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صامللخ:  
نظراً للمكانة املرموقة للمعلقات يف األدب العريب، فضالً عن أمهيتها يف العلوم املختلفة التفسريية، واللغويـة،  

 أمحـد  جعفر منهم أبووالنحوية واحتوائها علی كثري من األلفاظ اجلاهلية وغريبها اهتم ا كثري من الشراح و 
وأشار فيـه   ،»شرح القصائد املشهورات املوسومة باملعلقات«املسمی  ،حممد النحاس يف شرحه للمعلقات بن

  . ...، والنقد و إلی مسائل خمتلفة متنوعة كالنحو، والبالغة، واملعنی
إلی دراسة منهج تعامل النحاس مع النحـو  التحليلي، -باستخدام املنهج الوصفيوهلذا يرمي هذا البحث 

  .لمعلقات، موضحاً موقفه من القياس والتعليل بوصفهما مسألتني هامتني يف النحو العريبلوقضاياه يف شرحه 
عود الضمري، ومعنـی  : أظهرت الدراسة أن اهتمام النحاس بالنحو جلي يف شرحه يف مظاهر عدة، منها

بصريني يف قضايا حنوية، وتوضيح معاين احلروف والظـروف يف البيـت،   احلروف، وبيان آراء الكوفيني وال
وحتديد متعلّق الظرف واجلار وارور، وإعراب الكلمات واجلمل، واملفاضلة بني العلل، واإلشارة إلی القياس 

ستشهاد وما هو األصل يف اللغة، و اإلشارة إلی بعض األسباب الصوتية املؤثرة يف الضبط اإلعرايب للكلمة واال
  .والشعر العريب لبيان املسائل النحوية ةباآليات القرآني

  
  .املعلقات، النحو، النحاس، الشواهد، القياس، التعليل :سةرئيال الكلمات

  
  املقدمة .١

ال خيامرنا شك يف أمهية النحو وما يتعلق به يف العربية وأصبحت قضاياه موضع اهتمام العلماء ا منذ 
ويعود جلّ أمهية النحو إلی ما يكون ). ع(لي بإشارة من اإلمام علي ئاألسود الدأن أرسی قواعده أبو 

ومن جهـة   ،له ولإلعراب من الدور العظيم يف توجيه املسائل يف علوم اللغة والشريعة، هذا من جهة
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أخری هناك قصائد معروفة يف العربية باملعلقات تعود إلی العصر اجلاهلي وهي يف غايـة النضـج يف   
ها اللغوية املختلفة وتعد أهم موروث لغوي أديب للعرب وهلذا أصبحت بؤرة من بؤر الدراسات جوانب

اللغوية واألدبية ونظراً ألمهية هذه القصائد يف األدب العريب تناوهلا عدد من العلماء بالشرح والتفسـري  
اـ ومن هـؤالء  والتوجيه اللغوي والنحوي والصريف والصويت ـ وما زال كثري من العلماء يهتمون  

  ". شرح القصائد املشهورات املوسومة باملعلقات"العلماء أبوجعفر النحاس يف كتابه 
واجلدير بالذكر أن احلاجة إلی الدراسات التطبيقية يف النحو العريب هي حاجة ماسـة؛ إذ سـار   

القواعـد مث  التأليف النحوي يف غالبه منذ بدايته إلی اليوم علی املنهج النظري املعتمد علـی عـرض   
  .د تتكرر يف الكتب النحوية كلهااالستشهاد ببعض األمثلة تكا

دراسة منهج تعامل النحاس يف كتابه هذا : من أهم األهداف اليت تقصد هذه املقالة أن حتققها هي
مع النحو وقضاياه وخاصة اإلعراب، وبيان عالقة النحو باألصوات يف شرحه واإلشارة إلی موقفه من 

  . تني أال ومها القياس والتعليلقضيتني هام
  : واألسئلة اليت تطرح نفسها يف هذا البحث هي

  شرحه للمعلقات؟ لديالنحو وقضاياه  يف معاجلةـ ما هو املنهج الذي توخاه النحاس 
  ـ ما هي القضايا النحوية اليت اهتم ا النحاس يف شرحه؟ 

  لقضايا النحوية؟ ـ هل اهتم النحاس بالشواهد بأنواعه املختلفة يف شرح ا
  .الوصفي ـ التحليلياملنهج واملنهج الذي يتبعه هذا البحث هو 

، ولكـن  عاجلت القضايا النحوية يف شروح املعلقـات  مقاالت وكتب قيمة أنه توجدوال يفوتنا 
 مـن و . بالنسبة إلی منهج النحاس يف تعامله مع النحو فنكاد ال جند حبثاً شامالً وافيـاً للموضـوع  

  :نيتسبقت دراستنا حول النحاس نشري إلی اثناليت الدراسات 
ألمحد نصيف اجلنايب، طبعت يف امع العلمـي  » أصالة النحاس يف شرح القصائد التسع«مقالة 

  .هـ١٤٠٠العراقي عام 
أثبت املؤلف أصالة النحاس يف شرحه مبعنی أنه أتی مبنهج جديد يف شـرحه، وأن  : نتيجة الدراسة

  .د؛ إذ مزج فيه بني منهج النحاة ومنهج القراءمنهجه فري
  .هـ١٣٥٠لطه حمسن، طبعت يف جملة املورد عام » رسالة يف الالمات أليب جعفر النحاس«مقالة 

  .حقق املؤلف هذه الرسالة للنحاس، معرفاً الكتب اليت ألّفت يف حروف املعاين: نتيجة الدراسة
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  موجز عن النحاس وشرحه للمعلقات .٢
 -علی صيغة املبالغـة  – والنحاس. النحاس املرادي يونس بن إمساعيل بن حممد بن أمحد جعفر هو أبو

  .النحاس الصفرية األواين يعمل ملن يقولون مصر كانوا وأهل النحاس، يعمل إىل من النسبة هذه
تنقل يف طلب العلم فرحل إلی العراق، فسمع ببغداد وباألنبـار   الفضالء، كان من مصري حنوي

واألدب، فاستقر فيها إلـی أن   القرآن علوم يف بالتصنيف عاد إلی مصر واشتغل. وبالكوفة مثّ بالرملة
 خبـالً  عمـائم  ثـالث  قطعها عمامة وإذا وهب نفسه، على وتقتري خساسة فيه قيل إنه كانت. مات

 رغبـة  اسللن فكان هذا ومع معرفته، أهل فيها على ويتحامل بنفسه حوائجه شراء يلي وكان وشحاً،
  .)٩٩: ١هـ، ١٣٩٧ابن خلكان، (كثري  عنه خلق وأخذ وأفاد فنفع عنه، األخذ يف كبرية
مخسـني مصـنفاً    على تزيد تصانيفه مفيدة أشار إليها ابن خلكان يف كتابه وقال إن تصانيف له

 حـامت صـاحل  حقّقـه  " كتابان يف النحو" :، منها)١٢٢: ١١م، ١٩٩٦ابن كثري،  ؛٩٩: ١، املصدر نفسه(
، "الكـرمي  القـرآن  تفسري"م، ٢٠٠٤، وتولّت طبعه منشورات دار البشائر ألول مرة يف عام الضامن

وحققه الدكتور زهري غازي زاهد وتولت طبعه عامل الكتب ومكتبة النهضة العربيـة  " القرآن إعراب"
ـ  املكتبة العالميـة ، وطبع هذا الكتاب ب"واملنسوخ يف القرآن الكرمي الناسخ"ببريوت،  م، ١٩٣٨ام ع

الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي مما اجتمع عليه واختلف فيه عن العلماء مـن  ": هو العنوان كامالًو
، "فيـه مـن اللغـة والنظـر     ذكروه بينا وما التابعني والفقهاء وشرح ماو) ص( سول اهللارأصحاب 

د، وطبع يف بغداد عام النحو، حققه وقدم له كوركيس عوا خمتصر يف وهو كتاب" التفاحة يف النحو"و
علی اختصاره جامع ألمهات األبواب واألصول وأهم ما حيتاج إليه من يريد "م، وهذا الكتاب ١٩٦٥

، حقّقه طـه  "رسالة يف الالمات"، و)١٤٩هـ، ١٣٨٦النكدي، (" تقومي لسانه وجتنبه مزال اخلطأ واللحن
املؤلف "شواهد كثرية من القرآن الكرمي و، والرسالة رغم صغرها مليئة ب"املورد"حمسن ونشره يف جملّة 

