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:ملخص
 وألفوا في ذلك ما يثبت إعجاز,نافح علماء العربية عن القرآن برد الشبهات واملطاعن واثبات بطالنها
 ومن بين أهم مؤلفاتهم نجد كتاب "تأويل مشكل القرآن" البن قتيبة الذي,القرآن وينفي عنه ما رموه به من لحن
 فجعل من مظاهر,وظف فيه مباحث النحو في تأويل وفهم اآليات القرآنية التي استشكل فهمها على الطاعنين
.التأويل النحوي حجة قائمة وطريقا لجواز ما ورد في القرآن
 وتبيين وظائفه في الجملة,وعليه تسعى هذه الدراسة إلى إضاءة مصطلح التأويل في الفكر النحوي
.القرآنية وفاعليته في التوفيق بين النصوص والقواعد النحوية
. القواعد,  النصوص,  الجملة القرآنية, التأويل النحوي, تأويل مشكل القرآن:الكلمات املفتاحية
Abstract:
Arabic language scholars championed the Quran by repelling suspicions and
allegations and proving them null. They wrote on the subject attesting to the
inimitability of the Quranand dismissing charges of fallibility. One of the most
influential of these writings is Ibn Qutaybah’s “Interpretation of Lexical
Complexities in the Qur'an” in which he employed syntax themes to interpret and
understand Quranic verses that were perplexing and incomprehensible to the
skeptics. He, consequently, turned the resources of syntactic esoteric interpretation
into a valid argument and justification of Quranic text.
This study, therefore, seeks to shed light on esoteric interpretation in syntactic
thought, and showcase its roles in Quranic sentence and its efficiency in reconciling
texts with grammatical rules.
Key words: Interpretation of Lexical Complexities in the Qur'an, Syntactic esoteric
interpretation, Quranic sentence, Texts, Grammatical rules.
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مقدمة:
كثرت الشبهات واملطاعن حول القرآن الكريم؛ إذ تجاسر امللحدون واملغرضون على أساليب القرآن
ومعانيه ومقاصده ,ولعل أكثر الشبهات ارتبطت بشواهد قرآنية متواترة الشك في سندها وفصاحتها تخالف
ُ
قواعد النحاة وتشذ عن قوانينهم ,فكان موقف علماء التراث أن نافحوا عن القرآن باستثمار زادهم العلمي ,ومن
اللغويون َم ْن جعل م َن النحو طريقا لرد الشبهات واملطاعن واثبات بطالنها ,فاستعانوا بوسائل تأويلية توجهها
وجهة لتتفق وإياها ,بحيث ترجع النصوص التي تخالف األصول النحوية في ظاهرها إلى كنف الجادة ,بطريقة
التوجه َّ
منطقية تستوعبها القاعدة وال يعارضها التنزيل واالستعمالُ ,عرف ذلك َّ
بالتأويل النحوي .
التأويل في َّ
ومن هذا املنطلق نطرح اإلشكال اآلتي :كيف ُيسهم َّ
التوفيق بين النصوص والقواعد؟ وما
حدود تطبيقه في التراث؟ تبيينا ملنزلته في رد الشبهات عند ابن قتيبة وتوضيحا لفاعلية أبواب النحو في خدمة
القرآن فهما ودفاعا.
ا
ا
ا
أوال -التأويل النحوي مفهوما ومصطلحا:
قبل الحديث عن الجهاز املفاهيمي للتأويل النحوي تجدر اإلشارة إلى املرحلة التي سبقت جنوح النحاة
إليه؛ إذ نشأت الدراسات النحوية في رحاب القرآن الكريم بغية فهمه ,وإبراز مواطن اإلعجاز فيه ,ومن أجل
الحفاظ عليه من اللحن والتحريف والفهم الخاطئ بدأ النحاة في استقراء كالم العرب وصفيا ,ثم صاغوا قواعده
َ
ُ
ُ
املعيارية بالسماع والقياس؛ ورغم ذلك اصطدموا بعدم شمولية تلك القواعد واألقيسة كل النصوص.
ُس َّ
مي ذلك التوجه الذي اعتنى به العلماء عناية بالغة في استدراك ما ضاع من سماع وما فات من قياس
بالتأويل النحوي ,وبهذا َّ
التمحل جعلوا القاعدة النحوية مطردة لكل مسموع تمرد عن صناعتهم النحوية.
لقد ُعرف التأويل في مؤلفات علماء التراث كممارسة تطبيقية ,وقليلة هي املؤلفات التي ذكرته بلفظه
ومعناه ,من ذلك ما جاء في اقتراح السيوطي "قال أبو حيان في شرح التسهيل َّ :
التأويل َّإنما يسوغ إذا كانت َ
الجادة
على ش يء ثم جاء ش يء يخالف الجادة فيتأول ,أما إذا كانت العرب لم تتكلم به فال تأويل" ,1يبدو ّأن املقصود
بالجادة عند أبي حيان االلتزام بالقواعد النحوية في حين اعتبر علي أبو املكارم أن "التأويل عند النحاة مظهر من
مظاهر االلتزام بالنصوصَّ ,
وأن االلتزام يتضمن األخذ بالنصوص املوافقة للقواعد ,وتأويل النصوص املخالفة
للقواعد تأويال يبعد بها عن التأثير في القواعد ذاتها؛ إذ يفسرها ويصونها بشكل ينأى بها عن معارضتها ,ولذلك
يذكر النحاة في التأويل ثالث أسباب لتحقيق الغاية املنشودة وهي ادعاء قصور النصوص كميا -دعوى االختالف
النوعي -دعوى إعادة صياغة التراكيب" .2ومن التعريفات الحديثة للتأويل النحوي ومصطلحاته ما جاء في
أطروحة عبد الفتاح أحمد الحموز بأنه حمل النص على غير ظاهره ،لتصحيح املعنى أو األصل النحوي ,وقد ُيعبر
عن التأويل أحيانا بمصطلحات أخرى تحمل املعنى نفسه ،منها التخريج والحمل والتقدير والتوجيه والوجه
واالعتقاد واالحتمال والحيلة َّ
والتمحل ..الخ ,3ب أساليب وردت عند ابن جني في باب الشجاعة العربية حيث قال:
"اعلم ّأن معظم ذلك إنما هو الحذف والزيادة والتقديم والتأخير والحمل على املعنى والتحريف" 4كما تشمل
التضمين ،واإلضمار ،وغيرها من التوجيهات التي تجعل النصوص متوافقة مع القاعدة ّ
النحوية.
