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ملخص البحث

جمعت آيات القرآن الكريم ما بين الواضح السهل 

وفاضت  تفاسيره،  تنوعت  الــذي  والمشكل  ن،  البّيِ

الكثير من معانيه، فهو عين العلم التي ال تنضب الى 

قيام الساعة، وفي هذا السياق فقد لفت نظري كتاب 

رغبتي  فيه  وجــدت  الــذي  الــقــرآن(  مشكل  )تــأويــل 

مما  معانيه  من  واستسقي  الصحيح  التأويل  ألعرف 

هدفي  فكان  العلم،  وطــاب  الدارسين  على  أشكل 

الكتاب  لهذا  ئ  الــقــار انتباه  لفت  هــو  هــذا  كــل  مــن 

كانت بمثابة نقلة في هذا  والنظر في منهجيته التي 

العلم )التأويل(، إذ كشف مؤلفه ما خفي عّمن سبقه 

الكلمات  من  الكثير  عن  اللثام  وأمــاط  فيه،  وأجــاد 

الغريبة والموضوعات في النص القرآني التي تحتاج 

ئ بأسلوب  الى بيان، فجعلها واضحة جلية أمام القار

درٍر  عــن  يكشف  كــتــابــًا  بحق  فــكــان  ممتنع،  سهل 

ي  كان سبب اختيار مكنوزٍة ومعاٍن مبهمة ومن هنا 

الدراسة  القرآن( ليكون ميدان  )تأويل مشكل  كتاب 

في بحثي الموسوم بـ )تأويل مشكل القرآن إلبن قتيبة 

نظرات فاحصة في المنهج( مسلطًا الضوء على علم 

 دائرة معارف في 
ُ

من اعام الباغة والبيان الذي يعّد

كتابه هذا  زمانه، وكان الغرض البن قتيبة من تأليف 

الدين  اعــداء  وجهها  التي  المطاعن  على  للرد  هو 

الى القرآن الكريم بوجود تهافت في إسلوبه وتناقض 

النظر  خــال  من  واضــحــًا  ذلــك  ويبدو  ألفاظه،  بين 

القرآن  من  مصادره  تنوعت  وقد  الكتاب،  عنوان  الى 

الكريم نفسه او القراءات القرآنية أو من خال السنّة 

اللغوية  المباحث  جميع  مــن  واإلســتــفــادة  النبوية، 

. واقتضت خطة البحث أن  والباغية والشعر والنحو

ثة مباحث تسبقها مقدمة: تناولت في  أقسمه الى ثا

وبيان  ف 
َّ
والمؤل ف  ِ

ّ
بالمؤل التعريف  األول:  المبحث 

ف. وجاء 
َّ
المؤل الواردة في عنوان  المصطلحات  أهم 

المبحث الثاني: عن مرتكزات ابن قتيبة في )تأويل 

العامة  السمات  الثالث:  والمبحث  القرآن(.  مشكل 

لمنهج ابن قتيبة في كتابه. وختمت البحث بخاتمة 

قائمة  واخــيــرًا  والتوصيات.  النتائج  اهــم  فيها  يبين 

المصادر والمراجع.

***
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Summary:

The verses of the Noble Qur’an combined 

the clear, the clear, and the problem, whose 

interpretations varied, and many of its mean-

ings flooded, for it is the eye of knowledge that 

does not exhaust until the Hour of Resurrec-

tion. Among its meanings, which have confused 

scholars and students of science, my goal in all 

of this was to draw the reader’s attention to this 

book and to consider its methodology, which 

was a shift in this science )interpretation(, as 

its author revealed what was hidden from those 

who preceded him and excelled in it, and re-

vealed many words The strange and the topics 

in the Qur’anic text that need to be clarified, so 

he made them clear and obvious to the reader in 

an easy and abstaining manner. Hence the rea-

son for choosing the book )The Interpretation 

of the Problem of the Qur’an( to be the field of 

study in my research, which is tagged with )The 

Interpretation of the Problem of the Qur’an by 

Ibn Qutayba Extensive Looks at the Method( 

highlighting the knowledge of the flags of rhet-

oric and the statement, which is a encyclope-

dia of his time, and Ibn Qutayba’s purpose was 

to write This book is to respond to the accusa-

tions made by the enemies of religion to the Holy 

Qur’an, due to the inconsistency in its style and 

contradiction between its words. Linguistic and 

rhetorical investigations, Arabic poetry and 

grammar The research plan required that I divide 

it into three sections preceded by an introduc-

tion. In the first topic, I dealt with the definition 

of the author and the author and the statement of 

the most important terms mentioned in the title 

of the author. The second topic: On the foun-

dations of Ibn Qutayba in )interpretation of the 

problem of the Qur’an(. And the third topic: the 

general features of Ibn Qutayba’s approach in 

his book. The research concluded with a con-

clusion showing the most important results and 

recommendations. Finally, a list of sources and  

references.

***
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المقدمة

الحمد هلل الذي جعل القرآن منهاجا لحياتنا نؤمن 

يله وبأحكام تنزيله، وأصلي وأسلم على  بمشكله وتأو

القرآن  وآله وسلم  تعالى عليه  نبينا محمد صلى اهلل 

فزال  الرسالة  بلغ  الذي  المستقيم  والصراط  الناطق، 

الضال واشرق الهدى. 

كتاب اهلل  وبعد ... لطالما قرئ القرآن الكريم وهو 

وكل  المختلفة،  بالمعاني  تفيض  كلماته  الخالد، 

وزن وال حصر  ال  كلماتها معان  آية تحمل في طيات 

كام اهلل تعالى، إن قلنا في الباغة فهو في  لها، فهو 

إن قلنا في الدقة فا يصيب الهدف بدقة ما  القمة، و

. فدار بفلكه الكثير من العلماء، واستسقوا  يصيبه هو

ي أحد منهم ظمأه، وهو على هذا  من علومه، فما رو

الحال الى قيام الساعة. 

ن،   آياته جمعت ما بين الواضح السهل البّيِ
َ

كما أّن

والمشكل الذي تنوعت تفاسيره، وفاضت الكثير من 

معانيه، فهو عين العلم التي ال تنضب الى قيام }ُهَو 

ُهّنَ  آَياٌت ُمْحَكَماٌت  ِمْنُه  ِكَتاَب 
ْ
ال ْيَك 

َ
 َعل

َ
ْنَزل

َ
أ ِذي 

َّ
ال

َخُر ُمَتَشاِبَهاٌت {.
ُ
ِكَتاِب َوأ

ْ
ّمُ ال

ُ
أ

ألنها  ؛  قارئها  على  يشكل  ما  القرآن  آيــات  وفــي 

بليغًا  فيها  يل  التأو يكون  و معنى  من  كثر  أ تقبل 

مــعــاٍن جــّمــة، فا  الــفــاظ واحـــدة  ألنــهــا تعطي مــن  ؛ 

إعطائه  عــن  تنفك  وال  متعلم،  عالم  على  تشكل 

الكثير  الذي يحوم حوله  معاني تفك هذا االشكال 

العلم.  أهل  من 

فهنا نجد مشكًال لفظيًا، وهنالك نجد من أمسك 

بتابيب المعنى ؛ ألن كل آية هي روضة يقطف منها 

كل وقت وحين.  ومتطورة مع  المتعلم معاٍن جديدة 

كتاب  الكتب ولفت نظري  بين  أني قطفت من  بيد 

رغبتي  فيه  وجــدت  الــذي  الــقــرآن(  مشكل  )تــأويــل 

مما  معانيه  من  واستسقي  الصحيح  التأويل  ألعرف 

هدفي  فكان  العلم،  وطــاب  الدارسين  على  أشكل 

الكتاب  لهذا  ئ  الــقــار انتباه  لفت  هــو  هــذا  كــل  مــن 

في  نقلة  بمثابة  كانت  التي  منهجيته  فــي  والنظر 

أخفي  ما  مؤلفه  كشف  حيث  )التأويل(،  العلم  هذا 

الكثير من  اللثام عن  وأماط  فيه،  وأجاد  عّمن سبقه 

القرآني  النص  في  والموضوعات  الغريبة  الكلمات 

أمام  جلية  واضحة  فجعلها  بيان،  الى  تحتاج  التي 

كتابًا  بحق  فــكــان  ممتنع،  سهل  بأسلوب  ئ  الــقــار

يكشف عن درٍر مكنوزٍة ومعاٍن مبهمة. 

)تــأويــل  كــتــاب  ي  اخــتــيــار كــان سبب  ومــن هنا 

بحثي  فــي  الــدراســة  مــيــدان  ليكون  الــقــرآن(  مشكل 

نظرات  قتيبة  إلبن  القرآن  مشكل  )تأويل  بـ  الموسوم 

من  علم  على  الضوء  مسلطًا  المنهج(  في  فاحصة 

في  معارف  ــرة  دائ  
ُ

يعّد الــذي  والبيان  الباغة  اعــام 

عن  بدفاعه  تميز  فطن،  كيس  االطــاع،  واســع  زمانه، 

حوله،  تثار  التي  الشكوك  ضد  الكريم  القرآن  حمى 

بيان وهم  الكتاب  تأليف هذا  وأخذ على عاتقه في 

الشريفة،  نصوصه  بين  والتمانع  بالتعارض  القائلين 

باغته  وجوه  من  وجها  اال  ليس  توهموه  ما   
َ

أّن وبيان 

هذا  مثل  نصوصه  فــي  وليس  واعــجــازه،  وفصاحته 

عدة  طرقا  هــذا  مؤلفه  في  وســار  الموهوم،  التناقض 
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إلثبات صحة ما قاله، انطاقا من القرآن الكريم نفسه. 

بين  متنقًال  محدد  منهج  على  بحثي  في  وسرت 

بعض  في  والتحليلي  يخي  والتأر الوصفي  المنهج 

المحطات، ولن أتجاهل المنهج المقارن ان تطلب 

التوثيق  واعتمدت  اآلراء،  بين  المقارنة  المبحث 

المعتمدة  والمراجع  للمصادر  والسليم  الصحيح 

وعدم تجاوز الموضوعية في عرض مطالب البحث. 

ثة  الـــى ثا الــبــحــث أن أقــســمــه  واقــتــضــت خــطــة 

مباحث تسبقها مقدمة. 

ف  ِ
ّ
بالمؤل التعريف  األول:  المبحث  في  تناولت 

في  الـــــواردة  المصطلحات  أهـــم  ــيــان  وب ــف 
َّ
ــؤل ــم  وال

ف.
َّ
عنوان المؤل

وجاء المبحث الثاني: عن مرتكزات ابن قتيبة في 

)تأويل مشكل القرآن(.

ابن  لمنهج  العامة  السمات  الثالث:  والمبحث 

قتيبة في كتابه. 

النتائج  البحث بخاتمة يبين فيها اهم  وختمت 

والتوصيات. 

واخيرًا .. قائمة المصادر والمراجع. 

***

المبحث األول

التعريف بالمؤلف 
لف 

َ
وبيان مصطلحات المّؤ

»تأويل مشكل القرآن«

تأليف  وسبب  ف  ِ
ّ
بالمؤل التعريف  األول:  المطلب 

الكتاب:

ــف 
َّ
الــمــؤل فــي هـــذا  المنهج  الــحــديــث عــن  قــبــل 

بيان  ثم  ومن  أوًال،  ف  ِ
ّ
بالمؤل التعريف   من  د  الّبَ القيم 

)تأويل  ف 
َّ
المؤل عنوان  مثلت  التي  المصطلحات 

مشكل القرآن( ثانيًا. 

أول: التعريف بالمؤلف:

له  يقال  و قتيبة  بن  مسلم  بن  اهلل  عبد  بن  أحمد 

ي)١(.  الدينور

يقال له القنيبي )٢(.  وكنيته أبو محمد و

والقنيبي نسبة الى جده، وهو أحد االعام البارزين 

في حاضرة الخافة بغداد وهو من إسرة فارسية كانت 

(. )3(، وابن قتيبة الدينوري المتوفى  تقطن مدينة )مرو

سنة ٢٢٤ هـ، رحمه اهلل تعالى هو أحد كبار هؤالء العلماء 

المعروفين الذين قد جمع من كل علم قدرا كبيرا جعله 

معجم  ينظر  قرميسين:  قــرب  الــجــل  مــدن  مــن  الــديــنــور   )١(
البلدان، ياقوت الحموي: ٢/5٤5 .

كف التي توضع  )٢( نسبة الى القنب: واحد األقتاب وهي األ
على نقالة أحمال الجمل 

: المصدر نفسه. )3( ينظر
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ومن  بعده،  جــاءوا  ممن  والباحثين  للدارسين  مرجعا 

هذه العلوم علم التفسير وبيان مشكله ومعانيه،  فهو 

االمام المفسر الذي حاز أهلية التفسير وجمع اطرافه، 

وقــراءات  وأدب،  لغة  من  المختلفة  علومه  في  وتقدم 

.. فكان مصدر من  العلوم.  نزول وغيرها من  وأسباب 

مصادر التفسير لكل من جاء بعده. ..، حتى قيل فيه: 

أنه خير من مثل ثقافة القرن الثالث الهجري لكل ما 

فيها من أطياف المعرفة. 

ولدته :

- ولد بالكوفة سنة )٢١3 هـ()١( وقال البعض أنه ولد 

ابن قتيبة )سنة ٢١3هـ( ببغداد أواخر خافة المأمون، 

واختلف المؤرخون في تعيين المدينة التي ولد بها، 

فقال السمعاني والقفطي أنه ولد في بغداد، وقال ابن 

ي وابن االثير انه ولد في الكوفة.  النديم وابن االنبار

كانت تموج  وقد اتفقوا على أنه نشأ ببغداد والتي 

اليها  وتــهــوي  ــن،  ف كــل  فــي  العلماء  بــأعــام  حينئذ 

كل انحاء المملكة  افئدة المثقفين والمتعلمين من 

والحفاظ  ــاء  ــ واالدب العلماء  احــد  فــكــان  اإلســامــيــة. 

االذكياء، اماما في اللغة واالدب واالخبار وايم الناس، 

القرآن  بمشكل  عالما  يه  يرو فيما  صادقا  فيها  متفننًا 

يه،  ومعانيه، وغريب الحديث ومراميه، ودقيقه ومغاز

اول  وهو  الحق،  قول  في  جريئا  الفكر  مستقل  وكــان 

كان يحفظ  من تجرأ في قول الحق في النقد االدبي، 

كتب أبيه وهي )٢١( كتابًا في غريب القرآن والحديث 

الكتب  دار  مطبعة  قتيبة،  ابــن   ، االخــبــار عــيــون   : ينظر  )١(
المصرية: ١6/١، من كتب تراثنا بقلم الدكتور محمد عبد 

القادر حاتم.

