
 

 

 
 

  أضواء على الّزوزيّن وشرحه للمعّلقات

 3سميه حسنعليان، *2سيدمحمدرضا ابن الرسول، 1سميه هاشم زاده
 طالبة دكتورا ، قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة أصفهان. 1

 ، قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة أصفهان. أستاذ2

 أصفهان. أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة 3
 

 (6/9/2017؛ تاريخ القبول:  30/5/2017)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

إنو املعلّقات السّبع هي من أفصح وأروع القصائد يف العصر اجلاهلي وهلا مكانة رفيعة جداا فإهنا تعترب معجمـا غنيـا   

العلمـاء واألدبـاء بـادر الشـرّا  اىل     باملفردات ونسيجا مـن الّنحـو العـريّب الّرصـني فبـالنظر اىل أمهيّتـها البالغـة لـدق         

وكـان الـزوزينّ أديبـا حنويّـا عاملـا      « شـر  املعلّقـات السّـبع   »باسـم   ىشر  تلـك القصـائد أشـهرها شـر  الـزوزينّ املسـم      

وحنــن يف هــذا اجملــال اســتخدمنا املنــه    باللّغــة العربيــة وظرائفهــا وشــرح  هــذا مــن ذخــائر كتــب األدب ونفائســها.   

وألقينا الضوء على شخصية الزوزيّن وأشرنا اىل جوانـب خمتلفـة مـن علومـ  وكـذلك بيّنّـا أمهيـة         التحليليّ ــ الوصفيّ

شر  الزوزيّن عنـد اللّغـويني واملفسّـرين والعلمـاء واألدبـاء؛ فـإنّهم يف الكشـف عـن املعـاين احلقيقيّـة لـبعض املفـردات             

كرميـة واألحاديـف الشّـريفة اسـتندوا اىل شـر       الل كان  تسـتعمل يف العصـور السّـالفة أو يف تفسـري بعـض اآليـات ال      

وجدنا من خالل البحف أن الزوزين يف شرح  الرائـع للمعلّقـات قـد اسـتخدم      الزّوزينّ واستفادوا من  لتأييد أقواهلم.

عبارات سهلة فصيحة بعيدة عن املستوحش وكان أسلوب  يف الشرع متنوعا. فيشري تـارة باآليـات القرآنيـة واألحاديـف     

ــ  اآلراء الّنحويــة والّصــرفية ولــ  اللّمحــات البالغيــة وهــذا األســلوب جعــل آرائــ  يف تلــك         النّبو يــة الّشــريفة وأحيانــا ل

ن  استخدم يف شر  املفردات مترادفـات ختتلـف قيمتـها الدالليـة عمـا      إكما  اجملاالت مسانيد للمؤلّفني واألدباء أيضا.

 .يضا على تلك القيمأجاء يف املعلقات فريكز املقال 
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 مقدمة

و يقــة مــن أهــم و ــائق تــأريخ اجلــاهلينّي. أنّهــم كــانوا   للشــعر اجلــاهليّ قيمــة تأرخييــة عظيمــة، فهــو

 (102: 1434)عـرب وآخـرون،   ينظرون إىل شـعرائهم كجـزء مـن حيـا م بـل كأصـل يف كيـان القبيلـة.         

ون كـ تمـا  كألنّ يف شعرهم أصـدق شـاهد علـى البيئـة اجلاهليـة يف شـتّي معانيهـا وخمتلـف مناحيها،        

تبوهــا مبــاء كهلــا قيمــة لغويــة دالليــة، فاختــار العــرب قصــائد المــرئ القــيس وزمالئــ  وقيــل إنّهــم      

عبـة  كانوا علّقوهـا بال كـ ذلك املعلّقـات ألنّهـم   كالذّهب ونّوها باملذهّبات وقد تدعي بالسّبع الطّوال و

آليــات أمــر رمي الــذي هوبلســان عــريبّ مــبني فبعــد نــزول بعــض ا كــبــالقرآن ال فأتــاهم الــنحمّ 

ــبع ففعــل ذلــك بعــض املســلمني فأتــ       الــنحمّ  ــق قــرب املعلّقــات السّ أن تكتــب اآليــات وأن تعلّ

أن تقلـع املعلّقـات ومل تـدع أن تبقـي     إىل جنب املعلّقـات فاضـطرّت   إىل عبة ورأت اآلية كالإىل قريش 

، 2: ج1424ازي، )احلسـيين الشـري  لّ النصـوص؛  كـ قرب اآلية ملعرفتهم بأن  إعجاز قرآينّ خيضـع لديـ    

أمّــا املعلّقــات ال زالــ  حلــد اآلن ذات أمهيــة بالغــة لــدق األدبــاء والعلمــاء وحتّــى املفسّــرين             (607

وشــرّا  األحاديــف ألنّهــا تعتــرب معجمــا غنيــا بــاملفردات الفصــيحة األصــيلة العربيــة نســيجا بــالنّحو    

قادمة؛ فبادر الشّـرا  بشـر  تلـك    الشّر  لألجيال الإىل العريبّ الرّصني، فمن البديهيّ أنّها حتتاج 

ان شـر  املعلّقـات للـزّوزينّ    كـ ن أشـهر الشّـرو  للمعلّقـات    كـ لّ واحـد منـهم منـه  ل   كـ ان لكـ القصائد و

وإنّ  مقبول لدق العلماء واألدباء واستفاد منـ  طـوال األعصـار األسـاتذة والطّـالب ودارسـوا األدب.       

