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 املستخلص

يتفقون على رفضها للمحدثني من ظاهرة عروضية كاد العروضيون األوائل البحُث يدرس 

الشعراء وإن أجازوا ما ُسِمَع منها من القدماء على ُخْلٍف يف ذلك ، أال وهي اخلزم العروضي ، وهي زيادة 

 .ال ُيعتدُّ هبا يف وزن البيت الشعري عندهم 

وقد رفض البحث من منطلقات أسلوبية فنيٍَّة فكرة الزيادة سواء كانت يف اخلزم أم غريه من  

اخل ، بعد أن قدَّم هلا مبقدماٍت نظريٍَّة تشرح ملفهوم ... مباحث قيل بزيادهتا كالبسط والغلو والتعدي 

اخلزم ، منطلقًا من فكرة أن اخلزم كان نتيجة حتوُّل يف موسيقى البيت يولِّد وزنًا صحيحًا آخر مل 

 .يتنبه إىل حتوُّل الوزن إليه 

اخلزم املقول بزيادته لينطلق مما حيققه من تداخل  ويزعم البحث أن اخلليل أفاد من مفهوم

يف األوزان الكتشاف مفهوم الدوائر القائم على التحول من وزن آلخر نتيجة زيادة مقطع على الوزن 

 .األول 

تشرح كيف اخترع الفراهيدي أوزان حتاول أن ليشكل البحث وفق هذه املقاربة أول نظرية 

 .الدائرة العروضية الشعر العريب وفقًا لنظام 

 

 العروض ، األسلوبية ، اخلزم ، الزيادة ، فلسفة اللغة ، التأويل: الرئيسية الكلمات

 

ِِِAbstract 

This paper studies the prosodic phenomenon of metrical redundancy which 
the early Arab prosodists allowed in the classic Arabic poetry but denied for 
the later poets. 
The study refuses, from a stylistic vantage point, the aesthetic foundations of 
the notion of metrical redundancy as in verse puncture or spread, excess, and 
transgression on the metrical level. The study presupposes that verse 
puncture is the result of a change in the music of the line of verse which 
generates another correct metre unhitherto noticed or felt by the poet. 
The study also presupposes that Al Khalil used the notion of verse puncture 
as metrical redundancy, starting with the overlap of metres resulting from 
puncture to invent the concept of circles which is based on the change from 
one metre into another through the addition of an extra syllable. 
This study uses this approach to advance the first theory explaining how Al 
Farahidi invented the metres of Arabic verse according to the system of 
metrical circles. 
 
Key Words: Prosody, Stylistics, Verse Puncture, Redundancy, Language 
Philosophy, Interpretation.  

mailto:dbqpdb23@Gmail.com


 مجلة جامعة االنبار للغات واالداب

 

 

   71العدد 

 5172ربيع 

51 

  

 د النظري للخزماملها: األول  لفصلا

 اخلزم بني االصطالح واملفهوم: املطلب األوَّل 

 : اخلزم لغة : أواًل 

إذا خرقُت َوَتَرَة أنِفه ، وجعلت فيها : َخَزْمُت البعرَي أخِزمه َخْزمًا فهو خمزوم : تقول العرب 

 [من حبر الطويل : ] ، قال عمرو بن قميئة  (( ))ِعرانًا أو ِخزامًة من َشَعر 

 ُكلِّ َمعروٍن َوذاِت ِخزاَمٍةَعلى 

 

  

 (( ))َمصاعيَب َلم ُيذَلْلَن َقبلي ِبَتوقاِف

 

، وكل شيء ثقبته فقد  (( ))ها خمزومة ، أي مثقوبة والطري كّلها خمزومة وخمزَّمة ؛ ألن َوَتراِت أنوِف

 .(( ))خزمته 

 [من حبر الطويل : ] قال بشار بن برد 

 ًةَخَزمَت ِبَمخزوٍم ُأنوفًا َكثرَي

 

  

 (( ))َوَهشَّمَت ُأخرى ِباهَلواِشِم ُحشَّدا

 

 [من حبر الطويل : ] إذا نظمته فيه ، قال األعشى : وَخَزْمُت اجلراَد يف العود 

 َوَأحنى َلها ِإذ َهزَّ يف الَصدِر َروَقُه       

 (( ))َكما َشكَّ ذو العوِد اجَلراَد امُلَخزَّما

، وخاَزْمُت ((  ))وقد مّست العرب خازمًا وُخَزْيمًا وخّزامًا وخمزومًا وأْخَزَم ، وكّله من اخَلْزم  

الرجل ، وهو أن تأخذ يف طريٍق ويأخذ هو يف طريق غريه حتَّى تلتقيا يف مكاٍن واحد ، وهى املخاصرة 

 .  (( ))إذا هو حناها عن القصد : أيضا كأنَّه معارضة يف السري قيل 

 أن ُيْحَزم الكتاُب من وسطه باألشفار حىت تنفذ يف بعض طيات الكتاب : واخلزم 

مث الكتاب مث خترج من الورق أيضًا ، ويدخل فيه دسرة من الورق كالسري الصغري ويقط طرف الدسرة 

، مث يلصق على ذلك بشمع أمحر ، مث خيتم عليه خبتم يظهر نقشه فيه ، ويسمى هذا النوع من اخلتم 

.. م باخلاء والزاي املعجمتني أخذًا من خزم البعري ، وهو أن يثقب أنفه وجيعل فيه خيط أو حنوه اخلز

                                                           

 .    /  مجهرة اللغة : ينظر     

 .   ديوان عمرو بن قميئة      

 .    /  مجهرة اللغة : ينظر     

 .    /  مجهرة اللغة : ينظر     

 .   /  ( ابن عاشور ) ديوان بشار بن برد     

 .   ديوان األعشى الكبري     

 .    /  مجهرة اللغة : ينظر     

  6  /  ، وتاج العروس     /  الصحاح يف اللغة : ينظر     
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 يف صدر اإلسالم ، ويدل على [ كانت موجودة ] ولعل هذه الطريقة من اخلتم 

 . (( ))( وخزم الكتاب ومل يكن قبل خيزم .... : قول ابن عمر رضي اهلل عنه [ذلك ] 

وباملدينة سوق يقال هلا سوق : خذ من حلائه احلباُل ، قال األصمعيشجر تتَّ: واخَلَزم 

 . (( ))شجر اجلوز : اخلزامني ، وقال بعضهم اخلزم 

 :اخلزم اصطالحًا :ثانيًا 

اخلزم بزاي معجمة وهو ضد اخلرم : اخلزم مصطلح عروضي يف الشعر ، قال ابن رشيق 

 : ، وُيقصد باخلزم  (( ))بالراء غري املعجمة ، الناقص منهما ناقص نقطة ، والزائد زائد نقطة 

 .زيادٌة تلحق أوائل األبيات يف الغالب على خالف سيأيت ذكره  -

ال يعتد بتلك الزيادة يف : ُيعتدُّ هبذه الزيادة يف املعىن وال يعتد هبا يف اللفظ ، أي  -

 .((  ))تقطيع العروض ، وإذا ُأريَد تقطيُع البيت ُحِذَفْت تلك الكلمُة الزائدة 

إنَّ الصواب أنَّ املعىن ليس دائمًا : فقيل ( يعتدُّ هبا يف املعىن ) وقد اعُتِرض على عبارة 

وهذا قريٌب من الذي : ) هبذه الزيادة ، كما ُيفَهم من عبارة الصاحيب يف قوله  يعتدُّ

قالت : ) قال ابن رشيق القرواين  (( )) (ذكرناه يف اخلزم والزيادة اليت ال معىن هلا 

 [من البسيط املخزوم : ] اخلنساء 

 قذًى بعينِك أم بالعنِي ُعوَّاُر  (( ))(أ) 

 (( ))ا الداُر أم أوحشْت إذ خلْت من أهله

، ويبدو إنَّما  (( ))( فزادت ألف االستفهام ، ولو أسَقَطْتها مل يضرَّ املعىن وال الوزَن شيئًا 

الفصحاُء من : ) هنا أخذًا من عبارة املربد ملا قال ( عدَم االعتداِد ) ذَكر العروضيون 

ن الوزن ، ِعلمًا بأنَّ العرب يزيدون ما عليه املعىن ، وال يعتدون به يف الوزن ، وحيذفون م

، فأظهره ( أْشُدْد ) حيازَيمك للموِت فقد أضمر : املخاطب يعلم ما يريدونه ، فهو إذا قال 

 :؛ لذلك قال اآلثاري (( 6))( ومل يعتدَّ 

 ((  ))وخْزُمهْم ُبمعجِم الزايِِّ ُوِضْع     يف أوَِّل البيِت ، ومن وزٍن ُمِنْع            

 .((  ))ما وأجازه، بينما اخلليل ال يراه صحيحا وقد دعاه األخفش خز -

                                                           

   /  صبح األعشى     

   /  املعاين الكبري البن قتيبة : ينظر     

   /  العمدة يف حماسن الشعر وآدابه : ينظر     

 .   /  نضرة االغريض يف نصرة القريض : ينظر     

 .  /  الصاحيب يف فقه اللغة     

قد عمدت يف هذا البحث على أن أجعل الزيادة املقول هبا باخلزم على البيت بني قوسني ، تنبيهًا عليها     

 . ولتعرف بسهولة عند القراءة 

، وزيادة اهلمزة يف ... أم ذرفت ... قذى بعينك : ة ، برواي   ديوان اخلنساء : البيت للخنساء ، ينظر     

 .   / ، والعمدة    / ، والعقد الفريد    [واملراثي واملواعظ والوصايا]التعازي : أول البيت يف 

 .    / العمدة يف حماسن الشعر وآدابه     

 .    / الكامل يف اللغة واألدب : ينظر   6 

 .   الوجه اجلميل يف علم اخلليل      

 .    /  كشاف اصطالحات الفنون والعلوم : ينظر      
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 ، يف غالب األمر وإلَّا فإنَّ يف  (( ))وتكون هذه الزيادة حبرف إىل أربعة أحرف  -

يف أول البيت ، وحرٍف أو حرفني يف أول العجز ) األمر خالفًا سُيذكر ، حملُّ هذه الزيادة 

واخلزم يف الشعر أن تزيد : ) ، وال يصحُّ ما قيَّده به صاحب احمليط يف اللغة بقوله  (( )) (

 .، وإن كان ميكن قبوله على األكثر منه  (( )) (تزيد يف أول جزٍء حرفًا 

 :قال اآلثاري 

 ............من واحٍد ألربٍع فيه العددْ         

 

 :ويف بعض النسخ 

 جاؤوا به من واحٍد ألربعْه       

 حبرِف معىن واستجازوا موضعْه 

 :ويف نسخٍة جاء بيت 

 (( ))والعدُّ واحٌد عند النقِل  .................        

ُتستعمُل يف مجيع البحور ( الزيادة : أي ) ، فهي  (( ))وال خيتص بذلك وزن دون وزن  -

(( )). 

ُقيِِّدت هذه  ويغلب على هذه الزيادة أهنا تكون يف حروف املعاين وحروف العطف فقد -

الواو ، : الزيادة بأهنا حرٌف يف أوَّل اجُلزء أو حرفني ، أو حروف من حروف املعاين، حنو

مثل ألف االستفهام وواو العطف وفائه : ) ، قال أبو العالء املعري  (( ))وبل ، وهل 

وغريها من احلروف الفاردة تزاد على األبيات التامة وهي غنيَّة عنها ؛ ليعلم أهنا 

 . (( ))( من األبيات تفهام أو معطوفة على ما قبلها اس

وليس أمر الزيادة مقصورًا على هذه األحرف ، وإن شاع ذلك يف عباراهتم كما يف قول 

إن أوائل القصائد يدخل عليها حروف العطف على جهة اخلزم ، حنو ما : ) البغدادي 

 [من حبر الرجز املخزوم : ] رووا من قوله 

  ((  )) ( ((6))ما هاج أحزانًا وشجوًا قد شجا (بل )            

إنَّ اكثر ما جاء من اخلزم حبروف العطف ، فكأّنك حينما تعطف ببيٍت : لكن ميكن القول 

فاخلزم بالواو ، كقول امرئ . على بيت ، فإمنا حتتسب بوزن البيت بغري حروف العطف 

 [من حبر الطويل املخزوم : ] القيس 

    كأن َثبريًا يف أفانني َوْدقِه (و )                  

                                                           

،     /  ، واملعجم الوسيط     / ، ومفتاح العلوم ( خزم)، ولسان العرب ( خزم )تاج العروس : ينظر     

 .  /  ، و كتاب العروض للزجاج    /  ، و نضرة االغريض يف نصرة القريض   /  والقوايف للتنوخي 

   /  العيون الغامزة البن الدماميين     

 ( .خزم ) احمليط يف اللغة     

 .   الوجه اجلميل يف علم اخلليل     

  /  القوايف للتنوخي : ينظر     

 .   /  نضرة االغريض يف نصرة القريض : ينظر     

   /  كتاب العروض للزجاج ، ولسان العرب   ، وتاج العروس ، و 6  /  احملكم واحمليط األعظم : ينظر     

 .   / الصاهل والشاجح     

 .   / ديوان العجاج   6 

   /  خزانة األدب      
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 .(( ))كبرُي ُأناٍس يف ِبجاٍد ُمزمَِّل 

 هي اليت تزاد ) و ( واو اخلزم ) وقد مسَّى أبو العالء املعري هذه الواو بـ

يف أوَّل بيِت الشعر ويكون الوزن مستغنيا عنها ، وأكثر ما يزيدون الواو ، والفاء ، وألَف 

 .ستفهام للحاجة إليهن اال

والناس ينشدون . وما جرى جمراها ( بل ) وزعم األخفش أنَّهم يزيدون احلرفني حنو  

 [من حبر الطويل املخزوم : ] كقول امريء القيس( قفا نبك ) أبياتًا كثرية خمزومًة يف 

 ....................كأنَّ سراتُه لدى البيت قائمًا    (و)           

 .....................كأنَّ دماَء اهلاديات بنحرِه     (و)          

ُرِوَي أن أبا احلسن بن َكْيسان ) ، فقد  (( ))( (كأنَّ)وكذلك كل بيت بعد هذا البيت يف أوله 

 :كان ينشد قول امرئ القيس ((  ))

 ......................كأن ثبريًا يف عرانني وبلِه   

 :فيقولفما بعد ذلك بالواو 

 ....................كأنَّ ذرى رأس اجمليمر غدوًة     (و ) 

 .....................كأنَّ السباَع فيه غرقى عشيًة     (و)

: ) ، وقال أبو العالء املعري (( )) (معطوفًا هكذا ؛ ليكون الكالم نسقًا بعضه على بعض 

، بزيادة ( كأنَّ ) اليت يف أوائلها ( قفا نبك ) والبغداديون اآلن ينشدون كثريًا من أبيات 

 :واو العطف ، وهو شيء أخذوه عن الشيوخ املاضني ، فيقولون 

 ...................كَأنَّ ِدماَء اهلادياِت ِبَنْحره   (و ) 

 (( )) ...................(كَأنَّ ُذَرا رْأِس اجمَلْيِمِر ُغْدَوًة  (و )       

 [املخزوم من حبر الرمل: ] لباء ، قال لبيد وزادوا ا: قال ابن منظور 

 (( ))ـكلِِّ َمْلُثْوٍم ، إذا ُصبَّ َهَمْل (بـ ) واهلبانيُق ِقياٌم ، َمَعهْم               

 [من حبر اهلزج املخزوم: ]وقد يكون اخلزم بالفاء كقوله

 (( ))ـَنُردُّ الِقْرَن بالِقْرِن     َصريَعْيِن ُرداىف (فـ) 

 . فهذا من اهلزج ، وقد زيد يف أوله حرف

 [من جمزوء الكامل املخزوم: ]النداء أيضا ، قالوا ( يا ) وزادوا 

 يا نفِس أْكاًل واْضطجا     

 (( ))نفِس لسِت خبالدْه  (يا ) ًعا، 

 : والصحيح

                                                           

 ، وتاج العروس 6  /  احملكم واحمليط األعظم : ينظر     

    /  الفصول والغايات للمعري     

أميل ، وخيلط املذهبني ، وله كتب كثرية نافعة   َوَكاَن ِإَلى مْذَهب الُكوِفّيني. ِممَّن َأخذ َعن امُلرّبد ، وثعلب     

املهذَّب ، واحلقائق ، والُبْرَهان ، واملْخَتار ، وكتاب لقبه مبصابيح الكتاب ، تويف سنة تسع وتْسعني َوِماَئَتْيِن ، : منها

 .   -  تاريخ العلماء النحويني من البصريني والكوفيني وغريهم : ينظر 

   /  عر وآدابه العمدة يف حماسن الش    

 .    / الصاهل والشاجح     

 .كل حمجوم ، بال باء : ، برواية   6 شرح ديوان لبيد     

 .   /  ، وتاج العروس     /  ، ولسان العرب     / احملكم واحمليط األعظم : ينظر     

 .    / الثانية ( يا ) ، وهو يف سر صناعة اإلعراب بال     /  لسان العرب : ينظر     
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 يا نفِس أكاًل واضطجا    عًا ، نفِس لسِت خبالدْه 

 [من حبر الكامل املخزوم: ]وكقوله 

 َمَطُر بُن ناِجيَة بِن ِذْرَوَة إنَّين           (يا ) 

 (( )) ُأْجفى ، وُتْغَلُق دوَننا األبواُب

 [من حبر الرجز املخزوم: ]وخزموا ببل كقوله

 (( ))مل َتْجَزعوا يا آَل ُحْجٍر َمْجَزعا(بل ) 

 [من حبر الرجز املخزوم: ]قول العجاج ( بل ) ومما خزموه بـ

  (( ))حزانًا وشجوًا قد شجا ما هاج أ (بل ) 

 [من حبر املديد املخزوم: ]كقول طرفة ( إذ ) و( هل ) وبـ 

 تْذُكرون إذ نقاتلُكْم     (هل ) 

 (( ))ال يضرُّ معدًما عَدُمْه  (إذ ) 

 [من حبر اهلزج املخزوم : ] كقول القائل ( حنن ) وبـ

 قتلنا سيََّد اخلزر      (حنن ) 

 . (( ))ِج سعَد بَن عباده 

فالصحيح أن اخلزم غري خمتصٍِّ حبروف املعاين ، وإنَّما هو فيها ويف غريها ، قال اآلثاري 

: 

 حبرف معىًن فالذي منه ورْد  ...............................

 ( يا مطْر) بعدُه ُقْل ( وكأنَّ ) يف 

  

 

 

 

 األثْر  عن عليٍِّ يف( اشدْد )و( حنن ) و

 

 وقد جيْي بأحـرف الـمباين 

 

  

 كـما أتـَى يف أحـرف املعاين

                                                           

 .    /  لسان العرب : ينظر     

 .لسان العرب ، وتاج العروس : ينظر     

   /  خزانة األدب : ينظر     

 .، بال زيادة هل وإذ  6 ديوان طرفة بن العبد     

 ، واألبيات تروى   6  /  وتاج العروس  ،    /  لسان العرب : ينظر     

هذا لفظ الطرباين يف الكبري . على أهنا من إنشاد اجلن ملا قتلوا سعد بن عبادة رضي اهلل عنه  يف كتب التاريخ 

رواه عن ابن سريين ، وابن سريين مل يدرك سعد     /   ، وابن عساكر يف تاريخ دمشق  6   ـ رقم    /  

ومن طريقه احلاكم يف      ، و   6 /   ، وأخرجه عبد الرزاق يف املصنف     /   كما يف اجملمع   عبادة  ابن

وقتادة مل يدرك   .. عن معمر عن قتادة قال  وذكره     رقم    /   والطرباين يف الكبري     /   املستدرك 

 ، وله طريق أخرى أخرجها ابن سعد      / سعدًا أيضًا كما ىف اجملمع 

متروك على سعة علمه ، وقد ذكرها ابن تيمية يف الفتاوى بصيغة : يف الطبقات  عن الواقدي ، والواقدي 

إًذا القصة رغم شهرهتا .  اهــ .. [ اليصح : ] عن إسناد هذه القصة    وقال األلباين يف اإلرواء   ، التضعيف

 . إال أهنا ال تصح سندًا عند احملدثني  املؤرخني عند

http://www.rc4js.com/vb/t11593/
http://www.rc4js.com/vb/t11593/


 مجلة جامعة االنبار للغات واالداب

 

 

   71العدد 

 5172ربيع 

05 

 

 

ِ ( مجاٌل ) وهو   خزُمُه باجليم

 

  

 ِ  (( ))وأوَُّل املوزون حرف امليم

 

 [من حبر الرجز املخزوم: ]إشارًة لقول الشاعر 

 ـماٌل بدا بالرقمتنيِ  اْستْحَسَنتْ    (جـ)          

 أنواَرُه عيين على نوِر الصباْح

على أنَّه لإلشعار بانتهاء كالٍم وابتداء كالٍم آخر ، والعرب يكُثر يف كالمها : َوُوجِِّه اخلزم  -

: ) الشعر بعد تقُدمٍة من نثٍر ، قال ابن جين يف احلديث عن الواو اليت ُتَقدَّر بعدها رب 

 فإنَّا جنُدها مبتدأًة يف أوائل القصائد ، فعلى أي شيء ُعِطَفْت ؟: فإن قلَت

أنَّ القصيدَة جتري جمرى الرسالة ، وإنَّما ُيْؤتى بالشعر بعد خطٍب جيري أو : وابفاجل

ويدلُّ على . خطاٍب يتَّصل ، فيأيت بالقصيدة معطوفًة بالواو على ما تقدَّمها من الكالم 

أما بعد : أمَّا بعد ، فقد كان كذا وكذا ، فكأنَّه قال : ذلك أيًضا قوهلم يف أوائل الرسائل 

( بعد ) فيه ، أو بعد ما كنَّا بسبيله فقد كان كذا وكذا ، فاستعماهلم هنا لفظ  ما حنن

يدلُّ على ما ذكرناه عنهم من أنَّهم يعطفون القصيدة على ما قبلها من احلاِل والكالم ، 

 :من قول اآلخر( بل ) وكما أنَّ 

 (( ))َبْل َجْوِز ِتْيَهاَء َكَظهر احَلَجفْت 

 :فهي حرف عطف ال حمالة ، فكذلك الواو يف ( ُربَّ ) دًلا من يف أنَّها وإْن كانت َب

 (( ))وَبَلٍد َعاِمَيٍة َأْعَماُؤُه 

 . (( )) ((ُربَّ ) واو عطف وإن كانت نائبة عن 

وقد نقل الطربيُّ االستدالَل على جميء احلروِف املقطَّعة أوائَل سوِر القرآن للفصل بني 

معىن هذا أنَّه افُتِتَح هبا لُيْعلم أن : ) ... ىل منهما ، قال السورتني ، ولُيْعَلم انتهاء األو

السورة اليت قبلها قد انقضت ، وأنه قد ُأِخَذ يف أخرى ، فجعل هذا عالمَة انقطاِع ما 

من حبر الرجز : ]بينهما ، وذلك يف كالم العرب ، ُيْنِشد الرجُل منهم الشعر ، فيقول 

 [املخزوم

 (( ))من آَهاِلها  وبْلدٍة َما اإلنُس (بل ) 

 [من حبر الرجز املخزوم: ]ويقول 

 َما هاج أحزاًنا وَشْجًوا قد َشَجا  (ال َبل ) 

 (( ))( ليست من البيت وال تعّد يف وزنه ، ولكن يقَطع هبا كالًما ويستأنُف اآلخر ( بل) و

ذلك أِدلٌَّة على انقضاء ُسورة وابتداٍء يف أخرى ، وعالمٌة النقطاع ما بينهما ، : ) وقال 

                                                           

 .   الوجه اجلميل يف علم اخلليل     

    . 

 .  ديوان رؤبة     

 .    /  سر صناعة اإلعراب     

 .، بال زيادة بل  6  ديوان أيب النجم العجلي     

 .    / تفسري الطربي     
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يف ابتداء قصيدٍة داللًة على ابتداء فيها ، وانقضاِء أخرى َقبلها ، كما ( بل ) كما جعلت 

 [من حبر الرجز املخزوم: ] ذكرنا عن العرب إذا أرادوا االبتداَء يف إنشاد قصيدة ، قالوا 

 ما هاَج أْحَزاًنا وشجًوا قد َشجا (بل ) 

( ليست من البيت وال داخلًة يف وزنه، ولكن لَيُدلَّ به على قطع كالم وابتداء آخر " بل"و

(( )). 

 

 

 

 

 

 

 :الصلة بني املعىن اللغوي واالصطالحي : ثالثًا 

ُسمِِّيت هذه الزيادة خزًما بالزاي تشبيهًا هلا خبزم البعري ، وهو أن جتعل : ) قال الدماميين 

: ] وما أحسن قول السراج الوراق . ، والعالقة بينهما الزيادة املوصلة إىل املراد ((  ))يف أنفه ِخزامٌة 

 [من خملع البسيط 

 وقائٍل قال لـي ، ومثلي   يرِجع يف مثِل ذا ملثِلـْه

 حىت    :ِلْم ُخِزَم الشعُر قلت 

 ((  ))(يقـاد قسرًا لغري أهلْه 

 

 أنواع اخلزم : املطلب الثاين 

 :زيادة حرف : أواًل 

 [من حبر الطويل املخزوم: ]كقوله 

 إذا أنَت جازيَت امرَأ الّسوِء ِفعَلُه     (و ) 

   (( ))أتيَت من األخالِق ما ليَس راِضيا 

 [املديد املخزوممن حبر : ]وقول طرفة

 َتْذُكُروَن إْذ ُنقاِتُلُكْم      (َأ ) 

 (( ))ال َيُضرُّ ُمْعِدمًا َعَدُمْه ( إْذ ) 

 [من حبر الطويل املخزوم: ]وقول امرئ القيس 

 كأّن َثبريًا يف َعرانني وْبِله   (و ) 

 (( ))كبرُي أناٍس يف ِبجاٍد ُمزّمِل 

                                                           

 .، وال خيفى أن تفسري اآلي هبذا الوجه مردود عند الطربي     / تفسري الطربي     

، ومجهرة اللغة     /  العني : وبرة أو حلقة من شعر  يف أنف الناقة يشد فيها الزماُم ، ينظر : اخِلزامة     

  /    . 

