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 ملخص باللغة العربية
 أبو الفتوح عبد القادر شاكرأ.و.د. 

ثركة عممية كاسعة في مياديف  الجاحظ يعدك ، لى بياف دكر اإلماـ الجاحظ في التفسيرإييدؼ البحث 
المدرسة العقمية كالتي كاف ينتمي إلى بلـ الكتابة في العصر العٌباسي، ك كىك أحد أع، األدب كالمغة كالتأليؼ

ككاف مف منيجو في ، كمع ىذا فقد كانت لو آراءه الخاصة التي خالؼ فييا أىؿ االعتزاؿ، أساسيا المعتزلة
تفسير يؤيد إلى رفضيا ككاف بعض المعتزلة حاديث الصحيحة التي ذىب التفسير االعتماد  عمى العقؿ كاأل

مة كأربعة مباحث أما المقدمة البحث مقد تضمفك  .ـ الببلغة في بياف معاني القرآف سخر عمك ، األئمة األعبلـ
حياة الجاحظ الشخصية في بياف  :المبحث األكؿكجاء ، تكممت فييا عف أىمية المكضكع كخطة البحث

لمبحث ثـ ا، اإلماـ الجاحظ في التفسيرلييا إالتي ينتمي مدرسة العف  اني:المبحث الثكتكممت في ، كالعممية
آراء اإلماـ الجاحظ  المبحث الرابع:كبينت في ، الثالث: كاف في بياف منيج األماـ الجاحظ في التفسير

 .ان لممصادر كالمراجعتثـ الخاتمة التي حكت النتائج الميمة ليذه الدراسة كثب االعتزالية في التفسير.
  تفسير .، هؤ آرا، الكممات المفتاحية : الجاحظ

IMAM AL-JAHIDH AND HIS ROLE IN THE INTERPRETATION 
Ass. Prof. Dr. Aboul Fotouh A. Shaker 

Summary 
This research aims to explain the role of Imam Al-Jahidh in the 

interpretation, as it is considered a vast scientific wealth in the fields of 

literature, language and authorship, and it is one of the flags of writing in 

the Abbasid era, and he belongs to the mental school, which was the basis of 

Mu'tazilah. However, he had his own opinions that he violated There are 

people of retirement, and one of his method of interpretation was reliance on 

reason and sound hadiths that some Mu'tazilites had rejected, and he was 

satisfied with the interpretation of the media imams, as well as mocking the 

science of rhetoric in explaining the meanings of the Qur’an. Search, and the 

topic came first On the personal and scientific life of Al-Jahidh, the second 

topic: on the school of Imam Al-Jahidh in the interpretation to which he 

belongs, then the third topic: was in the statement of the approach of the 

forward Al-Jahidh in the interpretation of its title then the fourth topic: I 

showed the views of Imam Al-Jahidh retired in the interpretation. Then the 

conclusions that contained the important results for this study, in reference 

to the sources and refer. 

Key words: Al-Jahiz, his views, interpretation. 
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  املقدمة:
الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف كعمى آلو 

 كبعد: ...كصحبو أجمعيف
فقد أشكمت بعض  فإف تفسير القرآف الكريـ الـز نزكؿ القرآف مف عصر النبي 

ا ككانت ىذه ميمتو في التبميغ كما ككضحي ليـ النبي  فبينياالكممات عمى الصحابة 
ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ اهلل تعالى: قاؿ

كىكذا  ُ()
اف فتكالت جيكد العمماء في كؿ زمتفسير القرآف عمـ نطبلؽ القاعدة  بياف النبي كاف 

فمنيـ مف اعتمد عمى العقؿ  ةأف اتجاىاتيـ كانت مختمف كمكاف ببياف القرآف الكريـ إال
عمى العقؿ  ةالمعتمد فياـفي فيـ  القرآف الكريـ بيف مكسع كمضيؽ في األخذ بيذه األ

تيف فأبدع كىذا في بياف القرآف الكريـ كمنيـ مف أخذ الطريق ان مف جعؿ األثر أساس منيـك 
التنكع ىك سنة مف سنف الكجكد كأثر مف آثار العقكؿ المختمفة التي خمؽ اهلل الناس 

 .عمييا
األدب كالمغة قد كانت  الكتابة  عف عمـ  مف أعبلـجاء بحثي ىذا لرغبتي في ك 

تفسير القرآف كقد كاف إماما لو كتب في نظـ القرآف كالذم اعتمد عمى الببلغة في 
 سكل في التفسير ماـاإل ىذا منيج جاء بعده كلـ تكف األقبلـ قد تناكلت بو مف يحتذم

التمميح أنو كاف يفسر القرآف مف خبلؿ كتبو كالتي قد ضاعت بدخكؿ التتر بغداد 
ييتـ بالكقكؼ عمى  الحبيبة كقد تبيف لي بعد االطبلع عمى ما تيسر مف كتبو أنو كاف

 .بالمغة كمرة بالببلغة كيفسرىا مرة بالسنة كمرة بياف معنى اآلية
أنو ال يفسر القرآف إذا لـ يكف لممفسر اطبلع عمى عمـك الببلغة كما كشرطو 

ذلؾ الزمخشرم في تفسيره فأحببت أف أكتب بحثا لبياف دكر اإلماـ الجاحظ في عنو قيد 
                                                            

 .ْْ مف اآلية ،سكرة النحؿ (ُ)
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التفسير مع أنو كتب عنو في مجاؿ األدب كالشعر كالمغة فيك يعد مكسكعة في العمـك 
حتى قيؿ إنو مات بسبب ت فييا لمقراءة يعنو أنو كاف يكترم دكاكيف الكراقيف ليبلما أثر 

، ف يككف متكقد الذكاء كاسع المعرفةأكمف كاف ىذا شأنو ال بد ، سقكط الكتب عميو
 .عمى مقدمة كأربعة مباحثمحتكيا البحث ىذا جاء ك 

أما المبحث ك ، فييا أىمية المكضكع كأسبابو كخطة البحث ذكرتفقد المقدمة  أما
المبحث الثاني: ذكرت في ك ، حياة الجاحظ الشخصية كالعممية جاء في بيافاألكؿ فقد 

المبحث الثالث: في  كخصصت، ينتمي إلييا مدرسة اإلماـ الجاحظ في التفسير التي
المبحث الرابع: آراء اإلماـ الجاحظ كبينت في ، منيج األماـ الجاحظ في التفسير بياف

النتائج الميمة ليذه  ليو مفإىـ ما تكصمت أب كختمت البحث في التفسير. االعتزالية
 .لممصادر كالمراجع ان تاسة كثبالدر 

 أف يككف ىذا البحث خالصا لكجيو الكريـ كالحمد هلل رب العالميف اهلل كأسأؿ
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  املبحث األول:
 حياة اجلاحظ الشخصية والعلنية

  ملطلب األول:ا
 الشخصية تهحيا
 أوال: اسمو وكنيتو ونسبتو ولقبو:
يكنى بأبي عثماف كينسب إلى  (ُ) الكناني الميثي ىك عمرك بف بحر بف محبكب

 (ِ)بف خزيمة ةىك الميث بف بكر بف عبد مناة بف كنانالميثي ك ، كمف خاصة كنانةكنانة 
كاشتير بيذا المقب لجحكظ عينيو أم  ،(ْ)بالجاحظكيمقب ، (ّ)مف أىؿ البصرة

 .(ٓ)نتكءىما

                                                            

بغداد: أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم نظر ترجمتو في تاريخ ي (ُ)
-ىػُِِْ، ُط ،بيركت ،دار الغرب اإلسبلمي ،ىػ( تحقيؽ: الدكتكر بشار عكاد معركؼّْٔ)ت

: شياب الديف أبك عبد اهلل «إرشاد األريب إلى معرفة األديب»، كمعجـ األدباء ُُِ/ُْـ: ََِِ
، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت ،ىػ( تحقيؽ: إحساف عباسِٔٔالحمكم )ت ياقكت بف عبد اهلل الركمي

، بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة: عبد الرحمف بف أبي بكر، ْٕ/ُٔـ: ُّٗٗ-ىػُُْْ، ُط
صيدا:  ،لبناف ،ىػ( تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ: المكتبة العصريةُُٗجبلؿ الديف السيكطي )ت

عياف كأنباء أبناء الزماف: أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف كفيات األ، ِِٖ/ ِ
، َْٕ/ّبيركت  ،ىػ( تحقيؽ: إحساف عباس: دار صادرُٖٔأبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي )ت

، ىػ(ْٖٕكميزاف االعتداؿ شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )ت
ـ: ُّٔٗ-ىػُِّٖ، ُط، لبناف ،عمي محمد البجاكم دار المعرفة لمطباعة كالنشر، بيركتتحقيؽ: 

كسير أعبلـ النببلء: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز  ،ّٓٓ ،ِْٕ/ّ
، ىػ( تحقيؽ: مجمكعة مف تحقيقيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط مؤسسة الرسالةْٖٕالذىبي )ت

 .ِٔٓ/ُُـ: ُٖٓٗ-ىػَُْٓ، ّط
 .ْٕٓ/ّ كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف: (ِ)
 .َُُِ/ٓ معجـ األدباء: ينظر: (ّ)
كتاريخ دمشؽ: أبك القاسـ عمي بف الحسف بف  ،ْٕ/ُٔ، كمعجـ األدباء ُِِ/ُِينظر: تاريخ بغداد  (ْ)

دار الفكر لمطباعة  ،ىػ( تحقيؽ: عمرك بف غرامة العمركمُٕٓىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر )ت
 .ِّْ/ْٓ ـ:ُٓٗٗ-ىػُُْٓ ،كالنشر كالتكزيع

دار ، ق(َُٖٗلعبد الحي بف أحمد العكرم الدمشقي )ت ينظر: شذرات الذىب في أخبار مف ذىب: (ٓ)
 .ُُِ/ِ الكتب العممية:
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 نشأتووالدتو و  ثانيا:
ؿ عف أبي نكاس فقاؿ: ئنفسو عندما س الجاحظ كقد ذكر ذلؾ ،قَُٔ كلد سنة

 .(ُ)أنا أسف مف أبي نكاس بسنة، كلدت في أكؿ سنة خمسيف كمائة ككلد في آخرىا
سكل أنو كاف مف أىؿ البصرة عربي  عف نشأتوشيئا  لنا لـ تذكر المصادرك 

البرصاف كالعرجاف األصؿ كما قدمنا مف كنانة ككما أخبر ىك عف نفسو في كتابو 
كلمخبلفة قرابة كلي فييا شفعة كىـ بعد جنس  رجؿ مف بني كنانة،)أنا  فقاؿ: كالعمياف
 كىك أحدمكلى ألبي القممس عمرك ٍبف قمع الكناني، ثـ الفقيمي،  كقيؿ إنو  ،(ِ)كعصبة(

  .(ّ)كذلؾ لمكف بشرتو السمراء الغامقة ءاسٌ النٌ 
الذكاء كسرعة الخاطر كالحفظ  لمجاحظ مفككاف  فييا كترعرع فنشأ في البصرة

حتى قيؿ  نبغ كبمغ في العمـ مبمغا ف ،(ْ)بحيث شاع ذكره كعبل قدره كاستغنى عف الكصؼ
 .(ٓ)مف بحكر العمـ ابحر كاف فيو أنو 

العمـ فقد أخذ عف أئمة المغة مف النحكييف كغيرىـ ككاف مف كلـ يتكاف عف طمب 
اىتمامو بالعمـ ما ركم عنو انو لـ يقع بيده كتاب قط إال استكفى قراءتو كائنا ما كاف 

المراجع أنو قدـ بغداد، لنا كتذكر ، (ٔ)حتى إنو كاف يكترم دكاكيف الكراقيف كيبيت فييا
 .(ٕ)مف الزماف كلو فييا مكاقؼ فأقاـ بيا مدة

                                                            

 .َُُِ/ٓ :«إرشاد األريب إلى معرفة األديب»معجـ األدباء  (ُ)
كالحكالف: عمرك بف بحر بف محبكب الكناني بالكالء، الميثي، أبك عثماف، البرصاف كالعرجاف كالعمياف  (ِ)

 .َِٔ ق:َُُْ، ُط ،دار الجيؿ، بيركت ،ىػ(ِٓٓتالشيير بالجاحظ )
 .ُُِ/ُْ تاريخ بغداد: (ّ)
 .َُُِ/ٓ :«إرشاد األريب إلى معرفة األديب»معجـ األدباء  ينظر: (ْ)
 .ُِْ/ُْ تاريخ بغداد:ينظر: (ٓ)
 .َُُِ/ٓ :«إرشاد األريب إلى معرفة األديب»معجـ األدباء  (ٔ)
 .ُِْ/ُْ تاريخ بغداد: ينظر: (ٕ)
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 املطلب الثاىي: 
 حياته العلنية

لقد كانت حياة الجاحظ العممية متميزة فقد أخذ العمـ عف أئمة عصره كأخذ عنو 
كأحاط بمعارؼ عصره، فمـ يترؾ كثير مف الخمؽ كألؼ كصنؼ المصنفات الحساف 

كقد كاف جادا في طمب العمـ فما كقع مكضكعا اجتماعيا أك ثقافيا أك أدبيا إال كتب فيو 
أثنى عميو خمؽ كثير في زمنو كبعد مكتو ممف كتب عنو كاطمع ك في يديو كتابا إال قراءه 

شيكخو كتبلمذتو كمصنفاتو الجادة بعد معرفتنا عمى سيرتو كتتضح لنا سيرتو العممية 
 كمكانتو العممية كثناء العمماء عميو.

 أوال: شيوخو
عف أئمة عممو في المغة كالنحك كالفقو كالتفسير كغير ذلؾ  أخذ اإلماـ الجاحظ

 :ما يأتيكلعؿ مف أشيرىـ  يفكثير 
اًرث بف عباد مف بني قيس بف  .ُ ًإٍبرىاًىيـ بف سيار بف ىىاًنئ مكلى بني اٍلحى

مىى مذىب المعتزلة،ثىٍعمىبىة اؽ النظاـ أحد فرساف أىؿ النظر كىالكبلـ عى تبحر في  : أىبيك ًإٍسحى
ليييف، كانفرد بآراء خاصة  عمـك الفمسفة كاطمع عمى أكثر ما كتبو رجاليا مف طبيعييف كا 

كلو ًفي ذلؾ تصانيؼ عدة،  تابعتو فييا فرقة مف المعتزلة سميت )النظامية( نسبة إليو
مىى طريقة المتكمميف، كأبك عثماف الجاحظ  ككىافى أيضا متأدبا، كلو شعر دقيؽ المعاني عى

 .(ُ)قُِّ تكفي سنة الحكايات عنوكثير 

                                                            

تكضيح المشتبو في ضبط أسماء الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ، ك ِّٔ/ٔ تاريخ بغداد: :ينظر ترجمتو في (ُ)
الشافعي، شمس ككناىـ: محمد بف عبد اهلل أبك بكر بف محمد ابف أحمد بف مجاىد القيسي الدمشقي 

، بيركت ،مؤسسة الرسالة ،تحقيؽ: محمد نعيـ العرقسكسي ،ىػ(ِْٖالديف، الشيير بابف ناصر الديف )ت
األعبلـ: خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي ، ٖٗ/ٗ ـ:ُّٗٗ، ُط

 .ّْ/ُ ـ:ََِِ ،ُٓط ،دار العمـ لممبلييف ،ىػ(ُّٔٗ)ت
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يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب األنصارم الككفي  :أىبيك ييكسيؼى اٍلقىاًضي .ِ
كاف فقييا عبلمة ك  ،البغدادم، صاحب اإلماـ أبي حنيفة، كتمميذه، كأكؿ مف نشر مذىبو

يو مف حفاظ الحديث. كلد بالككفة. كتفقو بالحديث كالركاية، ثـ لـز أبا حنيفة، فغمب عم
"الرأم" ككلي القضاء ببغداد أياـ الميدم كاليادم كالرشيد. كمات في خبلفتو، ببغداد، 
كىك عمى القضاء. كىك أكؿ مف ديعي "قاضي القضاة" كيقاؿ لو: قاضي قضاة الدنيا! 

