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الشعراءمنكانخصوصا،والعباسيعموماالعربالشعراءأعظممنالروميابنالشاعر

دین،المولَّدین البحورمعظمفيالشعرنظمم،896ھـ/283سنةوتوفيم836ھـ/221سنةُولدالُمَجدِّ

والسھولةوالرقةبالسالمةشعُرهیمتازالقافیة،فيالرويحروفجمیعوفيالشعریةوالموضوعات

ُیعانیھكانولِمانفُسھ،ُیعانیھكانلماانعكاساًشْعُرهوكانواالستقصاء،والترابطواإلطنابوالعذوبة

ونعماالتعبیرإلىانصرفواالذینالشعراءأھمولعلھبلدانھ،وأھُلمجتمُعھ زمانھمِتجاَهمشاعٍرمنبھُیِحسُّ

المعنویةبالزخارفملیئاشعرهوكانوتكلف،تصنعغیرمنمرتجالالشعریقولوھوكانزمانھم،وأھِل

حرفأودخیلأوردفالتزامفىنفسھالشاعرإعناتوھيیلزم،المالزومصناعةأھمھاومنواللفظیة،

منالعربيالكالمفيموجودةكانتالصناعةوھذهمخصوصة،حركةأوالروّى،حرفقبلمخصوص

المصطلحمكانةنالتأنھاأماالنبوي،والحدیثالكریمالقرآنفيكثیراأمثاالمنھانجدحتىالزمنقدیم

ابنأنإالالصناعة،بھذهمعروفاكانوإنوالمعريباللزومیات،لھدیواناسمىأنبعدالمعريزمنمن

وقصیراطویالقصائدهمنكبیرةطائفةفيالتزموھوبكثیر،الصناعةبھذهومشغوفاولوعاكانالرومي

منألوانستةفیھوجدنادیوانھفيالتتبعوبعدالنفس،علىإعناتغیرمنطبعایأتیھاوھوالصناعة،بھذه

حرفعلىوااللتزامالروي،قبلالیاءعلىوااللتزامالروي،قبلالواوعلىااللتزاموھي:الصناعة،ھذه

حركةعلىوااللتزاموالردف،الدخیلغیرفيالرويقبلمعینحرفعلىوااللتزامالدخیل،فيمعین

البحثھذافيفنحنالردف.قبلمعینحرفعلىوااللتزاموالردف،الدخیلغیرفيالرويقبلمعینة

الصناعةھذهألنللبحثالموضوعھذاواخترناالمختار،الموضوععلىالجامعيالضوءإللقاءَلنحاول

دراسةالدراسةوھذهسواه.منعلىالروميابنبھاویتمیزیختصالتيوالفضائلالمزایاأھممن

استقرائیة تطبیقیة، وهللا ھو الموفق.

یلزم: ابن الرومي، البدیع، لزوم ما الالكلمات المفتاحیة

Abstracts

Born in 221 AH. / 836 AD and died 283 AH. / 896 AD, the poet Ibn Rumi was one of the

most popular and versatile Arab poets who ranked top especially among the poets of



the Abbasid period. His literary works include composing poems and rhythms on almost

all branches; old and new. His poem features all the characters getting used to create

rhyme patterns(kafia). The unique features in his poetry are purity, elegance, simplicity,

long poetry, unity of thoughts, expansion and perfection. His works reflect a clear

impression and outlook of his own, society and the nation. Ibn Rumi was a poet by

nature and he projected his ingenuity in his poems. Rhetorical beauty is laid out in his

poems. A unique feature in his poems is a distinctive kind of rhyming. In Arabic

rhetorical terminology it is called " یلزمالمالزوم ".

Although the term gained the fame after the book "اللزومیات" by Al-Ma'arri had

been published, it has existed since the beginning of the Arabic language. Numerous

instances of this art are found in the Holy Quran - Hadith and ancient poetry. Although

the poet Al-Ma'ari gained more fame with this art, the innumerable presence of this art

can be traced in the poetry of Ibn Rumi. Literary critics have acknowledged Ibn Rumi's

obsession to this art. He successfully applied the method in many of his literary works.

Almost six sub-genres of this art are noted in his poems.The article attempts to focus on

this with detail exploration. This includes both practical and investigative methods. Only

Allah is the Muaffique.
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فظھراألمة،أماموإبرازھاإلخراجھاالعلماءكثیرفتجشَّمومعانیھ،لفظھمحاسنفيالعقالءتحیَّر

ھذهأشھرومنالعربي،الكالمفيوالمعنویةاللفظیةالمحاسنعنفیھبحثواالبدیعباسمجدیدفن

إاله)،449(ت-المعريالشاعرالصناعةبھذهاشتھروإن،یلزم"الما"لزومصناعةالمحاسن

منمستمدةالمعريعندھيكانتبلعظیما،فوقاالصناعةھذهفيفاققدبقرنینقبلھالروميابن

ھذافيالدراسةمنحقھینللمالروميابنأندراستىحدودفيوقعالذيأنإالالرومي،ابن

الجانب كما ھو یحق بھ. فھذه بعُض محاولٍة إللقاء الضوء علیھ. وهللا ھو الموفق.
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الضوءتلقىدراسةمنبدفالبھا.یحقھوكماالجانبھذافيالدراسةمنحقھینللمأنھدراستى

على ھذه الجانب في شعره، وھذه بعض المحاولة علیھ

أھداف البحث

إلقاء الضوء على مكانة ابن الرومي وحیاتھ موحزا-1

إلقاء الضوء على مفھوم صناعة "لزوم ما ال یلزم" كما ھي عند أصحاب البدیع.-2

تطبیق صناعة لزوم ما ال یلزم في شعر ابن الرومي-3

أھمیة البحث



إن الدراسة سوف ُتثري التراث النظري والفكري في مجال األدب والشعر.-1

الشعرأعالممنوھوالروميابنالشاعرملكاتعلىالضوءُتلقيسوفالدراسةإن-2

العربي

إن الدراسة تفید تنمیة األدب العربي عموما والشعر العربي خصوصا-3

إن الدراسة سوف تفید الباحثین في األدب والقارئین لدیوان ابن الرومي-4
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أھم المناھج المتتبعة في ھذه الرسالة المنھُج الوصف، والتحلیلي والتطبیقي.

حیاة ابن الرومي

الحسنأبونسِبھسلسلة،خصوصاوالعباسيعموماالعربالشعراءكبارمنالروميابن

خلتاللیلتینالفجرطلوعبعداألربعاءیومُولدالرومي،بابنالمعروفُجریجبنالعباسبنعلي



الختلیَّةبدربالمنصور،بنجعفربنعیسىقصربإزاءداٍرفي835ھـ/221سنةرجبمن 12

من27یومُولدأنھبروكلمان:وقال،بغدادمنالغربيالجانبمنالعقیقیةأوالعتیقةومنطقة 3

األكبرأخیھواسمألبیھ،ثاٍنابنوكان،ھـ836سنةمایومن19ھـ؛221سنةاألولىجمادى 4

اهالشاعرُولدفلماجعفر،أبومحمد بعامة،للمسلمینالُمحبَّبالدینياالسموھوعلیاً،أبوهسمَّ

اهالنبي،باسماألولابَنھسمَّىأنبعدبخاصة،وللشیعة وھيالحسن،بأبيالعربعادةعلىوكنَّ

إلىأجدادھموینسبالیونانإلىنفَسھینسبالفخریةأشعارهفيوھوطالب.أبيبنعليكنیة 5

ھأماالروم. كانتبلعربیة،والرومیةتكنلم-السجريهللاُعبیدبنتحسنةواسمھا-أمُّ 6

فارسیًة،خئولِھكونعلىافتخركذارومیَّة،أعمامھكونعلىافتخركماالشاعرفإنفارسیة،

والمھتديوالمعتزوالمستعینوالمنتصروالمتوكلوالواثقالمعتصمالخلفاء:تسعةھوعاصر

والمعتمد والمعتضد.