مفاتيح العلوم : ، وينظر    / دابه ، و العمدة يف حماسن الشعر وآ   / العيون الغامزة البن الدماميين     

 .   / للخوارزمي 

  / القسطاس يف علم العروض : ينظر    

 .، وقد تقدَّم خترجيه   / القوايف للتنوخي : ينظر    

   / العيون الغامزة البن الدماميين : ينظر     
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أال ترى أّن الوزَن ال يستقيم حىت تسُقَط الواو ، وعلى ذلك ُيروى ، واألصل يف الرواية الصحيحة ) 

 . (( ))( ُثبوت الواو ، وكذلك أنشَده العروضيون واحتجوا به 

 :  ومن ذلك قول جريبة بن األشيم أنشده أبو حامت عن أيب زيد األنصاري

 [من حبر الكامل املخزوم ] 

 

 إيضاعي املخدَّم ال أرى     ـقد طاَل(لـ)

 يف الناِس مثلي من معدٍِّ خيطُب

 

 حىت تأوَّبت البيوَت عشيًَّة                    

 فوضعت عنه كوره تتثاءُب

 .((  ))زائدة ، وصاحب هذا الشعر جاهلي قدمي " لقد " فالالم يف 

 :زيادة حرفني : ثانيًا 

 [من حبر اخلفيف املخزوم: ]كقوله 

     ـَحدي فاَتِني، الَيوَم، من (قد ) 

 (( ))ِثَك، ما َلسُت ُمْدِرَكْهـ

 [من حبر املديد املخزوم : ] وكقول طرفة أيضًا

 أْنُتُم َنْخٌل ُنِطْيُف ِبِه         (إْذ ) 

 (( ))فِإَذا َما ُجزَّ َنْضَطِرُمْه 

 [من حبر السريع املخزوم: ]وأنشد الزجاج أيضًا

 آَل حْرٍب جْمَزعامل جْتَزعوا يا (بل ) 

 [من حبر الكامل املخزوم : ]، وأنشد أيضًا((  ))" بل " فزاد 

     َمَطَر ْبَن خارجَة إنَّين  (يا ) 

 (( ))أجفى وُتْغلُق دوين األبواُب 

 .((  ))والياء واأللف زائدة " مطر بن خارجة " وإمنا الوزن 

 : زيادة ثالثة أحرف : ثالثًا 

 [املخزوم  من حبر املديد: ] كقوله

 َخِدَرْت ِرْجلي ذكرُتِك ، يا           (إذا ) 

 (( ))َفوُز ، كيما َيذهُب اخَلَدُر

                                                           

 .   / نضرة االغريض يف نصرة القريض     

 .   / وآدابه  العمدة يف حماسن الشعر: ينظر     

  / القسطاس يف علم العروض : ينظر     

، وهو يف ديوان طرفة بال خزم ، وبرواية نصطرمه ، بداًل من نضطرمه ،   / القوايف للتنوخي : ينظر     

 . 6 ينظر ديوانه 

 ، ولسان العرب    /  العمدة يف حماسن الشعر وآدابه : ينظر     

،ولسان العرب ،    / ، والعيون الغامزة البن الدماميين    /  عر وآدابه العمدة يف حماسن الش: ينظر     

 (سامة ) مطر بن خارجة بن مسلم ( يا : ) ويروى 

 .   /  العمدة يف حماسن الشعر وآدابه : ينظر     

  /  القسطاس يف علم العروض : ينظر     
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 [من حبر الطويل املخزوم : ] وقول الشاعر 

 َجَلْبَنا ِعَتاَق اخَلْيِل ِمْن كلِّ َبْلَدٍة  (َنْحُن ) 

 (( ))َوِسْرَنا عليها للرََّدى يوَم ِذي قاِر  

 : األنصاري يرثي عثمان بن عفَّان رضي اهلل عنه  ومنه قول كعب بن مالك

 [من حبر الطويل املخزوم ] 

 عجبُت لقوٍم أْسَلُموا ، بعد عزِِّهم      (لقد ) 

 ، إماَمُهُم للمنكراِت وللغدِر

 . ((  ))على الوزن، هكذا أنشدوه " لقد " فزاد 

 [حبر اهلزج املخزوم من : ] ومنه ما أنشده الزجاج وزعم أصحاب احلديث أن اجلن قالته

 قَتْلنا سيََّد اخلْزر   (حنن ) 

 ِج ، سعَد بَن عبادْه 

 َرَمْيَنـاُه ِبـَسْهَمْيِن      

 فلـم ُنْخط ُفـؤادْه

 .((  ))" حنن " فزاد على الوزن 

 

 : زيادة أربعة أحرف : رابعًا 

 [اهلزج املخزوم من حبر : ] ((  ))ورمبا خزموا بأربعة أحرف، كقول علي رضي اهلل عنه 

 حياِزمَيَك، لَلموِت (اْشُدْد ) 

 (( ))فإنَّ املوَت الِقيكا 

 وال َتْجـَزْع ِمَن امَلوِت

 (( ))إذا َحـلَّ ِبَناِديكـا

 : قال البكري 

 :وأما ما ذكر عن علي رضي اهلل عنه فإنه بيت موزون ، روي عنه أنه قال

 حيازيـمك للموِت

 فإنَّ املوَت القيكا

 ن املوِتوال جتزع م

 إذا حلَّ بواديكا

 :وقد روي أنَّه كان ينشده بزيادة جزٍء ، وهو  

                                                           

  /  القوايف للتنوخي : ينظر     

 .   /  ، والعيون الغامزة البن الدماميين    /  العمدة يف حماسن الشعر وآدابه : ينظر     

 .   /  العمدة يف حماسن الشعر وآدابه : ينظر     

شاعت نسبة هذين البيتني لعلي رضي اهلل عنه والصواب أهنما ألحيحة بن اجلالح يوصي هبما ابنه سهياًل ،     

 مثال للميداين  ، وإمنا قاهلما علي رضي اهلل عنه إنشادًا ال تأليفًا ملا القرط على الكامل وجممع األ: ينظر 

مروج الذهب : الكامل ، وقد كان رضي اهلل عنه يكثر التمثل هبما ، ينظر : ، ينظر ... ُأيت إليه بابن ملجم 

 /    . 

  امزة البن الدماميين ، والعيون الغ  /  ، و القوايف للتنوخي   /  القسطاس يف علم العروض : ينظر     

/   . 

 و    /  فصل املقال يف شرح كتاب األمثال : بواديكا ، ينظر : ، ويف رواية   /  القوايف للتنوخي : ينظر     

 .   /  العمدة يف حماسن الشعر وآدابه 
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 حيازميك للموت (أشدد ) 

 فإن املوت القيكا

وهي كلمة فيها أربعة حروف ال ،  (( ))بيانًا للمعىن ألنه هو املراد " اشدد " ، فزاد ((  ))وهذا هو اخلزم  

 . (( ))، فالبيُت من اهَلَزج وال يستقيُم إال بإسقاِط ُأْشُدْد ((  ))حتتاج عروُض الشعِر إىل واحد منها 

 [من حبر الطويل املخزوم : ] وقال آخر 

 َرضينا ِبَما كاَنْت َمَعدُّ َلَنا ِبِه  (ُكنَّا ) 

 (( ))َتراَضْت َومْل َتْرضوا ِبِه لَقِبيِل 

 : زيادة ستة أحرف أو أكثر : خامسًا 

 [من حبر الوافر املخزوم : ] خزموا بستة أحرف، وينشد للواليب وقد : وأغرب التنوخي ملا قال 

 َفَتَعاَلوا َنْجَتِلْد ِبُمَهنََّداٍت      (َوإال ) 

 (( ))َنُفضُّ هَبا احَلواِجَب والشُُّئوَنا 

 [من حبر  : ] وقال اآلخر) ولعل منه ما ذكره املظفر العلوي 

 ِءامُلسيَُّب بُن َشريٍك اليوَم عامٌل من العلما

 . (( ))( ال يستقيم تقطيُعه حىت ُيحَذَف من أوله املسّيب 

من خملَّع : ] ورفض ابن الدماميين جميء اخلزم بأكثر من أربعِة أول البيت معلقًا على قول الشاعر

 [البسيط املخزوم 

 علمُت لـمَّا هجرِت أنِِّي     أموُت باهلجِر عن قريِب (ولكنَّين )

خزم ، وهو مثانية أحرف إْن ُرِوَي بنون الوقاية ، وسبعٌة إن ُروَي بدوهنا ، وعلى كلُّه ( ولكنَّين ) فقوله 

هو من الشذوذ حبيث ال : ، رافضًا هذا بقوله  (( ))كلِِّ تقدير فهذا يردُّ على من يقول باألربعة األحرف 

 . ((6))ال يلتفت إليه وال يعول عليه 

مبا جاء باحلرفني والثالثة ، ومل يأتوا بأكثر من ور: ) على الرغم من أنَّ ابن رشيق القريواين قال 

 :، وقول اآلثاري يف نفي الزيادة على أربعة أحرف  ((  ))( أربعة أحرف 

 وقلِِّال ومل َيِزْد يف األوِل      

 ((  )) عن أربٍع يف كلِِّ حبٍر ُمْعَمِل

 

 اخلزم ومصطلحات أخرى: املطلب الثالث 

                                                           

 .    /  فصل املقال يف شرح كتاب األمثال : ينظر     

 .   /  به العمدة يف حماسن الشعر وآدا: ينظر     

 .الزهرة  : ينظر     

 .   /  نضرة االغريض يف نصرة القريض : ينظر     

  /  القوايف للتنوخي : ينظر     

  /  القوايف للتنوخي : ينظر     

 .   /  نضرة االغريض يف نصرة القريض : ينظر     

 .باألربعة األحرف : األربعة أحرف ، والصواب أن يقال : جاء يف الكتاب     

   /  العيون الغامزة البن الدماميين : ينظر   6 

 .   /  العمدة يف حماسن الشعر وآدابه      

 .   الوجه اجلميل يف علم اخلليل      
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قدَّمنا له عند العلماء ، وإنَّما تداَخل أو َتشاَبه مع غريه إما مل يكن اخلزم خالصًا يف الذي 

 :اصطالحًا أو مفهومًا ، وعلى النحو اآليت عرضه 

 :التشابه االصطالحي : أواًل 

زيادة : جاء اخلزم مصطلحًا عند طائفٍة من العلماء يف غري املعىن الذي تقدَّم ، وهو 

) ند ابن فارس أنَّ مما ُيفسد الكالم وَيعيُبه ، فع((  ))حرف الكالم ال الذي يف العروض 

، على أنَّه بيَّن أنَّه ال يريد ِبِه اخلْزَم املستعَمَل يف وزن الشعر ، وإنَّما يريد ما َيِرد ( اخلْزَم 

 [ من حبر الرمل : ] يف مثل قول القائل 

 ولئْن قوٌم أصابوا ِغرًَّة       وأَصْبنا من زمـاٍن َرَقـقا

ـَْجـْيِن لباٍس وُتقىَلَلَقْد ُك  نَّا لدى أزماِننا         ِلَشري

، وهذه الالم وإن كانت قد يقصد بزيادهتا أهنا زيدت على  (( ))وهو قبيح جدًا  " لقد " فزاد المًا َعَلى 

نفُسها تفيده ، ( قد ) و( لقد ) املعىن ألنَّ معىن التوكيِد املفهوِم منها موجوٌد يف الالم األخرى يف 

. ته هنا ليست لزيادة معىن وإمنا جيء هبا للوزن ظاهرًا ، إذ هي معتدٌَّة فيه ُيوَزن البيت به فزياد

 .ودوهنا ال يستقيم للبيت وزن على العكس من اخلزم 

 [من حبر الوافر : ] أن َهَذا تأكيد كقول اآلخر  (( ))يزُعم ناٌس : ، لذلك قال ابن فارس 

 (( ))وال ِلْلما هبْم أَبدًا َدَواُء  َفال واهلل ال ُيْلَفى ِلما يب    

فأمَّا التأكيد فإن َهَذا ال يزيد الكالم ُقوة ، بل يقّبحه . وهذا أقبح من األول " ِلَما " فزاد المًا َعَلى 

 [ ((  ))من حبر السريع: ] ومثله قول اآلخر . (( ))

         ((  ))وصالياٍت َكَكما ُيْؤَثَفْين

وذهب البغدادي إىل أنه ميكن أن تكون الالم . ((  ))ُشْوِكَل ذا من أغاِليِط من يغَلط ، والعَرب ال تعِرفُه 

الثانية هنا مؤكِِّدة لألوىل ، قياسًا على الالمني يف البيت الذي قبله فال يكون يف البيت دليٌل على 

 (( ))، وإن قيل هبذا الوجه  ((6))امسية الكاف الثانية 

                                                           

 .   / املزهر يف علوم اللغة : ينظر     

 .    / ، و املزهر يف علوم اللغة    ه اللغة الصاحيب يف فق: ينظر     

 رسالة املالئكة : يبدو أنه يقصد الفرَّاء ألنه هو من حكاه ، ينظر     

شرح : ، وإن عدَّه العكربي مصنوعًا ، ينظر   6 /  خزانة األدب : البيت ملسلم بن معبد الواليب ، ينظر     

 .   /  ديوان املتنيب 

، والقبح هنا ألنه مل يثبت يف غري هذا املوضع أنَّ الالم اسم كما يثبت     فقه اللغة  الصاحيب يف: ينظر      

، من جهة وألنَّ إعادة احلرف الواحد مفردًا عند توكيده   6 /  سر صناعة اإلعراب : أنَّ الكاف اسم ، ينظر 

شرح الكافية : ذ أقلَّ ، ينظر يف غاية الشذوذ كما يف البيت فلو كان مغايرًا يف اللفظ للمؤكَّد كان الشذو

، وإن عدَّه أصحاب الضرورات من الضرورة إذ جيوز للشاعر عندهم ضرورة أن يدخل حروف  6   / الشافية 

 . 6 ، والضرائر البن عصفور   6 ما جيوز للشاعر يف الضرورة للقزاز : اجلرِِّ بعَضها على بعٍض ، ينظر 

سن العروض أنه من الرجز كما تومهه بعضهم ؛ ألن الرجز فيه ورمبا حسب من ال حي: قال البغدادي      

خزانة األدب   ، ورمبا كان صنيع من قال بأنه رجز على عادهتم يف : ينظر ....  معوالت فريد إىل فعوالت 

 .إطالق الرجز مقصودًا به السريع ألنه مما يطلق عليه الرجز عندهم كما هو مشهور يف عباراهتم 

: ،  وهو برواية   6 / ، وخزانة األدب     ، وسر صناعة اإلعراب    حيب يف فقه اللغة  الصا: ينظر      

املؤتلف واملختلف  ، واملعىن أنَّ من آثار املزنل : وما ثالث ككما يؤثفني ، من رجز خلطام الريح اجملاشعي ، ينظر 

 .ر حتَّى اسودَّت الذي خلى من أهله أثاٍف ، حجارة القدور ، صاليات ؛ ألهنا ُصليت بالنا

 .   الصاحيب يف فقه اللغة : ينظر     

 .خزانة األدب للبغدادي   : ينظر   6 
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أدخل على لقد المًا أخرى ، لكثرة ما تلزم العرب الالم يف لقد، حىت صارت كأهنا : البغدادي وقال 

 .(( ))منها 

ويبدو أنَّ تسمية هذا باخلزم كان لشبهه اخلزَم يف الزيادة على البيت لكن ُيْفَرُق بينهما أنَّ أحدمها ، 

الزيادُة فيه ال حتسب يف وزن البيت  وهو الشائع الذي تنصرف إليه عباراهتم عند إطالق اخلزم إليه ،

، أمَّا ما قصده ابن فارٍس يف الصاحيب فهو وإن كان زيادًة إلَّا أنَّها معتدٌَّة يف وزن البيت حمسوبٌة فيه 

 .غري مسقطة عند وزنه 

 : التداخل املفهومي : ثانيًا 

 :اخلزم والبسط يف األمساء  - 

العرب تبسط االسَم : ) من اخلزم ، فقال ذكر ابن فارس أن باب البسط يف األمساء قريب 

والفعَل فتزيد يف عدد حروفهما ، ولعل أكثر ذلك إلقامة وزِن الشعِر وتسوية قوافيه ، وذلك قول 

 [من حبر الرجز : ] القائل 

 َطخياَء ُتْغشي اجَلْدَي والُفْرقودا... وليلٍة خامدة مخودا 

وقال . ه ليس يف كالمهم َفْعلواًل ولذلك ضم الفاء الواَو وضم الفاء ؛ ألن( الَفْرَقد ) فزاد يف 

 [من حبر الرجز : ] يف الزيادة يف الفعل 

 لو أّن َعْمرًا همَّ أْن َيْرقودا

 [من حبر الرجز : ] ومنه

 أقوُل إذ خّرْت على الَكْلَكاِل

يف اخلزم  وهذا قريٌب من الذي ذكرناه" فاْنُظر : " أراد" فاْنظور " أراَد الكلكل ويف بعض الشعر 

 . (( ))( والزيادة اليت ال معىن َلَها 

، إن صحًّ وصف ( الزيادة اليت ال معىن هلا ) وصحيح أن البسط هنا قريب من اخلزم يف فكرة 

الزيادة فيهما باليت ال معىن هلا ، إال أنَّ مثت اختالف كبري بينهما من جهة أن الزيادة املوجودة يف 

مساء جملوبٌة عندهم إلقامة الوزن داخلة فيه عند تقطيع البيت ووزنه البسط سواء يف االفعال أو األ

، بعكس الزيادة عند اخلزم فهي ليست على جهة االعتبار يف الوزن بل على جهة عدم االعتداد هبا ؛ 

لذلك ال ميكن عدمها نوعًا واحدًا أو متقاربني إال من جهة صحة معنييهما عند احلذف ال غري ، وليس 

 .يف اخلزم  ذلك دائمًا

 :اخلزم والتعدي واملتعدي  - 

، ( الغايل ) و( الغلوُّ ) و ( املتعدِِّي ) و ( التعدي ) وُيْشِبُه اخلزَم ، مصطلحاٌت تتعلق بالقافية هي 

ونظري اخلزم الذي يف أول البيت ما ُيْلِحقونه بعد متام البناء من التعدي واملتعدي، : ) قال ابن منظور 

 : وإمنا ُقِصد بـ . (( ))، جعلوا ذلك يف آخِر البيت مَبْنزلة اخَلْزِم يف َأوَّله  (( ))( والغلوِِّ والغايل 

 .(( ))حركة اهلاء اليت للمضمر املذكر الساكنة يف الوقف : التََّعدِّي يف القافية   -

 [ من حبر الرجز: ] ، كقول أيب النجم العجلي  (( ))الواو اليت تلحقه من بعدها  : وبامُلَتَعدِّي  -

 (( ))َتْنُفش منه اخليُل ما ال َتْعِزُلُهو

                                                                                                                                                                      

 .    6 /  سر صناعة اإلعراب : فالالم األوىل حرف والثانية اسم لدخول حرف اجلر عليها ، ينظر     

 .  6 / خزانة األدب : ينظر     

 .   /  الصاحيب يف فقه اللغة     

    /  لسان العرب للمصري     

    /   ، ولسان العرب للمصري ج     -   /  احملكم واحمليط األعظم : ينظر     

 .العروس  عدا   ، ولسان العرب  عدا  ، وتاج     -   /   احملكم واحمليط األعظم     

 .عدا   ، ولسان العرب  عدا  ، وتاج العروس      -   /   احملكم واحمليط األعظم     
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 فحركة اهلاء هي التََّعّدي ، والواو بعدها هي املتعدي ؛ ألنَّ البيت من الرجز ، 

 [من حبر الرجز : ] بسكون اهلاء ، وكذلك قول العجاج ( ما ال تعزُلْه : ) ووزنه مكتمٌل بالقول 

 وامَتدَّ ُعْرشا ُعْنِقِه ِلْلُقْمَتِهي

 .(( ))حركة اهلاء هي التعدي ، والياء بعدها هي املَتَعدِّي  

وإمنا مسيت هاتان احلركتان تَعَديِّا والياء والواو بعدمها ُمَتَعّديا ؛ ألنه جتاوز للحد وخروج عن  

 . (( ))الواجب ، وال يعتد به يف الوزن ألن الوزن قد تناهى قبله 

 .(( ))ّي الساِكِن بعد متاِم الوزِن والُغُلوُّ يف القاِفية َحَرَكُة الرَِّو -

والتنوين الغايل من الغلو وهو : ) ، قال الكفوي  (( ))والغايل نوٌن زائدة بعد تلك احلركة  -

 .(( ))( التجاوز عن احلد 

 [من حبر الرجز : ] وذلك حنو قوله يف إنشاِد من َأنشده هكذا 

 (( ))وقاِتم اأَلْعماِق خاوي امُلْخَتَرِقْن 

 .  (( ))فحركة القاِف هي الُغُلوُّ والنوُن بعد ذلك هي الغايل 

 .((6))( وقد جتاوز البيت بلحوق هذا التنوين عن حد الوزن وهلذا يسقط عن حد التقطيع ) 

 وال ُيْعَتدُّ به يف... وإمنا اشُتقَّ من الُغُلوِّ الذي هو التجاُوُز لقدر ما جيُب وهو عندهم َأْفَحُش من التََّعّدي 

 . ((  ))الوزِن أَلنَّ الوزَن قد َتناَهى قبَله 

 :عدَّة ، هي  اتواحلقيقة أنَّ مفاهيم هذه املصطلحات تشبه اخلزم من جه

 .عدم االعتداد هبا يف الوزن  -

 . وعدم االعتداد هبا يف املعىن إْن صحَّ إطالق عدم االعتداد باملعىن على مجيع اخلزم  -

 .اية هبما ودوهنما كما أهنا جتتمع معه يف جميء الرو -

لذلك أرى أن املزيد على الوزن الشعري طريقٌة مطروقٌة عند العرب ال يقتصر على اخلزم   

فحسب بل يشترك معه يف هذا غريه ليشكل ذلك أسلوبًا أو طريقة عند العريب هلا دالالهتا كما يف 

                                                                                                                                                                      

البيت نسبه الزخمشري إىل العجاج يف أساس البالغة ، وال تصح نسبته إليه ؛ ألنه من أرجوزة شهرية أليب     

بسكون اهلاء ؛ لذلك ذكره حمقق ديوان العجاج مما نسب إىل     النجم العجلي ، ينظر ديوان العجلي  

 .   / العجاج ومل تصح نسبته إليه ، ينظر ديوان العجاج 

 .، ولسان العرب  عدا  ، وتاج العروس  عدا       -   /   احملكم واحمليط األعظم : ينظر     

 .، ولسان العرب  عدا  ، وتاج العروس  عدا       -   /   احملكم واحمليط األعظم : ينظر     

تاج : ر ، وينظ    /   ، ولسان العرب للمصري ج      -   /   احملكم واحمليط األعظم : ينظر     

 .العروس  غال  ونسبه البن سيده 

تاج العروس  غال  : ، وينظر     /   ، ولسان العرب للمصري ج      -   /   احملكم واحمليط األعظم     

 . ونسبه البن سيده 

 .  6  / الكليات للكفوي     

 .، بسكون القاف    ديوان رؤبة     

تاج العروس  غال  : ، وينظر     /   ، ولسان العرب للمصري ج      -   /   احملكم واحمليط األعظم     

 .ونسبه البن سيده 

 .    - 6  / الكليات للكفوي   6 

تاج العروس  غال  : ، وينظر     /   ، ولسان العرب للمصري ج      -   /   احملكم واحمليط األعظم      

 .ونسبه البن سيده 
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راض ال بد من التوقف عندها وِلُمِزْيِدها أغ. الزيادة على البناء الصريف مبطٍل وإشباٍع أو دوهنا 

 . والتوسع يف حبثها 

إنَّ فالزيادة على املقيس ظاهرة يف العربية ، عَمد الدرس اللغوي بكل : ممَّا ميكِِّنين من القول 

،  فروعه على رفض كثري من داللتها وأسباهبا ورمبا رفضها وإمهاهلا دون مزيد حبث أو كبري معاجلة

ن غلبت على هذا اإليراد صيغة التضعيف أو التقليل أو التخطئة أو غري إيرادها عند من أوردها وإ

 ... املنع 

 وليس للعريب اهتمام باملعىن فحسب وإن كانت له األولوية يف نظره ، بل 

 قد يكون يف ُوْكِدِه التحسنَي اللفظي واملوسيقى كما يف ظاهرة الترمن 

 اليت ضاعت من الشعر العريب ملا انتهت شفاهية الشعر وحتولت الرواية 

 وتنوين الفواصل وهو الذي يسمى : ) إىل مدوَّنة مكتوبة ، يقول الكفوي 

 والليل ) ،  (قواريرا ) يف غري القرآن الترنُّم بدًلا من حروف اإلطالق حنو 

ن يف االسم والفعل واحلرف ، وليس الترمن الثالثة ويكو بتنويٍن يف (كال سيكفرون ) ،  (إذا يسر 

موضوعا بإزاء معىن من املعاين بل هو موضوع لغرض الترمن كما أن حروف التهجي موضوعة لغرض 

 . (( ))( التركيب ال بإزاء معىن من املعاين 

 حكم اخلزم : املطلب الرابع 

 :عدم قصر اخلزم على بداية الشطر األول : أواًل 

اخلزم على بدء الشطر األول من البيت ، بل أجازوه يف غريه ، ومثال الزيادة أوَل  مل يقصر العروضيون

 [من حبر الوافر املخزوم : ] العجز حبرف واحد عندهم قول الشاعر 

 (( ))يْعَلم اجلاهُل مين ما َعِلْم ( و)كلَّما رابَك مين رائٌب    

 ( . ويعلم ) خزم بالواو من قوله 

 :اري بقوله وهلذا البيت أشار اآلث

 (( ))فيه ورْد (( كلما )) ويف ابتداِء شطِر َضْرِب البيِت قد    أبدى سعيٌد 

 [من حبر املديد املخزوم : ] ومثاله فيه حبرفني قول طرفة 

 ال يضرُّ معدمًا عدُمه( إذ)تذكرون إذ نقاتلكم      ( هل)

 .((  ))خزم يف الصدر هبل ويف العجز بإذ 

 :والتزام اخلزم العروضيون : ثانيًا 

اخلزم من علل الزيادة ، واألصل يف هذه العلل أهنا تلزم مىت وردت ، فكان األصل يف اخلزم أن 

َيْلَتِزَم بزيادته الشاعُر مىت َوَرَد أوَّل مرٍَّة ، وليس يف ما ورد من الشعر ذلك االلتزام ؛ لذلك قال 

من علل .. اخلزم  (( ))عت ، وقد عدَّ الناظممن خاصَّة العلة لزوُمها حيث وق: إن قلت: ) الدماميين 

قد يتخلف اللزوم بعارٍض ، وهذا كذلك ، : الزيادة فيلزم على هذا أن يكون الزمًا وهو باطل ، قلت 

ضرورَة أن هذه الزيادة خارجٌة عن وزن البيت ، ويف عبارة الناظم ما يقتضي عدم اللزوم ، فإنَّه حَكم 

 .   (( ))( ح ، بل جعله أقبَح ما يرى ، وال يتأتَّى القوُل بذلك مع لزومه على هذا النوع من العلل بالقب

                                                           

 . 6  / الكليات للكفوي     

 .العيون الغامزة      

 .   الوجه اجلميل يف علم اخلليل     

   /  العيون الغامزة البن الدماميين : ينظر     

 يقصد صاحب منظومة خبايا الرامزة اليت شرحها الدماميين     

   /  العيون الغامزة البن الدماميين : ينظر     
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فما ُيْفَهُم من مذاهب العروضيني أن حكمهم على اخلزم بالقبح ينايف ما يلزم ، من وجوب 

