 

عقلية كجعل ا١تدارؾ يف العقائد اإلديانية  ٟتق كالتعليل بالدليل،يربز يف أمور ثبلثة، البحث ىن ا

الفيلسوؼ عن ذلك أيضا ٖتوؿ جذرم عند اإلماـ من موقع الناقد اجملادؿ إىل موقع الناقد  جكنت

 1يغدك علم الكبلـ عند اإلماـ فلسفة دينية متميزة مرتكزة على ميتافيزيقيا إسبلمية سليمة" ككبذل

 كىذا التجديد إمنا أكجدتو ظركؼ حضارية كمغاالة الفرؽ الكبلمية يف مسائل التأكيل.

 الفقهية: بعرض اآلراء ا١تذاى-4

تأثَت علم أصوؿ الفقو يف ثقافة الرازم أمر كاضح لغٌذاه ا١تذىب األشعرم لكن ىذا ال يعٍت 

على الرلغم من ٖتطيمو للمذىب انغبلؽ الرازم على ىذا األثر، فكثَتا ما ٧تده يعرض آراء الفقهاء 

أك با١تثاقفة اليت ٕتلى ، كىذا إف دٌؿ على شيء إضاءة الرأم ا١تعتمد بالثقافات ا١تختلفة الشافعي،

مى ا٠تًٍنزًيًر كىمىا أيًىلَّ ﴿ الرازم متميزا هبا.يف قولو تعاىل ـى كىٟتٍى لًغىٍَتً بًو إمٌٍنىا حىرَّـى عىلىٍيكيٍم ا١تًيتىةى كىالدَّ

    اٟتيوانات ارمة يف اآلية كذلك بقولو 3ٓتصوص االستفادة من دباغ تراثا فقهيا يستعرض2﴾اً 

الزىرم فانو جيوز استعماؿ اٞتلود بأسرىا  ،" للفقهاء مذاىب سبعة يف أمر الدباغ فأكسع الناس فيو

كيليو مالك فإنو قاؿ يطهر ظاىرىا دكف  كيليو داككد فإنٌو قاؿ تطهر كلها بالدباغ، قبل الدباغ،
                                                     

.31ٝتيح دلغيم: موسوعة مصطلحات اإلماـ فخر الدين الرازم، ، ص - 1 
.  173سورة البقرة: اآلية: - 2 
بىغ اٞتًٍلدي مطاكع د-3 بغو، يقاؿ دبغو دىبىغى اٞتًٍلدى دىبٍػغنا كًدبىالغنا كًدبىالغىةن لىيػَّنىوي ًبًصنىاعىًتًو كاىزىاؿ ما بو من ننت كرطوبات، كاٍندى

فاندبغ/سعيد ا٠تورم الشرتوين اللبناين، أقرب ا١توارد يف فصيح العربية كالشوارد، إيراف، مطبعة آيات ا العظمى، ط؟ 
 ىػ،مادة )د.ب.غ(  1403
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كيليو الشافعي فانو قاؿ يطهر الكل  باطنها كيليو أبو حنيفة فإنو قاؿ يطهر كلها إاٌل جلد ا٠تنزير،

كيليو األكزاعي كأبو ثور فإهٌنما يقوالف يطهر جلد ما يؤكل ٟتمو كيليو  إال جلد الكلب كا٠تنزير،

إٌف ىذه البنيات كالشواىد ا١تختلفة اليت  1يء بالٌدباغ"أٛتد بن حنبل فإنو قاؿ ال يطهر منها ش

نبٍت عليها ا٠تطاب التفسَتم إمنا ىي ١تزيد من اإليضاح كإزالة الغموض الذم قد يلحق قضية ي

لكن  معينة مهما كاف نوعها"إٌف إيراد آراء ا١تذاىب ال يتعلق ٔتسألة نصية كإمنا بأمر ديٍت عاـ،

 تأكيل بنيات نصية عديدة خاصة ما يتعلق منها بأمور الفقو ٕتليات ىذا االشتغاؿ حاضرة يف

على الرلغم من ابتعاد ىذا الشاىد عن اللغة كبنيتها لغبٌل أٌف دكره اإلفهامي ال ديكن  2كاإلحكاـ"

 .إلغاؤه تبعا لبنية القرآف العميقة ا١تتماسكة كاليت تعرب عن كل حاالت اإلنساف كٚتيع مشالغلو

 قصص:لاألخبار كا-5

كإيراد األمثاؿ كالقصص ا١تدعمة  ا١تاٌدة التأكيلية على نسج عامل خاص متبلحم متفتح، تقـو

كالرازم يف تفسَته قد جعل ٢تذا العنصر حضورا الفتا يؤكد ثقافتو  إف ىو إالٌ دليل على ىذا القوؿ،

ٍغًربً كيجيوىىكيٍم قٍػبىلى  لىٍيسى الرًبل أىٍف تػيوىللوا﴿الواسعة فقد دعم تفسَته لقولو تعاىل
ى
ٍشرًًؽ كىا١ت

ى
حكاية 3﴾ا١ت

"إٌف اليهود كانوا يستقبلوف ا١تغرب كالنصارل كانوا يستقبلوف ا١تشرؽ فقاؿ ا  عن اليهود بقولو

تعاىل إٌف صفة الرب ال ٖتصل ٔتجرد استقباؿ ا١تشرؽ كا١تغرب بل الرب ال حيصل إاٌل ٔتجموع 

كلقو٢تم بأٌف عزيرا  أٌما اليهود فقو٢تم بالتجسيمأمور)أحدىا( اإلدياف با كأىل الكتاب أخلوا بذلك 
                                                     

17، ص2،ـ5فخر الدين الرازم: تفسَت الفخر الرازم، ج - 1 
.٤184تمد بازم: التأكيلية العربية، ص  - 2 
.177سورةالبقرة: اآلية:- 3 
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كعلى ما حكى  كألٌف اليهود كصفوا ا بالبخل قو٢تم ا١تسيح ابن ا، كأما النصارل يف ابن ا،

إ١تاـ الفخر هبذه الثقافة قد كلعل 1"﴾قىاليوا ًإفَّ اى فىًقَته كى٨تىٍني أىلٍغنًيىاءه ﴿ ا تعاىل ذلك عنهم بقولو

، إاٌل أٌف ا١تتتبع لرحلة الكشف عن ا١تؤثٌرات ا١تعرفية تبعض يتهمو بأنو ٦تن تأثر باإلسرائيلياال جعل

 يف ثقافتو من قرآف كفقو كسنة كما عيٌد من ذلك يتبٌُت عكس ما قيل.

 لقد انطلق الرازم من األصوؿ ا١تتعددة ليفتح القرآف على ا١تتعدد يف الثقافة كاالنتماء

" يف الكتاب يف  متناىيةمشركع موضوع للفهم يؤسس للقراءة ا١تتعددة كالبلٌ فالتفسَت عند الرازم 

كىذا الشكل شبكة  كالواقع كالغيب، اٟتياة كاألخبلؽ، تنصهر األفكار كاألشياء، شكل كتابتو،

إنٌو فن آخر من القوؿ،فن  تتداخل خيوطها كتنحبك يف عبلقات متعددة متنوعة مفتوحة كالفضاء،

إنٌو الكتابة  تكوين النص..إنٌو بوصفو من كتابة ا١تطلق نوع من مطلق الكتابة يف الكتابة كفن يف

 ١تفٌسرمرتبط بفكر ا، إٌف ا١تعٌت الذم يتم التوٌصل إليو من خبلؿ التفسَت 2ا١تطلقة لكتابة ا١تطلق"

فكلما كانت نظرتو كاسعة متشٌبعة من الثقافات ا١تتعٌددة كٌلما استطاع أف يصل إىل معارؼ 

متنوعة، كىذا التنوٌع جيعل القرآف ال يقف عند ا١تعٌت الظاىرم، بل خيلق عوامل من البحث كجيعل 

 . منو منهاجا للحياة ، كٕتد الثقافة األـٌ صورّتا فيو 

                                                     

64، ص5،ـ5فخر الدين الرازم: تفسَت الفخر الرازم،ج- 1 
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كصلنا من النصوص اخلالدة ك)ادلقٌدسة( قد كصلنا من خبلؿ قراءات تناكلت  إٌف بعض ما

األصوؿ حسب ادلتاح يف مرحلة تارؼلية بذاهتا، قراءات استعملت لغة معينة يف أرضية معرفية 

 زلكومة بادلتاح ذلا.

الطب مجعية  القاىرة، ػلِت الرخاكم، إيهاب اخلراط: مواقف النفرم بُت التفسَت كاالستلهاـ،-

 ، من ادلقدمة.2000، 1ط النفسي،
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 التحليل الثقايف دلقدمة التفسَت الكبَت: -1

من بنية أساسية تعتمد على اللغة كمعاقدىا الٌصلبة  سورة الفاٖتةالفخر الرازم لتفسَت نطلق ا

ادلعركضة يف تفسَت ىذه السورة مل ينفرد هبا الرازم يف  ةمسائل اللغف اليت تعصم فكر كعمل ادلؤٌكؿ،

  شكل ادلنظومة اللغوية عند اللغويُتعاـ  لغومطرح خاص بو بل ىي متوحدة ضمن نسق 

 يف اليت حافظت على نظاـ خطاب التقدًن كالذم ٘تثل التفاسَتمقدمات تضمنتو  ككذلك

ػليلنا للحديث عن الٌشفرة الٌلغويٌة أم "كاحلديث عن النسق الٌلغوم  1مقدمات لغوية أك ببلغية

= مبادئ= قواعد، ضلن نذكر ىنا القانوف  قبل غَته ألٌف الرازم كمجيع األصوليُت  رلموعة القوانُت

بشكل عاـ يبتدئوف مؤلفاهتم ٔتقدمات لغوية مسهبة كغزيرة كال ريب أٌف ىذه ادلقٌدمات تشٌكل 

،بل كتراىن 2ا يف مؤلفات التفسَت كاألصوؿ"اجلزء األكثر صبلبة كعلى أم حاؿ األكثر حضور 

 على ادلشركع الذم يريده ادلؤكؿ يف شكل نسق خفي يظٌل ؽلارس سلطتو يف التأكيل.

 االستعاذةيف  الكلم قساـغوم الذم باشر بو الرازم تفسَته يتناكؿ ألقد كاف العمل اللٌ 

 مٌث الكلمة فهم معٌت احلرؼ،كذلك بضركرة  جزء ال يتجزأ من أم سورة ثبلف٘ت ُتتكالبسملة اللٌ 

كادلرجعيات ادلختلفة اليت ٖتيل إليها  الفعل كأزمنتو ادلختلفة ألٌف الكبلـ كلو اسم كفعل كحرؼ،ك 

اكتسبت ىذه الرؤية يف التأكيل قد مٌث يدرج ضركرة معرفة داللة اإلضافة ك ىذه العناصر اللغوية ، 

الرئيسة قساـ األكإذا كانت  ذلك علماء التفسَتآراء النحويُت كاللغويُت كالببلغيُت ككشرعيتها من 

                                                     

/مقدمة ركح ادلعاين يف تفسَت القرآف يينظر: مقدمة تفسَت الكشاؼ للزسلشرم/مقدمة التفسَت العظيم لعماد الدين بن كثَت-1
 العظيم كالسبع ادلثاين للعبلمة أيب الفضل اآللوسي.

 137ص زلمد أركوف: القرآف من التفسَت ادلوركث إىل ٖتليل اخلطاب الديٍت، -2



 تأثَت األنساؽ ادلعرفية على التأكيل يف سورة الفاٖتة      الفصل الثالث                          

 

177 
 

ىذه العناصر الثبلثة فإٌف احلاصل فيها ىو اخلركج بكٌم غزير من الزاد اللغوم  تتعدللكلمة ال ل

" اعلم أنٌا إذا ذكرنا مسألة كاحدة   الذم غلعل علم التفسَت ال ينضب بل يعمل على إحياء اللغة

إذا  فكل كاحد من تلك الوجوه مسألة بنفسها مثٌ  بوجوه عشرةيف ىذا الكتاب كدللنا على صحتها 

حكينا فيها مثبل شبهات مخسة فكل كاحد منها أيضا مسألة مستقلة بنفسها..إذا قلنا مثبل 

فهذا الكبلـ يف  األلفاظ الواردة يف كبلـ العرب جاءت على ستُت كجها كفصلنا تلك الوجوه،

الفاٖتة سيبدأ من الوضع األٌكؿ ذلا كىو القياس على   منطلق فهم سورةف، 1احلقيقة ستوف مسألة"

" فلعٌل كىي قاعدة يف العمل التأكيلي ٕتعل األمور تسَت على نظاـ يعصمها من الزلل كبلـ العرب

التأكيل تأسس نظريا يف فعل التجديد نفسو كطاقة للفهم الذم يتجو يف اللغة عموديا تصعيدا 

 تأصيلكرصدا إلمكانات التكثيف داخل حدكد العبارة ادلرسومة أرسطٌيا يف منطق  للحالة التأكيلية

عودة لفعل التاريخ كوعي بالذات األكىل كتقدما يف الوعي بالتاريخ   كيتجو يف ادلعٌت أفقيا الفهم،

كفعل للذات إاٌل أٌف ثبات الذات القارئة كفعل الفهم ادلصاحب لنشاطها يف الوجود توفرىا احلدكد 

أكيل ال يستطيع التجرد من فالت 2يت ترمسها األنويٌة اخلطابٌية يف النص التأسيسي للثقافة اإلسبلمية"ال

كبالتايل سيحدث االتفاؽ  كالذم ػلاكؿ أف غلمع الكٌل حوؿ فهم موٌحد، الواقع الذم يكونو،

 على ادلعٌت الذم ىو نتيجة ىذه األرضية ادلعٌدة سلفا للفهم.

                                                     

20،ص 3،ـ1فخر الدين الرازم: تفسَت الفخر الرازم،ج - 1 
 .157 صعمارة ناصر: اللغة كالتأكيل،  -2
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هم اللغة كما كضعها الرازم ال تبتعد كثَتا عن مرحلة ما قبل الفهم يف الًتاث إٌف إسًتاتيجية ف     

كهبذا الوضع يكوف الرازم قد ٕتاكز ادلعٌت  اذلرمينوطيقي فاللغة موضوعة قبل الفهم كقبل ادلعٌت،

تأكيل "إٌف  احلريف للنص القرآين إىل ادلعٌت الذم غلعلو يف تزامن مع الذات ادلؤٌكلة كاحلدث ادلرافق ذلا

 ىذه الذات اليت منذ ابتدأ تأكيلها للنص النص غلد اكتمالو داخل تأكيل الذات ادلؤٌكلة لذاهتا،

، كخطوات قبل الفهم 1فصاعدا تفهم ذاهتا بشكل أحسن كمغاير يف ٖتقيق ذلك الفهم الذايت"

و صاغها الرازم من القضايا اللغوية اليت شغلت مفكرم عصره، لينتهي بوضع رلاؿ زلدد لفهم

 .اخلاص هبا

 :يف التفسَت الكبَت النحومك  الصريف ادلدخل-2

 الصرؼ:-1.2

 : االشتقاؽ-1.1.2

دلا لو من أعلية يف معرفة أصوؿ كفركع  2أكىل الًتاث الٌلغوم العريب أعلية لبلشتقاؽ

االشتقاؽ من أغرب كبلـ العرب كىو ثابت عن ا تعاىل  الكلمات"قاؿ ابن ادحية يف التنوير،

                                                     

.47النص كالتأكيل، تر: منصف عبد احلق ، رللة العرب كالفكر العادلي، ص بوؿ ريكور: - 1 
 /(ػى206قطرب)تأليب علي زلمد بن ادلستنَت بن أمحد ادلعركؼ بمن أىم األعماؿ اليت عنيت بو كتاب االشتقاؽ -2

يب سعيد عبد أل شتقاؽ ال( ككتاب اػى215ألخفش األكسط)تاالشتقاؽ أليب سعيد حسن بن مسعدة ادلعركؼ باككتاب 
األمساء اشتقاؽ كتاب   ك/( ػى231األمساء أيب نصر حامت الباىلي)تىػ(/ كتاب اشتقاؽ 216ادللك بن قريب األصمعي )ت 

ىػ( كتاب 280ىػ(كتاب ادلشتق أيب الفضل أمحد بن طاىر طيفور )ت 256أليب الوليد ىبد ادللك ادلهرم القَتكاين )ت
ىػ(/ يينظر: أبو سعيد عبد ادللك بن قريب األصمعي: اشتقاؽ األمساء، 285ربد )ت االشتقاؽ أليب عباس زلمد بن يزيد ادل

ـ، من مقدمة 1994ىػ، 1415 2تح: رمضاف عبد التواب، صبلح الدين اذلادم، مصر ،القاىرة، مكتبة خناجي، ط
 .47، 46اٌققىُت، ص
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العدكؿ عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أنٌو أيكيت جوامع الكلم كىي مجع ادلعاين الكثَتة بنقل 

يقوؿ ا أنا الٌرمحن خلقت الرحم كشققت ذلا  فمن ذلك قولو فيما صح عنو، من األلفاظ القليلة،

كالرازم اعترب االشتقاؽ عمبل يتم بو ٖتصيل األلفاظ الكثَتة من األلفاظ القليلة عرب  1من امسي"

ظلطيو االشتقاؽ األكرب كاالشتقاؽ األصغر بقولو "اعلم أٌف أكمل الطرؽ يف تعريف مدلوالت 

  األكرب كاالشتقاؽ األصغر االشتقاؽ األلفاظ ىو طريقة االشتقاؽ مٌث إٌف االشتقاؽ على نوعُت،

االشتقاؽ األصغر فمثل اشتقاؽ صيغة ادلاضي كادلستقبل من ادلصدر، كمثل اشتقاؽ اسم أما 

الفاعل كاسم ادلفعوؿ كغَتعلا كأٌما االشتقاؽ األكرب فهو أٌف الكلمة إذا كانت مركبة من احلركؼ  

 ةكىذه الطريقة إظلا ىي عرض آلراء ادلدرستُت الكوفية كالبصري 2كانت قابلة لبلنقبلبات ال زلالة"

إاٌل أٌف ىذا ال ؽلنع من اطبلعو على ثقافة  أم أٌف الرازم على الرغم من ميولو النحوية البصرية،

 عصره.

احلىٍمدي ً رىبِّ ﴿اليت يف قولو تعاىل احلىٍمدي من أمثلة االشتقاقات ىي الواقعة على كلمة 

دقٌة نظم كإعجاز القرآف يف ٗتٌَته  فنتبٌُت اختبلؼ يف ادلعاين ، ففي تقاليبها ػلدث  ،3﴾العىالىًمُتى 

كىذه العبارة الثانية أكىل ) احلىٍمدي ً( كلكن قاؿ أىمٍحىدي اى مل يقل  "أنٌو تعاىللٌلفظ دكف آخر

ا قاؿ أٌما دل ك القائل قادرا على محده،لوجوه)أحدىا( أنٌو لو قاؿ أمحد ا أفاد ذلك القوؿ كوف ذل

                                                     

.346، ص1جبلؿ الدين السيوطي: ادلزىر يف علـو اللغة كأنواعها، ج - 1 
.21، ص3، ـ 1فخر الدين الرازم: تفسَت الفخر الرازم، ج- 2 
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فادلفسركف مل  1أنٌو كاف زلمودا قبل محد احلامدين كقبل شكر الشاكرين"( فقد أفاد ذلك احلىٍمدي ً )

يقفوا خاضعُت للغة، بل استنطقوا بنيتها ٔتا ٘تليو قوانينها اخلاٌصة، كٔتا ٘تليو شركط الثقافة اليت تعترب 

 جزءن منها.

ل إذا كاف االشتقاؽ ىو حياة للغة، فإٌف تداكؿ أنظمة معينة ضمن ثقافة ما ىو أيضا دلي

نسبة درج عليو ناطقو تلك اللغة، كىو ما قاـ بو الفخر يف تبُت  سلزكف ثقايف ىي صحة العبارة اليت

ككيف أفادت كٌل كلمة معٌت يليق هبا" الرَّمٍحىني اسم خاص باً، كالٌرًحيًم  الٌرًحيمً ك الرَّمٍحىنً اشتقاؽ 

يطلق عليو كعلى غَته، فإف قيل فعلى ىذا: الرَّمٍحىني أعظم فلم ذكر األدىن بعد ذكر األعلى؟ 

حكي أٌف بعضهم ذىب إىل بعض  كاجلواب أٌف الكبَت العظيم ال ييطلب منو الشيء احلقَت اليسَت،

لو  فكأنٌو تعاىل يقوؿ، فقاؿ جئتك دلهم يسَت، فقاؿ: أطلب للمهٌم اليسَت رجبل يسَتا، األكابر،

اقتصرت على ذكر الٌرمحن الحتشمت عٍت كلتعٌذر عليك سؤاؿ األمور اليسَتة، كلكن كما علمتٍت 

فاطلب مٍت شراؾ نعلك كملح قدرؾ، كما قاؿ  رمحانا تطلب مٍت األمور العظيمة، فأنا أيضا رىًحيمه 

ما ، فاالشتقاؽ ىو رصد لتغَت معاين الكلمة كلٌ 2كعلف شاتك" وسى" يا موسى عن ملح قدرؾ،دل

تغَت حرؼ فيها، إضافة إىل أنٌو ييصاغ من صميم الثقافة كلساهنا الناطق هبا، لذا عيٌد من الصيغ 

 اليت تًتجم ثقافة األٌمة كنظامها يف القوؿ.

