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بعــد دراســة رشوح املعلقــات القديمــة تبــن لنــا مــدى أمهيــة كتابــة الــروح علــی النصــوص األدبيــة القديمــة
باإلضافــة إلــی اقــراح منهــج متكامــل يف رشح النصــوص األدبيــة ،وذلــك باالعتــاد عــى املنهــج الوصفــي.
التحليــي؛ إذ ال شــك أن كل الــروح القديمــة قــد كتُبــت للهــدف التعليمــي وهــذا اجلانــب واضــح فيهــا
ـواري .وقــد ظهــر لنــا مــن خــال هــذه الدراســة
ـراح أســلوب احلــوار أو املنهــج احلـ ّ
خاصــة عنــد اســتخدام الـ ُ ّ
أن معظــم الــروح القديمــة تنظــر إلــی النــص مــن رؤيــة و زوايــة واحــدة فبعضهــا هتتــم بالنحــو ،واألخــرى
تركــز عــى اللغــة والثالثــة هتتــم بالروايــة ،ومل تســتطع هــذه الــروح ذات الرؤيــة الواحــدة مــن إظهــار خفايــا
النــص وزوايــاه املختلفــة و يقــرح البحــث منهجـ ًا جديــد ًا يركــز عــى كل اجلوانــب والزوايــا للنــص ،ولذلــك
ال بــد مــن تطبيــق خطوتــن يف هــذا املنهــج ؛ اخلطــوة األوىل قبــل رشح النــص ،والثانيــة مــن خــال رشح النــص
نفســه.
الكلــات الدليليــة :الــرح األديب ،املعلقــات ،املنهــج األمثــل ،تعليــم النصــوص األدبيــة ،عيــوب الــروح
القديمــة.

* الكاتب املسؤولshassanalian@yahoo.com :
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املقدمة
ذكــر حممــد بــن ســام اجلمحــي يف مقدمــة كتابــه طبقــات فحــول الشــعراء يف معــرض حديثــه
عــن أمهيــة الشــعر اجلاهــي ،وهــو يــرز رأيــه يف نقــد الشــعر مــا يــي« :وكان الشــعر يف اجلاهليــة
عنــد العــرب ديــوان علمهــم ،ومنتهــى حكمهــم ،بــه يأخــذون ،وإليــه يصــرون» (د.ت.)24 ،
وال شــك أن هــذه األمهيــة الكبــرة واملكانــة املتم ّيــزة ال تنحــر يف شــعر العــر اجلاهــي فقــط
وإن كانــت قصائــده الشــهرية وهــي املعلقــات التــي كانــت ذروة الفــن واخليــال والتصويــر
الشــعري ،ولذلــك أخــذ العلــاء يرشحونــه وهيتمــون بــه منــذ القــدم.
و مــن أولئــك العلــاء هــم أبــو عمــرو الشــيباين يف رشح منســوب إليــه «رشح املعلقــات
التســع» ،وأبــو بكــر األنبــاري يف كتابــه الشــهري «رشح القصائــد الطــوال اجلاهليــات»،
والنحــاس يف كتابــه «رشح » ،والــزوزين يف كتابــه «رشح املعلقــات الســبع» ،واخلطيــب
التربيــزي يف كتابــه «رشح املعلقــات العــر».
ـراح منهــج خــاص يف كتابــة الــرح علــی الشــعر وبدراســة هــذه املناهــج
ولــكل مــن الـ ُ ّ
املختلفــة والتعــرف علــی الطابــع الــكيل الــذي اتســم بــه كل رشح يمكننــا أن نتعــرف علــی
عيــوب تلــك الــروح ومــن جــراء ذلــك يتيــر لنــا أن نقــرح منهجــ ًا لــرح النصــوص
ـراح يتطلــب
األدبيــة بعيــدة عــن تلــك العيــوب .وبــا أن دراســة منهــج كل مــن هــؤالء الـ ُ ّ
دراســة خاصــة بــه ســنهتم هنــا ببيــان عيــوب تلــك الــروح و اقــراح منهــج لكتابــة الــرح
األمثــل علــی النصــوص األدبيــة .وذلــك بســبب أمهيــة ورضورة التعــرف علــی هــذا املنهــج
املتكامــل ملــن يرغــب كتابــة رشح النصــوص ،وهــذا مــا نــراه مفيــد ًا لطلبــة اللغــة العربيــة
وآداهبــا ،إذ يدرســون كثــرا مــن النصــوص القديمــة واحلديثــة خــال دراســتهم يف فــرع األدب
العــريب .ومــن هنــا تظهــر لنــا أمهيــة هــذه الدراســة وخاصــة مــن جانبــه التعليمــي.
املنهج املستخدم يف هذا البحث هو املنهج الوصفي ـ التحلييل ،ومن أهم أهدافه:
ـ دراسة األسباب املختلفة لكتابة الرشوح يف األدب العريب؛
ـ التعــرف علــی أهــم رشوح املعلقــات بوصفهــا أفضــل مــوروث أديب ،بالغــي نقلهــا
العــرب؛
ـ معرفة عيوب أهم الرشوح القديمة علی املعلقات؛
ـ اقرتاح منهج جديد نموذجي لكتابة الرشح علی النص األديب.
أسباب كتابة الرشوح يف األدب العريب
ال خيامرنــا ّ
مهــدت لنشــأة رشوح الشــعر عامــة واملعلقــات خاصــة،
شــك أن هنــاك أســباب ًا ّ

منهــا:
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األسباب التارخيية
لعراقــة تاريــخ العــرب فقــد اعتمــدوا عــى الشــعر يف توثيقــه «:الشــعر مــن الوثائــق التارخييــة
ّ
الســجل الــذي ضبــط
التــي اعتمــد عليهــا العلــاء يف أبحاثهــم ألنــه ديــوان العــرب أي
ـجلوا فيــه أنفســهم؛ وقديـ ًا
أخالقهــم وعاداهتــم وديانتهــم وعقليتهــم وإن شــئت فقــل إهنــم سـ ّ
انتفــع األدبــاء بشــعر العــرب يف اجلاهليــة ،فاســتنتجوا منــه بعــض أيامهــم وحروهبــم ،وعرفــوا
منــه أخالقهــم التــي يمدحوهنــا والتــي هيجوهنــا ،واســتد ّلوا بــه علــی جزيــرة العــرب ومــا فيهــا
مــن بــاد وجبــال وســهول ووديــان ونبــات وحيــوان ،ومــا كانــوا يعتقــدون يف اجلــ ّن ومــا
كانــوا يعتقــدون يف األصنــام واخلرافــات» (أمــن1975 ،م ،)57 :ويمكــن أن يكــون موضح ـ ًا
أللفــاظ اآليــات الكريمــة مســاعد ًا علــی تفســرها خادمــ ًا األغــراض التــي ترتبــط بأخبــار
األمــم الــواردة.
والســبب اآلخــر الــذي يمكــن أن يكــون مــن ضمــن األســباب التارخييــة هــو اهتــام
العــرب يف العــر اجلاهــي بالشــعر ومدارســته ونقــده واعتبــاره حجــة؛ فعندمــا كان حيتــج
بالشــعر املفـ ّـر أو اللغــوي أو اخلطيــب أو األديــب أو العــامل فمعنــی ذلــك أنــه احتــج بــيء
راســخ لــه منتهــی األمهيــة .فقــد شــاع يف كتــب النقــد نقــدُ النابغــة حســان بــن ثابــت (املرزبــاين،
د.ت ،)78 :كــا نقــد النابغــة اإلقــواء يف نفســه بقولــه:
إســقا َط ُه
َسـ َق َط الن
ُ
َّصيف َومل ت ُِر ْد ْ
ـص البنـ ِ
ـب َر ْخـ ِ
خضـ ٍ
ـان كأ ّنــه
بم َّ
ُ

َناولتْــ ُه
َفت َ

واتَّقتنــا

بالي ِ
ــد
َ

َعنَــم يــكاد يف ال َّلطا َف ِ
ــة ُي ْع َقــدُ
ٌ َ ُ

ولذلــك قــال« :دخلــت يثــرب ويف شــعري يشء وخرجــت وأنــا أشــعر النــاس» (املصــدر
نفســه .)50

فيمكــن عــدّ هــذه املالحظــات ونقــد األشــعار وإن كانــت بصــورة موجــزة ويف غايــة
الســذاجة والبســاطة مــن األســس التــي قامــت عليهــا الــروح فيــا بعــد.
األسباب اللغوية
يمكننــا أن نرجــع هــذا الســبب إلــی أمهيــة القــرآن لــدی العــرب ألن مضمــون القــرآن نــزل
ـم َت ْع ِق ُل َ
ون](يوســف :12
بألفــاظ عربيــة كــا قــال اهلل تعالــی[ :إِ َّنــا َ
أنز ْلنَــا ُه ُق ْرآ ًنــا َع َربِ ًّيــا َّل َع َّل ُكـ ْ
 )2والعــرب كانــوا يفهمــون القــرآن فهـ ًا مل تكــدره عجمــة ولكــن بعــد اتســاع البقع اإلســامية
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واختــاط العــرب بغريهــم مــن األمــم وتأثرهــم بلغاهتــم وثقافاهتــم دخلــت يف لســاهنم ألفــاظ
ا عــن ّ
خمتلفــة فضـ ً
أن القــرآن نفســه أدخــل التعابــر اجلديــدة يف اللغــة العربيــة مل يكــن العــرب
ـر إلــی الشــعر
يف اجلاهليــة يعرفوهنــا ،وألجــل تبيــان املعنــی اللغــوي لأللفــاظ كان يلجــأ املفـ ّ
ـم املصــادر اللغويــة املعتمــدة
ورشحــه مــن خــال تفســره للقــرآن الكريــم ،إذ الشــعر مــن أهـ ّ
لــه  ،وكــا ّ
ـراح مــن مجــع بــن علــم غريــب القــرآن ورشح املعلقــات؛ ذكر الســيوطي
أن بــن الـ ُ ّ
ّ
أن أشــهر كتــب الغريــب كتــاب العزيــزي (ت 330هـــ) ،فقــد أقــام يف تأليفــه مخــس عرشة ســنة

