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  علم العروض بني األصالة و اهلُجنة

  ١الدكتور حممد ابراهيم خليفه الشوشتري

  امللخص
، و أنَّ مبتكره هو اخلليل بن سالمية اإلكعلم النحو وليد احلضـارةشهد أنَّ علم العروض الواقع التارخيی يإنَّ 

و مما يدل علی عبقريته ، هذا العلم علی يديه متكامالً ظهرقد  و أمحد الفراهيدي، وأنه ألف يف هذا العلم كتاباً
  : لكن األسباب التالية قد دعت بعض الباحثني احملدثني إلی التشكيك يف أصالة علم العروض. نبوغه

  .  التطور ون ظهوره خاضعاً لسنةأمحد كامالً دون أن يكلی يد اخلليل بن  أنَّ علم العروض ظهر ع-١
  .  وجود نص البن فارس يستفاد منه أنَّ علم العروض كان موجوداً قبل اخلليل بن أمحد-٢
   . ستفيد منه أنَّ اخلليل بن أمحد قد قلد اهلنود يف وضـعه لعلم العروضاُ وجود نص للبريوين -٣

ها دفعت بعض احملدثني إلی أن يعتقد قسم منهم أنَّ علم العروض العريب مأخوذ من علم مثلوإنَّ هذه األسباب 
و أن يذهب قسم ثالث إلی أنه ، و أن يعتقد قسم آخر منهم أنه مأخـوذ من اليونان، العروض السنسكرييت

و ، ظريات املخالفةاآلراء و الن مبناقشة -١: تثبت اصالة علم العروض. كان موجوداً عند العرب قبل اخلليل
 بيان الغرض الذي توخاه -٣؛  إيراد األدلة التارخيية و العلمية علی أصالة علم العروض-٢؛ إثبات بطالا

  .الواردة يف نص الباقالين) املتري ( بيان حقيقة معنی كلمة- ٤؛ اخلليل بن أمحد من ابتكار هذا العلم
  
  . فعيلة، الوزن، املتريالتلقافية، البحر،  العروض، ا:سةيفردات الرئملا

  
   مقدمة

و أنَّ اخلليل بن أمحد  اإلسالمية،  الواقع التارخيي يشهد أنَّ علم العروض كعلم النحو وليد احلضارة إنَّ
مجاع روايات العلماء إو سنری ، ومل ينسب لغريه، ومل يشاركه يف وضعه أحد، هو مبتكر هذا العلم

. أنه جاء بالعروض علماً متكامالً غري خاضع لسنة التطوروالذي يشهد للخليل بالعبقرية . علی ذلك
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و إنَّ معرفته العميقة باإليقاع و النغم . كما ألف يف النغم و اإليقاع كتاباً آخر، فألف فيه كتاباً
 نری من خيالف هذه احلقيقة امع عليها – مع األسف الشديد –لكننا . أحدثت له علم العروض
 .الً علمياً علی ما يريد إثباتهمتمسكاً مبا ال يقوم دلي

لنقاش العلمي ة و روح ايوياحل: األولی :ـةيتلخص يف النقاط التالي يف هذه املقالة فيدأما اجلد
لمان قد أکد علی أصالة علم ك کربونياالشارة الی أنَّ بعض املستشرق: ةيالثاناملصحوب بدقة النظر؛ و

ق يف املصطلح العروضي الذي نقله من يالتحق: الثالثة ؛ ول بن أمحديو أنه من ابتکارات اخلل، العروض
فاستدل به علی أنَّ علم العروض ، وناينيللباقالين من ظن أنه مصطلح عروضي ) إعجاز القرآن(کتاب 

و أنَّ من  اً،يونانيس يق أفاد أنَّ هذا املصطلح عريب، و لي التحقنوناين، لکيالعروض المأخوذ من 
بطل يو بذلک ، )تريم(س يو ل، )ريمت(فهو ، )إعجاز القرآن(ه من کتاب استدل به قد أخطأ يف نقل

دليل ليکون سهل أنَّ هذة املقالة تطرح موضوعها طرحاً منهجياً موجزاً مدعوماً بال: الرابعة؛ و استدالهلم به
و اليت  ،ة املوجودة يف هذا االميات الثالث القديالتصدي ملناقشة النظر: اخلامسةالتناول للدارسني؛ و

  .جتتمع علی عدم أصالة علم العروض
فانفردت إحداها بأنه أخذه : ل منها بزعمهم علم العروضيلکنها التتفق علی اجلهة اليت أخذ اخلل

و ذهبت الثالثة إلی أنه أخذه من ، ونانيألخری بأنه أخذه من الاو انفردت ، من العرب القدامٰی
فقد ، رون أصالة علم العروض العريبين اليعاصرون الذون امليأما العروض. ةيتيعروض اللغة السنسکر

  . ات الی ثالثة أقسامي النظركانقسموا تبعاً لتل
  

  :آراء و مناقشات حول أصالة علم العروض
يذكر أنَّ  فأكثرها يؤكد أصالته و بعضها، احلق أننا وجدنا آراء خمتلفة حول أصالة علم العروض 

و أنه متأثر بعروض ، و بعضها اآلخر يشري إىل عدم أصالته، وضاخلليل مل يكن أول مبتكر لعلم العر
جمموعتني تسهيالً على  األمم األخرى و بعد استقصاء مجيع تلك اآلراء استطعنا أن نقسمها إىل

،  مجيع تلك اآلراء املستقصاة مشفوعاً كل منها باملناقشة الالزمة– فيما يلي –و حنن نذكر ، الدارس
  :  التاليتنيو ذلك ضمن اموعتني

  
و هذا : أي واحد جممع عليه من قبل العلماء املسلمني عرباً و غري عربريو تتمثل ف: اموعة األوىل

    . ومل يسبقه أحد إليه، و قد جاء به متكامالً، الرأي هو أنَّ اخلليل هو املبتكر األول لعلم العروض
و انتهاء   سبعة قرون ابتداء من القرن الثالث    وإليك باقة من أقوال العلماء اليت تثبت ذلك على مدى

  : بالقرن العاشر
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  فاستخرج ... مث كان اخلليل بن أمحد :" ›ـ ه٢٣١‹ قال ابن سالم اجلمحي املتوىف سنة - ١    
من العروض، و استنبط منه و من علله ما مل يستخرج أحد، ومل يسبقه إىل مثله سابق من العلماء 

   ). ٢٢ / ١ج :  م١٩٧٠اجلمحي،  (".كلهم 
نظر اخلليل البصري يف الشعر و وزنه و خمارج : " › هـ ٢٥٥‹ و قال اجلاحظ املتوىف سنة - ٢    

ألفاظه، و ميز ما قالت العرب منه، و مجعه، و ألّفه، و وضع يف الكتاب الذي مساه العروض، و ذلك 
مسها، و العلل اليت بينها، فلم أنه عرض مجيع ما روي من الشعر، و ما كان به عاملاً، على األصول التري

فلما أحكم و بلغ ما بلغ، أخذ يف تفسري النغم و . دوا جيد أحداً من العرب خرج منها، و ال قصر
اجلاحظ، (".له رمساً احتذى عليه من خلفه، و استتمه من عين بهاللحون، فاستدرك منه شيئاً، و رسم 

٢١٨: ١٩٨٧ .(  
و  كان اخلليل بن أمحد أعلم الناس بالنحــو: " » هـ ٢٦٩«  سنة و قال ابن املعتز املتوفی- ٣    

  ). ٩٥: م٢٠٠٢ابن املعتز، . (" و أول من اخترع العروض و فتقه، و جعله ميزاناً للشعر..... الغريب 
و مما أبدع فيه اخلليل اختراعه العروض : " ›هـ ٣٥١‹ و قال أبو الطيب اللغوي املتوىف سنة - ٤    

و بلغنا عن اخلليل أنه تعلق بأستار . العرب، و أحلقت املفحمني باملطبوعني ى أوزاناليت حِظرت عل
  اللهم ارزقين علماً مل يسبقين إليه األولـون: الكعبة، و قال

  ) ٥٨:  م١٩٧٤اللغوي،  (". و ال يأخذه إالّ عين اآلخرون، مث رجع، و عمل العروض 
 فقد كان.... و أما اخلليل بن أمحد :" ›  هـ٣٦٨‹ و قال أبو سعيد السريايف املتوىف سنة - ٥    

الغاية يف استخراج مسائل النحو، و تصحيح القياس فيه، و هو أول من استخرج العروض، و حصر 
  . )٣٨:  م١٩٣٦السريايف، (. " ا أشعار العرب

..... و هو رجل من األزد، كان اخلليل بن أمحد" : › هـ ٣٧٠‹ وقال األزهري املتوىف سنة -٦    
و مل يسبقه إلی علمه سابق ، و استنبط منه و من علله ما مل يستخرجه أحد، فاستخرج من العروض

