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المنهــج الوصفــي التحليلــي مشــفوعًا بمنهــج تاريخــي ،مــن خــال تتبــع
مراحــل وأطــوار نشــأة علــم المشــكل الســتبانة خصائصــه المنهجيــة
ووســائل اشــتغاله ،وكان المنطلــق فــي عمليــة التحليــل مــن مقدمــة
تأويــل مشــكل القــرآن البــن قتيبــة ،ســبرًا لمضامينهــا الدالــة علــى
التعالــق والتكامــل المعرفــي بيــن علــوم النــص العربيــة الناشــئة فــي
الثقافــة اإلســامية.
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وآليات التأويل عند ابن قتيبة (276هـ)
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•ملخص البحث
مه ــد هب ــا اب ــن قتيب ــة لكتاب ــه (تأوي ــل مش ــكل الق ــرآن)
تتج ــاوز املقدم ــة الت ــي ّ
يف مضموهنـــا جمـــرد التقديـــم ّ
املوطـــئ ملضامـــن الكتـــاب ،لتختـــزن أصـــول مقاربـــة

املقاطـــع اإلشـــكالية يف عربيـــة القـــرآن ،وهـــي إىل ذلـــك متثـــل جـــر ًا رابطـــ ًا بـــن

طـــوري التأســـيس والنشـــأة لعلـــم األســـئلة القرآنيـــة املشـــكلة :طـــور ظلـــت فيـــه
مشـــكالت القـــرآن مبثوثـــة يف كتـــب معـــاين القـــرآن وغريبـــه ،وطـــور آخـــر اســـتقل
في ــه مش ــكل الق ــرآن بنفس ــه عل ـ ً
ـا قائ ــم ال ــذات ،معل ــوم املالم ــح والس ــات ،وق ــد

حـــاول البحـــث اســـتبانة املســـار املعـــريف النتقـــال مشـــكالت القـــرآن مـــن أســـئلة
قرآني ــة ظاهره ــا اإلش ــكال ،إىل عل ــم ل ــه ح ــدوده وضوابط ــهُ ،
اصطل ــح ع ــى تس ــميته

بعلـــم مشـــكل القرآن ،وقـــد اعتمـــد الباحـــث املنهـــج الوصفـــي التحليـــي مشـــفوع ًا
بمنه ــج تارخي ــي ،م ــن خ ــال تتب ــع مراح ــل وأط ــوار نش ــأة عل ــم املش ــكل الس ــتبانة
خصائصـــه املنهجيـــة ووســـائل اشـــتغاله ،وكان املنطلـــق يف عمليـــة التحليـــل مـــن
مقدم ــة تأوي ــل مش ــكل الق ــرآن الب ــن قتيب ــة ،س ــر ًا ملضامينه ــا الدال ــة ع ــى التعال ــق
والتكامـــل املعـــريف بـــن علـــوم النـــص العربيـــة الناشـــئة يف الثقافـــة اإلســـامية.

الكلــات املفتاحيــة :مشــكل املعنــى -التأويــل -النشــأة الفطريــة -النشــأة

الصناعيــة -عربيــة القــرآن.

*****
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مصطفى منتوران

مقدمة
احلمــد هلل بــارئ األنــام ،منــزل القــرآن عــى خــر إنســان بأفصــح لســان ،حممــد

النبــي املختــار ،صــى عليــه اإللــه مــا تعاقــب الليــل والنهــار ،وبعــد؛

إن فهــم كتــاب اهلل تعــاىل وإفهامــه خــر مــا تعلقــت بــه اهلمــم؛ إذ بــه يقــف العبــد

عــى مــا أودع اهلل يف كتابــه مــن وجــوه اإلعجــاز وأرسار البيــان ،وقــد ســارع أئمتنــا إىل
التأليــف يف خمتلــف علــوم القــرآن َلَّــا تباعــد الزمــان وانقــى زمــن العروبــة الفطريــة،

وتوالــت حينئــذ مؤلفــات تعنــى بمعــاين القــرآن وتفســر غريبــه ،وإيضــاح مشــكالته،
ويف هــذا الســياق املعــريف أنشــأ ابــن قتيبــة كتابــه «تأويــل مشــكل القــرآن» ،فكانــت غايته
إفهــام معــاين كتــاب اهلل تعــاىل ،والــرد عــى الطاعنــن فيــه ،وهــي غايــة ال يدركهــا إال

مــن أحــاط بلغــة العــرب ،وخــر مذاهبهــم يف الــكالم؛ ألن القــرآن نــزل بفصيــح
أســاليب العربيــة ،وبــا يعنــون هبــا ،وبذلــك مثــل «تأويــل مشــكل القــرآن» موســوعة
معرفيــة مهمــة ،تــدل عــى مــدى مــا وصلــت إليــه الثقافــة اإلســامية يف مرحلــة مبكــرة
تكــون املعــارف اإلســامية ،فضــ ً
ا عــن كونــه كتابــ ًا يف أســئلة القــرآن،
مــن تاريــخ
ّ

صــدر عــن فــرة مركزيــة متثــل اجلــذور األساســية لنشــأة املعــارف اإلســامية.

ومــن دواعــي اختيــار هــذا املوضــوع وإعــال يــد البحــث يف مســائلهَ ،ت َصــدُّ ر

مشــكل القــرآن قائمــة العلــوم القرآنيــة الدقيقــة التــي ختــدم عربيــة القــرآن ،وترفــع
االلتبــاس الــذي قــد يغشــى أذهــان بعــض القارصيــن عــن إدراك مذاهــب العــرب التي

نــزل القــرآن الكريــم هبــا ،وملــا كان ابــن قتيبــة مــن أوائــل الذيــن خاضــوا غــار التأليــف
ـو مــن هــو يف موســوعيته املعرفيــة وحذقــه
يف مشــكل القــرآن -إن مل يكــن َّأو َلــمُ -
وهـ َ
ـع أهــل الســنة ومنهجــم يف التأويــل ،انــرى الباحــث
بعلــوم العربيــة ،مــع ســلوكه َم ْه َيـ َ
الع َلــم واســتبانة اآلليــات والوســائل اللغويــة التــي توســل
إىل الكشــف عــن منهــج هــذا َ

هبــا إليضــاح معــاين اآليــات التــي حيتمــل ظاهرهــا اإلشــكال اللفظــي أو الــداليل أو
مهــا معـ ًا ،ســالك ًا منهجـ ًا وصفيـ ًا حتليليـ ًا مشــفوع ًا بمنهــج تارخيــي يرصــد مــن خاللــه
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إشكالية املعنى القرآين وآليات التأويل عند ابن قتيبة (276هـ)  -دراسة وصفية حتليلية

نشــأة علــم املشــكل وتطــوره ،مــع إيــراد النــاذج القرآنيــة مــن األلفــاظ والعبــارات
املشــكلة التــي ُتبــن عــن منهــج ابــن قتيبــة يف التأويــل واإلجابــة عــن األســئلة
القرآنية املشكلة.

ويرمــي بحثنــا هــذا املوســوم بـ(إشــكالية املعنــى القــرآين وآليــات التأويــل عنــد

ابــن قتيبــة 276هـــ) إىل بيــان أمهيــة علــم املشــكل القــرآين يف فهــم معــاين التنزيــل
ـر أســس وقوانــن تأويــل مقاطــع اإلشــكال يف عربيــة القــرآن كــا وردت عنــد
َ
وحـ ِ ْ

ـن مداخلــه املنهجيــة يف وقــت
ابــن قتيبــة الــذي أحــاط باملوضــوع إحاطــة شــاملة وبـ ّ

مبكــر مــن تاريــخ الثقافــة اإلســامية .كــا هيــدف البحــث إىل مقاربــة مشــكل القــرآن
باعتبــاره عل ـ ًا مــن علــوم القــرآن الكريــم ،ســاهم يف تأســيس علــم التفســر ،ومثــل

رافــد ًا مــن روافــده األســاس ،يف حماولــة لوضــع كتــاب (تأويــل مشــكل القــرآن) البــن
قتيبــة يف ســياقه املعــريف ،وربــط مباحثــه بموضوعــه األســاس الــذي هــو اإلجابــة عــن
مشــكالت القــرآن ،ولفــت األنظــار إىل أن تلــك املباحــث اللغويــة والبالغيــة املتضمنــة
يف املشــكل هــي نتــاج البحــث يف األســئلة القرآنيــة .وقــد اعتمدنــا يف االســتدالل عــى

َ
البحــث يف األصــول التــي نثرهــا ابــن قتيبــة يف مقدمــة املشــكل ،وهــي
هــذا امللمــح

التــي بنــى عليهــا منهجــه يف هــذا النمــط مــن الــــتأليف البديــع.

ولقــد عالــج الباحثــون يف دراســات ســابقة موضــوع املشــكل القــرآين مــن زوايــا
ــرا ِو ُح بــن املقاربــة الشــاملة للموضــوع ،واملقتــرة عــى ِوجهــة حمــددة،
متعــددةُ ،ت َ
(مشْ ـ ِ
ولعــل مــن أوىف تلــك الدراســات حتلي ـ ً
ا وأشــملها مباحـ َ
ـك ُل القــرآن
ـث كتــابُ :
الكريــم ،بحــث حــول استشــكال املفرسيــن آليــات القــرآن الكريــم :أســبابه ،وأنواعــه،

وطــرق دفعــه) للشــيخ عبــداهلل بــن محــد املنصــور .صــدر عــن دار ابــن اجلــوزي بالدمام،
الطبعــة األوىل عــام 1426هـ.

ومــن الدراســات التــي قاربــت موضــوع املشــكل القــرآين مــن وجهــة تارخييــة،

بحــث بعنــوان( :كتــب مشــكل القــرآن حتــى القــرن الســادس اهلجــري ،دراســة لغويــة

حتليليــة) للطالــب حامــد أديينــوي ،وهــي رســالة دكتــوراه يف الدراســات اللغويــة يف
10
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جامعــة العلــوم اإلســامية العامليــة ،نوقشــت عــام 2014م .حتــت إرشاف األســتاذ

عــودة خليــل أبــو عــودة.