حيـ ّـرره هــو وشــيخه أبــو بكــر بــن األنبــاري؛ ومنهــج ابــن األنبــاري يف ذلــك أ ّنــه جعــل القــرآن
ا واختــذ مــن الشــعر ســبي ً
أصـ ً
ال إلــی بيــان غريبــه؛ يقــول« :قــد جــاء عــن الصحابــة والتابعــن
ـاج علــی غريــب القــرآن و َمشــكله بالشــعر ،وأثــار مجاعــة ال علــم هلــم علــی
كثــر ًا االحتجـ ُ
النحويــن ذلــك  ،...وليــس كــا زعمــوه مــن أنــا جعلنــا الشــعر أصـ ً
ا للقــرآن ،بــل أردنــا تبيــن
احلــرف الغريــب مــن القــرآن بالشــعر» (الســيوطي1368 ،هـــ .ش.)119 :1 ،
األسباب العاطفية
ـم األدبــاء والعلــاء بــرح الشــعر ألن الشــعر يرتجــم وجــدان الشــاعر ووجــدان
وكذلــك اهتـ ّ
عــا جييــش يف صــدر صاحبــه مــن
تعــر ّ
أ ّمتــه .فالشــعر الصــادق ال يصــدر إال عــن عاطفــة ّ
إحســاس وشــعور .الشــعر العــريب غنائــي وجــداين ألنــه يتحــدث عــن نفســية الشــاعر
وأحاسيســه الصادقــة وبالتــايل يرتجــم أحاســيس أمتــه ويتحــدّ ث عــن أفراحهــا وأتراحهــا
وجمدهــا وقيمهــا ،فــا ختــرج عاطفــة الشــاعر عــن عواطــف البيئــة التــي يعيــش فيهــا أو ُيقــال
الشــاعر مــرآة جمتمعــه (انظــر :عبــد املحســن2003 ،م« .)30 :فــإذا صـ ّـور الشــاعر مشــاعره فقــد
ـم هبــا اجلنــس أو النــوع
يصورهــا منص ّبــة علــی هــذا الشــخص أو علــی هــذا النظــام وقــد يعـ ّ
الــذي جيمــع هــذا الفــرد وغــره مــن األفــراد الذيــن خيضعــون لنفــس احلكــم والتــي تشــر عنــد
الشــاعر نفــس اإلحســاس بتعارضهــا مــع مثلــه األعلــی» (حســن1970 ،م)20 :
ـم العــرب
و ّملــا كان الشــعر حيمــل بــن د ّفتيــه الصــدق والعذوبــة وعواطــف القــوم فاهتـ ّ
برشحــه لتبيــان هــذه املشــاعر.
رشوح املعلقات
يمكــن حتديــد بدايــات مجــع املعلقــات ،هــذه القصائــد الشــهريه طبــق قــول النحــاس بعــد أن
فــرغ مــن رشح قصائــد امــرئ القيــس ،وطرفــة ،وزهــر ،ولبيــد ،وعنــرة ،واحلــارث وعمــرو
بــن كلثــوم« :واختلفــوا يف مجــع هــذه القصائــد الســبع ،فقيــل إن العــرب كان أكثرهــا جيتمعــون
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بعــكاظ ويتناشــدون ،فــإذا استحســن امللــك قصيــدة قــال ع ّلقوهــا وأثبتوهــا يف خزانتــي ،وأ ّمــا
ـح مــا قيــل يف هــذا أن
قــول مــن قــال :إهنــا ع ّلقــت يف الكعبــة فــا يعرفــه أحــد مــن الــرواة ،وأصـ ّ
وحضهــم عليهــا ،وقــال
محــاد ًا الراويــة ّملــا رأی زهــد النــاس يف حفــظ الشــعر مجــع هــذه الســبع
ّ
هلــم هــذه املشــهورات ،فسـ ّـميت القصائــد املشــهورة هلــذا» (النحــاس ،د.ت .)125 :وهــي يف
احلقيقــة مــن أقــدم املصطلحــات التــي عرفهــا تاريــخ األدب العــريب كــا أنــه عرفــت أيض ـ ًا بـــ
«احلوليــات» و»النقائــض» و»اهلاشــميات»و ...طــوال عصــوره املختلفــة.
ومــن النقــاط املهمــة التــي جيــب ذكرهــا هــو تأثــر املعلقــات يف اللغــة العربيــة مــن النواحــي
قمــة املصــادر يف اللغــة للعــر
املختلفــة النحويــة ،البالغيــة ،التفســرية و . ...إذ تُعتــر ّ
فإنــا ال شـ ّ
ـك كانــت تشـكّل
اجلاهــي ،وكذلــك املكانــة الكبــرة للمعلقــات يف الشــعر اجلاهــي ّ
بــؤرة مــن بــؤر الدراســات اللغويــة والنحويــة والرصفيــة والدالليــة .وقــد تنــاول عــدد مــن
العلــاء هــذه القصائــد بالــرح والتفســر والتوجيــه اللغــوي والنحــوي والــريف والصــويت
أهــم رشوح املعلقــات حســب
ومــا زال كثــر مــن العلــاء هيتمــون هبــا وبرشحهــا .ومــن ّ
الرتتيــب الزمنــي والتارخيــي و التــي ُطبعــت يف بقــاع األرض ســواء يف الــدول العربيــة أو
غريهــا و الــروح املخطوطــة كــا يــي:
1ـ ذكــر أبوزيــد حممــد بــن اخلطــاب القــريش (ت 170هـــ) ثــاين معلقــات (المــرئ القيــس
وزهــر والنابغــة واألعشــی ولبيــد وعمــرو بــن كلثــوم وطرفــة وعنــرة) ضمــن مجهرتــه ،وفيهــا
رشح للمعلقــات باختصــار شــديد؛ ال يــكاد يتعــدّ ی رشح البيــت ســطر ًا ،وقــد طبعــت ألول
مــرة باملطبعــة األمرييــة ببــوالق عــام 1308هـــ (عبــد املحســن2003 ،م.)32 :
2ـ «رشح املعلقــات التســع» أليب عمــرو الشــيباين (ت  213هـــ) ،ح ّققــه ورشحــه عبــد
ألول مـ ّـرة.
مهــو وتو ّلــت طبعــه مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات ببــروت عــام 2001م ّ
املجيــد ّ
3ـ يمكــن عــدّ األصمعــي (ت216هـــ) الشــارح الثالــث للقصائــد الطــوال؛ إذ نجــد
يف كتابــه الفهرســت اســم الكتــاب و أنــه مــن مؤلفــات األصمعــي ،دعــاه «كتــاب القصائــد
الســت» (ابــن النديــم1996 ،م.)88 :
4ـ رشح أيب بكــر األنبــاري (ت 304هـــ)؛ رشح القصائــد الســبع الطــوال اجلاهليــات،
وهــو أهــم الــروح وأمجعهــا ،حققــه األســتاذ عبــد الســام هــارون ،وصــدرت أولــی طبعاتــه
عــن دار املعــارف ســنة 1963م.
5ـ رشح حممــد بــن أمحــد بــن كيســان (ت 320هـــ) :أشــار ابــن النحــاس إلــی درايــة ابــن
كيســان بالقصائــد الســبع املشــهورات؛ حيــث يقــول بعــد فراغــه مــن رشح معلقــات امــرئ
القيــس وطرفــة وزهــر ولبيــد وعنــرة واحلــارث وعمــرو بــن كلثــوم« :فهــذه آخــر الســبع
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املشــهورات علــی مــا رأيــت أكثــر أهــل اللغــة يذهــب إليــه ،منهــم أبواحلســن بــن كيســان»
(النحــاس ،د.ت.)125 :
6ـ رشح القصائــد املشــهورات املوســومة باملعلقــات ،أليب جعفــر بــن النحــاس (ت
338هـــ) ،ويــي رشح ابــن األنبــاري يف األمهيــة ،وقــد ح ّققــه أمحــد خطــاب ،وطبــع ببغــداد
عــام 1973م.
7ـ يــأيت بعــد ذلــك نقــد أيب بكــر الباقــاين (ت 403هـــ) معلقــة امــرئ القيــس مــن خــال
رشحــه هلــا ،يف كتابــه إعجــاز القــرآن.
8ـ رشح األعلم الشنتمري (ت 476هـ).
9ـ «رشح املعلقات السبع» للزوزين (ت 486هـ) ،وهو أشهر الرشوح إطالقا.
10ـ «رشح القصائــد العــر» للتربيــزي (ت 502هـــ) ،وقــد مجــع بــن رشحــي ابــن
األنبــاري وابــن النحــاس.
ـم العلــاء واألدبــاء يف العــر احلديــث باملعلقــات بوصفهــا جــزء ًا ها ّم ـ ًا مــن تــراث
واهتـ ّ
هــذه األ ّمة،كــا یــي:
ـ «هنايــة األرب مــن رشح معلقــات العــرب» ،للســيد حممــد بــدر الديــن أيب فــراس
النعســاين احللبــي (ت 1362هـــ)« ،رشح املعلقــات العــر» ألمحــد بــن األمــن الشــنقيطي
(ت 1913م)،و اعتنــی باملعلقــات الكثــر مــن األســاتذة منهــم :الدكتــور عــي اجلنــدي يف
كتابــه «يف تاريــخ األدب اجلاهــي» ،والدكتــور حممدعــي طــه يف كتابــه «فتــح الكبــر املتعــال:
إعــراب املعلقــات العــر الطــوال» والدكتــور حممــد مفيــد قميحــة لــه كتابــان يف رشح
املعلقــات ومهــا« :رشح املعلقــات العــر» واآلخــر هــو «رشح املعلقــات الســبع» ،والدكتــور
ياســن األيــويب والدكتــور صــاح الديــن اهلــواري قدّ مــا لكتــاب «رشح املع ّلقــات العــر»
ـارح ِ
ورشحــاه وع ّلقــا عليــه ،ويبــدو ّ
ني اعتمــدا علــی ترتيــب القصائــد وتعدادهــا يف
أن الشـ َ
رشح اخلطيــب التربيــزي إذ جعالهــا عــر ًا ،فأشــبعا هــذه القصائــد رشحـ ًا وحتليـاً ،مــن غــر
خمــل ،وعمــدا إلــی تصديــر ّ
ممــل أو تقصــر بالغــرض ّ
تطويــل ّ
كل قصيــدة بدراســة موجــزة
زودا كتاهبــا بفهــارس موســعة
حليــاة صاحبهــا وفنونــه الشــعرية ومنزلتــه وآراء النقــاد فيــه ،كــا ّ
للشــعر والشــعراء واللغــة واألماكــن والبلــدان والوقائــع والشــواهد القرآنيــة واألمثــال (عبــد
املحســن2003 ،م.)38 :
وقــد كانــت هــذه أهــم رشوح املعلقــات وترمجتهــا ،فضـ ً
ا عــن كثــر مــن الــروح القديمة
املخطوطــة ،مل ُيتــح هلــا أن ُت ّقــق وتُن ّقــح ومل يســع املجــال هنــا لذكرهــا مجيعـ ًا .
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عيوب الرشوح القديمة للمعلقات
مــن خــال دراســتنا املنهجيــة لــروح املعلقــات القديمــة اخلمســة أال وهــي رشوح الشــيباين،
وابــن األنبــاري ،والنحــاس ،والــزوزين ،واخلطيــب ،تبــن لنــا أن هلــذه الــروح بعــض
اخلصائــص الســلبية ،بــل جتعلهــا تتســم ببعــض العيــوب التــي ختـ ّـل بالغــرض املنشــود ،ومــن
أهــم هــذه اخلصائــص:
االستطراد
تعريــف االســتطراد « أن يأخــذ املتكلــم يف معنــی وقبــل أن يتمــه يأخــذ يف معنــی آخــر» (وهبــه
واملهنــدس1984 ،م.)27 :
مل يســتطع رشاح املعلقــات أن يعتقــوا أنفســهم مــن داء التكثــر وحشــد املعلومــات فنراهــم
يبســطون كثــر ًا مــن املســائل اللغويــة واألدبيــة والنحويــة والتارخييــة ويوســعون يف بحثهــا
مســتطردين إلــی األشــباه والنظائــر ومــا فيهــا مــن نقــاط للدراســة والتحليــل.
ـراح تعــود إلــی رشح األلفــاظ الصعبــة
فــا يفوتنــا أن نذكــر أن معظــم اســتطرادات الـ ُ ّ
واملفــردات  ،ونــاذج هــذه االســتطرادات كثــرة ،إذ نالحــظ أهنــم نــادر ًا مــا يكتفــون بمقابلــة
املفــردة بمرادفهــا أو نظريهــا اللغــوي فالغالــب علــی رشحهــم املفــردات االســتطرا ُد ،فهــم
يــوردون املــرادف ثــم يتابعــون أحيانـ ًا دالالت جديــدة للمفــردة أو مرادفاهتــا .وذلــك كقــول
ابــن األنبــاري يف رشح البيــت الـــ 87ملعلقــة طرفــة:
ٍ
ٍ
أثــار ْت َما َفتــي
و َب ْــرك ُه ُ
جــود قــد َ

