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  كهًت بني يدي انبحث

–رمحّ اهلل  –يٍ األصفٓاَي يقٕل عًاد اند    
 

                                                                                                                    غده0                                  إال ًقال يف تة أحد كتاتا يف يٌيو ؛ــو ال يكـــأَّي رأيت أَ       

ًنٌ  ،ًنٌ سيد ىذا نكاٌ يستحسٍ  ،نٌ غٌري ىذا نكاٌ أحسٍ 

                ا يٍ أعظىًىذ ،ًنٌ تٌزك ىذا نكاٌ أمجم  ،قٌدو ىذا نكاٌ أفضم 

 ًىٌ دنيم عهى استيالء اننقص عهى جًٌهح انثشز.،  انعرب 

 

 



 

 إْـــــداء

         

 

                   يٍ شيز يثارك ؛ أخيت انغانيح  ،  إىل يٍ رحهت يف يٌو يثارك

 عهييا رمحح اهلل .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شكر ٔعرفاٌ

 
سيد ا٠تلق صلى ا عليو  قاؿك . 7سورة إبراىيم، اآلية:  ﴾ََلَزِيَدنَُّكمْ  لَِئْن َشَكْرُتمْ ﴿ :قاؿ تعاىل      
أخرجو مسلم يف كتاب صفة القيامة، باب: إكثار األعماؿ كاالجتهاد يف  ((يا عائشة، أفال أكون عبًدا شكورًا )) كسلم

  . رب العا١تُت كالٌشكر فاٟتمد  .العبادة

١تشرؼ األستاذ الدكتور مشرم بن خليفة على إشرافو كعلى بدءا باٍب الشكر ألىل الفضل       
 يف أحسن حٌلة .البحث ما قٌدمو ليخرج 

، لويلالعيد ج :بلقاسم مالكية، كاألستاذ الدكتور :األستاذ الدكتور كال أنسػى األفاضل:        
: الدكتورة ك عمر بن طرية :أٛتد حاجي، كالدكتور :كالدكتور عبد اٟتميد ىيمة، :الدكتوراألستاذ ك 

 : مباركة ٜتقاٍل   .الدكتورة ىاجر مدقن، ك
   ... كأتقٌدـ بالٌشكر اٞتزيل إىل أستاذم: كحيد عتيق زيد، على ما قٌدمو      
كما ال أنسى زمالء الدراسة، فمحبيت ٢تم تفوؽ الوصف؛ كال يفوتٍت يف ىذا ا١تقاـ تقدَل        

 ا ك٢تا تريليوف شكر.الشكر إىل حـر صديقي ساعي إدريس على مساعدهت
      

ي، ػي كغضبػكالشكر موصوؿ كموفور لسندم يف اٟتياة زكجيت العزيزة اليت ٖتملت صخب      
 فلها مٍت الوٌد كالورد. ،كسا٫تت بالكثَت يف إ٧تاز ىذا البحث

 ك إىل كٌل من دعا يل بظهر الغيب  .                                    
 حسُت األقرع                                                                                 

 
 

 
 



 

 

يقد يت
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 يقد يت :  
 بسم ا الٌرٛتاف الٌرحيم، كالٌصالة ك الٌسالـ على من ال نيٌب بعده، أٌما بعد:

إٌف الشعر مركب صعب، ك ال يستطيع بناء قصيدة إال من ٯتلك ناصية الشعر، فما بالك 
رة اليت تتخلل مفاصل القصيدة، إف مل يكن الٌشعر يف حٌد ذاتو ٤تلٌ  اضطرار، فمعرفتها بالضرك 

ة، ػتستلـز اإلحاطة ّتميع فركع الٌلغة، كال تفيد اإلحاطة هبا دكف ركاية سليمة كدربة تلٌفها عزٯت
ـ لذلك نالحظ جدلية يف ٖتديد مفهومو، فهناؾ بوف شاسع بُت النظرية كالتطبيق يف ٖتديد مفهو 

اء بو ػالشعر لدل ا١تغاربة ك ا١تشارقة على حٌد سواء، خاصة فيما يتعلق بالعملية البنائية لو؛ كما ج
سبقو من نٌقاد الشعر كقدامة بن جعفر كابن طباطبا، أك من عاصره ٌمن القزاز قد ال ٮتتلف ع

ا١تفهـو  كتتلمذ على يده كابن رشيق القَتكاٍل كسيبقى اٞتدؿ قائما؛ حىت من قيل عنو اكتماؿ
عنده كنقصد بو حاـز القرطاجٍت، نرل ما أتى بو من نظريات تفتقر إىل عملية إسقاطية كاقعية من 

قوؿ موزكف "طرفو، كلو أخذنا ا١تفهـو العاـ الذم أقره قدامة ك لزمو الكثَت باعتبار أف الشعر ىو: 
ٌنظم كرغم ذلك اكتفى ، ٧تد أذىاننا أماـ مفهـو ٕتاكز حٌد الشعر ليشمل ال"مقفى يدؿ على معٌت

بالقشور، فحىت الشعر التعليمي كألفية ابن مالك كمن سار حذكه قوؿ موزكف مقفى يدؿ على 
 معٌت، كلكنو يفتقد إىل الٌشاعرية.

لقد شدٍل موضوع "مفهـو الشعر عند القزاز القَتكاٍل" خاصة بعد اطالعي على كتابو "ما 
وحيد الذم يًتجم لنا شخصية القزاز النقدية ْتكم ٬توز للشاعر يف الضركرة" باعتباره الكتاب ال

ضياع جل مؤلفاتو، كيبقى ا١تصدر األكؿ كاألخَت يف إعطائنا صورة حوؿ تفكَته كتنظَته؛ كقد عاجل 
القزاز مسألة الضركرة الشعرية، ْتيث تناك٢تا من جانب لغوم، فكاف فريدا يف الوصف كالٌتحليل، 

، ذلك أٌف للشعر قيودا، كال كزر نتاجيف االستقراء كاالستكاستخراج الدليل، بأسلوب سلس، حذؽ 
داؿ، إليصاؿ ا١تعٌت كٖتوير اللفظ ػمنها إاٌل بالٌضركرة، ْتذؼ أك زيادة أك تقدَل كتأخَت أك قلب كإب

الح إعراب، كما طرأ ٮترجنا من دائرة ا١تتداكؿ، ػببناء غَت مألوؼ ليستقيم الوزف أك القافية أك إلص
ات، أضحت كأمست بُت أخذ كرد، فتداخلت ػم كا١تصطلحػن ا١تفاىيػل مػليضعنا أماـ كاب

كتشابكت، فتمٌخضت رؤل كتصٌورات، تضاربت فيما بينها الختالؼ السبل، فللشاعر منطقو، 
ع الشتات فكاف الٌشاعر الٌناقد  كالٌنحوم كالفقيو كالفيلسوؼ لكل مرجعو، لكن مع القزاز ٚتي
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مع قٌلة الدراسات اليت  ،من أبرز الدكافع الختيارم ىذا ا١توضوعالٌنحوم الفقيو الفيلسوؼ، كىذا 
تناكلت القزاز القَتكاٍل، زيادة على شغفي كاىتمامي بالشعر كنقده، كقد أثارتٍت مسألة الضركرة 

حوؿ ٖتديد مفهـو الشعرية، مع كجود طاعن فيها كمدافع عنها، ككجود تناقضات كتضاربات 
حها أك مصطلحاهتا، كما أف ىناؾ قراءات خاطئة حسب رأم ، كٖتديد مصطلالضركرة الشعرية

بعض الباحثُت حوؿ مفهـو الضركرة الشعرية عند القزاز بسبب غموض بعض التأكيالت اليت 
 ابدكرى تأكردىا القزاز يف كتابو، مع كجود نصوص حوؿ الضركرة الشعرية دكف تفسَت ، كاليت ترك

ة ماذا يقصد القزاز، ٦تا فتح الباب أماـ بعض ا١تتزمتُت باب التأكيل كاٞتدؿ أكسع يف ٤تاكلة لقراء
 عاٌل القزاز بدكره منهم. كٔتثل أشباه النقاد ىؤالء قد ادثُت؛ للطعن يف كثَت من الشعراء

 كل ىذا كما نتج عنو من تساؤالت، جعلٍت أْتث يف مفهـو الشعر عند القزاز القَتكاٍل.
زاز كٖتقيق أىداؼ الدراسة تناكلت بعض كللوصوؿ إىل ٖتديد مفهـو الشعر عند الق

 اإلشكاالت اليت تصب يف صلب ا١توضوع لإلحاطة بشوارده؛ كمنها :  
ترل سار القزاز القَتكاٍل على ا١تفهـو الذم جاء بو قدامة  ؟ أـ أنو تػجاكزه إىل ما رأينا   ىل -

ـ الشعر اٟتقيقية ١تفهو عليو تلميذه ابن رشيق بزيادة النٌية ؟ أـ أنٌو يعترب من بدايات الػجذكر 
بو يشتػرؾ مع اآلخػرين فقط يف حد الوزف  اخاص اأـ أٌف لديو مػفهوماليت اكتملت عند حاـز ؟ 

     .؟ كالقافية

 ما ىو مفهـو اإلبداع عند القزاز ؟ ككيف تبدأ العملية اإلبداعية يف الشعر حسب منظوره؟ -

 .ما ىي مقومات بناء الشعر عنده ؟ -

 .ة عند القزاز القَتكاٍل ؟ما ىو مفهـو البالغ -

  .ما ىي ا١تعايَت النقدية اليت اعتمدىا القزاز يف اٟتكم على اإلبداع الشعرم ؟ -

ىل كعى اإلطار الشعرم كمدل تقبلو ك  ىل حٌدد القزاز األسس ا١تكتسبة لبناء القصيدة ؟ -
 .٢تذه األسس ؟
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؟ كىل ىو من أنصار اللفظ أـ  زاز لقضية اللفظ كا١تعٌت كالعالقة القائمة بينهماػر القػف نظػكي -
 ا١تعٌت ؟.

 .ىل يعترب القزاز من أنصار ا١تولدين أـ القدامى ؟ -

 .ىل يعترب القزاز مقٌلدا أـ مبدعا يف دراستو للضركرة الشعرية ؟ -

 .ىل تقف الضركرة عند القزاز على مصطلح الرخصة أـ العيب أـ تتجاكز ذلك ؟ -

 .مزيٌة من مزايا الٌشعر ؟ ىل ٖتمل الضركرة معٌت ا٠تطأ اللغوم، أـ ىي -

"يا ترل ىل أراد القزٌاز أف يبتعد عن ا١تنهج الذم رٝتو لنفسو يف كتابو كىو الًٌتخيص للٌشعراء  -
أـ أٌف نزاىتو العلمية كتوخيو للٌركح ا١تنهجية ا١توضوعية وا فيو من أخطاء كالٌدفاع عنهم ؟فيما كقع

 ا تساءؿ الدكتور بشَت خلدكف .، حٌتمت عليو أف يذكر ما للشعراء كما عليهم ؟ كم

 .يت كانت سببا يف اختيارم للموضوعكغَتىا من اإلشكاالت ال
ركاٍل، ٖتقيق ػزاز القيػ، القما ٬توز للشاعر يف الضركرة )كقد اعتمدت يف دراسيت على كتاب 

 . (1971الدار التونسية للنشر، تونس  1ا١تنجي الكعيب، ط
 ي يف مقدمة كمدخل كفصلُت كخا٘تة .  كنظرا لطبيعة الدراسة فقد جاء ْتث  

تناكلت يف ا١تدخل شخصية القزاز من خالؿ التطرؽ إىل حياتو كآثاره، ٍب عرجت إىل 
٬توز للشاعر يف الضركرة " باعتباره الكتاب الوحيد ا١توجود يف فهارس  التعريف بكتابو " ما

 ا١تكتبات العامة كا٠تاصة ، كالذم يًتجم لنا شخصيتو النقدية .
و إىل ػم، كقسمتػي القديػا الفصل األكؿ فقد تناكلت فيو مفهـو الشعر يف النقد ا١تغربأم

مبحثُت، ْتيث يتناكؿ ا١تبحث األكؿ: مفهـو الشعر عند النقاد العرب القدامى، أما ا١تبحث الثاٍل 
ة معٌت كالقدَل كادث كلغػفتناكلت فيو: مفهـو الٌشعر كقضاياه عند القزاز، كقضية اللفظ كال

الشعر كا١توسيقى كاإليقاع؛ كقد كاف الًتكيز بشكل كبَت على القزاز القَتكاٍل، فقبل أف أقدـ آراءه 
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كَته، ككانت أك من جاء بعده لإلحاطة بتف ،أشرت إىل من سبقو أك عاصره أك من تتلمذ على يده
 .اضلةمع رشف بعض إشارات ا١تف ،ة لتحديد أكجو االختالؼ كالتشابونالعملية أشبو با١تواز 

، كىو بدكره منقسم إىل ػػػػػا١تاىية كاألنواع  ػػػػػأما الفصل الثاٍل فتناكلت فيو الضركرة الشعرية 
مبحثُت، ْتيث تناكلت يف ا١تبحث األكؿ: مفهـو الضركرة عند اللغويُت كالنحويُت، ككاف الًتكيز 

كالضركرة عند الكوفيُت  على أ٫تهم كأقرهبم إىل فكر القزاز ك أعٍت هبم سيبويو كاألخفش كابن جٍت
كالبصريُت، كىذا من خالؿ ما كرد يف كتابو " ما ٬توز للشاعر يف الضركرة " كالتقاطعات ا١توجودة 

ا، فتحدثت عن ما أكرده ػبينهم، أما ا١تبحث الثاٍل فتناكؿ مواضع الضركرة عند القزاز ٨تويا كلغوي
ليت عاٞتها كقضية ىل أىم القضايا النحوية االقزاز يف كتابو ٦تا ٬توز يف القوايف ، كتطرقت بعدىا إ

 ، كالتقدَل كالتأخَت كالقلب كاإلبداؿ .اٟتذؼ كالزيادة
كأخَتا أهنيت الدراسة ٓتا٘تة ألقت الضوء على كل ما ًب تناكلو لتحديد مفهـو الشعر عند 

يت اعتمدهتا القزاز القَتكاٍل، ك٠تصت ما توصلت إليو من نتائج ، كأكردت قائمة ا١تصادر كا١تراجع ال
 يف دراسيت .

كقد اقتضت طبيعة الدراسة االستعانة با١تنهج الوصفي الذم يتطلب ٚتع أكصاؼ 
كمعلومات دقيقة لتحديد مفهـو الشعر عند القزاز القَتكاٍل، كقد دعمناه با١تنهج التارٮتي الذم 

م ا١تسائل إف مل أقل ٭تتم تتبع مسألة الضركرة الشعرية عند الشعراء عرب العصور ك اليت تعترب من أى
ا١تسألة الوحيدة اليت عاٞتها القزاز ْتكم ضياع أغلب مؤلفاتو كاليت بدكرىا تًتجم لنا مفهـو الشعر 

ألزمتنا طبيعة الدراسة االستعانة كذلك با١تنهج ا١تقارف للوقوؼ على أكجو الشبو قد عنده، ك 
 . اء بعدهكاالختالؼ ٔتن سبقو أك عاصره أك من ج

د تعددت الدراسات اليت تناكلت مفهـو الشعر بشكل عاـ كالضركرة الشعرية كيف اٟتقيقة ق
ؤلفات اليت ألفت فيها كثَتة بشكل خاص ْتكم أهٌنا تلتصق بأصل من أصوؿ االحتجاج، كا١ت

، كلكن ما يتعلق بالقزاز القَتكاٍل كٖتديد مفهومو للشعر يكاد يكوف منعدما، كأغلب جدا
اىتمت بالضركرة الشعرية كداللتها النقدية  ، كىناؾ دراسةء كٖتليالات كانت نقال ال استقراالدراس

وقوؼ على ما حوت عند القزاز بشكل خاص كلألسف مل أستطع اٟتصوؿ على ىذه الدراسة لل
 : كىي تػحمل عنواف
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، فراؽ بلقاسم، رسالة لنيل شهادة ها النقدية عند القزاز القَتكاٍلالضركرة الشعرية كداللت"
؛ "ـ2008   578، مج رافػ: الشيخ بوقربة ،جامعة كىإشراؼ األستاذ الدكتورماجستَت، الػ

شخصيتو  ، ك٘تت ترٚتةلكن بشكل مقتضب النعداـ ا١تصادر كىناؾ دراسات أخرل تناكلت القزاز
" باعتباره الكتاب الوحيد ا١تتوفر يف الساحة النقدية من خالؿ كتابو "ما ٬توز للشاعر يف الضركرة

د يف كتب أخرل كوفيات األعياف كبغية الوعاة كىدية العارفُت كغَتىا كانت ٣ترد األدبية، كما كر 
ات حوؿ حياتو ك عناكين مؤلفاتو دكف تفصيل، باإلضافة إىل بعض األبيات ا١تأخوذة عن كتاب 

. أما الكتب اليت تناكلت القزاز بوصف كٖتليل "أ٪توذج الٌزماف يف شعراء القَتكاف"تلميذه ابن رشيق 
 ضافة إىل طرح أراء أبرز النقاد ا١تغاربة تكاد ال تتجاكز أصابع اليد الواحدة كمنها :باإل

 .اٟتركة النقدية على أياـ ابن رشيق ا١تسيلي، بشَت خلدكف  -

 اٖتاد الكتاب العرب. النقد األديب القدَل يف ا١تغرب العريب )  نشأتو كتطوره   (، ٤تمد مرتاض، -

 .، عبده عبد العزيز قلقيلةالنقد األديب يف ا١تغرب العريب -

 .دراسة يف الضركرة الشعرية، ٤تمد ٛتاسة عبد اللطيف  لغة الشعر، -

كال أنكر أٌف ْتثي ىذا ال ٮتلو من صعوبات، خاصة عندما يتعلق األمر بشخصية تكاد 
تكوف ٣تهولة ، ك الدراسات عنها قليلة، بل ىي أقرب إىل العدـ، كما كيجد كاف نقال عن كتابو أك 

ت كردت يف كتايب تلميذه ابن رشيق " العمدة " ك " أ٪توذج الزماف "، ك ىي يف اٟتقيقة ال ا
"، كأم ما ٬توز للشاعر يف الضركرةتًتجم لنا شخصيتو النقدية، كما كاف منها فهو نقل عن كتابو "

، بسبب ضياع أغلب مؤلفاتو؛ كمن بُت الصعوبات كذلك قٌلة فو إال من خاللوباحث ال يعر 
 در كا١تراجع ا١تتخصصة يف النقد ا١تغريب القدَل.  ا١تصا

ا١تتواضع قد سا٫تنا يف إحياء النقد ا١تغريب القدَل كرجاالتو، فإف أصبنا كلعلنا هبذا اٞتهد 
رؼ ااكلة كإنارة الطريق إىل من يأٌب ػي شػا ك يكفػن أنفسنػا فمػفذلك توفيق من ا، كإف أخطأن

 بعدنا . 



 مقدمـة:                                  
  

 و
 

ثناء ألىل الفضل ابتداء باألستاذ الدكتور مشرم بن خليفة الذم كيبقى حق الشكر ك ال
، كالشكر موصوؿ موفور للجنة ا١تناقشة اليت اعتكفت لقراءة وك نصح وهيوجت، ك شرفٍت بإشرافو

 البحث كتوجتٍت بشرؼ ا١تناقشة .
 حسني األقزع                                                                                                                                                   

  15/02/2015يف 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

يدخم
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 القّزاز القيرواني : حياتو وآثاره
 أوال : الّتعريف بالقّزاز القيرواني  

 مولده ووفاتو : -أ 
، كاف الغالب عليو القزٌاز القَتكاٍلعبد ا مػحمد بن جعفر الٌتميمي الٌنحوم ا١تعركؼ بىو أبو 

 2ىػ 342، كقد جاء يف كتاب ىدية العارفُت أنٌو كلد سنة  1علم الٌنحو كالٌلغة كاالفتػناف يف التواليف"
أنٌو قارب    4كالٌسيوطي  3أٌما بقية ا١تصادر اليت اعتمدت عليها ال تذكر مىت كلد ، كيذكر ياقوت 

ق  412، ْتكم أهٌنا ٕتمع على تاريخ كفاتو سنة ػى 322حدكد  الٌتسعُت، ٦تٌا يعٍت أنٌو كيلد يف
 5ا١تنجي الكعيب يقٌر هبذا كيؤٌكده.(( ما ٬توز للشاعر يف الضركرة  ))بالقَتكاف؛ كحىٌت ٤تٌقق كتاب 

ة إىل عمل القز ػذه الٌنسبػ، ىػنهما ألف كاألكىل منهما مشػٌددة"كالقزٌاز: بػفتح القاؼ كزايُت بي
 . 6تهر بو ٚتاعة" كبيعو ، كقد اش

 شيوخو :  -ب 
خلق من فراغ، ػم تػػػر من شيوخ عصره، فعبقريتو لػدم كثيػأكيد أٌف القزٌاز تلقى العلم على أي

كلكن ضياع كثَت من مؤلفاتو حجب كعٌسر معرفتهم، فمثل القزٌاز كمن كاف قبلو كمن جاء بعده ال 
ركف، كىذه من ػا يسطػج مػرل يف نسية كاألخػهم بُت الفينػفهم يذكركن ينكركف فضل شيوخهم،

 عادهتم.           
)) ما ٬توز  شيوخو سول شيخ ذكره ىو يف كتابو كالغريب أٌف ا١تصادر ال تذكر اٝتا من أٝتاء

؛ فقاؿ: )) كما ىذه العيوب ( حسُت بن إبراىيم اآلمدمػأبو علٌي ال )مو ػللشاعر يف الضركرة (( اس

                                                 
1

  . 374، ص  4در ، بَتكت ) د. ت ( ، مج كأنباء أبناء الزماف ، تح: إحساف عباس ، دار صا كفيات األعيافابن خلكاف :  - 
2

،  1955وؿ ػ، استانبإٝتاعيل باشا البغدادم : ىدية العارفُت أٝتاء ا١تؤلفُت كآثار ا١تصنفُت ،) د .ط (ككالة ا١تعارؼ اٞتليلة يف مطبعتها البهية ينظر  - 
 .  61، ص  2مج

3
 .  105ص  ، 18، ج  1936 ، مطبوعات دار مأموف بالقاىرة  فريد رفاعي أٛتد ياقوت اٟتموم  :معجم األدباء ، تح :ينظر  - 
4

 .71،ص  1،ج 1989دار الفكر ، بَتكت    2ط : ٤تمد أبو الفضل إبراىيم ، تح ،اة يف طبقات اللغويُت كالنحاة بغية الوعالسيوطي : ينظر  - 
5

الدار التونسية للٌنشر ، تونس  1الضركرة ، تح : ا١تنجي الكعيب ، طينظر القزاز القَتكاٍل ، أبو عبد ا ٤تمد بن جعفر : ما ٬توز للشاعر يف  - 
 . 10، ص  1971

6
 . 386، ص  4كأنباء أبناء الزماف ، مج كفيات األعيافابن خلكاف  :  - 
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بن إبراىيم اآلمدم، قاؿ: حدثنا أبو اٟتسن علي بن سليماف  إال كما حٌدثنا أبو علي اٟتسُت
 . 1األخفش ... إخل (("

 تالميذه  :  -ج  
  ىػ ( . 463) ت  -صاحب كتاب العمدة  –"اٟتسن بن رشيق القَتكاٍل  

  أبو القاسم عبد الٌرٛتاف ٤تٌمد بن جعفر القزٌاز، كىذا ابنو الذم تركو من بعده فحمل علمو
 من علماء عصره العلم على يده ، كمن بينهم أبو عمرك عثماف بن أيب بكر كأدبو كتلقى كثَت

  2السفاقسي ".

 3ىػ (". 420) ت  ( النٌسابة اإلفريقي ) " اٟتسن بن ٤تٌمد الٌتميمي النحوم اللغوم  

  ىػ ( . 460"٤تمد بن أيب سعيد ٤تٌمد ، ا١تعركؼ بابن شرؼ القَتكاٍل ) ت 

 4ىػ (."  437ٌمد القَتكاٍل ) ت مٌكي بن أيب طالب ٛتوش بن ٤ت   

 منزلتو العلمية  : -د   
بلغ  اف،ػة كبيػ، مولعا بالتأليف كصاحب حجٌ افقيه اناقد اشاعر  ا٨توي الغوي كاف القزاز القَتكاٍل

بو نبوغو أف ىابو أقرانو من العلماء  لعلمو، كتأثر بو من حولو كاستخلصو بعض ا١تلوؾ كاألمراء 
: ))كاف ذه ابن رشيققاؿ عنو تلمي ؛ أقطارىماإلشراؼ على اٟتركة العلمية يفجملالسهم كالتسيَت ك 

أك ، قليل ا٠توض إاٌل يف علم دين كخاصة الناس، ٤تبوبا عند العامةشيخا مهيبا عند ا١تلوؾ كالعلماء 
، ككاف لو شعر جٌيد مطبوع مصنوع رٌٔتا جاء بو مفاكهة ك٦تاٟتة من دنيا، ٯتلك لسانو ملكا شديدا

القدرة على  أىلٖتٌفز لو كال ٖتٌفل، يبلغ بالرفق كالٌدعة على الٌرحب كالٌسعة أقصى ما ٭تاكلو غَت 
    5.(( ا ٔتفاصل الكالـ كفواصل الٌنظاـالٌشعر من توليد ا١تعاٍل كتوكيد ا١تباٍل، عا١ت

 6.)) كاف إماـ عصره لغة ك٨توا كأدبا((كقاؿ عنو الفَتكز أبادم : 
                                                 

1
   .38ص ،  ما ٬توز للشاعر يف الضركرة :  القزاز القَتكاٍل  - 
2

 .  11 - 8ا١تصدر نفسو ، ص  ينظر  - 

3
دار الفكر  1انباه الركاة على أنباه الٌنحاة ، تح : ٤تمد أبو الفضل إبراىيم ، ط، الوزير ٚتاؿ الدين أيب اٟتسن علي بن يوسف :  القفطي ينظر - 

 . 353، ص  1، ج 1986العريب ، القاىرة 
4

 . 167،  37ص  ياقوت اٟتموم  :معجم األدباء ،ينظر  - 
5

،  1986 راء القَتكاف ، تػح : مػحمد العركسي ا١تطوم ك بشَت البكوش ، الدار التونسية للٌنشر ، تونس  ابن رشيق القَتكاٍل : أنػموذج الٌزماف يف شع - 
 .  366 – 365ص 

6
 . 259، ص   2000 دار سعد الٌدين ، دمشق  1ط٤تمد ا١تصرم ،  : يف تراجم أئٌمة الٌنحو كالٌلغة ، تحالبلغة  : فَتكز أبادمال - 
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 مؤلفاتو  :  - ـى
  از القَتكاٍل العديد من ا١تؤلفات نذكر منها :للقزٌ 
 ) كتاب أدىًب الٌسلطاف كالٌتأدب لو )عشر ٣تلدات". 