ية ولغوية لشخصية الزوزين باالجابـة عـن: مـا    واهلدف من هذ  الدراسة هو تبيني زوايا علمية وادب

 هو منظار  يف هذا الشر  وزوايا ؟

تب عنـ  إال القليـل   كلّ العجب أن الزّوزينّ مع شهرت  الواسعة وصيت  الرّفيع مل يكوالعجب 

ـــإلشــفاء الغليــل  ـــحســب معلوماتنــا  ـ ــا وهنــا   ـ تبــ  عــن كمقالــة  كومل يتنــاول النّقــاد شــرح  إلّ

منــه  الــزوزين يف شــر  معلقــات الســبع( ورســالة يف ذلــك، فشــمّرنا عــن  ) منهجــ  يف الشّــر 

مـا كتـب عنـ  يف شـتّي      شخصـية الـزّوزينّ فحاولنـا أن جنمـع    ى ساعد اجلـدّ وألقينـا الضـوء علـ    

نّـ   كلـــ   وذلـك لقلـة الـزّاد   ـــ   ن ترمجـة وافيـة  كـ املؤلّفات ونستعرض بسـرية مفيـدة عنـ  وإن مل ت   

نــا ببيــان أمهيــة شــر  الــزّوزينّ يف فــروع  ال ــة: اللّغــة، آرائــ      الطّريــق لطالبــ  مثّ بادر يءيضــ

ــك عــن طريــق نقــل        ــة وذل ــر  واإلشــارات البالغي ــة يف الشّ ــويني  كالصــرفيّة والنّحوي لمــات اللّغ

واملفسّــرين واحملــدّ ني واألدبــاء باستشــهاد مــن اســتفاد م عــن عبــارات الــزّوزينّ وأقوالــ  وقــد  
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شــر  »تابـ  املعـروف املســمّي باسـم    كذلــك يعبّـر عـن أمهيــة    لّكـ اكتفينـا مبثـال وربّمــا مثـالني و   

ون هذ  األسـطر  كاجلميع راجية أن تق أنّ  مقبول لدإىل وقيمة كلمات  ويشري « املعلّقات السّبع

 القارئ الكرمي ومفيدة ل .ق مقبولة لد

 الزوزين

)احلمــوي، ون الــزّوزن بضــمّ أولــ  وقــد يفــتح وســكون  انيــة وزاي أخــرق ونــ  إىل الــزّوزين املنســوب 

)البغـدادي، دون تـا:   هو أبوعبـداهلل حممّـد بـن أمحـد احلسـني بـن أمحـد الـزّوزينّ          (158، 3: ج1399

أو إنّ  أبوعبداهلل حسني بن أمحـد بـن احلسـني الـزّوزينّ      (1703، 2؛ حاجي خليف ، دون تا: ج310، 1ج

هـراة ونيسـابور وكـان     من أهل زوزن وزوْزن هي بلدة كبرية حسـنة بـني   (231، 2: ج1980)الزركلي، 

إنّ إمار ـا  »وقيـل:  « زوزن هي البصـرة الصـغرق لكثـرة فضـالئها وعلمائهـا     »بعض الكرباء قال: 

. كـان الـزّوزينّ وحيـد عصـر  يف     (175، 3: ج1408)السـمعاين،  « تعدل إمارة مدينة كبرية خبراسان

)بالعربية والفارسية( مرتّـب  إذ ألف كتابا باسم املصادر  (300، 2)القمي، دون تا: ج ؛اللّغة العربية

على األجبدية كمعجـم، لـ  خمطوطـات يف أكثـر مكتبـات أروبـا يف كـوبري باآلسـتانة وجـرّد  عـن           

شواهد احلديف واألشعار واألمثال وترمجتها وصـدّر كـّل بـاب منـها مبصـادر األفعـال الصـحيحة        

وطريقتـــ  أن يـــذكر  (1703، 2)حـــاجي خليفــ ، دون تـــا: ج قــد اتبعتـــها مبصـــادر املعتلّــة وهلـــمّ جـــرّا.   

ــا يف ترمجــان القــرآن          ــف كتاب ــة الفارســية وكــذلك أّل ــة العربيــة مثّ تفســريها باللّغ األنــاء باللّغ

 (32-29، 1: ج1339)الزوزين، بالعربية والفارسية لسهولة درك معاين ألفاظ القرآن الكرمي. 

نظري؛ ل  يد يف األصـول  ان الزّوزينّ حنويا بصريا باألدب خبرياا ضريراا ما ل  يف دهر  كو

 تاب يف هذا اجملال نّا  )القانون( ول  شعر، من :كان ل  كالمية إذ كال

ــاي   ــري املعـــــــــــ ــتين غـــــــــــ  فـــــــــــــىت ال يقـــــــــــ

ــيباا    ــة نصـــــــ ــل مكرمـــــــ ــن كـــــــ ــو ق مـــــــ  حـــــــ

ــو ــ  مك فلــــــــــــ ــالالا كانــــــــــــ ــ  هــــــــــــ  ارمــــــــــــ

ــو  كانـــــــــــــ  فضـــــــــــــائل  جنومـــــــــــــاا   ولـــــــــــ

 كانــــــــــــــ  مشائلــــــــــــــ  مــــــــــــــداما  ولــــــــــــــو
 

 وال يرضـــــــــــى ســـــــــــوق العليـــــــــــاء جـــــــــــارا  

ــا أ  ــاراوأجنــــــــــــد يف العلــــــــــــوم كمــــــــــ  غــــــــــ

 ســــــــــــــرارا ملــــــــــــــا القــــــــــــــى حماقــــــــــــــا أو

ــا الفلـــــــــك املـــــــــدارا     ــي  هلـــــــ  ملـــــــــا رضـــــــ

 ملـــــــــــــا ألقـــــــــــــ  مشـــــــــــــارهبا وـــــــــــــارا    
 

(355، 1ج: 1424)القفطي،   

نّنـا رأينـا أن   كرناها لكو يقة من شعر الزّوزينّ غري ما ذق خرأنسخة ى إال أنّنا مل نعثر عل

 حال.أية ى ألنّ هذا الشعر منسوب إلي  عل ؛من األفضل نقلها يف هذا اجملال

 أضواء على الّزوزنّي وشرحه للمعّلقات
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)القفطــي، . الــزّوزينّ أديبـا بارعــا لــ  مللـة رفيعــة يف العلـوم األدبيــة   ذلــك كـان   ىلإإضـافةا  

تابـ  هـذا مشـهور بـني     كتاب  شر  املعلّقات السّبع وكمن يتصفّح ى لع ىال خيف (355: 1ج: 1424

السّـطور  رباء يف كـ جوانب  املختلفـة وبيـان أمهيتـ  يف آراء ال   ى ز علكاألدباء ودارسي األدب فنر

 اآلتية إن شاء اهلل.

