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امللخص
نظرا لدور الشاهد يف العلوم اللغوية واألدبية وألهمية املعلقات يف األدب العربي وأهمية شروح هذه القصائد النفيسة ،يستهدف هذا
البحث إىل استخالص املنهج الذي متيّز به شراح املعلقات يف التعامل مع الشاهد بأنواعه املختلفة من القرآن الكريم ،واحلديث الشريف،
والشعر ،واملثل ،مستخدما املنهج الوففي التحليلي ،قائما على بيان نوع الشواهد وكميتها.
وقد اتّضح من البحث أن الشراح اهتمّوا بالشاهد اهتماما بالغا ومتيّز منهجهم يف شروحهم باإلكثار من الشواهد وكانت هذه الشواهد
لألغراض املختلفة ،منها :شرح األلفاظ الصعبة ،تأكيد املعنى ،توضيح قضية حنوية أو فرفية ،بيان مسألة بالغية ،اإلشارة إىل قضايا
فوتية وعروضية.
الكلمات املفتاحية :املنهج ،شروح املعلقات ،الشيباني ،النحاس ،الزوزني ،التربيزي ،الشواهد.

 1املقدمة:
يف احلقيقة للشعر اجلاهلي عامة وللمعلقات خافة مكانة مرموقة بني ما ُأثر من أدب العرب طوال حياتهم التارخيية ،منذ ذلك
الزمن البعيد الذي عاشوا يف حدود اجلزيرة العربية إىل العصور اليت انتشروا فيها حاملني مشاعل اإلسالم يف خمتلف بقاع األرض.
وما من عصر من عصور التاريخ الطويلة اليت عاشت فيها األمّة العربية إال وبرزت فيه العناية الواضحة بالشعر اجلاهلي
واملعلقات بروزاً واضحاً ،كأنهم ورثوا طبيعة احلرص على هذا الرتاث .وذلك ألن الشعر اجلاهلي يعدّ أهمّ مصدر من املصادر اليت

 1تاريخ التسلم1192/8/11 :ه  .ش؛ تاريخ القبول1191/1/11 :ه  .ش .وما جيدر ذكره أن املقالة جزء من مشروع جامعي جبامعة أففهان قسم
اللغة العربية وآدابها بعنوان :جتميع ومقارنة الشروح القدمية للمعلقات ،برقم.926012 :
* أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية جبامعة إففهان.
** أستاذة مساعدة يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة إففهان.

Email: ibnorrasool@yahoo
Email: shassanalian@yahoo.com
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يستمدّ منها الباحثون يف دراسة تاريخ هذه األمة وحضارتها ولذلك عين الباحثون يف األدب العربي واملشغوفون بها يف البالد العربية
وغريها بدراسة هذا األدب.
هذا من جهة ومن جهة أخرى إن الشعر كان حيتلّ مكانة مرموقة بني الناس وأفبح الشاعر جزءا مهما يف نظام القبيلة ميجّد
بطوالتها ويصور آماهلا ويفخر مبآثرها .وملّا كانت املعلقات بوففها جزءاً من هذا املرياث القيّم هي "الصورة األخرية اليت انتهت إليها
جتارب اجلاهليني يف التعبري الشعري ولذلك فاقت شهرتها شهرة ما سواها من الشعر اجلاهلي ،بل الشعر العربي على اإلطالق وأصبح ألصحابها من
الذكر يف تاريخ األدب العربي ما مل يظفر به غريهم من الشهرة وذيوع الصيت ومن املمكن اعتبار تلك الصورة اليت وصلت بها إلينا املعلقات الصورة

الكاملة للشعر العربي مبا اجتمع هلا من حسن الوزن وجودة القافية ،وقوة املعاني ،وجزالة األلفاظ ،ومتانة الصياغة" (طبانة1998 ،م ،ص  ،)9فال
شك أن العلماء واألدباء اهتموا بها واستشهدوا بها يف مؤلفاتهم األدبية ،والتارخيية ،والبالغية ،والنحوية ،والتفسريية ،كما أنّ أثر
املعلقات يف النحو ال يقلّ عنه يف التفسري؛« فقد حظيت هذه القصائد جبهود النحاة قدمياً وحديثاً فكثرت الشواهد النحوية من شعر املعلقات
وخاصة إذا اعتمدت برواياتها املختلفة ولبعض هذه الشواهد أثر كبري يف تثبيت القاعدة النحوية وال سيّما القواعد اليت انفردت شواهد املعلّقات
دون سواها يف تثبيتها» (دويكات2666 ،م ،ص .)11

وال خيامرنا شك أن هناك أسباباً مهّدت لنشأة شروح الشعر عامة واملعلقات خافة ،منها :سبب تارخيي ،وسبب لغوي،
وسبب عاطفي.
ومن أهم هذه الشروح القدمية شرح القصائد التسع املنسوب إىل أبي عمرو الشيباني (ت 260ه ) ،وشرح القصائد السبع
الطوال اجلاهليات ألبي بكر األنباري (ت 128ه ) ،وشرح القصائد املشهورات املوسومة باملعلقات ألبي جعفر النحاس (ت
118ه ) ،وشرح املعلقات السبع للزّوزني (ت 180ه ) ،وشرح املعلقات العشر للخطيب التربيزي (ت 962ه ).
استشهد هؤالء الشراح بكثري من الشواهد املختلفة لشرحهم هذه القصائد حتى أنه من السمات البارزة ملنهجهم يف شرح
املعلقات اهتمامهم بالشواهد من القرآن الكريم واحلديث الشريف والشعر العربي واألمثال وهذا ما يدلّنا على سعة اطالعهم باللغة
العربية ،فكان من األهمية مبكان تسليط الضوء على طبيعة هذه الشواهد ودراستها.
ومبا أن الباحثني درسا منهج تعامل ابن األنباري يف كتابه املذكور مع الشواهد املختلفة يف مقالة أخرى وضعا هذا الشرح على
جانب واهتما بالشروح األربعة املذكورة.
ومن أهمّ األهداف اليت تقصد املقالة حتقيقها دراسة منهج تعامل شراح املعلقات مع الشواهد يف شروح املعلقات ،وكمية
الشواهد يف كتبهم وكيفيتها .واملنهج الذي يتبعه البحث هو التوفيفي التحليلي لدراسة الشواهد يف شروح املعلقات.
وال يفوتنا الذكر بأنه بالنسبة إىل دراسة الشواهد يف كتب أدبية ولغوية خمتلفة فهناك مقاالت وكتب قيّمة ،ولكن بالنسبة إىل منهج
شراح املعلقات يف تعاملهم مع الشواهد ال نكاد جند حبثا شامال وافيا للموضوع.
 2الشاهد لغة وافطالحا
ال خيامرُنا شك يف مكانة الشاهد يف العلوم العربية واإلسالمية؛ وذلك أن الشاهد يُعدّ هو العصب هلا يف مرحلة التنظري ،وهو
املادة يف مرحلة التطبيق ،كما أنه هو العنصر األساسي الذي تقعدت بناءً عليه قواعد اللغة وتراكيبها وتعبرياتها .والشواهد ال يقف
تأثريها عند هذا احلد بل إنها لتكوّن يف جمموعها تراثًا حضاريًا لألمة ال ميكن التفريط فيه فضالً عن جتاهله؛ ألنه مرتبط بثقافة هذه
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األمة «ارتباطًا وثيقًا منذ وقت مبكر من تارخيها ،ملا خيتزنه من موروث ثقايف وحضاري يف حياة العربي ،وملا له من أثر كبري يف تكوينه األدبي
واملعريف ،حتى غدا ثابتًا من أهم ثوابتها» (العطوي1129 ،ه  ،ص .)0

ويعتقد الدكتور إميل بديع يعقوب بأنها تشكل قسمًا مهمًا من تراثنا اللغوي عامة وهي فضال عن ذلك تؤلف جزءًا مهمًا من
تراثنا األدبي واحلضاري (بديع يعقوب1992 ،م ،ص  .)9وإن البحث يف شواهد الشروح مبا هو عليه من قيمة وضرورة هو يف احلقيقة
فرفة للتأمل يف متون هذه الشروح ومنهجية هذه الكتب يف اإلتيان بها.
أما البحث يف افطالح الشاهد فمرهون ببحث مادته يف املستوى اللغوي واالفطالحي .ففي اجملال اللغوي وبالرجوع إىل مادة
«شهد» يف املعاجم اللغوية نالحظ له مدلوالت خمتلفة نشري إىل بعضها:
يقال :شهد فالنٌ على فالن حبق فهو شاهد و شهيد  ...واملُشا َهدَة :املُعايَنَة ،وشَ ِهدَه شُهوداً أي أ ْحضَرَه فهو شاهدٌ وقوم شُهودٌ أي
حضور  ...وشَ ِهدَ له بكذا شهادة أي أدى ما عنده من الشهادة فهو شاهد واجلمع شَهْدٌ  ...ومجع الشَّهْد شُهودٌ وأشْهادٌ  ...وقال
أبوعمرو :أشهَدَ الغُالمُ إذا أمْدى وأدْرَكَ وأشْ َهدْتِ اجلاريةُ إذا حاضت  ...ومرأة مُشْ ِهدٌ بغري هاء :حضَر زوجُها وامْرَأة مُغيبة :غاب
عنها زوجُها (ابن منظور« ،شهد»).
وأما يف االفطالح فالشاهد « عند أهل العربية اجلزئيّ الذي يستشهد به يف إثبات القاعدة لكون اجلزئي من التنزيل أو من كالم العرب
املوثوق بعربيتهم وهو أخص من املثال» (التهانوي1901 ،م ،ج  ،1ص .)778
ويعرّف عمر خمتار الشاهد بقوله« :استشهد يف مسألة حنوية ببيت من الشعر أو بآية أتى به أو بها شاهداً أو دليالً على رأيه يف املسألة،
والشاهد هو الربهان على صحة القول وذلك بآية أو ببيت من الشعر وهو كاملثال غري أن املثال يؤتى به إليضاح القاعدة وليس إلثباتها واجلمع شواهد
وشهود وأشهاد والشاهد يف العبارة هو حمط الغرض املقصود منها ويقال :هذا هو حمط الشاهد» (سعيد الكرمي1991 ،م ،ص .)967

مثة بعض املصطلحات اليت تقرب من الشاهد كاالستشهاد ،والربهان ،والدليل ،واحلجة .وتنامت دالالت الشاهد االفطالحية

باعتبار سياق الشاهد حتى نالحظ أنه يرادف الشرح والتفسري ،روى السيوطي يف اإلتقان

عن أبي عبيد يف فضائله قال« :حدّثنا

هشيم عن حصني بن عبد الرمحن عن عبد اهلل بن عتبة عن ابن عباس أنه كان يسدل عن القرآن فينشد فيه الشعر .قال أبو عبيد :يعين كان

يستشهد به على التفسري» (السيوطي1988 ،م ،ج  ،2ص  .)99وهلذا كله مل جيد املؤلفون حرجاً يف استعماهلم مجيعا بنفس املعنى وال
يف اعتبار بعضها مرادفا لبعض.
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خالل دراسة منهج شراح املعلقات يف تعاملهم مع الشواهد املختلفة يتبيّن أنهم أخذوا هذه الشواهد من مصادر خمتلفة ،كالقرآن
الكريم ،واحلديث النبوي الشريف ،والشعر العربي ،واألمثال.
 1 1القرآن الكريم
يُعترب القرآن الكريم أفصح نصّ عربي استشهد به املشتغلون بالعربية منذ فدر اإلسالم وبه تعلقت نشأة الدراسات العربية
بفروعها املختلفة ولقد أمجع العلماء على أنّ القرآن هو النص الوحيد املوثوق بصحته وعدّوه يف أعلى درجات الفصاحة وخري ممثل
للغة األدبية املشرتكة (البكّاء1996 ،م ،ص .)102

