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أعز ما لدي يف الوجود منبع احلنان وموطن الدفئ   : أهدي عملي هذا إىل 
  .أطال ا يف عمرها" أمي احلبيبة" واألمان

، حممد، عابد، علي، أمحد، الطيب، أحممد، قادة، خمتار: وأخواتي إخوتيإىل 
  .فاطمة، الزهراء ،حنان وعبد الرمحن: وابنيهاعائشة ، خبتةرقية، 

  .سنوسي وعائلته: إىل صديق العائلة
  .إىل زوجات إخوتي وأبنائهم 

األختني يل اللتان كانتا مهدي فاطمة وربيعة سنوسي : إىل صديقيت معن.  
  :وباألخص يل احملبة واخلري كنمن يعرفين ويإىل كل 

 .صاحلي خرية، كبوش عائشة، بوقروج  حنان

 
 

   



  
  

  ، الشكر أوال وأخريا  تعاىل صاحب الفضل والنعم، واد والكرم
  ،  ذو اجلالل واإلكرام، الذي أكرمنا بالعقل وأنارنا بالعلم

 كما ينبغي جلالل وجهه ولعظيم سلطانه وأعانين على إجناز هذا العمل، فله احلمد
  .ريم ذو الفضل العظيمعلى كل نعمه علينا إنه الك

  : احملرتمة  ةاملشرف  لألستاذةلشكر اجلزيل والتقدير الكبري ثم أتقدم با

*  *   
ومساعدهتا الدائمة ونصائحها القيمة بتوجيهاهتا وإرشاداهتا السديدة ومل تبخل علي اليت 

  صورة طوال هذا املسار الشائك من أجل إخراج هذا البحث يف أحسن 
  .وعلى أكمل وجه

م بالشكر اجلزيل إىل صديقيتسنوسي ربيعة ومهدي فاطمة: كما أتقد ،
  "" وباألخص إىل أخي

  مساعيل إالذي كان نعم املعني يل، وكذلك زميلي بوراس  

  .هذا البحثز ساعدني كثريا على إجناالذي 
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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشـرف املرسـلني، سـيدنا حممـد     
  :وصحبه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد األمني، وعلى آله

نها، يمضـام تعاىل اللغة العربية لغة باقية حتمـل إىل النـاس اخلـري يف    لقد جعل اهللا 
 ، تابثـة يف مشـارق األرض ومغارـا   ـا  املتكلمنيالتعارف والتواصل بني وتكون أداة 

جتـدد امليـاه الدافقـة الدائمـة      ةتجـدد ل الراسيات يف أصوهلا وجذورها، وماجلبا ثبات
  .مثارهازرعها وتنبث أزهارها و اليت حتيي األرض وتسقي

لغـة القـرآن ايـد الـذي      -عز وجلّ  سبحانه - جعلهاوما زاد من قيمتها أن 
ن تطور العربيـة يف هـذا األمنـوذج جعلـها     مية؛ إذ إه اللغة الكرجديدا هلذ يعد أمنوذجاً

وهـي   ومـن مث عـن حضـارة جديـدة؛     خليقة بأن تكون معربة عن دين جديـد،  
العـرب   هاقد جـاء مبفـاهيم جديـدة مل تعهـد     اجلديد فهذا الدين .احلضارة اإلسالمية

  .، فاعتربت غريبة يف نظرهم يسودها الغموض واإلاممن قبل

ريـب القـرآن وشـرحه وتبييـت مفهومـه      حاول علماء أجالء تفسـري غ  و لذا
عبـد  : "، مـن بـني هـؤالء العـامل    إعادته إىل أصوله اللغوية من خالل مؤلفات عديدةب

  ."تفسري غريب القرآن" :يف مؤلفه" اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري

خلاصـة بـه؛   ونظرا ألمهية التأصيل االشتقاقي يف اللغة العربية، وقلـة الدراسـات ا  
د اللغويـة يف ثنايـا   نا األوائل كانوا يذكرون األصـول االشـتقاقية للمـوا   إن علماء إذ

حبـوث مسـتقلة مـن طـرف     أن عـوجل يف  ومل حيظى هذا املوضـوع   .مؤلفام فقط
 :يف كتـاب أبـرز هـذه الفكـرة    حاولـت أن  لـذا  . جداال يف حبوث قليلة الباحثني إ

 طريقـة صـاحبه يف إعـادة دالالت املفـردات     بنيأالبن قتيبة، و" تفسري غريب القرآن"
 بتفسريها إىل أصوهلا االشتقاقية، مما يزيـل عنـها معـىن الغرابـة     اليت قامالقرآنية الغريبة 
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، وعليه جـاء موضـوع حبثـي موسـوما     نهاتفرعت ع اليت األصول بإرجاعها إىل تلك
  ."نلداللة غريب القرآ "ابن قتيبة"التأصيل االشتقاقي يف تفسري ": بـ

املنـهج  : وقد تطلّبت طبيعة موضـوعي اعتمـاد منـهجني طيلـة البحـث مهـا      
  .الوصفي، واملنهج التحليلي

  .مقدمة، مدخل، وثالثة فصول: وقد جاء موضوع حبثي مقسما إىل

تفسـري غريـب   "التعريف بـابن قتيبـة وكتابـه    : أوهلما: عنصرينجاء يف املدخل 
كـرت املعـاين اللغويـة واالصـطالحية     ذ، حيث مفاهيم املصطلحات: الثاينو". القرآن

  .التأصيل، االشتقاق، الداللة، الغريب: للكلمات املفتاحية للعنوان وهي

تفسـري  "املعتمـدة يف  " ابـن قتيبـة  "مصـادر  : ناعنـو أما الفصل األول فكان ب
ابـن  "فقد تطرقت فيه إىل الشـواهد الـيت اسـتدل ـا     ، وموقفه منها "غريب القرآن

، وإعادتـه هلـا إىل أصـوهلا االشـتقاقية     ،ه ملفردات غريـب القـرآن  أثناء تفسري" قتيبة
القـرآن الكـرمي، القـراءات القرآنيـة، احلـديث النبـوي       : وتتمثل هذه الشـواهد يف 

املأثورة، وكذلك اعتمـاده علـى تفسـريات األئمـة      الشريف، الشعر، األمثال واألقوال
  .وآرائهم يف شرح املفردات القرآنية

اضـلته بينـها   من تفسريات هؤالء األئمة؛ وذلـك إمـا مبف  " بةابن قتي"إىل موقف و
وقد ختمـت هـذا الفصـل بـذكر     . أو بتقوميه هلا، وإما بربطه بني التفسريات املتقاربة

  .بآراء خاصة به يف تفسري غريب القرآن وتأصيله له" ابن قتيبة"مواطن تفرد 

غريـب   تفسـري "التأصـيل االشـتقاقي يف   : انعنـو فكـان ب أما الفصل الثـاين  
مشـرية إىل جـذور هـذه    " ابن قتيبـة "، حيث تناولت فيه أصل االشتقاق عند "القرآن
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كما تناولت مبدأ وحـدة وتعـدد األصـول االشـتقاقية     . املسألة واخلالف الواقع حوهلا
؛ حيـث تعرضـت باحلـديث إىل وجـود هـذا      ملفردات غريب القرآن يف هذا الكتاب
، ألذكر بعد ذلك أهـم الصـعوبات الـيت تعيـق     املبدأ يف العربية، مث وجوده يف الكتاب

  .األصل االشتقاقي للمادة اللغوية استخالص

للمفـردات الغريبـة،   الـداليل   تجـدد إىل التحدث عن ال –يف األخري  -مث انتقلت 
: أهـم وسـائله وهـي    وكـذلك عـن  كـالتعميم، والتخصـيص،    مظاهرهأهم وعن 

  .الكتاب مدعمة ذلك بأمثلة من ،االستعارة وااز املرسل

، فقـد تطرقـت   صياغة األصـول االشـتقاقية  : فكان بعنوان وأما الفصل الثالث
ذلـك بنصـوص مسـتقاة     مثريـة عند قدامى اللغويني  فيه إىل فكرة التأصيل االشتقاقي

ابـه  لألصـول االشـتقاقية يف كت  " ابن قتيبـة "مث تعرضت إىل صياغة . من أمهات الكتب
  .هذه األصول ريه عنوطرق تعب" تفسري غريب القرآن"

  .إليها يف هذا البحث تتوصليت النتائج الألهم  جاءت جمملةاخلامتة  و
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  :مفاهيم املصطلحات :أوال

  : التأصيل -1

  :لغة واصطالحا

ورد يف ). أصـل ( الفعل أَصلَ، وهو مصـاغ مـن مـادة    التأصيل مصدر: لغة -أ
  :لسان العرب أنّ

أسفل كل شيء ومجعه أُصـول ال يكَسـر علـى غـري ذلـك، وهـو       : اَألصل« 
  : ر ذا أَصلٍ؛ قال أمية اهلذيلصا: وأَصلَ الشيُء... أَصلٌ مؤصلُ: يقال. اليأْصول

 ين متهيِّبلُ إالّ أنغجعلِ***       وما الشما مل ت ،كضرعلُ لأْصيء يالش.  

   .وكذلك تأصلَ

قتلَـه علْمـا   : وأَصـلَ الشـيءَ  ... ويقال استأصلَت هذه الشجرة أي ثبت أَصلُها
  .1»فعرف أَصلَه 

واستأْصـل  . أَصـلَ : وتأصـلّ . له أَصالً ثابتا يـبىن عليـه  جعل : وأصلَ الشيَء« 
  .ثبت أَصلُه وقوي: الشيُء

  .2»أساسه الذي يقوم عليه ومنشؤه الذي ينبت منه : أَصلُ الشيِء

  
                                                

  .11/16ابن منظور،  ،لسان العرب  1
 .20 )أصل(مادة  معجم الوسيط، جممع اللغة العربية،  2
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  :صطالحاا -ب

هـو األسـاس   : ، يتضـح أن األصـل  )أصل(من خالل املعاين اللغوية السابقة ملادة 
؛ )األصـل (نه جاء املفهـوم االصـطالحي هلـذا املصـطلح     الذي يبىن عليه الشيء، وم

   .1»هو ما يبىن عليه غريه : األصل« : حيث قال  اجلرجاين

عـام، إال أننـا جنـد    هـو مفهـوم   " اجلرجـاين "الـذي أورده  " األصل"فمفهوم 
:        قـد أورد مفهـوم هـذا املصـطلح يف علـم االشـتقاق قـائال       " حسن املصطفوي"

ملعىن احلقيقي واملفهـوم األصـيل املـأخوذ يف مبـدأ االشـتقاق،      األصل الواحد هو ا« 
  .2»الساري يف متام صيغ االشتقاق 

ربـط كـل   «  :بأنـه " حممـد حسـن حسـن جبـل    " فقد عرفه" التأصيل"أما 
، ويعـده املسـتوى   3»استعماالت اجلذر الواحد مبعىن عام تدور عليـه وترجـع إليـه    

« : ال سبب تسـمية هـذا املسـتوى بالتأصـيل قـائال     ، معل4ِّالثاين من االشتقاق الداليل
وقد سمي تأصيال لتصور أن املعىن العام ذاك هـو املعـىن األصـلي؛ أي األول للجـذر،     

وأسـاس هـذا   . أي لتصور أن أقدم لفظ وجد من هذا اجلذر كان يعبِّر عن هذا املعـىن 
  . 5»يه التصور أن كل استعماالت اجلذر حتمل هذا املعىن أو تؤول إل

                                                
 .34التعريفات، اجلرجاين،   1

 .34حتقيق كلمات القرآن، حسن املصطفوي،   2
الـربط االشـتقاقي الشـامل مبعـىن حمـوري عـام،       : ويعرفه أيضا بأنه. 69علم االشتقاق نظريا وتطبيقيا، حممد حسن حسن جبل،  3

 .أو هو دوران استعماالت اجلذر على معىن
ـ (االشتقاق الداليل هو االشتقاق الذي يقصد به استحداثُ كلمـة جديـدة املعـىن مـن كلمـة أخـرى        «: عرفه قائال  4 ف أو كش

 »مع تناسـب الكلمـتني يف املعـىن، ومتاثلهمـا يف احلـروف األصـلية ومواقعهـا يف احلـالتني        ) الربط االشتقاقي بني كلمتني أو أكثر
 .63م ن، : ينظر

 .69م ن،   5
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هـو عمليـة إعـادة وإرجـاع      :وانطالقا مما سبق، ميكن القول بـأن التأصـيل   
 ومنـه فـإن   .األشياء إىل أصوهلا اليت انبنت عليها و مصـادرها الـيت تفرعـت منـها    

إرجـاع ورد مجيـع دالالت مشـتقات الكلمـة     : املقصود بالتأصيل االشـتقاقي هـو  
  . وفروعها إىل هذا األصل االشتقاقي

  لحات مرادفة لألصل االشتقاقيمصط:  

مفهـوم األصـل    تـؤدي نسـبيا  مصطلحات  توجد يف استعماالت باحثني لغويني
ملفـردات غريـب القـرآن،    " ابـن قتيبـة  "حناول تبيانه يف تفسري االشتقاقي الذي 

  : نذكر منها

 :الداللة االشتقاقية -)1      

ي إىل التفـرع  هـا املـؤد  معنا« يقصد بالداللة االشـتقاقية للمـادة االشـتقاقية     
 حسـب االصـطالح واملفهـوم    –فالعبارة تنطبق على املعىن األصلي الوحيـد   املعنوي،

وعلى ما ميكن أن يكون للمـادة االشـتقاقية مـن أصـول      –الشائع لدى علماء اللّغة 
  .1»اشتقاقية متولّدة عن طريق التناسل الداليل لداللة املادة االشتقاقية 

ومفهـوم األشـياء املشـتق     تتناسـل  ،1"هني سـنية "رأي  وفقشتقاقية فالداللة اال      
ـ اال إىل لعالقة دالليـة، حاملـة  ) مشتقات(هلا كلمات   االشـتقاقية  قاق مـن املـادة  تش

مة ومعـىن املشـتق منـه،    شتقاق الثالث، بصيغة مالئمـة منسـج  بطريقة من طرق اال
  .متآلفة ومعىن املشتق له

                                                
 .19 هني سنية،، االشتقاقية تناسل الدالالت  1
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 :الداللة احملورية -)2      

خـالل معاجلتـه لفكـرة    " عبد الكرمي حممد حسـن جبـل  "هو مصطلح استعمله       
  :البن فارس، حيث عرفه قائال" مقاييس اللغة"الداللة احملورية يف معجم 

املعىن الـذي يتحقـق حتققـا علميـا يف االسـتعماالت املصـوغة مـن هـذا         « 
سـتعماالت مـادة مـا،    ؛ أي أن الداللة احملورية هي املعىن املتحقـق يف مجيـع ا  1»اجلذر

وهي ذا املفهوم تتطابق مع املفهوم الـذي نقصـده باألصـل االشـتقاقي للمفـردات      
  .الغريبة يف القرآن الكرمي

غري أن الداللة االشتقاقية ختتلـف عـن الداللـة احملوريـة مـن حيـث إن األوىل       
نطبـق  تنطبق على وحدة وتعدد األصول االشـتقاقية للمـادة االشـتقاقية، والثانيـة ال ت    

إال على وحدة األصل االشتقاقي للمادة، ذه النقطة تفـرق الداللـة االشـتقاقية عـن     
  .الداللة احملورية

  :االشتقاق -2

  :لغة واصطالحا

يف الـيت ورد فيهـا   ) شـقق (مصدر الفعل اشتق، وهو مصاغ من مـادة   :لغة -أ
  :أنّ لسان العرب

 »الشق ـ  و العود شقا مصدر قولك شققت الشق:  ـدعالبـائن وقيـل غـري    الص 
ةالبائن وقيل هو الصدع عام...  الشـيءِ  واشـتقاق: ـ ب ـ  نيان  ل، واشـتقاق ه مـن املرجتَ

                                                
 .09د الكرمي حممد حسن جبل، ، عب-دراسة حتليلية نقدية -الداللة احملورية يف معجم مقاييس اللّغة 1



 :لــــدخـم
 

 
 

6 

: ه منـه، ويقـال  احلرف مـن احلـرف، أخـذُ    واشتقاق. فيه ميينا ومشاال الكالم، األخذُ
ـ اخلصـمان وت  قواشـت ... جخـر ه أحسـن م جإذا أخر المـالك قشقَّ اقّشـ الا، ت ا ج
يف  الفـرس  قواشـت . د وهـو االشـتقاق  ـصالقَ كذا يف اخلصومة ميينا ومشاال مع ترخوأَ
ه، ذَدوِعهب ماال، وفَميينا وشرأَ سشق وقد اشتـ  ق ـ دوِيف ع يف أَ ه مييـلُ ـه، كأن حـد 
قّش1 »ه ـي.   

تعـود إىل أصـل معنـوي واحـد، وهـو      ) شـقق (أن مادة " ابن فارس"وذكر 
  :حيث قال، "صداع يف الشيءناال"

تقـول  ... الشني والقاف أصل واحد صحيح يدلّ علـى انصـداع يف الشـيء   « 
ـ     ،2»ه شققت الشيء أشقّه إذا صدعت د معـاين  ومن هذا املعـىن العـام تتفـرع وتتولّ

بـن  ا ، حيـث يقـول  )نصـداع يف الشـيء  اال(ىن األصـلي  ـذا املعمرتبطة  3أخرى
  .4» منه على معىن االستعارةشق ل عليه ويحممث ي «: فارس

؛ إنّ عملية االنصداع  يف الشـيء تـؤدي إىل انشـطاره إىل نصـفني أو جـزئني     
ـ  األصل املعنـوي  نشتق مم ، إذن،نصفلمعىن اف نصـداع يف  اال"وهـو  ) شـقق (ادة مل

، 6عـن طريـق التناسـل الـداليل     5لنصف الشـيء ) قالش( متَّ اشتقاق، وعليه "الشيء
يف العمليـات االشـتقاقية    - اكتساا ملعـىن النصـف   نطالقا منا –) شقق(مادة لتبدأ 

                                                
 .184 -181/ 10) شقق(لسان العرب، ابن منظور، مادة   1
 .3/170مقاييس اللّغة، ابن فارس،   2
 .07هني سنية، تناسل الدالالت، : ينظرالفتح واخلروج واالنفصال واألخذ، : املعىن  3
 .3/170مقاييس اللّغة، ابن فارس،   4
 .181/ 10ينظر لسان العرب،   5
 .11 هني سنية،، االشتقاقية تناسل الدالالت: ينظر  6
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اشـتق الشـيء مبعـىن أخـذ     : )افتعل(حسب ما يقتضيه هذا املعىن، فصاغوا على وزن 
  .2»الشيء  قأخذ ش«  :وهو) االشتقاق(، ومصدره 1شقّه

  :اصطالحا -ب

مـن   من العلمـاء اللّغـويني يف مصـنفام، ولعـلّ أول     عددلقد عرف االشتقاق 
ا) "االشتقاق(د مصطلح حدحيث قال"رسالة االشتقاق"مؤلّفه يف " جابن سر ، :  

 ؟هذا احلـرف مشـتق مـن هـذا احلـرف     : اما معىن قولن: إن سأل سائل فقال« 
  :حق هذا االسم حىت جيتمع له شيئانلن يست: قيل له

 مرها النحويـون بالفـاء والعـني والـالّ    أن جتد حروف أحدمها اليت يقـد : أحدمها
اآلخر إن كان أحـدمها ثالثيـا كـان اآلخـر ثالثيـا، وإن       موجودة بأعياا يف احلرف

 –إذا وقـع   –كان رباعيا فمثله، وإن كان مخاسيا فكـذلك، وال يقـع فـرق بينـهما     
  ...إالّ باختالف احلركات أو بالزوائد، فيكون البناء غري البناء واألصول واحدة

معىن، فإنّ مل جيتمعـا البتـة فـال اشـتقاق، ألن     أن يشاركه يف املعىن دون : واآلخر
  .3»كل واحد غريب من اآلخر، وإن مل خيتلفا فال اشتقاق أيضا، ألنّ هذا هو هذا

وقد اختلف يف تعريف االشتقاق من حيث طبيعة التعريـف، فمـن العلمـاء مـن     
تناسـبا  واالشتقاق أن جتـد بـني اللفظـتني     «: عرفه باعتبار العلم به كامليداين يف قوله

يف املعىن والتركيـب فتـرد أحـدمها إىل اآلخـر، حنـو ردك ضـرب إىل الضـرب،        

                                                
  .181/ 11، )شقق(مادة ، ابن منظور، العرب سانينظر ل  1
 .243/ 3القاموس احمليط، الفريوز آبادي،   2
 .20رسالة االشتقاق، ابن سراج،   3
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واملضروب واملَضرب إليه أيضا، للمناسبة اليت بينهما يف اللّفـظ واملعـىن، فيسـوغ لـك     
هـو علـم بقواعـد     «: يف قولـه " الفاداين" وكذلك. 1»هذا مشتق من ذاك : أن تقول

كلمات العربية بعضـها مـن بعـض ملناسـبة بـني املخـرج       يعرف ا كيفية خروج ال
  .2»واخلارج باألصالة والفرعية باعتبار جوهرها 

االشـتقاق أخـذ صـيغة مـن      «": ابن دحية"ومنهم من عرفه باعتبار عمله، قال 
أخرى مع اتفاقهما معىن ومادة أصلية، وهيئة تركيب هلـا؛ ليـدل بالثانيـة علـى معـىن      

، ألجلها اختـلفا حروفاً أو هيــئة؛ كضـارب مـن ضـرب،     األصل، بزيادة مفيـدة
 رذمن ح رذهو أن تأخذ مـن اللّفـظ مـا يناسـبه يف     « : أيضا" الفاداين"، وقال 3»وح

التركيب فتجعله داالً على معىن يناسـب معنـاه، ويسـمى املـأخوذ مشـتقا وفرعـاً،       
  .4»واملأخوذ منه مشتقا منه وأصال 

أخـذ كلمـة   : لواردة لالشتقاق فال ختتلف كثريا عـن أنـه  أما أغلب التعريفات ا
  .5من أخرى مع تناسب يف املعىن والتركيب) صيغة(

، كتعريـف  "توليـد "ومن احملدثني من يستعمل يف تعريـف االشـتقاق مصـطلح    
هو توليد األلفاظ بعضها مـن بعـض وال يكـون ذلـك إالّ      «: يف قوله" حممد املبارك"

ض أنّ بينها أصالً واحدا ترجـع إليـه وتتولـد منـه فهـو يف      من بني األلفاظ اليت يفتر

                                                
 .76، 75نزهة الطرف يف علم الصرف، امليداين،   1
 .03 داين،اق، الفبلغة املشتاق يف علم االشتقا  2
 .130، ويراجع أصول النحو، سعيد األفغاين، 346/ 1املزهر،   3
 .50داين، ابلغة املشتاق يف علم االشتقاق، الف  4
 .13، واملصطلحات العلمية، مصطفى الشهايب، 33التعريفات، اجلرجاين، : ينظر  5
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األلفاظ أشبه بالرابطة النسبية بني الناس، فال بـد لصـحة االشـتقاق بـني لفظـني أو      
  : أكثر من عناصر ثالثة

 ...االشتراك يف عدد من احلروف وهي يف اللّغة العربية ثالثة  .1

 .ه األلفاظأن تكون هذه احلروف مرتبة ترتيبا واحداً يف هذ  .2

أن يكـون بني هذه األلفاظ قدر مشترك من املعـىن ولـو علـى تقـدير       .3
  .1»األصـل 

توليـد بعـض   « : يف تعريفـه لالشـتقاق أنـه   " حممود عكاشـة "وكذلك قول 
األلفاظ املشتركة يف أصل واحد من بعض هلا أصـل مشـترك يف الداللـة، هلـا معـىن      

  .2»املشترك  أبنية األصليتنوع بتنوع 

  :لداللةا -3

  :لغة واصطالحا

الـيت جـاء عنـها يف لسـان     ) د ل ل(سم مشـتق مـن مـادة    االداللة  :لغة -أ
  :العرب

»...فالنُ لَّود ودلَّ...دىإذا هه على الشيء يـ د ـ الَد و اله دلُّ ه سـدد : لَّفانـد  ةًلَ
  .إليه

                                                
 .79، 78فقه اللغة وخصائص العربية، حممد املبارك،   1
 .81ة اللفظية، حممود عكاشة، الدالل  2
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ليلُوالد  لِّوالـدـ  : ييل الـذي يواجلمـع أَ ... كلُّدـ د اللـة  االسـم الد و، ُءالَّوأد ةٌلَّ
والداللة، بالكسر والفتح، والدسـيبويه  قال .يليلِّلولة والد : ـ لِّوالـد ه بالداللـة  يلي علم

 .1 » ...هعرفت :ذا الطريق ودللت... ورسوخه فيها

 »ليلوالد :ستدلُّما ي ليلبه، والد :لّاالدوقد د ، لّـه   علـى الطريـق يـ د ـ د هلُّ  ةًاللَ
لولَةً ةًلَالودوالفتح أعلىود ،.  

ي، ومهـا مـن السـكينة والوقـار يف     قريب املعىن من اهلـد  الدالُّ: "أبو عبيد"قال 
  .2 » هليئة واملنظر والشمائل وغري ذلكا

ـ    ان والصـحاح أن معـىن   يتضح من االستعماالت الـيت وردت يف معجمـي اللّس
  .د وهدىدس: هو) دلّ(

  :اصطالحا -ب

ـ مـا ي : اللـة الد« : قـائال ) الداللـة ( "صفهاينالراغب األ"عرف  ل بـه إىل  توص
مـوز والكتابـة،   ات، والرراأللفاظ على املعـىن، وداللـة اإلشـا    داللةكمعرفة الشيء 

ـ جيع ممـن  دصقَبوسواء كان ذلك  ،والعقود يف احلساب ـ د هلُ ـ قَب، أو مل يكـن  ةًاللَ صد 
ـ    فالد .3 » يمن يرى حركة إنسان، فيعلم أنه حك مـا   لاللـة موضـوعها دراسـة ك

يدل على شيء، ويتوصمـوز اللّغويـة داللـة      ل به إىل معناه، وتعداأللفاظ هي أكثـر الر
  .4 ارا وأدقها تعبريا، وأسرعها فهماعلى املعىن وأكثرها انتش

                                                
 .249، 11/248، )د ل ل(مادة ابن منظور، / لسان العرب  1
 .4/510الصحاج، اجلوهري،   2
 .171مفردات غريب القرآن، األصفهاين،   3
 .08 ،حممود عكاشة، الداللة اللفظية: ينظر  4
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عـن الداللـة،    "اجلرجـاين "أورده الـذي   عن املفهوم العامرج ال خي فهومفهذا امل
الـة يلـزم   حبهي كـون الشـيء   : الداللة« : جاينيقول اجلر. لدالالتإالّ بإضافة أنواع ا

. 1» الشيء األول هـو الـدال والثـاين هـو املـدلول     و من العلم به العلم بشيء آخر،
مفهـوم  د إالّ أنـه يعـود ليحـد   . 2 ذا، ينطبق على اللّفظ وغـريه ه "اجلرجاين"ف يفتعر

ـ   الداللـة اللّفظيـة الوضـعية،    « : ائالالداللة اللّفظية اليت تتحقق من معاين األلفـاظ ق
وهي كون اللّفظ حبيث مىت أطلق أو تل فُخ3» م منه معناه للعلم بوضعههِي.  

ومعـىن داللـة اللّفـظ أن يكـون إذا     « : داللة اللّفظ قائال" ابن سينا"وقد عرف 
سـم يف الـنفس معـىن، فتعـرف الـنفس أن هـذا       تسم يف اخليال مسموع اسم ارتار

  .4» إىل معناه التفتت وم، فكلما أورده احلس على النفسا املفهاملسموع هلذ

ـ  لغويـا رصيدا ن أن املستمع يكتسب مسبقا بييف يفهذا التعر فـإذا س ،ع لفظـا  م
 لـه  هن مباشرة إىل معنـاه الـذي ارتسـم   ما من األلفاظ اليت سبق له معرفتها، ذهب الذّ

ل داللة اللّفـظ مرحلـة مـن مراحـل     شكّت، وهكذا معناهفيه، مبعىن أن اللّفظ يستدعي 
  : يف قوله "الغزايل"جزها ، اليت أو5التكون الداليل

فـإنّ للشـيء    :رتبـة الثالثـة  ، واللّفـظ يف ال ةأربع ،قصدهنعلم أنّ املراتب فيما ا «
دالّـة علـى   فالكتابـة   .ن، مث يف األلفاظ، مث يف الكتابـة يف األعيان، مث يف األذها اوجود

                                                
 .117التعريفات، اجلرجاين،   1
 .1/76ينظر البيان والتبيني، اجلاحظ،   2
 .117التعريفات، اجلرجاين،   3
 . 04ابن سينا، العبارة،   4
  .07 هني سنية،، االشتقاقية الدالالت تناسل: ينظر  5
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والذّي يف الـنفس هـو مثـال املوجـود      .دالّ على املعىن الذّي يف النفس لّفظوال ؛اللّفظ
   .1» يف األعيان

  :الغريب -4

  :لغة واصطالحا

  ):غرب( جاء يف لسان العرب يف مادة  :لغة -أ

أنـه أمـر   : اغْرب عـين أي تباعـد؛ ومنـه احلـديث    : وغَرب أي بعد؛ ويقال« 
أُغربتـه  : عن البلد الذي وقعـت اجلنايـة فيـه، يقـال     النفي: بتغريب الزاين؛ التغريب
  .2»... البعد: والتغرب. وغربته إذا حنَّيته وأبعدته

تغـرب، واغتـرب، مبعـىن، فهـو غريـب      : االغتراب، تقول منه: والغربة... «
اغتـرب  و. األباعـد : والغربـاء أيضـا  . واجلمع الغرباء. وغُرب أيضا بضم الغني والراء
  .3»» اغترِبوا وال تضووا « : ويف احلديث. فالن، إذا تزوج إىل غري أقاربه

      : ، فقـال )غـرب (يف معجمـه املقـاييس عـن أصـل مـادة      " ابن فارس"وذكر 
الغني والراء والباء أصل صحيح، وكلمه غـري منقاسـة لكنهـا متجانسـة فلـذلك       «

غربـت  : البعد عـن الـوطن، يقـال   : والغربةُ. ..كتبناه على جهته من غري طلب لقياسه
وشـأْو  . غروب الشـمس، كأنـه بعـدها عـن وجـه األرض     : الدار، ومن هذا الباب

                                                
 .75الغزايل، معيار العلم،  1
 .639/ 1، )غرب(، مادة لسان العرب، ابن منظور 2
 .288/ 1الصحاح، اجلوهري،  3
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، يريـدون خـرباً أتـى مـن     »بـرٍ هل مـن مغربـة خ  «: ويقولون... مغرب، أي بعيد
  .1»بعيد

يشـري  ) غـرب (دة مـا  يفيتضح مما سبق، أنّ مجلة ما أوردته معاجم اللغة العربيـة  
إىل معاين الغربة والبعد، ومن هنا ظهر املعىن االصطالحي للغريـب الـذي يقصـد بـه     

  .الم الذي ابتعد عن الوضوح والبيانكالغامض من الكالم؛ أي ال

  :اصطالحا -ب 

عره ي؛ حيـث يقصـد باملشـكَل   2»من غـامض املُشـكَل   « ف اللّفظ الغريب أن :
لفظه، أو أن تكـون فيـه إشـارة إىل خـرب مل يـذكره      الذي يأتيه اإلشكال من غرابة «

قائله على جهته، أو أن يكون الكـالم يف شـيء غـري حمـدود، أو يكـون وجيـزاً يف       
  .3»نفسه غري مبسوط، أو تكون ألفاظه مشتركة 

فالغريب هو من املشكَل الذي يأتيه اإلشكال مـن جهـة غرابـة مفهـوم لفظـه،      
غري قليل يف القرآن الكـرمي، كمـا جـاء أيضـا      وهذا يقع يف الكالم العام، ومنه شيء

  .4يف احلديث النبوي الشريف، ويف الشعر وأمثال العرب

عرالواضـح منـها، وهـو مـا ال     « : أنه -أيضا  -ف الغريب من األلفاظ وي ضد
كمـا  . 5»حييط به إال عريب خالص يعرف لغته، ولَم وضـعها، أو عـامل ثَبِـت مـتقن     