تابة هذا الشـر  وكـذلك تـاريخ كتابتـ      كبواعث  من  ىومن املؤسف ليس لدينا نصّ يدلّ عل

روا اســم كــســنة والدتــ  وســريت  الذّاتيــة فحســبنا أنّ املــؤرّخني ذ  ى مــا مل نعثــر علــ كوأســاتذت  

مـا  ك «السـيد » سب إلي  لقبوأحياناا نُ« إمام» أو «بقاضي»لّ فخامة وجاللة إذ لقّبو  كالزّوزينّ ب

عظمتـ  وعلوشـأن    ى لّ  دليـل علـ  كلّ من ل  شأن رفيع وقدر عظيم وهذا كان مرسوماا لديهم لك

ى هجريـاا املوافـق علـ    486ان فريـداا يف عصـر  وحيـداا يف نوعـ ، تـوفّي سـنة       كأنّ  ى ما يدلّ علك

 (32-29، 1ج :1339)الزوزينّ، ميالدياا.  1093

 شرح املعلّقات السّبع

هجريـاا يف مصـر وقـال     1304من أهمّ الشّرو  للمعلّقات شر  املعلّقات للزّوزينّ، طبع يف سنة 

هجريـاا ويف مصـر ولبنـان مـرارا      1282تاب يف ايـران سـنة   كلقد طبع هذا ال»عن  ابن يوسف: 

 :1339الـزوزينّ،  )« ببـاريس ميالديـاا   1820وقد طبع شر  قصيدة امرء القيس مسـتقلّا يف سـنة   

 .(32-29 ،1ج

ي عن أمهية شر  الزّوزينّ واحلاجة املاسّة كراراا ومراراا حتكثرة الطّبع يف شتّي البالد كف

تــاب مــن قِبــل املخــاطبني يف املــدارج الدراســية املختلفــة وذلــك ألنّ منهجــ  مجيــل  كهــذا ال ىلإ

 اجلميع. ق تابت  سهلة مفهومة لدكو

هـي اللّغـة والشّـر  أوال وعلـم     فثرية كـ يـة  أمّا نات شر  الزوزينّ البارزة الّل منحتـ  أمه 

 لّ ذلك يف هذا املقال:كالنحو واإلشارات البالغية يف بعض املواضع وأردنا أن نبني 

 اللّغة:

مفـردات اللغـة ومـوارد     علـى ان فريـداا يف إحاطتـ    كـ ان الزوزينّ لغوياا من الطّراز األوّل حيـف  ك

ل مـا أعـتين بـ  الـزوزينّ يف شـرح  لألبيـات       مفـردات اجلـاهليني، فـأوّ   ى استعماهلا ال سيما عل

 املعلّقات هو الشر  اللّغوي حنو:

 وإنّ شـــــــــــــــفائي دمعـــــــــــــــةا مهراقــــــــــــــــةا  
 

ــوّل     ــن معـــ ــم دارس مـــ ــد رســـ ــل عنـــ  فهـــ
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ذا نظرنـا  إالـمُهَرَاقُ والـمُرَاقُ: الـمَصْبُوبُ، وقَدْ أَرَقْ ُ الـمَاءَ وهَرَقْتُ ُ وأَهْرَقْتُـ ، أيْ: صَـبَبْتُ ُ.   

راقــة فرقــا بــني اإل كأن هنــا قالدالليــة للمفــردات املترادفــة و غورهــا الدالليــة نــر  ىل القيمــة إ

يـــة يف حـــني أن الصـــبيب مصـــدر يـــدلّ علـــى  كز علـــى احلركـــراقـــة ال ترأوال: أن اإل والصـــبيب:

راقـة(  )اإل وليف حـني أن األ  ل  مثل املطر و...كأن الثاين يستخدم للماء وما شا  انياا ،ةكاحلر

اهليجـان واالنفعـال. الــمُعَو َّلُ: الـَمبْــَكا، وقَـْد أَعْـَوَل الر َّجُـُل وعَـو َّلَ: إذَا بَكَـي           يدل علـى احلمـاس و  

ــرَاٌت        ــا َعَب ــد َّمُْع، وجَمُْعَه ــرَةُ: ال ــا. والَعْب ــِ  أَيْض  ـــُمت ََّكُل عََلْي ـــمُْعتَمَُد وال ـــمُعَو َّلُ: ال ــا َصــوْتَُ ، وال  ..رَافِع 

مــع أهنمـــا   اءكــ اء واالتكـــالـــزوزين أن املعــول فيــ  مفهــوم الب   مــا شــر    كو (21: 1423)الــزوزينّ،  

نــهما املختلفــان يف بيــان احلاجــات النفســية؛إذ إن    كنســانية ولان يف بيــان العاطفــة اإل كمشــتر

 ؛ربـ  كعليـ  ويـنفس    ئكو شخص يتأان كىل مإاء  تاج كىل أن االنسان عند البإاملعول يشري 

 زمان واسم املفعول. ان والكبني اسم امل كألن وزن املعول مشتر

 ذلك حنو:كو

ــاء   ــها أنـــــــــــــــــ ــا ببينـــــــــــــــــ  آذنتنـــــــــــــــــ
 

 ميـــــــــــــل  منـــــــــــــ  الثـــــــــــــواء  ربّ  ـــــــــــــاو 
 

: 1423 )الـزوزينّ،  .ثويي قاإليذان: اإلعالم. البني: الفراق. الثواء والثوي: اإلقامة والفعل  و

227) 

 أمهية واسعة وهو هامّة جدا يف جماالت خمتلفة فضال عن شر  املفردات يف املعلّقات ذو

 .  التعلّم والتعليم منها عند اللغويني وعند املفسّرين وشرّا  أحاديف النحمّ وآل بيت 

تبــهم واستشـهدوا بــذلك  كأبيــات مـن املعلّقــات يف أحنـاء خمتلفــة مـن     ىلإفأشـار اللغويـون   

قـول  كشر  يبينها وشر  الزوزينّ من املرجّحات يف ذاك اجملال  ىلإومن الواضح أنّها حتتاج 

رهــا ابــن كعنــد األخــرية ذ بعــد ومبعــىن ومبعــىنى علــ ون مبعــىنكــوت«: »دون» يف معــىنالفــرّاء 