نَواد َيــ ُه أمــي بِ َع ْض ٍ
َــر ِد
ــب ُم َّ

مشري ًا إلی معنی لفظة «الربك»« :قال األصمعي :الربك :مجاعة إبل أهل ِ
احلواء ،وقال أبو
حر الشمس
ربك من اجلامل والنوق علی املاء وبالفالة ومن ّ
البك يقع علی مجيع ما ي ُ
عبيدةْ َ :
الصدر ،ويقال َب ْر ٌك وبِ ْركَة ... ،ويقال لزياد :األشعر َبرك ًا
أو الش َبع ... ،والربك يف غري هذاّ :
أي األشعر صدر ًا وذلك أن صدره كان فيه َشعر كثري» (ابن األنباري1969 ،م.)217 :
كــا كانــوا يشــرون إلــی املعــاين املختلفــة املتعــددة لكلمــة واحــدة يف البيــت وذلــك كقــول
اخلطيــب يف رشح البيــت الـــ  44ملعلقــة عبيــد بــن األبــرص:
َفدَ َّب ِم ْن َر ِأيا َدبيب ًا

والع ُ ِ
لوب
ي حْال ُقها َم ْق ُ
َ َْ

قال مشري ًا إلی املعاين املختلفة لكلمة ِ
«احلمالق»« :واحلامليق :عروق يف العني ،يقول :من
الفــزع انقلــب محــاق عينيــه ،وقيــل :احلمــاق :جفــن العــن ،وقيــل احلمــاق :مــا بــن
املأ َقــن ،وقيــل احلمــاق :بيــاض العــن مــا خــا الســواد ،وقيــل :العــروق التــي يف بيــاض
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العــن» (اخلطيــب التربيــزي1997 ،م.)381 :
كــا أن االســتطراد جيــر كالم الشــارح إلــی بيــان الفــروق بــن املفــردات واملرادفــات ،األمــر
الــذي يــدل علــی دقــة الشــارح اللغويــة ،كقــول ابــن األنبــاري يف رشح لفظــة «العــرة» يف
البيــت التــايل:
وازْ َو َّر ِمـ ْن َو ْقـ ِع ال َقنــا بِ َلبانِـ ِـه

ـر ٍة َ
وت َْم ُح ـ ِم
َو َشــكا إ َّيلبِ َعـ ْ َ

ِ
ـر ،أنشــدنا أبــو
موضح ـ ًا الفــرق بــن «العــرة» و«الدمعــة»« :العــرة :الدمعــة ،ومجعهــا عـ َ ٌ
العبــاس:
ِ
ُــم
وال َتنَ َّف ْس ُ 
ــت إال ذاكــرًا َلك ُ

ت إال كاظِ ـ ًا ِعـ َـرا
وال َت َب َّسـ ْـم ُ 

ـم مــن الصــدر حتــی َينُــق فيــكاد
وقــال أبــو جعفــر :ال َعــرة تُنــزل الدمعــة وهــي ارتفــاع الغـ ّ
يقتــل ،فيقــال :خنقتــه العــرة ،والدمعــة ال تقتــل ،وأنشــد لــذي الرمــة:
أجـ ْـل َعــر ًة كاد ْت لِ ِعرفـ ِ
ـان َمن ِْز ِل
َْ َ
َ
ْ

َلِ َّيـ َة لو مل ت ُْسـ ِـه ِل املــا َء ت َْذ َب ُح»

(ابن األنباري1969 ،م)361 :

وواضــح ّ
أن األمــر يف مثــل هــذه األمثلــة خيــرج مــن العنايــة بداللــة املفــردة يف ســياق البيــت
إلــی متابعــة لغويــة مفتوحــة لــدالالت ال تكــون هلــا عالقــة مبــارشة بالداللــة التــي تُتوقــع مــن
الكلمــة وهــذا نمــط شــائع يف رشوح اللغويــن القدمــاء ،الذيــن مــا كانــوا يقفــون عنــد حــدود
رشح النــص ،بــل كانــوا يعرضــون حصيلتهــم اللغويــة بدايــة مــن رشح مفــردة يعمــدون إلــی
رشحهــا مــن بيــت يروونــه حتــی إهنــم ليبتعــدون يف رشحهــم ابتعــاد ًا عــن متطلبــات فهــم
البيــت الشــعري.
وأرشنــا آنفـ ًا يف توضيــح منهــج ابــن األنبــاري إلــی بعــض هــذه االســتطرادات يف رشحــه،
ـراح مل يأمنــوا مــن االســتطراد أيض ـ ًا وهنــا نذكــر بعــض النــاذج األخــری،
ولكــن ســائر الـ ُ ّ
مثـ ً
ا النحــاس الــذي اصطبــغ رشحــه باالجتــاه النحــوي فكثــر مــن اســتطراداته يتعلــق بالنحــو
وقضايــاه ،قــال يف رشح البيــت األول لعمــرو:
ِ
فاص َبحينــا
أال ُه ّبــي بِ َص ْحنــك ْ

ُــور األنْدَ رينــا
َوال ُت ْبقــي ُخ َ

قــال موضحـ ًا لفظــة «أنــدرون»« :واألنــدرون :موضــع بالشــام يقــال :إنــا أراد «أنــدَ َر» ثــم
مجعــه بــا حواليــه ويقــال :إن اســم املوضــع أنــدرون وفيــه لغتــان :منهــم مــن جيعلــه بالــواو
يف موضــع الرفــع وباليــاء يف موضــع النصــب واخلفــض و َي ْف َتــح النــون يف كل ذلــك وعلــی
هــذا قولــه :وال تبقــي مخــور األندرينــا ،بفتــح النــون ومنهــم مــن جيعــل اإلعــراب يف النــون
وجيعــل مــا قبلهــا «يــاء» يف كل حــال وأكثــر النحويــن إذا جعــل اإلعــراب يف النــون ال جييـ ُـز
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أن يــأيت بالــواو ،قــال أبــو إســحاق جيــوز أن يــأيت بالــواو وجيعــل اإلعــراب يف النــون ،ويكــون
مثــل «زيتــون» جيــري إعرابــه يف آخــر حـ ٍ
ـرف منــه ،قــال أبــو إســحاق وخـ ّـر هبــذا القيــاس أبــو
العبــاس حممــد بــن يزيــد وال أعلــم أحــد ًا ســبقه إلــی هــذا» (النحــاس ،د.ت.)89 :2 ،
أو قال اخلطيب يف رشح البيت التاسععرش ملعلقة زهري:
َدار ْكتُام َع ْبسـ ًا و ُذ ْبيـ َ
ـان َبعدَ ما
ت َ

ـم ِع ْطـ َـر َمن َْشـ ِم
تَفا َنــوا َو َد ّقــوا َب ْين َُهـ ْ

موضحـ ًا لفظــة «منشــم» مشــر ًا إلــی األقــوال املختلفــة فيهــا« :قالوا :منشــم :امــرأة عطارة،
ليتحرمــوا بــه ثــم خرجــوا إلــی احلــرب ف ُقتلــوا
فتحالــف قــوم فأدخلــوا أيدهيــم يف عطرهــا
ّ
مجيع ـ ًا فتشــاءمت العــرب هبــا ... ،وقــال أبــو عمــرو بــن العــاء :عطــر منشــم :إنــا هــو مــن
التنشــيم يف الــر .. ،وقــال أبــو عبيــدة :منشــم اســم ُوضــع لشــدّ ة احلــرب ،وليــس ثــم امــرأة،
كقوهلــم :جــاؤوا علــی بكــرة أبيهــم وليــس ثــم بكــرة ،وقــال أبــو عمــرو الشــيباين :منشــم امــرأة
مــن ُخزاعــة كانــت تبيــع عطــر ًا فــإذا حاربــوا اشــروا منهــا كافــور ًا ملوتاهــم فتشــأموا هبــا وقــال
ـري» (1997م.)142 :
ابــن الكلبــي :منشــم ابنــة الوجيــه احلمـ ّ
أو قال النحاس يف رشح لفظة «دوار» يف البيت الـ 64ملعلقه امرئ القيس:
َفعــن َلنــا ِسب ّ ِ
عاجــ ُه
كأن ن َ
ْ ٌ
َ ّ

عــذاری دو ٍار يف م ٍ
الء ُم َذ َّي ِل
َ
ََ
ُ

مشــر ًا إلــی األلفــاظ األخــری تشــبه هــذه اللفظــة وهلــا معــاين أخــریَ « :د َوار ـ هاهنــا ـ
بالفتــح فيــه أنــه صنــم كانــوا يطوفــون حواليــه أســابيع ،كــا ُيطــاف بالبيــت ،وقيــل :هــو ن ُُســك
الرمــل ،و« َد ّوار»
كان هلــم ،وأمــا « ُدوار» بالضــم فهــو الــدّ وران بعينــه ،و« ُد ّوار» موضــع يف ّ
ســجن بالياممــة» (د.ت.)40 :1 ،
واجلديــر بالذكــر أننــا إذا قارنــا بــن الــروح يف هــذا نالحــظ أن رشح ابــن األنبــاري أكثــر
اســتطراد ًا مــن غــره وال ينحــر هــذا االســتطراد يف جمــال اللغــة فقــط ،بــل يف املجــاالت
املختلفــة مــن نحويــة،و تارخييــة ،وغريمهــا ولعــل أقــل الــروح اســتطراد ًا هــو رشح الــزوزين
إذ نجــده يشــر إلــی أمــر دون ذكــر مثــال أو شــاهد كــي ال ُيطيــل الــكالم وال يســتطرد ،كقولــه
يف رشح البيــت الـــ 48لزهــر:
ِ
رأ ْي ُتا َملنايــا َخ ْبـ َ
ـب
ـط ع َْشــوا َء َمـ ْن تُصـ ْ

ِ
ـئ ُي َع َّمـ ْـر َف ُي ْه َر ِم
ُت ْتــه و َمــن ُتطـ ْ

»قولــه :ومــن ختطــئ أي ومــن ختطئــه فحــذف املفعــول ،وحذفــه ســائغ كثــر يف الــكالم
والشــعر والتنزيــل» (1963م.)86 :
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اإلشار ة إلی نقاط غري هامة يف رشح البيت
ـراح يف قيــد التكثــر مــن حشــد املعلومــات يف رشح أبيــات املعلقــات وذكروا
كثــر ًا مــا وقــع الـ ُ ّ
مســائل تُبعدهــم كل البعــد ممــا كانــوا بصــدد بياهنــا وهــي مســائل ونقــاط غــر رضوريــة جتعــل
نصهــم مشــتت ًا بعيــد ًا عــن األســلوب العلمــي .ومــن نــاذج إشــاراهتم إلــی النقــاط غــر
رضوريــة يف رشح املعلقــات:
ـراح بمروياهتــم الشــعرية يف رشح بعــض املفــردات التــي يــری
ـ و قــد اســتعان بعــض الـ ُ ّ
أن يرشحهــا مــن البيــت الــذي هــو بصــدد رشحــه و هــو غالب ـ ًا مــا يكتفــي بالبيــت الواحــد
شــاهد ًا و ينســبه إلــی قائلــه ـ كــا اتضــح لنــا يف رشح منهــج كل منهــم ويف شــواهدهم املختلفــة
مــن القــرآن والشــعر واحلديــث واألمثــال ـ ولكــن ربــا استشــهد بعضهــم بأكثــر مــن بيــت
حــن يكــون للمفــردة أكثــر مــن معنــی ،فهــو قــد يــروي لــكل معنــی مــن معانيهــا شــاهد ًا
كقــول ابــن األنبــاري يف رشح البيــت الـــ 35ملعلقــة زهــر:
ـن ُيـ ِ
ِكــرا ٍم َفــا ذو الض ْغـ ِ
ـدر ُك َت ْب َلـ ُه

