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 :صالمستخل

ل البٌت  وتتضح روعة أي نص شعري الوحدة اإلٌقاعٌة التً ٌتكون منها بنٌان النص فً الشعر البٌتً، ٌشكِّ
من خالل انضمام أبٌاته بعضها إلى بعض؛ ولذا تتحتم ضرورة فهم العالقات الرابطة بٌن األبٌات المتراصة 
فوق بعضها فً هذا الكٌان اإلبداعً الذي ٌمثل فن العرب األول، وال شك أن دراسة موقؾ البالؼٌٌن والنقاد 

ٌُع    دُّ خطوة فً هذا الطرٌق.القدماء من عدم استقالل البٌت الشعري 

لكونها تعالج فجوة بحثٌة تتعلَّق بجانب ؼٌر تام الوضوح؛ لما ٌكتنفه من وتكتسب هذه الدراسة أهمٌة بالؽة 
ر حقٌقة التضمٌن العروضً الذي ُعدَّ فً عٌوب القافٌة، وطرح رؤى شتى  خالفات مرجعها إلى تصوُّ

 لكنَّ تلك الرؤى لم تزل تحتاج إلى إعادة النظر فٌها فرضت استقالل البٌت الشعري على نحو من األنحاء،
 وفٌما ٌنبنً علٌها من اتجاهات نقدٌة.

 النصوص التراثٌة فً بطون كتب البالؼة والنقد األدبً أهم وبناًء على ذلك؛ ٌهدؾ البحث إلى الوقوؾ على
ضت لقضٌة عدم استقالل البٌت الشعري، ومحاولة تكوٌن صورة مكتملة  ظهر حقٌقة موقؾ تُ التً تعرَّ

 الفهم والتحلٌل واالستقراء. منهجٌة علمٌة قابمة على القدماء منها، باالعتماد على

 

 ت، البالؼة، النقد.البٌاستقالل،  :الكلمات االفتتاحٌة
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 قدمةم

 التضمٌن العروضًاتجاهات علماء القافٌة فً فهم 

بمعناها عن سابقتها والحقتها، وأن ساد فً التصورات الشابعة عن الشعر البٌتً أن البٌت وحدة مستقلة 

ب تكذِّ ، الجاهلً القدٌم، وال سٌما قراءة الشعر القافٌة نهاٌة معنوٌة للبٌت مع كونها نهاٌة إٌقاعٌة حتمٌة، لكنَّ 

، وحسبنا أن نتأمل معلَّقة النابؽة الذبٌانً لنجد كثًٌرا من أبٌاتها محتاًجا إلى ما بعده حتى ٌتم به المعنى ذلك

 أراده الشاعر، فمثاًل قوله:الذي 

ا تتتتتتتتتتتاْبلُه  ًنا أُس  ال  ٌْ تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتا أُص  ْفتتتتتتتتتتتُت ْفٌه  ق   و 

 

تتتتتتدْ   ْبْع ْمتتتتتتْن أ ح  تتتتتتا ْبتتتتتتالرَّ م  اًبتتتتتتا و  و  تتتتتتْت ج  ٌَّ  ع 

 

 شدٌد اللصوق فً المعنى بقوله بعُد:

تتتتتتتتتتتتتتتتا ُنه  ٌِّ تتتتتتتتتتتتتتتتا أُب  تتتتتتتتتتتتتتتتا م  ًٌ ْ اْريَّ أل   إاْلَّ اأْل و 

 

ل تتتتتتدْ   تتتتتتْة اْلج  ْظلُوم  ْوْض ْبالم  تتتتتتاْلح  تتتتتتْؤُي ك  النُّ  و 

 

 وكذا قوله:

تتتتتتتا   ل تتتتتتتهُ  ى إْْذ ال  اْرْتج  تتتتتتتر  تتتتتتتا ت  مَّ تتتتتتتدِّ ع   ف ع 

 

اْنتتتتتتتتة  أُُجتتتتتتتتدْ   ر  ٌْ ل تتتتتتتتى ع  اْنتتتتتتتتْم اْلقُُتتتتتتتتتود  ع   و 

 

 بالنسبة إلى ما ٌلٌه:

تتتتتتتتا اْزلُه  ِْ التتتتتتتتنَّْحْض ب  ْخٌ تتتتتتتتة  ْبتتتتتتتتد  ْقُذوف   م 

 

تتت دْ   تتتْرٌُؾ اْلق ْعتتتْو ْبال م  س  تتتْرٌؾي ص   (1)ل تتتُه ص 

 

ن مدار حقٌقة استقالل القافٌة فً الشعر البٌتً على مصطلح التضمٌن إ القوله لٌِ من المبالؽة ولعلَّ 

العروضً الذي ٌحتاج منا إلى وقفة بحثٌة، وحٌن نطالع ما سطره العروضٌون تحت هذا الباب نجدهم 

، االتجاه األول ٌذهب إلى عدم استقباح التضمٌن، وٌتزعمه أبو الحسن األخفش الذي منقسمٌن ثالثة اتجاهات

ح بأ ٌُفه م من سٌاق كالمه أن ثمة من كان صرَّ ن التضمٌن لٌِ بعٌب، مع اعترافه بأنه دون الشعر العالً، و

فً زمنه ٌرى إدراج التضمٌن فً عٌوب القافٌة؛ ألن طرٌقته فً التعبٌر جاءت فً صورة الرد على هذا 

ل ما ُوْجد ما هو ولو كان ك: »إثبات عدم صوابه، وذلك حٌن ٌقولالرأي، بل أجهد نفسه بعض الشًء فً 

 أحسن منه قبًٌحا كان قول الشاعر:

                                                           

 على الرتتيب. 16، 15، 14( ديوانو: 1)
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تتتتتت تتتتتتاأْل   ك  ي ل تتتتتتدْ بْ تُ س  تتتتتت امُ ٌَّ تتتتتت ت  ْنتتتتتتا كُ م   اًل اهْ ج 

 

 دْ وِّ ز  تُ  مْ ل   نْ م   ارْ ب  خْ اأْل  بْ  ٌك  تْ أْ ٌ  و   

 

 
علً بن عثمان وٌحدثنا ، (1)«ردًٌبا إذا ُوجد ما هو أشعر منه، فلٌِ التضمٌن بعٌب كما أن هذا لٌِ برديء

 .(2)أن األخفش قصد بذلك الرد على الخلٌل بن أحمد اإلربلً

وأما التضمٌن فإنه لٌِ بالعٌب القبٌح، »حٌث ٌقول: كٌسان بن جاه ما سطره محمد بن أحمد وٌشبه هذا االت

ولكن أجزل الكالم ما كان قابًما بنفسه إذا أُنشد كل بٌت من القصٌدة مفرًدا استوعب المعنى الذي ُوضع 

ا أنه وضع التضمٌن فً الشعر الجٌد الذي ال عٌب فٌه، وجعل فوقه الشعر الجزل العالً، ومعنى هذ، (3)«له

وتبدو رؤٌة ابن كٌسان قابمة على ثنابٌة الطبع والتعمد، فهو ٌرى أن استقالل القافٌة الطبعً جزالة، 

 .عٌب فٌه واستقاللها المتعمد عٌب، وعدم استقالل القافٌة الطبعً جٌد، وعدم استقاللها المتعمد ال

وقد نتوهم شًٌبا من التناقض فً هذه القسمة التً عابت استقالل القافٌة المتعمد واستحسنت عدم استقاللها 

المتعمد، لكن ال ٌلبث هذا الوهم أن ٌزول إذا تأملنا مفهوم االعتماد الذي أشار إلٌه ابن كٌسان فً موضعٌن 

وهذا الذي ٌجًء على االعتماد لٌِ : »قاباًل  حدثٌنعلى أبٌات نسبها إلى بعض الم حٌن ٌعلِّقمن كالمه، 

ألن قابله أراده هكذا فال عٌب علٌه فٌه، وإنما العٌب على من اجتهد فً أن تكون أبٌاته  ؛كالذي ذكرنا

 .(4)«كاألمثال التً تنفرد، فٌكون كل مثل منها قابًما بنفسه ؼٌر معتمد على ؼٌره

كٌسان بأن نقول إن األصل فً الشعر العربً أن تكون أبٌاته معتمًدا ر عن معنى كالم ابن ونستطٌع أن نعبِّ 

شًء من قوافٌه عفًوا على هذه الحال جزل وعال، وإذا احتاج شًء منها  بعضها على بعض، فإذا استقلَّ 

 .عفًوا إلى ما ٌلٌه كان جًٌدا حسًنا

ه خالؾ قانون االعتماد، وإذا تكلَّؾ أما إذا تكلَّؾ الشاعر قطع قوافٌه عن بعضها فإن شعره ٌلٌن وٌنزل، ألن

 .ألنه أشبه باألصل الذي هو االعتماد ؛إفقار بعضها إلى بعض لم ٌكن معًٌبا

ا أل وقد أورد ابن منظور ابن جنً أطال فٌه النَّف ِ بتأٌٌد ما ذهب إلٌه األخفش، جاء فٌه قوله: بً الفتح نص ً

ْعُد فٌه مذهب هم هذا الذي رآه أبو الحسن من أن التضمٌن لٌِ بعٌب م»  ٌ من  ذهب تراه العرب وتستجٌزه، ولم 

                                                           

 .71-77( القوايف: 1)

 .271( القوايف: 2)

 .274( تلقيب القوايف وتلقيب حركاهتا: 3)

 .276: تلقيب القوايف وتلقيب حركاهتا (4)
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أما السما  فلكثرة ما ٌرد عنهم من التضمٌن، وأما القٌاِ فألن  واآلخر القٌاِ،  أحدهما السما ،  وجهٌن: 

 .(1)«العرب قد وضعت الشعر وضًعا دلَّت به على جواز التضمٌن عندهم

 (2)«مختصر القوافً»ذلك أنه لم ٌذكر فً كتابه  ؛عواهوٌبدو أن ابن جنً قنع بما احتج به على صحة د

 .التضمٌن فً عٌوب القافٌة، ما ٌعنً أن القضٌة استقرت عنده على استحسان عدم استقالل القافٌة