أمــا فيــا يرتبــط بموضــوع بحثنــا أساســ ًا فنــورد دراســة تأصيليــة عرضــت

ملنهــج ابــن قتيبــة يف تعاملــه مــع مشــكل القــرآن وهــي كتــاب بعنــوان( :منهــج ابــن
قتيبــة يف تأويــل مشــكل القــرآن وأثــره يف الدراســات القرآنيــة) للدكتــور فــادي بــن

حممــود الرياحنــة ،صــدر عــن دار دجلــة نــارشون وموزعــون ،عــان األردن2012 ،م.

تطــرق الباحــث فيــه إىل التعريــف بابــن قتيبــة ومقدراتــه العلميــة ،ثــم عــرض آلليــات
االســتدالل وطرقــه ،وخلــص موقــف ابــن قتيبــة مــن قضيــة اإلعجــاز القــرآين وبالغــة
القــرآن ،وختــم بحثــه بأثــر ابــن قتيبــة فيمــن جــاء بعــده مــن املفرسيــن وعلــاء

القــراءات.

وأمــا عــن اخلطــة املتبعــة يف دراســتنا هلــذا املوضــوع فتقــوم عــى تتبــع خصائــص

عربيــة القــرآن الكريــم يف طورهــا الطبيعــي الفطــري التــي اتســمت بعــض مقاطعهــا
باإلشــكال الــداليل ممــا يوهــم اختالف ـ ًا وتناقض ـ ًا ،ثــم عرضنــا لعلــم مشــكل القــرآن
الكريــم يف الصناعيــة عنــد ابــن قتيبــة الدينــوري ،الــذي اهتــم بدفــع ُمومهــات التناقــض

عــن املتشــابه مــن آيــات الذكــر احلكيــم وفــق منهــج علمــي صناعــي مســتحدث،
بإعــال آليــات وســائل صناعيــة ِقوامهــا علــوم العربيــة بمســتوياهتا الصوتيــة واملعجميــة
والرتكيبيــة ،وقــد تأسســت الدراســة عــى مبحثــن ،تكفــل األول باحلديــث عــن
البدايــات األوىل لظهــور مشــكالت القــرآن ،والبحــث يف عالقتهــا بخصائــص العربيــة،

بينــا ُخ ّصــص املبحــث الثــاين للنشــأة الصناعيــة لعلــوم العربيــة؛ كعلــم النحــو ،وعلــم
الترصيــف ،والبالغــة ،والشــعر ،مــع بيــان أثرهــا يف إيضــاح مشــكالت القــرآن.
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املبحث األول:

النشأة الفطرية ملشكالت القرآن الكريم
تزامـن ظهـور مشـكل القرآن مع املحـاوالت األوىل لتفسير القرآن الكريـم؛ إذ كان

بـادئ األمـر يف صورة أسـئلة واستفسـارات يرفعها الصحابـة الكرام إىل النبـي -صىل اهلل
عليـه وسـلم -ابتغـاء رفـع ال َّل ْبس عـن األفهـام إزاء بعـض املعـاين القرآنية ،ثـم ظهر بعد

ذلـك الطعـن يف القـرآن الكريم مـن وجوه متعـددة ،خاصـة يف إعجازه وطريقـة نظمه.

وقــد تتبــع املفــرون اإلشــكاالت القرآنيــة ،فأجابــوا عنهــا وأزالــوا الغمــوض
الــذي يبــدو عــى ظاهرهــا منــذ القــرن األول إىل أن أضحــى مشــكل القــرآن علـ ًا قائـ ًا
بذاتــه لــه خصائصــه التــي متيــزه عــن غــره مــن العلــوم القرآنيــة .وفرع ـ ًا مه ـ ًا مــن

فــروع التفســر وذلــك مــع بدايــة ظهــور كتــب معــاين القــرآن يف هنايــة القــرن الثــاين
وبدايــة القــرن الثالــث اهلجريــن.

إن البحـث يف مفهـوم علم املشـكل يقتضي منا البحـث يف بـوادره األوىل قبل اكتامل

أركانـه مـع ابـن قتيبة ،السـتبانة مالحمه الكبرى من مقدمـة تأويل مشـكل القرآن.
 .١مشكل القرآن :عوامل الظهور ومسارات التكون

ره ،قــال ابــن قتيبــة« :وســمي ُمشْ ـ ِ
املشـ ِ
ـك ً
ـكل يف اللغــة امللتبــس َ
ال؛ ألنــه
املشــابِ ُه غـ َ

أشــكل ،أي دخــل يف شــكل غــره فأشــبهه وشــاكله»((( .وحتيــل الداللــة املعجميــة للفظ
املشــكل عــى معــاين «املامثلــة ،واالشــتباه ،واالختــاط ،وااللتبــاس»(((؛ ولذلــك احتيج

املعنــى املشــكل ملزيــد رشح وبيــان حتــى يــزول خفــاؤه ،قــال الراغــب األصفهــاين

(502هـــ)« :رشح املشــكل مــن الــكالم :بســطه وإظهــار مــا خيفــى مــن معانيــه»(((.

((( تأويل مشكل القرآن ،ص.102
((( ُمشْ ِك ُل القرآن الكريم ،بحث حول استشكال املفرسين آليات القرآن الكريم :أسبابه ،وأنواعه ،وطرق
دفعه ،عبداهلل بن محد املنصور ،ص.46 ،
((( مفردات ألفاظ القرآن ،ص .449
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وينقســم املشــكل القــرآين -مــن حيــث تعلقــه باللفــظ أو املعنــى -إىل نوعــن

رئيســن؛ نــوع يتعلــق باللفــظ وآخــر يرتبــط باملعنــى ،والنــوع الثــاين هــو الــذي اســتأثر
باهتــام ابــن قتيبــة يف كتــاب تأويــل مشــكل القــرآن« ،حيــث إن كثــر ًا مــن مواطــن

الكتــاب هــي يف بيــان مــا أشــكل مــن املعــاين»(((.

يمكــن احلديــث عــن نشــأة علــم مشــكل القــرآن ضمــن مســارين ،أوهلــا؛ مــا

أثــر مــن إشــكاالت حمــدودة يف عــر النبــوة ،وقــد تصــدى لــه النبــي -صــى اهلل عليــه
وســلم -باإلبانــة يف حينهــا ،مــن ذلــك مــا رواه البخــاري عــن عبــداهلل بــن مســعود أنــه
ـم ُأ ْو َلـــئِ َك َ ُلــم َ
ـن َو ُهــم
ـن آ َم ُنــو ْا َو َ ْل َي ْلبِ ُســو ْا إِ َيم َ ُنــم بِ ُظ ْلـ ٍ
قــال ملــا نزلــت﴿ :ا َّل ِذيـ َ
األ ْمـ ُ
ُ

ُّم ْه َتــدُ َ
ون﴾((( شــق ذلــك عــى أصحــاب رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،وقالــوا أ ّينــا

مل يلبــس إيامنــه بظلــم؟ فقــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم :إنــه ليــس بــذاك ،أال
ـر ْك بِـ َّ
ـي َل ُتـ ْ ِ
ـاللِ إِ َّن الـ ِّ ْ
ـم﴾(((.
ـم َع ِظيـ ٌ
ـر َك َل ُظ ْلـ ٌ
تســمع إىل قــول لقــانَ ﴿ :يــا ُب َنـ َّ

أمـا املسـار الثاين فريتبط بالطعـون الصادرة عن اجلهلـة بلغة القـرآن ،أو ممن تعمدوا
الطعـن على ِعلم منهـم ابتغاء الفتنـة ،فـإذا كان اجلهل بالعربيـة قد يلحق بعـض املولدين
ذوي األصـول غير العربيـة فإن العـرب اخل ّلص «ال حيتمـل أن يكون جهلهـم إال من قبل
أهنـم أعرضـوا عـن قبولـه ،وال جيـوز أن يكـون نـزل بنظـم مل يعرفـوه؛ إذ ال يكـون حجة
عليهـم»((( فههنـا نكتـة جيب التنبـه إليها؛ ذلـك أن الصحابة كانـوا يفهمون املعـاين املرادة
مـن التنزيـل ،فـإذا استشـكلوا معنى تأنّـوا يف فهمه لوجـود النبي -صىل اهلل عليه وسـلم-
بين ظهرانيهـم ،فكانوا يطيلـون التدبر فيفتح اهلل عليهـم املعاين اخلفيـة واألرسار املعجزة،
فتنشرح صدورهم ويـزدادوا إيامن ًا.
(((
(((
(((
(((

ُمشْ ِك ُل القرآن الكريم ،بحث حول استشكال املفرسين آليات القرآن الكريم :أسبابه ،وأنواعه ،وطرق
دفعه ،عبداهلل بن محد املنصور ،ص.57 ،
سورة األنعام ،اآلية .82
سورة لقامن ،اآلية  .13واحلديث رواه البخاري يف كتاب تفسري القرآن ،باب (ال ترشك باهلل إن الرشك
لظلم عظيم) واألدلة عىل استشكال الصحابة لبعض املعاين القرآنية مشهورة ومبثوثة يف مقدمات التفاسري
وكتب علوم القرآن.
الربهان يف علوم القرآن ،الزركيش ،ج ،2ص.92
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وأمــا عامــة العــرب األقحــاح فــإن الشــواهد تــدل عــى فهمهــم ألســاليب

العربيــة ،وعــى اعرتافهــم بعلــو بالغــة القــرآن وإعجــاز بيانــه ،ولذلــك مل يطعنــوا فيــه
مــن جهــة اختالفــه وفســاد نظمــه ،وقــد ُتــدوا بــأن يأتــوا بآيــة مــن مثلــه فعجــزوا عــن
ذلــك وهــم البلغــاء األبينــاء.