حمسن، (" جيتزئ منها مبوطن الشاهد فقط ويكتفي يف غالب األحيان بكلمة واحدة أو كلمتني من اآلية
 الوقـف "، و"معاين القرآن الكرمي"، و"النحو يف الكايف"، و"سيبويه أبيات تفسري"، و)١٤٤هـ، ١٣٥٠

، "الشـعراء  أخبار"، و"تعالی اهللا ألمساء االشتقاق"، و"الشعراءطبقات "، و"وكربى صغرى واالبتداء
 تفسري عشرة"، و"األنواء كتاب"، و"املقنع"، و"املفضليات شرح"، و"امللوك أدب"، و"الكتاب أدب"و

منه روايته ديوان امرئ القيس، قرأه ووضع فهارسه وعلّق عليـه عمـر الفجـاوي    ". للعرب دواوين
؛ حيـث  "شرح القصائد املشهورات املوسومة باملعلقات"م، و٢٠٠٢ان عام ونشرته وزارة الثقافة بعم

  .زاد النحاس إلی القصائد السبع قصيديت األعشی والنابغة
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 سنة تسـع : وقيل وثلثمئة، وثالثني مثان سنة احلجة ذي من خلون خلمس السبت يوم مبصر وتويف
 وهو زيادته، أيام يف وهو النيل، على شاطىء املقياس درج على جلس أنه وفاته سبب وكان .وثالثني

 فدفعه األسعار، فتغلو اليزيد حىت النيل هذا يسحر: العوام بعض فقال الشعر، من شيئاً بالعروض يقطع
  .)٣٦٢: ٧م، ١٩٩١الصفدي، (خرب  على له يوقف فلم النيل، يف برجله

إليه، والنحاس هو  وأما الكتاب الذي حنن بصدد دراسة النحو فيه فهو الكتاب األخري الذي أشرنا
الذي رفض قضية التعليق علی الكعبة ومل يعترف بالتعليق سبباً يف تسمية قصائد أنشـدت يف العصـر   

شـرح القصـائد املشـهورات املوسـومة     "فسمی كتابه يف شرح هذه القصائد  ،اجلاهلي باملعلّقات
يف خمتلف بقاع األرض واهتم  ألنه طار صيته ،وهذا العنوان يؤكّد علی شهرة هذه القصائد" باملعلّقات

  .ا الكثري من العلماء واألدباء
ألنه من الشروح القدميـة تتعلـق    ،امتاز شرح أيب جعفر من غريه من كتب الشروح أوالً بقدمه

وعندما نتصفح الكتاب  .بالقرن الرابع وثانياً انفراده عنها مبعاجلته للكثري من املسائل الصرفية والنحوية
رف وحنو مطبق خري تطبيق علی أفضل موروث أديب، وبالغي وحنوي عند العرب، أال جنده كتاب ص
وأما ما فيه من : "كما أنّ األمر واضح يف شرحه للبيت األول من قصيدة امرئ القيس ؛وهو املعلّقات

الذي جری عليه أمـر  : "وقال يف بداية كتابه يف مقدمته املوجزة. )٣: ١ ، التا،النحاس(... " النحو فإن 
أكثر أهل اللغة اإلكثار يف تفسري غريب الشعر، وإغفال لطيف ما فيه من النحو، فاختصرت غريـب  
القصائد السبع املشهورات وأتبعت ذلك ما فيها من النحو باستقصاء أكثره ومل أكثـر الشـواهد وال   

  .)املصدر نفسه(" إن شاء اهللاألنساب ليخف حفظ ذلك 
حوت إيضاحاً للمنهج الذي اتبعه النحاس يف شرح القصـائد   اهذه املقدمة علی الرغم من إجيازه

  :وهو
  .ـ االهتمام بالنحو وتطبيق قضاياه علی املعلقات

  .ـ إشارة موجزة إلی معاين الغريب يف الشعر
  .ـ عدم اإلكثار من ذكر األنساب

  .تشهاد بالشواهد الشعرية وغريها يف شرحهـ عدم اإلكثار من االس
أما اخلامتة فختم النحاس شرحه للقصائد بعبارة تدلّ علی ختم كالمه يف الشرح حامداً هللا تعـالی  
ومصلّياً علی النيب وآله الطيبني إلّا قصيدة احلارث واألعشی، وبعد شرحه لقصيدة عمرو بن كلثـوم  

رأيت أكثر أهل اللغة يذهب إليه منهم أبو احلسـن بـن    فهذه آخر السبع املشهورات، علی ما: "قال
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  .)١٢٥: ٢ املصدر نفسه،(" كيسان، وليس لنا أن نعترض يف هذا فنقول يف الشعر ما هو أجود من هذه
وكالمه هذا يدلّ علی أنّ النحاس قبل مما اشتهر باملعلقات واختلف العلماء يف تعدادها سبعاً منها 

فبلغ عدد القصائد املشروحة عنده  ؛ولكنه شرح أيضاً معلقة األعشی والنابغةكأكثر الشراح اآلخرين 
  .تسعاً

يزخر شرح النحاس مبجموعة ال بأس ا من الظواهر واألدلة اليت تضع قارئ هذا الشـرح أمـام   
فالنحاس كان عاملـاً متبحـراً    ؛حقيقة واضحة ال حتتاج إلی كثري من الفحص والتدقيق للتوصل إليها

واسع الثقافة واالطالع يف جمال اللغة واألدب وعلوم الشريعة اإلسالمية، وهذه الثقافة تتوضح يف  مثقفاً
األول هو تنوع املشارب الثقافية اليت ل منها النحاس وظهرت يف معاجلته ااالت املختلفـة  : جانبني

ة النحـو بكـل   خاص ،كالنحو والصرف واللغة وعلم األصوات، والثاين هو عمق ختصصه يف العلوم
  .جوانبها وحيثياا وما اتصل ا واالختالفات اليت ثارت حوهلا وأهم املذاهب اليت عاجلتها

  
  النحو واإلعراب .٣

  :تتجلی أمهية إعراب النصوص يف ناحيتني
اإلبانة عن املعاين، فهو بذلك خيدم علم الداللة مباشرة وعندما نتتبع شرح النحاس نالحظ : األول
  .باإلعراب أساساً واعتمد عليه يف بيان املعاين اخلافيةأنه اهتم 
هو التطبيق الواسع علی قواعد العربية النحوية والصرفية، مما يهيئ لدارسي العربية مزيداً من : الثاين

الشواهد وخباصة عندما كان هذا التطبيق قائماً علی الشعر اجلاهلي بوصفه أتقن وأقدم موروث أديب، 
  .)٣٩م، ص ١٩٩٥املدين، (ي عند العرب لغوي، بالغي، حنو
ومن جهة أخری، إذا كانت غاية النحاس الرئيسة يف شرحه هي االهتمام بـالنحو   ،هذا من جهة

وهنا نشري إلی أهم  ؛وبيان قضاياه يف املعلقات، فال بد أنّ هناك خصائص يف شرحه متيزه عن اآلخرين
  :مسات منهجه يف النحو

  
  لضمرياإلشارة إلی عائد ا .١-٣

ـ  .ألن تعيني مرجع الضمري يساعد القارئ يف الكشف عن املعنی : للبيـد  ٥٢قال يف شرح البيت الـ
اسم كلب واهلاء تعود علی الكالب، وأضاف ألنه جعلـه  » سحام«"إن » وغُودر يف املكر سحامها«

  .)١٥٩: ١النحاس، التا، (" نكرةً ألن املعارف ال تضاف



  ١٣٩٢ ، الصيف٢٧العدد                    فصلية حمكمة، جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية وآداا

48 

  :للبيد ٦٤الـأو قال يف شرح البيت 
  

ــوت ــاً فَعلَ ــى مرتقب ــة عل هوبرم  
  

  قَتامهــا أعالمهِــن إىل حــرِجٍ  
  

  

" قتامها، واهلاء تعود علـی املرهوبـة  : حرج إلی أعالمهن قتامها، مبعنی قتامها حرج وقوله: ويروی"
  .)١٦٦: ١ املصدر نفسه،(