ٌَّد هذا االتجاه وعندي أن كال النوعٌن »، فقال: الدكتور عبد هللا الطٌب المجذوب فً العصر الحدٌث وقد أ

ٌ ًا آخًذا من التضمٌن لٌِ بعٌب  كبٌر، وكثًٌرا ما ٌحسن موقعه إذا كان البحر قصًٌرا، أو كان الشعر قصص

ا ًٌ ٌ ًا حام  .(3)«بعضه برقاب بعض، أو خطاب

له العروضٌون الذٌن ٌقفون على النقٌض من الفهم السابق، فٌعٌبون التضمٌن مطلقاً كما أما االتجاه الثانً ف مثَّ

ا فً عرض تصوره  كانفعل أبو العباِ المبرد الذي  من عٌوب ، إذ اكتفى بتعرٌفه ضللمسألةمقتصًدا جد ً

ٌُعرؾ قابله وإلى أي عصر ٌنتمً الشعر  :مستشهًدا برجز ال 

تتتتتتتتتتتتو   تتتتتتتتتتتتل  ا ع  م  تتتتتتتتتتتتلَّ ً كُ ولْ قُتتتتتتتتتتتتت   نْ أ   كْ ٌْ  ام 

 

تتتتتتتتا  تتتتتتتتا اللَُّهتتتتتتتتمَّ م   ٌ لَّْلتتتتتتتتْت:  ْحْت أ ْو ه  تتتتتتتتبَّ  س 

 

ا تتتتتتتتتتتتتتتتتلَّم  ا ُمس  ن  خ  ٌْ تتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتا ش  ن  ٌْ ل   ارُدْد ع 

 

ا  م  ْعتتتتتتتتتتد  تتتتتتتتتْرْه ل تتتتتتتتتْم ن  ٌْ تتتتتتتتتا ْمتتتتتتتتتْن خ  ن  إْنَّ ف 
(4) 

 

وربما كانت طبٌعة تألٌؾ كتابه وراء هذا االختصار الشدٌد الذي لم ٌمنحنا فرصة استنباط أي فكرة جدٌدة 

 .ته، فقد جاء فً صورة متن موجز فً علم القافٌة خال  من التحلٌالتامن عبار

ر بسط فٌه مسابل القافٌة، ولعل كتابه المطبو  مختص« ًالقواف»وربما كان للمبرد كتاب آخر مفقود اسمه 

، (5)«التضمٌن، وهو من عٌوب الشعر، وقد سماه المبرد المضمر فً قوافٌه: »ألن اإلربلً نقل عنه فقال ؛له

 .وهو قول خال منه كتابه المطبو 

                                                           

 .2611( لسان العرب )ضمن(: 1)

 .35-37( ص: 2)

 .1/51( املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها: 3)

 .12( القوايف وما اشتُ قَّت ألقاهبا منو: 4)

 .196( القوايف: 5)
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باالقتصاد فً القول، على نهج المبرد  (1)«الموجز فً علم القوافً»وسار أبو البركات األنباري فً كتابه 

د من ولقد كان لشدة اإلٌجاز أثر سلبً فً عرض تصورهما، إذ بدت رؤٌتهما كأنها مقتصرة على نو  محدَّ 

 بؽٌر قول بشر بن أبً خازم:« جزالمو»التضمٌن، فمثاًل لم ٌستشهد صاحب 

تتتتتتتتتتتف   تتتتتتتتتتتاب   ًٌمتتتتتتتتتتتامْ ت   لْ ابْ س  ب  الرَّ تتتتتتتتتتتا و   ْبن 

 

تتتتتتتتتتتا  ا م  تتتتتتتتتتتا إْذ  نَّ اْزن  ع  تتتتتتتتتتتو  تتتتتتتتتتتاْبْل ه  س   و 

 

ْعلُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوُهمُ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتؾ  ن  ٌْ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتاُهُم ك   ل ْقٌن 

 

تتتتتتتتتتتا  ام  ه  ًضتتتتتتتتتتتا و  ٌْ لِّْقتتتتتتتتتتتن  ب  ف  ٌُ  ْبْبتتتتتتتتتتتٌض  

 

ٌُخرج ؼٌر هذا النو  من عٌوب القافٌة، أم ذكره على سبٌل التمثٌل ال الحصر.  ومن ثم لم ٌتضح إن كان 

، : حسن ومعٌبمن العروضٌٌن إلى التمٌٌز بٌن نوعٌن من التضمٌن ثالث نحا فرٌقمن جهة أخرى، 

ذكر النوعٌن واستشهد على كل منهما دون تمٌٌز  التنوخًعبد الباقً ، فهماوتفاوتوا فً طرٌقة التعامل مع

م ، (2)الحسن من المعٌب ، وحٌن (3)التضمٌن أربعة مستوٌات، كان أعالها ما تم لفظهالشنترٌنً أبو بكر وقسَّ

التركٌب النحوي، وقد استشهد على هذا نستوضح مفهوم تمام اللفظ عنده ال نجد له مقصًدا ؼٌر اكتمال 

 من حد العٌب، ببٌتً امرئ القٌِ: المستوى من التضمٌن، الذي أخرجه

اْباًل  تتتتتتتتم  ْعتتتتتتتتْرُؾ ْفٌتتتتتتتتْه ْمتتتتتتتتْن أ ْبٌتتتتتتتتْه ش  ت   و 

 

ْمتتتتتْن ُحُجتتتتترْ   ْزٌتتتتتد  و   ٌ ْمتتتتتْن  الْتتتتتْه و  ْمتتتتتْن خ   و 

 

ا تتتتتتتتتتتتتاُء ذ  ف  و  ا، و  ْبتتتتتتتتتتتتترُّ ذ  ا، و  ُة ذ  اح  تتتتتتتتتتتتتم   س 

 

ا  تتتتتتتتتتتتتح  ا ص  ا، إْذ  اْبتتتتتتتتتتتتُل ذ  ن  تتتتتتتتتتتتتْكرْ  و  ا س  إْذ   و 

 

ةُ »وجاءت كلمة  اح  م  هو أو محقق الكتاب، ما ٌعنً  بالضم خبًرا مرفوًعا لمبتدأ محذوؾ حسبما ضبطها« س 

أن جملة البٌت األول قد استوفت أركانها النحوٌة ولم تعد محتاجة إلى البٌت الثانً إال لتفسٌر ما أُجمل فٌها، 

ة»وحٌن نراجع ذلك فً دٌوان امرئ القٌِ نرى كلمة  اح  م  اباًْل »ُنصبت لتكون بداًل من « س  م  ٌ ًا (4)«ش  ، وأ

 .باكتمال التركٌب النحوي فً البٌت األول خلُّ  تُ كان فإن كلتا القراءتٌن ال

                                                           

 .42 ( ص:1)

 .273-272( القوايف: 2)

 .56-54( الكايف يف علم القوايف: 3)

 .113: ( ص4)
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ه الشنترٌنً بالنو  الذي ال ٌكتمل فٌه التركٌب النحوي، كما هً الحال فً قول  أما المستوى الثانً فخصَّ

 حاتم الطابً:

تتتتتتتتتأ   ة   حْ بْ ْصتتتتتتتتتٌُ  نْ إْ  يَّ اوْ م  ْفتتتتتتتتتر  اي  ْبق  تتتتتتتتتد   ص 

 

ْمتتتتتتترُ   ال  خ  يَّ و  تتتتتتتاءي ل تتتتتتتد   ْمتتتتتتتن  اأْل ْرْض ال  م 

 

ْنً تتتتترَّ تتتتتُك ض   ٌ تتتتتُت ل تتتتتْم  ٌْ تتتتتا أ ْفن  ْي ُكتتتتتلَّ م  تتتتتر   ت 

 

ْخْلتتتتتتتتُت ْبتتتتتتتتْه ْصتتتتتتتتْفرُ   تتتتتتتتا ب  تتتتتتتتْدي ْممَّ  ٌ أ نَّ   و 

 

 .فً البٌت األول عمل حرؾ الشرط  إذ لم ٌتم 

 :(1)مشطور الرجز ببٌتٌن من  والمستوى الثالث استشهد علٌه 

تتتتتتتتتتتتى ن  تتتتتتتتتتتتْد ب   إْنَّ أ ْمٌتتتتتتتتتتتتر  اْلُمتتتتتتتتتتتتْؤْمْنٌن  ق 

 

ْرٌتتتتتتتْق   ل تتتتتتتى الطَّ ىع  تتتتتتتو  ل ًمتتتتتتتا ْمْثتتتتتتتل  الصُّ  ع 

 

نه، فقال: جَّ وحكى خالؾ العلماء فً عٌبه، وأورد حُ  ن ى»ألنه لو سكت على قوله: »ة من حسَّ لتم « ق ْد ب 

ا فً  جعل الفعل المتعدي الزًما   د  ص  ق  أ   ومعنى هذا أن مدار الخالؾ على نٌة المنشد، ، «الكالم ًٌ ر فعاًل ثان وقدَّ

إن كانت الثانٌة أُلحق هذا المستوى بما سبق، وحٌنها لن ٌمتاز المستوى األخٌر الذي ف البٌت التالً أم ال؟ 

 ه بقول النابؽة الذبٌانً الشهٌر:صرح بأنه عٌب قبٌح، واستشهد علٌ

ْمتتتتتتتتتتٌم   ل تتتتتتتتتتى ت  تتتتتتتتتتار  ع  ُدوا اْلْجف  ر  ُهتتتتتتتتتتْم و   و 

 

تتتتتتتتً  تتتتتتتتاظ  إْنِّ تتتتتتتتْوْم ُعك   ٌ اُب  ُهتتتتتتتتْم أ ْصتتتتتتتتح   و 

 

اْطن   تتتتتتتتتتو  تتتتتتتتتتْهْدُت ل ُهتتتتتتتتتتْم م  تتتتتتتتتتاْدق ات  ش   ص 

 

تتتتتتتتتً  تتتتتتتتتْهْدن  ل ُهتتتتتتتتتْم ْبْصتتتتتتتتتْدْق اْلتتتتتتتتتُودِّ ْمنِّ  ش 

 

ومن هنا ٌتضح عدم رسوخ التقسٌم الذي  ألنه ٌتحد مع الثانً والثالث فً علة عدم اكتمال التركٌب النحوي، 

