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 منهج الرشييش يف رشحه ملقامات احلريري
 

 )∗(منار عبد اهلادي. د
ّيف مطلع القرن السادس اهلجري شهد األدب العريب والدة حتفة فنية جديدة,  ٍُ ُ َ َ
َّأضيفت إىل نفائسه وذخائره, تلك هي مقامات احلريري, التي تعد أهم كتاب ألفة  َّ ُّ ُ َ ُ

ُّاحلريري, وإليها يعزى كل ما جناه صا َ  .حبها من شهرة وفضل يف جمال التأليفُ
 ألمهية املقامات وإقبال الناس عليها فقد تناوهلا العلامء بالرشح اًونظر

والتحليل, واندفعوا يتنافسون يف توضيح غوامضها والغوص يف أساليبها 
َوقد أورد حاجي خليفة يف كتابه . ومعانيها َأسامء العلامء الذين » كشف الظنون«َ

أسامء » تاريخ األدب العريب«ت, كام ذكر بروكلامن يف كتابة رشحوا املقاما
وقد وصل عدد . املخطوطات لتلك الرشوح, وأماكن وجودها يف مكتبات العامل

ًالرشوح التي ذكرها كل من حاجي خليفة وبروكلامن إىل سبعة وأربعني رشحا, 
ّإضافة إىل تعليقات ابن اخلشاب وابن بري ّ َ ً.)١( 
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َل خمطوطة, ومل يطبع منها سوى وتلك الرشوح ما تزا رشح غريب «ُ
رشح «, و)٢(بتحقيق حممد رجب ديب) هـ٦١٦ت(للعكربي » املقامات احلريرية
 .حممد أيب الفضل إبراهيم: بتحقيق) هـ٦١٩ت (للرشييش » مقامات احلريري

ولعل احلديث عن املنهج الذي سار عليه الرشييش يف رشحه حيتاج إىل 
 ومقاماته, ألن خصوصية املقامات فرضت عىل الشارح  باحلريريًالتعريف أوال

ً متميزاًمنهج  . عن الرشوح األخرى للنصوص األدبيةاِّ
 : احلريري ومقاماته−ًأوال

َنشأ يف . هو الرئيس أبو حممد القاسم بن عيل بن حممد بن عثامن احلريري
َّقرية قريبة من البرصة تسمى  َ ُ ّ حملة , وسكن البرصة يف)هـ٤٤٦(سنة » املشان«َ َ

ُعرف بالذكاء والفطنة وحسن السرية, واتصل بأكابر علامء عرصه,  .َبني حرام ُ
َبني املشان  ًفأخذ عنهم الفقه واحلديث واللغة واألدب, وأمىض حياته متنقال

 )٣().هـ٥١٦(والبرصة وبغداد, وتويف يف البرصة سنة 
ة من َمجع مقامة, وهي اسم للمجلس واجلامع: واملقامات يف أصل اللغة

ُثم أطلق عىل األحدوثة من الكالم, ألهنا تذكر يف جملس واحد, جيتمع . الناس ُ
 ) ٤(.ِفيه اجلامعة من الناس لسامعها

                                                           

ًنرش هذا الكتاب أيضا بعنوان) ٢( ِ رشح األلفاظ اللغوية من املقامات احلريرية, للعكربي, : ُ
 ].املجلة. [, بتحقيق الدكتور نارص حسني عيل٢٠٠٥يف دار سعد الدين بدمشق 

ّ ووفيات األعيان البن خلكان ١٩٥: ٦ُ ينظر معجم األدباء )٣( َ َ َ٦٤: ٤. 
 .١٢٤: ١٤صبح األعشى يف صناعة اإلنشا للقلقشندي ) ٤(
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َّواملقامات أقاصيص قصرية, حتكي مغامرات أديب ظريف يتنقل بني البلدان, 
. ثم ينرصف إىل حيلة أخرىوحيتال بفصاحته األدبية عىل الناس, فيصطاد األموال 

 .ذا البطل راوية يشهد مواقفه, ويرصد أخباره, ويروي ذلك للناسوهل
َّوجيمع العلامء عىل أن أول من تصدى هلذا الفن هو بديع الزمان اهلمذاين  ُ

ً وكان الغرض من تأليفه للمقامات تعليميا, إذ أراد من خالهلا أن )٥().هـ٣٩٨ت(
ّيقدم للناشئة واملتعلمني ألفاظ اللغة, وأساليب استعام ُ ُهلا, وطرق تأليفها, يف قالب ّ

 . الفكاهة والتسلية
. وقد انترشت مقامات البديع يف أصقاع العامل اإلسالمي, يف مدة يسرية

ًولقيت من العلامء قبوال َ ِ فراح بعضهم حياول أن ينسج عىل منواهلا, . ً واستحساناَ
ماته , فأنشأ مقا)هـ٥١٦ت(لكن املحاوالت كانت متواضعة, إىل أن جاء احلريري 

ّاخلمسني املشهورة, فجاءت هناية يف احلسن, وأتت عىل اجلزء الوافر من احلظ,  َ ُ
َّوأقبل عليها اخلاص والعام, حتى أنست مقامات البديع, وصريهتا كاملرفوضة َ ّ ّ)٦(. 

القيمة َّوقد حتدث عن . فاحلريري إذن وصل بمقاماته إىل ذروة هذا الفن
َأنشأت مخسني مقامة, حتتوي عىل جد القول ف«: الفنية واللغوية ملقاماته بقوله ًِّ ََ َ ََ َ َ ُ

َوهزله, ورقيق اللفظ وجزله, وغرر البيان ودرره, وملح األدب ونوادره, إىل ما  َ َ ُ َ ََ َُّ َ َ َُ َ
ّوشحتها به من اآليات, وحماسن الكنايات, ورصعته فيها من األمثال العربية,  َ َ ُ َّ َ ََ َُ َُ َّ
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ّواللطائف األدبية, واألحاجي النَّ َ َحوية, والفتاوى اللغوية, والرسائل املبتكرة, َّ َ ُ َّ ّ َ ّ َْ ُّ َ
َواخلطب املحربة, واملواعظ املبكية, واألضاحيك امللهية, مما أمليت مجيعه عىل  َ َُ َ َ ُُ َ ّ ُ ُ َ َُّ َ

ِّلسان أيب زيد الرسوجي, وأسنَدت روايته إىل احلارث بن مهام البرصي َ ٍُ ّ ّ ََّ َ َ ُ ُ ٍ َ«.)٧( 
ّ تستمد قيمتها ممةّ حتفة فنينفاملقامات إذ باحث جديدة, َنَته من مَّا تضمُّ

ٍطب بليغة, ُرة, ومسائل لغوية هامة, وأمثال راسخة, وخَبتكُ مَوأساليب ٍ َ
ٍّل, إضافة إىل احتوائها عىل كم هائل من َطبة الّيصة عميقة لشخّوحتليالت نفسي َ

َّاأللفاظ, إذ متيز أسلوب احلريري باالبتعاد عن التكرار, وهذا أد ّى إىل اتساع َّّ
ًاملعجم اللفظي, كام أدى إىل اتساع األساليب التعبريية, فاحلريري مثال ِّ  يف كل َّ

َام حانَ فل«:مرة حيتاج إىل أن يقول ري َ عن هذا املعنى بغّعربُ نجده ي»بحُّ الصُقتَ وّ
َام الحَفل«: عبارته األوىل, فتارة يقول َف اجلَ, وأحلَكاءُ ذُ ابنّ ّو الضَ  وتارة )٨(,»ُياءَّ

َّل  التَظ أن أَإىل«: يقول ُّرش الصَ, وجُنويرَّ َ َّتى إذا ألأل َح«: وتارة يقول )٩(,»ُنريُ املُبحَ
ّنب الرسَ ذَفقُاأل ُ ّفلام قىض «:  يقولا وحينً)١٠(,»َجر وحانَ الفُ انبالجَحان, وآنَ

ُالليل نحبه, وغور الصبح شهبه َ ْ ُ ُّ َّ َُ َ َ باح, َّ الصُأنف َسَطَ أن عَإىل«:  وتارة يقول)١١(,»ُ