أن الضمري ميكن أن حتمل علی املعنـی دون  ويف إشارته إلی مرجع الضمري ذكر نقطة هامة وهي 
  :اللفظ كقوله يف شرح البيت الثالث عشر للحارث

  

ـ  الرجـعِ  مـن  خلفَها فَترى   والوقـ
  

  إهبــاُء كَأَنــه منينــاً ـــعِ  
  

  

أنه فَلم مل يذَكّر اإلبلَ؟ فاجلواب : فَتری خلفَهن، فاملعنی عنده فتری خلف اإلبل، فإن قيل: ومن روی"
مع غريها فحمل الضمري علی املعنی وقال اهللا جل وعز ا تسريلم أه وسريه عليها، فقد عناقَت قد ذَكَر :

﴿         ﴾ ]أن املعنی]١: ٩٧القدر ملا أنزلْنا القرآن: ، فقد ع٥٨: ٢النحاس، التا، (" إن(.  
، ١١٠، ٩١، ٦٠، ٥٨، ٤٠: ١: أيضاً يف الصفحات التالية من شـرحه وأشار إلی عائد الضمري 

  .١٦٥، ١٦٣، ١٦: ٢، و١٥٩
  
  ذكر األوجه اإلعرابية احملتملة ملفردات البيت .٢-٣

  :  ومن مناذج ذكر هذه األوجه املختلفة أنه .كما أن األمر واضح يف شرحه
  :ملعلقة عنترة ٤١قال يف شرح البيت الـ

  

ــإنَّ ظُلمــت وإذا   باســلٌ ظُلمــي فَ
  

  ــر م ــه ذاقَتــمِ م ــمِ كَطَع   العلقَ
  

  

يف موضع رفع علی أن تكون مذاقته ابتداء وقوله كطعم خرباً واملعنـی مذاقتـه   » كطعم«والكاف يف قوله "
مر ويكون كطعم خرباً بعد خرب وإن شئت كانـت  : مثلُ طعم العلقم، وجيوز أن تكون مذاقته مرفوعة بقوله

  .)٢٦: ٢املصدر نفسه، (" هي مثل طعمِ العلقم: كأنه قال ،»هي«لقوله مر وجيوز علی إضمار  نعتاً
  : أو قال يف شرح البيت الثمانني له

  

  مشـايِعي  شـئت  حيـثُ  رِكايب ذُلُلٌ
  

ــيب   ــزه قل أَحفــأَمرٍ و ــربمِ بِ م  
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وركايب يف موضع رفع باالبتداء ينوی به التقدمي وذُلُلٌ خربه وإن شئت كان ذُلُلٌ خربه، وإن شـئت  "
كان ذُلُلٌ مرفوعاً باالبتداء وركايب خربه وإن شئت جعلت ركايب فاعالً يسد مسد اخلرب، فيكون علی 

  .)٤٦: ٢املصدر نفسه، (" ذُلُلٌ: هذا قال
خفض : "ناقالً عن أيب احلسن» وغاية تاجر وافيت«يد يف قوله للب ٥٨أو قال يف شرح البيت الـ

: وجيوز أن يكون عطفَها علی قولـه » رب«غايةً علی أحد معنيني جيوز أن يكون جعل الواو بدالً من 
  .)١٦٦: ١املصدر نفسه، (" وجيوز النصب بوافيت» من ليلة«

أساس رواية البيت، كقولـه يف   ومن مظاهر اهتمامه بالنحو واإلعراب هو أنه ذكر اإلعراب علی
  :لعمرو ٥٨شرح البيت الـ

  

ــد نوجو ــن ــنعهم نح ــاراً أَم   ذم
  

  يمينـــاً عقَـــدوا إذا وأَوفـــاهم  
  

  

ونوجد حنن أمنعهم، علی أن يكون خرب حنن، واجلملة يف موضع نصبٍ، : وجيوز أن يروی: "إذ قال
صفةً للمضمر، فيها معنی التوكيد واآلخر أن  أحدمها أن تكونَ: علی معنيني» حنن«ومن نصب فـ 

تكون فاصلة وقال اهللا جل وعز: ﴿ ...                   

 ... ﴾]م ]٢٠: ٧٣املزمل١١٣: ٢النحاس، التا، (" وجيوز الرفع يف غري القرآن علی ما تقد( .  
  :وكذلك قوله يف شرح البيت الرابع عشر للنابغة

  

ابهمرانُ وض  نـهيـثُ  مـه  حيوزِع  
  

  طَعن املُعارِك  نـدـرِ  عاملُحج  ـدجالن  
  

  

، ومن روی النجِـد  ...النجد فهو من نعت املعارك، : النجد، والنجِد، والنجد، فمن روی: ويروی"
: ، ومن روی النجد فهو من نعت احملجر أيضاً إال أنه علی حذف، والتقدير...فهو من نعت املُحجر، 

دجر ذي الن١٦٤: ٢املصدر نفسه، (" عند احملج(.  
ت اإلعراب مفضالً إحداها علی األخری مبيناً علة تفضيله، قال يف شـرح البيـت   أو ذكر جوازا

  :لزهري ٤٦الـ
  

ــاً ــم فَكُلّ حوا أَراهــب ــه أَص لونعقي  
  

  مصــتمِ أَلــف بعــد أَلــف عاللَــةَ  
  

  

أن فأری كالً وجيوز الرفـع علـی أن تضـمر، إال    : وكالً منصوب بإضمار فعل يفسره ما بعده كأنه قال"
  :أنشده سيبويه: النصب أجود لتعطف فعالً علی فعلٍ، ألن قبله شاركت يف احلرب فصار مثل قول الشاعر
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ــالح وال  ــلُ الس ال أمح ــبحت أص  
  

  أملـــك رأس الـــبعريِ إن نفَـــرا  
  

ــه ــررت بِ ــذِّئب أخشــاه إنْ م   وال
  

  "وحدي وأخشـی الريـاح واملَطَـرا     
  

  )١٢٠: ١املصدر نفسه، (    
  

ومناذج ذلك كثرية كثرةً تدلّ علی خربة النحاس العلمية الواسعة يف علم النحو، إذ ال ميكن أن يـذكر  
ومن هذه النمـاذج  كلّ هذه اجلوازات يف اإلعراب إال من كان له بقضايا النحو ومسائله علم شامل، 

، ٨٩، ٨٧، ٧٤، ٤٣، ٣١، ٢٨، ٢٦، ١٦، ١٠، ٧، ٦: ١: ا ورد يف الصـفحات التاليـة  م يضاأ
، ٣٠، ٢٣، ١٨، ١٦، ١٤، ١٠، ٩: ٢و...و ١٥٨، ١٤٣، ١٣٧، ١٢٠، ١١٩، ١٠٧، ١٠٦
  ...، و٧٧، ٦٦، ٤٦، ٣٥
  
  للبيد ٣٣شرح البيت الـقال يف : اإلشارة إلی آراء الكوفيني والبصريني يف قضايا حنوية .٣- ٣

  

ــدمها فَمضــى   عــادةً وكانــت وقَ
  

  ــه ــي إذا من ت هدــر ها عــدام   أق
  

  

خربها » كان«أنه ملا أولی : وكانت مؤنث واألقدام مذكر، فزعم الكوفيون: وفيه من النحو أنه قال"
كانت عادةً حسنةً مـن اهللا  : وفرق بينها وبني امسها، توهم التأنيث فأنث وحكی الكسائي عن العرب

ث األقدام ألنه مضاف إلی. املَطَرهه مبـا   وقال بعض البصريني أنه إمنا أنمؤنث وهو مشتمل عليه وشب
  :أنشد سيبويه

  

ــي  ــذْنَ من ــنني أخ الس ــر   رأت م
  

  كمـا أخــذَ السـرار مــن اهلــاللِ    
  

  

  .)١٤٧: ١املصدر نفسه، (" فأنث املر ألنه مشتمل علی السنني
ـ   ن ومل يكتف بذكر اآلراء يف مسائل النحو فقط، بل جاوزها إلی قضايا صرفية ولغويـة، ومل يك

ناقالً لآلراء فقط، بل نراه يرد علی الكوفيني يف بعض املواضع ويدحض حججهم، وذلك كقولـه يف  
بات بيتوتـة وسـاد   : فبات من البيتوتة، يقال: "»بات«شرح البيت السبعني المرئ القيس يف لفظة 

