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الحمد هلل الذي تفضؿ وتمـ ،فجعمنا مف حممػة مػف نمػف ومسػمـ ،واممنػا ممػا

يوصؿ إليه ما لـ نكف نعمـ ،والصالة والسالـ امػى سػيدنا محمػد الناػي ا كػرـ وامػى

نله وصحاه وتااعيهـ ومف اهتدى اهديهـ إلى يوـ الديف وسمـ.
مما اعد ،،،

فيقوؿ ااف اااس"-:الشعر ديواف العرب ،فإذا خفي امينا الحرؼ مف القػرنف

الذي منزله اهلل امغة العرب رجعنا إلى ديوانها لمعرفة ذلؾ منها "(ٔ)،وانطالقػا مػف هػذا

القوؿ  ،ووادراكا لما يمثمػه الشػعر مػف دور كايػر فػي ضػاط المغػة وواحكػاـ قوااػدها اعػد
كتػػػاب اهلل وحػػػديث نايػػػه صػػػمى اهلل اميػػػه وسػػػمـ ،وقػػػال ايختيػػػار امػػػى شػػػعر امػػػرئ

القيس؛ نػػه كمػػا يقػػوؿ ا صػػمعي ":موؿ الشػػع ار
،وكمهـ مخذوا مف قوله واتاعوا مذهاه"

(ٕ)

فػػي الجػػودة ،ولػػه الحظػػوة والسػػاؽ

فشػػعرم مرجػػال لالستشػػهاد؛ لمػػا يحويػػه مػػف ظػواهر نحويػػة وصػػرفية حتػػى ي

يكاد مصدر مف مصادر النحو والصرؼ يخمو مف ايت له.

ومف هذم الظواهر الضرورة الشعرية التػي تعػد مجػاي خصػاا لمدراسػة ،وذلػؾ

لمعالقة المتينة اػيف المغػة والشػعر؛ إذ إف الشػعر مػف المصػادر الرليسػة التػي اسػتمد

منها العمما قوااد المغة ومصولها ،ولكنهـ وجدوا فيػه اعػض ا لفػاظ والتراكيػب التػي
(ٔ)
(ٕ)

اإلتقاف في اموـ القرنف لمسيوطي ٔ ٜٔٔ/دار الندوة الجديدة ايروت
فحولة الشع ار

اي حاتـ السجستاني تحقيؽ محمد ااد القادر محمد ص ٔٓٙالقاهرة

ٜٜٔٔـ.
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تشػػذ اػػف هػػذم ا صػػوؿ التػػي اسػػتناطوها منػػه ومػػف كػػالـ العػػرب المحػػت اكالمهػػـ

،فدفعهـ ذلؾ إلى التأمؿ والتماس العمؿ ،وامى ذلؾ فإف دراسة الضرورة الشعرية فػى
شعر امرئ القيس هى لوف مف ملواف الدراسة النحوية والصرفية وهذا هو الهدؼ مف

الاحث.

وقػػػػد اقتضػػػػت طايعػػػػة الموضػػػػوع مف يقسػػػػـ إلػػػػى مقدمػػػػة وتمهيػػػػد ومراعػػػػة

فصوؿ وخاتمة .

تحدثت في المقدمة اف مسااب اختيار الموضوع وخطة الاحث.

وتحػػدثت فػػي التمهيػػد اػػف الضػػرورة الشػػعرية وموقػػؼ الاصػػرييف والكػػوفييف

منها ،وقسمته ماحثيف-:

األٔل  :مفهػػػػػػػػػػوـ الضػػػػػػػػػػرورة الشػػػػػػػػػػعرية ،والثػػػػػػػػػػاني:موقؼ الاصػػػػػػػػػػرييف

والكوفييف منها.

ٔأيااا انل اام األٔل فعنوانػػه  " :مايػػات الضػػرورة الشػػعرية مػػف مجػػؿ قافيػػة

الايت "،وقسمته ثالثة مااحث :
األٔل :تحريؾ الساكف.

انثاًَ :زيادة الحرؼ.

انثانث :زيادة الكممة.

ٔأيا انل م انثاًَ فعنوانه  " :مايات الضرورة الشػعرية فػي ريػر القافيػة"

،وقسمته مراعة مااحث:

األٔل-:حذؼ الحركة.

انثاًَ :حذؼ الحرؼ.

انثانث :حذؼ الكممة.
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انزاتع- :زيادة الحرؼ.

ٔأيا انل م انثانث فعنوانه":مايات الضرورة الشعرية االتقديـ"وفيػه ماحػث

واحد  ،انوانه  " :تقديـ اعض الكالـ امى اعض".

ٔ أيااااا انل اااام انزاتااااع فعنوانػػػػه":مايات الضػػػػرورة الشػػػػعرية ااإلاػػػػداؿ"

وفيه ماحثاف :

األٔل  " :إاداؿ كممة مف كممة".

ٔانثاًَ " :إاداؿ الحكـ اإلارااي".

وقد رتات ا ايػات الشػعرية المعنيػة االضػرورة ي حسػب ترتياهػا فػي الػديواف

ولكف حسب منواع الضػرالر،ثـ ذيمػت الاحػث اخاتمػة اشػتممت امػى مهػـ النتػال التػي

توصمت إليها مف هذم الدراسة.

ومف المعموـ مف ديواف امرئ القيس قد شرحه كثيروف ،إي منني ااتمدت في

احثي هذا امػى تحقيػؽ ا سػتاذ ااػد الػرحمف المصػطاوي والػذي نشػرته دار المعرفػة
اايروت ؛وذلؾ نه نخر ومشمؿ تحقيؽ صدر لديواف شاار ،وترقيـ المحقؽ لألايػات

والقصالد كاف اونا كاي ار امى ايختصار ودقة اإلحالة إلى الديواف.

وفػػػي الختػػػاـ مداػػػو اهلل مخمصػػػة مف يجعػػػؿ هػػػذا الاحػػػث نافعػػػا لخدمػػػة لغػػػة

القرنف،وماتػػذر امػػا يجػػدم القػػارئ مػػف هفوات،فسػػاحاف مػػف اخػػتص نفسػػه االكمػػاؿ
واإلتقاف وجعمهما محرميف امى ريرم،ونخر داوانا مف الحمد هلل رب العالميف.
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متٍٓد
انضزٔرج انشعزٌح ٔيٕقف انث زٌني ٔانكٕفٍني يُٓا
ادلثحث األٔل  :يلٕٓو انضزٔرج انشعزٌح

الضرورة في المغة :الحاجػة والشػدة ي مػدفال لهػا والمشػقة،والجمال ضػرورات

،وهي اسـ مصدر ايضطرار ،وايضطرار:ايحتياج ،تقوؿ حممتني الضػرورة امػى كػذا

وكذا ،وقد اضػطر فػالف إلػى كػذا وكػذا،انافم (افتعؿ)فجعمػت التػا طػا ؛ ف التػا لػـ
اغ َوَي َا ٍاد)(ٔ) مي فمف ملجػ إلػى
ضطَُّر َر ْي َر َا ٍ
يحف لفظه مال الضاد قاؿ تعالى(فَ َم ِف اْ ْ
(ٕ)
مكؿ الميتة وما حرـ وضيؽ اميه ا مر االجوع،ومصؿ مادة (ضر) خالؼ النفال
مما الضرورة اصطالحا فقد اختمؼ النحاة في تحديػد مفهومهػا،ودارت حولهػا

ن ار وتفسيرات ودراسات شتى ،ولـ تتوقؼ هػذم الدراسػات منػذ ادايػة الػدرس النحػوي

حتػػى يومنػػا هذا،وقػػد ازدحمػػت كتػػب النحػػو القديمػػة والحديثػػة االشػػواهد الموسػػومة

االضػػػرورة ،وفتحػػػت الضػػػرورة الاػػػاب ممػػػاـ النحػػػاة لممسػػػاراة إلػػػي اينحػػػراؼ محيانػػػا
االشاهد إلى تخريجات تعينهـ امػى تصػويب موضػال الضػرورة اطػرؽ مختمفػة ،فهػي
استعماؿ فردي ي جمػااي تمثػؿ خصوصػية لغويػة فنيػة وي تقػوى امػى إحػداث تغيػر

في المغة المشتركة النمطية.

و يمكف مف تجمؿ اآل ار في هذم القضية فػي سػتة ن ار ،وهػذا مػا سأارضػه

في هذا الماحث.

(ٔ)
(ٕ)

سورة ا نعاـ ٔٗ٘:
ينظر مقاييس المغة ٖٖٙٓ/ولساف العرب (ضرر)ٕٖٗ٘ٚ/
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انزأي األٔل-:أٌ انضزٔرج يا نٍس نهشاعز عُّ يُدٔحح :
ومعنى ذلؾ منه إذا لـ يكف لمشػاار خيػار فػي الػتخمص مػف الضػرورة فهػذم
هي  ،مما إذا ممكنه ذلؾ فال يكوف ضرورة  ،اػؿ يكػوف تعايػ ار سػالغا يجػوز اسػتعماله

في الشعر والنثر امى السوا .

وقػػد نسػػب هػػذا الػػرمي إلػػى ااػػف مالػػؾ

(ٔ)

،فهػػو يػػرى مف الضػػرورة مػػا لػػيس

لمشاار انه مندوحة ااتمادا امػى مف الضػرورة مشػتقة مػف الضػرر وهػو الضػيؽ

فمثال قوؿ الشاار-:

(ٕ)

صوت ا ِ
غض الع ِ
لح ِ
رانا
إلَى ِّ
جـ ناطقاً
َيقُوؿ َ
الي َج ّدعُ
ُ
مار ُ
الخنى َوم َْا ُ ْ
فيػػه ضػػرورة انػػد الجمهػػور ،وهػػي إدخػػاؿ مؿ الموصػػولة امػػى صػػري الفعػػؿ
(ٖ)

المضارع لمشااهته يسـ المفعوؿ ،وذلؾ ي يجوز اندهـ في النثر ،إذ هو شاذ قاي
ي يجػ إي فػي ضػرورة

(ٗ)

 ،وقػد ذهػب ااػػف مالػؾ إلػى مف وصػؿ مؿ االمضػارع وريػػرم

جال از اختيا ار ولكنػه قميػؿ ،وقػد صػرح اػه فػي شػرح التسػهيؿ فقػاؿ"-:وانػدي مف مثػؿ

هػػذا ريػػر مخصػػوص االضػػرورة لػػتمكف قالػػؿ الايػػت مػػف مف يقػػوؿ "إلػػى رانػػا صػػوت

الحمار يجدع"
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

(٘)

فااف مالؾ يرى مف إدخاؿ مؿ هنا اختيار وليس ضػرورة ؛إذ لمشػاار

ينظر-:خزانة ا دب ٖٔٔ/والضرالر لأللوسي ص٘
لساف العرب (ضرر)ٕٗ٘ٚٗ/
الايت مف الطويؿ لذي الخرؽ الطهوي

والخنا :الفحش مف الكالـ والجدع :قطال ا ذف وا نؼ واليد والشفتيف ،مراد تشايه صوته إذ

يقوؿ الخنا في اشااته اصوت الحمار إذ انقطال مذنام والايت في المسالؿ العسكرية صٜٔ

(ٗ)
(٘)

وضرالر الشعر ص ٕٜٛوشرح المفصؿ ٖٔٗٗ/وخزانة ا دبٖٔٗ/
خزانة ا دب ٖٔٔ/
شرح التسهيؿ ٕٔٓٔ/والخزانة ٖٖٔ/
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انه مندوحة وسعة لتمكنه مف مف يقوؿ صوت الحمار يجدع دوف إخالؿ اػالوزف مو

المعنى،وقػػاؿ ":فػػإذ لػػـ يفعم ػوا ذلػػؾ مػػال اسػػتطااته ففػػي ذلػػؾ إشػػعار اايختيػػار واػػدـ
ايضطرار

(ٔ)

،وهذا المذهب ظاهر الفساد ياتمادم امى مجرد التفسير المغوي الاحػت

لمعنى الضرورة دوف مراااة لطايعة الشعر ودوف نظػر إلػى مف الشػعر لغػة العواطػؼ

والوجداف ،ورب كممة يراها الشاار مفعمػة االمعػاني التػي تجػيش فػي صػدرم صػادقة
في التعاير انها ،وي يرى ذلؾ في مرادفاتها مما يساير سنف الكالـ وقوااد النحاة .

وواض ػ ٌ كػػؿ الوضػػوح مف هػػذا المػػذهب يضػ ِّػيؽ مػػف دالػػرة الضػػرورة الشػػعرية
ويحصػرها فػي مجمواػة مػف ايسػتعمايت وا سػاليب ي يسػتطيال الشػاار ػ فػي نظػر

مصحاب هذا الرمي ػ مف يتخمص ممػا فيهػا مػف مخالفػة لمشػهور القوااػد النحويػة مو
سػ ِ
الصػػرفية  ،وهػػو اػػذلؾ ُيخػ ِػرج كثي ػ ارً مػػف الش ػواهد مػػف ضػػيؽ الضػػرورة إلػػى ُم ْنفَ َ
ايختيار .
وقد ذكر الاغدادي نقال اف الشاطاي فساد رمي ااف مالؾ مف وجوم-:

أحاادْا -:إجمػػاع النحػػاة امػػى اػػدـ ااتاػػار هػػذا المنػػزع وامػػى إهمالػػه فػػي
النظر القياسي جممة ولو كاف معتا ار لناهوا اميه.
انثاًَ-:مف الضػرورة انػد النحػاة لػيس معناهػا منػه ي يمكػف فػي الموضػال
رير ما ذكر ؛إذ ما مف ضرورة إي ويمكػف مف يعػوض مػف لفظهػا ريػرم وي ينكػر هػذا
إي جاحد لضرورة العقؿ ،فال ار لها مف الشػياع فػي ايسػتعماؿ مػاي يجهمػه محػد ،وي
تكاد تنطؽ اجممتيف تعرياف انها ،ومال ذلؾ قد هجرها واصػؿ اػف اطػا لمكػاف لثغػة
فيها حتى كاد ينػاظر الخصػوـ ويخطػب امػى المناػر ،فػال يسػمال فػي نطقػه ار فكػاف
(ٔ)

شرح التسهيؿ ٕٔٓٔ/
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محد ا ااجيب حتى صار مثال ،وي مرية في مف اجتناب الضرورة الشعرية مسهؿ مف
هذا اكثير  ،وواذا وصؿ ا مر إلى هذا الحد مدى مف ي ضػرورة فػي شػعر اراػي وذلػؾ

خػػالؼ اإلجمػػاع ووانمػػا معنػػى الضػػرورة مف الشػػاار قػػد ي يخطػػر ااالػػه إي لفظػػه مػػا
تضمنته ضرورة النطؽ اه في ذلؾ الموضال إلى زيػادة مو نقػص مو ريػر ذلػؾ احيػث

قد يتناه ريرم إلى مف يحتاؿ في ش يزيؿ تمؾ الضرورة.
الثالث-:منه قد يكػوف لممعنػى ااارتػاف مو مكثػر واحػدة يمػزـ فيهػا ضػرورة إي

منها مطااؽ لمقتضى الحاؿ ،وي شؾ منهـ في هذم الحاؿ يرجعوف إلى الضرورة ؛ ف

ااتنػػا هـ اػػالمعنى مشػػد مػػف ااتنػػالهـ اا لفػػاظ وواذا ظهػػر لنػػا فػػي موضػػال مف مػػا ي
ضرورة فيه يصم هنالؾ فمف ميف يعمـ منه مطااؽ لمقتضى الحاؿ.
الرااال-:مف العرب قد تأاى الكالـ القياسي لعارض زحاؼ فتسػتطيب المزاحػؼ

دوف ريرم مو االعكس فتركب الضرورة لذلؾ"

(ٔ)

.

وااتػرض اميػػه ماػو حيػػاف اقولػه (( :لػػـ يفهػػـ ااػف مالػػؾ قػوؿ النحػػوييف فػػي

ضرورة الشعر  ،فقاؿ في رير موضال  :ليس هػذا الايػت ضػرورة ؛ ف قالمػه مػتمكف

مف مف يقػوؿ كػذا  ،ففهػـ مف الضػرورة فػي اصػطالحهـ هػو اإللجػا إلػى الشػي ...

فعمى زامه ي توجد ضرورة مصالً ؛ نه ما مف ضرورة إي ويمكف إزالتها ونظـ تركيب
نخر رير ذلؾ التركيب" (ٕ).

وقػد نسػب هػذا الػرمي ميضػا إلػى سػياويه

(ٔ)

(ٖ)

،والحقيقػػة مف سػياويه لػـ يصػػرح

خزانة ا دب لماغدادي ٔ ٖٖ/ػ ٖٗ .

(ٕ)

الضرالر وما يسوغ لمشاار دوف الناثر  ،محمود شكري اآللوسي ص ، ٛادوف رقـ وي تاريػخ

(ٖ)

الضرالر لآللوسي ص ٙوالضرورة الشعرية في النحو العراي د محمد حماسة ااد المطيؼ

 ،دار الاياف ػ اغداد  ،دار صعب ػ ايروت وهمال الهوامال ٘.ٖٖٕ/

ٜٜٔ٘
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اتعريػؼ محػدد لمضػػرورة  ،ووانمػا كػػاف يكتفػي اػاعض العاػػارات التػي فهػػـ منهػا اعػػض
شػػػراح الكتػػػاب وداريػػػه مفهػػػوـ الضػػػرورة انػػػدم مػػػف خػػػالؿ تناولػػػه لػػػاعض المسػػػالؿ

واخاصة الااب الذي اقدم في موؿ الكتاب اعنواف ( ما يحتمؿ الشػعر مػف الضػرورة)

 ،كما تحدث انها في مواضال ادة مف كتااه  ،ومػف هنػا فقػد اضػطرب العممػا

فػي

ايػػاف مفهػػوـ الضػػرورة انػػد سػػياويه  ،فػػذهب فريػػؽ إلػػى مف رميػػه كػرمي ااػػف مالػػؾ ،
وذهب اعض الااحثيف إلى مف سياويه يرى مف الضرورة ما وقال في الشعر دوف النثر
سوا مكاف لمشاار انه مندوحة مـ ي وقد مػاؿ إلػى هػذا الػرمي اعػض المحػدثيف مػف

ممثاؿ د.إاراهيـ حسف إاراهيـ

(ٔ)

و د .خديجة الحديثي

(ٕ)

.

ودليػػؿ ا ولػػيف اعػػض النصػػوص التػػي وردت فػػي كتااػػه منهػػا قولػػه  (( :وي

يحسف في الكػالـ مف ُيجعػؿ الفعػؿ مانيػا امػى ايسػـ ،وي ُيػذكر االمػة إضػمار ا وؿ
حتػػى يخػػرج مػػف لفػػظ اإلامػػاؿ فػػي ا وؿ ومػػف حػػاؿ انػػا ايسػػـ اميػػه ويشػػغمه اغيػػر
ا وؿ  ،حتػػى يمتنػػال مػػف مف يكػػوف يعمػػؿ فيػػه  ،ولكنػػه قػػد يجػػوز فػػي الشػػعر  ،وهػػو

ضعيؼ في الكالـ  ،قاؿ الشاار:

ِ
ص َن ِال
الخيار تَ ّد ِاي
مصاحت مـ
قَ ْد
ْ
مي ذنااً كمَ ُه لَ ْـ مَ ْ
َا ّ
فهذا ضعيؼ  ،وهو امنزلته في رير الشعر  ،ف النصػب ي يكسػر الايػت ،
(ٖ)

صٖٗٔ مكتاة دار العموـ والضرالر المغوية في الشعر الجاهمي د ااد العاؿ شاهيف صٕٚ
دار الرياض لمنشر والتوزيال الرياض

(ٔ)

سياويه والضرورة الشعرية د.إارهيـ حسف إاراهيـ ص ٖ٘  ،ط ٔ  ٖٔٗٓ ،هػ

(ٖ)

الرجز اي النجـ العجمي ومـ الخيار زوجته ينظر ديوانه صٕ٘ٙتحقيؽ د/محمد مديب ااد

(ٕ)

دراسات في كتاب سياويه  .د.خديجة الحديثني ٓ٘ٔ .

الواحد جمرافٕٔٗٚهػٕٓٓٙ-ـ والكتاب ٔ ٜٙ/وشرح المفصؿ ٜٓ/ٙ

ٜٓٔٙ
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و ي يخػػػؿ اػػػه تػػػرؾ إظهػػػار الهػػػػا ))(ٔ) ،فمػػػـ يجع ْمػػػه ضػػػرورة؛ ف الشػػػاار يجػػػػد

مندوح ًة انه .

ولعمهـ استأنسوا اكثرة استخداـ سػياويه لعاػارات تػوحي ااإللجػا وذلػؾ نحػو

(فإف اضطر شاار) مو ( اامػـ مف الشػع ار إذا اضػطروا ) مو ( فقالػت الشػع ار حيػث

اضطروا ) مو ( قالوا مضطريف ) ورير ذلؾ (ٕ).
ودليؿ اآلخريف ادة حج منها :

ٔػ تصدير سػياويه حديثػه اػف الضػرورة الشػعرية اقولػه (( اامػـ منػه يجػوز

فػػػي الشػػػعر مػػػا ييجػػػوز فػػػي الكػػػالـ ))  ،ولػػػـ يقيػػػد ذلػػػؾ الجػػػواز امػػػا ي مندوحػػػة

لمشاار انه .

ٕػ ػ كثيػػر مػػف الش ػواهد التػػي موردهػػا سػػياواه لمض ػرالر الشػػعرية جػػا ت فيهػػا

روايات مُخرى تخرجها اف الضرورة .

ٖػ كثير مف الشواهد التي ذكرها سياويه في مقساـ الضرورة يمكف اقميؿ مف

التصرؼ إخراجها مف حيز الضرورة دوف كسر لموزف مو إخالؿ االمعنى .

ٗػ يرى سياويه مف ا مثاؿ يستجاز فيها ما يستجاز في الشػعر  ،ولػيس فػي

المثػػؿ إلجػػػا وي اضػػطرار  ،فكيػػػؼ يقػػاؿ  :إف الضػػػرورة انػػدم مػػػا ي مندوحػػة انػػػه

لمشاار ؟

٘ػ مما تعميقه امى الايت السػااؽ ( قػد مصػاحت مـ الخيػار  ...الايػت ) فإنػه
يمكف القوؿ اأنه قد رجال انه اما ذكرم اعد ذلؾ مف ٍ
مايات حكـ اميها االضػرورة مػال
إمكػاف الػتخمص منهػا اػػأدنى تغييػر  ،والعػالـ إذا وقػال لػػه قػويف متعارضػاف ُن ِظػر إلػػى

(ٔ)
(ٕ)

الكتاب ٔٛ٘/
انظر سياويه والضرورة ص . ٖٜ ، ٖٚ

ٜٔٔٙ
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اآلخر منهما .
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(ٔ)

والصحي مف هذا كمه مف رمي سػياويه فػي الضػرورة مضػطرب مصػالً  ،فهػو

لـ يستقر امى مفهوـ محدد  ،ولعؿ سر ذلؾ منػه لػـ يعػف اهػذم المسػألة ولػـ ُيفردهػا
ِ
الفرؽ ايف الشػعر والكػالـ ولػـ يتقصػه ؛ نػه
ي
َ
االاحث ووانما متى اها سياويه (( ل ُي ِر َ
لـ يكف ررضه في ذكر ضرورة الشاار قصداً إليها نفسها  ،ووانمػا مراد مف يصػؿ هػذا
الاػػاب اػػا اواب التػػي تقػػدمت  ،فيمػػا يعػػرض فػػي كػػالـ العػػرب ومػػذهاهـ فػػي الكػػالـ

المنظػػوـ والمنثػػور ))

(ٕ)

ويفيػػد هػػذا مف هػػذم المسػػألة لػػـ تكػػف المسػػألة الوحيػػدة التػػي

اضطرب فيها رمي سياويه .

انزأي انثاًَ:أٌ انضزٔرج يا ٔقع يف انشعز دٌٔ انُثز سإا أاااٌ نهشااعز
يُدٔحح عُّ أٔ ال :
(ٖ)
وهو مذهب الجمهور  :مف الضرورة الشعرية هػي كػؿ مػا وقػال فػي الشػعر

مما ي تجيز القوااػد مجيلػه فػي النثػر سػوا كػاف الشػاار مضػط ار إليػه ي يجػد انػه
مع ِديً مـ لـ يكف كذلؾ .
ْ
وسر هذا (( مف الشعر لما كاف كالما موزونا تكوف الزيادة فيه والنقص منه
وي ِحيمػػه اػػف طريػػؽ الشػػعر المقصػػود مػػال صػػحة معنػػام
يخرجػػه اػػف صػػحة الػػوزف ُ ،
ٍ
ستجاز في الكالـ مثمه
استُ ِجيز فيه لتقويـ وزنه مف زيادة ونقصاف ورير ذلؾ مما ُ
يي ْ

))

(ٗ)

(ٔ)

 ،كما مف (( الشػعر موضػال اضػطرار  ،وموقػؼ ااتػذار  ،وكثيػ ار مػا يحػرؼ فيػه

ينظر سياويه والضرورة ٔٗػ. ٗٙ

(ٕ)

ما يحتمؿ الشعر مف الضرورة لمسيرافي ص ٖٖ ماو سعيد السيرافي  ،ت  :د .اوض القوزي

(ٖ)

الضرالر لأللوسي .ٙ

(ٗ)

 ،ط ٕ ٕٔٗٔ ،هػ .