  . )١٠ / ١ج :  م٢٠٠١األزهري، (. "من العلماء كلهم 
و كان اخلليل ذكياً فطناً شاعراً و استنبط من : " › هـ ٣٧٩‹ وقال أبو بكر الزبيدي املتوىف سنة - ٧ 

  ). ٤٣:  م١٩٧٣الزبيدي، (".  ما مل يستنبط أحد، و ما مل يسبقه إىل مثله سابقالعروض و من علل النحو
 حصن و هو أول من استخرج العروض و:"›  هـ ٣٨٥‹ و قال ابن الندمي املتوىف حوايل سنة - ٨     

  . )٦٤:  م١٩٧٨، ابن الندمي(. "به أشعار العرب
فأول من ألف األوزان، و مجيع األعاريض : "» هـ٤٦٣« و قال ابن رشيق القريواين املتوفی سنة - ٩    

  ). ١١٤ / ١ج:  م١٩٣٤ابن رشيق، (". و الضروب اخلليل بن أمحد، فوضع فيها كتاباً مساه العروض 
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و مجلة أعاريض الشعر و ضروا عند اخلليل : " › هـ ٥٤٩‹ و قال الشنتريين املتوىف سنة - ١٠    
  ). ١٥:  م١٩٦٨الشنتريين، ( " .اً أربع و ثالثون عروضاً و ثالثة و ستون ضرب

و هـو أول من استخرج علم "  :›  هـ٥٧٧‹ قال أبو الربكات األنباري املتوىف سنة  و- ١١    
  . )٤٦:  م١٩٦٧األنباري، (. "و كان أول من حصر أشعار العرب.... العروض و ضبط اللغة 

البحر  ام اخلليل بن أمحد ذلكمإلا: " › هـ ٦٢٦‹ و قال أبو يعقوب السكاكي املتوىف سنة - ١٢    
 ١٩٨٧ السكاكي، ".الزاخر، خمترع هذا النوع، و على األئمة املغترفني منه من العلماء املتقدمني به 

  ).٥١٨: م
، و ضبط اللغة، و هو أول من استخرج العروض" : › هـ٦٢٦‹و قال احلموي املتوىف سنة  - ١٣    

و فتح ، فرجع، يسبق به  علماً مل– تعاىل –ن يرزقه اهللا  أ يقال إنه دعا مبكة. و حصر أشعار العرب
 ١١ج :  م١٩٩١احلموي، (. "عليه بالعروض و كانت معرفته باإليقاع هو الذي أحدث له علم العروض 

 /٧٤ -٧٣( .  
، استنبط من العروض و علله ما مل يستخرجه أحد: "›هـ٦٤٦‹و قال القفطي املتوىف سنة  - ١٤    

  . )٣٤٢ / ١ج :  م١٩٥٠القفطي، . ("مه سابق من العلماء كلهمو مل يسبقه إىل عل
 اإلسالم  دولة إنَّ" : و هو من علماء القرن الرابع اهلجري، و قال محزة بن احلسن االصبهاين - ١٥    

وليس على ذلك برهان .من اخلليل، مل خترج أبدع للعلوم اليت مل يكن هلا عند علماء العرب أصول
و إمنا اخترعه من ، تقدمه احتذاه وال على مثال ،  الذي ال عن حكيم أخذهأوضح من علم العروض

أو ، و ال بيان يؤديان إىل غري حليتهما، ممر له بالصفارين من وقع مطرقة على طست ليس فيهما حجة
فلو كانت أيامه قدمية و رسومه بعيدة لشك فيه بعض األمم لصنعة ما مل يصنعه ، يفيدان غري جوهرمها

الذي › العني‹ و من تأسيسه بناء كتاب، العلم الذي قدمت ذكره  خلق اهللا الدنيا من اختراعهأحد منذ
مث من إمداده سيبويه من علم النحو مبا صنف منه كتابه الذي هو زينة ، حيصر لغة أمة من األمم قاطبة

  . )٢٤٥ / ٢ج :  م١٩٦٩ابن خلكان، . ("لدولة اإلسالم
الفراهيدي  اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم" : › هـ٦٨١‹ىف سنة و قال ابن خلكان املتو - ١٦    

و حصر ، و أخرجه إىل الوجود، و هو الذي استنبط علم العروض، كان إماماً يف علم النحو.... 
و مساه ، األخفش حبراً آخــر مث زاد فيه ،  عشـر حبراً أقسامه يف مخس دوائر يستخرج منها مخسة

فرجع من ، و ال يؤخذ إالّ عنه، إليه  دعا مبكة أن يرزق علماً مل يسبقه أحدإن اخلليل: وقيل. اخلبب
، و تلك املعرفة أحدثت له علم العروض، و له معرفة بااليقاع و النغم، ففتح عليه بعلم العروض، حجه

  .  )٢٤٤ / ٢ ج ،املصدر نفسه. ("فاما متقاربان يف املأخذ 
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 حرسهما اهللا –مكة و املدينة : العروض" : › هـ٨١٧‹سنة  و قال الفريوز آبادي املتوىف - ١٧   
أو ، الشعر يعرض عليها أو ألنَّ .... ألنه به يظهر املتزن من املنكسر ، و ميزان الشعر .... –تعاىل 

  . )٨٧٣ / ١ج :  م١٩٨٧الفريوز آبادي، . ("ألنه أهلمها اخلليل مبكة 
اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم " : › هـ٩١١‹ وقال جالل الدين السيوطي املتوىف سنة - ١٨    

استخرج  و هو أول من..... الفراهيدي البصري أبو عبد الرمحن صاحب العربية و العروض 
   . )٥٥٧ / ١ج :  م١٩٧٩السيوطي،  (".و حصر أشعار العرب ا ، العروض

علم لفة علی أصالة     احلق أنَّ هذه النصوص الصرحية إمنا تدل علی امجاع علماء العصور املخت
و أنَّ مبتكره األول هـو اخلليل بن أمحد الفراهيدي بال منازع و أنه مل يستفد من  أعمال ، العروض

اللهم ارزقين علماً مل " : حني قالو هذا ما صرح به اخلليل نفسه . من سبقه من علماء األمم األخرى
  . )٥٨:  م١٩٧٤اللغوي، . ("و ال يأخذه إالّ عني اآلخرون ، يسبقين إليه األولون

و يف ختام هذه اموعة أود أن أنتخب أحد املستشرقني و أحد الدارسني املعاصرين لنری رأيهما 
و قد وقــع االختيار على كارل بروكلمان املستشرق األملاين صاحب . يف أصالة علم العروض

  .و أمحد أمني املؤرخ اإلسالمي املعروف ، كتاب تاريخ األدب العريب
إمنا الذي كان له الفضل األكرب يف ذلك اخلليل بن أمحد ذو العقل اجلبار :" قال أمحد أمني املصري 

و ، و الذي عكف على العلم خيترع فيه، املبتكر الذي قلَّ أن يوجد له نظري يف علماء ذلك العصر
و وجـد ، عيشو اكتفى يف دنياه بالقليل من ال، يستنبط أصوله من فروعه على طريقة مل يسبق إليها

و هو أول مبتكر ، كما رأيت، فهو أول مبتكر للمعاجم العربية، يف لذته الفكرية عوضاً عن كل لذة
و مجع ، و هو الذي اخترع علم املوسيقى العربية، و حصر كل أشعار العرب يف حبور، لوضع العروض

   . )٢٩٠ / ٢ج : م١٩٣٥ني، أم. ("فهو خيترع العلم و يتركه لتالميذه يدونونه .... فيه أصناف النغم 
 ". مبتكر علم العروض– أيضاً –على أنّ اخلليل ، و ال خالف بني العلماء:"     قال بروكلمان

 . )١٣١ / ٢ج :  م١٩٥٩بروكلمان، (
  

  اموعة الثانية 
ن و أنه استفاد علمياً ِمن أعمال م، هي اليت محلت فكرة أنَّ اخلليل قد سبق إىل ابتكار علم العروض

لذلك فهذه اموعة .سبقه ِمن علماء العرب يف اجلاهلية أو من علماء األمم األخرى كاليونان و اهلند 
  : و هي اآلتية: تشتمل علی ثالث نظريات قدمية خمالفة إلمجاع العلماء املتقدم

  . يةإنَّ اخلليل استفاد من أعمال من سبقه من علماء العرب يف اجلاهل: تقول: ألولی النظرية    
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أى يف نصه التايل األصالة يرالذ›  هـ٣٩٥‹    و صاحب هذه النظرية هو أمحد بن فارس املتوىف سنة 
و ، فاندثر، مث أتت عليه األيام، العربية لعلم العروض إذ اعتقد أنَّ علم العروض كان قدمياً قبل اخلليل

ذي جدده أبو األسود بعد أن و كذلك اعتقاده يف علم النحو ال، بعد أن جاء اخلليل جدد هذا العلم
  . كان مندثراً