ا
ثانيا -التأويل عند علماء التراث وموقفهم منه:
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يعتبر التأويل من أهم القضايا الداللية التي تناولها علماء التراث من فقهاء وفالسفة ونحاة بالدراسة
والبحث؛ لكون التأويل في الفكر اإلسالمي أداة طيعة تعيين على فهم النصوص واستنباط األحكام ,ووسيلة فعالة
في التنصل من ظاهر النص ,بقرائن لغوية ونحوية من رحم النص نفسه ,فقدرته على تصريف الداللة على هذا
النحو سببت االختالفات العقائدية واملذهبية على رأي علماء األصول ,وهو حسبهم منشأ الفرق اإلسالمية
وحجتهم بل اعتبروا أ َّن ما من مصيبة أصابت اإلسالم واملسلمين إال بفتنة التأويل.5
وسنكتفي في هذا املقام بالحديث عن فاعلية التأويالت النحوية التي اعتمدها علماء التراث في فهم النص
القرآني ومعرفة مقاصده ,وقد حملهم إليه عدة دواع من أهمها الحاجة املذهبية والعقائدية لدى الفرق
َّ ْ َ ْ
استشكل عليهم فهمه من آيات القرآن ,وجنح إليه الفقهاء وعلماء
اإلسالمية .إذ لجأ علماء التفسير إلى التأويل ملا
األصول الستنباط األحكام ,ونجد بعض الفرق اإلسالمية تصرف به داللة ظاهر النصوص املخالفة ملعتقدهم إلى
ما ينتصر ألرائهم؛ استعانة بتصريف املعاني اللغوية واألساليب النحوية ,ومن املالحظ َّأن الفرق ذات النزعة
العقلية من معتزلة وشيعة وجبرية ..الخ هي األكثر تأويال للنصوص التي ال تتوافق مع معتقداتهم ,ولعل أكثر الفرق
تأويال في التنزيل املعتزلة.6
َ ٌ َ
َ ٌ
مما أولوه قوله تعالىُ ﴿:و ُج ٌ
ف ّ
وه َي ْو َمئ ٍذ ناض َرة إلى َ ّرب َها ناظ َرة﴾ (القيامة )20-22,إذ تقول املعتزلة بعدم رؤية
َ
َ ٌ
هللا تعالى وظاهر اآلية يؤيد خالفه فحملوه على التوقع والرجاء ,يقول الزمخشري ﴿إلى َ ّرب َها ناظ َرة﴾ تنظر إلى ربها
خاصة وال تنظر إلى غيره ,وهذا معنى تقديم املفعول ,فوجب حمله على معنى يصح معه االختصاص ,والذي يصح
معه أن يكون من قول الناس :أنا إلى فالن ناظر ما يصنع بي ,تريد معنى التوقع والرجاء .7وفي الرد على هذا
التخريج أورد العسقالني عن ابن بطال :ذهب أهل السنة إلى جواز رؤية هللا في اآلخرة ومنعه الخوارج واملعتزلة
وبعض املرجئة ,وأولوا قوله ناظرة بمنتظرة وهو خطأ َّ
ألنه ال يتعدى ب(إلى).8
ُُ ُ
ْ َُ
اع ُب ُدوا َّ َ
َّللا َو َّات ُق ُ
ومن تأويالتهم لقوله تعالىَ ﴿:أن ْ
وه َو َأط ُ
يعون َيغف ْر لك ْم م ْن ذنوبك ْم﴾ (نوحَّ )4-0,أن املعتزلة
ترى أن هللا وعد املطيعين بالثواب وتوعد العاصين بالعقاب ,يقول القاض ي عبد الجبار "ومن عبد هللا واتقاه
استحق غفران كل ذنوبه حيث وردت من زائدة وليست تبعيضية".9
ُْ َ ُ َ
َ ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ُ َّ ٌ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ
َ
ون بامل ْع ُروف َو َي ْن َه ْون َعن امل ْنكر َوأولئ َك ُه ُم
وأولوا قوله تعالى﴿:ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر
َ
ُْ
امل ْفل ُحون﴾(آل عمران )134,على غير مقصد الشرع من حفظ النفس إلى ما يدعم أصول املعتزلة فاألمر باملعروف
والنهي عن املنكر في الفكر املعتزلة "يراد به الخروج عن الوالة ودرجات اإلنكار املنكر تكون عندهم باللسان أو
اليد أو السيف أما اإلنكار بالقلب فال يعتبر عندهم" ,10على خالف عقيدة أهل السنة.
َ
َ َْ
ومن ال تأويالت التي تخضع النص إلى املعتقد تفسير الشيعة لقوله تعالى﴿:فإ َّما نذ َه َب َّن ب َك فإ َّنا م ْن ُه ْم
ُم ْن َتق ُمو َن﴾(الزخرف )41:فقد ذكر القمي َّأن التقديرَّ " :
فإنا بعلي منتقمون" ,11وهو بعيد َّ
ألن املراد الوعد والوعيد
باالنتقام.
ومن التأويالت التي تخضع النص إلى املعتقد بدون قرائن لغوية ذكر الزركش ي تفسير الشيعة لقوله تعالى:
َْ
ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َّ ُ َ
َ َ َّ
َْ
َّللا ال ُيحب الف َس َاد﴾(البقرة" )235:على َّأنه
﴿ َوإذا ت َولى َس َعى في األ ْرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل و
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ْ
ْ
معاوية ,ومن تأويالتهم أيضا قولهَ ﴿ :م َر َج ال َب ْح َرْين َيل َتق َيان﴾(الرحمن )10,على َّأنهما علي وفاطمة ,وأولوا قوله
﴿ َي ْخ ُر ُج م ْن ُه َما الل ْؤ ُل ُؤ َو ْاملَ ْر َج ُ
ان﴾ بالحسن والحسين".12
وقد خالفت هذه الفرقة وغيرها جمهور الفقهاء حين حملوا الواو داللة على العدد املشروع للتعدد ﴿ َوإ ْن
َ
ُ
َ َّ َ ُ َ
ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ َُ َ َ َُ َ َ
َ َّ ُ
اع فإ ْن خ ْف ُت ْم أال ت ْعدلوا ف َواح َدة أ ْو
خ ْف ُت ْم أال ت ْقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورب
ََ َ ُُ
َما َملك ْت أ ْي َمانك ْم﴾[النساء ,]0,وفي تأويل هذه اآلية عدة أوجه:
ْ
_قول بعض الشيعة َّإن الحل محدود بتسع ,وقد زعموا أن قوله تعالى مثنى وثالث ورباع يفيد ذلك ,إذ
الواو تفيد الجمع ومجموع هذه األعداد تسعة َوزكوا ذلك الفهم َّ
بأن النبي ﷺ جمع بين تسع.