)3٢١هـــ(  سنة  بمصر  القضاء  ولي   ، واألخبار واألدب 

العلوم  طــاب  عليه  وأقــبــل  فضله  فــعــرف  فــجــاءهــا 

أشهر  ثة  ثا بعد  عزل  قد  بأنه  الكندي  رّجح  واألدب. 

كثر المؤرخين يقولون إنه مات وهو على  من واليته، وأ

أشهرها:  كــان  مؤلف   )53( مؤلفاته  بلغت  القضاء. 

الكاتب،  أدب  الــحــديــث،  غــريــب  ــقــرآن،  ال )غــريــب 

اإلمامة والسياسة، تأويل مشكل القرآن، إعراب القرآن، 

تفسير القرآن. ..()٢( . 

وفاته: 

ذلك  ذكــر  كما  )3٢٢هــــ(،  سنة  مصر  في  توفي   -

الزركلي)3(  في حين يرى إبراهيم شمس الدين وغيره 

إّن سنة وفاته كانت في سنة )٢٧6هـ()٤(. 

الباعث لتأليف الكتاب:

الدافع  السبب  كتابه  مقدمة  فــي  المؤلف  ذكــر 

حيث  الكتاب  هــذا  لتأليف  الحقيقي  والــبــاعــث 

دار  ١3٩6هــــ(،  )ت  الزركلي،  الدين  خير  األعــام:   : ينظر  )٢(
وكتاب  ص١56  )ط١5_٢00٢م(،  بيروت  للمايين،  العلم 
ــقــضــاة: مــحــمــد بــن يــوســف الــكــنــدي  الــــوالة وكــتــاب ال
دار  المزيدي،  وأحمد  حسن  محمد  تحقيق  ـــ(،  )355هـ
ـــ_٢003م(،  ــ )ط١_١٤٢٤هـ لبنان  بيروت،  العلمية،  الكتب 

ج١، ص3٤٧ .
بشار  تحقيق  البغدادي،  الخطيب  بغداد:  يخ  تار  : ينظر  )3(
عواد معروف، دار الغرب اإلسامي، بيروت، ط١، ١٤٢٢هـ-
بن   : مصر قضاة  عن  األصــر  ورفــع  ص3٤٧،  ج5،  ٢00٢م، 
 ، عمر محمد  علي  تحقيق  ـــ(،  )85٢هـ العسقاني  حجر 
مكتبة الخانجي، القاهرة )ط١_١٤١8هـ_١٩٩8م(، ص5٤ .

تحقيق  الدنيوري،  قتيبة  :بن  القرآن  مشكل  :تأويل  ينظر   )٤(
ابراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ص5 .
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بالطعن  اهلل  كتاب  اعترض  )وقد  مقدمته:  في  يقول 

منه  ماتشابه  واّتبعوا  وهــجــروا،  فيه  ولغوا  ن  ملحدو

وأبصار  كليلة  بإفهام  يله  تأو وابتغاء  الفتنة،  إبتغاء 

مواضعه،   عن  الكام  فحرفوا  مدخول  ونظر  عليلة، 

ــوا عــلــيــه بــالــتــنــاقــض  ــض ــوه عـــن ســبــلــه، ثـــم ق ــدلـ وعـ

 .. واإلختاف.  النظم،  وفساد  واللحن،  واالستحالة، 

 ، الغمر الضعيف  أمالت  ربما  بعلل  ذلك  في  وأولــوا 

الــقــلــوب،  فــي  بالشبه  واعــتــرضــت  الــغــّر  ــدث  ــح وال
)١(« .. . وقدحت بالشكوك في الصدور

ومما هو معروف أن ابن قتيبة موسوعة عصره وأحد 

أوعية العلم فهو ال يميل الى التأويل، وال ينحرف الى 

التشبيه متبعا في ذلك سنن السلف الصالح كاإلمام 

ابــن حنبل  وأحــمــد  هــــــ(،  أنــس )ت ١٧٩  ابــن   مالك 

)ت ٢٤١ هــ(. 

   وأما أسباب تأليفه للكتاب فهي متعددة أهمها 

العربية،  اللغة  في  الملكات  وضعف  اللحن،  فشو 

المذهب،  في  للمعتزلة  ومخالفته  اإللحاد،  وظهور 

إعجاز  في  بالصرفة  يقول  الــذي  النّظام  لــرأي  ورفضه 

القرآن، فبين رأيه في إعجاز القرآن فقال: )وقطع منه 

بعجز التأليف أطماع الكافرين وأبانه بعجيب النظم 

عن حين المتكلفين(. )٢(، ورصد ابن قتيبة في كتابه 

البيان  جمع  حيث  البيان،  وسحر  اإلعجاز  حقائق 

الرسول  وأحاديث  الكريم  القرآن  كاته  بمحا وأساليبه 

وأساليب  التسليم،  وأتم  الصاة  أفضل  عليه  الكريم 

)١( تأويل مشكل القرآن: ص٢٢-٢3 .
)٢( تأويل مشكل القرآن: ص3.

الباغة  كامهم، فكأنه مدونة خصبة في  العرب في 

العربية وتطور مصطلحاتها وفنونها. 

لــلــدفــاع عن  ــذا  كــتــابــه هـ ــن قتيبة  ابـ ــع  ــد وضـ وقـ

حوله،  تثار  التي  الشكوك  ضد  الكريم  القرآن  حمى 

لدرءئها  نفسه  وانتدب  نحوه،  تسدد  التي  والمطاعن 

أصحابها  نحر  الــى  كيدها  ورد  اعوجاجها،  وتبيان 

أو يفتتن بها  خشية أن يغتر بها االغمار واألحــداث، 

خفاف العقول وضعفاء االيمان.

يذكر )إبن قتيبة( إن سبب تأليفه للكتاب الذي 

كتاب  عن  الذبّ   : فيه هو بيان منهجه  نحن بصدد 

إتهموه  ممن  فيه  الطاعنين  على  ــرد  والـ العزيز  اهلل 

القضايا  عند  فوقف  ــراب،  واإلعــ النظم  فــي  بالخلل 

األخرى،  تلو  واحدة  التهم  تلك  دافعًا  فيه،  المشكلة 

إعجازه.  إلثبات تفوقه و

وقال أيضا عن سبب تأليفه: )فألفت هذا الكتاب 

من  ذلــك  مستنبطا  الــقــرآن  مشكل  لتأويل  جامعا 

التفسير بزيادة في الشرح وااليضاح، وحاما ما اعلم 

ي المعاند  فيه مقاال إلمام مّطلع على لغات العرب ألر

أن  غير  من  اإلمكان  وطريق   ، المجاز المجاز  موضع 

أحكم فيه برأي أو أقضي عليه بتأويل، ولم يجز لي أن 

كنت لم  ، اذ  أنص باالسناد الى من له أصل التفسير

كشفته، وعلى إيمائهم  اقتصر على وحي القوم حتى 

حتى اوضحته وزدت في األلفاظ، ونقصت وقدمت 

ــرت وضــربــت لــذلــك األمــثــال واألشــكــال حتى  ــ وأّخ

يستوي في فهمه السامعون()3(.

)3( تأويل مشكل القرآن: ص٢٢-٢3.
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مميزات الكتاب:

ابن  بين  إذ  قيمة  ية  تفسير مادة  الكتاب  لنا  قدم 

على  مستشهدا  المبهمة  المفردات  من  كثيرا  قتيبة 

ية  بــأبــيــات شعر الــعــرب  بــكــام  مــن معنى  ذكـــره  مــا 

بالمفردة  المتعلقة  اللغوية  الجوانب  بعض  وبذكر 

والتأخير  كالتقديم  والــبــاغــة  كــاإلعــراب  الــقــرآنــيــة 

والذكر والحذف. 

وحياديته  وورعه  المؤلف  بأمانة  الكتاب  يمتاز  و

علم  ن  بــدو والحكم  التأويل  عدم  في  ذلك  يظهر  و

وكذلك  اليهم،  يسند  فلم  المفسرين  عن  نقله  في 

حــدود  عند  يقف  مــهــذبــا،  خصومه  على  رده  كــان 

ن  دو المشكل  جــاء  على  والتركيز  الشبهة  عــرض 

ــان،  ــ األديـ أو  الــمــذاهــب  أو  االعـــــراض  فـــي  خـــوض 

عزى  وقد  الدقيق،  والتبويب  التنظيم  الى  باإلضافة 

باللغة  قتيبة  ابــن  المام  الــى  ذلــك  المؤلفين  بعض 

الفارسية ووقوفه على لغة الفرس وثقافتهم الناضجة 

بصدد  قتيبة  ــن  اب أن  ــى  ال أيــضــا  ذلــك  يــعــود  وربــمــا 

الحديث عن مسألة دقيقة وهي الرد على الطاعنين 

كان همه االفهام ودفع الشبهة فكان  القرآن، لذا  في 

بوحدة  ومهتما  القول  وتشعب  االستطراد  من  حذرا 

الموضوع والتركيز على الفكرة. 

وقد عقد ابن قتيبة بابا اسماه )باب ذكر العرب وما 

 ) خصهم اهلل به من المعارضة والبيان واتساع المجاز

)١(. ثم  أقوال الطاعنين(  بابا آخر في )حكاية  ثم عقد 

أساسية  جعلها  مهمة  لغوية  مباحث  في  أبوابا  عقد 

)١( تأويل مشكل القرآن: ٢٤ .

لدفع كل تعارض، وحل كل إشكال وهذه األبواب هي 

على الترتيب اآلتي :

١. باب القول في المجاز وضرب أمثلة عن ذلك. 

٢. باب االستعارة وضرب أمثلة عن ذلك. 

3. باب المقلوب وضرب أمثلة عن ذلك. 

 ......... . ٤. باب الحذف واالختصار

5. تكرار الكام والزيادة فيه. ........ 

6. الكناية والتعريض. ........... 

٧. ظاهر اللفظ معناه. .......... 

ثم استعرض ابن قتيبة اآليات التي أورد الطاعنون 

غير  الكريم  القرآن  من  صورها  في  اإلشــكــاالت  عليها 

مراع ترتيب المصحف ؛ بل يذكر ما يعّن له من اآليات، 

وقد يعود الى السورة بعد أن ينتقل الى غيرها. 

وختم كتابه ببابين: 

األول: باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة: جعله 

وهو  كثر من معنى،  أ التي تحتمل  الكلمات  لبحث 

ما يسمى عن العلماء المشترك اللفظي. 

كلها من  الثاني: باب تفسير حروف المعاني وما شا

األفعال التي ل تصرف: وبحث فيه بعض هذه الحروف 

كام العرب ومن  وحقق معانيها، وذكر شواهدها من 

القرآن الكريم. 

ولقد لفت السيد أحمد صقر محقق هذا الكتاب 

ابن  ضمنها  التي  اللغوية  المباحث  هذه  أهمية  الى 

ابن  ذكرها  التي  المجاز  )وألبــواب  فقال:  كتابه  قتيبة 

ألنها  ؛  كبيرة  يخية  تأر قيمة  الكتاب  هــذا  في  قتيبة 

فالشائع  جديدا  شيئا  الباغة  تطور  عن  معارفنا  الى 

الذائع بين الخاصة وغيرهم أن الباغة العربية طفرت 
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ابن  بديع  الى  كتبه  في  المبثوث  الجاحظ  نثار  من 

اسهم  قد  قتيبة  ابن  يعرف  ولم  واحــدة،  طفرة  المعتز 

تلك  فظهور   ، مــوفــور بنصيب  وتطورها  تكوينها  فــي 

الحالة  تلك  على  يظهرنا  الكتاب  هــذا  في  األبــواب 

يضيف الى أمجاد ابن  يخ الباغة، و المفقودة في تار

كرون كلما  قتيبة مجدًا آخر عظيم الشأن سيذكره الذا

يخ الباغة ونشأتها.  تحدثوا عن تأر

ولن يستطيع باحث أن يغفل صنع ابن قتيبة في 

استخراج ما في القرآن من أنواع المجاز وتبويبها أبوابا 

مفصلة بلغت عدة صفحات أربعًا وخمسين صفحة 

ومائة قبل أن يؤلف ابن المعتز كتاب البديع في سنة 

أربٍع وسبعين ومائتين لسنوات وسنوات. 

ولباب: اللفظ الواحد للمعاني المختلفة: كذلك 

يخية عظيمة، فقد ارجع ابن قتيبة المعاني  قيمة تأر

منه  نشأت  واحد  اصل  الى  الواحد  للفظ  المختلفة 

وتفرقت عنه. .. وبذلك يكون البن قتيبة فضل السبق 

أصولها  الــى  اللغوية  المادة  مفردات  بــرد  القول  الــى 

)ت  جني  إبــن  من  أسبق  ألنــه  ؛  المشتركة  المعنوية 

 3٧٧ )ت  الفارسي  علي  ابي  استاذه  ومن  هــ(   3٩٢

هــ( ومن ابن فارس )ت 3٩5 هــ(.  

ف
َّ
المطلب الثاني: المؤل

بــالــدراســة  الخليقة  وجــه  على  كــتــاب  يحظ  لــم 

والتأليف وسدر أغواره وبيان اهم ما اشتمل عليه من 

عجب  فا  هنا  ومن  الكريم.  كالقرآن  وعلوم  معارف 

ان يكون هذا الكتاب موضع العناية والرعاية الربانية 

كل تحريف وتزييف، ولهذا فقد عكف  بالحفظ من 

العلماء على دراسته وتفسيره وبيان معانيه ومشكله 

كنوزه،  واستخراج  فهمه  في  عظيمًا  شأنًا  بلغوا  حتى 

ضوئه  على  به  الخاص  ومنهجه  أسلوبه  منهم  ولكل 

يعرف مقصده ومراده  يفهم كامه و

التي  الداللة  عن  سنتحدث  المطلب  هــذا  وفــي 

ية  لرؤ مدخلية  تمثل  والتي  الكتاب  عنوان  تضمنها 

كتابه  ــي  ــي الــمــوضــوعــات الــمــطــروحــة ف الــمــؤلــف ف

ومنهجيته في التعامل معها: 

لفظة  أّن  اللغة  فقهاء  جميع  يعد  لــغــة:  الــتــأويــل 

التأويل هي من الجذر اللغوي )أول(، فالتأويل: من 

للموضع  الموئل  ومنه  األصــل  الى  الرجوع  أي:  األول 

الذي يرجع اليه، وذلك هو رد الشئ الى الغاية المراد 
منه، علمًا كان أم فعًال. )١(

أّن  ، غير  والمحترز الملجأ  )والمآل:  الخليل:  قال 

وأل يئل ال يّطرد في سعة المعاني اّطراد آل يوؤل إليه، 

الى  والــدواء فآل  النبيذ  اليه، يقال: طبخت  اذا رجع 
قد كذا وكذا، الى ثلثه او ربعه: يعني رجع(.)٢(

والتأويل: تفسير الكام الذي تختلف معانيه، وال 

يصح اال ببيان غير لفظة، قال: 

تاج  ينظر  و  ،٩8 االصــفــهــانــي:  ــرآن،  ــق ال الــفــاظ  مــفــردات   )١(
العروس، الزبيدي: 3١/١٤.