                                                           

 .٧ −٦مقاماته ص : احلريري) ٧(
 .٣٧احلريري ص ) ٨(
 .٤٧احلريري ص ) ٩(
 .٩٥احلريري ص ) ١٠(
 . ١٣٩ ص احلريري) ١١(
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َام بَفل«: وتارة يقول ,)١٢(»الحَ داعي الفَوالح َّلغ اللّ َه, ورَ غايتُيلََ َفع اُ ُلفجرَ . )١٣(»َُه رايتَ
 )١٤(. كثري يف مقاماته, وهو من القدرة عىل الكالم− ّفديَّكام قال الص− وهذا
َأهم من ذلك أن املقامات قد تدفقت يف تربتها أفضل األساليب الفصيحة و َ َُّ ُ

ُاملتنوعة, التي اصطفاها عامل متقن هو صاحب  ٌ ّدرة الغواص«ّ َُ ّ, ومتيقظ يضع يف »ّ ُ
َحسبانه أن هياجم بسهام النَّقد َ ّولذلك جاءت أساليبه قمة يف البيان والفصاحة . ُ

َفهو تارة جيمع بني اجلد واهل. حرّوالس ة, وحينًا ّنات البديعيِّم باملحسَغرُزل, ومرة يّ
 َغافَالمس شُبع فيَّري عىل الطَشبيه واالستعارات, وتارة جيَّوان الته بألَع كالمّرصُي

ُلوب, ويستمطر من العُالق ّيون الدُ ار ضوح واستحُّداعبة الرُنثني إىل مَ, وتارة يَموعُ
َسامت, وأحيانا يَالب امل َدود اإلعجاز, بجُصل فيه إىل حَ في)١٥(ضمنيَّلجأ إىل التً
 )١٦(.ودة التمهيدَالءمة, وجُاملطف ُسن اإلشارة, ولُقل, وحالنَّ
 : الرشييش ورشحه للمقامات−اًثاني

 الكامل أبو العباس أمحد بن عبد املؤمن بن موسى بن عيسى بن عبد )١٧(:هو
                                                           

 . ١٤٩احلريري ص) ١٢(
 .٤٧٦احلريري ص) ١٣(
 .٤١: ١أعيان العرص وأعوان النرص للصفدي ) ١٤(
َّتنظر يف التضمني) ١٥( وجملة جممع اللغة العربية  (.٤٩ ص ٨٥جملة الرتاث العريب العدد : َُ

  ]).املجلة[اجلزء األول واجلزء الرابع / ٥٥/بدمشق, املجلد 
 . ٧٨٦ ص٨٠ة العربية بدمشق, املجلد جملة جممع اللغ: ُتنظر) ١٦(
 . ١٧: ١ ومقدمة حتقيق الرشح الكبري للرشييش ٣١٧: ٢نفح الطيب) ١٧(



 )٣(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٧١٨

هـ, وكانت من أمجل بالد ٥٧٧ُولد يف رشيش سنة . املؤمن, القييس الرشييش
يد أكابر َدرس العربية وعلومها عىل . األندلس, وأحفلها باألشجار والزروع

ّعلامء عرصه كابن جبري الرحالة املعروف, وابن زرقون وغريمها ثم مارس . ُ
 . اإلقراء والتدريس يف مدن األندلس
رشح اإليضاح للفاريس, وخمترص اجلمل : َّله عدد من املؤلفات, منها

ّللزجاجي, وجمموع شعري يضم قصائد عربية مشهورة, ورسالة يف العروض, 
 .َ شائق اللفظ رشيق املعنىاً مطبوعاًوكان شاعر

 :ومن بديع نظمه وهو بمرص يتشوق إىل الشام
ُيا جرية الشام هل من نحـوكم خـرب َ َ ُ ِّ َ َِ َ ِ ِ 

 

ـــستعر  ـــشوق ي ـــار ال ـــي بن ـــإن قلب ُف ِ َ َ ِ َّ ِ ِ ِ َ َّ 
 

ُبعــدت عــنكم فــال واهللاِ بعــدكم ُ َ َ ُ َُ َ ُ 
 

ـــهر  ـــوم وال س ـــني ال ن ـــذ للع ـــا ل ُم َ ٌَ ََ ِ ِ َّ َ 
 

ًإذا تذكرت أوقاتـ  َُ َّ َت ومـضتَ نـأاَ َ ْ 
 

ُبقـــربكم كـــادت األحـــشاء تنفطـــر  ُِ َِ َُ َ ُ ِ ِ 
 

كبري وهو أديب, ومتوسط وهو لغوي, : وله ثالثة رشوح ملقامات احلريري
 .هـ٦١٩ُرحل إىل املرشق ثم عاد إىل رشيش, فتويف هبا سنة . وصغري وهو املخترص

َ, وهو أهم الكتب التي رشحت والرشح الكبري هو موضوع البحث َ
ً اإلطالق, إذ مل يرتك صاحبه يف كتاب من رشوحها فائدة إال املقامات عىل ُ

َاستخرجها, وال فريدة إال استدرجها, فصار رشحا يغني عن كل رشح تقدمه,  ََّ ًَ ّ ُ ً َ
َوال حيتاج إىل سواه يف لفظ من ألفاظها َمل أدع كتابا ألف يف «: قال الرشييش. )١٨(ُ ّ ُ ً ْ َ َ
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َرشح ألفاظها, وإيضاح أغراضها, إال وع َ ّ ُيته نظرا, وحتققته خمتربا, وترددت يف َ َّ َ ً ًُ ُ َ َُّ َ
ُتفهمه وردا وصدرا, وعكفت عىل استيفائه بسيطا كان أو خمترصا, حتى أتيت  َُ ّ ًَ َ ًُ ً َ ً َُّ
ُعىل مجيع ما انتهى إليه وسعى ممن فرسها, واستوعبت عامة فوائده املمكنة  َ َ َُ َ ََ َّ ََّ َ َ

ًومل أترك يف كتاب منها فائدة إال. بأرسها ٍ ُ ً استخرجتها, وال فريدة إال َ ُ ََ َ
ُاستدرجتها, وال نكتة إال علقتها, وال غريبة إال استلحقتها, وال غادرت يف  َ َُ َ ُ ُ ُ َّ ًّ ًَ َّ َ
َموضع منها مستحسنًا يشذ عن مجعي, وال مستجادا ينبو عنه برصي أو سمعي َ ُ َ ُ ََ ُ َ ًَ َ ََ َّ. 

َوأنا يف خالل ذلك ألتمس مزيدا, وال أسأم بحثا وت ً ًَ َ ُُ ُقييدا, إىل أن عثرت عىل َ َ َ ً
َرشح الفنجدهيي َ ُ للمقامات, فرأيت فيه الغاية املطلوبة, والبغية املرغوبة, )١٩(َ َ ََ َُ ُ ُ

ًوالضالة التي كانت عنّي إىل هذا األوان مطوية حمجوبة ً َُ َّ َّ ًفاستأنفت النَّظر ثانيا, . ّ َ ُ َ
ًوشمرت عن ساعد اجلد ال متكاسال َ ُّ ََّ ُ َ وال وانيا, فاستوَ ٍعبته أيضا أبلغ استيعاب, ً َ َ ً َُ

ٍوقيدت من فوائده ما مل أجد قبله يف كتاب ُ ََّ َ َْ َ ُ«)٢٠(. 
ُيتضح مما سبق مدى األمهية التي يتمتع هبا هذا الرشح, الذي ضمنه صاحبه  ُ ُ ََّ َ َّ َّ

ُفوائد الرشوح التي سبقته, ثم أضاف إليه ما جادت به عبقريته وثقافته ُ ََ ُ ََ َ َ ُ فجاء . ُّ
َ حماسن اإلشارات, ودقائق العلوم, وفروع االختصاصات, اً جامعاً وافياًرشح َ

                                                           

أبو سعيد حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن مسعود املسعودي الفنجدهيي : هو) ١٩(
حلريري َ, وهو منسوب إىل قرية فنجدهية من عمل خراسان, رشح مقامات ا)هـ٥٨٤ت(

