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 .4أستاذة مساعدة ـ ـ قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة أصفهان
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ملخّص املقال
نظراً للشهرة الواسعة للمعلقات بوصفها قصائد انتهت إليها جتارب العرب اجلاهليني ،وهي بلغت الذروة يف
اجلمال الشعري ،والتصوير ،واخليال ،فضالً عن أهنا تضم جمموعة كبرية من األلفاظ الغريبة ،وأن كثرياً من
أبياهتا شواهد يف علوم البالغة والصرف والنحو والتفسري و ...لذلك اهتم هبا العلماء يف خمتلف العصور ،وأخذوا
يف شرحها ،ولعل من أقدم هذه الشروح هو كتاب أيب عمرو الشيباين "شرح املعلقات التسع".
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى نظراً ألمهية دراسة منهج التأليفات والكتب وحتليلها ونقدها إلفادة الباحثني
منه وإنارة الطريق أمامهم ،يهدف ه ذا البحث إىل دراسة منهج أيب عمرو الشيباين يف شرحه على املعلقات،
مستخدماً املنهج التوصيفي -التحليلي.
أظهرت نتائج الدراسة أن شرح الشيباين على املعلقات اتسم باإلجياز واالختصار ،مشرياً إىل املعىن الغريب
من املفردات ،موضحاً بعض القضايا النحوية ،مستعمالً الشواهد املختلفة يف شرحه ،فضالً عن أن بعض
التوصيفات اليت قد ذكرت يف املقالة جتعل قارئ هذا الشرح يشك يف نسبته إىل أيب عمرو الشيباين.

الكلمات الرئيسة
أبو عمرو الشيباين ،املعلقات ،املنهج ،شرح املعلقات التسع.

ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ
* الكاتب املسؤول اهلاتف21441422412 :

Email: hasanalian@isfedu.com
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مقدمة
للمعلّقات أمهية كبرية ومكانة متميّزة لدى الباحثني العرب القدامى واحملدثني ،وميكن
حتديد بدايات مجع هذه القصائد الشهرية بقول النحاس بعد أن فرغ من شرح قصائد
امرئ القيس ،وطرفة ،وزهري ،ولبيد ،وعنترة ،واحلارث وعمرو بن كلثوم« :واختلفوا يف مجع
هذه القصائد السبع ،فقيل إن العرب كان أكثرها جيتمع بعكاظ ويتناشدون ،فإذا استحسن
امللك قصيدة قال علّقوها وأثبتوها يف خزانيت ،وأمّا قول من قال :إهنا علّقت يف الكعبة ،فال
يعرفه أحد من الرواة ،وأصحّ ما قيل يف هذا أن محاداً الراوية ملّا رأى زهد الناس يف حفظ
الشعر ،مجع هذه السبع وحضّهم عليها ،وقال هلم هذه املشهورات ،فسمّيت القصائد
املشهورة هلذا» (النحاس ،دون تا.)461 ،
وهي يف احلقيقة من أقدم املصطلحات اليت عرفها تاريخ األدب العريب ،كما أنه كان
يعرف مصطلحات "احلوليات" و"النقائض" و"اهلامشيات" و ...طوال عصوره املختلفة.
ونظراً ألمهية املعلقات يف األدب العريب ،تناوهلا عدد من العلماء بالشرح والتفسري
والتوجيه اللغوي والنحوي والصريف والصو ـ وما زال كثري من العلماء يهتمون هبا وبشرحها
ــ ومن أسباب كتابة شروح املعلقات هي :سبب تارخيي ،سبب لغوي ،وسبب عاطفي.
ومن هؤالء العلماء الذين اهتمّوا بشرح هذه القصائد هو أبو عمرو الشيباين يف كتابه
"شرح املعلقات التسع".
وال شكّ أن للتعرف على منهج التأليفات املختلفة فوائد مجة؛ منها أهنا تعني الباحثني يف
معرفة صحة نسبة هذه التأليفات والكتب إىل أصحاهبا ،إذا كان قد دخل شك وريبة يف
قلوب احملققني والباحثني يف نسبة تلك الكتب إىل أصحاهبا ،وكتاب أيب عمرو الشيباين من
هذه الكتب؛ إذ هناك بعض القرائن والشواهد ،جيعل الباحث أن يشك يف نسبة هذا الشرح
إليه .وأمهية هذه املقالة ،أي دراسة منهج الشياين يف هذا الكتاب تظهر عندما افترضنا أن
سيقوم الباحثون إىل دراسة منهج الشيباين يف سائر كتبه دراسة أسلوبية ،وسيقارن منهجه
يف هذا الكتاب [شرح املعلقات التسع] إىل منهجه يف كتبه األخرى سيتبني األمر يف هذه
النسبة.
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من أهمّ األهداف اليت تقصد هذه املقالة أن حتققها هي :بيان املصادر اليت اعتمدها
الشارح يف شرح املعلقات ،والتعرّف على أهمّ السمات البارزة ملنهج الشيباين يف كتابه "شرح
املعلقات التسع" ،ومعرفة مدى اهتمام الشيباين بالنحو ،والبالغة والرواية والنقد يف كتابه.
جدير بالذكر أن ملعرفة املنهج طريقني :الطريق األول :أنْ ينصّ املؤلف (الشارح) على
منهجه يف أول كتابه يف املقدمة ،كما فعل الشراح املعاصرون يف شرحهم للمعلقات ،كمفيد
قميحة ،أو أن ينصّ عليه يف مواضع متفرقة يف الكتاب .والطريق الثاين :أن يُعرف املنهج عن
طريق االستقراء .ومبا أن أبا عمرو الشيباين مل يُشر إىل منهجه يف مقدمة كتابه ،بل قل أن
املخطوطة كانت تفقد املقدمة ،كما ذكر حمقق الكتاب ،فعلينا أن نستقرئ منهج الشيباين يف
شرحه بقراءة نصوصه ،املنهج الذي يتبعه هذا البحث هو التوصيفي -التحليلي.
وال يفوتنا الذكر بأنه بالنسبة إىل دراسة املنهج للتأليفات املختلفة التارخيية والتفسريية،
فهناك مقاالت وكتب قيّمة ،ولكن بالنسبة إىل منهج شراح املعلقات ،فنكاد ال جند حبثاً
شامالً وافياً للموضوع.

نبذة عن حياة أيب عمرو الشيباين
تسكت املراجع كلها عن السنة اليت وُلد فيها إسحاق بن مرار ،أبو عمرو الشيباين
الكويف ،الذي كان يعرف بأىب عمرو األحوص ،وهو موىل وليس من بين شيبان ،وإمنا كان
مؤدبًا ألوالد ناس من بين شيبان ،فنسب إليهم ،وقيل إنه كان من الدهاقني .وإمنا قيل له
الشيباين ،ألنه كان يؤدب ولد هارون الرشيد ،الذين كانوا يف حجر يزيد بن مزيد الشيباين،
فنسب إليه ،وكان أبو عمرو راوية أهل بغداد ،واسع العلم باللغة والشعر ،ثقة يف احلديث،
كثري السماع ،وله كتب كثرية يف اللغة جياد (احلموي ،4112 ،ج ،2ص.)22
عن عمرو بن أىب عمرو الشيباين ابنه قال« :ملا مجع أيب أشعار القبائل ،كانت نيفا
ومثانني قبيلة ،فكان كلها عمل منها قبيلة وأخرجها إىل الناس ،كتب مصحفاً خبطه ،وجعله
ىف مسجد الكوفة ،حىت كتب نيفا ومثانني مصحفاً .وكان يقول :تعلموا العلم ،فإنه يوطئ
الفقراء بسط امللوك» (احلمودي ،4112 ،ج ،2ص.)22
وقال اخلطيب« :كان أبو عمرو نبيالً ،وفاضالً ،عاملا بكالم العرب ،حافظاً للغاهتا ،عمل
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كتاب شعراء مضر ،وربيعة ،ومين ،إىل ابن هرمة ،ومسع من احلديث مساعاً واسعاً ،وعمر
عمراً طويالً ،حىت أناف على التسعني ،وهو عند اخلاصة من أهل العلم ،والراوية مشهور
معروف والذي قصر به عند العامة من أهل العلم أنه كان مستهتراً بالنبيذ والشرب له.
قرأت خبط أيب منصور األزهري ،يف كتاب نظم اجلمان للمنذري ،حدثين أبو بكر حممد بن
أمحد ،بن النضر املثىن قال :حدثين سعيد بن صبيح قال :حدثين أبوك يعين النضر ،قال:
كنت عشية اخلميس عند إمساعيل بن محاد ،بن أىب حنيفة ،وجاء أبو عمرو الشيباين فقال
يل :من هذا الشيخ؟ قلت ،هذا أبو عمرو الشيباين ،صاحب العربية والغريب» (احلمودي،
 ،4112ج ،2ص.)461