احمد  بــن  الخليل  الــرحــمــن  عــبــد  أبـــو  الــعــيــن،  كــتــاب   )٢(
المخزومي،  مهدي  د.  تحقيق  هـ(،   ١5٧ )ت:  الفراهيدي 
ينظر لسان العرب، ابن  و د. إبراهيم السامرائي: 35٩/8، و

.3٤/١١ : منظور
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ــلـــه ــزيـ ــنـ كــــم عــــلــــى تـ نــــحــــن ضــــربــــنــــا
تـــأويـــلـــه )1( نـــضـــربـــكـــم عـــلـــى  فـــالـــيـــوم 

إنتهاؤه.  نرى إبن فارس يقول: » أْول: إبتداء األمر و

أما األّول، فاألول وهو مبتدأ الشيء. .. ومن هذا الباب 

قوله  وذلك  إليه،  ومايؤّول  عاقبته  وهو  الكام،  تأويل 

يله {)٢(، أي ما يؤول إليه في  تعالى: }هل ينظرون ااّل تأو

وقت بعثهم ونشورهم »)3(. 

: »المرجع  في حين يرى إبن منظور إن التأويل هو

إليه،  كذا أي صار  الى  آل يؤول  والمصير مأخوذ من 

تفسير  التأويل  الجوهري:  قــال  إليه،  رته  صّيَ ــتــه: 
ّ
وأول

يًال وتأولته »)٤(.  ته تاو
ّ
مايؤول إليه الشيء، وقد أول

)١( كتاب العين: 35٩/8، والبيت من تهذيب اللغة، االزهري: 
٤5٩/١5، وقائله: الصحابي الجليل عمار ابن ياسر رضي 
الرحمن  عبد  ابــي  عــن  االعــمــش  ى  )رو  . عنه  تعالى  اهلل 
السلمي قال: شهدنا مع علي رضي اهلل تعالى عنه صفين 
فرأيت عمار ابن ياسر ال يأخذ في ناحية وال واد من أودية 
عليه  تعالى  اهلل  صلى  محمد  أصحاب  رأيــت  إال  صفين 
يومئذ  يقول  وسمعته  لهم،  علم  كأنه  يتبعونه  وسلم  وآلــه 
لهاشم بن عتبه: يا هاشم تقدم الجنة تحت البارقة، اليوم 
القى االحبة محمد وحزبه، واهلل لو هزمونا حتى يبلغوا بنا 
الباطل  على  وأنهم  الحق  على  أّنا  لعلمنا  هجر  سعفات 
كم على تنزيله فاليوم نضربكم على  ثم قال: نحن ضربنا
يله( . شرح نهج الباغة، البن الحديد المعتزلي: ١0٤/١0 تأو

)٢( سورة األعراف: آية 53
)ت3٩5هـــ(،  فــارس،  بن  أحمد  اللغة:  مقاييس  معجم   )3(
 ، الــفــكــر الـــســـام مــحــمــد هـــــــارون، دار  ــد  ــب تــحــقــيــق ع

)١3٩٩هـ_١٩٧٩م(، ج١، ص١6٢ .
 ، صــادر دار   ، منظور إبــن  مكرم  بن  محمد  العرب:  لسان   )٤(
والــمــفــردات  ص3٤.  ج١١،  ـــ(،  ــ ــ ١٤١٤ه  _3 )ط  بـــيـــروت، 
ــراغــب االصــفــهــانــي، )ت50٢هـــــ(،  فــي غــريــب الــقــرآن: ال

كلمة »تأويل« وردت في  والبد من اإلشارة الى إن 

 » القرآن الكريم سبع عشرة مرة. في حين كلمة »تفسير

لم ترد سوى مرة واحدة. 

األصلي  الــجــامــع  المعنى  أّن  الــقــول:  ونستطيع 

كان فعًال  للتأويل هو العودة الى أصل الشيء، سواء 

او  فعل  لكل  فإّن  ومغزاه،  داللته  كتشاف  إل حديثًا  أو 

حديث ؛ ظاهر وباطن، والباطن ال ينكشف اال بتأويل 

الذي يرد الظاهر الى أصوله وأسبابه الحقيقية. 

الــى  الرجــوع  تعنــي  كمــا  التأويــل  كلمــة  ولكــن 

األصــل فكذلــك تعنــي الوصــول الــى الهــدف والغايــة 

خيــٌر  }...ذلــك  تعالــى:  قولــه  ومنــه  العاقبــة   وتعنــي 

 .)5(} يــا  تأو وأحســن 

هو  الكام  تأويل  معنى  أّن  القول:  يمكن  وبذلك 

عليه  تحمل  الــذي  اصلها  الى  وارجاعها  معانيه  رد 

أن  على  تؤكد  النصوص  هذه  فجميع  اليه،  وتنتهي 

األول بمعنى الترجيع يعززه قول الشريف الجورجاني: 

)التأويل في األصل الترجيع()6(. 

األصــل  ــى  ال الــرجــوع  تعني  اللفظة  كــانــت  واذا 

المشترك  فالقاسم  الغاية،  الى  الوصول  أيضًا  وتعني 

»تفعيل«  الصرفية   الصيغة  داللة  هو  المعنيين  بين 

يعني  يل  فالتأو وبالتالي  الحركة،  على  تدل  والتي 

إتجاه  في  أو  األصل،  إتجاه  في  أّما  بالشيء  الحركة 

بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  طعمي،  هيثم   ضبط 
لبنان، ص36 .

)5( سورة النساء: آية 5٩
)6( التعريفات، الجورجاني : ٧8.
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والعاقبة)١(  الغاية 

:
ً
: التأويل اصطالحا

ً
ثانيا

فقد عرفه الجرجاني بقوله: )هو صرف اللفظ عن 

المحتمل  كان  اذا  يحتمله  معنى  الى  الظاهر  معناه 

الذي يراه موافقًا للكتاب والسنة()٢(. 

التأويل  معنى  في  أخرى  كثيرة  اقــوال  وردت  وقد 

اصطاحًا: 

فمنهم من قال: )التأويل هو رد أحد المحتلمين 

.)3() الى ما يطابق الظاهر

التأويل هو ارجاع الكام وصرفه   ( وقال الذهبي: 

عن معناه الظاهري الى معنى اخفى منه، وتأول فان 

اآلية أي: نظر الى ما يئول معناه()٤(. 

وبيان  الكام  تفسير  هو  )التأويل  اخـــرون:  وقــال 

التأويل  فيكون  خالفه  او  ظاهره  وافــق  ســواء  معناه 

من  نستنتج  مــتــرادفــيــن()5(.  هـــذا  عــلــى  والــتــفــســيــر 

هو  الــتــأويــل  أن  معناه  مــا  السابقة  التعريفات  هــذه 

المعاني  وصــرف  اللفظ  دون  بالمعنى  العالم  ابحار 

أم  األصــلــي  اللفظ  يــوافــق  بما  يليا  تأو  المستنبطة 

لم يوافقه 

يد، مؤمنون با حدود،  : مفهوم النص: نصر حامد ابو ز )١( ينظر
بيروت، لبنان، )ط١-٢0١٧م(، ص٢٢٩-٢30.

تحقيق  ـــ(،  8١6هــ )ت  الجرجاني،  التعريفات:   : ينظر  )٢(
جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

)ط١_١٤03هـ_١٩38م( .
)3( تاج العروس، الزبيدي: 3١/١٤.

)٤( التفسير والمفسرون: ١/١5.
)5( مجمع البحرين، الطريحي: 5/3١١.

ــوال الــمــتــقــدمــيــن والــمــتــأخــريــن والــمــعــاصــريــن  ــ  اقـ

في التأويل:

اوًال: قول المتقدمين: جعل القدماء التأويل مرادفا 

آيات  لكل  أصبح  المعنى  هذا  على  وبناء  للتفسير 

 
َّ

ُه ِإال
َ
يل ِو

ْ
ُم َتأ

َ
القرآن تأويل، ولكن بمقتضى آية: }َوَما َيْعل

اهلُل{)6( فا أحد يعرف تاويل اآليات اال اهلل)٧(، بل قيل: 

 ) التفسير المعنى،  )التأويل،  الثاث  المفردات  )بأن 

لها المعنى ذاته()8(. 

: قول المتأخرين:
ً
ثانيا

واالنطباعات  البيانات  )هو  القرآن:  تأويل  معنى 

المخالفة لظاهر اللفظ، أو هو بيان للمراد والمقصود 

لفظها،  ظاهر  في  يتواجد  ال  والــذي  لآلية  الحقيقي 

السابقة  اآليــات  سياق  مع  نفسه  الوقت  في  يتوافق  و

عن  االبتعاد  هو  التأويل  أن   : آخر وبمعنى  والاحقة. 

المعنى الظاهري للفظ استنادا الى الدليل والقرينة، 
والتي لها تأويل هي اآليات المتشابهة فقط(.)٩(

: قول المعاصرين:
ً
ثالثا

بعــد الدراســات التفصيليــة فــي مباحــث العلــوم 

الباحثيــن  قبــل  مــن  جــرت  التــي  ســيما  ال  القرآنيــة 

ــدوا آرائهــم فــي موضــوع التأويــل  المعاصريــن، فقــد أب

 : بمعنييــن

الظاهــر  المعنــى  بارجــاع  يقــوم  ١. المــؤِول: 

يحيــه للمعنــى الــذي انطلــق منــه، أو أنــه  للمتشــابه و

)6( سورة آل عمران، جزء من اآلية: ٧.
)٧( ينظر القاموس المحيط، الفيروز آبادي: ١/80.

)8( مجاز القرآن، أبو عبيدة: ١/86.
ي: ١8٩/٧. ، الراز )٩( التفسير الكبير
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يظهــر حكمــه عمــل يشــوب ظاهــره شــبهة مــا. علمــا أّن 

ــي يطلــق علــى لفظــة  المتشــابه فــي المصطلــح القرآن

عــدة معانــي.  تحتمــل 

طبقًا  لآليات،  الباطنية  المعاني  عن  ٢. اإلفصاح 

 للقرآن ظاهرًا وباطنًا()١(. وهذا 
َ

للحديث الوارد من )أّن

القرآنية،  اآليــات  جميع  في  يجري  التأويل  أّن  يعني 

الت متعددة يفهم  أّن لكل لفظة في القرآن معان ودال

مفسر  طلبها  فلو  طــالــب،  كــل  حسب  القصد  منها 

لوجد  اخــر  عالم  أي  أو  باغيا  أو  لغويا  أو  وجــدهــا، 

ي 
ّ
كل )فهم  عن:  عبارة  التأويل  فيكون  فيها.  ضالته 

كما  بغض النظر عن الخصائص التنزيلية بكل آية( 

جاء ذلك في كتاب التمهيد في علوم القرآن للعامة 

يحصل هذا الفهم من خال التعمق  الشيخ معرفة و

وعلى  التأويل  إمكانيات  وتوفر  القرآنية  اآليــات  في 
رأسها الرسوخ في العلم.)٢(

)مفعل(،  وزن  على  اللفظة  هذه  المشكل:   :
ً
ثانيا

وتعني:  )شــكــل(  اللغوية  الــمــادة  مــن  مــأخــوذة  وهــي 

أشكل  هذا  يقال:  وشكول.  أشكال  والجمع  »المثل، 

بكذا، أي أشبهه«)3( .

الــى  يـــؤدي  الشيئين  بــيــن  والــتــمــاثــل  فــالــتــشــابــه 

واضحًا  المعنى  هــذا  ونجد  وااللــتــبــاس،  كلة  المشا

والــام  والكاف  الشين   « فيقول:   « فــارس  »إبــن  لــدى 

.١0٧/٤ : )١( عوالي اللئالي، ابن ابي جمهور
)٢( التمهيد في علوم القرآن، الشيخ معرفة: ٢/٢06.

)3( تـــاج الــلــغــة وصــحــاح الــعــربــيــة: اســمــاعــيــل الــجــوهــري، 
، دار العلم  )ت3٩3هـ(، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار

للمايين، بيروت، )ط٤_١٤0٧هـ_١٩8٧م(، ج5، ص٢0٤ .

معظم بابه المماثلة، نقول: هذا شكل هذا، اي مثله، 

ومن ذلك يقال أمٌر مشتبٌه، أي هذا شابه هذا، وهذا 

داخل في شكل هذا ثم يحمل على ذلك....«)٤(. 

لذا فكل مختلط ؛ مشكل فتجد العرب تقول في 

األبل، والغنم األشكل: وهو الذي تختلط فيه الحمرة 

كأن لونه قد إشكل على الناس، لذا فكل  بالبياض، 

مختلط مشكل، ومنه قيل لألمر المشتبه مشكل )5(. 

وهذا ما ذهب اليه ايضًا الراغب االصفهاني  بقوله: 

الجنسية،  في  والند  والصورة،  الهيئة  في  كلة  »المشا

َشْكِلِه  ِمــْن  }َوآَخــُر  تعالى:  قال  الكيفية،   في  والشبه 

ْزَواٌج{)6(، أي مثله في الهيئة وتعاطي الفعل، والشكل 
َ
أ

بين  الــذي  األنــس  الحقيقة  فــي   وهــو 
ُّ

ل
َ

ــّد ــ ال قيل هــو 

بأن  القول  ونستطيع  الطريقة...«)٧(.  في  المتماثلين 

والمفسرين هو ما تشابه في  اللغويين  المشكل عند 

بين احدهما فاصبح  التمييز  واختلط عليك  هيأته 

هنا  ومــن   ، االخـــر عــن  احدهما  يميز  أن  فــي  اشــكــال 

جاءت تسمية المشكل .

والمشكل إصطالحا كما يعّرفه  الجرجاني: »هو ما 

الينال المراد منه اال بتأمل بعد الطلب، أو هو الداخل 

في أشكاله، أي في أمثاله وأشباهه مأخوذ من قولهم 

)٤( معجم مقاييس اللغة: ج3، ص ٢0٤ .
اســاس   : ينظر و  . ص35٧  :ج١١،  الــعــرب  لسان   : ينظر  )5(
تحقيق  هــــ(،  )ت538   ، الزمخشري  اهلل  جــار  الــبــاغــة: 
محمد باسل  عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، 

لبنان، )ط١_١٤١٩هـ_١٩٩8م(، ج١، ص 5١٧ .
)6( سورة ص: آية 58 .

