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الظواهر الصوتية والصرفية يف شروح املعلقات
(شرح ابن األنباري والنحاس كنموذجني)
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مسيه حسنعليان
سيدحممدرضا ابنالرسول

*

**

امللخص
نظرًا ألهمية املعلقات يف األدب العربي من اجلوانب املختلفة التفسريية ،والنحوية ،واللغوية ،والبالغية اهتم بها كثري من الشراح وأولوها
عناية فائقة .أشار هؤالء الشراح يف شروحهم إىل مسائل كثرية كالنحو ،والبالغة ،واللغة ،واملعنى .ومن املوضوعات اليت تثري االنتباه وجتدر
بالبحث والتحقيق القضايا الصوتية والصرفية .لذلك يستهدف البحث هذا إىل دراسة هذا اجلانب اهلام يف شرحني من الشروح القدمية
للمعلقات هما شرحا ابن األنباري والنحاس لشهرتهما الواسعة واهتمامهما باللغة والنحو .واملنهج الذي يتبعه البحث هو الوصفي ـ التحليلي.
تبني من خالل البحث أن ابن األنباري والنحاس أشارا إىل القضايا الصوتية والصرفية يف شرحيهما خاصة يف بيان معنى األلفاظ الغريبة
للمعلقات.
الكلمات املفتاحية :شرح املعلقات ،ابن األنباري ،النحاس ،الظواهر الصوتية ،الظواهر الصرفية.

املقدمة
ما من عصر من عصور التاريخ الطويلة اليت عاشت فيها األمّة العربية إال وبرزت فيه العناية الواضحة بالشعر اجلاهلي عامة
واملعلقات خاصة .تلك القصائد النفيسة اليت تُصور البيئة اجلاهلية تصويراً واقعياً وتدل أيضاً على النضج اللغوي عند العرب.
للمعلقات مكانة مرموقة عند العلماء واألدباء لذلك نراهم يهتمون بها ويستشهدون بها يف مؤلفاتهم األدبية ،والتارخيية،
1ــ تاريخ التسلم1392/9/5 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1393/5/19 :هـ .ش.
* أستاذة مساعدة يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة إصفهان.
** أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية جبامعة إصفهان.

Email: shassanalian@yahoo.com
Email: ibnorrasool@ yahoo.com
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والبالغية ،والنحوية ،والتفسريية ،كما أن 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 (دويكات2000 ،م ،ص .)14

وبدأ كثري من العلماء بشرح هذه القصائد وال خيامرنا شكّ أنّ هناك أسباباً مهّدت لنشأة شروح الشعر عامة واملعلقات خاصة،
منها :سبب تارخيي ،وسبب لغوي ،وسبب عاطفي .ولعل من أهم هذه الشروح القدمية :شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات
ألبي بكر األنباري (ت 328هـ) ،وشرح القصائد املشهورات املوسومة باملعلقات ألبي جعفر النحاس (ت 338هـ).
وقد أوىل العلماء عنايتهم باملوضوعات املختلفة يف هذه القصائد ومنها القضايا الصوتية والصرفية ،فكان من األهمية مبكان،
تسليط الضوء على منهج الشراح (وخاصة ابن األنباري والنحاس كنموذجني) يف بيان تلك القضايا املذكورة وتوضيحها ،ألننا إذا
أعدنا النظر يف الشروح الحظنا أنها مليئة بكثري من القضايا الصرفية ،والصوتية ناهيك عن الناحية اللغوية ،والنحوية ،والبالغية،
والداللية ،فضالً عن أنها تكون مرجعاً لكثري من الطالب ودارسي املعلقات.
من أهم األهداف اليت تقصد هذه املقالة أن حتققها :دراسة منهج ابن األنباري والنحاس يف شروحهما ،واإلشارة إىل آرائهما يف
القضايا الصوتية والصرفية .واملنهج الذي يتبعه هذا البحث هو الوصفي ـ التحليلي.
أما الدراسات اليت كُتبت عن األدب اجلاهلي واملعلقات فهي كثرية ال جمال لذكر كلها هنا ،وحسب القارئ املراجعة إىل كتاب
مكتبة العصر اجلاهلي لعفيف عبد الرمحن ليحصل على جمموعة ضخمة من الكتب ،واملقاالت والدراسات اجلامعية اليت درست
األدب اجلاهلي من جوانبه املختلفة الفنية واملوضوعية وغريها ،أما بعض الكتب اليت أفاد هذا البحث منها فهي:
ـ كتاب الوايف باملعلقات قراءة حديثة خلطابها الشعري وتارخيها لطالل حرب ،تولت طبعه املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر
والتوزيع ،بعام 1993م.
ـ كتاب معلقات العرب؛ دراسة نقدية تارخيية يف عيون الشعر العربي لبدوي طبانة ،مطبوع ببريوت بدار الثقافة ،بعام 1985م.
ـ مقالة بعنوان «املعلقات» لنعمان النصريي مطبوعة يف جملة ميقات احلج1419( 10 ،هـ) 234 :ـ .263
ـ رسالة جامعية بعنوان «أثر املعلقات العشر يف النحو العربي» جلهاد حممد إمحيد دويكات .جامعة النجاح الوطنية بنابلس .كلية
اللغة العربية وآدابها2000 .م.
وأما الدراسات السابقة عن شروح املعلقات فهي:
ـ مقالة "

كوتاه درباره شرح شنتمرى بر اشعار شعراى جاهلى" [قول جممل يف شرح الشنتمري ألشعار الشعراء

اجلاهليني] للدكتورة عزت مال إبراهيمي .مقالة مطبوعة يف جملة كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية جلامعة طهران .عام
1379هـ.ش.
ـ مقالة «اإلعراب يف شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات ألبي بكر بن األنباري :دراسة وصفية» لعلي حممد املدني ،مقالة
مطبوعة يف جملة جامعة امللك سعود .اجمللد  .7عام 1995م.
ولكننا مل نعثر على حبث شامل وافٍ ملوضوع القضايا الصوتية والصرفية يف تلك القصائد النفيسة وهذه املهمة هي اليت تكفلتها
هذه الدراسة املتواضعة.
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2ـ الظواهر الصرفية يف شروح املعلقات
نعين بالقضايا الصرفية يف هذه املقالة ما أشار الشارحان يف شرح األلفاظ إليه من مباحث صرفية واليت تعني القارئ يف فهم
األبيات فهماً دقيقاً واليت أعطياها أعظم جهودهما واهتمامهما يف كتابهما ،إذ كل من ابن األنباري والنحاس اهتما باأللفاظ يف
شرحيهما للمعلقات وهي حتتوي على جمموعة ضخمة من املفردات واأللفاظ اليت أصبحت بعد مضي زمن غري مألوفة ألهل اللغة
وال بد من شرحها وبيان معناها .وإن مل يكن املعنى الغاية األوىل لديهما يف شرحهما ولكنا نراهما يستخدمان شرح املفردات
والعبارات والنحو والبالغة خدمة للمعنى.
من أهم هذه الظواهر الصرفية يف شرحي ابن األنباري والنحاس:
2ـ 1ـ اإلشارة إىل تذكري لفظةٍ ما أو تأنيثها
كما أشار ابن األنباري إىل ذلك يف شرحه األبيات التالية:
إذا قامَتاااااااااا اََِاااااااااا َ ا ااااااا ا م
"وقال الفرّا  :ا

اااااااااا

والع رب يذكران ويؤنثان"(1ص .)30

مذكر فإذا أنث فإمنا يذهب إىل الريح وقال غريه :ا
إذا ابتَاااااا ا َ َ القَااااااااا ال ِّاااااا ا َ وَجَاااااا ا اَي

"وال

نَ اااااا َ الصَاااااا ا جااااااا َ برَيّااااااا القَرَنفاااااا

مَ عاااااااااااً إذا بَلَّاااااااااا بقائ اااااااااا يَاااااااااا

يذكر ويؤنث" (ص .)215
اَ َاااااااااااااا ا نا وَأوعاااااااااااااا ا نا وَياااااااااااااا ا اً

مَتاااااااااااا ك اااااااااااااا لأمِّااااااااااا ا َ مَقتَاي اااااااااااااا

"قال أبا ع  :ق ال أبا ع ة :قال ج من بي احلرماز :هذا ج ٌ مَقْتاينٌ ،و ج ن مَقْتَاينٌ ،و جالٌ مَقْتَاينٌ ،كل ساا وكذل ا ؤنث" (ص
.)403
بأنّاااااااااااا العا ااااااااا ا انَ ب ااااااااا ا ّ كَ ااااااااا ا

وأنّااااااااااااااااا ال اااااااااااااااااذلانَ ااااااااااااااااا تَ ي ا

"وقال الفرا َ :ك  :س ة ش ي ة وهي أنث " (.)418
وَ َمَاااااااا
"ويروى" :و م

َوابرَهااااااااا ال اااااااافا وَاَ َ َاااااااا

ياااااااااح ا َصااااااااااي سَاااااااااام ا وَسَااااااا ا ام ا

وابرها ال ّفا" ف ن أنّث ال ّفا قال :ال ّفا مؤنثة ومن ذكّر قال :ها ممّا يذكّر ويؤنّث" (ص .)548
زجَااااااا ً كَاااااااأن نعاااااااا َ ااضاااااااحَ فَاقَ اااااااا

وَظ اااااااااااا َ وَجااااااااااارَةَ عطَّفااااااااااااً أ آم اااااااااااا

"األ آ  :ظ ا ٌ ب ض خاالص ال اض والااح ئ واألنث ئ ة" (ص .)531
وإليك بعض النماذج من شرح النحاس :قال يف شرح البيت الـ 76المرئ القيس:
ومَااااااااار عَلَااااااا ا القَ اااااااااان مااااااااان نَفَ انااااااا ا

فَااااااأن َلَ م اااا ا العصاااااا َ ماااااان كاااا ا ِّ مَ اااااا ل

"العص  :الاعال ،واح ه أعص  ،واألنث أ وية وعص ا " (ج ,1ص  .)47أو قال يف شرح البيت الـ 23لزهري:
فَأ ااااا ا َحَ ي ااااا ا ى فااااا ا

1

مااااااان ا كااااا ا

 .األرقام هي رقم الصفحات من كتايب ابن األنباري والنحاس.