على أنَّ إطالق احلكم على اخلزم دومنا تقييٍد ليس من  .التزامه عندهم حيث ورد ؛ لكونه علة 

 :عروضيني ، وليس هو مؤدَّى كالمهم والذي ميكن إيضاُحه مبا يأيت من الذكر مقتضى عبارات ال

 تعلُّق احُلْكِم بني قدامى الشعراء وحمدثهيم  -

فرَّقت طائفة من أهل العلم يف احلكم على اخلزم بني قدمي الشعر وُمْحَدِثِه ، فأجازوه 

شئ قد ذَكره املتقدمون : ) ملتقدِِّمهم دون املتأخِِّر منهم ، فقد ذهب أبو العالء املعري إىل أن اخلزم 

وغريها للخزم على معىن من أهل العلم ، وُتِرَك يف أشعار احملدثني فلم ُيْسَتعمل ، وإنَّما ُتزاد الواو 

 .((  ))( الضرورة ؛ لتصل كالمًا بكالم 

 .  (( ))فما جيوز للشاعر املولِد استعماُله وال ُيَسوَُّغ له تعاطيه أبدًا : وقال املظفر العلوي 

أنَّ احملدثني من : وفْرٌق بني عباريت املعرِِّي والعلوي ميكن تلخيصه مبا ُيْفَهم من عبارة املعرِِّي 

الشعراء هم من تَرك اخلزَم دون أن يْوِضح سبَب ترِكهم له ، يف حني أنَّ عبارة العلويِِّ نصٌّ على منِع 

املولَِّد من الشعراء من استعمال اخلزم ، وعبارة املعرِِّي هي األدقُّ يف نظري ؛ أنَّها األقرب إىل صنيع 

يف صناعة ( املنع النقدي ) االكتراث بـالشعراء وعادات صْنَعة الشعر لديهم ، إذ ربَّما يقلُّ لديهم 

واألقرُب لطبيعة َصْنِعهم وتصنيِعهم للشعر أنَّهم ، وال سيما املولدون منهم ، جينحون لسالسة . الكالم 

النظم وواضح املوسيقى ، مبتعدين عن كثرٍي من مظاهر بداوة االختيار وغرابة التركيب وما جيايف 

 .ُقْرَب املأخذ وسهولة التأتِِّي 

على أنَّ هذه التفرقة يف احلكم على اخلزم بني قدمي الشعر ومتأخِِّرِه ال يسلَُّم هلا على املستوى 

الفنِِّي على األقلِِّ ، إذ قد ُيْقَبل منهم ثقًة بصحة طبع األوائل وسالمة ملكتهم وأنَّ األصل فيما يصدر 

روجهم لَضْعف التطبُّع وصُدورِه عن غري عنهم أن يكون سليقًة له وْجٌه ، وأنَّ املتأخِِّرين ُيظنُّ َعْوُد خ

 .طْبٍع ؛ لذلك ُيَفسَُّر حاصُلُه باخلطأ 

لكن ال ميكن إجياد مثل هذه ( أليفه لزمن ت) إلَّا إنَّ األسلوب قد ميكن التفرقة بني احلكم عليه نظرًا 

زمن ) ن أخفى ؛ لذلك ال نعدم يف املدونة النقدية م( التلقِّي ) التفرقة يف احلكم النقدي يف حلظة 

ناسبًا النصَّ لغريه اعتمادًا على انعدام أثر الزمن يف التقييم النقدي حلظة التلقِِّي ، مما رّتب ( التأليف 

أحكامًا نقديًة تتعلَّق هبذا اإلخفاء مل تعدم بناًء على ما تقدَّم أن جتد مربِِّرًا هلا على املستوى النقدي ، 

ه ابن األعرايب من شعر أيب تـمَّام على أنَّه ألعرايبٍِّ وأمر ِبَكْتِبِه ، وأما ما استحسن: )  (( ))نقل اآلمدي 

، وال ُمْدِخٌل ابَن األعرايبِِّ يف التعصُّب والظلم ؛ ألنَّ  فذلك غري منكرمثَّ بتخريقه ملا عِلم أنَّه قائله 

مساع ، وأحقُّ أحلى يف النفوس ، وأشهى إىل األ -وهو حمتٍذ على غرِي مثاٍل  -الذي يورده األعرايب 

بالرواية واالستجادة ممَّا يورده امُلتحذِِّي على األمثلة ، وعْذُر ابِن األعرايب يف هذا واضٌح ، وقد سبقه 

 [حبر اخلفيف ] : املوصليَّ أنَشَد األصمعيَّ ... األصمعيُّ ، وذلك أنَّ إسحاَق 

 غليُل ؟هل إىل نظرٍة إليِك سبيُل       َفُيَروَّى الصََّدى وُيْشَفى ال

 (( ))إنَّ ما َقلَّ منِك يكُثُر عندي       وكثرٌي ِمـمَّن ُتِحبُّ القليُل

واهلل هذا هو الديباُج اخلسرواين ، : لبعض األعراب ، قال : ملن تنشدين ؟ فقال: فقال له األصمعي

فاألصمعيُّ يف هذا ... ا ال جرم واهلِل إنَّ أثَر الصْنعِة والتكلُّف بنٌي عليهم: فإهنما لليلتهما ، فقال : قال 

ال ُيْنَكُر له أن يوِرد مثل هذا ؛ ألنَّه يقوم  -مع علمه بالشعر ، وكثرة روايته  -غرُي ظامٍل ؛ ألنَّ إسحاق 

                                                           

    /  الفصول والغايات للمعري     

 .   /  االغريض يف نصرة القريض  نضرة: ينظر     

 . نقلت النص على طوله لألمهّية هنا     

    /  األغاين : ينظر     
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يف النفس أنَّه قد احتذاه على مثاٍل ، وأخذه من متقدِِّم ، وإنَّما ُيْستْطرف مثله من األعرايب الذي ال 

 .يعوُِِّل إال على طبعه وسليقته

وابن األعرايب يف أيب متام أْعَذُر من األصمعي يف إسحاق ؛ ألنَّ أبا متاٍم كان ُمْغَرمًا مشغوفًا بالشعر ، 

وانفرد به ، وجعله ُوْكَده ، وألَّف فيه كتبًا ، واقتصر من كل علم عليه ، فإذا أورد املعىن املستغرَب مل 

، فليست له يف النفوس حالوُة ما يورده األعرايبُّ  يكن ذلك منه بِبْدٍع ؛ ألنَّه يأخذ املعاين وحيتذيها

 .(( ))( القح 

 تعليق احلكم بعدد حروف الزيادة  -

ويفهم . ((  ))وما زاد عن احلرفني يف اخلزم فهو شاذ، وقبحه على قدر زيادته : قال التنوخي 

من هذا النص أن التنوخي يرى عدم شذوذ ما كان من اخلزم بأقل من حرفني ، وأن اخلزم ليس كله يف 

 مرتبة واحدة 

من القبح وإمنا يزداد قبحه بزيادة عدد حروف اخلزم ؛ إذ أن يف زيادهتا إضعاٌف ملوسيقى 

عند من ( االحتفال بإقامة الوزن عدم ) البيت وبعٌد به عن وزنه ، وهو ما نبَّه إليه املعري بتعبري 

  .يرتكب اخلزم كما سيأيت

 خالصة حكمهم : ثالثًا 

 :ميكن تلخيص مذهبهم يف اخلزم مبا يأيت ذكره 

 :إنكاره مطلقًا  - أ

ذهب حازم القرطاجين إىل أنَّ الرأي الصحيح يف اخلزم الذي عوَّل عليه احلذَّاق بأخذ الكالم 

 :عن العرب وفهم مذاهبهم فيه هو 

 . ليط العروضيني فيما راموا إثباته من الزيادة اليت يسموهنا اخلزم تغ -

 . وأنَّ العرب عنده مل تكن تعد تلك الزيادات من متون األوزان  -

وإمنا كانوا جيعلوهنا توطئات ومتهيدات ُووصال إلنشاد البيوت وبناء عباراهتا عليها ، وإن  -

رية قد ختفى على السامع فيظن أهنم قد كانت متميزة يف التقدير واإليراد عنها بأزمنة قص

 .جعلوها من متون األبيات 

فإن األوزان عنده مما يتقوم . وجعل هذه الزيادات من متون األبيات عنده غري ممكن أصاًل 

 . به الشعر ويعد من مجلة جوهره 

ركات هو أن تكون املقادير املقفَّاة تتساوى يف أزمنة متساوية التفاقها يف عدد احل: والوزن 

أمكن أن يتوقر على ما ((  ))فما حذف من بعضها على بعض الوجوه اليت بيَّناها . والسكنات والترتيب 

فيعتدل . بين منه وأن يتالقى لتمكني احلركات والسكنات املكتنفة له قدر ما فات من زمان النطق به 

 . املقداران بذلك فيكونان متوازيني 

على املقدار املساوي لسائر املقادير ليس فيها حيلة ميكن معها  (املوجودة يف اخلزم ) والزيادة 

تساوي املقدارين املزيد فيه والباقي على أصله ومقصد القرطاجين هنا معَتِمٌد على أنَّ كلَّ تغيري يف 

الزحافات داخل البيت الشعريِّ ُمْبَتىًن على فكرة احلذف ال الزيادة ؛ ألنَّ الزحافات ال تكون بزيادٍة 

 . نَّما هي حذٌف أبدًا وإ

ويرى أنَّه إنَّما ساغ ذلك يف السواكن حيث كانت أقصر احلروف زمانا ، وكان هلا أصل ترجع 

 .إليه يف أبنية األوزان ، فُوِجدْت مقبولًة يف األذواق لذلك 

وذهب إىل أنَّ الكتاب والبلغاء يرصعون األسجاع باألبيات وجيعلوهنا مبادي لألبيات واألبيات 

مت هلا ، حىت رمبا أهنم مل يقدموا قبل البيت أكثر من لفظة واحدة ورمبا اكتفوا يف ذلك بواو خوا

                                                           

 .    -  /  املوازنة      

  /  القوايف للتنوخي : ينظر     

 .يقصد الزحافات والعلل     
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وهكذا كانت مآخذ العرب يف . (( ))وال يعتقدون أن تلك األلفاظ واحلروف من متون األوزان. العطف 

 منازعه وقال إمنا خفي هذا املذهب على من جهل مآخذ الكالم ومقاطعه وضروب وضعه وأفانني. ذلك 

(( )). 

 :املنع مطلقًا وال سيما للمولدين  - ب

يريد أن اخلزم : وهو أقبح ما يرى ، وشرح قوله الشريف بقوله : وهو قول صاحب الرامزة 

فما جيوز للشاعر املولِد ) ، وهو قول املظفر ((  ))قبيح جدًا، ولذلك ال جيوز ملولٍَّد استعماله 

وهو ظاهر موقف أيب العالء املعري فقد ذهب يف .  (( )) (أبدًا استعماُله وال ُيَسوَُّغ له تعاطيه 

وال أزعم أنه يفعله إال قوم ال : ) رسالته الصاهل والشاجح إىل أنه ال َيستحِسن ذلك ، وقال 

ولعل مما يندرج حتت . (( ))، وإن ذكر أواًل أنه حدث مع الضرورة  (( ))(حيفلون بإقامة الوزن 

زيادة ال مربِِّر هلا ؛ ألهنا تأيت : )) ضي اخلزَم من اختالق الرواة وأنه هذا عدُّ عبد احلميد را

، كما يقول العروضيون ، حيث يصح حذفها ، وهذا وحده كاٍف ليحمل الشاعر على إسقاطها ، 

 .(( ))(( فكيف إذا أضيف إىل ذلك أهنا خترج بالبيت على وزنه املعروف ونغمه املألوف 

 :للمولدين اجلواز مطلقًا حىت  - ت

وليس اخلزم عندهم بعيب ؛ ألن أحدهم إمنا يأيت باحلرف زائدًا يف أول ) قال ابن رشيق 

 .((  ))( الوزن، إذا سقط مل يفسد املعىن، وال أخل به وال بالوزن 

: ) ظاهر قول ابن احلاجب : وهو ظاهر قول ابن احلاجب فيما شرحه ابن الدماميين 

أن اخلزم جائز ، وأنه مقبول عند ( أواًل ، وإىل أربعة قبال وخزمهم جائٌز وهو زيادُة حرف 

 األئمة ، فإذًا ال مانع للمولد 

 وهذا ما ُيفَهم . (( 6))من استعماله، وإن كان تركه أوىل بكلِِّ حال 

من ظاهر كالم املربد يف الكامل فقد نسبه للفصحاء من العرب دون أن ينكر منه شيئًا ، بل 

 موضع الزيادة ذَكر أن السامع يعرف 

الفصحاء من العرب يزيدون ما عليه املعىن ، وال يعتدون به يف الوزن، : ) منه ، قائاًل أن 

حيازيـَمَك للموت ، : فهو إذا قال. وحيذفون من الوزن، علمًا بأن املخاطب يعلم ما يريدونه 

 . ((   ))( فقد أضَمر أشدد فأظهره ، ومل يعتد 

 [من حبر البسيط املخزوم : ] على بيت اخلنساء ويف السياق نفسه جاء تعليقه 

 قذًى بعينك أم بالعني عّوار      ( أ)

                                                           

يف األصل من متون ، وبيٌِِّن أنَّ هناك سقطًا حيتاجه الكالم مل يتنبَّه إليه حمقق الكتاب رمحه اهلل ، وقد     

 .زدُت عليه الستحالة فهم املعىن دون هذه الزيادة ولعدم صحة التركيب حنوًا 

 .   : منهاج البلغاء وسراج األدباء حازم القرطاجين الصفحة : ينظر     

   /  عيون الغامزة البن الدماميين ال: ينظر     

   /  نضرة االغريض يف نصرة القريض     

 .   / الصاهل والشاجح     

 .   / الصاهل والشاجح : ينظر     

املعجم املفصل يف علم العروض والقافية وفنون : ، وينظر    شرح حتفة اخلليل يف العروض والقافية     

 .ها خترج بالبيت عن وزنه لكان أدقَّ وأصوب أنَّ: .... ، ولو قال  6  الشعر 

   /  العمدة يف حماسن الشعر وآدابه     

   /  العيون الغامزة البن الدماميين : ينظر   6 

 .    /  الكامل : ينظر      
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 (( ))أم أْوحَشْت أْن َخَلْت من أهلها الّدار 

؟ .. أقذًى : قذًى بعينك، وهو أقوم للبيت ، وزيادة األلف يف قوهلا: وينشد بعضهم: )فقد قال 

 . (( ))( أبلغ ، وال ضرورة فيه ولكنه خمزوم 

وأن  .نص منه أن التعبري مع اخلزم أبلغ دونه ، مع أن البيت دون األلف أقوم يف الوزن وهذا 

 .ليس ارتكاب الشاعر للخزم عنده من باب الضرورة 

وهو موقف غريب من املربد الذي ُعِرف مبوقفه الرافض خمالفة ظاهر الشاهد الشعري 

 (( )) (تعتِرض عليه الروايُة الضعيفة القياس املطَّرد ال ) لقواعد اللغة وما شاع عنه من أنَّ 

حىت أنه غيَّر كثريًا من ألفاظ األبيات الشعرية إجراًء هلا على ظاهر القياس ، وسيأيت نقاش 

 .ذلك بتفصيٍل 

وزعم بعض الناس أن اخلزم ليس عيبًا خبالف : ونقل الصفاقسي عدم عدِِّه عيبًا بقوله 

وفيه نظر عنده ، فإن اخلزم . فال خيل بالوزن  اخلرم وهو النقص ، خلروج الزيادة عن البيت

باحلرف الواحد ، والوقوف عليه ، واالبتداء مبا بعده ، متعذٌر لشدة طلبه له ، وكذا إذا وقع 

 .  ((  ))حشوًا 

 :التفصيل حبسب موضع اخلزم وإمكانية الوقف  - ث

عت وسط البيت إن الكلمة املخزوم هبا إن أمكن الوقوف عليها ووق: ) وهو قول أيب احلكم 

كانت عيبًا ؛ إلخالهلا بالوزن ، فإن وقعت أوله مل تكن عيبًا خلروجها عن البيت بإمكان 

الوقوف عليها ، وإن مل ميكن الوقوف عليها كان اخلزم هبا قبيحًا ، إال أنه يف حشو البيت أقبح 

 . الرتباطه مبا قبله 

وكيف ما كان فدخوله يف مجيع . أكثر  مث هي إما منفصلٌة ، أو يف حكم املنفصلة ، وانفصاُلها

 . (( ))( البحور جائز 

وأنا ال أعذر يف هذه الزيادة إال إذا كانت مستقلة بنفسها فاضلة بتمامها : )وهو قول السكاكي فقد قال 

جتوِِّزه عنده الضرورُة . (( ))( أعين كلمة واحدة غري حمتاج أي جزء منها تقطيع البيت : عن التقطيع

 االفتتاح بترك األصل ال لضرورة موجبة كاخلرم : ) إال كان غري مناسٍب قال الضرورُة املوجبُة و

 .(( ))( أو اخلزم غري مناسب فليتأمل فيه 

مذهبهم يف اخلزم أنه إذا : قال عبد الكرمي بن إبراهيم ) ومعىن الوصل والتعلق يف اخلزم ، و 

كان البيت يتعلق مبا بعده وصلوه بتلك الزيادة حبروف العطف اليت تعطف االسم على االسم والفعل 

او وغريها للخزم على وإمنا ُتزاد الو: ) وقال أبو العالء املعري . (( ))( على الفعل واجلملة على اجلملة 

 .(( 6))( على معىن الضرورة ؛ لتصل كالمًا بكالم 

 :إطالق جواز اخلزم والقياس على النثر  - ج

                                                           

 .  ، برواية قذى ، أم ذرفت إذ خلت    ديوان اخلنساء     

 .   / التعازي واملراثي للمربد     

    / يف اللغة واألدب  الكامل    

   /  العيون الغامزة البن الدماميين : ينظر     

   /  العيون الغامزة البن الدماميين : ينظر     

    / مفتاح العلوم     

    / مفتاح العلوم     

   /  العمدة يف حماسن الشعر وآدابه     

    /  الفصول والغايات للمعري   6 
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قياسًا على النثر ، ودليل قبول اخلزم عنده أنه زيادٌة غري  ورجَّح التفصيَل الصفاقسُي  

َفِبَما َرْحَمٍة } :  خملَّة بوزن البيت وال مبعناه ، فيقبل قياسًا على النثر يف حنو قوله تعاىل 

 . ، وزيادهتا أول البيت أوىل لضيق الوزن عن الوفاء باملعىن [ 6  :سورة آل عمران]{مَِّن الّلِه

إذ قد تكون شديدة االتصال بالبيت على ( عدم إخالهلا ) سي قول من رفض ومل يقبل الصفاق

 عدم ) ما مرَّ ، قائاًل أنَّ مراده بـ 

يف حال زيادهتا خبروجها عن الوزن ال حالة حذفها مَسلٌَّم به  ، لكن مراده هو : أي ( إخالهلا 

جئت بال زاد ، وغضبت من  :يف قوهلم ( ال ) زيادهتا يف احلكم ال يف املعىن ، كحكمهم بزيادة 

 .الشيء ، مع أن حذفهما خملٌّ 

ومل يقبل الصفاقسي ما قد ُيْفَهم من القياس على النثر من عدم جواز اخلزم بأكثر 

من حرفني أو ثالثة ، ألنه مل تقع الزيادة يف النثر بأكثر منها ، وهو األصل الذي قاس عليه 

زيادة ال بزيادة حرف أو حرفني أو ثالثة سلمناه ، اجلمع بينهما إمنا وقع مبطلق ال: ، قائاًل 

إال أنه إذا جاز يف النثر حبرفني أو ثالثة جاز يف النظم بأكثر لضيق الوزن عن الوفاء باملعىن 

(( )) . 

 

 :موضع اخلزم من البيت : املطلب اخلامس 

 .  (( ))أما اخلزم فال يكون، باالتفاق إالَّ يف الصدر : قال الزخمشري 

وأكثر ما جييء اخلزم يف أول البيت : )على أن الدماميين حكم بكثرة جميئه ال احلصر فقال 

فقد ذهب  ، وهو ما يفهم من كالم صاحب احملكم((  ))، وجميئه عنده يف أول النصف الثاين قليل  (( ))( 

شده ابن قد يأيت اخلزم يف أول املصراع الثاين، كقوله، وان: وقيل ) ذهب ملعىن التقليل يف نقله 

 [من حبر املديد املخزوم : ] األعرايب

 ال ُيرى إلَّا إذا اْعَتَلما (بل ) بل ُبَريقًا ِبتُّ أرُقُبُه     

 :يف أول املصراع الثاين، وإنَّما حقُّه" بل " فزاد 

 (( ))( بل ُبَريًقا ِبتُّ أرُقُبُه       ال ُيرى إلَّا إذا اْعَتَلما 

فيه بأزيد  عدَم جميء الزيادة:  حكى مع قلة اجمليء يف أول املصراع الثاينعلى أنَّ ابن الدماميين هنا 

 : من حرفني ، ناقاًل تعليالت جميء اخلزم يف أول الشطر الثاين وهي 

تعليل الصفاقسي بأنَّ وجه جميء اخلزم يف أول الشطر الثاين أن البيت قد يكون مصرعًا ،  -

 .الصفاقسي نظر عنده فكأن أول نصفه الثاين أول البيت ويف قول 

وتعليل بعضهم بأنه ملا جاز يف أول العجز اخلرم، بالراء ، وهو النقصان جاز فيه اخلزم ،  -

بأن تعليل : ونقل االعتراض على هذا القول . بالزاي ، ليكون الشطط له تارًة وعليه أخرى 

 .جواز اخلزم باحلمل على جواز اخلرم ليس أوىل من العكس 

: و نقل االعتراض على هذا . ِه أوائَل األبيات بقطع ألف الوصل فيه ووجه أيضًا بشَبِه  -

 (( )) .بتوجه السؤال يف ألف الوصل كما يف اخلزم 

                                                           

   /  العيون الغامزة البن الدماميين : ينظر     

  /  القسطاس يف علم العروض : ينظر     

   /  العيون الغامزة البن الدماميين     

   /  العيون الغامزة البن الدماميين : ينظر     

 ( .خزم ) ، ولسان العرب  6  /  احملكم واحمليط األعظم     

   /  العيون الغامزة البن الدماميين : ينظر     
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وقد ذهب ابن الدماميين إىل أن اخلزم مبا دون مخسة الذي هو صادق بأربعة أحرف إمنا يكون يف أول 

 .(( ))الشطر األول وال يكون يف أول العجز إال حبرف أو حبرفني خاصة 

من حبر البسيط : ] ورمبا اعَتَرَض يف َحْشو النصف الثاين بني َسَبب وَوَتٍد ، كقول َمَطر بن اشيم

 [املخزوم 

 الفخُر أوَُّلُه َجهٌل وآخرُه         ِحْقٌد إذا ُتِذكِّرِت األقواُل والَكِلُم

وبني الوتد اجملموع " َتْف " ، هنا ، ُمعترضة بني السَّبب االخر من مستفعلن هنا ، الذي هو ( إذا ) فـ 

 .  (( ))" ِعُلْن " الذي هو 

 . (( ))ه عندي يف الرداءة كاخلرم فيه ورمبا وقع يف أول املصراع الثاين، وإنَّ: قال السكاكي 

 [من حبر الرمل املخزوم : ] وقد زادوا الواو يف أول النصف الثاين يف قوله 

 (( ))يْعَلم العاِلُم منِِّي ما َعِلْم  (و ) كلَّما راَبك منِِّي رائٌب       

ره، وهو شاذ جدًا ، ومما جاء فيه اخلزم يف أول عجز البيت وأول صد: ) وقال ابن رشيق القريواين 

 [من حبر املديد املخزوم : ] قول طرفة

 ال يُضرُّ ُمْعَدمًا َعَدُمْه (إذ ) تذكروَن إْذ نقاِتُلكم       (هل ) 

من حبر : ] والبيت من قصيدته املشهورة" إذ " وزاد يف أول العجز " هل " فزاد يف أول صدر البيت 

 [املديد 

 .((  ))( أم رماٌد داِرٌس ِحَمُمْه     أَشَجاَك الرَّْبُع أم ِقَدُمْه  

 :وقد خيزم األول بالنصف الثاين كالنصف األول كقول طرفة: قال التنوخي 

 ال َيُضرُّ ُمْعِدمًا َعَدُمْه (إذ ) 

 [من حبر الطويل املخزوم : ] خزم ، وقال آخر فخزم يف املوضعني ( إذ ) فقوله 

 َتَعدَّْيُت َطْوِري ُكْنُت َأوََّل َهاِلِك    (َوإن ) 

 َجَماَعِتُكم ، وامُلْعَتِدي الطَّوِر َهاِلك (ِمْن ) 

 .((  ))فخزم يف املوضعني أيضًا 

من جمزوء : ] وقد جاء من طريق الشذوذ اخلْزم يف نصف البيت كقول الشاعر: ) وقال املظفر العلوي 

 [الكامل املخزوم  

 نفِس لْست خبالَدْه (يا ) يا نفِس أْكاًل واضطجا       عًا 

من نصف البيت وُيْجَتزأ ( يا ) والبيُت من جمزوِء الكامل متفاعلن أربع مّرات وال يصّح إال بإسقاط 

 . (( ))( حبرِف النداء يف أول البيت فاعرْف ذلك 

 :تعليل جميء اخلزم : املطلب السادس 

ازت هذه الزيادة يف أوائل األبيات، كما جاز اخلرم ، وهو النقصان يف وإمنا ج: قال أبو إسحاق -

أوائل االبيات، وإنَّما احُتِمَلِت الزيادُة أو النقصان يف االوائل، ألن الوزن إمنا يستبني يف السمع 

 .   (( ))ويظهر عواره إذا ذهبت يف البيت 

                                                           

   /  املصدر نفسه : ينظر     

 ( .خزم ) ، ولسان العرب  6  /  احملكم واحمليط األعظم : ينظر     

    /  مفتاح العلوم للسكاكي : ينظر     

 ( .خزم ) لسان العرب : ينظر     

   /  العمدة يف حماسن الشعر وآدابه     

  /  القوايف للتنوخي :  ينظر    

 .   /  نضرة االغريض يف نصرة القريض : ينظر     
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 يات جازت الزيادة يف أوَّل األب: قال أصحاب العروض: وقال مرة -

 ( ما ) ومل ُيعتّد هبا ، كما زيدت يف الكالم حروف ال ُيعتّد هبا، حنو 

: ، واملعىن [ 6  :من سورة آل عمران]{َفِبَما َرْحَمٍة مَِّن الّلِه ِلْنَت هلم } : يف قوله تعاىل

ألن يعلم : ، معناه [ 6 :من سورة احلديد]{ِلَئالَّ َيْعَلَم َأْهُل اْلِكَتاِب}:فربمحة من اهلل ، وحنو 

 .   (( ))أهل الكتاب 

كأّنك إمنا تعطف ببيت على بيت، فإمنا وأكثر ما جاء من اخلزم حبروف العطف، ف: وقال -

من حبر : ] حتتسب بوزن البيت بغري حروف العطف، فاخلزم بالواو، كقول امرئ القيس 

 [الطويل املخزوم 

 وكأنَّ َثبريًا يف أفانني َوْدِقِه         كبرُي ُأناٍس يف ِبجاٍد ُمزمَِّل 

 د يف الكالم ، ألنك فقد ُرِويت أبياٌت يف هذه القصيدة بالواو ، والواو أجو

وألنَّك . كأنه الشمس ، كأنه الدر : كأنه الشَّمُس وكأنه الدر، كان احسن من قولك : إذا َوصفت فقلت 

 . (( ))أيضا إذا مل تعطف مل يتبني أنَّك وصفته بالصفتني ، فلذلك دخل اخلزم 

 الزيادة التفسريية : املطلب السابع 

ليل اخلزم والزيادة فيه باحلاجة لتفسري املعىن نصَّ غرُي واحٍد من القدماء على تع

 : وتبيينه ، وعندهم أنَّ الشاعر إنَّما يذكر ما يذكر من اخلزم إليضاح املعىن ، قال البكري 

 :وأما ما ذكر عن علي رضي اهلل عنه فإنه بيت موزون ، روي عنه أنه قال

 حيازيـمك للموِت      فإنَّ املوَت القيكا

 ِت       إذا حلَّ بواديكاوال جتزع من املو

 :وقد روي أنَّه كان ينشده بزيادة جزٍء ، وهو  

 حيازميك للموت      فإن املوت القيكا( أشدد ) 

 : ، وعن مثل قول اخلنساء ((  ))بيانًا للمعىن ألنه هو املراد " اشدد " ، فزاد ((  ))وهذا هو اخلزم  

 قذًى بعينِك أم بالعنِي ُعوَّاُر    ( أ)

 (( ))أم أوحشْت إذ خلْت من أهلها الداُر 

مثل ألف االستفهام وواو العطف وفائه وغريها من احلروف الفاردة : ) قال أبو العالء املعري 

( تزاد على األبيات التامة وهي غنيَّة عنها ؛ ليعلم أهنا استفهام أو معطوفة على ما قبلها من األبيات 

(( )) . 