 كتاب الٌتعريض كالتصريح.  

 كتاب إعراب الٌدريدية. 

 .كتاب شرح رسالة البالغة 

    كتاب أبيات معافو يف شعر ا١تتنيب. 

  كتاب ما أيخذ على ا١تتنيب من الٌلحن كالغلط. 

 1لظٌاء ".كتاب الضاد كا 

 . تفسَت غريب البخارم " 

 . "2اٞتامع يف اللغة 

 . " 3" اٟتركؼ 

 . "4"شرح رسالة الشيخ أيب جعفر العدكم 

 . شرح مثلثات قطرب" 

 . شرح مقصورة ابن دريد 

 . ا١تعًتض 

 ." 5ا١تفًتؽ يف النحو 

 . "6" شرح ا١تثلث يف اللغة 

                                                 
1

 .  109عجم األدباء ، ص م ياقوت اٟتموم : ينظر - 
2

 259الفَتكز أبادم : البلغة يف تراجم أئٌمة الٌنحو كالٌلغة ، ص  ينظر - 

3
 . 69ص ،  ما ٬توز للشاعر يف الضركرة :  القزاز القَتكاٍل ينظر - 

4
 . 87، ص  3انباه الركاة على أنباه الٌنحاة ،جالقفطي ، الوزير ٚتاؿ الدين أيب اٟتسن علي بن يوسف :  ينظر - 
5

 .  61، ص  2مج ،إٝتاعيل باشا البغدادم : ىدية العارفُت أٝتاء ا١تؤلفُت كآثار ا١تصنفُت  ينظر - 
6

٤تمد شرؼ الدين يالتقايا ، دار إحياء الًتاث حاجي خليفة ، مصطفى بن عبد ا : كشف الطنوف عن أسامي الكتب كالفنوف ،  تح :  ينظر - 
 . 1987، ص  2، مج العريب ، بَتكت ، لبناف ) د . ت(
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: " لقد قٌسمنا الكتب اليٌت ألٌفها كقد أشار ا١تنجي الكعيب  إىل عدد مؤلفات القزاز حُت قاؿ 
 الٌلغة، ، قيسِّمت إىل كتب يف الٌنحو، كأخرل يفكتابا  19كصلتنا أسػماؤىا كعددىا القزٌاز، كاليت 

 1.، كىي كتب تػختلف يف أحجامها ، كيقع بعضها يف أجزاء "كثالثة يف األدب عامة
هل مصَتىا ... أٌما الكتب كمن ىذه ا١تؤلفات العديدة ما ظٌل غَت ثالثة كتب ، ك         الباقية ٬تي

 2ا١تتوفرة اليت ٖتتفظ هبا فهارس ا١تكتبات :
 .1341/1922كتاب فيو ذكر شيء من اٟتلى ، للقزاز القَتكاٍل، طبع صيدا،   – 1
 . 1344/1925كتاب العشرات ، للقزاز القَتكاٍل، طبع صيدا،   – 2
  تاب الذم يطبع ألكؿ مرة يف تونس "كتاب ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ، كىو ىذا الك  – 3

 كىو النسخة ا١تدركسة يف ىذا البحث . 1971
 نماذج من شعره:  -و 

    (الطويل  )كقولو : 

        

 ان حظي منك لحظة ناظر ا كَ إذَ 
 ضيت بها في مّدة الّدىر مّرةرَ 

     

 على رقبة ال أستديم لها لـحظا 
3وأعظْم بها من حسن وجهك لي حظّا

 

 

   ( وافرال ) أيضا :كلو 

        

 أحين علمت أّنك نور عيني
 جعلت مغيب شخصك عن عياني

    
 

 وأّني ال أرى حّتى أراكا 
4يغّيُب كلَّ مخلوق سواكا

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
1

 . 11، ص  ما ٬توز للشاعر يف الضركرة :  القزاز القَتكاٍل  - 
2

 . 11ص  ، ا١تصدر تفسو - 

3
 . 367ص ابن رشيق القَتكاٍل : أنػموذج الٌزماف يف شعراء القَتكاف ،  - 

4
 . 368ا١ترجع نفسو ، ص  - 
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 (بسيط ال ) كلو أيضا :
 لو أّن لي حكم قلبي فيك أو بصري 
 أخشى وأحذر من عيني القريحة ما 
 وياله إن كان حّظي فيو مشتركا

 و وادع ال يستعّد لو      ينال
 

 ما استمتعت لَي عين منك بالّنظر 
 أخشى وأحذره من أعين البشر                              

 وكيف يشترك الحّيان في عمر؟
 1ولست أبلغ أواله من الحذر

 
   كتاب ما يجوز للّشاعر في الّضرورة .:  ثانيا

 بيانات الكتاب :  –أ 
 عنوان الكتاب : - 1
 . ما ٬توز للشاعر يف الضركرة      
 المؤلف : - 2

 . أبو عبد ا ٤تٌمد بن جعفر ،القزٌاز القَتكاٍل      
 المحقق : - 3 
 . ا١تنجي الكعيب      
 عدد الصفحات : - 4

      286 . 
 الناشر : - 5

 . –تونس  –الدار التونسية للنشر       
 سنة النشر : - 6

      1971 . 
 
 

                                                 
1

 . 367ص ، ابن رشيق القَتكاٍل : أ٪توذج الٌزماف يف شعراء القَتكاف  - 
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 م وفهرس الكتاب :ترقي - ب
كقد أشار ٤تقق الكتاب إىل ذلك يف الصفحة  ،ترقيم الكتاب كفهرستو مطابقاف للمخطوط

خطوط بصفحات الػمطبوع؛ يبٌُت فيو مطابقة صفحات األصل ا١ت، حيث كضع جدكال 268رقم: 
 .كىكذا ... 129يقابلها يف ا١تطبوع رقم  83فمثال الصفحة يف األصل رقم 

 :موضوع الكتاب  - ج
ر إتباعو ػى الشاعػب علد؛ يعاجل مسألة الضركرة الشعرية، كما ٬تالكتاب كتاب ٨تو كبالغة كنق

، أك كزف ةػة قافيػ؛ من استقام١تا يقع يف شعره مػما يضطٌر إليوعند بناء القصيدة " ليكوف لو حجة 
    1، أك إصالح إعراب ."بيت

هم اللغويوف كالنحاة اليت عابػها علي كىو كتاب ٚتػع فيو "ىفوات الشعراء كأخطائهم اللغوية
 2 اد العلل لػهذه األخطاء حىت يكوف ٢تا باب صحيح يف لغة العرب"كبعض النقاد، كإ٬ت

يعرض فيها معلومات عن ا١تؤلف كعن ، ، "ا١تنجي الكعيب "يبدأ الكتػاب ٔتقدمػة قػق الكتاب
 ا١تخطوط .

  : المؤّلف -أ  

، كالصورة قق كجو القَتكاف يف مرحلة القزازم اػ؛ كرسػذا االسػمىل سبب تسمية القزٌاز هبتطٌرؽ إ
، كالًتكيز على "ابن رشيق" تلميذ القزاز الذم نقل عنو عليها، كعالقة الشيوخ بتالميذىماليت كانت 

، يف ا١تكانة اليت اكتسبها القزاز كقٌدـ رؤية حوؿ القزاز جعلت كثَتا من الباحثُت يتساءلوف كيفكركف
؛ ثػم يعيدنا اقق مرة أخرل إىل حياة القزاز ؟األسباب اليت جعلت منو علما من أعالـ الٌنقدكما ىي 

 ز لدين ا"، كسبب الصلة بينو كبُت القزاز .ػم "ا١تعػككيف كاف مقربا عند ا١تلوؾ، كمن أبرزى
 كيعرض اقق بعد ذلك ة حوؿ عودة القزاز للقَتكاف يف مرحلة " اصطخب غضب الناس يف

؛ ٍب ختم اقق حديثو عن ا١تؤلف بلحظة كفاتو كاألثر الذم تركو 3القَتكاف على الشيعة كالشيعيُت " 
 يف األجياؿ اليت ٗترجت على يديو .

                                                 
1

 . 23ص  ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ، القزاز القَتكاٍل : - 
2

 . 97، ص   1981 الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع ، اٞتزائر  ( د . ط) ،دية على أياـ ابن رشيق ا١تسيلي اٟتركة النق: بشَت خلدكف  - 

3
 . 10ص  ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ، القزاز القَتكاٍل  : - 
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كبٌُت الضائع منها  ،إىل ا١تؤلفات اليت ألفها القزاز كقبل أف ينتقل بنا اقق إىل ا١تخطوط، أشار
 .باتفظ هبا

  المخطوط : -ب 

ي ػجدلية القائمة بُت  مصطلحػك تطٌرؽ إىل ال ،إىل عنواف الكتاب قبل التعريف بالقزاز تعرض
)) ضركرات كضرائر ((، كقاؿ: األصح ضركرات، فهي ٚتع ضركرة كىذا ٣تٌرد رأم منو، كفيو ما لو كما 

 عليو.
حمل ػت ي قاـ عليها التحقيق  "كاليتػمخطوط التػمصورة من الػمحقق إىل النسخة الػقلنا الػكين

أصبحت  [أدب 5157] الػمصٌورة التػي أخذت رقم مصرية . كىذه ػبدار الكتب ال[ أدب 8316] رقم 
، كىي الٌسنة اليت 1932خطوطة من دار الكتب بعد سنة أصال ٢تذا الكتاب منذ فقدت تلك الػم

 1"قٌدر أف تصٌور فيها على ميكركفيلم احتياطا لضياعها.
، كالطريقة اليت اعتمدهتا دار الكتب مل يستخدـ فيها ا١تيكركفيلماليت كتكلم اقق عن الفًتة 

يف تلك ا١ترحلة، كىي عملية االستنساخ، كالذم كاف يف أغلبو مسخا ال نسخا، ٦تٌا أثٌر على نقل 
 الصورة اٟتقيقية للكاتب كالكتاب.

كا١تساحة ، كأطواؿ الصفحة ، كعدد صفحاهتاؿ النسخة ا١تصورةكقد قٌدـ اقق شرحا كافيا حو 
 اليت ٖتتلها الكتابة يف الصفحات، كنوعية ا٠تط الذم كتبت عليو، كا٠تلل الذم اكتنف حركفها.

؛ كيتكلم يف األخَت عن خ اليت أخذت عن ا١تخطوط كنٌساخهاٍب يعرج بنا إىل بعض النس
 الصعوبات اليت تزامن مرحلة الطبع للمخطوطات.

، كالدافع إىل ٖتقيقو، كمل ينس و على ا١تخطوطبنا إىل كيفية حصولكقبل أف ٮتتم كالمو عاد 
 فضل أساتذتو عليو كمن قٌدـ لو يد العوف يف ىذا العمل.

كيف ختاـ مقدمتو يعتذر عٌما قد يقع يف الكتاب من أخطاء، فهو بشر ٮتطئ كيصيب؛ كمن 
ـ تراثنا خَت : " كأملي أف أظٌل أخدإحياء الًتاث كقد قا٢تا ٔتلء فيوميزات ا١تنجي الكعيب أنٌو مولع ب

   2خدمة، كا ا٢تادم إىل سواء السبيل ".

                                                 
1

 . 12 - 11، ص : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة القزاز القَتكاٍل  - 
2

 . 15ص  ،ا١تصدر نفسو - 
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بعد مقدمتو يعرض لنا اقق " أمثلة موضحة من الرموز كاالختصارات" ك "صورا من صفحات 
 .1ا١تخطوط كبعدىا صورا من صفحات التحقيق ٓتط اقق " 

ا١تلحقات اليت كقبل أف أنتقل إىل فهرس ا١توضوعات ا١تتعلقة بالكتاب، البد أف أشَت إىل 
 أضافها اقق أال كىي: 

"كقد بٌُت اقق القصد من ىذا  –مرتٌبة على حركؼ ا٢تجاء  -" كشاؼ بالٌضركرات الٌشعرية   –أ 
ىو يشتمل على الضركرات الواردة يف كتاب )) ما ٬توز للشاعر يف الضركرة (( للقزاز  ا١تلحق بقولو: "

 –كتايٍب )) الضرائر كما ٬توز للشاعر دكف الناثر(( لأللوسي القَتكاٍل مع مقابلة ما يوجد منها يف  
 60مػخطوط بدار الكتب رقم  –ك )) موارد البصائر يف فوائد الضرائر (( البن عبد اٟتليم  –مطبوع 

كيشتمل ىذا الػملحق على " مدار الضركرة كعنواهنا " كما يوافقها عند كل منهم بالصفحة،   أدب."
زاز ك ))أؿ (( اختصار لأللوسي ك )) ػل يف:" ))قز(( اختصار للقػم كتتمثػهكجعل اختصارات لكل من

 2حل (( اختصار البن عبد اٟتليم."
كىو مرتب ترتيبا ىجائيا، كقد كضع اقق مفاتيح ىذا الفهرس على الشكل  "فهرس األشعار " –ب 

 التايل: 
 صفحة "  –رقم  –الشاعر  –البحر  –القافية  –بدء البيت       

 كىو مرتب ترتيبا ىجائيا. 3" فهرس أٝتاء الشعراء كغَتىم كتراٚتهم "  –ج 
" جدكؿ مطابقة صفحات األصل ا١تخطوط بصفحات ا١تطبوع " كقد تكلمت عن ىذا سابقا  –د 

 يف بيانات النسخة ا١تدركسة.
  4" فهرس ا١تصادر كا١تراجع " –ه 

 غرض الكتاب : - د 
 –ا غرضو منو؛ كقالػها بصريح العبارة: " ىذا كتاب، أذكر فيو مقدمة شرح فيهػبدأ القزاز كتابو ب

اٍل ػػي سائر الػمعػػػزيادة كالٌنقصاف، كاالٌتساع فػػركرة، من الػد الضػر عنػما يػجوز للشاع –إف شاء ا 

                                                 
1

 . 18 – 16، ص ما ٬توز للشاعر يف الضركرة  ينظر القزاز القَتكاٍل : - 
2

 201، ص  ا١تصدر نفسو -  
3

 . 249 – 227، ص نفسو ينظر  - 
4

 . 269 – 268ينظر نفسو ، ص  - 
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من الٌتقدَل كالٌتأخَت كالقلب كاإلبداؿ، كما يتصل بذلك من اٟتجج عليو، كتبيُت ما ٯتٌر من معانيو، 
    1.رٌده إىل أصولو، كأقيسو على نظائره"فأ

كلكن قبل أف يذىب بنا القزاز إىل الغرض اٟتقيقي للكتاب استوقفنا عند عدة ٤تطات لتكوف 
٘تهيدا لفحول الكتاب اٟتقيقي كىي يف ٣تملها أمثلة معادة تغلب عليها الدراسة البالغية ٓتالؼ ما 

 لنحوم.عهدناه يف ٣تمل كتابو الذم غلب عليو اٞتانب ا
 كأٌما ٓتصوص اطات اليت أخذنا إليها القزاز ىي: 

 ما أخذ على الشعراء من جهة النحو. -

 . شعراء من جهة فساد ا١تعاٍلما أخذ على ال -

 .ذ عليهم من جهة الغلط يف األلفاظما أخ -

 .ما ٬توز يف القوايف -

اؿ ػو طػتقصٌيت : " كىذا كثَت إفٍ حوؿ الفصل التمهيدم لكتابو بقولوكقد ختم القزاز كالمو 
ره، إذ  ػعر يف شػ، كلكن ترجع إىل ما أٌخرتو ٦تا ٬توز للٌشاعاب كخرج عٌما قصدتو من االختصارالكت

. كا ا١تستعاف كىو حسبنا كنعم ن أراد االطالع على عيوب الٌشعر، ١تكاف فيما ذكرنا كفاية
   2الوكيل."

 ؛رهػا ذكػواضع الضركرة عنده كم١ت زاز إىل غرض الكتاب، كىو اختصارفبعد ىذا ينقلنا الق
 : كٯتكن ٖتديد ىذه ا١تواضع كاآلٌب

 .الزيادة كالنقصاف  -

 .التقدَل كالٌتأخَت  -

  . القلب كاإلبداؿ -

كللعلم فقط فإف كتاب القزاز مل يأخذ ىذا الًتتيب يف مواضيعو بشكل دقيق، فمرة يتحدث 
كدكف أف يكمل موضوعو حوؿ  ،عدىا يف اٟتديث عن اٟتذؼ بأنواعوعن قلب ا١تعٌت كيأخذنا ب

، رل كىكذاػػػرٌة أخػحذؼ مػػد بنا إىل الو ػػػػػػػػػم يعػػػر ثػػػػػػػتأخيم كالػرة إىل التقديػػػػػؼ يأخذنا مباشحذػػػػال

                                                 
1

 . 23ص  ،ما ٬توز للشاعر يف الضركرة  كاٍل :ينظر القزاز القَت  - 
2

 . 59ص  ، ا١تصدر نفسو - 
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ا معينا يف عملية التأليف، ػم منهجػدد ٢تػكىذه الطريقة تغلب على أغلب ا١تؤلفُت القدامى فال تكاد ٖت
 مواضيع دقيقة ك٤تصورة ضمن قواعد ال ٮتتلف فيها اثناف. بالرغم من أف مثل ىكذا

 منهج الكتاب : -ـى
مل ٮتتلف القزاز عٌمن سبقو من اللغويُت كالنحويُت، حيث اعتمد منهجا كسطا يف التحليل 
كاالستقراء، كىذه العملية تعتمد على ذكر األمثلة ٍب استنباط القواعد منها كاستخراج الشاىد ٤تل 

ضركرة الشعرية، كربطو ٔتا ٯتاثلو من الشواىد يف القرآف الكرَل كالشعر كاٟتكم كاألمثاؿ الدراسة يف ال
 ا١تأثورة.

كا١تنهج الذم اعتمده القزاز يعد من أيسر الطرؽ يف فك طالسم الضركرة الشعرية، معتمدا يف 
ئق تعيق العملية ذلك على التمثيل كالٌتوجيو بشرح ٥تتصر بليغ يفهمو كيطبقو ا١تبتدئ يف النقد دكف عوا

 النقدية.
ف كالقزاز يف كتابو مل يتعصب لرأم، ككاف يعرض الرأم كنقيضو، كيتسامح مع الرأم األضع

 ، كيرفض ا١تستقبح أك ما جاء على الغلط عند األكلُت. ماداـ لو كجو يف اللغة العربية



 

 

 انفصم األٔل 

يف انُ قد املغربي  يفٕٓو انش عر
 انقديى

 



 

 

 

 املبحث األٔل

 : انعربو انشعر عُد انُقاد يفٕٓ

 ّانقدايى  اننقاد انعزب عز عند يفيٌو انش  . 

 ّاملغارتح .  اننقاد عز عند يفيٌو انش 
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 مفهوم الّشعر عند الّنقاد العرب :

 :    القدامى عند النقاد العرب الّشعرمفهوم  -أوال 
ء تصورات فكرية لقد عمد اٞتاحظ إىل استثمار معرفتو بأصناؼ األدب كخاصة الشعر يف بنا

تتعلق ٔتيادين أخرل قد يعتقد القارئ بأف ما ًب توظيفو ال عالقة لو بنقد الشعر، كىذا قد يكوف 
غم ىذا صحيحا ْتكم أف اٞتاحظ مل يتوغل كمل يعمد إىل تأليف كتاب خاص بنقد الشعر كر 

تصوره للخطابة كبعض استغل الشعر مصدران ١تعارفو العامة، إذ استمد منو " فاإل٬تابية تتمثل يف أنٌو
ف شرحها يعينو على استخراج ما فيها من معرة واف، بل إنو جاء بأشعار كشرحها ألمعلوماتو عن اٟتي
االستشهاد فإ٪تا يريده للمذاكرة أك للًتكيح عن النفس كغَته  عنركل الشعر ٔتعزؿ  ما علمية، كىو إذا

بل يتميز عن ٚتيع من أ١توا بالنقد يف  من نقاد عصره؛ كمع ذلك كلو يتميز اٞتاحظ عن ٚتيع الركاة
القرف الثالث، كمرد ىذا إىل طبيعتو الذاتية كملكاتو كسعة ثقافتو. كيأسف الدارس الف اٞتاحظ مل 
يفرد للنقد كتابان خاصان أك رسائل، كانو أكرد ما أكرده من نظرات عرضان يف تضاعيف كتبو كاٟتيواف 

 1."كالبياف كالتبيُت
 )) قولو: يثو عػن اللفػظ كالػمعٌت كىػذا يفشار اٞتاحظ إىل حد الشعر يف حدقيقة قد أكفػي اٟت

، ، كإ٪ٌتا الٌشأف يف إقامة الوزفك ا١تعاٍل مطركحة يف الطريق يعرفها العجمي كالعريب كالبدكم كالقركم
 ؛ فإ٪ٌتا الشعر صناعة كضربكيف صحة الطبع كجودة السبك كٗتٌَت اللفظ كسهولة ا١تخرج ككثرة ا١تاء

فالقصد بأٌف ا١تعاٍل  ،كىذا ال يعٍت أٌف اٞتاحظ من أنصار اللفظ 2((من النسج كجنس من التصوير.
ا كجوىرىا، ٔتعٌت خلق الصورة ػمطركحة يف الطريق أم ٣ترد صور ذىنية فطرية كلكن ال ييدرؾ كنهه

عنصر  ورة، ك٢تذا ٧تده قد أكد علىػالشعرية كتوظيفها، كلكن بإدراؾ الوزف كاللفظ تتضح الص
االكتساب من خالؿ ا١تطالعة كمعرفة األنساب كالقبائل كاللهجات القتناص األلفاظ ا١تناسبة؛ كىذا 

ن عمٌ ما يفند ما ذىبت إىل األغلبية الساحقة بأنٌو من أنصار اللفظ، فالوسطية ديدنو  كمل يكن شزرا 
 سبقو.  

ر الذم يستعملو الٌناس يف كالـ موزكف ، بائن عن ا١تنثو   )) كعٌرؼ ابن طباطبا الشعر بأنو:
٥تاطباهتم، ٔتا خٌص بو من الٌنظم الذم إف عدؿ عن جهتو ٣تتو األٝتاع، كفسد على الذكؽ. كنظمو 

                                                 
1

 . 94، ص  1971دار الثقافة بَتكت ، لبناف  1ط ، تاريخ النقد األديب عند العرب:  إحساف عٌباس - 
2

 .   132 – 131ص ،  3، ج 1965مصر ،  مكتبة اٞتاحظ 2طعبد السالـ ىاركف ،  : اٟتيواف ، تح، عمرك بن ْتر  :احظ اٞت - 
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معلـو ٤تدكد، فمن صٌح طبعو كذكقو مل ٭تج إىل االستعانة على نظم الٌشعر بالعركض اليت ىي ميزانو، 
رفة العركض كاٟتذؽ بو، حىت تعترب كمن اضطرب عليو الذكؽ مل يستغن من تصحيحو كتقوٯتو ٔتع

كىذا ا١تفهـو أقرب إىل مفهـو القزاز كسيأٌب  1((معرفتو ا١تستفادة كالطبع الذم ال تكٌلف معو.
كىي النظرة نفسها اليت تكاد تنطبق عند ابن رشيق، فحىت األدكات اليت اعتمدىا  ؛ ذلك ناٟتديث ع

باألدكات ضركرة لقرض الشعر، كيف ىذا الصدد يقوؿ  ابن طباطبا أقٌر هبا القزاز كابن رشيق؛ فاالىتماـ
كللشعر أدكات ٬تب إعدادىا قبل مراسو كتكٌلف نظمو. فمن تعٌصب عليو أداة من  ))ابن طباطبا: 

كقد  2((.أدكاتو، مل يكمل لو ما يتكلفو منو، كباف ا٠تلل فيما ينظمو، كٟتقتو العيوب من كٌل جهة
التوسع يف علم اللغة، كالرباعة يف فهم اإلعراب، كالركاية لفنوف  ))أشار إىل بعض ىذه األدكات بقولو: 

اآلداب، كا١تعرفة بأيٌاـ النٌاس كأنساهبم، كمناقبهم كمثالبهم، كالوقوؼ على مذاىب العرب يف تأسيس 
 .3((الشعر ... .

صقلو كا١تالحظ من خالؿ مفهـو الشعر البن طباطبا أٌف اإلبداع يبدأ بتوفر الطبع كا١توىبة كيتم 
بالصنعة كاالكتساب، كىنا ال يكاد ٮتتلف القزاز عنو، إال يف بعض مقومات البناء؛ يقوؿ ابن 
طباطبا: " فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة ٥ٌتض ا١تعٌت الذم يريد بناءى الٌشعر عليو يف فكره نثرا، كأعٌد لو 

وزف الذم يسلسي لو القوؿ عليو. فإذا ما يلبسيوي إياه من األلفاظ اليت تطابقو، كالقوايف اليت توافقو، كال
اتفق لو بيت يشاكل ا١تعٌت الذم يركمو أثبتو، كأعمل فكره يف شغل القوايف ٔتا تقتضيو من ا١تعاٍل على 
غَت تنسيق للشعر كترتيب لفنوف القوؿ فيو؛ بل يعٌلق كل بيت يتفق لو نظمو، على تفاكت ما بينو 

األبياتي كٌفق بينها بأبيات تكوف نظاما ٢تا كسلكا جامعا ١تا  كبُت ما قبلو. فإذا كملت ا١تعاٍل، ككثرت
تشتت منها. ٍب يتأٌمل ما قد أٌداه إليو طبعو كنتجتو فكرتو، يستقصي انتقاده كيرـٌ ما كىىىى منو، كيبدؿ 
بكل لفظة مستكرىة لفظة سهلة نقية، كإف اتفقت لو قافية قد شغلها يف معٌت من ا١تعاٍل، كاتفق لو 

ا ػمضاد للمعٌت األكؿ، ككانت تلك القافية أكقع يف الػمعٌت الثاٍل منها يف ا١تعٌت األكؿ، نقلهمعٌت آخر 
، كطلب لػمعناه قافية تشاكلو، نقض بعضوإىل ا١تعٌت ا١تختار الذم ىو أحسن، كأبطل ذلك البيت أك 
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شيئا منو كيكوف كالٌنٌساج الػحاذؽ الذم يفٌوؼ كشيو بأحسن التفويت كيسديو كينَته كال يهلهل 
   1فيشينو ... ".