ومل تُ شر الكتب اليت وردت فيها ترمجة أيب عمرو الشيباين إىل أساتذته أو إىل العلماء
الذين أخذ عنهم العلم واألدب ،ولكنّ أبا بكر اخلطيب قال ذاكراً أبا عمرو« :تالميذه الذين
رووا عنه فمنهم :ابنه عمرو ،وأمحد بن حنبل الذي كان يكتب عنه احلديث ،وأبو عبيد
القاسم بن سالم .هو كويف نزل بغداد ،وحدث هبا عن ركني الشامي .وكان ثقة .قال ثعلب:
وكان مع أيب عمرو الشيباين من العلم والسماع ،عشرة أضعاف ما كان مع أيب عبيدة ،ومل
يكن يف أهل البصرة مثل أيب عبيدة ،يف السماع والعلم» (احلمودي ،4112 ،ج ،2ص.)461
وله من التصانيف( :ابن الندمي ،4112 ،ص21؛ السيوطي ،4411 ،ص" )416اخليل"" ،اللغات"
وهو املعروف بـ"اجليم" ويعرف أيضاً بكتاب احلروف ،ولقد عهد (جممع اللغة العربية)
بتحقيق اجلزء األول من هذا الكتاب لألستاذ إبراهيم األبياري ،فتولّى ذلك وقام مبراجعة
اجلزء األستاذ حممّد خلف اهلل أمحد وصدر الكتاب سنة 4121م يف جملد بلغت صفحاته
 ،442واجمللد الثاين رأى النور يف عام 4121م بتحقيق عبد العليم الطحاوي مبراجعة حممد
مهدي عالم ،واجمللد الثالث قد طبع يف العام نفسه بتحقيق عبد الكرمي العزباوي ومراجعة
عبد احلميد حسن ،وطبعته أيضاً اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية يف العام نفسه.
(اجلاسر ،4142 ،ص" )211النوادر الكبري" ،وذكر كامل أن أبا القاسم علي بن محزة البصري
صحح أخطاءه يف كتاب التنبيهات على أغالط الرواة (كامل ،4124 ،ص" .)41غريب احلديث"،
"النخلة"" ،اإلبل"" ،خلق اإلنسان"" ،كتاب احليل"" ،شرح الفصيح" وهو غري كتاب فصيح ثعلب،
وذهب املستشرق فلوجل يف كتابه عن املدارس النحوية أن كتاب الفصيح يعزى إىل أيب عمر
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الزاهد املسمى غالم ثعلب ومن هنا جاء اللبس (كامل ،4124 ،ص" . )41النحل والعسل" ذكر
هذين األخرييْنِ صاحب كشف الظنون (حاجي خليفة ،دون تا ،ج ،1ص . )412روى أبو عمرو
الشيباين بعض الدواوين الشعرية ووجه مهّه يف مجع األشعار واأللفاظ ،منها ديوان أيب
دهبل اجلمحي.
أما مصادره يف الشعر ومجعه إياه ،فأكثرها معروفة ،عدّها مراد كامل يف حبثه عن هذا
العامل يف جملة جممع اللغة العربية ،منها" :دواوين الشعر ،أشعار القبائل أي أنه كان جيمع
ديواناً لشعر كلّ قبيلة على حدة وتوصل إىل مجع أكثر من مثانني ديواناً ...واحلقيقة أنه مل
يصل إلينا أي ديوان من هذه الدواوين إىل اآلن ،وإذا رجعنا إىل ديوان اهلذليني للسكري،
وهو الديوان الفريد الذي وصل إلينا من دواوين القبائل ،قدرنا أن دواوين القبائل كانت على
هذا املنوال» (كامل ،4124 ،ص.)42
كما أن املصادر مل تنوه بسنة مولد أيب عمرو الشيباين ،فاختلفت يف سنة وفاته أيضاً،
«قال ابن كامل :مات إسحاق بن مرار يف اليوم الذي مات فيه أبو العتاهية وإبراهيم الندمي
املوصلي سنة ثالث عشرة ومائتني ببغداد .وقال غريه :بل تويف سنة ست ومائتني ،وعمره
مائة وعشر سنني ،وهو األصح ،رمحه اهلل تعاىل» (اخلطيب البغدادي ،ج ،2ص.)461
وقال ابن السكيت :مات أبو عمرو ،وله مثان عشرة ومائة سنة ،وكان يكتب بيده إىل أن
مات ،وكان ر مبا استعار مين الكتب ،وأنا إذ ذاك صيب آخذ عنه ،وأكتب من كتبه (احلموي،
 ،4112ج ،2ص. )21

منهج الشيباين يف شرحه على املعلقات التسع
وهنا نشري إىل أهم خصائص منهج أيب عمرو الشيباين يف شرحه على املعلقات التسع،
أال ونبدأ بذكر مصادره يف شرحه ،مروراً بشرحه النحو واأللفاظ الغريبة واملعىن والشواهد
وختاماً بالنقد والبالغة:
مصادر الشيباين يف شرحه
اجلدول التايل يبيّن لنا مآخذ أيب عمرو الشيباين يف شرحه للمعلقات ،وهذا الشرح من
أقدم الشروح اليت ندرسها يف هذه الرسالة:
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اجلدول رقم  .4مصادر الشيباين يف شرحه على املعلقات
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مصادر الشيباين
األصمعي
أبو عبيدة
سيبويه
املربد
يعقوب ابن السكيت
الفراء
أمجد بن عبيد
ابن كيسان
أبو عمرو بن العالء
اخلليل
ابن األعرايب
السجستاين
النحاس
األخفش
يونس بن حبيب
ابن األنباري
هشام
أبو زيد
أبو إسحاق الزجاج
الرياشي
جماهد
عمارة
الكسائي
أبو العباس ثعلب
الكاليب
املازين
الطوسي
حممد بن عمرو بن أيب عمرو الشيباين
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كما يظهر من اجلدول ،أنّه استعان الشارح بالنحويني واللغويني يف شرحه املعلقات .وإذا
دققنا يف العلماء الذين أخذ عنهم أكثر ،فنالحظ أن معظمهم من علماء مالوا إىل الءعة
البصرية ،كاألصمعي الذي احتل الرتبة األوىل يف ثبت مآخذ الشيباين ،وسيبويه و ...ولعل هذا
دليل على أن أبا عمرو كان مائالً إىل املذهب البصري أكثر من ميله إىل املذاهب األخرى.
ولكننا جنده استعان بعلماء من أصحاب املذهب اآلخر ،كما أنه أخذ عن الفراء.
وكانت هناك جمموعة من املآخذ واملصادر املبهمة غري احملددة اليت عرب عنها بـ"يروى"
( ،62 ،61 ،66 ،62و" ،)...بعض أهل اللغة" (" ،)411األكثرون" (" ،)411بعضهم" (" ،)411أهل
اللغة" (" ،)642أكثر أهل اللغة" (" ،)411 ،411 ،412 ،412بعض املفسرين" (" ،)421 ،416أهل
النظر" (" ،)416أهل التفسري" (" ،)612النحويون" (" ،)626بعض النحويني" (... ،)411
وإذا نظرنا إىل اجلدول مرة أخرى ،نالحظ أن هناك أمساء كابن األنباري ،النحاس ،وابن
السكيت ،املازين ،والطوسي الذين كانوا متأخرين يف الزمن عن أيب عمرو الشيباين ،إذاً حنن
أمام احتمالَنيِ:
األول :ناسخ املخطوطة هو الذي أخذ عنهما ونسبه إىل الشارح الذي هو أبو عمرو الشيباين.
الثاين :الشارح ليس الذي نزعمه وهو أبو عمرو الشيباين ،بل الشارح هو اآلخر غريه ،كما أن
مهّو أشار إىل أن خمطوطة هذا الشرح الذي حققه هو كانت قد فقدت املقدمة والصفحات
األخرية؛ إذ جعلت املخطوطة جمهولة ،ولذا عنوهنا الكاتب الذي علق عليها بالقصائد اجملهولة (.)46
يتركز جلّ اهتمام أيب عمرو الشيباين يف شرحه على األلفاظ والرواية ،إال أن هناك
إشارات إىل النحو وقضاياه حىت جتعلنا نشك يف نسبة هذا الشرح إليه ،كما أن الدكتور عزّ
الدين بدوي رفض نسبة هذا الشرح إىل أيب عمرو الشيباين؛ ألنه مل يكن من العلماء املهتمون
بالنحو ومسائله يف كتاباهتم (الشيباين ،6224 ،ص .)42وال نعرف هل الناسخ هو الذي أضافه
إىل الشرح ،أو الشارح يف األصل مل يكن أبا عمرو .وزعم مهّو حمقق هذا الكتاب أن شأن
الشارح يف الكتاب هذا هو شأن شراح آخرين كابن األنباري والنحاس (الشيباين ،6224 ،ص.)44
وهذه كلها اعتبارات واحتماالت وأوهام؛ ألن مثل هذه األقوال تتطلّب دراسات أسلوبية
كاملة يف كلّ مؤلفات الشيباين للتعرف على منهجه يف كتبه لنطبقه على هذا الكتاب يف شرح
املعلقات .وأما القول بأن شأنه يف شرحه شأن ابن األنباري والنحاس ،فال شك أنّ كلّ هؤالء
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العلماء كانوا من الشراح والعلماء يف اللغة والنحو ،ومن الطبيعي أن يتشابه أسلوهبم؛ ألن
الشرح يف القدمي مل يتجاوز يف الغالب عن شرح اللفظة والعبارة.
أما عنصر شرح األلفاظ فشأن الشيباين شأن سائر الشراح؛ ألن املعىن لن يُوضّح إال
بشرحها ،واملعلقات حتتوي على جمموعة ضخمة من املفردات واأللفاظ اليت أصبحت بعد
مضي زمن غري مألوفة ألهل اللغة ،وال بدّ من شرحها وبيان معناها.
أما الرواية واالهتمام هبا يف شرحه ،فلعل مردّ هذا أن الشيباين كان راوية كما أشرنا سابقاً
يف حياته أنه قد مجع كثرياً من أشعار العرب وجعلها تُحفظ يف بطون أمهات الكتب طوال العصور.