 هي اليت تزاد ) و ( واو اخلزم ) ري هذه الواو بـوقد مسَّى أبو العالء املع

 يف أوَّل بيِت الشعر ويكون الوزن مستغنيا عنها ، وأكثر ما يزيدون الواَو ، والفاَء ، وألَف االستفهام

 .للحاجة إليهن 

                                                                                                                                                                      

 ( .خزم )، وتاج العروس ( خزم )، ولسان العرب  6  /  احملكم واحمليط األعظم : ينظر     

 ( .خزم )، وتاج العروس ( خزم )، ولسان العرب  6  /  احملكم واحمليط األعظم : ينظر     

 ( .خزم )، وتاج العروس ( خزم )، ولسان العرب  6  /  احملكم واحمليط األعظم : ينظر     

 .    /  فصل املقال يف شرح كتاب األمثال : ينظر     

 .   /  العمدة يف حماسن الشعر وآدابه : ينظر     

، وزيادة اهلمزة يف أول ... أم ذرفت ... قذى بعينك : برواية    ديوان اخلنساء : البيت للخنساء ، ينظر     

، وقد عمدت يف     / ، والعمدة    / ، والعقد الفريد    [واملراثي واملواعظ والوصايا]التعازي : البيت يف 

هذا البحث على أن أجعل الزيادة املقول هبا على البيت بني قوسني ، تنبيهًا عليها ولتعرف بسهولة عند القراءة 

 . 

 .   / الصاهل والشاجح     
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اليت حتدَّث عنها أبو العالء املعري قد يصل إىل مفهوم الواجب الذي ( احلاجة ) ومفهوم 

 [من حبر الطويل املخزوم : ] ينقلب معىن اجلملة ففي قول الشاعر جيب ذكره لئال 

 َتَعدَّْيُت َطْوِري ُكْنُت َأوََّل َهاِلٍك    (َوإن ) 

 َجَماَعِتُكم ، وامُلْعَتِدي الطَّوِر َهاِلُك (ِمْن ) 

 (( . ))فخزم يف املوضعني أيضًا 

 ويف هذا شاهٌد على أنَّ اخلزم ليس دائمًا غرَي معتٍِِّد به يف املعىن إذ أنَّ 

سيكون ( وإْن ) معىن البيت هنا ال يستقيم دون اللفظ املقول بزيادته باخلزم ؛ ألنَّ البيت دون لفظة 

 .غري صيحيح التركيب 

 [من حبر املديد املخزوم : ] ومثله قول الشاعر 

 (( ))لي ذكرُتِك ، يا     َفوُز ، كيما َيذهُب اخَلَدُرَخِدَرْت ِرْج (إذا ) 

 :الشرطية اليت هي مها حمل الزيادة املقول هبا لدليلني ( إذا ) ال ميكن تصوُّر معىن البيت دون 

إذ أنَّ املعىن دوهنا سيتحوَّل من الشرط إىل اإلخبار وفْرٌق كبري بني املعنيني من جهة :  معنوي  -

. 

 .يف البيت الثاين وجود شرٍط تكون هي جوابًا له ( كيما  )الستلزام : لفظي  -

ويبدو أنَّ غلبة وروده يف معرض التفسري جعل كثريًا ممن قالوا باخلزم يقصرونه على حروف 

 [من جمزوء الكامل املخزوم: ]النداء أيضا ، قالوا ( يا ) املعاين كما يف ظاهر عبارات فقد زادوا 

 (( ))نفِس لسِت خبالدْه  (يا ) ًعا، يا نفِس أْكاًل واْضطجا     

 : والصحيح

 يا نفِس أكاًل واضطجا    عًا ، نفِس لسِت خبالدْه 

 [من حبر الكامل املخزوم: ]وكقوله 

 (( )) َمَطُر بُن ناِجيَة بِن ِذْرَوَة إنَّين      ُأْجفى ، وُتْغَلُق دوَننا األبواُب (يا ) 

 [املخزوممن حبر الرجز : ]وخزموا ببل كقوله

 (( ))مل َتْجَزعوا يا آَل ُحْجٍر َمْجَزعا(بل ) 

 [من حبر الرجز املخزوم: ]قول العجاج ( بل ) ومما خزموه بـ

  (( ))ما هاج أحزانًا وشجوًا قد شجا  (بل ) 

 [من حبر املديد املخزوم: ]كقول طرفة ( إذ ) و( هل ) وبـ 

 (( ))معدًما عَدُمْه  ال يضرُّ (إذ ) تْذُكرون إذ نقاتلُكْم     (هل ) 

إال أنَّ مما يالحظ أنَّ القول بعلة التفسري يف زيادة اخلزم ال ميكن التسليم له مطلقًا ، وذلك 

 :ألسباٍب لعلَّ من أمهها 

يف بيت طرفة السابق فاملعىن معها ( إذ ) اختالف املعىن بني البيت بالزيادة ودوهنا ، كما يف  -

 .ليس هو هو دوهنا 

                                                           

  /  القوايف للتنوخي : ينظر     

  /  القسطاس يف علم العروض : ينظر     

 .    / الثانية ( يا ) ، وهو يف سر صناعة اإلعراب بال     /  لسان العرب : ينظر     

 .    /  لسان العرب : ينظر     

 .لسان العرب ، وتاج العروس : ينظر     

   /  خزانة األدب : ينظر     

 .، بال زيادة هل وإذ  6 ديوان طرفة بن العبد     
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اخلزم حىت يف الظاهر من األبيات اليت ال حتتاج لزيادٍة تفسريية كما يف القول ولوجود  -

 [من حبر اهلزج املخزوم : ] يف قول القائل ( حنن ) بزيادة 

 . (( ))قتلنا سيََّد اخلزر     ِج سعَد بَن عباده  (حنن ) 

 [من حبر الطويل املخزوم : ] وقول الشاعر 

 اخَلْيِل ِمْن كلِّ َبْلَدٍة    َجَلْبَنا ِعَتاَق  (َنْحُن ) 

 (( ))َوِسْرَنا عليها للرََّدى يوَم ِذي قاِر 

 يف البيتني املقول بزيادهتا مفهومة معىًن من ضمري اجلمع ( حنن ) فـ 

، وليس ما يدعو لذكرها مفسِِّرة للمعىن ، ألنَّ مظنة ( جلبنا ) و ( قتلنا ) املوجود يف الفعلني ( نا ) 

 .عىن وخفائه وبانتفائه تنتفي التفسري غموض امل

 

 [من حبر الرجز املخزوم: ]وكما يف قول من قال 

 (( ))وبْلدٍة َما اإلنُس من آَهاِلها  (بل ) 

لإلضراب يراد هبا استئناف كالم بعد كالم ، يندر أن تدخل على واٍو عاطفٍة ( بل ) إذ أنَّ 

لتزاد على البيت وزنًا بعلَّة التفسري ، إذ يف ( بل ) لتعارض فعليهما على اجلملة ، فال حيتاج مثَّ لـ 

 تقديرها إن مل تكن موجودًة 

ىن املراد ال زيادة تفسِِّره ، وإن كان قد يقبل زيادهتا أو يف ذكرها ابتداًء على جهة الزيادة إضعاف للمع

 [من حبر الرجز املخزوم: ]على جهة التفسري يف قول من قال 

 (( ))َما هاج أحزاًنا وَشْجًوا قد َشَجا   (ال َبل ) 

 : ومنه قول كعب بن مالك األنصاري يرثي عثمان بن عفَّان رضي اهلل عنه 

 [من حبر الطويل املخزوم ] 

 عجبُت لقوٍم أْسَلُموا ، بعد عزِِّهم     ، إماَمُهُم للمنكراِت وللغدِر (قد ل) 

 

 

 فلسفة الزيادة يف اخلزم العروضي: الثاين  الفصل

 إنكار العرب تداخل األوزان بني الشطرين : املطلب األوَّل 

العرُب توجب أن يكون شطري البيت على وزٍن واحد وال جتيز تداخل األوزان بينهما ، بل 

وتنكر ما يِرد عليه ، وجتعله حجًة يف تصحيح نطقه وتصويب قراءته كما فيما نقله ياقوت احلموي 

ليه، ، فسلَّمت عليه، وقعدت إ.... وانتهيت إىل أيب سعيد السريايف: ) ... يف معجم األدباء إذ قال 

                                                           

 ، واألبيات تروى   6  /  ، وتاج العروس     /  لسان العرب : ينظر     

 يف كتب التاريخ على أهنا من إنشاد اجلن ملا قتلوا سعد بن عبادة رضي اهلل 

رواه عن ابن     /   دمشق  ، وابن عساكر ىف تاريخ 6   ـ رقم    /  هذا لفظ الطرباىن ىف الكبري . عنه 

/   ، وأخرجه عبد الرزاق ىف املصتف     /   كما ىف اجملمع  عبادة وابن سريين مل يدرك سعد ابن. سريين 

معمر عن عن      رقم    /   والطرباىن ىف الكبري     /   ومن طريقه احلاكم ىف املستدرك      ،   6 

، وله طريق أخرى أخرجها ابن سعد يف     /  وقتادة مل يدرك سعدًا أيضًا كما ىف اجملمع   .. قتادة قال  وذكره

 وقد ذكرها ابن تيمية ىف الفتاوى بصيغة التضعيف. والواقدى متروك على سعة علمه  . الطبقات  عن الواقدى 

إًذا القصة رغم شهرهتا .  اهــ .. [ اليصح : ] صة عن إسناد هذه الق   وقال األلباىن ىف اإلرواء   .

 . إال أهنا التصح سندًا عنداحملدثني  املؤرخني عند

  /  القوايف للتنوخي : ينظر     

 .، بال زيادة بل  6  ديوان أيب النجم العجلي     

 .    / تفسري الطربي : ينظر     

http://www.rc4js.com/vb/t11593/
http://www.rc4js.com/vb/t11593/
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إنَّما هو َلَمْقُت، فدافعين الشيخ ساعة، مث رجع إىل : أْلَمْقُت ، فقلت: وبعضهم يقرأ اجلمهرة، فقرأ

 [((  ))من حبر اخلفيف : ] األصل ، فوجد حكاييت صحيحًة ، واستمرَّ القارئ حتَّى أنشد وقد استشهد

 (( ))َلِلْه الغداَة من َج( ُأقّضي ) رسِم داٍر وقفُت ىف َطَلِلْه        كدُت 

 : ، ألنَّ  واملصراعان على هذا النشيد ، خيرجان من حبرين، هذا الجيوز أيها الشيخ ، : فقلت

 الغداَة من َجَلِلْه( ُأقّضي ) كدُت      رسِم داٍر وقفُت ىف َطَلِلْه     

 مفتعلن مفعالت مفتعلن       فاعالتن مفاعلن فعلن

اجلميع من املنسرح ؟ واملصراع األول : مل ال تقول : فقال. فذاك من اخلفيف ، وهذا من املنسرح 

هذه مزاَحفٌة عنه ، ( مفاعلن ) ال يدخل اخلرم هذا البحر، ألنَّ أوَّله مستفعلن ، : فقلت.  (( ))خمروم 

 : ما هووإذا حذفنا متحرِِّكا بقَّينا ساكنا، وليس ىف كالم العرب ابتداء به ، وإنَّ

 ِكْدُت أْقِضي الَغداَة من َجَلِلْه

 .(( ))(خبفيف الضاد فأمر بتغيريه 

هذا املوقف الذي التزم به الدرس العروضي العريب ، من عدم قبول جميء البيت على وزن آخر غري 

وزن القصيدة ، هو الذي حكم موقفهم يف التعامل مع أبيات اخلزم على أنَّ فيها زيادة جيب النظر 

 .العروضي إىل البيت دوهنا 

 [من حبر املديد املخزوم : ] ومن هذا موقف ابن الدماميين من قول طرفة

 ال َيُضرُّ ُمْعدمًا َعَدُمْه (إذ ) تذكروَن إْذ نقاتلُكْم       (هل ) 

يقال  فقد رفض ابن الدماميين أن. كما مرَّ ( إذ ) ويف العجز بـ ( هل ) فقد قيل إنَّه ُخِزم يف الصدر بـ 

ال نسلِِّم أنَّ هذا البيت خمزوم ال يف الصدر وال يف العجز ؛ جلواز أن يكون من الكامل ، وعروضه هذا : 

وضربه كذلك ، ودخل اجلزَء الذي هو أوَُّل الصدر اإلضمار ، وكذا أول العجز ، ودخل جزئي احلشو من 

 .املصراعني الوقُص 

من : ] لك قول طرفة يف القصيدة اليت منها هذا البيت بأنه يصدُّ عن ذ: حمتّجًا لرفضه هذا القول  

 [حبر املديد 

 للفىت َعْقٌل يعيش بِه     حيُث هتدي ساَقه َقَدُمه

وهذا من املديد قطعًا ، فتعيَّن أن يكون باقي القصيدة كذلك ، وتعيَّن أيضًا القول باخلزم يف البيت 

 .((  ))املستشهد به كما ُذِكَر 

ية البيت بإعادته إىل وزن القصيدة كما يف فعل ابن الدماميين هنا ليس على هنج واحلقيقة أنَّ روا

: ) علماء العربية يف الرواية فهذا املربد وهو من أكثرهم تغيريًا يف الرواية اعتمادًا على القياس يقول 

طره من حبر الطويل حبذٍف من ش: ] فصحاء العرب ينشدون كثريًا : حدثين أبو عثمان املازين قال

 [األوَّل 

                                                           

 .ُأَقضِِّي ؛ ألنَّ البيت من اخلفيف : شطره الثاين هبذه الرواية من حبر املنسرح ، وصواُب قراءته     

 .ديوان مجيل بثينة         

هذا  اخلزم ، فقلت ال يدخل  خمزومواملصراع األوَّل : ) يف معجم األدباء بتحقيق الدكتور إحسان عباس     

: ، وهذا خطأ شنيع منه رمحه اهلل هنا على جاللة قدره وعلوِِّ كعبه ؛ ألن الصواب ما أثبته وهو ( البحر 

 ال يدخل اخلرم هذا البحر، ألنَّ أوَّله : فقلت: ) واملصراع األول خمروم ؛ بدليل قوله بعد ذاك 

وتٌد جمموع فال يدخل على مستفعلن البتدائها  ؛ ألنَّ اخلرم كما هو معروٌف ال يدخل إلَّا على ما أوله( مستفعلن 

بسبٍب خفيف ، ولو قيل اخلزم ملا عىن التعليل شيئًا إذ ال عالقة للخزم مبا يبدأ به البحر من جزء ؛ ألنَّه 

 .زيادٌة على الوزن ال حذٌف منه واهلل أعلم 

 .    -   /  معجم األدباء للحموي     

   /   العيون الغامزة البن الدماميين    
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 (( ))َلَسْعُد بُن الضَّباِب إذا غدا      أحبُّ إلينا منَك ، َفا َفَرٍس َحِمْر

 :وإمنا الشعر

 . (( ))....... ( لعمري لسعُد بُن الضباِب إذا غدا 

 [من حبر الطويل املخزوم : ] قال الكندي: ) وهذا املظفر العلوي يقول 

 كأّن َثبريًا يف َعرانني وْبِلِه      كبرُي أناٍس يف ِبجاٍد ُمزّمِل (و ) 

واألصل يف الرواية الصحيحة . أال ترى أّن الوزَن ال يستقيم حىت تسُقَط الواو، وعلى ذلك ُيروى 

 .  (( )) (ُثبوت الواو 

هبا يف املعىن فقد  ، معتدٌّ( ال يعتدُّ هبا يف الوزن أو التقطيع ) فالزيادة على وفٍق من عبارهتم 

 : يتوقَّف معىن البيت على هذه الزيادة غري املعتدِِّ هبا وزنًا كما يف قول الشاعر 

 َتَعدَّْيُت َطْوِري ُكْنُت َأوََّل َهاِلِك     (َوإن ) 

 َجَماَعِتُكم ، وامُلْعَتِدي الطَّوِر َهاِلك (ِمْن ) 

( وإْن ) ه باخلزم ، والبيت دون هذه اللفظة فمعىن البيت هنا ال يستقيم دون اللفظ املقول بزيادت

 (ِفي اْلَأَصحِِّ ( ِإن ) َلا جيوز حذف َأَداة الشَّْرط َوَلو َكاَنت ) سيكون غري صحيح البناء لغويًا ؛ ذلك أنَّه 

(( )). 

على الرغم من عدم اطِِّراد هذا االعتداد األخري ، وهو أمٌر فيه كبري إمهاٍل مللفوظ تكلَّم به  

مؤلِِّف النص ، وادعاٌء عليه بعدم قصده له إلَّا على جهد التمهيد أو التهيئة أو على اختالف املقصد 

  غري ذلك من التعليالت عند من قال بانتقال رغبته إىل إنشاء الشعر بعد أن كان َسَلَك يف النثر ، إىل

اليت ال ُيْقَبل القول هبا كون الشاعر آخٌذ يف بناء قصيدته شارٌع فيها ، فالتسليم هبذه التعليالت إمنا 

يصح لو كان اخلزم يف أول القصيدة فحسب وليس األمر كذلك فقد ورد يف وسطها كما يف أبيات طرفة 

 .لك فقد جاء اخلزم يف الشطر الثاين بدايًة وحشوًا ، أو أنه جاء يف أول الشطر األول وليس األمر كذ

 

 

 :اخلزم وتداخل األوزان : املطلب الثاين 

قد أزعم أن دراسَة تداخل األوزان دراسًة استقرائية جادَّة قد تْسهم يف حلِِّ كيفية نشوء  

 .أوزاِن الشعر العريب 

 :بوصف ابن رشيق له  (( )) فلو تأمَّْلنا قوَل ُجَرْيَبَة بن األشيم ، وهو جاهليٌّ قدمٌي

                                                           

،    / العني : يا فا َفَرٍس َحِمره على النداء ، لقََّبه بفي َفَرٍس َحِمٍر لَنَتِن فيه ، يعّيره بالبخر ، ينظر : أراد    

 .   / ومجهرة اللغة 

 . 6  /  الكامل     

   /  نضرة اإلغريض يف نصرة القريض     

) ، وينظر نقاش هذه املسألة وترجيح عدم جواز احلذف ألداة الشرط حىت لو كانت     /  مهع اهلوامع     

، وتوضيح    /  ، وارتشاف الضرب   /   ، واملقرب    / ، واحملتسب    / املسائل البصريات : يف ( إْن 

،    / ، واملقاصد النحوية      / ، وأوضح املسالك    ، واملغين    ، وتذكرة النحاة     /   املقاصد 

 . 6 / ، واخلزانة  6 / ، ومنهج السالك 6 / ، واهلمع 6  / 

، وهو وصٌف مهٌم هنا لتصوُّر     /  ( وصاحب هذا الشعر جاهليٌّ قدمٌي : ) كذا قال ابن رشيق يف العمدة     

، فُجريبة وإْن كان جاهليًا بال شّك  ميالقدِقَدم اخلزم ، وقد ُيْسَتغرب وصف ابن رشيق رمحه اهلل له باجلاهلي 

/  اإلصابة : ، وينظر   6، املؤتلف واملختلف : .. ( قال بعد  أن أسلم : ) .. إّلا أنَّه ذكر له إسالٌم قال اآلمدي 

، وهذا وهٌم بيٌِِّن يدفعه قوُل ابن رشيق السابق وما ذكره    /  ، بل جاء يف احلماسة البصرية أنه أموّي     

امللل : ... ( قال جريبة بن األشيم األسدي يف اجلاهلية وقد حضره املوت يوصي ابنه سعدا : ) ستاين  الشهر

 .. ، ومعىن األبيات املذكورة يدلُّ على معىن جاهلي     /  والنحل 
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 قد طاَل إيضاِعي الـُمخدََّم ال أَرى     (لـ) 

 (( ))يف النَّاِس مثلي من َمَعدٍِّ َيْخُطُب 

زائدٌة عند ابن رشيق ؛ ألنَّ البيت من حبر الكامل ، لكنَّ هذه الالم الزائدة هنا مل ( لقد ) فالالم يف 

 :مل يشعر بكسٍر وزينٍِّ فيه بالالم ، فجملة  تكسر الوزن يف الشطر األول من البيت والشاعر

 .... قد طاَل إيضاِعي املخدََّم ال أرى  (لـ ) 

 :، بالالم املقوِل بزيادهتا ، موزونٌة على البحر الطويل ، يف حني أنَّ مجلة 

 ....قد طال إيضاعي املخدََّم ال أرى 

مما جيعل نقدة الشعر أمام موجبني حبذف الالم على وزن الكامل ، وهو وزن بقية أشطر القصيدة ، 

 :اثنني حيكمهما االختالف 

 .هو الرواية اليت وردت بزيادة الالم واملوِجَبُة لعدِِّ البيت من الطويل : األول منهما 

جريان بقية األشطر على الكامل ممََّا يوِجب القول بزيادة الالم ممَّا مهَّد لفكرة : واملوجب اآلخر 

فاقهم على عدم جواز تداخل األوزان يف البيت الواحد واطَّراده يف القصيدة اخلزم العروضية ؛ الت

 .    على حبٍر واحٍد 

 :وأرى هنا أنَّه ال بدَّ من التنبُّه والتنبيه على أمرين مهمني مها 

 .جاهليٌّ قدمٌي : إشارة ابن رشيق أنَّ القائَل  -

أنشده أبو حامت عن أيب زيد األنصاري ، و  :وأنَّ البيَت قائٌم على الرِِّواية ، فابُن رشيٍق يقول  -

مسعُت : وكان سيبويه إذا قال )  (( )) (أبو زيد كثرُي السَّماع من العرب ، ثقٌة مقبوُل الرواية ) 

كان عاملًا ثقة قيِِّمًا بعلم )، وأبو حامٍت مثُله فقد  (( )) (أبا زيٍد األنصاري : الثقَة ، يريد به 

 .(( )) (اللغة

بوجود تداُخٍل يف األوزان : اعتمادًا على ِصحَّة رواية البيِت وِقَدِم شاعِره ، القول فكان ينبغي 

يف البيت الواحد ، ولو يف بدايات نشوء الشعر وأوَّليته ، وأنَّ الشاعر مل جيد يف بيته كْسرًا 

زِن مع موسيقيًا ؛ ألنَّ شطره األوَّل كان صحيَح الوزن على البحر الطويل ، وإن كان خمتلَف الو

 .الشطر الثاين املقوِل على البحر الكامل 

وغري ضائٍر قبوُل ذلك يف أوَّلية الشعر ، أو حىت القول خبطأ ذلك لو َوَجب األمر دون 

افتراِض عدِم قْصد الشاعر للزيادة املقوِل هبا يف البيت اعتمادًا على أنَّ حذَفها يعيد الشطَر 

 . ملا وقع الشاعُر يف هذه الزيادة املقول هبا هنا لوزن البيت ، فلوال هذا التشابُه الوزينُّ

لقد أنَكر العروضيُّ العريب أن يتداَخَل وزناِن يف بيٍت من الشعر ، وذلك عندهم عيٌب ال جيوز 

 :لشاعٍر ارتكابه ؛ وهو أمٌر كان يترتب عليه  

                                                                                                                                                                      
هو نفسه ، األمر الذي يرجِِّح قول ابن رشيق بِقَدِمِه يف اجلاهلية ؛ ألنَّ ابن حجر إمنا نقل عن اآلمدي كما صرَّح 

وهو جدُّ مطري : ) ويبدو أنَّ اآلمدَي رمحه اهلل مل يدقِِّق كثريًا يف هذه الترمجة بدليل قوله عن جريبة هذا 

 ، وهذا وْهٌم بيٌِِّن ألنَّهما ، جريبَة ومطريًا ، وإن اجتمعا   6املؤتلف واملختلف : ينظر ( بن األشيم 

، ومها ( بين منقذ بن طريف ) يف حني أنَّ مطريًا من ( ن طريف بين فقعس ب) إلَّا أنَّ جريبة من ( طريف ) يف 

، األمر     /  شجرة نسب بين أسد يف ديوان بين أسد أشعار اجلاهليني واملخضرمني : بطنان خمتلفان ، ينظر 

 .الذي يرجِِّح وصف ابن رشيق له باجلاهلي القدمي 

قد طال سرُي بعرِيِه املسمَّى املخدَّم : ، واملعىن     /  ( شعر جريبة بن األشيم ) ديوان بين أسد : ينظر     