بينــا بــادر إىل الطعــن يف لغــة القــرآن أولئــك الذيــن ال يعرفــون مــن العربيــة

إال اســمها ،قاســوا أســلوب القــرآن ونظمــه بأســاليبهم الكليلــة ،فرمــوا نظــم القــرآن
وتراكيبــه باللحــن والتناقــض وفســاد النظــم ،قــال ابــن قتيبــة« :ولــو كان مــا نحلــوا

إليــه عــى تقريرهــم وتأوهلــم ،لســبق إىل الطعــن بــه مــن مل يــزل رســول اهلل ،صــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم ،حيتــج عليــه بالقــرآن ،وجيعلــه العلــم لنبوتــه ،والدليــل عــى صدقــه،
ويتحــداه يف موطــن بعــد موطــن ،عــى أن يــأيت بســورة مــن مثلــه .وهــم الفصحــاء

والبلغــاء ،واخلطبــاء والشــعراء ،واملخصوصــون مــن بــن مجيــع األنــام باأللســنة احلداد،
وال ّلــدد يف اخلصــام ،مــع اللــب والنهــى ،وأصالــة الــرأي»((( فلــا تبــن أن األمــر عــى

خــاف تأوهلــم وتقريرهــم بــان أن الطاعنــن يعوزهــم فهــم نظــام كالم العــرب ،فضــا

عــا أرشبــوا يف قلوهبــم مــن حــب الفتنــة واجلــرأة عــى كالم اهلل عــز وجــل.
 .٢مشكالت عربية القرآن وخصائص الكالم العريب

ال ريـب أن القـرآن الكريـم نـزل بلسـان عـريب مبين ،ولذلـك كان للعـرب القدح

املعلى يف فهـم معانيـه؛ إذ نزل بأسـاليبهم وطرائقهـم يف البيان ،وقد حيصل لغير العريب أو

للجاهـل بـكالم العـرب مـا يقدح زناد الشـبهة يف نفسـه ،ممـا دفع بعلماء األمـة إىل حتمل
مهمـة البيـان حتـى ال يتوهم جاهـل أن يف القـرآن تناقض ًا واختالفـ ًا ،قـال الزركيش« :قد
يقـع للمبتـدئ ما يوهـم اختالفـ ًا وليس بـه ،فاحتيج إلزالتـه».

(((

((( تأويل مشكل القرآن ،ابن قتيبة ،ص.22
((( الربهان يف علوم القرآن ،ج  ،2ص.45
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لقــد ارتبــط القــرآن الكريــم بــكالم العــرب يف جــل خصائصــه ،فلــا كان مــن

أســاليبهم الواضــح اجلــي ،واملشــكل الغامــض اخلفــي ،كانــت أســاليب القــرآن كذلك،
ويف ســبيل إيضــاح هــذه املشــاكلة بــن نظــم القــرآن وأســاليب العربيــة ،والتنصيص عىل

أن الــكالم مراتــب ،يقــول ابــن فــارس« :أمــا واضــح الــكالم فالــذي يفهمــه كل ســامع

عــرف ظاهــر كالم العــرب .كقــول القائــل :رشبــت مــاء ولقيــت زيــدا .وكــا جــاء يف
ـم ْ ِ
ـة َوالــدَّ ُم َو َ ْ
ـم ْالَ ْي َتـ ُ
ال ْن ِزيـ ِر﴾ ()...
﴿ح ِّر َمـ ْ
كتــاب اهلل جــل ثنــاؤه مــن قولــهُ :
لـ ُ
ـت َع َل ْي ُكـ ُ
وأمــا املشــكل ،فالــذي يأتيــه اإلشــكال مــن غرابــة لفظــه ،أو أن تكــون فيــه إشــارة إىل

خــر مل يذكــره قائلــه عــى جهتــه ،أو أن يكــون الــكالم يف يشء غــر حمــدود ،أو يكــون
وجيــز ًا يف نفســه غــر مبســوط ،أو تكــون ألفاظــه مشــركة»(((.
فالــذي قــد يبــدو مشــك ً
ال للجاهــل بلغــة العــرب هو مــن صميم أســاليب اللســان

العــريب ،وكان مــن كــال عــدل اهلل عــز وجــل أن خاطــب القــوم بــا يوافــق مذاهبهــم يف

الــكالم لئــا يبقــى للنــاس حجــة عــى اهلل.

وقــد استشــكل أقــوام جمــيء القــرآن بمثــل تلــك األســاليب اخلفيــة ،فتســاءلوا عن
الغايــة منهــاَ ِ ،
ول مل يكــن أســلوب القــرآن كلــه مكشــوف ًا؟ فأجــاب العلــاء عــن ســؤاهلم،

وردوا عــا استشــكلوه بمثــل قــول ابــن قتيبــة« :فاجلــواب عنــه أن القــرآن نــزل بألفــاظ

العــرب ومعانيهــا ،ومذاهبهــا يف اإلجيــاز ،واالختصــار ،واإلطالــة والتوكيــد ،واإلشــارة
ـار بعضهــا،
إىل الــيء ،وإغــاض بعــض املعــاين حتــى ال يظهــر عليهــا إال ال َّل ِقـ ُ
ـن ،وإظهـ ُ

ورضب األمثــال ملــا خفــي»(((.

ولعــل مــن نكــت هــذا امللمــح أن العلــاء قــد ذكــروا ملشــكالت القــرآن فضائــل

شــتى ،مــن ذلــك أهنــا تكــون مدعــاة لتدبــر ومدارســة آيــات التنزيــل ،قــال القــايض
بــاس َ
األمــر ُيــ ِوج إىل مذاكــرة العلــاء ومباحثتهــم ،ومســاءلتهم
عبــد اجلبــار« :وا ْلتِ ُ
مــا حيتــاج إليــه يف أمــر دينــه ،إذا كان ممــن يطلــب الفــوز والنجــاة ،ومتــى رجــع إليهــم

((( الصاحبي يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها ،ابن فارس ،ص .70-69
((( تأويل مشكل القرآن ،ص .86
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وحصلــت املباحثــة ،كان ذلــك أقــرب إىل أن يقــف عــى مــا ُك ِّلــف مــن معرفــة اهلل تعاىل،
ُّ
وكل أمــر أ ّدى إىل مــا يــؤدي إىل معرفــة اهلل فهــو أوىل»(((.

واحلــق أن اإلشــكاالت القرآنيــة تعــرض عامــة النــاس فيتومهــون يف ظاهــر بعــض
اآليــات تناقضــ ًا واختالفــ ًا وليــس هبــا؛ ألن مــن خصائــص كالمــه عــز وجــل متــام

اإلبانــة ،لكــن قــد تغمــض بعــض املعــاين اخلفيــة عــى العلــاء أنفســهم ،قــال ابــن تيمية:
«قــد يكــون يف القــرآن آيــات ال يعلــم معناهــا كثــر مــن العلــاء فض ـ ً
ا عــن غريهــم،
وليــس ذلــك يف آيــة معينــة ،بــل قــد يشــكل عــى هــذا مــا يعرفــه هــذا»(((.

ولعــل مــن إعجــاز أســلوب القــرآن أن يظــل شــاخم ًا ال يــدرك معانيــه وأرساره إال
اوم فيــه النظــر ،وعــاود التدبــر أمــد ًا طويـ ً
ا ،ومــع ذلــك تبقــى أرساره خفيــة غــر
مــن َد َ
متناهيــة ،أبــى اهلل إال أن يظهــر عجــز العبــاد عــن إدراك كل مــا أودعــه يف كتابــه مــن

عظيــم األرسار ،فــا يضــر القــرآن بعــد هــذا أن يستشــكل املــرء بعــض معانيــه لعلــة

مــن العلــل التــي تعــري بنــي اإلنســان يف خمتلــف األزمنــة ،قــال ابــن تيميــة« :نعــم قــد
يشــكل عــى كثــر مــن النــاس نصــوص ال يفهموهنــا ،فتكــون مشــكلة بالنســبة إليهــم،

لعجــز فهمهــم عــن معانيهــا ،وال جيــوز أن يكــون يف القــرآن مــا خيالــف رصيــح العقــل
واحلــس إال ويف القــرآن بيــان معنــاه ،فــإن القــرآن جعلــه اهلل شــفاء ملــا يف الصــدور،

فــا جيــوز أن يكــون بخــاف ذلــك ،لكــن قــد ختفــى آثــار الرســالة يف بعــض األمكنــة
واألزمنــة حتــى ال يعرفــون مــا جــاء بــه الرســول -صــى اهلل عليــه وســلم -إمــا ّأل
يعرفــوا اللفــظ ،وإمــا أن يعرفــوا اللفــظ وال يعرفــوا معنــاه ،فحينئــذ يصــرون يف جاهلية
بســبب عــدم نــور النبــوة»(((.

فمشــكالت القــرآن الكريــم والنظــر فيهــا كانــت حاصلــة يف الــدرس التأويــي

للنــص القــرآين منــذ زمــن الوحــي ،لوجــود عنــر اإلشــكال يف التعبــر القــرآين فطــرة
((( متشابه القرآن ،القايض ،عبد اجلبار ،ج1،ص.25
((( تفسري سورة اإلخالص ،ابن تيمية ،ص.137
((( تفسري سورة اإلخالص ،ص .78
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وســليقة ،ســر ًا عــى ســنن كالم العــرب ،وهــو مــا يؤســس لــه ابــن قتيبــة يف حديثــه

عــن خصائــص أصــول اخلطابــة عنــد العــرب ،بقولــه  -يف مقدمــة املشــكل« -ثــم ال
يــأيت بالــكالم كلــه ،مهذبــ ًا كل التهذيــب ،ومصفــى كل التصفيــة ،بــل نجــده يمــزج
ويشــوب ،ليــدل بالنقــص عــى الوافــر ،وبالغــث عــى الســمني ،ولــو جعلــه ك َّلــه نجــر ًا
وحــد ًا ،لبخســه هبــاءه ولســلبه مــاءه ،ومثــل ذلــك الشــهاب مــن القبس تــرزه للشــعاع،

والســخاب ينظــم بالياقــوت واملرجــان والعقيق
والكوكبــان يقرتنــان ،فينقــص النــورانِّ ،
والعقيــان ،وال جيعــل ك ُّلــه جنسـ ًا واحــد ًا مــن الرفيــع الثمــن ،وال النفيــس املصــون»(((.
فاملــزج بــن الواضــح البــن مــن الــكالم واملشــكل اخلفــي الــذي ال يظهــر إال
بكــد الفكــر أســلوب تتقصــده العــرب يف كالمهــا ،وقــد نــزل القــرآن مســاوق ًا لــكالم