                                                
 .421، 420/ 4مقاييس اللغة، ابن فارس،   1
 .ري غريب القرآن، مقدمة احملقق، أتفس  2
 .41الصاجي يف فقه اللغة، ابن فارس،   3
 .992معاجم غريب القرآن، عوض بن محد القوزي، : ينظر  4
 .991م ن،   5
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كـون الكلمـة وحشـية غـري ظـاهرة املعـىن وال مألوفـة        « : أنّ املقصود بالغرابـة 
  .1»االستعمال 

، يتضـح أن معـىن   "الغريـب "من خالل املفاهيم اللغوية واالصطالحية ملصـطلح  
الغرابة املقصود، ها هنا، ليس غرابة اللّفظ وإمنا غرابـة مفهومـه، وذلـك أن اإلسـالم     

فـاعتربت غريبـة   اسـتعماهلا،  جاء مبفاهيم جديدة مل تكن العرب تعهـدها ومل تـألف   
فقـد اسـتعمل القـرآن الكـرمي ألفاظـا      . حتمل الغموض واإلام بالنسبة إليهم عندهم

عربية عرفها العرب من قبل، مث ألبسـها ثيابـا وحلـال جديـدة أخرجتـها يف إطـار       
  .2جديد، وقالب خاص خيتلف عن داللتها يف العصر اجلاهلي

اجلديدة اليت جـاء ـا اإلسـالم؛ ألـا مل     املفاهيم  تلكونظرا الستغراب العرب 
تكن معروفة عندهم، حاول الكـثري مـن علمائنـا تفسـري هـذه املفـردات الغريبـة        

ـ      : وشرحها وإعادا إىل أصوهلا اللغوية، فصنفوا لـذلك مؤلفـات كـثرية عرفـت بـ
  .غريب القرآن، واملدونة حملّ الدراسة إحدى هذه املؤلفات

  

  

  

  

                                                
 .177التعريفات، اجلرجاين،   1
 .19، ابتسام مرهون الصفار، أثر القرآن يف األدب العريب يف القرن األول اهلجري: ينظر 2
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  :ملؤلِّف واملؤلَّفبا التعريف :ثانيا

  :التعريف بابن قتيبة -1

الكـويف   1وريالـدين  عبـد اهللا بـن مسـلم بـن قتيبـة املـروزي      أبو حممد هو 
، وقتيبـة  القتـييب أو القـتيب  : فقـال  "قتيبـة "ه جـد ينسب إىل  "ابن قتيبة"و ،2البغدادي

  .3تصغري قتبة

   .العظمى ألنّ أصله منها »مرو« واملروزي نسبة إىل 

إليهـا   نسـب  ،ميسـني ور من مدن اجلبـل قـرب قر  ري فنسبة إىل الدينأما الدينو
  .3ألنه ويل القضاء فيها فترة من الزمنوهو ليس من أهلها؛ 

عـيني املوضـع الـذي    يف ت 5وقد اختلـف . 4)هـ213(، يف سنة "ابن قتيبة"ولد 
 مبـرو  ولـد   أنـه  نه ولد ببغـداد، وقيـل أيضـا   ولد فيه، فقيل إنه ولد بالكوفة، وقيل إ

 وهـو مـن أسـرة فارسـية     .دون وقوف املؤرخني على ما يرجح أحد هـذه األقـوال  
  .6»مرو« كانت تقطن مدينة 

   

 
                                                

 . 45العلياين، عقيدة اإلمام ابن قتيبة، : ينظر 1
 .07 إصالح غلط أيب عبيدة، ابن قتيبة، :ينظر 2
عقيـدة اإلمـام ابـن    : لـة، ينظـر  هي واحدة األقتاب، واألقتاب األمعاء، وقيل القتبة معناها اآلكاف اليت توضع على ظهـر الراح و 3

 .46قتيبة، العلياين، 
 .على التوايل ،، د8، 4 ابن قتيبة،ين، وخمتلف احلديث واملعا ينظر األنواء 4
 .7 ابن قتيبة، إصالح غلط أبو عبيدة،و. 46 العليايت، ابن قتيبة، اإلمام ينظر عقيدة 5
 . 46عقيدة اإلمام ابن قتيبة، العلياين، : ينظر 6
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  :حياته -أ     

كانـت هادئـة، كـان    " ابـن قتيبـة  "أنّ حياة   البن قتيبة 1"املعاين"كر يف كتاب لقد ذُ
ـ الكتـب وإمالئهـا، ومل ي   خرها يف تصـنيف طلب العلم وآ أوهلا يف ـ ل عنـه  نقَ ثري ك

ه وينور « اء يلّ قضاختالط برجال الدولة إالّ أنـا مـدة حـىت     »الـد فأقـام ،سـب  ن
ـ    " الوزيروطيدة بيظهر أنه كان له عالقة علمية و إليها، ي أيب احلسـن عبيـد اهللا بـن حي

   .2ببغداد "املتوكّل" فة ليخلوزير ا "بن خاقان

ـ   مث عاد إىل بغداد  جيمـع العلـم    را أديبـا، وواصل حياته فيها إمامـا عاملـا ومفكّ
عن اإلسالم؛ قرآنـا وسـنة، وعقيـدة شـاملة، ويقـف إىل جانـب       ويدافع  وينشره،

ـ   العرب يف تصديه للشعوبية، وقـد  . العـريب عطـاء متميـزا    ثراويعطـي يف درس الت
   .3أمحد وجعفر :أجنب ولدين مها

  :شيوخه وتالميذه -ب

هم مـن فنـون العلـم    من علماء عصره وأخـذ مـا عنـد    عددا "ابن قتيبة"الزم 
واملعرفة بطريقة الرواية والسند، وهي الطريقة اليت كانت شـائعة عنـد علمـاء الرعيـل     

  .األول من سلفنا الصاحل، وهي أثبت الطرق وأصحها لكسب العلم

فاته، فهـو ال يـورد   طريقـة يف مصـن  حمافظا علـى هـذه ال  " ابن قتيبة"وقد كان 
   .غالبا سندهاب بيت شعر أو نكتة إالّ حديثا بل وال حىتا أو خرب وأ دثةاح

                                                
  .عاين، ابن قتيبة، هـامل :ينظر 1
 .13م حطيط، مع ابن قتيبة يف العقيدة اإلسالمية، كاظو .، هـم ن :ينظر 2
 .14مع ابن قتيبة يف العقيدة اإلسالمية، كاظم حطيط، : ينظر 3
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   :1شيوخه أهم نم

o  إسحاق بن ابراهيم بن خملّد احلنظلـي املعـروف بـابن راهويـة    أبو يعقوب 
   .)ـه238ت (

o  قيل بعدهاو) هـ248ت (أبو حامت سهل بن حممد السجستاين.  

o  هـ249ت (أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان الزيادي.(  

o  ـ أبو سعيد أمحد بن خالد الضـري و الفضـل العبـاس بـن الفـرج     ر، وأب
   ).هـ257ت (الرياشي 

o ُخي األصمعي وغريهمعبد الرمحن بن عبد اهللا بن أ.  

عدد كثري من أهل العلـم يف عصـره، فقـد أخـذ     روى عن " ابن قتيبة"كما أنّ و
  والشـتماهلا علـى معـارف شـىت      ،فاتهعنه العلم عدد ال حيصى، نظرا لكثـرة مصـن

  : 2الء، فمن أشهر هؤوعلوم مجة

o فظهـا  والده مجيـع كتبـه، وكـان حي   أمحد أبو جعفر، الذي روى عن : ابنه
  .كما حيفظ السورة من القرآن

o لكي أبو بكراأمحد بن مروان بن حممد املعروف بامل. 

o حويعبد اهللا بن جعفر بن درستويه بن املرزبان أبو حممد الفارسي الن. 

                                                
 .، هـاملعاين، ابن قتيبة، د: ينظر 1
 .101 - 97عقيدة اإلمام ابن قتيبة، العلياين، : ينظر 2
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o  لسكريبن حممد بن عيسى أبو حممد اعبيد اهللا بن الرمحن. 

o بن بسام أبو بكر األجري احملويل حممد بن خلف بن املرزبان. 

o راب الدينوري، وغريهمأمحد بن حممد بن احلسن أبو بكر الض.  

  :ثقافته ومكانته العلمية -ج

ـ بمن بني معاصريه، " بن قتيبة"يتميز  ت ( "اجلـاحظ "و عة الثقافـة، وهـو صـن   س
ـ  يف هذا امليدان، فقد قرأ علوم 1)هـ255 واليونـان، وقـرأ التـوراة واإلجنيـل،      داهلن

منـهج يقـوم علـى    « متاز أيضا، باملنـهج العلمـي، وهـو    كما ا .كتبه وأفاد منها يف
  .2»االستقراء والتجربة والبحث واستخالص النتائج بعد املشاهدة واخلربة 

 عـن أسلوبه يف التأليف، فهو منط فريد يف فنـه، خلـو مـن التكلّـف، مـرتّه      أما 
سـلوب املترسـلني مـن    أشـبه بأ « ة، فهو فصيح، مجع بني السالمة والدق قويالسجع، 

   .2» اب العربيةتكُ

ق عليـه هـو مـا    ن قتيبة جبل من جبال العلم واملعرفة، وأخص وصف يصـد بفا
إذ مل يكـن متخصصـا    ،3»ابن قتيبة وعاء من أوعيـة العلـم   « : قائال "الذّهيب"ذكره 

لتاريخ واألدب مثال، بـل أخـذ مـن كـلّ علـم      كاحلديث وا ؛يف فن من الفنون فقط
بطرف، وألّف يف فنون شىت يف اللّغة والشعر والنقد والتـاريخ والفقـه والعقائـد وعلـم     

  .النجوم

                                                
 .08، إصالح غلط أبو عبيدة، ابن قتيبة :ينظر 1
 .09، م ن 2
 .2/187تذكرة احلفاظ، عن  64 العلياين، ابن قتيبة،اإلمام عقيدة  3
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غـويني  أكـابر اللّ « ؛ فهـو مـن   وثقافته اللّغوية، مكينة قوية، ونقده هادف قـومي 
ـ  غويـة اللّ "ابـن قتيبـة  "آراء " ابن تيمية"وكثريا ما يرجح   "ابـن األنبـاري  "ى آراء عل
    .1» وغريه من اللغويني

ومؤلفاتـه،   "ابـن قتيبـة  "وقد أفادت طائفة من أهل اللغة واألدب مـن جهـود   
تفى بـه أهـل   فـاح .. أشـبه باملدرسـة األدبيـة    "اتـب أدب الك": كتابه« حىت كان 

ه.. غويونله اللّ األدب، وهشأحـد األصـول األربعـة مـن     "ابن خلـدون " حىت عد 
؛ "ابـن قتيبـة  " الباعث عل إقبال النـاس علـى كتـب   ولعل  .2» األدب العريبأركان 

لبـارز فيهـا ممـا    سق، وعقليته املنظمة املصقولة، فضال على اإلجيـاز ا أا وليدة فكره املن
يا على أوسع نطاقسه ل روايتها، وميكن االنتفاع.  

إن كـان بعـض   و، الفقهية، فهو من أوسط النـاس يف ذلـك   "ابن قتيبة"أما مكانة 
يف احلـديث  مكانتـه  أمـا  و .اءه الفقهية ليست يف قوة آرائه اللغويـة العلماء يرى أن آر

، كمـا  فليست بذاك وإن كان له اهتمام باحلديث وأهله وله فيه روايـة ولكنـها قليلـة   
  .3أن له مكانة طيبة يف تفسري القرآن العظيم

  :اتهـوف -د

  .4 )هـ 276(ومائتني للهجرة  عنيسبويف بغداد سنة ست  "ابن قتيبة"تويف 

   
                                                

 .64ابن قتيبة، العلياين،  اإلمام عقيدة 1
 . 10 ،إصالح غلط أبو عبيد، ابن قتيبة 2
 .68 – 66عقيدة ابن قتيبة، العلياين،  :ينظر 3
 .12وإصالح غلط أبو عبيد، ابن قتيبة،  .04األنواء، ابن قتيبة،  :ينظر 4
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  :مؤلفاته -هـ

رة من اآلثار، يف شىت فنون املعرفـة العربيـة واإلسـالمية املعروفـة يف     هترك مج قدل
  :1 من بني هذه املؤلفات. كثري بع منها شيءعصره، طُ

o أدب الكاتب.  

o تأويل خمتلف احلديث.  

o عيون األخبار. 

o  الشعر والشعراء. 

o  اإلمامة والسياسة. 

o  سائل واألجوبةامل. 

o  امليسر والقداح. 

o  املشتبه من احلديث والقرآن. 

o  األشربة. 

o  االشتقاق. 

o  غريب احلديث. 

o  يف مواسم العرب األنواء. 
                                                

 .04األنواء، ابن قتيبة،  :ينظر 1
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o  الكبري املعاين. 

o  إصالح غلط أيب عبيد. 

o  تأويل مشكل القرآن. 

o  تفسري غريب القرآن مذكّرتنانة موضوع وهو مدو. 

  :ن قتيبةالب" تفسري غريب القرآن"كتاب  -2

؛ ألنّ اللفـظ الغريـب مـن    البـن قتيبـة   "تأويل مشكل القرآن"تتمة لكتاب هو 
ابـن  "ن وقـد كـا   .1إىل توضيحه وتبيني دقيقـه  "ابن قتيبة" غامض املشكل الذي أراغ

ـ    "تفسري غريب القـرآن "يف كتابه " قتيبة تأويـل مشـكل   "ه يكثـر اإلشـارة إىل كتاب
، 2اال للشك يف ارتبـاط الكتـابني ارتباطـا وثيقـا    واإلحالة عليه، مما ال يدع جم" القرآن

مث نبتـدئ يف تفسـري   « : "تفسـري غريـب القـرآن   "مقدمة يف " ابن قتيبة"حيث يقول 
ردنا للمشـكل كتابـا جامعـا كافيـا،     كنا قد أف ريب القرآن، دون تأويل مشكله، إذغ
  .3»مد اهللا حب

ـ  حيـث  ؛ذكره يف مقدمتـه من هذا الكتاب  "ابن قتيبة"وغرض  وغرضـنا  « : الق
ـ كمـل، وأن ن أن خنتصـر ون : متثلناه يف كتابنـا هـذا  الذي ا وضوأن ال  جمـل، ح ون

وأن ال حنشـو   ل،اللة علـى احلـرف املسـتعم   ل، وال نكثر الدنستشهد على اللفظ املتبذَ

                                                
 .، أمقدمة احملقق البن قتيبة، ري غريب القرآنتفس :ينظر 1
 .د، م ن :ينظر 2
 .03تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  3
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وذلك حلرصـه الشـديد علـى عـدم اإلطالـة       ،1»كتابنا بالنحو وباحلديث واألسانيد 
غية املتأدب، واسـتنفاذ جهـد القـارئ؛ فهـو حيـرص أشـد       والتكلّف، والبعد عن ب

ـ  ائهـا، ركون كتبه وجيزة خفيفـة علـى قُ  احلرص على أن ت ط إليهـا نفوسـهم،   لتنش
  .ل عليها قلوموتقبِ

ط مـن كتـب املفسـرين، وكتـب     ستنبم هيف صدر كتابه أن "ابن قتيبة"وقد أنبأنا 
ـ ذاهبهم، مأصحاب اللغة العاملني، مل خيرج فيه عن  يف شـيء منـه بآرائـه     فومل يتكلّ

 ىل األقاويل يف اللغـة، وأشـبهها بقصـة اآليـة،    أو ياره يف احلرفتبعد اخغري معانيهم، 
  .ومنحول التفسريويل التأ رنكَابذا فيه من

ـ هذا مصدرا هاما ل "ابن قتيبة"ولقد كان كتاب  سـواء   ؛ن جـاءوا بعـده  لكثري مم
كـالقرطيب والفخـر   خاصـة؛   تفسـري غريبـه   منهم من ألّف يف تفسري القرآن عامة، أو

 .2الرازي وأيب حيان األندلسي

  :يف الكتاب "ابن قتيبة"منهج  -أ     

البن قتيبة بغزارة املـادة، وسـعة العلـم، مـن     " تفسري غريب القرآن"يتميز كتاب 
ـ   اتفسريخالل تفسري املفردات الغربية  ـ لغويـاً مؤي  هد الشـعرية، واألحاديـث  وادا بالش

قد مزج فيه بني منـهج املفسـرين وعلمـاء اللغـة، حيـث      الشريفة؛ فابن قتيبة  النبوية
كتـب اللغـة    ومنهج كتاب ابن قتيبـة خلـيط مـن منـهجي    « ": حسني نصار"قال 

ـ  . مها معاظواهر سري، فهو يضموكتب التف يستشـهد  ر األلفـاظ لغويـا، و  فبينمـا يفس

                                                
 .03، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 1
 .، د، مقدمة احملققم ن: ينظر 2
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ـ بـي حاديث وأقـوال العـرب، وي  عليها كثريا باألشعار واأل ـ  أحيا ان وز رها نـا، يفس
س أقـوال مشـهوري املفسـرين،    ن يف السور املدين من املكي أحيانا، ويقتـبِ بييفقرآنيا، 
  .1» ا ما أحال على كتابه يف املشكلوكثري

ـ   " ابن قتيبة"أن  "حممد حسني الصغري"ذكر و عتمـدوا  ذين ايلحق شـأو العلمـاء ال
إال أن رؤوس هـذا املنـهج يف التفسـري    . ..« : قـال نهج اللغوي يف التفسري؛ حيث امل

   :ثالثة دون منازع

o يف كتابه معاين القرآن) هـ 207( أبو زكريا الفراء.  

o  يف كتابه جماز القرآن) هـ 209/210(أو عبيدة بن املثىن.  

o  يف كتابه معاين القرآن) هـ 311(الزجاج  إسحاقأبو. 

أويـل مشـكل القـرآن،    ت: يف كتابـه  "ابن قتيبة"صهم ويلحق شأوهم ويداين ختص
ـ    « : فقـال  املنـهج مثّ بين طبيعة هـذا   .2» وغريب القرآن ين وهـو املنـهج الـذي ع

األلفـاظ وأصـوهلا   الشتقاق املفردات وجـذورها، وشـكلِ  ض باجلانب اللغوي، ومتح ،
فجاء مزجيا بني اللغة والنحـو واحلجـة والصـرف والقـراءات، وكـان مضـماره يف       

األصـل اللغـوي بكـثري     يوشواهد أبيـام، فـابتنِ  عرب الكشف وإبانة استعماالت ال
من أبعاده علـى الغريـب واملشـكل والشـوارد واألوابـد يف األلفـاظ والكلمـات        

  .2»واملشتقات 

                                                
 .07كتب غريب القرآن، حسني نصار،  1
 .01حممد حسني الصغري، املبادئ العامة لتفسري القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق،  2
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 بـذكر نفتـتح كتابنـا هـذا    « : يتضح من قولـه ف ،لكتابه "ابن قتيبة"أما تقسيم 
خرب بتأويلهما واشتقاقهما؛ أمسائه احلسىن، وصفاته العال؛ فنـ   ون ـ تبـع ذلـك ألفاظ ر ا كثُ

ـ  ردادها يف الكتاب مل نرت وربعض الس ـا مـن بعـض؛ مث نبتـدئ يف تفسـري      أو ىل
ـ أو: ؛ فهو ثالثة أقسام1»غريب القرآن  )06( ة سـتة صـفح البـني  ها يشـغل مـا   ـل

) 21(الصـفحة واحـد وعشـرون     ، وثانيهـا مـا بـني   )20( والصفحة عشـرون 
  .للغريب ، والبقية)37( سبعة وثالثون والصفحة

ـ يف القسمني األولـين مل  و ـ ي  :هلمـا ، فقـد ذكـر يف أو  ترتيـب  أي فراع املؤلِّ
ـ  :ويف الثـاين ... فالسـبوح فالسـالم، فـالقيوم،    ،الرمحن، فـالرحيم  ن والنـاس،  اجل

ـ    :أما القسم الثالـث . إخل... نس، فالشركفإبليس، فاإل ، للسـور  افجعلـه أقسـاما وفق
  .الكرمي قرآنوسار فيه على ترتيبها يف ال

  :ترتيب الكتاب -ب

لقد اعتمد املهتمـون بالدراسـات القرآنيـة يف ترتيـب كتـب الغريـب علـى        
  :2منهجني خمتلفني

 قسب ألفاظ الغريب على ترتيب حروف املعجمم رت.  
 م سلك يف تفسريه ترتيب سور القرآنوقس.  

لثـاين املتمثـل   اتبع فيه صـاحبه املنـهج ا  الكتب اليت  أحد حملّ الدراسة ناكتاب يعدو
منـهج   «يف كتـاب اهللا تعـاىل، وهـو     يف ترتيب األلفاظ الغريبة حسب ترتيب السور

                                                
 .03تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  1
 .997أمحد عوض القوزي، معاجم غريب القرآن، : ظرين 2
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تيسـري علـى    يقوم على ترتيب الغريب يف كل سورة حبسب وروده على حـدة، وفيـه  
لع علـى الغريـب منـها، فتكـون تالوتـه مقرونـة       القارئ وهو يتلو تلك السورة ليطّ

  .1»الواردة فيه  مجيع األلفاظ بفهم

األبنيـة  فابن قتيبة يف كتابه هذا يقدم التفسـري اللغـوي للفـظ الغريـب متنـاوال      
أحيانـا،  يـات القرآنيـة   آلواختالف اللغات أو تعددها فيه، مستشهدا علـى ذلـك با  

ل على ذلك مبـا روي يف احلـرف مـن شـعر     وأحيانا يدلّوباحلديث النبوي حينا آخر، 
وتـرجيح بعضـها علـى     إىل أقوال العلمـاء،  أو مثل أو قول من أقوال العرب، باإلضافة

  .بعض يف غالب األحيان

البن قتيبة أغـىن مـادة وأكثـر تفصـيال     " تفسري غريب القرآن"هذا، ولعل كتاب 
إتبـاعهم  و األئمـة عليـه  سابقيه يف كتب الغريب، وهو أكثر شهرة العتماد أكثـر  من 

فصـيل يف معـىن   ، على الرغم مـن اختصـاره وعـدم الت   2 منهجه وتعلمهم عنه كثريا
، مكتفيا مبا يزيل الغرابة ويكشف الغمـوض مستشـهدا بالـدليل مـن     لفاظاألكثري من 

  .الشعر قليال

  

                                                
 .999، معاجم غريب القرآن، أمحد عوض القوزي 1
 .1001، 1000، م ن: ينظر 2



 

 

 

 

 

 

 

 

  فی  ''ابن قتیبۀ''مصادر 
وموقفه  ''تفسیر غریب القرآن''

 منها
 المعتمــدة فــي كتابــه "ابــن قتيبــة"مصــادر  :أوال

  ."القرآن. غ.ت"
تفسـيرات األئمـة   اتجـاه  " ابـن قتيبـة  "موقف  :ثانيا

  .وآرائهم
ــ ــرد  :اثالث ــة "تف ــن قتيب ــة  بتف" اب ــيرات خاص س

 .لمفردات غريب القرآن
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  :"غريب القرآنتفسري "كتابه يف املعتمدة  "ابن قتيبة"صادر م :أوال

سـتدلّ ـا   علـى شـواهد ا  " تفسري غريب القـرآن " يف كتابه" ابن قتيبة"اعتمد 
علـى  وكـذلك   على دالالت املفردات الغريبة يف القرآن الكرمي وأصـوهلا االشـتقاقية،  

ـ خـرين اهتمـوا   علماء آتفسريات وآراء  دالالت تفسـري  اعتنـوا ب و القرآن الكـرمي ب
   .ومعانيها همفردات

  :الشواهد -1

القـرآن  : حمـاور هـي  علـى   يف كتابـه " ابن قتيبـة "اليت اعتمدها  تدور الشواهد
عـض األمثـال   باحلـديث النبـوي الشـريف، الشـعر، و     ،الكرمي، القراءات القرآنيـة 
  .واألقوال املأثورة عند العرب

  :القرآن الكرمي -أ

قـد  " ابـن قتيبـة  "ن بالشـواهد القرآنيـة؛ إذ إ  " آنالقرتفسري غريب "لقد حفل 
الكلمـة   يف تفسريه ملفردات غريـب القـرآن، وذلـك نظـرا لـورود      اعتمدها كثريا

ومـن أمثلـة   . الواحدة املراد تفسريها يف مواضـع متعـددة مـن كتـاب اهللا تعـاىل     
  : االستشهاد بالقرآن الكرمي

ـ ا(و« : )الكفر(كلمة  يف تفسري "ابن قتيبة"قول  : يف اللغـة مـن قولـك   ) رـْلكُف
 :وهـو ) كفـر (موضحا هذا األصـل االشـتقاقي ملـادة    ، 1» كفرت الشيء إذا غطّيته

، وذلـك يف قـول   القـرآن الكـرمي   يف استعمال من استعماالا الواردة "التغطية والستر"
                                                

   .28تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  1
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، لزراع، حيـث فسـر الكفـار بـا    1﴾كَمثَلِ غَيث أَعجب الْكُفَّـار نباتـه  ﴿: تعاىلاهللا 
مساهم كفارا ألـم إذا ألقـوا البـذر يف األرض كفـروه؛     « : وعلل هذه التسمية قائال

 ؛ حمـاوال إعـادة هـذا    2»وجـلّ   أي غطّوه وستروه، فكأنّ الكافر ساتر لنعم اهللا عـز
  ).كفر(إىل األصل االشتقاقي ملادة  )الزراع: الكفار(االستعمال 

وذلـك  ) الفسـق (مي يف تفسـري كلمـة   ومن ذلك أيضا، استشهاده بالقرآن الكـر 
حيـث يتمثـل   اخلروج عـن الشـيء،   : وهو) فسق(بعد ذكره لألصل االشتقاقي ملادة 

ـ  نم انَكَ ليسإِب الَّإِ﴿: الشاهد القرآين يف قوله تعاىل اجلـ   ن ع ـقفَََفَسـ أَ ن مـ رِ ر  ،3﴾هبِّ
  .أي خرج من طاعته

، 4اخلسـران : االشـتقاقي للغـرم هـو   أن األصل " ابن قتيبة"ويف موضع آخر، ذكر 
، مث ذكـر أنـه قـد يشـتق مـن      )غرم(مبعاجلته لبعض استعماالت مادة موضحا ذلك 

الغرم اسم للهالك خاصة، مستشهدا على ذلك بشاهد مـن القـرآن الكـرمي يتمثـل يف     
  . أي هالكا ،5﴾إِنَّ عذَاا كَانَ غَراما﴿: قوله تعاىل

، بـل يـورد أكثـر مـن     أحيانا بإيراد شاهد قرآين واحد" ابن قتيبة"وقد ال يكتفي 
الصـرف  : ، حيـث وضـح أصـلها االشـتقاقي وهـو     )اإلفك(من مثل كلمة . شاهد

يف القـرآن الكـرمي،    امـن خـالل تفسـريه السـتعمالني ورد     والعدول عن الشـيء 

                                                
 .20 :سورة احلديد 1
 .28، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 2
 .50 :سورة الكهف 3
 .  189 تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،: ينظر 4
 .65 :سورة الفرقان 5
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ـ ﴿ :ما قيل ملدائن قوم لـوط : أحدمها ؛ وذلـك النقالـا، واآلخـر يف    1﴾اتاملُؤتفكَ
   .3من أين حترمون وتصرفون عن احلق: أي 2﴿فَأَنى تؤفَكُونَ﴾: تعاىل قوله

وهو صـفة مـن صـفات اهللا تعـاىل، حيـث ذكـر يف       ) المالس(وكذلك كلمة 
  : تفسريها مخسة شواهد قرآنية

  .4﴿السالَم املُؤمن املُهيمن﴾: وله تعاىلاألول يتمثل يف وق

  .5﴾السالَمِ يدعو إِلَى دارِ﴿واُهللا : تعاىل والثاين يف قوله

ـ ) السـالم (كلمـة  " ابن قتيبـة "ففي هذين الشاهدين فسر  اهللا، معلـال   :معىنبـ
مـن  : لسـالمته ممـا يلحـق اخللـق    : سالما -جلّ ثناؤه–فسمى نفسه «: ذلك بقوله

، ومـرد هـذا التعليـل إىل أن أهـل النظـر مـن       6»العيب والنقص، والفناء واملـوت 
وهـو األصـل االشـتقاقي ملـادة      6ةمبعـىن السـالم   )السالم(غة يرون أن أصحاب الل

  ).سلم(

، حيـث وضـح ـذا    7﴿لَهم دار السالَمِ عنـد ربهِـم﴾  : والثالث يف قوله تعاىل
ألنّ  «) سـالماً (ة، وأنه جيـوز أن اهللا تعـاىل مساهـا    اجلن مبعىنالشاهد أن يكون السالم 

                                                
 .09 :، احلاقة80: سورة التوبة 1
 .62 :، غافر03: ، فاطر34 :يونس، 95 :رة األنعامسو 2
 .30تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة، : ينظر 3
 .23: سورة احلشر 4
 .25 :يونسسورة  5
 .06تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  6
 .127 :األنعامسورة  7
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ـ ها من كل ما يكـون يف الـدنيا مـن مـرض وو    الصائر إليها يسلم في ومـوت  بٍص ،
  .1» فهي دار السالم. وهرمٍ، وأشباه ذلك

لَـك مـن    فَسـالَم  ،﴿وأَما إِنْ كَانَ من أَصـحابِ اليمـيِنِ  : والرابع يف قوله تعاىل
  .3؛ أي يريد فسالمةٌ لك منهم؛ أي خيربك عنهم بسالمة2﴾أَصحابِ اليميِنِ

 ،4﴾ا﴿وإِذَا خـاطَبهم اجلَـاهلُونَ قَـالُوا سـالَم    : اخلامس ففي قولـه تعـاىل   وأما
  .5مفسرا السالم بأنه الصواب والسداد من القول، ألنه سلم من العيب واإلمث

  ".تفسري غريب القرآن"يف  ومثل ذلك كثري

  :القراءات القرآنية -ب

هلـا أثنـاء تفسـريه    " ابـن قتيبـة  "نالت القراءات القرآنية حظا غري وفري من عناية 
يف القراءات القرآنيـة تـرد علـى سـبعة      أنّ وجوه اخلالف وقد وضح .لغريب القرآن

  : نذكر منها ما ميكن توضيحه بأمثلة من كتابنا ،6أوجه

القرآنيـة يف إعـراب   أن يكـون االخـتالف يف القـراءات    : فمن هذه األوجـه 
ا يف الكتـاب وال   عن زيلهاالكلمة، أو يف حركة بناءها مبا ال يـر  صـورغيمعناهـا،   ي

ـ  : يف قوله تعاىل بالتاء )لتعلَم(من مثل قراءة  ـوا رِسلَغأَب أَنْ قَد لَمعيا﴿لالَت  هِـمب7﴾ر، 

                                                
 .07 - 06القرآن، ابن قتيبة، تفسري غريب  1
 .91 - 90 :الواقعةسورة  2
 .07تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة، : ينظر 3
 .63 :الفرقانسورة  4
 .07تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة، : ينظر 5
 .38 – 36تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة،  :ينظر 6
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هِمبلَ(موضحا أن قراءة  ،1﴾رعيلـا  ) م بالياء يقصـد :  أنّ املالئكـة   لـيعلم حممـد– 
لـتعلم اجلـن أنّ الرسـل قـد     : اءا بالتاء يرادوقر. قد بلّغ رساالت ربه –يريد جربيل 

  .2 من استراق السمع مبا ودوا إالههمبلّغت عن 

يف حـروف الكلمـة   أن يكـون االخـتالف يف القـراءة    : وهناك وجه آخر وهو
: يف قولـه تعـاىل  ) ننشـرها (مثل قـراءة   مبا يغير معناها وال يزيل صورا، دون إعراا،

أنّ " ابـن قتيبـة  "حيـث ذكـر    ،3﴾ها لَحماوثُم نكْسننشزها ى العظَامِ كَيف وانظُر إِلَ﴿
ـ   ﴿كَيف ننشرها﴾ بالراء: قراءا شنحييها، ومـن قـرأ ﴿ن؛ يعين نا﴾زبـالزاي، أراد  ه :

  .4نحرك بعضها إىل بعض ونزعجه

ـ    ا ورد يف قـراءة  وقد يكون االختالف يف القراءة بالزيادة والنقصـان، وذلـك كم
ـ ﴿: بعض السلف قوله تعاىل أَنَّ اجل ساِإلن تنيبت    ـبيـونَ الغلَمعوا يكَـان لَـو 5﴾ن ،

زائدة على الرسـم القـرآين املعـروف يف املصـاحف، وهـي      ) اإلنس(فجاءت كلمة 
  .6"عبد اهللا بن مسعود"قراءة 

  

  

  :احلديث الشريف -ج
                                                

 .28: اجلنسورة  1
 .492بة، تفسري غريب القرآن، ابن قتي :ينظر 2

 .259 :البقرةسورة  3
 .95تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  :ينظر 4
 .14 :سورة سبأ 5
 .355تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  :ينظر 6
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يـب القـرآن أحيانـا علـى احلـديث النبـوي       يف تفسريه لغر" ابن قتيبة"اعتمد 
  :من ذلك. الشريف

أي  1﴾ ومـن يعـش عـن ذكْـرِ الـرحمنِ     ﴿ : أنه استدل على تفسري قوله تعاىل
أنّ إحـدى عينيـه ذهبـت، وهـو يعشـو       «: بـن املسـيب  احبـديث   ،2يظلَم بصره

  .2؛ أي يبصر ا بصرا ضعيفا»باألخرى

ـ ذُ﴿: يف تفسـريه لقـول اهللا تعـاىل    "يبـة ابـن قت "، أن ومن ذلك أيضـا  و مرة 
الفتـل، والفتـل فيـه    : للمرة هـو  ، أي ذو قوة، ذكر أن األصل االشتقاقي3﴾فَاستوى

ال حتـلُّ الصـدقة    «: حلـديث الشـريف  املرة على القوة باشدة وقوة، فاستشهد لداللة 
ة سويروال لذي م ،4» لغين.  

