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٩٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

 ا ا ا   
  

 :المقدمة

؛ ١"أنه یجـوز فـي الـشعر مـا ال یجـوز فـي الكـالم"جاء في الكتاب لسیبویه 

ـــذا فـــإن المنطـــق  ـــشعر لمـــا كـــان موزونـــا، أصـــبح خاضـــعا لحكـــم الـــوزن، ول ًألن ال ً

المعیــاري أبــاح للـــشاعر هــذا االنزیـــاح، واســتجاز لــه ذلـــك مــن أجـــل تقــویم الـــوزن، 

  .ومعنى هذا أن الضرورة هي ما وقع في الشعر دون النثر

ّیعــد موضــوع الــضرورات الــشعریة مــن موضــوعات اللغــة والنحــو الهامــة، 

ًعرض لها جماعة العلماء منذ القـدم، وأفـردوا لهـا كتبـا، وباإلضـافة إلـى تلـك ولهذا 

الكتب المفردة في الموضوع تتحدث كتب اللغة الجامعة وكتب النحو الخاصة في 

مــا یحتمــل (موضــوع الــضرورات الــشعریة، وعلــى رأســها كتــاب ســیبویه، فــي بــاب 

جهله، وال یـستغني عـن ومعرفة الضرورة  باب من العلم ال یسع الشاعر ). الشعر

معرفته لیكون له حجة لما یقـع فـي شـعره ممـا یـضطر إلیـه مـن اسـتقامة قافیـة، أو 

  .٢"وزن بیت، أو إصالح إعراب

والمتنبــي هــو مــن تعرفــون، صــقلت بادیــة الــسماوة لغتــه، وشــحذت ثقافتــه 

ُذكــاءه، فخرجــت علــى لــسانه كلمــات مــا زالــت تزدهــي علــى ألــسنة النــاس، تــشعر  ُ

وحــین قـــرأ الباحثــان فــي شــرح دیــوان المتنبــي قـــول . ِ وصــادق نظرتــهبــدفء آمالــه

مكانـه : أظهر التضعیف في حالل، وهو من باب الـضرورات، ولـو قـال: "العكبري

                                                 

 الكتـاب، تحقیـق عبـد الـسالم هـارون، دار الكاتـب –سیبویه، أبو بشر عمـرو عثمـان بـن قنبـر ١

 .٢٦، ص١، ج١٩٦٨العربي للطباعة والنشر، 

القـــزاز، أبـــا عبـــد اهللا محمـــد بـــن جعفـــر التمیمـــي، ضـــرائر الـــشعر أو كتـــاب مـــا یجـــوز : انظـــر ٢

 محمـد زغلـول سـالم ومحمـد مـصطفى هـدارة، :للشاعر في الضرورة، تحقیق وشـرح ودراسـة

  .٢٩دار المعارف، اإلسكندریة، ص 
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  تـذكرا –١" بالـضروراتهذا لیشعر أنه یعلـملسلم من الضرورة، وربما فعل : ناقض

مــا یــداخلها مــن أن ابــن فورجــه وابــن ســیدة قــد أعابــا نــسیج األبیــات عنــد المتنبــي ل

ـــد ٢الحـــشو، واتهمـــاه بقلـــق القـــوافي ؛ فجـــرى فـــي نفـــسهما تـــساؤل عـــن الـــضرورة عن

المتنبــي، فعزمــا علــى تتبعهــا، ومعرفــة مواطنهــا، ومحاولــة التعــرف علــى أصــولها 

ومرتكزاتها، فجاءت هذه المحاولة التي بین أیدیكم، تعرض علیكم مـا توصـال إلیـه 

  .من أمر الضرورة في شعر المتنبي

  :رورة في شعر المتنبيالض

ُ إخائي          وتحسبٍ إسحاقَبن یاُرِنكُ أت-١
   ٣ من إنائيَ غیريَ ماءِ

 . ضرورةٍ صرف المتنبي إسحاق

   ٤داءْى إلى البیَدري بها أفضَي        صِتَ ناقَشككُ تْ اللیالي أنُ شیم-٢

مـزة ، فحـذف هأصـدري: زة االستفهام ضرورة؛ فهو یرید أن یقولحذف المتنبي هم

  ؟أم البیداء: االستفهام ضرورة، ودل علیها قوله

َوامي الكفاف وكبد الوهَ ر-٣ ْ ِ ُاد       وجار البِ ِ َویرة وادي الغضىِ َ ِ٥    

   ."روامي" في كلمة ضرورةالیاء المتنبي أسكن 

ْز علیه أنیع -٤ ْعادة          وتدعوِخل بُ یُّ
َ ألمر وهو غٍ ُیر مٍ    ٦ِجیبُ

                                                 

 دیـــوان أبـــي الطیـــب المتنبـــي، شـــرح أبـــي البقـــاء العكبـــري -) هــــ ٣٥٤ت(أحمـــد بـــن الحـــسین  ١

ــــسقا وآخــــرون، ج ــــصحیح مــــصطفى ال ــــان فــــي شــــرح الــــدیوان، ضــــبط وت ، ٤المــــسمى بالتبی

 .٨٥ص

 النقــد األدبــي فــي األنــدلس فــي القــرن الخــامس  تیــارات-عبــد الــرحیم، مــصطفى علیــان: انظــر ٢

 .٥٩٨، ص١٩٨٤، مؤسسة الرسالة، ٢الهجري، ط

 .٩،  ص ١المتنبي، مصدر سابق، ج ٣

 .١٦، ص١المصدر نفسه، ج ٤

 .٣٩، ص١المصدر نفسه، ج ٥

 .٥١، ص١المصدر نفسه، ج ٦
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   ١یخلضرورة، والوجه فتحها، ألنه عطف على ) تدعو(ي  الواو ف المتنبيسكن

َِأبي الشموس الجانحات غواربا الالبسات من الحریر جالببا  -٥ َِ َِ َِ
ِ ُِ َُ ُ ُ

٢   

قـــال اهللا . البیـــبجلبـــاب وج: ، لكنـــه حـــذف الیـــاء ضـــرورة، واألصـــلأراد جالبیـــب

ّیــدنین علــیهن مــن جالبیــبهن: "تعــالى لحفــة أواحــدها جلبــاب، وهــي : والجالبیــب. ٣"ّ

  .والمرط والخمار وما یلبسه النساء

ًلیس بالمنكر إن برزت سبقا، -٦ َ ََ ْ َّ ْ ِ َ ُ ُغیر مدفوع عن السبق العراب، َ
ِ ِ ّ ِ ٍ ُ ٤    

ــــسبق العــــراب: "الوجــــه أن یقــــول" ــــر : كمــــا تقــــول  "غیــــر مدفوعــــة عــــن ال ــــد غی هن

: يّابــن جنــقــال . ِوذكــر ضــرورة، كأنــه أراد العــراب جــنس غیــر مــدفوع. مــصروفة

) بالتـاء والیـاء(ال تـدفع عـن الـسبق العـراب : ، ویقـولن یقول غیر هـذاز أكان یجو

   .٥"، وأجرى مدفوع مجرى یدفع ضرورة)ال(مجرى ) غیر(فأجرى 

َ رموا بنواصیها القسي فجئنها     دوام-٧ َ ّ َ ِ سالمات الجوانبيادَوَ الهيَ ِ٦    

        .ٕأسكن الیاء ضرورة وان كانت مضافة، ودوامي حال

ٌدون وحمدون حارث       وحارث لقمانْمَحَو ُدانْمَحَو -٨ ٌُ ٌ ُولقمان راشد، ُ ُ
٧   

ه قــز العكبــري ذلــك ووافّ ضــرورة وقــد جــو"حــارث"و "حمــدون"تــرك المتنبــي صــرف 

 ذلك إجماع العلماء على جواز صرف  في وحجتهم،األخفش وابن برهان الفارسي

  .٨ا في الشعرًه كثیرشعر ضرورة ومجیئما ال ینصرف في ال

                                                 

 .٥١، ص١المصدر نفسه، ج: انظر ١

 .١٢٢، ص١المصدر نفسه، ج ٢

 .٥٩: األحزاب ٣

 .١٣٥، ص١المصدر نفسه، ج ٤

 .١٣٥، ص١المصدر نفسه، ج ٥

 .١٥٣، ص١المصدر نفسه، ج ٦

 .٢٧٧، ص١المصدر نفسه، ج ٧

 .٢٨١، ص١ دیوان أبي الطیب المتنبي، ج– أبو الطیب المتنبي٨



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٥٠
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ِكذب اإلرجاف عنه بَ یْوأن -٩ ُ ُه       ویّضدَ
َیش أهدى وما هَمسي إلیه الجِ    ١دىَ

ــــــضرورات : "یقــــــول العكبــــــري. ضــــــرورة) یمــــــسي (ن الیــــــاء مــــــنّســــــك وهــــــو مــــــن ال

  . ٢"المستحسنة

ًوأنك باألمس كنت محتلما –١٠ َِ ْ َُ ْ ُ ِ ْ َ َشیخ معد وأنت أمردها، ّ ُ ْ ََ ْ َ َْ ٍّ َ َ َ ٣   

  . الضمیرّأراد أنك بالتشدید، فخفف ضرورة، مع

ُ لهفان یستوبي بك الغضب الورى      لو لم ینهنهك الحجا والسودد-١١ ّ
ِ َِ ْ ْ ُ ُ َ

٤    

یــستفعل، مــن الوبــاء، وأصــله الهمــزة، لكنــه أبــدل مــن الهمــزة یــاء ضــرورة : یــستوبي

  . ٥ والوجه یستوبئ– كما یقول العكبري-اًا قیاسًولیس تخفیف

ٌ أحاد أم سداس في ُأ-١٢ ُ ْ ُحاد        لییلٌ    ٦ِ بالتنادُتنا المنوطةِ

مـا یقـع فـي الـشعر ٕ وان، ولیس هو بالفـصیح،حذف المتنبي همزة االستفهام ضرورة

 وصـغر ، والعرب ال تصرفه وصرف أحاد،؟ زید أبوك أم عمرو:ضرورة، وال یقال

  .٧ لییلة والعرب تصغرها على لییلیةلیلة على

ُوما عشت ما ماتوا وال أبواهم -١٣ ُ َ ُ َ ْ ُتمیم بن م، ِ ُ ُ ُّر وابن طابخة ُأدَ ٍ َ ُ ٍّ ٨   

  .فما ماتوا: ورة، واألجود أن یقالحذف المتنبي الفاء ضر

ُهبك ابن یزداذ حطمت وصحبه -١٤ َ َ ََ َ َ َ ٍ
َ

ِ َ ََأترى الورى َأضحوا بني یزداذا، َ َ َ َ َ ٩   

                                                 

 .٢٨١، ص١ المصدر نفسه، ج١

 .٣١٠، ص١ المصدر نفسه، ج٢

 .٣٣٦، ص١ المصدر نفسه، ج٣

 .٢٧٧، ص١المصدر نفسه، ج: انظر٤

 .٣٣٦، ص١المصدر نفسه، ج:  انظر٥

 .٣٥٣، ص١ المصدر نفسه، ج٦

ضــرائر الــشعر أو كتــاب مــا یجــوز " انظــر تفاصــیل مــا دار حــول البیــت مــن جــدال فــي كتــاب ٧

 .٣٧ص " للشاعر في الضرورة

 .٣٨٢، ص١ دیوان أبي الطیب المتنبي، ج– أبو الطیب المتنبي٨

 .٨٢، ص٢ المصدر نفسه، ج٩
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  .ا صرفه المتنبي للضرورةٕوانم. إن یزداذ اسم أعجمي ال ینصرف

َة طرقه      َّسدت علیه المشرفی -١٥ ْ     ١ وال بغداذا ال حلباَ  فانصاعُ

  . ضرورة) بغداد(و) حلب(تي صرف المتنبي كلم

  