أمّا مواضع استشهاد شراح املعلقات باآليات القرآنية فتكون لألغراض التالية:
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شرح مفردة :جعل شراح املعلقات القرآن الكريم شاهدا على معاني األلفاظ يف اللغة وهو «ما ينبغي األخذ به قبل كلّ شيء يف
باب االستشهاد اللغوي؛ ألنّ االستشهاد بالقرآن الكريم يعين اعتماد أبلغ الكالم وأوثقه وأعاله ،فال بدّ إذا من تقدميه على ما سواه من الشواهد

األخرى مهما علت واستوثقت» (الزبيدي2661 ،م ،ص  .)218ومناذج ذلك كثرية يف شروحهم ،إليك بعض النماذج منها:
فرّة» يف البيت:
قال أبوعمرو الشيباني يف شرح لفظة « َ
فَأحلَقَهههههههههههههههه بِاهلادِيهههههههههههههههاتِ وَدونَههههههههههههههههُ

جَواحِرُههههههههههها يف صَههههههههههرَّة لَههههههههههم تُزَمَّههههههههههلِ

قال " :الصَّرة :اجلماعة ،ويقال الصرة الصيحة والضجّة وقيل الشدة ،يقال صَرّاتنا إذا شد بعضها على بعض وأما قوله تعاىل :فَأقْ َبلَتِ امْرَأتُهُ
فِي صَرَّةٍ( الذاريات  ، )92 :15يف شدة واهتمام وضجة والصِّرَّة بالكسرة الليلة الباردة ومنها قوله تعاىل :فِيهَا صِرٌّ أصَابَتْ حَ ْرثَ قَ ْومٍ( آل
عمران ( ")551 :3ص .)108
كاملاويَتيْنِ اسْتَكَنَّتا»" :ويقال :الكِ ّن
َّ
أو قال النحاس يف شرح لفظة «الكِنّ» من كلمة «استكنَّتا» يف البيت ال  11لطرفة «و َعيْنان
ت الشئ؛ إذا سرتته،
والكِنانُ واحد فهو الصحيح ،قال اهلل ج ّل وعزَّ  :وقَالُوا ُقلُو ُبنَا فِي أكِنَّةٍ( فصلت ،)1 :15واألكنّة :مجع كِنان ،ويقال :أكنن ُ
قال اهلل عز وجلّ :يَ ْعلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُو ُرهُمْ( القصص  ،)92 :98وسُمّيت الكنانة ألنها تسرت ما فيها من السهام وجتمعه ويقال :كننتُ الشئ إذا
صنته ،قال اهلل عز وجلّ :كَأنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّ ْكنُونٌ( الصافات( ")12 :31ج  ،1ص .)76

قال الزوزني يف شرح البيت الثالث من معلقة لبيد:
ِح جَهههههههوٌ خَلَهههههههونَ حَاللُهههههههها وَحَرامُهههههههها

دِمَههههههنٌ تَجَههههههرَّمَ بَعههههههدَ عَهههههههدِ أنيسِههههههها

خلَتْ الْقُرُونُ مِن قَ ْبلِي( األحقاف ( ")51 :19ص .)92
"اخللو :املضي ،ومنه األمم اخلالية ومنه قوله عزّ وجلَّ  :وقَدْ َ

وقال اخلطيب يف لفظة «املنون» و«مفند» يف البيت العشرين لألعشى:
أأن رَأت رَجُهههههههههالً أعشهههههههههى أضَهههههههههرَّ بِههههههههههِ

رَيهههههه ه بُ املَنههههههههونِ وَدَههههههه هرٌ مُفنِهههههه هدٌ خَبِهههههه هلُ

قال " :واملنون :املنية ،مسيت منوناً ألنها تنقُصُ األشياء ،وقيل يف قول اهلل جلّ وعزّ :لَهُمْ أجْرٌ غَيْرُ مَ ْمنُونٍ( فصلت ،)8 :15معناه :غري
منقوص ... ،و«املفند» من الفَنَد ،وهو الفَساد ،ويقالَّ :فندَه إذا سفّهه ،ومنه :لَوْأل أن تُفَنِّدُونِ( يوسف( ")21 :59ص .)110

بيان قضية حنوية :استشهد الشراح باآلية القرآنية حينا لشرح املعنى النحوي أو مسألة حنوية ،إليك مناذج منها:
استشهد النحاس باآلية عندما أراد أن يُثبت فحة قاعدة حنوية ،ومن مناذجه ما ذكره يف شرح البيت ال  18لألعشى:
لَأعرِفَنَّهههههههههههه هكَ أن جَههههههههههههههدَّت عَههههههههههههههداوَتُنا

وَالهههههتُمِسَ النَّصهههههرُ مِهههههنكُم عهههههوَْضَ تُحتَمَهههههلُ

قائال" :قال ابن السكيت :عوضُ :دهرٌ وأبدٌ وهذا القول فيه تساهلٌ ألنه لوكان على هذا لكان نكرة ووجبَ أن ينصبَ ويُنوّنَ ولكن حقيقته أنه

مبعنى دهرك وأبَدِكَ وهو معرفة ،فلذلك بُين وهو مبنزلة «قبلُ وبعدُ» إذا نُكّرتا مل تُبنَيا كما قرئ :لِلَّهِ األمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ( الروم")1 :33
(ج  ،2ص .)118

و قال اخلطيب مستشهداً باآلية لشرح معنى حرفٍ ،كقوله يف شرح البيت ال  11لزهري:
فَتَعهههههههههرُكْكُمُ عَهههههههههرْكَ الرَّحهههههههههى بِثِفالِهههههههههها

وَتَلقَهههههه هحْ كِشههههههههافاً ثُههههههههمَّ تُنْهههههه هتَوْ فَتُتهههههه ه ِمِ

قال مشرياً إىل معنى حرف الباء يف «بثفاهلا»" :وأراد :عرك الرحى ومعها ثفاهلا ،أي عرك الرحى طاحنة قال اهلل عز وجلّ :تَنبُتُ
ِالدهْنِ( املؤمنون ،)93 :93املعنى :ومعها الدهن ،كما تقول :جاء فالن بالسيف أي :ومعه السيف" (ص .)118
ب ُّ
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و قال أبوعمرو الشيباني مستشهداً باآلية القرآنية يف شرح إعراب األلفاظ يف البيت التالي:
أال أيُّهَهههههههههذا الالئِمهههههههههي أحضُههههههه هرُ الههههههه هوَغى

وَأن أشههههههَدَ اللِهههههذّاتِ هَهههههل أنهههههتَ مُخلِههههههدي

"ومن رواه بالرفع فهو على تقديرين :أحدهما أن يكون تقديره :أن أحضرَ ،فلمّا حذف رفع ،ومثله على مذهب سيبويه قوله [تعاىل] :قُلْ أفَغَيْرَ
اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أعْبُدُ( الزمر  )91 :32املعنى عنده أن أعْ ُبدَ .والقول اآلخر يف رفع أحضر وهو قول أبي العباس أن يكون يف موضع احلال ويكون

«وأن أشهد» معطوف على املعنى ،ألنه ملا قال أحضر دلّ على احلضور كما تقول :من كذب كان شرًا له ،أي كان الكذب شراً له" (ص .)01
توضيح مسألة فرفية :وذلك كما أورده النحاس يف بيان أن إحدى التاءين قد حتذف من الفعل املضارع ،ففي شرح البيت
السابع لطرفة:
خَههههههههههذولٌ تُراعههههههههههي رَبرَبهههههههه هاً بِخَميلَههههههههههة

تَنهههههههههاوَلُ أطهههههههههرافَ البَريهههههههههرِ وَتَرتَهههههههههدي

يقول" :وقوله :تنا َولُ ،واألصل تتنا َولُ ثم حُذف إحدى التاءين ،وقال اهلل عز وجلّ :وَال تَف ََّرقُواْ( آل عمران  ،)533 :3واألصل تتفرَّقوا"
(.)97 :1

إن القضايا الصرفية كاليت اهتم بها ابن األنباري والنحاس يف شرحيهما ال جندها عند الشيباني وحتى القضايا كاإلبدال واإلدغام
واإلعالل اليت شرحاها ال حنصل عليها يف شرحه ،وإن مل خيل شرحه من بعض اإلشارات القليلة هنا وهناك ،كقوله يف بيان
اإلبدال يف لفظة «وُكُنات» يف بيت معلقة امرئ القيس" :وإن ش ت أسكنت لثقل الضمة فقلت :وُكْنات ،وغُرْفات ،وإن ش ت أبدلت من الواو
همزة فقلت :أكنات ،ومثله [قوله تعاىل] :وَإذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ( املرسالت  )55 :11وإمنا هو الوقت" (ص .)106
و قال الزوزني يف شرحه للبيت ال  12لزهري يف شرحه ملفردة «األنيق» قال" :فعيل مبعنى املفعِل ،كاحلكيم مبعنى احملكِم والسميع مبعنى
املسمِع واألليم مبعنى املؤلِم ومنه قوله ع ّز وج ّل عَذَابٌ ألِيمٌ( آل عمران  ،588 ،25 ،11 :3واملائدة ( ")13 :1ص .)70

شرح مسألة بالغية:
استشهد النحاس باآلية لبيان ما وضّحه من البالغة يف البيت وإن كان موجزاً كشرحه قضية «االلتفات» يف البيت التاسع لعنرتة:
حَلِههههههههت بِههههههههأرضِ الزائِههههههههرينَ فَأصههههههههبَحَت

عَسِههههههههراً عَلَههههههههيَّ طِالبُهههههه هكِ ابنَهههههه هةَ مَخهههههه هرَمِ

"يذهب أبو عبيدة إىل أنه رج ٌع من األخبار إىل املخاطبة والعرب ترجع من األخبار إىل املخاطبة ومن املخاطبة إىل األخبار فمما رجع فيه من األخبار
إىل املخاطبة قوله عز وجلّ :وَسَقَاهُ ْم رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا( اإلنسان )95 :19ثم قال ج ّل وعزّ :إنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء( اإلنسان)99 :19
ومل يقل :هلم ... ،ومما رُجع فيه من خماطبة الشاهد إىل الغائب قوله جلّ وعزّ :حتَّى إذا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ( يونس

 )99 :53املعنى ه واهلل أعلم ه وجرينَ بهم بريح طيبة ،واملعنى ه واهلل أعلم ه وجرين بهم يا حممد" (ج  ،2ص  .)16وجند هذا التوضيح يف شرح
بقية الشراح أيضاً.
توضيح عادات العرب اللغوية:
يف شرح النحاس وردت العادة اللغوية للعرب يف خماطبتهم الواحد خطاب االثنني حيث أشار إىل اآلية الكرمية :ألْقِيَا فِي جَهَنَّمَ
كُلَّ كَفِارٍ عَنِيد( ق  ،)21 :96وذكر األقوال املختلفة فيها ،بقوله "ذهب بعض الفصحاء إىل أنه خماطبة للملك ،وهذا شئ أنكره حذاق
البصريني ،ورأى املربد أن قول اهلل تثنية على التوكيد أدّى معنى ألقِ ألْقِ" (النحاس ،ج  ،1ص .)1