مَغاااااااااان شَااااااا اتّ مااااااااان إفاااااااااال مااااااا ا َن
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"واإلفال :الفص ن ،والااح أف  ،واألنث أف لة" (ج ،1ص .)110
وأشار أيضاً إىل الكلمات اليت تذكّر وتؤنّث كـ «احلانوت» (ج ،1ص  ،)77و«املنت» (ج ،1ص  ،)104و«السِّلْم والسَّلْم» (ج،1
ص  ،)109و«الفرس» (ج ،1ص  ،)167و«احلمامة» (ج ،1ص  ،168ج ،2ص  ،)168و«الكفّ» (ج ،2ص  ،)37و«املنون» (ج ،2ص
.)65

وقال يف شرح البيت الـ 47لزهري ،شارحاً نقطة لطيفة يف األمر:
وَمَااااااان يَعاااااااص أطااااااارا َ ال جاااااااا فَإنااااا ا

يط ااااااا العَااااااااالي كِّ َااااااا كااااااا لَ اااااااذَ

"والعاالي مج عال ة وهي أعل الرمح اليت ي ان ف ا ال ان [ ]...قال أبا ع

القاس بن ال

العال ة وال ان واح ومن األش ا ما

ي ّ با ذكر وا ؤنث حنا خاان ومائ ة وحنا قال  :وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِريٍ( يوسف )72 :12؛ يعي الصاا وبع ه :ثُمَّ

اسْتَخْرَجَهَا مِن ِوعَاء أخِيهِ( يوسف )76 :12؛ يعي ال قاية ،وال قاية والصاا واح وقال غري أبي ع  :الصاا يذكر ويؤنث ف ا القرآن
باللغتني" (ج ،1ص .)121

2ـ 2ـ بيان معنى الكلمات وتوضيحه من خالل تصريف األلفاظ املذكورة يف البيت بذكر ماضيه ومضارعه ومصدره
وهو مما نالحظ عند ابن األنباري كثرياً يف شرحه ،كما هو احلال يف األبيات التالية:


«وجد»

فَ اااااااااا وَجَااااااااا َ كَاَجااااااااا
"وقال األخفش :ضَللْ أضَ ُّ ،عل مثال عل
الرج مَاج ة ،ووج

أ ُّ سَاااااااااقبٍ

أعل  ،وضَلَلْ أض ُّ عل مثال ضرب أضرب ،ويقال :وج

يف ا ال وج ًا وج َة ،ووَج



أضَااااااااااااااااالَّت فَرَجعَااااااااااااااا ا احلَ اااااااااااااااااا
يف احل ن وَج اً ،ووج

الِالّة وج اناً" (ص.)385

«بطل»

اَخاااااااااااال جَ ااااااااااااج َ األبطاااااااااااال ف اااااااااااا

وسااااااااااااااااقاً باألمااااااااااااااااع يَراَ اااااااااااااااا

"األبطال :األش ا  ،يقال بَط َ الرج يَ ط بطالةً إذا كان بَطَ ً" (ص.)396


«ردي»

وَكاااااااااااأن ا َ اااااااااااانَ اَااااااااااار
"وقال «ار » يقال َ َى يَر



ب اااااااااااا أ

َ ياً و َ ياناً ،إذا م ؛ و

عَاااااا انَ جَاناااااا ااً يَ اااااااااب عَ اااااا ا العَ ااااااااا

َ يَر َى َ َ ًى إذا هل " (ص.)461

«كافأ»

مَلاااااااااااا أضاااااااااااالَ ال َريااااااااااااة ال ياااااااااااااا

جَاااااااا ا ف ااااااااااا ل ااااااااااا لَ َياااااااا ا كفااااااااااا

"يقال :كافأ الرج َ أكافئ م افأ ًة وكفا " (ص.)476



«عشي»

فَااااااااااااركاا ال َغاااااااا ايَ وَالتَعَاااااااا ا ّ وَإمااااااااااا

اَتَعاشَاااااااااااا فَفااااااااااي التَعاشااااااااااي الاااااااااا ّا

"التّعاشي :التّعامي ،يقال :اعاشَ يتعاشَ اعاش اً ،وق عَشيَ يَعشَ عَش ً ,ويقال :عَشَا أعشا عَشااً إذا نظر َ نظرًا ضع فاً" (ص.)477

عل
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«بسل»

وَإذا ظل ااااااااا فَاااااااااإن ظل ااااااااايَ باسااااااااا ٌ
" يقال ج ٌ باس ٌ وب
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 ،إذا كره مرآه وم ظره وق بَ

ماااااااااااارٌّ مَذاقَتاااااااااا ا كَطَعاااااااااا ا العَلقَاااااااااااا
بَ اَلةً ،واَ َ

اَ ُّ ً" (ص.)336

«بطؤ»

بَطاااااااي ٍ عَااااااان اجللّااااا ا سَاااااااري إىل اخلَ اااااااا

ذَلااااااااااال بأمجااااااااااا الرِّجااااااااااال ملَ اااااااااا

"يقال :بَطؤ ي طؤ بط ًأ وبطْأة وبطا ً" (ص.)224



«سنا»

يِاااااااااي سَااااااا ا اه أو مَصااااااااااب حَ اهااااااا ابٍ

أمااااااااااا َل ال َاااااااااال َ بالااااااااااذبال ا فَتاااااااا ا

"ال ا :الِا  ،مقصا ي تب باألل  ،و يقال يف اث ت  :س اان ،ويقال يف اصريف  :سَ َا ي ا س ّااً" (ص.)100



«مرر»

فَ َااااااااار كَ ااااااااااة ذا خَ ااااااا ا ٍ ج لَاااااااااة

عَق لَااااااااااة شَاااااااااا

كَالاَب اااااااااا يَلَ اااااااااا َ

" يقال :مَر ميرُّ مرو اً وم ّراً ،إذا اق ّ وأسر  .ويقال :مرّة ومرّا ومرو ومرّ ]...[ ,ويقال مرّ الشي يَ َرُّ مرا ة ،وأمرّ ي رُّ إمرا اً ،إذا ا م ّراً،
ويقال :أمر

احل َ إذا أنع



َر والرج م رٌّ" (ص.)219
فتل وأح ت واحل م ٌّ

«الم»

أال أيُّ َاااااااااذا ال ئ اااااااااي أشااااااا ا َ الااااااا ااَغ
"يقال:
ي

وَأن أحِااااارَ اللَّاااااذا هَااااا أنااااا َ مخلااااا

الرج ألام لاماً والئ ة وم ماً إذا ع لت ويقال :ج لاَمَة :يلا ال اس ،ولامَة يلام ال اس ،وق أال الرج ف ا مل  ،إذا أا مبا

عل وأأل إذا أا باللؤ و ج ٌ مآل ب

را

واهل

إذا كان يعذ اللئا " (ص.)192

إليك بعض النماذج يف شرح النحاس على سبيل املثال ال احلصر:
« شدن»
وَيف احلَااااايِّ أحااااااى يَااااا فض ا َااااار َ شاااااا نٌ

مظاااااااااااهر ساااااااا ا طَي لؤلااااااااااؤ وَزَبَرجَاااااااا ا

ش َنَ يَش ن إذا قا " (ج ،1ص.)56
ش َن يش ن ش ون ًا يقالَ :
"الفع من قال  :شا نَ ،

« ألّ»
مؤَلَّلَتااااااااااان اَعاااااااااار العتاااااااااا َ ف

ااااااااااا

كَ ااااااااااامعَتَي شاااااااااااةٍ ب َامَاااااااا ا َ مفاااااااا ارَ

َؤل أللَاً إذا عا وجأ َ" (ج ،1ص
" وقال مؤللتان مب لة األلّة وهي احلربة ويقال :أل يَؤ ُّل إذا سا  ،وأل يؤلّ إّلاً :إذا فا لان وأشرق ،وأل ي ُّ
.)72

« صَدِيَ»
كَااااااااااري ٌ ياااااااا ارَوّ نَف َاااااااا ا يف حَ اااااااااا ا

سَااااا اتَعلَ إن مت اااااااا غَااااا ا اً أيُّ اااااااا الصَااااا ا
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"يقال َ َ :يص َى ف ا َ ٍ و َا ٍ و َ يان" (ج ،1ص .)82

« حلّ ،أحرم»
جَعَلااااااانَ القَ اااااااانَ عَاااااااان يَ اااااااني وَحَ نَااااااا

وَمَااااااان بالقَ اااااااان مااااااان م ااااااا وَم ااااااار

حال وق أحر باحلجّ ي ر إحراماً ف ا م ر ٌ وحَرا ٌ" (ج ،1ص .)102
"وق ح ّ من إحرام َي ُّ ح ً ف ا ح ل وال يقالٌّ :

« وفر»
وَمَااااان يَ عَااا ا ا َعااااارو َ مااااان ون عرضااا ا

يَفاااااااره وَمَااااااان ال يَتااااااا الشَااااااات َ يشاااااااتَ
يف قال  :يَفره يَافره

"وق وفَرا أفره وفا ةً وَوَفْراً وَفرَةً ،وأعط ف نٌ ح ّق ووج وافرٌ :أ مل ي تقص ولف ن وفرة أ شعرٌ اا ٌ ،واأل
ف ذف الااو لاقاع ا بني يا ٍ وك ر ٍة ث أا بعض الفع بعِاً" (ج ،1ص .)124

« وحم»
يَعلاااااااا ب اااااااا حَااااا ا َبَ اإلكاااااااا م َااااا ا اً

قَااااااااا ا

ابَااااااااا ا عصااااااااا ا ان ا وَوحام اااااااااااا

"والاحا  :الش اة ]...[ ،ق  :ق وَح َ اَاحَ وَح اً وا ص الاَح [ ]...قال أبا احل ن :يقال وَح َ اَاحَ وَح ًا ووحام ًا إذا اشت
الف " (ج ،1ص .)143

