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Abstract
In the fundamentalist perspective, the Qur'anic discourse relies mainly on the
Arabic language and its methods of expressing the meaning and the meaning of
the meaning, as pointed out by Abdul Qahir Al-Jurjani in his book "Signs of
Miracles". I nominated the Qur'anic discourse to open to interpretation, And the
basis of this openness, is in the methods of linguistic expression of the types of
metaphors and rhetorical images, which makes the language in which the Koran
was imposed imposes the interpretive phenomenon in its meanings and
inferences. The statement of this phenomenon in particular the Qur'anic text "that interpretation began with interpretation and made this, related to the
verbal significance, and interpretation of this concept did not impose, and was
not born of mental trends, but it is a phenomenon necessitated by the
characteristics of the Arabic language, and characterized by the large number of
faces, This is what Imam Razi gave him in many aspects of his great
interpretation in particular and the whole of his philosophy in general, which is
what this research tries to show its basic features and features.
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البحث الداليل يف منهج الفخر الرازي التأويلي يف تفسًنه الكبًن
((دراسة تطبيقيّة))

أ.م .د .مصطفى كمال ادلعاين

أ.م .د .حممود ىارون النوافلة
رائد عبد اجلليل العواودة
ادللخص

إف اخلطاب القرآين -يف ادلنظور األصويل  -يعتمد أساساً على أفانُت اللغة العربية وما فيها من
أصناؼ أساليب التعبَت عن ادلعٌت ،وعن معٌت ادلعٌت ،كما أشار إىل ذلك عبد القاىر اجلرجاين يف
كتابو "دالئل اإلعجاز" ،وىذه اخلصوصية ادلتميزة يف اللغة ىي اليت رشحت اخلطاب القرآين لكي
يفتح على التأويل ،وأف أساس ىذا االنفتاح ،ىو ما يف أساليب التعبَت اللغوي من صنوؼ اجملازات
والصور الببلغية ،اليت ٕتعل اللغة اليت أنزؿ هبا القرآف الكرمي تفرض الظاىرة التأويلية يف معانيها
واستدالالهتا .وبياف ارتباط ىذه الظاىرة ابلنص القرآين على وجو اخلصوص – "أبف التأويل بدأ مع
التفسَت وجعلو ىذا ،يتعلق ابلداللة اللفظية ،والتأويل هبذا ادلفهوـ مل يفرض ،ومل يكن وليد إتاىات
عقلية ،وإمنا ىو ظاىرة استوجبتها خصائص اللغة العربية ،وما تتميز بو من كثرة الوجوه ،وحسن
ادلطاوعة ،وال حيلة ألحد يف دفعو (أي التأويل) ما بقيت اللغة" ،وىذا ما قدـ لو اإلماـ الرازي يف
جوانب متعددة من تفسَته الكبَت بشكل خاص ورلمل فلسفتو بشكل عاـ ،وىو ما حياوؿ ىذا
البحث إظهار مساتو ومبلزلو األساسية.
الكلمات ادلفتاحية :الداليل ،التفسَت ،التأويل ،الداللة اللفظية.
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مدخل:
ادلهمة األساسية اليت ألقيت على عاتق ادلفسرين ىي بياف ادلعاين وتفسَت النصوص؛ كي يسهل
إ ّف ّ
على القارئ فهمها واستيعاهبا ،وابلتايل ٘تثلها والتزامها .ويف سبيل إصلاز ىذه ادلهمة سعى ىؤالء
ادلفسروف إىل بياف ادلعاين بطرؽ متفاوتة ،كلُّها تصب يف خدمة ادلعٌت الداليل؛ شلا ديثّل اجلانب
اجلوىري لػ "علم الداللة"؛ فادلفسروف األوائل وفّقوا إىل إدراؾ الدالالت أبنواعها ،وإف مل ينظّروا ذلا،
أقصد الدالالت ادلعجميّة والصرفيّة والًتكيبيّة والصوتية خدمة للمعاين ،على الرغم من التفاوت
ِ
مفسر
الواضح يف استخداـ ىذه الدالالت .وىذا البحث زلاولة تتبّع الدالالت أبنواعها عند ّ

واحد ،ىو الفخر الرازي (ت606ىػ) .يف التفسَت الكبَت (مفاتيح الغيب) .وجاء اختيار الباحث
ادلفسر وإشباعو النسيب للدالالت ادلختلفة
ىذا إدياان منو بغزارة التوظيفات الداللية عند ىذا ّ
عموماً .وقد جاء ىذا البحث يف مطلبُت أساسيُّت؛ ّأما ادلطلب األوؿ فقد تناوؿ الباحث فيو ترمجة
للمفسر وأوضح أبرز احملطات اليت عاشها يف حياتو ،واليت من شأهنا أف تسهم يف بناء شخصيّتو
ّ
ٗتف يف ثنااي تفسَته .كما تناوؿ تعريفا موجزا ٔتصنّفو (التفسَت الكبَت) مبيّننا أبرز
العلميّة اليت مل َ
قسمو الباحث مخسة
أشهر مبلزلو ادلنهجيّة .و ّأما ادلطلب اآلخر فقد ّ
مسات ىذا التفسَت القرآين ،و َ
أقساـ داللية؛ القسم األوؿ موسوـ بػ(سياؽ احلاؿ) ،والثاين بػ(الداللة ادلعجميّة) ،والثالث بػ(الداللة

الصرفيّة) ،والرابع بػ(الداللة الًتكيبيّة) ،واخلامس بػ(الداللة الصوتيّة) ،مث تناوؿ كل قسم على حدة
جل اىتمامو يف استخراج األمثلة،
مغنيا إايه أبمثلة من التفسَت ،وقد أوىل الباحث ،يف ىذا احملورّ ،
وقلل رجوعو للمصنّفات التنظَتيّة.

ادلطلب األول :فخر الدين الرازي وتفسًنه الكبًن
 فخر الدين الرازي (606ىـ)
ازي ادلولد ،4الشافعي ادلذىب .5وقد لُقب يف
ىو دمحم بن عمر بن احلسُت بن احلسن بن علي ،الر ّ
حياتو أبلقاب تدؿ على ادلكانة العلمية اليت بلغها؛ فهو (اإلماـ) ،6و(فخر الدين) ،و(ابن
4

َسبت إنى يذٌُت انري ،وتمغ فً انجُىب انغربً يٍ طهراٌ ػهى حافت انسهىل انسراػٍتٌ .الىث انحًىي ،يؼجى انبهذاٌ ،ج،3
ص.118-116
5
ابٍ خهكاٌ ،وفٍاث األػٍاٌ ،ج ،4ص.249
6
انظفذي ،انىافً بانىفٍاث ،ج ،4ص.248
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7
للري ومن
الري) ؛ نسبة إىل والده ضياء الدين عمر ،الذي كاف خطيبا ّ
اخلطيب) ،و(ابن خطيب ّ
توىل ابنو اخلطابة من بعده .واختلف كتّاب السَتة يف سنة والدتو؛ فمنهم من قاؿ :إنو ُولد سنة
مث ّ

ثبلث وأربعُت ومخسمئة ،ومنهم من قاؿ :بل سنة أربع وأربعُت ومخسمئة للهجرة.8وكاف والده،
أحد متكلمي األشاعرة ،وفقيها شافعيا ،ومن ىنا درس اإلماـ فخر الدين يف
ضياء الدين عمرَ ،
صباه على والده حىت وفاتو .مث انتقل بُت الدويبلت اإلسبلمية ،وحصل لو يف بعضها شأف
عظيم .9وتويف اإلماـ فخر الدين الرازي على أرجح األقواؿ سنة ست وستمئة للهجرة .10كاف
اإلماـ فخر الدين الرازي زلبا للقراءة حىت كاف يقوؿ " :وهللا إين آسف يف الفوات عن االشتغاؿ
ابلعلم يف وقت األكل ،فإف الوقت والزماف عزيز" .11وكاف لكثرة ترحالو دور يف اتساع علمو ونباىة
12
ُّ
االنتباه ما تركو اإلماـ الرازي من آاثر علميّة ،وكيف
يشد
.
عقلو ،ورحبلتو مثبتة يف كتب الًتاجم
َ

أكتب يف كل
اتسعت حياتو إلصلازىا كلّها ،وقد قاؿ يف وصيّتو ":إين كنت زلبا للعلم ،فكنت
ُ
أقف على كميّتو وكيفيّتو" .13وىذا ادلبدأ يف الكتابة يدلّنا داللة واضحة على
شيء شيئا ال ُ
وتعمق رؤيتو يف العلوـ .وصفو الصفدي ،فقاؿ ":اجتمع لو مخسة أشياء ما
موسوعيّة علم اإلماـ ّ
مجعها هللا لغَته :سعة العبارة يف القدرة على الكبلـ ،وصحة الذىن ،واالطبلع الذي ال فريد لو،
واحلافظة ادلستوعبة ،والذاكرة اليت تعينو على ما يريده يف تقرير األدلة والرباىُت" .14كاف منهج
الرازي واضحا يف معاجلتو ادلسائل ودراستو القضااي؛ فقد كاف "يذكر ادلسألة ،ويفتح ابب تقسيمها،
ويستدؿ أبدلة السرب 15والتقسيم ،فبل يشذ عنو من تلك ادلسألة فرع
وقسمة فروع ذلك التقسيم،
ّ
ذلا هبا عبلقة ،فانضبطت لو القواعد ،واضلصرت معو ادلسائل".16

