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امللخص

يعـرض البحـث مـا ظهــر مـن علـوم العربيـة يف منظومة اإلمام الشاطبي (حرز
األماني ووجه التهاني) يف جانب التأصيل للمنهج الذي سار عليه الناظم يف عرض
القراءات ،وجانب تأصيل مذاهب القراء ،وجانب بيان وجوه القراءات ،وجانب
صياغة املسائل العلمية وغريها ،وجانب انتقاء القالب املالئم الحتواء الصياغة،
ليتبني بذلك مدى عالقة القراءات القرآنية بعلوم اللغة العربية ،وليقف طالب علم
القراءات والباحثون يف الدراسات القرآنية عىل ما بذله اإلمام الشاطبي من جهد
عظيم يف بيان هذه العالقة فيقبلوا عىل تعلم ما البد هلم من تعلمه منها لفهم املسائل
العلمية ،وإدراك وجوهها عىل النحو العميق والنمط الدقيق ،وليرتسموا رسم
اإلمام الشاطبي يف جودة الصياغة ،وحسن انتقاء القوالب.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني نبينا حممد وعىل
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
فإن العالقة بني القراءات القرآنية واللغة العربية عالقة مبنية عىل وثيق التواصل
وعميق التداخل وأنيق التكامل.
وقد أظهر ذلك جلي ًا علامء القراءات واللغة يف تآليفهم بجميل اإلملاح وجليل
اإلفصاح فنثروا يف ذلك أنفس الدرر وصوروا فيه أروع الصور.
وكان من تلك اجلهود املباركة صنيع اإلمام الشاطبي

يف نظمه حرز األماين

ووجه التهاين الذي يعد أنموذج ًا يف اإلبداع فريد ًا ومسلكا يف اإلمتاع وحيد ًا.
السنِ ّية سربت (علوم العربية في منظومة الشاطبية).
وإبرازا لصنعته َ
سائ ً
ال ريب الكريم اإلعانة والقبول إنه خري مسئول وأجود مأمول.

أهمية الموضوع وسبب اختياره:
يرجع ذلك ملا ييل:

 أنه يربز مدى العالقة املتينة بني علم القراءات القرآنية وعلوم اللغة العربيةيف التأصيل والتعليل.
 أن طالب علم القراءات بحاجة ماسة لرتسيخ مدى هذه العالقة وآكد مايرسخ ذلك عرض النامذج الرصحية املقنعة املتعددة من صنيع أئمة
القراءات يف ذلك.
 أن منظومة الشاطبية من أقوى املؤلفات داللة عىل هذه العالقة ملا ملؤلفهامن مكانة علمية عالية يف القراءات واللغة وملا حوته من ظواهر متعددة
متنـوعة تؤكـد قـوة هـذه العالقـة وحقـها أن تـدرس ف ُتظـهـر لإلشـادة
و ُتنرش لإلفادة.
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 الرغبة يف إثراء مكتبة القراءات باجلديد املفيد حيث إن هذا املوضوع مليكتب فيه حتت هذا العنوان حسب اطالعي.

خطة البحث:

يشتمل البحث عىل مقدمة ومتهيد وأربعة مباحث متثل صلب البحث وخامتة

وفهارس وتفصيل ذلك ما ييل:
 املقدمة وتشمل أمهية املوضوع وسبب اختياره وخطة البحث ومنهج البحث. التمهيد ويتضمن تعريف ًا موجز ًا بالعربية وعلومها. -صلب البحث وهو أربعة مباحث:

المبحث األول( :النحو والصرف واالشتقاق واللغة)
وحتته مطالب:

املطلب األول :النحو.
املطلب الثاين :الرصف.
املطلب الثالث :االشتقاق.
املطلب الرابع :اللغة.

المبحث الثاني( :الفصاحة والبالغة)
وحتته مطالب:

املطلب األول :فصاحة األسلوب وتنوعه.
املطلب الثاين :علم البيان.
املطلب الثالث :علم املعاين.
املطلب الرابع :علم البديع.

المبحث الثالث( :الشعر وأغراضه)
وحتته مطالب:
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املطلب األول :العروض والقافية.
املطلب الثاين :الشعر قرض ًا.
املطلب الثالث :الشعر استشهادا.

المبحث الرابع(:الخط واإلنشاء والمحاضرة)
اخلامتة وتتضمن أهم النتائج.

الفهارس.

منهج البحث:


راعيت يف تسمية املباحث واملطالب وترتيبها ما رأيته األنسب حلال

منظومة الشاطبية.


أذكر يف كل مطلب ما يبينه من األمثلة الوافية بالغرض.



أراعي يف عزو أبيات الشاطبية ذكر رقمها واإلحالة إىل رشوحها.



أوثق سائر املعلومات من مصادرها األصيلة.
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العدد العشرون

التمهيد

العربية نسبة للعرب ،وهي علم حيرتز به عن اخللل يف كالم العرب .وللعربية
اثنا عرش عل ًام هي:
 )1علم اللغة وهو العلم بألفاظ العربية ومعانيها الدالة عليها.
 )2علم الرصف وهو العلم بأحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب وال بناء.
 )3علم االشتقاق وهو العلم بأصول األلفاظ وفروعها.
 )4علم النحو وهو العلم بأحوال أواخر الكلم إعراب ًا وبناء ًا.
 )5علم البيان وهو العلم بتوضيح الكالم بطرائق خمتلفة.
 )6علم املعاين وهو العلم بمطابقة الكالم ملقتىض احلال .ويلحق هبام علم
البديع الذي يكون به حتسني الكالم.
 )7علم اإلنشاء وهو العلم بصياغة الكالم نثر ًا .
 )8علم املحارضات وهو العلم بام يناسب أن ُُيا َطب املتلقون به يف حالة ما
من قصة ونحوها.
 )9علم الشعر وهو العلم بكيفية إنشاء الكالم املوزون املقفى.
 )11علم العروض وهو العلم بصحيح الشعر ومكسوره.
 )11علم القافية وهو العلم الذي يعرف به سالمة الشعر من العيوب.
()1

 )12علم اخلط وهو العلم باحلروف وكيفيات تركيبها .
وقد حوت منظومة اإلمام الشاطبي

املسامة بــ(حرز األماين ووجه التهاين)

مناح خمتلفة وسأعرضها مفصلة يف هذا البحث بعون اهلل
مجلة من علوم العربية يف ِ ِ
تعاىل وتوفيقه.
( )1انظر :الصحاح يف اللغة والعلوم للجوهري ص( 94عرب)وحاشية السجاعي عىل قطر الندى ص،7
وأسس اللغة العربية ملحمود ياقوت ص .17-16
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املبحث األول
(النحـو والصرف واالشتقاق واللغة)
وحتته مطالب:

المطلب األول :النحو
ظهر علم النحو يف منظومة اإلمام الشاطبي

تأصي ً
ال وتعليالً.

فظهر يف تأصيل منهجه الذي سار عليه يف عرض القراءات كام يف قوله-61(:
:)62
وآخيـــت بـــني النـــون واليـــا وفـــتحهم

وكس ــر وبــني النصــب واخلف ـ

وحيــث أقــول الضــم والرفــع ســاكتا

فغـــــريهم بـــــالفتح والنصــــــب أقـــــبال

حيث آخى بني الفتح والكرس وبني النصب واخلف

منــزال

-أي جعلهام ضدين -كام

جعل الفتح ضدا للضم و النصب ضدا للرفع وال عكس وهي ما يعرض ألواخر
الكلم وما يلحق به -كالبناء للفاعل والبناء للمفعول-وهذا هو أساس علم النحو
وإنام جعل هذا ونحوه أصال من أصول منهجه يف عرض القراءات ألن مجلة من
القراءات القرآنية مرد اختالفها إىل النحو.
ومن ذلك قوله (:)587
ومحـــزة واألرحـــام بـــاخلف مجـــال
حيث ذكر قراءة اخلف

................................

يف لفظ ﴿ﭨ﴾ [النساء ]1:حلمزة فيكون للباقني

القراءة بالنصب .ولكل من القراءتني وجهه النحوي.
وقوله (:)711
ومــيم ابــن أم اكســـر معــا كفــؤ صــحبة
حيث ذكر قراءة كرس امليم يف

................................

﴿ﭫ ﭬ﴾ [...
األعراف ]151:و﴿ ﮖ ﴾ [طه]94:
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البن عامر ومحزة والكسائي وشعبة فتكون قراءة الباقني بالفتح ولكل من القراءتني
وجهه النحوي.
وقوله (:)1112
فـــأطلع ارفـــع غـــري حفـــ

...............................

......

حيث ذكر قراءة الرفع يف ﴿ ﮘ ﴾ [غافر ]37:لغري حف

فتكون قراءة حف

بالنصب ولكل من القراءتني وجهه النحوي.
وقوله (:)1117
وتـــا َتـــرون اضـــمم يف االوىل كـــام رســـا

................................