َ مرتك-١٦ َبراهیم صافیة الخابن إ َ ُ ُمر      وهنئتها من شارب مَ
ٍ ِّ ِسكر السكرِ ُِّ٢   

  .ةحذف الشاعر همزة مراتك ضرور

ٌفي الشرب جاریة من تحتها خشب -١٧ َ ََ ِ َِ ٌ َ ِ َما كان والدها جن وال ، ِ ٌّ ِ َ ِ ُبشر َ َ َ
٣  

  . جعل المتنبي اسم كان نكرة ضرورة

ِو ابن ابنه الباق أ-١٨ ِ
َ َي علي بن       ِ ُأحمد یجودَّ ُ به لو لم أجز ویدي صفرٍ ُ

٤   

لـة أبـدا تـسكن فـي حـال ویـرى العكبـري أن حـروف الع سكن الشاعر الیاء ضرورة،

  .٥"النصب ضرورة

ُ برزت لنا فى هذ-١٩ ُجت رِهِ
ِسیسا     ثم انثنیت ِ َفیت نَوما شَّ اَسیسِ

٦   

ویحــتج ابــن فورجــه بــأقوال  .یــا هــذه:  وتقــدیره،حــذف المتنبــي حــرف النــداء ضــرورة

ي حـذف حــرف أسـتاذه أبـي العــالء المعـري فــي تأویـل مؤاخــذة ابـن جنــي للمتنبـي فــ

ـــشیخ أبـــي العـــالء یقـــول: "النـــداء فـــي البیـــت فیقـــول هـــذي موضـــوعة : "وســـمعت ال

، وهـــذا واحـــدة، وكأنـــه یقـــول فهیجـــت رسیـــسإلمـــصدر واشـــارة إلـــى البـــرزة الموضـــع ا

                                                 

 .٨٤، ص٢ المصدر نفسه، ج١

 .١٣٧، ص٢ دیوان أبي الطیب المتنبي، ج–أبو الطیب المتنبي ٢

 .١٣٩، ص٢ المصدر نفسه، ج٣

 .١٥٣، ص٢ المصدر نفسه، ج٤

 .١٥٣، ص٢ انظر المصدر نفسه، ج٥

 .١٩٣، ص٢ المصدر نفسه، ج٦
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ویبــدو أن هــذا الكــالم لــم یقنــع الــدكتور ، ١"أویــل حــسن ال حاجــة معــه إلــى اعتــذارت

  .٢مصطفى علیان فوضع البیت ضمن أغالط المتنبي

ِملك إذا عادیت نفسك عاده -٢٠ ِ َِ َ َ َ َ ِ ٌ ِورضیت َأوحش ما كرهت َأن، َ َ َِ َ َ َ َ    ٣ اَسْیَ

تقـــدیره إذا عادیـــت نفـــسك ورضـــیت أوحـــش مـــا كرهـــت فـــي الكـــالم تقـــدیم وتـــأخیر، 

  .    اده، وقد حذف الشاعر الفاء ضرورةفع

ُفأرحام شعر یتصلن لدنه -٢١ ّ ُ َ َ ْ
ِ ِّ ٍ ْ ُ ُوأرحام مال ما تني تتقطع، ْ ّ َ ٍ

ُ ْ َ ٤   

لعكبــري  اامــلــیس مــن كــالم العــرب، أ) ّلدنــه(مــة یــرى أبــو الفــتح أن التــشدید فــي كل

 ُ یقــال لدنــه، بحمــل أحــد الــضمیرین علــى اآلخــرّلــدني: فیــرى أنــه جــائز فكمــا یقــال

ُما قالوا في القطن القطن، كویجوز أن یكون ثقل النون ضرورة: "فیقول ُ
٥.  

ُ فمتى یكذب م-٢٢ ُ َدع لكِّ َ ذا      واهللا یشهد أن حقا ما ادعَ فوقٍ ّ ً ّ ُ   ٦ىُ

  أن وكـــان الوجـــه،نكـــرة وهـــو جـــائز فـــي ضـــرورة الـــشعر) أن(جعـــل المتنبـــي اســـم  

ّ ما ادعى حقأن: یقول
٧.  

ِلهو بلَ یْ أنَ إذا شاء-٢٣
ِ أحمق      أراه غبارى، ثم قال له الحقِحیةُْ ٍُ

٨    

  . وهو منصوب، ضرورةسكن المتنبي الواو من الفعل، أ

  
                                                 

 الفــتح علــى أبــي الفــتح، تحقیــق عبــد الكــریم الــدجیلي، بغــداد، -)أحمــد بــن محمــد(ابــن فورجــه  ١

 .١٦٢ ص ،١٩٧٣

 تیـارات النقـد األدبـي فـي األنـدلس فـي القـرن الخـامس الهجـري، - مصطفى علیان عبد الرحیم٢

 .٥٩٤، ص ١٩٨٤، ٢مؤسسة الرسالة ط

 .١٩٦، ص٢ دیوان أبي الطیب المتنبي، ج– أبو الطیب المتنبي٣

 .٢٤٠، ص ٢ دیوان أبي الطیب المتنبي، ج– أبو الطیب المتنبي٤

 .٢٤٠، ص٢المصدر نفسه، ج:  انظر٥

 .٢٦٧، ص٢ المصدر نفسه، ج٦

 .٢٦٧، ص٢ المصدر نفسه، ج٧

 .٣١٤، ص٢المصدر نفسه، ج٨ 



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٥٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

َ أتاهم بها حشو العجاجة والق-٢٤ ِ
َ َ َنا       سنابكها تْ ُ َحشو بطون الحِ    ١ِمالقَ

  .ِع حمالقوالحمالیق جم.  الوزنة حمالیق لیقیممحذف المتنبي الیاء من كل

َسخ الذي یَحذروا مَ یْ ألم-٢٥    ٢ِ أیدي الحرانقِاألسدْ أیدي ُجعلَدا       ویِ العُخَمسَ

  . ألنها في موضع نصبأسكن الیاء من األیدي ضرورة،

َءها غیر ج    راٍ جفنَّرى كلَرثي التي تَ تَ كیف-٢٦ َ َها غیر راقيِنْفَ
٣   

  .رآها:  واألصل.لفوقدم األ ،ضرورة) راءها (كلمةخر المتنبي الهمزة في أ

ُ نادمت إالكا         ال لسوى وْنَ مَ لم تر-٢٧ َ
ِ    ٤َك لي ذاكاِّدَ

    .٥أن یقول إال إیاك واألجود. هو جائز في ضرورة الشعر" إالكا"قوله 

َن السلم والوغِى مَقْى كما تلَلقَیَ و-٢٨ ُى       ویمسي كما تَّ    ٦ِثلِلیكا بال مَمسي مُ

  .سي ضرورة تمالمتنبيأسكن     

ُ لیس إالك یا علي ه-٢٩ ُّ َمام           سّ َرضه مِ عَه دونُفْیٌ
ُلولْسِ

٧  

   . المتصل في موضع المنفصل للضرورةأتى المتنبي بالضمیر

ُ  شجاع الذي هللا ثم له الفضل     ٍ محمدِ الدنیا إلى ابنِ إلى واحد-٣٠ ِ
٨   

 وهـذا متفـق . القـدیم فیـه كثیـر مـن هـذاوالـشعر. ورةترك المتنبي تنوین شجاع ضـر

  .ومذهب الكوفیین في ترك صرف ما ینصرف ضرورة

ُ والرجلُیلَه الخِ عن وقفاتُثَّحدَ الذي      تِغمْیَّ والضِ األرواحِابضَ إلى الق– ٣١
١  

                                                 

 .٣٢٢، ص٢ المصدر نفسه، ج١

 .٣٢٩، ص٢ المصدر نفسه، ج٢

 .٣٦٢، ص٢ المصدر نفسه، ج٣

 .٣٨٣، ص٢ المصدر نفسه، ج٤

 .١٤، ص٣ المصدر نفسه، ج٥

 .٥٠، ص٣ المصدر نفسه، ج٦

 .١٥٦، ص٣ن أبي الطیب المتنبي، ج دیوا– أبو الطیب المتنبي٧

 .١٨٤، ص٣ المصدر نفسه، ج٨



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٥٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

َفعلة تجمع علـى فعـالت إذا كانـت ؛ إلن لقاف للضرورةسكن ا، ْجمع وقفة: وقفاته َ ْ
    . ْ جمعت على فعالت كانت صفةذإاا، وًاسم

َ بقائي شاء لیس-٣٢ ِ هم ارتحاال       وحسن الصبر زموا ال الجماالَ ُّ َ ِ ُ ُ
٢   

نـــه اســـتعمل الـــضمیر إاســـم لـــیس إال " هـــم"كـــون ن ییـــرى أبـــو الفـــتح أنـــه یجـــوز أ 

   .٣المنفصل موضع المتصل ضرورة، والتقدیر بقائي شاء االرتحال لیسوا شاؤه

ْ عمار الذي لمِ بنِلى البدر إ-٣٣ ِ     یكن في غرة    ِ ُ ِهر الهَّ الشْ    ٤الالِ

  .ترك المتنبي تنوین عمار ضرورة

ِعطیهم مُ لو كان ما ت-٣٤
ِعطیهم لم یعرفوا التأمُ  ت     ْنأِن قبل ُ

ْ    ٥الْیُ

  .٦أسكن الیاء من الفعل المنصوب ضرورة

َِّفلست غبینا لو شریت منیتي -٣٥ َ ُ َُ َ َ ًَ َ ِبإكرام ، َ ٍّدلیر ابن لشكروز ليِِ َِ َ ََ َ ِ َّ ِ ٧   

  . ا، ففتح الراء، وصرف االسم ضرورةًا واحدًجعل المتنبي االسمین اسم

ِ من نشبنا ومَ   بأنفذ    ى  َ في الوغَمكْن اسِها مْواصیَ ونرمي ن-٣٦    ٨ِن النبلَّ

   . سكن الیاء في نواصیها للضرورة

ْ واحر قل-٣٧ ِاه مَبَّ
ُبمَش هُبْمن قلُ

َه سقمَدْنِالي عَن بجسمي وحَ      وم      ِ
٩  

فـالغلط : "وقـال القـزاز. ١زه الكوفیون إال للضرورةّ، ال یجوقلباه بكسر الهاء وضمها

 إنما ، وهي هاءحدها أنه وصل المندوب وحرك الهاء، أفي هذا البیت من وجهین

                                                                                                                     

 .١٨٥، ص٣ المصدر نفسه، ج١

 .٢٢١، ص٣ المصدر نفسه، ج٢

 .٢٢١، ص٣المصدر نفسه، ج:  انظر٣

 .٢٢٥، ص٣ المصدر نفسه، ج٤

 .٢٤٤، ص٣ المصدر نفسه، ج٥

 .٢٥٥، ص٣ المصدر نفسه، ج٦

 .٢٩١، ص٣ المصدر نفسه، ج٧

 .٢٩٣ص، ٣ المصدر نفسه، ج٨

 .٣٦٢، ص٣ المصدر نفسه، ج٩



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٥٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

ي أنــه أسـقط الیــاء مــن والوجـه الثــان. وهـي ســاكنة أبــدا.  إنمــا تـدخل فــي الوقــفهـاء

  . ٢"إلیه، وهو موضع ال تسقط فیه الیاءالمضاف 

ِ وقد فجعته بابنه وابن-٣٨ ْ َ ُه     وبالصهر حمالتِهرِ صَ ِ    ٣ِواشمَ الغِاألمیر ِّ

ًأسكن المتنبي المیم من حمالت ضرورة ألن جمع فعلة فعالت إذا كانت اسم   . اَ

ًتنام لدیك الرسل أمن -٣٩ ُ ْ ُبطة    وأجفان رب الرسل لیس تنامِا وغُّ ّ ِّ ُ ً
٤   

، والثــاني أن "مــا"ا أن یكــون اســتعمالها اســتعمال أحــدهم: لــیس هنــا تحتمــل أمــرین