 

                                                     

 .224،ص15، ـ1فخر الدين الرازم: تفسَت الفخر الرازم،ج -1
 .239، ص16ادلصدر نفسو، ـ -2
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 النحو:-2.2

 ا:دالالهتأقساـ الكلمة ك  -1.2.2

أعلها ك ثَتة،إذا كاف االشتقاؽ ىو مسة لغوية ثقافية،فإٌف الفخر قد أخذ يف اشتقاؽ صيغ ك

ىو اشتقاؽ احلرؼ كاالسم كالفعل من الكلمة كىو عمل قد أدل باستنتاج الكثَت من الصيغ 

" فإذا كاف  أمثل كسيلة ذلذا العمل اعترب ادلفسركف أٌف  اعتماد النحو يف فهم القرآففقد كادلعاين.

الٌصرؼ نظرا يف ذات الكلمة فإٌف النحو نظر يف عوارضها، ككذا يف سلتلف العبلقات الًتكيبية 

                                    قـو بو الفخر بتبٌُت فركع كلمةكأكؿ ىذا العمل سي1كالداللية احلاصلة بُت رلموعة ألفاظ أك مجل"

 أىعيوذي بًاً، ًبٍسًم اً()

 

 

 

 

 

 

 

 : أقساـ الكلمة عند الفخر الرازم.5اخلطاطة رقم 

                                                     

 .169زلمد بازم: التأكيلية العربية، ص -1

 الػكلمػة

حرؼ  
        

اسم 
     

 فعل

 الباء ا ماضي مضارع

جنس 
   

علم 
    

مشتق 
علم

عند  ؽلئللصا
 البصريُت

لآللة عند 
 الكوفيُت
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غَت أٌف الفخر قٌدـ داللة ىذه  لكٌل كلمة يف سورة الفاٖتة اتمكون يى،1كالفعل كاحلرؼ االسمف

كيف الٌلساف كادلفسرين عند الٌنحويُت كالفقهاء  يف ادلفهـو األقساـ اللغويٌة كفق ٖتديد عرؼ التعدد

مزجا بُت علم النحو كعلم الصرؼ "ذلذا كانت دراسة القرآف كتفسَته عند األٌكلُت ذاتو العريب 

        كعلم ادلعاين كتوظيف داللة السياؽ ادلختلفة فكانت دراستهم دراسة مشولية لعلم اللغة 

األكىل  يف الداللة لذا فإٌف باب التأكيل سيكوف من ىنا،أم من رصد ىذا االختبلؼ  2العربية "

 العربية.الٌلغويٌة كما عرفتو الثقافة  ألبسط ادلركبات للغة

 :عند النحويُت احلرؼتأكيل -2.2.2

كظيفتها يف السياؽ،كللحرؼ الواحد  بالعربية ْتستتعدد كظائف احلركؼ يف اللغة 

 وكضحٌ  ﴾اً بً  وذي عي أى ﴿ ك ﴾اً  مً سٍ بً ﴿حرؼ الباء يف  فداللة لذا ،كأخرل مجلة كظائف سلتلفة بُت 

يسمونو باء اإللصاؽ، كالكوفيوف يسمونو باء  " البصريوف قراءتو األكىل يف عرؼ النحاة يفالفخر 

كيسميو قـو باء التضمُت كاعلم أٌف حاصل الكبلـ أٌف ىذه الباء متعلقة بفعل ال زلالة  اآللة،

كفائدة فيو أنٌو ال ؽلكن إلصاؽ ذلك الفعل بنفسو إال بواسطة ىذا الشيء الذم دخل عليو ىذا 

كباء اآللة لكونو دخل على الشيء الذم ىو  ، ؽفهو باء اإللصاؽ لكونو سببا يف اإللصا الباب

                                                     

كالداللة على ذلك ثبلثة، أحدىا األثر، ريكم ذلك عن علي بن أيب الكلمة إٌما اسم، كإما فعل، كإما حرؼ، كال رابع ذلا، -1
طالب رضي ا عنو، أخرجو أبو القاسم الزجاجي يف أماليو بسنده إليو، الثاين االستقراء التاـ عن أئمة العربية كأيب عمرك 

عط، إٌف ادلنطوؽ بو إٌما أف يدؿ على كاخلليل كسيبويو كمن بعدىم، الثالث الدليل العقلي كذلم يف ذلك عبارات منها قوؿ ابن م
كبو  كىو االسم، كإٌما أف يصح اإلخبار بو كال عنو كىو الفعل، كإٌما أاٌل يصٌح اإلخبار بو كال عنو  ومعٌت صريح اإلخبار عن

كىو احلرؼ/ جبلؿ الدين السيوطي: األشباه يف النظائر كالنحو، سورية، دمشق، مطبوعات رلمع اللغة العربية،)د.ط( 
 . 4،5،ص2ـ،ج1972-ىػ1407

 .94عرايب أمحد : جدلية الفعل القرائي عند علماء الًتاث، ص-2
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فمعٌت اإللصاؽ أٌف الفعل مصاحب كلصيق با تعاىل، على خبلؼ معٌت اآللة "ألٌف اآللة  1آلة"

، كال نسلم الٌلزـك بُت مصاحبة الشيء من كجودىا يف كل جزء إىل آخر الفعل كإاٌل مل يتم ال بدٌ 

فصل يف األمر ٔتا تقتضيو منو قد فالفخر خبلؼ الرأيُت  كعلى2للشيء كمبلبستو جلميع أجزائو"

كعلومها يف القرآف  كدليل قولو "قيل كل العلـو مندرج يف العلـو األربعة، أصولو النحوية البصرية

كعلومها يف الباء من ًبٍسًم اً  ًبٍسًم ا الٌرمحن الرًَّحيمً كعلـو القرآف يف الفاٖتة كعلـو القرآف يف 

(ألٌف ادلقصود من كٌل العلـو كصوؿ العبد إىل الربٌ  فهو ييلحق العبد  كىذا الباء باء اإللصاؽ، )قلتي

، كإذا كاف تأكيل ىذا احلرؼ عند ضلاة البصرة كالكوفة على ىذه 3فهو كما ادلقصود" ،بالربٌ 

كىو عمل استفاد منو  حرؼ الباء يف عدة آيات،يف فهم داللة  فتح الفهم فإف تأكيلو ، الطريقة

اخلي ياؽ الدٌ فالسٌ  ور كاآلياتالفخر من نظريتو يف التأكيل اليت تويل اىتماما بادلناسبات بُت السٌ 

 ياؽ اخلارجي يف فهم الدالالت يف القرآف الكرًن.يعمل يف تساند مع السٌ 

كىذه ادلقاربة  القرآف الكرًن،يستعرض الفخر أكجو لتأكيل حرؼ الباء يف آيات متعددة من 

"الباء قد تكوف أصلية   قد تسعى لتحقيق منهج مشويل يف فهم القرآف الكرًن انطبلقا من مفسريو

كقد تكوف زائدة كىي على أربعة أكجو أحدىا لئللصاؽ  قيٍل مىا كيٍنتي ًبدىعنا ًمنى الرُّسيًل(كقولو تعاىل)

كثانيها للتبعيض عند الشافعي رضي ا عنو كثالثها  (اً  )ًبٍسمً ( كقولو أىعيوذي بًاً ) كىي كقولو

                                                     

 .103، ص7، ـ1فخر الدين الرازم: تفسَت الفخر الرازم، ج-1
 .83،ص1أبو الفضل شهاب الدين زلمود اآللوسي: ركح ادلعاين يف تفسَت القرآف العظيم كالسبع ادلثاين، ج -2
 .106،ص7،ـ1تفسَت الفخر الرازم،جفخر الدين الرازم: -3
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) ذىىىبى اي بًنيورًًىٍم( كرابعها للتعدية كقولو تعاىل)كىمىا رىبُّكى ًبظىبلَّـو لًٍلعىبًيًد(لتأكيد النفي كقولو تعاىل

 كخامسها الباء ٔتعٌت يف قاؿ: أم ذىب نورىىم،

 أىٍعدىاًئكى مىا حىلَّ يب حىلَّ بً 

إٌف توسيع  1"فهو جنس من باء اإللصاؽ بًاً() كأٌما باء القسم يف فهي قولو ، أعدائك أم يف

كىو ما حقق عبلقة  إمكانية الفهم سيحقق منو الفخر حضورا للدالالت ادلتعددة يف ادلعٌت الواحد،

كيكوف احلاصل ىنا  كالقرآف الكرًن،-اليت ٘تثل النسق–تبلحم بُت الذات ادلؤكلة كالنصوص الغائبة 

 قبل التأكيل. كانتىو إلغاء مسافة االغًتاب اليت  

 تأكيل احلرؼ عند الفقهاء: -3.2.2

خاصة  اجلانب الفقهي يف ثقافة الرازم إىل ٘تسكو هبذا العلم كربطو ٔتسائل التأكيل، أدل

أجزاء  فالوقوؼ على داللة كأٌف علم أصوؿ الفقو من أكثر العلـو قابلية لبلحتماؿ كاألقيسة،

 الفقو ال ينفصل عن اللغة.ألٌف ، الكلمة ضركرم يف ٖتديد التكاليف كاألحكاـ

لقد أكرد الفخر حاالت عٌدة الختبلؼ الفقهاء حوؿ داللة حرؼ الباء" قاؿ بعضهم الباء 

إهٌنا   عنو،كقاؿ الشافعي رضي ا كىاٍمسىحيوا ريؤيكسىكيمٍ زائدة كالتقدير  (مٍ كي كسً ؤي ري )اٍمسىحيوا بً  يف قولو

األٌكؿ أٌف ىذه الباء إٌما أف تكوف لغوا أك  حٌجة الٌشافعي رضي ا عنو كجوه، تفيد التبعيض،

 2كاألٌكؿ باطل ألٌف احلكم بأٌف كبلـ رب العادلُت كأحكم احلاكمُت لغو يف غاية البعد" مفيدا،

                                                     

 .104ادلصدر السابق، ص-1
 .104، ص7،ـ1ادلصدر نفسو،ج-2
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يف ٘تييز األحكاـ كلعل ىذا ما غلعل  لفالقياس الذم اعتمده الشافعي يوازف بُت  قوانُت اللغة كالعق

 .ادلذىب الشافعي أكثر ميبل للحجج ك  ،التأكيل أكثر كسطية كاعتداال

عرض الدالالت ادلختلفة حلرؼ الباء يف مقامات سلتلفة، كىذه ادلرٌة  الرازم يستكمل الفخر   

ن يتميز عن ادلثمٌ الثمن ف ، صيغة البيع كالشراءداللة حرؼ الباء يف توضيح الرازم  سيوضح لنا 

فإذا قاؿ  قاؿ أبو حنيفة الثمن يتميز عن ادلثمن بدخوؿ حرؼ الباء عليو،باقًتاف أحدعلا بالباء "

     بعت كذا بكذا فالذم دخل عليو الباء ىو الثمن فقط كعلى ىذا الفرؽ بُت مسألة البيع 

يف الكلمة أم  ،إٌف عرض ىذه االختبلفات يف مسألة احلرؼ الذم ؽلثل أصغر جزء1الفاسد "

2ادلورفيم 
Morphème  داللة كاضحة على أعلية فهم ادلعٌت يف سياقات سلتلفة، كالعرض الذم

قدمو الرازم خرج عن حدكد السياؽ الداخلي ليربز طريقة فهم الفقهاء كاللغويُت  دلعاين أصغر 

 .ادلذىبية االختبلفاتقناعة منهم أٌف ذلك غلعل التأكيل ػلقق الفهم أكثر من األجزاء يف الكلمة 

نة الباء ادلتضمٌ داللة حرؼ اللغوية كالفقهية ادلستنبطة من  إذا اتضح لنا كم ادلسائل

نو غلعل العناصر النصية أل ،فإٌف إجراء التقابل أمر ال ؼلفى دكره يف توضيح الداللة﴾ًبٍسًم اً ﴿يف

ما ؽلثل ىذا التقابل ىو كأحسن  يف مقابلة بعضها البعض سواء من جهة التشابو كاالختبلؼ،

مع داللة  اإلجراء الذم قاـ بو الفخر حُت قابل داللة حرؼ الباء يف كضعها السياقي كاخلارجي،

إذ فتح تأكيلها على قراءة يف عرؼ  ﴾أىعيوذي بًاً ًمنى الشٍَّيطىاًف الرًَّجيمً ﴿حرؼ اجلر من  ادلتضمن يف 

                                                     

 .105ادلصدر السابق، ص -1
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ادلتعٌددة  الٌتأكيبلتصل يف األخَت رلموع شلا ألفرزتو حاة، حىت يصَت ادلعٌت الذم ػلغويُت كالنٌ اللٌ 

 ذلذا احلرؼ.

 االسم: تأكيل -4.2.2

من  افهم مجهور النحويُت كالفقهاء لو اعتبار اعتمد الرازم يف ٖتديد داللة احلرؼ على 

كقد عمد الرازم يف  كىو ال يرل أٌف االسم ينسلخ من تعدد التأكيل كأكجو الفهم  كظيفتو يف اآلية،

كىذا دليل كاضح على أٌف الرازم ترصد التغَت  ،مور العقلية كالنقلية لبلسمىذه ادلرحلة إىل عرض األ

الذم يطرأ على اللفظ انطبلقا من كضعو ادلعجمي األٌكؿ كصوال إىل الكيفية اليت استقر هبا  

ىذا التعامل اجلامع مع يف ظل كمفهـو يف ذىن ادلفسرين كادلتكلمُت أم أٌف الصورة تكتمل 

 عناصر اللغة.

 لدلسم التحديد النقلي لبلىو  كمن احلجج اليت يقدمها الفخر بينة على ىذا التعدد

ؿ العرب تقو  بقولو " ىذا الٌلفظ لغتاف مشهورتاف،كحىت ما عرؼ يف لساف العرب مجهور اللغويُت 

ائي إٌف فيو لغتاف غَتعلا..قاؿ الكسٌ  باسم الذم يف كل سورة مسىيوي، كقيل ل:ىذا امسيوي كمسىيوي، قي

فإذا طرحوا األلف قاؿ الذين لغتهم ضٌم  السم بكسر األلف كأخرل بضمو، العرب تقوؿ تارة

كيف اشتقاقو قوالف: قاؿ البصريوف ىو مشتق من  كقاؿ الذين لغتهم ضٌم األلف سىمي، األلف سىمً 

كأقوؿ اللفظ معٌرؼ  ظهر ذلك الشيء بو،فاسم الشيء ما عبله حىت  مسىىا يىٍسميو إذا عبل كظهر،

للمعٌت كمعٌرؼ الشيء متقدـ يف ادلعلومية على ادلعرؼ فبل جـر كاف االسم عاليا على ادلعٌت 

 كالسمة العبلمة فاالسم كالعبلمة كقاؿ الكوفيوف ىو مشتق من كىسىمى سىمي مسىىةن، كمتقدما عليو،
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النسق الفكرم الذم ينجز يف إطاره التأكيل ،فتعدد اآلراء لن يسلب الرازم 1ادلعرفة للمسمى"

"قضت العقوؿ السليمة  ذلكفالعبلقة بُت الٌلفظ كمعناه ستبقى زلٌددة من ادلقدمة اليت كٌضح فيها 

ألجل ىذا سار  ،فاللفظ متقدـ على ادلعٌت،2بأٌف أحسن التعريفات دلا يف القلوب ىو األلفاظ"

"مل ٗتتلف أدلة الفخر ل حجة على ما يقولو الفخر على مذىب البصريُت الذم يتخذ من العق

الرازم عن أدلة النحاة كادلفسرين يف التوصٌل إىل مرادىم عن طريق العقل كالنقل إاٌل أنٌو كاف ينفرد 

بطريق آخر كىو ما يًتكب من االثنُت)العقل كالنقل(...إاٌل أٌف الرازم كاف مفسرا كٌظف اللغة 

إىل مراده كأٌدل ذلك إىل تعديل الكثَت من األساليب القرآنية كي تتبلءـ  ؿكالعلـو األخرل للوصو 

كىذا الواقع ىو ادلنهج العقلي البصرم الذم أثر فيما بعد إٌتاه ادلذىب الكبلمي عند  ،3كالواقع"

 الفخر الرازم.

 اسم ا: دالالت-5.2.2

يًتتب عن االشتقاؽ نظاـ تقاليب الكلمة الذم فائدتو أيضا ٖتصيل الكلمات الكثَتة من 

 ﴾ا﴿الٌلفظة الواحدة إذا كانت ثبلثية، أٌما بداية االشتقاؽ سيبدأ بو الرازم من معرفة طبيعة اسم 

ػليي آراء مجهور من فهو كىو يرل أنو اسم علم كألجل ىذا الرأم  أىو اسم علم أـ مشتق،

سلصوص  ﴾ا﴿اآلراء "قاؿ اخلليل: أطبق اجلميع على أٌف  قولنا  ذهى لغويُت كالٌنحويُت كمنال
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ككذلك قولنا اإللو ادلخصوص بو سبحانو كتعاىل كأٌما اٌلذين كانوا يطلقوف  با سبحانو كتعاىل،

الرأم ىو ما ، كىذا 1فإظلا كانوا يذكركنو باإلضافة  كما يقاؿ إلو كذا" اسم اإللو على غَت ا،

كىذا اإلمجاع قد كافق عليو الرازم كأكرده   أمجع عليو الفقهاء كادلتكلموف كسيبويو من الٌنحويُت،

 اسم مشتق كيف ألف ىذا القوؿ انتقاص أللوىيتو. ﴾ا﴿كحجة على الذين قالوا أٌف 

أٌف  كقد أكردىا الفخر لبياف أقواؿ كثَتة يف سلتلف الثقافات،قد كردت ٓتصوصو  ااسم 

مفهـو ىذه الكلمة عريب دٌؿ عليو العقل كالنقل " كال يلـز من ادلشاهبة احلاصلة بُت اللغتُت الطعن 

سىأىلٍتػىهيٍم مىٍن خىلىقى السَّمىوىاًت  كىلىًئنٍ كالدليل عليو قولو تعاىل) يف كوف ىذه اللفظة عربية أصيلة،

ٌياى(ىىٍل تػىٍعلىٍم لى كقاؿ تعاىل)كىاألىرىضى لىيػىقيولينَّ ا( ،كأما ﴾ا﴿من لفظة  كأطبقوا على أٌف ادلراد وي مسًى

فاالشتقاؽ يعمل على توضيح الدالالت اليت شكلت  2األكثركف فقد سلموا كوهنا لفظة عربية"

 إشكاال عن الرازم كقد استطاع توضيحها عرب استقصاء يف الثقافة نفسها كالثقافة ادلخالفة.

 :ادلضارع تأكيل الفعل -6.2.2

فهم داللة اللفظ ىو العودة بو إىل اشتقاقاتو األصلية ليتضح ادلعٌت كىو بعيد  من أسس

كىو  عن االستعماؿ اللغوم، لذا فإٌف الرازم قد باشر حٌل ىذه الرمزية يف الفعل الوارد يف االستعاذة

ين كالثا، ةكلو معنياف أحدعلا االلتجاء كاالستجار  ،ذٍ وى مشتق من العى  وذي عي أى الفعل أعوذ بقولو" 

ه" كىو ما التصق منو العظم فعلى الوجو الثاين معناه ألتصق وذي االلتصاؽ ييقاؿ "أطيب اللحم عي 
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الذم سيسهل مفهـو اللفظ يف  ، فالوضع اللغوم ىو بداية عمل التأكيل1نفسي بفعل ا كرمحتو"

ادلعريف ألم كالذم يشكل اجلذر أك األصل  " إٌف االستعماؿ االجتماعي للغة، استعماالت سلتلفة

ىو الواقعة  اللغوية كادلعرفية األكىل اليت البٌد من اعتبارىا  اصطبلح مفهومي مهما كاف نوعو،

فمستعمل  كااللتفات إىل ما ٗتتزنو من ٕتربة إنسانية تكتنز باخلربة النفسية كاالجتماعية كالعقلية،

م حاكؿ تشكيل اإلجابة عن كىو األكؿ الذ اللغة ىو األكؿ الذم عاش ٕتربتو احلرة مع األشياء،

كىذا االنسجاـ بُت اللغة كالثقافة سيجعل النص يف مواجهة التغَتات كالتطورات اليت ،2تساؤالهتا"

 كذلك بإعطائها مسة التنوع.  تطرأ على األلفاظ كالًتاكيب،

 :التقدًن كالتأخَتتأكيل -7.2.2

اعتمد النحاة على ظاىرة التقدًن كالتأخَت يف الكبلـ لتحديد بعض حاالت التأكيل، كىذا 

العمل متعدد التخرغلات كمتشعب دلا يتطلبو من دقة يف ادلعٌت، كالفخر الرازم مل يتجاكز ىذا 

 االستعاذة، كعلى ظلطها أكجو التقدًن كالتأخَت الواردة يفمعٌت  جعلو مرحلة مهمة لفهم إذ العمل 

آراء النحويُت الذين ييعتربكف عامبل ثقافٌيا يف  القرآف الكرًن كرصد ىذه احلاالت النحوية مٌت كسط

 اكتماؿ التأكيل.

