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 .1طالبة دكتورا  ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة أصفهان
 .2أستاذ ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة أصفهان
 .3أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة أصفهان
(تاريخ االستالم 2017/5/30 :؛ تاريخ القبول)2017/9/6 :

امللخّص
إنو املعلّقات السّبع هي من أفصح وأروع القصائد يف العصر اجلاهلي وهلا مكانة رفيعة جداا فإهنا تعترب معجمـا غنيـا
يب ال ّرصـني فبـالنظر اىل أمه ّيتـها البالغـة لـدق العلمـاء واألدبـاء بـادر الشـرّا اىل
باملفردات ونسيجا مـن ال ّنحـو العـر ّ
شر تلـك القصـائد أشـهرها شـر الـزوزينّ املسـمى باسـم «شـر املعلّقـات السّـبع» وكـان الـزوزينّ أديبـا حنويّـا عاملـا
باللّغــة العربيــة وظرائفهــا وشــرح هــذا مــن ذخــائر كتــب األدب ونفائســها .وحنــن يف هــذا اجملــال اســتخدمنا املنــه
ين وأشرنا اىل جوانـب خمتلفـة مـن علومـ وكـذلك ب ّي ّنـا أمهيـة
الوصفيّ ـ التحليليّ وألقينا الضوء على شخصية الزوز ّ
ين عنـد ال ّلغـويني واملف ّسـرين والعلمـاء واألدبـاء؛ فـإنّهم يف الكشـف عـن املعـاين احلقيق ّيـة لـبعض املفـردات
شر الزوز ّ
الل كان تسـتعمل يف العصـور السّـالفة أو يف تفسـري بعـض اآليـات الكرميـة واألحاديـف الشّـريفة اسـتندوا اىل شـر
الزّوزينّ واستفادوا من لتأييد أقواهلم .وجدنا من خالل البحف أن الزوزين يف شرح الرائـع للمعلّقـات قـد اسـتخدم
عبارات سهلة فصيحة بعيدة عن املستوحش وكان أسلوب يف الشرع متنوعا .فيشري تـارة باآليـات القرآنيـة واألحاديـف
صــرفية ول ـ اللّمحــات البالغيــة وهــذا األســلوب جعــل آرائ ـ يف تلــك
النّبو يــة ال ّشــريفة وأحيانــا ل ـ اآلراء النّحويــة وال ّ
اجملاالت مسانيد للمؤلّفني واألدباء أيضا .كما إن استخدم يف شر املفردات مترادفـات ختتلـف قيمتـها الدالليـة عمـا
جاء يف املعلقات فريكز املقال أيضا على تلك القيم.

الكلمات الرئيسة
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مقدمة
للشــعر اجلــاهليّ قيمــة تأرخييــة عظيمــة ،فهــو و يقــة مــن أهــم و ــائق تــأريخ اجلــاهليّني .أنّهــم كــانوا
ينظرون إىل شـعرائهم كجـزء مـن حيـا م بـل كأصـل يف كيـان القبيلـة( .عـرب وآخـرون)102 :1434 ،
أل ّن يف شعرهم أصـدق شـاهد علـى البيئـة اجلاهليـة يف شـتّي معانيهـا وخمتلـف مناحيها،كمـا تكـون
هلــا قيمــة لغويــة دالليــة ،فاختــار العــرب قصــائد المــرئ القــيس وزمالئ ـ وقيــل إنّهــم كتبوهــا مبــاء
الذّهب ونّوها باملذهّبات وقد تدعي بالسّبع الطّوال وكذلك املعلّقـات ألنّهـم كـانوا علّقوهـا بالكعبـة
بــالقرآن الكـرمي الــذي هوبلســان عــريبّ مــبني فبعــد نــزول بعــض اآليــات أمــر
فأتــاهم الــنحمّ
أن تكتــب اآليــات وأن تعلّــق قــرب املعلّقــات السّــبع ففعــل ذلــك بعــض املســلمني فأت ـ
الــنحمّ
قريش إىل الكعبة ورأت اآلية إىل جنب املعلّقـات فاضـطرّت إىل أن تقلـع املعلّقـات ومل تـدع أن تبقـي
قرب اآلية ملعرفتهم بأن إعجاز قرآينّ خيضـع لديـ كـلّ النصـوص؛ (احلسـيين الشـريازي :1424 ،ج،2
 )607أ ّمــا املع ّلقــات ال زال ـ حلــد اآلن ذات أمهيــة بالغــة لــدق األدبــاء والعلمــاء وح ّتــى املف ّســرين
وشـرّا األحاديــف ألنّهــا تعتــرب معجمــا غنيــا بــاملفردات الفصــيحة األصــيلة العربيــة نســيجا بــالنّحو
العريبّ الرّصني ،فمن البديهيّ أنّها حتتاج إىل الشّر لألجيال القادمة؛ فبادر الشّـرا بشـر تلـك
القصائد وكـان لكـلّ واحـد منـهم منـه لكـن أشـهر الشّـرو للمعلّقـات كـان شـر املعلّقـات للـزّوزينّ
وإنّ مقبول لدق العلماء واألدباء واستفاد منـ طـوال األعصـار األسـاتذة والطّـالب ودارسـوا األدب.
واهلدف من هذ الدراسة هو تبيني زوايا علمية وادبية ولغوية لشخصية الزوزين باالجابـة عـن :مـا
هو منظار يف هذا الشر وزوايا ؟
والعجب كلّ العجب أن الزّوزينّ مع شهرت الواسعة وصيت الرّفيع مل يكتب عنـ إال القليـل
إلشــفاء الغليــل ـ ـ حســب معلوماتنــا ـ ـ ومل يتنــاول النّقــاد شــرح إلّــا وهنــاك مقالــة كتب ـ عــن
منهجـ يف الشّــر (منــه الــزوزين يف شــر معلقــات الســبع) ورســالة يف ذلــك ،فشـمّرنا عــن
ساعد اجلـدّ وألقينـا الضـوء علـى شخصـية الـزّوزينّ فحاولنـا أن جنمـع مـا كتـب عنـ يف شـتّي
املؤلّفات ونستعرض بسـرية مفيـدة عنـ وإن مل تكـن ترمجـة وافيـة ـ ـ وذلـك لقلـة الـزّاد ـ ـ لكنّـ
يضـيء الطّريــق لطالب ـ مثّ بادرنــا ببيــان أمهيــة شــر ال ـزّوزينّ يف فــروع ال ــة :اللّغــة ،آرائ ـ
الصــرفيّة والنّحويــة يف الشّــر واإلشــارات البالغيــة وذلــك عــن طريــق نقــل كلمــات اللّغــويني
واملفسّــرين واحملـدّ ني واألدبــاء باستشــهاد مــن اســتفاد م عــن عبــارات الـزّوزينّ وأقوالـ وقــد