َيف جملدين, وسمى رشحه َمغاين املقامات يف معاين املقامات: ّ  .١٧٩٠كشف الظنون ص. َُ
 .٧ −٦: ١الرشييش ) ٢٠(
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ًونوادر الثقافات, حتى أصبح موسوعة أدبية لغوية تارخيية ً. 
 : منهج الرشييش يف الرشح−اًثالث

وهذا . َّظهر فيام تقدم أن املقامات ذات قيمة لغوية أدبية يف الدرجة األوىل
ّ وجوده يف كل رشح يتناوهلا, ثم يأيت دور ّيعني أن االجتاه اللغوي ال بد أن يفرض

َّثقافة الشارح واختصاصه يف حتديد االجتاهات األخرى; فبعض الرشاح يتوسع يف  ّ
ّالتعليقات النحوية والرصفية, وبعضهم يغني رشحه باملالحظات النقدية  َ ُ
ُوالبالغية, وبعضهم يميل إىل التمحيص يف الرواة ورواياهتم, وبعضهم يكثر من 

ّاهد بحسب حمفوظاته واختصاصه, وبعضهم هيتم باملقارنة بني النص الشو ّ
ُاملرشوح ونصوص أخرى, وبعضهم يفيض يف احلديث عن احلوادث التارخيية 
َوأيام العرب, وبعضهم يعتني بالبلدان واألماكن وعادات الشعوب التي الحظها  َ

َيف أسفاره, وبعضهم يعمد إىل االستطراد ليفرغ يف الرشح معار ِ َّفه وما يتميز به عن ُ
ُغريه, يضاف إىل ذلك ما تفرضه قيمة النص وأمهيته عند الناس عىل الشارح من 

 .رضورة الدقة والتفصيل, أو اإلمجال واإلجياز
ً كام مر سابق- واملقامات  ظري, نقطع النَُّ مً عظيمة, وإقباالً نالت شهرة− اّ

َجد مَا وَ ملَاإلعجاز] احلريري[ى هبا َعَّو ادَى لّحت« َ َد قولُدره, أو يرَع يف صَدفَن يَ ه, ُّ
ُت مع ذلك من الشهرة وبعد َزقُثم ر. َ عن أن يأيت بمثلهاًضالَف ا,ُقارهبُأو يأيت بام ي ُّ

ّالصيت, واالتفاق عىل استحساهنا من  )٢١(.»َرت وأكثَّخالف ما استحقُ واملقوافُامل ّ
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 بكل لفظة من اًشارحني اهتاممّ ألمهية املقامات وعلو شأهنا فقد فرضت عىل الاًونظر
َ عن العناية الفائقة بعباراهتا وأساليبها وما ضمته من أمثال وحكم ًألفاظها, فضال ِ َّ

ّومن الطبيعي أن يتوسع كل شارح من رشاحها يف عرض ما يتصل . وغري ذلك ُ ٍ ُّ َّ ّ
  .باختصاصه من معارف ونوادر وأخبار, رغبة يف إظهار ثقافته واإلدالء بدلوه

َ أخذنا بعني االعتبار أن الرشييش اطلع عىل كل الرشوح التي سبقته, ومل فإذا َّ
َّيرتك فيها فائدة إال استخرجها وقيدها, وأضاف إىل رشحه ما مل جيده يف الرشوح 
َّالتي سبقته, نستطيع أن ندرك أنه سار يف رشحه وفق منهج تكاميل معزز  ُ

ّموسوعة لغوية وأدبية ُباالستطراد والتفصيل, بحيث أصبح رشحه الكبري  ًّ ً
 .وفيام ييل عرض ملنهج الرشح واجتاهاته. وتارخيية

 :االجتاه اللغوي −١
ًاهتم الرشييش اهتامم أوهلا يتعلق بأمهية :  بالتفسري اللغوي, ألسباباً كبرياّ

ًال يغادر لفظة من ألفاظها إال املقامات وقيمتها عند الناس, وهذا جعله  أخرجها ُ
ِّ مقاصد احلريري منها, وحتدث عن موقعها ومسوغات استعامهلا َّمن أكاممها وبني َّ

 .إذا كانت مما حيتمل املناقشة
 من األلفاظ التي استعملها احلريري يف مقاماته اًأن كثري: والسبب الثاين هو

 من اًيستعيص فهمها عىل القارئ, وحتتاج إىل تفسري معجمي, إضافة إىل أن كثري
 .ِي وحتتاج إىل تفسري ما تنطوي عليه من جماز وعالقات تركيبيةالرتاكيب ابتدعها احلرير
َّأن املقامات تضمنت الكثري من األمثال واآليات القرآنية : والسبب الثالث
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 .واإلشارات الثقافية, التي حتتاج إىل توضيح وتفسري
وقد متثل منهج الرشييش, يف املستوى اللغوي, بتقسيم املقامة الواحدة إىل 

ِث يبدأ بعرض مقطع من املقامات, ثم يتبعه بالتفسري اللغوي, فإذا مقاطع, حي ُ
َّ أو ذكر قصة أو غري ذلك توقف عن التفسري اللغوي, ثم اًاقتىض األمر استطراد

يعود الستكامله بعد أن ينتهي من االستطراد, ومن أمثلة منهج الرشييش يف 
 وهي مقامة وعظية, حيث ,)الصنعانية(التفسري اللغوي ما جاء يف املقامة األوىل 

 : منها, ثم أتبعه بالرشح والتفسري عىل النحو التايلاًعرض مقطع
ًتؤثر فلس« ُْ َ ِ ً توعيه, عىل ذكر تعيه, وختتار قرصاُ ْ َ ُ َ ِ ِ ِ َِ ٍُ ٍّ تعليه, عىل براْ ِ ِ ْ ُ توليه, وترغب ُ َ ْ َ ُِ ِ

َعن هاد تستهديه, اىل زاد تستهديه, وتغلب حب ثوب تشت ُ َ َ َ َْ ٍ ّ ُ ُ ْ َِّ ِ ٍ ِ ِ ٍْ ْ ِهيه, عىل ثواب تشرتيهْ َِ ْ ٍ . 
ُواقيت الصالت, أعلق بقلبك من مواقيت الصالة, ومغاالة الصدقات, آثر َي ُ ََ َِ ِ ِ ُِ َُّ َّ ْ ْ ُِّ َ ِ ُ َ

ِعندك من مواالة الصدقات, وصحاف األلوان, أشهى إليك من صحائف  ِ ِ ِ َِ ْ ََّ ْ َُ ْْ ِ ُ َ ََ
ُاألديان, ودعابة األقران, آنس لك من تالوة الق ْ ُِ َِ ْ ُ َ ُ َْ َ ِ ِرآنِ ْ«.)٢٢( 

ُتؤثر« ِ ِّتفضل: ُ َ ِتوعيه. ُ ّبر. جتعله يف وعاء: ُ ِتوليه. إحسان: ِ َتعطيه وتلصقه بمن : ُ ُ ِ ُ ُِ
ٍمرشد لطريق اخلري: ٍهاد. ُّتربه ِ تستهديه, أي تسرتشده . ُترغب عنه, أي ترتكه. ُ

: يقول. تطلب أن هيدي لك هدية: وتستهديه الثانية. وتسأله أن هيديك إىل اخلري
ِن هيديك إىل طريق اخلري, فال تسأله اهلداية, وتقصد أعراض الدنيا من َترتك م َ
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 )٢٣(.»ُاألطعمة وغريها, وترغب أن تعطى منها هدية
بعد أن عرض الرشييش املقطع السابق من املقامة األوىل, أردفه كام هو 

ًمالحظ بتفسري األلفاظ, ثم ذكر املعنى العام, علام َ   أنه ال يذكر املعنى العام إالَ
وقبل أن ينتهي من التفسري اللغوي . عندما تقتيض الرضورة, أو يف حاالت خاصة

ّعرض تسعة أبيات يف الزهد البن عمران, لوجود مناسبة بني األبيات وجو املقامة  َ
 :ثم تابع التفسري اللغوي عىل النحو. التي منها املقطع السابق