: برأي خاص بـه يف تفسـري قولـه تعـاىل    " ابن قتيبة"موضع آخر عندما تفرد ويف 
﴿كَأْسٍ موم يِنٍ، الَّنـا  عهنونَ ععدصونَ "حيـث يـرى أنّ    ،5﴾يعـدصليسـت إال  " ي

،كمـا  يتفرقون :الذي يعتري شراب اخلمـر يف الـدنيا، وليسـت مبعـىن     )الصداع(من 
هللا عليـه وسـلّم يف   صـلّى ا  الـنيب  قـول على رأيه ب استدلّ قد. 6هب بعض املفسرينذ

  .7» وأار من كأس ما إنْ ا صداع وال ندامة «: وصف اجلنة

                                                
 .36 :سورة الزخرف 1
 .398 - 397، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة :ينظر 2

 .06 :سورة النجم 3
 .427تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  4
 .19 - 18 :الواقعةورة س 5
 .447 تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة، :ينظر 6
 .447، م ن 7
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 كأنـه : أي ال شـوك فيـه   1﴾ضـود خفي سدرٍ م﴿ :قوله تعاىلوكذلك يف تفسري 
بقول الـنيب صـلّى اهللا عليـه وسـلّم يف     ، استشهد على تفسريه 2خضد شوكُه، أي قُطع

  .3» ، وال يعضد شجرهاضد شوكُهاال يخ« : املدينة

  :العريب الشعر -د

لفظـة مـن    اسـتعمال من االستشهاد بالشعر العريب القدمي لبيـان  " ابن قتيبة"يكثر 
كـن  ، واألمثلـة كـثرية ال مي  أصـلها االشـتقاقي  بيان و يف القرآن الكرمياأللفاظ الغريبة 

  :حصرها، من ذلك

وهـي علـى    )سـبوح ( اهللا تعـاىل  ، كصفةتهأمساء اهللا احلسىن وصفا  فسرأنه حني
لـذلك بقـول   استشـهد   ،4إذا نزهه مـن كـل عيـب   ): سبح اهللا(؛ من )فُعول(وزن 

  ":األعشى"

  5رِـانَ من علْقَمةَ الفَاخـسبح***   ره   ـا جاَءنا فَخـلَم ولُقُأَ             

5رِـالفَاخ  
تعزيـز ألنّ معـىن   علقمة، فهـذا البيـت    التربؤ من: يقصد ا » فسبحان من علقمة« 
  .أَنزه و بر: هو )سبح(

                                                
 .28 :سورة الواقعة 1
  .447، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة :ينظر 2
  .447، م ن 3

 .08، م ن :ينظر 4
فجوره : وفجره يعين .ـرِانَ من علْقَمةَ الفَاجِـسبح***   ـره   ا جاَءنِي فَجأَقُولُ لَمـ :وتصحيحه .93، ديوان األعشى البيت يف  5

 . وفحشه
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، يـذكر أن األصـل االشـتقاقي    1﴾املُفْلحـونَ  هم لَئكو﴿أُ: قوله تعاىلويف تفسري 
  ":عبِيد"بقول الشاعر البقاء، ويستشهد على ذلك : للفالح هو

بي ؛ فَقَدئْتا شبِم حلُغُ بِالـ   أَفْل   ***ضاَألرِيب عدخي قَدو ،ف2ع 

  . 3ابق ما شئت من كَيس أو غفلة: أي

؛ أي 4﴿حتـى تضـع احلَـرب أَوزارهـا﴾     :تعـاىل  ومثل ذلك، تفسريه لقول اهللا
علـى السـالح بشـعر    ، حيث استشـهد لداللـة الـوِزر    5يضع أهل احلرب السالح

  ":األعشى"

تددأَعو هارزبِ أَورلْحا   ل    ***ارالً ذُكُوريخاالً، ووا طاحم  

اوجِ دسن نموا    دى بِهدحي    ***ريع ،لَى أَثَرِ احلَياعري6ا فَع  

ـ  : للوِزر هومثّ يذكر أن األصل االشتقاقي  ل، معلّـال تسـمية السـالح    مـا حم
  .7باألوزار؛ ألنه يحمل

: ويقـال . غروـا : 1﴿لـدلُوك الشـمسِ﴾  «  :"ابن قتيبة" قال، ويف موضع آخر
   .2»دلَك النجم؛ إذا غاب : واألول أحب إيلّ، ألنّ العرب تقول. زواهلا

                                                
 .05 :لبقرةسورة ا 1
 .وقَد يخدع اَألرِيب ضعف***     بِالـ  يدركفَقَد  أَفْلح بِما شئْت: وتصحيح البيت .22 ،بن األبرص ديوان عبيد 2
 .39تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  :ينظر 3

 .04 :حممد سورة 4
 .409تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  :ينظر 5
 .الدرع املنسوجة: واملوضونة. احلَي، عريا فَعريا تساق مع***       موضونةًومن نسجِ داود  :وتصحيح البيت الثاين .71 ديوان األعشى، 6

 .409تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  :ينظر 7
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" دلـوك الشـمس  "تفسري االسـتعمال القـرآين   " ابن قتيبة"ففي هذا املثال، فضل 
، » دلَـك الـنجم؛ إذا غـاب   « : على ذلـك بقـول العـرب    مستدالّغروا، : عىنمب

حيـث   عزز بـه اختيـاره هلـذا التفسـري،    " ذي الرمة"شعر دا أيضا ببيت من ومستشه
   ":ذو الرمة" قال

       ابِيحصبِ م تسا   لَيهقُودي تاتاللَّو ***  الَتالَ بِاآلفو ومجن كالو3الد  

   .هاد بالشعر كثرية يف الكتابشتة االسوأمثل

  :األمثال واألقوال املأثورة -ـه

بعض األمثـال واألقـوال املـأثورة عنـد العـرب يف كتابـه       " ابن قتيبة" استخدم
  ". تفسري غريب القرآن"

وضـع  : أنه بعد أن ذكر األصل االشـتقاقي للظُّلـم وهـو   : ذكره لألمثالمن أمثلة 
، أورد مثَال معروفا وضح به هـذا األصـل االشـتقاقي، حيـث     4الشيء يف غري موضعه

  .6»به يف غري موضعهأي ما وضع الش. 5ه أباه فما ظَلَمأشب نم: ومنه يقال«  :قال

يـوم القيامـة، معلـال    : مبعـىن  1﴾يومِ الدينِ﴿: وكذلك أثناء تفسريه لقوله تعاىل
، مثّ ذكـر  2»سمي بـذلك ألنـه يـوم اجلـزاء     « : بيوم الدين قائالتسمية يوم القيامة 

                                                                                                                                                       
  .78 :سراءاإلسورة  1
 .260 - 259، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 2
 .194 ،الرمة ذيديوان  3
 .28تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  :ينظر 4
 .2/199 أبو هالل العسكري، ،مجهرة األمثال 5
 .28تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  6



 وموقفه منها "ق.غ.ت" فی "ابن قتیبۀ" رمصاد                :الفصل األول
 

 
 

36 

؛ أي كمـا  3» كمـا تـدين تـدانُ   « : هـو و أحد األمثال املشهورة ليعزز به تفسـريه 
  .4تجازِي تجازىتصنع يصنع بك، وكما 

 :يف قولـه تعـاىل  ) املُمـرد (لفظـة  " ابـن قتيبـة  "فسـر  حينما ويف موضع آخر، 
﴿حرص درمارِ مقَو نم5﴾يرن، ذكر هلا معنيل،  : األملـس، واآلخـر  : أحـدمها : ياملُطـو

هـذه التسـمية باملَثَـل     عـزز حيـث  ، 6"مارِد"صون خري قيل للحوانطالقا من املعىن األ
  .7» مترد مارِد، وعز األبلَق«: القائل

هم قـوال مـأثورا عنـد   " ابن قتيبـة "ذكر األقوال املأثورة عند العرب، فقد  عنأما 
 :هـو  ،9أي التغتال عقـولَهم فتـذهب ـا    8﴿الَ فيها غَولٌ﴾: بعد تفسريه لقوله تعاىل

  .معززا به تفسريه10» للنفوس للحلْم، واحلرب غَولٌ اخلمر غَولٌ« 

بيـت طَائفَـةٌ مـنهم غَيـر الَّـذي      ﴿: ويف موضع آخر، أثناء تفسريه لقوله تعـاىل 
ـ قالوا وقدروا ليال غري ما أَ: أي 11﴾تقُولُ هـذا التفسـري بقـول     عـزز  ـارا، وك عطَ

  .1» ل، وفُرِغَ منه بليلدر بليهذا أَمر قُ« : العرب
                                                                                                                                                       

 .03 :الفاحتةسورة  1
 .38تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  2
 .2/155جممع األمثال، امليداين، : وينظر. 2/139، أبو هالل العسكري ،هرة األمثالمج 3
 .38، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة :ينظر 4
 .44 :النملسورة  5
 .325تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  :ينظر 6
ويضرب هذا املثل حصنان،  :املارد واألبلق .1/126جممع األمثال، امليداين، : وينظر. 1/208، أبو هالل العسكري ،مجهرة األمثال 7

  .1/208، أبو هالل العسكري ،مجهرة األمثال: ، ينظرالذي ال يقدر على اهتضامه ،للرجل العزيز املنيع

 .47 :صافاتسورة ال 8
 .370تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  :ينظر 9

 .370م ن،  10
 .81: النساءسورة  11
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  :ؤهمراتفسريات األئمة وآ -2

مـن مؤلفـات علمـاء    " تفسري غريب القـرآن "مادة كتابه  "ابن قتيبة"ى لقد استق
ـ يالغر القرآنيـة  ء يف تفسـري دالالت املفـردات  آخرين، فقد كان يورد آراء العلمـا  ، ةب

ابـن  "، و"بـاس ابـن ع "و، "ةعبيـد  أيب"وكـالفراء،  : منهم من كان يصرح بأمسـائهم 
حمقـق   ولكـن  فقـط،  بإيراد أقـواهلم ومنهم من اكتفى ، ...، وغريهم"جماهد"، و"قتادة

ابـن  "الـذي أورده   2صـاحب القـول  يذكر يف اهلامش  كان الكتاب يف بعض األحيان
ـ  ويف بعض األحيـان  ."قتيبة قـال قـوم مـن    « : تاليـة ي بـذكر العبـارات ال  يكتف

... «  ،»...ومـن النـاس مـن يـزعم    « ، ».. .ويرى أهل النظر أنّ« ، »...املفسرين
  .»: ... يقال

، هـذا الكتـاب  قـد اعتمـد يف    "ابن قتيبـة "وأشار حمقق الكتاب يف مقدمته أنّ 
على مؤلّفين مهماء  "معـاين القـرآن  " عبيـدة، و يبأل "جماز القرآن": ن مهايمـا   للفـرأي

ز القـرآن أليب عبيـدة،   وقد اعتمد ابن قتيبة على كتـاب جمـا  «  : اعتماد؛ حيث يقول
ومعاين القرآن للفراء، أكرب اعتماد، وانتفع ما انتفاعـاً عظيمـا؛ حـىت إنـه يف بعـض      

     مل يكـن   "ابـن قتيبـة  "مضـيقا أنّ  ، 3»... املواطن كان ينقل لفظهما بنصـه وفصـه  
 لكالم غريمها؛ بل إنه أخذ من اجلميـع أخـذ العـامل البصـري    جمرد ناقل لكالمهما أو « 

  .4» الذي يعرف ما يأخذ وما يذر

                                                                                                                                                       
 .131، ابن قتيبة، تفسري غريب القرآن 1
، ذكر احملقق يف اهلامش أنه ]188: البقرة[لوا ا إىل احلكّام﴾ ﴿وتد: تعاىل: ، يف تفسري قوله76تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة، : ينظر  2

 .تفسري قتادة بنصه، ومل يصرح بذلك ابن قتيبة

 . د  –، مقدمة احملقق، ج  تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة  3

 . ، مقدمة احملقق، د ري غريب القرآن، ابن قتيبةتفس  4
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بقـوة يف كتابـه، ومعاملهـا واضـحة ب    اهرة ظ" ابن قتيبة"شخصية إن  ،احقـ ي ة ن
نـه تفـرد بكـثري مـن اآلراء     ؛ حيـث إ الغريبة فسرياته لدالالت املفرداتالقسمات يف ت

قـوم آراء علمـاء آخـرين    و آراء العلماء، وكثريا مـا نقـد    وكذلك رجح اخلاصة به،
  ".الفراء"و "أيب عبيدة"ة رأي اصخب

وذكـره   الغريبـة  لـدالالت املفـردات   "ابن قتيبـة "هذا، وإنّ استقراء تفسريات 
علـى الكـثري مـن آراء     "ابـن قتيبـة  "االشتقاقية، يؤكد قول احملقق يف اعتماد  صوهلاأل

ـ   الـيت  فمن األمثلة . "الفراء"و "أيب عبيدة"اصة رأي خبو العلماء ر توضـح اسـتقاءه املباش
      : قوله" أيب عبيدة"من 

 ى قـطُّ، أي؛ مـا ضـمت يف رمحهـا    ما قرأت الناقة سلً: من قولك) آنالقر(و «
  :شد أبو عبيدةوأن. ولدا، وكذلك ما قرأت جنينا

ـهاللّـج لَـان نـوت أَ جـقْـمـيـنـراـن  

إنمـا سـمي   : قـال . فـه تألي: أي  1﴿إِنَّ علَينا جمعـه وقُرآنـه﴾  : وقال يف قوله
  .2» رآنا ألنه مجع السور وضمهاقُ

  .واحملراب أيضا املسجد. الغرفة: 3و﴿املحراب﴾« : وقوله أيضا

ـ : وقال أبو عبيدة ها؛ وكـذلك هـو مـن    ـاحملراب سيد االس ومقدمها وأشرف
  .1»املسجد

                                                
 .17 :سورة القيامة 1
 .34 - 33، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 2
  .21 :صسورة   3
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  .3» إلهالَكا: الكبت: ال أبو عبيدةق 2﴿أَو يكْبِتهم﴾« : وقوله أيضا

اء "ر اعتماده علـى  ظهِومن األمثلة اليت تـ "الفـر فـإنّ  ) التـوراة (وأمـا  « : ه، قول
  .4» يريد أنها ضياء. اره وأوريتهإذا خرجت ن: ورِي الزند يري الفراء جيعلها من

قـال  . هو احلنطـة، واخلبـز مجيعـا   : يقال: فيه أقاويل) والفُوم(« : وقوله كذلك
 .5» بزواتفَوموا، أي  اخ: ي لغة قدمية يقول أهلهاه: الفراء

   : تفسريات األئمة وآرائهم من "ابن قتيبة"موقف  :ثانيا

يف تأصيله ملفردات غريـب القـرآن علـى تفسـريات األئمـة      " ابن قتيبة"اعتمد 
هلذه املفردات وذكرهم ألصوهلا االشتقاقية، وقد كان يتعامـل مـع هـذه التفسـريات     

ا بتقوميـه لبعضـها اآلخـر، ويف بعـض األحيـان      واآلراء إما مبفاضلته بني بعضها، وإم
  .جنده يربط بني هذه التفسريات إذا كانت متقاربة فيما بينها

حهم تفسـريات األئمـة وشـر    مـن " ابـن قتيبـة  "ا سبق ميكن حتديد موقف ممو 
  :لدالالت غريب القرآن كما يلي

 املفاضلة بني تفسريات األئمة. 

 تفسرياتتقومي هذه ال. 

                                                                                                                                                       
 104، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة  1
 .127 :آل عمرانسورة   2
 .110، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة  3
 .36، م ن  4
 .51، م ن  5
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 الربط بني التفسريات املتقاربة. 

  : املفاضلة بني تفسريات األئمة -1

كـان  غوي الواحد وتتبـاين آراءهـم فيـه،    حينما تتعدد تفسريام لالستعمال الل
يأخذ بالتفسريات األقرب إىل األصل االشـتقاقي ملـادة االسـتعمال اللغـوي     " ابن قتيبة"

  : من أمثلة ذلك، عادا إياها األصح واألقوماملعاجل، 

واألول . زواهلـا : ويقـال . غروـا : 1﴿لـدلُوك الشـمسِ﴾  « ": ابن قتيبة"قول 
  .2» أحب إيلّ

  :مها )دلك(تفسريين الستعمال مادة " ابن قتيبة"فهنا، أورد 

o ا: دلوك الشمسغرو. 

o زواهلا: دلوك الشمس. 

:  ذلـك بقولـه  ، معلـال »واألول أحـب إيلّ  « : مث رجح التفسـري األول قـائال  
دلَكـت بـراح   : وتقـول يف الشـمس  . دلَك الـنجم؛ إذا غـاب  : ألنّ العرب تقول«

) دلَـك (قد أكد بأن األصـل االشـتقاقي ملـادة    " ابن قتيبة"؛ أي أنّ 3»يريدون غربت 
  .الغروب، موحيا به عن طريق االستعمال اللغوي السائد عند العرب: هو

  ):الوصيد(ومثل ذلك، قوله يف 

                                                
 .78 :اءرة اإلسرسو 1
 .260 - 259تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  2
 .260 - 259تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  3
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 »يدصـم    . عتبـة البـاب  : ويقـال . الفنـاء :  1﴾﴿الووهـذا أعجـب إيلّ؛ أل
. أي مطبقـة مغلقـة  ، 2ومنه ﴿إِنها علَـيهِم مؤصـدةٌ﴾  . أوصد بابك أي أغلقه: يقولون

ومما يوضح هـذا أنـك إن جعلـت الكلـب     . وأصله أن تلصق الباب بالعتبة إذا أغلقته
علته بعتبـة البـاب أمكـن أن يكـون داخـل      وإن ج. بالفناء كان خارجا من الكهف

والكهف وإن مل يكن له باب وعتبـة، فإمنـا أراد أن الكلـب منـه مبوضـع       ،الكهف
  .اب املشكلى ما أعلمتك من مذاهب العرب يف كتالعتبة من البيت، فاستعري عل

وكلبـهم باسـط   : فهو على هـذا كأنـه قـال   . وقد يكون الوصيد الباب نفسه
  .3»ذراعيه بالباب 

وذلـك لوضـوح    عتبـة البــاب،  : وهو دلوصيللتفسري الثاين ا" ابن قتيبة" حرج
نّ األصـل  الغلـق؛ إذ إ : الكلمـة املفسـرة وهـو    عالقته باألصل االشتقاقي ملادة هـذه 

  .هو إلصاق الباب بالعتبة إلغالقهعنده يف هذا التفسري 

  :يف موضع آخر قوله أيضا هلومث

 »﴾نِيمست نم هاجزمـة  : ليقا 4﴿وميـزج مبـاء   : ويقـال . أرفع شـراب يف اجلن
   ".تسنيم القبور: "ومنه" سنام البعري"وأصل هذا من . يرتل من تسنيم، أي من علو

  :املسيب بن علس يف وصف امرأة: وهذا أعجب إيلّ؛ يقول

                                                
 .          18: الكهفسورة  1
 .08: اهلمزةسورة  2
 .265 - 264تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  3
 .27 :سورة املطففني 4
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  اارــقَـع تيبش يمنِست جِلْثَ نم جِ***   ا    ـزـلما لهتيقَرِبِ نَّأَـكَ

  .1» للمزاج من ثلج تسنيم؛ يريد جبال كأن بريقتها عقارا شيبت: ادأر

العلـو،  واملتمثّـل يف   )سـنم ( مـادة التفسري الثاين الستعمال  "ابن قتيبة"فقد فضل 
 )سـنم (أصـل   هـو  ويف هـذا التفسـري   ) العلـو (معـىن   على حتقق مرجحا إياه بناًء

  ".سنام البعري"االشتقاقي البادي يف استعمال 

علـى  ) يعـش (لكلمـة  " أبو عبيـدة "يف موضع آخر، تفسري " ابن قتيبة"كما رجح 
بـأقوال العـرب   " عبيـدة  أيب"فردة، مستدال على صحة تفسـري  هلذه امل" الفراء"تفسري 

  : واستعماالم اللغوية السائدة ، حيث قال

 .عبيـدة  هـذا قـول أيب  . أي يظلـم بصـره   2﴿ومن يعش عن ذكْرِ الرحمنِ﴾« 
﴿ومـن  : ومـن قـرأ  . ﴿ومن يعش عن ذكْرِ الرحمنِ﴾ أي يعرِض عنـه  « :قال الفراء

﴿الَـذين كَانـت   : وقـال يف موضـع آخـر   . من يعم عنه: يعش﴾ بنصب الشني أراد
  .» 3أَعينهم في غطَاٍء عن ذكْرِ﴾

": عشـوت عـن الشـيء   "أحد يجيـز   ومل أر. وال أرى القول إالّ قولَ أيب عبيدةَ
: ومثلـه . تعايشت عن كذا؛ أي تغافلـت عنـه، كـأين مل أره   : أعرضت عنه؛ إمنا يقال

تيار: والعرب تقول. تعامإىل الن توشإليها ببصر ضعيف: ع 4» إذا استدللت.  

                                                
 .520تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  1
 .36 :لزخرفسورة ا 2
 .101 :الكهف سورة 3
 .298 – 297تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  4



 وموقفه منها "ق.غ.ت" فی "ابن قتیبۀ" رمصاد                :الفصل األول
 

 
 

43 

  :تقوميه لتفسريات األئمة -2

م يقـو  وإمنـا جنـده  ، ألئمة وآرائهـم ا فسرياتتملفاضلة بني با "ابن قتيبة"يكتفي  مل
أـا تفسـريات   ، أو منـها  تعجبـه لوذلـك إمـا   بعض هذه التفسريات والشـروح،  

  . أنه مل يسمع مبثلها من قبل مستكرهة يف نظره، وإما

أيب "تفسـري   :بصواب تفسـريات أئمـة آخـرين    وصرحتعجب منه فمن أمثلة ما 
  : ، حيث قال"عبيدة

 »ادفُؤ حبأَصى فَارِغًا﴾ ﴿ووسم فارغـا مـن احلـزن    «: قـال أبـو عبيـدة    1أُم
  . مل يغرق: ؛ أو قال»لعلمها أنه مل يقتل 

كيف يكـون فؤادهـا مـن احلـزن فارغـا يف وقتـها       . وهذا من أعجب التفسري
وهـل يـربط إال علـى    ! ؟  3﴿لَوالَ أنْ ربطْنا علَـى قَلْبِهـا﴾  : ذاك، واهللا سبحانه يقول

ألنـه ال  . فـؤاده هـواء  : والعرب تقول للخـائف واجلبـان  ! ع واحملزون ؟ قلبِ اجلازِ
   .2﴿وأَفئدتهم هواٌء﴾: قال اهللا. يعي عزما وال صربا

أصبح فارغًا مـن كـل شـيء إالّ مـن     : وقد خالفه املفسرون إىل الصواب، فقالوا
  .3» أمر موسى؛ كأا مل تم بشيٍء مما يهتم به احلي إال أمر ولدها

: مجـع ) البطـائن (لكلمـة  " الفـراء "من تفسـري  " ابن قتيبة"ومثل ذلك، تعجب 
، الذي يذكر فيه إمكانية أن تكون البِطانـة ظهـارة، والظِّهـارة بِطانـة، وقـد      )بِطانة(

                                                
 .   10 :سورة القصص 1
 .  43 :سورة إبراهيم 2
   .329 – 328تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  3
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وجهـني متسـاويني،    كـون الشـيء ذا  إمكانية ذلـك إال يف حالـة   " ابن قتيبة"أنكر 
  :وتفصيل ذلك يف قوله

 »هنطَائقٍ﴾﴿بربتإِس ناء "قـال  . 1ا مهـارةً،     « ": الفـرقـد تكـون البِطانـة ظ
هـذا  : أن كل واحد منهما قد يكون وجهـاً؛ تقـول العـرب   : وذلك. والظِّهارة بِطانةً

وهـذا أيضـا مـن عجـب     . »ظهر السماء، وهذا بطن السماء لظاهرها الـذي تـراه   
مـا بطـن مـن    : والبِطانـةُ  – طانـةً كيف تكون البِطانةً ظهارةً، والظهـارةُ بِ . التفسري

ما ظهر منه وكـان مـن شـأن النـاس     : الثوب وكان من شأن الناس إخفاؤه؛ والظِّهارةُ
   !.؟ إبداؤه

: هـذا بِطانتـه؛ وملـا ولـي األرض منـه     : وهل جيوز ألحد أن يقول لوجه مصلّى
هارته؟  هذا ظ.!  

فضـل هـذه الفرشـة وأن     – من حيث نفهـم  -وإمنا أراد اهللا جلّ وعز أن يعرفنا 
وإذا كانـت البِطانـة   . الغلـيظ مـن الـديباج   : ما ولي األرض منها إِسـتربق، وهـو  

  .2»فالظِّهارة أعلى وأشرف : كذلك

تصـرحيه  : باسـتكراهها، نـذكر منـها   " ابـن قتيبـة  "أما التفسريات اليت صرح 
  :قال، حيث )لواقح(لكلمة " أيب عبيدة"باستكراه تفسري 

                                                
 .   54 :سورة الرمحن 1
      .442 – 441تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  2



 وموقفه منها "ق.غ.ت" فی "ابن قتیبۀ" رمصاد                :الفصل األول
 

 
 

45 

 »سأرو﴿﴾حلَواق احا الرِيمجـع  " مالقـح "إمنـا هـي   " لواقح: "قال أبو عبيدة 1لن
قـا علـى تفسـري    ، معل2ّ» د أا تلقح الشجر وتلقح السحاب كأا تنتجـه يير. ملقحة

  : قائال" أيب عبيدة"

  »ذا االسـتكراه ولست أدري ما اضطر وهـو جيـد العـرب    ه إىل هذا التفسري ،
تسمعلـى أصـحابه      -قال الطرماح . لريح القحاًياح لواقح، واي الر هـدـرداً موذكر ب

  : يف الشمس يستظلون به

  ـلْـائحا وهنـحٍ مقالَل حِ***    ـا   ـيالر ـانـنفْق َأللقَ

والعقـيم  . ون الشـمال أيضـا عقيمـا   الشمال، ويسـم : اجلنوب، واحلائل: فالقح
واليت ال حتمأي حـامال   –وإمنا جعلـوا الـريح القحـاً     .حاًاجلنوب الق ال، كما مس– 

وممـا  ... ألا حتمل السحاب وتقلّبه وتصرفه، مث حتمله فيرتل، فهي علـى هـذا احلامـل   
حـىت إِذَا   ﴿وهو الَذي يرسلُ الرِياح بشـرا بـني يـدي رمحتـه    : يوضح هذا قوله تعاىل

  .4»أي محلت  3ت سحابا ثقاالً﴾أقَلَّ

أيب "يف موضـع آخـر بغلـط تفسـري     " ابـن قتيبـة  "يس هذا فقط، بل صرح ول
. 1يتشـاورون فيـك ليقتلـوك   : ؛ مبعـىن 5﴿يأْتمرونَ بِك ليقْتلُوك﴾: لقوله تعاىل" عبيدة

  ": ابن قتيبة"حيث قال 

                                                
 .22 :ة احلجرسور 1
 .237 -236،  القرآن، ابن قتيبةتفسري غريب  2
 .57: األعرافسورة  3
 .237 -236تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،   4
 .20 :سورة القصص 5
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 »ملن تدب نةٌ للمعىنوهذا غلطٌ بيكيف يعدو علـى املـرء مـا شـاور     . ر، ومضاد
. يعدو عليه ما هـم بـه للنـاس مـن الشـر     : وإمنا أراد! بركة وخري ؟  فيه، واملشاورة

أي  2﴿إنّ املَـَأل يـأْتمرونَ﴾  : وقولـه . »من حفر حفرة وقـع فيهـا   « : قوهلم: ومثله
، 4﴿وائْتمـروا بيـنكُم بِمعـروف﴾   : مستدال على رأيه بقولـه تعـاىل  . 3»يهِمون بك 

  .5»هموا به، واعتزموا عليه :  يرد تشاوروا، وإمنا أرادمل« : مفسرا هذه اآلية قائال

ـ ؛ حيـث  "أيب عبيـدة "عدم مساعـه ملثـل تفسـري     وقريب منه ما ذكره عن  :لاق
»﴾هِماهي أَفْوف مهيدوا أَيدتركـوا مـا أُمـروا بـه ومل يسـلموا     : قال أبو عبيدة 6﴿فَر .

ردوا أيـديهم  : عـن الشـيء، واملعـىن    رد يده يف فيه؛ إذا أمسـك : قال وال أعلم أحداً
  :يف أفواههم، أي عضوا حنقا وغيضاً كما قال الشاعر

يـرونَد في فيـه عشاحلَ ـرــودس  

  .يعين أنه يغضون احلسود حىت يعض على أصابعه العشر

: وهكذا فسر هذا احلرف ابن مسعود واعتباره قوله عـز وجـلّ يف موضـع آخـر    
لَوا﴿وإذَا خ ع ﴾ظيالغ نلَ ماماَألن كُملَيوا ع7»ض.  

