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نظرية اخلليل ابن أمحد الفراهيدي يف نشأة علم العروض وتطوره:
دراسة نقدية حتليلية.
Maruf Suraqat Animashaun

امللخص:
هذا حبث انقشته ألجلو جانبا من جوانب اإلبداع العريب يف العلم  .وكبري

العلماء اخلليل بن أمحد الفراهيدي البصري (100ه173-ه) الذي كان مفتاح
العلوم كما أصاب أحد مرتمجيه يف وصفه .لقد دار حوار وجدل طويالن يف
العصر احلديث كما دار هذا احلوار واجلدل يف العصر القدمي يف هذه الشخصية
العلمية الفذة ويف أعماله .حقاً إن أعمال اخلليل وعظيم إبداعه يف وضعه
العروض كان مثري لإلعجاب واإلكبار من جهة ومثريا للتساؤل والبحث من
جهة اثنية .كيف يظهر علم كامال؟ ظهر للناس بقواعده وضوابطه وألقابه
ومصطلحاته وبقي هذا العلم يدرس على األسس اليت وضعها له اخلليل دون
أن حياول أحد أن يدرسه على أسس جديدة .وعلى هذا النمط ،سيجيب هذه
املقالة األسئلة املطروحة على أفواء بعض الناس :هل كان مصطلح العروض
مستعمال قبل اخلليل؟ وهل توجد قواعد مستقلة يف جمال طرق نظم الشعر
يتعلمها الشاعر قبل وضع اخلليل نظام العروض؟
كلمات مفتاحية :نظرية ،نشأة ،تطور ،الشعر ،علم العروض.
THE THEORY OF AL-KHALIL IBN AHMAD AL-FARAHIDI
IN THE ORIGIN AND EVOLUTION OF PROSODY SCIENCE:
AN ANALYTICAL CRITICAL STUDY.
ABSTRACT
This research paper, lay emphasizes on some aspects of Arab
creativity in the science of prosody (al- ‘Arud). And the great scholar
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Khalil ibn Ahmad al-Farahidi al-Basri (100 AH-173 AH), who was an
important personality in Arabic sciences, describers were accurate in
his description. There has been a long dialogue and debate spread in
modern times as it was widespread in the medieval period on this
unique scientific personality and on his work (prosody). Indeed, the
work of Khalil and great creativity in the development of the
presentations was impressive and high on the one hand and question
and research on the other hand. How does a whole science appear?
The people of its rules, controls, titles and terminology remained and
this science is taught on the basis laid down by Khalil without anyone
trying to study it on new bases. It is evident that, this paper is going to
answer some intrigue questions that people may ask: has the Arabic
prosody been theoretically used before al-Khalil? Were there any
grammatical rules in place used and followed by any poet before alKhalil established his science of Arabic prosody?
Keywords: theory, origin, evolution, poetry, Arabic prosody.

:املقدمة

،  كانت هناك أقوال يف عدد األوزان وحماوالت يف نقض عروض اخلليل،نعم
مث حماوالت يف اختصار العروض أو شرحه لكن األسس بقيت هي أسسه

 وهكذا كان منهجه يف النحو وعمله العظيم فيه وما. والضوابط هي ضوابطه
تضمنه الكتاب الذي اقرتن ابسم تلميذه وكانت امالءاته وآراؤه وأقواله قوام
.الكتاب ومادته
وجاء يف معجمات العربية دالالت عدة لكلمة " عروض" فهي طريق
ٍ يف عُرض اجلبل وجيمع على عُ ُر
 والناقة،  وهي مكة واملدينة وما حوهلما،ض
 هذه: وهي النظري يف قولك، وعروض الكالم فحواه ومعناه،اليت مل تَُرض
 وعن، فأخذ يف غروض آخر أي يف طريق آخر: وتقول،املسألة عروض هذه
: وقال بعضهم.)572 :1، أنه وسط البيت من البناء (اخلليل:أيب إسحاق الزجاج
العروض عند بدو الصحراء حاجز يف اخليمة يعرتض بني منزل الرجال ومنزل
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النساء

(األخفش.)41:

وقد وردت ٍ
معان غري ما ذكرت يف لغة هذه الكلمة

ومشتقاهتا.
أما املصطلح الذي استعمله اخلليل بن أمحد الفراهيدي البصري ليدل
على النظام الذي وضعه وحصر به أوزان الشعر العرب ي فقد اختلفت التأويالت
والتفسريات فيه ويف سبب تسميته ،فمن قائل أنه مسّي ابلعروض تيمناً مبكة اليت

أُهلم اخلليل فيها هذا العلم فهو من أمسائها .ومن قائل مسّي وسط البيت من
الشعر عروضاً ألن العروض وسط البيت من البناء كما مر يف قول الزجاج،
الشعر مبين يف اللفط على بناء البيت املسكون للعرب.
والبيت من ِّّ
العروض قبل اخلليل

أود أن أجيب هنا على سؤالني ينبغي للدارس أن يتبينهما يف هذا اجملال:
أحدمها :هل كان مصطلح العروض مستعمالّ قبل اخلليل؟ واثنيهما :هل توجد
قواعد يف جمال طرق نظم الشعر يتعلمها الشاعر وضع اخلليل نظامه العروض؟
هناك مصطلحات قليلة ختص العروض عرفت قبل اخلليل مثل قصيدة
وحبر ومصراع وبيت ،كما توجد مصطلحات ختص القافية يف نصوص قيلت
قبل اإلسالم مثل قافية اليت تطلق على البيت حيناً وعلى القصيدة والشعر
أحياانً ،والروي ومجلة ظواهر ختصها مثل اإلقواء والسناد واإلكفاء
(األخفش.)41:
أما مصطلح العروض فلم تكن مستعملة سوى معانيه اللغوية ومل نعثر
على نص قبل اخلليل استعمل هذا املصطلح للداللة على نظام األوزان الشعر
كما استعمله اخلليل .وأقدم نص وجدته ف ي إحدى رسائل اجلاحظ قال:
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"وجاء سياه إىل الكميت (ت 126ه ) فقال له :اي أاب عمارة قد قلت على
عروض قصيدتك (أبت هذه النفس إالّ ادكاراً) فقال اجلاحظ(:)136/2
أب ت هذه النف س إالّ خسارا
دادا وإالّ ازورارا
وإالّ ارت
إذا صح ما ورد يف هذا اخلرب فإن مصطلح العروض كان معروفا واضح
الداللة إذ قصد به وزن القصيدة أو حبرها مث إنه ذكر صدر بيت الكميت الذى
أطلق على جزئه األخرب مصطلح العروض.
قد أمجع الدارسون على أن اخلليل هو واضع علم العروض بل هو
خمرتعه أو مستنبطه "ال عن حكيم أخذه وال على مثال تقدمه احتذاه وإمنا
اخرتعه"(محزة األصفهاين )190:ووقف ابن فارس وحده إزاء إمجاع الدارسني
وأصحاب الطبقات القدماء قائالً :أبن اخلليل جمدد علم العروض ال مبدعه كما
أن أاب األسود الدؤيل عنده جمدد علم النحو فالعلمان قدميان وأتت عليهما
األايم وقالّ يف أيدي الناس مث جددمها هذان اإلمامان .واستدل على أن
العروض كان متعارفاً بقول الوليد بن املغرية حني وصف املشركون من قريش،
النب ي (صلى هللا عليه وسلم) ابلشاعر ،والقرآن ابلشعر فقال الوليد منكراً

