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 ٤٠ فريح العنزي. د.إعداد أ

  سليمان على حسن الشطى  ثــــــاسم الباح
  شروح المعلقات  ثـــــعنوان البح

  القاهرة  ةـــــــــجامع
  اآلداب  ةــــــــــكلي
  بيةراللغة الع  مــــــــــقس

  )م١٩٧٨ (هدكتورا  ةـــــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة
 التي معلقات من واقع المكانة الخاصةلوح ارة موضوع شتنبع أهمي

 فمنها ،مختلف عصوره في والعربي الجاهليتمثلها المعلقات بالنسبة للشعر 
 وبها اكتمل نسج ،انحدرت القيم الفنية وحولها دارت المناقشات النقدية

 فاكتملت بها ،ظل إلى يومنا هذا باقياً راسخ األركانالذي القصيدة العربية 
  .خوالرسوالبناء و من حيث التأسيس الجاهلي العربيسالة الشعر ر

لذلك فإن دراسة هذه الشروح تسلط الضوء على كثير من جوانب 
انحدرت  التي الدراسات األدبية وتوضح أهم القيم النقدية العربية القديمة

 وأهم نصوصه هذه القصائد السبع الجاهليأساساً من قصائد الشعر 
الذي الوقت  في األدبيبدوره سيوضح لنا مسيرة تفهم النص  وهذا ،المشهورة

 عبر أجيال متعاقبة تناولت المعلقات األدبيتتكشف لنا فيه طبيعة الذوق 
  .بالشرح والتحليل والتعليق
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يسلط الضوء على المعلقات ويجسد القيم الذي ومع أهمية هذا الموضوع 
نب المهم ان دراسة هذا الج فإن رسوخ مكانتها حال دو،تتميز بها التي الكبيرة

 وليس هذا من ،للتوهم السائد أن كل ما يتعلق بها قد انتهى القول فيه أو كثر
مثلت حصيلة طيبة  التي  فالمجموعة الكبيرة من الشروح،شئ في الصواب

 تستحق الدراسة الجادة وبخاصة ألن ،لعصور متعاقبة ومناهج مختلفة
 وهكذا نالحظ أن ، حتى يومنا هذاشرحها في المعلقات لم ينقطع االجتهاد

 ولم تنل حقها من الدراسة ،الظل في جهود شراح القصائد السبع بقيت
وظلت .  وتقويمهالشعريوالتحليل مع ما فيها من محاوالت طيبة لفهم النص 

هذا الجانب ال بد من تالفيه، ولهذا  في المكتبة العربية تشكو نقصاً واضحاً
  .سد هذا النقص في للمساهمة محاولة ،قامت هذه الدراسة
  منهج الدراسة

 هذا الفصل وبنيالفصل األول  في قام الباحث بدراسة تطور الشروح
الثاني  واألساس ،الحاجة إلى الشروح وتطور فكرتها: على أساسين أولهما 

 وقد اهتم هذا القسم بجانب العرض ، ألهم الشروح قديماً وحديثاًتاريخيمسح 
 ثم اتخذت الدراسة ،م بعض الشروح دراسة وتحليالً بالوقوف أماالتاريخي

 فصنف الباحث الشروح ،وح المهمةربعد ذلك منهجاً تحليلياً ونقدياَ إزاء الش
  .تبعاً لمناهجها

  استنتاجات الدراسة
هو الوقوف ) شروح المعلقات( لدراسة موضوع الطبيعيكان المدخل  -١

 وقد كان ، حتى يومنا هذارافق هذه القصائد منذ القديمالذي أمام هذا االسم 
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لقصة التعليق على الكعبة سحرها المتميز فشاعت بين الناس لذلك ثار الجدل 
  .بين العلماء حول هذا الموضوع

 ثم ركزت هيهذه الوقفة عرضت نصوص المصادر القديمة كما في و
 ألخلص بعد ذلك إلى وقفة مجملة بسطت ،تعليقات العلماء المحدثين وجدلهم

