الرؤية البالغية البن قتيبة يف كتابه تأويل مشكل القرآن

المقدمة

د .إبراهيم أمحد أبوغالية

1

وفضله على سائر مخلوقاته
الحمد هلل الذي خلق اإلنسان علمه البيانّ ،
ومتعة
بالعقل والتفكير ،سبحانه جعل العلم نو اًر للقلوب ،وحياة للنفوسُ ،
الرقي ،ودليالً على
لألرواح ،وحلية لّلسان ،وسبيالً إلى النجاح ،وعوناً على ُّ
الكمال ،والغرو فهو الوفي إذا خان كل صاحب ،والثق ُة إذا لم توثق بناصح،
ّ
لواله لما بان اإلنسان عن سائر الحيوان إال بتخطيط صورته ،وهيأة جسمه
وبنيته ،وال وجد إلى اكتساب الفضائل طريقاً ،وال وجد بشيء من المحاسن
خليقاً ،نحمده على نعمائه ،ونشكره على فضائله ،ونصلي ونسلم على أفصح
من نطق بالضاد سيدنا محمد وعلى آله والتابعين.
وبعد:
" فإذا أثبتت للعلم تلك الفضائل والخصال الحميدة ،فإن علم البالغة من
أشرف العلوم وأعظمها شأناً ،وأجدرها بالدراسة؛ ألنها طريق إلى معرفة كتاب
هللا ،والسير على منواله القويم ،ولو لم يكن للبالغة سوى معرفة اإلعجاز في
()2
القرآن لكفاها شرفاً وفضالً وفخ اًر"
"وابن قتيبه وهو من جاء بعد الجاحظ،من أئمة أهل السنة ،ومن العلماء
الذين ُّ
كل منهم موسوعة ودائرة معارف ،وكان صادق العاطفة في دفاعه
عد ٌ
عن العربية واإلسالم بعامة ،وعن أهل السنة بخاصة ،وقد أفاد من الجاحظ،
وان كان يرد عليه في كثير من األحيان ،وتلك قضية بدهية ،وذلك أن كالً
منها مثّل مدرسة خاصة ،وامتاز ابن قتيبة عن الجاحظ بحسن التبويب ،وجمع
الموضوعات بعضها إلى بعض،والبعد عن االستطراد واصابة الهدف من
1

 -جامعة المرقب  -كلية اآلداب والعلوم مسالتة

) )2ابن قتيبة و مقايسه البالغية واألدبية والنقدية د -محمد الجربي مكتبة األداب القاهرة
ط – 2010 1 /صـ7
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أقرب طريق"( ،)1والبن قتيبة في الحقل األدبي وحده ما يضعه بين كبار
األدباء ،ورجال النقد في عصره ،وما زال ما سطره في أدب الكاتب ،وفي
الشعر والشعراء ،وغيرهما من آثاره األدبية دليالً على أنه أحد أعمدة الميدان
أن روحه األدبية الصافية قد تجلت ظاهرة
األدبي ،ونحن نؤكد ذلك لنشير إلى ّ
في تفسيره البياني للقران ،حين سطره في كتابه ((تأويل مشكل القرآن))فقد تهيأ
لتأليفه بعد أن استوعب مجاز القرآن ألبي عبيدة ،ووقف على آراء الجاحظ في
الحقيقة ،والمجاز ،والكناية ،والتعريض ،واإلطناب ،واالختصار ،وهذا ما يحمد
ألم بآراء سابقيه لم يسردها سرد الناقل ،ولكنه أحكم
البن قتيبة ،فإنه حين ّ
تبويب كتابه إحكاماً يدل على دقة وبصر ،فوضع كل رأي في موضعه
المستريح ،وهذا ما يجعل كتب الرجل أسهل تناوالً ،وأقرب مأخذاً من كتب
سابقيه ،ومن يقارن عيون األخبار البن قتيبة بالبيان للجاحظ ،يرى صاحب
العيون قد قيد اآلبد وذلل العسير(.)2
قال ابن قتيبة يتحدث عما حداه إلى تأليف كتابه ((تأويل مشكل القرآن))":
وقد اعترض كتاب هللا بالطعن ملحدون ولغوا فيه وهجروا ،واتبعوا ما تشابه
ٍ
ونظر مدخول،
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بأفهام كليلة ،وأبصار عليلة،
فحرفوا الكلم عن مواضعه ،وعدلوه عن سبله ،ثم قضوا عليه بالتناقض
واالستحالة في اللحن ،وفساد النظم واالختالف ،وأدلوا في ذلك بعلل ربما
أمالت الضعيف الغمر ،والحدث الغر ،واعترضت بالشبهة في القلوب ،وقدحت
بالشكوك في الصدور ،فأحببت أن أنضح عن كتاب هللا ،وأرمي من ورائه
بالحجج النيرة ،والبراهين البينة ،وأكشف َللناس ما يلبسون ،فألفت هذا
أن المدافعين عن قضية اإلعجاز
الكتاب ،جامعاً لتأويل مشكل القرآن ،إذ ّ
تعددت بهم المسالك ،وتباينت آراؤهم في سبب عجز العرب عن معارضتهم
للقرآن الذي تحداهم على أن يأتوا بسورة من مثله ،وهم الفصحاء ،والبلغاء،
((1البالغة المفترى عليها بين األصالة والتبعية لفضل حسن عباس  ،دار الفرقان للنشر
والتوزيع ،عمان األردن.ط  1999 /2م  -صـ121
( )2أنظر :خطوات التفسير البياني د -محمد رجب البيومي .157
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والخطباء ،والشعراء ،والمخصوصون بين جميع األنام باأللسنة الحداد ،واللدد
في الخصام ،مع اللب والنهي ،وأصالة الرأي ،وقد وصفهم هللا بذلك في غير
سحر ،ومرة يقولون :هو قول الكهنة،
موضع من الكتاب ،وكانوا يقولون هو ٌ
ومرة :أساطير األولين "(.)1
إذن فقد ُوجهت للقرآن مطاعن قذف بها الزنادقة ،وأرباب المرض من
منتحلي الثقافة والعلم ،فّلبسوا على العامة بما يزعمونه من التناقض ووقوع
ٍ
معان
اللحن ،وعدم التوافق بين الشرط والجزاء ،والذهاب بالمجاز والكناية إلى
حقيقية ال يشهد بها السياق ،ثم الوقوف عند المتشابه ،وما جاء مكر اًر من
المعاني مما يحسبون أن القرآن في ذلك كّلِّه قد خرج على األسلوب العربي
فيه ،وهي أراجيف نجد صداها لدى البعيدين عن أسرار البيان ،ودقائق البالغة
التي يعرفها األصالء من العرب عن طبع خالص ،فجرت ألسنتهم نث اًر وشع اًر
بمثل ما جرى القرآن في منحاه التعبيرى .إذن كان مقصد ابن قتيبة من تأليف
كتابه الرد على من يجهلون العربية واألسرار البيانية لألسلوب العربي،
ويعرض عنه
فيرجفون ببعض اآليات القرآنية إرجافاً ،يصغي إليه الجهالءُ ،
العل ماء ،وال بد من دفاع مجيد عن الحق يقوم به أديب متمكن النظر ،وهو ما
نهض به صاحب التأويل في كتابه ،وقد عدد ابن قتيبة مطاعن الناقدين فيما
اعتلوا به في وجوه االختالف في القراءات ،وفي بعض ما يتوهم من اللحن
كل شبهة بما سطع به من حق منير،
النحوي ،فكتب فصلين قويينّ ،بدد فيهما ّ
فابن قتيبة قد أمد التفسير البياني بر ٍ
ٍ
ٍ
عذب ،لم يلبث أن ورده
صاف
افد
ّ
المفسرون لينقعوا منه غللهم الصافية ،فصدروا عنه هانئين ،فإذا أضيف إلى