كا١تالحظ يف مقومات البناء عند ابن طباطبا أف اختيار الوزف ضركرم عند بناء القصيدة ٓتالؼ 
 اٟتديث عن مفهـو الشعر عند القزاز يف ا١تبحث ػزاز؛ كسيأتػي ذكر ىذا االختالؼ يفـو القػمفه

   الثاٍل. 
 ))ى، فقولنا ػوؿ موزكف مقفى يدؿ على معنإنٌو ق )) :الشعر بقولو بن جعفر عٌرؼ قدامو أٌما

يفصلو ٦تا ليس  ((موزكف  ))داؿ على أصل الكالـ الذم ىو ٔتنزلة اٞتنس للشعر، كقولنا  ((قوؿ 
فصل بُت ما لو من الكالـ ا١توزكف  ((مقفى  ))ٔتوزكف ، إذ كاف من القوؿ موزكف كغَت موزكف، كقولنا 

رل من القوؿ على ػل ما جػيفص ((ىػيدؿ على معن ))قولنا قواؼ كبُت ما ال قوايف لو كال مقاطع، ك 
و لو أراد مريد أف ػقافية ككزف مع داللة على معٌت ٦تا جرل على ذلك من غَت داللة على معٌت، فإنٌ 

  2.((يعمل من ذلك شيئا على ىذه اٞتهة ألمكنو كما تعٌذر عليو

يوناٍل تأثَتا كاضحا كذلك إذ جعل ىذا التعريف أٌف " قدامو قد تأثٌر با١تنطق الكا١تالحظ يف 
القوؿ أك اللفظ جنسا للشعر، كالوزف كالقافية ا١تعٌت فصوال ٖتوزه عن غَت ا١توزكف، كغَت ا١تقفى كالعارم 

كرغم ذلك يبقى ا١تفهـو غَت مكتمل فحىت الشعر التعليمي كألفية ابن مالك كمن  3عن ا١تعٌت ".
د ألىم شيء ...، حىت يقاؿ للمبدع أنت شاعر نسج على منوالو ٖتمل ىذه السمات كلكن تفتق

 كىي إشارات الشاعرية اليت أشار ٢تا القزاز يف كتابو نقدا للبناء .
ب، ػم الًتتيػي، السليػاللفظ الفصيح الصحيح ا١تبنفحٌد الٌشعر عند قدامة بن جعفر ىو: "

عاٍل الشعر ا١تخصوصة ا١توزكف السهل العركض، ا١تقفى الفصيح القافية، الداؿ على معٌت كاضح من م
  4كىي ا١تديح كا٢تجاء، كا١تراثي كالٌتشبيو، كالوصف كالغزؿ ".

معٌت مواجها للغرض ا١تقصود، غَت ػ" أف يكوف ال أثناء بناء القصيدة كيرل قدامة بن جعفر
حتاج فيها إىل أف تكوف على ىذه الصفة ػعادؿ عن األمر ا١تطلوب ، ك١تا كانت أقساـ ا١تعاٍل اليت ي

، كال أف يبلغ آخره رأيت أف أكرمنو ٯتكن أف يؤتى على ٖتديد ٚتيع ذلكال هناية لعدده، كمل ٦تا 
                                                 

1
 . 11ص  ابن طباطبا : عيار الشعر ، - 
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3
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4
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صدرا ينبئ عن نفسو، كيكوف مثاال لغَته، كعربة ١تا مل أذكره، كأف أجعل ذلك يف األعالـ من أغراض 
ا١تراثي، ب ك ػاء، كالنسيػالشعراء كما ىم عليو أكثر حوما، كعليو أشد ركما، كىو: ا١تديح، كا٢تج

 .1كالوصف، كالتشبيو"
فالغرض مهم جدا يف عملية البناء فهو الذم ٭تدد ا١توضوع كأبعاده كىو يقـو على ركيزتُت 

 أساسيتُت ك٫تا: 
 : مراعاة مقتضى حال المخاطب -1

كيف ىذا ا١تبدأ على الشاعر أف" ٭تضر لبَّوي عند كل ٥تاطبة ككصف، فيخاطب ا١تلوؾ ٔتا 
خاطبات، كيتوقى حظها عن مراتبها، كأف ٮتلطها بالعامة، كما يتوقى أف يرفع يستحقونو من جليل ا١ت

وف ػالعامة إىل درجات ا١تلوؾ. كيعٌد لكٌل معٌت ما يليق بو، كلكل طبقة ما يشاكلها، حىٌت تك
و كإبداع ػاالستفادة من قولو يف كضعو الكالـ مواضعو أكثر من االستفادة من قولو يف ٖتسُت نسج

  2.نظمو"
  :مناسبة اللفظ والمعنى للغرض -2

لكل غرض ما ٯتٌيزه فالشاعر عند ا١تدح "يسلك طريقة اإليضاح كاإلشادة بذكر ا١تمدكح كأف 
؛ ٬3تعل معانيو جزلة كألفاظو نقٌية غَت مبتذلة سوقية، ك٬تتنب مع ذلك التقصَت كالتجاكز كالتطويل"

كالتهافت، كما اعًتض بُت التصريح كالتعريض، أٌما عند ا٢تجاء فيعمد إىل اإلقناع كٮترج ٥ترج التهزؿ 
....   4كما قربت معانيو كسهل حفظو، دكف قذؼ أك إفحاش فهما يذىباف قيمة الشاعر كشعره.

 كىكذا يصٌح البناء كيغلب الطبع .
 

 
 

                                                 
1

 . 91، ص نقد الشعر :  قدامة بن جعفر - 

2
 .12، ص : عيار الشعر طبا ابن طبا - 

3
بَتكت  –ا١تكتبة العصرية ، صيدا  1طعبد اٟتميد ىنداكم ،  : العمدة يف ٤تاسن الٌشعر كآدابو كنقده ، تح: ، أبو علي اٟتسن ابن رشيق القَتكاٍل - 

 . 148ص  ، 2ج ، 2001

4
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 :   عند الّنقاد المغاربة الشعرمفهوم  -ثانيا 
، كمل يكن عليهم كيتفلت من أيديهم نثور ينديقوؿ عبد الكرَل النهشلي: " ١تا رأت العرب ا١ت

بأساليب الغناء،  ، فأخرجوا الكالـ أحسن ٥ترجتدبركا األكزاف ك األعاريض ٢تم كتاب يتضمن أفعا٢تم،
 1، كرأكه باقيا على مٌر األيٌاـ ، فألفوا ذلك كٝتوه شعرا "فجاءىم مستويا

تدؿ على معٌت، اة أك أقواؿ الٌشعر عنده مل يكن ٣ترد ألفاظ  موزكنة مقف ظ أٌف حٌد "ػكا١تالح
: ليت شعرم كالشعور، أم ىو عاطفة كأحاسيس، ككجداف متمثال بقوؿ العرب، كإ٪ٌتا ىو الفطنة

. الكرَل النهشلي يف تعريفو للشعر: )) ... كالشعر عندىم الفطنة ؛ يقوؿ عبد2"ٔتعٌت ليت فطنيت
معٌت الفهم عنده عكس  حملػككأف الفطنة ت 3كمعٌت قو٢تم : ليت شعرم . أم ليت فطنيت.(( 

 .4الغباكة 
: )) ليت فطنيت (( فكأنٌو يعٍت" اإلصابة لي قوؿ العرب ))  ليت شعرم (( بػفعندما فٌسر النهش

َوَمْن يـُْؤَت اْلِحْكَمَة  ۚ  يـُْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن َيَشاُء  ﴿ كىذا ٭تيلنا إىل قولو تعاىل : 5يف القوؿ كالفعل " 
ًرا كَ  ؛ كىناؾ تسعة كعشركف مقالة ألىل 6﴾ 269 َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأولُو اَْلَْلَبابِ  ۚ  ِثيًرا فـََقْد ُأوِتَي َخيـْ

 ، كما الفطنة إال جزء من اٟتكمة.7العلم حوؿ تفسَت لفظ )) اٟتكمة (( 
، ػ" كمن ىنا يتبٌُت أٌف عبد الكرَل استطاع أف يفهم مبٌت الشعر كما لو كاف يعيش معنا الي ـو

داع الفٍت ا٠تالد، ػدر لإلبػالشعر بالفطنة إشارة إىل عنصر الوحي كاإل٢تاـ الذم ىو مص فتحديده ١تعٌت
م، فالشعر عندىم ىو ػوف أنفسهػكىي قضية تناؿ اىتماـ كبار النقاد كالباحثُت اليـو ٔتا يف ذلك الغربي

  8."التعبَت عن التجربة الشعرية، أم الفطنة كالشعور، كما عرٌب عنها عبد الكرَل النهشلي
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 . 6، ص منشأة ا١تعارؼ باإلسكندرية ) د. ت (  ط () د.  : ٤تمد زغلوؿ سالـ ، لشعر ، تح: ا١تمتع يف صنعة اعبد الكرَل النهشلي  - 
2

 . 57ص  سيلي،اٟتركة النقدية على أياـ ابن رشيق ا١تبشَت خلدكف :  - 
3

 . 6ص  عة الشعر ،ا١تمتع يف صنعبد الكرَل النهشلي :  - 
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7
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أٌما إبراىيم اٟتصرم القَتكاٍل مل يقٌدـ مفهوما كاضحا للشعر ، لكن ا١تطلع على كتابو " زىر 
اآلداب كٙتر األلباب " يرتشف بعض اإلشارات حوؿ مفهـو الشعر عنده كقولو:" قيل البن الزبعرم: 

من أىم كىذه خاصية  1مل تقصر أشعارؾ ؟ فقاؿ: ألهٌنا أعلق با١تسامع، كأجوؿ يف اافل."
خصائص الشعر ا١تغريب أال كىي قصر النفس ٓتالؼ ما ٧تده عند البعض كأيب ىاٍل كغَته كلكن 

ح على " عقيل بن ؛ كنفس السؤاؿ الذم طرح على ابن الزبعرم طير ى األغلبية ٯتتازكف هبذه ا٠تاصيةيبق
 2، فقاؿ: يكفيك من القالدة ما أحاط بالعنق."عٌلفة يف أىاجيو

يف  م حوؿ موسيقى الشعر قولو: " قد مدح اٞتاحظ العركض كذٌمها، فقاؿك٦تا أكرده اٟتصر 
، كعليها مدار ح من السقيم ، كالعليل من السليم، هبا يعرؼ الصحيمدحها: العركض ميزاف كمعراض

، كمذىب شعر، كهبا يسلم من األكد كالكسر.  كقاؿ يف ذٌمو: ىو علم موٌلد، كأدب مستربدال
كلو تأٌملنا يف  3."نكر العقل ٔتستفعلن كفعوؿ، من غَت فائدة كال ٤تصوؿرفوض، ككالـ ٣تهوؿ، يستم

 ىذه الرؤية لوجدناىا ال ٗترجو عن ا١تبدأ الذم أقرٌه القزاز كسار عليو ابن رشيق .
من الواضح أٌف مفهـو الشعر عند اٟتصرم ىو نفسو الذم أقٌر بو اٞتاحظ ك من سار على 

ئهم دكف ، فنجده يستعرض ألفكارىم كأراه ا١تسألة ١تن سبقوؿ مقٌلد يف ىذفهو على كٌل حا ،دربو
 .رفض كىذا ما يعٍت القبوؿ

: ر "أقر بأنو يتكوف من أربعة أشياء كىيػأٌما ابن رشيق القَتكاٍل عندما ٖتٌدث عن حد الشع
عدـ ؛ فهذا ىو حٌد الشعر ألٌف من الكالـ موزكنا مقفى كليس بشعر لاللفظ كالوزف كا١تعٌت القافية

زنت من القرآف كمن كالـ النيب صلى ا عليو كسلم كغَت ذلك ٦تا ال يطلق صنعة كالنٌية كأشياء اتال
    4عليو أنو شعر ... "

، فمن 5 "كالطبع كحسن الركاية كغزارة العلم كالدربة"كقد أكرد أسباب ما يقوم ىذا البناء 
١تالحظ من خالؿ التعريف السابق أٌف . كالنقص كفقداف الٌدقة كذىاب النٌيةغَتىا ال يصلح كيتخللو ا

، كال يقصد بالنٌية الؼ أنٌو أضاؼ النٌيةػخالشعر ب ابن رشيق مل ٮتتلف عن سابقيو يف كضع حد
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، كلكن النٌية تؤخذ على أهٌنا التكثيف ما داـ أنٌو أكرد ا١تعٌت فقد قصد، فالقصد كما اعتقده البعض
 قناع اليت تكتمل هبا ٝتات الشعر.كاإل٭تاء كالتناسب كالعدكؿ مع دخوؿ خاصية اإل

مثل الضركرة، كىذا ناتج عن النشأة  امصطلح فقهي مثله يهفكال غرابة عندما يتكلم عن النٌية 
اء كعلم ، كلو ْتثنا يف أغلب مصطلحات النقد لوجدناىا قد أخذت من علـو أخرل كالفيزيالدينية

 .النفس  كغَتىا من العلـو
، ٓتالؼ الضركرة اليت ٖتمل أكجو تقارب  ٗتتلف عن النٌية يف غَته  الشعربطبيعة اٟتاؿ النٌية يف

، فالرخصة تستوجب الكماؿ يف الفقو فقهي من ناحية أهٌنا عيب أـ رخصةكبَتة مع ا١تصطلح ال
 ٓتالؼ الشعر اليت تستوجب الضدين .   

ه كا١تالحظ من خالؿ كتاب العمدة البن رشيق أف مصطلح )) صنعة (( عند ابن رشيق كغَت 
: )) كمل نقصد يف ىذا الكتاب، إىل العيوب اليت يقوؿ القزاز ،فن (( عند القزاز يقابلو مصطلح ))
، كلو قصدت إىل ذلك، كذكرت كٌل ما أخذ ا يؤخذ على الشعراء يف غَت النحوٕترم يف الٌشعر، ٦ت

ع )) صناعة ل مصطلح )) فن (( مػكتداخ 1و ... ((ػا اردت تقليلػم مػعلى الشعراء يف كٌل فن، لعظ
     2ُت الذين كانوا ال يفصلوف بينهما.(( يرجع إىل اليوناني

ٖتديد مفهـو الشعر عند بعض النقاد كالشعراء العرب مشارقة كانوا  حة السريعةهبذه اللمحاكلنا 
من سبقو تقريب مفهـو القزاز كتوضيحو كإعطاء صورة للقارئ لإلحاطة ٔتفهـو  ، من أجلأك مغاربة

 .  من جاء بعدهأك عاصره أك 
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2
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 انثاَياملبحث 

 : ٔقضاياِ عُد انقساز انقرئاَييفٕٓو انشعر 

 ّانقشاس انقريًاَي  عز عند يفيٌو انش  . 

  انقضايا اننقديح انيت تناًهلا انقشاس  يف كتاتو . 
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  مفهوم الشعر وقضاياه عند القزاز. 

 . مفهوم الشعر عند القزاز القيرواني –أوال 
، فإنٌو تعٌرض عريةإف تعٌلق باٞتوازات الشٌ ك اب ما ٬توز للشاعر يف الضركرة للقزاز القَتكاٍل" كت

ا أبو ىالؿ ػكما يطلق عليهإىل ما ٯتت بصلة إىل مفهـو الشعر كالركابط اليت تربط بُت الصناعتُت  
ثره، كالفرؽ  شعره كن، ألٌف معظم التآليف القدٯتة كانت تنصٌب حوؿ ماىية ا٠تطاب األديبالعسكرم
 .1.. إىل غَت ذلك من الوقفات ...".، كأيٌهما أصلح للتداكؿ كأبقى كأخلدما بينهما

يف اٟتقيقة مل يغفل القزاز عامال الزماف كا١تكاف كىو يدافع عن الشعراء ادثُت مقارنة 
كجب  كلذلك 2بالقدامى، ذلك أف " الشاعر القدَل مل يكن يعاٍل ٤تنة تشبو ٤تنة الشاعر ادث "

 مراعاة صناعة حديثة للشعر ٕتمع بُت الفريقُت، كىذه نظرة للتجديد يف بناء القصيدة. 
ن حدثُت كالًتخيص ٢تم فيما كقعوا فيو ماز منهجا يدافع من خاللو عن الػمكقد رسم القز 

ا قصدنا إىل ضرب من ، كمن خالؿ دفاعو حٌدد حٌد الٌشعر كبنيتو؛ يقوؿ القزاز: )) ... كإ٪تٌ أخطاء
. ك٦تا ٬توز للشاعر يف شعره من غامض العربية نا أف نقٌدمو أماـ ما ٨تن ذاكركه، أرديوب الشعرع

ف يتضمنها  كمستنكرىا يف ا١تنثور، ليكوف فيما أخربنا حٌجة ٢تذا كأمثالو، إذ كانت عيوبو أكثر من أ
العربية كفساد  : من الفساد يف ا١تعاٍل كا٠تطإ يف اللغة كالٌلحن يف دقائقكتاب أك ٭تيط هبا خطاب

الٌتشبيو كالٌتقدَل كالٌتأخَت ككضع الشيء غَت موضعو كاختالؼ القوايف، كما ٬توز فيها من اإلكفاء 
 .3كاإلقواء كغَت ذلك "

 كقد بٌُت القزاز حٌد الشعر كبنيتو يف ٜتسة أشياء كىي: 
  :ا١تعٌت 

 كىذا يف قولو: )) من فساد يف ا١تعاٍل ((. 

  :اللفظ 

 ) كا٠تطأ يف اللغة ((.كىذا يف قولو: ) 

                                                 
1

 . 49 – 48، ص  2000، دمشق اٖتاد الكتاب العرب  1ط)  نشأتو كتطوره ( ، النقد األديب القدَل يف ا١تغرب العريب ٤تمد مرتاض :  - 
2

 . 44، ص  1995، القاىرة   ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب 5ط ،عر ) دراسة يف الًتاث النقدم ( مفهـو الش: جابر عصفور  - 
3

 . 55ص  ،القزاز القَتكاٍل : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة  - 
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 : األدكات 

كقد حصرىا يف النحو كالبالغة ؛ كىذا يف قولو: )) كالٌلحن يف دقائق العربية كفساد الٌتشبيو  
 كالٌتقدَل كالٌتأخَت ككضع الشيء غَت موضعو ((.  

   :القافية 

 (.: )) كاختالؼ القوافػي كما ٬توز فيها من اإلكفاء كاإلقواء كغَت ذلك(كىذا فػي قولو

 الوزف: 

بالرغم أف القزاز مل يذكره صراحة لكنو تناكلو ضمن دراسة القوايف، كزيادة على ذلك يعترب الوزف  
  شرط أساسي يف بناء القصيدة كذكره من عدمو ال يعٍت إ٫تالو .

، كىو ٮتضع بالدرجة األكىل (البناء األسلويب  )مقومات بناء القصيدة عند القزاز  أٌما من ركائز
الغرض فهو القالب الذم ٭تدد اللفظ كا١تعٌت ا١تراد؛ كمن أمثلة ذلك ما كرد يف كالمو عن لتحديد 

 ا١تعاٍل ا١تعيبات كبالتحديد يف بيت ٌحساف رضي ا عنو حُت يقوؿ: 
 لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى                              

  1وأسيافنا يقطرن من نجدة دما                                                   
كقد أكرد  2كقد رٌد نابغة بٍت ذبياف على حٌساف قولو: " ما صنعت شيئا قٌللت أمركم ... ((

نابغة ألفاظا بديلة أللفاظ حٌساف. كمن ا١تعلـو أف القزاز كاف يقلد أحكاما سابقة للنابغة يف نقده ٢تذا 
نقده عن غَته، فهو قد عرض لبيت حٌساف كما  البيت، لكنو انفرد بإشارات جعلت منو متميزا يف

، ، ألنو يعرؼ قدر الشاعرينقاؿ النابغة حولو دكف تعقيب منو كما عهدناه، فهو هبذا يقبل البناءين
، ككأنو األلفاظ اليت تناسبو حسب اجتهادهكأف كل منهما قد ٥ٌتض ا١تعٌت الذم يريده يف فكره كألبسو 

القارئ ليس بالضركرة مطابقا ١تا عناه ا١تبدع، كىذا ما ٭تيلنا إىل أف  أف بناء ا١تعٌت يف ذىن يقوؿ لنا:
كىي  ،الشاعر قد يبٍت قصيدة تشرئب ٢تا األعناؽ كتتخللها ألفاظ يعتقد القارئ ٢تا أهنا أخلت با١تعٌت

 .ات مهمة أرادىا الشاعر كغابت عنوعكس ذلك ٞتزئي

                                                 
1

 . 37ص ر يف الضركرة ، ما ٬توز للشاع:  القزاز القَتكاٍل - 

2
 . 37نفسو ، ص  ا١تصدر - 
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ة الشعر أال كىو تصور الظاىرة كا١تالحظ يف ىذا أف القزاز قد بدأ بأىم شيء يف صناع
 .كاختيار األلفاظ اليت تناسبها ٔتا ٮتدـ غرض الشاعر ،كاإلحاطة بأبعادىا

، معقدة الًتكيب ليس ّتزلة ت ٖتمل معاف كألفاظ غريبة ا١تعٌتكقد أكرد القزاز يف كتابو عدة أبيا
زاز بل يقبلو ماداـ لق؛ ككل ىذا ال يرفضو اعتربه البعض كذبا كيستحيل تصديقوكمنها ما ي ،اللفظ

 .البناء صحيحا
، الـػن الكػفة : فالف يكذب يف شعره ؛ فقالوا: يراد من الشاعر حس"قد قيل لبعض الفالس

  1كالصدؽ يراد من األنبياء".
عن النثر لقوة لغتو كبالغة كالقارئ ا١تتمعن لكتاب القزاز سيجد بالدليل تفضيلو للشعر 

، أك ليس آثرىا، كبو تفاخرتالعرب كحفظت بو أنساهبا كم، كيف ال كىو  من حنت إليو مقصده
 .ذف كأحفظ للغة كألمل يف التأكيلالشعر أأنس للنفس كأمتع لأل

: )) كليس شيء من أصناؼ الػمنظومات يبلغ يف قوة اللفظ منزلة ىالؿ العسكرم يقوؿ أبو
ات؛ فالشعر ػات الصفح؛ فبإمكاف أم ناثر أف يفسر بيتا كاحدا يف عشر ، كال قوة ا١تعٌت2الشعر ((

 كعاء التكثييف كاإل٭تاء.
كمن مقومات بناء الشعر كذلك االلتزاـ بقواعد نظمية أثناء بناء القصيدة، كمن بُت ىذه 

: )) كالصواب أف ال يصنع الشاعر بيتا ال يعرؼ قافيتو، غَت اختيار القافية؛ يقوؿ ابن رشيقالقواعد 
عليو بل أصنع القسم األكؿ على ما أريده، ٍب ألتمس يف أٍل ال أجد ذلك يف طبعي ٚتلة، كال أقدر 

، أفعل ذلك كما يفعل من يبٍت البيت د ذلك، فأبٍت عليو القسم الثاٍلنفسي ما يليق بو القوايف بع
َت علٌي شيئا من لفظ القسم ، كال يز٭تٍت عن مرادم، كال يغى القافية، كمل أر ذلك ٔتخل عليعل

 .3يعتد هبا، أك على جهة التنقيح ا١تفرط(( ، إال يف الندرة اليت الاألكؿ
جوز يف ػحدث القزاز عن ما يػػعندما تػػػػػككأٌف بابن رشيق ينطق على لساف شيخو القزاز، ف

القوايف من إكفاء كإقواء كسناد كإيطاء كإجازة؛ فقد عٌدىا عيوبا، كىي دعوة صر٭تة إىل ٕتنبها، كأكؿ 

                                                 
1

،  2006 بَتكت ،، صيدا رية ا١تكتبة العص 1ط : علي ٤تمد البجاكم ك ٤تمد أبو الفضل إبراىيم ، : كتاب الصناعتُت ، تح أبو ىالؿ العسكرم - 
 .  126ص 

2
 . 126 ص ، ا١ترجع نفسو - 

3
 . 187ص ،  1ج، العمدة القَتكاٍل : ابن رشيق  - 
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واب، ليسهل البناء كيتجنب تيار القافية فهذا ىو الصمرحلة من مراحل ٕتنب ىاتو العيوب ىو اخ
 .ا٠تطأ

، كمن اػب اليت تكتنفهػل الشوائػعتها كيزيإٌف معرفة الشاعر لقافية قصيدتو قبل بنائها يسٌهل صنا
، ألهٌنا جاءت يف زاز من أقبح العيوبػكقد عٌدىا الق، الشوائب " اختالؼ إعراب األبيات بُت ىذه

، فاختيار القافية كمراجعة البناء كتنقيحو ال ينقص من الطبع كقٌلة ا١تعرفة شعر العرب على الغلط،
 .1شيئا "

 2، كقوؿ النابغة:بعض األمثلة حوؿ اختالؼ اإلعراب كقد عرض القزاز
 و عامر خالوا بني أسد   قالت بنُ                             

 ـوامِ ــــــّرارا َلقــــــبؤس للجـهل ضيا                                                   
 تبدو كواكبو والّشمس طالعة                               

  ور نور ، وال اإلظالم إظالمُ ال النّ                                                   
 . ككذا قاؿ: فخفض كرفع

     أمن آل مّية رائح أو مغتـد                           
 ير مزّوِد ـــــــــــعجالن ذا زاد وغ                                                  

 زعم البوارح أّن رحلتنا غدا                                
 وبذاك خّبرنا الغداف اَلسودُ                                                   

، إال وػة كفطنتػنٌبو ٢تذا كعٌده من أقبح العيوب، كرغم براعة النابغ دفكما أسلفنا الذكر فالقزاز ق
أدرؾ اختالؼ الصوت ، كفطن كرجع عنو ١تا غٌٍت لو فر منو ٕتاكز طبعو كمل يشعر بزلتوأف الذم صد
    3.با٠تفض كالرفع

 )) أال :لوكدكف أف نتجاكز ىذا الكالـ ال بد من الوقوؼ على شيء مهم أكرده القزاز يف قو 
 ؛ ...4. ((با٠تفض كالرفع، فطن لو كرجع عنو، فلما ٝتع اختالؼ الٌصوت ترل أٌف النابغة غٌٍت لو

                                                 
1

 . 56 - 55ص ر يف الضركرة ،ما ٬توز للشاع:  ينظر القزاز القَتكاٍل - 

2
 . 55نفسو ، ص  ا١تصدر - 

3
 . 56 ص  ،نفسوينظر   - 

4
 . 56نفسو ، ص   - 
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، كىي دعوة للًتًل بالشعر " ألٌف الدعوة إىل الًتًل كالغناء يف ت لفظ )) غٌٍت ((لنضع خطُت ٖت 
 1ع مشهور:، كقوؿ حساف بن ثابت التايل ذائنهم خاصةخالؿ النظم قدٯتة عند العرب، كالشعراء م

 تغّن بالشعر إّما كنت قائلو                                  
 إّن الغناء لهذا الشعر مضمار                                                   

فكما أكرد ابن رشيق يف كتابو العمدة قوؿ العرب: ))  كقيل مقود الشعر الغناء بو (( كذكر عن 
: *جلال كما يب فليك التربيح * كىو عليو كىو يصنع قصيدتو اليت أك٢تاتشرؼ  أيب الطيب أف متشرفا

 .2يتغٌت كيصنع فإذا توقف بعض التوقف رجع باإلنشاد من أكؿ القصيدة إىل حيث انتهى منها ((
ستقيم كزنو كقافيتو كيصلح ، ير القصيدة الذم اختارهره من خالؿ ْتػر بشعػم الشاعػا يًتنػعندم

 .إعرابو
جربة أثبتت أف الًتًل بالشعر أثناء صنعتو يساعد على اختيار اللفظ ا١تناسب كالقافية ا١تناسبة كالت

، ىذا زيادة على استقامة الوزف كاف الشاعر أدركها أثناء البناء  كيساىم يف خلق صور شعرية ما
 كصحة اإلعراب.