ما يحتمؿ الشعر مف الضرورة لمسيرافي ص ٖٗ

ٕٜٔٙ
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الكمـ اف مانيته  ،وتحاؿ فيه المثُؿ اف موضاع ِ
ص َيغها جمػه ))
ُ
(ٕ)
فقاؿ  (( :إف الشعر نفسه ضرورة )) !

(ٔ)

 ،واػال اعضػهـ

ودليؿ الجمهور امى هذا الذي ذهاوا إليه قوؿ الشاار :
(ٖ)
اجود م ْق ِر ٍ
ٍ
ضعػه
العال
َك ْـ
ؼ َ
و َك ِر ٍيـ اخمُه قد َو َ
ناؿ ُ
ُ
حيػػث فصػػؿ اػػيف ( كػػـ ) وتمييزهػػا المجػػرور االجػػار والمجػػرور  ،وهػػو ريػػر

جالز لما فيه مف الفصؿ ايف المتضايفيف

(ٗ)

 ،وليس الشػاار هنػا مضػط ار إلػى هػذا

الفصؿ  ،إذ اإمكانه مف يرفػػػػال ( مقرؼ ) مو ينصاه فيخرج مف الضرورة .
واحتجوا ميضا اقوؿ الشاار :

(٘)

رض مَا َق َؿ إاقالَها
فال ُم ْزَنة َوَدقَ ْت َو ْدقَها
وي مَ َ
فقػػد حػػذؼ التػػا مػػف ماقمػػت وقػػد ممكنػػه إثااتهػػا لػػو قػاؿ  ( :ماقمػ ِػت ااقالهػػا )

وينقؿ حركة الهمزة إلى الساكف الذي قامها ))

()ٙ

إمػاـ القػالميف اهػذا الػرمي  ،إي مف فػي ارضػه شػيلا جديػدا ،
وااػف جنػي هػو ُ
ذلؾ منه حاوؿ مف يفسر الساب فػي لجػو الشػاار إلػى الضػرورة مػال مف فػي ُم ْك َن ِت ِػه
(ٔ)

الخصالص ٖ. ٜٔٔ/

(ٕ)

مف كالـ ااف اصفور  ،ينظر ايقتراح في مصوؿ النحو وجدله  ،السيوطي  ،ت  :د.محمود

(ٖ)

الايت نس اف زنيـ ،والمقرؼ النذؿ المليـ والمعنى منه قد يرتفال المليـ اجودم ويوضال الكريـ

(ٗ)

فجػػػاؿ صٖٗٔ ،ط ٔ  ٜٔٗٓ ،هػ .

ا ب ااخمه ينظر المقتضب ٖ ٙٔ/وضرالر الشعرصٖٔ والخزانة ٖٜٔٔ/

انظر همال الهوامال ٗ ٕٛ/و ٘.ٖٖٕ/

(٘)

الايت مف المتقارب لعامر اف جفيف الطالي مف قصيدة يصؼ اها سحااة ومرضا ينظر الكتاب

()ٙ

الضرورة الشعرية في النحو العراي صٗٗٔ .

ٔ ٕٗٓ/والخصالصٕٗٔٔ/وشرح المفصؿٜ٘ٗ/

ٖٜٔٙ
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الفرَار منها  ،ونجدم يقدـ لذلؾ ثالثة تعميالت :
ٔػ إادادها ػ مي الضرورة ػ لوقت الحاجة إليهػا  ،يقػوؿ  (( :وي يمنعنػؾ قػوة

القػػوي مػػف إجػػازة الضػػعيؼ ميضػاً  ،فػػإف العػػرب تفعػػؿ ذلػػؾ تأنيسػاً لػػؾ اإجػػازة الوجػػه
وير ُحب اه خناقؾ  ،إذا لـ تجد وجها ريػرم  ،فتقػوؿ :
ا ضعؼ  ،لتص اه طريقؾ ْ ،
إذا مجازوا نحو هذا ومنه اد وانه ومندوحة  ،فما ظنؾ اهـ إذا لـ يجدوا منػه اػديً ،
و ي انه معديً ؟ مي تراهـ كيؼ يدخموف تحت قا الضرورة مال قػدرتهـ امػى تركهػا

 ،ليعدوها لوقت الحاجة إليها  ،فمػف ذلؾ  ...قوله :
(ٔ)
ِ
العمب
َد ْا ٌد ولـ تُ ْغ َذ َد ْا ُد في
ض ِؿ ِم ْل َزرَهػا
لـ
تتمفال ِافَ ْ
ْ
كػػذا الروايػػة اص ػرؼ داػػد ا ولػػى  ،ولػػو لػػـ يصػػرفها لمػػا كسػػر وزنػػا  ،وممػػف

الضرورة مو ضعؼ إحدى المغتيف .)ٕ()) ...

ٕػ وضوح المعنى في نفس الشػاار (( فكأنػه نسػه اعمػـ ررضػه  ،وسػفور
مػرادم  ،لػػـ يرتكػػب صػػعاا  ،وي َج ِشػػـ مممػػا  ،وافػػؽ اػػذلؾ قػػااال لػػه  ،مو صػػادؼ ريػػر
(ٖ)
ٍ
ننس اه  ،إي منه هو استرسؿ واثقا  ،وانى ا مر امى مف ليس ممتاسا )) .
ٖػ ػ إديؿ الشػػاار اقوتػػه  ،وااتػػدادم انفسػػه  ،و (( مثمػػه فػػي ذلػػؾ  ..مثػػؿ

ُم ْجري الجموح اال لجاـ  ،ووارد الحرب الضروس حاس ار مف رير احتشاـ  ،فهػو وواف
كاف مموما في انفه وتهالكه  ،فإنه مشػهود لػه اشػجااته وفػيض ُم َّن ِتػه  ،مي تػرام ي
ٍ
ادم  ،لكػاف مقػرب إلػى النجػاة ،
يجهؿ مف لو تَ َكفَّػر فػي سػالحه  ،مو ماصػـ
امجػاـ جػو َ
ِ
ماجشػمه امػى اممػه امػا يعقػب اقتحػاـ مثمػه  ،إديي
الم ْمحاة  ،لكنه جشـ
وماعد اف َ

(ٔ)

الايت لجرير اف اطية الخطفي ينظر :ديوانه ص، ٙٚدار صادر ايروت الكتاب ٕ ٕٕ/وشرح

(ٕ)

الخصالص ٖ ٕٙ/ػ ٖ ، ٙوانظر ميضا ٖ. ٖٓٙ/

(ٖ)

المفصؿٔ ٚٓ/وشرح كافية ااف الحاجب ياف القواس ٕٕٔٗ/

الخصالص ٕ. ٖٜ٘/
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اقوة طاعه  ،وديلة امى شهامة نفسه )) (ٔ).

انزأي انثانث-:أٌ انضزٔرج حلٍ ٔخطأ :
يرى ااف فارس مف ما سمام النحػاة ضػرورة  ،وتمحمػوا فػي تخريجػه لػيس إي
خطأً محضا مف ا ولى ادـ التكمؼ والتعسؼ في تخريجه يقوؿ  (( :وي معنى لقػوؿ

مػػف يقػػوؿ :إف لمشػػاار انػػد الضػػرورة مف يػػأتي فػػي شػػعرم امػػا ي يجػػوز  ،وي معنػػى
(ٕ)
مَلَ ْـ َي ِأتيؾ وا ناا ُ تَ ْن ِمي
لقوؿ مف قاؿ :
فهو رمط وخطأ  ،ومػا جعػؿ اهلل الشػع ار معصػوميف ُي َوقَ ْػوف الخطػأ والغمػط ،
فما ص مف شعرهـ فمقاوؿ  ،وما ماته العراية ومصولها فمردود ))

(ٖ)

.

اؿ إف ااف فػارس صػنؼ رسػالة سػماها ( ذـ الخطػأ فػي الشػعر ) ،اػيف فيهػا

موقفه مما سمام النحاة ضرورة شعرية  ،يقوؿ (( :إف ناسا مف قدما الشع ار ومف

اعدهـ مصااوا في مكثر ما نظموم مف شعرهـ  ،ومخطػأوا فػي اليسػير مػف ذلػؾ ،فجعػػؿ

نػاس مػف مهؿ العراية يوجهػوف لخطػأ الشػع ار وجوهػا  ،ويتمحمػوف لذلػػؾ تػأويالت ،

حتػى صنعوا فيما ذكرنام ماوااا  ،وصنفوا في ضرورات الشػعر كتاػا ))

(ٗ)

ثػـ يقػوؿ :

(( مػػػا الوجػػػه فػػػي إجػػػازة مػػػا ي يجػػػوز إذا قالػػػه شػػػاار ؟ ومػػػا الفػػػرؽ اػػػيف الشػػػاار
والخطيػػب والكاتػػب ؟ ولػػـ ي يجػػوز لواحػػد منػػا مف يقػػوؿ آلخػػر  :لسػػت مقصػػدؾ و يؾ

اقصػػدني منػػت  ،ومف يقػػوؿ لمػػف يخاطاػػه  :فعمػػت هػػذا ككمػػا فعمػػت منػػت كػػذا ؟))

(٘)

ممػر
ا
ويقوؿ ردا امى مف قاؿ  :إف الشع ار مم ار الكػالـ  (( :ولػـ ي يكػوف الخطاػا

(ٔ)
(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)

(٘)

،

الخصالص ٕ. ٖٜٗ/
الايت مف الوافر لقيس اف زهير العاسي ينظر الكتاب ٔ ٔ٘/والخزانة ٕ ٖٛٔ/وشرح كافية ااف الحاجب ياف
القواس ٕ٘ٓٓ/
الصاحاي  ٗٙٛػ . ٜٗٙ

ذـ الخطأ في الشعر ياف فارس تحقيؽ رمضاف ااد التواب  ٔٚ،ٔٛمكتاة الخانجي امصر ٜٓٓٗٔٔٛٓ-ـ

ذـ الخطأ في الشعر ٕٔ .

ٜ٘ٔٙ
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الضرورة الشعرية في شعر امرئ القيس " تحميؿ ومناقشة "

الكػػالـ ؟ وهانػػا جعمنػػا الشػػع ار ممػ ار الكػػالـ  ،لػػـ مجزنػػا لهػػفي ا مػ ار مف يخطل ػوا ،
ويقولوا ما لـ يقمه ريرهـ ؟ فإف قالوا  :إف الشاار يضطر إلى ذلؾ؛ نه يريد إقامػة

وزف شػػعرم  ،ولػػو منػػه لػػـ يفعػػؿ ذلػػؾ لػػـ يسػػتقـ شػػعرم  ،قيػػؿ لهػػـ  :ومػػف اضػػطرم مف
يقػػوؿ شػػع ار ي يسػػتقيـ إي اإامػػاؿ خطػػأ ؟ ونحػػف لػػـ نػػر ولػػـ نسػػمال اشػػاار اضػػطرم

سػػمطاف مو ذو سػػطوة اسػػوط مو سػػيؼ إلػػى مف يقػػوؿ فػػي شػػعرم مػػا ي يجػػوز ومػػا ي
تجيزونه منتـ في كالـ ريرم  ،فإف قالوا  :إف الشاار َي ِعف له معنػى فػال يمكنػه إاػرازم
إي امثؿ المفظ القاي المعيب  ،قيؿ لهـ  :هذا ااتذار مقا ومايب  ،وما الػذي يمنػال
الشاار إذا انى خمسيف ايتا امى الصواب مف يتجنب ذلؾ الايت المعيب  ،وي يكػوف

في تجناه ذلؾ ما يوقال ذناا مو ُيزري امرو ة ؟ ))(ٔ) ،ثـ قاؿ اعد ذلؾ كمػه  (( :وكػؿ
الذي ذكرم النحويوف فػي إجػازة ذلػؾ و ايحتجػاج لػه جػنس مػف التكمػؼ  ،ولػو صػم

ذلؾ لصم النصب موضال الخفض و المد موضال القصػر  ،كمػا جػاز انػدهـ القصػر
فػػي الممػػدود  ،فػػإف قػػالوا  :ي يجػػوز مػػد المقصػػور نػػه زيػػادة فػػي الانػػا  ،قيػػؿ ي

يجوز قصر الممدود؛ نه نقص في الانػا و ي فرؽ ))

(ٕ)

فػػػااف فػػػارس يحمػػػؿ حممػػػة شػػػعوا امػػػى الػػػذيف يوجهػػػوف مرػػػالط الشػػػع ار

ويمتمسػػوف لهػػـ المخ ػارج  ،ويهػػدـ اػػاب الضػػرورة مػػف مساسػػه  ،ويجعػػؿ الشػػعر إمػػا

صوااا مقاوي وواما خطأ مػردودا  ،و ي شي رير ذلؾ  ،والشع ار اندم يخطلوف كما
يخط الناس و يغمطوف كما يغمط الناس(ٖ).

وقد اتاال اعض العمما رمي ااف فارس كأاي هالؿ العسكري

(ٔ)

ذـ الخطأ في الشعر ٕٔ .

(ٖ)

انظر ذـ الخطأ في الشعر ٖٕ .

(ٕ)

ذـ الخطأ في الشعر ٖٕ. ٕٗ/

(ٗ)

الضرالر المغوية ٓ٘ .

ٜٔٙٙ

(ٗ)

وامي اف ااد

الضرورة الشعرية في شعر امرئ القيس " تحميؿ ومناقشة "

العزيز الجرجاني

(ٔ)

د /سحر السيد مصطفى خطاب

 ،إي مف الفػرؽ اينػه وايػنهـ منػه منكػر الضػرورة مطمقػا  ،وهػفي

ااترفوا اها ولكنهـ ادوها خطأ واياا  ،وي ريب مف المحصمة واحدة .

يقوؿ د /رمضاف ااػد التػواب (( وامػى هػذا النحػو ي يصػ مف يقػاس امػى

الضرورة الشعرية في نظرنا  ،و الضرورة الشعرية اند جمهور العمما العرب ااػارة

اف مخالفة المألوؼ مف القوااد في الشعر ،سوا ملج الشاار إلى ذلؾ اػالوزف و

القافية  ،مـ لـ يمجأ ))

(ٕ)

.

وامى ذلؾ فال صحة لما يترد امى ملسنة القوـ  ،مف مف الضرورة الشػعرية

 ،رخصة لمشاار  ،يرتكاها متى مراد ؛ ف معنى هذا الكالـ مف الشاار يااح له اف

امد مخالفة المألوؼ مف القوااد  ،وهػو مػا يتعػارض مػال مػا وصػؿ إلينػا مػف مخاػار

الشع ار في القديـ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

(ٖ)

.

الضرالر المغوية ٔ٘ .
مقدمة ذـ الخطأ صػ . ٙ
مقدمة ذـ الخطأ صػ ٓٔ .

ٜٔٙٚ
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د /سحر السيد مصطفى خطاب

انزأي انزاتع -:أٌ انضزٔرج حق نهشعزا يف شعزْى َٔثزْى :
نسػػب إلػػى ا خفػػش(ٔ) منػػه يػػرى مف لغػػة الشػػع ار تتػػي لهػػـ مف يتكمم ػوا فػػي
النثر اما يتكمموف اه في الشعر  ،و إف كاف ضرورة ؛

 ،فيجوز له ما ي يجوز لغيرم لذلؾ "

(ٕ)

ف لسانه قد ااتاد الضرالر

فهو يرى مف الشع ار طاقة متميزة مف الناس

 ،ومف ثـ جاز لهـ ما لـ يجز لغيرهـ  ،وليس هذا الجواز مختصا االشعر وحدم  ،اؿ

هػػو يشػػمؿ الشػػعر والنثػػر معػػا ووافقػػه فػػي هػػذا الزمخشػػري  ،فقػػد مجػػاز فػػي تنػػويف(
ِ
َاتَػ ْػد َنا لِ ْم َكػ ِ
ير (ٖ) فػػي
سػ ِػع ًا
ػاف ِر َ
سالسػػال ) مػػف قولػػه تعػػالى  :عإِ َّنػػا م ْ
س َالسػ َػال َومَ ْرػ َػالًي َو َ
يف َ
ق ار ة نافال و الكسالي مف يكػوف صػاحب القػ ار ة ممػف ضػري اروايػة الشػعر  ،ومػرف
لسانه امى صرؼ رير المنصرؼ)) (ٗ).

يقوؿ ااف هشاـ فيما حكام انه الفػاكهي  (( :ورميػت اخػط ااػف هشػاـ امػى

مجمػوع مػا نصػػه ػ اعػػد مف ذكػر التفسػػيريف المتقػدميف  ،يقصػػد ممػا لػػيس لهػـ انػػه

مندوحػػة مو مػػا يقػػال مطمق ػاً فػػي الشػػعر  ،وقيػػؿ  :الضػػرورة مػػا اسػػتعممه الشػػاار فػػي

شعرم ونثرم))
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

(٘)

ينظر هذم النساة في  :شرح الجمؿ ٕ ،٘٘ٓ /و ضرالر الشعر صػ  ، ٔٙوالهمال ٔ. ٕٔٔ /

شرح الجمؿ ٕ٘٘ٓ /
سورة اإلنساف  ،مف اآلية  . ٗ :وانظر هذم الق ار ة في  :معاني القرنف لمف ار ٖ،ٕٔٗ /

والتذكرة ياف رماوف ٕ  ، ٚٗ٘/والساعة ياف مجاهد صػ ٖ ،ٙٙوالاحر المحيط

(ٗ)

ٓٔ . ٖٙٓ/

ينظر  :الكشاؼ اف حقالؽ روامض التنزيؿ وايوف ا قاويؿ في وجوم التأويؿ لمزمخشري /ٙ
،ٕٚٙتحقيؽ الشيخ اادؿ محمد ااد الموجود والشيخ امي محمد معوض ،الطاعة ا ولى

(٘)

ٔٗٔٛهػٜٜٔٛ-ـ .

شرح الحدود في النحو لمفاكهي صػ ٖٖٔ ،تحقيؽ د/المتولي رمضاف محمد الدميري  ،الطاعة
الثانية ٔٗٔٗ،هػٜٜٖٔ-ـ.

ٜٔٙٛ

د /سحر السيد مصطفى خطاب

الضرورة الشعرية في شعر امرئ القيس " تحميؿ ومناقشة "

انزأي اخلايس-:أٌ نهشعز نغح خاصح :
فهناؾ نوااف مف القوااد  :نوع يخػتص االشػعر  ،واآلخػر يخػتص اػالنثر ،
وليس مف الصواب مف نعمد إلى قوااد قد وضعت لمنثور الكالـ فنجعمها حكمػا امػى

مػا قالػه الشػع ار ،يقػوؿ ااػف المػػدار(تٕٜٚهػػ) يقػوؿ " :وي يجػوز فػي الرسػالؿ مػػا
يجػػوز فػػي الشػػعر؛ ف الشػػعر موضػػال اضػػطرار فػػارتفروا فيػػه اإلرػراب وسػػو الػػنظـ
والتقديـ والتأخير واإلضمار فػي موضػال اإلظهػار"

(ٔ)

فكػأف هػذا الػنص يريػد مف يجعػؿ

لمػػا رمى مف هػػذم الظػػاهرة تكثػػر فػػي
التقػػديـ والتػػأخير ضػػرااً مػػف سػػو الػػنظـ ،ولعمػػه ّ
قرر مف إسا ة النظـ في التأليؼ في الشعر كثير .
الشعر ظف اؿ ّ
ومآؿ هذا الرمي إلى منه ي ضرورة  ،ومف كؿ ما ورد فػي الشػعر ممػا يخػالؼ

القوااػػد هػػو لغػػة خاصػػة االشػػعر  ،وذلػػؾ ف لمشػػعر لغتػػه التػػي تتميػػز اخصػػالص

معينة  ... ،إذ مف الظروؼ النفسية التػي ُينػتَ ُ فيهػا الشػعر تحتػاج إلػى لػوف خػاص
ٍ
حينلػذ ممػثال لمايلػة المغويػة تمثػيال
مف التعاير الماللـ لها  ،احيػث ي يصػا الشػعر
صحيحا  ،اؿ يكوف ممثال لمستوى معيف هو مستوى الشعر

(ٕ)

وتتمثؿ هذم الخصػالص فػي مف لغػة الشػعر انفعاليػة ،ومػا دامػت لغػة الشػعر

انفعالية فميس مف الممكف وضال قوااد صارمة لها تتسـ اايطراد وايستمرار!(ٖ).

يقوؿ د/إاراهيـ منيس  (( :وقد كثر حديثهـ اف تمؾ الضرورة الشػعرية التػي

مادها وصمة وصموا اها الشعر العراي اف حسف نية منهـ  ،ولست مارؼ ممة مف
ا مـ تصؼ شػعرها امثػؿ هػذا الوصػؼ  ...ومػا كػاف مرنػاهـ اػف مثػؿ هػذا لػو منهػـ

احثوا الشعر وحدم  ،وخصوم اػاعض ا حكػاـ التػي يجػب مف تتػرؾ لمشػع ار وحػدهـ ،
(ٔ)

الرسالة العذ ار  ،تحقيؽ :زكي ماارؾ ،دار الكتب المصرية ٖٔ ،ٜٔصٗٔ.ٜٔ.

(ٖ)

الضرورة الشعرية ٓ٘٘ ػ ٔ٘٘ .

(ٕ)

الضرورة الشعرية . ٖٜ٘

ٜٜٔٙ
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د /سحر السيد مصطفى خطاب

يتخذوف منهػا مػا يشػا وف  ،ويهممػوف مػا يشػػا وف )) و(( ممػا الضػرورات المااحػة
فقد جعموها امثااة الرخص الشعرية  ،التي تاراوا لنا اها ومجازوها لنا  ،كأنما كانػت

المغػة ممكػا لهػـ وحػػدهـ يعطػوف منهػا مػا يشػػا وف  ،ويمنعػوف منهػا مػا يشػػا وف ))

(ٔ)!.

انزأي انسادس-:أٌ انضزٔرج نٍساد خزٔااا عاٍ انهغاح ن ٔرٌ خزااد عاٍ
انقٕاعد انُحٌٕح :
وهذا مفهوـ ماني امى نظرية دي سوسير فػي التفريػؽ اػيف المغػة والكػالـ ،
فالمغة نظاـ ااطف يكشؼ اف نفسه في الكالـ الذي هو كؿ حدث لغوي يتناوله مانا

المغة  ،وامى هذا فكػؿ مػا يقولػه مانػا المغػة فهػو مػف المغػة ي ينفػؾ انهػا احػػػػاؿ ،

ذلؾ ف كؿ لغة تحيط مانا ها ادالرة سحرية ي سايؿ إلى الخروج انها .

(ٕ)

ومعنى هذا الكالـ ااساطة منه ليس فػي المغػة صػواب وي خطػأ  ،ومف كػؿ مػا

يمفظه مانا المغة  -ومنهـ الشع ار  -صواب محػض يناغػي تمقيػه اػالقاوؿ  ،ولػيس

ممػػاـ المغػػوي إي مف يصػػؼ ويحمػػؿ  ،ومثػػؿ هػػذم النظػػرة ػ التػػي يػػروج لهػػا امػػـ المغػػة

الحديث ػ تهدـ انياف العموـ العراية مف مساسه  ،وتمقػي اكتػب التحريػؼ والتصػحيؼ
في الاحر  ،وتمغي حركة التصحي المغوي التػي جاهػدت ملػات السػنيف لمحفػاظ امػى

العراية .

وللف وافقت هذم النظرة المغات الغراية التي ي ترتاط اكتاب  ،فإنها ي توافػؽ

مادا لغتنا الشريفة التي ما قامت امومها إي خدمة لمقرنف العظػيـ  ،ونوشػؾ إف نحػف
وافقنػػا امػػى هػػذم النظػػرة لمغػػة مف نصػػير إلػػى لغػػة ررياػػة ي تمػػت إلػػى لغػػة الق ػرنف

(ٔ)

مف مسرار المغة مف مسرار المغة  ،د.إاراهيـ منيس صٖٗٗ ،ٖٖٗ،ط  ٜٔٚٛ ، ٙـ  ،مكتاة

(ٕ)

الضرالر المغوية ٕ ٙػ ٗ. ٙ

ا نجمو المصرية  ،القاهرة

ٜٓٔٚ

د /سحر السيد مصطفى خطاب

الضرورة الشعرية في شعر امرئ القيس " تحميؿ ومناقشة "

والحديث اصمة .