( (1تأ ويل مشكل القرآن البن قتيبة ،تحقيق السيد أحمد صقر مكتبة دار التراث 22
شارع الجمهورية القاهرة ط 1973 2م ص77
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ذلك ما قطفه المفسرون من كتابه المسمى تفسير غريب القرآن ،فلك أن تقدر
معنى ثراء هذا الرجل الخصب وتراثه الحفيل(.)1
حيث وقف ابن قتيبة في منتصف القرن الثالث الهجري على رأس أهل
السنة المناضلين عن مذهبهم ضد تيارات الكالم واالعتزال ،وهو من أوائل
الرواد األفذاذ الذين جمعوا بين فنون المعرفة في مجاالتها المختلفة من لغة
وفقه ،وأدب ،وبالغة ،ونقد ويعتبر كتابه :تأويل مشكلة القرآن في مقدمة
الكتب التي اهتمت بالبحوث البالغية في ظالل القرآن وتفسيره ...وكانت
ثقافته العربية تقوم على القرآن والحديث ،واللغة ،والنحو ،واألدب شعره ونثره،
تخرج في هذا على أئمة علماء العصر ...وكان لهذه الثقافة العربية أثرها
وقد ّ
في توجيه كتابه وآرائه في األدب وتفسير القرآن ،فقد آمن كما آمن غيره بما
قال العرب ،ورووا ،ولكنه مع ذلك ال يحتج بكالم العرب على القرآن بل يحتج
بالقرآن على الشعر والنثر ،ويزن ما جاء فيهما على ما جاء في القرآن وفي
كتاب " مشكل القرآن" نلحظ تأثر ابن قتيبة بمجاز القرآن ألبي عبيدة في
أبواب المجاز ،واألبواب األخرى التي تكلم فيها عن االنقالب في معاني
األلفاظ واألساليب.
وقد اخترت موضوع الرؤية البالغية البن قتيبة في كتابه مشكل القرآن؛
لتوضيح الدور المميز الذي قام به حين وقف كالطود األشم أمام الزنادقة
والملحدين ،يسّفه أحالمهم ،ويفند آراءهم ،ويدفع شبههم بالبراهين والحجج،
وهذا هو الطابع العام ألهل السنة ،يؤثرون اتباع السلف الصالح ،ويسيرون
على منوالهم ،ويعدون ذلك من السالمة في الدين.
مت بحثي هذا على مقدمة ومبحثين ،عرضت في المقدمة مجيء
قس ُ
وقد ّ
ابن قتيبة بعد الجاحظ وهو من أئمة أهل السنة وهو موسوعة ودائرة معارف،
وكان صادقاً في دفاعه عن العربية واإلسالم ،وقد امتاز عن الجاحظ بحسن
التبويب ،وجمع الموضوعات بعضها إلى بعض ،وقد كان أحد أعمدة الميدان
))1أنظر  :ابن قتيبه ومقاييسه البالغية واآلدبية والنقدية د -محمد رمضان الجربيصـ 93
 96 :وخطوات التفسير البياني د .محمد رجب البيومي صـ 157
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األدبي ،ونحن أكدنا ذلك لنشير إلى روحه األدبية الصافية ،التي تجلت في
تفسيره البياني في القرآن ،كما
وضح ُت سبب اختياري لهذا الموضوع متتبعاً
ّ
فيه طريقة ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن والدرس البالغي فيه وأحكام
المجاز عنده في ضوء تفسيره على النحو اآلتي
المبحث األول:
المطلب األول:
*منهج ابن قتيبة في كتابه ،تأويل مشكل القرآن:
إن الكتاب جامع للدراسات البالغية ألسلوب القرآن ،فهو من المجموعة
األولى التي بدأ بها ابن قتيبة تأليفه ،وهو مع كتبه" تأويل مختلف الحديث،
وأدب الكاتب" وكتاب" غريب الحديث" يبدأ الكتاب بمقدمة طويلة ،يتناول فيها
مسألة" إعجاز القرآن البياني ،وكالمه في هذه الناحية إشارة لقضية اإلعجاز
من وجهة نظر أهل السنة في إعجازه بنظمه ،وسمو تأليفه عن سائر كالم
العرب ونظمهم...ويتناول القضية تناوال مرتبا منظما ،فيبدأ دراسته األسلوبية
للقرآن متعرضا لعدة فنون أدبية ولغوية :ويقدم للكتاب بالنص على ذلك
اإلعجاز البياني فيقول " :وقطع منه بمعجز التأليف أطماع الكائدين ،وأبانه
متلوا ال ُيم ُّل على طول التالوة،
بعجيب النظم عن حيل المتكلفين ،وجعله ّ
ِّ
الرد ،وعجيباً ال تنقضي
تمجه اآلذان ،وغضاً ال يخلق على كثرة ّ
ومسموعا ال ّ
عجائبه ،ومفيداً ال تنقطع فوائده  ،ونسخ به سالف الكتب  ،وجمع الكثير من
()1
معانيه في القليل من لفظه "
ويوضح جوانب ذلك اإلعجاز في التأليف والبالغة والنظم فيرى أنها تتعلق
بأمور هي:
أوالً :النظم بمعنى سبك األلفاظ ،وضم بعضها إلى بعض في تأليف دقيق
بينها وبين المعاني فيجريان معاً في سالسة وعذوبة كالجدول ،ال تعثر ،وال
كلفة ،وال حوشي في اللفظ ،وال زيادة أو فضوالً.
()1تأويل مشكل القرآن البن قتيبة ص 3تحقيق السيد صقر.
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ثانياً :النغم الموسيقي ،ويشمل النظم واإليقاع الداخلي في اآليات ،وهو
الذي ينجم من تآلف الحروف في النغم ،كما ينجم من الفاصلة واطرادها( ،)1أو
تغيرها في نسق معين ،فهو حلو النغم ،رتيب الوقع ،حبيب الجرس إلى
النفوس ،ال تمّله اآلذان لما ينساب في عبارته ،وخالل لفظه من الموسيقى
الخافتة ،وال تتعثر فيه األلسنة لسالستها...
ثالثاً :والقرآن بما جمع من هذه الصفات ،والصفات األخرى يفوق كل أثر
بياني للعرب ،ويسمو على فنون بالغتهم.
رابعاً :وهو بما جمع من المعاني وضروب العلم خزانة ،تمد اإلسالم
والمسلمين ،وتجمع زبدة الشرائع السماوية ،وتزيد عليها وتُِّت ُّمها.
خامساً :وهو بما جمع من دالئل األلوهية ،ومظاهرها المختلفة في الكون،
والحياة ،واإلنسان ،مما أعطى بيانه قوة روحية ،كان عبرة للمؤمن ،وملجأً
ودعوة للشاك إلى التوحيد واإليمان..
سادساً :وهو بما له من أثر نفسي يثير الوجدان عن طريق الشعور ،ويهز
القلوب؛ ألن أسلوبه يخاطب النفس اإلنسانية خطاب العارف بخفاياها ،فبلغ
في التعبير مبلغ الروعة ،إذ يكلم الغرائز ،وينادي الطبائع ،ويستخرج منها
دفائنها ،ومكنوناتها(.)2
القصة القرآنية ،الطويلة ،والقصيرة ،والمثل،
وهذا مشاهد بوضوح في
ّ
والصورة البيانية ،والتعبيرات المجازية...
سابعاً :الكتاب كما هو بين أيدينا يحتوي على مقدمة وسبعة عشر باباً
هي:
 ذكر العرب وما خصهم هللا به من المعارضة ،والبيان ،واتساع المجاز. الحكاية عن الطاعنين -و ُّالرد عليهم في وجوه القراءات.
 -1تأتي منسوقة غير منقطعة من غير ظهور كلفة على النظم – انظر معجم البالغة
د .بدوي طبانة ج 1صـ 457
))2أثر القرآن في تطور النقد العربي .محمد زغلول سالم ص.109.108
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 ما ُّاد ِّعي على القرآن من اللحن. التناقض واالختالف. المتشابه -المجاز -االستعارة المقلوب. الحذف واالختصار. تكرار الكالم والزيادة فيه. الكناية والتعريض. مخالفة ظاهر اللفظ ومعناه. تأويل الحروف التي ُّاد ِّعي على القرآن بها االستحالة وفساد النظم. اللفظ الواحد للمعاني المختلفة. تفسير حروف المعاني ،وما شاكلها من األفعال التي ال تتصرف.(.)1
 دخول بعض الصفات مكان بعض"أحد ابن قتيبة في وضع نص ظاهر الداللة على معنى المجاز
ولم يسبق ٌ
ٍ
ٍ
لطائفة من المصطلحات البالغية
شامل
يقول " :وللعرب المجازات في الكالم ،ومعناها طرق القول ومآخذه ،ففيها
االستعارات ،والتمثيل ،والقلب ،والتقديم والتأخير ،والحذف ،والتكرار ،واإلخفاء،
واإلظهار ،والتعريض ،واإلفصاح ،والكناية ،واإليضاح ،ومخاطب ُة الو ِّ
احد
احد ،والو ِّ
الجمع مخاطبة الو ِّ
ِّ
الثنين،
الجمع خطابا
مخاطبة
احد ،و ِّ
الجمع ،و ِّ
ِّ
ِّ
والقصد ِّ
ِّ
ِّ
الخصوص ،مع
العموم لمعنى
وبلفظ
الخصوص لمعنى العمومِّ،
بلفظ
ِّ
ُ
()2
إن شاء هللا تعالى"...-
أشياء كثيرة ستراها في باب المجازْ -
إن هذا َّ
النص ،ألكبر شاهد على أنه ليس المجاز وحده هو الذي ولد في
ّ
كتاب تأويل مشكل القرآن البن قتيبة ،وانما ولدت معه بعض صوره وتفريعاته،
وطائفة من المصطلحات الفنية التي حفلت بها مصادر الدرس البالغي،
)(1تأويل مشكل القرآن  15وما بعدها
) (2المصدر نفسه .20
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وبحوثه المتنوعة في عصور النضج واالكتمال ...واتسم فهمه للمجاز وبحوثه
بالتنوع والشمول ،حتى إنه عاب على النصارى واليهود فهمهم المريض لبعض
األلفاظ في اإلنجيل والتوراة وفسروها على الحقيقة ،ويستحيل أن تُ ْحمل عليها-
إن كانت صحيحة– مثل( األب) في تفسير النصارى له في األناجيل
ومثل( استراح) أي هللا في اليوم السابع من خليقته التي خلق األرض
()1
والسموات"
وهذه نصوص أجمع الباحثون ،والدارسون المسلمون على كذبها ،واّنها من
التحريفات التي أدخلها النصارى واليهود على اإلنجيل والتوراةَّ ،
ولكن ابن قتيبة
لم يتعرض لصحة هذه النسبة ،أو بطالنها؛ ألن المقام غير صالح لمثل هذه
البحوث.
المطلب الثاني:
الدرس البالغي في تأويل مشكل القرآن:
كان أبرز سبب دفع ابن قتيبة لتأليف كتابه هذا هو الدفاع عن القرآن،
وج ُّل هذه الشبهات
ودرء شبهات الطاعنين ،وما وجهه إليه خصوم الدعوةُ ،
الفراء وأبي
موجهة إليه من حيث نظمه ،وأسلوبه ،وطرائق بيانه...وكتابا ّ
عبيدة ،وان كان موضوعهما القرآن فإنهما لم يواجها ما واجهه كتاب(تأويل
المشكل)فكان ذلك أورى للزند ،وأقدح للنار ،وأخرج للثمار ،وشحذاً للعزائم،
ولمعانا للقرائح ،وتنبيها للعقول ،وألول مرة تظهر كلمة المجاز بالمعنى الفني
االصطالحي الذي ال خالف عليه إلى اليوم ،فيما كانت هذه الكلمة ،عزيزة
المنال عند المتقدمين ...ولم تكن كلمة المجاز وحدها ،وانما سائر مصادر
البحث وصوره...وهذه بعض النماذج واألمثلة لمظاهر الدرس البالغي في
مشكل القرآن...
المجاز:
بدأ ابن قتيبة حديثه عن المجاز باإلشارة إلى أغالط الناس فيه ،وخلطهم
بين ما هو حقيقة ،وما هو مجاز فقال ":وأما المجاز فمن جهته غلط كثير من
) (1تأويل مشكل القرآن  103و ما بعدها .
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الناس في التأويل ،وتشعبت بهم الطرق "()1والظاهر كما ألمحنا آنفا أنه أراد أن
يوسع دائرة البحث فقدم للمجاز في القرآن بالكالم عن المجاز في كالم هللا في
كتبه المقدسة األخرى ،كالتوراة واإلنجيل ،ثم يقارن بين ما جاء في القرآن من
المجاز ،وبين ما جاء منه في تلك الكتب ،فيورد مثال كلمة (أم) ،ويقارن بين
استعمالها في الكتب المقدسة ،وكلمة (استراح) و(سبت)....إلخ ،وهذه بحوث
طريفة أراد أن يخرج بها ابن قتيبة إلى التعميم في الظاهرة البالغية ،وفي
األسلوب األدبي عامة ،وال يقتصر دائرة البحث البالغي في القرآن ،بل كالم
()1
العرب...وهي لفتات طريفة"
ويتعرض ألقوال بعض المعتزلة ،والمتكلمين في المجاز فيقول ":ذهب قوم
في قول هللا-عز وجل ،-وكالمه إلى أنه ليس قوال ،وال كالما على الحقيقة،
وانما هو إيجاد للمعاني ،وصرفوه في كثير من القرآن إلى المجاز( ")2ثم ينقل
بعض أقوالهم في هذا مع شواهدها من الشعر ،مثل قوله تعالى للسماء
واألرض ) ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ) ()3فلم يقل هللا :ولم يقوال،
وكيف يخاطب هللا معدوما؟؟ وانما هو عبارة لتكوينهما فكانتا ،كما قال الشاعر
()4
حكاية عن ناقته
أهذا ِديُن ُه أََبداً َودينــــــي
َت لها َو ِضِيِنى
ول إ َذا َذَأر ُ
َ
َتق ُ
ِ
َك ُّل َّ
لي وال َي ِقيني
ال
أما ُيْب ِ
أُ
قي َع َّ
الد ْه ِر ح ٌّل و ْارِت َحــــــــ ٌ
َ
وهي لم تقل شيئا من هذا ،ولكنه رآها في حال من الجهد والكالل ،فقضى
إلي
عليها بأنها لو كانت ممن يقول لقالت ،مثل الذي ذكر لقول اآلخر:شكا َّ