ابٍ خهّكاٌ ،وفٍاث األػٍاٌ ،ج ،4ص.249
ابٍ خهكاٌ ،انًرجغ انسابك ،ج ،4ص.250
9
ابٍ األثٍر ،انكايم فً انتارٌخ ،ج ،12ص.288
10
انظفذي ،انىافً بانىفٍاث ،ج ،4ص.250
11
ابٍ أبً أطٍبؼت ،ػٍىٌ األَباء ،ص.462
12
اَظر :انسبكً ،طبماث انشافؼٍت ،ج ،5ص ،25وابٍ األثٍر ،انكايم ،ج ،12ص ،288وغٍرهًا.
13
انسبكً ،طبماث انشافؼٍت ،ج ،5ص.37
14
ظم انحذٌث فٍه انشٍخ خهٍم انًٍس فً تمذًٌه انتفسٍر انكبٍر ،اَظر :يمذيت
انظفذي ،انىافً بانىفٍاث ،ج ،4ص ،249كًا ف ّ
انتفسٍر انكبٍر ،ج ،1ص.8-5
15
"انسبر" ويؼُاها "األطم".
16
انظفذي ،انىافً بانىفٍاث ،ج ،4ص.249-248
7
8
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اشتهرت كتب اإلماـ الرازي ،وأقبل الناس عليها ألسلوهبا السهل أحياان ،وألهنا مجعت خبلصة ما
أنتجتو قرائح ادلتقدمُت يف العلوـ الدينية ،والعقلية والعربية والطبية ،وأوصل بعضهم عدد مؤلفاتو إىل

مئيت مصنّف .17إ ّف أشهر مصنّف من مصنفات اإلماـ الرازي ىو التفسَت الكبَت أو "مفاتيح
الغيب" ،وىو تفسَت للقرآف الكرمي ،حظي بعناية كبَتة من الدارسُت؛ فأخذوا يدرسونو ويعلقوف
عليو وينقدونو .وقد اختلف بعضهم يف تتمة الرازي ذلذا التفسَت أـ ال ،واألرجح أنو أ٘تّو كما يقوؿ
الصفدي " على ادلنرب إمبلءً "18؛ وذلك لعدـ تغَت أسلوب التفسَت والتحليل يف التفسَت كامبل،
وسيأيت الكبلـ عن التفسَت الحقا بعوف هللا تعاىل

 التفسًن الكبًن “مفاتيح الغيب"
19
ويبُت الشيخ
التفسَت الكبَت ،كما أسلفت ،أشهر مصنّف لئلماـ الرازي ،وقد طُبع عدة طبعات ّ .

خليل ادليس يف تقدديو للتفسَت الكبَت خصائص ىذا التفسَت وشليزاتو ،وجيعلها يف مخس نقاط:20
وىي االستطراد يف النظر والتفسَت ،وعرض القراءات وتوظيفها أحياان ،وإيراد األحاديث النبوية
خلدمة الفهم واإلفهاـ ،واالستشهاد ابلشعر ،وأخَتا استثمار أسباب النزوؿ يف خدمة التفسَت.

قاؿ ابن خلكاف يف وصفو "ال تفسَت الكبَت" للرازي :إنو" مجع فيو كل غريب وغريبة" .21وقاؿ فيو
ورد السبكي على ىذه العبارة التهكميّة بقولو ":ما األمر
ابن تيمية ":فيو كل شيء إال التفسَت"ّ .
كل شيء" .22وقاؿ اإلماـ الرازي نفسو ":إ ّف القرآف أصل العلوـ
ىكذا ،إمنا فيو مع التفسَت ُّ
كلّها"23؛ فكانت ىذه النظرة نقطة االنطبلؽ يف ىذا التفسَت ،حيث يتلمس الباحث توظيف
العلوـ يف التفسَت توظيفا منطقيا" .حوى تفسَت الرازي آراء أئمة ادلفسرين؛ كابن عباس –رضي هللا
عنو ، -وابن الكليب ،ورلاىد ،وقتادة ،والسدي ،وسعيد بن جبَت .ويف اللغة ينقل عن كبار الرواة
كاألصمعي ،وأيب عبيدة ،وعن العلماء كالفراء والزجاج وادلربد .ومن ادلفسرين الذين نقل عنهم:
مقاتل بن سليماف ادلروزي ،وأبو إسحاؽ الثعليب ،وأبو احلسن علي بن أمحد الواحدي ،وابن قتيبة،
17

ابٍ انساػً انخازٌ ،انجايغ انًختظر ،ج ،9ص.306
انظفذي ،انىافً بانىفٍاث ،ج ،4ص.254
19
بىالق 1279هـ ،وانؼًٍرة 1310هـ ،وانحسٍٍُت 1327هـ ،وغٍرها
20
اَظر :يمذيت انتفسٍر انكبٍر ،ج ،1ص.9-8
21
ابٍ خهكاٌ ،وفٍاث األػٍاٌ ،ج ،4ص.249-248
22
انظفذي ،انىافً بانىفٍاث ،ج ،4ص.254
23
انرازي ،انتفسٍر انكبٍر ،ج ،2ص.134
18
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ودمحم بن جرير الطربي ،وأبو بكر الباقبلين.24".،ولو توقفنا قليبل عند أبرز مبلمح منهج الرازي يف
تفسَته ،اليت تقوـ على ما أييت:
أوالً :اىتماـ الرازي ببياف ادلناسبات بُت آايت القرآف وسوره؛ فهو يهتم غاية االىتماـ بذكر
ادلناسبات بُت اآلايت القرآنية بعضها مع بعض ،وكذلك يهتم بذكر مناسبات السور بعضها مع
بعض ،مؤمنا أبف وضوح مناسبة النزوؿ وضوح للمعٌت لدى الدارس.
اثنياً :ال يكاد دير آبية من آايت األحكاـ ،إال ويذكر أقواؿ أىل العلم فيها ،مع ترجيحو غالباً
دلذىب الشافعي ،الذي ينتمي إليو .ويفعل مثل ىذا يف ادلسائل األصولية ،والنحوية.
توسعو –
اثلثاً :كاف الفخر الرازي مولعاً بكثرة االستنباطات واالستطرادات يف تفسَته ،إضافة إىل ُّ
كما ذكران آن ًفا – يف ذكر مسائل الكوف والطبيعة ،وألجل ىذا ،فقد قلَّل البعض من قيمة ىذا
الكتاب ،كتفسَت للقرآف الكرمي ،بل وصل األمر ببعضهم أبف وصف ىذا التفسَت بقولو" :فيو كل
شيء إال التفسَت" وىذا القوؿ فيو شيء من ادلبالغة ،فبل يسعنا أف نسلِّم بو على إطبلقو .إ ّف ما
يهمنا من دراسة ىذا التفسَت الضخم اجلانب الداليل الذي أبرزه الرازي خدمة للقرآف العظيم
ّ

ولعل أوؿ ما يبلحظو الدارس يف ىذا التفسَت ىو اىتماـ الرازي بًتتيب
وتيسَتا على القارئّ ،
اآلايت وٖتليلها وبياف أسباب رليئها على صورهتا ،واالستدالؿ بذلك على إعجازىا .25فقد أتمل
الرازي دقائق ادلعاين ،وحرص على بياف روعة النظم وتناسق ترابط الكلمات يف السور واآلايت
"وىو علم عجيب أكثر منو اإلماـ فخر الدين الرازي يف تفسَته وقاؿ فيو :إف أكثر لطائف القرآف

مودعةٌ يف الًتتيبات والروابط".26

ادلطلب الثاين :منهج الفخر الرازي يف تفسًنه الكبًن
إ ّف الناظر يف التفسَت الكبَت لئلماـ فخر الدين الرازي يلحظ التزاما واضحا يف ادلنهج العاـ عند
ِ
بغض النظر عن الرواية اليت تقوؿ :إ ّف
ادلفسر ،وىذا االلتزاـ تظهر مبلزلو جليّة يف التفسَت كامبلِّ ،
ّ
24

يمذيت انتفسٍر انكبٍر ،ج ،1ص.9
اَظر :انرازي ،انتفسٍر انكبٍر ،ج ،7ص.138
26
انبالالًَ ،إػجاز انمرآٌ ،ص.277
25
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الرازي مل يتمم تفسَته بيده كتابة وإمنا أ٘تّو إمبلء ،والتزاـ ادلنهج دليل صريح على علميّة العقليّة لدى
اإلماـ الرازي ،حيث الًتتيب والوضوح والتنظيم والتقسيم .إ ّف من أبرز السمات ادلنهجية عند الرازي

عرضو للمسألة وما حوتو من خبلؼ عند العلماء ،مث يقوؿ" :وأقوؿ األوىل يف تقريره أف
يقاؿ ،27"...أو “فإف قالوا .:قُلنا" ،28أو “وأجيب عنو .29"...وىذه الطريقة تضع القارئ أماـ
ِ
صورة كاملة للمسألة ،قبل أف خيرج برأي الرازي ِ
ترجيحو .وىو كذلك من زاوية لغوية كاف
نفسو أو
لكن رواية اإلثبات
يعرض آراء أىل اللغة يف ادلسألة ادلعيّنة ،مث ّ
يرجح ما يراه راجحا بقولوّ ":