ني وشرحه للمعلّقات
أضواء على ّ
الزوز ّ

283

اكتفينـا مبثـال وربّمــا مثـالني وكـلّ ذلــك يعبّـر عـن أمهيــة كتابـ املعـروف املسـمّي باسـم «شــر
املعلّقات السّبع» وقيمة كلمات ويشري إىل أنّ مقبول لدق اجلميع راجية أن تكون هذ األسـطر
مقبولة لدق القارئ الكرمي ومفيدة ل .

الزوزين
الـزّوزين املنســوب إىل الـزّوزن بضـمّ أولـ وقــد يفــتح وســكون انيــة وزاي أخــرق ون ـون (احلمــوي،
ين (البغـدادي ،دون تـا:
 :1399ج )158 ،3هو أبوعبـداهلل حم ّمـد بـن أمحـد احلسـني بـن أمحـد الـزّوز ّ

ج310 ،1؛ حاجي خليف  ،دون تا :ج )1703 ،2أو إنّ أبوعبداهلل حسني بن أمحـد بـن احلسـني الـزّوزينّ
(الزركلي :1980 ،ج )231 ،2من أهل زوزن وزوْزن هي بلدة كبرية حسـنة بـني هـراة ونيسـابور وكـان
بعض الكرباء قال« :زوزن هي البصـرة الصـغرق لكثـرة فضـالئها وعلمائهـا» وقيـل« :إنّ إمار ـا
تعدل إمارة مدينة كبرية خبراسان» (السـمعاين :1408 ،ج .)175 ،3كـان الـزّوزينّ وحيـد عصـر يف
اللّغة العربية؛ (القمي ،دون تا :ج )300 ،2إذ ألف كتابا باسم املصادر (بالعربية والفارسية) مرتّـب
على األجبدية كمعجـم ،لـ خمطوطـات يف أكثـر مكتبـات أروبـا يف كـوبري باآلسـتانة وجـرّد عـن
شواهد احلديف واألشعار واألمثال وترمجتها وصـدّر كـ ّل بـاب منـها مبصـادر األفعـال الصـحيحة
قــد اتبعت ــها مبص ــادر املعتلّــة وهل ـمّ ج ـرّا( .ح ــاجي خليف ـ  ،دون ت ــا :ج )1703 ،2وطريقت ـ أن ي ــذكر
مث تفســريها بال ّلغــة الفارســية وكــذلك أ ّلــف كتابــا يف ترمجــان القــرآن
األنــاء بال ّلغــة العربيــة ّ
بالعربية والفارسية لسهولة درك معاين ألفاظ القرآن الكرمي( .الزوزين :1339 ،ج)32-29 ،1
وكان الزّوزينّ حنويا بصريا باألدب خبرياا ضريراا ما ل يف دهر نظري؛ ل يد يف األصـول
الكالمية إذ كان ل كتاب يف هذا اجملال نّا (القانون) ول شعر ،من :
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــىت ال يق ـ ـ ـ ـ ـ ــتين غ ـ ـ ـ ـ ـ ــري املع ـ ـ ـ ـ ـ ــاي
ح ـ ـ ـ ــو ق م ـ ـ ـ ــن ك ـ ـ ـ ــل مكرم ـ ـ ـ ــة نص ـ ـ ـ ــيباا
فلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مكارم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالالا
ول ـ ـ ـ ـ ـ ــو كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فض ـ ـ ـ ـ ـ ــائل جنومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاا
ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مشائل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداما

وال يرض ـ ـ ـ ـ ــى س ـ ـ ـ ـ ــوق العلي ـ ـ ـ ـ ــاء ج ـ ـ ـ ـ ــارا
وأجنـ ـ ـ ـ ـ ــد يف العلـ ـ ـ ـ ـ ــوم كمـ ـ ـ ـ ـ ــا أغـ ـ ـ ـ ـ ــارا
ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا القـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى حماقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أو سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارا
مل ـ ـ ـ ــا رض ـ ـ ـ ــي هل ـ ـ ـ ــا الفل ـ ـ ـ ــك امل ـ ـ ـ ــدارا
مل ـ ـ ـ ـ ـ ــا ألقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مش ـ ـ ـ ـ ـ ــارهبا و ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
(القفطي :1424 ،ج)355 ،1

إال أنّنا مل نعثر على نسخة أخرق و يقة من شعر الزّوزينّ غري ما ذكرناها لكنّنـا رأينـا أن
من األفضل نقلها يف هذا اجملال؛ ألنّ هذا الشعر منسوب إلي على أية حال.
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إضـافةا إىل ذلــك كـان الـزّوزينّ أديبـا بارعــا لـ مللـة رفيعــة يف العلـوم األدبيــة( .القفطــي،