 .ألنه قام فً األساِ على علة ضعٌفة ؛انتهجه الشنترٌنً للتضمٌن

فً  عٌن اثنٌن، ٌعتقد بأن هذٌن النوعٌن ال ٌتفاضالنللتضمٌن سوى نو وبٌنما ال ٌرى نشوان الحمٌري

، (2)«إال أن بعضه أهون من بعض»ألن عبارته جاءت على هذا النحو:  ؛الحسن، بل ٌتفاوتان فً العٌب

                                                           

ال بيت مصرعَّ، فقال:  بيتان  ( أشار حمقق الكتاب الدكتور عالء حممد رأفت إىل أهنما من الرجز التام، وىو خطأ؛ ألن املؤلف قد صرح بأهنما 1)

 «.ألن حرف اجلر متعلق بالبيت األول»

 .269( القوايف )حتقيق حممد عزير مشس(: 2)
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واستعمل أسلوًبا مختلًفا فً تمٌٌز أحدهما عن اآلخر، اعتمد فٌه على التمثٌل، فذكر أن األقل عًٌبا هو مثل ما 

 ن.فاء العٌب فً مثل هذٌن المثالٌم، دون أن ٌعلل سبب خاالبتداء والقس  ٌجًء بعد 

كالمه عن التضمٌن بوصؾ عام ٌصدق على نوعٌه، لكنه اختص بالذكر  علً بن عثمان اإلربلًوافتتح 

 .بعدها النو  الذي تتعلق فٌه كلمة القافٌة بالبٌت التالً

ل بالبٌت الثانً، فال تتم إال به، وال ٌصح معناه إال ومنه نو  تتعلق فٌه قافٌة البٌت األو»وحٌن ٌقول: 

عبد المحسن فراج القحطانً من العبارة األخٌرة أن كالمه منصبٌّ على  الدكتور، ٌفهم محقق الكتاب (1)«فٌه

ظاهر السٌاق ٌشٌر إلى أن  لكنَّ لى بمعنى هذه التسمٌة، وْ األ  من التضمٌن، أي أن هذا النو  هو هذا النو  

 .ٌت األول ال ٌصح إال فً الثانًمعنى الب

ولو افترضنا صواب ما فهمه القحطانً فإن هذا الوعً لم ٌنسحب بعُد على الحكم بالحسن والقبح لدى 

ك ٌعتمد على معٌار آخر، فٌقرر أن قبح التضمٌن مرتهن بمسٌِ حاجة البٌت األول ألننا نجده هنا ؛اإلربلً

 .إلى الثانً

الكثٌر من الدقة والوضوح، بل ؼلب على طرٌقته الذوق المحض وعدم القدرة  وال شك أنه معٌار ذوقً ٌفتقد

ن آخر معتمًدا على الحِ السلٌم، لكنه ال ٌتقدم خطوًة باستخالص سر  على التقعٌد، فهو ٌعٌب شاهًدا وٌحسِّ

فهذا وإن كان كالذي قبله سواء إال : »لنو  من النقد، فٌكتفً بمثل قولهمشترك ٌمكن االتكاء علٌه فً هذا ا

فهذه قطعة قد وقع التضمٌن فٌها جمًٌعا، على أن فٌه حالوة فً »، وكذا قوله: «أنه أسهل مأخًذا وأعذب

ٌُعمل ذوقه على هذا النحو فٌقول: «الذوق وخفة فً السمع فهذه أنوا  من »، ثم ٌترك األمر للقارئ ل

حازم صر الحدٌث كثٌرون، منهم الدكتور ذا االتجاه العروضً فً العوقد دعم ه، (2)«علٌها ِْ التضمٌن، فقْ 

 .(5)، والدكتور محمود السمان(4)، والدكتور محمد حماسة عبد اللطٌؾ(3)علً كمال الدٌن

                                                           

 .196( القوايف: 1)

 على الرتتيب. 271، 198، 197: القوايف( 2)

 .183( القافية )دراسة صوتية جديدة(: 3)

 .241-247( البناء العروضي للقصيدة العربية: 4)

 .125( العروض اجلديد )أوزان الشعر احلر وقوافيو(: 5)
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ظ من مطالعة مؤلفات أولبك العروضٌٌن القدماء، على اختالؾ منازعهم، اعتماد فرٌق منهم على  وٌالح 

البركات  ًالتنوخً والشنترٌنً وابن الدهان وأبو األخفشكالجاهلً،  ال سٌماأمثلة من الشعر القدٌم، و

 ابن كٌسان على الشعر القدٌم والمحدث، كما فعل ذلك نشوان الحمٌريد فً حٌن اعتم، وؼٌرهم األنباري

ع انذلالاإلربلً و الفنً الشعر القدٌم بأسلوبه  أن وهذا ٌشٌر إلىالشعر القدٌم والعباسً،  من ماشواهده انوَّ

ل معظم عٌنات البحث لد كان هو مرشدهم إلى تلك الرؤى التً وفً تلك القضٌة،  ى العروضٌٌن القدماءشكَّ

 .ؼلب علٌها عدم استقباح التضمٌن بصورة مطلقة

ه وٌظهر مما سبق أن االتجاه المستحسن للتضمٌن كان أشد قدرًة على عرض دعواه واالحتجاج علٌها، ومثلُ 

االتجاه الذي قسم التضمٌن نوعٌن، وإن افتقدت رؤى أصحابه فً تمٌٌز التضمٌن الحسن من المعٌب إلى 

 .ٌن المحدثٌنالوضوح الكافً، ومال إلى االتجاهٌن كثٌر من الدارس

نرى أن االتجاه الذي عاب التضمٌن إطالًقا صاغ رؤٌته فً صورة تقرٌرات مختصرة، لكنها تحتمل و

ذنا فً الحسبان أن شًٌبا كثًٌرا من جهود ذلك االتجاه قد ٌكون مفقوًدا أو مندثًرا كما أشرنا فً التأوٌل إذا أخ

ل بعد كل ما عنده، كما سٌتضح لنا من مناقشة أفكار حدٌثنا عن المبرد، أو أن بعض علماء هذا االتجاه لم ٌقُ 

 أبً البركات األنباري فً موضعها الالبق خالل السطور التالٌة.

 البحث البالغً والنقدي تجاه عدم استقالل القافٌة ارتباك 

على الرؼم من اتفاق أكثر علماء العروض القدماء على عدم استقباح التضمٌن مطلًقا فً الشعر البٌتً، فإن 

ٌ ًا فً عدم اتضاح رؤاهم المختلفة بصورة كافٌة فً تمٌٌز التضمٌن الحسن من التضمٌن المعٌب أثَّ  ر سلب

والنقاد القدماء قضٌة عدم استقالل القافٌة، فنراهم ٌقتربون منها بشًء كثٌر من الحذر، وال تناول البالؼٌٌن 

ٌتعمقون فً بحثها واستجالء أبعادها الفنٌة، ما ٌشً بأنهم ظلوا ٌنظرون إلٌها بوصفها أحد عٌوب القافٌة 

 .التً ال ٌمكن أن ٌختبا خلفها أي ومضات إبداعٌة

وضٌٌن للقضٌة هو السبب الوحٌد وراء ارتباك البالؼٌٌن والنقاد تجاهها، بل ولم ٌكن الخلل فً دراسة العر

ثمة عامل آخر ٌتمثل فً المزاج الفنً لبعض أولبك البالؼٌٌن والنقاد الذي اعتمد على الذوق الشخصً أكثر 

 من استقراء شواهد الشعر القدٌم.

خالل نقده رؤٌة ابن جنً لقضٌة عدم  وٌمكن أن نلحظ ذلك المزاج الفنً فً المنهج الذي سلكه اإلربلً

ا  عن استقالل القافٌة، فقد رفض اإلربلً المعٌارٌن اللذٌن استحسن بهما ابن جنً التضمٌن، وهما السم

وال حجة البن جنً فٌما ذكره، فإن السما  والقٌاِ قد جاءا فً جمٌع عٌوب : »العرب والقٌاِ علٌه، وقال
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خٌرة من كالمه ملتبسة، وربما قصد أن عٌوب القافٌة جمٌعها مستقبحة وهذه العبارة األ، (1)«أشعار العرب

ٌُخرج »اعتماًدا على السما  والقٌاِ، لكن هذا الفهم ال ٌنسجم مع قوله بعد ذلك:  فلو كان السما  والقٌاِ 

 .«العٌب عن أن ٌكون عًٌبا، لبطل جمٌع ما رواه علماء األدب من عٌوب أشعار العرب

ً إال أمًرا واحًدا: أنه ال عبرة بالسما  والقٌاِ فً عٌوب القافٌة، ولنا هنا أن نتساءل: فما وهذه التتمة ال تعن

 المعٌار إًذا فً الحكم على الظاهرة الشعرٌة بالحسن أو القبح عند اإلربلً؟

والحق أنه أجابنا ضمًنا فً ثناٌا سٌاقه حٌن أشار إلى علماء األدب، وال نشك أنه عنى بهم بعض علماء 

 ٌِّ القدٌم، كالذي قاله نة من الشعر العصر العباسً الذٌن عابوا عدم استقالل القافٌة اعتماًدا على أذواقهم دون ب

 ، عابًبا بٌت امرئ القٌِ:(2)«خٌر الشعر ما لم ٌحتج بٌت منه إلى بٌت آخر: »المرزبانً

تتتتتتتتتل   هُ ل تتتتتتتتت تُ ْلتتتتتتتتتقُ ف   تتتتتتتتتم  ا ت  مَّ  هْ بْ لْ ُصتتتتتتتتتتى بْ طَّ

 

تتتتتتتتتتتتتتعْ أ   ؾ  د  رْ أ  و    تتتتتتتتتتتتتتاًزا و  ج  تتتتتتتتتتتتتتلْ ك  بْ  اء  ن   لْ ك 

 

والعرب تحمد من الشعر ما كان كل بٌت منه قابًما بنفسه : »ده اإلربلً حٌن قالوهو المعنى ذاته الذي ردَّ 

ا ال تعلُّق له بؽٌره ، وإذا كان هذا خالؾ ما هو واقع فً معلقة رأِ الجاهلٌٌن، فأي عرب ُترى ٌعنٌهم (3)«فذ ً

 !اإلربلً؟

ٌ ًا »وٌمكن معاٌنة ذلك المزاج الفنً أًٌضا فً قول ابن رشٌق القٌروانً:  ومن الناِ من ٌستحسن الشعر مبن

بعضه على بعض، وأنا أستحسن أن ٌكون كل بٌت قابًما بنفسه، ال ٌحتاج إلى ما قبله، وال إلى ما بعده، وما 

وال تنافًرا؛ ألنه وإن كان كذلك فهو الذي سوى ذلك فهو عندي تقصٌر.. ولم أستحسن األول على أن فٌه ُبعًدا 

فإنه لم ٌُسق لنا حجًة قوٌة تؤٌد صحة استحسانه وتدحض استحسان ؼٌره، وإنما هو ، (4)«كرهُت من التثبٌج

 استحسان ذاتً نظري ٌفتقد الدلٌل من استقراء الشعر العربً الذي ٌنبؽً أن ٌكون مادة التقعٌد النقدي.