فقيـل  فحذف منها كما حذف من ميت، » فيعلولة«ووزا عند البصريني ... سيدودة وقال قيلولة و
وهذا االحتجاج ال جيب » فيعلولة«، واحتجوا بأنه ليس يف الكالم »فعلولة«ميت وهي عند الكوفيني 

فعلوالً ال يعرف «، فإن »فعلولة«من أا : ألن املعتلّ تقع فيه أشياء ال نظري هلا يف السامل، والذي قالوا
  .)٤٣: ١املصدر نفسه، (" يقالكان كونونة وهذا ال : يف كالم العرب وجيب علی قوهلم أن يقال
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» أمـوات «قد يجمع علی أموان واجلمع املسـلّم  : "»األمة«أما اللغة فقال النحاس يف مجع لفظة 
  .)٩٢: ١املصدر نفسه، (" »أميات«: وحكی الكوفيون

وهضيم عند الكـوفيني مبعنـی   : "يف البيت الثالثني المرئ القيس» هضيم«وقال يف شرح مفردة 
وقـال أيضـاً يف   . )٢١: ١املصدر نفسه، (" لك كان بال هاء وهو عند سيبويه علی النسبمهضومة فلذ

شال امليزان : وهذا كما تقول...مجع شائلة، : الشول: "يف البيت الرابع عشر لطرفة» الشول«مفردة 
شائل ألنه شيء ال : هذا من الشاذ وقد كان جيب أن يقال: يشول، إذا خف وارتفع، وقال الكوفيون

شالت فهي شائلةٌ فأمـا  : يكون إال لإلناث وهو عند البصريني جيد علی أن تجريه علی الفعل، فتقول
" شائلة: هذا األكثر وجيوز أن تجريه علی الفعل فتقول ؛إذا شالت بذنبها، فإمنا يقال هلا شائل بال هاء

  .)٦١: ١املصدر نفسه، (
  
  تبيني العوامل اإلعرابية .٤-٣

يف البيـت  » وقوفـاً «الركن اهلام من أركان اإلعراب، كما أنه قال يف عامل النصب لــ  باعتبارها 
وغاب عنـي  : قوله وقوفاً نصب علی احلال، وكذا مسعت أبا إسحاق يقول: "اخلامس المرئ القيس

وقفت بدارك قائماً : كما تقول ،»قفا«حتصيل العامل فيه، والذي يوجب عندي أن يكون العامل فيه 
، وكذلك أشار إلی العامل يف هذه اللفظة يف البيت الذي يشـبه بيـت   )٥: ١املصدر نفسه، (" نهاسكّا

  : امرئ القيس وهو البيت الثاين لطرفة
  

  مطـيهم  علَـي  صـحيب  بِهـا  وقوفاً
  

  وتجلَّــد أَســى تهلــك ال يقولــونَ  
  

  

  .)٥٤: ١املصدر نفسه، (" »تلوح«فالعامل عنده فيها » تلوح«ظللت ومن روی : والعامل يف احلال قوله"
  
  اإلشارة إلی معاين احلروف والظروف يف األبيات .٥-٣

إذ نالحظ أن بعض احلروف تأخذ املعنی اآلخر يف بعض األبيات ليناسب املعنی، وإليك بعض النماذج 
  :منها
  المرئ القيس ٣٩البيت الـيف » الباء«حرف: 
  

ــالم تضــيُء ــا بِالعشــاِء الظَ   كَأَنه
  

ــارةُ   ــى من ــبٍ ممس ــلِ راه تبتم  
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فالن مبكة ويف مكة وإمنا صارت الباء يف موضـع  : ، كما يقال»يف العشاء«معناه » بالعشاء«: "إذ قال
  . )٢٧: ١املصدر نفسه، (" لقرا من معناها» يف«
 »واستشهد النحاس هلذا » عند«مبعنی » لدی البيت قائماً«المرئ القيس  ٦٢الـيف البيت » لدی

... ﴿ :وقال اهللا عز وجلّ: "املعنی باآلية القرآنية وقال           ... ﴾] ١٢يوسف :

  .)٣٨: ١النحاس، التا، (" ]٢٥
 »نفی«: يف البيت األول لزهري» مأو أم ١املصدر نفسـه،  (للتبعيض، فأخرج الدمنة من الدمن » أمن :

زائدة يريد أا زائدة : "قائالً» هل تری من ظعائن«يف قول الشاعر » من«كما أشار إلی زيادة . )٩٩
  .)١٠٣: ١املصدر نفسه، (" للتوكيد وحيتمل أن تكون غري زائدة وتكون للتبعيض

 »واستشهد بقول اهللا »مبا مل تعلمي... هلّا سألت اخليل «: يف قول عنترة» عن«مبعنی » الباء ،
﴿ :تعالی       ﴾]قال أبو إسحاق معنی " ، املعنی عن عذاب واقع، ]١: ٧٠املعارج

... ﴿ :قوله جل وعز     ﴾]٣١: ٢النحاس، التا، (" فاسأل عنه ]٥٩: ٢٥الفرقان(. 

 »يف قول الشاعر» علی«مبعنی » يف :»ةحرطَلٍ كأن ثيابه يف س٣٨: ٢املصدر نفسه، (» ب(.  
  :للحارث ٤٥وأشار أيضاً إلی الفرق بني بعض احلروف كقوله يف شرح البيت الـ

  

ــا أَم ــرى علَين ــةَ ج ـــ أَم حنيفَ   لَي
  

  لَينــا ـــسنــوا فيمــا عأَنــداُء ج  
  

  

... ﴿ :أم تقع للتسوية، حنو قول اهللا جلّ ثناؤه: "أن» أو«و» أم«مشرياً إلی الفرق بني       

   ... ﴾]وجل» أم«وتقع  ]٦: ٢البقرة للخروج من كالم إلی كالم أيضاً حنو قوله عز:   
﴿    ... ﴾]تقع ألحد الشيئني حنو قول الشاعر» أو«، و]٣: ٣٢السجدة:  

  

  أال ليت شعري هلْ يری الناس ما أری
  

  "من األمرِ أو يبدو لَهم ما بـدا ليـا    
  

  )٧٣: ٢النحاس، التا، (    
  

  حتديد ما يتعلَّق به الظرف واجلار وارور .٦-٣
  :طرح السؤال يف شرح البيت السابع المرئ القيس

  

أبِكــن كَــدم أُم يرِثقَبلَهــا احلُــو  
  

ــا   ــابِ أُم وجارته ــلِ الرب أسبِم  
  

  



  الرسول مسيه حسنعليان و سيدحممدرضا ابن              وصفيةالنحو وقضاياه يف شرح النحاس علی املعلقات دراسة 

53 

الكاف بأي شيء هي متعلّقة؟ : ومما يسأل عنه يف هذا البيت أن يقال: "سأل عن متعلق الكاف، قائالً
كـاف يف موضـع   قفا نبك كعادتك يف البكاء وال: كأنه قال» قفا نبك«: فاجلواب أا متعلّقة بقوله

: ويكـون التقـدير  » شفائي«نصب واملعنی بكاء مثل عادتك، وجيوز أن تكون الكاف متعلقة بقوله 
: كأنه قـال  ،»كدأبك«: متعلقة بقوله» مبأسل«كعادتك يف أن تتشفّی يف أم احلويرث، والباء يف قوله 

  .)٧: ١املصدر نفسه، (" كعادتك مبأسل
  :يف» ملعفّرٍ قَهد تنازع شلْوه«: وكما حدد متعلّق الالم يف قول لبيد

  

    ـرِمي فَلَـم الفَريـر تعـيساُء ضنخ  
  

  عرض الشـقائقِ طَوفُهـا وبغامهـا     
  

ــلْوه   ش عــاز ــد تن ــرٍ قَه   لمعفَّ
  

  عبس كَواسب مـا يمـن طَعامهـا     
  

  

فلم يرمِ، واملعنی فلم يربح طوفُها وبغامها من أجل معفر، : متعلقة بقوله» ملعفّر«والالم يف قوله : "قائالً
" وبغامها، أي صوتها ملعفّـر : الالم متعلقة بقوله: أنا أكرم فالناً لك، أي من أجلك، وقيل: كما تقول