« أي: عنـد   فأحلقـ  باهلاديـات ودونـ     الّسيد يف املعـاين وبـ  فسّـر الـزوزين قـول امـرء القـيس:       

 .(208 ،18ج :1414 )الزبيدي،

ــرون للقــرآن ال  شــر  الــزوزينّ يف إ بــات أقوالــ  هــو   ىلإوممــن اســتند   رّا  رمي وشــكــاملفسّ

ــريفة   ــف الشــ ــا ذكاألحاديــ ــة ال   كمــ ــري اآليــ ــي تفســ ــا  ففــ ــةكرنــ   وننِننننك  مَ  يضد بِنننن ني هِ نني ََ َكنننن﴿ رميــ
 القيس: قال الشيخ الطّربسي: شبّههن ببيض النّعام ويف معنا  قول امرء (49)الصافات/

 كَبِكْــــــــرِ الـــــــــمُقَانَاةِ البَـــــــــيَاضَ بِصُــــــــفْرَةو
 

 غَــــــــذَاهَا نَمِــــــــريُ الـــــــــمَاءِ غــــــــريُ مُحَلوــــــــلِ 
 

 أضواء على الّزوزنّي وشرحه للمعّلقات
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ل صنف: مـا مل يسـبق  مثلـ     كر من كالب» وهذا البي  من معلقت  املعروفة، يقول الزوزين:

 .«وللدّار اآلخرة» املقاناة من قبيل قول  تعاىل ىلإضافت  إواملراد هنا بيض النعام و

 حملّـل:  والـمُقَانَاةُ: املخالطة والن َّمرِيُ: الـمَاء  الن َّامِي فِي الـجَسَدِ وقيل: الضرب من املـاء وغـري  

ثـر حلـول النـاس    كثـر النـاس بـ  احللـول، أي: مل ي    كان حملـل: إذا أ كـ أي غري يسري أومن قـوهلم م 

 .در  ذلــك. يصــف معشــوقت  عنيــزة شــبّ  لوهنــا ببــيض النّعــام تشــوب بياضــها صــفرة    كــعليــ  في

« قـــد جعـــل ربّـــك حتتـــك ســـريا»ويف قولـــ  تعـــاىل  (38: 1423 الـــزوزين، ؛305 ،8ج :1415 الطرّبســـي،)

مجـل توصـيف   أحسـن و أيحم كالسريّ: النّهر ألنّ  يسري جبريانـ . وهـذا التوصـيف التلـويين التـر     

 ليها. قال لبيد: إنظار  رت يف بياضها ولف  األأيدل على الطهر والرفاهية والرغد الل 

ــريّ فصــــــدّعا     فتوسّــــــطا عــــــرض الســــ
 

 مســـــــــــــــجورة متجـــــــــــــــاورا قلّامهـــــــــــــــا 
 

ــطا وصــدّعا يرجــع     العــري واألتــان )ومهــا نوعــان مــن االبــل(     ىلإضــمري التثنيــة مــن توسّ

ــام: ضــرب مــن النبــ  قــال الــزوزينّ:        ــوءة مــاء والقّل  والتّصــريع: التّشــقيق ومســجورة: أي ممل

نبتـــها. وحتريـــر املعـــين أنّهمـــا قـــد وردا عينـــاا فـــدخال فيهـــا مـــن عـــرض هنرهـــا وقـــد جتـــاور  »

 (149: 1423 الزوزين،؛ 415، 6ج: 1415 )الطربسي،

تبهم إذ كما اهتمام شرّا  أحاديف اهل البي  عليهم السّالم بشر  الزّوزينّ فواضح يف أو

بأشــعار املعلّقــات ولتبــيني ذلــك راجعــوا     أهنــم اســتندوا يف شــر  تلــك األحاديــف ويف أقــواهلم   

شر  الزوزينّ فاستدلّوا بذلك واستناروا الطّريق أمـام مـن يفـتّش عـن احلـقّ فهـذا        ىلإأحيانا 

 أبطـح:  دعـوي ابـن تيميـة الـذي يقـول عـن معـىن       ى عبقـات األنـوار يف الـرّدّ علـ     صاحب خالصة

بغــدير خــم كـان حــني مرجعــ  مـن حجــة الــوداع،   قالــ  الـنّحم  مــا أن  ىأمجـع النــاس علـ  »

ويف احلـديف يقـول    .«مكـة بـل رجـع مـن حجـة الـوداع املدينـة...        ىلإوالنحم بعد ذلك مل يرجـع  

ة فهـذا  كـ بـاألبطح واألبطـح مب   وجـاء احلـارحت وهـو    لـبالد هذا بغدير خم وشاع يف ا»ابن تيمية: 

الم مـن مل يعلـم معـين األبطـح فظـنّ      كـ هذا  .«ان  قصة غدير خمك ذب جاهل مل يعلم مىتك

ــ  مب ــيس املــراد مــن األبطــح يف هــذا       ة فقــط وال يقــال لغريهــا كــأنّ أبطــح وهــذا باطــل جــدا فل

وهنـا يسـتدلّ مؤلّـف عبقـات     « ة بـل... كـ ة وال أن األبـاطح منحصـر بـأبطح م   كـ احلديف أبطح مب

بـل اسـتعمل األبطـح    »اجلوهري واألصمعي والسّيوطي ويقـول:  كاألنوار بأقوال األدباء واللّغويني 

ــن  اســتعمال اســم اجلــنس يف اشــعار العــرب اجلــاهليني ففــي قصــيدة عمــرو         )وهــي   لثــومكب

 القصيدة اخلامسة من القصائد السّبع للمعلّقات(:
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ــرّووس  ــديمـــــــكيدهـــــــدهون الـــــ  ا تدهـــــ
 

ــا ال   ــزاور  بأبطحهـــــــــــ ــاكحـــــــــــ  رينـــــــــــ
 

احلزور: الغـالم الغلـيظ الشّـديد واجلمـع احلـزاورة. يقـول: يـدحرجون         قال شارح  الزّوزينّ:

 ان مطمئنّ وقال بشر  قول :كرات يف مكما يدحرج الغلمان الغالظ والشّداد الكرو س أقراهنم 