العــرب يف هــذه اخلصيصــة األســلوبية ،ليكــون للناظــر املتدبــر والباحــث املنقــب فضــل

التمعــن ،وأجــر التدبــر ،فيبلــغ مــن الرفعــة مــا ال يبلغــه الناظــر يف آيــات التنزيــل نظــرة

الطائــر ،وقــد دأب العلــاء األوائــل عــى اقتفــاء هذا املســلك يف بدايــات عــر التدوين،

والســر عــى هــذا النمــط مــن البنــاء يف تأليــف الــكالم ،فهــذا ســيبويه قــد عمــل «كتابــه
عــى لغــة العــرب وخطبهــا وبالغتهــا ،فجعــل فيــه بينـ ًا مرشوحـ ًا ،وجعــل فيــه مشــتبه ًا؛

ليكــون ملــن اســتنبط ونظــر فضــل ،وعــى هــذا خاطبهــم اهلل -عــز وجــل -بالقــرآن» (((.
وروعــي هــذا األصــل يف منظومــة العلــوم وطريقــة بنائهــا ،ففــي كل فــن مــا يدرك

بالبداهــة ،ومنــه الصعــب الــذي ال ينقــاد إال للطالــب املجــد اجلاثــي عــى ركبتيــه بــن

يــدي شــارح ومعلــم ،وتصديــق هــذا مــن قــول ابــن قتيبــة« :وكل بــاب مــن أبــواب
العلــم :مــن الفقــه واحلســاب والفرائــض والنحــو ،فمنــه مــا جيــل ،ومنــه مــا يـ ِ
ـدق،

لريتقــي املتعلــم فيــه رتبــة بعــد رتبــة ،حتــى يبلــغ منتهــاه ،ويــدرك أقصــاه ولتكــون للعامل
فضيلــة النظــر ،وحســن االســتخراج ،ولتقــع املثوبــة مــن اهلل عــى حســن العنايــة»(((.

((( تأويل مشكل القرآن ،ص .13
((( خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،البغدادي ،ج ،1ص .37
((( تأويل مشكل القرآن ،ص .86
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املبحث الثاين:

النشأة الصناعية لعلوم العربية وأثرها يف إيضاح مشكالت القرآن
لقــد عرفــت جــل العلــوم املعرفيــة اإلســامية نشــأتني :األوىل فطريــة طبيعيــة،

تكونــت بالفطــرة واملعاجلــة العفويــة يف عهــد رســول اهلل -صــى اهلل عليــه وســلم-
ّ
وصحابتــه والتابعــن ،والثانيــة صناعيــة اقتدائيــة أخــذت تتكــون شــيئ ًا فشــيئ ًا،
وتستنســخ عنــارص النشــأة األوىل؛ إذ هــي األصــل الــذي تســتمد منهــا مقومــات
االمتــداد ،وبفضــل هــذا التناســخ املعــريف ينتقــل العلــم مــن طــور فطــري ذهنــي ،إىل

نمــوذج صناعــي ُيكتســب باخلــرة والتعلــم ،وبذلــك يمثــل املعــادل املعــريف الــذي

خيتــزل كل عنــارص النشــأة األوىل يف تركيــب منســجم اصطلــح عــى تســميته بـــ (العلم).

ووفــق هــذا املهــاد ســنقارب نشــأة علــم مــن العلــوم اإلســامية الدقيقــة وهــو
(مشـ ِ
ـكل القــرآن) ،ونــرى أن املعاجلــة الســليمة هلــذا املوضــوع جيــب أن متــر عــر
علــم ُ
مداخــل ومســارات أساســية وليــدة حقبــة تارخييــة هلــا ســياق معــريف خــاص ،وهــي

تــؤول يف جمملهــا إىل شــيوع اجلهــل بعربيــة القــرآن لــدى جيــل مــن املولديــن بعــد
اتســاع رقعــة الدولــة اإلســامية ،ومل يكــن هــذا حــال الصحابــة -ريض اهلل عنهــم -إذ
وخفيهــا إدراك ًا
جليهــا
ّ
هــم عــرب فصحــاء يفهمــون نظــم القــرآن ،ويدركــون معانيــه ّ
فطريـ ًا؛ ألهنــم لــو مل تكــن حاهلــم كذلــك مل يكــن القــرآن حجــة عليهــم ،وهــم يف هــذا

ريهــم مــن العــرب املرشكــن ســواء ،قــال ابــن العــريب( :ملــا رأينــا
املقــام العلمــي وغ ُ
العــرب األعــادي واألوليــاء الشــادين والعلــاء مل يقدحــوا فيــه ،وال مالــوا عنــه ،قطع ـ ًا
عــى أنــه كان مفهوم ـ ًا عندهــم جاري ـ ًا عــى ســبيل العربيــة ،وهــذا مقــام علــم).

(((

وإذا كان االتفــاق قــد انعقــد بــن املفرسيــن عــى أن بعــض معــاين القــرآن مشــكلة

فإهنــم اختلفــوا يف طريقــة التأويــل ،ومنهــج التفســر ،ومــر ّد االختــاف عائــد إىل تبايــن
ال ّ ُ
الر ِ
ـه إِ َّ
ـم َي ُقو ُلـ َ
ـخ َ
اسـ ُ
ـون
ـم َت ْأ ِوي َلـ ُ
ون ِف ا ْل ِع ْلـ ِ
الفهــوم إزاء قولــه تعــاىلَ :
﴿و َمــا َي ْع َلـ ُ
الل َو َّ
((( قانون التأويل ،ابن العريب ،ص .531
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آ َم َّنــا بِـ ِ
ـه﴾((( ،فقــد ذهــب قــوم مــن الصحابــة ويف مقدمتهــم عبــداهلل بــن عبــاس إىل أن

القــرآن يتضمــن بعــض املعــاين التــي ال يعلــم تأويلهــا إال اهلل ،أمــا القــول الثــاين  -وهــو
مذهــب علــاء الــكالم -فمضمونــه أن القــرآن جيــب أن يكــون كلــه معلومــا ،وإال أدى

خــاف ذلــك إىل عــدم االنتفــاع بــه.

إن البحــث يف اجلــذور والتنقيــب عــن عومــل النشــأة والبدايــات منهــج مطلــوب
يف الدراســة ،ومســلك نافــع يف مهيــع تأصيــل العلــوم واســتبانة أسســها ،قــال اهلل تعــاىل:
َ
روا ِف ْ َ
ـم َّ ُ
الل ُي ِ
ـف َبــدَ َأ ْ َ
ض َف ُ
ـروا َك ْيـ َ
﴿ ُقـ ْ
ال ْر ِ
ـر َة﴾(((.
نشـ ُ
ـل ِسـ ُ
ـئ ال َّنشْ ــأ َة ْال ِخـ َ
ال ْلــقَ ُثـ َّ
انظـ ُ

لقــد ارتبــط تأســيس علــم مشــكل القــرآن بشــخصية إســامية عرفــت بمنهــج علمــي
دقيــق ،وبنزعــة ابتكاريــة يف التأليــف ،قـ ّ
ـل نظريهــا يف عــره ،ذلكــم أبــو حممــد عبــداهلل
بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري (276هـــ) ،وقــد عــرف هــذا العــامل اإلســامي بالســبق
إىل توظيــف اخلطــاب املقدّ مــايت واســتيعاب وظائفــه املنهجيــة يف تأســيس العلــوم
والفنــون ،وتصحيــح مســاراهتا ،وال أدل عــى ذلــك مــن رســالته املشــهورة التــي قــدّ م
هبــا ملؤلفــه «أدب الكاتــب» الــذي وضــع فيــه أســس الكتابــة األدبيــة.
إن حتــول مشــكالت القــرآن مــن معــارف طبيعيــة ،إىل علــم صناعــي هــو «علــم

مشــكل القــرآن» انتقــال تأســييس حتكمــت فيــه مداخــل معرفيــة كــرى ،قــد اكتمــل
بنياهنــا يف القــرن الثــاين اهلجــري ،وهــو مــا يعلنــه ابــن قتيبــة يف مقدمــة املشــكل بشــكل

غــر رصيــح ،ويمكــن مقاربــة تلــك املداخــل املنهجيــة وفــق تصوريــن متوازيــن:
التكون الصناعي لعلوم العربية
.١
ّ

مــا كان لعلــوم العربيــة التــي هلــا صلــة مبــارشة بالنــص القــرآين أن تتأســس لــوال
توافــر األســباب املعرفيــة املتحكمــة يف نشــأة العلــوم ،وقــد ذكــر ابــن قتيبــة طرفـ ًا منهــا

وعدهــا وســائل وأدوات أساســية تســاعد عــى ممارســة التأويــل إزاء األســئلة املشــكلة

يف القــرآن ،فمــن تلــك األســباب مــا يــي:
((( سورة آل عمران ،اآلية .7
((( سورة العنكبوت ،اآلية .20

جملة الدراسات اللغوية مج  22ع( 4شوال – ذو احلجة 1441هـ  /يونية – أغسطس 2020م)

19

إشكالية املعنى القرآين وآليات التأويل عند ابن قتيبة (276هـ)  -دراسة وصفية حتليلية

 علم األصوات ،أصوله وأبعاده الدالليةإن حركـة اجلمـع اللغـوي التي قام هبا اللغويـون األوائل ،السـتقراء خمتلف األلفاظ

والرتاكيـب ،ومجـع أشـتات الـكالم الفصيـح مـن أفـواه الرجـال يف الصحـاري وخمتلف
األمصـار قـد أفضـت إىل وضـع تصور شـامل ألبنيـة العربيـة وأصواهتا ،وقـد خلص ابن

قتيبـة يف هـذا الصـدد إىل حصر املنظومـة الصوتيـة حلـروف العربيـة ،فصرح بأفضليتها؛

ألهنـا تسـتوعب ألفـاظ مجيـع األمم ،يقـول« :وألفـاظ العرب مبنيـة عىل (ثامنيـة وعرشين
حرفـ ًا) ،وهـي أقىص طـوق اللسـان .و(ألفاظ مجيـع األمم) قـارصة عن (ثامنيـة وعرشين

حرفـ ًا) ،ولسـت واجد ًا يف يشء مـن كالمهم حرف ًا ليـس يف حرفنا إال معـدو ً
ال عن خمرجه
شـيئ ًا ،مثل (احلرف املتوسـط خمرجـي القاف والـكاف) ،و(احلرف املتوسـط خمرجي الفاء

والبـاء) .فهـذه حال العـرب يف مبـاين ألفاظها»(((.