فان قال قائل فقد تواترت الروايات بأنَّ أبا األسـود أول من وضع العربية و أنَّ ":     قال ابن فارس
إنَّ هذين العلمني قد كانا : حنن ال ننكر ذلك بل نقول: قيل له، اخلليل أول من تكلم يف العروض

و قد تقدم دليلنا يف معىن . مث جددمها هذان اإلمامان،  يف أيدي الناسقَالّو أتت عليهما األيام و ، قدمياً
فمن الدليل على أنه كان متعارفاً معلوماً اتفاق أهل العلم على أنَّ املشركني ، و أما العروض. االعراب

د عرضت ما لق: فقال الوليد بن املغرية منكراً عليهم. إنه شعر: أو من قال منهم، ملا مسعوا القرآن قالوا
أفيقول الوليد . فلم أره يشبه شيئاً من ذلك، يقرؤه حممد على أقراء الشعر هزجه و رجزه و كذا و كذا

هذا و هو ال يعرف حبور الشعر ؟ و قد زعم ناس أنَّ علوماً كانت يف القرون األوائل و الزمن املتقادم 
و ليس ما . ولة من لغة إىل لغةو أصلحت منق ، و ترمجت، و جددت منذ زمان قريب، و أا درست

 ١٩٦٣ابن فارس، . (" مرفوضة عندنا – حبمد اهللا و حسن توفيقه –قالوا ببعيد و إن كانت تلك العلوم 
   . )٣٨: م
  

  مناقشتنا لنظرية ابن فارس 
   :إنَّ ابن فارس قد استدل يف نصه املتقدم بالدليلني التاليني

و أنَّ معرفة حبور الشعر دليل ، دباءها كانوا يعرفون حبور الشعرأنَّ شعراء اجلاهلية و أ: الدليل األول  
  . على وجود علم العروض

 
 املناقشة 

قال . على شكل نقاط، مث أتلوه باستخالص الردود،     إنين أبدأ تفنيد هذا الدليل بذكر النص التايل
األوزان فقد اهتدى إليها أما ": ›أوزان املعلقات و قوافيها‹: الدكتور بدوي طبانة حتت هذا العنوان

الشعرية بآذام املوسيقية املرهفة اليت كانت األحبر  و نظموا يف تلك، أولئك الشعراء بوحي من فطرم
فكانوا يضبطوا تلقائياً إذا احنرفوا عن مواقع النغم أو وقعوا يف شذوذه الذي تنكره  ، تصحح أخطاءهم

وكثرة املعاناة أثرمها يف هذا الضبط  و التصحيح من غري كما كان لطول التجربة ، أذواقهم و أمساعهم
  . معلمني يوقفوم على مواضع اخلطأ و الصواب
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و ،     و ال شك أنَّ أولئك الشعراء بطبيعتهم كانوا أكثر الناس إحساساً مبوسيقى الشعر و تأثراً ا
ألنَّ التقنني العلمي ، مائهمليس من الطبيعي أن يلقنوا أصول هـذه الصناعة من عامة الناس أو من عل

و إمنا وضعت تلك ، و وضع القواعد اليت تنظم هذه الصناعة مل يكن هلما وجود يف تلك البيئة البدائية
و نظمت القواعد فيما بعد يف عصور احلضارة باستقراء تلك األبيات و القصائد اليت وضع ، القوانني

و مل يكن أصحاب املعلقات هم الذين اخترعوا هذه  .الشعراء فيها بأنفسهم تقاليد هذا الفن و أصوله
األوزان اليت نراها يف قصائدهم و إمنا كانت تلك األوزان و غريها من تقاليد الشعر مثرة للتجارب 
الكثرية اليت عربا فن الشعر عند املوهوبني من أبناء األمة العربية يف عصور موغلة يف القدم قبل نشأة 

س هذا اال جمال البحث يف أولية الشعر و تطوره من احلداء إىل الرجز إلی و لي .أصحاب املعلقات
 و قد سبق أن قررنا أنَّ الشعر الذي نقرؤه يف. و انتهائه إىل تلك القصائد الطويلة احملكمة، املعلقات

أو بعبارة أخری كان هذا الشعر هو ، املعلقات كان الصورة املثلى للفن الشعري كما تصوره العرب
لتجربة األخرية هلذا الفن بعد أن بانت معامله بعد املرور بتجارب كثرية علی أيدي عدد كبري من ا

    . )٣٨٢ -٣٨١:  م١٩٦٧طبانة، . ("وكثري منهم طوى ذكرهم الزمن، الشعراء،منهم من عرفه التاريخ
  :     و أختصر ردود هذا الدليل يف النقاط التالية

عرفة أنواع الشعر و وجوب أن يكون علم العروض موجوداً قبل أنه ال يوجد تالزم بني م - ١    
  . إذ إنَّ معرفة أنواع الشعر ال تتوقف على علم العروض، ذلك
أنَّ نظرية ابن فارس هذه تنتهى إىل القول بأنَّ العصر اجلاهلي كان مزدهراً بابتكار العلوم اليت  - ٢    

و هذا ما . مجة كانت رائجة يف ذلك العصر البدائيو علم النحو، و أنَّ سوق التر، منها علم العروض
  .أكد التاريخ نفيه 

و إمنا ، أنَّ نظرية ابن فارس هذه خمالفة ملا عليه احملققون من أنَّ الشعرمل يظهر دفعة واحدة - ٣    
. يلةو القصائد الطو، مث انتهى إىل املعلقات، مث إىل املقطعات، مث تطور إىل الرجز، متثلت بدايته باحلداء

مث بدأوا يقولون الشعر وفقاً ملا ، إنَّ شعراء اجلاهلية تعلموا الوزن أوالً: فكأن ابن فارس يريد أن يقول
و ليت شعري هل ميكن أن يوجد علم الوزن قبل أن يظهر الشعر إىل الوجود ؟ و إنَّ . يقتضيه الوزن

كما أنَّ ، عاته ألنه يستنبط منهو تكامل إيقا، علم الوزن أو علم العروض إمنا يوجد بعد ظهور الشعر
مث قديفهم من كالم ابن فارس أنه ينكر على بلغاء العرب . علم النحو استنبط من اللغة العربية املتكاملة

أن يكونوا قد متتعوا باحلس املوسيقي املرهف و الذوق اإليقاعي املتميز الذي فطروا عليه علماً بأنَّ 
    . لوزن ينتشر يف النثر دون قصدلغتهم لغة موسيقية إلی درجة أنَّ ا
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الذي استدل به ابن  فارس هو أنَّ ناساً زعموا أنَّ علوماً كانت يف القرون األوائل و : الدليل الثاين    
منقولة من لغة إىل و ترمجت و أصلحت ، و جددت منذ زمان قريب، و أا درست، قادمتالزمن امل

  . و إن كانت تلك العلوم مرفوضة عنده ،و ذهب إىل أنَّ ما قالوه ليس ببعيد، لغة
  

  املناقشة  
  :  و أختصر ردي يف النقاط التالية،     و هذا الدليل مردود كسابقه

  . أنَّ ابن فارس مل يذكر املصدر الذي ذكر هذه العلوم - ١    
  .  أنه مل يذكر أنواع هذه العلوم- ٢    
  .›قريب وجددت منذ زمان‹: لوم، و اكتفى بقولهأنه مل يعين الزمن الذي جددت فيه هذه الع - ٣    
  .كما مل يعني اللغة اليت نقلت منها، أنه مل يعين الزمن الذي نقلت فيه - ٤    

خالف ما  كما جند أنَّ احلقائق التارخيية قائمة على،  و هكذا جند اإلام حييط مبا اعتقده ابن فارس
عصراً بدائياً خاليا من  كان، عصر اجلاهلي املوغل يف القدمألنَّ العصر اجلاهلي و ال سيما ال، ذهب إليه

  .العلوم
  . أو عند أهل العلم،  على أنَّ تلك العلوم مرفوضة عنده– تعاىل –أنه محد اهللا  - ٥    

  ؟  اإلسالمية و لست أدري هل إنَّ تلك العلوم كانت متس بكرامة العقيدة
 ليس من – بال شك –نت هذه العلوم مرفوضة فهي و املهم أنه إذا كا.   هذا ما أفهمه من كالمه

  .ألنَّ إمجاع العلماء قائم على قبول هذين العلمني، و علم العروض، أنواعها علم النحو
باب ذكر ما ما اختصت ": هذا باباً أمساه› الصاحيب يف فقه اللغة‹ أنَّ ابن فارس عقد يف كتابه - ٦    

و ، ›النحو‹ مل يذكر فيه إالّ ثالثة أمور أو علوم هي االعراب و. )٧٧:  م١٩٦٣ابن فارس، . ("به العرب 
  .و حفظ األنساب ، العروض

مما قد يشري إلی أنَّ علم ،     و إين أجد شيئاً من التناقض بني كالمه هذا و ما ذكره يف نصه املتقدم
  . النحو و علم العروض ليسا أصيلني