 وقد كان .أوال الكلبيقام لمناقشة انحدار هذه الرواية عن ابن الذي  الرأيفيها 
 وقد بينت الرافعيصادق في مصدرها عند المحدثين هو األستاذ مصط

 هذه الرواية وكشفت أنها كانت عبارة عن الرافعيأخذ عنه الذي المصدر 
 إلى هذه القصة ال – مع الباحثين – وأشرت ،هامش على مخطوطه متأخرة

 إذا إضافة متأخرة لذلك  ضعف سندها فهي ،المصادر القديمة في هاأثر ل
 .عندي

 فنصفه األول يتحدث عن التعليق ،وناقشت متن الخبر فبينت أنه متناقض
المؤقت بفترة زمنية والنصف اآلخر يوحى ببقاء التعليق حتى عصر عبد 

  .الملك بن مروان
 يؤكده اعتماداً وأشرت إلى أن ورود خبر التعليق عند ابن عبد ربه ال

 ،إيراد األخبار في كتابه هذا متساهالً في  صاحب العقد الفريد كانأنعلى 
 ويقابل هذا التساهل .مقدمة باب األدب غفال من السند في  جاءصالنوأن هذا 

  . والحجة عند منكره ابن النحاص مما يجعلنا نطمئن إلى رأيهالرأيثبات 
 أنالمصادر المتأخرة كاشفاً ي  فوتابعت بعد ذلك  انحدار هذا الخبر

الذي  وناقشت كذلك النص .نصوصها عبارة عن تلفيق بين النصوص السابقة
 عمرو قصيدتينسب إلى معاوية قوله بتعليق الذي  صاحب الخزانة وأورده
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كان عبارة عن الذي  فكشفت مصدره و، والحارث بن حلزهمبن كلثو
 أهملتهوله منه بينما  مما يحول دون قب،ومتأخرمخطوطة لمحرر مجهول 

  .مصادر أقدم وأوثق
 قصة التعليق تمثل أناطمئن إليه وهو الذي  الرأيوعرضت بعد ذلك 

 وأنه يمكن النظر إلى هذه القصائد على أنها ،قصة تاريخية وليست قضية فنية
 وأن اسمها آت من ، لحقها من مختاراتأومختارات تنضم إلى ما عاصرها 

مصادر  في رض خبران ورداف وقد عزز هذا ال، القصائد السبعأي ،عددها
 فقد نص أولهما على فكرة االختيار دون ،ذكرت التعليق التي أقدم من تلك

 ونص المصدر اآلخر على شهرة هذه القصائد باسم القصائد السبع ،االسم
 ويؤازر هذا ويؤكده اطراد هذا االسم عند .خاصة عند المؤدبين والمعلمين

 ولم نجد االسم اآلخر ،ع القرن الثالث حتى بداية الخامسأهم الشراح منذ مطل
 وهذا بدوره أكد اقتصار هذه القصائد .عند من يعتد بهم من العلماء المحققين

  . وقد بينت القصائد المتفق عليها، مزيد عليهاوالباقيعلى سبع 
 وبينت ،ووقفت عند القول القائل أن حمادا الراوية هو جامع هذه القصائد

  لقضية الشكبإيجاز وعرضت . لهذا القولاطمئناني على األدلة عدم معتمداً
  .روايته مضيفا إلى جهود الباحثين السابقين وجهة النظر الخاصةفي 

ختام التمهيد أشرت إلى ثبات واطراد رواية هذه القصائد السبع في و
 ثم تكلمت عن طرق انحدارها ،الموثقة موضحا مواطن الخالفات البسيطة

  .إلينا
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 نفسها منذ البواكير تالمعلقاوخلصت بعد ذلك إلى تتبع شروح  -٢
 ووقفت مطوال عند الشرح ، شرحاًلألصمعيأن من األولى فناقشت ما ذكر 