حيث ذكر قراءة ضم التاء يف ﴿ﮡ﴾[..لتكاثر- ]6:وهي الكلمة األوىل يف
السورة -البن عامر والكسائي فتكون قراءة الباقني بالفتح ولكل من القراءتني
وجهه النحوي.
وظهر علم النحو يف تأصيل مسائل القراءات كام يف قوله (:)218-216
مــن اهلمــز مــدا غــري ــزوم اهـــــمال
ويبــــدل للســــو كــــل مســــــكن
تســؤ ونشــأ ســت وعش ــر يشــأ ومــع

هييـــــس وننســـــأها ُينبـــــأ تكـــــــمال

وهيــــس وأنبئـــــهم ونبــــس بــــأربع

وأرجــس معــا واقــرأ ثالثــا فحصــال

ما استثني لسو

من حكم إبدال اهلمز الساكن عىل أصل

أصل بع
حيث َّ

نحوي وهو ما كان سكونه للجزم أو للبناء ويلزم لفهم هذا احلكم حق فهمه
العلم بحال الفعل املهموز إعرابا وبناءا .
وكام يف قوله ( )371-371يف سياق تأصيل مسائل الروم واإلشامم:
ورومــك عنــد الكســـر واجلــر وصــال
وفعلهـــام يف الضـــــــم والرفــــع وارد
وعنـــد إمـــام النحـــو يف الكـــل أعمـــال

ومل يـــره يف الفـــتح والنصـــب قـــار
171

علوم العربية في منظومة الشاطبية :دراسة استقرائية وصفية

د .عبد الرحيم بن عبد اهلل الشنقيطي

أصل مسألة الروم واإلشامم العامة عىل أصل نحوي بربطها بحركات
حيث َّ
البناء وحركات اإلعراب ويلزم لفهم هذا احلكم حق فهمه العلم بحال أواخر
الكلم وهي قضية نحوية خالصة.
وظهر علم النحو يف تعليل القراءات كام يف قوله (:)478
كفــى راويــا وانقــاد معنــاه َيع ُمـــال
ويف النحــل مــع يــس بــالعطف نصــبه
حيث علل قراءة ابن عامر والكسائي بالنصب يف لفظ ﴿ ﯮ ﴾ يف ﴿ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﴾ [النحل ]41:ويف ﴿ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾ [يس ]82:تعليال نحويا
بأن الفعل ﴿ﯮ﴾منصوب بالعطف عىل ﴿ﯪ ﯫ ﴾ يف املوضع األول وبالعطف
عىل ﴿ﯯ ﯰ﴾ يف املوضع الثاين.
وكام يف قوله ( :)584-583
.....................................
وحــــــقا بضــــم البــــا فــــال ِ
حيســــ َبنهم

...ال حتس ـبن الغيــب كيــف ســام اعــتال
وغيــب وفيــه العـــطف أو جــاء مبــدال

حيث علل قراءة ابن كثري و أيب عمرو بياء الغيب وكرس السني وضم الباء يف
﴿ﭵ ﴾ يف ﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ [آل عمران ]188:تعليال نحويا بأن
الفعل إما أن يكون معطوفا عىل الفعل قبله عىل تقدير-ال ِ
حيسبن الفارحون

أنفسهم بمفازة من العذاب فال ِ
حيس ُبنهم كذلك-وإما أن يكون مبدال منه عىل
حيسبن الفارحون فال ِ
تقدير -ال ِ
حيس ُبنهم بمفازة من العذاب -عىل تقدير حذف
مفعويل الفعل األول.

()1

وغري ذلك مما ظهر يف منظومته من علم النحو تأصيال

وتعليال.
وكأنه ينبه بذلك إىل أن طالب علم القراءات ينبغي أن يكون ملام بعلم النحو
( )1انظر :إبراز املعاين أليب شامة /2ص 198-197و/3ص55-53وكنز املعاين لشعلة ص -414
415وص 512-511وص  ،588-586وإرشاد املريد للضباع ص 21وص 154وص .178
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فيام يتعلق بالقراءات -عىل األقل-حتى يعلم أحكامها ويدرك عللها.

المطلب الثاني :الصرف

ظهر علم الرصف يف منظومة اإلمام الشاطبي

تأصي ً
ال وتعليالً.

فظهر يف تأصيل منهجه الذي سار عليه يف عرض القراءات كام يف قوله (-57
:)58
ومــــا كــــان ذا ضــــد فــــإين بضــــده

غنــــي فــــزاحم بالــــذكاء لتفـــــــضال

كمـــــد وإثبـــــات وفـــــتح ومـــــدغم

ومهــــز ونقــــل واخــــتالس حتصــــال

حيث ذكر يف منهجه يف األضداد الفتح وضده اإلمالة واملدغم وضده املظهر
واهلمز وضد ترك اهلمز والعكس بالعكس وكلها تتعلق بعلم الرصف .وإنام جعل
هذا ونحوه أصال من أصول منهجه يف عرض القراءات ألن مجلة من القراءات مرد
اختالفها إىل الرصف.
ومن ذلك قوله (:)339
ِ
ِ
ِ
الوقـــوف وقب َلهـــا
تأنيـــث
هـــاء
ويف

ممــال الكســائي غــري عشـــر ليعــدال

حيث ذكر قراءة الكسائي بإمالة هاء التأنيث فتكون قراءة الباقني بالفتح فيها
ولكل من القراءتني وجهه الرصيف.
وقوله (:)612
..........................

........إدغــام ب َّيــت يف حــال

حيث ذكر قراءة محزة وأيب عمرو بإدغام التاء يف الطاء يف ﴿ ﭥ ﭦ﴾

[النساء ]81:فتكون قراءة الباقني باإلظهار ولكل من القراءتني وجهه الرصيف.
وقوله (:)1116
..............وحريف الــ

َب ِر َّيـــــة فـــــامهز آهـــــال متـــــأهال

حيث ذكر قراءة نافع وابن ذكوان باهلمز يف لفظ ﴿ ﯛ ﴾ [البينة ]7،6:-فتكون
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قراءة الباقني بغري مهز ولكل من القراءتني وجهه الرصيف.
وظهر علم الرصف يف تأصيل مسائل القراءات كام يف قوله (:)214
فـــور ُيرهيـــا حـــرف مـــد مبـــدال
إذا ســـكنت فـــا ًء مـــن الفعـــل مهـــزة
أصل مذهب ور
حيث َّ

يف إبدال اهلمز الساكن عىل أصل رصيف وهو وقوع

هذه اهلمزة فاءا للكلمة ويلزم لفهم هذا احلكم حق فهمه العلم بالوزن الرصيف
للكلامت املهموزة هبمزة ساكنة.
وكام يف قوله (:)292-291
ومحــــزة مــــنهم والكســــائي بعــــده

أمــــاال ذوات اليــــاء حيــــث تأصــــال

وتثنيــــــة األســــــامء تكشــــــفها وإن

ددت إليــك الفعــل صــادفت مــنهال
َر َ

أصل مذهب محزة والكسائي يف إمالة نوع من األلفات عىل أصل رصيف
حيث َّ
وهو انقالب هذه األلف عن الياء فمتى ما كانت منقلبة عن ياء أميلت ويلزم لفهم
هذا احلكم حق فهمه العلم بأصل األلف يف األسامء واألفعال.
وظهر علم الرصف يف تعليل القراءات كام يف قوله (:)331
شـــفا ولكســــر أو ليـــاء متـــيال
إنـــاه لـــه شـــاف وقـــل أو كالمهـــا
حيث علل اإلمالة يف ألف ﴿ ﮤ﴾ [األحزاب ]53:هلشام ومحزة والكسائي ويف
ألف ﴿ ﮦ﴾ [اإلرساء ]23:حلمزة والكسائي تعليال رصفيا بكوهنام مسبوقني
بكرس أو لكوهنام منقلبتني عن ياء.
وكام يف قوله (:)538
وحيســب كس ــر الســني مســتقبال ســام

رضــاه ومل يلــزم قياســا مؤصــال

حيث علل قراءة كرس السني لنافع وابن كثري وأيب عمرو والكسائي وقراءة فتح
السني للباقني يف لفظ ﴿ﭬ﴾ تعليال رصفيا فعلل قراءة فتح السني بالقياس
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وقراءة كرس السني بالسامع .

وغري ذلك مما ظهر يف منظومته من علم الرصف تأصيال وتعليال.
وكأنه ينبه بذلك إىل أن طالب علم القراءات ينبغي أن يكون ملام بعلم الرصف
فيام يتعلق بالقراءات -عىل األقل -حتى يعلم أحكامها ويدرك عللها.