                                                                                                                                                       
 .230تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة، : ينظر 1
 .20 :سورة القصص 2
 .231 – 230تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  3
 .06 :سورة الطالق 4
 .231بن قتيبة، تفسري غريب القرآن، ا 5
 .09 :سورة إبراهيم 6
 .119 :سورة آل عمران 7
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لــ  " أبـو عبيـدة  "معرفتـه ملثـل تفسـري    " ابن قتيبـة "ويف موضع آخر، أنكر 
 2﴿ورِزقًـا حسـنا﴾  . مخـراً : أي 1﴿تتخذُون منـه سـكَراً﴾  « : ؛ حيث قال)السكر(

ـ   . الطُعـم : السـكَر : وقال أبو عبيـدة . يعين التمر والزبيب ذا يف ولسـت أعـرف ه
  .2»التفسري 

  :الربط بني التفسريات املتقاربة -3

الـربط  يف معاجلته لتفسريات األئمة ملفـردات غريـب القـرآن     "ابن قتيبة" حاول
بعض هذه التفسريات يف حالة تقارا وتشـاها، مسترسـال يف شـرحها وتبيينـها،     بني 

  : من أمثلة ذلك

وبـني تفسـريات األئمـة    ) الطـائر (لكلمـة  " أبو عبيدة"حماولته الربط بني تفسري 
هلذه املفردة، مسترسال يف شرح التفسريين من أجـل اخلـروج بتفسـري جـامع يكـون      

  : األصح واألقوم، حيث قال

 » ﴾ـهقنيف ع هرطَائ اهمنأَلْز انسكُلُ إنوقـال  . حظّـه : قـال أبـو عبيـدة    3﴿و
  .ما عمل من خري أو شر ألزمناه عنقه: املفسرون

ـ  –واملعـىن فيمـا أرى   . التفسـريان حيتاجان إىل تبـيني وهذان  أن : -مواهللا أعل
والعـرب تقـول   . لكل امرئٍ حظا من اخلري والشر قد قضاه اهللا عليه، فهـو الزم عنقـه  

قد لزم عنقه، وهو الزم صـليف عنقـه، وهـذا لـك علـي ويف      : لكل ما لزم اإلنسان

                                                
 .67 :سورة النحل 1
 .245تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،   2
 .13 :سورة اإلسراء 3
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طـائر؛ لقـول العـرب جـرى     : لشروإمنا قيل للحظ من اخلري وا. عنقي حىت أخرج منه
له الطائر بكذا من اخلري، وجرى له الطـائر بكـذا مـن الشـر؛ علـى طريـق الفـال        

فخاطبـهم اهللا مبـا   . والطرية، وعلى مذهبهم يف تسمية الشـيء مبـا كـان لـه سـببا     
  .1»جيعلونه بالطائر هو ملزمه أعناقهم  ملون، وأعلمهم أن ذلك األمر الذييستع

، مصـرحا بتشـاها،   )الكبـت (بني تفسريات األئمـة لكلمـة    ومثله أيضا، ربطه
  : وذلك يف قوله

قـال أبـو    3﴿أو يكْبِـتهم﴾ . بأسر أو قتـل  2﴿ليقْطَع طَرفًا من الذين كَفَروا﴾« 
هو أن يغيظـه وحيزنـه، وكـذلك قـال يف قولـه      : وقال غريه. اإلهالك: الكبت: عبيدة

كَبـت اهللا  : ويقـال  ،3بِـت الـذين مـن قـبلهم﴾    ﴿كُبِتوا كمـا كُ : سورة اادلة يف
  .عدوك

﴿ورد اهللا الـذين كَفَـروا   : وهو مبا قال أبـو عبيـدة أشـبه، واعتبارهـا قولـه     
﴾همضيألنّ أهل النظر يرون أن التاء فيه منقلبـة عـن دال، كـأن األصـل فيـه      ،4بِغ :

ـ  فـالن  : ومنـه يقـال  . داوةيكبدهم أي يصيبهم يف أكبادهم باحلزن والغيض وشدة الع
قد أحرق احلزن كبده وأحرقت العداوة كبده، والعرب تقـول للعـدو أسـود الكبـد،     

كاشـح؛ ألنـه   : ومنـه يقـال للعـدو   . كأن األكباد ملا احترقت بشدة العداوة اسودت
  . اخلاصرة، وإمنا يريدون الكبد ألن الكبد هناك: والكشح. خيبئ العداوة يف كشحه

                                                
 .252تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،   1
 .127 :آل عمرانسورة  2
 .05: اادلةسورة  3
 .25 :األحزابسورة  4



 وموقفه منها "ق.غ.ت" فی "ابن قتیبۀ" رمصاد                :الفصل األول
 

 
 

49 

قاربتا املخرجني، والعـرب تـدغم إحـدامها يف األخـرى وتبـدل      والتاء والدال مت
وكـذلك كبـت   . إذا خرقـه : هرت الثـوب وهـرده  : إحدامها من األخرى، كقولك

  . 1 »العدو وكبده، ومثله كثري 

  :ملفردات غريب القرآن خاصة بتفسريات "ابن قتيبة"تفرد  :ثالثا

بـآراء خاصـة بـه بعـد      "تفسري غريـب القـرآن  "يف كتابه  "ابن قتيبة"لقد تفرد 
يف الكـثري مـن    –؛ حيـث كـان   ةالواحـد  املادةإيراده لتفسريات األئمة الستعماالت 

ـ  املـادة يذكر التفسريات املختلفة السـتعماالت   –األحيان  ، مث يعـدلُ عنـها،   ةاللّغوي
وال « ،  »إين ال أحسـبه   «: متبنيا تفسريا آخر، وكثريا ما يقدم لـه بالعبـارات التاليـة   

  :من ذلك قوله. »اه إالّ من أر

 »﴾نلَه تدتكَـأً﴾ . أعتـدت مـن العتـاد    2﴿وأَعتطعامـا، يقـال  : أي 3﴿م :
  .الزما ورد: ويقال. فإنه يريد اُألترج" متكًا"ومن قرأ . اتكأنا عند فالن إذا طعمنا

ـ      ك، وأيا ما كان فإين ال أحسبه مسي متكأً إال بـالقطع؛ كأنـه مـأخوذ مـن البت
واملـيم  . مسد رأسـه وسـبده، وشـر الزم والزب   : كما يقال. وأبدلت امليم فيه من الباء

  .3»تبدل من الباء كثريا لقرب خمرجهما 

، مث أعقبـها  )متـك (أورد ابن قتيبة ثالث تفسـريات السـتعمال واحـد ملـادة     
ـ     ) البتك(من ) املتك(بتفسريه اخلاص ، ذاكرا أن  يم وهـو القطـع، وذلـك بإبـدال امل

                                                
 .111 – 110بن قتيبة، تفسري غريب القرآن، ا 1
 .31 :سورة يوسف 2
 .12 – 11تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  3
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معلّـال   1واحـدة مـنهن سـكِّينا﴾   ﴿وَآتت كُـلَّ  : مستدال على ذلك بقوله تعاىل. باًء
املتـك كـل   : وقال جـويرب عـن الضـحاك   . ألنه طعام ال يؤكل حىت يقطع« : بقوله

      .2»شيء جيـز بالسكـاكني 

  ): يصدعون(أيضا، قوله يف تفسري " ابن قتيبة"ومما تفرد به 

كـان بعضـهم يـذهب يف قولـه ﴿ال      3ن معني الَ يصدعونَ عنها﴾﴿وكَأسٍ م« 
  .صدعته فانصدع: من قولك. إىل أن معناه ال يتفرقون عنه يصدعون﴾

الذي يعتري شـراب اخلمـر يف الـدنيا؛ لقـول الـنيب      " الصداع"وال أراه إالّ من 
اع وال وأـار مـن كـأس مـا إن ـا صـد      « : صلى اهللا عليه وسلم يف وصف احلنة

  .4» »ندامة 

، وذكـر لـه تفسـريا واحـدا     )صدع(ورد ابن قتيبة هاهنا، استعماال واحدا ملادة أ
يتفرقـون، مث أبـدى رأيـه بـذكره أنّ أصـله مـن       ": يتصـدعون "يتمثّل يف أنّ معىن 

الذي يعتري شراب اخلمر يف الدنيا، مستدالّ على ذلـك بقـول الـنيب صـلّى     ) الصداع(
  .اهللا عليه وسلّم

  :  )القواعد(يف تفسري  قوله ،ومثله أيضا

 »﴾داعز 5﴿والقَوجواحدها قاعد. يعين الع.  
                                                

 .31 :سورة يوسف 1
 .217 - 216تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  2
 .19 -18 :سورة الواقعة 3
 .428تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  4
 .60 :رة النورسو 5
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  .إمنا قيل هلا قاعد لقعودها عن احمليض والولد: ويقال

  .وقد تقعد عن احمليض والولد ومثلها يرجو النكاح؛ أي يطمع فيه

ت عـن التصـرف   وال أراها مسيت قاعدا إال بـالقعود؛ ألـا إذا أسـنت عجـز         
بال هاء، ليدلّ حبـذف اهلـاء علـى أنـه     " قاعد"وكثرة احلركة وأطالت القعود فقيل هلا 

ـ " امرأة حامل: "كما قالوا. قعود كرب دلّ حبـذف اهلـاء علـى أنـه محـل      بال هاء، لي
  .1»حبل

تسـمية العجـز بالقاعـد     تعليـل  قد عـدل عـن  " ابن قتيبة"يتضح من النص أن 
آخر هلذه التسمية وهـو عجزهـا عـن التصـرف      إىل تعليلض والولد، لقعودها عن احملي

  . قاعد: وكثرة احلركة وإطالتها القعود؛ فوصفت بـ

 

                                                
 .308تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  1
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  :"ابن قتيبة"عند  أصل االشتقاق :أوال

البـد مـن    ،"ابـن قتيبـة  "أو مصدر املشتقات عند  أصل االشتقاق إىلقبل التعرف 
إلقاء نظرة على جذور هذه املسألة، اليت كانت موضع اخـتالف بـني مـذهيب البصـرة     

منـه؛ فقـد    نظّم حروف األصـل املشـتق  حيث اختلف يف نوع الكلمة اليت ت والكوفة،
ضـرب  (ع عليـه، حنـو   مـن الفعـل وفـر    شـتق إىل أن املصدر مهب الكوفيون ذ «

ع مـن املصـدر وفـر    الفعـل مشـتق   إىل أنّوذهب البصـريون  ) وقام قياما(، )ضربا
فاألصل، ها هنا، يراد به احلـروف املوضـوعة علـى املعـىن وضـعا أوليـا،       . 1»عليه

  يـه معـىن زائـد علـى     إل والفرع لفظ توجد فيه تلك احلروف مع نوع تغـيري يـنظم
  .2األصل

هـم،  تـدعم آراء  3وقد احتج كل من أصحاب هذين املـذهبني حبجـج ودالئـل   
دون الوصـول  املسـألة عالقـة    وبقيـت  ،أنّ هذه الدالئل مل ترجح أيا من املـذهبني  إالّ

  .فاصل فيهاإىل رأي 

        أصـال عنـد البصـريني هـو      4صـدر املالوجـه يف كـون    أنّ "دايناالف"وذكر 
فمزيـة  ؛ 5»اللفـظ واملعـىن    ل وبقية املشتقات مـن جهـيت  وجود مزية فيه دون الفع« 

                                                
 .192اإلنصاف يف مسائل اخلالف، األنباري،   1
 .37، العكربي، التبيني: ينظر  2
، اإليضاح يف علل النحو، 173 - 171، األنباري، العربيةأسرار ، 196 - 192، واإلنصاف، األنباري، 42 - 39، م ن :ينظر  3

 .1/215شرح املفصل، ابن يعيش، ، 60 الزجاجي،
زيادة ، وإن كان مع ومعناها هروفى حمشتق منه، الشتماله عل مصدر الفعل ارد عن حروف الزيادة، ألن املصدر املزيد فيه: يقصد  4

 .13داين، ابلغة املشتاق يف علم االشتقاق، الف: امفيه
  .14، م ن  5
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ـ       ة املصدر يف اللفظ هي أنه غري مشتمل علـى زيـادة احلـروف، خبـالف الفعـل وبقي
ـ تـه يف املعـىن فهـي    أما مزي. األمساء فإا مشتملة عليها واألصل عدم الزيادة يـدلّ ه أن 

علـى احلـدث املقيـد بـزمن، واألمسـاء       نه يـدلّ على مطلق احلدث، خبالف الفعل فإ
ا تدل على احلدث املقي1ات واألصل عدم التقييدد بالذّاملشتقات فإ.  

أن إعاللـه مـدار   « أما كون الفعل أصال عند الكوفيني، فعمدم يف ذلـك هـو   
فحـذفت  ) يعـد عـدة  (أما األول ففـي مثـل   . وسبب إلعالل املصدر وجودا وعدماً

ـ  ) عـدة (، وحذفت مـن  ها الياء والكسرةلوقوعها بني عدوتي) ديع(من الواو  اء مـع انتف
فإنـه مل حتـذف   ) يوجـل يـوجال  (، وأما الثاين ففي مثـل  )يعد(ذفها من العلة تبعا حل

للمصـدر  املصدر تبعا له، ومداريته مـن جهـة اإلعـالل     يفالواو من الفعل، فلم حتذف 
  .2» تدل على أصالته

 ومعـىن  « : صد كل من الكـوفيني والبصـريني قـائال   مق" متام حسان"وقد خلص
لكن كل مشـتق منـها يضـم إىل احلـدث معـىن      واحلدث مشترك بني مجيع املشتقات 

وأمـا املصـدر فهـو اسـم     ... فاعل احلدث يف صفة الفاعـل ، وآخر كالزمن يف الفعل
النظـر   وأمـا وجهـة  ... شـتقاق الولـذلك رآه البصـريون أصـال ل   ... احلدث فقط
رد مـن بـني الصـيغ    نظرت إىل املشكلة من الناحية التجرد والزيادة فـا  الكوفية فقط

قرب إىل األصالة من املزيـد، وقـد نظـروا يف صـيغ     هو يف فهم أصحاب هذه النظرة أ

                                                
 . 14، داينابلغة املشتاق يف علم االشتقاق، الف: ينظر  1
 . 14، م ن  2
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الكالم فلم جيدوا أكثر جتردا من الفعـل املاضـي الثالثـي اـرد املسـند إىل املفـرد       
  .1»قات هو الفعل املاضي إن أصل املشت: ، فقالوا)ضرب: (الغائب حنو

وسار على ج هذا االختالف علماء كـثريون قـدماء وحمـدثون، فمنـهم مـن      
 .اعتمد وجهة النظر البصرية، ومنهم من اعتمد وجهة النظر الكوفية

  :مؤيدوا املذهب البصري -1

  :، منهم قدماء وحمدثونوهم الذين قالوا بأن املصدر هو أصل مجيع املشتقات

  :القدماء -أ 

  :الشتقاقاملصدر أصال ل عدواالذين اتبعوا املذهب البصري، و 2القدماء من 

 على اشتقاق الفعل مـن امل  لقد :سيبويه ـ صـدر، ب نص  فعـل وأمـا ال « : هقول
يكـون ومل يقـع،   ملـا  و ،ملـا مضـى   نيتوب ،4أحداث األمساءمن لفظ  3تخذَة أُفأمثل

 . 5»قطع مل ين وما هو كائن

 ح مذهب  :دايناالفاملـذهبني البصريني بعد ذكره االخـتالف الواقـع بـني    رج 
ـ   « : حيث قال، أصل االشتقاق حول : فالبصـريون قـالوا  ذهبني اختلف فيـه علـى م

الفعـل هـو   : املصدر هو األصل الذي يشتق منه الفعـل وفروعـه، وقـال الكوفيـون    

                                                
  .167 – 166اللغة العربية معناها ومبناها، متام حسان،   1
 .1/119، ، واخلصائص211، والتكملة، 23رسالة االشتقاق، : ، وابن جني ، ينظرابن سراج، وأبو علي الفارسي: منهم  2
 . مبعىن اشتقت: أخذت 3
  .39، 38التبيني للعكربي،  :هو املصدر، ينظرأحداث األمساء وما كان منها عبارة عن احلدث و 4
  .   .1/12، سيبويه، الكتاب  5
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أرجحهـا  « : مث قـال  .1» اللّقـاين به الفعـل املاضـي كمـا أفـاده     ويريدون األصل 
الكـوفيني   3دليـل  2نقـد ، وذا حدد وجهة نظره البصرية، كمـا  1» البصريني مذهب

 .يف هذه املسألة

  :ناحملدثو -ب

 ،"سـعيد األفغـاين  ": أن املصدر هـو أصـل لالشـتقاق    احملدثني الذين رأوامن و 
وأي كان فالذي منيل إليه هو أنه إذا كان يف املشـتق زيـادة معـىن علـى      «: قال حيث

 –وذلـك مسـلّم عنـد الفـريقني      –ن البسيط مقدما على املركّـب  املشتق منه، وكا
املصدر ال الفعـل، ألنّ املصـدر يـدل علـى حـدث       -صناعة–فأصل املشتقات كلّها 

واألمساء املشتقة تدل على حـدث، وزمـن مـع زيـادة     . والفعل يدل على حدث وزمن
 .4»ثالثة كالداللة على الفاعل أو املفعول أو التفضيل أو املكان 

  :كويفمؤيدوا املذهب ال -2

  :وهم الذين قالوا بأن الفعل هو أصل املشتقات، منهم قدماء وحمدثون

  :القدماء -أ 

  :شتقاقالالفعل أصال ل عادينمن القدماء الذين اعتمدوا املذهب الكويف،  

                                                
 .13داين، ضابلغة املشتاق يف علم االشتقاق، الف  1
ه يف احلذف واإلعالل ال املدارية، لفعلإذا أعلّ الفعل أمنا هو للمشاكلة، أي ليكون املصدر موافقا ومطردا  أن إعالل املصدر«  :حيث قال  2

 .15 ،14، بلغة املشتاق يف علم االشتقاقالفاداين، : » االشتقاقفال تدل األصالة يف اإلعالل على األصالة يف 
 .54 :مذكور يف الصفحة 3
 .143 ،142أصول النحو، سعيد األفغاين،  يف  4
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  هـذا االجتـاه عـن طريـق      - أثناء تفسـريه  - الذي أبان :األخفش األوسط
: يف قولـه تعـاىل  ) احملـيض (فسـري  يف تل حيـث قـا   ،تالكلمـا صيغ بعض  توضيح

ـ    وهو احليض، وإمنا « : 1﴾﴿ويسأَلُونك عنِ املَحيضِ ين أكثـر الكـالم يف املصـدر إذا ب
ـ  : حنو قولك ؛)املَفْعلُ( هكذا أن يراد به ـلٌ،  مـا يف بكَـالُ، أي كَيم كلـت  وقـد قي  ر
  .2»من الفعل  )محيضٍ( :، وهو مثلُ)مكيلٌ(: األخرى، أي قيل

  :ناحملدثو -ب

  :منطلق للعمليات االشتقاقيةرأوا أن الفعل  نالذي 3احملدثني منو

 يف كتـب   قواعـد االشـتقاق وضـعت    غـري أنّ « : حيث قال :عبد اهللا أمني
ـ  الشتقوغريها  والصرفالنحو  ي أمسـاء الفاعـل،   اق املصادر واملشتقات املشـهورة وه

مـن هـذه القواعـد    شـيء  ا من األفعال ومل يوضع ، وغريهواملكانوالزمان، واملفعول، 
  .4» من املصادر الشتقاق األفعال، وهذه املشتقات

  حا نفسه املذهب ذهب :جبلحسن حممد حسنهـو أصـل    فعـل ال أنب مصر
موقفـا مـع أي الـرأيني          لكـن إذا كـان علينـا أن خنتـار     « : قال ؛ حيثاملشتقات
 اللفظيـة  ؛ أي مصـدرا للمشـتقات  كـون أصـال  إن الفعل هو األوىل بأن ي: فإننا نقول
  .5»إليها املصدر واملرة  واهليئة إخل ويضم... اسم الفاعل، واسم املفعول: املشهورة

                                                
 .222 :سورة البقرة  1
 .1/186معاين القرآن، األخفش األوسط،   2
 .68االشتقاق ودوره يف منو اللغة، : فرحات عياش، ينظر: ومنهم  3
 .13اهللا أمني،  االشتقاق، عبد  4
  .97جبل،  حسن علم االشتقاق نظريا وتطبيقيا، حممد حسن  5
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  :احملايدون -3

أصـل  موقفا حماديا من هذا اخلـالف حـول مسـألة    " متام حسان"أخذ الباحث  
ـ   رأياى أربل االشتقاق، ومل يوافق أي رأي من الرأيني،  عـد  ف متامـا عـن   آخـر خيتل

 : للقا للعمليات االشتقاقية؛ حيث قااملصدر أو الفعل منط

أن يعـدل  ) مشـكلة االشـتقاق  (دراسة هذه املشـكلة   ىوالذي أراه أجدى عل« 
وإذا صـح لنـا أن نوجـد رابطـة     ... ني طريقة املعجميإىلالصرفيون ا على طريقتهم 

ـ    بني الكلمات فينبغي لنا أال جنعل واحدة منها أص  نيعال لألخـرى، وإمنـا نعـود إىل ص
املادة، فنجعل هـذا الـربط باألصـول الثالثـة     بأصول  ني بالربط بني الكلماتياملعجم

االشـتقاق  عتـرب األصـول الثالثـة أصـل     نهجنا يف دراسة االشتقاق، وبذلك نأساس م
ننسـب   أن فاملصدر مشتق منها والفعل املاضي مشتق منها كـذلك، وـذا ال نسـتطيع   

وإمنـا جنعـل   " جنـي ابـن  "األصول الثالثة أي معىن معجمي على حنو ما صنع  إىل هذه
العالقـة بـني   هلذه األصول معـىن وظيفيـا هـو مـا تؤديـه مـن دور يف تلخـيص        

  .1»املفردات

يتضح من النص أنه ال الفعل وال املصدر ميكن أن يكـون أصـال لالشـتقاق عنـد     
 الـذي " األصـل املعجمـي  : "عنده هـو  ، وإمنا منطلق العمليات االشتقاقية"متام حسان"

دون تعـيني  جمموعـة الكلمـات املتـوفرة عليهـا،     املشتركة بني  جتريد للحروف «هو 
  .2»فرع بعضها عن بعض تاملاملعنوية املتعددة أي من أصوهلا 

                                                
 .239األصول، متام حسان،  :نظر، وي169 – 168ومبناها، متام حسان، معناها اللغة العربية   1
 .93تناسل الدالالت االشتقاقية، هني سنية،   2
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   ابن قتيبة"عند أصل االشتقاق":  

هـذه   مل حيـدد وجهـة نظـره يف    "تفسري غريب القـرآن "يف كتابه  "ابن قتيبة"إنّ 
املصـدر،   أصـل االشـتقاق أم  هـو  املسألة؛ أي أنه مل يصرح فيما إذ كان الفعل عنده 

خالل تفسـرياته ملفـردات غريـب القـرآن، ألنـه      من ال ميكن التماس ذلك  حىت أنه
  . مرة إىل الفعل ومرة إىل املصدر كان يعيد هذه املفردات أو املشتقات

  : تاليةيف النصوص ال قوله ،ىل الفعلفمن أمثلة املفردات اليت أعاد أصلها إ

ومنـها  ، »الَت يليـت ويلُـوت   «ال ينقصكم وهـو مـن    :أي 1﴿الَ يلتكُم﴾« 
﴿ومـا   :وقد جاءت اللّغتـان مجيعـا يف القـرآن؛ قـال     .»أَلَت يأْلَت أَلْتا «: لغة أخرى

  .3» 2أَلَتناهم من عملهم من شيٍء﴾

: لظهورهم، وإدراك البصر إيـاهم، وهـو مـن قولـك     :إنسا 4ومسي﴿اإلنس﴾« 
: أي 5﴿إنـي آنسـت نـارا﴾   : قـال اهللا جـلّ ثنـاؤه   . أبصـرته : آنست كـذا؛ أي 

  .6»أبصرت

  .  7»إذا نزهه وبرأه من كل عيب. »ح اهللاسب«، من »حوبس«: ومن صفاته «

  
                                                

 .14 :سورة احلجرات  1
 21 :سورة الطور 2
 .416 ابن قتيبة، ،تفسري غريب القرآن 3
 .05 :سورة اجلن  4
 .29 :صصالق. 07 :النمل. 10 :سورة طه  5
 .22 - 21، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 6
 .08، م ن 7
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  .1»إذا أعال نفسه : »تكبر«شرفُه، وهو من ): وكربياُء اهللا(« 

  .2»إذا سقْتها : وهي مفْعلَة، من نسأت الدابة. العصا: )املنسأَةُ(« 

يف النصـوص   منـها مـا ذكـره    املصدر أصال هلا، "ابن قتيبة" عداملفردات اليت  أما
  : التالية

مـن األليـة،   ) يفْتعـل (وهـو  . أي ال حيلـف  3﴿والَ يأتل أُولُوا الفَضل منكُم﴾« 
  .4 » وال يتألَّ، على يتفَعلَ: وقُرئت أيضا. وهي اليمني

  .5» وهو الطهارة» القدس«من . »قدوس«: ومن صفاته «

  .6» من األلُوك وهي الرسالة ﴾املالئكة﴿و «

  .8» وأفرط فيه را، ملا فضل عن املقد)الرهبة(اسم مبين من : 7﴿ورهبانيةً﴾«        

«8.  
: مـن الـذِّكر  ) مفْتعـل (وأصـله  . ومـتعظ  معتـرب : أي 9﴿فَهلْ من مدكرٍ﴾« 

  .1»، فأدغمت الذال يف التاء، مث قُلبت داالً مشددة )مذْتكر(

                                                
 .18تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  1
 .354، م ن 2
 .22 :سورة النور  3
 .302، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 4
 .08، م ن  5
 .23، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة  6
 .27 :سورة احلديد  7
 .454، يبةتفسري غريب القرآن، ابن قت  8
 .15 :سورة القمر 9
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وأصـله مـن   . األلـوف : ويقـال . مجاعات كـثرية : أي 2﴿قُتلَ معه رِبيون﴾« 
مث جيمـع ربـي بـالواو    . بـة رِبي كأنه نِسـب إىل الر : جمعوهي مجاعة يقال لل. الرِبة

  .3»بيون ر: فيقال. النونو

ـ يكان يعيد أغلـب املفـردات الغر   "قتيبةابن "أن من رغم على الو ة يف كتابـه إىل  ب
مييـل إىل أن الفعـل هـو     أنـه أساسا يف  ىل املصدر، إالّ أنّ ذلك ال يعدإ منه أكثرالفعل 

ـ   أصل املشتقات، أو أنه ل جنـده مـرة كوفيـا ومـرة     يعتمد وجهة النظر الكوفيـة، ب
  .صرياً أثناء ذكره ألصول املفردات الغريبةب

، هـذا الكتـاب  وجهة نظره يف أصـل املشـتقات يف    ولعلّ السبب يف عدم حتديده
ـ ريهو تفسـري الكلمـات الغ   أنّ غرضه يف مؤلّفه يرجع إىل ة مـن مفـردات القـرآن    ب

حتديـد أي  اخلـوض يف  هدفـه   كـن ، ومل يقدر اإلمكاناالختصار  الكرمي فقط، معتمدا
 والبحث يف مصادرها وجذورها ليطول احلـديث يف ذلـك، وهـو األمـر    أصل  الصيغ
  .يف مقدمته تجنبهب صرح الذي

  :مبدأ وحدة وتعدد األصول االشتقاقية :ثانيا

أن يكون للمادة اللّغويـة أصـل اشـتقاقي واحـد      –هاهنا  –" الوحدة"أعين بـ 
  .من ذلكأن يكون له أكثر " التعدد"أو داللة اشتقاقية واحدة، وبـ 

  

__________________________ 
 .432، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة  1
 .146 :سورة آل عمران  2
 .113، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة  3
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  :وحدة وتعدد األصول االشتقاقية يف العربية -1

لقد تناثرت مالحظ الوحدة والتعدد يف الكتب اللغويـة القدميـة، ويتضـح ذلـك     
من خالل املعاجلات التطبيقية الستعماالت املواد اللغوية، مـن حيـث بيـان معانيهـا،     

البـن  " لغـة مقـاييس ال "للخليـل، ويف معجـم   " العـني "كما يتمثّل ذلك يف معجم 
  .فارس، وكذا بعض كتب غريب القرآن كما سنرى الحقا

مـن أمثلتـها يف    فسـنكثر عنـد املتقـدمني،    لوحدة األصل االشـتقاقي فبالنسبة 
مـن  " عنـد قـدامى اللغـويني    االشـتقاقي  صياغة األصل"املنحى التطبيقي من عنصر 

تمثـل يف  وسنكتفي ها هنا، بذكر مثال واحد ملـا لـه أصـل واحـد ي     ،الثالثالفصل 
  ):رتع(يف مادة " اخلليل"قول 

: وأرتعتـها  ،األكل والشرب يف الربيـع رغَـدا، رتعـت اإلبـلُ رتعـا     : الرتع« 
  : قال العجاج. ألقيتها يف اخلصب

يرتـاد مأَ نربـهِالا نـعتالر  

خصـبا أو  ارتعت اإلبلُ ترتعي فإمنا هو تفْتعل مـن الرعـي نالـت    : فأما إذا قلت
  : مل تنل، والرتع ال يكون إال يف اخلصب، وقال الفرزدق

نى فزارةُ ال هعارتعاملَـر ـاك  

  : وقال... قال أمسنين القَيد والرتعة. سمنت: وقال احلجاج للغضبان

أبا جاَّر ملَفَع تلَّووا   يعتأَر ت   ***الُقَووا ليندأَاه مفي فَديقتر  
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. إذا تقلـب فيـه أكـالً وشـرباً    : وقوم مرتعون، وراتعون، ورتع فـالن يف املـال  
  .1» وإبِلٌ رِتاع

االتسـاع يف  : تدور حول معـىن واحـد هـو   ) رتع(يالحظ أن استعماالت املادة 
  .املأكل واملَشرب، وهو األصل االشتقاقي هلذه املادة

 ه املعاجلـات التطبيقيـة   ، فـإن هـذ  األصـول االشـتقاقية   تعـدد أما فيما خيص
الستعماالت املواد اللغوية مل يكن أصحاا يصرحون بوجـود عـدة أصـول اشـتقاقية     

؛ أي األصـل  "األصـل "وإمنا كانوا يأتون مبعىن مصـرحني معـه أحيانـا بأنـه     . للمادة
االشتقاقي، وأحيانا أخرى ال يصرحون بذلك، مت يسردون قبلـه أو بعـده مـا ينطـوي     

الت، مث يأتون باسـتعماالت أخـرى ال تنطـوي حتتـه، بـل تنطـوي       حتته من استعما
  .حتت معىن آخر، وهنا نفهم أن هذا أصل اشتقاقي آخر للمادة

  ):جخخ(يف " اخلليل"ومن أمثلة تعدد األصل االشتقاقي، قول 

: أي حتـول مـن مكـان إىل مكـان، ويف احلـديث     : جخ الرجل يجخ جخا«  
، أي حتـول مـن   »وعلى آله، إذا صـلَّى جـخ    عليه وسلمكان رسول اهللا صلى اهللا «

مـد ضـبعيه، وجتـافَى يف الركـوع والسـجود،      : جخى، أي: ويقال. مكان إىل مكان
صـح ونـاد فـيهم، وميكـن     : أي» إن أردت العز فجخجِخ يف جشـم «: ويف احلديث

  . 2»الصياح والنداء : واجلَخجخة. حتولْ إليهم: أن يكون مبعىن

    
                                                

 .2/95العني، اخلليل،  1
 . 1/221، م ن 2
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الصـياح؛ أي  : ، واآلخـر التحـول : أحـدمها ) جخخ(معنيني ملادة " اخلليل"ذكر 
ن االشتقاقييل، والصـياح : ن هلذه املادة مهاأن األصليابـن  "ذلـك   ذكـر وقـد  . التحو

ذكـر اخلليـل   . اجلـيم واخلـاء  ) جـخ (« : ، حيث قـال يف معاجلته هلذه املادة" فارس
  . 1»ي، واآلخر الصياح أحدمها التحول والتنح: أصلين

اليت تعين هلا أكثـر مـن أصـل اشـتقاقي،      2حافل باملواد" مقاييس اللغة"ومعجم 
قية ال خيلـو مـن هـذا التعـدد يف األصـول االشـتقا       -أيضا  –وكتابنا حملّ الدراسة 

  .تفصيل ذلكوكذلك وحدة األصول، وسيأيت 

مبـدأ تعـدد األصـول     من احملدثني من يـرفض  3وجتدر اإلشارة هنا، إىل أن هناك
، وذلـك أثنـاء   "عبد الكرمي حممد حسـن جبـل  "منهم . االشتقاقية معترفا بوحدا فقط

 :البن فارس، حيث قال" مقاييس اللغة"معاجلته للداللة احملورية يف معجم 

ويف هذا اإلحصاء املأخوذ من واقع عمل ابـن فـارس داللـة قويـة علـى أن       «
غالبـة يف العربيـة، وهـذا يـوطّىء     ) األصل االشـتقاقي يقصد (أحادية الداللة احملورية 

  :، مثّ يضيف قائال4»تكون معلَما بارزا يف لغتنا العربية  –إن متّت  –خلصيصة 

فإذا أضفنا أن اجلذور اليت عدد فيها ابـن فـارس أكثـر مـن داللـة حموريـة        « 
كمـا   –ة أن يلتئم كلّ منها حـول داللـة حموريـة واحـد     –بالتدقيق  –للجذر ميكن 

تبـين أن   –فعلنا يف كثري من اجلذور اليت جعل هو لكلّ منها أكثر مـن داللـة حموريـة    
                                                

 .1/405املقاييس، ابن فارس،  1
، 1/16املقاييس، ابن فارس، : ، ينظر)أمر(ومما له مخسة أصول ) أمم(ول ومما له أربعة أص) ألل(ومما له ثالثة أصول ) أف(مما له أصالن  2

 .على التوايل 137، 21، 18
 .217حممد حسن حسن جبل، علم االشتقاق نظريا وتطبيقيا، : منهم 3
  .46الداللة احملورية يف معجم مقاييس اللغة، عبد الكرمي حممد حسن جبل،   4
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ثابتـة ثبوتـاً علمياً،ألـا    ) أحادية الداللة احملورية جلـذور العربيـة  (ركائز ذلك املَعلَم 
  .1»قائمة على مستوى من االستقراء معترف به يف البحث العلمي 