)٧( المفردات في غريب القرآن: ص٢٧5 .
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)أشكل( اي صار ذا شكل...«)١(. 

القرآن  في  المشكل  بأن  كله  ذلك  من  يتحصل  و

هو اإلختاط او االلتباس الذي يحصل بين آيتين او 

لفظين متقاربين في المعنى بحيث يصعب التوفيق 

 . بينهما اال بعد أعمال الفكر والنظر

الفرق بين المشكل والتأويل :

يتمثل الفرق بين المشكل والتأويل فيما يأتي :

الــتــأويــل هــو الـــذي يــكــون فــي صــرف اللفظ عن 

يراه  الذي  كان  اذا  يحتمله  معنى  الى  الظاهر  معناه 

في  يكون  المشكل  بينما  والسنة)٢(.  للكتاب  موافقا 

الطلب والتأمل لغرض معرفة المراد منه)3(. 

ــاءا عــلــى هـــذا الــتــعــريــف يــكــمــن الـــفـــرق بين  ــنـ وبـ

المصطلحين بأن المشكل والتأويل لهما دور بارز في 

بيان القرآن الكريم الحديث النبوي معًا، ولكن يختص 

التأويل في رّد الشبهات الى المحكمات دون المشكل، 

ومــن ذلــك مــا جــاء فــي حــدود التأويل عند ابــن حزم 

االندلسي: )بأن التأويل يرتبط في تاريخ الفكر اإلسامي 

بالخاف حول المحكم والمتشابه في القرآن، ومشكلة 

مهمة  أداة  وهو  التحديد،  وجه  على  اإللهية  الصفات 

في يد المجتهدين تعين على الكشف عن روح النص 

المساير لظروف العصر ومابساته واستثمار االحكام من 

مظانها من جهة ثانية في حدود الدالالت اللغوية( )٤(. 

)١( التعريفات: ص٢١5 .
)٢( معجم التعريفات: ٤6 .

اللغوية،  والفروق  المصطلحات  في  معجم  الكليات:   )3(
الكفوي: 836 .

)٤( تفسير النصوص وحدود التأويل عند ابن حزم االندلسي، 

المبحث الثاني

منهج ابن قتيبة في 
)تأويل مشكل القرآن(

علوم  فــي  المتبصر  أو  والمتطلع  ئ  ــقــار ال لــعــّل 

األولين عامة وفي مسألة التفسير وما يخصنا في هذا 

البحث وعلى الرغم من اختاف المنهجية لدى كل 

ومنهجيتها  العلوم  هذه  مصادر  أّن  بيد  منهم،  واحد 

المصادر  ألنها  ؛  االخــذ  في  العلماء  عليها  اتفق  قد 

والتفسيرية،  والتشريعية  اللغوية  العلوم  في  األساسية 

فا نجد أحد من هؤالء العلماء يحيد عنها، أو يجد 

وداللة  الوحيد  المنبع  هي  كانت  فقد  غيرها  سبيًال 

أّن  على  متفقون  فالكل  منها.  العلم  هــذا  تأصيل 

يأتي  و العلوم،  هذه  كل  في  األول  المصدر  هو  القرآن 

مقاييس  حسب  كــل  الشريف  الحديث  بعده  مــن 

الذي يعتمدها في مسائل اللفظ والمعنى، والمصدر 

ال وهو الفصيح  الثالث هو ال يقل أهمية عن سابقه أ

المصادر  وهــذه  نثرًا،  أم  شعرًا  كــان  أ العرب  كام  من 

هذا  كتابنا  وصــاحــب  منهج،  لكل  األســاســيــة  هــي 

في  فنجد  األولــيــن  منه  استسقى  مما  استسقى  قــد 

منهجيته ما يلي: 

ــات اإلســامــيــة،  ــدراسـ الـ بــعــمــان، مجلة  الــحــمــيــد  عــبــد 
الكويت: ٢٢٢ .



89 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أ. م. د. هندي عبيد مخلف

اوًال: القرآن الكريم: 

في  يم  الكر بالقرآن  باالستشهاد  قتيبة  ابن  اهتم 

االشتقاقية،  اللغوية  الــمــفــردات  مــن  قسم  تفسير 

، فهو  ــر ــب ك كــتــاب الــعــربــيــة األ يــم  ــرآن الــكــر ــق يــعــد ال و

كام  هو  سّيما  وال  العربية،  األمة  عرفته  لسان  أفصح 

في  العليا  الــذروة  يعّد  إذ  وتعالى  سبحانه  الخالق 

إذ   ... بيان.  يه  يواز وال  يه  يبار ال  الذي  العربي  البيان 

ْيَك 
َ
َعل َنا 

ْ
ل }َوَنّزَ تعالى:  قال   كام.  كامه  كمثل  ليس 

َوُبْشَرى  َرْحــَمــًة  َو َوُهــًدى  َشــْيٍء  ِلُكّلِ  ِتْبَياًنا  ِكَتاَب 
ْ
 ال

كل هذه  ُمْسِلِميَن {)١(. وهو الركن األساس من بين 
ْ
ِلل

اإلشــارة  آياته  درر  في  تضمن  وقد  وأهمها  المصادر 

الى أنه المبين لكل شيء، فبين لنا من خال شرحه 

بواسطتها  األلفاظ موضحًا  داللة المشكل في بعض 

مــا أشــكــل مــنــه، فكيف يــكــون بــذلــك الــوصــف وال 

هذا  إعتماده  على  األمثلة  ومن  نفسه.  بيان  يمكنه 

يقول:  حيث  )القرآن(  لفظ  بيان  نحو  في  المصدر 

أي:  قٌط،  ى 
َّ
َسل الناقة  ماقرأت  قولك:  من  والقرآن   «

جنينًا،  قــرأت  ما  وكذلك  ولــدًا  رحمها  في  ماهمت 

وأنشد أبو عبيدة: هجان اللون لم تقرأ جنينا)٢( وقال 

ْيَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه{ )3(،  أي تأليفه«)٤(.
َ
 َعل

َ
تعالى: }ِإّن

)١( سورة النحل: جزء من اآلية 8٩ .
)ت٢0٩هـــ(،  المثنى،  بن  معمر  عبيدة  ابو  القرآن:  مجاز   )٢(
القاهرة،  الخانجي،  مكتبة  سزكين،  فؤاد  محمد  تحقيق 

)ط١_١38١هـ(، ص٢  .
)3( سورة القيامة: آية ١٧ .

 ، صقر احمد  تحقيق  ي،  الدنيور قتيبة  بن  القرآن:  غريب   )٤(
، )١3٩8هـ -١٩٧8م(، ص33. دار الكتب العلمية، مصر

 )القرآن( سمي بذلك، إما ألنه 
َ

فيرى ابن قتيبة أّن

مأخوذ من الجمع باإلستناد الى اآلية السابقة ويرى 

السور  جمع  ألنه  ؛  بذلك  )القرآن(  تسمية  سبب   
َ

أّن

في  مستندًا  الــقــراءة  مــن  مصدر  هــو  أو  ــهــا)5(،  وضــّمَ

َكاَن  َفْجرِ 
ْ
ُقْرآَن ال ِإَنّ  َفْجرِ 

ْ
ذلك بقوله تعالى: }َوُقْرآَن ال

َمْشُهوًدا{ )6(، أي قراءة الفجر)٧(. 

بدقة  يستعين  قتيبة«  »إبن  نجد  آخر  موضع  وفي 

في  إستخدامها  و لأللفاظ  الكريم  القرآن  استعمال 

هذه  استبدلت  لو  إنــك  بحيث  المناسبة  كنها  أما

الداللة  أو  الصورة  تعِط  لم  لها  مرادفة   بلفظة  اللفظة 

على  األمثلة  ومن  القرآني،  سياقها  في  أعطتها  التي 

إعتماده هذا المصدر من ذلك كلمة الجحد وداللتها 

األداء  ودقة  قتيبة داللة  ابن  لنا  إذ يكشف  اللغة،  في 

 القرآني في استخدام األلفاظ في مواضعها المناسبة، 

 المشركين في مكة ال ينسبون النبي 
َ

فمن المعلوم أّن

محمد � الكذب، وال يعرفونه به، فقد وصفوه في 

عصر ما قبل اإلسام بالصادق األمين، فما بالهم لّما 

جاءهم باآليات من عند ربهم جحدوا بها وهم يعلمون 

)الجحد(  داللــة  قتيبة  ابــن  يحدد  لذلك  ؟؟  صدقه 

فيقول:  لها  اللغوي  اإلستعمال  خال  من  اللغة  في 

يأتي  و فأنكره()8(،  الشيء  علم  ممن  يكون  )الجحد 

يعزز استنتاجه هذا بايراد شاهد  بمؤيد لما ذهب إليه و

يكشفها بأجلى صورها إذ  قرآني يوضح هذه الداللة و

: المصدر نفسه، ص33 )5( ينظر
)6( سورة اإلسراء: ٧8.

: المصدر السابق، ص33-3٤ )٧( ينظر
)8( تأويل مشكل القرآن: 3٢٢ .
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ًما 
ْ
ْنُفُسُهْم ُظل

َ
يقول تعالى: }َوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْيَقَنْتَها أ

ُمْفِسِديَن{)١( 
ْ
ا َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة ال ّوً

ُ
َوُعل

بمعنى:  تأتي  إذ   ) )الخسر كلمة  آخــر  موضع  وفــي 

الكلمة  هذه  داللــة  على  قتيبة  ابن  ويستدل  الهلكة، 

اسم  بصيغة  وردت  إذ  ؛  الكريم  الــقــرآن  مــن  بشواهد 

الفاعل المجموع جمع المذكر السالم  وهو قوله تعالى 

ــَخــاِســُروَن {)٢( (،  
ْ
ال ُهــُم  ــَك  ــِئ

َ
ول

ُ
}َوأ بشأن األمــم السابقة: 

يكتفي  وال  الهالكون)3(.  هم  هنا:  الخاسرون  فمعنى 

شاهد  من  كثر  أ يــورد  بل  ؛  واحــد  قرآني  شاهد  بــإيــراد 

أحيانًا كما في هذه الكلمة نفسها؛ إذ تأتي في موضع 

آخر من القرآن الكريم بهذه الداللة عينها ولكن بصيغة 

( وهو قوله تعالى على لسان  أخرى تفعيل أي )تخسير

 َياَقْوِم 
َ

نبي اهلل صالحًا عليه السام مخاطبًا قومه: }َقال

ي َوآَتاِني ِمْنُه َرْحَمًة َفَمْن  ّبِ َنٍة ِمْن َر ى َبّيِ
َ
ْيُتْم ِإْن ُكْنُت َعل

َ
َرأ

َ
أ

} َيْنُصُرِني ِمَن اهلِل ِإْن َعَصْيُتُه َفَما َتزِيُدوَنِني َغْيَر َتْخِسيرٍ

)٤(، فالتخسير هو الهلكة أيضًا. فيلجأ إبن قتيبة ومن 

خال هذا المصدر الى ان يحدد داللة  الفاظ القرآن 

الكريم باإلعتماد على اإلستعمال القرآني. 

القرآن  في  قتيبة  ابــن  يستشهد  آخــر  موضع  وفــي 

بمعنى  تــأتــي  إذ  )الــقــضــاء(  كلمة  ذلــك  مــن  الكريم 

بمادة  اشتقاقي  األصــل  هذا  على  واستدل  )الختم( 

يــم فــقــال:  ــرآن الــكــر ــق  )قــضــى( بــشــواهــد كــثــيــرة مــن ال

ــْيــَهــا 
َ
ــَضــى َعــل ـــِتـــي َق

َّ
ــُك ال ــِس ــْم ــُي  فــي قــولــه تــعــالــى: }َف

)١( سورة النمل: اآلية ١٤
)٢( سورة التوبة :جزء من اآلية  6٩

)3( ينظر تفسير غريب القرآن: ص30 .
)٤( سورة هود: اآلية 63 .

االشتقاقي  أصلها  الى  بالرجوع  ففسرها  ــْوَت{)5(.  ــَم
ْ
ال

بإيراد شاهد  وال يكتفي   .)6( قائًال: )أي حتمه عليها( 

هذه  في  كما  شاهد  من  كثر  أ يــورد  بل  واحــد،  قرآني 

مواضع  في  أتــت  إذ  القضاء،  أعني:  نفسها.  اللفظة 

ــَضــى  كــقــولــه تــعــالــى } َوَق يــم  ــرى مــن الــقــرآن الــكــر أخـ

)أي:  إياها  مفسرًا  قال   .)٧(} ـــاُه  ِإّيَ  
َّ

ِإال َتْعُبُدوا   
َّ

ال
َ
أ ــَك  ّبُ  َر

()8(. وعلل هذه التسمية قائًال: )ألنه لما أمر حتم  أمر

القضاء:   _ االستعمال  هذا  إرجاع  محاوًال   .)٩(  ) باألمر

الحتم _ الى األصل االشتقاقي )قضى(. 

وفي موضع آخر ذكر ابن قتيبة أن األصل االشتقاقي 

)للباء( هو االختبار موضحا ذلك بمعالجته لبعض 

تعالى:  بقوله  واستشهد  الــمــادة  هــذه  استعماالت 

 .)١١( اختبروهم(  )أي:  قــال:   .)١0(} َيَتاَمى 
ْ
ال ــوا 

ُ
َواْبــَتــل  {

تعالى:  كقوله  القرآنية  الشواهد  ــراد  إي في  واسترسل 

 { تعالى:  وقوله   .)١٢(} ُمِبيُن 
ْ
ال ُء 

َ
ــا ــَب

ْ
ال ــُهــَو 

َ
ل ا 

َ
ــذ َه  

َ
ِإّن  {

} َيْرِجُعوَن  ُهْم 
َّ
َعل

َ
ل َئاِت  ّيِ

َوالّسَ َحَسَناِت 
ْ
ِبال ْوَناُهْم 

َ
َوَبل

القرآن.  تأويل مشكل  كتاب  كثير في  )١3(. ومثل هذا 

األلفاظ في ضوء االستعمال  فابن قتيبة يحدد داللة 

الواحدة  المسألة  في  شواهد  بعدة  يأتي  و لها  القرآني 

: جزء من اآلية ٤٢. )5( سورة الزمر
)6( تأويل مشكل القرآن: ٤٤١ .

)٧( سورة االسراء: جزء من اآلية ٢3 .
)8( تأويل مشكل القرآن: ٤٤١ .

)٩( المصدر نفسه .
)١0( سورة النساء: جزء من اآلية 6 .