المطلب الثالث :االشتقاق
ظهر علم االشتقاق يف منظومة اإلمام الشاطبي

تأصي ً
ال وتعليالً.

فظهر يف تأصيل منهجه الذي سار عليه يف عرض القراءات كام يف قوله (-57
:)59
ومــــا كــــان ذا ضــــد فــــإين بضــــده

غنــــي فــــزاحم بالــــذكاء لتفضــــال

إىل أن قال:
وجــــزم وتــــذكري وغيــــب وخفــــة

ومجــــع وتنــــوين وحتريــــك اعمــــال

حيث ذكر يف منهجه يف األضداد التذكري وضده التأنيث واجلمع وضده اإلفراد
والعكس بالعكس ومعلوم أن التذكري هو األصل والتأنيث فرع كام أن اإلفراد هو
األصل واجلمع فرع وإنام جعل هذا ونحوه أصال من أصول منهجه يف عرض
القراءات ألن مجلة من القراءات مرد اختالفها إىل االشتقاق .ومن ذلك قوله
(:)554
وذكـــر فنـــاداه وأضـــجعه شـــاهدا

..................................

﴿ ...ﭣ ﭤ ﴾ [آل عمران]39:
حيث ذكر قراءة محزة والكسائي بالتذكري يف

فتكون قراءة الباقني بالتأنيث ،والتذكري أصل يف األفعال والتأنيث فرع.
( )1انظر :كنز املعاين لشعلة ص253وص ،357-356وكنز املعاين للجعربي ص  276وما بعدها،
واجلوهر النضيد البن اجلندي ص  28وما بعدها ،وص  468وما بعدها.
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ويــأمر شــاف وامجعــوا رسجــا وال

حيث ذكر قراءة محزة والكسائي باجلمع يف ﴿ ﮟ﴾ [الفرقان ]61:فتكون قراءة
الباقني باإلفراد ،واإلفراد أصل واجلمع فرع.
وظهر علم االشتقاق يف تأصيل مسائل القراءات كام يف قوله (:)174
يؤاخــذكم االن مســتفهام تــال
...................وبعضــــــهم
أصل بع
حيث َّ

املستثنيات لور

من مد البدل عىل أصل اشتقاقي وهو كل

ما اشتق من لفظ (يؤاخذ) نحو ﴿ﯧ﴾ [البقرة ]286:وليس املراد لفظ
(يؤاخذكم) بعينه ويلزم لفهم هذا احلكم حق فهمه العلم باأللفاظ املشتقة من لفظ
(يؤاخذ).
وقوله (:)215-214
إذا ســكنت فــا ًء مــن الفعــل مهـــزة

فــــور

ســـــوى مجلـــــة اإليـــــواء..........
أصل بع
حيث َّ

ما استثنى لور

يرهيــــا حــــرف مــــد مبــــدال

..................................
من حكم إبدال اهلمزة الساكنة الواقعة فاءا

للكلمة عىل أصل اشتقاقي وهو كل ما اشتق من لفظ اإليواء نحو ﴿ ﯨ﴾

[النازعات ]41-39:فال إبدال فيه لور

ويلزم لفهم هذا احلكم حق فهمه العلم

باأللفاظ املشتقة من اإليواء.
وظهر علم االشتقاق يف تعليل القراءات (:)221
ختــــريه أهــــل األداء معلــــال
ومؤصـــدة أوصـــدت يشـــبه كلـــه
حيث علل استثناء السو

للفظ ﴿ ﯷ ﴾ [البلد،21:اهلمزة ]8:من حكم إبدال

اهلمزة تعليال اشتقاقيا وهو أن هذا اللفظ يف مذهب أيب عمرو مشتق من آصدت
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وأصله أأصدت فلو أبدل اللتبس بأنه مشتق من أوصدت .وكام يف قوله (:)614
مـــن الثبـــت والغـــري البيـــان تبـــدال
وفيهـــا وحتـــت الفـــتح قـــل فتثبتـــوا
حيث علل القراءتني يف ﴿ﭦ﴾ [النساء،94:احلجرات- ]6:قراءة اجلمهور
بالتاء فالباء فالياء فالنون وقراءة محزة والكسائي بالتاء فالثاء فالباء فالتاء -تعليال
اشتقاقيا بأن قراءة محزة و الكسائي مشتقة من الثبت وقراءة اجلمهور مشتقة من
()1

البيان .
وغري ذلك مما ظهر يف منظومته من علم االشتقاق تأصيال وتعليال.
وكأنه ينبه بذلك إىل أن طالب علم القراءات ينبغي أن يكون ملام بعلم
االشتقاق فيام يتعلق بالقراءات -عىل األقل -حتى يعلم أحكامها ويدرك عللها.

المطلب الرابع  :اللغة

ظهر علم اللغة يف منظومة اإلمام الشاطبي

تأصي ً
ال وتعليالً.

فظهر يف تأصيل منهجه الذي سار عليه يف عرض القراءات كام يف قوله (-57
:)58
ومــــا كــــان ذا ضــــد فــــإين بضــــده

غنــــي فــــزاحم بالــــذكاء لتفضــــال

كمـــــد وإثبـــــات وفـــــتح ومـــــدغم

ومهــــز ونقــــل واخــــتالس حتصــــال

حيث ذكر يف منهجه يف األضداد املد وضده القرص واإلثبات وضده احلذف
وتغري األلفاظ أو املعاين يف ذلك ظاهر .وإنام جعل هذا ونحوه أصال من أصول
منهجه يف عرض القراءات ألن مجلة من القراءات مرد اختالفها إىل اللغة.
ومن ذلك قوله(:)118
ومالــك يــوم الــدين راويــه نــارص

..............................

( )1انظر :فتح الوصيد للسخاوي ص  171وص  ،315-314وإبراز املعاين  /1ص  179وما بعدها ،
وص ،389-388و /2ص ،78-77وكنز املعاين لشعلة ص.261-259
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حيث ذكر قراءة الكسائي وعاصم باملد يف ﴿ﭞ﴾ [الفاحتة ]4:فتكون قراءة

الباقني بالقرص ولكل قراءة معناها اللغوي.
وقوله (:)1119
بــام كســبت ال فــا َء عــم.......

..........................

حيث ذكر قراءة نافع وابن عامر بحذف الفاء يف ﴿ﰁ ﰂ﴾ [الشورى ]31 :

عىل عدم تضمني معنى الرشط فتكون قراءة الباقني بإثباهتا بتضمني معنى الرشط.
وظهر علم اللغة يف تأصيل مسائل القراءات كام يف قوله (:)345
.........................
وفخمها يف األعجمي........
أصل مذهب ور
حيث َّ

يف استثناء بع

األلفاظ من حكم ترقيق الراء عىل

أصل لغوي وهو ما كان اسام غري عريب نحو ﴿ﮔ ﴾ ويلزم لفهم هذا املذهب
حق فهمه معرفة األسامء األعجمية.
وقوله (:)551
..............................

ومــا مل يمــت للكــل جــاء مــثقال

أصل حكم ما اتفق القراء عىل تشديد يائه من لفظ (ميت)عىل أصل
حيث َّ
لغوي وهو مامل يتحقق فيه معنى املوت نحو ﴿ﯛ ﯜ ﯝ﴾[إبراهيم ]17:ويلزم
لفهم هذا احلكم حق فهمه معرفة مامل يتحقق فيه هذا املعنى.
وظهر علم اللغة يف تعليل القراءات كام يف قوله (:)219
ِ
ورئيـــا بـــرتك اهلمـــز يشـــبه االمـــتال
.....................
حيث علل عدم إبدال اهلمز يف لفظ ﴿ ﯞ ﴾ [مريم ]74:للسو
بأنه يلتبس معناه حال اإلبدال بمعنى االمتالء ُرشبا.
وقوله (:)935-934
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أال يســــــــجدوا راو..............

.............................

أراد أال يــا هــؤالء اســجدوا......

.............................

حيث علل قراءة الكسائي يف ﴿ ﭯ ﭰ﴾ [النمل ]25:بتخفيف الالم تعليال
لغويا فذكر أن ﴿ ﭯ ﴾ خمفف الالم حرف تنبيه وأن الياء يف ﴿ ﭰ﴾ ياء نداء
()1

والتقدير(أال يا هؤالء اسجدوا) .
وغري ذلك مما ظهر يف منظومته من علم اللغة تأصيال وتعليال.
وكأنه ينبه بذلك إىل أن طالب علم القراءات ينبغي أن يكون ملام بعلم اللغة فيام
يتعلق بالقراءات -عىل األقل -حتى يعلم أحكامها ويدرك عللها.







