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ملخص البحث

ابن  لدى  القياس  ضوء  يف  العرويِضّ  باالستعمل  الَوْعي   « البحث  عنواُن 
ِحه ُمغني اللَّبيب«. فقد ورد عنده ستة عرش  طولون الدمشقيِّ )ت953هـ( يف رَشْ
فتارًة  القياس؛  ضوء  يف  وإظهاره   ، العرويِضّ باملسموع  وعيه  عن  تفصُح  موضًعا، 
يبنُي وزن البيت فقط، وتارة ُيردفه بم فيه من زحاٍف أو علٍة، مع اإلشارة إىل كونه من 
العروض األوىل للبحر أو غري ذلك، وقد يبني الشاذَّ عروضيًّا أو ما يف قافيته عيٌب، 
أو أن الزحاف ُمستقبح أو معيب، أو ما فيه خمالفة لالصطالح املشهور السيَّم يف 
التفرقة بني التَّرصيع والتَّْقِفية، مع التَّعليل. وبناًء عىل ما تقدم كانت مباحث البحث 
عىل نحو ما هي عليه ُمتَّخًذا املنهج الوصفي التحلييل يف معاجلة قضايا البحث، ُثمَّ 

اخلامتة وقائمة املصادر.

مشقّي الكلامت املفتاحية: الوعي – العروض – القافية- القياس- ابن طولون الدِّ
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“Awareness of the use in prosody in light of analogy with Ibn Tulun Al-Dimashqi (d. 

953 AH) in his commentary by Mughni Al-Labib.”

Abstract

The title of the research is “Awareness of the use in prosody in light of analogy with Ibn Tulun 

al-Dimashqi (d. 953 AH) in his commentary by Mughni al-Labib.” Sixteen places were mentioned by him، 

which reveal his awareness of the metrical aural، and show it in the light of analogy. Sometimes he shows 

the verse meter only، bending with what it contains of deviation or defect، in othertimes، indicating its 

type of the meter، etc. and may shos the metrical abnormalaty or what is in its rhyme defect، or that the 

deviation is disreputable or defective، or what it contains contrary to the famous convention especially 

in the distinction between Al Tasria and Rhyming، with Reasoning . Based on the above، the research 

investigations were as they are، taking the descriptive and analytical approach in addressing the research 

issues، then the conclusion and the list of sources.

Keywords: Awareness– rhyme- analogy– prosody- Ibn Tulun al-Dimashqi
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مٌة ُمقدِّ

ا بعُد، احلمد هلل ربِّ العاملني، والصالة عىل خري خلِقه، سيِدنا حممد، أمَّ

ِشعره عىل  اعر  الشَّ ينسُج  العريب،  ْعر  الشِّ قاَلُب  العروض  أنَّ  فيه  ال شكَّ  فممَّ 
عراء القدامى ضبطوا  ْعر، وأن الشِّ أحِد بحوره، وهذا ال يعني أنَّ العروَض سبَق الشِّ
العروض، وأن اخلليل بن  ْعر سبق  الشِّ العروض، فاحلقيقُة أنَّ  شعرهم عىل أوزان 
ْعر؛ ومن َثمَّ تعود نشأة التَّقنني إليه، وذلك  أمحد إنم استنبط أوزان العروِض من الشِّ
ف  ْعريِّ نسيًجا، َنْسُجه يتكون من األصوات والنَّحو والرصَّ يف إطار َكوِن النَّْسِج الشِّ
املعنى  أو  الداليلِّ  املعنى  املعجميِّ والوزن والقافية يف سبيل اإلفصاح عن  واملعنى 
ِّ للنصِّ كلِّه؛ وِمْن َثمَّ يعدُّ  كثرٌي  من املحدثني ُكالًّ من الوزن والقافية جزًءا من  النَّيصِّ
، وليسا شكاًل لفظيًّا فقط أو أهنم ترٌف ال طائَل من ورائه. وبناًء  ِّ إنتاج املعنى النَّيصِّ
اوية، وهو ما يرتتب عليه تعديُل  عىل هذا تتعدُل النَّظرة التي تنظر إليهم من هذه الزَّ
التَّعامل معها عىل  ، بل ينبغي  ا ِعيٌّ ْعرية عىل أهنَّ ورة الشِّ النَّظرِة إىل ما ُيسمى بالرضَّ
ْعرية التي ختتلف عن لغة النَّثر، وعىل املتلقي أن ُيعمل  أهنا من خصائص اللُّغة الشِّ
ا، يف ضوء ما كتبه علمء العروض  اعر من معنًى مَّ نظَره يف ذلك، يف إطار مايريده الشَّ

والقافية وغريهم من النحويني واللغويني، من القدماء واملحدثني.

ويف إطار ما كتبه هؤالء قد يتعرض الكاتب ليشٍء ِمن َعْرِض املسموع يف ضوء 
، فيفصح عن البحر العرويِضّ فقط أو يفصح عن البحر وما فيه  القياس العرويِضّ
ح شيًئا من ذلك، وقد يشري إىل بعِض املصطلحات  ٍة، وقد ُيصحِّ من زحاف أو ِعلَّ
رس والتحليل إثراًء  ُع الوقوُف أمامه بالدَّ العروِضّية أو عيوب القافية، وهو ما ُيرْشَ
ا سائدٍة لدى بعض  ا أو َبْسِط فكرٍة مَّ ْعر العريب وسعًيا إىل توضيح منهٍج مَّ حلركة الشِّ
هذا  والقافية، ويف  العروض  ِعْلم  ُمعطيات  من  أيدينا  بني  ما  العروِضّيني يف ضوء 
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ْعر  الشِّ أكاديمية  أعربت  َثمَّ  وِمْن  البحثية.  األصالة  عنرُص  ويتحقق  ة  اجلدَّ تكمن 
العريب،  ْعر  الشِّ لعروض  االفرتايضِّ  مؤمترها  َعْقِد  عن  الطائف  بجامعة  العريب 
الِعْلم«، من خالل عدة  الفنِّ وانضباط  العريبِّ بني طالقة  ْعر  الشِّ بعنوان »عروض 
دة بني األبحر،  مع والقياس، والصور املرتدِّ حماور تكمن يف«علم العروض بني السَّ
ْعر،  الشِّ عروض  يف  التَّجديد  ومظاهر  واحلديث،  القديم  بني  الوزن  َكرْس  وظاهرة 
بني  واإليقاع  االصطناعّي،  والذكاء  والعروض  واملعاين،  األوزان  بني  والعالقة 

ْعر واملوسيقى«. الشِّ

كتب  عن  اللَّبيب  مغني  ح  »رَشْ كتاُب  نظري  لفت  كذلك،  ذلك  كان  وملَّا 
، حتقيًقا ودراسة، من بداية حرف العني حتى هناية  مشقيِّ األعاريب، البن طولون الدِّ
العربية والدراسات  اللغة  للباحثة خدجية بنت صالح املجمج، كلية  امليم«،  حرف 
االجتمعية، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة القصيم، 1442هـ- 2020م، من 
م هبذا  التَّقدُّ نه إشارات تتصل بالعروض والقافية، أحسبها تفي بغرض  جهة تضمُّ
البحث هلذا املؤمتر؛ فعزمت عىل إجراء هذا الُبحيث فيه بعنوان« الوعي باالستعمل 
ِحِه ُمغني  مشقيِّ )ت953هـ( يف رَشْ العرويِضّ يف ضوء القياس لدى ابن طولون الدِّ
ا: هل للعروض استعمٌل غرُي قيايس، أقوُل: نعم، قد  اللَّبيب«. هنا قد يقول قائٌل مَّ
القدماء  العروض، وُكُتُب  ا عىل غري ما تقتضيه قوانني  مَّ الشاعُر إىل استعمٍل  يلجأ 
بينه  بط  الرَّ إىل  املحدثني  كثرٌي من  ما سعى  األمر، وهو  واملحدثني شاهدٌة عىل هذا 
اعر، وقد يعرُض املتلقي ما سمعه عىل ما لدينا  وبني املعنى الذي يتحدث عنه الشَّ

من ُمعطيات عروضيٍة قياسيٍة، اتفق عليها علمء هذا العلم أو نفٌر منهم.
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هدف البحث :

ف  التَّعرُّ إىل  البحث  هذا  إجراء  من  عرٍض-  من  م  تقدَّ ما  ضوء  يف   – هدفُت 
، وما يف ذلك  العرويِضّ القياس  ْعري يف ضوء  الشِّ باملسموع  ابن طولون  إىل وعي 
اها بالدرس والتحليل  إيَّ من مشكالٍت قد أْفِصَح عنها، فأمكنني التقاطها متناواًل 
امُلفصحة عن هذا  املواضع  ِقلَّة  القدماء واملحدثني، رغم  كتابات  والنَّْقِد، يف ضوء 
الوعي لديه، وما شاهبا من َخْلٍط أحياًنا. فقد ورد ذلك عنده يف ستة عرش موضًعا، 
ق من املخطوط، وإظهاره  ْعريِّ يف اجلزء امُلحقَّ كلُّها تفصُح عن وعيه باملسموع الشِّ
تسميته  يمكن  ما  وهو  العروِضّيني،  لدى  به  املعمول  العرويِضّ  القياس  ضوء  يف 
حه يف ميزان  بتخرجيات ابن طولون العروِضّية لبعض الشواهد التي وردت يف رَشْ
العرويِضّ  الوزن  يبنُي  فتارًة  البحث؛  عنوان  بقيود  يفي  ما  وهو   ، العرويِضّ النَّقد 
البيت  كون  إىل  اإلشارة  مع  ٍة،  ِعلَّ أو  زحاٍف  من  فيه  بم  ُيردفه  وتارة  فقط،  للبيت 
من العروض األوىل للبحر أو غري ذلك، وقد يبنيِّ الشاذَّ عروضيًّا أو ما فيه عيٌب 
فيه  ما  أو  العروِضّيني،  عند  معيٌب  أو  ُمستقبٌح  الزحاف  أنَّ  أو  القافية،  عيوب  من 
خمالفٌة لالصطالح املشهور عند العروِضّيني السيَّم يف التفرقة بني التَّرصيع والتَّْقِفية، 
ُمستخدًما التَّعليل يف غالب ما عرضه، رغم كوِن املواضع ستة عرش موضًعا وِقلَّتها 
 ، أبيات ومائتني وألف شاهٍد شعريٍّ اللَّبيب ثالثَة  ِن مغني  إذا قورنت بَكوِن تضمُّ
العني حتى  بداية حرف  من  ابن طولون،  كتاب  امُلحقق من  اجلزء  ما تضمنه  فهذا 

هناية حرف امليم. 

أدواُت البحث امُلستعمَلة ومصطلحاته ومنهجه:

مواضع  تصنيِف  يف  تكمُن  ومصطلحاته،  امُلستعمَلة  البحث  أدوات  إنَّ 
كتابات  ضوء  يف  ووْصِفها  ومالحظتها  طولون  ابن  لدى  العروِضّية  املالحظات 
ح به لديه مهم كانت أمهيته عارًضا  القدماء واملحدثني، ُمشرًيا إىل ُكنِْه الوعي امُلرصَّ
إياه عىل القياس العرويِضّ أو امُلعطيات العروِضّية ناقًدا ما حيتاُج إىل نقٍد يف ضوء 
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القياس العرويض، سعًيا إىل الوفاء بم تضمنه عنواُن البحث من مصطلحات وقيوٍد 
وما هدف إليه، ويف هذا اإلطاِر ُأشرُي إىل أنَّ القارئ سيالحُظ كثرَة النقول عن ابن 
طولون، تلك النقوُل التي ما جلأت إليها إالَّ بسبب عدم َعْزل موِضع مالحظة ابن 
طولون عن سياقها حتَّى يتعايش القارئ مع سياق تلك املالحظة أو غريها؛ ومن 
َثمَّ ال يعدُّ تلخيص أطراف املسألة النحوية موضع املالحظة عيًبا، بل هو أمٌر مقصود 
الوصفي  املنهج  فهو   ، البحث  هذا  قضايا  تناوِل  يف  امُلتَّبع  املنهج  عن  ا  أمَّ قصًدا، 

التحلييل.

ابقة:  راسات السَّ الدِّ

ال  كثريٌة،  والقافية  العروض  دراسة  يف  السابقة  راسات  الدِّ أنَّ  إىل  ُأشرُي  هنا 
ابن طولون، فلم أقف عىل دراسة سابقٍة  ا عند  أمَّ تتسع هذه الصفحاُت لعْرِضها، 
عنده ، فيم يتصل بموضوع هذه الصفحات؛ ولذلك استفدت من كتابات القدماء 

واملحدثني ذات الصلة بجزئيات البحث.

ارسة يف األسئلة اآلتية: مشكلة الدراسة: بناء عىل ما تقدم تكمن مشكلة الدِّ

ناحية - 1 من  عري  الشِّ املسموع  من  يعرضه  بم  وعي  عىل  طولون  ابن  كان  هل 
العروض والقافية؟

عىل - 2 َعْرضه  يمكن  عروضيًّا  طولون  ابن  وعاه  الذي  الشعري  املسموع  هل 
؟ القياس العرويِضّ

القياس - 3 عىل  عروضيًّا  طولون  ابن  وعاه  الذي  الشعري  املسموع  عْرُض  هل 
عر العريب وقضاياه العروِضّية؟ العرويِضّ ُيسهُم يف إثراء حركة الشِّ

 وترتيًبا عىل ما تقدم، جاء هذا البحث يف إطار املحور األول من حماور املؤمتر 
وعًيا  طولون  ابن  عند  عروضيٍة  إشارٍة  كلِّ  عدَّ  أنَّ  إىل  ُأشرُي  وهنا  آنًفا،  إليه  املشار 
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ما  ذلك  شمل  ولو  البحث،  عنوان  عن  خروًجا  أو  منهجيًّا  عيًبا  ُيعدُّ  ال  عروضيًّا، 
ُيفِصح عن  ما  يع، فهذا  الرسَّ ا إىل بحر  مَّ كنِْسَبتِه قول راجٍز  ابن طولون،  فيه  أخطأ 
البحث عىل ثالثة  تقسيم  َثمَّ كان  أو غريها؛ ومن  اجلزئية  أو عدمه يف هذه  الوعي 

مباحث، أتبعُتها باخلامتة وقائمة املصادر واملراجع.  
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املبحث األول
ٍة الَوْعي بالبحر العرويِضّ وألقاب األبيات دون اإلشارة إىل زحاٍف أو ِعلَّ

منواهلا  عىل  ُينَْسج  التي  البحور  أوزان  بدراسة  هيتم  العروض  أن  املعلوم  من 
ا، فكانت  ؛ ومن َثمَّ كانت عنايته بالوحدات التي يتكون منها وزٌن مَّ ْعر العريبُّ الشِّ
العروض  قيل:«  َثمَّ  ومن  العروِضّية؛  التفعيالت  لتلك  نة  املكوِّ واألوتاد  األسباب 
به  الكالم،  معياُر  النَّحو  أن  كم  موزونِه،  من  مكسوُره  ُيعرُف  هبا  ْعر،  الشِّ ميزان 
ْعر، وأوالها به  ُيعرف ُمعرُبه من ملحونه«)1(، وقيل:«الوزن أعظم أركان حدِّ الشِّ
ذ وعي ابن  خصوصية، وهو ُمشتمٌل عىل القافية، وجالٌب هلا رضورة«)2(. وقد اختَّ
العرويِضّ  البحر  إىل  اإلشارة  يف  يكمن  أوهلم  نمطني،  العرويِضّ  باملسموع  طولون 
ٍة، واآلخر يكمُن يف اإلشارة  وألقاب بعض األبيات دون اإلشارة إىل زحاٍف أو ِعلَّ
إىل البحر العرويِضّ وبعِض ما فيه من زحاٍف أو ِعلٍَّة، وهو موضوع املبحث الثاين. 
أْبحٍر،  مخسة  عىل  مُتها  قسَّ مواضع،  ستَّة  يف  لديه  ورد  فقد  األول،  النَّمط  ا  أمَّ
هذا  من  الرتاثي  املوروث  يف  العروِضّية  البحور  ترتيب  حسب  ترتيبها  وأمكنني 

الِعْلم، وذلك عىل النَّحو اآليت:
اإلشارة إىل بحر الطويل: - 1

دخوُل  حيُث  هشام  ابن  قول  ِحه  رَشْ أثناء  الطويل  وزن  إىل  طولون  ابن  أشار 
حرف اجلرِّ )عىل( عىل )عن(، يف تعليقه عىل قول الشاعر)3(:

)1( ُينَْظر: كتاب اإلقناع يف العروض وختريج القوايف، الصاحب بن عباد صـ 57، وموسيقى الشعر ، إيراهيم 
أنيس، صـ 10- 15 ، وأوزان الشعر: د. مصطفى حركات، صـ 6 - 7. 