شرح الغريب واأللفاظ الصعبة
 .4إنه كان يشري حيناً إىل مجع اللفظة إذا وردت مفردة يف البيت ،وهناك مناذج كثرية
يف شرحه وإن كانت أقلّ إذا قارنّا بينه وسائر شراح املعلقات ،كابن األنباري والنحاس،
ولكنّنا هنا نشري إىل بعضها:
قال يف لفظة «وُكناهتا» يف بيتٍ ملعنقة امرئ القيس ،بعد أن أشار إىل الرواية األخرى هلا
وهي «وكراهتا» قال« :قيل ال واحد هلا فمن قال واحدها وكنة مجع وكنة على وكنات ... ،وقال
أبو حامت مجع وَكْراً على وُكرٌ مث مجع وُكراً على وُكرات ،وكذلك وُكناتٌ فهي مجع اجلمع»
(الشيباين ،6224 ،ص.)424
كما أشار إىل أن لفظة «الضغينة» يف بيتٍ لزهري تُجمع على األضغان ،والضغاين
(الشيباين ،6224 ،ص.)624
أو ذكر مجع اللفظة القليل والكثري كقوله يف كلمة «الذباب»« :الذباب واحد مؤدّى على
مجاعة ،واجلمع أذبّة يف أقلّ العدد ،وذبّان يف الكثرة» (الشيباين ،6224 ،ص.)661
وأشار إىل مفرد الكلمات حيناً آخر ،كقوله يف لفظة «العقاص»« :وأما العقيصة :اخللة
اجملموعة من الشعر ،واجلمع :عَقيصٌ ،عقاصٌ ،وعَقائصٌ» (الشيباين ،6224 ،ص.)411
 .6اإلشارة إىل اللغات املختلفة للكلمة يف البيت ،وأشار إىل اللغات يف  14كلمة يف شرحه،
ومنها قوله يف لفظة «مشأل» يف البيت التايل ملعلقة امرئ القيس:
فَتوض ـ ـ ـحَ فَـ ـ ــاملقراة لَـ ـ ــم يَع ـ ـ ـفُ رَمسُهـ ـ ــا

لم ـ ـ ــا نَسَـ ـ ـ ـجَتها م ـ ـ ــن جَن ـ ـ ــوبٍ وَشَ ـ ـ ــمألِ
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«الشّمأل ،الشّمال ،الشمْل واحد» (الشيباين ،6224 ،ص.)466
 .4بيان علّة تسمية لفظةٍ ما بامسها ،وهذا األمر يتطلب من الشارح أن يكون عارفاً
باللغة معرفة عامل ،وأشار إىل وجه تسمية املفردات يف عشرين موضعاً من شرحه ،منها قوله
يف وجه تسمية لفظة «البلدة» يف البيت التايل ملعلقة طرفة:
إذا القَ ــومُ ق ــالوا :مَ ــن فَـ ـىتً؟ خلـ ـتُ أن ــين

عُني ـ ـ ـ ــتُ فَلَـ ـ ـ ـ ــم أكسَـ ـ ـ ـ ــل وَلَـ ـ ـ ـ ــم أتَبَلَّـ ـ ـ ـ ــد

«ويقال لكركرة البعري بلدة؛ ألهنا تؤثر يف األرض ،أو تؤثّر فيها األرض ،وهبذا مسيت
البلدة بلدة؛ ألهنا موضع مواطن الناس وتأثريهم» (الشيباين ،6224 ،ص.)12
وأشار أيضاً يف املوضعني من شرحه إىل تسمية األلقاب ،مها:
األول :يف شرح البيت الـ 14لألعشى يف لفظة «ذو اجلَديْنِ»" :وذو اجلدين قيس بن
مسعود بن خالد أسر أسرياً له فداء كثري ،فقال رجل :إنه لذو جد يف األسر ،وقال آخر إنه
لذو جدين فصار يُعرف به» (الشيباين ،6224 ،ص.)46
والثاين« :ذو البـُرَة» يف شرح البيت الـ  21لعمرو" :ذو الربة اسم رجل من بين تغلب بن
ربيعة كان يُسمى بَرَة القنفدلف بذلك ،لكثرة ما كان على أنفه من الشعر ،والربة احللقة
تكون يف أنف البعري( .الشيباين ،6224 ،ص.)444
 .1اإلشارة إىل الكلمات اليت تدخل يف األضداد ،وذلك يف موضعني من شرحه:
 لفظة «معبد» يف البيت الرابع عشر ملعلقة طرفة ،إذ هي مبعىن :املذلَّل واملكرم (.)11
 لفظة «اجللَل» يف شرحه البيت الـ 14للشاعر نفسه ،إذ هي مبعىن :العظيم
والصغري (.)24
 .1االهتمام بتكوين اللفظة صرفياً كذكره عند كون الكلمة مصغّرة ،وذلك يف موضعني
من شرحه ،مها:
 لفظة «الضحى» يف البيت الـ 12ملعلقة امرئ القيس ،إذ تصغريها «ضُحَيّ» «والقياس
ضحية ،إال أنه لو قيل ضحية ألشبه تصغري ضحوة» (.)412
 لفظة «حدَيّا» يف البيت الـ 11ملعلقة عمرو ،وهو تصغري «حَدْوَى» (.)461
 .2بيان الفروق بني املفردات كقوله يف توضيح اختالف كلميت «األسرى» و«األسارى» يف
بيت عمرو:
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لَيَس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتَلبُن أبْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداناً وَبيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً

وَأسْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى يف احلَدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مُقَرنين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

«واألسرى :مجع أسري ،وأكثر أهل اللغة يذهب إىل أن األسرى واألسارى واحد ،وهو
املشهور ،وقال أبو زيد :األسرى ما كان يف وقت احلرب ،واألسارى ما كان يف األيدي ،وحكى
السجستاين عن أيب عمرو بن العالء أنه قال :األسرى الذين جاءوا مستأسرين واألسارى
الذين صاروا يف الوثاق» (.)411
 .2بيان أصل اللفظة بأهنا دخلت العربية من اللغة الفارسية أو اللغة الرومية أو غريمها،
قال يف لفظة «قرمد» يف بيت طرفة:
كَقَنطَـ ـ ـ ـ ـ ـرَة الرومـ ـ ـ ـ ـ ـيِّ أقسَـ ـ ـ ـ ـ ـمَ رَبه ـ ـ ـ ـ ــا

لَتُكتَ ـ ـ ـ ـ ــنَفَن حَتّـ ـ ـ ـ ـ ــى تُشـ ـ ـ ـ ـ ــادَ بِقَرمَـ ـ ـ ـ ـ ــد

"والقرمد :اآلجر ،الواحدة :القرمدة فارسي معرّب" (.)11
وأشار يف لفظة «السجنجل» إىل أهنا لفظة رومية ناقالً عن يعقوب (.)412

