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ــِد بــِن يوســَف الغرناطــيِّ )ت  يــِن ُمَحمَّ ْذِكــَرِة( ِلَأِثيــِر الدِّ ُيَعــدُّ ِكَتــاُب )التَّ
ــَل  ــْد َحِف ــِو، َفَق ْح ــي النَّ ــْت ِف َف ــي ُصنِّ ِت ــِب الَّ ــِس الُكُت ــْن َنَفاِئ 745 ه( ِم
ــاَن آَراَء الُعَلَمــاِء،  ــٍة، وَنَقــَل ِفيــِه أَُبــو َحيَّ ــٍة، َوَنْحِويَّ ــٍة، َوأََدِبيَّ ِبَمَعــاِرَف ُلَغِويَّ
ــى ُيْمِكــُن الَقــوُل: ِإنَّ الِكَتــاَب َلــْم َيْخــُل  َواْخِتَلاَفُهــم، َواتَِّقاَفُهــم، َحتَّ

ــِة، أَْو َلــْم َيَكــْد. ِمــْن ِذْكــِر َمْســَأْلًة ِمــْن َمَســاِئِل الَعَرِبيَّ

حاة وارد من َتذِكَرِة النُّ  الشَّ
اَن األندلسيِّ ألبي حيَّ

حــاول البحــث اســتبانة المســار المعرفــي النتقــال مشــكالت القــرآن مــن 
أســئلة قرآنيــة ظاهرهــا اإلشــكال، إلــى علــم لــه حــدوده وضوابطــه، 
اصُطلــح علــى تســميته بعلــم مشــكل القــرآن، وقــد اعتمــد الباحــث 
المنهــج الوصفــي التحليلــي مشــفوعًا بمنهــج تاريخــي، مــن خــالل تتبــع 
ــة  ــه المنهجي ــتبانة خصائص ــكل الس ــم المش ــأة عل ــوار نش ــل وأط مراح
ــة  ــن مقدم ــل م ــة التحلي ــي عملي ــق ف ــتغاله، وكان المنطل ــائل اش ووس
علــى  الدالــة  لمضامينهــا  ســبرًا  قتيبــة،  البــن  القــرآن  مشــكل  تأويــل 
ــي  ــئة ف ــة الناش ــص العربي ــوم الن ــن عل ــي بي ــل المعرف ــق والتكام التعال

الثقافــة اإلســالمية.

إشكالية المعنى القرآني
وآليات التأويل عند ابن قتيبة )276هـ(
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ملخص البحث 	

ـــرآن(  ـــكل الق ـــل مش ـــه )تأوي ـــة لكتاب ـــن قتيب ـــا اب ـــد هب ـــي مّه ـــة الت ـــاوز املقدم تتج
ـــة  ـــول مقارب ـــزن أص ـــاب، لتخت ـــن الكت ـــئ ملضام ـــم املوّط ـــرد التقدي ـــا جم يف مضموهن
املقاطـــع اإلشـــكالية يف عربيـــة القـــرآن، وهـــي إىل ذلـــك متثـــل جـــرًا رابطـــًا بـــن 
طـــوري التأســـيس والنشـــأة لعلـــم األســـئلة القرآنيـــة املشـــكلة: طـــور ظلـــت فيـــه 
ـــتقل  ـــر اس ـــور آخ ـــه، وط ـــرآن وغريب ـــاين الق ـــب مع ـــة يف كت ـــرآن مبثوث ـــكالت الق مش
ـــد  ـــات، وق ـــح والس ـــوم املالم ـــذات، معل ـــم ال ـــًا قائ ـــه عل ـــرآن بنفس ـــكل الق ـــه مش في
حـــاول البحـــث اســـتبانة املســـار املعـــريف النتقـــال مشـــكالت القـــرآن مـــن أســـئلة 
ـــميته  ـــى تس ـــح ع ـــه، اصُطل ـــدوده وضوابط ـــه ح ـــم ل ـــكال، إىل عل ـــا اإلش ـــة ظاهره قرآني
ـــفوعًا  ـــي مش ـــي التحلي ـــج الوصف ـــث املنه ـــد الباح ـــد اعتم ـــكل القرآن، وق ـــم مش بعل
ـــتبانة  ـــكل الس ـــم املش ـــأة عل ـــوار نش ـــل وأط ـــع مراح ـــالل تتب ـــن خ ـــي، م ـــج تارخي بمنه
خصائصـــه املنهجيـــة ووســـائل اشـــتغاله، وكان املنطلـــق يف عمليـــة التحليـــل مـــن 
ـــق  ـــى التعال ـــة ع ـــا الدال ـــرًا ملضامينه ـــة، س ـــن قتيب ـــرآن الب ـــكل الق ـــل مش ـــة تأوي مقدم

ـــالمية. ـــة اإلس ـــئة يف الثقاف ـــة الناش ـــص العربي ـــوم الن ـــن عل ـــريف ب ـــل املع والتكام

الكلــات املفتاحيــة: مشــكل املعنــى- التأويــل- النشــأة الفطريــة- النشــأة 
الصناعيــة- عربيــة القــرآن.

*****
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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 مَلَّــا 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 
ــح  ــزل بفصي ــرآن ن ــكالم؛ ألن الق ــم يف ال ــر مذاهبه ــرب، وخ ــة الع ــاط بلغ ــن أح م
أســاليب العربيــة، وبــا يعنــون هبــا، وبذلــك مثــل »تأويــل مشــكل القــرآن« موســوعة 
معرفيــة مهمــة، تــدل عــى مــدى مــا وصلــت إليــه الثقافــة اإلســالمية يف مرحلــة مبكــرة 
ــرآن،  ــئلة الق ــًا يف أس ــه كتاب ــن كون ــاًل ع ــالمية، فض ــارف اإلس ــّون املع ــخ تك ــن تاري م

صــدر عــن فــرة مركزيــة متثــل اجلــذور األساســية لنشــأة املعــارف اإلســالمية.

ر  ــدُّ ــائله، َتَص ــث يف مس ــد البح ــال ي ــوع وإع ــذا املوض ــار ه ــي اختي ــن دواع وم
ــع  ــرآن، وترف ــة الق ــدم عربي ــي خت ــة الت ــة الدقيق ــوم القرآني ــة العل ــرآن قائم ــكل الق مش
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 
هَلــم- وُهــَو مــن هــو يف موســوعيته املعرفيــة وحذقــه  يف مشــكل القــرآن -إن مل يكــن أوَّ
بعلــوم العربيــة، مــع ســلوكه َمْهَيــَع أهــل الســنة ومنهجــم يف التأويــل، انــرى الباحــث 
إىل الكشــف عــن منهــج هــذا الَعَلــم واســتبانة اآلليــات والوســائل اللغويــة التــي توســل 
ــداليل أو  ــي أو ال ــكال اللفظ ــا اإلش ــل ظاهره ــي حيتم ــات الت ــاين اآلي ــاح مع ــا إليض هب
مهــا معــًا، ســالكًا منهجــًا وصفيــًا حتليليــًا مشــفوعًا بمنهــج تارخيــي يرصــد مــن خاللــه 
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ــارات  ــاظ والعب ــن األلف ــة م ــاذج القرآني ــراد الن ــع إي ــوره، م ــكل وتط ــم املش ــأة عل نش
 املشــكلة التــي ُتبــن عــن منهــج ابــن قتيبــة يف التأويــل واإلجابــة عــن األســئلة

القرآنية املشكلة.

ــد  ــل عن ــات التأوي ــى القــرآين وآلي ــا هــذا املوســوم بـ)إشــكالية املعن ويرمــي بحثن
ــل  ــاين التنزي ــم مع ــرآين يف فه ــكل الق ــم املش ــة عل ــان أمهي ــة 276هـــ( إىل بي ــن قتيب اب
ــد  ــة القــرآن كــا وردت عن ــل مقاطــع اإلشــكال يف عربي وَحــْرِ أســس وقوانــن تأوي
ــة يف وقــت  ــه املنهجي ــّن مداخل ــة الــذي أحــاط باملوضــوع إحاطــة شــاملة وب ــن قتيب اب
مبكــر مــن تاريــخ الثقافــة اإلســالمية. كــا هيــدف البحــث إىل مقاربــة مشــكل القــرآن 
ــل  ــر، ومث ــم التفس ــيس عل ــاهم يف تأس ــم، س ــرآن الكري ــوم الق ــن عل ــًا م ــاره عل باعتب
رافــدًا 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 
ــي  ــكل، وه ــة املش ــة يف مقدم ــن قتيب ــا اب ــي نثره ــول الت ــَث يف األص ــح البح ــذا امللم ه

التــي بنــى عليهــا منهجــه يف هــذا النمــط مــن الــــتأليف البديــع. 

