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 قراءة نقدية في جمهرة أشعار العرب ألبي زيد القرشي - جدل المغة والهوية
 د. أمين لقمان الحبار

 جامعة الموصل /كمية التربية
 ضمون جمهرة أشعار العرب إلى مقدمتها من م: الهوية العربية :  توطئة
ومف أبرز ، وكتب االختيارات الشعرية، دواويف الشعراء: تعددت مصادر رواية الشعر الجاىمي وأبرزىا مصدراف   

قصائد ، ومضموف ىذه الكتب ىو الشعر، المفضميات واألصمعيات وجميرة أشعار العرب: كتب االختيارات الشعرية ثالثة 
سالمّيو –ضـّ روائع الشعر العربي القديـ  الجميرةفكتاب ، ومقاطع يقسـ أبو زيد القرشي مروياتو الشعرية عمى  -جاىمّيو وا 

ساسيف يقّسـ الكتاب وعمى ىذيف األ، أو عمى وفؽ المضموف كما في المرائي والمشوبات، وفؽ الشكؿ كما في المعمقات
وحدد شعراء ، ات والمذىبات والمراثي والمشوبات والممحماتالسموط وىي المعمقات والمجميرات والمنتقي: عمى طبقات ىي

فقد خالؼ ما ، إف السبع لغيرىـ: فمف قاؿ، أصحاب السبع الطواؿ التي تسمييا العرب السموط)): يقوؿ أبو زيد، كّؿ طبقة
ولقد تال أصحابيف ، إف بعدىف سبعًا ما ىف بدونيف: وقد أدركنا أكثر أىؿ العمـ يقولوف، أجمع عميو أىؿ العمـ والمعرفة

، وبشر بف أبي خاـز، وعدي بف زيد، وعنترة بف عمرو، لعبيد بف األبرص، وىف المجميرات، فما قصروا، أصحاب األوائؿ
 والنمر بف تولب.، وخداش بف زىير، وأمية بف أبي الصمت

ودريد بف ، بف ربيعةوالميميؿ ، وعروة بف الورد، والمتممس، والمرقش، فيف لممسيب بف عمس: وأما منتقيات العرب
 والمتنخؿ بف عويمر.، الصمة

وقيس بف ، ومالؾ بف العجالف، وعبد اهلل بف رواحة، وىف لحساف بف ثابت، فمألوس والخزرج خاصة: وأما المذىبات
 وعمرو بف امرىء القيس.، وأبي قيس بف األسمت، وأحيحة بف الجالح، الخطيـ

، واألعشى الباىمي، ومحمد بف كعب الغنوي، ة بف ذي جدف الحميريوعمقم، ألبي ذؤيب اليذلي: وعيوف المراثي سبع
 ومتمـ بف نويرة اليربوعي.، ومالؾ بف الريب النيشمي، وأبي زبيد الطائي

، والحطيئة، والقطامي، وكعب بف زىير، فمنابغة بني جعدة، وىف الالتي شابيف الكفر واإلسالـ، وأما مشوبات العرب
 بف مقبؿ.وا، وعمرو بف أحمر، والشماخ

والطرماح بف ، وذي الرمة والكميت بف زيد، وعبيد الراعي، واألخطؿ، وجرير، لمفرزدؽ: وأما الممحمات السبع فيف
وسبؽ ىذه القسـَ حديٌث عاٌـّ عف الشعر منذ ، وىو القسـ الثاني مف الكتاب، ىذا ىو محتوى الكتاب الرئيس ،(1)حكيـ((

))ونحف ذاكروف في كتابنا ىذا ما جاءت : يقوؿ متحدثًا عف ىؤالء الشعراء ، سالـبداياتو وما يتبع ذلؾ مف قضاياه قبؿ اإل
صمى اهلل عميو ، وما روي عف رسوؿ اهلل، وما وافؽ القرآف مف ألفاظيـ، واألشعار المحفوظة عنيـ، بو األخبار المنقولة

وأوؿ مف قاؿ ، و كؿ واحد منيـوما وصؼ ب، وما جاء عف أصحابو والتابعيف مف بعدىـ، في الشعر والشعراء، وسمـ
ذا تأّممنا ىذا النّص وجدنا أّف ذكره أخبار الشعراء وشعرىـ وموقؼ اإلسالـ مف الشعر ، (2)وما حفظ عف الجف((، الشعر وا 

 –لكف )موافقة القرآف الكريـ أللفاظيـ( تبدو مقحمة ، ( ينسجـ مع محتوى الكتابوالصحابة والتابعيف )موقؼ الرسوؿ
 ينيا.ب -عف قصد 
لكف في ، فجّؿ الكتاب مخصص لرواية الشعر، فمضموف الكتاب ال عالقة لو بمقارنة بيف لغة الشعر ولغة القرآف 

ما : وىنا نطرح السؤاؿ، ىذا النص الذي يتحّدث عف مضموف كتابو نجد أبا زيد يتحّدث فيما يتحّدث بو عف ىذه المقارنة

                                                           

في الجاىمية واإلسالـ، تحقيؽ : محمد عمي الياشمي، لجنة البحوث والتأليؼ والترجمة والنشر، جميرة أشعار العرب  (1)
 .220-1/218جامعة محمد بف سعود اإلسالمية، السعودية : 

 .110/ 1جميرة أشعار العرب : (2)
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ورواية الشعر مف جية أخرى؟ مع مالحظة أّننا ال نجد مقارنة ، قرآف مف جيةالعالقة بيف المقارنة بيف لغة الشعر ولغة ال
 .مماثمة أو مشابية في أي كتاب راٍو لمشعر القديـ

في فكر  -فالشعر العربي والقرآف الكريـ يعّداف _ كما يبدو، ال شّؾ في أّف المغة تشّكؿ أّوؿ مظاىر اليوية اّيا كانت 
لذلؾ نزع أبو زيد إلى ، عربية التي باتت في القرف الثالث ميددة بوفود ثقافات مختمفةأبرز مظاىر اليوية ال -أبي زيد

))فكانت الجميرة تمّثؿ إلى درجة بعيدة إعادة قراءة لمتراث مف أجؿ كشؼ رؤاه ، الماضي المغوي المشّكؿ لميوية العربية
فإّف ذلؾ ال يعني  (2)موض الذي يحيط بمؤلؼ الجميرة. فعمى الرغـ مف الغ(1)المركزية وتناسقو التقميدي ووحدتو المتماسكة((

 أّف مؤلفو ال يحمؿ مشروعًا فكريًا يمكف استنطاقو وتسجيؿ مالحظات حوؿ ىذا المشروع.
يجعمو يذىب مذىب مف يفسر ألفاظ القرآف الكريـ بأبيات ، إّف مقارنة أبي زيد لمغة الشعر الجاىمي بمغة القرآف الكريـ 

ولذلؾ نزؿ القرآف عمى قـو لغتيـ أعّز ، إذ إّنيـ أىؿ حكمة وأدب، ؿ يتعدى ذلؾ إلى غريب الحديثب، مف الشعر الجاىمي
فكاف الطريؽ إلى ، ىذا الميؿ إلى الماضي يعود إلى أحساس أبي زيد لضرورة ترسيخ اليوية العربية نرى .ما يعتزوف بو

اـ في ىذه المرحمة كاف قد بمغ مف التصّدع وبروز ذلؾ االلتجاء إلى الشعر القديـ فػ))وضع الحضارة العربية بشكؿ ع
التناقضات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا درجة تجعؿ الحنيف إلى اكتشاؼ رؤية مركزية في ثقافة الماضي ونمط طاغ 

عمى عناصر  دافعًا فعااًل لمقياـ بإعادة قراءة التراث الشعري مف منظور استرجاعي مركزي صرؼ يؤكد، مف البنية فييا
ويتجمى ىذا النزوع إلى الماضي في ميؿ أبي زيد إلى الشعر القديـ واعتزازه ، (3)االستمرارية والتكرار والتقميد في ىذا التراث((

لما لـ يوجد أحٌد مف الشعراء بعدىـ إال مضطرًا إلى )): إذ يعّد الشعراء الذيف أتوا بعدىـ مضطريف إلى محاكاتيـ يقوؿ، بو
وبعد ، وبعد فيـ فحوؿ الشعر الذيف خاضوا بحره، وىـ إذ ذاؾ مكتفوف عف سواىـ بمعرفتيـ، محاسف ألفاظيـ االختالس مف

فأخذنا مف ، لكانوا قد حازوه دوف غيرىـ، ولوال أف الكالـ مشترؾٌ ، واتخذوا لو ديوانًا كثرت فيو الفوائد عنيـ، فيو شأوىـ
وواضح انحياز أبي زيد إلى الشعر القديـ ، (4) وزماـ ديوانيـ((، أشعارىـغررًا ىي العيوف مف ، أشعارىـ إذ كانوا ىـ األصؿ

فاختيارات الجميرة تأتي بعد  .عمى حساب الشعر المحدث الذي ظير عمى يد بشار وأبي نواس ومسمـ بف الوليد وغيرىـ
ات تركز اىتماميا عمى شعر فاالختيار ، انفجار الحداثة في نيايات الشعر األموي وبدايات الشعر العباسي وطغياف البديع

ليعود مف زمنو المشوِّه لمثقافة العربية باحثًا عف عمود مركزي يجّسد ، المرحمة )الذىبية( أو ما يسمييا صاحبيا باألصؿ
 .(5)وال يتمّثؿ ذلؾ إاّل في شعر الجاىمية واإلسالـ، األصؿ أو العصر الذىبي

 فإّنو يبدأ كتابو، ي غايتو في البحث عف معززات لمثقافة العربيةوبعد أف يبدي أبو زيد إعجابو بالشعر القديـ ويخف 
))حدثنا بو المفضؿ بف محمد الضبي يرفعو إلى عبد اهلل : يقوؿ  ،بسرد اآليات التي تؤّكد نزوؿ القرآف الكريـ بالمساف العربي