قولو تعاىل يف آيات كثَتة كذلك ما بينو من احلاالت اليت رآىا الفخر ٖتتمل تقدؽلا كتأخَتا 

 أٌما التقدًن فكقولو كبلعلا كارد يف القرآف،فنقوؿ   الفخر الرازم بقولو"إٌف التقدًن أكىل أـ التأخَت؟
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كيدؿ كأقوؿ التقدًن عندم أكىل  ()اقرأ بًاٍسًم رىبِّكى ( كأٌما الٌتأخَت فكقولو باٍسٍم اً رليٍرىاىىا كىميٍرسىاىىا)

عليو كجوه، األٌكؿ أنٌو تعاىل قدًن كاجب الوجود لذاتو ليكوف كجوده سابقا على كجود غَته، 

)ً األىٍمري ًمٍن ( كقاؿ ىيوى األىكَّؿي كىاآلًخري الثاين قاؿ تعاىل ) يستحق السبق يف الذكر،كالسابق بالذات 

 التقدًن كالتأخَت أرجعو يففالتأكيل  1( الثالث أٌف التقدًن يف الذكر أدخل يف التعظيم"قػىٍبلي كىًمٍن بػىٍعدي 

فتأكيل  اليت تقر قدـ ا تعاىلكىي ادلرجعية الفلسفية كالكبلمية  الرازم لعلل خارجة عن اللغة،

"إٌف القوؿ بغياب احلدكد كادلرجعيات كأنساؽ الثقافة  الفخر ليس رلردا عن ادليوؿ كالنزعات ادلذىبية

كليس غريبا أف صلد من دعاة التأكيل ادلتعدد كالنص ادلفتوح  ىو ضرب يف انتظاـ األدكات القرائٌية،

كتأكيل الرازم ىو خَت دليل على أٌف  ،2ة اليت تؤسس األثر"من ينادم بضركرة االلتزاـ بالشفرة الرمزي

النص الًتاثي نص رمزم كمشفر ستطلب من أجل فهمو آليات قرائية حاضرة يف النص كغائبة 

الًتاث فالعبلقة بُت االسم ادلتقدـ كادلتأخر ىي عبلقة أكجدهتا االٕتاىات العقلية من جهة، ك  ،عنو

( كاجلرجاين، الذم كضعا أسس تعلق ق414حياف التوحيدم)تاللغوم الذم امتد منذ عصر أيب 

 ادلنطق بالنحو.

 احلذؼ: تأكيل-8.2.2
نرل يف إدراج  االثقايف، فإنٌنإذا كاف تأكيل الفخر للتقدًن كالتأخَت من منطلق يسٌوغو الوضع 

يستدؿ الرازم بقولو كالده  من الٌتأخَت، مؤثر ثقايف آخر رأيا متمما ذلذا، ففي تعليل أٌف التقدًن أكىل

 كمشاؼلو من تركوا يف نفسو أثرا جلياٌ، فيقوؿ" مسعت الشيخ الوالد ضياء الدين رضي ا عنو يقوؿ
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مسعت الشيخ أبا القاسم األنصارم يقوؿ: حضر الشيخ أبو سعيد بن أيب اخلَت ادليهٍت مع األستاذ 

فقاؿ  قالوا ما رأينا شيئا إال كرأينا ا بعده،فقاؿ األستاذ القشَتم: اققوف  أيب القاسم القشَتم،

أٌما اققوف فإهنم ما رأكا شيئا إال ككانوا رأكا ا  الشيخ ابن أيب اخلَت ذلك مقاـ ادلريدين،

قبلو..كإذا ثبت ىذا فمن أضمر الفعل أٌكال فكأنٌو انتقل من رؤية فعلو إىل رؤية كجوب االستعانة 

مٌث أضمر الفعل ثانيا فكأنو رأل كجوب االستعانة با مث نزؿ منو  اً( )ًبٍسمً كمن قاؿ  باسم ا،

، فالتأكيل اللغوم كما يراه الرازم يتعٌدل حدكد العبلقة اليت تربط بُت احلركؼ 1إىل أحواؿ نفسو"

النص الديٍت، كىذه العقيدة ال ؽلكن تفسَت كالكلمات، إىل ٘ترير عقيدة معينة ظٌلت تسًٌت خلف 

 رلاال يكمل حلقة الفكر األشعرم. خارج إطار األثر الصويف الذم رأت فيو األشعرية أف ٗترج

 :القرآنيةالقراءات  تأكيل -3
القراءات القرآنية باب من أبواب التأكيل اليت اعتمدىا ادلفسركف كالنحوٌيوف لفهم بعض 

نصيبو من التدقيق كما كالفخر الرازم قد أعطى ذلذا العمل  احلاالت اليت يتعدد فيها التأكيل،
 أضاؼ إليو فهم حاالت الوقف اليت تستدعي الفهم كالتفسَت.
اليت اختلف  2﴾مىاًلًك يػىٍوـً الدِّينً ﴿من أكجو التأكيل يف القراءات القرآنية يف قولو تعاىل

،غَت أٌف الفخر قد رجح  كمىًلًك يػىٍوـً الدِّينً  مىاًلًك يىوـً الدِّينً بُت  ادلفسركف كالقراء يف أحكاـ قراءهتا

اًلكً القراءة األكىل العتبارات لغوية، كاستدؿ على قراءتو بقراءة الكٌسائي قائبل" قراءة 
ى
أرجى من  ادل

ًلًك قراءة 
ى
 كأف ينجو اإلنساف منو رأسا برأس، ألٌف أقصى ما يرجى من ادللك العدؿ كاإلنصاؼ،ادل
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الً كأٌما 
ى
 مىاًلكيكيمٍ فكأٌف تعاىل يقوؿ" أنا  فالعبد يطلب منو الكسوة كالطعاـ كالرمحة كالًتبية، كادل

ألٌف ىذه القراءة ىي الدالة  مىاًلًك يوـً الٌدينً قاؿ الكٌسائي: اقرأ .فعلٌي طعامكم كثيابكم كجنٌتكم..

الفخر الرازم من  فبناء أحكاـ القراءات القرآنية يتم عند 1على الفضل الكثَت كالٌرمحة الواسعة" 

فرعا  على أعليتو استقصاء ادلعٌت الناتج عن القراءة، كمن أفواه العاملُت يف ىذا العلم الذم يعد

 .مهٌما يف تأكيل ادلعٌت كفهمو

مل يهتم الفخر بالقراءات القرآنية من جهة القراءة كاختبلؼ احلركات فقط، بل أضاؼ إليها 

القرآنية، فقد ذكر فيها رأيُت سلتلفُت يرجع أحدىا إىل اعتبار أمرا آخر يوٌضح مشركعية القراءات 

كالثاين أهٌنا منقولة باآلحاد، كعن ىذين الرأيُت تتفرٌع أمور ذلا عبلقة  أٌف القراءات منقولة بالتواتر،

فإف   على أٌف القراءات ادلشهورة منقولة بالنقل ادلتواتر أك ال تكوف، "اٌتفق األكثركفبطبيعة اللغة 

األٌكؿ فحينئذ قد ثبت بالنقل ادلتواتر أف ا تعاىل قد خَت ادلكلفُت بُت ىذه القراءات كسول كاف 

ف ترجيح بعضها على بعض كاقعا على خبلؼ احلكم الثابت اك  بينها يف اجلواز كإف كاف كذلك

ترجيح البعض على البعض متوجبُت للتفسيق إف مل يلزمهم  إىليكوف الذاىبوف  فأبالتواتر فوجب 

التكفَت..كأٌما إذا قلنا إٌف ىذه القراءات ما ثبت بالتواتر بل بطريق اآلحاد فحينئذ ؼلرج القرآف عن  

معظمها  كالقائل أف غليب عنو فيقوؿ، كذلك باطل باإلمجاع، كونو مفيدا للجـز كالقطع كاليقُت،

فقد  .2كٕتويز القراءة بكٌل كاحد منهما، كبعضها من باب اآلحاد" متواتر كال خبلؼ بُت األٌمة فيو

                                                     

 .244، ص10،ـ 1فخر الدين الرازم: تفسَت الفخر الرازم،ج -1
 .77، ص6، ـ1، جنفسوادلصدر -2
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طبيعة  كقف الفخر موقف الوسط بُت قراءة اآلحاد كقراءة التواتر على النحو الذم كقف فيو من

كقد كاف رأيو يف ىذه  ،الذم عٌرض لو يف مقٌدمة التفسَت الكبَت اللغة ىل ىي تواضع أـ اصطبلح

الوسط بُت الرأيُت، كاستمٌر تأثَت ىذا الرأم على معظم األسس اليت ادلسألة ىو الوقوؼ موقف 

 .1تضبط العمل اللغوم التأكيلي عنده

 أحكاـ القراءة عند القراء:-1.1.3

      بقولو 2﴾احلىٍمدي ً ﴿كقولو تعاىل ﴾ًبٍسًم اً ﴿نقل الفخر كجها من القراءة يف البسملة 

كالسبب فيو أٌف  ﴾احلىٍمدي ً ﴿ كيف قولو ﴾ًبٍسًم اً ﴿ قولو" أطبق القراء على تغليظ البلٌـ يف 

االنتقاؿ من الكسرة إىل البلـٌ ادلفٌخمة ثقيل ألٌف الكسرة توجب التسٌفل، كالبلـٌ ادلفخمة حرؼ 

كإظٌلا استحسنوا تفخيم البلـ كتغليظها من ىذه   مستعمل كاالنتقاؿ من التسفل إىل التصٌعد ثقيل،

                                                     

( يف كتابو الصاحيب يف فقو ػى391ؽلثلو ابن فارس)تاألكؿ  ترجع أصوؿ ىذه القضية إىل موقف فريقُت من أىل اللغة، -1
اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كبلمها القائل بالتوقيف كاإلذلاـ، كادلوقف الثاين ؽلثلو ابن جٍت القائل باالصطبلح 

ـى اكادلواضعة. لقد كانت اآلية اليت شكلت زلور اخلبلؼ بُت الفريقُت ىي قولو تعاىل﴿   /سورة البقرة ﴾ألىمٍسىاء كيلَّهىاكىعىلَّمى آدى
فأنصار مذىب التوقيف أقٌركا بأٌف ا قد أذلم آدـ عليو السبلـ ىذه اللغة، كابن فارس يقوؿ" كاألمر يف ىذا  ، 31اآلية 

ثناؤه أنو  األٌكؿ: أٌف أمساء ىذه احلركؼ داخلة يف األمساء اليت أعلم ا جلٌ  كمذىبنا فيو التوقيف، اخلبلؼ ما ذىب إليو ىؤالء،
 ﴾ فهل يكوف أكؿ ىذا البياف إاٌل علم احلركؼ اليت يقع عليها البياف؟عىلَّمىوي البػىيىافكقد قاؿ عٌز كجٌل﴿ علمها آدـ عليو السبلـ،

 أمحد بن فارس بن زكريا:/ كمل ال يكوف الذم علم آدـ عليو السبلـ األمساء كلها ىو الذم علمو األلف كالباء كاجليم كالداؿ؟"
ط  بَتكت، دار الكتب العلمية لبناف، تح: أمحد حسن بسج، يب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كبلمها،الصاح

/ أما رأم ابن جٍت فهو االصطبلح يف قولو"ىذا موضع زلوج إىل فضل تأمل غَت أف أكثر أىل النظر على 16ص 2،2007
دارت مسائل  ، كعلى ىذين الرأيُت 40، ص1جٍت: اخلصائص، ج أف أصل اللغة ىي تواضع كاصطبلح ال كحي كتوقيف/ابن

إىل كوهنا منزىة قدؽلة قدـ  ادلتأٌمل ألبعاد ىذه ادلسألة يرل فيها مرامي تتجاكز كوف تعليم ا آلدـ ىذه اللغة،لغوية كثَتة ك 
 .القرآف

 .2سورة الفاٖتة: اآلية  -2
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إٌف اى ًاشًتل ًمنى ﴿كقولو ﴾ًاي لىًطيفه بًعًبىاًدهً ﴿كوهنا مرفوعة أك منصوبة كقولوالكلمة يف حاؿ  

يوًمني 
، لقد قاس الرازم كجو القراءة يف البسملة كأكؿ آية من سورة الفاٖتة، على ﴾ أىنٍػفيسىهيمٍ ُتى ادل

عرض آيات أخرل، كهبذا يكوف الفخر قد أعطى للتأكيل مشولية داخل النص كخارجو، كذلك ب

 القراء على اختبلؼ إتاىاهتم. أكجو للقراءات عند كٌل 

 :تصوفةأحكاـ القراءة عند ادل-2.1.3

قراءة البسملة كأٌكؿ سورة الفاٖتة ٗتتلف عند الصوفيُت كاحتكمت إىل ادلرجعية الذىنية اليت 

كىي أٌف الـ  تؤطٌرىا كقد نقل ىذا الفخر بقولو " ألرباب اإلشارات كاجملاىدات ىهنا حقيقة،

فسيقط الـ ادلعرفة كبقي الـ  إذا اجتمعتا فأيدغم أحدعلا يف الثاين االٌتعريف كالـ األصل من لفظة 

كفىنًيىٍت  على أٌف ادلعرفة إذا ٖتٌصلت إىل حضرة ادلعركؼ سقطت ادلعرفة كىكذا كالتنبيو الفظة 

كبىطيلىٍت كبقي ادلعركؼ األزيل كما كاف من غَت زيادة كال نقصاف"
، كالرازم يف عرضو ذلذه 1

ادلذاىب يف القراءات يبدك أنٌو مقر هبا بدليل أنٌو مل يذكر رأيا سلالفا كالذم سنراه يف مسائل علم 

 أساسو رأيا آخر. ، حيث مل يًتؾ موضوعا من موقف الفرؽ إالٌ كاعًتض عليو كبٌت علىالكبلـ

رصد الفخر أحكاـ القراءة عند القراء أنفسهم كعند ادلتصوفة، كنظر يف داللة الوقف لقد 

فكاف عملو استقصاء كْتث يأخذه من فكر  عند الفقهاء فأنتج ذلك أحكاما فقهية سلتلفة،

اليت ليست ْتثا يف الصوت فقط بل ىي كجهة يف كداللة على انفتاح القراءات القرآنية ، ادلؤكلُت 

التأكيل كعيا منو بأعليتها كدكرىا يف ضبط ادلعٌت" تدخل القراءات القرآنية ّتميع درجاهتا 

                                                     

 .111ص، 8،ـ1فخر الدين الرازم: تفسَت الفخر الرازم، ج -1
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كاحلديث  كتقف على قدـ ادلساكاة مع القرآف الكرًن، كمستوياهتا يف الدرس األديب كاللغوم،

كأمثاؿ كخطب يف صحة االستشهاد  من احلكم،النثر الشريف كالشعر اجلاىلي كاإلسبلمي كمأثور 

لتحقيق التيسر كدليبل هبا كاالستناد إليها يف إثبات سبلمة التعبَت، كيف إمكانية اٗتاذىا مرتكزا 

كعلى السبيل نفسو سار الرازم يف إثبات  1لتصحيح الكثَت من العبارات كاالستعماالت الشائعة"

 مشولية ادلعٌت يف القراءات القرآنية.

اٌٗتذ الرازم لنفسو منهجا بدت مبلزلو من مقدمة التفسَت الكبَت كامتٌدت آثاره يف  لقد

اللغة اليت تعامل هبا الفخر مع آيات سورة الفاٖتة، فأخذ معانيها من لساف الٌناطقُت هبا، كجعلها 

ىل كطيدة الصلة ٔتعاين اآليات، كحاصل القوؿ أٌف الرازم ٕتاكز الوضع ادلعجمي، لينتقل باللغة إ

 ادلستول الثقايف فأصبحت سورة الفاٖتة هبذا معربة عن كٌل أظلاط التفكَت.

                                                     

ـ 2001-ىػ1421، 1أمحد سلتار عمر: دراسات لغوية يف القرآف كقراءاتو، مصر ، القاىرة، عامل الكتب، ط -1
 .142،143ص
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 منزلة علم الكبلـ عند فخر الدين الرازم:-1

اليت عاش فيها الفخر الرازم من أبرز الفًتات اليت شهدت صراع الفرؽ تيعٌد الفًتة 

الكبلمية، فقد كاف متكلما شهدت لو مناظراتو مع ادلتكلمُت على ذلك، كقد أسٌس لعلم كبلـ 

كقد استثمر ىذه األصوؿ يف  يستمد أصولو من األصوؿ األشعرية اليت أسهمت يف تكوين ثقافتو،

طي ىذا العلم مكانتو بُت مجيع العلـو دلا أصابو من كثرة ٖتريف االنطبلؽ من أسس كبلمية تع

بسبب تأكيل كبلـ ا على النحو الذم غلعل اآليات ال تنطق إال ٔتا يراه ادلؤكلوف من ادلتكلمُت 

 مناسبا لعقائدىم.

لقد أصبح القرآف الكرًن موضوعا لكٌل الفرؽ اليت نٌصبت نفسها مفسرة لكتاب ا كقد 

الرازم عن ىذا الصراع بقولو "إٌف ضبلؿ كل كاحدة من أكلئك الفرؽ غَت سلتص ٔتسألة  عرب الفخر

كبصفاتو كأحكامو  كاحدة بل ىو حاصل يف مسائل كثَتة منها ادلباحث ادلتعلقة بذات ا،

 كالثواب كادلعاد كالوعد كالوعيد كاألمساء كبأفعالو كبأمسائو كٔتسائل اجلرب كالقدر كالتعديل كالتجويز،

كىو االثناف كالسبعوف على ىذه ادلسائل الكثَتة  ، فإذا كزعنا عدد الفرؽ الضالٌة كاألحكاـ كاإلمامة

كىذه ادلسائل اليت خاض فيها ادلتكلموف ىي اليت سيحاكؿ  1بلغ العدد احلاصل مبلغا عظيما"

مواضيع علم الكبلـ الفخر إغلاد مناسبة بينها كبُت تفسَت سورة الفاٖتة فتكوف اآليات ناطقة باسم 

 النص كعلم الكبلـ. كادلؤكؿ فيها يفتح قنوات دلركر ادلعٌت بُت األمرين:

                                                     

 .12، ص2، ـ 1فخر الدين الرازم: تفسَت الفخر الرازم، ج-1
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أىم طرؼ شكل نسق  3ككذلك القدرية كاجلربية 2كالشيعة 1كانت الفرؽ الكبلمية الكرامية  

عند الفخر، ألهٌنا صبغت التأكيل بصبغة النظاـ بُت األثر الذم ىو األصوؿ الكبلمي التأكيل 

فخر الدين الرازم، كال نكاد نتصور  فكر كمنهج كبُت النتاج الذم احتول  مية عند الفخر،الكبل

 أٌف التفسَت الكبَت كاف سيينجز ٔتعزؿ عن ىذه الظركؼ احلضارية ايطة بو.

علم الكبلـ على يد الفخر الرازم بربط كل آية من آيات القرآف الكرًن ٔتوضوع لقد ٘تيز 

سجاؿ ادلتكلمُت كسورة الفاٖتة خَت دليل على ذلك، إذ نستشهد بقولو  من ادلواضيع اليت شهدت

( يدٌؿ مىالًك يػىٍوـً الٌدينً كقولو ) ( يدٌؿ على اإلذلٌيات،احلىٍمدي ً رىبِّ العىالىًمُتى ) على ذلك " فقولو

ى إثبات أٌف الكل بقضاء ( يدٌؿ على اجلرب كالقدر كعلإًيَّاؾى نػىٍعبيدي كىإًيَّاؾى نىٍستىًعُتي ) كقولو على ادلعاد،

يدٌؿ على  ًصرىاطى الًَّذينى أىنٍػعىًمتى عىلىًيًهٍم كىالى الضَّاًلُت( *ادلٍستىًقيمى اًٍىًدنىا الصِّرىاطى ا كقدره، كقولو )

كيتجٌلى لنا عرب ىذا الرٌبط أٌف موضوع علم الكبلـ قد 4النبوات" إثبات قضاء ا كقدره كعلى

من أمور الفلسفة، كىذا ما جعل الفخر ييوصفي أنٌو تداخل مع الفلسفة، فاإلذلٌيات كادلعاد ىي 

                                                     

أنٌو ينتهي فيها إىل التجسيم كالتشبيو..كىم طوائف  أصحاب أيب عبد ا بن زلمد بن كراـ..كاف شلن يثبت الصفات، إالٌ -1
 .99،ص1يبلغ عددىم إىل اثنيت عشرة فرقة / الشهرستاين: ادللل كالنحل،ج

جليا أك خفيا كاعتقدكا أٌف اإلمامة ال  ا، إمةبإمامتو نٌصا، ككصي اىم الذين شايعوا عليا عليو السبلـ على اخلصوص، كقالو -2
 .144و، صٗترج عن أكالده/ادلصدر نفس

ادلتوسطة أف تثبت للعبد  ةاجلربية أصناؼ فاجلربية اخلالصة ىي اليت ال تثبت للعبد فعبل كال قدرة على الفعل أصبل، كاجلربي-3
 .72 صقدرة غَت مؤثرة أصبل/ ادلصدر نفسو، 

 .179، ص13،ـ1فخر الدين الرازم: تفسَت الفخر الرازم،ج-4
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ادلزج كالبحث ىو الٌدرس اللغوم الذم كجعل أساس ىذا  1شلثل مرحلة علم الكبلـ الفلسفي

" فاحلياة  بذلك منهاجا شامبل لقراءة الٌنص القرآين يقبض على الداللة يف كٌل تغَتاهتا، فوضع

فمن الٌنظر يف القوانُت العملية نشأ الفقو، كمن الٌنظر  اإلسبلمية كلها ليست سول التفسَت القرآين،

علم الكبلـ، كمن النظر فيو ككتاب أخركم نشأ الزىد كالتصوؼ فيو ككتاب يضع ادليتافيزيقا نشأ 

كمن النظر فيو كلغة إذلية نشأت علـو  كتاب نشأ علم السياسة،كاألخبلؽ، كمن النظر فيو ك

اللغة..كتطور العلـو اإلسبلمية مجيعا إظٌلا ينبغي أف يبحث يف ىذا النطاؽ: يف النطاؽ القرآين 

 2كفيو تطورت ككاجهت علـو األمم تؤيدىا أك تنكرىا يف ضوئو" نشأت كفيو نضجت كترعرعت،

ينٌم إاٌل عن مرحلة متقٌدمة سجلها الفكر اإلسبلمي كىو ػلاكؿ فالبحث يف اخلبلؼ الكبلمي ال 

 أف يفهم ذاتو كغَته ضمن حدكد اللغة.