30
يضعفها ضلو "والكبلـ ضعيف ،31"....وقد يُبطل رأاي بقولو" :وىو
أو
،
راجحة"...
ّ
ابطل .32"...أكثر الرازي يف تفسَته من االستشهاد ابلقرآف الكرمي ،وبقوؿ رسوؿ هللا _صلى هللا
عليو وسلم_33؛ وذلك ألغراض لغوية من شأهنا أف توضح معٌت اآلية الكردية بدقة دوف زايدة أو

نقصاف .ويع ّد ىذا االستشهاد ملمحا منهجيا ابرزا يف "التفسَت الكبَت" .ومن األمثلة على تكثيف
معُت فعلُو يف كلمة (السفهاء) يف قولو تعاىل "أال إهنم ىم
الرازي الشو َ
اىد على معٌت ّ
السفهاء"(البقرة ،)31:حيث استشهد على معناىا آبية كردية وحديث شريف وبيت شعري لذي
الرمة وآخر أليب ٘تاـ.34
الرمة:
يقوؿ الرازي ":السفو :اخل ّفة ،يقاؿ :سفهت الريح الشيء إذا حركتو ،قاؿ ذو ّ
ِ
النواسم
الرايح
مر
ِ
رايح تس ّفهت أعاليَها ُّ
جريْ َن كما ّ
اىتزت ٌ
وقاؿ أبو ٘تاـ الطائي:

الرمح جاىلُو إذا ما بدا فضل السفيو على احلليم
سفيوُ ِ

وإمنا قيل لبذيء اللساف سفيو؛ ألنو خفيف ال رزانة لو .وقاؿ تعاىل ":وال تؤتوا السفهاء
أموالكم"(النساء.)5:
وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ ":شارب اخلمر سفيو"؛ وذلك لقلّة عقلو.
27

انرازي ،انتفسٍر انكبٍر ،ج ،1ص.55،94
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،2ص.54
29
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،1ص.54
30
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،1ص.87
31
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج.91 ،1
32
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج.28 ،2
33
اَظر :انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،2ص /18ج ،5ص.140
34
اَظر :انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،2ص.62
28
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يبُت الرازي مزيتها وداللتها يف
كل ىذا قيل يف بياف معٌت كلمة واحدة احتاج سياقها لتفصيل كي ّ
ّ
مكاهنا القرآين ،مستعينا بكبلـ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص_ وكبلـ العرب عامة .لقد سعى الرازي إىل تفسَت
ادلفردات القرآنية تفسَتا دقيقا ،وح ّدد معانيها بكل الطرؽ ادلمكنة ،وأتبع ذلك شرح العبارات
والًتاكيب ،واعتمد يف كل ذلك على أصل داللة اللفظة ،35مث على مراحل تطورىا ،وداللتها من
خبلؿ الًتكيب الذي ُسبكت فيو ،كل ذلك ٔتا يوافق كبلـ العرب وأساليبهم ،مؤمنا ّتدوى ذلك
يف إيصاؿ ادلعٌت العاـ للقارئ .وادلتتبّع للتفسَت جيد أ ّف ادلعٌت العاـ لآلية القرآنية عند اإلماـ الرازي
يتأتى من خبلؿ تعاضد رلموعة من القنوات اللغوية الدالليّة ،اليت كاف يؤمن أبهنا السبيل الوحيدة
لبياف ادلعٌت ادلقصود من اآلية القرآنية ،وىذه القنوات ىي :سياؽ احلاؿ والداللة ادلعجمية والداللة
كل منها.
الصرفية والداللة الًتكيبية وأخَتا الداللة الصوتية ،وفيما أييت تفصيل ٍّ

أوالً :سياق احلال:

أشار ابن جٍت إىل معٌت سياؽ احلاؿ وقيمتو يف فهم احلدث اللغوي عندما ع ّقب على قوؿ الشاعر:

وص ّكت وجهها بيمينها

أبعلي ىذا ابلرحى ادلتقاعس
َ

صل الوجو ألعلمنا
يقوؿ ":فلو قاؿ حاكيا عنها :أبعلي ىذا ابلرحى ادلتقاعس ،من غَت أف يذكر ّ
متعجبة منكرة ،لكنّو دلا حكى احلاؿ ،فقاؿ ":وص ّكت وجهها بيمينها" علم بذلك قوة
بذلك أهنا ّ

الباحث إىل
إنكارىا وتعاظم الصورة ذلا ."36...إ ّف ادلوقف السابق الذي شرحو ابن جٍت يوصل
َ
تصور عاـ دلفهوـ سياؽ احلاؿ أال وىو ما حييط ابلنص اللغوي أو احلدث الكبلمي من ظروؼ غَت
ّ
لغوية ،تسهم يف فهم اللغة وتلمس دالالهتا .كما ينقل الدكتور علي حسن أ ّف العامل (فَتث) أشار

إىل قريب من ىذا ادلعٌت ،ومسّاه (ادلستوى االجتماعي) ،حيث يقوؿ ":وقد حاوؿ العامل اإلصلليزي
( Firthفَتث) أف حيدد أُطرا عامة ع ّدىا عناصر أساسية تؤثر يف فهم احلدث اللغوي على
ادلستوى االجتماعي ،وىي:
 .3ادلظاىر الوثيقة الصلة ابدلشاركُت والسامعُت ،وتتضمن كبلـ ادلشاركُت وأفعاذلم وتصرفاهتم يف
أثناء الكبلـ.
35

اَظر :انرازي ،انتفسٍر انكبٍر ،ج ،3ص.205 ،186 ،158 ،71 ،52 ،48 ،18 ،14
ابٍ جًُ ،انخظائض ،ج ،1ص.245
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.2

األشياء الوثيقة الصلة ابدلوقف.

.1

أثر احلدث الكبلمي."37.

اىتم الرازي يف تفسَته كثَتا ببياف سياؽ احلاؿ الذي حييط ابلسورة القرآنية
ومن جانب تطبيقي فقد ّ
أو اآلية الكردية ،يقوؿ ابن رشيق القَتواين فيما يتعلق بقيمة سياؽ احلاؿ ":قد ٗتتلف ادلقامات
واألزمنة والببلد ،فيحسن يف وقت ما ال حيسن يف آخر ،ويستحسن عند أىل بلد ما ال يستحسن
عند أىل غَته" .38ومن جانبها أكدت الدراسات الداللية احلديثة كذلك القيمةَ الفعلية ادلرٕتاة من
سياؽ احلاؿ يف عملية البحث عن معٌت النص .39وىذه اإلشارة للسياؽ كاف من شأهنا أف تضع

سهل فهمها واستيعاهبا لدى القارئ ،وكاف التعريف بسياؽ
جو السورة ادل َّ
فسرة ٘تاما ،شلا ّ
القارئ يف ّ
ُ
احلاؿ للسورة عند الرازي يقوـ على ركنُت أساسيُّت.

 .1أسباب النزول:

ونعٍت بسبب النزوؿ الظروؼ العامة اليت استدعت نزوؿ السورة أو اآلية القرآنية ،وأحاطت هبا.
ادلفسر يف الًتجيح والتفسَت .أما من حيث التفسَت فإف
ومعرفة ىذه الظروؼ ضروري جدا لدى ّ
الباحث جيد أ ّف اإلماـ الرازي يعتمد أحياان ظروؼ النزوؿ يف ذكر وجو التفسَت احملتمل لآلية كما
فعل يف قولو تعاىل "طو ما أنزلنا عليك القرآف لتشقى إال تذكرة دلن خيشى"(طو ،)1-3:إذ يقوؿ":
وخامسها أ ّف ىذه السورة من أوائل ما نزؿ ٔتكة ويف ذلك الوقت كاف عليو السبلـ مقهورا ٖتت ذؿ
أعدائو فكأنو سبحانو قاؿ لو :ال تظن أنك تبقى على ىذه احلالة أبدا ،بل يعلو أمرؾ ويظهر قدرؾ
مكرما" .40وأما من
فإان ما أنزلنا عليك مثل ىذا القرآف لتبقى شقيا فيما بينهم بل تصَت معظّما ّ
حيث الًتجيح فيأيت سبب النزوؿ 41مرجحا عند الرازي أحد احتماالت التفسَت كما يف قولو تعاىل
رجح أف ادلقصود بػ(فضبل
"ليس عليكم جناح أف تبتغوا فضبل من ربكم("...البقرة ،)389:فقد ّ
من ربكم) على أنو التجارة .مستندا يف ذلك إىل دليلُت؛ أحدمها سبب النزوؿ ،فقاؿ ":مث الذي
يدؿ على صحة ىذا التفسَت وجهاف ...الثاين :الرواايت ادلذكورة يف سبب النزوؿ" .42وأسباب
37

