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Abstract: This study highlights Ibn Jinni's contribution to Arabic poetry,
especially in Arabic prosody (Al-'Arūd) and rhyme (Al-Qawafi) and to
describe his approach to compiling in Arabic prosody and rhyme. This study
is a qualitative research using descriptive and analytic methods. Description
is useful for describing the life of Ibn Jinni and his knowledge, then his
contribution to the science of Arabic prosody and rhyme, and analysis is
carried out to analyze the formulation of his approach in Arabic poetry, namely
prosody and rhyme. The study found that Ibn Jinni's Prosodi concept as stated
in his work entitled Al-'Arud agrees with the principles put forward by AlKhalil bin Ahmed, especially in fifteen poetic meters (buḥur) and differ in one
meter (bahar). Ibn Jinni has a thematic method in making poetry works, this
makes it very easy for students to understand learning the prosody of Arabic
poetry and rhymes.
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امللخص :هذا حبث يلقي الضوء على جانب من جوانب إسهامات ابن جين يف علم العربية،
أال وهو إسهامه يف علمي العروض والقافية .ويهدف إىل توضيح مالمح منهج ابن جين يف
مصنفاته يف علمي العروض والقافية ،أما املنهج املتبع يف هذا البحث قائم على املنهج الوصفي
و التحليلي؛ حيث يصف حياة ابن جين ،وآاثره ،وما قدمه من إسهامات يف علمي العروض
توصلت الدراسة إىل أن ابن
والقافية ،وحيلل هذه اجلهود مع إبراز أهم مالمح منهجه فيها .قد ّ
جين يف كتابه العروض سار على هدى اخلليل بن أمحد ،فاتفق معه على عدد البحور اخلمسة
عشر ،وعلى استبعاد البحر السادس عشر وهو املتدارك الذي أشار إليه األخفش األوسط،
وعلى عدد الدوائر العروضية ،وعلى غري ذلك من األمور ،إىل جانب أنه ابن جين أبدع يف
الكتابة العروضية املقطعية وهو منط من الكتابة مل يلتزم به من سبقه ،أو من عاصره ،أو من جاء
بعده ،فهي طريقة موضوعية تُيَ ّسر كثريا على الدارس فهم املكتوب وإجنازه .فقد كان ابن جين

معنيا ابلتأكيد على طريقة العرب يف القراءة كإدغام الالم يف الراء أو النون وغريها .كما أنه سار
يف خمتصره يف علم القافية على هنج من سبقه.
كلمات داللية :العربية ،ابن جين  ،العروض ،القافية ،جهود

املقدمة
فإن اللغة العربية من أشرف اللغات وأعالها مكانة فبها نزل القرآن الكرمي الذي زاد من
رفعتها وانتشارها يف العامل اإلسالمي وغري اإلسالمي؛ حيث صارت لغة التواصل واحلوار ،ولغة
العلم والتفكري ،ولقد أرسى قواعد هذه اللغة علماء أجالء تفرغوا للغوص يف أعماقها من أجل
احلفاظ عليها ،ورفع صرحها ،سواء أكانوا من األمة العربية أم من األمم األخرى ،ومن بني هؤالء
العلماء غري العرب ،العالمة الفذ أبو الفتح عثمان بن جين .وسوف نلقي الضوء على جانب
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من جوانب إسهامات ابن جين يف علم العربية ،أال وهو إسهامه يف علمي العروض والقافية؛ لذا
جاء عنوان البحث ":إسهامات ابن جين يف علمي العروض والقافية".
دأب الدارسون البن جين أن يُعنوا ابلدراسات اللغوية عنده سواء اكانت حنوية أم صرفية

أم صوتية ام داللية ،وكذلك جهوده يف علم القراءات ،وغري ذلك ،وقلما جند أحدا ُعين بدراسة
ابن جين من حيث إسهاماته يف علمي العروض والقافية؛ لذا كان البحث مهما من هذه
الناحية؛ حيث يلقي الضوء على إسهامات ابن جين يف هذا اجملال ،مع إبراز أهم مالمح منهجه
فيه.
منهجية البحث
إن املنهج املتبع يف هذا البحث قائم على املنهج الوصفي و التحليلي؛ حيث يصف حياة ابن
جين ،وآاثره ،وما قدمه من إسهامات يف علمي العروض والقافية ،وحيلل هذه اجلهود مع إبراز
أهم مالمح منهجه فيها.
وسوف يعتمد الباحث يف إسهامات ابن جين يف علمي العروض والقافية على مصنفي ابن جين
نفسه يف هذين العلمني ،ومها:
 كتاب العروض ،صنعة أيب عثمان بن جين النحوي رمحه هللا ،وحقق هذا الكتاب كل من:
-1

الدكتور أمحد فوزي اهليب ،الكويت ،الطبعة الثانية ،دار القلم للنشر والتوزيع،

1409

ه 1989 ،م.
-2

األستاذ الدكتور حسين عبد اجلليل يوسف ،الطبعة الثانية ،دار السالم للطباعة والنشر
والتوزيع والرتمجة ،القاهرة ،مصر 1431ه 2010 ،م.