8

حبوث يف اللغة العربية وآدابها :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء 1416هـ .ق1131 /هـ .ش) ـ العدد 11

وقال اخلطيب مستشهداً باآلية القرآنية لشرح آداب العرب فاستشهد باآليتني مبيّنا ما كانت تقوم به املرأة من آداب يف وفاة
زوجه ،يف شرح عبارة «إذا تطاول عامها» يف البيت ال  88للبيد:
وَاملُهههههههههههههرمِالتِ إذا تَطهههههههههههههاوَلَ عامُهههههههههههههها

وَهُهههههههههه همُ رَبيهههههههههه هعٌ لِلمُجههههههههههههاوِرِ فههههههههههههيهِمُ

إذ إن "املرأة كانت إذا توفّي عنها زوجُها أقامت عاماً ونزل بذلك القرآنُ يف أول شيء ،قال اهلل عز وجلّ :وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَ َذرُونَ
أزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاجٍ( البقرة ،)913 :9ثم نُسخ هذا بقوله :وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَ َذرُونَ أزْوَاجًا
يَتَرَبَّصْنَ بِأنفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا( البقرة( ")931 :9ص .)267

وذلك يف موضع واحد من شرح أبي عمرو الشيباني وهو إشارته إىل أن العرب يستخدمون لفظتني مبعنى واحد ،كما أن الشاعر
عنرتة استخدم لفظيت «أقوى» و«أقفر» وكالهما مبعنى واحد ،وقال" :وزعم أبو العباس إىل أنه ال جيوز أن يكرر شيء إال وفيه فائدة ...
وكذلك قال يف قوله تعاىل :شِ ْرعَةً وَ ِمنْهَاجًا( املائدة  ،)18 :1الشرعة :ما ابتدي من الطريق ،واملنهاج الطريق املستقيم ،وقال غريه :الشرعة

واملنهاج واحد وهما طريقان ويعين بالطريق هنا الدين" (ص .)226
تأكيد املعنى:
قال النحاس يف شرح البيت ال  19لزهري:
وَلَهههههههههو رامَ أسهههههههههبابَ السَّهههههههههماءِ بِسُهههههههههلِمِ

وَمَهههههههن ههههههههابَ أسهههههههبابَ املَنايههههههها يَنَلْنَهههههههه

مستشهداً باآلية القرآنية لشرح معنى البيت" :األسباب :النواحي ،وإمنا عين بهذا من يهابه كراهَة أن تَناله ،ألن املنايا تنال من يهابها ومن
ال يهابها ،ونظري هذا قول اهلل جل وعزّ :قُلْ إنَّ الْمَ ْوتَ الَّذي تَفِرُّونَ ِمنْهُ فَإنَّهُ مُالقِيكُمْ( اجلمعة )8 :99واملوت يُالقي من فرّ ومن مل يفر،
فيقال :كيف خوطبوا بهذا وأنت إذا قلت :الذي جيي ك فأكرمه فإمنا يقع اإلكرام من أجلِ اجمليء ،فاجلواب عن هذا أنه إمنا عنى من يَفِرُّ ل ال يُالقيه
املوت وهذا معنى قول سيبويه" (ج  ،1ص .)122

يف اجلدول التالي ذكرٌ لعدد اآليات املستشهد بها يف شرح كل معلقة عند كل شارح:
عدد اآليات املستشهد بها يف شروح املعلقات عند كل من شارحيها
املعلقة

الشيباني

النحاس

الزوزني

اخلطيب

امرؤالقيس

11

91

19

12

زهري

11

27

7

12

لبيد
عمرو

1
___

19

7

12

22

7

1

طرفة

19

10

1

17

عنرتة

11

17

1

17

احلارث

__

27

1

7

األعشى

1

11

__

1

النابغة

__

18

__

2

اجملموع ()7

99

276

19

87

)معلقات)
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واضح أن اخلطيب مل يستشهد بآية قرآنية يف شرحه معلقة عبيد بن األبرص أبدا ،و أن النحاس كان أكثر الشراح مستشهدا
باآليات القرآنية يف شرحه املعلقات .أما عدد األبيات املستشهد بها يف كلّ غرض عند كل شارح فيشري إليه اجلدول التالي:
أغراض االستشهاد باآليات القرآنية وعددها ونسبتها املئوية
غرض االستشهاد

الشيباني

النحاس

الزوزني

اخلطيب

باآلياتحنوية
بيان قضية

22

70

18

11

شرح األلفاظ الصعبة

11

101

17

18

توضيح مسئلة فرفية

2

12

8

9

شرح موضوع بالغي

1

11

0

1

توضيح عادات العرب

1

1

___

1

اللغوية
املعنى
تأكيد

___

7

___

1

اجملموع ( 1أغراض)

99

276

19

87

يظهر من اجلدول أعاله أن الشراح قد خصّصوا أكثر الشواهد القرآنية لشرح األلفاظ والنحو ،وهذا يدلّنا على السمة البارزة
لشروحهم وهي االهتمام باللغة والنحو ،ولعلّ الطابع التعليمي الغالب على هذه الشروح جعل أفحابها يهتمون بهما أكثر من
غريهما.
أما موقف هؤالء الشراح من القراءات فال نكاد نعثر على ما يُذكر إال يف شرح النحاس ،وهذا أمر يلفت النظر يف شرحه ألنه
استعمل القراءات بكثرة ووفق منهج جديد مل يسبقه إليه أحد ،إذ يُالحظ أنه استعمل القراءات لتوجيه الشعر ،وهذا ما مل يفعله
أحد من قبل كما ادّعى الدكتور أمحد نصيّف اجلنابي وأثبت أفالة النحاس يف هذا اجلانب وقصده من األفالة أن «يتناول الكاتب
موضوعاً مطروقاً من قبلُ  ...لكنه يتناوله مبنهو جديد ،أو برؤية جديدة ،كما فعل اإلمام السّهيلي (ت 185هه) ،يف كتابه األمالي حيث فسّر
املمنوع من الصرف تفسرياً جديداً ،وكما فعل ابن مضاء القرطيب حني تناول موضوع العلل النحوية بالنقد وذلك يف كتابه الرد على النحاة ...
وأصالة النحاس تظهر يف استعمال القراءات لتوجيه الشعر ،وأجاز يف الشعر قراءتني قياساً على القراءات وهذا ما مل يفعله أحد من قبل ولذلك فهو
رائد يف هذا» (اجلنابي1166 ،ه  ،ص .)110

وال يفوتنا أن نذكر أن النحاس كان إماماً من أئمة القراء وهذه النقطة توضح جانباً من موقفه من القراءات .وقد قرأ على نُخبة
طيّبة من القراء منهم :أبو بكر بن يوسف التُّجييب (ت 167ه ) ،وأبو بكر حممد بن أمحد بن عمر الداجوني الكبري (ت 121ه )،
وابن شنبوذ ،حممد بن أمحد (ت 128ه ) (املصدر نفسه ،ص  ،)117كما أن كتابه إعراب القرآن يعد أول كتاب شامل وفل إلينا يف
تعليل القراءات وشرحها والبسط يف عللها حبيث ال يرتك قراءة مشهورة وأحياناً غري مشهورة إال نادراً (اجلنابي1166 ،ه  ،ص .)26

وال شك أن كون النحاس قارئاً أثّر يف آرائه وأحكامه فنالحظ أنه ظهرت يف شرحه بعض اآلراء اليت تعدّ طريفة ،منها أنه أجاز
قراءة األبيات الشعرية بصورتني خمتلفتني وذلك عندما كانت لديه الصورتان يف القراءات القرآنية ،وعلى سبيل املثال قال يف شرح
البيت العشرين لألعشى:
أأن رَأت رَجُهههههههههالً أع شهههههههههى أضَهههههههههرَّ بِههههههههههِ

رَيهههههه هبُ املَنههههههههونِ وَدَههههههه هرٌ مُفنِهههههه هدٌ خَبِهههههه هلُ
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"وقوله :أأن رأت «أن» يف موضع نصب واملعنى أمن أن رأت رجالً أعشى صدّت ثم حُذفَت من ولك أن حتقق اهلمزتني فتقول :أأن ولك أن ختفّف
الثانية فتقول :أاْن [أي :آن] ،وعلى هذا قُرئ :أأن َذرْتَهُمْ( البقرة )9 :9وقال بعض النحويني :إذا خففتها ج تَ بها ساكنة وهذا القول خطأ ،ألن

النون يف أأنذرتهم ساكنة وكذلك هي يف «أأن» فلو كانت ساكنة الجتمع ساكنان" (ج  ،2ص .)118
كما أجاز القراءتني يف شرح البيت ال  01لعنرتة:
فَبَعَثههههه هتُ جهههههههارِيَيت فَقُلههههه هتُ لَهههههههها اذْهَهههههههيب

فَتَحَسَّسهههههههههي أخبا رَهههههههههها لِههههههه هيَ وَاعلَمهههههههههي

فقال" :وإن ش ت أسكنتَ الياء يف قوله« :ليَ» ،وإن ش تَ فتحتَها وهما لغتان معروفتان قرأ بهما القراء وأجودهما الفتح ألن الياء اسمٌ ،فإن
أسكنتَها ج تَ باسم على حرف واحد مسكِن وهذا إخاللٌ ومن سكّنها قال :وإن كانت امساً على حرف واحد فإنه معتمد على ما قبله ال ينفكّ منه
فقد صار مبنزلة ما هو منه ،واحلركة تُستثق ُل يف الياء والواو فلذلك أسكنت" (ج  ،2ص .)19

واجلدير بالذكر أن الشراح مل يذكروا رقم اآلية والسورة لآليات اليت استشهدوا بها يف شروحهم ،إال النحاس و ذلك يف موضع
واحد أشار إىل اسم السورة وذلك يف شرح البيت ال  81لعمرو:
لَيَسههههههههههههههههتَلِبُنَّ أبْهههههههههههههههههداناً وَبيضههههههههههههههه هاً

وَأسهههههههههههه هرَى يف احلَديهههههههههههه هدِ مُقَرَّنينهههههههههههههها

حيث قال ناقالً عن السجستاني عن أبي عمرو بن العالء" :واألسارى الذين صارو ا يف الوثاقِ والسّجن وقرأ [أبو عمرو بن العالء] يف
ٍّ أن يَكُونَ لَهُ أسْرَى( األنفال ( ")91 :8ج  ،2ص .)121
األنفال مَا كَانَ ِلنَبِي

وكذلك نالحظ أن النحاس كان يف شرحه ملعنى اآلية القرآنية أو معنى لفظة منها يراعى جانب احلذر ويذكر مجلة معرتضة
«واهلل أعلم» ،كما قال يف شرح البيت ال  99للبيد يف توضيح لفظة «ختامها»" :وختامها :طينُها ،فأما قول اهلل جل وعزّ :خِتَامُهُ
َب
مِسْكٌ( املطففني  ،)99 :83فمعناه ه واهلل أعلم ه أن آخره مسكٌ" (ج  ،1ص  ،)101وقال أيضاً يف شرح معنى اآلية الشريفة قَالَ ر ِّ
أوْزِعْنِي( النمل  ،)19 :27ناقالً عن أبي إسحاق" :قال أبو إسحاق معناه ه واهلل أعلم ه اكففين عن مجيع األشياء إال عن شكرك والعمل
الصاحل" (ج  ،1ص .)101