َهللا به عبده عىل إحسانه من ُاملكافأة عىل الفعل, وأراد به ما جيازي ا: الثواب«
َاألجر, وهو من ثاب يثوب إذا رجع, وأ َت الرجلْبَثَ أعطيته الثواب, وهو املكافأة : ُ

. َألصق: َأعلق. العطايا: ِّالصالت. أي جواهر: »َيواقيت«قوله . عىل فعله
 )٢٤(.»أوقات, وهي مجع ميقات: مواقيت

رجة االقرتاب من تفسري ّويتصف التفسري اللغوي عند الرشييش بالدقة, إىل د
ُ األصل الذي أخذت منه بعض األلفاظ, كام يف حديثه اًوهو يذكر أحيان. املعاجم

, وهذا اً املفرد, إذا كانت الكلمة مجعاًكام يذكر أحيان. عن أصل الثواب أنه الرجوع
 .ًكثري, لكنه ال يلتزم به دائام

ٌوحني تعرض للشارح مناسبة فإنه يدع التفسري اللغوي ُ ِ َ ويستطرد ليستوفيها َ
َّثم يعود, ومن أمثلة ذلك هنا أنه لفتت نظره مسألة اجلناس بني الصالة  َ
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ًوالصالت, فتوقف عندها قائال ِّ: 
ِّومما يستحسن من جتنيس الصالت والصالة حكاية أمحد بن املدبر, وكان إذا « َّ ِّ ُُ ِ َ َ ّ

ُمدحه شاعر ومل يرض شعره قال لغالمه َ َ ٌِ َ ّسجد فال تفارقه حتى ِامض به إىل امل: َ ُْ
ِّيصيل مئة ركعة ثم خله َ ّ َ ّ َفجاء احلسني بن عبد الرمحن البرصي املعروف باجلمل . ُ ُ
َفاستأذنه يف النشيد, فقال َأعرفت الرشط? قال: َ َ  :نعم, وأنشد: َ

ًأردنـــــا يف أيب حـــــسن مـــــدحي ِ َ َ ٍَ َ  اْ
 

ــــــوالة  ــــــدح تنتجــــــع ال ُكــــــام بامل َ ُ ُْ ُ َ ِ َ ِ 
 

ِفقلنــــا أكــــرم الثقلــــني َ َ َّ ُُ  ُ طــــراَ
 

ـــــرات  ـــــة والف ـــــاه دجل ـــــن كف ُوم ُ ُ ِّ ُ َ َ 
 

ْيقبــل املــدحات لكــن: ُفقــالوا َ َِ ِ ُ 
 

ُجـــــــوائزه إىل النّـــــــاس الـــــــصالة  َّ ُ َِ َ ُ ِ 
 

ُفقلــت هلــم ِومــا تغنــي صــاليت: ُ َ ِ ُ 
 

ُعيــــــايل? إنــــــام الــــــشأن الزكــــــاة  َّّ ُ ّ ِ ِ 
 

ــــــى إال صــــــاليت ــــــا إذ أب ِفأم َ َّ ْ ّ 
 

ُوعـــــاقتني اهلمــــــوم الــــــشاغالت  ِ ِّ ُ ُ ُ َ 
 

ـــأمر يل ِفي ُ ـــاَ ـــصاد منه ِ بكـــرس ال ِ ّ ِ َِ 
 

ــــــصالت  ــــــشطني ال ــــــيل أن تنَ ُلع ِّ ِ َ ِّْ ُ ّ 
 

ِفيــصلح يل عــىل هــذي حيــايت َ ُ َِ ِ ُ 
 

ــــامت  ــــذي امل ــــىل ه ــــصلح يل ع ُوي َ ِ ُ َُ 
 

من : َمن أين أخذت هذا? قال: فضحك واستظرفه, وأمر له بامئة دينار, وقال
 : قول أيب متام

ًهــن احلــامم فــإن كــرست عيافــة ِ َ َ ُ ََ َّ ُ 
 

ــــن حــــائهن  َّم ِ ِ ــــإهنن محــــامِ ُ ف َِّ َّ ُ«.)٢٥( 
 

َّ     فهنا نجد أن الرشييش مل يفوت عليه ذكر طرفة يعرفها, فتوقف عن التفسري  ٍُ ِ ِّ ُ
ًاللغوي, واستطرد إليها واستوىف ذكرها, علام ِ ِ أن استطراده مل يأت إال بمقتىض َ
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ّوكأنه يريد من وراء هذا املنهج, املتمثل بالتوقف عن التفسري اللغ. ٍمناسبة وي ُ
َواقتناص الطرف والنوادر ثم العودة إىل اللغة, يريد من وراء ذلك ابتداع منهج  ُ َ ُّ

ُّ ومدها برحيق الطرفة ودماثجديد هيدف إىل التخفيف من جفاف املادة اللغوية, ِّ َ 
 :ًوبعد هذا االستطراد عاد إىل متابعة التفسري قائال. اخلرب

ُمغاالة الصدقات«قوله « َّ ُملهور, وغاليتأي الزيادة يف ا» ُ ِّزدت يف ثمن السلعة : َ ُ ِ
ًورددهتا غالية ُ ُوالصدقات. َ ّصدقة وهي الصداق, قال النبي : واحدهتا: َّ َُ: من ِ

ِيمن املرأة تيسري صداقها وخطبتها َِ َ ِ ُمن أول شؤمها أن : وأنا أقول: ُقال عروة. ُ َّ ِ
ُيكثر صداقها ًأفضل وأكثر أثرة: َآثر. َ َ َمتابعة: ُمواالة. َ ِ صحائف.ُ مجع صحيفة, : َ

ّوهي الورقة يكتب فيها من الرق والقرطاس ِّ َ ُمزاح, ويف فالن دعابة, : ُدعابة. ُ ٍ ُ
ُوتداعب الرجالن َّ َمتازحا: َ  :, ويف حديث جابر »دعابةكانت فيه «: ويف احلديث. َ

ًهال بكر« ِ ّ ُ تداعبها وتداعبكاَ ُِ ُِ ُ« . 
واختلفوا يف . ُقرأته: ُ وتلوتهقراءة,: تالوة. ُاألصحاب واألمثال: األقران

ًسمي قرآن: اشتقاق القرآن فقال أبو عبيدة ُ ِّ ُّ ألنه جيمع السور ويضمها, قال تعاىلاُ َ َُّ َ :
 Ù  Ø  ×  Ö  ]ًأي إذا مجعنا لك شيئ ]١٨: القيامة ْ فضمه واعمل بهاَْ َّ وقال . ُ

ًسمي قرآن: ُقطرب ُ ِّ ِ ألن القارئ يظهره ويبينُه ويلقيه ماُ ُ ِّ َ ُ ُ ما : َن فيه, من قول العربِ
ًقرأت الناقة سال َُ َ قط, أي ما رمت بهِ َ َإن القلوب : وقال النبي صىل اهللا عليه وسلم. ّ ُ ّ

ُلتصدأ كام يصدأ احلديد َ َُ َُ ْ  )٢٦(.»ُقراءة القرآن: ُيا رسول اهللا ما جالؤها? قال: قالوا. َ
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َهبذه الفقرة أهنى الرشييش رشح املقطع املقتبس من املقامة ا ُويالحظ . ألوىلُ
ِّعىل الرشح, إضافة إىل ما سبق عرضه, أن الرشييش يقدم الرشح اللغوي   ًتقديامُ

 يف تفسري كلمة ً بحسب احلاجة, وال يستطرد يف عرض املادة اللغوية, فمثالاًخمترص
ُ أن بعض الرشاح يسهب يف ًعلام. األصحاب واألمثال: مل يزد عىل قوله» األقران« ّ

 وبعض االستعامالت املتصلة ًادة اللغوية, فيأيت بالفعل مثالعرض أجزاء من امل
ِّوهذا ال يسهم يف خدمة النص, وخاصة بعد أن دونت املادة اللغوية يف . بامدته ُ ّ ّ ًُ

َوقد أحسن الرشييش يف جتنّبه التفصيل يف عرض . املعاجم وأصبحت معروفة
َاملادة اللغوية, وكأنه أراد أن يدخر التفصيل واالستطراد  لألمور البالغية واألدبية ّ

 .واألخبار وغري ذلك
ًويالحظ عىل الرشح أيض َ ً إيراد بعض الشواهد وخاصة من احلديث اُ ّ ُ

الرشيف, وهذه الشواهد مل يكن الغرض منها خدمة التفسري اللغوي, بل جاءت 
ُعىل سبيل االستطراد املفيد, الذي يسهم يف تلطيف جفاف املادة اللغوية ُ. 