تعكس كمرجعية معرفية    ةالبحث يف مسائل علم الكبلـ عند الفخر مل ينفصل عن اللغ

يبلت " إٌف اجلدؿ الكبلمي الذم ييبٌت على تأك كوهنا النقطة اليت يلتقوف فيهاالصراع بُت ادلتكلمُت  

يقـو الرازم بًتكيض ىذا اجلدؿ داخل اجملاؿ الٌلساين كإخضاعو دلرجعية اللغة ذاهتا كهبذا ك متناقضة، 

يواجو اعًتاضات ادلتكلمُت ادلبنية على تقديرات ادلعٌت ادلمرجع إىل إٌتاىات يف الفرؽ كادلذاىب 

 ألفاظ متعادلة لسانيا ليفك ببناء النواة اللسانية يف خطاب ادلتكلم أم حينما يقـو ْتمل ادلعٌت إىل

                                                     

الفخر الرازم، كتعرضت ذلذا الرأم/فتح ا خليف: فخر الدين الرازم/ زلمد لعرييب: يينظر إىل ادلؤلفات اليت تناكلت -1
ادلنطلقات الفكرية عند اإلماـ الفخر الرازم/ زلمد عابد اجلابرم: بنية العقل العريب/أمحد زلمود صبحي: يف علم الكبلـ، 

 .2ج
 .227، ص1)د..ت.ش(،ج 9، دار ادلعارؼ،طعلي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسبلـ، مصر القاىرة -2
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كهبذا التقارب بُت اللغة كعلم الكبلـ، فإٌف التأكيل لن ينفلت من قبضة الرازم 1اجلدؿ الكبلمي"

 ، بل كتضع اخلصـو على اك.ٖتكمو مشًتكة-طادلا أٌف ىناؾ قاعدة لسانية

 :تتأكيل الصفا -2

كذلك يف دائرة النظر اليت   اتضح يف البحث اللغوم عند الرازم تصوره لبلسم كأقسامو ك

إنٌو متنزه عن الشبيو، كٖتديد الفخر  أم اسم غَت مشتق، أنو ااسم كسعها للبحث عن داللة 

أم سيتعُت لنا مسبقا الفرؽ بُت صفات ا كأمسائو، كقد عرض الرازم  للصفات سينطلق من ىنا،

كتقدـ عمر الزركاف  كغَتىم،ىذه الفكرة ضمن ما دار يف حقل الكبلميُت الذم مثلو األشاعرة 

 بأدلة عن ىذا يربىن فيها على كحدة أفكار الرازم كادلتكلمُت من مذىبو.

" أٌف ىناؾ  على نسق اآلراء الكبلمية عند األشاعرة قولومن األدلة اليت قدمها الزركاف 

على أمساء خاٌصة مثل ا كادلوجود كالقدًن كصفات خاٌصة ىي الصفات اخلربية، كأمساء تدٌؿ 

كقد كافق عبد القادر البغدادم أبا بكر الباقبلين على أٌف ىناؾ أمساء  صفات كالعليم كالقدير،

كلكن رفض أف يكوف الوجو كالعينيُت صفتُت   كأمساء يستحقها لصفاتو، يستحقها لذاتو،

   بغدادمتعاىل...كقد كقف إماـ احلرمُت اجلويٍت كأستاذه عبد اجلبار اإلسرافيٍت قريبا من موقف ال

فاالسم صفة يف الوقت ذاتو إاٌل أنٌو اسم  فهو اسم فقط ، إذ بٌينا أٌف األمساء تتنزؿ منزؿ الصفات

، كقد أضاؼ الزركاف إىل رلموع ىذه اآلراء رأم اإلماـ أبو حامد 2كال يدٌؿ على صفة أنٌو مشتق"
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 ٔتا ال يليق فيكوف احلاصل الغزايل يف أٌف صفات ا ىي ما ثبت بالٌنقل كال غلب التقٌوؿ على ا

كدليل ىذا ما نستشفو من  بعد ىذا ىو موافقة الفخر الرازم آلراء متقدميو من أشاعرة كغَتىم،

كقد  قولو يف التفسَت الكبَت حوؿ حقيقة االسم" االسم قد يكوف امسا للماىية من حيث حيث،

الفبلنية كالعامل كالقادر كاألظهر أٌف يكوف امسا مشتقا كىو الداؿ على كوف الشيء موصوفا بالصفة 

ألٌف ادلاىيات مفردات كادلشتقات مركبات كادلفرد قبل  أمساء ادلاىيات سابقة بالرتبة على ادلشتقات،

تكوف قد انتظمت العبلقة بُت الفخر كسابقيو حوؿ حقيقة االسم كالصفة،  ء، هبذه اآلرا1ادلركب"

 صفات ألصقوىا بذات ا .إذ كقف الفخر بعدىا ليجادؿ ادلتكلمُت يف 

 :و ذلاتأكيلك  لصفاتموقف الرازم من ا -1.2

اٍىًدنا ﴿ كٌضحو من خبلؿ قولو تعاىل لرازم مذىبو اخلاص يف تأكيل صفات ا تعاىل،ل

يٍستىًقيمى 
يٍستىًقيمى بقولو" إٌف ادلنهج احلق يف االعتقادات كيف األعماؿ ىو  2﴾الصِّرىاطى ادل

 أٌما الصِّرىاطى ادل

يف االعتقادات فبيانو من كجوه )األٌكؿ( أٌف من توٌغل يف اإلثبات كقع يف التشبيو كإثبات اجلسمية 

فالفخر  3اإلقرار اخلايل عن التشبيو كالٌتعطيل" كالصِّرىاطى ادلٍستىًقيمى  كعلا طرفاف معوٌجاف، كادلكاف،

، إاٌل أنٌنا ال ؽلكن أف نتجاكز إضافة إىل أنٌو اٌٗتذ من القرآف طريقا للربىنة على رأيو كرأم مذىبو

كلعٌل ىذا ما جعلو  رغبتو يف التمٌسك بكتاب ا كاعتباره ىو ادلنهج احلٌق يف بناء عقيدة سليمة

 يعترب ارتقاء اإلنساف يف فهم كتاب ا على الوجو الذم يليق ىو ارتقاء من عامل  الشهادة  إىل
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كقد سٌخر لو ما يكفي من الرٌد على أباطيل  كىو ادلشركع الذم أقرٌه يف البدء، عامل الغيب،

 ادلتكٌلمُت.

الرازم موقف الوسطية يف أمر تأكيل الصفات كىو األمر الذم صلده عند كٌل مؤمن يقف 

يف القناعة التاٌمة بأٌف ا منزه عن صفات  ةلتمثٌ مكاثق من عقيدتو، كتكوف بداية ىذا العمل 

مشاهبة لصفات البشر " أنا إذا رجعنا إىل عقولنا كأفهامنا، مل صلد عند عقولنا من معرفة ا تعاىل 

إاٌل أحد األمور األربعة، إٌما العلم بكونو موجودا، كإٌما العلم بدكاـ كجوده، كإٌما العلم بصفات 

كإٌما العلم بصفات اإلكراـ كىي االعتبارات اإلضافية، كقد ثبت  اجلبلؿ كىي الصفات السلبية،

، فهكذا ػلصل للباحث يف فكر 1بالٌدليل أٌف ذاتو ادلخصوصة مغايرة لكل كاحد من ىذه األربعة"

الرازم نوع من االطمئناف نتيجة عدـ توغل يف تأكيل صفات ا على النحو الذم ؽلس العقيدة 

 ف إال الفتنة كاالبتعاد عن منهج احلق يف فهم كتاب ا.لٌ ليت مل ٗتكيعيد مناظرات ادلتكلمُت ا

 الصفات السلبية: -2.2

 تنزيو ا على أف يكوف جوىرا: -1.2.2

كىو ما  ،إٌف اعتبار أٌف ا ىو جوىر من أىم ادلواضيع اليت صاغت اجلدؿ بُت ادلتكلمُت

" الفبلسفة قد يطلقوف لفظ اجلوىر على ذات ا ،ككذلك الٌنصارل كادلتكٌلموف نقلو الفخر قائبل 

ؽلتنعوف عنو، أٌما الفبلسفة فقالوا ادلراد باجلوىر الذات ادلستغٍت عن ال كادلوضوع كا تعاىل  

كذلك فوجب أف يكوف جوىرا، فاجلوىر فيوًعله كاشتقاقو من اجلهر كىو الٌظهور، فسيمي اجلوىر 
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ا لكونو ظاىرا بسبب شخصيتو كحجميتو فكونو جوىرا عبارة عن كونو ظاىر الوجود أٌما جوىر 

حجميتو فليست اجلوىر بل سبب لكونو جوىرا كىو ظهور كجوده كاحلق سبحانو كتعاىل أظهر من  

النصارل الذين يقولوف بأف ا  تكلمُتادلكقد شهدت ىذه ادلسألة خبلفا شديدا مع  1كل ظاىر" 

لسبب اختبلؼ اللفظ عن ادلعٌت" فبل غلوز إطبلقو إف قيصد باجلوىر ما ىو متحيز أك ليس جوىرا 

لو مقدار ككمية أٌما إف قصد بو القائم بذاتو فنحن نسميو هبذا ادلعٌت جوىرا فادلعٌت صواب لكن 

غويٌة اليت قاـ هبا الفخر يف مقدمة كىذا يلفت انتباىنا إىل أعلية التحديدات اللٌ  2ادلعٌت خطأ"

 لل كتعطيو ميزة االنسجاـ كالتكامل.لتفسَت الكبَت كاليت كيضعت أساسا لتحمي التأكيل من الزٌ ا

 :تنزيو ا على أف يكوف جسما-2.2.2

أطلق الكثَت من ادلتكلمُت على ا تعاىل صفة اجلسم  أم أٌف لو ىيئة سلصوصة كاألعضاء 

ىذا القوؿ ْتجة أٌف ا ال جسم لو اليت ىي من صفات اإلنساف، كقد اعًتض الفخر الرازم على 

كنستشٌف ىذا الٌصراع شلٌا نقلو الرازم عن ىذا اجلدؿ  أم أٌف ليس بشيء  ييرل كتيدركو األبصار،

قالوا ال نريد بو كونو مرٌكبا مؤٌلفا من  بقولو" أطلق أكثر الكرامٌية لفظ "اجلسم" على ا تعاىل،

كأٌما سائر الفرؽ فقد أطبقوا على  ا بالنفس غنيا عن اٌل،األعضاء كإظٌلا نريد بو كونو موجودا قائم

كىذا اخلبلؼ يف الصفات السلبية أيقض مىلىكىة الرازم ادلعرفية يف نفي  3إنكار ىذا االسم "

ا وجودات كىذا ما بينو يف قولو" دلالصفات السلبية عن طريق الربىنة على إتقاف كإحكاـ صنع ادل

                                                     

 .132، ص10، ـ 1فخر الدين الرازم، تفسَت الفخر الرازم ، ج -1
 .296األشاعرة، ص 2أمحد زلمود صبحي: يف علم الكبلـ، ج-2
 .                                                                          132، ص 10،ـ1فخر الدين الرازم: تفسَت الفخر الرازم، ج-3



 تأثَت األنساؽ ادلعرفية على التأكيل يف سورة الفاٖتة              الفصل الثالث             

 

204 
 

كاف اإلحكاـ كاإلتقاف ظاىرين يف العامل   مموافقا دلنافعه احل العباد،خلق ا العامل مطابقا دلص

فثبت ٔتا ذكرناه أٌف قولو  ففاعل الفعل اكم غلب أف يكوف عادلا، األعلى كالعامل األسفل،

كيدٌؿ على كونو  كيدٌؿ على كونو منٌزىا عن احللوؿ يف ال، يدؿ على كجود اإللو، ﴾احلىٍمدي ً ﴿

كيكوف الفخر هبذا القوؿ قد قطع الطريق على 1القدرة،كيدٌؿ على كونو يف هناية العلم"يف هناية 

 ادلساس بذات ا تعاىل. مادلتكلمُت الذين بلغوا من فرط تأكيبلهت

 الٌصفات اإلغلابية:-3.2

 القدـ كالبقاء:-1.3.2

فقد  لؤلشعريٌة،إٌف احلديث عن صفات القدـ كالبقاء ال ؽلكن فصلو عن النسق الكبلمي 

أثبتت ىذه الفرقة ادلتكلمة أٌف  صفات إغلابية عديدة منها القدـ كالبقاء" أٌما بالٌنسبة للقدـ 

كشٌذ عنهم عبد  إىل أنٌو ليس بصفة زائدة على الذات اإلذلٌية، -ٔتا فيهم الرازم-فذىب مجهورىم 

ككانت حجة اجلمهور أف القدـ  ة،فقاال إنٌو صفة زائدة عن الذات اإلذليٌ  ا بن سعيد القبلنسي،

كالنتيجة أف يكوف  كيكوف قدمها صفة ذلا أيضا، إف كاف صفة لواجب غلب أف تكوف قدؽلة،

حيث كجد يف علم  النقلٌية، ، ككاف ىذا موقف الفخر، فقد برىن باألدلٌة2قدمها قدؽلا أيضا"

احلىٍمدي ً ﴿ اليت قاؿ ا فيهاادلناسبات بُت السور ما يعٌضد ىدفو فربط بُت أكائل سورة األنعاـ 

ٍم  كىجىعىلى الظُّليمىاًت كالنُّور اٌلًذم خىلىقى السَّمىوىاًت كاألىرض كبُت أكائل 3﴾يػىٍعًدليوفمثيٌ اٌلًذينى كىفىريكا بًرىهبًِّ
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ة اليت قٌدمها ٔتا رآه مبٌينا لقدـ ا كزاد عليو األدلٌة العقليٌ  1﴾احلىٍمدي ً رىبِّ العىالىًمُتى ﴿سورة الفاٖتة 

كأيضا  "فادلذكور يف أٌكؿ سورة األنعاـ كأنٌو قسم من أقساـ ما ىو مذكور يف أٌكؿ سورة الفاٖتة

كادلذكور يف سورة الفاٖتة أنٌو رٌب  فادلذكور يف أٌكؿ سورة األنعاـ أنٌو خلق الٌسموات كاألرض،

إىل إبقاء ا، كاف احتياجو حاؿ حدكثو كقد بٌينا أنٌو مىت ثبت أٌف العامل زلتاج حاؿ بقائو  للعادلُت،

فثبت  ،إما ال ػلتاج إىل ادث حاؿ حدكثو احتياجو إىل ادلبقي حاؿ بقائو إىل ادث أكىل،

هبذين الوجهُت أٌف ادلذكور يف أٌكؿ سورة األنعاـ غلرم رلرل ًقسم ما ىو مذكور يف أٌكؿ سورة 

 ثر من خبلؿ ربطها ٔتضامُت آيات ا فيصبحفصفات القدـ كالبقاء كاحلدكث تظهر أك 2الفاٖتة"

التأكيل عند الفخر جنبا إىل جنب مع الواقع الثقايف فيشكبلف نسقا ؼلدـ ادلبادئ 

 كالقناعات،كيضفياف على ادلعٌت صفة التجميع كالٌنظاـ.  

حىت  تقـو صفة القدـ عند الرازم على الربط بُت قدمو كخلقو لئلنساف يف أطوار سلتلفة

إًيَّاؾى نػىٍعبيدي كىإًيَّاؾى ﴿تثبت حجة اجلاحدين من ادلتكلمُت كغَتىم، كقد كجد يف قولو تعاىل

، دليبل لغويا على إثبات ما يريده"يف دالئل ىذا احلصر كالتعيُت، كذلك ألنٌو تعاىل مٌسى 3﴾نىٍستىًعُتي 

ادلاضي  كللعبد أحواؿ ثبلثة الدين،كمالك يـو  كالرٌب، الٌرمحن كالٌرحيم، ا، نفسو ٓتمسة أمساء

كىملىٍ  ًمٍن قػىٍبلي  كىقىٍد خىلىٍقتيكى ﴿ف معدكما زلضا كما قاؿ تعاىلاأٌما ادلاضي فقد ك كاحلاضر كادلستقبل،

ٍم ًمٍن كي جى كىاي أىٍخرى ﴿قاؿ ككاف جاىبل فعٌلمو كما قاؿ اككاف ميتا فأحياه ا تعاىل كم ﴾تكي شىٍيئا
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كالعبد إذا انتقل من العدـ  ﴾أيمَّهىاًتكيٍم الى تػىٍعلىميوفى شىٍيئا كىجىعىلى لىكيٍم السٍَّمعى كىاألىٍبصىارى كىاألىٍفًئدىةى بيطيوًف 

كمن العجز إىل القدرة كمن اجلهل إىل العلم ألجل أٌف ا تعاىل   إىل الوجود كمن ادلوت إىل احلياة

،فما 1زيل أحدثو كنقلو من العدـ فهو إلو ذلذا ادلعٌت"كاف قدؽلا كأزليا، فبقدرتو األزلية كعلمو األ

 تنطق بو آيات سورة الفاٖتة ىو لساف باقي السور القرآنية، الدالة على القدرة كالقدـ كاألزلٌية.

 : كاإلرادة القدرة -2.3.2

كوف ا قادرا مريدا أمر ال ؼلاجلو شك عند ادلؤمن الذم استقى ىذا ادلبدأ من التعاليم  إفٌ 

اإلسبلمية احلنيفة، غَت أٌف ىذا األمر يأخذ بعدا آخر يف جداؿ ادلتكلمُت حيث أخذ تأكيل 

 صفات ا بعدا حاد بالكثَت منهم عن الفهم الٌصحيح.

يف تأكيل صفات ا إىل قسمُت، قسم يرل أٌف ا حق مريد، كالثاين  انقسم ادلتكٌلموف

أحدعلا كيضٌم األكثرين منهم، يرل أٌف ا تعاىل أما ادلعتزلة فكانوا فريقُت  " يرل عكس ذلك

كالفريق الثاين مل ينكر  ، مٌتصف باإلرادة كلكن ىذه الصفة حادثة ال قدؽلة ٓتبلؼ العلم كالقدرة

كقد أرجع أبو احلسن  ، لفظ اإلرادة، كإف فٌسرىا تفسَتا آخر كقوذلم أنٌو غَت مغلوب كال مستكره

تدعوه إىل  فالٌداعية بالٌنسبة إىل أفعاؿ عباده ، العلم كمساىا الٌداعية البصرم من ادلعتزلة اإلرادة إىل

، كىذا يبُت لنا كجهة 2إغلادىا كبالنسبة إىل أفعاؿ غَته معناه احلث عليها كالًتغيب يف فعلها"

 ادلتكلمُت كنسقهم الفكرم الذم حٌددكا فيو  معٌت قدرة كإرادة ا.