ومذهب الجمهور يجػد تأييػدا وقاػوي مػف النحػاة احيػث صػارت اآل ار ا خػرى

ن ار فردية لـ تجد كثي ار مف ا نصار ،وامى ذلؾ فالضرورة يتسال مػدلولها وفقػا لػرمي

الجمهور احيث تصا شاممة لكؿ ما ورد في الشعر سوا كانت له نظالر في النثر

حتػػى وواف كػػاف هػػذا النثػػر قرننػػا مـ حػػديثا ونتيجػػة لػػذلؾ تكثػػر ملػواف الضػرالر نهػػـ ي
يريدوف تفتيت القاادة مو تمزيقها مو ي يريدوف اإلكثار مف القوااػد فػاكتفوا اػإطالؽ

هذا الحكـ"الضرورة"امى كؿ ايت يخالؼ قواادهـ

(ٔ)

لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية صٜٚ

ٜٔٔٚ

(ٔ)

د /سحر السيد مصطفى خطاب
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ادلثحث انثاًَ
يٕقف انث زٌني ٔانكٕفٍني يٍ انضزٔرج

لػػـ يػػفثر خػػالؼ اػػيف الاصػػرييف والكػػوفييف فػػى مفهػػوـ الضػػرورة اوصػػفهما

مدرستيف لكؿ منهما اتجام مغاير لألخرى فى جمال المغة والتقعيد لها،واآل ار السػااقة

كمها لـ تكف تااعة يتجام مف ايتجاهػات الكاػرى  ،ووانمػا هػي اجتهػادات فرديػة ،فػرمي
سياويه ي يمثػؿ الاصػرييف ،ورمي ااػف فػارس ي يمثػؿ الكػوفييف ،يقػوؿ الػدكتور ااػد

الفتاح حايب

(ٔ)

فى مفهوـ الضرورة اند الفػ ار " :الػذى مرام مف الفػ ار مػال الجمهػور،

وحجتي منه استشهد(ٕ) امى حذؼ يـ ا مر فى الشعر اقوله:
(ٖ)
ػػػػػػػػػػادى ِ
ػػػػػػػػػػوت مَف ينػ ِ
ٍ
ػػػػػػػػػػت ِاداػػػػػػػػػػػى ومَدع إِ َّف مَنػػػػػػػػػػػدى ِ 
داايػ ِ
ػػػػػػػػػػاف
صػ
فَ ُقمػ ُ
ُ
ل َ
َ
مراد :و دع.

إذ لػػو معنػػى الضػػرورة انػػدم :مػػا لػػيس لمشػػاار انػػه مندوحػػة ،لمػػا كػػاف فػػى

الايت ضرورة ،إذ يمكف لمشاار مف يقوؿ:

ػػػػػػت اداػػػػػػػى ومَداػػػػػػػو إِ َّف مَنػػػػػػػدى 
فَ ُقمػ ُ
َ
َ
ونقػػؿ ثعمػػب

(ٗ)

."........................

رمى الف ػ ار السػػااؽ مػػف ريػػر اات ػراض اميػػه ،فالظػػاهر

(ٔ)

النحو والتصريؼ اند الف ار ص  ٔ٘ٚرسالة دكتورام الدكتور /ااد الفتاح محمد حايب .اكمية

(ٕ)

ينظر :معانى القرنف ٕ.ٖٔٗ/

المغة العراية االقاهرة ٔٗٓٛ .هػ = ٜٔٛٛـ.

(ٖ)

مف الوافر ،والذي فى الكتاب ٖ :ٗ٘/منه لألاشى  .وليس فى ديوانه .واال نساة فى  :سر

(ٗ)

مصر .

صنااة اإلارابٔ ،ٖٜٕ/واإلنصاؼ ٕ.ٖ٘ٔ/
ينظر  :مجالس ثعمب ص  .ٗ٘ٙتحقيؽ ا

ستاذ ااد السالـ هاروف .دار المعارؼ –

الطاعة الخامسة

ٕٜٔٚ
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موافقته إيام ،ويفيد هذا منه(ٔ) جعؿ الفصؿ فى:
ِ
ب ِااػ ِ
سػػػػػػػػػػػمَيمى
ُر َّ
ػػػػػػػػػػف َاػػػػػػػػػػػـ ل ُ
ِ
ػػػػػػػااات الكػػػػػػػػرى زِاد
ػػػػػػػاخ سػ
طاػ ِ
مف ااب الضرورة ،مال منه فيه مندوحة.

د /سحر السيد مصطفى خطاب

ػػػػػػػػػػم ِع ْؿ
ُمشػ َ
(ٕ)
ػػػػػػػؿ
ال َك ِسػ ْ

ومف ثـ يمكف القوؿ اػأف الكػوفييف يػروف رمى الاصػرييف فػى الضػرورة ،فػال خػالؼ
ايػػنهـ فػػى مفهومها ،ووانمػػا الخػػالؼ فػػي تطايػػؽ هػػذا المفهػػوـ ،ويرجػػال السػػاب فػػي ذلػػؾ إلػػى
موقؼ كؿ مف الفريقيف مف اعض ا سس في التقعيد مػف حيػث كميػة الشػواهد التػي تصػم
مساسا لقاادة مو ي تصم  ،ووالى ايختالؼ في تطايؽ اعض مسالؿ القياس.

ويمكف تصنيؼ مظاهر ايختالؼ ايف الاصرييف والكوفييف في الضػرورة إلػى

ثالثة منواع:

أٔال  :مسػػػالؿ يجيزهػػػا الكوفيػػػوف فػػػي ايختيػػػار ويعػػػدها الاصػػػريوف ضػػػرورة

ومسالؿ هذا النوع كثيرة ،ومعظمها نات مف ااتماد الكوفييف امى الشاهد الواحد في

القااػػدة ورفػػض الاصػػرييف لمثػػؿ هػػذا النػػوع كاسػػتعماؿ مفعػػؿ التفضػػيؿ مػػف الس ػواد
والايػػاض ودخػػوؿ الػػالـ فػػي خاػػر لكػػف ووافراد(كمتػػا) و حػػذؼ ايسػػـ الموصػػوؿ واقػػا

صمته و الفصؿ ايف كـ الخاريػة ومجرورهػا و نػدا مػا فيػه (مؿ) و الجمػال اػيف (يػا)
الندا والميـ فى (المهػـ) و العطػؼ امػى الضػمير المرفػوع المتصػؿ و تقػديـ التمييػز
امى العامؿ فيه واستعماؿ سوى اسما

(ٖ)

ثاٍَا :مسالؿ مجازها الكوفيوف في ضرورة الشػعر ومنعهػا الاصػريوف مطمقػا
(ٔ)

ينظر  :مجالس ثعمب ص .ٕٔٙ

(ٕ)

الرجز لجندؿ اف حري ،فأضاؼ الطااخ إلى الزاد وفرؽ اينما اسااات الكرى،ينظر :مجالس

(ٖ)

ينظر اإلنصاؼ ٜٔٙ/ولغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية صٖٔٔ

ثعمب ص ٕٔٙخزانة ا دبٕٖٗٗ/

ٖٜٔٚ
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د /سحر السيد مصطفى خطاب

،ومسػػالؿ هػػذا النػػوع محػػدودة كالفصػػؿ اػػيف المضػػاؼ والمضػػاؼ إليػػه اغيػػر الجػػار
والمجرور والظرؼ ومد ايسـ المقصور ومنال صرؼ ايسـ المنصرؼ

(ٔ)

ثانثا:مسالؿ يجيزها الاصػريوف فػي ضػرورة الشػعر ويمنعهػا الكوفيػوف وهػذا

النوع مقؿ مف سااقيه كثي ار ،ومػف ممثمػة ذلػؾ مف الاصػرييف قػد ذهاػوا إلػى منػه يجػوز

صرؼ(مفعؿ منؾ)في ضرورة الشػعر ،وذهػب الكوفيػوف إلػى منػه ي يجػوز صػرفه ولػو

في ضرورة الشعر

(ٕ)

أٔل يا ارة يف انضزٔرج -:
لقد كانت ن ار النحاة حوؿ مفهوـ الضرورة الشعرية  ،ووجوهها  ،ومحكامهػا

ثمػة كتػاب واحػد يجمعهػا
 ،وضوااطها مفرقة في كتاهـ النحوية والمغويػة  ،ولػـ يكػف ّ
حتى قاـ ماو سػعيد السػيرافي ت  ٖٙٛهػػ اوضػال موؿ كتػاب فػي الضػرالر الشػعرية ،

وض ما يجوز لمشاار فيهػا ومػاي
وافتتحه ااياف موجه الضرورة فجعمها تسعة  ،ثـ ّ
يجوز مف خالؿ تعميمه حكامها في الشعر  ،وياػدو منػه اسػتقى معظػـ محكامهػا مػف
ماػواب شػػرحه لكتػػاب سػػياويه  .قػػاؿ (ٖ)" :وضػػرورةُ الشػػعر امػػى تسػ ِ
ػعة موجػػه وهػػي :
الزيادة والنقصاف والحذؼ والتقديـ والتػأخير واإلاػداؿ ،وتغييػر ٍ
وجػه مػف اإلاػراب إلػى
ٍ
وجه نخر امى طريؽ التشايه ،وتأنيث المذكر ،وتذكير المفنث  ".ثـ وضال محمد اف

(ٔ)
(ٕ)

ينظر شرح المفصؿ ٔ ٙٛ/واإلنصاؼ ٕٜٔٓ/ولغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية صٖٔٔ

ينظر :اإلنصاؼ في مسالؿ الخالؼ ايف النحوييف الاصرييف والكوفييف لألناارىٔ- ٕٛٙ/
تحقيؽ محمد محيي الديف ااد الحميد -المكتاة العصرية ٔٗٓٚهػ ٜٔٛٚـ ولغة الشعر

(ٖ)

دراسة في الضرورة الشعرية ص٘ٔٔ
ضرورة الشعر

اي سعيد

السيرافي صٖٗتحقيؽ رمضاف ااد التواب،الطاعة

ا ولى٘ٓٗٔهػٜٔٛ٘-ـ ،دار النهضة العراية.

ٜٗٔٚ
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جعفر التميمي القزاز

(ٔ)

د /سحر السيد مصطفى خطاب

ثاني كتاب في هذا الموضوع ؛ إذ م َْولَى في كتااه( ما يجػوز

ماين ػاً مػػا يسػػوغ لمشػػاار دوف
لمشػػاار فػػي الضػػرورة ) اهتمامػػه لمغػػة الػػنظـ والنثػػرّ ،
الناثر ،مف وجهة نظر امما المغة والنحو  ،وقد ارتاط ذلؾ فػي اصػر القػزاز ااحػث
مشػػػكمة التغيػػػر والتحػػػوؿ فػػػي دييت ا لفػػػاظ مو انالهػػػا ،امػػػى مسػػػاس اسػػػتخدامات

الشع ار  ،انا امى ما يجوز لهـ اند الضرورة ،ثـ تتااال الجمال والتاويب فػألؼ ااػف

اصػفور ت  ٙٙٛهػػ مهػػـ كتػاب فػي ضػرالر الشػعر  ،جمػػال فيػه مػا نلػػت إليػه جهػػود
العرب في احػث الضػرورة  ،وحصػر اػه ضػروب ا حكػاـ المختصػة اهػا التػي تصػيب

الحروؼ وحركاتها والكممػات المفػردة والجمػؿ  ،ووالػى ذلػؾ مػف تغيػر ا حكػاـ النحويػة
وا حكاـ الصرفية فإذا حصؿ تقػاطال اػيف لغػة الشػعر ولغػة النثػر مشػار إليػه  ،ومجػاز
اعضه امى قمة في الكالـ وكثرة في الشعر  .يقػوؿ مفتتحػاً كتااػه  " :ممػا اعػد  ،فػإف
َ
ملمػػة النحػػػوييف كػػػانوا يسػػػتدلوف امػػػى مػػػا يجػػػوز فػػػي الكػػػالـ امػػػا يجػػػوز فػػػي الػػػنظـ
وايستديؿ اذلؾ ي يص إي اعد معرفة ا حكػاـ التػي يخػتص اهػا الشػعر  ،وتمييزهػا

اف ا حكاـ التي يشركها فيها النثر

(ٕ)

".

انرطٕر يف ذ ٍُف انضزٔراخ:
سار – اعد ماي سعيد السيرافي – امى مرحمتيف-:
األٔىل :اينتقػاؿ مػػف التصػنيؼ السػػاااي إلػى التصػػنيؼ الخماسػي ،كمػػا هػػو

الشػػأف انػػد ااػػف اصػػفور فػػي "ض ػرالر الشػػعر" ،و "شػػرح الجمػػؿ" ،و "المقػػرب" وماػػي
(ٔ)

محمد اف جعفر التميمي القزاز القيرواني .ولد االقيرواف وتوفي اهاسنةٕٔٗهػ .يغمب اميه
امـ النحو والمغة .مف مصنفاته :كتاب "الجامال" في المغة ينظر :وفيات ا اياف ٗ– ٖٚٗ/

 ٖٚٙو سير ماالـ الناال لمذهاي ٖٕٙ/ٔٚتحقيؽ شعيب ا رنفوط ومحمد نعيـ العرقسوسي
(ٕ)

،مفسسة الرسالة ،الطاعة ا ولى ٖٓٗٔهػٜٖٔٛ-ـ.

ضرالر الشعر صٔٔ

ٜ٘ٔٚ

د /سحر السيد مصطفى خطاب
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ط ْميوسي (اعد ٖٓٙهػ) في "شػرح كتػاب سػياويه".
الا َ
الفضؿ الصفار القاسـ اف امي َ
وجػػرى امػػى هػػذا ماػػو حيػػاف (٘ٗٚهػػػ)  ،فػػي "ارتشػػاؼ الضػػرب".ويتمثؿ هػػذا التقسػػيـ
في :الزيادة ،والنقص ،والتقديـ والتأخير ،والادؿ.

انثاٍَح  :اينتقاؿ مف التصنيؼ الخماسي المذكور إلى تصنيؼ نخر ثالثػي

يتمثػػػؿ فػػػي الزيػػػادة ،والحػػػذؼ ،والتغييػػػر(ٔ) .وقػػػد انػػػى اآلثػػػاري

لمضرورات في منظومته "كفاية الغالـ في إاراب الكالـ

(ٖ)

(ٕ)

فقاؿ:

(ٕٛٛهػػػػ) سػػػردم

العػػػػرب
وجػػػػب  ...امػػػػى الػػػػذي يتاػػػػال موزاف
ضػػػػرورة الشػػػػاار تمحػػػػو مػػػػا
ْ
ْ
وهي ثالث فارنػـ اإلفػادة الحػذؼ والتغييػر والزيػادة كمػا مقػاـ امػى هػذا التقسػيـ ماػو
المعالي محمود شكري اآللوسي (ٕٖٗٔهػػ) ترتيػب الضػرورات فػي كتااػه "الضػرالر"،
وجػػرى امػػى هػػذا جمػػالٌ ريػػر قميػػؿ مػػف العروضػػييف المعاصػػريف وريػػرهـ مفيػػديف مػػف
التصنيفات المذكورة السااقة مال اخػتالؼ يسػير(ٗ)  .فممػدكتور ااػد الوهػاب العػدواني
كتاب اعنواف "الضرورة الشعرية .دراسة نقدية لغويػة" ،ولمػدكتور محمػد حماسػة ااػد

ؼ اعنػواف "الضػرورة الشػعرية فػي النحػو العراػي" ،كمػا َّ
َّ
صػنؼ الػدكتور
المطيؼ
مصػن ٌ
خميؿ انياف الحسوف مصنفاً اعنواف " في الضرورة الشعرية".

(ٔ)
(ٕ)

الضرورة الشعرية دراسة نقدية لغوية لمدكتور ااد الوهاب العدواني صٕٜٔ
ماو سعيد زيف الديف شعااف اف محمد اآلثاري .ولد في الموصؿ سنة ٘ٚٙهػ ،وتوفي امصر.
(الضو الالمال ٖ ،ٖٖٓ - ٖٓٔ/شذرات الذهب  ،ٔٛٗ/ٚا االـ ٖ. )ٔٙٗ/

(ٖ)

كفاية الغالـ في إاراب الكالـ .ماو سعيد اآلثاري صٗٔ ت :د .زهير زاهد ،وا ستاذ هالؿ

(ٗ)

ينظر الضرورة الشعرية دارسة نقدية لغوية ٗ.ٜٔ

ناجي ،ط (ٔ)  ،ايروت ٔٗٓٚهػ.

ٜٔٚٙ
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د /سحر السيد مصطفى خطاب

انل م األٔل
أتٍاخ انضزٔرج انشعزٌح يٍ أام قافٍح انثٍد
قاػػؿ مف مشػػرع فػػي دراسػػة مايػػات الضػػرورة فػػي هػػذا الفصػػؿ مرى مف متػػرجـ

يمرئ القيس فأقوؿ:

هػو امػػرف القػيس اػػف حجػر اػػف الحػػارث اػف امػػرو اػف حجػػر اػف امػػرو اػػف

معاوية اف الحارث ا كار،وهو مف قايمة كندة ،وكندة قايمة يمنية ،كانػت تسػكف قاػؿ

اإلسالـ رراي حضرموت.

(ٔ)

َشأذّ - :
ولد امرف القيس انجد نحو سنة ٔٓ٘ ـ وكاف ذا ٍ
اراي اريػؽ ،فأمػه
منات
ٍ
فاطمػة انػػت رايعػػة مخػػت كميػػب والمهمهػػؿ ،مشػراؼ إحػػدى القاالػػؿ اليمنيػػة التػػي كانػػت

تسكف رراي حضرموت قاؿ اإلسالـ،و ماوم حجر اف الحارث الكنػدي ممػؾ انػي مسػد.

ونشػأ فػػي ايػػت ممػػؾ واسػػال الجػػام ،فنشػػأ نشػػأة تػػرؼ ،يحػػب المهػػو ويشػػاب االنسػػا

ويقوؿ في ذلؾ الشعر الماجف .فطردم ماوم ونلى مي يقيـ معه فكػاف يسػير فػي محيػا

العػػرب ،ومعػػه طالفػػة مػػف شػػااب القاالػػؿ ا خػػرى ،كطػػي وكمػػب ،واكػػر اػػف والػػؿ،
يجتمعػػوف امػػى الش ػراب والغنػػا انػػد روضػػة مو رػػدير ،ويخػػرج هػػو لمصػػيد فيصػػيد

ويطعمهـ مف صيدم ،وظؿ كذلؾ حتى جا م نعي مايه وهو ادموف (قرية االشاـ وقيؿ
في اليمف) ،فرووا منه قاؿ" :ضيعني ماي صغيرا ،وحممني دمه كايرا ،ي صحو اليػوـ،

(ٔ)

كتاب مشعار الشع ار الستة لألامـ الشنتمري ص ٚ،ٛ

والشعر والشع ار ياف قتياة صٖٕ

دار الثقافة ايروت لاناف ٜٜٔٙوشرح المعمقات العشر لمشنقيطي ص ٚوطاقات فحوؿ
الشع ار وخزانة ا دب ٕٜٜٔ/
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وي سكر ردا ،اليوـ خمر ،ورداً ممر"(ٔ).

رحؿ امرف القيس يستنصػر القاالػؿ لألخػذ اثػأر مايػه مػف انػي مسػد فاسػتنجد

اقايمتػػي اكاػػر وتغمػػب فأاػػانوم وموقعػوا اانػػي مسػػد؛ وقتمػوا مػػنهـ ،واكتفػػت اكػػر وتغمػػب

اذلؾ وقالوا له قد مصات ثأرؾ وتركوم .ولكف امرف القيس كاف يريد التنكيؿ ااني مسد
ويحاوؿ مف يعيد لنفسه ممؾ مايه ،فمـ يقنعه مػا فعمػت اكػر وتغمػب ،فػذهب إلػى مهمػه
االيمف يستنصرهـ ،فأاانوم اجنػود ذهػب اهػـ إلػى انػي مسػد ،ولكػف ممػؾ الحيػرة مخػذ

يفلب اميه ويدس الدسالس له حتى فشؿ ..وظؿ شريداً يتنقؿ ايف مم ار العرب حتى

نػػزؿ مخي ػ ارً امػػى السػػمو ؿ اتيمػػا فأجػػارم ،وطمػػب إليػػه امػػرف القػػيس مف يكتػػب إلػػى

الحارث  -ممير الغساسنة االشاـ  -ليوصمه إلى قيصػر ممػؾ الرومػاف ويمهػد يمػرئ
القػػػيس السػػػايؿ لمسػػػفر إلػػػى القسػػػطنطينية؛ يطمػػػب المعونػػػة منػػػه ليعيػػػد ممكػػػه،فأكرـ

القيصر وفادته ومرسؿ معه جيشا ليستعيد ممؾ مايه ،إي مف الوشػاة حػالوا دوف امػرئ
القػػيس وتحقيػػؽ رايتػػه ،فعمم ػوا امػػى اإليقػػاع اينػػه واػػيف القيصػػر ونجح ػوا فػػي ذلػػؾ
،فحقػػد القيصػػر اميػػه ومرسػػؿ إليػػه جاػػة مسػػمومة ،فممػػا لاسػػها سػػرى السػػـ فػػي ادنػػه

وتقرح جسمه ثـ مات في االد الروـ

(ٕ)

.

عقٍدذّ-:
كػاف ديػػف امػػرئ القػػيس الوثنيػػة ،وكػػاف ريػػر مخمػػص لهػػا ،فقػػد روي منػػه لمػػا
خرج لألخذ اثأر مايه مر اصنـ لمعرب تعظمػه يقػاؿ لػه ذو خمصػة .فاستقسػـ اقداحػه

وهي ثالثة :اآلمر والناهي والمتراص .فأجالها فخرج الناهي ،فعؿ ذلؾ ثالثاً فجمعهػا

وكسػػػػرها ،وضػػػػرب اهػػػػا وجػػػػه الصػػػػنـ ،وقػػػػاؿ" :لػػػػو كػػػػاف ماػػػػوؾ قتػػػػؿ مػػػػا اقتنػػػػي".
(ٔ)
(ٕ)

المراجال السااقة الصفحات نفسها
ينظر:شرح المعمقات الساال اي ااد اهلل اف الحسيف اف محمد الزوزني صٕٔ ٔٔ،تحقيؽ
لجنة التحقيؽ في الدار العالمية ٖٜٜٔـ
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وكاف امرف القيس يمقب االممؾ الضميؿ؛ واذي القروح؛ لما مصيب اه في مرضه(ٔ).

شعزِ:

تميػز اػه شػعرم
يعد امرف القيس مف مشهر الشع ار الجاهمييف وذلؾ لكثرة ما ّ
و مامالػػػه ،فهػػػو موؿ مػػػف وقػػػؼ امػػػى ا طػػػالؿ ،وموؿ مػػػف وصػػػؼ الميػػػؿ والخيػػػؿ

والصيد،وهو مساؽ شع ار العراية إلى ااتداع المعاني والتعاير انها ،افتت ماواااً مف

الشػػعر ووفػػؽ إلػػى تشػػايهات وطػػرؽ موضػػواات لػػـ يسػػاؽ إليهػػا ،ففػػت اػػاب الغػػزؿ
ومطاؿ الوصؼ ،وممعف فيه ،ومادع تصػويرم هػذا إلػى لفػظ جػزؿ مػوجز ،وسػاؾ محكػـ

يتخممه مثؿ مرسؿ ،وحكمة االغة

وتعد معمقة امرئ القيس مف مسمـ مػا وجػد مػف مامالػه .وفػي هػذم القصػيدة

مكثر امرف القيس مف وصؼ الايلة ومف ممثمػة التصػوير والوصػؼ فػي شػعرم وصػفه
لميؿ حيث يقوؿ:

الهمػ ِ
ػػػػػػوـ لِ َياتَمػػػػػػػي
ػػػػػػي ِاػػػػػػػأَنو ِ
َامَػ َّ
اع ُ
ؼ مَاجػػػػػػػػػػا ازً َونػػػػػػػػػػا َ ِا َكم َكػ ِ
ػػػػػػػػػؿ
َرد َ
َوم َ

َولَيػ ٍ
الاحػ ِ
سػػػػػدولَه
ػػػػؿ َك َمػ ِ
ػػػػوج َ
ػػػػر مَرخػػػػػى ُ
صػػػػػػػم ِا ِه
ػػػػػػت لَػ ُ
فَ ُقمػ ُ
ػػػػػػه لَ ّمػػػػػػػا تَ َمطّػػػػػػػى ِا ُ
ِ
نجمػػػػػػي
مَي مَيهػػػػػػا المَيػػػػػػ ُؿ الطَويػػػػػػ ُؿ مَي ا َ

ػػؾ ِاأَمثَػ ِ
صػػػا ٍ َومػػػا ِ
ػػؿ
ػػااح ِمنػ َ
اإلصػ ُ
ِا ُ
(ٕ)
ػػػار الفَتػ ِ
ػػػؿ ُمغػ ِ
ِا ُكػ ِّ
ػػػذا ِؿ
ػػػؿ ُ
شػػػػدَّت ِا َيػ ُ

ػػػػػؾ ِمػػػػػػف لَ ٍ
ػػػػػه
يػػػػػؿ َكػػػػػأ َّ
فَيػػػػػػا لَ َ
جوم ُ
َف ُن َ

وقد ضاع الكثيػر مػف شػعرم واقػي لنػا منػه ديػواف صػغير يحػوي نحػو خمػس

واشريف قصيدة و مشهر قصالدم ثالث  :المعمقة و مطمعها :
ِاسػ ِ
خوؿ فَ َحومػ ِ
ػػػد ِ
ػػػب َومنػ ٍ
ِقفَػػػا َناػػػػؾ ِمػػػػف ِذكػػػرى َح ِايػ ٍ
ػػػؿ
ػػػزؿ
ػػػقط النػػػػوى اػػػػيف الػ ّ
َ
َ

(ٔ)
(ٕ)

ا االـ لمزركميٕ ٔٔ/دار العمـ لممالييف الطاعة الخامسة اشرة ٕٕٓٓ
الديواف ص٘ٗ ٗٙ،
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ِ
ػػػد رسػ ٍ
س ِمػػػػف معػ ِ
ار ٍ
ػػػـ َد ِ
ػػػػوؿ
َو َهػػػ ْؿ انػ َ َ
ُ

ويمية مطمعها:

ِ
الع ِ
الخػالِي
صػر َ
َيع ْم ْف َم ْف َكاف فػي ُ

ِ
ػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػػااحاً ميهػػػػػػػػػػا الطمػػػػػػػػػػ ُؿ
مي اػ ْ
ثـ االية مطمعاها :
(ٖ)
ِ
ِ
ِ
َخِميمػػػػػػي مػػػػػػ ار ِاػػػػػػي َامػػػػػػى مُ ِّـ ُجنػ ِ
الم َعػػػ ّذ ِب ِِ
ػػػػػدب
لتقضػػػي لاانػػػات الفػػػفاد ُ
ّ ُ
مما المعمقة فثمانوف ايتػا مػف احػر الطويػؿ  -ولهػذم المعمقػة شػهرة واسػعة
(ٕ)

جدا لـ تامغها معمقة مخرى،وهي اند العرب انواف اإلاداع و الجماؿ.