ذلك ألنَّ التدوين العلمي مبعناه الفين و ،  على حجةال يقوم.... ما ادعاه ابن فارس " أنَّ  - ٧    
و ليس هناك أي سند أو رواية تؤيد ، و ال الثانية، ال اجلاهلية األوىل، االصطالحي مل يكن يف اجلاهلية

،  وليدة حضارة فكرية و عقلية منطقية فنية  و الفنية كما أنَّ هذه االصطالحات العلمية.... هذا الزعم 
   ) ١٠:  م١٩٧٠الزخمشري، ". (و مدنية اجتماعية، و ثقافة خاصة ال تتناسب و طبيعة البداوةهي نبت حضارة 



  ٩   علم العروض بني االصالة و اهلُجنة

  مناقشتنا ملن أيد نظرية ابن فارس من الباحثني احملدثني 
  ؛إنَّ الدكتور مصطفى السنجرجي املصري قـد أيد يف نصه التايل نظرية ابن فارس و استدل هلا برواية

للعروض  مما يؤيد مذهب ابن فارس ما روي من أنَّ اخلليل سئل هـلو ": قال الدكتور السنجرجي
  : قلْ: يقول له، فرأيت شيخاً يعلم غالماً، مررت باملدينة حاجاً، نعم: أصل عند العرب ؟ قال

  نعم الال. نعم ال. نعم الال. نعم الال نعم ال. نعم ال. نعم الال. نعم ال
لقوهلم › التنعيم‹يسمونه  ، علم يتوارثونه عن سلفهم:  فقالما هذا الذي تقوله للصيب؟: فقلت له     
  . فأحكمتها، فرجعت بعد احلج: قال اخلليل، ›نعم‹فيه 

› نعم الال‹و  ›فعولن‹:  بكلمة› نعم ال‹    و يف ضوء هذه الرواية نستطيع أن نقرر أنَّ اخلليل قد وزن 
  . للبحر الطويل ن هو الوزن القدميإنَّ هذا الوز: و ميكن أن نقول، وهكذا، ›مفاعيلن‹بكلمة 

    و أرى أنَّ نسبة الوضع إىل اخلليل تعين أنه أول من أبرز علماً مكتمالً ذا أصول و قواعد و إن 
. "و األمر كذلك بالنسبة ملوقف أيب األسود من علم النحو، كانت قبله حماوالت بدائية يف هذا اال

   . )٧:  م١٩٧٤السنجرجي، (
  

  املناقشة  
  : أختصر مناقشيت للدكتور السنجرجي يف النقاط الثالث التالية

البحر  إذ إا ال تشمل، ال جتري يف مجيع البحور الشعرية، أنَّ طريقة التنعيم هذه قاصرة - ١    
› نعم نع الْ‹: ألنَّ رواية التنعيم مل تشر إىل مثل، إالّ بتأول متصور، و غريمها، و البحر الوافـر، الكامل

يف حني أنَّ هذه األحبر كانت موجودة يف الشعر اجلاهلي إذ إنَّ معلقة لبيد و معلقة عنترة ، ›الالالنَ‹و 
  . من حبر الكامل و إنَّ معلقة عمرو بن كلثوم من حبر الوافر

تفعيالته  و أنَّ ، أنَّ الدوائر العروضية اليت ابتكرها اخلليل بن أمحد خري دليل على أصالة عمله - ٢    
لكاملة اليت استغرقت مجيع البحور الشعرية تدل على عمل علمي مبتكر أصيل غري مفتقر إىل عمل ا

  .سابق
 قد مر هذا يف بداية هذا  و أنَّ العلماء أمجعوا على أنَّ اخلليل هو أول من ابتكر هذا العلم، - ٣    

  .املوضوع
و استناداً ملا ،  سبقه من علماء اليونانإنَّ اخلليل استفاد ِمن أعمال من: تقول: النظـرية الثانية   

لكن بعض الباحثني ، يفهم من كالم أيب الرحيان البريوين نستطيع أن نزعم أنَّ هذه النظرية نظرية قدمية
  . يف كتاب الباقالين› ميتر‹املعاصرين مثل اجلارم تبىن هذه النظرية مسـتدالً بورود لفظة 
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و هذه  النظرية ، خلليل استفاده ِمن أعمال من سبقه من علماء اهلندإنَّ ا: تقول: النظـرية الثالثة    
 كما –و هو ال يعلم ، و قد تبناها بعض الدارسني احملدثني مثل الدكتور صفاء خلوصي. قدمية أيضاً

  .  أا نظرية قدمية–يبدو من كالمه 
  

  مناقشتنا للنظريتني املتقدمتني 
الشعر يف "  إنَّ : مث أناقش كالً منهما على حدة، دمتني باملقدمة التاليةأبدأ مناقشيت هلاتني النظريتني املتق

كل أمة يرتع أول أمره مرتعاً فطرياً توحي به الفطرة و تدفع إليه السليقة و الشعراء منهم يقولون 
 يف اقبل أن يفكرو، الشـعر فيأتون به سليماً وفق القوانني الذوقية العامة املستنبطة من ذوق األمة العام

و العيوب اليت تعرض للشعر قوافيه و ، و قبل أن يعرفوا األوزان اليت ينظمون عليها، القوانني أنفسها
و يبقى الشعر هكذا فطرياً سليقياً مادامت لغة األمة بعيدة عن التعرض خلطر يهدد كياا ، أوزانه

أنَّ مقاييس الشعر أو أوزانه قد و احلق الذي المراء فيه ". )١٩١:  م١٩٨٦املخزومي، . ("بتهديد تراثها 
استخلصت من ضروب الغناء املختلفة اليت كان العرب منذ عصورهم األوىل يتغنون ا يف بواديهم و 

حلهم حني يستقرون مستنبطة من طبائعهم و نزعات أنفسهم و سالئقهم و  و يف، هم يتنقلون
... ه يساوق بني ترجيعه و رسيم ناقته يتغىن و يترمن و هو على ظهر بعريه أو فرس فالبدوي، أمزجتهم
 أو، و يفر، و يكر، و ينازل، و هو يف احلرب يصاول، و يتغىن و يرجع، بناقته أو قافلته أو حيدو

و أعراسه يترمن ، و مآمته  و كذا هو يف أفراحه و فواجعه،، يالعب األسنة و القرناء زهواً و خيالء
و الغناء ، وجد مع الغناء، فالشعر قرين الغناء، و أحلان و شعرو كل ذلك غناء ، أو يندب حزناً، جذالً

  .وجد مع اإلنسان
و ضبطوها فيما بعد ذه املقاطع و ،     فاألوزان الشعرية ليست إالّ مقاييس ملا تغنت به العرب

و وضعت ، و هو معرفة تلك األوزان و املقاييس: و كان بذلك علم العروض، احلركات و السكنات
مستخلص من السليقة ، فهو يف مفهومه و معناه علم قدمي ال يعرف له مبدأ، اء و املصطلحاتله األمس
كما عرفوا إعراب كالمهم بالسليقة و النشأة اليت نشأوا عليها من غري ، يعرفونه من غري تعلم، العربية

  . )٧:  م١٩٧٠الزخمشري، . ("تعلم أيضاً
و حتدو ،  اجتماعية تدفع إىل حتقيقها حاجة اجتماعية عارضةأكرب الظن أنَّ العروض قضية"     و إنَّ 

و إنّ أمة من األمم ال تشعر بضرورا إالّ حني ،  التراث القومي إليها الرغبة يف احملافظة على سالمة
حتيط ا ظروف خيشى منها على كيان أو تراث و أنَّ اليونان مل يشعروا باحلاجة إىل العروض إالّ بعد 

و ، و ختتلط بأهل البالد املفتوحة الذين أخذوا يشاركوا ثقافتها و علومها، ونان تتوسعأن أخذت الي
املخزومي، . ("و ال خيفی ما يستتبع ذلك من أخطار دد سالمته، و منها الشعر، حياكوا يف فنوا

  . )١٩١:  م١٩٨٦
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بالضرورة  و مل تتسم هذه احلاجةالعروض العريب مل ينشاً إالّ حني دعت إليه احلاجة "    و ال شك أنَّ 
، يتبادلون يف العيش و العادات و الثقافات، و عاشوا يف بيئة واحدة، إالّ بعد أن اختلط العرب بغريهم

. أوزان مل يكن للعرب ا عهد و إالّ بعد أن أخذت تفد على اتمعات العربية مع الوافدين األجانب
حني شعر باخلطر ، و املنقذ للتراث العريب،  هلذه التبعةو كان اخلليل بن أمحد يف هذا هو املتحمل

  . )١٩٢ املصدرنفسه،. ("يهدده 
  : لقد فهمنا من املقدمة املتقدمة األمرين التاليني

املستنبطه  أنَّ الشعر ظهر أول أمره بدافع فطري سليقي حتكمه القوانني الذوقية العامة: األمر األول   
  .من ذوق األمة العام