( )1انظر :إبراز املعاين /2ص163و/4ص 51وكنز املعاين لشعلةص388وص559والعقد النضيد/1
 193وما بعدها و/2ص854ومابعدها.
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املبحث الثاني
(الفصاحة والبالغة)
وحتته مطالب:

المطلب األول :فصاحة األسلوب وتنوعه

عند احلديث عن علم البيان وعلم املعاين وعلم البديع -علوم البالغة

املعروفة-
البد من احلديث عن الفصاحة وتنوع أساليبها متهيدا لذلك.
وفصاحة الكالم سالمة مفرداته من تنافر احلروف والغرابة وخمالفة القياس
اللغوي وسالمة تراكيبه من ضعف التأليف وتنافر الكلامت والتعقيد.
وقد حرص اإلمام الشاطبي

عىل أن تكون منظومته عىل درجة عالية من

الفصاحة ساملة من ذلك كله فجاءت أبياهتا سهلة األلفاظ واضحة املعاين حمكمة
السبك وعن ذلك يقول يف مقدمتها (:)67
وصــغت هب ـا مــا ســاا عــذبا مسلســال
أهلـــــت فلبتهـــــا املعـــــاين لباهبـــــا
()1

حني قال يف مدح منظومة الشاطبية :
وصدق اإلمام اجلعربي
بــــــام أســــــداه يف وجــــــه التهــــــاين
جـــــزى اهلل املصـــــنف كـــــل خـــــري
وقــــــد نــــــادت فلبتهــــــا املعــــــاين

بألفـــــــاظ حكـــــــت درا نضـــــــيدا

ويقول اإلمام الشاطبي – -يف خامتة منظومته (:)1163-1162
كــام عريــت عــن كــل عــوراء ِمف َص ـال
وقـــد كســـيت منهـــا املعـــاين عنايـــة
منزهـــة عـــن منطـــق اهل ُجـــر ِمقـــ َوال

ومتـــت بحمـــد اهلل يف اخللـــق ســـهلة
( )1انظر :كنز املعاين للجعربي ص.85
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معلقا عىل ذلك« :وغريه ينظم أرجوزة فيضطره

النظم إىل أن يأيت يف قوافيها ومقاطعها وأجزائها بام متجه األسامع»

()1

وقد تعددت األساليب الفصيحة يف منظومته فظهر فيها األسلوب املسمى
اصطالحا باألسلوب العلمي وهو الذي ُياطب العقل باملنطق السليم واحلجج
املقنعة كام يف قوله (:)131-129
وواو هــو املضــمو ِم هــا ًء كهــو ومــن

فـــأدغم ومـــن يظهـــر فباملـــد علـــال

ويـــــأيت يـــــوم أدغمـــــوه ونحـــــوه

وال فــرق ينجــي مــن عــىل املــدعوال

حيث قرر حكم إدغام الواو يف لفظ (هو) مضموم اهلاء يف الواو حيث وقعت
بعدها إدغام متامثلني للسو

تقريرا علميا حمكام.

وقوله (:)354-353
ومــــا بعــــده كســـــر أواليــــا فامهلــــم

برتقيقــــــه نــــــ

ومــــا لقيــــاس يف القــــراءة مــــدخل

فـــدونك مـــا فيـــه الرضـــا مـــتكفال

وثيــــــق فيمــــــثال

حيث قرر حكم تفخيم الراء التي بعدها كرسة أو ياء تقريرا علميا حمكام.
وظهر فيها األسلوب املسمى اصطالحا باألسلوب األديب وهو الذي ُياطب
احلس بعذب املقال ورونق اجلامل كام يف قوله (:)512
..............................
ونقــــل قــــران والقــــران دواؤنــــا
حيث صاا كالمه بأسلوب أديب ظاهره أن نقل القرآن من جيل إىل جيل دواء
للنفوس ،وباطنه بيان حكم نقل اهلمزة يف لفظ (قرءان)و(القرءان) البن كثري.
وقوله (:)913
.........................

صالهتم شاف................

( )1انظر :فتح الوصيد للسخاوي /4ص.1364

181

علوم العربية في منظومة الشاطبية :دراسة استقرائية وصفية

د .عبد الرحيم بن عبد اهلل الشنقيطي

حيث صاا كالمه بأسلوب أديب ظاهره أن الصالة شفاء للمصلني ،وباطنه أن
لفظ ﴿ ﮇ ﴾ [املؤمنون ]9:يقرأه باإلفراد محزة والكسائي.
وظهر فيها األسلوب املسمى اصطالحا باألسلوب اخلطايب وهو الذي ُياطب
اهلمم بام يذكي عزائمها كام يف قوله (:)153
أص ـال
أتــى مــدغم فــادر األصــول ل َت ُ

ويف مـــن يشـــاء بـــا يعـــذب حيـــثام

حيث خاطب طالب العلم بام يشحذ مهته قائال له تعلم أصول املسائل لتكون
أصيال يف الفضل فإنام يرشف الناس بالعلم.
وقوله (:)315
مكمــال
لــه غــري مــا هــا فيــه فاحض ــر َّ

ولكــن رؤوس ا ي قــد قــل فتحهــا

حيث خاطب طالب العلم بام يوقظ فطنته قائال له كن حني عرض املسائل
()1

العلمية كامل احلضور لتكسب الكامل حفظا وفهام  .وغري ذلك مما ظهر يف
منظومته من األساليب الفصيحة .
وكأنه ينبه بذلك عىل أن صياغة املسائل العلمية املتعلقة بالقرآن الكريم –أفصح

الكالم وأعاله -جيب أن تكون عىل أتم ما ينبغي من الفصاحة وأرقى ما حيسن من
األساليب.

المطلب الثاني :علم البيان

ظهر علم البيان الذي تؤدى به املعاين بأساليب متعددة يف منظومة اإلمام

الشاطبي

يف جوانب عديدة فظهر يف صياغة املسائل العلمية ومن ذلك قوله

(:)156
( )1انظر :كنز املعاين لشعلة ص184-183وص ،361-359ومربزاملعاين للعامدي ص 217وص381
ورشح السيوطي ص169وص ،517وانظر اإليضاح يف علوم البالغة للقزويني ص 72وجواهر
البالغة للهاشمي ص.45-44
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عســــري وباإلخفــــاء طبــــق م ِ
فصــــال
َّ
َ

وإدغـــام حـــرف قبلـــه صـــح ســـاكن

حيث عرب عن معنى إصابة احلق يف وجه اإلخفاء فيام كان قبله ساكن صحيح
من املتامثلني أو املتقاربني بقوله (طبق مفصال) ومعنى (طبق مفصال) -يف األصل-
إلصابة السيف املفصل لكنه استعار هذا الرتكيب فاستعمله يف غري ما وضع له
لعالقة املشاهبة وهذا ما يعرف ب(االستعارة التمثيلية) وهي رضب من رضوب
علم البيان.
وقوله (:)993
وصـــفا وزجـــرا ذكـــرا ادغـــم محـــزة

وذروا بــــال روم هبــــا التــــا فــــثقال

حيث أطلق عبارة (بال روم) يف إدغام محزة للتاء يف هذه األلفاظ وفيها يظهر
أسلوب (الكناية)وهي لفظ أطلق وأريد به الزم معناه مع جواز إرادة ذلك املعنى.
فقد أطلق الناظم عبارة (بال روم)مكني ًا هبا عن عدم جواز القرص والتوسط يف
إدغام محزة للتاء يف هذه األلفاظ الذي هو الزم معنى عبارة (بال روم) إذ عدم
جواز الروم يدل عىل أن السكون هنا يف حال اإلدغام من قبيل الالزم ال العارض.
والكناية رضب من رضوب علم البيان .مع إرادته ملعنى عبارة(بال روم) فليس
حلمزة روم يف هذا اإلدغام.
وظهر يف سياق التعليل إما باستعامله لبيان علل القراءات كام يف قوله (-798
:)799
...............................

رخي اكســـر حلمــزة مــال
...مصـــ َّ
...............................

كها وصل......................