يا : فقاؿ ابف عباس، القرآفقدـ نافع بف األزرؽ الحروري إلى ابف عباس يسألو عف : قاؿ، رضي اهلل عنيما، بف عباس
عمى لساف أفصحيا؛ فمف زعـ أف ]في[ القرآف غير العربية فقد ، القرآف كالـ اهلل عز وجؿ؛ خاطب بو العرب بمفظيا، نافع
ـْ َيتَُّقوَف{الزمر: قاؿ اهلل تعالى، افترى ِبيٍف{الشعراء}ِبِمَساٍف َعرَ : وقاؿ تعالى، 28}ُقرآنًا َعَرِبّيًا َغْيَر ِذي ِعَوٍج لََّعمَُّي وقد  ،19ِبيٍّ مُّ

ـْ َفُيِضؿُّ : وقاؿ تعالى، صمى اهلل عميو وسمـ، عممنا أف المساف لساف محمد ُسوٍؿ ِإالَّ ِبِمَساِف َقْوِمِو ِلُيَبيَِّف َلُي }َوَما َأْرَسْمَنا ِمف رَّ
ـُ {إبراىيـ وأف قومو ىذا الحي مف ، وقد عممنا أف العجـ ليسوا قومو ،4الّمُو َمف َيَشاُء َوَيْيِدي َمف َيَشاُء َوُىَو اْلَعِزيُز اْلَحِكي

                                                           

ب، الييئة المصرية العامة الرؤى المقنعة نحو منيج بنيوي في دراسة الشعر الجاىمي )البنية والرؤيا( :د.كماؿ أبو دي (1)
 .676ـ.: 1986لمكتاب، مصر 

 .585-58: 1988، دار المعارؼ، القاىرة، 7: مصادر الشعر الجاىمي وقيمتيا التاريخية، ناصر الديف األسد، طينظر (2)
 .673-672الرؤى المقنعة :  (3)
 .1/110جميرة أشعار العرب :  (4)
 .673الرؤى المقنعة :  (5)
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وكذلؾ أنزؿ ، بمساف قومو بني إسرائيؿ؛ إذ كانت لسانيـ األعجمية، عميو السالـ، وكذلؾ أنزؿ التوراة عمى موسى، العرب
ويبدو أّف أبا ، (1) الختالؼ لساف قـو موسى وقـو عيسى((، ال يشاكؿ لفظو لفظ التوراة، عميو السالـ، اإلنجيؿ عمى عيسى

فأبرز حامَمْيِف لمغة ، زيد يرى أّف إقرار نزوؿ القرآف الكريـ بمغة العرب ىو الركيزة األساسية إلعادة تثبيت اليوية العربية
فمّما كاف الشعر سبؽ القرآف الكريـ وجودًا فكاف ال بّد مف إبراز ذلؾ كما سبؽ أف ، العرب ىما الشعر الجاىمي والقرآف الكريـ

ويذكر لو أشعارًا ويشير إلى أنيا قد ، حتى إّنو يعود بالشعر العربي إلى آدـ )عميو السالـ( .-كما سيأتي-ه ابف عباس أبرز 
ثـّ يذكر أقوااًل ومواقؼ شيدىا  .(2)ويذكر نصوصًا شعرية تعود إلى زمف األنبياء ىود ونوح)عمييما السالـ( ، تكوف لجبريؿ

 .خمفاء الراشديف ولشخصيات تاريخية معتبرة تؤيد تعّمـ الشعر وروايتو والحّث عمى حفظو النبي صمى اهلل عميو وسّمـ وعدد ال
ويذىب أبو زيد بعيدًا في ترسيخ ثقافة الشعر الجاىمي مع المعطيات اإلسالمية فيذكر  .(3)وقد يقرف تعّمـ الشعر بتعّمـ القرآف

 .(4)مختفيًا في الجاىمية ينتظر ظيور النبي حتى يسمـ حتى إّف منيـ مف كاف، في حديثو عف شياطيف الشعر إسالـ بعضيـ
بعد نّصو ىذا فذىب إلى أّف  ويذىب أبو زيد إلى أقصى الحدود في إثبات عروبة كّؿ كممات في القرآف الكريـ 

د وق، األلفاظ المعربة والدخيمة التي أخذىا العرب عف غيرىـ واستعمموىا وجاءت في القرآف الكريـ ىي في األصؿ عربية
، وأحدىما بالعربية واآلخر بالفارسية أو غيرىا، يقوؿ ))وقد يقارب المفُظ المفَظ أو يوافقو، تقارب لفظيا بمفظ غيرىا مف األمـ

وىو بالفارسية الكرند. و)كور( وىو ، وىو الغميظ مف الديباج. والفرند، وىو بالفارسية اإلستبره، فمف ذلؾ )اإلستبرؽ( بالعربية
فعمى الرغـ مف أّف ىذا النص يشابو إلى حّد كبير ، (5) وىو الشديد((، جيؿ( وىو موافؽ المغتيف جميعاً بالعربية خور. و)س

فإّنو يجّمي في قناعة أبي زيد أف ال ألفاظ معربة أو دخيمة ال في لغة العرب وال في  (6)نّصًا في مجاز القرآف ألبي عبيدة
، وال ينسب إليو، ؾ بو المغات ))وقد يداني الشيء الشيء وليس مف جنسوالقرآف الكريـ وما جاء فييما فيو مف قبيؿ ما تشتر 

وىـ ، فعمى الرغـ مف أّف ىناؾ مف يوافؽ مذىب أبي زيد فإّف ىناؾ مف ال يوافقو عميو .(7) ليعمـ العامة قرب ما بينيما((
ونكتفي ىنا بنّص البف ، ظ غير ألفاظيـكثير مف سابقيو ومعاصريو والحقيو في احتواء المغة العربية والقرآف الكريـ عمى ألفا

فارس يقوؿ فيو بعد أف عرض الرأي القائؿ بعروبية األلفاظ جميعا في القراف ومف قاؿ بوجود األلفاظ غير العربية فيو يقوؿ 
وأصوليا  مذىب ِفيِو تصديؽ القْوليف جميعًا. وذلؾ أفَّ َىِذِه الحروؼ -واهلل اعمـ  -))والصواب مف َذِلَؾ عندي : ابف فارس
لتيا عف ألفاظ العجـ ِإَلى ألفاظيا فصارت ، ِإالَّ أنيا سَقَطت ِإَلى العرب فأعَرَبتيا بألسَنتيا -كما قاؿ الفقياء  -عجمية  وحوَّ

َـّ نزؿ القرآف َوَقْد اخَتَمطت َىِذِه الحروؼ بكالـ الَعَرب. فمف قاؿ إنيا َعَربية فيو صادؽ ومف قاؿ عجمية فيو ، عربيَّة. ُث
 .(8)ؽ((صاد

                                                           

 ، وما بيف القوسيف المعقوفيف زيادة مف عندنا، وبيا يكوف المعنى أكثر وضوحًا.112 -1/111ر العرب:جميرة أشعا (1)
 . 146-1/140ينظر : جميرة أشعار العرب :  (2)
 . 163-147/ 1ينظر : جميرة أشعار العرب : (3)
 . 186-165/ 1ينظر : جميرة أشعار العرب : (4)
 .112/ 1جميرة أشعار العرب : (5)
وقد يوافؽ وفيو : )) 18-1/17تحقيؽ : محمد فؤاد سزكيف، د.ط. مكتبة الخانجي، القاىرة، د.ت. :  ،مجاز القرآف (6)

ومعناىما واحد وأحدىما بالعربية واآلخر بالفارسية أو غيرىا. فمف ذلؾ اإلْستْبَرؽ بالعربية، وىو المفُظ المفَظ ويقاربو 
رسية إْسَتْبَرْه؛ وَكْوز وىو بالعربية جوز؛ وأشباه ىذا كثير. ومف زعـ أف ِحَجارًة ِمْف الغميظ مف الدِّيباج، والِفِرند، وىو بالفا

يٍؿ بالفارسية ىذا النص  -موفقا ألبي عبيدة  -((، وفي نقموفقد أعظـ، مف قاؿ: إنو َسْنؾ وِكْؿ إنما السجيؿ الشديد ِسجِّ
 بي زيد القرشي فيما سيأتي.دليؿ آخر عمى ماضوية أبي زيد. وسيتجمى تأثير أبي عبيدة عمى أ

 .112/ 1جميرة أشعار العرب : (7)
 .46-45تحقيؽ : أحمد صقر، د.ط. دار احياء التراث العربي، القاىرة، د.ت. :  ،الصاحبي (8)
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وبو يبدأ كتابو في باب )ما وافؽ القرآف ، ميما يكف فإّف أبا زيد يقّر بصفاء المساف العربي وتقدمو عمى بقية األلسف 
، (1) ومجاز المعاني((، مف ألفاظ العرب( ويقوؿ في مطمعو ))وفي القرآف مثؿ ما في كالـ العرب مف المفظ المختمؼ

 .ويبدأ بالمقارنة بيف ألفاظ الشعر الجاىمي والقرآف الكريـ، والمغة في عّدة مظاىر وتتجّمى رؤية أبي زيد في جدؿ اليوية
  من مسائل نافع ابن األزرق إلى مسائل أبي زيد القرشي: استذكار التاريخ : أّولا 

: لسببيف وتأتي شيرتيا ، رّبما تعّد مسائؿ نافع بف األزرؽ أشير مقارنة بيف لغة القرآف الكريـ ولغة الشعر الجاىمي 
إذ لـ يسبؽ أف وردت مقارنة بيف لغة القرآف ولغة الشعر بيذا العدد الكبير مف كممات القرآف وكممات الشعر : سبب لغوي

إذ ذكر ابف األنباري ، وقد رويت ىذه المسائؿ مف عدة طرؽ ووصمت بعّدة مخطوطات ورويت في كتب متعددة، الجاىمي
ىػ( في معجمو الكبير إحدى 360وذكر الطبراني)ت، (2)تداء( خمسيف مسألةىػ( في كتابو )إيضاح الوقؼ واالب328)ت

وفي العصر الحديث نشر الدكتور إبراىيـ ، (4)ىػ( المسائؿ إلى مئة وتسعيف 911وأوصؿ السيوطي )ت، (3)وثالثيف مسألة 
مئتيف وسبع وثمانيف وأخيرًا جمع الدكتور محمد احمد الدالي جميع المسائؿ ووصمت إلى ، (5)مسألة 248إبراىيـ السامرائي 