النحو واإلعراب
من مظاهر اهتمام أيب عمرو الشيباين بالنحو يف شرحه على املعلقات هي:
ذكَر األوجه اإلعرابية احملتملة ملفردات البيت ،والنماذج من ذكره هذه اجلوازات هي:
قال يف شرح هذا البيت المرئ القيس:
مُهَفهَفَـ ـ ـ ـ ــةو بَيض ـ ـ ـ ـ ــاءُ غَـ ـ ـ ـ ــريُ مُفاضَـ ـ ـ ـ ـ ـةٍ

تَرائبُهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مَصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقولَةو كَالس ـ ـ ـ ـ ـ ــجَنجَلِ

«ومهفهفة مرفوع على أنه خرب مبتدأ حمذوف والكاف يف قوله كالسجنجل يف موضع رفع
نعت لقوله «مصقولة» ،وجيوز أن يكون يف موضع نصب على أن يكون نعتاً ملصدر غدَوْنَ ،كأنه
قال مصقولة صقالً كالسجنجل» (.)412
وأشار إىل األوجه اإلعرابية حيناً ،مفضّالً وجهاً منها على اآلخر ،معلّالً الختياره ،كقوله
يف لفظة «رفيع» يف بيت لبيد:
فَبَنَـ ـ ـ ـ ــوا لَنـ ـ ـ ـ ــا بَيت ـ ـ ـ ـ ـاً رَفيع ـ ـ ـ ـ ـاً سَ ـ ـ ـ ـ ـمْكهُ

فَسَـ ـ ـ ـ ـ ــما إلَي ـ ـ ـ ـ ـ ــه كَهلهـ ـ ـ ـ ـ ــا وَغالمُه ـ ـ ـ ـ ـ ــا

«وجيوز رفيعٌ على معىن مسكه رفيعٌ واألول أجود ،ألن رفيعاً جاء على الفعل فهو نعت
لقوله «بيتاً» ومسكه رفع به» (.)424
وذكر حيناً آخر إعراب اجلملة يف األبيات ،واهتم هبا كاهتمامه بإعراب املفردات ،قال
يف شرح البيت التايل ملعلقة عمرو:
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وَنوجَ ـ ـ ـ ـ ــدُ نَح ـ ـ ـ ـ ــنُ أم ـ ـ ـ ـ ــنَعَهُم ذمـ ـ ـ ـ ـ ــاراً

وَأوف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهُم إذا عَقَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوا اليَمينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

«ونوجد خرب حنن ،واجلملة يف موضع نصب» (.)444
وأشار حيناً ثالثاً إىل إعراب األلفاظ يف البيت على حسب الروايات املختلفة هلا ،قال يف
شرح هذا البيت:
قالَ ـ ـ ــت أال لَيتَم ـ ـ ــا هَ ـ ـ ــذا احلَم ـ ـ ــامُ لَنـ ـ ـ ــا

إىل حَمامَتن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وَنِص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفهُ فَقَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

البيت للنابغة ،قال أبو عمرو« :ويروى احلمام بالرفع والنصب ،وكذلك نصفه ،فإذا
نصبته تكون «ما» زائدة ،وإذا رفعته تكون «ما» كافة ليت عن العمل وما بعدها مبتدأ وخرب،
كما تقول :إمنا زيد منطلق» (.)16
ـ أشار إىل آراء الكوفيني والبصريني يف قضايا حنوية ،قال يف شرح البيت السبعني ملعلقة عمرو:
إلَ ـ ـ ـ ـ ــيكم ي ـ ـ ـ ـ ــا بَ ـ ـ ـ ـ ــين بَكـ ـ ـ ـ ـ ـرٍ إلَ ـ ـ ـ ـ ــيكم

ألَمّـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تَعرِفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا منّـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اليَقين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

«قوله :إليكم اسم للفعل فإذا قال القائل :إليك عنّي أي ابعد ،وإىل يف األصل النتهاء
الغاية ،أي تباعدوا إىل أقصى ما يكون من البعد ،وال جيوز أن يتعدى إليكم عند البصريني،
فال يقال :إليك زيداً ألن معناه تباعد» (.)442
ـ أشار إىل معاين احلروف يف البيت؛ كإشارته إليها يف األبيات التالية ،وإن كانت قليلة
بالقياس إىل سائر شراح املعلقات بعده:
« إىل» مبعىن «مع» يف «إىل ذروة البيت» يف بيت ملعلقة عمرو (.)22
« الباء» مبعىن «يف» يف «بالعَشاء» يف بيت ملعلقة امرئ القيس (.)414
« الباء» مبعىن «مع» يف «بأنواع اهلموم» يف بيت ملعلقة الشاعر نفسه (.)411
ـ حدّد متعلَّق الظرف واجلار واجملرور؛ كقوله يف حرف «على» يف البيت التايل ملعلقة طرفة:
عَل ـ ـ ــى غَـ ـ ـ ـريِ ذَنـ ـ ـ ـبٍ قلتُـ ـ ــهُ غَـ ـ ـ ـريَ أن ـ ـ ــين

نَشَـ ـ ـ ــدتُ فَلَـ ـ ـ ــم أعْقـ ـ ـ ــل حَمولَ ـ ـ ــةَ مَعبَـ ـ ـ ــد

«على متعلقة بالمَين ،وحيتمل أن تكون متعلقة بأيأسين [يف البيت السابق]» (.)22

الشواهد
شواهد أيب عمرو الشيباين تنحصر يف القرآن الكرمي ،واألبيات الشعرية ،واحلديث النبوي
واألمثال العربية ،ويف السطور التالية نشري إىل كمية استشهاد أيب عمرو هبذه الشواهد وكيفيته
ونذكر مناذج لكل من هذه االستشهادات.
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 .4القرآن الكرمي
أما استشهاد أيب عمرو الشيباين يف شرحه باآليات القرآنية كانت لألغراض التالية:
ـ شرح مفردة :كقوله يف شرح األلفاظ التالية:
قال يف بيان لفظة «مستأنس» يف البيت التايل:
كَـ ـ ـ ــأنَّ رَحلـ ـ ـ ــي وَقَـ ـ ـ ــد زالَ النهـ ـ ـ ــارُ بِنـ ـ ـ ــا

بِ ـ ـ ــذي اجلَليـ ـ ــلِ عَل ـ ـ ــى مُسـ ـ ــتَأنِسٍ وَخ ـ ـ ــد

﴿إين آن ْس ُت نارا [النمل ،]2 :أي أبصرت
«واملستأنس :الناظر بعينه ،ومنه قوله تعاىل :ي
ومنه قيل إنسان ألنه مرئي» (.)12
ـ بيان قضية حنوية :قال أبو عمرو يف شرح هذا البيت:
ومُحَلَّـ ـ ـ ـ ـ ـمٌ يَسْـ ـ ـ ـ ـ ـعَونَ تَحْـ ـ ـ ـ ـ ـتَ ل ـ ـ ـ ـ ــوائهم

واملَ ـ ـ ـ ـ ـ ـوْتُ تَحْ ـ ـ ـ ـ ـ ـتَ لـ ـ ـ ـ ـ ــواءِ آلِ مُحَلَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـمِ

«حملّم مرفوع باالبتداء واجلملة يف موضع نصب على احلال كما تقول :كلمت زيداً وعمرو
جالس ،قال اهلل تعاىل﴿ :ي ْغشى طائفة يمن ُك ْم وطائفةٌ ق ْد أَهْت ُه ْم أن ُف ُس ُه ْم [آل عمران»]411 :

(.)614

أو استشهد باآلية القرآنية يف شرح إعراب األلفاظ يف البيت التايل:
أال أيهَـ ـ ـ ــذا الالئمـ ـ ـ ــي أحضُ ـ ـ ـ ـرُ الـ ـ ـ ــوَغى

وَأن أشـ ـ ـهَدَ اللَّـ ـ ـذّات هَ ـ ــل أنـ ـ ـتَ مُخل ـ ــدي

«ومن رواه بالرفع فهو على تقديرين :أحدمها أن يكون تقديره :أن أحضرَ ،فلمّا حذف
وين ْأعبُ ُد [الزمر ]21 :املعىن
رفع ،ومثله على مذهب سيبويه قوله [تعاىل]﴿ :قُ ْل أف غْي ر الله تأْ ُمُر ي

عنده أن أعْبُدَ .والقول اآلخر يف رفع أحضر وهو قول أيب العباس أن يكون يف موضع احلال
ويكون «وأن أشهد» معطوف على املعىن ،ألنه ملا قال أحضر دلّ على احلضور كما تقول :من
كذب كان شراً له ،أي كان الكذب شراً له» (.)24
ـ توضيح مسألة بالغية :استشهد باآلية لبيان قضية «االلتفات» يف البيت السادس لعنترة:
حَلَّـ ـ ـ ــت بِـ ـ ـ ــأرضِ الزائـ ـ ـ ــرينَ فَأص ـ ـ ـ ـبَحَت