 وقـــــــــد علـــــــــم القبائـــــــــل مـــــــــن معـــــــــدّ
 

ــا   ــا بنينـــــــــــــ ــب بأبطحهـــــــــــــ  إذا قبـــــــــــــ
 

قد علم  قبائل معدّ إذا بني  قباهبا مبكان أبطح والقبب والقباب مجـع قبـة.   قال: يقول: 

 منقول عن شر  املعلّقات للزّوزين( ،391، 8ج :1404)النقوي، 

ــا مــن ال  ــة يف مدرســة التّشــيع وعنــد احملــدّ ني فهــي     كوأمّ « مــوىل»لمــة كلمــات الرّئيســة اهلامّ

لمة يف خطبت  يوم الغـدير  كلك الت  استعملها النحمثرية خمتلفة والّل كوتشمل على معان 

نـ  مـوال  فهـذا علـيّ     كمـن  » آخذا بيد أخي  وابن عم  ووصي  معرّفا بأنّ  خليفت  من بعد  قائالا:

وليس  )خطبة الغدير( ففسّر  املخالفون واملعاندون على وجو  غري ما أراد  النحمّ  «موال 

ـــ هنــا بوســعنا ـــ ولــيس يف اختصاصــنا  ـ ــا أنّ رجــال    ـ علــى ايــراد تلــك البحــوحت واملناقشــة عليهــا إلّ

الشّــيعة واألخصــائيني يف ذلــك اجملــال دافعــوا عــن احلــقّ املغتصــب وبينــوا حبجــ  ودالئــل متقنــة   

( ـهـ 291 ـى يـي الشّـيباين البغـدادي )املتوفـ    ورصينة منها تفسري أيب العبّـاس  علـب أمحـد بـن     

 أمحد الزّوزينّ يف شر  املعلّقات السّبع حيف قال:  ر  احلسني بنكفقد ذ ()األوىلـ( ب)املوىل

ــ    ــب أنّــــ ــرجني حتســــ ــال الفــــ  فغــــــدت كــــ
 

ــا  مـــــــــوىل  ــا وأمامهـــــــ  املخافـــــــــة خلفهـــــــ
 

الفرج موضع املخافة والفرج ما بني قوائم الدوابّ فيما بني اليدين فرج وما بـني الـرّجلني   

 :قول  تعاىلكبالشيء  األوىل يف هذا البي  مبعىن إن املوىل»اجلمع فروج وقال  علب: فرج و

 (35 ،8ج :1404)النقوي،  .بكم أي هي األوىل« مكم النار هي موالكمأوا»

ابرات كـ تـب خمتلفـة منـها: الغـدير وتشـييد املراجعـات وتفنيـد امل       كوهذا الدليل مشـهود يف  

 أباطيل عثمان اخلميس.ى ونفحات األزهار والرّدّ النّفيس عل

أن  موافق ل  برأي  وتأييد مـن قبلـ  ويعـين أنـ  يعتقـد      ى ونقل الزوزين كالم الثعلب دالّ عل

هبذا القول واستناد شرا  األحاديف بشر  الزوزين واستفاد م من شر  الزوزين دون  علـب  

 أنّ الزوزين  قة لديهم وأنّهم يعتقدون بتبحّر  وخربت  يف هذا اجملال.  ىلإيشري 

تـب اللّغـة ومل يأخـذ    كتـاب مـن   كىل أي إر أنّ الـزوزينّ يف شـرح  للّغـات مل يراجـع     كوجدير بالذ

خليــل بــن أمحــد لكتــاب العــني لكتبــ  معــاجم للمفــردات العربيــة  كان مــن قبلــ  قــد كــمنــها مــع أنــ  
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معجـم مقـاييس اللّغـة ألمحـد     كهــ( و 393 ـىهـ( وصحا  اجلوهري )املتوف175 ـىاهيدي )املتوفالفر

 لمات:كما نرق ذلك على سبيل أمثلة من شرح  للكهـ( 395 ـىا )املتوفريكبن فارس بن ز

 لّــــــــــمكدمنــــــــــة مل ت ـىأمــــــــــن أم أوفــــــــــ
 

 حبومانــــــــــــــــة الــــــــــــــــدّرّاج واملتــــــــــــــــثلّم 
 

يقول: الدّمنة: ما اسودّ من آ ار الدّار بالبعر والرّماد وغريمهـا واجلمـع: الـدِمَن والدّمنـة:     

مــا »بقولـ :  « الـدمن » عنـدما يشـر  اخلليــل   (109 :1423)الــزوزين، احلقـد والدمنـة: السـرجني.    

ذلك مـا اخـتلط مـن البعـر والطـني عنــد      كـ وجــ  األرض وى رسـا علـ  كتلبّـد مـن السـرقني وصـار     

ــدي، احلــوض.  ــحا  للجــوهري:   (54، 8ج :1410)الفراهي ــار   »ويف الصّ ــة آ  ــدمنُ: البعــر والدمن ال

 مجهـــرة اللّغـــة وتـــاج ويف. (2114، 5ج :1407)اجلـــوهري، « النـــاس ومـــا اســـودّوا واجلمـــع الـــدمن 

 .ختتلف عمّا قال  الزوزين وليس ذلك الصّحا  عبارات قريبة

 يف بي  من معلقة طرفة:« ضبُحَ»واملثال الثاين:  

ــرت حــــــــوار      وأصــــــــفر مضــــــــبو  نظــــــ
 

ــتودعت     ــار واســـ ــى النّـــ ــعلـــ ــدِكـــ  فّ مُجمِـــ
 

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

 ذا:كوشرحها يف العني ه

 (109، 3ج :1410)الفراهيدي،  .ضَبُحَ: ضبح  العود بالنار: إذا أحرق  من أعالي  شيئا

 الرّماد وضبحت  النّار : غريت  ومل تبالغ فيـ  ويقـول ابـن الفـارس:    «: الضبح» ويف الصّحا 

 لــون مــن فعــل نــار.. أصــالن صــحيحان أحــدمها صــوت واآلخــر تغــري  « الضّــاد والبــاء واحلــاء»

ــار.     ــبح إحــراق أعــاي العــود بالنّ ــن فــارس،  فالضّ ــا  هــو    (385، 3ج :1404)اب والــذي يلفــ  االنتب

 ما نرا  يف السياق.ى توضيح علو مقارنة ما جاء يف املعاجم من شر 
 يف بي  امرئ القيس:« الداّلل» وحنو

ــدلّل     ــذا التّــــ ــض هــــ ــاطم مهــــــالا بعــــ  أفــــ
 

ــأمجلي  كوإن   ــرمي فــــ ــ  صَــــ ــ  أزمعــــ  نــــ
 

حسب  قت  ب  واالسم الدّالـة  ى حببّ غري  إيا  فيؤذي  عل نسانن يثق األأاإلدالل والتدلّل: 

 (29 :1423)الزوزين، والدّال والداّلل. 