ككاف كاسع العمـ  كأكؿ مف كضع الكتب في أصكؿ الفقو، عمى مذىب أبي حنيفة.
 .(ُ)قُِٖ تكفي سنةك ، ركل عنو الجاحظك  بالتفسير كالمغازم كأياـ العرب،

بف أباف بف حمزة، أبك جعفر، المعركؼ بابف الزيات:  محمد بف عبد الممؾ .ّ
كزير المعتصـ كالكاثؽ العباسييف، كعالـ بالمغة كاألدب، مف بمغاء الكتاب كالشعراء. نشأ 
في بيت تجارة في الدسكرة )قرب بغداد( كنبغ، فتقدـ حتى بمغ رتبة الكزارة. كعكؿ عميو 

اف مف العقبلء الدىاة، كفي سيرتو قكة ككذلؾ ابنو الكاثؽ. كك، المعتصـ في مياـ دكلتو
 .(ِ)ق. تعذيبا عمى يد المتككؿِّّ كحـز  مات ببغداد سنة

 
 
 

                                                            

تحقيؽ: محمد عبد القادر ، ىػ(َِّبف سعد البصرم، البغدادم )تالطبقات الكبرل: ال ينظر ترجمتو في: (ُ)
، ُّٗ/ٖ ، كاألعبلـ لمزركمي:ِّٖ/ٕ ـ:َُٗٗ-ىػَُُْ، ُط ،بيركت ،عطا: دار الكتب العممية

مكتبة  ،ىػ(َُْٖ)ت يكمعجـ المؤلفيف: عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني كحالة الدمشق
 .َِْ/ُّ بيركت: ،دار إحياء التراث العربيبيركت،  ،المثنى

بتصحيح ، ىػ(ّْٖمعجـ الشعراء: لئلماـ أبي عبيد اهلل محمد بف عمراف المرزباني )ت ينظر ترجمتو في: (ِ)
-ىػَُِْ، ِط، لبناف ،مكتبة القدسي، دار الكتب العممية، بيركت ،كتعميؽ: األستاذ الدكتكر ؼ. كرنكك

 .ِْٓ/َُ كمعجـ المؤلفيف: ،ِْٖ/ٔ األعبلـ:ك  ،ِْٓ ـ:ُِٖٗ
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، تىٍيـ قيرىيش مكلنى ليـأبك عبيدة  .ْ ككاف مف أجمع  ،مىٍعمر بف المثنَّى التٍَّيًميُّ
كلو في ذلؾ  كأكثر الناس ركاية، ،كأنسابيا الناس لمعمـ، كأعمميـ بأياـ العرب كأخبارىا

اًعٌي أبصرى ، مصنفات مى كقاؿ عمرك بف بىٍحر الجاحظ: لـ يكف في األرض خارجٌي كال جى
 .(ُ)قَِٖ تكفي سنة بجميع العمـك منو

سعيد بف أكس بف ثابت بف العىتيؾ بف حراـ بف محمكد بف  أبك زيد األنصارم.ٓ
ة بف حارثة ًرفاعة بف بشر بف الضيؼ بف األحمر بف القىٍيطـك بف عامر بف ثعمب

األنصارم. اٍلبىٍصًرمُّ النٍَّحًكمُّ مف المفسريف األعبلـ صاحب كتاب )لغات القرآف( ككاف 
نما غمبت عميو المغة كالغريب كالنكادر فانفرد بذلؾ تكفي سنة، يتَّسع في المغات  كا 

 .(ِ)أخذ عنو الجاحظ العربية ،قُِٓ
بالكالء النحكم البمخي  سعيد بف مسعدة المجاشعي خفشأبك الحسف األ .ٔ

ثىة اٍلمىٍشييكريف؛ كىافى مكلى بني  المعركؼ باألخفش األكسط كىىيكى أحد األخافش الثَّبلى
كىافى أجمع الى تنطبؽ شفتاه عمى ًلسىانو ،مجاشع بف داـر مف أىؿ بىمخ  ،سكف اٍلبىٍصرىة، كى

لـ يىٍأخي  كىافى أسف ًمٍنوي، كى ٍيوو، كى كىافى معتزليا ذ قىرىأى النٍَّحك عمى ًسيبىكى ًميؿ، كى  تكفي سنةعىف اٍلخى
تمقؼ الفصاحة مف العرب شفاىا  نوأفضبل عف كما أخذ الجاحظ عف غيرىـ  ،(ّ)قَُِ
 .(ْ)بالمربد

                                                            

ينظر ترجمتو في: طبقات النحكييف كالمغكييف: محمد بف الحسف بف عبيد اهلل بف مذحج الزبيدم األندلسي  (ُ)
كتاريخ بغداد  ،ُٕٓ/ُ دار المعارؼ: ،ِط، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،ىػ(ّٕٗاإلشبيمي، أبك بكر )ت

ء: عبد الرحمف بف محمد بف عبيد اهلل األنصارم، أبك البركات، كماؿ كنزىة األلباء في طبقات األدبا، ِِٓ/ُّ
: ُٖٓٗ-ىػَُْٓ، ّط، األردف ،مكتبة المنار، الزرقاء ،تحقيؽ: إبراىيـ السامرائي ،ىػ(ٕٕٓالديف األنبارم )ت

تحقيؽ: أحمد األرناؤكط  ،ىػ(ْٕٔالكافي بالكفيات: صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل الصفدم )ت ،ْٖ
 .ِّّ/ْـ: َََِ-ىػَُِْ بيركت: ،دار إحياء التراث ،كتركي مصطفى

، ككفيات األعياف كأنباء أبناء ُّٗٓ/ّ كمعجـ األدباء: ،ِِ/ُ ينظر ترجمتو في: الطبقات الكبرل: (ِ)
 .ّٖٕ/ِ الزماف:

تحقيؽ: أحمد األرناؤكط  ،ىػ(ْٕٔالكافي بالكفيات: صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل الصفدم )ت (ّ)
كبغية الكعاة في طبقات ، ُُٔ/ُٓ ـ:َََِ-ىػَُِْ، بيركت ،كتركي مصطفى: دار إحياء التراث

، كطبقات المفسريف لمداككدم: محمد بف عمي بف أحمد، شمس الديف الداككدم َٗٓ/ُ المغكييف كالنحاة:
 .ُُٗ/ُ بيركت: ،دار الكتب العممية، ىػ(ْٓٗالمالكي )ت

 .َُُِ/ٓ معجـ األدباء: (ْ)
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 ثانيا: تالميذه
اإلماـ الجاحظ عظيـ القدر في المعتزلة كغير المعتزلة مف العمماء الذيف كاف 

أحدان إال أف المصادر لـ تذكر  صيتو في زمنو كقد ذاع يعرفكف الرجاؿ كيميزكف األمكر
كأبي محمد عبد ، خاؿ أميالجاحظ  فإ :قاؿالذم ع يمكت بف المزرٌ مف تبلمذتو سكل 

فقد كانت ليـ عنو ركاية سكؼ أذكرىـ  ماكأما غيرى ،(قِٕٔتالٌمو بف مسمـ بف قتيبة )
 :كتب التراجـ مفو يمع تمميذ
أخذ عف بصرم المنشأ كالمكلد  بكر، يأببيكنى  أبك بكر يمكت بف المزٌرع  .ُ

 ، كركل عنو أىميا أماليمراراثـ ارتحؿ إلى مصر  في البصرة  عمرك بف بحر الجاحظ.
تكفي سنة  لو، ثـٌ نزؿ طبرٌية مف أرض الشاـ، كركل بيا الكثير، كاستكطنيا إلى أف

 .(ُ)قَّّ
الدينكرم ككاف فاضبلن في المغة كالنحك  أبك محمد عبد الٌمو بف مسمـ بف قتيبة .ِ

كلو المصنفات المذككرة، كالمؤلفات المشيكرة، فمنيا: غريب ، كالشعر؛ متفننان في العمـك
 .(ِ)قِٕٔسنة  تكفي  القرآف، كغريب الحديث، كمشكؿ القرآف

مىٍيمىافى ٍبًف األىٍشعىًث أىبيك بىٍكر ٍبف أبي داكد .ّ ٍبدي المًَّو ٍبفي سي اني اإلماـ السجست عى
 ،أصمو مف سجستاف، ككلد بيا، كنشأ ببغداد العبلمة الحافظ صاحب كتاب المصاحؼ

كقدـ دمشؽ مع أبيو كسمع بيا كطاؼ بو أبكه شرقان كغربان، كأسمعو مف عمماء ذلؾ 
ككاف  ،الكقت. كصنؼ المسند كالسنف كالتفسير كالقراءات كالناسخ كالمنسكخ كغير ذلؾ

                                                            

نباه الركاة عمى أنباه النحاة:ُِٓ طبقات النحكييف كالمغكييف: ينظر ترجمتو في: (ُ)  .َٖ/ْ ، كا 
 األعبلـ:، ك ُٗٓ ، كنزىة األلباء في طبقات األدباء:ُّٖ طبقات النحكييف كالمغكييف:ينظر ترجمتو في:  (ِ)

ْ/ُّٕ. 
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ركل عف الجاحظ حديثا )ًإذىا أيًقيمىًت  ،(ُ)قُّٔبغداد سنة في تكفي  ،ىمان عالمان حافظان اف
ٍكتيكبىةي( بلةى ًإال اٍلمى  .(ِ)الصَّبلةي، فىبل صى

لو العمـ، كغزارة إماـ النحك  محمد بف يزيد بف عبد األكبر أبك العباس المبٌرد .ْ
كممككية األدب، ككثرة الحفظ، كحسف اإلشارة، كفصاحة الٌمساف، كبراعة البياف، 

المجالسة، ككـر العشرة، كببلغة المكاتبة، كحبلكة المخاطبة، كجكدة الخٌط، كصحة 
القريحة، كقرب اإلفياـ، ككضكح الشرح، كعذكبة المنطؽ؛ عمى ما ليس عميو أحد ممف 

 ،كتاب الركضةك  ،صنؼ الكثير مف الكتب منيا كتاب الكامؿ ،تقٌدمو أك تأٌخر عنو
 .(ّ)ىػِٖٓ تكفي سنةك ، ل عف الجاحظرك  ا،كغيرى ،كتاب المقتضبك 

ميمكف بف ىاركف بف مخمد بف أباف أىبيك الفضؿ الكاتب صاحب أخبار  .ٓ
 أخذ عف الجاحظ كمعاصريو تكفي سنة ،مف أىؿ بغداد كحكايات كآداب كأشعار

 .(ْ)قِٕٗ
 يأببأبك العيناء محمد بف القاسـ بف خبلد اليمامي مكلى بني ىاشـ يكنى  .ٔ
كلو مع  ،كأبك العيناء لقب لو ككاف ضريران ذا لساف كعارضة كركاية كاسعة، عبد اهلل

                                                            

ينظر ترجمتو في: فتح الباب في الكنى كاأللقاب: أبك عبد اهلل محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحيى بف  (ُ)
ٍندىه العبدم )ت ، الرياض ،السعكدية ،مكتبة الككثر ،تحقيؽ: أبك قتيبة نظر محمد الفاريابي ،ىػ(ّٓٗمى

مختصر  ،ِّٕ/ِكشذرات الذىب:  ُِِ/ُّ ، كسير أعبلـ النببلء:ُُٓ ـ:ُٔٗٗ-ىػُُْٕ، ُط
نصارم تاريخ دمشؽ البف عساكر: محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األ

دار  ،تحقيؽ: ركحية النحاس، رياض عبد الحميد مراد، محمد مطيع ،ىػ(ُُٕ)ت ياإلفريق يالركيفع
 .َِْ/ُِ ـ:ُْٖٗ-قَُِْ، ُط ،سكريا ،الفكر لمطباعة كالتكزيع كالنشر، دمشؽ

 .، كتاب صبلة المسافريفّْٗ/ُ :خرجو مسمـ في صحيحوأكالحديث  ،ُِْ/ُْ تاريخ بغداد:ينظر:  (ِ)
كرجاؿ الحاكـ في المستدرؾ: ميٍقبؿي بفي ىىاًدم  ،ِْٕ/ّ إنباه الركاة عمى أنباه النحاة: ينظر ترجمتو في: (ّ)

ٍقًبًؿ بًف قىاًئدىةى اليىٍمدىاني الكادًعيُّ )ت  ـ:ََِْ-ىػُِْٓ، ِط ،ثريةمكتبة صنعاء األ ،ىػ(ُِِْبًف مي
ِ/ُِّ. 