النقدي تجاه قضٌة عدم استقالل القافٌة هو عدم تخصٌص لون والبالؼً  أول مظاهر ارتباك الدرِإن 

 بالؼً لها ضمن الزحام الكثٌؾ من المصطلحات بتقسٌماتها وتفرٌعاتها المتداخلة، ولكن هذا ال ٌعنً أن

، بل ظهرت خافتًة ومتداخلة مع أحد مصطلحات البالؼٌٌن والنقاد القدماء القضٌة اختفت تماًما فً مؤلفات

                                                           

 .272( القوايف: 1)

 .37( املوشح: 2)

 .271( القوايف: 3)

 .427-419( العمدة يف صناعة الشعر ونقده: 4)
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هناك عالقة خفٌة ربطت مصطلحً التضمٌن العروضً والتضمٌن ف، بالؼة، وهو التضمٌن البدٌعًال

البالؼً، هً أحد أسباب تداخلهما أحٌاًنا، وهذه العالقة تكمن فً تعرٌؾ كل منهما الذي قام فً األساِ على 

 .فٌما بعد كل تعرٌؾ بما ٌخصه فكرة واحدة، وإن استقلَّ 

ٌعلل سبب تسمٌة التضمٌن وٌمكن استنباط تلك العالقة من كالم أحد علماء العروض، وهو ابن كٌسان، حٌن 

ن البٌت ًنا ألن البٌت األول والثانً بهما تتم الفابدة، فقد ضمَّ وإنما سمً هذا الشعر مضمَّ »قاباًل:  العروضً

ا تنطبق على التضمٌنٌن العروضً والبالؼً وال فإذا تأملنا عبارته وجدناه، (1)«األول الثانً، والثانً األول

ر أثره فً إحداث  تخصُّ  ٌُنك  أحدهما دون نظٌره، هذا إلى جانب تشابه المصطلحٌن فً التسمٌة الذي ال 

 .التداخل بٌنهما

عن مخالفة المتأخرٌن المتقدمٌن فً الحكم على التضمٌن  عبَّر بها الشنترٌنً كلمةي  وٌؤٌد هذا التصور  

وه »العروضً، وذلك حٌث ٌقول:  فً العٌوب، وسموه تضمًٌنا، من التضمٌن الذي هو  والمتأخرون عدُّ

نه إٌاه  .(2)«اإلٌدا ، كأن الشاعر أود  تمام معنى البٌت األول فً الثانً وضمَّ

ر به  وظاهر أًٌضا أن هذا الوصؾ مما ال ٌستقل به ٌُلحظ أن اإلٌدا  الذي فسَّ أحد التضمٌنٌن عن اآلخر، بل 

الشنترٌنً التضمٌن العروضً هو أحد مصطلحات علماء البدٌع كذلك، وأطلقوه على التضمٌن أو بعض 

 .، وهً أمور تفتح باًبا واسًعا اللتباِ التضمٌن العروضً بصنوه البالؼً(3)أنواعه

ر العٌب فٌه على بعدما فرغ من كالمه على التضمٌن العروضً وقص   والجدٌر بالذكر أن الخطٌب التبرٌزي

 الؼً ضمن أنوا  مختلفة من البدٌعالنو  الذي تفتقر فٌه كلمة القافٌة إلى البٌت التالً، ذكر التضمٌن الب

فه بقوله: (4)«ما تجب معرفته من صنعة الشعر»تحت باب  أن ٌأتً البٌت ال ٌتم معناه إال »، إال أنه عرَّ

م ذكرهب علماء ومعلوم أن هذا التعرٌؾ هو حد التضمٌن العروضً لدى أكثر ، (5)«الذي بعده، وقد تقدَّ

                                                           

 .275لقوايف وتلقيب حركاهتا: ( تلقيب ا1)

 .56( الكايف يف علم القوايف: 2)

 .215-213( راجع معجم املصطلحات البالغية وتطورىا: 3)

، 277( يرى أستاذنا الدكتور حسن عباس أن ىذا الباب ليس من عمل التربيزي، وإمنا ىو مقحم على كتابو، دراسات يف املكتبة العربية: 4)

 اليت سرتد يف النص املنقول توحي بأن كالمو متصل مبا سبق أن ذكره يف التضمني العروضي.« دم ذكرهوقد تق»وإن كانت عبارة 

 .258( الوايف يف العروض والقوايف: 5)
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أحدهما من التضمٌن البالؼً الذي ٌعمد فٌه الشاعر إلى  ،التبرٌزي استشهد علٌه بمثالٌن نإ ثم، القافٌة

كل هذا ، و(1)التضمٌن البالؼً نوًعا من التضمٌن العروضً وجعل اإلربلً، اقتباِ شًء من شعر ؼٌره

 .ٌعزز احتمال أن ٌكون المصطلح البالؼً قد نشأ ابتداًء فً كنؾ العروضً، ثم انفصل عنه واستقل

فنرى أبا هالل العسكري مثاًل ال ٌتطرق إلى التضمٌن البالؼً إال مستطرًدا فً كالمه على التضمٌن 

وقد تسمى استعارتك األنصاؾ واألبٌات من »ؽة التقلٌل التً عبَّر بها حٌن قال: العروضً، وربما دلَّت صٌ

على تأخر إطالق تسمٌة التضمٌن على  (2)«شعر ؼٌرك، وإدخالك إٌاه فً أثناء أبٌات قصٌدتك تضمًٌنا

فً المصطلح العروضً، ال سٌما أنه ما من شك أن مصطلح التضمٌن  تهاالمصطلح البالؼً مقارنًة بأصال

وأما التضمٌن، فقد لهج جماعة من : »شأة، بدلٌل قول محمد األردستانًلبالؼً من أنوا  البدٌع المتأخرة النا

ا، وقد »، وقول المظفر بن الفضل العلوي: (3)«المتأخرٌن به واستكثروا وهذا فً أشعار العرب قلٌل جد ً

ا  .(4)«استعمل المحدثون من ذلك ما ال ٌأتً علٌه اإلحصاء كثرًة وعد ً

، من الشعر الجاهلً تضمٌنعلى ال أٌدٌنا بشاهدوٌؤكد هذا أننا ال نكاد نظفر فً المصادر البالؼٌة التً بٌن 

إلى الحارث بن مضاض الجرهمً أبٌاًتا اشتملت على التضمٌن، ثم  (5)بل من المدهش أن ٌنسب بعضها

التضمٌن فً حقٌقته كتردٌد األقوال ومرجع هذا إلى أن ، تخلو جمًٌعا من شاهد جاهلً واحد تحت هذا الباب

المأثورة واألمثال السابرة وإدراجها ضمن السٌاق، وهذا ال ٌتأتى إال بعد أن تنضج تلك األقوال وتجري 

مجرى المثل، وإًذا فمن الطبٌعً أال ٌعتاد الشعراء التضمٌن فً أشعارهم إال بعد مرور الزمن على تراث 

 .ما بعد معًٌنا خصًبا ٌؽترفون منه وٌزٌنون به أشعارهمشعري ؼنً كالشعر الجاهلً، لٌصبح فٌ

انتماء شعر سابقٌهم إلى حقبة  وقد ٌكون للجاهلٌٌن تضمٌنات كثٌرة فً أشعارهم من شعر من سبقوهم، لكنَّ 

أضؾ ، نة فً أشعار الجاهلٌٌن أمًرا متعذًرامظلمة من تارٌخ الشعر العربً ٌجعل تحدٌد النصوص المضمَّ 

ن فً شعره شعر ؼٌره دون أن ٌشٌر فً أثناء السٌاق إلى أن هذا المضمَّن اعر كثًٌرا ما ٌضمِّ إلى ذلك أن الش

بحٌث ٌظن السامع أن البٌت بأجمعه »مدرج فً شعره، فٌخفى النص المضمَّن على من لم ٌعلمه من قبل، 

                                                           

 .199( القوايف: 1)

 .36( كتاب الصناعتني الكتابة والشعر: 2)

 .118( ملع صناعة الشعر: 3)

 .191-197( نضرة اإلغريض يف نصرة القريض: 4)

 .118ملع صناعة الشعر: ( 5)
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فطن العقلٌة البالؼٌة ولذا لم ت ؛(2)القٌروانً، بل إن هذا هو أجود التضمٌن كما أوضح ذلك ابن رشٌق (1)«له

ن ن المشهور من الشعر المضمَّ ى لها استخراج الشعر المضمَّ إلدراك ظاهرة التضمٌن إال متأخًرا، عندما تسنَّ 

 فٌه.