السائؿ نافع بف : إذ ىي مسائؿ بيف عمميف شييريف يقفاف عمى طرفي نقيض ، أّما السبب اآلخر فيو عقائدي .(6)مسألة
والمسؤوؿ ، (7)األزرؽ أحد أشير زعماء الخوارج حتى سميت فرقة باسـ )األزارقة( وقد كاف يعترض الناس بما يحير العقؿ 

 .لصحابي الجميؿ حبر األمة العالـ بالتأويؿىو عبد اهلل بف العباس ا
ميما يكف مف سبب شيرة ىذه المسائؿ فإّف مف يقرأ مقدمة أبي زيد يجد أّف ما يذكره مف مقارنة بيف كالـ العرب   

لشيرة  رّبما، حتى يخّيؿ إلى القارئ أّف أبا زيد يحاوؿ التقميد، ولغة القرآف قريب جّدًا مف مسائؿ نافع بف األزرؽ البف عباس
شيرة  وال نشّؾ أّف أبا زيد قد اطمع عمييا مع، ورّبما لممنزلة التي حظيت بو تمؾ المسائؿ، مسائؿ نافع البف عباس كما ذكرنا

دوف ذكر ، ففي مقّدمة الجميرة إشارة إلى ذلؾ، (8)ابف عباس وابف األزرؽ ومسائميما في أوساط الرواة واألدباء والمؤرخيف
أّنو في : وتختمؼ مسائؿ نافع بف األزرؽ البف عباس عف مقارنة أبي زيد في عدة أوجو ، قبؿ قميؿالمسائؿ في نص ذكرناه 

في حيف نجد أبا زيد  -نافع مف جية وىو السائؿ وابف عباس مف جية أخرى –مسائؿ نافع بف األزرؽ تواجد طرفاف 
 أيضًا ابتداء مسائؿ ابف األزرؽ ومف مظاىر االختالؼ، فكاف ىو السائؿ والمجيب، يفترض شخصا يسأؿ وىو يجيب

 : مثاؿ ذلؾ المسألة األولى التي أوردىا ابف األنباري ، فيعود ابف عباس إلى كالـ العرب ويأتي بالشاىد، بالقرآف الكريـ

                                                           

 .113/ 1جميرة أشعار العرب : (1)
حمع المغة العربية، ينظر : إيضاح الوقؼ واالبتداء، تحقيؽ : محي الديف عبد الرحمف رمضاف، د.ط. مطبوعات م (2)

 .98-76:  1971دمشؽ، 
 – 1404المدينة المنورة،  –، مكتبة العمـو والحكـ 2ينظر : المعجـ الكبير، تحقيؽ : حمدي بف عبدالمجيد السمفي، ط (3)

– 1983  :9/246-256 . 
 .377-346: / ـ1996 -ىػ1416 -لبناف  -ينظر : اإلتقاف في عمـو القرآف، تحقيؽ: سعيد المندوب، دار الفكر (4)
 .1968طبع الكتاب بعنواف سؤاالت نافع بف األزرؽ إلى عبد اهلل بف العباس، مطبعة المعارؼ، بغداد،  (5)
: فصيؿ الذي ذكره المحقؽ في مقدمتو، وينظر: الت1993: مسائؿ نافع بف األزرؽ، الجفاف والجابي، قبرص، ينظر (6)

11-25. 
، منشورات مؤسسة االعممي 2ؿ أحمد بف عمي بف حجر العسقالني، طلساف الميزاف، شياب الديف أبو الفض (7)

 .9/153:  1971لبناف،  -لممطبوعات بيروت 
-587أّف أبا زيد عاش في القرف الرابع اليجري: مصادر الشعر الجاىمي وقيمتيا التاريخية:يرى ناصر الديف األسد  (8)

 براني وابف األنباري.، فإّنو بذلؾ يكوف قد اطمع عمى ما نقمو المبرد والط589
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ـُ اْلَخْيُط اأَلْبَيُض ِمَف اْلَخْيطِ : أخبرني عف قولو تعالى : ))قاؿ )نافع ابف االزرؽ(   اأَلْسَوِد ِمَف  }َحتَّى َيَتَبيََّف َلُك
قاؿ فيؿ تعرؼ العرب ذلؾ  .والخيط االسود سواد الميؿ، الخيط االبيض ضوء النيار: قاؿ )ابف عباس( ، 187اْلَفْجِر{البقرة

 : قاؿ أمية بف أبي الصمت ، نعـ: قبؿ أف ينزؿ القرآف؟ قاؿ 
 (2)(((1)يػػػِؿ َمكتوـُ والَخيُط الٱسَوُد َلوُف المَ   الَخيُط اَلٱبيُض ضػػوُء الُصبِح ُمنَفِمٌؽ 

 : ))وقاؿ األعشى أيضاً : ففي الجميرة ، في حيف إّف أبا زيد يبدأ بكالـ العرب ثـّ يذكر القرآف الكريـ
 اًل ػػػػوقد َقّربُت ُمرَتحِ ، َتقوُؿ بنيّ 

 فاغَتمضي، عَميِؾ مثػُؿ الذي صػػَّميتِ 
 والَوَجعا يا َرّب َجّنْب أبي األوصابَ  

 (3)ػػِب الَحّي ُمضػػطجَعاَنومػًا فإّف لَجن
{التوبة: قاؿ تعالى، الصالة ىينا الدعاء  ـْ ـْ ِإفَّ َصاَلَتَؾ َسَكٌف لَُّي  .(4)((103}َوَصؿِّ َعَمْيِي

فالسائؿ شخص غائب يفترضو أبو زيد ثـّ يجيب ىو ، وكأّف أبا زيد في مقدمتو كاف يحاكي مسائؿ نافع البف عباس
الذيف ينتمي إلييا ابف األزرؽ  (5)يعود إلى النفرة العقائدية بيف أىؿ السنة والخوارج وتغييب شخصية السائؿ، عف أسئمتو

حافظ ، ورّبما ألّنو وجد في نفسو قرشية كانت في ابف عباس فكالىما قرشي وكالىما راٍو لألخبار، وكاف زعيمًا مف زعمائيا
فيذه المسائؿ كانت انتصارًا لثقافة أصيمة عمى ثقافة  ،محارب لمثقافة الدخيمة، مدافع عف ىوية باتت ميددة، لمشعر القديـ

 .التي نبدأ في الحديث عف طرفي المقارنة، بيذه الحكاية كانت مسائؿ أبي زيد قد وصمت إلى اثنتيف وثمانيف مسألة، طارئة
غة القرآف نجد أّنو استشيد لدى مراجعتنا لمقارنة أبي زيد بيف لغة العرب ول: لغة الشعر ولغة القرآن : طرفا المقارنة : ثانياا 

( مف 1ويتضح ذلؾ في الجدوؿ )، بعدد كبير مف شعر الشعراء منيا الجاىمي ومنيا المخضـر وقارنيا بمغة القرآف الكريـ
وسبعة عشر شاعرًا مخضرمًا بثالثة وعشريف ، الممحؽ. فيكوف أبو زيد قد استشيد بتسعة وخمسيف بيتًا لعشريف شاعرًا جاىمياً 

 .لؾ يكوف قد استشيد باثنيف وثمانيف بيتًا لثمانية وثالثيف شاعراً وبذ، بيتاً 
 .( مف الممحؽ2أّما ما قارنو مف كممات القرآف الكريـ بالشعر فنوضحيا في الجدوؿ )

ونسجؿ عمى ىذه المقارنة  .ونستنتج مف الجدوؿ أف أبا زيد قد قارف ستًا وثمانيف لفظة باثنيف وثمانيف بيتًا مف الشعر 
 : ظات اآلتية المالح

 أي مقارنة موضع في بيت بموضع في آية قرآنية. -لفظًة أو تركيباً -معظـ مقارناتو كانت موضعاً  -1
 األنفاؿ( ، قارف اية واحدة ببيتيف مف الشعر كما فعؿ في لفظتى )أوضعوا -2
 :  في قوؿ طرفة.ببيت شعر احتوى عمى موضعيف قارف موضعيف في آية واحدة -3

َدا  َتخالُػػيا، ناُء َحػػػْرؼٌ َجمالّيٌة وجػ  (6)بأنسػػاِعيا والّرحػػػِؿ صرحًا ُمَمرَّ
ٌد مِّف َقَواِريَر{ سورة النمؿ: وىو قولو تعالى، ما عممتو مردة الجف: والممرد، فقاؿ ))الصرح؛ القصر ، }ِإنَُّو َصْرٌح مَُّمرَّ

 .44:اآلية

                                                           

. 119:  1998، دار صادر، بيروت، 1جمع وتحقيؽ وشرح : سجيع جميؿ الجبمي، طديواف أمية بف أبي الصمت،  (1)
.  وفيو : مكمـو

 .77اإليضاح في الوقؼ واالبتداء :  (2)
 1987:101روت، ، دار الكتب العممية، بي1ديواف األعشى الكبير، شرحو وقدـ لو: ميدي محمد ناصر الديف، ط (3)
 .121/ 1جميرة أشعار العرب : (4)
الحظ كماؿ أبو ديب أّف الجميرة ال تضـّ شعر الخوارج، وعمؿ ذلؾ بأّف أبا زيد كاف يؤسس لثقافة مركزية ليس فييا  (5)

 .674لمعناصر المضادة مكاف، الرؤى المقنعة : 
عمـ الشنتمري، تحقيؽ : درية الخطيب، لطفي ، ديواف طرفة بف العبد، شرح اال126/ 1جميرة أشعار العرب :  (6)

 ، ناقاًل عف الجميرة. 151:  2000، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، 2الصقاؿ، ط
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{سورة آؿ : فعؿ مع قولو تعالى  كما، كما كاف يقرف أكثر مف آية ببيت واحد مف الشعر -4 ـْ َف الّمِو ِلنَت َلُي }َفِبَما َرْحَمٍة مِّ
ا َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَيا{سورة البقرة: وقولو تعالى159:  اآلية، عمراف في  26اآلية ، }ِإفَّ المََّو اَل َيْسَتْحِيي َأف َيْضِرَب َمَثاًل مَّ