)2(   العمدة، ابن رشيق 1 /134.
ب 1729/4، واجلنى  )3(   عجزه :وَكْيَف ُسنُوٌح والَيمنُي َقطيُع؟، وقائله غري معروف، ُينَْظر: ارتشاف الرضََّ
الداين 243، ومغني اللبيب 407/2، وهامش 1، ص 153 من رشح مغني اللبيب، ابن طولون ، حيث 
وتشديد  املهملة  السني  بضم  نَُّح:  السُّ أنَّ  إىل  طولون  ابن  أشار  وقد  أيًضا،  املصادر  هذه  املحققة  ذكرت 
انِح ما َيمرُّ من يسارك إىل يمينك، والبارح عكسه، والعرب تتفاءل  ع، والسَّ النون:مجُع سانح، كراكع وُركَّ
انح بعد البارح؟، أي َمْن يل باملبارك بعد املشؤوم، ونصبه  باألول، وتتشاءم بالثَّاين، ومنه قوهلم: َمْن يل بالسَّ
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ت الطَّرُي ُسنًَّحا ............   َعىَل َعْن َيِمينِي َمرَّ
فقال:« وهذا نصف بيٍت من الطويل، ال بيت تام، وال أعرُف متامه، وال َمْن أنشده« 

.)1(
فهذا النَّصُّ يتضح من خالله َوْعي ابن طولون بَكوِن البيت من بحر الطَّويل، 
، يأيت يف  وأنَّه نِْصُف بيٍت، وال يعرُف متامه، وال َمْن أنشده، وهذا ُمعًطى عرويضٌّ
ْعري، وهذا ال  الشِّ النَّصِّ  َنْسِج  معرفة خيوِط  العروض من  معرفة  بأنَّ  إيمنه  إطار 
 ، حيتاج إىل ُبرهان، فشارٌح كهذا يعرُف أنَّ النصَّ نسيٌج، ومن َنْسجه اجلانب العرويِضّ
وطبًقا للمعطيات العروِضّية فإنَّ ترصحيه بكون البيت من الطويل يعدُّ من أمارات 
وعيه بالعروض، وهنا ُأشرُي إىل أنه يمكن ملعرتٍض أْن يعرتض قائاًل: هل ُيفرتض 
أن  العيب  أقوُل ليس من  الطويل؟  ببحر  أْن يكون جاهال  اللَّبيب  يف شارح مغني 
ارح النحويُّ غرَي عاملٍ بالعروض؛ ومن َثمَّ فإنَّه إْن أفصح عن كون البيت  يكون الشِّ
ا فإنَّ هذا ُيعدُّ وعًيا هبذا املسموع يف ضوء ما تقتضيه القوانني العروِضّية  من بحٍر مَّ

امُلستنبطة، فال خيفى عىل القارئ الكريم أنَّ تقطيع هذا الشطر ووزنه هكذا:
َعىَل َعْن/ َيِمينِي َمر/ رِت ْطَطي/ ُر ُسنْنََحْن

فعوُلْن / مَفاعيُلن  / فُعولن   / مَفاِعُلن
لكنه مل ينص عىل أنَّ العروَض مقبوضٌة اعتمًدا عىل أنَّ َقْبَض عروض الطَّويل واجٌب، 
وقد ترك النَّصَّ عىل أنه من الرضب املحذوف )مفاعي( بسب أنَّه ال يعرُف متامه، 
البيت من املصادر  مِمَّا يفهمه املتلقي الواعي بالعروض السيم إذا عرف متام  وهذا 

املختلفة، فقد ورد يف كثرٍي من املصادر، ومتامه:
َوَكْيَف ُسنُوٌح َوالَيمنُي َقطِيُع؟

لكنَّها مل تذُكِر القائل)2(.
دة . ينظر: رشح مغني اللبيب، ابن طولون ، صـ 153. عىل أنه حاٌل مؤكِّ

)1(   رشح مغني اللبيب، ابن طولون ، صـ 153.
ب 1729/4، واجلنى  )2(   عجزه :وَكْيَف ُسنُوٌح والَيمنُي َقطيُع؟، وقائله غري معروف، ُينَْظر: ارتشاف الرضََّ
الداين 243، ومغني اللبيب 407/2، وهامش 1، ص 153 من رشح مغني اللبيب، ابن طولون ، حيث 

ذكرت املحققة هذه املصادر أيًضا.  
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اإلشارة إىل بحر الكامل:- 2
ِحه تناوَل ابَن هشاٍم َكوَن )ُمذ( جارًة  أشار ابن طولون إىل بحر الكامل، أثناء رَشْ

مان املايض قلياًل، كم يف قول الشاعر)1(: للزَّ
َأْقَوْيَن ُمْذ ِحَجٍج َوُمْذ َدْهٍر   ................

ٍع من بحر الكامل، صدره: فقال ابن طولون:«هذا عجز بيٍت ُمرَصَّ
ياُر بُِقنَِّة احِلْجِر ......................... “ )1(.ملَِِن الدِّ

ذكر  ُثمَّ  الكامل،  بحر  من  بيٍت  َعُجُز  املذكور  اجلزء  أنَّ  إىل  إشارٌة  النَّصِّ  هذا  ففي 
َصْدَرُه، أي أنَّ تقطيع البيت ووْزَنه هكذا:

َأْقَوْيَن ُمْذ/ ِحَجٍج َوُمْذ/ َدْهِري     ملَِِن ْدِديا/ ُر بُِقنْنَِة اْل/ ِحْجِري

   ُمْتَفاِعُلن/ ُمَتَفاِعُلن/ ُمْتَفاُمَتَفاِعُلن / ُمَتَفاِعُلن / ُمْتَفا
اَء، بحْذِف الوتد املجموع من آخر التفعيلة،  وهو ما ُيفصُح عن َكوِن العروِض حذَّ
ُب فهو َأَحٌذ  ا  الرضَّ ك. أمَّ وهو ِعلٌَّة حسنٌة)2(، وهي  ُمضمرٌة، بتسكني الثَّاين امُلتحرِّ
بالبحر من أمارات  – فالترصيح  أيًضا. وهو ما يدلُّ عىل َوْعي ابن طولون  ُمضمٌر 
، باإلضافة  الوعي بامُلعطيات العروِضّية-  هبذا املسموع يف ضوء القياس العرويِضّ
إىل أنَّه مل يرتك هذا الوْعي غفاًل من مالحظٍة قد يكون من الرضورة ِذْكُرها، وهي 
الشاعر  »مبادرة  إىل  ابن رشيق-  يرى  األمر يرجع-كم  ًعا، وهذا  البيِت ُمرصَّ كوُن 
القافية«، ليعلم ىف أول وهلٍة أنه أخذ ىف كالم موزون غري منثور؛ ولذلك وقع ىف 

ْعر“)3(. أول الشِّ
جز:- 3 اإلشارة إىل بحر الرَّ

جز أثناء تناُولِه نصَّ ابن هشام يف حديثه عن الم  أشار ابن طولون إىل وزن الرَّ
)1(   الببيت من الكامل، لزهري بن أيب سلمى ، يف ديوانه 186، ُينَْظر:أرسار العربية 202، واإلنصاف 310/1، 
واللمحة رشح امللحة 221/1، وأوضح املسالك 45/3، ورشح مغني اللبيب، ابن طولون ، صـ  940 

حيث ذكرت املحققة هذه املصادر أيًضا.
)2(   ُينَْظر: كتاب البارع يف علم العروض، أبو القاسم عيّل بن جعفر )ابن القطَّاع( صـ 131- 132.

)3(   العمدة 174/1، وينظر: الترصيع يف شعر املتنبي)ت354هـ( دراسة حتليلية، د. زهرة خضري عباس صـ 
111- 128، ولسان العرب، )رصع(.
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االبتداء الصدرية وتعليِقها العامَل يف:علمُت َلزيٌد منطلٌق، وَمنِْعها من النصب عىل 
َلَزيٌد قائٌم،  م عليها اخلرب يف نحو:  يتقدَّ أْن  ُأكرُمه، وِمْن  االشتغال يف نحو:زيٌد أَلنا 

ا قوله)1(: واملبتدأ يف نحو:َلَقائٌم زيٌد، فأمَّ
............   ُأمُّ احلَُلْيِس َلَعجوٌز َشْهَرَبْه

فقال ابن طولون يف تعليقه عىل هذا البيت:« هذا صدُر بيٍت من قصيدِة رجٍز لرؤبة 
بن العجاج، ويف العباب: لعمرو بن عروش بالشني امُلعجمة، وعجزه:

َقَبه“ )2(........................ َتْرىض ِمَن اللَّْحِم بَِعْظِم الرَّ

البيت من قصيدٍة لرؤبة بن العجاج، من بحر  ففي هذا النصِّ إشارٌة إىل أنَّ صْدَر 
ذكر  ُثمَّ  العباب،  امُلعجمة يف  بالشني  بن عروش  لعمرو  أنَّه  النصِّ عىل  مع  الرجز، 

ُعُجَزه، ويف هذا ما يوحي بأنَّ تقطيع البيت ووزنه عىل النحو اآليت:
/ِس َلَعُجْو/ُزْن َشْهَرَبْه َتْرىض ِمنَْل / حَلِْم بَِعْظ/ ِمْرَرَقَبهُأْمُم احلُيَلْ

   ُمْسَتْفِعُلن / ُمْسَتِعُلن / ُمْسَتِعُلن ُمْسَتْفِعُلن/ ُمَتِعُلن / ُمْسَتْفِعُلن
ومن َثمَّ أْفصح هذا القياُس عن اجتمع زحاف اخلبن والطَّيِّ يف احلشو- وهو زحاٌف 
ُمْزَدوٌج ُيعَرف باخلَبل-  وأعني بذلك التَّفعيلة الثانية من صدر البيت وعجزه، كم 

ُيعِرُب عن َكْوِن العروض تامًة صحيًة، ورْضهُبا تامٌّ أيًضا، لكنَّه مطوّي.
التخريج  يف  أؤيِّده-:«وهذا-لعمري-خطأ  ما  وهو  قائٌل-  يقول  قد  لكن 
من  وليس  جز،  الرَّ مشطور  من  أنَّه  حيح  فالصَّ طولون«،  ابن  من  العرويِضّ 
ُأفقيًّا يف اجلزأين  التَّام، لكن نظًرا للمشاهبة الناجتة عن وْضع الشطرين  جز  الرَّ
جز بتامِّ الرجز قد خُييُل للمتلقي أنه من التَّامِّ وليس من املشطور  من مشطور الرَّ

ب. ْ السيَّم أنَّ العروَض مثُل الرضَّ
يع:- 4 اإلشارة إىل بحر الرسَّ

)1(   البيت من مشطور الرجز، منسوٌب لرؤبة بن العجاج، وهو يف ملحقات ديوانه 170، وُينَْظر: األصول يف 
النحو 1/ 274، ورس صناعة اإلعراب 56/2 ، ورضائر الشعر 59، ورشح الكافية الشافية 1/ 493، 

ورشح مغني اللبيب، ابن طولون، صـ 940  هامش 1.   
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حه كالَم ابن هشام  ْعريِّ أثناء رَشْ أشار ابن طولون إىل تصحيح وْزن البيت الشِّ
اه عىل  عن )لو(، حالة إفادهتا االمتناع واختالِف النُّحاة يف إفادهتا له، وأنَّ إفادهتا إيَّ
ُتعِقَبه بحرف االستدراك  ثالثة أقوال، وأنه يصحُّ يف كلِّ موضٍع اسُتعِملت فيه أْن 
ِط منفيًّا لفًظا أو معنًى، تقول: لو جاءين أكرمُتُه، ولكنَّه مل جيْئ،  داخاًل عىل فِْعل الرشَّ

ومنه قوله:
ِلُد النَّاس مَل َيُمْت ولكنَّ محَد الناِس ليَس بمخلِدلو كان مَحٌْد خُيْ

فقال ابن طولون:«مل مَتُْت: من املوت، ضد احلياه، وقد َماَت يُموُت وَيَمُت أيًضا. 
اجز: قال الرَّ

ِعْييِش َواَل َنْأَمُن أْن مَتَايِتُبنَيَّتِي َسيَِّدَة الَبنَاِت
يوصف صاحُب  بأالَّ  والعادة جاريٌة  الرجز،  من  يع ال  الرسَّ من  الرشح:« هو  ويف 
جز، وإذا كان يموُت مضارع  اجِز إالَّ إذا كان ِشعُره ذاك من بحر الرَّ ْعر املنَْشِد بالرَّ الشِّ
ماَت، فوْزُن املايض َفَعَل بَفْتِح العني، وإذا كان املضارع َيَمُت، فوْزُن املضارع َفِعَل 

بكرْس العني)1(“ )2(.
البيت يف كونِه  أنَّ ِصحَة وْزن  الدماميني  الدين  ابن طولون عن بدر  فقد نقل 
قد  العادة  أنَّ  إىل  باإلشارة  ذلك  ماميني  الدَّ علَّل  وقد  جز،  الرَّ من  ال  يع،  الرسَّ من 
اجِز إالَّ إذا كان ِشعُره ذاك من بحر  ْعر املنَْشِد بالرَّ جرت بأالَّ يوصف صاحُب الشِّ
جز، وملَّا كان ابن طولون مل ُيتبع ذلك بتعليٍق من جانبه، فإن يف ذلك إقراًرا بكالم  الرَّ

ُده، فتقطيُع البيت ووزُنه كم يأيت:   ماميني، وهو ما ال ُأؤيِّ الدَّ
   ِعْييِش َواَل / َنْأَمُن أْن / مَتَايِت      ُبنَْيَيتِي/َسْيِيَدَتْل/َبنَايِتْ

    ُمْسَتْفِعُلن / ُمْسَتِعُلن / ُمَتْفِعْل  ُمَتْفِعُلْن/ ُمْسَتِعُلن / ُمَتْفِعْل
 ، والطَّيُّ اخلبُن  دخله  قد  احلشو  وأنَّ  جز،  الرَّ بحر  إىل  تشري  التفعيالت  أنَّ  أي 
والعروض تامٌة مقطوعٌة )بحذف ساكن الوتد املجموع من آخر التفعيلة وتسكني 