قرب علة قراءة محزة بكرس الياء يف ﴿ ﮯ ﴾ [إبراهيم ]22:بتشبيهها
حيث َّ
هباء الضمري يف وصلها بياء؛ أي نزلت الياء يف (مرصخي) منزلة هاء الضمري
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املوصولة بحرف املد فوصلت بالياء ثم حذفت الصلة فيهاكام حتذف من اهلاء
وبقيت الكرسة دالة عليها .والتشبيه رضب من رضوب علم البيان.
أو باإلشارة إليه وجه ًا بالغي ًا لقراءة ما كام يف قوله (:)929
ــــ َن رفعهـــام علـــو ســـام وتـــبجال
ــروح واألميــــــــ
ويف َنـــ َّزل التخفيـــف والـ َ
حيث أشار إىل الوجه البالغي يف قراءة حف

ونافع وابن كثري وأيب عمرو يف

﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [الشعراء ]193:التي فيها إسناد فعل النزول بالقرآن الكريم
إىل جربيل عليه السالم  ،وجربيل عليه السالم ُمن ََّزل حقيقة من اهلل تعاىل كام دلت

عىل ذلك قراءة الباقني بتشديد الزاي يف ﴿ﮘ﴾ ونصب احلاء والنون يف ﴿ﮚ

ﮛ﴾ فهو ُمنَزل عىل احلقيقة ال نازل وإسناد فعل النزول إليه إسناد ازي وهو
ما يعرف بــ (املجاز العقيل) ويف هذا اإلسناد الكريم من العلو والسمو والتبجيل
جلربيل عليه السالم ما فيه وقد أشار اإلمام الشاطبي إىل هذا الوجه البالغي بقوله
(علو سام وتبجال).
واملجاز العقيل رضب من رضوب علم البيان .وظهر يف غري سياق املسائل
العلمية وتعليلها ومن ذلك قوله يف املقدمة (:)21
ســامء ال ُعــىل والعــدل ُزهــرا و ُك َّمــال

فمـــنهم بـــدور ســـبعة قـــد توســـطت

حيث شبه القراء السبعة -يف شهرهتم وعلو مكانتهم -بالبدور وحذف املشبه
ورصح باملشبه به وهذا الصنيع يعرف بــ (االستعارة الترصحيية) كام أنه جاء بام
يالئم املشبه به وهو قوله (قد توسطت) وهذا يعرف بــ (ترشيح االستعارة) أو
(االستعارة َّ
املرشحة) واالستعارة رضب من رضوب علم البيان.
وقوله يف اخلامتة (:)1121
ِر َوى القلـ ِ
ــر اهلل فاستســـق مقـــبال
ــب ذكـ ُ

وال َتعــــدُ روض الــــذاكرين فــــ ُتم ِحال

حيث شبه ذكر اهلل تعاىل -يف إحيائه أطيب حياة -بالغيث ومل يرصح باملشبه به
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بل جاء بيشء من لوازمه وهو اإلرواء وهذا يعرف بــ(االستعارة املكنية) وهي
رضب من رضوب علم البيان.

()1

وغري ذلك مما ظهر يف منظومته من علم البيان ،وكأنه ينبه بذلك إىل ما ينبغي
صنيعه من إعامل علم البيان لتوضيح اخلطاب عموما وتقريب املسائل العلمية
وعللها خصوصا ،وكأنه ينبه طالب علم القراءات كذلك إىل رضورة تعلم علم
البيان لتنجيل هلم أوجه بالغة القراءات القرآنية.

المطلب الثالث :علم المعاني

ظهر علم املعاين الذي يراعى به موافقة الكالم ملقتىض احلال يف منظومة اإلمام

الشاطبي يف جوانب عديدة فظهر يف صياغة املسائل العلمية ومن ذلك قوله
(:)158
ومــا قبلــه التحريــك للكــل ُوصــال

ومل يصــلوا هــا مضــمر قبــل ســاكن

حيث ذكر يف هذا البيت األحوال الثالثة املتفق عليها هلاء الضمري بأسلوب
اإلجياز املالئم ملقام النظم؛ فقوله (ومل يصلوا ها مضمر قبل ساكن)يشمل حالتني
وهي ما وقع بني ساكنني نحو ﴿ ﯶ ﯷ ﴾ [آل عمران ]45:وما وقع بعد متحرك
وقبل ساكن نحو﴿ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ [التغابن ،]1:وقوله (وما قبله التحريك)..
مقيد بقوله( :ومل يصلوا ها مضمر قبل ساكن) فأحسن يف إجياز املقال حيث حيسن
ذلك غاية اإلحسان.
واإلجياز رضب من رضوب علم املعاين .وقوله (:)311
.....................
وما بعد راء شاع حكام..........
( )1انظر :املفيد للورقي ص 31-31وص  111وإبراز املعاين /3ص 293والوايف للقايض ص575
وص 634وانظر :مفتاح العلوم للسكاكي ص  494وص  512وعلم املعاين البيان البديع لعبد العزيز
عتيق ص337وص  371وص .386
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حيث ذكر أن إمالة األلفات الواقعة بعد راء حلمزة والكسائي املرموز هلام
بـالشني من (شاع) وأليب عمرو املرموز له باحلاء من (حكام).
و قد تقدم ذكر محزة والكسائي يف أول الباب وإنام كرر ذكرمها لئال ُيتوهم أن
هذا احلكم خاص بأيب عمرو .فأحسن يف التكرار يف هذا املقام غاية اإلحسان .
والتكرار رضب من رضوب اإلطناب  ،واإلطناب رضب من رضوب علم
املعاين.
وظهر يف سياق التعليل إما باستعامله لبيان علل القراءات كام يف قوله (:)178
ومــا يف ألــف مــن حــرف مــد ف ـ ُيم َطال
ويف نحــو طــه القص ــر إذ لــيس ســاكن
حيث علل القرص بمقدار حركتني فيام كان عىل حرفني من احلروف املقطعة
بانتفاء الساكن ،وعلل عدم املد يف حرف (ألف) من احلروف املقطعة بعدم وجود
حرف املد ،وكالمها أسلوب نفي يناسب املقام فانتفاء الزيادة عن حركتني وانتفاء
املد مطلقا النتفاء سببيهام.
و النفي رضب من رضوب اخلرب ،واخلرب رضب من رضوب علم املعاين.
أو باإلشارة إليه وجها بالغيا لقراءة ما كام يف قوله (:)685
..............................
ــواو دع كفـــى
..............ومـــا الـ َ
حيث أشار إىل وجه بالغي يف قراءة ابن عامر بحذف الواو يف ﴿ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷﯸ ﯹ ﯺ﴾ [األعراف ]43:؛إذ اجلملة التي بعدها تأكيد للجملة التي قبلها
وهي ﴿ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ فهام مجلتان متصلتان بينهام ما يعرف عند
البالغيني بــ(كامل االتصال) وهو من مواضع الفصل-أي عدم ذكر الواو -بني
اجلمل ،فهام مكتفيتان باتصاهلام عن الوصل بالواو .وقد أشار اإلمام الشاطبي إىل
ذلك بقوله (كفى) أي كفى كامل االتصال يف هذا املقام عن الوصل بالواو.
والفصل رضب من رضوب علم املعاين.
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وظهر يف غري سياق املسائل العلمية وتعليلها ومن ذلك قوله يف املقدمة (-71
:)72
وناديــــت ال َّلهــــم يــــا خــــري ســــامع

أعــذين مــن التســميع قــوال و َمف َعــال

إليـــك يـــدي منـــك األيـــادي متـــدها

أجــرين فــال أجــري بجــور ُ
فــأخ َطال

حيث نادى ربه الكريم الرحيم طالبا منه التوفيق لإلخالص الذي هو سبب
الفالح كله وذلك يف مقدمة النظم حيث جيمل طلب ذلك.
والطلب رضب من رضوب اإلنشاء ،واإلنشاء رضب من رضوب علم املعاين.
وقوله يف اخلامتة (:)1165
ولـــــيس هلـــــا إال ذنـــــوب وليهـــــا

فيــا طيــب األنفــاس أحســن تــأوال

حيث قرص ما قد يقع يف منظومته من عيب عىل ذنوب ناظمها وذلك عند ختام
النظم حيث حيسن مثل هذا التواضع اجلميل.
()1

والقرص رضب من رضوب علم املعاين.

وغري ذلك مما ظهر يف منظومته من علم املعاين ،وكأنه ينبه بذلك إىل ما ينبغي
صنيعه من إعامل أساليب علم املعاين حيث حيسن إعامهلا لتقع املعاين موقعها املؤثر
يف نفوس املتلقني يف عموم اخلطاب وخصوص عرض املسائل العلمية وعللها.
وكأنه ينبه طالب علم القراءات كذلك إىل رضورة تعلم علم املعاين لتنجيل هلم
أوجه بالغة القراءات القرآنية.