  .)١٥٠: ١املصدر نفسه، (
  :مت علی الفعل العامل، قال يف شرح البيت العشرين لعنترةأو ذكر عامل الظروف مبا أا قُد

  

ــحاً ــكاباً س ــلَّ وتس ــية فَكُ شع  
  

  يتصــرمِ لَــم املـاءُ  علَيهــا يجـري   
  

  

  .)١٧: ٢املصدر نفسه، (" فكلّ عشية منصوب علی الظرف والعامل فيه جيري: وقوله"
  
  عالقة النحو باألصوات .٤

النحاس أشار يف شرحه إلی بعض األسباب الصوتية اليت أثـرت يف الضـبط   وال يفوتنا أن نذكر أن 
  :اإلعرايب للكلمة يف أبيات املعلقات واضطر الشاعر أن يغير حركة الكلمة، منها

 المرئ القيس ٧٤وزن البيت واستواؤه؛ وذلك كقوله يف شرح البيت الـ: 
  

  صــوبِه أَميــن بِالشــيمِ قَطَنــاً علَــا
  

  هــر أيســى و ــتارِ عل لِ الســذب فَي  
  

  

كان جيب أال ينصرف ألنه معرفة وهو علی وزن الفعل املستقبل إال أنه صرفَه ضـرورة،  "» يذبل«إذ 
  .)٤٦: ١املصدر نفسه، (" ألنه جيوز للشاعر أن يصرف ما ال ينصرف

 لعمرو ٥٧إتباع حركة اإلعراب ما قبلها يف اللفظة؛ وذلك يف البيت الـ: 
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ــىت ــد م عقــا ن ــلٍ قَرينتن   بِحب
  

ــذُّ   جــلَ ن ــصِ أَو احلَب ــا نق   القَرين
  

  

جواب الشرط، جيوز فيه الكسر والفتح والضم وإظهار التضعيف يف غري » جنذّ احلبل«وقوله : "إذ قال
ـ  ،فمن كسر وهو االختيار فاللتقاء الساكنني وإمنا كان االختيار ؛هذا البيت ف ألنه ملّا لَقي الساكن أل
 هأشب ةَ    ؛»اضربِ الرجلَ«والمالضـم أتبـع ثقيلٌ ومن ضم فألنّ الفتحةَ خفيفةٌ واملضاعف حومن فَت

، )١١٢: ٢املصدر نفسـه،  (" الضمةَ ومن أظهر التضعيف فألنّ الساكن الثاين من جنذّ يف موضع سكون
  .وهذا نوع من التوافق الصويت بني حريف كلمة

 اورة؛ وذلكالمرئ القيس ٧٨يف شرحه البيت الـ اجلر با: 
  

ــأَنَّ ــبرياً كَ ــراننيِ يف ثَ ع ــه لبو  
  

  ــبري ــاسٍ كَ ــاد يف أُن ــلِ بِج مزم  
  

  

ألنه نعت للكبري، إال أنه خفضه علی » مزملُ«: أي مدثر وكان جيب أن يقول» مزمل«وقوله : "وقال
  .)٤٨: ١املصدر نفسه، (" اجلوار

  
  موقفه من القياس .٥

علم مبقاييس مستنبطة مـن اسـتقراء كـالم    "عين النحاة من القدمي بالقياس، حتی عرفوا النحو بأنه 
... منها قياس حنوي، ولغوي، وصريف و ،والقياس له أنواع خمتلفة. )٢٦٧: ٢م، ٢٠٠٤القفطي، (" العرب

الصريف أكثـر  وعندما ندرس قياس املستعمل عند النحاس يف شرحه نالحظ أنه اهتم بالقياس اللغوي و
  .من غريمها

ظهر اهتمام النحاس بالقياس يف كتابه يف شرح املعلقات يف مظاهر، منها أنه كان يشري إلی القياس 
واهليام قيل هو الرمـل  : "للبيد ٤١يف البيت الـ» اهليام«قال يف شرح لفظة  .وما هو األصل يف اللغة

" ر واال مبعنی واحد ومجعـه يف القيـاس أهيِمـة   اام واا: اللني وقيل هو ما تناثر من الرمل، يقال
نتجـت  : يقـال : "»تنتج«لزهري يف لفظة  ٣٢وقال أيضاً يف شرح البيت الـ. )١٥٢: ١النحاس، التا، (

إذا : أنتجت الناقـة : نتجت وال يعرف هلا فعلٌ يف هذا، إال أن األصمعي حكی: الناقة تنتج، وال يقال
املصـدر  (" إال أن العرب استغنت عنه بنتـوجٍ  ،منتج، وهو القياس: فهي نتوج، وال يقالاستبان محلُها 

  .)١١٤: ١نفسه، 
  :لعمرو ٤٥وأشار يف شرح البيت الـ 
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ــأي ــرو مشــيئَة بِ ــن عم ــد ب   هن
  

  ــع ــا تطي ــاةَ بِن ــا الوش   وتزدرين
  

  

: ابن هند، كما قيل منتن فأتبعوا امليم التاء والقياس أن يقـال : عمرو منصوب علی أنه اتباع لقوله"أن 
  .)١٠٨: ٢املصدر نفسه، (" عمرو بن هند إال أن األول أكثر يف كالم العرب

  :»سوق«لعمرو يف لفظة  ٣٤وقال يف شرح البيت الـ
  

ــا  ــالِ فيه ــاجِم األبط ــالُ جم   تخ
  

ــوقاً با   ــاوسـ ــاعزِ يرتمينـ   ألمـ
  

  

ويف الكثري سوق واألصل سووق إال أن الواو إذا انضم ما قبلها مل تكسر ومل تضم، ألن ذلك ثقيـل  "
أن احملذوفـة  : فيها فوجب أن تسكن وال جيتمع ساكنان فحذفت إحدی الواوين، فعلی قياس سيبويه

ألن الثانية عالمةٌ  ،قول األخفش أن احملذوفة األولیالثانية ألا زائدة فهي أولی باحلذف، وعلی قياس 
  .)١٠٣: ٢املصدر نفسه، (" فال جيوز حذفها عنده

  :»مقتوين«لعمرو يف مفردة  ٤٧قال يف شرح البيت الـ .ومنها أنه أشار إلی ما هو خالف القياس
  

ــداً   ــدنا رويـ ــددنا وأوعـ   تهـ
  

ــا      ــك مقْتوين ــا ألم ــی كن   مت
  

  

املقتوون مثل األشعرين يعين أنه يقال أشعري وأشعرون ومقتوي ومقتوون فتحذف : "ناقالً عن اخلليل
يف الواحد مقتوي مث تحـذف يـاء   : ياء النسبة منهما يف اجلمع ويف املقتوين علّة أخری وهي أنه يقال

مقْتی مثل ملْهی مث جيب أن تجمـع   فتصري  النسبة فتصري الواو طرفاً وقبلها فتحة فيجب أن تقلب ألفاً
: علی مقْتني مثل مصطَفَني، هذا القياس، مث إن العرب استعملته علی خالف هذا، فقـالوا يف الرفـع  

وتقديره أنه جاء علی أصله فكأنه جيب علی هذا أن يقال » مقْتوين«ويف النصب واخلفض » مقتوون«
  .)١٠٩: ٢املصدر نفسه، (" ونمقتو: يف الواحد مقتو مث جيمع فيقال

وخالصة القول يف منهج النحاس يف القياس أنه كان له أصل عام راعاه؛ فهو حني كان يشـرح  
  .قضية صرفية أو لغوية ذكر ما كان فيه من القياس أو اختار أشيع األقوال وأقرا إلی القياس

  
  موقفه من العلة والتعليل .٦

يفوتنا أن نشري هنا إلی أن النحاة ـ وخاصة حناة البصـرة ـ قـد      وأما موقفه من العلة والتعليل، فال
فالنحاس بوصفه  ؛فبحثوا واختذوا لكلّ ظاهرة يروا أو يتحدثون عنها علة ،اهتموا بالعلة اهتماماً كبرياً

  .حنوياً اهتم بالعلة والتعليل يف بيانه إعراب األبيات يف شرحه
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أنه كان يفاضل بني العلل إذا تعددت يف املسألة الواحـدة  مما يالحظ علی منهج النحاس يف العلّة 
  :للبيد ٥٦وخيتار الراجح منها، وإليك مثاالً يوضح هذه السمة املنهجية، كما قال يف شرح البيت الـ