 :1424ج )355 :1ال خيفى على من يتصفّح كتاب شر املعلّقات السّبع وكتابـ هـذا مشـهور بـني
األدباء ودارسي األدب فنركز على جوانب املختلفـة وبيـان أمهيتـ يف آراء الكـرباء يف السّـطور
اآلتية إن شاء اهلل.
ومن املؤسف ليس لدينا نصّ يدلّ على بواعث من كتابة هذا الشـر وكـذلك تـاريخ كتابتـ
وأســاتذت كمــا مل نعثــر عل ـى ســنة والدت ـ وســريت الذّاتيــة فحســبنا أنّ املــؤرّخني ذك ـروا اســم
الزّوزينّ بكلّ فخامة وجاللة إذ لقّبو «بقاضي» أو «إمام» وأحياناا نُسب إلي لقب «السـيد» كمـا
كان مرسوماا لديهم لكلّ من ل شأن رفيع وقدر عظيم وهذا كلّ دليـل علـى عظمتـ وعلوشـأن
كما يدلّ على أنّ كان فريـداا يف عصـر وحيـداا يف نوعـ  ،تـوفّي سـنة  486هجريـاا املوافـق علـى
 1093ميالدياا( .الزوزينّ :1339 ،ج)32-29 ،1

شرح املعلّقات السّبع
من أهمّ الشّرو للمعلّقات شر املعلّقات للزّوزينّ ،طبع يف سنة  1304هجريـاا يف مصـر وقـال
عن ابن يوسف« :لقد طبع هذا الكتاب يف ايـران سـنة  1282هجريـاا ويف مصـر ولبنـان مـرارا
وقد طبع شر قصيدة امرء القيس مسـتقلّا يف سـنة  1820ميالديـاا ببـاريس» (الـزوزينّ:1339 ،
ج.)32-29 ،1
فكثرة الطّبع يف شتّي البالد كراراا ومراراا حتكي عن أمهية شر الزّوزينّ واحلاجة املاسّة
إىل هــذا الكتــاب مــن قِبــل املخــاطبني يف املــدارج الدراســية املختلفــة وذلــك ألنّ منهجـ مجيــل
وكتابت سهلة مفهومة لدق اجلميع.
أمّا نات شر الزوزينّ البارزة الّل منحتـ أمهيـة كـثرية فهـي اللّغـة والشّـر أوال وعلـم
النحو واإلشارات البالغية يف بعض املواضع وأردنا أن نبني كلّ ذلك يف هذا املقال:
اللّغة:
كان الزوزينّ لغوياا من الطّراز األوّل حيـف كـان فريـداا يف إحاطتـ علـى مفـردات اللغـة ومـوارد
استعماهلا ال سيما على مفـردات اجلـاهليني ،فـأوّل مـا أعـتين بـ الـزوزينّ يف شـرح لألبيـات
املعلّقات هو الشر اللّغوي حنو:
وإنّ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفائي دمعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةا مهراق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةا

فه ـ ــل عن ـ ــد رس ـ ــم دارس م ـ ــن معـ ـ ـوّل

ني وشرحه للمعلّقات
أضواء على ّ
الزوز ّ
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الـمُهَرَاقُ والـمُرَاقُ :الـمَصْبُوبُ ،وقَدْ أَرَقْ ُ الـمَاءَ وهَرَقْتُ ُ وأَهْرَقْتُـ  ،أيْ :صَـبَبْتُ ُ .إذا نظرنـا
إىل القيمــة الدالليــة للمفــردات املترادفــة و غورهــا الدالليــة نــرق أن هنــاك فرقــا بــني اإلراقــة
والص ــبيب :أوال :أن اإلراق ــة ال تركــز عل ــى احلركي ــة يف ح ــني أن الص ــبيب مص ــدر ي ــدلّ عل ــى
احلركة ،انياا أن الثاين يستخدم للماء وما شاكل مثل املطر و ...يف حـني أن األول (اإلراقـة)
يدل علـى احلمـاس و اهليجـان واالنفعـال .ال ـ ُم َع  َّولُ :الـ َم ْب ـكَا ،و َقـ ْد َأ ْعـ َو َل ال  َّر ُجـ ُل و َعـ  َّولَ :إذَا َب َكـي
ص ـ ْو َت ُ ،والـ ـ ُم َع  َّولُ :الـ ـ ُم ْع َت َم ُد والـ ـ ُم  َّت َك ُل َع َل ْي ـ ِ َأيْضــا .وال َع ْب ـ َرةُ :ال ـ  َّد ْمعُ ،و َج ْم ُع َهــا َع َب ـرَا ٌت..
رَافِعــا َ
(الــزوزينّ )21 :1423 ،وكمــا شــر ال ــزوزين أن املعــول في ـ مفهــوم البك ـاء واالتك ـاء مــع أهنم ــا
مشــتركان يف بيــان العاطفــة اإلنســانية ولكنــهما املختلفــان يف بيــان احلاجــات النفســية؛إذ إن
املعول يشري إىل أن االنسان عند البكاء تاج إىل مكان أو شخص يتكئ عليـ ويـنفس كربـ ؛
ألن وزن املعول مشترك بني اسم املكان والزمان واسم املفعول.
وكذلك حنو:
آذنتن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ببين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

ربّ ـ ـ ـ ـ ـ ــاو مي ـ ـ ـ ـ ـ ــل منـ ـ ـ ـ ـ ــ الث ـ ـ ـ ـ ـ ــواء

اإليذان :اإلعالم .البني :الفراق .الثواء والثوي :اإلقامة والفعل وق يثوي( .الـزوزينّ:1423 ،
)227

شر املفردات يف املعلّقات ذو أمهية واسعة وهو هامّة جدا يف جماالت خمتلفة فضال عن
.
التعلّم والتعليم منها عند اللغويني وعند املفسّرين وشرّا أحاديف النحمّ وآل بيت
فأشـار اللغويـون إىل أبيــات مـن املعلّقــات يف أحنـاء خمتلفــة مـن كتبــهم واستشـهدوا بــذلك
ومن الواضح أنّها حتتاج إىل شر يبينها وشر الزوزينّ من املرجّحات يف ذاك اجملال كقـول
الفـرّاء يف معــىن «دون»« :وتكـون مبعــىن علـى ومبعــىن بعــد ومبعــىن عنــد األخــرية ذكرهــا ابــن
السّيد يف املعـاين وبـ ف ّسـر الـزوزين قـول امـرء القـيس :فأحلقـ باهلاديـات ودونـ أي :عنـد »
(الزبيدي :1414 ،ج.)208 ،18
وممــن اســتند إىل شــر الــزوزينّ يف إ بــات أقوال ـ هــو املفسّــرون للقــرآن الك ـرمي وش ـرّا
يض َمكنِ ن نون
األحاديـ ــف الشـ ــريفة كمـ ــا ذكرنـ ــا ففـ ــي تفسـ ــري اآليـ ــة الكرميـ ــة ﴿ َك ن ن َنين ِه ين بِن ن د
(الصافات )49/قال الشيخ الطّربسي :شبّههن ببيض النّعام ويف معنا قول امرء القيس:
كَبِكْ ـ ـ ــرِ الـ ـ ـ ــمُقَانَاةِ البَـ ـ ـ ــيَاضَ بِصُ ـ ـ ــفْرَةو