                                                     

 .247، ص 17، ـ 1فخر الدين الرازم: تفسَت الفخر الرازم، ج -1
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معظمهم، كادلقدمات اليت  وضوع ألنٌو ؽلثل انشغاال لدلكيف ادلقابل ناقش الفبلسفة ىذا ادل

"   الوجود قد أعانت الكثَت على إثبات صفة العلم كالقدرة النقاش يف الوجود ككاجب سبقت ىذا

فلم ينكركا أٌف ا مريد قادر، كمل يقولوا أٌف ا موجب، كلكن يذىبوف إىل أٌف إرادتو تعاىل كقدرتو 

فما قدرتو كإرادتو إاٌل علمو بأٌف ىذا الكوف قد كجد عنو على أحسن  تنا،ال تشبهاف إرادتنا كقدر 

، كيف ظل ىذين النسقُت كقف الرازم يبُت صفة القدرة كالعلم 1نظاـ شلكن دكف مانع أك إكراه"

 .2﴾مىاًلًك يػىٍوـً الدِّينً ﴿بآيات ا اليت ذلا مناسبة مع قولو تعاىل

بدكر رئيس يف تقدًن دالالت ٗتتلف من سياؽ  تقـو معاين احلركؼ كاألفعاؿ يف اللغة

لذا فإٌف الرازم قد عمد إىل ىذه اآللية اليت ٕتعل التأكيل  آلخر حسب طريقة ادلستخدـ ذلا،

إًيَّاؾى ﴿ فقولو تعاىل يف سورة الفاٖتة الكبلمي يقف موقف االعتداؿ بُت اللغة كالتحكيم العقلي،

 ضمَت منفصل أفاد الٌتخصيص الذم ىو إًيَّاؾى إيٌاؾ  فعل كمضارع كفنعبد  3﴾نػىٍعبيدي كىإًيَّاؾى نىٍستىًعُتي 

كىو مل يتوقف عند ىذا األثر ناقبل لو  اقتدل الرازم أثر ادلذىب األشعرم الذم يقر بقدـ ا،

بل دٌعمو ٔتا يليق من آيات سورة الفاٖتة، كما أنٌو جعل ىذه احلجج مستندة إىل النسق  فقط،

مو يف مقٌدمة التفسَت الكبَت،فكما كاف االشتقاؽ كسيلة إلظهار األكجو العديدة اللغوم الذم أحك

فإنٌو يف مسألة القدـ كالبقاء ادلتعٌلقتُت بذات ا تعاىل، سيكوف لبلشتقاؽ  لبلسم كالفعل كاحلرؼ

 دكر يف إثبات ىاتُت الٌصفتُت.

                                                     

 .294، ص السابقادلصدر  -1
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 كبلـ ا) خلق القرآف(:-3.3.2

كذىب أكثرىم إىل اعتباره قدؽلا  العتبارات راجعة  كبلـ ا،أٌكؿ ادلتكٌلموف القرآف بأنٌو  

تكم إليو يف تأكيل مسائل علم الكبلـ، كقد نقل  لطبيعة الٌلساف كنطق الكلمات، فاللساف مرجع ػلي

كإف كانت أصوؿ ىذا ادلوضوع تتأرجح بُت ادلعتزلة أك غَتىم فإنٌو قد  الرازم عن ادلتكلمُت جدذلم

 كشتت مجع ادلسلمُت حوؿ القرآف. عصف بادلعٌت القرآين

ؽلكن تصوير السياؽ الثقايف ذلذا ادلوضوع من خبلؿ عرض آراء ادلعتزلة كاألشاعرة كمؤثر 

كاألصوات ادلوجودة  قد كانت ادلعتزلة تعتقد أٌف كبلـ ا ليس إاٌل احلركؼ مباشر يف فكر الرازم"

ليس  تعاىل كبلـ أزيل، بل القرآف كسائر كأنٌو  يف ادلصاحف ادلقركء باأللسنة كىذه كلها سللوقة،

سلكوا بالقوؿ منحى آخر مثلو ىذا عن ادلعتزلة، أٌما األشاعرة فقد  1الكتب ادلنزلة حادثة سللوقة"

خالف األشعرم مجاعة من أبو احلسن األشعرم بأقوالو اليت ترجع القرآف إىل القدـ ال اخللق "

كالكبلـ عند األشعرم معٌت قائم بالنفس سول  قدؽلة،احلشوية إذ قضوا بكوف احلركؼ كالكلمات 

العبارة، بل العبارة داللة عليو من اإلنساف، فادلتكلم عنده من قاـ بو الكبلـ، كعند ادلعتزلة من فعل 

فبهذا التحديد  2الكبلـ..كإرادتو كاحدة قدؽلة أزلية  متعلقة ّتميع ادلرادات من أفعالو اخلاصة"

 م سيفرز نظرة خاصة لقدـ القرآف أك حدكثو.  يتضح النسق الكبلمي الذ

                                                     

 .323، نقبل عن: زلمد صاحل الزركاف، ص7القاضي عبد اجلبار: ادلغٍت يف أبواب التوحيد كالعدؿ، ج -1
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صامتا أماـ ما تلقي بو أقبلـ ادلعتزلة أك األشاعرة فيما ؼلص قدـ القرآف أك مل يقف الفخر 

" قالت الكرامية الكبلـ اسم األشاعرةحدكثو، إذ عمد ىو اآلخر لنقل سجاؿ ادلتكلمُت مع 

ؿ إنٌو متكٌلم كإف مل يكن يف احلاؿ منشغبل بدليل أٌف القادر على النطق يقا للقدرة على القوؿ،

بالقوؿ، كأيضا فضٌد الكبلـ ىو اخلرس، فوجب أف يكوف الكبلـ عبارة عن القدرة على القوؿ كإذا 

             ثبت ىذا فهم يقولوف إٌف كبلـ ا قدًن ٔتعٌت أٌف قدرتو على القوؿ قدؽلة أٌما القوؿ فإنٌو 

كحدىم من فاؿ بقدـ الكبلـ، فاحلشوية ىي أيضا من قالت بو ، كليست الكرامية ىم 1حادث "

" قالت احلشوية لؤلشعرية  إف كاف مرادكم من قولكم أٌف )أٌف  كأقرتو يف مناظراهتا مع األشعرية

القرآف قدًن( ىو أٌف ىذا القرآف داٌؿ على صفة قدؽلة  متعلقة ّتميع ادلأمورات كاٌرمات كجب كل  

ؽلا ألف ذلك الكتاب لو مدلوؿ كمفهـو ككبلـ ا سبحانو كتعاىل دلٌا  كتاب صنف يف الدنيا قد

كقد ثبت هبذا أف األشعرم ال  2كاف التعٌلق ّتميع ادلتعلقات كاف خربا عن مدلوؿ ذلك الكتاب "

يوافق القائلُت بقدـ كبلـ ا ألنو يف نظره معٌت قائم بالنفس ٘تثلو العبارات كاألصوات الصادرة عن 

 اإلنساف.

اليت منها  كفق ما يراه مناسبا باألدٌلة كالرباىُت موقف األشاعرةرٌد الرازم على ىذا  دقل

كما كاف إيضاحو لبلشتقاؽ عمبل  شرح طبيعة الصوت البشرم ككيفية صدكر األصوات البشرية،

 مساعدا لتبٌُت رأيو يف قدـ كبلـ ا أك حدكثو.

                                                     

 .39، ص3ـ ،1ج،فخر الدين الرازم: تفسَت الفخر الرازم -1
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خر كال ؽلكن أف ييفهم مدلوذلا دكف أف يف نطق الكلمات تتواىل احلركؼ الواحد تلول اآل

تيسمع كىذه ىي عٌلة حدكث الكبلـ ال قدمو عند الرازم" الكبلـ ىو ادلرٌكب من احلركؼ 

نع يف بديهة العقل كونو قدؽلا لوجهُت، كاألصوات األٌكؿ: أٌف الكلمة ال تكوف كلمة إاٌل إذا   فإنٌو ؽلي

كاآليت احلادث  ٌف ما ثبت عدمو امتنع قدمو،فالسابق ادلنقضي زلدث، أل كانت حركفها متوالية،

كالثاين أٌف احلركؼ اليت تأٌلفت منها الكلمة إف حصلت  بعد انقضاء األٌكؿ ال شٌك أنٌو حادث،

ة فلو حصلت دفعة كاحدة مل ٖتصل الكلمة، ألٌف الكلمة الثبلثية ؽلكن كقوعها على التقاليب الستٌ 

الفخر حادث معٌرض لتأثَت االنفعاالت كًخلقة اجلسم فالكبلـ عند  ،1على التعاقب كانت حادثة"

كإذا الكبلـ يف الصفات ككبلـ ا  كتكوين أعضائو الداخلية من قلب كرئة كسلارج الصوت فيو،

نشأ كتطور يف بيئة ادلتكلمُت إاٌل أنٌو قد أعاف البحث اللغوم كثَتا، فإذا كانت رؤية الرازم على 

 تايل ىي حٌية معرضة لتفعيل حركة اجملتمع.النحو الذم ذكر، فإٌف اللغة بال

 القدر كاجلرب: -3

كٖتديد  مسائل علم الكبلـ مًتابطة يقتضي السابق منها البلحق، فاحلديث عن الصفات

حرية أفعاؿ اإلنساف أك جربه، ككاضح أٌف ، يقتضي ذكر أٌف ا قادر متصرؼ يف أفعاؿ اإلنساف

فة قدؽلا كحديثا من سلتلف األمم كاألجناس ألهٌنا متعلقة ىذه ادلسألة قد شغلت ادلتكلمُت كالفبلس

 .بوجود اإلنساف
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أمينا لقضايا عصره كمناظرات ادلتكلمُت، فهو ينقل لنا خبلؼ  مًتمجالقد اتضح أٌف الرازم 

احلىٍمدي ً رىبِّ ﴿اجلربية كالقدرية حوؿ أفعاؿ اإلنساف خاٌصة إذا ما تعلق األمر بتأكيل قولو تعاىل 

أٌف   (األٌكؿ)أٌما اجلربية فقد ٘تسكوا بو لوجوهاحلىٍمدي ً  ٘تسكت اجلربية كالقدرية بقولو" 1﴾العىالىًمُتى 

للحمد  قوكلما كاف فعلو أشرؼ كأكمل كانت النعمة الصادرة عنو أعلى كأفضل، كاف استحقا

أكثر كال شك أف أشرؼ ادلخلوقات ىو اإلؽلاف، فلو كاف اإلؽلاف فعبل للعبد لكاف استحقاؽ العبد 

للحمد أكىل كأجل من استحقاؽ ا، كدلا مل يكن كذلك علمنا أٌف اإلؽلاف حصل ٓتلق ا ال 

كما   ف فعبل للعبدلو كاف اإلؽلا نعمة اإلؽلاف، احلىٍمدي ً ٓتلق العبد )الثاين( أمجعت األمة على قوذلم 

علة نعمة اإلؽلاف باطبل، فإٌف محد الفاعل على ما ال يكوف  احلىٍمدي ً كاف فعبل  لكاف قوذلم 

، فالنص صريح الداللة على أٌف صدكر األفعاؿ عن اإلنساف دكف قدرة مسببة 2فعبل لو باطل قبيح"

و الصحيح، فتفضل ا بالنعمة ىو باطل إذا ما تعلق بفهم معاين آيات كتاب ا على الوج لذلك

 .على عبيده ىو أيضا نعمة

 داحلم ادلصدربُت ادلتكلمُت بسبب سوء فهم داللة  جدال احلمد ً لقد أحدثت اآلية  

          أصحاب اجلرب كالقدر بقياس أفعاؿ ا على أفعاؿ اإلنساف على قدر ادلساكاة٘تسك  قدف

فلما بدأ كتابو ٔتدح  مدح منو لنفسو كمدح النفس مستقبح فيما بُت اخللق،  احلمدي ً " إٌف قولو 

النفس دٌؿ ذلك على أنٌو تعاىل مقٌدس على أف تقاس أفعالو على أفعاؿ اخللق، فقد تيقٌبح أشياء 
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كىذه ىي ادلفارقة  1من العبد كال تيقٌبح أشياء من ا تعاىل، كىذا يهدـ أصوؿ االعتزاؿ بالكلية"

 صلت التأكيل الكبلمي عند الفخر الرازم مع غَته من ادلتكلمُت .اليت ف

بالتعارض الواقع بُت التكليف كالعقاب، أما ادلعتزلة فإهٌنم يركا يف أفعاؿ  احتج ادلتكلموف

التكليف" أٌف عند ادلعتزلة أفعالو غلب أف تكوف  ا كجوب مفارقتها ألفعاؿ البشر كىو ما يوجب

صفة زائدة على احلسن، كإاٌل كانت عبثا كذلك يف حقو زلاؿ، كالزائدة  حسنة كغلب أف تكوف ذلا

الواجب فهو مثل إيصاؿ  أماعن احلسن إٌما أف تكوف كاجبة كإٌما أف تكوف من باب التفضل، 

ل فهو مثل أيزيد على قدر الواجب ادلكلفُت، كأما الذم يكوف من باب التفضٌ  إىل وضالثواب كالع

 2ىذا يقدح يف كونو تعاىل مستحقا للحمد كيبطل صحة قولنا" على سبيل اإلحساف فنقوؿ

فالرازم قد أعاد للتأكيل التوازف كسط اذلزات اليت عصفت بو كابتعدت عن ادلنهج السليم، فكاف 

تفسَته مشاركا لقضايا عصره متأثرا كمؤثرا بسبب زلاكلة التغيَت اليت قاـ هبا الفخر من أجل ٕتديد 

 كمة يف فهم كتاب ا.األنساؽ ادلعرفية ادلتح
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 أقساـ الفلسفة عند فخر الدين الرازم:-1

شهرة الفخر الرازم كلغوم كجد مناسبة بُت مسائل اللغة كمسائل علم الكبلـ بالقرآف ال 

القضايا الفلسفية من تنفصل عن شهرتو كفيلسوؼ، أثبت قدرتو يف ىذا العلم عرب الكم الغزير 

علا ادلرجعٌية اإلسبلمٌية ك الثقافة  ،فهو قد انطلق من حقلُت بارزينليها يف مؤٌلفاتو اليت تطٌرؽ إ

لذا فإنٌنا غلد القارئ  ٔتثابة حلقة الربط بينهما، ليؤسس للتحاكر بُت الثقافات،ىو ككاف  اليونانٌية،

بو  للرازم نفسو أماـ ربط بُت قضايا الفلسفة كآيات سورة الفاٖتة على النسق الذم تناكؿ

 الفبلسفة بو تلك القضايا يف عصره.

إىل  احسب تصنيف الدارسُت ذل عند الفخر الرازم انقسمت موضوعات علم الفلسفة

" القسم األكؿ يتألف من مباحث ادلعرفة كاألمور العاٌمة كالعلم كادلنهج...القسم  عٌدة أقساـ منها 

جود كأقسامو مٌث ادلقوالت مٌث تأيت الثاين يتألف من مباحث ادلوجودات انطبلقا من البحث يف الو 

الثالث يتألف من مباحث العلم اإلذلي كإثبات البارم تعاىل  ممباحث العلـو اإلنسانية القس

كضلن إذا أردنا تتبع ىذه األقساـ يف تفسَت سورة الفاٖتة سنجدىا  1كصفاتو كأفعالو مٌث إثبات النبوة"

 آية موضوعا ذلذه ادلواضيع. زلققة، قد ربطها الرازم بكل آية بل قد جعل كل
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 اإلذليٌات-2

 :دليل كجود ا -1.2

ما أثارت جدؿ الفبلسفة كحركتهم دلعرفة خصائص الوجود  مسألة الوجود ىي من أبرز  

ككاجب الوجود  كالفخر قد عٌرض ذلذا األمر يف مقدمة التفسَت الكبَت اليت مجعت أساسيات 

العمل التأكيلي الفلسفي، بقولو " أٌف ىذه السورة مسماة بأـ القرآف فوجب كوهنا كاألصل كادلعدف 

تنبيو على أٌف كل موجود سواه فهو  ﴾رىبِّ العىالىًمُتى ﴿منو فقولوكأف يكوف غَتىا كاجلداكؿ ادلتشعبة 

     يف باب ادلسائل العقلية ادلتعلقة هبذه السورة  كقد برىن على الوجود كما يتعلق بو 1دليل إذليتو"

سائبل يقوؿ احلمد مبٍت على أمرين أحدعلا كجود اإللو كالثاين  فكأٌف ﴾احلىٍمدي ً ﴿"اعلم أنٌو دلا قاؿ 

كونو مستحقا للحمد، فما الدليل على كجود اإللو  كما الدليل على أنٌو مستحق للحمد كدلا توجو 

فأجاب عن  ال جـر ذكر ا تعاىل ما غلرم رلرل اجلواب على ىذين السؤالُت، فىذاف السؤاال

مىاًلًك يػىٍوـً  يمً حً الرَّ  نً مٍحى الرَّ ﴿كأجاب عن السؤاؿ الثاين بقولو  ﴾رىبِّ العىالىًمُتى ﴿السؤاؿ األكؿ بقولو

، فإثبات كجود ا كدالئلو يف خلقو من إنساف كمجاد استقاه الفخر من منبعُت ىامُت 2"﴾الدِّينً 

 ؽلثل األٌكؿ الًتاث ادلعريف، كثاين طريقة الربىنة على كجوده.

كاستدٌؿ الرازم على كالده ضياء الدين عمر، فلسفة الفخر الرازم مٌثل ادلصدر األٌكؿ يف 

"ككاف الشيخ اإلماـ الوالد ضياء الدين عمر رمحو ا يقوؿ أٌف  تعاىل يف كٌل جوىر  ا بقولوىذ
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فرد أنواعا غَت متناىية من الدالئل الٌدالٌة على القدرة كاحلكمة كاحلركة، كذلك أٌف كٌل جوىر فرد 

كالده أكسبو اإلؽلاف با فتأثَت  1أنواعا غَت متناىية من الدالئل الدالة على القدرة كالعظمة كالرمحة"

أما طريقة الربىنة فقد أخذ الفخر من منطق أرسطو ظاىره دكف مضمونو أم ، عن طريق موجوداتو

االنتقاؿ من الفاعل إىل الفعل"من حيث ادلنهج قامت الفلسفة األرسطية على التبياف ادلباشر 

يف الفكر يف الفكر العريب -ادلنهجاف–كترعرع ىذاف الٌنمطاف  كارتكز الفكر اإلسبلمي على اخلرب،

كاستمٌر ىذا  كنف اآلخر، حىت كادت ٗتتلط ىاتاف ادلنهجيتاف يف الفكر العريب الواحد، الواحد يف

( كاإلماـ ػى559تابن رشد) اخللط حىت القرف السادس اذلجرم، حيث شهد العامل كالدة مفكرين،

يف الربىنة  -اليت مل يستقل هبا -الفخر ةكمنهجي2فخر الدين الرازم يف مشرؽ العامل اإلسبلمي"

 Démonstration du fait اإلفٌ  برىاف تعتمد على الربىانُت،
3
  4كبرىاف الٌلم 

Démonstration du cause    كٖتقيق القوؿ أٌف بقولوالفخر  اأقرى ادلنهجية اليت  يىك "

إشارة إىل برىاف اإلف كالنزكؿ من اخلالق إىل ادلخلوؽ إشارة إىل  االنتقاؿ من ادلخلوؽ إىل اخلالق،

                                                     

 .17، ص2،ـ1ادلصدر السابق،ج-1
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فهذا الربىاف قد جعل العقل كاإلؽلاف كسيلتاف ضركريٌتاف 1برىاف الٌلم كمعلـو أٌف برىاف الٌلم أشرؼ"

 لبلستدالؿ على كجود ا تعاىل.

احلمد كالعبادة فإنٌو تعاىل قد استحٌق  إذا كانت  دالئل كجود ا ىي حاجة سللوقاتو إليو

 2﴾رىبِّ العىالىًمُتى ﴿كالوجود كالتفرد بالوحدانية لصفات يف ذاتو، كىو ما فسره الرازم من قولو تعاىل 

"فكاف ىذا إشارة إىل أٌف كٌل جزء ال يتجزأ ككل جوىر فرد ككٌل كاحد من آحاد األعراض فهو 

إشارة  ﴾العىالىًمُتى  رىبٌ ﴿  برىاف باىر كدليل قاطع على كجود اإللو احلكيم القادر العليم فكاف قولو

فخر ٖتمل األدلة ، فهذه الشواىد اليت قدمها ال3على الٌدليل الداؿ على كجود اإللو القادر احلكيم"

كىي اجلزء الذم ال يتجزأ ك اجلوىر كالفرد  ادلفاتيح اليت اٌٗتذىا األشاعرة على بياف كجود ا

خدمة النص الديٍت" لقد  كظفوىا يفكاألعراض ، كىي أدلة ذات أصوؿ تسبق األشاعرة، إاٌل أهٌنم 

اعرة األكائل، كال شٌك كضع ادلذىب أبو ىذيل العبلؼ مٌث أخذ صورتو الكاملة لدل مشيخة األش

أٌف األشعرم كاف يريد أف يؤكد مشوؿ اإلرادة كمشوؿ العلم كمشوؿ القدرة اإلذلية للموجودات، إاٌل إذا  

 4كانت ادلوجودات متناىية كتنتهي إىل حد فيشملها العلم ايط كالقدرة ايطة كاإلرادة ادلطلقة"

كهبذا الدليل يربىن األشاعرة على عودة ادلخلوقات بعد فنائها إىل خالقها يف إقرار على الوحدانية 

كاأللوىٌية ضمن أدلٌة تتيحها الشركط الفكرية احلضارية، كاليت ال ٗتتٌص بفرقة لوحدىا بل ىي 
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رؾ كادلادة استجابة ألكضاع فكرية ثقافية مغايرة " فلكي يعرض األشاعرة زلرؾ أرسطو غَت ادلتح

القدؽلة ادلتحركة كضعوا مذىبا يثبت أزلية ا كقدمو كيكوف العامل فيو مكوف من جواىر كأعراض 

تلحق بو حادثة ككل ما ال ؼللو من احلوادث فهو حادث كال بد ذلذه األعراض كذلذه اجلواىر من 

ر الذم ىو أشعرم ، كيكوف الفخ1ىذه األجزاء مث تفٌت فيعيد خلقها" قزلدث كىو ا كا ؼلل

 ادلذىب قد استكمل مسار الفكر األشعرم كاإلسبلمي يف الربىنة على كجود ا.