أبناءهوماتصغرهفيأبوهماتمرضیة،عیشةُیوفَّقلمأنھإالصغرهفيالشعرقالھو

عندأقربائھمنأحدیبقولمماتفھوحیاتھ،قیدفيوخالتھوخالھوزوجتھوأختھوأخوهوأمھ

النحووتلقینالكریمالقرآنبتحفیظتعنيوكانتالكتاتیب،ببعضالتحقصغرهفيوھوموتھ.،

أنھُمعلموهكانوأّیًاتعلیُمھكانكیفماالعقاد:ویقولالحساب"منوشیئاوالُخطباألشعاروبعض 7

،،2طالمعارف،دارالقاھرة:،الثانيالعباسيالعصرالعربياألدبتاریخ(د-ت)،السالم،عبدشوقيأحمدد.ضیف،.7
.298-297ص

.فالدكتوراألستاذ:وتعلیقبتصحیح،)الشعراءمعجم(م.1982/ھـ2،1402ط)،عمرانبنمحمدهللاعبیدأبوالمرزباني،.6
.289صالعلمیة،الكتبدارالقدسي/مكتبةبیروت:كرنكو)،

.15صالثقافة،وزارةتحتالعامةالھیئةمنشوراتدمشق:،المجددالشاعرالروميابنم)،2012(ركان،د..الصفدي،5

،2ج،4طالمعارف،دارالقاھرة:النجار)،الحلیمعبدالدكتورالعربیةإلى(نقلھ(د-ت)،،العرباألدبتاریخكارل،بروكلمان،.4
.44ص

شاطئمنبھاتصلوماالشعیربابإلىالحّرانيطاقبینماالغربيالجانبفيببغدادمحلةالجدید:ضّدبلفظثانیھ،وكسرأولھ،بفتح.3
داربیروت:،البلدانمعجمم)،1995(یاقوت،هللاعبدأبوالدینشھاب[الحموي،بغدادعمارةقبلكانتألنھاالعتیقةوسّمیتدجلة،

.]83ص،4جصادر،

الشاعر.[العقاد،فیھمنشأالذینولدهمنألحدبعدهكانتوالعھد،والیةلھتكنولمالملك،یتوللمللمنصورالثانياالبنھوجعفر.2
]66صوالثقافة،للتعلیمھنداويمؤسسةالقاھرة:،شعرهمنحیاتھالروميابن)،م2012،(محمودعباس

.21ص،1جأسامة،دارعمان:،العباسيالعصرشعراءموسوعة،م)1،2001(طالروضان،عونعبد.1



8شعره".فيوافربقسطمنھاوالحدیثالقدیمفيوساھمعصره،علوممنواٍفنصیبعلىنشأقد

والعلماءاألحبابمنفیستعیركتاٌبعندهیكنلمإذاحتىعلیھ،ویلتزمالكتبیقرأالشاعروكان

الفلسفة،علمیتعاطىوكان"فیھ:یقولالغفران"،"رسالةكتابھفيالمعرينقلھاواقعٌةعلیھوتدل

حدثاًالمشتريكانلوالّرومي:ابنفقالبكٍر،أبوبھفتقاضاهكتاباًالسراجابنبكرأبيمنواستعار

اتاللھوفيشبابھقضىوھو،"عجوالًلكان وھوالیسرة،منكبیرحظٍّوفيوالنزھاتوالملذَّ 9

أحوالمنذلكوغیروالشرابوالقیانوالمجالسالرحالتعنیتذكركانماكثیراأشعارهفي

ذھبقدمرةأنھأمافیھا،توفيحتىحیاتھ،ِطوالبھاواستقرَّببغدادُولدھووالالھین،المترفین

الدولةرجالوكباروالوزراءالخلفاءوكانوقتھفيالخالفةحاضرةكانتألنھاأیضا؛سامراءإلى

المنتصر،وزیرالخصیببنأحمدومدحالمنتصرعھدفيھـ248سنةعلیھافقِدمفیھا،یقیمون

وھجامدح،بغدادرأسھمسقطإلىسامراءمنسریعافعادأمامھمغلقةإالاألبوابیجدلمأنھأما 10

خسراناوخسرخابوحیناوالنوالبالعطایافازفحیناالخالفة،وعظماءالدولةكبراءمنكثیرا

كانوأیضاأبواَبھم،یالزموقلماالعظماءإلىیذھبقلَّماألنھونیلھ؛فوزهمنأكثرِخیاُبھأمامبینا،

بھفلم،شىءبأقلالناسعلىیتغیر البالط،شاعرالالشعبشاعرھوفكانقلیال،إالالعظماءُیقرِّ

یمتازالقافیة،فيالرويحروفجمیعوفيالشعریةوالموضوعاتالبحورمعظمفيالشعَرنَظَم

لماانعكاساًشْعُرهوكانواالستقصاء،والترابطواإلطنابوالعذوبةوالسھولةوالرقةبالسالمةشعُره

إلىانصرفواالذینالشعراءأھمولعلھبلدانھ،وأھُلمجتمُعھُیعانیھكانولِمانفُسھ،ُیعانیھكان

ونعماالتعبیر غیرمنمرتجالالشعریقولوھوكانزمانھم،وأھِلزمانھمِتجاَهمشاعٍرمنبھُیِحسُّ

أیضاوالخلفاُءالخلفاِءبالطإلىیصلفلمشیئ،بأقلیتغیرالتطیر،كثیركانھوووتكلف،تصنع

كثیراویالزمھیحبھأصدقائھبعضأمااآلخرین،كالشعراءوالنوالالعطایایجدفلمیقربوه،لم

.300.ص،سابقمرجع،ضیف.10

إبراھیمطبعھا:علىووقف(صححھاالغفران،رسالة)،م.1907/ھـ1،1325ط(،محمدبنسلیمانبنهللاعبدبنأحمدالمعري،.9
.161صبالموسكي،ھندیةأمینمطبعةمصر:الیازجي)،