()1تأويل مشكل القرآن ص .102-100 ،98
)(1أثر القرآن في تطور البالغة 102 ،100 ،98
 -2تأويل مشكل القرآن صـ 50
))3فصلت :اآلية11:
))4البيت للمثقب العبدي انظر ديوانه . 212
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السرى والجمل لم يشك ،ولكنه عبر عن كثرة أسفاره ،وأتعابه
جملي ُ
ول ُّ
ط َ
()1
جملة ،وقضى على الجمل بأنه لو كان متكلما الشتكى ما به .
))2
وهذا كثير في شعرهم ،ومنه قول عنترة عن فرسه
وَلَب ِان ِه َّ
حتى َت َسْرَب َل ِبالــــــــــَّد ِم
وت َح ْم ُحــــــــ ِم
َ
إلي ِب َعِبْرٍة َ
وش َكا َّ
الكالَ َم ُم َكلِ ِمي
ان َل ْو َعلِ َم َ
َوَل َك َ

لت أرميهم ِب َث ْغرِة َن ْحـــــــــــــــــ ِرِه
ماز ُ
َفأْزوَّر ِم ْن وْق ِع الَقَنا ِبَل ِ
بانـــــــــــــ ِه
َ
َ
ِي
اش َت َكى
اورُة ْ
َل ْوَك َ
الم َح َ
ان َي ْدر َما ُ

ثم يقول ابن قتيبة :ونحو هذا قوله تعالى :يوم َنُقول لِجهَّنم ه ِل ام َت ََل ِ
ْت
ُ ََ َ َ ْ
َْ َ
()3
ول َه ْل ِمن َّم ِز ٍيد 
َوَتُق ُ
ليس يومئذ قول من جهنم ،وانما هو عبارة عن سعتها ،وفي قوله تعالى:
َ ت ْد ُعو َم ْن أ َْدَبَر َوَت َوَّلى )4(يريد أنه مصير من أدبر وتولى إليها ،فكأنها
داعية....كما قال ذو الرمة
استبدلت ِب َها
األعداد و
َد َع ْتمي ُة
ْ
َ

ِ
اطيل ٍ ِ
العْيِن ُح َّذل
آجال م َن َ
َخَن َ

()5

مي ُة إليها ورغبت عن مائها كانت كأنها
واألعداد المياه التي انتقلت ّ
دعتها( )6ويبين ابن قتيبة عالقة المجاز في قوله تعالى(:ﮀ
ﮁ)()7فيقول" :لما كانت األم كافلة الولد وغازيته ،ومأواه ،ومربيته،
أمه "( )8وفي قوله تعالى( ﮡ ﮢ ﮣ
وكانت النار للكافر كذلك جعلها َّ
ﮤ ) )9يقول" :وهللا ال يشغله عن شيء ،ومجازه سنقصر لكم بعد طول
)(1تأويل مشكل القرآن ص.51
) )2ديوان عنترة أعتنى به وشرحه حمدوطماس دار المعرفة بيروت لبنان ط2004/2م ،
. 20 -19
) (3ق :اآلية30 :
))4المعارج :اآلية17 :
ِّ ِّ
الرمة في لسان العرب مادة خنطل . 223 /11
) (5البيت لدي ّ
) (6أثر القرآن في تطور النقد العربي ص .124
))7القارعة :اآلية9 :
)(8تأويل مشكل القرآن ص .104
))9الرحمن :اآلية.31 :
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الترك واإلمهال"(،)1ولقد تلقف المفسرون بعد ابن قتيبة قوله في هذا الموضع،
ُبي هي" سنفرغ إليكم" بدل" لكم" بمعنى
و أروا رأيه فيه -ونقل بعضهم قراءة أل ِّ
ّ
سنقصر إليكم( )2وفي ذلك يقول الرازي ":اختلف المفسرون فيه ،وأكثرهم على
أن المراد سنقصركم بالفعل ،وقال بعضهم :خرج ذلك مخرج التهديد على
ماهي عادة الناس ،فإن السيد يقول لعبده عند الغضب :سأفرغ لك ،وقد يكون
()3
السيد فارغا جالسا ال يمنعه شغل".
المطلب الثالث :
أحكام المجاز عند ابن قتيبة على ضوء تفسيره:
ننقل بإيجاز بعض أحكام المجاز التي وردت في كالم ابن قتيبة ،فيما
يلي:
أوال :إن أفعال المجاز ال تخرج منها المصادر ،وال تؤكد بالتكرار ،فال يقال
أراد الحائط إرادة شديدة ،وقالت الشجرة فقالت قوال شديداً -وقوله تعال ـ ـ ـ ـ ـ ــى:
( ﭹ هللا موسى تكليما )  )4مؤكد المصدر معنى الكالم ،ونفى عنه
()5
َّ
مه هللا
المجاز ،وال يقال لمن ألهمه هللا كل ُ
ثانيا :المجاز ضرورة لغوية وبيانية ال يخلو التعبير منها....
ثالثا :قد يكون المجاز متعلقا باللفظ وحده من ناحية المدلول اللغوي ،كأن
يتشابه لفظان أو يتحدا ،والمدلول مختلف ،وال صلة ألحدهما وال ق اربة في
المعنى..
رابعا :قد يتغير مدلول اللفظ فيه عن المعنى األصلي إلى معنى آخر له
صلة باآلخر.
) (1تأويل مشكل القرآن ص . 105
()2الكشاف للزمخشري ج 4ص.47
) (3التفسير الكبير للرازي .110/29
) )4النساء :اآلية . 164
)(5أثر القرآن في تطور النقد العربي . 128
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فن
خامسا :والمجاز ظاهرة أسلوبية بالغية أساسية في القرآن الكريم؛ ألنه ٌ
قولي ،ولكنه محدود بقواعد ،وأصول يجب مراعاتها ،وال يتوصل إليها إال
بدراسة ما جاء مشابها لها في كالم العرب ،وطرق القول عندهم وال يتوسع
فيه ،وال يحمل على غير ما يحتمل.
سادسا :المجاز في القرآن ليس تغيي ار للحقيقة فيكون كذبا على قول
الطاعنين()1ثم يفصل القول في أبواب المجاز الباقية من استعارة وكناية
وغيرهما...
المطلب الرابع :
االستعارة عند ابن قتيبة:
مفهومابن قتيبة لالستعارة كما يطالعنا بها فيقول ":العرب تستعير الكلمة
فتضعها مكان الكلمة ،إذا كان المسمى بها بسبب من األخرى ،أو مجاو اًر لها،
فيقولون للنبات(:نوء)()2؛ ألنه يكون من النوء عندهم.
()3
َّف أنواء السحاب المرتزق
قال رؤبة بن العجاج :وج ً
أي ّجف البقل ،ويقولون للمطر :سماء؛ ألنه من السماء ينزل ،فيقال:
مازلنا نطأ السماء حتى أتيناكم ،قال الشاعر:
()4
بأر ِ
اه وا ْن َكاُنوا ِغ َض َابا
إذاَ َسَق َ
ط َّ
ض َق ْومٍ
اء ْ
َر َعْيَن ُ
الس َم ُ
والمالحظ هنا :أنه يخلط بين االستعارة والمجاز المرسل ،فقوله :فكون
الكلمة المستعارة على حد قوله بسبب من األخرى ،أو مجاورة لها ،فهذا
مخصوص بعالقات المجاز المرسل ،كما دل عليه تمثيله .. ،أما قوله :أو
مشاكال لها فهو مخصوص باالستعارة ،وان كان تمثيله المتقدم ليس فيه
استعارة واحدة ،بل هو من قبيل المجاز المرسل قطعا ،ب ْيد أنه في كالمه
)(1المصدر السابق . 128
مطر واال
))2النوء :النجم والجمع أنواء والنوء :النهوض وال يكون ْنوٌء حتى يكون معه ٌ
فال ن ْوء انظر معجم تهذيب اللغة . 3473/4
)(3ديوان رؤبة تحقيق وليم بن اللورد دار اآلفاق الجديدة بيروت ط 1980م 105 /
) (4البيت لمعاوية بن مالك في اإليضاح للقزويني  251وديوان الحماسة للمرزقي
.1432/1