غَـ ـ ـ ـذَاهَا نَمِ ـ ـ ــريُ الـ ـ ـ ــمَاءِ غ ـ ـ ــريُ مُحَلو ـ ـ ــلِ
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وهذا البي من معلقت املعروفة ،يقول الزوزين« :البكر من كل صنف :مـا مل يسـبق مثلـ
واملراد هنا بيض النعام وإضافت إىل املقاناة من قبيل قول تعاىل «وللدّار اآلخرة».
والـمُقَانَاةُ :املخالطة والن َّمِريُ :الـمَاء الن َّامِي فِي الـجَسَدِ وقيل :الضرب من املـاء وغـري حملّـل:
أي غري يسري أومن قـوهلم مكـان حملـل :إذا أكثـر النـاس بـ احللـول ،أي :مل يكثـر حلـول النـاس
عليـ فيكـدر ذلــك .يصــف معشــوقت عنيــزة شـبّ لوهنــا ببــيض النّعــام تشــوب بياضــها صــفرة.
(الطّربس ــي :1415 ،ج305 ،8؛ ال ــزوزين )38 :1423 ،ويف قول ـ تع ــاىل «ق ــد جع ــل ربّ ــك حتت ــك س ــريا»
السريّ :النّهر ألنّ يسري جبريانـ  .وهـذا التوصـيف التلـويين التـركيحم أحسـن وأمجـل توصـيف
يدل على الطهر والرفاهية والرغد الل أ رت يف بياضها ولف األنظار إليها .قال لبيد:
فتوسّـ ـ ــطا عـ ـ ــرض السـ ـ ــريّ فص ـ ـ ـدّعا

مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجورة متج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاورا قلّامه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ضــمري التثنيــة مــن توسّــطا وص ـدّعا يرجــع إىل العــري واألتــان (ومهــا نوعــان مــن االبــل)
وال ّتصــريع :ال ّتشــقيق ومســجورة :أي مملــوءة مــاء والق ّلــام :ضــرب مــن النب ـ قــال الــزوزينّ:
«وحتري ــر املع ــين أنّهم ــا ق ــد وردا عينــاا ف ــدخال فيه ــا م ــن ع ــرض هنره ــا وق ــد جت ــاور نبت ــها.
(الطربسي :1415 ،ج415 ،6؛ الزوزين)149 :1423 ،

وأما اهتمام شرّا أحاديف اهل البي عليهم السّالم بشر الزّوزينّ فواضح يف كتبهم إذ
أهنــم اســتندوا يف شــر تلــك األحاديــف ويف أقــواهلم بأشــعار املعلّقــات ولتبــيني ذلــك راجعــوا
أحيانا إىل شر الزوزينّ فاستدلّوا بذلك واستناروا الطّريق أمـام مـن يفـتّش عـن احلـقّ فهـذا
صاحب خالصة عبقـات األنـوار يف الـرّدّ علـى دعـوي ابـن تيميـة الـذي يقـول عـن معـىن أبطـح:
بغــدير خــم كـان حــني مرجعـ مـن حجــة الــوداع،
«أمجـع النــاس علـى أن مــا قالـ الـنّحم
والنحم بعد ذلك مل يرجـع إىل مكـة بـل رجـع مـن حجـة الـوداع املدينـة .»...ويف احلـديف يقـول
ابن تيمية« :هذا بغدير خم وشاع يف الـبالد وجـاء احلـارحت وهـو بـاألبطح واألبطـح مبكـة فهـذا
كذب جاهل مل يعلم مىت كان قصة غدير خم» .هذا كـالم مـن مل يعلـم معـين األبطـح فظـنّ
أنّ ـ مبك ـة فقــط وال يقــال لغريهــا أبطــح وهــذا باطــل جــدا فلــيس املــراد مــن األبطــح يف هــذا
احلديف أبطح مبكـة وال أن األبـاطح منحصـر بـأبطح مكـة بـل »...وهنـا يسـتدلّ مؤلّـف عبقـات
األنوار بأقوال األدباء واللّغويني كاجلوهري واألصمعي والسّيوطي ويقـول« :بـل اسـتعمل األبطـح
اســتعمال اســم اجلــنس يف اشــعار العــرب اجلــاهليني ففــي قصــيدة عمــرو بــن كلثــوم (وهــي
القصيدة اخلامسة من القصائد السّبع للمعلّقات):

ني وشرحه للمعلّقات
أضواء على ّ
الزوز ّ

يده ـ ـ ــدهون الـ ـ ـ ـرّووس كمـ ـ ـ ـا تده ـ ـ ــدي
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ح ـ ـ ـ ـ ـ ــزاور بأبطحه ـ ـ ـ ـ ـ ــا الكرين ـ ـ ـ ـ ـ ــا

قال شارح الزّوزينّ :احلزور :الغـالم الغلـيظ ال ّشـديد واجلمـع احلـزاورة .يقـول :يـدحرجون
رو س أقراهنم كما يدحرج الغلمان الغالظ والشّداد الكرات يف مكان مطمئنّ وقال بشر قول :
وق ـ ـ ـ ــد عل ـ ـ ـ ــم القبائ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــن معـ ـ ـ ــدّ

إذا قب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب بأبطحه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بنين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

قال :يقول :قد علم قبائل معدّ إذا بني قباهبا مبكان أبطح والقبب والقباب مجـع قبـة.
(النقوي :1404 ،ج ،391 ،8منقول عن شر املعلّقات للزّوزين)