  .لیس ضمیر وحذف تاء التأنیث ضرورةیكون في 

َ والنقع یأخذ حرانا وب-٤٠ ً َّ ُ ُ وتلتثمً أحیاناُرِفْسُ تُ           والشمسها َتَعْقّ
٥    

  .صرف المتنبي حران ضرورة

َ  ألن بصحبة ی       ىَضْرَتَبه فِوك صاحُعْدَ وال ن-٤١
ٍ ِّجب الذَّ ُمامُ

٦    

  . حذف المتنبي الهاء ضرورة

ُي      وعف فجازاهِنَنْقَذه ما َأُنْسُواني حَ الغَ أذاق-٤٢ ِي على الصرمِّنَ عَّنَّ ُّ٧   

                .أسكن الغواني ضرورة ألنها مفعول  

ُ  وال یحلل ا     ٌ الذي هو حاللَبرم األمرُ وال ی-٤٣ ُألمر الذي هو مبرمُ َ ْ
٨   

وربمـــا فعـــل ". ، وهـــو مـــن بـــاب الـــضرورات"حالـــل"أظهـــر المتنبـــي التـــضعیف فـــي 

  . ١"عر هذا لیشعر أنه یعلم بالضروراتالشا

                                                                                                                     

 .٣٦٣ -٣٦٢، ص٣تفصیل المسألة في المصدر نفسه، ج:  انظر١

 ضــرائر الــشعر أو كتــاب مــا یجــوز -القــزاز، أبــو عبــد اهللا محمــد بــن جعفــر التمیمــي:  انظــر٢

 .٣٩للشاعر في الضرورة، ص 

 .٣٩٣، ص٣ دیوان أبي الطیب المتنبي، ج– أبو الطیب المتنبي٣

 .٣٩٣ص ، ٣ه، ج المصدر نفس٤

 .١٨، ص٤ المصدر نفسه، ج٥

 .٧٩، ص٤ المصدر نفسه، ج٦

 .٥٥، ص٤ المصدر نفسه، ج٧

 .٨٥، ص٤ المصدر نفسه، ج٨



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٥٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

ُ جانب      سیوفِّلُ من كِه على األعداءْتَمَ ح-٤٤ َ بني طغج بن جف القٍ ُ    ٢ِماقمُ

   .تنبي الیاء من كلمة قماقم ضرورةحذف الم

َّي كالب قبائل     كأنْلْیَ خْحت وال نب-٤٥ ٍ ُ حمالتِها في اللیلِ بُ مَلْیَ دْ
٣    

  . أسكن الشاعر حمالت ضرورة

ِطردت من مصر َأیدیها بَأرجلها -٤٦ ِ ِ
ُ ِ

َ َُ ََِحتى مرقن بنا من جوش والعلم ، َ َ َ َ َ
ِ ِ َ َ َ ّ

٤    

  .كن الشاعر الیاء من أیدیها ضرورةأس

ُجد للسیف لیسُقالمي قوائل لي     الم وأُ حتى رجعت-٤٧     ٥ِ للقلمُ المجدُ

  . ت الثاني ضرورةقطع المتنبي ألف الوصل في أول البی

  

ُودعة التي أتبعتها ُي المِدْ أف-٤٨ ْ َ َ ُ ثناْراتْین زفَرادى بُا فً  نظر     َّ
٦   

َسكن زفرات ضرورة، إلن فعلة تجمع على فعالت ْ َ .  

ْ فمر-٤٩ ُ وأوم تُ َطع قدست من جبل       تِ ٍ َ ُِّ ِجري الروح في حُ اهللا مَاركبْ
    ٧ِضنّ

   . األصل أومئ وحذف الهمزة ضرورة

ِفرس من تسبح الجیاد به أ – ٥٠  ِ ُ ِ ُ َ َ َ ُ ُولیس إال الحدید َأمواه** َ َ َ ّ ِ َ َ َ ٨    

  .س كان فیه ضرورة، ألن االسم نكرة، والخبر معرفةإذا أعربنا أمواه خبر لی

ٌكلما استل ضاحكته إیاة -٥١ َ ُ َْ َ َُّ ُ َ ْعم الشمس أنها أرآدهَْتز، ّ ُ ْ َ ّ ُ ّ ُ ُ  

                                                                                                                     

 .٨٥، ص٤ المصدر نفسه، ج١

 .١١٥، ص٤ دیوان أبي الطیب المتنبي، ج– أبو الطیب المتنبي٢

 .١٣٩، ص٤ المصدر نفسه، ج٣

 .١٥٦، ص٤ المصدر نفسه، ج٤

 .١٥٩، ص٤ المصدر نفسه، ج٥

 .١٩٧، ص٤ المصدر نفسه، ج٦

 .٢٢٠، ص٤ المصدر نفسه، ج٧

 .٢٦٧، ص٤ المصدر نفسه، ج٨



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٥٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

البیـت أنـه ذكـر الـشمس إذ والذي عندي في هذا : " یقول الدكتور مصطفى علیان

  .١"ا واضطرت القافیة إلى تذكیرهًنیثها حقیقیلم یكن تأ

ُجلال كما بي فلیك التبریح -٥٢ َ َّْ ُ ْ ًَ َ ُأغذاء ذا الرشإ األغن الشیح، َ ّ ّ َ ِ ّ ُ
ِ ٢    

ٕقبلتها الـــالم خطـــأ ألنهـــا تتحـــرك إلـــى الكـــسر وانمـــا حـــذف النـــون مـــن تكـــن إذا اســـت"

 الـــشعر  حكـــى المحـــتج عـــن المتنبـــي أن ضـــرورةا إذا ســـكنت وقـــدًتحـــذف اســـتخفاف

   . ٣" حكاه أبو زید عن العرب في نوادرهتجیز حذف النون مع األلف والالم وقد

ً أبعد بعدت بیاض-٥٣ ََ     ٤ِ    ألنت أسود في عیني من الظلما ال بیاض له  ُ

 ّا مـن هـذا ومـا أشـدً سـوادّهـذا أشـد: ٕهـذا أسـود مـن هـذا، وانمـا نقـول:  ال نقـولنحن

بیض واألسود ألنهمـا أصـل ز الكوفیون قول المتنبي في اللونین األّوقد جو .سواده

  . األلوان

َیفیة    تَ سٍ وملومة-٥٤     ٥ِقِلقالَّیاح الِصى فیها صَ الحُحْصیّ

  . اضطر الشاعر فحذف یاء اللقلق

َها لصب كخْیَنْتَمَ كٌم ظلو-٥٥ ِها    ضعیف القوى من فِرْصٍّ ُها یتظلمِعلُ
٦    

ٕ وانمــا توصــل بهــا إلــى ،زیــادة فــي البیــت لیــست بتلــك الجیــدةقولــه مــن فعلهــا یــتظلم 

  .القافیة

َدم        وأبوك أبا البریة آُى یكونَّ أن-٥٦ ُ محمدَ والثقالن أنتٌ
٧    

                                                 

 .٥٩٧-٥٩٦ تیارات النقد في األندلس، ص - مصطفى علیان١

 .٢٣٤، ص ١ المتنبي، دیوانه، ج٢

 القزاز، أبو عبد اهللا محمد بن جعفر التمیمي، ضرائر الشعر أو كتـاب مـا یجـوز للـشاعر فـي ٣

 تحقیق وشرح ودراسة محمد زغلول سالم ومحمد مصطفى هدارة، دار المعـارف، الضرورة،

 .٤٢اإلسكندریة، ص 

 .٣٥، ص ٤ دیوان أبي المتنبي، ج٤

 .٣٢٥ المصدر نفسه، ص٥

 .٨٢، ص٢ المصدر نفسه، ج٦

 .٣٤٠، ص ٢ المصدر نفسه، ج٧



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٥٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

. ن أنـت محمـدوأبوك والثقال: "ة في قولهتدأ والخبر بجملة أجنبیلقد فصل بین المب

ا فــي تناولــه للبیــت حــین ًویــرى الــدكتور مــصطفى علیــان أن ابــن فورجــه أقــوم ذوقــ

    .١"تصور التقدیم والتأخیر فیه

ُ فاهللا یسعد ك-٥٧ ُ ِ ْ َل یُ ُ جدهٍْومَّ َّ ِزید مَ     ویَ    ٢ِهِ في آلِهِ أعدائْنُ

ألن " مــن أهلــه: "ب أن تقــولٕزیــد مــن آل فــالن، واذا أضــمرت وجــ: "تقــول العــرب

  .ورآه غیره من ضرورات الشعر... " آل أهلأصل

ُوان محاال إذ بك العیش – ٥٨ َ َ ْ ً ُ ّ ٕ َأن ُأرى َ َوجسمك معتل وجسمي      ْ
ِ ٌِّ َ ُ َُ    ٣ُحِالَص َ

  .جعل اسم إن نكرة للضرورة

ِفرؤوس الرماح َأذهب للغیـــظ وَأشفى لغل صدر الحقود -٥٩ َ ُِ َِ ُِّ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ِ َُ

٤   

ال یبنى من األفعال إال فـي ضـرورة  "أفعل"ا للغیظ إلن ً إذهابّ أشد:وجه أن یقولال

  .٥الشعر

ِقامت على فرد رجل من مهابته -٦٠ ِ ِ
َ َ َْ ٍ ْ ِ ِ َْ ُولیس تعقل ما تأتي وما تذر     ْ َ ََ َُ ِ َ

٦   

    .جعل اسم كان نكرة ضرورة

ِأطعت الغواني قبل مطمح ناظري -٦١ َ َ َ َ َ ُ ْ َإلى منظر یصغرن    َ ُ َ ٍ َ ُُ عنه ویعظمَ ْ َ ُ ََ
٧    

  . كلمة الغواني ضرورةأسكن المتنبي الیاء في

َوفي تعب من یحسد الشمس نورها -٦٢ َ ُ َُ َ
ٍ َ ِویجهد أن یأتي لها بضریب    َ ِ َ ََ َْ ُ ْ َ

٨    

                                                 

 .٦٠٠ تیارات النقد في األندلس، ص - مصطفى علیان١

 .٦١، ص٣ دیوان المتنبي، ج٢

 .٢٤١، ص١ دیوان المتنبي، ج٣

 .٣٢١، ص ١ المصدر نفسه، ج٤

 .٣٢١، ص ١المصدر نفسه، ج:  انظر٥

 .١٣٩ص، ٢ المصدر نفسه، ج٦

 .٣٥٠، ص ٣ المصدر نفسه، ج٧

 .٥٦، ص١ المصدر نفسه، ج٨



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٥٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

  . ضرورة"یأتي"أسكن المتنبي الیاء في 

ٍُأسائل عنك بعدك كل مجد -٦٣ ِ ِ ِ
َ ّ َ َ ِوما عهدي بمجد عنك خال       ُ ٍ

َ   ١يََ

  .ضرورة" خالي" الیاء في أسكن

ْلیس كما ظن، غشیة عرضت -٦٤ ََ ََ ٌ ّ َ َ ْفجئتني في خاللها قاصد        َ ِ َِ ََ َ ِ٢   

  .سكن قاصد وهو حال

  للضرورةما یزاد في القوافي 

ومـن الــضرورات التـي یــشار إلیهـا فــي شــعر المتنبـي  مــا یـزاد فــي القــوافي 

ــــصائت القــــصیر صــــائت طــــالق وقــــد نــــسمیه وقــــد نــــسمیه اإل ،ًا طــــویالًأي جعــــل ال

طغــى علــى جمیــع قــوافي یكــاد یبكثــرة فــي شــعر المتنبــي، و  موجــودووهــ. اإلشــباع

هــا مــن خاللویبــث فیهــا   أو تنفیــسیة تطریبیــةلهــا غایــة زیــادة :واإلطــالق. قــصائده