)1(   حتفة الغريب 814/2، وُينَْظر: رشح مغني اللبيب، ابن طولون ، صـ 631 أيًضا.
)2(   رشح مغني اللبيب، ابن طولون ، صـ 631 .
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ب كذلك، وهذا هو القياس. ما قبله( خمبونة بحذف الّثاين الساكن، والرضَّ
حه ما استشهد  يع أيًضا، أثناء رَشْ  هذا، وقد أشار ابن طولون إىل مشطور الرسَّ

به ابن هشام حيث قول الشاعر)1(:
َبرْيِ َطامَلَا َعَصْيَكا َيا اْبَن الزُّ

يع، وبعده: فقال:« هذا صدر بيت من مشطور الرسَّ
َوَطامَلَا َعنَّيَتنَا إَِلْيَك

َبنَّ َسْيَفَن َقَفْيَكا« )2(. َلنرَْضِ
يع بل هو من مشطور الرجز، فتقطيعه  لكنني ال أراه أيًضا من مشطور الرسَّ

ووزنه هكذا:
َيْبَن ْزُزيَب/ ِْر َطامَلَا /َعَصْيَكا
ُمْسَتْفِعُلن / ُمَتْفِعُلْن/ ُمَتْفِعْل

أيًضا  ُب  الرضَّ هي  التي  والعروض  اخلْبن،  زحاُف  دخله  قد  حشَوه  أنَّ  أي 
التفعيلة وتسكني ما قبله،  الوتد املجموع من آخر  مقطوعٌة خمبونة، بحذف ساكن 
هو  فهذا  )ُمَتْفِعْل(،  إىل  )ُمْسَتْفِعُلن(  من  حتولت  َثمَّ  ومن  الساكن؛  الثاين  وحذف 
القياس الذي ُعِرض عليه البيت املسموع لدينا، وهنا ُأشرُي إىل أنَّ َرْصِدي ما سبق 
من وجهة نظر ابن طولون التي مل ُيوفَّق يف َعْرِضها ال يقدح يف كونه وعًيا عروضيًّا- 
ضوء  يف  عرضته  فقد  املواضع-  بعض  يف  سيأيت  فيم  أو  هنا  الصواب  جانبه  وإْن 
، من منطلق أنَّ املنهجية تقتيض عدم إغفاله ووجوَب إعمل النَّظر  القياس العرويضِّ
ف املتلقي  ؛ ليتعرَّ يف مالحظ ابن طولون العروضية وَعْرضها عىل القياس العرويضِّ
ق من الكتاب موِضع  عىل مستوى هذا الوعي يف املواضع التي وردت يف اجلزء امُلحقَّ

راسة. الدِّ

)1(   البيت لرجٍل من محري، ُينَْظر: رشح الكافية الشافية 462/1، 465، ورشح شافية ابن احلاجب، الريض 
االسرتباذي 202/3، واجلنى الداين 468، ومغني اللبيب 2/ 424، ورشح مغني اللبيب، ابن طولون، 

صـ 174، هامش 8.    
)2(    رشح مغني اللبيب، ابن طولون ، صـ 174.
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اإلشارة إىل اخلفيف املقفى:- 5
حه كالَم ابن هشام عن )كون  ى أثناء رَشْ أشار ابن طولون إىل بحر اخلفيف امُلقفَّ

اعر)1(: الفاء زائدًة، دخوهُلا يف الكالم كخروجها(، يف تعليقه عىل قول الشَّ
َأْنَت َفاْنُظر ألَيٍّ َذاَك َتصرُي   ..............

ى من بحر اخلفيف، صدُره: فقال:«هذا عجز بيٍت ُمَقفَّ
ٌع َأْم ُبُكوُر؟ .....................   َأْرَواٌح ُمَودِّ

ر، أي :ذهب  والرواُح:اسٌم للوقت من زوال الشمس إىل الليل، والبكور: مصدر َبكَّ
أَلَك  إبكاًرا...واملعنى:  أبكرُت  أو  تبكرًيا،  أو  بكوًرا  بكرُت  تقول:  بكرة،  وأتى   ،
رواٌح يودعك أو تودِّعه-عىل حسب ضبط مودع بكرس الدال أو َفْتحها- أم بكور؟ 

يعني: هل تذهب وتنتقل يف هذا الوقت، انظر أليِّ األمرين تصري« )2(.
فهذا النَّصُّ تتضُح من خالله إشارة ابن طولون إىل أنَّ َعُجَز البيبت املذكور من 

ى ُثمَّ ذكر صدره؛ ذلك أنَّ تقطيَع البيت ووْزَنه هكذا: بحر اخلفيف املقفَّ
َأْنَت َفاْنُظر/ ألَْيِي َذا/َك َتصرُي   َأَرَواُحْن/ ُمَوْدِد عْن/ َأْم ُبُكوُرو؟

  فاعالُتن/ ُمَتْفِع ُلْن / َفِعالُتن  َفِعالُتْن/ ُمَتْفِع ُلْن/ فاعالُتن
وهو ما ُيشري إىل دخول اخلبن يف احلشو، فتحولت فاعالُتن إىل )َفِعالُتْن( و)ُمْسَتْفِع 
ابن  لكنَّ  كذلك،  ب  والرضَّ صحيحًة  تامًة  العروض  وَكوِن  ُلْن(،  )ُمَتْفِع  إىل  ُلْن( 
ص، ُثمَّ أردف النصَّ  طولون ترك التَّرصيح بذلك اعتمًدا عىل َفْهِم القارئ امُلتخصِّ
ى؛ أي أنَّ هذا البيت يف غري موضع التَّرصيع،  عىل البحر العرويِضّ بَكوِن البيت ُمقفًّ
ويِّ فقط، يقول ابن  َقت به  يف الرَّ ِب، لكنَّها ُأحْلِ ْ وقد ُجِعَلت عروضه عىل ِزَنة الرضَّ

)1(   البيت من احلفيف لعدي بن زيد، ُينَْظر: الكتاب 140/1، ورشح أبيات سيبويه 274/1، واجلنى الداين 
71، وحتفة الغريب 585/1، ورشح شواهد مغني اللبيب 469/1، ورشح مغني اللبيب، ابن طولون، 

صـ 238، هامش 1.  
)2(   رشح مغني اللبيب، ابن طولون ، صـ 238 .  
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ْعر َتْقِفية َأي جعلت له قافية«)1(، وهذا ما سيأيت النَّصُّ عليه لدى  ْيُت الشِّ منظور:« َقفَّ
ابن طولون يف موِضٍع آخر يف املبحث الثَّالث حيث احلديُث عن إطالق املصطلح 

خمالفة للمشهور.

)1(   لسان العرب، )قفا(.  
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املبحث الثَّاين
ٍة الَوْعي بالبحر العرويِضّ ومافيه من زحاٍف أو ِعلَّ

ابن  لدى  العرويِضِّ  باملسموع  الوعي  أنَّ  إىل  ل  األوَّ املبحث  بداية  يف  أرشت 
إىل  إشارته  نمط  هناك  وتناولت  نمطني،  ذ  اختَّ قد  اللَّبيب  مغني  ِحِه  رَشْ يف  طولون 
ا)1(، وهنا  مَّ أو زحاٍف  ٍة  ِعلَّ إىل  إشارته  دون  أحياًنا  البيت  ولَقِب  العرويِضّ  البحر 
َب اآلخر امُلتمثِّل يف اإلشارة إىل البحر العرويِضِّ أو لقبِه وبعض ما فيه  أتناول الرضَّ

ا، سواٌء أكان حمموًدا أم ُمسَتْقَبًحا، كم يأيت: ٍة أو زحاٍف مَّ من ِعلَّ
اإلشارة إىل املديد املشكول:- 1

ْكل(- وهو زحاٌف ُمزدوٌج -  أشار ابن طولون إىل بحر املديد وما فيه من )الشَّ
ِحِه كالم ابن هشام عن متييز )كم( اخلربية،  وكونه زحاًفا ُمستقبًحا عندهم، أثناء رَشْ
ح ابُن هشام بكون متييزها مفرًدا أو جمموًعا، تقول:كم عبٍد مَلْكَت! وكم  فقد رصَّ

عبيٍد َمَلْكَت!. قال)2(:
.............   َكْم ُمُلوٍك َباَد........

فإنَّ  البيت شاهٌد عىل جميء متييز اخلربيِة جمموًعا ومفرًدا،  ابن طولون:« ويف  فقال 
)ُملوك( شاهٌد عىل اجلمِع، و)نعيم( شاهٌد عىل اإلفراد، وهو من بحر املديد، واجلزء 
ل العجز – مشكوٌل، وهو زحاٌف ُمستقَبٌح عندهم، ووْزُن اجلزء  ابع منه- وهو أوَّ الرَّ

املذكور – وهو قوله:)ونعيِم( بدون تنوين- َفِعالُت« )3(.
فالبيت بتممه يقول فيه الشاعُر:

)1(   ينظر يف الزحاف والعلة: الكايف يف علمي العروض والقوايف، اخلوص صـ 41 _ 48 عىل سبيل املثال.  
)2(   البيت لعدي بن زيد العبادي، ُينَْظر: اجلمل يف النحو للخليل 125، وتوضيح املقاصد 3/ 1337، وحتفة 
الشعرية يف  الشواهد  املغني 511/1، ورشح  الغريب 651/2، ومهع اهلوامع 81/4، ورشح شواهد 

أمات الكتب النحوية، 319/1، ورشح مغني اللبيب، ابن طولون ، هامش 4 صـ 338.
)3(   رشح مغني اللبيب، ابن طولون ، صــ 338، وُينَْظر: رشح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية، 

.319/1
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وَنعيِم سوقٍة بادوا   َكْم ُمُلوٍك َباَد ُمْلُكُهُم
وتقطيعه ووزنه هكذا:

وَنعيِم/ سوقتن/ بادو   َكْم ُمُلوكن/ َباَد ُمْل/ُكُهمو

َفِعالُت/ فاعُلن/ فاِعْل     فاعالُتْن/ فاعُلن/ َفِعال
أبرت،  ب  الرضَّ وَكوِن  خمبونًة،  حمذوفًة  جمزوءًة  العروض  كون  عن  ُيفِصُح  ما  وهو 
َن  بب اخلفيف من آخر التَّفعيلة ، ثم ُحِذف ساكن الوتد املجموع وُسكِّ أي)ذهب السَّ

ما قبله( وهو ما ُيعرف باجتمِع احلذف مع القطع )العلة امُلركبَّة(.
ح بأنَّه يف التفعيلة األوىل  كُل الذي أشار إليه ابن طولون؟ لقد رصَّ لكْن أين الشَّ
أهنا )ونعيٍم(  القارئ ألول وهلٍة  ُم  يتوهَّ فربم  البيت، يف كلمة )ونعيِم(،  من عُجز 
ُيقال: إنَّ وْزهنا )َفِعالُتن( باخلبن فقط،  َثمَّ  بدون إضافتها إىل كلمة )سوقة(؛ ومن 
ُيْصَطَلح  ، وهو ما  تنبَّه إىل كونه خبنًا مع كفٍّ العروِضّية  ابن طولون بحاسته  لكنَّ 
زحاٌف  فهو  َثمَّ  ومن  )َفِعالُت(؛  إىل  )فاعالتن(  فتصري  ْكل،  بالشَّ عروضيًّا  عليه 

ُمْزَدوٌج )1(. 
بعُض  يراه  ربم  باملشكول  للمديد  طولون  ابن  َوْصَف  أنَّ  إىل  ُأشرُي  وهنا 
كل زحاٌف مزدوٌج ال يقع يف  العروضيني املحدثني وْصًفا غريًبا؛ من منطلق أنَّ الشَّ
مل واملجتث واخلفيف؛  املديد وحَده، بل يقع يف املديد ويف غريه من البحور، مثل الرَّ
ل  ابع منه- وهو أوَّ ومن َثمَّ كان األصوب أْن ُيقال: وهو من بحر املديد، واجلزء الرَّ

ْكُل(، وهو زحاٌف ُمزدوٌج. العجز – دخله )الشَّ
 هذا، وقد أشار ابن طولون إىل أنَّه زحاٌف ُمستقَبٌح عندهم، أي عند العروِضّيني؛ 
حاف- ما ُيستحَسن قليُله دون كثريه  ومن َثمَّ كان قوُل ابن رشيق:« ومنه –أعني الزِّ
ابن  أنَّ  إىل  وملَّا كان ذلك كذلك، جتدر اإلشارة  اللثِغ«)2(.  والفلِج  اليسري  كالَقَبِل 
َخَبنَْته  قال:“فإذا  الرمل  أثناء حديثه عن بحر  الرساج صـ 331   بن  بكر  املنسوب أليب  العروض  )1(  كتاب 

ي مشكواًل، ِمثُله يف املديد“. وَكَفْفته صارت َفَعالُت، وسمِّ
)2(   العمدة 91 والقبل ما راتفع من جبل أو رمل أو علٍو من األرض ، والقبُل:املرتفع يف أصل اجلبل: ُينَْظر 
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طولون مل ُيرش إىل أنه زحاٌف مرفوض ُمطلًقا؛ بسبب أنه زحاٌف معيٌب خارٌج عن 
ابن  يقول  فيه)1(،  واإلطالق  استخدامه  يف  يكمن  االستقباح  وجه  إنَّ  بل  النِّظام، 
الزِّحاف إالَّ ما خفَّ منه وخفي، ولو أن  رشيق:“ولسُت أمحُل أحًدا عىل ارتكاب 
حاف  الزِّ من  فيه  ما  الناُس  ليتكلف  العروض؛  كتاب  وضع  اهلل-  اخلليل-يرمحه 
وجيعلوه مثااًل دون أن يعلموا أهنا رخصٌة أتت هبا العرب عند الرضورة لوجَب أْن 
ْعر ُمزاحًفا؛ ليدلَّ بذلك عىل ِعْلمه وفْضل ما نحا إليه«)2(. يتكلَّف ما صنعه من الشِّ

اإلشارة إىل جمزوء الكامل امُلرفَّل:- 2
أشار ابن طولون إىل وزن جمزوء بحر الكامل املرفَّل أثناء تناُوِل ابن هشام َكوَن 

)ال( عاملًة عمل ليس، َنْحُو قول سعٍد بن مالك)3(:
اهِنا َفأَنا اْبُن قيٍس اَل َبراُح   َمْن َصدَّ َعْن نرِْيَ

فقال ابن طولون:« وقبله:
مِحَِها التََّخيُُّل َواملَِراُحَواحلَـــــْرُب ال َيْبَقى جِلَا

بَّاُر يف النْـ َنَجَداِت َوالَفَرُس الَوَقاُحإاِلَّ الَفتى الصَّ

واألبيات من جمزوء بحر الكامل املرفَّل. والثاين من هذين البيتني ُمدرٌج)4(، آخر 
ُل عُجزه النوُن املتحركة منها، وهو: صدره النون الساكنة من النََّجَدات، وأوَّ

بَّاُر يف النْـ َنَجَداِت َوالَفَرُس الَوَقاُح«)3(.         إاِلَّ الَفتى الصَّ
 فقد أشار ابن طولون إىل أنَّ األبيات من جمزوء الكامل، ودليل ذلك أننا لو قطعنا 
ابن دريد«  يديه، وقال  الذي اعوجاجه يف  أبو عبيدة: األفلج  :قال  ، مادة )قبل(، والفلج  العرب  لسان 
وإنم قيل ُفِلَج الرجل؛ ألنه ذهب نصفه« ُينَْظر: معجم مقاييس اللغة ، 449/4 ، واأللثغ:الذي يتحول 
لسانه من السني إىل الثاء: ُينَْظر: العني، اخلليل 70/4 ، وُينَْظر : إشكالية املصطلح يف الدرس العرويّض 

اإليقاعّي، سهام صياد، صـ 152 .
)1(   ُينَْظر: إشكالية املصطلح يف الدرس العرويّض اإليقاعّي،  153 .  