.77-76صسابق،مرجعالعقاد،.8



قالوھوالمعتضد،إالالخلفاءمنیمدحلموھوالحاجب.وابنعماروابنالناجمعثمانأبيكأمثال

الثالثةالموضوعاتفيكبیرابارزأماوالحدیثة،القدیمةالشعریةالموضوعاتجمیعفيالشعر

ًماالھجاءفيتقدمقدووالوصف،والھجاءالرثاءوھيالمھمة علىالنقادأجمعحتىملحوًظاتقدُّ

ِمھ أصحابكمایصنعفھوالھجاء"،"شاعربـولقبوهوسابقیھ،معاصریھجمیععلىفیھتقدُّ

وھجاؤه،واألجسامالوجوهفيالعیوبدقائقیستغلونكیفیعرفونفإنھمالھزلیة،الكاریكاتوریة 11

12.أقرب إلى الفكاھة والدعابة مما أقرب إلى الحقد والغضب

وقیلم،896ھـ/283سنةاألولىجمادىمنبقیتاللیلتیناألربعاءیومالروميابنتوفي

المرزبانيأما،البستانبابمقبرةفيوُدِفنببغدادم،889ھـ/276سنةأوھـ284سنةمات 13

سوقشارعفيالسالممدینةمنالشرقيالجانبفيكانأنھوفاتھتاریخفيعزمافروخوعمر

موتھسببوكان،البستانبابمقابرفيوُدفنم.896ھـ/283سنةمناألولىجمادىالعطش 14

فأمربالفحشلسانھوفلتاتھجوهمنیخافكانالمعتضد،الخلیفةوزیرهللاعبیدبنالقاسمأن

بالسمِّأحسَّأكلھافلمامجلسھ،فيوھومسمومةخشكنانجةفأطعمھعلیھ،بالدسِّفراسابَنكاتَبھ

والدي،علىسلِّملھ:فقالإلیھ،بعثَتنيالذيالموضعإلىفقال:تذھب؟أینإلىالوزیر:لھفقالفقام،

15.فقال: ما طریقي على النار؛ وخرج من مجلسھ وأتى منزلھ وأقام أیاماً ومات

صناعة "لزوم ما ال یلزم"

خلكان،ابن؛497ص،10جالحدیث،دارالقاھرة:،النبالءأعالمسیرم)،2006(،أحمدبنمحمدهللاعبدأبوالدینشمس،الذھبي.15
361ص،3جسابق،مرجع

العلمداربیروت:،العباسیةاالعصرالعربياألدبتاریخم)،4،1981(ط،عمرفروخ،؛289صسابق،مرجعالمرزباني،.14
.341صللمالیین،

عباس)،إحسان(المحقق:،الزمانأبناءوأنباءاألعیانوفیات،م)1900(محمد،بنأحمدالدینشمسالعباسأبوخلكان،.ابن13
(دراسةوذیولھ،بغدادتاریخھـ)1،1417(طثابت،بنعليبنأحمدبكرأبوالبغدادي،الخطیب؛361ص،3جصادر،داربیروت:
الرحمن،عبدبنالرحیمعبدالفتحأبوالعباسي،؛26ص،12ج،العلمیةالكتبدار،بیروت:عطا)القادرعبدمصطفىوتحقیق:
؛118ص،1جالكتب،عالمبیروت،الحمید)،عبدالدینمحیيمحمد(المحقق:،التلخیصشواھدعلىالتنصیصمعاھد(د-ت)،

.47ص،2جسابق،مرجعبروكلمان،

أمجامعةالماجستیر)،درجةلنیلقدم(بحث،الثانيالعباسيالعصرفيالھجاء)،م2008(إبراھیم،المنعمعبدمحمد،الحاح.12
.151صدرمان،

.212صالسابق،المرجع.11



وبالسجعالنظمفيبالقافیةیتعلقالبدیع،منیعدونھالعربي،األدبفيمعروفةصناعةھذه

الطبعسبیلعلىمنھاكانفماوحدیثا،قدیماوالناثرینالشعراءكثیربھاھتموقدالنثر،في

والثروةالشعریةالقدرةیتملكمنإالعلیھاوالیقدرمذموم،فھوالتكلفسبیلعلىومافھومحمود

ابنوشاعرناللشاعر،الشعریةالقدرةعلىتدلالتيالشواھدكبارمنُتعدوھذاالواسعة،اللغویة

16الرومي ُیعد من أوائل الشعراء الذین اھتموا بھذه الصناعة، حتى فاز فیھ فوزا مبینا.

مفھوم لزوم ما الیلزم

فيالمقاطعبتواليتتعلقوقیودشروطاستیفاءبعدإالشعراالیكونالشعَرأننعلملقد

تزیدالتيالجمیلةالصفاتمنبعضفھناكذلكسوىأماالقوافي؛فيالرويتكراروالوزن،

الیلزم،مالزومصناعةأھمھافمنوالقید،الشرطمكانیحتللمولوالموسیقيفيوالبراعةالرونق

ناظملكونھعلیھالزمةوالبواجبةلیستالحقیقةفيوھينفسھ،علىأمورافیھیتلزمفالشاعر

وقدالحقیقة،فيعلیھالیلزممانفسھعلىالشاعرإلزامأيیلزم"ما"لزومبـُسمیتفلذاالشعر.

الشعرفيجاءقدأمروھذاأیضاو"التشدید"و"التضییق"و"االلتزام""اإلعنات"بـھذایسمى 17

القدیم والمولّد جمیًعا مجیًئا واسًعا.

التزامفينفسھالناثرأوالناظمیعنتأن"ھوالرافعي:یقولالبدیعاصطالحفيوھو

علیھیدخللمتركھولولقوتھالكالمصاحبیفعلھإنماوھوالروي،حرفقبلأكثرأوحرف

یلزم،المالزومفىاألمرحاصل"ھـ):745(المتوفى:العلوّيحمزةبنیحیىویقولضعف" 18

إذاماــــبخالفمخصوصةحركةأوالمنظوممنالروىحرفقبلمخصوصاحرفایلتزمأنھو

أنھغیره،ــــخالإلىتغییرهیجوزالحالھھذامافإنوالیاء،الواووھوردفاالروىحرفقبلكان

. نفس المرجع.18

.236ص،3جالعربي،الكتابداربیروت:،العربأدابتاریخ،(د-ت)سعید،بنالرزاقعبدبنصادقمصطفىالرافعي،.17

شیتاغونغ،جامعةإلىالدكتورةلنیلقدمُتھرسالةمنمأخوذةالبحثآخرإلىالنقطةھذهمنخصوصاالبحثھذاحظة:.(مال16
بنغالدیش، إال مع تبدیل شيٍء یسیر، أو بإضافة بعض النقط)



(ت-األثیرابنویقوللھما"األلفمعاقبةیجوزوالللواوالیاءومعاقبةللیاء،الواومعاقبةیجوز 19

تتساوىأنالشِّعرفيوھومسلًكا،ــــوأبعدھامذھًبا،الصناعةھذهأشقمن"وھوھـ):637

ردفالتزامفىنفسھیعنتأن"فھوالنویري:ویقولالشعریة".األبیاتروّيقبلالتيالحروف 20

21.أو دخیل أو حرف مخصوص قبل حرف الروّى، أو حركة مخصوصة"