عَسِ ـ ـ ــراً عَلَ ـ ـ ــي طالبُ ـ ـ ــك ابنَـ ـ ـ ـةَ مَخ ـ ـ ــرَمِ

اه ْم ربُّ ُه ْم شرابا ط ُهورا إن هذا كان
«وفيه رجوع الغيبة إىل اخلطاب ومثله قوله تعاىل﴿ :وسق ُ

ل ُك ْم جزاء [اإلنسان ،]66-64 :ومن اخلطاب إىل الغيبة كقوله تعاىل﴿ :حَّت إذا ُكنتُ ْم يف الْ ُفْلك

وجريْن هبم [يونس.)644( »]66 :
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ـ شرح مسألة صرفية :القضايا الصرفية كاليت اهتم هبا ابن األنباري والنحاس يف
شرحيهِما ال جندها عند الشيباين وحىت القضايا كاإلبدال واإلدغام واإلعالل اليت شرحاها
ال حنصل عليها يف شرحه ،وإن مل خيل شرحه من بعض اإلشارات القليلة هنا وهناك ،كقوله
يف بيان اإلبدال يف لفظة «وُكنات» يف بيت معلقة امرئ القيس« :وإن شئت أسكنت لثقل
الضمة فقلت :وُكْنات ،وغرْفات ،وإن شئت أبدلت من الواو مهزة فقلت :أكنات ،ومثله [قوله
تعاىل]﴿ :وإذا ُّالر ُس ُل أُقيت ْت [املرسالت ]44 :وإمنا هو الوقت» (.)422
ـ شرح عادات العرب اللغوية وآداهبم :وذلك يف موضع واحد من شرحه وهو إشارته إىل
أن العرب يستخدمون لفظتني مبعىن واحد ،كما أن الشاعر عنترة استخدم لفظيت «أقوى»
و«أقفر» وكالمها مبعىن واحد ،وقال« :وزعم أبو العباس إىل أنه ال جيوز أن يكرر شيء إال
وفيه فائدة ...وكذلك قال يف قوله تعاىل﴿ :شْرعة ومْن هاجا [املائدة ،]11 :الشرعة :ما ابتدى

من الطريق ،واملنهاج الطريق املستقيم ،وقال غريه :الشرعة واملنهاج واحد ومها طريقان
ويعين بالطريق هنا الدين» (.)662
وهناك مالحظات على منهجه يف االستشهاد باآليات القرآنية ،هي:
ـ عدد اآليات الكرمية املستشهد هبا يف شرح الشيباين  11آية ،ويف اجلدول التايل صورة
واضحة لتعداد اآليات املستشهد هبا يف شرح كل قصيدة ونسبتها املئوية:
اجلدول رقم  .6عدد اآليات املستشهد هبا يف شرح كل معلقة

املعلقة

عدد اآليات

النسبة املئوية

األعشى

4

%4 /21

طرفة

41

%61 /16

امرؤ القيس

44

%66 /24

زهري
عنترة

44
44

%66 /24
%66 /24

لبيد

1

%2 /22

اجملموع ( 2معلقات)

11

%422
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ـ استشهد الشيباين باآليات الكرمية ألغراض خمتلفة كما أشرت إليها سابقًا ،واجلدول
التايل يوضح هذا اخلالف يف عدد اآليات املستشهد هبا يف األغراض املختلفة:
اجلدول رقم  .4أغراض االستشهاد باآليات القرآنية يف شرح الشيباين وعددها ونسبتها املئوية

غرض االستشهاد باآليات

عدد اآليات

النسبة املئوية

شرح األلفاظ الصعبة

44

%16/11

بيان قضية حنوية

66

%41 /11

شرح نكتة بالغية

4

% 1 /4

توضيح مسألة صرفية
بيان عادات العرب اللغوية

6
4

%4 /41
%4 /21

اجملموع ( 1أغراض)

11

%422

يبدو من اجلدول أن أقدم شروح املعلقات كشرح الشيباين قد خصّص أكثر شواهده القرآنية
لشرح األلفاظ والنحو ،وهذا يدلنا على ظاهرة المعة يف الشرح منذ أوائل كتابة الشروح ،أال
وهي االهتمام باملفردات والنحو.
ـ يف موضع واحد من شرحه قال مشرياً إىل اللغتني يف لفظة «جمرم»" :يقال :أجرم،
وجَرَم ،وأجرم أفصح ،وهبما جاء القرآن الكرمي" (.)412
فنشاهد أنه أشار إىل القرآن الكرمي دون أن يزوّدنا بشاهد واحد من قول اهلل سبحانه،
الجيرمن ُك ْم شنآ ُن ق ْوٍم أن صدُّوُك ْم عن الْم ْسجد ْاْلرام أن ت ْعت ُدواْ [املائدة،]6 :
قال تعاىل يف كتابه﴿ :و ْ
وقال سبحانه أيضاً﴿ :قُل ّال تُ ْسألُون عما ْأجرْمنا وال نُ ْس ُأل عما ت ْعملُون [السبأ.]61 :
ـ مل يذكر رقم اآلية والسورة لآليات اليت استشهد هبا يف شرحه.

ـ بدأ استشهاده باآليات بقوله" :قال اهلل تعاىل" ،و"قوله تعاىل" ،و"قوله عزّ وجلّ" ،و"مثله"،
و"كذلك".
 .6احلديث النبوي الشريف
استشهد الشيباين باحلديث النبوي الشريف يف أربعة مواضع من شرحه؛ اثنان منها يف
شرح األلفاظ ،مها:
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األول :قال يف شرح لفظة «اجلثوة» يف البيت السبعني ملعلقة طرفة:
تَـ ـ ـ ــرى جُث ـ ـ ــوَتَنيِ مـ ـ ـ ــن تُـ ـ ـ ــرابٍ عَلَيهِمـ ـ ـ ــا

صَ ـ ـ ــفائحٍ صُ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن صَ ـ ـ ــفيحٍ مُنَض ـ ـ ــد

«واجلثوة التراب اجملموع ،يقال للرجل :إمنا هو جُثوة اليوم أو غد ،ويقال لكلّ جمتمع
جُثوة ،واجلمع جُثىً ،ويف احلديث« :من دعا دعاءا اجلاهلية فإنه من جُثى جهنم» [اهليثمي،
 ،4111ج ،6ص ]121أي من مجاعات جهنم» (.)22
الثاين :يف شرحه البيت الثاين ملعلقة عنترة:
يـ ـ ـ ـ ـ ــا دارَ عَبلَ ـ ـ ـ ـ ـ ـةَ بِـ ـ ـ ـ ـ ــاجلَواءِ تَكَلَّمـ ـ ـ ـ ـ ــي

وَعمـ ـ ـ ــي صَـ ـ ـ ــباحاً دارَ عَبلَ ـ ـ ـ ـةَ وَاسـ ـ ـ ــلَمي

قال يف لفظة «عمي»« :قال الفراء :عمي وأنعمي واحد ،... ،ويُروى أن أباذر ملا أتى النيبّ
 :إن اهلل قد أبدلين منها ما هو خري منها
 ،فقال له :أنعم صباحاً ،فقال له النيب
[مل أعثر على احلديث يف كتب احلديث وشروحها] ،فقال له أبوذر :ما هي؟ ،قال :السالم» (.)642
ويف موضع واحد استشهد الشيباين باحلديث لشرحه ما كان للجاهليني من االعتقاد
باهلامة ،قال يف شرح بيت ملعلقة طرفة« :وكانوا يف اجلاهلية يقولون إذا مات امليت خرجت
من قربه هامة تزقو عليه ،وكانوا يُسمّون الصوت الصدى ،فأبطل ذلك اإلسالم فقال عليه
السالم« :ال عَدْوَى وال هامَةَ وال صَفَرَ» [البيهقي ،4411 ،ج ،2ص.)22( »]642
ويف موضع واحد أيضاً من شرحه استشهد باحلديث لبيانه تشبيه العرب كلّ متحرك
نشيط باحلية« :العرب تقول لكل متحرك نشيط :رأسه كرأس احلية ،وأما احلديث الذي روي
يف صفة الدجال «كأن رأسه أصَلَة» [الطرباين ،4114 ،ج ،44ص ،]624فإن األصلة األفعى»
(.)21
 .4الشعر العريب
أما الشواهد الشعرية يف شرح أيب عمرو الشيباين فكانت لألغراض التالية:
ـ شرح مفردة :وذلك كشرحه األلفاظ التالية:
لفظة «أغرّك» يف بيتٍ ملعلقة امرئ القيس :الغر الذي مل جيرّب األمور ،وقال:
ي ـ ـ ـ ــا رُبّ مثل ـ ـ ـ ــك يف النِّس ـ ـ ـ ــاءِ غري ـ ـ ـ ــرَةٍ