 .ٔٔ/ُّ ، كمعجـ المؤلفيف:ِّْ/ٕ األعبلـ:، ك ِٖٕ/ُٓ ينظر ترجمتو في تأريخ بغداد: (ْ)
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ق بعد سف ِِٖتكفي بالبصرة سنة  ،المتككؿ أخبار ككاف أديبنا ظريفنا قميؿ الشعر جدان 
 .(ُ)عالية

نما نزر طك  حتى قيؿ  بلبو ألنو كاف مشغكفا بالعمـىؤالء بعض مف رككا عنو كا 
ليقرأ بيا كليذا فمـ يكف لو متسع مف الكقت كاهلل تعالى  كاف يكترم دكاكيف الكراقيف وأن

 أعمـ.
 مؤلفاتو. :ثالثا  

لقد كاف الجاحظ مكلعا بقراءة الكتب كحضكر مجالس العمماء في كؿ فف كليذا 
فيو،  جتماعيا أك ثقافيا أك أدبيا إال كتبافقد أحاط بمعارؼ عصره، فمـ يترؾ مكضكعا 

زمانو كأخبلقيـ كعاداتيـ تصكيرا يمتزج فيو الجد  فصكر أحكاؿ عصره كحياة أىؿ
كقاؿ المرزباني، قاؿ أبك بكر أحمد بف عمٌي: كاف أبك عثماف الجاحظ مف  ،(ِ)بالدعابة

أصحاب النظاـ ككاف كاسع العمـ بالكبلـ كثير التبٌحر فيو شديد الضبط لحدكده كمف 
كثيرة مشيكرة جميمة في نصرة أعمـ الناس بو كبغيره مف عمـك الديف كالدنيا، كلو كتب 

الديف كفي حكاية مذىب المخالفيف، كاآلداب كاألخبلؽ، كفي ضركب مف الجد كاليزؿ، 
تحصى كلعؿ  أفأكثر مف  ةكتصانيفو كثير ، (ّ)كقد تداكليا الناس كقرأكىا كعرفكا فضميا

سائؿ مف أشيرىا فيما يخص التفسير: "نظـ القرآف" ك"آم القرآف" ك"معاني القرآف" ك"الم

                                                            

، معجـ الشعراء: لئلماـ أبي عبيد اهلل محمد بف َُٕ طبقات النحكييف كالمغكييف: ينظر ترجمتو في: (ُ)
ىػ( بتصحيح كتعميؽ: األستاذ الدكتكر ؼ. كرنكك: مكتبة القدسي، دار الكتب ّْٖ)ت عمراف المرزباني
 .ُّٗ/ّ: ، كتاريخ بغدادْْٖ: ـُِٖٗ-ىػَُِْ، ِط، لبناف ،العممية، بيركت

مف صدر اإلسبلـ كحتى العصر »، كينظر: معجـ المفسريف ُْٕ/ّ كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف: (ِ)
قدـ لو: ميفتي الجميكرية المبنانية الشٍَّيخ حسف خالد: مؤسسة نكييض الثقافية  ،عادؿ نكييض«: الحاضر

 .َْْ/ُ ـ:ُٖٖٗ-ىػَُْٗ، ّط، لبناف ،لمتأليؼ كالترجمة كالنشر، بيركت
 ُِْ/ُِ تاريخ بغداد: (ّ)
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منيا شيء حتى نعرؼ أسمكبو في بياف  ليناإ ىذه الكتب لـ يصمنا أفإال ، (ُ)في القرآف"
البياف كالتبياف  في أربعة مجمدات  لينا:إالتي كصمت  كمف أشير كتبو القرآف الكريـ

، كالبخبلء ،(ِ)ككذا الحيكاف في ثمانية أجزاء مف أحسف تصانيفو كأمتعيا ،منشكر
كاألمؿ ، كالتاج في أخبلؽ الممكؾ، كالبرصاف كالعرجاف كالعمياف، كالمحاسف كاألضداد

كلعؿ أشير  ،(ّ)كالتبصرة في التجارة كغيرىا مما أحصاىا لو كؿ مف ترجـ لو، كالمأمكؿ
مف فيرس كتب الجاحظ ياقكت الحمكم في كتابو معجـ األدباء فقاؿ ىذه فيرست كتب 

ا فيرست كتب الجاحظ: كتاب فقاؿ: كىذ ،أكردىا كميا مع رسائؿ لوالجاحظ كقد 
الحيكاف كىك سبعة أجزاء، كأضاؼ إليو كتابا آخر سماه كتاب النساء كىك الفرؽ فيما 
، بيف الذكر كاألنثى، ككتابا آخر سماه كتاب البغؿ... كتاب رسالتو في الرد عمى القكلية

كتاب ك  ،كتاب غش الصناعاتك  ،كتاب النرد كالشطرنجك  ،كتاب العالـ كالجاىؿك 
كتاب أخبلؽ ك  ،كتاب المغنيفك  ،كتاب ذكم العاىاتك ، خصكمة الحكؿ كالعكر

 مما يدؿ عمى سعة اطبلعو في كافة العمـك كالفنكف. .(ْ)الشطار
 : مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو.رابعا  

كقد ، عممية مرمكقة بسبب سعة اطبلعو ككثرة تأليفو ةلقد ناؿ الجاحظ  مكان
قد قاؿ فيو ك ، ؿ زماف كمكاففقد استحؽ ثناء العمماء عميو في ككتب في كؿ فف كليذا 

كاف مف أصحاب النظاـ  ككاف كاسع العمـ بالكبلـ كثير التبٌحر فيو شديد  نوإ :هك معاصر 
 (ٓ)الضبط لحدكده كمف أعمـ الناس بو كبغيره مف عمـك الديف كالدنيا

                                                            

 .َْْ/ُ معجـ المفسريف: (ُ)
 .ُْٕ/ّ ينظر: كفيات األعياف: (ِ)
كتذكرة الحفاظ شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز  ،ُِّ/ُِتاريخ بغداد:  (ّ) 

كمعجـ ، ُْٓ: ـُٖٗٗ -ىػُُْٗ، ُط، لبناف، دار الكتب العممية بيركت ،ىػ(ْٖٕالذىبي )ت
 .ِِٖ/ِكبغية الكعاة  ،َْٕ/ّ :ككفيات األعياف ،ْٕ/ُٔ :األدباء

 .ْٕ/ٓ كثيران منيا في كتابو األعبلـ: . كقد ذكر الزركميُِِِ-َُِِ/ٓ معجـ األدباء: (ْ)
 .ُِْ/ُِ تاريخ بغداد: (ٓ)
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كالعمـك أكثر مف كقاؿ بعض معاصريو: لـ أر قط كال سمعت مف أحٌب الكتب 
الجاحظ فانو لـ يقع بيده كتاب قط إال استكفى قراءتو كائنا ما كاف حتى إنو كاف يكترم 

كىذا يدؿ عمى جبللة قدره كحبو لمعمـ كالكتاب كىك  (ُ)دكاكيف الكراقيف كيبيت فييا لمنظر
 مفخرة ما بعدىا مفخرة.

كذكر ، عمى ثبلثة أنفسكقاؿ فيو ثابت بف قرة: ما أحسد ىذه األمة العربية إال 
كأشار إلى فضمو كسمتو كتميزه ثـ ذكر الحسف  الثبلثة منيـ عمر بف الخطاب 

طيب المسمميف، كشيخ المتكمميف، الجاحظ فقاؿ فيو: خىك  ـثالثي أف البصرم كذكر
ف ناظر ضارع النٌظاـ  كدرة المتقدميف كالمتأخريف، إف تكٌمـ حكى سحباف في الببلغة، كا 

ف ىزؿ زاد عمى مزٌبد، حبيب  ف جٌد خرج في مسؾ عامر بف عبد قيس، كا  في الجداؿ، كا 
ناف القمكب، كمراح األركاح، كشيخ األدب، كلساف العرب، كتبو رياض زاىرة، كرسائمو أف

اه آنفا، كال تعٌرض لو منقكص إال قدـ لو التكاضع استبقاء، رثمثمرة، ما نازعو منازع إال 
الخمفاء تعرفو، كاألمراء تصفو كتنادمو، كالعمماء تأخذ عنو، كالخاصة تسٌمـ لو، كالعامة 
تحبو، جمع بيف المساف كالقمـ، كبيف الفطنة كالعمـ، كبيف الرأم كاألدب، كبيف النثر 

كفشت حكمتو، كظيرت خمتو، ككطىء الرجاؿ  كالنظـ، كبيف الذكاء كالفيـ، طاؿ عمره
عقبو، كتيادكا أدبو، كافتخركا باالنتساب إليو، كنجحكا باالقتداء بو، لقد أكتي الحكمة 

 .(ِ)كفصؿ الخطاب
ف كاف بعضي كالتي، ويكمف أقكاؿ غير معاصر   ـ قدأثنت عميو كتب التراجـ كا 

ال فغير ىذا فيك محؿذمو لعقيدتو ا ابف خمكاف: البصرم  الثناء قاؿ فيو العتزالية كا 
 .(ّ)العالـ المشيكر؛ صاحب التصانيؼ في كؿ فف

                                                            

 .َُُِ/ٓ معجـ األدباء: (ُ)
سبلـ حرمة، كال لممسمميف ، كثابت بف قرة مف الصابئة فيك ال يرل لئلُُِْ/ٓ :معجـ األدباءينظر:  (ِ)

ىذا الحكـ، كأبصر حقا، كال يكجب ألحد منيـ ذمة، كقد انتقد ىذا االنتقاد، كنظر ىذا النظر، كحكـ 
 الحٌؽ بعيف ال غشاكة عمييا مف الحكؿ، كنفس ال لطخ بيا مف التقميد، كعقؿ ما تخٌبؿ بالعصبية.

 .َْٕ/ّ كفيات االعياف: (ّ)
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كقاؿ فيو الذىبي في تاريخو: صاحب التصانيؼ المشيكرة... ككاف كاسع النقؿ 
 .(ُ)ذكياء بني آدـ كأفرادىـ كحفاظيـطبلع، مف أكثير اال

تكمميف أبك كقاؿ فيو أيضا صاحب ديكاف اإلسبلـ الغزم: إماـ الفصحاء كالم
 .(ِ)عثماف الكناني الميثي البصرم

 .(ّ)زركمي: كبير أئمة األدب كرئيس الفرقة الجاحظية مف المعتزلةكقاؿ فيو ال
 وفاتو خامسا :

سبب كفاتو فقد كفاتو كذلؾ لمحادثة المشيكرة في  ذكر تختمؼ المصادر فيال 
مجمدات مف الكتب كقعت  قتمتوف قيؿ أنو كاف يكترم دكاكيف الكراقيف كيبيت فييا لمنظر،

 .(ْ)قِٓٓ كمات كالكتب عمى صدره في المحـر سنة ،عميو
  

                                                            

فيات المشاىير كىاألعبلـ: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز (ُ) كى  تاريخ اإلسبلـ كى
 ـ:ََِّ، ُط ،دار الغرب اإلسبلمي ،ىػ( تحقيؽ: الدكتكر بشار عٌكاد معركؼْٖٕالذىبي )ت

ٓ/ُُّٗ. 
تحقيؽ: سيد  ،ىػ(ُُٕٔديكاف اإلسبلـ: شمس الديف أبك المعالي محمد بف عبد الرحمف بف الغزم )ت  (ِ)

 .ٓٔ/ِ ـ:َُٗٗ-ىػُُُْ، ُط ،لبناف ،دار الكتب العممية، بيركت ،كسركم حسف
 .ْٕ/ٓ عبلـ:األ (ّ)
 .ْٕ/ٓ عبلـ:كاأل ،َُُِ/ٓ دباء:، كمعجـ األُِْ/ُِ ينظر: تاريخ بغداد: (ْ)
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 املبحث الثاىي: 
 مدرسة اإلماو اجلاحظ يف التفشري

قػػد أثػػر ك اإلمػاـ الجػػاحظ ينتمػػي إلػػى المدرسػػة العقميػػة كالتػي كػػاف أساسػػيا المعتزلػػة 
الجاحظيػػػػة فػػػػي عنػػػػو أنػػػػو سػػػػمؾ فػػػػي عقيدتػػػػو طريػػػػؽ االعتػػػػزاؿ بػػػػؿ يعػػػػد مؤسػػػػس الفرقػػػػة 

 ككانػػت ىػػذه المدرسػػة تػػرجح جانػػب العقػػؿ فػػي تفسػػير القػػرآف الكػػريـ كىػػك أحػػد (ُ)االعتػػزاؿ
كحقيقػة األمػر أنػو ال أحػد ينكػر مػا لمعقػؿ مػف قيمػة، كمػا لػو مػف ، أسس منيجيا فػي ذلػؾ

مكانػػة كبيػػرة فػػي الحيػػاة عامػػة، كال ينكػػر صػػاحب فىٍيػػـ كعمػػـ مػػا لػػو مػػف قيمػػة كمكانػػة فػػي 
ػػا، كميػػا ك تشػػيد لػػذلؾ النصػػكص العديػػدة كاآلثػػار البػػارزة كالعبلمػػات البينػػة، ك  اإلسػػبلـ أيضن

مػف ك مػف آيػة أكثػر تدؿ عميو كتشير إليو كقد دعػا اإلسػبلـ إلػى العقػؿ كنػكه بػو كأشػاد فػي 
ک     ک  ک  ک  گ   گ  گ  گذلػػػػؾ قكلػػػػو تعػػػػالى: 

كقكلػػػػو تعػػػػالى  ،(ِ)
ک  گ       گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ

كغيرىا مػف اآليػات التػي أشػادت  (ّ)
قػػاؿ اهلل تعػػالى فػػي كتابػػو قػػد بالعقػػؿ بػػؿ ذـ اإلسػػبلـ بعػػض األفعػػاؿ التػػي تخػػالؼ العقػػؿ ف

ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئالعزيػػز: 
ۇ      ۇ  ك ،(ْ)

ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ    ۅ  ۈۆ  ۆ
إلػػػػػى عػػػػػدـ  كغيرىػػػػػا مػػػػػف اآليػػػػػات التػػػػػي تنبػػػػػو ،(ٓ)

حػد لػو حػدكدنا  اال أنػوكاالعتمػاد عميػو معقػؿ فػي اإلسػبلـ لىذا التكػريـ  كمع، مخالفة العقؿ
ألنيا شيء إال ألنو سيضؿ فييا كيتيو، كذلؾ ال يتعداىا، ال ل طرقان ال يتجاكزىا، كرسـ لو 

                                                            

 .ٕ/ٖ معجـ المؤلفيف: ينظر: (ُ)
 .ّٕمف اآلية  ،سكرة البقرة (ِ)
 .ِِْمف اآلية  ،سكرة البقرة (ّ)
 .ْمف اآلية  ،سكرة الحجرات (ْ)
 .ُْمف اآلية  ،سكرة الحشر (ٓ)
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فكؽ مداركو كفػكؽ قدراتػو كطاقاتػو، كمػف الخيػر لػو كػؿ الخيػر أف يقػؼ دكنيػا ال يخػكض 
 .فييا

تحكيـ العقؿ المجرد لى إمما أدل بيـ  ان كبير  دكران  معقؿل جعمتفرقة االعتزاؿ ك 
عف النص إلى أف شطحكا بعقكليـ شطحات كىفكا ىفكات في الكتاب كالسنة؛ بؿ في 

 .(ُ)جكانب كثيرة مف العقيدة، ما كانكا ليقعكا فييا لك اىتدكا إلى سبيؿ الحؽ
 :كيرجع منشأ الخطأ في ذلؾ إلى أمريف ىما

، ثـ يريد أف يحمؿ ألفاظ القرآف عمى يمعنى مف المعان: أف يعتقد المفسر األول
 ذلؾ المعنى الذل يعتقده.

كذلؾ  ،كبلمو مف الناطقيف بمغة العربيؤيد : أف يفسر القرآف بمجرد ما والثاني
 إلى المتكمـ بالقرآف، كالمنزؿ عميو، كالمخاطب بو. الرجكعبدكف 

  :كحقيقة الخطأ الذم كقعكا فيو
المعنى الذل يعتقده المفسر مف غير نظر إلى ما  فيو  ىراعاألمر الذم يي أوال : 

 تستحقو ألفاظ القرآف مف الداللة كالبياف.
، مف غير نظر جكز أف يريد بو العربيفييا مجرد المفظ كما ي  يراعى :والثاني

 . (ِ)إلى ما يصمح لممتكمـ بو كالمخاطب، كسياؽ الكبلـ
في التفسير كالتي كاف  كالسيما المعتزلة كيمكف أف نكجز منيج المدرسة العقمية

  :(ّ)الجاحظ أحد أقطابيا في اآلتي
                                                            

ينظر: اتجاىات التفسير في القرف الرابع عشر: أ. د. فيد بف عبد الرحمف بف سميماف الركمي: طبع  (ُ)
 ،ُط، بإذف رئاسة إدارات البحكث العممية كاالفتاء كالدعكة كاالرشاد في المممكة العربية السعكدية

 .ِٕٗ/ِ ـ:ُٖٔٗ -ىػَُْٕ
 .ََِ/ُ مكتبة كىبة، القاىرة: ،ىػ(ُّٖٗ)ت التفسير كالمفسركف: الدكتكر محمد السيد حسيف الذىبي (ِ)
منيج المدرسة العقمية الحديثة في التفسير لفيد بف عبد الرحمف الباحث استقى ىذه النقاط مف كتاب  (ّ)

 .بتصرؼ ّْٓ ،ُالركمي، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط
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بنت ىذه المدرسة منيجيا عمى األصكؿ التي اعتقدكىا دكف غيرىا كالسيما  :أوال
سير القرآف الكريـ كىذه األصكؿ المعتزلة فقد جعمكا مف أصكليـ الخمسة أساسا في تف

كالمنزلة  األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر،ك  كالكعد كالكعيد، كالعدؿ،، التكحيد :ىي
 بيف المنزلتيف.