ـَ{سورة النجـ}الَِّذي: وقولو تعالى ، (1)حديثو عف زيادة ما ثْـِ َواْلَفَواِحَش ِإالَّ المََّم وقولو ، 32 اآلية، َف َيْجَتِنُبوَف َكَباِئَر اإْلِ
، (2)في مجيء إاّل بمعنى الواو 98: اآلية، }َفَمْواَل َكاَنْت َقْرَيٌة آَمَنْت َفَنَفَعَيا ِإيَماُنَيا ِإالَّ َقْوـَ  ُيوُنَس{سورة يونس: تعالى

}ِإنََّيا َعَمْيِيـ مُّْؤَصَدٌة {سورة : وقولو تعالى ، 18: اآلية، ْمُبُيـ َباِسٌط ِذَراَعْيِو ِباْلَوِصيِد{سورة الكيؼ}وَوكَ : وقولو تعالى
 .(3)في داللة الوصد عمى الباب واإلغالؽ  8: اآلية، اليمزة
وفيو تأكيد ما ، بؿ نزوؿ القرآفىذه النتائج توحي أّف أبا زيد يريد أف يؤّصؿ لمغة القرآف الكريـ وأّنيا كانت مستعممة ق 

 .(4).. واتخذت الشواىد في معاني القرآف وغريب الحديث مف أشعارىـ((. فقد ))نزؿ القرآف بألسنتيـ عرضو في مقدمة كتابو
 .(4)أشعارىـ((

عود وجدنا أّنيا ت أّما مصادره التي استقى منيا مقارناتو فقد: مصادر أبي زيد في مقارنته بين لغة العرب ولغة القرآن: ثالثاا 
 .(5)وفيما يأتي تفصيؿ ذلؾ، بنا إلى مصدريف رئيسيف كانا قد سبقا ابا زيد

 : ابن عباس ومسائل نافع بن الزرق : المصدر الول 
ترى عائشة عبد الرحمف بنت الشاطئ أّف مسائؿ نافع بف األزرؽ كانت موضع عناية مف عمماء المغة واألدب أكثر  

عمومًا ، (7)قضية يحتجوف بيا لفضؿ الشعر والحاجة إليو لفيـ غريب القرآف ومشكموفػيي عندىـ ، (6)مف عمماء التفسير 
فمّما كاف أبو زيد القرشي معجبًا بردود ابف عباس القرشي أيضًا ، فإّف أبا زيد كاف متأثرًا بابف عباس وىذا ما ذكرناه سابقاً 

لجأ أبو زيد إلى محاكاة تمؾ المقارنة الشييرة مف حيث فقد ، عمى ابف األزرؽ وأدّلتو الدامغة عمى نزوؿ القرآف بمغة العرب
إذ نقؿ عشر ، أّما مف حيث المضموف فقد وجدنا ابا زيد ناقاًل عدًدا مف تفسيرات ابف عباس، الشكؿ كما ذكرنا سابقاً 

خر ونقؿ عشر مقارنات أ، ( مف الممحؽ3) مقارنات مف كممات مف القرآف الكريـ مف ابف عباس كما يتضح مف الجدوؿ
وقارف ست كممات ، ( مف الممحؽ4) أللفاظ القرآف الكريـ وفسرىا بشواىد مغايرة لشواىد ابف عباس كما يتضح مف الجدوؿ

وبمغ مجموعيا ستًا وعشريف ، ( مف الممحؽ5) مف القرآف الكريـ مع اختالؼ اآلية والبيت الشعري كما يتضح مف الجدوؿ
ما يقارب ثمث الشواىد  أي إفّ ، %(31.6) ف نسبة تأثره بابف عباس بنسبةوبذلؾ تكو ، مقارنة مف مجموع اثنيف وثمانيف

  .كانت متأثرة بجوابات ابف عباس لنافع بف األزرؽ وكّميا كانت عمى مستوى داللة األلفاظ
 : مجاز القرآن ألبي ُعبيدة َمْعَمر بن الُمثَنَّى : المصدر الثاني 

                                                           

 .115/ 1جميرة أشعار العرب : (1)
 .1/116جميرة أشعار العرب : (2)
 . 120-119/ 1جميرة أشعار العرب : (3)
 .110/ 1جميرة أشعار العرب : (4)
سنقتصر ىنا عمى المصادر التي تشّكؿ ظاىرة بارزة، أّما المصادر التي نقؿ منيا أبيات فردة فنرى أّنيا ال تشكؿ  (5)

 ظاىرة تستحؽ الدراسة.
 .271-1971:270االعجاز القراني ومسائؿ نافع بف االزرؽ، عائشة عبد الرحمف، د.ط. دار المعارؼ، القاىرة،  (6)
 .275افع بف األزرؽ : اإلعجاز القراني ومسائؿ ن (7)
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فإّف العنواف المشكؿ ليذا الكتاب وما دار حولو ، انيا مف مضمونياإذا كانت مسائؿ نافع بف األزرؽ قد حممت عنو  
لكّف أبا عبيدة لـ يكف بمعزؿ عف تأثير مسائؿ نافع ، (1)مف جداؿ يبقيو كتابًا في المغة كما يذىب الى ذلؾ عدد مف الدارسيف

المسائؿ مروية تاريخية شاركت في ولما كانت ىذه ، (2)فقد روى عنو المبرد عددا مف ىذه المسائؿ ، بف األزرؽ البف عباس
إنجازىا ظروؼ تاريخية فإّنيا بطبيعة الحاؿ ستخمو مف مقدمة يتحّدث فييا مؤلفاىا عف استراتيجيتيما في الحوار وىذه ما 

 ،))إنما ُأنزؿ القرآف بمساف عربي مبيف: لكفَّ أبا عبيدة وضع استراتيجيتو في مقدمة كتابو فيقوؿ ، يتـّ اكتشافو فيما بعد
ُسوٍؿ ِإالَّ ِبِمَساِف َقْوِمِو{سورة إبراىيـ: وفي آية أخرى، وِتصداؽ ذلؾ في آية مف القرآف فمـ يحتج ، 4: اآلية ، }َوَما َأْرَسْمَنا ِمف رَّ

فاستغنوا ، السمؼ وال الذيف أدركوا وحيو إلى النبي صمى اهلل عميو وسمـ أف يسألوا عف معانيو ألنيـ كانوا عرب األلُسف
وعما فيو مما في كالـ العرب مثمو مف الوجوه والتمخيص. وفي القرآف مثؿ ما في الكالـ ، و عف المسألة عف معانيوبعمميـ ب

ليس ىذا فحسب بؿ إّنو يستشيد بالشعر حتى في مقدمة كتابو  (3)العربي مف وجوه اإلعراب ومف الغريب والمعاني((
ونجد الشواىد ، (5)وببيت لمنابغة الذبياني في تفسيره كممة )سورة(، (4)فيستشيد ببيت لعمرو بف كمثـو في تفسيره كممة )قرآف(

وعند مقارنة شواىد الشعر التي أتى بيا أبو زيد ليقارف بيا مواضع مف القرآف الكريـ وجدناه ، الشواىد منتشرة في كتابو بكثرة
( مف 6) كما يتضح مف الجدوؿ، ناقاًل عشريف مف مقارناتو لكممات مف القرآف الكريـ مع شواىدىا مف كتاب مجاز القرآف

ونجد أبا زيد يقارف األلفاظ التي فسرىا أبو عبيدة مع اتفاؽ اآلية واختالؼ البيت الشعري وذلؾ في ستة عشر ، الممحؽ
مع اتفاؽ البيت ونجد أبا زيد متأثرًا بأبي عبيدة في ألفاظ فسرىا أبو زيد ، ( مف الممحؽ7) كما يتضح مف الجدوؿ، موضعاً 

ليكوف أبو زيد قد تأّثر بأبي عبيدة في ، ( مف الممحؽ8) أربعة مواضع وىذا ما يتضح في الجدوؿ وذلؾ في يةواختالؼ اآل
ومف الجدير بالذكر أّف مقارنة أبي ، %( وىي نسبة كبيرة أكبر مف نسبة تأثره بابف عباس48.7أربعيف مقارنة بنسبة بمغت )

ظ فضاًل عف أّنو كاف يقارف األساليب أي إّنو يقارف قضايا تركيبية في زيد المنقولة مف أبي عبيدة كانت في داللة األلفا
وقد ، الشعر الجاىمي وما يشابييا في القرآف الكريـ في حيف كانت مقارنات ابف عباس عمى مستوى داللة األلفاظ كما ذكرنا

سيا سواًء في المستوى التركيبي أو ولكّف المقارنة ىي نف، يكوف استشياد أبي عبيدة في آية أخرى غير التي ذكرىا أبو زيد
 .الداللي
وبجمع ما تأثر بو أبو زيد بابف عباس وما نقمو مف أبي عبيدة تكوف النسبة ، وىذا تأّثر واضح ألبي زيد بابي عبيدة 

ونيما وىذا التأثر بابف عباس وأبي عبيدة ال يعود إلى أّنيما قد فسرا القرآف بالشعر القديـ بؿ لك، %(80.4قد وصمت إلى )
فقد قاؿ أبو عبيدة في مقدمة كتابو عف األلفاظ غير  ،ممف كاف يحارب الثقافة الدخيمة ويحّصف الثقافة العربية األصيمة

فقد وجد أبو زيد مثاليف يحتذى بيما ىما ، (6) ))فمف زعـ أف فيو غير العربية فقد َأعظـ القوؿ((: العربية في القرآف الكريـ 
خارجي  لـ يكف في األرض: وأبو عبيدة الذي ذكر الذىبي في ترجمتو ))قاؿ الجاحظ، القرشي ابف عباس الصحابي الجميؿ

، فأحسف ذكره، سمعت عمي بف المديني ذكر أبا عبيدة: وقاؿ يعقوب بف شيبة.وال جماعي أعمـ بجميع العمـو مف أبي عبيدة

                                                           

، وعف تحميؿ محتوى الكتاب 19-1/16ينظر : مجاز القرآف، مقدمة المحقؽ : منيـ طو حسيف وابراىيـ مصطفى،  (1)
ينظر : التفكير البالغي عند العرب، أسسو وتطوره إلى القرف السادس، )مشروع قراءة(، حمادي الصمود، منشورات 