ویتمثــل هــذا فــي اســتثمار الطاقــة الكامنــة فــي  ،الــشاعر شــحنات رؤیتــه التــصویریة

ونجــد هــذا فــي  ،ســماع العالیــةلجهــر وقــوة اإلئتة المتالكهــا صــفة ااألصــوات الــصا

  :قصیدته التي مطلعها

   

ُلیالي بعد الظاعنین شكول ُ ُ َ
ِ ِ ّ َ ْ َ َّ ُطوال ولیل العاشقین طویل           َ َُ َ

ِ َِْ َ ٌ
٣   

ّرویدك أیها الملك الجلیل تأنى وعده مما تنیل :وفي قصیدته التي مطلعها
٤   

  :وفي قصیدته التي مطلعها

   ٥تالِال قِ بُي      وتقتلنا المنونِوالَ والعَشرفیةَ المُّدِعُن

                                                 

 .١٤، ص ٣ المصدر نفسه، ج١

 .٧٠، ص٢ المصدر نفسه، ج٢

 .٩٥، ص٣ المصدر نفسه، ج٣

 .٣ص، ٣ المصدر نفسه، ج٤

 .٨، ص٣ المصدر نفسه، ج٥



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

 ٕوانمـا زادت هـذه الزیـادة فــي الـشعر فـي القــوافي .صائد أخـرى كثیــرةقـوفـي 

  . وأكثر ما یقع في األواخر، ویقع فیه تطریب،ألنهم یترنمون بالشعر ویحدون به

، كـل عنیون بالدرس الضرورات إلى أصـنافوقد جرت العادة أن یقسم الم

 سبق ابن سراج إلـى وقد. من الزیادة والنقص واإلبدال، وما إلى ذلكیته حسب رؤ

ط الـضرورات الـشعریة فـي حصر فیـه أنمـا ،أول تقسیم علمي ومنهجي للضرورات

 وتغییـر إعـراب مـن ،ٕالحذف، والزیادة، والتقدیم والتأخیر، وابدال حرف: ستة أنواع

ید السیرافي أنها على عورأى أبو س . وتأنیث مذكر على التأویل،وجه على التأویل

هي الزیادة والنقصان والحذف والتقدیم والتأخیر واإلبدال وتغییر وجه : تسعة أوجه

  .١، وتأنیث المذكر وتذكیر المؤنثاب إلى وجه آخر على طریق التشبیهمن اإلعر

  : لى عرض ضروبها وفق التصور اآلتينزع إٕواننا لن

   . ییر في الجملةوالتغ، في اللفظ، والتغییر الزیادة، والحذف

یـزاد علـى اللفظـة أو الجملـة كـل مـا فهـي  - كما یراها الباحث-الزیادةأما 

وتثقیـــل النـــون، وقطـــع ، المـــصروفغیـــر   اإلطـــالق، وتنـــویناإلشـــباع أو: ویـــشمل

  .الوصل، وتحریك ما هو ساكن

حركـة الكلمـة أو   فهو كل ما ینقص من - كما یراه الباحث-وأما الحذف

 التـــسكین، والحـــذف، وعـــدم تنـــوین مـــا یـــصرف، والتخفیـــف، :مـــن الجملـــة  ویـــشمل

  .وتذكیر المؤنث، وتنكیر المعرف

ییــر یجــري علــى الكلمــة ال یكــون فیــه وأمــا التغییــر فــي اللفــظ فهــو كــل تغ

، وتغییـــر مواقـــع الحـــروف، اإلبـــدال، واإلقـــالب: حـــذف أو زیـــادة علیهـــا ومـــن ذلـــك

  .ٕواظهار التضعیف

                                                 

 مـا یحتمـل الـشعر مـن الـضرورة، تحقیـق –)هــ٣٦٨( السیرافي، أبو سعید الحسن بـن عبـد اهللا ١

 .٣٤، ص١٩٩١، ٢عوض بن حمد القوزي، ط



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

 وصـرف مـا ال ،و فـي التقـدیم والتـأخیر الجملة فهـما التغییر یجري علىأو

  .وعدم صرف ما یصرف بإبدال الحركاتینصرف، 

إن هذا العدد من الشواهد على وجـود الـضروة فـي شـعر المتنبـي، ومـا قـد 

 یـشیر إلـى –نضیفه إلیها من شواهد، وما ذكرناه عن اإلطالق في قوافي المتنبـي 

  :ما یأتي

 المتنبـــي، وهـــي ظـــاهرة  إن الـــضرورة تـــشكل ظـــاهرة أســـلوبیة فـــي شـــعر-

تـــستحق الدراســـة لمـــا تحملـــه مـــن إشـــارات دالـــة ومفیـــدة علـــى فهـــم نفـــسیة المتنبـــي 

  . والتعرف إلى منحاه النحوي، وطریقته

  



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

الرتباط الضرورة الشعریة باألغراض الشعریة في شعر  جدول التوضیحي)١(

  : المتنبي  

  العدد  البحر  تـــــــــــــالبي  الغرض

   وحتسِب ماءَ غريي من إنائي           أتنكِر يابن إسحاقٍ إخائي  -١  خوانیات اإل

  شيم الليايل أنْ تشكك ناقَتِي        صدري ا أفضى إىل البيداء -٢

  الوافر

  الكامل
٢  

  ١  المتقارب   روامِي الكفافِ وكبد الوهادِ       وجارِ البويرةِ وادي الغضى   -١  الهجاء 

  يلقَى كما تلْقَى مِن السلم والوغَى       ويمسي كما تمسي مليكا بال مِثلِو -١  المراثي

  يعز عليه أنْ يخل بعادةٍ          وتدعو ألمرٍ وهو غري مجيبِ -٢

  حتى مرقن بِنا مِن جوش والعلَمِ، طَردت مِن مِصر أَيديها بِأَرجلِها -٣

   يل     اد للسيف ليس اد للقلمِحىت رجعت وأقالمي قوائلُ -٤

  ويجهد أنْ يأيت هلَا بضرِيبِ    ويف تعبٍ من حيسد الشمس نورها -٥

  الطویل

  الكامل

  البسیط

  البسیط

  الكامل

٥  

المــــــــــــــــــــــدح 

  والتهاني 

  الالبِسات مِن احلَريرِ جالبِبا   أَيب الشموس اجلانِحات غَوارِبا  -١

  نكرِ أنْ برزت سبقا             غري مدفوعٍ عن السبقِ العِراب    ليس باملُ-٢

   رموا بنواصيها القسي فجئنها             دوامي اهلَوادي ساملاتِ اجلوانبِ-٣

٤- ريحبالت كا يب فَلْيلَالً كمج ،يحالش شإِ األغَنأغِذاءُ ذا الر  

  ولقمانُ راشد، ثٌ       وحارثُ لقمانٌ ومحدان ومحدونٌ ومحدونُ حار-٥

   لكل امرئ من دهره ما تعودا   وعادات سيف الدولة الطعن يف العدا -٦

  شيخ معدٍّ وأنت أمردها، وأنك باألمسِ كُنت محتلِماً -٧

٨-ودداحلِجا والس كنِهنهالورى      لو مل ي هلفانَ يستويب بك الغضب   

٩-يف أحادِ                      لُييلتنا املنوطة بالتنادِ أحاد داسس أم   

١٠- مواهوا وال أبما مات توما عِش ،ّةٍ أُدطاخب رٍّ وابنم بن ميمت  

١١- هحبصو طَمتزداذٍ حي اِبن بكزداذا، هين يوا برى أَضحرى الوأَت   

          فانصاع ال حلبا وال بغداذا   سدت عليه املشرفيةُ طرقَه-١٢

  الكامل 

  الرمل

  الطویل

  الكامل 

  الطویل

  الطویل

  المنسرح

  الكامل

  الوافر

  الطویل

  الكامل

  الكامل

  الطویل

  البسیط

  الطویل

٥٠  



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

   مرتك ابن إبراهيم صافيةُ اخلمرِ      وهنئتها من شاربٍ مسكرِ السكرِ-١٣

  ولَيس تعقِلُ ما تأيت وما تذَر     قامت على فَردِ رِجلٍ مِن مهابتِهِ -١٤

١٥- بن ابنهِ الباقي علي أوِ ابن |أمحدٍ جيود به لو مل أجز ويدي صفر  

  هذى برزتِ لنا فُهِجتِ رسيسا     مثَّ انثنيتِ وما شفيتِ نسيسا  -١٦

  اسيورضيت أَوحش ما كَرِهت أَنِ، ملِك إِذا عاديت نفسك عادِهِ -١٧

١٨- هنلَد صِلْنرٍ يتشِع حامفأر ،ين تتقطّعمالٍ ما ت حامأرو  

  ك فوق ذا      واهللاُ يشهد أنّ حقاً ما ادعىفمىت يكذِّب مدعٍ ل -١٩

   إذا شاء أن يلهو بلِحية أمحقٍ      أراه غُبارى، مث قال له احلقِ-٢٠

  أتاهم ا حشو العجاجةِ والقَنا       سنابِكُها تحشو بطونَ احلَمالقِ -٢١

  أيدي احلرانقِويجعلُ أيدي األسدِ داأملْ يحذروا مسخ الذي يمسخ العِ -٢٢

  كيف ترثي اليت ترى كلَّ جفنٍ    راءَها غري جفْنِها غري راقي -٢٣

  مل تر من نادمت إالكا         ال لِسوى ودك يل ذاكا -٢٤

  ليس إالّك يا علي همام           سيفُه دونَ عِرضِه مسلولُ -٢٥

   شجاعِ الذي هللا مث له الفضلُإىل واحدِ الدنيا إىل ابنِ حممدٍ       -٢٦

  إىل القَابضِ األرواحِ والضيغمِ الذي   تحدثُ عن وقفاتِه اخلَيلُ والرجلُ -٢٧

  بقائي شاءَ ليس هم ارحتاال       وحسن الصربِ زموا ال اجلِماال -٢٨

   إىل البدر بن عمارِ الذي مل            يكن يف غُرة الشهرِ اهلالال-٢٩

  و كان ما تعطيهم مِن قبلِ أنْ       تعطيهم ملْ يعرفوا التأمِيال ل -٣٠

ونرمي نواصيها مِن اسمك يف الوغَى         بأنفذَ من نشبنا ومِـن النبـلِ               -٣١