لزوما؛آخرھاإلىبدایتھامنیتكررالقصیدةقوافيفيالرويحرفإنفیھالقولفجملة

اللینحروفمنیعنيالردفمنكانإنالرويقبلالذيالحرفأماإلیھ،القصیدةتنسبقدولذا

الصناعة،ھذهمنالیعداأللففالتزاماألبیات،جمیعفيتكرارھامنفالبدألفاكانإنفھوالمد،و

بالیاءوبیٌتبالواوبیٌتیكونأنفیجوزبینھما،التعاقبفیجوزیاًءأوواواًكانإنالمدحرفأما

الواوعلىنفسھعلىالتزمإذافالشاعر؛لبعضمتقارببعضھماالصوتینھذینألنأوبالعكس،

تكرارفیھیلزمفالالرويقبلالدخیلوقعوإذایلزم"،ما"لزوممنفھذافقط،الیاءعلىأوفقط

الیلزم"،ما"لزوممنفھذاواحدحرفعلىفیھالشاعرالتزمفإن،العروضعلمفيواحدحرف

الحروفمنیقعماوكذا،الیلزم"،ما"لزوممنذاكیكونفالالزمفیھالكسرةتكرارأما

فياالختالففیھیجوزالتأسیس)ألفبعدیقعلم(أيالدخیلمنیكنلمإنالرويقبلالصحیحة

ما"لزوممنیكونفھذاكلیھماأوحركٍةأوحرٍفعلىفیھالشاعرالتزمفإنوالحركات،الحروف

الیلزم".

نبذة عن لزوم ما ال یلزم في التاریخ األدب العربي:

–(تجعفربنكقدامةالمتقدمینالنقادوأشھرالمصطلح،ھذاعلىنبھمنأولنعرفال

السببولعلكتبھم،فيإلیھیشیروالمھـ)395(ت-والعسكريه)296(المعتزوابنھـ)337

،7جالقومیة،والوثائقالكتبداربیروت:،األدبفنونفياألربنھایةم)،2004/ھـ1424(الوھاب،عبدبنأحمدالنویري،.21
.113ص

بدويالحوفي،أحمد(المحقق:،والشاعرالكاتبأدبفيالسائرالمثل(د-ت)،محمد،بنهللانصراألثیر،بنالدینضیاءاألثیر،ابن.20
.281ص،والتوزیعوالنشرللطباعةمصرنھضةدارالقاھرة:طبانة)،

المكتبةبیروت:،اإلعجازحقائقوعلومالبالغةألسرارالطرازھـ)،1،1423(ط،إبراھیمبنعليبنحمزةبنیحیىالعلوي،.19
.209ص،2جالعنصریة،



ھذااشتھرماوأولالمصطلح،بنظرإلیھیلتفتوافلمطبعیا،األدباءعندتأتىالصناعةھذاأن

وھو"باللزمیات"،المشھورةدیوانھھـ)449(ت-المعريالعالءأبوكتبأنبعدكانالمصطلح

وأیماالمصطلح،ھذامنھأشتھرثمیلزم،المالزوملقبتھكتابفيكلھذلكوجمعتمقدمتھفيقال

قولھذلكومن،القدیممنالعربيالكالمفيموجوداكانأنھإألالمصطلحھذابدایةوقتكان

وِرتعالى: َكِباْسِماْقَرْأتعالى:وقولھ]2-1[الطور:َمْسُطوٍرَوِكتاٍب،َوالطُّ َخَلَق،َخَلَقالَِّذيَربِّ

ْرتعالى:وقولھ]2-1[العلق:َعَلٍقِمْناْإلِْنساَن َكِبِنْعَمِةأَْنَتَفماَفَذكِّ أَْمَمْجُنوٍن،َوالِبكاِھٍنَربِّ

عمرقولمنھوكذاذلك،وأمثال]30-29[الطور:)30(اْلَمُنوِنَرْیَبِبِھَنَتَربَُّصشاِعٌرَیقُولُوَن

محمدأبو،المعريبعدبھاھتممنوأكثر،تلفابغضكوالكلفا،حبكیكنوالعنھ:هللارضى 22

احداھماشیخینإلىرسالتینكتبھوھـ)،516(ت-الحریریةالمقاماتصاحبالبصريالحریري

كلفيالسینعلىالتزمبالسینیة،والثانیةكلمةكلفيالشینعليفیھاالتزمبالشینیة،معروفة

السرقسطيالتمیميیوسفبنمحمدثمھـ)،662(ت-حماةقاضيبنالعزیزعبدثمكلمة،

فیھاعارض،اللزومیةالمقاماتباسمكتاباألفھوھـ)،538(ت-االشتراكوانيبابنالمعروف

محمدبنالرحمنعبداألندلسفيثمالنوع،ھذاونثرھانظمھافيفيالتزمبأنالحریري

23ھـ)591(ت-بالمكناسيالمعروف

لزوم ما ال یلزم في شعر ابن الرومي

الروميابنوكانالقدیم،منموجوداكانأنھإالالمعريبعدمنالصناعةھذااشتھرولو

المعريالعالءألبياللزومیاتمننعلمھوماالصناعة،بھذهولوعاأكثرھـ)283(ت_

طبعا،الروميوابنعامدایأتیھاوالمعريالرومي،ابنمنمستمدةإالھيلیستھـ)449(ت-

أكثرمنالرومىابنكانالعلويحمزةبنیحیىیقولكمابھاوولوعھاقتدارهعلىالعلماءوأجمع

.238ص،3جسابق،مرجعالرافعي،.23

الكتبداربیروت:زغلول)،بسیونيالسعیدمحمد(تحقیق:اإلیمان،شعبھـ)،1،1410ط(الحسین،بنأحمدبكرأبوالبیھقي،.22
.261ص،5ج،العلمیة



منخاصةالروميابنكانالعمدة:"صاحبویقولأشعاره،فىیلزمالمابلزومولوعاالناس 24

قدرةشعرهأكثرفيوالیاءالواوبینیعاقبالأنھحتىالقافیة،فيیلزمھالمایلتزمالشعراءبین

بالروميابن"نجدضیف:شوقيویقولفیھ."واتساعاًالشعرعلى قوافیھفينفسھعلىیصعِّ 25

بإنھبلوحركاتھا؛ ابنبینوالفرقالصفدي"ركانویقولأیًضا"حروفھافينفسھعلىیصعِّ

خفیفةسھلةعندهالقافیةكانتبلصنعتھ،یتكلفیكنلماألولأناللزومیاتفيوالمعريالرومي

26.حیة، ــــ أما المعري فكان یقسر قسرا ویأتي بلزومیاتھ على حساب سھولة اللغة عامدا قاصدا"

ألوان "لزوم ما ال یلزم" في شعر ابن الرومي

نستطیع أن نقسم ھذه الصناعة في شعره إلى عدة أقسام، وھي كما یلي:

(ا) – االلتزام على الواو قبل الروي

فیھیجوز-لیناأوكانمدا–واواكانإنالرويقبلالواقعالحرفأنمرمماعلمناقد

الواوالتزمبلالجواز،بھذایعمللمقصائدهمنكثیرفيالروميابنلكنالیاء،إلىمنھاالخروج

سبیلعلىمنھابعضانذكرأننحاولھناونحننھایتھا،إلىالقصیدةبدایةمنالقوافيجمیعفي

المثال ال على سبیل اإلحصاء أو االستقراء.