عليهم :قد عرضت ما يقرؤه حممد على أقراء الشعر هزجه ورجزه وكذا فلم أره
يشبه شيئاً من ذلك (الصاحيب )14،13:وجاء قول الوليد ف ي "السرية النبوية":
"لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومبسوطه فما هو ابلشعر" (ابن
هشام.)27 :1،
لقد جاء ىف أقوال تنسب إىل رجال أدركوا اإلسالم فيها مصطلحات
عروضية كانت متعارفة يتداوهلا رواة الشعر والعارفون به كقول النضر بن احلارث
ألب ي جهل بعد حماولته إيذاء الرسول " . .وقلتم شاعر ،وهللا ما هو بشاعر
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قد أينا الشعر ومسعنا أصنافه كلها هزجة ورجزة( "..ابن هشام )299: 1،وكذلك
قول أنيس أخي أب ي ذر ف ي إسالمه" :وهللا لقد وضعت قوله على أقراء الشعر
فال يلتئم على لسان واحد("..الزخمشري)518 :1.
أن ورود "أقراء الشعر" ف ي النصوص املذكورة وورود ألقاب ألصناف
الشعر الرجز واهلزج والقريض واملقبوض مع ما سبق ذكره من مصطلح القافية
والروي وغريها ..دليل وجود ضوابط وقواعد لدى الشعراء آنذاك يتخذوهنا
مقاييس وموازين يزنون هبا الشعر ويسمونه ويلقبونه هبا.
ومن معاين ال َق ْرو كما ذكر اخلليل مسيل املعصرة ومثعبها واجلمع
ال َق ِّري واألقراء .وال َقرو كل شيء على طريق واحدة وهو القصد (اخلليل)203 :5.
ّ
ْ
وفسر الزخمشري القرء أبنه القافية ومجعه أقراء ،وأقراء الشعر أنواعه وطرقه وحبوره
وزاد ابن األثري أحناء ومقاصده (اتج العروس ،ص .قرأ).
كثريا من العرب يقول" :مجيع
ولقد روى األخفش سعيد أنه مسع ً

الشعر قصيد ورمل ورجز .أما القصيد فالطويل والبسيط التام والكامل التام
تغّن به الركبان ومل نسمعهم يتغنون
واملديد التام والوافر التام والرجز التام وهو ما ّ
إال هبذه األبنية وقد زعم بعضهم أهنم يغنون ابخلفيف .والرمل كل ما كان غري
هذا من الشعر ،وغري الرجز فهو رمل والرجز عند العرب كل ما كان على ثالثة
أجزاء وهو الذي يرتمنون به يف عملهم وتسوقهم وحيدون به( "..األخفش.)68:
ّ
ويف هذا النّص ألقاب حبور للشعر كانت تذكر إال أن داللتها آنذاك
فالرمل ،على ما ذكر األخفش عند العرب "كل شعر مهزول ليس
غري مستقرة ّ
أبياات مضطربة يف
مبؤلف البناء وال حيدون يف ذلك شيئًا (األخفش )68:مث ذكر ً
وزهنا كمطلع قصيدة عبيد وغريها كانوا جيعلوهنا رمالً.
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لقد دارت يف أذهان الباحثني القدماء حماولة معرفة أصل العروض
ورواية أشياء كان العرب يتعلموهنا قبل اخلليل .روي أن اخلليل رأى يف بعض
غالما يقول له:
مسالك املدينة ش ً
يخا يعلم ً
نَ َع ْم ال نَ َع ْم الال نعم ال نعم لال
نعم ال نعم الال نعم ال نعم لال
فسأله عما يقوله للصيب فأجابه :هذا يتوارثه هؤالء عن سلفهم وهو
عندهم يسمى التنعيم فقال اخلليل :فقضيت احلجاج مث رجعت فأحكمته
(جالل احلنفي )24:واخلرب قد ينقصه التوثيق إال أن أمهيته بداللته على أ ّن
الدراسني القدماء كانوا يف ّكرون مبعرفة أصول علم العروض قبل اخلليل .وقد
ذكر الباقالين حكاية عن بعضهم عن أب ي عمر غالم ثعلب عن ثعلب "أن
العرب تعلّم أوالدها قول الشعر بوضع غري معقول يوضع على بعض أوزان
الشعر كأنه على وزن (قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل) ويسمون ذلك "املتري"

واشتقاقه من ال َم ْرت وهو اجلذب أو القطع( "..أبو بكر الباقالين )63:مما دفع
بعض الباحثني إىل الظن أبن اخلليل نقل العروض عن اليواننية الستعمال كلمة
"متري" ومعناها املقياس ( ءاملخزومى )108/107 :وهي لدى اهلنود "ماتر" وقد
رجح أحد الباحثني أبن هذه اللفظة مما انتقل إىل اإلغريق واهلنود من قدامى
السومريني والبابليني (البريوين108،107:؛ الزخمشري.)15:
ومن الباحثني من ربط بني العروض العريب وما كان لدى البابليني يف
العراق من ق واعد يف نظم األشعار وأتليف أبياهتا ،وما كان هلم من أسس
وخصائص متيز الشعر عن النثر ،بل ذهب أحد الدراسني املتخصصني ابآلاثر
العارفني ابللغة البابلية إىل أن الوزن يف الشعر البابلي من أشعار بعض األمم
كاليوانن والعرب والالتني يعتمد "مبدأ جتزئة الكلمات إىل مقاطع  ..تتناوب
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بني املقاطع الطويلة واملقاطع القصرية ..وجبمع عدة مقاطع يتألف ما يصطلح
عليه يف الشعر العريب "التفعيالت" ..مث جيمع عدة تفعيالت يتكون شطر
البيت .وعلى هذا الشكل جاء إلينا الشعر البابلي مدوانً على ألواح الطني وقد
يرتك الكتبة فواصل ما بني شطري اليبت أي ما بني الصدر والعجز وما بني
الوحدات الشعرية األكرب يف بعض األحايني( "..طه،ابقر)57-55 :
البصرة تضع علم العروض

كان القرن الثاين مرحلة مهمة لظهور العلوم العربية اإلسالمية ،ففي أواخر القرن
األول وبداية الثاين قويت حركة تنقية اللغة والتصحيح اللغوي ورواية الشعر
وتدوينه وقراءة دواوينه على الشيوخ لضبطها وتصحيحها .وكان يف البصرة أبو
عمرو بن العالء وعيسى بن عمر وغريمها مث أعقبهما تالمذهتما وأكربهم اخلليل

بن أمحد ويونس واألصمعي وأبو عبيدة .وكان يف الكوفة رواة اللغة والشعر ويف
مقدمتهم املفضل الضيب ومحاد وغريمها ملا كان يف بداية هذا القرن ظهور
بداايت النحو ومنهجه يف أقوال ابن أيب إسحاق وأيب عمرو بن العالء ونضج
أيضا .كما ظهر يف النصف األول
على يد تالمذة أيب عمرو وأكربهم اخلليل ً

من هذا القرن علم الفقه وأصوله والكالم والقراءات القرآنية وضوابطها (أبو
عمرو،ابن العالء.)111،36-31:
لقد كان هذا القرن منذ بدايته مرحلة نشاط علمي اجته حنو تقنني
العلوم وتقعيدها فإىل جانب نضج النحو والدراسات الصوتية والصرفية على يد
أيضا أول معجم يف العربية وهو كتاب العني الذي مجع فيه
اخلليل ،وضع اخلليل ً
أصول الكالم للعرب كلها كما يقول (ابن املعتز .)36 :كما وضع علم العروض

 | 186نظرية اخلليل ابن أمحد الفراهيدي يف نشأة وتطور علم العروض :دراسة نقدية حتليلية.

حصر فيه أوزان الشعر العريب .فمرحلة اخلليل مرحلة تقعيد العروض ووضع
ضوابطه ومصطلحاته وقد كان قبله فنًا حيسنه أصحاب السالئق وامللكات.
الشعر العريب وتطور بتطوره .وكما أن الشعر مل يولد
هذا الفن نشأ مع نشأة ّ
انضجا كذا أوزانه وقوالبه املوسيقية فالشعر تطور من السجع إىل أصول الرجز
ً
شيوعا قبل
مث نشأت حبوره يف مراحل ما زالت جمهولة لدى الباحثني وأكثرها ً
اإلسالم :الطويل الذي يؤلف أكثر من ثلث الشعر العريب مث البسيط والوافر
مجيعا مقدار ما نظم يف الطويل .وقد ع ّد إبراهيم أنيس هذه
والكامل اليت تؤلف ً
البحور هي األوزان القومية (اجلواد،علي.) 176/9 .