 :لرصيف والنحوي االجتاه ا−٢
تكثر يف الرشح اإلشارات الرصفية, وخاصة تلك التي ختدم التفسري اللغوي, 
كاحلديث عن األصول املصدرية واالشتقاقية لكثري من األسامء الواردة يف 
املقامات, فقد حاول الشارح يف كثري من املواضع ربط أسامء الذات بأصول 

ًجتالُ إىل أن اسم الذات ليس مراًمصدرية, ذاهب  كام يرى كثري من الباحثني يف علم َ
الرصف, بل له أصول مصدرية أو اشتقاقية يعود إليها, ومن أمثلة ذلك قوله يف 

َسميت العصا عصا ألن اليد واألصابع تشتمل عليها, وهو «): العصا(أصل كلمة  ً َ ََ ِّ ُ
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َمن قول العرب ٍّعصوت القوم إذا مجعتهم عىل خري أو رش: ِ َ ٍ َ َ ُ«.)٢٧(  
َّيتطرق يف حديثه عن أصل بعض الكلامت إىل قضايا رصفية تتعلق بالوزن وقد 

َالبلد, من أخذها من مدن باملكان : املدينة«: وأحرف الزيادة وغري ذلك, كام يف قوله َ َ َ َ
َيمدن, إذا أقام فيه, فهي فعيلة واجلمع مدائن باهلمز, وامليم أصلية والياء زائدة,  ُ َ

ُومن أخذها من دان يدين,  َ َ ُفامليم زائدة والياء أصلية, وهي مفعولة, يقالَ ُدنت : َ ِ
ُالرجل ُملكته, ودنت له: َّ ِ ُ َأطعت, ويقال لألمة مدينة, ألهنا مملوكة: َ َِ ُ ُ َ«.)٢٨( 

. ُالعذر: َوالعذيرة. أعذاري: ِمعاذيري«: ومن أمثلة اإلشارات الرصفية قوله
ّعذيرك من كذا, بمعنى هلم معذرتك منه: ُويقال ََ ِ ِ ِالعذير بمعنى عاذر, : لوقي. َ ِ َ

ّفعيل بمعنى فاعل, أي هلم ملن يعذرك منه ُ . مصدر بمعنى النَّكري: َالعذير: ثعلب. َ
ِومعنى عذيري منه, أي من يعذرين منه? َ َ َ«.)٢٩( 

وأما اإلشارات النحوية فهي قليلة يف الرشح, ومل يتعرض هلا إال يف حدود ما 
ًلتوسع يف هذا املجال رغبة منه يف جتنُّب ما وكأنه مل يشأ ا. احتوته املقامات من ذلك ُّ

ُهو جاف وما ال يفهمه إال املختصون, فاملقامات ألفها احلريري لتتىل عىل الناس  َّ ّ
يف املجالس, والرشييش أراد فيام أعتقد أال خيرج عن هذا الغرض, فوضع يف 

 يف جمالسهم, ولذلك أفاض يف ُحسبانه أال يثقل رشحه بام ال يستسيغه عامة الناس
 .األدب والنوادر واألخبار, وجنح إىل االختصار يف جمال اللغة والنحو

ومن أمثلة اإلشارات النحوية ما جاء يف رشحه للمقامة الرابعة والعرشين, 
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 عىل األحاجي التي ذكرها احلريري, اًحيث ذكر بعض التوجيهات النحوية تعقيب
 :ُة أبيات كان يغنِّيها أحد املطربني, ومنهافقد ورد يف املقامة املذكور

ـــصلني حـــبيل« َإالم ســـعاد ال ت َُ ِ ِ َ ُ َ 
 

ــــــي  ــــــا أالق ــــــأوين يل مم ِوال ت ُ ّ َ ِ 
 

ًفـــإن وصـــال ـــه فوصـــلَْ ـــذ ب ٌ أل ََ ُّ 
 

ًوإن رصم  ِ فرصم كالطالقاَ َّ ٌ َ«)٣٠( 
 

ًوصال«َفتساءل احلارضون عن علة نصب  األوىل ورفع الثانية, ونصب » َ
 :قال الرشييش. ع الثانية, واختلفوا يف ذلكَاألوىل ورف» اًرصم«

ًفإن وصال: (أما صدر البيت األخري من األغنية الذي هو « فإنه ...) ّ ألذ به َ
ًاملرء جمزي بعمله, إن خري: نظري قوهلم ْ ٌّ ِ َ ٌّ فخري, وإن رشا فرشاُ ٌَ وهذه املسألة أودعها . َ

َّسيبويه كتابه وجوز يف إعراهبا أربعة أوجه َ َ: 
َاألول وترفع الثاين, وتنصب » اًخري«َ أن تنصب -ُ وهو أجودها -أحدها  َّ

ًإن كان عمله خري:  األول وترفع الثاين, ويكون تقديرهارش ٌ فجزاؤه خري, وإن اُ َ ُ
ٌّكان عمله رشا فجزاؤه رش َ َُ َفتنصب األول عىل أنه خرب كان, وترفع الثاين عىل أنه . ُ

ِوقد حذفت يف هذ. خرب مبتدأ حمذوف واسمها لداللة حرف » كان«ا الوجه ُ
ًعىل تقديرمها, وحذف أيض» ْإن«الرشط الذي هو  ِ  املبتدأ لداللة الفاء التي هي اُ

 )٣١( »... ما يقع بعدها اًجواب الرشط عليه, ألنه كثري
 : االجتاه البالغي−٣

َأسهب الرشييش يف احلديث عن البالغة بفروعها الثالثة املعاين والبيان 
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ِّوالسبب يعود إىل اخلصوصية التي تتصف هبا املقامات, إذ إهنا متثل لوحة َوالبديع, 
َّفنية ملونة بكل ألوان البالغة ّ . 

َّوجاء حديثه عن املسائل البالغية ضمن االستطرادات بصورة مفصلة , أما 
َضمن الرشح فلم يكن يتحدث عن الصور البالغية يف الغالب, بل كان يكتفي  ُّ َّ

ومن أمثلة ذلك ما .  للقارئ اكتشاف الصورةاًدم الفكرة, تاركبالتفسري الذي خي
 : يف املقامة الرابعة إذ ورد فيهاًجاء مثال

ًفرافقت صحب« ْ َ ُ ْ ِ قد شقوا عصا الشقاق, وارتضعوا أفاويق الوفاقاَ ِِ َ ِ ُ ََ َ ِّ ُّ َ«.)٣٢( 
ُرافقت«: قال الرشييش يف الرشح َصحبت يف السفر: َ َّ ُ ِ : َّوالصحب. َ

َومعنى شقوا عصاه. ِاخلالف: قاقِّالش. األصحاب ُّ أزالوه وطرحوه, والعرب : َ
ِشق فالن العصا, إذا ترك الطاعة وخرج مباينً: تقول ُ ََ َ ٌَ َ َّ َالعصا : , قال أبو عبيدةاَ

ًترضب مثال َ ً لالجتامع, وانشقاقها يرضب مثالُ َ .  لالفرتاق الذي ال اجتامع بعدهُ
َهو ما بني احللبتنيُمجع أفواق, وأفواق مجع فواق, و: أفاويق َ ْ ْترك : ِوالوفاق. َ َ

ًاخلالف, وقد وافقته موافقة ووفاق ً َِ ُ ُ  )٣٣(.»اِ
ّفهنا يبدو الرشييش وكأنه يتحدث عن استعامل يصب يف احلقيقة ال املجاز, إذ  َّ
َّمل يذكر حدود الصور البالغية, بل ترك ذلك للقارئ, وركز عىل جالء املعنى  َ ُّ ْ