  إىل منظَرٍ يصغرنَ عنه ويعظُم    أطَعت الغواين قَبلَ مطمحِ ناظري -٣٢

  لْبه شبِم            ومن جبسمي وحايل عِنده سقم واحر قلْباه مِمن ق -٣٣

  وقد فجعته بابنه وابنِ صِهرِه     وبالصهرِ محالت األمريِ الغواشمِ -٣٤

٣٥- أحياناً وتلتثم فِرست ها            والشمستقْعاناً وبيأخذ حر قعوالن  

        وعف فجازاهن عني على الصرمِأذاق الغواين حسنه ما أَذَقْننِي -٣٦

٣٧- الذِّمام جبى         ألنَّ بصحبةٍ يضروك صاحِبه فَتعدوال ن  

  الكامل

  الكامل

  الطویل

  السریع

  الطویل

  الطویل 

  الطویل

  الخفیف

  السریع

  الخفیف

  الطویل

  الطویل

  الوافر 

  الوافر

  الكامل 

  الطویل

  الطویل 

  البسیط

  الطویل 

  البسیط

  الطویل

  الوافر

  الطویل 

  الطویل

  الطویل 

  الكامل

  البسیط

  المنسرح

  الطویل

  الطویل

  الكامل

  الكامل



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

٣٨-  مرحللُ األمر الذي هو مبالذي هو حاللٌ       وال ي ربم األمروال ي  

   القَماقمِحمته على األعداءِ من كُلِّ جانبٍ       سيوف بين طُغج بن جف -٣٩

  وال نبحت خيلْي كالب قبائلٍ     كأنَّ بِها يف الليلِ محالت ديلَم  -٤٠

  أفْدِي املُودعةَ اليت أتبعتها        نظرا فُرادى بني زفْرات ثنا -٤١

  فمر وأومِ تطع قُدست من جبلٍ       تبارك اهللا مجري الروح يف حِضنِ -٤٢

  ولَيس إِلّا احلَديد أَمواه** من تسبح اجلِياد بِهِ فرس أ -٤٣

   وملومةٍ  سيفية    تصيح احلصى فيها صياح اللقالقِ-٤٤

٤٥- القوى من فِعلِها يتظلم رِها    ضعيفصكخ ها لصبينتكَم ظلوم  

٤٦- حممد والثقالن أنت وأبوك        ى يكونُ أبا الربية آدمأن  

  اهللا يسعد كلَّ يومٍ جده     ويزيد من أعدائه يف آله ف-٤٧

  ولَيس تعقِلُ ما تأيت وما تذَر     قامت على فَردِ رِجلٍ مِن مهابتِهِ -٤٨

   تزعم الشمس أنها أرآده، كُلّما استلَّ ضاحكَته إياةٌ -٤٩

  ا عهدي مبجدٍ عنكِ خايلوم       أُسائِلُ عنكِ بعدكِ كلّ مجدٍ  -٥٠

  البسیط

  الخفیف

  الوافر

 فَرؤوس الرِماحِ أَذهب لِلغيـــظِ وأَشفى لِغِلِّ صدرِ احلَقودِ -١  الشكوى

   يف عيين من الظلمِأبعد بعدت بياضا ال بياض له      ألنت أسود  -٢

  الخفیف 

  البسیط
٢  

  

ـــر فـــي المـــدح  ـــسابق أن الـــضرائر فـــي شـــعر المتنبـــي تكث ـــین الجـــدول ال ُیب ّ

) . ً شـاهدا٥٠(والتهاني، بـل إنهمـا یـستحوذان علـى النـصیب األكبـر مـن الـشواهد 

 بـــاب مـــن أبـــواب الكـــذب، ولـــذلك فـــإن - فـــي معظمـــه–ویـــرى الباحثـــان أن المـــدح 

 الضرورة ستكون أول احتمال إن أرید للبـاحثین أن یـضعا القصدیة في اللجوء إلى

  . احتماالت

وتركز الضرورة في المدح قد یكون لـسبب آخـر واضـح أال وهـو أن شـعر   

  .المتنبي في معظمه مدح، ولكن علینا أال نسقط من احتماالتنا قصدیة الشاعر

  

  



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

  تنبي  المشعرلضرورة الشعریة في  العروضي لمكانالجدول توضیحي یبین )٢(

  البحر  التفعيلة  مكاا  رورةــــــــــــــــــــــالض

  فِعلِها يتظلمظلوم كَمتنيها لصب كخصرِها    ضعيف القوى من  -١

٢-  وأبوك        ى يكونُ أبا الربية آدمأنحممد والثقالن أنت  

  

  الضرب

  العجز 

  مفاعیلن

  متفاعلن 

  الطویل 

  الكامل 

   ا أفضى إىل البيداءصدرييل أنْ تشكك ناقَتِي        شيم الليا -١

   جالبِباأَيب الشموس اجلانِحات غَوارِبا الالبِسات مِن احلَريرِ  -٢ 

  بك الغضب الورى      لو مل ينهنِهك احلِجا والسودديستويب هلفانَ -٣

٤-يف أحادِ                      لُييل أحاد داسس تنا املنوطة بالتنادِ أم  

٥-  تواوما عِشما ماتمواهوال أب  ،ّةٍ أُدطاخب رٍّ وابنم بن ميمت  

   ابن إبراهيم صافيةُ اخلمرِ      وهنئتها من شاربٍ مسكرِ السكرِمرتك -٦

  هذى برزتِ لنا فُهِجتِ رسيسا     مثَّ انثنيتِ وما شفيتِ نسيسا  -٧

  احلمالقِحشو العجاجةِ والقنا            سنابِكُها حتشو بطونَ  أتاهم ا -٨

  اللقالقِ وملومةٍ  سيفية                       تصيح احلصى فيها صياح -٩

١٠- ريحبالت كا يب فَلْيلَالً كمج ،يحالش شإِ األغَنأغِذاءُ ذا الر   

١١- -  رمن جبلٍ     وأومِفم ستقُد طعوح يف حِضنِ  تجري الراهللا م باركت  

  القَماقمِحمته على األعداءِ من كُلِّ جانبٍ       سيوف بين طُغج بن جف  -١٢

   يجب الذِّمام بصحبةٍوال ندعوك صاحِبه فَترضى         ألنَّ  -١٣

١٤-  كفسن يتإِذا عاد لِكأَ، عادِهِم ما كَرِهت شأَوح ضيترنِوياس   

  شيخ معدٍّ وأنت أمردها، وأنك باألمسِ كُنت محتلِماً -١٦

  آلِهِفاهللا يسعِد كُلَّ يومٍ جده     ويزيد مِن أعدائِهِ يف  -١٧

  

  العجز

  الضرب

  الصدر

  الصدر

  الصدر

  الصدر

  الصدر

  الضرب

  الضرب

  الصدر

  الصدر

  الضرب

  العجز

  العروض

  الصدر

  الضرب

  

  متفاعلن

  متفاعلن

  متفاعلن

  مفاعلتن

  مفاعیلن

  فعولن

  متفاعلن

  مفاعیلن

  مفاعیلن

  متفاعلن

  مستفعلن

  مفاعیلن

  مفاعلتن 

  متفاعلن

  مستفعلن

  متفاعلن

  الكامل 

  الكامل 

  الكامل

  الوافر 

  الطویل

  الطویل 

  الكامل

  الطویل 

  الطویل

  الكامل

  البسیط

  الطویل 

  الوافر

  الكامل

  المنسرح

  الكامل

  ي الكفافِ وكبد الوهادِ                    وجارِ البويرةِ وادي الغضى    روامِ-١٨

  يعز عليه أنْ يخل بعادةٍ          وتدعو ألمرٍ وهو غري مجيبِ  -١٩

   رموا بنواصيها القسي فجئنها             دوامي اهلَوادي ساملاتِ اجلوانبِ-٢٠

  الصدر

  العجز 

  العجز 

  فعولن

  متفاعلن

  مفاعیلن

  المتقارب

  الكامل

  الطویل 



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

  وميسي إليه اجليش أهدى وما هدى   دهِ  وأنْ يكذب اإلرجاف عنه بض-٢١

٢٢-ز ويدي صفرأمحدٍ        جيود به لو مل أج بن ابنهِ الباقي علي أوِ ابن   

   إذا شاء أن يلهو بلِحية أمحقٍ             أراه غُبارى، مث قال له احلقِ-٢٣

   احلرانقِأمل حيذروا مسخ الذي ميسخ العدا      وجيعلُ أيدي األسد أيدي -٢٤

  وما عهدي مبجدٍ عنكِ خايل       أُسائِلُ عنكِ بعدكِ كلّ مجدٍ -٢٥

  ويلقَى كما تلْقَى مِن السلم والوغَى        ويمسي كما تمسي مليكا بال مِثلِ -٢٦

  إىل القَابضِ األرواحِ والضيغمِ الذي      تحدثُ عن وقفاتِه اخلَيلُ والرجلُ -٢٧

  كان ما تعطيهم مِن قبلِ أنْ       تعطيهم ملْ يعرفوا التأمِياللو  -٢٨

   وملومةٍ  سيفية    تصيح احلصى فيها صياح اللقالقِ-٢٩

  واحر قلْباه مِمن قلْبه شبِم            ومن جبسمي وحايل عِنده سقم  -٣٠

  ت األمريِ الغواشمِوقد فجعته بابنه وابنِ صِهرِه     وبالصهرِ محال -٣١

  أذاق الغواين حسنه ما أَذَقْننِي      وعف فجازاهن عني على الصرمِ -٣٢

  وال نبحت خيلْي كالب قبائلٍ     كأنَّ بِها يف الليلِ محالت ديلَم  -٣٤

   العلَمِحتى مرقن بِنا مِن جوش و، طَردت مِن مِصر أَيديها بِأَرجلِها -٣٥

  أفْدِي املُودعةَ اليت أتبعتها        نظرا فُرادى بني زفْرات ثنا -٣٦

٣٧- هنلَد صِلْنرٍ يتشِع حامفأر ،ين تتقطّعمالٍ ما ت حامأرو  

٣٨- مرحللُ األمر الذي هو مبالذي هو حاللٌ       وال ي ربم األمروال ي  

  الكا         ال لِسوى ودك يل ذاكامل تر من نادمت إ -٣٩

  حىت رجعت وأقالمي قوائلُ يل     اد للسيف ليس اد للقلمِ   -٤٠

٤١- يشالع حاالً إذْ بكإنّ مى وأنْ أُر      لٌّ وجِسميعتم كجِسمو الِصح  

  العجز

  الصدر

  الصدر

  العجز 

  الضرب

   العجز

   العجز

  العجز 

  الضرب

  الصدر

  العجز 

  الصدر

  العجز 

  الصدر

  العجز 

  العروض

  العروض

  العروض

  العجز 

  الصدر

  

  فعولن

  مفاعیلن

  مفاعیلن

  مفاعیلن

  فعولن

  مستفعلن

  مفاعیلن

  متفاعلن

  مفاعیلن

  مستفعلن

  مفاعیلن

  مفاعیلن

  مفاعیلن

  مستفعلن

  متفاعلن 

  مفاعیلن

  مفاعیلن 

  مفعوالت

  مستفعلن

  فعولن

  الطویل

  الطویل

  الطویل

  الطویل

  الوافر

  البسیط

  الطویل 

  الكامل

  الطویل 

  البسیط 

  الطویل

  الطویل 

  الطویل 

  البسیط 

  الكامل

  الطویل 

  الطویل 

  السریع

  البسیط

  الطویل

  أتنكِر يابن إسحاقٍ إخائي          وحتسِب ماءَ غريي من إنائي -٤٢

  ولقمانُ راشد،  ومحدان ُ ومحدونٌ ومحدونُ حارثٌ       وحارثُ لقمانٌ-٤٣

   سدت عليه املشرفيةُ طرقَه            فانصاع ال حلبا  وال بغداذا  -٤٤

  إىل واحدِ الدنيا إىل ابنِ حممدٍ       شجاعِ الذي هللا مث له الفضلُ -٤٥

  الصدر

  الصدر

  الضرب

  العجز 

  

  مفاعلتن

  فعولن

  متفاعلن

  فعولن

  

  الوافر

  الطویل

  الكامل 

  الطویل

  