 . 99-89:  1981الجامعة التونسية، 
 .1152-1144/ 3، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ت. :2ينظر : الكامؿ، تحقيؽ : محمد أحمد الدالي، ط (2)
 .1/8مجاز القرآف : (3)
 .3-1/2مجاز القرآف :  (4)
 .5-1/4مجاز القرآف :  (5)
 .1/17مجاز القرآف :  (6)
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كاف : ليس بو بأس. قاؿ المبرد: ى بف معيفوقاؿ يحي، كاف ال يحكي عف العرب إال الشيء الصحيح: وقاؿ، وصحح روايتو
((، ىو واألصمعي متقاربيف في النحو  .(1)وكاف أبو عبيدة أكمؿ القـو

 مالحظتان عمى الشواهد الشعرية: رابعاا 
عند المقارنة بيف لغة الشعر ولغة القرآف حتى نثبت أف القرآف نزؿ بمغة العرب ال بد مف أمريف اثنيف سيكوناف محور 

 : الحظتيف ىاتيف الم
أي أف يكوف أصاًل في مرويات الديواف أو مروّيًا في كتب موثوؽ ، أف يكوف البيت الشعري موثوقًا بو: المالحظة األولى 

وىو ، لكّننا وجدنا في األبيات االثنيف والثمانيف أبياتًا لـ ترد في أصوؿ الديواف ولـ يروىا أحد مف الرواة قبمو، بيا
ويكوف بذلؾ أبو زيد قد انفرد ، بمو لـ يبؽ شاعر جاىمي أو إسالمي إاّل وقد روي شعرهمف رجاؿ القرف الرابع وق

فقد استشيد أبو زيد بثمانية وعشريف بيتًا لـ يرِوىا سواه ونسب ، برواية البيت وأخّؿ بشرط بدييي مف شروط المقارنة
في  قد ذكر أبو زيد أبياتًا مف الشعرو  .( مف الممحؽ9) وىذا ما يمكف مالحظتو في الجدوؿ ،،بيتًا إلى غير صاحبو

وبذلؾ تبطؿ المقارنة ، ثالثة مواطف تختمؼ روايتيا عف رواية الديواف بحيث ال نجد موطف الشاىد في مروية الديواف
%( 36.5وعميو تكوف نسبة ىذه األبيات )، ( مف الممحؽ10) ويسقط االستدالؿ بالبيت وىذا ما يتضح في الجدوؿ

 .مف مجموع األبيات
في مسائؿ نافع بف األزرؽ البف عباس نجد في سؤاؿ نافع كممات في غاية الدقة وىي ))ىؿ كانت : المالحظة الثانية 

بمعنى أف يكوف البيت الشعري قيؿ قبؿ نزوؿ القرآف أخذا ، ))(2)العرب تعرؼ ذلؾ قبؿ أف ينزؿ القرآف عمى محمد
وبيذا يكوف قد وقع في  ستشيد بالمخضرميف مف الشعراءلكّنو ا، لذا كاف عمى أبي زيد أف يقـو بذلؾ، باألحوط

أفقاؿ الشاعر البيت قبؿ نزوؿ ، إشكاؿ ال سبيؿ إلى حّمو إاّل بقرائف تاريخية وغالبًا ما تكوف القرائف غير متوافرة
ولـ يسمموا  أّما الشعراء الذيف أدركوا اإلسالـ، نقوؿ ىذا عف الشعراء الذيف أدركوا اإلسالـ وأسمموا، القرآف أـ ال ؟

وبذلؾ يكوف الشاعر قد ، (3)فكيؼ يمكف االطمئناف إلى أّنيـ لـ تأثروا بالقرآف ولـ يقتبسوا منو كأمية بف أبي الصمت
فإّننا إذا وجدنا أبا زيد ينقؿ ، ىذه المشكمة تجرح في المقارنة ،أخذ المفظة ولـ يستعمؿ العرب األلفاظ ىذه قبؿ نزولو

بؿ كاف ، فإّف أبا عبيدة ما كاف يقارف بيف الشعر القديـ والقرآف الكريـ، أبي عبيدةقسمًا مف مقارناتو ىذه مف 
وسنعرض األبيات التي ، ومف ثـّ فيو في حّؿ مف ىذا الشرط، يستعمؿ الشعر في إيضاح مفردات القرآف الكريـ

 (% 12.1): بنسبة بمغت وىي في عشر أبيات  باالقتباس رأينا أّنيا متأثرة بالقرآف وىذا ما سمي عند البالغييف

                                                           

. وينظر 9/455:  : 1990بيروت،  ،الةتحقيؽ : شعيب األرناؤوط وآخريف، د.ط.، مؤسسة الرسسير أعالـ النبالء،  (1)
واألقواؿ  1/347قوؿ الجاحظ في البياف والتبييف، تحقيؽ : عبد السالـ محمد ىاروف، د.ط. دار الجيؿ، بيروت، د.ت. :

، 1اريخ بغداد، أبو بكر أحمد بف عمي الخطيب البغدادي، دراسة وتحقيؽ : مصطفى عبد القادر عطا، طاألخرى في : ت
يذىب ابف قتيبة الى أنو كاف يبغض العرب خارجيا والؼ كتابًا في ، 7/299:  1997ممية، بيروت، دار الكتب الع
، وقد نقؿ عدد مف كتب 543، دار المعارؼ، القاىرة، د.ت.: 4المعارؼ، تحقيؽ : ثروت عكاشة، ط ،مثالب العرب

ياًل، وقد مدحو الجاحظ وىو الناقـ عمى التراجـ ىذا، ويبدو أف في ذلؾ جناية عميو، فتأليفو ليذا الكتاب ال يعّد دل
وذكر الخبر.  الشعوبية، وقد ذكر ياقوت ىذا الخبر، ولـ يسـّ قائمو وىو ابف قتيبة، وكأّنو ضّعفو فقاؿ: )ويحكى...(

 .156/ 19معجـ األدباء، د.ط.، دار المشرؽ، بيروت، لبناف، د.ت. : 
 .76ؼ واالبتداء : ، وينظر : اإليضاح في الوق9/246المعجـ الكبير :  (2)
لـ نجر اإلحصائية عمى شعر أمية بف أبي الصمت ضمف تأثره بالقرآف الكريـ، النو جاىمي اواًل، وقصدًا إلى أف تكوف  (3)

اّل فإّف النظر إلى أبياتو التي استشيد بيا يدخميا ضمف ىذا الشرط.  النتائج أكثر موضوعية، وا 
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وىذا ما يمكف مالحظتو في ، عمى فرض صحة نسبة عدد مف األبيات إلى أصحابيا فمعظميا لـ يروىا أحد غيره
 .( مف الممحؽ11) الجدوؿ

ورّبما يكوف االقتباس ، فنالحظ أّف ىذه األبيات الشعرية تحمؿ مضاميف إسالمية واضحة وىي متأثرة بالقرآف الكريـ 
أي أف ما يقرب  .%(47.6): وبذلؾ يكوف مجموع ما جاء في مالحظتينا عمى األبيات الشعرية بمغت  .آية مف اكثر مف

وراوية مثمو ال يعدـ أف يجد البدائؿ المناسبة ، نصؼ الشواىد كاف يمكف أف يستدّؿ بغيرىا وما أكثرىا في لغة العرب
 .لالستشياد
 
 : مالحظات نقدية : خامساا 

يعنى بالتراكيب النحوية وىي : القسـ األّوؿ : رنة التي أجراىا أبو زيد نجد أّنيا تنقسـ عمى قسميف لدى مراجعتنا المقا
فيعنى بداللة : وىي األعـّ األغمب  –الثاني وىو ما تبقى مف المقارنات  القسـأّما  ،(1)( مف الجميرة 7-1المقارنات )

وىذه المالحظات تتعّمؽ بمقارناتو لغة العرب بمغة القرآف ، ونظر وقد سّجمنا عمييا مالحظات نرى أّنيا محّؿ بحث، األلفاظ
 : والمسائؿ ىي : الكريـ 

  أوؿ أبو زيد قوؿ امرئ القيس : 
ـّ مػػالؾِ   (2)وىػػؿ ُتخِبُر األطػػالُؿ غيَر الّتياُلؾِ   ِقفا فاسأال األطػػالَؿ عف ُأ

نما معناه قفا ، إذا سئمت، أف األطالؿ ال تجيب عمى المجاز في قولو )اسأؿ األطالؿ( يقوؿ أبو زيد ))فقد عمـ وا 
 (3)يعني أىؿ القرية((، 82اآلية ، }َواْسَأِؿ اْلَقْرَيَة الَِّتي ُكنَّا ِفيَيا { سورة يوسؼ: وقاؿ اهلل تعالى، فاسأال أىؿ األطالؿ

فال يعّد عندئذ الطمؿ  موجوديف فإذا كاف أىؿ األطالؿ، لكّف امرأ القيس كاف يسأؿ األطالؿ حقًا وال يقصد أىميا 
في حيف إّف اآلية الكريمة تقوؿ }َواْسَأِؿ اْلَقْرَيَة الَِّتي ُكنَّا ِفيَيا َواْلِعيَر ، الديار التي بقيت بعد رحيؿ أىميا ثأرفالطمؿ آ، طمالً 

نَّا َلَصاِدُقوَف { سورة يوسؼ لقرية والقافمة عمى صّحة ما ادعوه فإخوة يوسؼ يحتجوف بأىؿ ا، 82اآلية ، الَِّتي َأْقَبْمَنا ِفيَيا َواِ 
فثقافة أبي زيد ومعرفتو بالحقيقة والمجاز جعمتو يؤوؿ بيت امرئ القيس عمى المجاز وىي في وعي الشاعر ، عمى أخييـ
 : فامرؤ القيس يقوؿ ، ونظير ىذا كثير في الشعر الجاىمي .عمى الحقيقة-كما يبدو–الجاىمي 

 (4)َوَىؿ َيِعَمف َمف كاَف فػي الُعُصِر الخالي  ػَمُؿ الباليَأأال ِعـ َصباحًا َأيُّيػػا الَطػ
 : فيقوؿ بعد ىذا البيت واصفًا ىذه األطالؿ ، فالشاعر يخاطب األطالؿ ال أصحابيا