ولقد جاءت بعض شواهد اإلربلً موضحًة السر الذي أحدث هذا االرتباط بٌن المصطلحٌن العروضً 

فً شعره ؼالًبا ما ٌجعل البٌت المقتب ِ محتاًجا إلى ما والبالؼً، وهو أن اقتباِ شاعر بٌت آخر وإٌداعه 

 :بعده، وٌجعل ما قبله محتاًجا إلٌه، وذلك كقول أبً تمام

تتتتا ىن  ْستتتتحُ الْ بْ  ت  ْبتتتتات  ع   ت  ْنتتتتكُ  وْ ل تتتت م  قُْلتتتتت  ك   و 

 

ُب:  اْرْه أ د  ْفتتتتتتتً أ ْشتتتتتتتع  ، ف   ِ ْو
تتتتتتتال  اْبتتتتتتتُن أ   ق 

 

تتتتاًل » ْنتتتتك  لْتتتتً أ م  تتتتاُب ْبُمْقتتتتص  ع  ِ  اْلْحج  ٌْ  ل تتتت

 

ْجتتتتتتتتبُ   ْحت  تتتتتتتتى ْحتتتتتتتتٌن  ت  جَّ اء  ُتر  تتتتتتتتم   «إْنَّ السَّ

 

ل تتتتتى أْْنٌتتتتتْب ْمْنتتتتتك  ع  تتتتتان  أ ْول تتتتتى ْمتتتتتن  التَّ  ل ك 

 

بُ   ْأيي ْفٌتتتتتتْه أ ْو أ د  ً  ر  ُكتتتتتتْن لْتتتتتت  ٌ تتتتتتا ل تتتتتتْم  م 
(3) 

 

الذي فً البٌت األول، وفً البٌت الثالث جواب الشرط الذي « قال»فالبٌت الثانً فً محل مفعول به بالفعل 

 .األول وتم فً الثانًبدأ فً البٌت 

من  فقد مرَّ بنا ما ذكره نشوان الحمٌريدون بقٌة ألوان البدٌع، التضمٌن البالؼً  وهً سمة لم ٌنفرد بها

 .(5)ألوان البدٌع معدود فً، وهو (4)مكثرة وقو  التضمٌن العروضً بعد القس  

، وهو ما تنبه إلٌه بعض البالؼٌٌن والنقاد (1)والحظ أحد الباحثٌن أن التضمٌن العروضً ٌرتبط بنو  التفرٌع

مجًء أصل التفرٌع فً بٌت ومجًء الفر  فً كثرة إلى  حٌن أشاركابن أبً اإلصبع المصري القدماء 

                                                           

 .4/176( خزانة األدب وغاية األرب: 1)

 .727( العمدة يف صناعة الشعر ونقده: 2)

 .277( القوايف: 3)

 .269( القوايف )حتقيق حممد عزير مشس(: 4)

 .112، بديع القرآن: 185، كفاية الطالب يف نقد كالم الشاعر والكاتب: 183( ملع صناعة الشعر: 5)
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بٌنه وبٌن التعمق فً دراسة عدم استقالل  عقدة البٌت المستقلكذلك ابن حجة الحموي الذي حالت ، و(2)آخر

ا أن (3)بلػاألحكم بأنه وٌوقو  التفرٌع فً بٌت واحد، ل فضِّ ٌ نراهإذ التفرٌع،  القافٌة الكامن فً ًٌ ، متناس

 العربً.فً الشعر الصورة الثانٌة هً األكثر شٌوًعا 

بٌت الشعري تفرض طرابق معٌنة فً نظم ال إلى أنها األنوا  البدٌعٌة تلك القدرة المشتركة بٌن هذهومرجع 

إن البٌت »، وهً القوالب التً التفت إلٌها الدكتور شكري عٌاد بقوله: قافٌته تفضً إلى عدم استقالل

العربً، بخصابصه التً وصفناها، قد فرض على الشاعر نوًعا من الصٌاؼة المحكمة طبع الشعر العربً، 

 .(4)«منذ أقدم عهوده، بطابع الصنعة، واستتبع قوالب شعرٌة ال تحصى

، ٌن من حٌث استقالل القافٌة وعدمهدورٌن متناقض لقدرة على أداءانفرد باالتضمٌن البالؼً وإن كان هذا 

ؼة، منها قول كان وسٌلة الشعراء فً تحقٌق استقالل القافٌة أًٌضا، كما هو ملحوظ فً بعض شواهد البالفقد 

 سراج الدٌن الوراق:

تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتو  ً ه  ً ْفتتتتتتتتتتتتتتتتْمتتتتتتتتتتتتتتتتبْ ا ال  ٌ   ااه 

 

ْهتتتتتتتتتتتتتال    ْطتتتتتتتتتتتتتت  ْفتتتتتتتتتتتتتً اللَّتتتتتتتتتتتتتْوْم ج   أ ْفر 

 

ْعل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُم   ٌ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْوق  إاْلَّ م   الشَّ

 

ابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ة  إاْلَّ   ب  ال  ال صَّ و 
(5) 

 

 ومنها قول عبد العزٌز األنصاري:

                                                                                                                                                                                           

نظًما كان أو نثرًا، باسم ، والتفريع أن ُيصدِّر املتكلم كالمو، 82تضمني العروضي يف شعر األعشى )دراسة يف املفهوم والوظيفة(: ( ظاىرة ال1)

النافية خاصة، مث يصف ذلك االسم بأحسن أوصافو، مث جيعلو أصاًل يُفرِّع منو مجلة من جار وجمرور متعلق بو تعلُّق مدح أو ىجاء « ما»منفي ب 

على املقصود باملدح أو الذم، ويُعلِّق اجملرور بأفعل التفضيل، فتحصل « َمن  »ري ذلك، مث خيرب عن ذلك االسم بأفعل التفضيل، مث يُدخل أو غ

 .4/241، خزانة األدب وغاية األرب: «َمن  »وبني اجملرور ب « ما»املساواة بني االسم الداخلة عليو 

 .373والنثر وبيان إعجاز القرآن: ( حترير التحبري يف صناعة الشعر 2)

 .4/242خزانة األدب وغاية األرب: ( 3)

 .179( موسيقى الشعر العريب )مشروع دراسة علمية(: 4)

 .2/316( خزانة األدب وغاية األرب: 5)
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تتتتتتتً نْ ْعتتتتتتتد  ً و  لْ ْصتتتتتتت تتتتتتتْن ُمْحتتتتتتتب   كْ ار  ف   ع 

 

تتتتتتتتتتتتاْكنْ   تتتتتتتتتتتتُل س  ٌْ اللَّ ِي و   ْبتتتتتتتتتتتتْذْكْرْك آْنتتتتتتتتتتتت

 

ْأْستتتتتتتتتتتتتتتً ًبا ْبر  ٌْ تتتتتتتتتتتتتتت ْقْبْحً ش  ْستتتتتتتتتتتتتتتت  ال  ت   و 

 

ل ْكتتتتتتتتنْ   تتتتتتتتر  و  تتتتتتتتا إْْن ْشتتتتتتتتْبُت ْمتتتتتتتتْن ْكب  ف م 
(1) 

 

ن إذا كان مشهوًرا أعان الشاعر على االكتفاء بإٌراد بعضه إلقفال البٌت وجعله ؼٌر مفتقر ألن النص  المضمَّ

 .إلى ما بعده، وذلك اعتماًدا على قدرة السامع على إتمامه

هو ما دعا بعض  وٌبدو أن سر ارتباط التضمٌنٌن العروضً والبالؼً الذي ظهر من شواهد اإلربلً

البالؼٌٌن والنقاد القدماء إلى أن ٌستسٌؽوا التالزم بٌن المصطلحٌن، وال ٌجدوا ؼضاضة فً أن ٌظالَّ 

 .مرتبطٌن بأي  من الوجوه

حدٌثه عنه  فابن رشٌق القٌروانً على الرؼم من أنه مقت الخلط بٌن التضمٌن البالؼً وؼٌره حٌن استهلَّ 

ثٌر من الشعراء ممن لٌِ له ثقوب فً العلم، وال حذق بالصناعة، كجماعة وهذا باب ٌختلط على ك»فقال: 

، فإنه ال ٌلبث بعد ذلك (2)«عاه منهاممن ُوسم فً بلدنا بالمعرفة، وُنسب إلٌها، مكذوًبا علٌه فٌها، كاذًبا فٌما ادَّ 

ٌُدخل التضمٌن العروضً فٌه قاباًل:  ، (3)«ٌت الذي بعدهاومن أنوا  التضمٌن تعلُّق القافٌة بأول الب»أن 

ح ابن حجة الحموي ، معبًِّرا بذلك عن إحساسه بأن التضمٌن البالؼً ٌتسبب فً عدم استقالل القافٌة وصرَّ

 .(4)«هذا النو ، أعنً اإلٌدا ، ٌؽلب علٌه التضمٌن: »فقالبهذا المعنى 

البالؼً بطرٌقة  ولقد أدت تلك الوشٌجة بٌن التضمٌنٌن العروضً والبالؼً إلى تأثر مصطلح التضمٌن

تناول مفهوم التضمٌن العروضً، فكما أن إخراج التبرٌزي النو  الذي ال تفتقر فٌه كلمة القافٌة إلى ما 

حو بعدها من حد التضمٌن العروضً المعٌب أفضى إلى تشكُّل مصطلح التضمٌن البالؼً عنده على الن

ع التضمٌن العروضً ل فإن أبا هالل العسكري، السالؾ ٌشمل كل بٌت محتاج إلى ما ٌلٌه، وكل حٌن وسَّ

فصل من الشعر إلى اآلخر، وكل سجعة إلى األخرى، لم ٌبق أمامه إال أن ٌقصر التضمٌن البالؼً على أنه 

                                                           

 .3/77( أنوار الربيع يف أنواع البديع: 1)

 .719( العمدة يف صناعة الشعر ونقده: 2)

 .727: السابق (3)

 .4/176خزانة األدب وغاية األرب: ( 4)
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، ونجد ما ٌشبه هذا عند المظفر بن الفضل العلوي، (1)استعارة الشاعر األنصاؾ واألبٌات من شعر ؼٌره

 وؼٌرهم. ،(2)حجة الحمويونجم الدٌن بن األثٌر الحلبً، وابن 

ولم ٌسلم التضمٌن العروضً هو أًٌضا من التأثر بالتضمٌن البالؼً، ونستطٌع أن نلحظ كٌؾ أسهمت جهود 

، البالؼٌٌن بتناول التضمٌن البالؼً فً تخلٌص التضمٌن العروضً الحسن من التضمٌن العروضً المعٌب

ضربٌن: أحدهما تضمٌن اإلسناد، وفٌه ٌكون البٌت فضٌاء الدٌن بن األثٌر مثاًل ٌقسم التضمٌن البالؼً 