 خمتصر القوايف ،أتليف أيب الفتح عثمان بن جين،
3
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حتقيق الدكتور حسن شاذيل فرهود ،الطبعة األوىل ،دار الرتاث،القاهرة 1395ه1975 ،م.
نتائج الدراسة وحتليلها
ابن جين حياته وآاثره.

هو أبو الفتح عثمان بن ِج ِّين  -وجين :بكسر اجليم وتشديد النون ،وبعدها ايء  -املوصلي
النحوي اللغوي ،كان إماما يف علم العربية ،وكان من َّ
حذاق أهل األدب ،وأعلمهم بعلم النحو
ِِ
رومي لسليمان بن فهد ابن أمحد
والتصريف ،وصاحب التصانيف ،وأبوه ج ّين مملوك مملوك ّ
األزدي املوصلي " 1982 ،Al-Qafthi( .ص  335؛  1985،Al-Anbariص  242؛ Az-
ّ
ّ
 2002 ،Zarkaliص 204؛  1986 ،Al-Hanbaliص  494؛ 1983 Nisamburi
ص.)137
وقيل "هو القطب يف لسان العرب ،وإليه انتهت الرايسة يف األدب"(Nisamburi 1983
ص  .)137وقال عنه صاحب الشذرات ":وله أشعار حسنة ،ويقال :إنه أعور ،وأخذ عن أيب
علي الفارسي ،والزمه" ) .(Al-Hanbali 1986وقال عنه صاحب نزهة األلباء ":ومل يكن يف
شيء من علومه أكمل منه يف التصريف ،فإنه مل يصنف أحد يف
التصريف ،وال تكلم فيه أحسن وال أدق كالما منه " ).(Al-Anbari 1985
مولده :
كانت والدة ابن جين قبل الثالثني والثلثمائة ابملوصل
) ،Hanbali 1986; Al-Anbari 1985ويشري قحقق اخلصائص إىل سنة ميالده يف قوله:
ويقول من ترجم له :إنه ولد قبل الثالثني والثالمثائة من اهلجرة ،وال يعينون مولده بعد هذا.ويقول
(Ibn Khalkan, 1975 ; Al-

ويف وهو يف سن السبعني ،فإذا أُخذ هبذا ،وروعي ان
ابن قاضي شهبة يف طبقات النحاة :إنه تُ ّ
وفاته كانت يف سنة  392فإن والدته تكون يف سنة  322أو سنة .(Ibn Jinni, 1952)"321
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أبوه:

يقول قحمد علي النجار قحقق اخلصائص ":وال تذكر لنا املراجع اليت أبيدينا شيئا عن أبيه

أين كان قبل أن يَقدم املوصل إن كان هاجر إليها ،ومل يكن ُولد فيها ،وال ماذا كان يعمل ملواله
).(Ibn Jinni, 1952

أبناؤه:
كان البن جين من الولد علي وعال وعالء ،وكلهم أدابء فضالء قد خرجهم والدهم،
وحسن خطوطهم ،فهم
معدودون يف الصحيحي الضبط وحسين اخلط 1974 ،Ibn Jinni( .ص 5؛ ،Al-Samra’i
 1969ص )25

أخالقه:
كان ابن جين رجل ج ّد ،وامرأ صدق يف قوله وفعله ،فلم يؤثر عنه ما أثر عن أمثاله من

عف اللسان
رجال األدب يف عصره من اللهو والشرب واجملون ،وما جرى يف هذا املذهب ،وكان ّ
والقلم ،يتجنّب األلفاظ املْن ِدبة للجبني ،والعُور من الكلم يف تصنيفاته
ُ
شيوخه:
أخذ ابن جين عن كثري من رواة اللغة واألدب ،ومن هؤالء:
-1

أمحد بن قحمد املوصلي.
يقول النجار ":إن ابن جين أخذ النحو يف شبيبته عن أمحد بن قحمد
املوصلي"( 1952 ،Ibn Jinniص .)14