وامللحوظة األخرية هي أن الشراح بدأوا استشهادهم باآليات بقوهلم" :قال اهلل عز وجلّ" ،وقوله عزّ وجلّ" ،و"قال اهلل جلّ
ثناؤه" ،و"قول اهلل تبارك وتعاىل" ،و"قرأ بعضهم" ،و"قوله جلّ وعزّ" ،و"قال جلّ وعزّ" ،و"قال" ،و"ومنه" ،و"قراءة عافم" ،و"يف
كتاب اهلل جلّ وعزّ" ،و"يُقرأ" ،و"قُرئ" ،و"قال اهلل تعاىل" ،و"قال جلّ ذكره" ،وقوله عزّ وجلّ" ،و"يف قوله تعاىل" ،و"قال جلّ
وعال" ،و"قال تعاىل" ،و"قراءة من قرأ" ،و"مثله" ،و"كذلك".
 2 1احلديث النبوي الشريف
مع أنّ احلديث من أهمّ الشواهد اللغوية بل أهمّها بعد القرآن الكريم وليس الشعر وغريه من كالم العرب بأوثق منه وال أفحّ
منه بعد القرآن يف االستشهاد على اللفظ الغريب ،نالحظ أن شراح املعلقات مل يكونوا مكثرين من احلديث النبوي الشريف يف
شروحهم املعلقات و إن مل ختل هذه الشروح منه واستشهادهم باحلديث فمعظمها يف مسائل لغوية إن مل نقل مجيعها ولعلّ األمر
يعود إىل نفس الدليل الذي جيعل النحاة املتقدمني يرفضون االستشهاد به ،وهو أن احلديث النبوي الشريف مع أنه كان يف غاية
البالغة والفصاحة وكان قد جرى على لسان أفصح من نطق بالضاد ولكن بعد أن متكّن اإلسالم أن يتجاوز اجلزيرة العربيه ويدخل
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شتّى بقاع األرض ودخل فيه كثري من األعاجم واختلطت اللغة العربية بغريها من اللغات أخذ الناس الذين قد يتطرق اللحن إىل
ألسنتهم ينقلون احلديث مبفاهيمه ومعانيه ال بألفاظه الشريفة (عبد املقصود2660 ،م ،ص .)17

وإليك بعض النماذج منها:
استشهد الشيباني باحلديث النبوي الشريف يف أربعة مواضع من شرحه؛ اثنان منها يف شرح األلفاظ:
األول :قال يف شرح لفظة «اجلثوة» يف البيت السبعني ملعلقة طرفة:
ح مُنَضَّههههههههدِ
َم مِههههههههن صَههههههههفي ٍ
ح صُهههههههه
صَههههههههفائِ ٍ
ني مِههههههههن تُههههههههراب عَلَيهِمهههههههها
تَههههههههرى جُثهههههه هوَتَ ِ
"واجلُثوة الرتاب اجمل موع ،يقال للرجل :إمنا هو جُثوة اليوم أو غد ،ويقال لكلّ تجتمع جُثوة ،واجلمع جُِثًى ،ويف احلديث« :من دعا دعاءَ اجلاهلية
فإنه من جُثى جهنم» [اهليثمي5222 ،م ]898 :9 ،أي من مجاعات جهنم" (ص .)07

الثاني :يف شرحه البيت الثاني ملعلقة عنرتة:
يهههههههههها دارَ عَبلَههههههههههةَ بِههههههههههاجلَواءِ تَكَلِمههههههههههي

وَعِمههههههههي صَههههههههباحاً دارَ عَبلَههههههههةَ وَاسههههههههلَمي

قال يف لفظة «عِمِي»" :قال الفراء :عِمي وأنعمي واحد ،... ،ويُروى أن أباذر ملا أتى النيبّ  ،فقال له :أنعم صباحاً ،فقال له النيب :
إن اهلل قد أبدلين منها ما هو خري منها [مل أعثر على احلديث يف كتب احلديث وشروحها] ،فقال له أبوذر :ما هي؟ ،قال :السالم" (ص .)217

ويف موضع واحد استشهد الشيباني باحلديث لشرحه ما كان للجاهليني من االعتقاد باهلامة ،قال يف شرح بيت ملعلقة طرفة:
" وكانوا يف اجلاهلية يقولون إذا مات امليت خرجت من قربه هامة تزقو عليه ،وكانوا يُسمّون الصوت الصدى ،فأبطل ذلك اإلسالم فقال « :ال
َعدْوَى وال ها َمةَ وال صَفَرَ» [البيهقي5311 ،هه( "]959 :1 ،ص .)00
وكذلك يف موضع واحد من شرحه استشهد باحلديث لبيانه تشبيه العرب كلّ متحرك نشيط باحلية" :العرب تقول لكل متحرك
نشيط :رأسه كرأس احلية ،وأما احلديث الذي روي يف صفة الدجال «كأن رأسه أصَلَة» [الطرباني5283 ،م ،]915 :55 ،فإن األصلة األفعى" (ص
.)71

أما بالنسبة إىل النحاس فذكرت الدكتورة خدجية احلديثي يف كتابه أن النحاس من النحاة الذين استشهدوا باحلديث الشريف يف
كتبهم ودرست كتابي النحاس القطع واالئتناف وإعراب القرآن ،إذ األول مبين على آيات القرآن الكريم وأقوال القراء يف مواضع
انقطاع اللفظ ملعنى واستئناف ما بعده على معنى جديد ويف الكتاب الثاني قد احتج النحاس باحلديث يف مائة وسبعة وستني موضعاً
(احلديثي1981 ،م.)119 ،

ال شك أن املوضوع يف هذين الكتابني اقتضى االحتجاج باحلديث ،إذ االستدالل مبا ورد من أحاديث نبوية فيهما يوضح
مواضع انقطاع اللفظ ملعنى ويبيّن املعاني يف كل آية ،ويوضح معنى اآليات إن كان مبهماً أو يبني أسباب نزوهلا وهذه األمور ال
خالف يف جواز أن حيتج عليها باحلديث ،بل جيب أن حيتج به لتوضيحه ،وكذلك نالحظ أنه استشهد يف كتابه يف شرح املعلقات
باحلديث النبوي يف 22موضعاً ،ومعظم استشهاداته يف اللفظة وشرحها .إليك مناذج من استشهاده باحلديث:
صتْه» يف البيت ال  11المرئ القيس:
 قال يف شرح لفظة «ن ّ
وَجيههههههد كَجيههههههدِ الههههههرِّئمِ لَههههههيسَ بِفههههههاحِ ٍ

إذا هِهههههههههههههههيَ نَصَّهههههههههههههههتهُ وَال بِمُعَطِهههههههههههههههلِ

"ويف احلديث عن النيب « أنه كان إذا وجد فُرْ َج ًة نَصَّ» [ابن األثري5213 ،م ،]915 :3 ،أي أسرع" (ج  ،1ص .)21
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 قال يف لفظة «السُّدول» يف البيت ال  11المرئ القيس:
وَلَيههههههلٍ كَمَههههههوجِ البَحههههههرِ أرخههههههى سُههههههدولَهُ

عَلَهههههههههههيَّ بِهههههههههههأنواعِ اهلُمهههههههههههومِ لِيَبتَلهههههههههههي

الس ْدلَ يف الصالة» [النيسابوري5281 ،م( "]18 :1 ،ج  ،1ص .)11
"يف احلديث« :أنهم كانوا يكرهون َّ
 قال يف لفظة «األطْر» يف البيت العشرين لطرفة:
َ تَحهههههههتَ صُهههههههلب مُؤَيَّهههههههدِ
وَأطْههههههه َر قِسهههههههي
كَهههههههه هأَنَّ كِناسَههههههههههي ضههههههههههالَة يَكنُفانِههههههههههها
"ويف احلديث عن النيب  :ذكرت بنو إسرائيل وذُكر ما عملوا من املعاصي فقال« :ال والذي نفسي بيده حتى تأخذوا على يدي الظامل
وتأطروه على احلق أطْراً» [البيهقي5311 ،هه ،]19 :9 ،أي تعطفوه" (ج  ،1ص .)01

ويف موضع واحد من شرحه استشهد باحلديث لشرحه التشبيه يف البيت وذلك يف البيت ال  81لطرفة:
أنههههها الرَّجُههه هلُ الضَّهههههربُ الِههه هذي تَعرِفونَههه ههُ

خِشههههههههاسٌ كَهههههه هرَأسِ احلَيَّهههههه هةِ املُتَوَقهههههه هدِ

"وقوله «كرأس احلية» :العرب تقول لكلّ متحرك نشيط رأسه كرأس احلية فأما احلديث الذي يروى يف صفة الدجال «كأنّ رأسه أصََلةٌ»
[الطرباني5283 ،م ،]915 :55 ،فإن األصلة األفعى" (ج  ،1ص .)89

ويف موضعني من شرحه مل يذكر احلديث بلفظه وأشار إىل معناه فقط؛ أما املوضع األول ففي شرحه مفردة «عفت» يف البيت
األول للبيد بقوله " :ويقال يف غري هذا عَفَا :إذا كثر وأعفيتُه إذا كثَّرْتَه ويف احلديث عن النيب أنه كان يأمر أن تُقصّ الشوارب وتُعْفى

اللحى؛ أي تُوفّر وتُكثّر" (ج  ،1ص  ،)116واحلديث الذي مل يذكره النحاس هنا بلفظه وأتى مبعناه هو« :أحْفُوا الشوارب وأعفوا اللّحى»
(املقدسي1990 ،م ،ج  ،1ص .)218
واملوضع الثاني هو يف شرح البيت التاسع عشر للحارث حيث يقول" :وقيل أراد بقوله «زَعَموُا أنَّ كلَّ مَنْ ضَرَبَ العريَ» جبالً باملدينة
أي زعموا أن كلّ من مشى إليه ويف احلديث أن النيب حرّم ما بني َعيْر إىل أحد ورواه بعضهم :ما بني َعيْر إىل ثور [اجلزري5212 ،م،]958 :3 ،

واألول األصحّ ،ألن ثورًا مبكّة" (ج  ،2ص .)02
أما الزوزني فلم يستخدم احلديث يف شرحه إال يف مواضع قليلة ال تبلغ عدد أفابع يد واحدة .واستشهاده باحلديث يف ثالثة
مواضع كلّها لشرح املفردات وهي:
يف شرح البيت ال  90ملعلقة امرئ القيس:
ت عَلههههههى الهههه هوَنى
َ إذا مهههههها السههههههابِحا ُ
مِسَهههه هح

أثَههههههههههرنَ غُبههههههههههاراً بِالكَديهههههههه هدِ املُرَكِهههههههه هلِ

ففي بيان «املركل» استشهد قائالً "ومنه قوله عليه الصالة والسالم فركلين جربيل [مل أعثر على احلديث يف كتب احلديث أو شروحها] إذ
املركل من الركل :وهو الدفع بالرجل والضرب بها والفعل منه ركل يركل" (ص .)11

يف شرح البيت األول من معلقة طرفة:
لِخَولَههههههههه هةَ أطهههههههههههاللٌ بِبُرقَههههههههه هةِ ثَهمَههههههههه هدِ

تَلههههوحُ كَبههههاقي الوَشههههمِ يف ظههههاهِرِ اليَههههدِ

ويف شرح (الوشم) قال" :ومنه قوله عليه الصالة والسالم «لعن اهلل الوامشة واملستومشة» [البخاري5281 ،م  ،]183 :9 ،فالوامشة هي اليت
تشم اليد واملستومشة هي اليت يُفعَل بها ذلك" (ص .)19