ولقــد عالــج الباحثــون يف دراســات ســابقة موضــوع املشــكل القــرآين مــن زوايــا 
ــددة،  ــة حم ــى ِوجه ــرة ع ــوع، واملقت ــاملة للموض ــة الش ــن املقارب ــَراِوُح ب ــددة، ُت متع
ولعــل مــن أوىف تلــك الدراســات حتليــاًل وأشــملها مباحــَث كتــاب: )ُمْشــِكُل القــرآن 
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.

ــة،  ــي قاربــت موضــوع املشــكل القــرآين مــن وجهــة تارخيي ومــن الدراســات الت
بحــث بعنــوان: )كتــب مشــكل القــرآن حتــى القــرن الســادس اهلجــري، دراســة لغويــة 
ــة يف  ــات اللغوي ــوراه يف الدراس ــالة دكت ــي رس ــوي، وه ــد أديين ــب حام ــة( للطال حتليلي
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ــتاذ  ــت إرشاف األس ــام 2014م. حت ــت ع ــة، نوقش ــالمية العاملي ــوم اإلس ــة العل جامع
عــودة خليــل أبــو عــودة.

ــت  ــة عرض ــة تأصيلي ــورد دراس ــًا فن ــا أساس ــوع بحثن ــط بموض ــا يرتب ــا في أم
ــن  ــج اب ــوان: )منه ــاب بعن ــي كت ــرآن وه ــكل الق ــع مش ــه م ــة يف تعامل ــن قتيب ــج اب ملنه
ــن  ــادي ب ــور ف ــة( للدكت ــات القرآني ــره يف الدراس ــرآن وأث ــكل الق ــل مش ــة يف تأوي قتيب
حممــود الرياحنــة، صــدر عــن دار دجلــة نــارشون وموزعــون، عــان األردن، 2012م. 
تطــرق الباحــث فيــه إىل التعريــف بابــن قتيبــة ومقدراتــه العلميــة، ثــم عــرض آلليــات 
االســتدالل وطرقــه، وخلــص موقــف ابــن قتيبــة مــن قضيــة اإلعجــاز القــرآين وبالغــة 
ــاء  ــن وعل ــن املفري ــده م ــاء بع ــن ج ــة فيم ــن قتيب ــر اب ــه بأث ــم بحث ــرآن، وخت الق

ــراءات. الق

وأمــا عــن اخلطــة املتبعــة يف دراســتنا هلــذا املوضــوع فتقــوم عــى تتبــع خصائــص 
ــي اتســمت بعــض مقاطعهــا  ــم يف طورهــا الطبيعــي الفطــري الت ــة القــرآن الكري عربي
ــرآن  ــكل الق ــم مش ــا لعل ــم عرضن ــًا، ث ــًا وتناقض ــم اختالف ــا يوه ــداليل مم ــكال ال باإلش
الكريــم يف الصناعيــة عنــد ابــن قتيبــة الدينــوري، الــذي اهتــم بدفــع ُمومهــات التناقــض 
ــتحدث،  ــي مس ــي صناع ــج علم ــق منه ــم وف ــر احلكي ــات الذك ــن آي ــابه م ــن املتش ع
بإعــال آليــات وســائل صناعيــة ِقوامهــا علــوم العربيــة بمســتوياهتا الصوتيــة واملعجميــة 
ــن  ــث ع ــل األول باحلدي ــن، تكف ــى مبحث ــة ع ــت الدراس ــد تأسس ــة، وق والركيبي
البدايــات األوىل لظهــور مشــكالت القــرآن، والبحــث يف عالقتهــا بخصائــص العربيــة، 
بينــا ُخّصــص املبحــث الثــاين للنشــأة الصناعيــة لعلــوم العربيــة؛ كعلــم النحــو، وعلــم 

ــان أثرهــا يف إيضــاح مشــكالت القــرآن.  التريــف، والبالغــة، والشــعر، مــع بي
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املبحث األول:
النشأة الفطرية ملشكالت القرآن الكريم

تزامـن ظهـور مشـكل القرآن مع املحـاوالت األوىل لتفسـر القرآن الكريـم؛ إذ كان 
بـادئ األمـر يف صورة أسـئلة واستفسـارات يرفعها الصحابـة الكرام إىل النبـي -صى اهلل 
ْبس عـن األفهـام إزاء بعـض املعـاين القرآنية، ثـم ظهر بعد  عليـه وسـلم- ابتغـاء رفـع اللَّ

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

ــوض  ــوا الغم ــا وأزال ــوا عنه ــة، فأجاب ــكاالت القرآني ــرون اإلش ــع املف ــد تتب وق
الــذي يبــدو عــى ظاهرهــا منــذ القــرن األول إىل أن أضحــى مشــكل القــرآن علــًا قائــًا 
ــن  ــًا م ــًا مه ــة. وفرع ــوم القرآني ــن العل ــره م ــن غ ــزه ع ــي متي ــه الت ــه خصائص ــه ل بذات
ــاين  ــة القــرن الث ــة ظهــور كتــب معــاين القــرآن يف هناي فــروع التفســر وذلــك مــع بداي

ــة القــرن الثالــث اهلجريــن. وبداي

إن البحـث يف مفهـوم علم املشـكل يقتـي منا البحـث يف بـوادره األوىل قبل اكتال 
أركانـه مـع ابـن قتيبة، السـتبانة مالحمه الكـرى من مقدمـة تأويل مشـكل القرآن.

1.  مشكل القرآن: عوامل الظهور ومسارات التكون

املشــِكل يف اللغــة امللتبــس املَشــابُِه غــَره، قــال ابــن قتيبــة: »وســمي ُمْشــِكاًل؛ ألنــه 
أشــكل، أي دخــل يف شــكل غــره فأشــبهه وشــاكله«)1). وحتيــل الداللــة املعجميــة للفظ 
املشــكل عــى معــاين »املاثلــة، واالشــتباه، واالختــالط، وااللتبــاس«)2)؛ ولذلــك احتيج 
ــاين  ــب األصفه ــال الراغ ــاؤه، ق ــزول خف ــى ي ــان حت ــد رشح وبي ــكل ملزي ــى املش املعن

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

تأويل مشكل القرآن، ص102.  (1(
ُمْشِكُل القرآن الكريم، بحث حول استشكال املفرين آليات القرآن الكريم: أسبابه، وأنواعه، وطرق   (2(

دفعه، عبداهلل بن محد املنصور، ص، 46.
مفردات ألفاظ القرآن، ص 449.  (((
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ــن  ــى- إىل نوع ــظ أو املعن ــه باللف ــث تعلق ــن حي ــرآين -م ــكل الق ــم املش وينقس
رئيســن؛ نــوع يتعلــق باللفــظ وآخــر يرتبــط باملعنــى، والنــوع الثــاين هــو الــذي اســتأثر 
ــن  ــن مواط ــرًا م ــث إن كث ــرآن، »حي ــكل الق ــل مش ــاب تأوي ــة يف كت ــن قتيب ــام اب باهت

ــاين«)1). ــن املع ــكل م ــا أش ــان م ــاب هــي يف بي الكت

ــا  ــا؛ م ــارين، أوهل ــن مس ــرآن ضم ــكل الق ــم مش ــأة عل ــن نش ــث ع ــن احلدي يمك
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 
ــم  ــُن َوُه ــُم اأَلْم ــئَِك هَلُ ــٍم ُأْوَلـ ــم بُِظْل ــوْا إِيَاهَنُ ــوْا َومَلْ َيْلبُِس ــَن آَمُن ِذي ــا نزلــت: ﴿الَّ قــال مل
ْهَتــُدوَن﴾)2) شــق ذلــك عــى أصحــاب رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم، وقالــوا أّينــا  مُّ
مل يلبــس إيانــه بظلــم؟ فقــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم: إنــه ليــس بــذاك، أال 

ــٌم َعِظيــٌم﴾))). َك َلُظْل ْ ِ إِنَّ الــرِّ ــاهللَّ ْك بِ ــْرِ ــيَّ اَل ُت ــا ُبَن تســمع إىل قــول لقــان: ﴿َي

أمـا املسـار الثاين فرتبط بالطعـون الصادرة عن اجلهلـة بلغة القـرآن، أو ممن تعمدوا 
الطعـن عـى ِعلم منهـم ابتغاء الفتنـة، فـإذا كان اجلهل بالعربيـة قد يلحق بعـض املولدين 
ذوي األصـول غـر العربيـة فإن العـرب اخلّلص »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«)4) فههنـا نكتـة جيب التنبـه إليها؛ ذلـك أن الصحابة كانـوا يفهمون املعـاين املرادة 
مـن التنزيـل، فـإذا استشـكلوا معنى تأّنـوا يف فهمه لوجـود النبي -صى اهلل عليه وسـلم- 
بـن ظهرانيهـم، فكانوا يطيلـون التدبر فيفتح اهلل عليهـم املعاين اخلفيـة واألرسار املعجزة، 

فتنـرح صدورهم ويـزدادوا إيانًا.