ِ
اجلــار ُم اجلــاين َع َل ِيهــم بِ ُمســ َل ِم
َوال

حاولــ َن أن َيقتَتِلنَــ ُه
إمــرؤٌ َ
إذا مــا ُ

بِــا إحنَـ ٍـة َبــنَ النُّفـ ِ
ـوس َوال َذ ْحـ ِ
ـل

ِ
ِ
وإحنَ ٌة ،وتِ َرةٌ ،و َت ْب ٌل .قال ذو الرمة:
يقال :يف قلبي عليه ض ْغ ٌن ،و َذ ْح ٌل ،وح ْقدٌ ْ ،
وقال نُصيب:

ِأمـ ْن ِذ ْكـ ِـر ليلــی قــد ُيعــاو ُدين ال َّت ْبـ ُـل

َوسـ َـق ال َع ْقـ ُـل
علــی حــنَ شــاب الـ ُ
واست َ
ـرأس ْ

ويقال يف قلبي عليه و ْغر[ ،ود ْغم]ِ ،
وغ ْم ٌر ،قال األعشی:
َ ٌ
َ ٌ
وم ِ
يقــوم عَــى الوغــ ِم يف َق ِ
ــه
َ
َ ُ

َف َيعفــو إذا شــا َء أو َينت َِقــم

زازةٌ .وأنشد أبو العباس عن ابن األعرايب:
وح َ
ويقال :يف قلبي عليه َح ٌ
زاز َ
ِ
جــال َحــزازَ ًة
الر
إذا كان أبنــاء ِّ

ويقال :يف قلبي عليه غمر ،قال األعشی:
ِ
ٍ
كاش ٍ
غمــره
ظاهــر
ــح
َو ِمــن
ُ

ويقال :يف قلبي عليه دمنة .قال الشاعر:
ٍ
دمــن داو ْيتَهــا فشــفيتَها
ومــن

فأنــت احلـ ُ
ـال احللـ ُـو والبــار ُد العـ ْـذ ُب
َــرن
إذا مــا انت ََس ُ
ــبت َلــ ُه أنك َ
بســ ْل َ
حروبــا
أنــت طــال
مك لــوال َ
ُ
َ

ويقال يف قلبي عليه َحسي َف ٌة وكتي َف ٌة .وأنشد أبو العياس:

أخـ َ
ـوك الــذي ال تَ لِـ ُ
نفســه
ـك احلـ َّ
ـس ُ

ـض عنــد املح َفظــات الكتائـ ُ
وترفـ ُّ
ـف

ويقال يف قلبي عليه ِوت ٌْر ،وقد وتره ٌ
فالن و َت َب َله» (1969م.)273 :
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ـ يف رشح ابــن األنبــاري املتســم بالتطويــل واإلســهاب يف عــرض األمــورُ ،يالحــظ أنــه
اهتــم بــرح النحــو واإلعــراب مــن إعــراب الكلــات الواضحــة وال نجــده يتوقــف علــی
توضيــح بعــض مــا غمــض فهمــه مــن عبــارات ،قــال يف رشح البيــت الـــ 26ملعلقــة عمــرو:
الض ْغـ ِ
َو َّ
ـن َي ْبــدُ و
الض ْغـ َن َب ْعــدَ ِّ
إن ِّ

َليــك َو ُي ِ
ع َ
ْــر ُج الــدّ ا َء الدَّ فينــا

«و«الضغــن» اســم ّ
إن و«يبــدو» خــر» (.)392
موضحــ ًا إعــراب األلفــاظ الواضــح:
ّ
ولعلــه أراد مــن جــراء ذلــك أال يشــتبه علــی القــارئ أن «بعــده» ليــس خــر إن وانســياقا مــن
هــذا ذكــر إعــراب إســم إن أوال ولكــن كان بإمكانــه أن يكتفــي بذكــر إعــراب «يبــدو» فقــط.
ونــاذج ذلــك يف رشحــه كثــرة يف الصفحــات التاليــة عــى ســبيل املثــال ،111 ،108 ،107 :
 486 ،477 ،... ،112و...
معنــی أو وزنــ ًا ،منهــا أن ابــن
ـ اإلشــارة إلــی نــاذج وأمثلــة أخــری يف رشح الكلمــة
ً
األنبــاري قــال يف رشح البيــت الســادس لقصيــدة عمــرو:
ِقفي َق ْب َلال َّت َف ُّر ِق يا َظعينا

ُخ ّب ِك ال َيقنيَ ُ
ن َ
وت ِْبينا

ووصــی وأوصــی»
»وخـ ّـر وأخــر كلمتــان معنامهــا واحــد ،كــا تقــولَ :م َّهــل وأمهــلّ ،
(.)375
كــا أشــار الــزوزين إلــی صيــغ خمتلفــة لكلمــة واحــدة كقــول الــزوزين يف رشح البيــت الـــ39
المــرئ القيس:
ــص غ ْ ِ
و َت ْعطــو بِ َر ْخ ٍ
َــر َشــ ْث ٍن كأنــه

ـاويك إسـ ِ
ـاريع َظ ْبـ ٍ
ـح ِل
أسـ ُ
ـي أو َمسـ ُ ْ

»ال ُع ْطــو :التنــاول ،والفعــل عطــا يعطــو عطــو ًا ،واإلعطــاء املناولــة ،والتعاطــي التنــاول،
واملعطــاة اخلدمــة والتعطيــة مثلهــا» (1963م.)24 :
وهــذه نــاذج علــی ســبيل املثــال ال احلــر وقــد مـ ّـر بنــا بعضهــا يف رشح منهــج أصحــاب
الــروح الســابقة.
ـ ذكــر مــا للمفــردات مــن املرادفــات؛ ونامذجهــا كثــرة قــد أرشنــا إلــی بعضهــا ســابق ًا،
ومنهــا قــول ابــن األنبــاري يف رشح لفظــة «ذالــت» يف البيــت الـــ 43لطرفــة:
ــت َوليــدَ ُة َم ِْل ٍ
ــس
ــت كَــا ذا َل ْ
َفذا َل ْ

تُــري َر َّبــا أ ْذ َ
ــح ٍل ُمَــدَّ ِد
يــال َس ْ

ماســت يف مشــيتها وتبخــرت ،يقــال :ذال َيذيــل ،ومــاس َيميــس،
قولــه «ذالــت» معنــاه َ
ـس ،وعــال َيعيـ ُـل ،كل ذلــك إذا تبخــر ... ،قــال يعقــوب بــن الســكيت :راســت،
وراس َيريـ ُ
وماســت ،وماحــت ،وذالــت ،وفــادت ،بمعنــی واحــد» (1969م.)185 :
وانظر إلی رشح ابن األنباري هلذا البيت:
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َتـ َـری ال َّل ِحزَ َّ
ـحيح إذا ُأ ِم َّر ْت
الشـ َ

ع ِ
َليــه لِالِــه فيهــا ُمهينــا

الوشا ُة َفصا َد ُفوا
و َل َقد تس َّقطني ُ

ِ
ِ
س َك يا أ َم ْي ُم َضنينا
َحص ًا بِ ِّ

الش ِ
ب ال َت ْل َق
وإن َت ْل َقه يف َّ ْ
ِ
فاحش ًا

ِ
الكأس ذا قاذورة متز ِّبعا
َع َلی

ســری أنــه كيــف يبعــد عــن رشح البيــت نفســه ويشــتغل بذكــر املرادفــات للفظــة «ال ّل ِحــز»
ِ
ِ
ــص مثلــه
ويــأيت بشــواهد لبيــان معانيهــا املختلفــة قــال« :ال َّلحــز :الضيــق البخيــل ،وال َعق ُ
ـر :املمســك ،وا ِ
واحلـ ِ
ـر وال يبذلــه ،وهــو مــدح ،قــال جريــر:
َ
َ
حلــر أيضـ ًا :الــذي يكتــم الـ ّ
وقــال أبــو عمــرو :ال َّل ِحــز :الســ ّيئ اخللــق اللئيــم ،وقــال غــره :يقــال للســيئ اخللــق:
الشـ ِ
الـ َّ ِ
ـرسَّ ،
ـكس ،وال َي َلنْــدَ د ،والقــاذورة :الفاحــش الســيئ اخللــق ،قــال متمــم بــن نويــرة
الريبوعــي:
ّ
متكب» (1969م.)373 :
قاذورة :متباعد من الناس ،ومتز ّبعّ :

ـ اإلشــارة إلــی املعــاين األخــری لكلمــة واحــدة كقــول ابــن األنبــاري يف رشح لفظــة
ّ
«األحــذ» يف البيــت الـــ  35ملعلقــة طرفــة:
«واألحـ ّـذ :األملــس الــذي ليــس يش ٌء يتعلــق بــه ،وقــال أبــو عمــرو :هــو اخلفيــف ،وقــال
ـي اخلفيــف» (.)179
ابــن األعــرايب :األحـ ّـذ :الذكـ ّ

أو كقولــه يف لفظــة «الكـ ّـر» يف البيــت الـــ  58ملعلقــة طرفــة ،بعــد أن أشــار إلــی معنــی الكــر
الــذي هــو الرجــوع والعطــف:
ضاف ُمَنَّب ًا
وك َّري إذا نا َدی ا ُمل
ُ

ِ
َور ِد
كَسيد الغَضا َن َّب ْه َت ُه ا ُملت ِّ

«ج ْ
اريــن
الص ّ َ
والكــر :اجلبــل العظيــم الغليــظ ،ومجعــه كُــرور ،وأنشــد يعقــوبَ :
ــذ ُب َّ
ّ
ِ
ِ
بال ُكـ ِ
ِ
ـب عاديـ ٌة
ـرار ،قــال كثــر« :بــه ُق ُلـ ٌ
ـي صغــر ،واجلمــع كـ ٌ
ـرور» ،وال ُكـ ّـر بضـ ّ
ـم الــكاف :حـ ْ ٌ
ِ
ــرار»» (1969م.)195 :
وك ُ
ـ بيــان الكلــات التــي تتــوارد إلــی الذهــن عنــد ســاع قرينــه كــا أن اإلنســان يتذكــر
«األفلــح» عنــد ســاع «األعلــم»؛ قــال ابــن األنبــاري يف رشح البيــت الـــ  38ملعلقــة طرفــة:
وت من األن ِ
ْف ِ
وأ ْع َل ُم َ
مار ٌن
م ُْر ٌ

ِ
األر َض تَزْ َد ِد
ع ٌ
َتيق َمتی ت َْر ُج ْم بِه ْ

ِ
ـم،
ـم وال َع َلــم :شـ ٌّـق يف الشــفة العليــا ،ومجــع األعلــم ُع ْلـ ٌ
األعلــم :امل ْشــفر ،وكل اإلبــل ُع ْلـ ٌ
قــال عنــرة:
ٍ
م َدّ الً
وحليل
غانية ت ََرك ُ
ْت ُ