يؤيد فكـرة تعـدد األصـول االشـتقاقية، حـىت      " سابن فار"على الرغم من أن  
وإن مل يصرح بذلك نصا، إال أنه يصرح بوجود أكثر من أصـل اشـتقاقي للكـثري مـن     

عملـه التطبيقـي   « ، وبـذلك كـان   "مقاييس اللغة"املواد اللغوية اليت عاجلها يف معجمه 
  . 2»يف املقاييس حامسا وصرحيا يف القول بتعدد األصول 

ـ ، و"تفسري غريب القرآن" يف كتابه " قتيبة ابن"أما  أنـه مل يهـتم    مـن  رغمعلى ال
مببدأ وحدة وتعدد األصول االشتقاقية، نظرا لعدم كون هـذا األمـر حمـلّ انشـغاله، إال     
أننا جنده يورد لبعض األلفاظ الغريبة من ألفـاظ القـرآن الكـرمي أكثـر مـن أصـل       

كتـب علمـاء آخـرين توضـح      اشتقاقي، مستشهدين على ذلك بنصوص مستقاة من
األمر الذي يؤكّـد وجـود هـذا التعـدد     . تعدد األصول االشتقاقية هلذه األلفاظ نفسها

  .ويرسخه

إيراده مـن أمثلـة تعـدد األصـول االشـتقاقية      وعلى ما سيأيت  بناًء على ما سبق
بأنـه كمـا ثبـت معلَـم      مسـبقا  ميكـن القـول  ، "تفسري غريب القرآن"تقاة من املس

ثبوتـا علميـا، فإنـه البـد مـن       لبعض املـواد العربيـة  " ألصول االشتقاقيةة اوحد"
  .لبعضها اآلخروالقول بتعدد األصول االشتقاقية  -أيضا  -االعتراف 

  

                                                
  .47-46، اللغة، عبد الكرمي حممد حسن جبلالداللة احملورية يف معجم مقاييس  1
 .214تطبيقيا، حممد حسن حسن جبل، علم االشتقاق نظريا و  2
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  ":تفسري غريب القرآن"وحدة وتعدد األصول االشتقاقية يف  -2

تفسـري  "تراوحت األصول االشـتقاقية لـدالالت األلفـاظ الغريبـة يف كتـاب      
  .البن قتيبة بني الوحدة والتعدد" ب القرآنغري

  :وحدة األصول االشتقاقية -أ

  ":تفسري غريب القرآن"من أمثلة ذلك يف 

. أي نـدما، هـذا قـول أيب عبيـدة     1﴿وكَانَ أَمـره فُرطـاً﴾  « ": ابن قتيبة"قول 
فـرط مـين قـول قبيــح، أي     : يقـال . وأصله العجلة والسبق. سرفا: وقول املفسرين

  .   2»وفرس فُرط أي متقـدم . سبق

هو العجلـة والسـبق، وعـاجل اسـتعمالني     ) الفرط(إىل أن أصل " ابن قتيبة"يشري 
انطالقا من هذا األصل االشـتقاقي هلـذه املـادة، كفـرط     ) فرط(من استعماالت مادة 

وفـرس فـرط؛ أي أنـه متقـدم قـد      . القول القبيح؛ أي خروجه قبل تدبره والتفكّر فيه
  . رس األخرىسبق الف

لالستعمال القرآين املتمثـل يف فـرط األمـر؛ مبعـىن النـدم      " أيب عبيدة"أما تفسري 
  .عليه، فذلك ألن صاحبه إذا تعجل فيه وكانت نتيجته سلبية، فسيندم  عليه حتما

  

                                                
 .  28 :سورة الكهف 1
 .266تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  2



  ''رآنقال .غ.ت''فی  التأصیل االشتقاقی                              :           الثانیالفصل 
 

 
 

67 

ال ) الفـرط (حـول معـىن    1وأغلب التفسريات الواردة يف كتب غريـب القـرآن  
؛ فـالفرط يف هـذه الكتـب يعـين     )لعجلة والسـبق ا(خترج عن هذا األصل االشتقاقي 

وكـل هـذه املعـاين ناجتـة عـن      ... ، أو الندم، أو اهلالك الترك، أو السرف والتضييع
قـد يـؤدي إىل هـالك     –مـثال   -التعجل والسبق وااوزة؛ فالتعجـل يف السـياقة   

حياتـه،   صاحبها، أو رمبا إىل هالك أحد أفراد عائلته، فيصبح نادما علـى ذلـك مـدى   
  . ، هذا إذا جنا من اهلالك»يف العجلة الندامة « : وكما يقال

وكذلك التعجل يف قضاء الصالة يؤدي إىل ترك اخلشـوع والطمأنينـة فيهـا، ممـا     
. يؤدي إىل ضياع أجرها، فـال حيصـل املصـلِّي أي فائـدة مـن تسـرعه يف صـالته       

  ...ع، وإىل الندم واهلالكولذلك فإن العجلة والسبق يؤديان إىل الترك والتضيي

  ):اجلن(يف تفسري " ابن قتيبة"ومثله، قول 

» ﴾نهـا سـترت   : يقال للـدرع . وهو االستتار" االجتنان"من  2﴿اجلـة؛ ألننج .
وإنمـا مسـوا جنـاً    . وجن عليه الليـل . أجنة الليل؛ أي جعله من سواده يف جنة: ويقال

  . 3»الستتارهم عن أبصار اإلنس 

جـن جنانـا وجنونـا    : يقـال . أظلم 4﴿جن علَيه اللَّيلُ﴾« : يف موضع آخروقوله 
  .5»وأجنه الليل إجنانا 

                                                
الفائق يف و ،1/191،398 ن أليب عبيدة،، وجماز القرآ2/140قرآن، الفراء، ، ومعاين ال143غريب القرآن ايد، القريشي،: ينظر 1

 .95، )مادة فرط(، وحتفة األريب أليب حيان األندلسي،611 غريب احلديث واألثر للزخمشري،
 .05 :سورة اجلن 2
 .21تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  3
 . 76 :سورة األنعام 4
 .156تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  5
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 هـو االسـتتار، وقـد عـاجل      –" ابن قتيبـة "حسب  –فاألصل االشتقاقي للجن
انطالقـا مـن هـذا األصـل االشـتقاقي؛ كتسـمية       ) جن(ثالثة من استعماالت املادة 

وأجنـه الليـل؛ أي جعلـه مـن     . ؛ ألا تستر وحتمي1»الستار«و اجلنة وه: الدرع بـ
وجن عليه الليل؛ أي أظلـم، فسـتره وحجـب كـلّ شـيء      . سواده يف جنة؛ أي ستره

ك البصـر هلـم ألـم خمفيـون؛ فهـم      وتسمية اجلن بذلك الستتارهم وعدم إدرا. عنه
  .1» عامل مستتر ال يرى«

االستتار     هو) جن(األصل االشتقاقي لـمادة  أنمن " ابن قتيبة"ويؤكّد ما ذهب إليه 
" ابن فارس"ويوافقه  .2»ويقال لكلّ ما ستر قد جن، وقد أجن « ": الزجـاج"قول 

   .3»اجليم والنون أصل واحد، وهو الستر والتستر ) جن(« : قائـال

   ):العدوان(ومثله أيضا، قوله يف تفسري 

وأصـل  . أي ال سـبيل  4فَالَ عدوانَ إِالَّ علـى الظَّـالمني﴾  ﴿فَإِنْ انتهوا : وقوله« 
  . 5» وأراد بالعدوان اجلزاء. العدوان الظلم

. مـن عـدوت وتعـديت علـى الرجـل     ) العـدوان (و« : وقوله يف موضع آخر
  .6»الظلم : والعداء

                                                
 .1/247معجم ألفاظ  القرآن الكرمي، جممع اللغة العربية،  1
 .2/266معاين القرآن وإعرابه، الزجاج،  2
  .1/421املقاييس، ابن فارس،  3
 .  193 :سورة البقرة 4
 .77، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 5
 .30م ن،  6



  ''رآنقال .غ.ت''فی  التأصیل االشتقاقی                              :           الثانیالفصل 
 

 
 

69 

الظّلـم، وعـاجل علـى    : أنّ األصـل االشـتقاقي للعـدوان هـو    " ابن قتيبة"ذكر 
: ، وهـو أنّ العـدوان يعـين   )عـدو (استعماال واحدا من اسـتعماالت املـادة   أساسها 

اجلزاء، وذلك أنّ أي شخص ظلَم فالبد من أن ينال جزاءه، كـأن يقـوم أحـد بسـرقة     
شخص ما، فالبد من تطبيق احلد عليه بقطع يده؛ ألنه ظلـم نفسـه بتعديـه حلـدود اهللا     

قطـع  : سـتحق العقـاب واجلـزاء وهـو    تعاىل، وظلم الشخص الذي سرقَه، وبالتايل ا
  .ولذلك كان الظلم سببا مؤديا إىل اجلزاء يده،

) عـدو (كما عاجل يف موضع آخر، استعماال آخر مـن اسـتعماالت هـذه املـادة     
﴿فَمـن اعتـدى بعـد    « : الظلـم؛ حيـث قـال   : دون أن يصرح بأصلها االشتقاقي

﴾كذَاأي قتل بعد أخذ الدية؛  1ذَلع فَلَه﴿  ﴾ـيمأَل يـة      .2»بفالقتـل بعـد أخـذ الد
  .يعترب تعد على حدود اهللا تعاىل؛ ألنه ظلم ألهل القتيل

   :3 )القرء(يف تفسري  ومثل ذلك أيضا، قوله

. وهـي احلـيض، وهـي األطهـار أيضـا      4﴾يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَالَثَةَ قُـروءٍ ﴿ «
ـ  .واحدها قُرء ويجمع على أقراء أيضا ا جعـل احلـيض قـرء والطهـر قـرء، ألن      وإمن

رجع فالن لقرئـه أي لوقتـه الـذي كـان     : يقال. الوقت: أصل القرء يف كالم العرب
   .5»فاحليض يأيت لوقت، والطهر يأيت لوقت ... ورجع لقارئه أيضا. يرجع فيه

                                                
 .178 :سورة البقرة 1
 .72تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  2
 .420منجي، عائدة دكر و معجم األضداد الكبري،. 22، ابن بشار األنباري، األضداد: هو حرف من األضداد، ينظر  3
 .228 :سورة البقرة  4
  .87 - 86تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،   5
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الوقـت، وقـد عـاجل    : أن األصل االشـتقاقي للقـرء هـو   " ابن قتيبة"فهنا، ذكر 
أنـه بعـد أن    ، كمـا بإعادما إىل هـذا األصـل  ) قرأ(تعماالت مادة استعمالني من اس

ين املعنـيني إىل أصـل   ، أعاد كـل مـن هـذ   احليض و الطهر: مبعنيني مها) القرء(فسر 
    .األصل االشتقاقي هلذه املادة، مما يدل على وحدة )قرأ(مادة 

الغريبـة   ومثل هذه األمثلة اليت توضح وحدة األصـل االشـتقاقي لداللـة املفـردة    
  . 1املفهوم كثري يف الكتاب

  :تعدد األصول االشتقاقية -ب

من األمثلة اليت تعددت فيها األصـول االشـتقاقية لـدالالت املفـردات الغريبـة،      
  ":ابن قتيبة"قول 

»    ﴾إِالّ أَمـانِي ـابتـونَ الكلَمعون ال ييم أُمهنمال يعلمـون الكتـاب   : أي 2﴿و
ومنـه قـول   . اؤهم بشيء فيقبلونه ويظنون أنه احلـق وهـو كـذب   إالّ أن حيدثهم كرب

  .   أي ما اختلقت الباطل. ما تغنيت وال متنيت: -رضي اهللا عنه–عثمان 

﴿ومـا أَرسـلْنا مـن قَََبلـك مـن      : قال اهللا عز وجـل . التالوة: وتكون األماينّ
ى أَلْقَى الشنمإِالّ إِذَا ت بِيالَ نولٍ وه﴾رستنِيي أُمإذا تـال ألقـى الشـيطان     يريـد  3يطَانُ ف

  .4»يف تالوته

                                                
 )العورة( ،285) اللهو(،  165 )احلرج(، 123 )السفاح(، 93 )اإلصر( ،89 )الفصال(تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة، : ينظر  1

  . 495 )الرجز( ،409 )الوزر( ،349
  .78 :سورة البقرة  2
 .52 :سورة احلج 3
 .55تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  4
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: الباطـل واألكاذيـب، واآلخـر   : مبعنـيني؛ أحـدمها  ) األماينّ(لقد فسر ابن قتيبة 
الباطـل  : هلـا أصـالن اشـتقاقيان؛ األول هـو    ) األمـاين (التالوة؛ معـىن ذلـك أن   

  . التالوة: واألكاذيب،والثاين هو

فاألمـاينّ علـى وجهـني    « :يف تفسريه هلذه اللّفظـة قـائال  " فراءال"و يؤكّد ذلك 
﴿ إِالّ إِذَا تمنـى أَلْقَـى   : واألمنية يف املعىن التالوة، كقـول اهللا عـز وجـلّ   ... يف املعىن

األحاديـث   أي يف تالوته، واألمـاينّ أيضـا أن يفتعـل الرجـل     1الشيطَانُ في أُمنِيته﴾
أهـذا شـيء رويتـه أم شـيء     : عرب البن دأْب وهو حيدث الناساملفتعلة؛ قال بعض ال

؟ يريد افتعلته، وكانت أحاديث يسمعوا مـن كـربائهم ليسـت مـن كتـاب      متنيته 
  . 2» وهذا أبني الوجهني. اهللا

   :قالإىل نفس التفسري مضيفا معىن آخر؛ حيث " السجستاين"كما ذهب 

واألمـاينّ مـا   ... ماينّ األكاذيـب أيضـا  واأل... مجع أمنية، وهي التالوة: أماينّ« 
وعليـه ميكـن أن نقـول أن لألمـاينّ ثـالث أصـول       . 3»يتمناه اإلنسان ويشـتهيه  

  . التالوة ، الباطل واألكاذيب، وما يتمناه اإلنسان ويشتهيه: اشتقاقية وهي

  ): احلرد(يف تفسريه ملعىن " ابن قتيبة"ومثل ذلك، قول 

»  ﴾دـرا على حوغَددةُ "و" احلـرد "و. منـعٍ : يأ 4﴿ويقـال . املنـع ": احملـار :
نةُ؛ إذا مل يكن فيها مطرالس تإذا مل يكن هلا لنب: وحاردت الناقّة. حارد.  

                                                
  .52 :سورة احلج 1
 .30تفسري املشكل من غريب القرآن، القيسي، : وينظر ،50 – 1/49ن، الفراء، معاين القرآ 2
  .1/159معاين القرآن وإعرابه، الزجاج، : وينظر ،05 )أماينّ( غريب القرآن، السجستاين، 3
 .25 :سورة القلم 4
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لـئن حـردت حـردك؛ أي قصـدت     : يقـال للرجل. القَصد: أيضا" احلـرد"و
 1 »قصدك .  

القصـد، ممـا   : خـر املنـع، واآل : ، أحـدمها )احلرد(معنيني للفظة " ابن قتيبة"أورد 
إال أن هنـاك مـن أضـاف إىل هـذين     ). حرد(يدل على وجود أصلني اشتقاقيني ملادة 

، األمـر الـذي يـؤدي إىل القـول بتعـدد األصـول       2املعنيني معاين أخـرى للحـرد  
  .االشتقاقية هلذه املادة

  :)الصلصال(يف تفسري لفظة  ومثل ذلك أيضا، قوله

ل، أي يصـوت مـن يبسـه كمـا يصـوت      طني يابس يصلْص: 3﴿صلْصالٍ﴾« 
  .الفخار؛ وهو ما طُبخ

إذا أَنـنت مكانـه   : »صـلَّ الشـيَء   « املُنتن؛ مـأخوذ مـن   ": الصلصال: "ويقال
﴿أَئـذَا صـلَلْنا فـي    : وقـد قُـرئ   .؛ مثّ قلـب إحـدى الالّمـني   "صالّال:"فكأنه أراد
 .5»؛ أي أنتنا 4اَألرضِ﴾

املُصـوت؛ أي الـذي   : أحـدمها ) الصلصـال (لفظـة  معنـيني ل " ابن قتيبة"ذكر 
نفـس املـذهب يف تفسـريه هلـذه      6"الفـراء "وقد ذهب . املُنتن: يصدر صوتا، واآلخر

  .اللفظة
                                                

 .480، 479تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  1
، و تذكرة األريب يف تفسري الغريب، 272غريب القرآن ايد، القريشي، :ينظر د، الغضب، الفاقة، القدرة، احلقد،اجل: احلرد مبعىن: منها 2

 .22 )مادة حرد(وحتفة األريب أليب حيان األندلسي، ، 2/234 ابن اجلوزي،
 .14 :سورة الرمحن  3
 .10 :يف سورة السجدة  4
 .437تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،   5
 .3/114 معاين القرآن للفراء،: ينظر  6
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اليـابس، وهـذا املعـىن يتقـارب مـع      : مبعىن) الصلصال(من فسر كلمة  1وهناك
طـني يـابس   : ﴿صلْصـالٍ﴾ « ": ابـن قتيبـة  "املُصوت، ويدلّ على ذلك قول : معىن

يبسـه هـو   ؛ مبعىن أن الطني صـوت بعـد يبسـه، ف   2»يصلْصل، أي يصوت من يبسه 
 صـدور : اليـبس سـابق ملعـىن   : ، وعليـه فـإن معـىن   يصدر منه لصوتالذي جعل ا

وعلـى هـذا األسـاس ميكـن     . )اليبس(الصوت، وهذا األخري متفرع عن املعىن السابق 
  . الننت: اليبس، واآلخر: أحدمها) صلل( ملادة نيتقاقي اشن هناك أصلنيأن نقول إ

  :صعوبات استخالص األصل االشتقاقي -3

احلقيقة أن عملية التأصـيل االشـتقاقي وحماولـة إرجـاع اسـتعماالت املـادة        
اللغوية إىل أصلها االشتقاقي أو أصوهلا االشتقاقية تتخلّلـها صـعوبات عديـدة، حنـاول     

تبصـري ـا لالسـتعداد هلـا، والتخفيـف لوقعهـا       أن نذكر بعضها وذلك من أجل ال
  : عندما يواجه ا الباحث

 يف « أمـر صـعب؛ ألنـه     -بوجـه عـام    -نّ استخالص األصـل االشـتقاقي  إ
جممـله جتريد، والتجريدات عمليـة ذهنيـة تنـهض علـى التقـاط اجلزئيـات       
املشتركة، وهـذه اجلزئيات قد يغيب بعضـها مـن الصـياغات املعجميـة الـيت      

   .3»تقى منها استعماالت اجلذر، وقد تكون متاحة ولكنها ال تلفت الذّهنتس

                                                
 .5/98معاين القرآن وإعرابه، الزجاج، : ينظر  1
 .437تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،   2
 .48 - 47، د حسن جبلالداللة احملورية يف معجم مقاييس اللغة، عبد الكرمي حمم  3
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وعموما فإن هذا االستخالص يتطلّب نشاطا ذهنيا فوق املعتـاد، وهـذا مـا قـد     
يف  1ه مشـكالت وقد يعوق يسـر هـذا االسـتخالص وسـالمت    . يعوز الباحث أحيانا
  :املادة العجمية، منها

o ومنثّـل لـذلك مبـا جـاء      .عن بعض املعاين أحيانااملعاجم بعض  غموض تعبري
) القُطبـة (أمـا   .2)القُطبـة والقطبـى  (عـن  ) قطب(يف لسان العرب يف مادة 

ها مل تكـف للوصـول ـا إىل الوضـوح     رات كثرية لكنفقد ذُكرت عنها عبا
  .يوضحهفلم يذكَر عنه شيء مهم ) طبىالق(وأما . الكامل يف الذهن

o رة بعض األشـياء لبعـدنا عـن بيئتـها أو للـتغريات احلضـارية       غموض صو
عـن   2"لسـان العـرب  "يف كـالكالم   .والثقافية اليت باعدت بيننـا وبينـها  
 .قُطب الرحى ، وكذلكالقُطب الذي هو من نصال األهداف

o  اسـتعماالت بعـض املـواد     عـن معـىن  سقوط كلمات من عبارات املعاجم
مـن  ، هلـذه االسـتعماالت   دارس واملعىن احلقيقـي ؛ مما قد يباعد بني الاللغوية
 :، حيث ورد فيه"لسان العرب"من ) تمعةا(سقوط كلمة  :مثال ذلك

ـ اطَوالقُ ...مجعه: به قَطْبايقط قَطَب الشيَء « القطعـة مـن اللحـم، عـن     : ةب
القطعـة مـن   : والقُطَابـة « : إال أن األصل يف وصف القطعة هـو  .3» كراع
   .4» تمعةا اللحم

                                                
 .  209 – 208علم االشتقاق نظريا وتطبيقيا، حممد حسن حسن جبل، : ينظر  1
 .1/682 )قطب(مادة لسان العرب، ابن منظور، : ينظر .ضربان من النبات: مها 2
  .1/681 )قطب(مادة  ،م ن 3
 .664كراع النمل، ، املنتخب 4
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 َر تعـبريا صـادقا عـن معـاين     صعوبة صياغة األصل االشتقاقي صياغة حمكمة تعب
استعماالت املادة، وتسمح بأن تفسر معىن كل استعمال فيـه تفسـريا قريبـا منـه     

التغلـب   إالّ أنـه ميكـن  . بقدر اإلمكان، مث تكون بعد ذلك خمتصـرة وواضـحة  
ـ  «  من خاللعلى هذه الصعوبة  السـتعماالت احلسـية أوال،   ااه إىل توجيـه االنتب

 .1» مث إىل غريها يف ضوئها

  :الداليل ملفردات غريب القرآن ووسائله 2التجديد :ثالثا

ا شأن  3اللّغة كائن حية، فهـي ختضـع ل  شألنمـو والتجـدد   سائر الكائنات احلي
عالذي يا  دك تنتقل من جيـل إىل جيـل مكتسـبة بـذل    من أهم نواميس احلياة، كما أ

فتمـوت ألفـاظ وحتيـا أخـرى،      ،تـؤثر وتتـأثر  « دالالت جديدة، وهي يف انتقاهلا 
  .4»تضيق ألفاظ وتتسع أخرى بدالالا و

  :ظاهر التجديد الداليلم  -1

تتجـدد فيهـا    خلقت اللغة من أجل االستعمال الذي يعرضـها لعـدة مظـاهر    
  .معاين األلفاظ وتتبدل، فتنتقل اللفظة من معىن إىل آخر

لـدالالت  " ابـن قتيبـة  "الداليل يف ثنايـا تفسـريات    ناثرت مظاهر التجديدوقد ت
  :املفردات القرآنية الغريبة، حيث ميكن رصد هذه املظاهر يف الكتاب كما يلي

                                                
 .208سن جبل، علم االشتقاق نظريا وتطبيقيا، حممد حسن ح  1
  .، أو االنتقال الداليلالتغير الداليلبعرف تفرع معىن جديد مل يكن من قبلُ من داللة املادة االشتقاقية وهو ما ي: يقصد به  2
   .74اللسانيات النشأة والتطور، أمحد مومن، : وينظر .9اللغة العربية كائن حي، جرجاين زيدان،   3
  .226الرديين،  فصول يف علم اللغة العام،  4
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 :التعميم -  أ

ـ  1"تعميم الداللة"أي  توسـيع  "، أو 2"توسـيع اخلـاص  ": ، ويسميه الـبعض بـ
لكلمـة أكثـر مـن السـابق، أو يصـبح      أن يصبح عدد ما تشري إليه ا« ؛ ويعين 3"املعىن

الـداليل   جديـد ؛ إذ يقع هذا النوع مـن أشـكال الت  3»جمال استعماالا أوسع من قبل 
  . 4عندما حيدث االنتقال من املعىن اخلاص الدال عليه إىل معىن أعم وأمشل

تعمـيم الـدالالت أقـل شـيوعا يف اللغـات مـن        «أنّ " إبراهيم أنيس"ويرى 
  .5»يف تطور الدالالت وتغيرها  ارختصيصها، وأقلّ أث

أصل الوِرد إتيان املاء مث صـار إتيـان كـلّ شـيء     « ومن أمثلة ذلك يف العربية أنّ 
كان يطلق على نوع خاص من اإلتيـان، مث عمـم علـى كـلّ     ) الوِرد(، فلفظ 6»وِردا 

  .كلّ ضروبه

   ):ارقالطّ(يف " ابن قتيبة" قول، "تفسري غريب القرآن"ومن أمثلته يف كتاب 

» ﴾ي بذلك: 7﴿الطَّارِقجم؛ مسالن :   قـه يطـرلـيال وكـلُّ    –أي يطلُـع   –ألن
  .8»فقد طَرقك : من أتاك ليال

                                                
  .154داللة األلفاظ، إبراهيم أنيس،   1
، الصاحيب، ابن فارس، »الذي يتحلل فيقع على شيء دون األشياء « : اخلاص هو. 232يف علم الداللة، عبد الكرمي حممد حسن جبل،   2

178.  
   .243علم الداللة، أمحد خمتار عمر،   3
  .218، حممد مبارك، يةاللغة وخصائص العرب فقه، و243، م ن: ينظر  4
  .154داللة األلفاظ، إبراهيم أنيس،   5
  .58الصاحيب، ابن فارس،   6
 .02 :سورة الطارق  7
 .523، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة  8
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، وذلـك ألنـه ال يظهـر وال يـأيت إالّ     )النجم(بـ ) الطارق" (ابن قتيبة"فهنا فسر 
ل تطلق على كلّ شـيء يـأيت لـيال، ممـا يـد     ) الطارق(ليال، مث أصبحت هذه اللّفظة 

  .على عموم داللتها

  ):رواسي(يف لفظة  هومثله قول

 »﴾يواَسجبـاال ثوابـت ال تـربح، وكـلّ شـيء      : أي 1﴿وأَلْقَى يف اَألرضِ ر
  .2»ثبت فقد رسا 

: مجـع : اجلبـال الثوابـت، والرواسـي   : يف االستعمال القرآين هو) رواسي(فمعىن 
ومنـه   .بـت فقـد رسـا   أن كل شيء ث" ابن قتيبة"، حيث ذكر )رسا(راسي من الفعل 

يتضح أنه بعدما أُطلقـت الرواسـي علـى اجلبـال ألـا شـيء ثابـت يف األرض ال        
  .ليدل على كل شيء ثابت) الرسو(يربحها، تعمم معىن 

  :التخصيص - ب

ـ   3"ختصيص املعىن"أي  تضـييق  "، أو 4"تضـييق العـام  ": ، ويسـمى أيضـا بـ
لّـي إىل املعـىن اجلزئـي أو تضـييق     حتويل الداللة من املعىن الك« : ، ويقصد به5"املعىن

                                                
 .15 :النحلسورة   1
 . 242، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة  2
  .    152داللة األلفاظ، إبراهيم أنيس،   3
املزهر، . »الباقي على عمومه، وهو ما وضع عاما، واستعمل عاما « : العام هو. 238لة، عبد الكرمي حممد حسن جبل، يف علم الدال  4

كل ما عالك فأظّلك فهو مساء، كل أرض مستوية فهي صعيد، كل حاجز بني الشيئني فهو « : وميثل له الثعاليب قائال. 1/426السيوطي، 
  .12فقه اللغة، . »موبق، كل بناء مربع فهو كعبة 

  . 245علم الداللة، أمحد خمتار عمر،   5
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ختصـص ألفـاظ   « الـداليل عنـدما    التجديـد ، حيث حيدث هذا النوع من 1»جماهلا 
كلّ منها للداللة على طبقة عامة من األشـياء، فيـدلّ كـل منـها علـى      يستعمل كان 

فـراد الـذي كانـت تصـدق عليـه      حالة أو حاالت خاصة، وهكذا يضيق جمـال األ 
  .2»أوال

مـا وضـع يف األصـل    «  :ويعرفه بأنـه " العام املخصوص"فيسميه  "يوطيالس"أما 
ـ ال(، مـن مثـل لفـظ    3»عاما مث خص يف االستعمال ببعض أفراده  ـه يف  « ) تبسفإن

يف االستعمال لغة بأح هر، مث خصاللغة الدامِ داألسـبوع، وهـو فـرد مـن أفـراد       أي
الـدهر، مثّ خصصـه   : لـة عامـة وهـي   كان يدل دال) سبتال(؛ أي أنّ لفظ 3»الدهر 

  .ل أيام األسبوعالداللة على فرد من أفراده وهو أواالستعمال اللّغوي ب

يف كتابـه، مـا قالـه يف تفسـري لفظـة      " ابن قتيبـة "ومن أمثلة ذلك، مما ذكره 
)كسالن:(  

مـا تقربـت بـه إىل    : وأصـل النسـك  . ذبائحي، مجع نسـيكة : 4﴿نسكي﴾« 
  .5»اهللا

هو ما يتقرب بـه املـرء إىل ربـه سـبحانه وتعـاىل، مث       –ههنا  –ل النسك فأص
الذّبائح، اليت تعد واحدة مـن األشـياء الـيت يتقـرب     : خصت هذه اللفظة بالداللة على

                                                
  .245، علم الداللة، أمحد خمتار عمر  1
  .283 حممود السعران، ،مقدمة للقارئ العريب :علم اللغة  2
  .1/427املزهر،   3
 .162 :سورة األنعام 4
 .164تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  5
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مـن العـام إىل   ) النسـك (ا املرء إىل اهللا تعاىل، مما يدلّ على انتقـال داللـة لفظـة    
  .اخلاص

مـن معـىن اخلـروج عـن     ) الفسـق (ضا، انتقال داللـة  ومن أمثلة التخصيص أي
الشيء يف اللغة إىل معىن اخلروج عن طاعة اهللا تعاىل يف املفهـوم الـديين، حيـث يقـول     

  ": ابن قتيبة"

﴿إالّ إِبلـيس  : اخلروج عن الشيء ومنه قولـه عـز و جـل   : يف اللّغة " الفسق"و «
   .2»رج عن طاعته خ: أي 1كان من اجلن فَََفَسق عن أمرِ ربه﴾

خصت بالداللـة علـى اخلـروج عـن طاعـة      ) الفسق(يتضح من النص أنّ لفظة 
اهللا عز وجلّ، وذلك بعدما كانت تطلق يف اللغة على اخلروج عـن الشـيء، ممـا يـدل     

  . على ختصيص داللتها

  :لفاظاأل وسائل جتديد داللة -2

ـ  ر عنـه عب ، وهو مااأللفاظداللة  تفرعوسائل  ويقصد ا نقـل املعـىن أو   : "ـب
تنتقـل مـن جمـال إىل آخـر،      «داللة األلفاظ فيـه  ، حيث أن 3"تغيري جمال االستعمال

وهي ال تنكمش فيتضاءل احمليط الذي تتحرك فيـه بعـد اتسـاع وعمـوم وال يتحـول      
فهنـا  . 4»جماهلا كذلك من ضيق وخصوصية إىل تعميم ومشول ملا لـيس هلـا مـن قبـل    

مـن الداللـة علـى شـيء     وانتقاهلا اللفظ  جتّدد داللةتعميم، وإمنا  ال يوجد ختصيص وال
                                                

 .50 :سورة الكهف  1
 .29، قرآن، ابن قتيبةتفسري غريب ال  2

  .247علم الداللة، أمحد خمتار عمر،   3
  .314علم الداللة العريب، فايز الداية،   4
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لوجـود عالقـة أو   « يف جمال ما، إىل الداللة على شيء آخره يف جمال غـريه، وذلـك   
  .1»ملْمحٍ مشترك بينهما سوغَا هذا االنتقال 

املعـىن أوال لتنوعـه وثانيـا     )جتديـد ( أهم أشـكال تغيـر  « الداللة يعد  تجددف
، ويتمثـل الفـرق بـني هـذا     2»شتماله على أنواع اازات القائمة على التخـيالت  ال

املعـىن القـدمي أوسـع أو أضـيق     « الداليل والنوعني السابقني كون  تجديدالنوع من ال
  .2»من املعىن اجلديد يف النوعني السابقني وكونه مساويا له يف النوع احلايل 