االستدالؿ بًتاث األنبياء كالقىصص القرآين شلا  إذا أثبت الفخر دليل كجود بالدليل العقلي، فإفٌ     

يفٌسر قولو  هيدٌعم صدؽ قضية ما، كضلن صلد الفخر قد دٌعم آراءه هبذا النوع من الشواىد، فنجد

إشارة إىل إثبات الصانع  احلىٍمدي ً من سورة الفاٖتة بقولو" ًاعلم أٌف قولو  ﴾2احلىٍمدي ً ﴿تعاىل

مد يف إثبات الصانع يف القرآف ىو االستدالؿ ٓتلقة اإلنساف على ذلك أال كتقديره أٌف ادلعت ادلختار

ًيتترل أٌف إبراىيم عليو السبلـ قاؿ  الًَّذم خىلىقىًٍت فػىهيوى كقاؿ يف موضع آخر  رىيبِّ اٌلًذم ػليًٍيي كىؽلي

كقاؿ يف موضع  ،مثيَّ ىىدىلرىبػُّنىا اٌلًذم أىٍعطىى كيلَّ شىٍيءو خىٍلقىوي  كقاؿ موسى عليو السبلـ ،يػىٍهًديًٍت 

رىبُّكيٍم كىرىبُّ آبىاًئكيٍم األىكًَّلُت" آخر
فالرأم الذم يريد الفخر إثباتو قد جعل لو سندا قويا ٘تثل يف  3

ادلوازيات من الثقافة نفسها كهبذا يكوف التأكيل أكثر قابلية لبلستمرار من أف ينظم يف سياؽ 

فهو تفاعل فكرم كثقايف كموسوعي  مكرب كموسع، داخلي مغلق" ألٌف بناء ادلعٌت ٔتثابة نص

كالنص يشكل كحدة  فالقراءة تلعب مبادرتُت تبحثاف عن بعضهما البعض لتبادؿ ادلعٌت،
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،فحىت يف حالة التعمق الفكرم مل ينسلخ الفخر عن أسس التأكيل كاستحضار النصوص 1للمعٌت"

 الغائبة كجعلها تعيش رىاف الواقع ادلعريف للمؤكؿ.

 كاجب الوجود لذاتو:-2.2

كادلتفرد بصفات  أم ما استحق العبادة لذاتو ا عند الفبلسفة ىو كاجب الوجود لذاتو،

ال تنبغي دلن سواه كىذا ادلوضوع الفلسفي  من أىم ادلواضيع اليت ٖتدد مسات الفلسفة اإلسبلمية 

 بالكبلـ عن كاجب الوجود دلا لو من عبلقة بالعقيدة كالفخر الرازم من الفبلسفة الذين مل يكتفوا

 بل فسره من خبلؿ آيات القرآف الكرًن.

منهج الفخر يف بياف كاجب الوجود عقلي برىاين " دلا ثبت أٌف كاجب الوجود لذاتو كاحد 

ثبت أٌف كٌل ما سواه شلكن لذاتو فيكوف زلتاجا يف كجوده إىل إغلاد الواجب لذاتو كثبت أٌف 

دلتبقي كا تعاىل إلو العادلُت من حيث ىو الذم أخرجها من ادلمكن حاؿ بقائو ال يستغٍت عن ا

العدـ إىل الوجود كىو رب العادلُت من حيث ىو الذم يبقيها حاؿ دكامها كاستقرارىا، كإذا عرفت 

ككل ما كاف أكثر  ﴾رىبِّ العىالىًمُتى  احلىٍمدي ً ﴿ذلك ظهر لك شيء قليل من تفسَت قولو تعاىل

كىذا القوؿ 2"﴾رىبِّ العىالىًمُتى ﴿إحاطة بأحواؿ ىذه األقساـ الثبلثة كاف أكثر كقوفا على تفسَت قولو

مل  ؼلالف بو الرازم الفبلسفة ادلسلمُت الذين أسسوا  فلسفتهم على رابطة تشدىم دائما إىل 

 األصل .
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إىل نسق فلسفي إسبلمي  قد انضمٌ  كإذا اعتمد الفخر على ىذه األدلة ادلنطقية فإننا صلده

كاحدا من كل  سلكو سابقوه، كؽلثل الغزايل خَت دليل على ىذا بقولو " أٌف للعامل أٌكال كاجبا بذاتو،

 كىو ينبوع الوجود يف حق غَته يف ذاتو، كأٌف كجوده بذاتو بل ىو حقيقة الوجود اض، كجو،

كالغزايل أيضا  ،1موجودة بو على ترتيبها"حىت صارت كل ادلاىيات  كفوؽ التماـ، فوجوده تاـ،

أردؼ دالئل على كجود ا من ادلوجودات كالكواكب كغَتىا، كقوؿ ابن سينا "إنٌو قد ظهر لنا 

شيئا كاجب الوجود أكال بذاتو كأنٌو كاحد من كجوه ألنو منقسم الذات بالكمية كال بالصورة كادلواد 

كال  فهو كاحد من جهة الفردانية ألٌف ماىيتو لو فقط، كال بأجزاء احلد أنو ال ؽلكن كجوده بغَته

ميشارؾ لو يف النوع ،كألنٌو أيضا تاـ الذات من كل كجو فبل نقصاف فيو"
غَت أٌف الرازم ٘تٌيز عن  2

مجهور الفبلسفة حُت جعل بُت ىذا العلم كتفسَت القرآف مناسبة، كىو عمل ػلتاج إىل إتقاف 

 ادلفسر إ٘تاـ عملو على الوجو احلسن.كركيٌة كفهم العلـو حىت يستطيع 

ككاجب الوجود كما كٌضح مفهومو الفخر الرازم انطبلقا من تراث فلسفي عريب، صلده 

ينتقل ليوضحو يف عرؼ الفلسفة الفارسية بقولو" إٌف اسم كاجب الوجود لذاتو يقارب مفهومٌيا 

ُت يف الفارسية، إحداىا "خيود" اسم "خىدىام" بالفارسية ألٌف قولنا "خىدىام" كلمة مركبة من لفظت

فقولنا "خىدىام" أنٌو  كالثانية قولنا "آم" كمعناه جاء بنفسو، كتعٍت ذات الشيء كنفسو كحقيقتو،
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، إٌف ىذا األخذ من ادلتعدد خَت دليل على نسقية ادلعرفة اليت 1بنفسو جاء إىل الوجود ال بغَته"

 يقدما الفخر يف فهم كتاب ا.

 وجود:صفات كاجب ال-3.2

اشتهر الفخر كىو من ادلتأخرين  دمبحث الصفات مشًتؾ بُت علم الكبلـ كالفلسفة، كق

إبطاؿ شبهة الفبلسفة الذين  بادلزج بُت العلمُت فنراه يدرج الصفات يف الرد على ادلتكلمُت، كيف

 أحلقوا با صفات كجعلوىا عُت ذاتو.

 ا منزه عن ادلكاف كاحليز كاجلهة: -1.3.2

الفلسفة تنوعا يف االعتقادات عند الفبلسفة ادلسلمُت، حىت إٌف الكثَت قد  عمواضيأحدثت 

ذىب بو قلة الوعي بأصوؿ ىذا العلم كمواضيعو ادلتشعبة إىل احلياد عن جادة الصواب، كخَت دليل 

لنا على ذلك ىو الكبلـ يف صفات ا، فقد أطبق الفبلسفة بُت صفيت الزماف كادلكاف كذات ا 

 كىو األمر الذم اعًتض عليو الفخر كرد عليو باحلجج النَتة أثناء تفسَته لقولو تعاىل تعاىل

بقولو"إٌف ىذه الكلمة كما دلت على كجود اإللو فهي أيضا مشتملة 2﴾احلىٍمدي ً رىبِّ العىالىًمُتى ﴿

يتناكؿ كل موجود سول ا  العىالىًمُتى ثانيا إٌف لفظ  على كونو متعاليا عن ادلكاف كاحليز كاجلهة،

كمن مجلة ما سول ا ادلكاف كالزماف، فادلكاف عبارة عن الفضاء كاحليز كالفراغ ادلمتد، كالزماف 

يدؿ على كونو ربا للمكاف  رىبُّ العىالىًمُتى فقولو  عبارة عن ادلدة اليت ػلصل بسببها القبلية كالبعدية،
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ق أننا صلد يف برىنة الرازم منطقا كشاىدا على صفاء كاحل ،1كالزماف كخالقا ذلما كموجدا ذلما"

فالزماف كادلكاف يف تغَت من زيادة كنقصاف، كذاتو تعاىل منزىة  عقيدتو اليت مل تلحقها الشوائب،

 عن التغَت أك احللوؿ يف ال الذم قالت بو الفبلسفة.

 ا ليس جوىرا كال جسما:-2.3.2

تعاىل جسما كجوىرا فهذه صفات تضفي صفات اعًتض الفخر على من ادعى أٌف  

سلبية على ذات ا تعاىل، فالفخر باؽ على عقيدتو أنو تعاىل ال تدركو األبصار أك يدركها"إنٌو 

 ألٌف سلب اجلسمية كاجلوىرية مفهـو سليب كذاتو سلصوصة أمر ثابت تعاىل ليس ّتسم كال ّتوىر،

كأيضا قدراتو ادلخصوصة ليست عبارة عن نفس  ،كادلغايرة بُت السلب كالثبوت معلـو بالضركرة

ألٌف ادلفهـو من القادرية كالعادلية مفهومات إضافية، كذاتو ذات قائمة  القادرية كالعادلية،

كىذا اإلثبات كافق بو الفخر أصولو األشعرية  ادلتعلقة بذات ا تعاىل غَت ذاتو، تفالصفا2بنفسها"

 كخالف بو ادلتكلمُت

 :حدكث العامل -4

لقد أدرج الفخر مسألة القدـ كاحلدكث يف رؤيتو الفلسفية كىو هبذا يكوف مشاركا 

للفبلسفة يف ىذا ادلوضوع اذلاـ الذم بدأ اجلدؿ فيو منذ قياـ الفلسفة اليونانية كانقساـ أعبلمها 

 إىل قائل بالقدـ كقائل باحلدكث فهو خَت شلثل دلرحلة علم الكبلـ الفلسفي كما أطلق عليو دارسوه
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"لقد كاف الرازم غلمع يف فلسفتو بُت قضايا الفلسفة كقضايا علم الكبلـ، كبالفعل استطاع أف 

ينسج فلسفة إسبلمية إنسانٌية ،كيف الوقت نفسو يكوف قد اطلرط يف الفلسفة العادلية، ّتوباتو على 

اكر باختبلؼ عقائدىم كحضارهتم ،ألنو كاف ػل اإلشكاليات الكربل اليت تعٍت البشر كاٌفة،

، كاحلديث عن القدـ 1دكف عقدة أك خلفيات" كْترية كاملة، ادلتقدمُت كادلعاصرين لو بالعقل

كاحلدكث خَت ما يربىن على نسقية التفكَت الفلسفي يف ادلوضوعات الداخلية ذلذا العلم  أك 

 الثقافية ادلشكلة لو.

حجج عقلية يوجب  لقد أثبت الرازم باحلجج البينة كجود ا تعاىل، ككٌل ما قٌدمو من

االستنتاج باحلدكث ألف ا كحده ىو القدًن، كما سواه فهو زلدث" إنٌو تعاىل مل يقل احلمد  

السبب فيو أٌف الناس أطبقوا على أٌف احلوادث ك احلىٍمدي ً رىبِّ العىالىًمُتى(خالق العادلُت بل قاؿ )

( تنبيو على أٌف مجيع العادلُت مفتقرة العىالىًمُتى رىٌب مفتقرة إىل ادلوجد كاًدث حاؿ حدكثها...فقولو)

إليو حاؿ بقائها كىو الذم كقع فيو اخلبلؼ فخٌصو سبحانو بالذكر تنبيها على أٌف كل ما سول 

كهبذا الدليل يكوف الفخر قد أضاؼ  2ا ال يستغٍت عنو ال يف حاؿ حدكثو كال يف حاؿ بقائو"

ادلخالف احلجة، كادلقصود ىنا ىو الفلسفة اليونانية اليت  رأيا ألصحاب حدكث العامل كألـز الرأم 

 قيل فيها الكثَت عن القدـ كاحلدكث.
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٘تثلت إٌتاىات الفلسفة اليونانية يف موقفُت بارزين" فالعامل يف نظر أفبلطوف مكوف 

اإللو زلدث..االٕتاه الثاين التسليم بوجود إلو متميز عن الكوف قدًن ٔتادتو كصورتو كزمانو كأف ىذا 

كأدلة الفخر الرازم  1ليس علة فاعلية بل علة غائية كىو ما سار عليو الفيلسوؼ اليوناين أرسطو"

ىي حركة األجساـ ادلتحركة كادلتنقلة ففي حركتها كاٗتاذ صفة ذلا من حُت آلخر دليل على أهنا 

 زلدثة كليست قدؽلة.  

الفلسفة اإلسبلمية اليت ٕتمع كإذا أقر الفخر ْتدكث العامل فإٌف ىذا ػلقق انسجاما يف 

على احلدكث ال القدـ كىذا بياف الوحدة كالبقاء على األصل يف الفلسفة اإلسبلمية اليت بقيت 

كمعٌت ذلك  ‚"لقد كاف أرسطو يقوؿ أف العامل قدًن بالذات كبالزماف قدـ ا زلافظة على ىويتها

فمثل ىذه اإلثنينية  ‚تلميذه ابن سينا من بعده أف ا مل ؼللق العامل كىذا أيضا ال يقره الفارايب كال

مث كاف ككاف العامل معو ‚ ال تتوافق كعقيدة ادلسلم الذم يردد دائما أف ا كاف كمل يكن معو شيء

كىذا ما حضر ّتبلء يف  2فا ىو الفاعل ادلطلق أبدع على غَت مثاؿ كىو على كل شيء قدير"

 دلنسقة.فلسعة فخر الدين الرازم اإلسبلمية كا

 

 

 

                                                     

ـ 1992-ىػ1412، 1سامل مرشاف: اجلانب اإلذلي عند ابن سينا، سورية، دمشق/ لبناف، بَتكت، دار قتيبة للنشر، ط -1
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 األمور العامة يف فلسفة فخر الدين الرازم: -3

 أقساـ الوجود:-1.3

كدليل ألوىيتو ىي آثاره يف خلقو    لقد كضح الفخر الرازم أٌف للوجود خالقا موجبا بالذات،

كما فٌصل يف أقساـ الوجود حيث فصل يف أقساـ الوجود اليت توٌحد هبا يف نظاـ الفلسفة 

يف حُت أٌف الفلسفة اليونانية  فعلى نظاـ ثبلثي األركاف، ا، اإلنساف، الكو  اإلسبلمية اليت قامت

ترل زلور الوجود ىو اإلنساف كالكوف، كما أٌف ىذه األقساـ ىي ما نطقت بو آيات سورة 

ادلتحيزات  كىي على ثبلثة أقساـ، عبارة عن كل موجود سول ا تعاىل، العىالىًمُتى الفاٖتة"

أما البسائط فهي األفبلؾ  كالصفات، أٌما ادلتحيزات فهي إٌما البسائط أك ادلركبات،كادلفارقات 

كأما ادلركبات فهي ادلواليد الثبلثة، كاعلم أنٌو مل يقم دليل على أنٌو ال جسم  كالكواكب كاألمهات،

د ال يتفرع كىذا الدليل ىو رد على الفبلسفة الذين قالوا بأٌف العامل كاح1إاٌل ىذه األجساـ الثبلثة"

إىل عواـ أخرل كىو دليل إحلادىم"دالئل الفبلسفة يف إثبات أٌف العامل كاحد دالئل ضعيفة ركيكة 

 قاؿ أبو العبلء ادلعرم: مبنية على مقدمات كاىية،

 يىا أىيػُّهىا الٌناسي كىٍم لىنىا ًمٍن فػيليكو      ٕتىٍرم النُّجيوـي بًًو كالشٍَّمسي كالقىمىري 

ري"ػػػاً مىاًضينىا كغىابًرينىا      فىمىا لىنىا يًف نػىوىاًحي غىٍَتًًه خىطى ىىُتِّه عىلىى 
2 
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فدليل كجود العامل زليط بنا كال يتطلب إمعاف نظر أك فلسفة قد ٖتيد باإلنساف عن جاٌدة 

 ، كأقساـ الوجود كما كٌضحها الرازم من خبلؿ الٌتقسيم اٌلذم قٌدمو تٌتضح كما يلي:الصواب

 

 

 

 

 كاجب لذاتو  )ا(                                           شلكن لذاتو )كل ما سول ا(

 

        صفة للتحيز                                 ال صفة للتحيز           متحيز صفة للتحيز                               

 جوىر فرد                                                                                                   للقسمة)جسم(    غَت قابل 

 

 

 

 : أقساـ الوجود عند الفخر الرازم5اخلطاطة رقم 

 أقساـ العلم: 2.3

طرؽ ادلعرفة عند الفخر فمنها ما يوجبو الدليل العقلي أك السمعي أك كبلعلا كمراتب تتعدد 

النظرم  مالعلم أيضا متغَتة تبعا ذلذه الطرؽ لذا صلد الفخر ؽليز بُت دليلُت، العلم الضركرم، كالعل

 ادلوجود

من األجساـ العلوية)األفبلؾ كالكواكب(   
أك السفلية البسيطة أك ادلركبة )أرض، ماء 

(ىواء  
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ائج اليت كىذا القسم األخَت ىو األنسب دلعرفة كجود ا ألنو يتم باالنتقاؿ من ادلقدمات إىل النت

تلـز العبد اإلؽلاف با، كقد جعل ىذا العلم من األمور العقلية ادلستنبطة من سورة الفاٖتة، كقد 

كال دليل على كجود اإللو إالٌ  أشار إىل ذلك بقولو" كالعلم الٌنظرم ال ؽلكن ٖتصيلو إاٌل بالٌدليل،

كادلعادف كالنبات كاحليواف زلتاج إىل ىذا العامل اسوس ٔتا فيو السموات كاألرضُت كاجلباؿ كالبحار 

( إشارة إىل الدليل الداؿ على كجود رىبِّ العىادلُتمدبر يدبره كمرب يربيو كمبق يبقيو فكاف قولو )

 كمنهج العلم النظرم ىو يوناين أساسا قد أشار إليو أرسطو ككٌضحو.1اإللو القادر احلكيم"

بالبحث يف البحث يف ظواىر الوجود يتمحور موضوع العلـو النظرية كما خصها أرسطو 

من حيث ىو" كجود بإطبلؽ كىو ما ال ػلتاج موضوعو يف كجوده ادلنطقي كال يف كجوده 

من حيث ىو مقدار كعدد كىو ما  األٌكؿ، ؾإىل ادلادة كذلك كار  -دكف اخلارجي-اخلارجي

ثلث، من حيث ىو كادلربع كادل إىل ادلادة، -دكف ادلنطقي-احتاج موضوعو يف كجوده اخلارجي 

كجوده إىل ادلاٌدة كىذا ىو العلم الطبيعي  ىو متحرؾ كزلسوس كىو ما احتاج موضوعو يف حدكد

، كيظهر أٌف الفرؽ كاضح يف تصور منهج العلم النظرم بُت الثقافتُت على الرغم 2أك العلم األدىن"

ة التجديد كالتفرد اليت من أٌف الفخر قد استقى أصوؿ ىذا العلم من أصولو اليونانية، كىذه ىي مس

٘تيز هبا الفخر كاليت أثرت إغلابا على الثقافة العربية خاٌصة عندما اٌٗتذت لنفسها منحى ديٍت 

 للنص القرآين.  لادلتمثل يف التأكي
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 :ادلقوالت -3.3

ادلقوالت ىي من األمور الفلسفية العامة اليت فصلها أرسطو يف فلسفتو بقولو " كل من 

تأليف أصبل فقد يدؿ إما على جوىر كإما على كم كإما على كيف كإما على اليت تقاؿ بغَت 

على مىت كإما على موضوع كإما على أف يكوف لو كإما على يفعل كإما  إضافة كإما على أين كإما

،كصلد الرازم قد ضٌمنها يف مقدمة التفسَت الكبَت كقد اعتربىا من األمور الواجب 1على ينفعل"

يف باب" استنباط ادلسائل الكثَتة يف الفاٖتة" أم أٌف البحث يف ادلقوالت ىو  البحث كالنظر فيها

جزء من ادلعٌت ادلراد ٖتصيلو بعد تفسَت سورة الفاٖتة "غلب البحث عن تعريف مقولة الكيف، مثٌ 

كادلرتبة  مٌث نقوؿ: غلب البحث أٌف كقوعو على ما ٖتتو ىل ىو قوؿ اجلنس على األنواع أـ ال،

كعن أحكامو كلوازمو  كمقولة الكم كمقولة النسبة عرض كأقسامو، أٌف مقولة الكيف، الثامنة،

كىذا تنبٍّ صريح للفلسفة اليونانية يف بعض مضامينها اليت رأل فيها الفبلسفة ادلسلموف 2كتوابعو"

"كاعلم  خدمة دلشركعهم الديٍت، كىذا ما تقُت منو الفخر بعد اإلحلاح على شرح ادلقوالت بقولو

فقد انفتحت عليو أبواب  من اعترب ىذه ادلراتب العشرة يف كل جزء من جزئيات ادلوجودات،أف 

فظهر هبذا كيفية االستنباط للعلـو الكثَتة  كال ػليط عقلو بأقل القليل منها، مباحث ال هناية ذلا

األٌكلُت إال أٌف الرازم قد أكدع فيها علـو  فسورة الفاٖتة على قلة آياهتا،3من األلفاظ القليلة"
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 إٌف البحث يف ادلقوالت ال ؽلكن فصلو عن جهود الفبلسفة السابقُت على الرازم ألهنا كاآلخرين.