بعض أمثلتھ في شعره

قصیدةٌ من قافیة الزاء ، اسمھا "إلى المجد" ومطلعھا-

27أركاُنھ ،وابُن یحیى غیر ملھوِزــــیسمو إلى المجد أقوام فَتْلھُزھم

البیتوقافیةرأیناكما"ملھوز"األولالبیتقافیةبیتا،26علىتشتملالقصیدةفھذه

األخیر فیھا كلمة "ممزوز"، والشاعر التزم على الواو في قوافي جمیع األبیات.

.175ص،2جالعلمیة،الكتبداربیروت:،الروميابندیوانم.)،2002ھـ/2،1423(طحسن،أحمداألستاذبسج،.27

.266ص،سابقمرجعركان،د.الصفدي،.26

الدینمحیيمحمد،(المحقق:وآدابھالشعرمحاسنفيالعمدة)،م1981/ھـ5،1401ط(،الحسنعلىأبوالقیرواني،رشیقابن.25
.160ص،1جالجیل،داربیروت:الحمید)،عبد

المكتبةبیروت:،اإلعجازحقائقوعلومالبالغةألسرارالطرازھـ)1،1423(ط،إبراھیمبنعليبنحمزةبنیحیىالعلوي،.24
.211ص،2جالعنصریة،



وقصیدة من قافیة الدال، اسمھا "المشرب العذب" مدح فیھا للمبرد، مطلعھا-

28والمطایا ُجنَُّح األْزواِر قُوُدــــَطرقْت أسماُء والركُب ُھجوُد

كلمةاألخیرالبیتوقافیة"قود"كلمةاألولالبیتقافیةبیتا،97علىتشتملالقصیدةفھذه

"حشود"، والتزم في قوافي جمیع أبیاتھا على الواو.

وقصیدة من قافیة التاء، اسمھا "عز في نصابھ" مدح فیھا آل سلیمان بن وھب، مطلعھا-

ُل المبخوُت 29وُیَبزُّ المحبَّب المنعوُتــــكم ُیَعّز الُمَفضَّ

األخیرالبیتوقافیة"المنعوت"،كلمةاألولالبیتقافیةبیتاً،61علىتشتملالقصیدةوھذه

كلمة "بیروت" والتزم في قوافي جمیع أبیاتھا على الواو.

وقصیدة من قافیة الدال ، اسمھا "فتى شیبان"، مدح فیھا اسماعیل بن بلبل، مطلعھا-

30وأقبلِت الخیراُت بعد صدودھاــــتحلَّبِت األنواُء بعد جمودھا

جمیعفيالرويقبلالواوعلىالشاعرفیھاالتزمبیتا،56علىتشتملالقصیدةفھذه

األبیات، قافیة البیت األول كلمة "صدودھا" وقافیة البیت األخیر كلمة "جنودا".

هللا،عبیدبنالقاسمفیھامدحدوائي""جودكم،عنوانھاالدالقافیةمنآخرىوقصیدة

مطلعھا-

31بین الرجاء وبین الیأس مكدوِدــــیابن الوزیرین سمعاً من أخي َطَلٍب

كلمةاألولالبیتقافیةالواو،علىالشاعرفیھاالتزمبیتا،47علىتشتملالقصیدةوھذه

"مكدود" وقافیة البیت األخیر كلمة "محقود"

منقدمحینهللاعبیدبنالقاسمفیھامدحعال""أمركعنوانھاالدال،قافیةمنوقصیدة

بعض أسفاره، ومطلعھا-

.389ص،1ج،المرجعنفس.31

.386ص،1ج،المرجعنفس.30

.254ص،1ج،المرجعنفس.29

.485ص،1جالمرجع،نفس.28



32وأمُرك عاٍل صاعٌد كصعوِدِهــــقدمَت قدوم البدر بیَت ُسُعودِه

كلمةاألولالبیتقافیةالواو،علىالشاعرفیھاالتزمبیتا،40علىتشتملالقصیدةوھذه

"كصعوده" وقافیة البیت األخیر كلمة "قیوده"

وقصیدة من قافیة العین، عنوانھا "لو تسامي" مدح فیھا على بن یحیى الندیم، مطلعھا-

ُل الشھِر أوُل األسبوِع 33طلَع الطالعاِن خیَر ُطلوِعــــأوَّ

البیتقافیةالروي،قبلالواوعلىالشاعرفیھاالتزمبیتا،32علىمشتملةالقصیدةوھذه

األول كلمة "طلوع" وقافیة البیت األخیر كلمة "خضوع".

وقصیدة من قافیة العین ، عنوانھا "عید"، مدح فیھا عبید هللا بن عبد هللا، مطلعھا-

34وقعْت بھ األقداُر خیَر وقوِعــــعیٌد یطابق أوَل األسبوع

الثانيالبیتوقافیة"وقوع"كلمةاألولالبیتقافیةبیتا،46علىمشتملةالقصیدةوھذه

كلمة "المجروع"

وقصیدة من قافیة الالم ، عنوانھا "یا سیدا" مدح فیھا القاسم بن عبید هللا، مطلعھا-

35من رأیھ تحتھا أصولــــیاسیداً لم تزْل فروٌع

األخیرالبیتوقافیة"أصول"كلمةاألولالبیتقافیةبیتا،27علىتشتملالقصیدةوھذه

كلمة "فضول"

الرويقبلالیاءعلىااللتزام)-2(

إلىمنھاالخروجفیھیجوز-لیناأوكانمدا–یاًءكانإنالرويقبلالواقعالحرف

نفسھعلىالیاءألزمبلالجواز،بھذایعمللمقصائدهمنكثیرفيالروميابنشاعرنالكنالواو،
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سبیلعلىمنھابعضانذكرأننحاولھناونحننھایتھا،إلىالقصیدةبدایةمنالقوافيجمیعفي

المثال على سبیل اإلحصاء أو االستقراء.

بعض أمثلتھ في شعره

قصیدةٌ من قافیة التاء، عنوانھا "األعور"، ھجا فیھا أبا على بن أبي قرة، مطلعھا-

ُ دولَتُھ 36وزاَدهُ في علّو القدِر والصیِتــــقل لألَمیر أداَم هللاَّ

قافیةاألبیات،جمیعفيالرويقبلالیاءعلىالشاعرفیھاالتزمبیتا،25علىتشتملالقصیدةوھذه

البیت األول كلمة "والصیت" وقافیة البیت األخیر كلمة " عفریت"

وقصیدة من قافیة الحاء، عنوانھا "ذو المحاسن"، مدح فیھا إسماعیل بن بلبل، مطلعھا-

37فدِع الُغراَب َیِصیُح كلَّ َمصیِحــــما َمْدَمعي حَذَر النَّوى بقریِح

كلمةاألولالبیتقافیةالیاء،علىجمیعھافيالشاعرالتزمبیتا،71علىتشتملالقصیدةوھذه

"مصیح" وقافیة البیت األخیر كلمة "مسیح"

وقصیدة من قافیة الدال، عنوانھا "أنت الفرد"، مدح فیھا سعید بن ُحمید، مطلعھا-

ھیُدــــُیعاُن الُمستعیُن ِبَك البعیُد ي من معونتك الزَّ 38وَحظِّ

"الزھید"كلمةاألولالبیتقافیُةالیاء،علىالشاعرفیھاالتزمبیتاً،34علىتشتملالقصیدةوھذه

وقافیت البیت األخیر كلمة "عمید".