وقـد  . االسـتعارة، واـاز املرسـل   : بيلني مهـا الداليل وفق س التجديدويتم هذا 
دالالـا وفـق    جتـددت لغريب القرآن بعض األلفـاظ الـيت   " ابن قتيبة"ورد يف تفسري 
  .هذين السبيلني

  :طريق االستعارةعن  تجديدال -أ

، ومـن أمثلـة   3»حني تكون العالقـة بـني املـدلولني هـي متشـاة      « وذلك 
ابـن  "، قـول  "تفسري غريـب القـرآن  "عارة يف كتاب بطريق االست جتددتاأللفاظ اليت 

  ": قتيبة

﴿إالّ إِبلـيس  : اخلروج عن الشيء ومنه قولـه عـز و جـل   : يف اللّغة " الفسق"و «
  .خرج عن طاعته: أي 4كان من اجلن فَََفَسق عن أمرِ ربه﴾

                                                
  .246علم الداللة، عبد الكرمي حممد حسن جبل،   1
  .249علم الداللة، أمحد خمتار عمر،   2
  .246يف علم الداللة، عبد الكرمي حممد حسن جبل،   3
 .50 :سورة الكهف  4
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  .1» إذا خرجت من قشرها: ومنه يقال فَسقَت الرطبةُ: قال الفراء 

اخلـروج عـن   : هـو ) الفسـق (من النص السابق، أنّ املعىن األصل للفظة  يتضح 
إذا خرجت مـن قشـرها، فهنـا شـبهت     : فسقت الرطبة: الشيء؛ حيث تقول العرب

فمعـىن اخلـروج   عملية خروج إبليس عن طاعة اهللا تعاىل خبروج الرطبة مـن قشـرها،   
ـ   يف اللّغـة  ) الفسق(دل عليه كلمة الذي ت ، ن طاعـة اهللا تعـاىل  متـوفّر يف اخلـروج ع

وذلك نظرا لعالقة التشابه املوجودة بني خروج الرطبـة مـن قشـرها وخـروج املـرء      
  .عن طاعة اهللا تعاىل

  ): النفاق(ومنها أيضا، قوله يف كلمة 

رتـه خيـرج   حجِوذ من نافقاء اليربوعِ وهو جحـر مـن   يف اللّغة مأخ" النفاق"و «
فيقال قد نفق ونـافق، شـبه بفعـل الريبـوع؛     . ي دخل فيهمنه إذا أُخذ عليه احلُجر الذ

نـافق يـدخل يف اإلسـالم بـاللّفظ     وكـذلك امل . ألنه يدخل من باب وخيرج من باب
  .1»خيرج منه بالعقد و

يف اللغة مأخوذ من نافقـاء الريبـوع؛ إذ إن هـذا احليـوان جيعـل      ) النفاق(فأصل 
 مـن  للمنـافق  شـتق ، ولـذلك ا حلجره غَارين، يدخل من أحدمها وخيرج من اآلخـر 

هذه اللفظة، ألنّ املنافق مثل الريبوع؛ فهو يـدخل يف اإلسـالم بـاللفظ، وخيـرج منـه      
فعالقة املشاة واضحة بني دخول الريبوع مـن غـار وخروجـه مـن آخـر،       .بالعقد

هـذه   داللـة  جتـددت وبني تصرف املنافق الذي يظهر اإلسالم ويبطن الكفر، وهكـذا  

                                                
 .29، ري غريب القرآن، ابن قتيبةتفس  1
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من داللتها علـى نافقـاء الريبـوع يف أصـل وضـعها، إىل داللتـها       قلت وانت لفظةال
  .اجلديدة يف االستعمال اإلسالمي

  ):التزكية(يف تفسري " ابن قتيبة"ويف موضع آخر، قال 

. أخـذ الزكـاة  : من الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم وعلـى آلـه    ) التزكية(و« 
 .1»املال زكاة؛ ألا تثمره النماء والزيادة، ومنه قيل للصدقة عن : وأصل الزكاة

النماء والزيادة ، وقد مسيت الصـدقة عـن املـال زكـاةً،     : فهنا، أصل الزكاة هو
من مشاة يف النمـاء والزيـادة، وذلـك ألن إخـراج     ) الصدقة(و) الزكاة(نظرا ملا بني 

الزكاة يؤدي إىل مناء املال وزيادته، مثلها مثـل الصـدقة؛ فـإن إعطاءهـا ملسـتحقها      
قع الربكة يف مال الرجل املتصدق فيثمر ماله ويكثر، مما يـدل علـى وجـود مشـاة     يو

فيما يترتب على إخراج الزكاة وإعطاء الصـدقة مـن منـو وزيـادة، وعليـه سـميت       
  .الصدقة زكاةً

عالقـة  طريـق  عـن  جتـددت فيهـا الداللـة    كما يوجد يف الكتاب أمثلة أخرى 
  : ، من ذلك قوله"كأن"ألداة التشبيه " قتيبةابن "، يالحظ فيها استعمال املشاة

... إذا غطيتـه " غفـرت الشـيء  : "وهو مـن قولـك   ". الغفور: "ومن صفاته  «
ألنـه سـتر   " : غفـرا "مسـي  . كالزئرب: ما عال فوق الثوب منها "غَفْر اخلز والصوف"و

سـاتر لعبـده   ال" الغفـور "فكـأنّ  . ، ألا تستر الرأس"مغفر"ويقال لَجنة الرأس . الثوب
  . 2»أو الساتر لذنوبه . برمحته

                                                
 .32 - 31، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 1
 .15 -14، م ن  2
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ـ    وهو اهللا ت) الغفور" (ابن قتيبة"فهنا شبه   تره عاىل يف سـتره لعبـاده برمحتـه، أو س
االشـتقاقي ملـادة    ألصـل لذنوم مبا يستعمل للستر والتغطية واألشـياء، وذلـك ألنّ ا  

ـ "الستر والتغطية: "هو) غفر(  بسـعة ي لـذنوب عبـاده   ، فكأنّ الغفور هو الساتر واملغطّ
  ".كأن"يف هذا التشبيه على األداة وهي " ابن قتيبة"رمحته، حيث اعتمد 

  ": ابن قتيبة"ويف مثال آخر، يقول 

يقـال لليـل كـافر    . كفرت الشـيء إذا غطّيتـه  : يف اللغة من قولك) الكُفْر(و« 
  أَ  : وجـلّ  ألنه يستر بظلمته كل شيء، ومنه قـول اهللا عـز ـثثَـلِ غَيكَم﴿  ـبجع

﴾هاتبن ا البـذر يف األرض      1الْكُفَّارـم إذا ألقـوراع، مساهم كفـارا أليريد بالكفار الز
2»وجلّ  كفروه؛ أي غطّوه وستروه، فكأنّ الكافر ساتر لنعم اهللا عز.  

أداة التشـبيه  " ابـن قتيبـة  "فقد شبه الكافر بالساتر واملغطّـي، حيـث اسـتعمل    
يف ستره للحق ولـنعم اهللا عـز وجـلّ مبـا يـتم بـه السـتر        يف تشبيه الكافر " كأنّ"

  .هو الستر والتغطية) كفر(والتغطية، لكون أنّ األصل االشتقاقي ملادة 

 :طريق ااز املرسلعن التجديد  -ب

نّ ؛ إذ إ3»حني تكـون العالقـة بـني املـدلولني شـيئا غـري املشـاة        « وذلك 
ـ    -هنا – ، وسنكتفي4عالقات ااز متنوعة ومتعددة يت ميكـن  بإيراد بعـض عالقاتـه ال

                                                
 .20 :سورة احلديد   1
 .28تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،    2
  .246يف علم الداللة، عبد الكرمي حممد حسن جبل،   3
ومفتـاح العلـوم، السـكاكي،     ،354 – 342 القـاهر اجلرجـاين،   ينظر يف تفصيل القول يف ااز عالقاته، أسرار البالغة، عبـد   4

172 – 174.  



  ''رآنقال .غ.ت''فی  التأصیل االشتقاقی                              :           الثانیالفصل 
 

 
 

84 

عالقـة اـاورة، عالقـة االتصـال، وعالقـة      : ، وهـي توضيحها بأمثلة من الكتاب
  .السببية

   :عالقة ااورة -)1.ب

هي واحدة من العالقات اليت تسـمي علـى أساسـها العـرب الشـيء باسـم       
ـ   «: الشيء؛ إذ يقول الزجاجي يء؛ إذا تعلّـق  ألنّ العرب قد تسمي الشـيء باسـم الش

  . 1»به أو جانسه أو ناسبه أو جاوره 

  ":ابن قتيبة"من أمثلة ذلك، قول 

أي بلغ حبـه شـغافها وهـو غـالف القلـب، ومل يـرد        2﴿قَد شغفَها حبا﴾« 
: قد شـغفت فالنـا إذا أصـبت شـغافه، كمـا يقـال      : يقال. الغالف إمنا أراد القلب
  .3»كبدته إذا أصبت كبده 

جتـددت  غـالف القلـب قـد    : وهـي ) الشغاف(ثال، جند أنّ داللة ففي هذا امل
كان نتيجـة جمـاورة القلـب لغالفـه؛ فسـبب       التجددلتدل على القلب نفسه، وهذا 

 املوجـودة تسمية القلب وغالفه بنفس االسم وهو الشغاف يرجـع إىل عالقـة اـاورة    
هبينهما، وذلك حسب عادة العرب يف تسمية الشيء مبا جاور .  

 

  
                                                

  .35اشتقاق أمساء اهللا احلسىن، الزجاجي،   1
 .30 :سورة يوسف  2
 .215، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة  3
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   :عالقة االتصال -)2.ب

  ): املنام(يف لفظة " ابن قتيبة"وميكن توضيح هذه العالقة مبا قاله 

ــرِيكَهم اهللا يف منامــك﴾«  ــك؛ ألنّ : يف نومــك، ويكــون: أي 1﴿إِذْ ي يف عين
فسـر بـالنوم، كمـا فسـر     ) املنـام (ففي هذا املثال، نـرى أنّ   .2»العني موضع النوم 
ك ألنّ العني موضع النوم؛ مبعـىن أنّ عمليـة النـوم متصـلة حباسـة      أيضا بالعني، وذل

كـان مغمـض    إذاالرؤية وهي العني، فال يظهـر النـوم علـى الشـخص النـائم إالّ      
للداللـة علـى النـوم والعـني معـا، وذلـك       ) املنام(العينني، وعلية متّ استعمال لفظة 

  .لعالقة االتصال القائمة بينهما

  : ببيةعالقة الس -)3.ب

 ):القُرح(يف تفسري " ابن قتيبة"، ما قاله "تفسري غريب القرآن"ها يف تمن أمثل

 »)حالقُر :(أيضاً. اجلراح حمـا مجيعـا   . والقَر ويقـال . وقد قُـرئ :  القُـرح-
  .3»أمل اجلراح : -بالضم

أطلق على اجلـراح، كمـا أطلـق أيضـا علـى       )رحالقُ(يالحظ يف هذا املثال، أنّ 
اجلراح؛ وذلك ألن اجلرح يكون دائما مصحوبا بـاألمل؛ مبعـىن أن اجلـرح يكـون     أمل 

سببا يف وجود األمل، فنظرا لعالقة السببية القائمة بـني اجلـرح وأملـه متّ تسـمية كـلّ      

                                                
 43 :سورة األنفال  1
 .179، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة  2
 .112، ن م 3
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كمـا  . 1منهما بالقُرح، وذلك على مذهب العرب يف تسمية الشيء مبا كـان سـببا لـه   
 مشـاهد مـن شـيء    اهلـا انتقجتـددت ب قـد  ) قُرحال(جتدر اإلشارة أيضا إىل أنّ داللة 

  ). أمل اجلرح( غري مشاهدإىل شيء ) اجلرح(

  ):الرجز(يف تفسري لفظة " ابن قتيبة"ومثل ذلك، قول 

 »﴿رجفَاه زجالرالعـذاب، فسـميت   : وأصـل الرجـز  . األوثـان : يعـين  2﴾و
  .3»األوثان رجزا؛ ألا تؤدي إىل العذاب 

) جـز الر(اهنا، باألوثان، مع أنّ األصل االشـتقاقي هلـذه اللفظـة    ، ه)جزالر(فُسر 
لداللـة  إىل ا العـذاب لداللـة علـى   بانتقاهلا مـن ا  )جزالر( تجدد داللةالعذاب، ف: هو

ملا كانت شركاً بـاهللا تعـاىل، كانـت سـببا      ،، راجع إىل أن عبادة األوثاناألوثانعلى 
خاله جهنم خالـداً فيهـا، وبالتـايل فـإنّ هـذا      يف إيقاع العذاب األليم على املشرك بإد

السـببية املوجـودة بـني األوثـان الـيت      كان عن طريق عالقة ) جزالر( التجديد لداللة
  .تؤدي إىل العذاب وبني الرجز الذي يعين العذاب يف األصل

  ): احلرج(يف تفسري لفظة " ابن قتيبة"ويف موضع آخر قال 

ـ «  ح رِكدي صف كُنفَالَ ي﴿ ﴾ـهنم ج4ر  ـيق،  : وأصـل احلـرج  . أي شـكالض
  .5»والشاك يف األمر يضيق صدرا؛ ألنه ال يعلم حقيقته، فسمي الشك حرجا 

                                                
 .25، ن، ابن قتيبةتفسري غريب القرآ: نظري 1

  .05 :سورة املدثر 2
 .495تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  3
 .02: ورة األعرافس 4
 .165، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 5



  ''رآنقال .غ.ت''فی  التأصیل االشتقاقی                              :           الثانیالفصل 
 

 
 

87 

الضيق، ومسي الشـك حرجـا؛ ألنّ الشـك يـؤدي إىل ضـيق      : فأصل احلرج هو
صدر الشاك يف األمر، ألنه ال يعرف حقيقـة هـذا األمـر الـذي يعتريـه الغمـوض       

مرد هذه التسمية هو وجود عالقة السـببية القائمـة بـني الشـك والضـيق      واإلام، ف
  .الذي تدل عليه لفظة احلرج يف األصل

جتديـد  ا إليـه يف ثنايـا حـديثنا عـن     الداللة، قد أشرن جتددع آخر من وهناك نو
مـن   جتـدد داللـة اللفـظ   : طريق ااز من خالل عالقاته املتعددة، وهـو الداللة عن 
تـه  ن داللته على مـا هـو حمسـوس إىل دالل   املعنوي؛ أي انتقال داللة اللفظ ماملادي إىل 

ابـن  "الـداليل بقـول    التجديـد وسنكتفي بالتمثيل هلذا النوع من . على ما هو معنوي
  ): الزخرف(يف تفسري " قتيبة

ـ     1﴿زخرف القَـولِ﴾ «  ـن منـه وحسه مـا زيخـرف  . ن ومـووأصـل الز :
  .2»الذّهب

يف األصـل، وهـو مـن أدوات الزينـة      3يطلق علـى الـذهب  ) لزخرفا(فلفظ       
والتجمل لدى املرأة، مث أُطلق هذا اللّفظ على الزينـة واحلُسـن كمـا هـو واضـح يف      

فبعـدما دلّـت لفظـة    . ما زين منه وحسن ومـوه ": زخرف القول"االستعمال القرآين 
هـذه   جتـددت داللـة   ،مشـاهد وهو شيء مـادي  ) أداة للزينة(الزخرف على الذهب 

، ممـا يـدل   )مشـاهد شيء غـري  (الزينة واحلُسن : إىل داللة أخرى وهيبانتقاهلا اللفظة 

                                                
  .112 :سورة األنعام 1
  .158تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  2

  .41، صريحتفة البلغاء يف نظام اللغة، مجال الدين امل: نظري 3
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ـ    جديـد على انتقال داللة الزخرف بشكل من أشكال الت ال مـن  الـداليل وهـو االنتق
  .شيء مشاهد إىل شيء غري مشاهد



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 صیاغۀ األصول االشتقاقیۀ

  
  

ــدامى    :أوال ــد ق ــتقاقية عن ــول االش ــياغة األص ص
  .اللغويين العرب

فـي   ألصـول االشـتقاقية  ل" ابـن قتيبـة  "صياغة  :ثانيا
  ."تفسير غريب القرآن"

  .األصل االشتقاقي بين العموم واإلحكام :ثالثا
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  : اللغويني العربقدامى صياغة األصول االشتقاقية عند  :أوال

العربيـة   ملـواد مـن ا مـادة   تنبه بعض قدامى اللغويني العرب إىل فكرة أن لكـل 
: ، حيـث اختـذ هـذا التنبـه منحـيني أساسـيني      انتظم كل استعماالي أصال اشتقاقيا

  .أحدمها تطبيقي، واآلخر نظري

 : التطبيقي املنحى -1     

اليت ظهرت من خالهلـا فكـرة التأصـيل االشـتقاقي      الصوريف هذا املنحى  يتجسد     
اليت قـدمها بعـض اللغـويني العـرب لـدالالت      من خالل بعض الشروح واملعاجلات 

  :ميكن متييز صورتني مهااللغوية، حيث  ملواداستعماالت بعض ا

 :الصورة األوىل -  أ

يف  و معاجلـة بعـض اسـتعماالا    اللغويـة  للمـادة  التصريح باألصل االشتقاقي 
، وأحيانـا أثنـاء   قبـل ذلـك   أو عليـه إما بعـد الـنص    ،صل االشتقاقياأل ضوء هذا

 .عاجلةامل

  :التصريح به بعد املعاجلة -)1

ـ   للمادة مثلة التصريح باألصل االشتقاقيمن أف  د معاجلـة بعـض   والنص عليـه بع
  : استعماالا
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  هـ170ت ( "اخلليل"قول(  :» احليص : حـيص واملَ ،عـن الشـيء   احليـد :
يحايصـين، ومالـك مـن هـذا األمـر      هو يحيص عني، أي حييد وهو : يقال. حيداملَ

  :قال. محيص، أي حميد

                ـحقَصـاص نا عـْوا بِههمـد ـماصاـح  

ال : تقـول ينصبان، يتكلّم بـه عنـد اخـتالط األمـر     : وحيص بيص. محادا: أي
  .1» الضيق: وأصل احليص... ال تأتينا حبيص بيصتز

الضـيق، وذلـك بعـد    : هـو ) حيص(ألصل االشتقاقي ملادة بأن ا" اخلليل"رح ص
  .أن عاجل بعض استعماالت هذه املادة

 ـالُ (و« ): هـ 276ت ( "ابن قتيبة"قول وصيقـال . الفطـام ): الف :  فصـلت
ه؛ إذا فطمتيبضـاع   –ومنه قيل للحوار . الصـل   . فصـيل  –إذا قطع عن الرألنـه فُص

  .2»التفريق : وأصل الفصل. عن أمه

: بأنـه  ونـص عليـه  ) فصـل ( ملـادة  االشـتقاقي  صـل فقد صرح ابن قتيبة باأل 
  .استعماالت هذه املادة وذلك بعد أن ذكر استعمالني من، )التفريق(

  ـ  650ت (" الصـاغاين "وقول ـ لوا: -بالتحريـك   -الرزغَـةُ   «): هـ لُح ،
غٌ واجلمعزاألرض ...ر غَ املطرزِسـلْ إذا بلَّهـا وبـالغَ ومل   : وأَرويقـال ... ي :  احتفَـر

                                                
                                    .379 - 1/378العني، اخلليل،   1
 . 89،  تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة  2
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ى أرحت القومطْـب  : واغُزى بلغوا الطّـني الرـ  :وقـال ابـن فـارس   ... أي حت  تأرزغَ
إذا جاءت بِ: يحالر2» نيٍيدلّ على لَثَقٍ وط 1والتركيب... دىن. 

ـ  )رزغ(بعض استعماالت مـادة  " الصاغاين"عاجل فبعد أن  أن األصـل  ، صـرح ب
   .والطّني ثَقللَّا: االشتقاقي هلذه املادة هو

  :املعاجلة قبلالتصريح به  -)2

و من أمثلة التصريح باألصل االشتقاقي للمادة والنص عليـه قبـل معاجلـة بعـض     
  : استعماالا

  مل"قولهـ 310ت ( "كراع الن :(» قْمومنـه قيـل     أصله : والع مـن اللَّـي
ببعض، ومنـه قيـل امـرأة عقـيم ال      لويمن الوشيِ عقْم؛ ألن بعض خيوطه ملضرب 

قتلد كأن رمحها ع      ،والـدنيا عقـيم ،عقـيم عن الوالدة، ورجل عقـيم، واملُلْـك مت
  .3» والريح عقيم؛ كل ذلك ال ينتج خريا

  هـو و )عقـم ( ةملـاد  صل االشتقاقيعلى األ "كراع النمل"فقد نص:  مث ،اللَّـي 
  .صلاأل يف ضوء هذا  اتعماالت املَصوغة منهمن االس ثالثةعاجل 

  ـ  310ت " (الطربي"وقول مـن  إثـارة الشـيء   : البعـث وأصـل  «): هـ
: بعثـت فالنـا حلـاجيت   ... للسـري، و  إذا أثارها من مربكها: بعث فالن راحلته... حملّه

                                                
 .)رزغ(املادة اللغوية : يقصد به 1
  .37 فصل الراء : حرف الغني ،الصاغاين، العباب الزاخر واللباب الفاخر  2
  .664 ابن السكيت، ،إصالح املنطق 3
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فيها، ومـن ذلـك قيـل ليـوم القيامـة يـوم       ه إذا أقمته من مكانه الذي هو فيه للتوج
  .1»من قبورهم ملوقف احلساب فيه  الناس البعث؛ ألنه يوم يثار

إثـارة الشـيء مـن    : هـو ) بعـث ( بأن األصل االشتقاقي ملادة" الطربي"صرح 
  .االشتقاقي ذا األصلهاملادة يف ضوء  ثة من استعماالت هذه، مث عاجل ثالحملِّه

  اجي"وقولجبـذ  « ):هـ 340ت ( "الزيقـال  : وأصل الن ،مـيالر :  نبـذت
مث يستعمل يف املتروك واملُعرض عنـه، ومنـه مسـي النبيـذ؛     .. إذا رميته: الشيء من يدي

  .2» رمت به: امللفوظ؛ ألن أُمه نبذَته، أي: ألنه يترك حتى يدرِك، واملنبوذُ

اجي" نفقد عيجمـي،  : وهـو ) بـذ ن(ملـادة   صل االشـتقاقي األ "الزـى  الرمث ثن
  .صلاأل انطالقا من هذا اثة من استعماالمبعاجلة ثال

  :املعاجلة أثناءالتصريح به  -)3

معاجلـة بعـض    التصريح باألصـل االشـتقاقي للمـادة اللغويـة أثنـاء      من أمثلة
الـنص علـى    بعض استعماالت املادة ومعاجلتـها قبـل وبعـد   ذكر  مبعىن استعماالا؛

  :، نذكر منهاةاملاد تقاقي هلذهاالش األصل

  جـلّ  س للصـالة، ومنـه قـول اهللا   ذان هو إعالم النـا واأل « ":ابن قتيبة"قول 
أَذَانٌ﴿: وعزاِهللا و نم هولسرواَألذَن  ... مـن اهللا  إعـالم : ، أي1﴾و وأصـله مـن اِإلذْن :

 .2» نكيريد أوقعته يف أُذُ. متأي أعلمتك به فعل: فأذنتأذَنتك باألمر 

                                                
  .85 – 2/84 جامع البيان،: تفسري الطربي  1
  .98تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي،  2
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معاجلتـه  بعـد  ) أذن( باألصل االشـتقاقي ملـادة   "ابن قتيبة" صرحففي هذا النص، 
تصرحيه ذا األصـل مبعاجلـة اسـتعماالت أخـرى      مث أتبع، الستعمالني من استعماالا

   . هلذه املادة

 د" وقولـ  286ت " (املرب وأصـل هـذا مـن     لَعـادك،  آلبـك، أي  «): هـ
   .4» 3﴾إِنَّ إِلَينا إِيابهم﴿ :اهللا تبارك وتعاىل، قال الرجوعوهو  اإلياب

األصـل  ، مث نـص علـى   )أبـو (أحد استعماالت مـادة  " املربد"ا، ذكر وهنا أيض
خـر هلـذه   بـإيراد اسـتعمال آ   لحق هذا التصريحالرجوع، لي: االشتقاقي هلذه املادة وهو

    .وهو استعمال قرآين املادة

  ـ  321ت " (ابن دريد"وقول إذا  أفطمـه فَطْمـا   املولـود  فَطَمـت  « ):هـ
منـك عـن   ألفط: ويقول الرجـل للرجـل  ... القطع: ، وأصل الفَطْمقطعت عنه الرضاع

  .5» أي ألقطعن طَمعك عنه: كذا وكذا

، وذلـك بعـد أن عـاجل    )فطـم (باألصل االشـتقاقي ملـادة   " ابن دريد"صرح 
ـذا األصـل    هورد بعـد تصـرحي  هـذه املـادة، مث أ   استعماال واحدا من استعماالت

  .خر هلذه املادةاستعماال آ

                                                                                                                                                       
  .03 :لتوبةسورة ا  1
 .1/172 ،ابن قتيبة، غريب احلديث 2

  .25 :الغاشيةسورة   3
  .2/566، ملربد، االكامل 4
  .3/110، ابن دريد، مهرةاجل 5
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باألصـول االشـتقاقية للمـواد    فيهـا  صـرح  يت يهذه األمثلة المثل عموما، فإن و     
البـن فـارس الـذي    " املقـاييس "، وخباصة يف معجـم  1كثرية يف كتب اللغويني اللغوية

االشـتقاقية ملـواد    بـذكر األصـول   تأصيل االشـتقاقي بىن معجمه هذا بكامله على ال
   .اللغة العربية

لتعـبري  ل )األصـل (شـيوع اسـتعمال مصـطلح     اليت أوردناها األمثلةيف  الحظوي
نصـا علـى األصـول     القـدماء اللغـويني   تصـريح  مما يؤكّد ، صل االشتقاقيعن األ

ـ  االشتقاقية للمواد اللغوية  ـ ومعاجلتـهم ال  ،ذا املصـطلح يف ضـوء هـذه   تعماالا س
يف تأصـيله للمـواد    )ألصـل ا(ال يسـتخدم مصـطلح   الذي " الصاغاين" الإ .األصول

شـتقاقي للمـادة   للداللـة علـى األصـل اال    » يدل على «: يكتفي بقولاللغوية، بل 
 .اللغوية املعاجلة

   :الصورة الثانية  - ب

مع معاجلة بعـض اسـتعماالت املـواد اللغويـة      عدم التصريح باألصول االشتقاقية
  :ومن أمثلة ذلك. ملوادلكل من هذه ا شتقاقيصل االوحي باألمعاجلة ت

 يقـول قـد   املغطّـى،  : واملكفـور  «): هـ215ت ( "أبو زيد األنصاري"ل قو
د عهدهذه الدار بع ي الكـافر كـافرا ألنـه     طِّي على رمادها باألنيس، فغـمومن هذا س

  .2» ويقال لليل كافر من هذا وهو كثري. يغطَّى على قلبه

                                                
 القرآن وإعرابه ومعاين .467 )ظلم( مادة  تأويل مشكل القرآن البن قتيبة،و. 1/419 )وقب(مادة  ،غريب احلديث، أبو عبيد :نظري 1

  .73 )دهثم(واشتقاق األمساء لألصمعي، . 2/109 )فرض(مادة للزجاج، 
  .573، النوادر، أبو زيد األنصاري 2
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أبـو زيـد   "الـيت أوردهـا   ودالالـا  ) غطـي (مـادة  ت سـتعماال من خالل ا
  .التغطية: صل االشتقاقي هلذه املادة هواأليتضح أن  "األنصاري

  ـ  «): هـ 216ت " (األصمعي"وقول ، وهـو  مـن االنصـالت  : تانـالصلَ
وقـال أعشـى   . ذا مـر مـرا سـريعا   صلتا، إنمر م: ويف السري؛ يقال االجنراد من الغمد،

  :باهلة

  .رـَاٌء والَ شجـبِالقَومِ لَيلَةَ الَ م *** ى العزاِء منصلت  طَاوِي املَصريِ علَ

إذا : سـيف صـلْت  : ويقـال . منقضـةً انصلتت : ، إذا هي انقضتويقال للعقاب
ـ   : ويقـال . وقد أصـلَت سـيفَه  . جرد من غمده إذا كـان  : نـرجـل صـلْت اجلبي

  . 1» منكشف الشعر بارزا

: هـو ) صـلت ( بـأن األصـل االشـتقاقي ملـادة    " األصـمعي "فهنا، مل يصرح 
  .إىل هذا األصلرد مجيع استعماالت هذه املادة االجنراد، إال أنه 

 صـلى   قولـه  يف ) حـاقف (كلمـة  شارحا ) هـ 224ت ( "أبو عبيد"ل قوو
ظـلّ  محرمـون بظَـيبٍ حـاقف يف    أنه مر هو وأصـحابه، وهـم    «:  اهللا عليه وسلم

 :، قـال » بـه أحـد  ها هنـا حـىت ميـر النـاس، ال يرِ    قف  ! يا فالنُ  :شجرة فقال
 ، وهلـذا قيـل للرمـل إذا كـان منحنيـا     ، وتثنى يف نومهحنىنأَيعين الذي قد : حاقف«

 ،فقويقـال يف قـول اهللا    ح ،وتعـاىل تبـارك   ومجعـه أحقـاف: ﴿  ـهمقَو ـذَرإِذْ أَن 

                                                
  .75 – 74 ،األصمعي، اشتقاق األمساء 1
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ومنـه يقـال للشـيء    ... يت منازهلم ذا؛ ألا كانت بالرمـال إمنا مس: 1﴾ف باَألحقَا
  .2» قد احقَوقف: إذا احنىن

، يـدل علـى   )حقـف ( املشتقة من مـادة  األربعةلالستعماالت  "أيب عبيد"فشرح 
  .حنناء والتثنياال: صل االشتقاقي هلذه املادة هوأن األ

 ــ"ل وقــوتابــن السالــبع«  ):هـــ 244ت ( "كي ــيتضإذا : ريوقــد أن
: إذا سللته من غمده،وقـد نضـوت ثـويب عـين    : وقد نضوت السيف.. حسرته أهزلته،

إذا : ذهب لونه ونصـلَ، وقـد نضـا الفـرس اخليـلَ     : إذا ألقيته، وقد نضا خضابه أي
  .3»تقدمها وانسلخ منها 

مـادة   هلـذه االسـتعماالت اخلمسـة  املشـتقة مـن      "ابن السكيت"فمن شرح  
تجـرد الشـيء بقـوة ممـا      «: صل االشتقاقي هلذه املادة، وهواس األ، ميكن التم)نضو(

؛ كتجريد السيف حىت ينضى من غمده الذي يغطيـه، وإلقـاء الرجـل ثيابـه     4» يغشاه
  ...عنه، وزوال لون اخلضاب الذي كان يكسو البشرة الصقا ا

لـذي جيتـزئ بالشـرح املـوحي باألصـل      وهناك أمثلة أخرى هلـذا املنحـى ا  
 .5دون التصريح به شتقاقياال

  
                                                

  .21: سورة األحقاف 1
  .411 - 1/410 غريب احلديث، أبو عبيد، 2
  . 268ح املنطق، ابن السكيت، إصال 3
   16الداللة احملورية يف معجم مقاييس اللغة، عبد الكرمي حممد حسن جبل،  4
 - 273الكلمات اإلسالمية العربية، أبو حامت الرازي، الزينة يف ). كتب مادةمعاجلته الستعماالت من ( 3/1328الكامل، املربد،  :ينظر  5

 ).حكممادة معاجلته الستعماالت من ( 275
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 : النظري املنحى -2 

اخلصيصـة   ير بعض القـدامى اللغـويني وجـود هـذا    يف تقرهذا املنحى يتجسد  
نـتظم اسـتعماالت كـل مـن     ي الـذي اللغوية  موادللتأصيل االشتقاقي املهمة، وهي ال

  :نهاومثل هذه التقريرات  النصية قليلة عزيزة يف ثراتنا اللغوي، م. ملوادهذه ا

  ــول ــه"ق يودمــن ح ــمر ب ــذي )هـــ 255ت ( "ش ــريأورده  ال           األزه
كلّ مـا ذكـر أبـو زيـد يف الكَتـبِ      « : ، حيث قال)كتب(يف مادة  )هـ370ت (

ك بني الشبعضه من بعض، وإمنا هو مجع 1»يئني قريب                                                                    .