-2

أبو علي الفارسي:
يقول صاحب نزهة األلباء  ":وأخذ عن أيب علي الفارسي ،وصحبه أربعني سنة "

( 1985 ،Al-Anbariص

.)245

ويقول النجار ":وجتمع الرواايت على أن أاب الفتح صحب أاب علي بعد سنة ،337
والزمه يف السفر واحلضر ،وأخذ عنه ،وصنف كتبه يف حياة أستاذه ،فاستجادها،
5
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ووقعت عنده موقع القبول ،وهو كثري االعتزاز أبيب علي ،كثري الرواية عنه يف كتبه،
وهو يثين عليه الثناء اجلم"( 1952 ،Ibn Jinniص .)19
-3

أبو الفرج األصفهاين
ِ
القراء ،وكان راوية ثعلب،
أبو بكر قحمد بن احلسن املعروف اببن م ْق َسم ،وهو من ّ
ووفاته  354أو  355ه ( 1952 ،Ibn Jinniص )15-14

-5

التميمي ( 1952 ، Ibn Jinniص
يلي
أبو عبد هللا قحمد بن ّ
ّ
العساف العُ َق ّ

-4

من تالميذه:
-1
-2
-3

.)15

أبو القاسم الثمانيين.
أبو أمحد عبد السالم البصري.
أبو احلسن علي بن عبيد هللا السمسمي.

وفاته:
تويف يوم اجلمعة لليلتني بقيتا من صفر سنة اثنتني وتسعني وثلثمائة ،رمحه هللا ،ببغداد
( 1975 ،Ibn Khalkanص 3/248؛  1985 ،Al-Anbariص
ص 4/204؛  1986 ،Al-Hanbaliص )4/495
املطلب الثاين :آاثر ابن جين:
أهم مصنفاته اخلصائص ،سر صناعة اإلعراب ،املنصف يف شرح نصريف أيب عثمان املازين،
246؛ 2002 ،Az-Zarkali

اللمع ،التبصرة يف أصول الفقه ،الكايف يف شرح القوايف ،املذكر واملؤنث ،املقصور واملمدود،
التذكرة األصبهانية ،التلقني يف النحو ،التعاقب ،التمام يف شرح شعر اهلذليني ،خمتصر يف
العروض ،خمتصر يف القوايف ،التمام يف شعر اهلذليني ،املسائل اخلاطرايت (،Ibn Khalkan
 1975ص 3/248؛  1986 ، Al-Hanbaliص  )3/494و النشر وقيل الصرب
ص  ،)2/337وهو شرح ديوان املتنيب ،وكان املتنيب يقول":ابن جين أعرف بشعري مين"Al-(.
 1986 ،Hanbaliص )4/494
(1982 ،Qafthi
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مذهبه النحوي:
يقول الدكتور فرهود" :وكشيخه أيب علي الفارسي مل يكن ابن جين مقلدا غريه من أئمة
البصرة أو الكوفة ،وإمنا كان صاحب مذهب مستقل انفرد به رغم انتمائه إىل مدرسة البصرة،
فإىل جانب آرائه اليت يشرتك فيها مع البصريني ،كانت له آراء انفرد هبا عنهم وآراء أخرى احناز
فيها إىل جانب الكوفيني من غري تعصب أو هوى"( 1975 ،Ibn Jinniص .)3
ومما يدل على أن ابن جين كانت نزعته بصرية أنه كان يشري إليهم يف مصنفاته بقوله " أصحابنا
" ،وورد هذا حليا يف عدة نصوص منها قوله ":وقد كان جيب على أصحابنا إذ ذكروا فروع
احلروف ،حنو ألف اإلمالة ،وألف التفخيم ،ومهزة بني بني ،أن يذكروا أيضا الياء يف حنو :قيل
وبيع ،والواو يف حنو :مذعور وابن بور" ( 1993 ،Ibn Jinniص 1/56؛ ،Al-Yanbuʻawi
 1991ص

.)3

إسهامات ابن جين يف علم العروض
التعريف بكتاب العروض البن جين:
نسبة الكتاب البن جين كتاب العروض البن جين كما رأينا من خالل ذكر مصنفاته
من قبل أن من ترجم له أثبت نسبة خمتصر يف العروض البن جين ،وهذا املختصر طبع ابسم "
كتاب العروض" ،وقد حققه كل من:
-1
-2

األستاذ الدكتور حسين عبد اجلليل يوسف ،الطبعة الثانية ،دار السالم للطباعة
والنشر والتوزيع والرتمجة ،القاهرة ،مصر 1431ه 2010 ،م
الدكتور أمحد فوزي اهليب ،الكويت ،الطبعة الثانية ،دار القلم للنشر والتوزيع،
 1409ه 1989 ،م.