وأمّــا مــن الكلمــات الرّئيســة اهلامّــة يف مدرســة التّشــيع وعنــد احمل ـدّ ني فهــي كلمــة «مــوىل»
تلك الكلمة يف خطبت يوم الغـدير
وتشمل على معان كثرية خمتلفة والّل استعملها النحم
آخذا بيد أخي وابن عم ووصي معرّفا بأنّ خليفت من بعد قائالا« :مـن كنـ مـوال فهـذا علـيّ
موال » (خطبة الغدير) ففسّر املخالفون واملعاندون على وجو غري ما أراد النحمّ
وليس
هنــا بوســعنا ــ ولــيس يف اختصاصــنا ــ علــى ايــراد تلــك البحــوحت واملناقشــة عليهــا إلّــا أنّ رجــال
الشّــيعة واألخصــائيني يف ذلــك اجملــال دافعــوا عــن احلـقّ املغتصــب وبينــوا حبجـ ودالئــل متقنــة
ورصينة منها تفسري أيب العبّـاس علـب أمحـد بـن يـي الشّـيباين البغـدادي (املتوفــى 291ه ـ)
(املوىل) بـ(األوىل) فقد ذكر احلسني بن أمحد الزّوزينّ يف شر املعلّقات السّبع حيف قال:
فغـ ـ ــدت كـ ـ ــال الفـ ـ ــرجني حتسـ ـ ــب أنّ ـ ـ ـ

م ـ ـ ـ ــوىل املخاف ـ ـ ـ ــة خلفه ـ ـ ـ ــا وأمامه ـ ـ ـ ــا

الفرج موضع املخافة والفرج ما بني قوائم الدوابّ فيما بني اليدين فرج وما بـني الـرّجلني
فرج واجلمع فروج وقال علب« :إن املوىل يف هذا البي مبعىن األوىل بالشيء كقول تعاىل:
«مأواكم النار هي موالكم» أي هي األوىل بكم( .النقوي :1404 ،ج)35 ،8
وهذا الدليل مشـهود يف ك تـب خمتلفـة منـها :الغـدير وتشـييد املراجعـات وتفنيـد املكـابرات
ونفحات األزهار والرّدّ النّفيس على أباطيل عثمان اخلميس.
ونقل الزوزين كالم الثعلب دالّ على أن موافق ل برأي وتأييد مـن قبلـ ويعـين أنـ يعتقـد
هبذا القول واستناد شرا األحاديف بشر الزوزين واستفاد م من شر الزوزين دون علـب
يشري إىل أنّ الزوزين قة لديهم وأنّهم يعتقدون بتبحّر وخربت يف هذا اجملال.
وجدير بالذكر أنّ الـزوزينّ يف شـرح للّغـات مل يراجـع إىل أي كتـاب مـن كتـب اللّغـة ومل يأخـذ
منــها مــع أنـ كـان مــن قبلـ قــد كتبـ معــاجم للمفــردات العربيــة ككتــاب العــني للخليــل بــن أمحــد
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الفراهيدي (املتوفـى 175هـ) وصحا اجلوهري (املتوفـى 393هــ) وكمعجـم مقـاييس اللّغـة ألمحـد
بن فارس بن زكريا (املتوفـى 395هـ) كما نرق ذلك على سبيل أمثلة من شرح للكلمات:
أمـ ـ ـ ـ ــن أم أوف ـ ـ ـ ـــى دمنـ ـ ـ ـ ــة مل تكلّـ ـ ـ ـ ــم

حبومانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّرّاج واملتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــثلّم

يقول :الدّمنة :ما اسودّ من آ ار الدّار بالبعر والرّماد وغريمهـا واجلمـع :الـدِمَن والدّمنـة:
احلقـد والدمنـة :السـرجني( .الــزوزين )109 :1423 ،عنـدما يشـر اخلليــل «الـدمن» بقولـ « :مــا
تلبّـد مـن السـرقني وصـار كرسـا علـى وجـ األرض وكـذلك مـا اخـتلط مـن البعـر والطـني عنــد
احلــوض( .الفراهيــدي :1410 ،ج )54 ،8ويف الصّــحا للجــوهري« :الــدمنُ :البعــر والدمنــة آ ــار
الن ــاس وم ــا اس ــودّوا واجلم ــع ال ــدمن» (اجل ــوهري :1407 ،ج .)2114 ،5ويف مجه ــرة اللّغ ــة وت ــاج
الصّحا عبارات قريبة ختتلف عمّا قال الزوزين وليس ذلك.
واملثال الثاين« :ضبُحَ» يف بي من معلقة طرفة:
وأصـ ـ ـ ــفر مضـ ـ ـ ــبو نظـ ـ ـ ــرت حـ ـ ـ ــوار

عل ـ ــى النّ ـ ــار واس ـ ــتودعت كـ ـ ـفّ مُجمِـ ـ ـدِ

يقول :ضبح النّار :قربت من النّار حتّى أ رت في  ،أضبح ضبحا( .الزوزين)105 :1423 ،

وشرحها يف العني هكذا:
ضَبُحَ :ضبح العود بالنار :إذا أحرق من أعالي شيئا( .الفراهيدي :1410 ،ج)109 ،3
ويف الصّحا «الضبح» :الرّماد وضبحت النّار  :غريت ومل تبالغ فيـ ويقـول ابـن الفـارس:
«الضّــاد والبــاء واحلــاء» أصــالن صــحيحان أحــدمها صــوت واآلخــر تغــري لــون مــن فعــل نــار..
فالضّــبح إحــراق أعــاي العــود بالنّــار( .ابــن فــارس :1404 ،ج )385 ،3والــذي يلف ـ االنتبــا هــو
مقارنة ما جاء يف املعاجم من شر وتوضيح على ما نرا يف السياق.
وحنو «الدّالل» يف بي امرئ القيس:
أفـ ـ ــاطم مه ـ ـ ـالا بعـ ـ ــض هـ ـ ــذا التّـ ـ ــدلّل