المطلب الرابع :علم البديع

ظهر علم البديع الذي يعنى بتزيني األلفاظ واملعاين بألوان من اجلامل يف منظومة

( )1انظر :إبراز املعاين/1ص338و/3ص،169وكرت املعاين لشعلة ص  ،92-89وص،191-191
وتقريب املعاين لسيد الشني وخالد احلافظ ص 97وص ،828وانظر :دالئل اإلعجاز للجرجاين
ص 227ومابعدها وص،328ورشح عقود اجلامن للسيوطي ص ،122وص  ،145وص.168

187

د .عبد الرحيم بن عبد اهلل الشنقيطي

علوم العربية في منظومة الشاطبية :دراسة استقرائية وصفية

اإلمام الشاطبي يف جوانب عديدة ؛ فظهر يف صياغة املسائل العلمية ومن ذلك ما
ظهر يف منظومته من رموز للقراء والرواة فيورد ألفاظها مريدا هبا معنيني ؛ معناها
الظاهر ومعنى نسبة القراءة للقار أو الراوي ،وهذا رضب من رضوب ما يعرف
باالستخدام الذي فيه استعامل اللفظ ملعنيني كالمها مراد ومنه قوله (:)111
رجـــــال نموهـــــا دريـــــة وحتمـــــال
وبســـــمل بـــــني الســـــورتني بســـــنة
حيث بني أن رجاال بسملوا بني السورتني متبعني لسنة أسندوها حال كوهنم
ذوي درية ،وهذا ظاهر معنى األلفاظ ،وبني أن البسملة بني السورتني لقالون
املرموز له بالباء والكسائي املرموز له بالراء وعاصم املرموز له بالنون وابن كثري
املرموز له بالدال ،وهذا رضب من رضوب االستخدام ،وقد أضفى عىل األسلوب
مجاال ظاهرا.
واالستخدام رضب من رضوب علم البديع.
ومن ظهور علم البديع يف صياغة املسائل العلمية صنيعه يف باب خمارج احلروف
وصفاهتا حيث بدأ بذكر املخارج أوالً دون تعيني حروفها ،ثم ثنى بعد ذلك
باحلروف مرتبة عىل ما ذكر من خمارج؛ ثقة بالسامع أن يرد ك ً
ال إىل ما يناسبه مرتب ًا،
وهذا أسلوب اللف والنرش وذلك حني قال يف شأن املخارج (:)1138
وحرفــــان منهــــا أول احللــــق ُمجــــال
ثــالب بأقص ــى احللــق واثنــان وســطه
إىل قوله (:)1147
ومــن بــاطن الســفىل مــن الشــفتني قــل

وللشــــفتني اجعــــل ثالثــــا لتعــــدال

فذكر املخارج دون ذكر احلروف ،ثم ذكر احلروف يف قوله ()1151-1148
ســـوى أربـــــــع فيهــــــــن كــــــلمة اوال
ويف أول مــــن كلــــم بيتــــني مجعهــــا
أهـــاع حشـــا غـــاو خـــال قـــار كـــام
رعـــى طهـــر ديـــن َمتَّـــه ظـــل ذي ثنـــا

جــرى رشط يســـري ضــارع الح نــوفال
صــفا ســج ُل زهـــــد يف وجــوه بنــي َم ـال
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وهذا أسلوب اللف والنرش وقد أضفى عىل األسلوب مجاال ظاهرا .وأسلوب
اللف والنرش رضب من رضوب علم البديع.
وظهر يف سياق التعليل إما باستعامله لبيان علل القراءات كام يف قوله (:)363
يرققهـــــا حتـــــى َيـــــروق ُمـــــ َر َّتال

وكل لدى اسم اهلل من بعد كسـرة

حيث استعمل يف تعليل الرتقيق يف لفظ اجلاللة املسبوق بكرس أسلوبا يعرف
بحسن التعليل بإيراد علة أدبية غري ملحوظة؛ إذ العلة امللحوظة املتبادرة هي
اختار علة أدبية غري ملحوظة ليضفي عىل

التناسب بني الرتقيق والكرس لكنه
التعليل مجاال فوق مجاله.

وحسن التعليل رضب من رضوب علم البديع.
أو باإلشارة إليه وجها بالغيا لقراءة ما كام يف قوله (:)523
وبالوصــل قــال اعلــم مــع اجلــزم شــافع

................................

حيث أشار إىل الوجه البالغي يف قراءة .
محزة والكسائي هبمز الوصل واجلزم-
عىل األمر-يف ﴿ ﯾ ﯿ﴾ [البقرة ]259:التي فيها أمر الشخ

لنفسه وهو ما

يعرف بالتجريد ومعناه هنا أن جيرد من نفسه شخصا آخر فيأمره ،وكم يف ذلك من
ِ
نفسه مؤرش عىل اقتناع أكيد وإيامن راسخ .وقد أشار اإلمام
مجال ظاهر فإن أمر املرء َ
الشاطبي إىل هذا الوجه البالغي بقوله (شافع) أي أن يف القراءة بفعل األمر اقتضاء
أن يكون الواحد شفعا-أي اثنني.-
وظهر يف غري سياق املسائل العلمية وتعليلها ومن ذلك قوله يف املقدمة (:)87
قريبـــــا غريبـــــا مســـــتامال مـــــؤ َّمال

هــو املجتبــى يغــدو عــىل النــاس كلهــم

حيث استعمل أسلوب الطباق يف قوله (قريبا غريبا) يف مدحه ملن استهدى باهلل
وحده فذكر من صفاته أنه قريب من الناس لتواضعه غريب عنهم لقلة أمثاله ،ومها
صفتان متضادتان وهذا يعرف بطباق اإلجياب ،وقد كسى األسلوب رونقا سابغا.
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والطباق رضب من رضوب علم البديع.
وقوله يف مقدمة باب اإلظهار واإلدغام (:)257
َت َســـ َّمى عـــىل ســـيام تـــروق ُم َقـــ َّبال
َس ُأســمي وبعــد الــواو تســمو حــروف مــن
حيث استعمل يف بيان منهجه يف هذا الباب أسلوب اجلناس يف قوله (سأسمى)
و(تسمو)و(تسمى)و(سيام) فصبغ عرضه ملنهجه بألوان رائقة من البديع .فاجلناس
()1

رضب من رضوب علم البديع .
وغري ذلك مما ظهر يف منظومته من علم البديع ،وكأنه ينبه بذلك إىل ما ينبغي
صنيعه من استعامل علم البديع ليزدان به األسلوب لفظا ومعنى يف عموم اخلطاب
وخصوص عرض املسائل العلمية وعللها لتقع من نفوس املتلقني موقع اإلمتاع
ا رس.
وكأنه ينبه طالب علم القراءات أيضا إىل رضورة تعلم علم البديع لتنجيل هلم
أوجه بالغة القراءات القرآنية.







( )1انظر إبراز املعاين /2ص191-189وص،368وكنزاملعاين للجعربي ص343وص،855والعقد
النضيد/1ص،298-297و/2ص1196وما بعدها ،وانظر اإليضاح للقزويني ص481وص-512
 ، 513والبالغة لعمر الكاف ص412وص419وص.434
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املبحث الثالث
(الشعر وأغراضه)
وحتته مطالب:

المطلب األول :العروض والقافية
لصياغة منظومته بحر الطويل الذي هو أطول

اختار اإلمام الشاطبي
البحور عىل اإلطالق وهو:

فعــولن مفــاعيلن فعــولن مفـــاعيلن

فعــولن مفــاعيلن فعــولن مفـــاعيلن
وقافية الالم املطلقة (ال).

واختيار بحر الطويل دون الرجز الذي يكثر استعامله يف صياغة املسائل العلمية
ودون غريه من البحور األخرى اختيار موفق يمكنه من حتقيق ثالثة أمور هامة قد
يغفل عنها كثري ممن ألف نظام وهي:
 -1اتساع إطار طرح املسائل العلمية املراد نظمها وهي كثرية ومتشعبة مع
تاليف قدر كبري مما قد يقع من تداخل فيها ،الدور الذي ربام قرص عنه غري بحر
الطويل.
 -2التمكن من إضفاء اللمسات األدبية التي ال غنى للغة الشعر عنها ليعمل
الشعر عمله من اإلبداع واالمتاع.
 -3استئناس القار

بالنظم حفظ ًا واستذكار ملا لبحر الطويل من إيقاع

موسيقي أعذب جرس ًا وأكمل أنسا من بحر الرجز الذي درج عليه كثري ممن ألف
نظ ًام.
واختيار قافية الالم املطلقة اختيار موفق يتناسب مع حال املسائل العلمية املراد
نظمها كثرة وتشعبا من وجوه عديدة هي :
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 -1قافية الالم غزيرة األلفاظ يف اللغة العربية فهي تناسب تلك الوفرة املراد
عرضها.
 -2القافية املطلقة ِ
ملهمة لطول النفس ،األمر الذي ال غنى لطالب العلم عنه
وخاصة طالب علم القراءات.
 -3قافية الالم املطلقة لفظها (ال) وهو لفظ يشعر باإلباء وتلك صفة حري
بطالب العلم التحيل هبا فام أكثر العقبات التي حتول دون بلوا الغايات يف
طريق طالب العلم عموما وطالب علم القراءات خصوصا.
إذن فقد وفق اإلمام الشاطبي

يف انتقاء العروض والقافية وكأنه ينبه بذلك

إىل أنه ليس املقصود من النظم رد مجع املسائل العلمية ليسهل استحضارها
فحسب ،بل البد من العناية بكل ما من شأنه جذب طالب العلم لإلقبال عىل ذلك
النظم.
وال أحسبني أغربت يف كالمي السابق عن العروض والقافية يف منظومة اإلمام
الشاطبي

()1

فكثريا ما ساق النقاد نحوه يف حتليل النصوص الشعرية.