أن يكون قوله تعالى ما طاب لكم من النساء يفيد اإلطالق ,وال يفيد التقيد بعدد محدود ,بل اآلية تفيداإلباحة املطلقة في العدد.
َّ
اثنان,
قول بعض أهل الظاهر إن العدد الذي يباح هو ثماني عشرة ,وقالوا معنى مثنى وثالث ورباع اثنان ٍوأربع ,وزعموا َّأن الواو للجمع ,فيكون املجموع ثماني عشرة.13
وثالث ٍ
وثالث ,وأربع ٍ
أما أهل السنة وغيرهم من الفقهاء حملوا الواو على داللة التخيير وأجمعوا على ّأن املسموح به دونأربعة.
وأكد كل من الشافعي وابن تيمية وابن القيم أن مهمة التأويل التوفيق بين النصوص التي تجمع في
ظاهرها بين االختالف والتعارض ,بذلك تعلق بمعرفة سنن العربية ,والعلوم النقلية ,وبالعقل الذي يرجح معنى
دون غيره .بضوابط املنصوص وحدود املعقول من إجماع وقياس ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن
رسول هللا ،فإذا لم يجد سنة فبإجماع املسلمين ،فإذا لم يكن إجماع فبالقياس ,14ومثاله وجوب غسل الرجلين
َ
َّ َ َ ْ ُ
َ ُ
عند الوضوء َّ
ألن السنة وردت بذلك تأويال لقوله تعالىَ ﴿ :يا َأي َها َّالذ َ
الصالة فاغسلوا
ين َآم ُنوا إذا ق ْم ُت ْم إلى
ُ َ
َ َْ
ُ ُ َ ُ َ ُ َ َْ
وهك ْم َوأ ْيد َيك ْم إلى امل َرافق َو ْام َس ُحوا ب ُر ُءوسك ْم َوأ ْر ُجلك ْم إلى الك ْع َب ْين﴾ [املائدة.]6,
وج
وهكذا تنوعت مواقف علماء التراث من قضية التأويل فكان التفريط فيه واالعتراض على األخذ به
موقف الظاهرية ,وكان اإلفراط فيه منهج علماء النزعة العقلية من الفرق الكالمية و الشيعة..؛ أما التوسط في
األخذ به فكان نهج املحافظين الذين يكادون يجمعون على أنه حمل النص على غير ظاهره الستنباط معان توافق
ما في الكتاب والسنة .15
ا
ثالثا -وظائف التأويل في الجملة القرآنية :يؤدي التأويل في الجملة القرآنية عدة وظائف نذكر منها:
 -2وظيفة تفسيرية :ارتبط مصطلح التأويل بالتفسير عند علماء التراث بادئ األمر ملا انبروا لتفسير القرآن
الكريم فكان ّ
حد ه عندهم تفسير اللفظ ,وتجلى في أعمال ثلة من العلماء الترادف بين التأويل والتفسير أمثال أبي
عبيدة املثني وأبي العباس ثعلب وهو مذهب ابن زبير الغرناطي في "مالك التأويل" والنسفي في "مدارك التنزيل
وحقائق التأويل" ومذهب الطبري في تفسيره "جامع البيان في تأويل القرآن".
ّ
وملا استقر مفهوم التأويل في علوم القرآن واتضحت معامله ذهب علماء الفقه واألصول واملتأخرون من علماء
التفسير إلى ضرورة التفرقة بين مصطلحي التأويل والتفسير ,فتعلق التفسير بالسماع والتأويل باالستنباط عند
أبي نصر القشيري ,وذهب البجلي إلى َّأن التفسير يتعلق بالرواية والتأويل بالدرايةّ .أما الزركش ي فجعله راجعا إلى
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باب االجتهاد ,16حيث قال يرى أبو القاسم بن حبيب النيسابوري والبغوي والكواش ي وغيرهمّ :أن التأويل صرف
اآلية إلى معنى موافق ملا قبلها وما بعدها ,تحتمله اآلية ,غير مخالف للكتاب والسنة من طريق االستنباط.17
 -0وظيفة داللية :اعتنى العلماء بالقرائن الداللية من قرائن سياقية وحالية وعقلية واعتمدوا عليها في إيضاح
معنى الجملة القرآنية  ,خاصة في حل اإلشكاالت التي تتصل بالظواهر الداللية كاملشترك اللفظي واألضداد مما
يجعل الكشف عن مدلول الجمل القرآنية متصال مباشرة بالسياق .من ذلك أن يوصف الش يء ّ
بضد صفته
لالستهزاء كقوله سبحانه وتعالى﴿ ُذ ْق إ َّن َك َأ ْن َت ْال َعز ُيز ْال َكر ُ
يم﴾ (الدخان )40:فبعض الناس يذهب به هذا املذهب
أي أنت الذليل املهان وبعضهم يريد :أنت العزيز الكريم عند نفسك .18ومنه أن يخالف ظاهر اللفظ معناه في
الجزاء عن الفعل بمثل لفظه واملعنيان مختلفان نحو قوله تعالى ﴿ :إ َّن َما َن ْح ُن ُم ْس َت ْهزُئو َن َّ ُ
َّللا
َي ْس َت ْهز ُئ﴾(البقرة )15-14:أي يجازيهم جزاء االستهزاء.19
 -0وظيفة نحوية :احتاج النحاة إلى أساليب اجتهادية لدرء التعارض بين الشواهد الفصيحة والقواعد النحوية,
تحفظ للمنقول سالمته وتحكم في اآلن نفسه الصناعة النحوية فال يشذ عنها شاهد حتى ال تتداعى أصولهم
ُ
ُ َ َ َْ
النحوية أمام ما كان ظاهره ُموهما بمخالفة القواعد العربية نحو قوله تعالى﴿ :ق ْل ت َعال ْوا أت ُل َما َح َّر َم َربك ْم
َ ُ َ َّ ُ ْ ُ
َ
َعل ْيك ْم أال تشركوا به ش ْيئا ﴾(األنعام ,)151:فظاهر الكالم يدل على تحريم نفي الشرك وهذا خالف املعنى املراد.