38

الرؤية البالغية البن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن د .إبراهيم أحمد أبو غالية

اآلتي سيذكر كثي اًر من الصور منها ما هو استعارة ،ومنها ما هو غيرها..
فلنأخذ في عرضها مع التوجيه...
ف َعن
يقول :ومن االستعارة في كتاب هللا قوله عز وجلَ:ي ْوَم ُي ْك َش ُ
()1
اق
َس ٍ
أي عن شدة األمر ،كذلك قال :قتادة ،وأصل هذا أن الرجل إذا كان في
أمر عظيم يحتاج إلى معاناته ،والجد فيه شمر عن ساق ،فاستعيرت الساق
في موضع الشدة قال دريد بن الصمة:
ِ
فسِ
اق ِه
ش َ
َك ِميِ ُ
اإلز ِار َخ ِار ٌج ن ْص َ َ

وقال الهذلي:

َوُكْن ُت إ َذا َجارِي َد َعا لِ َمصف ٍة

ِ
جد
عيد عن
َب ٌ
اآلفات طالع أْن ُ

()2

مئزرِي
ف َّ
أَ
اق َ
ُش ِمُر حتى َيْن ِص َ
الس َ

()3

والواقع أن بيتي دريد والهذلي :فيهما كنايتان ال استعارتان؛ ألن الساق
فيهما أجريت على من له ساق فعالً ،وهما كنايتان عن صفة ،هي :الشدة
واالهتمام ،وكثي اًر ما يصاحب هذه الصفة التشمير الحقيقي للساق ،أو هي
غ ير ممتنع فيها ،وما كان كذلك فهو كناية ال استعارة بناء على ما استقر عند
علماء البالغة من قواعد( )4أما اآلية الكريمة ،فقد ذكر رواية عن ابن عباس:
أن المراد منها القيامة ،وعلى تلك الرواية فيجوز جعل التعبير استعارة بالكناية،
هو ما يطلق على نظيرة بأنه مجاز متفرع من الكناية ،وان كان في هذا القول
()5
نظر.

))1
))2
)(3
))4
)(5

القلم :اآلية.42 :
الصمة في جمهرة أشعار العرب للقرشي دار صادر بيروت لبنان
البيت لدريد بن ّ
. 212
البيت ألبي جندب في أشعار الهذليين  358/1وشرح شواهد الشافية  383والمقاصد
النحوية . 588/4
شرح التلخيص  ،67/4والمثل البن األثير 84/2
المجاز للمطعني . 70 /1
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وابن قتيبة في هذا التمثيل والتخريج في هذا الموقع ،ربما يكون قد جانبه
بعض التوفيق.
وابن جرير الطبري يروي عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين ،أن
المراد :الشدة واألمر العظيم ،وأكثر من روي عنه هذا المعنى ،هو ابن عباس
في طرق متعددة تنتهي إليه()1ويمكن القول بأن ما قاله :ابن قتيبة صحيح في
اآلية الكريمة ،وذلك من وجه آخر ،وهو ما قاله صاحب الكشاف اإلمام
الزمخشري "..في معنى يوم يشتد األمر فيه ،ويتفاقم ،وال كتف له وال ساق،
كما تقول لألقطع الشحيح :يده مغلولة ،وال يد ثمة وال ٍ
غل ،وانما هو مثل في
البخل()2أي كناية عن البخل فهذا كالم صالح للحمل على المجاز المركب
(االستعارة التمثيلية) وهو المراد بالمثل ،ويجوز إبقاؤه على الكناية ال
المجاز)3(،ويدل على قول الزمخشري– بعد -تقول كشفت الحرب عن ساقها
على المجاز"()4وانما احتملت اآلية التفسير المجازي المذكور؛ ألنها ال ساق
لها ،فإذا أريد بالعبارة يوم القيامة كانت الكناية ،وهذا أمر واضح ،أما قوال
الشاعرين ،فال مجاز فيهما ،ألن كالً منهما له ساق تراد حقيقة ،فهذا فرق
()5
دقيق فتأمل.
وعدها من االستعارة
والتوفيق لم يحالف ابن قتيبة عندما أورد هذه اآليات ّ
وهي :قوله تعالى  :والَ ُي ْظَلمو َن َف ِتيالً)6(وقوله تعالىَ :والَ ُي ْظَلمو َن
ُ
ُ
َن ِقي اًر فاآليتان من باب الكناية قطعا ،وهي كناية عن صفة :هي عدالة هللا في
المجازاة ،وقد تابع أبو هالل العسكري في الصناعتين ما ذهب إليه ابن قتيبة
في تأويل مشكل القرآن)7(..والصواب أن التمثيل باآليتين من باب الكناية ال
) )1جامع البيان 252/9
))2الكشاف .147 /4
)(3المجاز للمطعني . 710/1
) )4الكشاف .147/4
()5المجاز للمطعني 71/1
) (6النساء :اآلية49 :
) (7الصناعتين البي هالل العسكري ص . 205
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االستعارة ،ولم يحالفه التوفيق أيضا في عد بعض التشبيه البليغ من االستعارة
()1
ِ
اس َّل ُك ْم )2(ألن
كقوله تعالىِ- :ن َس ُ
آؤُك ْم َحْر ٌث َّل ُك ْم وقوله تعالىُ :ه َّن لَب ٌ
()3
االستعارة ال يجمع فيها بين الطرفين.
وقد حالفه التوفيق في التمثيل لالستعارة بقوله تعالى( :ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ منثو ار ))4وقال" :قصدنا ألعمالهم  ،وعمدنا
لها" واألصل أن من أراد القدوم إلى موضع عمد له وقصد"( ،)5وقد تابعه في
الرّماني صاحب (النكت) فقال" :حقيقة
هذا التوجيه كثير من الالحقين منهم ّ
قدمنا -هنا -عمدنا ،-وقدمنا أبلغ منه ،ألنه يدل على أنه عاملهم معاملة
القادم من سفر؛ ألنه من أجل إمهاله لهم كمعامل الغائب عنهم ،ثم قدم فرآهم
على خالف ما أمرهم ،وفي هذا تحذير من االغترار باإلمهال()6وقد تابعه في
الرّماني في العبارة()7ومما سلم البن
هذا التوجيه أبو هالل ،ويكاد يتفق مع ّ
{وَك َذلِ َك
قتيبة وحالفه فيه التوفيق ،ما قاله في باب االستعارة في قوله تعالىَ :
()8
َن وعد َّ ِ
نك
َّللا َح ٌّ
َع َثْرَنا َعَلْي ِه ْم لَِي ْعَل ُموا أ َّ َ ْ َ
{و َو َض ْعَنا َع َ
أْ
ق "} و" َ
()10
)
9
(
ِو ْزَر َك } و{ َوَي َض ُع َعْن ُه ْم إِ ْصَرُه ْم َواألَ ْغالَ َل َّال ِتي َكاَن ْت َعَلْي ِه ْم} و{ َفأَ َذا َق َها
()11
ِ
ِ ِ
وسى
َّللا لَب َ
اس اْل ُجوِع َواْل َخ ْوف ب َما َكاُنوْا َي ْصَن ُعو َن } و{ َوَل َّما َس َك َت َعن ُّم َ
ُ
)(1البقرة  :اآلية. 223 :
) (2البقرة :اآلية. 187 :
)(3المجاز للمطعنى . 71/1
) (4الفرقان :اآلية.23 :
)(5تأويل مشكل القرآن . 138
للرماني ضمن ثالث رسائل صـ. 86 :
))6النكت في إعجاز القرآن ّ
)(7الصناعتين ص . 208
)(8الكهف :اآلية. 21 :
)(9االنشراح :اآلية2 :
) )10األعراف :اآلية. 157 :
)(11النحل :اآلية122 :
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()1
اه }()2وقد حفل ابن قتيبة ببيان العالقة
ان َمْيتاً َفأ ْ
اْل َغ َض ُب} و{أ ََو َمن َك َ
َحَيْيَن ُ
بين المعنى المنقول عنه (الوضعي) والمعنى المنقول إليه (المجازي) ،واستدل
على صحة مذهبه بالمأثور عن العرب ،وكل اآليات التي ذكرها فيها استعارة
بال خالف..والغالب عليه االستعارة التصريحية كما في :أعثرنا ،ميتاً ،أحيينا،
ووضعنا ،واصر ،واألغالل ....إالّ سكوت الغضب فيمكن حمله على
()3
االستعارة المكنية  ..أو المجاز الحكمي.
المطلب الخامس:
ما عده ابن قتيبة استعارة وليس كذلك وكيف يمكن توجيهه؟
لقد مثل ابن قتيبة بعدة آيات وفسرها على أنها استعارة وهذا خلط ،ويمكن
تخريج ذلك على وجه من الوجوه اآلتية:
أ -ما عده استعارة وهو تشبيه بليغ ،وقد ألمحنا إلى صورتين من ذلك
()4
آنفا ومن ذلك قوله تعالى { :و َجعْلَنا َّ
عدهُ استعارة ،غير ناظر
اللْي َل لَِباساً} ّ
َ َ
إلى وجود الطرفين في الصورة (الليل -اللباس)
ب -ما عده استعارة ،وهو مجاز مرسل ،وهو الغالب على مواضع الخلط،
ِ
كقول تعالى{ " :واجعل لِي لِس ِ
ين }()5فهو عنده استعارة
ان ص ْد ٍق في ْاآل ِخ ِر َ
َ َ
َ َْ
ن
بمعنىالذكر( )6والبالغيو على أنه مجاز مرسل عالقته اآللية ..وهو
()7
الصواب.
جـ -ما عده استعارة وهو مشاكلة كقوله تعالى( :ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ )()8قال ابن قتيبة في تخريجه" :يريد