تتمثـل أمهيـة الصـوت يف كونـه ال ّنـواة األسـاس التـي ينبنـي عليهـا ويتشـكل منها

نظـام اللغـة بـأرسه ،فليسـت اللغة سـوى «أصوات يعبر هبا كل قـوم عـن أغراضهم»

(((

وحـدَ ة دون احلرف؛ ألن احلرف ينشـأ عن توقـف الصوت أو تـرد ّده أو انثنائه،
فالصـوت َ
فيعرفه العالمة حممود شـاكر بقولـه« :فالصوت َن َف ٌس مقـذوف من اجلوف
وأمـا الصـوت ِّ
ال متص ً
مدفوعـا مسـتطي ً
ً
ال حتـى يعرض لـه يف طريق اسـتطالته
إىل احللـق إىل الفـم خيـرج

يقفـه أو يـر ّدده أو ّ
أو اندفاعـه مـا ُيثنيـه أو ُ
ينكسـه ،وإنام يعرض لـه ذلك يف احللـق أو الفم

أو الشـفتني أو الثنايـا واألرضاس مـع اللسـان ،أو يف اخليشـوم أو يف أعلى احلنَـك ،على
اختلاف يف مواقـع ال ّن َفس مـن ّ
كل هذه األعضـاء»(((.
اكتمــل بنــاء علــم األصــوات قبــل عــر ابــن قتيبــة ،وأتيحــت لــه فرصــة

توظيــف نتائجــه يف ســياق البحــث يف مشــكالت القــرآن ،وقــد متثلــت أصــول ابــن
قتيبــة الصوتيــة يف مصدريــن بارزيــن ،فــاألول جتســده تلــك املعــارف التــي اســتقاها

((( تأويل مشكل القرآن ،ص .14
((( اخلصائص ،ابن جني ،عثامن أبو الفتح ،ج ،1ص.33
((( مجهرة مقاالت حممود شاكر ،حممود شاكر ،ج ،1ص .710
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مــن علــاء القــراءات والتجويــد ،والثــاين يــدل عليــه مــا تلقــاه عــن رواد الدراســات
املعجميــة والقاموســية ،ويف مقدمتهــم اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي ،ولعــل إشــارات
اخلليــل وســيبويه يف هــذا البــاب هــي التــي مثّلــت أســس التحليــل الصــويت ،والبحث يف

األبعــاد الدالليــة ألصــوات العربيــة مفــردة كانــت أو مركبــة ،وإملاحاهتــا يف هــذا الصدد
 -وإن كانــت حمــدودة -ال ختلــو مــن مت ّثــل عميــق لنظــام اللغــة ومكوناهتــا؛ ولذلــك ُعــدّ

الفراهيــدي «أول مــن وضــع أصــول علــم الصــوت مــن العــرب ،وهــو أول مــن أدرك

الوشــيجة بــن األصــوات والــدالالت بحســه اللغــوي الدقيــق املرهــف»(((.

يســتحرض ابــن قتيبــة البعــد الــداليل لألصــوات يف الــكالم العــريب ومــدى التغايــر

الــذي يلحــق اللفــظ بتغــر الصــوت ممــا يــدل عــى أن مــن يعــاين علــم املشــكل ال يســعه

اجلهــل باألســاليب الصوتيــة املأثــورة عــن العــرب ،فهــم يفرقــون «بحركــة البنــاء يف
احلــرف الواحــد بــن املعنيــن؛ فيقولــون :رجــل ُل ْعنـ ٌـة ،إذا كان يلعنــه النــاس .فــإذا كان

هــو الــذي يلعــن النــاس ،قالــوا :رجــل ُل َع َنـ ٌـة ،فحركــوا العــن بالفتــح»((( .وقــد تتبــع

ابــن قتيبــة مقاطــع اإلشــكال التــي تتعلــق بتغايــر بنيــة الكلمــة الختــاف القــراءات
القرآنيــة ،فمــن ذلــك قولــه تعــاىلَ ﴿ :ف َقا ُلــوا َر َّب َنــا َب ِ
اعــدْ َبـ ْ َ
ـن َأ ْسـ َفا ِر َنا﴾ (((.تغايــر الفعــل
اعــد) بــن داللتــه عــى املــايض وداللتــه عــى األمــر ِ
(باعــدْ )((( ،وتوجيــه ابــن قتيبــة
( َب َ

للبنائــن عــى أن الصيغــة األمريــة ِ
(باعــدْ ) ُمــراد هبــا الدعــاء واملســألة ،وصيغــة املــايض
اعــد) عــى جهــة اخلــر ،واملعنيــان وإن اختلفــا صحيحــان(((.
( َب َ

(((
(((
(((
(((
(((

الصوت وأثره يف الداللة ،معيوف الشامع ،شذى ،وانظر :أصالة علم األصوات عند اخلليل من خالل
مقدمة كتاب العني ،أمحد ،حممد قدُّ ور ،ص.66
تأويل مشكل القرآن ،ص .15
سورة سبأ ،اآلية .19
و(باعدَ ) باأللف وفتح العني والدال عىل أنه فعل ماض .وقرا ابن كثري وأبو
قرأ يعقوب (ر ُّبنا) بضم الباء
َ
و(بعدْ ) بكرس العني املشددة بال ألف وإسكان الدال ،والباقون (رب َّنا) بالنصب،
عمرو وهشام (ر ّبنَا) بالنصب ِّ
و( َب ِ
اعدْ ) باأللف وكرس العني وسكون الدال .رشح طيبة النرش يف القراءات ،ابن اجلزري ،ص .299
تأويل مشكل القرآن ،ص.41
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 فاعلية علم الترصيف يف درء اإلشكال اللفظيعلــم الترصيــف نمــط مــن العلــوم النصيــة التــي هتتــم بأبنيــة الكلــم مــن حيــث

أوزاهنــا وطبيعــة احلــروف املركبــة منهــا ،وهــو قطــب علــوم العربيــة فــا يســتغنى عنــه

يف الــدرس التحليــي ،ويف بيــان مقــدار احلاجــة إليــه يقــول ابــن جنــي« :حيتــاج إليــه مجيع

أهــل العربيــة أتــم حاجــة ،وهبــم إليــه أشــد فاقــة؛ ألنــه ميــزان العربيــة ،وبــه تعــرف
أصــول كالم العــرب مــن الزوائــد الداخلــة عليهــا ،وال يوصــل إىل معرفــة االشــتقاق إال

بــه ،وقــد يؤخــذ جــزء مــن اللغــة كبــر بالقيــاس ،وال يوصــل إىل ذلــك إال مــن طريــق
الترصيــف»((( ،إن هــذه الوظائــف التــي يتــوىل علــم الترصيــف القيــام هبــا يف ســياق

حتليــل النصــوص هلــي مــن صميــم مشــكل القــرآن الــذي يتتبــع مقاطــع اإلشــكال يف
النــص القــرآين ،وتعــد املشــكالت الترصيفيــة مــن البــؤر اإلشــكالية التــي اســتوقفت

أبــا حممــد عــى امتــداد تأويــل مشــكل القــرآن ،وكان يســتدعي هلــا املعرفــة القائمــة عــى

أصــول الترصيــف واالشــتقاق يف العربيــة ،ممــا يــي بوجــود داللــة ترصيفيــة وحتكــم
أســس ابــن قتيبــة هلــذه الوســيلة
املعنــى يف الــدرس الــريف ،ولذلــك مل يكــن بدعـ ًا أن ّ

التحليليــة يف مقدمــة كتابــه بقولــه« :وقــد يكتنــف الــيء معـ ٍ
ـان فيشــتق لــكل معنــى
منهــا اســم مــن اســم ذلــك الــيء ،كاشــتقاقهم مــن البطــن َ
(م َب ّطــن)
للخ ِميــصُ :
وللعظيــم البطــن إذا كان ِخلقــةَ ( :ب ِطــن) فــإذا كان مــن كثــرة األكل قيــل ِ
(م ْبطــان)
وللمنهــومَ ( :ب ِطــن) وللعليــل البطــنَ ( :م ْبطــون)»(((.

تضمـن هـذا النـص صـورة واضحة لتغير األلفاظ مـن جـذر واحـد ،وانتقاهلا عرب

دالالت خمتلفـة ،فالصيـغ الرصفيـة اشـتقاقية لكـن معانيهـا متباينـة .ولقـد عرب ابـن قتيبة

هبـذا النـص يف صـدر كتابه عن أثـر البنية الرصفيـة يف املعنى ،وأملـح إىل أن الصيغ الرصفية

ليسـت جمـرد قوالـب تظهر فيهـا املعاين فحسـب ،وبالتـايل يكون اسـتحضار هـذه املعرفة
ضمـن األدوات التحليليـة التـي تقـارب املعاين املشـكلة أوىل وأجب.