)١١( تأويل مشكل القرآن: ٤6٩ .
)١٢( سورة الصافات: اآلية: ١06 .

)١3( سورة األعراف: جزء من اآلية: ١68 .
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يكشف عن تفريعاته  لكي يوضح األصل االشتقاقي و

يجمع  مشكله  في  نجده  وهكذا  الجديدة.  ومعانيه 

 الشواهد واألدلة إلثبات ما ذهب إليه في تحديد داللة 

اللفظة القرآنية.

المطلب الثاني: القراءات القرآنية

ركيزة  القرآنية  الــقــراءات   
َ

أّن أحــد  على  يخفى  ال   

عنها،  للمفسر  غنى  فا   ، التفسير ركائز  من  أساسية 

فتنوع الــقــراءات في اآليــة الــواحــدة يــؤدي الــى تفسير 

اإلشكال  تزيل  قد  أو  بيان،  الى  تحتاج  التي  القراءة 

كتاب  من  وما  جديدًا،  معنًى  تؤدي  قد  أو  الحاصل، 

القرآنية  القراءات  وتمثل   
ّ

إال المعاني  أو  التفسير  في 

ركنًا أصيًال فيه. 

ولم تكن القراءات القرآنية  غائبة عن منظور »إبن 

وال  بها،  عنايته  من  وافيًا  حظًا  نالت  حيث  قتيبة«، 

سيما أنه قد اتخذها أعداء اإلسام وسيلة للطعن في 

ديننا اإلسامي فوقف ابن قتيبة مدافعًا من خال الرد 

على أولئك المارقين من الكفرة والشعوبيين. 

كيف ال وهي قد كانت من أبرز الطعون التي عمد 

الدين،  ضد  اإلسامي  الدين  أعــداء  إستعمالها  إلى 

وقد وقف ابن قتيبة مدافعا من خال الرد على أولئك 

فنجد  والشعوبيين.  الكفرة  من  الدين  من  المارقين 

كتاب اهلل قرئ  »ابن قتيبة« ينفي أن يوجد حرف في 

القراءات  في  االختاف  إن  ويرى  أوجــه،  سبعة  على 

يورد  أن  فبعد  هــي)١(.  أوجــه  سبعة  الى  ترجع  القرآنية 

حديث النبي � وهو قوله ))نزل القرآن على سبعة 

)١( تأويل مشكل القرآن: 36 - 3٧ .

كيف شئتم((. فيذكر  فاقرؤا  كاٍف  كلها شاٍف  أحرف 

اذ  ؛  الحديث  هذا  في  المحتملة  الوجوه  قتيبة  ابن 

حال  هي  أو  الكلمة،  في  لغات  سبع  أنها  قوم  يرى 

تفسير  الى  يعمد  ثم  ذلك،  الى  وما  ونهي  وأمر  وحــرام 

الوجوه  أن  فيرى  الــمــذكــور  الحديث  مــن  المقصود 

أوجه  سبعة  على  ترد  القرآنية  القراءات  في  الخاف 

في  القرآنية  الــقــراءات  في  االختاف  يكون  أن  منها: 

إعراب الكلمة، أو في حركة بناءها بما ال يغير صورتها 

أمثلة:  بذلك  يضرب  و معناها،  يغير  وال  الكتاب  في 

ْيَناُهْم ِبَما  ى( في قوله تعالى: }َذِلَك َجَز كقراءة )ُيجاز

َكُفوَر {)٢(، وقد يكون االختاف 
ْ
 ال

َّ
ي ِإال َكَفُروا َوَهْل ُنَجاِز

في القراءة بالزيادة والنقصان كما ورد في قراءة بعض 

ُه ِتْسٌع َوِتْسُعوَن 
َ
ِخي ل

َ
ا أ

َ
 َهذ

َ
السلف في قوله تعالى: }ِإّن

ِفي  ِني  َوَعّزَ ِنيَها 
ْ
ْكِفل

َ
أ  

َ
َفَقال َواِحــَدٌة  َنْعَجٌة  َوِلــَي  َنْعَجًة 

النعجة  لبيان  )أنثى(  كلمة  فجاءت  ــِخــَطــاِب{)3(. 
ْ
ال

المصاحف  في  المعروف  القرآني  الرسم  على  زائــدة 

وهي قراءة ابن مسعود )٤(. 

متباينة  قتيبة  ابــن  عند  الــقــراءات  وجــوه  فكانت 

تماما بين أن هذه االختافات في القراءات ال تؤدي 

قــراءٍة من  كل  اآليات في  ؛ فداللة  المعاني  الى تغيير 

ال  ثم  ئ، ومن  فيها أي طار لم يحصل  القراءات  هذه 

يتغير معها أي حكم من األحكام الدينية والتشريعية، 

ذلك  في  مواضعًا  الــقــراءات  في  رأيــه  يبدي  ولذلك 

موافقًا  منها  كــان  ما  )كــل  يقول:  إذ  صحيحًا؛  منجًا 

)٢( سورة سبأ: اآلية: ١٧ .
)3( سورة ص: اآلية: ٢3 .

)٤( القراءات الشاذة، ابن خالويه: ١١3 .
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كتابه جاز لنا أن نقرأ  لمصحفنا غير خارج عن رسم 

يعّد قول ابن قتيبة هذا من أحسن األقوال التي  به()١(. و

راجع  وذلــك  محمد�،  النبي  حديث  في  قيلت 

الى سامة عقيدته ومنهجه في اإلتباع. 

بنائها  حركة  او  الكلمة  إعراب  في  االختاف   -١

تعالى:  قــولــه  ذلــك  أمثلة  ومــن  معناها  يغير  ال   بما 

وأطهر  ــُكــْم{)٢(. 
َ
ل ْطَهُر 

َ
أ ُهــّنَ  َبَناِتي  ِء 

َ
ــُؤال َه َيــاَقــْوِم   

َ
}َقــال

ُذو  ــاَن  َك ِإْن  }َو تعالى:  وقوله  والنصب،  بالرفع  لكم 

ِإْن  ُكْم 
َ
ل َخْيٌر  ُقوا 

َ
َتَصّد ْن 

َ
َوأ َمْيَسَرٍة  ى 

َ
ِإل َفَنِظَرٌة  ُعْسَرٍة 

ُموَن{ )3(. وميسرة. 
َ
ُكْنُتْم َتْعل

٢- أن يكون االختاف في إعراب الكلمة مع تغّير 

َبْيَن  َباِعْد  َنا  ّبَ َر وا 
ُ
}َفَقال تعالى:  قوله  نحو  معناها   في 

ْسَفاِرَنا{ )٤(، وربنا باعد بين أسفارنا. 
َ
أ

الكلمة  حــــروف  فـــي  ــاف  ــتـ االخـ ــون  ــك ي ان   -3 

قوله  نحو  في  كما  صورتها  يزيل  وال  معناها  يغّير  بما 

َنْكُسوَها  ُثّمَ  ُنْنِشُزَها  َكْيَف  ِعَظاِم 
ْ
ال ى 

َ
ِإل }َواْنُظْر  تعالى: 

ْحًما { )5( وننشزها. 
َ
ل

في  الكلمة  صــورة  بتغّير  اإلخــتــاف  يكون  ٤-أن 

َوَتــُكــوُن   { تعالى:  قوله  نحو  معناها  يتغير  وال  الــقــرآن 

المنفوش  َمْنُفوِش{)6(،  وكالصوف 
ْ
ال ِعْهِن 

ْ
َكال  

ُ
ِجَبال

ْ
ال

صورتها  يزيل  بما  الكلمة  فــي  اإلخــتــاف  يكون  أن 

)١( تأويل مشكل القرآن: ٤٢ .
)٢( سورة هود :آية ٧8 .

)3( سورة البقرة: جزء من اآلية: ٢80 .
)٤( سورة سبأ: جزء من اآلية: ١٩ .

)5( سورة البقرة: آية ٢5٩ .
)6( سورة القارعة: آية 5 .

 ،)٧( َمْنُضوٍد{  ٍح 
ْ
َوَطل  { تعالى:  قوله  نحو  في  ومعناها 

قرئت: وطلٌع منضود)8(. 

5-أن يكون اإلختاف بالتقديم والتأخير نحو قوله 

قرئت:   ،)٩(} َحّقِ
ْ
ِبال َمْوِت 

ْ
ال َسْكَرُة  ــاَءْت  َوَج  { تعالى: 

وجاءت سكرة الحق بالموت. 

والنقصان  بالزيادة  االختاف  ذلك  يكون  6-أن 

ْتُه 
َ
َعِمل َوَمــا  َثــَمــرِِه  ِمــْن  وا 

ُ
ُكل

ْ
ِلَيأ  { تعالى:  قوله  في  كما 

 َيْشُكُروَن{ )١0(، قرئت: وما عملت أيديهم. 
َ

َفا
َ
ْيِديِهْم أ

َ
أ

وبعد ذكره لهذه األوجه في القراءات، يرى إن هذه 

في  الدين  أحكام  من  حكم  معها  يتغّير  ال  القراءات 

الشريعة او العقيدة

كان موافقًا لمصحفنا غير خارج  كل ما   فيقول: » 
من رسم كتابه جاز لنا أن نقرأ به«)١١()١٢(

فبعد أن يورد حديث النبي � في موضع وهو 

قوله: ))نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف 

الوجوه  قتيبة  ابــن  فيذكر  شــئــتــم(()١3(،  كيف  فــاقــرؤا 

؛ إذ يرى قوم: أنها سبع  المحتملة في هذا الحديث 

ونهي  وأمــر  وحــرام  حــال  هي  أو  الكلمة،  في  لغات 

من  المقصود  تفسير  الــى  يعمد  ثــم  ذلـــك.  الــى  ومــا 

)٧( سورة الواقعة: آية ٢٩ .
البن  الــشــاذة،  الـــقـــراءات   : ينظر ذلــك  فــي  ولــاســتــزادة   )8( 

خالويه: ١١3 .
)٩( سورة ق: آية ١٩

)١0( سورة يس: آية 35
: تأويل مشكل القرآن: ص3١- ص3٢ )١١( ينظر

)١٢( المصدر نفسه :ص80 .
)١3( تخريج الحديث
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القراءات  في  الخاف  وجــوه   
َ

أّن المذكور  الحديث 

القرآنية ترد على سبعة أوجه منها: أن يكون االختاف 

في  أو  الكلمة،  إعـــراب  فــي  الــقــرآنــيــة  الـــقـــراءات  فــي 

يغير  وال  الكتاب  في  صورتها  يغير  ال  بما  بنائها  حركة 

في  ي(  )يجاز كقراءة  أمثلة:  بذلك  يضرب  و معناها 

ي  ُنَجاِز َوَهْل  َكَفُروا  ِبَما  ْيَناُهْم  َجَز َذِلَك   { تعالى:  قوله 

{)١(. وقــد يــكــون االخــتــاف فــي الــقــراءة  ــوَر ــُفـ ــَكـ ـ
ْ
 ال

َّ
ِإال

السلف  بعض  قــراءة  في  ورد  كما  والنقصان  بالزيادة 

َوِتــْســُعــوَن  ِتــْســٌع  ــُه 
َ
ل ِخـــي 

َ
أ ا 

َ
َهـــذ  

َ
ِإّن  { تعالى:  قوله  فــي 

ِفي  ِني  َوَعّزَ ِنيَها 
ْ
ْكِفل

َ
أ  

َ
َفَقال َواِحــَدٌة  َنْعَجٌة  َوِلــَي   َنْعَجًة 

ِخَطاِب{ )٢(، فجاءت كلمة )أنثى( زائدة على الرسم 
ْ
ال

ابن  ــراءة  قـ المصاحف وهــي  فــي  الــمــعــروف  الــقــرآنــي 

مسعود في قوله تعالى: )وتسعون نعجة أنثى()3(. 

متباينة  قتيبة  ابــن  عند  الــقــراءات  وجــوه  فكانت 

ال تؤدي  القراءات   هذه االختافات في 
َ

أّن بيد  تمامًا 

كــل قــراءة  الــى تغيير الــمــعــانــي، فــداللــة اآليـــات فــي 

ئ، ومن  أي طــار فيها  لم يحصل  الــقــراءات  من هذه 

الدينية  ــام  ــك األح مــن  حــكــم  أي  معها  يتغير  ال   ثــم 

والتشريعية )٤(، ولذلك يبدي رأيه في القراءات القرآنية 

واضعًا في ذلك منهجًا صحيحا إذ يقول: )كل ما كان 

كتابه جاز  منها موافقًا لمصحفنا غير خارج عن رسم 

)١( سورة سبأ: اآلية ١٧ .
)٢( سورة ص: اآلية ٢3 .

)3( القراءات الشاذة، ابن خالويه: ص١١3 .
)٤( ينظر تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة: ص٤٢، واالتقان في 

علوم القرآن، جال الدين السيوطي: ٢/٧8 .

يعّد قول ابن قتيبة هذا من أحسن  لنا أن نقرأ به()5(، و

الرسول �، وذلك  التي قيلت في حديث  األقوال 

راجع الى سامة عقيدته ومنهجه في االتباع. 

المطلب الثاني: الحديث النبوي الشريف:

في  قتيبة(  )إبــن  إعتمده   الــذي  الثاني  المصدر 

كان  حيث  الشريف،  النبوي  الحديث  هو  منهجه 

الكريم  ــرآن  ــق ال ألــفــاظ  لــغــريــب  تفسيره  فــي  يعتمد 

ذلك  على  األمثلة  ومن  الشريف  النبوي  بالحديث 

تفسيره لآلية القرآنية 

األقاويل.  بعض  علينا  تقّول  }ولو  تعالى:  قوله  في 

الوتين{)6( ففّسر  منه  لقطعنا  ثم  باليمين.  منه  ألخذنا 

كناية عن الموت أو القتل مستفيدًا  قطع الوتين بأنه 

مــن الــحــديــث الــنــبــوي الــشــريــف الـــذي قــالــه النبي 

السم  كــات  األ إحــدى  في  اليهود  اليه  دس  حينما 

كلة خيبر تعاودني، فهذا أوان  حيث يقول: )مازالت أ

وجدت إنقطاع أبهري من ذلك السم()٧(.

بالحديث  إستشهد  قد  قتيبة«  »إيــن  نجد  وهنا 

الشريف بمضمونه )8(.

بالحديث  اإلستشهاد  في  لمنهجه  آخــر  ومثال   

ٍة 
َ

يَر ِمْن ِفّض النبوي ماجاء في تفسير قوله تعالى: } َقَوارِ

)5( تأويل مشكل القرآن: ص٤٢.
)6( سورة الحاقة: آية ٤٤-٤6.