كانت معرفة الشاعر يف هذا اجملال تعتمد على ملكته اليت تتكون
ابملران وحفظ الشعر وروايته إىل جانب بعض املصطلحات يف القافية وطرائق
الشعر وقوالبه املوسيقية فهو يف هذا كاألعرايب الذي ينطق العربية الفصيحة دون
معرفة مصطلحات الفاعل واملفعول واجملرور وغريها مما وضعه علماء النحو بعد
وضع قواعده ومصطلحاته .فنشأة الفنون تسبق نشأة العلوم (حسن،عون:

-78

.)79

معارف اخلليل وأهم مصادرها
كان مولد اخلليل يف أول القرن الثاين سنة 100ه وأقرب األقوال يف وفاته أهنا
سنة 170ه فحياته إذن كانت يف حبر القرن الثاين للهجرة .ال متدان املصادر عن
حياة اخلليل يف نشأته وثقافته مبا يرسم لنا صورة واضحة دقيقة عن ذلك ،بل
حىت حني عرف اخلليل وشهر يف األوساط العلمية مل تدون حياته اخلاصة إمنا
كان احلديث عن علمه يف النحو واللغة والعروض.
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أما ش يوخه فأمههم أيوب السختياين احملدث الواعظ وأبو عمرو بن
العالء اللغوي القارئ الراوي للشعر وعيسى بن عمر الراوي للقراءة وجلملة من
قضااي النحو ،وعاصم بن أيب النجود وابن كثري وقد روى حروفًا عنهما (غاية
النهاية .)275 :1،كان أهم املعاهد الثقافية يف البصرة مسجدها اجلامع وفيه
مهما الشاعة املعرفة والعلوم أما املصدر اآلخر
حلقات الشيوخ وكان
مصدرا ً
ً
فهو مربد البصرة الذي كان ملتقى العلماء والشعراء ألخذ اللغة ممن كان يؤمه
من األعراب والفصحاء وكذا ما كان يدور فيه من رواية الشعر ومن فنون
احملاورة والنقد ،يضاف إىل ذلك اجملالس اخلاصة يف دور األمراء واألدابء.

وكان اخلليل من كبار املتكلمني ورؤساء النظارين على قول بشر بن
املعتمر (ت 210ه ) فيما روى اجلاحظ ( )139 /1وهو الواضع لعلم العروض
كرر إعجابه وإكباره له يف كتابه "طبقات املغنني"
ومصطلحاته وألقابه .و ّ
(اخلليل،مردم25 :؛ اجلاحظ )257 :لكننا جند للجاحظ موق ًفا آخر من اخلليل

مغرورا غره إحسانه يف اللغة والعروض
يشاركه فيه النظّام وأبو مشر فقد عدوه ً
فنوان من العلم بقي فيها
فظن على زعمهم أنه حيسن كل شيء فرام أن يتعلم ً
كتااب يف الكالم والتوحيد مث يف اإليقاع وتراكيب األصوات
كاالً وذكروا أتليفه ً
يوما آخر
والشطرنج ووجهوا له ً
نقدا على لسان أيب مشر" :ومسعه (أبو مشر) ً
السائل عن وهم القدمي إن
ميلي كتابه يف التوحيد وكان انتجز أبن قال :أيها ّ
قلت :أين هو فقد أنّيته وإن قلت :كيف هو؟ فقد كيفته .هو شيء شيء وال
شيء ال شيء وشيء ال شيء وال شيء شيء (اجلاحظ150 :1،؛

املسعودي .)233/4:اهتمه هنا ابلغموض والتعقيد.

 | 188نظرية اخلليل ابن أمحد الفراهيدي يف نشأة وتطور علم العروض :دراسة نقدية حتليلية.

أكرب ظين أن هذا املوقف من بشر واجلاحظ والنظّام وغريمها من
املتكلمني كان سببه خالف يف الرأي والنظر أشار إليه اخلليل يف قوله السابق
علما ال أصل له وال فرع.
الّذي جعل فيه اجلدل ً
ومل يكن اخلليل من كبار املتكلمني فقط إمنا هناك من عده من
فالسفة اإلسالم وهو قول أمحد بن الطيب الفيلسوف جعله مع شيخه أيب
مجيعا
يوسف الكندي ..فكان يرى أنه لو مجعت علوم الفرق اليت انتهت إليها ً
إىل الفيلسوف أيب يوسف لكان يرجع هبم ومل يتفق له مثل اخرتاع اخلليل لعلم
العروض (محزة األصفهاين.)196،195:
كتااب فهي مما مل خيتلف فيه
أما معرفته ابلغناء واملوسيقى وأتليفه فيها ً
أحد فاملوسيقي تتصل بعلوم الطبيعة واملنطق من جهة ،وابلعلوم اللغوية من
أصوات وتركيبها من جهة أخرى وقد تتصل ابلطب (غطاس عبد امللك-15:
 )18وقد رأينا شيئًا من إملام اخلليل هبذه العلوم واملعارف.
كانت رحالت اخلليل إىل احلجاز وإىل مكة واملدينة كثرية فقد روي
الرحالت أثر يف سعة إطالعه يف جمالت
أنه كان حيج بني عام وعام وكان هلذه ّ
املعرفة اللغوية من جهة وجمال املعارف الفنية اليت كانت قد بلغت مرحلة من
التطور يف مكة و املدينة .إضافة إىل ما كان يف البصرة والكوفة وبغداد مما كان
يستطيع الوصول إليه من املعرفة .لقد بلغ فن الغناء واملوسيقي من التطور يف
العصر األموي حبيث أصبحت له طرق وقواعد يتعلمها املغنون كماال أصبح له
مدارس ومبدعون هلم طرائق يف الغناء معروفة .فكان فيه الغناء القدمي ومذاهبه
والغناء احلديث املتقن املوقّع كما ترد ألقابه يف كتاب األغاين فكان طويس
الرمل يف اإلسالم وكان
"أول من ّ
غّن الغناء املتقن ...وهو أول من صنع اهلزج و ّ
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يقال أحسن الناس غناء يف الثقيل ابن حمرز ويف الرمل ابن سريج ويف اهلزج
الفرج.)156/2:

طويس"( األصفهاين،أبو
وإذا كان طويس قد اشتهر ابألحلان اخلفيفة من اهلزج والرمل فإن
سائب خاثر (قتل سنة 64ه ) اشتهر ابلغناء الثقيل فكان أول من غّن به يف
العربية ومن تالمذته معبد ومجيلة وعزة امليالء (األصفهاين،أبو الفرج.)30/6:
ومقدما يف
"مقدما يف الغناء رواية وصنعة
وكان سياط بن عبد هللا
ً
ً
الضرب وهو أستاذ ابن جامع وإبراهيم املوصلي وعنه أخذا ونقالً ونقل نظراؤمها
الغناء القدمي وأخذه هو عن يونس الكاتب" (أبو الفرج ،األصفهاين.)6/6:
وبعد أن نضج فن الغناء وأصبح حباجة إىل تدوين أصوله وقواعده
ظهر فيه مغنون مؤلفون وهبذا انتقل من كونه فنًا يعتمد على ذوق املغين ووزن
الشعر إىل علم يعتمد على القواعد والضوابط املدونة .وأول من سجل الغناء
ونسب طرائقه إىل أصحاهبا يونس الكاتب ،وقد أدرك الدولة العباسية ،وهو
تلميذ معبد وكان كتابه يف األغاين "هو األصل الذي يعمل عليه ويرجع إليه
وهو أول من دون الغناء"( أبو الفرج ،األصفهاين.)114/4:
وجاء يف أخبار حيىي املكي "وكان ابن جامع وإبراهيم املوصلي وفليح
يفزعون إليه يف الغناء القدمي وأيخذونه عنه وله كتاب يف األغاين ونسبها
وأخبارها جليل مشهور ("...أبو الفرج ،األصفهاين.)16/6:
وعلما وما يصحبه يف املوسيقى
لقد كان كل هذا التطور يف الغناء فنًا ً
قبل اخلليل ويف عصره .وكان يف اخلليل رغبة شديدة يف تعلم هذا اجلانب من
املعرفة يف املوسيقى لصلته ابلدراسات اللغوية فتعلمه واطّلع على ما كتب فيه
واطّلع على ما يتصل به من اآلراء سواء كانت مرتمجة أم هي من إبداع الفنانني
املبدعني الذين احتواهم كتاب يونس أو غريه أو ما كان يطّلع عليه يف جمالس
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األدب اليت كانت تعقد يف مكة يف أثناء املوسم وبعده فيجتمع فيها األدابء
والعلماء والفنانون يتبادلون فيها فنون املعرفة واآلراء وأخبارها كثرية يف
املصادر(أبو الطيب اللغوي.)30:
إن كتاب اخلليل يف النغم واإليقاع الذي مساه اجلاحظ يف تراكيب
األصوات "كان من نتاج هذا االطالع وتلك املعرفة .وقد اعتمد عليه من جاء
أيضا ومن أشهر من اعتمده وأفاد منه إسحاق بن إبراهيم املوصلي الذي
بعده ً
متييزا
ألف كتابه يف األغاين وهو الذي صحح فيه "أجناس الغناء وطرائقه وميزه ً
مل يقدر عليه أحد قبله"( أبو الفرج ،األصفهاين )49/5:وإسحاق هذا هو الذي
قال إلبراهيم بن املهدي حني استحسن كتابه ،بل أحسن اخلليل ألنه جعل
السبيل إىل اإلحسان(الزبيدي .)49:كما اعرتف اجلاحظ أبمهيته واعتماد من
كل علم فيما خال
جاء بعده عليه يف كتابه "طبقات املغنني" قال" :ومل يزل أهل ّ
من األزمنة يركبون منهاجه ويسلكون طريقه ويعرفون غامضة ويسهلون سبيل
املعرفة بدالئله خال الغناء فإهنم مل يكونوا عرفوا علله وأسبابه ووزنه وتصاريفه
وكان علمهم به على اهلاجس وعلى ما يسمعون من الفارسيّة واهلندية ،إىل أن
نظر اخلليل البصري يف الشعر ووزنه وخمارج ألفاظه وميز ما قالت العرب منه
ومجعه وألفه ووضع فيه الكتاب الذي مساه العروض وذلك أنه عرض مجيع ما
روي من الشعر وما كان به عاملا على األصول اليت رمسها والعلل اليت تبينها.
وملا أحكم وبلغ منه ما بلغ أخذ يف تفسري النغم واللحون فاستدرك منه شيئًا
ورسم له رمسًا احتذى عليه من خلفه واستمد منه من عين به وكان إسحاق بن

إبراهيم املوصلي أول من حذا حذوه وامتثل هديه واجتمعت له يف ذلك آالت
مل جتتمع للخليل بن أمحد قبله منها معرفته ابلغناء وكثرة استماعه
إايه(.خليل،مردم)15:
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نظرية اخلليل العروضية:

يتصل احلديث يف األسس اليت أقام اخلليل عليها نظريته العروضية أبسس
منهجه اللغوي االستقرائي اليت أقام عليها النحو وأتليف أول معجم يف العربية،

ومع منهجه اللغوي نذكر معرفته املوسيقية ابلنغم وااليقاع وقد أدرك من ترجم
له من القدماء أن معرفته ابإليقاع والنغم أحدثت له علم العروض فإهنما متقاراب
املأخذ (ابن خلكان .)244/2:فوزن الشعر هو موسيقاه واألساس يف الوزن
الشعري واإليقاع املوسيقي واحد ،ألن "نسبة وزن القول إىل احلروف كنسبة
اإليقاع املفصل إىل النغم فإن اإليقاع املفصل هو نقلة منتظمة على النغم ذوات
فواصل ،ووزن الشعر نقلة منتظمة على احلروف ذوات فواصل"(الفارايب.)1085:
تقوم نظرية اخلليل العروضية على ثالثة أسس:
 -1االستقراء اللغوي الشامل وإدراكه طبيعة اللغة واألسس اليت تقوم عليها يف
أصواهتا ومقاطعها وأوزان صيغها ،وتلك مثرة وعيه للغة واإلحاطة بشعرها
ونثرها عامة ،ووعية القرآن الكرمي وقراءاته .ذلك ما أطالت الدراسات
اللغوية احلديث فيه عن مساع اخلليل (يوسف،زكراي.)82:
 -2القياس وأبعاده اللغوية والعقلية وتدخل يف هذا اجملال معارفه اليت ساعدت
أبعادا اتصف هبا اخلليل فقياسه قياس لغوي وهو
يف إعطاء القياس عمقا و ً
طابع القياس لدى لغويي عصره حىت هناية القرن الثالث .يقوم هذا القياس
على اطراد الظواهر اللغوية يف النصوص املروية واملسموعة مث اعتباره هذه
الظواهر املطردة قواعد ينبغي هلا أن تتبع وحماولة تقومي كل ما يشذ عنها
خيالفها إلرجاعها إىل األصل .ومن هنا كان أتويل الظواهر غري املطردة يف
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جمال النحو واللغة كما هو جمال العروض لدى اخلليل .وكان جمال
االستدالل لديه هو السماع والنقل يف الغالب .هذا الطابع العام للقياس
عند اخلليل إال أنه مل يكن خاليًا من االتصاف خبصائص عقلية أعطته
القدرة على اإلحصاء واحلصر ،مث النظرة الشمولية للظواهر يف التقعيد وهي
خصائص اكتسبها مبا تقدم من احلديث يف مصادر ثقافته واإلحاطة
مبعارف عصره منها معرفته بشيء من املوسيقى وما يقتضي هذه املعرفة من
علوم تتصل هبا ،لذا وصفه مرتمجوه أبنه "الغاية يف استخراج مسائل النحو
وتصحيح القياس"(السريايف.)30:
 -3التعليل وما كان لديه من القدرة على إعطاء التفسريات والتربيرات للظواهر
اللغوية اليت تشذ أو ختالف القواعد املطردة .لقد أحس مرتمجوها هبذه
القدرة فذكروها له فهو "استخرج من العروض واستنبط منه ومن علله ما مل
شاعرا واستنبط من العروض ومن علل
يستخرج أحد" وقد كان "ذكيًا فطنًا ً
النحو ما مل يستنبط أحد("...اجلمحي ،ابن سالم22/1:؛ الزبيدي )47:وقد
هبرت طريقة اخلليل يف التعليل معاصريه حىت ُسئل :أعن العرب أخذهتا أم
اخرتعتها من نفسك؟ فكان جوابه أنه اجتهد يف استنباطها من كل مهم