وإن كن ـ ـ ـ أزمع ـ ـ ـ صَـ ـ ــرمي فـ ـ ــأمجلي

اإلدالل والتدلّل :أن يثق األنسان حببّ غري إيا فيؤذي على حسب قت ب واالسم الدّالـة
والدّال والدّالل( .الزوزين)29 :1423 ،
ففــي الصّــحا « :ال ـدّلّ» :الغــن والشّـكل وقــد دلّ ـ املــرأة تــدلّ وتــدلّل وهــي حســنة ال ـدّلّ
والـدّالل واالســم الدّالــة( .اجلــوهري :1407 ،ج )1698 ،4ويف العــني :الـدّل يدالل املــرأة إذا تــدلّل
على زوجها تري جراءة علي يف تغـنّ وتشـكل كأهنـا ختالفهـا ولـيس هبـا خـالف( .الفراهيـدي،
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 :1410ج )8 ،8كما يصرّ بنفس القول صاحب معجم بقول « :دالل املرأة وهي جرأ ا يف تغنّ
وشكل كأهنا خمالفة وليس هبا خالف» (ابن فارس :1404 ،ج.)259 ،2
يذكر أنّ يف بعض النسخ من شر املعلقات للـزوزين توجـد معـدوداا مـن أقـوال تنسـب إىل
كتب وأشخاص كالصّحا والثّعالحم وإن صرّ بأنّ ذلك الشر ليس للزوزين حنو:
تـ ـ ـ ـ ـ ــرق بعـ ـ ـ ـ ـ ــر اآلرام يف عرصـ ـ ـ ـ ـ ــا ا

وقيعاهنـ ـ ـ ـ ـ ــا كأنَي ـ ـ ـ ـ ـ ـ حَ ـ ـ ـ ـ ـ ـبُّ فُلف ـ ـ ـ ـ ـ ـلِ

عرصـات يف املصـبا  :عرصـة الــدار ،سـاحتها وهـي البقعـة الواســعة الـل لـيس فيهـا بنــاء
واجلمع عراص ،مثل :كلبة وكالب وعرصات مثـل سـجدة وسـجدات» وعـن الثّعـالحم :كـلّ بقعـة
ليس فيها بناء فهي عرصة ويف التّهذيب :ونّي ساحة الدّار عرصـة ألنّ الصـبيان يعرصـون
فيها أي يلعبون وميرحون( .الزوزين)19 :1423 ،
واملثال اآلخر:
كـ ـ ـ ـأين غ ـ ـ ــداة ال ـ ـ ــبني ي ـ ـ ــوم حتمّل ـ ـ ــوا

ل ـ ــدق ن ـ ــرات احلـ ـ ـيّ ن ـ ــاقف حنظ ـ ــل

غداة يف املصبا والغداة الضحوة وهي مؤنّثة قـال ابـن األنبـاري :ومل يسـمع تـذكريها ولـو
محلــها حامــل علـى معــىن أوّل النّهــار جــاز لـ التّــذكري واجلمــع« :غــدوات» الــبني :الفرقــة وهــو
املراد هنا ويف القاموس :البني يكون فرقة ووصال.
وذلك مستحيل ألنّ املصبا املنري كتب الفيومي املتـوفّى سـنة  770هجريـا واسـتفادت مـن
كتاب الثّعالحم املتوفــى  429ه ـ فقـ اللغـة وسـ ّر العربيـة بعيـد جـدّا وحمـ ّل التأمـل أل ّنـ يف ذلـك
الزّمن مع قلّة االمكانيات وبطء انتشار صـي كتـاب أومؤلّـف كيـف ميكـن إتّخـاذ مؤلّـف مؤلّفـا
ومها معاصران فيبدوا أنّ مـا كتبـ الـزّوزينّ مـن اللّغـات والشّـرو هـو مـن اطالعـ علـى تلـك
العلوم واستيعاب على جوانبها فصار قة عند املثّقفني من األدباء والعلماء.

آراؤه الصّرفية والنّحوية
اهتمّ الزّوزينّ بعد شر املفردات بشر األبيـات وكانـ عباراتـ سـهلة مجيلـة ممتعـة يفهمهـا
املخاط ــب يف معظمه ــا ويبتع ــد كـ ـثريا ع ــن املس ــتوحش م ــن الكلم ــات أوالغري ــب من ــها وه ــذ
اخلصوصــية جعل ـ شــرح مفيــدا يســتفيد من ـ الطــالب يف املســتويات املختلفــة فأســلوب يف
الشر ليس بشكل متّسق متّحد فيشري تارة بآياتو قرآنية ويقرن شرح هبا حنو:
هل ـ ــا فخ ـ ــذان أكم ـ ــل ال ـ ــنحض من ـ ــهما

كأهنم ـ ـ ـ ـ ــا باب ـ ـ ـ ـ ــا مني ـ ـ ـ ـ ــف ممـ ـ ـ ـ ـ ـرّدِ

290



مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة ،السنة الثالثة عشر ،العدد الثاني ،صيف 1438

﴿صر دح ِم َم يردد ِمن قَن َوا ِرير (النمل.)44/
املمرد املطوّل أيضا ،وقد أُوِّل قول تعاىلَ :
وكذلك حنو:
فَأَعرَضَـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ اليَمامَـ ـ ـ ـ ـ ـةُ وَامشَخَـ ـ ـ ـ ـ ـر َّت

كَأَس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيافو بِأَي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي مُصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلِتينا

يم يَنوَمئِ رنذ
أعرض  :ظهرت ،وعرضـ الشـيء أظهرتـ  ،ومنـ قولـ عـ ّز وجـلَّ :
﴿و َع َرضننَا َج َهنن َ
ِ ِ
ين َعرضا (الكهف.)101/
لل َكاف ِر َ