و إخراجها بشكل علم هو احلاجة االجتماعية ، أنَّ الدافع لوضع هذه القوانني الذوقية:  الثايناألمر   
فالدافع لوضع علم العروض هو . و اخلوف على كيان التراث القومي لألمة أية أمة كانت، العارضة

يونان و و هذا ما حدث فعالً لل، اخلشية من الظروف الطارئة على سالمة التراث القومي يف كل أمة
  . اهلنود و العرب على حد سواء

    فالدافع إلجياد علم العروض عند اليونان و اهلنود و العرب هو دافع اجتماعي ثقايف واحد دون أن 
   . تتأثر أمة بأمة أخرى

ألنه تشابه ناتج عن تشابه .     و ال شك أنَّ جمرد التشابه بني عروض هذه األمم الثالث ال يثبت أمراً
 اليت ذهبت إىل أنَّ اخلليل قد –و أما ما خيص النظرية الثانية .  اليت يسري عليها الفكر البشريالقوانني

اليونانية اليت وردت يف كتاب إعجاز القرآن › ميتر‹استفاد من علماء اليونان بدليل وجود كلمة 
  :  فاننا جنيب باألوجه الثالثة التالية إضافة ملا تقدم بيانه–للباقالين 

و استدلوا بورودها يف ، يونانية› ميتر‹أن أصحاب هذه النظرية قد اعتربوا كلمة : وجه األولال    
  .استدلوا بذلك على أنَّ اخلليل قد استفاد من عمل علماء اليونان يف هذا اال، قصة نقلها الباقالين

 الكلمة من كتاب ألم نقلوا هذه: و ما استدلوا به،     لكن حقيقة األمر على خالف ما اعتربوه
و ، ›متري‹: يف حني أثبتها الباقالين هكذا› ميتر‹: إذ قد نقلوها هكذا، إعجاز القرآن للباقالين خطأ

و الدليل ، ـذا املعىن عربية و ليست يونانية› متري‹و ال شـك أنَّ كلمة ، فسرها بالقطع و اجلذب
  : على ذلك األمران التاليان

و حكى يل بعضهم عن أيب عمر غالم ": الين الذي أورد هذه الكلمة قالأنَّ الباق: األمر األول    
يوضع علی بعض أوزان ، أنَّ العرب تعلم أوالدها قول الشعر بوضع غري معقول: ثعلب عن ثعلب

  : كأنه على وزن، الشعر
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  قفا نبِك ِمن ِذكرى حبيٍب و مرتلِ 
› مترت احلبل‹:يقال ، و هو اجلذب أو القطع، و اشتقاقه من املتر، ›املتري‹و يسمون ذلك الوضع     
  . )٦٣:  م١٩٧٧، الباقالين. ("و مل يذكر هذه احلكاية عنهم غريه . أو جذبته، قطعته: أي

بل فسرها بالقطع و ، دون تفسري› املتري‹    فالباقالين حلسن احلظ مل يترك يف هذا النص كلمة 
  .اجلذب

  :فوجدت ذلك فيها على النحو التايل، )متر (مادة، جعت إىل مصادر اللغةري     و إن
احلبل، القطع:     املَتر دو اجلذب، و اجلماع، و م.  

  .قطعه:     متره متراً
هترماحلبل ي تره:     و مدم.  

  .التجاذب:     و التماتر
» متر«مادة : م١٩٩٩ ،ابن منظور. (و تتساقط، تترامى: أي: رأيت النار من الزند تتماتر:     و يقال

عربية مع هذه › املتري‹كل ذلك يدل على أنَّ كلمة . )»متر «مادة:  م١٩٨٧، و الفريوز آبادي
  .االستعماالت و االشتقاقات املختلفة

، منظور كما أنَّ ابن، غري عربية› املتري‹أنَّ الباقالين مل يشر إىل أنَّ هذه الكلمة : األمر الثاين    
   . مل يذكرا أنَّ هــذه الكلمة غري عربية، صاحب القاموس، و الفريوز آبادي، صاحب لسان العرب

على أنَّ اخلليل استفاد › املتري‹و ال يصح االستدالل ذه الكلمة ، فال جيوز،     و إذا صح ما قدمناه
  .ألنَّ هذه الكلمة عربية خالصة، من علم العروض اليوناين

فكثري " أمراً ،  بالضرورة، أنَّ جمرد وجـود التشابه ال يثبت،  سبقفيما، أننا ذكرنا: الوجه الثاين    
فاذا ما عرضت ، من أوجه الشبه بني عاملني ناتج عن تشابه القوانني اليت يسري عليها الفكر البشري

، أو العروض العريب، العريب فأدت إىل وجود النحو، للفكر العريب حاجة عرضت مثلها لليونان و اهلنود
أو مقتبس اقتباساً من أعمال ، ال يعين أنَّ ما قام به العرب من أعمال متأثر تأثرياً مباشراًفان ذلك 

  . )١٩٢:  م١٩٨٦املخزومي، (".اليونان أو اهلنود
 لكن علماء العروض،     و هذا أمر عام شامل جلميع العلوم اليت تبتكرها األمم بدافـع احلاجة

  .د بني األمم املختلفة يف الوزن و القافية القدامى قد نصوا على التشابه املوجو
فاللفظ وحـده هو . و القافية، و الوزن، و املعىن، اللفظ: فهذه أربعة أشياء:"     قال الزخمشري 

 فأما الثالثة .فانَّ العريب يأيت به عربياً و العجمي عجمياً، الذي يقع فيه االختالف بني العرب و العجم
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و ذلك ألنَّ األمم عن آخرها متساوقة إىل .... لتساوي بني األمم قاطبة فاألمر فيها على ا، األخر
    )٥٦:  م١٩٧٠الزخمشري،  (".و االفتنان فيها ال اختصاص هلا بأمه دون أمة ، املعاين و القوايف

النفس تواقة إىل كل ما له " : فقال،  و هذا أبو الرحيان البريوين نفسه قد أقر ذه احلقيقة من قبل
   )٩٦:  م١٩٨٣البريوين، . ("و مشمئزة عما ال نظام له ،  و نظامتناسب

و كموهبة نابعة من ، و هـو صنو الغناء، فالشعر" .     و هذه حقيقة ثابتة كالشمس يف وضح النهار
فلكل أمة ، املقيس ذه األوزان و األحلان مما تشترك فيه مجيع األقوام، طبيعة اللسان و العاطفة و احلياة

 غناء و شعر و كما دون املوسيقيون تلك األغاين و األحلان من الناحية الصوتية بتلك اإلشارات و شعب
يتغىن به، و للغناء و العزف مبقتضاها، دون أهل األدب من الناحية اللفظية ما » النوطة« و اخلطوط الرامزة

  .  )٨ : م١٩٧٠خمشري،الز". (ينشد بتلك األوزان اليت وضعوها يف قوالب التفعيالت العروضية
أنَّ الباقالين قد ذكر يف احلكاية أنَّ العرب كانوا يعلمون أوالدهم الشعر بوضعه : الوجه الثالث    

على بعض أوزان الشعر املعروفة عند شعراء العرب البارزين حنو الوزن الذي عليه عليه معلقة امرئ 
 ذلك على أنَّ العروض العريب مأخوذ من و ال شك أنه ال دليل يف. و الذي هو حبر الطويل، القيس

و هو الزمن االسالمي على ما ، ألنَّ العرب بعد زمان امرئ القيس، متأثر به أو، العروض اليوناين
بعد أن ترجم " بل ميكن القول إنَّ ذلك وقع . كانوا يعلمون أوالدهم أوزان أشعار أسالفهم، يبدو

     . )١٩٣:  م١٩٨٦املخزومي، . ("اليونان  عروض 
 فاننا – اليت ذهبت إىل أنَّ اخلليل استفاد من أعمال علماء اهلند –    و أما ما خيص النظرية الثالثة 

  : تفنيداً هلذه النظرية: نذكر النقاط التالية، إضافة ملا تقدم بيانه يف املقدمة
ح العرب قسماً من من أكرب الظن أنَّ اهلند مل تتعرض للخطر إالّ بعد أن اجتا" : النقطة األوىل       

فليس الدارس مبتجن إذا قال بأنَّ ...... و على يد حممد بن القاسم الثقفي ، أراضيها يف عهد احلجاج
اهلنود مل يفكروا بالعروض ومل يشعروا بضرورة وجوده إالّ بعد أن شعروا باخلطر يتهدد كيام و 

  ... .تراثهم الذي يعتزون به 
و مل تتسم هذه احلاجة بالضرورة إالّ بعد أن ، أ إالّ حني دعت إليه احلاجة    و العروض العريب مل ينش