« عله»
عَل َاااااااا ا اَ َلّاااااااا ا يف ن ااااااااااا

ااااااااااعائ ٍ

سَااااااااااا عاً اؤامااااااااااااً كاااااااااااام ً أيّام ااااااااااااا

"عَل َ  :اشت ّ ج ع ا ،ويقال :عَل َ يَعلَ عَلَ اً" (ج ،1ص .)154

« ذاد»
لتَااااااااااذو َهن وَأيقَ َااااااااا إن لَااااااااا اَااااااااااذ

أن قَااااا ا أحَااااا ا مااااا انَ احلتاااااااا ح ام اااااااا

"قال لتذو هنّ أ لت فعَ نّ واطر َهنّ ،يقال :ذا َه يذو ه ذيا اً إذا طر َه ،وجياز ذا َه ذو اً عل األ

ألن أ

مصا الث ثي أن ا ان

عل فَع " (ج ،1ص .)158

« سبأ»
أغلاااااااي ال ِّااااااا ا َ ب ااااااا ِّ أ كَااااااانَ عااااااااا

أو جَانَااااااا اةٍ قااااااا ا حَ وَفاااااااااض ختام اااااااااا

"يقال :سَ َأْ اخل رَ أس َؤها س ا ً ومَ أً" (ج ،1ص .)162

« حَمِيَ»
وَلَقَااااا ا حَ َ ااااا ا احلَاااااااي اَ ااااا ا شااااا ا َّيت
"يقال :مح
وأح َ

ا اض َ ح ً إذا م ع َ م  ،وأمح ت

فاااااااار وشااااااااااحي إذ غَاااااااا َو ل ام اااااااااا

ّرا ح ً حت ال يقْرَب م  ،وحَ

احل ي َة إمحا ً ،وحتام القا إذا م َ َ بعِ بعِاً" (ج ،1ص .)165

القا َ يف احلرب ح ايَ ًة وحَ

ض ح َ ًة
ا ري َ

الظواهر الصوتية والصرفية يف شروح املعلقات (شرح ابن األنباري والنحاس كنموذجني)
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« رقي»
اَرقاااااااا وَاَطعاااااااان يف الع ااااااااان وَاَ تَ ااااااااي
"ويقال ق

أ ق ق ّاً :إذا َعّ

وق

و َ احلَ امَااااااااااااة إذ أجَاااااااااااا حَ ام ااااااااااااا

أ قَ َقْ ًا من الرق َة ،و قَأ ال م يرقَأ ال م قا ًا إذا انقط " (ج ،1ص.)168

« نذر»
الشااااااااااا َي عرضاااااااااي وَلَااااااا ا أشااااااااات
"يقالَ :نذَ
وأنذ

ا

وَال ااااااااااذ َين إذا لَااااااااا ألقَ اااااااااا َماااااااااي

ال ذ َ أنذ ه هذا الفص ح ،وق ح ي أنذ ه إذا أوجَ تَ عل نف

 ،ويقال :نَذ

بالقا أنذَ إذا عل َ ب فاستع

َ هل ،

َ ف ن إذا أ َب تَ " (2ج ،ص .)47

« ثوى ،جنا»
غَااااا اريَ أنّاااااااي قَااااا ا أسااااا اتَعني عَلااااا ا اهلَاااااااا
"الثا  :ا ق  ،وها عل الت ثري فإن أ

اااااااااا ا ِّ إذا خَااااااااااا باااااااااااالثَا ِّ ال اااااااااااا

أن ا ري عل الفع قل َ :ثاو عل لغة من قال :ثَاَى يَثا  ،ومن قال :أثاى يثا  ،قال يف اس

الفاع  :مثا ،وال ا ال رعة واالن اش ،يقالَ :ن ا يَ ا َن ا ً" (ج ،2ص .)56
ورمبا أشار يف شرحه إىل الفعل يف أبواب املزيد املختلفة ذاكراً الزمه ومتعديه ومطاوعه ،كقوله يف شرح البيت الـ 41لزهري:
فَشَاااااااا وَلَاااااااا ي ظاااااااار ب اااااااااااً كَااااااااثريَةً

لَاااااا ى حَ ااااااث ألقَاااااا

َحلَ ااااااا أ ُّ قَشااااااعَ

" ويقال :قَشع الريح الرتاب فانقش  ،ويقال :أقشَ َ القا عن الشي واَقَشعاا :إذا افرّقاا ع واركاه" (ج ،1ص.)118

أو قوله يف لفظة «أقذاء» يف البيت الـ 31للحارث:
أوسَاااااااا َتُّ عَ ّااااااااا فَ ّااااااااا كَ َاااااااان أغااااااااا
"يقال :ق قَذي َ ع

ااااااااااا َضَ عَ اااااااااااً يف جَف ااااااااااا أقاااااااااااذا

اَقْذَى إذا َاَِ َ القَذى ،وأقذيت ا إذا جعل ف ا القَذى ،و َقذَ اقذ إذا َمَ ال َقذَى وقَذيت ا إذا أخرج م ا

ال َقذَى" (ج ،2ص .)68

2ـ 3ـ االهتمام ببيان تكوين الكلمات املصغرة
قال ابن األنباري يف شرحه البيت األربعني لعمرو:
حااااااااا ا َيّا ال ااااااااااااس كلِّ ااااااااا ا جَ عااااااااااااً

مقا َعَااااااااااااةً بَ اااااااااااا

عَاااااااااااان بَ ااااااااااااا

س كلَّ با قا عة وال أهاب أح ًا فأستث " (ص .)399وكذلك إشارته إىل تصغري كلمة
"وقال :ح يّا اصغري َح وَى ،كأن قال :أح و ال ا َ
«رويداً» يف البيت الـ 46لعمرو:
اَ َاااااااااااااا ا نا وَأوعاااااااااااااا ا نا وَياااااااااااااا ا اً

مَتاااااااااااا ك اااااااااااااا لأمِّااااااااااا ا َ مَقتَاي اااااااااااااا

قال" :و وي اً نصب عل ا ص وها اصغري و  ،أنش نا أباالع اس:
ا ااااااااااا ال اَااااااااااثلَ ال َط ااااااااااا َ وطأااااااااا ا

كأنااااااااااا ااااااااااا ٌ ميشاااااااااااي علااااااااااا

و "
(ابن األنباري ،ص )403
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وذلك [اإلشارة إىل تصغري الكلمات] يف شرح النحاس يف ستة مواضع هي:
1ـ قال يف شرح لفظة «الثريا» ،يف البيت الـ 48المرئ القيس:
كَاااااااااأن الثرَيّاااااااااا علِّقَااااااااا يف مَصاااااااااام ا

بااااااااااأمراس كَتّااااااااااان إىل اااااااا ا ِّ جَ اااااااا ا َل

"الثريا اصغري ثَروَى مقصا ةً" (ج ،1ص .)32
2ـ ويف شرحه البيت الـ 81المرئ القيس:
كاااااااااااأن م ااااااااااااكي اجلااااااااااااا غ َياااااااااااةً
"غ ية اصغري غ اة وحيت

ااااا ا نَ سااااا ا فاً مااااااان َح ااااا ا مفَلْفَااااا ا

أن ي ان اصغري غ وَةٍ" (ج ،1ص .)49

3ـ وقال يف شرح البيت الـ 21لزهري:
فَأ اااااا َ ت ا م اااااااا عَلاااااا خَاااااااري مَااااااااطن
"واحلرب مؤنثة واصغريها حريب بغري ها ألن ا يف األ

بَع ااااااا َين ف اااااااا ماااااااان عقااااااااق وَمَااااااااأثَ

مص " (ج ,ص .)110

4ـ وكذلك قال يف البيت الـ  42لعمرو:
فَأمّااااااااااااا يَااااااااااااا َ خَشاااااااااا ا َت ا عَلَاااااااااا ا

فَتصااااااااااا حَ خَ ل اااااااااااا عصَااااااااااا اً ث اااااااااااا

"واقال يف اصغري ث َ ٍة ث َ ة ار ّ إل ا ما حذ م ا" (ج ,2ص .)107

5ـ وقال يف شرح البيت التاسع عشر لألعشى:
َاااااا ا

هرَياااااا ارَة عَ ّااااااااا مااااااااا ا َلِّ ااااااااا

جَ اااا ا ً بااااااأ ِّ خلَ اااااا ٍ حَ اااااا َ مَاااااان اَصاااااا

"و وى أبا ع ة ّ :خلَ ة ،وقال :هي هريرة وهي أ ّ خل وخل اصغري خَ ْل ٍ وجياز أن ي ان اصغري خال ٍ عل حذ األل ألن ا زائ ة"
(ج ،2ص .)136

6ـ يف شرح البيت الـ 62لألعشى:
نَ ااااااان الفَااااااااا س يَاااااااا َ احل اااااااا ضااااااااح َةً

جَاااااااا ا ي فطَ َاااااااا اةَ ال م اااااااا ا ٌ وَال عاااااااا ا ل

قال" :وف َط َة مصغرّة ،اصغري الرتخ وها أن حتذ زوائ االس حت يصري إىل ث ثة أحر ث ّ اصغّر" (ج ،2ص .)153ويُالحظ أنه أشار
إىل مصطلح «تصغري الرتخيم» عند الصرفيني وشرَحَه.
2ـ 4ـ توضيح داللة املشتقات
كقول ابن األنباري يف إشارته إىل داللة املصدر؛ إذ وضّح أن املصدر يتسع يف الداللة ليلعب يف اجلملة دور احلال؛ قال يف شرح
البيت اخلامس المرئ القيس:
وقافاااااا ااً ب ااااااااا َاااااا ا ي عَلَااااااااي مَطاااااا ا ِّ

يَقالاااااااااانَ ال اَ لااااااااا أسااااااااا ً وَاَ َ ااااااااا

"قال ال صريان :نصب أس ً ألن مص وض يف ماض احلال والتق ير ع ه  :ال ا ل آس اً أ ح ي اً" (ص.)25