المطلب الثاني :الشعر قرضا

معلوم أن منظومة اإلمام الشاطبي منظومة علمية ولكن مع ذلك فقد ظهرت

أغراض الشعر فيها يف عرض املسائل العلمية وغريها  ،وهذا ما عنيته بقرض
الشعر هنا.
ومن ذلك قوله يف مدح النبي × يف املقدمة (:)2
حممـــد املهـــدى إىل النـــاس مرســـال
ــت صـــىل اهلل ريب عـــىل الرضـــا
و َثنَّيـ ُ
ويف اخلامتة (:)1172-1171
( )1انظر نقد الشعر أليب الفرج بن جعفر ص،25والكايف للتربيزي ص،22ودراسات يف الن
لعبده بدوي ص125وما بعدها.
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وبعـــــد صـــــالة اهلل ثـــــم ســـــالمه

عــىل ســيد اخللــــق الرضــــا ُم َتنَ َّخــــال

حممـــــد املختـــــار للمجـــــد كعبـــــة

صــالة تبــاري الــريح مســكا و َمن ـدَ ال

وقوله يف الغزل عند ذكر احلروف التي تدغم يف غريها من املتقاربني (-136
:)137
ِ
ومهــــام يكونــــا كلمتــــني فمــــدغم

أوائـ َـل ِكلــــ ِم البيـــــت بعــدُ عــىل الـــــوال

شــفا مل تضــق نفســا هبــا رم دوا ضــن

ثــوى كــان ذا حســن ســآى منــه قــد جــال

حيث مجع هذه احلروف يف أوائل كلامت ساقها يف غرض غزيل بديع.
وعند ذكر احلروف التي تدغم فيها (إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل ) )259( ،
(:)271( )266( )262
نعــم إذ متشــــت زينــــب صــــال َّ
دهلــا

َســـ ِم َّي مجـــال واصـــال مـــن توصـــال

وقــد ســحبت ذيــال ضــفا ظـ َّـل َزر َن ـب

جــلتــــه صبـــــاه شائقــــــا ومع َّلـــــال

وأبــدت ســنا ثغــر َص ـ َفت ُزر ُق َظل ِم ـه

مجعــــن ورودا بـــاردا َعطِـــــر الطـــال

أال بــل وهــل تــروي ثنــا َظع ـن زينــب

سميــــر نواهــــا طِلــــ َح ُرض ومبتــــال

حيث مجع هذه احلروف يف أوائل كلامت ساقها يف غرض غزيل بديع.
وقوله يف الرثاء عند ذكر احلروف التي تدغم فيها الدال يف اإلدغام الكبري
(:)144
وللــدال كلــم تــرب ســهل ذكــا شــذا

ضــفا َثــ َّم زهــد صــدقه ظــاهر جــال

حيث مجع هذه احلروف يف أوائل كلامت ساقها يف غرض رثاء رفيع لإلمام
()1

سرتي  ،وهو عابد زاهد له كلامت نافعة ومواعظ حسنة وقد
سهل بن عبد اهلل الت َ
( )1انظر :فتح الوصيد /1ص 65-62و/4ص ،1367وكنز املعاين لشعلة ص ،175-173وص ،313
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مات سنة 283هـ .

وغري ذلك مما ظهر يف منظومته من أغراض الشعر ،وكأنه ينبه بذلك إىل أن
الشعر-وإن صيغ للمسائل العلمية -ال ينبغي أن ينفك عن أغراضه املعهودة
بالكلية فهي أصل هويته ،ومنبع عذوبته.

المطلب الثالث :الشعر استشهادا
مل يغب جانب االستشهاد بالشعر يف منظومة اإلمام الشاطبي

مع أن املقام

ليس مقامه ال غرضا وال اتساعا.
فقد ظهر يف قوله (:)674-671
وزيــن يف ضــم وكســـر ورفــع قتـــــ

ل أوالدهــــم بالنصــــب شاميهـــــم تــــــال

عنــه الرفــع يف رشكــاؤهم

ويف مصحـــــف الشاميــــن باليـــــاء مثــــال

ومفعولـــه بــني املضافيـــن فاصـــــل

ف غــري الظــرف يف الشــعر فيصــال
ومل ُيلــ َ

كلل ــه در اليـــوم مـــن المـهـــا فـــــال

تلــــم مـــن مليمــــي النحـــــو إال هـــــال

وُيفــ

فقوله( :هلل در اليوم من المها) عجز بيت ومتامه:
ملََّـــــا رأت َساتِيد َمــــــــا استَعبـــــــَ َرت
هلل َدر اليــــــو َم َمــــــن الَ َم َهــــــــا

()2

وقد استشهد به عىل الفصل بني املضاف واملضاف إليه بالظرف ؛ فالتقدير :هلل
در من المها اليوم.
وقوله( :زج القلوص أيب مزادة) عجز بيت و متامه:
وما بعدها.
( )1انظر :سري أعالم النبالء للذهبي /13ص.333-331
( )2بيت من الرسيع لعمرو بن قميئة ،وساتيدما :جبل باهلند واستعربت :بكت.
انظر :ديوان عمرو بني قميئة ص  ،182والكتاب لسيبويه /1ص .178
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()1

وص َأبــــِي َمــــ َزا َدة
َز َّج ال َق ُلــــ َ

وقـد استشـهـد بــه عىل جـواز الفصـل بيـن املضــاف واملضــاف إليه باملفعول؛
فالتقدير :زج أيب مزادة القلوص ،وقد استشهد به لقراءة ابن عامر ﴿ وكذلك ُزيِّ َن
()2
أوالدهم شركائِهم ﴾ [األنعام. ]137:
قتل َ
لكثير من المشركين ُ

وكأنه ينبه بذلك إىل أن فصيح األبيات أصل من أصول تعليل القراءات ال

ينبغي إغفاله أبدا.







( )1بيت من زوء الكامل ال يعرف قائله وزججتها :طعنتها بالزج ،وهي احلديدة التي يف أسفل الرمح،
واملزجة :الرمح القصري ،والقلوص :الناقة الشابة ،أيب مزادة  :كنية رجل.
انظر :معاين القرآن للفراء /1ص  ،358واإلنصاف لألنباري وحاشيته االنتصاف ملحمد حميي الدين
عبد احلميد /2ص ،428-427ورشح الكتاب لعبد السالم هارون /1ص.176
( )2انظر :إبراز املعاين /3ص  ،146وما بعدها ،وكنز املعاين لشعلة ص 667وما بعدها.
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املبحث الرابع
(اخلط واإلنشاء واحملاضرة)

ال يمكن ادعاء ظهور هذه العلوم يف منظومة اإلمام الشاطبي

عىل النحو

املتقدم من ظهور علوم العربية املتقدمة ،كام ال يمكن إلغاء ظهور هذه العلوم
بالكلية فقد ظهرت بع
فظهرت بع

مالحمها يف منظومته.

مالمح علم اخلط يف اعتامد اإلمام الشاطبي لسائر حروف اهلجاء

–إال الواو -رموزا للقراء فرادى ومجاعات ،واعتامده للواو فاصلة بني مسائل
القراءات وذلك يف قوله (:)46-45
جعلــــت أبــــا جــــاد عــــىل كــــل قـــــار

دليـــــــال عــــــىل املنظــــــوم َّأو َل َّأوال

ـرف أســمي رجالــه
ومــن بعــد ذكــري احلـ َ

متــى تنقض ــي آتيــك بــالواو فيصــال

وقوله (:)52-49
ومنهــــــن للكـوفـــــي ث ــاء مـثلــــث

وستتهـــم باخلـــاء لـــيس بأغفـــال

وذو الــنقط شــني للكســائي ومحــزة

........................

وحروف اهلجاء أصل علم اخلط.
وظهرت بع

مالمح علم اإلنشاء يف صياغة اإلمام الشاطبي لألساليب

الفصيحة الراقية املتنوعة بني العلمية واخلطابية واألدبية ،وهذه األساليب تعد
دروسا إلنشاء ال ُكتَّاب عامة ،وإنشاء ال ُك َّتاب يف الدراسات القرآنية خاصة ،وقد
سبق مزيد بيان لذلك يف املطلب األول من املبحث الثاين.
وظهرت بع مالمح علم املحارضة كذلك كام يف قوله (:)91
ومــــا يــــأتيل يف نصــــحهم متبــــذال
وقــد قيــل كــن كالكلــب يقصــيه أهلــه
حيث أشار يف هذا البيت إىل قصة وصية راهب لرجل بقوله« :انصح هلل حتى
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تكون كنصح الكلب ألهله ،فإهنم جيوعونه ويرضبونه ويأبى إال أن حييط هبم
()1
نصحا»  ،تنبيه ًا منه عىل العمل هبذه الوصية الواردة يف هذه القصة ونصح

ا خرين هبا.