ُمْشِكُل القرآن الكريم، بحث حول استشكال املفرين آليات القرآن الكريم: أسبابه، وأنواعه، وطرق   (1(
دفعه، عبداهلل بن محد املنصور، ص، 57.

سورة األنعام، اآلية 82.  (2(
سورة لقان، اآلية )1. واحلديث رواه البخاري يف كتاب تفسر القرآن، باب )ال ترك باهلل إن الرك   (((
لظلم عظيم( واألدلة عى استشكال الصحابة لبعض املعاين القرآنية مشهورة ومبثوثة يف مقدمات التفاسر 

وكتب علوم القرآن.
الرهان يف علوم القرآن، الزركيش، ج2، ص92.  (4(
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ــاليب  ــم ألس ــى فهمه ــدل ع ــواهد ت ــإن الش ــاح ف ــرب األقح ــة الع ــا عام وأم
العربيــة، وعــى اعرافهــم بعلــو بالغــة القــرآن وإعجــاز بيانــه، ولذلــك مل يطعنــوا فيــه 
مــن جهــة اختالفــه وفســاد نظمــه، وقــد حُتــدوا بــأن يأتــوا بآيــة مــن مثلــه فعجــزوا عــن 

ــاء. ذلــك وهــم البلغــاء األبين

ــة  ــن العربي ــون م ــن ال يعرف ــك الذي ــرآن أولئ ــة الق ــن يف لغ ــادر إىل الطع ــا ب بين
إال اســمها، قاســوا أســلوب القــرآن ونظمــه بأســاليبهم الكليلــة، فرمــوا نظــم القــرآن 
ــوا  ــا نحل ــو كان م ــة: »ول ــن قتيب ــال اب ــم، ق ــاد النظ ــض وفس ــن والتناق ــه باللح وتراكيب
ــه مــن مل يــزل رســول اهلل، صــى اهلل  إليــه عــى تقريرهــم وتأوهلــم، لســبق إىل الطعــن ب
عليــه وآلــه وســلم، حيتــج عليــه بالقــرآن، وجيعلــه العلــم لنبوتــه، والدليــل عــى صدقــه، 
ــاء  ــم الفصح ــه. وه ــن مثل ــورة م ــأيت بس ــى أن ي ــن، ع ــد موط ــن بع ــداه يف موط ويتح
والبلغــاء، واخلطبــاء والشــعراء، واملخصوصــون مــن بــن مجيــع األنــام باأللســنة احلداد، 
والّلــدد يف اخلصــام، مــع اللــب والنهــى، وأصالــة الــرأي«)1) فلــا تبــن أن األمــر عــى 
خــالف تأوهلــم وتقريرهــم بــان أن الطاعنــن يعوزهــم فهــم نظــام كالم العــرب، فضــال 

عــا أرشبــوا يف قلوهبــم مــن حــب الفتنــة واجلــرأة عــى كالم اهلل عــز وجــل.

2.  مشكالت عربية القرآن وخصائص الكالم العريب

ال ريـب أن القـرآن الكريـم نـزل بلسـان عـريب مبـن، ولذلـك كان للعـرب القدح 
املعـى يف فهـم معانيـه؛ إذ نزل بأسـاليبهم وطرائقهـم يف البيان، وقد حيصل لغـر العريب أو 
للجاهـل بـكالم العـرب مـا يقدح زناد الشـبهة يف نفسـه، ممـا دفع بعلـاء األمـة إىل حتمل 
مهمـة البيـان حتـى ال يتوهم جاهـل أن يف القـرآن تناقضًا واختالفـًا، قـال الزركيش: »قد 

يقـع للمبتـدئ ما يوهـم اختالفـًا وليس بـه، فاحتيج إلزالتـه«.)2)

تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، ص22.  (1(
الرهان يف علوم القرآن، ج 2، ص45.  (2(
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ــن  ــا كان م ــه، فل ــل خصائص ــرب يف ج ــكالم الع ــم ب ــرآن الكري ــط الق ــد ارتب لق
أســاليبهم الواضــح اجلــي، واملشــكل الغامــض اخلفــي، كانــت أســاليب القــرآن كذلك، 
ويف ســبيل إيضــاح هــذه املشــاكلة بــن نظــم القــرآن وأســاليب العربيــة، والتنصيص عى 
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 
ْنِزيــِر﴾ )...(  ــُم اخْلِ ُم َوحَلْ َمــْت َعَلْيُكــُم امْلَْيَتــُة َوالــدَّ كتــاب اهلل جــل ثنــاؤه مــن قولــه: ﴿ُحرِّ
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 

وجيــزًا يف نفســه غــر مبســوط، أو تكــون ألفاظــه مشــركة«)1).

فالــذي قــد يبــدو مشــكاًل للجاهــل بلغــة العــرب هو مــن صميم أســاليب اللســان 
العــريب، وكان مــن كــال عــدل اهلل عــز وجــل أن خاطــب القــوم بــا يوافــق مذاهبهــم يف 

الــكالم لئــال يبقــى للنــاس حجــة عــى اهلل.

وقــد استشــكل أقــوام جمــيء القــرآن بمثــل تلــك األســاليب اخلفيــة، فتســاءلوا عن 
الغايــة منهــا، ومِلَ مل يكــن أســلوب القــرآن كلــه مكشــوفًا؟ 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 
ِقــُن، وإظهــاُر بعضهــا،  إىل الــيشء، وإغــاض بعــض املعــاين حتــى ال يظهــر عليهــا إال اللَّ

ورضب األمثــال ملــا خفــي«)2). 

ولعــل مــن نكــت هــذا امللمــح أن العلــاء قــد ذكــروا ملشــكالت القــرآن فضائــل 
ــات التنزيــل، قــال القــايض  ــر ومدارســة آي شــتى، مــن ذلــك أهنــا تكــون مدعــاة لتدب
ــاءلتهم  ــم، ومس ــاء ومباحثته ــرة العل ــِوج إىل مذاك ــر حُي ــاُس اأَلم ــار: »واْلتِب ــد اجلب عب
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.  (1(
تأويل مشكل القرآن، ص 86.  (2(
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ــف مــن معرفــة اهلل تعاىل،  وحصلــت املباحثــة، كان ذلــك أقــرب إىل أن يقــف عــى مــا ُكلِّ
وكلُّ أمــر أّدى إىل مــا يــؤدي إىل معرفــة اهلل فهــو أوىل«)1). 

واحلــق أن اإلشــكاالت القرآنيــة تعــرض عامــة النــاس فيتومهــون يف ظاهــر بعــض 
ــام  ــل مت ــز وج ــه ع ــص كالم ــن خصائ ــا؛ ألن م ــس هب ــًا ولي ــًا واختالف ــات تناقض اآلي
اإلبانــة، لكــن قــد تغمــض بعــض املعــاين اخلفيــة عــى العلــاء أنفســهم، قــال ابــن تيمية: 
»قــد يكــون يف القــرآن آيــات ال يعلــم معناهــا كثــر مــن العلــاء فضــاًل عــن غرهــم، 

وليــس ذلــك يف آيــة معينــة، بــل قــد يشــكل عــى هــذا مــا يعرفــه هــذا«)2). 

ولعــل مــن إعجــاز أســلوب القــرآن أن يظــل شــاخمًا ال يــدرك معانيــه وأرساره إال 
مــن َداوَم فيــه النظــر، وعــاود التدبــر أمــدًا طويــاًل، ومــع ذلــك تبقــى أرساره خفيــة غــر 
ــن  ــه م ــه يف كتاب ــا أودع ــن إدراك كل م ــاد ع ــز العب ــر عج ــى اهلل إال أن يظه ــة، أب متناهي
عظيــم األرسار، فــال 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 
ــدور،  ــا يف الص ــفاء مل ــه اهلل ش ــرآن جعل ــإن الق ــاه، ف ــان معن ــرآن بي ــس إال ويف الق واحل
فــال جيــوز أن يكــون بخــالف ذلــك، لكــن قــد ختفــى آثــار الرســالة يف بعــض األمكنــة 
ــا أاّل  ــلم- إم ــه وس ــى اهلل علي ــول -ص ــه الرس ــاء ب ــا ج ــون م ــى ال يعرف ــة حت واألزمن
يعرفــوا اللفــظ، وإمــا أن يعرفــوا اللفــظ وال يعرفــوا معنــاه، فحينئــذ يصــرون يف جاهلية 

بســبب عــدم نــور النبــوة«))). 