ـَ َىّطػػػػاؿِ    ِديػاٌر ِلسػَممى عاِفػػياٌت ِبذي خػػاؿٍ  َأَلحَّ َعَميػػيا ُكؿُّ َأسػػَح
(5) 

اّل لما عادت أطالالً ، ياغادرىا أىم، فالديار متروكات بعد أف ، وفي قصيدة أخرى يخاطب امرؤ القيس األطالؿ، وا 
 : فيقوؿ ، غادرىا أىميا أيضاً 

 َوَحدِّث َحديَث الَركِب ِإف شػػِئَت َوِاصػُدؽِ   َأَأال ِانِعـ َصباحًا َأيُّػػيا الَربػػُع َوِانِطؽِ 
 (6)ُمنػَبِّؽِ  ٍؿ ِمَف اأَلعػػراِض َغيػػرِ َكَنخ  َوَحدِّث بِػَأف زاَلت ِبَميػػٍؿ ُحمػػوُلُيـ

                                                           

 . 116-1/113ينظر : جميرة أشعار العرب :  (1)
د.ت، دار  ،، والبيت في ممحؽ ديواف امرئ القيس، تحقيؽ : محمد ابو الفضؿ ابراىيـ،113/ 1جميرة أشعار العرب : (2)

 ناقاًل عف الجميرة. 466المعارؼ، القاىرة، د.ت : 
 .113/ 1جميرة أشعار العرب : (3) 
 .27ديواف امرئ القيس :  (4)
 .27ديواف امرئ القيس :  (5)
 .168القيس :  ديواف امرئ (6)
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 : ومثمو يقوؿ عنترة العبسي 
ـَ َعيػػُدهُ  ِـّ الَييػػػَثـِ    َأُحيِّيَت ِمػػف َطمَػػٍؿ َتقػػاَد  (1)َأقػػوى َوَأقفَػػَر َبعػػَد ُأ

ات( و)زالت بميؿ( و)بعد وىذا ما نجده في )عافي، ىـثأر إذف األطالؿ ال تكوف كذلؾ إاّل بعد أف يغادرىا أىميا وتبقى آ
 .أـّ الييثـ(

 : ويتضح ىذا عند كثير عزة الذي يقوؿ 
ف ِىػػَي َلـ َتسػػَمع َولَػػـ َتَتَكمّػَػـِ   َعػػرِّج ِبَأطػػراِؼ الِديػػاِر َوَسمّػِـ  َواِ 
ػػػَرت  ِلما َمػػرَّ ِمف ريػٍح َوَأوَطػػػَؼ ُمرِىـِ    َفقَػػد َقُدَمت آياتُػػػيا َوَتَنكَّ

مُػػت ِمف آياِتيػػا َبعػػَد َأىمَػػياتَ   (2)َأزُنـِ  ِبَأطػػراِؼ َأعظػػاـٍ َفَأذنػػابِ   َأمَّ
  وقاؿ شداد بف معاوية العبسي أبو عنترة : قاؿ أبو زيد(( : 

 (3)َوِجػػػرَوَة ال تبػػػاع وال ُتعػػػار  فإّنػػي، َومػَػْف َيُؾ َسػػاِئاًل َعّنػػي
، } َوَمف ُيَشاِقِؽ الّمَو َوَرُسوَلُو َفِإفَّ الّمَو َشِديُد اْلِعَقاِب{: وقاؿ اهلل عز وجؿ، ر لجروةفكّؼ عف خبر نفسو وجعؿ الخب

 (4)فكؼ عف خبر الرسوؿ((
 : يتحدث شداد بف معاوية العبسي في أبيات يفخر فييا فيقوؿ 

 ارُ َوِجػػػرَوَة ال تبػػػاع وال ُتعػػػ  فإّنػػي، َومػَػْف َيُؾ َسػػاِئاًل َعّنػػي
بػػة الّشتػػاِء وال  وراِء الحػػػيَّ يتبعػػػيا الميػػػارُ     تػػراىػػا ُمقرَّ

يػػؼ أصبَرةٌ  وُجػػؿٌّ   (5) وسػػٌت مْف كرائمػػػيا غػػػزارُ     ليػػػا بالصَّ
نفسو  فالشاعر يصّور، يقوؿ إّف فرسو )جروة( ليس يطمب نسميا )ال تباع وال تعار( فيي محصنة ال )يتبعيا الميار( 

في حيف إّف اآلية ليست ، وفرسو حالة واحدة أي إذا كانت جروة ال تباع وال تعار فإّنو صاحبيا الذي ال يبيعيا وال يعيرىا
وخبره )فإف اهلل شديد العقاب(. ثـّ أّف الذي ، ليس مبتدًأ حتى يكّؼ الخبر عنو بؿ لفظ الجاللة)اهلل( مبتدأ: فالرسوؿ ، كذلؾ

  .و اهلل وحده دوف رسولويممؾ عقوبة المشاقة ى
  روى أبو زيد بيت النابغة بنصب )الحماـ( في قولو : 

ـَ َلنا: قالػػت  (6)إلى َحمػػاَمتِػػنا أو ِنصفُػػُو فَػقَػػدِ     أال َليتػػما ىذا الحػػما
يروى بروايتيف فعمى الرغـ مف أّف البيت ، و)الحماـ( بدؿ مف اسـ اإلشارة، و)ىذا( اسـ ليت، عمى أف تكوف )ما( زائدة

ىماليا( ))وأما ليتما زيدا منطمؽ فإف اإللغاء فيو حسف : يقوؿ سيبويو ، فقد رأى سيبويو أّف اإلىماؿ أحسف، إعماؿ )ليت وا 
َمَثاًل مَّا .. فرفعو عمى وجييف عمى أف يكوف بمنزلة قوؿ مف قاؿ ! .وقد كاف رؤبة ابف العجاج ينشد ىذا البيت رفعا

اآلية : وقد قارف أبو زيد البيت الشعري بآيتيف ، (7)أو يكوف بمنزلة قولو إنما زيد منطمؽ((، 26: اآلية، رةسورة البق َبُعوَضةً 
َف الّمِو ِلنَت ، أّنيا منصوبةً  اآلية األولى تحكـ عمى لفظة )الحماـ( وعميو تكوف )ما( زائدة وذلؾ بقولو تعالى }َفِبَما َرْحَمٍة مِّ

                                                           

 .185ديواف عنترة، تحقيؽ ودراسة : محمد سعيد مولوي، د.ظ. المكتب اإلسالمي د.ت، د.ـ :  (1)
 .333:  1971ديواف كثير عزة، جمع وتحقيؽ : احساف عباس، د.ط. دار الثقافة، بيروت،  (2)
 باُع وال تعاُر، واعتمدنا رواية الديواف.. وفيو: وجروة ال ت309، والبيت في ديواف عنترة: 114/ 1جميرة أشعار العرب: (3)
 .113/ 1جميرة أشعار العرب : (4)
 309ديواف عنترة :  (5)
، دار المعارؼ، 2، ط، ديواف النابغة الذبياني، تحقيؽ :محمد أبو الفضؿ إبراىيـ1/114جميرة أشعار العرب :  (6)

 .135القاىرة، د.ت. : 
 .2/137ىاروف، د.ط.، دار الجيؿ، بيروت :  تحقيؽ: عبد السالـ محمد ،كتاب سيبويو (7)
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{سورة آؿ عمراف ـْ والنصب حينما في حيف أف في اآلية الثانية وجييف الرفع ، وال وجو في اآلية إال الجرّ  ،159: اآلية ، َلُي
ا َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَيا: قارنيا بقولو تعالى وكاف ينبغي أف  .(1) 26: اآلية، سورة البقرة ِإفَّ المََّو اَل َيْسَتْحِيي َأف َيْضِرَب َمَثاًل مَّ

 .كامًا لمدليؿيقتصر عمى اآلية األولى فقط إح
 مثاؿ ذلؾ أّف الشاعر الجاىمي كاف يعتقد أّنو ، لمكوف غير التصّور الذي جاء بو اإلسالـ كاف تصّور الشاعر الجاىمي

إذ كانت نظرة الشاعر الجاىمي إلى بقاء الكوف وخموده ، (2)والجمادات باقية كالجباؿ واليضاب والنجـو والشمس، فافٍ 
 : يقوؿ لبيد ، ي أّنو يرى أّف الكواكب والنجـو والجباؿ والصحراء تبقى في حيف تفنى األجياؿنتيجة تجربتو ف نسافوفناء اإل

 (3) َوَتبقػػى الِجبػػاُؿ َبعَدنا َوالَمصانِػػعُ   َبمينا َوما َتبػػمى الُنجػػوـُ الَطواِلػػعُ 
 : قوؿ عمرو بف معدي كرب  ومثمو

 (4)إاّل الَفرقػػػػدافِ ، أبيػػؾَ  َلعمػػرُ   وكػػؿُّ َأٍخ ُمفػػاِرقُػػُو أُخػػوهُ 
فانعكس ، فأصبح كّؿ شيء فانيًا إاّل الخالؽ سبحانو وتعالى، لكف ىذا التصّور لموجود اختمؼ بعد مجيء اإلسالـ 

فأبو ذؤيب يكرر في عينيتو جممة )والدىر ال يبقي عمى حدثانو( فالفناء يصيب كّؿ  ،ىذا التصّور اإلسالمي في الشعر
 : بو ذؤيب في عينيتو مخموؽ يقوؿ أ

 (5)فػي َرأِس شػػاِىَقٍة َأَعػػزُّ ُممػػَنَّعُ   َوالَدىػػػُر ال َيبقػى َعمى َحَدثػػاِنوِ 
 (6)َجػػداِئُد َأرَبعُ  َجػػوُف الَسػػراِة َلوُ   َوالَدىػػػُر ال َيبقػى َعمى َحَدثػػاِنوِ 
ت  َوالَدىػػػُر ال َيبقػى َعمى َحَدثػػاِنوِ   (7)ُمػػَروَّعُ  ػػُو الِكػػالبُ َشَبٌب َأَفزَّ
 (8)ُمَقنَّػػعُ  ُمسَتشِعػٌر َحمَػَؽ الحػػَديدِ   َوالَدىػػػُر ال َيبقػى َعمى َحَدثػػاِنوِ 