املوضع األخري هو عندما شرح البيت العشرين من معلقة زهري:
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بَعيهههه هدَينِ فيههههههها مِههههههن عُقههههههوقٍ وَمَههههههأثَمِ

فَأصههههههبَحتُما مِنهههههه ه ا عَلهههههههى خَههههههريِ مَهههههههو ِطنٍ

ويف شرح مفردة «العقوق» قال" :العقوق :العصيان ،ومنه قوله عليه السالم «ال يدخل اجل ّنةَ عاقٌ ألبويه» [الطرباني5283 ،م،319 :99 ،
وروايته :ال يدخل اجلنة عاق ،وال منان وال مدمن مخر]" (ص .)79

والذي يُالحظ من مواضع احتجاج الزوزني باحلديث أنه احتجّ به على أمور لغوية واالحتجاج باحلديث يف اللغة مل يكن موضع
خالف بني النحاة وال ممنوع عند اللغوين وإن مل يُكثر الزوزني منه .أمّا اخلالف الذي أشرنا إليه يف االحتجاج باحلديث فقد كان يف
مسائل حنوية أو فرفية ومل نالحظ على شرح الزوزني ما نستطيع به إثبات احتجاجه باحلديث يف النحو والصرف.
و استشهاد اخلطيب باحلديث النبوي الشريف يف مثانية مواضع وكلها يف شرح املفردات واأللفاظ الصعبة ،وبدأ استشهاده
باحلديث بقوله" :يف احلديث" ،و"أما احلديث" ،و"يُروى" ،و"جاء يف احلديث".
 1 1الشعر العربي
أما الشواهد الشعرية يف شروح املعلقات فكانت لألغراض التالية:
شرح مفردة :منها :قال أبو عمرو الشيباني يف شرح لفظة «أغرّك» يف بيتٍ ملعلقة امرئ القيس" :الغر الذي مل جيرّب األمور ،وقال:
يههههههههها رُبّ مثلِههههههه هكِ يف النِّسهههههههههاءِ غريههههههه هرَة

بَيْضهههههههههههاءِ قهههههههههههد متَّ عْتُهههههههههههها بِطَهههههههههههالق"
(الشيباني ،ص )118

واستشهد النحاس بالبيت الشعري لشرح مجع األلفاظ الواردة يف أبيات املعلقات ،كقوله يف شرح البيت السادس لطرفة أيضاً:
وَيف احلَهههههيِّ أحهههههوى يَهههههنفُضُ املَهههههردَ شهههههادِنٌ

مُظههههههههههاهِرُ سِههههههههههمطَي لُؤلُهههههههه هؤٍ وَزَبَرجَهههههههه هدِ

"والسمط :النظم من اللؤلؤ ومجعه مسوط ،كما قال األعشى:
وَكَههههههههههأنَّ السُّههههههههههموطَ عَكِفَههههههههههها السِّلههههههههههه

هههههههههههكُ بِعِطفَهههههههههههي جَيهههههههههههداءَ أُمِّ غَهههههههههههزالِ"
(النحاس ،ج  ،1ص )90

ورمبا استشهد لبيان تذكري لفظةٍ ما أو تأنيثها ،كقوله يف شرح لفظة «املنت» يف البيت األحد عشر لزهري" :وحكى الفراء بأن املنت
يُذكّر ويُؤنث وأنشد يف تذكريه:
لَههههههها شَههههههظى ال عيهههه هبَ فيههههههه مِهههه هنْ شَههههههظى

رُكّههههههههههه بَ للجَهههههههههه هرْي ومَهههههههههههتْنٌ ريّههههههههههههانُ

وقال امرؤ القيس يف التأنيث:
لَههههههههههههها مَتنَتههههههههههههانِ خَظاتَهههههههههههها كَمهههههههههههها

أكَهههههههههههبَّ عَلهههههههههههى سهههههههههههاعِدَيهِ النَّمِهههههههههههر"
(النحاس ج  ،1ص )161

جتْها من
كما استشهد اخلطيب بعدة أبيات يف توضيحه اللغات املختلفة للفظة «الشّمال» يف البيت الثاني المرئ القيس« :ملا نَسَ َ
جَنوبٍ وشَمْألِ» قال" :ويف الشمال لغات ،يقال :شَمالٌ ،وشَمألٌ ،شَأمَلٌ وشَمْلٌ وشَمَلٌ وشَم ُولٌ ،قال الشاعر يف الشأمل:
وَهَبّههههههههههههههتِ الشّههههههههههههههآملُ البَليههههههههههههههلُ وإذْ

بههههههههههههاتَ كَميهههههههههه ه عُ الفَتههههههههههههاةِ مُلْتَفِعهههههههههههها
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وقال آخر يف الشَمْلِ ،بإسكان امليم:
أتَههههه هى أبَههههه هدٌ مِهههههههن دونِ حِهههههههدثانِ عَهههههه هدِها

وجَهههههههرَّتْ عليهههههههها كُهههههههلُّ نافِجَهههههههة شَهههههههمْلِ

وقال عمر بن أبي ربيعة يف الشمَلِ ،بفتح امليم:
أمل تَرْبَهههههههههههههههه هعْ عَلَههههههههههههههههههى الطِلهههههههههههههههه هلِ

ومَغْنَهههههههههههههههى احلهههههههههههههههيّ كَاخلِلَههههههههههههههه ِل

تُعَفّههههههههههههههههههههههههههههي رَمسَههههههههههههههههههههههههههههه األروا

حُ مَههههههههههرُّ صَهههههههه هبًا مَهههههههه هعَ الشَّهههههههه همَلِ؟

وقال ابن ميّادة يف الشُّمول:
ومَنْزِلَههههههههههة أخههههههههههرَى تَقههههههههههادَمَ عَهههههههههههدُها

وقيعانِهههههههههههها كأنّهههههههههههه حَهههههههههههبُّ فُلْفُهههههههههههلِ"
(اخلطيب التربيزي ،ص )27

بيان قضية حنوية :قال أبو عمرو الشيباني يف بيان إعراب لفظة «يؤخّر» يف البيت ال  29ملعلقة زهري" :وقال بعض أهل اللغة «يؤخر»
بدل من «يعلم»  ...وكما قال الشاعر:
مَتَهههههههى تأتِنهههههههها تُلمِهههههه همْ بِنهههههههها يف ديارِنهههههههها

تَجِهههههه هدْ حَطَبهههههه هاً جَهههههه هزْالً ونههههههههاراً تأجَّجهههههههها

فأبدل تلمم من تأتنا" (ص .)199

وكذلك استشهد النحاس بالشعر يف شرح قاعدة حنوية كشرحه البيت العاشر للحارث:
غَههههه هريَ أنّهههههههي قَهههههههد أسههههه هتَعنيُ عَلهههههههى اهلَهههههههه

ههههههههههههمِّ إذا خَهههههههههههفَّ بِهههههههههههالثَّويِّ النَّجهههههههههههاءُ

عندما وضّح االستثناء يف البيت ،قال" :وقوله غري أن منصوبٌ على االستثناء وهذا استثناءٌ ليس من األول كما قال اهلل جلّ وعزّ :مَا لَهُم
بِهِ مِنْ ِعلْمٍ إِالَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ( النساء ،)511 :1وأنشد سيبويه:
وال عَيْههههههه هبَ فهههههههههيهم غيْههههههه هرَ أنّ سُهههههههههيوُفَهُم

بِهِهههههههنَّ فُلهههههههوُلٌ مهههههههن قِههههههههراعِ الكَتائِهههههههبِ"
(النحاس ،ج  ،2ص )90

وقد استشهد اخلطيب بالشعر يف توضيحه إعراب ألفاظ البيت ،فقال يف شرح البيت ال  10لزهري:
فَكُهههههههه هالً أراهُهههههههه همْ أصْهههههههه هبَحوا يَعْقِلوُنَههههههههههه

عُاللَههههههه هةَ ألْهههههههههف بَعْههههههه هدَ ألْهههههههههف مُصَهههههههههتَّمِ

"وكالً منصوب بإضمار فعل ،يفسّره ما بعده ،كأنه قال :فأرى كالً ،وجيوز الرفع على أال تُضمر ،إال أن النصب أجود لتعطف فعالً على فعل ،ألن
ت يف احلرب» فصار كقوله:
قبله« :وال شارك ُ
أصهههههههههههبَحْتُ ال أمحِهههههههههههلُ السِّهههههههههههالحَ وال

أملِهههههههههه هكُ رأسَ الهههههههههه هبَعريِ إن نَفَهههههههههه هرَا

والهههههههههذِّئبَ أخْشهههههههههاهُ إن مَهههههههههررْتُ بهههههههههه

وَحْههههههدي وأخْشههههههى الرّيههههههاحَ واملَطَههههههرَا
(اخلطيب التربيزي ،ص )190

واستشهد النحاس بالشعر لبيان معنى احلرف يف البيت ،كقوله يف شرح البيت ال  19للحارث عندما وضّح الفرق بني احلرفني
«أم» و«أو» ،فقال" :و«أو» تقع ألحد الشي ني [التسوية واخلروج من كالم إىل كالم] حنو قول الشاعر:

منهج تعامل شراح املعلقات مع الشواهد يف شروحهم
أال لَيْهه هتَ شههههعري هَهه هلْ يَههههرى النههههاسُ مهههها أرى
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مهههههن األمههه هرِ أو يَبْهههههدوُ لَهُهههههم مههههها بهههههدا لِيَههههها"
(النحاس ،ج  ،2ص )71

توضيح مسألة بالغية :وإن كان اهتمام هذه الشروح للبالغة ومسائلها قليالً جدا ومل يهتم الشراح باحملسنات اللفظية والبيانية
ولكن هناك بعض اإلشارات وفيها استشهدوا بالشعر وذلك كشرح الزوزني للبيت ال  12للبيد:
مَشههههههههههمولَة غُلِثَههههههههههت بِنابِهههههههه هتِ عَههههههههههرفَوٍ

كَههههههههههدُخانِ نههههههههههارٍ سههههههههههاطِعٍ أسههههههههههنامُها

إذ قال " :وقوله :كدخان نار ساطع أسنامها صفة أيض ًا إال أنه كرّر قوله كدخان لتفخيم الشأن وتعظيم القصة كنظائره من مثل:
أرى املههههههههههوتَ ال ينجههههههههههو مههههههههههن املههههههههههوتِ هاربُههههههههههه"
(الزوزني ،ص )162

وكقول النحاس يف شرح البيت التاسع لعنرتة:
حَلِههههههههت بِههههههههأرضِ الزائِههههههههرينَ فَأصههههههههبَحَت

عَسِههههههههراً عَلَههههههههيَّ طِالبُهههههه هكِ ابنَهههههه هةَ مَخهههههه هرَمِ

عندما شرح قضية االلتفات ،وأن العرب ترجع من األخبار إىل املخاطبة ومن املخاطبة إىل األخبار ،واستشهد ببيتني لألعشى
لشرح الرجع من الغائب إىل املخاطب ،والبيتان هما:
"عِنههههههههههدَهُ احلَهههههههههههزمُ وَالتُّقهههههههههههى وَأسهههههههههههى

الصَّههههه هدْعِ وَحَمههههه هلٌ لِمُضههههه هلِعِ األثقهههههههالِ

وَوَفههههههههههاءٌ إذا أجَههههههههههرتَ فَمهههههههههها غُهههههههه هرّت

حِبهههههههههههههههالٌ وَصَهههههههههههههههلتَها بِحِبههههههههههههههها ِل

فقال :أجَرْتَ ومل يقل أجار" (ج  ،2ص .)16

أو يف توضيحه تشبيه البيت ال  11لزهري:
فَتُعهههههههه هرِكُمُ عَههههههههههركَ الرَّحههههههههههى بِثِفالِههههههههههها