جاریةالمغنیةوحیدغزلفينظمھاالمغنیة"،"وحیدعنوانھاالدال،قافیةمنوقصیدة

عمھمة، مطلعھا-

َمْتني َوحیُد 39ففؤادي بھا معنَّى عمیُدــــیا َخلِیَليَّ َتیَّ
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كلمةاألخیرالبیتوقافیة"عمید"كلمةاألولالبیتقافیةبیتا،58علىتشتملالقصیدةوھذه

"البعید".

دتني" مدح فیھا القاسم بن عبید هللا، مطلعھا- وقصیدة من قافیة الدال، عنوانھا "أنَت عوَّ

40بمشیٍب كفى النُّھى تْفِنیَدْكــــنفَّرْت ِھیَفك اللیالي وغیَدْك

كلمةاألخیرالبیتوقافیة"تفنیدْك"كلمةاألولالبیتقافیةبیتا،93علىتشتملالقصیدةوھذه

"تعویدْك".

وقصیدة من قافیة الراء، عنوانھا "بان الشباب"، مدح فیھا أبا الفوارس، مطلعھا-

41فبكى لضحكتھ الكبیُرــــالِبْدَع إن ضحك القتیُر

كلمةاألخیرالبیتوقافیة"الكبیر"كلمةاألولالبیتقافیةبیت،142علىتشتملالقصیدةوھذه

"كریر"

بنإبراھیمبنإسحاقالحسنأبافیھامدحالھمة""مشرفعنوانھاالراء،قافیةمنوقصیدة

یزید الكاتب، مطلعھا-

42ُعُبوُس الغواني البتسام َقتیِرــــلعمري لقد أنكرَت غیَر نكیِر

"كلمةاألخیرالبیتوقافیة"قتیر"كلمةاألولالبیتقافیةبیتا،98علىتشتملالقصیدةوھذه

ذكیر"

وقصیدة من قافیة الراء، عنوانھا "أزرع جمیال"، مدح فیھا القاسم بن عبید هللا، مطلعھا-

43بصفحة وجھك الحسن النضیِرــــتلقَّ نصیحتي یا ابن الوزیر

كلمةاألخیرالبیتوقافیت"النضیر"كلمةاألولالبیتقافیةبیًتا،26علىتشتملالقصیدةھذه

"أخیر".
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وقصیدة من قافیة السین، عنوانھا "ھل ترى؟"، ھجا فیھا صاعدا وابنھ أبا عیسى، مطلعھا-

44راع جھلي والَكْیس بالتكییِســــراع قلبي مشیُب رأس خلیِس

كلمةاألخیرالبیتوقافیة"التكییس"كلمةاألولالبیتقافیةبیتا،88علىمشتملةالقصیدةوھذه

"الدِریس".

الدخیلفيمعینحرفعلىااللتزام)-3(

القافیةفيالروي)وبینالتأسیسألفبینالواقعالصحیحالحرف(وھوالدخیلوقعإن

التأسیس،ألفبعدالزمالمقامھذامثلفيالكسرةأماالصحیحة،الحروفبیناالختالففیھفیجوز

التزاممعواحدحرفعلىالمقامھذامثلفيالتزمأشعارهمنكثیرفيالروميابنوشاعرنا

الكسرة.

بعض أمثلتھ في شعره

قصیدة من قافیة الكاف، عنوانھا "لي وطن"، قالھا في مدح سلیمان بن عبد هللا، من مطلعھا-

اً بضیٍم یترُك الوجَھ حالِكاــــأعوذ بحْقِوْیك العزیزْین أن أُرى 45ُمِقرَّ

ِظاللكا،مالكا،المثال:سبیلعلىمنھاالقوافيفبعضبیتا،24علىتشتملالقصیدةھذه

الدخیلفيوقعوھوالروي،قبلالالمحرفعلىالتزمالكسرةالتزامھمعفإنھالمسالكا،ھالكا،

لوقوعھ بین ألف التأسیس وبین الروي.

والردفالدخیلغیرفيالرويقبلمعینحرفعلىااللتزام)-4(

فياالختالففیھیجوزوالردفالدخیلغیرمنالرويقبلالواقعالحرفكانإن

تكرارنفسھعلىألزمبلالجواز،بھذایعمللمأشعارهمنكثیرفيالروميابنلكنالحروف،

حرف واحد في أبیات القصیدة كلھا.

بعض أمثلتھ في شعره
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قصیدة من قافیة التاء، عنوانھا "خائب الركاب"، مدح فیھا إسماعیل بن بلبل، مطلعھا-

46أُْعِقْبُتھا اآلَن وُسلِّْفُتھاــــصبراً على أَشیاَء ُكلِّْفُتھا

األخیرالبیتوقافیة"ُسلِّْفُتھا"كلمةاألولالبیتقافیةبیتا،79علىتشتملالقصیدةوھذه

علىمنھاالقوافيفبعضالتاء،حرفقبلالفاءحرفعلىالشاعرفیھاالتزم"ألكسفُتھا".كلمة

ْفُتَھا،َفَثقَّْفُتَھاسفسفُتھا،المثال:سبیل ْفُتَھاوَطرَّ ْفُتھا،ھفَھْفُتَھاأرَھْفُتَھا،،ظرَّ ْفُتَھا،،كثَّ ْفُتَھا،تلھَّ َتَردَّ

ْفُتَھا. ْفُتَھا،  َتَعیَّ ْفُتھا، َتَضعَّ ْفُتَھا، َتَعسَّ َتطرَّ

اإلسكافي،علىبنأحمدفينظمھاوخیانة"،"أمانةعنوانھاالیاء،قافیةمنوقصیدة

مطلعھا-

47بالشمس موقَف أحمد بِن علّيــــَرَثِت األمانُة للخیانة إذ رأْت

"كلمةاألولالبیتقافیةبیتا،17علىتشتملقصیدةفھذه كلمةاألخیرالبیتوقافیة"علىِّ

"،التزم فیھا الشاعر على حرف الالم قبل الروي، وھي لیس بالزم في نظر العروض. "الغزليِّ

وقصیدة من قافیة الیاء، عنوانھا "یجتني الصفو"، قالھا في المدح، مطلعھا-

48ألنزلنَّ الشعر من حبیِھــــوُمْنزل الوْحي علي نبیِِّھ

أغلبیھ،كوكبیِّھ،َمنِصبِّیھ،أخشبیِّھ،َصِبیھ،قوافیھا:بعضمنبیتا،19علىتشتملالقصیدةوھذه

فھو التزم فیھا على حرف الباء قبل الروي.