وديواف امرئ القيس مشػروح اػدة شػروح وطاػال فػي اػاريس ومصػر .وجمػال

مشعار امػرئ القػيس اػدة مػف العممػا  ،وطاػال ديوانػه العالمػة دي سػتاف فػي اػاريس

سػػنة  ٕٔٛٛمػػال ترجمػػة يتينيػػة .وجمػػال ا ب لػػويس شػػيخو اليسػػواي مهػػـ مخاػػار
ومشعار امرئ القيس مف كتب اديدة وسردها فػي كتااػه المعػروؼ اشػع ار النصػرانية

المطاوع في ايروت سنة ٓ.ٜٔٛ

ويمكػػف مف يقسػػـ شػػعرم قسػػميف :قسػػما لحاػػه وقسػػما لمطايعػػة ؛وذلػػؾ نػػه

ااش موزاا ايف فترتيف مختمفتيف ،صنعت كؿ واحدة منها شاا ار متمي ازً ،فقاؿ مقتؿ
والدم كاف ذلؾ الشاار الالهػي العااػث الػذي انطمػؽ مػال المتػال والشػراب والغػزؿ دوف

ػب حياتػػه رمسػػا امػػى اقػػب ،فػأدى إلػػى انهيػػار
حػػدود مو ضػوااط،ولكف مقتػػؿ والػػدم قمػ َ
الماضػػػي الالهػػػي الػػػذي كػػػاف مسػػػكوناً اػػػه ،ليحػػػؿ مكانػػػه حاضػػػر جديػػػد صػػػنال منػػػه

شاار العزـ والاأس والثاػات والصػار امػى الشػدالد،نعـ لقػد ممسػى خمػ ارً ممػا حاضػرم
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

الديواف صٕٔ
الديواف صٖ٘ٔ
الديواف صٗٚ
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ومستقامه اعد مقتؿ والدم الممؾ فقد مصا حراا ومخذا لمثار فجا شعرم فػي المرحمػة

الثانية مف امرم متسماً اصاغه الثورة والشدة.

وكما جا شعرم صدى لنوايف مف الحياة :حياة المهو والترؼ والعاث و حيػاة الجػد

والعػػزـ والثػػأر فقػػد جػػا شػػعرم صػػدى لنػػوايف مػػف الايلػػة :ايلػػة الاػػداوة التػػي مكسػػات شػػعرم
مسحه القوة والصفا  ،وايلة الحضارة التي منحت شعرم سمه الرقة والميف.

آرا انُقاد يف شعزِ-:
مقاؿ قوـ مف مهؿ اليمف يريدوف الناي صمى اهلل اميػه وسػمـ فضػموا الطريػؽ

ووقع ػوا امػػى ريرهمػػا ومكث ػوا ثالث ػاً ي يجػػدوف المػػا  ،ثػػـ مقاػػؿ راكػػب فسػػمال اعضػػهـ

ينشد:قوله مف الطويؿ-:

هػمػهػا
َولَما ر ْ
مت مف الشػريعة ُ
تَي َّم ِ
العيف التي اػنػد ضػارج
مت
َ
َ

ػػػػػػاض ِمػػػػػػػ ْف فر ِ
الصػػػػػػػها دامػػػػػػػػي
ومف الايػ َ
ضػها طػػامي
يفػػي
اميهػػا الظػ ُؿ َا ْرَم ُ
ْ

(ٔ)

فقػػاؿ :مػػف يقػػوؿ هػػذا؟ قيػػؿ امػػرف القػػيس .قػػاؿ :واهلل مػػا كػػذب هػػذا اػػارض

انػدكـ .ومشػػار لهػـ إليػػه ،فوصػموم فػػإذا مػػا اػذب وواذا اميػػه العػرمض والظػػؿ يفػػي

اميػه فشػػراوا منػػه وحممػوا ،ولمػػا متػوا الناػي قػػالوا يػػا رسػوؿ اهلل محيانػػا اهلل اػػز وجػػؿ
اايتػػيف مػػف شػػعر امػػرئ القػػيس ومنشػػدوهما ،فقػػاؿ صػػمى اهلل اميػػه وسػػمـ" :ذلػػؾ رجػػؿ
مذكور في الدنيا شريؼ فيها منسي في اآلخرة خامػؿ فيهػا يجػي يػوـ القيامػة معػه

لوا الشعر إلى النار"(ٕ).
(ٔ)

الديواف ص٘٘ٔوالشريعة :مورد الما ،والفرالص:جمال فريصة وهي المحمة ايف الجنب والكتؼ

(ٕ)

والشعر والشع ار ياف قتياة

تراد اند الخوؼ،وضارج:موضال ،والعرمض:الطحمب،والطامي:المرتفال
ينظر:كتاب مشعار الشع ار الستة لألامـ الشنتمري صٚ

صٖٕ والمعمقات العشر ومخاار شعرالها صٗ صححه محمد ا ميف الشنقيطي دار النصر.
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وسأؿ العااس اف ااد المطمب امر اػف الخطػاب اػف الشػع ار  ،فقػاؿ :امػرف

القيس سااقهـ خسؼ لهـ ايف الشعر ،فافتقر مف معاف اور مص اصر(ٔ).

وقاؿ امي اف ماي طالػب" :رميػت امػ مر القػيس محسػف الشػع ار نػادرة ومسػاقهـ

اادرة ومنه لـ يقؿ لرراة وي رهاة"(ٕ).

ومر لايد االكوفة امى مجمس وهو يتوكأ امى محجف له ،فسألوم اف مشػعر

العرب فقاؿ :الممؾ الضميؿ ذو القروح(ٖ).

وسلؿ جرير رميه في امرئ القيس فقػاؿ" :اتخػذ الخايػث الشػعر نعمػيف" ،وهػذا

رمي يمثؿ اقتدار امرئ القيس امى الشعر وشدة تمكنه منه(ٗ).

واعد هذم الترجمة مقوؿ مف مايات الضرورة مػف مجػؿ قافيػة الايػت تتمثػؿ فػي

تحريؾ ساكف وزيادة حرؼ وزيادة كممة.

(ٔ)

ينظر:الفالؽ في رريب الحديث لمزمخشري ٖٔٙٛ/تحقيؽ امي محمد الاجواوي ومحمد ماو

الفضؿ إاراهيـ الطاعة الثانية مطاعة ايسى الاااي الحماي و العااب الزاخر والمااب الفاخر
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

لمصاراني تحقيؽ محمد حسف اؿ ياسيف ص ٖٔٛالجمهرية العراقية ٜٔٔٛـ
مشعار الشع ار السته الجاهمييف لألامـ الشنتمري صٚ
السااؽ صٚ
السااؽ صٚ
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ادلثحث األٔل
حتزٌك انسااٍ
فمف تحريؾ الساكف قوله مف الطويؿ-:
(ٔ)
ِ
م َرػػػػػػػػ ّرِؾ ِّ
القمػػػب َي ْف َعػػػ ِؿ
ومََّنػػػؾ َم ْه َمػػػا تَػػػأْ ُم ِري
منػػػػػػػػي مف حاَّػػػػػػػػؾ قَػػػػػػػػ ِاتمي
فػ(مهما )مداة جزـ تجزـ فعميف :ا وؿ(تأمري) ،والثاني(يفعؿ) وواف كاف الثاني
مكسورا،فالكسرة هنا اارضة لمضرورة الشعرية انسجاما مال حركػة القافيػة المكسػورة

،فا صؿ السكوف.

ومنه قوله مف الطويؿ:

َوَي ْومػػػػاً َامَػػػػى ظَ ْهػػػػ ِر الكثيػ ِ
ػػػػػت حمفػػػػػػ ٌة لَػػػػػػ ْـ تَحمَّػػػػػػ ِؿ
رت
ػػػػػي َوَنلػ ْ
ػػػب تَ َعػػػػ ّذ ْ
امػ ّ
فالفعؿ (تحمؿ)مجزوـ االسػكوف ولكنػه كسػر لمضػرورة الشػعرية انسػجاما مػال

(ٕ)

حركة القافية المكسورة.

ومنه قوله مف الطويؿ-:
ِ
ودوَنػػػػػػػػػػػػ ُه
فألحقَنػػػػػػػػػػػػا االهاديػ
ػػػػػػػػػػػات ُ
َ

ِ
صػػػػػ ّرٍة لػػػػػـ تَُزيَّػػػػػ ِؿ
َج َواح ُرَهػػػػػا فػػػػػي َ

وقوله:
ِ
فت لػػه
انص ػ َر ْ
إِذا َم ػا اكػػى م ػف خ ْمفهػػا َ
وقوله :
(ٔ)
(ٕ)

ِ
ؽ وتحتػػػػي شػػػػقها لَػػػػـ ُي َحػػػػ ِ
وؿ
اشػػػػ ِّ
ْ

(ٖ)

(ٗ)

الديواف صٖٖ
الديواف صٕٖ،الكثيب:رمؿ كثير،واإليال :الحمؼ ،والتحمؿ في اليميف:ايستثنا

(ٖ)

الػػديواف صٔ،ٙالهاديػػات  :ا والػػؿ المتقػػدمات  ،والج ػواحر  :المتخمفػػات  ،والصػػرة  :الجمااػػة

(ٗ)

الديواف صٖٔ  ،وشؽ الش  :نصفه  ،والضمير في اكى يعود امى الصاي.

والصيحة  ،والتزيؿ  :التفرؽ
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ط َّيػػػ ِب
ػػدت اهػػػا ِطياػػػاً ووا ْف لَػػػ ْـ تَ َ
َوجػ ُ

طارقػػػػػػاً
ػػػػػت َ
مَلَػػػػػػ ْـ تََرَيػػػػػػاني ُكمّمػػػػػػا ِجلػ ُ
وقوله
(ٕ)
فَعػػػػػادى ِاػػػػػدا اػػػػػيف ثَػػػػػو ٍر وَنعجػ ٍ
ضػػػػ ْ امػػػػا ٍ فَ ُي ْغسػ ِ
ػػػؿ
ػػػػة
ِدراكػػػػاً ولػػػػـ َي ْن َ
ْ َ ْ
ً
َ
فالفعػػػؿ (يغسػػػؿ)مجزوـ ؛ نػػػه معطػػػوؼ امػػػى مجػػػزوـ ولكنػػػه حػػػرؾ االكسػػػر
(ٔ)

لمضرورة.

وقوله:

اقػػػر َ ِ
امػػػ َمرَ القػ ِ
ػػيس فَػػػا ْن ِز ِؿ
َ ْ
ت َاعيػػػري َيػػػا ْ

اؿ ال َغ ِاػػػػيطُ ِا َنػػػػا معػػػػاً
تَقُػػػػو ُؿ َوقَػػػػ ْد َمػػػػ َ
وقوله :
صػػػػ ْح ِاي َامَػػػػ ّى َم ِطػػػػ ّي ُه ْـ
ُوقُوفػػػػاً ِا َهػػػػا َ
وقوله مف الطويؿ-:
فطػػػػػػػاؿ ِ
واػػػػػػػؽ ِْ ُد ِاػػػػػػػ َذارم
تنادينػػػػػػػا
َ

َيقُولُػػػػوف ي تَ ْهمِػػػػ ْؾ مَسػػػػى َوتَ َج ّمػػػػ ِؿ

(ٖ)

(ٗ)

اؿ ِ
صػػ َحااي قػػد شػػأَ ْونؾ فا ْطمُػػػ ِب
وقَػػ َ
ِ
جم ِؿ)و(ا ْطمُ ِب)مفعاؿ ممر وهي مانية امى السػكوف ،ولكنهػا
فا فعاؿ(ا ْن ِزؿ)و(تَ ّ

(٘)

حركت االكسر لمضرورة الشعرية.

(ٔ)

الديواف صٗ،ٚوالطارؽ:الزالر ليال.

(ٕ)

الديواف صٕ،ٙوالمعاداة والعدا :الموية،والمعنى:منه والى ايف ثور ونعجة مف اقر الوحش في

(ٖ)

الديواف ص،ٕٜالغايط:ضرب مف الرحاؿ،يقوؿ":كانت هذم المرمة تقولمي في حاؿ إمالة الهودج

طمؽ واحد ،ولـ يعرؽ ارقا مفرطا يغسؿ جسدم.

مو الرحؿ:قد مدارت ظهر اعيري فانزؿ اف الاعير.

(ٗ)

الديواف صٕٗ،والمطي:المراكب ،والمعنى:منهـ وقفوا اميه رواحمهـ،يأمرونه االصار وينهونه

(٘)

الديواف ص،ٚٙشأونؾ:ساقنؾ

اف الجزع.
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ادلثحث انثاًَ
سٌادج احلزف

سٌادج حزف اإلطالق يف آخز انكهًح:فيجوز لمشاار مف يمحؽ القافية المطمقة حرفػاً ومنػه قػوؿ امػرئ القػيس مػف

المتقارب:

ػػػػػػػػػت ِا ِ
ػػػػػػػػػااب لػػػػػػػػػػه
نفسػػػػػػػػػػي شػ
َوقَالػ ْ
ٌ
وقوله مف الطويؿ:
ِ
صػػػ َحا ِاي امػػػى ر ِ
مال
صػػػ ْي ٍ
مَتَػػػاني ومَ ْ
مس َ
وقوله مف الطويؿ:
ِقفَ ػا َناػ ِػؾ مػػف ِذكػػرى حايػ ِػب ٍِ ومنػ ٍ
ػزؿ

شػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُجاا
َولِمتُػػػػػػػػػػػػػػػػػه قَاػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مَ ْف َي ْ
َ

(ٔ)

ػػػػوـ َانػػػػػي فأ ْن َعمػػػػػا
َحػػػػػ ِد ٌ
يث مطَػػػػػ َار النػ َ

(ٕ)

ا ِسػػػ ِ
ػػد ِ
خوؿ فَ َحػػػ ْو َممي
قط الّمػػػوى اػػػيف الػ ّ

(ٖ)

فألحؽ ا لؼ واليا في الروي؛ ف الشعر وضال لمغنا والتػرنـ(ٗ)؛ إذ ااتػاد

ااتػػاد الشػػع ار مف يترنمػوا فػػي مواخػػر ا ايػػات قاػػؿ حػػرؼ الػػروي ليمتػػد اهػػا الصػػوت،
ويقال فيه تطريب ي يتـ إي امد الحرؼ ،ومكثر ما يقال ذلؾ في ا واخر(٘).

يقوؿ سياويه "مما إذا ترنموا فإنهـ يمحقوف ا لؼ والواو واليا ما ينوف ومػا

ي ينوف ؛ نهـ مرادوا مد الصوت"
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

()ٙ

الديواف صٓ،ٛوالممة:ما وصؿ إلى المنكايف مف الشعر،يشجب:يموت
الديواف صٗ٘ٔ،رمس صيمال:اسـ موضال،ومنعـ:اال
الديواف صٕٔ
ينظر :الكتاب ٕ ٕٜٜ /
 ينظر :ما يحتمؿ الشعر مف الضرورة ٗٓ ،ٖٜالكتاب ٕٗٓٗ/
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ويقوؿ السيرافي:

"وهذم الزيادة رير جالزة في حشػو الكػالـ ،ووانمػا ذكرناهػا يختصػاص الشػعر
اهػا دوف الكػالـ ،وهػػي جيػدة مطػػردة ،ولػيس تخرجهػػا جودتهػا مػػف ضػرورة الشػػعر إذ

كاف جوازها ساب الشعر(ٔ).

ومف زيادة الحرؼ ميضا زيادة الاا في قوله مف الطويؿ -:
(ٕ)
ػػػػػػػػالمجر ِب
ممػػػػػػػػػا مَحػػػػػػػػػدثت اػ
ػػػػإف تَ ْنػػػػػأَ انهػػػػػا ِح ْقاػػػػػ ًة ي تُالَ ِقهػػػػػا
ِّ
فػ ْ
فِإ َّنػػػػػػػػػؾ ّ
فالشاهد هنا زيػادة الاػا فػي خاػر إف فػي قوله(االمجرب)،والتقػدير إنػؾ ممػا
محدثت المجرب.

ومف الزيادة ميضا إشػااع الحركػة فينشػأ انهػا حػرؼ مػد مػف جنسػها  ،ف

الحركات ماعاض الحروؼ كما يقوؿ ااف جنػي .وهػو كثيػر فػي شػعر العػرب مػف نحػو

قوؿ الشاار :
تَ ِ
ص ػى اػػف كػ ِػؿ هػػاجرٍة
نفػي َي ػ َد َ
اها َ
الح َ
وا صؿ  :الدراهـ والصيارؼ .

ِ (ٖ)

َنفػػػػػػػيَ الػػػػػػػدر ِ
الصػػػػػػػ ِ
ياريؼ
اهيـ تَنقػ ُ
ػػػػػػاد َ

ومنه إنشا اليا اف الكسرة في قوؿ امرئ القيس:
(ٗ)
ِ
ص ُػػي ٍ
ود مػػف ال ِع ِ
طأطػػأت شػػيمالي
قاػػاف
احيف لَ ْقػػػػػػػوٍة
ُ
الج َنػػػػػػػ َ
َكػػػػػػػأني افتحػػػػػػػا َ
َ
يريد( شمالي)

وقػػد منكػػر المعػػري هػػذا النػػوع مػػف الضػػرورات ويػػرى مف هػػذم الزيػػادات نػػادرة
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ

ما يحتمؿ الشعر مف الضرورة ٗٓ ،ٖٜ
الديواف صٗٚ

سياويه ٔ ، ٕٛ/وانظر في مسألة اإلشااع ضرالر الشعر لمقيرواني. ٕٔٚ

)الديواف ص،ٖٜٔفتحا :لينة،والمقوة:العقاب الخاطفة لكؿ ش ،شيمالي:فرسي السريال.
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وشػػاذة،ويرد اعضػػها إلػػى الروايػػة ؛إذ يجػػوز مف ينطػػؽ االشػػعر اغيػػر الفصػػي ،ومف

الغوي ،وراما منشد مف العرب رير الفصي ،فيعد
الايت إذا قاله القالؿ حممه الراشد و ّ
(ٔ)
اطاعه الردي
ويندرج تحت زيادة الحػرؼ صػرؼ الممنػوع مػف الصػرؼ ،فمػف المعمػوـ مف

ايسـ المعرب ينقسـ قسميف  :متمكف ممكف إذا كاف مصروفا  ،احيث يدخمه التنويف

 ،ويجر االكسرة  ،ومتمكف رير ممكف وهو رير المنصرؼ .

فالممنوع مف الصرؼ :هػو ايسػـ المعػرب الػذي ي يدخمػه تنػويف التمكػيف ،

اػرؼ اػػ " مؿ "  ،مو اإلضػافة  ،فإنػه يجػر
ويجر االفتحػة نيااػة اػف الكسػرة  ،إي إذا ّ
االكسرة .
و ينقسـ الممنوع مف الصرؼ إلى نوايف :

ٔ ػ الممنوع مف الصرؼ لعمتيف اسما كاف مو صفة .

ٕ ػ الممنوع مف الصرؼ لعمة واحدة سدت مسد العمتيف .

وي يجوز صرؼ هذا ايسـ إي في ضرورة الشعر ،فػإف ضػرورة الشػعر تتػي

كثيػ ار ممػػا يحظػػرم النثػػر واسػػتعماؿ م ػا ي يسػػوغ اسػػتعماله فػػي حػػاؿ ايختيػػار والسػػعة

،فجميال ما ي ينصػرؼ يجػوز صػرفه فػي الشػعر إلتمػاـ القافيػة وواقامػة وزنهػا ازيػادة
التنويف ،وهو مػف محسػف الضرورات،وصػرؼ مػا ي ينصػرؼ فػى الشػعر مكثػر مػف مف

يحصى(ٕ).

وقد نظرت فى ديواف امرئ القيس فوجدت الكثير مف هذا القايؿ مانى صرؼ

(ٔ)

(ٕ

ينظػػػػر رسػػػػالة الماللكػػػػة اػػػػي العػػػػال المعػػػػري صٕٔٚتحقيػػػػؽ محمػػػػد سػػػػميـ الجنػػػػدي ،دار
صادر ايروت.

) ضرالر الشعر ص ٕٗ ٓ
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ما ي ينصرؼ،لكف مكثر المواضال في رير القافيػة وهػذا مػا سػأارض لػه فػي الفصػؿ

القادـ ومف مواضال صرؼ ما ي ينصرؼ جؿ قافية الايت :

ٔ-صرؼ الممنوع مف الصرؼ لمعممية والتأنيث اااتاارم اسػما لمقايمػة ومنػه

قوله مف الكامؿ-:
ٍ (ٔ)
ولَقػػػػد اع ُ ِ
ت اميػػػػػػػؾ َخيػػػػػػػر معػػػػػػػد
ث َِ ّـ َز َجرتُهػػػػا
نس ُ
َو ْهنػػػػػػػاً وقمػػػػػػػ ُ
ثػػػػت العػػػػ َ
ََ
َ
فالشػػاهد هنػػا صػػرؼ (معػػد) ويالحػػظ هنػػا منػػه يمكػػف ااتاارهػػا اسػػما لمحػػي
فيصرؼ حينلذ لمتذكير.

ٕ-صرؼ الممنوع مف الصرؼ لمعممية ووزف الفعؿ ومنه قوله مف الطويؿ:
(ٕ)
نخػػػػػػػػؿ مَو َكجنػ ِ
وؽ ِا ْقمػ ٍ
ِ
يثػػػػػػػػرب
ػػػػػػػة
كجرمػػػػػػػػ ِة
ػػػػػػة
وف اأنطاكيػػػػػػػ َة فَػػػػػػػ َ
َامَػػػػػػػ َ
ٍ ْ َ
ُ
فالشاهد هنا صرؼ(يثرب)،فجرها االكسرة لمضرورة الشعرية.

(ٔ)
(ٕ)

الديواف صٜٓ
الديواف صٗٚ

ٜٔٛٛ

د /سحر السيد مصطفى خطاب

الضرورة الشعرية في شعر امرئ القيس " تحميؿ ومناقشة "

ادلثحث انثانث
سٌادج انكهًح

ومف شواهد ذلؾ قوؿ الشاار :

َهػػػػػ َوى ِاهػػػػػـ مػػػػػف ٌحػػػػػاهـ وسػػػػػفاهـ
الشػػػاهد فػػػى قولػػػه  :مػػػف الػػػري  ،قػػػاؿ ااػػػف اصػػػفور(ٕ)؛ والتقػػػدير  :هػػػوى
مػػػف الػ ِ
سػػػحاااً وي قطػػػ ارً
ػػري ِ ي تُمػػػري َ

(ٔ)

اهـ الري .