)2(   العمدة 91/1 ،  وُينَْظر: الزحاف والعلة رؤية يف التجريد واألصوات واإليقاع، د. أمحد كشك، ص 19 
، وإشكالية املصطلح يف الدرس العرويّض اإليقاعّي،  153 .  

)3(   البيت لسعد بن مالك، ُينَْظر: الكتاب 296/2، واملقتضب 360/4، وخزانة األدب 467/1، ورشح 
مغني اللبيب، ابن طولون ، صـ 572 ، هامش 572 . 

)4(   يقصد باملدرج املدور. 
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بيًتا منها ووزناه، سيكون عىل النَّحو اآليت:
مِحَِهْت خّتَْي / ُيُل َوملَِراُحوَوحلَــــْرُب ال/ َيْبَقى جِلَا

ُمَتفاِعُلن/ُمَتَفاِعالُتْن      ُمْتفاِعُلن/ ُمْتفاِعُلن
الرضب  وأنَّ  العروض جمزوءًة صحيحًة ُمضمرًة،  يتَّضح من خالله كوُن  ما  وهو 
)ُمَتفاِعُلن(  آخِر  بزيادة سبب خفيف عىل  الزيادة،  ٌة من علل  ِعلَّ ُمَرفٌَّل، أي دخلته 
التي حتولت إىل )ُمَتَفاِعالُتْن( )1(، جاء يف لسان العرب عن ابن سيده قوله:« الرتفيل 
يف ُمَربَّع الكامل َأن يزاد )ُتْن( عىل ُمَتفاعلن، فيجيء ُمَتفاِعالُتْن وهو امُلَرفَّل ؛ وبيته 

قوله :
َوَلَقْد َسَبْقَتُهُم إيَِلْ     َي فِلْم َنَزْعَت، وأنت آِخر؟

فصار  ع  ُوسِّ ألَنه  ُمَرفَّاًل  ي  ُسمِّ وإِنم  قال:  متفاعالتن؛  آخر(  َوَأنت  )َت  فقوله 
بمنزلة الثقوب الذي ُيْرَفل فيه،  وَشعٌر َرفاٌل: طويل«)2(. 

ٍة:- 3 يع التَّام واملشطور، وما فيه من زحاٍف أو ِعلَّ اإلشارة إىل الرسَّ
ٍة يف  يع التَّام واملشطور، وما فيه من زحاٍف أو ِعلَّ أشار ابن طولون إىل بحر الرسَّ

ثالثة مواضَع، هي:
أ ابن 	- تناوَل  ِحه  رَشْ أثناء  ذلك  كان  وَكْشٍف:  طيٍّ  من  فيه  وما  يع  الرسَّ بحر 

مالك،  ابن  منهم  مجاعٌة،  ذكره  ما  وهو  استفهاميًة،  )مهم(  َكوَن  هشاٍم 
مستدلني بقول الشاعر)3(:

ْيَلَة َمْهَم لَِيْه َبالَِيْه   َمْهَم يِلَ اللَّ َأْوَدى بِنَْعيَلَّ َورِسْ
األوىل  َعُروِضه  من  يع،  الرسَّ بحر  من  ى  ُمقفَّ واحٌد  بيٌت  طولون:«وهذا  ابن  فقال 

املطوية املكشوفة، ورضهبا الثاين املمثل هلا« )4(.
)1(   ُينَْظر: كتاب العروض، ابن جني، صـ 93.

)2(   لسان العرب، )رفل(، وينظر: كتاب اإلقناع يف العروض وختريج القوايف، الصاحب بن عباد، صـ 105.
)3(   البيت لعمرو بن ِمْلَقط الطائي، يف مجل اخلليل 282، ورضائر الشعر 63، ورشح الكافية الشافية 578/2، 

ورشح أبيات املغني 3/6 ، وُينَْظر: رشح مغني اللبيب، ابن طولون ، صـ 926 هامش 4.
)4(   رشح مغني اللبيب، ابن طولون ، صـ 926- 927 .
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وهو ما يَّتضُح من خالله كوُن البيت )ُمَقًفى(، وأننا لو قطَّعناه ووزناه لوجدناه 
أيًضا بحذف  الساكن، ومكشوفٌة  ابع  الرَّ يع، عروُضه مطويٌة بحذف  من بحر الرسَّ
ل إىل  ك من التَّفعيلة، فتصري )َمْفعوالُت( إىل )َمْفُعال( ُثمَّ حُتوَّ ابع املتحرِّ احلرف السَّ

)فاِعُلن(.
أ ِحه 	- رَشْ أثناء  ذلك  كان  املوقوف:  يع  الرسَّ مشطور  إىل  طولون  ابن  إشارة 

كالم ابن هشام عن )حرف الكاف(، حيث إشارُة ابن هشاٍم إىل أنَّ يف قوله 
ٌء﴾)1( قواًل ثالًثا يكمن يف أنَّ الكاف ومثاًل ال زائَد  تعاىل:﴿ َلْيَس َكِمْثِلِه يَشْ
منهم، ُثمَّ اْخُتِلف، فقيل: ِمثل بمعنى الذات، وقيل: بمعنى الصفة، وقيل: 

ٌد بـ)مثل(، كم عكس ذلك َمْن قال)2(: الكاف اسٌم مؤكَّ
وا ِمْثَل كَعْصٍف َمأُكوْل   .................. ُ َفُصريِّ

يع املوقوف، والعْصف:ورق  فقال ابن طولون:«وهذا عجز بيت من مشطور الرسَّ
ْأُكول﴾)3(  مَّ َكَعْصٍف  تعاىل:﴿َفَجَعَلُهْم  قوله  يف  احلسن  وقال  اء.  الفرَّ عن  رع  الزَّ
أن  الرشح:“وينبغي  البخاري، ويف  كذا يف صحيح  تِْبنُه،  وبقي  ُأِكَل حبُّه  قد  كزرع 
تكون الكاف يف البيت اسًم ُأضيف إليه )مثل( ُمضاًفا إىل )عصف( لزم قطع احلرف 
من  اجلزء  منزلة  ُيقال:تنزل  أْن  إال  اللهم  العمل،  عن  له  كافٍّ  بال  عمله  عن  اجلار 
ي بِِه ِمْن َأَحٍد( )4(:  املجرور، كم ادعاه الزخمرشي يف قراءة األعمش:)َوَما ُهم بَِضآرِّ
إن النون من ضاري ُحِذفت لإلضافة، وإنه ُأضيف إىل أحد، ومل يرض وجود )من(؛ 

)1(   من سورة الشورى، اآلية 11.
)2(   هذا عجز بيت صدره:)وَلِعَبْت طرٌي هبم َأبابِيْل(، وهو حلميد األرقط، ونسب لرؤبة بن العجاج، ُينَْظر: 
الكتاب 408/1، واملقتضب 4/ 141، 305، واألصول يف النحو 438/1، ورشح األبيات املشكلة 
بمضمون  والترصيح   ،47/2 املسالك  وأوضح   ،813/2 الشافية  الكافية  ورشح   ،257 اإلعراب 
ابن طولون ، صـ   اللبيب،  التوضيح 55/1، وخزانة األدب 73/7، 168/10، 175، ورشح مغني 

.312
)3(   الفيل، اآلية 5.

 ، املحيط 1/ 532-533  والبحر  والكشاف 199/1،  املحتسب 103/1،  وُينَْظر:  البقرة، 102،     )4(
ورشح مغني اللبيب، ابن طولون ، صـ 312- 313 .  
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ألهنا جعلت جزًءا من املجرور)1(“ )2(.
وهو ما حيتاج إىل إعمل نظٍر، فكيف يكون مشطوًرا، وله َعُجٌز؟ واملعروف أنَّ 
جز،  صدره )ولعبت َطرْيٌ هِبِْم َأَبابِيْل(، وبناًء عىل هذا فقد ُيقال إن البيت من بحر الرَّ
يع، وليس صدره  يع، لكن بإعمل النظر يتبني أنه من مشطور الرسَّ وليس من الرسَّ

)ولعبت َطرْيٌ هِبِْم َأَبابِيْل (، فوزنه وتقطيعه هكذا: 
و/ ِمْثَل كَعْص/ فِْن َمأُكوْل ُ َفُصريِّ

ُمَتْفِعُلن / ُمْسَتِعُلْن/ َمْفعوالْن
ك. ابع امُلتحرِّ يع املوقوف بإسكان السَّ وهو ما يؤيِّد كوَنه من مشطور الرسَّ

ِحه 	-أ رَشْ أثناء  ذلك  كان  املكشوف:  يع  الرسَّ مشطور  إىل  طولون  ابن  إشارة 
ة مرادفًة لـ )مثل(، وأنَّ ذلك  كالَم ابن هشام عن َكون الكاف االسمية اجلارَّ

ورة، كقوله: قني إالَّ يف الرضَّ ال يقع عند سيبويه واملحقِّ
ِد ............... )4(   َيْضَحْكَن َعْن َكاْلرَبَ

ائب،  فقال:«وهو َحبُّ الغمم. امُلنَْهم: بضمِّ امليم األوىل وتشديد امليم الثانية، أي:الذَّ
يع املكشوف، وقبله: وهذا من مشطور الرسَّ

بِْيٌض َثاَلٌث َكنَِعاِج اجلُمِّ
هنا:بقر  بالنعاج  واملراد  بيض،  نساء  أي:  حمذوف،  صفة  بيضاء،  مجع  وبيض: 
العيون واألعناق، واجلُمُّ بضم اجليم:مجع  النساء يف  ُيشبَّه هبن  ما  الوحش، وكثرًيا 
البياض  أسناهنن يف  أنَّ  أواًل  املذكور  باملشطور  التي ال قرن هلا، ويريد  مجاء، وهي 
إذا  األسنان  يستحسنون  وإنَّم  معيٌب،  اهلند  أهل  غالب  عند  وهذا  كالرَبد،  والنقاء 
ات خللق اهلل صبغ  كانت سوداء ُمظلمة كالليل البهيم؛ وهلذا تتعانى نساؤمها املغريِّ

واد حتى تصري أشبه يشٍء بالفحم«)3(. األسنان بالسَّ

)1(   حتفة الغريب 632/2 .  
)2(   رشح مغني اللبيب، ابن طولون ، صـ  313-312.  

)3(   رشح مغني اللبيب، ابن طولون ، صـ 313 .
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)َيْضَحْكَن  املذكور  البيت  كوِن  إىل  ابن طولون  إشارة  تتضح  النَّصِّ  هذا  ففي 
يع املكشوف، وهذا صحيٌح من جهة أنَّ وْزَنه  ( من مشطور الرسَّ ِد امُلنَْهمِّ َعْن َكاْلرَبَ

وتقطيعه هكذا:
ِدْل/ ُمنَْهْمِمي    َيْضَحْكَن َعْن/ َكاْلرَبَ

ُمستفعُلن / ُمْسَتِعُلن / َمْفعوال
ب الذي هو العروض أيًضا قد دخله الَكْشف،  ْ وهو ما يتَّضح من خالله أنَّ الرضَّ
جز  الرَّ مشطور  من  يكوَن  أْن  يمكن  أنَّه  إىل  ُأشرُي  وهنا  ك،  امُلتحرِّ ابع  السَّ بَحْذِف 

املقطوع، بحْذف ساكن الوتد املجموع وإسكان ما قبله. 
اإلشارة إىل املنرسح الذي دخله اخلرم:- 4

(، يف تعليقه عىل  ِحه كالَم ابن هشام عن )علَّ أشار ابن طولون إىل ذلك أثناء رَشْ
اعر)1(: قول الشَّ

هُر َقْد َرَفَعْه   ال هُتِنَي الَفِقرَي َعلََّك َأْن  َتْر َكَع َيْوًما والدَّ
بعد  ُمْسَتْفِعُلن  يف  اء  بالرَّ اخلَْرِم  استعمُل  العروض  جهة  من  البيت  هذا  فقال:«ويف 
الوتد  ُمْسَتْفِعُلن ذات  أجزائه  ُل  امُلنرسح، وأوَّ البيت من بحر  أنَّ هذا  َخْبنِه، وذلك 
املجموع، وقوله: ال هُتني عىل وزن فاعُلن، فحذف سينه باخلبن، ُثمَّ ميمه باخلرم، 

فصار َتْفِعُلن عىل وزن فاعلن، ومثله شاذٌّ عندهم كقوله)2(:
ْم َفَشُل   َقاتُِلوا الَقوَم َيا ُخَزاُع َوال َيْدُخْلُكُم يِف ِقَتاهِلِ

وفيه من جهة العربية حذف نون التوكيد اخلفيفة اللتقاء الساكنني، واقرتان الفعل 
الواقع صدًرا خلرب لعلَّ بـ )أْن(“ )3(.

)1(   ُينَْظر:أمايل ابن الشجري 166/2، واإلنصاف 221/1، ورشح املفصل 43/9، ورصف املباين 249، 
373، 374، ومغني اللبيب 2/ 434، ومهع اهلوامع 153/2، وخزانة األدب 450/11، ورشح مغني 

اللبيب، ابن طولون ، صـ 183 هامش 3.  
للمرزوقي 196/1، وحتفة  ُينَْظر: اخلصائص 235، ورشح احلمسة  الكناين،  يعمر  بن  اخ  للشدَّ البيت     )2(

الغريب 550/1، ورشح مغني اللبيب، ابن طولون ، صـ 183 هامش 4.
)3(    رشح مغني اللبيب، ابن طولون ، صـ 183 – 184 ، وُينَْظر: العمدة 1/ 140 حول اخلرم، وكذلك 
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وبيان  )اخلَْرم(،  الذي دخله  املنرسح  البيت من  أنَّ  إىل  ابن طولون  أشار  فقد   
ذلك أنَّ تقطيعه ووْزنه هكذا:

َتْرَكَع يو/َمْن وْدَدْهُر/قد َرَفَعـْه      ال هُتِي/َنْلَفِقرَي/ َعلََّك َأْن  

ُمْسَتِعُلن/ َمْفُعوالُت/ ُمْسَتِعُلن     فاِعُلن/ َمْفِعالُت/ ُمْسَتِعُلن
اخلبن،  ودخلها  )ُمْسَتْفِعُلن(،  أصُلها  األوىل  التَّفعيلة  أن  يتَّضُح من خالله  ما  وهو 
لت  ل من )ُمَتْفِعُلن(، فتحوَّ ك األوَّ فصارت)ُمَتْفِعُلن( ُثمَّ دخلها اخلْرم بحذف املتحرِّ
إسقاُط  اخلَْرُم، واخلْرُم:  يقع  الطويل  اخلرم:« ويف  الرساج يف  ابن  قال  )فاعلن(  إىل 
ُله  أوَّ ممَّا  وغرِيه،  الطَّويل  يف  وهذا  البيت،  ل  أوَّ من  وتٍد  ل  أوَّ من  ٍك  ُمَتحرِّ حرٍف 
وتٌِد، وحُماٌل أْن خَتِْرم سبًبا؛ ألنَّ الثاين ساكٌن، وال يمكُن أْن تبتدئ بساكن. فيجوز 
فنُِقل  )ُعْوُلن(  َبِقي  خرْمَت  فإذا  َوتٌِد،  )َفُعو(  ألنَّ  الطويل؛  ِل  أوَّ من  خْرُم)َفُعولن( 
َي َأْثَرَم«)1(؛ ومن  إىل)َفْعُلن( فُيسمى َمْثُلوًما، وإْن أسقطَت النوَن صار )َفْعُل( وُسمِّ
َثمَّ فال وجه إلنكار اخلرم، عىل نحو ما تبناه بعض املحدثني)2(، وعىل نحو ما أشار 

اج يف النَّصِّ السابق حيث إشارته إىل أنه من املحال أْن ختِرَم سبًبا. َّ إليه ابن الرسَّ
أْن  أنَّ اخلرم ال يدخل عىل مستفعلن واألصوب  ا:“الصواب  مَّ قائٌل  قال  وإْن 
ل البيت“، أقول: لقد أشار ابن القطَّاع إىل دخول اخلرم  يُقال: إنَّ هناك سْقًطا يف أوَّ
ل من النصف األخري من  يف املنرسح قائاًل:“ وقد جاء عن العرب اخلرُم يف اجلزء األوَّ
ُله وتٌد جمموٌع، وهذا  البيت، وهو قليل...وذكر اخلليُل أنَّ اخلرَم ال يكون إالَّ فيم أوَّ
خَيَْتلُّ عليه؛ ألنَّه قد جاء يف أشعار العرب الُفصحاء غرُي ذلك، وقد جاء يف الكامل 
ك من ُمَتفاعُلن...وجاء يف امُلنرسح بعَد اخلْبِن:  بعد الوقص:وهو ذهاُب الثَّاين امُلتحرِّ

خ بن عوف بن يعمر الكناين، شاهده: اكن يف قول الشمَّ وهو ذهاُب الثَّاين السَّ

.145-144/1
)1(    ُينَْظر: العروض البن الرساج صـ 300، وكتاب القوايف، التنوخي صـ 69.