 لذلك فسبب ظهور علم العروض العريب هو نفسه الذي )١٩٢ املصدرنفسه،. ("اختلط العرب بغريهم 
  . فال داعي الحتمال تأثري أحد العلمني يف اآلخر، إلی ظهور علم العروض السنسكرييتأدی 
أنَّ أبا الرحيان البريوين ذكر اصطالحاً عروضياً استعمله اليونان و اهلنود على حد : النقطة الثانية    
فليت شعري على ماذا ميكن أن يستدل بذلك ؟ هل يستدل به على أنَّ العروض اليوناين مأخوذ ، سواء

 . ؟أو يستدل به على أنَّ العروض السنسكرييت مأخوذ من العروض اليوناين ، من العروض السنسكرييت
  : ال شك أنَّ القول بأحد هذين متوقف على حتقق أمور منها ما يلي
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فمعرفة  لذلك، ألنَّ األسبق زماناً هو الذي يكون موثراً عادة، معرفة األقدم منهما: األمر األول    
   . األسبق أمر ضروري جداً يف هذا اال

س اللفظ و املعىن أو أنه مستعمل مبعىن معرفة ما إذا كان هذا املصطلح مستعمل بنف: األمر الثاين    
ألنَّ ، كما لو كان مستعمالً بنفس املعىن، ألنَّ استعماله مبعىن آخر ال يدل على التأثري و التأثر، آخر

  . ذلك يضعف االستدالل به يف هذا اال
استحسان  طةالتأكد من أنَّ هذا املصطلح مل يأخذ طريقه إىل علم األمة األخرى بواس: األمر الثالث   

األول و الثاين فقط فاننا ال : ألنه إذا حتقق األمران، العلماء له خلفته  و سهولة جريانه على األلسن
و ، ال مكان أن تكون إحدى األمتني قد أعجبها مصطلح أمة آخرى، نستطيع أن نقطع بالتأثري و التأثر

لذلك فوجود مصطلح من . تهفاستعار، استحسنته خلفته و داللته و سهولة جريانه على األلسن
مصطلحات علم قوم بني مصطلحات علم قوم آخرين ال يدل على أنَّ علم هؤالء مأخوذ من علم 

و ال يتم بادعاء عار من ، ليس ذه السهولةألنَّ القول بتأثر علم قوم بنظريه لقوم آخر ليس ، أولئك
لشعر الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً الدليل العلمي خصوصاً يف علم العروض الذي هو هو علم ميزان ا

و أنَّ الدافع ، ألم مشتركون يف كل ذلك إىل حد بعيد، و عواطفهم و خياالم األدبية، مبشاعر البشر
الرغبة يف "لظهور علم العروض يف مجيع األمم اليت ظهر فيها هو دافع واحد مشترك أيضاً و هو 

فاينما وجد هذا الدافع ظهر علم العروض   )١٩١: رنفسه،املصد. ("احملافظة على سالمة التراث القومي 
و ال شك أنَّ هذا االشتراك ال يدل . و يصونه ليبقی مرآة تعكس أصالة تراث أصحابه، ليحفظ الشعر

  . على التأثري و التأثر مطلقاً
ض فهل يعقل أن يكون علم العروض العريب مأخوذاً من علم العرو،  و املهم أنه إذا كان ذلك كذلك

  .سنسكرييت ؟ و خلوه من أي مصطلح، أو متأثراً به مع أصالة مجيع مصطلحاته، السنسكرييت
 الذي هو املصدر القدمي الوحيد املعتمد يف القول بأنَّ اخلليل متأثر –أنَّ البريوين : النقطة الثالثة    

و إمنا ":  قال البريوين.لعروض هو غري متأكد من أنَّ اخلليل قد مسع أنَّ للهند علماً يف ا–بعلماء اهلند 
وإن ، أمحد كان موفقاً يف االقتضابات ليعرف أنَّ اخلليل بن... و إن نزرت عائدا ، طولت يف احلكاية

   . )١٠٤املصدرنفسه،. ("كما ظن به بعض الناس كان ممكناً أن يكون مسع أنَّ للهند موازين يف األشعار
مل يثبت عنده أنّ اخلليل قد مسع بعلم العروض ،  البريوينهذا النص أنَّ أبا الرحيان     واضح من

السنسكرييت، و إذا كان ذلك كذلك فهل يبقى جمال الحتمال أن يكون البريوين قد اعتقد أنّ اخلليل 
   . ال: قد تأثر فعالً بالعروض اهلندي و استفاد منه ؟ اجلواب

لعروض العريب مأخوذاً من علم العروض أنه كيف يعقل، و جيوز أن يكون علم ا: النقطه الرابعة    
ألنّ ، قد ذكر نفسه أنّ هذين العروضني متباينان، اهلندي و الدكتور صفاء خلوصي الذي اعتقد ذلك
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العروض العريب قائم على أسلوب الكم الذي يعتمد على عدد احلروف يف حني أنَّ العروض 
ت بدليل  أم جيمعون عدة كثرية متوالية السنسكرييت قائم على أسلوب الكيف الذي يعتمد على النربا

و العرب مل جتمع بني ساكنني إالّ يف احلرفني األخريين من البيت قال الدكتور صفاء ، من السواكن
 مع األسف ما إذا كان العروض السنسكرييت قائماً على أسلوب الكم –و مل يبني البريوين " : خلوصي
 األخري يعتمد على النربات أكثر من اعتماده على عدد أم أسلوب الكيف االفرجني و هذا، العريب

و يبدو يل من سياق كالم البريوين أنه أقرب إىل أسلوب النربات االفرجني منه ، احلروف يف كل نربة
العريب بدليل ما يذكره من مجعهم عدة كثرية متوالية من عالمات اخلفيف › عدد احلروف‹إىل أسلوب 

 . )٢٢: ١٩٧٠الزخمشري، . ("
أضف إىل      و املهم أنه إذا كان العروضان متباينني فكيف جيوز أن يكون أحدمها مأخوذاً من اآلخر؟

أنَّ االشباع الذي هو الزامي يف القافية العربية يعترب اختيارياً " ذلك أنَّ الدكتور صفاء خلوصي قد أكد 
إن ، من القافية السنسكريتية ناًذلك ألنَّ القافية العربية أكثر دقة و إتقا، يف العروض السنسكرييت

  . )٢٥: املصدرنفسه،. ("للعربية خالفاً،مع ذلك فانَّ السنسكريتية تكره القافية املوحدة، وجدت
و ارتباطها بالعروض ، أننا نعلم أنَّ القافية جزء ال يتجزؤ من عروض الشعر: النقطة اخلامسة    

قـد اعترب ، اصرين مثل الدكتور إبراهيم أنيسارتباط أساسي حمكم حبيث وجدنا بعض الباحثني املع
  ، فصل العلماء القدماء لعلم القافية عن علم العروض غلواً

و له مصطلحاته ، غلوهم يف هذا األمر أن جعلوا القافية علماً مستقالً له قواعدهلقد بلغ من " :  فقال
   . )٥٢:  م١٩٧٨أنيس، . ("

الذي  و أنَّ ، يت من جهة وجوب أن حتمل نفس وزن البيت    فالقافية ال ختتلف عن بقية كلمات الب
مبجموعها  ألا تؤلف، مييزها عن بقية كلمات البيت أن حروفها أو أكثرها ختتص بأحكام نغمية

اآلذان يف فترات زمنية فيطرق ، و يضيف نغماً خاصاً إلی إيقاع البيت، جرساً مجيالً يؤذن بتمام البيت
و املهم أنَّ القافية داخلة يف . لذلك اهتم ا العرب منذ القدم، ن التفعيالتو بعد عدد معني م، منتظمة
بل ، و غري مأخوذة من أي قـوم أو أمة، و ال شك أنَّ القافية العربية أصيلة. و موزونة به، العروض

 و هذا ما أقر به أغلب الباحثني املعاصرين، م األرضملعل العرب أقدم من استعمل القافية من بني أ
و حىت أولئك الذين اعتقدوا بأنَّ العروض العريب مأخوذ من العروض السنسكرييت ، املستشـرقون حىت

قال الدكتور ، عريقة مثل الدكتور صفاء خلوصي الذي أقر يف نصه التايل أنَّ القافية العربية أصيلة
› رينو‹رق الفرنسي علی رأي املستش، و رمبا كانوا أول من استعمل القافية بني أمم األرض" : خلوصي
ينسب إىل العرب البدو أول استعمال ‹: إذ يقول ما ترمجته، ›فتوحات العرب يف فرانسا‹: يف كتابه
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تكلم ، فالقافية كانت معروفة عند العرب قبل اخلليل› و شـعر احلماسة، و الغزل العذري، للقافية
  . )٢٠ -١٩:  م١٩٧٠ ، الزخمشري. ("عليها أبو عمرو بن العالء يف كثري من جمالسه 

    لكن العرب القدمـاء قبل اخلليل مل يتكلموا عن القافية إالّ ألا وسيلة تعبريية مستقلة بنفسها عن 
و . لكنهم مل يتكلموا عنها كعلم قائم مستقل. )٨١ - ٨٠:  م١٩٧٧عوين، . ("البناء العروضي للبيت 