ــي  ــدرس التأوي ــة يف ال ــت حاصل ــا كان ــر فيه ــم والنظ ــرآن الكري ــكالت الق فمش
للنــص القــرآين منــذ زمــن الوحــي، لوجــود عنــر اإلشــكال يف التعبــر القــرآين فطــرة 

متشابه القرآن، القايض، عبد اجلبار، ج،1ص25.  (1(
تفسر سورة اإلخالص، ابن تيمية، ص7)1.   (2(

تفسر سورة اإلخالص، ص 78.  (((
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ــه  ــة يف حديث ــن قتيب ــه اب وســليقة، ســرًا عــى ســنن كالم العــرب، وهــو مــا يؤســس ل
ــم ال  ــة املشــكل- »ث ــه - يف مقدم ــد العــرب، بقول ــة عن عــن خصائــص أصــول اخلطاب
ــزج  ــده يم ــل نج ــة، ب ــى كل التصفي ــب، ومصف ــًا كل التهذي ــه، مهذب ــكالم كل ــأيت بال ي
ــه نجــرًا  ويشــوب، ليــدل بالنقــص عــى الوافــر، وبالغــث عــى الســمن، ولــو جعلــه كلَّ
وحــدًا، لبخســه هبــاءه ولســلبه مــاءه، ومثــل ذلــك الشــهاب مــن القبس تــرزه للشــعاع، 
ــخاب ينظــم بالياقــوت واملرجــان والعقيق  والكوكبــان يقرنــان، فينقــص النــوران، والسِّ
ــه جنســًا واحــدًا مــن الرفيــع الثمــن، وال النفيــس املصــون«)1). والعقيــان، وال جيعــل كلُّ

ــر إال  ــذي ال يظه ــي ال ــكل اخلف ــكالم واملش ــن ال ــن م ــح الب ــن الواض ــزج ب فامل
بكــد الفكــر أســلوب تتقصــده العــرب يف كالمهــا، وقــد نــزل القــرآن مســاوقًا 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 بينــًا مروحــًا، وجعــل فيــه مشــتبهًا؛ 
ليكــون ملــن اســتنبط ونظــر فضــل، وعــى هــذا خاطبهــم اهلل -عــز وجــل- بالقــرآن« )2).

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 
ــاب مــن أبــواب  ــة: »وكل ب يــدي شــارح ومعلــم، وتصديــق هــذا مــن قــول ابــن قتيب
ــِدق،  ــا ي ــه م ــل، ومن ــا جي ــه م ــو، فمن ــض والنح ــاب والفرائ ــه واحلس ــن الفق ــم: م العل
لرتقــي 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 )1.  (1(
خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي، ج1، ص 7).  (2(

تأويل مشكل القرآن، ص 86.  (((
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 املبحث الثاين:
النشأة الصناعية لعلوم العربية وأثرها يف إيضاح مشكالت القرآن

ــة،  ــة طبيعي ــأتن: األوىل فطري ــالمية نش ــة اإلس ــوم املعرفي ــل العل ــت ج ــد عرف لق
ــلم-  ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل -ص ــد رس ــة يف عه ــة العفوي ــرة واملعاجل ــت بالفط تكّون
وصحابتــه والتابعــن، والثانيــة صناعيــة اقتدائيــة أخــذت تتكــون شــيئًا فشــيئًا، 
ــات  ــا مقوم ــتمد منه ــذي تس ــل ال ــي األص ــأة األوىل؛ إذ ه ــارص النش ــخ عن وتستنس
االمتــداد، وبفضــل هــذا التناســخ املعــريف ينتقــل العلــم مــن طــور فطــري ذهنــي، إىل 
ــذي  ــريف ال ــادل املع ــل املع ــك يمث ــم، وبذل ــرة والتعل ــب باخل ــي ُيكتس ــوذج صناع نم
خيتــزل كل عنــارص النشــأة األوىل يف تركيــب منســجم اصطلــح عــى تســميته بـــ )العلم(. 

ــم مــن العلــوم اإلســالمية الدقيقــة وهــو  ووفــق هــذا املهــاد ســنقارب نشــأة عل
علــم )ُمشــِكل القــرآن(، ونــرى أن املعاجلــة الســليمة هلــذا املوضــوع جيــب أن متــر عــر 
ــة هلــا ســياق معــريف خــاص، وهــي  ــة تارخيي ــدة حقب مداخــل ومســارات أساســية ولي
ــد  ــن بع ــن املولدي ــل م ــدى جي ــرآن ل ــة الق ــل بعربي ــيوع اجله ــا إىل ش ــؤول يف جممله ت
اتســاع رقعــة الدولــة اإلســالمية، ومل يكــن هــذا حــال الصحابــة -ريض اهلل عنهــم- إذ 
هــم عــرب فصحــاء يفهمــون نظــم القــرآن، ويدركــون معانيــه جلّيهــا وخفّيهــا إدراكًا 
فطريــًا؛ ألهنــم لــو مل تكــن حاهلــم كذلــك مل يكــن القــرآن حجــة عليهــم، وهــم يف هــذا 
ــا  ــا رأين ــن العــريب: )مل ــال اب املقــام العلمــي وغُرهــم مــن العــرب املركــن ســواء، ق
العــرب األعــادي واألوليــاء الشــادين والعلــاء مل يقدحــوا فيــه، وال مالــوا عنــه، قطعــًا 

ــًا عــى ســبيل العربيــة، وهــذا مقــام علــم(.)1)  عــى أنــه كان مفهومــًا عندهــم جاري

 وإذا كان االتفــاق قــد انعقــد بــن املفريــن عــى أن بعــض معــاين القــرآن مشــكلة 
فإهنــم اختلفــوا يف طريقــة التأويــل، ومنهــج التفســر، ومــرّد االختــالف عائــد إىل تبايــن 
ــوَن  ــِم َيُقوُل ــُخوَن يِف اْلِعْل اِس ــُه إاِلَّ اهلّلُ َوالرَّ ــُم َتْأِويَل ــا َيْعَل ــاىل: ﴿َوَم ــه تع ــوم إزاء قول الفه

قانون التأويل، ابن العريب، ص 1)5.  (1(
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ــا بِــِه﴾)1)، فقــد ذهــب قــوم مــن الصحابــة ويف مقدمتهــم عبــداهلل بــن عبــاس إىل أن  آَمنَّ
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 

خــالف 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: 
ْشــَأَة اآْلِخــَرَة﴾)2).  ُ ُينِشــُئ النَّ ْلــَق ُثــمَّ اهللَّ ْرِض َفانُظــُروا َكْيــَف َبــَدَأ اخْلَ ﴿ُقــْل ِســُروا يِف اأْلَ
لقــد ارتبــط تأســيس علــم مشــكل القــرآن بشــخصية إســالمية عرفــت بمنهــج علمــي 
دقيــق، وبنزعــة ابتكاريــة يف التأليــف، قــّل نظرهــا يف عــره، ذلكــم أبــو حممــد عبــداهلل 
بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )276هـــ(، وقــد عــرف هــذا العــامل اإلســالمي بالســبق 
إىل توظيــف اخلطــاب املقّدمــايت واســتيعاب وظائفــه املنهجيــة يف تأســيس العلــوم 
والفنــون، وتصحيــح مســاراهتا، وال أدل عــى ذلــك مــن رســالته املشــهورة التــي قــّدم 

هبــا ملؤلفــه »أدب الكاتــب« الــذي وضــع فيــه أســس الكتابــة األدبيــة.

إن حتــول مشــكالت القــرآن مــن معــارف طبيعيــة، إىل علــم صناعــي هــو »علــم 
ــل  ــد اكتم ــرى، ق ــة ك ــل معرفي ــه مداخ ــت في ــييس حتكم ــال تأس ــرآن« انتق ــكل الق مش
بنياهنــا يف القــرن الثــاين اهلجــري، وهــو مــا يعلنــه ابــن قتيبــة يف مقدمــة املشــكل بشــكل 

غــر رصيــح، ويمكــن مقاربــة تلــك املداخــل املنهجيــة وفــق تصوريــن متوازيــن: 

1.  التكّون الصناعي لعلوم العربية 

 مــا كان لعلــوم العربيــة التــي هلــا صلــة مبــارشة بالنــص القــرآين أن تتأســس لــوال 
توافــر األســباب املعرفيــة املتحكمــة يف نشــأة العلــوم، وقــد ذكــر ابــن قتيبــة طرفــًا منهــا 
وعدهــا وســائل وأدوات أساســية تســاعد عــى ممارســة التأويــل إزاء األســئلة املشــكلة 

يف القــرآن، فمــن تلــك األســباب مــا يــي: 

سورة آل عمران، اآلية 7.  (1(
سورة العنكبوت، اآلية 20.  (2(
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علم األصوات، أصوله وأبعاده الداللية  -

إن حركـة اجلمـع اللغـوي التي قام هبا اللغويـون األوائل، السـتقراء خمتلف األلفاظ 
والراكيـب، 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 حـر املنظومـة الصوتيـة حلـروف العربيـة، فـرح بأفضليتها؛ 
ألهنـا تسـتوعب ألفـاظ مجيـع األمم، يقـول: »وألفـاظ العرب مبنيـة عى )ثانيـة وعرين 
حرفـًا(، وهـي أقىص طـوق اللسـان. و)ألفاظ مجيـع األمم( قـارصة عن )ثانيـة وعرين 
حرفـًا(، ولسـت واجدًا يف يشء مـن كالمهم حرفًا ليـس يف حرفنا إال معـدواًل عن خمرجه 
شـيئًا، مثل )احلرف املتوسـط خمرجـي القاف والـكاف(، و)احلرف املتوسـط خمرجي الفاء 

والبـاء(. فهـذه حال العـرب يف مبـاين ألفاظها«)1).