4

بَيْضـ ـ ـ ـ ـ ــاءِ قـ ـ ـ ـ ـ ــد متعْتُهـ ـ ـ ـ ـ ــا بِطَـ ـ ـ ـ ـ ــالقِ

(الشيباين ،6224 ،ص)441
أو استشهد ببيت لبيانه تذكري كلمةٍ ما أو تأنيثها ،قال يف توضيح لفظة «السِّلْم» :والسلم
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بكسر السني وفتحها :الصلح يذكر ويؤنث ،قال:
فَـ ـ ـ ـ ـ ــال تُف ـ ـ ـ ـ ـ ــيقَن إنّ السِّـ ـ ـ ـ ـ ــلْمَ آمنَـ ـ ـ ـ ـ ــةو

1

مَلْسَ ـ ـ ــاءُ ل ـ ـ ــيسَ بِه ـ ـ ــا وَعْـ ـ ـ ـثو وال ض ـ ـ ــيقُ
(الشيباين ،6224 ،ص)411

ـ بيان قضية حنوية :قال يف بيان إعراب لفظة «يؤخّر» يف البيت الـ 61ملعلقة زهري« :وقال
بعض أهل اللغة «يؤخر» بدل من «يعلم» ...وكما قال الشاعر:
مَتَـ ـ ـ ــى تأتن ـ ـ ـ ــا تُلمـ ـ ـ ــمْ بِن ـ ـ ـ ــا يف ديارِن ـ ـ ـ ــا

1

تَجِـ ـ ـ ـدْ حَطَبـ ـ ـ ـاً جَـ ـ ـ ـزْالً ون ـ ـ ــاراً تأججـ ـ ـ ــا

فأبدل تلحم من تأتنا» (.)411
أو استشهد بالبيت الشعري لشرح قضية يف النحو ،كقوله مشرياً إىل قاعدة العطف على
التوهم يف شرح البيت التايل:
وَظَـ ـ ـلَّ طهـ ـ ــاة اللَح ـ ــمِ م ـ ــا بَ ـ ــنيَ مُنض ـ ــجٍ

صَ ـ ـ ـ ـ ــفيفُ ش ـ ـ ـ ـ ــواءٍ أو قَ ـ ـ ـ ـ ــديرٍ مُعَجـ ـ ـ ـ ــلِ

وشرح هذا أنك لو عطفت امساً على اسمٍ وجاز لك فيه إعرابان ،فأعربته بأحدمها ،مث
عطفت الثاين عليه ،جاز لك أن تعربه مبا كان جيوز يف األول ،فتقول :هذا ضارب زيدٍ وعمروٍ،
وإن شئت قلت :هذا ضارب زيدٍ وعمراً؛ ألنه قد كان جيوز لك أن تقول :هذا ضاربٌ زيداً
وعمراً ،وكذلك تقول :هذا ضاربٌ زيداً وعمروٍ؛ ألنه قد كان جيوز لك أن تقول :هذا ضارب
زيدٍ وعمروٍ ،فهذا جييء على مذهب سيبويه وأنشد:
مشائيمُ ليسوُا مُصْلحنيَ عَشريَةً

2

وال ناعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبٍ إال بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤمٍ غرابُه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
(الشيباين ،6224 ،ص)421

ـ بيان احلادثة التارخيية :نقصد باحلادثة التارخيية هنا أن الشيباين استشهد بالشعر
لشرح سبب إنشاد املعلقة عند بعض الشعراء ،كقوله يف شرح سبب إنشاد قصيدة عبيد وذاك
السبب الذي يشبه األسطورة أكثر منه إىل الواقع ،وأشار إىل ما قاله املالكي يف الشاعر وأخته،
قائالً" :فأقبل ذات يوم ومعه غنيمة له ومعه أخته ماوية ليورد غنمه ،فمنعه رجل من بين مالك
بن ثعلبة وجبهه ،فانطلق حزيناً مهموماً ملا صنع به املالكي حىت أتى شجريات فاستظل هو
وأخته حتتهنّ ،وناما فزعم أن املالكي نظر إليه نائماً وأخته إىل جنبه فقال:
ذاك عَبيـ ـ ـ ـ ـ ــدٌ ق ـ ـ ـ ـ ـ ــد أصَ ـ ـ ـ ـ ـ ــابَ ميّ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لَيْتَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ألْقَحَهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيّا

فَحَمَلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتْ فَوَلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدَتْ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاويّا
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فسمع عبيد ،فساءه ذلك فرفع يديه حنو السماء فقال :اللهم إن كان هذا ظلمين ورماين
بالبهتان فأذن يل منه مث نام ومل يكن قبل ذلك يقول شعراً  ...مث اندفع يف الشعر فقال:
أقفَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرَ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أهل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مَلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبُ

فَالقطَبِيّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتُ فَال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذَّنوبُ
(الشيباين ،6224 ،ص)424

ـ شرح عادات العرب اللغوية وآداهبم :وذلك يف موضع واحد من شرحه ،وهو إشارته إىل
أن العرب يستخدمون لفظتني مبعىن واحد ،كما أن الشاعر عنترة استخدم لفظيت «أقوى»
و«أقفر» وكالمها مبعىن واحد ،وقال مستشهداً ببيت ونصف بيت« :وأقفر معناه كأقوى ،إال
أن العرب قد يكررون إذا اختلف اللفظان وإن كان املعىن واحداً كقول احلطيئة:
أال حَبـ ـ ـ ـ ــذا هن ـ ـ ـ ــدٌ وَأرضٌ بِهـ ـ ـ ـ ــا هن ـ ـ ـ ـ ـدُ

1

وَهن ـ ـدٌ أت ـ ــى م ـ ــن دونِه ـ ــا الن ـ ــأيُ وَالبُعـ ــدُ

والنأي والبعد واحدٌ ،وكقول اآلخر:
1

فقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدْ تَرَكْتُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكَ ذا م ـ ـ ـ ـ ـ ــالٍ وذا نشَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبْ

ومها مبعىن واحد» (.)641
أما آداب العرب فقال يف شرح البيت الـ 21ملعلقة امرئ القيس:
فَعَـ ـ ـ ـ ــن لَنـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ــربٌ كَـ ـ ـ ـ ــأنَّ نِعاجَـ ـ ـ ـ ــه

عَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذارى دَوارٍ يف مُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالءٍ مُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذَيلِ

قال موضحاً لفظة «دوار» يف البيت ،مشرياً إىل ما كان هلم من آداهبم يف طواف الكعبة
عراةً« :ودوار اسم صنم يف اجلاهلية كانوا يطوفون حوله وهم عراة وأتى بعضهم إىل بين
عدي فوجدهم يطوفون بدوار عراة فأعجبه ما رأى من حماسن النساء ،فقال:
أال يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لَيْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتَ أخْـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوايل عَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدياً

42

لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهُم يف مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أتَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا دَوارُ

وكذلك كانوا يطوفون يف البيت احلرام عراة أيضاً يف اجلاهلية ،فقالت امرأة:
اليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومَ يبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو بعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه أو كلّـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

ومـ ـ ـ ـ ـ ــا بَـ ـ ـ ـ ـ ــدا منـ ـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ـ ـ ــال أحلُّ ـ ـ ـ ـ ـ ـهُ

أصَ ـ ـ ـ ـ ــم مث ـ ـ ـ ـ ــل القَعْـ ـ ـ ـ ـ ـبِ ب ـ ـ ـ ـ ــادٍ ظلُّـ ـ ـ ـ ـ ـهُ

إال احلمس وهم قريش فيطوفون يف ثياهبم ،النساء يف الليل والرجال يف النهار وكانت
املرأة منهم تتخذ مسابح من سيور فتعقلها حبقويها وتضمهما وتدور الدوران بعينه» (.)422
هناك مالحظات يف استشهاد الشيباين بالشعر ،منها:
ـ اجلدول التايل يُظهر عدد األبيات املستشهد هبا يف شرح كلّ قصيدة:
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اجلدول رقم  .1عدد األبيات املستشهد هبا يف شرح كل معلقة

املعلقة

عدد األبيات

النسبة املئوية

األعشى

4

%1 /41

طرفة
عبيد

1
6

%42 /22
%4 /12

امرؤ القيس

64

%14 /22

زهري

1

%41 /61

عنترة

1

%41 /61

لبيد

4

%1 /41

اجملموع ( 2معلقات)