الذي قامت علله يف عقوهلم ويف استعماهلم وإن مل ينقل عنهم ذلك
(الزجاجي.)66،65:
لقد كان طابع العلة يف القرون الثالثة األوىل تعليمية غايتها تفسري
الظواهر وتربيرها .ويف هذا اجملال أوجد اخلليل علله يف الزحافات والعلل يف جمال
العروض ليربز ما خرج أو ما خالف أصله الذي وضعه للبحر وأجزائه اليت
يتكون منها البيت من الشعر.
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على هذه األسس قام منهجه اللغوي وبعقله الرايضي كانت حماولته يف
احتواء مفردات اللغة بكتاب العني .ويظهر ذلك يف قوله" :كالم العرب مبين
على أربعة أصناف :على الثنائي والثالثي والرابعي واخلُماسي ..وليس للعرب
بناء يف األمساء وال يف األفعال أكثر من مخسة أحرف ..وقال :االسم ال يكون
أقل من ثالثة أحرف :حرف يبتدأ به وحرف ُخيشى به وحرف يُوقف عليه" مث
فصل احلديث يف األصوات اللغوية ،يف احلروف ومدارجها وصفاهتا وألقاهبا
وأقسامها(.اخلليل ،ابن أمحد الفراهيدي )57،49،48/1:ولكي يستطيع حصر
مجلة مفردات اللغة هداه عقله ومعرفته إىل نوع من االشتقاق وهو تقليب أصل

الكلمة عل وجوهها فيظهر املستعمل منها واملهمل وهو ما مساه ابن جين
ابالشتقاق األكرب(ابن جين134/2:؛ عمرو ابن العالء )100:وقد استخدم النظام
نفسه يف دوائره العروضية كما سيأيت احلديث وحصر األوزان فيها املستعملة
وغري املستعملة وهي املهمة .وعلى هذه األسس أقام اخلليل نظامه العروضي
الذي ابتكره ووضع مجيع مصطلحاته عدا مجلة من املصطلحات استعملها
العرب مثل القصيدة والرجز والسجع واخلطب والروي والقافية واملصراع وغريمها
مما ذكره اجلاحظ ( )139/1من قول بشر بن املعتمر.
قائما يف ذهنه إذ استقرى الشعر العريب وحاول أن
لقد كان القياس ً
حبرا وهي عنده ،الطويل واملديد
حيصر أوزان املستعملة لدى العرب خبمسة عشر ً
والبسيط والوافر والكامل واهلزج والرجز والرمل والسريع واملنسرح واخلفيف
واملضارع واملقتضب واجملتث واملتقارب .أما السادس عشر وهو املتدارس أو
خلكان) 280،244/2:

اخلبب الذي قيل أن األخفش األوسط استدركه عليه (ابن
فهو خيرج من الدائرة اخلامسة الىت سيأيت ذكرها ومل يذكره ألنه مل جيد مناذج له
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يف الشعر العريب وقد رويت للخليل نفسه مقطوعتان فيه (أبو الطيب
اللغوي31:؛ القفطي.)342/1:

حاول اخلليل أن يوجد طريقة حلصر األوزان اليت حددها .فكما
اهتدى إىل طريقة تقليبات الكلمة يف كتاب العني اهتدى هنا إىل إجياد دوائره
اخلمس العروضية كل دائرة خيرج منها عدة حبور منها البحور املستعملة ومنها
قوالب من األوزان غري مستعملة أو مهملة أما دوائره فهي على التوايل:
 .1الدائرة األوىل املختلفة خيرج منها :الطويل واملديد البسيط.
 .2الدائرة الثانية املؤتلف خيرج منها :الوافر والكامل.
.3
.4

.5

الدائرة الثالثة اجملتلب خيرج منها :اهلزج والرجز والرمل.
الدائرة الرابعة املشتبه خيرج منها :السريع واملنسرح واخلفيف
واملضارع واملقتضب واجملتث.
الدائرة اخلامسة املتفق خيرج منها :املتقارب.

لغزا من األلغاز بعده
وعلى الرغم من أن دوائر اخلليل العروضية ظلت ً
فلم يكتشف سرها أحد من الدارسني ،إال أننا ميكن أن نثبت فيها حقيقتني،
أوالمها أن اخلليل أوجد هذه الدوائر بتخطيط رايضي أحكمه بعد أتمل طويل
وجتارب مضنية لذا كان األساس فيها تشابه املقاطع الصوتية من األسباب
واألواتد .اثنيهما هي أنه استخدم منهجه اللغوي يف القياس يف خصره عدد
أوزان الشعر فيها مما اضطره إىل تطبيق فكرة األصل كما طبقت يف الصرف
والنحو وحاول أن يرد ما خالف األصل إىل أصله بعلة من العلل أو بسبب من
األسباب وهذا يقابل قضية الضرورات الشعرية وما يتحمله الشعر يف الدرس
النحوي (سيبويه ) 32،26/1:وحماولة ردها إىل أصلها .فقد رويت مجلة من
النماذج الشعرية عدها العروضيون شاذة ووصفوها ابالضطراب وهي مما ال

 | 195نظرية اخلليل ابن أمحد الفراهيدي يف نشأة وتطور علم العروض :دراسة نقدية حتليلية.

يدخل يف نظام اخلليل ومل يعتد هبا ،ومنهم من عدها بقااي ألوزان مل يدخلها
اخلليل يف عروضه (املعري ،)443،306،183،98:وللحديث عن هذا موضوع آت:
وقد جعل وحدة الوزن تتمثل يف شطر البيت األول يف الشعر العريب
توزن مبجموعة من التفاعيل على وفق املتحركات والسواكن فيه .وقد وجد اجلزء
األخري من هذا الشطر الذي أطلق عليه "العروض" يقابله اجلزء األخري من
البيت والذي أطلق عليه "الضرب" والتفعيالت الباقية حشو.
ووجد أن الذي حيدث اإليقاع يف القصيدة هذا التوازن والتشابه بني
املتحركات والسواكن يف شطري البيت .وهناك تفعيالت يف التغيريات اليت
حتصل يف الضرب أو تفعيالت احلشو من الزحافات والعلل ،وأنواع اجملزوءات
واملشطورات يرجع فيها إىل كتب العروض.
حبرا وأحصى أعاريضها أبربع
لقد حدد اخلليل البحور خبمسة عشر ً
وثالثني وضروهبا بثالثة وستني ضرًاب وحصر هذه البحور ابلدوائر اخلمس اليت

ذكرهتا فجعل بناء الدوائر على أصول البحور واصطنع طريقة الفك وهي أن
تفك التفعيالت أجزاء وأجزاء التفعيالت هي األسباب واألواتد لتستخرج البحر
من الدوائر .وقد ذكرت أن اخلليل مجع هذه البحور يف دوائره على أساس

تشابه املقاطع الصوتية من األسباب واألواتد ،وسر براعة اخلليل يكمن يف عمله
الفين إىل أن الوتد
الدوائر كما يظهر فيها حسه املوسيقي .فقد هداه إحساسه ّ
أقوى من السبب (التربيزي )50:ألنه هو سبب اإليقاع النغمي يف الشعر وألنه
مجيعا
رآه ابالستقراء ال يصاب ابلتغيري كما تصاب األسباب .فالزحافات ً
تصيب األسباب فقط أما العلل فمنها علل الزايدة فليس هبا أثر فيه .وأما علل
النقص كالقطع والبرت والصلم واحلذف فهي ال تصيب إال اجلزء األخري من
سليما يف سائر تفعيالت البيت.
البيت وهو الضرب ويبقى الوتد ً
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حبرا يبدأ ابلوتد اجملموع ،وملا كان الوتد أقوى
لقد جعل أصل كل دائرة ً

من السبب وجب تقدميه ما عدا الدائرة الرابعة فقد ترك فيه القياس وقدم فيها
السريع وأوله (مستفعلن) ومل يقدم املضارع ال جتيء ساملة قط إما أن جتيء
مقبوضة أو مكفوفة فلما بطل أن يكون املضارع أوالً لكراهتهم ابتداء الدائرة
ببحر يكون أوله مثل هذا كان السريع أوىل ابلتقدمي مث رتب عليه املنسرح
(التربيزي" )128:
أما طريق ة فك الدوائر فقد أوضحه العروضيون يف هناية كل دائرة يف
كتبهم فعلى سبيل التمثيل الدائرة األوىل وأصلها الطويل يبدأ ب (فعولن) فاملديد
ينفك من (لن) بعد ترك اجلزء األول من التفعيلة وهو (فعو) فبداية البحر
اجلديد هي (لن) من فعولن وينتهي هذا البحر ابجلزء املرتوك فإذا أردت مواصلة
الفك تستخدم الطريقة نفسها أي ترتك اجلزء األول من البحر الثاين وهكذا
حىت تصل إىل البحر األصل وهو الطويل وهكذا يكون الفك يف ابقي الدوائر
(ابن عبد