ػهً حسٍ فرباٌ ،انىجٍس فً ػهى انذالنت ،دار شًىع انثمافت ،2004 ،ص.43-42
ابٍ رشٍك انمٍرواًَ ،انؼًذة ،ج ،1ص.58
39
انكرٌى حسٍٍ حايذ طانح ،انتأوٌم انهغىي فً انمرآٌ انكرٌى ،ص.30
40
انرازي ،انتفسٍر انكبٍر ،ج ،22ص.4
41
اَظر :يحً انذٌٍ ،ػهى انذالنت ػُذ انؼرب ،ص.91
42
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،5ص.187
38

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 3, March 2020 p. 97-119

& Raed Abdul

Mustafa Kamal AL-MAANI - Mahmoud Haroun Al-Nawafleh
Jalil Al-Awawdeh

مهمة لدى الرازي إال أنو يرى أ ّف العربة بعموـ اللفظ ال ٓتصوص السبب ،وقد
النزوؿ وإف كانت ّ
مستمرة
صرح بذلك .43وىذا من شأنو أف جيعل القرآف الكرمي صاحلا لكل زماف ومكاف ،ودالالتو
ّ
ّ

يف أثرىا وفاعليتها .ويبلحظ الباحث أ ّف منهج الرازي يف التعاطي مع أسباب النزوؿ ىو ذكر
السبب يف الغالب للقارئ دوف توجيو ،كما فعل يف قولو تعاىل "وإف امرأة خافت من بعلها نشوزا
صلحا("...النساء ،)328:فقد ذكر الرازي يف
أو إعر ً
اضا فبل جناح عليهما أف يُصلحا بينهما ُ
سبب نزوؿ ىذه اآلية عدة رواايت ،تدور مجيعها حوؿ زلور واحد ىو ما ذكرتو عائشة اهنع هللا يضر_ من
أهنا نزلت يف ادلرأة تكوف عند الرجل ويريد أف يستبدؿ هبا غَتىا ،فتقوؿ :أمسكٍت وتزوج بغَتي
وأنت يف حل من النفقة والقسم .44ويرى الباحث أ ّف ىذه الطريقة من شأهنا أف ٖتفز ذىن القارئ
ِ
ادلفسر نفسو .وىذا يعيدان إىل السمة البارزة يف منهجو،
إلنعاـ النظر والًتجيح دوف تلقُت من ّ

يصرح
حيث عرض اآلراء أوال ،وبعد استيعاب اآلراء أييت التوجيو ادلبٍت على أسس علمية ،وإف مل ّ
غَت
تصرحيا بتلك األسس .كما يُ َ
بلحظ أف الرازي يف تفسَته ال يعارض أف يكوف لآلية القرآنية ُ
سبب للنزوؿ ،وىذا يتضح جليا يف تفسَته اآلية السالفة.
 .2مكيّة اآلايت ومدنيّتها:

يقوؿ دمحم ابقر فيما خيتص بتمييز اآلايت من حيث مكيتها ومدنيتها رغم اختبلؼ العلماء يف
ٖتديد ىذين ادلفهومُت والقصد يف كل منهما :إ ّف "التمييز من انحية زمنيّة بُت ما أنزؿ من القرآف
قبل اذلجرة وما أنزؿ بعدىا أكثر أمهية للبحوث القرآنية من التمييز على أساس ادلكاف ...فكاف
جعل الزمن أساسا للتمييز بُت ادلكي وادلدين واستخداـ ىذا ادلصطلح لتحديد الناحية الزمنية أوفق
ُ
ابذلدؼ" .45ويف بياف قيمة ىذا الركن يف التفسَت يقوؿ الباحث بكري الشيخ ،صاحب "التعبَت
الفٍت يف القرآف""،إ ّف معرفة مكيّة اآلية أو مدنيتها يسهم إسهاما كبَتا يف تفسَتىا وحيمي ادلفسر
من الوقوع يف اخلطأ؛ فمن قرأ (قل اي أيها الكافروف) وال يعلم أهنا نزلت قبل اذلجرة ،فإنو حيار يف

معناىا وقد يستخرج منها أ ّف ادلسلمُت ال يكلفوف ابجلهاد وإمنا عليهم أف يقولوا لآلخرين( :لكم
43

اَظر :انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،3ص.83
اَظر :انرازي ،انتفسٍر انكبٍر ،ج ،11ص.65
45
دمحم بالر ،انًذرست انمرآٍَت ،ص.251
44
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دينكم ويل دين) ،ولكن حُت يعلم أف نزوذلا كاف قبل اذلجرة يزوؿ ىذا الوىم" .46كاف الرازي يذكر
مكية السورة أو مدنيها خدمة للتفسَت كما فعل قبل دخولو يف تفسَت سورة الكهف؛ فذكر عدد
آايهتا وأهنا مكية مث نقل رواية عن ابن عباس قاؿ فيها ":إهنا مكية غَت آيتُت منها فيهما ذكر عُيينة
بن حصن الفزاري" ،47وادلتتبع الدقيق للمكي وادلدين جيد أف الرازي حيصر فائدة ىذه ادلعرفة يف
أي اآلايت
حدود الناسخ وادلنسوخ دلا ّ
تبُت سابقا من أف معرفة أتريخ النزوؿ أساس يف ٖتديد ّ
انسخة وأيها منسوخة ،فيقوؿ الرازي يف أوؿ تفسَته لسورة إبراىيم ":اعلم أ ّف الكبلـ يف أ ّف ىذه
السورة مكية أو مدنية طريقة اآلحاد ومىت مل يكن يف السورة ما يتصل ابألحكاـ الشرعية فنزوذلا
ٔتكة وادلدينة سواء وإمنا خيتلف الغرض يف ذلك إذا حصل فيو انسخ ومنسوخ فيكوف فيو فائدة
عظيمة" .48إف أسلوب اآلية يف أتديتها للمعٌت خيتلف قبل اذلجرة عنو بعد اذلجرة؛ "أل ّف أغلب من
خوطب قبل اذلجرة كاف من ادلشركُت يعبدوف األصناـ ويشركوف ابهلل وىم الداء يف اخلصومة ،أىل
شلاراة وجلاجة يف القوؿ عن فصاحة وبياف فيما كاف أغلب اخلطاب بعد اذلجرة مع أانس آمنوا ابهلل
ورسولو ،فبل ريب يف أف أييت اخلطاب األوؿ مع كونو امتدادا للخطاب الثاين حيمل طابعا خاصا
من حيث األسلوب يف األداء" .49ومعرفة ادلكي وادلدين كفيلة ابلكشف عن ىذا األسلوب .ويف

بعض ادلواضع يلجأ الرازي إىل مكيّة اآلية أو مدنيتها لتقرير افًتاض ودحض آخر ،كما فعل يف قولو
تعاىل" ويقوؿ الذين كفروا لست مرسبل قل كفى ابهلل بيٍت وبينكم ومن عنده علم من
الكتاب"(الرعد ،)31:ففي ٖتديد ىويّة (من عنده علم من الكتاب) ذكر الرازي أقواال عديدة منها
أف ادلراد هبم عبد هللا بن سبلـ وسلماف الفارسي و٘تيم الداري ،50وقد أشكل ىذا القوؿ على سعيد
بن جبَت؛ إذ إف سورة الرعد مكيّة فبل جيوز أف يراد بو ابن سبلـ وأصحابو؛ ألهنم آمنوا يف ادلدينة
فصل لربك واضلر"(الكوثر ":)2:السورة مكيّة يف
بعد اذلجرة .ويقوؿ الرازي يف تفسَته قولو تعاىلّ ":
أصح األقواؿ وكاف األمر ابلنحر جاراي رلرى البشارة ْتصوؿ الدولة وزواؿ الفقر واخلوؼ" .51ومن
ىذا يتضح أف الرازي تعامل مع الظرؼ النزويل لآلايت بوصفو واقعا ال بد على ادلفسر أف يضعو
46

اَظر :بكري انشٍخ ،انتؼبٍر انفًُ فً انمرآٌ ،ص.43
انرازي ،انتفسٍر انكبٍر ،ج ،21ص.73
48
انرازي ،انتفسٍر انكبٍر ،ج ،19ص.72
49
اَظر :بكري انشٍخ ،انتؼبٍر انفًُ فً انمرآٌ ،ص.43
50
اَظر :انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،19ص.69
51
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،32ص.132
47
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قصر الفائدة يف إطار ْتث النسخ أمر
بعُت االعتبار أثناء ْتثو عن داللة النص ،وىذا يؤكد أف ْ
حيتاج إىل إعادة نظر.