وتارة ل حملات إىل النّكات الصّرفية والنّحوية ويذكر أقوال الكوفيني والبصريني يف بعض
املواضع فاستفاد اللّغويون والشّرّا والعلماء من هذ النّكات يف تصانيفهم واستندوا إىل ذلك
وهذا يعبّر عن أمهية آراء الـزّوزينّ يف تلـك اجملـاالت ويكشـف عـن مهارتـ وتسـلط علـى تلـك
العلوم.
فهذا هو الزّبيدي اللّغوي الشّهري يقول :ذيل مادّة كبب :كبّ فأكبّ على وجه وهـو كمـا يف
نسخة ويف بعضها بإسقاط الرّباعي من الزم والثّال ي منـ متعـدّ وهـذا مـن النّـوادر أن يقـال:
أفعل أنا وفعل غريي ،يقال :كبّ اهلل عدو املسلمني وال يقال :أكبّ كذا...
وقال الزّوزينّ :ال نظري ل إلّا قـوهلم :عرضـت فـأعرض وال الـف هلمـا( .الزبيـدي :1414 ،ج،1
884؛ الزوزينّ .)79 :1423 ،وكان قبل ذلك يسـتند إىل ذاك املقـال ذيـل مـادّة حـن « :يقـال :حَنَجَـ
فأحن بتعدّي الثّال ي ولزم الرّباعي وهو نـادر فيـدخل يف بـاب كببتـ فأكـ ّب وعرضـت فـأعرض.
قال الزّوزينّ« :وال الف هلما» أي ل خرين( .الزّبيدي :1414 ،ج1365 ،1؛ الزوزينّ)179 :1423 ،
وحنو ما ذكر السّيد علي خان يف ضبط كلمة وصـالت ويقـول« :فقـد نـصّ علمـاء العربيـة
أن اإلسم الثّال ي املؤنّف إذا كان مضموم الفاء ساكن العني غري معتلّهـا وال مـدغمها ومل تكـن
الم ياءً جاز يف عين الفتح للخفّة والضّم لإلتّباع والسّكون يف لغة متيم ...قال امر القـيس:
«وقد أغتدي والطري يف وكنا ا».
قال الشّار ابوعبداهلل الزّوزينّ :الوكنات :مواقـع الطـري واحـد ا وكنـة بالضّـم :مث جتمـع
الوكنة على الوكنات ـ بضمّ الفاء والعني وعلى الوكنات بضمّ الفاء وفتح العني والوكنات بضمّ
الفــاء وس ـكون العــني وتكسّــر الــوكن وهكــذا حك ـم فعلــة ،حنــو :ظلمــة ظلمــات وظلــم( .املــدين
الشريازي :1415 ،ج37 ،5؛ الزّوزينّ)49 :1423 ،

ومثال آخر يف هذا اجملال :كن أنا وابن فضال جلوس (العـاملي )233 :1424 ،كلمـة جلـوس
يف هذا احلديف حملّ البحف؛ إذ هكذا يف أكثر النّسخ املصحّحة ويف بعضها جلوسا ويف األول
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اإلشكال من جهتني :إحدامها رفع جلوس والثّانية مجع ويف الثّانية من اجلهـة األخـرية فقـط
ووج التّقصّي إما عن الثّاين فبأحـد وجهـني :إمّـا باحلمـل علـى مـذهب مـن جيـوّز اجلمـع مبـا
فوق الواحد أوعلى ما ذكر الزّوزينّ يف شر املعلّقات :أنّ االسم إذا علم حال من كون مفرداا
أو مجعا أو غريمها جاز لك مجع وتثنيتـ وإفـراد أال تـرق إىل الفرقـدَين كيـف قـالوا فيهمـا
تارة :الفراقد وتارة الفرقد وتارة الفرقدان .قال الشاعر:
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلّ أخي مفارق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

لعمـ ـ ـ ـ ـ ــر أبيـ ـ ـ ـ ـ ــك إِلّـ ـ ـ ـ ـ ــا الفرقـ ـ ـ ـ ـ ــدانِ

وقال اآلخر:
سـ ـ ـ ــأل ابـ ـ ـ ــن ماجـ ـ ـ ــة دون ـ ـ ــ نفقات ـ ـ ــ

خـ ـ ـ ــرط القتـ ـ ـ ــادة أومنـ ـ ـ ــاط الفرقـ ـ ـ ــد

وقال اآلخر:
أحبـ ـ ــك ي ـ ـ ــا مش ـ ـ ــس الزّم ـ ـ ــان وب ـ ـ ــدر

وإن المـ ـ ــين فيـ ـ ــك السـ ـ ــهي والفراقـ ـ ــد
(العاملي)234 :1424 ،

وبغدادي يثب دعوا عن الضّمري يف قول الشاعر:
وم ـ ــا احل ـ ــرب إلّ ـ ــا م ـ ــا علم ـ ــتم وذق ـ ــتم

ومـ ـ ــا هـ ـ ــو عنـ ـ ــها باحلـ ـ ــديف املـ ـ ــرج َّم

يقول :ما احلرب ما جرّبتم وذقتم فإياكم أن تعودوا إىل مثلها وقول  :وما هو عنها أي :ما
العلم عن احلرب باحلديف ،أي مـا اخلـرب عنـها حبـديف يـرجّم فيـ بـالظّن فقولـ  :هـو كنايـة
عن العلم ألنّ ملا قـال :إلّـا مـا علمـتم ...دل علـى العلـم ...وقـال الـزّوزينّ :هـو ضـمري القـول ال
العلم ألنّ العلم ال يكون قوال ،أي :وما هذا الذي أقول حبديف مرجّم أي :هذا ما شهدت علي
الشّواهد الصّادقة من التّجارب وليس من أحكام الظّنون( .البغدادي :1998 ،ج)11 ،3
والكتاب ـان خزانــة األدب وشــر الشّــافية مليئــان بالشّــواهد مــن شــر ال ـزّوزينّ للمعلّقــات
وذلك يكشف عن مدق قة الزّوزينّ لدق أصحاب تلك التّأليفات.