12

%422

القصيدة اليت اختص هبا أكثر األبيات بشرحها هي قصيدة امرئ القيس إذ استشهد
الشيباين بـ 64بيتاً يف شرحه ،يف حني أن األبيات املستشهد ها يف شرح معلقة عبيد بن األبرص
أقل من سائر أخواهتا وهي بيتان فقط.
ـ اجلدول التايل يوضح عدد األبيات املستشهد هبا يف كلّ من األغراض اليت أشرنا إليها سابقًا:
اجلدول رقم  .1أغراض االستشهاد باألبيات وعددها ونسبتها املئوية

غرض االستشهاد باألبيات

عدد األبيات

النسبة املئوية

شرح األلفاظ الصعبة

61

%12

بيان قضية حنوية

41

%44 /16

بيان احلادثة التارخيية

1

%1 /16

شرح عادات العرب اللغوية وآداهبم

1

%1/41

اجملموع ( 1أغراض)

12

%422

ـ مل يهتم الشيباين اهتماماً بالغاً لقائلي األبيات املستشهد هبا يف شرحه ،ويف  42موضعاً
من استشهاداته باألبيات الشعرية مل يُشر إىل اسم القائل وهذا العدد يشكل  %21 /61من
األبيات املستشهد هبا ،ولكنه أشار إىل أمساء الشعراء ومن بينها أمساء الشعراء اجلاهليني
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كـ «األعشى» (« ،)24 ،41امرئ القيس» (« ،)614 ،412 ،441الشماخ» (« ،)421حامت» (،)461
«طرفة» (« ،)22عنترة» (« ،)412الربيع بن زياد العبسي» (« ،)612األفوه األودي» (.)414
وأمساء املخضرمني كـ «حسان» (« ،)612احلطيئة» (« ،)641سُحيم بن وثيل» (.)611
ومن بني الشعراء اإلسالميني استشهد فقط ببيتٍ لـ «عمر بن أيب ربيعة» (.)424
ـ فقد ذكر ـ يف الغالب ـ البيت كامالً واكتفى يف بعض األحيان (سبعة مواضيع) بذكر
شطرٍ واحدٍ منه.
ـ نظراً إىل أن أبا عمرو مل يشرح معلقة عبيد بن األبرص فالبيتان اللذين استشهد هبما
يف هذه املعلقة مها يف بيانه سبب إنشاد القصيدة يف املقدمة اليت ذكرها .السبب الذي
يشبه األسطورة ولكن أبا عمرو نقلها دون أي نقد أو توضيح ،وال نعلم هل نفسه ذهب إىل
هذا األمر وصدّق السبب أم ال؟
ـ مل يستشهد أبو عمرو يف شرح معلقة النابغة ومعلقة عمرو بن كلثوم ببيت شعري.
 .1األمثال العربية
استشهد الشيباين باألمثال يف ثالثة مواضع من شرحه وكان كلّها يف املواضيع اللغوية ،هي:
ـ قال يف شرح البيت الـ 41لطرفة:
وَص ـ ـ ـ ــادقَتا سَ ـ ـ ـ ــمعِ التـ ـ ـ ــوَجسِ للس ـ ـ ـ ــرى

لهَج ـ ـ ـ ـ ـسٍ خَف ـ ـ ـ ـ ــي أو لصَـ ـ ـ ـ ــوتٍ مُنَ ـ ـ ـ ـ ــدد

«وقيل للنهر سري ،مسي هبذا ألن النهر يسري فيه املاء ،قال املربد خص النهر هبذا
االسم من قوهلم« :خري املال عني ساهرة لعني نائمة» (امليداين ،6224 ،رقم  )4426أي ال تنام
وإن نِمتَ عنها» (.)11
ـ قال يف شرح عبارة «ووادٍ كَجَوْف العريِ» يف البيت الـ 11ملعلقة امرئ القيس ،بعد أن أشار
إىل القولني فيها ذكر أهنا «تضرب به األمثال فيما ال بقية فيه» ( ،)411واملثل يف جممع
األمثال هو :أخلى من جوف احلمار ،أو أخلى من جوف العَري (امليداين ،6224 ،رقم .)4421
ـ يف شرح البيت العشرين ملعلقة زهري:
تَـ ـ ـ ـ ــدارَكتُما عَبس ـ ـ ـ ـ ـاً وَذبيـ ـ ـ ـ ــانَ بَع ـ ـ ـ ــدَما

تَف ـ ـ ــانوا وَدَقّ ـ ـ ــوا بَيـ ـ ـ ـنَهُم عطـ ـ ـ ـرَ مَنشـ ـ ـ ـمِ

إذ الشاعر ذكر «عطر منشم» ووضح أبو عمرو ذيل هذا البيت االختالفات يف سبب هذا
القول« :ومنشم اسم امرأة عطارة من خزاعة ،ويقال جرمهية يشترى منها احلنوط ،فإذا

52.



مجلة اللغة العربية وآدابها51 ،

حاربوا كانوا يشترون منها احلنوط والكافور ملوتاهم فتشأموا هبا ،ويقال إن قوماً حتالفوا
فأدخلوا أيديهم يف عطرها ليتحرموا به مث خرجوا إىل احلرب فقتلوا مجيعاً فتشاءمت
العرب هبا ،يقول :فصار هؤالء مبءلة أولئك يف شدة األمر ،وقال أبو عمرو بن العالء عطر
منشم إمنا هو من التنشيم ومنه قوهلم ملا نشم الناس يف أمر عثمان ،وقال أبو عبيدة منشم
اسم وضع لشدة احلرب وليس ثَمّ امرأة كقوهلم جاءوا على بكرة أبيهم وليس مثة بكرة»
( .)411وأشار امليداين أيضاً إىل أن الرواة اختلفوا يف لفظ ذلك االسم «منشم» ويف اشتقاقه
ويف سبب املثل ،وبعد أن ذكر السبب املشار إليه يف شرح أيب عمرو الشيباين قال« :كانت
مَنْشم عطارةً تبيع الطيب ،فكانوا إذا قصدوا احلربَ غَمَسوا أيديَهم يف طيبها وحتالفوا عليه
بأن يستميتوا يف تلك احلرب وال يُوَلُّوا أو يُقْتَلوا ،فكانوا إذا دخلوا احلربَ بطيب تلك املرأة
قالوا :ودقوا بينهم عطر منشم ،فلما كثر منهم هذا القول سار مثالً ،ويقال :أشأم من عطر
منشم» (امليداين ،6224 ،رقم .)6241

الرواية
مبا أن الشيباين كان راوية شهرياً يف رواياته ومجع جمموعة كبرية من الشعر اجلاهلي
فله املنّ على كل من يهتم بالعربية حلفظه هذه األشعار من يد الضياع فنراه يف شرحه على
املعلقات أيضاً اهتم برواية أبياهتا املختلفة ،قال يف شرح البيت الـ 41ملعلقة امرئ القيس:
هَصَ ـ ـ ـ ـ ـرْتُ بِفَ ـ ـ ـ ـ ـوْدَيْ رَأسَـ ـ ـ ـ ــها فَتَمايَلَ ـ ـ ـ ـ ـتْ

عَلَـ ـ ـ ــي هَضـ ـ ـ ــيمَ الكَشْ ـ ـ ـ ـحِ رَيّـ ـ ـ ــا املخلْخَ ـ ـ ـ ـلِ

يف بيانه جواب «ملّا» مشرياً إىل جواز كون الواو مقحمة أو غري مقحمة وذكر رواية البيت
تاليه بناءً على اإلعراب« :وزعم بعضهم أن جواب ملّا قوله :انتحى بنا ،والواو مقحمة وجيوز
أن تكون الواو غري مقحمة واجلواب حمذوفاً تقديره :فلمّا أجزنا ساحة احلّي أمنّا وعلى هذا
الوجه تكون رواية البيت الذي يليه :إذا قلت ها نوّليين متايلت ،ويروى :مددتُ بغُصْين
دَوْمَةٍ» (.)411
أو يُالحظ أنه أشار إىل الرواية يف شرح البيت دون أي توضيح آخر ،قال يف شرح البيت
األحد عشر للنابغة:
سَـ ـ ـ ـرَت عَلَي ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـنَ اجلَ ـ ـ ــوزاءِ س ـ ـ ــارِيَةو

«ويُروى جامدُ الربد» (.)11

تُزجـ ـ ــي الشـ ـ ــمال عَلَيـ ـ ــه جام ـ ـ ـدَ البَ ـ ـ ـرَد
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أو قال يف بيتٍ لعنترة:
عَهـ ـ ـ ـ ــدي بِـ ـ ـ ـ ــه مَـ ـ ـ ـ ــد النَهـ ـ ـ ـ ــارِ كَأنمـ ـ ـ ـ ــا