وقد وجدت مف ذلؾ فى شعر امرئ القيس قوله مف الطويؿ-:

(ٖ)

صػػػ َا َار
مـ َا ْمػػػػػػرو َدمعهػػػػػػا قَػػػػػػ ْد تَ َحػػػػػػ ّد َار
مََرى َّ
ُاكػػػا ً َامَػػػى َا ْمػػػرو َو َمػػػا َكػػػ َ
اف مَ ْ
يريد (وما مصارا) مي وما مصارها فزاد (كاف)

ومف زيادة الكممة ميضا زيادة (ما)ومنه قوله مف الطويؿ:
ِ (ٗ)
لعػػػػػػ َذيب َاعػػػػػػد َمػػػػػػا ُمتَػػػػػػأَممي
ػػػارج
حا ِتي اػػػػيف ضػ ٍ
قَ َعػػػػ ُ
وصػػػػ َ
واػػػػػػيف ا ُ
دت لػػػػه ُ
والتقدير (اعد متأممي )فزاد ما
وكؿ مايات الضرورة التي ساقت تعد مف ضرالر الزيػادة جػؿ القافيػة ،يقػوؿ

ااف اصفور في ااب ذكػر منػواع الضػرالر":واامـ منهػا منحصػرة فػي الزيػادة والػنقص

والتأخير والادؿ"٘ وقػد ورد فػي شػعر امػرئ القػيس مػف ضػرالر الحػذؼ جػؿ القافيػة
تخفيؼ المشدد نحو قوله مف المتقارب-:

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

مف الطويؿ ،وهو منسوب لألسود اف يعفر فى ضرالر الشعر ص ٗ.ٙ
ضرالر الشعر ص ٗٓ ٙ
الديواف صٜٚ
الديواف صٗ،ٙضارج والعذيب:موضعاف
ضرالر الشعر صٔٚ
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ِ
ِ
ػػػػػػػػػػوـ م ّنػػػػػػػػػػػي مَ ِفػػػػػػػػػػػ ْر
ي َيػػػػػػػػػػػ ّد ِاي القػ
ي
العػػػػػػػػػػػػػػػامر ّ
ي َوم ِايػػػػػػػػػػػػػػػؾ اانػػػػػػػػػػػػػػػ َة َ
ُ
فهػػو مضػػطر إلػػى حػػذؼ محػػد الحػػرفيف مػػف "مفػ ّػر" يسػػتوا الػػوزف ومطااقػػة

(ٔ)

الايت،وقػػد خفػػؼ اػػدة قػواؼ مػػف هػػذم القصػػيدة ،فمػػو شػػدد (مفػػر) لكػػاف نخػػر مجزالػػه

امى(فعولف)مف الضرب الثاني مف المتقارب وهو يقوؿ اعد هذا:
ِ
ِ
ِ
صػػػػػػػػػػػ ُا ْر
ااها
ػػػػػػػػػػف مػ ِّ
يـ اػ ُ
ػػػػػػػػػػي ُ
ػػػػػػػػػػر ومشػ َ
َوكنػػػػػػػػػػػدةُ َحػػػػػػػػػػػولي َجميعػػػػػػػػػػػاً ُ
تَمػػػػػػػػػػػ ُ
ونخر جز مف هذا الايت (فعؿ)وهو مف الضرب الثالث مف المتقارب ،ولػيس
االجالز له مف يأتي في قصيدة واحدة اأايات مف ضرايف ،فخفؼ لتكوف ا ايات كمها

مف ضرب واحد وسوا في ذلؾ الصحي والمعتؿ(ٕ).

(ٔ)
(ٕ)

الديواف ص٘ٓٔ
ينظر:الضرالر صٓٗٔ
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انل م انثاًَ
أتٍاخ انضزٔرج انشعزٌح يف غري انقافٍح
ْ
ادلثحث األٔل :حذف احلزاح

ِ
لتقويـ الشعر ،كما يزيد لتقويمه.
يجوز حذفه في الكالـ؛
فيحذؼ الشاار ما ي
ُ
ُ

قاؿ اعضهـ :
وما لمضَّرورِة م َْمٌر َج ِالٌز َ ،
وحذؼ الحركة ُا ُم ً
وف ُخ ْمػ ِ
ايضػ ِ
وحػػػػػػػػػػػػػػػ ْذفُهـ حركػػػػػػػػػػػػػػػ ًة لِحػػػػػػػػػػػػػػػر ِ
ػػػػػػػط َر ِ
ػػػػػػػؼ
ؼ
ار َجػ َ
ِفػػػػػػػػي ْ
ػػػػػػػاز ُد َ
َ
ََ
ْ
ُْ ََ
اب مو انػا ِ
إاػر ِ
لػـ ِ
تكػف َح َركػ َة
الكمم ِػة  ،فَػِإ ْف ْ
لَ ِك ْف هذا ْ
حركػ َة ْ
تكػف الحركػ ُة َ
إف ْ
َ
(ٕ)
ففي حذ ِ
اب مَو ِانا ٍ ِ
اؿ القزُاز:
ؼ  ،قَ َ
ْف َها ِخ َال ٌ
ْ
َ
إا َر ٍ ْ
يجوز له ػ امى ِ
اإل ْاػر ِ
قوؿ ق ٍ
حػذؼ ِ
تػاج إلػى
النحوييف ػ
وـ ِم َف
ومما
ُ
ُ
َ
اب إ َذا ْ
اح َ
ُ ِ
مكثرِهـ في َك ٍ
الـ وي ِش ْع ٍر "
اد
َ
ذلؾ  ،وهذا ي َي َك ُ
يجوز ا ْن َد ِ ْ
(ٖ)
ومف ذلؾ حذؼ الفتحة التي هػي االمػة إاػراب مػف نخػر الفعػؿ المضػارع
(ٔ(

كما فى قوؿ الشاار :

اػرؼ لكػـ نسػااً
ت َِ ْ
اا ُة ْ
مف َ
تَ َأاى قُ َ
ض َ
(ٔ)

ِ (ٗ)

ِ
الامػػػػػػػد
واا َنػػػػػػػا نػػػػػػػ َزار فَػػػػػػػأنتـ ِايضػػػػػػػ ُة َ

ما يجوز لمشاار في الضرورة لمحمد اف جعفر القزاز القيرواني ماو ااد اهلل التميمي
(المتوفىٕٗٔ :هػ)ٕٕٔ٘/حققه وقدـ له وصنال فهارسه :الدكتور رمضاف ااد التواب،

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الدكتور صالح الديف الهادي الناشر :دار العرواة ،الكويت  -اإشراؼ دار الفصحى االقاهرة

ما يجوز لمشاار في الضرورة لمحمد اف جعفر القزاز القيرواني ٕٕٔ٘/
ضرالر الشعر ص ٜٓ – ٜٛ
الايت مف الاسيط لمرااى النميري ينظر:القسـ الثاني "شعرم مما ليس في مخطوطة الديواف"ص
الديواف"ص ٖٕٓ تحقيؽ هالؿ ناجي ود نوري حمودي القيسي ،مطاعة المجمال العممي العراقي

ٓٓٗٔهػٜٔٛٓ-ـ

و ينظر:ضرالر الشعر ص  ،ٜٛوهو مف الاسيط ،وهو مف شواهد

الخصالص ٔ ،ٖٗٔ/ٕ ،ٚٗ/وفى المساف /ايض ٓ
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فترى منه قػد سػكف نخػر الفعػؿ (تعػرؼ) وهػو منصػوب اػأف ،قػالوا

(ٔ)

وحػذفها

مف نخر الفعؿ المعتؿ محسف ،كما فى قوؿ الشاار :
(ٕ)
فَمػػػػػا سػػػػػودتني اػػػػػامر اػػػػػف ِوراثػ ٍ
مَاػػػػػػى اهلل مف مَسػػػػػػػمو ٍ
اػػػػػػأـ وي اػ ِ
ػػػػػػأب
ػػػػة
َ
َ ٌ َ
َ َ ّ
ُ
ْ ُ
فقد حذؼ الفتحة مف نخر الفعؿ (مسمو) وهو منصوب اأف.
ومف الشواهد امى حذؼ الضمة مف نخر الفعؿ المضارع قػوؿ امػرئ القػيس

مف السريال:

اهلل وي و ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػف ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػؿ
ارػ
إثْ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػا ِمػ
سػػػػػػػتَ ْحقب
فػ
َ
ػػػػػػر ُم ْ
َ
ػػػػػػر ْب ريػ َ
ػػػػػػاليوـ مشػ َ
َ
ػرب وهػػو فعػ ٌؿ مضػػارع معػػرب لتجػػردم مػػف الناصػػب
فحػ َ
اب مػ ْػف  :مشػ ُ
ػذؼ اإلاػر َ
َ
يكوف مرفو ًاا ولكف الشاار سكنه هنا.
مف
والجازـ  ،فحقه ْ
َ

(ٖ)

وي يمكننا تجاهؿ رمي سػياويه فػي هػذا الايػت ،فقػد حمػؿ السػكوف هنػا امػى

الجواز فقاؿ":قد يسكف اعضهـ في الشعر ويشـ"،وهذم لغة نساها السيوطي إلى تميـ
ونساها الاغدادي لقاالؿ رايعة ،ومف الق ار ات القرننية التي وجهت امػى هػذا الشػاهد

ق ار ة الكسالي والف ار قوله تعالى"منمزمكموها(ٗ)"اإسكاف الميـ(٘).

ومف منه ااػف السػراج فػي ا صػوؿ منػه ي يجيػز ذهػاب امػـ اإلاػراب ومػف

(ٔ)
(ٕ)

ااف اصفور فى ضرالر الشعر ص ٓٓ ٜ
مف الطويؿ وهو لعامر اف الطفيؿ فى ديوانه صٖٔ ،دار صادر ايروت ٖٜٜٔهػٜٜٔٚ-ـ ،
 ،الشعر والشع ار ٓ ،ٚوالخصالص ٕ ،ٖٕٗ/والمفصؿ ٗ ،ٖٛوالخزانة ٖ ٕ٘ٚ/اويؽ وشرح

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

شواهد الشافية ٗٓ ٗٓٗ/
الديواف صٔٗٔ
هودٕٛ:
ينظر الكتاب ٗ، ٕٓٗ/ومعاني القرنف وواارااه لمزجاجٔ،ٖٔٙ/وخزانة ا دب ٖٖ٘/ٛ
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ذلػػؾ إسػػكاف ايسػػتثقاؿ فػػي قػػوؿ امػػرئ القػػيس السػػااؽ فيقػػوؿ

(ٔ)

":وهػػذا انػػدي ريػػر

جػػالز لػػذهاب امػػـ اإلاػراب ،كمػػا انػػه ي يجيػػز تغييػػر وجػػه اإلاػراب إلقامػػة الػػوزف مو
لتسوية القافية،وهذا ما صرح اه فػي اػاب الضػرورة إذ يقػوؿ

(ٕ)

 " :فػال يجػوز لػه مف

يمحف لتسوية قافية وي إلقامة وزف ااف يحرؾ مجزوما مو يسكف معراا"
ومف حذؼ الحركة ميضا قوله مف الطويؿ:

وؿ
ضػػػػػػػػػ َحى َيسػػػػػػػػػ ْ المػػػػػػػػػا َ َحػػػػػػػػػ َ
فَأَ ْ
ت ِِ ِْيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍة
َؾ ُِ َ

ػػػػػب َامػػػػػػى ا ْذقَػػػػػػاف َد ْو َح ال َك َن ْهاػ ِ
ػػػػػؿ
َيكػ ُ

(ٖ)

فقد سكف (يس )مف رير مف يساؽ اجازـ لمضرورة الشعرية.

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

ينظر ا صوؿ ٕٖٙ٘/
ا صوؿٖٗٚٔ/
الديواف ص٘،ٙدوح :الشجرة العظيمة،والكنهاؿ:ضرب مف شجر الاادية،ينظر :لساف
العربٕ(ٜٔٗٗ/دوح)
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ادلثحث انثاًَ :حذف احلزف

ومف حذؼ الحرؼ في رير القافية قوله مف الطويؿ -:(ٔ)
ػػػيد َن ِ
حطػػػػب
مهمِ َنػػػػػا
إ َذا َمػػػػػا َرػػػػػ َد ْوَنا قَػػػػػ َ
اؿ ِوْلػػػػػ َداف ْ
تَ َعػػػػالَوا إلَػػػػى ْ
مف َي ِأتنػػػػا الصػ ُ
فسػػكف اليػػا مػػف (يأتينا)تخفيفػػا ث ػـ حػػذفها اجت ػ از االكسػػرة انهػػا ،وقػػد ذكػػر
اعػػض الكػػوفييف مف اعضػػهـ يجػػزـ اػػأف  ،وقيػػؿ منهػػا لغػػة اعػػض انػػى ضػػااح مػػف

ضاة

(ٕ)

وقػػد منشػػدم الف ػ ار

(ٖ)

استشػػهادا امػػى جػػزـ (يأتنػػا)ب(مف) المفتوحػػة الهمػػزة

امى لغة اني ضااح ،قاؿ الرفاسي

(ٗ)

":العػرب ينصػاوف اػأف ومخواتهػا الفعػؿ،ودونهـ

الفعؿ،ودونهـ قوـ يرفعوف اها ،ودونهـ قوـ يجزموف اها"

ولقد منكر ماو امي الفارسي هذم الرواية امى الف ار يقوؿ":إنشاد الف ار خطأ

؛ نه جزـ اػأف المفتوحػة ،ولػيس ذلػؾ فػي كالمهػـ ،ممػا نحطػب فقػد جػزـ ؛ نػه وقػال

جوااا لمطمب لتعالوا"

(٘)

ومف حذؼ الحرؼ ميضا حذؼ نػوف التثنيػة لمضػرورة،فقد تحػذؼ النػوف مػف

المثنى في ضرورة الشعر ومف الشواهد امى ذلؾ قوؿ امرئ القيس مف الطويؿ-:
(ٔ)

الديواف صٚٚ

(ٕ)

مغني المايب اف كتب ا ااريب ياف هشاـ ا نصارئ ٜٔٚ،ٔٛٓ/تحقيؽ د/ااد المطيؼ

(ٖ)

ينظر ضرالر الشعر ص٘ٙ

(ٗ)
(٘)

محمد الخطيب ،الطاعة ا ولى ،الكويتٕٔٗٔهػٕٓٓٓ-ـ،وشرح ايشموني ٖٜٔٓ/
الجنى الداني صٕٕٙ

ينظػػػر ايفصػػػاح فػػػي شػػػرح مايػػػات مشػػػكمة اإلاػػػراب لمفػػػارقي صٔٓٚتحقيػػػؽ سػػػعيد ا فغػػػاني

ٖٜٗٔهػػػٜٔٚٗ-ـ.وشػػرح شػواهد المغنػػي صٖ ٜتػػأليؼ جػػالؿ الػػديف السػػيوطي (ٜٔٔهػػػ)-
لجنة التراث العراي .

ٜٜٗٔ
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ػػػػػػػػػب امػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػ ِ
ديه َّ
الن ِمػػػػػػػػػػ ْر
ظاتَػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػا
مكػ َّ
لهػػػػػػػػػػػا َمتْ َنتَػػػػػػػػػػػاف َخ َ
اا ْ
َ
َ
حيػػػػث ذهػػػػب الخميػػػػؿ والفػػػػ ار والاغػػػػدادي(ٕ) إلػػػػى مف قولػػػػه (خظاتػػػػا)مراد اػػػػه

(ٔ)

(خظاتػػػػػػاف) ،فحػػػػػػذؼ النػػػػػػوف طماػػػػػػا لالسػػػػػػتخفاؼ ،وهػػػػػػي صػػػػػػفة ؿ(متنتاف)،قػػػػػػاؿ

الاغػػدادي":وظاهر ممػػرم منػػه امػػى لغػػة مػػف حػػذؼ نػػوف التثنيػػة لغيػػر إضػػافة ،ومػػف
الشواهد امى هذم المغة ما يعزى إلى كالـ الاهػالـ كقػوؿ الحجمػة لمقطاة":ايضػؾ ثنتػا

وايضي مالتا"مي ثنتاف ومالتاف.

ومف الشواهد الشعرية التي ذكرت إلثاات هذم المغة قػوؿ ماػي دواود ا يػادي

مف الهزج-:

كز ْحمًػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ
ِ
ِ
الهضػػػػػػػػػػػػػػػب
وؼ مػػػػػػػػػػػػػػػف
ظاتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
ومتْ َنتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف َخ َ
َ
فقوله (خظاتاف )مثنى ،وهذا يدؿ امى منها مثنى في قوؿ امرئ القيس،ولكف

(ٖ)

حذفت النوف امى لغة مف يحذفها لغير إضافة

ومف الحذؼ حػذؼ نػوف التوكيد،فقػد تحػذؼ نػوف التوكيػد الخفيفػة لمضػرورة

لسكونها وسكوف ما اعدها كقوؿ الشاار:

ػػػػػال
ػػػػػر َامّػػػػػػؾ مَ ْف تَركػ َ
ي تهػػػػػػيف الفقيػ َ

ػػػػػػػػػػػػدهر قػػػػػػػػػػػػػد َرفَ َعػػػػػػػػػػػػػه
يومػػػػػػػػػػػػػاً والػ
ُ

وقد تحذؼ لمضرورة وواف لـ يكف اعدها ساكف كقوؿ امرئ القيس مف السريال:

إخ َو َِاننػػػػػػػػػػػػا
يػػػػػػػػػػػػا راكاػػػػػػػػػػػػاً امّػػػػػػػػػػػػ ْ
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘

اف ِمػػػػػػػ ْف ِكنػػػػػػػػدةَ مَو َوالػ ِ
ػػػػػػػؿ
َمػػػػػػػ ْف َكػػػػػػػػ َ

الديواف ص،ٔٓٚخظاتا:كثيرتا المحـ.
ينظر الجمؿ في النحو ص ٕٔٙوسر الصنااة ٕٗٛٗ/وخزانة ا دب٘ٓٓ/ٚ
الايت مف شواهد شرح الشافية لمرضيٗ ٔ٘ٚ/والخزانةٔٛٓ/ٜ
مف المنسرح لألضاط اف قريال ينظر شرح المفصؿ ٖٖٗ/ٜوهمال الهوامالٖٔٔٗ/

)ممحقات ديوانه صٕ"ٙٛزيادة الطوسي" تحقيؽ منور امياف ماو سويمـ ومحمد امى الشوااكة

ٜٜ٘ٔ

(ٗ)

(٘)

د /سحر السيد مصطفى خطاب
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امػػى تقػػدير(امغف إخواننا)فحػػذؼ النػػوف مػػال اػػدـ السػػاكف ممػػا يسػػوغ الحمػػؿ

امى الضرورة .

ومف الحذؼ ميضا حػذؼ همػزة ايسػتفهاـ،ويعار انهػا اعػض النحػاة اػا لؼ

المفػػردة وهػػػي مانيػػػة امػػى الفػػػت لطمػػػب التصػػػور والتصػػديؽ ،ويجػػػوز حػػػذؼ همػػػزة
ايستفهاـ إذا ممف الماس لمضرورة اند سياويه

القيس مف المتقارب-:

(ٔ)

والمارد(ٕ) ،ومنه قوؿ امرئ القيس

ظػػػػػػػػػػػر
ضػػػػػػػػػػػرؾ لػػػػػػػػػػػو تَنتَ
ومػػػػػػػػػػػا َذا َي ّ
ْ
َ

(ٖ)

ػػػػػػػػر
تَػػػػػػػػػ ُرو ُح مػػػػػػػػػف َ
الحػػػػػػػػػ ّي مـ تَ ْاتَكػ ْ
فالشػػاهد هنػػا حػػذؼ همػػزة ايسػػتفهاـ والتقػػدير (متروح) ،ووانمػػا جػػاز ذلػػؾ ؛ ف
(مـ)قرينة لفظية تدؿ اميها ،ومنه ميضا قوله مف الطويؿ-:
(ٗ)
اليػػػػػػػديف ِفػػػػػػػي َح ِاػػػػػػػ ّي ُم َكمّػػػػػػػؿ
يضػػػػػه
مصػ ِ
ػػػػاح تَػػػػػ َرى َارقػػػػػاً مُ ِريػ َ
ػػػػؾ َو ِم َ
َكمَ ْمػػػػػػػ ِال َ
وا صػػؿ(مترى) ،ووانما جػػاز حػػذؼ الهمػػزة ؛ ف همػػزة النػػدا فػػي (مصػػاح)قرينة
لفظية تدؿ اميها.

ومما ماو الحسف ا خفش(٘) فيػرى جػواز حػذفها فػي السػعة مػال (مـ )واػدونها
،وي يجعمػه خاصػػا االشػعر ،واستشػػهد لػػذلؾ اقولػه تعػػالى(وِتمػ َ ِ
مف
ػي ْ
َ
ػؾ نعمػ ٌة تَم َنهػػا امػ ّ
اا ّد َ ِ
يؿ)(. )ٙ
إس َرِال َ
َّ
ت َاني ْ
(ٔ)

الكتاب ٖٔٚٗ/

(ٖ)

الديواف ص٘ٓٔ

(ٕ)

المقتضب ٖٕٜٗ/

(ٗ)

الممال:التحريؾ،حاي:السحاب المتراكـ،مكمؿ:مي صار ماالم
الديواف صٖ،ٙالوميض:الممعاف،و
ّ

(٘)

معاني القرنف صٕٗٙ

()ٙ

كاإلكميؿ.

الشع ار ٕٕ:

ٜٜٔٙ

د /سحر السيد مصطفى خطاب

الضرورة الشعرية في شعر امرئ القيس " تحميؿ ومناقشة "

وقػػد ردم النحػػاس (ٔ) اأنهػػا ي تحػػذؼ ؛ نهػػا حػػرؼ يحػػدث لمعنػػى إي إف كػػاف
في الكالـ (مـ)،فتحذؼ في الشعر.
ومػػف ض ػرالر الحػػذؼ منػػال المصػػروؼ ،وفيػػه خػػالؼ

(ٕ)

مجػػازم الكوفيػػوف فػػى

ضرورة الشعر ،ووالى ذلؾ ذهب ماو الحسف ا خفش وماو امػى الفارسػى وماػو القاسػـ
اف ارهػاف مػف الاصػرييف ،وذهػب الاصػريوف إلػى منػه ي يجػوز ؛ نػه

(ٖ)

لػيس لمنػال

صرؼ ما ينصرؼ مصؿ يرد إليه ايسـ ،وقد منشد المجيزوف فػى ذلػؾ ماياتػا كمهػا قػد
تخػ ّػرج امػػى ريػػر مػػا تػػأولوم مو تنشػػد امػػى ريػػر مػػا منشػػدوم ،ومػػف ذلػػؾ مػػثال قػػوؿ
الشاار :
ػػػػػػػػااس
ػػػػػػػف َوي َح
ػػػػػػػاف ِحصػ ٌ
فَ َمػػػػػػػػا َكػ َ
ٌ

ِ
ػػػػػػػػال
اس فػػػػػػػػػي َمجمػ ِ
َيفُوقَػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػرَد َ

(ٗ)

فقد ترؾ صرؼ (مرداس) وهو منصرؼ ،وقد ُرّد ايستديؿ اذلؾ اػأف الروايػة
اند المانعيف (يفوقاف شيخى فى مجمال) ،وشيخه هو مرداس(٘).
مقوؿ ونظير هذا ما استشهدوا اه مف شعرامرئ القيس مف الوافر-:

محػػػػػػػ ِ
ب َوهنػػػػػػػاً
ار مُ ِريػ َ
ػػػػػػؾ َا ْرقػػػػػػػاً َهػػػػػػػ ّ
َ

ػػػػػػػار مجػػػػػػػػوس تسػػػػػػػػتَعر اسػ ِ
ار
ػػػػػػػت َع َا
َكنػ ِ َ ُ
َ ْ

()ٙ

(ٔ

) ااراب القرنف له ٕ. ٗٛ٘/

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

(٘)
()ٙ

ينظر اإلنصاؼ المسألة ٓ ٚص ٖ ٕ٘ٓ – ٜٗالمجمد الثانى ٓ
ينظر اإلنصاؼ ٕ ،٘ٔٗ/وما يحتمؿ الشعر مف الضرورة ص ٓ ٗٙ
مف المتقارب ،وهو لمصحااى اااس اف مرداس ،وهو مف شواهد ما يحتمؿ الشعر ص ، ٗٚ

 ،وضرالر الشعر ص ٕٓٔ ،وااف يعيش ٔ ،ٙٛ/والخزانة ٔٓ ٚٔ/
ما يحتمؿ الشعر ص ٓ ٜٗ
الديواف صٖٓٔ

ٜٜٔٚ
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د /سحر السيد مصطفى خطاب

فالشاهد هنا ترؾ صرؼ (مجوس)؛ نه قصد اه القايمة،والحقيقة مف مسما

القاالؿ وا حيا فيها مذهااف:

ا وؿ :منها مسما لمقاالؿ ،فتمنال حينلذ مف الصرؼ لمعممية والتأنيث.
والثاني :منها مسما لمحي ،فتكوف حينلذ مصروفة لمتذكير.