منهج ابن جين يف كتابه:

بدأ ابن جين كتابه ببيان أمهية علم العروض ،ومفهوم الشعر ،ويف هذا يقول يف مقدمة
كتابه ":اعلم أن العروض ميزان شعر العرب ،وبه يُعرف صحيحه من مكسوره ،فما وافق أشعار

7

Indonesian Journal of Arabic Studies, Volume (3), Issue (1), May 2021

Mohamed Aziz Abdelmaksoud Sayed Ahmed, Ragab Ibrahim Ahmed
Awad, Elsayed Mohamed Salem Alawadi

العرب يف عدد احلروف :الساكن واملتحرك – ُُسّي شعرا ،وما خالفها فيما ذكرانه فليس شعرا،
حي َفل به حىت يكون على ما ذكرانه"1989 ،Ibn Jinni(.
وإن قام ذلك وزان يف طباع أحد مل ُْ

ص

)41

عرف ابن جين يف مقدمته بعض املصطلحات العروضية األولية ،وهي:
.1

.2

.3

السبب :ذكر أنه على ضربني:
األول :السبب اخلفيف ( حرف متحرك وبعده حرف ساكن ) ،حنوَ :ه ْل.
ك.
الثاين السبب الثقيل ( حرفان متحركان ) ،حنو :لَ َ

الوتد :ذكر ابن جين أن الوتد له قسمان،
األول :الوتد اجملموع ( حرفان متحركان بعدمها حرف ساكن ) ،حنو :نَ َع ْم.
ف.
الثاين :الوتد املفروق ( حرفان متحركان بينهما حرف ساكن ) ،حنوَ :كْي َ
الفاصلة :أشار ابن جين إىل أن الفاصلة هلا نوعان:

.4

ت.
األول :الفاصلة الصغرية ( :ثالثة أحرف متحركة بعدها حرف ساكن ) ،حنوَ :خَر َج ْ
الثاين :الفاصلة الكبرية ( :أربعة أحرف متحركة بعدها حرف ساكن ) ،حنوَ :خَر َجتَا.
كيفية تقطيع احلروف:

.5

رأى ابن جين أن تقطيع احلروف وهجاءه مبين على اللفظ ،ال على اخلط ،فما وجد
من ذلك يف اللفظ ِ
ب
ْ
ب به يف التقطيع ،وما مل يوجد يف زايدة يف اللفظ مل ُْحيتَ َس ْ
احتُس َ
ِ
محا نِْرَرِحيم  1989 ،Ibn Jinni(.ص )42
به ،من ذلك هجاء :بِ ْس ِم ْل َال ه ْر َر ْ
أجزاء التفعيل:
ذكر ابن جين أن أجزاء التفعيل مثانية ( 1989 ،Ibn Jinniص : )41
مفعوالت.
ستة منها سباعية ،وهي :مفاعيلن ،فاعالتن ،مستفعلن ،مفاعلنت ،متفاعلن،
ُ
واثنان منها مخاسيتان ،ومها :فعولن ،فاعلن.

.6

8

مفهوم العروض والضرب:
عرف ابن جين عروض البيت أبنه آخر جزء من مصراعه األول ،وضربه أبنه آخر جزء
من مصراعه الثاين.
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مث بني أن أشعار العرب تنقسم إىل ثالثة وستني ضراب ،وأربع وثالثني عروضا (،Ibn Jinni

 1989ص

)41

دوائر الشعر وحبوره:
نظر املتقدمون يف الشعر العريب فاستطاعوا أن يُرجعوه إىل مخسة عشر وزان ،أو ستة عشر
على خالف بينهم يف الوزن السادس عشر ،فاخلليل بن أمحد الفراهيدي البصري واضع علم
العروض ،وأول من تكلم فيه مل يثبت عنده هذا الوزن ،ومل يصح يف روايته ما جاء من الشعر
عليه ،أما األخفش األوسط املتوىف 216ه ،وهو سعيد بن مسعدة ،تلميذ سيبويه ،فإنه زاد هذا
الوزن ،وُساه املتدارك؛ ألنه تدارك به ما فات اخلليل  1996 ،Musthafa(.ص