خُض ـ ـ ـ ــبَ البَنـ ـ ـ ـ ــان وَرَأسُ ـ ـ ـ ــهُ بِـ ـ ـ ـ ــالعظلمِ

«ويروى :خَضبُ البنان» (.)612

املعىن
بالنسبة إىل املعىن يف شرح الشيباين ـ نظراً إىل املنهج اإلجيازي الغالب يف شرحه ــ
فيشرحه يف بعض األبيات بعد أن فسّر األلفاظ الغريبة والكلمات الصعبة يف البيت ،وكثرياً
ما يغفل بيان املعىن يف شرحه .ولكننا جنده يف بعض مواضيع أنه يعجب مبعىن البيت كقوله
يف شرح البيت الـ 21ملعلقة امرئ القيس:
وَقَـ ـ ـ ـ ـدْ أغْتَ ـ ـ ـ ــدي والطّـ ـ ـ ـ ـريُ يف وُكناته ـ ـ ـ ــا

بِمُنْجَ ـ ـ ـ ـ ـ ـرَدٍ قَيْـ ـ ـ ـ ـ ــد األوابِـ ـ ـ ـ ـ ــد هَيْكَ ـ ـ ـ ـ ـ ـلِ

«واملعىن أن هذه الفرس من سرعته يلحق األوابد فيصري هلا مبءلة القيد ،وهذا الكالم
جيد بالغ مل يسبقه إليه أحد» (.)424
ومن مظاهر شرح املعىن يف شرح الشيباين أيضاً أنه أشار إىل مرجع الضمري يف إعرابه،
كقوله يف «سقتْه» يف البيت العاشر ملعلقة طرفة:
سَـ ـ ـ ـ ـ ـقَتهُ إي ـ ـ ـ ـ ــاة الش ـ ـ ـ ـ ــمسِ إال لثاتـ ـ ـ ـ ـ ــه

أس ـ ـ ـ ــف وَلَ ـ ـ ـ ــم تَك ـ ـ ـ ــدم عَلَي ـ ـ ـ ــه بِإمث ـ ـ ـ ــد

«والضمري يف سقته للثمر» (.)14
أو قال يف مرجع الضمري يف «له» يف البيت الثاين عشر للنابغة:
فَارتـ ـ ــاعَ مـ ـ ــن صَـ ـ ــوت كَلّـ ـ ــابٍ فَبـ ـ ــاتَ لَ ـ ــهُ

طَـ ــوعَ الشـ ــوامت مـ ــن خَـ ــوفٍ وَمـ ــن صَ ـ ـرَد

«واهلاء يف قوله «له» عائدة على الكَلّاب» (.)11
إذ كشف مرجع الضمري يف اجلملة من العوامل املؤثرة يف فهم املعىن.

النقد
مل يهتم الشيباين بالنقد يف شرحه كثرياً ولكن جند يف شرحه بعض اإلشارات تدل على
الروح النقدية لديه ،منها:
قال يف شرح البيت الـ 12ملعلقة امرئ القيس:
أال أيّه ـ ـ ـ ــا اللي ـ ـ ـ ــل الطوي ـ ـ ـ ــل أال انْجَل ـ ـ ـ ــي

بِصُـ ـ ــبْحٍ وَم ـ ـ ــا اإلصْ ـ ـ ــباحُ منْـ ـ ــكَ بِأمْثَـ ـ ــلِ
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«ويُروى :وما اإلصبح منك بأمثل ،فـ«منك» يُنوى هبا التأخري ،ألهنا يف غري موضعها ألن
حق «من» أن تقع بعد «أفعل» ،وأما قوهلم يف قوله ناب فهو يف مكان املعىن ناب منها خبرب
فهو غلط ،ألن الشئ إذا كان يف موضعه مل يقدر يف غري موضعه فحق من ارتفع بعد أفعل،
وهي يف موضعها» (.)412
أو يف شرح البيت الـ 421ملعلقة عنترة:
ولَقَ ـ ـ ـ ـدْ شَـ ـ ـ ــفَى قَلْـ ـ ـ ــيب وأبْـ ـ ـ ــرَأ سُـ ـ ـ ــقْمَهُ

قَ ـ ـ ــوْل الفَـ ـ ـ ــوارِسِ وَيْ ـ ـ ــكَ عَنْتَ ـ ـ ــرَ أقـ ـ ـ ــدمِ

قال مشرياً إىل األقوال املختلفة يف معىن لفظة «ويك» ناقداً هذه اآلراء« :وقوله «ويك»
معناه وحيك ،وقد قال بعضهم معناه ويلك ،وكال القولني خطأ؛ ألنه كان جيب على هذا أن
يقرأ :ويك أنه ،كما يقال :ويلك أنه ووحيَك أنه .على أنه قد احتج صاحب هذا القول بأن
املعىن ويلك اعلم [لقوله تعاىل]﴿ :ويْكأنهُ ال يُ ْفل ُح الْكافُرون [القصص ،]16 :وهذا خطأ من
جهات :إحداها :حذف الالم من ويلك ،وحذف اعلم ،ألن مثل هذا ال حيذف ،ألنه ال يعرف
معناه ،وأيضاً وأن املعىن ال يصح ،ألنه ال يدرى من خاطبوا هبذا .وروي عن أهل التفسري أن
معىن «ويك» :أمل تروا ما ترى ،واألحسن يف هذا ما روى سيبويه عن اخلليل وهو أن «وي»
مفصولة كأنه قالوا على التندم» (.)611

من مظاهر النقد عند أيب عمرو الشيباين يف شرحه على املعلقات أنه كان يشري إىل
بعض املقاييس اجلمالية عند العرب ،وهذا جيعل قارئ شرحه يطلع على ما كان عند اجلاهليني
يُستحسن أو يُستقبح ،كقوله يف األبيات التالية:
قال يف شرحه لفظة «املشفر» يف البيت الـ 46لطرفة« :واملشفر من البعري ،كالشفة من
اإلنسان والسبت جلود البقر إذا دبغت بالقرظ فإن مل يدبغ بالقرظ فليس بالسبت ،وإمنا
أراد :مشافرها طوال كأهنا نعال السبت وذلك مما ميدح به» (.)16
أو قال يف شرح البيت التسعني له« :الضرب :الرجل اخلفيف اللحم ،يقول :أنا الضرب
الذي عرفتموه والعرب تُمدَح خبفة اللحم ألن كثرته داعية للكسل ،والفشل ،والثقل ،ومينع
من اإلسراع يف دفع امللمّات وكشف املهمات» (.)21
وقال يف توضيح لفظة «احلرد» بعد أن أشار إىل أصل اللفظة« :وأصل احلرد استرخاء
عصب يف يد البعري من شدة العقال ،ورمبا كانت خلقةً وإذا كانت به نفَض يديه وضرَب هبما
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األرض ضرباً شديداً وهذا عيب فيه» ( ،)11كما أشار إىل أن األعزل عيب يف اخليل:
«بضافٍ أي ذنب طويل واألعزل الذي ذنبه يف شقٍ ،وهو عيب يف اخليل» (.)422

اخلامتة
مما حصل خالل البحث يف دراسة منهج أيب عمرو الشيباين يف شرحه على املعلقات أن:
ـ هناك بعضَ الدالئل والقرائن تُثبت أن الشرح ال يكون أليب عمرو الشيباين منها أن
هناك بعض اإلشارات إىل العلماء الذين عاشوا بل ولدوا بسنني بعد الشيباين ،وهناك
االهتمام البالغ بالنحو ومسائله و ...وهذا مما جيعلنا نشك يف نسبة الشرح هذا إىل أيب
عمرو وإن يتطلب األمر دراسة أسلوبية واسعة يف تأليفات أيب عمرو.
ـ املنهج الغالب لشرح الشيباين ـ إذا اعتربناه له حقيقة ـ هو اإلجياز واالختصار ،فضالً
عن أنه مل يشرح كثرياً من أبيات املعلقات يف شرحه.
ـ شأنه يف االستشهاد بالقرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف واألمثال والشعر العريب
شأن الشراح اآلخرين كابن األنباري ،والنحاس إال أن كمية شواهده أقل بكثري منهما.
ـ كون الشيباين راوية شهرياً جيعله يهتم برواية األبيات يف شرحه على املعلقات ويتسم
شرحه بسمة الرواية إال أنه شرح األلفاظ الغريبة واملفردات الصعبة إذ يُعترب فهمُها مفتاحَ
فهم املعىن.
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