ي،  البخار اسماعيل  ابــن  محمد  ي:  الــبــخــار صحيح   )٧(
)ط١_١٤٢٢هــــ(،  النجاة،  طــوق  دار   ، زهير محمد  تحقيق 

ج6، ص٩
: تأويل مشكل القرآن: ٤٢ . )8( ينظر
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ُروَها َتْقِديًرا{ )١(،  فيتحدث »إبن قتيبة« عن وصف 
َ

َقّد

الجنة ونعيمها بأنه ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال 

مما كان من صنعة العباد)٢(. 

فيتحدث »إبن قتيبة« عن وصف الجنة والنعيم 

الذي  القدسي  الحديث  فيها مستفيدا من مضمون 

ففي  نعيم  من  فيها  ومــا  الجنة  وصــف  عن  يتحدث 

الحديث القدسي يقول اهلل تعالى: )أعددت لعبادي 

خطر  وال  سمعت  أذنــًا  وال  رأت  عينًا  ماال  الصالحين 

()3(. فيستفيد ابن قتيبة من الحديث  على قلب بشر

النبوي إذ يضمن تفسيره معنى الحديث دون اإلشارة 

الى الحديث بنصه.

لفظة  الستعماالت  تتبعه  في  أورده  ما  ذلك  ومن 

المعِتق،  )المولى:  قال:  لها  تأصيله  فعند  )المولى( 

المولى: المعَتق، والمولى: عصبة الرجل()٤(. 

ــول اهلل �:  ــ ــقــول رس ــن قــتــيــبــة اســتــشــهــد ب ــاب ف

مــوالهــا فنكاحها  ــر  أمـ بــغــيــر  نــكــحــت  امــــرأة   ))أيـــمـــا 

باطل(()5(. قال: )) بغير أمر وليها(()6(. ومن استشهاده 

بالحديث النبوي ما أورده في تتبعه للفظة )الصاة( 

))الــصــاة:  تأصيلها:  فــي  قــال  استعماالتها.  يعني 

اهلل:  من  ))الصاة  لها:  تعريفه  في  وقال  الدعاء(()٧(. 

)١( سورة االنسان: آية ١6  .
: تأويل مشكل القرآن: ص٤٢ . )٢( ينظر
ي: ج3، ص٢3٧ . )3( صحيح البخار

)٤( تأويل مشكل القرآن: ٤55 .
)5( سورة الحاقة: اآلية: ٤٤ - ٤6 .

)6( تأويل مشكل القرآن: ٤55 .
)٧( المصدر نفسه: ٤60 .

رسول  قول  هو  شاهدًا  فأعطى  والمغفرة(()8(.  الرحمة 

قــال:  أوفـــى.  أبــي  آل  على  صــِل  ))الــلــهــم   :� اهلل 

لمفردة  تأصيله  ففي  لهم(()٩(.  واغفر  أرحمهم  يريد: 

)الصاة( استفاد ابن قتيبة من حديث الرسول � 

اليها األصل  والذي يعطي الداللة نفسها والتي يشير 

النبوية  باألحاديث  استشهد  قتيبة  فابن  االشتقاقي، 

في تأصيله للمفردات القرآنية. 

في  جــاء  مــا  النبوي  بالحديث  استشهاده  ومــن 

َقَطْعَنا ِمْنُه 
َ
تفسيره لآلية القرآنية من قوله تعالى: } ُثّمَ ل

َوِتيَن{ جاء 
ْ
َقَطْعَنا ِمْنُه ال

َ
َوِتيَن{ )١0(. فقوله تعالى: } ُثّمَ ل

ْ
ال

كناية عن القتل أو الموت، فهو كمن قطع وتينه ؛ ففي 

حديث  من  قتيبة  ابن  يستفيد  الكريمة  اآليــة  تفسير 

تشير  التي  نفسها  الــداللــة  يعطي  الــذي   � النبي 

على  يتحدث  الذي  الحديث  وهو  اآليــة،  هذه  اليها 

اليهود  لــه  َدّس  حين  اهلل  رســول  لها  تعرض  حــادثــة 

كات التي دعي اليها، فهو يقول  السم في إحدى األ

قطعت  أوان  فهذا  تعاودني  خيبر  كلة  أ زالــت  ))مــا 

وهذا  الكريمة؛  القرآنية  اآلية  تفسير  فعند  أبهري(()١١(. 

يسمع  لم   � الكريم  الرسول  به  نطق  الذي  الكام 

كام مثله، إذ هو مما استأثرت به الباغة  من العرب 

النبوية، فابن قتيبة اذا يستشهد بالحديث النبوي إما 

بنصه أو بمضمونه أحيانا.

)8( المصدر السابق .
)٩( المصدر السابق: ٤6١ .

)١0( سورة الحاقة، ٤6.
)١١( سنن أبي داود، ٤/ ١٧٤، رقم الحديث )٤5١٢(، 
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المطلب الثالث: الشعر العربي واللهجات العربية

التي اعتمد  العربي من أهم المصادر   الشعر 
ُ

يعّد

 ، والتفسير اللغة  مسائل  في  األوائـــل  العلماء  عليها 

الشعر  الــى  رجــعــوا  معنى  أو  لفظ  استوقفهم  فكلما 

حدد  كما  اللفظي  بــنــاءه  أو  داللــتــه  لمعرفة  العربي 

هذا  فــي  عليها  يقيسون  التي  الفترة  هــذه  العلماء 

أولى  به  كان االستشهاد  كان جاهليًا  المجال فكلما 

اإلســــام هو  يــجــدوا فعصر صـــدر  لــم  إن  و ــل،  ــض وأف

االستشهاد  مسألة  في  الجاهلي  بعد  الثاني  العصر 

بصورة عامة. 

المنهج  هذا  على  خطواته  قتيبة  ابن  حظى  وقد 

كثير  فنجده  سبقه.  مــن  عليه  ســار  ــذي  ال والمسار 

كتاب  العرب وسليل  ألنه ديوان   ، بالشعر االستشهاد 

اهلل تعالى في الفهم آلياته، وهذا لبيان استعمال لفظة 

من األلفاظ هو شائع ومألوف في معظم المسائل التي 

المدروس  كتابنا  في  ذلك  كان  أ سواء  اليها،  يتطرق 

)تأويل مشكل القرآن( أو في تفسير )غريب القرآن(

أنه  ذلــك  ومــن  حصرها  يمكن  ال  كثيرة  واألمــثــلــة 

ــِذيــَن 
َّ
ال َيــَكــاُد  ِإْن  }َو تعالى:  قوله  تأويل  أراد  عندما 

وَن 
ُ
َيُقول َو ْكَر  ِ

ّ
الذ َسِمُعوا  ا  ّمَ

َ
ل ْبَصاِرِهْم 

َ
ِبأ ُيْزِلُقوَنَك 

َ
ل َكَفُروا 

نظرًا  اليك  ينظرون  أنهم  )يريد  قال:  َمْجُنوٌن{)١(. 
َ
ل ُه 

َ
ِإّن

ُيسِقطك()٢(.  أي:  شدته،  من  ُيزِلُقك  يكاد  شــديــدًا 

الشعر  في  األســلــوب  هــذا  مثل  ورود  على  واستشهد 

 : العربي، فقال: ومثله قوله الشاعر

)١( سورة القلم: اآلية: 5١ .
)٢( تأويل مشكل القرآن: ١٧0 .

مــوطــن فــــي  الـــتـــقـــوا  اذا  يـــتـــقـــارضـــون 

ــئ األقـــــــــــــدام.  ــ ــ ــواطـ ــ ــ ــل مـ ــ ــ ــزي ــ ــ ــرا ي ــ ــ ــظ ــ ــ ن

شديدًا  نظرًا  بعض  الــى  بعضهم  ينظر  )أي  قــال: 

بالعداوة والبغضاء، يزيل األقدام عن مواطئها. ..()3(. 

واسترسل في االستشهاد بالشعر قائًال: )وقول النمر 

بن تولب في صفة سيف:

بــه ضــــربــــت  ان  ــه  ــ ــن عــ ــر  ــفـ ــحـ تـ ــل  ــظــ ــ ت

ــن والـــهـــادي.  ــي ــســاق ــيـــن وال بــعــد الـــذراعـ

 ، ذكــر مــا  قطع  أن  بعد  األرض  فــي  )رســـب  يــقــول: 

واحتاج أن يحفر عنه ليستخرجه من األرض()٤(. 

وبالشعر  االستشهاد  كثير  قتيبة  ابن  كان  وهكذا 

أساليب  ورود  على  ليستدل  األمثلة  وضرب  العربي 

في  الــعــرب  عند  مــوجــودة  كانت  الكريم  الــقــرآن  فــي 

الجاهلية وهذا يدل على أّن القرآن نزل بلغة العرب. 

يخها  وتار الــعــرب  ــوان  ديـ العربي  الشعر  يمثل  و

كان يرجع الى  الحاضر كما قال »إبن عباس« والذي 

كلمة من القرآن الكريم  كلما إستوقفته  الشعر العربي 

خفي معناها عليه. 

كان  المنهج فقد  قتيبة« على هذا  »إبن  وقد سار 

األلفاظ  داللة  لبيان  العربي  بالشعر  االستشهاد  كثير 

 َتْحَسُبَها َجاِمَدًة 
َ

ِجَبال
ْ
القرآنية  كقوله تعالى: }َوَتَرى ال

 َشْيٍء 
َ

ُكّل ْتَقَن 
َ
ِذي أ

َّ
َحاِب ُصْنَع اهلِل ال َوِهَي َتُمّرُ َمّرَ الّسَ

وَن{)5(. يريد أنها تجمع وتسير فهي 
ُ
ُه َخِبيٌر ِبَما َتْفَعل

َ
ِإّن

سير  تسير  وهي  العين  رأي  في  جامدة  كأنها  لكثرتها 

)3( تأويل مشكل القرآن: ١٧١ .

)٤( تأويل مشكل القرآن: ١٧3 .
)5( سورة النمل: آية 88 .
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السحاب، وهذا الوصف لكل جيش غَص الفضاء به 

لكثرته فقصر عنه البصر فكأنه واقف.

وصف  فــي  الجحدي  ذهــب  المعنى  هــذا  والــى 

جيش، حيث يقول :

ــور تــحــســب أنـــه ــطــ ــ ــن مـــثـــل ال ــ ــا رعـ ــ    ب
ــدج)1( ــ ــه ــ ــاِج والــــــركــــــاُب ت ــ ــح ــ وقــــــوف ل

ِقَصاِص 
ْ
ال ِفي  ُكْم 

َ
}َول تعالى:  قوله  في  آخر  ومثال 

ّبين  حيث  ُقوَن{)٢(،  َتّتَ ُكْم 
َّ
َعل

َ
ل ــَبــاِب 

ْ
ل

َ ْ
األ وِلي 

ُ
َياأ َحَياٌة 

باغي  إعجاز  من  اآلية  هذه  تحمله  ما   « قتيبة  إبن   «

تّضمن ردع القاتل من خال فرض قانون القصاص. 

ثم يشير الى شاهد شعري، أخذ مضمون هذه اآلية 

في شعره حيث يقول: 

ــع عــــنــــي مــغــلــفــه ــمــ ــســ ــ أبـــــلـــــغ أيــــــــا م
ــيـــن أقـــــــــوام)٣( وفـــــي الـــعـــتـــاب حـــيـــاة بـ

ِفــي  ــْم  ــ ــُك ــ
َ
}َول تــعــالــى:  ــه  قــول فــي تفسير  وكــذلــك 

ُقوَن{ )٤(. بعد  ُكْم َتّتَ
َّ
َعل

َ
َباِب ل

ْ
ل

َ ْ
وِلي األ

ُ
ِقَصاِص َحَياٌة َياأ

ْ
ال

أن يذكر ابن قتيبة مفهوم اآلية وهو أن القاتل إذا أقيم 

فيمتنعون  المجتمع،  أبناء  بقية  إرتــدع  الحد  عليه 

صورها  التي  البشعة  الجريمة  هذه  على  اإلقــدام  عن 

يأتي  جــمــاعــة،  اإلنــســانــيــة  قتل  بأنها  يــم  الــكــر الــقــرآن 

 بشاهد شعري يبين فيه أن الشاعر قد أخذ مضمون 

آيات القصاص: 

: تأويل مشكل القرآن: ص١3 )١( ينظر
)٢( سورة البقرة: آية ١٧٩ .

الجاحظ،  عــمــرو  عثمان  ابــو  والتبيين:  الــبــيــان   : ينظر  )3(
)ت٢55هـ(، دار الهال، بيروت، )١٤٢3هـ(، ج٢، ص٢١6.

)٤( سورة البقرة: اآلية: ١٧٩ .

ــٍة ــ ــَغ ــ
ْ
ــل ــ ــَغ ــ ــي ُم ــ ــن أبــــلــــغ أبـــــــا مـــــالـــــٍك عــ

ــاة ألقــــــــــــــواِم)5( ــ ــيـ ــ ــاب حـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ وفـــــــي الـ

ــا بــيــن اآليـــة والبيت  ــي الــغــايــة م هــنــاك تــشــابــه ف

الشعري، إذ الغرض هو توفير األمن والسام بين أبناء 

الى  القتلى يؤدي  القصاص في  أّن  المجتمع، فكما 

ردع القاتل عن اإلقدام عن القتل، فكذلك العتاب ؛ 

إذ أنه مانع لإلقتتال، مزيل للضغائن واألحقاد لقوله: 

ورد  بما  المعنى  قتيبة هذا  ابن  لذا عزز  ألقــواِم،  حياة 

في الشعر )6(. 

المطلب الرابع: اللهجات العربية

الــحــديــث عــن الــلــهــجــات قــريــب مــمــا قــلــنــاه في 

مشكله  في  قتيبة  ابن  اعتمد  وقد  القرآنية.  القراءات 

القراءات  وجوه  يسمى  ما  أو  العربية  اللهجات  على 

ــًا أســمــاه: بـــاب الـــرد عليهم فــي وجــوه  ــاب ــه ب ــرد ل ــ وأف

عليه  اهلل  صلى  اهلل  رســول  بقول  استهله  ؛  الــقــراءات 

شاٍف  كلها  أحــرف  سبعة  على  القرآن  ))نــزل  وسلم: 

ي عز وجل  كاٍف فاقرؤا كيف شئتم(()٧(. وقد أمر البار

للتسهيل  بلغاتهم  الناس  يقرئ  أن  اهلل  رسول  محمد 

القبائل  أن  المثال  األّمة، فعلى سبيل  والتيسير على 

تختلف في نطق الهمزة 

والقرشي  يهمز  »التميمي  قتيبة«:  ــن  »إب فيقول 

الغالب  عــلــى  مبني  ذلـــك  إن  ومــؤكــد   )8(» يــهــمــز ال 

ــي الــقــبــيــلــة حــيــث إن قــبــيــلــة تــمــيــم تــمــيــل الــى  فـ

)5( البيان والتبيين، الجاحظ: 3١6/3 .
)6( ينظر تأويل مشكل القرآن: 6 .