  

اكــر ت ــة نــم إذا أَمك ــها لَ أرض  
  

  حمامهـا  النفـوسِ  يرتبِطْ بعـض  أو  
  

  

: عطفاً علی قولـه » يرتبط«وجزم : "قائالً» يرتبط« إعراب لفظة بعد أن أشار إلی األقوال املختلفة يف
يف موضع رفع إال أنه أسكنه ألنه رد الفعـل  » يرتبط«: وقيل... هذا أجود األقوال، » إذا مل أرضها«

يف موضع نصـب  » يرتبط«إن : إلی أصله، ألن أصل األفعال أال تعرب وإمنا أعربت للمضارعة، وقيل
وإمنا اخترنا القول : "ذكَر القول املفضل عنده معلّال .)١٦١: ١املصدر نفسه،  ("»أن إال«ومعنی أو مبعنی 

ال جيوز للشـاعر أن يسـكّن   : األول وهو أن يكون يف موضع جزم ألن أبا العباس حممد بن يزيد قال
أال  ؛ملعـاين الفعلَ املستقبل، ألنه قد وجب له اإلعراب ملضارعته األمساء وصار اإلعراب فيه يفرق بني ا

وتشربِ اللـنب،  : اللنب، كان معناه خالف معنی قولك ال تأكل السمك وتشرب : تری أنك إذا قلت
" ولو جاز أن تسكّن االسم ملا تبينت املعاين ،فلو جاز أن تسكّن الفعل املستقبل جلاز أن تسكن االسم

  .)املصدر نفسه(
مادة لتعليالته النحوية وأشار إلی كثرة اسـتعمال  واجلدير بالذكر أن النحاس استخدم لغة العرب 

العرب وهذه العلة ـ حسب تقسيم الزجاجي للعلل ـ علّة تعليمية وهي اليت يتوصل ا إلی تعلّم كالم 
  :، وذلك كقوله يف البيت العشرين المرئ القيس)الزجاجي(فإذا مسعنا بعضاً قيس عليه نظريه  ؛العرب

  

 م كقد سـاَءت كإن تـي خليقَـةٌ   ون  
  

  فسلّي ثيـايب مـن ثيابِـك تنسـلي      
  

  

يف موضع جزم بالشرط واألصل يف موضع الرفع يكون يا هذا، فتحذف ضـمة النـون   » تك«وقوله 
ی النون ساكنةً والواو ساكنة فتحذف الواو لسكوا وسكون النون، فتصـري تكـن، مث    للجزم، وتبق

والفرق بني تكون وبني نظائرها أن تكـون  ... من نظائرها حذفت النون من تكُن وال جيوز احلذف 
كـان  «فعلٌ يكثر استعماله وهم حيذفون مما كثر استعماهلم له، ومعنی كثرة االستعمال يف هـذا أن  

فلمـا   ؛كان زيد يقوم، وكان زيد جيلس، وما أشبه ذلك: يعبر ما عن كلّ األفعال، تقول» ويكون
وشبهت حبروف املد واللني، وحذفت كمـا  » يكن«حذفت النون من كثر استعماهلم لكان ويكون 

يحذفْن والدليل علی أا مشبهة حبروف املد واللني أا ال حتذف يف موضع تكون فيه متحركـة وال  
مل يكنِ الرجـل  «: ألا ههنا يف موضع حركة، ألنك تقول» مل يك الرجل منطلقاً«: جيوز أن تقول
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فأما شبهها حبروف املد واللني، فإا حتـذف يف اجلـزم كمـا     ؛اء الساكننيفتحركها اللتق» منطلقاً
كما تكـون عالمـة    ،الزيدان مل يقوما ومل يقوموا فتكون عالمة اجلزم حذف النون: يحذفن، فتقول

  .)١٥: ١املصدر نفسه، (مل ترمِ يا هذا : اجلزم حذف الياء يف قولك
  .)١٢٣: ١املصدر نفسه، (زهري وكرر هذه املسألة يف شرح البيت اخلمسني ل

وبه جـاء  «: واستخدم أيضاً لغة القرآن مادة لتعليالته النحوية، وأصدر مثل هذه التعليالت بقوله
  :، وهذا ما جاء به يف توجيهه تفضيل إعراب النصب علی الرفع يف قول النابغة»القرآن

  

ــا ــاً أوارِي إلّ ــا لَأي ــا م   أُبينه
  

  ؤيالنكَاحلَوضِ و  ـةبِاملَظلوم  اجلَلَـد  
  

  

قلت أليب عمرو بن العالء مل رفعت أواري؟، : بالرفع، قال األصمعي» إال أواري«ويروی : "قال
... ﴿: والنصب أجود وبه جاء القرآن قال اهللا عز وجلّ... ألا من بعض الدار : فقال     

      ... ﴾]وكذلك االختيار يف كلّ استثناء ليس من األول وإن كان ما  ]١٥٧: ٤النساء
  .)١٥٨: ٢النحاس، التا، (" قبله منفياً

أو جاء بعلّة ألفضلية أسلوب علی أسلوب آخر يف العربية مستشهداً باآليات القرآنية، كقولـه يف  
  :للحارث ٥٧شرح البيت الـ

  

يلٌ ثُمن خم  عـدب ذاك  ـعـ  م   الغـ
  

ــلّاقِ   ــةٌ ال ــ ــاُء وال رأَفَـ   إبقـ
  

  

أي ليس ألصحاب الغالق رأفةٌ م وال إبقاء عليهم مث حذف لعلم » ال رأفَةٌ وال إبقاء«وقوله : "قال
السامع، وقيل يف قول اهللا جلّ وعز :﴿ ...       ...﴾ ]مستقر يف  ]٩٨: ٦األنعام

  :مبعنی ليس، وأنشد سيبويه» ال رأفة«يف قوله » ال«األصالب ومستودع يف األرحام مث جعل 
  

  مـــن صـــد عـــن نريانِهـــا
  

  فأنــا ابــن قــيس ال بــراح     
  

  

  ...﴿ :وال إبقاء فصار مثل قراءة من قرأ: وهو يف البيت احلارث أحسن، لتكريره لقوله   

       ... ﴾]٧٧: ٢النحاس، التا، ( "]١٩٧: ٢البقرة(.  
  :للنابغة ٢٢أو ذكر العلة لعدم جواز إعراب ملفردة يف البيت، كقوله يف شرح البيت الـ

  

  إلّـا ســليمانَ إذ قـالَ املَليــك لَــه  
  

     ـدـنِ الفَنها عدـدفاح ةرييف الب قُم  
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يف موضع نصب علی البدل من موضع أحد وإن شئت علی االستثناء وال جيـوز  » إال سليمان«قوله "
ال تقطع إال علی املعرفة يف هذا » من«أن يكون يف موضع خفض علی البدل من أحد علی اللفظ ألن 

  .)١٦٧: ٢املصدر نفسه، (" الباب
شري إلـی أنّ صـاحبنا   نود أن ننحاس عن النحو واإلعراب يف شرح ال ناتم حبثخنوأخرياً قبل أن 

أباجعفر النحاس كان بصري املذهب يف النحو؛ وذلك ألنه ج ْج البصريني وسار علی درـم وال  
ألن النحاس أخذ عنهم كثرياً يف كتابه وأن مسات منهجه يف النحو ـ هي اليت   ؛شك يف انتمائه إليهم

ذكرناها ـ وموقفه من القياس والتعليل وذكْره آراَء البصريني مقدماً إياها علی آراء املذهب الكـويف   
كل ذلك مما يدلنا علی مذهبه البصري، وكذلك نالحظ أنه تعلّق ببعض قواعد بصـرية يف شـرحه   

بقاعدة بصرية هي أن املبتدأ يرتفع باالبتداء يف حني أن الكوفيني ذهبوا إلی أن املبتـدأ يرتفـع   كتعلّقه 
  :لزهري ٣٢باخلرب واخلرب يرتفع باملبتدأ، قال يف شرح البيت الـ

  

جنتلمـانَ  لَكُـم  فَتغ  ـم  أَشـأمكُلُّه  
  

  فَـتفطمِ  ترضـع  ثُـم  عـاد  كَأمحرِ  
  

  