تتمثـل أمهيـة الصـوت يف كونـه الّنـواة األسـاس التـي ينبنـي عليهـا ويتشـكل منها 
نظـام اللغـة بـأرسه، فليسـت اللغة سـوى »أصوات يعـر هبا كل قـوم عـن أغراضهم«)2) 
فالصـوت وَحـَدة دون احلرف؛ ألن احلرف ينشـأ عن توقـف الصوت أو تـردّده أو انثنائه، 
فه العالمة حممود شـاكر بقولـه: »فالصوت َنَفٌس مقـذوف من اجلوف  وأمـا الصـوت فيعرِّ
إىل احللـق إىل الفـم خيـرج مدفوعـًا مسـتطياًل متصاًل حتـى يعرض لـه يف طريق اسـتطالته 
أو اندفاعـه مـا ُيثنيـه أو يقُفـه أو يـرّدده أو ينّكسـه، وإنا يعرض لـه ذلك يف احللـق أو الفم 
أو الشـفتن أو الثنايـا واألرضاس مـع اللسـان، أو يف اخليشـوم أو يف أعـى احلَنـك، عـى 

اختـالف يف مواقـع الّنَفس مـن كّل هذه األعضـاء«))).

ــة  ــه فرص ــت ل ــة، وأتيح ــن قتيب ــر اب ــل ع ــوات قب ــم األص ــاء عل ــل بن اكتم
ــن  ــول اب ــت أص ــد متثل ــرآن، وق ــكالت الق ــث يف مش ــياق البح ــه يف س ــف نتائج توظي
ــتقاها  ــي اس ــارف الت ــك املع ــده تل ــاألول جتس ــن، ف ــن بارزي ــة يف مصدري ــة الصوتي قتيب

تأويل مشكل القرآن، ص 14.  (1(
اخلصائص، ابن جني، عثان أبو الفتح، ج1، ص)).  (2(

مجهرة مقاالت حممود شاكر، حممود شاكر، ج1، ص 710.   (((
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ــه مــا تلقــاه عــن رواد الدراســات  ــاين يــدل علي ــد، والث مــن علــاء القــراءات والتجوي
املعجميــة والقاموســية، ويف مقدمتهــم اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي، ولعــل إشــارات 
اخلليــل وســيبويه يف هــذا البــاب هــي التــي مّثلــت أســس التحليــل الصــويت، والبحث يف 
األبعــاد الدالليــة ألصــوات العربيــة مفــردة كانــت أو مركبــة، وإملاحاهتــا يف هــذا الصدد 
- وإن كانــت حمــدودة- ال ختلــو مــن متّثــل عميــق لنظــام اللغــة ومكوناهتــا؛ ولذلــك ُعــّد 
الفراهيــدي »أول مــن وضــع أصــول علــم الصــوت مــن العــرب، وهــو أول مــن أدرك 

الوشــيجة بــن األصــوات والــدالالت بحســه اللغــوي الدقيــق املرهــف«)1). 

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 
ــاء يف  ــة البن ــون »بحرك ــم يفرق ــرب، فه ــن الع ــورة ع ــة املأث ــاليب الصوتي ــل باألس اجله
احلــرف الواحــد بــن املعنيــن؛ فيقولــون: رجــل ُلْعنــٌة، إذا كان يلعنــه النــاس. فــإذا كان 
هــو الــذي يلعــن النــاس، قالــوا: رجــل ُلَعَنــٌة، فحركــوا العــن بالفتــح«)2). وقــد تتبــع 
ــراءات  ــالف الق ــة الخت ــة الكلم ــر بني ــق بتغاي ــي تتعل ــكال الت ــع اإلش ــة مقاط ــن قتيب اب
َنــا َباِعــْد َبــْنَ َأْســَفاِرَنا﴾.))) تغايــر الفعــل  القرآنيــة، فمــن ذلــك قولــه تعــاىل: ﴿َفَقاُلــوا َربَّ
)َباَعــد( بــن داللتــه عــى املــايض وداللتــه عــى األمــر )باِعــْد()4)، وتوجيــه ابــن قتيبــة 
للبنائــن عــى أن الصيغــة األمريــة )باِعــْد( ُمــراد هبــا الدعــاء واملســألة، وصيغــة املــايض 

)َباَعــد( عــى جهــة اخلــر، واملعنيــان وإن اختلفــا صحيحــان)5).

الصوت وأثره يف الداللة، معيوف الشاع، شذى، وانظر: أصالة علم األصوات عند اخلليل من خالل   (1(
ور، ص66. مقدمة كتاب العن، أمحد، حممد قدُّ

تأويل مشكل القرآن، ص 15.  (2(
سورة سبأ، اآلية 19.   (((

نا( بضم الباء و)باَعَد( باأللف وفتح العن والدال عى أنه فعل ماض. وقرا ابن كثر وأبو  قرأ يعقوب )ربُّ  (4(
ْد( بكر العن املشددة بال ألف وإسكان الدال، والباقون )ربنَّا( بالنصب،  عمرو وهشام )رّبَنا( بالنصب و)بعِّ

و)َباِعْد( باأللف وكر العن وسكون الدال. رشح طيبة النر يف القراءات، ابن اجلزري، ص 299.
تأويل مشكل القرآن، ص41.  (5(
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فاعلية علم الترصيف يف درء اإلشكال اللفظي  -

علــم التريــف نمــط مــن العلــوم النصيــة التــي هتتــم بأبنيــة الكلــم مــن حيــث 
أوزاهنــا وطبيعــة احلــروف املركبــة منهــا، وهــو قطــب علــوم العربيــة فــال يســتغنى عنــه 
يف الــدرس التحليــي، ويف بيــان مقــدار احلاجــة إليــه يقــول ابــن جنــي: »حيتــاج إليــه مجيع 
ــه تعــرف  ــة، وب ــزان العربي ــه مي ــه أشــد فاقــة؛ ألن ــة أتــم حاجــة، وهبــم إلي أهــل العربي
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 
ــياق  ــا يف س ــام هب ــف القي ــم التري ــوىل عل ــي يت ــف الت ــذه الوظائ ــف«)1)، إن ه التري
حتليــل النصــوص هلــي مــن صميــم مشــكل القــرآن الــذي يتتبــع مقاطــع اإلشــكال يف 
ــة مــن البــؤر اإلشــكالية التــي اســتوقفت  النــص القــرآين، وتعــد املشــكالت التريفي
أبــا حممــد عــى امتــداد تأويــل مشــكل القــرآن، وكان يســتدعي هلــا املعرفــة القائمــة عــى 
أصــول التريــف واالشــتقاق يف العربيــة، ممــا يــيش بوجــود داللــة تريفيــة وحتكــم 
املعنــى يف الــدرس الــريف، ولذلــك مل يكــن بدعــًا أن أّســس ابــن قتيبــة هلــذه الوســيلة 
ــى  ــكل معن ــتق ل ــاٍن فيش ــيشء مع ــف ال ــد يكتن ــه: »وق ــه بقول ــة كتاب ــة يف مقدم التحليلي
ــن(  ــص: )ُمَبّط ــن للَخِمي ــن البط ــتقاقهم م ــيشء، كاش ــك ال ــم ذل ــن اس ــم م ــا اس منه
ــان(  ــل )ِمْبط ــرة األكل قي ــن كث ــإذا كان م ــن( ف ــة: )َبِط ــن إذا كان ِخلق ــم البط وللعظي

وللمنهــوم: )َبِطــن( وللعليــل البطــن: )َمْبطــون(«)2). 