)37

وابن جين ينهج منهج شيخه اخلليل يف اختياره عدد حبور الشعر مخسة عشر حبرا ،وأشار إىل
أهنا أتيت على مخس دوائر على النحو اتآيت ( 1996 ،Musthafaص )37
الطول واملديد والبسيط – دائرة.
الوافر والكامل – دائرة.
واهلزج والرجز والرمل – دائرة.
والسريع واملنسرح واخلفيف واملضارع واملقتضب واجملتث – دائرة.
واملتقارب وحده دائرة.
سار ابن جين يف كتابه على هدى اخلليل بن أمحد  ،فاتفق معه على عدد البحور اخلمسة
عشر ،وعلى استبعاد البحر السادس عشر وهو املتدارك الذي أشار إليه األخفش األوسط،
وعلى عدد الدوائر العروضية ،وعلى غري ذلك من األمور
حتدث ابن جين عن كل حبر بعد ذلك ابلتفصيل ،فذكر أجزاءه وأعاريضه وضروب كل عروض،
وأمثلة على كل منها ،مث زحافاته وأمثلتها ( 1989 ،Ibn Jinniص )19
( 1989 ،Ibn Jinniص )18
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مناذج من إسهامات ابن جين يف خمتصره
وينفرد هذا املختصر مبيزتني ،كما ذكرمها الدكتور حسين عبد اجلليل
ص

(1989 ،Ibn Jinni

)3

األوىل :الكتابة العروضية املقطعية ،أي :تلك اليت تبدأ مبتحرك ،وتنتهي بساكن ،وهو منط من
الكتابة مل يلتزم به من سبقه ،أو من عاصره ،أو من جاء بعده ،فهي طريقة موضوعية تُيَ ّسر كثريا
على الدارس فهم املكتوب ،وإجنازه.

الثانية  :انفردت هبا خمطوطة دار الكتب املصرية؛ حيث التزم فيها الناسخ ابلقواعد الصحيحة
للقراءة العربية من إدغام وإقالب يف الكتابة العروضية ،أو لِنقل :ألزم ابن جين الناسخ بذلك،
فقد كان ابن جين معنيا ابلتأكيد على طريقة العرب يف القراءة ،مثل :إدغام الالم يف الراء أو
النون ،وإقالب النون ميما قبل الباء ،وقبل امليم.
شواهد على الكتابة العروضية عند ابن جين:
أشار الدكتور عبد اجلليل إىل طريقة الكتابة العروضية عند ابن ؛ حيث ذكر بعض النماذج من
إحدى خمطوطات الكتاب ،ومنها:
أوال :إقالب النون الساكنة ميما قبل الباء ( 1989 ،Ibn Jinniص

يقول عدي بن زيد:
ت أ َْرُم ُق ها
ب ان ٍر بِ ُّ
ُر َّ
ت ُأت َْر ُم ُقه ا
ب بَنَا ِرْم بِ ْ
ُر ْ

)14

ي َوالْغَ َارا
ض ُم ا ْهلِْن ِد َّ
تَ ْق ُ
ض ُم ْل ِه ْن ِد ْي يَ َو ْل َغ َارا
تَ ْق ُ

الشاهد :انرم بت؛ حيث قلب النون الناشئة من التنوين ميما قبل الباء.
اثنيا :إدغام النون الساكنة يف امليم ( 1989 ،Ibn Jinniص )23
ُمتَ َخ ِّش ًعا َوَجتَ َّم ِل
ت فَ َال تَ ُك ْن
وإذا افْ تَ َق ْر َ
ش ِش َع ْن َوَجتَ ْم َملِي
َوإِ َذ ْ
ف تَ َق ْر تَ َف َال تَ ُك ْم ُمتَ َخ ْ
ش ؛ حيث قلب نون التنوين الساكنة ميما ،وأدغمها يف امليم اليت بعدها.
الشاهد :تَ ُك ْم ُمتَ َخ ْ
اثلثا :إدغام النون يف الالم ( 1989 ،Ibn Jinniص )25
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يقول طرفة:

ست ب ِدي لَك ْاأل ََّايم ما ُكْنت ج ِ
اه ًال
َ ُْ
َ َُ َ َ
ب ِدي لَ َك ْل أَي اي ممَُا ُك ْن َجتَا ِهلن
َستُ ْ
الشاهدَ :م ْل َملْ ؛ حيث قلب النون الما ،وأدغمها يف الالم اليت بعدها.