وأشار ابن األنباري إىل استخدام الشاعر «أفعل» مبعنى املصدر ،كقوله يف شرح بيت زهري:

الظواهر الصوتية والصرفية يف شروح املعلقات (شرح ابن األنباري والنحاس كنموذجني)
فَت اااااااتَج لَ ااااااا غل ااااااااانَ أشااااااااأ َ كلُّ ااااااا
" مع اه :ا تج ل
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كَااااااااأمحَر عااااااااا ٍ ثاااااا ا ارضاااااا ا فَاااااا اتَفط

غل ان شؤ وأشأ ها الشؤ بع  ،يقا ل :كان هل بأشأ يري بشؤ  ،فل ّا جع مص اً مل ي تج إىل «من» ولا كان أفع

مل ي ن ل ب ّ من «من»" (ص.)269

بيّن ابن األنباري أيضاً دالالت اسم الفاعل يف املواضع اليت ورد فيها ،منها صيغة «مُطفل» يف قول امرئ القيس:
اَصااااااا ُّ وَا ااااااا

ب ااااااااظ َرةٍ مااااااان وَحاااااااش وَجااااا ارَةَ مطفااااااا

عَاااااااان أسااااااا وَاَتقااااااااي

"ومطف  :ذا طف وها الغ ال [ ]...وقال ابن ح ب مطف  :مع ا طف " (ص.)59

أو توضيحه يف صيغة فاعل يف البيت السادس المرئ القيس:
وَإن شااااااااااااااافائي عَاااااااااااااااربَة م َراقَاااااااااااااااة
"و
ال

«ع

فَ َااااا ا ع ااااا ا َ َسااااا ا ا س مااااااان معَاااااااال

ا لشاعر أثر ال يا بأن ا س؛ ف أن اعا ض م قال ق  :فتاضح فا قراة مل يع
س ا س»؟ [ ]...يف هذا غري قال :قال األ

أباع ة :ج فأكذب نف
ا س» االستق ال كأن قال :ف

عي :ق

مس ا إذ ك

س بعِ وبقي بعِ ومل يذهب إىل كل ك ا اقال ق

[ ]...وقال آخرون مع اه مل ي س مس من قلي وها يف نف
ع

س س

خ ّر أ ّن الرس مل ي س وقال يف هذا
س كتاب [ ]...وقال

ا س [ ]...وقال آخرون :مع «ف

ع

س

س مبرو ال هر عل وها ال اعة باق ,ك ا اقال :زي قائ غ اً ،مع اه :زي يقا غ اً" (ص.)26

وقد يأتي اسم الفاعل واسم املفعول مبعنىً ،كما هو يف البيت الـ 48لعنرتة:
وَمااااااااا ا َجج كَااااااااااارهَ ال ااااااااااااة ن الَااااااااا ا
"ا جِّج وا جج :الذ ق ااا ى بال

،ب

ال م عااااااااااااان هَرَبااااااااااااااً وَال م تَ ااااااااااااال

ر اجل وفت ا ،وق جا

أحر يف لفظ الفاع وا فعال هذا أح ها" (ص.)345

إليك بعض النماذج من شرح النحاس:
ـ «فعيل» مبعنى «مفعول» ،يف لفظة «السقيّ» يف البيت الـ 36المرئ القيس:
وَكَشاااااااااح لَط ااااااا ا ٍ كَاجلَااااااا ا ي مخَصااااااااار
إذ قال" :ال قيّ :ال خ ا قيّ ،ك ا اقال :مر

وَسااااااااااق كَاااااااااأن اب ال َاااااااااقيِّ ا اااااااااذَلَّ

برج قت أ مقتال" (ج ،1ص .)25

ـ «فاعل» مبعنى «مفعول» ،يف لفظة «الحب» يف البيت الثاني عشر لطرفة:
أَماااااااااااااان كَااااااااااا اأَلاا األَ ان نَصَاااااااااااااأا ا

عَلاااااا الحاااااابٍ كَأَناااااا ظَ اااااار برجاااااا

إذ قال" :وأما قال « :عل الحب» يف قال أه اللغة ها الذ ق أثر ف ف قال القائ  :كان جيب عل هذا أن يقال :مل اب ،فاجلااب عل هذا
أن جياز أن ي ان مب لة قال  :مِن مَّاء دَافِقٍ( الطا ق ( ")6 :86ج ،1ص .)60

وهذا من اجملاز ولكن النحاس مل يُشر إىل كونه من اجملاز.
ـ داللة املصدر على الكثرة؛ كـ «تشرابي» [بفتح التاء وهو املصدر ولكنه إذا كان بكسر التاء يكون اسم مصدر] يف البيت الـ51
لطرفة:
وَمااااااااا زالَ اَشاااااااارابي اخل ااااااااا َ وَلَااااااااذاي

وَبَ عاااااااااي وَإنفااااااااااقي طَريفاااااااااي وَمتلَااااااا ا

إذ معناه شربي" ،إال أن اشراب ًا لل ثري ،و«شرب» يق للقل وال ثري" (ج ،1ص .)79
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ـ «فعول» مبعنى «مفعول» ،يف لفظة «زبور» يف البيت الثامن للبيد ومعناه مزبور أي مكتوب (ج ،1ص .)134
ـ داللة صيغ املبالغة على التكثري كـ «لوّام» يف البيت الـ 54للبيد (ج ،1ص  ،)160و«جشّام» يف البيت الـ 78للبيد (ج ،1ص

 ،)174و«الثَّويّ» يف البيت العاشر للحارث (ج ،2ص  ،)56و«شُوَل» يف الرواية األخرى للبيت الـ 25لألعشى وهو مبعنى كلمة
«شَوِلُ» إال أنه للتكثري (ج ،2ص .)139

ـ داللة املصدر على اسم الفاعل يف لفظة «ربّ» يف البيت الـ 38للحارث:
وَهاااااا ااَ الاااااا ارَبُّ وَالشَاااااا ا

احلَ ااااااااااااااااا َين وَالاااااااااااااا ا َ

عَلاااااا ا يَااااااااا

بَاااااااااااااا ا

إذ األصل فيها أنها "مص وجع يف ماض اس الفاع  ،ك ا يقال :ج ع لٌ و ض ً" (ج ،2ص .)70

2ـ 5ـ القلب املكاني
القلب املكاني مظهر من مظاهر التخفيف فالعرب يلجئون إىل تقديم حرف على آخر وتأخري حرف عن آخر ليخف اللفظ
(النشرتي1986 ،م ،ص  ،)62وأشار النحاس إىل ذلك يف شرحه البيت الـ 44لألعشى:
أبلاااااا ا يَ ياااااا ا َ بَااااااااي شَاااااا ا انَ مَأل َاااااا اةً
"ا أل ة :الرسالة ومَلَ ع بعض أه اللغة من هذا ألن األ

أباااااااااا ث ااااااا ا ٍ أماااااااااا اَ فَااااااا ا ُّ اَأاَ ااااااا ا

مألك وال ل عل هذا أن يقال يف اجل م ئ ة ،إال أن هذا ع أه ال ظر ال

جياز إال عل القلب ،ألن مأل َة اهل ة ف ا فا الفع  ،وا ألك اهل ة ف عني الفع وأجا من هذا أن ي ان مألك من قاهل  :مألكة ،ألن ق ح ي
مَألكة مبع مأل ة" (ج ،2ص .)148

2ـ 6ـ اإلبدال
اإلبدال لغة :مصدر أبدل والبدل هو العوض (ابن منظور« ،عوض») ،واألصل يف اإلبدال هو جعل الشيء مكان غريه مثل
إبداهلم من الواو تاء فيقولون تاهلل يف :واهلل (إبراهيم وآخرون( ،عوض») .أما اإلبدال يف االصطالح فهو« :أن اق حرفاً مقا حر إما

ضرو ه وإما عة وإما است اناً» (ابن يعيش ،د.ت ،ج ،10ص  .)7وقد كان من سنن العرب إبدال احلروف وإقامة بعضها مقام بعض
حيث كانوا يقولون :مدحه ومدهه وهذا فرس رفل ورفن (ابن فارس ،د.ت ،ص  .)333وقيل يف تعريفه« :جع مطل حر م ان آخر
فخر باإلط ق اإلع ل بالقلب الختصا

حبرو العلة» (1415ق ،ص .)149

ومن مناذج اإلبدال قول ابن األنباري يف شرح البيت الـ 91لطرفة:
وَقااااااااااااالَ ذَ وه إن ااااااااااااا نَفع ااااااااااااا لَااااااااااا
قال ابن األنباري " :وزن ي

يفتع أ ل ي َا  ،فأب لاا من التا

لت رك ا وانفتا ما ق ل ا ث أسقطاها ل

وَإال اَااااااااار ّوا قا ااااااااايَ ال َااااااااارك يَااااااااا َ
االً ألن ا أش بال ا وأس اا ال ال الثان ة لل

وجعلاا ال ا ألف ًا

ان ا وس ان ال ال الثان ة وك ر ال ال الثان ة للقاف ة" (ص.)221

فمنشأ هذه املماثلة الصوتية جهر الزاي وهمس التاء والدال أخت التاء يف املخرج وأخت الزاي يف اجلهر ،قربوا بعض الصوت
من بعض فأبدلوا التاء أشبه احلروف من موضعها بالزاي (ابن جنّي ،ص  ،)72وفسّر حممود فهمي حجازي هذه الظاهرة فقال:
"فال

ة احلامسة ه ا أن ال ا

ا جم ا ؛ أ أن الاارين الصاا ني ي ت ان بش ة ع ال ط ب  ،أمّا التا اليت ك ا نتاقع ا يف وزن «افتع » من

ا ا ة «زهر» ل ان الفع «ازا ر» ف ي ا م اس أ  :ال يتاار الااران الصاا ان ع

نطق ا وما ح ث يتخلّص يف أنّ ااار الاارين

الظواهر الصوتية والصرفية يف شروح املعلقات (شرح ابن األنباري والنحاس كنموذجني)
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الصاا ني يف نط ال ا است ر بع ا ة الاج ة ج اً اليت ي ط ف ا ا ال ا [ ]...لق است ر ااار الاارين الصاا ني ع ال ط مبا كان يظن
أن س خر اا وه ا نطق ال ال ،وهذا يعي (ز ( = ) +ز  ) +أ ( :جم ا  +م اس) = (جم ا  +جم ا )" (ص.)51