اثنيًا :الداللة ادلعجميّة:

يٌقصد ابلداللة ادلعجميّة "داللة الكلمة اليت استخدمت هبا يف اجملتمع مفردة أو يف تركيب ،سواء
أكاف ادلعٌت حقيقيا يف أصل الوضع أو رلازاي منقوال عن معٌت حقيقي" .52وىذا التعرؼ يوصلنا إىل
أف اللفظة مقصودة ْتد ذاهتا .يقوؿ الرازي ":كل معٌت كانت احلاجة إىل التعبَت عنو أىم كاف وضع

اللفظ إبزائو أوىل مثل صيغ األمر والنهي والعموـ واخلصوص" .53وانطبلقا من ىذا الرأي يلحظ
الباحث قصديّة استعماؿ األلفاظ عند الرازي وخلو العشوائية من االختيار ،فاستعماؿ األلفاظ
دلسوغ وال يكوف اعتباطا ،ومن ىنا استطاع أف يلج إىل عمق ادلعٌت من خبلؿ
عنده يكوف ّ
استنطاؽ اللفظ واستخراج أسرار استعمالو .ويذىب الرازي إىل أ ّف" احلكمة يف وضع األلفاظ

يعرؼ غَته ما يف
للمعاين ،وىي أ ّف اإلنساف ْتيث ال يستقل بتحصيل مجيع مهماتو فاحتاج إىل أف ّ
ضمَته ليمكنو التواصل بو إىل االستعانة ابلغَت وال بد لذلك التعريف من طريق ،والطرؽ كثَتة مثل
الكتابة واإلشارة والتصفيق ابليد واحلركة بسائر األعضاء إال أف أسهلها وأحسنها ىو تعريف ما يف

القلوب والضمائر هبذه األلفاظ".54
ويف سبيل بياف الداللة ادلعجميّة لؤللفاظ القرآنية كاف اإلماـ الرازي ،يف الغالب ،يتّبع تسع وسائل
لبياف ادلعاين ادلعجميّة ،وىي:
 .1بيان ادلعىن ابلرتادف:

ِ
ادلفسر إىل الًتادؼ 55يف بياف ادلعٌت ادلعجمي للكلمة ادلقصودة ابلشرح،
ويعٍت بو الباحث أف يلجأ ّ

ومن أمثلة ذلك عند الرازي تفسَته قولو تعاىل "وشلا رزقناىم ينفقوف"(البقرة )1:يقوؿ ":الرزؽ يف

52

يحًىد ػكاشت ،انتحهٍم انهغىي فً ضىء ػهى انذالنت ،ص.157
انرازي ،انتفسٍر انكبٍر ،ج ،1ص.24
54
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،1ص.25
55
انترادف هى األنفاظ انًختهفت فً انبُاء انًتشابهت فً انًؼاًَ.
53
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كبلـ العرب ىو احلظ والنصيب" .56وكبلمو يف قولو تعاىل ":إنو ظن أػن لن حيور" ،قاؿ :ما كنت
أدري ما معٌت (حيور) ،حىت مسعت أعرابية تقوؿ البنتها :حوري ،أي (ارجعي) .57وىذا النهج يف
تفسر
بياف معاين الكلمات يع ّد النهج األيسر
للمفسر والقارئ على حد سواء؛ فالكلمة ابلكلمة ّ
ّ
وال داعي لئلطالة يف تفسَتىا.
 .2بيان ادلعىن ابلضد:
وادلقصود ىنا أف يسعى الشارح لبياف ادلعٌت من خبلؿ بياف اللفظة ادلقابلة للفظة ادلشروحة .وذلك
كما ذكر الرازي يف قولو تعاىل "وتركهم يف ظلمات ال يبصروف"(البقرة ،)37:أ ّف الظلمة ىي عدـ

النور ،وىي يف أصل اللغة عبارة عن النقصاف .58وكما فعل أيضا يف قولو تعاىل" اي أيها الناس كلوا
شلا يف األرض حبلال طيبا وال تتبعوا خطوات الشيطاف إنو لكم عدو مبُت"(البقرة ،)368:فقد
فسر (احلبلؿ) بقولو ":وأصلو من احلل ،الذي ىو نقيض العقد ،ومنو حل ابدلكاف إذا نزؿ بو؛ ألنو
وحل من إحرامو
وحل َ
الدين إذا وجب الضلبلؿ العقدة ابنقضاء ادلدةّ ،
حل ش ّد االرٖتاؿ للنزوؿّ ،
ألنو حل عقدة اإلحراـ".59
 .3بيان ادلعىن من خالل التعريف:
ِ
للمفسر أف يصفها ويذكر خصائصها أيضا كما يف حديث الرازي عن
ويف شرحو للمفردة ديكن
ّ
يصوركم"(آؿ عمراف ،)6:يقوؿ الرازي ":والصورة :ىيئة حاصلة للشيء عند
قولو تعاىل" ىو الذي ّ
صوره إذا أمالو ،فهي صورة ألهنا مائلة إىل شكل
إيقاع التأليف بُت أجزائو ،وأصلو من صاره يَ ُ
أبويو".60وكذلك عند قولو تعاىل" ونزعنا ما يف صدورىم من غل"(األعراؼ ،)31:قاؿ ":الغل:
انغل يف الشيء ،وتغلغل فيو إذا
احلقد ،وىو الذي يغل إىل صميم القلب ،أي يدخل ،ويقاؿّ :
دخل فيو بلطافة كاحلب يف صميم الفؤاد".61

56

انرازي ،انتفسٍر انكبٍر ،ج ،2ص.28
انرازي ،انتفسٍر انكبٍر ،ج ، 31ص.98
58
اَظر :انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،2ص.69
59
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،5ص.3
60
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،7ص.11
61
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،14ص.66
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 .4بيان ادلعىن بشرح أصل اللفظ:
ادلفسر جلأ إىل توضيح أصل ادلفردة يف سبيل شرحها ،ومن ذلك شرح
ويقصد الباحث ىنا أ ّف ّ
الرازي كلمة (الظلمة) يف قولو تعاىل "وتركهم يف ظلمات ال يبصروف" (البقرة .)37 :حيث قاؿ":
والظلمة :عدـ النور عما من شأنو أف يستنَت ،والظلمة يف أصل اللغة عبارة عن النقصاف ،قاؿ
تعاىل ":آتت أكلها ومل تظلم منو شيئا" (الكهف ،)11 :أي :مل تنقص ،ويف ادلثل :من أشبو أابه
فما ظلم .أي :فما نقص حق الشبو .والظلم :الثلج ألنو ينتقص سريعا .62"....وكذلك يف
يبُت سبب التسمية
تفسَته كلمة (ادلسكُت) يف قولو تعاىل "واليتامى وادلساكُت" (البقرةّ )81 :

بذكر تفسَتىا االشتقاقي حيث قاؿ ":وادلساكُت واحدىا مسكُت ،أُخذ من السكوف كأف الفقر
قد َس َكنو" .63ومن خبلؿ ىذا ادلنهج ديكننا أف نتتبّع التطور الداليل للمفردة .ومن األمثلة أيضا
كلمة (اخلمر) ،فقد ّبُت أ ّف أصل ىذه الكلمة ىو التغطية؛ ولذلك مسي اخلمار مخارا؛ ألنو يغطي

رأس ادلرأة ...ومسّيت مخرا ألهنا ٗتامر العقل ،أي ٗتالطو ،يقاؿ :خامر الداء إذا خالطو .64وكذلك
قولو يف اآلية الكردية" لقد قلنا إذا شططا"(الكهف ،)33:فالشطط يف أصلو البعد ،ومنو شطّت
تطورت فأصبح يطلق على رلاوزة احلد ،فخلص بذلك الرازي
الدار إذا بعدت ،إال أ ّف داللتو قد ّ
إىل القوؿ ":فالشطط :البعد عن احلق".65
اجملرد إىل احملسوس:
 .5بيان ادلعىن بنقل الداللة من ّ

فادلفسر ىنا يعيد
اجملرد،
وىذه الطريقة يف التفسَت ترى أ ّف أصل ادلعٌت
ٌّ
حسي ّ
وتطور إىل ادلعٌت ّ
ّ
اجملردة إىل ادلعاين احلسيّة بغية شرحها وتيسَت فهمها ،كما فعل الرازي يف قولو تعاىل "فأولئك
ادلعاين ّ
حبطت أعماذلم"(البقرة ،)237:حيث قاؿ ":قاؿ أىل اللغة :أصل (احلَْبط) أف أتكل اإلبل شيئا
يضرىا فتعظم بطوهنا فتهلك ،...فسمي بطبلف األعماؿ هبذا؛ ألنو كفساد الشيء بسبب ورود
ّ
66
ادلفسد عليو" .