  .األمكر الغيبية تحكيما مطمقابعض  تحكيـ العقؿ في  :ثانيا
عندىـ المبدأ  تعدكؿ الحرص عمى الطريقة المغكية التي المعتزلة : حرص ثالثا  

لمعبارات األعمى لتفسير القرآف، كىذا المبدأ المغكم يظير أثره كاضحا في تفسيرىـ 
بعض  عارضالعبارات التي تأك القرآنية التي ال يميؽ ظاىرىا عندىـ بمقاـ األلكىية، 

أصكليـ، فنراىـ يحاكلكف أكال إبطاؿ المعنى الذل يركنو مشتبيا في المفظ القرآني، ثـ 
فؽ مع مذىبيـ، في المغة يزيؿ ىذا االشتباه كيت يثبتكف ليذا المفظ معنى مكجكدان 

بأدلة مف  اإليو مف المعاني التي يحممكف ألفاظ القرآف عميي اذىبك كيستشيدكف عمى ما 
 .(ُ)المغة كالشعر العربي القديـ

مع إلى ما ال يتفؽ  يتحكيؿ النص القرآنمف أجؿ عقيدتيـ يحاكؿ المعتزلة  :رابعا  
 .ما تكاتر مف القراءات عف رسكؿ اهلل 

ڃ  چ  چ   فمػػػػػػثبل ينظػػػػػػر بعػػػػػػض المعتزلػػػػػػة إلػػػػػػى قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى فػػػػػػي اآليػػػػػػة 

چ
جػػاء المصػػدر مؤكػػدا  اذىػػذا المفػػظ القرآنػػي مػػع فيػػرل أف مذىبػػو ال يتفػػؽ  ،(ِ)

مذىبػػو مػػع لمفعػػؿ، رافعػػا الحتمػػاؿ المجػػاز، فيبػػادر إلػػى تحكيػػؿ ىػػذا الػػنص إلػػى مػػا يتفػػؽ 
مكسى تكميما" بنصب لفظ الجبللة عمى أنو مفعػكؿ، كرفػع مكسػى  فيقرؤه ىكذا: "ككمـ اهللى 

المفظ القرآنػي عمػى كضػعو المتػكاتر، كلكنػو يحممػو  يترؾكبعض المعتزلة  ،عمى أنو فاعؿ
لمذىبو فيقكؿ: إف "كمـ" مف الكمـ بمعنى الجػرح،  عارضام عنى بعيد حتى ال يككفعمى م

                                                            

 .ِٕٔ/ُ لمذىبي:، التفسير كالمفسركف (ُ)
 .ُْٔ سكرة النساء، مف اآلية (ِ)
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الفػػتف، كىػػذا ليفػػر مػػف ظػػاىر الػػنظـ فػػالمعنى: كجػػرح اهلل مكسػػى بأظفػػار المحػػف كمخالػػب 
 .(ُ)الذل يصادـ عقيدتو كيخالؼ ىكاه

 يات التي تخالؼ أصكليـ تأكيبل يكافؽ ما يعتقدكنو.لآل جاء تأكيميـ :خامسا  
مكقفيـ مف التفسير بالمأثكر مكقؼ عجيب فقد كانكا يشكككف  :سادسا  

 مبادئيـ كيكذبكنيا. تخالؼالتي باألحاديث 
سرائيميات مضطرب غير منضبط فقد كانكا يكردكف اإلمكقفيـ مف : بعا  سا
أصكليـ كمبادئيـ كأحيانا ال يكردكنيا إذا كانت  خالؼإذا كانت ال ت اإلسرائيميةالقصص 

 تصطدـ معيا.
بيا في  استشيدك كاتؤيد مبدأىـ كأصكليـ  التياألحاديث الضعيفة  أكردكا :ثامنا  

 ذلؾ.
فػي تفسػير المعتزلػة  الكاضػحلػو األثػر  الذمالمطمؽ  يكمع أف ىذا السمطاف العقم

لمقرآف، حتى اضطرىـ في بعض األحياف إلى رد ما يعارضيـ مف األحاديث الصػحيحة، 
كػػػػانكا يقصػػػػدكف الخػػػػػركج عمػػػػى الحػػػػديث أك عػػػػػدـ مػػػػػا ف المعتزلػػػػة أ رلإال أف الػػػػذىبي يػػػػ

ظيػر المأثكر كتصػديقيـ لػو، ي التفسير تجاهاالعتراؼ بالتفسير المأثكر، كذلؾ ألف حاليـ 
.. ثـ نقػؿ لنػا قػكال لمنظػاـ مف حكـ النظاـ عمى استرساؿ المفسريف مف معاصريو. كاضحا

الجػػاحظ: "كػػاف أبػػك  ذكػػره مػػاشػػأف ىػػؤالء المفسػػريف، عػػف طريػػؽ تمميػػذه الجػػاحظ فقػػاؿ فػػي 
ف نصػبكا أنفسػيـ لمعامػة  كأجػابكا فػي إسحاؽ يقكؿ: ال تسترسمكا إلى كثير مف المفسريف كا 

كؿ مسألة، فإف كثيرا منيـ يقكؿ بغير ركاية عمى غيػر أسػاس ككممػا كػاف المفسػر أغػرب 
اتػؿ بػف ، كالضػحاؾ، كمقم، كالسديعندىـ كاف أحب إلييـ، كليكف عندكـ عكرمة، كالكمب

ىـ كأسكف إلى صكابيـ كقػد فسير سميماف، كأبك بكر األصـ في سبيؿ كاحدة، ككيؼ أثؽ بت

                                                            

 .ِٕٔ/ُ لمذىبي:، التفسير كالمفسركف (ُ)
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ڃ   ڃ  ڃ :قكلػػو  قػػالكا فػػي
 لػػـ يعػػف بيػػذا الكػػبلـ مسػػاجدنا التػػي ،إف اهلل ، (ُ)

 ...(ِ)جد النػاس عميػو مػف يػد كجبيػة كأنػؼنصمى فييا، بػؿ إنمػا عنػى الجبػاه، ككػؿ مػا سػ
خر ما ذكر مف التفاسير الغريبة كالتي ال تعتمػد عمػى األحاديػث أك النقػؿ عػف أئمػة آإلى 

 .التفسير
مف ىذا يتضح لنا أف الجاحظ كاف ال يسرؼ في تفسير القرآف باالعتماد عمى ك  

ف يككف كاسع االطبلع ممما بالعمـك أمف يتصدر لتفسير القرآف  عندهالعقؿ مطمقا كلكف 
ثـ إف أمؤل العمـك  :كفي ذلؾ يقكؿ فيما نقمو عنو الزمخشرم في مقدمة تفسيره ما نصو

بير األلباب القكارح، مف غرائب نكت يمطؼ مسمكيا، بما يغمر القرائح، كأنيضيا بما ي
جالة النظر فيو كؿ  كمستكدعات أسرار يدؽ سبكيا، عمـ التفسير، الذم ال يتـ لتعاطيو كا 

 .(ّ)ذم عمـ
اإلماـ الجاحظ في التفسير كالتي  ليياإالمدرسة التي ينتمي أف لنا  كبيذا يتبيف

نما بما يكافؽ عقيدتو االعتزالية كاهلل  كاف العقؿ أساسيا مع عدـ إنكار المأثكر بجمو كا 
 تعالى أعمـ.
)الذل يقرأ تفسير المعتزلة، يجد أنيـ بنكا تفسيرىـ  أفالدكتكر محمد الذىبي  ذكر

عؿ األصمح.. كنحك ذلؾ، عمى أسسيـ مف التنزيو المطمؽ، كالعدؿ كحرية اإلرادة، كف
ظاىرىا التعارض فحكمكا العقؿ، ليككف الفيصؿ بيف  ككضعكا أسسا لآليات التي

المتشابيات كقد كاف مف قبميـ يكتفكف بمجرد النقؿ عف الصحابة أك التابعيف، فإذا 
 .(ْ)جاءكا المتشابيات سكتكا كفكضكا العمـ هلل(

  

                                                            

 .ُٖ سكرة الجف، اآلية (ُ)
 .ِٔٔ/ُ ينظر: التفسير كالمفسركف: (ِ)
الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ: أبك القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم  (ّ)

 .ِْ/ُ بيركت: ،دار إحياء التراث العربي ،تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم، الخكارزمي
 .ِٓٔ/ُ ينظر: التفسير كالمفسركف: (ْ)
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 املبحث الثالث: 
 التفشريميهج األماو اجلاحظ يف 

  المطالب اآلتية:تفسير القراف الكريـ مف منيج الجاحظ في  يتبيف لنا
 ول: املطلب األ

 أوجه البالغة
الذم ألفو لمفتح بف خاقاف كزير المتككؿ « نظـ القرآف»الجاحظ في كتابو  ذكر

عمى اهلل الذم فقد مع ما فقد مف الكتب في محنة بغداد التي أكقعيا بيا ىكالكك كلـ تقع 
أف التنزيؿ قد أكلى المفظ عناية )إال نبذ منو مبثكثة في كتب الجاحظ المطبكعة األخرل، 

مى المعاني بدقة كقد يشترؾ لفظاف في المعنى لكف أحدىما خاصة فاختاره بدقة ليدؿ ع
أدؽ مف اآلخر في الداللة عميو، كلنظـ القرآف براعتو في تنزيؿ المفظ منزلتو في 
المكضع الذم أريد لو كيمتاز بركعتو أيضا في االختيار كمراعاة الفركؽ بيف األلفاظ فبل 

ا لمداللة عمى معاف مختمفة كبقدر الدقة يأتي باأللفاظ المترادفة داال عمى معنى كاحد إنم
 .(ُ)(في إصابة المعنى يككف الفرؽ بيف ألفاظ الناس في كبلميـ كألفاظ القرآف

كاف مف منيجو أف يسيب في مكضع اإلسػياب كأف يػكجز فػي مكضػع اإليجػاز ك 
ڤ  ڤ     ڤ   كقػػد نقػػؿ الزمخشػػرم قكلػػو فػػي حديثػػو عػػف ذلػػؾ عنػػد تفسػػيره لقكلػػو تعػػالى:

ڤ
بقكلػػو: ثػػـ ثنػػى اهلل سػػبحانو فػػي شػػأنيـ بتمثيػػؿ آخػػر ليكػػكف كشػػفا لحػػاليـ بعػػد  ،(ِ)
 أف كاإليجػػازككمػػا يجػػب عمػػى البميػػغ فػػي مظػػاف اإلجمػػاؿ  يضػػاحا غػػب إيضػػاح،ا  كشػػؼ ك 

أنشػد ، يفصػؿ كيشػبع أف كاإلشػباعيجمؿ كيكجز فكذلؾ الكاجب عميو فػي مػكارد التفصػيؿ 
 :الجاحظ

                                                            

دار اإلرشاد لمشئكف  ،ىػ(َُّْإعراب القرآف كبيانو: محيي الديف بف أحمد مصطفى دركيش )ت (ُ)
 ىػ:ُُْٓ، ُط، بيركت ،دمشؽ ،دار ابف كثير، بيركت ،دمشؽ ،دار اليمامة، سكرية ،حمص ،الجامعية

ٓ/ٕٔ. 
 .ُٗ مف اآلية ،سكرة البقرة (ِ)
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 (ُ)(المالحظ خيفة الرقباءوحي ** يوحون بالخطب الطوال وتارة )
مما يدلؿ عمى أف الجاحظ كاف يفسر القرآف باعتماده عمى الببلغة بالدرجة 

 األكلى كلعؿ كتابو الذم لـ نطمع عميو ىك أحد كتب التفسير الببلغية.
فيك ينكه بالببلغة في تفسير القرآف فقد نقؿ عنو الزمخشرم قكلو في تفسيره لقكلو 

ک  ک  گ  گ  گ   کڑ  کتعالى: 
ف لممتقػيف كمػا  ،(ِ) فقاؿ: ىذا ذكر، ثػـ قػاؿ كا 

يقػػكؿ الجػػاحظ فػػي كتبػػو: فيػػذا بػػاب، ثػػـ يشػػرع فػػي بػػاب آخػػر، كيقػػكؿ الكاتػػب إذا فػػرغ مػػف 
فصؿ مف كتابو كأراد الشركع في آخر: ىذا كقد كاف كيػت ككيػت، كالػدليؿ عميػو: أنػو لمػا 

ف لمطاغيفأتـ ذكر أىؿ الجنة كأراد أف يعقبو بذكر أىؿ ا ؿ مػف كلعػ، (ّ)لنار. قاؿ: ىذا كا 
المجػػػاز  بػػػاب آخػػػر فػػػي«: الحيػػػكاف» قكلػػػو فػػػي كتابػػػو أكائػػػؿ الممػػػع البيانيػػػة عنػػػد الجػػػاحظ

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ: كىػػػػك قػػػػكؿ المٌػػػػو ، كالتشػػػػبيو باألكػػػػؿ
كقكلػػػػو ، (ْ)

ٻ  ٻ تعػػالى عػػز اسػػمو:
ف شػػربكا بتمػػؾ ا، كقػػد يقػػاؿ ليػػـ ذلػػؾ ،(ٓ) ألمػػكاؿ كا 

كقػد ، سػبيؿ األكػؿ حػدا فػيكلـ ينفقكا منيا درىمػا كا، كركبكا الدكاب، كلبسكا الحمؿ، األنبذة
ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک :قاؿ الٌمو 

 .(ٕ)كىذا مجاز آخر ،(ٔ)
 
 
 

                                                            

 .ُُّ/ُ الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ: (ُ)
 .ْٗاآلية  ،سكرة ص (ِ)
 .ََُ/ْ الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ: (ّ)
 .َُ سكرة النساء، مف اآلية (ْ)
 .ِْمف اآلية ، سكرة المائدة (ٓ)
 .َُمف اآلية  ،سكرة النساء (ٔ)
 ،ُّ/ٓ: ىػُِْْ، ِط بيركت، ،لمجاحظ: دار الكتب العممية الحيكاف (ٕ)
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 املطلب الثاىي:
 ي واالجتهادأعتناد عل  الراال

مػف ذلػؾ مػا اعتمػاده عمػى المغػة لبيػاف رأيػو ك مف منيجو فػي تفسػير القػرآف الكػريـ 
ٹ  ٹ          ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   تفسػػػػيره لممكػػػػاء فػػػػي قكلػػػػو تعػػػػالى: فػػػػيجػػػػاء 