ومن ذلك أيضاً قول ابن األنباري يف شرح البيت الـ 53لعمرو بن كلثوم إبدال الواو تاءً يف كلمة «الرتاث» وأصله الوُرَاث ألنه
فُعَال من ورثت فأبدلوا من الواو تاءً لقربها منها يف املخرج (ص.)406

وقال يف شرح البيت الـ 58لزهري:
وَمَ اااااا اَ ااااان ع ااا ا َ إمااااار مااااان خَل قَاااااةٍ

وَإن خالَ ااااااا اَخفاااا ا عَلاااا ا ال اااااااس اعلَاااا ا

"قال «م ا» مع اه وما ا ن ع امر فأ ا وا أن يصلاا «ما» مبا اليت يا

ب ا حرو اجل ا كقال «إمّا» و«مت ما» فثق عل

أن يقالاا

ماما؛ الستاا اللفظني فأب لاا من األل األوىل ها ً وو لاها بالثان ة فقالاا :م ا" (ص.)289
وقال يف شرح البيت الـ  37المرئ القيس مشرياً إىل لفظة «نؤوم» بأنها تُهمز وال تُهمز " :ف ن مل ي
ه ه قال :الااو انِ ّ

لح ه ها ،كقال اهلل ع وج ّ :وَإذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ( املرسالت  )11 :77ه

ه قال :ها فعال من ال ا  ،ومن

الااو ا انِ

 ،كقال العرب :هذه

أجاٌه ح انٌ للاجاه" (ص.)66

وأشار النحاس إىل احلروف اليت بُدلت من احلروف األخرى أو احلركات من األخرى ،كاألمثلة التالية:
ـ الياء بدل من الباء يف لفظة «ذِبْيان» ،ألن األصل ذُبّان (ج ،1ص .)111

ـ األلف بدل من اهلمزة يف لفظة «يُبدَ» واضطرّ الشاعر أن يبدل من اهلمزة ألفاً ثم حذف األلف للجزم وهذا من أقبح الضرورات
(ج ،1ص .)119

ـ اهلاء بدل من األلف يف لفظة «مهما»؛ إذ األصل يف مهما «ماما» ،فـ «ما» األوىل للشرط و«ما» الثانية للتوكيد واستقبحوا أن
جيمعوا بينهما ولفظهما واحد ،فأبدلوا من األلف هاءً (ج ،1ص .)125
ـ الياء بدل من اهلمزة ،واأللف بدل من الياء يف لفظة «خطايا»" ،قال أبا إس اق :األ
فصا

خَطائئ ،وال جياز أن جي بني ه اني ،وأب ل من الثان ة يا ً فصا

ف رهاا أن جي عاا بني ألفني ب

خطايئ ث ه َ األوىل ك ا ا

خطائي ،ث أب ل من الثان ة أل ٌ ،ك ا يقال:

ا ه ة ألن مب لة اجل بني ث ث ألفا فأب ل من اهل ة يا ً فصا

ا ى فصا

يا م ائن
خطا ى

خطايا" (ج ،1ص .)144

ـ األلف بدل من إحدى الياءين يف لفظة «ميانية» واألصل فيها يَمنيّة (ج ،2ص .)20
ـ التاء بدل من الواو يف لفظة «اتّقاه»  ،إذ األصل اوتقاه ،ثم أبدل من الواو تاءً ألن العرب قد يبدلون من الواو تاءً (ج ،2ص

 ،)22ويف لفظة «الرتاث» يف البيت الـ 54لعمرو أيضاً ألن التاء أقرب الزوائد إىل الواو (ج ،2ص  .)111وكذلك يف لفظة «التالد»،
ألن األصل فيها ما ولد عندهم (ج ،1ص .)110
ـ الفتحة بدل من الكسرة يف لفظة «تغ َليبّ» إذ أبدل من الكسرة فتحةً لئال جيمع بني كسرتني وياء مشددة (ج ،2ص .)77
ـ اهلمزة بدل من الواو يف لفظة «أسؤق» (ج ،2ص .)103
ـ الكسرة بدل من الضمة يف لفظة «شيب» ،إذ جيب أن يضم الشني ولكن أبدلت من الضمة الكسرة جملاورتها الياء (ج ،2ص

 ،)106وكذلك يف لفظة «قُلوُن» أبدل من الضمة كسرةً (قِلِني) ليدلّ على أنه مجع على غري بابه ،ألن الواو والنون إمنا يكونان ملن
سنَةٌ وسِنون أبدل من الفتحة كسرةً هلذا (ج ،2ص  ،)124وكذلك قوله يف شرح البيت الثالث لزهري:
يعقل وكذلك َ
ب اااااااااا العاااااااااني واآل ا يَ شااااااا انيَ خلفَااااااا اةً

وَأط ؤهاااااااا يَ َِااااا انَ مااااااان كااااا ا ِّ مَ اااااااث
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إذ أشار إىل أن حرفًا تأخذ احلركة اليت تناسبه بسبب جماورتها احلرف اآلخر ،كما أنّ العني يف كلمة «العني» كُسِرت جملاورتها
الياء ،ألن األصل فيها أن تُجمع على «فُعْل» ،كما نقول يف مجع أمحر محراء حُمْر (ج ،1ص  .)100ويبدو أن هذا القول ألبي
العباس ،وقال يف شرح البيت التاسع للبيد مشرياً إىل قول غري أبي العباس" :وقال غريه :كان جيب أن ي ان بالااو ألن عل فع إال أن
كَرهاا أن ي ان بالااو ويف الااح بال ا فأب لاا من الااو يا ً وك رَ ما ق ال ا " (ج ،1ص .)133
ـ الفتحة بدل من الضمة يف لفظة «جُدَد» مجع جَديد وهذا اإلبدال خلفة الفتحة (ج ،2ص .)171
ـ اهلاء بدل من اهلمزة يف لفظة «هُريقَ» ،واألصل فيها «أريق» (ج ،2ص .)171

2ـ 7ـ اإلدغام
يعين اإلدغام اإلدخال من الناحية املعجمية واللغوية أما يف اصطالح العلماء فهو «اإلا ان حبرفني ساكن ف ت رك من خمر واح ب
فص ب

ا حب ث يراف الل ان وي

ب ا فعة واح ة» (احلمالوي1415 ،ق ،ص ،)170ويفسر السيوطي ذلك فيقول « :فع الل ان

باحلرفني فعة واح ة وو ف إياه ب ا و فا واح ا» (1998م ،ج  ،3ص .)442

وذلك كقول ابن األنباري يف شرح البيت الـ 12المرئ القيس:
فَظَااااااااا العَاااااااااذا ى يَاااااااااراَ نيَ بلَ

اااااااااا

كَ ااااااا ا ّاب الااااااا ا ِّمَق

وَشَااااااا ا

ا فَتااااااا ا

قال ابن األنباري " :العرب اقال ظَ ف نٌ يفع كذا إذا فعل ن ا اً وبا يفع كذا وكذا إذا فعل ل ً وظ ّ من الفع «فع » ويَظَ ُّ «يَفعَ »
كان األ

ف

ا ظَل َ يَظْلَ ؛ ف ره العرب أن جي

قالااَ ّ « :يصَ ُّ» واأل

ف «َ

بني حرفني مت ركني من ج

يَص َ » فأسقطاا حركة ا

واح  ،فأسقطاا حركة احلر األول وأ غ اه يف الثاني ك ا

األوىل وأ غ اها يف الثان ة ا ذكرنا" (ص.)35

وأشار ابن األنباري إىل التقاء الساكنني يف شرحه البيت الـ 21المرئ القيس:
وَإن اَااااا ا قَااااااا ساااااااا َا م ّاااااااي خَل قَاااااااة

فَ ااااااالّي ث اااااااابي ماااااااان ث ابااااااا اَ ااااااا

"قال «إن ا » ماض ا ج ٌ بإن ،ع مة اجل ف س ان ال ان والااو من ا ان سقط الجت ا ال اك ني ،وال اك ان الااو وال ان ،وال ان
حذف ل ثرة االستع ال وش ّ ت ا العرب بالااو وال ا فأسقطاها ك ا ي قطان ا ،فإذا حترّك ال ان مل َي

سقاط ا ،اقال :مل ي زي ٌ قائ اً ومل

ي ع رو جال ًا فت ق ال ان ا ذكرنا ،فإذا قل  :مل ي ن الرج قائ ًا مل جي سقا ال ان لت رك ا" (ص.)46

ومما يلفت انتباهنا يف مثل هذه التوضيحات من قبل الشارح أن منهجه يقوم على اإلشارة إىل القاعدة العامة اليت حتكم املسألة
موضع الدراسة ثم شرع بالتفصيل والشرح.
ويكون التخلص من التقاء الساكنني إمّا بفتح الثاني حنو «عليّ» يف قول امرئ القيس:
وقافاااااا ااً ب ااااااااا َاااااا ا ي عَلَااااااااي مَطاااااا ا
إذ قال الشارح" :فعل ّي لة وقا وال ا فت

يَقالاااااااااانَ ال اَ لااااااااا أسااااااااا ً وَاَ َ ااااااااا

الجت ا ال اك ني" (ص.)24

وإمّا يكون التخلص من التقائهما بسقوط األول حنو «يَذُد» يف قول زهري:
وَمَاااااان ال يَااااااذ عَاااااان حَاضاااااا ب اااااا ح

ي َااااا ا

وَمَااااااان ال يَظلااااا ا ال ااااااااسَ يظلَااااا ا

قال ابن األنباري" :وماض يَذ ج ٌ مبن وع مة اجل ف س ان ال ال والااو سقط الجت ا ال اك ني" (ص.)286
وإمّا يكون التخلص من اجتماعهما بكسر األول حنو «جيعل» يف قول زهري:

الظواهر الصوتية والصرفية يف شروح املعلقات (شرح ابن األنباري والنحاس كنموذجني)
وَمَااااان يَ عَااا ا ا َعااااارو َ مااااان ون عرضااا ا
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يَفاااااااره وَمَااااااان ال يَتااااااا الشَااااااات َ يشاااااااتَ

"وجيع جم و مبَن وال ك ر الجت ا ال اك ني" (ص.)287
وأشار ابن األنباري إىل ما التقت احلرفان من جنس واحد فحذفت إحداهما كما أشار يف شرح البيت السابع لطرفة:
خَااااااااااذولٌ اراعااااااااااي َبرَباااااااا ااً بخَ لَااااااااااةٍ

اَ ااااااااااوَل أطااااااااارا َ ال َريااااااااار وَاَراَااااااااا

"وقال «ا اول أطرا الربير» أ ل ات اول ،أل ّن فع لل ؤنث م تق  ،قال اهلل ع ّوج َ  :تنَزَّلُ الْمَالئِكَةُ وَالرُّوحُ( الق
ا ئ ة والرو  ،ف ع اه ات ّل ا ئ ة فاستثق اجل

 ،)4 :97ات ّل

بني اا ين ف ذ إح اه ا .قال الفرا  :جياز أن حيذ األوىل وجياز أن حيذ الثان ة ،أل ّن

حركتَ ا متّفقة ،وقال هشا  :احملذوفة هي األوىل ،وقال ال صريان :احملذوفة هي الثان ة ألنّ األوىل عل استق ال ،وعَل االستق ال ال ي ق "
(ص.)143

وذلك كقول النحاس يف شرح البيت الـ 38ملعلقة عمرو ،مقارناً بني رأي الفراء إمام الكوفيني ورأي البصريني:
إذا ماااااااااااا عَاااااااااااي باألسااااااااااا ا حَااااااااااايٌّ
" عَي :ااقّ وحت ّر ،واأل

ف َع يَ ث أ غ  .قال الفرا  :وكان جيب أال ي غ إال أن ا اجت حرفان من ج

يف اآلخر ك ا قر و َي يَ من حي عن َب ِّ َةٍ ،فإذا ث ّ

واح مت ركان أ غ أح ه ا

عل اإل غا قل َ :ع ّا وعل اإلظ ا قل ََ :ع ا وإذا مجع عل اإل غا قل َ :ع ّاا ،وهذا

ع الفرا ق ح ا أعي اإل غا يف اجل ا وإمنا ق ح ع ه ،ألن جيب أن ا
ج ّ ٌ ح نٌ ،ألن ي

ماااااااااانَ اهلَااااااااااال ا شَاااااااااا أن يَ اناااااااااااا

ن ال ا يف اجل والااو بع ها ساك ة ف ب احلذ وها ع ال صريني

عل الااح ف قال يف الااح عي ث ا ا واو اجل " (ج ،2ص .)105

2ـ 8ـ اإلعالل
هو الركن الثاني األساسي من أركان الصرف جبانب اإلبدال وله تعريفات خمتلفة يف الكتب الصرفية والنحوية منها أنه هو «اغ ري
حر العلة للتخف

بقل أو إس ان أو حذف » (احلمالوي1415 ،ق ،ص.)32

نالحظ يف الشرحني اللذين حنن بصدد دراستهما أن ابن األنباري أشار إىل هذه الظاهرة يف شرح البيت اخلامس المرئ القيس:
وقافاااااا ااً ب ااااااااا َاااااا ا ي عَلَااااااااي مَطاااااا ا

يَقالاااااااااانَ ال اَ لااااااااا أسااااااااا ً وَاَ َ ااااااااا

ومطي
ٌّ
" ووزن مط ّة من الفع فَع لَة ،أ ل ا مَط َاَة ،فل ا اجت ع ال ا والااو وال اب ساكن جعلَتا يا مش و ة ويقال يف مج ا ط ة مط ا
ومطايا" (ص.)25

وقال يف شرح البيت السادس للشاعر نفسه:
وَإن شااااااااااااااافائي عَاااااااااااااااربَة م َراقَاااااااااااااااة

فَ َااااا ا ع ااااا ا َ َسااااا ا ا س مااااااان معَاااااااال

ومعنى قوله مهراقة :مصبوبة ،يقال أر ْقتُ املاء فأنا أريقه إراقة ،وهرقت املاء أهريقُه ،ومن العرب من يقول :أهرقت املاء،
فيزيد ألفاً قبل اهلاء ،ووزن أرقت :أفعلت ،أصله أريَ ْقتُ ،فألقيت فتحة الياء على الراء وصارت الياء ألفاً النفتاح ما قبلها
وسقطت األلف لسكونها وسكون القاف ،ومن قال هرقت املاء قال :قدّرت العربُ أنّ اهلمزة فاء من الفعل فأبدلوا منها هاءً كما
قالوا إبريَة و ِهبْرية ،للذي يسقط من الرأس من الوسخ ،وكما قالوا يف اإلغراء :إيّاك إيّاك ،وهيّاك هيّاك .والذين قالوا أهرقت املاء
قدّروا أن اهلاء فاء من الفعل فزادوا عليها األلف ووزن مهراقة من الفعل مفعلة أصلها مريقة فألقوا فتحة الياء على الراء فصارت
الياء ألفاً النفتاح ما قبلها وزادوا قبل الراء اهلاء اليت يف هرقت املاء (ص.)26
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وكأن ابن األنباري قد ذهب إىل أن احلرف الصحيح أوىل بتحمّل احلركة من احلرف املعتلّ إذ قال" :ووزن أ ق  :أفعل  ،أ ل

أ يَقْ  ،فألق فت ة ال ا عل الرا و ا ال ا ألفاً النفتا ما ق ل ا وسقط األل ل ان ا وس ان القا " (ص.)26
وقال يف شرح البيت الـ 55لزهري:
وَمَااااان يَ عَااا ا ا َعااااارو َ مااااان ون عرضااا ا
" يفره جااب اجل ا ع مة اجل ف س ان الرا  ،وكان األ
وقال ال

يَفااااااره وَمَاااااان ال يَتاااا ا الشاااااات َ يشاااا اتَ

ف يَافره ،ف ذف الااو لاقاع ا بني ال

رة وال ا  ،ك ا حذف من ي ن ويل ،

ائي :حذف الااو فرقاً بني الااق وغري الااق  :فالااق قال ي ن األماال ويل األوال  ،وغري الااق وَج َ يَاج ووَح َ ياحَ " (ص.)287

وهذا سبب آخر حتذف له الواو وهو أن تقع بني الكسرة والياء املفتوحة؛ فالكسرة تناسب الياء وصوت الواو غريب بينهما من
صلُ.
الناحية الصوتيه ،فتحذف الواو يف مثل :يَ ِفرُ من يَوْ ِفرُ وَيصِلُ من يَوْ ِ
وقال يف شرح البيت الـ 83لعمرو يف لفظة «ميسم» " :أ ل ماسَ  ،فل ا س

الااو وان

ر ما ق ل ا ا

يا ً ك ا قال العرب م ثاق

وأ ل ماثاق ،ألن مفْعال من الاَثائ ؛ ال ل عل هذا أن يقالان يف مجع مااث " (ص.)421

2ـ 9ـ ختفيف اللفظ
ونقصد منه ترك الثقل يف النطق ويُالحظ أن ابن األنباري أشار إىل التخفيف يف مواضع خمتلفة ورد يف شعر املعلقات .وللتخفيف
أنواع خمتلفة؛ منه ختفيف احلركات يف الكلمات املختلفة ومنه ختفيف احلرف أي حذفها.
أما ختفيف احلركة فقد يتحقّق التخفيف يف كلمةٍ ما بتخفيف حركة الضمّة كما قال ابن األنباري يف شرح البيت السبعني لعمرو
بن كلثوم:
كَااااااااااااأن متااااااااااااانَ ن متااااااااااااان غاااااااااا ا
" واصفّق ا الريا

اصَاااااااااااااافِّق ا الرِّيااااااااااااااا إذا جَرَي ااااااااااااااا

لة غ  ،وأ ل غ ف ّ ال ال ختف فاً وها كقاهل  :كتاب ،وكتب وكتب" (ص ,)416وأما الثاني أي ختفيف احلرف

فقال يف شرح البيت الـ  74لعمرو بن كلثوم:
بأنّاااااااااااا العا ااااااااا ا انَ ب ااااااااا ا ّ كَ ااااااااا ا
"فاأل

وأنّااااااااااااااااا ال اااااااااااااااااذلانَ

تَاااااااااااااااا ي ا

يف «أنّا» «أنّ ا» ،ف ذف ال ان ختف فاً وقال الفرا  :أنّا أجا من أنّ ا وك ه ا جائ " (ص ,)418أو قال يف شرح البيت اخلامس

لزهري:
أثاااااااااافي سااااااااافعاً يف معَااااااااارس مرجَااااااااا

وَنؤيااااااااً كَ ااااااااذ احلَاااااااااض لَاااااا ا يَتَاااااا اثَلَّ

" يقال :أثايفّ وأثا ٍ بالتثق والتخف  ،واح ا ا أثف ة مش ة وقال هشا  :إذا كان الااح ة مش ّ ة ففي اجل التثق والتخف  ،كقال :
يف وأثا ٍ ،وأوا ّ وأوا يف مج آ " (ص.)241
أم ّة وأمانيّ ،وأمان [ ]...وأثف ّة وأثا ّ
وهنا نالحظ أن الشارح يف شرح املسألة اهتم بالقياس وهو « اجل

بني أول وثان يقتِ يف

ة األول

ة الثاني ويف ف ا الثاني

ف ا األول» (الرماني1984 ،م ،ص .)66

وقال يف شرح البيت الـ 46لعمرو:
اَ َاااااااااااااا ا نا وَأوعاااااااااااااا ا نا وَياااااااااااااا ا اً