ورأى القرطبي ّأن التأويل الذي يحل هذا اإلشكال بتقدير املحذوف :أن هللا سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى هللا
عليه وسلم :قل يا محمد لهؤالء العادلين بربهم األوثان واألصنام .تعالوا أيها القوم أقرا عليكم ما حرم ربكم  :أن
ال تشركوا باهلل شيئا .20
َ
وء َع َمله َف َر ُآه َح َسنا َفإ َّن َّ َ
ومما ُأعجم فهمه إال بتأويل نحوي أيضا قولهَ ﴿ :أ َف َم ْن ُزّي َن َل ُه ُس ُ
َّللا ُيضل َم ْن َيش ُاء
ٍ
َ
َ
ْ
َ
ْ َ َ ََ َ ْ َ
َ
َ
ات﴾ (فاطر .)8:يرى ابن قتيبة أن اآلية القرآنية محمولة على تأويل
َوَي ْهدي َمن يش ُاء فال تذه ْب نف ُسك عل ْيه ْم ح َس َر ٍ
الرتبة بالتقديم والتأخير ليتضح املعنى ب :أفمن ُزّي َن له سوء عمله فرآه حسنا ,ذهبت ُ
نفسك حسرة عليه؟! فال
ْ
تذهب نفسك عليهم حسرات ,فإن هللا يضل من يشاء ويهدي من يشاء.21
وعموما عملت ال وظيفة النحوية للتأويل على إثبات إعجاز القرآن وسالمته من اللحن وموافقته لنظرية العامل
إما بتفسير اإلعراب أو بالتقدير..الخ ,ووجد فيه النحاة في البصرة والكوفة...الخ املالذ اآلمن في الرد على خصومهم
في إثبات قواعد مدارسهم وتخريج ما يخالفها من شواهد بما يدعم أصولهم النحوية.
 -0وظيفة بيانية :يعتبر العدول البياني من أهم املباحث التي يتصل فيها التأويل بالبالغة ,فهو حاضر بالضرورة
في املباحث املتصلة باملجاز من الحذف والتقديم والتأخير والتضمين..الخ على وظيفته البالغية تكون في البحث
عن معنى ثان خالف املعنى األول وإبراز الغرض الجمالي الذي حققه بهذا العدول ,والجملة القرآنية تضج بهذا
اللون البياني ,مما جعلها حسب ابن قتيبة عصية على الترجمة فال يقدر أحد على أن ينقلها إلى ش يء من األلسنة,
كما نقل اإلنجيل إلى السريانية والحبشية والرومية ,ألن العجم لم تتسع في املجاز اتساع العرب .أال ترى أنك لو
َ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َّ َّ َ َ
َ
َ َ َ
ْ َ
َّللا ال ُيحب الخائن َين﴾
أردت أن تنقل قوله تعالىَ ﴿ :وإ َّما تخاف َّن م ْن ق ْو ٍم خيانة فانبذ إليهم على سو ٍاء إن
(األنفال ,)58:لم تستطع أن تأتي بهذه األلفاظ مؤدية املعنى الذي أودعته ,حتى تبسط مجموعها,وتصل مقطوعها,
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وتظهر مستورها ,فتقول :إن كان بينك وبين قوم هدنة وعهد -فخفت منهم خيانة ونقضا -فأعلمهم أنك قد
نقضت ما شرطت لهم ,وآذنهم بالحرب ,لتكون أنت وهم في العلم بالنقض استواء.22
ا
رابعا -مظاهرالتأويل النحوي في كتاب (تأويل مشكل القرآن) البن قتيبة:
لقد تجلت مظاهر التأويل النحوي عند ابن قتيبة بوصفها أداة لحل اإلشكاالت في الجملة القرآنية من خالل
تبيين وجه اإلشكال وفاعلية ّ
التأويل في حله بحيث يوافق قوانين النحو وفصيح الشعر والنثر ,حتى يثبت بأن
ٌ
الجملة القرآنية معجزة ال لحن فيها جاءت على لسان العرب وقواعد لغتهم.
ُ
 -2تأويل الحذف :يعد الحذف من أكثر املوارد شيوعا في التنزيل ذلك ّأن الصناعة النحوية توجب لكل عامل
معموال وقد تقتض ي الحذف فنجد معموال بدون عامل أو العكس ,أو مبتدأ بدون خبر..الخ ,فتقدير املحذوف هنا
يعد من أضرب من التأويل .نذكر على سبيل التمثيل ال الحصر:
حذف األفعال :لحذف األفعال مواضع عديدة وأغراض كثيرة منها :أن يحذف الفعل تخفيفا وإيجازا
أ-
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
لداللة ظاهر الكالم عليه كما جاء في قوله تعالى ﴿ َوإذ َي ْرف ُع إ ْب َراه ُ
يم الق َواعد م َن ال َب ْيت َوإ ْس َماع ُ
يل َرَّبنا تق َّب ْل م َّنا﴾
(البقرة ,)120 :واملعنى :يقوالن ربنا ّ
تقبل منا ,23وقد يحذف الفعل إلفادة االرتباط كما جاء في قوله عز وجل:
﴿ َو َق َض ى َرب َك َأ َّال َت ْع ُب ُدوا إ َّال إ َّي ُاه َوب ْال َوال َد ْين إ ْح َسانا﴾ (اإلسراء ,)20:والتقدير َّ
ووص ى بالوالدين  .وقد أكد
َ
الشعراوي في تفسيره أن لحذف الفعل ّ
وص ى ّ
سرا يفيد ق ْرن هللا تعالى بين عبادته وبين اإلحسان إلى الوالدين.24
ُ
ونبه ابن قتيبة على أن من صور اللبس أن توقع الفعل على شيئين وهو ألحدهما ,وتضمر لآلخر فعله من مثل
ََ
َ ُ ُ َ ُ
قوله﴿ :فأ ْجم ُعوا أ ْم َرك ْم َوش َرك َاءك ْم﴾(يونس )01:أي :وادعوا شركاءكم .وهو وارد في فصيح كالم العرب قال
الشاعر:
َ
ُ َ ُْ
َتراه َّ
كأن َ
هللا َي ْج َد ُع أ ْنفه َو َع ْينيه ْإن َم ُ
واله ثاب له وفر.