( )1انظر :كنز املعاين لشعلةص61وما بعدها ،ورساج القار البن القاصح ص.25
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اخلامتــة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني نبينا حممد وعىل
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
احلمد هلل عىل ما وفق وأعان من إمتام هذا البحث وأسأله تعاىل أن جيعله مباركا
نافعا متقبال ،وبعد:
فأهم ما ظهر يل من هذا البحث ما ييل:


أن علوم العربية قد ظهرت يف منظومة الشاطبية ظهورا جليا متسقا متميزا

مالئام ملقام عرض قراءات القرآن الكريم ذلك املقام الرفيع العظيم؛
-

فظهرت يف اعتامد الناظم هلا أصال من أصول منهجه حيث ينبغي اعتامدها

(يف النحو والرصف واالشتقاق واللغة).
 وظهرت يف جانب طر ِد أصول القراءات حيث يستقيم اطرادها (يف النحووالرصف واالشتقاق واللغة).
-

وظهرت يف إيراد علل أحكام القراءات حيث حيسن إيرادها (يف النحو

والرصف واالشتقاق واللغة والشعر باعتامدها أصوال من أصول االحتجاج
للقراءات ،ويف البالغة بعلومها الثالثة-البيان واملعاين والبديع -إما باستعامهلا لبيان
علل القراءات أو باإلشارة إىل الوجه البالغي فيها ).
-

وظهرت يف دقة اإلعداد باختيار العروض والقافية للقصيد حيث يتأكد

إعدادها.
-

وظهرت يف إنشاد الصياغة الفصيحة البليغة –بيانا ومعانى وبديعا -حيث

يروق إنشادها.
-

بل مل ختتف علوم العربية األخرى التي ال صلة هلا بالقراءات فأبت هذه

املنظومة املباركة إال أن تبدي لنا بع
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واملحارضة. -


أن يف ظهور هذه العلوم يف الشاطبية هبذه الوفرة وهذا التنوع دليال قاطعا

عىل قوة العالقة بني علم القراءات وعلوم اللغة العربية يف اجلوهر واملظهر.


أن يف ظهور هذه العلوم يف الشاطبية يف جانبي التأصيل والتعليل للقراءات

القرآنية تنبيها لطالب علم القراءات عىل رضورة اإلقبال عىل علوم العربية
وتعلمها إذ ال غنى هلم عنها إن أرادوا فهم علم القراءات عىل نحو عميق ونمط
دقيق.


أن يف ظهور األساليب اللغوية الفصيحة البليغة يف الشاطبية تنبيها لكل من

يتكلم تدريسا أو تأليفا يف علوم القرآن -النازل بلسان عريب مبني ،املعجز بفصاحته
وبالغته العاملني -أن يكون كالمهم عىل أتم ما يمكن من الفصاحة وأعىل ما يتسنى
من البالغة.

هذا والحمد هلل أوال وآخرا وباطنا وظاهرا.





199



علوم العربية في منظومة الشاطبية :دراسة استقرائية وصفية

د .عبد الرحيم بن عبد اهلل الشنقيطي

فهرس املراجع واملصـادر
 إبراز المعاني من حرز األماني ،لعبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم-أبو شامة -حتقيق
الشيخ حممود عبد اخلالق جادو ،اجلامعة اإلسالمية.)1413( ،
 إرشاد المريد إلى مقصود القصيد ،لعيل بن حممد الضباع ،مطبعة حممد عيل صبيح وأوالده،
مرص.
 أسس اللغة العربية لطالب الجامعات ،للدكتور حممود سليامن ياقوت ،دار ابن حزم ،الطبعة
األوىل.
 اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين ،لعبد الرمحن بن حممد
األنباري ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار الفكر ،بريوت .الطبعة األوىل.
 اإليضاح في علوم البالغة للخطيب حممد بن سعد الدين القزويني .دار الكتاب اللبناين،
بريوت ،الطبعة السادسة.
 البالغة ،لعمر بن علوي الكاف ،دار املنهاج ،جدة ،الطبعة الثالثة.
 تقريب المعاني في شرح حرز األماني ،للشيخني سيد الشني وخالد احلافظ ،دار الزمان،
املدينة املنورة ،الطبعة السابعة.
 جواهر البالغة ،للسيد أمحد اهلاشمي ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة األوىل.
 الجوهر النضيد في شرح القصيد ،أليب بكر بن إيدغدي -ابن اجلندي ،-حتقيق :د.حممد
حمفوظ الشنقيطي ،ود.عبد اهلل برناوي ،اجلامعة اإلسالمية.)1432( ،
 حاشية السجاعي على قطر الندى وبل الصدى البن هشام ،ألمحد بن أمحد السجاعي الطبعة
الثانية ،مكتبة مصطفى احللبي وأوالده ( مرص).
 دراسات في النص الشعري للدكتور عبده بدوي ،مطابع الفيصل التجارية ،الطبعة األوىل.
 دالئل اإلعجاز لعبد القاهر بن عبدالرمحن اجلرجاين .مطبعة املدين ،القاهرة ،الطبعة الثالثة.
 ديوان عمرو بن قميئة ،حتقيق :ورشح حسن كامل الصرييف ،لة معهد املخطوطات
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العريب ،القاهرة.)1385( ،
 سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي ،لعيل بن عثامن بن حممد-ابن القاصح -مطبعة
البايب احللبي وأوالده ،مرص ،الطبعة الثالثة.
 سير أعالم النبالء ،ملحمد بن أمحد الذهبي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل.
 شرح الشاطبية  ،جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،حتقيق :د.خلف الشغديل،
اجلامعة اإلسالمية.)1427( ،
 شرح عقود الجمان في المعاني والبيان ،جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،
حتقيق :د.إبراهيم احلمداين ،ود .أمني احلبار ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل.
 الصحاح يف اللغة والعلوم للعالمة اجلوهري ،إعداد نديم مرعشييل ،وأسامة مرعشييل،
دار احلضارة العربية بريوت ،الطبعة األوىل.
 العقد النضيد في شرح القصيد ،ألمحد بن يوسف بن حممد-السمني احللبي -حتقيق :د.أيمن
سويد ،دار نور املكتبات ،جدة ،الطبعة األوىل.
 علم المعاني البيان البديع ،للدكتور عبد العزيز عتيق ،دار النهضة العربية ،بريوت.
 فتح الوصيد في شرح القصيد  ،لعلم الدين عيل بن حممد السخاوي ،حتقيق :موالي
اإلدرييس ،مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة األوىل.
 الكافي في العروض والقوافي  ،للخطيب التربيزي ،حتقيق :احلساين حسن عبداهلل ،مكتبة
اخلانجي ،القاهرة ،الطبعة الثالثة.
 الكتاب  ،لسيبويه أيب برش عمر بن عثامن بن قنرب ،حتقيق :ورشح عبد السالم هارون ،عامل
الكتب ،بريوت .الطبعة األوىل.
 كنـز المعـاني شرح حرز األماني ،ملحمد بن أمحد املوصيل-شعلة ،-حتقيــق :د.عبد الرحيم
الشنقيطي ،اجلامعة اإلسالمية.)1428( ،
 كنز المعاني في شرح حرز األماني ،إلبراهيم بن عمر اجلعربي ،حتقيق :الشيخ يوسف حممد
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شفيع )1421(،وحتقيق الدكتور أمحد سليامين( )1431اجلامعة اإلسالمية،
 مبرز المعاني في شرح قصيدة حرز األماني ووجه التهاني ،ملحمد بن عمر العامدي ،حتقيق :د.
سامي عبد الشكور ،اجلامعة اإلسالمية.)1427( ،
 معاني القرآن ،ليحي بن زياد الفراء ،عامل الكتب ،بريوت.)1981( ،
 مفتاح العلوم ،ليوسف بن حممد السكاكي ،حتقيق :د.عبد احلميد هنداوي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل.
 المفيد في شرح القصيد  ،للقاسم بن أمحد اللورقي ،حتقيق :د.عبد احلميد الصاعدي،
اجلامعة اإلسالمية.)1427( ،
 نقد الشعر أليب الفرج قدامة بن جعفر حتقيق كامل مصطفى،مكتبة اخلانجي القاهرة،
الطبعة الثالثة.
 الوافي في شرح الشاطبية  ،لعبد الفتاح بن عبد الغني القايض ،معهد اإلمام الشاطبي ،جدة،
الطبعة األوىل.
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