 .غرُي الشديد ، من غري أن يرى يف الناس مثَله رجاًل من معٍد خيطب امرأًة 

 .  أخبار النحويني البصريني     

 .    / معجم األدباء     

 .   نزهة األلباء يف طبقات األدباء     
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يف حبر الكامل ، ( ن مَتفاعل) يف مجيع تفعيالت ( تسكني املتحرِِّك الثاين ) مْنع جميِء اإلضمار  -

) ألن . مشترطني بقاء واحدٍة على األقل غري مضمرٍة ؛ لئال خيتلط حبر الكامل ببحر الرجز 

 :لشبهها هبا وزنًا ، ويصبح وزن الكامل آنذاك ( مستفعلن ) املضمرة تنقل إىل ( مَتفاعلن 

 مْتفاعلن مْتفاعلن مْتفاعلن      مْتفاعلن  مْتفاعلن  مْتفاعلن

حبر الرجز ، فكان منعهم اطِِّراد اإلضمار ؛ ألجل منع هذا التداخل ولتدل التفعيلة  وهو مثل

مع أنه قد ورد يف الشعر العريب كما يف قول عنترة من . املتبقية بال إضماٍر على الكامل 

 :قصيدة له على حبر الكامل 

 إين امُرٌؤ من خري َعْبٍس مْنصبًا     شْطري ، وَأْحمي سائري باملْنصل

 .(( )) ِإن ُيلَحقوا َأكُرْر َوِإن ُيسَتْلَحموا      َأشُدد َوِإن ُيلَفْوا ِبَضنٍك َأنِزِل

فجميع تفعيالت البيتني املتعاقبني مضمرة هنا ، ولوال جميؤمها من قصيدة على الكامل لكان 

 عندهم أصٌل يف الرجز ، فرٌع بالزحاف يف( مستفعلن ) محلهما على الرجز أوىل عندهم ؛ ألن 

 .الكامل 

وهذا يدعو إىل تأمُِّل أمٍر مهم هنا وهو تعاقب البيتني يف قصيدة عنترة على جميء مْتفاعلن 

املضمرة يف كل تفعيالهتما حىت لقد حيكم عليهما بأهنما من الرجز عند من يقرأمها خارج 

 )إن هذا التعاقب ميكن أن يؤكِِّد مسألًة مهمة يف كتابة الشعر وهي مسألة . القصيدة 

، وهو ما سيدرك هنا عند قراءة القصيدة إىل هذين البيتني دون ( اإلحساس النفسي بالوزن 

التعامل معهما بشكل منفرد على أهنما ميثالن خروجًا عن موسيقى الوزن الواحد ، الذي حَكم 

هلا وحىت القصيدة ، إىل موسيقى وزن جديد هو الرجز ، فالتأمُّل املوسيقيُّ يف القصيدة من أوَّ

 :هذين البيتني سيقود للقول بأنَّ مثة اجتاٌه موسيقى حبِر الكامِل 

 ُمَتفاعلن  ُمَتفاعلن      ُمَتفاعلن  

UU ـU  ـ    UU ـU  ـ    UU ـU  ـ       

 ُمَتفاعلن  ُمَتفاعلن      ُمَتفاعلن  

UU ـU  ـ    UU ـU      ـUU ـU  ـ 

 :حنو موسيقى حبر الرجز 

 مْستْفعلن مْستْفعلن مْستْفعلن  

 ـ     U  ـ    ـ  ـ U  ـ  ـ    ـ U  ـ  ـ

 مْستْفعلن مْستْفعلن مْستْفعلن

 ـ     U  ـ    ـ  ـ U  ـ    ـ  ـ U  ـ  ـ

 :والذي ميكن التعبري عنه بـ

 ُمْتفاعلن ُمْتفاعلن ُمْتفاعلن     ُمْتفاعلن ُمْتفاعلن ُمْتفاعلن 

اجتاًها يف موسيقى القصيدة يقوم على زيادة موسيقى الرجز بزيادة مستفعلن مبعىن أنَّ هناك 

حىت نصل إىل البيتني الـُمَتَحدَِّث عنهما ، إذ تغِلُب هذه املوسيقى على كلِِّ تفعيالت البيتني ، 

وبالشكل اآليت ، املضلَّلة فيه التفعيالت املضمرة ملعرفة شكل وجودها يف البيت ، وكيفية 

 :القصيدة شيوعها يف 

 

تسلسل 

 البيت

 الشطر الثاين  الشطر األول

  التفعيلة   التفعيلة   التفعيلة    التفعيلة   التفعيلة   التفعيلة 

                                                           

 (.ضمر ) ولسان العرب ،     شرح ديوان عنترة للتربيزي     
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    ـ U  ـ  ـ     ـ U  ـ  ـ     ـ U  ـ  ـ     ـ U  ـ  ـ  

    ـ U  ـ  ـ        

    ـ U  ـ  ـ     ـ U  ـ  ـ      ـ U  ـ  ـ   

    ـ U  ـ  ـ       ـ U  ـ  ـ    

    ـ U  ـ  ـ     ـ U  ـ  ـ       ـ U  ـ  ـ  

     ـ U  ـ  ـ    ـ U  ـ  ـ       ـ U  ـ  ـ  

    ـ U  ـ  ـ       ـ U  ـ  ـ    ـ U  ـ  ـ    ـ U  ـ  ـ  

    ـ U  ـ  ـ     ـ U  ـ  ـ     ـ U  ـ  ـ    ـ U  ـ  ـ    ـ U  ـ  ـ  

    ـ U  ـ  ـ    ـ U  ـ  ـ    ـ U  ـ  ـ     ـ U  ـ  ـ    ـ U  ـ  ـ    ـ U  ـ  ـ 6

    ـ U  ـ  ـ    ـ U  ـ  ـ    ـ U  ـ  ـ     ـ U  ـ  ـ    ـ U  ـ  ـ    ـ U  ـ  ـ   

 

ومن اجلدول ُيْلَحظ إنَّ القصيدَة يف البيتني السابع والثامن بدأت تتَّجه وبشكل واضح إىل موسيقى 

الرجز حىت صار الشطر األوَّل فيهما من الرجز موسيقيًا ، ويف البيت الثامن مل تبق غرُي تفعيلٍة 

يتني التاسع والعاشر ، دون أن واحدٍة متثِِّل موسيقى الكامل ممَّا هيَّأ لظهور موسيقى الرجز كاملًة يف الب

ألنَّه مل يظهر فجأة أو دون هتيئة ، وإنَّما ثـَمََّت ؛ تْستغرب اأُلُذن ، أذن الشاعِر حىت ، هذا االنتقال 

إىل  َصُلانتقاٌل خفيٌّ ربَّما حىت على الشاعر نفسه جاء متدرِِّجًا من موسيقى الكامل إىل الرجز حىت َخ

اسع والعاشر ، بدليل أنَّ األبيات األوىل وإن جاء اإلضمار فيها إلَّا أنَّ طبيعة الثاين منهما يف البيتني الت

هذا اإلضمار أنَّه كان بني تفعيالت غري متجاوَرة يف البيت ؛ مما ُيْضِعُف أثره على موسيقى البيت ، وهو 

أنَّ تقارب الزحافات نا األمر الذي بدأ يتَّضُح كلَّما تقاربت التفعيالت املضمرة من بعضها ؛ ألنِّي أزعم ه

 .املتشاهبة يشيع منَط التحوُّل املوسيقي 

 لذلك فإن الشاعر انتقل بانسيابية موسيقية من وزٍن لوزن دون 

أن جيد هلذه االنتقالة يف أذنه نبوًة هلذه االنتقالة ، وهو ما جعل أبا العالء ، وهو من هو يف نقد الشعر 

مسِِّيِه من الشعر وهو الوزن الكامل تذَهُب منه ستُّ حركاٍت فال  فِمثُله مثل: ) ، يقول عن هذا البيت 

يغيض ذهاُبهنَّ منه ، بل ميكث على السجيَِّة املعهوَدِة ، وال َيْعَلُم ما ذَهب منه إلَّا أهُل اخلربة ، كما قال 

ريزة كغريه باملنصل ، قد ذَهَبت منه حركاٌت ستٌّ ، وهو يف الغ: فالبيت الذي قافيته : ....... عنترة 

 .((  )) (من األبيات مل ينْب فيه اخللل وال التقصري 

لئال يتداَخل مع الرجز  ،األمر الذي ُيْبِقي مقولَة عدم جواز اطِِّراد زحاف اإلضمار يف الكامل 

حمكومًة بالنظرة العروضيَّة ، بل اللغوية ، اليت ُتِقْيُم مجيَع أحكامها داخَل حدود البيِت دون جتاوزه  ،

 .ألثر السياق وما يوجبه من إجراءاٍت لغويٍَّة ، أو يستلزمه على أقلِِّ تقدير 

                                                           

 .    الصاهل والشاحج     
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وأمر اختالط موسيقى الكامل بالرجز ال تقتصر على بيته التام فقد يرد مثل ذلك يف 

فيختلط باإلضمار مبوسيقى الرجز اجملزوء ، على الرغم من أن العروضيني اشترطوا فيه ما  جمزوئه

يف تامه من بقاء تفعيلة ولو واحدة غري مضمرة منعًا لتداخل الوزنني ، لكن هذا الشرط مل مينع من 

 :جميء هذا التداخل ، كما يف قول أيب العتاهية يف قصيدة من جمزوء الكامل 

 (( )) ُهم َبعَدُهم       ِإّلا َحديٌث َأو َمَثْلَلم َيبَق ِمن

 :وقوله من قصيدة أخرى من جمزوء الكامل 

 (( ))يا باِئَع الُدنيا ِبها       َطْورًا َوَطْورًا َيشَتريها 

 :وقوله من قصيدة أخرى من جمزوء الكامل 

 َهل فيُكُم َأو ِمنُكُم       ِمن ُمسَتجاٍر َأو ُمجرِي

 (( ))ساِمٍع       َيومًا ِبُعرٍف َأو َنكرِي َأو ناِطٍق َأو

 .إذ يالحظ هنا جميء كل تفعيالت األبيات ُمْضَمرًة 

أو القصيدة وجب منع جميء ة وجود الوزنني على مستوى البيت وألجل رفض العروض فكر -

والذي وزنه ( ما سقط عروضه وضربه من البيت ) العصب يف مجيع تفعيالت جمزوء الوافر 

: 

 

 مفاعَلـُتن   مفاعَلـُتن      مفاعَلـُتن      ـُتن مفاعَل

U  ـ UU  ـ   U ـ UU  ـ      U  ـ UU  ـ  U  ـ UU  ـ     

إال األوفر ( مفاعيلن ) واملعصوب كلُّ جزٍء ُسكِِّن خامسه املتحرِِّك فينقل إىل : ) قال اجلوهري 

مفاعْلنت ) ُعِصبت صارت  إذا( ـ U Uـ  Uمفاعَلـُتن )؛ ألنَّ  (( )) (ضرب املربع لئال يلتبس باهلزج 

U ونقلت إىل ( ـ ـ ـ ( مفاعيلنU  ـ ـ ـ ) ولو اطَّرد العصب فيها لصار الوزن ،: 

 مفاعيلن  مفاعيلن     مفاعيلن  مفاعيلن   

U ـ  ـ  ـ  U ـ  ـ  ـ       U ـ  ـ  ـ  U ـ  ـ  ـ   

اطراد العصب حىت ال يتداخل جمزوء ولتداخل مع اهلزج ؛ ألنه صار يف مثل وزنه ، فُمِنع 

 :الوافر مع اهلزج ، كما يف قول أميمة بنت عبد مشس 

 َأَبى َلْيُلَك ال يذهْب         وِنيَط الطْرُف بالكوكْب 

 وجنٍم دونُه األهوا               ُل َبْيَن الدَّْلِو والعقَرْب

 وهذا الصبُح ال يأيت               وال يدنو وال يقرْب

 ا عنُه إذا ما حـ       ـلَّ من منجًى وال مهَرْبوم

 أال يا عنُي فابكيهْم              بَدمٍع منِك ُمْسَتغرْب

  فإن أبكي فُهم عّزي         وُهم ُركين وُهم َمْنِكْب

 وُهم رحمي وُهم ُترسي       وُهم سيفي إذا أغَضْب

 فَكم من قائٍل منُهم             إذا ما قاَل ال يكِذْب 

 َوَكم ِمن ناطٍق فيهم            َخطيٍب ِمْصَقٍع ُمعِرْب 

 وكم من فارٍس فيهم               كِميٍّ ُمْعَلٍم ِمْحَرْب

 وكم من ِمدَرٍة فيهم                 أريٍب ُحوَّل ُقلَّْب

                                                           

 .     أبو العتاهية أشعاره وأخباره     

 .     أبو العتاهية أشعاره وأخباره     

 .     أبو العتاهية أشعاره وأخباره     

 .  عروض الورقة     



 مجلة جامعة االنبار للغات واالداب

 

 

   71العدد 

 5172ربيع 

21 

 عظيِم الناِر َوامَلوكْب  َوَكم ِمن َجحفٍل منهم         

 (( )) َوَكم ِمن ِخْضرٍم فيهم        َنجيٍب ماجٍد منجْب

 ( :من جمزوء الوافر ) فوزن هذه األبيات هنا إما 

 مفاَعَلـُتْن مفاَعَلـُتْن       مفاَعَلـُتْن مفاَعَلـُتْن 

 :معصوبًة مجيع تفعيالته فيصبح 

 ُتْن مفاَعْلـُتْنمفاَعْلـُتْن مفاَعْلـُتْن      مفاَعْلـ

 ( :من اهلزج ) أو 

 َمَفْاِعْيُلْن َمَفْاِعْيُلْن       َمَفْاِعْيُلْن َمَفْاِعْيُلْن 

أصٌل يف اهلزج ، طارئٌة يف جمزوء الوافر بسبٍب من ( مفاعيلن ) ومحلها على اهلزج أوىل ؛ ألنَّ 

ألن بقية القصيدة  ، بيد أن محلها على جمزوء الوافر واجب عند العروضيني (( ))الزحاف 

 :على الرغم من  (( ))منه 

 .اطراد وزن اهلزج يف هذه االبيات املذكورة  -

أىب ليلَك أىب )وجميء زحاف الكفِِّ وهو حذف الساكن السابع من التفعيلة يف البيت األول  -

وهو أشهر يف دخوله على اهلزج من دخوله على (  أىب ليلَي: ليلَي ويف رواية أخرى للبيت 

 .املعصوبة يف جمزوء الوافر  مفاعلنت

وإن كان ابن برِِّي يرى يف ظاهر قوله أن عصَب مجيع تفعيالت جمزوء الوافر ، غري حمذور ، 

وأنه إذا ُوِجد يف القصيدة كلها ساغ محلها على كل واحٍد من البحرين ، فقد ذهب إىل أنه مىت 

 :عر دخل العصب يف مجيع أجزاء اجملزوء فإنه يشبه اهلزَج كقول الشا

 صــــــفْحنا عــــــن بــــــين ُذْهــــــٍل     

 

ــا    ــوانُ : وقلنــــ ــوُم إخــــ   ((  ))القــــ

. ويف مثل هذه احلال حيتمل عنده أن يكون حبر القصيدة من اهلزج أو من جمزوء الوافر  

وقد رجَّح الدماميين أن تكون القصيدة يف مثل هذه احلال على اهلزج وليس على جمزوء 

الوافر ؛ ألن مفاعيلن أصلية يف اهلزج بال تغيري فاحلمل على األصلي عنده أوىل ، يف حني أن 

وافر ال يتصوَّر وجودها إال بتصور التغيري عليها بالعصب ، واحلمل على األصلي مفاعيلن يف ال

، وهو ما يفهم من إطالق التربيزي  (( ))أوىل على وفق كالمه من احلمل على ما فيه تغيري 

(( )) . 

صرحيًا  خلطوا بني هذين البحرين خْلطًا -قدماَء وحمدثني-بل إنَّ كثريًا من الشعراء         

يف قصيدة ( مفاعيُل )  و ( َمفاعيلن )  و(  ُمفاَعَلُتن) طهم بني زحاَفْيِهما، فجمعوا بني خبل

فمن قصيدٍة على البحر الوافر لعبيد اهلل بن قيس . واحدة ، بل يف بيت واحد أحيانًا 

 ( :مفاعيُل ) الرقيات، جاء هذا البيت ، بزحافه 

 (( ))ِصحي ِمْن شدَِّة الَكْرِب         وما أْقَبُل ُنْصَح الّنا

                                                           

 .6 -  /  األغاين : وأميمة هذه شاعرة جاهلية ، ينظر     

 .    القدمي  العروض : ينظر     

 .6 /  األغاين : ينظر     

: كففنا عن بين هنٍد ، ينظر : البيت للفند الزماين ، هبذه الرواية يف كتب العروض ، ويف شعره برواية     

 .   شعر الفند الزماين 

 .    العيون الغامزة : ينظر     

 .   الكايف يف العروض والقوايف : ينظر     

 .6  ديوان عبيد اهلل بن قيس الرقيات    
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يف كل تفعيالت جمزوء الوافر ؛ ألنَّ به تصبح ( حذف املتحرك اخلامس ) ومنع جميء العقل  -

ُحِذف ساكنها ) يف جمزوء الرجز إذا ُخِبنت (  مستفعلن) ، فتشبه ( مفاعلن ( : ) مفاَعَلنت ) 

فال ُيدرى البيت من جمزوء ( مفاعلن ) وهي تشبه يف تقطيعها ( ن متفعل) فتصبح ( الثاين 

الوافر املعقولة تفعيالته أو من جمزوء الرجز املخبونة تفعيالته أم من جمزوء الكامل 

 :،كما يف قوله ( اليت حذف املتحرِِّك الثاين من تفعيالته ) املوقوصة تفعيالته 

 (( ))يذبُّ عن حرميِه      بسيفِه ورحمِه 

 ( :من جمزوء الوافر املعقولة تفعيالته ) فوزنه إمَّا 

 مفاعلن مفاعلن    مفاعلن مفاعلن 

 :وأصلُه

 مفاَعَلُتْن مفاَعَلُتْن    مفاَعَلُتْن مفاَعَلُتْن

 :أو من جمزوء الرجز املخبونة تفعيالته 

 ُمَتْفِعُلْن ُمَتْفِعُلْن      ُمَتْفِعُلْن ُمَتْفِعُلْن  

 :مل املوقوصة تفعيالته أو من جمزوء الكا

 مفاعلن مفاعلن     مفاعلن مفاعلن

 :وأصله 

 ُمَتفاعلن ُمَتفاعلن         ُمَتفاعلن ُمَتفاعلن     

ومحُلُه على الرجز عندهم أوىل ؛ ألنه محٌل على األخفِِّ ، إذ حذف الساكن يف تفعيلة الرجز 

 .(( ))أخفُّ من حذف املتحرِِّك يف تفعيليت الوافر والكامل 

أي اجتماع ( تسكني الثاين املتحرِِّك وحذف الساكن الرابع ) ومنع أيضًا أطراد جميء اخلزل  -

يف كل تفعيالت الكامل لئال خيتلط بالرجز املطويَّة كل ( متفاعلن ) اإلضمار والطي يف 

. وزن وكالمها على نفس ال( مْسَتِعُلْن ) ويف الرجز ( مْتَفِعُلْن ) تفعيالته واليت تصبح يف الكامل 

 :مثال ذلك 

 .(( ))ما َوَلَدْت والدٌة من َوَلٍد     أكَرَم مْن عبِد َمناٍف َحَسَبا 

 :فال ُيْدرى هنا هل البيت من الكامل املخزولة تفعيالته كلُّها 

 ُمْتَفِعُلْن ُمْتَفِعُلْن ُمْتَفِعُلْن         ُمْتَفِعُلْن ُمْتَفِعُلْن ُمْتَفِعُلْن

 :طويَّة تفعيالته كّلها أم هو من وزن الرجز امل

 ُمْسَتِعُلْن ُمْسَتِعُلْن ُمْسَتِعُلْن      ُمْسَتِعُلْن ُمْسَتِعُلْن ُمْسَتِعُلْن

ومْحُلُه على الرجِز املطويِّ أوىل ؛ ألنَّ التغيرَي بالطيِّ وحِدِه أخفُّ من التغيري بزحافني مها 

 . من احلْمل على التغيريين  اإلضمار والطي هنا ، فاحلْمُل على التغيري الواحد أخفُّ

) يف كل تفعيالت الكامل ( حذف الثاين بعد تسكينه ) ومنع أيضًا اطِِّراد جميء الوقص  -

؛ ألّن ( اخلنب حذف الساكن الثاين ) ؛ ألنه سيختلط بالرجز املخبونة كل تفعيالته ( مَتفاعلن 

املتبقية من وْقِص تفعيلة الكامل ( مفاعلن ) آنذاك وهي نفس ( ُمـَتْفِعُلْن ) ستصري ( مستفعلن ) 

 :، كما يف قوهلم 

 (( ))يذبُّ عن حرميه بسيفِه    ورمحِه ونبلِه وحيتمي 

                                                           

 : أصله الشاهد العروضي املعروف    

 يذب عن حرميه بنبله    ورحمه وسيفه وحيتمى

 .   6، والقسطاس     / ، والعقد الفريد ( محي ) وهو يف أساس البالغة 

 .    العروض القدمي  : ينظر     

 .   والعيون الغامزة  ، 66، والقسطاس     / العقد الفريد : ينظر     
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يف كل تفعيالت حشو الكامل إذا ( تسكني املتحرك الثاين ) ومنع أيضًا اطِِّراد جميء اإلضمار  -

) تصبح به والذي ( حذف الوتد اجملموع من آخر التفعيلة ) أصاب عروَضه وضرَبه احلذذ 

 ؛ لئال خيتلط بالسريع املخبول املكسوف (  ُمَتفا ( : )ُمَتفاعلن 

؛ ( حذف املتحرك السابع : اجتماع حذف الثاين الساكن والرابع الساكن ، والكسف : اخلبل ) 

 :ألنَّ وزَن الكامِل املْضمِر حشُوُه احلذَّاِء عروُضه األَحذِّ ضرُبُه 

 مْتفاعلن  مْتفاعلن  ُمَتفا مْتفاعلن مْتفاعلن ُمَتفا     

 :ووزن السريِع املخبوِل املكسوِف 

 مستفعلن مستفعلن ُمَعال    مستفعلن مستفعلن ُمَعال

 :ومنه قول أيب العتاهية 

 (( ))كلٌِّ إىل الّرمحِن ُمَنقَلُبْه       واخَلْلُق ما ال َيْنَقِضي َعَجُبْه 

 :وقوله من نفس القصيدة 

 (( ))ِحبَّ هَلا     أنَت الذي ال َينَقِضي َتَعُبْه يا صاِحَب الدُّْنيا امُل

 :وقول ابن عبد ربه 

 (( ))ضاَقْت عليَّ األرُض ُمْذ َصرََّمْت    حْبلي ، فما فيها مكاُن َقَدْم 

 :وقوله 

 (( )) أحلاُظُه يف احلبِِّ قد َهَتَكْت    مكتوَمُه ، واحلبُّ ال ُيْكتْم

؛ ( حذف آخر الوتد اجملموع وتسكني ما قبله ) ومنع أيضًا يف مشطور الرجز قْطَع عروضه  -

، ( حذف السابع املتحرك : والكسف ) لئال يشتبه مبشطور السريع إذا ُكِسَفْت عروُضه 

 :فمشطور الرجز املقطوع 

 مستفعلن مستفعلن مستفِعْل        مستفعلن مستفعلن مستفِعْل

 :ع املكسوف ووزن مشطور السري

 مستفعلن مستفعلن مفعوال       مستفعلن مستفعلن مفعوال     

ومحله على السريع أوىل ؛ ألن احلمل على ما فيه تغيري واحد أوىل من احلمل على ما فيه 

 .تغيريان 

الكامل املرفَّل ؛ ألنَّه حينئٍذ  ، مع( مستفعلن فِعلن فعولن : ) البسيط بشكله خمّلع ويتداخل -

 .من الكامل ( مْتفاعلن مَتفاعالتن ) : بوزن 

 :مع جمزوء الكامل األحذ ، ألنه بذلك يساوي (فِعالُت مْفَتَعلن  ) ويتداخل املقتضب يف شكله     -

 :يقول ابن املعتز من الكامل ،  (مَتفاِعلن فِعلن ) 

 رَصٍد وعْيِن َحِذْر       ولقد َطرْقُت على

 (( ))الكرى فَسِكْرشِرَب           رَشًأ ِبَمْحِنَيٍة

 .وغري ذلك ممَّا تتداخل فيه األوزان كثري 

                                                                                                                                                                      

 .تقدَّم خترجيه     

 . 6 أبو العتاهية أشعاره وأخباره     

 . 6 املصدر نفسه     

 .    ديوان ابن عبد ربه األندلسي      

 .    ديوان ابن عبد ربه األندلسي      

 .ديوان    
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وقد ُتْبَحُث مسألة التداخل بني األوزان اليت ُذِكرت على أنَّه إن حَصل التداخل ، فإنَّ 

معرفة وزن البيت تعود إىل معرفة القصيدة على أيِِّ وزن كانت من خالل بيٍت سابٍق أو الحٍق 

 .على حبٍر من أحد البحرين لُيَحَكَم على أنَّ البيت 

وهذا وإن صحَّ يف معرفة وزن القصيدة على الرغم من التداخل املشار إليه ، إال أنَّ  

يف قبوله مطلقًا تعجُِّل ما ال يصحُّ ، فكيف نصنع يف ما يِرد من صور التداُخِل مطلعًا للقصيدة 

 :وبدًء فيها كما يف 

 (( ))تْصِرميين إّنين غاِدال          يا أمَّ بْكٍر حبُِّك البادي

فوزن البيت يف مطلع هذه القصيدة ميثل موسيقى شعرية ال ميكن حتديد حبرها ، إال بعد 

مساع البيت الثاين ، ولقد يقبل القول بأنَّ الوزن قد يفرض جوًَّا موسيقيًا معيَّنًا عند تتابع 

فموسيقى ما يسبقه  األبيات إذا كان البيت الذي حيصل فيه التداخل يف وسط القصيدة ،

تشيع موسيقى حتمل السامع على تصوُّر حبٍر له دون البحر اآلخر ، لكن يف مثل هذا املطلع 

الذي ميثِِّل حلظة تأسيس موسيقى القصيدة كونه أوَّل ما يفجأ سامعها يبقى وزن القصيدة 

مما جيعلين  غري معروٌف يف حلظة التلقِِّي األمر الذي سيتم جتاوزه يف األبيات اليت تلحقه ،

 :أؤكِِّد هنا أن مثت حلظة استماع تتحقَّق فيها املوسيقى دون الوزن ، فالبيت هنا ، وهو املطلع 

 

 ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن فْعُلْن      ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن فْعُلن

 

دة الوزنًا مجلٌة موسيقية ال ُيْعرف هل هي وزن السريع أم الرجز ، فهي متثل موسيقى جمرَّ