ٜٜٔٛ
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ومنه-:

د /سحر السيد مصطفى خطاب

ادلثحث انثانث :حذف انكهًح

حذف رب تعد انلا ٔانٕأ:تحذؼ رب الجارة وياقى اممها ،وذلؾ محموؿ امى الضرورة في الشعر ،وي
يقال ذلؾ في السعة ،هذا ما صرح اه الرضي(ٔ)،حيث اشترط لحذفها مال اقػا اممهػا

اممها شرطيف:

أٔذلًا :مف يكوف حذفها في الشعر خاصة .

انثاًَ :مف يكوف حذفها اعد الفا مو الواو مو اؿ.
ومنه قوؿ امرئ القيس مف الطويؿ:

أله ْيتُ َهػػػػػػا َاػػػػػػف ِذي تَ َمػػػػػػ ِال َـ ُم ْحػػػػػػ ّوؿ
ػػػال
ػػػت َو ُم ْرضػ ِ
فَ ِمثمُػػػػؾ ُح ْامَػػػػى قَػػػػ ْد طرقػ ُ
فَ َ
ومما حذفها اعد الواو فمذهب رير المارد والكوفييف(ٖ) ؛ نهـ يروف مف الجػر

(ٕ)

الجر اػالواو نفسػها وهػي انػدهـ ااطفػة ،وحينمػا حػذفت (رب)مخػذت معناهػا وقامػت

مقامها في امؿ الجر ،ومف شواهد حذفها اعد الواو قوؿ امرئ القيس مف الطويؿ:

َولَيػ ٍ
الهمػػػػػػػػػ ِ
الاحػ ِ
وـ لِ َي ْاتَمِػػػػػػػػػي
سػػػػ ُدولَه
أنو ِ
ػػػؿ َك َمػػػػ ِ
ػػػر مَ َ
وج َ
ػػػػػػػػي ِاػػػػػػػػػ َ
رخػػػػى ُ
اع ُ ُ
َامػ ّ
مي (ورب ليؿ) ،فحذؼ رب اعد الواو لمضرورة الشعرية.

(ٗ)

(ٔ

)شرح الكافية لمرضي ٗ ٖٖٔ/تحقيؽ يوسؼ حسف امر الطاعة الثانية ٜٜٔٙـ منشورات

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

جامعة قاريونس،اني رازي وهمال الهوامال ٕٖٚ/

الديواف صٖٓ،التمالـ :جمال تميمة ،وهي العوذة.
ينظر المقتضب ٕ ٖٗٚ/وشرح الكافيةٖٖٗٔ/
الديواف

صٗٛوالضرالر

صٕٕٔ،السدوؿ:جمال

العربٖ(ٜٔٚٙ/سدؿ).

ٜٜٜٔ

سدؿ

وهي

الستور،ينظر

:لساف
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د /سحر السيد مصطفى خطاب

حذف قد يٍ ادلاضً انٕاقع إاتا نهقسى :
(ٔ)
ذكػػر الشػػيخ الرضػػي مف جػواز الػػراط اػػالالـ مػػف ريػػر قػػد لضػػرورة الشػػعر
ويجب تقدير الالـ ؛ ف يـ اياتدا ي تدخؿ امى الماضي المجرد ،ومنػه قػوؿ امػرئ

القيس مف الطويؿ:

ٍ
ِ
ٍ
صػػػالِي
فػػػػػػاجر
ػػػػػت لهػػػػػػا اػػػػػػاهلل ِحمفػػػػػػ َة
َحمفػ ُ
اموا فَ َمػػػا إف مػػػف َحػػػديث وي َ
لَ َنػػػ ُ
فقد حذؼ (قد) وا صؿ (لقػد نػاموا)،يقوؿ ااػف السػراج":فهذم الػالـ هػي التػي

(ٕ)

إذا دخمت امى المستقاؿ كاف معها النوف ،و يقاؿ :إنه مراد :لقد ناموا ،فمما جا اقد
قراػػت الفعػػؿ مػػف الحاضػػر ،فهػػذم الػػالـ التػػي تكػػوف معهػػا النػػوف ريػػر مقػػدر فيهػػا

اياتدا (ٖ).

ويقػػػػوؿ ااػػػػف جني":هػػػػذم الػػػػالـ الداخمػػػػة امػػػػى الفعػػػػؿ الماضػػػػي ليسػػػػت يـ

اياتػػدا  ،ووانما الػػالـ التػػي يمتقػػي اهػػا القسػػـ نحػػو :واهلل لقػػاـ زيػػد ،مي واهلل لقػػد قػػاـ
زيد(ٗ).

وهذا الكالـ لـ يرتضه كثير مف ا لمة،يقوؿ ااف اصفور ":ومف النػاس مػف

زاـ منه ي اد مف قد ظاهرة مو مقدرة ،فإنػه قػاس ذلػؾ امػى الػالـ الداخمػة امػى خاػر

إف ،فكما ي تدخؿ تمؾ الالـ امى الماضي فكػذلؾ هػذم الػالـ انػدم ،وذلػؾ ااطػؿ ؛ ف
يـ إف إنما لـ يجز دخولها امػى الماضػي ؛ ف القيػاس مي تػدخؿ امػى الخاػر إي إذا
كاف الماتدم في المعنى نحو :إف زيدا ليقوـ ،فيقوـ يشاه قالمػا ؛ ف هػذم الػالـ هػي

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ينظر الضرالر صٕٗٔ
الديواف صٖٔٚ
ا صوؿ ٕٕٔٗ/
سر صنااة اإلارابٖٔٚ٘/
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يـ اياتدا ،فمما تعذر دخولهػا امػى الماتػدم دخمػت فػي الخاػر الػذي هػو الماتػدم فػي

المعنػى مو مػػا مشػػاه مػػا هػػو الماتػػدم فػػي المعنػػى ،ولػػيس كػػذلؾ الػػالـ التػػي فػػي جػواب
القسـ ،وميضا فإف قد تقرب مف الحاؿ فإذا مردنا القسـ امى الماضي الاعيد مػف زمػف

الحاؿ لـ يجز اإلتياف اها.

(ٔ)

حذف ادلضاف:يحذؼ المضاؼ حذفا قياسيا في حالة توفر ثالثة شروط هػي-:وجػود قرينػة

تػػدؿ امػػى لفظػػه نصػػا مو لفػػظ نخػػر امعنػػام ،احيػػث ي يكػػوف هنالػػؾ لػػاس ،ومف يقػػوـ
المضاؼ إليه مقاـ المضاؼ المحذوؼ ويحؿ محمه في اياراب ،ومف يكوف المضػاؼ
إليه مف ا شػيا التػي تصػم مف تحػؿ محػؿ المضػاؼ المحػذوؼ فػي إارااػه

(ٕ)

الشواهد امى ذلؾ قوؿ امرئ القيس مف الطويؿ-:

ومػف

ِ
ٍ
صػػػػػػػ ِف َ ِ
حػػـ ِمػػف اػػيف م ِ
ظػػ َّؿ طُهػػاةُ المّ ِ
ير ُم َع َجػػػػػػػ ِؿ
نضػػػ ٍ
فَ َ
َ
يؼ شػػػػػػػوا مو قَػػػػػػػد ٌ
ُ
فالشػػػاهد هنػػػا حػػػذؼ المضػػػاؼ وا صػػػؿ (متخػػػذ قػػػدير مو طػػػااخ قػػػدير)،ومقاـ

(ٖ)

المضاؼ إليه مقامه؛ ف ايف تقتضي اإلضافة إلى اثنيف مف حيث كاف تايينا لمطهاة

،فايف قرينة تدؿ امى المضاؼ المحذوؼ

(ٗ)

مما حذؼ المضاؼ مف رير مف يقاـ المضاؼ إليه مقامه فال يجػوز إي فػي

الضرورة ومنه قوؿ امرئ القيس مف الطويؿ-:

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ينظر الضرالر صٕٗٔ
النحو الوافي لعااس حسف ٖ،ٔ٘ٚ/الطاعة الثالثة ،دار المعارؼ.
الديواف صٕ،ٙالصفيؼ:المصفوؼ امى المحـ لينض ،القدير:المحـ المطاوخ في القدر.
خزانة ا دب ٖٕ٘ٔ/
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ػػػػػػػػالع ِ
ريض
وصػػػػ ْح َاتي َاػػػػيف ضػػػػار ٍج
واػػػػػػػػػيف ِتػػػػػػػػػ ِ
الع َي ْثمػ َ
قَ َعػػػػ ُ
َ
ػػػػػػػػث فػ َ
دت لػػػػه ُ
يريد ( تالع مثمث )  ،فحذؼ المضاؼ الذي هػو تػالع ؛لديلػة تػالع المتقػدـ

(ٔ)

الذكر اميه  ،ووانما لػـ يكػف اػد مػف تقػدير حػذؼ المضػاؼ ؛ نػه ي يمكػف إاػداؿ يثمػث
والعريض مف تالع ؛ نهما ماـ منه مي ترى مف التالع اعضها.
ومما ايب امى امرئ القيس قوله مف الطويؿ:

الراػ ِ
مَحػػػػػب إلَي َنػػػػػا ِمنػػػػػؾ فَػػػػػا فَػػػػػ َر ِ
لَ َعمػ ِ
س َح ِمػػػػػر
ػػػاب إِ َذا َرػػػػ َدا
ػػػري لسػ ُ
ػػػعد اػ ُ
ػػػف ّ
قاؿ الحيدرة اليمني :مراد يا فػا فػرس ،فحػذؼ حػرؼ النػدا مػف النكػرة ،ويػرى

(ٕ)

الحضػػرمي مف هػػذا الجػواب اػػار مػػف الدقػػة ،فقولػػه فػػا فػػرس حمػػر يجػػوز مف ينتصػػب
امى النػدا المضػاؼ ،ويجػوز مف ينصػب ميضػا امػى الػذـ ،والصػحي مػا ذهػب إليػه
الحضرمي ،فيجوز مف يحمؿ قوؿ امرئ القيس (فا فرس)امى الندا المضاؼ وحذؼ

الندا (يا)جار امى القاادة والقياس ،فػال ايػب فيػه اػؿ إف حػذؼ حػرؼ النػدا يػدؿ
هنا امى فصاحة امرئ القػيس وايانػه ،ويجػوز مف يحمػؿ امػى الػذـ مي مذـ فػا فػرس
حمر ،ومما ما ذكرم الحيدرة اليمني فميس اصواب ،فكأنه وهـ مف فا فرس كممة واحدة

نكػػرة ؛لػػذلؾ خرجهػػا امػػى حػػذؼ حػػرؼ النػػدا  ،والصػواب مف فػػا فػػرس مفلفػػة مػػف فػػي
امعنى فـ وفرس ،فميست انكرة ،فا مر فيها ما ذكر الحضرمي ي رير.

ذزخٍى االسى يف غري انُدا -:
التػػرخيـ فػػي المغػػة ترقيػػؽ الصػػوت وتميينػػه ،يقاؿ"صػػوت رخػػيـ"مي سػػهؿ لػػيف
،وممػػا فػػي ايصػػطالح فهػػو حػػذؼ مواخػػر الكمػػـ فػػي النػػدا  ،نحػػو ( :يػػا فاطـ)و(يػػا
سػػعا)،وهو مػػف خصػػالص المنػػادى وذلػػؾ ف المنػػادى تغيػػر االنػػدا والتػػرخيـ تغييػػر

(ٔ)
(ٕ)

الديواف صٕٔٔ،التالع:مجاري الما ،ضارج والعريض ويثمث:مسما مواضال.
الديواف صٓٓٔ،فا فرس حمر:المعنى:يا فـ فرس حمر مي يا ماخر الفـ.
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(ٔ)
ػه
والتغييػػر يػػأنس اػػالتغيير فهػػو ترقيػػؽ  ،مَي تػػرى مَف المنػػادى ا ْل ُم ْفػػرد قػػد حػػذؼ ِم ْنػ ُ
ػه َو ِْ
التَّْن ِػويف َو ِْ
ػاز م َْيضػػا حػػذؼ اعػػض
اإل ْاػ َرابَ ،جػ َ
اإل ْاػ َػرابَ ،فمَ َّمػػا َجػ َ
ػاز حػػذؼ التَّْنػ ِػويف ِم ْنػ ُ
لدي لَة َما َا ِقي َامَ ْي ِه.
اس ِت ْخفَافًا َ
ُح ُروفه ْ
وي يجوز الترخيـ في المنادى إي إذا كاف مفنثػا االهػا اممػا مو ريػر امػـ،

مما إذا كاف رير مفنث االها فال يرخـ إي إذا كاف رااايا فأكثر  ،نحو ( :يػا جعػؼ)

مي يا جعفر  ،و(يا حار)  ،مي يا حارث.

والمنػػادى المػػرخـ مانػػي امػػى حركػػة انالػػه قاػػؿ التػػرخيـ فػػي لغػػة مػػف ينتظػػر

فػاطـ ففػاطـ  :منػادى مػرخـ مانػي امػى الفػت ،
رجػوع الحػرؼ المحػذوؼ  ،نحػو يػا
َ
امى لغة مف ينتظر

ػاطـ ففػاطـ :منػػادى مػرخـ مانػػي امػػى الضػـ  ،امػػى لغػة مػػف ي ينتظػػر
ويػا فػ ُ
ومنه قوؿ امرئ القيس مف الطويؿ:

ِ
ِ
مفَػػػػػ ِ
أج ِممي
ػػػػض هػػػػػذا التّػػػػػ َدلؿ
اط ُـ َم ْهػػػػػالً اعػ َ
ص ػ ْرِمي فَ ػ ْ
ووِا ْف كنػػت قػ ْػد ْمزمعػػت َ
وقد جا تػرخيـ ريػر المنػادى لمضػرورة اشػرط مف يصػم ايسػـ لمنػدا نحػو

(ٕ)

محمد ،فال يجوز في نحو الغػالـ،ومف يكػوف زالػدا امػى ثالثػة محػرؼ مو اتػا التأنيػث

وي تشترط العممية وي التأنيث االتا

(ٖ)

ومف ترخيـ ايسـ في رير الندا إج ار له مجرى النػدا انػد ايضػطرار إلػى

ذلؾ امى لغػة مػف ي ينػوي رد المحػذوؼ ،اػؿ يجعػؿ مػا اقػى مػف ايسػـ كاسػـ ريػر
(ٔ)
(ٕ)

(ٖ)

الضرالر لأللوسي ص٘ٛ
ديوانه صٕٔاتحقيؽ محمد ماو الفضؿ ااراهيـ،الطاعة الخامسة ،دار المعارؼ ٜٜٓٔـ القاهرة مصر
مصر

ينظر الضرالر لأللوسي صٜ٘
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مرخـ قوؿ امرئ القيس مف الطويؿ:
ِ
ؼ اػػف م ػ ِ
ضػػػ ْو ِ َنػػػ ِ
الخصػ ِػر
ارم
الج ػوِع و َ
عـ الفَتَػػػى تَ ْع ُ
طُ َرْي ػ ُ
شػػػو إِلَػػػى َ
اؿ ليم ػ َة ُ
َ
لػػػن َ
ٍِ
سهؿ
يريد ااف مالؾ ،ولكنه اضطَُّر إلى ترخيـ (مالؾ) في رير الندا  ،والذي ّ

(ٔ)

له ذلؾ صالحي ُة ايسـ لمندا  ،ومف جواز الترخيـ في رير الندا امى لغػة مػف نػوى
رد المحذوؼ قوؿ امرئ القيس مف الطويؿ:

رمػػػا َ الهمػػػاـ إذا َرػػػ َاز
وامػػػرو اػ ُ
َ
ػػف َد َ
يريد قسورة،فنوى الحرؼ المحذوؼ.

ِ
شػػػ ٍ
سػػػ َو َار
ِاػػػ ِذي ُ
طب َا ْ
ضػػػب كمشػ َػػية قَ ْ

(ٕ)

الحمػاـ ،مػف كػؿ مػا فيػه
فإف كاف
رير صال لمنػدا  ،نحػو :الغػالـ ،و َ
ايسـ َ
ُ
ترخيما ،وي يخضال حكاـ التػرخيـ  ،وي
حذؼ نخرم لمضرورة
سمى
ُ
ا لؼ والالـ ،ي ُي ّ
ً
ٍ
حسب ما تقتضيه الضػرورةُ الشػعرية
يأتي امى لغة مف لغتَ ِي الترخيـ ،اؿ يأتي امى َ
ولذلؾ ُخ ِّ
قوؿ العجاج:
جعؿ مف ترخيـ الضرورة َ
ط َ َمف َ
ِ
الم َح َّرِـ
ِّ
ورب هػذا الامػد ُ
القاط ِ
و ِ
الايت ِ
رير الريَِّـ
نات
َ

(ٔ)
(ٕ)

الديواف صٖٓٔالخصر:شدة الارد
الديواف ص،ٜٛذو شطب:سيؼ مشطب،اضب:ماش،القسور:ا سد
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م ََوالِفًا َم َّك َة ِم ْف ُو ْر ِ
الح ِمي
ؽ َ
ِ
ِ
ؽ الح ِ
اعػض
مػاـ ،فػاقتطَ َال
َ
"الحمػي" ،فالشػاار مراد :م ْػف ُو ْر ِ َ
الشاهد في قولهَ :
الميـ ا خيرة
ؼا َ
المضاؼ إليه لمضرورة الشعرية في رير الندا  ،قيؿ :إنه َح َذ َ
لؼ و َ
(ٔ)

المػيـ ا ولػى لمقافيػػة،
ي امػى وجػه التػرخيـ؛ لعػدـ صػالحية الكممػة لمنػدا  ،ثػـ كسػر
َ
لػؼ يػا ً اعػد كسػر المػيـ ا ولػى.
ؼ المػيـ الثانيػة
وقمػب ا َ
واليا ُ إشػااعٌ .وقيػؿَ :حػ َذ َ
َ
قالوا :وهذا الذي فعمه الراجز في راية الشذوذ.

(ٔ)

ينظر:ديواف

العجاج

تحقيؽ

د/ااد

الحفيظ

السمطئٕٗ٘،ٖٗ٘/مكتاة

مطمس

دمشؽ،والقاطنات:الالزمات الساكنات وقطف فالف اموضال كذا إذا لزمه وسكنه ،والريـ مي رير

اارحات ،وموالؼ الطير :دواجنها التي ملفت مكة والحرـ ،والورؽ جمال ورقا وهي الحمامة إذا

كاف لونها فيه رارة ،والحمى:الحماـ ينظر الكتاب ٔ ٛ/اإلنصاؼ في مسالؿ الخالؼ ٕٕٖٗ/
وشرح ااف اقيؿٖٕٜٙ/
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ادلثحث انزاتع:سٌادج احلزف

ومف زيادة الحرؼ في رير القافية  :زيادة الاا في قوله مف الطويؿ -:
أف امػػػػ مرَ القػ ِ
اػػػػف تَممِػػػػؾ ايقػػػػ ار
ِاػػػػ َّ
ػػػيس َ

ث جمػػػػػػػ ٌة
الحػػػػػػػ َو ِاد ُ
َمي َهػػػػػػػ ْؿ مَتَ َ
اهػػػػػػػا و َ
التقػػػدير مي هػػػؿ متاهػػػا (مف امػػػ مر القػػػيس) فػػػزاد الاػػػا فػػػي الفااػػػؿ –المصػػػدر

(ٔ)

المفوؿ مف مف واسمها وخارها –فالمصدر المفوؿ في محؿ رفال فااؿ تاها.
ومنه ميضا قوله مف الطويؿ :

يخ م ّيػػػػ ِ
شػػػػ َم ِ
ػػػرت ا ُغصػ ٍ
اؿ
حت
ممػػػػػػا تََنازانػػػػػػا الحػ َ
ػػػف ذي َ
سػػػػػػ َم ْ
هصػ ُ
ػػػػػديث ومَ ْ
َف ّ
ار ِ َ
فزيدت الاا في المفعوؿ والتقدير (هصرت رصنا)
الطويؿ:

(ٕ)

ومف الزيادة في رير القافية ميضا زيػادة الػواو ومنػه قػوؿ امػرئ القػيس مػف

ػػػف َخ ْاػػػػ ٍت ذي ِحقػػػػ ٍ
اؼ اقنقػ ِ
ػػػؿ
الحػػػ ّي وا ْنتَ َحػػػى
انػػػػا اطػ ُ
اح َة َِ َ
سػػػ َ
ممػػػا مَ َج ْزنػػػا َ
َف ّ
فػػػالواو فػػػي (وانتحى)زالػػػدة وهػػػي جػػػواب لمػػػا انػػػد الكػػػوفييف(ٗ) وزيػػػدت هنػػػا

(ٖ)

لمضرورة.

ٔيٍ سٌادج احلزف أٌضا يف غري انقافٍح-:

(ٔ)

لـ اجدم في ديوانه وي في ممحقاته ؛ولكنه نسب إليه في العقد الثميف في دواويف الشعرا

الجاهمييف صٖٓٔ الطاعة ا ولى ٜٜٔٛـ وجامال الاياف في تأويؿ القرنف ياف جرير الطاري

(ٕ)

ٜٜ٘/ٔٛتحقيؽ محمد محمد شاكر مفسسة الرسالة ،الطاعة ا ولى ٕٓٗٔهػٕٓٓٓ-ـ
الديواف ص،ٖٔٚمسمحت:ينت وانقادت،هصرت:جذات.

(ٖ)

الديواف ص، ٖٜوالحي:القايمة،والاطف:مكاف مطملف حوله مماكف مرتفعة،والحقؼ:رمؿ مشرؼ

(ٗ)

ينظر الضرالر صٕٜٛ

معوج،والعقنقؿ:الرمؿ المنعقد المتامد.
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ٔ-صرؼ الممنوع مف الصرؼ لمعممية والتأنيث ومنه قوله مف الطويؿ-:
ػػػػويالت إنػػػػػؾ م ِ
رجمػػػػػي
ػػػػت لػػػػػؾ الػ
فقَالػ ْ
ُ
ُ

ػػػػدر ُا َن ْيػػػػػزٍة
وـ دخمػ ُ
َ
ػػػػدر خػ َ
ػػػػت الخػ َ
ويػػػػػ َ
فالشػػاهد هنػػا صػػرؼ (انيػػزة )ضػػرورة مػػال مف انيػػزة ريػػر مصػػروفة لمعمميػػة

(ٔ)

والتأنيث ،والتنويف هنا تنويف الضرورة.
وكذا قوله مف الطويؿ-:

ػػػػػػذات ِ
فػ ِ
ػػػػػػوَاا
النقَػػػػػػػ ِ
اع فػػػػػػػانتَ َحى َوتَصػ ّ

الخ ْاتَػػػػيف َخ ْاتَػػػػي ُا َن ْيػػػػزٍة
فَ َمػػػػ َّر امػػػػى َ
وقوله مف الطويؿ:

(ٕ)

ػػػػوؽ ِا ْق ٍ
طاكيػ ٍ
كجرمػػػػػػػػة َن ْخػػػػػػػػ ٍؿ مَ ْو َك َجنػػػػػػػػة َيثْػػػػػػػػ ِ
رب
مػػػػػة
َامػ َّ
ػػػػوف ِب ِِمن َ
ػػػػة فػ َ
ُ
ؼ(منطاكية)ممنواػػػة مػػػف الصػػػرؼ لمعمميػػػة والتأنيػػػث فكػػػاف حقهػػػا مف تجػػػر

(ٖ)

االفتحة ولكف الشاار صرفها لمضرورة الشعرية.
وقوله مف الطويؿ:

ػػػػػر ِامايػ ٍ
ػػػػػة
ب َرَاػػػػػػ ِ
مقَػػػػػػ ّ
اع مػػػػػػف حميػ ِ َ
وقوله مف السريال:

اع الاقػ ِ
ػػػؿ مشػ ِ
ػػػؿ فػػػػي كػ ِّ
ػػػرب
َي ُمػػػػ ُ لُ َعػػػػ َ

(ٗ)

نؿ حنظَ ٍ
لس مػػػػػػػا ا ْلتَ َمػػػػػػػ ُروا
مػػػػػػػػػة
لَػػػػػػػػػ ْـ َيفعمُػػػػػػػػػوا ِف
َ
عػػػػػػػػػؿ ِ َ
إ َّنهػػػػػػػـ َج ْيػػػػػػػر ِاػػػػػػػ َ
فقد صرؼ الشاار(اماية)و(حنظمة) لمضرورة الشعرية.

(٘)

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ينظر :ديوانه اتحقيؽ محمد ماو الفضؿ إاراهيـ صٔٔ
الديواف صٓ،ٛالخات :ما اتسال مف ا رض
الديواف صٗ،ٚالعقمة:ضرب مف الوشي ،الجرمة:ما صرـ مف النخؿ وملقي في ا رض.
الديواف ص٘،ٚا قب:الضامر الاطف،اماية:اسـ جاؿ.
الديواف صٕٓٔ،جير:حقا
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وقوله مف الطويؿ:
ػػػػػػػت ِاػػػػػػػػ ِ
ِ ِ
الف ار ِ
ؽ ُم َرَّو َاػػػػػػػػا
اله ػ َوى
اد َورااػ ْ
لَ َع ْم ػ ِري لقػ ْػد َاانػ ْ
سػػػػػػػػ َع ٌ
ػت ِا َحاجػػة ذي َ
ُ
فقد نوف الشاار(سعاد) لمضرورة الشعرية.