أي يجدع أنفه ,ويفقأ عينيه.25
ب -حذف األسماء :تشيع هذه الظاهرة كثيرا في تأويالت ابن قتيبة ونمثل لها بحذف املضاف؛ فقد أكد النحاة أن
املضاف يحذف عند أمن اللبس وإقامة املضاف إليه مقامه ولكن البعض يرى أن في حذفه إبهاما ,ومن ذلك قوله
َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ
اسأل الق ْرَية التي ك َّنا ف َيها﴾ (يوسف ,)82 :يذكر ابن قتيبة أي َس ْل أهلها  ,26حيث حذف املضاف (أهل)
تعالى﴿ :و
وأقيم املضاف إليه (القرية) ُمقامه ونسب الفعل إليه ,مع قرينة مانعة يدل عليها العقل ,وقد عاضد الزركش ي رأيه
بقوله حيث تستحيل صحة الكالم عقال إال بتقدير محذوف؛ ألنه ال يمكن أن تتكلم األمكنة إال بمعجزة .27
ّ
والقرينة عقلية سرها في اإليجاز و زيادة لذة بسبب استنباط الذهن للمحذوف ,فكلما كان الشعور باملحذوف
أعسر ,كان االلتذاذ به ّ
أشد وأحسن  ,28وقد يحذف املضاف ويقام املضاف إليه مقامه لفائدة االختصار كقوله
ات﴾ (البقرة  )100أي ُ
وم ٌ
تعالى﴿و ْال َحج َأ ْش ُه ٌر َم ْع ُل َ
وقت الحج .هكذا :وقد ّدلل ابن قتيبة على شيوعه بقول ُ
الهذلي:
َ
َ ُ َ
ُ
الخ ْرس َّ
الص َراص َرة القطاط
انوت خ ْمر ٍ من
يمش ي َبيننا ح
أراد صاحب حانوت خمر ,فأقام الحانوت ُمقامه ,29و َّأيد السجلماس ي ذيوعه حين اعتبر حذف املضاف
ُ
ٌ
ُ
خارجة عن اإلحصاء حتى ظن ٌ
قوم
وإبقاء املضاف إليه مجازا واسعا كثيرا ,ومهيعا الحبا ,اللغة طافحة به ,وكثرته
ٌ
حقيقة ال ٌ
مجاز.30
أنه
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حذف الحروف :بحذف الحرف قد يعسر فهم الجملة القرآنية هكذا :ومن ذلك قوله تعالىَ ﴿ :وإ َذا َك ُال ُ
وه ْم
ت-
َأ ْو َو َزُن ُ
وه ْم﴾ (املطففين )0:أي إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم ,31فحذف الجار وأوصل الفعل قال الكسائي والفراء:
وهذا من كالم أهل الحجاز ومن جاورهم .أو في موضع نصب والثاني أن يكون على حذف املضاف وإقامة املضاف
َّ
إليه مقامه والتقدير:إذا كالوا مكيلهم أو وزنوا موزونهم ,32ومما أشكل عليهم فهمه أيضا قولهَّ ﴿:الذ َ
ين إ ْن َمك َّن ُاه ْم
َْ
َ
ُ
في األ ْرض﴾ (الحج )41:أي:مكنا لهم والعرب تقولَ :ع َد ْدتك مائة ,أي َع َددت ل َك ,وأستغفر هللا ذنبي.33
َ
َ
ْ
َّ َ َّ
ُ ٌ َ ٌ ُ َ
حذف ُ
الج َمل :قال عز وجل﴿ :ل ْي ُسوا َس َواء م ْن أ ْهل الك َتاب أ َّمة قائ َمة َي ْتلون َآيات َّللا آن َاء الل ْيل َو ُه ْم
ث-
ُ
َ
َي ْس ُج ُدون﴾ (آل عمران ,)110:فذكر أ َّمة واحدة ولم يذكر بعدها أخرى .وسواء تأتي للمعادلة بين اثنين فما زاد.34
مما جاء في تأويل الحذف في أسلوب الشرط :أن يأتي ُ
أحدهم بالكالم َم َّ
و ّ
بنيا على ّأن له جوابا ,فيحذف
َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ َّ َ َ ُ ٌ
وف َرح ٌ
يم﴾
الجواب اختصارا لعلم املخاطب به .كقوله تعالى﴿ :ولوال فضل َّللا عليكم ورحمته وأن َّللا رء
ْ َ ُ َ ْ ُ ّ َ ْ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َّ
َ َ ُ
(النور )23:أراد لعذبكم ,فحذف .ومنه قوله عز وجلَ ﴿:ول ْو أ َّن ق ْرآنا ُس ّي َر ْت به الجبال أو قطعت به األرض أو كلم
َّ ْ َ
َْ َ
به امل ْوتى َب ْل َلِل األ ْم ُر َجميعا﴾(الرعد )01:أراد لكان هذا القرآن ,35فحذف جواب 'الشرط لو' لالختصار وللعلم
باملحذوف وداللة السياق عليه.
ومن صور تأويل الحذف الجملة القرآنية في أسلوب القسم ْأن يرد القسم بال جواب إذا كان في الكالم بعده
ْ
َْ
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ ٌ ُْ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ
ون َهذا ش ْي ٌء
ما يدل على الجواب ,كقوله﴿:ق َوال ُق ْرآن املجيد ( )1بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافر
َ ُ
َ َ
َعج ٌ
يب ( )2أإذا م ْت َنا﴾ (ق )0_:1أي ال يكون .ومنه أن تحذف 'ال' من الكالم واملعنى إثباتها .كقوله سبحانه﴿ :قالوا
َ َّ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ
وسف﴾ (يوسف )85:أي ال تفتأ تذكر يوسف.
تاَلِل تفتأ تذكر ي
-0تأويل الزيادة :اختلف موقف العلماء من قضية الزيادة في القرآن على أن املجوزين على رأسهم ابن
َ َّ
إلباء في الكالم أو جحد كقوله عز وجلَ ﴿ :ما َم َن َع َك أال
قتيبة رأوا أنه قد يزاد في الجملة القرآنية واملعنى طرحها ٍ
َ
ْ َ ُ
ت ْس ُج َد إذ أ َم ْرت َك﴾ أي :ما منعك أن تسجد ,فزاد في الكالم (ال) ألنه لم يسجد .36وتأويل ابن قتيبة جمع بين رأي
َ
َ
بعض نحاة البصرة ونحاة البصرة في التأويل قال الطبري " َف َقال َب ْعض َن ْحويي ْال َب ْ
ص َرة َ :م ْعنى ذلك َ :ما َم َن َعك أ ْن
ُْ َ َ َ
ُ َ
َ َ َ
َ
َ ْ َّ
َ
َت ْس ُجد  ,و ( َال) َه ُه َنا َزائ َدة َ ,و َق َ
ال َب ْعض ن ْحو ّيي الكوفة غ ْير أ َّن ُه َز َع َم أ َّن العلة في ُدخول (ال) في ق ْوله }أ ْن ال ت ْس ُجد
الساجد َ
{ َأ َّن في َأ َّول ْال َك َالم َج ْحدا َ ,ي ْعني ب َذل َك َق ْولهَ { :ل ْم َي ُك ْن م ْن َّ
ين}"  ,37ومن أمثلة الزيادة في الباء قوله تعالى
ْ