 .ّيمه عىل كل الرشحُوهذا يمكن تعم. وتوضيحه
ًحديثا مفصالَّأما يف االستطرادات فنراه حتدث  َّ  عن مسائل البالغة وفروعها, ً
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ويف رشحه  )٣٤(. استطرد بذكر أشعار يف التشبيهًففي رشحه للمقامة التاسعة مثال
: َّللمقامة الثالثة والعرشين استطرد بذكر كثري من املسائل البالغية, فتحدث عن

َّه واالستعارة واإلشارة واإليامء والتلويح والتعريض والتفخيم التجنيس والتشبي
واملطابقة والتقسيم والتسهيم والتتميم والرتديد والتجريد والتتبيع والتبليغ 

ويف رشحه للمقامة  )٣٥(.والتصدير واالستثناء وااللتفات واالعرتاض واالستطراد
ًلك توقفه كثريُ يضاف إىل ذ)٣٦(.َّالرابعة والثالثني حتدث عن التضمني  عند املحاسن اُّ

ُوما أحسن ما قال ابن «: البالغية لألبيات التي يعرضها يف استطراداته, نحو قوله
ُاللبانة يرثي أخت املرتىض صاحب ميورقة, وماتت بعد أخيها َ َ ّ: 

َأبنت العال جددت منعي عىل منعـي َ ِ َّ َ ُ َ ِ 
 

ًمــىض املرتــىض أصــال  َ ََ ُ َ وأتبعتــه فرعــاَ ِ َ 
 

َجرى امل َوت جري الريح يف منبتـيكامَ َ ََ ِّ ُ 
 

ًفـــأذواك رحيانـــ  َ َ وكـــرسه نبعـــااِ َ َّ َ«.)٣٧( 
 

 : االجتاه النقدي−٤
ُالرشييش أديب ظريف بال منازع, وعامل متقن لفنون األدب, ويشهد بذلك  ٌ ِ
َّرشحه للمقامات, الذي بث فيه آراء نقدية هامة, وزينَه بمختارات شعرية وأدبية  ًُ َّ

ُّتعرب عن تذوق ِّ ٍ عال لألدب, وإدراك عميق ملواطن اجلامل يف النصوصُ ٍ . 
ّففي املقامة الثالثة والعرشين وهي الشعرية, استغل الرشييش مناسبة اهتام أيب 
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زيد الرسوجي ابنَه برسقة شعره, وختاصمهام عند أحد الوالة, ليستطرد يف احلديث 
ى أهنا عرشون عن الرسقات الشعرية وأنواعها, وهي من القضايا النقدية, فرأ

  : ومن أمثلة األوىل قول حسان بن ثابت. عرشة منها حممودة, وعرشة مذمومة: ًقسام

ــا هتــر كالهبــم ــى م ُيغــشون حت ِّ َ ّ َ َ ُ 
 

ــــل  ــــسواد املقب ــــسألون عــــن ال ِال ي ِ ُ ِ َّ َ ُ َ 
 

 :ُالذي أخذه أبو نواس وزاد يف لفظه دون معناه فقال
ُإىل بيــت حــان ال هتــر كالهبــم ُ ُِّ ِِ َ ٍ َ 

 

َّعــيل,   َ ــوائيَ ِوال خيــشون طــول ث َ ُ ََ َ َ)٣٨( 
 

َنقل ما حسن معناه ومبناه إىل ما : الثالث«: ويف الرسقات املذمومة قال الرشييش َُ ُ َ
 :قبح معناه ومبناه, كقول امرئ القيس
ـــ ـــام جئـــت طارق ـــاين كل ًأمل تري ِ ُ ِ َّ َ َ  اَ

 

ـــ  ًوجـــدت هبـــا طيب ـــباَُ ِ, وإن مل تطي َّ َ َ 
 

ِفأتى بام ال يعلم وجوده يف البرش, م ُ ًن وجود طيب ممن مل يمس طيبُ ّ َ ّ ِ َ, وجاء ببيت اٍِ
ِّيف مراده, حسن النِّظام مستوىف التامم, أخذه كثري فقال ُ ََ ُ ّ ََ َ: 

َّفام روضة باحلسن صـيبة الثـرى ُ ٌِّ َ ِ ْ ُ َ 
 

ـــا  ـــا وعراره ـــدى جثجاثه ـــج النَّ ُيم َ ُ َ َّ 
 

ــ ِبأطيــب مــن أردان عــزة موهنً َ َ ّ َ ِ ِ َ  اَ
 

ــدل الرطــب  ــدت باملن ِإذا أوق َّ ِ َ ََ ِ ــاُ  ُ ناره
 

َّفطول وحسن, وقرص غاية التقصري, وأخرب أهنا إذا تطيبت كالروضة يف طيبها,  َّ ََّ َّ َ ََّّ َ َ ََ
ًوذلك مما ال يعدم يف أقل البرش تنظيف َ َ ُّ َ  )٣٩(.»اّ

َّويف رشح املقامة ذاهتا حتدث عن توارد اخلواطر يف الشعر, وهذا من القضايا 
ْو ما يسميه بعضهم وقع احلافر عىل احلافر, أن , ويقصد بتوارد اخلواطر, أاًالنقدية أيض َ ُِّ
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َّيتفق شاعران يف بيتني مع اختالف بسيط يف اللفظ, من دون أن يكون أحدمها قد نقل 
 :ومن توارد اخلواطر قول ربيعة بن مقروم«: َّعن اآلخر أو تأثر به, قال الرشييش

ٍلو أهنا عرضت ألشمط راهـب ِ َ َ ََّ َ 
 

ٍعبـــــــد اإللـــــــه رصورة   َ َ ََ ِمتبتـــــــلَ ِّ َ ُ 
 

ِرصورة متعبد: وقال النابغة ٍِّ َ ُ  فكال الشاعرين أتى بنفس األلفاظ عىل )٤٠(.»َ
ًمتبتل ومتعبد, ومها مرتادفتان أيض: نفس البحر, وال فرق إال يف كلمتي ِّ ُ  .اِّ

ِّويكثر الرشييش من املقارنة بني األشعار املتشاهبة يف املوضوعات, وقد يعلق  ُ ُ
ًعليها مظهر ُها من تفاضل وما تتصف به من حسن, ولكنه يف الغالب يكتفي  ما بيناُِ َّ

ُ للقارئ حرية احلكم, وابتعاده عن التعليق لسببني فيام أعتقداًبإيرادها دون تعليق تارك ّ :
ُأوهلام أنه ال خيتار إال ما يعده من أفضل ما قيل يف بابه, وهبذا تشهد كل خمتاراته  ُّ ُّ

َقد استعمل خربته يف النقد قبل تثبيت االختيار يف الشعرية, ويف هذه احلالة يكون  َ
ّ, وحرصه عىل أال يغض من قيمة أحد, اًوالسبب الثاين احرتامه لألدباء مجيع. الرشح

ِّويدل عىل ذلك ثناؤه عىل مجيع األدباء واستعامله عبارات الرتحم عىل من تويف منهم ُ ُُّ َ ّ. 
موضوعاهتا, ما أورده من ومن أمثلة مقارناته بني األشعار التي تتفق يف 

ّوقال ابن امللح الشبيل« : أشعار قيلت يف أسباب الشيب ِ ِّ: 
ــوا ــي فتعجب ــشيب بلمت ــع امل ُطل َّ ُ ََ ِ ّ ِ ِ َ َ َ 

 

ـــه  ـــن مهلت ـــوا م ـــده, وتعجب ـــن ك ْم ُ َِّ ِ ُِ َ ِّ َ 
 

ْما شبت من كرب ولكن من يبت ُِ َ َْ ٍَ ِ ِ ِ 
 

ـــ  ًدنف ِ ـــشتاقاَ ً وم ـــهاُ ـــن ليلت ـــشب م ْ ي ْ َِ ِ َِ 
 

ّلديوقال أبو عثامن اخلا ِ: 

                                                           