ــحا :  ــ«: الــدّلّ»ففــي الصّ ــ  املــرأة تــدلّ وتــدلّل  وهــي حســنة الــدّلّ    كالغــن  والشّ ل وقــد دلّ

العــني: الــدّل يدالل املــرأة إذا تــدلّل    ويف (1698، 4ج :1407)اجلــوهري، . والــداّلل واالســم الدّالــة 

)الفراهيـدي،  . أهنـا ختالفهـا ولـيس هبـا خـالف     كل كزوجها تري  جراءة علي  يف تغـنّ  وتشـ  ى عل
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دالل املرأة وهي جرأ ا يف تغنّ  »ما يصرّ  بنفس القول صاحب معجم بقول : ك (8، 8ج :1410

 .(259، 2ج :1404فارس، )ابن « أهنا خمالفة وليس هبا خالفكل كوش

 ىلإر أنّ  يف بعض النسخ من شر  املعلقات للـزوزين توجـد معـدوداا مـن أقـوال تنسـب       كيذ

 الصّحا  والثّعالحم وإن صرّ  بأنّ ذلك الشر  ليس للزوزين حنو: كتب وأشخاص ك

 بعــــــــــــر اآلرام يف عرصــــــــــــا ا قتــــــــــــر
 

ــا   ــلِ كوقيعاهنــــــــــ  أنَيــــــــــــ  حَــــــــــــبُّ فُلفــــــــــ
 

عرصـات يف املصـبا : عرصـة الــدار، سـاحتها وهـي البقعـة الواســعة الـل لـيس فيهـا بنــاء          

لّ بقعـة  كـ وعـن الثّعـالحم:   « الب وعرصات مثـل سـجدة وسـجدات   كو لبةكواجلمع عراص، مثل: 

يعرصـون  ليس فيها بناء فهي عرصة ويف التّهذيب: ونّي  ساحة الدّار عرصـة ألنّ الصـبيان   

 (19 :1423)الزوزين،  فيها أي يلعبون وميرحون.

 واملثال اآلخر:

ــ ــوا   كـــــ ــوم حتمّلـــــ ــداة الـــــــبني يـــــ  أين غـــــ
 

ــاقف حنظـــــل     ــيّ نـــ ــرات احلـــ ــدق نـــ  لـــ
 

 ريها ولـو كغداة يف املصبا  والغداة الضحوة وهي مؤنّثة قـال ابـن األنبـاري: ومل يسـمع تـذ     

وهــو الــبني: الفرقــة « غــدوات» ري واجلمــع:كوّل النّهــار جــاز لــ  التّــذأ معــىنى محلــها حامــل علــ

 ون فرقة ووصال.كاملراد هنا ويف القاموس: البني ي

هجريـا واسـتفادت  مـن     770سـنة   ىتب  الفيومي املتـوفّ كوذلك مستحيل ألنّ املصبا  املنري 

هــ فقـ  اللغـة وسـّر العربيـة بعيـد جـدّا وحمـّل التأمـل ألنّـ  يف ذلـك            429 ـىتاب الثّعالحم املتوفـ ك

ن إتّخـاذ مؤلّـف مؤلّفـا    كـ يـف مي كتـاب أومؤلّـف   كار صـي   انيات وبطء انتشكالزّمن مع قلّة االم

تلـك  ى مـن اطالعـ  علـ    تبـ  الـزّوزينّ مـن اللّغـات والشّـرو  هـو      كومها معاصران فيبدوا أنّ مـا  

 جوانبها فصار  قة عند املثّقفني من األدباء والعلماء.ى العلوم واستيعاب  عل

 ه الصّرفية والنّحويةؤآرا

انـ  عباراتـ  سـهلة مجيلـة ممتعـة يفهمهـا       كاملفردات بشر  األبيـات و اهتمّ الزّوزينّ بعد شر  

ــد   ــا ويبتعـ ــب يف معظمهـ ــاملخاطـ ــن ال كـ ــتوحش مـ ــن املسـ ــذ    كثريا عـ ــها وهـ ــب منـ ــات أوالغريـ لمـ

اخلصوصــية جعلــ  شــرح  مفيــدا يســتفيد منــ  الطــالب يف املســتويات املختلفــة فأســلوب  يف       

 آنية ويقرن شرح  هبا حنو: ل متّسق متّحد فيشري تارة بآياتو قركالشر  ليس بش

ــذان أ  ــا فخـــ ــنحض منـــــهما  كهلـــ  مـــــل الـــ
 

 أهنمـــــــــــا بابـــــــــــا منيـــــــــــف ممـــــــــــرّدِ   ك 
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 .(44/النمل) ﴿َصر حد ِمَمريدد ِمن  قَنَوارِير : املمرد املطوّل أيض ا، وقد أُوِّل قول  تعاىل

 وكذلك حنو:

ــةُ وَ ــ ِ اليَمامَـــــــــ ــر َّتافَأَعرَضَـــــــــ  مشَخَـــــــــ
 

ــلِتينا    كَأَســـــــــــــــيافو بِأَيـــــــــــــــدي مُصـــــــــــــ
 

َمئِنذر أعرض : ظهرت، وعرضـ  الشـيء أظهرتـ ، ومنـ  قولـ  عـّز وجـلّ:         نَنا َجَهننيَم يَنو  ﴿َوَعَرض 
 .(101)الكهف/ لِل َكاِفرِيَن َعر ض ا 

وفيني والبصريني يف بعض كر أقوال الكات الصّرفية والنّحوية ويذكالنّ ىلإوتارة ل  حملات 

ذلك  ىلإات يف تصانيفهم واستندوا كهذ  النّاملواضع فاستفاد اللّغويون والشّرّا  والعلماء من 

تلـك  ى شـف عـن مهارتـ  وتسـلط  علـ     كوهذا يعبّر عن أمهية آراء الـزّوزينّ يف تلـك اجملـاالت وي   

 العلوم.