وَتَلقَهههههههحْ كِشهههههههافاً ثُهههههههمَّ تَحمِهههههههلْ فَتُتههههههه ِمِ

إذ شبّه الشاعر احلرب بالناقة واستشهد النحاس ببيت شاعر قال:
"إنَّ املهالهههههههه هبَ ال يَههههههههههزالُ لَهُههههههههههم فَتهههههههه هى

يُمْههههههههري قههههههههوادِمَ كههههههههلِّ حَهههههه هرْب القِهههههه هحِ

وقال" :إمنا شبّه احلرب بالناقة ،ألنه جعل ما يُحلب منها من الدماء مبنزلة ما يُحلب من الناقة من اللنب" (ج  ،1ص .)111

تأكيد املعنى :وذلك أن ذكر الشارح معنى واستشهد بالشعر لتأكيده ،فقال النحاس مثالً يف شرح البيت الثامن عشر لعنرتة يف
لفظة «الروضة» ناقالً عن أبي عبيدة" :قا ل أبو عبيدة :إذا كانت الروضة يف مكانٍ عالٍ قيل هلا تُرعة ،وقال أبو زياد الكالبي :أحسن ما تكون
الروضة إذا كانت يف مكان مرتفع غليظ وأنشد:
مههههها روضَههه هةٌ مهههههن رِيهههههاضِ احلَههه هزْنِ مُعْشِههه هبَةٌ

خَضْهههههههراءُ جهههههههادَ عليهههههههها مُسْههههه هبِلٌ هَطِههههه هلُ"
(النحاس ،ج  ،2ص )19

أو استشهد ببيت شعر لتأكيد معنى «وهل تُطيقُ وداعاً أيّها الرَّجُلُ» يف البيت األول لألعشى قائالً" :أي إنك تفزع إن َودّعْتَها ،كما
قال:
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هريههههههههههههههرةُ ودِّعْههههههههههههههها وإن المَ الئِهههههههههههه همٌ

غَهههههههدَاةَ غَههههههههد أمْ أنهههههههتَ لِلبَهههههههيْنِ واجِهههههههمُ"
(النحاس ،ج  ،2ص )129

بيان حادثة تارخيية :نقصد باحلادثة التارخيية هنا أن الشارح استشهد بالشعر لشرح سبب إنشاد املعلقة عند بعض الشعراء،
كقول الشيباني يف شرح سبب إنشاد قصيدة عبيد وذاك السبب الذي يشبه األسطورة أكثر منه إىل الواقع ،وأشار إىل ما قاله املالكي
يف الشاعر وأخته ،قائالً " :فأقبل ذات يوم ومعه غنيمة له ومعه أخته ماوية ليورد غنمه ،فمنعه رجل من بين مالك بن ثعلبة وجبهه ،فانطلق حزين ًا
مهموماً ملا صنع به املالكي حتى أتى شجريات فاستظل هو وأخته حتتهنّ ،وناما فزعم أن املالكي نظر إليه نائم ًا وأخته إىل جنبه فقال:
ذاك عَبيهههههههههه هدٌ قههههههههههههد أصَههههههههههههابَ ميّهههههههههههها

يهههههههههههههها لَيْتَههههههههههههههه ألْقَحَههههههههههههههها صههههههههههههههبيّا

فَحَمَلَههههههههههههههه هتْ فَوَلَههههههههههههههه هدَتْ ضهههههههههههههههههاويّا
فسمع عبيد ،فساءه ذلك فرفع يديه حنو السماء فقال :الل هم إن كان هذا ظلمين ورماني بالبهتان فأذن لي منه ثم نام ومل يكن قبل ذلك يقول شعرًا
 ...ثم اندفع يف الشعر فقال:
أقفَههههههههههه هرَ مِهههههههههههههن أهلِههههههههههه ههِ مَلحهههههههههههههوبُ

فَالقُطَبِيّهههههههههههههههههههههههههاتُ فَالهههههههههههههههههههههههههذَّنوبُ"
(ص )161

أو قال التربيزي يف شرح البيت ال  19للحارث ،مشرياً إىل حادثة حماربة كسرى إلياد ،وذكر أن لقيط بن يعمر اإليادي الذي كان
ينزل احلرية عندما اطلع على ما قصده كسرى كتب إىل إياد وهم كانوا باجلزيرة ليستعدوا قواهم يف مقابلة العدو ،وأبيات لقيط هي:
سَههههههههههالمٌ يف الصَّههههههههههحيفَةِ مِههههههههههن لَقههههههههههيط

إىل مَهههههههههن بِهههههههههاجلَزيرَةِ مِهههههههههن إيهههههههههادِ

بِههههههههأنَّ اللِيهههههه هثَ كِسههههههههرى قَههههههههد أتههههههههاكُمُ

فَهههههههههال يَشههههههه هغَلكُمُ سهههههههههوقُ النِّقهههههههههادِ

أتههههههههههههاكُم مِههههههههههههنهُمُ سِهههههههههه هتّونَ ألفهههههههههه هاً

يَزُجّههههههههههههونَ الكَتائِهههههههههه هبَ كَههههههههههههاجلَرا ِد

عَلههههههههههههى حَنَهههههههههه هقٍ أتَيهههههههههه هنَكُمُ فَهَههههههههههههذا

أوا ُن هَالكِكُههههههههههههم كَهَههههههههههههالكِ عهههههههههههها ِد

" فلما بلغ كتاب لقيط إياداً استعدّوا حملاربة اجلنود اليت بعث بهم كسرى ،فالتقوا فاقتتلوا قتاالً شديداً حتى رجعت اخليلُ وقد أصيب من
الفريقني ،ثم إنهم بعد ذلك اختلفوا فيما بينهم وتفرّقت مجاعتهم فلحقت طائفة مهم بالشام ،وأقام الباقون باجلزيرة" (ص .)111

شرح عادات العرب اللغوية وآدابهم :من عادات العرب اللغوية أنهم كانوا خياطبون الواحد خماطبة االثنني،كقول امرئ القيس
يف البيت األول ملعلقته:
قِفههههها نَبْهههههكِ مِهههههنْ ذِكْهههههرى حَبيهههههب وَمَنْهههههزِلِ

بِسِهههه هقْطِ اللههههههوى بَهههه هيْنَ الههههههدَّخولِ فَحَوْمَهههه هلِ

وقصد الشاعر من «قفا» شخصاً واحداً ،واستشهد النحاس بالبيت التالي لالستدالل على أنه خاطب واحداً:
أصههههههههاحِ تَههههههههرى بَرقهههههه هاً أُريهههههههكَ وَميضَهههههه ههُ

َ مُكَلِهههههههه هلِ
كَلَمهههههههه هعِ اليَهههههههه هدَينِ يف حَبِهههههههه هي
(النحاس ،ج  ،1ص )1

ومن آداب العرب اليت أشار إليها الشراح واستشهدوا يف بيانها بالشعر أن العرب كانوا يعجبون بالنساء ذوات الشفة السمراء،
كما استشهد النحاس بقول ذي الرمة:

منهج تعامل شراح املعلقات مع الشواهد يف شروحهم
مليههههههههههاءُ يف شَههههههههههفَتيْها حُهههههههههههوَّةٌ لَعَههههههههههسٌ
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ويف اللثههههههههههههاتِ ويف أنيابِههههههههههههها شَهههههههههه هنَبُ

أو قول خُفاف بن ندبة:
كنههههههههههواحِ ريهههههههه ه ِ حَمامههههههههههة نَجْديَّههههههههههة

ومَسَهههههه هحْتُ بههههههههاللِثَتَيْنِ عَصْهههههه هفَ اإلثْمِهههههه هدِ
(النحاس ،ج  ،1ص )98

شرح النكات العروضية :وذلك كقول الزوزني يف شرحه للبيت ال  99لزهري إذ أخذ على الشاعر قوله «يطيع العوالي» وقال:
" كان حقه أن يقول :يطيع العواليَ ،بفتح الياء ،ولكنّه سكِن الياء إلقامة الوزن ومحل النصب على الرفع واجلرّ ألنّ هذه الياء مسكِنة فيهما ،ومثله قول
الراجز:
كهههههههههههأنّ أيهههههههههههديهِنّ بالقهههههههههههاعِ الفهههههههههههرقْ

أيههههههههههدي جِههههههههههوارٍ يتعههههههههههاطَنيَ الههههههههههوَرَقْ"
(الزوزني ،ص )88

وأشار النحاس إىل العيوب الشعرية ذيل شرحه البيت ال  71لعمرو قائأل" :وعيوب الشعر أربعة :السناد واإليطاء واإلكفاء واإلقواء"
(ج  ،2ص  ،)117وأخذ يف شرح كلّ هذه العيوب مستشهداً بالشعر.
شرح مسألة فرفية  :قلّما اهتمّ الشراح بالقضايا الصرفية والصوتية وإن مل ختل الشروح منها وذلك كقول اخلطيب يف شرح
البيت ال  28لزهري:
يُههههههه هؤَخَّرْ فَيوضَههههههه هعْ يف كِتهههههههههاب فَيُهههههههههدَّخَرْ

لِيَهههههههههو ِم احلِسههههههههههابِ أو يُعَجَّهههههههههلْ فَيُههههههههههنقَمِ

فقال موضحاً اإلمشام" :وأجاز سيبويه إسكان الفعل للشاعر إذا اضطرّ يردّه إىل أصله ،فيجوز على مذهب سيبويه أن يكون قوله «يُؤخّر»
مردودًا إىل أصل األفعال ،يعين أنه مرفوعٌ ،إال أنه سكّن الراء من «يُؤخّر» تشبيه ًا بقوله:
فههههههههههاليَوْمَ أشْهههههههه هرَبْ غَيْهههههههه هرَ مُسْهههههههه هتَحْقِب

ضم خالص" (ص .)117
ري مسْ َتحْقب ،فسكّن الباء وهذا اإلسكان إمنا هو إمشام ال سكون خالص وال ٌّ
يريد[ :أشربُ] غ َ
واستشهد النحاس بالبيت الشعري لشرح قضايا فوتية وفرفية كالتخفيف واإلبدال واإلدغام يف ألفاظ البيت املشروح ،كقوله
يف البيت اخلامس لزهري يف شرحه لفظة «األثايف» قائالً" :التخفيف أكثر يف كالم العرب يف أثاف وإنْ كان األصل التثقيل لكثرة استعماهلم
إيّاها .قال ذو الرمة:
وهههه هلْ يَرْجِههه هعُ التسهههههليمُ أو تكشِهههههف العَمههه هى

ثهههههههههالثُ األثهههههههههايف والرّسهههههههههومُ البالقِههههههه هعُ

قال أبو جعفر مسعتُ حممد بن الوليد يقول ما رأيتُ أحداً يروي أثايف سفعاً إال بالتخفيف ثم مسعتُ أبا احلسن عليّ بن سليمان يُنكر هذا
ويقول الوجه التثقيل ألنه األصل والوزن فيه مستقيم" (ج  ،1ص .)161

اإلشارة إىل أمساء األعالم وشرحها :وذلك قليل عند الشراح ،ومن أمثلته أن الزوزني أراد توضيح أمساء اجلبال اليت أشار
إليها لبيد يف قصيدته (الغول ،الرجام ،الريّان) يف البيتني األول والثاني ،فقال" :الغول والرجام :جبالن معروفان ومنه قول أوس بن حجر:
زَعَمهههههههههتُمُ أنَّ غَههههههههههوالً وَالرِّجههههههههههامَ لَكُههههههههههم
 ...الريّان :جبل معروف ،ومنه قول جرير:

وَمِنعَجههههههههاً فَههههههههاذكُروا وَاألمههههههههرُ مُشههههههههتَرَكُ
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يهههههها حَبَّههههههذا جَبَههههههلُ الرَّيههههههانِ مِههههههن جَبَههههههلٍ

َو حَبَّهههههههذا سهههههههاكِنُ الرَّيهههههههانِ مَهههههههن كانههههههها"
(الزوزني ،ص )91

ونالحظ أن مثل هذه اإلشارات يف شرح اخلطيب يف ثالثة مواضع فقط كما أنه ورد يف موضع واحد من شرح النحاس حيث
يشري النحاس يف شرح البيت األول لألعشى يف شرح اسم «هريرة» إىل «خُليد» بقوله" :قال أبو عبيدة :هريرة قينة كانت لرجل من آل

عمرو بن مرثد أهداها إىل قيس بن حسان بن ثعلبة بن عمرو بن مرثد فولدت له خُليداً وقد قال يف قصيدته :جهالً بأمِّ خَُليْد حَبْلَ منْ َتصِلُ"
(النحاس ،ج  ،2ص  .)129واجلدول التالي يُظهر عدد األبيات املستشهد بها يف شرح كلّ قصيدة:
عدد األبيات املستشهد بها يف شرح كل معلقة عند كل شارح
املعلقة
امرؤالقيس
طرفة
زهري
لبيد
عنرتة
احلارث
عمرو
األعشى
النابغة
عبيد
اجملموع ()9

الشيباني
21
9
8
1
8

1
2
90

النحاس
20
21
10
11
11
20
22
11
9

الزوزني

267

اخلطيب
11
12
8
9
7
7
1
2
1
1
81
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واجلدول التالي يوضح عددمعلقات)
األبيات املستشهد بها يف كلّ من األغراض اليت أشرنا إليها سابقًا:

أغراض االستشهاد باألبيات وعددها عند كل شارح
غرض االستشهاد باألبيات

الشيباني

النحاس

الزوزني

اخلطيب

شرح األلفاظ الصعبة

28

126

29

20

بيان قضية حنوية

19

96

18

20

تأكيد املعنى

11

1

12

توضيح مسألة فرفية

16

16

9

بيان العيوب الشعرية

0

2

1

1

شرح نكتة بالغية

1

1

آداب العرب

2

توضيح اسم العلم

1

توضيح عادات العرب اللغوية

بيان احلادثة التارخيية
اجملموع ( 9أغراض)

1

2

9
90

1

1
7

267

08

81
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أما النقاط اهلامة اليت عثرنا عليها بالتأمل يف اجلدولني والشواهد الشعرية يف الشروح فهي:
مل يهتم الشيباني اهتماماً بالغاً بقائلي األبيات املستشهد بها يف شرحه ،ويف  10موضعاً من استشهاداته باألبيات الشعرية مل
يُشر إىل اسم القائل وهذا العدد يشكل  %01 /28من األبيات املستشهد بها ،ولكنه أشار إىل أمساء الشعراء ومن بينها أمساء
الشعراء اجلاهليني ك «األعشى» (« ،)01 ،18امرئ القيس» (« ،)291 ،196 ،119الشماخ» (« ،)108حامت» (« ،)128طرفة»
(« ،)76عنرتة» (« ،)186الربيع بن زياد العبسي» (« ،)210األفوه األودي» (.)191
وأمساء املخضرمني ك «حسان» (« ،)217احلطيئة» (« ،)219سُحيم بن وثيل» ( .)289ومن بني الشعراء اإلسالميني استشهد
فقط ببيتٍ ل «عمر بن أبي ربيعة» (.)171
ذكر يف الغالب البيت كامالً واكتفى يف بعض األحيان (سبعة مواضيع) بذكر شطر واحد منه.
مل يستشهد أبو عمرو يف شرح معلقة النابغة ومعلقة عمرو بن كلثوم ببيت شعري.
نظراً إىل أن أبا عمرو مل يشرح معلقة عبيد بن األبرص فالبيتان اللذان استشهد بهما يف هذه املعلقة هما يف بيانه سبب إنشاد
القصيدة يف املقدمة اليت ذكرها؛ السبب الذي يشبه األسطورة ولكن أبا عمرو نقلها دون أي نقد أو توضيح ،وال نعلم هل ذهب
هو بنفسه إىل هذا األمر وفدّق السبب أم ال؟
عدد األبيات املستشهد بها يف شرح النحاس « »267أبيات ،والعجيب أن عدد األبيات املستشهد بها يف شرحه أقل من عدد
اآليات أي « »276آية.
مل يهتم النحاس اهتماماً بالغاً لقائلي األبيات املستشهد بها يف شرحه ،ومع أن بعض األبيات للشعراء املعروفني وحتى من
أفحاب املعلقات لكنه مل يُشر إىل اسم الشاعر وهذا إما إلهماله وعدم اهتمامه بذكر اسم الشاعر وإما لشهرة البيت وقائله
(النحاس ،ج  ،2ص  ،)91وهذا ال يعين أنه مل يذكر اسم قائل البيت يف كلّ شواهده ،بل أشار إىل أمساء الشعراء ومن بينها أمساء
الشعراء اجلاهليني ك «األعشى» (،98 ،90 ،96 :1و  ،)91 ،92 ،16،10 :2و«زهري» (،129 ،79 ،90 ،17 ،9 :1
177 ،198 ،117و  ،)112 ، 81 ،11 ،20 :2و«امرئ القيس» ( ،197 ،111 ،161،117 ،21 :1و،29 ،7 :2
 ،)117و«النابغة» (100 :1و  ،)09 :2و«ثعلبة بن فُعري» ( ،)100 :1و«الشماخ» ( ،)29 :2و«لبيد» ( ،)00 :2و«طرفة»
( ،)71 :2و«عنرتة» ( ،)96 :2وأمساء املخضرمني ك «خفاف بن ندبة» ( ،)01 :1و«حسان» (،119 ،80 :1و :2
 ،)28،96و«احلطيئة» ( ،)117 ،9 :2و«رؤبة» ( ،)12 :2و«النابغة اجلعدي» ( ،)20 :1وأمساء اإلسالميني ك «الراعي» (:1
 ،)11و«العجاج» ( ،)111،9 ،7 :1و«عمر بن أبي ربيعة» ( ،)11 :1و«ذو الرمة» ( ،)161 ،98 ،21 :1و«جرير» (:1
 ،)122و«أعشى همدان» (.)199 :2
كان معظم الشعراء أفحاب الشواهد ينتمون إىل العصر اجلاهلي .والشاعر الذي له حاز الرتبة األوىل يف ذكر امسه يف شرح
النحاس هو «زهري» الشاعر اجلاهلي وأحد أفحاب املعلقات وذلك باستشهاد النحاس بشعره  12مرة ،ونالحظ أنه مل يستشهد
بشعر النساء الشاعرات يف شرحه ،كما أنه مل يستشهد بشعر املولدين واحملدثني قط.
ذكر يف الغالب البيت كامالً واكتفى يف بعض األحيان ( 18موضعاً) بذكر شطر واحد منه.
الشواهد غري املنسوبة إىل قائليها يف شرحه تشكل النسبة األعلى بالقياس إىل الشواهد املنسوبة وقد استشهد ب  111بيتا من
الشعر املستشهد به وأهمل نسبة شاعره ونسبتها املئوية هي .%01 /71
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عدد األبيات املستشهد بها يف شرح الزوزني  08بيتاً ،فعددها أكثر من عدد اآليات املستشهد بها ( ،)19وهذا ال يعين عدم
اهتمامه بالقرآن الكريم ،بل يعود إىل أهمية الشعر نفسه عند العرب وسرعة حفظه ،وانتشار تداوله ،إذ كان الشعر ديوان العرب.
شواهد الزوزني مع كثرتها تُنسب لقائليها يف كثري من األحيان ،وقد أشار إىل قائلي األبيات يف  18بيتاً نسبتها املئوية /88
.%99
مل يستشهد الزوزني ببيت شعري يف شرحه ملعلّقة عمرو بن كلثوم ومعلقة احلارث بن حلّزة.
استشهد الزوزني بشعر أفحاب املعلقات كاألعشى ( ،)11 ،7والنابغة ( ،)11ولبيد ( ،)76وعنرتة ( ،)19وطرفة
( ،)118وامرئ القيس ( ،)77 ،79وزهري ( ،)17وعمرو بن كلثوم (.)19
استشهد الزوزني بأبيات للشعراء اإلسالميني منهم :جرير ( ،)19،91والفرزدق ( ،)10واألخطل (،)117 ،10،16
ومجيل بثينة ( ،)12والعجاج ( ،)116 ،20وإبراهيم بن هرمة ( ،)111وذوالرمة ( ،)17وبالشعراء املخضرمني كحسان (،10
 ،)01وعمرو بن معديكرب (.) 77 ،11
استشهد الزوزني بشعر النساء الشاعرات كليلى األخيلية (.)12
استشهد الزوزني بأشعار الذين مل يشتهروا بشعرهم وبشاعريتهم كالعباس عمّ النيب .)20( 
استشهد الزوزني بأشعار الشعراء الذين أنشد النحويون شعرهم يف كتبهم وذكر أمساء هؤالء النحاة حيناً كسيبويه (،)86
والفراء ( ،)16 ،21ويعقوب ( )86ومل يذكر أمسائهم حيناً آخر وقال" :أنشد النحويون" (.)97 ،11 ،11
ذكر الزوزني يف الغالب البيت كامالً واكتفى يف بعض األحيان ( 7مواضع) بذكر شطر واحد منه.
يف شرح اخلطيب عدد األبيات املستشهد بها يف الغرضني؛ شرح األلفاظ الصعبة وتوضيح النحو وقضاياه متساوٍ وهو  20بيتاً،
ونظراً إىل تساوي عدد أبيات الشواهد يف اللغة والنحو ،وإىل أن االختالف بني عدد أبيات الشواهد يف النحو واللغة وبني سائر
األغراض عدد يلفت االنتباه ميكننا القول بأن شرح اخلطيب ذو منحى لغوي وحنوي.
كان معظم الشعراء أفحاب الشواهد عند اخلطيب ينتمون إىل العصر اجلاهلي .والشاعران اللذان سبقا اآلخرين يف توفّر
امسهما يف شرح اخلطيب هما امرؤ القيس واألعشى ،فاستشهد اخلطيب بشعرهما ثالث مرات.
ذكر اخلطيب يف الغالب البيتَ كامالً واكتفى يف بعض األحيان ( 11موضعاً) بذكر شطر واحد منه.
 1 1األمثال العربية
أما األمثال العربية فلم يكن هلا بوففها جزءاً من كالم العرب نصيب واف يف شروح املعلقات ،إذ جند الشراح قلّما يستشهدون
باألمثال يف شرح املعلقات .وال يزيد عدد األمثال املستشهد بها يف شروحهم على عدد أفابع اليد وكلها يف شرح األلفاظ.
وقد استشهد الشيباني باألمثال يف ثالثة مواضع من شرحه وكان كلّها يف املواضيع اللغوية ،فقال مثالً يف شرح البيت ال 11
لطرفة:
َ أو لِصَههههههههههوت مُنَههههههههههدَّدِ
لِهَجهههههههه هسٍ خَفِهههههههه هي
وَصههههههههادِقَتا سَههههههههمعِ التَّههههههههوَجُّسِ لِلسُّههههههههرى
" وقيل للنهر سري ،مسي بهذا ألن النهر يسري فيه املاء ،قال املربد خص النهر بهذا االسم من قوهلم« :خري املال عني ساهرة لعني نائمة»
ت عنها" (ص .)91
(امليداني9333 ،م ،رقم  )5339أي ال تنام وإن نِم َ
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وقال النحاس يف شرح مفردة «السعدان» يف البيت ال  11للنابغة:
الواهِههههههههههبُ املِائَههههههههههةَ األبْكههههههههههارَ زَيَّنَههههههههههها