األول مسنًدا إلى الثانً، فال ٌقوم األول بنفسه، وال ٌتم معناه إال بالثانً، والضرب اآلخر ٌضمِّن فٌه الشاعر 

شعره شعًرا لؽٌره قصًدا لالستعانة على إتمام المراد، وتأكًٌدا لمعناه، وبدونه ٌصح معنى البٌت األول وال 

 .(3)إلى تمامٌحتاج 

فنحن نرى أن هذا األسلوب فً تناول التضمٌن البالؼً أفسح مجااًل إلدخال التضمٌن العروضً الحسن 

تحته، أي تحت تقسٌمات البدٌع التً بها ٌحسن الشعر وٌكتسب مٌزة، ومن ثم نفض وصمة العٌب عن نو  

ؾ القبح وبعًٌدا عن أي تحلٌل من التضمٌن العروضً بعدما ظل التضمٌن العروضً عموًما محاًطا بأوصا

 .إبداعً ٌنسب إلٌه أي قٌمة فنٌة

وبذلك اكتسب التضمٌن العروضً المعٌب قدًرا من التحدٌد والدقة بداًل من االتسا  الذي جعله ٌطؽى كثًٌرا 

على كل احتٌاج ملحوظ فً البٌت الشعري إلى ما ٌلٌه، وبؽٌر دراسة البالؼٌٌن والنقاد التضمٌن البالؼً ما 

 انت هذه المعالجة االصطالحٌة لُتجرى على نظٌره العروضً.ك

ر الذي انتهجه الخطٌب التبرٌزي فً فهم التضمٌن البالؼً ٌمثل البقعة المضٌبة وسط  والحق أن التصوُّ

ألنه منح القضٌة قٌمتها الفنٌة المستحقَّة دون  ؛عتمة ارتباك البحث البالؼً والنقدي تجاه عدم استقالل القافٌة

د أن ٌكون أبو البركات ومن ؼٌر المستبع  ، ترتب على صنٌعه هدم لمصطلح التضمٌن العروضًأن ٌ

ما كان أجمله  ، فهو ٌبسطعن التبرٌزياألنباري قد اطلع على جوانب هذه الرؤٌة أو تأثر بها، بحكم تأخره 

التضمٌن  ، وٌصوغ مفهوم(1)«اللمعة فً صنعة الشعر»كتابه  ضمن (4)«الموجز فً علم القوافً»فً 

                                                           

 .36( كتاب الصناعتني الكتابة والشعر: 1)

، خزانة األدب وغاية 262، جوىر الكنز، تلخيص كنز الرباعة يف أدوات ذوي الرياعة: 197، 31( نضرة اإلغريض يف نصرة القريض: 2)

 على الرتتيب. 4/176األرب: 

 .232م واملنثور: ( اجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكال3)

 .42( ص 4)
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ومن ثم ، «أن ال ٌتم معنى البٌت إال بالذي بعده»البالؼً فً هٌبة تعرٌؾ عام ٌقبل تحته التقسٌم، فٌقول: 

عنى ٌمكنه بهذا التأصٌل أن ٌصم بالعٌب تعلُّق كلمة القافٌة بما بعدها، وٌخلِّص منه اعتماد معنى البٌت على م

ا إٌاه بالحسن  .ما ٌلٌه خاص ً

األنباري فً هذا العرض التقسٌمً التام الوضوح، بل تتجلى أًٌضا فً استشهاده على ولم تنحصر براعة 

 داخل فً صنعة الشعر بقول الشاعر:القسم ال

تتتتتتتتتلْ  ولُ قُتتتتتتتتتأ   ُِ ْعتتتتتتتتتالْ ً و  بْ احْ ص   يوْ ْهتتتتتتتتتت   ٌ

 

اْر:  تتتتتتتتتتتتم  تتتتتتتتتتتتْة ف الضِّ ن  اْلُمْنٌف  ٌْ تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتا ب   ْبن 

 

ْجتتتتتتتتتد  » اْر ن  تتتتتتتتتر  تتتتتتتتتْمٌْم ع  تتتتتتتتتْع ْمتتتتتتتتتْن ش  تَّ م   ت 

 

ْعتتتتتتتتتد    تتتتتتتتتا ب  ارْ ف م  تتتتتتتتتر  ْة ْمتتتتتتتتتْن ع  ٌَّ ْشتتتتتتتتت  «اْلع 

 

ِ فً شعر ر عن ظاهرتٌن فنٌتٌن فً آن واحد: احتٌاج البٌت إلى ما ٌلٌه، وإٌدا  شعر مقتب  ألنه مثال معبِّ 

 .مبتد  

 لٌِ كتاًبا« اللمعة فً صنعة الشعر»قد خلص إلى أن من أن أستاذنا الدكتور حسن عباِ وعلى الرؼم 

، فإننا ال نقع على (2)لألردستانً« لمع صناعة الشعر»اختصار لكتاب  وأصٌاًل من تألٌؾ األنباري، بل ه

المصطلح ذاته فً  نأصل هذه الرؤٌة التً تناول بها األنباري التضمٌن البالؼً ضمن كالم األردستانً ع

 كتابه.

ؤٌة حال االرتباك فً تناول قضٌة عدم استقالل القافٌة بٌن بعض البالؼٌٌن والنقاد وبٌن األخذ برلقد و

ٌُدخل القضٌة حًٌنا تحت لون التضمٌن  التبرٌزي على هذا الوجه من الحسم الذي اتسم به، فابن األثٌر 

الذي أوضحناه، وكذلك « الجامع الكبٌر فً صناعة المنظوم من الكالم والمنثور»البالؼً وفق تقسٌمه فً 

لب فً نقد كالم الشاعر كفاٌة الطا» خرجها حًٌنا آخر فً، وٌُ (3)«المثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر»فً 

 .(4)«وأما التضمٌن فً الشعر فهو تعلٌق معنى البٌت بما بعده، ولٌِ مما نحن فٌه»حٌث ٌقول:  «والكاتب

                                                                                                                                                                                           

 «.وقد بي َّنَّاه يف كتابنا املوجز يف علم القوايف»حني اختتم كالمو قائاًل: « اللمعة»أسبق من « املوجز»، دلَّ املؤلف على أن كتابو 67( ص 1)

 .277( دراسات يف املكتبة العربية: 2)

 .275-3/277( ص 3)

 .213( ص 4)
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من ناحٌة أخرى، لم تلتفت طابفة من البالؼٌٌن إلى قضٌة عدم استقالل القافٌة الكامنة فً نو  التضمٌن 

إذ اقتصر فٌها االقتباِ على أقل من بٌت، ومن ثم لم  ؛اعتمدوا علٌهاالبدٌعً بسبب طبٌعة الشواهد التً 

 لشعري، وذلك كما فً قول األخٌطل:تنعدم استقاللٌة البٌت ا

تتتتتتتتتل  و   تتتتتتتتت دْ ق  قُتتتتتتتتتلْ  ًِّ ْمتتتتتتتتترَّ خُ لْ ا لْ م  س   ٌ ل تتتتتتتتتْم   ف 

 

ْمً  ٌ ق  ُمْقتتتتتتتد  تتتتتتتا ى ل ْكتتتتتتتْن ت ض  ؼ  ْعتتتتتتتد  اْلتتتتتتتو   ب 

 

، (2)، وابن وكٌع التنٌسً(1)بن المعتزعبد هللا علقته، وقد مثَّل به وفٌه تضمٌن من بٌت عنترة العبسً فً م

 .، وآخرون(3)، واألردستانًوأبو هالل العسكري

فً حٌن نجد من استكثر من الشواهد وبالػ فً ذلك إلى درجة أقحمت فً النو  البدٌعً ما لٌِ منه، 

شت علٌه القضٌة بالكلٌة، كالذي وقع فٌه أسامة بن منقذ  حٌن أدرج فً شواهد التضمٌن البالؼً مثل وشوَّ

 قول الشاعر:

ةً  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُر ُمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدَّ  اْلُعْمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُر أ ْقص 

 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتابْ   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتق  ْباْلْعت  حَّ ٌُم   ْمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْن أ ْن 

 

تتتتتتتتتتتتتتتتف ا تتتتتتتتتتتتتتتتا ص  ر  م  تتتتتتتتتتتتتتتتدَّ ك  تتتتتتتتتتتتتتتتأ ْن ت   أ ف 

 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابْ   اْجْتن  ْجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  و   ْمْنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُه ْبه 

 

اْتهْ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاع  ْن س  م  عَّ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن  ت   ف 

 

ابْ   تتتتتتتتتتتتتتتتتتح  تتتتتتتتتتتتتتتتتترُّ السَّ تتتتتتتتتتتتتتتتتتا م   ف ُمُروُره 

 

 وقوله:

تتتتتتتتتتااْنُظتتتتتتتتتتْر إْل تتتتتتتتتتى  ْبٌتتتتتتتتتتب  ل ن  ْجتتتتتتتتتتْه ح   و 

 

تتتتتتتتتا  ْقش  تتتتتتتتتْوُك ْبتتتتتتتتتْه النَّ تتتتتتتتتا الشَّ ح  تتتتتتتتتؾ  م  ٌْ  ك 

 

هْ  تتتتتتتتتتدِّ ل تتتتتتتتتتى خ  ْهُر ع  تتتتتتتتتتب  التتتتتتتتتتدَّ ت  تتتتتتتتتتْد ك   ق 

 

تتتتتتتتتتتتتتتتى  ْؽش   ٌ ا  تتتتتتتتتتتتتتتتْل إْذ  ٌْ اللَّ تتتتتتتتتتتتتتتتْعْر: و   ْبالشِّ

 

 وقوله:

                                                           

 .64البديع:  (1)

 .169للسارق واملسروق منو: املنصف  (2)

 على الرتتيب. 119، ملع صناعة الشعر: 36كتاب الصناعتني الكتابة والشعر:  (3)
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ؾْ  تتتتتتتتتر  ا ُهتتتتتتتتتو  اْعت  ْفتتتتتتتتتو  إْذ  ْوْجُب اْلع  ْستتتتتتتتتت   ٌ 

 