لشعرية يف مقدمة  كبناء القصيدة يكوف على كعي كدراية، فعندما ٖتدث القزاز عن الضركرة ا
كتابو قولو: )) كىو باب من العلم ال يسع الشاعر جهلو، كال يستغٍت عن معرفتو؛ ليكوف لو حجة ١تا 

وف: )) إنو ػا قاؿ أفالطػ؛ فاٟتجة تستلـز الوعي عند التأليف فليس كم3يقع يف شعره ٦تا يضطر إليو ((
 .4ضرب من ا٢تذياف ((

دكف طبع أصيل كموىبة، كالقزاز قد أشار إىل الطبع كا١توىبة  كالوعي كالدراية ال ينفعاف يف البناء
، فاإلبداع عنده طبع ةمفهـو اإلبداع بطريقة عملي افد٬تس امن خالؿ دراستو للضركرة الٌشعرية، ك٫ت

 ا.مكموىبة كاالكتساب كالصنعة يصقالهن

                                                 
1

 . 76ص لقدَل ) يف ضوء النقد اٟتديث ( ، بناء القصيدة يف النقد العريب ا: بكار  يوسف حسُت - 

2
 190 - 189ص  ،1،جعمدة الالقَتكاٍل :  ابن رشيق  - 
3

 .  23ص ر يف الضركرة ،ما ٬توز للشاع:  القزاز القَتكاٍل - 

4
 . 83ص  اٟتديث ( ، لقدَل ) يف ضوء النقدبناء القصيدة يف النقد العريب ا: يوسف حسُت بكار  - 
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فقدٯتا قاؿ  1 الشعر "األكيد أٌف "النقد العريب القدَل مل يكن سباقا إىل القوؿ با١توىبة كالطبع يف
.  لكن 2أرسطو: )) ... ك٢تذا فإٌف الشعر من شأف الػموىوبُت بالفطرة كذكم العواطف اٞتياشة ((

 العواطف اٞتياشة تتشوه دكف موىبة يف كلمات ال معٌت ٢تا تأٌب بعد تكلف.  
لك كمل تسمح  يقوؿ بشر بن ا١تعتمر: )) فإف ابتليت بأف تتكلف القوؿ كتتعاطى الصنعة،

، فإٌنك ال تعدـ ... كعاكده عند نشاطك كفراغ بالك، فال تعجل كال تضجر الطباع يف أكؿ كىلة
 .3، أك جريت من الصناعة على عرؽ.((بة كا١تواتاة إف كانت ىناؾ طبيعةاإلجا

: )) إٌف الشعر علم من علـو العرب يشًتؾ فيو الطبع ق ( 392قوؿ القاضي اٞترجاٍل ) ت كي
، كقوة لكل كاحد من أسبابو، فمن اجتمعت لو ىذه ا٠تصاؿ ٍب تكوف الدربة مادة لو كالذكاء كالركاية

يكاد ٮتتلف يف ىذه  . كال4فهو اسن ا١تربز ، كبقدر نصيبو منها تكوف مرتبتو من اإلحساف ((
 . الرؤية اثناف، فهذا أصل اإلبداع

 مندكحة لو عن طبع كنستنتج من خالؿ ما سبق" أف الشاعر مهما توفر لديو من أدكات فال
 .5أصيل "

 ،اػكا١تالحظ يف كتاب القزاز أنو درس الضركرة الشعرية دراسة علمية ذات ا١تعايَت ا١تتفق عليه
كٯتكن ألم شخص أف يكتسب ىذه ا١تعايَت من خالؿ ا١تطالعة ك٣تالسة أىل االختصاص، كمل يهمل 

موىبة بالدرجة األكىل كال ٯتكن اٞتانب البالغي من معاف كبياف كبديع كىذا اٞتانب ٭تتاج إىل 
 للموىبة أف ترل النور إذا مل يزاحم صاحبها بالركب أىل ا١تعرفة.

، كلعل أىم ىذه األدكات الٌشعرية االىتماـ بأدكات الشعر ك٭تيلنا القزاز يف دراستو للضركرة
تابو  عنده ىو األخذ بناصية النحو مع أنٌو مل يغفل األدكات األخرل كىي موجودة بُت طيات ك

: )) الٌتوسع يػػػل فػػػػي أشار إليها ابن طباطبا؛ كتتمثػػػدكات التكالعركض كالقافية كىي تقريبا نفس األ

                                                 
1

 . 53ص  لقدَل ) يف ضوء النقد اٟتديث (،بناء القصيدة يف النقد العريب ا: يوسف حسُت بكار - 

2
 . 49، ص 1953 مكتبة النهضة ا١تصرية، القاىرة (د . ط ) ، ترٚتة: عبد الرٛتاف بدكم ،: فن الشعررسطوأ - 
3

 .138ص  ،1، ج1948، القاىرة نة التأليف كالًتٚتة كالنشرمطبعة ٞت 1طالسالـ ىاركف،  عبد، عمرك بن ْتر: البياف كالتبيُت، تح : احظاٞت - 

4
) القاىر  ،دار إحياء الكتب العربية 3ط، ػحمد البجاكم٤تمد أبو الفضل إبراىيم ك علي م : الوساطة بُت ا١تتنيب كخصومو، تح :القاضي اٞترجاٍل - 

 . 15د.ت ( ، ص 
5

 . 138، ص  1969 مطبعة الرسالة ، القاىرة (  ط) د. حفٍت ٤تمد شرؼ ، ف يف كجوه البياف ، تح :الكاتب : الربىاابن كىب  - 
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، كالركاية لفنوف اآلداب، كا١تعرفة بأيٌاـ الٌناس كأنساهبم، كمناقبهم كالرباعة يف اإلعراب يف علم اللغة،
  1."على مذاىب العرب يف تأسيس الشعر كمثالبهم كالوقوؼ

كعندما يعرض لنا القزاز ىذا الكم ا٢تائل من األشعار للقدماء كادثُت كيستخرج موضع 
الضركرة منها ٭تيلنا هبذه الدراسة إىل أٌف "ملكة الشعر تنشأ عن طريق حفظ أشعار السابقُت كعلى 

لقصيدة ، فهو هبذا يؤكد على الركاية كأ٫تيتها يف بناء ا2منوا٢تا يستطيع اإلنساف أف ينسج شعرا "
 كنقدىا كىي نفسها ٖتيلنا إىل الدربة كىي خاصية مل يهملها القدامى. 

، ألف القصد من  رل أنٌو مل يتطرؽ يف كتابو إليهاأٌما فيما يتعلق بأنواع القصيدة عند القزاز ن
يف الضركرة، لكن ىناؾ إشارات من خالؿ األبيات ا١تدركسة  3ىذا الكتاب "ذكر ما ٬توز للشاعر"

، بديهة، ركية ( كىو التصنيف ذاتو الذم لزمو رج عن التصنيف القدَل ") ارٕتاؿأنٌو مل ٮت تشَت إىل
 .4تلميذه ابن رشيق"

 يقوؿ أحد الشعراء:
 واهلل لوال شيخنا عّباد                             

 لكمرونا عندىا أو كادوا                                                   
 فرشط لما كره الفرشاط                                

  5ة كأنّـها ملطاط ـــــــــــــــبفيـش                                                  
كالبيتاف كإف كانا ذكرا عنده ضمن عيوب القوايف كىي اإلجازة، فإهنما ٭تيالف إىل قراءة أخرل يف 

 ؿ كحجتنا يف تصنيفنا: ٖتديد نوع القصيدة أال كىو االرٕتا
 : سهولة النسج 

البيتاف من ْتر الرجز كيسمى ىذا البحر قدٯتا ٛتار الشعراء، لسهولة النسج عليو، كأٌف أغلب 
حتمو مواقف آنية كيلـز ػحيث التأليف تػػاألشعار قدٯتا اليت كتبت على ىذا البحر كانت مرٕتلة، ب

                                                 
1

 . 10، ص  : عيار الشعرابن طباطبا   - 

2
،  4ج ، 1962 ، القاىرة مطبعة ٞتنة البياف العريب  1طعلي عبد الواحد كايف ،  : مقدمة ابن خلدكف ، تح : الرٛتن بن ٤تمد عبدابن خلدكف،  - 

  . 1296ص 

3
 .  69ص ر يف الضركرة ،ما ٬توز للشاع:  القزاز القَتكاٍل - 

4
 .  171، ص  1: العمدة ، ج ابن رشيق القَتكاٍل  ينظر - 

5
 . 58ص ر يف الضركرة ،ما ٬توز للشاع:  القزاز القَتكاٍل - 
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ىذا البحر ْتكم التداكؿ، ٓتالؼ العصر اٟتديث على الشاعر الرد  يف اٟتاؿ، ٦تا يضطره اعتماد 
 يف الشعر التعليمي كىو ٭تمل طابع الركية. الذم كاد ينعدـ فيو، كما ٧تده إالٌ ك 

 مناسبة الموضوع : 

، فهو كليد ٟتظة عابرة يف كقت قصَت، ضوع تافو يف قيمتو فقَت يف بنائوكا١تالحظ أٌف ا١تو 
 ير.يستدعي ردا سريعا مباشرا أقرب إىل التقر 

 اختالف القافية : 

الؼ ػللتدقيق كالتنقيح، ٦تا حتم اخت ، ال ٣تاؿ فيويتاف يف زمن ٤تدد إثر مثَت مفاجئجاء الب
اؾ خلل يف ػة ىنػ؛ فزيادة عن القافيكما أكرد٫تا الراكية من الػمصدر  ، كإف كاف البيتاف صحيحُتالقافية

 .    ا )) ألكمركنا (( كا أعلمػرأهتا (( كقد قػة )) لكمركنػد يف لفظػت األكؿ كبالتحديػوزف يف البيػال
 

  : بساطة اللفظ والمعنى 

يف اٟتُت، كىذا ما يؤدم إىل خلو الشعر من الفكرة  من ٝتات االرٕتاؿ االهنمار كالتدفق 
 ، فتأٌب األلفاظ بسيطة عفوية دكف تركيز على معناىا.1كالٌتأيد بعكس البديهة 

 اعر  ا١ترٌار العدكٌم كىو يصف النخل:ك٦تٌا كرد من البديهة كقوؿ الش
 كأّن فروعها في ظّل ريح                                     

 2جوار بالّذوائب ينتضينا                                                   
كقد قرأ القزاز ىذا البيت من زاكية معينة كلذلك عاب على الشاعر معناه، كحجتو " أٌف النخل 

: أبعدم ظلي من ظلك أٛتد ألخرل إذا تباعد كاف أجود كأصح لثمره . كالعرب تقوؿ: )) قالت ٩تلة
 .3ٛتلي كٛتلك ((

                                                 
1

 . 171ص  ،1جالعمدة ، : ابن رشيق القَتكاٍل  ينظر - 

2
 . 45ص ر يف الضركرة ،ا ٬توز للشاعم:  القزاز القَتكاٍل - 
3

 . 58ص ، ا١تصدر نفسو - 
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كا١تالحظ من خالؿ البيت أنٌو ال عيب فيو رغم أٌف القزاز صحيح يف قولو، ألٌف بديهة الشاعر 
د للقارئ كالقريب للشاعر نسجت صورة شعرية ٤تاكاة لصورة كاقعية فاالختالؼ كقع بُت الػمعٌت البعي

 كالشاعر اىتم بالفنية كالقزاز حبذا تغليب العلمية.
يقوؿ ابن رشيق: )) كأما البديهة فبعد أف يفكر الشاعر يسَتا كيكتب سريعا إف حضرت آلة إال 

، كما نالحظو 1كال مًتاخ ، فإف أطاؿ حىت يفٌرط، أك قاـ من ٣تلسو مل يعٌد بديها. (( يءأنو غَت بط
ل ا١تسابقات الشعرية اليت نسمعها كنشاىدىا على كسائل اإلعالـ السمعية كالبصرية أك مباشرة يف كرب 

 با١تراكز الثقافية  ليس ارٕتاال بل بديها لألسباب اليت ًٌب ذكرىا .
كية فهو الغالب على الركاية كقد أدرج القزاز يف كتابو أبيات منتقاة من قصائد كأما ما تعٌلق بالرٌ 

نقحها أصحاهبا كدققوا يف ألفاظها كمعانيها، فخرجت ٖتمل صفة الكماؿ حسب طويلة النفس 
معتقدىم رغم ا٢تنات العركضية كالنحوية اليت قد تطرأ على نسيجهم دكف قصد أك بقصد لرؤية عند 

.  الشاعر ال تلـز الناقد ا٢تجـو عليو إذا مل ٭تط بسائر العلـو
شاعر يف الضركرة (( من " تالحم مسلم بن كيف ىذا الباب ما كرد يف كتاب )) ما ٬توز لل

: أذكر شيئا من . فقاؿ أبو نواس: ما أعلم لك بيتا يػخلو من سقط، فقاؿ مسلمالوليد كأيب نواس
 ذلك. قاؿ: بل أنشد أنت أٌم بيت شئت. فأنشده: 

 ذكر الصبوح بسحرة فارتاحا                                
 وأملَّو ديك الّصباح صياحا                                                   

فقاؿ مسلم: قف عند ىذا. مل أمٌلو ديك الٌصباح، كىو يبٌشره بالصبوح، كىو الذم ارتاح إليو ؟ قاؿ 
 أبو نواس: فانشدٍل أنت. فأنشده: 

 عاصى الشباب فراح غير مفّند                                
 وأقام بين عزيـمة وتـجّلد                                                   

فقاؿ أبو نواس: ناقضت، ذكرت أنٌو راح، كالٌركاح، ال يكوف إاٌل باالنتقاؿ من مكاف إىل مكاف، ٍب 
 2قلت: )) كأقاـ بُت عزٯتة كٕتٌلد ((، فجعلتو منتقال مقيما يف حاؿ . كىذا منتقض ".
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 . 173ص  ،1جالعمدة ، : ابن رشيق القَتكاٍل  - 
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 . 39 - 38ص ر يف الضركرة ، ما ٬توز للشاع:  القزاز القَتكاٍل - 
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على ٖتٌد، كمن طبيعة اإلنساف يف مثل ىذه اٟتالة  كما ذيكر يدخل ضمن حيز الركية ألنو قاـ
أف ٮترج أحسن ما لديو ليهـز خصمو؛ فيعرض ما سهر عليو كتفنن يف طبعو، كزيادة على ذلك أٌف 
ا٠تصم مل يأخذ بيتا من تلقاء نفسو، بل دعا من ٮتاصمو لينشد أم بيت رأل فيو الكماؿ ليظهر لو 

 عيبو.
 .                                                                                                    1" نظر القدامى إليها نظرات مػختلفة كل حسب ميولو "د ػعر فقق بأغػراض الشٌ ػا يتعلػأٌما فيم

 كىذا يف قوؿ الٌشاعر:  ((الفخر  ))فمن بُت األغراض اليت أشار إليها القزاز يف كتابو 
 أسد غاب فإذا ما شربوا                             

        2وىبوا كّل أمون وطمر                                                   
 3."فال فضل لو كال فخر يف ىذا البيتقالوا: كالبخيل، يف مثل ىذه اٟتاؿ، يفعل ما افتخر ىذا بو، 

  4، يهجو زفر بن اٟتارث:كقوؿ األخطل  ((ا٢تجاء  ))أٌما 
 بني أمّية إني ناصح لكم                                 

 فال تبيتّن فيكم آمنا زفرُ                                                   
 مرتبئا كارتياء اللّيث منتظر                                

 ن فيها لو جزرُ عة كائــلوق                                                  
 ))، كقد أكرد قصتها حُت قاؿ: كىذا ما أشار إليو القزاز ((ا١تدح  ))كىذه األبيات ٖتمل يف طياهتا 

: ما كنت أظٌن أٌٍل أعيش حىٌت أرل قوما يتذاكركف الشعر كالٌشعراء. فقاؿذكر أٌف األخطل مٌر بقـو 
: عرفتموٍل ؟ قالوا: ، فقاؿٍب أقبل عليهم، كال شيئا من شعرم. كال يذكركنٍتيتذاكركف الشعر كالشعراء 

: كمبى استحققت أف تذكر؟ قاؿ: كمبى استحققت أف : فلمى أغفلتم ذكرم كذكر شعرم ؟ قالوانعم. قاؿ
حارث، كذكركا ػػبن ال ما ىجوت زفرػ: ألٌنك أردت أف هتجو، فمدحت،  قلت: لأغفل ؟ قالوا

ما يكوف لو ػكجعلتو ماء، ػم ا٠تلفػ، كىةػهددت بو بٍت أميػػٌم قالوا: كأٌم مدح أكثر من ىذا، تػػالبيتُت، ث
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 . 42، ص )  نشأتو كتطوره ( النقد األديب القدَل يف ا١تغرب العريب ٤تمد مرتاض :  ينظر - 
2

 . 36ص ا١ترجع نفسو ،  - 
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، كمل ترض حىت جعلتو ٦تن يكوف لو جزر إذا أكقع كىذا غاية كال تكوف الوقعة إاٌل ١تن يػيٌتقى. كقعة
 1ا١تدح."

كالغرض الرابع الذم أشار إليو القزاز كيتفق فيو مع عبد الكرَل النهشلي، لكن ليس بنفس 
الٌتشبيو كما يفنت : "كىو القوؿ يف األصناؼ كالٌنعوت ك ((كشعر ىو ظرؼ كٌلو  ))التصريح حُت قاؿ: 

   3كىو كما قاؿ الشاعر:؛ 2، كا١تعاٍل كاآلداب "بو من الٌنعوت
 وأنت سّيدىا المذكوُر قد علمت                                     

  ئُم يوَم الخندق السُّوُد ذاك العما                                                  
د ػو يريػم، كىػ، فجاء هبا كبصفتها كىو يريدىا، ككذا ىذا جاء باالس: أصحاب العمائم"يريد

   4.النعت"
كنستنتج من خالؿ ما تقٌدـ أف األغراض عند القزاز ال تكاد ٗتتلف عن سابقيو ٓتالؼ تلميذه 

النسيب كا١تديح  ))بذاتو كمنو  اقائمفجعل كٌل غرض  ،ابن رشيق الذم فٌصل كمٌدد يف األغراض
 5((ذار... ػاء كاالعتػذار كا٢تجػكاالفتخار كالرثاء كاالقتضاء كاالستنجاز كالعتاب كالوعيد كاإلن

كخالصة القوؿ يتضح أٌف مفهـو الٌشعر عند القزاز ال ٮتتلف عن سابقيو من النٌػٌقاد العرب 
أك من سار على منوا٢تم، بل كاف متبعا القدامى كقدامة بن جعفر ك ابن طباطبا بالتحديد، 

كاالختالؼ قد يقع يف مدل االىتماـ ْتٌد من حدكده، أما ابن رشيق فقد ٕتاكزىم بزيادة النٌية، كقد 
يكوف القزاز حٌدد كفٌصل مفهـو الٌشعر يف كتبو الضائعة، كما أكردتو عبارة عن قراءة من خالؿ كتابو " 

 ما ٬توز للشاعر يف الٌضركرة ". 
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 . القضايا النقدية التي عالجها القزاز في كتابو – ثانيا
 اللفظ والمعنى : 

د يف الشعر ػداـ أشػوف االحتػمن ا١تعلـو أٌف جدلية اللفظ كا١تعٌت قدٯتة جدا، كمن األرجح أف يك
ر، كلذلك كاف ػع للخاطػمتألا ا كػ، فهو األكثر انتشارا كاألسهل حفظْتكم موقعو يف نفسية العريب

، كٗتتلف أ٫تية كل منهما ) اللفظ كا١تعٌت ( من ا خاصة من ناحية اللفظ كا١تعٌت كيز عليو كبَت الًت 
، ، كاألمر يف أغلبو ال ٮترج عن االنطباعيةعر إىل شاعر، كمن ناقد إىل ناقد، كمن قارئ إىل قارئشا

مفرغة لعدة أسباب ر يف حلقة ، كىذا ما ٬تعلنا ندك إف مل نقل مزاجية، فالصراع قائم كمل ينتو كسيظل
ف العكس، : قد ٕتد الشاعر يتحٌدث عن أ٫تية اللفظ نظريا كما ينسجو ٮتتلف ٘تاما كقد يكو منها

، فالتكامل ٭تدث ٔتراعاة للمعٌت عن اللفظ ال غٌت، فال غٌت للفظ عن ا١تعٌت ك كىكذا األمر مع ا١تعٌت
 1 يشمل ا٠تاطرة كالفكرة كالعاطفة. "وب، كا١تعٌتػة كاألسلػة كاٞتملػاألمرين معا،" فاللفظ يشمل الكلم

، كارتباطو بو  كما قاؿ ابن رشيق القَتكاٍل " اللفظ جسم كركحو ا١تعٌت  2كىذا ٬تعلهما كاٞتسم كالركح
كارتباط الركح باٞتسم، يضعف بضعفو كيقول بقوتو. فإذا سلم ا١تعٌت كاختل بعض اللفظ كاف نقصا 

من  –ك ػو ذلػكما أشب –من العرج كالشلل كالعور  للشعر كىيٍجنة عليو كما يعرض لبعض األجساـ
غَت أف تذىب الركح، ككذلك إف ضعف ا١تعٌت كاختل بعضو كاف للفظ من ذلك أكفر حظ كالذم 
يعرض لألجساـ من ا١ترض ٔترض األركاح، كال ٕتد معٌت ٮتتل إال من جهة اللفظ كجريو فيو على غَت 

ر ػيها أستاذه القزاز لكن ليس بنفس التصريح ا١تباشكىي نفس النظرة تقريبا كاف عل 3".الواجب ..
ب، ْتكم ػىذا، فما تناكلو يف كتابو يدؿ على موقفو من قضية اللفظ كا١تعٌت، فمبدأ الوسطية ىو الغال

أنو مل يغلب ا١تعٌت على اللفظ كال اللفظ على ا١تعٌت،  فلكل أمر أ٫تيتو، كما يصيب ىذا يصيب ذاؾ 
 من ضعف أك قوة.
كثر عند رأم القزاز البد من الوقوؼ على ما أكرده من أمثلة حوؿ قضية ا١تعٌت كللوقوؼ أ

 كقضية اللفظ يف كتابو.
 