َخبَا ِر َم ن َملْ تَ َزَّوِد
َو ََيْتِ َ
يك ِابْأل ْ
ِ
َخ َاب ِرَم ْل َملْ تَ َزْو َودي
بل أ ْ
َو ََيْيت َك ْ

إسهامات ابن جين يف علم القافية
علم القافية هو علم ضيق اجملال بطبيعته؛ لذا من حتدث فيه بعد اخلليل واألخفش مل
يضف إليه كثريا سوى حترير مصطلحه ،واالختالف يف بعض عيوب القافية ،وحنو ذلك (Al-
 1874 ، Akhfasyص  )35ذكر من ترجم البن جين أن له خمتصرا يف القوايف ،ومل يشك أحد
يف نسبته إليه) 1986 ، Ibn Khalkan( (Al-Hanbali 1986; Al-Irbili, n.d.ص 4/494؛
 1986 ،Al-Hanbaliص ، .)3/ 247وقد نص ابن جين نفسه يف مقدمة هذا املختصر على
اسم كتابه ،فقال ":قال أبو الفتح عثمان بن جين رمحه هللا تعاىل :هذا علم القوايف خمتصر"
( 1975 ،Ibn Jinniص  )35 ،19ونص يف هناية خمتصره على ذلك أيضا ،فقال":مت املختصر
بعون هللا ،وحسن أتييده ،والصالة على سيدان قحمد وآله وصحبه""
وطبع هذا املختصر ابسم " خمتصر القوايف " ،وقام بتحقيقه الدكتور حسن شاذيل فرهود ،وطبعته
دار الرتاث ،والنسخة اليت بني أيدينا هي من الطبعة األوىل (شعبان 1395ه ،أغسطس 1975م).
(.)1975 ،Ibn Jinni

منهج ابن جين يف خمتصر القوايف:
تناول ابن جين يف خمتصر القوايف مخسة أشياء رئيسة ،وجتلّت مالمح منهجه فيما َييت:
أوال :يف مفهوم القافية:
أشار ابن جين إىل تعريف القافية ،وذكر رأيني للخليل واألخفش دون أن يبدي رأيه.
القافية عند اخلليل من أخر البيت إىل أول ساكن يليه مع املتحرك الذي قبل الساكن ،كقول
الشاعر:
ِ
فم َق ُامها
َع َفت الداير َقحّلُّها ُ
11
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فالقافية عنده من القاف إىل آخره البيت ،وهي عند أيب احلسن آخر كلمة يف البيت أمجع ( Ibn

 1975 ،Jinniص

)19

اثنيا :هنج هنج من قبله يف األشياء املتبقية من خالل ثالثة أشياء :
-1ذكر املصطلح -2 .بيان املقصود به -3 .شاهد من الشعر.
أنواع القوايف:
أنواع القافية عنده ( 1989 ،Ibn Jinniص : )20-19
أوال  :املتكاوس وهو كل قافية كان فيها أربعة أحرف متحركة بني ساكنني o////o .يقول
الشاعر:

قَ ْد َج َرب ال ِّدين ِْ
اإللَهُ فَ َج َْرب
َ َ
اثنيا  :املرتاكب وهو كل قافية كان فيها ثالثة أحرف متحركات بني ساكنني o///o .يقول
الشاعر:
اي لَي ت ِين فِيها ج َذع *** أَخ ُّ ِ
َض ْع
َ َْ َ َ ْ
ب ف َيها َوأ َ
َ
اثلثا :املتدارك وهو كل قافية وقع فيها متحركان بني ساكنني ، o//o .يقول الشاعر:
ِ
ِ
َحلَى ِم ْن َع َس ْل
اس ْ
احلُلَ ْل *** أ ََمُّر م ْن ُمٍّر َوأ ْ
إ َّن ابْ َن َميَّ َاد َة لَبَّ ُ

رابعا  :املتواتر وهو كل قافية وقع فيها متحرك بني ساكنني ، o/o .يقول الشاعر:
ِ ِ
ِ
ِ
اع ْة
يح َة ِيف ْ
ص ِح َ
اجلَ َم َ
تَغَ َّم ْدِين بِنُ ْ
ك ِيف انْفَرادي *** َو َجنّْب ِين النَّص َ

خامسا  :املرتادف وهو كل قافية تواىل فيها ساكنان oo.يقول الشاعر:

اخلو ُ ِ
اي عني قَ ْد ِمنْت فَ ِ ِ
يب الْ َمنَ ْام
َ َْ ُ
استَ ْيقظي *** َما ْ
ُ ْ
اجتَ َم َع َْْ
ف َوط ُ

احلروف واحلركات:

يقول ابن جين يف بيان احلروف واحلركات ":ويعرض يف القافية من احلروف واحلركات
املسميات املراعيات ستة أحرف وست حركات" ( 1989 ،Ibn Jinniص .)20
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احلروف:
ّبني ابن جين أقسام احلروف يف قوله " فاحلروف :الروي والوصل واخلُروج و ِّ
الردف
ُ
والتأسيس والدَّخيل" 1989 ،Ibn Jinni( .ص .)21
الروي:

هو احلرف الذي تبىن عليه القصيدة ،وَييت يف آخر القصيدة ،ويتكرر يف أبياهتا،
وإليه تُنسب القصيدة ،فيقال :قصيدة رائية ،أو المية ،أو ميمية ،أو نونية.