 .١٠٤: ٣الرشييش ) ٤٠(



  منار عبد اهلادي.  د- منهج الشريشي يف شرحه ملقامات احلريري
  

٧٣٣

ٍفـــديتك مـــا شـــبت مـــن كـــربة ِ ِ َِ ُ ُ َ َ 
 

ــــساب  ــــذا احل ــــنِّي وه ــــذي س ُوه َِ ِ ِ 
 

ُولكــن هجــرت فحــل املــشيب َ َ ِْ ِ َِ َّ َ 
 

ُولو قد وصـلت حلـل الـشباب  َ ََّ َّ ََ ِ«.)٤١( 
 

ًومن أمثلة اإلشارات النقدية يف الرشح قول الرشييش معلق  : عىل بيت امرئ القيساِّ
ًكأن قلوب الطـري رطبـ ََ ِ َّ ُ ً ويابـساَُّ  اِ

 

ُلدى وكرها العنّاب واحلـشف البـايل  َ َ ُ ُ َِ َ َ 
 

َأمجع أهل العلم بالشعر كأيب عمرو بن العالء واألصمعي أن أحسن التشبيه « ّ ِ
ًما يقابل به تشبيهان يف بيت واحد, وأن أحد َ ... ْ مل يقل ذلك كبيت امرئ القيساُ

ِكأن قلوب الطري, أراود نفيس: ُما زلت مذ سمعت قوله: وقال بشار ِّ أن أشبه ُ َ ُ
 :ُشيئني بشيئني وال أستطيع ذلك, إىل أن قلت

ِكــأن مثــار النَّقــع فــوق رؤوســنا ُ ُ ََ ِّ 
 

ــــاوى كواكبــــه  ــــيافنا ليــــل هت ُوأس َِ َ ٌ َ 
 

ًويا بعد ما بني البيتني, عىل أن بيت بشار غريب, وال أحفظ للبيتني ثالث ّ َ  )٤٢(.»اُ
َالتجنيس فاق وباب «:  قول الرشييشاًومن أمثلة اإلشارات النقدية أيض

ِالناس فيه حبيب, والناس له تبع, كام انفرد بحسن القطع يف آخر قصائده, فال  َ ِ َ ٌ ََ
ًيكاد الشاعر املاهر يزيد بيت ُ ُكام انفرد احلسن بحسن .  يف آخر قصائده يف الغالباُ ُ َ َ

َاالبتداء, فله ابتداءات ال جيارى فيها ُ  عىلّكام انفرد ابن املعتز بجودة التشبيه, يكاد . ٌ
ّكام انفرد املتنبي بلطف التخلص من . ٌه واحديبكثرته يف شعره أال يسقط له تش

 )٤٣.(»التغزل إىل املديح
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 :ُ املختارات األدبية−٥
ُأكثر الرشييش من املختارات الشعرية والنثرية يف رشحه, وقد جاءت عىل 

 أورد ًففي املقامة الثامنة والثالثني مثال. صورة استطرادات دعت إليها مناسبات
ً يف زجر الطري والتفاؤل, ثم أورد نصوصاًالرشييش نصوص َّ  يف وجوب قضاء اَّ

ُّخلقان حيبهام اهللاُ ومها«: حوائج الناس منها احلديث الرشيف ُ ُ ُالسخاء والسامحة, : ُ َّ ُ َّ
ُوخلقان يبغضهام اهللا ومها ُ ُالبخل وسوء اخللق: ُ ُُ ُُ ًوإذا أراد اهللا بعبد خري. ُ َ ٍ َ استعملهاَ َ َ 
 ) ٤٤(.»عىل قضاء حوائج الناس

والرشييش ال هيتم بتوثيق النصوص واألخبار, وكأنه أراد بذلك أال يطول 
ُحجم الرشح دون فائدة, فهو يورد احلديث الرشيف من دون سند أو ختريج كام 

ِيف احلديث السابق, ويورد النصوص يف الغالب دون ذكر مصدرها نحو ِ قال «: ُ
ًاحلوائج ثالثِال تسأل : خالد بن صفوان ًكذوب: اَ ُ ً فيقرب بعيداَ َ ً ويبعد قريباُِّ ِّ , وال اَُ

ًأمحق فإنه يريد أن ينفعك فيرضك, وال رجال َُ َ َ َُ ّ ُ َ ِّ له إىل صاحبك حاجة فإنه يصري َ َ ُ ّ َ ِ
ِحاجتك بطانة حلاجته ِ ً ِ َ ً ويورد األشعار دون ذكر مصدرها وأحيان)٤٥(.»َ ِ دون ذكر اُ

 :وقال آخر«: قائليها, نحو
ــةأال ــضاء املحــاجر طفل ٍ رب بي َ ِ َ َّ ُ 

 

ـــال  ـــوم تنب ـــن الق ـــد م ـــساق إىل وغ ِت َ ُِ َ َُ َِ ٍ 
 

ـــة ـــك قراب ـــا إلي ـــون جرهت ٌيقول َ ََ َّ َ َُ 
 

ِفويح العذارى من بني العم واخلـال  ِّ ََ َ َ َِ«)٤٦( 
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ّوتدل املختارات األدبية عىل الذوق األديب الرفيع للشارح وسعة اطالعه,  ّ
َفهو مل يضمن رشحه إال أحسن َ َُ َِّ ُ ما قيل يف بابه من شعر وحكمة وطرفة وغري َ

ُقال بزرمجهر«: ذلك, نحو قوله ُ َإذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق منها فإهنا ال تفنى, : ُ ُِّ َ َ
َوإذا أدبرت عنك فأنفق منها فإهنا ال تبقى َّ ِ  :أخذ هذا املعنى الشاعر فقال. َ

ٌال تـــبخلن بـــدنيا وهـــي مقبلـــة ِ ُِ َ ُ ََّ َ َ 
 

ـــصها   ـــيس ينق ُفل ُ ـــذير والـــرسفَِ ُالتب َ َّ ُ َّ 
 

َفإن تولت فـأحرى أن جتـود هبـا ََ َّ َ ْ 
 

ُفاحلمد منها إذا ما أدبـرت خلـف  َ َ َ ََ ُ«.)٤٧( 
 

َ مصادر رشحه, ففي حديثه عن الرسقات الشعرية اًويذكر الرشييش أحيان
َ ذكر أنه أخذها من كتاب ,ًمثال البن » املنصف يف الدالالت عىل رسقات املتنبي«َ
» اخلصائص«ديثه عن التشبيه ذكر أنه استقى مادته من كتاب ويف ح )٤٨(.وكيع

 هذا مع التذكري بأن معظم النصوص أوردها عىل صورة حمفوظات )٤٩(.البن جني
 .ذهنية دون توثيق

ُ من خمتاراته األدبية ال ختلو من فكاهة أو طرفة أو اًوجتدر اإلشارة إىل أن كثري ُ
ِحكمة أو جواب معجب, وكأنه أراد من وراء  ذلك أن جيعل مادة الرشح مما ُ

ًيستساغ يف املجالس, كام تقدم سابق َّ : ِّومن ذلك حديثه عن بعض نوادر املعلمني. اُ
ِكان يف املدينة رجل معلم صبيان, يفرط يف رضهبم: اجلاحظ« ُ ِ ُ ِّ فالموه عىل ذلك, . ٌ
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ُفساءين حاله معهم  ٌّ, فاستفتح صبي وقال]فذهبت إليه ألرى حقيقة األمر[َ ِ َ  يا :َ
ِّمعلم  ُِوإن عليك اللعنة إىل يوم الدين ِّ ِ َ َ ََّّ ََ َما بعده? فقال َ َبل عليك وعىل والديك : َ ََ

َلعائن اهللاِ ترتى ُ ِ ٌاخرج منها فإنك رجيمِّيامعلم : وجاء آخر فقال. َ َ َُّ ْ ?ما بعده َ
ْذاك أبوك الكشخان: قال َ َ ِما لنا يف بناتك مِّيا معلم : وجاء آخر فقال. َ َِ َ ٍّن حقَ َ ما 