مـا يف  كوجه  وهـو  ى بّ علكبّ  فأك بب:كفهذا هو الزّبيدي اللّغوي الشّهري يقول: ذيل مادّة 

والثّال ي منـ  متعـدّ وهـذا مـن النّـوادر أن يقـال:       نسخة ويف بعضها بإسقاط الرّباعي من  الزم 

 ذا...كبّ كبّ اهلل عدو املسلمني وال يقال: أكأفعل  أنا وفعل  غريي، يقال: 

، 1ج :1414)الزبيـدي،  وقال الزّوزينّ: ال نظري ل  إلّا قـوهلم: عرضـت  فـأعرض وال  الـف هلمـا.      

يقـال: حَنَجَـ    » املقـال ذيـل مـادّة حـن :     ىل ذاكإ. وكان قبل ذلك يسـتند  (79: 1423 الزوزينّ،؛ 884

نـادر فيـدخل يف بـاب كببتـ  فأكـبّ وعرضـت  فـأعرض.         فأحن  بتعدّي الثاّل ي ولزم الرّباعي وهو

 (179: 1423الزوزينّ، ؛ 1365، 1ج: 1414)الزّبيدي،  .أي ل خرين« وال  الف هلما»قال الزّوزينّ: 

فقـد نـصّ علمـاء العربيـة     » ت ويقـول: لمة وصـال كر  السّيد علي خان يف ضبط كما ذ وحنو

ن كـ ن العني غري معتلّهـا وال مـدغمها ومل ت  كان مضموم الفاء ساكأن اإلسم الثّال ي املؤنّف إذا 

القـيس:    ون يف لغة متيم... قال امركالم  ياءً جاز يف عين  الفتح للخفّة والضّم لإلتّباع والسّ

 «.نا اكوالطري يف و يغتدأوقد »

نـة بالضّـم: مث جتمـع    كنات: مواقـع الطـري واحـد ا و   كبوعبداهلل الزّوزينّ: الوقال الشّار  ا

نات بضمّ كالعني والو نات بضمّ الفاء وفتحكالوى بضمّ الفاء والعني وعل ــنات كالوى نة علكالو

ــو كون العــني وتكالفــاء وســ  ــر ال ــة، حنــو: ظلمــة ظلمــات    كــن وهكــذا حكسّ ــم. م فعل )املــدين وظل

 (49: 1423 الزّوزينّ،؛ 37، 5ج: 1415الشريازي، 

لمـة جلـوس   ك (233: 1424 )العـاملي،  ن  أنا وابن فضال جلوسكومثال آخر يف هذا اجملال: 

ثر النّسخ املصحّحة ويف بعضها جلوسا ويف األول كذا يف أكإذ ه ؛يف هذا احلديف حملّ البحف
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اجلهـة األخـرية فقـط    ال من جهتني: إحدامها رفع جلوس والثّانية مجع  ويف الثّانية من كشاإل

مـذهب مـن جيـوّز اجلمـع مبـا      ى ووج  التّقصّي إما عن الثّاين فبأحـد وجهـني: إمّـا باحلمـل علـ     

ون  مفرداا كسم إذا علم حال  من يف شر  املعلّقات: أنّ اال ر الزّوزينّكما ذى فوق الواحد أوعل

يـف قـالوا فيهمـا    كالفرقـدَين   إىل قغريمها جاز لك مجع  وتثنيتـ  وإفـراد  أال تـر    مجعا أو أو

 تارة: الفراقد وتارة الفرقد وتارة الفرقدان. قال الشاعر:

 لّ أخي مفارقــــــــــــــــــ  أخــــــــــــــــــو   كــــــــــــــــــ و
 

 لعمــــــــــــر أبيــــــــــــك إِلّــــــــــــا الفرقــــــــــــدانِ 
 

 وقال اآلخر:

 ســــــــأل ابــــــــن ماجــــــــة دونــــــــ  نفقاتــــــــ  
 

ــد    ــاط الفرقــــــ ــادة أومنــــــ ــرط القتــــــ  خــــــ
 

 وقال اآلخر:

 أحبــــــك يـــــــا مشـــــــس الزّمـــــــان وبـــــــدر  
 

ــين فيــــــك    ــهي والفراقــــــد وإن المــــ  الســــ
 

( 234 :1424)العاملي،    

 وبغدادي يثب  دعوا  عن الضّمري يف قول الشاعر:

 ومـــــا احلـــــرب إلّـــــا مـــــا علمـــــتم وذقـــــتم 
 

ــا هــــــو    عنــــــها باحلــــــديف املــــــرج َّم   ومــــ
 

عنها أي: ما  مثلها وقول : وما هو ىلإم أن تعودوا كيقول: ما احلرب ما جرّبتم وذقتم فإيا

نايـة  ك أي مـا اخلـرب عنـها حبـديف يـرجّم فيـ  بـالظّن فقولـ : هـو         العلم عن احلرب باحلديف، 

ضـمري القـول ال    العلـم... وقـال الـزّوزينّ: هـو    ى عن العلم ألنّ  ملا قـال: إلّـا مـا علمـتم... دل علـ     

ون قوال، أي: وما هذا الذي أقول حبديف مرجّم أي: هذا ما شهدت علي  كالعلم ألنّ العلم ال ي

 (11 ،3ج :1998)البغدادي،  .ام الظّنونكجارب وليس من أحالشّواهد الصّادقة من التّ

ــواهد مــن شــر  الــزّوزينّ للمعلّقــات       انتابــكالو ــافية مليئــان بالشّ خزانــة األدب وشــر  الشّ