الوصل :يكون أبربعة أحرف األلف والياء والواو ( السواكن ) واهلاء ساكنة ومتحركة .وهذا
ما جاء بعد الروي من حرف مد أشبعت به حركة الروي ،أو هاء َولِيَت الروي .
اخلروج:

بثالثة أحرف ،وهي :األلف والياء والواو يتبعن هاء الضمري إذا كانت وصال؛ أي
أن حرف املد يلي هاء الوصل املتحركة .

الردف:

يكون بثالثة أحرف وهي :األلف والياء والواو يلني حرف الروي سواكن من قبله ؛
أي أنه حرف مد أو لني يقع قبل الروي دون فاصل بينهما .

التأسيس :هو ألف قبل حرف الروي حبرف ،وهي معه من كلمة واحدة؛ أي أنه ألف بينها
وبني الروي حرف واحد متحرك .

الدخيل :هو احلرف الذي بني التأسيس والروي؛ أي أنه احلرف املتحرك الفاصل بني الروي
وألف التأسيس.
احلركات:
الر ُّسواإلشباعُ والتوجيه.
أشار ابن جين إىل أن احلركات ست ،وهي اجملرى والنفاذ واحلَ ْذو و َّ

عيوب القافية ( 1975 ،Ibn Jinniص : )29-28
اجملرى :هو حركة الروي.
الروي.
النفاذ :هو حركة هاء الوصل الواقعة بعد َّ

احلَ ْذو :هو حركة ما قبل ِ
الرْدف.
ّ
13
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الرس :الفتحة قبل ألف التأسيس؛ أي هو حركة ما قبل ألف التأسيس.
َّ
اإلشباع :هو حركة حرف الدخيل إذا كان الروي مطلقا.
الروي املقيّد ،أي الساكن
التوجيه :هو حركة ما قبل ّ

عيوب القافية:
أشار ابن جين إىل عيوب القافية ،وهي اإلكفاء واإلقواء واإليطاء والسناد

 1975ص

(،Ibn Jinni

)35-30

اإلكفاء  :هو اختالف الروي؛ وذلك إذا كانت احلروف متقاربة املخارج .مثال :يقول الشاعر:
ِ
اج َع َالين َو َسطا
إِ َذا َركْب ُ
ت فَ ْ
ُطيق الْعُ ن ََّدا
إِِّين َكببِريٌ َال أ ُ

ويالحظ أن الشاعر مجع بني الطاء والدال؛ لقرب خمرجهما.
بيت مرفوعا وآخر جمرورا.
اإلقواء :هو اختالف حركة الروي يف قصيدة واحدة ،وهو أن جييء ٌ
مثال :يقول النابغة:

مث قال:

أ َِم ْن ِآل َميَّةَ َرائِ ٌح أ َْو ُم ْغتَ ِدي *** َع ْج َال َن ذَا َز ٍاد َو َغ ْ َري ُمَزَّوِد

َز َع َم الْبَ َوار َِح َّ
َس َو ُد
اب ْاأل ْ
أن ِر ْحلَتَ نَا َغ ًدا *** َوبِ َذ َاك َخ ََّربَان الْغَُر ُ
ِ
َس َو ُد " جاءت مرفوعة،
ونلحظ أن كلمة " ُمَزَّود " جاءت جمرورة ،فهي مضاف إليه ،وكلمة " ْاأل ْ
فهي صفة.
اإليطاء  :هو أن جتمع يف شعر واحد بني كلمتني بلفظ واحد ،ومعىن واحد ؛ أي هو إعادة

كلمة الروي لفظا ومعىن دون أن يفصل بني الكلمتني املكررتني سبعة أبيات فأكثر،

بشرط أال يكون تكرار الكلمة بلفظها ومعناها لغرض بالغي (.د .شعبان صالح،
 ،2005ص .) 301مثال :يقول الشاعر:
14

Indonesian Journal of Arabic Studies, Volume (3), Issue (1), May 2021

Mohamed Aziz Abdelmaksoud Sayed Ahmed, Ragab Ibrahim Ahmed
Awad, Elsayed Mohamed Salem Alawadi