                                                 
1

 . 367ص  ، 1ج ، 1988 القاىرةامة للكتاب ، ا٢تيئة ا١تصرية الع 2ط، : النقد األديب يف ا١تغرب العريب عبده عبد العزيز قلقيلة  - 

2
 112ص ،  1جالعمدة ،: ابن رشيق القَتكاٍل  ينظر  - 
3

 . 112ص ،  1،جا١ترجع نفسو  - 



 مفيوم الشعر في الّنقد المغربي القديم      الفصل األول:                          
  

40 

 

   المعنى : –أ 
 1: ، قولوكأخذىم على امرئ القيس

 أغّرك مـّني أّن حـّبك  قاتلي
 ك مهما تأمري القلب يفعلـوأنّ                                   

 يقةوإن تك قد ساءتك مّني خل
 يـابي من ثـيابك تـَْنُسلـــــــفسّلي ث                                   

 2" فقد ناقض يف البيتُت : فاٌدعى يف أحد٫تا الٌتجلد ، كيف الثاٍل االستسالـ كالطاعة " 
يف   كا١تالحظ، كترؾ قراءة ما يصبو إليو للقارئ ،كمل يعقب عرضها القزاز لبعض النقاد كىذه رؤية      

القزاز حوؿ ىاتو  ؤيةكال البيتُت االستسالـ كالطاعة كال تناقض بينهما، لكن ما يهمنا ىو توضيح ر 
فال دخل ١تسألة  ،الذم تناكلو بعد ذلك ظا١تسألة، كاىتمامو يف مقدمة كتابو با١تعٌت ال يعٍت إ٫تالو للف

 .الًتتيب باألفضلية
  3:اء كأخذىم على " قوؿ طرفةض الشعر كبالعودة للمعاٍل ا١تعيبات اليت أخذت على بع

 أسد غاب فإذا مـا شربوا
 وىـبوا كل أمون وِطـِمرْ                               

فال فضل لو كال فخر يف ىذا البيت، ، يفعل ما افتخر ىذا بو ،: كالبخيل يف مثل ىذه اٟتاؿقالوا" 
   :حىت يكوف مثل قوؿ عنًتة

 فإذا شربت فإنّـني مستـهلك 
 ، ومالي وافـٌر لم يكلم عرضي                                                

 فإذا صحوت فما أقّصر عن ندى                              
 وكما علمت شمـائلي وتكرمي                                               

  4".الفخر كيعلو الذكرو .كهبذا يكمل فأخرب أنو يف حاؿ صحوه يفعل ما يفعل يف حاؿ شرب
                                                 

1
 . 36ص  ،ما ٬توز للشاعر يف الضركرة َتكاٍل: القزاز الق - 

2
 . 36ص ، نفسو  ١تصدرا - 
3

 . 36ص  ، نفسو - 

4
 . 36ص ، نفسو  - 
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ا القزاز أنو آثر ا١تعٌت العاـ لألبيات دكف الًتكيز على هكا١تالحظ يف ىاتو األبيات اليت عرض
األلفاظ يف تفسَتىا للمعاٍل، كىذا ال يعٍت تغليبو ا١تعٌت على اللفظ، فكما أسلفنا الذكر فالقزاز يتبع 

للمتزمتُت من الٌنقاد الذين يركف العيب إال يف   مبدأ التدرج يف دراسة أم ظاىرة من أجل إيصاؿ ا١تغزل
ىذا يظهر يف ث؛ ٍب بدأ القزاز يف تقليص دائرة عيوب الػمعاٍل بارتباطها باأللفاظ  ك ٤تدكل ما ىو 

    1:كقد أنشده حٌساف قولو"، قوؿ نابغة بٍت ذبياف

 

 لنا الجفنات الغّر يلمعن بالضحى 
 وأسيافنا يقطرن من نـجدة دما                                               

 

ما صنعت شيئا: قٌللت أمركم، فقلت: )) لنا اٞتفنات ((، كاٞتفاف أكثر، )) كالغٌر (( كالبيض         
أحسن، )) كيلمعن (( كيشرقن أجود، )) كبالضحى ((، كالدجى أبلغ، كقلت: )) أسيافنا (( 

ككاف بإمكاف القزاز تربير ما قيل، لكنو ىنا  2كالسيوؼ أكثر، كقلت: )) يقطرف (( كيسكنب أجود.
رضي ا  -برغم كجود تربير لقوؿ حساف بصدد الدفاع عن ادثُت كتبيُت ما أخذ على القدامى 

، ك٦تا يبدك " فإف النابغة على ما حكى عنو مل يرد من حساف إال اإلفراط كالغلو، بتصيَت مكاف  -عنو 
؛ كىذا ما يوضح أف القزاز ٯتيل لإلفراط كالغلو ْتجة أنو 3يو "كل معٌت كضعو ما ىو فوقو كزائد عل

يعقب على كل بيت ٬تد لو دليال كقد ترؾ ىذا البيت بالذات كما جاء على لساف النابغة دكف زيادة 
يف بيتو، كىذا ال يعٍت أنو يرفض تصوير ا١تشهد على حقيقتو كما أكرده حساف بن ثابت ، أك نقصاف

الشعراء ما داـ شعرىم يقف على حجة؛ كلكن ما كرد ىنا من باب التفضيل  ألف القزاز متسامح مع
 فقط .

 حوؿ بيت حساف ىذا ...  (نقد الشعر  )كلنقف قليال على ما أكرده قدامة بن جعفر يف كتابو 
 :  كسأكتفي بأخذ لفظُت فقط للتوضيح

                                                 
1

 . 37ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ، ص اٍل : َتك القزاز الق - 

2
 . 37ص  ، نفسو ا١تصدر - 
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ذا قصر عن تصيَت ٚتيعها " فمن ذلك أف حسانا مل يرد بقولو )) الغر (( أف ٬تعل اٞتفاف بيضا، فإ
، )) كيد غراء ورات، كما يقاؿ: )) يـو أغر ((بيضا نقص ما أراده لكنو أراد بقولو )) الغر (( ا١تشه

 .1، بل يراد الشهرة كالنباىة "كليس يراد البياض يف شيء من ذلك ((
من قولو  " كأما قوؿ النابغة يف  )) يلمعن بالضحى (( كأنٌو لو قاؿ )) بالدجى (( لكاف أحسن

)) بالضحى (( إذ كل شيء يلمع بالضحى، فهذا خالؼ اٟتق كعكس الواجب، ألنو ليس يكاد 
يلمع بالنهار من األشياء إال الساطع النور الشديد الضياء فأما الليل فأكثر األشياء ٦تا لو أدٌل نور 

 .2كأيسر بصيص يلمع فيو ... "
ضل ١تعٌت حسب زاكيتو، كىناؾ من يفكىناؾ تأكيالت أخرل لبيت حساف فكل قارئ يًتجم ا

: " إف ز إىل ما ذىب إليو قدامة يف قولو، كليس ٤تاال أف يذىب القزاالغلو كىناؾ من يفضل االقتصار
الغلو عندم أجود ا١تذىبُت كىو ما ذىب إليو أىل الفهم بالشعر كالشعراء قدٯتا كقد بلغٍت عن 

از ال يرفض االقتصار ففي كتابو" ما ٬توز مع أف القز  3: حسن الشعر أكذبو. " قاؿبعضهم أنو 
نا على بيت حساف من باب ، كلكن اقتصر العديد من األمثلة اليت تثبت ذلكللشاعر بالضركرة " 

 .االختصار
 4:" ككقوؿ بعض ادثُت: قٌصر جرير يف قولو

 إّن العيون التي في طرفها مرض  
 قتلننا ثم لم يحيينا قتالنا                                                   

الضمَت على  كىذا ما يدخل ٖتت باب " إفراد  5: )) يف طرفها (( فأضاؼ اٞتمع إىل الواحد " فقاؿ
، ١تفرد: إٌما ألف اٞتمع ٔتعٌت ا يف ىذه اٟتالة على اٞتمع مفرداعود الضمَت:... يمعٌت اٞتمع أك اٞتنس

: إٌف العيوف زاز: كأنٌو قاؿػػػػػقد قاؿ القػػىو العُت، ف الطرؼك  6."جنسػإٌما ألٌف الضمَت يعود على الك 

                                                 
1

 . 93، ص نقد الشعر :  بن جعفر وقدام - 
2

 . 93ص  ، ا١ترجع نفسو - 
3

 . 94نفسو ، ص  - 
4

 . 37ص ، ما ٬توز للشاعر يف الضركرة :  القزاز القَتكاٍل - 

5
 . 37ص  ، فسوا١تصدر ن - 

6
،  ـ 2012بغداد ، ةػديواف الوقف السٍت ، مركز البحوث كالدراسات اإلسالمي 1ط ، اٟتمل على ا١تعٌت يف العربية:  علي عبد ا حسُت العنبكي - 

 . 272ص 
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ا أكرده ػر كمػ، كىذا كثَت االستعماؿ يف الشعر، كىو جائز االستعماؿ يف النث1ا مرض "ػاليت يف عينه
ا قتالنا (( فجاء ٔتا ػكقٌدـ لو عدة أمثلة.  كقاؿ: ))قتلننا ٍب مل ٭تيين (نقد الشعر  )و ػة يف كتابػقدام

كالقزاز يدرؾ معٌت القتل ىنا كلكنو أكرد ا١تثاؿ من باب  2العادات من اإلحياء بعد القتل.ليس يف 
تبيُت  نظرة النقاد ادثُت كقراءاهتم للشعر، كعلى ما يبدك ىذا عتاب ٢تم للنظرة القاصرة اليت 

قو٢تم  ٭تكموف هبا على الشعر دكف اإلحاطة بفركع اللغة، كلذلك أدرج ىذا ا١تثاؿ ٖتت باب " مثل
 كقد تناكؿ ادثُت كالقدامى يف ىذا الباب.  3يف ا١تعاٍل ا١تعيبات " 

دم، ػاٟتسُت بن إبراىيم اآلم كما ىو يف ىذه العيوب إاٌل كما حٌدثنا أبو علي ٌ يقوؿ القزاز: " 
ا أبو اٟتسن علي بن سليماف األخفش، قاؿ: أخربنا ٤تمد بن يزيد ا١تربٌد، قاؿ: تالحم ػ: حٌدثناؿػق

. فقاؿ أبو نواس: اذكر مس لم بن الوليد كأبو نواس، فقاؿ مسلم: ما أعلم لك بيتا ٮتلو من سقطو
 شيئا من ذلك .

 قاؿ: بل انشد أنت أٌم بيت شئت. فأنشده: 
 ذكر الصبوح بسحرة فارتاحا   

 وأمّلو ديـك الّصباح صياحا                                                
يو ؟ قاؿ ، كىو الذم ارتاح إلد ىذا .مل أمٌلو ديك الٌصباح، كىو يبٌشره بالٌصبوحف عن: قفقاؿ مسلم

 فأنشده :  .أبو نواس: فأنشدٍل أنت
 عاصى الشباب فراح غير مفّند   

 وأقام بين عزيـمة وتـجّلد                                               
، ٍب افػاف إىل مكػإاٌل باالنتقاؿ من مكال يكوف  ، ذكرت أنٌو راح، كالركاحفقاؿ أبو نواس: ناقضت 

 4ذا منتقض."ػاؿ كىػا يف حػال مقيمػو منتقػ، فجعلتقلت: ))  كأقاـ بُت عزٯتة كتػجٌلد ((
 كا١تالحظ من خالؿ نقد الشاعرين أهنما قدما معاف خاطئة لًتكيب صحيح ا١تعٌت كاللفظ.     
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من طلب عيبا كجده، كمن طلب ٥ترجا مل ن ػ، كلكحػن صحيػتيال البيػ: ككقاؿ أبو عباس
  1يفتو."

ىل اإلحاطة بفركع اللغة إلقد عرض القزاز لكالـ القدامى كادثُت يف ىذا الباب، فباإلضافة 
الواجب اكتساهبا من طرؼ القارئ الناقد كجب " اٟتذر من التفسَتات ا٠تاطئة  ا١ترتبطة ٔتركر الزمن 

، ٍب قراءتو بالشكل الذم راءة النص يف سياؽ العصر الثقايف: " قاكيقف ىذا ا١تبدأ على ركيزتُت ٫ت 2"
 3نقدر عليو يف أيامنا بفضل ا١تعارؼ ا١تكتسبة آنذاؾ ."

4:القزاز كىو ما أخذ عن رؤبة، قولو كلتوضيح ىذا ٯتكننا أف نقٌدـ مثاال كرد يف كتاب
 

 

 أو فضة أو ذىب كبريت 

 

 . 5"ذىب !قالوا: ٝتع بالكربيت األٛتر ، فظن أنٌو " 
قراءة النص يف سياؽ عصره الثقايف ترؾ بعض النقاد يرموف شطر البيت با٠تطأ، مع  إٌف عدـ

عدـ مػحاكلة إيػجاد ٥ترج لغياب ا١تعارؼ الػمكتسبة للناقد ٦تا يفقده األىلية يف كلوج العملية 
ىل دليل دكف كما ادعى أبو العباس، فا١تخرج ٭تتاج إ 6النقدية،" كليس كل من طلب ٥ترجا كجده "

اعًتاض، كلو كاف االعًتاض أقول حجة فاألكىل أف يتبع ، كىذا ما سار عليو القزاز، كيف تعقيبو حوؿ 
: )) ىو أعز من الكربيت األٛتر، ك أف العرب تقوؿىذا البيت قاؿ: " كىذا أيضا لو كجو، كذل

د بقولو: )) أك ذىب  فأرا وؿ: ىو ذىب أٛتر.ػػػػػ، / فتقحمرة كتصف الذىب باٟتمرةػػػتصفو بالف
   7"كربيت ((، أم أٛتر، فجعلو قولو: كربيت، يؤدم عن أٛتر.
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 . 39، ص  ما ٬توز للشاعر يف الضركرة :  القزاز القَتكاٍل - 

2
  . 84، ص  2008 لبناف ،دار الكتاب اٞتديدة ا١تتحدة ، بَتكت  1ط ، ترٚتة : جورج كتوره ،األنثربولوجيا :  مارؾ أكجيو ينظر - 
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       1كأخذ على ا١ترٌار العدكم، قولو يف صفة النخل:
 كأّن فروعها في ظـل ريح    

 نا جوار بالذوائب ينتضي                                              
كمن ا١تعلـو أف الفالح عند غراستو  ،تقارب نقص ٙتره كىزؿ عودهكىذا من العيوب فالنخل إذا       

ود لو، ػ، " ألف الٌنخل إذا تباعد كاف أج2للنخل" ٬تعل ما بُت كل ٩تلة كأخرل أقلو عشرة أمتار " 
فقد  النخل يف تاريخ العراؽ (( (( كمن خالؿ التجربة اليت قاـ بػها صاحب كتاب:   3كأصٌح لثمره " 
و: " فلو فرضنا أف ػك يف قولػال لذلاػكقٌدـ مث 4دا"ػا زىيػل ا١تتقارب ال يطرح إال شيئتبُت " أف النخ

مسُت فباليقُت أف ا٠ت ،كفدانا آخر كغرست فيو ٜتسُت ٩تلة ،عندؾ فدانا كغرست فيو مائة ٩تلة
    5."يعطوف أكثر من ٙترة ا١تائة

 صورة.أخذ على الشاعر العدكٌم سوء ا١تعٌت رغم ٚتاؿ ال من أجل ىذا 
حو غامض كيصعب على  ػكزيادة على ما ًب ذكره فإف القزاز ال يرفض ا١تعٌت الذم ىو على ن

 حت عنواف:ػػي؛ فمثال تػػػػهم ابن جنػػػػػػػػػػػػزاز رفضو بعض اللغويُت كمن بينػػػػػرين فهمو، بل ما قبلو القػػػػػػػكثي
 كقوؿ الشاعر:   6"كضع الكالـ يف غَت موضعو"  

 َوَما ِمثْـُلُو في النَّاِس ِإالّ ُمـَملًَّكا                      
 7أَبُـو أمِّْو َحيّّ أَبـُوُه يـَُقاربُوْ                                                 

، بل على أخَت يف البيت مل ٭تقق غاية فنية،" ذلك أف التقدَل كالتيف غَت ٤تلوفحدث تقدَل كتأخَت 
لكن القزاز مل  8."ف ا١تعٌت كتسمو بالتعقيد كالغموضبو بغاللة كثيفة تغلالنقيض من ذلك صار أش

يقف أماـ البيت كقوؼ النحوم فقط بل ٕتاكزه إىل تفكَت البالغي الذم ال يقف عند حدكد الشكل 
، كما يرتبط بو من دالالت يكوف ٢تا أثرىا يف فنية التعبَت ا يشعو ىذا األسلوب يف معافا عمٌ " باحث

                                                 
1

 . 45، ص  : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة  القزاز القَتكاٍل  - 
2

 . 134، ص  1962مطبعة أسعد ، بغداد  (د. ط ) ،: النخل يف تاريخ العراؽ عباس العزاكم  - 
3

 . 45ص ، : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة  َتكاٍلالقزاز الق - 
4

 . 134ص  ،النخل يف تاريخ العراؽ عباس العزاكم :   - 

5
 . 134ا١ترجع نفسو ، ص  - 

6
 157 ص: ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ،  القزاز القَتكاٍل - 

7
 157 ، ص ا١تصدر نفسو - 

8
    . 124ص ،  2004مكتبة اإلٯتاف ، ا١تنصورة ، مصر  2ط علم ا١تعاٍل يف ا١توركث البالغي ،:  حسن طبل ينظر   - 
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كا١تالحظ يف ىذا البيت أنو " ٣ترد تكلف كعبث سطحي ال رصيد لو يف ا١تعٌت؛ ألنو حينئذ  1كٚتالو "
ك٢تذا السبب رفضو ابن  2ال يكوف كسيلة من كسائل التعبَت بل ضربا من ضركب التعمية كاإللغاز."

 جٍت رغم أنو يعلم تفسَته كما سيأٌب ذكره يف الفصل الثاٍل. 
   اللفظ : –ب 

 أنو درس اللفظ من كجهُت:القزاز  ا١تالحظ يف كتاب
 : اللفظ من خالل معناه – 1

صطلح ، فهو يدرس ا١تللنحو كالصرؼ يف العملية النقديةكىذا اٞتانب متعلق با١تعاٍل فال دخل        
)) ا١تعاٍل ا١تعجمية ((  ؛ كيراد باللفظ يف ىذا السياؽ " ا١تدلوالت اإلفرادية أكمن الناحية البالغية

 : كلنضرب أمثلة على ذلك 3." لأللفاظ
 4:-كذكر امرأة  –"قوؿ ابن أٛتر 

  ال تدر ما نسج اليرندج قبلها                            
  دارٍس متّخدد وِدراُس أعوص َ                                                 

لٌنقاد، فالشاعر ىنا كظف ." كىذه نظرة قاصرة من بعض ا)) فالَتندج (( جلد أسود ال ينسجقالوا : 
 ، كلذلك عٌقب القزاز على ىذا بقولو: سياؽ آخر كمن اٟتيف رميو با٠تطأ ا١تصطلح يف

. يصف لنسج ىهنا ٔتعٌت ا١تعاٞتة كالعمل.كا" كقاؿ من رٌد ىذا: الَتندج؛ ضرب من ا٠تفاؼ الٌسود
، )) صػى عويػص (( ٔتعنو ػم، )) كأعػأهنا ال تدرم ما يعمل بو الٌناس كال ما يعاٞتوف بو صنائعه

فكرة كىذا الكالـ يأخذنا إىل ال 5."أم ىي مل تدارس الناس من العويص .كدارس (( ٔتعٌت مدارس
 ، كاٟتاؿ ىنا ٔتعٌت ا١تقاـ.6: )) مطابقة الكالـ ١تقتضى اٟتاؿ ((اليت اعتمدىا البالغيوف كىي

                                                 
1

 . 123، ص علم ا١تعاٍل يف ا١توركث البالغي :  حسن طبل - 
2

 . 124نفسو ، ص ا١ترجع   - 
3

 . 7ص  ، ينظر نفسو - 

4
 . 47 ص : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ، القزاز القَتكاٍل - 

5
 . 47 ، ص ا١تصدر نفسو - 

6
 . 12ص  م ا١تعاٍل يف ا١توركث البالغي ،عل: حسن طبل  - 
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ل البالغيُت مصطلحا آخر ىو كمن ا١تعلـو أف " مصطلح اٟتاؿ كاف يرادؼ يف أغلب استعماالتو لد
؛ فال ٯتكن قراءة نص خارج مقامو كزمانو ٔتؤشرات اٟتاضر دكف الرجوع إىل الثقافة السائدة 1ا١تقاـ "

 آنذاؾ ككجود رصيد معريف با١تعايَت ا١تتبعة يف نقد الشعر قدٯتة كحديثة.
  2: " كأخذ على ٛتيد بن ثور، قولو        

  ّما تخايلت الحموُل حسبُتها  ل                           
  دْوماً بأيلَة ناعـما َمْكُموَما                                                 

: شجر ا١تقل،  و )) ٩تال ػ؛ كمن يػحتٌج ٢تذا يركيلػكىو ال يكمٌ كإ٪ٌتا يكٌم الٌنخقالوا : فأخطأ ألٌف الٌدـك
د ((، كمن ىنا ػكانت الواجهة األبرز لظهور )) نقد النق  . كلنقف قليال عند مشكلة الركاية كاليت3(( "

؛ فالركاية الثانية )) ٩تال (( أصلح كأصدؽ يف النقل إل١تاـ بثقافة ا١تنقود كلو نسبياكجب على الناقد ا
. كلذلك استعرض القزاز للعيوب اليت قيلت كنقيضها إف كيجد لغاية ن فيو الشاعر ْتكم بيئتو كثقافتوم

أ هبا نفسو كشهد هبا تالميذه ك١تسناىا يف مؤلفو بأنٌو" على كعي كامل باللساف العريب، أرادىا كقد بد
بُت ٘تيم كاٟتجاز  كإ١تاـ شامل باللهجات العربية القدٯتة الفصحى اليت تداكلتها القبائل العربية ما

  4."كاليمن كغَتىا
 5: كما " عيب على األعشى قولو

 إلى الحانوت يتبعني وقد غدوت                         
  شاٍو مشلّّ شلوٌل شلشٌل شِوُل                                                  

ابن قتيبة  –، كمن النقاد الذين يركف ىذه النظرة 6قالوا : فهذه األلفاظ كلها ٔتعٌت كاحد. كىذا عيب"
ؿ، ا٠تفيف الذم يسرع يف "كقاؿ قـو ىي ٥تتلفة ا١تعاٍل، فا١تشل، السريع السوؽ، كالشلو   7-

ككذلك فٌسره ابن قتيبة يف كتابو )) ا١تعاٍل  8 ."ئجهم، كالشلشل: الذكي، كالشوؿ: الرافع يدهحوا

                                                 
1

 . 12، ص علم ا١تعاٍل يف ا١توركث البالغي : حسن طبل  - 
2

 . 47 ص : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ، القزاز القَتكاٍل - 

3
 . 47، ص ا١تصدر نفسو  - 
4

 . 51ص  يف ا١تغرب العريب  ،النقد األديب القدَل ٤تمد مرتاض :  - 
5

 . 48ص  : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ، اٍلالقزاز القَتك  - 

6
 . 48نفسو ، ص  ا١تصدر - 

7
 . 256، ص 1ج،  2006أٛتد ٤تمد شاكر ، دار اٟتديث ، القاىرة  : الشعر كالشعراء ، تح :ابن قتيبة   ينظر - 

8
 . 48 ص : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ، القزاز القَتكاٍل - 
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وؽ، ػا١تشل السائق الريع الس: " الشاكم الٌشواء، الؼ كتاب الشعر كالشعراء حُت قاؿالكبَت (( ٓت
خفيف أيضا، يقاؿ للميزاف إذا خف  ، كالشلل ا٠تفيف، كشوؿل، كالشلوؿ ا١تسرع: شللت اإلبيقاؿ

: لمل أم أم ٭تملو يقاؿ أشلت كشلتو كيركل أحد جانبيو قد شاؿ كيقاؿ الشوؿ الذم يشوؿ الشيء
 1طيب النفس كالريح."

 اللفظ من خالل البناء النحوي للجملة : – 2
حيث النحوم، أم من  ئوكا١تغزل من ىذه الدراسة ىو " النظر يف األسلوب الفٍت من حيث بنا

واؿ ) النحوية ( ػات أك األحػب، كالكيفيػذا الًتتيػا يف ىػة بينهػة ا١تاثلػات ا٠تاصػترتيب عناصره، كالعالق
، أك تقييد أك إطالؽ، أك ، أك فصل أك كصلذؼػر أك حػ، أك ذكرػ: من تعريف أك تنكياليت تتعاكرىا

 لغويا ألدؽ خلجات النفس ما إىل ذلك من أحواؿ ككيفيات ينظر إليها ىذا العلم بوصفها ٘تثيال
    2".عور لدل الشاعر أك األديب ا١تبدعكمواجيد الش
 : يقوؿ الشاعر

3قد كاد من طول البلى أن يمصحا                                  
    

 

ػمقاربة الناسخة لالبتداء، كىو موضوع لدنو الػخرب عاؿ النالحظ ىنا أف " الفعل ) كاد ( من أف 
 : كاف ( لكن ٮتالفها يف أمور منها  ، كيعمل مثل )عل ا١تقركف بو مقيدحصوال، كالف

 4."غالبا كٯتتنع تقدٯتو عليو اتفاقاأف خربه يكوف ٚتلة فعلية مضارعية ٣تردة من ) أف (  -

كالشاىد يف شطر البيت السابق الذكر ىو دخوؿ ")) أف (( يف جواب )) كاد (( كالوجو أف ال 
لكن الشاعر قد ٕتاكز ا١تمنوع لدل  5يقـو (( ألهٌنا كضعت للمقاربة."تدخل إذا قلت: )) كاد زيد 

النحاة كغاص يف فلسفة البالغيُت كقد سار يف درب الذين " أجازكا إدخاؿ )) أف (( معها كشٌبهوىا 
  6")) عسى ((.ػ ب

                                                 
1

 . 379، ص  1، مج 1984لبناف  ، دار الكتب العلمية ، بَتكت 1ط ،ات ا١تعاٍل ١تعاٍل الكبَت يف أبيكتاب ا  : ابن قتيبة الدينورم - 
2

 . 7ص  ،لم ا١تعاٍل يف ا١توركث البالغي ع:  حسن طبل  - 

3
 . 156 ص، : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة  القزاز القَتكاٍل - 

4
ساليب ، ما نظرت فيو ٞتنة األصوؿ كٞتنة األلفاظ  كاألساليب ، كعرض على ٣تلس كتاب األلفاظ كاأل:  مصطفى حجازم  ك٤تمد شوقي أمُت  - 

 . 185ص ، ) د. ت ( ، مصر ٣تمع اللغة العربية إىل الدكرة اٟتادية كاألربعُت ،  اجملمع كمؤ٘تره  . من الدكرة ا٠تامسة كالثالثُت 
5

 . 156 ص : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ، القزاز القَتكاٍل - 

6
 . 156نفسو ، ص  ا١تصدر - 
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 1.كلذلك أدخل أف يف اٞتواب / كحٌقها اٟتذؼ"
 2كمن الغلط يف األلفاظ، كما قاؿ الشاعر: 

 من يفعل الحسنات اهلل يشكرىا                              
 والشر بالشر عند اهلل مثالن                                                  

فعال مرفوعا " أراد فا يشكرىا، كإ٪ٌتا كانت الفاء كاجبةن ىا ىنا ألٌف جواب الٌشرط مىت كاف ٚتلة أك  
ا إ٪ٌتا أٌب هبا لئاٌل يسٌلط ما قبلها على ما بعدىا، أال ترل أٌنك تقوؿ )) إف ، ألهنٌ مل يكن بده من الفاء

)) إٍف تػىقيٍم فأقم ((  :كلو أدخلت الفاء عليها بطل جزمها، ال تقوؿ، تقٍم أقم (( فتجـز أقم ٔتا تقٌدـ
 3."إليها ١تا ذكرنا من ضركرة الشعر فحذؼ الفاء مع اٟتاجة 

)) ىا (( التنبيو على بعض الكالـ،  يف كتاب القزاز ىو " تقدَل كمن ا٠تلل الًتكييب كما كرد 
 : كما قاؿ الشاعر

 ونحن اقتسمنا المال نصفين بيننا                            
   4فقلت ىذا لها ، ىا وذا ليا                                                 

 

: )) فقلت ٢تا ىذا كىذا ليا كاك العطف؛ كالتقدير 5على "و " تقدَل )) ىا (( التنبيو ػد ىنا ىػكالشاى
 6." )) ذا (( بالواك اليت ىي للعطف(( ، ففصل ا٢تاء من )) ىذا (( كحاؿ بينها كبُت

، لكن عجز البيت ٭تتوم على خلل إىل ْتر الطويلكا١تالحظ كذلك يف البيت أنو ينتمي 
مطبعي لوجود كلمة حذفت مثل )) ٢تم ((  عركضي ٦تا يستلـز أف ركايتو خاطئة أك أنو ٣ترد خطإ

لغرض فيستقيم الوزف فيصبح : )) فقلت ٢تم ... ((؛ مع أف تقدَل ىاء التنبيو عن كاك العطف كاف 
، كىذا البيت بالذات تناكلو العديد لنحوم ١تثل ىكذا مسألة، كذلك كال ننكر الغرض البالغي كاكزٍل

   من النحاة ك الٌلغويُت كعلى رأسهم سيبويو.