) (1األعراف :اآلية. 154 :
)(2األنعام :اآلية.122 :
) (3المجاز للمطعني ج.73/
))4النبأ :اآلية .10 :
)(5الشعراء :اآلية84 :
()6تأويل المشكل القرآن .146
()7شروح التلخيص .42/4
( )8البقرة :اآلية.138 :
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الختان فسماه صبغة؛ ألن النصارى كانوا ،يصبغون أوالدهم ،ويقولون هذه
طهرة لهم كالختان للحنفاء"( )1والذي عليه جمهور البالغيين والمفسرين ،أن
في النص الحكيم مشاكلة ،وقد عرفها الخطيب ،وتابعه الشراح فقال :ذكر
الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا وتقدي اًر ،ومثلوا للتقديري بهذه
الرَّماني بعد أن
اآلية الكريمة التي عدها ابن قتيبة من صور االستعارة ،وتابعه ُّ
ذكر بعض صورها في باب التجانس( ،)2أما المفسرون فبعضهم عدها من
صور المشاكلة ،ولم يشرك معها غيرها ،وعلى رأس هؤالء جار هللا الزمخشري
في الكشاف( )3أما األلوسي فقد جعلها استعارة تصريحية تحقيقية قرينتها
اإلضافة إلى هللا ،والجامع ظهور األثر على المؤمن كما يظهر أثر الصبغ
على المصبوغ( )4واكتفى أبو حيان بقوله :ومجازه ظهور األثر ،أو مالزمه لمن
ينتحله ،فهو كالصبغ في هذين الوصفين ،وكذلك اإليمان حين تخالط بشاشته
القلوب( )5كما جوز فيه المشاكلة( )6وحكى ابن عطية كونه استعارة ووجهها بما
وجهاها به يقول عبد العظيم المطعني في دراسته الجيدة عن البديع من
ّ
المعاني واأللفاظ" :إن تحرير القول في هذه المسألة أننا إذا اعتبرنا سبب
النزول الذي أشار إليه ابن قتيبة والزمخشري ،فصبغة مشاكلة ال مجاز فيها
على األظهر ،واذا نظرنا إلى واقع النص دون اعتبار قول النصارى ،فصبغة
مجاز بال نزاع ،وأيا كان فإن المؤلف -ابن قتيبة -قد خلط في هذا الموضع
فعده استعارة جزما ،وهو مشاكلة(.)7
ّ

()1تأويل مشكل القرآن .149
للرماني.99
()2النكت ّ
( )3الكشاف .316/1
( )4روح المعاني لأللوسي .397/1
) )5البحر المحيط البي حيان االندلسي . 52/1
)(6المجاز للمطني . 75/1
) (7المجاز للمطعنى .75/1
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د -ما عده استعارة وهو كناية ،كقوله تعالى( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ)( )1فهو كناية عن دفع قليل األذى عنهما
ومن األولى كثيره ،أما ابن قتيبة فقد عده استعارة( )2ومثله قوله ( :ﮌ ﮍ
باليمين ثم لقطعنا منه الوتين) ()3فهما كنايتان :األولى عن الهيمنة ،والثانية
عن اإلهالك ،ويمكن تصحيح كالم ابن قتيبة هنا حيث جعل مجموع الكنايتين
استعارة()4بأن تكون استعارة تمثيلية ،والنظم القرآني ال يأباها ،وال يدفع في عد
األولى كناية ذكر اليمين؛ ألن المراد بها يمين المتقول ال يمين القائل ،وال
()5
يدفع كذلك ذكر "أخذنا" فله مالئكة موكلون بهذا
هـ -ما عده استعارة وهو مجاز عقلي ،كقوله تعالى ( :ﯧ كاذبة
خاطئة)()6إن ابن قتيبة يجعل ذلك استعارة ،وليس األمر كما قال إال على
مذهب السكاكي في كل المجازات العقلية ،وهو ليس بالزم فيه( )7وكالم ابن
قتيبة يشعر بأن اآلية من صور المجاز المرسل الذي عالقته الجزئية( )8ولكن
األظهر فيها أنها مجاز عقلي ،أسند فيه الحدث(الكذب -الخطأ) إلى غير ما
هو له (الناصية) ومثله( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ) ()9حيث أُسند الرضا إلى
()10
ضمير العيشة ،وعلى هذا الوجه خرجها الزمحشري

) )1االسراء :اآلية.23:
) (2تأويل مشكل القرآن 147
)(3الحاقة :اآلية.45،46 :
) (4تأويل مشكل القرآن .154
)(5الكشاف .154/4
)(6العلق :اآلية.16:
) )7يرى السكاكي أن صورة المجاز العقلي استعارة مكنية انظر المفتاح .166
( )8تأويل مشكل القرآن .135
)(9القارعة :اآلية. 7 :
)(10الكشاف .272/4
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المبحث الثاني :
نتائج بحوث ابن قتيبة في االستعارة:
إن بحوث ابن قتيبة في االستعارة والمبالغة ،تنتهي إلى أنه وفق في فهم
مراميها البيانية ،ومحاولته وضع حد لها يبرز دورها في التعبير ،ومما تبيناه
أيضا من الدراسة السابقة تردد ابن قتيبة بين الذوق األدبي ،والتحرر في
الفكر ،وبين التبعية التقليدية للمذهب العقدي ،والمذهب اللغوي،وكان من نتائج
هذا التردد ما أشرنا إليه من خلط واضطراب أمام الظاهرة الواحدة...
المطلب األول:
المقلوب:
ويقصد به المقلوب في معاني األلفاظ واألضداد ،وهذا البحث يتصل
بمدلول اللفظ ،أو استدعاءاته المعنوية إذ المعروف أن األلفاظ عند سماعها،
أو قراءتها تحدث حركة ذهنية بها يتصور المعنى في العقل ،وربما استدعى
اللفظ معنى مقاربا ،أو مضادا ،فاألضداد إذاً تدخل تحت نظرية االستدعاء
المعنوي هذا من ناحية المعنى في العقل ،أما من الناحية اللغوية لألضداد،
فإن لها خطرها في األسلوب ،وهو خطر يرجع إلى الصلة المعنوية بين اللفظ
وسياق العبارة وخطرها في القرآن أكثر من غيره ،وذلك لتوقف فهم النصوص
في الشريعة ،والفقه ،والعقيدة على معاني ألفاظ األضداد ..وقد تنقلب المعاني
بانقالب فهم معنى اللفظ مما له خطره على النص ..لهذا اهتم علماء
المسلمين ببحوث األضداد ،وأفرد لها الكثيرون كتبا بحثوا فيها هذه الظاهرة،
وكان طبيعيا أن يلتزم المحافظون منهم جانب الحرج ،فال يجيزون التضاد في
معني اللفظ الواحد ،وان وردت في بعض النصوص مراعاة ألسلوب
القرآن()1وأهم من تعرض لبحث هذه الظاهرة األصمعي ،وأبو حاتم السجستاني،
وهما من أساتذة ابن قتيبة في الدراسات اللغوية ،وتتبع العلماء ظاهرة األضداد
فأحصوها  -أو بعضا منها -في القرآن الكريم ،والشعر ،وكالم العرب ،فوجدوا
) )1البالغة عند المفسرين حتى نهاية القرن الرابع الهجري ،د -رابح دوب .152
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أنها قد تأتي في مناسبات لتدل على معان مختلفة أو منقلبة ،والفهم الصحيح
أمر هام بالنسبة
لمعاني هذه األلفاظ ،ودراستها ،ووضع قاعدة عامة لها ٌ
للباحثين في الدرس البالغي ،وقد أفرد ابن قتيبة للمقلوب بابا في بحوث
المشكل لتلك األهمية يقول" :من المقلوب أن يوصف الشيء بضد صفته
"ويرى أن األحوال التي يوصف بها الشيء بضد صفته هي:
السقم وتفاؤال
أوال :التطير والتفاؤل ،كقولهم :للذيغ
سليم ،تتطي اًر من ُّ
ٌ
بالسالمة ،وللعطشان :ناهل أي سينهل،يعنون (أنه سيروى) وللفالة :مفازة أي
منجاة
ثانيا  :للمبالغة في الوصف كقولهم للشمس :ج ْونة لشدة ضوئها ،وللغراب
أعور لحدة بصره.
ثالثا :لالستهزاء كقولهم للحبشي :أبوالبيضاء ،ولألبيض :أبوالجوت ،ومن
هذا قول قوم شعيب  (:ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ) ()1كما تقول للرجل
تستهجنه  :ياعاقل ،وتستخفه :يا حليم
رابعا :أن يسمى المتضادات باسم واحد ،واألصل واحد ،فيقال للصبح:
صريم ،ولليل :صريم قال هللا تعالى (ﭫ كالصريم ) ()2أي :سوداء كالليل؛
ألن الليل ينصرم عن النهار ،والنهار ينصرم عن الليل ...الخ
خامسا :النسبية فقد تخضع معاني األلفاظ المنقلبة والمتضادة للنسبية.
ويوضح ابن قتيبة ذلك بقوله " :وقالوا للكبير :جلل ،وللصغير :جلل؛ ألن
الصغير قد يكون كبي ار عندما هو أصغر منه ،والكبير يكون صغي اًر عند ما
هو أكبر منه ،فكل واحد منهما صغير كبير ،ولهذا جعلت بعض بمعنى كل؛
ألن الشيء ال يكون كله بعضاً( )3فهو كل وبعض قال هللا تعالى:ﭽ ( ﭮ
()4
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭵ ﭶ ﭷ)
) –(1هود :اآلية.87:
) )2القلم :اآلية.20 :
)(3تأويل مشكل القرآن .75
)(4الزخرف :اآلية .63
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وقوله تعالى ( ﭕ من ﭗ شيء ولها ﭚ ﭛ) ()1وقوله
()2
تعالى(-:ﭩ رزقها ﭫ فب كل ﭮ)
سادساً :من المقلوب أن تقدم ما يوضحه التأخير ،وتؤخر ما يوضحه
التقديم ،كقوله تعالى ( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ أدنى )( )3أي
ِّ
تدل للدنو ،ودنا بالتدلي ومنه قوله تعالى ( -:بل اإلنسان
تدلى فدنا؛ ألنه ّ
على نفسه بصيرة ) ()4يريد شهادة جوارحه عليه.
سابعاً :ومن المقلوب ما قلب على الغلط كقول خداش بن زهير
()6
ِّ ()5
ونركب خيالً ال هوادة بينها ونع ِّ
صي ِّّ
الح ْم ِّر
الضياط ِّرة
الرماحب ّ
ْ
ْ ُ ْ
ْ
ُ
أي تعطي الضياطرة بالرماح ،وهذا ما ال يقع فيه التأويل ،ألن الرماح ال
تعطي بالضياطرة ،وانما يعطى الرجال بها )7(...أي :أنهم ال يحسنون حملها
وال الطعن بها أو على القلب أي :أنهم يقتلون بها.
وتتلخص نظرية ابن قتيبة في المقلوب واألضداد في القول باالشتراك
بصفة عامة ،أي االشتراك في اللفظ بين المعنيين :األصلي ،ومقلوبه ،وليس
ألي من المعنيين ،حق في اللفظ دون اآلخر إال بمقدار ما يتطلبه السياق،
فهو الذي يفرض المعنى المطلوب على اللفظ ،ويغلب أحد المعنيين على
اآلخر وقد تكون" المشاركة" أصلية ،كما في قوله في كلمة– الصريم -بمعنى
الليل ،والصريم بمعنى النهار.