)2(   ُينَْظر: اخلرم واخلزم يف الدراسات العروضّية، د. أمحد عطية املحمودي، صـ 163 – 167، واخلرم وفلسفة 
النقص يف العروض العريب، دراسة أسلوبية، د. عامر مهيدي صالح، صـ 81- 94.
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يْدُخْلُكْم ِمْن ِقتاهِلم َفَشُل      َقاتِِل القوَم يا ُخزاُع وال  

ُمْسَتفِعُلن/ فاعالُت / ُمْفَتِعُلن     فاِعُلن/ فاعالُت/ ُمْفَتِعُلن
ْعر بعد ذهاب املانع لذلك«)1(؛  ...وهو جائٌز عىل هذا ُمستعمٌل يف سائر أجناس الشِّ
ل البيت الذي علَّق عليه ابن طولون، وهو  ومن َثمَّ ال أرى القول بوجود َسْقٍط يف أوَّ

ما يرتتب عليه القول بصحة ما ذهب إليه.
اإلشارة إىل بحر املتقارب األثلم:- 5

أشار ابن طولون إىل وزن املتقارب يف تعليقه عىل قول الشاعر)2(:
ْن َعَلْيَك َفإِنَّ األُُموَر بَِكفِّ اإِلَلِه َمَقاِديُرها   َهوِّ

فقال:«وهذا البيت من املتقارب، وجزؤه األول أثلم)3(، ومعنى بكفِّ اإلله:بيده، 
أنه ورد،  أعرف  به ذلك، وال  ُمريًدا  الكفَّ  استعمل  والشَّاعر  القدرة،  واملراد هبا 

وإنم ورد اليد، قال تعاىل:﴿َيُد اهللَِّ َفْوَق َأْيِدهيِْم﴾)4(“ )5(.
وهو ما يتَّضح من خالله إشارة ابن طولون إىل َكْوِن البيت من بحر املتقارب مع 

ل أثلم، ودليل ذلك أنَّ تقطيع البيت ووزنه هكذا: اإلشارة إىل أنَّ جزأه األوَّ
بَِكْفِفْل/إاِلَِهي/ َمَقاِدي/ُرها   َهْوِوْن/ َعَلْيَك/ َفإِْننَل/ُأُموَر

)1(   كتاب البارع يف علم العروض، ابن القطَّاع، صـ 95-96، وينظر: قضايا وبحوث يف النحو والرصف 
والعروض، د.أمحد حممد عبد الدايم، صـ 213-214 حيث مقاله املعنون بـ«حول ظاهرة اخلرم وأثرها 

عرّي« . يف البناء الشِّ
نِّي، ُينَْظر:الكتاب 64/1، 200، واجلنى الداين 471، ومغني اللبيب 378/2، ورشح  )2(   البيت لألعور الشَّ
شواهد مغني اللبيب 427/1، 874/2، وخزانة األدب 148/10، ورشح مغني اللبيب، ابن طولون، 

صـ 136 هامش 3 . 
ل البيت. الكايف يف العروض  ٍك من الوتد املجموع يف أوَّ ل متحرِّ )3(   األثلم :فعولن إذا ُخِرَم، واخلْرُم:َحْذُف أوَّ
َوتٌد  ْعِر : ما كان يف صدره )  الشِّ والقوايف، صـ 143، وُينَْظر :لسان العرب )خرم(، قال:« األَْخَرُم من 
جمموُع احلركتنِي ( َفُخِرَم َأحدمها وُطِرَح ... قال )الزجاج( : من ِعَلِل ) الطَّويل ( اخلَْرُم وهو حذف فاء ) 

ى ) الثَّْلَم (، قال : وَخْرُم )َفعوُلْن( بيُته )َأْثَلُم(“. َفُعوُلْن ( وهو يسمَّ
)4(   سورة الفتح، اآلية 10.

)5(   رشح مغني اللبيب، ابن طولون ، صـ 137.
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فعوُلن/ فعوُلن/ فعوُلن/َفُعوُعوُلن / فعوُل/ فعوُلن/ فُعوُل
بالثَّْلِم،  ى  ُيسمَّ ما  وهو  اخلَْرم،  دخلها  قد  البيت  صدر  يف  األوىل  )فعولن(  أنَّ  أي 
حاف من جهة عدم لزومه، لكنَّه قبيٌح، وورده  واخلْرم من الِعلل اجلارية جمرى الزِّ
ب حمذوٌف، دخله زحاف  ٌة مقبوضٌة، والرضَّ ا العروض فهي تامَّ ْعر، أمَّ قليٌل يف الشِّ
بب اخلفيف من آخر التفعيلة، واحلشو قد دخله القْبُض، وهو  احلذف، بحذف السَّ
ما يأيت يف إطار وعي ابن طولون بُكنْه املسموع عروضيًّا يف ضوء القياس العرويض 

وتوفيقه يف هذا العرض.
ْعريِّ من حيث بيان البحر العرويِضّ  وبعد هذا العرض للوعي باملسموع الشِّ
ابقني يف ضوء  فقط أو بيان ما فيه زحاف أو ِعلَّة أيًضا لدى ابن طولون، يف املبحثني السَّ
القياس العرويِضّ أقول: ال شك أن الوعي بالوزن العرويِضّ وما فيه من زحاٍف أو 
ِعلٍَّة وحالة العروض والرضب يف مجيع أبيات القصيد– عىل نحو ما سبق- يفيُد يف 
اإلفصاح عمَّ ”يعرتي هذه احلركة املنتظمة يف األبيات التي ُترتجم تفعيالت القصيدة 
تغيري ممثال  التي ال يعرتهيا  املنتظمة  الصوتية ذات احلركة  املقاطع  تغيري، حيث  من 
التوقُّع الذي  النَّسق العرويِضّ الذي يسمح بتحقيق مبدأ  االلتزام الصويت وانتظام 
ويت ألبيات القصيدة عن طريق حركة اإليقاع املنتظمة املتتابعة،  بك الصَّ ُيسهم يف السَّ
باإلضافة إىل بعض التفعيالت التي يعرتهيا بعض التَّغيري، فتكتسب القصيدة دينامية 
خيفِّف  القصيدة،  موسيقى  يف  تنويٌع  وهو  أبياهتا،  يف  حاف  الزِّ طريق  عن  وحيوية 
إىل  القصيدة  ل  أوَّ من  الواحد  الوزن  إطار  يف  د  ترتدَّ التي  ذاهتا  النغمت  سطوة  من 

آخرها«)1(.
وهو ما ينعكس عىل تأثري ذلك الكالم املوزون عىل املتلقي، واستطاعة القول 
بأنَّ »الوزن يف القصيدة قد أسهم يف توحيد النَّص، وإظهاره يف إطاٍر صويتٍّ وإيقاع 

سليم  حممد  أسامة  د.  أنموذجا،  الردى“  الرومي:قصيدة“طواه  ابن  عند  ويت  الصَّ السبك  يف  اإليقاع  أثر     )1(
ف. عطية، صـ 70  بترصُّ
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ويت«)1(، وهو ما يتضمنه  بك الصَّ موسيقيٍّ منتظم، فكان هلذا بالُغ األثر يف حتقيق السَّ
قول الدكتور إبراهيم أنيس:«الكالم املوزون ذو النَّغم املوسيقّي له تأثريه يف نْفس 
ٍع ملقاطَع خاصٍة، تنسجم مع  انتباًها عجيًبا؛ وذلك ملا فيه من توقُّ املتلقي، يثري فينا 
إحدى  تنبو  ال  التي  احللقات  املتصلة  السلسلة  تلك  مجيًعا  منها  لتتكون  نسمع؛  ما 
حلقاهتا عن مقاييس األخرى التي تنتهي بعدد معني من املقاطع بأصوات بعينها، 
ا شكاًل  يها القافية، فهو كالعقد املنظوم، تتخذ اخلرزة من خرزاته يف موضٍع مَّ نسمِّ
ا من هذا أصبحت نابيًة  ا، فإذا اختلفت يف يشٍء مَّ ا ولوًنا خاصًّ ا وحجًم خاصًّ خاصًّ
تكون  قد  طولون  ابن  أنَّ  سبق  ما  إىل  وُيضاف  العقد«)2(،  نظام  مع  منسجمٍة  غرَي 
ْعري  هذه اإلشارات اخلاصة بالبحر عنده من منطلق إيمنه بالعالقة بني الوزن الشِّ

واملعنى)3(.
زحاٍف  كون  عن  طولون  ابن  إفصاح  أنَّ  إىل  اإلشارة  أنسى  ال  أْنَس  وإْن 
سواًء،  ليست  الزحافات  هذه  بأنَّ  إيمنه  قبيل  من  إالَّ  يكن  مل  ا  شاذًّ أو  ُمْستقبًحا  ا  مَّ
الدماميني:«فتارًة يكون حسنًا، وتارًة يكون صاحلًا، وتارًة يكون  ما قال عنه  وهو 
النَّْظِم  ُنقصاُن  ليم  السَّ الطَّبع  ذوي  عند  وتساوى  استعمُله  كُثر  ما  فاحلسُن  قبيًحا. 
به وكمُله، كقبض«فعولن« يف الطويل، والقبيح ما قلَّ استعمُله، وشقَّ عىل الطِّباع 
يلتحق  ومل  احلالني  بني  ط  توسَّ ما  الُح  والصَّ الطَّويل،  يف  كالكفِّ  احتمُله،  السليمة 
بأحد النوعني، كالقْبض يف سباعي الطَّويل، إالَّ أنَّه إذا ُأكثِر منه التحق بقسم القبيح، 
يسامح  وال  َسْوُقه،  وَعُذَب  ذوُقه  طاب  ما  ذلك  من  يستعمل  أْن  اعر  للشَّ فينبغي 
حاَف امُلستكرَه اتِّكااًل عىل جوازه، فيأيت َنْظُمه ناقَص الطَّالوِة قليَل  نفَسه فيعتمَد الزِّ
احلالوِة، وإْن كان معناه يف الغاية التي ُتستجاد، اللَّهمَّ إالَّ أْن يستعمَل من ذلك ما 

ابق صـ 71  . )1(   السَّ
ويت عند ابن الرومي صـ  )2(   موسيقى الشعر، د. إبراهيم أنيس، صـ 11 ، وُينَْظر: أثر اإليقاع يف السبك الصَّ

. 71
)3(   ينظر يف هذا:عالقة الوزن الشعري باملعنى بني االنفعال والتجربة، د. عبد الرزاق بعيل، صـ 109- 121، 

وعالقة الوزن بالداللة يف القصيدة العمودية، النارص بنايت، صـ 143- 155.
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قلَّ وخفَّ عند احلاجة واالضطرار« )1(.  

)1(   العيون الغامزة ، صـ 86 .
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املبحث الثَّالث
الوعي بعيوب القافية وإطالُق املصطلح خالًفا للمشهور

ل ساكٍن  ما عليه مجهور العروِضّيني أنَّ » القافية من آخر حرٍف يف البيت إىل أوَّ
يليه من َقْبِله، مع حركِة احلرف الذي قبل الساكن«)1(، وقد تكون بعضَ كلمٍة أو 
كلمًة أو كلمتني )2(، وقد حتدَّث القدماء واملحدثون عن عيوٍب قد ترد هبا، رغم 
قول بعض القدماء واملحدثني يف بعضها بعدم كوهنا عيًبا، كم هو احلال يف التَّضمني، 
ِحه مغني اللَّبيب عن َوْعِيه بعيوب  وهو ما أؤيِّده)3(. وقد أفصح ابن طولون يف رَشْ
، والوعي باملصطلح العرويِضّ امُلْطَلق  القافية يف املسموع يف ضوء القياس العرويِضّ

خالًفا للمشهور، من خالل مالحظاته، وذلك عىل النحو اآليت:
اإلشارة إىل اإلقواء:- 1

ِحه  أشار ابن طولون إىل اإلقواء وعالقته بالرضورة، فيم نقله عن غريه أثناء رَشْ
كالَم ابن هشام عن )كون)قد( ُمستعَملًة اسَم فِْعٍل مرادفًة الفعَل )يكفي(، نحو قول 

مُحيدٍ األرقط)4(:  

القوايف،  الكايف يف علم  التنوخي صـ 57-62، وكتاب  القوايف،  وُينَْظر:كتاب  العمدة، صـ 1/ 151،     )1(
نرتيني صـ 33-35، والكايف يف علمي العروض والقوايف، للخواص صـ 119- 124، والعروض  الشَّ

والقافية، دراسة يف التأسيس واالستدراك، حممد العلمي، صـ 170-167.
)2(   ُينَْظر:العمدة، صـ 1/ 153 . 