                                                 
1

 . 156، ص  : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة القزاز القَتكاٍل - 
2

 . 119، ص ا١تصدر نفسو  - 

3
ر، القاىرة ػة نصػارؼ ، مدينػدار ا١تع 2ن الضركرة ، تح : عوض بن ٛتد القوزم ، طما ٭تتمل الشعر م، أبو سعيد اٟتسن بن عبد ا :   السَتايف - 

 . 136 – 135 ، ص  1991
4

 . 169 ص : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ، القزاز القَتكاٍل - - 

5
 . 169نفسو ، ص  ا١تصدر - 

6
 . 169نفسو ، ص  - 
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 : القديم والجديد 
ة، كإ٪ٌتا  ػة كال البدعػ"إف بركز ىاتُت القضيتُت عند نقاد ا١تغرب العريب مل يكن من قبيل ا١تصادف

 .1كاف نإتا عن ذلك االتصاؿ الفكرم الذم كاف يتم عن طريق ا١تعايشة أك التالقي أحيانا"
 اٟتديث عن قضية القدَل كالقزاز القَتكاٍل من بُت ىؤالء الذين كانت ٢تم صوالت كجوالت يف

ى ػوف علػاء، يتعصبػن العلمػم مػغَتىك اة ػكاٞتديد ١تا رأل من تطاكؿ على الشعراء ا١تولدين، ألف" النح
 .2، لغَت سبب، إال لقدمهم " ف القدماء عليهمو م با١تولدين، كيفضلػن ٝتوىػر مػشع

مبينا فضلهم من  ،عنهم مدافعا)) ما ٬توز للشاعر يف الضركرة (( القزاز كتاب ك٢تذا جاء  
كاف ناقدا أف القزاز   ، كىذا ما يثبتالغة باٟتجة اليت ال تقبل تفنيداحيث النحو كالصرؼ أك الب

يف كتابو )) النقد األديب يف  ( ٤تمد مرتاض )؛ كما اٟتكم الذم أطلقو متخصصا بارعا يف ٣تالو
ل من ابن شرؼ كابن رشيق ار كمل يكن ناقدا متخصصا على غر (( على أف القزاز " ا١تغرب العريب

ليس حكما قاطعا كىذا  3، كلكنو كاف ٨تويا بالغيا فوٌجو اىتمامو كٌلو إىل ذينك اللونُت ".كالنهشلي
؛ فيكفيو أنو كاف ٨تويا بالغيا باإلضافة إىل انٌو شاعر متمكن؛ أليس العمود الفقرم للنقد ٣ترد رأم

ب كمن خالؿ البالغة األسلوب كْتكم أنو شاعر النحو كالبالغة ؟ فمن خالؿ النحو ندرس الًتكي
، كهبذا يكوف قد أحاط بعناصر اإلبداع؛ ككذلك ال ٯتكن يف خلق الصورة الشعرية كتوظيفها فهو بارع

إطالؽ حكم هنائي بػحكم أف أغلب مؤلفاتو قد ضاعت مع أننا نستطيع أف نرتشف بعض معايَته 
 النقدية من خالؿ كتابو. 

ب أك الذكباف ػن التعصػد عػالقزاز من قضية القدَل كاٞتديد فيظهر أنو " بعيكبالرجوع إىل موقف 
فهو يدرؾ قيمة القدَل كما دفاعو عن ادثُت إال بسبب ا٢تجـو الشرس الذم شنو"  4يف إتاه معُت "
مل يكلفوا أنفسهم عناء البحث يف اللغة، كالٌتبحر يف خصائصها؛ ألٌف شانئ ىؤالء  خصومهم الذين

ف يكوف ذلك جائزا لعلل : إما ألم أٌف ذلك ال ٮترج إال من كجهُتلو نظر بعُت اٟتق لع 5اء "الشعر 
عليو، أعاد نظره عنو ، كإٌما ك٫تو الذم لعلو أف ينبو ، كىو كذلك، مل يبلغ النهاية من علمهاتغيبت عنو

                                                 
1

 . 68ص  ،ألديب القدَل يف ا١تغرب العريب النقد ا: ٤تمد مرتاض  - 

2
  . 43، ص  1996 ر الشركؽ ، القاىر دا 1، ط - دراسة يف الضركرة الشعرية -لغة الشعر : ٤تمد ٛتاسة عبد اللطيف  - 

3
 . 78، ص األديب القدَل يف ا١تغرب العريب النقد :  ٤تمد مرتاض - 
4

 . 79، ص ا١ترجع نفسو  - 
5

 .78نفسو ، ص   - 



 مفيوم الشعر في الّنقد المغربي القديم      الفصل األول:                          
  

51 

 

كال ٦تنوع من ، ، ٗتطاه إىل ما ال مطعن فيو من الكالـ، إذ كاف غَت معصـو من ا٠تطإإىل الصواب
  1."الزلل

نفهم من خالؿ ما تقدـ أف القزاز كاف كسطيا يف توجهو ْتيث " مل يكن متعصبا للقدَل كمل 
كما دفاعو عن ا١تولدين أك ادثُت  2يكن ضد النزعة اٞتديدة يف الشعر مادامت تقـو على حجة " 

 إال لظلم قد طا٢تم من أشباه الٌنقاد ألسباب منها:
غة كالنحو كالصرؼ على ا٠تصوص كانوا متعصبُت كثَتا للقدَل كللقدماء ألهنم  " أف علماء الل -

ك٢تذا  3كانوا يف حاجة إىل الشاىد الذم يساعدىم على تقنُت قواعدىم النحوية كالصرفية "
 ٧تدىم يرفضوف كل مولد.

 جهل بعضهم معايَت نقد الشعر فيسقطوف آليات نقد النثر عليو. -

 ددة دكف اإلحاطة بأكجو االختالؼ.التعصب إىل قواعد ٨توية ٤ت -

 .مهما بلغ إبداعهم ١ترض يف نفوسهماستحقار بعض النقاد شعراء زماهنم  -

 ظهور عدد ٦تن يدعوف النقد ال عالقة ٢تم باللغة العربية كآداهبا. -

كمن أجل ىذا كاف القزاز " يقف من ادثُت موقف رجل عامل متزف يزف األمور ْتكمة كيتكلم 
فهو يدرؾ حقيقة أهنا " قد ٗتتلف ا١تقامات كاألزمنة كالبالد فيحسن يف كقت ما ال  4"ٓتربة كمعرفة.

؛ ك٢تذا ٧تده يذكد عن 5٭تسن يف آخر كيستحسن عند أىل بلد ما ال يستحسن عند أىل غَته "
ا١تولدين " فهم مل يرتكبوا أخطاء ك أغالطا كإ٪تا ىي ضركرات مسموحة ٢تم فهي يف نظره  ٔتثابة 

 .6ة ٢تم "رخص جائز 
كأف بالقزاز  يقوؿ لنا: " كاجبنا اليـو أف نعيد بناء أنفسنا على ما بنيت عليو حضارتنا من دقة 

، كال ٯتكن اٟتكم على أم عمل أديب على 7)) التذكؽ ((، كأف يكوف التذكؽ أساس عملنا األديب "
البحث يف ا١تعٌت أساس زمنو فكما أجاد القدامى أجاد ادثوف، كال ٬تب ٗتطئة أم شاعر دكف 
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 . 24.  23 ص يف الضركرة  ،ما ٬توز للشاعر القزاز القَتكاٍل :  - 
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الوقوؼ على أصح القريب كالبعيد للنسيج الشعرم أك دكف اإلحاطة بلهجات العرب، كما ٬تب 
 الركايات كأسندىا.

كىو ما أجازه الكوفيوف كما  ،كمن مضارب ا١تثل يف مشكلة الركاية ما ركم عن حذؼ اإللزاؽ
 : جازكا )) مررت زيدا ((، كأنشدكا"يف قو٢تم: )) مررت بزيد (( فأ

 

 تمّرون الّديار ولْم تعوجوا                              
 كالمكم علّي إذا حرام                                                  

 

الـ كال شعر؛ كقاؿ ٤تمد : ال ٬توز يف كأنكر ىذا سائر البصريُت، كقالوا: )) ٘تٌركف بالديار (( ك يريدكف
 : بن جرير: إ٪ٌتا قاؿ جدمبن بالؿ : قاؿ عمارة بن يزيد

 

 مررتم بالّديار ولْم تعوجوا                              
 كالمكم علّي إذا حرام                                                  

 

كال ، لفعل ال يصل إىل اسم إاٌل بالباء، كيصح ما قاؿ البصريوف ألٌف افعلى ىذا، ليس فيو اضطرار
 1."العرب بغَت ذلك يوجد يف كالـ

، ٍب توجل ع الرٌكز ا٠تفٌي يف جرسها كنربىا٢تذا أراد القزاز من النقاد عند قراءة أم كلمة " تسمٌ 
، حىت تنشأ يف النفس صورة نوً  كٌل حرؼ يف بنائها كتركيبها، بلمح متيقظ متلٌقط بصَتاٟتٌس إىل ك

ر قدٯتو كحديثو "فكل   قدَل ، ك٬تب إسقاط ىذا على الشع، فال مكاف للشٌك فيها2كاضحة "
حديث يف زمانو ككل حديث سيصبح قدٯتا عند مركر الزمن، كال فضل ألحد٫تا على اآلخر إال 
باٞتودة كالرداءة ، كحسن التصوير كالسبك لًتؾ أثر يف قارئو، فكم من قدَل مبتذؿ، ككم من حديث 

 3تشرئب لو األعناؽ لركعتو."
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 . 103.  102 ص يف الضركرة  ،ما ٬توز للشاعر القزاز القَتكاٍل :  - 
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 :لغة الشعر 
، م يف األدكاتػا١توىبة كمدل التحك ة الشعر ٔتفهـو كاحد، فالبناء ٖتددهمن الصعب ٖتديد لغ

 . من اإلبداع بُت الشعرية كالنظمخاصة مع كجود تضارب يف كثَت
ًتكو ي، بطريقة دل براعتو يف خلق الصورة الشعريةلكن ما يبهر القارئ ىو أسلوب الشاعر كم

بدع. " كلو سألنا أنفسنا ١تاذا تنقاد الٌلغة للٌشاعر ، حىت كلو كاف ناقما معارضا لفكرة ا١تامنجذبا إليه
أكثر ٦تٌا تنقاد لسواه ؟ ألجبنا بأٌف كنوز اللغة أشبو بدىاليز خفٌية دفينة تراكمت فوقها أتربة الٌسنُت 
كالقركف، فلن يستطيع العقل اإلنساٍل أف يعثر على خفاياىا ٔتبادرة كاعية، كإ٪ٌتا ال بد لو من 

اؾ باللمح ا١توىوب خالؿ نوع من الطفرة الشعرية، كالشاعر ىو الذم يقـو بتلك االستبطاف كاإلدر 
، غائصا يف أعماؽ عدـ الٌشعرية مشحوف الذىن با١توسيقى الطفرة، ألنٌو يصبح حُت تعًتيو ٞتج اٟتالة

ات ا١تطموسة ػالوعي ْتيث تندفع الٌلغة يف عقلو غَت الواعي، فًتفع إىل سطحو عشرات الكلم
    1ة الشعرية ."ػة للحالػا رقد قركنا يف الذىن اٞتماعي لألٌمة كبعثتو الصورة ا١تائجة ا١تتالطماألصداء ٦تٌ 

و: ػر ىػ" إف لغة الشعر ىي اللغة اإلشارة، يف حُت أف اللغة العادية ىي لغة اإليضاح. فالشع
ة الشاعر يف سلخ ىذا الكالـ ٭تيلنا إىل براع ك 2."اللغة تقوؿ ما مل تتعلم أف تقولوجعل  ٔتعٌت ما

ات ػالصورة الشعرية كاستحضارىا من الواقع أك ا٠تياؿ، كتزيد ركعة عندما يعمد إىل ربط ا١تتناقض
واء كتابتو ػبأسلوب بديع ٬تعل القارئ يشعر ٔتتعة القراءة، كيتقمص شخصية الشاعر كيعيش أج

 للقصيدة. 
 3."" ىذا يعٍت أف لغة الشعر ليست لغة تعبَت بقدر ما ىي لغة خلق

، يتعلق األمر بتوضيح بعض خلجات النفس بطريقة جلية كبإعادة بناء معدؿ ٢تا " يف الشعر
، بناء سد ٮتتلف يف بنائو عن جسد النثرلكن ىذا اٞت 4ٯتكن تلقيو من خالؿ جسد الكلمات "

، كقد نالحظ من خالؿ " الشواىد الشعرية أف الشعراء صورة الشعرية ككزف كموسيقى الشعرتفرضو ال
مطرد يف اللغة دكف أف تدعوىم إىل ذلك حاجة الوزف الشعرم. ػرجوف على مستول االستعماؿ الٮت
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 .  11، ص  2000 ا٢تيئة العامة لقصور الثقافة ، القاىرة (د. ط) ،سايكولوجية الشعر كمقاالت أخرل : نازؾ ا١تالئكة  - 
2

 . 921 - 921، ص  9191 ، بَتكت دار العودة  3ط، : مقدمة للشعر العريب أدكنيس  - 
3

 . 126ص  ،ا١ترجع نفسو  - 
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، ص  1990ة ( ، القاىرة ػ، ترٚتة : أٛتد دركيش ، كتابات نقدية ) سلسلة شهرية تصدرىا ا٢تيئة العامة لقصور الثقاف :بناء لغة الشعر جوف كوين  - 
34 . 
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كىذا ما  1،" الضركرة الشعرية كالوزف الشعرمبُت –البتة  –بل يظهر من ىذه الشواىد أنو ال عالقة 
 سنحاكؿ أف نتناكلو يف دراسة لغة الشعر عند القزاز.

 .قيد بالغي –قيد ٨توم .ب  –أخضعها لقيدين ك٫تا: أ فعندما تكلم القزاز عن لغة الشعر 
ر النقد، ػا كثػ، كعليه، كهبا يعرؼ القصدكيعترب القيد النحوم أداة من أىم أدكات بناء اللغة

 كريمي الشعراء باللحن كفساد اللساف دكف كجو، كىذا ما دفع بالقزاز للًتكيز عليو.
؛ كرغم رهػو معاييػ، كلةػا عندما يتقاطع مع الشعريأما القيد البالغي فهو أساس اللغة كيزداد سحر 
 .يف حوض كاحد كىذا ىو سر البالغة االختالؼ يف دراسة كٖتليل ىذه ا١تعايَت إال أهنا تصب

كسأحاكؿ إف شاء ا أف أتتبع نظرة القزاز حوؿ مفهـو لغة الشعر عنده من خالؿ ما تناثر يف كتابو 
 مقارنة ٔتن سبقو.

 :  القيد النحوي –أ 
كبدكف ، فبو يعرؼ القصد كا١تراـ، إف الكالـ عن النحو مرتبط با١تعٌت ، فباب ا١تعٌت النحو

كلذلك يعترب النحو أكؿ أداة  فال لغة بال معٌت، كاللحن يؤدم إىل فساد اللغة ،، النحو ٭تل اللحن
 من أدكات اإلمساؾ بناصية اللغة.

، ككيفية ما يتعلق باأللفاظ من كسقاماكيفية الًتكيب العريب صحة كالنحو: "علم يعرؼ بو  
ة ػ؛ كٔتا أف النحو يبحث يف مستول صح2حيث كقوعها فيو، من حيث ىو ىو أٍك ال كقوعها فيو"

ر، ألهٌنا ػفإنو أكثر تعقيدا يف الشعر ٓتالؼ النثر ْتكم أنو " يتناكؿ ضركرة الشع 3الًتكيب كسالمتو "
الصحيح من ا٠تطأ عند دراسة الضركرة الشعرية  ك١تعرفة 4أيضا تبحث من حيث الصحة كالسقاـ "

  –كجب اإلحاطة بلهجات العرب ا١تختلفة، ألٌف " عدـ إطالع النحاة على بعض اللهجات، كاف 
                       .أك رمي صاحب اإلبداع باللحن 5من أسباب اٟتكم على بعض االستعماالت بالشذكذ " –كذلك 
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النحاة على بعض اللهجات أك ٝتاعهم ٢تا، كانفراد أحدىم بركاية  كمن بُت السلبيات " عدـ إطالع
  1."ما مل يسمعو أك ينسبو إىل الشذكذشيء مل يركه غَته، جعل بعضهم يتأكؿ 

 يقوؿ الشاعر: 
 تواىق رجالىا يداىا ورأُسو                               

  2خلف الحقيبة رادف  لها قتب                                                
 

كالشاىد ىنا )) يداىا (( كاألصل أف يأٌب )) يديها(( ألنو مفعوؿ بو، لكن ٬توز يف الشعر رفع 
كىذا جائز يف الشعر كما أجازه  3الفاعل كا١تفعوؿ بو ْتجة أٌف " كل كاحد يف ا١تعٌت فاعل بصاحبو "

كذا حاالت كىو اإلعراب با١تعٌت ال البعض يف غَته؛ كنظرة القزاز ال ٗتتلف عن سيبويو يف مثل ى
 . (الكتاب  )باللفظ؛ كىذا مثاؿ على ما أكرده سيبويو يف كتابو 

 4قاؿ امرؤ القيس: 
 فلو أّن ما أسعى َلدنى معيشة                              

 كفاني ولم أطلب قليٌل من المال                                                  

 

كلو مل يرد  ،وب عنده ا١تلك كجعل القليل كافيا، كإ٪ٌتا كاف ا١تطلرفع ألنٌو مل ٬تعل القليل مطلوبافإ٪ٌتا 
 5."ذلك كنصب فسد ا١تعٌت

: قالوا، ذم أكرده القزاز يف كتابو، "فقد زعم قـو أف ىذا ال ٬توزػألكؿ الاؿ اػوع إىل ا١تثػكبالرج
: )) تواىق رجالىا يديها (( كال ضركرة لركايةد اإلعراب، كقلب ما عليو األصوؿ، كقالوا: اىو فسا

،  كلكن كما سلف الذكر أف الشعراء قد ٮترجوف عن قواعد النحو 6ىهنا ٘تنع من ىذا اإلعراب "
 .7الصرؼ دكف أف تكوف ىناؾ ضركرة لذلك" 
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 1: يف الكالـ، مثل قوؿ الشاعرك٦تا ٬توز رفع االسم بتأكيل معٌت
 يُْبَك َيزِيُد ضارٌع لخصومو    لِ                              

 ومختبط مّما تطيح الّطوائح                                                 
، فكأنٌو قاؿ: )) يبكيو ضارعه ، " علم أف لو باكيا2، كاف فيو معٌت ليىٍبك يزيدى " ١تا قاؿ: لييٍبك يزيدي 

))  .٠3تصومو ك٥تتبط ه
ِلَك زُ ﴿ الكالـ، كأٌف منو قولو جٌل كعز: " كقد زعم قـو أٌف ىذا جائز يف َن ِلَكِثيٍر مَّْن يّْ وََكذََٰ
ْتَل َأْواَلِدِىْم ُشرََكاُؤُىمْ  ، قالوا: )) فالشركاء (( مرفوعوف با١تعٌت، أم زيٌنو 4﴾ اْلُمْشرِِكيَن قـَ

ِلَك زُ وَكَ ﴿كىناؾ قراءات عديدة ٢تذه اآلية كمنها " قراءة ابن عامر كىو من السبعة:  5"شركاؤىم. َن يّْ ذََٰ
فأصبح لفظ )) قتلي على قراءة ابن عامر مصدر  ﴾ همْ ئِ ُشرََكا مْ ىَأْواَلدَ  ِلَكِثيٍر مَّْن اْلُمْشرِِكيَن قـَْتلُ 

ن إضافة ا١تصدر إىل فاعلو، كأكالدىم مفعولو، كفصل بو ػة إىل )) قتل (( مػمضاؼ كشركائهم مضاف
ؼ كا١تضاؼ إليو جدلية قائمة بذاهتا ال يسعنا ا١تقاـ ، كالفصل بُت ا١تضا6بُت ا١تضاؼ كا١تضاؼ إليو "
 لذكرىا اآلف يف ىذا البحث.

إٌف اعتبار " اللغة كلها على اختالؼ ٢تجاهتا كحدة كاحدة، دكف التفريق بُت ٢تجة كأخرل أثناء 
 ،ػاربكضع القواعد، كاالعتماد على القياس بشكل كبَت يف النحو يف ظل لغة كاحدة متعددة ا١تش

 .دية للشعر كأربك النقاد ادثُت٦تا صعب العملية النق ،7الـ"ػات الكػط مستويػى خلػأدل إل
كا١تالحظ " أٌف ا٠تلط بُت مستويات اللغة يف التقعيد دكف النظر إىل الشعر على أنٌو مستول          

الشعرية  ، كنسقو، ىي اليت ٕتعل الضركرة، الختالؼ ظركؼ صياغتومعُت ينفرد ٓتصائص تركيبية ٦تيزة
    8مظهرا من مظاىر معيارية القاعدة".

                                                 
1

 . 144  ص يف الضركرة  ،للشاعر ما ٬توز القزاز القَتكاٍل :  - 

2
 . 288ص   ، 1سيبويو : الكتاب ، ج - 

3
 . 288، ص  1ج ، سيبويو ، كتابالظر كان.  144  ص يف الضركرة  ،ما ٬توز للشاعر القزاز القَتكاٍل :  - 
4

 . 137األنعاـ ، اآلية  - 
5

 144  ، صيف الضركرة ما ٬توز للشاعر القزاز القَتكاٍل :  - 

6
 . 239، ص  1992، ٛتص ، سورية  دار اإلرشاد  3ط، : إعراب القرآف الكرَل كبيانو الدين الدركيش ٤تي  - 
7

  . 86.  85ص  ، - دراسة يف الضركرة الشعرية -الشعر  لغة : ٤تمد ٛتاسة عبد اللطيف ينظر - 

8
 . 86ا١ترجع نفسو ، ص  - 
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كىو ما يوافق ما أكرده القزاز من  -ك٦تٌا كرد يف كتاب سيبويو من ٛتل اإلعراب على ا١تعٌت؛ 
 ؛ قوؿ الشاعر " عبد العزيز الكاٌليب: -أمثلة يف كتابو 

 جدنا الصالحين لهم جزاٌء                                  
  جّنات وعيناً سلسبيال                                                 

  1. كلو نصب اٞتزاء ٞتاز"ٞتزاء، فحمل اآلًخرى على ا١تعٌتألٌف الوًجداف مشتمل يف ا١تعٌت على ا
، حذؼ اإلعراب إذا احتاج الشاعر إىل ذلك ؛ كىذا ال ا ٬توز على قوؿ قـو من النحويُت"ك٦تٌ 

 : كأنشد من  أجازه 2."كالـ كال شعر٬توز عند أكثرىم يف  يكاد 
 إذا اعوججن قلت صاحْب قوم                                

  ّوِم بالدَّوّْ أمثاَل اّلسفين الـع                                                
ة كىذا جائز عند القزاز كىو من أقبحها ْتكم أنو أردؼ ٚتل 3.فقاؿ: )) صاحٍب (( كمل يعرب

، لكن ال ٯتكن ٗتطئة الشاعر ْتكم أف لو (( كىذا ال يكاد ٬توز عند أكثرىم يف كالـ كال شعر))
 ((قلت صاح قـو ))  كمن ال يرل ىذا جائزا ينشد: ،رةمن كالـ العرب "رغم أنو من أقبح الضرك  اسند

 4على الًتخيم ".
تزمتُت من أنصاؼ النقاد إال أف ا١ت 5رغم من "انفراد الشعر ٓتصائص معينة يف الًتكيب "الكب

 .يضمركنو ألسباب ينأل عنها األدب يتجاىلوف ىذه ا٠تاصية ٞتهلهم أك تعصبهم أك لعداء
، خاصة يف ٣تاؿ النحو ولدين من الشعراء باٟتجة كالدليلمن أجل ىذا بادر القزاز إىل الدفاع عن ا١ت

 .غلط فيو دكف اإلحاطة بفركع اللغةالذم كثر اللغط كال
 
 
 
 

                                                 
1
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 القيد البالغي :  –أ    
الثة أركاف ػػػػػػػػػػو ينقسم إىل ثػػػػػػػػػػػػػػىك  .و قواعده، كفن لو أصولو كأدكاتو، كما لكل علم فن" البالغة علم ل

 : أساسية
 .م ا١تعاٍلعل -

 .علم البياف -

 1."علم البديع -
 بقات. فمن الكالـ: " ككالـ الناس يف طبقات كما أٌف الناس أنفسهم يف طيقوؿ اٞتاحظ

، كبكل قد تكٌلموا، القبيح كالسمج، كا٠تفيف كالثقيل، ككلو عريب، كا١تليح كاٟتسن، ك اٞتزؿ كالسخيف
 2"ا كتعايبوا.و كبكٌل قد ٘تادح

، نقرأ من خالؿ كالمو أٌف ىناؾ 3" : " كالـ العرب آخذ بعضو برقاب بعضكيقوؿ القزاز
ىائل من األلفاظ اليت كانت مستعملة  للفظ كا١تعٌت ، رغم اختالؼ البيئة كاندثار كم اطبيعي اامتداد

ن ػػػػػأك ألسباب أخرل ... لك اجم أك بفعل عدـ االىتماـ باللغة،يف زمن مضى بفعل دخوؿ األع
تبقى العربة يف خلق الصورة يف ىاتو األلفاظ كإعطاء معٌت مبتكر أك معٌت ًب التطرؽ إليو لكن 

 بأسلوب ٥تتلف أركع كأمتع.
  :الشعر وعلم المعاني  - 1

كما ىو معلـو أٌف علم ا١تعاٍل " ىو علم يعرؼ بو أحواؿ اللفظ العريب اليت هبا يطابق مقتضى 
، أك ىو علم يبحث السياؽ، كما ٭تيط بو من القرائناٟتاؿ، مع كفائو بغرض بالغي يفهم ضمنا من 
 4يف اٞتملة ْتيث تأٌب معربة عن ا١تعٌت ا١تقصود.