)(1النمل :اآلية.23 :
)(2النمل :اآلية.112 :
) (3النجم :اآلية. 8،9 :
) (4القيامة :اآلية14 :
 -5الضياطرة هم الضخام الذين ال غناء عندهم  ،والضوطر :العظيم وقيل هو الضخم
اللئيم لسان العرب مادة ض ط ر ج489 /4
)(6البيت لخداش بن زهير في جمهرة أشعار العرب للقرشي .187
)(7تأويل مشكل القرآن .76
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وقد تكون" المشاركة" نسبية ،مثل ما في لفظ– جلل -بمعنى كبير ،وجلل
بمعنى صغير ،فالصغر والكبر هنا معنيان مشتركان في اللفظ ،تغّلب أحدهما
على اآلخر بما تقتضيه المناسبة والسياق.
والظن يشترك فيه الشك واليقين؛ " ألن في الظن طرفا من اليقين" على حد
()1
قوله ":وقد تكون الشركة فرضية ،أو امتداداً وجدانيا ،أو تأنقاً في التعبير"
وهذا يكون استجابة لغرض من األغراض اآلتية:
أ -التماساً ألمنية في النفس ،أو بعداً عن مكروه ،فاللديغ الذي لدغته
الحية لدغة قد تؤدي بحياته ،يطلقون عليه " السليم" تفاؤالً بسالمته ،وتمنيا
لشفائه ،وكأنه أصبح في وهمهم ،سليماً معافى ،وقد سمي رغبة فيما سيكون،
وجزعاً من الواقع المكروه ،ومن هذا السبيل أيضاً تسمية العرب الصحراء
الممتدة مفازة.
ب -أو مبالغة وتوكيداً للصفة ،كما يقال للشمس :جونة لشدة ضوئها،
وللغراب :أعور لحدة بصره.
ج -أو استهزاء كقولهم للحبشي "أبو البيضاء" ولألبيض "أبو الجون" ،وذلك
"أبو الجون" ،وذلك االنقالب في المعنى،أما االنقالب في المكان ،فهو التقديم
والتأخير ،أو على حد تعبير ابن قتيبة" أن تُقدم ما يوضحه التأخير وتُؤخر ما
يوضحه التقديم ،ومن هذا تقدم الخبر على المبتدأ ،أو تقديم المفعول على
الفاعل ،أو تقديم لفظ متأخر في النسق المعنوي على آخر متقدم عليه مثل
()2
قوله تعالى (:ﭲ ﭳ ﭴ )
وابن قتيبة ال يسلم بشيئين:
أ -إنه ال يسلم بكل ما جاء عن العرب من القلب ،بل يرى أنه يجب وزنه
بميزان النقد ،وقياسه على اللغة الصحيحة ،ومثل لكثير من أخطاء العرب بال
مبرر يقتضيه المعنى أو السياق ،أو ضرورة ما.
ومن هذا بيت خداش زهير{تركب خيل ال هوادة بينها}.....
) (1أثر القران في تطور النقد العربي .136
) )2النجم :اآلية.8 :
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ومنه قول اآلخر:
ِ
هقا
ق َك َما
لمت َو ْح ِشي ُة َو َ
أس ْ
أسلم ُته في د َم ْش َ
ْ
أراد كما أسلم وحشية وهق ،فقلب على الغلط
وقول النابغة الجعدي :
()3
ان ِ
الر ْجمِ
يض َة َّ
ناء َف ِر َ
َكاَن ْت َف ِر َ
يض َة َما َتُق ُو ُل َك َما َك َ
الز ُ
()4
أراد كما كان الرجم فريضة الزنا
ب -وال يسلم كذلك بكل ما قاله اللغويون في القرآن الكريم من القلب ،بل
يرى أنهم غلطوا في كثير من تأويلهم لآليات على أنها من القلب ،وتتبع
بعض تلك التأويالت وبين أخطائهم ،ورأى أحياناً أنه ال يجوز التأويل الذي
تأولوه؛ ألنه إذا جاز أمكن القول بأن القلب ضرورة لجأ إليها القرآن في
أسلوبه ،وهذا مما ال يصح أن يقال عنده ،فبيان القرآن يرتفع عن التكلف
والضرورة.
وانما تأتي ألفاظه في مواضعها دالة على معانيها ،مصيبة مفاصل
القول.....والشعراء هم الذين يضطرون ،ويخطئون ،لقصور بيانهم وأداتهم في
كل حسب مقدرته.
التعبير ،وهم مع ذلك يتفاوتون في الضرورات ٌّ
يقول ابن قتيبة  ":وكان بعض أصحاب اللغة يذهب في قول هللا عز
وجل:ﭽ ﭩ الذين ﭫ كمثل الذي ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
()2()1