ؾْ   تتتتتتتتر  تتتتتتتتا اْقت  مَّ تتتتتتتتى ع  ه  اْنت  تتتتتتتتاهُ و  ن  تتتتتتتتا ج  مَّ  ع 

 

ْولْتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْه:   +لْق 

 

 

 

   

  

  _ 

 

 وقوله:

ْوا اع  تتتتتتتتتتتد  ة  الَّتتتتتتتتتتتْذٌن  ت  ى اْلْجٌتتتتتتتتتتتر   أ ُتتتتتتتتتتتتر 

 

الْ   و  ْبتتتتتتتتتتتتل  التتتتتتتتتتتتزَّ اْل ق  و  ًة للتتتتتتتتتتتتزَّ  ُبْكتتتتتتتتتتتتر 

 

ْلْبتتتتتتتتتتتتتً ق  ْنتتتتتتتتتتتتتً ُمْقتتتتتتتتتتتتتٌمي، و  لُْمتتتتتتتتتتتتتوا أ نَّ  ع 

 

تتتتتتتتتتتتتالْ ْفتتتتتتتتتتتتتٌهْ   تتتتتتتتتتتتتام  اْلْجم  اْحتتتتتتتتتتتتتلي أ م   ُم ر 

 

تتتتتتاْ   ْزٌتتتتتتْز ْفتتتتتتً أ ْرُحتتتتتتْل اْلتتتتتت ْمْثتتتتتتُل ص   اْلع 

 

تتتتالْ   ح  تتتتا ْفتتتتً الرِّ ْعل ُمتتتتون  م   ٌ تتتتا  م   تتتتق ْوْم، و 
(1) 

 

ال والتلمٌح إلى قصصه  واالستشهاد به ن باب االقتباِ من القرآن الكرٌمفظاهر أن هذه األشعار وأشباهها م

أن التضمٌن هو أن اعلم : »ة تعرٌفه قبُل إذ قال، مع أن أسامة كان دقًٌقا فً صٌاؼمن الشعر التضمٌن

 .(2)«ن البٌت كلمات من بٌت آخرٌتضمَّ 

ٌ ًا التً  وقد أفضى تطور علم البدٌع وتحدٌد مصطلحاته وتفرٌعها إلى اختفاء قضٌة عدم استقالل القافٌة تدرٌج

ظهرت على استحٌاء تحت مصطلح التضمٌن البدٌعً، فمثاًل ال نرى لها أي وجود فً كالم ابن أبً اإلصبع 

ذي استحال التضمٌن لدٌه ثالثة ألوان: التضمٌن، واختصه باقتباِ كلمة من بٌت شعر، واإلٌدا ، المصري ال

ن العروضً ، فلم ٌعد للتضمٌ(3)واختصه باقتباِ شطر بٌت، واالستعانة، واختصها باقتباِ بٌت كامل

 .موضع وسط هذا التقسٌم

ٌ ًا من الدرِ البالؼً عند  أو قبٌله، واستقر األمر  (4)الخطٌب القزوٌنًونكاد نجزم بأن القضٌة اختفت نهاب

كذلك فً مصنفات من جاؤوا بعده، حتى أنكر ابن معصوم المدنً وجودها من األصل، فساق تعرٌؾ 

                                                           

 وىو حتريف يدل عليو السياق.« َوَما يَ ع َمُلونَ »على الرتتيب، ويف البيت األخري:  258، 257، 256-255، 252( البديع يف نقد الشعر: 1)

 .249 البديع يف نقد الشعر: (2)

 على الرتتيب. 383، 387، 147( حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: 3)

 .594، اإليضاح يف علوم البالغة: 424( التلخيص يف علوم البالغة: 4)
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التضمٌن بهذا المعنى اصطالح العروضٌٌن ال البدٌعٌٌن، والخلط بٌن »التضمٌن العروضً، ثم قال: 

 .(1)«االصطالحٌن خطأ محض

فً  باحثٌن إلى قبول التضمٌن العروضً أو استحسان بعض صورهأسهم مٌل بعض الوفً العصر الحدٌث، 

قفهم من ااالقتراب من قضٌة عدم استقالل القافٌة بجرأة ؼٌر معهودة لدى القدماء، وتباٌنت رؤاهم وفًقا لمو

 .ات العروضٌٌن السابق نحو القضٌةتصنٌؾ اتجاه

فمثاًل انعكِ وضوح الموقؾ لدى الدكتور محمد حماسة، حٌن اختار تقسٌم التضمٌن العروضً نوعٌن: 

حسًنا ومعًٌبا، على جانب مهم من دراسته، إذ رأى أن ثمة نوعٌن من المعنى، أحدهما جزبً ٌمكن أن ٌكتفى 

ة أو القصٌدة كلها، وبه تكون به إذا ُذكر وحده فً بٌت من الشعر، واآلخر كلً ٌشمل جزًءا كبًٌرا من القصٌد

 .(2)القصٌدة أجزاء متالحمة

وبذلك وضع بٌن أٌدٌنا تصوًرا منضبًطا بناه على التفرٌق الذي اعتمده فً مشكلة التضمٌن العروضً، 

ا من حٌث معناه  ونستطٌع أن ننظر من خالل هذا التصور الجدٌد إلى البٌت ؼٌر المستقلة قافٌته، فنراه تام ً

تام من حٌث المعنى الكلً، فال ٌقع حٌنها التناقض بٌن كون البٌت وحدة مكتملة فً الشعر  الجزبً، وؼٌر

 .البٌتً وبٌن احتٌاجه إلى ؼٌره من األبٌات

ٌِّن لنا االتجاه الذي  أما رأي الدكتور موسى سامح ربابعة فً مواقؾ العروضٌٌن فلم ٌكن حاسًما، ولم ٌع

لٌِ هناك من سبب : »شابك فً التضمٌن العروضً قاباًل نزا  الاعتمده فً الخالؾ، بل اكتفى بتجاوز ال

ٌحول دون النظر إلى هذه الظاهرة على أنها ظاهرة أسلوبٌة، تكشؾ إلى حد بعٌد عن الفاعلٌة الشاعرٌة التً 

ل بها الولوج إلى دراسة القضٌة ، (3)«ال تعترؾ فً كثٌر من األحٌان بسلطة النقد وهً عبارة إنشابٌة تعجَّ

ولذا ال نستطٌع أن نوافقه على أن  ؛ؼٌر هدى، وبناًء علٌه اضطرب تحلٌله الفنً لعدم استقالل القافٌةعلى 

 ٌة فً بٌتً النابؽة:عدم استقالل القاف

ْمتتتتتتتتتتٌم   ل تتتتتتتتتتى ت  تتتتتتتتتتار  ع  ُدوا اْلْجف  ر  ُهتتتتتتتتتتْم و   و 

 

تتتتتتتتً  تتتتتتتتاظ  إْنِّ تتتتتتتتْوْم ُعك   ٌ اُب  ُهتتتتتتتتْم أ ْصتتتتتتتتح   و 

 

تتتتتتتتتتاْدق ات   اْطن  ص  تتتتتتتتتتو  تتتتتتتتتتْهْدُت ل ُهتتتتتتتتتتْم م   ش 

 

تتتتتتتتتً  تتتتتتتتتْهْدن  ل ُهتتتتتتتتتْم ْبْصتتتتتتتتتْدْق اْلتتتتتتتتتُودِّ ْمنِّ  ش 

 
                                                           

 .6/73( أنوار الربيع يف أنواع البديع: 1)

 .186( اجلملة يف الشعر العريب: 2)

 .84األعشى )دراسة يف املفهوم والوظيفة(: ( ظاىرة التضمني العروضي يف شعر 3)
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فقد ورد »ٌنهض بوظٌفة لها فاعلٌتها فً سٌاق النص الشعري الذي وردت فٌه، وال أن نردد معه هذا القول: 
برز دوره فً هذه المفاخرة، فجعل هذان البٌتان ضمن سٌاق المفاخرة القبلٌة، ولذلك فإن الشاعر أراد أن ٌُ 

؛ ألن ارتباط (1)«ٌأتً لٌحتل القافٌة؛ وذلك من أجل أن ٌلفت نظر اآلخرٌن إلى ذاته« األنا»ضمٌر المتكلم 
ًٌ ا بأول البٌت التالً ال ٌعمل على إبرازها كما رأى، بل من شأنه أن ٌجعلها خافتة لعدم  كلمة القافٌة نحو

ستؽناء بها، كما أوضح ذلك استقاللها واحتٌاجها إلى ما بعدها، وذلك بسبب عدم الوقؾ الكامل علٌها واال
 .(2)الدكتور محمد حماسة عبد اللطٌؾ

 الخاتمة 

من عدم استقالل البٌت الشعري، متتبِّعًة فً ن والنقاد القدماء سعت هذه الدراسة إلى استجالء موقؾ البالؼٌٌ
الدرِ البدء اتجاهات علماء القافٌة فً فهم التضمٌن العروضً، ومالحظة أثر اختالؾ تلك االتجاهات فً 

 البالؼً والنقدي.

عدم تعلُّق القافٌة بما بعدها، وذلك نتٌجة  حٌالمرتبكٌن القدماء وقفوا أكثر ولعل الصفحات السالفة أثبتت أن 
، فكانت دراسة بصورة كافٌة فً تمٌٌز التضمٌن الحسن من التضمٌن المعٌب ى العروضٌٌناتضاح رؤ

 .نها من الوجهة العروضٌةالظاهرة من الوجهة البالؼٌة رهٌنة بمدى استحسا

 فً وضع حواجز بٌنهم وبٌن الذي أسهم لدى عدد من النقاد الذوق الشخصًسلَّطت الدراسة الضوء على و
 التً ٌنطق بناؤها الفنً بالقول الفصل فً المسألة. استقراء شواهد الشعر القدٌم

حقٌقة عدم استقالل البٌت الشعري وقد ٌكون أبرز ما أنجزه البحث أن نبَّه على ضرورة إعادة النظر فً 
ته من جدٌد بوصفه قٌمة الذي ظل موضوًعا داخل دابرة عٌوب القافٌة، وهو األمر الذي ٌؤكد أهمٌة دراس
 فنٌة ربما ٌختبا وراءها الكثٌر من الدالالت البالؼٌة ضمن نصوص الشعر العربً.