 :معينًا ممَّا يقودين للقول 

تؤكِِّد مبدَأ تداخل األوزان ، وال  (( ))إنَّ مطالع القصائد عند التقفية أو التصريع 

مفعولن ) أو ( مفعوْل ) أو ( فْعلن ) سيَّما إذا ما ُدِرَسْت مطالُع حبر السريع إذا كان الضرب فيه 

ن عروض الشطر األوَّل إىل ما هو موجود يف ، فالتقفية والتصريع بني الشطرين سينقال( 

وال يكتشف الوزن إال بعد قراءة البيت الثاين من ومن مث سينتقل الوزن إىل الرجز  الضرب

 .القصيدة 

وإذا كان هذا االختالف بني البيتني يف الوزن ، حُبْكِم التقفية والتصريع ، فإنَّ األمر 

كون حاضرًا يف هذه احلال بني شطري قصيدة املرفوَض يف تداخل األوزان بني الشطرين سي

فهو من ( فاعلن ) السريع يف غري البيت املصرَّع ؛ ألنَّ الشطر األول منه ستكون عروُضه 

من  ، وهو وإن كان( مْفعْولن ) أو ( مفعوْل ) أو ( فعلن ) السريع ، يف حني أن ضرَبه سيكون 

 . موسيقيًا أن يكون من الرجز السريع أيضًا إال أنه يصحُّ 

فلماذا ُيْقَبُل هذا التداخل الوزين على امتداد القصيدة ؛ ألنَّ الشطر الثاين من مثل 

هذا الضرب سُيْلَتَزُم يف مجيع القصيدة يف شطرها الثاين ، ممَّا يعين أن الشطر األوَّل يف كلِِّ 

 .ُه من الرجز القصيدة من السريع والشطر الثاين يف كل القصيدة ميكن عدُّ

احلاصلة يف ( عدم اعتداد الزيادة ) أقول ملاذا يقبل هذا هنا ، وُيْلَجأ إىل القول بـ 

البيت الشعري ، دون وصفها بأنَّها متثِِّل تداخاًل وزنيًا ، حىت ُلِجيَء إىل القوِل بالزيادة اليت 

أنَّهم يف اخلرم العروضي مسيت خزمًا ، وإىل القوِل بعدم االعتداد هبا يف الوزن الشعري ، مع 

 .فاظًا على فكرة األصل امُلْفترضيفترضون وجوَد حرٍف حمذوٍف جيب تقديره ح

                                                           

 .  6 /  ألغاين ا: البيت لسعيد بن عبد الرمحن بن حسان بن ثابت رضي اهلل عنه ، ينظر     

 معروٌف يف الشعر العريب أنَّه عند التقفية والتصريع جيوز للشاعر     

التفعيلة األخرية من الشطر ) مجيَع ما جيوز له يف ضربه ( التفعيلة األخرية من الشطر األوَّل ) يف عروضه 

 .دون التزاٍم ( الثاين 
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مما جيعل تعاملهم يف قبول افتراض حمذوٍف جيب القول به ليصحَّ الوزن به يف فكرة 

ن اخلرم ، وإجياهبم حذَف املذكور يف البيت ليصحَّ الوزن به يف فكرة اخلزم ، يشبه ما عابه اب

ال جيوز قصر : ، قيل  ألنَّه زيادٌة يف البناءال جيوز مدُّ املقصور ؛ : فإْن قالوا : ) فارٍس ملَّا قال 

 .(( )) ( وال فرق ألنَّه نْقٌص يف البناء ،املمدود ؛ 

بينهما يف ( ال فْرَق ) ممَّا يستلزم أن ( النقص يف البناء ) مثل ( الزيادة يف البناء ) فـ 

رفضًا ، األمر الذي يقود للقول بأنَّ لألمر تعلٌُّق بطبيعة التفكري اللغوي عند احلكم قبواًل و

العرب يف نقاش مسأليت ما يزيد على األصل املفترض عند اللغوي وما ينقص عنه ، وهو ما 

 .سيناقشه املطلب القادم 

 

 :اخلْزم واخلرم والتفكري اللغوي : املطلب الثالث 

 

 :واخلرم فلسفتان يف اللغة احلقُّ أنَّ فكرة اخلزم 

فاعلية النص اإلبداعي وعملية تشكُّله األوىل ، واليت متثِِّل ( : اخلزم ) متثِِّل األوىل منهما 

مرحلَة املمارسة الكالمية اليت يقوم هبا املبدُع ، واليت مل يكن يأَنُس فيها إال إىل ذوقه الفين 

وجبِه اللغة يف صورهتا األنقى ووجودها الفعلي وُأُذنه املوسيقية وحسِِّه اللغوّي الذي تتشكَّل مب

. 

القانوَن اللغويَّ الذي جاء الحقًا للنصِِّ ، : يف حني متثِِّل فكرُة اخلرم العروضي 

حماِواًل حْصَره على متنُّعه ، وتقييد أوابِدِه بقيِد القياس املطَّرد ، والذي كلَّما أطَلَق عامًَّا وَجد 

 :تنع ، فيلجُأ امُلْطِلُق يف اللغة ما يتأّبى عليه ومي

 : أواًل 

واعلم أنَّ حروف االستفهام كلَّها : ) لالستثناء من عامِِّه إْن أمكنه ، مثال ذلك قْول سيبويه 

هل زيٌد قام وأيَن زيٌد : لو قلت : يقُبح أن يصيَّر بعدها االسُم إذا كان الفعُل بعد االسم 

فِإنَّه جيوز فيها الرفع  نصبَته ، إالَّ األلَف، فإذا جاء ىف الشعر  مل جيز إالَّ ىف الشعرضربَته ، 

 .والنصب ، ألنَّ األلف قد ُيبتدأ بعدها االسُم 

جاز ىف فِإن جئت ىف سائر حروف االستفهام باسم وبعد ذلك االسِم اسٌم من ِفْعٍل حُنو ضارٌب ،  

 ل زيٌد أنا ضارُبه ه: ، لو قلت الكالم ، وال جيوز فيه النصب إاّل ىف الشعر 

 (( )) (وجيوز النصب يف الشعر . لكان جيَِّدا ىف الكالم ؛ ألنَّ ضاربًا اسٌم وإْن كان ىف معىن الفعل 

. 

هم الضاربوك ومها الضارباك ، فالوجه فيه اجلّر ؛ ألنَّك إذا كففَت : وإذا قلت: ) وقوله 

احلافظو عورَة : ) إالَّ ىف قول من قالالنوَن من هذه األمساِء يف املظَهِر كان الوجُه اجلرَّ ، 

 .((  ))( ( العشرية 

.. ، وال مبزنلة املرفوع املبتدأ .. فكما مل جيز أن يكون كلُّ حرٍف مبزنلة املنصوب : ) وقوله 

، ومل جيز لك أن .. كذلك مل جيز أن جتعل املرفوع الذي فيه معىن الفعل مبزنلة املنصوب 

 إاّل أنَّ العرب ربَّما أجرِت احلروَف على . وع َتجعل املنصوَب مبزنلة املرف

 .وهذا يف كالمهم أكثر من أن يدلَّل عليه ،  (( )) (الوجهنِي 

                                                           

 .   ذم اخلطأ يف الشعر     

 .    /  الكتاب     

 .    /  الكتاب     

 .    /  الكتاب     
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 :ثانيًا 

وإن مل ميكن االستثناء من احلكم العامِِّ ، جلأ املطِلُق لتأويل  اخلارج على إطالقه ، 

اْلَأَصحُّ َأن اْلَجّر ِفي اْلُمَضاف : ) كما يف حديثهم مثاًل عن اجلارِِّ للمضاف إليه قال السيوطي 

ْسَماء ِإلَّا َما أشبه اْلِفْعل ، َوِإن َكاَن اْلقَياس َأال يْعمل من اْلَأ: َقاَل ِسيَبَوْيه ( باملضاف)ِإَلْيِه 

ِلَأن  باحلرف اْلُمقدر، َوَقاَل الّزجاج َواْبن اْلَحاِجب ُهَو ....  َواْلِفْعل َلا َحّظ َلُه ِفي عمل اْلَجّر  

َقاَل ِفي  وتقدَّر اللَّام: ، َقاَل اْلُجْمُهور  ِباْلِإَضاَفة املعنوية: اِلاْسم َلا خْيَتص ، وَقاَل اْلَأْخَفش 

 .( بتأويل حرٍف حمذوٍف ) كما هي احلال يف اخلرم .  (( )) (شرح الكافية َوَمْعَناَها ُهَو اأَلْصل 

 : ثالثًا 

أنَّ كلَّ ما قلت : ) فإن امتنع التأويل وَجَبْت عند ذلك التخطئة ، مثال ذلك قْول ابن السراج 

مل تقل ، ما أفعله : ومامل تقل فيه ، وهذا أفْعُل من هذا ، أفِعْل به : قلت فيه ، ما أفعَله : فيه 

كما ، أفِضْل بزيٍد زيٌد أفَضُل من عمرٍو و: تقول، أفعْل به : وال ، هذا أفَعُل من هذا : فيه 

 . ما أفضله : تقول 

، أشُدْد ببياض زيٍد : ما أشدَّ محَرته وما أحَسَن بياَضه ، وتقول على هذا : وتقول 

، وقد أنشد هذا كلُّه جمراه واحٌد ؛ ألنَّ معناه املبالغة والتفضيل ، وزيد أشدُّ بياًضا من فالن 

 [من حبر  : ]بعُض الناس 

 (( ))يف الَبَياِض      أبيَض ِمن أخت بين إَباِضَيا َلْيَتين ِمْثُلك 

وليس البيُت الشاذُّ والكالُم احملفوُظ بأدىن هذا معمول على فساٍد ، :  (( ))قال أبو العباس

وإنَّما َيْرُكُن إىل هذا َضَعَفُة ، وال فقٍه ، إسناِد حجَّة على األصل اجملَمع عليه يف كالٍم وال حنٍو 

يف اإِلعراب كتأويل ضعفة  وتأويل هذا وما أشبهه ، ومن ال حجة معه ، (( ))أهِل النحِو 

 .أصحاب احلديث وأتباع القصاص يف الفقه

َوَمْن َكاَن ِفي َهِذِه َأْعَمى َفُهَو ِفي اْلآِخَرِة َأْعَمى }: فإن قال قائل فقد جاء يف القرآن 

 :له يف هذا جوابان : ، قيل [    اإلسراء ] {َوَأَضلُّ َسِبيًلا

ما أعماه : فعلى هذا تقول. وإليه ينسب أكثر الضالل ، أن يكون من عمى القلب : أحدمها 

 .ما أمحقه: كما تقول

: ال يراد به { َفُهَو ِفي اْلآِخَرِة َأْعَمى}: فيكون قوله . أن يكون من عمى العني : الوجه اآلخر

عمى وهو يف اآلخرة أضل سبيال ولكنَّه فيها أعمى كما كان يف الدنيا أ، أنه أعمى من كذا وكذا 

) (( )). 

َوَما جَعل اهلُل الشعراَء معصومني ُيَوقَّْون اخلطأ والغلط، فما صحَّ من شعرهم : ) حىت قيل 

 .(( ))( فمقبول، َوَما أَبْتُه العربية وأصوهلا َفَمْرُدوُد 

ذم ) فارس كتابه بل قد ُيضيَّق يف االعتذار للشاعر حىت لَيْسُهَل القوُل باخلطأ كصنيع ابن 

إنَّ ناسًا من قدماء الشعراء ، وِمن : )  فقد قال شارحًا ما دَعاه لتأليفه ( اخلطأ يف الشعر 

بعدهم ، أصابوا يف أكثر ما نَظموه من شعِرهم ، وأخطأوا يف اليسري من ذلك ، فجعل ناٌس من 

                                                           

 .    /  مهع اهلوامع     

 .    /  البيت ينسب لرؤبة ، وبيته األوَّل يِرد بروايات خمتلفة ، والثاين منه يف خزانة األدب     

 .املربد : يقصد     

 .علماء الكوفة : يقصد     

 .    /  املقتضب : ، وينظر     / االصول يف النحو     

 .    الصاحيب يف فقه اللغة     
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ت حىت صنعوا فيما أهل العربيَّة يوجِِّهون خلطأ الشعراء وجوهًا ، ويتمحَّلون لذلك تأويال

 .(( ))( ذكرنا أبوابًا ، وصنفوا يف ضرورات الشعر كتبًا 

إنَّ ما تقدَّم ُيجلِِّي أْن ليس مثت موقٌف واحٌد للدرس اللغوي أمام امُلْخَتِلِف عن املثاِل 

ًا عن املتصُّوِر لغًة والذي َمثََّل املعياَر الذي يقاس عليه املسموع بعد أْن ِقْيَس هو على الوارد كثري

العرب ، ليكون الزائُد عليِه أو املنقوُص منه مقارنًة هبذا املثال املتصوَِّر عقاًل مظنََّة التأويل أو 

التصحيح أو التخطئة ، وهو ما حصل متامًا مع اخلزم الذي ُرِفَض االعتداد به يف الوزن ، 

 .لى املؤوِِّل تأويُلُه وُغـيِِّرت أبياُته حبذِف هذه الزيادة يف دواوين الشعراء ملَّا امتنع ع

وهو ما مل حيصل مع اخلرم بشكٍل متشابٍه الستطاعة املؤوِِّل التقدير بدعوى اخلرم إكمااًل 

 :للوزن املفترض ، يف ثنائيٍة لغوية غريبة 

ُتْقِصي من امللفوظ ملفوظًا ُذِكَر وَنصَّ عليه الشاعُر نْطقًا ورَوْتُه الثقات حمافظًة على : أْوالها 

علِل : يْقدُح يف ثبوته إثباُت هذه الزيادة ، كما مل يقدح به الزحاف والعلَّة بقسميها أصٍل ال 

 .الزيادِة وعلِل النقِص 

تفترض ما مل ُيقل على جهة التقدير ، وهو أْمٌر يف العروض خيتلف عنه يف بقيَّة : وأخراها 

يف العروض لفظيٌة يترتَّب  فروع اللغة إْن ُقِبَل تقديره هناك ؛ من جهة أنَّ جهَة االعتداد به

عليها احتساٌب هلذا املقدَّر يف وزٍن موسيقيٍِّ ، معلوٌم أنَّه َيعتدُّ بالصوِت املنطوِق بشكله املاديِِّ ال 

( عمرو ) بتصوُِّره الذهين ، بدليل تركهم فيه غرَي املنطوِق حىت ولو كان مكتوبًا مثل واو 

مبا ينطق ولو كان غري مكتوٍب من مثل األلف  واعتدادهم( ... والشمس ) واأللف والالم يف 

 .وغري ذلك من معروف هذا الفنِِّ وأوَّل مقراراته ( رجٌل ) والنون من مثل ( هذا ) من 

، بعد أن كان  عدم االعتداد مبلفوٍظ ذَكره الشاعُرناشئٌة من جهة ( اخلزم ) فغرابة األمر يف 

 ( .اخلرم )  هو نفُسه يف فكرة ُيْعَتدُّ مبقدٍَّر مل يقْلُه

نعم أزعم أنَّ املدونة العربية احتَجنت يف طيَّاهتا صراعًا بني اجتاهني رئيسني ميكن 

 ( اخلرم ) قراءُتهما من خالل ظاهِر هذا التناقض يف التعامل العروضي مع مصطلحي 

  ، وميكن متثيلهما باملنهجية اليت اتَّبعها كلٌّ من سيبويه واملرّبد من بعِدِه( اخلزم ) و 

 .يف التعامل مع الشاهد الشعري العريب 

 وليس شيء يضطرون إليه إال وهم حياولون ) فسيبويه الذي محلت عبارته 

شعاَر االجتاه األوَّل ، االجتاَه الذي جيد لكلِِّ ممارسة لسانية هدفًا ووراء كل  (( )) (به وجهًا 

 الشاعر عنده )  :حىت قيل إنَّ ... ملفوظ قصدًا إليه دعا وهدفًا حنوه ُيْرمى 

، وهو صحيٌح ألنَّ الوجَه املتحدَّث عنه هنا ليس وجهًا تعلياًل للتصحيح وإمنا  (( )) (ال خيطيء 

ليس شيء يضطرون إليه إال وهم : قال سيبويه: ) هو وْجٌه لغوٌي كما فهمه السيوطي بقوله 

ا فِهَمه ابُن جنِِّي من عبارة ؛ ألنَّه وفقًا مل (( )) (يردونه إىل أصله : حياولون به وجها ، يعين 

 سيبويه السابقة ال خيلو مع الضرورة من وجٍه من القياس ُمَحاَوٌل يعلَّل 

، حىت وَصل األمُر ليس إىل تصحيح وجود الوجه التعليلي للمقول فحسب  (( ))به التعبري

قال : ) اس وإمنا إىل جتهيل من مل يصل لوجٍه به ُيعلَّل هذا االضطرار كما يف قول ابن القوَّ

 وليس شيٌء يضطرون إليه إاّل وهم حياولون به وجًها ، فإْن جِهْلنا ذلك : سيبويه 

                                                           

 .   ذم اخلطأ يف الشعر     

 .  6/  ، واملزهر    /  ، واخلصائص     /  ، وسر صناعة اإلعراب    /  الكتاب      

 .    فصول يف فقه اللغة    

 .  6/  املزهر    

 .  6 /  اخلصائص : ينظر    
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، واجلميع  (( )) (فإنَّما جِهْلنا ما عِلَمه غرُينا ، أو يكون وَصل إىل األوَّل ما مل يصل إىل اآلِخر 

ليس شيء يضطرون إليه إال : ) يف ذلك يستند يف فْهمه لعبارة سيبويه إىل قول األخفش 

وهذا صحيح يف عدم إلغاء ملفوظية التعبري ، . (( )) (وهم يرجعون فيه إىل لغِة بعضهم 

ويبدو من ظاهر كالم ابن فارس أنَّ أكثر علماء العربية ، بصريني وكوفيني ، على منهجه فقد 

ومل يكن قصدي لذكره إفرادًا له يف هذا الباب ، دون سائر أهل العربية من : ) ال عنه ق

والذي يهمين من عبارة . (( )) (الكوفيني والبصريني ؛ ألنَّ كلًّا أو األكثر وقعوا يف مثل ذلك 

بويه سيبويه هنا أنَّ الزيادَة واحلذَف ، اللذيِن أنا بصدد دراستهما هنا ، داخلتان يف عبارة سي

السابقة حىت عند من أراد أن ُيقيَد مفهوَم االضطراِر عند سيبويه ، كما جند يف شرح 

اعلم أنَّ الشعر ملا : ) السريايف لعبارة سيبويه السابقة وإن قيدمها بتصحيح الوزن ، إذ قال 

عن  كان كالًما موزوًنا تكون الزيادُة فيه ، والنقُص منه ُيخرجه عن صحَّة الوزن ، حىت حييله

طريق الشعر املقصود مع صحَّة معناه ، استجيز فيه لتقومي وزنه من زيادٍة ونقصاٍن وغري ذلك 

، ما ال ُيستجاز يف الكالم مثله ، وليس يف شيء من ذلك رفع منصوب، وال نصب خمفوض، وال 

لفظ يكون املتكلم فيه الحًنا، ومىت ُوجد هذا يف شعر؛ كان ساقًطا مطرًحا، ومل يدخل يف 

 . (( )) (ورة الشعر ضر

 ليصِرَف املربُد ذلك إىل اطِّراد القاعدة وثبات القانون 

اللغوي وعدم ختلفه ولزوم ردِِّ ما خيرج عنه إليه ، حىت كُثرت عباراته رمحه اهلل يف ذلك من 

 ....غرُي جائز ، وخطأ يف الكالم ، وليس هذا بشيء ، َوالَِّذي جاَء ِفي اْلَكَلام َلْيَس على : مثل  

 ، حىت لو أدَّى ذلك عنده إىل تغيري الرواية كما فعل هو نفسه ((  ))

 ((  ))... (ِإنََّما الرَِّواَية : )يف غري ما شاهٍد ؛ لذلك شاعت يف كتبه عباراٌت من مثل 

) ، و  (( )) : .. (الرواية ، واألصحُّ كذا وقعت) ، و (( )) : .. (كذا وقعت الرواية ، والصواب ) و 

، هذه التغيريات اليت  ((6)) .. (اَن مثله ِفي اْلَكَلام َلَكاَن ِعْند النَّْحِويني َجاِئزا على بعٍد َوَلو َك) 

وإمنا ) تعقَّبها علي بن محزة يف ما كَتَب على الكامل فقد أكثر يف تنبيهاته عليه من القول 

وهذا : ) ليه حىت قال تنبيهًا على ما تغيَّر عند املربد يف رواية البيت وأكثر ع... ( الرواية 

من فِعِل أيب العبَّاس غرُي مْسَتْنَكٍر ؛ ألنَّه ربَّما َرِكَب املذهَب الذي ُيخالف فيه أهَل العربية ، 

، فللمربد رمحه اهلل عناية بالقياس ((   )) ... (واحتاج إىل نصرتِه فغيََّر له الشعَر واحتجَّ به 

 ضعيفًة حتتاج للتغيري كما  ربَّما قادته إىل عدِِّ الرواية املخالفة له

يف تعقبات علي بن محزة عليه ، دون أن نعدم إبقاءه الرواية حىت وإن خالفت قياسه ، من 

اهلِل ألفعلن ، يريد الواو ، فيحذفها ، وليس هذا : واْعلم أنَّ من العرب من يقول : ) ذلك قوله 

                                                           

 .    / شرح ألفية ابن معطي    

 .  6/  املمصدر نفسه    

 .   ذم اخلطأ يف الشعر    

 .شرح السريايف على الكتاب    

 .    /  ،    /  ،     /  ، و     / املقتضب : ينظر يف ذلك    

 .   /  املقتضب : ينظر    

 .   /  الكامل    

 . 6 /  املصدر نفسه    

 .    /  املقتضب  6 

 .     -6  الرواة  من كتاب التنبيهات على أغاليط    
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ري من النحويني ، وإنَّما ذكرناه ألنَّه جبيٍِِّد يف القياس ، وال معروف يف اللغة ، وال جائٍز عند كث

وليس هذا جبيٍد يف : ) قال ( من العرب من يقول ) ، فمع حكاية السماع  (( )) (شيٌء قد قيل 

 .. ( .القياس وال معروف يف اللغة وال جائز 

 واْعلم أنَّ أشياء قد ُنِسَب إليها على غري القياس للبس مرًة ، ولالستثقال: ) وقال يف النسب 

   (( )) (والنسب إليها على القياس هو الباب . أخرى ، وللعالقة أخرى 

وقد يدفُع ما نقوله عن اخلزم واخلرم ما شاع يف أنَّ ما أسَّس له املربد رمحه اهلل 

  إنَّما يقاس على الكثري ال على القليل: وصار هنجًا ملن بعده من أنَّه 

االعتالُل : حش ، َوعلَّة من َيُقول َهَذا َوَهَذا ُكله خطأ َفا: ) وعاب عليهم بقوله 

بالرواية ، َلا َأنَّه ُيصيب َلُه ِفي ِقَياس اْلَعَربيَّة نظرًيا ، َوِممَّا يبطل َهَذا الَقْول َأنَّ الرَِّواَية َعن 

، وإليضاح ذلك سأضرب على  (( ))(  َواْلِقَياس َحاكماْلَعَرب الفصحاء ِخَلافه ، فروايٌة ِبِرَواَية 

 [من حبر السريع : ] املرّبد مثاًل برواية بيت امرئ القيس يف الكامل  فعل

 حلَّت يَل اخلمُر وكنُت امرًأ     عن ُشْرِبها يف ُشُغٍل شاغِل

 (( ))فاليوَم ُأْسَقى غرَي ُمْسَتْحِقٍب       إْثمًا مَن اهلِل وال واغِل 

 :ومعروٌف أنَّ البيت الثاين ُيروى 

 مستحقب     إمثًا من اهلل وال واغِلفاليوم أشرْب غري 

، وال موجب للسكون فيه عند املربد لتجرُّده من اجلازم ؛ لذلك ( أشرْب ) بسكون الباء يف 

اليت دلَّت على معىن الشرب دون أن تغيَّر الوزن لعدم ( ُأسقى ) بـ ( أشرْب ) استبدل لفظة 

هلرُب ممَّا جييء للشاعر الفصيح يف وا: ) ظهور احلركة على األلف ؛ لذلك قال علي بن محزة 

: شعره مما قد جاءت أمثلته لغرِيِه من االفصحاء جهٌل من العارب ، وإذا رأيت قول الزجاج 

 ..(فاليوم َأْشَرْب : فإنَّما يعين أبا العباس ورواية سيبويه وغريه ... فاليوَم ُأْسقى : وَرَووا 

(( )) 

بعضهم يف الشعر ويشم ، وذلك قول امرىء القيس وقد يسكن : ) يف الوقت الذي قال سيبويه

 . ((  )) ...(فاليوم أشرْب غري مستحقٍب : 

اعتراُض أيب العبَّاس : ) ويبدو أن ابن جين فِهَم ما يلزم من فْعل املرّبد حىت قال يف احملتسب 

ا مسعه ، وال املرّبد هنا على الكتاب ، إنَّما هو على العرب ال على صاحب الكتاب ، ألنَّه حكاُه كم

فاليوم فاشرْب ، فكأنَّه قال : إنَّما الروايُة : وقول أيب العبَّاس  .ميكن يف الوزن أيضًا غرُيه

: ) ، وقال يف اخلصائص ((  )) ... (كذبَت على العرب ، ومل تسمع ما حكيَته عنهم : لسيبويه 

 . (( )) (ٌم على السماع واعتراض أيب العبَّاس يف هذا املوضع إنَّما هو ردٌّ للرواية وحتكُّ

                                                           

 .   / املقتضب    

 .    / املصدر نفسه    

 .    /  املقتضب    

، وفيه َفاْلَيْوَم ُأْسَقى     والّديوان     / ، والكامل    ، واألصمعّيات    / الكتاب : ُينظر هذا البيُت يف   

،    / ،   / ، واخلصائص   6/ غلو ، واجلمهرة    ،    وال شاهد فيه على هذه الّرواية ، وإصالُح املنطق 

 .    / ، واخلزانة   / ، والّتصريح    ،  6، وضرائر الّشعر   / وشرح املفّصل 

 .     من كتاب التنبيهات على أغاليط الرواة    

 .    /  الكتاب    

 .    / احملتسب    

 .   /  اخلصائص    
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قيل )  وعدُم قبوِل تغيرِي الرواية لتصحيح البيت مذهُب الفرَّاء من قبل فقد  

 :إنَّ بعض الرواة يقول: للفراء

 من املاِل إال ُمْسِحٌت أو جملُف         ما ِبِه.............. 