62

انرازي ،انتفسٍر انكبٍر ،ج ،2ص.69
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،1ص.152
64
اَظر :انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،6ص.37
65
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،21ص.83
66
انرازي ،انتفسٍر انكبٍر ،ج ،6ص.33
63
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وقد يعتمد الرازي البعد ادلادي يف اجلذر اللغوي للكشف عن الداللة القرآنية؛ وذلك ألف األلفاظ
اجملردات يف بعض األحياف ،كما ىو احلاؿ
وضعت يف أصلها للمحسوسات مث تطورت لتدؿ على ّ

يف قولو تعاىل" اي أيها الناس كلوا شلا يف األرض حبلال طيبا وال تتبعوا خطوات الشيطاف إنو لكم
عدو مبُت"(البقرة ،)368:فقد ذكر الرازي أ ّف" الطيب يف األصل ىو ما يستلذ بو ويستطاب،
ووصف بو الطاىر واحلبلؿ على جهة التشبيو؛ ألف النجس تكرىو النفس فبل تستلذه واحلراـ غَت
مستلذ" .67وكذلك عند تف سَته لكلمة (انفجرت) يف قولو تعاىل" فانفجرت منو اثنتا عشرة عينا"
(البقرة )60 :ينتقل هبا من داللتها احلسيّة يف قولو "االنفجار :خروج ادلاء بكثرة ...واالنفجار:
االنشقاؽ 68"...إىل الداللة ادلعنوية يف قولو" ومنو الفاجر؛ ألنو يشق عصا ادلسلمُت ٓتروجو إىل
الفسق" .وحاوؿ أف يربط بُت ادلدلوؿ ادلادي واحلسي يف سعيو لتوضيح ادلعٌت ادلقصود ،كقولو يف
كلمة (شقاؽ) يف قولو تعاىل" وإف تولّوا فإمنا ىم يف شقاؽ"(البقرة ،)317:قاؿِ ":
الشقاؽ مأخوذ
ِ
شق عصا ادلسلمُت إذا ّفرؽ
من الشق ،كأنو صار يف شق غَت شق صاحبو بسبب العداوة ،وقد ّ
مجاعتهم وفارقها.69"...
 .6بيان ادلعىن من خالل "حقل ادلرتادفات":
وحياوؿ الرازي رصد الفوارؽ الداللية بُت األلفاظ ادلًتادفة ،إذ يقوؿ ":إنو قد تكوف األلفاظ تقرب

من أف تكوف مًتادفة ،ولكن التأمل التاـ يدؿ على الفرؽ اللطيف" .70مثّ يضرب لذلك أمثلة منها
(الرؤوؼ والرحيم) ،فيذىب إىل أهنما متقارابف إال أف (الرؤوؼ) أميل إىل جانب إيصاؿ النفع،
71
ادلفسر من خبللو إىل
يسعى
ارؽ
و
للف
الدقيق
الرصد
وىذا
.
و(الرحيم) أميل إىل جانب دفع الضرر
ّ

بياف السر الداليل ادلاثل وراء اختيار اللفظة ىذه من دوف مًتادفاهتا .وكما صنع كذلك يف قولو
تعاىل "وكم قصمنا من قرية"(األنبياء ،)33:وقارف فيها بُت (القصم) و(الفصم) ،فذكر أف (القصم)
أفظع الكسر ،وىو الكسر الذي يبُت تبلؤـ األجزاء ٓتبلؼ (الفصم).72

67

انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،5ص.4-3
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،3ص.89
69
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،4ص.77
70
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،1ص.136
71
اَظر :انرازي ،انتفسٍر انكبٍر ،ج ،1ص.136
72
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،22ص.126
68
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وكذلك يف قولو تعاىل" يف طغياهنم يعمهوف"(البقرةّ ،)35:بُت الفرؽ بُت (العمى) و(العمو)،73
فوجد أ ّف (العمى) عاـ يف البصر والرأي ،بينما (العمو) يف الرأي خاصة ،وىو أقرب إىل الًتدد
يتوجو.
والتحَت حيث إ ّف صاحبو ال يدري أين ّ

 .7بيان ادلعىن من خالل شرح ادلصطلح:

ويذكر الرازي الداللة االصطبلحية لبعض األلفاظ بعد ذكر الداللة ادلعجميّة ذلا ،ولعل ىذا ،رغم
قلّتو نسبيا ،يع ّد لوان من ألواف التطور الداليل يف تفسَته ،وذلك كما فعل يف لفظة (الصبلة)،
حيث قاؿ ":الصبلة يف الشرع عبارة عن أفعاؿ سلصوصة يتلو بعضها بعضا ،مفتتحة ابلتحرمي،

سلتتمة ابلتحليل".74

 .8بيان ادلعىن من خالل توضيح سبب التسمية:
حاوؿ الرازي أف يذكر سبب تسمية ادلفردة موضحا معناىا من خبلؿ سبب تسميتها كما فعل يف
قولو تعاىل “ويف الرقاب"(البقرة ،)377:حيث ذكر أ ّف الرقاب مجع الرقبة وىو مؤخرة أصل العنق،

واشتقاقها من ادلراقبة ،وذلك أ ّف مكاهنا من البدف مكاف الرقيب ادلشرؼ على القوـ ،وذلذا ادلعٌت
يقاؿ :أعتق هللا رقبتو ،وال يقاؿ :أعتق هللا عنقو؛ ألهنا دلا مسيت رقبة كانت تراقب العذاب.75
وكذلك يف قولو تعاىل “شهر رمضاف"(البقرة ،)385:يقوؿ ":الشهر مأخوذ من الشهرة ،ومسي
الشهر شهرا لشهرة أمره ،وذلك ألف حاجات الناس ماسة إىل معرفتو بسبب أوقات ديوهنم ،وقضاء

وحجهم".76
نسكهم يف صومهم ّ

 .9بيان ادلعىن من خالل الرجوع إىل لغات العرب:
وكاف الرازي يفسر يف بعض األحياف ابلرجوع إىل لغات العرب كقولو يف اآلية الكردية "مثّ جاءهتا
ريح عاصف"(يونس ،)22:ذكر أنو يقاؿ :عصفت الريح إذا اشت ّدت ،وأصل العصف السرعة ،إذ
الفراء أ ّف األلف يف (عاصف) ىي لغة بٍت
يقاؿ :انقة عاصف ،وعصوؼ سريعة ،مثّ نقل عن ّ
73

اَظر :انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،2ص.65
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،2ص29
75
اَظر :انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،5ص.37
76
انرازي ،انتفسٍر انكبٍر ،ج ،5ص.71
74
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أسد .77ويف قولو تعاىل “وإان لنراؾ فينا ضعيفا"(ىود ،)93:ذكر ادلعٌت العاـ ادلشًتؾ للضعيف،
وىو الذي يتعذر عليو منع القوـ عن نفسو ،مث قاؿ ":والثاين أ ّف الضعيف ىو األعمى بلغة
محَت".78

اثلثًا :الداللة الصرفيّة:

وحده ،بل إ ّف يف بنية الكلمة دالل ًة
إف ادلعٌت
ادلعجمي منفردا ال ديكنو أف حيمل داللة اللفظ كامبل َ
ّ
79
ادلعجمي معاين أخرى .وقد
ادلعٌت
إىل
تضيف
أف
ديكنها
اليت
الداللة
ىذه
،
ال ديكن إغفاذلا إيضا
ّ
تنبّو الرازي يف تفسَته إىل ىذا النوع من الداللة .إ ّف الداللة الصرفية واضحة عند اإلماـ الرازي يف

صرح بقيمتها يف أوؿ تفسَته ،فقاؿ ":اعلم أ ّف أكمل الطرؽ يف تعريف مدلوالت
تفسَته ،وقد ّ
األلفاظ ىو طريق االشتقاؽ" .80فمثبل أفاد من ورود لفظة (سبح) بصيغة ادلاضي يف فواتح سورة
احلديد واحلشر ،وجاءت بصيغة ادلضارع يف سورة اجلمعة ليستدؿ على أف صفة التسبيح مستمرة ال
ٗتتص بوقت زلدد ذلا ،فيقوؿ ":جاء يف بعض الفواتح (سبح) على لفظ ادلاضي ،ويف بعضها على

لفظ ادلضارع ،وذلك إشارة إىل أ ّف كوف ىذه األشياء مسبّحة غَت سلتصة بوقت دوف وقت ،بل ىي
كانت مسبحة أبدا يف ادلاضي وتكوف مسبحة أبدا يف ادلستقبل" .81ويف قولو تعاىل "وال تلقوا
أبيديكم إىل التهلكة" (البقرة )395:ويف سياؽ تفسَت اإلماـ الرازي لكلمة (هتلكة) على أهنا

مصدر يقوؿ ":ىلك يهلك ىبلكا وى ْلكا ،وهتلكة ،وىي على وزف تفعلو .82"...وكذلك يف قولو
تعاىل "يؤمنوف ابلغيب" (البقرة )1:أشار إىل أف (الغيب) مصدر ،بقولو ":الغيب مصدر ،أُقيم مقاـ
الزائر".83
اسم الفاعل ،كالصوـ ٔتعٌت الصائم ،والزور ٔتعٌت َّ
وقد يشَت الرازي إىل نوع ادلفردة قبل شرحها ،كتفسَته لقولو تعاىل" أو يصبح ماؤىا
غورا"(الكهف ،) 33:فيقوؿ ":أي غائر ،وىو نعت على لفظ ادلصدر ،كما يقاؿ :فبلف زور،
وصوـ للواحد ،واجلم ِع وادلذكر وادلؤنث ،ويقاؿ :نساء نَوح ،أي نوائح" .84وىذا السلوؾ الداليل
77

اَظر :انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،17ص.57
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،18ص.40
79
اَظر :فاضم انسايرائً ،يؼاًَ األبٍُت ،ص ،7واَظر :إبراهٍى أٍَس ،دالنت األنفاظ ،يكتبت األَجهى انًظرٌت ،انماهرة ،ص.47
80
انرازي ،انتفسٍر انكبٍر ،ج ،1ص.13
81
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،29ص.206
82
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،5ص.116
83
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،2ص.26
84
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،21ص.109
78