وقصیدة من قافیة الیاء، عنوانھا "شاور"، مطلعھا-

49فیھنَّ طعماً مثل طعم العافیْھــــقد ذقُت أنواَع الطعوم فلم أجْد

فيوكذاسافیھ،كافیْھ،شافیِھ،صافیھ،قوافیھا:بعضمنأبیات،تسعةعلىتشتملالقصیدةوھذه

البوافي،والھاء للوصل، التزم فیھا الشاعر على حرف الفاء قبل حرف الیاء.
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وكذا قصیدة أخري من قافیة الیاء، عنوانھا"لوال اإلمالل"، مطلعھا-

ةُ العافَیةــــإذا ُجددْت نعمُة المرىء ْفتكمیلُھا جدَّ 50

وأمثالوافیھ،ھافیھ،نافیھ،جافیھ،شافیھ،قوافیھا:بعضمنبیتا،11فیھااألبیاتمجموع

ذلك، التزم فیھا الشاعر على حرف الفاء قبل الیاء.

والردفالدخیلغیرفيالرويقبلمعینةحركةعلىااللتزام)-5(

فياالختالففیھیجوزوالردفالدخیلغیرمنالرويقبلالواقعالحرفكانإن

تكرارنفسھعلىألزمبلالجواز،بھذایعمللمأشعارهمنكثیرفيالروميابنلكنحركاتھ،

حركة واحدة فیھا.

بعض أمثلتھ في شعره

قصیدة من قافیة الدال، اسمھا "لوال مساعیكم"، ومدح فیھا صاعد بن المخلد، ومطلعھا-

ُدعلى ما مضى أَْمــــأَبْیَن ُضلوعي جمرة تتوقد 51حسَرةٌ تتجدَّ

جمیعفيالرويقبلالفتحعلىفیھاالتزمفھوبیت،282علىتشتملالقصیدةھذه

ُد". د" وقافیة البیت األخیر كلمة " لمزوَّ األبیات، وقافیة البیت األول كلمة "تتجدَّ

وقصیدة من قافیة الراء، عنوانھا " العیب فیھا"، نظم في الغزل، مطلعھا-

ُرــــُتعنُِّت بالمسواِك أبیَض صافیاً 52تكاُد عذاري الدر منھ َتحدَّ

األولالبیتقافیة،الرويقبلالفتحعلىالشاعرفیھاالتزمأبیات،10علىتشتملالقصیدةوھذه

ُركلمة " " وقافیة البیت األخیر كلمة "َتغیَُّر".َتحدَّ

وقصیدة من قافیة الراء، عنوانھا "أیعجب الناس"، ھجا فیھا عمروا، مطلعھا-

53فلیس یرضى بضیمي من لھ َخَطُرــــال یْغَضبّن لعمرو من لھ خطٌر
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كلمةاألولالبیتقافیةالفتح،علىالشاعرفیھاالتزمبیتا،96علىتشتملالقصیدةوھذه

َعُر". َخَطُر" وقافیة البیت األخیر كلمة "الشَّ

وقصیدة من قافیة السین، عنوانھا "أحرس جناه"، مدح فیھا القاسم بن عبید هللا، مطلعھا-

ُرِســــحان كالُم الُمعاتب الُخُرِس 54في رّد تلك المعاھِد الدُّ

األولالبیتقافیةالضم،حركةعلىفیھاالشاعرالتزمبیتاً،48علىتشتملالقصیدةوھذه

ُرِس" وقافیة البیت األخیر كلمة "ُنُجِس". كلمة "الدُّ

وقصیدة من قافیة العین، عنوانھا "فتى الفتیان"، نظم الشعر في ذم المطل، مطلعھا-

فَت بالغوث راجیاً ْمُت قد سوَّ ُعلغوثكــــتوھَّ 55ال بل طالباً یتضرَّ

كلمةاألولالبیتقاقیةالفتح،علىالشاعرفیھاالتزمبیتا،13علىتشتملالقصیدةوھذه

ُع " وقافیة البیت األخیر كلمة "أجَمُع". "یتضرَّ

وقصیدة من قافیة الفاء، عنوانھا "أشكو إلیك"، مدح فیھا أبا على الحسن بن بدر، مطلعھا-

لُفــــالدیُن والعلُم والنَّعماُء والشرُف 56تأبى لجارك أن ُیمَنى لھ التَّ

األولالبیتقافیةالفتح،علىالشاعرفیھاالتزمبیتا،51علىتشتملالقصیدةوھذه

"التلف" وقافیة البیت األخیر كلمة "الشرف".

وقصیدة من قافیة الفاء، عنوانھا "وغدة"، ھجا فیھا شنطف المغنیة، مطلعھا-

57بالَبطبَطْین ُشنطُفــــَزلَِقْت في ُسالحھا

ُف،توقُّف،قوافیھا:بعضمنبیًتا،40علىتشتملالقصیدةوھذه تلفُّف،ینطف،تقصُّ

التزم فیھا الشاعر على الضم إال في النادر.

وقصیدة من قافیة الالم، عنوانھا "كانت تتبتل"، نظم في الخالعة، مطلعھا-
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58َثِب قال الدخوُل قیل أال اْدُخْلــــُسئَل األیر ماتریُد إلى الكْع

األولالبیتقافیةالضم،حركةعلىالشاعرالتزمبیتا،16علىتشمتملالقصیدةوھذه

أرُجْل،أنُصْل،یسُھْل،المتوسط:فيبعضھاومن"أذبل"،كلمةاألخیرالبیتوقافیة"أدُخل"كلمة

أقُتل.

وقصیدة من قافیة الالم، عنوانھا "إلى العلیاء"، مطلعھا-

59َتُخبُّ بركبھا َعِجَلْھــــدِع األجماَل ُمرَتِجَلْھ

كلمةاألولالبیتقافیةالكسرة،علىالشاعرفیھاالتزمبیتا،45علىتشتملالقصیدةوھذه

"ّعِجَلة" وقافیة البیت األخیر كلمة "محتِفلة".

هللاعبدبنهللاعبیدمدحفيقالھااللیالي"،"خصیمعنوانھاالمیم،قافیةمنطویلةوقصیدة

مطلعھا-بیت،301األبیاتمجموع

ُمــــخصیُم اللیالي والغواني ُمظلَّم 60وعھد اللیالي والغواني ُمذمَّ

فإن الشاعر التزم فیھا على الفتح قبل الروي، فلم یخرج منھ إال في النادر.

الردفقبلمعینحرفعلىااللتزام-)6(

یجبواأللف)؛والیاءالواو(أيالردفحروفمنحرفاالرويقبلالواقعالحرفكانإن

ابنشاعرنالكنقبلھا،بعینھاالحروفتكرارالیجبلكنلھا،موافقاقبلھاماحركةتكونأن

الرومي التزم على نفسھ تكرار الحرف الواحد فیھا.

بعض أمثلتھ في شعره

الفرات،بنالعباسأبيمدحفيقالھامنھمر"،"عرفعنوانھا،التاءقافیةمنقصیدة

مطلعھا-
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61وھن بأقران الَھوى َظِفراُتــــأُكفُّ الغواني بالخنا َخِضراُت

ُمبتِكراُتُمْضطِمراُت،ُمعتجراُت،مقتدراُت،قوافیھا:بعضمنبیتا،66علىتشتملالقصیدةھذه

لتاءالیجوزالعادةوفيفیھا،رویاوقعتالتأنیثتاءأنالقصیدةھذهفينرىونحنُمنھصراُت،

یكنلمإذاأمالھ،یكفيالقدروھذاباأللف،مسبوقایكونأنبشرطإالرویایكونأنالتأنیث

مسبوقاالتأنیثتاءأصبحتالقصیدةھذهوفي،قبلھالذيالحرفتكرارفیھیجبباأللفمسبوقا 62

جمیعفيقبلھالراءحرفعلىالشاعرالتزمذلكومعاأللف،قبلالتكرارفیھفالیشترطباأللف

بعضفصلناوقداللغة.فيعلمھسعةوعلىالشعرفيقدرتھوفورعلىیدلوھذاالقصیدة،أبیات

الروميابنبھاویتمیزیختصالتيالمزایاأھممنالصناعةھذهألنالصناعة؛ھذهفيالتفصیل

من سواه.