 : وظّؿ ىذا التصّور مستمّرًا فيما بعد عند شعراء مثؿ المتنبي الذي يقوؿ  
 (9)نػػاُء َفَتتَبػػعُ حػػينًا َوُيدِرُكػػيا الفَ    َعف َأصحػػاِبيا ثأرَتَتَخمَّػػُؼ اآل

 بعد موت مف صاحبيا ولكف لمدة محددة حتى يأتييا الفناء عاجاًل أو آجاًل.  ثأرنعـ قد تبقى اآل
 : ونجد ىذا التصّور عند أبي العالء المعري الذي يقوؿ 

 ِمػػْف ِلقػػاِء الّرَدى عمػػى ميعػػادِ    ُزَحػػٌؿ أشػػَرُؼ الَكواكػػِب داراً 
ْف َعمَػػْت فػػي اّتقادِ    يػػِخ ِمف َحَدثػػاِف الّدْىػوِلناِر الِمرّ   ػِر ُمْطػػٍؼ َوا 

 (1)َشْمِؿ َحتّػػى ُتَعػػّد فػػي األفػرادِ    َوالثَػػَرّيا َرىيَنٌة ِباْفتػِػراِؽ الْشػػ

                                                           

 . 1/14ينظر : معاني القرآف، يحيى بف زياد الفراء، تحقيؽ :احمد يوسؼ نجاتي واخريف، د.ط. دار السرور، د.ت.:  (1)
ينظر : موقؼ الشعراء في عصر ما قبؿ اإلسالـ تجاه الزمف بيف التحّدي واالستسالـ، حسف صالح سمطاف، أطروحة  (2)

 .وما بعدىا 27ـ :  2005اه، كمية التربية، جامعة الموصؿ، دكتور 
 .88ديواف لبيد بف ربيعة العامري :  (3)
شعر عمرو بف معدي كرب، جمع وتحقيؽ : مطاع طرابيشي، د.ط. مطبوعات  ،116/ 1جميرة أشعار العرب : (4)

 .167:  1974مجمع المغة العربية، دمشؽ، 
 .1/4:  1995ب المصرية، القاىرة، ، دار الكت2ديواف اليذلييف، ط (5)
 .1/4ديواف اليذلييف :  (6)
 .1/10ديواف اليذلييف :  (7)
 .1/15ديواف اليذلييف :  (8)
 .1/431:  1930شرح ديواف المتنبي عبد الرحمف البرقوقي، د.ط. المكتبة التجارية الكبرى، مصر،  (9)
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 : وبناًء عمى عقيدتو اإلسالمية أّوؿ أبو زيد قوؿ عمرو بف معدي كرب 
 (2)إاّل الَفرقػػػػدافِ ، َلعمػػُر أبيػػؾَ   أُخػػوهُ وكػػؿُّ َأٍخ ُمفػػاِرقُػػُو 

لذلؾ قاؿ المبرد في البيت إّف عمر  .في حيف إّنيا عمى االستثناء .عمى أّف )إاّل( في البيت بمعنى الواو أي والفرقداف
ـو والكواكب الى الذيف يزعموف بقاء الجباؿ والنج (3)أي عمى مذىب الجاىمييف، بف معدي كرب قد قاؿ البيت قبؿ أف يسمـ

  . (4)وقت الفناء والمراد لكف الفرقداف فإّنيما ال يجتمعاف 
ثْـِ َواْلَفَواِحَش : وقاؿ اهلل تعالى، والفرقداف: يقوؿ أبو زيد ))جعؿ )إاّل( بداًل مف الواو؛ والمعنى  }الَِّذيَف َيْجَتِنُبوَف َكَباِئَر اإْلِ

ـَ { ا آَمُنوْا {: وقاؿ تعالى، والممـ: أي، ِإالَّ المََّم فقوؿ الشاعر )إاّل ، (5)}َفَمْواَل َكاَنْت َقْرَيٌة آَمَنْت َفَنَفَعَيا ِإيَماُنَيا ِإالَّ َقْوـَ ُيوُنَس َلمَّ
فػ))المراد منو الحكـ عمى كّؿ أٍخ بأّنو مفارؽ أخاه في الدنيا سوى الفرقديف فإّنيما ال يفترقاف ، الفرقداف( استثناء تاـ متصؿ

وخّرج البغدادي نصب )الفرقديف( عمى لغة بني الحارث في تقدير العالمات اإلعرابية عمى األلؼ ، (6) ء الدنيا((إاّل عند فنا
 .(7)رفعًا ونصبًا وجرًا عمى لغة القصر

ـَ { أّما اآلية األولى  ثْـِ َواْلَفَواِحَش ِإالَّ المََّم ومعنى اآلية أف صغائر ، وبصغائر الذن فالممـ، }الَِّذيَف َيْجَتِنُبوَف َكَباِئَر اإْلِ
))ومجيء إال : ومذىب أبي زيد ذكره اآللوسي في تفسيره فقاؿ ، فالمعنى عمى االستثناء، (8)الذنوب مغفورة بتجّنب كبائرىا

ثْـِ َواْلَفَوابمعنى الواو ذىب إليو األخفش مف البصرييف والفراء مف الكوفييف وخرج عميو قـو  ـَ َيْجَتِنُبوَف َكَباِئَر اإْلِ ِحَش ِإالَّ المََّم
وقد ذكر اآللوسي ىذا المعنى في تفسيره عند ، (9)((107ىود {و}َخاِلِديَف ِفيَيا َما َداَمِت السََّماَواُت َواأَلْرُض ِإالَّ َما َشاء َربُّؾَ 

ْثَقاِؿ َذرٍَّة ِفي اأَلْرِض َواَل ِفي السََّماء وَ  بَِّؾ ِمف مِّ ِبيٍف قولو تعالى} َوَما َيْعُزُب َعف رَّ اَل َأْصَغَر ِمف َذِلَؾ َوال َأْكَبَر ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب مُّ
ِإالَّ  ،ِإنِّي اَل َيَخاُؼ َلَديَّ اْلُمْرَسُموفَ : إف إال عاطفة بمنزلة الواو كما قاؿ بذلؾ الفراء في قولو تعالى: فقاؿ ))وقيؿ، 61{يونس

ٌة ِإالَّ الَِّذيَف َظَمُموْا ِمْنُيـْ ِلَئالَّ : نوواألخفش في قولو سبحا، النمؿ  10-11َمف َظَمـَ  ـْ ُحجَّ ، 150البقرة   َيُكوَف ِلمنَّاِس َعَمْيُك

                                                                                                                                                                                     

، القسـ الثالث: 1986لييئة المصرية العامة لمكتاب، ا ،3ف، ط: مصطفى السقا واخريشروح سقط الزند، تحقيؽ (1)
1000-1001. 

شعر عمرو بف معدي كرب، جمع وتحقيؽ : مطاع طرابيشي، د.ط. مطبوعات مجمع  ،116/ 1جميرة أشعار العرب :(2)
 .167:  1974المغة العربية، دمشؽ، 

 .3/1444الكامؿ : (3)
فييف، أبو البركات بف األنباري، تحقيؽ ودراسة : جودة مبروؾ محمد اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف البصرييف والكو  (4)

 .233:  2000، مكتبة الخانجي، القاىرة، 2مبروؾ، مراجعة : رمضاف عبد التواب، ط
 .116/ 1جميرة أشعار العرب : (5)
حمد ىاروف، د.ط.، خزانة األدب ولب لباب لساف العرب، عبد القادر بف عمر البغدادي، تحقيؽ وشرح: عبد السالـ م (6)

 .3/423مكتبة الخانجي، القاىرة، د.ت. :
 .3/425خزانة األدب ولب لباب لساف العرب  (7)
: شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت : جامع البياف في تأويؿ القرآف، محمد بف جرير الطبري، تحقيؽ : محمد احمدينظر (8)

ف أحمد القرطبي، تحقيؽ : ىشاـ سمير البخاري، د.ط.، ، الجامع ألحكاـ القرآف، أبو عبد اهلل محمد ب22/535-537
، تفسير القرآف العظيـ، اسماعيؿ بف عمرو بف كثير، تحقيؽ : سامي بف 17/106، الرياض : 2000دار عالـ الكتب، 
اضواء البياف في ايضاح القراف بالقراف، محمد األميف  ،،7/460، دار طيبة، المدينة المنورة : 2محمد سالمة، ط

التحرير والتنوير، الطاىر بف عاشور، دار  7/75ـ : 1995مطباعة والنشر، بيروت، قيطي، د.ط.، دار الفكر لالشن
 . 28/369ـ : 1997حنوف لمنشر والتوزيع، تونس، س

 .11/146روح المعاني في تفسير السبع المثاني، د.ط. دار احياء التراث العربي، بيروت، د.ت. :  (9)
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ـَ : وقـو في قولو جؿ شأنو ثْـِ َواْلَفَواِحَش ِإالَّ المََّم وبالعودة إلى الفراء واألخفش نجد أّنيما ذكرا  ))(1)الَِّذيَف َيْجَتِنُبوَف َكَباِئَر اإْلِ
ا َرآَىا َتْيَتزُّ إذ ذكر الفراء أّف )إاّل( قد تأتي بمعنى الواو في قولو تعالى ، رتضياهذكرا ىذا المعنى ولـ ي َوَأْلِؽ َعَصاَؾ َفَممَّ

ـْ ُيَعقِّْب ياُموَسى اَل َتَخْؼ ِإنِّي اَل َيَخاُؼ َلَديَّ اْلُمْرَسُموَف * ِإالَّ مَ  َـّ َبدَّ َكَأنََّيا َجآفٌّ َولَّى ُمْدِبرًا َوَل ـَ ُث َؿ ُحْسنًا َبْعَد ُسوٍء َفِإنِّي ف َظَم
نما َمْعنى ىذه اآلية: ))وقد قاؿ بعض النحوّييف: وقاؿ ، َغُفوٌر رَِّحيـٌ  ال يخاؼ لدىَّ : إف )إال( فى المغة بمنزلة الواو, وا 

ـْ : المرسموف وال مْف ظمـ ثـ َبدَّؿ حسنًا. َوَجَعموا مثمو قوؿ اهلل ٌة ِإالَّ الَِّذيَف َظَمُمواْ ِلَئالَّ َيُكوَف ِلمنَّاِس َعَمْيُك أي وال الذيف  ُحجَّ
وىو قائـ؛ إنما االْستثناء أف يخرج االسـ الذى ، ألنى ال أجيز قاـ الناس إال عبداهلل، ظمموا. ولـ أجد العربيَّة تحتمؿ ما قالوا

فإف وضعت )إاّل( فى ىذا الموضع ، آخر َعمْيَؾ ألؼ سوى ألؼٍ : بعد إاّل مف معنى األْسَماء قبؿ ِإاّل. وقد ُأَراه َجائزًا أف تقوؿ
أّما األخفش ، (2)... ولكف مثُمُو ممَّا يكوف فى َمْعنى إاّل كمعػػنى الواو ولَيست بيا((.َصمَحْت وكانت )إاّل( فى تأويؿ َما قاُلوا.