إشاراته البالغية
إشارات الزوزين إىل اجلهات البالغية يف شر أبيات املعلّقات وإن قلّ لكنّهـا لطيفـة ظريفـة
تستوقف النّظر وتستثري اإلعجاب وهذا مثرة وقوف على أسـرار كـالم العـرب وتـذويق حالوتـ
والتاريخ يشهد على ذلك كما قال أبواحلسن أمحد بن إناعيل الصرام يقول :نع أمحـد
سلم يقول :رأي أعرابيا يطوف بالكعبة حىت إذا جاوز البي رفـع طرفـ إىل السّـماء فقـال:
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«إليــك مــددت يديـ وفيمــا عنــدك عظمـ رغبتيـ فأقبــل توبتيـ » فعرضـ علــى أيب عبــداهلل
ك َعنِّ ني ِس نلطَانِيَهِ (احلاق ــة.)29-28/
ال ـزّوزينّ فق ــال :لغ ــة جي ــدة ﴿ َم نا أَغنَ نَ َعنِّ ني َمالِيَ نهِ َ هلَ ن َ
(البيهقي :1410 ،ج)501 ،3

ونقــل األدبــاء عن ـ تلــك النّك ـات واإلشــارات فهــذا هــو البغــدادي الــذي يستشــهد بــأقوال
الزّوزينّ وينقل عن يف املواضع املختلفة من كتاب مثالا يقول يف هذا البي من املعلّقة:
وكـ ـ ـ ـ ـ ـأنّ ربّـ ـ ـ ـ ـ ـاا أو كح ـ ـ ـ ـ ــيال معق ـ ـ ـ ـ ــدا

حـ ـ ـ ـشّ الوق ـ ـ ــود بـ ـ ـ ـ جوان ـ ـ ــب قمق ـ ـ ــم

قال القاضي أبواحلسن الزّوزينّ يف شرح  :شبّ العرق السّائل من رأسها وعنقها بـربّ أو
قطران جعل يف قمقم أو قدت علي النّار فهـو يترشـح بـ عنـد الغليـان وعـرق اإلبـل شـ ّب هبمـا
وشبّ رأسها بالقمم يف الصّالبة وتقـدير البيـ  :وكـأنّ ربّـا أو كحـيال حـشّ الوقـود بأغالئـ يف
جوانب قمقم عرقها الذي يترشّح منها( .البغدادي :1998 ،ج)135 ،1
وكان خبرياا جداا يف استعمال األلفاظ واالستعارة هلا فعلى سبيل املثال يف استعمال القناة
يقول« :العرب تستعري للعزّ اسم للقناة يقول :إنّا قناتنا أب أن تلني ألعـدائنا قبلـك يريـد :أنّ
عزّهم أيب أن يزول مبحاربة أعدائهم ألنّ عزّهم منيعٌ ال يرام» (البغدادي :1998 ،ج.)407 ،7
ويف وجــو التّشــبي عامل،كامــل الدّرايــة والفك ـر فحينمــا يصــف الشّــاعر اجلــاهليّ املــرأة
صــحة
احلسـناء بالبيضـة يقـول الـزوزينّ « :تشـ ّب ال ّنسـاء بـالبيض مـن ال ـة أوجـ  :أحـدها بال ّ
والسّالمة عن الطّمف» (البغـدادي :1998 ،ج .)255 ،11والثّـاين :يف الصّـيانة والسّـتر ألنّ الطّـائر
يصــون بيض ـ و ضــن ( .ال ـزّوزينّ )32 :1423 ،والثالــف يف صــفاء اللّــون ونقائ ـ وربّمــا ش ـبّه
النّس ــاء بب ــيض النّعام ــة وأري ــد أنّه ـنّ ب ــيض يش ــوب أل ــواهننّ ص ــفرة وك ـذلك ب ــيض النعام ــة.
(البغدادي :1998 ،ج)255 ،11
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النتائج
بعــد البحــف والتحــري يف شــر الــزوزين علـى املعلقــات حــول موضــوع« :أضــواء علـى ال ـزّوزينّ
وشرح للمعلّقات» وصلنا إىل النتائ املرجوة التالية:
 إنو الـزّوزينّ املتــوفّى ســنة  486هجريّــا كـان عاملاــا ،أديبــا ،حنويّــا بصــريا باللّغــة العربيّــة
ومن آ ار كتاب املصادر وشر املعلّقات.
 يعتــرب شــر الــزوين علــى املعلقــات الســبع مــن أهــم املصــادر اللغويــة لكشــف املفــاهيم
الداللية وقد حاز أمهية كبرية ألن يدور حول حمورين أساسيني :مها اللّغة والشّر .
 مب ــا أنّ املعلّق ــات ذات كلم ــات ص ــعبة غريب ــة فه ــي حتت ــاج إىل الشّ ــر لي ــبني مقص ــود
شعرائها وأحسن الشّرو وأبلغها شر املعلّقات السّبع للزّوزينّ بلغت السهل والسلس.
ين على مفردات املع ّلقـات دال علـى اطالعـ الواسـع علـى مفـردات العـرب.
 فشر الزّوز ّ
وأ بتنا أن مل يراجع يف تفسري املفردات على أي معجم من املعاجم املوجودة آنذاك.
 وهكــذا شــرح مصــدر مو ــوق ب ـ  ،رجــع إلي ـ اللّغوي ــون واملفســرون وش ـرّا األحادي ــف
الشريفة وأملوا إىل ذلك واستفادوا من واستندوا إليـ ونقلـوا عنـ وإل بـات ذلـك أوردنـا
مثاال على األقلّ.
 استخدم الزوزين عبـارات سـهلة فصـيحة بعيـدة عـن املسـتوحش مـن الكلمـات ،لكنـ مل
يستعمل أسلوبا متّسقا منظّما ،فيشري تارة باآليات القرآنية واألحاديف النّبوية الشّريفة
وأحيانــا ل ـ اآلراء النّحويــة والصّــرفية ول ـ اللّمحــات البالغيــة ،فصــارت آرا يف تلــك
اجملاالت مسانيد للمؤلّفني واألدباء.
 ميهــد شــرح علــى املعلقــات أرضــية دراســة الفــروق اللغويــة بــني املفــردات الــواردة يف
املعلقات وما ورد يف شرح من املترادفات.
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