الخاتمة

مما مر من الدراسات في البحث نستطیع أن نصل إلى نتائج كما في التالي-

إبن الرومي من كبار الشعراء عبر العصور وخصوصا في العصر العباسي.-1

وتوفي،م835ھـ/221سنةرجبمنخلتاللیلتینالفجرطلوعبعداألربعاءیومُولدھو-2

م.896ھـ/283سنةاألولىجمادىمنبقیتاللیلتیناألربعاءیوم

الرثاءموضوعفيخصوصاووالموضوعات،البحورجمیعفيالشعَرنظمالروميابن-3

والھجاء والوصف، وھو یلقب بـ "شاعر الھجاء الساخر".

أكثر النقاد القدامى والجدد اعترفوا بمكانتھ الرفیعة في الشعر العربي-4

.248-247صالمصریة،األنجلومكتبةمصر:،الشعرموسیقيم.)،2،1952(ط،إبراھیمد..أنیس،62

.271ص،1ج،المرجعنفس.61



فنفيالمھمةاأللوانمنوھيیلزم،المالزومبصناعةولوعاأكثرالروميابنكان-5

حرفقبلمخصوصحرفأودخیلأوردفالتزامفىنفَسھالناظمیعنتأنوھيالبدیع،

الروّى، أو حركة مخصوصة.

الفرقأماالرومي،ابنمنمستمدةكانأنھاإالالصناعةبھذهمعروفاالمعريكانوإن-6

بینھما أن ابن الرومي كان یأتیھا طبعا، والمعري تكلفا وتصنعا.

الروي،قبلالواوعلىااللتزاموھي:یلزم،المالزوممنألوانستةشعرهفينجد-7

علىوااللتزامالدخیل،فيمعینحرفعلىوااللتزامالروي،قبلالیاءعلىوااللتزام

الرويقبلمعینةحركةعلىوااللتزاموالردف،الدخیلغیرفيالرويقبلمعینحرف

في غیر الدخیل والردف، وااللتزام على حرف معین قبل الردف.

المصادر والمراجع

القرآن الكریم-1

الكاتبأدبفيالسائرالمثل(د-ت)،محمد،بنهللانصراألثیربنالدینضیاءاألثیر،ابن-2

والنشرللطباعةمصرنھضةدارالقاھرة:طبانة)،بدويالحوفي،أحمد(المحقق:،والشاعر

والتوزیع.

وأنباءاألعیانوفیاتم)،1900(محمد،بنأحمدالدینشمسالعباسأبوخلكان،ابن-3

، (المحقق: إحسان عباس)، بیروت: دار صادر.أبناء الزمان

محاسنفيالعمدةم)،1981/ھـ5،1401ط(،الحسنعلىأبوالقیرواني،رشیقابن-4

بیروت: دار الجیل.،(المحقق: محمد محیي الدین عبد الحمید)،الشعر وآدابھ

قدم(بحث،الثانيالعباسيالعصرفيالھجاءم)،2008(إبراھیم،المنعمعبدمحمد،الحاح-5

لنیل درجة الماجستیر)، جامعة أم درمان.



المصریة.األنجلومكتبةمصر:،الشعرموسیقيم)،2،1952ط(،إبراھیمد.أنیس،-6

عبدالدكتورالعربیةإلى(نقلھ،العربياألدبتاریخد-ت)،،4ط(كارل،بروكلمان،-7

الحلیم النجار)، القاھرة: دار المعارف.

داربیروت:،الروميابندیوانم)،2002ھـ/2،1423(طحسن،أحمداألستاذبسج،-8

الكتب العلمیة.

محمد(تحقیق:،اإلیمانشعبھـ)،1،1410ط(الحسین،بنأحمدبكرأبوالبیھقي،-9

السعید بسیوني زغلول)، بیروت: دار الكتب العلمیة .

داربیروت:،البلدانمعجمم.)1995(یاقوت،هللاعبدأبوالدینشھابالحموي،-10

صادر.

بغدادتاریخ،ھـ)1،1417(طثابت،بنعليبنأحمدبكرأبوالبغدادي،الخطیب-11

، دار الكتب العلمیة.(دراسة وتحقیق: مصطفى عبد القادر عطا) بیروت:،وذیولھ

،النبالءأعالمسیرم)،2006(،أحمدبنمحمدهللاعبدأبوالدینشمس،الذھبي-12

القاھرة: دار الحدیث.

،العربأدابتاریخ(د-ت)سعید،بنالرزاقعبدبنصادقمصطفىالرافعي،-13

بیروت: دار الكتاب العربي.

الھیئةمنشوراتدمشق:،المجددالشاعرالروميابنم)،2012(ركان،د.الصفدي،-14

العامة تحت وزارة الثقافة.

العباسيالعصرالعربياألدبتاریخد-ت)،،2(طالسالم،عبدشوقيأحمدد.ضیف،-15

، القاھرة: دار المعارف.الثاني

شواھدعلىالتنصیصمعاھد(د-ت)الرحمن،عبدبنالرحیمعبدالفتحأبوالعباسي،-16

عالم الكتب.، (المحقق: محمد محیي الدین عبد الحمید)، بیروت،التلخیص



مؤسسةالقاھرة:،شعرهمنحیاتھالروميابنم)،2012(،محمودعباسالعقاد،-17

ھنداوي للتعلیم والثقافة،

ألسرارالطرازھـ)،1،1423(ط،إبراھیمبنعليبنحمزةبنیحیىالعلوي،-18

.، بیروت: المكتبة العنصریةالبالغة وعلوم حقائق اإلعجاز

داربیروت:،العباسیةاألعصرالعربياألدبتاریخم)،4،1981(ط،عمرفروخ،-19

العلم للمالیین.

معجم)،م1982/ھـ2،1402ط(،عمرانبنمحمدهللاعبیدأبوالمرزباني،-20

دارالقدسي/مكتبةبیروت:كرنكو)،.فالدكتوراألستاذ:وتعلیقبتصحیح،)الشعراء

الكتب العلمیة.

رسالة،)م1907/ھـ1،1325(ط،محمدبنسلیمانبنهللاعبدبنأحمدالمعري،-21

ھندیةأمینمطبعةمصر:الیازجي)،إبراھیمطبعھا:علىووقف(صححھا،الغفران

بالموسكي.

.5ص،واالبتداعاالتباعبینالروميابنرثاء-22

فنونفياألربنھایةم)،2004/ھـ1424(الوھاب،عبدبنأحمدالنویري،-23

، بیروت:  دار الكتب والوثائق القومیة.األدب