ريصتُه ك َِشدْ ِق األ ْع َل ِم
كو َف َ
َت ُ
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وال َف َلــحَّ :
الشـ ُّـق يف الشــفة الســفلی ،يقــال :رجــل أفلــح وامــرأه فلحــاء ،ويقــال لــكل شــئ
شـ ّـق فلــح» (1969م ،)180 :وبعــده يستشــهد بمثـ ٍ
ـل وأبيــات شــعرية لــرح «األفلــح» ومــا
ُيشــتق منهــا.
ـ و يعنــي االســتطراد كذلــك وجــه تســمية لفظــة أو لقــب بعــد ذكــر معنــی كلمــة ،كقــول
ابــن األنبــاري الــذي أشــار إلــی وجــه تســمية «ذي الرمــة» الشــاعر عندمــا كان يــرح لفظــة
الضعــاف ،واحدهتــا ُر ّمــة،
«الرمــام» يف البيــت الســادس عــر ملعلقــة لبيــد:
«والرمــا ُم :احلبــال ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
الو َتــدْ :
والر َّمــة مجعهــا:
وسـ ّـمي ذو الرمــة ببيــت قالــه و َذ َكــر َ
«أشـ َع َث باقــي ُر َّمــة التقليــد» ُّ
قــالُ :
ـم ِ
ورمــا ٌم» (1969م.)533 :
ُر َمـ ٌ
جتاهل مستوی ال ُق ّراء
مــن العيــوب التــي تتســم هبــا رشوح املعلقــات هــي أن أصحاهبــا مل يعتّنــوا بمســتوی املخاطــب
يف رشوحهــم؛ إذ املخاطــب إمــا باحــث يف علــوم اللغــة والنحــو والبالغــة و ...وإمــا طالــب
يف العلــوم العربيــة اللغويــة املختلفــة،و إمــا ناطــق بالعربيــة وإمــا طالــب غــر ناطــق هبــا وإمــا
ـراح ،وكأهنــم
أديــب و ...وكل ذلــك يقتــي رشحـ ًا يناســب مســتواه وهــذا أمــر غفــل عنــه الـ ُ ّ
أرادوا أن ينقلــوا كل مــا يعرفــوه حــول املعلقــات إلــی الطالــب الــذي أملــوا عليــه يف كتبهــم
لرتثــه األجيــال التاليــة ،يف حــن أهنــم إذا كانــوا حيــددوا الفئــة املخاطبــة لــكان أفضــل ولــكان
رشحهــم أكثــر فائــدة.
واألمــر البدهيــي يف كل تلــك الــروح هــو تدونيهــا هلــدف تعليمــي وهــذا اجلانــب واضــح
ـواري؛ إذ كانــوا يثــرون
ـراح أســلوب احلــوار أو املنهــج احلـ ّ
فيهــا ،وخاصــة عنــد اســتخدام الـ ُ ّ
األســئلة الكثــرة يف القضايــا املتنوعــة ســواء اللغويــة ،والنحويــة ،والبالغيــة ،والرصفيــة
وجييبــون عليهــا ضمــن الــرح ،وســبق لنــا اإلشــارة إلــی أن بعــض نــاذج هــذه األســئلة يف
الــروح املختلفــة ،إال أن الــرح املنســوب إلــی أيب عمــرو الشــيباين كان أقــل مــن اســتخدم
هــذا املنهــج.
واجلديــر بالذكــر أن بعــض هــذه الــروح مثــل رشح ابــن األنبــاري والنحــاس الطويلــن
كان هدفهــا يف بدايــة األمــر هــو التعليــم ولكــن التطويــل الكثــر وكثــرة املســائل املطروحــة يف
الــروح جعالمهــا يبتعــدان عــن غايتهــا األولــی التعليــم.
التطرق إىل مواضيع غري مرتبطة برشح البيت
و مــن عيــوب رشوح املعلقــات التــي درســنا منهــج أصحاهبــا و هــذا العيب بســبب االســتطراد
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يف الــرح الطويــل؛ إذ عندمــا يســتطردون ببيــان بعــض القضايــا جيرهــم الــكالم إلــی ٍ
واد آخــر
ويبــادرون بــرح نقطــة غــر مرتبطــة بالبيــت املــروح .ومــن نــاذج هــذه الــروح:
ـراح إلــی وجــوه تســمية املفــردات واأللفــاظ وهــذه هــي التــي أدرجناهــا يف
إشــارات الـ ُ ّ
جــداول مســتقلة يف بيــان منهــج كل شــارح ،مــا قالــه ابــن األنبــاري يف رشح البيــت األول
ملعلقــة عنــرة:
ِ
َهـ ْـل غــا َد َر ُّ
ـر ِّد ِم
الش ـ َعرا ُء مــن ُمـ َ َ

أ ْم َه ْ
ــت الــدّ َار َب ْعــدَ ت ََو ُّهــ ِم
ــل ع ََر ْف َ

ســمي الغديــر غديــر ًا
مشــر ًا إلــی وجــه تســمية لفظــة «الغديــر» ،و«الشــعراء»« :وإنــا ّ
ألن الســيل غــادره أي تركــه ويقــال إنــا سـ ّـمي غديــر ًا ألنــه يغــدر بأهلــه ... ،والشــعراء مجــع
شــاعر ،وســمي الشــاعر شــاعر ًا لفطنتــه وهــو الفقيــه أيض ـ ًا» (1969م.)295 :
أو قال النحاس يف رشح البيت الـ 71ملعلقة عمرو:
ُضونُ ّن ُم ُ
ك ّ
تون ُغدْ ٍر
َأن غ َ

ياح إذا َج ِرينا
الر ُ
ت َُص ِّف ُقها ّ

تأوي َله ِحزْ ُق النّعا ِم كَام َأو ْت

ِ
ِ
ْج َم طِ ْمطِ ِم
حزْ ٌق يامني ٌة لع َ

«الســناد» ،و«اإليطــاء» ،و«اإلكفــاء» ،و«اإلقواء»،
مشــر ًا إلــی أنــواع العيــوب الشــعرية كـــ ّ
مستشــهد ًا باألبيــات الشــعرية لــرح كل هــذه العيــوب (د.ت.)117 :2 ،
قال النحاس أيض ًا يف رشح البيت الـ 28ملعلقة عنرتة:
موضح ـ ًا معنــی لفظــة «األعجــم» واســتطرد يف تعريــف العيــوب املختلفــة التــي تتعلــق
و«احلبســة» ،و«ال َغم َغمــة»،
باللســان كـــ «ال َّطم َطمــة» ،و«ال ُّل ْكنَــة» ،و«التَّمتَمــة» ،و«ال ُع ْل َقــة»،
َ
و«ال ُّل ْث َغــة» ،و«ال ُغنَّــة» ،و«اخلُنَّــة» (د.ت.)20 :2 ،
وهــذه التوضيحــات وإن هتــب القــارئ بعــض املعلومــات ولكــن تُبعــد الــرح عــن
األجــواء العلميــة وتتجــول بأذهــان القــراء إلــی آفــاق بعيــدة ال تتعلــق بالبيــت ورشحــه.
كثرة التكرار
مــن املالحــظ كثــرة التكــرار يف الــروح املدروســة يف هــذا البحــث ،إال أنــه مل يتبــع بعــض
ـراح منهــج واحــد يف هــذا التكــرار ،فعــى ســبيل املثــال تكــرار الــرح لبعــض األبيــات
الـ ُ ّ
وعــدم اإلشــارة إىل الــرح املســبق ،كقــول الــزوزين يف لفظــة «اهلاديــات» يف البيتــن الـــ 62والـــ
 65يف معلقــة امــرئ القيــس ،قــال يف األول« :اهلاديــات :املتقدمــات واألوائــل» (1963م،)34 :
وقــال يف الثــاين« :اهلاديــات :األوائــل املتقدمــات» (1963م.)36 :ومــن الغريــب مــن الــزوزين
أنــه أشــار يف بدايــة رشح البيــت التاســع عــر لزهــر:
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و َقــدْ ُق ْل ُتــا إن ُنــدْ ِر ِك الس ـ ْلم ِ
واســع ًا
ِّ َ

ـال ومعـ ٍ
بِـ ٍ
ـروف ِم ـ َن ال َقـ ْـو ِل ن َْس ـ َل ِم
َ
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أن لفظــة «الســلم» ُيذكــر و ُيؤنــث (1963م ،)79 :وكــرر قولــه يف هنايــة البيــت الــذي يليــه:
«والضمــر يف «منهــا» يعــود إلــی الســلمُ ،
يذكــر و ُيؤنــث» (املصــدر نفســه).
ّ
إن ظاهــرة تكــرار رشح املفــردة أو تكــرار الشــاهد نفســه يف رشحهــا يمكــن أن يكــون
بســبب نســيان الشــارح ملــا رشحــه آنفـ ًا وال ســيام إذا كان الــرح قــد ُأنجــز علــی مــدی فــرات

متقطعــة ،و لكــن إذا نظرنــا نظــرة إجيابيــة إىل هــذه القضيــة يمكــن أهنــم كانــوا يتعمــدون ذلــك
ليمنحــوا ّ
كل نــص رشحـ ًا كامـ ً
ا ،فلعــل الباحــث والــدارس للــرح ســيعني بالنــص الــذي
هيتــم بــه و يكتفــي بــه بســبب وجــود الــرح الكامــل للنــص .
و ال یقتــر التكــرار عــى رشح األلفاظ واملفــردات بل يتجاوز إلــی رشح القضايا النحوية
واالستشــهاد باآليــات واألبيــات و  ، ...كــا نالحــظ أن ممــا عــاب الفتــي علــی اخلطيــب يف
تعاملــه مــع النحــو يف رشح املعلقــات هــو التكــرار املمـ ّـل الــذي ال فائــدة فيــه أحيانـ ًا ،وأشــار
أرص علــی إعــادة مــا ذكــره كأنــه يشء جديــد وذكــر مثــاالً لــه وهــو قــول
إلــی أن اخلطيــب ّ
الضيــا ُء» يف موضــع
اخلطيــب يف الــكاف ،قــال« :والــكاف يف قــول الشــاعر« :يعــو ُد كــا يلـ ُـو ُح ّ
نصــب ،ألهنــا نعــت ملصــدر حمــذوف ،وقولــه« :والــكاف يف قولــه« :كخافيــة الغــراب» يف قــول
الشــاعر« :ســود ًا كخافيــة الغــراب األســحم» يف موضــع نصــب ،واملعنــی :ســود ًا مثــل خافيــة
الغــراب األســحم» ،وقولــه« :والــكاف يف قــول الشــاعر« :كفعــل الشــارب» يف قولــه« :غـ ِـرد ًا
كفعــل الشـ ِ
ت ّنــم» يف موضــع نصــب ،ألهنــا نعــت ملصــدر حمــذوف ،واملعنــی :يفعــل
ـارب ا ُمل َ َ
مثــل فعــل الشــارب» (الفتــي1366 ،ش.)107 :
كــا أن النحــاس كـ ّـرر استشــهاده باآليــة الواحــدة يف ثامنيــة مواضــع مــن رشحــه ،واآليــة
هــيَ [ :واسـ ِ
ـأل ا ْل َق ْر َيـ َة] يوســف ( 82 :12د.ت ،132 ،99 ،92 ،42 ،30 ،23 :1 ،و.)53 ،17 :2
ْ
ٍ
وكذلــك ُيالحــظ يف رشح ابــن األنبــاري أنــه يف رشح مفــردة مــا ذكــر شــواهد يف بيــان
معناهــا وعندمــا رشحهــا يف بيــت آخــر مل يكتــف بذكــر املعنــی ،بــل أشــار إلــی الشــواهد نفســها
مــرة ثانيــة ،كقولــه يف رشح لفظــة ِ
«العــرض» يف البيــت الـــ 55لزهــر:
ـروف ِمن ِ
دون ِع ْر ِضه
ي َع ِل املعـ َ ْ
َو َمـ ْن َ ْ

َي ِف ْــر ُه و َمــ ْن ال َيت ِ
َّــق َّ
الشــت َْم ُي ْشــ َت ِم

ِ
«والعــرض :موضــع املــدح والــذم مــن الرجــل ،يقــال إنــه لطيــب العــرض إذا كان
وقــال:
طيــب ريــح اجلســد ،وقــال بعضهــم :العــرض :النفــس ،وحلســان بــن ثابــت:
ــت عنــه
فأج ْب ُ 
ــو َ 
ت حممــد ًا َ
هج ْ
َ
ِ
ِ
ّ
ــريض
فــإن أيب ووالــدَ ه وع ْ

َ
ذاك اجلَــزا ُء
وعنــد اهللِ يف
ِِ
ِ
ــر ِ
ض ُممــد منكــم وقــا ُء
لع ْ
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املنهج األمثل لرشح النصوص األدبية؛ قراءة يف تيسري رشح النصوص األدبية القديمة ...