 أصحاب تلك التّأليفات.ق  قة الزّوزينّ لد قشف عن مدكوذلك ي

 إشاراته البالغية

نّهـا لطيفـة ظريفـة    كاملعلّقات وإن قلّ  لىل اجلهات البالغية يف شر  أبيات إإشارات الزوزين 

الم العـرب وتـذويق حالوتـ     كـ سـرار  أتستوقف النّظر وتستثري اإلعجاب وهذا مثرة وقوف  على 

ناعيل الصرام يقول: نع  أمحـد  إبواحلسن أمحد بن أما قال كوالتاريخ يشهد على ذلك 

ىل السّـماء فقـال:   إإذا جاوز البي  رفـع طرفـ     عبة حىتكسلم  يقول: رأي  أعرابيا يطوف بال
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فعرضــ  علــى أيب عبــداهلل  « إليــك مــددت يديــ  وفيمــا عنــدك عظمــ  رغبتيــ  فأقبــل توبتيــ    »

 .(29-28)احلاقـــة/  هِ يَ انِ طَ ل  ي ِسننننِّنننعَ  كَ لَنننهَ   هِ يَنننالِ ي مَ نِّننعَ  َنَنننغ  ا أَ َمننن﴿الـــزّوزينّ فقـــال: لغـــة جيـــدة 

 (501، 3ج: 1410)البيهقي، 

ــذي يستشــهد بــأقوال     ات واإلشــارات فهــذا هــو  كــاألدبــاء عنــ  تلــك النّ  ونقــل  البغــدادي ال

 تاب  مثالا يقول يف هذا البي  من املعلّقة: كالزّوزينّ وينقل عن  يف املواضع املختلفة من 

ــاا أوكـــــــــــو ــداك أنّ ربّـــــــــ  حـــــــــــيال معقـــــــــ
 

ــم     ــب قمقـــــ ــ  جوانـــــ ــود بـــــ ــشّ الوقـــــ  حـــــ
 

 العرق السّائل من رأسها وعنقها بـربّ أو  قال القاضي أبواحلسن الزّوزينّ يف شرح : شبّ 

يترشـح بـ  عنـد الغليـان وعـرق اإلبـل شـبّ  هبمـا          قدت علي  النّار فهـو  قطران جعل يف قمقم أو

حـيال حـشّ الوقـود بأغالئـ  يف     ك أنّ ربّـا أو كـ وشبّ  رأسها بالقمم يف الصّالبة وتقـدير البيـ : و  

 (135 ،1ج :1998)البغدادي، جوانب قمقم عرقها الذي يترشّح منها. 

سبيل املثال يف استعمال القناة ى وكان خبرياا جداا يف استعمال األلفاظ واالستعارة هلا فعل

العرب تستعري للعزّ اسم للقناة يقول: إنّا قناتنا أب  أن تلني ألعـدائنا قبلـك يريـد: أنّ    »يقول: 

 .(407، 7ج :1998)البغدادي، « عزّهم أيب أن يزول مبحاربة أعدائهم ألنّ عزّهم منيعٌ ال يرام

ر فحينمــا يصــف الشّــاعر اجلــاهليّ املــرأة     كــامــل الدّرايــة والف كويف وجــو  التّشــبي  عامل، 

تشـبّ  النّسـاء بـالبيض مـن  ال ـة أوجـ : أحـدها بالّصــحة        » بالبيضـة يقـول الـزوزينّ:    احلسـناء 

نة والسّـتر ألنّ الطّـائر   والثّـاين: يف الصّـيا   .(255 ،11ج :1998البغـدادي،  )« والسّالمة عن الطّمف

ــون ونقائــ  وربّمــا شــبّه      (32 :1423)الــزّوزينّ،  .يصــون بيضــ  و ضــن   والثالــف يف صــفاء اللّ

ذلك بـــيض النعامـــة. كـــالنّســـاء ببـــيض النّعامـــة وأريـــد أنّهـــنّ بـــيض يشـــوب ألـــواهننّ صـــفرة و 

 (255 ،11ج :1998)البغدادي، 
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 ائجالنت

الــزّوزينّ ى أضــواء علــ»املعلقــات حــول موضــوع:  ى علــبعــد البحــف والتحــري يف شــر  الــزوزين  

 النتائ  املرجوة التالية: ىلإوصلنا « وشرح  للمعلّقات

 ّــا، أديبــا، حنويّــا بصــريا باللّغــة العربيّــة  كــهجريّــا  486ســنة  ىإنو الــزّوزينّ املتــوف ان عاملا

 ومن آ ار  كتاب املصادر وشر  املعلّقات.

    ســبع مــن أهــم املصــادر اللغويــة لكشــف املفــاهيم     يعتــرب شــر  الــزوين علــى املعلقــات ال

 حاز أمهية كبرية ألن  يدور حول حمورين أساسيني: مها اللّغة والشّر . وقد الداللية

    ىل الشّـــر  ليـــبني مقصـــود  إمبـــا أنّ املعلّقـــات ذات كلمـــات صـــعبة غريبـــة فهـــي حتتـــاج

 بلغت  السهل والسلس.شعرائها وأحسن الشّرو  وأبلغها شر  املعلّقات السّبع للزّوزينّ 

        فشر  الزّوزيّن على مفردات املعلّقـات دال علـى اطالعـ  الواسـع علـى مفـردات العـرب. 

 .معجم من املعاجم املوجودة آنذاك وأ بتنا أن  مل يراجع يف تفسري املفردات على أي

          وهكــذا شــرح  مصــدر مو ـــوق بــ ، رجــع إليــ  اللّغويـــون واملفســرون وشــرّا  األحاديـــف

ىل ذلك واستفادوا من  واستندوا إليـ  ونقلـوا عنـ  وإل بـات ذلـك أوردنـا       إوا الشريفة وأمل

 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 

ــ  ا  ــا ل ــة، فصــارت آرا    وأحيان ــ  اللّمحــات البالغي ــرفية ول ــة والصّ ــك  آلراء النّحوي   يف تل

 اجملاالت مسانيد للمؤلّفني واألدباء.

     ــى املعلقــات ــواردة يف      أميهــد شــرح  عل ــني املفــردات ال ــة ب رضــية دراســة الفــروق اللغوي

 .املعلقات وما ورد يف شرح  من املترادفات
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