قط من خالؿ اٝتو فهو متعلق باللفظ كذلك فيدرس اللفظ كال يقتصر علم ا١تعاٍل على ا١تعٌت ف
 . ١تفردة كمن خالؿ موضعو يف اٞتملةمن خالؿ الكلمة ا
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 .4، ص  2003، لبناف ر الكتب العلمية ، بَتكتدا 1ط ،س الدين، كضع حواشيو: إبراىيم لم: اإليضاح يف علـو البالغةيػا٠تطيب القزكين - 
2

 . 144ص  ، 1مج  ، 1998، القاىرة   مكتبة ا٠تا٧تي 7ط : عبد السالـ ٤تمد ىاركف ، ، عمرك بن ْتر : البياف كالتبيُت ، تحاحظ اٞت - 

3
 . 190  صيف الضركرة ، ما ٬توز للشاعر  القزاز القَتكاٍل ، - 

4
 . 4ص  ، : اإليضاح يف علـو البالغةا٠تطيب القزكيٍت  - 
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ِإيَّاَك نـَْعُبُد َوِإيَّاَك  ﴿ : كأثر٫تا يف ا١تعٌت كقولو تعاىل: التقدَل كالٌتأخَتكمن ٝتات علم ا١تعاٍل
؛ كقد أفاد تقدَل تقدَل ما حٌقو الٌتأخَت لفائدة ، كقد ًبٌ كقد تقٌدـ ا١تفعوؿ بو على فعلُت ،﴾ 1َنْسَتِعينُ 

 ( نعبدؾ كنستعينك )رآف ػ، كلو جاء يف غَت القليو، مقصورة ععوؿ بو أٌف العبادة ٥تتٌصة باا١تف
وز يف ػالغية فهو ال ٬تأٌما الٌتقدَل الذم ال ٭تمل فائدة ب 2لكانت العبادة  كلغَته ككذا االستعانة.

 : ٌشعر من باب صٌحة الوزف كالقافية، مثل قوؿ الٌشاعريف ال ، كيأٌبغَت الٌشعر
 جمعت وفحشا غيبة ونميمة                                   

   3خصاال ثالثا لست عنها بمرعوي                                                
كال ٬توز يف  ،أكثرىم يف ا١تنصوب٬توز ىذا عند  ، كإ٪ٌتاىنا تقدَل كاك العطف على ا١تعطوؼكالٌشاىد 

4.كزيده عمرك: قاـ كيقبح عندىم يف ا١ترفوع إذا قلنا، اجملركر عند ٚتيعهم
 

 

  الشعر وعلم البيان: - 2

 

ا، ػة كغَتىػ بو الٌشيء من الٌدالل: الظهور كالوضوح كاإلفصاح كما بٌُت "البياف يف الٌلغة معناه
 5.". كأبنتو: أكضحتو، كاستباف الشيء: ظهرضح فهو بٌُت ..: باف الشيء بيانا: اتيقاؿ

طرؽ " أٌما البياف يف اصطالح البيانيُت فهو: العلم الذم يعرؼ بو إيراد ا١تعٌت الواحد ب
 6."٥تتلفة يف كضوح الداللة عليو

؛ كمل يهمل (الكناية ) ، ( اٟتقيقة كاجملاز) ، ( الٌتشبيو) كيرتكز البياف على ثالثة قواعد ىي: 
كاف قبلو كمن جاء بعده علم البياف، فهو يتخلل إبداعاهتم كنقدىم، كتتفاكت لديهم قٌوة القزاز كمن  

؛ فلو أف ـرػأراد ا١تتكلم أف يصف زيدا بالكالبياف حسب طريقة " التعبَت عن ا١تعٌت الواحد، فمثال إذا 
، يد كالبحر، كز ، فيقوؿ: زيد كالبحر عطاء، أك طريق التشبيوطريق اٟتقيقة، فيقوؿ: زيد كرَليسلك 

بالغة باختالؼ نوع الٌتشبيو ، كنالحظ اختالؼ درجة ا١تكزيد ْتر ،ككأنٌو البحر، كزيد ْتر يف العطاء
                                                 

1
 .5اآلية ،الفاٖتة  - 

2
عهد الًتبوم ، إشراؼ ٤تمد العكي ، ا١ت -للٌسنة الثٌانية الثانوية  – ا١تختار يف القواعد كالبالغة كالعركض: ينظر عبد ا بن كريد ك أٛتد حساٍل  - 

 . 134، ص  ) د . ت ( اٞتزائر  ،الوطٍت 
3

 . 170 صما ٬توز للشاعر يف الضركرة ،  قزاز القَتكاٍل ،ال - 

4
 . 170، ص ا١تصدر نفسو  - 
5

 . 13، ص  2011مؤسسة ٥تتار للنشر كالٌتوزيع ، مدينة نصر ، القاىرة  3ط، علم البياف : بسيوٍل عبد الفتاح فيود  - 
6

 . 15ا١ترجع نفسو ، ص  - 
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ٌية، ، كلو أف يسلك طريق االستعارة التصر٭تية، فيقوؿ: رأيت ْترا يفيض على الٌناس، أك ا١تكن...
، ف الكلب، ككثَت رماد القدرد جبا، أك يسلك طريق الكناية فيقوؿ: زيفيقوؿ : أمطرنا زيد بعطائو

  1كالكـر بُت برديو."
 

  الشعر وعلم البديع : - 3

 

، فهو علم يعرؼ بو كجوه ٖتسُت الكالـ بعد رعاية " العلم الثالث من علـو البالغة :البديع ىو
 2."ابقة ١تقتضى اٟتاؿ ككضوح الداللةا١تط

   3اخًتعتو ال على مثاؿ." :كالبديع: ا١تبدع. كأبدعت الشيء: ادث العجيب. "كالبديع
ا على تلك الفنوف ، كما أطلقو على فنوف البالغة كمسائلها (بديع ) كالبالغيوف قد أطلقوا كلمة 

، "البديع" ترد مرادفة تلك ا١تعاٍل، كظلت كلمة بالغة كالفصاحة كالبياف كالرباعة: الكا١تسائل كلمات
  4."مرادا هبا مسائل البالغة كفنوهنا

ا ػ، ككانت مسائلها٢تجرم " أٌف البالغة مل تقٌسم إىل علـو ثالثة إالٌ يف القرف السابعكمن ا١تعلـو 
، من طباؽ كجناس كتورية كمبالغة كتقسيم كاستعارة كتشبيو ككناية كمشاكلة كٕتريد، إىل ل ذلكػقب

ف ٘تييز ، دك ةػعآخر تلك الفنوف، كاف يطلق عليها ٚتيعا اسم: البديع أك البياف أك الفصاحة أك الربا
 5بينها."

كهبذا يتضح أٌف السليقة عند القدامى تلعب دكرا مهما يف بناء الشعر من الناحية البالغية  كما  
كاف يف ا١تشرؽ ينطبق على ا١تغرب رغم التفاكت يف الفصاحة ْتكم البيئة كتأثَت اللهجة العامية على 

كالتحكم يف ناصية الٌلغة ْتكم  سكاف ا١تغرب العريب، لكن ىذا مل ٯتنعهم من الرباعة يف النسيج
 الٌتوجو إىل حفظ القرآف كعلومو  كالركاية كالدربة يف فنوف الشعر كالنثر.    
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 . 16، ص علم البياف : بسيوٍل عبد الفتاح فيود  - 
2

 . 327، ص  2010مؤسسة ٥تتار للٌنشر كالتوزيع ، مدينة نصر ، القاىرة   1ط،نظم القرآٍل من بالغة ال: بسيوٍل عبد الفتاح فيود  - 
3

 ( مادة بدع)  . 37، ص  2، ج لساف العرب : ابن منظور  - 

4
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5
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لقد اىتم الشعراء ا١تغاربة بعلـو البالغة يف بنائهم للقصيدة، ك٧تد البالغة عندىم تعٍت: أٌف لكل 
ىذا ما أقٌر بو عبد الكرَل مقاـ مقاؿ، ْتسب الزماف كا١تكاف، كىم يشًتكوف يف ىذه ا٠تاصية ك 

 النهشلي كابن رشيق الذم تأثر بو كأخذ عنو، كما القزاز إال امتداد ٢تذا الفكر. 
 :الوزن والموسيقى 

 (ا١توسيقى الداخلية  )، أٌما ىذه للشعر (ا١توسيقى ا٠تارجية  )"يقوؿ النٌػٌقاد إٌف العركض يقيس 
كاٟتقيقة أٌف الٌنقاد ا١تغاربة ال  1ال ٯتكنو ضبطها " (قيم صوتية خفٌية  )فإنٌو يفشل يف قياسها ألهنا 

غة ٬تهلوف ا١توسيقى الداخلية للكالـ مع أف ىناؾ اختالؼ يف األصوات اللغوية ْتكم نوعية الل
، كا١تعركؼ عن ا١تغرب العريب كمن بينهم القزاز كانوا يهتموف ك٭تفظوف كاللهجات ا١تختلفة لنفس اللغة

، "كمن على أساس التخصيص كليس الٌتعميم ية ْتكم الٌتخٌصص كىذاكيدرسوف القراءات القرآن
إىل ىذا  ا١تعلـو أٌف لكٌل كالـ صوتو ا٠تاص الذم ال يٌتحد مع صوت كالـ آخر كالذم يفضي بنا

     2. "اٞتماؿ ا١توسيقي الغريب
الؿ بالرغم أٌف العركض ال يقيس ا١توسيقى الٌداخلية لكنو يساىم يف ضبطها ضبطا دقيقا من خ

الوزف ىو الوسيلة اليت  )) :جعل الكلمات تؤثر يف بعضها البعض، كيف ىذا السياؽ يقوؿ ريتشاردز
٘تكن الكلمات من أف يؤثٌر بعضها يف البعض اآلخر على أكرب نطاؽ ٦تكن .ففي قراءة الكالـ 

ظمة يف الوزف كعالكة على ذلك فإٌف كجود فًتات زمنية منت .ادة كربلا١توزكف يزداد ٖتديد الٌتوٌقع زي
   3.((ٯتكننا من ٖتديد الوقت الذم سيحدث فيو ما نتوٌقع حدكثو 

، كىو كاف حد الٌشعر كأكالىا بو خصوصيةالوزف أعظم أر  )): كقد قاؿ ابن رشيق القَتكاٍل
  4.((مشتمل على القافية كجالب ٢تا ضركرة 

ر ػو كلو طلبت منو التعبيفعندما نتكلم عن الوزف نتكلم عن خفايا ال يدركها إال الٌشاعر نفس
ى لو حاكؿ ػعنها لعرٌب تعبَتا بعيدا عن ا١تنطق، ألف الوزف عند  الشاعر كالركح يستحيل ترٚتتها كحت

وزف كما ٭تملو من ػي للػ؛ كىنا ال نتكٌلم عن الٌشكل ا٠تارج٣ترد أضغاث أحالـ لكن يف اليقظةستبقى 
كا١تطبوع مستغن بطبعو عن معرفة  )) :قػابن رشي اب ٖتيلنا إىل ْتور ندرؾ حقيقتها؛ يقوؿأكتاد كأسب
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 . 78، ص  1987  دار ا١تعارؼ ، القاىرة 11ط، عريب الفن كمذاىبو يف الٌشعر ال: شوقي ضيف  - 
2

 . 78ا١ترجع نفسو ، ص  - 
3
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ىذا ا١تبدأ الذم سار عليو ؛ ك 1(( األكزاف كأٝتائها كعللها لنبٌو ذكقو عن ا١تزاحف منها كا١تستكره
؛ كلكن ما قصدنا إليو تلك اٟتركية الداخلية اليت تتولد عند الشاعر أثناء بناء القصيدة كيف ٟتظة القزاز

إيقاعي  فتنشأ سلسلة تقٌيد ما يبوح بو ضمن نظاـ !وػلو كىو نفسو ٬تهل منبعتفٌجر بركاف اللغة داخ
دما يريد الشاعر معاٞتة : عنلٌتساؤؿ يتداخل مع تساؤؿ آخر كىو، كىذا ادقيق كىو ما نسميو الوزف

 ، ىل ا١توضوع ىو الذم يفرض الوزف أـ الوزف ىو الذم يسٌَت ا١توضوع حسب إيقاعاتو ؟. موضوع ما
 ركف أف الشاعرػم يػٗتتلف نظرة ابن رشيق عن نظرة العسكرم حوؿ ىذا ا١توضوع فهحقيقة ال 

ٌوة يف اختيار ػق راء يدركوف حقيقة أهنم ال حوؿ ٢تم كالػكالشع ،ةػمستغن عن معرفة العركض كالقافي
ا، كعندما نتحدث ػالوزف كأٌف الشعر يصنع نفسو بنفسو بعد أف ينضج موضوع القصيدة كٗتتمر ٕتربته

الوزف كموضوع القصيدة فإنٌنا نتحٌدث عن أعقد القضايا الٌنقديٌة اليت بقيت بُت مٌد كجزر، كىذا  عن
التجاذب بسبب اختالؼ الرؤل لدل الٌنقاد كالشعراء حسب التجربة كطبيعة كٌل فرد كاختالؼ 

    2ا١تقامات كاألزمنة. 
الوزف الذم يسلس لو القوؿ أٌما ابن طباطبا يدعو إىل اختيار الوزف كىذا يف قولو: )) ...ك 

؛ فنجد القزاز يذكر الوزف ضمن عملية البناء، كلكن يهملو من جانب االختيار ٓتالؼ ابن 3عليو((
طباطبا، باعتبار أف موضوع القصيدة ىو الذم ٭تدد الوزف كليس الشاعر الذم يفرض الوزف على 

كقد يعترب البعض ىذا الكالـ ا١توضوع، مع أنو ٯتكن فرض الوزف، لكن سيكتنف القصيدة التكلف، 
غريبا لكن من ٮتوض ْتور الشعر كيطلع على أسرارىا، كيكوف لو باع كبَت يف صناعة الشعر سيدرؾ 

 حقيقة ىذا القوؿ. 
للمحدثُت عن علم العركض " فالعركض ىو العلم الذم ٯتاز بو مستقيم الشعر من  ال غٌت

تتخذ مقياسا ١تعرفة البحور كالتمييز بُت األكزاف كما منكسره ... أما موضوعو فالتفاعيل العركضية اليت 
 . لكن الوزف ٮترج من دائرة االختيار للمتمكن كصاحب الطبع كا١توىبة.4يعرض ٢تا من عوارض "

                                                 
1

 .121، ص  1جالعمدة يف ٤تاسن الشعر كآدابو كنقده ،القَتكاٍل :  يق شابن ر  - 
2

 .   161- 160ص  لقدَل ) يف ضوء النقد اٟتديث (،بناء القصيدة يف النقد العريب اينظر يوسف حسُت بكار :  - 

3
 . 11ابن طباطبا : عيار الشعر ، ص  - 
4

 . 22، ص  1978مطبعة العاٍل ، بغداد  (د .ط): العركض هتذيبو كإعادة تدكينو ،جالؿ اٟتنفي  - 
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طبيعة اإلنساف ٘تيل إىل الوزف يف الكالـ، كصاحب الذكؽ الرفيع ٯتكنو التمييز رغم  األكيد أفٌ 
و يف لغة ػلشعر كجدت معو األكزاف، فالشاعر ال ينطق كالمتراكم كتنوع األصوات، "فمنذ كجد ا

  1.رتنا األكىل قبل أف تنشأ اللغات"عادية، كإ٪ٌتا ينطقو موزكنا، ككأنٌو يليب فينا غريزتنا أك فط
ل على ػتم، كىو مشركاف حد الشعر كأكالىا بو خصوصيةكيقوؿ ابن رشيق: )) الوزف أعظم أ

وزف، كقد ال ػة ال يف الػٗتتلف القوايف فيكوف ذلك عيبا يف التقفي ، إال أفالقافية كجالب ٢تا ضركرة
؛ ائها كعللها. كا١تطبوع مستغن بطبعو عن معرفة األكزاف كأٝت: ا١تخمسات كما شاكلهايكوف عيبا ٨تو

عينو على ما ، كالضعيف الطبع ٤تتاج إىل معرفة شيء من ذلك يذكقو عن ا١تزاحف منها كا١تستكره لنبوٌ 
 .2((ىذا الشأف٭تاكلو من 

، فهي ا أـ الػا فيهػلقوايف كاألكزاف عيبكٓتصوص ا١تخمسات كما شاكلها سواء كاف اختالؼ ا
ليست ٤تل جدؿ ْتكم أهنا "خارجة عن دكائر الشعر اٟتقيقية فقد ظلت القصيدة ٖتتفظ بنظامها 

  3." القدَل يف كحدة أكزاهنا كقوافيها
اف أك ػيثو عن الضركرة الشعرية من الزيادة كالنقصكقد تناكؿ القزاز علم العركض من خالؿ حد

و؛ ليستقيم ػ، كىذا من أجل أف يكوف للشاعر حجة ٦تا يضطر إليقدَل كالتأخَت أك القلب كاإلبداؿالت
 .4الوزف كالقافية 

 : قاؿ الشاعر
 حّنت نوار والت ىّنا حّنت                               

 وبدا الذي كانت نوار أجّنت                                                  
 لّما رأت ماء الّسلى مشروبا                                 

 والفرَث يعصر في اإلناء أرّنت                                                  
بيتُت على ْتر الكامل ألٌف ال 5،ٌسلى مشركبا (( عن العركض األكىل: ))١تٌا رأت ماء الفنقص من قولو

؛ " كالقطع ىو حذؼ ساكن الوتد اجملموع ا١تتأخر كض يف البيت الثاٍل مقطوعة مضمرةكجاءت العر 

                                                 
1

 . 99ص ، 2004دار ا١تعارؼ ، القاىرة   7ط، : يف النقد األديب شوقي ضيف  - 
2

 . 121ص  ،1، جدة يف ٤تاسن الشعر كآدابو كنقده العمالقَتكاٍل :  يق شابن ر  - 

3
 . 103ص  ،نقد األديب : يف الشوقي ضيف  - 

4
 . 23ص ر يف الضركرة ، ما ٬توز للشاعينظر القزاز القَتكاٍل :  - 

5
 . 56، ص  ا١تصدر نفسو - 
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ل كتسكُت اٟترؼ الذم قبلو كيلحق مستفعلن كمتفاعلن كفاعلن فتصَت مستفعٍل كمتفاعٍل كفاعٍل كتنق
  1."إىل مفعولن كفىًعالتن كًفٍعلنٍ 

بسبب ثقيل كال يدخل إال  ثاٍل ا١تتحٌرؾ من اٞتزء ا١تبدكءكاإلضمار ىو إسكاف اٟترؼ ال
كمن ا١تعلـو أف ْتر الكامل لو ثالث أعاريض كليس ما ذكره القزاز يدخل ضمن ىذه  2.متفاعلن

، كلذلك ٧تد القزاز ٗتتلف يف تأثَتىا عن خلل اإلعراباألعاريض كلكنو جاز ْتكم أٌف علل الوزف 
، التساىل يشمل العركض كالضرب فقط ؛ ك ىذاوة إىل التجديدقضية الوزف كىي دعغَت متشدد يف 

؛ كىو ىػيقابلها يف أشعار العرب القدام فالعلل اليت لملت الضرب تشمل العركض ْتكم كجود ما
 .ما جرت عليو العادة عند ا١تنظرينبعكس 
 : كيف باب صرؼ ما ال ينصرؼ، كقوؿ الشاعر      

 

 أتينك قصائٌد وليركبن فلي                              
3جيش إليك قوادَم اَلكواد                                                   

 

 

. كالبيت 4قوادَم اَلكوار ((: ))ل الشعر من الضركرة (( للسَتايفكقد كرد يف كتاب )) ما ٭تتم     
 5جتمعت فيو عٌلتاف"من ْتر الكامل كجاء لفظ )) قصائد (( منصرؼ كحقو أف ال يصرؼ ألنٌو "ا

كيف حاؿ عدـ صرفو ٭تدث خلل يف الوزف كىو حذؼ السابع الساكن يف متفاعلن فتصبح متفاعل 
ك" الكف ىو الزحاؼ الذم يتعلق ْتذؼ اٟترؼ السابع  كيدخل مفاعيلن كفاعالتن كمفاعلنت 

ذا اضطر الشاعر إلكن  كال يدخل متفاعلن كىذا عيب من عيوب الوزف، 6كمستفع لن كفاع ال تن 
دة، كىناؾ ػ، فيقبل عيب النحو كال يقبل عيب الوزف أل٫تية الوزف يف بناء القصيصرؼ ما ال ينصرؼ

 .7من يصرفو لتمكن األٝتاء يف اإلعراب ، فيكوف قد رٌده إىل أصلو "

                                                 
1

  . 19، ص  2009  ، ) د. ط ( دار فليتس ، اٞتزائر ، ا١تديةفة األدب يف ميزاف أشعار العرب ٖت: ٤تٌمد بن أيب شنب  - 

2
 . 14، ص  ا١ترجع نفسو - 
3

 . 60، ص ر يف الضركرة ما ٬توز للشاعالقَتكاٍل : القزاز  - 

4
 .  41ص رة ، ما ٭تتمل الشعر من الضرك  السَتايف : ينظر  - 
5

 . 60، ص ر يف الضركرة ما ٬توز للشاعالقزاز القَتكاٍل :  - 

6
 . 15، ص األدب يف ميزاف أشعار العرب ، ٤تٌمد بن أيب شنب  ينظر ٖتفة - 

7
 . 60، ص ر يف الضركرة  ما ٬توز للشاع:  ينظر القزاز القَتكاٍل - 
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أفضل  ))نػحو  ((أفعل منك  ))رؼ إاٌل ػاال ينصػ: يػجوز صرؼ كٌل م" كقاؿ الكسائي كالفرٌاء
، كأىب وػ)) من (( ىي اليت منعت من صرف ، كزعما أفٌ ما ال يػجيزاف صرفو يف الشعرإهنٌ ف ((منك 

ة ا١تانعة لصرؼ )) أفضل منك (( كزف ػركا أٌف العلػو، كذكػأصحابنا البصريوف ذلك ، فأجازكا صرف
 .1،فيصَت بػمنزلة )) أٛتر (( فكما جاز صرؼ )) أٛتر (( يف الضركرة جاز صرفو الفعل، كأنٌو صفة

ا١تالحظ يف ىذا البيت أنٌو ٬توز صرؼ ما ال ينصرؼ يف الشعر إذا اضطٌر الشاعر لذلك ك 
 .، مع أنٌنا نالحظ صرؼ ما ال ينصرؼ يف غَت الشعر كزف أك قافية الستقامة

" كإف كاف ذلك ف )) إسكاف ا١تفتوح (( ...ك٦تٌا كرد يف كتاب القزاز من جهة اٟتفاظ على الوز 
كا١تكسور، كتأىب إسكاف ا١تفتوح، إذا كاف الفتح غَت  ، ألٌف العرب تسكن ا١تضمـوال ٬توز يف الكالـ

. ؛ كال يقولوف يف )) ٚتىل (( ٍٚتل، فيقولوف يف )) عضيد (( عٍضد . كيف )) فًخذ (( فٍخذ مستثقل
   2و قوؿ الشاعر ":، كىكقد جاء يف الٌشعر إسكاف ا١تفتوح

  

 وقالوا ترابّي فقلت : صدقتُم                                
  ، آدُم أبي من تراب، خْلقو اهللُ                                                   

 

كالبيت من ْتر الطويل كجاءت فتحة الـ )) خلقو (( مسكونة ليستقيم الوزف كزيادة على ذلك قاـ 
 : َت لفظ )) آدـ (( لسببُت ك٫تاتأخب

تصريع البيت: كا٢تدؼ من التصريع إعطاء بعد ٚتايل لصدارة القصيدة كإحداث نغم موسيقي  -
 .٦تا يؤنس السمع كتتشوؽ لو النفس بالتقفية ا١تتشاهبة

التقدَل كالتأخَت: كىذا من أجل اٟتفاظ على الوزف الذم بنيت عليو القصيدة كما ال ٮتفى  -
قدَل كالتأخَت بعدا بالغيا كيكفيك متعة أف تقف عند خلقو ا كبعد برىة تقوؿ أٌف ٢تذا الت

 )) آدـ (( لتدرؾ ا١تغزل ؛ كىذا ٮتضع للذكؽ.