يتغوطــون وال يبولــون إنــا
أراد نفــي ،واحلديــث الــذي ُيــروی يف أهــل اجلنــة أهنــم« :ال ّ
هــو َعـ َـرق جيــري مــن أعراضهــم مثــل املســك» معنــاه مــن أجســادهم» (1969م ،)287 :وكــرر
معنــی هــذه اللفظــة والشــواهد يف بيــان معناهــا يف البيــت األربعــن ملعلقــة عنــرة بــن شــداد:
فــإذا َ ِ
ــت َفإنّنــي ُم ْســت َْه ِل ٌك
ش ْب ُ

(ابن األنباري1969 ،م)339 :

مــايل ِ
وعــريض وافِـ ٌـر َل ْ ُي ْك َل ِم

و ُيالحــظ يف بعــض األحيــان أهنــم حييلــون القــارئ إلــی مــا وقــع منهــم يف الــرح قبـ ً
ا كــا
قــال الــزوزين يف رشح البيــت الثــاين ملعلقــة طرفــة:
َل َمط َّي ُه ْم
ُوقوف ًا ِبا َصحبي ع َ ّ

ِ
أس ًی َو َ َت َّل ِد
َيقولون ال َ ْتل ْك َ

»تفســر البيــت هنــا كتفســره يف قصيــدة امــرئ القيــس» (1963م ،)45 :أو قولــه يف رشح
وضــح معنــی البيــت ضمــن رشحــه البيــت الســابق لــه« :معنــی رشح
البيــت الـــ  42لزهــر إذ ّ
هــذا البيــت يف أثنــاء رشح البيــت الــذي قبلــه» (املصــدر نفســه.)85 :
ـراح يف التعامــل مــع التكــرار وذكــر مــا ســبق يف رشحهــم واحــد ًا
إذ ًا فيكــون منهــج الـ ُ ّ
وهــذا ممــا يؤخــذ علــی رشوحهــم وجيعلهــا بعيــدة عــن الطريقــة العلميــة.
الرشح األمثل للنصوص األدبية
يف هــذا املنهــج الــذي أرشنــا إليــه ال بــد للشــارح أن هيتــم بالنــص األديب الــذي هــو بصــدد
دراســته ورشحــه مــن شــتی اجلوانــب وال يــدع نقطــة إال ويرشحهــا ويشــر إليهــا ،ل ُيقــرب
منهجــه إىل املنهــج التكامــي .وكل مــا نذهــب إليــه أن هــذا املنهــج يف رشح األبيــات يتطلــب
مــن شــارحه أن يكــون ناقــد ًا ماهــر ًا مثقفـ ًا ومتقنـ ًا لعلــوم اللغــة العربيــة وآداهبــا بذلــك يكــون
رشحــه ونقــده نافع ـ ًا للمتلقــن.
وعلــی هــذا الشــارح الناقــد قبــل أن خيــوض يف رشح النـ ٍ
ٍ
األديب جيــب أن يتعمــق يف
ـص
علــوم اللغــة العربيــة وآداهبــا وتارخيهــا والثقافــة العامــة وأن يكــون ذا موضوعيــة وال يميــل
إلــی مــن هيــواه وال يتعصــب ملــن ال يميــل إليــه ،وهــذه املهــارات الثقافيــة لــدی الشــارح متكنــه
أن جيلــب لقرائــه عنــارص غائبــة مــن النــص.
وأن يكــون لــه الــذوق األديب واحلــس مرهــف؛ ألن مثــل هــذا الــذوق واإلحســاس
الروحــاين يؤهــل الشــارح لفهــم النــص وإدراك مــا فيــه مــن معــان وصــور ومجــال وكذلــك
لفهــم تلــك الــروح األدبيــة احلاكمــة يف النــص وليــس كل مــن عــرف شــيئ ًا يف اللغــة والنحــو
وســر أغــواره.
واألدب بقــادر علــی حتليــل النــص َ
كــا علــی الشــارح أن خيتــار مــن النصــوص املختلفــة املتعــددة التــي تســتحق الدراســة
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والــرح ألنــه يف رأي الدكتــور أمحــد مطلــوب «النصــوص الرديئــة كثــرت يف الدراســات
األدبيــة والنقديــة وهــذه النصــوص ال تســتحق الــرح وبــذل اجلهــد وإضاعــة الوقــت فيــا
ال جيــدي ،إال إذا أريــد هبــا املقارنــة بينهــا وبــن النصــوص اجليــدة وإظهــار الفــرق بــن اجليــد
والــرديء» (مطلــوب1426 ،ق.)219 :

مراحل كتابة الرشح األمثل
ٍ
نــص ٍ
أديب مــا ـ وهنــا نقصــد
وأمــا املراحــل التــي خيطوهــا الشــارح يف هــذا املنهــج يف رشح
القصيــدة ـ فهــي تنقســم إلــی خطوتــن:
اخلطوة األولی هي التي خيطوها الشارح قبل أن يبدأ الرشح و تشمل عىل :
أ ـ دراســة شــاملة للنــص والوقــوف علــی العــر الــذي كُتــب فيــه ومعرفــة أحوالــه
السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة وســاته ومــا ســاد فيــه مــن ثقافــة وتيــارات فكريــة
وأدبيــة ،وتعريــف موجــز عــن الشــاعر والتعمــق يف دراســة ســرة املبــدع ومنابــع ثقافتــه.
ألن ال شــك أن البيئــة تؤثــر بشــكل مبــارش علــی نفــس الفنــان وعلــی مــادة فنــه وهــي
«اللغــة بــكل مــا ينتــج عنهــا مــن ألفــاظ ومعــان وتراكيــب وصــور وأســاليب تعبــر خمتلفــة
تعطــي العمــل الفنــي اإلبداعــي ســمة وهويــة خاصــة مميــزة لــه عــن غــره مــن األعــال»

(عــايص1970 ،م.)8 :

وللبيئــة آثــار تؤثــر يف اســتحضار قرحيــة الشــاعر وتشــكل أيضـ ًا عند النقــاد العــرب القدماء
جــزء ًا مهــ ًا مــن بنيــة القصيــدة العربيــة ،وهلــا دور واضــح يف تنــاول املعــاين والتشــبيهات
الشــعرية وصناعــة اللغــة الشــعرية وطبعهــا بطبيعتهــا ســواء أكانــت طبيعــة بدويــة أو حرضيــة،
فاللغــة هــي األلفــاظ والرتاكيــب التــي تعــر عــن مشــاعر اإلنســان وأفــكاره (درابســة1415 ،ق:
.)140

ولعــل عــدم اهتــام العلــاء القدمــاء باهليــكل الــكيل والعــام للقصيــد ة و املعلقــات بشــكل
خــاص يعــود إلــی أن املعايــر النقديــة وأصوهلــا كانــت تطبــق علــی األبيــات علــی حــدة
وال تنظــر يف جممــل القصيــدة وظلــت «وحــدة البيــت» مركــز اهتامماهتــم؛ ألهنــم قــد جـ َّـزأوا
القصيــدة وعــدّ وا البيــت قائــ ًا بنفســه مســتق ً
ال بمعنــاه ومبنــاه .كــا أن القصيــدة اجلاهليــة
كانــت تتســم بتعــدد املوضوعــات وكأن هــذا التعــدد كان عفويـ ًا ورضوريـ ًا وحقيقــة فرضتْهــا
التجربــة وطبيعــة العــر و وجــود التعدديــة يف جتــارب الشــاعر اجلاهــي.
و قــد كان اجلاحــظ مــن الذبــن الحــظ ســمة «التجــزأة» عــى النقــد العــريب القديــم ،فقــال:
ٍ
«مل َأر غايــة النحويــن إال كل شــعر فيــه إعــراب ،ومل أر غايــة رواة األشــعار إال ّ
شــعر
ككل
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فيــه غريــب أو معنــى صعــب حيتــاج إىل االســتخراج» (1960م ،)24 :4 ،وهــو يعــرف بأنــه
جلــس إىل الكثرييــن مــن الــرواة البغداديــن فــا وجــد «أحــد ًا منهــم قصــد إىل شــعر يف النســيب
فأنشــده» (املصــدر نفســه).
ب ـ حتليــل موضوعــات النــص وبنــاء القصيــدة قبــل أن يأخــذ يف رشح أبياهتــا؛ وهــذا األمر
جيعــل القــارئ بعيــدا عــن احلــرة مــن كثــرة املوضوعــات التــي أشــار إليهــا الشــاعر وعلــی
الشــارح أن يقســم املوضوعــات املطروحــة يف القصيــدة ويشــر إلــی عــدد األبيــات الــذي
يتضمنــه كل موضــوع علــی حــدة ،كــا عليــه أال يغفــل عــن بيــان عالقــة هــذه املوضوعــات
بعضهــا ببعــض واإلشــارة إلــی مــا جعــل الشــاعر متحفــز ًا جلعــل هــذه املوضوعــات يف
قصيدتــه .وهــو مــا نســميه اليــوم الوحــدة العضويــة ألن املصطلــح هــذا مــن معــامل التجديــد يف
العــر احلديــث ودخــل يف املعجــم النقــدي بعــد اتصــال العــرب بالغــرب ،ولكننــا إذا تأملنــا
ـراح والنقــاد مل يتحدثــوا عــن االلتحــام بــن
الــروح والكتــب النقديــة القديمــة نالحــظ أن الـ ُ ّ
أجــزاء القصيــدة فقــط بــل كانــوا يعيبــون اتصــال البيــت باآلخــر يف املعنــی واللفــظ ومثــا قــال
أبوهــال العســكري يف البيتــن اللذيــن نقلهــا يف الصناعتــن مهــا:
كأن القلــب قيــل يغــدی
قطــاة غرهــا رشك فبــات