 مرحلة مهمة يف ٖتصيل العلم احلقيقي الذم يكشف أسرار العامل الطبيعي.

 ادلعاد كاحلشر:-4

إٌف البحث يف فلسفة ادلسلمُت حوؿ ادلعاد كاحلشر مرتبط برابط مهم ٖتكمو األصوؿ 

لكن البحث عن الكيفية اليت درس هبا  إلسبلمية اليت تشكل ادلوركث األكثر أعلية يف فلسفتهم،ا

الفبلسفة ادلسلمُت ىذا بعد تأثَت الثقافات ادلختلفة كمنها الثقافة اليونانية يتطلب الوقوؼ عند 

اإلسبلمية  ليفتح الفلسفة إذ ٕتاكز ادلَتاث النظرم، مسألة ادلعاد كاحلشر كعبلقة النفس بالبدف،

 على البحث الفلسفي .

فإف  إذا عمد الفخر الرازم إىل ربط كل موضوع لغوم أك كبلمي بآيات سورة الفاٖتة،

فٌسره 1﴾مىاًلًك يػىٍوـً الدِّينً ﴿فقولو تعاىل ادلسائل الفلسفية أيضا كجدت ذلا صلة هبذه السورة الكرؽلة،

( ًماًلًك يػىٍوـً الٌدينً األركاح بعد موهتا"قولو )الرازم بأنو من الدليل السمعي الذم يدؿ عن بعث 

أٌما  كىي قسماف بعضها عقلية زلضة كبعضها مسعية، إشارة إىل مسائل ادلعاد كاحلشر كالنشر،

مٌث ؽلكن إعادتو مرٌة أخرل، كإٌف ىذا  العقلية اضة فكقولنا ىذا العامل ؽلكن ٗتريبو كإعدامو،

ا الباب ال يتم إاٌل بالبحث عن حقيقة جوىر النفس ككيفية كىذ اإلنساف بعد موتو ؽلكن إعادتو،

ككيفية سعادهتا كشقاكهتا كبياف قدرة ا عز كجل على  ككيفية بقائها بعد البدف، أحواذلا كصفاهتا،
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إذا 1كىذه ادلباحث ال تتٌم إاٌل ٔتا يقرب من مخسمائة مسألة من ادلباحث الدقيقة العقلية" إعادهتا،

د اإللو القادر فإٌف األدلٌة العقلية اليت تثبت معاد األركاح بعد موهتا لن تكوف كاىية، مٌت اإلؽلاف بوجو 

غَت أٌف الرازم قد رأل من األمور  بل ىي أساس من أسس الفلسفة اإلسبلمية اليت تؤمن بالبعث،

أمر ال يقٌل أعلٌية يف  ادلكٌملة ذلذا البحث ىو الكشف عن حقيقة جوىر النفس كما يلحق هبا،

 دعم األدلٌة العقلٌية على البعث كالٌنشور.

 :علم الٌنفس -5

 حقيقة النفس: -1.5

شرح  كقد2البحث يف موضوع النفس كطبيعتها يف أكثر من مؤلف لو تناكؿ الفخر الرازم

حقيقة النفس باالعتماد على األدلٌة الٌسمعٌية كالعقلية، فإذا كانت األمور قد اٌتضحت بالتطرؽ إىل 

فإٌف البحث يف حقيقة النفس البشرية ىو من األمور اليت تتطٌلب كشفا  كمسائل الوجود،اإلذليات 

 .يف فلسفة فخر الدين الرازم ألٌف ىذا سيضفي ميزة النسقية على الفلسفة عنده

،كذلك بقولو "اعلم 3﴾الٌرمٍحىًن الرًَّحيمً ﴿يشرح الرازم تركيب النفس انطبلقا من قولو تعاىل

كركح كجسد)أٌما نفسك( فبلشٌك أهٌنا كانت جاىلة يف مبدأ  نفس كبدف،أٌنك جوىر مركب من 

كاي أىٍخرىجىكيٍم ًمٍن بيطيوًف أيمَّهىاًتكيٍم الى تػىٍعلىميوفى شىٍيئا كىجىعىلى لىكيٍم السٍَّمعى  ﴿الفطرة كما قاؿ ا تعاىل

 )كأٌما بدنك( فاعلم أنٌو جوىر مركب من األخبلط األربعة، ﴾كيريكفى كىاألىٍبصىارى كىاألىٍفًئدىًة قىلًيبلن مىا تىشٍ 

                                                     

 .16،ص2،ـ1فخر الدين الرازم: تفسَت الفخر الرازم،ج -1
 بعدىا.ما ك  35، ص 7يينظر: فخر الدين الرازم، ادلطالب العالية،ج -2
 .3سورة الفاٖتة : اآلية  -3



 الفصل الثالث                           تأثَت األنساؽ ادلعرفية على التأكيل يف سورة الفاٖتة

 

231 
 

 ﴾كىًإٍف تػىعيدُّكا نًٍعمىةى اً الى ٖتيٍصيوىنا﴿ فتأٌمل كيفية تركيبها كتشرػلها يظهر لك صدؽ قولو تعاىل

الٌرمٍحىًن كحينئذو يتجلى لك أثر من آثار كماؿ رمحتو يف خلقك كىدايتك فتفهم شيئا قليبل من قولو 

لدل  ا، إٌف مبحث النفس عند فخر الدين الرازم جاء كرد على قٌلة اإلحاطة ٔتفهومه1"يمً الرَّحً 

2الفبلسفة ادلشائية
Péripatétismes .كلدل مجهور الفبلسفة الذين اختلفوا يف ٖتديد ماىيتها 

لقد عيرضت قضية طبيعة الركح لدل الفبلسفة منذ نشأة الفكر الفلسفي، الذم ظٌل  

من شأنو أف يكشف عن جوىر اإلنساف، كنستطيع اإلحاطة هبذا اخلبلؼ على يبحث يف كٌل ما 

النحو الذم صورتو مدكنات الفلسفة "قد انتقل اخلبلؼ حوؿ طبيعة النفس من الثقافة اليونانية 

فكاف يف مذاىب ادلسلمُت إزاء ىذه ادلشكلة تباين كتنافر كؽلكن إمجاؿ ىذه  إىل الثقافة اإلسبلمية،

بعة إٌتاىات كربل.. إنكار النفس أك بعبارة أخرل إنكار كجود اجلوىر غَت ىذه ادلذاىب يف أر 

البنية كىو رأم طائفة من ادلعتزلة..ماديٌة الٌنفس كىو مذىب اجلبائي الذم كاف يقوؿ بأهنا 

جسم..إٌتاه كسط بُت ادلاديٌة كالركحٌية..ادلذىب الركحي القائم على أٌف الٌنفس ليست جوىرا كال 

معمر أحد  كقد أخذ من ادلسلمُت،كىو معتقد سقراط كأفبلطوف،  عقلي، بل ىي جوىر يف مكاف

كاإلماـ الغزايل كأيب القاسم  كبعض األشاعرة كأيب حسن احلليب، ككثَت من اإلمامٌية، شيوخ ادلعتزلة،

،ككسط ىذا اجلو الثقايف بٌت الفخر رؤيتو حوؿ  3كسائر فبلسفة اإلسبلـ" الراغب األصفهاين،

                                                     

 .172،171،ص12،ـ1فخر الدين الرازم: تفسَت الفخر الرازم،ج -1
ىي مذىب أرسطو يف منهجو كيف مبادئو كيف ادلعارؼ ادلستخلصة من ىذه ادلبادئ بواسطة ذلك ادلنهج ٔتا يتصل بالطبيعة -2

 التاريخ القدًن كادلتوسط/ رلمع اللغة العربية: ادلعجم الفلسفيكباإلنساف كبا، كمضافا إليو ما ذىب إليو تبلميذه يف 
 .184ص
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ة النفس اليت تتأٌسس على أهٌنا قواـ اإلنساف كقد استدٌؿ على ذلك باألدلٌة الٌنقلٌية، كيف عمل طبيع

 آخر سيقـو بادلفاضلة بُت الركح كالبدف.

 عبلقة الركح بالبدف:-2.5

إٌف عبلقة الٌنفس بالبدف ىي من األمور ادلهٌمة األخرل اليت قاؿ فيها الفبلسفة اليونانيوف 

فقد عمد البعض إىل اعتبار أٌف الركح ىي أرقى مرتبة من البدف، كمنهم الفخر  كادلسلوف الكثَت،

إذ صلده يف تفسَته لسورة الفاٖتة قد تعٌرض ذلذا األمر إاٌل أنٌنا صلد لو آراء سلتلفة فهو تارة  الرازم

 معرفة احلق بقولو يف باب كأهٌنما مكٌمبلف لبعضهما غلعل الركح كالبدف يف مرتبتُت متساكيتُت،

كجوىر النفس يف أصل  كاخلَت ألجل العمل بو، لذاتو" كمل اإلنساف يف أف يعرؼ احلٌق لذاتو،

  كال ؽلكنها اكتساب ىذه الكماالت إاٌل بواسطة ىذا البدف اخللقة عار عن ىذين الكمالُت،

 فالبدف يف رأم الرازم ليس موضوعا كشيء زائد ،1فصار ٗتليق ىذا البدف مطلوبا ذلذه احلكمة"

 يشابو خلقة احليواف، فهو ادلنوط بالعبادة كإعانة الٌنفس عليها.أك 

مثاال على خدمة البدف  2﴾إًيَّاؾى نػىٍعبيدي ﴿ كقد اٌٗتذ الفخر يف قولو تعاىل من سورة الفاٖتة

للركح بقولو " فبل جـر كاف أفضل أحواؿ اجلسد أف يكوف آتيا بأعماؿ تعُت الركح على اكتساب 

فأحسن أحواؿ العبد أف يكوف مواظبا  كتلك األعماؿ ىي العبادة، اقية،الب ةالسعادات الركحاني

كقد غلوز لنا  3(إًيَّاؾى نػىٍعبيدي كىو ادلراد بقولو ) كىذه أٌكؿ درجات سعادة اإلنساف، على العبادات،
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اإلقرار بعد ىذا أٌف الفخر قد أخذ بنصيب من الفلسفات فيما ؼلص عبلقة الركح بالبدف اليت 

 أمور كثَتة تتعٌلق بالعبادات كاألخبلؽ.عليها قواـ 

 يف قسم آخر من عبلقة الركح بالبدف صلد رأيا آخر للرازم يظهر متناقضا مع رأيو األٌكؿ

فإذا كاف اجلسم ىو ادلكٌلف بالعبادات فهذا يعٍت أٌف مرتبتو عالية، لكن الرازم يقلٌل من شأنو 

 قٌدمة التفسَت الكبَت كيف تفسَت قولو تعاىلأحيانا حُت غلعلو أدكف مرتبة من النفس، كقولو يف م

كاحلمد  (فاعلم أٌف احلمد يكوف محدا على النعمةاحلىٍمدي ً " أٌما قولو جٌل جبللو )1﴾احلىٍمدي ً ﴿

لكٌن أقساـ نعم ا خارجة عن التحديد  على النعمة ال يكوف إاٌل بعد معرفة تلك النعمة،

ىو أٌف  ( كلنتكٌلم يف مثاؿ كاحد،تػىعيدُّكا نًٍعمىةى اً الى ٖتيٍصيوىا كىًإفٍ كاإلحصاء كما قاؿ ا تعاىل)

)ىكذا  كال شٌك أٌف أدكف اجلزءين العاقل غلب أف يعترب لذاتو كذلك أنٌو مؤٌلف من نفس كبدف،

، فاالختبلؼ كاضح يف الرأيُت، كقد يكوف من األرجح 2ثبت يف األصل( كأقلهما منفعة ىو البدف"

دلتعدد للثقافات قد أفرز ىذا الٌتباين الذم ػلاكؿ يف كٌل مرٌة إثبات صدؽ قضية عن أٌف التأثَت ا

 أخرل من خبلؿ الٌلجوء إىل كتاب ا.
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فإذا مٌت قياـ البدف بالطٌاعات فإٌف  كال ؽلتنع الفخر يف األخَت أف يلحق بالٌنفس ْتثا آخر،

تلك العبادة إىل االٌٖتاد مع األركاح  الٌصفاء سيتحٌقق للنفس إذ تعدك خٌَتة مصطفاة، تعلو بشرؼ

يٍستىًقيمى ﴿ ادلماثلة ذلا يف العامل العلوم كذلك مدار قولو تعاىل
الذم ؽلٌثل عامل  1﴾اٍىًدنىا الصِّرىاطى ادل

 احلق.

بدأ الفخر تفسَته الكبَت ٔتقدمة ترسم خطوط ادلشركع التأكيلي ادللقى على عاتقو  لقد

كالذم حتمتو الثقافة بتأثَتىا الواسع، فظلت ىي ادلثرم لنتاج التأكيل، كال يكفي أف نقوؿ أٌف ادلعٌت  

كاف ٔتعزؿ عما تلقي بو الثقافة ٔتفهومها الواسع على فهم النص، فمقتضيات اللغة كنسق 

عي كعلم الكبلـ كنسق معريف ميتافيزيقي، كمقتضيات الفلسفة كعلم ظهر متأخرا تسلح اجتما

بسبلح العقل كلها ساعلت يف بناء معٌت خاص بسورة الفاٖتة، بدأ من البسملة ككقف عند كل 

لينتج العديد من الدالالت قد تكوف صائبة حينا كبعيدة عن قواعد التفسَت  مفرداهتامفردة من  

 .آخر، خاٌصة كأٌف ادلعٌت كاف مرتبطا ٔترجعٌيات سلتلفة حينا السليم
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ارتباط وثيق باحملاور الرّئيسة اليت تشّكل نواة ىذا  على نتائج عدة ذلا الدراسة توقفت ىذه

 وميكن حصرىا فيما يلي : البحث

العربية ادلتعددة مقدمة لعامة لنشأة فكر فخر الدين الرازي، فشكلت الثقافة  تلقد كانت اجتاىا -

استفاد الفخر من رلموع ادلؤثرات العربية واليونانية، فكان الناتج ىو تكوين  كمااألثر غري ادلباشر،  

 ن كّل الظروف احلضارية ادلؤثرة.منظرية يف التأويل أخذت 

بشكل جلي  اا مبدعة برز تأثري القرآن فيهإّن اجتماع ادلؤثرات مل يلِغ شخصية الرازي كأن -

ع من الداللة وأشكال التأويل الذي يوسّ  فغاص يف أعماق بنيتو مستدعيا كّل أساليب التفسري

 فيصبح ادلعىن أكرب من أن يقبض عليو الذىن.

جتلت يف حضرة التأويل أمناط تفكري اللغوي والنحوي والفلسفي، كما انكشفت العادات  -

  للفخر الرازي. نسقا ثقافيا كشف عنو التفسري الكبري التأويلوالتقاليد وادلرجعيات ادلختلفة، فكان 

األنساق ادلعرفية ال ميكن أن تبقى معزولة فهي يف تأثري دائم على الفهم ادلوجو آليات  إنّ  -

القرآن، إذ كشفت سورة الفاحتة عن تأثري سلتلف األنساق ادلعرفية يف بنيتها ادلنظمة واخلفية اليت 

 مّرت باستمرار حتت غطاء التأويل.

لقد حتّقق يف تأويل الفخر الرازي شروط الّنسق من حيث التكّيف و حتقيق األىداف  -

 ادلذىبّية ، والّتكامل بني ادلعارف والثّبات.
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الدراسة للكشف عن احلضور الثقايف النسقي يف تأويل الرازي وادلؤكد أنّو مل رمت ىذه  -

خيص الرازي وحده، بل بوسعنا إذا وسعنا دائرة البحث أن نكشف عن أثر الواقع الثقايف يف 

 ليتعني لنا ال زلدودية التأويل.، خطاب التفاسري
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 .القرآف الكرمي بركاية  كرش عن اإلماـ نافع 

 .مل يُراَع أبو كابن كاؿ يف الرتتيبالمصادر: -

 اآللوسي أبو الفضل شهاب الدين زلمود:ركح ادلعاين يف تفسًن القرآف العظيم كالسبع ادلثاين (1
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 ،ادلوازنة بٌن شعر أيب دتاـ  كالبحرتم: القاسم احلسن بن بشراآلمدم أبو  (2

 .1، ج4ط أمحدصقرالقاىرة، دار ادلعارؼ،:تح

ادلثل السائر يف أدب الكاتب كالشاعر، حتق، أمحد احلويف، بدكم : ضياء الدين بن األثًنا (3

 .1ج( ش.ت.ط.د.ب)دار النهضة، ، طبانة، مصر

اشتقاؽ األمساء،تح: رمضاف عبد التواب، صالح األصمعي أبو سعيد عبد ادللك بن قريب:  (4

 .ـ1994، ػى1415، 2الدين اذلادم، مصر،القاىرة، مكتبة خناجي،ط

 .1ج 2005 -ػى1425، 1أمٌن أمحد: ظهر اإلسالـ، لبناف، بًنكت، دار الكتاب العريب، ط (5

األنصارم أبو ىشاـ: ادلغين الّلبيب عن كتب األعاريب،تح: عبد الّلطيف زلمد اخلطيب  (6

 .2، ج1421،2000، 1الكويت، ط

 .ػى 1305إخواف الصفا كخاّلف الوفا: الرسائل، حتقيق؟ طبع خنبة األخبار، مصر، سنة (7

 اجلزائر-حنو دنوذج تساندم يف فهم النصوص كاخلطابات -بازم زلمد: التأكيلية العربية (8

 .ـ2010-ػى1،1431منشورات االختالؼ/ لبناف ،بًنكت، ناشركف، ط
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نشر:أمحد أمٌن أمحد  تقد:صالح رسالف، حيّاف كمسكويو: اذلوامل كالشوامل،الّتوحيدم أبو  (9

 مصر، اذليئة ادلصريّة للكتاب ) د.ط. ت. ش(، صقر

زلمد الشيمي شحاتة مصر : اإلكليل يف ادلتشابو كالتأكيل، تح: بن تيمية تقي الدين بن أمحدا (10

 .(ش.ت.ط.د)اإلسكندريّة،دار اإلمياف،

: الكناية كالّتعريض، تح: ادللك بن زلمد بن إمساعيل النيسابورم الثعاليب أبو منصور عبد (11

 .1988( ط..ب)عائشة حسٌن فريد، مصر، دار قباء للّنشر،

 :القاهر عبد الجرجاني 

، 1أسرار البالغة يف علم البياف، تح، زلمد رشيد رضا، لبناف،بًنكت دار الكتب العلمية، ط (12

 .1988.-ق1409

دالئل اإلعجاز يف علم ادلعاين،حتقيق أمحد رضا، لبناف، بًنكت،دار ادلعرفة )ب.د.ط(  (13

 .ـ1981-ػى1402

عبد ادلنعم خفاجي، لبناف،بًنكت، دار الكتب العلمية : تح،نقد الشعر :جعفر قدامةابن  (14

 .(ش.ت.ط.د.ب)

طبقات فحوؿ الّشعراء،تح: زلمود زلمد شاكر،جّدة دار  :اجلمحي زلمد بن سالـ (15

 .ادلدين)ب.ط.ت.ش( السفر األّكؿ



254 
 

       جيّن أبو الفتح  عثماف: اخلصائص، تح: زلمد علي الّنجار، القاىرة، ادلكتبة العلمية ابن (16
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 :الجوزية ابن القيم شمس الدين أبي عبد اهلل
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 .4،ج1996 -ق1417العلمّية،)د.ط( 

زلمد بدر الدين النعساين، مصر مطبعة : تص -ادلشوؽ إىل علـو القرآف كعلم البياف – الفوائد (18

 .1،1327السعادة، ط

مناع القطاف ادلملكة :قواعد الرتجيح عند ادلفسرين،  تقدمي : احلريب حسٌن بن علي بن حسٌن (19

 .1،ج1996-ػى1417، 1العربية السعودية،الرياض،دار القاسم،ط

حتقيق عبد الرمحن بن : إعراب القراءات السبع كعللها: بن خالويو أبو عبد اهلل احلسٌنا (20
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     1زلمد إبراىيم البّنا، مصر، دار االعتصاـ،ط: ابن مضاء الرد على النحاة، تح القرطيب (55

 .ـ1979-ػى 1399

القرطيب أبو عبد اهلل األنصارم: اجلامع ألحكاـ القرآف، لبناف، بًنكت، دار الكتب العلميةط  (56
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أسرار التكرار يف القرآف، ادلسمى الربىاف يف توجيو متشابو القرآف دلا  :الكرماين زلمد بن محزة  (59
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 .ـ2010 -ىػ1431
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 .(ش،ط، د،) اجلامعية،مصر، دار ادلعرفة  بالّلغة،عبد الغفار سيد أمحد: ظاىرة الّتأكيل كصلتها  (80
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 .2003، كانوف الثاين،1دار الطّليعة، طقارة نبيهة: الفلسفة كالتأكيل،بًنكت،  (86
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 ـ2003-ق1424،  1لبناف، بًنكت، دار النهضة، ط
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 .1992، 2إحياء الّنحو، مصر، مطبعة جلنة التأليف،ط: مصطفى إبراىيم  (93