ِ
ولَ َّما تَب د ِ ِ
ت َم َد ِام
َ َ ْ
اض ْ
َّت لل َّرح ِيل مجَ الُنَا *** َو َج َّد بِنَا َس ٌْري َوفَ َ
الرطْ ِ
ُع
ب َد ِام
ورًة ِم ْن ِخبَائِ َه ا *** َو َان ِظ ُرَها ِابللُّ ْؤلُ ِؤ َّ
تَبَد ْ
َّت لَنَا َم ْذعُ َ
ِ
اف الْب نَ ِ
ت َرا ِج ُع ؟
ان َوَوَّد َع
أَ
َش َار ْ
ت *** َوأ َْوَم ْ
ْ
ت بِ َعْي نَ ْي َها َم َىت أَنْ َ
ت ِأبَطْ َر َ
ِ
فَ ُق ْل ت َهل ا و َِّ
اَّلل بِِه صانِ
ِ
ُع
اَّلل َما ُم َس اف ٌر *** يَس ُري َويَ ْد ِري َما َُّ َ
ُ َ َ
احلس ِن ِمن فَو ِق وج ِهها *** فَسالَت ِمن الطَّر ِ
فَ َشالَ ِ
ف الْ َك ِحي ِل َم َد ِام ُع
ْ
اب ُْ ْ ْ ْ َ ْ َ
ت ن َق َ
َ ْ َ ْ
ُع

ِ ِ
وقَالَ ِ
ك الْ َوَدائِ ُع
ت لَ َديْ َ
ب َما َخابَ ْ
َ ْ
ت إِ َهل ي ُك ْن َعلَْيه َخ لي َف ةً *** فَيَا َر ِّ
ونلحظ أن الشاعر ذكر كلمة " مدامع " يف البيت األول ،مث أعاد ذكرها يف البيت اخلامس،
وهذا يعد إيطاء.
السناد :هو اختالف ما يراعى قبل الروي من حروف وحركات ،مثل القافية املؤسسة مع القافية
اجملردة .مثال :يقول الشاعر:
فَلَم أَر َشي ئا َكا َن أَحس ن مْنظَ را *** ِمن الْمزِن َجي ِري دمعه وهو ض ِ
ك
اح ُ
ْ َ ًْ
َ ُْ ْ َْ ُُ َ َُ َ
َْ ََ ً
الرو ِ ِ
ك
اح ْاأل ََاب ِرِق تُ ْس َف ُ
ض الَّذي قَ ْد تَبَ َّس َم ْ
َمَرْرَان َعلَى َّ ْ
ت *** ُربَ اهُ َوأ َْرَو ُ

ونلحظ هنا أن البيت األول فيه ألف أتسيس ،ولكن البيت الثاين خال منها.
اخلالصة

بعد أن طفنا سريعا مع ابن جين يف علمي العروض والقافية ميكن استنتاج بعض النتائج
منها:
أوال :أن ابن جين يف كتابه العروض سار على هدى اخلليل بن أمحد  ،فاتفق معه على عدد
البحور اخلمسة عشر ،وعلى استبعاد البحر السادس عشر وهو املتدارك الذي أشار إليه األخفش
األوسط ،وعلى عدد الدوائر العروضية ،وعلى غري ذلك من األمور.
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اثنيا :أن ابن جين أبدع يف الكتابة العروضية املقطعية ،أي :تلك اليت تبدأ مبتحرك ،وتنتهي
بساكن ،وهو منط من الكتابة مل يلتزم به من سبقه ،أو من عاصره ،أو من جاء بعده ،فهي
طريقة موضوعية تُيَ ّسر كثريا على الدارس فهم املكتوب ،وإجنازه.

اثلثا :أن الناسخ التزم ابلقواعد الصحيحة للقراءة العربية من إدغام وإقالب يف الكتابة العروضية،
أو لِنقل :ألزم ابن جين الناسخ بذلك ،فقد كان ابن جين معنيا ابلتأكيد على طريقة العرب يف
القراءة ،مثل :إدغام الالم يف الراء أو النون ،وإقالب النون ميما قبل الباء ،وقبل امليم.
رابعا :أن ابن جين سار يف خمتصره يف علم القافية على هنج من سبقه ،وتناول مخسة أشياء يف
خمتصره ،وهي نفس ما ذكره القدامى :مفهوم القافية  -أنواع القافية  -حروف القافية  -حركات

القافية  -عيوب القافية .وكان يعتمد يف يف هذه األشياء اخلمسة على )1( :ذكر املصطلح.
( )2شرح املصطلح )3( .ذكر شاهد شعري عليه.
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