(ٔ)

ٕ -صرؼ الممنوع مف الصرؼ الذى امى صيغة منتهى الجموع ومنه قولػه

مف الطويؿ -:

هػػؿ تَ ػ َرى مػػف ظَ َعػػ ٍ
شػػػػػ َع ْا َع ِب
الف
ص ػ ّر َخمِيمػػي ْ
سػػػػػ َوالِؾ نقاػػػػػاً اػػػػػيف َح ْزمػػػػػي َ
تََا ّ
َ
فالشػاهد هنػػا صػػرؼ (ظعػالف)وهو ريػػر مصػػروؼ ؛ نػه امػػى صػػيغة منتهػػى

(ٕ)

الجموع ،ولكف صرفه لضرورة الشعر.
وقوله مف الطويؿ:

َولَػػػػ ْـ ُي ْن ِسػػػػ ِني َمػػػػا قَػػػػ ْد لَ ِقيػػػػت ظَ َع ِالنػػػػا
وقوله مف الطويؿ:

وخمػػػػػػالً لهػػػػػػا كػ ِ
ػػػػػالقر يومػػػػػػاً ُم َخػػػػػػ َّد َار
ْ

ريـ َرمػػػػػػػ ِ
اف الصػػػػػػػ ِ
ار ٌـ
َوظَػػػػػػػ َّؿ لثيػػػػػػػر ِ ّ
َ
وقوله مف الطويؿ:

ِ
الم َعمَّػػػػػػػػػػ ِب
سػػػػػػػػػػها َّ
ُي َداا ُ
االسػػػػػػػػػػ ْم َهري ُ

(ٖ)

ٔ -الديواف صٕٔٙ
ٕ -الديواف صٗ،ٚالسوالؾ:اإلاؿ تسمؾ فجاج ا رض ،النقب:الطريؽ في الجاؿ،شعاعب:ما
االيمامة لاني قشير.
ٖ -الديواف ص٘،ٜالحمؿ:الظعينة ،القر :الهودج،ينظر:المساف(قرر)ٖٕ٘٘ٛ/
ٗ-الديواف ص،ٚٚالصريـ:منقطال الرمؿ،الغمارـ:ا صوات،يدااسها االسمهري:يطعنها االرم .
االرم .
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الجػػػػػ ْزَ لػػػػػوي َهػػػػػ َو ِ
اجٌر
تَ َغػػػػػ َ
الاف فيػػػػػه َ
وقوله مف الطويؿ:

ػػػػػػيص
صػػػػػػػ ْر َاى لهػػػػػػػف نصػ ُ
َج َناد ِا ُهػػػػػػػا َ

(ٔ)

مف َذ َكػػػػػػػ ُ ِ
سػػػػػػػاً
َو َمػػػػػػػا َذا َا ْميػػػػػػػ ِه ْ
رت مََوان َ
وقوله مف الطويؿ:

قيػػػػػ ِ
َك ِغػػػػػزيف رمػ ٍ
اريػ ِ
ػػػػؿ فػػػػػي َم َح ِ
اؿ
ػػػػب مَ َ

(ٕ)

دف قَو ِ
ااػػػػػػػ َداً
َج َعمػ َ
ػػػػػػف َحو َايػػػػػػػا وا ْقتَ َعػػػػػػػ َ َ

ِ ِ
وحفَفػ َ ِ
الم َن َمػػػػػػ ِ
ؽ
ََ
ػػػػػف مػػػػػػ ْف َحػػػػػػ ْوؾ العػػػػػػ َراؾ ُ
تضػػػػػمخف ِمػػػػػ ْف ِمسػ ٍ
ػػػػؾ َذ ِكػػػػػ ٍي َو ِزْل َاػػػػػ ِ
ؽ

وجػػػػػػػػ ِ
آزٌر
َوفَػػػػػػػػ َ
الح َوايػػػػػػػػا ُر ْزلَػػػػػػػػ ٌة َ
وؽ َ
فالكممات(ظعػػػالف ورمػػػارـ وهػػػواجر وموانػػػس وقوااػػػد وجآذر)ممنواػػػة مػػػف

(ٖ)

الصرؼ ؛ نها امى صيغة منتهى الجموع ،ولكف الشاار نونها لضرورة الشعر.
ٖ-صرؼ الممنوع مف الصرؼ لمتعريؼ والعدؿ:
ومنه قوله مف المديد:

ُمػػػػػػػػػػػػػتَمَ َكفَّ ْيػػػػػػػػػػػػػه ِفػػػػػػػػػػػػػي قَتْػػػػػػػػػػػػػ ِرم

ب َرٍاـ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػ ْف َا ِنػػػػػػػػػػػػػػػػي ثُ َعػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍؿ
ُر َّ
فالشػػػػػػػاهد صػػػػػػػرؼ (ثعؿ)وحكمه مي ينصػػػػػػػرؼ لمعػػػػػػػدؿ والتعريػػػػػػػؼ ومنػػػػػػػه
قوؿ حاتـ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)
(٘)

(٘)

(ٗ)

-:

الديواف ص،ٜٔٔنصيص:صوت الشوا امى النار.
الديواف ص،ٖٔٛمحاريب مقياؿ:قصور مموؾ.
الديواف ص،ٕٜٔالمنمؽ:ثياب مف نسي

العراؽ،والحوايا :جمال حوية،وهي الارداة،الجآذر

مويد الغزاؿ.
الديواف صٓٓٔ،انوثعؿ:مف ط ،متم :مدخؿ.
ينظر ديواف شعر حاتـ الطالي ومخاارم صٕٜٔتحقيؽ د/اادؿ سميماف جماؿ الطاعة الثانية
ٔٔٗٔهػ،ٜٜٔٓ-مطاعة المدني -القاهرة -مصر.
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ِاػػػػػأَي َحػػػػػ ٍ
ضػػػػػ َحى َا ُنػػػػػو ثُ َعػػػػػال
ت َر ْيػػػػر ُم ْد ِرَكػػػػ ٍة
اؿ تَػػػػػ َرى مَ ْ
ت ِشػػػػ ْع ِري َولَ ْيػػػػ َ
َفمَ ْيػػػػ َ
ومف زيادة الكممة في رير القافية زيادة (إف)الصمة ومنه قوله مف الطويؿ:
ِ ٍ
ِ
ٍ
صػػػالِي
فػػػػػػاجر
ػػػػػت لهػػػػػػا اػػػػػػاهلل ِح ْمفَػػػػػػ َة
َحمَفػ ُ
اموا فَ َمػػػا إِف مػػػ ْف َحػػػديث َوي َ
لَ َنػػػ ُ
فقد زاد (إف)الصمة اعد ما وهي ضػرورة شػعرية ،وتعػد مػف الجاػالر الصػوتية

(ٔ)

حتى يستقيـ الوزف وي ينكسر الايت

(ٔ)
(ٕ)

(ٕ)

الديواف ص،ٖٔٚالصالي:المستدف االنار،ينظر:المساف ٗ(ٕٜٕٗ/صال).
الضرالر صٔٙٛ
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انل م انثانث
أتٍاخ انضزٔرج انشعزٌح تانرقدٌى

وهػػذا النػػوع مػػف الضػرالر ينحصػػر

(ٔ )

فػػى تقػػديـ حركػػة وتقػػديـ حػػرؼ ،وتقػػديـ

اعػػض الكػػالـ امػػى اعػػض ،ولػػـ مجػػد فػػي ديػواف امػػرئ القػػيس شػواهد إي فيمػػا يتعمػػؽ
اتقديـ اعض الكالـ امى اعض".

ٔيُٓا انل م تني حزف انعطف ٔادلعطٕف عهٍّ:
فػال يجػوز مف يفصػؿ اػػيف حػرؼ العطػؼ والمعطػػوؼ اغيػر الظػرؼ والمجػػرور
ِ
ِ
س ّداً"(ٕ)،ومف الشواهد التي
س َّداً َو ِم ْف َخ ْمفهـ َ
يهـ َ
نحو قوله تعالىَ (:و َجعم َنا م ْف َايف مَ ْيد ْ
التي خالفت القاادة وجا ت امى خالؼ المعهود قوؿ امرئ القيس مف الكامؿ -:
ػػػػػػػػػش َن ْامِػػػػػػػػػػي
إ ّنػػػػػػػػػػي ِا َح ْامِػػػػػػػػػػؾ َواصػػػػػػػػػػ ٌؿ َح ْامِػػػػػػػػػػي
َوِاػػػػػػػػػػريش َن ْامِػػػػػػػػػػؾ َرالػ ٌ
فقد فصؿ ايف حرؼ العطػؼ والمعطػوؼ اغيػر الظػرؼ والمجرور،حيػث فصػؿ

(ٖ)

اينهما اقوله(اريش نامؾ)،لذلؾ قاؿ النحاة ٗفي تخريجه ":إنما جاز الفصػؿ هنػا ف
ف (اريش نامؾ)متعمؽ ب(رالش)فهو مف تمامه،فكأنهما شي واحد.

ٔيُٓا ذقدٌى انُعد تاجلًهح عهى انُعد تادللزد:
النعت هو :ما يذكر اعد اسـ ليايف اعض صفاته ومحواله مو يايف صػفات مػا

يتعمؽ اه ومحواله نحو :قدـ زيد المجتهد وقدـ زيد المجتهد ماوم ،ومف مسالؿ النعػت

مف ايسػػػـ إذا وصػػػؼ اػػػأكثر مػػػف صػػػفة فناػػػدم موي االصػػػفة المفػػػردة ثػػػـ االظرفيػػػة مو
(ٔ)

الضرالر ص ٓ ٔٛٚ

(ٖ)

الديواف ص ٗٗٔ

(ٕ)

(ٗ)

يس ٜ:

ينظر الاسيط في شرح جمؿ الزجاجئٕٕٖٓ/

ٕٔٔٓ

د /سحر السيد مصطفى خطاب
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مف ِم ْف ِ
اوف َي ْكتُ ُـ إ ِي َما َنػ ُه)
(وقَ َ
نؿ ِفر َ
اؿ َر ُج ٌؿ ُم ْف ٌ
اديمها ثـ االجممة نحو قوله تعالىَ :
(ٕ)
 ،ويجوز في ضرورة الشعر ونادر الكالـ ادـ مراااة الترتيب السااؽ.

(ٔ)

ومف الشواهد التي حممت امى الضرورة قوؿ امرئ القيس مف الطويؿ:

ِ
مَثيػػػػػػػػ ٍث ِ
كق ِ
المتَ َعثْ ِكػػػػػػػػ ِؿ
نػػػػػػػػو ال ّنخمػػػػػػػػة ُ

تف مَسػػػػػوَد فَػػػػػ ِ
احٍـ
َوفَػػػػػ ٍ
رع َي ُ
المػػػػػ َ ْ َ
زيػػػػػد َ
فقد قدـ الشاار الجممة الصفة (يزيد)امى الصفة المفردة (مسود) وما اعدها

(ٖ)

،وهي صفات مفردة ،وهذا ا مر جالز في ضرورة الشعر.

امػػى مف هنػػاؾ مػػف ذهػػب مػػف العممػػا إلػى مف هػػذا ا مػػر لػػيس فيػػه ضػػرورة
ِ
منزْل َنامُ ُم َا َار ٌؾ)(ٗ) حيث تقػدمت الجممػة الصػفة المفػردة
واحت اقوله
اب َ
تعالى(و َه َذا كتَ ٌ
َ
،ففي هذا دليؿ امى اطالف قوؿ مف يعتقد وجوب تقديـ الصفة المفردة امػى الجممػة

الصفة إي في الضرورة(٘).

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

رافر ٕٛ:
ينظر :شرح جمؿ الزجاجي ياف اصفور ٕٔٔٛ/والدرالمصوف ٖٗٓٛ/
الديواف صٖٗ،الفرع:الشعر التاـ،الفاحـ:الشديد السواد،ا ثيث:الكثير ،القنو مف الثمر
كالعنقود مف العنب،والنخمة المتعثكمة:التي خرجت اثاكيمها مي قنوانها،ينظر :لساف

(ٗ)
(٘)

العربٗ(ٕٛٓٛ/اثكؿ)
ا نعاـٜٕ:
الدر المصوفٖٗٓٛ/

ٕٕٔٓ

د /سحر السيد مصطفى خطاب

الضرورة الشعرية في شعر امرئ القيس " تحميؿ ومناقشة "

انل م انزاتع
أتٍاخ انضزٔرج تاإلتدال
ِ
الكالـ في ِ
وضال
يضال
راما يضطر الشاار مف
رير موضعه الذي يناغي مف ُي َ
َ
َ
ِ
ِِ
ِ
اب ،فيجعػ ُؿ
ويزيمُػ ُ
يحسػ ُ
ػس اإلاػر َ
فيػهُ ،
ػف فػػي الكػػالـ ريػ ُػرم ،ويعكػ ُ
ػه اػػف قصػػدم الػػذي ي ُ
الفااؿ مفعويً ،ومكثر ذلؾ فيما ي ي ِ
شك ُؿ معنام .
المفعوؿ فااالً ،و
َ
َ
ُ
ُ

ادلثحث األٔل -:رتدال انكهًح يٍ انكهًح
ومنه استعماؿ اعض حروؼ الخفض موضال اعض ومنػه قػوؿ امػرئ القػيس

مف الطويؿ:

ػوؽ ِفر ِ
ِ
اشػها
ضػحي فتيػ ُ
وتُ ْ
ػت المسػػؾ فػ َ َ
يريد اعد تفضؿ.

ض ػ ِؿ
الض ػحى لػػـ تَ ْنتَ ِط ػؽ اػػف تَفَ ُ
َن ػفوـ ُ

(ٔ)

ومنه ميضا استعماؿ (اف)امعنى الاا نحو قوله مف الطويؿ:

صػػػػػػػػػػػ ّد وتُْاػػػػػػػػػػػدي اػػػػػػػػػػػف مسػ ٍ
ػػػػػػػػػػيؿ
تَ ُ

َوتَتّ ِقػػػي ِانػػػاظرٍة مػػػف وحػ ِ
ػػش َو ْجػػػرةَ ُم ْط ِفػػػ ِؿ

(ٕ)

فقوله(اف مسيؿ)مفادت فيه (اف)معنى الاا مي اأسيؿ.

ومف إاداؿ الكممة ميضا استعماؿ (في) امعنى (مف) نحو قوله مف الطويؿ:
ػػدث َاهػ ِػػدم
اف مَحػ ُ
ػػف َمػػػ ْف َكػػػ َ
َو َهػػػ ْؿ َي ِعمػ َ
(ٔ)

(ٕ)

(ٖ)

شػػػػػػه ارً ِفػػػػػػي ثَ ِ
ِ
الثػػػػػػ ِة مَ ْحػػػػػػ َو ِاؿ
ثَالثػػػػػػيف َ ْ

(ٖ)

الديواف صٗٗ  ،اإلضحا  :مصادفة الضحى  ،والفتيت  :اسـ لدقاؽ الش الحاصؿ االفت ،
 ،التفضؿ  :لاس الفضمة.
الديواف صٕٗ  ،ا سالة  :امتداد وطوؿ في الخد ،وجرة:موضال،مطفؿ:التي لها

طفؿ،الوحش:جمال وحشي.

الديواف صٖ٘ٔ،محدث اهدم:مقرب اهدم االنعيـ.

ٖٕٔٓ
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فقػػد ذهػػب كثيػػر مػػف العممػػا

(ٔ)

د /سحر السيد مصطفى خطاب

إلػػى مف (فػػي) هنػػا امعنػػى (مف)،وقػػد قيػػدها

الصاػاف هنا امف التاعيضية ،وحممهػا الشػمني امػى اياتداليػة ،فػالمعنى فػي الشػاهد
ثالثػوف شه ار ماتدمة مف انقضا ثالثة محواؿ ،فتكوف المدة خمسة ماواـ ونصفا

(ٕ)

ومف إاداؿ الكممة ميضػا مجػي (مف) امعنى (لعؿ)،ومنه قوله مف الكامؿ:
ِ
الم ِحيػػػػؿ ّننػػػػا
ُا َ
وجػػػػا امػػػػى الطّمػػػػؿ ُ

ِ
ػػػف ِخػػػػ َذاـ
ػػػديار كمػػػػا َاكػػػػى ااػ ُ
َناكػػػػي الػ َ

(ٖ)

فقػػد ذكػػر النحػػاة مف( ننػػا)امعنى (لعمنا)،وممػػا حمػػؿ امػػى هػػذا الشػػاهد قػ ار ة

مهػػؿ المدينػػة وااػػف كثيػػر وماػػي امػػرو لقولػػه تعػػالى ":منهػػا إذا جػػا ت ي يفمنػػوف)

(ٗ)

فيروف مف (مف) هنا امعنى لعؿ ،مي لعمها إذا جا ت ي يفمنوف.

وم ػػف المنث ػػور م ػػا حكػػام الخميػػؿ مػػف قػػوؿ اعػػض العػػرب :ملػػت السػػوؽ م ّنػػؾ

تشتري منها شيلا ،فأنػؾ هنػا امعنػى لعمػؾ ،مي لعمػؾ تشتػري منهػا شيلػا

(٘)

-ومنه استعمال الكاف اسما :

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ينظر حروؼ المعاني لمزجاجي صٖ ٛوالجنى الداني صٕٕ٘
ينظر:شرح ا شموني ٕ ٛٙ/والمطالال السعيدةٕٙ٘/
الديواف صٔ٘ٔ،اوجا:ااطفا،المحيؿ:المتغير،ااف خذاـ:رجؿ اكى الديار قاؿ امرئ القيس.
ا نعاـ ٜٔٓ:
ينظر شرح التسهيؿ ٕٔٗٚ/

ٕٗٔٓ
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د /سحر السيد مصطفى خطاب

فقد جوز ااف جني اسمية الكاؼ في ايختيار دوف الضرورة،ووافقه في هذا

ا خفش والفارسي وااف مالؾ ،وكثر جرها االاا واف وامى ،وذهب سياويه ووافقه
(ٔ)

ااف اصفور إلى مف استعمالها اسـ إنما يجوز في ضرورة الشعر.

ومػػف الشػواهد التػػي اسػػتدؿ اهػػا ا خفػػش والفارسػػي وااػػف مالػػؾ امػػى اسػػمية

الكاؼ ،وحممها سياويه وااف اصفور امى الضرورة قوؿ امرئ القيس مف الطويؿ:

ِ
َوُر ْحنػػػا ا َكػػػ ِ
طػػػو ارً َوتَرتَ ِقػػػي
طنا
ػػيف َ
سػػػ َ
َ
ب فيػػػه العػ ُ
صػػػ ّو ُ
ااف المػػػا ُي َجنػ ُ
ػػب َو ْ
ت ُِ َ
واستدؿ كذلؾ ا خفش امى اسميتها اقوؿ امرئ القيس مف الطويؿ ميضا:

(ٕ)

ضػػػػػػ ِع ٍ
َو َِإ ّنػػػػػؾ لَػػػػػ ْـ َي ْف َخػػػػػ ْر اميػػػػػؾ كفػ ٍ
يؼ َولَػػػػػػ ْـ َي ْغمِ ْاػػػػػػؾ َمثػػػػػػ ُؿ ُم َغمّػػػػػػ ِب
ػػػػاخر
َ
فاستدؿ ا خفش والفارسي اما ساؽ امى اسمية الكػاؼ ،ففػي الشػاهد ا وؿ

(ٖ)

استعمؿ الكاؼ مجرورة االاا ،ومما يدؿ امى مف الكاؼ اسـ وليسػت احػرؼ جػر مف

حرؼ الجر ي يدخؿ امى حرؼ الجر ،فالكاؼ هنا اسـ مجرور االاا .

مما الشاهد الثاني فجا ت الكػاؼ فاامػة ؿ(يفخر)،والػدليؿ منهػا فاامػة منػه ي

اد لمفعؿ مف فااؿ ،وي يجوز مف يكػوف الفااػؿ محػذوفا ههنػا ؛لػذا ففااػؿ يفخػر فػي

هذا الشاهد الكاؼ ؛ نها اوممت معاممة مثؿ ؛ ف معناها كمعنام ،وحكـ لها احكمػه

ادي مف حكمها لمضرورة(ٗ).

مما سياويه وااف اصفور فقاي اايسػمية ،ولكنهمػا جعػال هػذا ا مػر ضػرورة

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ينظر شرح جمؿ الزجاجي ياف اصفورٔ،ٗٚٚ/وشرح المقدمة الجزولية ٕ،ٖٛٚ/وخزانة
ا دب ٓٔٔٙٚ/
الديواف صٕٖٔ،ااف الما :طالر طويؿ العنؽ.
الديواف ص ٘ٚوالضرالر صٕٕٗ
ينظر شرح جمؿ الزجاجي ياف اصفورٔ،ٗٚٛ/وخزانة ا دب ٓٔٔٚٔ/

ٕ٘ٔٓ
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في الشعر فحسػب ،ومضػاؼ ااػف اصػفور إلػى مف الكػاؼ قػد تكػوف فيمػا سػاؽ حرفػا

ويحمؿ الشاهداف امػى حػذؼ الموصػوؼ لفهػـ المعنػى وواقامػة الصػفة مقامػه وواف لػـ
تكف مختصة ،فكأنه قاؿ:افرس كااف الما وفاخر كفاخر ضعيؼ ،وهذا ا مر ضرورة

ميضا فمذلؾ تكافأ ا مراف ،ولكف مال ذلؾ ياقى حذؼ المخفوض وواقامة الصفة مقامػه
وهي رير مختصة مم ار قايحا رير جالز(ٔ).

ٔيُّ ٔضع اجلًع يٕضع ادللزد :
وجعمه ادي منه حيث ي يسوغ ذلؾ في حاؿ السعة ومف شواهدم قوؿ امػرئ
()2

القيس مف الطويؿ :

َوُي ْمػػػػػػػوي اػػػػػػػأثْ َو ِ
المثَ ّقػػػػػػػ ِؿ
صػػػػ َه َو ِات ِه
الع ِنيػ ُ
الـ ال ُخػػػػ َ
اب َ
ؼ َاػػػػ ْف َ
ػػػػػػؼ ُ
ُيػػػػز ّؿ ال ُغػػػػ َ
يريد  :اف صهوته  .ومما قوؿ امرئ القيس مف الطويؿ(ٗ) :
يف لهػػػػػػػػػػػػا َحػػػػػػػػػػػػ ْدرةٌ َاػػػػػػػػػػػػ ْدرةٌ
َو َاػػػػػػػػػػػػ ٌ

(ٖ)

شػػػػػػػػػػػػقّت م ِ
آقيهمػػػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػػػ ْف مُ ُخػػػػػػػػػػػػر
وُ
َ

يريػػد (واينيف)؛ولػػذلؾ ماػػاد اميهػػا ضػػمير تثنيػػة ،فػػإف ذلػػؾ لػػيس مػػف قايػػؿ

الضرالر ؛ ف وضال الشيليف المتالزميف مف نحو العينيف واليديف والرجميف جػالز فػي

الكالـ والشعر ،ومنه قوؿ الناي صمى اهلل اميه وسمـ"إف لعينؾ حقا "يريد اينيؾ.

اينيؾ.

(٘)

(ٔ)ينظر شرح جمؿ الزجاجي ياف اصفورٔ،ٜٗٚ/وخزانة ا دب ٓٔٔٚٔ/
(ٕ)

ينظر ضرالر الشعر ص ٕ٘٘ ٓ

(ٖ)الديواف ص ،٘ٚالخؼ:الخفيؼ،الصهوة:مقعد الفارس مف ظهر الفرس.
(ٗ)الديواف ص،ٔٓٛحدرة:ممتملة،المآقي:مفخر العينيف.
(٘)ضرالر الشعر صٕ٘٘

ٕٓٔٙ

(٘)
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د /سحر السيد مصطفى خطاب

ادلثحث انثاًَ-:رتدال احلكى اإلعزاتً

(ٔ)

قد يتغير اإلاراب اف وجهه(ٕ)؛وذلؾ لمحمػؿ امػى الجوار،فقػد يعطػى الشػي

ضػب
الشي إذا جاورم حكـ الشي ،ومف هذا الااب قوؿ العرب المشهور (هذا ُج ْح ُر َ
َخر ٍب)،فخػػرب صػػفة لمجحػػر ،والواجػػب مف تكػػوف الصػػفة مرفواػػة ،ولكػػف هنػػا خفضػػت

حمال امى الجوار .