((( املنصف ،ابن جني ج ،1ص.2
((( تأويل مشكل القرآن ،ص .17
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 علم اإلعراب (النحو العريب)م ــن العل ــوم الصناعي ــة الت ــي هل ــا ارتب ــاط وثي ــق بالن ــص الق ــرآين عل ــم «النح ــو

الع ــريب» ،أو «عل ــم اإلع ــراب» ،وق ــد ش ــهدت نش ــأة عل ــم النح ــو الع ــريب (النش ــأة
الصناعيـــة) خماضـــ ًا عســـر ًا ،وحتكمـــت يف هـــذه النشـــأة عوامـــل مبـــارشة وهـــي
انتش ــار اللح ــن بصورتي ــه :اللح ــن يف لغ ــة التواص ــل ،واللح ــن يف الن ــص الق ــرآين،

وأمـــا العوامـــل غـــر املبـــارشة فتتمثـــل يف األحـــداث التـــي واكبـــت اجلمـــع الثالـــث

للمصحـــف الكريـــم (مجـــع عثـــان بـــن عفـــان) ريض اهلل عنـــه ،وأقـــوى تلـــك
األحـــداث هـــو التأســـيس لظاهـــرة الكتابـــة التـــي تشـــتمل« :عـــى مظاهـــر لغويـــة
يف اخل ــط الع ــريب ،فالكتاب ــة نظ ــام ش ــفري مك ــون م ــن العالم ــات اخلطي ــة البرصي ــة

التـــي يصـــل القـــارئ بواســـطتها إىل الكلـــات واملعـــاين .وهـــي تتضمـــن لذلـــك

بع ــض تقالي ــد اللغ ــة ،وترصيفه ــا وحتلي ــل أجزائه ــا ،م ــا هيي ــئ الول ــوج إىل أولي ــات
املعرف ــة النحوي ــة واس ــتفتاح مداخله ــا»((( فكتاب ــة املصح ــف ونقط ــه وجتس ــيد خمتل ــف
صـــوره القرائيـــة عـــى طريـــق الرســـم القـــرآين كل ذلـــك كان حافـــز ًا قويـــ ًا نحـــو
ابتـــكار املعرفـــة النحويـــة.

وقــد كان ابــن قتيبــة واعيـ ًا بأمهيــة النحــو العــريب يف التصــدي ملشــكالت القــرآن،

وال ســيام أن اخلطــاب فيــه موجــه باألســاس إىل املتلقــن الذيــن اكتســبوا العربيــة عــن
طريــق التعلــم ،أمــا ذوو الفطــرة العربيــة فخربهتــم بأســاليب اللســان العــريب ُتغنيهــم

ـأم ابــن قتيبــة يف مشــكله فإنــه
عــن العلــوم الصناعيــة ،وإذا كان طلــب املعنــى هــو مـ ّ

يشــر إىل أثــر الصناعــة النحويــة وفاعليتــه يف الكشــف عــن املعنــى ،وذلــك بتأكيــده
عــى أمهيــة القرينــة النحويــة بقولــه( :ولــو أن قائـ ً
ا قــال( :هــذا قاتـ ٌ
ـل أخــي) بالتنويــن،

ُ
قاتــل أخــي باإلضافــة) -لــدل التنويــن عــى أنــه مل يقتلــه ،ودل
وقــال آخــر( :هــذا

حــذف التنويــن عــى أنــه قــد قتلــه)(((.

((( النحو والتفسري :أصول نظرية ونامذج تطبيقية ،مصطفى ،أبو حازم ،ص.75
((( تأويل مشكل القرآن ،ص .14
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فهــذا نــص رصيــح يعتمــد املعرفــة النحويــة يف صورهتــا الصناعيــة املبتكــرة يف

التفرقــة الدالليــة بــن تركيبــن متقاربــن ،وقــد ُرفــع اإلشــكال واتضــح املعنــى مــن
النــص بمراعــاة العالمــة اإلعرابيــة .واملتتبــع لفصــول تأويــل مشــكل القــرآن ومباحثــه

جيــد ختريــج املشــكالت القرآنيــة عــن طريــق املعرفــة النحويــة مطــردة يف كل مقاطــع

الكتــاب .وممــا يــدل عــى أن نحــو ابــن قتيبــة هــو نحــو صناعــي يتجــاوز األنســاق
الطبيعيــة للغــة هــو اشــتامل هــذا النــص القصــر عــى منظومــة مصطلحــات نحويــة،

مثــل :التنويــن ،واإلضافــة وحــذف التنويــن وغريهــا.

إن مباحــث النحــو لتعــد معايــر أساســية يســتند إليهــا يف علــم لغــة النــص؛ إذ

بمراعاهتــا يتحقــق التامســك بــن مفــردات النــص ومجلــه املتتاليــة ،عــن طريــق اإلحالــة
واإلضــار واإلشــارة ،وآليــات الربــط النحــوي عــى اختــاف صورهــا.
 األساليب البالغية ومشكل القرآنيعــد كتــاب تأويــل مشــكل القــرآن مــن املصنفــات التأصيليــة التــي ترصــد تطــور

البالغــة العربيــة ،ومــا ذلــك إال الرتبــاط مشــكل القــرآن بالبالغــة العربيــة ،فالبحــث يف
املشــكالت اللغويــة إطــار عــام لطــرح القضايــا البالغيــة ،واســتدعاء أنســاق التخاطــب

يف كالم العــرب ،وهــي تقنيــة مركزيــة يف منهــج ابــن قتيبــة التحليــي؛ ولذلــك فقــد
حــرص ابــن قتيبــة عــى جــرد طائفــة مــن األســاليب العربيــة الفطريــة ،املنظومــة أو
املنثــورة ،ثــم صنفهــا يف مباحــث كتابــه ،وأطلــق عليهــا مصطلحــات علميــة تضفــي

عليهــا الطابــع الصناعــي ،وتنــزع عنهــا الوصــف الطبيعــي ملكونــات اللغــة ،ويف هــذا
الصــدد نشــر إىل أن كتــاب تأويــل مشــكل القــرآن هــو أول مؤلــف لغــوي تراثــي ورد
فيــه مصطلــح (األســاليب) وقصــد بــه ابــن قتيبــة مذاهــب العــرب يف الــكالم ،وطرائــق
افتناهنــم يف القــول ،وذلــك يف قولــه« :وإنــا يعــرف فضــل القــرآن مــن ك ُثــر نظــره،

خــص اهلل بــه
واتســع علمــه ،وفهــم مذاهــب العــرب وافتناهنــا يف األســاليب ،ومــا
ّ
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لغتهــا دون مجيــع اللغــات»((( .ومل يكــن يقصــد ابــن قتيبــة باألســاليب هاهنــا الرتاكيــب

وحســب؛ إذ ال يكفــي لفهــم القــرآن أن نقتــر عــى مكــون واحــد مــن مكونــات
الــكالم ،ألن القــرآن ُأنزل-كــا يقــول الشــاطبي (790هـــ)( :عىل لســان معهــود العرب

يف ألفاظهــا اخلاصــة وأســاليب معانيهــا)(((.

وبمق ــدور متأ ّم ــل مضام ــن تأوي ــل ُمشْ ـ ِ
ـكل الق ــرآن الب ــن قتيب ــة وموضوعات ــه

أن يلحـــظ مـــدى اتّســـاع مفهـــوم األســـاليب عنـــده ،ليشـــمل مســـتويات اللغـــة

الصوتيـــة والرصفيـــة والنحويـــة الرتكيبيـــة ،فلقـــد تنـــاول خمتلـــف الظواهـــر

اللغويـــة التـــي حتقـــق انســـجام النـــص ومتاســـكه ،كاحلـــذف ،والقلـــب ،والتقديـــم

والتأخ ــر ،وظواه ــر احلم ــل ع ــى املعن ــى ،وغ ــر ذل ــك مم ــا يس ــميه (املج ــازات) أو
(املذاهـــب)((( ،ويدخـــل أيضـــ ًا ضمـــن مكونـــات مصطلـــح (األســـاليب) عنـــده مـــا
ُف ِط ــر علي ــه الع ــرب م ــن طريق ــة ترصي ــف األص ــوات وس ــبكها ووظائفه ــا الداللي ــة،

فـــإن للعـــرب يف ذلـــك مذاهـــب وطرائـــق فطريـــة حتتـــذى ،يقـــول ابـــن قتيبـــة  -يف

طعن ــه املش ــهور ع ــى ق ــراءة مح ــزة ب ــن حبي ــب الزيات(127هـــ) « :-ه ــذا إىل نب ــذه

يف قراءتـــه مذاهـــب العـــرب وأهـــل احلجـــاز ،بإفراطـــه يف املـــد واهلمـــز واإلشـــباع،
وإ ْفحاش ــه يف اإلضج ــاع واإلدغ ــام»((( ،ف ــدل هب ــذا ع ــى أن للع ــرب مذاه ــب صوتي ــة،

يقـــاس عليهـــا غريهـــا مـــن األنســـاق الصوتيـــة.

وقــد عــرض ابــن قتيبــة يف آخــر كتابــه لتفســر أســاليب التعــدد الــداليل الناجتــة

وبــن أن مــن مذاهــب العــرب إطــاق
عــن األلفــاظ املشــركة يف النــص القــرآين،
ّ

اللفــظ الواحــد عــى املعــاين املختلفــة ،ومثّــل لذلــك مــن ألفــاظ القــرآن بأربعــة

وأربعــن لفظــا (((،وعطــف عــى هــذا بمذاهــب العــرب يف اســتعامل األدوات وحــروف
(((
(((
(((
(((
(((

تأويل مشكل القرآن ،ص .12
املوافقات ،الشاطبي ،أبو إسحاق ،ج ،2ص.103
انظر ،تأويل مشكل القرآن ،ص .21-20
تأويل مشكل القرآن ،ص .60
انظر :املصدر نفسه ،باب اللفظ الواحد للمعاين املختلفة ،ص .439
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املعــاين((( .وعــى فهــم هــذه املذاهــب ك ِّلهــا واخلــرة هبــا يتوقــف اســتكناه داللــة النــص
القــرآين ومعرفــة فضــل القــرآن الكريــم.

بعــد هــذا حيــق للباحــث أن يقــول :إن األســاليب عنــد ابــن قتيبــة يــراد هبــا

جممــوع اإلطالقــات واالســتعامالت الفطريــة التــي نــزل القــرآن الكريــم وفقهــا ،وهــو

ـم ذهــب أحــد الدارســن إىل أن
مــا ُيعـ ّ
ـر عنــه اختصــارا بـــ (كالم العــرب) ،ومــن ثـ ّ
مفهــوم األســلوب عنــد ابــن قتيبــة «رديــف لــكالم العــرب»((( .وهــي آليــات وأدوات

نصيــة تكشــف عــن تالحــم بنيــة النــص القــرآين واتســاق أجزائــه ،وقــد أســعفته هــذه
األدوات يف اإلجابــة عــن األســئلة املشــكلة يف النــص القــرآين.