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 3, March 2020 p. 97-119

& Raed Abdul

Mustafa Kamal AL-MAANI - Mahmoud Haroun Al-Nawafleh
Jalil Al-Awawdeh

ادلفسر قبل بدئو الشرح والتفسَت .ويف موضع آخر حياوؿ الرازي
يشَت إىل الوعي اللغوي لدى ّ
تلمس الداللة الصرفيّة من خبلؿ التفريق بُت داللة اسم الفاعل وداللة الفعل من حيث ثبوهتا عند
ّ

اسم ا لفاعل وٕتددىا عند الفعل ،فيقوؿ ":إف اسم الفاعل يدؿ يف كثَت من ادلواضيع على ثبوت
ادلصدر يف الفاعل ورسوخو فيو ،والفعل ادلاضي ال يدؿ عليو كما يقاؿ :فبلف شرب اخلمر ،وفبلف
شارب اخلمر ...فإنو ال يفهم من صيغة الفعل التكرار والرسوخ ،ومن اسم الفاعل يفهم ذلك".85
ادلشًتؾ دالليا بُت الصيغة الصرفية الواحدة النإتة عن جذور لغوية متعددة،
كما ْتث الرازي عن َ

كما فعل أثناء تفسَته قولو تعاىل" لو نشاء جلعلناه ُحطاما فظلتم تف ّكهوف"(الواقعة ،)65:إذ
يقوؿ ":واحلُطاـ كال ُقتات واجلُذاذ ...وال ُفعاؿ يف أكثر األمر يدؿ على مكروه أو منكر؛ أما يف
الصداع ألمراض وآفات الناس والنبات ،وأما يف األعياف
ادلعاين
ُّ
فكالسبات وال ُفواؽ وال ُزكاـ و ُ
الدوار و ُ

فكاجلُذاذ واحلُطاـ وال ُقتات .86"..كما أشار أثناء تفسَته إىل رليء صيغة صرفية ٔتعٌت صيغة أخرى
كما فعل يف قولو تعاىل" ضائق بو صدرؾ"(ىود ،)32:فقد أشار إىل أ ّف (ضائق) ىنا ٔتعٌت
(ضيّق) ،وىو ال حيمل معٌت الثبات واالستقرار ،بل ىو على معٌت احلدوث .87فقد أخرج الرازي
اللفظ من صيغة صرفيّة إىل صيغة أخرى ليدلّل على ما ذىب إليو من معٌت .ويف قولو تعاىل" وذلم
عذاب أليم"(البقرة )373:يقوؿ ":واعلم أ ّف الفعيل قد يكوف ٔتعٌت الفاعل ،كالسميع ٔتعٌت
السامع ،وقد يكوف ٔتعٌت ادلفعوؿ ،كاجلريح والقتيل ٔتعٌت اجملروح وادلقتوؿ ،وقد يكوف ٔتعٌت ادلفعِل،
ُ
كالبصَت ٔتعٌت ادلبصر واألليم ٔتعٌت ادلؤمل" .88وحلل الرازي أيضا القراءات ادلختلفة للفظة الواحدة

وميّز اختبلؼ الداللة الصرفيّة يف كل قراءة ،كما فعل مع كلمة (نعمة) يف قولو تعاىل " اي بٍت
إسرائيل اذكروا نعميت( "...البقرة)37 :؛ حيث ميّز بُت (نِعمة) بكسر النوف ،اليت ىي (ادلِنّة) وما
تنعم بو يف العيش مستشهدا على
يُنعم بو الرجل على صاحبو ،و(نَعمة) بفتح النوف ،اليت ىي ما يُ ّ
ِ
علي( "..الشعراء ،)22:وعلى الثانية بقولو تعاىل "ونَعمة كانوا
األوىل بقولو تعاىل "وتلك نعمة ٘تنّها ّ
فيها فاكهُت" (الدخاف .89)27:وكذلك يف قولو تعاىل "إال من اغًتؼ غُرفة بيده( "...البقرة:

85

انرازي ،انتفسٍر انكبٍر ،ج ،25ص.29
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،29ص.183
87
اَظر :انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،17ص.155
88
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،5ص ،24ج ،7ص.56
89
اَظر :انرازي ،انتفسٍر انكبٍر ،ج ،3ص.50
86
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)239؛ فقد ّبُت لغات (غُرفة)؛ فنقل أ ّف الغُرفة ابلضم :الشيء القليل ،الذي حيصل ابلكف،
والغَرفة ابلفتح  :الفعل ،وىو االعًتاؼ مرة واحدة .كما أخذ يضرب األمثلة على ذلك ،كقولو
"ومثلها األَكلة واألُكلة ،يقاؿ :فبلف أيكل يف النهار أَكلة واحدة ،وما أكلت عندىم إال أُكلة
90
اىتم الرازي يف تفسَته
ابلضم أي شيئا قليبل كاللقمة . "...ويف سبيل ضبط الداللة الصرفيّة ٘تاما ّ
بضبط الكلمات ادلشروحة خوفا من اخللط والتحريف ،فكاف يضبط الوزف اترة ،كما قاؿ عند
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صابة
شرحو لقولو تعاىل" وعلى أبصارىم غ َش َاوةٌ " (البقرة" )7 :الغ َشاوة :الغطَاء ،ف َعالة ،كالع َ
والعِ َمامة ".91ويف "يسألونك عن األىلّة " (البقرة" )389 :األىلّة :مجع ىبلؿ ،فِ َعاؿ ُجيمع يف أقل
العدد على ِأىلَّة" .92وكذلك يف قولو تعاىل "إف هللا ال يظلم مثقاؿ ذرة " (النساءِ )30 :
"مثقاؿ:
ّ
ِم ْفعاؿ من الثقل" .93وكاف يف بعض السياقات يضبط اللفظ ابلوصف كقولو يف قوؿ هللا تعاىل
"وليس الرب أبف أتتوا البيوت من ظهورىا" (البقرة" )389:البيوت بكسر الباء ،وابلضم" .94ويف
يسم
قوؿ هللا تعاىل ّ
"فعميت عليكم" (ىود " )28:فعُ ّميت بضم العُت ،وتشديد ادليم على ما مل ّ
95
رؾ بفتح الياء وسكوف
فاعلو"  .ويف قولو تعاىل "أ ّف هللا يبشرؾ بيحِت" (آؿ عمراف" )19:يػَْب ُش َ
الباء وضم الشُت".96

ابعا :الداللة الرتكيبيّة:
رً

ىي الداللة اليت ٖتصل من خبلؿ العبلقات بُت الكلمات ،اليت تتخذ كل منها موقعا معينا يف
اجلملة حسب قوانُت اللغة ،حيث إ ّف كل كلمة يف اجلملة أو الًتكيب ال بد أف تكوف ذلا وظيفة
ضلوية من خبلؿ موقعها .97جيد الباحث الرازي كثَتا ما يراقب الًتاكيب النحوية يف النصوص
ليستخرج دالالت معينة ومعاين مقصودة ،98كما فعل يف قولو تعاىل ":قل اللهم مالك ادللك تؤيت
ادللك من تشاء وتنزع ادللك شلن تشاء وتعز من تشاء وتذؿ من تشاء بيدؾ اخلَت إنك على كل
شيء قدير"(آؿ عمراف ،)26:يقوؿ يف التقدمي والتأخَت يف (بيدؾ اخلَت) ":فقولو (بيدؾ اخلَت)
90

انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،6ص.154
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،2ص.45
92
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،5ص.103
93
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،10ص.82
94
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،5ص.108
95
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،17ص.121
96
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،8ص31
97
اَظر :ػبذ انكرٌى يجاهذ ،انذالنت انهغىٌت ػُذ انؼرب ،ص.194
98
ولذ س ًّاها إبراهٍى أٍَس "انًؼاًَ انًترتبت ػهى اختالف َظاو انجًهت وهُذستها"  ،دالنت األنفاظ ،ص.48
91
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يفيد احلصر كأنو قاؿ :بيدؾ ال بيد غَتؾ ،كما إف قولو تعاىل (لكم دينكم ويل دين)(الكافروف)6:
أي لكم دينكم ال لغَتكم ،وذلك احلصر ينايف حصوؿ اخلَت بيد غَته فثبت داللة ىذه اآلية...