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

  كن يف غُرة الشهرِ اهلالال إىل البدر بن عمارِ الذي مل            ي-٤٧

  يل بِإِكرامِ دِلَّري اِبنِ لَشكَروزٍّ يل، فَلَست غَبيناً لَو شريت منِيّيت -٤٨

٤٩-  أحياناً وتلتثم فِرست ها            والشمستقْعاناً وبيأخذ حر قعوالن  

  ديد أَمواهولَيس إِلّا احلَ** فرس من تسبح اجلِياد بِهِ أ -٥٠

  أبعد بعدت بياضا ال بياض له      ألنت أسود يف عيين من الظلمِ -٥١

  تزعم الشمس أنها أرآده، كُلّما استلَّ ضاحكَته إياةٌ -٥٢

   فمىت يكذِّب مدعٍ لك فوق ذا           واهللاُ يشهد أنّ حقاً ما ادعى-٥٣

                    مبا فعلته بنا عذرها فإن أسكرتنا ففي جهاها   -٥٤

  كيف ترثي اليت ترى كلَّ جفنٍ    راءَها غري جفْنِها غري راقي -٥٥

 -٥٧بقائي شاءَ ليس هم ارحتاال       وحسن الصربِ زموا ال اجلِماال  -٥٦

  اب   ليس باملُنكرِ أنْ برزت سبقا             غري مدفوعٍ عن السبقِ العِر

  فَرؤوس الرِماحِ أَذهب لِلغيـــظِ وأَشفى لِغِلِّ صدرِ احلَقودِ -٥٨

   ولَيس تعقِلُ ما تأيت وما تذَر     قامت على فَردِ رِجلٍ مِن مهابتِهِ -٥٩

  إىل منظَرٍ يصغرنَ عنه ويعظُم    أطَعت الغواين قَبلَ مطمحِ ناظري -٦٠

  نواصيها مِن اسمك يف الوغَى         بأنفذَ من نشبنا ومِن النبلِونرمي  -٦١

  ويجهد أنْ يأيت هلَا بضرِيبِ    ويف تعبٍ من حيسد الشمس نورها -٦٢

٦٣- تضةٌ عرغَشي ،كما ظَن لَيس        ين يف خِالهلَا قَاصِدفَجِئت  

  الصدر

  بالضر

  الصدر

  الصدر

  العجز 

  الضرب

  العجز 

  العجز 

  العجز 

  الصدر

  العروض

  الصدر

  العجز 

  الصدر

  الصدر

  العجز 

  الضرب

  مفاعلتن

  مفاعیلن

  مستفعلن

  مستفعلن

  متفاعلن

  فاعالتن

  مستفعلن

  فعولن

  فاعالتن

  مفاعلتن

  فاعالتن

  فاعالتن

  مستفعلن

  مفاعیلن

  مفاعیلن

  متفاعلن

  تفعلنمس

  الوافر

  الطویل

  البسیط

  المنسرح

  الكامل

  الخفیف

  السریع

  المتقارب

  الخفیف

  الوافر

  الرمل 

  الخفیف

  البسیط

  الطویل

  الطویل

  الكامل

  المنسرح

  



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

للبحور الشعریة التي حملت الضرورة الشعریة في شعر الجدول التوضیحي )٣(

   المتنبي

  العدد  البحر

  ٢  فالخفی

  ٠  المدید

  ١  الرمل

  ٧  البسیط

  ٢  السریع

  ٠  الرجز

  ٣  المنسرح

  ٠  المجتث

  ٢٥  الطویل

  ٢  المتقارب

  ٠  الهزج

  ٠  المضارع

  ١٣  الكامل

  ٦  الوافر

  ٠  المتدارك

  ٠  المتقارب

  : إلى ما یأتي ) ٢( یشیر الجدول 

  جاءت الضرورة في الضرب   عشر   مرات 



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٦٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

   مرات جاءت الضرورة في العروض خمس

  ًجاءت الضرورة في الصدر أربعا وعشرین مرة 

  ًجاءت الضرورة في العجز ثالثا وعشرین مرة 

تشیر النتائج السابقة إلى أن الضرورة قد توزعت على أجزاء البیت، فهـي 

ـــصدر والعجـــز والـــضرب والعـــروض ـــى أن المتنبـــي قـــد . موجـــودة فـــي ال وتـــشیر إل

لـــضرب مجالـــه مفتـــوح علـــى فـــي الـــضرب عـــشر مـــرات، ونحـــن نعلـــم أن ا اضـــطر

  .١احتماالت كثیرة لما یلحق بالتفعیلة من زحافات مفردة ومزدوجة وعلل

  : فإنه یشیر إلى ما یأتي) ٣(أما الجدول 

اســتخدم المتنبــي الــضرورة فــي البحــر الطویــل خمــسة وعــشرین مــرة، وفــي 

البحر الكامل ثالث عشرة مرة، وفي البحر البسیط سبع مرات، واسـتخدم الـضرورة 

مـــرات قلیلـــة فـــي الـــوافر والرمـــل والخفیـــف والمتقـــارب والمنـــسرح والـــسریع أمـــا بقیـــة 

  .البحور فلم یجد الباحثان فیها ضرائر

إن المتنبـي یــستخدم : إن فهـرس القـوافي فـي دیـوان المتنبـي یقـول مـا یـأتي

الطویــل، والبــسیط، ومجــزوء البــسیط، ومخلــع : فــي دیوانــه البحــور الــشعریة التالیــة

وافر، ومجــــزوء الــــوافر، والكامــــل ومجــــزوء الكامــــل، والرمــــل ومجــــزوء البــــسیط، والــــ

                                                 

، ١٩٨٤ معالم العروض والقافیة، الوكال�ة العربی�ة للتوزی�ع والن�شر، الزرق�اء، – عمر األسعد١

 .١٤ص 



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

والسریع، والخفیف ومجزوء الخفیـف، والمتقـارب، والمدیـد، والهـزج، والرجـز ، الرمل

  . ومجزوء الرجز، والمنسرح

إن وجــود الــضرورات فــي بحــور شــعریة وعــدم وجودهــا فــي بحــور أخــرى 

  . الضرورة في شعر المتنبين إلى افتراض القصدیة في استخدامییدفع الباحث

ًویزیــدنا تمــسكا بمــا افترضــناه تمركــز الــضرورات فــي بحــور ثالثــة، وقلتهــا 

  .في ستة، وانعدامها في بقیة البحور

فع ضــرب البحــر الطویــل عــشر مــرات مــا یــدإن فــي وجــود الــضرورة فــي 

ن إلى اإلصرار على فرضیة القصد؛ ألن عروض البحـر الطویـل لـه ثالثـة یالباحث

ًفــاعیلن ومفــاعلن وفعــولن، وهــذا یعنــي أن البــاب كــان مفتوحــا للمتنبــي م: أضــرب

والــضرب فــي البحــر . لیختــار مــن المعجــم الــشعري مــا یحقــق لــه المعنــى والتــأثیر

الكامــل والبحــر البــسیط ینفــتح علــى تغیــرات جــائزة وكافیــة للــشاعر المبــدع كــي ال 

  .یضطر

د أخــــذت توزیــــع الــــضرورات علــــى التفعــــیالت، فقــــ) ٢(ویوضــــح الجــــدول 

العــدد األكبــر مــن الــضرورات، ثــم تلتهــا  تفعیلــة ) مفــاعیلن(تفعیلــة البحــر الطویــل 

وهــذا یوافــق مــا ). مــستفعلن(، ثــم تفعیلــة البحــر البــسیط )متفــاعلن(البحــر الكامــل 

  .ًتوصلنا إلیه مسبقا

  



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

  الجدول التوضیحي ألنواع الضرائر في شعر المتنبي)٤(

  

 رةنوع الضرو البیت الذي فیھ الضرورة

 صرف املتنيب إسحاق  أتنكِر يابن إسحاقٍ إخائي          وحتسِب ماءَ غريي من إنائي

 ترك صرف محدون  ولقمانُ راشد، ومحدانُ ومحدونٌ ومحدونُ حارثٌ   وحارثُ لقمانٌ

هحبصو طَمتزداذٍ حي اِبن بكزداذا، هين يوا برى أَضحرى الوة ضرور" يزداذ"صرف  أَت 

) حلب(صرف املتنيب كلميت  سدت عليه املشرفيةُ طرقَه        فانصاع ال حلبا وال بغدادا  

 )بغداد(و

ترك املتنيب تنوين شجاع  إىل واحدِ الدنيا إىل ابنِ حممدٍ       شجاعِ الذي هللا مث له الفضلُ

 ضرورة

ترك املتنيب تنوين عمار   اهلالالإىل البدر بن عمارِ الذي مل            يكن يف غُرة الشهرِ

 ضرورة

جعل املتنيب االمسني امسا  بِإِكرامِ دِلَّري اِبنِ لَشكَروزٍّ يل، فَلَست غَبيناً لَو شريت منِيّيت

واحدا، ففتح الراء، وصرف 

 االسم ضرورة

 صرف حران ضرورة  لتثموالنقع يأخذ حراناً وبقْعتها            والشمس تسفِر أحياناً وت

تضةٌ عرغَشي ،كما ظَن لَيس        ين يف خِالهلَا قَاصِدسكّن قاصد وهي حال فَجِئت 

سكّن الشاعر محالت  وال نبحت خيلْي كالب قبائلٍ     كأنَّ بِها يف الليلِ محالت ديلَم

 ضرورة

سكّن املتنيب الياء ضرورة يف  ةِ وادي الغضى  روامِي الكفافِ وكبد الوهادِ       وجارِ البوير

 "روامي"كلمة 

سكّن املتنيب الواو يف  يعز عليه أنْ يخل بعادةٍ          وتدعو ألمرٍ وهو غري مجيبِ

 ضرورة) تدعو(



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٧٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

 سكّن الياء ضرورة رموا بنواصيها القسي فجئنها     دوامي اهلَوادي ساملاتِ اجلوانبِ

) ميسي(سكّن الياء من  ب اإلرجاف عنه بضدهِ    وميسي إليه اجليش أهدى وما هدىوأنْ يكذ

 ضرورة

بن ابنهِ الباقي علي ز ويدي صفر... أوِ ابنسكّن الشاعر الياء ضرورة أمحدٍ جيود به لو مل أج 

الواو من سكّن املتنيب  إذا شاء أن يلهو بلِحية أمحقٍ      أراه غُبارى، مث قال له احلقِ

 الفعل، وهو منصوب

سكّن الياء من األيدي  أمل حيذروا مسخ الذي ميسخ العدا    وجيعلُ أيدي األسد أيدي احلرانقِ

 ضرورة

سكّن الياء من الفعل  لو كان ما تعطيهم مِن قبلِ أنْ       تعطيهم ملْ يعرفوا التأمِيال

 املنصوب ضرورة

لقَى كما تلْقَى مِن السيليكا بال مِثلِومسي ممسي كما تسكّن املتنيب متسي ضرورة لم والوغَى    وي 

سكن ، مجع وقفْة: وقفاته  إىل القَابضِ األرواحِ والضيغمِ الذي   تحدثُ عن وقفاتِه اخلَيلُ والرجلُ

 القاف للضرورة

سكّن الياء يف نواصيها  النبلِونرمي نواصيها مِن اسمك يف الوغَى        بأنفذَ من نشبنا ومِن 

 ضرورة 

سكّن املتنيب امليم من محالت  وقد فجعته بابنه وابنِ صِهرِه     وبالصهرِ محالت األمريِ الغواشمِ

 ضرورة

   سكن الغواين ضرورة أذاق الغواين حسنه ما أَذَقْننِي      وعف فجازاهن عني على الصرمِ

سكن الشاعر الياء من  حتى مرقن بِنا مِن جوش والعلَمِ،  مِصر أَيديها بِأَرجلِهاطَردت مِن

 أيديها ضرورة 

سكن زفرات ضرورة ، إلن  أفْدِي املُودعةَ اليت أتبعتها        نظرا فُرادى بني زفْرات ثنا

 فعلة جتمع على فعالت

أسكن املتنيب الياء يف كلمة أطَعت  ي      وعف فجازاهن عني على الصرمِأذاق الغواين حسنه ما أَذَقْننِ



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٧٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

 الغواين ضرورة إىل منظَرٍ يصغرنَ عنه ويعظُم    الغواين قَبلَ مطمحِ ناظري

" يأيت" يف أسكن املتنيب الياء ويجهد أنْ يأيت هلَا بضرِيبِ    ويف تعبٍ من حيسد الشمس نورها

 ضرورة

 أسكن املتنيب الياء يف خايل  وما عهدي مبجدٍ عنكِ خايل       أُسائِلُ عنكِ بعدكِ كلّ مجدٍ

حذف املتنيب الياء من كلمة  حمته على األعداءِ من كُلِّ جانبٍ   سيوف بين طُغج بن جف القَماقمِ