) )1الوهق الحبل المغار يرمى فيه أُنشوطة فتؤخد فيه الدابة واإلنسان والجمع :أوهاق و
أوهق الدابة :فعل بها ذلك ،والمواهقة في السير :المواظبة انظر :معجم تهذيب
اللغة . 3965/4
()2البيت للمساور بن هند في ديوان الحماسة للمرزوقي . 627، 460/1
معه وصححه وشرحه د -واضح الصمد دار صادر بيروت
))3ديوان النابغة الجعدي ج ُ
169وفي الديوان "كانت فريضة ما أتيت" .
)(4تأويل مشكل القرآن .94
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ﭴ )( )1إلى مثل هذا القلب ،ويقولون وقع التشبيه بالراعي في ظاهر الكالم،
والمعنى للمنعوق به وهي الغنم
وكذلك قوله سبحانه وتعالى ( :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ)()2أي تنهض بها وهي مثقلة ،وقال آخر في قوله ( ﮰ
ﯓ ﯔ) ()3أي وان حبه للخير لشديد ،وفي قوله تعالى:
ﮱ
( )5
()4
(ﮭ ﮮ ﮯ ) " أي اجعل المتقين إماما لنا في الخير"
وهذا ما ال يجوز ألحد أن يحكم به على كتاب هللا تعالى ،لو لم نجد له
مذهبا؛ ألن الشعراء تقلب اللفظ ،وتزيل الكالم على الغلط ،أو على طريق
الضرورة للقافية ،أو الستقامة وزن البيت ،فمن ذلك قول لبيد:
األربعه(.)6
نين
ْ
الب َ
َن ْح ُن َبُنو أمِ َ
قال ابن الكلبي :هم خمسة فجعلهم أربعة للقافية.
ويمثل ابن قتيبة لكثير من هذه الضرورات ،والقلب في الشعر إلقامة الوزن
()7
والقافية....ثم يختم هذا كله بقوله ":وهللا َّ
وجل ال يغلط ،وال يضطر"
عز ّ
ومنهج ابن قتيبة في هذا الباب واضح ،تبرز فيه نزعته العقلية الحرة أكثر
من األبواب السابقة ،ويظهر ميله للتعليل والتعميم ،ووضع القواعد ،والنقد آلراء
السابقين وتتضح شخصيته فيما يدلى به من رأي يحكمه في المشكل ،وقد
الفراء يرى أن الوزن
الفراء بعض االختالف ،ذلك أن ّ
يختلف رأيه هنا عن آراء ّ
القرآني يراعي الفاصلة ،أو رأس اآلية ،ولكنه ينفيه هنا كما ينفيه(في غريب
الفراء قوله وعلى الرغم من التزامه منهجا عقليا في دراسته
القرآن) ويأخذ على ّ
) )1البقرة :اآلية171 :
))2القصص :اآلية76:
) )3العاديات :اآلية58 :
))4الفرقان :اآلية.74 :
) (5تأويل مشكل القرآن .102
) (6البيت من الرجز انظر :ديوان لبيد بن ربيعة اعتنى به حمدوطماس دار المعرفة
بيروت ط2004 - 1
( )7تأويل مشكل القرآن .103
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هذه ،فإنه لم يخلص من الزالت أحيانا ،ومن ذلك ِّاتّباعه آراء بعض اللغويين
الذين عارضهم أمثال أبي عبيدة ،إذ سلم بقوله :في قوله تعالى ( :إن هللا
اليستحي ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ)()1بتفسير فوق هنا
طأ كثير من العلماء قول أبي عبيدة هذا ،كالجاحظ ،وابن
بمعنى دون وقد خ ّ
()2
األنباري
المطلب الثاني
اإليجاز في دراسات ابن قتيبة:
ابن قتيبة يسمي اإليجاز :الحذف واالختصار ،كما سماه أبو عبيدة من قبل
()3
في مجاز القرآن
واإليجاز أنواع:
 -1من ذلك أن تحذف المضاف ،وتقيم المضاف إليه مقامه ،وتجعل
الفعل له كقول هللا ( ﮚ ﮛ )()4أي اسأل أهلها وكقوله تعالى:
()5
( وأشربوا في قلوبهم العجل ) أي ُحّبه
 -2ومن ذلك أن توقع الفعل على شيئين ،وهو ألحدهما ،وتضمر آلخر
فعله كقوله سبحانه وتعالى ( :ويطوف ﭒ ﭓ ﭔ ﭖ ﭗ وكأس
منﭚ )ثم قال( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭫ
عين) ()6والفاكهة ،واللحم ،والحور ال يطاف بها ،أراد يؤتون بلحم طير ،ومثله
قوله تعالى( :ﭥ ﭦ ﭧ ) أي وادعوا شركاءكم.
 -3ومن ذلك أن يأتي الكالم مبيناً على أن له جوابا ،فيحذف الجواب
اختصا ار لعلم المخاطب به كقوله تعالى( ﭸ ﭹ كتابا سيرت به الجبال ﭾ
( )1البقرة :اآلية.62 :
) )2االضداد لالنباري.217
) (3تأويل مشكل القرآن .78
 -4يوسف :من اآلية82 :
)(5المصدر نفسه .78
) (6الواقعة :اآليات.20،21،22 :
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ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ جميعاﮋ ﮌ
ﮍالذين آمنوا أن لو يشاء هللا لهدى الناس ﮖ) ()1أراد لكان هذا القرآن
فحذف.
 -4ومن ذلك حذف الكلمة أو كلمتين ،كقوله سبحانه ( -:ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ)()2والمعنى  -وهللا أعلم -فيقال لهم  :أكفرتم وقوله
سبحانه ( :ولو ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ رؤسهم ﭗ ربهم ربنا
()4
ﭚ ﭛ) ()3والمعنى :يقولون ربنا..
 -5ومن االختصار :القسم بال جواب ،إذا كان في الكالم بعده ما يدل
عليه ،أي :على الجواب كقوله تعالى ( :ق ﭓ ﭔ ﭖ ﭗ أن
جاءهم ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ )()5و المعنى :سبحانه -:وهللا أعلم -لتبعثن.
 -6ومنه أن تحذف " ال من الكالم ،والمعنى إثباتها ،كقوله سبحانه ( تاهلل
تفتؤا تذكر يوسف ) ( ")6أي :ال تزال تذكر يوسف ،وهي تحذف مع اليمين
()7
كثي ار قال الشاعر :فقلت يمين هللا أبرح قاعدا
 -7ومن االختصار أن تضمر لغير مذكور ،كقوله سبحانه (:حتى ﮖ
()8
ﮗ
يعني الشمس ،ولم يذكرها قبل ذلك ...وقوله سبحانه" (ﮠﮡﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ )()1يريد األرض ،وقد يسمى هذا كناية -إذ يقول
المثقب العبدي
) )1الرعد :اآلية.31 :
 -2آل عمران :اآلية106:
 -3السجدة :اآلية12 :
))4تاويل مشكل القران  80ومابعدها .
) (5ق :اآليات.1،2،3 :
)(6يوسف :اآلية.85 :
)(7البيت بال نسبة في شرح التصريح  185/1والمقاصد النحوية . 73/2
) (8ص :اآلية.32 :
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َم َّ
يني
الشُر الذي ُهو َيْب َت ِغ ِ
أَأَْل َخْيَر الذي أنا أَْبتغيه *** أ ٍ
()3
فكنى عن الشر وقرنه في الكناية بالخير"
 -8ومن ذلك حذف الصفات كقوله سبحانه ( ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
()5
ﯤ )()4أي كالوا لهم ووزنوا
المطلب الثالث :
اإلطناب في دراسات ابن قتيبة:
إن شدة ولوع ابن قتيبة بجميع مجاالت الدرس البالغي في القرآن ،جعله
يهتم بكثير من فنون البالغة سواء ما يتعلق منها بالمعنى ،أو الشكل والنظم،
ونحن ال نستطيع أن نغفل دراساته لإلطناب؛ ألن لهذا الباب أهمية كبرى من
ناحية النظم في أسلوب القرآن ،كما أن له أهميته أيضا من الناحية الفنية،
كتوخي المناسبة بين الموضوع واألسلوب -للتأثير في النفوس ،أو العقول،
وهو كباب المقلوب – فكالهما فيه تجاوز في انقالب معنى اللفظ أو مكانه،
والتكرار تجاوز في زيادة اللفظ -في اعتقادهم -زيادة ظاهرية عن المعنى ،مما
يوهم بوجود فضول في التعبير.
()6
وقد يزعم الطاعنون أن التكرار في القرآن من هذا القبيل ولكن ابن قتيبة
يرد عليهم ،ويتناول ادعاءهم هذا بالبحث والمناقشة ،والدراسة المقارنة ،مع
تحكيم العقل أحيانا ،والعرف اللغوي أحيانا ،فيبين ابن قتيبة أن التكرار في
القرآن لم يكن من ضروب الفضول ،أو الزيادة وانما جاء لزيادة المعنى ،أو
تأكيده ،أو لضرورة في التعبير يكشف عنها فيما سنعرض له من آرائه في هذه
()2

)(1النحل :اآلية.61:
) )2ديوان المتقب العبدى .212
)(3تأويل مشكل القرآن صـ.90
)(4المطفيفين :اآلية.3:
) (5تأويل مشكل القرآن صـ .92
))6اثر القرآن في النقد العربي .141
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القضية البالغية القرآنية الخطيرة...والتكرار مع ذلك كثير في لغة العرب ،وهو
من فنون القول عندهم.
وابن قتيبة ال يقتصر في بحث التكرار على اللفظ وحده ،أو العبارة بل يعمم
فينظر إلى التكرار في القرآن كظاهرة عامة....فيتكلم عن التكرار في
القصص ،وفي بعض المعاني القرآنية ،والصور األخرى في القرآن كله ثم
يتدرج ،ويبدأ في تخصص التكرار باآلية ،ويقابلها بالعبارة فيبحث تكرار
العبارة ،ثم تكرار الكلمة.
وال يرى في التكرار -في كل هذه الحاالت– فضوالً ،بل يرى أنه زيادة
()1
اللفظ لحكمة ينشدها القرآن....
المطلب الرابع :
التكرار في القرآن في تصور ابن قتيبة:
يتكلم ابن قتيبة عن هذه القضية البالغية من قضايا القرآن فيتحدث عن
تكرار األنباء ،والقصص ،ويرى أن ذلك إنما كان لحكمة قصد إليها ،ولظروف
خاصة بأسباب النزول ،وتتلخص مقاصد القرآن في:
 -1أن تكرار األنباء والقصص جاء نتيجة نزول القرآن منجما ....يقول
)(2
فإن هللا تبارك وتعالى أنزل
ابن قتيبة ":أما التكرار في القصص واألنباءّ ،
القرآن " نجوما في ثالث وعشرين سنة بفرض بعد فرض ،تيسي اًر للعباد،
وتدريجا إلى دينهم ووعظاً بعد وعظ تنبيها لهم من سنة الغفلة ،واختبا ار
لبصائرهم ،يقول هللا عز وجل ( :وقال الذين كفروا لوال نزل عليه القرآن
جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيال) ))3الخطاب للنبي -صلى
هللا عليه وسلم -والمراد بالتثبيت هو والمؤمنون ،وكان رسول هللا -صلى هللا

))1المصدر نفسه .142
))2تأويل مشكل القرآن .76
) )3الفرقان :اآلية.32 :
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عليه وسلم -يتخول( )1أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم ،وأن يبعدهم
بها عن الغفلة ودثور القلوب ،ولو آتاهم القرآن نجماً واحداً لسبق حدوث
األسباب التي أنزله هللا بها ،ولثقلت جملة الفرائض على المسلمين ،وعلى من
أراد الدخول في الدين ،ولبطل معنى التنبيه ،وفسر معنى النسخ؛ ألن المنسو
()2
يعمل به مدة ،ثم يعمل بناسخه بعده"
 -2أن أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كانوا يحفظون القليل
من القرآن للصالة ،ولم يفرض عليهم حفظه كله ،فكان القليل منه يغني عن
الكثير؛ لتكرر القصص العظات في السور.
 -3ومن ذلك أيضا أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -كان يبعث إلى
القبائل المتفرقة بالسور المختلفة ،فلو لم تكن األنباء ،والقصص مثناة ومكررة،
لوقعت قصة موسى إلى قوم ،وقصة عيسى إلى قوم ،وقصة لوط إلى قوم،
فأراد هللا بلطفه ،ورحمته أن يشهر هذا القصص في أطراف األرض ،ويلقيها
()3
في كل سمع ،ويبثها في كل قلب ،ويزيد الحاضرين في اإلفهام والتحذير
 -1التكرار في العبارة:
قد يجيء للتوكيد :يقول :ومن مذاهبهم التكرار إرادة التوكيد واإلفهام ،كما
أن من مذاهبهم االختصار إرادة التخفيف واإليجاز.قال هللا عز وجل (:كال
سوق تعلمون ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ )( )4وقال( ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ) ()5وقال ( :أولى لك فأولى ثم ﮖ ﮗ ﮘ ) ( )6كل هذا يراد