ڦ
فقػػد ذىػػب إلػػى أف المكػػاء صػػفير أك شػػبيو بالصػػفير. ككػػاف مػػف عمػػؿ أىػػؿ  ،(ُ)
كقػػد اعتمػػد فػػي تفسػػير المكػػاء عمػػى مػػا جػػاء فػػي أصػػؿ المغػػة مػػف أف المكػػاء ، (ِ)الجاىمٌيػػة

 .(ّ)مخفؼ: الصفير. كقد مكا يمكك مككا كمكاء: صفر
في االعتماد عمى أصؿ كذلؾ كثير مف اآليات  تفسير ىذا المنيج فياتبع ك 

كالذم يسمى غريب اآليات كىك منيج لمصحابة في بياف اآليات ، المغة في بياف الكممة
كقد كاف ابف عباس يتبع ىذا المنيج في تفسير اآليات القرآنية لبياف مفردات القرآف 

 الكريـ.
جعػؿ اآليػة دلػيبل لػرأم رآه فػي بيػاف سػبب العػذر كأف ىػذا  كػذلؾ أنػو كمف منيجػو

مػػػف ذلػػػؾ مػػػا جػػػاء فػػػي صػػػبلة الجماعػػػة  الحكػػػـ كرد فيػػػو التخفيػػػؼ مػػػا بعػػػد زمػػػف النبػػػي 
لكػػكف اإلسػػبلـ فػػي  لمعميػاف فقػػد ذىػػب الجػػاحظ أف ىػػذا األمػػر مقصػػكر فػػي زمػػف النبػػي 

عمػػػييـ فػػػي  بدايػػػة أمػػػره كليػػػذا لػػػـ يعػػػؼ العميػػػاف مػػػف عػػػدـ الحضػػػكر فقػػػد شػػػدد النبػػػي 
بعػػد أف  ،(ْ)أجػػب :قػػاؿ ،نعػػـ :قػػاؿ ؟الحضػػكر فقػػاؿ لعبػػد اهلل ابػػف أـ مكتػػـك أتسػػمع األذاف

التخفيػؼ عػف العميػاف باآليػة التػي تبػيف الجاحظ  اإلماـكقد استدؿ  ،األمرعذره في بداية 

                                                            

 .ّٓاآلية  ،نفاؿسكرة األ (ُ)
البرصاف كالعرجاف كالعمياف كالحكالف: عمرك بف بحر بف محبكب الكناني بالكالء، الميثي، أبك عثماف،  (ِ)

 .َُٗ/ُ ىػ:َُُْ، ُط ،دار الجيؿ، بيركت ،ىػ(ِٓٓالشيير بالجاحظ )ت
تحقيؽ: ، ىػ(ّّٗالمغة كصحاح العربية: أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )تالصحاح تاج  (ّ)

 .ِْٔٗ/ٔ ـ:ُٕٖٗ- ىػَُْٕ، ْط، بيركت ،دار العمـ لممبلييف ،تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار
 (.َُْٖ)برقـ  ُِٔ/ُ الحديث أخرجو أبك داكد في سننو: باب التشديد في ترؾ الجماعة: (ْ)
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 ،كمػف ذلػؾ حضػكر صػبلة الجماعػةفقػاؿ فػي ذلػؾ:  بعد النبي  يفي العصكر التي تأت
،  كىػك أعمػى عػديـ القائػد، عػذرا فػي  ـٌ مكتػـك كلـ يجعؿ رسكؿ اهلل في ذلػؾ الػدىر البػف أ

كلػك قٌصػر فػي ذلػؾ العميػاف فػي بعػض الحػاالت لػـ يكػف ، كاف يسػمع الٌنػداء االتخٌمؼ، إذ
ٌنمػػا جػػاز ذلػػؾ اليػػـك الستفاضػػة اإلسػػبلـ كعمػػٌكه  حرجػػا، كال عنػػد تمػػؾ الجماعػػة مبيرجػػا، كا 

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  و كتمٌكف أركانػو، فصػاركا كمػا قػاؿ اهلل: عمى أعدائو كظيكر شأن

ڤ  ڤ  ڦ
فاإلماـ الجاحظ استخدـ رأيو في بياف حكـ العمياف فػي عػدـ  ،(ُ)

د مػا ذىػػب إليػو كىػػك رأم يػػالحضػكر لمجماعػة كاعتمػػد فػي ذلػػؾ عمػى اآليػػة القرآنيػة فػي تأي
مػػف إشػػارة الػػنص دكرا  كجيػػو يبػػيف لنػػا فيػػو عقميتػػو الكاسػػعة فػػي االسػػتناد عمػػى اآليػػة متخػػذا

 .د ما ذىب إليويفي تأي
 املطلب الثالث: 

 عل  التفشري باملأثور االعتناد
في كقكؿ الصحابة كالتابعيف مف بعدىـ عتمد الجاحظ في منيجو عمى الحديث ا
حاديث التي ذىب األعمى العقؿ كما قدمنا إال أنو كاف ال يرفض  اعتمادهكاف ك التفسير 

 بتفسير األئمة األعبلـ في التفسير مف أمثاؿ: ضىكاف ير ك ، المعتزلةإلى رفضيا بعض 
كأبك بكر األصـ كما نقؿ ، كمقاتؿ بف سميماف، الضحاؾك  كالسدم، كالكمبي،، عكرمة

ية عمى الغريب مما ال يكافؽ آلأف تحمؿ ا ىكانو كاف ال يرض، ذلؾ عف شيخو النظاـ
 عبلـ.ميو كثير مف أىؿ التفسير األع

عمى السنة النبكية في تفسير القرآف الكريـ مػف ذلػؾ  داعتم كذلؾ أنو كمف منيجو
خب  مب  ىب  يب  جت  حت     خت    مت    حبحئ    مئ  ىئ  يئ  جبمػػػا جػػػاء فػػػي قكلػػػو تعػػػالى: 

ىت
استشػيد ك اإلنسػاف بأنيػا حالػة مذمكمػة  افقد بػيف حالػة التبختػر التػي يكػكف عمييػ ،(ِ)

                                                            

 .ُّٕ ف كالعمياف كالحكالف:البرصاف كالعرجا (ُ)
 .ّٕاآلية  ،سكرة اإلسراء (ِ)
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ػػا رجػػؿه يتبختػػر، يمشػػي ) بحػػديث النبػػي  بتػػو نىفسػػو، فىخسػػؼى اهلل بىٍينىمى ًفػػي برديػػو، قػػد أىٍعجى
 .(ُ)(ًبًو، فىييكى يتجمجؿ ًفييىا ًإلىى يىٍكـ اٍلًقيىامىة

حديث آخر أف ىذه الحالة يبغضيا اهلل تعالى إال في مكضع في ثـ بيف ذلؾ 
ألبي دجانة حيف رآه يتبختر بيف  القتاؿ فقاؿ: كقد خٌبرنا قبؿ ىذا عف قكؿ النبي 

 .(ّ)«إٌف ىذه مشية يبغضيا اهلل إاٌل في ىذا المكاف»: (ِ)الٌصٌفيف
الجػػػاحظ كػػػاف يعتمػػػد األحاديػػػث الصػػػحيحة فػػػي بيػػػاف اآليػػػات التػػػي لػػػذلؾ نػػػرل أف 

أنػػػو كػػػاف يسػػػند فضػػػبل عػػػف  يتطػػػرؽ إلػػػى تفسػػػيرىا أك يؤيػػػدىا إذا كانػػػت كاضػػػحة الداللػػػة
الحديث أك ينقػؿ عػف التػابعيف كالصػحابة الكػراـ مػف ذلػؾ مػا جػاء فػي الحػديث الػذم نقمػو 

فقػػاؿ: قػػاؿ: كحػػٌدثنا زيػػد بػػف الحبػػاب  قػػاؿ: حػػدثنا أبػػك  عػػف قتػػادة عػػف أنػػس عػػف النبػػي 
بأصػػحاب الٌمقػػاح مػػا صػػنع،  عػػف قتػػادة، عػػف أنػػس قػػاؿ: لٌمػػا صػػنع رسػػكؿ اهلل ، ىػػبلؿ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ   چ  چ  ڇنزلت: 
أنو بذلؾ  كنرل (ٓ()ْ)

 .يعتني بإيراد السند عف النبي كاف 
عنايتػػو بأسػػباب النػػزكؿ كمػػف ذلػػؾ مػػا كرد فػػي حػػديث عػػف التػػيمـ  يضػػا أبلحػػظ كن

كاسػػػمو األسػػػمع فقػػػاؿ عنػػػو: كقػػػد صػػػحب  كىػػػك يتحػػػدث عػػػف رجػػػؿ مػػػف أصػػػحاب النبػػػي 
                                                            

الجمع بيف الصحيحيف البخارم كمسمـ المؤلؼ: محمد بف فتكح بف عبد اهلل بف فتكح بف حميد األزدم  (ُ)
ًميدم أبك عبد اهلل بف أبي نصر )ت  ،دار ابف حـز ،تحقيؽ: د. عمي حسيف البكاب ،ىػ(ْٖٖالميكرقي الحى

 ، كالمفظ لمسمـ.ُٓٗ/ّ ـ:ََِِ-ىػُِّْ، ِط ،بيركت ،لبناف
 .ِّٓ البرصاف كالعرجاف كالعمياف كالحكالف: (ِ)
، تحقيؽ: سييؿ زكار، ىػ(ُُٓتمحمد بف إسحاؽ بف يسار المطمبي بالكالء، المدني )، سيرة ابف إسحاؽ (ّ)

، ذكر ذلؾ ابف ْٔ-ّٔ/ِ :تاريخو كالطبرم في ،ِّٔ ـ،ُٖٕٗ-ىػُّٖٗ، ُط، بيركت ،دار الفكر
عادؿ  ،في أسد الغابة في معرفة الصحابة:  تحقيؽ: عمي محمد معكض، األثير  في ترجمة أبي دجانة

 .ِٗ/ٔ ـ:ُْٗٗ-ىػُُْٓ ،ُط ،دار الكتب العممية ،أحمد عبد المكجكد
 .ّّمف اآلية  ،سكرة المائدة  (ْ)
 .ّٖٔ البرصاف كالعرجاف كالعمياف كالحكالف: (ٓ)



 

  
ُِٔ 

4 

أف يرحؿ لو يكما، فقاؿ إٌني جنب، كلػيس عنػدم  كأراد النبي  ،ككاف قد رحؿ لو، النبيٌ 
 چ  چ  چ مػػا أغتسػػؿ بػػو فػػأنزؿ اهلل آيػػة الٌصػػعيد

(ُ)

يتبػػيف لنػػا أف الجػػاحظ  (ِ)

كالحكػػػـ  فيسػػػتعيف فػػػي تػػػدعيـ آرائػػػو بػػػالقرآف كاألحاديػػػث النبكيػػػة كأقػػػكاؿ الصػػػحابة كالتػػػابعي
 كالشعر. 
ڱ  ں  ں               نقمػػو لمتفسػػير عػػف الصػػحابة مػػا جػػاء فػػي قكلػػو تعػػالى: كمػػف  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
فقػػد بػػيف أف الممػػـ كمػػا نقػػؿ لػػو عػػف الصػػحابة فػػذكر مػػف ذكػػر  ،(ّ)

ذلؾ كأبيـ القكؿ في قكؿ غيره كلـ يصرح بػو فقػاؿ: قػاؿ عبػد اهلل بػف مسػعكد، كسيػئؿ عػف 
ـه  ر فممػ ٍف تػأخَّ  كقػاؿ، تأكيؿ ىذه اآلية فقاؿ: إذا دنا الرجؿ مػف المػرأة فػإٍف تقػدَّـ ففاحشػة، كا 

حابة: القبمة كالمٍَّمس  .(ْ)كقاؿ آخركف: اإلتياف فيما دكف الفرج ،غيره مف الصَّ
عتماد في االيفسر القرآف  كاف كبيذا يتبيف لنا منيج الجاحظ في التفسير أنو

في تقرير  كاحيانااآلية معنى عمى المغة كغريبيا كعمى األحاديث الصحيحة منيا لبياف 
كما أنو يعتمد الببلغة في  يسند الركاية عف النبي  أنو كافمف منيجو ك ، سبب النزكؿ

تفسير القرآف الكريـ مما يدلؿ أف بداية التفسير المغكم كانت عمى يد الصحابة كالتابعيف 
نما كاف مقتصرا عمى بعض الكممات الغريبة  كتابعييـ كأف تفسير اآلية لـ يتسع فيو كا 

حقيقة رافقت نشؤ التفسير في بداياتو لحاجة المجتمع  ذهكى اكالتي لـ يتضح معناى
 العجمة فكاف تميز الكممات كمعرفة معناىا شغميا الشاغؿ. فيو تشرت نالجديد الذم ا

  

                                                            

 .ّْ مف اآلية، النساء سكرة (ُ)
 .ّٖٔ البرصاف كالعرجاف كالعمياف كالحكالف: (ِ)
 .ِّاآلية  ،سكرة النجـ (ّ)
رسائؿ الجاحظ: عمرك بف بحر بف محبكب الكناني بالكالء، الميثي، أبك عثماف، الشيير بالجاحظ  (ْ)

 ـ:ُْٔٗ-ىػُّْٖ ،مكتبة الخانجي، القاىرة ،تحقيؽ كشرح: عبد السبلـ محمد ىاركف، ىػ(ِٓٓ)ت
ِ/ُْٔ. 
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 املبحث الرابع: 
 آراء اإلماو اجلاحظ االعتزالية يف التفشري

أم أف يفسر القرآف  ضىأنو ال ير في التفسير فقد تبيف  لئلماـ الجاحظ دكر ميـ
رجؿ كاف ما لـ يؤت سعة مف العمـ كخاصة في عمـك الببلغة كقد نقؿ الزمخشرم في 
مقدمة تفسيره قكال لو فقاؿ: ثـ إف أمؤل العمـك بما يغمر القرائح، كأنيضيا بما يبير 
األلباب القكارح، مف غرائب نكت يمطؼ مسمكيا، كمستكدعات أسرار يدؽ سبكيا، عمـ 

جالة النظر فيو كؿ ذم عمـالتفسير، الذم ال يتـ لتعاط كما ذكر الجاحظ في . يو كا 
ال رجؿ قد برع في عمميف إكال يغكص عمى شيء مف تمؾ الحقائؽ  كتاب نظـ القرآف ...