تضمـن هـذا النـص صـورة واضحة لتغـر األلفاظ مـن جـذر واحـد، وانتقاهلا عر 
دالالت خمتلفـة، فالصيـغ الرفيـة اشـتقاقية لكـن معانيهـا متباينـة. ولقـد عر ابـن قتيبة 
هبـذا النـص يف صـدر كتابه عن أثـر البنية الرفيـة يف املعنى، وأملـح إىل أن الصيغ الرفية 
ليسـت جمـرد قوالـب تظهر فيهـا املعاين فحسـب، وبالتـايل يكون اسـتحضار هـذه املعرفة 

ضمـن األدوات التحليليـة التـي تقـارب املعاين املشـكلة أوىل وأجب.

املنصف، ابن جني ج1، ص2.  (1(

تأويل مشكل القرآن، ص 17.  (2(
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علم اإلعراب )النحو العريب(  -

ـــو  ـــم »النح ـــرآين عل ـــص الق ـــق بالن ـــاط وثي ـــا ارتب ـــي هل ـــة الت ـــوم الصناعي ـــن العل م
ـــأة  ـــريب )النش ـــو الع ـــم النح ـــأة عل ـــهدت نش ـــد ش ـــراب«، وق ـــم اإلع ـــريب«، أو »عل الع
الصناعيـــة( خماضـــًا عســـرًا، وحتكمـــت يف هـــذه النشـــأة عوامـــل مبـــارشة وهـــي 
ـــرآين،  ـــص الق ـــن يف الن ـــل، واللح ـــة التواص ـــن يف لغ ـــه: اللح ـــن بصورتي ـــار اللح انتش
ـــث  ـــع الثال ـــت اجلم ـــي واكب ـــداث الت ـــل يف األح ـــارشة فتتمث ـــر املب ـــل غ ـــا العوام وأم
ــك  ــوى تلـ ــه، وأقـ ــان( ريض اهلل عنـ ــن عفـ ــان بـ ــع عثـ ــم )مجـ ــف الكريـ للمصحـ
األحـــداث هـــو التأســـيس لظاهـــرة الكتابـــة التـــي تشـــتمل: »عـــى مظاهـــر لغويـــة 
ـــة  ـــة البري ـــات اخلطي ـــن العالم ـــون م ـــفري مك ـــام ش ـــة نظ ـــريب، فالكتاب ـــط الع يف اخل
التـــي يصـــل القـــارئ بواســـطتها إىل الكلـــات واملعـــاين. وهـــي تتضمـــن لذلـــك 
ـــات  ـــوج إىل أولي ـــئ الول ـــا هيي ـــا، م ـــل أجزائه ـــا وحتلي ـــة، وتريفه ـــد اللغ ـــض تقالي بع
ـــف  ـــيد خمتل ـــه وجتس ـــف ونقط ـــة املصح ـــا«)1) فكتاب ـــتفتاح مداخله ـــة واس ـــة النحوي املعرف
صـــوره القرائيـــة عـــى طريـــق الرســـم القـــرآين كل ذلـــك كان حافـــزًا قويـــًا نحـــو 

ابتـــكار املعرفـــة النحويـــة.

وقــد كان ابــن قتيبــة واعيــًا بأمهيــة النحــو العــريب يف التصــدي ملشــكالت القــرآن، 
وال ســيا أن اخلطــاب فيــه موجــه باألســاس إىل املتلقــن الذيــن اكتســبوا العربيــة عــن 
ــة فخرهتــم بأســاليب اللســان العــريب ُتغنيهــم  ــق التعلــم، أمــا ذوو الفطــرة العربي طري
ــه  ــكله فإن ــة يف مش ــن قتيب ــأّم اب ــو م ــى ه ــب املعن ــة، وإذا كان طل ــوم الصناعي ــن العل ع
ــده  ــك بتأكي ــى، وذل ــن املعن ــف ع ــه يف الكش ــة وفاعليت ــة النحوي ــر الصناع ــر إىل أث يش
عــى أمهيــة القرينــة النحويــة بقولــه: )ولــو أن قائــاًل قــال: )هــذا قاتــٌل أخــي( بالتنويــن، 
ــه، ودل  ــه مل يقتل ــى أن ــن ع ــدل التنوي ــة( -ل ــي باإلضاف ــُل أخ ــذا قات ــر: )ه ــال آخ وق

حــذف التنويــن عــى أنــه قــد قتلــه()2).

النحو والتفسر: أصول نظرية وناذج تطبيقية، مصطفى، أبو حازم، ص75.  (1(
تأويل مشكل القرآن، ص 14.  (2(
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ــرة يف  ــة املبتك ــا الصناعي ــة يف صورهت ــة النحوي ــد املعرف ــح يعتم ــص رصي ــذا ن فه
ــن  ــى م ــح املعن ــكال واتض ــع اإلش ــد ُرف ــن، وق ــن متقارب ــن تركيب ــة ب ــة الداللي التفرق
النــص بمراعــاة العالمــة اإلعرابيــة. واملتتبــع لفصــول تأويــل مشــكل القــرآن ومباحثــه 
ــع  ــردة يف كل مقاط ــة مط ــة النحوي ــق املعرف ــن طري ــة ع ــكالت القرآني ــج املش ــد ختري جي
ــاق  ــاوز األنس ــي يتج ــو صناع ــو نح ــة ه ــن قتيب ــو اب ــى أن نح ــدل ع ــا ي ــاب. ومم الكت
ــة،  ــة للغــة هــو اشــتال هــذا النــص القصــر عــى منظومــة مصطلحــات نحوي الطبيعي

ــا.  ــن وغره ــذف التنوي ــة وح ــن، واإلضاف ــل: التنوي مث

ــم لغــة النــص؛ إذ  ــر أساســية يســتند إليهــا يف عل  إن مباحــث النحــو لتعــد معاي
بمراعاهتــا يتحقــق التاســك بــن مفــردات النــص ومجلــه املتتاليــة، عــن طريــق اإلحالــة 

واإلضــار واإلشــارة، وآليــات الربــط النحــوي عــى اختــالف صورهــا. 

األساليب البالغية ومشكل القرآن  -

يعــد 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 
ــد  ــك فق ــي؛ ولذل ــة التحلي ــن قتيب ــج اب ــة يف منه ــة مركزي ــي تقني ــرب، وه يف كالم الع
ــة أو  ــة، املنظوم ــة الفطري ــاليب العربي ــن األس ــة م ــرد طائف ــى ج ــة ع ــن قتيب ــرص اب ح
ــي  ــة تضف ــات علمي ــا مصطلح ــق عليه ــه، وأطل ــث كتاب ــا يف مباح ــم صنفه ــورة، ث املنث
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 
ــره،  ــر نظ ــن كُث ــرآن م ــل الق ــرف فض ــا يع ــه: »وإن ــك يف قول ــول، وذل ــم يف الق افتناهن
ــه  ــّص اهلل ب ــا خ ــاليب، وم ــا يف األس ــرب وافتناهن ــب الع ــم مذاه ــه، وفه ــع علم واتس
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لغتهــا دون مجيــع اللغــات«)1). ومل يكــن يقصــد ابــن قتيبــة باألســاليب هاهنــا الراكيــب 
ــات  ــن مكون ــد م ــون واح ــى مك ــر ع ــرآن أن نقت ــم الق ــي لفه ــب؛ إذ ال يكف وحس
الــكالم، ألن القــرآن ُأنزل-كــا يقــول الشــاطبي )790هـــ(: )عى لســان معهــود العرب 

يف ألفاظهــا اخلاصــة وأســاليب معانيهــا()2).

ـــه  ـــة وموضوعات ـــن قتيب ـــرآن الب ـــِكل الق ـــل ُمْش ـــن تأوي ـــل مضام ـــدور متأّم  وبمق
ــة  ــتويات اللغـ ــده، ليشـــمل مسـ ــاليب عنـ ــوم األسـ ــاع مفهـ أن يلحـــظ مـــدى اّتسـ
الصوتيـــة والرفيـــة والنحويـــة الركيبيـــة، فلقـــد تنـــاول خمتلـــف الظواهـــر 
اللغويـــة التـــي حتقـــق انســـجام النـــص ومتاســـكه، كاحلـــذف، والقلـــب، والتقديـــم 
ـــازات( أو  ـــميه )املج ـــا يس ـــك مم ـــر ذل ـــى، وغ ـــى املعن ـــل ع ـــر احلم ـــر، وظواه والتأخ
ـــا  ـــده م ـــاليب( عن ـــح )األس ـــات مصطل ـــن مكون ـــًا ضم ـــل أيض ـــب()))، ويدخ )املذاه
ـــة،  ـــا الداللي ـــبكها ووظائفه ـــوات وس ـــف األص ـــة ترصي ـــن طريق ـــرب م ـــه الع ـــر علي ُفِط
فـــإن للعـــرب يف ذلـــك مذاهـــب وطرائـــق فطريـــة حتتـــذى، يقـــول ابـــن قتيبـــة - يف 
ـــذه  ـــذا إىل نب ـــب الزيات)127هــــ( -: »ه ـــن حبي ـــزة ب ـــراءة مح ـــى ق ـــهور ع ـــه املش طعن
يف قراءتـــه مذاهـــب العـــرب وأهـــل احلجـــاز، بإفراطـــه يف املـــد واهلمـــز واإلشـــباع، 
ـــة،  وإْفحاشـــه يف اإلضجـــاع واإلدغـــام«)4)، فـــدل هبـــذا عـــى أن للعـــرب مذاهـــب صوتي