أبـو زيـد   "الـيت ذكرهـا    )كتـب ( مـادة  ترابط اسـتعماالت يبين  ظٌفهذا حلْ
تعـود إىل  ه االسـتعماالت  هـذ  يؤكّـد أن   "شمر بن حمدويه" ؛ حيث أن"األنصاري

   .اجلمع بني الشيئني: وهوواحد  اشتقاقيأصل 

 د"قول كذلك وألفاظُـه     « ): هـ 286ت ( "املرب كـالم العـرب إذا تقاربـت
  .2» فبعضه آخذ برقاب بعض

، وهـذا  يف العربيـة  لغويـة  مـادة فهذا تصريح على ترابط اسـتعماالت كـل    
  .صيل االشتقاقيتـأالالترابط هو أساس فكرة 

  اجي"وقولجيف سياق حديثـه عـن اشـتقاق اسـم اهللا      )هـ 340ت ( "الز
حـول معـىن املنـع، وبـين     ) حكـم (ض استعماالت وبعد أن أدار بع، )احلكيم(تعاىل 

 :على راكبه، حيث قال اليت متنع الفرس من اجلموح) اللّجام ةمكَح(اشتقاقها من 
                                                

  .10/150 )كتب(مادة ، ، األزهريذيب اللغة   1
 .62 – 61 اشتقاق أمساء اهللا، الزجاجي،   2



  االشتقاقیۀصیاغۀ األصول                                  :                         ثالثلالفصل ا
 

 
 

99 

يف  ويسـتعمل  هـذا، مث يتسـع  وكذلك سائر ما يتشعب من هذا إمنـا أصـله   « 
يف نسه، وكذلك أكثر كالم العرب إمنا له أصـل منـه تشـعبه، مث يسـتعمل     اجممقاربه و

  .1» جمانسةمقاربة له وكثرية  أشياء

حيـث   ،التأصـيل االشـتقاقي  إىل فكـرة   بوضوح أكثـر يشري  "الزجاجي"فكالم 
تتفـرع منـه سـائر     ة لغويـة أصـال اشـتقاقيا   لكـل مـاد   يؤكد أن" الزجاجي"أن 

العربيـة   شـيوع ذلـك يف اللغـة    إىل إشـارته مع  وتتشعب منه، استعماالت هذه املادة
  . على أكثر كالم العرب بتحفّظ يقصره

   : "تفسري غريب القرآن"لألصول االشتقاقية يف  "ابن قتيبة"صياغة  :ثانيا

لألصول االشـتقاقية لـدالالت املفـردات الغريبـة      "ابن قتيبة"ميكن حتديد صياغة 
 :يف القرآن الكرمي من خالل

  :طرق التعبري عن األصل االشتقاقي لدالالت غريب القرآن -1

لـدالالت  تأصـيله   أثنـاء  -" تفسري غريب القـرآن "يف كتابه " ابن قتيبة" اتبعلقد 
  :  طريقتني مها - القرآن احلكيم يفملفردات الغريبة ا

       ـا عـن طريـقالتصريح باألصل االشتقاقي لداللة املفردة الغريبـة املعـىن؛ إم
مـثال، وإمـا بعـدم ذكـر     ) األصـل (ذكر املصطلح املعبر عنه كمصـطلح  

 .يعبر عن هذا األصل االشتقاقي هلذه املفردة املصطلح الذّي

                                                
 .61 ،اشتقاق أمساء اهللا، الزجاجي   1
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    طريـق   اإلحياء باألصل االشتقاقي لداللة املفردة الغريبة املعـىن، وذلـك عـن
االسـتعمال اللّغـوي السـائد    هلذه املفردة ضـمن   إيراد هذا األصل االشتقاقي

 .عند العرب

  :التصريح باألصل االشتقاقي -أ

االشـتقاقي كـان أحيانـا يـذكر املصـطلح      حني تصرحيه باألصل " ابن قتيبة"إن 
  .، وأحيانا أخرى يصرح به دون ذكر املصطلح املعبر عنهاملعبر عنه

  :التصريح به مع ذكر املصطلح املعبر عنه -)1.أ

االشـتقاقي  األصـل  ملصطلحات تعبـر عـن   " ابن قتيبة"وذلك عن طريق استعمال 
تفصـيله  مـا سـيتم    وهـو . وغريهـا )... مـأخوذ (، ومصطلح )األصل: (كمصطلح

  :كتفي هنا بذكر بعض األمثلة، منهانسوالحقا، 

وهـي احلـيض، وهـي     1﴿يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَالَثَـةَ قُـروء﴾  « : "ابن قتيبة" قول
وإمنـا جعـل احلـيض قـرء     . واحدها قُرء ويجمع علـى أقـراء أيضـا   . األطهار أيضا

 يرجـع فـالن لقرئـه أ   : يقـال . لوقتا: القرء يف كالم العرب أصلوالطهر قرء، ألن 
فـاحليض يـأيت لوقـت، والطهـر     ... ورجع لقارئه أيضـا . لوقته الذي كان يرجع فيه

  .2»يأيت لوقت 

                                                
  .228 :سورة البقرة  1
  .87-86، ن قتيبةتفسري غريب القرآن، اب  2
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 .هـذا قـول أيب عبيـدة   . نـدما : أي 1﴿وكَانَ أمره فُرطًـا﴾ « : ومثال ثان، قوله
أي : نـي قـول قبـيح   فَـرطَ م : ويقـال . العجلَةُ والسبق أصلهو. سرفًا: وقول املفسرين

  .2» أي متقدم: وفَرس فَرطٌ. سبق

أي تضـع  : أي 3﴿حتـى تضـع احلَـرب أوزارهـا﴾    « : قوله أيضا ومثال ثالث،      
أصل و. أهل احلرب السالح)الوزر :(     ي السـالحملتـه؛ فيسـممـا ح)ًألنـه  ) أوزارا

  .4»يحمل

ـ  صـل يالحظ من النصوص السابقة أنّ األ       ـ تقاقي للمفـردات الغر االش  املعـىن ة يب
  .عليه مباشرة الذي يدلّ )األصل(مصطلح ، وذلك من خالل ظاهر واضح

ليـدلّ بـه علـى     )ذمـأخو (مصـطلح   "ابن قتيبة"ومن األمثلة اليت يستعمل فيها       
  :األصل االشتقاقي

طني يـابس يصلصـل؛ أي يصـوت مـن يبسـه كمـا        5﴿صلْصال﴾« : قوله       
ت الفخصـلّ  (مـن   مـأخوذ املـننت؛  ) الصلصـال : (ويقـال . ار؛ وهو ما طـبخ يصو

  .6»إذا أننت مكانه ) الشيء

                                                
 .28.:سورة الكهف 1
 .266، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 2
 .04 :سورة حممد 3
 .409، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 4
 .26 :سورة احلجر  5
 .437، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة  6
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مـن   مـأخوذ واللّفـظ  . مل يتغير مبر السنني عليـه : 1ه﴾ن﴿ولَم يتس« : وقوله أيضا     
مـن  ) سـنةٌ (وكـأنَّ  ... يقال سانهت النخلةُ؛ إذا محلت عاما، وحالـت عامـا  . السنة

   .2» )سنهةٌ: (وأصلها: املنقوص

ال لـون فيهـا خيـالف معظـم     : أي 3﴿الشـية فيهـا﴾  « : وقوله يف موضع آخر
مـن وشـيت    مـأخوذة : ةوالشـي . والتحجيل وأشباه ذلـك  لوا، كالقرحة، والرثْمةَ

 .4» أصلها وِشية مثل زِنة، وعدة. صوهي املنقو. الثّوب فأنا أشيه وشياً

  : دون ذكر املصطلح املعبر عنهبه  التصريح -)2.أ

لداللـة املفـردة الغريبـة املعـىن      االشتقاقي ألصليصرح با" ابن قتيبة"فكما كان  
كـان   إىل جانـب ذلـك   عليـه ، فإنـه   معبـرة بصفة مباشرة عن طريق مصطلحات 

  :ذلكأمثلة من ذكر هذه املصطلحات املعبرة عنه، دون  يصرح به

تـدور ظاللـه وترجـع مـن     : أي 5﴾ه عنِ اليمنيِ والشمائليتفَيأُ ظاللُ﴿« : قوله
فَـيء، ألنـه فـاء عـن     : ومنه قيل للظلّ بالعشـي . الرجوع: والفَيُء. جانب إىل جانب

  .6»املغرب إىل املشـرق 

أن األصـل االشـتقاقي للفَـيء هـو الرجـوع،       "ابن قتيبة"ففي هذا املثال، ذكر       
 ن إيراد مصطلح معبر عنه، لنجـد أن هـذا األصـل االشـتقاقي    واكتفى بالتصريح به دو

                                                
 .259 :سورة البقرة  1
 .95، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة  2
  .71 :سورة البقرة  3
 .54، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة  4
 .48 :سورة النحل 5
 .243، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 6
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الذين تطرقـوا إىل فكـرة التأصـيل االشـتقاقي      –للفَيء قد نص عليه اللغويون القدامى 
–  م، والذي يعدـدد  مـن أبـرزهم؛ إذ يقـول يف     "ابن فـارس "يف مؤلّفاهـذا الص: 
فـاء الفَـيء، إذا   : يقـال . الرجـوع الفاء واهلمزة مع معتلٍّ بينهما، كلمات تدلّ على «

  .1»وكلُّ رجوعٍ يفٌء . رجع الظِّلُّ من جانب املغرِبِ إىل جانب املشرقِ

قـال للـدرع جنـة؛    ي. وهـو االسـتتار  ) االجتنان(من  2﴿اجلن﴾«  :ومثله قوله
  .3»وإمنا مسوا جنا الستتارهم عن أبصار اإلنس ... ألا سترت

مل و ،االسـتتار  :األصـل االشـتقاقي لالجتنـان هـو     صرح بأن فابن قتيبة، هنا،
أنّ  هـذا األصـل االشـتقاقي، يف حـني    أو مصطلح آخر يدل على ) أصل(يذكر لفظة 

 ) جـن (نـص علـى هـذا األصـل ملـادة      قد " مقاييس اللغة"معجمه يف " ابن فارس"
  .4»اجليم والنون أصل واحد، وهو الستر والتستر ) جن(« : قائال

آده الشـيء  : يقـال . أي اليثقلـه  5﴿الَ يؤوده حفْظُهمـا﴾ « : هومثله أيضا، قول      
ـ   األصـل ، فهنـا أيضـا صـرح ب   6»الثِّقل : والوأد. يؤوده وآده يئيده  ادةاالشـتقاقي مل

 :صـورة معـىن   "ابـن فـارس  " وبين .املعبر عنهصطلح ذكر املدون  الثّقل :وهي) وأد(

                                                
 .4/435مقاييس اللغة، ابن فارس،   1
 .05 :سورة اجلن  2
 .21، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة  3
 .1/421 ، ابن فارس،مقاييس اللغة 4
  .255 :سورة البقرة  5
  .107رآن، ابن قتيبة، تفسري غريب الق  6
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  .1»كلمة تدل على إثقال شيء بشيء: الواو واهلمزة والدال )وأد(« : فقال ،الثّقل

. أي لـئال متيـد بكـم األرض    2﴿أَنْ تميـد بِكُـم﴾   «: يف موضع آخـر ه قولو
فهنـا قـد اكتفـى بـذكر     . 3»فالن مييد يف مشيته إذا تكفّأ : احلركة، ومنه يقال: وامليد
 ،- نـه ع واضـح يعبـر  ح وإن مل يصرح مبصـطل  –) ميد( ملادة االشتقاقيةصول األأحد 

) ميـد (« : قولـه ب، ني معنـوي نيأصـل ) ميد( ه املادةقد ذكر هلذ "ابن فارس"أنّ  يف حني
أحدمها يـدل علـى حركـة يف شـيٍء، واآلخـر      : امليم والياء والدال أصالن صحيحان

  .4» على نفْعٍ وعطاء

   ."تفسري غريب القرآن"ومثل هذه األمثلة كثري يف كتاب 

  :صل االشتقاقياإلحياء باأل -ب

فـردات غريـب   مل االشـتقاقي  تأصـيل الطريقـة أخـرى يف   " ابن قتيبـة " اعتمد
معاجلـة اسـتعماالت املـواد معاجلـة تـوحي باألصـل        ، وذلك عـن طريـق  القرآن

   ):اآلزفة(لفظة يف تفسري ه قول من ذلك. االشتقاقي هلذه املواد

هـي آزفـة؛ وأزف   أزفـت ف : يقـال . القيامة، مسيت بذلك لقرا: 5﴿اآلزِفَة﴾« 
  .6»شخوص فالن أي قرب 

                                                
 5/78 ،، ابن فارسمقاييس اللغة 1
  .15 :سورة النحل 2
  .242تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  3
  .5/288، ، ابن فارسمقاييس اللغة 4
  .18 :غافرسورة  5
 .386، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 6
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 هـو ) أزف(على أن األصـل االشـتقاقي ملـادة    " ابن قتيبة"هنا، مل ينص :  نوالـد
سـبب التسـمية بإعـادة    معلّـال  القيامـة؛  : مبعىن) اآلزفة(، إال أنه فسر لفظة 1واملقاربة

     :فقـال  )القـرب (: وهـو  هذا االستعمال القرآين إىل األصل االشـتقاقي هلـذه املـادة   
فهـذه  ). أزف(، مث عاجل استعمالني مـن اسـتعماالت مـادة    2»مسيت بذلك لقرا « 

الـدنو واملقاربـة،   : املعاجلات والتفسريات توحي بأن األصل االشتقاقي هلذه املـادة هـو  
  .ذا األصل" ابن قتيبة"حتى وإن مل يصرح 

السحاب، و يسـمى بـذلك ألنـه يغـم     : 3﴾﴿الغمام«  ):الغمام(ومثله قوله يف 
جاءنـا بإنـاء مغمـوم أي    : وكلّ شيء غطّيته فقد غممته، ويقـال . السماء أي يسترها

  .4»مغطّى الرأس 

السحاب، معلّـال سـبب تسـمية السـحاب     : مبعىن) الغمام(لفظة " ابن قتيبة"فسر 
ـ     ى فهـو  بالغمام، ألنه يغم السماء؛ أي يسترها، معمما ذلك علـى كـلّ شـيء مغطّ

فـدالالت هـذه   ). غمـم (مغموم، كما عاجل استعماال آخر مـن اسـتعماالت مـادة    
التغطيـة والسـتر، ممـا يـوحي بـأن األصـل       : االستعماالت املعاجلة تدور حول معىن

  .والستر 5التغطية: هو نفسه) غمم(االشتقاقي ملادة 

  ):املارج(ومثله أيضا، قوله يف تفسري 

                                                
  .1/94، ، ابن فارسمقاييس اللغة: ينظر 1
 .386، قتيبة تفسري غريب القرآن، ابن 2
 .            57 :سورة البقرة 3
 .49، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 4
 .239 )الغمام( واملباين واملعاين، فخري خليل النجار، .4/377 )غم(مادة  ،، ابن فارسمقاييس اللغة: ينظر 5
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       »﴾ـرج الشـيء؛ إذا اضـطرب ومل      هل: ههنا 1﴿املَارِجار؛ مـن قولـك مب الن
ارجٍ«: قال أبو عبيدة. يستقرم نار : »م2»من خلط من الن.  

االضـطراب وعـدم   : وهـو  )مـرج (بذكر األصل االشتقاقي ملادة " ابن قتيبة"قام 
االستقرار ضمن االستعمال اللغوي الذي يوحي ذا األصـل؛ أي أنـه مل يصـرح بـه     

وإمنـا عـاجل دالالت اسـتعماالت     –كر املصطلح املعرب عنه أو عدم ذكـره  سواء بذ –
لـيس لـه شـكل معـين      –مثال  –بطريقة توحي بأصل املرج، فلهب النار ) مرج(مادة 

 .يثبت عليه وهو ينتشر بسرعة يف كل مكان

؛ )مـرج (ملـادة   االشـتقاقي  األصـل  هو االضطراب يف أن "ابن فارس"وقد وافقه 
امليم والراء واجليم أصـل صـحيح يـدل علـى     « : "اللغة مقاييس" معجمهيف  قالحيث 

  . 3»جميء وذهاب واضطراب 

 : ابن قتيبة يف موضع آخر" قول كذلك، همثلو     

  .5»لَممت الشيَء؛ إذا مجعته : وهو من قولك. شديدا: أي 4﴿أَكْالً لَّما﴾«      
«5.  

                                                
 .15 :سورة الرمحن 1
 .438، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 2
 .5/315، املقاييس، ابن فارس 3
 .19 :الفجرسورة  4
 .527تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  5
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، يتضـح أن  "ابـن قتيبـة  "أورده القرآين واالستعمال الـذي  من خالل االستعمال 
ن يف اجلمـع شـدة وقـوة، وعليـه فسـر      ؛ إذ إاجلمع :هو) ممل( األصل االشتقاقي ملادة

  .شديدا: مبعىن) لَما(لفظة 

الـالّم واملـيم أصـله    « : بقولـه " املقـاييس " معجمـه يف " ابن فارس"ويؤكده  
 ةامضل على اجتماع ومقاربة وم1»صحيح يد .  

  ":ابن قتيبة"عند  االشتقاقي لألصصطلحات املعبرة عن اامل -2      

لـدالالت غريـب    االشـتقاقي  باألصـل قـد صـرح   " ابن قتيبة"أنّ  نا سابقاذكر
 :، متبعا يف ذلك طريقتني مهاالقرآن

  ر عنه -أ: االشتقاقي صلباأل تصريحالبالنص على املصطلح املعب. 
 .ملصطلح املعبر عنهدون ذكر ا -ب                             
   االشتقاقي صلباألاإلحياء. 

عن طريق اسـتعماله ملصـطلحات واضـحة تعبـر     االشتقاقي  األصل افتصرحيه ذ
اعتمـد عليهمـا كـثريا يف تأصـيله      نيمصطلحني أساسـي  أدى إىل بروزمباشرة،   عنه

  ).مأخوذ(، ومصطلح )األصل(مصطلح : مهالدالالت املفردات الغريبة 

  :2 )األصل(مصطلح  -أ

                                                
 .5/197، املقاييس، ابن فارس 1
 .03  - 02 :الصغحةتعريفه يف  2
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هذا املصطلح كـثريا عنـد معاجلتـه للمفـردات الغريبـة يف      " ابن قتيبة"استعمل 
وقـد   القرآن الكرمي وذلك ليعرب به عن األصول االشتقاقية لـدالالت هـذه املفـردات،   

أنّ بعض قدامى اللّغويني قد استعمل هـذا املصـطلح للغـرض التعـبريي      1رأينا من قبل
 . ن تعدى استعماله له إىل التعبري عن البناء الصريفإال أنه يف بعض األحيا. نفسه

  :الداليلباملعىن ) األصل( -)1.أ

  : ذلك أمثلة من

أخـذ  : وعلـى آلـه  صـلي اهللا عليـه   من الرسول ) التزكية(و«  :"ابن قتيبة"قول 
النماء والزيادة، ومنه قيـل للصـدقة عـن املـال زكـاة؛ ألـا       : الزكاة أصلو. الزكاة
  .2»تثمره 

: احلـرج  أصـل و. أي شـك  3﴿فَالَ يكُن في صـدرِك حـرج منـه﴾   «  :وقوله
  .4»الضيق

وكـان قـوم   . النـذر ): النحـب ( أصلو. قُتلَ: أي 5﴿من قَضى نحبه﴾« : وقوله
فـالنٌ قضـى حنبـه؛    : فقيـل . أن يقاتلوا أو يفتح اهللا؛ فقُتلُوا –إن لقوا العدو  –تذروا 

  .6»إذا قُتل 

                                                
  .86 -  83 :يف الصفحة 1
 .32-31،  تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة  2
 .02 :سورة األعراف 3
 .165، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 4
 .23 :ابسورة األحز 5
 .349، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 6
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ومنـه قيـل   . فصـلت الصـيب؛ إذا فطمتـه   : يقال. الفطام): الفصالُ(و«  :قولهو     
: الفصـل  أصـل و. ألنـه فُصـل عـن أمـه    . فصيل –إذا قطع عن الرضاع  –للحوار 
  .1»التفريق

. شـدد علـيهم وهـوٍل   : أي 2﴿وزلزِلُوا زِلْزاالً شـديدا﴾ « : وقوله يف موضع آخر     
  .3» »التحريك«من  أصلهاو. الشدائد: »الزالزلُ«و

قـد اسـتخدم مصـطلح     "ابـن قتيبـة  "، نالحـظ أنّ  4ففي تلك النصوص وغريها     
ـ  املـادة الذي تدور حولـه اسـتعماالت    االشتقاقيللتعبري عن األصل ) األصل(  ةاللّغوي
املفهوم؛ أي أنّ مفهـوم هـذا املصـطلح الـذي شـاع       بةي اشتقت منه اللّفظة الغريتال

 .االشتقاقياألصل مفهوم يتوافق و" تفسري غريب القرآن"عماله يف كتاب است

  :باملعىن الصريف) األصل( -)2.أ

ليعبـر بـه عـن البنـاء      )األصـل (عن مصـطلح  " ابن قتيبة"ومن أمثلة ما ذكره       
  : الصريف

فأدغمـت التـاء يف   . تـدارأمت : األصـل و. اختلفـتم : 5﴿ادارأْتم فيها﴾« : قوله
  .6» كون للدال األوىلساأللف ليسلم ال ، وأدخلتالدال

                                                
 .89 ،م ن 1
  .11 :سورة األحزاب 2
 .15-14، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 3
 .495، 417، 409 ،349 ،285، 266 ،123، 93، 87 - 86، 57 ،تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة :ينظر 4
 .72 :سورة البقرة  5
 .54، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة  6
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. فمـا تيسـر مـن اهلَـدي وأمكـن     : أي 1﴾ا استيسر من اهلَـديِ م﴿فَ« : وقوله
ـ : وقـد قـرئ  . هدي مشدد فخفّـف  أصلهواهلَدي ما أُهدي إىل البيت و حت﴿ى يـ ب  غَلُ

  .2»هدية : فيقالمث خيفف . واحده هدية. بالتشديد 4﴾هلَّحدي ماهلَ

يغتسـلن  : أراد) يطَّهـرنَ (ومـن قـرأ   : 3﴿والَ تقْربوهن حتى يطْهرن﴾« : وقوله
  .4» فأدغم التاء يف الطاء). يتطهرن(: األصلباملاء و

؛ فقُلبـت  )يـتمطّط (وأصـله  . يتبختـر : 5﴿يتمطَّـى﴾ « : وقوله يف موضع آخر
وأصـل  ). املشـيةُ املَطيطـاءُ  (ومنـه  . يتظـنن : صلهأيتظّنى؛ و: الطاء فيه ياء كما يقال

مـددت  : يقـال . مـد يـده يف املشـي إذا تبختـر    : إمنا هـو . دال: الطاء يف هذا كلّه
  .6» ومططت؛ مبعىن واحد

) األصـل ( يسـتعمل مصـطلح   مل" ابـن قتيبـة  "يتضح من النصوص السابقة، أن       
ـ  الغريبـة   عمـا يطـرأ علـى املفـردة    بري مبفهوم األصل االشتقاقي، وإنما استعمله للتع

  . من تغيري بسبب الصيغة الصرفية املفهوم

   ):مأخوذ(مصطلح  -ب

 االشـتقاقي  صـل عـن األ  تعـبري لل) من مأخوذ(أيضا مصطلح " ابن قتيبة"استعمل 
ـ  لـه  ، لكن اسـتعماله الذي أُخذت منه داللة املفردة الغريبة املعىن ن حمـدودا جـدا   اك

                                                
 .196 :ةسورة البقر  1
 .78، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة  2
 .222 :سورة البقرة  3
 .84، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة  4
 .33 :سورة القيامة  5
 .501، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة  6
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فمن املـواطن الـيت ذكـر فيهـا     . الذي كان يستخدمه بكثرة) صلاأل(مقارنة مبصطلح 
  :صطلحهذا امل

ـ   1﴿ مسومني﴾«  :قوله        . مـأخوذ مـن السـيماء   و معلمني بعالمة احلـرب، وه
كانت سيماء املالئكة يوم بدر عمائم صفرا، وكـان محـزة مسـوما يـوم أحـد      : يقال

 .2»بريشة 

كـر علـى   : يقـال . مل يلتفـت : ويقـال . يرجع مل: 3﴿ولَم يعقِّب﴾« : وقوله
     .4») العقب(من  مأخوذأنه ويرى أهل النظر  .القوم وما عقّب

هلـذين املصـطلحني    "ابـن قتيبـة  "، إىل أنه فضال عن اسـتعمال  اإلشارةدر وجت       
غريـب   عن األصـول االشـتقاقية لـدالالت    للتعبري) من مأخوذ+ األصل (األساسيني 

 :؛ فيقـول صـول األمصطلح للتعبري عـن هـذه    ل أيستعمي –أحيانا  –ه د، جنالقرآن
، ولعلّه ـذه العبـارات كـان يقصـد أن     »... من هوكذا « أو » ...من قولككذا « 

 )مـأخوذ (كـذا مشـتق   « أو  »... قولـك  مـن ) مـأخوذ (مشتق  هوكذا «  :يقول
   :مثلوذلك  ،»... من

ـ ) االجتنان(من  5﴿اجلن﴾« : قوله يقـال للـدرع جنـة؛ ألـا     . تتاروهو االس
  .6»وإمنا مسوا جنا الستتارهم عن أبصار اإلنس ... سترت

                                                
 .125 :سورة آل عمران  1

 .501، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة  2

 .31 :سورة القصص  3
 .322، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة  4
 .05 :سورة اجلن 5
 .21، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 6
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هلب النار؛ من قولـك مـرج الشـيء؛ إذا اضـطرب     : ههنا 1﴿املَارِج﴾« : وقوله     
ارجٍ«: أبو عبيدة قال. ومل يستقرم نار : »م2»من خلط من الن.  

إذا كُـوي  " حسـم الـداء  "هو مـن  : يقالو. تباعا: 3﴾حسوما﴿« : وقوله أيضا
وغـري ذلـك كـثري يف    ... 4» ألنه يكوى مرة بعد مرة، يتـابع عليـه الكـي   : صاحبه
 .الكتاب

   :األصل االشتقاقي بني العموم واإلحكام :الثاـث

تفسـري  "يف كتابـه  " ابـن قتيبـة  "بعد استقراء دالالت املفردات الغريبة اليت عاجلها 
ضح أن بعـض األصـول االشـتقاقية لـدالالت اسـتعماالت بعـض       ات" غريب القرآن

 الغريبـة  املفـردات  عـددا مـن  ننـا جنـد   إ؛ إذ 5متيزت بالعموم والفضفضةاملواد قد   
ا مشـترك  اشـتقاقي اأصـال  هـذه األلفـاظ   ملواد أي أن  ؛واحد اشتقاقيتشترك يف أصل 
يف  .أختـها عـن   مـادة كـل  األصل االشتقاقي لتقييد أو ختصيص مييز  دون وجود أي

حني جند أن بعض األصول االشتقاقية للمـواد قـد صـيغت صـياغة حمكمـة، وهـذا       
  . اإلحكام قليل يف الكتاب

  :عموم األصل االشتقاقي -1

)  عنِـي (، )حصـر ( ،)كظـم ( ،)قصـر ( :للمـواد " ابن قتيبة"إيراد ذلك أمثلة  من      
  ):قصر(، حيث قال يف "حبس" :مبعىن

                                                
 .15 :سورة الرمحن 1
 .438، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 2
 .07 :سورة احلاقة 3
 .483، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 4
 .35 ،دراسة حتليلية نقدية–الداللة احملورية يف معجم مقاييس اللغة "يف كتابه  عبد الكرمي حممد حسن جبل/ هذا املصطلح استعمله د 5
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» فالطَّر اترعلـى األزواج ومل يطمعـن إىل      1﴾﴿قَاص أي قصـرن أبصـارهن
  .2»احلبس : غريهم، وأصل القصر

وأصــل الكظــم . الصــابرين 3ظمني الغــيظَ﴾ا﴿والكَــ «): كظــم(يف قــال و
 .4»حبس الغيظ : والصرب

هـو احلصـور   .. .احللـيم : السـيد  ...5﴿وسيدا وحصورا﴾ «: )حصر(قال يف و      
كأنـه حمصـور عنـهن، أي    ) مفعـول (مبعىن ) فعول(وهو . لنساءاحلصور الذي ال يأيت ا

6»احلبس : وأصل احلصر. مأخوذ حمبوس عنهن.       

أي : وأصـله مـن عنِيتـه   . أي ذلّـت  7وعنت الوجـوه﴾  ﴿ «: )عنِي(يف قال و
 8»حبسته، ومنه قيل لألسري عان.  