َ ﴿:ع ْي ْنا َيش َر ُب ب َها﴾أي يشربها  38مع إمكانية تأويل الباء الداخلة على ضمير الواقع مفعوال به على الزيادة؛ ويشرب
بها الباء فيها وجهان :أحدهما :أن تكون زائدة,أي :يشرب ماءها  ,ألن العين ال يشرب وإنما يشرب ماؤها على رأي
ابن األنباري ,وتقديره يشربها أي يشرب منها والثاني أن تكون الباء بمعنى فيها  ,39أما السمين الحلبي أنها مزيدة أي:
يشربها ,ويدل له قراءة ابن أبي عبلة (يشربها) معدى إلى الضمير بنفسه .40وقال ابن مسعود وابن عباس والحسن
وأبو صالح :يشربها املقربون صرفا ويمزج لألبرار.41
 -0تأويل الرتبة :نصت نظرية العامل على حفظ رتبة العامل فإن جاء شاهد مخالف عمد النحاة إلى تأويله
ْ
َّ َّ
ُ َ َ
على أن َّ
يقد َم ما ّ
ُ
التقديم ,ومن املقدم واملؤخر قوله تعالى﴿ :ال َح ْم ُد َلِل الذي
التأخير ,ويؤخر ما ُيوضحه
يوضحه
َأ ْن َز َل َع َلى َع ْبده ْالك َت َ
اب َو َل ْم َي ْج َع ْل َل ُه ع َوجا )َ (1ق ّيما ل ُي ْنذ َر ﴾(الكهف" ,)1,أراد :أنزل الكتاب ّ
قيما ولم يجعل له
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ع َوجا" ,42حيث زعم األخفش والكسائي والفراء وأبو عبيد وجمهور املتأولين ّأن في أول هذه السورة تقديما
َ
ُ
وتأخيرا ،وأن املعنى :الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا و{قيما} نصب على الحال.43
وذهب العسكري إلى َّأن في اآلية تقديما وتأخيرا ,كأنه قال احمدوا هللا على إنزال القرآن قيما ال عوج فيه ,فمن
عادة البلغاء أن يقدموا األهم .44أما الزمخشري فخالفهم الرأي وصرح أنه من األحسن أن ينتصب بمضمر ,وال
يجعل حاال من الكتاب؛ ألن قوله :ولم يجعل معطوف على أنزل فهو داخل في حيز الصلة ,وتقديره :لم يجعل له
عوجا جعله قيما؛ ألنه إذا نفى العوج فقد أثبت له االستقامة.45
َ ََٰ
َ َ َ
َ
ُْ ْ
ويحصل رفع اإلشكال بتقديم املفعول في قوله عز وجلَ ﴿ :وكذل َك َزَّي َن لكث ٍير م َن املشرك َين ق ْت َل أ ْوالده ْم
َ َ
ُ َ ُ
ُ ُ َ ُ
ُ َ ُ
قتل ش َركاؤ ُه ْم أ ْوالدهم .46أما الزركش ي فأوله على :أي ّزين للمشركين ش َركاؤ ُه ْم
ش َركاؤ ُه ْم﴾ (األنعام )100:أي:
َق ْت َل َأ ْ َوالده ْم؛ ألن الشياطين كانوا ّ
يحسنون لهم قتل بناتهم خشية العار ,47فكان تقديم املفعول لشدة العناية
به.48
َ
ومن ذلك قوله تعالىَ ﴿ :و َل ْ َوال َكل َم ٌة َس َب َق ْت م ْن َ ّب َك َل َك َ
ان ل َزاما َوأ َج ٌل ُم َس ًّمى﴾ (طه ,)120:أي :ولوال كلمة
ر
ّ
ُ
ٌ
العذاب لزاما .49ذكر محمود شيخون َّأن سر التقديم في اآلية الكريمة مراعاة
مسمى ,لكان
وأجل
سبقت
ُ
َّ َ َ ََ
ات ألولي
الفاصلة ,ألنه لو أخر لكان لزاما عن وأجل مسمى فات تناسب الفواصل ,ألن قبله ﴿إن في ذلك آلي ٍ
َ َّ َ
الن َهى﴾ وبعده ﴿ ل َعل َك ت ْر َض ى﴾.50
ّ
وه َف َع َق ُر َ
وقولهَ ﴿ :ف َك َّذ ُب ُ
وها﴾ (الشمس ,)14 :أي :فعقروها فكذبوه بالعقر .وقد يجوز أن يكون أراد :فكذبوا
قوله إنها ناقة هللا؛ فعقروها ,51لعل السر الكامن وراء تقديم التكذيب على العقر مناسبته للسياق ,ألنه قبله ,أو
ألنه أهم ,وال مانع أن يكون التقديم للمناسبة واألهمية ,إذ ال منافاة بينهما.52
 -0تأويل التضمين :يقصد بالتضمين ْأن تتوسع داللة اسم فتتضمن معنى اسم آخر ,أو يدل فعل على معنى فعل
َ
ُ
ََ ُ َ ّ ُ
َّ ْ
النخل ﴾
صل َب َّنك ْم في ُجذوع
أخر ,أو حرف على حرف .ومن أمثلته في الحروف" :في" بمعنى " َعلى" في قوله تعالى﴿ :وأل
(طه ,)01:أي على جذوع النخل .53وافقه السيوطي حين أكد ّأن "في" بمعنى "على" تفيد االستعالء .54أما أبو
السعود فيرى أن سر التضمين" :فيها" أي "عليها" وإيثار كلمة "في" للداللة على إبقائهم عليها زمانا مديدا باستقرار
املظروف في الظرف املشتمل عليه .55أما الزركش ي فقد خالفه في التخريج  :أن املصلوب ال ُيجعل على رؤوس
النخل ,وإنما ُيصلب في وسطها فكانت" في" أحسن من "على" ,56وتجدر اإلشارة إلى أن أغلب مظاهر التضمين على
مستوى الحروف ال يختلف علماء التراث في تشخيصها بقدر ما تتنوع آراؤهم في إدراك مواطن الجمالية فيه.
َ ْ َْ
وقد تحتمل الجملة القرآنية الواحدة نوعين من مظاهر التضمين كما جاء كقوله تعالى﴿ :فاسأل به
َ َْ
َ
اسأ ْل به :املجاوزة كعن أي عنه بدليل
خبيرا﴾ (الفرقان" ,)50 :الباء" بمعنى "عن" .أي :عنه .57يرى السيوطي ف
َْ ُ
َُ َ
﴿ َي ْسألون َع ْن أن َبائك ْم﴾ (األحزاب.58)23:وزعم غيرهم من النحاة ّأن التضمين في هذه الجملة القرآنية متعلق
باألفعال وقيل استدع به خبيرا ّ
ضمن فاعتن أو اهتم به ,ألن السؤال اعتناء به مثلما قال ابن هشام واألشموني
ّ
والزركش ي واملرادي ,ذكر البيضاوي واأللوس ي ويجوز تضمين سأل معنى فتش فعدي بعن .ويجوز تضمين سأل
معنى اعتنى فيتعدى بالباء.59
خاتمة :من أهم نتائج هذه الدراسة:
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ظهر التأويل عند علماء التراث بادئ األمر ملا انبروا لتفسير القرآن الكريم فكان حده عندهم تفسير اللفظ ,ثمانتقل إلى كتب النحو لحاجتهم إلى تمحل عقلي يوافق باملالطفة بين الجادة النحوية والنصوص الفصيحة التي
خالفتها فكان حده في كتبهم تفسير اإلعراب.