َّال وال رأيتهن: بعده? فقال ُ ُعىل هذا أرضهبم, أتعذرونني? قلت: فقال. َ ُ ِ َِ َ ُ ُ  )٥٠(.»نعم: ِ
 :ومن أمثلة األجوبة اللطيفة النادرة قول أيب نواس

ٍكتبــت إىل احلبيــب ببيــت شــعر« ِ ِ َ ِ ِ ُ 
 

ِأعاتبـــــــه فأغـــــــضبه كتـــــــايب  َِ ُ َُ ُ 
 

ُأجبنـــي يـــا ملـــول عـــىل كتـــايب ُ َ ِ ْ ِ 
 

ــنَّفس  ــإن ال َف ــاجلوابَّ ــسكن ب ِ ت َ ُ ُ َ 
 

ِفوقــع يف الكتــاب ِ َ ــزاد هجــر: ََّ ًت َ ُ  اُ
 

ــاد  ــوم احلــساباًوإبع ِ إىل ي ِ ِ َ«)٥١( 
 

 : اإلشارات التارخيية والرتاجم والبلدان−٦
ُيكثر يف الرشح عرض احلوادث التارخيية وأيام العرب وتاريخ البلدان 

َّوتراجم األعالم, إذ يتلقف الشارح كل إشارة تارخيية أو  َّ ِذكر ألحد األعالم ِ
ففي املقامة الثامنة . والبلدان, وردت يف املقامات, ويستطرد يف احلديث عنها

َّ حتدث عن تاريخ الشام وفضلها عىل سائر البلدان, ًمثال) ِّالسنجارية(عرشة 
ًوتعرض ألنساب بني نمري, وقدم وصف َ َ َ ََّّ ُ َ ملدينة سنجار, ثم عرض قصة ثمود, اَ َ َ
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َّليهام السالم, وحتدث عن تاريخ بابل, وترجم للمغنِّي املشهور َوقصة موسى وهود ع
ِمعبد وإلسحاق املوصيل, ولبعض اجلاريات املتأدبات, ولسطيح الكاهن اجلاهيل َ َِّ َ َِ ِ.)٥٢( 

ّويتصف منهجه يف الرتاجم والتعريف بالبلدان بالدقة والتفصيل واالعتامد  ِّ َُّ
ِّفيتصف بقبول كثري من الروايات دون عىل املصادر املوثوق هبا, أما يف التاريخ  َّ

ِّمتحيص يف الغالب, فهو مل يكن هيتم بالتحري عن اخلرب ونقده بمقدار اهتاممه  َّّ
ِبالقصص, ولذلك ضمن رشحه كل ما يصلح مادة للمجالس, ومن أمثلة ذلك ما  ً ّ َ ََّ َ َّ َ

ُّوهي أقدم بناء بني بعد الط«: جاء يف حديثه عن مدينة بابل حيث قال ِ ُ وفان, َ
ِّونسب السحر هلا ألن هبا هاروت وماروت معلمي السحر َ ُ ُ ِِّّ َ ََ َ ِ َ ورسد قصة )٥٣(.»...ُ

ُّهاروت وماروت مع املرأة التي مسخت ألهنا أغوهتام وأصبحت كوكب الز َْ َ َ ََ َ ِ رة, ْهُ
َأما امللكان فام زاال يعذبان ببابل ويعلامن الناس السحر, مع العلم أن هذه القصة  ِّ َ ُ ُِّ َّ

 )٥٤(.ت حقيقية, بل هي من اإلرسائيلياتليس
 : االستطراد−٧

َّيتصف الرشح عامة بكثرة االستطرادات وتنوعها, فحني يذكر احلريري يف 
ًمقاماته بلدة يستطرد الرشييش يف وصفها واحلديث عن تارخيها, وحني يذكر علام ً 

ٍمن األعالم يستطرد يف الرتمجة له, وحني يأيت بمثل يستطرد يف رشحه  َ ِوذكر َ
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َيضاف إىل ذلك أن الشارح يقتنص املعاين واملناسبات ليستطرد بذكر ما . قصته َ ُِ
َيتصل بذلك من أشعار وأخبار وقصص ونوادر ِ. 

ٍويف كثري من املواضع ال يستويف احلديث عام استطرد إليه يف موضع ما, فيعود  َ ِ
الكريم يف الستكامل حديثه يف موضع آخر, وكأنه أراد أن حيتذي أسلوب القرآن 

ًتناول القصص واألخبار, أي أن يذكر جزء  من القصة يف موضع ثم يستكملها يف اِ
 .مواضع أخرى بحسب ما تقتضيه املناسبات

َومن أمثلة ذلك أنه حتدث عن دمشق يف رشحه للمقامة الثانية عرشة, فعرض  َّ
مدينة دمشق هي جنة : وقال شيخنا ابن جبري«َبعض ما قيل يف وصفها نحو 

ُرشق, ومطلع حسنه املونق, وعروس املدن امل َقد أحدقت البساتني هبا إحداق ... ُ َ
ُاهلالة بالقمر, واكتنَفتها اكتناف األكامم للزهر, وامتدت برشقيها غوطتها اخلرضاء  َّ َِّ ِ َ ََّ ِ َ َ َ

َامتداد البرص  َولقد صدق القائلون عنها... َ ِ ُإن كانت اجلنة يف األرض فدمشق ال : َ ُ
َّشك منها, ِ وإن كانت يف السامء فهي بحيث تسامتها وحتاذهياَ ُِ ُ ُ ُ«.)٥٥( 

ً مفصالاًثم ذكر بعد صفحات قليلة وصف َّ َ لباب جريون وللجامع األموي ُ
هذا اجلامع من أشهر «:  عن ابن جبريًالكبري, ومما أورده يف وصف اجلامع نقال

َ وإتقان بناء, وغرابة صنعة, واحتفال تناُجوامع اإلسالم حسنً َ ِومن . ميق وتزينيََ
ُعجيب شأنه أنه ال يلم به نسج العنكبوت, وال تلم به الطري املعروفة  ّ ُّ َُ َُ َ

 )٥٦(.»...باخلطاف
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ثم عاد يف رشحه للمقامة الثامنة عرشة إىل الشام ودمشق, فتحدث عن بعض 
ُالشام صفوة بالد اهللا: وقالوا«: ما قيل يف فضل الشام ومنها دمشق, نحو ُ«.)٥٧( 

ذلك ما ذكره من أخبار دمشق لدى الرتمجة لبعض األعالم الذين ُيضاف إىل 
ُّعاشوا فيها أو مروا هبا َ. 

***** 
َمما سبق يتضح أن الرشييش اعتمد املنهج التكاميل يف رشحه وهذا املنهج . َ

يقوم عىل تناول النَّص املرشوح من زوايا اللغة والنحو والرصف والبالغة والنقد 
 إىل ذلك إغناؤه الرشح باالستطرادات التي جعلت منه ُيضاف. األديب والتاريخ

موسوعة لغوية وأدبية وتارخيية, مع احلرص عىل أن تكون االستطرادات مما 
َولذلك مال إىل االختصار يف جمال علوم اللغة, . ُيستسيغه عامة الناس يف املجالس

 . وأفاض يف األدب والنوادر واألخبار
 املصادر واملراجع

الدكتور رمضان عبد التواب, دار املعارف, القاهرة : ترمجة. تاريخ األدب العريب :بروكلامن −١
١٩٧٥. 

, دار الكتب العلمية, بريوت ١الدكتور مفيد قميحة, ط: حتقيق. يتيمة الدهر: الثعالبي −٢
١٩٨٣. 

 .١٩٩٠دار الفكر, بريوت . كشف الظنون: حاجي خليفة −٣
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 ., دمشق, دون تاريخدار الفكر. مقامات احلريري: احلريري −٤
 .١٩٩٩, مؤسسة املعارف, بريوت ١الدكتور عمر الطباع, ط: حتقيق. معجم األدباء: احلموي, ياقوت

صدقي حممد مجيل, دار الفكر, بريوت :  بعناية.البحر املحيط: أبو حيان األندليس −٥
١٩٩٢. 

بريوت, دون الدكتور إحسان عباس, دار صادر, : حتقيق. َوفيات األعيان: ابن خلكان −٦
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