)٧( الحديث
)8( تأويل مشكل القرآن :ص3٩



97 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أ. م. د. هندي عبيد مخلف

لذا  يــة  بــدو بيئة  فــي  تعيش  ألنها  والتفخيم؛  الــشــّدة 

الشدة  تناسب  هي  والتي  الهمزة  تستعمل   نجدها 

فاءمت ببيئتهم.

التسهيل  ــى  ال تميل  قــريــش  لهجة  أن  حين  فــي 

ال  نجدهم  لــذا،  الحضرية  بيئتهم  بحكم  والتيسير 

اِن 
َ

وا ِإْن َهذ
ُ
يهمزون)١( ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: }َقال

َساِحَراِن{)٢( .
َ
ل

مرفوعًا   
َ

إّن إســم  جــاء  قتيبة«:  »إبــن  يقول  حيث 

باأللف وذلك يخالف القاعدة النحوية التي تنصب 

 فيبرر »إبن قتيبة«. 
َ

إسم إّن

كعب:  إبن  : »هي لغة بلحرث  بأنها  الظاهرة  هذه 

ــررت بــرجــان وقــبــضــت مــنــه درهــمــان،  ــ ــون: م ــول ــق ي

وجلست بين يداه، وركبت عاه«)3(.

فهذه القبيلة تجعل المثنى يلزم حالة واحدة في 

ورود  قتيبة«  »إبــن  يعلل  و اإلعرابية،  الحاالت  جميع 

هذه اللهجات بألفاظها في القرآن الكريم حيث أراد 

النبي � أن يكسب أبناء هذه القبائل للدخول في 

دين اهلل أفواجًا من غير عنت وال مشقة وفي ذلك قال: 

كل فريق من هؤالء أمر أن يزول عن لغته وما  )ولو أن 

الشتد ذلك  وناشئًا وكهًال،  اعتياده طفًال  جرى عليه 

عليه وعظمت المحنة فيه( )٤(. 

الكتب  دار  يــدي،  الــز كاصد  العربية:  اللغة  فقه   : ينظر  )١(
للطباعة، جامعة الموصل، )١٤0٧هـ_١٩8٧م(، ص٢١0 .

)٢( سورة طه: آية 63 .
)3( تأويل مشكل القرآن: ص36 .

)٤( تأويل مشكل القرآن: ٢86 .

خال  من  األلفاظ  داللة  بيان  حضور  كان  كذلك 

عرض األصل اللغوي ل اللفظة المستعملة في القرآن 

الكريم، وكذلك تناول تطور داللة األلفاظ كان حاضرا 

وبيان  األلــفــاظ  كمة  محا فــي  قتيبة«  ــن  »إب ذهــن  فــي 

إشتراك،  من  والباغية  اللغوية  الظواهر  الى  داللتها 

إستعارة، ومجاز وما الى ذلك.  وتضاد، وكناية، و

كيده الكبير في منهجه على المسائل اإلعرابية  وتأ

كله إن »إبن قتيبة« وفي مسلكه  يتحصل من ذلك  و

حيث  الجامع(  )المنهج  عليه  نطلق  ان  يمكن  هذا 

توفرت لديه منظومة متكاملة من المعارف التي سبقه 

المنهج  من  ينتهل  فأخذ  والمفكرون  العلماء  إليها 

كذلك عن  األثري في تفسير القرآن الكريم ولم يغفل 

ليتمكن  مسائل،  من  مايحمله  بكل  اللغوي  المنهج 

زعم  من  وهــم  وبيان  الكريم،  الــقــرآن  عن  الــدفــاع  من 

بوجود تضاد او تعارض في ألفاظ القرآن الكريم. 

وفي بحثنا المقتضب إقتصرنا فيه على المصادر 

إال فالكام  يطول جدًا في توضيح  الرئيسية الثاث، و

جميع معالم منهجه. 

***
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المبحث الثالث

السمات العامة لمنهجية ابن قتيبة

لكل عالم ومتعلم ومتبصر في علوم العربية وعلوم 

مــادة  فيه  يجد  الكتاب  هــذا  على  مطلع  التفسير 

يانعٍة  وكأنك في روضة  )دسمه( حيث جمع وحوى 

كل ما تشتهي فتقطف ما يحلو لك غير انك ال  فيها 

تستطيع ترك أي واحدة منها، فكلها شهية ولذيذة. 

وعندمــا نقــرأ نجــد فيــه نفــس العالــم وروحــه فــي 

بــروح  عنــه  الشــبهات  ودرء  اهلل  كتــاب  عــن  الدفــاع 

العالــم الفاهــم المتبصــر الــذي يــدرأ الشــبهة الجاهلــة 

العميــاء بــرأي متبصــر فاهــم، فتفهــم مــن أول وهلــة 

تقرأهــا، وتجــر تابيــب عقلــك للفهــم واإلدراك وقــوة 

بيــن  مــا  شــاهٍد  مــن  كثــر  ا تــرى  فعندمــا  الحجــة، 

حديــث شــريف وبيــت شــعر وقــول عالــم وقــول فصيــح 

ممــا قالــه العــرب تتضــح لــك الحقيقــة وال ينتقــل مــن 

موضــع الــى آخــر إال وقــد كفــاك فهمــه فــا يتــرك مكانــا 

فــي النفــس غّصــة. 

كان  أبوابا عدة  الباغة والفصاحة  كما وجمع من 

ترادف  من  تجده  ما  أو   ، مشهور غير  أو  مشهورا  منها 

اللغة  رفدت  قد  وفيرة  ومعاني  عدة،  ومباني  األلفاظ 

أو  لها  مصدرا  بعده  من  اتخذه  وافــر  بخزين  العربية 

منطلقا ينطلق ويبحر في العلوم. 

يذكر  ي فيذكر رواة الحديث الشريف و وأما في الرو

ما يأخذ منهم من كام العرب وشعرهم بطريقة علمية 

توحي لك بأنه ال يترك احدًا أوصل اليه شيء إال وذكره، 

فعندما يذكر األصمعي يذكر من أوصله اليه بطريقة: 

حدثني فان عن فان الى أن تصل الى ذلك العالم. 

كّتاب عصره قد تفرد بهذه  فإننا نجد هو الوحيد من 

منهجية  إنها  عنها  يقال  ما  أصــدق  التي  المنهجية 

أهل العلم وحق لهذا الكتاب )تأويل مشكل القرآن( 

أن يكون من الكتب التي حازت على هذا االعجاب 

منهجيته  واتسمت  هذا.  يومنا  الى  تأليفه  يخ  تأر من 

بالسمات التالية:

أول: طريقة عرضه للمادة العلمية: 

إال  )المشكل(  لكتاب  ئ  قــار كــل  على  يخفى  ال 

هذه  في  ومنظما  علميا  ترتيبا  مرتبا  منهجا  يجد  أن 

باختاف  الطاعنين  على  الـــرد  أراد  ــه  ألن ؛  الطريقة 

مناهجهم ومذاهبهم، فنجده يعقد أبوابا للرد عليهم 

قراءات  أو  القراءات  في  عدة  وجوه  له  القرآن  أن  في 

وأن  القرآن،  بلحن  قال  عمن  الشبهة  ليرفع  متعددة 

فيه تناقض واختاف بين آياته أو تشابه، حيث أنهم 

قالوا عنه: ماذا أراد بإنزال المتشابه في القرآن، من أراد 

!! فأجابهم بطريقة علمية في  لعباده الهدى والبيان 

كتنف آيات القرآن  مسائل القراءات والمجاز الذي ا

كثيرة.  التي تكتفي بلفظ القليل، وتفيض عن معاٍن 

وما  المجاز  أبــواب  يذكر  العرض  في  طريقته  فكانت 

بطريقة  بتحليلها  يقوم  ثم  اهلل  كتاب  في  منها  جــاء 

تفسر هذا  التي  الشعر  أبيات من  يذكر  سهلة عندما 

المشكل وبعض لغات العرب. 

ما  ذكــر  فــي  يستطرد  األحــيــان  بعض  فــي  أنــه  كما 

السورة  في  ما  فيذكر  كامهم.  في  الناس  استعمله 
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صحيحة  أوجــه  من  يــراه  ما  حسب  يله  بتأو يقوم  ثم 

كما أنه لم يعتمد  وتفسيرات دقيقة من فيض عقله، 

عرض  في  المصاحف  في  المتبع  الترتيب  أسلوب 

المشكل على نحو متسلسل من السورة القرآنية ؛ بل 

يذكرها حسب ما جاء له االستشهاد في أي موضع، 

كل السورة التي يذكرها  وقد ال يستوفي الكام على مشا

كثر من مرة، كما ناحظه في سورة  فيعمل الى ذكرها أ

عن  تحدث  فقد  والــنــســاء.  والنحل  واألنــعــام  البقرة 

المشكل في سورتي البقرة واألنعام في أربعة مواضع، 

 ... األمثلة.   ......  . ثة مواضع   والنساء في ثا والنحل 

َك {: هو _ الهام _ منه  ّبُ ْوَحى َر
َ
كما في قوله تعالى: }َوأ

أي   .)١( ْحِل{  الّنَ ــى 
َ
ِإل ــَك  ّبُ َر ْوَحــى 

َ
}َوأ كقوله  ئكة،  للما

 
َّ

َمُه اهلُل ِإال ِ
ّ
ْن ُيَكل

َ
الهمها، وكقوله تعالى: }َوَما َكاَن ِلَبَشرٍ أ

 َفُيوِحَي ِبِإْذِنِه 
ً

ْو ُيْرِسَل َرُسوال
َ
ْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب أ

َ
َوْحًيا أ

ُه َعِلّيٌ َحِكيٌم{ )٢(، وذهبوا في الوحي ها هنا: 
َ
َما َيَشاُء ِإّن

الى االلهام)3(.

ومما ياحظ في منهجيته أيضا أنه لم يتعرض الى 

بعضها  يأخذ  نــراه  فقد  القرآن  سور  في  أشكل  ما  كل 

فنجده  واحـــدة  ســـورة  فــي  اال  اآلخـــر  البعض  يــتــرك  و

ه 
ّ
لعل ؛  عليها  والوقوف  وشرحها  يلها  تأو استوفى  قد 

ال وهي  إشكاال من باقي السور أ كثر غموضا و وجدها أ

)سورة الجن( فقد أظهر تكرار إن المكسورة واختاف 

، وكثرة االختافات  القّراء في قراءتها من نصٍب وكسرٍ

والتشابهات من قول اهلل وقول الجن. 

)١( سورة النحل: جزء من اآلية 68 .
ى: اآلية 5١ . )٢( سورة الشور

: تأويل مشكل القرآن: ١06 . )3( ينظر

: أبواب التأويل :
ً
ثانيا

القرآن(  المطلع على )مشكل  أو  بالباحث  يجدر 

فيمكن يجده وثيقة للرد على الطاعنين والملحدين، 

فأشكلوها  إشــكــاالت  كــن  األمــا بعض  فــي  رأو  فأنهم 

من  طعنه  على  لــيــأتــوا  أنــكــروهــا  وشــبــهــات  ــنــاس،  ال

أو  تفسير  كتاب  يكن  لم  هذا  فكتابنا  الجانب،  هذا 

 ، كتب ونظم من أجل العلم به، أي نعم فيه علم وفير

وكأننا  التشابه  مواطن  في  للرد  وثيقة  أنه  نجد  ولكننا 

شاشات  على  اآلن  يجري  كما  حــوار  أو  مناظرة  أمــام 

فنجد  كثر  أ علمية  بطريقة  ولكن  وغيرها،  التلفاز 

االستشهادات من القرآن أو الشعر أو من كام العرب 

له،  يستوجب  ومــا  والمعاني،  الــحــروف  يخص  ومــا 

كتاب منهجي،  كثر مما هو  أ لرد الشبهة  كتاب  فهو 

فحرّي به أن يفسر ما أشكله المشكلون والرد عليهم 

بما يوالمها من كام نزل فيه القرآن، وهو كام العرب 

جــاءت  التي  والمعاني  الكلمة  هــذه  أصــل  لمعرفة 

ينهي  كلمتين، و كلمة أو  أنه يذكر  بها، فموضع نجد 

 
ُ

َنُقول }َيــْوَم  تعالى:  كقوله  وضحت،  أنها  فيها  الجدل 

وليس  يٍد{)٤(،  َمزِ ِمْن  َهْل   
ُ

َوَتُقول ِت 
ْ َ
اْمَتأل َهِل  َم  ِلَجَهّنَ

إنما هي  يومئذ قول منه لجهنم، وال قول من جهنم، و

عبارة عن سعتها وفي موضع آخر نجده يستدل أّيما 

 . اآلخر بعضها  يفسر  و مرادفاتها،  من  فيكثر  استدالل 

أّن  يريد:  ـــى{)5(، 
َّ
َوَتـــَول ــَر  ْدَبـ

َ
أ َمــْن  َتــْدُعــو   { تعالى  كقوله 

كما  مصير من ادبر وتولى اليها، فكأنها الداعية لهم؛ 

)٤( سورة ق: اآلية: 30 .
)5( سورة المعارج: اآلية ١٧ .
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مة: قال ذو الّرُ

دعــــْت مــّيــة األعـــــــداُد واســتــبــدلــْت بها
ِل)1( 

ّ
ــِن ُخــــــذ ــعــي ــَل آجـــــاٍل مـــن ال ــاطــي ــن َخ

ورغبت  اليها  مّية  انتقلت  لما  المياه،  ــداد:  واالع

عن ماءها، كانت كأنها دعتها )٢(. 

: ولقد هبطت الوادييِن وواديًا     يدعو   وكقول اآلخر
األنيس به الغضيُض األبكُم)3(

والغضيض األبكم: الذباب، يريد: أنه يطّن فيدل 

بطنينه على النبات والماء، فكانه دعاء منه وقال أبو 

النجم يذكر نبتًا: 

ــي غـــيـــظـــٍل ــ ــ  ذّبـــــــاُنـــــــه ف
ً
ــدا ــ سـ

ْ
ــأ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ

ــَت أنـــــــــزِل)4( ــ ــْب ــشــ ـــَن لــــلــــرائــــِد: أعــ
ْ
يـــقـــل

على  دل  ولكنه  هــذا،  من  شيئًا  الذباب  يقل  ولم 

نفسه بطنينه ودل مكانه على المرعى؛ النه ال يجتمع 
)5( ْ

اال في عشب، فكأنه قال للرائد: هذا عشب فأنزل

: أسلوبه في طرح المادة العلمية :
ً
ثالثا

الــذي  منهجه  فــي  وضعها  أساليب  قتيبة  البــن 

امــرأة  يــذكــر  الــرمــة  )قـــال ذو  الــعــرب: ٤/٢٧6،  لــســان  فــي   )١(
 . القيظ  في  الــغــدران  مياه  نّشت  بعدما  عــدا  ما  حظرت 
واستبدلت بها: يعني منازلها التي طعنت عنها حاضرة 
أعداد المياه فخالفتها اليها الوحوش وأقامت في منازلها، 

وهذه استعارة (
)٢( تأويل مشكل القرآن: ١08 .