مَتاااااااااااا ك اااااااااااااا لأمِّااااااااااا ا َ مَقتَاي اااااااااااااا

الظواهر الصوتية والصرفية يف شروح املعلقات (شرح ابن األنباري والنحاس كنموذجني)
"القتا :اخل مة خ مة ا لاك خا ة والتذلّ هل ا ث ّ إن الشاعر اضطرّ إىل ختف
جعاا إىل التش ي ففي هذا اللة عل أنّ الشاعر اضطرّ ووج التخف

يف ال
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ال ا فقال مَقْتَاين يري مَقْتَايّني ،فإذا قالاا للااح ج مقتا ّ

يأاي كثرياً يف ا ش ّ  ،مث ن ّة ون َة ،وط ة وط َة ،وأش اه ذل "

(ص.)404

يف األمثلة املذكورة حتقق التخفيف حبذف حرف كما وضّح ابن األنباري ،وميكن أن يكون التخفيف بتسهيل اهلمز أيضاً كما
كان يف البيت الـ  23للحارث:
فَ َق اااااااااااا عَلااااااااااا الشااااااااااا ا َة اَ اااااااااااا
وقال ابن األنباري" :ويروى «ا
ث ثة أحر أ ل ا اهل

ااااااااااا ا ا حصااااااااااااانٌ وَعاااااااااا ا ة قَع ااااااااااااا

ا حصانٌ»  ،أ ارفع ا؛ أخذ من ال ّ اة وال اوة وهي ا ان ا راف [ ]...وقال أباع ة :العرب ارتك ه

وهي ال ي من أن أ عن اهلل  واخلاب ة وهي مأخاذة من خ أ  ،والذ ية وهي من ذ أ اهلل اعاىل اخلل وبعض العرب ي

«ال ي» وخيرج عل أ ل " (.)458

إليك بعض النماذج من شرح النحاس لتخفيف األلفاظ:
قال النحاس يف شرح البيت الـ 61المرئ القيس مشرياً إىل التخفيف بتسكني حرف ثم حذفها:
ضَااااااااالل إذا اسااااااا اتَ بَراَ سَااااااا ا فَرجَااااااا ا

بِااااااااا ٍ فاَياااااا ا َ األ ض لَاااااا ا َ بااااااااأع َل

" وقال بِا ٍ أ بذنب ضا ٍ وها التا وأقا الصفة مقا َ ا ا ا واأل
الت اين ،ألن ال ا ا

ن يف ماض الرف واخلفض إذا كان ما ق ل ا م

بِايف ،ك ا اقال :ساب  ،إال أن ال ا حذف ل

ا اً وقال ال ايني يف هذا أن ا أس

استثقاالً م

ان ا وس ان

لل رك ف ا" (ج،1

ص  .)38واألمر كذلك يف لفظة «ثاوٍ» يف البيت األول للحارث واألصل فيها «ثاويٍ» واستثقل العرب احلركة يف الياء فسُكّنت
والتنوين بعدها ساكن فحذفت اللتقاء الساكنني (ج ،2ص .)51

وأيضاً يف لفظة «يغلون» يف البيت السادس عشر للحارث قال إنها إما أن تكون من «غال يَغْلو» وإما أن تكون من «غلى يغلي»
قد حُذفت الواو أو الياء اللتقاء الساكنني (ج ،2ص .)60

يكون التخفيف حيناً حبذف احلرف اللتقاء الساكنني ،كما أشار النحاس إليه يف شرح البيت الثالث عشر لزهري:
بَ َاااااااارنَ ب ااااااااا اً وَاسااااااااتَ َرنَ ب اااااااا رَةٍ
" الرسّ :ال ئر ،ومجع ساس وحذ ال ا من قال لاا

فَ اااااااان لاااااا ااا

الاااااا ارَسِّ كَال َاااااا ا للفَاااااا ا

الرسِّ يف اللفظ اللتقا ال اك ني وال ا ذ يف اخل ألن اخل ّ ي تب عل االنفصال

وإذا قل  :هذا وا ٍ ،حذف ال ا يف اللفظ واخل ّ ألن الت اين ال ي فص " (ج ،1ص .)105

ويكون ختفيف احلركة يف الكلمات حيناً آخر للضرورة الشعرية ولالضطرار كلفظة «التعدّي» يف البيت األربعني للحارث؛ إذ
كان جيب أن حترّك الياء ألنها يف موضع النصب إال أنه ملا اضطرّ سكّن الياء (ج ،2ص  ،)71أو يف البيت الـ 89لعمرو قال الشاعر
«املَلْك» وأراد «املَلِك» وحذف الكسرة لثقلها (ج ،2ص .)124
وكذلك وقع التخفيف حبذف احلرف اللتقاء الساكنني وأشار إليها النحاس يف شرحه ،ومنها يف كلمة «باملشوف» إذ األصل فيها
«املشووف» ثم ألقيت حركة الواو على الشني فبقيت الواوُ ساكنة وبعدها واوٌ فحذفت إحداهما اللتقاء الساكنني (ج ،2ص ،)26

وإن كان هناك خالف بني سيبويه واألخفش يف احملذوفة إذ عند سيبوية أن الثانية هي احملذوفة وعند األخفش األوىل هي احملذوفة
(املصدر نفسه).
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أو يكون حذف احلرف للتخفيف يف الفعل املضارع معتل الفاء ،كقوله يف لفظة «يَفِرْه»" :األ

يف قال يَفرة يَافره ،ف ذف الااو

لاقاع ا بني يا ٍ وك رة ،ث أا بعض الفع بعِاً" (ج ،1ص .)124

ورمبا يكون التخفيف حبذف إحدى التائني من أول الفعل ،كفعل «تفرّى» إذ األصل فيه «تتفرّى» (ج ،1ص  ،)116أو قول
الشاعر «تأجّل» يف البيت السابع للبيد ،واألصل «تتأجّل» (ج ،1ص  ،)134أو «تعرّض» يف البيت التاسع للبيد يف قول من رواه
بضمّ الضاد إذ أراد «تتعرّضُ» (ج ،1ص  ،)135أو «تذكّر» يف البيت السادس عشر للبيد واألصل فيه «تتذكّر» (ج ،1ص  ،)138أو
«تبلّد» يف البيت الـ 45للبيد واألصل فيه «تتبلّدُ» (ج ،1ص  ،)154أو «تعاوره» يف البيت الـ 49لعنرتة واألصل فيه «تتعاوره» (ج،2

ص  ،)31أو «تأتّى» يف البيت الثامن لألعشى واألصل «تتأتّى» (ج ،2ص  ،)132أو يكون التخفيف حبذف النون يف مثل «الشامتي
عرضي» وقال إنه يقع هذا كثرياً " :وال ان ا ذ يف مث هذا كثرياً للتخف  ،اقال :جا ني الِا با زَي ٍ وا ع  :الِا بان زي اً ،وإمنا جاز أن
جت بني األل وال

واإلضافة ،ألن ا ع الِا بان زي اً" (ج ،2ص .)47

أشار يف البيت اخلامس لزهري «أثَايفَّ سُفْعاً» إىل روايتها بتخفيف أثافٍ ،وقال ناقالً عن أبي إسحاق وغريه من العلماء" :التخف
أكثر يف ك

العرب يف أثا ٍ وإن كان األ

التثق ل ثرة استع اهل إيّاها .قال ذو الرمة:

وهااا ا يَرجااا ا الت ااااال أو ا شااا ا َ العَ ااا ا
قال أبا جعفر مسع حم
ويقال الاج التثق ألن األ

ثااااااا ا ث األثاااااااااايف والرّساااااااااا ال قااااااا ا

بن الال يقال ما أي أح اً يرو أثايف سفعاً إال بالتخف

ث مسع أبا احل ن عليّ بن سل ان ي ر هذا

والازن ف م تق " (ج ،1ص .)101

مل يُبد النحاس رأيه يف هذا األمر ،وإمنا أشار إىل آراء هؤالء العلماء.
ذكر النحاس أيضاً اللغات املختلفة للفظة واحدة وأن العرب اختار اللغة اليت فيها التخفيف ،كلفظة «العَمْر» و«العُمْر» إذ قال
سيبويه أن كليهما واحد إال أن العرب ال يستعملون يف القسم إال الفتح ،ألنهم مالوا إىل التخفيف لكثرة القسم يف كالمهم (ج،1

ص .)116
3ـ الظواهر الصوتية يف شروح املعلقات
من أهم الظواهر الصوتية املشار إليها يف شرح ابن األنباري والنحاس هي اإلشارة إىل إطالة احلركات وبيان ما يف اللفظة من املدّ
والقصر وكيفية كتابتها وإليك بعض النماذج منهما يف كال الشرحني:
3ـ 1ـ اإلشارة إىل إطالة احلركات
إذ نالحظ أن ابن األنباري نبّه على صلة احلركات القصار :الكسرة والضمة والفتحة بأخواتها الطوال :الياء والواو واأللف،
وجعل استواء وزن البيت الشعري وراء احلاجة إىل احلركات القصرية وحتويلها إىل احلركات الطويلة ،فقال يف شرح البيت الـ46
ملعلقة امرئ القيس:
أال أيُّ ااااااااا اللَ اااااااا الطَاياااااااا أال ان َلاااااااااي
"وماض اجنل ج عل األمر ،ع مة اجل ف س ان ال

يف األ

بصااااا ا ح وَماااااااا اإل ااااا ا ا ف ااااا ا َ بأمثَااااا ا
 ،ث احتا إىل حركت ا بصلة هلا ل تا ل وزن ال

ف

رها وو

ال رة بال ا  ،قال الفرا  :العرب اص الفت ة باألل  ،وال رة بال ا  ،والِ ة بالااو" (ص )78و ذكر شواهد قرآنية وشعرية لكلّ من هذه

الظواهر الصوتية والصرفية يف شروح املعلقات (شرح ابن األنباري والنحاس كنموذجني)
سنُقْرِئُكَ فَال َتنْسَى( األعل  ،)6 :87ماض ا
احلركات قائالً« :ومن ذل قال اهلل َ  :

ج ب عل ال ي واألل
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لة لفت ة ال ني»