على أ ّف مجيع اخلَتات منو وبتكوينو وٗتليقو وإجياده وإبداعو" .99ويف موضع آخر صلد الرازي يعتمد
على ال عطف يف استنتاج داللة لغوية لطيفة وذلك عندما نظر إىل قولو تعاىل "من كاف عدوا هلل
ومبلئكتو ورسلو وجربيل وميكاؿ فإف هللا عدو للكافرين"(البقرة ،)98:فقد تساءؿ الرازي عن
سبب إظهار ادللكُت (جربيل وميكاؿ) على الرغم من اندراجهما ٖتت جنس ادلبلئكة ادلذكورة يف
اآلية نفسها ،فأجاب بقولو ":أفردمها ابلذكر لفضلهما كأهنما لكماؿ فضلهما_ صارا جنسا آخر
سوى جنس ادلبلئكة" .100وعندما أخذ الرازي يفسر قوؿ هللا تعاىل "إان أعطيناؾ
الكوثر"(الكوثر ) 3:قاؿ ّتملة من ادلعاين اليت استوحاىا من الًتكيب العاـ للجملة؛ فقاؿ ":إنو بٍت

الفعل على ادلبتدأ وذلك يفيد التأكيد" ،101وقاؿ ":إنو تعاىل ص ّدر اجلملة ْترؼ التأكيد اجلاري
رلرى القسم ،وكبلـ الصادؽ مصوف عن اخللق فكيف إذا ابلغ يف التأكيد" ،102وحلظ رليء الفعل
أشرؼ
على الزمن ادلاضي وخرج من ذلك ّتملة من األمور منها أ ّف ما كاف يف الزمن ادلاضي أبدا
ُ
شلا سيصَت .103وصلده يف موضع آخر يلحظ الفوارؽ الداللية النامجة من التغيَت يف تقدير اإلعراب،
يعمر
كما يف قولو تعاىل" ولتجد ّهنم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ّ
يود أحدىم لو ّ
عمر وهللا بصَت ٔتا يعملوف"(البقرة ،)96:فقد ذكر
ألف سنة وما ىو ٔتزحزحو من العذاب أف يُ ّ
الرازي للواو يف قولو (ومن الذين أشركوا) احتماالت متعددة كل احتماؿ يعطي معٌت جديدا
خاصا ،فقاؿ":ففيو ثبلثة أقواؿ؛ (أحدىا) أهنا واو عطف وادلعٌت :إف اليهود أحرص الناس على
حياة وأحرص من الذين أشركوا( .اثنيها) إ ّف ىذه الواو واو استئناؼ وقد مت الكبلـ عند قولو (على
يعمر ألف سنة( .اثلثها) إ ّف فيو تقدديا
حياة) ،وتقديره :ومن الذين أشركوا أانس ّ
يود أحدىم لو ّ
وأتخَتا ،وتقديره :ولتجد ّهنم وطائف ًة من الذين أشركوا أحرص الناس على حياة " .104ويف سياؽ
99

انرازي ،انتفسٍر انكبٍر ،ج ،8ص.9
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،3ص.198
101
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،31ص.121
102
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،31ص.122
103
اَظر :انرازي ،انًظذر َفسه ج ،31ص.122
104
انرازي ،انتفسٍر انكبٍر ،ج ،3ص.192
100
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بياف داللة اجلملة الفعلية يذىب الرازي يف تفسَته لقولو تعاىل" أتى أمر هللا فبل
تستعجلوه"(النحل )3:إىل داللة خاصة للًتكيب الفعلي ،فيقوؿ ":الشيء الذي يكوف الزـ
احلصوؿ يف ادلستقبل فقد يعرب عنو أبنو حدث أو ىو حادث  ،...فهنا لو وقع التعبَت عنو بلفظ
ادلستقبل مل يكن فيو مبالغة ،أما لو وقع التعبَت عنو بلفظ ادلاضي دؿ ذلك على أف ىذا ادلستقبل
كالكائن الواقع".105

خامسا :الداللة الصوتيّة:106
ً

إف االىتماـ ابلداللة الصوتية عند اإلماـ الرازي قليل جدا ،فبل صلد اجملاؿ ىنا متسعا مثلما وجدان

مردىا إىل أف
لعل ىذه القلة ّ
يف ادلستوايت الداللية األخرى ،فهي ال تتجاوز إشارات ىنا وىناؾ .و ّ
التوجو الداليل السائد آنذاؾ مل يكن يلتفت كثَتا إىل الداللة الصوتية ،فكانوا ينشغلوف ابلدالالت
األخرى على أهنا أوىل وأدؿ .ومن تلك اإلشارات عند الرازي ما جيده الباحث يف بياف السبب
الذي من أجلو كتبوا لفظ اجلبللة ببلمُت دوف لفظ (الذي) مع استوائهما يف اللفظ ،فأجاب
الرازي ":إ ّف تفخيم ذكر هللا يف اللفظ واجب فكذلك يف اخلط ،واحلذؼ ينايف التفخيم" .107ويف
تفسَته قولو تعاىل "وأنو ىو أغٌت وأقٌت"(النجم ،)38:يقوؿ الرازي ":إف اإلقناء فوؽ اإلغناء،
والذي عندي أ ّف احلروؼ متناسبة يف ادلعٌت ،فنقوؿ :دلا كاف سلرج القاؼ فوؽ سلرج الغُت جعل
ّ
اإلقناء حلالة فوؽ اإلغناء" .108واستثمر الرازي الداللة الصوتية يف تفريقو بُت (الكسوؼ)
و(اخلسوؼ) ،فيقوؿ ":يف القمر خسوؼ ويف الشمس كسوؼ ،وذلك أ ّف سلرج اخلاء دوف سلرج
الكاؼ ،وسلرج الكاؼ فوقو متصل بو ،فاستعمل وصف األسفل لؤلسفل ،واألعلى لؤلعلى؛
فقالوا :يف الشمس والسماء (الكسوؼ والكسف) ،ويف القمر واألرض (اخلسوؼ واخلسف)".109

105

انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،9ص.56
اَظر انتُظٍر فً انذالنت انظىتٍت :انبُاء انظىتً فً انبٍاٌ انمرآًَ ،ص.28
107
انرازي ،انتفسٍر انكبٍر ،ج ،1ص.106
108
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،29ص.23
109
انرازي ،انًظذر َفسه ،ج ،28ص.268
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ادلصادر وادلراجع
 عبد احلميد أمحد ىنداوي ،اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي ،ط ،3ادلكتبة العصرية ،بَتوت،
2003ـ.
 رائد عبد اجلليل العواودة ،اإلمام فخر الدين الرازي وفلسفتو اخللقيّة ،أطروحة ماجستَت،
اجلامعة األردنية2002 ،ـ.
 حيدر مصطفى ىجر ،البحث الداليل عند الرازي ،أطروحة دكتوراة ،جامعة البصرة،
2005ـ.
احملمديّة3998 ،ـ.
 دمحم حسن شرشر ،البناء الصويت يف البيان القرآين ،ط ،3دار الطباعة ّ

 الكرمي حسُت حامد ،التأويل اللغوي يف القرآن ،أطروحة دكتوراة ،جامعة ادلستنصريّة،
3995ـ.
 دمحم مفتاح ،حتليل اخلطاب الشعري ،ط ،3ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء3985 ،ـ.
 زلمود عكاشة ،التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة ،دار النشر للجامعات ،مصر،
2005ـ.
 بكري الشيخ أمُت ،التعبًن الفين يف القرآن ،ط ،3دار العلم للمبليُت ،بَتوت3993 ،ـ.
 الرازي ،فخر الدين (606ىػ) ،التفسًن الكبًن ،ادلطبعة البهيّة3157 ،ىػ ،.وطبعة دار الفكر،
بَتوت3990 ،ـ ،وطبعة دار الكتب العلميّة ،بَتوت3990 ،ـ.

 زلمود أمحد السويد ،التفسًن الكبًن للفخر الرازي لغواي وحنواي ،أطروحة دكتوراة ،جامعة
دمشق3996 ،ـ.
 محداف حسُت ،التفكًن اللغوي الداليل ،ط ،3منشورات كلية الدعوة اإلسبلمية ،طرابلس،
2003ـ.
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 اخلازف ،ابن الساعي (673ىػ) ،اجلامع ادلختصر يف عنوان التواريخ وعيون السًن ،إشراؼ
مصطفى جواد ،ادلطبعة السراينية ،بغداد3913 ،ـ.
 عبد الكرمي رلاىد ،الداللة اللغوية عند العرب ،دار الضياء ،األردف3985 ،ـ.
 السبكي ،اتج الدين (773ىػ) ،طبقات الشافعية الكربى ،طٖ ،3تقيق عبد الفتاح احللو
وزلمود الطناجي ،مطبعة عيسى البايب احلليب ،القاىرة3963 ،ـ.
 محدي ٓتيت عمراف ،علم الداللة بٌن النظرية والتطبيق ،ط ،3األكادديية احلديثة للكتاب
اجلامعي2007 ،ـ.
 زلي الدين زلسب ،علم الداللة عند العرب ،دار اذلدى للنشر والتوزيع ،مصر2003 ،ـ.
 ابن رشيق القَتواين ،العمدة يف حماسن الشعر وأدبو ونقدهٖ ،تقيق دمحم زلي الدين ،ط ،3دار
اجليل ،بَتوت.
 ابن أيب أصيبعة ،موفق الدين (668ىػ) ،عيون األنباء يف طبقات األطباءٖ ،تقيق الدكتور نزار
رضا ،دار مكتبة احلياة ،بَتوت3965 ،ـ.
 فاضل السامرائي ،معاين األبنية ،ط ،3جامعة بغداد3983 ،ـ.
 احلموي ،ايقوت (626ىػ) ،معجم البلدان ،دار إحياء الًتاث العريب ،بَتوت3979 ،ـ.
 الصفدي ،صبلح الدين خليل (763ىػ) ،الوايف ابلوفياتٖ ،تقيق ىلموت ريًت3962 ،ـ.
 ابن خلّكاف ،أمحد بن دمحم (683ىػ) ،وفيات األعيانٖ ،تقيق الدكتور إحساف عبّاس ،دار
صادر ،بَتوت3972 ،ـ.
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