و ، لعروض العريب باجياد علم القافيةفهل يعقل أن يستقل علماء ا، املهم أنه إذا كان ذلك كذلك
  . علماً بأنَّ القافية جزء العروض ؟، يعجزوا عن االستقالل باجياد علم العروض

  
  السبب الذي دفع اخلليل إلی وضع علم العروض 

إذ .  انتهيت إلی التمييز بني السبب و اهلدف– فيما خيص اخلليل و العلم الذي أوجـده –إنين     
و ، كما وجدت غرضاً كان اخلليل يريد أن يصل إليه، دفع اخلليل إلی اجياد هذا العلمقد وجدت سبباً 

 بني – هنا –لذلك فانين أميز . فالسبب الذي دفعه إلی وضع هذا العلم سبب أصيل هادف، حيققه
فالسبب هو الذي يدفع املؤسس صاحب العمل اهلادف إىل . ألما موجودان هنا، السبب و الغرض

 اشتهر أنَّ سبب وضع علم العروض هو أنَّ اخلليل بن أمحد الفراهيدي ملّا : ه لذلك أقولحتقيق هدف
، هاله ذلك، عليه الشعراء احملدثون يف عصره من النظم على أوزان مل تسمع عن العرب رأى ما اجترأ

س و مث خرج بعد حني علی النا. و حيصنها، فعقد العزم على وضع علم حيفظ به أوزان الشعر العريب
:  م١٩٧٨أنيس، . (فأخرج هلم هذا العلم اجلليل. و ضبط أحوال قوافيه، قد حصر أوزان الشعر العريب

٤٩( .  
ارزقين علماً مل يسبقين إليه ، اللهم: و قال، تعلق بأستار الكعبة" واية أخرى أنَّ اخلليل ري    و ذكر ف

  . )٥٨:  م١٩٧٤اللغوي، . ("ض و عمل العرو، مث رجع، خرونآلو ال يأخذه إالّ عين ا، األولون
أعتقد وجود سبب آخر مباشر و هادف و يترتب ، مع أنين ال أنفي هذين السببني املتقدمني،     إنين

عليه غرض نبيل يتناسب مع شخصية اخلليل العلمية و الدينية و هذا السبب هو أنَّ اخلليل الحظ 
و ، وتصدعها، املرهفةكدر احلاسة املوسيقية ت و، و زيغ امللكات اللسانية، اختالل السليقة العربية

أو إنشاده إذ ال عاصم ، معلوم أنَّ هذا يؤدي إلی وقوع التغيري يف اللفظ و التشكيل حال رواية الشعر
  . من ذلك

و ال شك أنَّ ذلك يفرض علی علماء خملصني من .     فالسبب هو اخلوف من حدوث هذا التغيري
ل حمل تلك السليقة املرهفة اليت بـدأت ختتفي من يء حيوا عن شأن يبحث، أمثال اخلليل بن أمحد

و يسد مسدها ليكون عاصماً و صائناً للشعر من هذا التغيري الذي يؤدي إلی إبطال الثقة ، الوجود
و إذا حصل كل ذلك فال جيوز االستعانة بالشعر ، و منع االستشهاد بلغاته و ألفاظه و معانيه، بالشعر

و بذلك يفقد الشعر دوره ، ودرك معانيهما البالغية، لكرمي واحلديث الشريفعلی فهم القرآن ا
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و نستعني ا على تفسري القرآن ، الوظيفي و نفقده حنن مصدراً هو احلجة الوحيدة اليت نرجع إليها
  . ايد و احلديث الشريف

ي املباشر الذي دعا  هو السبب احلقيق– أو احتمال وقوعه –    و حاصل الكالم أنَّ وقوع التغيري 
و ، فضبط به الشعر العريب وصانه عن كل ما يبطل بكلماته. و دفعه إىل وضع علم العروض، اخلليل

و ذلك ليتحقق اهلدف ، و حول دون االستدالل به، مينع من االستشهاد بلغاته و معانيه البالغية
ظيفي يف خدمة القرآن الكرمي و و الغرض املقصود الذي هو أن يستطيع الشعر تأدية دوره الو، املنشود

  . و هذا الرأي أليق بشخصية اخلليل و مكانته، احلديث الشريف
  

  الغرض من وضع علم العروض 
و . يبدو أنَّ العلماء القدامى ذكروا أكثر من غرض قصده اخلليل حني عزم على وضع علم العروض

و ، أقرب إىل الواقع راهألغرض الذي مث أتبعها بذكر ا،  ما اطلعت عليه منها– فيما يلي –إين أذكر 
هو الذي ذكره أبو إسحاق : الغرض األول: إين اطلعت على غرضني مها اآلتيان: لذلك أقول

فالكالم الذي ينظم على حبور الشعر العريب اليت ضبطها ، و هو التمييز بني الشعر و غريه، الزجاج
و إن ، م على غري هذه البحور ال يعترب شعراًو الكالم الذي ينظ اخلليل يف علم العروض يعترب شـعراً 

 . اجلمل املنسوجة على خالف قواعد النحو ال يعترب كالماً عربياً فصيحاً كان موزوناً و مقفى كما أنَّ 
و مذهب اإلمام أيب إسحاق الزجاج يف الشعر هو أن " : قال أبو يعقوب السكاكي ناقالً رأي الزجاج

السكاكي، . ("شعراً  و إالّ فال يكون، وزان اليت عليها أشعار العربال بد من أن يكون الوزن من األ
  . )٥١٧:  م١٩٨٧

. "و ال أدري أحـداً تبعه يف مذهبه هذا" : فقال، لكن السكاكي عقب على هذا الرأي
  . و هذا يعين أنَّ السكاكي يشري إىل أنَّ رأي الزجاج بعيد عن الصحة و الواقع. )٥١٧ املصدرنفسه،(
أشعارها  الزخمشري و هو حصر األوزان اليت قالت عليها العربه هو الذي ذكر: رض الثاينالغ    

الزخمشري، . ("و إمنا الغرض حصر األوزان اليت قالت عليها العرب أشعارها": قال الزخمشري، فقط

  يقوم ال– كما عرف عنه غالباً –ألنَّ اخلليل ، لواقع أيضاًاو هذا الرأي ليس بقريب من . )٥٧: ١٩٧٠
عرفته   كما–فهو . بعمل إالّ إذا أفاد فائدة علمية مشفوعة خبدمة للقرآن الكرمي و احلديث الشريف

و يكرس حياته يف أمر ال طائل حتته للدين اإلسالمي ،  مرته عن أن يجهد نفسه– اإلسالمية احلضارة
فانَّ صيانة ، سب ملكانتهو عليه جيب أن يكون غرضه من وضع علم العروض أليق بشأنه و أن، احلنيف

أكان ذلك لغرض أن يعلم أنَّ ما  األوزان و تقييدها وعدم السماح للتطور أن يدخل ساحتها سواء
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و ال خدمة فيها ، ألمور ال جدوى، فقط أم كان الغرض حصرها، ينظم على غريها ليس شعراً عربياً
ً تتوخى منها، للدين اللغة لسائر حنو التطور و التحول و يرتبط ب فانَّ كل شئ، وال فائدة علمية

و كذا األمر بالنسبة للغرض . و ال أحد جيهل هذه املسرية الطبيعية اليت ال حيول دوا شئ، التجدد
إذ قد حفظ هذا العلم اجلليل ، فامنا وضع هذا العلم لفائدة علمية دينية، الذي ألجله وضع علم النحو

و جعل العرب على طول ، صحى اليت نزل ا القرآن الكرمي اللغة العربية الف– أعين علم النحو –
الزمن و مر الدهور قريبني من القرآن الكرمي و احلديث الشريف مرتبطني ما مهما ابتعدت م 

فهم ينهلون منهما ما شاؤا مىت شاؤا كما سهل . تلك اللغة الفصحى هلجام املتباينة بتقادم الزمان عن
من غري العرب االستفادة من القرآن الكرمي و احلديث الشريف حىت صار  علم النحو على املسلمني

لذلك كان هلذا العلم . العرب و غريهم من املسلمني اليوم متساوين يف وجوب تعلم قواعد هذا العلم
فالسبب . دور ذو خطر جسيم و أمهية كربى يف خدمة الدين اإلسالمي احلنيف إذ لوال علم النحو

فهو ، أما الغرض. ر علم النحو هو شيوع اللحن أو قل هو التغري الذي البد للغة منهالدافع إىل ابتكا
و املهم أين أرى أنَّ غرض . خدمة الدين اإلسالمي احلنيف فالسبب هادف يتبعه غرض سام شريف

 الفعال يف تكميل هذا الدور املهم لعلم النحو اخلليل من وضع علم العروض مرتبط ارتباطاً وثيقاً بدوره
 و ذلك بصيانة الشعر عن كل ما ،  و أكد على مواصلته– عليه السالم –الذي بدأه أمري املؤمنني علي