)3(   ُينَْظر: رس الفصاحة، ص179، و العمدة 171/1، واملثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر صـ 236-
 ، تركي  السالم  عبد  صبحي  فايز  د.  والداللة،  والنسج  النحو  بني  العالقة  يف  لسانية  ودراسات   .237
صـ 79-85 حيث الفصل الثاين“دور التضمني العرويّض يف بناء شعر األعشى، دراسة نصية يف ضوء 

العالقات النحوية الرأسية واألفقية“.
)4(   أشار ابن طولون إىل أنَّ اخَلْبَيَبنْي مها عبد اهلل بن الزبري، وأخوه مصعب ، وكان عبد اهلل ُيكنَّى بأيب خبيب...
وقيل مها عبد اهلل بن الزبري، وولده خبيب الذي كان ُيكنَّى به، وعىل كلٍّ من القولني فاخلبيبان كالقمرين 
وأخوه  اهلل،  الثالثة:عبد  واملراد  اجلمع،  عىل  النون  وَفْتح  الثانية،  الباء  بكرس  البيت  وُيروى  والعمرين، 
كيت: يريد أبا خبيب ومن كان عىل رأيه« رشح مغني اللبيب، ابن  مصعب، وابنه خبيب، وقال ابن السِّ

طولون ، صـ  268-269، وُينَْظر:إصالح املنطق 342/1 ، 401 .
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َقْديِنَ ِمْن َنرْصِ اخلَْبَيَبنْي َقِدي   
لغة  عىل  حِلَْسب  مرادفًة  تكون  أْن  حتتمل  األوىل  )قد(  أنَّ  إىل  هشام  ابن  أشار  فقد 
ل )مرادفة حِلَْسب عىل  ا )قد( الثانية فتحتمل األوَّ البناء، وأْن تكون اسَم فِْعل. وأمَّ

لغة البناء(، وهو واضٌح، والثاين عىل أنَّ النون ُحِذَفت للرضورة، كقوله)1(:
.....................  َعَدْدُت قومي َكَعِديِد الطَّيِس

وحُيتمل أهنا اسُم فِْعٍل مل ُيذكر مفعوله، فالياء لإلطالق، والكرسة للساكنني)2(.
فإنَّ  ُمْشِكٌل،  ابن طولون :« يف الرشح:« هكذا وقع لغريه، وهو  َثمَّ قال  ومن 
وي، فال وجود له إالَّ بعد  حرف اإلطالق هو حرف مدٍّ يتولد من إشباع حركة الرَّ
وي، فإذن مل يلتِق ساكنان أصاًل«)3(. قال الشمني:“ وأقول هذا اإلشكال  حتريك الرَّ
مبنيٌّ عىل أنَّ الساكنني يف كالم املصنف مها الدَّال والياء التي لإلطالق، وليس ذلك 
قد  األفعال  أسمء  ألنَّ  والتنوين؛  اَل  الدَّ اكنني  بالسَّ مراُده  يكون  أْن  جلواز  بمتعني؛ 
الياء  وحلقتها  التنوين،  مع  ساكنًة  اللتقائها  َقْد؛  من  اُل  الدَّ ِت  فُكرِسَ للتنكري،  ن  ُتنوَّ
وجوه  باب  يف  سيبويه  قاله  ما  ذلك  يف  القول  وإنَّم  الرشح:  يف  ُثمَّ  لإلطالق«)4(. 
اكن واملجزوم يقعان يف القوايف، ولو مل  ه)5(:“واعلم أنَّ السَّ القوايف يف اإلنشاد ما نصُّ
عوا بذلك، فإذا وقع واحٌد منهم يف القافية  يفعلوا ذلك لضاق عليهم، ولكنهم توسَّ
اه احلركَة بأشدَّ من إحلاق حرف املدِّ ما ليس هو فيه، وال  إيَّ ك، وليس إحلاقهم  ُحرِّ
يلزمه يف الكالم، ولو مل يقفوا إالَّ بكلِّ حرٍف فيه حرُف مدٍّ لضاق عليهم، ولكنَّهم 

املسالك 118/1، وخزانة األدب  الداين 150، وأوضح  اجلنى  وُينَْظر:  ديوانه 175،  لرؤبة يف  الرجز     )1(
ابن  أشار  وقد   .3 هامش   ،269 صـ   ، ابن طولون  اللبيب،  مغني  ورشح   ،266/9  ،  396  ،324/5
عر بأنه يعني الكثري من الرمل واملاء وغريمها. وقال: هذا املرصاع  طولون إىل تفسري اجلوهري بيَت الشِّ
ساقط يف بعض النُّسخ ...... إذ َذَهَب القوُم الكراُم َلْييس، يريد: ليسني، بالنون، كم ورد من كالمهم:عليه 

رجاًل ليسني، إالَّ أن الرضورة أجلأته إىل حْذفها. ُينَْظر: رشح مغني اللبيب، ابن طولون، صـ  269 .  
)2(   ُينَْظر: مغني اللبيب 185-186 ، ورشح مغني اللبيب، ابن طولون ، صـ 238 -269 .  

)3(   حتفة الغريب 604/1.  
)4( املنصف 22/2.  

)5(   الكتاب 215-214/4  
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كوا واحًدا منهم صار بمنزلة ما مل تزل فيه احلركة، فإذا كان كذلك  اتَّسعوا، فإذا حرَّ
املجرورة  القوايف  يف  إالَّ  يكونان  ال  واملجزوم  الساكن  فجعلوا   ، املدِّ حرف  أحلقوه 
اكنني  السَّ التقاء  يف  حتريكها  إىل  اضطروا  إذا  أهنم  كم  حركتها،  إىل  احتاجوا  حيث 
كرَسوا، فلذلك جعلوها يف املجرورة حيث احتاجوا إليها، كم أنَّ أصلها يف التقاء 

الساكنني الكرس. قال امرؤ القيس:
ِك ِمنَّي أنَّ ُحبَِّك َقاتيِِل وأنَِّك َمْهَم تأُمري الَقْلَب َيْفَعِل)5(َأَغرَّ

وقال طرفة:
ٍة    َوإْن ُكنَْت َعنْها َغانًِيا َفاْغَن َواْزَدِد)6(َمَتى َتأتِنا َنْصَبْحَك َكْأًسا  َرِويَّ

ولو كانت يف قواٍف مرفوعٍة أو منصوبٍة كان إِقواًء«)1(. انتهى. املقصود من كالم 
ق وقوعهم، وإنَّم  سيبويه، فأنت تراه مل جيعل الكرس ألجِْل التقاء الساكنني لعدم حتقُّ
ورة امُللجئة إىل إدخال مثل ذلك يف القوايف املتحركة، فحرك هذا  جعله ألَْجل الرضَّ
اكنني إذا التقيا واضطر  ل من السَّ الساكن الواقع يف القافية بالكرس محال عىل َكرْس األوَّ

ورة يف كال املوضعني« )2(. إىل حتريكه، واجلامع وجود الرضَّ
فمم سبق يتضُح جلوُء ابن طولون إىل نصِّ يف )حتفة الغريب( للدماميني يشري 
ك  وي امُلحرَّ فيه إىل أنَّه ال وجود اللتقاء ساكنني، فاحلالة تكمن يف إشباع حرف الرَّ
، فتولد حرف املدِّ )الياء(، وهو ما أقرَّ به الشمني أيًضا، ُثمَّ بني ابن طولون  بالكرْسِ
أنَّ القول يف ذلك هو ما قاله سيبويه، عىل نحو ماسبق ُمِقًرا بإشارة سيبويه أنَّ وقوع 
ك بالكرس؛  اكن واملجزوم يكون يف القوايف، وإذا وقع واحٌد منهم يف القافية ُحرِّ السَّ
اكن واملجزوم ال يكونان إالَّ يف القوايف املجرورة حيث احتاجوا  ومن َثمَّ جعلوا السَّ
إىل حركتها، وأنَّ هذا التَّحريك بالكرس لو جاء يف قواٍف مرفوعٍة أو منصوبٍة كان 

إِقواًء.
وهو ما ُيفصح عن إقرار ابن طولون باإلقواء عامًة وكونه عيًبا عروضيًّا، عىل 

)1(   الكتاب 215-214/4 . 
)2(   رشح مغني اللبيب، ابن طولون ، صـ 270-271 ، وُينَْظر: حتفة الغريب 605-604/1.  
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حروف  حركة  اختالف  إنَّ  حيث  سيبويه،  عنها  حتدث  التي  احلالة  يف  ماجاء  نحو 
الروي يف قصيدة واحدة يعدُّ إقواًء، وهو عيٌب عند العروِضّيني)1(.

وذلك عىل الرغم من كون )الزهاوي( ال يرى مانعا من تغري القافية بغية إراحة 
هن)2( ، فيقول“ وال أرى مانعا من تغيري القافية بعد كلِّ بضعة  اعر من كدِّ الذِّ الشَّ
أبيات من القصيدة عند االنتقال من فصٍل لآخر كم فعلُت يف عدة قصائد، ال رفًعا 
امع من سمع القافية الواحدة يف كلِّ بيٍت كم يدعي بعضهم، فتلك حجُة  مللل السَّ
ناظر وجوه النَّاس لوجود أنٍف بارٍز يف وسط كلِّ  َمْن يعجز عن إجادهتا، وإالَّ مللَّ الَّ
هن لوجداهنا، فإنَّ اإلتيان هبا متمكنًة ليس يف  الذِّ اعر من كدِّ  الشَّ وحه، بل إراحة 

قدرة كلِّ شاعر«)3(. 
هذا، وال ُيْفَهم من ذلك أنَّنا نشري إىل وجود إقواٍء يف قول الشاعر:   

حيِح امُلْلِحِد  َقْديِنَ ِمْن َنرْصِ اخلَْبَيَبنْي َقِدي    ليس اإلماُم بالشَّ
ال( موصولة باملد أي الياء، وقدي  وي )الدَّ فالبيت ليس فيه إقواٌء، من منطلِق أنَّ الرَّ
اسم فِْعل ماض بمعنى كفاين، وياء املتكلم مفعوٌل به، كم أنَّ حْذف النون من )قدي( 
وي  ْعر من جهٍة، ومل يؤثر يف مكونات القافية من جهة ثانية، فالرَّ الثانية جائٌز يف الشِّ
ابن  فاملهمُّ هو وعي  َثمَّ  امللحِد(؛ ومن  باملدِّ يف كلتا احلالتني )قدي-  داٌل موصولٌة 

طولون باإلقواء من خالل َنْقِله إشارة سيبويه إليه.   
اإلشارة إىل اجَلْمع بني الساكنني يف القوايف من غري إرداف:- 2

ِحه  اكنني يف القوايف من غري إرداف ، أثناء رَشْ أشار ابن طولون إىل اجلمع بني السَّ
»والرابع:  هشام  ابن  قال  فقد  للتَّقريب،  الكاف  حرف  َكون  عن  هشاٍم  ابن  كالَم 
تاِء ُمْقبٌِل(، و)كأنَّك بالفرِج آٍت(  التَّقريب، قاله الكوفيون، ومحلوا عليه)كأنَّك بالشِّ
القوايف،  وكتاب  وُينَْظر:   ،185 صـ  عباد،  بن  الصاحب  القوايف،  وختريج  العروض  يف  اإلقناع  كتاب      )1(

التنوخي صـ 117-119، وكتاب الكايف يف علم القوايف، صـ 47 -49.   
)2(   ُينَْظر: التجديد العرويّض عند مجيل الزهاوي د. مرتىض بابكر أمحد عباس، صـ 15 .    

)3(   الديوان ، مجيل الزهازي،  صفحة ب، وُينَْظر : التجديد العرويّض عند مجيل الزهاوي صـ 15 ، و لسان 
العرب )قوا( .
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و)كأنَّك بالدنيا مل تكن، وباآلخرة مل َتَزل(، وقول احلريري)1(:
ْ بَِك َتنَْحطُّ    ...................َكأينِّ

( بتشديد الطَّاء املهَملة، مضارع  فقال ابن طولون:«وجيب أْن ُيضبط يف كالمه )تنحطُّ
انحطَّ انحطاًطا، أي:)كأينِّ بك تنحدر من ُعُلٍو إىل َسَفل، يريد َنْقَله من ظاهر األرض 
إىل باطنها بعد املوت، ووِجَد يف بعض النُّسخ بتخفيف الطاء عىل أنه مضارع َنَحَط، 
َينِْحُط بالكرْس، وما يف هذه النُّسخة  قال اجلوهري)2(: النَّحيط: الزفري، وقد َنِحَط 

؛ ألنَّ احلريري يقول)3(: خطٌأ بال شكٍّ
ْ بَِك َتنَْحطُّ               إىَِل اللَّْحِد َوَتنَْغّطْ       َكأينِّ

ْهُط               إىِل َأْضَيَق ِمْن َسّمْ    َوَقْد َأْسَلَمَك الرَّ
اجلزء  بَقرْصِ  َمَفاِعيْل،  مَفاِعيُلن  ِزنة  عىل  األسلوب  هذا  عىل  جاءت  كلُّها  والقطعة 
القطعة،  غالب  يف  إرداٍف  غري  من  القوايف  يف  الساكنني  بني  مجع  أنَّه  إالَّ  الثاين)4(، 
اوية 22/2، وحتفة الغريب  )1(   البيت يف رشح مقامات احلريري، الرشييس، املقامة احلادية عرشة، وهي السَّ
ابن  اللبيب،  مغني  رشح  وُينَْظر:   ،174/4 املغني  أبيات  ورشح   ،66/7 والنظائر  واألشباه   ،671/2

طولون ، صـ 371، هامش 5، وقبله:
ْمْع   َم ال الدَّ  إَِذا َعاَينَْت َذا مَجْْعسُتْذِري الدَّ

 َواَل َخاَل َواَل َعّمَْيِقي يف َعْرَصِة اجلَْمْع  
)2(   ُينَْظر: الصحاح 1163/3 .رشح مغني اللبيب، ابن طولون ، صـ 372 .

القرب،  جانب  يف  احلاء:الشق  إسكان  مع  وضمها  الالم  بفتح  )اللَّحد(  أنَّ  إىل  طولون  ابن  أشار     )3(
املرادهنا،  وهو  اخلياط،  ُسمُّ  ومنه  السني:النقب،  بضم   ) مُّ و)السُّ استعارة.  هنا  وهو  (:تغوص،  و)تنَغطُّ
وقيَّده يف غالب النُّسخ بفتح السني : ُينَْظر: رشح مغني اللبيب، ابن طولون ، صـ  372، ورشح مقامات 

احلريري، الرشييس 22/2.
ْلُتها بالتسكني، فربم  قة قول ابن طولون:« ِزنة مَفاِعيُلن َمَفاِعيُل« بضم الم مفاعيُل، وقد عدَّ )4(   أوردت املحقِّ
يكون ذلك من اخلطأ يف النَّْسخ، وهنا ُأشرُي إىل أنَّه ربم ُيقال:«أخطأت امُلحققة يف ضبط )مفاعيُل( الثانية 
قد  األوىل  مفاعيلن  أنَّ  الالم-مع مالحظة  بتسكني  َمَفاِعيْل(  تقول)مَفاِعيُلن  أْن  والصواب  الالم،  بضم 
ابع الساكن يف بعٍض من هذه األبيات عىل مدار القصيدة- ليتحقق القرص الذي  يدخلها الكفُّ بحذف السَّ
أقوُل: ذلك صحيح،  قبله«، هنا  السبب اخلفيف وإسكان ما  ابن طولون، وهو حذف ساكن  إليه  أشار 
وقد يكون ما أثبتته صحيًحا بدليل بقية األبيات من غري هذين البيتني، فقد جاءت )مفاعيلن مفاعيُل(  
ح تسكني الالم  أو )مفاعيُل مفاعيُل( بضمِّ الم مفاعيل الثانية بدخول الكف يف التفعيلة، وإن كنُت ُأرجِّ

ن. ًكا جيب أن ُيسكَّ اعتمًدا عىل كلمة )كلها( الواردة يف قول ابن طولون؛ ومن َثمَّ فإنَّ ما ورد حُمرَّ
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وهو معيٌب عند العروِضّيني)1(، وإذا علمت ذلك استبان لك أنَّ التي فيها َتنِْحُط 
بتخفيف الطَّاء ال مدخل هلا هنا بوجه“ )2(.