 قماقم ضرورة

 حذف الفاء ضرورة اسيورضيت أَوحش ما كَرِهت أَنِ، ملِك إِذا عاديت نفسك عادِهِ

مواهوا وال أبما مات توما عِش ،ّةٍ أُدطاخب رٍّ وابنم بن ميمحذف املتنيب الفاء ضرورة ت 

حذف املتنيب مهزة  أحاد أم سداس يف أحادِ        لُييلتنا املنوطة بالتنادِ

 االستفهام ضرورة

 حذف مهزة االستفهام يايل أنْ تشكك ناقَتِي        صدري ا أفضى إىل البيداءشيم الل

حذف الياء يف كلمة جالبيب  أَيب الشموس اجلانِحات غَوارِبا الالبِسات مِن احلَريرِ جالبِبا

 ضرورة

 ضرورة" كأن"خفف  شيخ معدٍّ وأنت أمردها، وأنك باألمسِ كُنت محتلِماً

حذف الشاعر مهزة مرأتك  مرتك ابن إبراهيم صافيةُ اخلمرِ      وهنئتها من شاربٍ مسكرِ السكرِ

 ضرورة

حذف املتنيب حرف النداء  هذي برزتِ لنا فهجتِ رسيسا     مثَّ انثنيتِ وما شفيتِ نسيسا

 ضرورة

 حذف الشاعر الفاء ضرورة اسيا كَرِهت أَنِورضيت أَوحش م، ملِك إِذا عاديت نفسك عادِهِ

حذف املتنيب الياء من كلمة  أتاهم ا حشو العجاجةِ والقنا       سنابِكُها حتشو بطونَ احلمالقِ

 محاليق ليقيم الوزن

هو جائز يف ضرورة " إالكا" مل تر من نادمت إالكا         ال لِسوى ودك يل ذاكا

  إياكالشعر واألجود



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٧٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

ل ليس تنامالرس لُ أمنا وغبطةً    وأجفانُ ربسحذف تاء التأنيث يف ليس  تنام لديك الر

 ضرورة

الذِّمام جبى         ألنَّ بصحبةٍ يضروك صاحِبه فَتعدحذف املتنيب اهلاء ضرورة  وال ن

 من بصحبة

اهللا م باركمن جبلٍ     ت ستقُد طعوأومِ ت روح يف حِضنِفمحذف اهلمزة ضرورة يف  جري الر

 أومئ

ريحبالت كا يب فَلْيلَالً كمج ،يحالش شإِ األغَنحذف النون من تكن إذا  أغِذاءُ ذا الر

 استقبلتها الالم

قِ العِراببقا         غري مدفوعٍ عن الست سبكرِ أنْ برزذكر ما حقه التأنيث يف كلمة ليس باملُن 

 "مدفوع"

اضطر الشاعر فحذف ياء  وملومةٍ  سيفية    تصيح احلصى فيها صياح اللقالقِ

 اللقلق

مرحللُ األمر الذي هو مبالذي هو حاللٌ       وال ي ربم األمرأظهر املتنيب التضعيف يف  وال ي

 "حالل"

ودداحلِجا والس كنِهنهالورى      لو مل ي ل من اهلمزة ياء يف أبد يستويب بك الغضب

 كلمة يستويب

هنلَد صِلْنرٍ يتشِع حامفأر ،ين تتقطّعمالٍ ما ت حامأره وثقل النون ضرورة يف لدن 

 نكرة " أن "جعل املتنيب اسم  فمىت يكذِّب مدعٍ لك فوق ذا      واهللاُ يشهد أنّ حقاً ما ادعى

  ها غري جفْنِها غري راقيكيف ترثي اليت ترى كلَّ جفنٍ    راءَ

 

أخر املتنيب اهلمزة يف 

 ضرورة) راءها(كلمة

أتى املتنيب بالضمري املتصل  ليس إالّك يا علي همام           سيفُه دونَ عِرضِه مسلولُ

 يف موضع املنفصل للضرورة

بشحتِها خةٌ مِن تربِ جارِييف الش ،ال بو ّها جِنما كانَ والِدرجعل املتنيب اسم كان نكرة  ش



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٧٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

 ضرورة

استعمل الضمري املنفصل  بقائي شاءَ ليس هم ارحتاال       وحسن الصربِ زموا ال اجلِماال

 موضع املتصل

وصل املندوب وحرك اهلاء،  واحر قلْباه مِمن قلْبه شبِم            ومن جبسمي وحايل عِنده سقم

 يف وهي هاء إمنا تدخل

 .وهي ساكنة أبدا. الوقف

قطع املتنيب ألف الوصل يف  حىت رجعت وأقالمي قوائلُ يل     اد للسيف ليس اد للقلمِ

 أول البيت الثاين

إذا أعربنا أمواه خـرب لـيس        ولَيس إِلّا احلَديد أَمواه** فرس من تسبح اجلِياد بِهِ أ

كان فيه ضرورة، ألن االسم     

 .ة، واخلرب معرفةنكر

ذكر الشمس إذ مل يكن   تزعم الشمس أنها أرآده     كُلّما استلَّ ضاحكَته إياةٌ

تأنيثها حقيقيا واضطرت 

 القافية إىل تذكريه

جوز الكوفيون قول املتنيب  أبعد بعدت بياضا ال بياض له      ألنت أسود يف عيين من الظلمِ

 األبيض واألسود يف اللونني

 ألما أصل األلوان

القوى من فِعلِها يتظلم رِها    ضعيفصكخ ها لصبينتكَم قوله من فعلها يتظلم زيادة  ظلوم

يف البيت ليست بتلك 

اجليدة، وإمنا توصل ا 

 . إىل القافية

حممد والثقالن أنت وأبوك        ى يكونُ أبا الربية آدمكتور مصطفى عليان   يرى الد  أن

أن ابن فورجه أقوم ذوقا يف      



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٧٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

ــني تــصور     ــت ح ــه للبي تناول

 .التقدمي والتأخري فيه

   فاهللا يسعِد كُلَّ يومٍ جده     ويزيد مِن أعدائِهِ يف آلِهِ

  

   

زيـد مـن آل     : "تقول العـرب  

ــب   ــمرت وج فــالن، وإذا أض

ــول ــه : "أن تق ألن " مــن أهل

ورآه ... أصــــل آل  أهـــــل 

 .ن ضرورات الشعرغريه م

يشالع حاالً إذْ بكإنّ مى وأنْ أُر      لٌّ وجِسميعتم كجِسمو الِصجعل اسم إن نكرة للضرورة ح 

ا       فَرؤوس الرِماحِ أَذهب لِلغيـــظِ وأَشفى لِغِلِّ صدرِ احلَقودِ الوجه أن يقول أشد إذهابـ

ال يــبىن " أفعــل"للغــيظ إلن 

 يف ضــرورة مــن األفعــال إال

 الشعر

 جعل اسم كان نكرة ضرورة ولَيس تعقِلُ ما تأيت وما تذَر     قامت على فَردِ رِجلٍ مِن مهابتِهِ

  

  



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٧٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

  

     الشعرية يف شعر املتنيبورةنوع الضرلعدد   اجلدول التوضيحي)٥(

  

 عددها نوع الضرورة

 ٢٠  ١إسكان حرف

 ١٤  ٢حذف حرف

 ٧  ٣دم صرف ما ينصرفصرف ما ال ينصرف أو ع

 ٢ زيادة حرف 

 ٢  ٤ختفيف حرف

تقــدمي وتــأخري واســم كــان واســم إن وتغــيري يف احلــروف    (حــاالت أخــرى 

 )وترتيبها واستعمال ما اليستعمله العرب

١٩ 

  

  

  

  

                                                 

اهللا محمـــد بــن جعفـــر التمیمـــي، ضــرائر الـــشعر أو كتــاب مـــا یجـــوز القـــزاز، أبـــو عبــد : انظــر ١

 .١٠٩، ص للشاعر في الضرورة

 .١٢٦المصدر نفسه، ص ٢

 .٨٣المصدر نفسه، ص ٣

  .١٢٣المصدر نفسه، ص ٤

 



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٧٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

  نتائج البحث
  

لعل من یقـرأ هـذه الجـداول، ویربطهـا بمـا عـرف عـن ثقافـة المتنبـي وسـعة 

  :   لن یجد كبیر عناء في مالحظة ما یأتياطالعه على اللغة والنحو،

ـــي   لقـــد كـــان الخـــالف النحـــوي بـــین البـــصریین والكـــوفیین :ًأوال ًحاضـــرا ف

 المتنبــي، ودلیــل ذلــك مــا نقلــه العكبــري مــن اخــتالف الــضرائر التــي فــي شــعر

  :النحاة  في بعض الضرورات في شعر المتنبي

ٌ حارث       وحارث لقمانُحمدون وٌحمدونُوحمدان و ُ ُولقمان راشد، ٌ ُ
١   

إن المتنبي یترك صـرف حمـدون وهـو منـصرف وفـي تـرك صـرفه اختلـف 

 وهو یصرف حمدون في البیت نفسه مما ،٢البصریون والكوفیون وأباه سیبویه

     .یدل على معرفته وقصدیته

  : ویختلف الكوفیون والبصریون في كسر الهاء في قول المتنبي

ْواحر قل ِاه مَبَّ
َمن قلبه شُ ُبمُْ

َه سقمَدْنِالي عَن بجسمي وحَ            ومِ
 ٣   

  :ًویثیر بیت المتنبي التالي خالفا حول جواب الشرط

ًهندیة إن تصغر معشرا صغروا     قبل المجوس إلى ذا الیوم تضطرم
٤   

                                                 

 .  ٢٧٧، ص ١ج،  دیوان أبي الطیب المتنبي–أبو الطیب المتنبي ١

 . ٤٣ ما یحتمل الشعر من الضرورة، ص –السیرافي: انظر ٢

 .٣٦٢، ص٣المصدر نفسه، ج ٣

 .٢٢، ص ٤المصدر نفسه،ج ٤



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٧٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

 مــن األســماء التــي  التفــضیلویثیــر بیــت المتنبــي التــالي الخــالف حــول أفعــل

ّقــد جــوز الكوفیــون قــول المتنبــي فــي اللــونین ل. علــى وزن أفعــل التــي مؤنثهــا فعــالء

األبیض واألسود ألنهما أصل األلوان، وخالفهم في ذلك أبو الفتح وابن جني وابن 

  :القطاع والواحدي والخطیب

ِأبعد بعدت بیاضا ال بیاض له      ألنت أسود في عیني من الظلم
ً ََ ُ

 ١  

ن یكـون فـي أبیاتـه ولعلنـا ال نكـون مبـالغین إذا قلنـا إن المتنبـي قـد قـصد أ

مـــا یثیـــر القـــارئ، ولعـــل فـــي مـــا قالـــه العكبـــري مـــن أن المتنبـــي قـــد قـــصد إلـــى 

  .٢ الضرورة لیعلمنا أنه یعرف بأمر الضرورات ما یؤید صحة ما ذهبنا إلیه

وفــي دیـــوان المتنبــي أمثلـــة كثیـــرة تــشیر إلـــى رغبـــة الــشاعر فـــي أن یكـــون 

  . في الخالفات النحویة واللغویةًشعره حاضرا

 :ا هو المتنبي یقولوه

َأنام ملء جفوني عن شواردها ِْ ِ َ َ َ ُُ َ ْ ِ ُ ُویسهر الخلق جراها ویختصم، َ
ِ َ ْ َ ََ ّ َ َُ َْ َُ ْ 

 إن ثقافة المتنبـي النحویـة واللغویـة واسـعة، ویـرفض الباحثـان مبـدأ اضـطرار :ًثانیا

ًالــشاعر إلــى قــول شــيء ال یریــد قولــه، أو أن یكــون جــاهال  بــأمور النحــو واللغــة 

 وأشـاد بـه كـل  المتنبـي وفـاخر،؛ فهو صاحب معجـم واسـع افتخـر بـهحتى یضطر

 :من له درایة بالشعر

                                                 