ادلغرب، الدار البيضاء/ لبناف، بًنكت، ادلركز ،-مقاربة نسقية-التلقي كالتأكيلمفتاح زلمد:   (94

 .2009، 3الثقايف العريب، ط
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 اآليات ملحق
 

 الصفحة الرقم السورة ةاآلي

 411            1 الفاتحة ﴾ِبْسِم اهلِل الّرحَمِن الرَِّحيمِ ﴿  

  ﴿الَحْمُد هلل َربِّ الَعاَلِمين﴾      
2 

407-477-473-005-
414- 044 ،

04،،047،004 ،033 
 

 030 3  ﴿الرَّْحَمِن الرٍَّحيِم﴾ 

 007-007-474 4  ﴿َماِلِك يَ ْوِم الدِّيِن﴾              

  ﴿ِإيّاَك نَ ْعُبُد وِإيَّاَك َنْسَتعيُن ﴾
5 

005-007 -030 

  ﴿ِاْىِدنَا الصَِّراَط الُمْسَتِقيَم﴾
6 

004- 031 

  ﴿ َغْيِر الَمْغُضوِب َعَلْيِهْم ﴾
7 

73 

 ةالبقر  ﴾ الِكَتاُب الَ رَْيَب ِفيِو ُىًدى لِْلُمتَِّقينَ َذِلَك ﴿
0 

441 

وِممَّا  َويُِقيُموَن والصََّلَوةَ  ِمُنوَن بِالَغْيبِ و اّلِذيَن يُ ﴿
نَ ُهُم يُنِفُقونَ   ﴾َرزَق ْ

 
3 

126 
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 ِإنَّ اّلِذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم َءآْنَذْرتَ ُهُم َأْم َلْم    ﴿
 ﴾تُ ْنِذرُُىُم الَ يُوِمُنوَن 

 
 

 
1 

 

  ،167 12  2  
 

 

  ﴾وَلْن تَ ْفَعُلواْ  ﴿فَِإْن َلْم تَ ْفَعُلواْ 
01 

77 
 

  ﴾َفَسَجُدواْ  مَ وا آلدَ دُ جُ سْ ﴿وإذ قُ ْلَنا لِْلَمَلِئَكِة اِ 
31 118 

 وِ فيِ  اانَ ا كَ مَّ ا مِ مَ هُ جَ رَ خْ أَ ا فَ هُ ن ْ عَ  الشَّْيطنُ  ا﴿ فأزَّلَُّهمَ 
 ضِ رْ ي الَ فِ  مْ كُ لَ وَ  و  دُ عَ  ضٍ عْ ب َ لِ  مْ كُ ضُ عْ وا ب َ طُ بِ ىْ اِ  َنالَ ق َ وَ 
 ﴾ينٍ حِ  لىَ إِ  اعٌ تَ مَ  وَ  ر  قَ ت َ سْ مُ 

 
31 168 

  ﴾وارَْكُعوْا َمَع الّراِكِعينَ  ةَ و َةوآُتواالزَّكَ و ﴿وَأِقيُموا الصَّل
13 29 

﴿ وِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِو يَ َقوْم ِإنَُّكْم ظََلْمُتْم أَنْ ُفَسُكم 
الِعْجَل فَ ُتوبُوا ِإلى بَارِِئُكْم فَاقْ تُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم  باتَِّخاِذُكمُ 

ٌر َلُكْم ِعْنَد بَارِِئُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكمُ  ِإنَُّو ُىَو  َذِلكْم خي ْ
 الت َّوَّاُب الرَّحيُم﴾

 

51 150 

 والصَِّبينَ  والّنَصاَرى َىاُدوا واّلِذينَ  آَمُنواْ  اّلِذينَ  إنّ ﴿
﴾ 

 
10 49 

  َمْن َاْسَلَم َوْجَهُو هلل﴾ ﴿
440 162 

 اهلل  وُ جْ وَ  مَّ ثَ وا ف َ ل  وَ ا ت ُ مَ نَ أي ْ فَ  الَمْشِرُق والَمْغِربُ  وِ لّ ﴿ ولِ 
445 142 
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 ﴾يمٌ لِ عَ  عٌ اسِ وَ  اهللَ  نَّ إِ 

  رَبَُّو ِبَكِلَمٍت  فَأََتَمُهنَّ﴾ ابْ تَ َلى ِإبْ َراِىيمَ  ِإذِ وَ ﴿ 
401 122 

ِمْن ُدوِن اهلِل أَْنَدادًا ُيِحب ونَ ُهْم   يَ تَِّخذِ ﴿َوِمَن النَّاِس َمْن 
 َكُحبِّ اهلل﴾

 
415 121 

﴿ يَا أَي  َها النّاُس ُكُلوا ِمّما في الْرِض َحاَلال طَيِّبا وال 
 تَ تَِّبُعوا ُخطُوات الّشْيطاِن إنّو لكم عدو  ُمبين﴾

 
41، 143 

  ﴿ َوَما ُأِىلَّ ِبِو ِلَغْيِر اهلل﴾
473 162 

َم َوَلْحَم الِخْنزِيِر َوَما ﴿ ْإنَّما َحرََّم َعَلْيُكْم الِميَتَة َوالدَّ
 ﴾ُأِىلَّ بِو ِلَغْيِر اهللِ 

 
731 170 ،171 

ُوُجوَىُكْم ِقَبَل الَمْشِرِق  ﴿ لَْيَس الِبر  َأْن تُ َول واْ 
 اليَ ْوِم اآلِخِر﴾ وَ  َمْن آَمَن بِاهللِ  وَلِكنَّ الِبر   َوالَمْغِربِ 

 
177 163 

 ل عمرانآ ﴾ِفي الِعْلمِ  والرَّاِسُخونَ  اهلل إال ويَلوُ اوَما يَ ْعَلُم تَ ﴿
 7 07 

ٌت الِكَتَب ِمْنُو آيَاٌت ُمْحَكمَ ُىَو اّلِذي أَنْ َزَل َعَلْيَك ﴿
ٌت فََأمَّا اّلِذيَن ِفي قُ ُلوِبُهْم هَ بِ الِكَتِب  وُأَخٌر ُمَتشَ  ُىّن أُم  

َنِة وِاْبِتَغاَء تَ َتَشَبَو ِمْنُو ِاْبِتغَ زَْيٌغ فَ َيتَِّبُعوَن َما  ِويِلِو ااَء الِفت ْ
ِويَلُو ِإالَّ الّلو والرَّاِسُخوَن ِفي الِعْلِم يَ ُقولُوَن اوَما يَ ْعَلُم تَ 

 

7 07-1، 
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 ﴾بِ الَْلب آَمنَّا ِبِو ُكل  ِمْن ِعْنِد رَب َِّنا وَما َيدََّكُر ِإالَّ ُأوُلوا

  ﴾الُمْلِك تُؤِتي الُمْلَك َمْن َتَشاءُقِل اللَُّهّم َمِلِك ﴿
01 57 

َيض  ُوُجوٌه َو َتْسَود  ُوُجُوهٌ   154 401  ﴾﴿ يَ ْوَم تَ ب ْ

َوالَكِظِميَن الَغْيَظ وِالَعاِفيَن َعِن النَّاِس َواهلُل ُيِحب  ﴿
 ﴾الُمْحِسِنينَ 

 
431 147 

َأْمَواتًا َبْل َبنَّ الِذيَن قُِتُلوا ِفي َسِبيِل اهلِل َواَل َتْحسِ ﴿ 
 ﴾ِعْنَد رَبِِّهْم يُ ْرزَُقونَ  َأْحَياءُ 

 
417 138 

  ئَِقُة الَمْوِت﴾آُكل  نَ ْفٍس ذَ ﴿
4،5 407 

 النساء ﴿واتّ ُقوا اهلل اّلِذي َتسَاءلوَن ِبِو واَلْرَحاَم﴾
1 52 

 57  ﴾يالَ ظالًّ ظَلِ  مْ هُ لْ خِ دْ ﴿نُ 
 

77 

اللَِّو والرَُّسوِل ِإْن   ِإَلى فَِإْن تَ َنازَْعُتْم ِفيَشْيٍء فَ ُرد وهُ ﴿
رٌ  وَأْحَسُن  ُكْنُتْم ُتؤِمُنوَن بِاللَّوِ والَيِوِم اآلِخِر َذِلَك َخي ْ

 ﴾تَْأويالَ 

 
59 27 

 68 90  ﴿َأْو َجاُؤوُكْم َحِصَرْت ُصُدورُُىْم﴾
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وِإَذا َضَربْ ُتْم ِفي اَلْرِض فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن ﴿
 ﴾الصََّلوةَ تَ ْقُصُروا ِمَن 

 101 121 

 93 60 ةالمائد ﴾َغِضَب َعَليوِ َلَعَنُو اهللُ َو  َمن﴿

 94 64  ﴾نِ اَ َبْل َيَداُه َمْبُسوطَت﴿ 

الَحْمُد هلِل اّلِذي َخَلَق   السََّمَواِت واَلرض َوَجَعَل ﴿

 الظ ُلَمِت والن ور  ثُّم اّلِذيَن َكَفُروا ِبَربِِّهْم 

 النعام   ﴾يَ ْعِدُلون

1 204 

ومن أظلم ممن افترى على اهلل كذبا أو كذب ﴿ 

 ﴾بآياتو إنّو ال يفلح الظالمون

 
21 154 

 واْ ل  ن َُّهْم َقْد ضَّ اَ  رََأواْ وَ  مْ يهِ دِ يْ َوَلّما ُسِقَط في أَ ﴿ 
لَِئن َلْم يَ ْرَحَمنا رَب نا ويَ ْغِفْر لَنا لَنكوَنّن من قَاُلوا ْ  

 الَخِسريَن﴾
 123 149 العراف

الذي  اتّبعوا الّنور َنَصُروهُ منوا بو وعّزروه و ءافالذين ﴿
 ﴾أُْنِزَل َمَعُو أولئك ىم المفلحون

 

 
157 83 

 ﴾تُِلوا  اّلِذيَن الَ يؤِمُنوَن باهلل َوالَ بِاليَ ْوِم اآلِخراقَ ﴿
 169 29 التوبة



244 
 

  ﴾زِيَاَدٌة ِفي الُكْفرِ  إنما النسيّ ﴿
37 29 

ُدُىْم ِإنََّما يُرِيُد اهلل َأْن َأْمَواُلُهْم واَل َأْوالَفاَل تُ ْعِجْبَك ﴿
نْ َيا بَ ُهْم ِبَها ِفي الَحَياِة الد   ﴾لِيُ َعذِّ

 
55 67 

والَعمليَن  والَمَسكينِ  ءِ آلِْلُفَقرَ  ِإنَّما الصَّدَقتُ ﴿
والُمؤلََّفِة قَ ُلوبُ ُهْم وفي الرِّقاِب والَغرِميَن وفي َسبيِل 

 ﴾ِمَن اهلل واهلل عليم حكيمٌ  ةً يضَ رِ فَ  اهلل و ابِن السَّبيلِ 

 
 
 

60 
 118 

ُقْل َمْن يَ ْرزُُقُكْم ِمَن السََّماِء َواَلْرِض َأمَّْن يَِّمِلُك ﴿
ُيْخِرُج السَّْمَع والَبَصر وَمْن ُيِخِرُج الَحيَّ ِمَن الَميِِّت و 

ُقْل الَميَِّت ِمَن الَحيِّ ومن يَُدب ُِّر اَلْمَر َفَسيَ ُقوُلوَن اهلل 
 َأَفالَ تَ ت َُّقوَن﴾

 106 31 يونس

يَاتُُو ثُّم ُفّصَلْت ِمْن َلُدِن َحِكيٍم اْحِكَمْت االر ِكَتٌب ﴿
 46 1 ىود َخِبيٍر﴾

 ﴾ِإْن َىَذا ِإالَّ َمَلٌك َكرِيمٌ  اً َوَما َىَذا َبَشر ﴿
 31 يوسف

 76 

َنا بِتَ ﴿   ﴾َك ِمَن الُمْحِسنينىويِلِو إنّا نَ رَ انَ بَّئ ْ
36 26 

ُهَما ُأذُْكُرِني ِعْندَ ﴿  43 123 رَبَِّك  قَاَل اّلِذي َظنَّ أَنَُّو نَاٍج ِمن ْ
ُن ِذْكَر رَبِِّو فَ َلِبَث ِفي السِّْجِن ِبْضَع ُو الشَّْيطَ يفَأَْنسْ 
﴾ِسِنينْ   

ويِل اَلْحاَلِم اَأْضَغُث َأحْلم وَما َنْحُن بِتَ  قالوا ﴿  11 26
﴾ِلمينَ ِبعَ   

﴾ويِلِو فََأْرِسلونِ ابِتَ  وأَناَ أُنبّئكم﴿  45 27  
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﴾ِفظُونوِإنَّا َلُو َلحَ  الحجر 9 96 إنّا َنْحُن نَ زَّْلَنا الذِّْكر﴿   
﴾فوربَّك لََنْسألّنهم َأْجَمِعين ﴿  92 49  
﴾َعمَّا َكانُوا يَ ْفَعُلون﴿  93 49  
﴾فََأَذاقَ َها اهلل لَِباَس الُجوِع والَخْوفِ ﴿ النحل 112 75  

113 1 

 اإلسراء
ُسْبَحاَن الّذي َأْسَرى بَِعْبِدِهِ لَْيالً  ِمَن الَمْسِجِد ﴿ 

﴾الَحَراِم إلى الَمْسِجِد الَْقصى  
 

َرِفيَها فَ َفَسُقوْا ﴿  16 54 وإذا َأَرْدنَآ َأْن نُِهَلَك قَ ْريًَة َأَمْرنَا ُمت ْ
َها الَقْوُل َفَدَمْرنَاَىا َتْدِميًرا ﴾ِفيَها َفَحقَّ َعَلي ْ  

 
ُهَما نَاجٍ  أَنَّوُ  َظنَّ  اّلِذي قَالَ ﴿  43 113  رَبِّكَ  ِعْندَ  ُأذُْكُرِني ِمن ْ

 ِبْضعَ  السِّْجنِ  ِفي فَ َلِبثَ  رَبِّوِ  ِذْكرَ  الشَّْيطَانُ  فَأَْنْساهُ 
﴾ِسِنينْ   

50-98 وَمْن َشاَء فَ ْليُ ْؤِمْن وَمْن َشاَء فَ ْلَيْكُفْر﴾﴿ الكهف 29   
ويُل َما َلْم َتْسِطْع َعَليوِ اتَ وَما فَ َعْلُتُو َعْن َأْمِري َذلَك ﴿  72 27  

َرا ﴾َصب ْ  
﴾الرَّْحَمُن َعَلى الَعْرِش ِاْستَ َوى﴿  طو 5 50  
 ﴾ولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِنيَ ﴿  39 94
﴾ْحَدثٍ م تِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن رَبِِّهمْ او َما يَأ﴿ النبياء 2 96  
106-94 ﴾اهلل نُوُر الّسمَواِت والْرضِ ﴿  النور 35   

﴾وَمْن َكَفَر بَ ْعَد َذِلَك فَأولَِئَك ُىْم الَفاِسُقون 55 98  
نْ َيا الَحَياةُ  َىِذهِ  َوَما﴿ العنكبوت 64 153  الدَّارَ  َوِإنَّ  َوَلِعبٌ  َلْهوٌ  ِإالَّ  الد 

﴾يَ ْعَلُمونَ  َكانُوا لوْ  الَحيَ َوانُ  َلِهيَ  اآلِخَرةَ   
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َصْوِتَك ِإنَّ أَْنَكَر واْقِصْد ِفي َمْشِيَك واْغُضْض ِمْن ﴿  لقمان 19 151
﴾اَلْصَواِت َلَصْوُت الَحِميرِ   

ِإنَّ اّلِذيَن يُؤذوَن اهللَ َوَرُسوَلُو َلَعنَ ُهْم اهللُ ِفي الّدنْ َيا ﴿  الحزاب 57 55
﴾م ِهيَناَواآلِخَرِة َوَأَعدَّ َلُهْم َعَذابَا   

َنا بو اَلْرَض بَ ْعَد َمْوتِ ﴿ فاطر 9 73 ﴾ الّنُشورُ  َكَذِلكَ ا  هفَأْحيَ ي ْ  
 َتْخَتِصُموَن﴾ ثُمَّ ِإنَُّكْم يَ ْوَم الِقَياَمِة ِعْنَد رَبُِّكمْ ﴿ الزمر 31 49
َر الّلِو تَْأُمُروِني َأعبُد أَي  َها الَجِهُلونَ  ُقلْ  ﴿ 64 66  ﴾َأفَغي ْ
 ﴾َبِل الّلو فَاْعُبْد و ُكْن من الّشكرين﴿  66 67
يُ َناُدوَن َلَمْقُت اهلل َأْكبَ ُر ِمْن َمْقِتُكِم ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ﴿ غافر 10 64

 ﴾أَنْ ُفِسُكْم ِإْذ ُتْدَعْوَن ِإَلى اِليَماِن فَ َتْكُفُرونَ 
 ﴾ِإنُّو ِبَما تَ ْعَمُلوَن َبِصيرٌ  واْعَمُلوا َما ِشْئُتمْ ﴿ فصلت 40 98

 ﴾ َوُىَو السَِّميُع الَبِصيرُ  لَْيَس َكِمْثِلِو شيءٌ ﴿  الشورى 11 105
 ﴾ثَاُىْم ِعَباُد الرَّْحَمِن ِإن َ  ِئَكَة اّلِذينَ َمالَوَجَعُلوا ال﴿  الزخرف 19 76
75 29 

 الدخان
َما َبَكْت َعَلْيِهُم السََّماُء واَلْرُض وَما َكانُوا ف﴿

﴾ُمْنَظرِينْ   
﴾َك َحِديُث َضْيِف ِإبْ َراِىيَم الُمْكَرمينَ ىَىْل أَتَ ﴿ الذاريات 24 67  
َدَخُلوْا َعَلْيِو فَ َقاُلوا َسَلماً قَاَل َساَلٌم قَ ْوٌم ِإْذ ﴿  25 65

 ﴾ُمْنَكُرونَ 
َقى َوْجُو رَبَِّك ُذو الَجللِ وي َ ﴿ الرحمن 27 94  ﴾ْكَرامِ ال او  ب ْ
 ﴾َعْن َذنِْبِو اْنٌس والَ َجانٌ  فَ يَ ْوَمِئٍذ الَ ُيْسَألُ ﴿  39 49
 ﴾َمْن أَْنَصاِرَي ِإلى اهلل﴿ الصف 14 64
 ﴾وثَِياَبَك فَطهِّرْ ﴿ المدثر 4 83
 ﴾ َىَذا يَ ْوٌم الَ يَ ْنِطُقونَ ﴿ المرسالت 24 49
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 ُتْجَزى﴾ ِنعَمةٍ ن مِعْنَدىُ ﴿وَما ِلََحٍد   19 119
 ﴾﴿ِإالَّ اْبِتغاَء َوْجِو رَبِِّو اَلْعَلى  20 120
 ﴾فَأّما الَيِتيَم َفالَ تَ ْقَهرْ ﴿ الضحى 9 152
َهرْ ﴿  10 152  ﴾َوَأّما الّساِئَل َفالَ تَ ن ْ
 ﴾َوَأّم ا بِِنْعَمِة رَبَِّك َفَحدِّثْ   11 152
 ﴾الَفَلقْ ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ ﴿ الفلق 1 106

 

 ﴾والَ يُ ْؤَذُن َلُهْم فَ يَ ْعَتِذرُونَ ﴿  25 49
 ﴾َقدََّر فَ َهَدى﴿ العلى 3 106
 وَسُيَجّنُبها الَتْ َقى﴾﴿  الليل 17 119
 تي َماَلُو يَ تَ زَكَّى﴾و ﴿الذي ي  18 119
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 األعالم ملحق

 

 الصفحة مل  اسم وكنية الع  

 011 أرسطو

 011 أفالطون 

 010 إخوان الصفا

 10 بول ريكور 

 84 عثمان أبو فتح املوصّلي ابن جين

 011           الغزايل  أبو حامد حممد بن حممد بن حممد

 021  األشعري أبو احلسن علي بن امساعيل بن اسحاق

 012 ابن سينا  أبو علي بن حسني

 001 فخر الدين الرازي 

 13 شاليرماخار  دانيال فريدريك أرنست

 81  الزخمشري أبو القاسم حممود بن عمر

 14 عبد اهلل بن مسلم أبو حممد الدينوريابن قتيبة 
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 14  هيدغر مارتن

 021  الشافعي حممد بن إدريس

 22 القرطيب  أبو العباس أمحد بن عبد الرمحن الّلخميمضاء  ابن

 15  ريجورج غادام زهان

 15  ديلثي ويلهام
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