الشـتقاقية لـدالالت   صـرح ابـن قتيبـة باألصـول ا     ،النصوص السـابقة في ف       
) األصـل (عـن طريـق مصـطلح    ) عنِي( ،)صرح( ،)كظم( ،)قصر(: استعماالت املواد

املعبر عنها، ويتضح من خالل ذلك أنّ هذه املواد تشـترك يف أصـل اشـتقاقي واحـد     
  . االشتقاقي ؛ مما يدلّ علي عموم هذا األصل"احلبس"هو 

                                                
  .48 :سورة الصافات 1
  .371، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 2
  .134 :سورة آل عمران 3
  .112، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 4
  .39 :سورة آل عمران 5
  105تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  6
  .111 :هسورة ط 7
  .282، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 8
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 اواحـد  ااشـتقاقي أصـال  ) كفـر (، و )رغف(لكل من  ذكرقد  "ابن قتيبة"كما أن       
  :)غفر(والستر، حيث قال يف  التغطية: ووه ا بني هاتني املادتنيمشترك

غفـرت الشـيء إذا غطّيتـه، كمـا     : وهو من قولـك ". الغفور: "من صفاتهو«       
غَفْـر اخلـز و   (و . كذا أغفـر مـن كـذا؛ أي أسـتر    : كفرته إذا غطّيته، ويقال: يقال

و يقـال  . ألنـه سـتر الثـوب   : كالزئرب، مسي غفرا: فوق الثوب منها ما عال) الصوف
السـاتر لعبـده برمحتـه أو    ) الغفـور (فكـأنّ  . ، ألا تستر الـرأس "مغفر"لَجنة الرأس 
                                                                   .1» الساتر لذنوبه

. كفـرت الشـيء إذا غطّيتـه   : يف اللغة من قولك) رالكُفْ(و« ): كفر(وقال يف         
   ثَـلِ  : وجـلّ  يقال لليل كافر ألنه يستر بظلمته كل شيء، ومنـه قـول اهللا عـزكَم﴿

﴾هاتبن الْكُفَّار بجأَع ثا       ،2غَيـم إذا ألقـوراع، مسـاهم كفـارا أليريد بالكفار الـز
ـ الكـافر سـاتر   طّوه وسـتروه، فكـأنّ   البذر يف األرض كفروه؛ أي غ  اهللا عـز  نعمل

 .3»وجلّ

ودالالـا يتضـح جليـا    ) كفـر (، و )غفـر (فمن خالل استعماالت كلّ من         
باعتبـاره أصـال مشـتركا بـني هـاتني      " التغطيـة والسـتر  "عموم األصل االشتقاقي 

 .  املادتني
ا واحـدا،  أصـال اشـتقاقي  ) وأد(و ) أصـر (لكل من " ابن قتيبة"ومثل ذلك إيراد        
  ):أصر(قال يف  حيث

                                                
 .15 -14، م ن 1

 .20 :سورة احلديد 2
 .28، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 3
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فسـمي  . وأصـل اإلصـر الثِّقَـل   . أي عهدي 1وأَخذْتم علَى ذَلكُم إِصرِي﴾﴿«       
  . 2»العهد إصرا، ألنه مينع من األمر الذي أُخذ له وثُقِّل وشدد 

  .3»الثِّقَل : اإلصر﴾﴿« : يف موضع آخر) اإلصر(وقال يف تفسري        

آده الشـيء  : يقـال . يثقلـه  أي ال 4﴿الَ يـؤوده حفْظُهمـا﴾  «  ):أدو(يف قال و       
  .5»الثِّقل : والوأد. يؤوده وآده يئيده

؛ "الثِّقـل "ففي هذه النصوص داللة على عموم األصـل االشـتقاقي الـذي هـو            
  ).وأد( و) صرأ(ألنه أصل مشترك بني ماديت 

الـيت تـدل علـى    ، "القـرآن  غريـب تفسـري  "اب وغري هذه األمثلة كثري يف كت      
ا هـذ  يف داللـة واحـدة، وإن كـان    مـواد واشتراك عـدة   ،صل االشتقاقيعموم األ

أو األلفـاظ   املـواد قود إىل اللبس واإلـام بانتقـاء الفـروق بـني     يقد  العموم الداليل
 مـن معاجلـة  كـان غرضـه    "ابن قتيبـة "، إال أن اشتقاقي واحد أصلالغريبة املفسرة ب

الشـتقاقية ، ومل  وإعادـا إىل أصـوهلا ا   فاهيمهـا تبيني ماأللفاظ الغريبة يف القرآن هو 
ـ    يكن غرضه األساس   أصـلها ة مـاد ل التدقيق يف هذه الـدالالت؛ حبيـث جيعـل لك

ل استعماالا متثيال دقيقا حيفـظ هلـا تفردهـا وكياـا     ثّيم ذياالشتقاقي اخلاص ا، ال
  . الداليل املستقل

    :ام األصل االشتقاقيإحك -2 
                                                

  .81 :سورة آل عمران 1
  93قتيبة،  تفسري غريب القرآن، ابن 2

  .100 ن، م 3

  .255 :سورة البقرة 4
  .107، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 5
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  :من ذلك مثال ،يف مواطن قليلة جداورد هذا اإلحكام        

يقـول ذلـك   . عن طيـب نفـس  : أي 1﴿نِحلَةً﴾« : )النحلة(يف " ابن قتيبة" قول       
ألولياء النساء، ال ألزواجهن؛ ألنّ أولياء كـانوا يف اجلاهليـة ال يعطـون النسـاء مـن      

حنلته حنلـة حسـنة، أي أعطيتـه عطيـة     : يقال. العطّية: نحلَةوأصل ال ...مهورهن شيئا
فأما مـا أخـذ بـاحلكم فـال يقـال لـه       . والنحلة ال تكون إالّ عن طيب نفس. حسنة

  .2»حنلة

رفدتـه أرفـده؛ إذا أعطيتـه    : يقـال . العطيـة  3﴿الرفْـد﴾ « ): الرفد(يف  هقولو
  .4»اء واملعطى بئس العط: ﴿املرفود﴾ املعطى، كما تقولو. وأعنته

 )النحلـة (: شـتركة بـني اللّفظـتني   م "العطيـة " يالحظ من النصني أن داللـة  
عـن طيـب   : "قد أحكمت بقيـد يتمثـل يف العبـارة   ) النحلة(، إالّ أن داللة )الرفد(و

فإحكـام داللـة   . ؛ أي أن العطية ال تكون حنلة إال إذا كانت عـن طيـب نفـس   "نفس
وداللـة  ) الرفـد (دى إىل حصول التمييـز بـني داللـة    أ" عن طيب نفس"العطية بقيد 

 .، ومنه اخلروج من دائرة العموم)النحلة(

                                                
 .04 :نساءسورة ال 1
 .120 – 119تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة،  2
 ,99 :سورة هود 3
  .209، تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة 4



 

 

 

 

 

 

 



 :الخـــاتـمۀ
 

 

 
118 

" تفسـري غريـب القـرآن   "من خالل دراسيت لعملية التأصيل االشتقاقي يف كتـاب  
املفـردات الغريبـة إىل   لـدالالت  " ابـن قتيبـة  "، وحماولة تبيني كيفية إعـادة  البن قتيبة

  : متكنت من استخالص عدة نتائج، أذكر منها أصوهلا االشتقاقية أثناء تفسريه هلا،

العديـد مـن قـدامى اللغـويني     حيث تنبه إليها أن فكرة التأصيل االشتقاقي قدمية،  .1
 .العرب وعاجلوها يف مؤلفام اللغوية

املـراد تفسـريها إىل أصـلها    أن التأصيل االشتقاقي هو إعـادة املفـردة الغريبـة     .2
 .االشتقاقي، وكذلك مجيع استعماالت املادة اليت اشتقت منها

لـى التأصـيل   أثنـاء تفسـريه لغريـب القـرآن كـان يعتمـد ع      " ابن قتيبة"أن  .3
االشتقاقي، من خـالل إعـادة أغلـب مفـردات غريـب القـرآن إىل أصـوهلا        

 .االشتقاقية

يعبر عن األصل االشتقاقي للمفـردة الغريبـة املفهـوم مبصـطلح     " ابن قتيبة"كان  .4
للغـرض التعـبريي   ) مـن  مـأخوذ (، ويف بعض األحيان يستعمل مصطلح )األصل(

 .نفسه

 .ردات غريب القرآن بالوحدة والتعددمف ة ملوادل االشتقاقيواألص تتسم .5

ذكر األصل االشتقاقي للمادة اللغوية سـواء يف بدايـة املعاجلـة أو يف وسـطها أو      .6
 ".ابن قتيبة"كن مهما بالنسبة إىل يف آخرها مل ي



 :الخـــاتـمۀ
 

 

 
119 

يف تفسري املفردات الغريبة على املنـهج اللغـوي بشـكل كـبري؛      "ابن قتيبة"اعتماد  .7
اد على اللغة، وكـذلك إتبـاع أغلـب املفسـرين     أي تفسري هذه املفردات باالعتم

 ..الطّربي، أبو عبيدة، الفّراء: هذا املنهج من مثل

واحدا من املعـاجم الـيت صـنفت يف غريـب     " تفسري غريب القرآن"يعد كتاب  .8
القرآن، واليت اعتمدت يف تفاسريها منهج ترتيب الغريـب حبسـب ترتيـب سـور     

  .القرآن الكرمي

 .فظ الغريب هو غرابة مفهومه وليس غرابة لفظهاتضح أنّ املقصود بالل .9

: بوسـائل منـها   اتسام مفردات غريب القرآن بالتجدد والتغري الداليل، وذلـك  .10
 .التعميم، التخصيص، انتقال الداللة بطريق االستعارة وااز املرسل

أثناء تفسريه للغريب، كان يـورد األصـول االشـتقاقية لـبعض     " ابن قتيبة"أنّ  .11
املفردات ويسترسل يف شرح استعماالا، يف حـني أنـه كـان يكتفـي بشـرح      

 .موجز لبعضها اآلخر، وأحيانا يذكر مرادف املفردة املفسرة فقط

عن ذكر معاين بعض املفـردات الغريبـة أثنـاء تفسـريه هلـا      " ابن قتيبة"عدول  .12
  ."املشكل"كتابه  مكتفيا بتنبيه القارئ بالرجوع إليها يف

ف متعددة اجتاه تفسـريات األئمـة الـيت اسـتعان ـا يف تفسـريه       اختاذه مواق .13
لغريب القرآن، إما باملفاضلة بينها أو تقـومي بعضـها أو الـربط بـني التفسـريات      

 .وقد تفرد أحيانا بآراء خاصة به. املتقاربة
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تأثرا كبريا وواضحا بطريقـة العلمـاء األوائـل الـذين اهتمـوا      " ابن قتيبة"تأثر  .14
القـرآن الكـرمي، أو غريبـه أو مشـكله أو جمـازه، يف التفسـري       بتفسري معـاين  

 ...أبو عبيدة، والفّراء: والشرح والترتيب واملنهج على رأسهم

غريـب   ج األوائل يف دعـم تفسـرياته وآرائـه يف تأصـيل مفـردات      هباعتا .15
مبختلف الشواهد من القرآن، القـراءات، احلـديث الشـريف، األشـعار،      القرآن

 .وال املأثورة عند العرباألمثال واألق

بالعديد من املصادر املختلفـة، وخاصـة باملؤلفـات الـيت صـنفت يف       ستعانتها .16
، معـاين القـرآن للفّـراء،    جماز القرآن أليب عبيـد : يف مقدمتهاجماز القرآن وإعرابه 

 .معاين القرآن لألخفش األوسط

 غريبـه  لقرآن الكرمي وخدمتـه، وعنايتـه الكـبرية بتفسـري    اهتمامه الشديد با .17
 .، دف تيسريه للقارئ وتقريبه من الفهوموتبيني مشكله

ذو ثقافة واسعة وعلـم وفـري، فقـد كـان ملمـا إملامـا       " ابن قتيبة"اتضح أنّ  .18
بأنـه  " الـذهيب "فقـد وصـفه   والشعر واحلديث، وغريها من العلوم،  واسعا باللغة

 .وعاء من أوعية العلم

ـ  مفيـدا ويف املسـتوى    ذا املوضـوع ويف األخري، أرجو أن يكون ما طرحته يف ه
فـإن كنـت قـد وفقـت     . املطلوب، وهو ما قصدته وأحسب أنين أخلصت يف معاجلته

 .، وإن كنت جانبت الصواب فال حول وال قوة إال باهللاتعاىل فذاك من فضل اهللا
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  الصفحة  رقم اآلية  اسم السورة  ةـاآلي
﴿هاتبن الْكُفَّار بجأَع ثثَلِ غَي28  20  سورة احلديد  ..............﴾كَم  
﴿بِّهرِ رأَم نع قفَََفَس ناجل نكَانَ م يسل28  50  سورة الكهف  ....﴾إِالَّ إِب  
  28  65  سورة الفرقان  ........................﴾إِنَّ عذَاا كَانَ غَراما﴿

سورة التوبة   ..................................﴿املُؤتفكَات﴾
  29  80/09  واحلاقة

سورة األنعام،   ...............................﴿فَأَنى تؤفَكُونَ﴾
   غافر ،يونس، فاطر

95،34،03،
  على الترتيب 62

29  

املُه نماملُؤ الَمالس﴿﴾نم29  23  سورة احلشر  ........................ي  
  29  25  سورة يونس  ....................﴿واُهللا يدعو إِلَى دارِ السالَمِ﴾
﴾هِمبر دنالَمِ عالس ارد م29  127  سورة األنعام  ....................﴿لَه  

، فَسالَم لَك من ﴿وأَما إِنْ كَانَ من أَصحابِ اليميِنِ
  ...............................أَصحابِ اليميِنِ﴾

  
  30  91- 90  سورة الواقعة

  30  63  سورة الفرقان  ...........﴿وإِذَا خاطَبهم اجلَاهلُونَ قَالُوا سالَما﴾
﴾هِمبر االَتوا رِسلَغأَب أَنْ قَد لَمعيسورة ا  .............﴿ل31  28  جلن  

﴿وانظُر إِلَى العظَامِ كَيف ننشزها ثُم نكْسوها 
  31  259  سورة البقرة  .........................................لَحما﴾

﴾بيونَ الغلَمعوا يكَان لَو نأَنَّ اجل ساِإلن تنيب31  14  سورة سبأ  .﴿ت  
  32،42  36  سورة الزخرف  .................رِ الرحمنِ﴾﴿ومن يعش عن ذكْ
  32  06  سورة النجم  ............................﴿ذُو مرة فَاستوى﴾

  32  18/19  سورة الواقعة  ...........﴿وكَأْسٍ من معيِنٍ، الَّ يصدعونَ عنها﴾
﴾ودضخرٍ مدي س33  28  سورة الواقعة  ...........................﴿ف  

  34  05  سورة البقرة  .........................﴿أُولَئك هم املُفْلحونَ﴾
  34  04  سورة حممد  ...................﴿حتى تضع احلَرب أَوزارها﴾

  35،40  78  سورة اإلسراء  ..............................﴿لدلُوك الشمسِ﴾
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  الصفحة  رقم اآلية  اسم السورة  يـةاآل
  36  03  سورة الفاحتة  ..................................﴿يومِ الدينِ﴾

﴾ارِيرقَو نم درمم حر36  44  سورة النمل  ......................﴿ص  
  36  47  سورة الصافات  ................................﴿الَ فيها غَولٌ﴾

قُولُ﴾﴿بي تالَّذ رغَي مهنفَةٌ مطَائ ت37  81  سورة النساء  .............ي  
﴾هآنقُرو هعما جنلَي38  17  سورة القيامة   .......................﴿إِنَّ ع  

﴾ابرح39  21  سورة ص  ....................................﴿امل  
﴾مهكْبِتي 39  127  سورة آل عمران  ..................................﴿أَو  

﴾يدص41  18  سورة الكهف  ....................................﴿الو  
  41  08  سورة اهلمزة  ..........................﴿إِنها علَيهِم مؤصدةٌ﴾
﴾نِيمست نم هاجزم42  27  طففنيسورة امل  ...........................﴿و  

  43  101  سورة الكهف  .......﴿الَذين كَانت أَعينهم في غطَاٍء عن ذكْرِ﴾
  43  10  سورة القصص  .................﴿وأَصبح فُؤاد أُم موسى فَارِغًا﴾

  43  10  سورة القصص  .....................﴿لَوالَ أنْ ربطْنا علَى قَلْبِها﴾
  44  43  سورة إبراهيم  ..............................فئدتهم هواٌء﴾﴿وأَ

  44  54  سورة الرمحن  ..........................﴿بطَائنها من إِستبرقٍ﴾
﴾حلَواق احا الرِيلنسأر45  22  سورة احلجر  ........................﴿و  
لُ الرِياحسري يالَذ وهو﴿  همحتر يدي ا بنيشرب

  46  57  سورة األعراف  .....................حىت إِذَا أقَلْت سحابا ثقاالً﴾
﴾لُوكقْتيل ونَ بِكرمأْت46  20  سورة القصص  ........................﴿ي  

  46  20  سورة القصص  ............................﴿إنّ املََأل يأْتمرونَ﴾
﴾وفرعبِم كُمنيوا برمائْت46  06  سورة الطالق  .....................﴿و  
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  الصفحة  رقم اآلية  اسم السورة  اآليـة
﴾هِماهي أَفْوف مهيدوا أَيد46  09  سورة إبراهيم  ....................﴿فَر  

  47  119  سورة آل عمران  .....غيظ﴾﴿وإذَا خلَو عضوا علَيكُم اَألناملَ من ال
  47  67  سورة النحل  ..........................﴿تتخذُون منه سكَراً﴾

  47  67  سورة النحل  ................................﴿ورِزقًا حسنا﴾
﴾هقنيف ع هرطَائ اهمنأَلْز انسكُلُ إن48  13  سورة اإلسراء  ............﴿و  

  48  25  األحزابسورة   .................﴿ليقْطَع طَرفًا من الذين كَفَروا﴾
﴾مهكْبِتادلة  ..................................﴿أو ي48  05  سورة ا  

﴾همقبل نم الذين ا كُبِتوا كمادلة  .............﴿كُبِت48  05  سورة ا  
كَفَر اهللا الذين درو﴿﴾همضي49  25  األحزابسورة   ................وا بِغ  

﴾نلَه تدت49  31  سورة يوسف  ...............................﴿وأَع  
  49  31  سورة يوسف  .......................................﴿متكَأً﴾

  50  31  وسفسورة ي  ...............﴿وَآتت كُلَّ واحدة منهن سكِّينا﴾
  50  18/19  سورة الواقعة  ............﴿وكَأسٍ من معني الَ يصدعونَ عنها﴾

﴾داع51  60  سورة النور  ...................................﴿والقَو  
  57  222  سورة البقرة  ......................﴿ويسأَلُونك عنِ املَحيضِ﴾

  59  14  سورة احلجرات  ...................................﴿الَ يلتكُم﴾
  59  21  سورة الطور  ..............﴿وما أَلَتناهم من عملهم من شيٍء﴾

  59  05  سورة اجلن  ......................................﴿اإلنس﴾
سورة طه، النمل،   .............................﴿إني آنست نارا﴾

  القصص
10،07،29  59  

  60  22  سورة النور  ..................﴿والَ يأتل أُولُوا الفَضل منكُم﴾
  60  27  سورة احلديد  ....................................﴿ورهبانيةً﴾

  60  15  سورة القمر  ..............................﴿فَهلْ من مدكرٍ﴾
  61  146  سورة آل عمران  ..............................تلَ معه رِبيون﴾﴿قُ
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  الصفحة  رقم اآلية  اسم السورة  اآليـة
  66  28  سورة الكهف  ............................﴿وكَانَ أَمره فُرطاً﴾

﴾ناجل﴿.......................................  67،103  05  سورة اجلن  
  67  76  سورة األنعام  ..............................﴿جن علَيه اللَّيلُ﴾

  68  193  سورة البقرة  .......﴿فَإِنْ انتهوا فَالَ عدوانَ إِالَّ على الظَّالمني﴾
﴾كذَل دعى بداعت ن69  178  سورة البقرة  .......................﴿فَم  

﴿ نصبرتوٍءيثَالَثَةَ قُر فُِسهِن69  288  سورة البقرة  .................﴾بِأَن  
﴾إِالّ أَمانِي ابتونَ الكلَمعون ال ييم أُمهنم70  78  سورة البقرة  .....﴿و  

﴿وما أَرسلْنا من قَََبلك من رسولٍ والَ نبِي إِالّ إِذَا 
  70  52  سورة احلج  ..................في أُمنِيته﴾ تمنى أَلْقَى الشيطَانُ

  71  52  سورة احلج  .........﴿ إِالّ إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ في أُمنِيته﴾
﴾درا على حوغَد71  25  سورة القلم  ............................﴿و  

  72،101  14  الرمحنسورة   ....................................﴿صلْصالٍ﴾
  72  10  السجدةسورة   .......................﴿أَئذَا صلَلْنا في اَألرضِ﴾

﴾76  02  سورة الطارق  .....................................﴿الطَّارِق  
  78  162  سورة األنعام  .....................................﴿نسكي﴾

 79،80  50  سورة الكهف  ....ن اجلن فَََفَسق عن أمرِ ربه﴾﴿إالّ إِبليس كان م

﴾هاتبن الْكُفَّار بجأَع ثثَلِ غَي83  20  سورة احلديد  ..............﴿كَم  
  84  30  سورة يوسف  ..............................﴿قَد شغفَها حبا﴾

  85  43  سورة األنفال  .....................﴿إِذْ يرِيكَهم اهللا يف منامك﴾
﴿رجفَاه زجالر86  05  سورة املدثر  ..............................﴾و  

  87  112  سورة األنعام  ..............................﴿زخرف القَولِ﴾
﴿هولسراِهللا و نأَذَانٌ م93  03  سورة التوبة  .......................﴾و  
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  الصفحة  رقم اآلية  اسم السورة  اآليـة
﴿مهابا إِين94  25  سورة الغاشية  ..............................﴾إِنَّ إِلَي  
﴿ قَافباَألح همقَو ذَر96  21  سورة األحقاف  ....................﴾إِذْ أَن  

  100  228  سورة البقرة  .................﴿يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَالَثَةَ قُروء﴾
  101  28  سورة الكهف  ............................﴿وكَانَ أمره فُرطًا﴾

  101  04  سورة حممد  ...................﴿حتى تضع احلَرب أوزارها﴾
  102  259  سورة البقرة   ..................................ه﴾ن﴿ولَم يتس

  102  71  سورة البقرة   ..................................﴿الشية فيها﴾
  102  48  سورة النحل  ..............﴾يتفَيأُ ظاللُه عنِ اليمنيِ والشمائل﴿

  103،114  255  سورة البقرة   ..........................﴿الَ يؤوده حفْظُهما﴾
  ...............................﴿أَنْ تميد بِكُم﴾

  ......................................﴾اآلزِفَة﴿
  سورة النحل 

  سورة غافر
15  
18  

104  
104  

امم105  57  سورة البقرة   ......................................﴾﴿الغ  
﴾105  15  سورة الرمحن  ......................................﴿املَارِج  
106  19  سورة الفجر  ...................................ا﴾﴿أَكْالً لَّم  

﴾هنم جرح رِكدي صف كُن108- 86  02  سورة األعراف  ...............﴿فَالَ ي  
﴾هبحى نقَض ن108  23  سورة األحزاب  ..............................﴿م  

  108  11  سورة األحزاب  ........................﴿وزلزِلُوا زِلْزاالً شديدا﴾
  109  72  سورة البقرة  .................................﴿ادارأْتم فيها﴾

  109  196  سورة البقرة  .......................﴿فما استيسر من اهلَدي﴾
  109  196  سورة البقرة  ........................﴿حتى يبلغ اهلدي حمله﴾

  109  222  سورة البقرة  ...................الَ تقْربوهن حتى يطْهرن﴾﴿و
  109  33  سورة القيامة  .....................................﴿يتمطَّى﴾



 :فهرس اآلیات
 

 

 
127 

  
 
  

 

  الصفحة  رقم اآلية  اسم السورة  اآليـة
  110  125  سورة آل عمران  ...................................﴿ مسومني﴾

﴾قِّبعلَم ي111  31  سورة القصص  ..................................﴿و  
﴾ناجل﴿.......................................  111  05  سورة اجلن  

﴾111  15  سورة الرمحن  ......................................﴿املَارِج  
  111  07  سورة احلاقة  ....................................﴾حسوما﴿

  113  39  سورة آل عمران  ............................﴿وسيدا وحصورا﴾
﴾فالطَّر اتر112  48  سورة الصافات  ............................﴿قَاص  
  112  137  سورة آل عمران  ............................﴿والكَظمني الغيظَ﴾

﴿ الو تنعو﴾وه113  111  سورة طه  .............................ج  
﴾هاتبن الْكُفَّار بجأَع ثثَلِ غَي114  20  سورة احلديد    ..............﴿كَم  

  114  81  سورة آل عمران  ...................﴿وأَخذْتم علَى ذَلكُم إِصرِي﴾
  115  04  سورة النساء  .......................................﴿نِحلَةً﴾
﴾فْد116  99  سورة هود  .......................................﴿الر  
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  الصفحة  األحـاديث
  32  ...........................»أنّ إحدى عينيه ذهبت، وهو يعشو باألخرى « 
 » ة سويروال لذي م ،لُّ الصدقة لغين32  ..............................»ال حت   
  33،50  ..............................»وأار من كأس ما إنْ ا صداع وال ندامة «
  33  .................................»ال يخضد شوكُها، وال يعضد شجرها « 
  63  ............»وعلى آله، إذا صلَّى جخ  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم«
  63  .......................................»إن أردت العز فجخجِخ يف جشم«
يا :  أنه مر هو وأصحابه، وهم محرمون بظَيبٍ حاقف يف ظلّ شجرة فقال «

  96  ...........................»قف ها هنا حىت مير الناس، ال يرِبه أحد  ! فالنُ
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  الصفحة  الشاعر  األبيات الشعرية
 ين متهيِّبلُ إالّ أنغلُ ***وما الشأْصيء يجعلِ الشما مل ت ،كضرعل.  02  ة اهلذيلأمي  

ـا جـأَقُولُ لَم هـرا فَخـرِ ***    اَءنةَ الفَاخلْقَمع نانَ محب33  األعشى  س  
بي ؛ فَقَدئْتا شبِم حلُغُ بِالـ  أَفْل  ***اَألرِيب عدخي قَدو ،فع34  عبيد  ض  

دأَعا   وهارزبِ أَوـرلْحل تا ***  دالً ذُكُوريخاالً، ووا طاحمر  
 داوجِ دسن نما   وى بِهـدحي *** يا فَعريع ،لَى أَثَرِ احلَياـعر  

  األعشى
   //     

34  

  35  ذو الرمة  نجوم والَ بِاآلفالَت الدوالك***  اللَّواتي تقُودها ح لَيست بِمصابِي
  38  أبو عبيدة  هـجـان اللّـون لَـم تـقْـرأَ جـنـيـنـا

  42  املسيب بن علس  اارقَع تيبش يمنِست جِلْثَ نم جِ*** ا   ــزـلما لهـتيقَرِبِ نَّأَـَك
  45  الطرماح  لْـائحا وـهنـحٍ مقالَل حِ *** ــا  يالر ـانــنفْق َألـلقَ

يـرونَد في فيـه عشاحلَ ـر47    ــودس  
يرتـاد مأَ نربـهِالا نـعت62  قال العجاج  الر  

نى فزارةُ ال هعارتعاملَـر 62  الفرزدق  ـاك  
  62  احلجاج  ي فَدرتيقفم أَاهنيدوا لالُقَو***  ـوا   تولّيت أَرتع اَّر ملَفَعا جـبأَ

ـْدهـم مـحاصـا   91    حـاصـوا بِها عن قَص
  96  األعشى  ربِالقَومِ لَيلَةَ الَ ماٌء والَ شج***  ى العزاِء منصلت طَاوِي املَصريِ علَ
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  :فھرس األمثال

 

  

  :المأثورة فھرس األقوال
 

 
 

  الصفحة  األمثال
  35  من أشبه أباه فما ظَلَم

  36  كما تدين تدانُ
  36  مترد مارِد، وعز األبلَق

  46  من حفر حفرة وقع فيها
    

  الصفحة  األقوال املأثورة
  36  اخلمر غَولٌ للحلْم، واحلرب غَولٌ للنفوس

  37  هذا أَمر قَدر بليل، وفُرِغَ منه بليل
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  .القرآن الكرمي .1

الـدكتورة  . أثر القرآن الكـرمي يف األدب العـريب يف القـرن األول اهلجـري، أ     .2
 .م2005ابتسام مرهون الصفار، عمان، دار جهينة، الطبعة األوىل، 

حممـد الـدايل، بـريوت، مؤسسـة     : أدب الكاتب، ابن قتيبة، حتقيـق وتعليـق   .3
 .ت -ط، د –الرسالة، د 

السـيد حممـد   : تصـحيح  ، عبد القـاهر اجلرجـاين،  يف علم البيان أسرار البالغة .4
ــريوت  ــا، ب ــيد رض ــة األوىل،  : رش ــة، الطبع ــب العلمي ــان، دار الكت لبن

 .م1988/هـ1409

: حتقيـق  األنبـاري، أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد بن سـعيد  ، لعربيةأسرار ا .5
 . ت -ط، د-حممد جة البيطار، دمشق، مطبوعات امع العلمي العريب، د

: حتقيـق  الزجـاجي، أبو القاسم عبد الـرمحن بـن إسـحاق    ق أمساء اهللا، اشتقا .6
الدكتور عبد احلسني مبـارك، بـريوت، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الثانيـة،       

 .م1986/هـ1406

ابـن عكنـون، ديـوان    : االشتقاق ودوره يف منو اللغة، فرحات عياش، اجلزائـر  .7
 .م1995ط،  –املطبوعات اجلامعية، د 

عبـد السـالم حممـد    : ر حممد بن احلسني بن دريـد، حتقيـق  االشتقاق، أبو بك .8
  .م1958/هـ1378ط،  –هارون، مصر، مطبعة السنة احملمدية، د 
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االشتقاق، عبد اهللا أمني، القاهرة، مطبعـة جلنـة التـأليف والترمجـة والنشـر،       .9
  .م1956/هـ1376الطبعة األوىل، 

عبـد اهللا   :إصالح غلط أيب عبيدة يف غريب احلـديث، ابـن قتيبـة، حتقيـق     .10
ــة األوىل،    ــالمي، الطبعـ ــرب اإلسـ ــريوت، دار الغـ ــوري، بـ اجلبـ

 .م1983/هـ1403

أمحـد حممـد شـاكر، و عبـد     : إصالح املنطق، ابن السكيت، شرح وحتقيق .11
 .ت –السالم هارون ، القاهرة، دار املعارف، الطبعة الرابعة، د 

متـام  ، الـدكتور  )دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العـرب ( األصول  .12
 .ت –ط، د  –حسان، اهليئة املصرية العامة للكتاب، د 

، ضـبط  )حممـد بـن القاسـم حممـد    (األضداد يف اللغة، ابن بشار األنباري  .13
الشيخ حممد عبد القادر سعيد الرافعـي، والشـيخ أمحـد الشـنقيطي،     : وتصحيح

 .ت –ط، د  –كفر الطماعني، املطبعة احلسينية املصرية، د : مصر

بني البصـريني والكـوفيني أبـو الربكـات عبـد       ائل اخلالفاإلنصاف يف مس .14
الـدكتور جـودة مـربوك    : حتقيق ودراسـة األنباري ، الرمحن بن حممد بن سعيد 

القـاهرة، مكتبـة   : الدكتور رمضان عبد التـواب، مصـر  : حممد مربوك، مراجعة
 .م2002، اخلاجني، الطبعة األوىل

بغـداد، دار الشـؤون الثقافيـة     :العـراق  ابن قتيبة، يف مواسم العرب، األنواء .15
 .م1988العامة، 
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ـ  اإليضاح يف علل النحو .16 مـازن املبـارك،   : اجي، حتقيـق ، أبو القاسـم الزج
 .م1996-هـ1416، بعة السادسةطاللبنان، دار النفائس، : بريوت

ـ  حممـد ياسـني عيسـى    بلغة املشتاق يف علم االشـتقاق،  .17 املكـي،   دايناالف
 .ت -د ط، -دار مصر للطباعة، د ،القاهرة

عبـد السـالم   : حتقيـق اجلـاحظ،  أبو عثمان عمرو بن جلـو  البيان والتبيني،  .18
 .ت –ط، د  –حممد هارون، بريوت، دار اجليل، د 

: حممد عبـد الـرحيم، لبنـان   : تأويل خمتلف احلديث، ابن قتيبة، حتقيق وتعليق .19
 .م1995/هـ1415ط،  –بريوت، دار الفكر، د 

ط،    -د السـيد أمحـد صـقر،    : ح ونشرشر تأويل مشكل القرآن البن قتيبة، .20
 .ت -د

ـ مبا يف القرآن من الغريـب،   حتفة األريب .21 : تصـحيح  حيـان األندلسـي،   وأب
 .م1962/هـ1345محاة،  مطبعة اإلخالص، : طاهر النعساين، سورية

حتفة البلغاء يف نظام اللغة، مجـال الـدين يوسـف بـن عبـد اهللا القـاهري        .22
بـريوت، مكتبـة لبنـان ناشـرون،     : ، لبنـان فاحل أمحد البكّور: حتقيق املصري،

 .م2000، الطبعة األوىل

مركـز نشـر آثـار العالمـة      حتقيق كلمات القـرآن، حسـن املصـطفوي،    .23
 .ت –، الطبعة األوىل، د املصطفوي
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: حتقيـق بـن اجلـوزي،   ا أبـو الفـرج   تذكرة األريب يف تفسـري الغريـب،   .24
الريـاض، مكتبـة   : الدكتور علي حسني البواب، اململكـة العربيـة السـعودية   

 .م1986/هـ1407املعارف، الطبعة األوىل، 

تذكرة احلفاظ، احلافظ الذهيب، بريوت، دار إحيـاء التـراث، مطبعـة دائـرة      .25
 .ت –املعارف العثمانية حبيدر آباد الدكن، الطبعة الرابعة، د 

أبـو القاسـم عبـد الـرمحن بـن إسـحاق        ،تفسري رسـالة أدب الكاتـب   .26
 –عبد الفتـاح سـليم، الكويـت، دار العروبـة، د      الدكتور: حتقيق ،الزجاجي

 .م1995ط، 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبـو جعفـر حممـد جريـر     : تفسري الطربي .27
الدكتور عبـد اهللا بـن عبـد احملسـن التركـي، القـاهرة، دار       : الطربي، حتقيق

  .م2001/هـ1423هجر، الطبعة األوىل، 

بـريوت،  : لسيد أمحـد صـقر، لبنـان   ا: حتقيق تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة، .28
  .م1978/هـ1398دار الكتب العلمية، 

الـدكتور حسـني   : التكملة، أبو علي احلسن بـن أمحـد الفارسـي، حتقيـق     .29
 .م1984الشاذيل فرهود، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، 

علـي حسـن   : ذيب اللغة، أبو منصور حممد بن أمحـد األزهـري، حتقيـق    .30
مد علي النجار، القـاهرة، اجلـزء العاشـر، الـدار املصـرية      حم: هاليل، مراجعة

  .ت -ط، د  -للتأليف والترمجة، د 
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  :الملّخص
       

               
من قرآن وقراءات، " تفسیر غریب القرآن"التي اعتمدھا في كتابھ " ابن قتیبة"تناول موضوع البحث مصادر   

تناول الـتأصیل االشتقاقي في كما . وحدیث شریف، وشعر، وآراء علماء آخرین في تفسیر الغریب وموقفھ منھا
لألصول االشتقاقیة " ابن قتیبة"وأخیرا تناول كیفیة صیاغة . )التجدید الداللي+ وحدة وتعدد األصول(الكتاب 

  .لمفردات غریب القرآن
  
  

  :الكلمات المفتاحیة
   

  .التجدید الداللي ؛تعدد األصولاألصول؛ وحدة  ؛الغریب ؛الداللة ؛االشتقاق ؛التأصیل
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