اعتبر علماء األصول التأويل النحوي ركيزة وآلية ضرورية ملعرفة مقصدية ومراد الشارع .يؤدي التأويل عدة وظائف في الجملة القرآنية منها التفسير وتوضيح معنى الجملة القرآنية وإبراز جماليتها كمايعد مظهرا من مظاهر املوازنة بين الصناعة النحوية والنصوص الفصيحة.
التأويل عند ابن قتيبة آلية لفهم ما أشكل من آيات القرآنية ،ووسيلة للرد على كل من رماه باللحن بتأويلالجملة القرآنية على وجه يتضح به املعنى ,مدعما تأويله بشواهد فصيحة شعرية ونثرية حتى يثبت أن القرآن لم
يخرج عما تكلمت به العرب.
من موارد التأويل في كتاب تأويل مشكل القرآن ذكر ابن قتيبة الحذف والزيادة والتقديم والتأخير والتضمينمزج فيها بين مباحث النحو والبالغة للدفاع عن إعجاز الجملة القرآنية.
قائمة املصادرواملراجع:
 القرآن الكريم ,رواية حفص عن عاصم. -2جالل الدين السيوطي ,االقتراح في أصول النحو ,تحقيق عبد الحكيم عطية ،دار البيروتي ,دمشق.0442 ,
 -0علي أبو املكارم ,أصول التفكير النحوي ,دار غريب ,القاهرة ,ط.0442 ,2
 -0عبد الفتاح الحموز ,التأويل النحوي في القرآن الكريم ،مكتبة الرشد ,الرياض ,ط.2280 ,2
 -0ابن جني ,الخصائص ,تحقيق محمد علي النجار ,دار الكتب العلمية.
 -5الزمخشري ,أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر ,تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل,تحقيق خليل
مأمون شيحا ,دار املعرفة ,ط  ,0بيروت ،لبنان0442 ,م.
 -2أحمد بن علي بن حجر العسقالني ,فتح الباري بشرح صحيح البخاري( ,ج  .)20القاهرة ،مصر :املكتبة السلفية.
 -7القاض ي عبد الجبار الهمذاني ,تنزيه القرآن عن املطاعن .تحقيق أحمد السايح وتوفيق وهبة ،مكتبة النافذة ,ط.0442 ,2
 -8سعود بن عبد هللا الفنيسان ,اختالف املفسرين أسبابه وآثاره ,دار إشبيليا  ,ط  ,2الرياض ،السعودية.2227 ,
 -2علي بن إبراهيم القمي ,تفسير القمي ,مطبعة النجف ,2222 ,ج.0
 -24بدر الدين محمد بن عبد هللا الزركش ي ,البرهان في علوم القرآن ,تحقيق محمد ابراهيم ،دار التراث ,القاهرة ،مصر ,2280 ,ج.0
 -22محمد أبو زهرة ,األحوال الشخصية ,دار الفكر العربي ,ط.2257 ,0
 -20محمد بن إدريس الشافعي ,الرسالة ,تحقيق أحمد محمد شاكر ,ج .3
 -20ابن قتيبة ,تأويل مشكل القرآن ,شرحه ونشره السيد أحمد صقر ,دار التراث ,ط2270 ,0
 -20محمد بن جرير القرطبي ,تفسير القرطبي من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن ,تحقق بشار معروف وعصام الحرستاني ،مؤسسة
الرسالة ,ط,2بيروت ،لبنان,2220 ,ج.0
 -25محمد متولي الشعراوي ,تفسير الشعراوي ,راجعه وخرج أحاديثه أحمد عمر هاشم ,دار أخبار اليوم.2222,
 -22بدر الدين محمد بن عبد هللا الزركش ي ,البرهان في علوم القرآن ,تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ,ج ,0دار التراث ,القاهرة2040 ,ه-
.2280
 -27أبو محمد القاسم السجلماس ي ,املنزع البديع في تجنيس أساليب البديع ,تحقيق وتقديم عالل الغازي ,مكتبة املعارف ,الرباط ,ط,2
2042ه 2284-م.
 -28محمد بن عمر التيمي الرازي امللقب بالفخر الرازي ,تفسير الفخر الرازي ,دار إحياء التراث العربي ,بيروت ,ط,0ج.02
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أبو البركات ابن األنباري ,البيان في غريب إعراب القرآن ,تحقيق طه عبد الحميد ,الهيئة املصرية للكتاب2284-2044 ,م.
أحمد بن يوسف املعروف بالسمين الحلبي ,الدر املصون في علوم الكتاب املكنون ,تحقيق أحمد محمد الخراط ,دار القلم ,دمشق.
محمد بن يوسف الشهير بابي ّ
حيان األندلس ي ,تفسير البحر املحيط ,دراسة وتحقيق عادل أحمد عبد املوجود وآخرون ,دار الكتب
العلمية,بيروت لبنان ,ج ,2ط2020 ,2ه2220-م.
محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ,الجامع ألحكام القرآن ,دار الفكر ,بيروت لبنان ,ط.0422-2004 ,2
نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري ,غرائب القرآن ورغائب الفرقان ,ضبطه وخرج آياته ,زكريا عميرات ,دار
الكتب العلمية ,بيروت لبنان ,ط2022 ,2ه_2222م.
جالل الدين السيوطي ,اإلتقان في علوم القرآن ,عالم الكتب ,بيروت ,ج.2
أبو السعود محمد بن محمد العمادي ,تفسير أبي السعود املسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ,دار إحياء التراث
العربي ,بيروت لبنان ,ج.2
محمد نديم فاضل ,التضمين النحوي في القرآن الكريم ,دار الزمان ,ط2002 ,2ه _0445م ,ج.2

هوامش وإحاالت املقال
1جالل الدين السيوطي ,االقتراح في أصول النحو ,تحقيق عبد الحكيم عطية ،دار البيروتي ,دمشق , 0442 ,ص.20
 2ينظر ,علي أبو املكارم ,أصول التفكير النحوي ,دار غريب ,القاهرة ,ط ,0442 ,2ص.000
3ينظر ,عبد الفتاح الحموز ,التأويل النحوي في القرآن الكريم  ،مكتبة الرشد ,الرياض ,ط,2280 ,2ص .17
 4ابن جني  ,الخصائص ,تحقيق محمد علي النجار ,دار الكتب العلمية ,ج ,0ص.024
5منه ما جاء في الصواعق املرسلة البن قيم الجوزية وهو رأي الشافعي في رسالته وابن تيمية في فتاويه.