فالغرض احلقيقي من وضع علم العروض . و مينع من االستشهاد به لفظاً و معىن، يبطل الثقة بكلماته
رآن الكرمي و احلديث إمنا هو صيانة الشعر من التغيري ليحافظ على دوره الوظيفي الفاعل يف خدمة الق

 و عليه فأمهية علم العـروض ناشئة من خطورة الدور الوظيفي الذي يلعبه الشعر العريب يف، الشريف
بعمله هذا  و معلوم أنَّ اخلليل. تيسري معرفة ما يف القرآن الكرمي و احلديث الشريف من لغات و معاين

  .قد حفظ هذا لتراث الفكري
العرب  ملّا كان ديوانُ": حيث قال، ذي قدمته كالم أيب بكر الشنتريين    و قد أعانين على هذا ال

، املثقِّف ألخبارها و املقيد ألوزان كالمها و املبين ملعاين ألفاظها و املنبه على آداا و مكارمِ  أخالقها
لجأ إليه يف بيان  و مفزعاً ي– تعاىل –و كـان حجةً نرجع إليها فـي تفسري ما أشكل من كتاب اهللا 

 ، مهمةٌرأيت أنَّ العناية مبعرفة أوزانه– صلى اهللا عليه و آله و سلم –ما استبهم من حديث رسول اهللا 
ألنَّ اجلهل بالوزن يؤدي إىل تغيري اللفظ ، على كافة من يقوم ا من كافة املسلمنيه يف الدين متعين

بطلُ الثقة بكلماته و و تشديد خمفف و ذلك يبتحريك ساكن أو إسكان متحرك أو ختفيف مشدد أ



  ١٩   علم العروض بني االصالة و اهلُجنة

مينع االستشهاد بلغاته لتعرضها لالحتمال عند من جيهل الوزن، و ما كانت هذه سبيله فال جيوز 
   ). ١١:  م١٩٦٨الشنتريين، ". (االستدالل به إذ ليس أحد حمتمالته بأوىل به من اآلخر 

  النتيجة 
علی بساط البحث، و عاجلته علمياً باجياز ملحـوظ ليسهل علی أنَّ هذه املقالة قد عرضت موضوعها 

املتلقي تناوله، و قد متخضت املناقشات العلمية عن إثبات أصالة علم العروض، و أنه ولیـد 
  .احلضارة االسـالمية 

) إعجاز القرآن(الوارد يف کتاب ) املتري(    و قد ثبت يف خالل البحث أنَّ املصطلح العروضي 
، و الذي استدل به بعض الدارسني احملدثني علی أنه مصطلح عروضي يوناين دالّ علی أنَّ للباقالين

اخلليل بن أمحد أخذ العروض العريب من العروض اليوناين، ثبت أنه ليس مصطلحاً عروضياً يونانياً، و 
يف ) امليتر( أنـه أنَّ املستدل به قد أخطأ عمداً أو سهوا يف نقل هذا املصطلح من کتاب الباقالين مدعياً

  .الذي هو مصطلح عريب استعمل منذ اجلاهلية ) املتري(حني أنَّ املوجود و املثبت يف الکتاب هو 
  

  املصادر و املراجع 
 .  م١٩٦٩ ابن خلكان، و فيات األعيان و أنباء أنباء الزمان، حتقيق الدكتور إحسان عباس، سنة -
داب، حتقيق حممد الدين عبد احلميد، مطبعة حجازي بالقاهرة، الطبعة ابن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن اآل −

 . م١٩٣٤ولی، سنة األ
ابن فارس، أمحد، الصاحيب يف فقه اللغة، حتقيق مصطفی الشوميي، مؤسسة بدران  لطباعة و النشر، بريوت، لبنان،  −

  .  م١٩٦٣الطبعة األولی، سنة 
لدكتور صالح الدين اهلواري، دار و مكتبة اهلالل، بريوت، الطبعة ابن املعتز، طبقات الشعراء، العباسي، حتقيق ا −

 .  م٢٠٠٢األولی، سنة 
 ابن منظور، لسان العرب، تصحيح أمني حممد عبد الوهاب و آخر، دار إحياء التراث العريب، بريوت، الطبعة الثالثة،  −

  .  م١٩٩٩سنة 
  .  م١٩٧٨ابن الندمي، الفهرست، دار املعرفة، بريوت، لبنان، سنة  −
 .  م٢٠٠١ سنة ١األزهري، أيب منصور حممد بن أمحد، ذيب اللغة، دار إحياء التراث العريب، بريوت، ط  −
 .  م١٩٣٥ أمني،أمحد، ضحی االسالم، الطبعة العاشرة، دار الكتب العريب، بريوت، لبنان، سنة  −
  .  م١٩٨٣ارف، بريوت، سنة األمني العاملي، السيد حمسن ، أعيان الشعية، حتقيق حسن األمني، دار التع −
األنباري، أيب الربكات، نزهة األلباء يف طبقات األدباء، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم دار ضة مصر، القاهرة، سنة  −

 . م١٩٦٧
 .  م١٩٧٨أنيس،إبراهيم، موسيقی الشعر، مكتبة األجنلو املصرية القاهرة، الطبعة اخلامسة، سنة  −
  م١٩٧٧ز القرآن، حتقيق السيد أمحد صقر، دار املعارف مبصر، سنة الباقالين، أيب بكر ، إعجا −
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بروكلمان كارل ، تاريخ األدب العريب، ترمجة الدكتور عبد احلليم النجار، دار املعارف مبصر، الطبعة الثالثة، سنة  −
 .  م١٩٥٩

 . م١٩٨٣ الكتب، بريوت، سنة  البريوين،أيب الرحيان ، حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة، عامل −
 دار و مكتبة – قدم هلا و شرحها الدكتور علي أبو ملحم – اجلاحظ، ابوعثمان عمروبن بشر؛ رسائل اجلاحظ  −

 . م١٩٨٧ بريوت، الطبعة األولی، سنة –اهلالل 
   طبقات فحول الشعراء، حتقيق حممود حممد شاكر، مطبعة املدين، القاهرة؛ابن سالم اجلمحي،  −
  .  م١٩٩١ ياقوت ، معجم األدباء، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األولی، سنة ،ياحلمو −
  . م١٩٧٥الراضي،عبد احلميد، شرح حتفة اخلليل يف العروض و القافية، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، سنة  −
  .  م١٩٧٣مبصر، سنة الزبيدي، طبقات النحويني و اللغويني، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف  −
الزخمشري، القسطاس املستقيم يف علم العروض، حتقيق الدكتورة يجة احلسين، مطبعة النعمان، النجف األشرف،  −

 .  م١٩٧٠سنة 
 .  م١٩٨٧السكاكي، مفتاح العلوم، حتقيق نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، سنة  −
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  م١٩٨٦



  ٢١   علم العروض بني االصالة و اهلُجنة

  
  علم عروض میان اصالت و عدم اصالت

  دکتر محمد ابراهیم خلیفه شوشتري
  اه شهید بهشتیاستادیار زبان وادبیات عربی دانشگ

   چکیده
ست، و تمدن اسالمی ایدة یمانند علم نحو زاهکه علم عروض  آن است گواهواقعیت تاریخی 
 و علم عروض به نوشت این باره خلیل بن احمد فراهیدي است که کتابی در ،مبدع این علم
ی خاطر عواملاما به  . تکامل یافت که این امر حاکی از استعداد و نبوغ او دارديدستان تواناي و

  : اند تردید کزده اصالت علم عروض بهاز پژوهشگران  گروهی ،زیر آمده است که چند،
که چرا خلیل بن احمد فراهیدي یکباره و تکامل یافته به دست علم عروض به  ظهور  -1

  . تکامل تدریجی نبوده است تابع سنت ،پیدایش آن
ود که علم عروض قبل از خلیل وجود متنی از ابن فارس که از آن چنین استفاده می ش -2

 . وجود داشته است

وجود متنی از بیرونی که دال بر این نکته است که خلیل در وضع علم عروض پیرو  -3
 . ها بوده استهندي

ند که علم عروض عربی معتقدبرخی از پژوهشگران جدید  ،آنماننداین عوامل وبه خاطر 
فته از یونان رر بر این باورند که برگ دیگیگروهو ،علم عروض سانسکریتی استبرگرفته از 

   .یل نیز وجود داشته است معتقدند که عروض قبل از خلی هماست و گروه سوم
ی و علمی مبنی بر ارائه دالیل تاریخ؛ و ات مخالف و اثبات بطالن آنهایبررسی آراء و نظر با

بیان  آخرودر ؛  این علمایجاد خلیل بن احمد از  غرض اصلیبیانو اصالت علم عروض؛ 
  .شودثابت میاصالت علم عروض باقالنی؛ نزد در ) المتیر(قت کلمۀ حقی
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