والمعاني   ،٢٧6/٤ الــلــســان:  فــي  منسوب  غير  البيت   )3(
، البن قتيبة: 603 . الكبير

كتاب الحيوان، الجاحظ: 3١٤/3، والطرائف  )٤( البيت في 
األدبية: 58 .

)5( تأويل مشكل القرآن: ١08 _ ١0٩ .

والدفاع  الشبهات  رّدُ  وأراد  الكتاب  حوى دفتي هذا 

منظمًا  غير  أو  مــبــعــثــرًا،  يكن  فلم  اهلل،  كــتــاب  عــن 

من  رائــع  يــّجُ  مــز منهجيته  فــي  فتجد  العكس  على 

أصحاب  على  الــرد  في  يستخدمها  التي  األساليب 

فقد  الملحدون  أو  المشككون  أو  والمنكرون  البدع 

يذكر  و به  يدعون  الذي  القول  وفق  منهجيته  جاءت 

وقالوا  مثا:  نجد  كما  اآلية  لهذه  شرحهم  يذكر  و اآلية 

َمْوَتَة 
ْ
ال  

َّ
ِإال ــَمــْوَت 

ْ
ال ِفيَها  وُقــوَن 

ُ
َيــذ  

َ
ال  { تعالى:  قوله   في 

كيف يثني موتًا في الدنيا من ُمكثهم في  ى{ )6(. 
َ
ول

ُ ْ
األ

أعطيك  ال  الكام:  في  يقول  أن  يجوز  وهل  ؟  الجنة 

إال ما أعطيتك أمسا، وما نجده مسطّرُ  اليوم درهمان 

من  عليها  بالرد  يقول  ثم  المشككين)٧(.  أقــوال  من 

قول  يذكر  ثم  واختافاتها،  القرآنية  الــقــراءات  خــال 
)تحتج عليهم فيه بقول النبي �...()8(

وهكذا يستطرد في الردود ما بين القراءات القرآنية 

العرب  شعر  فــي  يأتي  مــا  أو  الشريف،  الحديث  أو 

يستشهد بأقوال أهل اللفة مثل األصمعي والزيادي،  و

الشعر  فـــي  ــوال  ــ أقـ مـــن  عــنــهــم  يــنــقــل  مـــا   فيستشهد 

العربي وعن طريق العنعنه حدثني فان عن فان عن 

وذهب  األحايين  بعض  في  يذكر  نجده  أو   ... فان. 

في  قالوا  أو  بعضهم،  وقــال  أو  تعالى،  قوله  في  )قــوُم( 

كتابه  كلها نقوالت يذكرها ابن قتيبة في  قوله. .. هذه 

كل حسب اختصاصه، وال يترك  ليتحرى فيها الدقة 

لتقريب  بمرادفاتها  يستشهد  أو  يفسرها  و إال  مفردة 

)6( سورة الدخان: جزء من اآلية: 56 .
)٧( تأويل مشكل القرآن: ٢٩ .

)8( المصدر نفسه: 3٢ .
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أن  القول  إذن نستطيع  الكلمة،  لتفسير هذه  الصورة 

العلمية  الطريقة  بين  ما  مزجت  قتيبة  ابن  منهجيته 

المتبعة في ذلك العصر وبين السهل الممتنع الذي 

بأبسط صورة، لكن نجد  المتلقي  الى  يصل  تفهمه و

إشكاليات  تجسد  واستشهاداته  دقيقة  فيها  طريقته 

الموضوع بكل معانيه. 

: اقتصاره على القضايا الخاصة بالمشكل: أو 
ً
رابعا

مرتكزات ابن قتيبة الخاصة في كتابه 

وأدبية  يخية  تار قيمة  ذا  قتيبة  ابن  كتاب  يعتبر 

مهمة سطرت في زمن اتسع العلم في اآلفاق وبرز من 

ذلك  دون  واضمحل  ونفيسها،  جيدها  العلوم  هذه 

من المؤلفات األخرى، كما نجد ذلك واضحًا في هذا 

المتجاوزين  على  الرد  على  يقتصر  لم  ألنه  الكتاب 

بل  عليهم،  والرد  فيه  والتشكيك  الكريم  القرآن  على 

واضحة  علمية  مــادة  وجــود  الــى  الكتاب  هــذا  اتسع 

( بالغ األهمية وهو  فيه، فعندما نقرأ )باب عظيم القدر

نجده  حيث  مختلفة،  لمعاني  الواحد  اللفظ  بــاب 

األلفاظ  من  لفظًا  أربعين  من  كثر  أ عن  فيه  يتحدث 

التي وردت في القرآن الكريم متحدة المباني، وكلها 

يــة  والــرؤ واألمـــة  والــبــاء،  كالقضاء  المعاني  مختلفة 

والحساب والكتاب، والضال والنسيان. ... الخ. 

باب  أوردت  التي  العلوم  من  متسعًا  فيه  فنجد 

اللفظ والمعنى لكثير من المصطلحات. كما ونجده 

كلها من األفعال  في باب تفسير حروف المعاني وما شا

التي ال تنصرف، كأين، وأنا، ولوال، ولوما وغيرها. 

وكذلك في خاتمة كتابه، يذكر باب مهم من أبواب 

الصفات  حــروف  بعض  )دخـــول  بــاب  وهــو  العربية 

مكان بعض(، ونجده في هذا الباب والذي سبقه أنه 

كام البصريين، وكام الكوفيين في ذكر  قد مزج بين 

هذه األبواب. 

فتعريف المعاني تعبير بصري، وحروف الصفات 

تعبير كوفي )١(. فيعتبر كتاب ابن قتيبة ذا قيمة أدبية 

ألنه ورد في شواهده الكثير من األبيات الشعرية وأقوال 

تضيف  بطريقة  واألقـــوال  االبيات  هــذه  وفسر  العرب، 

وكانت  بها،  يستهان  ال  علمية  مــادة  األدب  لذخيرة 

منبعًا لمن جاء بعده من العلماء الذين أخذوا عنه في 

والمشتركة  المعنوية  أصولها  الى  المفردات  برد  القول 

التي سبق فيها أبو علي الفارسي )ت 30٧ هــ(، وابن 

جني )ت 3٩٢ هــ(،  وابن فارس )ت 3٩5 هــ(. 

وقد يرجح السيد محمد صقر محقق هذا الكتاب 

الى  أوضحت  التي  هي  هذه  قتيبة  ابن  فكرة  أن  الى 

وأوضحت  اللغة(  )مقاييس  كتابه  تأليف  فارس  ابن 

تضمنها  التي  اللغوية  المباحث  تلك  الــى  كذلك 

ــرآن لــلــصــاحــب فـــي فــقــه اللغة  ــقـ  تـــأويـــل مــشــكــل الـ

وسنن العرب )٢(. 

الــبــاغــة منها  ــدة فــي  أبــوابــا ع أفـــرد  ــه  أن كما نجد 

المقلوب  باب  ثم  االستعارة  بباب  بدأ  فقد   ، المجاز

ــادة فيه،  ي ــز والــحــذف واالخــتــصــار وتــكــرار الــكــام وال

ظاهر  مخالفة  وبـــاب  والــتــعــريــض،  الــكــنــايــة   وبـــاب 

اللفظ معناه. 

)١( تأويل مشكل القرآن: 8٢ .
)٢()( المصدر نفسه: 83 - 8٤ .
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ألنها  ؛  وعلمية  أدبــيــة  قيمة  لــهــا  األبــــواب  فــهــذه 

شرحها  أراد  التي  الشواهد  من  لكثير  الكتاب  أثرت 

يعطي  الــذي  والمعنى  اللفظ  بين  للربط  وتفصيلها 

كل عبارات القرآن الكريم أو اللغة العربية أو الشواهد 

التي ساقها في ذا الصدد. 

ولكننا نرى أن ابن قتيبة في هذا الكتاب قد ذكر 

مرتكزاته  من  مرتكزة  وهي  فيها  وأبــدع  الباغة  أبــواب 

أنها  فيها:  القول  صح  إن  و الباغة  عبور  منطقة  أو 

ظلمت بعض الشيء ؛ ألنها لم تذكر من بين الكتب 

الباغية التي يعرفها العديد من الباحثين بأن هنالك 

باغة  الى  والجرجاني  الجاحظ  باغة  بين  ما  طفرة 

كتاب ابن قتيبة  يني، لكننا نرى في  كي والقزو السكا

هذا هو امتداد لما بين الدفتين، ونقصد بها الجاحظ 

يني في طرف  كي والقزو والجرجاني في طرف، والسكا

، وابن قتيبة االمتداد بينهما.  آخر

***

الخاتمة

المفكر  مـــع هـــذا  الــمــمــتــعــه  ــة  ــرحــل ال بــعــد هـــذه 

كتابه )تأويل مشكل  «إبن قتيبة«  ومنهجه في  الكبير

القرآن(، توصلنا اللى النتائج اآلتية :

للرد  هو  الكتاب  هذا  تأليف  من  الغرض  كان   -١

القرآن  الى  الدين  اعداء  وجهها  التي  المطاعن  على 

الكريم بوجود تهافت في إسلوبه وتناقض بين ألفاظه، 

الــى عنوان  النظر  ويــبــدو ذلــك واضــحــًا مــن خــال 

الكتاب. 

٢- تنوعت مصادر هذا الدفاع المقدس لدى »إبن 

القرآنية  القراءات  او  نفسه  الكريم  القرآن  من  قتيبة« 

جميع  من  واإلستفادة  النبوية،  السنّة  خــال  من  أو 

 . المباحث اللغوية والباغية والشعر العربي والنحو

ت هذه المصادر أسس منهجه ومعالمه 
ّ
3- شكل

التي سار عليها. 

 - ٤- اليمكن - ومن خال هذا البحث المختصر

المؤلف  إعتمدها  التي  المصادر  بجميع  االحاطة 

والتي شكلت منهجه في مؤلفه هذا. 
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المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.

الزمخشري،  )ت538  الباغة: جار اهلل  ١. اساس 

الكتب  دار  السود،  باسل  عيون  هـ(، تحقيق محمد 

العلمية، بيروت، لبنان، )ط١_١٤١٩هـ_١٩٩8م( 

٢. األعام: خير الدين الزركلي، )ت ١3٩6هـ(، دار 

العلم للمايين، بيروت )ط١5_٢00٢م( 

3. تاج اللغة وصحاح العربية: اسماعيل الجوهري، 

دار   ، عطار الغفور  عبد  أحمد  تحقيق  )ت3٩3هــــ(، 

العلم للمايين، بيروت، )ط٤_١٤0٧هـ_١٩8٧م( 

تحقيق  الــبــغــدادي،  الخطيب  بــغــداد:  يــخ  ٤. تــار

بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسامي، بيروت، )ط١ 

_١٤٢٢هـ_٢00٢م( 

ي،  الــدنــيــور قتيبة  ــن  :ب الــقــرآن  مشكل  ــل  ــأوي 5. ت

ابراهيم شمس الدين،  دار الكتب العلمية،  تحقيق 

بيروت، لبنان 

تحقيق  )ت8١6هــــ(،  الجرجاني،  6. التعريفات: 

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  العلماء،  من  جماعة 

لبنان،  )ط١_١٤03هـ_١٩38م( 

: بن حجر العسقاني  ٧. رفع األصر عن قضاة مصر

، مكتبة الخانجي،  )85٢هـ(، تحقيق علي محمد عمر

القاهرة )ط١_١٤١8هـ_١٩٩8م(

اسماعيل  ابـــن  محمد  ي:  ــبــخــار ال 8. صــحــيــح 

النجاة،  طــوق  دار   ، زهير محمد  تحقيق  ي،  البخار

)ط١_١٤٢٢هـ( 

ي، تحقيق  الــدنــيــور قتيبة  بــن  الــقــرآن:  ٩. غــريــب 

)١3٩8هـــ   ، مصر العلمية،  الكتب  دار   ، صقر احمد 

-١٩٧8م( 

ــاة: مــحــمــد بن  ــض ــق ــاب الــــوالة وكــتــاب ال ــتـ ١0. كـ

حسن  محمد  تحقيق  ـــ(،  ــ )355ه الكندي  يوسف 

وأحمد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 

)ط١_١٤٢٤هـ_٢003م( 

، دار  ١١. لسان العرب: محمد بن مكرم إبن منظور

، بيروت، )ط3_١٤١٤هـ(  صادر

المثنى،  بن  معمر  عبيدة  ابــو  الــقــرآن:  ١٢. مــجــاز 

مكتبة  ســزكــيــن،  فـــؤاد  محمد  تحقيق  )ت٢0٩هــــــ(، 

الخانجي، القاهرة، )ط١_١38١هـ( 

ي،  الراز ١3. مختار الصحاح: محمد بن ابي بكر 

)ت666هـ(، تحقيق يوسف الشيخ محمد، المكتبة 

ط5  صــيــدا،  بــيــروت،  النموذجية،  الـــدار  العصرية، 

_١٤٢0هـ_١٩٩٩م( 

الحموي،  ياقوت  بن  شهاب  األدبــاء:  معجم     .٤١

تحقيق أحسان عباس، دار الغرب اإلسامي،  بيروت، 

)ط _ ١٤١٤هـ_١٩٩3م( 

فـــارس،  بــن  أحــمــد  الــلــغــة:  مقاييس  ١5. مــعــجــم 

)ت3٩5هـــ(، تحقيق عبد السام محمد هارون، دار 

، )١3٩٩هـ_١٩٧٩م(  الفكر

ــرآن: الـــراغـــب  ــ ــق ــ يـــب ال ــي غـــر ــردات فـ ــ ــف ــ ــم ــ ١6. ال

دار  طعمي،  هيثم  ضبط  ـــ(،  ــ )ت50٢ه االصفهاني، 

إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان  

يد، مؤمنون با  ١٧. مفهوم النص :نصر حامد ابو ز

حدود، بيروت، لبنان، )ط١-٢0١٧م( 