ـــة. ـــاق الصوتي ـــن األنس ـــا م ـــا غره ـــاس عليه يق

وقــد عــرض ابــن قتيبــة يف آخــر كتابــه لتفســر أســاليب التعــدد الــداليل الناجتــة 
ــالق  ــرب إط ــب الع ــن مذاه ــّن أن م ــرآين، وب ــص الق ــركة يف الن ــاظ املش ــن األلف ع
ــة  ــرآن بأربع ــاظ الق ــن ألف ــك م ــل لذل ــة، ومّث ــاين املختلف ــى املع ــد ع ــظ الواح اللف
وأربعــن لفظــا،)5) وعطــف عــى هــذا بمذاهــب العــرب يف اســتعال األدوات وحــروف 

تأويل مشكل القرآن، ص 12.  (1(
املوافقات، الشاطبي، أبو إسحاق، ج2، ص)10.  (2(

انظر، تأويل مشكل القرآن، ص 21-20.  (((
تأويل مشكل القرآن، ص 60.  (4(

انظر: املصدر نفسه، باب اللفظ الواحد للمعاين املختلفة، ص 9)4.  (5(
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هــا واخلــرة هبــا يتوقــف اســتكناه داللــة النــص  املعــاين)1). وعــى فهــم هــذه املذاهــب كلِّ
ــم. ــرآن الكري ــل الق ــة فض ــرآين ومعرف الق

ــا  ــراد هب ــة ي ــن قتيب ــد اب ــاليب عن ــول: إن األس ــث أن يق ــق للباح ــذا حي ــد ه بع
جممــوع اإلطالقــات واالســتعاالت الفطريــة التــي نــزل القــرآن الكريــم وفقهــا، وهــو 
ــن إىل أن  ــد الدارس ــب أح ــّم ذه ــن ث ــرب(، وم ــارا بـــ )كالم الع ــه اختص ــّر عن ــا ُيع م
مفهــوم األســلوب عنــد ابــن قتيبــة »رديــف لــكالم العــرب«)2). وهــي آليــات وأدوات 
نصيــة تكشــف عــن تالحــم بنيــة النــص القــرآين واتســاق أجزائــه، وقــد أســعفته هــذه 

ــرآين. ــص الق ــكلة يف الن ــئلة املش ــن األس ــة ع األدوات يف اإلجاب

ــة  ــاليب العربي ــذه األس ــة ه ــي لعالق ــل املنهج ــد التأصي ــاب نج ــة الكت ويف مقدم
ــزل القــرآن«)))،  ــكل هــذه املذاهــب ن ــة: »وب ــن قتيب بحقــل مشــكل القــرآن يف قــول اب
ــة  ــة يوضــح هبــا املشــكالت القرآني ــة حجــة مرجعي ــن قتيب فتلــك األســاليب يعدهــا اب
ــا  ــو م ــبقوه، وه ــن س ــة مم ــن األئم ــورة ع ــوال املأث ــافيًا يف األق ــرًا ش ــد تفس ــن ال جي ح
ــتنبطًا  ــرآن، مس ــكل الق ــل مش ــًا لتأوي ــاب جامع ــذا الكت ــت ه ــاًل: »فأّلف ــه قائ رصح ب
ــااًل  ــه مق ــم في ــا أعل ــاًل م ــاح، وحام ــرح واإليض ــادة يف ال ــر بزي ــن التفس ــك م ذل
إلمــام مطلــع عــى لغــات العــرب«)4). 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 

ــره. ــعره ونث ــرب ش ــى كالم الع ــرآين بمقت ــي الق ــوص الوح نص

املصدر نفسه، ص: 518.  (1(
تغاير األسلوب يف القراءات القرآنية، وأثره يف اختالف املعنى، سّيب، خر الدين، ص20.  (2(

تأويل مشكل القرآن، ص 21.  (((
نفسه، ص: )2.  (4(
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الشاهد الشعري ووظيفته االستداللية  -

ــزداد  ــكل، وي ــة املش ــًا يف مقدم ــتدالليًا مركزي ــاء اس ــه فض ــعر( وعلوم ــل )الش حيت
اتســاعًا عنــد املارســة النصيــة يف خمتلــف مســائل الكتــاب، فــإن الشــواهد الشــعرية يف 
ــة  ــن قتيب ــج اب ــتدالل يف منه ــات االس ــن مرجعي ــدارة ضم ــة الص ــزل منزل ــكل تتن املش
ــة؛  ــذه األم ــاين هل ــاء رب ــة- عط ــن قتيب ــب اب ــريب -بحس ــعر الع ــي، فالش ــه الن وتأويل
لتعــدد وظائفــه وإســهاماته يف حفــظ إرثهــا احلضــاري، يقــول: »وللعــرب الشــعر الــذي 
ــا  ــتودعًا، وآلداهب ــا مس ــه لعلومه ــا، وجعل ــاب لغره ــام الكت ــا مق ــاىل هل ــه اهلل تع أقام
حافظــًا، وألنســاهبا مقيــدًا، وألخبارهــا ديوانــًا ال يــرث عــى الدهــر، وال يبيــد عــى مــر 
الزمــان. وحرســه بالــوزن، والقــوايف، وحســن النظــم، وجــودة التخير-مــن التدليــس 
والتغيــر، فمــن أراد أن حيــدث فيــه شــيئًا عــر ذلــك عليــه، ومل خيــف لــه كــا خيفــى يف 

ــور«)1).  الــكالم املنث

ولقــد فاقــت شــواهد الشــعر يف تأويــل مشــكل القــرآن أربــع مائــة شــاهد شــعري، 
وكانــت عّدَتــه االســتداللية يف خمتلــف وجــوه املشــكالت القرآنيــة، وخاصــة يف ســياق 
احلديــث عــن جمــازات عربيــة القــرآن، فمــن ذلــك توجيــه داللــة القــول املســند للســاء 
واألرض يف قولــه تعــاىل: ﴿َقاَلَتــا َأَتْيَنــا َطائِِعــَن﴾)2) انطالقــًا مــن شــاهد شــعري وهــو 

قــول املثقــب العبــدي: 

ـــيَتُقـــوُل إذا َدَرْأُت هلـــا َوِضينِـــي: ـــدًا َوِدينِ ـــُه أبــــــــــ ـــَذا ِديُن أَه

واْرحتـــاٌل؟ َحـــلٌّ  الّدْهـــِر  َأَمـــا ُيْبِقـــي َعـــيَّ َواَل َيِقينِـــي؟َأُكلَّ 

قــال ابــن قتيبــة: »وهــي مل تقــل شــيئًا 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  (1(
سورة فصلت، اآلية 11.  (2(

تأويل مشكل القرآن، ص107.  (((
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وملــا كان أكثــر مــا بلغنــا مــن كالم العــرب الفصحــاء منظومــًا كانــت عنايــة ابــن 
قتيبــة بــا حييــط بالشــعر مــن علــوم ومعــارف باديــة، وإشــاراته يف املقدمــة إىل يشء مــن 
ــن  ــى حس ــدرة ع ــم الق ــن ث ــعري، وم ــص الش ــل الن ــه يف حتلي ــى أمهيت ــل ع ــك دلي ذل
فهمهــا وتوظيفهــا يف الكشــف عــن معــاين مشــكل اآليــات، فحــن تســتوقف املقاطــع 
ــل  ــة تتمث ــة ناجع ــراتيجية نصي ــد اس ــي يعتم ــوص الوح ــة يف نص ــن قتيب ــكالية اب اإلش
يف اســتدعاء الــكالم املنظــوم لفصحــاء الشــعراء، بــا يمثــل مــن منجــز لغــوي فطــري 

حيمــل كل خصائــص اللغــة الفطريــة التــي هبــا نــزل النــص القــرآين.

2.  احتاد العلوم وإشكالية الداللة القرآنية

النـص القـرآين خطـاب لغـوي منسـجم ومتاسـك، 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 بن بنيـات النصوص 
والكشـف عـن أبنيتهـا العميقـة، وال غرو أن كانـت »العناية بالنسـق والنظـام والعالقات 
التـي تربـط أجـزاء النـص بعضهـا ببعض، ليسـت وليدة هـذا العـر، عر اللسـانيات 
والعلـوم اإلنسـانية، ولكنهـا وجدت مـن قبل يف اهتامات علاء التفسـر وعلـوم القرآن، 
املنهجيـة، ويف طـرق تناوهلـم للنـص القـرآين. فجـاءت علـوم القـرآن بوصفهـا آليـات 
معرفيـة وضعـت يف األصـل إلعادة إنتـاج النصـوص يف الـراث وقراءة تلـك النصوص 

هبـا، وهي آليـات متكاملـة ومتفاعلـة ال تعـرف احلـدود الفاصلة بينهـا«)1).