سَههههههههعدانُ توُضِههههههههحَ يف أوبارِههههههههها اللِبَههههههههدِ

"السعدان :نبتٌ تَسمن عليه اإلبل وتغزرُ ألبانُها ويطيب حلمُها فيما يقال ويف املثل« :مرعى وال كالسَّعدان»" (ج  ،2ص  ،)176ويُضرب
مثالً للشيء يَ ْفضُل على أقرانه وأشكاله (امليداني2661 ،م ،املثل رقم .)1810
واستشهد الزوزني يف شرحه مبثلني فقط :األوّل" :اْلحُمَّى أضْرَعَتْنِي لَكَ" يف شرح مفردة «أضرع» يف قول الشاعر احلارث (ص :)102
مَلِهههههههههه هكٌ أضهههههههههه هرَعَ البَرِيَّهههههههههه هةَ ال يههههههههههههو

جَهههههههه هدُ فيههههههههههها لِمهههههههههها لَدَيهههههههه ههِ كِفههههههههههاءُ

"قال أبو عبيد :يضرب هذا يف الذل عند احلاجة تنزل" (امليداني2661 ،م ،املثل .)1696

الص ْبحُ لِذِى َع ْينَنيِ" لشرح املفردة أيضاً يف البيت ال  16للبيد:
والثاني" :بَيَّنَ ُّ
فَوَقَفهههههههههتُ أسههههههههههألُها وَكَيهههههههههفَ سُههههههههههؤالُنا

صُهههههه همّاً خَوالِههههههههدَ مهههههههها يَههههههههبنيُ كَالمُههههههههها

هذا املثل يُضرب ألمر يظهر كلَّ الظهور (املصدر نفسه املثل  .)2801قال الزوزني" :يبني :يظهر ،بان يبني بياناً وأبان قد يكون مبعنى
أظهر ويكون مبعنى ظهر ،وكذلك بيّن وتبيّن قد يكون مبعنى ظهر وقد يكون مبعنى عرف ،واستبان كذلك ،فاألوّل الزم واألربعة الباقية قد تكون الزمة
وقد تكون متعدّية وقوهلم :بيّن الصبح لذي عينني أي ظهر فهو الزم هنا" (ص .)91

ومل يستشهد اخلطيب التربيزي باألمثال العربية إال يف موضعني من شرحه:
األول :يف شرح البيت اخلمسني المرئ القيس:
وواد كَجَهههههههههوْفِ العَيْهههههههههرِ قفهههههههههرٍ قَطَعْتُهههههههههه

بِههههه ههِ الهههههههذِّئبُ يَعْهههههههوي كَهههههههاخلَليعِ املُعَيَّهههههههلِ

واستشهاده هذا كان يف شرح عبارة «جوف العري» ،مشرياً إىل القولني اللذينِ وردا يف شرحه بقوله" :فيه قوالن :أحدهما :أن جوف
العري ال ينت فع منه بشيء ،يعين العري الوحشيّ ،والقول اآلخر :أن العري هنا رجل من العمالقة ،كان له بنون وواد خصيب ،وكان حسن الطريقة فسافر
بنوه يف بعض أسفارهم فأصابتهم صاعقة فأحرقتهم ،فكفر باهلل وقال :ال أعبد رباً أحرق بينَّ وأخذ يف عبادة األصنام ،فسلط اهلل على واديه ناراً ه

والوادي بلغة أهل اليمن يقال له :اجلَوف ه ،فأحرقته فما بقي منه شيء وهو يضرب به املثل يف ك ّل ما ال بقية فيه" (ص  .)01واملثل يف جممع األمثال
هو :أخلى من جوف احلمار ،أو أخلى من جوف العَري (امليداني2661 ،م ،املثل .)1101

والثاني :يف شرح البيت ال  11لطرفة:
َو ف

ادِقَتا سَ

معِ التَّ

وَجُّسِ لِلسُّ

رى

لِهَج

سٍ خَفِ

ي أو لِصَ

وتٍ مُنَ

دَّدِ

ني ساهرة لعنيٍ نائمة»
يف شرح لفظة «السرى» واستطرد إىل اللغات يف هذه اللفظة واستشهد بهذا املثل قائال" :من قوهلم« :خري املال ع ٌ
(امليداني9333 ،م ،املثل  )5339أي ال تنام وإن منتَ عنها" (ص .)166

ويُالحظ أن كال االستشهادين باملثل يف شرح اخلطيب لشرح األلفاظ واملفردات فقط.
اخلامتة:
تبيّن لنا من خالل البحث عن الشواهد يف الشروح األربعة الشهرية للمعلقات نقاط تالية:
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 .1املتأمل يف منهج شراح املعلقات يدرك أهمية الشاهد بأنواعه املختلفة ودوره اخلطري يف إثبات وشرح ما ذهب إليه الشراح من
مسائل حنوية ،لغوية ،وبيان مجالية املعلقات.
 .2استشهد شراح املعلقات بالشواهد من مصادر خمتلفة؛ هي :القرآن الكريم ،واحلديث الشريف ،والشعر العربي ،واألمثال.
 .1كانت الشواهد يف شرح املعلقات ألغراض خمتلفة منها :شرح األلفاظ الغريبة ،تأكيد املعنى ،توضيح قضية حنوية أو
فرفية ،بيان مسألة بالغية ،اإلشارة إىل قضايا فوتية وعروضية.
 .1استخدم الشراح الشواهد يف بعض األحيان قافدين إىل كشف اجلوانب الفنية واألبعاد الداللية ألبيات املعلقات.
 .9االتساع يف جمال االستشهاد لدى الشراح هو الذي أتاح للشاهد يف شروحهم التنوع والتمايز.
 .0شواهد احلديث وإن مل ختل شروح املعلقات منها جاءت يف موضوعات أقرب إىل التعبري اللغوي منها إىل الرتكيب النحوي
أو البالغي ،ولعل موقف الشراح يقرب من منهج النحاة.

املصادر واملراجع
 القرآن الكريم
 .1ابن األثري ،جمد الدين املبارك بن حممد1976( .م) .جامع األفول يف أحاديث الرسول( .حتقيق عبد القادر األرنؤوط) .د.م :مكتبة
احللواني مطبعة املالح مكتبة دار البيان.
 .2ابن منظور ،حممد بن مكرم1968( .م) .لسان العرب8 .ج( .نسقه وعلق عليه علي شريي) .بريوت :دار إحياء الرتاث.
 .1البخاري ،حممد بن إمساعيل1987( .م) .اجلامع الصحيح املختصر .حتقيق مصطفى ديب البغا .اليمامة بريوت :دار ابن كثري.
 .1البكاء ،حممد عبد املطلب1996( .م) .منهج أبي سعيد السريايف يف شرح كتاب سيبويه .د.م :دار الشؤون الثقافية العامة.
 .9البيهقي ،أمحد بن احلسني1111( .ه ) .السنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي .حيدر آباد :جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة.
 .0التهانوي ،حممد علي الفاروقي1901( .م) .كشاف افطالحات الفنون( .حتقيق لطفي عبد البديع) .القاهرة :مكتبة النهضة
املصرية.
 .7اجلزري ،املبارك بن حممد1979( .م) .النهاية يف غريب احلديث واألثر( .حتقيق طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناجي).
بريوت :املكتبة العلمية.
 .8اجلنابي ،أمحد نصيّف1166( .ه )« .أفالة النحاس يف شرح القصائد التسع» .اجملمع العلمي العراقي .العدد ال  .11ص 112
.101
 .9احلديثي ،خدجية1981( .م) .موقف النحاة من االحتجاج باحلديث الشريف .بغداد :دار الرشيد للنشر.
 .16اخلطيب التربيزي ،حييى بن علي1997( .م) .شرح املعلقات العشر( .حتقيق فخر الدين قباوة) .دمشق :دار الفكر.
 .11الزبيدي،كافد ياسر2661( .م) .منهج الشيخ أبي جعفر الطوسي يف تفسري القرآن الكريم دراسة لغوية حنوية بالغية .بغداد :بيت
احلكمة.
 .12الزوزني ،احلسني بن أمحد1901( .م) .شرح املعلقات السبع .بريوت :دار فادر دار بريوت.
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 .11السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر1988( .م) .اإلتقان يف علوم القرآن( .حتقيق حممد أبوالفضل إبراهيم) .بريوت:
املكتبة العصرية.
 .11الشيباني ،أبو عمرو إسحاق بن مرار2661( .م) .شرح املعلقات التسع( .حتقيق عبد اجمليد همّو) .بريوت :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات.
 .19العطوي ،عويض ابن محود1129( .ه ) « .منهج التعامل مع الشاهد البالغي بني عبد القاهر وكل من السكاكي واخلطيب
القزويين» .جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها .اجمللد ال  .18العدد ال .16
 .10الطرباني ،سليمان بن أمحد1981( .م) .املعجم الكبري( .حتقيق محدي بن عبد اجمليد السلفي) .املوفل :مكتبة العلوم وحكم.
 .17املقدسي ،حممد بن طاهر1990( .م) .ذخرية احلفاظ( .حتقيق عبد الرمحن الفريوائي) .الرياض :دار السلف.
 .18امليداني .أبوالفضل2661( .م) .جممع األمثال( .حتقيق وشرح للدكتور قصي احلسني) .بريوت :دار ومكتبة اهلالل.
 .19النحاس ،أمحد بن حممد( .د.ت) .شرح القصائد املشهورات املوسومة باملعلقات .بريوت :دار الكتب العلمية.
 .26النيسابوري ،حممد بن إبراهيم بن املنذر1989( .م) .األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف( .حتقيق أبو محاد فغري أمحد بن
حممد حنيف) .الرياض :دار طيبة.
 .21اهليثمي ،ابن حجر1999( .م) .الزواجر عن اقرتاف الكبائر .فيدا بريوت :املكتبة العصرية.
 .22بديع يعقوب ،إميل1992( .م) .املعجم املفصل يف شواهد النحو الشعرية .بريوت :دار الكتب العلمية.
 .21دويكات .جهاد حممد إمحيد2666( .م) .أثر املعلقات العشر يف النحو العربي( .رسالة املاجستري) .جامعة النجاح الوطنية بنابلس.
كلية اللغة العربية وآدابها.
 .21سعيد الكرمي ،حسن1991( .م) .اهلادي إىل لغة العرب .بريوت :دار لبنان للطباعة والنشر.
 .29طبانة ،بدوي1998( .م) .معلقات العرب دراسة نقدية تارخيية يف عيون الشعر اجلاهلي .بريوت :دار الثقافة.
 .20عبد املقصود ،عبد املقصود حممد2660( .م) .منهج أبي الربكات األنباري يف إعراب القرآن؛ يف كتابه البيان يف غريب إعراب القرآن.
القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية.
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