 .٣٥، ص ٤المصدر نفسه، ج: انظر ١

 .٨٥ص، ٤المصدر نفسه، ج ٢



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٨٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

ُ كلماتي من به صممْأنا الذي نظر األعمى إلى أدبي     وأنطقت َ َ  

  : وهو القائل

  الخیل اللیل والبیداء تعرفني       والضرب والطعن والقرطاس والقلم

  : وصحتهیوضح ما نقول ویؤكد صدقهاآلتي ولعل المثال 

ُ إسحاق إخائي          وتحسبَ یابنُرِنكُأت
ِ    من إنائيَ غیريَ ماءٍ

ضرورة، ولو أنه لم یمنعها من الصرف لما انكـسر ) إسحاق( صرف المتنبي 

ُالبیت ولكنه استقبح في حالته تلك ففضل المتنبي أن یقال عنه یـضطر علـى 

  .أن یستعمل ما یقبح في الوزن

ونحــن نعلــم مــا فــي ، ئر فــي شــعر المتنبــي كانــت فــي المــدیحَّ إن أكثــر الــضرا:ًثالثــا

  .من تكلف وصنعة عند معظم الشعراء) معظمه(المدیح 

بـأكثر الـضرورات ونحـن نعلـم أن " متفـاعلن ومفـاعیلن" لقـد اســتأثرت تفعیلتـا :ًرابعا

  :مفاعیلن

  .مفاعلن: ً یجوز حذف یائها حشوا، فتصیر إلى-

  .مفاعیل: لى ویجوز فیها حذف النون، فتصیر إ-

  ":متفاعلن"وأن 



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٨١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

: یجــوز فیهــا تــسكین التــاء فــي الحــشو والعــروض والــضرب، فتــصیر إلــى - 

  .ْمتفاعلن

 .مفاعلن: ویجوز فیها حذف التاء، فتصیر إلى - 

 .ویجوز فیها تسكین التاء وحذف األلف، فتصیر إلى متفعلن - 

 -ات وهوًفهل كان المتنبي عاجزا عن اإلتیان بما یتناسب وهذه التفعیلة من الكلم

   صاحب المعجم الشعري الضخم والفطرة الشعریة السلیمة؟  -ما علمنا

  :ّتبین ما یأتي) ٥(إن القراءة المتأنیة للجدول : ًخامسا

ً، تسكینا وحذفا وتحریكا وتخفیفاالحرفتتركز الضرورات في معظمها حول  -  ً ً ً. 

ًلقد نوع المتنبي في استخدام الضرورات تنویعا الفتـا وداال، ولـو -  ً  لخـصنا أنـواع ً

 :الضرورات في شعره وعددناها لوجدنا ما یأتي

َْ صرف الممنوع من الصرف تكرر أربع مرات، وترك صرف المصروف أربـع  -١

  .  مرات

خمـس مـرات وتـسكینها فـي الفعـل تكـرر  تسكین الیاء في االسـم المنقـوص -٢

مــرة واحــدة، وتــسكین العــین تكــرر خمــس مــرات، وتـسكین الحــاء المعتـل اآلخــر 

أربـع مـرات، وتـسكین الـواو فـي الفعـل المـضارع تكـرر  جمع المؤنث الـسالم في

  .مرتینتكرر المعتل اآلخر 



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٨٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

 الیـاء مـن الجمـوع التـي تجمـع علـى فواعیـل حذف المتنبـي:  حذف حرف-٣     

مــرات، وحــذف المتنبــي الفــاء مــن جــواب الــشرط  ثــالث مــرات، وحــذف همــزة  أربــع

� وحذف الهمزة مرتین، وحذف كـال مـن تـاء االستفهام مرتین، وحذف النون مرتین،

  التأنیث وحرف النداء والهاء مرة واحدة

وتثقیـل الحـرف، وجعـل ، إبـدال همـزة:   وقد تكرر كل مما یأتي مرة واحـدة-٤    

نكرة، وتأخیر الهمزة، واإلتیان بالضمیر المتـصل فـي موضـع المنفـصل، " أن"اسم 

  .طع ألف الوصلواستعمال الضمیر المنفصل موضع المتصل، وق

  : ولعل في هذا التنوع ما یشیر إلى

  .معرفة المتنبي بالضرورة ومواقعها وحسنها وقبیحها - 

 كما –إن المتنبي قد تحرك ضمن حدود واضحة في مجال الضرائر فهو - 

ً  لم یرفع منصوبا، ولم ینصب مخفوضا، ولم یلحن- وجدنا ً  . 

  :ًسادسا

حول الحذف والزیادة، إن معظم الضرورات في شعر المتنبي  تتركز 

ویظهر ذلك في تسكین الحروف أو حذفها سواء أكان ذلك في األفعال أم في 

  : األسماء، فهل یدل ذلك على شيء؟ یرى الباحثان ما یأتي



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٨٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

إن الـــشاعر یـــصر علـــى حـــذف الیـــاء مـــن جمـــع المؤنـــث الـــسالم؛ فقـــد   - أ

حمالیق وجالبیب وقماقیم ولقالیق، وهـذا یـدل علـى : حذفها أربع مرات

ٕن الــشاعر لــم یكــن مــضطرا  بــالقوة إلــى حــذف هــذه الیــاء وانمــا هــو أ ً

 .ًیصر على حذفها ویعرف مسبقا أنه سیحذفها

یـــسكن المتنبـــي عـــین جمـــع المؤنـــث الـــسالم فـــي أكثـــر مـــن حالـــة، فهـــو   - ب

وزفـــرات، وهـــذا اإلصـــرار علـــى  ووقفـــات، حمـــالت،: یـــسكن العـــین فـــي

 .دیةتسكین العین في جمع المؤنث السالم  یشیر إلى القص

ًحذف المتنبي الفاء من جواب الشرط الذي تتصل به الفاء وجوبا   - ت

ًثالث مرات، وهذا یعني أنه یقصد ذلك قصدا ولم یضطر إلیه 

 .ًاضطرارا

تتركز معظم الضرورات في شعر المتنبي على حـرف الیـاء، فقـد جـاء   - ث

ثــــالث عــــشرة مــــرة، وحــــذفت الیــــاء للــــضرورة ســــت  )للــــضرورة(ًســــاكنا 

ع الضرورات التـي كـان لحـرف الیـاء نـصیب فیهـا أي إن مجمو، مرات

فهــل مــن المعقــول أن یــسمح المتنبــي للــضرورة أن . ثمــاني عــشرة مــرة

  تطعه لحرف الیاء؟

  



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٨٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

  الموسیقى ودورها : ًسابعا

لقد كان للموسیقى دور في وجود هذه الضرورات ولكنه دور تابع  یتحكم 

ًقیة وثابـة فرحـة أحیانـا، ًالشاعر به  ویقصده ویذهب إلیه لیعطي شعره روحا موسی

  . ًأو لیحمله أحزانه وخیبة أمله أحیانا أخرى

لقد اختار الشاعر البحور الشعریة القادرة على حمل روحه وتقلباتها، ولـم 

یهمــل القــوافي أو حــروف الــروي؛ فقــد اســتغل إمكانــات تلــك الحــروف فأشــبعها مــن 

ًمتنفــــسا یــــذهب إلیــــه أحزانــــه أو أفراحــــه أو آالمــــه، ولهــــذا فــــإن اإلطــــالق لــــیس إال 

  .الشاعر لیبثنا أحزانه الكثیرة

ویتمثل هذا فـي اسـتثمار الطاقـة الكامنـة فـي األصـوات الـصائتة الطویلـة، 

ویتمیــز . المتالكهــا صــفة الجهــر، وقــوة اإلســماع العلیــة، ودرجــة الوضــوح الــسمعي

المقطــــع الــــذي ینتهــــي بالــــصائت الطویــــل بانفتاحــــه، أمــــا الــــصوائت القــــصیرة فــــإن 

  .١ یلجأ إلى مد كمیتها اإلنتاجیة كي تقترب من بناء الصوائت الطویلةالشاعر

  

                                                 

 هندســة المقــاطع الــصوتیة وموســیقى الــشعر العربــي رؤیــة لــسانیة، – عبــد القــادر عبــد الجلیــل١

   .٣٥١، ص ١٩٩٨دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، 



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٨٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

  :اخلامتة

استقــصى الباحثـــان الـــضرورات الـــشعریة فــي دیـــوان المتنبـــي، ووجـــدا أنهـــا 

  . تشكل ظاهرة أسلوبیة

ًوجــد الباحثــان أن بحــورا  ثالثــة هــي مــا تركــزت فیــه الــضرورات فــي شــعر 
یظهـر مـن قـصدیة المتنبـي فـي دخـول عـالم  تفسیر ذلك وربطه بمـا المتنبي فحاوال

  . الضرورة

بــین الباحثــان أن معظــم الــضرورات تتركــز حــول حــذف حــرف أو إســكان 

  . وأنها متنوعة بشكل الفت،حرف

لـم یجــد الباحثــان أمثلــة تــدل علــى رغبــة الــشاعر فــي إدخــال الــضرورة إلــى 

ّتركیب الجملة، وانما التفت معظم الضرورات حول الحروف وال سیما ح ول حـرف ٕ

  .الیاء

ً تمركز الضرورات حول حرف الیاء دلیال على قصد أن في الباحثان رأى  

  .الشاعر في استخدام الضرورة

 الباحثــان أن الــضرورة فــي شــعر المتنبــي مقــصودة ألغــراض متنوعــة یــرى

ٕمنها ما یتعلق بالشاعر ورغبته بالحضور واثبـات الوجـود، ومنهـا مـا یتعلـق برغبـة 

  .  تمتلئ بالموسیقى المؤثرةالشاعر بجعل أبیاته

  
رب ا  وا  

  

  

  



       
 
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٨٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 الرضائر يف شعر املتنبي 

  :املصادر

 دیـوان أبـي الطیـب -) هــ٣٥٤ت(أبو الطیب المتنبي، أحمـد بـن الحـسین  - ١

المتنبــي، بــشرح أبــي البقــاء العكبــري المــسمى بالتبیــان فــي شــرح الــدیوان، 

  .ضبط وتصحیح مصطفى السقا وآخرون، بدون تاریخ

  

  : المراجع

 معـــــالم العـــــروض والقافیـــــة، الوكالـــــة العربیـــــة –)١٩٨٤(األســـــعد، عمـــــر  -١

 .للتوزیع والنشر، الزرقاء

 الكتاب، تحقیق عبد –)١٩٦٨(سیبویه، أبو بشر عمرو عثمان بن قنبر  -٢

 . السالم هارون، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر

 ما یحتمل الشعر من –)هـ٣٦٨(السیرافي، أبو سعید الحسن بن عبد اهللا  -٣

  .١٩٩١، ٢عوض بن حمد القوزي، ط: حقیقالضرورة، ت

 هندسة المقاطع الـصوتیة وموسـیقى –) ١٩٩٨(عبد الجلیل، عبد القادر  -٤

 .الشعر العربي رؤیة لسانیة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان

، تیـــــارات النقـــــد األدبـــــي فـــــي )م١٩٨٤(مـــــصطفى علیـــــان عبـــــد الـــــرحیم،  -٥

 .  ٢ة، طاألندلس في القرن الخامس الهجري، مؤسسة الرسال

 تحقیــق –، الفــتح علــى أبــي الفــتح)١٩٧٣(ابــن فورجــه، أحمــد بــن محمــد  -٦

 .عبد الكریم الدجیلي، بغداد

، ضـــرائر )دون تـــاریخ(القـــزاز، أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن جعفـــر التمیمـــي،  -٧

الــشعر أو كتــاب مــا یجــوز للــشاعر فــي الــضرورة، تحقیــق وشــرح ودراســة 

 .لمعارف، اإلسكندریةمحمد زغلول سالم ومحمد مصطفى هدارة، دار ا

  