) )1يتخول :يرعى ويتعهد انظر معجم الوافي عبدهللا البستاني مادة
بيروت ط 1980ص.187
))2تأويل مشكل القرآن .76
)(3المصدر نفسه .86
) (4التكاثر :اآليات. 3،4 :
) )5االنشراح :اآليات. 5،6 :
))6القيامة :اآليات.34،35 :
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به التوكيد للمعنى الذي كرر به اللفظة ...وقد يقول القائل للرجل :أعجل
ارم كما قال الشاعر
أعجل ،وللر
امي:ارم ِّ
ِّ
()1
َك ْم ِن ْع َم ٍة َكاَن ْت َل ُك ْم َك ْم ِن ْع َم ٍة َوَك ْم َوَك ْم
وقال آخر:
()2
جمع ِكند َة َي ْوَم َوْلوا ْأي َن أَينا
َه ْل َسأْل َت َ
وقد يكون بإعادة اللفظ بتغيير حرف فيه -استيحاشاً من إعادته ثانية؛ ألنها
كلمة واحدة فغيروا منها حرفا ،ثم اتبعوها األولى ،كقولهم :عطشان نطشان
كرهوا أن يقولوا عطشان عطشان"
()3
وللتوكيد أغراض منها
أ-حسم األمر ،كما جاء في تفسير قوله تعالى ( :قل ﭒ ﭓ)
ب-لبيان فضل المكرر وحسن موقعه في تكرار قوله تعالى ( ﮪ ﮫ
وذكر عباده آآلءه،
ﮬ ﮭ ) فإنه تعالى عدد في هذه السورة نعماءهّ ،
ونبههم على قدرته ،ولطفه بخلقه ،ثم ذكر كل خلة وصفها بهذه اآلية ،وجعلها
فاصال بين كل نعمتين ليفهمهم النعم ،ويقرهم بهاوكقوله تعالى ( فيهما ﭒ
ﭓ ﭔ ) والنخل والرمان من الفاكهة ،فأفردهما عن الجملة التي أدخلهما
فيما لفضلهما ،وحسن موقعهما ،وقوله سبحانه ( -:حافظوا ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ )()4وهي منها ،فأفردها بالذكر ترغيبا فيها ،وتشديدا ألمرها
وبعد:
فإن ابن قتيبة يكاد يرى في كل آية جاء فيها التكرار حكمة مغايرة لآليات
ّ
()5
األخرى ،ثم ينتقل من التكرار للتوكيد إلى الزيادة للتوكيد يقول ":فأما الزيادة
للتوكيد فقوله سبحانه( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ في قلوبهم )ألن الرجل
)(1لم أهتد إلى قائل البيت وهو موجود في تفسير القرطبي .160/1
)(2البيت لعبيد ابن االبرص انظر ديوانه تحقيق حسين نصار القاهرة  1957صـ 136
.
) (3انظر :أثر القرآن في تطور النقد العربي  142و مابعدها
) (4البقرة .238
) )5تأويل مشكل القرآن .107
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قد يقول بالمجاز ،كتابا واشارة على لسان غيره ،فأعلمنا أنهم يقولون بألسنتهم
أن
ثم يتكلم عن الزيادة في الحروف كزيادة ال ،والباء ،والالم ،وعلى ،وعنّ ،
الثقيلة ،واذ ،وما ،وواو النسق( )1ويرى أن زيادة قد تقع في األلفاظ فضال عن
الحروف ،فقد يزداد لفظ الوجه ،مثل ما يقوله تعالى (:ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ )( )2إالّ هو ،وقوله تعالى( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)( )3ويرى أن
اسم هللا يزاد في الكالم مستشهد بذلك على رأيه السابق في زيادة الوجه،
ومحتجا بقول أبي عبيدة :في بسم هللا ،إنما هو باهلل وأنشد للبيد قوله:
إلى َ ِ
السالَمِ َعَلْي ُك َما
اسم َّ
الح ْول ُث َم ُ

ِ
ومْنيب ِك حوالً َك ِ
اع َت َذْر
امالً َفَقد ْ
َ َْ َ ْ

()4

والواضح هنا أن ابن قتيبه قد لجأ إلى هذا الرأي في زيادة الوجه ليتحاشى
التشبيه في اآلية ،ويذهب إلى الزيادة في القران ()5وهذا مخالف لرأي جماعة
من العلماء ،اليأخذون بالقول بالزيادة في القرآن ويرون أن ذلك غير الئق
بنظمه ،ومن هؤالء المبرد
خاتمة
ابن قتيبة إمام من أئمة أهل السنة عرض في كتبه لكثير من أساليب القرآن
كما رد على المالحدة والشعوبيين ،ومن كتبه الخاصة بالقرآن (تأويل مشكل
القرآن) و (غريب القرآن) نجده يتحدث عن التشبيه واالستعارة والمجاز كما
يتحدث عن قضيتي التكرار والزيادة ،ويظهر على كتبه الطابع اللغوي ،كما
تظهر فيها بعض اإلشارات البيانية ،وبخاصة وهو يرد على اللغويين الذين
أنكروا المجاز ،وعلى المعتزلة الذين أفرطوا في التأويل ،وليس له بحث مستقل
في إعجاز القرآن.
))1المصدر نفسه .109
)(2القصص :اآلية.88 :
)(3البقرة :اآلية.115 :
))4ديوان لبيد بن ربيعة .51
)(5أثر القرآن في تطور النقد العربي .144
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

 -1ابن قتيبة ومقاييسه البالغية د .محمد الجربي مكتبة اآلداب القاهرة ط2010 /1م
 -2أثر القرآن في تطور النقد العربي محمد زغلول سالم دار المعارف بمصر.
 -3األضداد أبوبكر األنباري تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم المكتبة العصرية صيدا
لبنان.
 -4البحر المحيط ألبي حيان منشورات دار الفكر للطباعة والنشر بيروت 1983م
 -5البالغة عند المفسرين حتى نهاية القرن الرابع الهجري د.رابح دوب دار الفكرللنشر
والتوزيع القاهرة ط  1997 – 1م
 -6البالغة المفترى عليها بين اآلصاله والتبعية د .فضل حسين عباس دار الفرقان
للنشر والتوزيع عمان االردن ط  1999 - 2م
 -7تأويل مشكل القرآن البن قتيبة تحقيق أحمد صقر دار إحياء التراث ط1997 -2م
 -8التفسير الكبير للرازي (مفاتيح الغيب) دار الطباعة العامرة مصر
 -9جامع البيان عن تأويآلي القرآن ابن جرير الطبري تحقيق محمود شاكر وأحمد
شاكر
 -10الجامع ألحكام القران للقرطبي دار المعارف القاهرة ط1967 / 3م
 -11جمهرة أشعار العرب للقرشي الفكر بيروت للطباعة والنشر بيروت  1978م
 -12خطوات التفسير البياني د – محمد رجب البيومي ال ط .ال ت
 -13ديوان الحماسة للمرزوقي نشر أحمد أمين ومن معه مطبعة لجنة التأليف والترجمة
والنشر ط1967- 2
 -14ديوان دي الرمة شرح الباهلي تحقيق د .عبدالقدوس أبو صالح مطبعة طربين
دمشق ط1972 - 2
 -15ديوان رؤبة بن العجاج طبعة دار صادر بيروت
 -16ديوان عبيد بن األبرص طبعة دار صادر بيروت
 -17ديوان عنترة اعتنى به حمدوطماس دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع
ط2004/2م
 -18ديوان لبيد اعتنى به حمدوطماس دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ط2004/1
 -19ديوان المثقب العبدى دار صادر بيروت
 -20ديوان النابغة الجعدي تحقيق وشرح د .واضح الصمد دار صادر للطباعة والنشر
ط1998 /1م
 -21روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني لاللوسي القاهرة  1964م
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 -22شرح التصريح على التوضيح خالد بن عبدهللا عيسى الحلبي القاهرة
 -23شروح شواهد الكافية– الرضي – تحقيق محمد محي الدين وآخرون دار الكتب
العلمية بيروت  1995م
 -24شروح شواهد المعنى للسيوطي منشورات دار مكتبة الحياة بيروت ال ط .ال ت
 -25شروح التلخيص التفتزاني مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه بمصر1937م
 -26الصناعتين البي هالل العسكري تحقيق علي محمد البجاوي ومحمدأبو الفضل
إبراهيم المكتبة العصرية صيدا بيروت  1986م
 -27القاموس المحيط للفيروز آبادي مطبعة البابي الحلبي وأوالده بمصر ط  1952/2م
 -28الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري دار المعرفة بيروت
 -29لسان العرب ابن منظور دار صادر بيروت لبنان الط  .الت
 -30المثل السائر البن األثير تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانه دار نهضة مصر
 -31المجاز في اللغة والقرآن بين اإلجازة والمنع عبد العظيم المطعني مطبعة حسان
القاهرة ط1985/1م
 -32معجم تهذيب اللغة لألزهري تحقيق د .رياض زكي قاسم دار المعرفة بيروت ط1
2001/
 -33معجم الوافي الشيخ عبد هللا البستاني مكتبة لبنان بيروت طبعة سنة  1980م
 -34مفتاح العلوم للسكاكي مطبعة مصطفي البابي الحلبي القاهرة ط 1411/2هـ
للرّماني ضمن ثالث رسائل تحقيق د  .محمد زغلول سالم
 -35النكت في إعجاز القرآن ّ
ومحمد خلف هللا أحمد دار المعارف القاهرة ط2012/ 6م
 -36اإليضاح للقزويني دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1978م
 -37الشعر والشعراء البن قتيبه تحقيق أحمد محمد شاكر – دار الحديث القاهرة
1423هـ
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