مّر الفرزدق بعبد اهلل بن : العالء َقاَلَعن أيب َعْمرو بن ... َلْيَس َهَذا بشيٍء ، َحدََّثَنا : َقاَل 

 :حىت انتهى إىل هذا البيت ... أيب إسحاق احلضرمّي النحوي فأنشده َهِذه القصيدة 

    َلْم َيَدعوعّض زمان يا ابن مروان 

 .(( )) (من املاِل إال ُمْسَحٌت أو جملَُّف 

مل يكن هذا املقرَّر لكن الصحيح أنَّ العربية مل تِسر على هذه اخلطى يف تدوينها ، و

طريقًا َمْهَيًعا ، حىت نرى أنَّ واحدًا من أهمَّ من درس جهود املربد اللغوية وهو الشيخ حممد 

عبد اخلالق عضيمة يقول ، بعد أنَّ قرَّر ما تقدَّم من استقرار القول عند العلماء أنَّ القياس 

يف مواطن عديدة روَح التمرُّد على مثَّ نرى منهم : ) على الكثري ال على القليل ، يذهب للقول 

اختلفوا يف القياس عليه ،  كثرٍيهذا األصل ، يتخطوَن حدوَده وال ينتهون إىل معامله ، فكم من 

، وذكر أمثلًة على األمرين كثريًة تكفي  (( )) (جعلوه أصاًل ُيْحّتذى وقياسًا ُيتََّبع قليٍل ومن 

األمر قد يصل للدعوة إىل العجب فبينما ُيرى يف  ، حىت وصل للقول أنَّ (( ))إلثبات ما زعم 

مواطٍن مْسحًا سْهاًل يطرد القياَس وجييزه ، ولو على مثاٍل واحٍد شاذٍِّ ، إذا هو ُيرى يف مواطن 

 .((  )) أخرى شحيحًا ضنينًا ال جييزه إلَّا مطَّردًا حمسوبًا 

جاج فهمه من خالف إنه اختالف فلسفتني يف التعامل مع اللغة وهذا ما يبدو أن الز

ومل يكن سيبويِه : ) املربد على سيبويه وحكمه بشذوذ ما روى ، إذ قال يف معاين القرآن 

َيروي إال ما مسع ، إال أن الذي مسعه هؤالء هو الثابت يف اللغة ، وقد ذكر سيبويه أن 

 . (( )) (القياس غري الذيُ روي 

تبيِِّن أصل هاتني ( غري الذي ُرِوي أن القياس : وقد ذكر سيبويه ) إن عبارة الزجاج 

 :الفلسفتني يف فهم اللغة ملخصها 

 قد يكون القياس غري الذي ُرِوَي 

 :إذ تقابلها عبارة املربد 

 . (( )) (إمنا القياس على األكثر ) 

والسماع الصحيح و القياس املطرد ال : ) فاألكثر هو املقيس وهو ظاهر ما قصده بقوله  

 .  (( )) (تعترض عليه الرواية الشاذة 

ومها ما . القياس والرواية : وهذا حييل إىل طرفني حيُدُث اخلالف دومًا إن مل جيتمعا ومها 

تصحيح الثنائية اليت يقدِِّمها الدرس  مثَّلهما اخلرم واخلزم يف هذا البحث ، ممَّا يؤكد أمهية

                                                           

 .    / معاين القرآن للفّراء     

 .    س املربد وأثره يف علوم اللغة أبو العبا   

 .     –    أبو العباس املربد وأثره يف علوم اللغة    

إال مصردًا حمسوبًا ، وأعتقده : ، والنص فيه     -   أبو العباس املربد وأثره يف علوم اللغة : ينظر    

 .خطًأ مطبعيًا ، صوابه ما ُأثبت 

 .    معاين القرآن وإعرابه    

 .  /  املقتضب    

 .   / الكامل    
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فمع االتفاق مع ثنائية . (( ))( الكالم / اللغة ) البنيوي يف حماولة فهمه للغة وهي ثنائية 

 : الدرس البنيوي يف افتراض وجود مستويني يف اللغة يتمثل 

 أوهلما يف القانون العام  -

قبل املستخدم من هذا القانون العام وآخُرمها يف االختيارات الفردية أو التطبيق الواقعي من  -

. 

( باملعىن البنيوي ) إال أنَّه ال ميكن القبوُل أبدًا ولو على املستوى النظري بتقدُّم اللغة 

على الكالم ؛ ألنَّ الكالم ُوِجَد أوَّاًل مث جاءت اللغة ، وليس الكالم اختيارًا يف البدء على األقل 

) وإنَّما كان إنتاجًا ، واالستسالم ألوَّليَّة اللغة ، ( بنيوية بعد ال كما طبقته غالب اجتاهات ما) 

القياس املطَّرد ال تعترض عليه الرواية : ) تسليٌم بعبارات من مثل ( باملعىن البنيوي 

 .اخل ( ... أن القياس غري الذي ُرِوي )و ( الضعيفة 

الدرس العروضي العريب فكرَة تداخل األوزان مثاًل أمٌر استقرَّ يف  واحلقيقة أنَّ رفَض

عند تدوينِه قواعَد ثابتة تراعي املطَّرَد العامَّ ليصُلُح القياس عليه من قبل مولَّدي الشعراء 

 ومتأخريهم ؛ لذلك نرى العروضي يقبل من املتقدِِّم ما ال يقبله 

عر به من املتأخِِّر ، وينصُّ على ذلك يف غري ما موضٍع كما تقدم يف اخلزم مثاًل ، بل هو ما تش

 :بعُض كلمات أيب العالء من مثل قوله على لسان الشاحج 

مثل ما ولعلي لو أنشدُتَك لزعمَت أنِِّي قد كسرُت ، ومل تتغاضَّ عن َخَلٍل إْن كان ) .. 

إىل اليوم ، فُرِوَيْت يف مجلة املنظوم لعبيد بن األبرص يف قصيدتِه ،  تغاَضى عنه َمْن َتَقدََّم

 :يف قوِلِه  ا صَنَعوكما ُتِرَك األعشى وم

 َأمل تروا ِإرمًا وعادًا      َأْودى هبا الليُل والنهاُر

 :، أعين قوله وقد محلِت الرواُة كلمَة الطِِّرمَّاح ، وهي وزناِن خمتلفاِن

 طال يف رسِم َمهَدٍد َأَبُدْه             وَعقىب واستوى به بلده

 وَمَحاه َهطَّاُل َأْسِمَيٍة                    كلَّ يوٍم وليلٍة ترُده 

 مل َيْبَق ِمن َمْرِس كفِّ صاحِبِه      َأخالُق ِسْرباِلِه وال ُجُرُده

 َموَعُب ِليط الَقرا به ُقَوٌب          ُسوٌد قليُل اللِّحاِء ُمنَجِرُده

 .(( ))( واري طرائٌف َسَبُده ُمَجرٌَّب ِبالرِّهاِن مستِلٌب       خصَل اجَل

بل هو من اليمني خمالٌف حلاله : ) .. ومن النصوص املهمة يف هذا الزعم ما قاله أبو العالء أيضًا 

وقد غريها بعض الناس  من الشمال ، فمثله مثل هذه األبيات اليت هي يف كتاب سيبويه كما أذكر ،

 :، وهي رغبة يف إصالح الوزن 

 كيف رَأيَت زْبرا

 أأِقطًا َأو مْترا

 أم قرشّيًا بازاًل ِهَزْبرا

 :؟ وبعضهم ينشده  أال ترى إىل قصر البيتني األولني وطول البيت الثالث

 أم قرشّيًا َصْقرا

                                                           

، أما اللسان  La Paroleوما ميكن أن يسمى بالكالم  La Langueبني ما ميكن أن يسمى باللسان " دي سوسري"فرَّق    

: أو هو بعبارة أخرى . أنواع األنظمة وأمناط األبنية ، اليت تعود إليها منطوقات اللغة : فيقصد به ( اللغة  ) 

اضعات واإلشارات ، اليت يشترك فيها مجيع أفراد جمتمع لغوي معني ، وتتيح هلم من مثة االتصال نظام من املو

: كالم الفرد ، أو املنطوقات الفعلية نفسها ، ينظر : وأما الكالم ، فهو يف رأي دي سوسري . اللغوي فيما بينهم 

 .   املدخل إىل علم اللغة 

 .     -   رسالة الصاهل والشاحج    
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. والرواية الصحيحة يف كتاب سيبويه ، كما أخربتك ، والرواية األخرى أصح وأوزن 

 : وقد جاء عنهم نظرٌي لذلك وهو منه ، قال الراجز 

 َتْيُم كوين َجِدَلْهيا 

 َأغىن امرُؤ ما ِقَبَله

 ِإذ قاتلت تيٌم وفرَّت حنظَله

 واستوَعلْت كلٌب وكانت وِعَله

 فالبيتان األوالن يقصران عن البيتني األخريين قصرًا ليس 

، وهذه نصوٌص مهمة من عامل من مثل أيب العالء تؤكِِّد على أنَّ يف شعر األوائل  (( )) ( خباٍف

: 

 .زنان حىت على مستوى البيت ما فيه و -

 .وأن القدامى تغاضوا عن خلله ، ورووا ذلك يف مجلة املنظوم دون أن يغريوه  -

 .وأنَّ بني الشطرين اختالٌف حىت ولو كان الشعر من نفس الوزن  -

وأنَّ سيبويه أورد ذلك ، وإن غيَّره بعضهم اصالحًا للوزن بزعمه ، لكنَّ الرواية الصحيحة  -

 .الطول تباين األشطر ب

 :وأنَّ متكنين من القول . فخليٌق مبثل هذا أن يصحِِّح ما افترضناه يف اخلزم 

إنَّ النظرة التعليميَّة اليت حَكمت املدونَة اللغويَة العربيَة اضطرَّت مدوَِّنها إىل مجع 

الشائع املتشابه اللغويَّ وإجرائه على وفق قاعدٍة واحدٍة ، ليحُكَم على ما خاَلف هذا املطَّرد 

بالتأويل ملشاكلته مبا اطَّرد ، وإال فالتخطئة هي احلكم ملا ال ُيشاِكُل ما اُدِعي اطِِّراُده ، وفقًا 

 :حلصرهم اللغة والنحو بالقياس املطرد ، كما يف قوهلم 

، بتعميم مفهوم النحو هنا طبعًا ليشمل التصوُّر اللغويَّ عمومًا ، دون ( إنَّما النحو قياٌس يطرد ) 

 .عاٍة لفكرِة التطوُّر املنطقي الذي يستلزمه العقُل يف تشكُّل اللغة مرا

وأهنا ال بدَّ من أن تتطوَّر شكاًل ووظيفًة ، وأنَّ الشعر وال سيَّما يف بداياته ال ُيعقل أن يأيت مستويًا 

لى الصورة على سوقه ، مكتِمَل البناء ، وإنَّما الصحيُح أنَّه تطوَّر ومرَّ مبراحل حىت وَصل إلينا ع

اليت قدَّمها العروُض املنهجيُّ له ، وهو ما نبَّه إليه أبو هالٍل العسكري ملَّا قال عن ارتكاب القدماء 

وألّن بعَضهم وإنَّما استعملها القدماُء ىف أشعارهم لعدم علمهم بقباحتها ، : ) قبيَح الضرورَة عنده 

 كان صاحَب بدايٍة ، والبدايُة 

ضا تنقد عليهم أشعارهم، ولو قد ُنِقدت وُبهرج منها املعيُب كما ُتْنَقُد على شعراء ، وما كان أي مزلٌَّة

 . (( )) (هذه األزمنة ويبهَرج من كالمهم ما فيه أدىن عيب لتجّنبوها 

دون أن يعين هذا قبوَل تغيري الرواية ملا يتَّفق مع ما ُيعتقد صحته ، وهو ما يبدو أنَّه قد 

تطوُّر الطبيعي الذي ُيْفترض هنا أنَّ الشعر مرَّ به ، هذا التغيري الذي يتأكَّد حدث ممَّا ضيَّع هذا ال

قرأُت على خلٍف شعَر : مسعُت األصمعيُّ يقول : ) ... من خالل النص الذي أورده املرزباين بقوله 

 [من حبر الطويل : ] جرير ، فلما بلغُت قوَله 

  هواُه غالٍب يَل باِطُلْهويوٍم كإهباِم الَقطاِة ُمحبٌَّب          إيّل

 ْهُلُرِزقنا به الصْيَد الغريَر ومل نكن    كَمْن َنْبُلُه حمرومٌة وَحباِئ

 تغيََّب واشيِه وأْقَصَر عاِذُلْه        خرُيُه قبَل شرِِِّهفيالَك يوًما 

: فقال يل  هكذا قرأُته على أيب عمرو ،: وما ينفعه خرٌي يؤوُل إىل شرٍِّ ؟ قلت له ! وْيلُه : فقال 

وما كان أبو عمرٍو ليقرئك إلَّا كما صدقَت ، وكذا قاله جرير ، وكان قليل التنقيِح مشرََّد األلفاظ ، 

 :   األجود له لو قال : فكيف كان جيُب أن يقوَل ؟ قال : ، فقلت مِسَع 

                                                           

 .    -   رسالة الصاهل والشاحج    

 .    كتاب الصناعتني     
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 ....................فيالك يومًا خرُيُه دوَن شرِِِّه     

واهلل الأرويه بعد هذا : ، فقلت  ت الرواُة قدميًا ُتْصِلُح من أشعاَر القدماِءفقد كان! ، فاروه هكذا   

 .(( )) (إال هكذا 

ومن صور هذا التطوُّر والتدرُّج يف النشوء التداخل يف األوزان الذي تكشف عنه أبيات اخلزم 

 .املرويَّة 

اخلزم ، إال أنين أزعم مطمئنًا أن  على أنِِّي وإْن أرى يف التداخل يف األوزان سببًا مقنعًا لفهم ظاهرة

ظاهرة اخلزم حتمل يف فلسفتها ، إن صح التعبري هنا ، مبدًأ أهم بكثري من مبدًا التداخل أال وهو 

 مبدأ التجريب 

 

 :اخلزم وشفاهية الشعر: املطلب الرابع 

 :اخلزم واأللقاء الصويت : أواًل 

وقٍف صويت بني الزيادة املسمَّاة خزمًا  الذي يفهم من بعض عباراهتم أنَّ مث من يفترض وجود

وبني البيت الشعري ُيْسَكُت بينهما ، ويبدو ، إْن صحَّ مثل هذا التصوُّر ، أنَّه مبينٌّ على مشاهداٍت ارتبطت 

بشفاهيَّة الشعر العريب يف أثناء الرواية ، َغـيََّب غياُبها غياَب هذا التصوُّر ، بدليل نصِِّهم عند ذكر هذا 

 .اظ َتِشي بارتباط ذلك باإلنشاد واإللقاء والرواية واألخذ على ألف

أبياتًا  ينشدونوالناس . وما جرى جمراها ( بل ) وزعم األخفش أنَّهم يزيدون احلرفني حنو ) 

 [من حبر الطويل املخزوم : ]  كقول امريء القيس( قفا نبك ) كثرية خمزومًة يف 

 ....................ائمًا   كأنَّ سراتُه لدى البيت ق (و)           

 .....................كأنَّ دماَء اهلاديات بنحرِه     (و)          

((  ))ُرِوَي أن أبا احلسن بن َكْيسان ) ، فقد ((  ))( (كأنَّ)وكذلك كل بيت بعد هذا البيت يف أوله 

 :قول امرئ القيس  كان ينشد

 ......................كأن ثبريًا يف عرانني وبلِه   

 :فما بعد ذلك بالواو فيقول

 ....................كأنَّ ذرى رأس اجمليمر غدوًة     (و ) 

 .....................كأنَّ السباَع فيه غرقى عشيًة     (و)

والبغداديون : ) ، وقال أبو العالء املعري (( )) (معطوفًا هكذا ؛ ليكون الكالم نسقًا بعضه على بعض 

، بزيادة واو العطف ، وهو شيء ( كأنَّ ) اليت يف أوائلها ( قفا نبك ) كثريًا من أبيات  ينشدوناآلن 

 :عن الشيوخ املاضني ، فيقولون  أخذوه

 ...................كَأنَّ ِدماَء اهلادياِت ِبَنْحره   (و ) 

 (( )) .(..................كَأنَّ ُذَرا رْأِس اجمَلْيِمِر ُغْدَوًة  (و )       

 :أثر شفاهية الشعر على اخلزم : ثانيًا 

وال يقتصر مفهوم الشفاهي على املنطوق واملسموع بل يزيد عليه وسائل أخرى للتواصل 

احلركي من إمياءات وإشارات ومالمح وأوضاع حلركة اجلسد كتعبريات مصاحبة ُتْسِنُد التعبريات 

                                                           

 .    -   املوشح     

    /  الفصول والغايات للمعري     

َوَكاَن ِإَلى مْذَهب الُكوِفّيني أميل ، وخيلط املذهبني ، وله كتب كثرية نافعة  . ِممَّن َأخذ َعن امُلرّبد ، وثعلب     

والُبْرَهان ، واملْخَتار ، وكتاب لقبه مبصابيح الكتاب ، تويف سنة تسع وتْسعني َوِماَئَتْيِن ،  املهذَّب ، واحلقائق ،: منها

 .   -  تاريخ العلماء النحويني من البصريني والكوفيني وغريهم : ينظر 

   /  العمدة يف حماسن الشعر وآدابه     

 .    / الصاهل والشاجح     
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عل ما تتضمنه هذه النصوص الشفاهية أكثر حياة اللفظية لتؤكدها أو تعززها أو تضيف إليها قصد ج

 (( ))ووضوحا وجاذبية 

إنَّ ممَّا يؤكِِّد فكرة تداخل األوزان اليت افترْضُتها وراء نشوء مبدأ اخلزم العروضي هو  

شفاهية الشعر العريب يف مراحله األوىل ، فالشاعُر العريب الذي اعتمد على النماذج السابقة وأعاد 

ية تناٍص واضحة أكَّدهتا كثرٌة من الدراسات ، مل يْعِرِف العروَض العريب وأوزاَنه وإمنا انتاجها يف عمل

الشعُر : إذا تقاربِت الدياُر تقاربِت األفكاُر ، وهلذا قالوا : ) نظم على ما حفظ من شعر حىت قالوا 

 .(( ))( حمجٌَّة يقع فيها احلافر على احلافر 

أثرًا على ما ُبِنَي عليه من أبيات وقد ظلت هذه الفاعلية األمر الذي جعل للبيت احملفوظ 

ليظلَّ الشاعر يف عملية . تلقي بظالهلا ال على املعىن فحسب بل وعلى البنية التركيبية للبيت الشعري 

ويف شعر ما قبل .. نظمه متأثِِّرًا مبحفوظه من البناء اللغوي سواء كان هذا احملفوظ مثاًل أم بيَت شعٍر 

 [من حبر اهلزج املخزوم : ] فالبيت الذي أنشده الزجاج  .. من ذلك الشيء الكثري اإلسالم 

 قتلنا سيَد اخلزَر        ِج سعَد بَن عبادْه  (حنن ) 

 [من حبر الطويل املخروم : ] تناصٌّ مع قول مضاض بن عمرو 

 (( ))حنُن قتْلنا سيََّد احليِِّ ُعنوًة       فأصبَح منها وْهَو حرياُن موَجُع 

مجلٌة حمفوظٌة عند قول البيت الثاين زمنًا اْسُتْبِدَلت بعدها لفظة .... ( وحنن قتلنا سيد الـ ) فجملة 

خروم إىل اهلزج وأدى اختالفهما وزنًا إىل حتوُّل املوسيقى من حبر الطويل امل( اخلزرج ) بـ ( احلي ) 

اَخل نصًّا مع بيت مضاض بن عمرو دون أن واحلقيقة عندي أن الشاعر إنَّما تد( حنن ) املخزوم بزيادة 

ينتبه إىل ضغط هذا البيت على ما ُيْنِتُج عندما احتاج إلجراء عملية االستبدال اللفظي عند 

 . احتياجه لذكر اخلزرج وسعد بن عبادة 

فاخلرُم الذي كان يف بيت مضاض أواًل أضعف إحساس الشاعر بوزن الطويل وإن أثَّر البيت لفظًا 

كٍل قوي على انتاج الشاعر لبيته ؛ لذلك سرعان ما انقطعت صلته الذهنية بالوزن متحوِّاًل ومعىن بش

عن الطويل للهزج املخزوم يف هذا البيت حبكم التناّص ليعود بعد ذلك للهزج اخلالص يف البيت الالحق 

 [من حبر اهلزج : ] ليقول 

 َرَمْيناه ِبَسهمنِي       َفَلْم ُنْخِط ُفؤاَدُه

 [من حبر املديد املخزوم : ] ذلك أيضًا ما نقله الزخمشري ومن 

 (( ))، يا      َفوُز، كيما َيذهُب اخَلَدُر َخدَرْت ِرجلي ذكرُتِك[إذا ] 

من حبر : ] هي نفس العبارة اليت ابتدأ هبا ُكَثيٌِِّر قوله ( إذا خدرت رجلي ذكرتك ) فعبارة 

 [الطويل 

 (( ))بذكرِك من خْدٍر هبا فيهوُن    أشتفي     ِكإذا خدرْت رْجلي ذكرُت

وقريب  ( .فعوُل مفاعيلن فعوُل مـ ) تشكُِِّل من وزن حبر الطويل ( إذا خدرت رجلي ذكرتك ) فعبارة 

 [من حبر الطويل : ] منه قول قيس بن ذريح 

 (( ))ُت َتَذّكْرُت َمْن َلَها       َفَناَدْيُت ُلْبَنى ِباْسِمَها َوَدَعْو ِإَذا َخِدَرْت ِرْجلي

 [من حبر الطويل : ] وقول مجيل 

                                                           

 .    لشفاهي والكتايب النص اإلبداعي بني ا: ينظر     

 .  6 البديع يف نقد الشعر     

 .أنَّ احليَّ أصبح حريان موَجعًا : ، واملعىن يف البيت    /  األغاين : ينظر     

  /  القسطاس يف علم العروض : ينظر     

 دعوتك  مكان  ذكرتك  وبذكراك  مكان  بذكرك       / ، ويف هناية األرب    عيار الشعر : ينظر     

 .   / ، واألغاين    / زاد املسري : ينظر     
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 (( ))شفاؤها      دعاُء حبيٍب ، كنِت أنِت دعائيا: وقيل  إذا خدرت رجلي

 [من حبر الطويل : ] والمرأة من بين نصر بن دمهان 

 (( ))ذكرت ابن مصعب   فإْن قيل عبد اهلل، خفَّ فتوُرها  إذا خدرْت رجلي

 [حبر الطويل من : ] وقال عمر بن أيب ربيعة 

 (( ))أبوُح بذكِرها       ليذهَب عن رجلي اخُلدوُر فيذهُب  إذا خدرت رجلي

 [من حبر الطويل : ] وقال بشار بن برد 

 (( ))َشفْيُت بذكرها     َأَذاها فأْهُفوا باْسِمها ِحنَي ُتْنَكُب  إذا خدرت رجلي

دة عند الشاعر بالزيادة ؛ ألنَّها إنَّما اقتربت املقول هبا يف بيت املديد باخلزم غري مقصو( إذا ) فزيادة 

بالوزن من وزٍن آخر مألوٍف لدى الشاعِر وهو حبر الطويل ، فعندما قال عبارته هذه أحسَّ بوزن 

الطويل الذي حتقَّق بداية إلَّا أنَّه سرعان ما انتقل بالوزن آلخر دون أن ينتبه لذلك بفعل حمفوظه 

وتركيبًا ؛ ألنَّ هذه العبارة املخزومة هنا من أمثال العرب وعاداهتا اللغوي الذي ضغط عليه فكرًة 

أنَّ الرجَل إذا خدرت رجُله فذَكر أحبَّ الناِس ) وسننها يف القول ، قال ابن طباطبا كانت العرب تعتقد 

 [من حبر البسيط : ] وقالت امرأٌة من بين بكر بن كالب ....... إليه ذَهَب عنه اخلدُر 

 (( ))( إذا ما ِرْجُلُه َخَدَرْت   نادى ُكَنْيَسَة حىت َيْذَهَب اخَلَدُر  صبٌّ حمبٌّ

بوصفه مرحلة ( ما قبل الكتايب ) مع مفهوم : ) فالشفاهيُّ وفقًا ملا تقدَّم ال يتطابق كما قيل 

ايل بل هو احلال املعيارية ، وبالت، ( الكتايب ) بدائية تتصف بالقصور ، وهو بالتايل ليس احنرافا عن 

 .(( ))( ي ، والكتابُة احنراٌف عن هذا املعيار( أصٌل معياري ) فالشفاهيُة 

 :أبيات اخلزم : املطلب اخلامس 

وهذا مْسرٌد بأهمِِّ أبيات اخلزم اليت مجعتها ، على كثرة ما مجعت ، لكين آلييُت ألَّا أذكر يف 

يهه على تداخل األوزان ، هروبًا ممَّا هذا املْسرد غري ما وجدت ما نصَّ عليه من القدماء وما ميكن توج

 :قد يكون فرضًا مين عليه أو افتراضًا ملا ال يصحُّ إال على بعٍد 

 

 (( ))ـكلِِّ َمْلُثْوٍم إذا صبَّ َهَمْل (بـ ) واهلبانيُق قياٌم ، َمَعهْم            البيت األوَّل

 من حبر الرمل املخزوم وزنه عند القول باخلزم 

وزنه عند عدم القول 

 باخلزم 

 الشطر األول من حبر الرمل والشطر الثاين من حبر الرجز باخلزم

 ُيقبل عند جتويز تداخل األوزان  املالحظات 

                                                           

    / األغاين : ينظر     

ى  أجل:      / و هناية األرب     / ويف صبح األعشى .     / ، وأمايل القايل    / األغاين : ينظر     

 .مكان  خفَّ  

 .  / البصائر والذخائر : ينظر     

 .ديوان بشار    : ينظر     

   عيار الشعر : ينظر     

 .   الشفاهية والكتابية : ينظر     

 .كل حمجوم ، بال باء : ، برواية   6 شرح ديوان لبيد     
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 قذًى بعينِك أم بالعنِي ُعوَّاُر    ( أ) البيت الثاين

 (( ))أم أوحشْت إذ خلْت من أهلها الداُر 

 املخزوم من حبر البسيط وزنه عند القول باخلزم 

وزنه عند عدم القول 

 باخلزم 

 الشطر األول يتداخل مع الكامل بالوقص واالضمار يف أوله والشطر الثاين من البسيط

 ُيقبل عند جتويز تداخل األوزان املالحظات 

 

 تْذُكرون إذ نقاتلُكْم     (هل )   البيت الثالث

 (( ))ال يضرُّ معدًما عَدُمْه  (إذ ) 

 من حبر املديد املخزوم وزنه عند القول باخلزم 

وزنه عند عدم القول 

 باخلزم 

حتوَّل البيت باخلزم إىل حبر السريع  ، وميكن القول بتحوُّله إىل البحر الكامل بوجود الوقص 

(( )) 

  املالحظات 

 

 (( ))نفِس لسِت خبالدْه  (يا ) يا نفِس أْكاًل واْضطجا     ًعا،  البيت الرابع

 من جمزوء الكامل املخزوم وزنه عند القول باخلزم 

وزنه عند عدم القول 

 باخلزم

 .حتوَّل البيت باخلزم إىل حبر الكامل بترفيل العروض 

 (( ))وميكن القول بتحوُّله إىل البحر الكامل بالوقص يف التفعيلة الثانية من كل شطر 

  املالحظات 

                                                           

، وزيادة اهلمزة يف أول ... أم ذرفت ... قذى بعينك : برواية    ديوان اخلنساء : البيت للخنساء ، ينظر     

، وقد عمدت يف     / ، والعمدة    / ، والعقد الفريد    [واملراثي واملواعظ والوصايا]التعازي : البيت يف 

هذا البحث على أن أجعل الزيادة املقول هبا على البيت بني قوسني ، تنبيهًا عليها ولتعرف بسهولة عند القراءة 

 . 