ال جيوز أن يكون توكيداً ألشأم وال لغلْمان، ألما نكرتـان والنكـرة ال   كلّهم مرفوع باالبتداء و"
  .)١١٤: ١املصدر نفسه، (" تؤكّد

  
  االستشهاد بالقرآن والشعر العريب لبيان النحو وقضاياه .٧

نا شكأن الشاهد وذلك ،واإلسالمية العربية العلوم يف الشاهد مكانة يف ال خيامر عديف هلـا  العصب ي 
التطبيق، كما أنه هو العنصر األساسي الذي تقعدت بنـاًء عليـه    مرحلة يف املادة وهو التنظري، مرحلة

 جمموعهـا  يف تكون انهإ بل ،احلد هذا عند تأثريها يقف ال والشواهد. قواعد اللغة وتراكيبها وتعبرياا
 ارتباطًا وثيقًـا  األمة هذه بثقافة مرتبط ألنه جتاهله؛ عن فضالً فيه التفريط ميكن ال حضاريا لألمة تراثًا
 أثـر  من وملا له حياة العريب، يف وحضاري ثقايف موروث من خيتزنه ملا« تارخيها، من مبكر وقت منذ
. )٦هــ،  ١٤٢٥ابن محـود العطـوي،   (» ثوابتها أهم من ثابتا غدا حىت واملعريف، األديب تكوينه يف كبري

 وهـي …  عامة اللغوي من تراثنا مهما قسما…  تشكل«: انهإ يعقوب بديع إميل الدكتور ويقول
  .)٥م،  ١٩٩٢يعقوب،  بديع(» األديب واحلضاري تراثنا من مهما جزًءا تؤلف ذلك عن فضالً

وإذا تأملنا يف مصادر النحاس يف شرحه فنالحظ أنه تعامل مع الشواهد املختلفة من القرآن الكرمي 
واحلديث النبوي الشريف والشعر العريب واألمثال لشرح األبيات، ومبا أنـه مل يسـتخدم احلـديث    
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ينِ استشـهد  فنحن هنا ملهما وتم بالقرآن والشعر العريب الذ ،واألمثال يف توضيح النحو وقضاياه
ما النحاس يف شرح النحو واإلعراب فضالً عن استشهاده ما يف اللغـة، والصـرف، والتـاريخ،    

  .وتوضيح أمساء األعالم
ته املختلفـة  ءاوأما بالنسبة إلی استشهاد النحاس بالقرآن فهو بوصفه قارئاً للقرآن الكرمي عاملاً بقرا

نشري هنـا إلـی أهـم أغراضـه      .يان مسائل حنويةوشارحاً للمعلقات مل يغفله يف شرحه وخاصة لب
  :الستشهاده بالقرآن يف النحو

  :لألعشی ٤٨استشهد باآلية عندما أراد أن يثبت صحة قاعدة حنوية، كقوله يف شرح البيت الـ
  

ــك ت أن لَأعرِفَنــد نا جتــداو ع  
  

  سمالتو صرنكُم النم ضوـلُ  عمحتت  
  

  

دهر وأيد وهذا القول فيه تساهلٌ ألنه لوكان علی هذا لكان نكرة : عوض: يتقال ابن السك: "قال
ووجب أن ينصب وينونَ ولكن حقيقته أنه مبعنی دهرك وأبدك وهو معرفة، فلذلك بين وهو مبرتلة 

»يا كما قرئ» قبلُ وبعدبنكّرتا مل تإذا ن: ﴿...          ... ﴾]٤: ٣٠الروم[ "
  .)١٤٨: ٢النحاس، التا، (

وال هو «لزهري يف قوله  ٣٩أو استشهد باآلية لبيان معنی احلروف كما قال يف شرح البيت الـ
 ﴿: وقال اهللا جل وعز» مل«مبعنی » ال«بأن » أبداها     ﴾] معناه فلم ]٣١: ٧٥القيامة ،

  .)١١٧ :١النحاس، التا، ( يصدق ومل يصلّ
  :أو عندما قصد تقوية وجه إعرايب رآه يف لفظة، كقوله يف شرح البيت اخلامس عشر لعنترة

  

ــا ــان فيه ــونَ اثنت ــةً وأَربع لوبح  
  

  اَألسـحمِ  الغـرابِ  كَخافيـة  سوداً  
  

  

حللوبة نعت » سوداً«اثنتان مرفوع باالبتداء وإن شئت باالستقرار، وأربعون عطف عليه، وقوله : "قال
﴿ :يف قول اهللا جل وعز: ألا يف موضع اجلماعة واملعنی من احلالئب، وقيل       

      ... ﴾]ر حمذوف واملعنی اثنيت : أقوال] ١٦٠: ٧األعرافي هذا وهو أنّ املفسأحدها يقو
  .)١٤: ٢النحاس، التا، (" عشرة أمةً

  :كقوله يف شرح البيت الرابع للنابغة ،استشهد بآية قرآنية ليدلّ علی جواز أسلوبورمبا 
  

  ولَبـــده أقاصـــيه علَيـــه ردت
  

  ربض  ةليـدالو  سـحاةيف بِامل  الثَـأد  
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فإنه إذا روي ردت، فقد أضمر ما مل جيز ذكره : "قال مربهناً علی أن الشاعر أضمر ما مل جيز ذكره
... ﴿: إال أنّ هذا جائز كثري إذا عرف معناه، قال اهللا عز وجلّ ،ردت عليه األمة :أراد    

      ﴾]١٦٠: ٢النحاس، التا، (" ، يعين الشمس واهللا أعلم]٣٢: ٣٨ص(.  
  :وأما الشعر العريب فاستشهد به أيضاً يف شرح مسائل حنوية، منها

  :كشرحه البيت العاشر للحارث ،يف شرح قاعدة حنويةاستشهد بالشعر 
  

ي غَريقَـد  أَن  عنيلـى  اسـتـ  ع   اهلَـ
  

  ــم ــف إذا ـ خ ــالثَوِي ــاُء بِ   النج
  

  

وقوله غري أن منصوب علی االستثناء وهذا استثناٌء ليس من : "عندما وضح االستثناء يف البيت، قال
األول كما قال اهللا جلّ وعز :﴿...              ... ﴾]وأنشد ]١٥٧: ٤النساء ،

  :سيبويه
  

  وال عيب فـيهم غيـر أنّ سـيوفَهم   
  

  "بِهِن فُلـولٌ مـن قـراعِ الكَتائـبِ      
  

  )٥٦: ٢ ، التا،النحاس(    
  

  :لزهري ٢٨وقال يف شرح البيت الـ
  

رخؤي  ـعتـابٍ  يف فَيوضك  رخـدفَي  
  

ــومِ   يســابِ لــلْ أَو احلجعــنقَمِ ي فَي  
  

  

... ، ]يف البيت السـابق [» يعلم«يؤخر بدل من : قال بعض أهل اللغة: "يف بيان بدل فعل من الفعل
  :وكما قال الشاعر

  

  متــی تأتنــا تلْمــم بِنــا يف ديارِنــا
  

  جتد حطَبـاً جـزالً ونـاراً تأججـا      
  

  )١١٢: ١املصدر نفسه، (    
  

المـرئ القـيس    ٨٢أو استشهد بالشعر يف بيان إعراب لفظة يف البيت، كقوله يف شرح البيت الـ
  :كما قال األعشی ،وقوله غرقی يف موضع نصب علی احلال: "قال» غرقی«وإعراب لفظة 

  

  اإلسـْـ  املُـدام مـن   اخلَمـر  وكَأَنَّ
  

  ــفَنط ــةً ـ مزوجــاٍء م   "زاللِ بِم
  

  )٥٠: ١املصدر نفسه، (    
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للحارث عندما وضح  ٤٥أو استشهد بالشعر لبيان معنی احلرف يف البيت، كقوله يف شرح البيت الـ
التسوية واخلروج من كـالم إلـی   [تقع ألحد الشيئني » أو«و: "، قال»أو«و» أم«الفرق بني حريف 

  :حنو قول الشاعر] كالم
  

  أری أال لَيت شعري هلْ يری الناس ما
  

  "من األمرِ أو يبدو لَهم ما بـدا ليـا    
  

  )٧٣: ٢ ،املصدر نفسه(    
  

  :لعنترة ٧٣كقوله يف شرح البيت الـ ،أو أشار إلی أن احلرف حمذوفة يف البيت واستشهد بالشعر
  