(ابن األنباري1969 ،م،ص .)78

وجيدر بنا االنتباه إىل آراء املفسرين يف هذا اجملال إذ هم على فريقني :ذهب بعضهم إىل قبول هذا التربير (مراعاة موسيقى الكالم
يف فواصل اآليات) (الزخمشري ،ج ،4ص 740؛ الفخر الرازي1421 ،ق ،ج ،31ص  ،)128كما اعتقد الفريق الثاني كأبي حيان أن «ال»
يف قوله تعاىل «ال تنسى» نافية ووجهوا الضعف إىل الرأي األول (1422ق،ج  ،8ص .)453

ويليق بنا هنا أن نضيف النكتتني اهلامتني :األوىل أن معلقة امرئ القيس هي المية وال يوجد يف العربية ما جنده يف الفارسية باسم
جتديد املطلع وإذا كان كذلك البد أن تكتب تلك الكلمة «اجنل» وتقرأ «اجنلي».
الثانية أن اعتبار «ال» يف اآلية الكرمية نافية أوىل إذ يدلنا ظاهر اآليات أن اهلل تعاىل أراد أن يقول لنبيه  أنه «لن ينسى» ال أن
يُنهيه من النسيان .ولنا دليل آخر يف إثبات ما ذهبنا إليه وهو اآليات الكرمية :ال تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِه إنَّ َعلَينا جَمْعَهُ
َوقُرْآنَهُ( القيامة  16 :75و  ،)17وَال تَعْجَلْ بِالْقُرآنِ مِنْ قَبْلِ أنْ يُقْضى إليكَ وَحْيُهُ وَ قُلْ رَبِّ ِزدْني ِعلْماً وَ لَقَدْ عَهِدْنا إىل آ َدمَ مِنْ قبلُ
َفنَسيَ( طه  114 :20و  .)115ويؤكد ما قلنا قول ابن الشجري« :فأما إثباتها يف قوله تعاىل فألنه نفي ال نهي أي فلست تنسى إذا أقرأناك
أعلمه اهلل أنه سيجعل له آية تبني بها الفضيلة له وذلك أن امللك كان ينزل عليه بالوحي فيقرؤه عليه وال يكرره فال يسنى شيئا مما يوحيه إليه وهو أمّي ال
خيط بيده كتابا وال يقرؤه» (األمالي ،د.ت ،ص.)78

واستشهد الشارح أيضا بشعر الشعراء مدعّما ما ذهب إليه حبجة الشعر كقول الشاعر:
إذا اجلااااااااااااااااازا أ فااااااااااااااا الثرّيااااااااااااااااا

ظ ااااااااا ا بااااااااا ا ل فاط اااااااااااة الظ اناااااااااااا

األلف يف الظنون صلة لفتحة النون واملوضع الذي وصلوا فيه الكسرة بالياء قول الشاعر:
أمل يأا ااااااااااااااا واألن اااااااااااااااا ا اااااااااااااااي

مبااااااااااا القاااااااا ا ل ااااااااااان بااااااااااي زيااااااااااا

الياء صلة لكسرة التاء ،واملوضع الذي وصلوا فيه بالواو قول الشاعر:
ه ااااااااا َ زبّااااااااان ثاااااا ا ّ جئااااااا معتااااااااذ اً

ماااااان ساااااابّ زبّااااااان مل ا ااااااا ومل اَاااااا َ

الواو صلة لضمة اجليم» (ابن األنباري1969 ،م .)78 ،وقال يف شرح البيت الـ 66المرئ القيس:
فَعااااااااا ى عاااااااا ا ً بَاااااااانيَ ثَااااااااا وَنَع َااااااااةٍ
"ويغ

م اق عل ي ِح ،وال

اكااااااااً وَلَااااااا ي َِاااااااح ب اااااااا ٍ فَ غ َااااااا

ك ر للقاف ة وذل أن اجمل و إذا احت ج إىل حركت ك ر وال ا

لة ل

رة ال " (ص.)96

وقال يف ذيل البيت الـ 12لعمرو:
وَمَت َاااااااااااي لَ نَااااااااا اةٍ طالَااااااااا ا وَالنَااااااااا ا

َوا ف ااااااااااااا اَ ااااااااااااا ب ااااااااااااا يَل ااااااااااااا

"واألل يف يل ا لة لفت ة ال ان" (ص.)382

ومنه أيضاً قول عنرتة:
يَ اااااااا مااااااان ذفااااااارى غَِاااااااابٍ جَ ااااا ارَةٍ

زَيّافَاااااااااااةٍ مثااااااااااا َ الفَ ااااااااااا ا ااااااااااا َ
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"قال أكثر أه اللغة :ي ا مع اه يَ َ عل مث يَفْعَ  ،من نَ َ َ ا ا يَ َ ف ا األل عل اإلا ا لفت ة ال ا  ،ألن
والِ ة بالااو وال

مبا و لاا الفت ة باألل

رة بال ا " (ص.)332

هذا وقد تأتي أهمية أصوات املدّ يف الشعر اجلاهلي الذي كان يقوم على اإلنشاد واملشافهة من حيث متيزها بقوة اإلمساع وهذه
اخلاصة بعينها "هي اليت الحظ ال كتا ط ح ني حب أن ا طاب األ ب العربي ومساها الطاب اإلنشا

يف األ ب" (حسان ،ص .)71

والنحاس أيضاً أشار إىل إشباع احلركات يف الشعر ،كما قال يف شرحه البيت الـ 73للبيد:
وَجَاااااا ا و أي ااااااااا َعَااااااااا إىل ال اااااا ا َی

ب َغاااااااااااااااال متَشااااااااااااااااب ٍ أج اااااااااااااااام ا

" وا غال  :الق ا اليت يِرب ب ا ،الااح مغلَ ومغ ق ،ف ن قال :مغ ق ف ع مغال  ،ومن قال :مغلَ  ،ف ع مَغال  ،إال أن جياز يف الشعر
أن جت مفْعَ ً عل مَفاع  ،عل أن اش ال

رة فتصري يا ً ،ك ا ق  :م اج يف مج م

و اه يف مج

ه " (ج ،1ص .)171

إذ يُالحظ من املثال أنه نبّه على صلة احلركة القصرية :الكسرة بأختها الطويلة :الياء.
3ـ 2ـ بيان ما يف اللفظة من املدّ والقصر وكيفية كتابتها
وهي كثرية يف شرح ابن األنباري ولعلّ مردّه إىل أنّه كان يُملي شرحه وأشار إىل هذه املسائل لييسر األمر لتالمذته الذين كانوا
يكتبون ما كان ميليه عليهم ،إليك مناذج منها:


قال يف لفظة «اهلوينى» يف البيت الـ 86لعمرو" :وس ل أن ي تب بال ا ألن جيرى جمرى مت " (ص.)424



قال يف شرح البيت السادس للحارث" :ويقال :وها من عل ا مَعَ ّ ،بِ ّ العني م القصر ،ومن عَ ْل ا مَ َع ّ بفتح العني م ا ّ"

(ص.)437



قال يف شرح البيت الـ 18للحارث" :والاال يف العان مم و  ،والاَلي يف ا طر ي تب بال ا " (ص.)451



قال يف لفظة «الغَرا»" :ها ول ال قر مقصا  ،ي تب باألل ألن من الااو ،يقال يف اث ت غَرَوان" (ص.)454



قال يف لفظة «املَال»" :وا َ  :ما اا من األ ض واستاى ،مقصا غري م از وي تب باألل وال ا واألل أجا " (ص.)465



قال يف لفظة «األلقاء» يف البيت الـ 61للحارث" :واأللقا خرب كأنّ ،وها مم و واح ه مقصا ي تب بال ا " (ص.)489



قال يف لفظة «اخلَلَى» يف البيت الـ 32لعمرو" :واخلَلَ  :احلش ش مقصا ي تب بال ا " (ص.)396

اخلامتة
بعد السري يف صحبة شروح املعلقات (شرح ابن األنباري والنحاس منوذجني) والتأمل فيما اشتمال عليه من شرح األلفاظ ودراسة
منهجهما يف بيان القضايا الصوتية والصرفية مت احلصول على عدة نتائج منها:
ـ اهتم الشارحان بالقضايا الصرفية والصوتية انسياقاً من شرح األلفاظ الصعبة للمعلقات؛ إذ ببيانها يُدرك املعنى ويتّضح.
ـ من أهم القضايا الصرفية املشار إليها يف شرحيهما :اإلعالل ،اإلبدال ،التخفيف ،اإلدغام ،والقلب.
ـ من أهم القضايا الصوتية املشار إليها يف شرحيهما :إطالة احلركات ،وبيان ما يف اللفظة من املدّ والقصر وكيفية كتابتها.
ـ كل من الشارحني عاملان مبختلف العلوم ونهجا منهجًا امتاز بطابع الشمولية واالتساع يف املعرفة والعلوم وهذا يؤدي إىل
صعوبة الفصل بني تلك العلوم ،كالصرف والنحو والصوتيات ،ولكن عندما ضمّا علم األصوات إىل علم الصرف فلم يضمهما

الظواهر الصوتية والصرفية يف شروح املعلقات (شرح ابن األنباري والنحاس كنموذجني)
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وفق ختطيط مدروس بل أشارا إىل القضايا الصوتية والصرفية إذا حصل اجملال وحبذا لو كان هلما منهج ثابت يف بيان القضايا
الصوتية والصرفية لتكون عندنا النقاط اهلامة أكثر مما بقي لنا اليوم.
ـ امتاز كل من الشارحني بطول النفس واستقاللية الرأي يف املوضوعات وإن كان هذا أكثر وضوحا وجالء عند ابن األنباري
بالنسبة إىل النحاس وذلك من خالل بيان وشرح وافيني للموضوع وضمن األمثلة املتنوعة والرباهني املؤكدة له.
ـ مبا أنهما مل يشريا إىل االختالفات بني العلماء يف قضايا صرفية وصوتية مل يكن شرحاهما مرتعا خصبا ملعاجلة تلك القضايا
ملختلف املدارس وإن كانا مالذا خصبا لذوي االختصاص يف العلوم العربية.
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