 .، بال زيادة هل وإذ  6 ديوان طرفة بن العبد     

 .   العيون الغامزة : ينظر    

 .    / ، وسر صناعة اإلعراب     /  لسان العرب : ينظر     

 .    العيون الغامزة : ينظر     
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 (( ))ـَنُردُّ الِقْرَن بالِقْرِن       َصريَعْيِن ُرداىف (فـ)  البيت اخلامس

 من حبر اهلزج املخزوم وزنه عند القول باخلزم 

وزنه عند عدم القول 

 باخلزم 

 حتوَّل البيت باخلزم إىل جمزوء الرمل

  املالحظات 

 

 عيين على نوِر الصباْحـماٌل بدا بالرقمتنيِ  اْستْحَسَنتْ      أنواَرُه (جـ)  البيت السادس

 من حبر الرجز املخزوم وزنه عند القول باخلزم 

وزنه عند عدم القول 

 باخلزم 

 الشطر األول يتداخل مع حبرالطويل

 ُيقبل عند جتويز تداخل األوزان  املالحظات 

 

 (( ))ال َيُضرُّ ُمْعِدمًا َعَدُمْه ( إْذ ) َتْذُكُروَن إْذ ُنقاِتُلُكْم      (َأ )  البيت السابع

 من حبر املديد املخزوم وزنه عند القول باخلزم 

وزنه عند عدم القول 

 باخلزم 

 حتوَّل البيت باخلزم إىل حبر السريع

  املالحظات 

 

 

 (( ))ـقد طاَل إيضاعي املخدَّم ال أرى  يف الناِس مثلي من معدٍِّ خيطُب (لـ)  البيت الثامن

                                                           

 .   /  ، وتاج العروس     /  ، ولسان العرب     / احملكم واحمليط األعظم : ينظر     

 .، وقد تقدَّم خترجيه   / القوايف للتنوخي  :ينظر    

 .   /  العمدة يف حماسن الشعر وآدابه : ينظر     
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 من حبر الكامل املخزوم وزنه عند القول باخلزم 

وزنه عند عدم القول 

 باخلزم 

 حتوَّل الشطر األول باخلزم إىل حبر الكامل

 ُيقبل عند جتويز تداخل األوزان املالحظات 

 

 (( ))أْنُتُم َنْخٌل َنِظيُف ِبِه        فِإَذا َما ُجزَّ َنْضَطِرُمْه ( إْذ )  البيت التاسع

 من حبر املديد املخزوم وزنه عند القول باخلزم 

وزنه عند عدم القول 

 باخلزم 

 حتوَّل الشطر األول باخلزم إىل حبر السريع

 ُيقبل عند جتويز تداخل األوزان املالحظات 

 

 (( ))َخِدَرْت ِرْجلي ذكرُتِك ، يا          َفوُز ، كيما َيذهُب اخَلَدُر (إذا )  البيت العاشر

 من حبر املديد املخزوم وزنه عند القول باخلزم 

وزنه عند عدم القول 

 باخلزم 

 الشطر األول يتداخل باخلزم مع حبر الطويل

 ُيقبل عند جتويز تداخل األوزان املالحظات 

 

 َجَلْبَنا ِعَتاَق اخَلْيِل ِمْن كلِّ َبْلَدٍة         (َنْحُن )  البيت احلادي عشر

 (( ))َوِسْرَنا عليها للرََّدى يوَم ِذي قاِر 

 من حبرالطويل املخزوم وزنه عند القول باخلزم 

وزنه عند عدم القول 

 باخلزم 

 تداخل البيت باخلزم مع البسيط

  املالحظات 

                                                           

، وهو يف ديوان طرفة بال خزم ، وبرواية نصطرمه بداًل من نضطرمه ،   /  القوايف للتنوخي : ينظر     

 . 6 ينظر ديوانه 

  /  القسطاس يف علم العروض : ينظر     

  /  القوايف للتنوخي : ينظر     
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 (( )) ال ُيرى إلَّا إذا اْعَتَلما (بل ) بل ُبَريًقا ِبتُّ أرُقُبُه     البيت ال

 من حبر املديد املخزوم وزنه عند القول باخلزم 

وزنه عند عدم القول 

 باخلزم 

 حتوَّل الشطر الثاين باخلزم إىل حبر السريع

 ُيقبل عند جتويز تداخل األوزان املالحظات 

 

 (( ))يْعَلم اجلاهُل مين ما َعِلْم  (و ) كلَّما رابَك مين رائٌب     البيت ال

 من حبر الرمل املخزوم وزنه عند القول باخلزم 

وزنه عند عدم القول 

 باخلزم 

وميكن القول بانتقال البيت كله باخلزم يف الشطر ،  حتوَّل الشطر الثاين باخلزم إىل حبر الرجز 

 الثاين وااخلرم بالشطر األوَّل إىل الرجز 

 ُيقبل عند جتويز تداخل األوزان املالحظات 

 

 

 

 مبصادر البحث ومراجعهثبت 

أبو العباس املربد وأثره يف علوم العربية ، حممد عبد اخلالق عضيمة ، مكتبة الرشد ،  . 

 . هـ      ،   الرياض ، ط

الدكتور شكري فيصل ، مطبعة جامعة : أبو العتاهية أشعاره وأخباره ، عين بتحقيقها  . 

 .م  6 دمشق ، 

: املتوىف)اهلل بن املرزبان السريايف ، أبو سعيد أخبار النحويني البصريني ، احلسن بن عبد  . 

املدرسني باألزهر الشريف ،  -طه حممد الزيين، وحممد عبد املنعم خفاجي : ، تح( هـ   

 .م  6  -هـ      ،  مصطفى البايب احلليب، ط

 ارتشاف الضرب  . 

: ىفاملتو)أساس البالغة ، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار اهلل  . 

 6   ،  لبنان ، ط –حممد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية، بريوت : ، تح ( هـ   

 .م   66  -هـ 

اإلصابة يف متييز الصحابة ، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر  . 

عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض ، دار : ، تح ( هـ   : املتوىف) العسقالين 

 .هـ       -  بريوت ، ط –لعلمية الكتب ا

، ( هـ     ت ) األصول يف النحو ، أليب بكر حممد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي  . 

 .م  66 ،   الدكتور عبد احلسني الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، ط: تح 

                                                           

 ( .خزم ) ، ولسان العرب  6  /  احملكم واحمليط األعظم     

 .العيون الغامزة  ، ولسان العرب      
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 .مسري جابر : ، تح  األغاين ، أبو الفرج األصبهاين ،  دار الفكر ، بريوت ، ط . 

البصريني والكوفيني ، عبد الرمحن بن حممد بن : يف مسائل اخلالف بني النحوينياإلنصاف  .6

، املكتبة العصرية ، ( هـ   : املتوىف)عبيد اهلل األنصاري، أبو الربكات، كمال الدين األنباري 

 م     -هـ      ط

ط حممد حميي الدين عبد احلميد، : تح : ابن هشام. أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك .  

 .هـ 6  ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، (  )

البديع يف نقد الشعر ، أبو املظفر مؤيد الدولة جمد الدين أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد  .  

الدكتور أمحد أمحد : ، تح ( هـ   : املتوىف)بن نصر بن منقذ الكناين الكليب الشيزري 

األستاذ إبراهيم مصطفى ، اجلمهورية العربية  :بدوي، الدكتور حامد عبد اجمليد ، مراجعة

 .اإلدارة العامة للثقافة  -اإلقليم اجلنويب  -وزارة الثقافة واإلرشاد القومي  -املتحدة 

تاج العروس من جواهر القاموس ، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيين، أبو الفيض،  .  

 جمموعة من احملققني ، دار اهلداية:  ، تح( هـ    : املتوىف)امللّقب مبرتضى، الزَّبيدي 

تاريخ العلماء النحويني من البصريني والكوفيني وغريهم ، أبو احملاسن املفضل بن حممد بن  .  

الدكتور عبد الفتاح حممد احللو ، هجر : ، تح ( هـ   : املتوىف)مسعر التنوخي املعري 

 .م  66  -هـ     :   للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، القاهرة ، ط

مؤسسة (  )عفيف عبد الرمحن، ط . د: تح : أبو حيان األندلسي. تذكرة النحاة .  

 .هـ    الرسالة، بريوت 

: ، أبو العباس، املعروف باملربد ، تقدمي وحتقيق[ واملراثي واملواعظ والوصايا]التعازي  .  

حممود سامل ، هنضة مصر للطباعة والنشر : إبراهيم حممد حسن اجلمل ، مراجعة

 .والتوزيع 

: ، تح ( هـ   : املتوىف)هتذيب اللغة ، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور  .  

 .     ،  بريوت ، ط –حممد عوض مرعب ، دار إحياء التراث العريب 

عبد . د: تح ( : ابن أم قاسم)املرادي . توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك .  

 .هـ 6  لناشر مكتبة الكليات األزهرية، ، ا(  )الرمحن سليمان، ط 

رمزي منري : ، تح ( هـ   : املتوىف)مجهرة اللغة ، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي  .  

 .م   6 ،  بريوت، ط –بعلبكي ، دار العلم للماليني 

حاشية الصبان على شرح األمشوىن أللفية ابن مالك ، أبو العرفان حممد بن علي الصبان  .6 

 م 66 -هـ        لبنان ، ط-، دار الكتب العلمية بريوت( هـ    : املتوىف)عي الشاف

، ( هـ 6  : املتوىف)خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ، عبد القادر بن عمر البغدادي  .  

 -هـ      ،   عبد السالم حممد هارون ، مكتبة اخلاجني، القاهرة ، ط: حتقيق وشرح

 م  66 

، اهليئة املصرية العامة ( هـ 6 : املتوىف)عثمان بن جين املوصلي  اخلصائص ، أبو الفتح .  

 .  للكتاب ، ط

 دراسات لغوية يف أمهات كتب اللغة ، إبراهيم حممد أبو سكني .  

الدكتور حممد :ديوان ابن عبد ربه األندلسي  مع دراسة حلياته وشعره ، حققه وشرحه  .  

 .م  66 ،   التوجني ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، د

حممد أديب عبد . د:ديوان أيب النجم العجلي الفضل بن قدامة ، مجعه وشرحه وحققه  .  

 .م     ط ، .الواحد مجران ، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق ، د

حممد حسني ، وهو يف األصل رسالة : ميمون بن قيس ، أخرجه  ديوان األعشى الكبري .  

 .م   6 طه حسني ، نشره عام . دماجستري تقدم هبا جبامعة فؤاد ، بإشراف 

،  محدو طمَّاس ، دار املعرفة ، بريوت ، لبنان ، ط: ديوان اخلنساء ، اعتىن به وشرحه  .  

 .م     
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عبد احلفيظ السطلي ، : ديوان العجاج ، رواية عبد امللك بن قريب األصمعي وشرحه ، تح  .  

 .توزيع مكتبة أطلس ، دمشق 

هـ ، دراسة وحتقيق     بشرح أيب سعيد السكري املتوىف ديوان امريء القيس وملحقاته ،  .  

،   حممد علي الشوابكة ، مركز زايد للتراث والتاريخ ، ط. أنور عليان أبو سويلم ود. د: 

 .م     

ديوان بشار بن برد ، شرح وتكميل حممد الطاهر بن عاشور ، راجع خمطوطة اجلزء  .6 

حممد شوقي أمني ، مطبعة جلنة الثالث املستعمل هنا ووقف على ضبطه وتصحيحه 

 .م   6 التأليف والترمجة والنشر ، 

حممد علي دقة . د: ديوان بين أسد أشعار اجلاهليني واملخضرمني ، مجع وحتقيق ودراسة  .  

 م 666 ،   ، دار صادر ، بريوت ، ط

ديوان رؤبة بن العجاج ، وهو اجلزء الثالث من جمموع أشعار العرب ، اعتىن بتصحيحه  .  

 .م   6 وليم بن الورد الربوسي ، ليبسيغ ، : به وترتي

،  عبد الرمحن املصطاوي ، دار املعرفة ، بريوت ، ط: ديوان طرفة بن العبد ، اعتىن به  .  

 .م    

دكتور حممد يوسف جنم ، دار صادر ، : ديوان عبيد اهلل بن قيس الرقيات ،حتقيق وشرح  .  

 .ت .بريوت ، د

حسن كامل الصرييف ، معهد : يقه وشرحه والتعليق عليه ، عين بتحقديوان عمرو بن قميئة  .  

 .م  6 ط ، .املخطوطات العربية ، د

: ، حقَّقه وقدَّم له وعلَّق عليه ( هـ   6 ت ) ذم اخلطأ يف الشعر ، البن فارس اللغوي  .  

 .  6 ط ، . الدكتور رمضان عبد التواب ، مكتبة اخلاجني مبصر ، د

، دار الكتب ( هـ 6 : املتوىف)عثمان بن جين املوصلي سر صناعة اإلعراب ، أبو الفتح  .  

 م     -هـ    ،    لبنان ، ط-العلمية بريوت

 –حسن هنداوي ، دار القلم . د: سر صناعة اإلعراب ، أيب الفتح عثمان بن جين ، تح  .  

 .  6 ،  دمشق ، ط

مكتبة اخلرجيي علي موسى الشوملي ، .د: تح : شرح ألفية ابن معطي ، ابن القواس املوصلي  .  

 .هـ    (  )، الرياض ، ط 

جميد طراد ، دار : شرح ديوان عنترة ، اخلطيب التربيزي ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه  .6 

 .م  66 هـ ،     ،  الكتاب العريب ، بريوت ، ط

إحسان عباس ، طبع ضمن سلسلة . د: شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ، حققه وقدم له  .  

 .م  6  اليت تصدرها وزارة اإلرشاد واألنباء يف الكويت ، الكويت ، التراث العريب

حامت صاحل الضامن ، جملة اجملمع العلمي العراقي ، اجلزء الرابع ، . شعر الفند الزماين ، د .  

 .م   6 هـ ، كانون األول      جملد السابع والثالثون ، ربيع األول 

ة دكتور حسن البنا عزالدين ، مراجعة دكتور أونج ، ترمج. الشفاهية والكتابية ، والترج  .  

، اجمللس الوطين للثقافة  66 فرباير     حممد عصفور ، سلسلة عامل املعرفة ، العدد 

 .والفنون واآلداب ، الكويت 

الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها ، أمحد بن فارس بن زكرياء  .  

م  66 -هـ    ،   ، دار الكتب العلمية ، ط( هـ 6 : املتوىف)سني القزويين الرازي، أبو احل

. 

رسالة الصاهل والشاحج نصٌّ حمقق مع مدخل تارخيي وموضوعي ، أليب العالء املعري  .  

  عائشة عبد الرمحن بنت الشاطيء ، دار املعارف ، القاهرة ، ط. د: ، تح ( هـ 6  -هـ   )

 .م   6 ، 
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( هـ 6 : املتوىف)أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب ، الصحاح  الصحاح يف اللغة .  

 . م   6  -  هـ     ،   بريوت، ط –أمحد عبد الغفور عطار ، دار العلم للماليني : ، تح 

حممد سعدي جوكنلي ، . د: عروض الورقة ، أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري ، تح  .  

ط ، .داب ، قسم اللغات الشرقية وآداهبا ، دارضروم ، جامعة آتاتورك ، كلية العلوم واآل

 .م  66 

 العروض للزجاج .  

العقد الفريد ، أبو عمر، شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن  .  

،   بريوت ، ط –، دار الكتب العلمية ( هـ   : املتوىف)سامل املعروف بابن عبد ربه األندلسي 

 هـ     

شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد ربه املعروف بابن عبد ربه األندلسي ، العقد الفريد ،  .6 

 هـ     ،  دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط

 .، دار النهضة العربية بريوت ( هـ 6  : املتوىف)علم العروض والقافية ، عبد العزيز عتيق  .  

حممد : ألزدي ، تحالعمدة يف حماسن الشعر وآدابه ، أبو على احلسن بن رشيق القريواين ا .  

 .م   6  -هـ      ،   حميي الدين عبد احلميد ، دار اجليل ، ط

: املتوىف)أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري العني ،  .  

 .د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي ، دار ومكتبة اهلالل: ، تح ( هـ   

رامزة للدماميين ، بدر الدين أبو عبد اهلل ، حممد بن أيب بكر العيون الغامزة على خبايا ال .  

 .م   6 احلساين حسن عبد اهلل ، مطبعة املدين ، القاهرة ، : ، تح (     -   )  

فصول يف فقه اللغة ، الدكتور رمضان عبد التواب ، مكتبة اخلاجني للطباعة والنشر ،  .  

 .م 666 ،   القاهرة ، ط

العروض ، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار اهلل القسطاس يف علم  .  

،  لبنان ، ط –الدكتور فخر الدين قباوة ، مكتبة املعارف بريوت :، تح ( هـ   : املتوىف)

 م 6 6 هـ      

القوايف ، القاضي أبو يعلي عبد الباقي بن أيب احلصني عبد اهلل بن احملسن التنوخي  .  

 م   6 ،   الدكتور عوين عبد الرءوف ، مكتبة اخلاجني مبصر ، ط:تح ، ( هـ ق : املتوىف)

احلساين حسن عبد اهلل ، مكتبة : الكايف يف العروض والقوايف ، اخلطيب التربيزي ، تح  .  

 .م  66 هـ ،     ،   اخلاجني بالقاهرة ، ط

الفضل إبراهيم حممد أبو : الكامل يف اللغة واألدب ، حممد بن يزيد املربد، أبو العباس ، تح .  

 .م  66  -هـ      ،   القاهرة ، ط –، دار الفكر العريب 

: ، تح( هـ   : املتوىف)كتاب التعريفات ، علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين  .6 

لبنان ، –ضبطه وصححه مجاعة من العلماء بإشراف الناشر ، دار الكتب العلمية بريوت 

 م  6 -هـ     ،   ط

تني ، أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران كتاب الصناع .  

علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم ، : ، تح ( هـ 6 حنو : املتوىف)العسكري 

 .هـ  6   املكتبة العصرية ، بريوت، 

حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل ، مجال الدين ابن منظور األنصاري لسان العرب ،  . 

 . هـ     ،   بريوت ، ط –، دار صادر ( هـ   : املتوىف)لرويفعى اإلفريقى ا

املآخذ على ُشّراح ديوان أيب الطَّيب امُلَتَنبِّي ، أمحد بن علي بن معقل، أبو العباس، عز الدين  .  

 الدكتور عبد العزيز بن ناصر املانع ، مركز امللك فيصل:، تح ( هـ   : املتوىف)األزدي امُلَهلَّيب 

 م      -هـ      ،   للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض ، ط

علي النجدي : تح : ابن جين. احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها .  

 .هـ    ، دار سزكني للطباعة والنشر (  )ناصف وزميليه، ط 
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: ، تح [ هـ   : ت]احملكم واحمليط األعظم ، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي  .  

 .م       -هـ      ،   بريوت ، ط –عبد احلميد هنداوي ، دار الكتب العلمية 

املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، رمضان عبد التواب ، مكتبة اخلاجني  .  

 .م  66  -هـ     ،   بالقاهرة ، ط

: املتوىف)ل الدين السيوطي املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ، عبد الرمحن بن أيب بكر، جال .  

 .م  66 هـ     ،  بريوت ، ط –فؤاد علي منصور ، دار الكتب العلمية : ، تح( هـ  6

، (  )حممد الشاطر أمحد حممد، ط . د: تح : أبو علي الفارسي. املسائل البصريات .  

 .م  6 -هـ    القاهرة 

: املتوىف)ر الديلمي الفراء معاين القرآن ، أبو زكريا حيىي بن زياد بن عبد اهلل بن منظو .  

أمحد يوسف النجايت ، وحممد علي النجار ، وعبد الفتاح إمساعيل الشليب : ، تح ( هـ   

 .  ، دار املصرية للتأليف والترمجة ، مصر ، ط

، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن ( إرشاد األريب إىل معرفة األديب ) معجم األدباء  .  

إحسان عباس ، دار الغرب اإلسالمي، : ، تح ( هـ   : املتوىف)عبد اهلل الرومي احلموي 

 .م  66  -هـ      ،   بريوت ، ط

معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم ، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي  .6 

،   مصر ، ط/ القاهرة  -د حممد إبراهيم عبادة ، مكتبة اآلداب . أ: ، تح ( هـ  6: املتوىف)

 .م       -هـ     

: املتوىف)معجم مقاييس اللغة ، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احلسني  .  

 .م 6 6  -هـ 66  عبد السالم حممد هارون ، دار الفكر ، : ، تح( هـ 6 

مازن املبارك، حممد علي . د: ت: ابن هشام األنصاري. مغين اللبيب عن كتب األعاريب .  

 .هـ6 6 دار الفكر، بريوت ،   محد اهلل، ط

: املتوىف)مفاتيح العلوم ، حممد بن أمحد بن يوسف، أبو عبد اهلل، الكاتب البلخي اخلوارزمي  .  

 .  إبراهيم األبياري ، دار الكتاب العريب ، ط: ، تح ( هـ   

مفتاح العلوم ، يوسف بن أيب بكر بن حممد بن علي السكاكي اخلوارزمي احلنفي أبو يعقوب  .  

نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية، بريوت : ، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه( هـ   : ىفاملتو)

 م   6  -هـ      ،   لبنان ، ط –

مطبوع هبامش خزانة : بدر الدين العيين. املقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية .  

 .هـ66  ، بوالق (  )األدب، ط 

: املتوىف)عمرو بن أمحد، الزخمشري جار اهلل  مقامات الزخمشري ، أبو القاسم حممود بن .  

 هـ     ،   مصر ، ط –، املطبعة العباسية، شارع كلوت بك (  هـ   

حممد عبد : ، تح ( هـ     ت ) أيب العباس حممد بن يزيد املربد : املقتضب ، صنعة  .  

 . م 6 6 ،   اخلالق عضيمة ، جلنة إحياء التراث اإلسالمي ، القاهرة ، ط

، مطبعة   أمحد اجلواري وعبد اهلل اجلبوري، ط : تح : ، ابن عصفور اإلشبيلي املقرب .  

 .هـ 6  العاين، بغداد 

حممد سيد : امللل والنحل ، حممد بن عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد الشهرستاين ، تح  .  

 .     بريوت ،  -كيالين ،  دار املعرفة 

اة يف كتب اللغة املصنَّفات ، أليب من كتاب التنبيهات لعلي بن محزة على أغاليط الرو .6 

عبد العزيز : القاسم علي بن محزة البصري التميمي ، أحىي مواته وخرج ما فيه وناقشه 

امليمين الراجكويت ، مطبوٌع هناية كتاب املنقوص واملمدود للفراء بتحقيق الراجكويت نفسه 

 .ت.، د  ، دار املعارف ، ط
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أليب عثمان املازين ، أبو الفتح عثمان بن جين  املنصف البن جين، شرح كتاب التصريف .  

أغسطس سنة  -هـ     ،  ، دار إحياء التراث القدمي ، ط( هـ 6 : املتوىف)املوصلي 

 م  6 

منهاج البلغاء وسراج األدباء ، حازم بن حممد بن حسن، ابن حازم القرطاجين، أبو احلسن  .  

  ن اخلوجة ، دار الغرب اإلسالمي ، طحممد احلبيب اب: ، تقدمي وحتقيق ( هـ   : املتوىف)

 . م     ، 

دار إحياء الكتب : األمشوين نور الدين أبو احلسن. منهج السالك إىل ألفية ابن مالك .  

 .العربية، عيسى البايب احلليب وشركاه 

( هـ    : املتوىف)املوازنة بني شعر أيب متام والبحتري ، أليب القاسم احلسن بن بشر اآلمدي  .  

الطبعة الرابعة ،  -دار املعارف / السيد أمحد صقر ، نشر / حتقيق : األول والثاين  ، اجمللد

 -مكتبة اخلاجني / ، نشر (  رسالة دكتوراة)عبد اهلل احملارب . د/ حتقيق : اجمللد الثالث

 .م   66 الطبعة األوىل، 

، أبو القاسم  املؤتلف واملختلف يف أمساء الشعراء وكناهم وألقاهبم وأنساهبم وبعض شعرهم .  

كرنكو . األستاذ الدكتور ف: ، صحَّحه وعلَّق عليه ( هـ   : املتوىف)احلسن بن بشر اآلمدي 

 .م   66  -هـ      ،   ، دار اجليل، بريوت، ط

موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ، حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد بن  .  

: ، تقدمي وإشراف ومراجعة( هـ    بعد : توىفامل)حمّمد صابر الفاروقي احلنفي التهانوي 

عبد اهلل . د: علي دحروج ، نقل النص الفارسي إىل العربية. د: رفيق العجم ، تح . د

بريوت ،  -مكتبة لبنان ناشرون : جورج زيناين ، الناشر. د: اخلالدي ، الترمجة األجنبية

 .م 66 ،   ط

) عبد اهلل حممد بن عمران بن موسى املرزباين املوشح يف مآخذ العلماء على الشعراء ، أبو  .  

حممد حسني مشس الدين ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، : ، حتقيق وتقدمي ( هـ     ت 

 .م  66 ،   ط

نزهة األلباء يف طبقات األدباء ، عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهلل األنصاري، أبو  .  

إبراهيم السامرائي ، مكتبة املنار، : ، تح ( هـ   : املتوىف)الربكات، كمال الدين األنباري 

 .م  6  -هـ      ،   األردن ، ط –الزرقاء 

د حممد حافظ دياب ،  ، النص اإلبداعي بني الشفاهي والكتايب ،السرية الشعبية منوذجا .  

الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر أدباء مصر يف : املستقبل يبدأ اآلن : دراسة منشورة يف 

وعة باحثني ، وزارة الثقافة ، اهليئة املصرية العامة لقصور الثقافية ، مصر األقاليم ، جمم

 .م     ، 

مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي  .6 

 .مصر  –عبد احلميد هنداوي ، املكتبة التوفيقية : ، تح ( هـ  6: املتوىف)

 