مختصيف بالقرآف كىما عمـ المعاني كعمـ البياف كتميؿ في ارتيادىما آكنة كتعب في 
لطائؼ حجة اهلل كحرص  زمنة كبعثتو عمى تتبع مظانيما ىمة في معرفةأالتنقير عنيا 

ف يككف آخذا مف سائر العمـك بحظ جامعا أبعد  عمى استيضاح معجزة رسكؿ اهلل 
ليو كرد إبيف أمريف تحقيؽ كحفظ كثير المطالعات طكيؿ المراجعات قد رجع زمانا كردع 

كرد عميو فارسا في عمـ اإلعراب مقدما في حممة الكتاب ككاف مع ذلؾ مسترسؿ 
ف لطؼ شأنيا  الطبيعة منقادىا مشتعؿ القريحة كقادىا يقظاف النفس دراكا لممحة كا 

ف خفي مكانيا  مف. كىك رأم لو كجاىتو كدكره في تمكف المفسر (ُ)منتبيا عمى الرمزة كا 
 ،(ِ)تفسير القرآف حتى أف العمماء ذكركا ذلؾ في شركط المفسر المتصدر لتفسير القرآف

كمع ىذا فإف تفسير القرآف مف قبؿ اإلماـ الجاحظ الذم كاف ينتسب إلى المدرسة 
االعتزاؿ دخؿ في تفسيره بعض أمكر يي  جعمو ، العقمية كالتي كاف زماـ أمرىا بيد المعتزلة

قاؿ بيا بعض أىؿ االعتزاؿ إف لـ يكف جميـ  كسكؼ نقـك ببياف  كىي تتجمى في أمكر
                                                            

 .ِْ/ُ الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ: (ُ)
اإلتقاف في عمـك القرآف: عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف راجع ذلؾ في شركط المفسر في كتاب   (ِ)

-ىػُّْٗ ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،ىػ(ُُٗالسيكطي )ت
 .ََِ/ْ ـ:ُْٕٗ
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و مف تفسيره مف بعض كتبو عمما أنو لـ يصؿ بأيدينا عف بما اطمعنا عمي ىذه األمر
ك "المسائؿ أك "معاني القرآف" أك "آم القرآف" أتفسيره كتاب مستقؿ مثؿ  "نظـ القرآف" 

 .(ُ)في القرآف"
كجدناه في بعض كتبو كالذم يتعمؽ برؤية اهلل تعالى في  أف فكره االعتزاليك 

كغيرىا مما أكردناه في ىذا  اآلخرة ككذا مسألة القكؿ بالصرفة في إعجاز القرآف الكريـ
 التعميؽ عمييا.ك ىذه األمكر بالدراسة  بيفكسكؼ ن المبحث

 رؤية اهلل تعالى في اآلخرة. أوال:
ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  و تعػالى: ذكر اإلماـ الجاحظ ذلؾ عند تفسيره لقكلػ

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڤڤ
مػػى المشػػبية كأنقػػض الكػػبلـ فػػي الػػرد عىػػذا قػػد ذكػػر ك  ،(ِ)

ثػػـ تحػػدث عػػف المشػػبية  (ّ)مػػف صػػدر كتابػػو فػػي الػػرد عمػػى المشػػبية رأييػػـ فقػػاؿ: فصػػبلن 
اعتممػػتـ عمينػػا بقػػكؿ اهلل كشػػبييـ ثػػـ ذكػػر فصػػؿ فػػي ذلػػؾ فقػػاؿ: كقػػاؿ أصػػحاب الرؤيػػة: 

كقمػػتـ: ىػػذه اآليػػة مبيمػػة، كخرجػػت اآليػػة  ٹ  ٹ  ڤ  ٿ  ٹ   ٹ تعػػالى: 
، كالعاـ غير الخاص.  مخرج العمـك

كقػد صػدقتـ، كػػذلؾ العػاـ إلػى أف يخصػػو اهلل بآيػة أخػرل؛ كذلػػؾ أف اهلل تعػالى لػػك 
پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ثػػػـ لػػػـ يقػػػؿ:  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤكػػػاف قػػػاؿ: 

 خرة مف جميع األبصار.اآللعممنا أنو قد استثنى  ،ٺ        ٺ
نمػػػا ذلػػػؾ مثػػػؿ قكلػػػو:  كمثػػػؿ  ،ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦقػػػالكا: كا 

گ   ڳ  ڳ  كىذه األخبار مبيمة عامػة، فممػا قػاؿ:  ،ۆ  ۆ       ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋقكلو: 

                                                            

 .َْْ/ُ معجـ المفسريف: (ُ)
 .َُّاآلية  ،سكرة األنعاـ (ِ)
 .ٖ/ْ رسائؿ الجاحظ: (ّ)
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ى  ائ  كلمػػػػا قػػػػاؿ، أيضػػػػان:  ،ڱ  ڱ            ں  ں  ڻ    ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ڱڳ  ڳ  ڱ

عممنػػا أف القػػكؿ الثػػاني قػػد خػػص القػػكؿ األكؿ. ككػػذلؾ أيضػػان  ،وئ    ۇئ    ائ  ەئ  ەئ  وئ
ٿ  ٹ   ٹقكلو: 

(ُ). 
: إف اهلل يذكر كبعد ىذا القكؿ  لمف خالفو في الرأم ما ذىب إليو بقكلو: قمنا لمقػـك

ۆ  ۆ       ۈ  ۈ       ٴۇ  : بعػػػػػػد أف قػػػػػػاؿ ،گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱتعػػػػػالى لمػػػػػػا قػػػػػاؿ: 

ۋ
أف ذلػػػؾ اسػػػتثناء لػػػبعض مػػػا قػػػاؿ إنػػػي ال أطمعكػػػـ عمػػػى الغيػػػب. كىػػػذا  . عممنػػػا(ِ)

 االستثناء ال اختبلؼ في لفظو كال في معناه، كال يحتمؿ ظاىر لفظو غير معناه عندنا.
كظػػاىر لفظػػو يحتمػػؿ كجيػػان آخػػر غيػػر مػػا  ،كعنػػد خصػػكمنا فيػػو أشػػد االخػػتبلؼ

ىػػـ ال يختمفػػكف فػػي تأكيػػؿ كالفقيػػاء كأصػػحاب التفسػػير يختمفػػكف فػػي تأكيمػػو ك  ،ذىبػػكا إليػػو
، عػػػػػف قػػػػػاؿ: ذكػػػػػر ابػػػػػف ميػػػػػدم عػػػػػف سػػػػػفياف (ّ) گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱقكلػػػػػو: "

پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺمنصػػكر، عػػف مجاىػػد، فػػي قكلػػو تعػػالى: 
أنػػو قػػاؿ:  (ْ)

كذكػػر أبػػك معاكيػػة عػػف إسػػماعيؿ بػػف أبػػي خالػػد عػػف أبػػي صػػالح مثػػؿ   تنتظػػر ثػػكاب ربيػػا
 .(ٓ)ذلؾ. كأبك صالح كمجاىد مف كبار أصحاب ابف عباس، كمف المتقدميف في التفسير

تفسػػير الرؤيػػة كمػػنيـ مجاىػػد  فػػيأئمػػة مػػف المفسػػريف ذىبػػكا إلػػى ذلػػؾ  فأ ذكػػرك 
تمميذ ابف عباس كأنو مف المتقػدميف فػي التفسػير فيػك رأم يرتضػيو كسػائر أىػؿ االعتػزاؿ 
كقػػد بػػيف كثيػػر مػػف العممػػاء خطػػأ ىػػذا الػػرأم مػػف كجػػكه كىػػي: أكال مػػا أثػػر عػػف مجاىػػد أنػػو 

 : سَّػنىيىا المَّػػوي ًبػػ»قػاؿ كمػػا جػػاء فػي تفسػػيره: قىػػاؿى بايىػػا حى ػػؽَّ لىيىػػا أىٍف تىٍنظيػري ًإلىػػى رى النَّظىًر ًإلىٍيػًو، كىحى
                                                            

 .ٖ/ْ رسائؿ الجاحظ: (ُ)
 .ُٕٗمف اآلية ، سكرة آؿ عمراف (ِ)
 .ْْمف اآلية ، سكرة آؿ عمراف (ّ)
 .ِّ-ِِ اآليات سكرة القيامة، (ْ)
 .ٖ/ْرسائؿ الجاحظ:  (ٓ)
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بايىػػا  ، كىًىػػيى تىٍنظيػػري ًإلىػػى رى ػػرى كقػػد نقػػؿ ابػػف جريػػر فػػي تفسػػيره عػػف مجاىػػد كأبػػي  ،(ُ)«تىٍنضي
ثػػـ ذكػػر ابػػف جريػػر أف الرؤيػػة جػػائز فػػي حقػػو تعػػالى  ،(ِ)صػػالح قكلػػو بأنيػػا تنتظػػر الثػػكاب

م ذكرنػاه عػف الحسػف كعكًرمػة، بقكلو: كأكلػى القػكليف فػي ذلػؾ عنػدنا بالصػكاب القػكؿ الػذ
حػدثني عمػٌي  :مف أف معنى ذلؾ تنظر إلى خالقيػا، كبػذلؾ جػاء األثػر عػف رسػكؿ اهلل 

بػػف الحسػػيف بػػف أبجػػر، قػػاؿ: ثنػػا مصػػعب بػػف المقػػداـ، قػػاؿ: ثنػػا إسػػرائيؿ بػػف يػػكنس، عػػف 
ػػٍف يىٍنظيػػري ثػػكير، عػػف ابػػف عمػػر، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػكؿ اهلل  نَّػػًة مىنزلىػػةن، لىمى : "إفَّ أٍدنػػى أٍىػػًؿ الجى

تىيًف؛  ػػرَّ ػػف يىٍنظيػػري ًفػػي كىٍجػػًو اهلًل كيػػؿَّ يىػػٍكـ مى ػػمىييـٍ مىنزلىػػةن لىمى فَّ أفضى ػػنىةو، قػػاؿ: كا  ٍمًكػػًو أٍلفىػػٍي سى ًفػػي مي
ڀ      قػػاؿ: بالبيػػاض كالصػػفاء، قػػاؿ:  (ّ) ،پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺقػػاؿ: ثػػـ تػػبل 

كبػيف فػي مكػاف آخػر فيمػػا  .(ْ)"قػاؿ: تنظػر كػٌؿ يػـك فػػي كجػو اهلل  اآليػة. ٺ  ٺ        ٺ
كيػػت عػػف  ويخػػص قكلػػو تعػػالى ال تدركػػو األبصػػار أنػػ تػػأكؿ بعضػػيـ فػػي األخبػػار التػػي ري

بتصحيح القكؿ برؤية أىؿ الجنة ربَّيـ يـك القيامة تػأكيبلت، كأنكػر بعضػيـ  رسكؿ اهلل 
، كردُّكا القػػكؿ فيػػػو إلػػػى عقػػػكليـ، مجيئيػػا، كدافعػػػكا أف يكػػػكف ذلػػؾ مػػػف قػػػكؿ رسػػػكؿ اهلل 

كب مػػػف  فزعمػػػكا أف عقػػػكليـ تيًحيػػػؿ جػػػكاز رؤيػػػة اهلل  باألبصػػػار، كأتػػػكا فػػػي ذلػػػؾ بضػػػري
 .(ٓ)ة االستخراجاتالتمكييات، كأكثركا القكؿ فيو مف جي

                                                            

تحقيؽ:  ،ىػ(َُْتفسير مجاىد: أبك الحجاج مجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي المخزكمي )ت (ُ)
 ـ:ُٖٗٗ-ىػَُُْ، ُط، دار الفكر اإلسبلمي الحديثة، مصر ،الدكتكر محمد عبد السبلـ أبك النيؿ

ٖٕٔ. 
جامع البياف في تأكيؿ القرآف: محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم  (ِ)

 .ُٕ/ِْ ـ:َََِ-ىػَُِْ، ُط، مؤسسة الرسالة ،تحقيؽ: أحمد محمد شاكر ،ىػ(َُّ)ت
 .ِّ-ِِ اآليات سكرة القيامة، (ّ)
 .ُٕ/ِْ لمطبرم:، جامع البياف (ْ)
 .ُٔ/ُِ لمطبرم:، جامع البياف (ٓ)
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كظاىر لفظ ناظرة أنو مف  بف عاشكر في تفسيره  ما حاصمو:كقاؿ الطاىر 
نظر بمعنى: عايف ببصره إعبلنا بتشريؼ تمؾ الكجكه أنيا تنظر إلى جانب اهلل تعالى 
نظرا خاصا ال يشاركيا فيو مف يككف دكف رتبيـ، فيذا معنى اآلية بإجمالو ثابت بظاىر 

 .األخبار الصحيحة عف النبي  القرآف كقد أيدتيا
أف أناسا قالكا يا »فقد ركل البخارم كمسمـ عف أبي سعيد الخدرم كأبي ىريرة 

رسكؿ اهلل ىؿ نرل ربنا يـك القيامة؟ قاؿ: ىؿ تضاركف في رؤية الشمس كالقمر إذا 
كانت صحكا؟ قمنا: ال، قاؿ: فإنكـ ال تضاركف في رؤية ربكـ يكمئذ إال كما تضاركف 

 .(ُ)«رؤيتيمافي 
  :رائو االعتزالية في التفسيرآومن  ثانيا:

فقد ذىب الجاحظ إلػى زكاؿ العػذاب  ،ڃ  ڃ  ڃ  چ  ما جاء في قكلو تعالى:
ۈئ  ېئ  ېئ    ۈئائ  ائ   ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  كاحتج بذلؾ بقكلو تعالى:

ېئ  ىئ      ىئ
ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ كبقكلػػػػػو:  (ِ)

؛ كيػػػػػرد عميػػػػػو بمػػػػػا (ّ)
؛ كألف العػػذاب المؤبػػد المخمػػد لكفػػر  ٍمػػؼ فػػي الكعيػػد جػػائز؛ بػػؿ ىػػك الـز حاصػػمو: بػػأف الخي
أياـ معدكدات ال يميؽ بالحكيـ الكريـ الرحيـ، كالعقكبة عمى ذنب لـ يكجد غير جائز؛ بؿ 
العػػػدؿ يقتضػػػي أف يكػػػكف العػػػذاب المؤبػػػد فػػػي مقابمػػػة كجػػػكد الكفػػػر المؤبػػػد حقيقػػػة قػػػاؿ اهلل 

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ              ٹ لى: تعا
(ْ). 