ويف مقدمــة الكتــاب نجــد التأصيــل املنهجــي لعالقــة هــذه األســاليب العربيــة

بحقــل مشــكل القــرآن يف قــول ابــن قتيبــة« :وبــكل هــذه املذاهــب نــزل القــرآن»(((،

فتلــك األســاليب يعدهــا ابــن قتيبــة حجــة مرجعيــة يوضــح هبــا املشــكالت القرآنيــة
حــن ال جيــد تفســر ًا شــافي ًا يف األقــوال املأثــورة عــن األئمــة ممــن ســبقوه ،وهــو مــا

رصح بــه قائــ ً
ا« :فأ ّلفــت هــذا الكتــاب جامعــ ًا لتأويــل مشــكل القــرآن ،مســتنبط ًا
ا مــا أعلــم فيــه مقــا ً
ذلــك مــن التفســر بزيــادة يف الــرح واإليضــاح ،وحامــ ً
ال

إلمــام مطلــع عــى لغــات العــرب»((( .وهــذا ملمــح مــن مالمــح التجديــد واالبتــكار

يف حتليــل النــص القــرآين أملتــه الظــروف احلضاريــة لألمــة التــي كثــر فيهــا املولــدون
الوافــدون مــن ثقافــات أعجميــة ،وهبــذا يكــون مــن أخــص خصائــص علــم املشــكل

ختريــج معــاين اخلطــاب القــرآين عــى املعهــود يف كالم العــرب ،هــي إذن مقاربــة
نصــوص الوحــي القــرآين بمقتــى كالم العــرب شــعره ونثــره.

(((
(((
(((
(((
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املصدر نفسه ،ص.518 :
سيب ،خري الدين ،ص.20
تغاير األسلوب يف القراءات القرآنية ،وأثره يف اختالف املعنىّ ،
تأويل مشكل القرآن ،ص .21
نفسه ،ص.23 :
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 -الشاهد الشعري ووظيفته االستداللية

حيتــل (الشــعر) وعلومــه فضــاء اســتداللي ًا مركزي ـ ًا يف مقدمــة املشــكل ،ويــزداد
اتســاع ًا عنــد املامرســة النصيــة يف خمتلــف مســائل الكتــاب ،فــإن الشــواهد الشــعرية يف
املشــكل تتنــزل منزلــة الصــدارة ضمــن مرجعيــات االســتدالل يف منهــج ابــن قتيبــة

وتأويلــه النــي ،فالشــعر العــريب -بحســب ابــن قتيبــة -عطــاء ربــاين هلــذه األمــة؛

لتعــدد وظائفــه وإســهاماته يف حفــظ إرثهــا احلضــاري ،يقــول« :وللعــرب الشــعر الــذي
أقامــه اهلل تعــاىل هلــا مقــام الكتــاب لغريهــا ،وجعلــه لعلومهــا مســتودع ًا ،وآلداهبــا
حافظـ ًا ،وألنســاهبا مقيــد ًا ،وألخبارهــا ديوانـ ًا ال يــرث عــى الدهــر ،وال يبيــد عــى مــر

الزمــان .وحرســه بالــوزن ،والقــوايف ،وحســن النظــم ،وجــودة التخيري-مــن التدليــس
والتغيــر ،فمــن أراد أن حيــدث فيــه شــيئ ًا عــر ذلــك عليــه ،ومل خيــف لــه كــا خيفــى يف

الــكالم املنثــور»(((.

ولقــد فاقــت شــواهد الشــعر يف تأويــل مشــكل القــرآن أربــع مائــة شــاهد شــعري،

وكانــت عدّ َتــه االســتداللية يف خمتلــف وجــوه املشــكالت القرآنيــة ،وخاصــة يف ســياق

احلديــث عــن جمــازات عربيــة القــرآن ،فمــن ذلــك توجيــه داللــة القــول املســند للســاء
واألرض يف قولــه تعــاىلَ ﴿ :قا َل َتــا َأ َت ْي َنــا َطائِ ِعــنَ ﴾((( انطالق ـ ًا مــن شــاهد شــعري وهــو

قــول املثقــب العبــدي:

ُ
ـــول إذا َد َر ْأ ُت هلـــا َو ِضينِـــي:
َت ُق

ٌ
َأ ُك َّل الدّ ْهـــ ِر َح ٌّ
حتـــال؟
وار
ـــل ْ

أه ـ َ
ـه أبــــــــــ ــد ًا َو ِدينِ ــي
ـذا ِدي ُن ـ ُ
َ
َأ َمـــا ُي ْب ِقـــي َع َّ
ـــي َو َل َي ِقينِـــي؟

قــال ابــن قتيبــة« :وهــي مل تقــل شــيئ ًا مــن هــذا ،ولكنــه رآهــا يف حــال مــن اجلهــد

والــكالل ،فقــى عليهــا بأهنــا لــو كانــت ممــن تقــول لقالــت مثــل الــذي ذكــر»(((.
((( تأويل مشكل القرآن ،ص 18
((( سورة فصلت ،اآلية .11
((( تأويل مشكل القرآن ،ص.107
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وملــا كان أكثــر مــا بلغنــا مــن كالم العــرب الفصحــاء منظوم ـ ًا كانــت عنايــة ابــن

قتيبــة بــا حييــط بالشــعر مــن علــوم ومعــارف باديــة ،وإشــاراته يف املقدمــة إىل يشء مــن

ذلــك دليــل عــى أمهيتــه يف حتليــل النــص الشــعري ،ومــن ثــم القــدرة عــى حســن
فهمهــا وتوظيفهــا يف الكشــف عــن معــاين مشــكل اآليــات ،فحــن تســتوقف املقاطــع
اإلشــكالية ابــن قتيبــة يف نصــوص الوحــي يعتمــد اســراتيجية نصيــة ناجعــة تتمثــل

يف اســتدعاء الــكالم املنظــوم لفصحــاء الشــعراء ،بــا يمثــل مــن منجــز لغــوي فطــري
حيمــل كل خصائــص اللغــة الفطريــة التــي هبــا نــزل النــص القــرآين.
 .2احتاد العلوم وإشكالية الداللة القرآنية
النـص القـرآين خطـاب لغـوي منسـجم ومتامسـك ،حتكمـه خصائـص معجميـة

وتركيبيـة وأسـلوبية وسـياقية ،ولذلـك فـإن دراسـة بنيتـه النصية تسـتدعي احتـاد العلوم
وتضافـر املعـارف؛ السـتنباط داللتـه وإزالـة اخلفـاء وااللتبـاس املعنـوي عـن مقاطـع

اإلشـكال فيـه ،وقـد غـدا هـذا املنهج الـذي يعتمـد تكامـل املعـارف إحدى دعائـم علم

لغـة النص يف الـدرس اللسـاين احلديث ،الذي يبحـث يف العالقات بني بنيـات النصوص
والكشـف عـن أبنيتهـا العميقـة ،وال غرو أن كانـت «العناية بالنسـق والنظـام والعالقات
التـي تربـط أجـزاء النـص بعضهـا ببعض ،ليسـت وليدة هـذا العصر ،عرص اللسـانيات

والعلـوم اإلنسـانية ،ولكنهـا وجدت مـن قبل يف اهتاممات علامء التفسير وعلـوم القرآن،
املنهجيـة ،ويف طـرق تناوهلـم للنـص القـرآين .فجـاءت علـوم القـرآن بوصفهـا آليـات

معرفيـة وضعـت يف األصـل إلعادة إنتـاج النصـوص يف التراث وقراءة تلـك النصوص

هبـا ،وهي آليـات متكاملـة ومتفاعلـة ال تعـرف احلـدود الفاصلة بينهـا»(((.

تكــون علــوم العربيــة وانتقاهلــا إىل معــارف صناعيــة مل يعــد يف الكــون
بعــد
ّ

لغــة طبيعيــة أخــرى تناظــر أو تعــادل لغــة القــرآن ،ســوى مــا كان مــن نتــاج علــوم
((( نحو قراءة نصية يف بالغة القرآن واحلديث ،بودرع ،عبدالرمحن ،ص .33-32
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العربيــة عــى اختالفهــا ،ومل يعــد يف مقــدور أحــد أن ينفــذ إىل مدلــول النــص القــرآين
خــارج دائــرة هــذه العلــوم ،بــا ختتــزن مــن قواعــد ،ومــا تقــوم عليــه مــن مصطلحــات
وحــدود ،ومــا دمنــا نســتنطق مضامــن مقدمــة ابــن قتيبــة فإننــا نجتــزئ منهــا أوىل

ممارســاته التحليليــة لنرصــد مــن خالهلــا ســمة التكامــل املعــريف بــن العلــوم ،ونســتدل
ـا َي ُْزنـ َ
عــى آليــات الصناعــة يف منهجــه التحليــي ،يقــول« :ولــو أن قارئـ ًا قــرأَ ﴿ :فـ َ
ـك

ون َو َمــا ُي ْع ِل ُنـ َ
ـر َ
ـون﴾((( ،وتــرك طريــق االبتــداء بـ(إنــا) وأعمــل
ـم إِ َّنــا َن ْع َلـ ُ
َق ْو ُ ُلـ ْ
ـم َمــا ُيـ ِ ُّ

القــول فيهــا بالنصــب عــى مذهــب مــن ينصــب (أن) بالقــول كــا ينصبهــا بالظــن-

لقلــب املعنــى عــن جهتــه ،وأزالــه عــن طريقتــه ،وجعــل النبــي ،عليــه الســام ،حمزونــا

لقوهلــم :إن اهلل يعلــم مــا يــرون ومــا يعلنــون .وهــذا كفــر ممــن تعمــده ،ورضب مــن

اللحــن ال جتــوز الصــاة بــه ،وال جيــوز للمأمومــن أن يتجــوزوا فيــه»(((.