( بتشديد الطَّاء؛ كي يستقيم  فقد أشار ابن طولون إىل أنَّ صواب ضْبِط )َتنْحطُّ
ة زحاًفا قد دخل غالَب عروض هذه  َثمَّ أْن نعلَم أنَّ  وْزُن بحر اهلزج، لكْن ينبغي 
وإسكان  التفعيلة  آخر  من  اخلفيف  السبب  ساكن  بحذف  القرص،  وهو  القطعة، 
( هو )مفاعْيْل(، وما مل يدخله القرص  ماقبله؛ ومن َثمَّ صار وْزُن التَّفعيلة )وَتنَْحّطْ

ن. ًكا، وهو ما ينبغي أْن ُيسكَّ اكن تبًعا ملجيئه حمرَّ دخله الكفُّ بحذف السابع السَّ
البيت  منها  التي  القطعة  هذه  غالب  يف  أنَّه  إىل  طولون  ابن  أشار  ذلك  وبعد 
موضع احلديث قد جلأ إىل اجلمع بني الساكنني يف القوايف من غري إرداٍف، فُيصبح 
بيٍت  يف  ماحدث  وهذا  العروِضّيني،  عند  معيٌب  أنَّه  إىل  ُمشرًيا  ُب)َمَفاِعيْل(  الرضَّ

سابٍق عىل البيتني اللَّذين معنا، يقول فيه الشاعر:
ْمْع   َم ال الدَّ             إِذا َعاَينَْت َذا مَجْْع    سُتْذِري الدَّ

وتقطيعه ووْزُنه هكذا:
            إِذا َعاَيْن/َتَذا مَجْْع    سُتْذِر ْدَد/َم َلْدَدْمْع  
            مفاعيُلن / مفاعْيْل    َمَفاعيُل / مفاعْيْل  

 ومن َثمَّ كان كالم ابن طولون السابق واستشهاده بكالم  اجلوهري دلياًل عىل أنَّ 
التي فيها )َتنِْحُط( بتخفيف الطَّاء ال مدخل هلا هنا بوجه.   

العروِضّيني  عيُب  كان  ربم  أنَّه  إىل  ُأشرُي  به  ح  رصَّ الذي  العيب  إىل  وبالعودة 
دف يف  اكنني يف القوايف من غري إرداف مرجعه أثر احلرف السابق للرِّ اجلمع بني السَّ
دف...دوٌر واضٌح  ْدف نفِسه، وهنا حيرضين قول القائل:«للحرف الذي قبل الرِّ الرِّ
بنا ُنطق)عي، غي، يس، ري، عو، غو، سو،  دف نفسه، فإذا جرَّ يف تلوين صوِت الرِّ
رو...(، فإننا دون شكٍّ سنلحظ أنَّ صويت الياء والواو قد تأثَّرا بصوت احلرف الذي 
)1(   ُينَْظر: الكتاب 441/4، وكتاب القوايف لألخفش، صـ 107 - 109، والعمدة 145/1-146، وشعرية 

القافية يف اخلطاب النقدي د. عبد اجلبار سالمي، صـ 79-77 .
)2(    رشح مغني اللبيب، ابن طولون ، صـ 371 - 372 .
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تلوين  يف  لدوره  نظًرا  امُلْرِدف؛  ى  ُيسمَّ بأن  جديًرا  احلرف  هذا  كان  ولذلك  قبلهم؛ 
دف«)1(، ويف كلِّ ما سبق ما ُيفصُح عن دراية ابن طولون بكوِن اجلَْمع  حرف الرِّ

بني الساكنني يف القوايف من غري إرداف عيًبا.
اإلشارة إىل إطالق املصطلح خمالفة للمشهور:- 3

ا، ُجِعَلت عروضه  ة بيًتا يف مطلع قصيدٍة مَّ من املعلوم أن التَّرصيع يكمن يف أنَّ َثمَّ
به يف الوزن والتَّْقِفية، من ناحية الزيادة أو النقصان)2(. َكرَضْ

عند  املشهور  لالصطالح  خُمالفًة  ع  امُلرصَّ إطالق  إىل  طولون  ابن  أشار  وقد 
بيًتا  ال  بيتني  املقوِل  َكْوَن  تعليِله  يف  والتَّْقِفية،  التَّرصيع  بني  التفرقة  يف  العروِضّيني 
ْعر وبقاء عملها،  ِحه كالَم ابن هشام عن جواز َحْذِف الالم يف الشِّ واحًدا، أثناء رَشْ
منعه  الذي  هذا  وقوله:«  ْعر،  الشِّ يف  حتى  عملها  وإبقاء  الالم  حْذَف  املربد  وَمنِْع 
م )ُقْل( وَجعل منه:﴿ُقل  ْعر أجازه الكسائيُّ يف الكالم، لكن برشط تقدُّ املربد يف الشِّ
اَلَة﴾ )3(، أي:ليقيموها، ووافقه ابن مالك يف رشح  ِذيَن آَمنُوْا ُيِقيُموْا الصَّ ِعَباِدَي الَّ لِّ

الكافية، وزاد عليه أنَّ ذلك يقع يف النثر قليال بعد القول اخلربي، كقوله)4(:
اٍب َلَدْيِه َداُرها    تِْئَذْن فإينِّ مَحُْؤها وَجاُرهاُقْلُت لَِبوَّ

قال: وليس احلذف برضورة؛  املضارعة،  الالم، وكرس حرف  لتأذن، فحذف  أي: 
)1(    قوايف الشعر العريب من التقطيع العرويّض إىل نظام املقاطع الصوتية، حممد بن حييى، صـ 346، وُينَْظر: 
القوايف، صـ  الكايف يف علم  التنوخي صـ 88-90، وكتاب  القوايف،  العمدة 146/1- 147، وكتاب 
ويت للقافية عند ابن جني)ت392هـ( يف كتابه )التَّنبيه عىل رْشح مشكل أبيات  42-43، والتشكيل الصَّ

احلمسة(، د.حممد بشري حسن، صـ  240-235 .
والعمدة  بن جعفر، صـ 86،   قدامة  الشعر،  ونقد  الزجاج، صـ176-174،  العروض،  كتاب  ُينَْظر:     )2(
)رصع(،  مادة  منظور،  ابن  العرب،  ولسان   ،65-63 صـ  التنوخي  القوايف،  وكتاب   ،174-173/1
وفيها مجيًعا أنَّ الترصيع: ما كانت عروض البيت فيه تابعة لرضبه، تنقص بنقصه، وتزيد بزيادته. والتقفية: 
جع خاصة،  أن يتساوى اجلزءان من غري نقٍص وال زيادة، فال يتبع العروض الرضب يف يشٍء إالَّ يف السَّ

ل مع سائر عروض أبيات القصيدة إالَّ يف السجع فقط فهو مقفى. وكل ما مل خيتلف عروض بيته األوَّ
)3(   إبراهيم، 31.  

)4(   قائله منظور بن مرثد األسدي، وهو يف الصحاح 45/1، 203/5، ورضائر الشعر 150، واجلنى الداين 
114، ومهع اهلوامع 309/4، ورشح شواهد املغني 2/ 600 ، ورشح أبيات مغني اللبيب 4/ 340 ، 

وُينَْظر: رشح مغني اللبيب، ابن طولون ،  صـ509 ، هامش 1.
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نه من أْن يقول:إِيَذن. ا.ه. قيل:وهذا ختلٌُّص من رضورٍة لرضورٍة، وهي إثبات  لتمكُّ
ع؛ فاهلمزة يف أول  مهزة الوصل يف الوصل، وليس كذلك؛ ألهنم بيتان ال بيت ُمرصَّ

البيت، ال يف حشوه«)1(.
ليس  تِئَذن  من  الالم  َحْذَف  أنَّ  عىل  مالٍك  ابُن  استدلَّ  ملا  طولون:«  ابن  فقال 
اعر  ن الشَّ اعر من أْن يقول:ائذن باهلمزة، اعرتض عليه بأنَّ متكُّ ن الشَّ برضورة؛ لتمكُّ
من أْن يقول:ائذن ال يدلُّ عىل أنَّ َحْذَف الالم)ليس برضورة، وإنَّم يدلُّ عليه لو مل 
يكن ائذن رضورة، لكنَّه رضورة، فقد ختلَّص ابُن مالٍك من رضورة، وهي حْذُف 
الالم(، برضورة، وهي إثبات مهزة الوصل )يف الوصل(، فأجاب املصنف بأنَّ إثبات 
ل الكالم، وهي هاهنا واقعٌة يف  اهلمزة إنم يكون رضورًة إذا كان يف احلشو ال يف أوَّ

ل البيت ال( يف أول املرصاع الثاين من البيت. ل الكالم؛ ألهنا واقعٌة )يف أوَّ أوَّ
م بيتان من مشطور الرجز،  يف الرشح:«يريد بقوله:ألهنم بيتان ال بيت واحد، أهنَّ
من  واحًدا  بيًتا  جمموعها  وليس  أجزاء،  ثالثة  عىل  بنفسه،  مستقلٌّ  منهم  واحٍد  كلُّ 
ع هنا خُمالفٌة لالصطالح املشهور عند العروِضّيني يف  جز، ويف إطالق امُلرصَّ تامِّ الرَّ
وزٍن  عىل  للمجيء  ة  مستِحقَّ العروض  كانت  فإذا  والتَّْقِفية،  التَّرصيع  بني  التفرقة 
ه،  َقت بالرضب يف وزنه ورويِّ خمالٍف لوزن الرضب، ُثمَّ ُأْخِرجت عمَّ تستحقه، وُأحْلِ

ٌع، كم يف قول امرئ القيس)2(: فهذا ترصيٌع، والبيت ُمرصَّ
َلُل الَبايِل ا الطَّ   َوَهْل َيِعَمْن َمْن َكاَن يف الُعرُص اخلَايِلَأال َعْم َصَباًحا أهيُّ

فإنَّ عروض الطَّويل يف غري التَّرصيع عىل وزن َمَفاِعُلن املقبوض، لكنَّها ُأْخِرَجت 
وزًنا  ب  بالرضَّ هلا  إحلاًقا  التَّام  َمَفاِعْيُلن  ِزَنة  عىل  وُجِعَلت  احلالة،  تلك  عن  عنها 
فهذا  فقط،  ويِّ  الرَّ به يف  َقت  ُأحْلِ وإنَّم  ب،  الرضَّ َكِزَنة  العروض  كانت  وإْن  ا،  ورِويًّ

ى، كم يف قول امرئ القيس أيًضا)3(: تقفيٌة، والبيت ُمَقفَّ
)1(   مغني اللبيب صـ 248- 249، وُينَْظر: رشح مغني اللبيب، ابن طولون ، صـ 508- 509 .

)2(   البيت المرئ القيس، يف ديوانه 135، وُينَْظر: رشح مغني اللبيب، ابن طولون ، صـ 510.
)3(   البيت المرئ القيس، يف ديوانه 14، وُينَْظر: الكتاب 205/4، واألصول يف النحو 385/2، والعروض 

البن جني 61، ومجهرة أشعار العرب 51،  ورشح مغني اللبيب، ابن طولون ، صـ 510، هامش 3.  
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ُخوِل َفَحوَمِل   ِقَفا َنْبِك ِمْن ِذْكَرى َحبِيٍب َوَمنِْزِل   بِِسْقِط اللَِّوى َبنْيَ الدَّ
ب  فإنَّ العروض هنا عىل وزن َمَفاِعُلن املقبوض، وهو وزهُنا امُلستحقُّ هلا، وِزَنة الرضَّ
ر هذا استبان  ِويِّ خاصة، وهو الالم، إذا تقرَّ أيًضا كذلك، ومل يقع إحلاقها به إالَّ يف الرَّ
ع؛  ى، ال املرصَّ لك أنَّ ما أنشده املصنف بتقدير أْن يكون بيًتا واحًدا من قبيل امُلقفَّ
ب، إالَّ أنَّه دخله  جز ُمستفِعُلن، وهي هنا كذلك عىل ِزَنة الرضَّ ألنَّ وزن عروض الرَّ
م،  اء ال اهلاء كم قد ُيتوهَّ ِويِّ فقط، وهو الرَّ اخلبن زحاًفا، وليس اإلحلاق إالَّ يف الرَّ
ًعا مل يكن مثل هذا فيه رضورة، رضورة َ أنَّ البيت  عىل أينِّ أقول: ولو كان بيًتا ُمرصَّ
بيتني، ولوال ذلك مل يكن للصدر رِويٌّ كم للعجز)1( ومن  ُيعامُل معاملة  ع  امُلرصَّ

ويَّ إنم يكون يف القافية التي هي آخر البيت_ )2(. املعلوم أنَّ الرَّ
فممَّ سبق يتضح أن ابن طولون يف تفسريه قول ابن هشام:« قيل:وهذا ختلٌُّص 
الوصل، وليس كذلك؛ ألهنم  الوصل يف  إثبات مهزة  من رضورٍة لرضورٍة، وهي 
ع؛ فاهلمزة يف أول البيت، ال يف حشوه« قد جلأ إىل قول الدماميني  بيتان ال بيت ُمرصَّ
مشطور  من  بيتان  م  أهنَّ واحد،  بيت  ال  بيتان  بقوله:ألهنم  يريد  الغريب:«  حُتفة  يف 
جز، كلُّ واحٍد منهم مستقلٌّ بنفسه، عىل ثالثة أجزاء، وليس جمموعها بيًتا واحًدا  الرَّ
ع هنا خُمالفٌة لالصطالح املشهور عند العروِضّيني  جز، ويف إطالق امُلرصَّ من تامِّ الرَّ

يف التفرقة بني التَّرصيع والتَّْقِفية“...إلخ.
ة إقراًرا بكالم الدماميني ووعًيا من ابن طولون بإطالق  وهو ما يدلُّ عىل أنَّ َثمَّ
ع خُمالفًة لالصطالح املشهور عند العروِضّيني يف التفرقة بني التَّرصيع والتَّْقِفية،  امُلرصَّ

يف تعليِله َكْوَن املقوِل بيتني ال بيًتا واحًدا.
ابن  بيٌت واحٌد، وأشار  كأنَّه  ابن هشام ورد  الذي ورد يف نص  اعر  الشَّ فقول 
بأهنم  ابن هشام  الدماميني مقصود  بيت واحد، وقد رشح  بيتان ال  أهنم  إىل  هشام 

جز هكذا:  بيتان بأهنم بيتان من مشطور الرَّ
)1(    حتفة الغريب 2/ 745-744.