                                                            

محمد الطاىر «: تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد»التحرير كالتنكير  (ُ)
 :ـُْٖٗتكنس،  ،ىػ(: الدار التكنسية لمنشرُّّٗبف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي )ت

ِٗ/ّّٓ. 
 .َُٕمف اآلية  ،سكرة ىكد (ِ)
 .ُِٖمف اآلية  ،سكرة األنعاـ (ّ)
أحمد بف  ،مباحث التفسير البف المظفَّر )كىك استدركات كتعميقات عمى تفسير الكشؼ كالبياف لمثعمبي( (ْ)

دراسة ، ىػ(َّٔبعد  تمحمد بف أحمد المظفر ابف المختار، أبك العباس بدر الديف الرازٌم الحنفي )
-ىػَُّْ، ُط ،المممكة العربية السعكدية ،كنكز إشبيميا ،كتحقيؽ: حاتـ بف عابد بف عبد اهلل القرشي

 .ُٕٓ/ُ ـ:ََِٗ
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ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  كمػػػف ذلػػػؾ تفسػػػير الجػػػاحظ لقكلػػػو تعػػػالى:
(ُ) 

بالرأم المستند إلػى العقػؿ بقكلػو: ناشػئة الميػؿ ىػي المعػاني المسػتنبطة مػف القػرآف بالميػؿ، 
كأقـك قيبل، أصػٌح ممػا تخرجػو األفكػار بالنيػار، لخمػٌك السػمع كالبصػر  ،أشد كطأ أبيف أثرا

كىك تفسػير لػو كجاىتػو إال أنػو يخػالؼ مػا ذىػب إليػو جميػكر المفسػريف  ،(ِ)عف االشتغاؿ
أم: أقػرب إلػى تحصػيؿ  ،ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ الصػبلة فيػو بعػد النػـك  فقد قالكا في ذلػؾ:

مقصػػػكد القػػػرآف، يتكاطػػػأ عمػػػى القػػػرآف القمػػػب كالمسػػػاف، كتقػػػؿ الشػػػكاغؿ، كيفيػػػـ مػػػا يقػػػكؿ، 
 (ّ)كيستقيـ لو أمره، كىذا بخبلؼ النيار، فإنو ال يحصؿ بو ىذا المقصكد

، كلقد تعرض لمكضكع للجاحظ في موسوعتو )الحيوان( استطرادات كثيرةثالثا: و 
الية، كدراستو الكبلمية؛ فقد كاف مف المثبتيف لممسخ، المسخ، كمع نزعتو االعتز 

المحتجيف لكقكعو بحجج النقؿ كالعقؿ، فتكمـ عف بعض أسباب المسخ، كلماذا عاقب اهلل 
 الممسكخيف بأف جعميـ قردة كخنازير؟

فقاؿ عف الخنزير: "فأما قبح كجيو فمك أف القبح كالغدر كالكذب تجسدت ثـ 
خنزير، ككؿ ذلؾ بعض األسباب التي مسخ ليا اإلنساف تصكرت لما زادت عمى قبح ال

ف القرد لسمج الكجو، قبيح كؿ شيء، ككفاؾ أنو لممثؿ المضركب.. " يعني  خنزيرا، كا 
أف القرد قد ضرب مثبل لمقبح.ثـ عاد إلى ذكر مقابح الخنزير؛ فبيف أف الخنزير ينزك 

ف كاف غ ير ميتة كلك ذكر الذابح ذكره عمى ذكره، كأف اهلل سبحانو سمى لحمو رجسا كا 
عميو اسـ اهلل، كلكصفو بيذا الكصؼ )الرجس( يقكؿ الجاحظ: "كال نعمـ ليذا الكصؼ 

                                                            

 .ٔاآلية  ،سكرة المزمؿ (ُ)
تحقيؽ:  ،ىػ(ُِّّمحاسف التأكيؿ: محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ القاسمي )ت (ِ)

 .ِّْ/ٗ ىػ:ُُْٖ ،ُط ،بيركت ة،دار الكتب العممي ،محمد باسؿ عيكف السكد
 ،ىػ(ُّٕٔالرحمف في تفسير كبلـ المناف: عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدم )تتيسير الكريـ  (ّ)

 .ِٖٗ ـ:َََِ-ىػَُِْ، ُط، مؤسسة الرسالة ،تحقيؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ
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كجيا إال الذم خص اهلل بو مف ذكر المسخ، فأراد تعظيـ شأف العقاب، كنزكؿ الغضب، 
ككاف ذلؾ القكؿ ليس مما يضر الخنزير، كفيو الزجر عف محارمو، كالتخكيؼ مف 

 .(ُ)مكاضع عذابو"
ثـ ذكر الجاحظ "أف المسخ ال يتناسؿ كال يبقى إال بقدر ما يككف مكعظة 

ثـ تكمـ عف إنكار الدىرية لممسخ؛ فقاؿ: "فمنيـ مف جحد المسخ، كأقر بالخسؼ  كعبرة".
د  كالريح كالطكفاف، كجعؿ الخسؼ كالزالزؿ، كزعـ أنو يقر مف القذؼ بما كاف مف البىرى

 .(ِ)الدىرية.."مف جية السماء.. إلى آخر أضاليؿ  ال تجيءالكبار، فأما الحجارة فإنيا 
كلعؿ مف تتمات ىذا المبحث أف نذكر ما  نآالقول بالصرفة في إعجاز القر  رابعا:

شيخو  فقد ذىبكرأيو في ذلؾ ذىب إليو الجاحظ مف القكؿ بالصرفة في إعجاز القرآف 
كسمب عقكليـ، ككاف ف اهلل صرؼ العرب عف معارضتو إلى أ النظاـ مف المعتزلة

براىيـ بف يسار الشيير بالنظَّاـ، المتكفَّى سنة ، مقدكرا ليـ، كلكف عاقيـ أمر خارجي كا 
ىػ، فيك أكؿ مف جاىر بو، كأعمنو كدعا إليو، كأنَّو مسألة مف مسائؿ عمـ ِِْ
ىػ، الذم كاف معجبنا بشخصو، ِٓٓ كلقد نقده تمميذه الجاحظ المتكٌفى سنة ،(ّ)الكبلـ

 ذ برأيو، كقاؿ فيو ذاكرنا عيبو:غير آخ
"إنما عيبو الذم ال يفارقو سكء ظنو كجكدة قياسو عمى العارؼ كالخاطر، 
كالسابؽ الذم ال يكثؽ بمثمو، فمك كاف بدؿ تصحيحو القياس التمس تصحيح األصؿ 
الذم قاس عميو، كاف أمره عمى الخبلؼ، كلكنو كاف يظف الظف ثـ يقيس عميو، كينسى 

                                                            

 ،ىػ(ِٓٓتالحيكاف: عمرك بف بحر بف محبكب الكناني بالكالء، الميثي، أبك عثماف، الشيير بالجاحظ ) (ُ)
 .ُِٗ/ْ ىػ:ُِْْ، ِط ،بيركت ،العمميةدار الكتب 

الجامعة  ،المعجزات كالغيبيات بيف بصائر التنزيؿ كدياجير اإلنكار كالتأكيؿ: عبد الفتاح إبراىيـ سبلمة  (ِ)
 .ُُٕ ـ:َُٖٗ-ىػََُْ ،ذك الحجة-، رجب ْٖ-ْٕ، العدد ُِالسنة  ،اإلسبلمية بالمدينة المنكرة

 ،ىػ(ُّْٗمحمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة )تالمعجزة الكبرل القرآف:  ينظر: (ّ)
 .ٖٓ دار الفكر العربي:
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كاف ظنِّا، فإذا أتقف ذلؾ كأيقف جـز عميو، كحكاه عف صاحبو حكاية أف بدء أمره 
المستبصر في صحة معناه، كلكنو كاف ال يقكؿ سمعت كال رأيت، ككأف كبلمو خرج 
مخرج الشيادة القاطعة، فمـ يشؾ السامع أنو إنما حكاه عف سماع قد امتحنو، أك عف 

 معاينة قد بيرتو".
كاف إبراىيـ بف يسار قد اشتير بالبياف كسرعة  إذافلـ يكافؽ التمميذ أستاذه، 

الجكاب كلسف القكؿ، فقد اشتير الجاحظ بأنو ذكاؽ الكبلـ كصيرفي البياف، فإف خالؼ 
مف يتسرع في الخبر، كيبني عميو، فيي مخالفة الخبير العارؼ بتصريؼ القكؿ، كأفانيف 

 التعبير كالتفكير.
لمحاكر، كلكنو كاف بالعمؿ، فقد كلـ يكف رد الجاحظ عمى شيخو رد المجادؿ ا

كاف أكؿ مف كتب في إعجاز القرآف مف الناحية البيانية؛ ليككف الرد عمى الصرفة ببياف 
 .(ِ)كما أثر عف الجاحظ رأيا أخر فقاؿ بالصرفة .(ُ)اإلعجاز الذاتي

 حقيقة ىي أف الجاحظ لـ يذكرال بد مف بياف كنظرا ليذيف الرأييف المتباينيف 
نما يفيـ رأيو فيو مف ثنايا حديثو عف القرآف. كقد جاء عنو:  رأيو صراحة في اإلعجاز. كا 

البديع الذم ال يقدر عمى مثمو  "كفي كتاب اهلل المنزؿ الذم يدلنا عمى أنو صدؽ نظمو
 .(ّ)العباد"

ذا ضممنا إلى ىذا القكؿ ما كتبو الجاحظ عف القرآف   كتحميمو لبعض-كا 
 .(ْ)البديع لدينا بأف الجاحظ يقكؿ بإعجاز القرآف مف حيث نظموقكل الرأم  -نصكصو
 كركاج فكرة الصرفة أدل إلى أمريف: 

                                                            

 . ٗٓ ينظر: المعجزة الكبرل: (ُ)
 ،ىػ(ُِْٗعبد العظيـ إبراىيـ محمد المطعني )ت: خصائص التعبير القرآني كسماتو الببلغية ينظر: (ِ)

 .َُُ/ُ ـ:ُِٗٗ-ىػُُّْ، ُط، مكتبة كىبة ،رسالة دكتكراه
 .َّٓ/ْ الحيكاف: (ّ)
 .ُُْ/ُ خصائص التعبير القرآني كسماتو الببلغية: (ْ)
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: إفَّ القرآف الكريـ ليس في درجة مف الببلغة كالفصاحة تمنع محاكاتو، أولهما
 كتعجز القدرة البشرية عف أف تأتي بمثمو، فالعجز ليس مف صفات القرآف الذاتية.

بأنو ككبلـ الناس ال يزيد عميو شيء في ببلغتو، أك في : الحكـ وثانيهما
 .(ُ)معانيو

 :(ِ)كىذا ىك المذىب المعركؼ بمذىب الصرفة، كىك مذىب باطؿ لكجكه
: أنو لك لـ يكف معجزا لما فيو مف ألكاف الببلغة كفنكف البياف، لكاف إذا أولها

كبة، إذا صرفكا عف نزؿ في درجة الببلغة، كانحط في مرتبة الفصاحة، أبمغ في األعج
اإلتياف بمثمو، كلما عنى أف يككف عمى ىذا النظاـ العجيب، كأف يظفر مف الفصاحة 

 بأكفى نصيب.
: أنيـ لك كانكا قد صرفكا عف معارضتو، لـ يكف مف قبميـ مف العرب ثانيها

مصركفيف عنو؛ ألنيـ لـ يتحدكا بو، فكاف مف الجائز أف نعثر في كؿ العرب األقدميف 
 يشبو القرآف، كذلؾ ما لـ نجده في تاريخ أدبيـ. عمى ما

: أنو لك كانت المعارضة ممكنة، كلكنيـ منعكا منيا بالصرفة، لـ يكف ثالثها
الكبلـ معجزا، إنما يككف المنع معجزا، فبل يتضمف الكبلـ في نفسو فضيمة عمى غيره 

أف يأتكا بمثمو، كلكف شيئا مف  -بعد زمف التحدم -العظماء كالبمغاء مكانيةإفيصبح في 
ذلؾ لـ يكف، فقد أتى جيابذة الكبلـ بعده بما في كسعيـ أف يأتكا، كاىتدل العمماء إلى 

مف ىذا المكاف البعيد، أك  اتبييف أسباب الجماؿ في القكؿ، كلكف لـ يستطع أحد أف يدنك 
ا اىتدكا إلى سر مف أسرار الفصاحة، ازدادكا إيمانا يقارب ىذا األفؽ المتسامي، ككمم
 بالضعؼ كالعجز أماـ كتاب اهلل.

                                                            

 .ٕٓ المصدر السابؽ: (ُ)
: ـََِٓ ،القاىرة ،نيضو مصر ،ىػ(ُّْٖمف ببلغة القرآف: أحمد أحمد عبد اهلل البيمي البدكم )ت (ِ)

ْٓ. 
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: أنو لك كاف عجز العرب عف المعارضة بالصرفة، لما استعظمكا ببلغة رابعها
إف »القرآف، كتعجبكا مف حسف فصاحتو، كما أثر عف الكليد بف المغيرة حيث قاؿ: 

ف ل ف أسفمو لمغدؽ، كا  ف عميو لحبلكةأعبله لمكرؽ، كا   .(ُ)«و لطبلكة، كا 
  

                                                            

عمي بف إبراىيـ، الحسيني  ينظر: الطراز ألسرار الببلغة كعمـك حقائؽ اإلعجاز: يحيى بف حمزة بف (ُ)
 .ُِٗ/ّ ىػ:ُِّْ، ُط ،بيركت ،المكتبة العنصرية ،ىػ(ْٕٓالعمكٌم الطالبي الممقب بالمؤيد بالمَّو )ت
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 اخلامتة
طريقة  بينت التي ىذه الدراسة في ليياإأىـ النتائج التي تكصمت أكد أف أذكر 

القرآف  تفسير مع ككيؼ كاف تعامموعمماء األمة المتقدميف ماـ الجاحظ كىك مف اإل
 اآلتية: كىيالكريـ 

لقد كانت حياة الجاحظ العممية متميزة فقد أخذ العمـ عف أئمة عصره كأخذ  :أوال
عنو كثير مف الخمؽ كألؼ كصنؼ المصنفات الحساف كأحاط بمعارؼ عصره، فمـ يترؾ 

 مكضكعا اجتماعيا أك ثقافيا أك أدبيا إال كتب فيو.
قد أثر ك : الجاحظ ينتمي إلى المدرسة العقمية كالتي كاف أساسيا المعتزلة ثانيا

 عنو أنو سمؾ في عقيدتو طريؽ االعتزاؿ بؿ يعد مؤسس الفرقة الجاحظية في االعتزاؿ،
في  ظاىركمع ىذا فقد كانت لو آراءه الخاصة التي خالؼ فييا أىؿ االعتزاؿ كذلؾ 

في تفسير القرآف باالعتماد عمى  تقيدفكاف ال ي كتبو العممية كالتي تنـ عف عقمية متميزة
ف لديو أف مف يتصدر لتفسير القرآف أف يككف كاسع االطبلع ممما العقؿ مطمقا كلك

.  بالعمـك
ف كاف مف منيجو في التفسير االعتماد  عمى العقؿ إال ثالثا : اإلماـ الجاحظ كا 

بتفسير  يأخذأنو كاف ال يرفض األحاديث التي ذىب إلى رفضيا بعض المعتزلة ككاف 
، كالضحاؾ، كمقاتؿ بف م، كالسدياألئمة األعبلـ في التفسير مف أمثاؿ: عكرمة، كالكمب

سميماف، كأبك بكر األصـ كما نقؿ ذلؾ عف شيخو النظار ككاف ال يرضى أف تحمؿ 
 اآلية عمى الغريب مما ال يكافؽ عميو كثير مف أىؿ التفسير األعبلـ.

ماد عمى األحاديث الصحيحة التي كردت مف منيج األماـ الجاحظ االعت :رابعا
ككذا سخر عمـ الببلغة في بياف معاني القرآف فيك يعد في تفسير القرآف  عف النبي 

مدرسة في تفسير القرآف بالببلغة كالمغة كما أنو كانت لو عناية بأسباب النزكؿ المسند 
 عف الصحابة كالتابعيف.
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البيانية في التفسير كالتي كاف  عد اإلماـ الجاحظ مف أقطاب المدرسة: يخامسا
 مف رجاليا اإلماـ الزمخشرم كغيره.