 أهم المصادر والمراجع 

تحقٌق شاكر هادي شكر، مطبعة النعمان، ، معصوم المدنًعلً بن  أنوار الربٌع فً أنواع البدٌع:

 م.1661-ه1311النجؾ األشرؾ، 

الخطٌب القزوٌنً، تحقٌق د. محمد السعدي فرهود، د. محمد عبد المنعم  اإلٌضاح فً علوم البالغة:

-ه1421خفاجً، د. عبد العزٌز شرؾ، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبنانً، بٌروت، 

 م.1666

 م.1612-ه1412عبد هللا بن المعتز، تحقٌق إؼناطٌوِ كراتشقوفسكً، دار المسٌرة، لندن،  البدٌع:
                                                           

 .79: ظاىرة التضمني العروضي يف شعر األعشى )دراسة يف املفهوم والوظيفة( (1)

 .184( اجلملة يف الشعر العريب: 2)
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محمد بدر الدٌن الرافعً الخلوتً،  حبٌر شرح ترجمان الضمٌر فً مدح الهادي البشٌر:بدٌع الت

 ه.1312المطبعة العلمٌة، القاهرة، الطبعة األولى، 

أسامة بن منقذ، تحقٌق د. أحمد أحمد بدوي، د. حامد عبد المجٌد، مراجعة د.  البدٌع فً نقد الشعر:

 م.1661-ه1311ده، القاهرة، إبراهٌم مصطفى، مطبعة البابً الحلبً وأوال

 ابن أبً اإلصبع المصري، تحقٌق د. حفنً محمد شرؾ، دار نهضة مصر، القاهرة. بدٌع القرآن:

د. محمد حماسة عبد اللطٌؾ، دار الشروق، القاهرة، الطبعة البناء العروضً للقصٌدة العربٌة: 

 م.1666-ه1421األولى، 

الخطٌب القزوٌنً، ضبطه وشرحه عبد الرحمن البرقوقً، دار الفكر  التلخٌص فً علوم البالغة:

 م.1632-ه1351العربً، الطبعة الثانٌة، 

محمد بن أحمد بن كٌسان النحوي، تحقٌق إبراهٌم السامرابً،  تلقٌب القوافً وتلقٌب حركاتها:

-ه1411بعة األولى، منشور ضمن رسابل ونصوص فً اللؽة واألدب والتارٌخ، مكتبة المنار، الزرقاء، الط

 م.1611

ضٌاء الدٌن بن األثٌر، تحقٌق د. مصطفى  الجامع الكبٌر فً صناعة المنظوم من الكالم والمنثور:

 م.1656-ه1335جواد، د. جمٌل سعٌد، مطبعة المجمع العلمً العراقً، بؽداد، 

 .م2116د. محمد حماسة عبد اللطٌؾ، دار ؼرٌب، القاهرة،  الجملة فً الشعر العربً:

أحمد بن إسماعٌل بن األثٌر الحلبً،  جوهر الكنز، تلخٌص كنز البراعة فً أدوات ذوي الٌراعة:

 تحقٌق د. محمد زؼلول سالم، منشأة المعارؾ، اإلسكندرٌة.

أبو بكر بن علً بن عبد هللا بن حجة الحموي، تحقٌق د. كوكب دٌاب،  خزانة األدب وغاٌة األرب:

 م.2111-ه1421لى، دار صادر، بٌروت، الطبعة األو

 م.1666د. حسن عباِ، دار الشاعر، طنطا،  دراسات فً المكتبة العربٌة:

 تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم، دار المعارؾ، القاهرة، الطبعة الثانٌة. دٌوان النابغة الذبٌانً:

د. موسى سامح  ظاهرة التضمٌن العروضً فً شعر األعشى )دراسة فً المفهوم والوظٌفة(:

 م.1666-ه1416ربابعة، مجلة جامعة الملك سعود، المجلد الثامن، الرٌاض، 
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د. محمود علً السمان، دار المعارؾ، القاهرة،  العروض الجدٌد )أوزان الشعر الحر وقوافٌه(:

 م.1613

الحسن بن رشٌق القٌروانً، تحقٌق د. النبوي عبد الواحد شعالن،  العمدة فً صناعة الشعر ونقده:

 م.2111-ه1421انجً، القاهرة، الطبعة األولى، مكتبة الخ

 م.1661-ه1411د. حازم علً كمال الدٌن، مكتبة اآلداب، القاهرة، القافٌة )دراسة صوتٌة جدٌدة(: 

سعٌد بن مسعدة األخفش، تحقٌق أحمد راتب النفاخ، دار األمانة، بٌروت، الطبعة األولى،  القوافً:

 م.1634-ه1364

ن التنوخً، تحقٌق د. محمد عونً عبد الرؤوؾ، دار الكتب والوثابق عبد الباقً ب القوافً: ن المحسِّ

 م.2113المصرٌة، القاهرة، الطبعة الثانٌة، 

علً بن عثمان اإلربلً، تحقٌق ودراسة د. عبد المحسن فراج القحطانً، الشركة العربٌة  القوافً:

 م.1663-ه1413للنشر والتوزٌع، القاهرة، الطبعة األولى، 

نشوان بن سعٌد الحمٌري، تحقٌق محمد عزٌر شمِ، مجلة المجمع العلمً الهندي، المجلد  القوافً:

 م.1613الثامن، العددان األول والثانً، الهند، ٌونٌو 

ٌَّات كلٌة القوافً وما اشُتقَّت ألقابها منه:  محمد بن ٌزٌد المبرد، تحقٌق د. رمضان عبد التواب، حول

 م.1633المجلد الثالث عشر، مطبعة جامعة عٌن شمِ، القاهرة،  اآلداب بجامعة عٌن شمِ،

محمد بن عبد الملك بن السراج الشنترٌنً، دراسة وتحقٌق د. عالء محمد  الكافً فً علم القوافً:

 م.2113رأفت، دار الطالبع، القاهرة، 

حمد البجاوي، الحسن بن عبد هللا بن سهل العسكري، تحقٌق علً م كتاب الصناعتٌن الكتابة والشعر:

 م.1652-ه1331محمد أبو الفضل إبراهٌم، دار إحٌاء الكتب العربٌة، القاهرة، الطبعة األولى، 

ضٌاء الدٌن بن األثٌر، تحقٌق د. نوري حمودي القبٌسً،  كفاٌة الطالب فً نقد كالم الشاعر والكاتب:

 م.1612د. حاتم صالح الضامن، هالل ناجً، دار الكتب، الموصل، 

محمد بن مكرم )ابن منظور(، تحقٌق عبد هللا علً الكبٌر، محمد أحمد حسب هللا، هاشم  عرب:لسان ال

 محمد الشاذلً، دار المعارؾ، القاهرة.
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محمد بن أحمد األردستانً، تحقٌق د. حسن عباِ، كلٌة اآلداب، جامعة طنطا،  لمع صناعة الشعر:

 م.1661

ٌن بن األثٌر، تحقٌق د. أحمد الحوفً، د. بدوي ضٌاء الد المثل السائر فً أدب الكاتب والشاعر:

 م.1662-ه1311طبانة، دار نهضة مصر، القاهرة، 

عثمان بن جنً، تحقٌق د. حسن شاذلً فرهود، دار التراث، القاهرة، الطبعة  مختصر القوافً:

 م.1635-ه1365األولى، 

-ه1416اإلسالمٌة، الكوٌت، عبد هللا الطٌب، دار اآلثار  المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها:

 م.1616

 م.2113د. أحمد مطلوب، مكتبة لبنان ناشرون، بٌروت،  معجم المصطلحات البالغٌة وتطورها:

الحسن بن علً بن وكٌع، تحقٌق عمر خلٌفة بن إدرٌِ، جامعة  المنصف للسارق والمسروق منه:

 م.1664قارٌونِ، بنؽازي، الطبعة األولى، 

أبو البركات األنباري، تحقٌق د. حاتم صالح الضامن، منشور ضمن ثالثة  القوافً:الموجز فً علم 

 م.2112-ه1423كتب ألبً البركات األنباري، دار البشابر، دمشق، الطبعة األولى، 

د. شكري محمد عٌاد، دار المعرفة، القاهرة،  موسٌقى الشعر العربً )مشروع دراسة علمٌة(:

 م.1631الطبعة الثانٌة، 

ة أنواع من صناعة الشعر:الم محمد بن عمران بن موسى  وشح، مآخذ العلماء على الشعراء فً عدَّ

 م.1665المرزبانً، تحقٌق علً محمد البجاوي، دار نهضة مصر، القاهرة، 

المظفر بن الفضل العلوي، تحقٌق د. نهى عارؾ الحسن،  نضرة اإلغرٌض فً نصرة القرٌض:

 م.1636-ه1366مجمع اللؽة العربٌة، دمشق، 

)الخطٌب التبرٌزي(، تحقٌق د. فخر الدٌن  ٌحٌى بن علً التبرٌزي الوافً فً العروض والقوافً:

 م.1616-ه1413قباوة، مكتبة الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة، 
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Abstract: 
The verse constitutes the rhythmic unit that makes up the structure of the 
text in the verse. The magnificence of any poetic text becomes clear 
through the joining of its verses to each other. Therefore, it is imperative to 
understand the links between the verses that are stacked on top of each 
other in this creative entity that represents the first Arabs art, and there is 
no doubt that studying the position of the rhetoricians and ancient critics 
regarding the lack of independence of the poetic verse is a step in this 
path. 
This study acquires great importance because it addresses a research gap 
related to an aspect that is not completely clear. Due to the differences that 
surround it, its reference to the conceptualization of the reality of the 
prosody inclusion, which was counted in the defects of rhyme, and the 
presentation of various visions that imposed the independence of the poetic 
verse in a way, but these visions still need to be reconsidered and the 
critical trends based on them. 



 المجلة العلمٌة بكلٌة اآلداب العدد 49 لسنة 2222 

24 
 
 

 

Accordingly, the research aims to identify the most important heritage texts 
in the bellies of rhetoric and literary criticism books that were exposed to 
the issue of the lack of independence of the poetic verse, and to try to form 
a complete picture that shows the truth of the position of the ancients on it, 
by relying on a scientific methodology based on understanding, analysis 
and induction. 
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