)2(    رشح مغني اللبيب، ابن طولون ، صـ 511-509 .
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اٍب َلَدْيِه َداُرهــا ُقْلُت لَِبوَّ
تِْئَذْن فإينِّ مَحُْؤها وَجاُرها

وكلُّ واحد منهم عىل ثالثة تفاعيل هكذا:
ُقْلُت لَِبْو/ وابْن َلَدْي/ِهَداُرهــا
ُمْسَتِعُلن/ ُمْسَتْفِعُلن/ ُمَتْفِعُلن
تِْئَذْن فإْن/ يِن مَحُْؤها/ وَجاُرها
ُمْسَتْفِعُلن/ ُمْسَتْفِعُلن/ ُمَتْفِعُلن

عىل  وبناء  جز؛  الرَّ تامِّ  من  املقوُل  ليس  بأنَّه  تؤمئ  هشام  ابن  فإشارة  َثمَّ  ومن 
ع( هنا خُمالفٌة لالصطالح املشهور عند  بيتني يكون إطالق ُمصطلح )امُلرصَّ كوهنم 
ة للمجيء  العروِضّيني يف التفرقة بني التَّرصيع والتَّْقِفية، فإذا كانت العروض مستِحقَّ
يف  بالرضب  َقت  وُأحْلِ تستحقه،  عمَّ  ُأْخِرجت  ُثمَّ  الرضب،  لوزن  خمالٍف  وزٍن  عىل 
امرئ  قول  ًعا، كم يف  البيت ُمرصَّ يعدُّ  احلالة  فهذا ترصيٌع، ويف هذه  ه،  وزنه ورويِّ
ابق ِذْكُره، فعروضه )مفاعيلن(، ومن املعلوم أنَّ عروض الطويل تكون  القيس السَّ
ب وزًنا  مقبوضة)مَفاِعلن(، وال تكون )مفاعيُلن( إال  لُتلحق هذه العروض بالرضَّ

ا. ورِويًّ
فهذا  فقط،  ويِّ  الرَّ يف  به  َقت  ُأحْلِ وإنَّم  ب،  الرضَّ َكِزَنة  العروض  كانت  إذا  ا  أمَّ

ى، كم يف قول امرئ القيس أيًضا: تقفيٌة، والبيت ُمَقفَّ
ُخوِل َفَحوَمِل   ِقَفا َنْبِك ِمْن ِذْكَرى َحبِيٍب َوَمنِْزِل   بِِسْقِط اللَِّوى َبنْيَ الدَّ

ب  فإنَّ العروض هنا عىل وزن َمَفاِعُلن املقبوض، وهو وزهُنا امُلستحقُّ هلا، وِزَنة الرضَّ
ِويِّ خاصة، وهو الالم. أيًضا كذلك، ومل يقع إحلاقها به إالَّ يف الرَّ

وبناء عىل هذا  يستبني أنَّ ما أنشده املصنف بتقدير أْن يكون بيًتا واحًدا من قبيل 
ه ابن طولون؛ ألنَّه مل يعرتض عىل  ع، وهذا ما أراده الدمامييني، وأقرَّ ى، ال املرصَّ امُلقفَّ
ع  ًعا، فإطالق املرصَّ ى، وليس ُمرصَّ الدمامييني، ومن َثمَّ استقرَّ أهنم بيٌت واحد ُمقفَّ
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جز ُمستفِعُلن، وهي هنا كذلك عىل ِزَنة  عليه خطٌأ، وعلَّة ذلك أنَّ وزن عروض الرَّ
ابقني، إالَّ أنَّه دخله اخلبن زحاًفا، وليس اإلحلاق  ب بدليل الوزن والتقطيع السَّ الرضَّ
اء ال اهلاء )ِهَداُرهـــــــــــــــــا – ِرَجارها( كم قد  ِويِّ فقط، وهو الرَّ إالَّ يف الرَّ

ه ابن طولون ومل يعرتض عليه. م، وهو ما أقرَّ ُيتوهَّ
فم كانت إشارة ابن طولون املنقولة عن الدماميني إال من منطلق التأكيد عىل 
احلدود بني املصطلحات حيث كون العروض يف التَّرصيع“ عىل زنة الرضب ولفظه، 
ب فعولن صارت العروض فعولن، وإْن كان الرضب فاعالن صارت  فإْن كان الرضَّ
العروض فاعالن، وإْن كان الرضب مفعولن صارت العروض مفعولن، وكذلك 
ْعر  ْعر“)1(، بوْصِفه أحد عنارص اإليقاع الداخيل يف الشِّ يف مجيع أوزان العروض والشِّ

بك الصويت)2(. العريبِّ التي ُتْسهم يف حتقق السَّ

ويت عند  )1( اجلامع يف العروض والقوايف، أبو احلسن العرويّض، صـ 176، وُينَْظر: أثر اإليقاع يف السبك الصَّ
ابن الرومي،  صـ 76  .

ويت عند ابن الرومي، صـ 82-75 . )2(   ُينَْظر: أثر اإليقاع يف السبك الصَّ
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اخلاتة

وما  ومشكلته  البحث  أهداف  ضوء  يف  اإلشارة-  يمكن  اخلامتة  إىل  بوصولنا 
سبق هذا البحث من دراسات سابقة- إىل النتائج اآلتية:

كانت إشارة ابن طولون إىل البحر العرويِضّ لبعض األبيات وما يف ذلك - 1
ضوء  يف  املسموع  هبذا  وعيِه  منطلق  من  عنها  أْفِصَح  قد  مشكالٍت  من 
، وأنَّ اإلدالء هبذا هو ما ينبغي أن يكون اعتمًدا عىل أنَّ  القياس العرويِضّ
ْعر  ، وليس شكاًل لفظيًّا إثراًء حلركة الشِّ ِّ الوزن جزٌء من إنتاج املعنى النَّيصِّ
ا أو َبْسِط فكرٍة  ْعي يف البحث إىل توضيح منهٍج مَّ العريب؛ ومن  َثمَّ كان السَّ
ا سائدٍة لدى ابن طولون يف ضوء ما بني أيدينا من ُمعطيات ِعْلم العروض  مَّ

ة ويتحقق عنرُص األصالة البحثية. والقافية، ويف هذا تكمن اجلدَّ
والكامل - 2 الطويل  األبياٍت من  بعِض  بَكوِن  ابن طولون  إشارات  اتَّصفت 

ْعر  يع واخلفيف امُلقفى بمنهٍج يكاٍد خييم عليه أنَّ الشِّ جز والرسَّ ع والرَّ امُلرصَّ
هذا  بُكنْه  عارًفا  يكون  أْن  اللغويِّ  عىل  ينبغي  النقِل،  مصادر  من  مصدٌر 
يفِّ  ويت والنَّحوي والرصَّ ْعري؛ الرتباط هذا النَّْسِج باجلانب الصَّ النَّسْيج الشِّ
أو  عنده  العرويض  الوعي  مالمح  كانت  َثمَّ  ومن  عامًة؛   ِّ النَّيصِّ واجلانب 
بيان  بني  ُمتأرجحًة  العروِضّية  طولون  ابن  بتخرجيات  تسميته  يمكن  ما 
ٍة، مع  ِعلَّ أو  فيه من زحاٍف  بم  إردافه  للبيت فقط، وبني  العرويِضّ  الوزن 
بعض اإلشارات العروضية، وقد يبنيِّ الشاذَّ عروضيًّا أو ما فيه عيٌب من 
عيوب القافية، أو أنَّ الزحاف ُمستقبٌح أو معيٌب عند العروِضّيني، أو ما فيه 
خمالفٌة لالصطالح املشهور عند العروِضّيني السيَّم يف التفرقة بني التَّرصيع 
سياق  يف  ظهر  ما  وهذا  عرضه،  ما  غالب  يف  التَّعليل  ُمستخدًما  والتَّْقِفية 

. َعْرض مالمح الوعي العرويض عنده عىل القياس العرويضِّ
ْعريِّ قد جاء نتيجة استشعاره - 3 إنَّ بعًضا من ترصيح ابن طولون بالبحر الشِّ
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ة خطًأ يف إدالِء بعض النَّحاة ببحر البيِت، نحُو َنْقِله ترصيح الدماميني  أنَّ َثمَّ
جز، وهو ما نفاه البحث  يع ال من الرَّ يف )حتفة الغريب( كوَن البيت من الرسَّ
جز؛ ومن َثمَّ جانب الصواُب ابَن طولون يف هذا املوضع،  ُمثبًتا أنَّه من الرَّ
َبرْيِ َطامَلَا  اعر:) َيا اْبَن الزُّ ر يف إشارة ابن طولون إىل كون قوِل الشَّ وهو ما تكرَّ
جز،  َعَصْيَكا(  من مشطور الرسيع، وهو ما أثبت البحث أنه من مشطور الرَّ
وهنا أشري إىل أنَّ ذلك ال ُيعدُّ َنْسًفا لوعي ابن طولون وعْرضه املسموع يف 
ضوء ما يقتضيه ِعْلُم العروض والقافية، أو ينفي ِعلَمه بالعروض والقافية، 
جز،  الرَّ بيًتا واحًدا، كم هو يف  البيتني  َكوِن  م  فذلك قد يكون مرِجُعُه توهُّ
جز وعدم مراجعة ما كتبه عىل  يع والرَّ أو عدَم التَّنبُّه إىل التَّداخل بني الرسَّ
وغري  املؤلِّف،  عن  كتبه  ما  ُيراجع  مل  الناسخ  أن  أو  متعاقبٍة  زمنية  فرتات 
املتعلقة  العلمية  األمانة  أمارات  من  يعدُّ  هلذا  البحث  َض  تعرُّ وأنَّ  ذلك، 

. بوضع هذه املالحظات أمام مرآة القياس العرويضِّ
ًدا كانت له إشاراٌت - 4 بجانب إشارة ابن طولون إىل البحر العرويِضّ للبيت جُمرَّ

ا، فرصحَّ بكون  ا أو ِعلَّة مَّ إىل البحر العرويِضّ مع ما يف البيت من زحاٍف مَّ
يع التَّامِّ  البيِت من املديد املشكول أو من جمزوء الكامل امُلرفَّل أو من الرسَّ
يع املوقوف أو املكشوف،  ى وما فيه من طيٍّ وَكْشٍف، أو مشطور الرسَّ امُلقفَّ
املتقارب  إىل  أو اإلشارة  العروِضّيني،  وأنَّه شاٌذ عند  املخروم،  امُلنرِسح  أو 
ما  رُسعان  ذلك  وأنَّ  والِعلَّة  بالزحاف  وعيه  إىل  اإلشارة  إطار  يف  األثلم، 

. ْعريِّ عىل القياس العرويِضّ يظهر عند َعْرِض املسموع الشِّ
ُيعَرُف - 5 كُل- وهو ما  تبني أنَّ إشارة ابن طولون إىل املديد الذي دخله الشَّ

كل زحاٌف مزدوٌج  باملديد املشكول- ليس وصًفا غريًبا من منطلق أنَّ الشَّ
مل  ال يقع يف املديد وحَده، بل يقع يف املديد ويف غريه من البحور، ِمْثُل الرَّ
املديد،  بحر  من  وهو  ُيقال:  أْن  األصوُب  كان  وربم  واخلفيف؛  واملجتث 
زحاٌف  وهو  ْكُل(،  )الشَّ دخله   – العجز  ل  أوَّ وهو  منه-  ابع  الرَّ واجلزء 
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ُمزدوٌج ُمْسَتْقبٌح عند العروضيني، عىل نحو ما أشار ابن طولون، وهو ما 
أشار إليه العروضيون.

ِمْثَل - 6 وا  ُ َفُصريِّ القائل:«  قول  َوْصفه  يف  طولون  ابَن  الصواُب  جانب  لقد 
يع املوقوف، وهو ما أثبت البحث  كَعْصٍف َمأُكوْل“ بأنَّه من مشطور الرسَّ

يع، وليس صدره )ولعبت َطرْيٌ هِبِْم َأَبابِيْل (. أنه من مشطور الرسَّ
تبني أنَّ اخلرم يدخل عىل مستفعلن يف املنرسح بعَد اخلْبِن، وهو ما قال به - 7

ابن القطاع؛ ومن َثمَّ كانت ِصحة ما ذهب إليه ابن طولون، وبناء عىل هذا 
من  أنه  إىل  طولون  ابن  أشار  الذي  البيت  يف  سقًطا  ة  َثمَّ بأنَّ  القول  ينتفي 

املنرسح، وقد دخله اخلرم. 
ٍة  إفصاٌح - 8 يف إشارة ابن طولون إىل البحر العرويِضّ وما فيه من زحاف أو ِعلَّ

عمَّ يعرتي هذه احلركة املنتظمة يف األبيات التي ُترتجم تفعيالت القصيدة 
من تغيري، حيث املقاطع الصوتية ذات احلركة املنتظمة التي ال يعرتهيا تغيري 
ممثال االلتزام الصويت وانتظام النسق العرويِضّ الذي يسمح بتحقيق مبدأ 
القصيدة عن طريق حركة  ويت ألبيات  الصَّ السبك  الذي ُيسهم يف  التوقُّع 
بعض  من  النسق  هذا  يعرتي  ما  إىل  باإلضافة  املتتابعة،  املنتظمة  اإليقاع 
التغيري أيًضا، وهو ما ُيكِسب القصيدة دينامية وحيوية عن طريق الزحاف 
يف أبياهتا، وهو تنويع يف موسيقى القصيدة، خيفِّف من سطوة النغمت ذاهتا 
التي ترتدد يف إطار الوزن الواحد من أول القصيدة إىل آخرها، عىل نحو ما 

ح به أحُد الباحثني، كم جاء يف ثنايا البحث. رصَّ
ما أشار إليه ابن طولون أثناء اإلفصاح عن وزن بعض األبيات من كون - 9

ُكنْهه، فعىل  لكٍل  بأنَّ  بسبٍب من وعيه  إالَّ  ما كان  ُمقًفى  أو  ًعا  البيت ُمرصَّ
كالٍم  يف  أخَذ  أنَّه  َوْهلٍة  ِل  أوَّ من  اإلعالَم  الشاعُر  يريد  عندما  املثال  سبيل 
ْعر،  الشِّ ل  أوَّ يف  وقع  ولذلك  التَّرصيع؛  إىل  يلجأ  فإنَّه  منثور،  غرِي  موزون 
وعندما ُيشري ابن طولون إىل كون البيت ُمقًفى فذلك لإلعالم بأنَّه يف غري 



مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

الوعي باالستعمال العروضي يف ضوء القياس لدى ابن طولون الدمشقي )ت953هـ( يف َشْرِحه ُمغني اللبيب440

موضع التَّرصيع.
اتَّضح أنَّ لدى ابن طولون وعًيا بعيوب القافية وإطالَق امُلصطلح العرويِضّ - 10

العرويِضّ  القياس  املسموَع عىل  خالًفا للمشهور، وذلك يف ضوء عْرِضه 
ُمستعينًا بأقوال غريه من العلمء يف ضوء إقراره هبا؛ ومن َثمَّ كانت إشارته 
نْفيه التقاء الساكنني، وأنَّ اجلمع بني الساكنني يف القوايف  إىل اإلقواء أثناء 
من غري إرداف ُيعدُّ عيًبا، وهنا كانت إشارة البحث إىل أنَّ قول العروِضّيني 
ْدف نفِسه، من جهة تلوين  دف يف الرِّ بذلك مرجعه أثر احلرف السابق للرِّ
دف نفسه، وكانت اإلشارة إىل إطالق املصطلح العرويِضّ خمالفة  صوِت الرِّ
ع خُمالفًة لالصطالح املشهور عند العروِضّيني  للمشهور حيث إطالُق امُلرصَّ

يف التفرقة بني التَّرصيع والتَّْقِفية.
القياس - 11 عىل  املسموع  بعرض  العرويِضّ  وعيه  بيان  يف  طولون  ابن  جلأ 

العرويِضّ عامًة إىل التعليل للربهنة عىل ما يقول، يف إطار إقناع القارئ بم 
ة وعًيا عروضيًّا لدى ابن  يعتقده، ممَّا كان له األثر يف خروج املتلقي بأنَّ َثمَّ
طولون، عىل الرغم من عدم توفيقه يف قليل من املواضع، وهذا ال يعيبه، 
، أو غري ذلك، وكلُّ إنساٍن يؤخذ منه،  فكلُّنا قد يشتبه عليه البحر العرويِضّ

وُيردُّ عليه.
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