 فنسبته إلى ، وكنت أول من حدد تاريخ هذا الشرح،الفريد ألبى سعيد الضرير
 وكتب المخطوطة وتتبع نص العلميعصره بعد أن أثبت ذلك باالستقراء 

 أصل هذا الشرح يعود إلى مطلع القرن الثالث أنتراجم واألدب وبينت ال
 وبهذا يكون أقدم شرح وصل إلينا وفيه سماع مباشر عن رواد ،الهجري

 .الرواية األولى وقد ظل مهمالً ولم ينل حقه من الدراسة للجهل بقيمته
وانبعث التوثيق بعرض نماذج كافية منه مع التحليل ومناقشة بعض آرائه 

  .وتفسيراته
 ،واتخذت الدراسة بعد ذلك منهجا تحليلياً ونقدياً إزاء الشروح المهمة -٣

 ،)العلميالمنهج ( هذه المناهج أول  فكان ،فصنفت الشروح تبعا لمناهجها
  : وقسمت الشروح التعليمية إلى ثالثة اتجاهات ،فبينت دوافع نشأته وأسسه

والً األساس أ، فقدمت شنتمرى ومثله شرح األعلم الالفني التعليميالمنهج 
 قم ، وحللته تحليال يوضح خطوطه العامة،قام عليه شرحهالذي  النظري

 ،عرضتها وبينت عناصرها األساسية التي تابعت تطبيقاته من خالل النماذج
وبعد ذلك اخترت قسماً من شرحه لبعض األبيات المتتالية حتى نتابع شرحه 

 فبينت أوالً كيفية ، إلى نقاط رئيسيةمتابعة شاملة وقسمت عناصر التحليل
 .شرحه لأللفاظ متدرجاً من البسيط حتى المركب مسجال المالحظات المناسبة

وكانت الوقفة الرابعة عند أهم شرحين من شروح المعلقات هما شرح -٤
ين ذه في  الصفة اللغوية البارزةجعلتني وقد ،ابن األنبارى وشرح ابن النحاس
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 وقد ،شرح المعلقات في اللغويهما ضمن إطار المنهج حين إلى أن أدرسرالش
 والنظريات الحديثة وحددت السمة ، وأصولهاللغويحددت أوال مفهوم المنهج 

تجمع أصحاب هذا المنهج قديما وحديثاً حتى يتضح لنا المنهج  التي األساسية
 فمثل ، ثم صنفتها داخل إطار هذا المنهج،قام على أساسه هذين الشرحينالذي 

  . الخاصاللغوي العام ومثل ابن النحاس المنهج اللغويابن األنبارى المنهج 
ومثلت النقطة الخامسة وقفة متأنية أمام شرح الزوزنى للقصائد -٥
 وبينت معنى الفنية المقصودة والمنحدرة ،الفني فدرست تمثيله للمنهج ،السبع

 فحددت ، ثم تناولت هذا الشرح تفصيال.الشعري للنص اللغويعن الفهم 
 وقارنت بين طريقته ومن سبقه وحددت خصائص ،مصادره وكيفية أخذه منها

 الدقيق باأللفاظ إحساسه ووقفت عند ،التناول في الفنيشرحه مستنبطاً الحس 
 وعرجت على تحليله للتراكيب .البيت في وتركيزه على دورها المتميز

فهم المعنى  في دهاللغوية ودالالتها ألصل إلى تحديد ذلك الحس المتميز عن
منه في  وربط المعنى الحرالمعنى ءومستوياته المختلفة فبينتها وتتبعت أجزا

وبينت كذلك اهتمامه باآلراء واالجتهادات المختلفة مع احتفاظه . بالمجازى
  .بشخصيته المتميزة فيرجع ويختار

هذا البحث وقفة عند أهم االتجاهات  في وكانت المحطة األخيرة -٦
 وقد سلطت الضوء على ثالثة اتجاهات رئيسية ،شروح المعلقاتي  فالحديثة

  .الجمالي والمنهج ،الذوقي والمنهج التعليمي المنهج هي
  
  