يرتكـــز التحليـــل يف هـــذا النـــص عـــى اســـتدعاء خمتلـــف املعـــارف النصيـــة،

مث ــل« :الوق ــف واالبت ــداء ونظ ــام العوام ــل النحوي ــة واملذاه ــب النحوي ــة والعقي ــدة
والفق ــه وأصول ــه» ،فه ــذه عل ــوم متع ــددة بينه ــا تراب ــط واش ــتباك منهج ــي ،يس ــتهدف

ب ــؤرة إش ــكالية يف اآلي ــة الكريم ــة ،وحي ــاول اب ــن قتيب ــة أن يق ــدم إجاب ــة ترتك ــز ع ــى

توظيـــف نتائـــج العلـــوم الصناعيـــة النصيـــة بـــا يتـــاءم وطبيعـــة املتلقـــي الفاقـــد
لـــروط التكلـــم الطبيعـــي الفطـــري للغـــة العربيـــة .وهبـــذا نســـتدل عـــى أن علـــم
مش ــكل الق ــرآن ق ــد نش ــأ اس ــتجابة لظ ــروف ثقافي ــة أملته ــا احلقب ــة التارخيي ــة الت ــي

شـــهدت حركـــة تأسيســـية كـــرى للمعـــارف اإلســـامية ،ابتـــدأت بانـــرام القـــرن
األول اهلجـــري واســـتمرت قرنـــن مـــن الزمـــان.

((( سورة يس ،اآلية .76
((( تأويل مشكل القرآن ،ص .15-14
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خاتــــــــــــــــــــــــمة
توصــل الباحــث بعــد اســتقراء املداخــل املنهجيــة واملعرفيــة ملوضــوع الدراســة

وإخضاعهــا للتحليــل إىل النتائــج اآلتيــة:

 .١إن البحـــث يف نشـــأة علـــم مشـــكل القـــرآن عنـــد ابـــن قتيبـــة مـــن خـــال
كتاب ــه يقت ــي اس ــتحضار امل ــروع الكب ــر ال ــذي تبن ــاه اب ــن قتيب ــة ،ال ــذي
يمكـــن اختزالـــه يف مناهضـــة التأويـــات الفاســـدة لنصـــوص الوحـــي،
قرآن ًا وسنة.

 .٢إن الناظــر يف مؤلفــات ابــن قتيبــة (تأويــل مشــكل القــرآن -تأويــل خمتلــف
احلديــث -تفســر غريــب القــرآن) جيدهــا تبحــث عــن إشــكاالت مــن

صميــم هــذا املــروع البيــاين الضخــم ،الــذي شــارك فيــه ابــن قتيبــة وغــره
مــن الــرواد األوائــل.

 .٣تفصـــح مقدمـــة املشـــكل عـــن ســـؤال النشـــأة والتطـــور ،وتبـــن عـــن
األغـــراض املتمثلـــة أساســـ ًا يف الـــرد عـــى االعرتاضـــات التـــي تصـــدر
حمـــرف ،أو عـــن كل ذي فهـــم كليـــل ،وبصـــرة عليلـــة،
عـــن كل ملحـــد
ِّ
أو فهـــم مدخـــول .وقـــد أقـــام ابـــن قتيبـــة تلـــك الـــردود عـــى قوانـــن

علمي ــة ،تصم ــد عن ــد التمحي ــص ،وتق ــوى ع ــى دف ــع دع ــاوى الطاعن ــن

املغرضـــن.

 .٤إن املنهـــج الـــذي رســـمه ابـــن قتيبـــة لتأويـــل املشـــكالت القرآنيـــة يقـــوم
أساســـ ًا عـــى التكامـــل املنهجـــي بـــن العلـــوم العربيـــة واإلســـامية
الناش ــئة يف ظ ــل الن ــص الق ــرآين ،كالرس ــم العث ــاين ،والق ــراءات القرآني ــة،
والنحـــو ،والترصيـــف ،وعلـــم األصـــوات ،واملعجـــم ،واألســـاليب،
والشعر ،وغريها.
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 .٥مــا كان لعلــم «مشــكل القــرآن» أن يشــهد نشــأة صناعيــة كالتــي ظهــر هبــا
مــع ابــن قتيبــة ،لــوال اكتــال رصح العلــوم اإلســامية ،فأضحــت بعــد ذلــك
خمتلــف علــوم العربيــة أدوات حتليليــة يوظفهــا ابــن قتيبــة توظيفــ ًا دقيقــ ًا
بفضــل مؤهالتــه العلميــة العاليــة يف خمتلــف رضوب العلــم.

 .٦يعــد موضــوع هــذا البحــث لبنــة أوليــة يمكــن لدراســات أخــرى أن تتوســع
فيــه لرتصــد أهــم العنــارص التــي حتكمــت يف مشــكل القــرآن عنــد ابــن قتيبــة
وتســعى إىل اســتنباط اآلليــات اللغويــة مــن توجيهــات نحويــة وصوتيــة
رصفيــة وقرائيــة وغريهــا مــن الوســائل املعرفيــة التــي توســل هبــا ابــن قتيبــة

حلــل تلــك اإلشــكاالت القرآنيــة ،واإلجابــة عــن تلــك التســاؤالت ،ثــم

تســعى إىل اإلبانــة عــن نتائــج عــن هــذه الدراســة القرآنيــة ومــا أســفرت عنــه

مــن تنظــرات وتطبيقــات لغويــة وأســلوبية.
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املصادر واملراجع
•القرآن الكريم ،برواية حفص عن عاصم (مصحف املدينة).

•ابـن اجلـزري ،أبـو اخلير ،رشح طيبـة النشر يف القـراءات ،ضبطـه وعلـق عليه :الشـيخ أنس
مهـرة ،دار الكتـب العلميـة  -بيروت ،ط2000 ،2م.

•ابـن العـريب ،حممد بن عبـداهلل أبو بكـر ،قانـون التأويل ،ط ،1حتقيـق :حممد السـليامين (جدة:
دار القبلة للثقافة اإلسلامية 1981م).

•ابـن تيميـة ،أمحد بـن عبداحلليم ،تفسير سـورة اإلخلاص ،ط ،1تقديم :زهري شـفيق الكبي
(بيروت :دار الكتـاب العريب 1993م).

•ابـن جنـي ،عثامن أبـو الفتـح ،اخلصائـص ،حتقيق :حممـد علي النجـار (القاهـرة :دار الكتب
املرصيـة1952 ،م).

•ابـن جنـي ،عثمان أبـو الفتـح ،املنصـف ،ط ،1حتقيـق :ابراهيـم مصطفـى وعبـداهلل أمين،
(القاهـرة :دار إحيـاء التراث القديـم1954 ،م).

•ابـن فارس ،أمحـد ،الصاحبـي يف فقه اللغة العربية ومسـائلها وسـنن العـرب يف كالمها ،ط،1
تعليق :أمحد حسـن بسـج( ،بيروت ،دار الكتب العلميـة1997 ،م).

•ابـن قتيبـة ،عبداهلل بـن مسـلم ،تأويل مشـكل القـرآن ،ط ،2رشح ونرش :السـيد أمحـد صقر،
(القاهرة :دار التراث 1973م).

•أبـو حـازم ،مصطفـى ،النحـو والتفسير :أصـول نظريـة ونماذج تطبيقيـة ،ط( .1مراكـش:
املطبعـة والوراقـة الوطنيـة 2015م).

•أمحـد ،حممـد قـدُّ ور ،أصالة علـم األصوات عنـد اخلليل من خلال مقدمة كتـاب العني ،ط،2
(دمشـق :دار الفكر2003 ،م).

•البغـدادي ،عبدالقـادر بن عمر ،خزانة األدب ولب لباب لسـان العـرب ،ط ،4حتقيق ورشح:
عبدالسلام هارون( ،القاهرة :مكتبـة اخلانجي 1997م).

•بـودرع ،عبدالرمحـن ،نحـو قـراءة نصيـة يف بالغـة القـرآن واحلديـث ،ط ،1وزارة األوقـاف
والشـؤون اإلسلامية القطريـة( ،الدوحـة2013 :م).
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مصطفى منتوران

•حامـد أديينـوي ،كتب مشـكل القرآن حتـى القرن السـادس اهلجري ،دراسـة لغويـة حتليلية،
رسـالة دكتـوراه يف الدراسـات اللغويـة يف جامعـة العلـوم اإلسلامية العامليـة ،نوقشـت عام
2014م .حتـت إرشاف األسـتاذ عـودة خليـل أبـو عودة.

•الراغـب األصفهـاين ،أبو القاسـم ،مفردات ألفـاظ القرآن ،حتقيـق صفوان عدنـان الداودي،
دار القلم ،دمشـق ،ط 1412 ،1هـ.

•الزركشي ،بـدر الديـن حممـد بـن عبـداهلل ،الربهـان يف علـوم القـرآن ،ط ،1حتقيـق :حممد أبو
الفضـل إبراهيـم( ،القاهـرة :دار إحيـاء الكتـب العربيـة ،عيسـى البـايب احللبـي ورشكاؤه

1957م).

سـيب ،خير الديـن ،تغايـر األسـلوب يف القـراءات القرآنيـة ،وأثـره يف اختلاف املعنـى،
• ّ
(دمشـق :دار الغوثـاين للدراسـات القرآنيـة ،دمشـق ،ط2009 ،1م).

•الشـاطبي ،أبو إسـحاق ،املوافقات ،ط ،1حتقيق :مشـهور بن حسـن آل سـلامن (القاهرة :دار
ابن عفـان1997 ،م).

•عبـداهلل بـن محـد املنصـورُ ،مشْ ِ
ـك ُل القـرآن الكريم ،بحـث حول استشـكال املفرسيـن آليات
القـرآن الكريـم :أسـبابه ،وأنواعـه ،وطرق دفعه .صـدر عن دار ابـن اجلوزي ،الدمـام ،ط ،1
1426ه.

•فـادي بـن حممـود الرياحنـة ،منهـج ابـن قتيبـة يف تأويل مشـكل القـرآن وأثـره يف الدراسـات
القرآنيـة ،دار دجلـة نـارشون وموزعـون ،عمان األردن2012 ،م.

•القـايض ،عبداجلبـار ،متشـابه القـرآن ،حتقيـق :عدنـان زرزور( ،القاهـرة :دار التراث،
1969م).

•حممـود شـاكر ،أبـو فهـر ،مجهـرة مقـاالت حممـود شـاكر ،مجـع وتقديـم عـادل سـليامن مجل،
(القاهـرة :مكتبـة اخلانجـي2003 ،م).

•معيوف الشماع ،شـذى ،الصـوت وأثـره يف الداللة ،جملـة جامعة تكريـت للعلوم االنسـانية،
(ج ،)13ع (2006 )9م).
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