بليلــی العامريــة أو يــراح
جتاذبــه وقــد علــق اجلنــاح

«فلم يتم املعنی يف األول حتی أمته يف البيت الثاين وهو قبيح» ()36
واجلديــر بالذكــر أن القصيــدة اجليــدة يف رأي بعــض النقــاد العــرب هــي كائــن حــي
وليســت بنــاء جامــدا ،يقــول حممــد مصطفــی بــدوي يف هــذا املجــال« :وهلــذا فنحــن نطلــب من
القصيــدة التــي تتحقــق فيهــا الوحــدة أن ترتبــط عنارصهــا مجيعــا كــا يرتبــط اجلــذر والســاق
واألغصــان واألوراق فيــؤدي كل عنــر فيهــا وظيفــة حقــة غــر منفصلــة عــن الوظيفــة التــي
يقــوم بأدائهــا عنــر آخــر بحيــث تســر هــذه الوظائــف جمتمعــة يف اجتــاه واحــد وتــؤدي إلــی
غايــة واحــدة هــي األثــر الــكيل املوحــد الــذي تولــده القصيــدة يف نفــس القــارئ» (بــدوي.)7 :
وأشــار اجلاحــظ أيضــا إىل هــذا األمــر قائال«:وأجــود الشــعر مــا رأيتــه متالحــم األجــزاء ســهل
املخــارج فتعلــم بذلــك أنــه قــد أفــرغ إفراغــا واحــدا وســبك ســبكا واحــدا فهــو جيــري علــی
اللســان كــا جيــري الدهــان» ( )67 :1ولعــل مــا ذكــره العلــاء يف الكتــب النقديــة البالغيــة مــن
حســن االبتــداء (براعــة املطلــع) ،حســن التخلــص ،حســن اخلامتــة (براعــة اخلتــام) موحيــة
إلــی مــا كانــوا يقصدونــه مــن الوحــدة اجلامعــة بــن أجــزاء القصيــدة.
ـراح اهتامم ـ ًا باإلشــارة إلــی ختلــص الشــاعر مــن
واجلديــر بالذكــر بــأن الــزوزين أكثــر الـ ُ ّ
موضــوع يف معلقتــه إلــی آخــر ،وكأنــه رأی القصيــدة ذات موضوعــات خمتلفــة مرتبــط بعضهــا
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ببعــض وذكــر الــزوزين يف رشحــه يف بعــض املواضــع إلــی تغيــر هــذه املوضوعــات لــدی
الشــاعر يف القصيــدة ،فعــى ســبيل املثــال :
ـم أرضب عــن صفــة الديــار ووصــف حــال
يف البيــت الســادس عــر لقصيــدة لبيــد« :ثـ ّ
احتــال األحبــاب بعــد متامهــا وأخــذ يف كالم آخــر» (الــزوزين1963 ،م.)97 :
يف رشح البيــت العرشيــن للمعلقــة نفســها« :ثــم أرضب عــن ذكــر نــوار وأقبــل علــی نفســه
خماطبـ ًا إ ّياهــا» (املصــدر نفســه.)98 :
يف البيــت التاســع عــر ملعلقــة عنــرةّ « :ملــا ش ـ ّبه طيــب نكهــة هــذه املــرأة بطيــب نســيم
ثــم عــاد إلــی
الروضــة بالــغ يف وصــف الروضــة وأمعــن يف نعتهــا ليكــون رحيهــا أطيــب ّ
النســيب فقــال :متــي ( »...املصــدر نفســه.)141 :
ج ـ بيــان ســبب وشــأن إنشــاد القصيــدة مــن ِقبــل الشــاعر ،وهــذا الــذي جيعــل القصيــدة
تنتظــم يف ســياق واحــد.
د ـ اإلشــارة إلــی عــروض القصيــدة ومــا يتعلــق ببحرهــا وموســيقاها ،ومــا كان هلــا مــن
عالقــة بــن تلــك املوســيقی ومضمــون القصيــدة.
ـراح أشــاروا
ه ـ اإلشــارة إلــی رواةالقصيــدة؛ إذ ُيالحــظ يف الــروح اآلنفــة ذكرهــا أن الـ ُ ّ
إلــی رواة األبيــات ضمــن رشحهــم كل بيــت ولكنهــم مل يذكــروا الــرواة الذيــن رووا القصيــدة
مجعــا أو قسـ ًا منهــا.
وــ اإلشارة إلی العلامء الذين اهتموا برشح القصيدة قبلهم.
أمــا اخلطــوة الثانيــة هــي التــي خيطوهــا الشــارح يف رشح كل بيــت مــن أبيــات القصيــدة
املرشوحــة ،فتحتــوي علــی:
أ ـ عــروض البيــت :وهــو يشــتمل علــی زحافــات البيــت ،ومــا يتعلــق بــه مــن القافيــة ،ألن
الــرح األمثــل هــو الــذي هيــب قارئــه معرفــة القــراءة الصحيحــة للبيــت إذ القــراءة الصائبــة
تتحقــق بمعرفــة عروضهــا فضـ ً
ا عــن الفهــم الصحيــح ملعنــی البيــت.
ب ـ مناســبة إنشــاد البيــت :وذلــك ألن القصائــد القديمــة كانــت حتتــوي علــی موضوعات
أي موضــوع أصــي
نعــن أن البيــت املقصــود برشحــه و يدخــل ضمــن ّ
خمتلفــة وينبغــي أن ّ
مطــروح يف القصيــدة؛و نالحــظ مثــا أن الشــاعر قــد يــأيت بتشــبيهات خمتلفــة ضمــن عــدة
أبيــات لوصــف يشء مــا يف قصيدتــه ،كعنــرة يف البيــت الـــ  15ملعلقتــه عندمــا يصــف طيــب
نكهــة حبيبتــه وشــبهه بطيــب نســيم الروضــة اســتطرد بعــده إلــی وصــف الروضــة نفســها
واهتــم باملشــبه بــه (الروضــة) يف األبيــات األربعــة التاليــة مبالغــا يف وصفهــا ممعنــا يف نعتهــا.
ـراح يشــرون إلــی
ج ـ روايــة البيــت :كــا ُيالحــظ يف رشوح املعلقــات الســابقة إذ كان الـ ُ ّ
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روايــات أخــری لأللفــاظ والعبــارات.
د ـ رشح األلفاظ الغريبة والعبارات الصعبة :يعترب رشحها مفتاح لكشف املعنی.
هـــ ـ إعــراب البيــت :ذكــر دور الكلــات و الرتاكيــب واجلمــل حيــث يتوقــف املعنــی علــی
معرفتهــا ،وخاصــة إذا كان يف موقــع البيــت تقديــم أوتأخــر أو خــروج عــا يستأنســه القــارئ
يف رسد أجــزاء الــكالم.
و ـ النقــاط البالغيــة :إذ يتجلــی مجــال روح النــص األديب يف بيــان بالغتــه ،وعلــی الشــارح
أن يعــود إلــی البالغــة القديمــة ومقاييســها التــي تفصــح عــن النــص .واملــراد مــن البالغــة
هــي مــا خيــل بفصاحــة الكلمــة والــكالم و بالغــة الــكالم ،ومــا يبحــث عنــه يف علــم املعــاين،
والبيــان واملحســنات البديعيــة اللفظيــة واملعنويــة ،وأنــواع األخــذ واالقتبــاس ،وكلهــا ممــا ال
يســتغنی عنــه النــص.
ز ـ املعنــی :القــارئ مشــتاق دائـ ًا إلــی لــب الــكالم يف البيــت أو بحاجــة إلــی مــا كان البيــت
بصــدد بيانــه بصــورة موجــزة .وإذا اعتربنــا املعنــی هــو املضمــون فبعــد بيــان الشــكل واإلشــار ة
إلــی خصائــص لغويــة يف النــص فــا بــد مــن بيــان املعنــی واملضمــون ألهنــا وجهــان للنــص ال
يوجــد أحدمهــا دون اآلخــر وهــذا مــا أكــده نقــاد العــرب منــذ القــدم.
ح ـ النقــد :علــی الشــارح الناقــد أن يــدرك مــا يف النــص مــن عــروق نابضــة باحليــاة بعيــد ًا
عــن التعصــب وعليــه أن يــزن بالقســطاس املســتقيم ويعطــي كل ذي حــق حقــه ويكشــف عــن
حقائــق النــص و ُيظهــر مــا فيــه مــن تفــرد وإبــداع أو تقليــد واتبــاع ،ويــوازن النــص املــدروس
بالنصــوص اآلخــری لتتضــح مزيتــه وقيمتــه وليحكــم يف األخــر علــی النــص.
وال يفوتنــا أن نذكــر أن توضيــح كل هــذا يمكــن أن يكــون بأســلوب أديب رفيــع ،وبالطبــع
أســلوب كل كاتــب أو شــارح خيتلــف عــن اآلخــر و يف احلقيقــة رشوح املعلقــات املدروســة
يف هــذا البحــث مل تكــن رشوحـ ًا أدبيــة باملعنــی الــذي عــرف فيــا بعــد فقــد كان جـ ّـل مههــم أن
يفـ ّـروا غريــب األلفــاظ أو يذكــروا وجــوه بعــض الروايــات واإلعــراب أو يتناولــوا رشح ـ ًا
ملعنــی عــام هلــذا البيــت أو ذاك ،وقــد تعـ ّـرض بعضهــم إلــی بعــض األخبــار واأليــام التارخييــة
التــي وردت يف الشــعر بــيء مــن التفصيــل ونحوهــا مــن القصــص واألنســاب واكتســبوا
بعــض اإلملــام بالنقــد األديب.
وهنــا نذكــر نموذجـ ًا لكتابــة رشح البيــت مســتعينني بنــص تلــك الــروح اخلمــس املاضيــة
علــی أســاس اخلطــوة الثانيــة التــي وضعناهــا يف كتابــة الــرح األديب دون إضافــة شــيئ:
َو َي ْو َم َع َق ْر ُت لِل َع َذاری َمط َّيتِي