ـْ حُ :  فقد ذكر ىذا المعنى في قولو تعالى -سعيد بف مسعدة – ٌة ِإالَّ الَِّذيَف َظَمُموْا{ فقاؿ }ِلَئالَّ َيُكوَف ِلمنَّاِس َعَمْيُك ))فيذا : جَّ
"َكْيَؼ َتِجُدَؾ". وتكوف : أنو قيؿ لو "ما أْشَتِكي َشْيئًا إالَّ َخْيرًا" وذلؾ: معنى "لكّف". وزعـ يونس انو سمػػع اعرابيًا فصػػيحا يقوؿ

 : "إاّل" بمنزلة الواو نحو قوؿ الشاعر
 ػِيداِف لػػـ َيػػْدُرْس َليا َرْسػػػـُ   سػوَأرى َليػػا َدارًا بَأْغػػِدَرِة ال
 (3)َعْنػػُو الريػػاَح َخػػواِلٌد ُسْحػػـُ   إاّل َرمػػادًا ىاِمػػدًا َدفَػَعػػتْ 

يتضح أّف الفراء واالخفش لـ يذىبا إلى أّف معنى )إاّل( في اآليتيف بمعنى )الواو( بؿ قد  (4)أرى َليا دارًا ورمادًا.((: أراد
ولـ يؤّوال اآليتيف كما ذكر اآللوسي الذي يرفض ىذا التأويؿ أساسًا في موضعيف مف ، د تأتي بمعنى الواوقد ذكرا أّنيا ق

))واإلنصاؼ أنو ال ينبغي تخريج كالـ اهلل تعالى العزيز عمى ذلؾ ولو اجتمع الخمؽ إنسيـ وجنيـ : تفسيره فيقوؿ في األوؿ
ف .))وقد كثر الكالـ في ىذا الوجو: اآلخرويقوؿ في الموضع ، (5)عمى مجيء إال بمعنى الواو(( ... وأنا ال أراه مرضيا وا 

وقد رّد أبو البركات ابف ، . ومف ىنا يتضح بعد ما ذىب اليو ابو زيد مف مجيء )إاّل( بمعنى الواو(6)أوقد لو ألؼ سراج((
 .(7)ه بأدّلة كثيرةوردّ ، األنباري رأي مف ذىب إلى مجيء)إاّل( بمعنى الواو ونسبو إلى لكوفييف ولـ يسّميـ

 قاؿ ابو زيد وقاؿ الشماخ بف ضرار التغمبي : 
 (8)ُيضػػيُعوَف الِيجػػاَف َمَع الُمضيػػعِ     َأعايِػػَش ما ِلَقومػِػِؾ ال أراىػػـْ 

ّنما معناه، ال ىاىنا لغو الِّيَف : ما لقومؾ أراىـ. وقاؿ اهلل عز وجؿ : وا  ـْ َواَل الضَّ فػ)ال( ىاىنا ، {}َغيِر الَمغُضوِب َعَميِي
 .(9)غير المغضوب عمييـ والضاليف((: والمعنى، لغو زائدة

                                                           

 .11/146روح المعاني :  (1)
 .2/287معاني القرآف :  (2)
، وزارة االعالـ، العراؽ، 1، العدد 2المخبؿ السعدي، حياتو وما تبقى مف شعره، حاتـ الضامف، مجمة المورد، مجمد  (3)

1973 :130. 
 .113:  2002، دار الكتب العممية، بيروت، 1معاني القرآف، تقديـ وتعميؽ : ابراىيـ شمس الديف، ط (4)
 .11/146اني : روح المع (5)
 .22/107روح المعاني :  (6)
 .236-232ينظر : اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف البصرييف والكوفييف  (7)
، ديواف الشماخ بف ضرار الذبياني، تحقيؽ وشرح :صالح الديف اليادي، القاىرة، د.ط. 119/ 1جميرة أشعار العرب : (8)

 .219د.ط. دار المعارؼ، د.ت. : 
 .115/ 1لعرب :جميرة أشعار ا (9)
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الِّيَف {زائدة ونظيرىا أبيات ، يذىب أبو زيد مذىب أبي عبيدة في مجاز القرآف إلى أّف )ال( في قولو تعالى } َواَل الضَّ
 : مف الشعر منيا 

 (1)ػَط الَقَفْنػػَدرالّمػػا رأيػػف الشََّمػ  فما ألػػـو البيػػَض أال َتسػػَخرا
 : ومنيا أيضًا ، ما ألـو البيض أف يسخرف: والمعنى، القبيح الفاحش: الَقَفندر

 (2)وِلمَّيػػو داٍع دائػػٌب غير غافػػؿ  وَيْمَحْينػَنى في الَمْيػػو َأاّل ُأحػػّبو
 (3)َيمَحْيَننى في الميو أف أحبو: أي  

))قيؿ إنيا المتو عمى إمساكو فقاؿ ليا ما ألىمؾ ال أراىـ : ي شرحو األبيات ويرى ابف قتيبة عدـ زيادة )ال( فيقوؿ ف 
 : يضيعوف أمواليـ فكيؼ تأمريني بشيء ال يفعمو أىمؾ؟ والدليؿ عمى ذلؾ قولو بعده 

 (4)مفاقػػػره أعؼ مػػػػف القنوع  لماؿ المػػرء يصػػمحو فيغػػنى
 :  " حشوا كأنو الميـ عمى السرؼ والتبذير ويدؿ عمى ىذا قولووقاؿ كيؼ أضيع إباًل في ىذه الصفة... وأدخؿ " ال

 (5)بقيػػت وغادرونػػي كالخميػػػػع  ولكػػني إلػػى تركػات قومػػي
يقوؿ ال أفعؿ فعميـ ولكني إلى تركات قومي أقـو لحسبيـ وشرفيـ فال أسأؿ الناس وال أتعرض لما أشيف بو قومي 

 .(6) وف لي مف تبذيره مع المسألة((ألني إذا أصمحت مالي وثمرتو كاف أص
إف ال إنما : فقد قيؿ فيو -))أما قولو إّف )ال( في )وال الضاليف( زائدة : فقاؿ  رأي أبي عبيدة وقد رّد ابف فارس أيضاً  

عاقؿ مررت بالظريؼ وال: يقولوف، والعرب تنعت بالواو، دخمت ىا ىنا ُمِزيمًة لتوُىـ متوىـ أف الّضاليف ىـ المغضوب عمييـ
إف ال زائدة في : فدخمت )ال( ُمِزيمًة ليذا التوىـ وُمعممة أف الّضاليف ىـ غير المغضوب عميو. وأما قولو في شعر الشّماخ

وذلؾ أف الشّماخ ، وليَس األمر كما ظفِّ ، ما ألىمؾ ال أراىـ فغمٌط مف أبي عبيدة ألف ظّف أنو أنكر عمييـ فساد الماؿ: قولو
ـَ تشّدد عمى : ع أىميا أنيـ ال ُيضيعوف الماَؿ. وذلؾ أف امرأة الشّماخ وىي عائشة قالت لمشّماخاحتّج عمى امرأتو بصني ِل

مالي أرى أىمؾ يتعيدوف أمواليـ وال : نفسؾ في العيش حتى تمَزـ اإلبَؿ وتعزَب فييا فِيّوف عميؾ. فرّد عمى امرأتو فقاؿ
 .(7)(وأنت تأمرينني بإضاعة الماؿ؟(، بؿ يصمحونيا، يضيعونيا
فإذا كاف أىؿ امرأتو ينفقوف الماؿ حّقًا وىي تسألو أف يقتفي ، ويبدو أّف كال الرأييف صواب إذا اعتمدنا البيت فقط 

ذا كاف أىميا ال ينفقوف الماؿ، أثرىـ فتكوف )ال( زائدة لكّف ، فيو يتعّجب منيا كيؼ تطمب منو أف ينفؽ وأىميا ممسكوف، وا 
وعميو ، وىي التي لـ يعيد عمى أىميا اإلنفاؽ، لزوجيا عمى إمساكو في مالو وادخاره لو سياؽ البيت يأتي في لـو عائشة

 .تكوف )ال( غير زائدة
 
 

                                                           

أبي النجـ العجمي، جمع وشرح وتعميؽ : محمد اديب عبد الواحد، د.ط. مطبوعات مجمع المغة العربية، دمشؽ، ديواف  (1)
 .188:  2006دمشؽ، 

 .224:  1990، مكتبة الخانجي، القاىرة، 2شعر األحوص األنصاري، جمع وتحقيؽ : عادؿ سميماف جماؿ، ط (2)
 .1/26مجاز القرآف :  (3)
 .221ديواف الشماخ بف ضرار التغمبي :  (4)
 .224ديواف الشماخ بف ضرار التغمبي :  (5)
 .430-429:  1984، دار الكتب العممية، بيروت، 1المعاني الكبير في ابيات المعاني، ط (6)
ف، فابف ويبدو أّف البيت الذي استشيد بو أبو زيد ساقط مف النسخة المحققة مف مجاز القرآ 263-262الصاحبي:  (7)

 فارس في نقده ينقؿ النص مف أبي عبيدة وفيو ىذا البيت.
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