 6عبد الفتاح الحموز ,التأويل النحوي في القرآن الكريم,ص.05
 7الزمخشري ,أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر ,تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل,تحقيق خليل مأمون
شيحا ,دار املعرفة ,ط  ,0بيروت ،لبنان ,0442 ,ص.2220
 8أحمد بن علي بن حجر العسقالني ,فتح الباري بشرح صحيح البخاري( ,ج  .)20القاهرة ،مصر :املكتبة السلفية ,ص.002
 9القاض ي عبد الجبار الهمذاني ,تنزيه القرآن عن املطاعن .تحقيق أحمد السايح وتوفيق وهبة ،مكتبة النافذة ,ط,0442 ,2ص.000
 10سعود بن عبد هللا الفنيسان ,اختالف املفسرين أسبابه وآثاره ,دار إشبيليا  ,ط  ,2الرياض ،السعودية,2227 ,ص .002
11علي بن إبراهيم القمي ,تفسير القمي ,مطبعة النجف ,2222 ,ج,0ص.080
12ينظر ,بدر الدين محمد بن عبد هللا الزركش ي ,البرهان في علوم القرآن ,تحقيق محمد ابراهيم ،دار التراث ,القاهرة ،مصر ,2280 ,ج ,0ص.250
13ينظر ,محمد أبو زهرة ,األحوال الشخصية ,دار الفكر العربي ,ط ,2257 ,0ص.82
14محمد بن إدريس الشافعي ,الرسالة ,تحقيق أحمد محمد شاكر ,ج  ,3ص.510
15ينظر ,عبد الفتاح أحمد الحموز ,تأويل مشكل القران ,ص.12
 16ينظر ,اإلتقان في علوم القرآن ,ص.758
17الزركش ي ,البرهان في علوم القران ,ص.254
 18ينظر ,ابن قتيبة ,تأويل مشكل القرآن ,شرحه ونشره السيد أحمد صقر ,دار التراث ,ط ,2270 ,0ص.282
 19نفسه ,ص.077
 20محمد بن جرير القرطبي ,تفسير القرطبي من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن ,تحقق بشار معروف وعصام الحرستاني ،مؤسسة
الرسالة ,ط,2بيروت ،لبنان,2220 ,ج ,0ص .078
 21ابن قتيبة ,تأويل مشكل القرآن ,ص.022
 22نفسه ,ص.72
23نفسه ,ص.022
 24محمد متولي الشعراوي ,تفسير الشعراوي ,راجعه وخرج أحاديثه أحمد عمر هاشم ,دار أخبار اليوم ,2222,ص.8050
25ينظر ,ابن قتيبة ,املرجع نفسه ,ص.020
 26نفسه ,ص.024
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تأويل الجملة القرآنية في التراث العربي اإلسالمي :وظائفه ومظاهره

 27ينظر ,بدر الدين محمد بن عبد هللا الزركش ي ,البرهان في علوم القرآن ,تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ,ج ,0دار التراث ,القاهرة2040 ,ه-
 ,2280ص.248
 28نفسه ,ص.245
29ينظر ,ابن قتيبة ,نفسه ,ص022
 30أبو محمد القاسم السجلماس ي ,املنزع البديع في تجنيس أساليب البديع ,تحقيق وتقديم عالل الغازي ,مكتبة املعارف ,الرباط ,ط2042 ,2ه -
2284م ,ص.045
 31نفسه ,ص.008
 32محمد بن عمر التيمي الرازي امللقب بالفخر الرازي ,تفسير الفخر الرازي .دار إحياء التراث العربي ,بيروت ,ط ,0ج ,02ص.88
 33ابن قتيبة ,املرجع نفسه ,ص.002
34ابن قتيبة ,املرجع نفسه,ص.025
35ينظر ,نفسه,ص.020
 ,36نفسه ,ص.000
 37الطبري .نفسه ,ج ,8ص.22
 38ابن قتيبة ,نفسه ,ص.008
 39ينظر :أبو البركات ابن األنباري ,البيان في غريب إعراب القرآن ,ص . 540.080-
 40السمين الحلبي ,الدر املصون ,املصدر نفسه ,ص.244
 41محمد بن يوسف الشهير بابي ّ
حيان األندلس ي ,تفسير البحر املحيط ,دراسة وتحقيق عادل أحمد عبد املوجود وآخرون ,دار الكتب
العلمية,بيروت لبنان ,ط2020 ,2ه2220-م ,ج, 8ص. 005
42ينظر ,ابن قتيبة ,نفسه ,ص.042
 43محمد بن أحمد األنصاري القرطبي  ,الجامع ألحكام القرآن ,دار الفكر ,بيروت ,لبنان ,ط ,0422-2004 ,2ص.055
 44األندلس ي ,تفسير البحر املحيط ,ص.20
 45الزمخشري ,تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ,املصدر نفسه,ص.220
 46ابن قتيبة ,نفسه ,ص.048
 47الزركش ي ,البرهان في علوم القرآن ,ص.080
 48نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري ,غرائب القرآن ورغائب الفرقان ,ضبطه وخرج آياته ,زكريا عميرات ,دار الكتب
العلمية ,بيروت لبنان ,ط2022 ,2ه_2222م ,ج ,0ص.270
49ابن قتيبة ,نفسه ,ص.042
 50محمود السيد شيخون ,أسرار التقديم والتأخيرفي لغة القرآن الكريم ,دار الهداية ,القاهرة ,ص.240
51ابن قتيبة ,نفسه ,ص.042
 52محمود السيد شيخون ,أسرار التقديم والتأخيرفي لغة القرآن الكريم ,ص242
 53ابن قتيبة ,ص.527
 54جالل الدين السيوطي ,اإلتقان في علوم القرآن ,عالم الكتب ,بيروت ,ج ,2ص.222
 55أبو السعود محمد بن محمد العمادي ,تفسير أبي السعود املسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ,دار إحياء التراث العربي ,بيروت
لبنان ,ج ,2ص.02
 56الزركش ي ,ج ,0ص.272
 57ابن قتيبة ,ص.528
 58اإلتقان ,ج ,2ص.252
 59محمد نديم فاضل ,التضمين النحوي في القرآن الكريم ,دار الزمان ,ط2002 ,2ه_0445م ,ج ,2ص.082
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