ٔنهًجزٔر عهى اجلٕار ثالثح أحكاو:
مي يكوف إي فػي ضػرورة الشػعر ومي يكػوف إي اػإ از مجػرور مجػاور لػه ومي

يستعمؿ إي فيما مصمه النعت

(ٖ)

ومف شواهد الحمؿ امى الجوار قوؿ امرئ القيس مف الطويؿ-:

س ِفػػػػػػػي ِاجػ ٍ
ػػػػػػر منػػػػػػػا ٍ
ػػػػػػاد ُم َزّمػػػػػػػ ِؿ
أف ثَِايػػػػػػػ ارً ِفػػػػػػػي َاػػػػػػػ َرانيف َوْامِػػػػػػػ ِه
َكػػػػػػػ َّ
َك ِايػ ُ
فقوله (مزمؿ) جر امى الجوار إما لمجاورتػه (مناس) ووامػا لمجاورتػه (اجػاد)،

(ٗ)

وواف كاف حقه الرفال ؛ نه نعت ؿ(كاير) ولكنه خفضه لمجوار.

وقد منكر ااف جني الحمؿ امػى الجػوار يقوؿ":وممػا جػاز خػالؼ اإلجمػاع مػا

ضب َخ ِر ٍب"وهذا يتناوله مخػر اػف موؿ وتػاؿ اػف مػاض
حر َ
رميته منا في قولهـ"هذا ُج ُ
امى منه رمط مف العرب ،ومما منا فعندي مف في القرنف مثػؿ هػذا الموضػال نيفػا امػى

ملػؼ موضػال ،وذلػػؾ منػه امػى حػػذؼ المضػاؼ ي ريػر وتمخػػيص هػذا مف مصػمه (هػػذا

جحػػر ضػػب خػػرب جحػػرم) فيجػػري (خرب)وصػػفا امػػى (ضػػب) ،وواف كػػاف فػػي الحقيقػػة
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ضرالر الشعر ص ٓ ٖٔٔ – ٕٙٙ
ما يحتمؿ الشعر ص  ،ٕ٘ٗ – ٕٖٜوضرالر الشعر ص ٓ ٕٚٔ – ٕٙٙ
ينظر :الخصالصٔٚٚ/وخزانة ا دبٖٚ/ٜومغني المايبٕٚٛٛ/
الديواف ص  ٙٚوالضرالر صٕٗ٘،ثاير:جاؿ اعينه،العرنيف:ا نؼ،الاجاد:الكسا المخطط ،
 ،التزميؿ  :التمفيؼ االثياب.
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لمجحر كما تقوؿ مررت ارجػؿ قػالـ ماػوم ،فتجػري (قالما)وصػفا امػى (رجػؿ) ،وواف كػاف
القيػػاـ لػػألب ي لمرجػػؿ لمػػا ضػػمف مػػف ذكرم،..........فممػػا كػػاف مصػػمه كػػذلؾ حػػذؼ

الجحر المضػاؼ إلػى الهػا ومقيمػت الهػا مقامػه فارتفعػت ؛ ف المضػاؼ المحػذوؼ

كػػاف محػػذوفا فممػػا ارتفعػػت اسػػتتر الضػػمير المرفػػوع فػػي نفػػس (خرب)فجػػرى وصػػفا

امى(ضب) وواف كاف الخراب لمجحر ي لمضب امى تقدير حذؼ المضاؼ

(ٔ)

وما ذهب إليه ااف جني ي يمكف قاوله فاتااع الظاهر هنا ،وهو الحمؿ امػى

الجوار مولى مف التقدير والتأويؿ والحذؼ.

ومػف الشػواهد التػي ذكرهػػا اعػض العممػػا فػػي هػذا الاػػاب ميضػا ولكػػف حممػػت

امى القا

(ٕ)

قوؿ امرئ القيس مف الكامؿ:

ػت لهػػا ا ْق ِ
صػػػػػػ ْرِاي َاميػػػػػػؾ َحػػػػػػ َراـ
ص ػري
امػػػػػػ ٌ
َجالػ ْ
ص ػ ِراني ف ُقمػ ُ
ػت لتَ ْ
رف َ
إ ّنػػػػػػي ْ
ؼ(حراـ)جر امى اإلتااع لمكاؼ في (اميؾ) مو لميا في (صراي) .

ِ (ٖ)

والحقيقػػة مف (حػراـ) خاػػر لمماتػػدم (صػػراي)مرفوع االضػػمة المقػػدرة منػػال مػػف

ظهورهػػا حركػػة القافيػػة وهػػي الكسػػرة ،حيػػث اضػػطر الشػػاار هنػػا لمكسػػر حتػػى ي يقػػال

اإلقوا ؛ ف القافية مكسورة؛ لذا فا مر في هذا الايػت ضػرورة حيػث مجاػرت القافيػة

الشػػاار هنػػا مف يكسػػر (ح ػراـ) وواف كػػاف حقػػه الرفػػال وامػػى هػػذا فػػإف مػػا ذكػػرم اعػػض

العمما مردود فال شاهد ههنا امى الحمؿ امى الجوار.

(ٔ)

الخصالص ٜٕٔٔ-ٜٔٔ/

(ٕ)

ينظر:اإلفصاح في شرح مايات مشكمة اإلاراب صٖٖٗتحقيؽ سعيد ا فغاني ،جامعة انغازي

(ٖ)

الديواف صٕ٘ٔ

انغازي الطاعة الثانية ٜٗٔٚ
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اخلامتح

الحمد هلل وكفى وسالـ امى نايه المصطفى واعد،،،

فقد وفقني اهلل تعالي إلتماـ احثي وهو اعنواف "الضػرورة الشػعرية فػي شػعر
امرئ القيس"وقد هداني اهلل إلى ِ
ادة نتال َ مسوقها فيما يأتي :
ٔ-كػػاف لمشػػعر الػػذي يقػػال فػػي اصػػور ايحتجػػاج النصػػيب ا وفػػر فػػي انػػا
قوااد المغة ومحكامهػا المنضػاطة ؛ ف الشػعر يعكػس ايػاف المغػة العرايػة وفصػاحتها

واالرتها

ٕ-كاف لشعر امرئ القيس دور واضػ فػي انػا وتأصػيؿ كثيػر مػف ا اػواب

والمسالؿ النحوية ،فقد انى النحاة اميها كثي ار مف ا حكاـ والقوااد وقاسوا اميها ما

اختمفوا في حكمه واجتهدوا في تخري وتأويؿ كثير منها .

ٖ-حظي احر الطويؿ انصيب ا سد في شعر امرئ القيس.

ٗ-موض الاحث ايتجاهات المختمفة لمنحاة حػوؿ الضػرورة الشػعرية والتػي

تمثمت في ست اتجاهػات،ومف سػياويه لػـ يصػرح امفهػوـ محػدد لمضػرورة ووانمػا كػاف
يكتفي ااعض العاارات التي فهـ منهػا اعػض شػراح الكتػاب وريػرهـ مفهػوـ الضػرورة

اندم.

٘ -امغػػت مايػػات الضػػرورة الشػػعرية فػػى شػػعر امػػرئ القػػيس-فيمػػا مامػػـ-

خمسة وستيف ايتا ،وقد شممت كؿ منواع الضرالر ،ولكػف مكثرهػا تمػؾ التػي مػف مجػؿ

القافية.

-ٙيمعػب تعػدد الروايػػات دو ار مػفث ار فػػي حمػؿ الايػت امػػى الضػرورة وادمػه

؛ ف تعدد الرواية ممر طايعي ،فكثيػر مػف الشػواهد تعػددت روايتػه وي ايػب فػي ذلػؾ

؛ ف العمما والنحاة ااتمدوا امى الرواية والسػماع ،فكػؿ يػروي مو ينشػد امػى لغتػه

وسميقته.
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-ٚكثير مف مواضال الضػرورة يػرتاط إلػى حػد كايػر االمهجػات العرايػة ،فقػد

تردد العمما في تناولهـ لكثير مػف الشػواهد اػيف حممهػا امػى الضػرورة واػيف كونهػا
لهجة،اؿ إف اعضهـ يصرح مف اعض هذم الضرالر لهجػات يقػوؿ ماػو سػعيد القرشػي

في مرجوزته في الضرالر:

ِ
ِ
شػػػػػػػ ُهورِة
الم ْ
َاعػ َ
ػػػػػػض لُغػػػػػػػات العػػػػػػػرب َ

الضػػػػػػػػػػػػػ ُرورةُ
صػػػػػػػػػػػػػ ِاد ُ
ؼ َ
ورّا َمػػػػػػػػػػػػػا تُ َ
ُ

(ٔ)

(ٔ)ينظر الضرالر لأللوسي صٖٗ وقد حصر ماو سعيد القرشي الضرورة الشعرية في مالة نوع
يقوؿ:

لمش ِ
ضُرورةٌ َّ
اا ِر
سا ِا ُعها َ
َ

الة م ِا ِ
ِ ِ ٍ
لض َر ِ
الر
يحة ا َّ
في م ُ
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فٓزس ادلزااع

 اإلتقاف في اموـ القرنف لمسيوطي دار الندوة الجديدة ايروت.

 ا صػػوؿ فػػي النحػػو ياػػف الس ػراج تحقيػػؽ ااػػد الحسػػيف الفتمي،مفسسػػة الرسػػالة
،ايروت لاناف،الطاعة الثالثة ٜٔٛٛـ.

 ا االـ لمزركمي دار العمـ لممالييف الطاعة الخامسة اشرة ٕٕٓٓ.

 اإلفصاح في شرح مايات مشكمة اإلاراب تحقيػؽ سػعيد ا فغػاني ،جامعػة انغػازي
الطاعة الثانية ٜٗٔٚـٖٜٔٗ-هػ.

 ايقتراح فػي مصػوؿ النحػو وجدلػه  ،السػيوطي  ،ت  :د.محمػود فجػػػػاؿ ،الطاعػة
ا ولى  ٜٔٗٓهػ.



اإلنصػػاؼ فػػي مسػػالؿ الخػػالؼ اػػيف النحػػوييف الاصػػرييف والكػػوفييف لألناػػارى-

تحقيؽ محمد محيي الديف ااد الحميد -المكتاة العصرية ٔٗٓٚهػ ٜٔٛٚـ

 الاحر المحػيط اػي حيػاف ا ندلسػي،تحقيؽ اػادؿ محمػد ااػد الموجػود وجمااػة
نخريف ،دار الكتب العممية ايروت لاناف الطاعة ا ولىٖٔٗٔهػٜٜٖٔ-ـ.

 الاسيط في شرح جمؿ الزجاجي ياف ماي الرايال ا شايمي الساتي،تحقيؽ د اياد
اف ايد السايتي،دار الغرب اإلسالمي.

 التذكرة في الق ار ات ياف رماوف،تحقيػؽ سػعيد صػال زايمػة،دار الكتػب العمميػة
ايروت الطاعة ا ولى ٕٕٗٔهػٕٓٓٔ-ـ.

 الجمؿ في النحولمخميؿ اػف محمػد الفراهيػدي ،تحقيػؽ فخػر الػديف قاػاوة ،مفسسػة
الرسالة.

 الجنى الداني في حروؼ المعاني لممرادي تحقيؽ فخػر الػديف قاػاوة ومحمػد نػديـ
فاضؿ ،دار الكتب العممية ايروت لاناف.
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 حروؼ المعاني لمزجاجي تحقيؽ امى توفيؽ الحمد مفسسة الرسالة،دار ا مؿ.

 خزانػػة ا دب ولػػب لاػػاب لسػػاف العػػرب لعاػػد القػػادر الاغػػدادي تحقيػػؽ ااػػد السػػالـ
محمد هاروف الطاعة الثانية ٗٓٗٔهػٜٔٛٗ-ـ مكتاة الخانجي االقاهرة.

 الخصالص ياف جني تحقيؽ محمد امي النجار ،دار الكتب المصرية.
 دراسات في كتاب سياويه  .د.خديجة الحديثي.


الدر المصوف فػي امػوـ الكتػاب المكنػوف  -تػأليؼ محمػد اػف يوسػؼ المعػروؼ

االسميف الحماى (ٚ٘ٙهػ) -تحقيؽ د/محمد محمد الخراط-دار القمـ  -دمشؽ

 ديػواف ماػػي الػػنجـ العجمػػي تحقيػػؽ د/محمػػد مديػػب ااػػد الواحػػد جمػرافٕٔٗٚهػػػ-
ٕٓٓٙـ

 ديػػواف امػػرئ القيس،ااتنػػى اػػه وشػػرحه ااػػد الػػرحمف المصػػطاوى،دار المعرفػػة
ايروت الطاعة الثانيةٕ٘ٗٔهػ ٕٓٓٗ-ـ .

 ديػػػواف امػػػرئ القػػػيس تحقيػػػؽ محمػػػد ماػػػو الفضػػػؿ ااراهيـ،الطاعػػػة الخامسػػػة ،دار
المعارؼ ٜٜٓٔـ القاهرة مصر.

 ديواف جرير اف اطية الخطفي ،دار صادر ايروت.

 ديواف شعر حػاتـ الطػالي ومخاػارم تحقيػؽ د/اػادؿ سػميماف جمػاؿ الطاعػة الثانيػة
ٔٔٗٔهػ،ٜٜٔٓ-مطاعة المدني -القاهرة -مصر.

 ديواف العجاج تحقيؽ د/ااد الحفيظ السمطي مكتاة مطمس دمشؽ
 ذـ الخطػػأ فػػي الشػػعر ياػػف فػػارس تحقيػػؽ رمضػػاف ااػػد الت ػواب  ٔٚ،ٔٛمكتاػػة
الخانجي امصر ٜٓٓٗٔٔٛٓ-ـ

 الرسالة العذ ار  ،تحقيؽ :زكي ماارؾ ،دار الكتب المصرية ٖٜٔٔ

 رسػػالة الماللكػػة اػػي العػػال المعػػري تحقيػػؽ محمػػد سػػميـ الجنػػدي ،دار صػػادر
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ايروت.

 الساعة في الق ار ات ياف مجاهد دار المعارؼ الطاعة ا ولى.

 سر صنااة اإلاراب ياف جني تحقيػؽ حسػف هنػداوي ،دار القمػـ دمشػؽ،الطاعة
الثانيةٖٔٗٔهػٜٜٖٔ-ـ.

 سػػير ما ػالـ النػػاال لمػػذهاي تحقيػػؽ شػػعيب ا رنػػفوط ومحمػػد نعػػيـ العرقسوسػػي
،مفسسة الرسالة ،الطاعة ا ولى ٖٓٗٔهػٜٖٔٛ-ـ.

 سياويه والضرورة الشعرية د.إارهيـ حسف إاراهيـ  ،ط ٔ  ٖٔٗٓ ،هػ

 شرح ااف اقيؿ امى ملفية ااف مالؾ -تحقيؽ /محمد محيي الديف ااد الحميػد-
مكتاة التراث ٕٓٗٔهػ ٜٜٜٔـ .

 شػػرح ايشػػموني امػػى ملفيػػة اػػف مالػػؾ ومعػػه شػػرح الشػواهد لمعينػػى -دار إحيػػا
الكتب العراية ايسى الاااى الحماى وشركام .

 شػػػرح التسػػػهيؿ ياػػػف مالػػػؾ -تحقيػػػؽ د/ااػػػد الػػػرحمف السػػػيد ود/محمػػػد اػػػدوى
المختوف -دار هجر لمطاااة والنشر الطاعة ا ولى ٓٔٗٔهػ ٜٜٓٔـ .

 شرح جمؿ الزجاجي ياف خروؼ تحقيؽ ودراسة د/سموى محمد ازب  -الطاعة
ا ولى ٜٔٗٔهػ .

 شرح جمؿ الزجػاجي ياػف اصػفور ا شػايمى (ٜٙٙهػػ) -تحقيػؽ د/صػاحب ماػو
جنػػػػاح ،طاػػػػال امطػػػػااال مفسسػػػػة دار الكتػػػػب لمطاااػػػػة والنشػػػػر،اغداد –العػػػػراؽ
ٓٓٗٔهػٜٔٛٓ-ـ.

 شػػرح جمػػؿ الزجػػاجي ياػػف هشػػاـ  -تحقيػػؽ د/امػػى محسػػف ايسػػى -مكتاػػة
النهضة العراية الطاعة الثانية  ٔٗٓٙهػ ٜٔٛٙـ .

 شػػرح الحػػدود فػػي النحػػو لمفػػاكهي ،تحقيػػؽ د/المتػػولي رمضػػاف محمػػد الػػدميري
،الطاعة الثانية ٔٗٔٗ،هػٜٜٖٔ-ـ.
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 شرح شافية ااف الحاجب لرضي الديف ا سترااذى (ٙٛٙهػ) -تحقيؽ محمد نور
الحسػػف ومحمػػد الزفػزاؼ ومحمػػد محيػػي الػػديف ااػػد الحميػػد -دار الكتػػب العمميػػة
ايروت -لاناف ٕٓٗٔهػ ٕٜٔٛـ.

 شػػػرح الكافيػػػة لمرضػػػي ٗ ٖٖٔ/تحقيػػػؽ يوسػػػؼ حسػػػف امػػػر ،الطاعػػػة الثانيػػػة
ٜٜٔٙـ منشورات جامعة قاريونس،اني رازي.

 شػػرح كافيػػة ااػػف الحاجػػب لمشػػيخ ااػػد العزيػػز اػػف جمعػػة الموصػػمى  -تحقيػػؽ
د/امى الشوممى -دار الكندى الطاعة ا ولى ٕٓٓٓـٕٔٗٔهػ .

 شػػرح ش ػواهد المغنػػي تػػأليؼ جػػالؿ الػػديف السػػيوطي (ٜٔٔهػػػ) -لجنػػة الت ػراث
العراي .

 شرح المعمقات الساال اي ااد اهلل اف الحسيف اف محمد الزوزني تحقيؽ لجنػة
التحقيؽ في الدار العالمية ٖٜٜٔـ

 شرح المفصؿ ياف يعيش (ٖٗٙهػػ)االـ الكتب  -ايروت .

 شرح المقدمة الجزولية الكايػر اػى امػى الشػموايف (ٗ٘ٙهػػ) -تحقيػؽ د/تركػي
ااف سهو العتياى -مفسسة الرسالة الطاعة الثانية ٗٔٗٔهػ ٜٜٗٔـ .

 الشعر والشع ار ياف قتياة دار الثقافة ايروت لاناف ٜٜٔٙ

 ضرالر الشعر ياف اصفور اإلشايمي،تحقيؽ السيد إاراهيـ محمد ،الطاعة ا ولى
ٜٓٔٛـ.

 الضػرالر المغويػػة فػػي الشػػعر الجػػاهمي د ااػػد العػػاؿ شػػاهيف دار الريػػاض لمنشػػر
والتوزيال الرياض

 الضرالر وما يسوغ لمشاار دوف الناثر  ،محمود شكري اآللوسي  ،ادوف رقػـ وي
تاريػخ  ،دار الاياف ػ اغداد  ،دار صعب ػ ايروت.

 ضػػػرورة الشػػػعر اػػػي سػػػعيد السػػػيرافي ،تحقيػػػؽ رمضػػػاف ااػػػد التواب،الطاعػػػة
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ا ولى٘ٓٗٔهػٜٔٛ٘-ـ ،دار النهضة العراية.

 الضػرورة الشػػعرية فػػي النحػػو العراػػي د محمػػد حماسػػة ااػػد المطيػػؼ مكتاػػة دار
العموـ .

 الضو الالمال هؿ القػرف التاسػال تػأليؼ المػفرخ شػمس الػديف محمػد اػف ااػد
الرحمف السخاوى -دار مكتاة الحياة ايروت -لاناف .

 طاقػػات فحػػوؿ الشػػع ار لمحمػػد ااػػف سػػالـ الجمحػػي (ٖٕٔهػػػ) -شػػرح /محمػػود
محمد شاكر -الناشر دار المدني اجدة .

 العااب الزاخر والمااب الفاخر لمصاراني تحقيؽ محمد حسف اؿ ياسيف الجمهرية
العراقية ٜٔٔٛـ.

 الفالؽ في رريػب الحػديث لمزمخشػري تحقيػؽ امػي محمػد الاجػواوي ومحمػد ماػو
الفضؿ ااراهيـ الطاعة الثانية مطاعة ايسى الاااي الحماي.

 فحولػػة الشػػع ار
ٜٜٔٔـ.

اػػي حػػاتـ السجسػػتاني تحقيػػؽ محمػػد ااػػد القػػادر محمػػد،القاهرة

 كتاب سياويه ماى اشر امرو اف اثماف اف قنار – تحقيؽ /ااػد السػالـ محمػد
هاروف -دار الجيؿ ايروت الطاعة ا ولى ٔٔٗٔهػٜٜٔٔ-ـ.

 كتاب مشعار الشع ار الستة لألامـ الشنتمري ادوف طاعة.

 الكشػػػاؼ اػػػف حقػػػالؽ رػػػوامض التنزيػػػؿ وايػػػوف ا قاويػػػؿ فػػػي وجػػػوم التأويػػػؿ
لمزمخشري،تحقيؽ الشيخ اادؿ محمد ااد الموجػود والشػيخ امػي محمػد معػوض

،الطاعة ا ولى ٔٗٔٛهػٜٜٔٛ-ـ

 كفايػػة الغػػالـ فػػي إاػراب الكػػالـ .ماػػو سػػعيد اآلثػػاري ت :د .زهيػػر زاهػػد ،وا سػػتاذ
هالؿ ناجي ،الطاعة ا ولى ،ايروت ٔٗٓٚهػ.

 لساف العرب ياف منظور-تحقيؽ لجنة مف ا ساتذة -دار المعارؼ .
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 لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية لمدكتور محمد حماسة ااػد المطيػؼ دار
الشروؽ ،الطاعة ا ولى ٔٗٔٙهػٜٜٔٙ-ـ.

 ما يجػوز لمشػاار فػي الضػرورة لمحمػد اػف جعفػر القػزاز القيروانػي ماػو ااػد اهلل
التميمي (المتوفىٕٗٔ :هػ)قدـ له وصنال فهارسه :الدكتور رمضاف ااد التواب،
الػػػدكتور صػػػالح الػػػديف الهػػػادي الناشػػػر :دار العرواػػػة ،الكويػػػت  -اإشػػػراؼ دار

الفصحى االقاهرة

 مػا يحتمػؿ الشػعر مػف الضػػرورة لمسػيرافي ماػو سػعيد السػيرافي  ،ت  :د .اػػوض
القوزي  ،ط ٕ ٕٔٗٔ ،هػ .

 مجػػالس ثعمػػػب تحقيػػػؽ ا سػػتاذ ااػػػد السػػػالـ هػػاروف .دار المعػػػارؼ – مصػػػر .
الطاعة الخامسة

 المطػػػالال السػػػعيدة شػػػرح السػػػيوطي امػػػى ا لفيػػػة المسػػػماة االفريػػػدة فػػػي النحػػػو
والتصريؼ والخط لمسيوطي  -تحقيؽ د/طاهر سميماف حمػودة -الػدار الجامعيػة

ٜٜٔٚـ .

 معاني القرنف اى زكريا يحيى اف زيػاد الفػرن (ٕٓٚهػػ) -تحقيػؽ /محمػد امػى
النجار -محمد يوسؼ نجاتى -الدار المصرية لمتأليؼ والترجمة .

 المعمقات العشر ومخاار شعرالها صححه محمد ا ميف الشنقيطي دار النصر.

 مغني المايب اف كتػب ا ااريػب ياػف هشػاـ ا نصػاري ،تحقيػؽ د/ااػد المطيػؼ
محمد الخطيب ،الطاعة ا ولى ،الكويتٕٔٗٔهػٕٓٓٓ-ـ

 مقػػاييس المغػػة اػػى الحسػػيف محمػػد اػػف فػػارس اػػف زكريػػا -تحقيػػؽ /ااػػد السػػالـ
محمد هاروف -دار الجيؿ  -ايروت الطاعة ا ولى ٔٔٗٔهػ ٜٜٔٔـ .

 المقتضػػػب اػػػي العاػػػاس الماػػػرد تحقيػػػؽ محمػػػد ااػػػد الخػػػالؽ اضػػػيمة،القاهرة
٘ٔٗٔـ.
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 ممحقػػات دي ػواف امػػرئ القػػيس زيػػادة الطوسػػي" تحقيػػؽ منػػور اميػػاف ماػػو سػػويمـ
ومحمد امى الشوااكة.

 مػػف مس ػرار المغػػة مػػف مس ػرار المغػػة  ،د.إا ػراهيـ منػػيس صٖٗٗ ،ٖٖٗ،ط ، ٙ
 ٜٔٚٛـ  ،مكتاة ا نجمو المصرية  ،القاهرة.

 النحػػػو والتصػػػريؼ انػػػد الفػػػ ار ،رسػػػالة دكتػػػورام لمػػػدكتور /ااػػػد الفتػػػاح محمػػػد
حايب،اكمية المغة العراية االقاهرة ٔٗٓٛ .هػ = ٜٔٛٛـ.

 همال الهوامال في شرح جمػال الجوامػال لامػاـ جػالؿ الػديف السػيوطي (ٜٔٔهػػ)-
تحقيؽ د/ااد العاؿ سالـ مكرـ ٕٔٗٔهػ ٕٔٓٓـ .



وفيات ا اياف ومناا مانا الزماف ياف خمّكاف  -تحقيؽ د/إحساف اااس دار

صادر – ايروت.
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