  جمعهـم  أَقبـلَ  القَـوم  رأَيـت  لَما
  

ــذامرونَ   تي رتــر ــري كَ ــذَممِ غَ م  
  

  

  :واستشهد ببيت لزهري» أقبل«حمذوفة قبل » قد«إذ 
  

  مسـتكنة  علـى  كَشحاً طَوى وكانَ
  ج

ــال   ــو فَ ــداها ه ــم أَب ــدمِ ولَ   يتقَ
  

  )٤٣: ٢ املصدر نفسه،(    
  

  النتيجة
  :من أهم ما وصل البحث إليه هو أنه

وذكر األوجه اإلعرابيـة  اإلشارة إلی عائد الضمري، : ـ من مظاهر اهتمام النحاس بالنحو واإلعراب
احملتملة ملفردات البيت، وبيان آراء الكوفيني والبصريني يف قضايا حنوية، وتوضيح معـاين احلـروف   

 .والظروف يف البيت، وحتديد متعلّق الظرف واجلار وارور
ت ـ أشار النحاس يف شرحه إلی بعض األسباب الصوتية اليت أثرت يف الضبط اإلعرايب للكلمة يف أبيا

وزن البيت واستواؤه، وإتباع حركة اإلعراب : املعلقات وأجربت الشاعر أن يغير حركة الكلمة، منها
 .ما قبلها يف اللفظة، واجلر بااورة

ـ وأما موقفه من العلة والتعليل فمما يالحظ علی منهج النحاس يف العلّة أنه كان يفاضل بني العلـل  
تار الراجح منها، واستخدم لغة العرب ولغة القـرآن أيضـاً مـادة    إذا تعددت يف املسألة الواحدة وخي

  .لتعليالته النحوية
ـ وأما موقفه من القياس فظهر اهتمامه بالقياس يف كتابه يف شرح املعلقات وأنه كـان يشـري إلـی    

  .القياس وما هو األصل يف اللغة
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والشعر العريب لبيان املسائل النحوية وذلك لتقوية وجه إعـرايب،   ةـ استشهد النحاس باآليات القرآني
  .أو شرح معنی احلروف، أو توضيح قاعدة حنوية، أو للربهنة علی جواز أسلوبٍ ما يف النحو

  
  املراجع

  .القرآن الكرمي -*

وكل من السكاكي منهج التعامل مع الشاهد البالغي بني عبد القاهر  ،)ق.هـ١٤٢٥( ابن محود العطوي، عويض .١
  .٣٠العدد . ١٨الد  .جملة جامعة أم القری لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا ،واخلطيب القزويين

 :بـريوت  ،حتقيق إحسان عباس ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،)ق. هـ١٣٩٧( أمحد بن حممد. ابن خلکان .٢
  .دارالثقافة

  .دار الفكر :بريوت ،ة والنهايةالبداي )م١٩٩٦( ابن كثري، أبو الفداء .٣

  .العلمية الكتب دار: بريوت ،الشعرية النحو شواهد يف املفصل املعجم ،)م ١٩٩٢( إميل يعقوب، بديع .٤

  .دار النفائس :بريوت ،حتقيق مازن املبارك ،اإليضاح يف علل النحو ،)م١٩٨٢( الزجاجي، عبد الرمحن بن إسحاق .٥

  .دارصادر :بريوت ،٣ط. باعتناء إحسان عباس ،الوايف بالوفيات ،)م١٩٩١( الصفدي، صالح الدين خليل بن ايبك .٦

 :بريوت ،حتقيق حممد أبوالفضل إبراهيم صيدا ،إنباه الرواة علی أنباه النحاة ،)م٢٠٠٤( علي بن يوسف ،القفطي .٧
  .املكتبة العصرية

  .١٥٠ـ ١٤٣صص  ،٢و١ ،املورد» رسالة يف الالمات أليب جعفر النحاس« ،)هـ١٣٥٠(حمسن، طه  .٨

اإلعراب يف شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات أليب بكر بن األنباري، دراسـة  « ،)م١٩٩٥( حممد املدين، علي .٩
  .٧١ـ ٣٩ صص ،٧. جملة جامعة امللك سعود» .وصفية

دار الكتـب   :بـريوت . شرح القصائد املشهورات املوسومة باملعلقاتالتا،  .النحاس، أبو جعفر أمحد بن حممد .١٠
  .العلمية

، ٣١ ،امع العلمـي العراقـي  » أصالة النحاس يف شرح القصائد التسع« ،)هـ ١٤٠٠( نصيف اجلنايب، أمحد .١١
  .١٦١ـ ١٤٢صص 

جممـع  » التعريف و النفد، التفاحة يف النحو تأليف أيب جعفر النحاس النحوي« ،)هـ١٣٨٦( النكدي، عارف .١٢
  .١٥٣ـ ١٤٩صص ، ١اجلزء  ٤٢ ،اللغة العربية بدمشق
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  بر معلقات شرح نحاس پژوهشی توصیفی درباره نحو و مسایل آن در
  

  2درضا ابن الرسولمسیدمح ،*1سمیه حسنعلیان
  زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهانگروه استادیار  - 1
  زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهانگروه استادیار  - 2
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  :چکیده

هاي زبانی چـون لغـت، نحـو، و بالغـت      با توجه به جایگاه واالي معلقات در ادبیات عربی و نقش آن در دانش
اند  ها پرداخته عربی، و نیز در بر داشتن بسیاري از واژگان دوره جاهلی شارحان بسیاري به شرح ابیات این چکامه

شرح القصائد المشهورات الموسومۀ «که از جمله ایشان ابو جعفر احمد بن محمد نحاس در شرح خود با عنوان 
  .اشاره داشته است.. وي در شرح خود به موضوعات مختلفی چون نحو، باغت، معنا، و نقد و . است» بالمعلقات

ش نحاس را در مواجهه با نحو و اعراب و موضع او از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، رو
  .را در مسایلی چون تعلیل، و قیاس مورد بررسی قرار داده است

هاي تحقیق بیانگر این است که توجه نحاس به نحو و اعراب امري آشکار وغیر قابل اغماض  ترین یافته مهم
شاره به دیدگاه کوفیان و بصریان در مسـائل  اشاره به مرجع ضمیر، بیان معناي حروف، ا: بوده، در مواردي چون

نحوي، مشخص نمودن متعلق ظرف  وجارو مجرور، اعراب کلمات و جمالت، اشاره بـه برخـی نکـات آوایـی      
نیز وي به مقایسه علل نحوي پرداخته و به قیاس نظر داشته، همان گونه که با . یابد وتوضیح قاعده نحوي بروز می

  .عر عربی به توضیح مطالب نحوي در معلقات پرداخته استاستشهاد به آیات قرآنی و ش
  

  .معلقات، نحو، نحاس، شاهد، قیاس، علل نحوي :ها واژهکلید
   



Abstracts 

163 

 
A Descriptive Study of Al_Nahhas book with Regard 
to Syntax and the Related Issues "Sharh al_Qasa’id 

al_Mashhoorat" 
 

S. Hasan Alian1*, S.M.R. Ibnorrasool2 
 

1- Assis. Prof. Faculty of Arabic Language and Literature, Uni. of Isfahan, Iran 
2- Assis. Prof. Faculty of Arabic Language and Literature, Uni. of Isfahan, Iran 

 
Hasanalian25@yahoo.com 

 
Abstract: 
Considering the importance of Mu'allaqat in Arabic literature, and in the 
various sciences of language and literature, and containing many of the 
jahelliah words, many of commentators paid attention to it such as 
Al_Nahhas in his book "Sharh al_ Qasa’id al_Mashhoorat". 

The present study, using descriptive-analytical method, intends to study 
the method of Al_Nahhas in his book in order to analyze and examine his 
method in applying the syntax. 

The results of the study revealed that Al_Nahhas paid attention to the 
syntax and it is clear in some cases such as: reference to pronouns 
references, expressing the meaning of letters, as well as comparis his reasons 
in the syntax and i’rab, as he applied different evidence from the holy Quran 
and Arabic  poetry to explain the syntax. 
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