َفيا ع ِ
ِ
الـمت ََح َّم ِل
َ
َجبا م ْن َر ْحلها ُ
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الرواية:
روی ابــن األنبــاري« :فيــا َع َجبــا لِ َر ْح ِلهــا ا ُْلت ََح َّم ِ
ــل» ،وقــال الــزوزين أن هنــاك روايــة
املتحمــل».
أخــری هــي« :فيــا عجبــا مــن كُورهــا
ّ
الوزن:
فعول/مفاعلن/فعولن/مفاعلن فعول/مفاعيلن/فعول/مفاعلن
املناسبة:
ـم لــه يقــال هلــا عنيــزة .وكان حيتــال يف طلــب
مــا ُذكــر أن امــرأ القيــس كان عاشــق ًا البنــة عـ ّ
الغـ ّـرة مــن أهلهــا ،فلــم يمكنــه ذلــك حتــی كان يــوم الغديــر ـ وهــو يــوم دارة جلجــل ـ احتمــل
احلــي فتقــدم الرجــال وخ ّلفــوا النســاء والعبيــد والثقــل ،فلــا رأی ذلــك امــرؤ القيــس ختلــف
بعــد قومــه غلــوةً ،فكمــن يف غيابـ ِـة مــن األرض ،حتــی مـ ّـرت بــه النســا ُء ،وإذ ًا فتيــات ،فيهــن
عنيــزة .فعدلــن إلــی الغديــر ونزلــن ،وحت ّيــز العبيــد عنهــن ،ودخلــن الغديــر .فأتاه ـ ّن امــرؤ
القيــس ،وهــن غوافــل ،فأخــذ ثياهبــن ثــم مجعهــا وقعــد عليهــا ،وقــال :واهلل ال أعطــي جاريــة
منكــن ثوهبــا ولــو ظ ّلــت يف الغديــر إلــی الليــل ،حتــی ختــرج كــا هــي متجــردة ،فتكــون هــي
التــي تأخــذ ثوهبــا فأبــن عليــه ،حتــى ارتفــع النهــار وخشــن أن يقــرن دون املنــزل الــذي
ـم تتابعن
ُيرد َنــه .فخرجــت إحداهــن ،فوضــع هلــا ثوهبــا ناحيـ ًة ،فمشــت إليــه فأخذتــه ولبســته ثـ ّ
متســينه دون
عــى ذلــك ،حتــی بقيــت عنيــزة فناشــدته اهللَ أن يضــع ثوهبــا .فقــال هلــا :ال واهلل ال ّ
أن خترجــي عريانــة ،كــا خرجــن .فخرجــت ،فنظــر إليهــا مقبلــة ومدبــرةً ،فوضــع هلــا ثوهبــا،
وجوعتَنــا ،فقــال :إن
فأخذتــه ولبســته .فأقبلــت النســوة عليــه وقلــن لــه :غدِّ نــا ،فقــد حبســتنا ِّ
ـرت َلكـ َّن ناقتــي تأكلـ َن منهــا؟ قلــن :نعــم .فاخــرط ســيفه فعرقبهــا .ثــم كشــطها ،ومجــع
نحـ ُ
وأجــج نــار ًا عظيمــة ،وجعــل يقطــع مــن كبدهــا وســنامها وأطايبهــا،
اخلــدم حطبــا كثــراّ ،
فريميــه علــی اجلمــر .وهــن يأكلــن ويرشبــن مــن فضلــة كانــت معــه يف َر ْكــوة لــه ويغنيهــن
وبنبــذ إىل العبيــد مــن الكبــاب ،حتــی شــبعن وشــبعوا وطربــن وطربــوا .فلــا ارحتلــوا قالــت
إحداهــن :أنــا أمحــل حشــيته وأنســاعه .وقالــت األخــری :أنــا أمحــل طنفســته .فتقســمن متــاع
راحلتــه بينهــن وبقيــت ُعنيــزة مل حيملهــا شــيئ ًا .وقــال هلــا :ليــس لــك بــدٌّ مــن أن حتملينــي
ـي نــزل
ـي ومل أتعــوده ،فحملتــه علــی بعريهــا .فلــا كان قريبـ ًا مــن احلـ ّ
معــك .فــإين ال أطيـ ُـق املـ َ
فأقــام ،حتــی إذا جنَّــه الليــل أتــی أهلــه لي ـ ً
ا (اخلطيــب).
اللغة:
«ال َعــذاری» :األبــكار ،مجــع عــذراء يقــال :عــذرا ُء و َعـ ٍ
ـذار و َعـ َـذ َاری ،العــذراء مــن النســاء:
البكــر التــي مل تفتــض (النحــاس ،الــزوزين ،اخلطيــب)
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ظهرهــا ،ويقـ ُ
ـال:
«املط َّيــة» :الراحلــة ويقــال :إنــا ســميت مطي ـ ًة ألنــه يركــب َمطاهــا أي ُ
إنــا ســميت مطيـ ًة ألنــه ُيم َطــی عليهــا يف الســر ،أي ُي َمــد ،يقــال :مطــا يمطــو يف الســر ومـ ّ
ـط
ـت ومــدَّ بمعنــی واحـ ٍ
ـد ،وقالــوا يف قــول اهلل َعـ َّـز َو َجـ َّـل[ :ثــم ذهــب إلــی أهلــه يتمطــی]
و َمـ ّ َ
(القيامــة  )31 :75يتمــد ُد (النحــاس).
«الكور» :الرحل بأداته ،واجلمع األكوار والكريان (الزوزين).
«املتحمل» :احلمل (الزوزين).
«فيــا عجب ـ ًا مــن رحلهــا املتحمــل» :أي العجــب هلــن ومنهــن ،كيــف أطقــن محــل الرحــل
رحلــن إبلهــن علــی تن ّعمهــ ّن ،ورفاهــة عيشــه ّن؟ (ابــن األنبــاري،
يف هوادجهــ ّن ،وكيــف ّ
اخلطيــب)
اإلعراب:
ـرت» يــوم يف موضــع خفــض معطــوف علــی «يــوم» الــذي يــي
«اليــوم» :قولــه« :يــو َم عقـ ُ
ـع،
ســيام [يف البيــت الســابق] ،ومــن رفــع فقــال :وال ســيام يــو ٌم ،فموضــع «يــو ٍم» الثــاين رفـ ٌ
َ
ـب يف اللفــظّ ،
أدراك مــا يــو ُم
ألن إضافتــه غــر حمضــة قــال اهلل عـ ّـز وجـ ّـل﴿ :ومــا
ّإل أنــه نَصـ ٌ
أدراك مــا يــو ُم الديـ ِ
الديـ ِ
ـس لنفـ ٍ
َ
ـن .يــو َم ال َت ْ ِلـ ُ
ـس شــيئ ًا﴾ [اإلنفطــار -19 :82
ـم مــا
ـك نفـ ٌ
ـن .ثـ ّ
 ،]17قــال الشــاعر:
ــي مــن املــوت أفِ ّْــر
مــن ِّ
أي يو َم َّ

أ يــوم ال ي ْقــدَ ر أم يــوم ُق ِ
ــد ْر
َ
َ َ ُ ُ

انحنيت وشــاب رأيس
ُ
عــى حــنَ

وأي حـ ِ
ـن
ـى دعـ َ
ـوت َّ
فـ َّ
ـأي فتـ ً

األولــن .وقــال
فاليــوم الــذي بعــد األلــف وبعــد أ ْم خمفــوض عــى الــر ّد عــى اليومــن ّ
اآلخــر:
وقال اآلخر:

الصبــا
عــى حــنَ عاتبـ ُ
ب عــى ّ
ـت ا َملشـ ِـي َ

والشــيب ِ
واز ُع
ــح
ُ
ُ
لـــا ت َْص ُ
وقلــت أ ّ

ٍ
ِ
الزمــان،
واحــد وكــذا ظــروف
وإنــا فتــح ألنــه جعــل «يومــ ًا وعقــرت» بمنزلــة اســ ٍم
إذا أضيفــت إلــی األفعــال املاضيـ ِـة ،أو إلــی اس ـ ٍم غــر متمكـ ٍ
ـت معهــا ،مثـ ُـل قولــك:
ـن ُبنيـ ْ
«أعجبنــي يــو َم خــرج زيــدٌ » .وأنشــد ســيبويه:
الناس ُج ُّل ُأ ِ
مورهم
علی حنيَ َأهلی َ

املال نَدْ َل ال َّثعالِ ِ
َفنَدْ الً زُ َر ُيق َ
ب

وقال اهلل عز وجل[ :ومن خزي ِ
يوم ِئ ٍذ] (هود .)66 :11
ففــي إعــراب «يــوم» ثالثــة أوجــه :النصــب بفعــل مضمــر ،واجلـ ّـر عطفـ َا علــی اليــوم الــذي
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ـي اللفــظ (ابــن األنبــاري ،النحــاس ،الــزوزين،
قبلــه ،والثالــث أن يكــون مرفــوع املوضــع مبنـ ّ
اخلطيب).
«ال َعــذاری» :فعـ ٍ
ـذار ُمنَـ َّـو ٌن يف موض ـ ِع الرفــع واخلفــض ،وغــر منــون يف موضــع النصــب
(النحــاس ،اخلطيــب).
ِ
«فيــا عجبــا» :قولــه :فيــا عجبــا األلــف بـ ٌ
ـدل مــن اليــاء كــا تقــول« :يــا غالمــا أقبـ ْـل» ،تريــد
ـرأت يف كتـ ٍ
الزجـ ِ
ـاج يف قــول مــن اهلل
يــا غالمــي ،قــال أبــو جعفــر وقـ ُ
ـاب مــن أمــايل أيب إســحاق َّ
عــز وجــل إخبــار ًا[ :يــا و ْيل َتــا َأ َألِــد و َأنــا عجــوز] (هــود  )72 :11أن األلــف بـ ٌ
ـدل مــن اليــاء
(النحــاس ،الــزوزين).
الدراسة والنقد
يقــال :كيــف جيــوز أن ينــادی العجــب ،وهــو ممــا ال جييــب وال يفهــم وليــس ممــا يعقــل؟
فاجلــواب عــن هــذا أن املنــادى حمــذوف ،والتقديــر :يــا هــؤالء أو يــا قــوم اشــهدوا عجبــي مــن
كورهــا املتحمــل ،فتعجبــوا منــه ،فإنــه قــد جــاوز املــدى وغايــة القصــوى؛ والعــرب إذا أرادت
أن تعظــم اخلــر جعلتــه نــدا ًء ،قــال ســيبويه« :إذا قلــت يــا عجبــا َ
ـك قلــت تعـ َ
فكأ َّنـ َ
ـال يــا عجــب
ـر هــذا لقوهلم:
فــان هــذا مــن إ ّبانِــك فهــذا أبلــغ مــن قولِــك :تعجبـ ُ
ـت» .قــال أبــو إســحاق ونظـ ُ
ال َأرينَّـ َ
ـك هــا هنــا ،ألنــه قــد علــم أنــه ال يعنــي نفســه ،فالتقديــر :ال تكونــن هــا هنــا فانــه مــن
يكــ ْن هــا هنــا َأ َر ُه ،قــال اهلل َع َّــز َو َج َّ
ــل[ :وال متوتُــ َّن َّإل و أنتــم مســلمون] (آل عمــران :3
 )102فقــد ُع ِلــم َأنَّــه ال ينهاهــم عــن املــوت ،إ ْذ ليــس ذلــك إليهــم والتقديــر ـ واهلل اعلــم ـ
ُأث ُبتــوا علــی اإلســام ،حتــی يأتيكــم املــوت ،وكــذا قو ُلــك :يــا عجبــا قــد علــم أنــك ال تنــادی
العجــب ،فالتقديــر انتبهــوا للعجــب ،وقيــل :بــل نــادى العجــب اتســاعا وجمــازا ،فكأنــه قــال:
يــا عجبــي تعــال واحــر فــإن هــذا أوان إتيانــك وحضــورك (النحــاس ،الــزوزين ،اخلطيــب).
املعنی:
فضــل يــوم دارة جلجــل ويــوم عقــر مطيتــه لألبــكار عــى ســائر األيــام الصاحلــة التــي فــاز
ّ
هبــا مــن حبائبــه ،ثــم تعجــب مــن محلهــن رحــل مطيتــه وأداتــه بعــد عقرهــا واقتســامهن متاعــه
ـت هــذا لســفهي وشــبايب (الــزوزين).
بعــد ذلــك وقــالَ :فعلـ ُ
النتائج
من أهم النتائج التي يمكن ذكرها يف رشح املعلقات:
كثــرة اخلصائــص الســلبية هلــذه الــروح :ومــن أمههــا االســتطراد ،واإلشــار ة إلــی نقــاط غــر
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هامــة يف رشح البيــت ،وجتاهــل مســتوی ال ُقـ ّـراء ،والتطــرق إىل مواضيــع غــر مرتبطــة بــرح
البيــت ،والتكــرار.
لكل من تلك الرشوح منهجا خاصا واتسامه بالطابع الكيل كالنحو ،واللغة.
قراءة الرشوح القديمة مع ًا تشكّل حلقة متكاملة من الرشح.
جيــب االهتــام باملرحلتــن يف كتابــة الــروح علــی النصــوص األدبيــة :األولــی قبــل
دراســة البيــت الشــعري والثانيــة عنــد دراســة البيــت نفســه
يف مرحلــة التطبيــق البحــث تــم اختيــار بيتـ ًا مــن أبيــات املعلقــات و ُطبــق هــذا املنهــج عليــه
وذلــك باالســتعانة بنــص تلــك الــروح اخلمســة الســابقة علــی أســاس اخلطــوة الثانيــة التــي
وضعــت يف كتابــة الــرح علــی النــص األديب.
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Abstract
Considering the importance of explanations for literary texts and
after studying the explanations of the al-Sab al-Muallaqat (The Seven
Suspended Poems in Arabic Literature) to know the methods of these
books, the present authors intended to find an optimal method for literary
texts. To this end, a descriptive - analytical method was employed. It
is worth mentioning that each of these old explanations is written for
educational purposes which appear in all of them, especially in the style
of conversation or dialogue method. The results of the study revealed
that many of the old explanations are one-dimensional; some of them
pay attention to the syntax while some other are concerned with the
words. It was also found that these explanations cannot show abstruse
points in the texts; so, this research suggests a new method that deals
with all aspects of a text. Therefore, two steps must be followed: first,
before explaining the text, and second, during explaining the text itself
Keywords: literary explanation, Muallaqat, the optimal explanation,
Teaching literary texts, the defects of old annotations.
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