ربه.)430/5:

العروض بعد اخلليل – من البصرة إىل اآلفاق:

مرت اإلشارة إىل ما بني علمي العروض والنحو من خصائص مشرتكة فكالمها

بصري النشأة وكالمها نضج على يد اخلليل بن أمحد البصري وحىت أسباب
نشأهتا متشاهبة يف وجوه مث كالمها خرج من البصرة وانتشر يف اآلفاق على يد
الدارسني ،وظل العلمان يتوسعان بعد اخلليل حىت بلغا من التعقيد والضخامة
مبلغًا أحس به الدارسون فكانت فيهما حماوالت لتيسريمها يف القدمي واحلديث.
لقد أخذ العروض عن اخلليل حينما استوت قواعده وقام نظامه على
ما وضع من أصول وضوابط وبعد أتمل وجتارب مضنية مر فيها اخلليل حىت
اهتمه ابلتخليط أقرب الناس إليه ألنه مل يكن يفهم ما كان اخلليل صانعه .روى
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تلميذه النضر بن مشيل أنه "كان أصحاب الشعر ميرون ابخلليل فيتكلمون يف
النحو فقال اخلليل ال بد هلم من أصل العروض فخال يف بيت ووضع بني يديه
طست فجعل يقرعه بعود ويقول :فاعلن مستفعلن فعولن .قال :فسمعه أخوه
فخرج إىل املسجد فقال :إن أخي قد أصابه جنون فأدخلهم على اخلليل وهو
يضرب ابلطست("..املرزابني58:؛ إبراهيم أنيس )59:ما نفهمه من هذا اخلرب
وغريه من األخبار أن أصحاب الشعر كان بينهم وبني اخلليل حماورات يف قضااي
الشعر وإقامة ما انكسر من أوزانه وكان اخلليل يرى يف نفسه ِّ
العامل ابلشعر
وأسراره قال مرة البن مناذر" :إمنا أنتم معشر الشعراء تبع يل وأان سكان
وإال كسدمت("..األصفهاين)10/6:

السفينة إن قرضتكم ورضيت عنكم نفقتم
كان مما يسمع من اضطراب يف أوزان الشعر و خطأ رواته فيه حافز
للتأمل وإطالة الفكر لوضع نظام يضبطه ،وأان ال استبعد األخبار اليت رويت يف
حياته واليت كانت تثري التداعي يف نفسه لوضع العروض من مروره بسوق
الصفارين أو مساعه وقع مطارق الصفارين وغري ذلك كل ذلك ال يُستبعد
وليس ابلضرورة أن تؤخذ كما رويت فكلها يشري إىل حقيقة انشغال اخلليل
بوضع علم كان يدرك اهلمية وخطره لذا وصف إبطالة التأمل والفكر .حىت إذا
استكمل عمله يف وضع علم العروض خصص له درسا ميليه على من تعلمه.
لقد أخذ هذا العلم عن اخلليل تالميذة ذكر يف مقدمتهما أبو حممد
شاعرا وراواي للقراءة ومشتغالً ابلنحو
البزي تلميذ أيب عمرو بن العالء وكان ً
أيضا عبد هللا بن هارون بن السميذع
(املرزابين .)80:وأخذ العروض عنه ً
مقدما فيه "وكان يقول أوز ًاان من العروض
العروضي وهو من أهل البصرة وكان ً
غريبة من شعره مث أخذ ذلك عنه وحنا حنوه فيه رزين العروضي فأتى ببدائع مجة
وجعل أكثر شعره من هذا اجلنس"( األصفهاين)10/6:
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أيضا األخفش األوسط ابالتصال به فقد صحبه قبل
وأخذه عنه ً
صحبته لسيبويه (الزبيدي )73:والدليل على أخذه العروض عنه مباشرة سؤاله
إايه عن البحور وعلل تسميتها .روى الزجاجي عن ابن دريد عن أيب حامت عن
األخفش أنه سأل اخلليل "يعد أن عمل كتاب العروض :مل مسيت الطويل
طويال؟ قال :ألنه بتمام أجزائه .قلت :فالبسيط؟ قال:ألنه انبسط عن مدى
ِّ
فعلُ َّن قلت فاملديد؟ قال :لتمدد سباعية حول
الطويل وجاء وسطه فَعلُ ْن وآخره َ
مخاسية("...ابن رشيق115/1:؛ املرزابين )71:وهكذا حىت آخر البحور ،وقد ذكر
من بني كتب األخفش كتاب العروض وكتاب القوايف والكتاابن على ما أعتقد
أثران من آاثر علم اخلليل وقد وصل إلينا كتاب القوايف وكثرة نقله عن اخلليل
فيه يدل على ذلك وما أفاده ومل يذكر معه اسم اخلليل أكثر من تصرحيه به.
فاخلليل كان ميلي علمه إمالء على تالمذته فكما أملى معظم مادة الكتاب
وسجلها سيبويه ،أملي مادة العروض والقوايف فسجلها أو سجل معظمها
األخفش يف كتابيه.
وعن طريق هؤالء التالمذة انتشر عروض اخلليل يف اآلفاق فاليزيدي
واألخفش انتقال إىل بغداد وشهدت هلما حلقات الدرس هناك وأخذ عنهما
التالمذة يف البصرة وبغداد ،ومن بغداد انتشر على يد من درس فيها من طلبة
العلم من مصر واألندلس وغريمها من األمصار.
كان اإلحساس بصعوبة هذا العلم منذ نشأته لدى من ضعف
إحساسه مبوسيقي الشعر .روي أن بعض من كان يرتدد على اخلليل لتعلم
يوما أن يقطع
العروض فلم حيظ منه بشيء وأراد اخلليل أن يعرفه فطلب منه ً
البيت:
إذا مل تستطع شيئًا فدعه
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وجاوزه إىل ما تستطيع
خلكان.)247/2:

ففهم قصده وانصرف (املرزابين71:؛ ابن
وكان أصحاب السليقة يف قول الشعر ال يرون كبري فائدة يف دراسة
العروض وبذلك الوقت يف تعلمه ألهنم يعتمدون على ملكتهم وسليقتهم يف
نظم الشعر.
لقد عرب عن هذا املوقف من العروض مجلة من النقاد من بينهم
اجلاحظ فبعد أن ذك ر اخلليل إبعجاب يف بيانه وعده من كبار املتكلمني
ورؤساء النظارين ،كما سبق وصفه يف موضع آخر لسان النظام ابلغرور وأنه
"فتنته دوائره اليت ال حيتاج إليها غريه"(اجلاحظ .)151/1:مث جاء قدامة بن جعفر
فقال يف علمي الوزن والقوايف" :فليست الضرورة داعية إليها لسهولة وجودمها
يف طباع أكثر الناس من غري تعلم .مث ما نرى أيضا من استغناء الناس عن هذا
العلم فيما بعد واضعيه إىل هذا الوقت فإن من يعلمه ومن ال يعلمه ليس يعول
يف شعر إذا أراد قوله إال على ذوقه دون الرجوع إليه .فكان هذا العلم مما يقال
فيه :إن اجلهل به غري ضائر وما كانت هذه حاله فليست تدعو إليه
ضرورة"(قدامة ابن جعفر )14،13:والبن رشيق مذهب قريب من هذا أبن
رشيق.)113/1:

املطبوع مستغن بطبعه عن األوزان وأمسائها وعللها(ابن
وقد مر يف أول هذا البحث موقف أشد من عروض اخلليل وهو حماولة
كتااب يف
نقضه وإبطال دوائره ،وقد ألف معاصر للخليل وهو بزرج العروضي ً
ذلك .وكرر احملاولة بعد ذلك إثنان أحدمها الناشئ األكرب (ت 293ه ) واآلخر
علي بن هارون املنجم (ت 352ه ) (الفهرست212:؛ القفطي.)128/2:ومل يصل
إلينا شيء من هذه الكتب .أما كتاب بزرج العروضي الكويف فأكرب ظين أنه من
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آاثر اخلالف بني الكوفيني والبصريني هذا إذا كان بزرج قد ألف كتابه املذكور.
أما اآلخر فما أظن أن نقضهما لعروض اخلليل يعطي بديالً له.
درس طيلة القرون اليت أعقبت اخلليل حىت
لقد ظل عروض اخلليل يُ ّ
العصر احلاضر على وفق األسس والضوابط واملقاييس اليت وضعها له ومل تتغري
حىت شواهده لدى الدارسني واملؤلفني يف الغالب .ومن املؤلفني القدماء من
كان كثري االحتجاج لعروض اخلليل وفوائد درسه فكان أبو احلسن العروضي
يطيل الدفاع عنه يف كتابه العروض والقوايف ويرد أقوال من خالفه وينسبه إىل
ورد أقوال من
اجلهل كما دافع عن دوائره العروضية وعن األوزان اليت أحصاها ّ
رأى أن أوزان الشعر أكثر مما أثبته اخلليل يف عروضه .
لقد ألّفت الكتب والفصول يف العروض فلم حياول أحد من إعادة
دراسة العروض على أسس غري ما أقام اخلليل عليها نظامه وكل ما كان من
بعض الدارسني هو اختصار أجزائه ودمج بعض حبوره كما فعل اجلوهري (ت

398ه ) يف عروضه .وأقدم ما وصل إلينا من هذا العلم ما ضمنه ابن عبد ربه
(ت  328ه ) كتابه العقد الفريد (كتاب اجلوهرة الثانية) فقد جعله يف أعاريض
الشعر وعلل القوايف يف جزءين :أحدمها للفرش اختصره يف أرجوزة من نظمه
مجع فيها كل ما يدخل العروض وجيوز يف حشوه من الزحاف كما ذكر دوائر
اخلليل ووصفها وص ًفا دقي ًقا .أما اجلزء الثاين فخصصه للمثال كما قال يف
ثالث وستني قطعة على ثالثة وستني ضرًاب من ضروب العروض وهي اليت
أثبتها اخلليل يف عروضه مث ضمن مقطعة بيتًا من األبيات اليت استشهد هبا
ربه.)424/5:

اخلليل يف عروضه (ابن عبد
وقد أوضح ابن رشيق صورة دراسة العروض بعد اخلليل يف قوله:
"فأول من ألف األوزان ومجع األعاريض والضروب اخلليل بن أمحد فوضع فيه
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كتااب مسّاه "العروض" استخفافًا ..مث ألف الناس بعده واختلفوا على مقادير
ً
فبني
استنباطاهتم حىت وصل األمر إىل أيب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري ّ
األشي اء وأوضحها يف اختصار وإىل مذهب يذهب حذاق أهل الوقت وأرابب
الصناعة" مث ذكر ما قام به اجلوهري من اختصار خالف به اخلليل وهو
اختصاره األجزاء إىل سبعة بدالً من مثانية يف عروض اخلليل إذا نقص منها جزء

"معموالت" مستدالً أبنه منقول من "مستفع لن" مفروق الوتر أي مقدم النون
اباب مع املتدارك بدالً
على الالم .وجعل اجلوهري عدد حبور ّ
الشعر اثّن عشر ً
اباب اليت وضعها اخلليل ومل يثبت فيها املتدارك مث "زعم أن
من مخسة عشر ً

اخلليل إمنا أراد بكثرة األلقاب الشرح والتقريب .قال :وإال فالسريع هو من
البسيط واملنسرح ،واملقتضب من الرجز ،واجملتث من اخلفيف .ألن كل بيت
مركب من مستفعلن فهو عنده من الرجز طال أو قصر("..ابن
رشيق.)115،114/1:
اخلامتة:

كانت حماولة اجلوهري فيما يبدو يل دراسة للعروض على أسس اخلليل إال أنه

حاول أن خيتصر فيها فهي كاحملاوالت القدمية يف تيسري النحو وتسهيله
ابختصاره أو شرحه .فقد أُلِّّفت يف العروض الكتب املوجزة التعليمية اليت ختتصر
من األبواب والعلل ،ومل تظهر الدراسات املعنية يف تطوير العروض ودراسته على
أسس من علم اللغة إال يف العصر احلديث .ومن هذا املنطلق ،قد حاولت هذه
املقالة إبلقاء الضوء والتنوير على هذه األجوبة من نص املقالة وكشف النقاب
والغموض عن األسئلة املطروحة من بدايتها.
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املصادر واملراجع:

أبو بكر الباقالين(.د.ت) .إعجاز القرأن .حتت السيد أمحد صقر.ط,3.مصر :دار
املعارف.
أبو الفرج األصفهاين( .د.ت) .األغاين .ط. 6.مصر :مطبعة التقدم.
أبو احلسن حازم القرطاجين1966 (.م) .منهاج البغاء وسراج األدابء .حت اخلوجة تونس.
إبراهيم أنيس(.د.ت) .موسيقى الشعر.ط .4.بريوت :دار القلم.
أبو نصر الفارايب(.د.ت) .املوسيقي الكبري .ت  .غطاس عبد امللك .الثاهرة :دار الكاتب
العريب.
أبو منصور األزهري1964 (.م) .هتذيب اللغة .املؤسسة املصرية العامة.
أبو بكر الزبيدي(.د.ت) .طبقات النحويني واللغويني .حت قيق :أبو الفضل إبراهيم .مصر:
دار املعارف.
أبو بكر السجستاين1936 (.م) .املصاحف .ت .جفري .القاهرة
أبو بكر الشنرتيين1968 (.م) .املعيار يف أوزان األشعار .ط .1بريوت :دار املعارف.
أبو عبد هللا اخلوارزمي(.د.ت) .مفاتيح العلوم .مصر :مطبعة الشرق.
أبو احلسن العروضي(.د.ت) .كتاب العروض والقافية .خمطوط صورته يف خزانة األستاذ
هالل انجي.
أسري وجنيدي(.د.ت) .الشامل :معجم يف علوم اللغة العربية ومصطلحاهتا .بريوت :دار
العودة.
أبو احلسني أمحد بن فارس(.د.ت).الصاحيب.حت قيق :أمحد صقر.القاهرة :مطبعة عيسى
البايب.
مىت1967 (.م) .يف الشعر ألرسطو .ترمجة  -حققه وترمجه اثنية.شكري عباد.
أيب بشر ّ
القاهرة.
أمحد صبحي1976 (.م.).يف علم الكالم .ط.2.مصر :دار اجلامعية ابإلسكندرية.
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أبو احلسن األخفش1962 (.م).كتاب القوايف .ت  .عزة حسن .دمشق.
أبو يعلى التنوخي 1975 (.م).كتاب القوايف ت .عوين عبد الرؤوف.القاهرة.
أبو الطيب اللغوي (.د.ت).مراتب النحويني.ت .أبو الفضل إبراهيم .مصر :مكتبة هنضة.
ابن األنباري .)1970 (.نزهة األلباء .حت السامرائي .بغداد :مكتبة األندلس.
ابن اجلوزي(.د.ت) .غاية النهاية يف طبقات القراء .القاهرة:مطبعة السعادة.
ابن الندمي( .د.ت) .الفهرست .القاهرة :مطبعة االستقامة .
ابن جين1956 (.م) .اخلصائص :حت قيق :حممد علي النجار .مصر :دار الكتب.
ابن خلدون(.د.ت) .مقدمة ابن خلدون .بريوت :مطبعة الكشاف.
ابن خلكان(.د.ت) .وفيات األعيان .ت .إحسان عباس .بريوت :دار الثقافة.
ابن عبد ربه1949 (.م) .العقد الفريد .القاهرة :مطبعة جلنة التأليف والرتمجة.
ابن رشيق1934( .م) .العمدة .حت حمي الدين عبد احلميد .القاهرة :مطبعة حجازي.
ابن املعتز(.د.ت) .الطبقات الشعراء.حتقيق :عبد الستار فراج .مصر :دار املعارف .
ابن سالم اجلمحي(.د.ت).طبقات فحول الشعراء .حتقيق :حممود حممد شاكر.القاهرة:
مطبعة املدين.
ابن منظور(.د.ت) .لسان العرب .بريوت  :دار صادر.
ابن هشام1955(.م) .السرية النبوية.حت قيق :السقا وآخرون.ط .2مصر:مصطفى البايب.
البصري ،ايسني محزة1987( .م) .اجلوهرة يف العروض والقافية .حت قيق:عبد احلسني املبارك
وفاخر جرب .البصرة:جامعة البصرة.
اخلليل ،بن أمحد الفراهيدي1960 (.م) .مهدي املخزومي .بغداد :مطبعة الزهراء.
(.د.ت) .كتاب العني.ت  .املخروجي والسامرائي :وزارة الثقافة واإلعالم.
السريايف1955( .م) .أخبار النحويني الصريني .مصر :مطبعة مصطفى البايب احلليب.
الصاحب بن عباد )1960( .اإلقناع يف العروض .حت قيق :الشيخ آل ايسني.بغداد.
القفطي  .)1950 (.إنباه الرواة على أنباه النحاة .مصر :دار الكتب املصرية.
الزجاجي1959( .م) .اإليضاح يف علل النحو .حت قيق :مازن املبارك .مصر :دار العروبة.
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الزخمشري1969 (.م).القسطاس املستقيم يف علم العروض .ت  .هبيجة احلسين بغداد :مكتبة
األندلس.
احلاجري،طه1962 (.م) .اجلاحظ حياته وآاثره .مصر:دار املعارف.
اجلاحظ (.د.ت).البيان والتبيني .حتقيق :عبد السالم هارون .ط.4القاهرة :مكتبة
اخلاجني.
(.د.ت) .احليوان .حت قيق :هارون .مصر :مكتبة مصطفى البايب.
املرزابين1964 (.م) .املختصر من املقتبس .واختصار اليغموري ،حتقيق زهلامي .د.ن.
املرزابين1965 (.م) .املوشح .ت  .البجاوي .مصر :دار هنضة.
املعري1976( .م) .عبث الوليد .حت قيق :دمشق :انداي الدولة.
احلساين حسن 1966 (.م)".كتاب الكايف يف العروض والقوايف واخلطيب التربيزي ".جملة

معهد
املخطوطات العربية.

املربد(.د.ت).الكامل .ت  .أبو الفضل إبراهيم وشحاتة .مصر :دار النهضة.
املسعودي1981 (.م) .مروج الذهب.ط.4.بريوت :دار األندلس.
الفريوز أابدي(.د.ت) .القاموس احمليط .مصر :دار املعارف.
بروكلمان (.د.ت) .اتريخ األدب العريب .ترمجة د .النجار .مصر :دار املعارف.
جالل ،احلنفي1987 (.م) .العروض هتذيبه وإعادة تدوينه .مطبعة العاين بغداد.
جواد علي1968 (.م) .املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم .مصر :دار العلم للماليني
ومكتبة النهضة.
حسن عون1952 (.م) .اللغة والنحو.اإلسكندرية :مطبعة روايل.
محزة األصفهاين1967 (.م) .التنبيه على حدوث التصحيف .حت قيق :الشيخ آل ايسني
بغداد :مكتبة النهضة .
خليل مردم1964( .م) .مجهرة املغنني .دمشق :املطبعة اهلامشية.
ديوان الناشئ األكرب1982 (.م) .حت قيق :هالل انجي .جملة املورد العراقية  .العدد
األول.
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اجلاحظ1964(.م) .رسائل احلاحظ .حت قيق :هارون .القاهرة :مكتبة اخلاجني .
زكراي يوسف1962 (.م) .مؤلفات الكندي املوسيقية .بعداد.
زهري زاهد1987( .م) .أبو عمرو بن العالء :جهوده يف القراءة والنحو  .نشر مركز
دراسات اخلليج العريب جبامعة البصرة.
شكري عياد 1978 (.م) .موسيقى الشعر العريب .القاهرة :دار املعرفة .
شوقي ضيف(.د.ت) .الشعر والغناء يف املدينة ومكة .بريوت :دار الثقافة.
(.د.ت) .الفن ومذاهبه يف الشعر العريب.ط. 4.مصر :دار املعارف.
طه ابقر1976 (.م) .مقدمة يف أدب العراق القدمي .دار احلرية ببغداد.
صفاء خلوصي(.د.ت) .فن التقطيع الشعري.بريوت :منشورات مكتبة املتنيب.
عباس حممود العقاد(.د.ت) .اللغة الشاعرة .القاهرة :مكتبة غريب و مطبعة االستقالم
الكربى.
عبد الكرمي النهشلي(.د.ت) .املمتع يف صنعة الشعر .ت  .زغلول سالم .اإلسكندرية:
منشاة املعارف.
عبد املنعم أمحد1986(.م) .قراءة عروضية يف املعلقات العشر.مصر :مطبعة اإلرشاد بغداد.
عبده الراجحي(.د.ت) .النحو العريب والدرس احلديث .بريوت:دار النهضة العربية.
علي أبو املكارم1975( .م) .تقومي الفكر النحوي .بريوت :دار الثقافة .
قدامة بن جعفر1963 (.م) .نقد الشعر.ت  .كمال مصطفى.مصر :مكتبة اخلاجني.
كمال أبو ديب1987 (.م) .يف البنية االيقاعية للشعر العريب.ط.4.بغداد.
كمال الرويب1983 (.م) .نظرية الشعر عند الفالسفة املسلمني .بريوت:دار التنوير.
حممد عوين ،عبد الرءؤف1977 (.م) .القافية واألصوات اللغوية.ت  .عبد الرؤوف .القاهرة.
(.د.ت) .بداايت الشعر العريب بني الكم والكيف .القاهرة :مكتبة اخلاجني.
مصطفى اجلوز1981 (.م).نظرايت الشعر عند العرب :بريوت :دار الطليعة.
مصطفى مجال الدين1974( .م) .اإليقاع يف الشعر العريب .ط .2النجف :مطبعة
النعمان.
مصطفى كامل الصراف(.د.ت) .اتريخ احلياة املوسيقية .دمشق :دار اليقظة العربية .
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مهدي املخزومي1972 (.م) .عبقري من البصرة  .وزارة اإلعالم العراقية.
انزك املالئكة1962 (.م) .قضااي الشعر املعاصر .بريوت :دار اآلداب.
هارون1968 -1966 (.م) .كتاب سيبويه.دمشق :دار القلم.
هنري فارمر (.د.ت) .اتريخ املوسيقي العربية .ترمجة :جرجيس فتح هللا بريوت :مكتبة
احلياة.
هالل انجي" .)1977( .االنتفاع من تراثنا العروضي لتجديد شعران املعاصر" .جملة أفكار
األردنية أيلول.
ايقوت احلموي1927(.م) .إرشاد األريب إىل معرفة األديب .مصر:مطبعة هندية ابملوسكي.
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