ــون  ــد يف الك ــة مل يع ــارف صناعي ــا إىل مع ــة وانتقاهل ــوم العربي ــّون عل ــد تك بع
ــوم  ــاج عل ــن نت ــا كان م ــوى م ــرآن، س ــة الق ــادل لغ ــر أو تع ــرى تناظ ــة أخ ــة طبيعي لغ

نحو قراءة نصية يف بالغة القرآن واحلديث، بودرع، عبدالرمحن، ص 2)-)).  (1(
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ــة عــى اختالفهــا، ومل يعــد يف مقــدور أحــد أن ينفــذ إىل مدلــول النــص القــرآين  العربي
خــارج دائــرة هــذه العلــوم، بــا ختتــزن مــن قواعــد، ومــا تقــوم عليــه مــن مصطلحــات 
ــا أوىل  ــزئ منه ــا نجت ــة فإنن ــن قتيب ــة اب ــن مقدم ــتنطق مضام ــا نس ــا دمن ــدود، وم وح
ممارســاته التحليليــة لنرصــد مــن خالهلــا ســمة التكامــل املعــريف بــن العلــوم، ونســتدل 
ُزنــَك  عــى آليــات الصناعــة يف منهجــه التحليــي، يقــول: »ولــو أن قارئــًا قــرأ: ﴿َفــاَل حَيْ
وَن َوَمــا ُيْعِلُنــوَن﴾)1)، وتــرك طريــق االبتــداء بـ)إنــا( وأعمــل  ــا َنْعَلــُم َمــا ُيــِرُّ ــْم إِنَّ َقْوهُلُ
ــن-  ــا بالظ ــا ينصبه ــول ك ــب )أن( بالق ــن ينص ــب م ــى مذه ــب ع ــا بالنص ــول فيه الق
لقلــب املعنــى عــن جهتــه، وأزالــه عــن طريقتــه، وجعــل النبــي، عليــه الســالم، حمزونــا 
لقوهلــم: إن اهلل يعلــم مــا يــرون ومــا يعلنــون. وهــذا كفــر ممــن تعمــده، ورضب مــن 

ــه«)2). ــه، وال جيــوز للمأمومــن أن يتجــوزوا في اللحــن ال جتــوز الصــالة ب

يرتكـــز التحليـــل يف هـــذا النـــص عـــى اســـتدعاء خمتلـــف املعـــارف النصيـــة، 
ـــدة  ـــة والعقي ـــب النحوي ـــة واملذاه ـــل النحوي ـــام العوام ـــداء ونظ ـــف واالبت ـــل: »الوق مث
ـــتهدف  ـــي، يس ـــتباك منهج ـــط واش ـــا تراب ـــددة بينه ـــوم متع ـــذه عل ـــه«، فه ـــه وأصول والفق
ـــى  ـــز ع ـــة ترتك ـــدم إجاب ـــة أن يق ـــن قتيب ـــاول اب ـــة، وحي ـــة الكريم ـــكالية يف اآلي ـــؤرة إش ب
توظيـــف نتائـــج العلـــوم الصناعيـــة النصيـــة بـــا يتـــالءم وطبيعـــة املتلقـــي الفاقـــد 
ـــم  ـــى أن عل ـــتدل ع ـــذا نس ـــة. وهب ـــة العربي ـــري للغ ـــي الفط ـــم الطبيع ـــروط التكل ل
ـــي  ـــة الت ـــة التارخيي ـــا احلقب ـــة أملته ـــروف ثقافي ـــتجابة لظ ـــأ اس ـــد نش ـــرآن ق ـــكل الق مش
ـــرن  ـــرام الق ـــدأت بان ـــالمية، ابت ـــارف اإلس ـــرى للمع ـــية ك ـــة تأسيس ـــهدت حرك ش

ـــان. ـــن الزم ـــن م ـــتمرت قرن ـــري واس األول اهلج

سورة يس، اآلية 76.  (1(
تأويل مشكل القرآن، ص 15-14.  (2(
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خاتــــــــــــــــــــــــمة

ــة  ــوع الدراس ــة ملوض ــة واملعرفي ــل املنهجي ــتقراء املداخ ــد اس ــث بع ــل الباح توص
ــة: ــج اآلتي ــل إىل النتائ ــا للتحلي وإخضاعه

ـــالل  ـــن خ ـــة م ـــن قتيب ـــد اب ـــرآن عن ـــكل الق ـــم مش ـــأة عل ـــث يف نش إن البح  .1
ـــذي  ـــة، ال ـــن قتيب ـــاه اب ـــذي تبن ـــر ال ـــروع الكب ـــتحضار امل ـــي اس ـــه يقت كتاب
ــي، ــوص الوحـ ــدة لنصـ ــالت الفاسـ ــة التأويـ ــه يف مناهضـ ــن اختزالـ  يمكـ

قرآنًا وسنة.

ــف  ــل خمتل ــرآن- تأوي ــكل الق ــل مش ــة )تأوي ــن قتيب ــات اب ــر يف مؤلف إن الناظ  .2
ــن  ــكاالت م ــن إش ــث ع ــا تبح ــرآن( جيده ــب الق ــر غري ــث- تفس احلدي
صميــم هــذا املــروع البيــاين الضخــم، الــذي شــارك فيــه ابــن قتيبــة وغــره 

ــل. ــرواد األوائ ــن ال م

ــن  ــور، وتبـــن عـ ــأة والتطـ ــؤال النشـ ــة املشـــكل عـــن سـ ــح مقدمـ تفصـ  .(
ــًا يف الـــرد عـــى االعراضـــات التـــي تصـــدر  األغـــراض املتمثلـــة أساسـ
ف، أو عـــن كل ذي فهـــم كليـــل، وبصـــرة عليلـــة،  عـــن كل ملحـــد حمـــرِّ
أو فهـــم مدخـــول. وقـــد أقـــام ابـــن قتيبـــة تلـــك الـــردود عـــى قوانـــن 
ـــن  ـــاوى الطاعن ـــع دع ـــى دف ـــوى ع ـــص، وتق ـــد التمحي ـــد عن ـــة، تصم علمي

ــن. املغرضـ

إن املنهـــج الـــذي رســـمه ابـــن قتيبـــة لتأويـــل املشـــكالت القرآنيـــة يقـــوم   .4
ــالمية  ــة واإلسـ ــوم العربيـ ــن العلـ ــي بـ ــل املنهجـ ــى التكامـ ــًا عـ أساسـ
ـــة،  ـــراءات القرآني ـــاين، والق ـــم العث ـــرآين، كالرس ـــص الق ـــل الن ـــئة يف ظ الناش
 والنحـــو، والتريـــف، وعلـــم األصـــوات، واملعجـــم، واألســـاليب،

والشعر، وغرها.
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ــا  ــر هب ــي ظه ــة كالت ــأة صناعي ــهد نش ــرآن« أن يش ــكل الق ــم »مش ــا كان لعل م  .5
مــع ابــن قتيبــة، لــوال اكتــال رصح العلــوم اإلســالمية، فأضحــت بعــد ذلــك 
ــًا  ــًا دقيق ــة توظيف ــن قتيب ــا اب ــة يوظفه ــة أدوات حتليلي ــوم العربي ــف عل خمتل

ــم. ــف رضوب العل ــة يف خمتل ــة العالي ــه العلمي ــل مؤهالت بفض

يعــد موضــوع هــذا البحــث لبنــة أوليــة يمكــن لدراســات أخــرى أن تتوســع   .6
فيــه لرصــد أهــم العنــارص التــي حتكمــت يف مشــكل القــرآن عنــد ابــن قتيبــة 
ــة  ــة وصوتي ــات نحوي ــن توجيه ــة م ــات اللغوي ــتنباط اآللي ــعى إىل اس وتس
رصفيــة وقرائيــة وغرهــا مــن الوســائل املعرفيــة التــي توســل هبــا ابــن قتيبــة 
ــم  ــاؤالت، ث ــك التس ــن تل ــة ع ــة، واإلجاب ــكاالت القرآني ــك اإلش ــل تل حل
تســعى إىل اإلبانــة عــن نتائــج عــن هــذه الدراســة القرآنيــة ومــا أســفرت عنــه 

ــة وأســلوبية. ــرات وتطبيقــات لغوي مــن تنظ
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