اإلماـ الجاحظ في تفسيره بعض أمكر االعتزاؿ إال أنيا لـ تككف أدخؿ : سادسا
 .بصكرة كاسعة كذلؾ ألنو كاف جامعا بيف أمريف تحقيؽ كحفظ 

يا عنو اختمؼ النقؿ عف الجاحظ بالقكؿ في القرآف بالصرفة فمنيـ مف نقم :سابعا
حقيقة األمر أنو لـ يذكر رأيو صراحة في ك ، انو قاؿ بيا كمنيـ مف نفى ذلؾ عنوك 

نما يفيـ رأيو فيو مف ثنايا حديثو عف القرآف ،اإلعجاز كقد جاء عنو ما يؤيد قكلو ، كا 
بإعجاز القرآف الكريـ كعدـ اعتداده بالصرفة كأنو بعد جمع ما كتبو تبيف لنا أنو يقكؿ 

 مف حيث نظمو البديع.بإعجاز القرآف 
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 املصادر واملراجع
 قرآن الكريمال 
اتجاىات التفسير في القرف الرابع عشر: أ.د. فيد بف عبد الرحمف بف  .ُ

فتاء كالدعكة سميماف الركمي: طبع بإذف رئاسة إدارات البحكث العممية كاإل
 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٕ ،ُط ،رشاد في المممكة العربية السعكديةإلكا

بف أحمد المظفر ابف المختار، أبك العباس بدر الديف الرازٌم أحمد بف محمد  .ِ
 ،دراسة كتحقيؽ: حاتـ بف عابد بف عبد اهلل القرشي ىػ(َّٔبعد  تالحنفي )

 ـ.ََِٗ-ىػَُّْ، ُالمممكة العربية السعكدية: ط ،كنكز إشبيميا
: عمي محمد تحقيؽ ابف حجر العسقبلني، أسد الغابة في معرفة الصحابة: .ّ

-ىػُُْٓ ،ُط ،ؿ أحمد عبد المكجكد: دار الكتب العمميةعاد ،معكض
 ـ. ُْٗٗ

 ،ىػ(َُّْإعراب القرآف كبيانو: محيي الديف بف أحمد مصطفى دركيش )ت .ْ
 ،دمشؽ ،دار اليمامة، سكرية ،حمص ،دار اإلرشاد لمشئكف الجامعية

 ق.ُُْٓ، ُط، بيركت ،دمشؽ ،دار ابف كثير ، بيركت
بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي األعبلـ: خير الديف بف محمكد  .ٓ

 .ـََِِ ،ُٓط ،دار العمـ لممبلييف ،ىػ(ُّٔٗالدمشقي )ت
البرصاف كالعرجاف كالعمياف كالحكالف: عمرك بف بحر بف محبكب الكناني  .ٔ

ىػ(: دار الجيؿ، ِٓٓتبالكالء، الميثي، أبك عثماف، الشيير بالجاحظ )
 ق.َُُْ، ُط ،بيركت

في طبقات المغكييف كالنحاة: عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ  بغية الكعاة .ٕ
تبة : محمد أبك الفضؿ إبراىيـ: المكتحقيؽ ىػ(ُُٗالديف السيكطي )ت

 صيدا. ،لبناف ،العصرية
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فيات المشاىير كىاألعبلـ: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد  .ٖ كى تاريخ اإلسبلـ كى
: الدكتكر بشار تحقيؽ ىػ(ْٖٕبف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )ت

 ـ.ََِّ، ُط ،دار الغرب اإلسبلمي ،عٌكاد معركؼ
تاريخ بغداد: أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب  .ٗ

دار الغرب  ،: الدكتكر بشار عكاد معركؼتحقيؽ ىػ(ّْٔالبغدادم )ت
 .ـََِِ-ىػُِِْ، ُط ،بيركت ،اإلسبلمي

الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر تاريخ دمشؽ: أبك القاسـ عمي بف  .َُ
دار الفكر لمطباعة كالنشر  ،: عمرك بف غرامة العمركمتحقيؽ ىػ(ُٕٓ)ت

 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٓ ،كالتكزيع
تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير »التحرير كالتنكير  .ُُ

محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر «: الكتاب المجيد
 ىػ.ُْٖٗ ،تكنس ،الدار التكنسية لمنشر ،ىػ(ُّّٗنسي )تالتك 

تذكرة الحفاظ شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز  .ُِ
 -ىػُُْٗ، ُط ،لبناف ،بيركت ،ىػ( دار الكتب العمميةْٖٕالذىبي )ت

 ـ.ُٖٗٗ
الحجاج مجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي تفسير مجاىد: أبك  .ُّ

دار  ،: الدكتكر محمد عبد السبلـ أبك النيؿتحقيؽ ىػ(َُْ)تالمخزكمي 
 ـ.ُٖٗٗ-ىػَُُْ، ُط، الفكر اإلسبلمي الحديثة، مصر

 ،ىػ(ُّٖٗالتفسير كالمفسركف: الدكتكر محمد السيد حسيف الذىبي )ت .ُْ
 مكتبة كىبة، القاىرة.
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تكضيح المشتبو في ضبط أسماء الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ككناىـ: محمد بف  .ُٓ
بكر بف محمد ابف أحمد بف مجاىد القيسي الدمشقي الشافعي،  كعبد اهلل أب

: محمد نعيـ تحقيؽ ىػ(ِْٖشمس الديف، الشيير بابف ناصر الديف )ت
 .ـُّٗٗ، ُط، بيركت ،مؤسسة الرسالة ،العرقسكسي

تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: عبد الرحمف بف ناصر بف  .ُٔ
 ،: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽتحقيؽ ىػ(ُّٕٔعبد اهلل السعدم )ت

 ـ.َََِ-ىػَُِْ، ُط، مؤسسة الرسالة
جامع البياف في تأكيؿ القرآف: محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب  .ُٕ

مؤسسة  ،: أحمد محمد شاكرتحقيؽ ىػ(َُّاآلممي، أبك جعفر الطبرم )ت
 ـ.َََِ-ىػَُِْ، ُط، الرسالة

مسمـ: محمد بف فتكح بف عبد اهلل بف فتكح الجمع بيف الصحيحيف البخارم ك  .ُٖ
ًميدم أبك عبد اهلل بف أبي نصر )ت  ،ىػ(ْٖٖبف حميد األزدم الميكرقي الحى

، ِط ،بيركت ،لبناف ،دار ابف حـز ،: د. عمي حسيف البكابتحقيؽ
 .ـََِِ-ىػُِّْ

الحيكاف: عمرك بف بحر بف محبكب الكناني بالكالء، الميثي، أبك عثماف،  .ُٗ
 ىػ.ُِْْ، ِط ،بيركت ،دار الكتب العممية ،ىػ(ِٓٓتاحظ )الشيير بالج

خصائص التعبير القرآني كسماتو الببلغية: عبد العظيـ إبراىيـ محمد  .َِ
-ىػُُّْ، ُط، مكتبة كىبة ،رسالة دكتكراه، ىػ(ُِْٗالمطعني )ت

 ـ.ُِٗٗ
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ديكاف اإلسبلـ: شمس الديف أبك المعالي محمد بف عبد الرحمف بف الغزم  .ُِ
 ،دار الكتب العممية، بيركت ،: سيد كسركم حسفتحقيؽ ىػ(ُُٕٔ)ت
 ـ.َُٗٗ-ىػُُُْ، ُط ،لبناف

اإلتقاف في عمـك القرآف: عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي  .ِِ
مة الييئة المصرية العا ،: محمد أبك الفضؿ إبراىيـتحقيؽ ىػ(ُُٗ)ت

 ـ.ُْٕٗ-ىػُّْٗ ،لمكتاب
بفي ىىاًدم بًف ميٍقًبًؿ بًف قىاًئدىةى اليىٍمدىاني  رجاؿ الحاكـ في المستدرؾ: ميٍقبؿي  .ِّ

 .ـََِْ-ىػُِْٓ، ِط ،ىػ(: مكتبة صنعاء األثريةُِِْالكادًعيُّ )ت
رسائؿ الجاحظ: عمرك بف بحر بف محبكب الكناني بالكالء، الميثي، أبك  .ِْ

تحقيؽ كشرح: عبد السبلـ محمد  ،ىػ(ِٓٓعثماف، الشيير بالجاحظ )ت
 ـ.ُْٔٗ-ىػُّْٖ ،، القاىرةمكتبة الخانجي ،ىاركف

دار الكتاب  ،سنف أبي داكد: أبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني .ِٓ
 بيركت. ،العربي

سير أعبلـ النببلء: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف  .ِٔ
إشراؼ الشيخ  ،: مجمكعة مف المحققيفتحقيؽ ىػ(ْٖٕقىاٍيماز الذىبي )ت
 ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٓ، ّط، لرسالةمؤسسة ا ،شعيب األرناؤكط

عبد الحي بف أحمد العكرم الدمشقي شذرات الذىب في أخبار مف ذىب:  .ِٕ
 دار الكتب العممية. ،ق(َُٖٗ)ت

 إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي الصحاح تاج المغة كصحاح العربية: .ِٖ
، بيركت ،دار العمـ لممبلييف ،أحمد عبد الغفكر عطار تحقيؽ: ،ىػ(ّّٗ)ت
 .ـُٕٖٗ- ىػَُْٕ، ْط
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أبك بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة بف المغيرة بف  صحيح ابف خزيمة: .ِٗ
: د. محمد مصطفى تحقيؽ ،ىػ(ُُّصالح بف بكر السممي النيسابكرم )ت

 بيركت. ،المكتب اإلسبلمي ،األعظمي
تحقيؽ: محمد  ،ىػ(َِّالطبقات الكبرل: ألبف سعد البصرم، البغدادم )ت .َّ

 ـ. َُٗٗ-ىػَُُْ، ُط ،بيركت ،دار الكتب العممية ،عبد القادر عطا
طبقات المفسريف لمداككدم: محمد بف عمي بف أحمد، شمس الديف الداككدم  .ُّ

 بيركت. ،دار الكتب العممية ،ىػ(ْٓٗالمالكي )ت
طبقات النحكييف كالمغكييف: محمد بف الحسف بف عبيد اهلل بف مذحج  .ِّ

: محمد أبك الفضؿ تحقيؽ ىػ(ّٕٗالزبيدم األندلسي اإلشبيمي، أبك بكر )ت
 .ِط ،دار المعارؼ ،إبراىيـ

الطراز ألسرار الببلغة كعمـك حقائؽ اإلعجاز: يحيى بف حمزة بف عمي بف  .ّّ
 المكتبة ،ىػ(ْٕٓإبراىيـ، الحسيني العمكٌم الطالبي الممقب بالمؤيد بالمَّو )ت

 ىػ.ُِّْ، ُط ،بيركت ،العنصرية
د اهلل محمد بف إسحاؽ بف محمد بف فتح الباب في الكنى كاأللقاب: أبك عب .ّْ

ٍندىه العبدم )ت  ،: أبك قتيبة نظر محمد الفاريابيتحقيؽ ىػ(ّٓٗيحيى بف مى
 ـ. ُٔٗٗ-ىػُُْٕ، ُط، الرياض ،السعكدية ،مكتبة الككثر

الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ: أبك القاسـ  .ّٓ
دار  ،تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم، محمكد بف عمر الزمخشرم الخكارزمي

 بيركت. ،إحياء التراث العربي
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مباحث التفسير البف المظفَّر )كىك استدركات كتعميقات عمى تفسير الكشؼ  .ّٔ
 بيركت.، الكتب العممية، كالبياف لمثعمبي(

محاسف التأكيؿ: محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ  .ّٕ
دار الكتب  ،باسؿ عيكف السكد: محمد تحقيؽ ىػ(ُِّّالقاسمي )ت

 ىػ.ُُْٖ ،ُط ،بيركت ،ةالعممي
مختصر تاريخ دمشؽ البف عساكر: محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ،  .ّٖ

: تحقيؽ ،ىػ(ُُٕ)ت ياإلفريق ينصارم الركيفعجماؿ الديف ابف منظكر األ
دار الفكر لمطباعة  ،ركحية النحاس، رياض عبد الحميد مراد، محمد مطيع

 ـ.ُْٖٗ-ىػَُِْ، ُط ،سكريا ،كالتكزيع كالنشر، دمشؽ
المعجزات كالغيبيات بيف بصائر التنزيؿ كدياجير اإلنكار كالتأكيؿ: عبد  .ّٗ

الفتاح إبراىيـ سبلمة: الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة: السنة الثانية 
 ،ذك الحجة-بعشرة، العدد السابع كاألربعكف كالثامف كاألربعكف، رج

 ـ.َُٖٗ-ىػََُْ
: محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ )القرآف(المعجزة الكبرل  .َْ

 دار الفكر العربي.  ،ىػ(ُّْٗبأبي زىرة )ت
: شياب الديف أبك عبد اهلل «إرشاد األريب إلى معرفة األديب»معجـ األدباء  .ُْ

دار  ،س: إحساف عباتحقيؽ ىػ(ِٔٔياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم )ت
 .ـُّٗٗ-ىػُُْْ، ُط، الغرب اإلسبلمي، بيركت
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 ،ىػ(ّْٖعبيد اهلل محمد بف عمراف المرزباني )ت أبكمعجـ الشعراء:  .ِْ
مكتبة القدسي، دار الكتب  ،تصحيح كتعميؽ: األستاذ الدكتكر ؼ. كرنكك

 .ـُِٖٗ-ىػَُِْ، ِط، لبناف ،العممية، بيركت
عادؿ «: مف صدر اإلسبلـ كحتى العصر الحاضر»معجـ المفسريف  .ّْ

مؤسسة  ،قدـ لو: ميفتي الجميكرية المبنانية الشٍَّيخ حسف خالد، نكييض
-ىػَُْٗ، ّط، لبناف ،نكييض الثقافية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر، بيركت

 ـ.ُٖٖٗ
معجـ المؤلفيف: عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني كحالة  .ْْ

 ،بيركت، دار إحياء التراث العربي ،مكتبة المثنى ،ىػ(َُْٖ)ت يقالدمش
 بيركت.

نيضو  ،ىػ(ُّْٖمف ببلغة القرآف: أحمد أحمد عبد اهلل البيمي البدكم )ت .ْٓ
 .ـََِٓ ،القاىرة ،مصر

فيد بف عبد الرحمف الركمي، : منيج المدرسة العقمية الحديثة في التفسير .ْٔ
 .ُمؤسسة الرسالة، بيركت، ط

شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف  :عتداؿميزاف اال .ْٕ
دار المعرفة  ،تحقيؽ: عمي محمد البجاكم ىػ(ْٖٕقىاٍيماز الذىبي )ت

 .ـُّٔٗ-ىػُِّٖ، ُط، لبناف ،لمطباعة كالنشر، بيركت
  



 

  
ُِٖ 

4 

نزىة األلباء في طبقات األدباء: عبد الرحمف بف محمد بف عبيد اهلل  .ْٖ
: إبراىيـ تحقيؽ ىػ(ٕٕٓكماؿ الديف األنبارم )تاألنصارم، أبك البركات، 

 ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٓ، ّط ،األردف ،قاءمكتبة المنار، الزر  ،السامرائي
كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف: أبك العباس شمس الديف أحمد بف   .ْٗ

 ،ىػ(ُٖٔمحمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي )ت
 .بيركت ،ادردار ص ،: إحساف عباستحقيؽ

الكافي بالكفيات: صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل الصفدم  .َٓ
 ،دار إحياء التراث ،كتركي مصطفى ،: أحمد األرناؤكطتحقيؽ ،ىػ(ْٕٔ)ت

 ـ.َََِ-ىػَُِْ، بيركت
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