                                                 
1

 . 43، ص رة ما ٭تتمل الشعر من الضرك  السَتايف : - 

2
 . 82، ص ر يف الضركرة  ما ٬توز للشاعالقزاز القَتكاٍل :  - 
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ألف سبيل الوزف النظم  ،كمل يلـز القزاز الشاعر ٔتعرفة الوزف ٓتالؼ ما ألزمو بو من معرفة النحو
فال يقع الشاعر يف عيب  ،معرفة علم القوايف كالنظم ٮتضع للذكؽ، كمبدأ النحو التعلم الذم تتم بو

 نظرة اليت توجد عند ابنال. كىي نفس اٟتركات الالزمة ٢تاك تيار اٟتركؼ كيستطيع اخ ،من عيوهبا
 –ا ػا١تعرفة هب –أم على الشاعر  –: )) كلست أكجب عليو ( كىذا يف قولو ػى 466سيناف ) ت 
، ألٌف ركضػن العػ٪ٌتا أريد لو ما ذكرتو معلى الذكؽ ... كإ ، فإٌف النظم مبٍتلينظم بعلمو –أم األكزاف 

، فلوال علم العركض مل وػض الزحافات، كىو جائز يف العركض، كقد كرد للعرب مثلالذكؽ بنبو عن بع
، كيفتقر أيضا من العلم بالقوايف إىل معرفة اٟتركؼ كاٟتركات بُت ما ٬توز من ذلك كما ال ٬توز يفرؽ

غَت أف ما ٯتيز القزاز عن غَته   1.ا أك ردفا ٦تا ال يصلح ((ػوف ركيػككما يصلح أف ي اليت يلـز إعادهتا
 أنٌو متسامح مع الشعراء ادثُت لكن بعلمية تنبجس عن عبقرية فذة يف بناء الشعر كنقده.

كخالصة القوؿ أٌف طبيعة التقطيع الصوٌب طبيعي ْتيث توصل كثَت من ا١تبتدئُت إىل كزف الشعر 
، حىت كإف  وسيقي بشكل طبيعي دكف تعلم، ألف دماغ اإلنساف معٌد لرب٣تة اإليقاع كا١ت2ال كسبيا كىبيا

، فتبقى األذف ا١تدرسة األكىل موز اليت كضعت لتيسيَت ىذا العلمكاف ال يدرؾ حقيقة اإلشارات كالر 
، لم النحومن علم العركض أال كىو علناظم الشعر ، كلذلك توجو القزاز توجها علميا مل ىو أىم 

ة النسيج كإدراؾ ، مع أٌف تعلمو يزيد من متانا العلمْتكم أف ا١توىبة ىي الكفيل األكرب لكسب ىذ
 .الزحافات كالعلل

ى ال ٗتتلف ػوزف كا١توسيقػو للػزٌاز أٌف نظرتػكنستنتج من خالؿ ما استقصيناه من خالؿ كتاب الق
و أك باف كظهر من خالؿ مؤلٌفو  ػو تالمذتػعن عن نظرة تلميذه ابن رشيق، كلو صرٌح ٓتالؼ ىذا لتكٌلم

لكن القزاز شاعر متمٌكن ٕتاكز ىذا ا١توضوع كما ٕتاكزه غَته من كبار الٌشعراء ألنٌو ليس بيت 
 . ، فهناؾ ما ىو أىم كقد سبق ذكرهالقصيد

 
 
 

                                                 
1

 . 342ـ، ص 1952، القاىرة  صبيح مكتبة ، ) د. ط ( الصعيدم  ا١تتعاؿ عبد:تح ، سر الفصاحة:  ابن سناف ا٠تفاجي - 
2

 . 19ص ،  1946عز الدين التنوخي : إحياء العركض ، ) د. ط (  ا١تطبعة ا٢تالمية بدمشق ، دمشق   - 



 

 

  انثاَيانفصم 
 انضرٔرة انشعريت : املاْيت ٔاألَٕاع 

 
 
 



 

 

 املبحث األٔل

 شعريت عُد انه غٕيني ٔانُ حٕيني :يفٕٓو انضرٔرة ان
 . يفيٌو انضزًرج نغح ًاصطالحا 

 . انضزًرج عند سيثٌيو 

 . انضزًرج عند األخفش 

 . انضزًرج عند اتٍ جين 

 . انضزًرج تني انثصزيني ًانكٌفيني 
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  : مفهوم الضرورة الشعرية لغة واصطالحا 
 الضرورة لغة :

لٌضركرة على كذا ككذا. كقد اضطيرَّ فالف إىل  "الٌضركرة اسم ١تصدر االضطرار، تقوؿ :ٛتلتٍت ا
 2ك )) ضييِّقى عليو ((."  كقد جاءت الضركرة يف لساف العرب ٔتعٌت )) أيٞتًٍئى (( 1كذا ككذا ."
، ب :واالضطرار : االحتياج إىل الشيء. كاضطرَّهي إليو: أحوجو كأٍٞتأه، فاضطيرَّ ضم الطاء، كاالسم ي

   3كالٌضاريكرىًة كالٌضاركًر ك الٌضاريكرىاء.  ، كالٌضركرة: اٟتاجة،الضُّرَّةي 
 : اصطالحاالضرورة 

، كىنا أٖتدث عن مفهـو رة متشعب كال يقف على مفهـو كاحدإف اٟتديث عن مفهـو الضرك 
الضركرة الشعرية كال أقصد الضركرة كمصطلح منفرد عن الشعرية، كلكن سأقف عند خالصة ا١تفاىيم 

" معجم ا١تصطلحات جمهما فػي مع" ك " كامل ا١تهندس "  جدم كىبوػ" م اليت ٚتعها كل من
على أٌف الضركرة الشعرية : " ىي رخص منحت للٌشعراء كي ٮترجوا هبا عن ،  العربية يف اللغة كاألدب"

بعض قواعد اللغة ، ال قواعد الوزف كالقافية ، عندما تػىٍعرضي ٢تم كلمة ال يؤدِّم معناىا يف موقعها 
  4سواىا".

 غَت جامع ١تفهـو الضركرة الشعرية لسببُت : يقة أرل أف ىذا ا١تفهـوكيف اٟتق
كٚتيع النحاة كاللغويُت يربطوف ىذا ا١تصطلح بالشعر، كال ضَت يف ذلك ، اعتماد مصطلح رخصة – أ

، كىذا ا١تصطلح يسنده الكثَت إىل النثر، مع أٍل ماؿ مصطلح الشذكذ يف الشعرػإى من ا٠تطأكلكن 
 . ألف الضركرة ليست خطأ بالضركرة . ُت أراه ٮتتص باالثن

كنفي قواعد الوزف كالقافية، كىذا يف نظرم غَت  ربط الضركرة الشعرية با٠تركج عن قواعد اللغة – ب
و، أك ػصحيح، فقد تدخل الضركرة يف الزحافات كالعلل، فيطرأ تغيَت على التفعيلة بغَت ما أيتفق علي

أف الصورة اليت ًب بناؤىا ال تقبل تركيبا آخر غَت ىذا  جرت عليو العادة، كحجة الشاعر يف ذلك
 الًتكيب، كأم تركيب ٥تالف يفقد ا١تعٌت بريقو كبالغتو .

                                                 
1

 (مادة ضرر  ). 33ص  ، 9مج، لساف العرب  ابن منظور : - 

2
 .33نفسو ، ص ينظر ا١ترجع  - 
3

 . 84ص ،  2جمصر ) د . ت ( ،  –القاىرة  ا١تكتبة التوفيقية ، : ٣تدم فتحي الٌسيد ، ، تحالقاموس ايط الفَتكز آبادم :  - 
4

 . 230، ص  1984مكتبة لبناف ، بَتكت  2ط ،صطلحات العربية يف اللغة كاألدب معجم ا١ت: ك كامل ا١تهندس  ٣تدم كىبو - 
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ض القصائد ػزيادة على ذلك فيما ٮتص القافية كأعٍت ىنا بالتحديد حرؼ الركم، فقد ٧تد بع
ل: )) السُت ػمث قػا يف النطػتنتهي ْتركؼ ٗتتلف عن بعضها يف البناء كلكن تتقارب مع بعضه

   .ركؼ مستقلة كلكن ضمن كلماتػا كحػاء ((، كال أقصد هبػاد كالظػاد (( ك )) الضػكالص
يف حقيقة األمر أٌف الضركرة الشعرية ال تقف عند مفهـو كاحد، كىي ٗتتلف عند علماء العربية 

كجب  زاز القَتكاٍلمن ٨تاة كلغويُت ، كباعتبار أنٍت أسعى لتحديد مفهـو الضركرة الشعرية عند الق
التطرؽ إىل كبار العلماء الذين كانت ٢تم السابقة يف  الوقوؼ على ا١تفهـو الصحيح، لذلك يلـز

و )) ما ٬توز ػمع ما عرضو القزاز يف كتاب لرصد أكجو االختالؼ كاالتفاؽدراسة ىذه الظاىرة ؛ 
، كلكن سأكتفي ث ال يتسع لذلكل العلماء، فالبحداء آراء كػي إبػ، كال ٯتكننركرة ((ػللشاعر يف الض

 كعلى رأسهم صاحب كتاب الكتاب ) سيبويو ( . ببعضهم

 

 ىـ ( : 171سيبويو ) ت –أ 

 

و، كقد ػو يف كتابػبل إف لفظ الضركرة بذاتو مل ٬تر ل سيبويو بتعريف ٤تٌدد للٌضركرة، مل يصرح"
، كقد ال 1 "لو لبعض ا١تسائلفهم بعض شيرَّاح كتاب سيبويو كدارسيو رأيو يف الضركرة من خالؿ تناك 

نقف عند مفهـو ٤تٌدد للضركرة عند سيبويو، فالٌشرٌاح ٮتتلفوف من شارح إىل آخر، خاصة يف مسألة 
الضركرة، فليس النحوم الشاعر كغَته من النحويُت، كىذا ما سنالحظو من خالؿ ما تطرؽ إليو 

، كباب " ما رٌٜتت الشعراء يف غَت 2" سيبويو يف كتابو، كالذم أكرده يف " ىذا باب ما ٭تتمل الشعر
مل  ، مع العلم أف سيبويو4، كباب " ما ٬توز يف الشعر من إيَّا كال ٬توز يف الكالـ "3الٌنداء اضطرارا " 

يتناكؿ الضركرة يف باب مستقل بذاتو، فباإلضافة إىل ىاتو األبواب الثالثة، فقد تناكؿ الضركرة يف عدة 
اشر كعبارة: ما ٬توز يف الشعر، أك ما كرد على لساف الشعراء ....إخل، مواقف من كتابو دكف ذكر مب

أك كل ما ٭تمل يف طياتو ىذا ا١تعٌت؛ كىي نفس الطريقة اليت اتبعها القزاز يف كتابو ، زيادة على ذلك 
ادة ػػػػػػيرح نفسو، مع ز ػػػي كتابو، استعملها القزاز مع الشػويو فػػػػي أكردىا سيبػػكجود كثَت من األمثلة الت

                                                 
1

-2011صدم مرباح كرقلة اجامعة ق ،: أٛتد جاليلي  إشراؼ ،(رسالة دكتوراه  ): التحريف اللغوم يف الشعر العريب القدَل مباركة ٜتقاٍل  - 
 . 205، ص  2012

2
 .26، ص  1سيبويو : الكتاب ، ج - 

3
 . 269،  ص  2نفسو ، ج  ا١ترجع - 
4

 .362ص ،  2نفسو ، ج  - 
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يف التحليل لبعض ا١تسائل، مع أنٌنا ال ننكر أٌف ىناؾ اختالؼ نوعا ما بُت نظرة سيبويو للضركرة 
الٌشعرية كنظرة القزاز، كعندما أقوؿ نوعا ما ٔتعٌت أف ىناؾ ما يتفق فيو القزاز مع سيبويو، كىناؾ ما 

 ٮتتلف فيو . كبا١تثاؿ يتضح ا١تقاؿ ... :
 االتفاق :   

من كتاب الكتاب لسيبويو، ٧تد نفس األمثلة كنفس الرؤية   1... ما ٭تتمل الشعر " يف باب "
ا١توجودة يف كتاب " ما ٬توز للشاعر يف الضركرة "، للقزٌاز القَتكاٍل، ٖتت عنواف: " حذؼ الياء من 

 قولك: )) كٖتت ىذا العنواف يقوؿ القزاز: " ك٦تٌا ٬توز لو أٌف الياء ٖتذؼ مع التنوين يف 2غَت تنوين " 
 3."اٟتذؼ أصل فيها، كأنو يتوٌىم أٌف ذلك كللٌشاعر أف ٭تذفها مع غَت تنوينقاض كجوار ((  

رؼ، يشٌبهونو ػرؼ ما ينصػالـ من صػكيقوؿ سيبويو:" اعلم أنو ٬توز يف الشعر ما ال ٬توز يف الك
ذؼ ػد حي ػا قػو ٔتػبهون، يشذؼ ما ال ٭تذؼػ، كحا أٝتاء كما أهنا أٝتاءػٔتا ينصرؼ من األٝتاء، ألهنٌ 

 إف نفس الشواىد عند كليهما ػ. كللتذكرة فقط: ف4كاستعمل ٤تذكفا "
          5قاؿ خفاؼ بن ندبة ] السُّلمٌي [ :

  
 ة نـجديّـة امَ مَ يش حَ رِ  احِ وَ ـنَـ كَ                           

 6 دِ مِ ثـف اإلِ صْ ن عَ يْ ـتَـ ت اللّْثَّ حْ سَ مَ وَ                                             
       

 
 
 

                                                 
1

 . 26، ص  1 ج، سيبويو : الكتاب  - 
2

 . 110. 109، ص : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة قزاز القَتكاٍل ال  - 
3

 . 109ا١ترجع نفسو ، ص  - 

4
 .26،  ص  1سيبويو : الكتاب ، ج  - 

5
 . 27ص  ، 1ج ا١ترجع نفسو ،  - 
6

 .  109، ص : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة قزاز القَتكاٍل . كينظر ال 27ص  1 ج،  نفسوينطر  - 
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كليس موضع تنوين؛ ككاف الوجوي   ((الياء  ))كالشاىد يف ىذا البيت لفظ )) كنواًح (( " فحذؼ 
  1أف يقوؿ: )) كنواحي ريش ٛتامة ٧تديٌة (( ألنٌو مضاؼ ال يدخلو الٌتنوين .

أخرل، مع العلم أف كا١تثاؿ كالرؤية متطابقة بُت العا١تُت يف ىذا الشاىد كيف عدة شواىد 
الشواىد الشعرية اليت عرضها سيبويو يف كتابو كاليت نقلها عنو القزاز كأكردىا يف كتابو ٖتمل نفس 

 الٌتوجو كنفس الرٌأم ككأهنما شخص كاحد .
كيف كتاب القزٌاز ٖتت عنواف "  2فمثال يف باب " ... ما رٌٜتت الٌشعراء يف غَت الٌنداء اضطرارا "

 ، كلو موضعاف: سم ا١تنادل يف النداء ٗتفيفا"كالًتخيم ىو حذؼ آخر اال 3الٌنداء " الًٌتخيم يف غَت
 ، علما كانت أك غَت علم . األٝتاء ا١تختومة بتاء التأنيث –أ 
 .4األعالـ ا١تذكرة كا١تؤنثة الزائدة على ثالثة أحرؼ بشرط أف تكوف غَت مركبة " –ب     

 5يقوؿ " ابن حبناء التميمي":
 و لرؤيت قْ إّن ابن حاِرَث إْن أشت               

 6 لمواّناس قد عأو أمتدْحو فـِإنَّ ال                                              
كباعتبار أف " الٌنداء باب حذؼ كاستخفاؼ، فجاز الًٌتخيم فيو ألنو حذؼ من االسم، كليس كذا 

كبيت )حبناء التميمي(  7ذلك يف غَت الٌنداء "غَته من الكالـ؛ كلكٌن الٌشاعر إذا اضطٌر جاز لو 
 8مثاؿ على ذلك، فهو " يريد )) حارثة (( فرٌخم يف غَت الٌنداء.

   9وف إالٌ يف الٌنداء إالٌ أف يضطٌر شاعر".ػم ال يكػم أٌف الًٌتخيػو: "كاعلػاؿ يقوؿ سيبويػذا اجملػكيف ى

                                                 
1

 110، ص  : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة قزاز القَتكاٍلال - 
2

 . 269، ص  2 ج، سيبويو : الكتاب  - 
3

 . 110ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ، ص  : لقَتكاٍل قزاز اال - 
4

 . 287ص ، ـ 2004، مصر  مكتبة عباد الرٛتاف  1األزىرم : تيسَت قواعد النحو للمبتدئُت ، ط مصطفى ٤تمود - 
5

 . 271، ص  2 ج، سيبويو : الكتاب  - 

6
 . 110ص   ،ما ٬توز للشاعر يف الضركرة : قزاز القَتكاٍل ال - 
7

 . 110نفسو ، ص  ا١تصدر - 
8

 . 111نفسو ، ص  - 
9

 . 239، ص  2ج، سيبويو : الكتاب  - 
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إاٌل أف  : )) ...((؛ كقوؿ سيبويو اضطٌر ...كعند التدقيق فيما قالو القزاز: ))كلكٌن الٌشاعر إذا 
يضطٌر شاعر ((؛ نالحظ "أف الضركرة عند سيبويو مقصورة على الشعر، يأٌب هبا الشاعر الستقامة 

 كىذا ما سار عليو القزاز يف كتابو . 1الوزف، كسالمة القافية "
  2أف أذكره لك ىهنا" وؿ سيبويو يف كتابو: " كما ٬توز يف الشعر أكثر منػك يقػى ذلػادة علػزي

كيقوؿ القزاز: "... لو قصدت إىل ذلك كذكرت كل ما أخذ على الشعراء يف كل فن لعظم ما أردت 
 فهو نفس التفكَت كنفس ا١تنطق. ؛3... "، كبعد ما أملت تقريبوتقليلو، كصعب ما قصدت تسهيلو

 4كقاؿ سيبويو: " كليس شيء يضطركف إليو؛ إال كىم ٭تاكلوف بو كجها " 
كيقوؿ القزاز: " فليس للنٌاظر يف األصوؿ، مع تأٌخره عن اإلحاطة بسائر الفركع، ا٢تجـو على 

 . 5ما لعٌلو جائز عند ا١تتقٌدمُت يف العلم، الناظرين بعُت اٟتق " 
ا اتفاؽ يف ىذا كاالختالؼ الواقع بينهما سوؼ نعرضو يف أكجو االختالؼ بإذف ػاف أٯتػك٫تا يتفق

 ا. 
 :تتشابو فيها رؤية القزاز كسيبويوليت كمن األسس ا

ب أك ػة يف الًتكيػ، مع مراعاة ا١تشاهبب ما، ييًنيبي بًنية مناب بًنية" الشاعر حُت يضطر إىل تركي-
 .و موجود يف الكتابُت بنفس الرؤيةكا١تثاؿ الذم سنعرض 6الصيغة أك ا١تعٌت "

 
 
 

                                                 
1

عبد اٟتفيظ  : ، إشراؼ( رسالة دكتوراه )الٌنحاة حىت القرف السابع ىجرم ما مل يطرد يف قواعد الٌنحو كالصرؼ عند أعالـ : فلفل ٤تمد عبدك  - 
مفهـو الضركرة الشعرية عند أىم علماء :  سامي عوضعن  نقال.  160، ص ـ  1993 - 1992امعة دمشق ، قسم اللغة العربية ، جالسطلي 

،  2011 صيف  6، عدد  سوريا -إيراف ، تشرين  –جامعيت : ٝتناف  ٣تلة دراسات يف الٌلغة العربية كآداهبا ، ، العربية حىت هناية القرف الرابع ىجرم  
   . 66ص 

2
 . 32، ص  1 ج، الكتاب سيبويو : - 
3

 . 35ص  ،ما ٬توز للشاعر يف الضركرة: از القَتكاٍل قز ال  - 
4

 . 32، ص 1 ج ، الكتاب سيبويو : - 
5

 . 24ص  ،ما ٬توز للشاعر يف الضركرة: قزاز القَتكاٍل ال - 
6

كآداهبا ، جامعيت :  ٣تلة دراسات يف اللغة العربيةمفهـو الضركرة الشعرية عد أىم علماء العربية حىت هناية القرف الرابع ىجرم ، عوض :  سامي - 
 .  62ـ  ، ص  2011صيف   6سوريا ، عدد  -إيراف ، تشرين  –ٝتناف 
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: " إدخاؿ أف يف جواب  ٖتت عنواف ز للشاعر يف الضركرة "لقد كرد يف كتاب القزاز "ما ٬تو 
حُت قاؿ:" كقد جاء يف  2كيف كتاب سيبويو ٖتت عنواف : " ىذا باب آخر من أبواب إٌف"  1كاد "

كيقوؿ القزاز : " ك٦تٌا ٬توز لو إدخاؿ )) أف (( يف جواب ))   3الشعر كاد أف يفعل ، شبهوه بعسى ."
ة، كقد أجازكا ػقـو (( ألهٌنا كضعت للمقاربكاد (( كالوجو أف ال تدخل إذا قلت : )) كاد زيد ي

كنفس ا١تثاؿ الذم عرضو سيبويو عرضو القزاز كىو  4إدخاؿ )) أف (( معها كشبهوىا بػ )) عسى ((
 بيت )رؤبة( حُت يقوؿ : 

5قد كاد من طول الِبَلى أن يـمصحا
 

 
 

لشاعر يف كسأعرض يف ىذا اجملاؿ ما ٬توز ل 6" قد تكوف الضركرة عودة إىل أصل مًتكؾ " -
 صرؼ ما ال ينصرؼ برٌده إىل أصلو .

يقوؿ القزاز: " اعلم أٌف كل اسم كاف حٌقو يف اإلعراب أف يكوف منصرفا، كلكن منعت من الصرؼ 
 7، ألنٌو يرده إىل أصلو" طٌر شاعر جاز لو صرؼ ما ال ينصرؼأٝتاء لعلل فيها. فإذا اض

و : كقد يبلغوف با١تعتٌل األصل فيقولوف: رادده يف يف قول 8كقد ذكر سيبويو يف " باب ما ٭تتمل الشعر "
ـٌ صاحب؛ ك 9راٌد ، كضننوا يف ضٌنوا   : من ىذا قوؿ قػىٍعنىبي بن أ

 
 

 مهال أَعاِذَل قد جرَّْبت من خلقي               
  10واـنُ نِ أنْـّي أجود َلقوام وإن ضَ                                          

 
 

                                                 
1

 . 156ص  ، ما ٬توز للشاعر يف الضركرة: قزاز القَتكاٍل ال - 

2
 . 145، ص  3 جالكتاب ، سيبويو :  - 
3

 . 160، ص 3ج،  ا١ترجع نفسو - 
4

 . 156ص  ، ما ٬توز للشاعر يف الضركرة: قزاز القَتكاٍل ال - 

5
 . 158، ص  3 ج،  الكتاب، سيبويو ظر : ان. ك  156نفسو ، ص  ا١تصدر - 

6
 . 64ص  ،ة حىت هناية القرف الرابع ىجرم د أىم علماء العربينمفهـو الضركرة الشعرية ع:  عوض سامي - 

7
 .  60، ص  ما ٬توز للشاعر يف الضركرة: قزاز القَتكاٍل ال - 
8

 . 26ص  ، 1 ج،الكتاب سيبويو :  - 
9

 . 29ص  ، 1جا١ترجع نفسو ، - 
10

 . 29ص  ، 1ج نفسو ، - 
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رٌدا لألصل كليس ضركرة كما فهمها ٤تقق كشارح كتاب الكتاب لسيبويو   افك  كظهور التضعيف ىنا
" عبد الٌسالـ ٤تمد ىاركف " فال يوجد ٤تتم ٢تذا، ألنو ٯتكن للشاعر تركها على ما بدت عليو اللفظة 

ن، إما إتباع ػأك ردىا ألصلها كضرب البيت ال ٭تدث خلال عركضيا ٮتالف القاعدة؛ ألنو ٭تتمل كجهي
 ا١تًتكؾ أك اعتماد اللفظ ا١تستعمل .األصل 

كمثاؿ على ذلك ما كرد يف كتاب  1كقد تكوف "على أهنا التماس كجو من كجوه العٌلة أك القياس"  -
 القزاز" ما ٬توز للشاعر يف الضركرة " كأخذىم على أيب الطيب أٛتد بن اٟتسُت:  

  ي أحادٍ أحاٌد في سداٍس ف                      

لَ                                                   2 تـَُنا المنوطَُة بِالتَّناِديلُيَـيـْ
كالشاىد يف ىذا البيت عدة كلمات كىي : )) أحاد (( ك )) سداس((  ك )) لييلتنا (( كلقد بُتَّ 

 القزاز مواضع األخذ كسبب األخذ كحجتهم يف ذلك :
 بنيِّا   "أنو صرؼ ))أحاد(( كالعرب ال تعربو كإ٪تا ٕتعلو م -

 "كقاؿ : )) سداس (( كالعرب مل ٕتاكز يف العدد )) رباع ((   -

  3)) لييلتنا (( كالعرب إذا صٌغرت )) ليلة (( قالت : )) لييػىٍيًليىة (("كقاؿ :  -

كقد التمس القزاز كجها من كجوه العلة كالقياس يف ىذا البيت، كىي الطريقة نفسها اليت 
كبالرجوع قليال إىل رد القزاز على الطاعنُت يف بيت ا١تتنيب كرٌد سلكها سيبويو يف نظرتو للضركرة، 

ستة يف كاحػد. : )) أحاد (( كاف معناه كاحد يف ستة أـ ؛ " فلٌما قاؿ الشاعرعليهم باٟتجة كالدليل
، فليس فيو إال عٌلة كاحدة، فلذلك انصرؼ، كما أٌف )) طيواال (( معدكؿ عن فهو معدكؿ عن كاحد

   4عٌت )) طويل (( فهو منصرؼ .))طويل (( كىو م
و "؛ كفيما يتعلق ػػػػػػمنعػػزاز: " أٌف القياس ال يػػػػػػػي رٌده على لفظ )) سداس (( قاؿ القػػػكف

و: ػي كتابو ىػػػػػػمحقق فػكالتشعيث كما أكرده ال زاز: "ىذا تشعيثه "ػاؿ القػة(( قػظ )) ليلػر لفػػػػػػبتصغي
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كالتصغَت قد يأٌب على "اللفظ أك على  1ىنا ٔتعٌت التفريق بُت الصيغ."ق ك البعثرة ((. ك ػ)) التفري
 .2معٌت "ػػال

   االختالف :   
قد أسلفنا الذكر أف القزاز يتفق مع سيبويو يف أمور كثَتة كأخذ عنو كسار على منوالو، لكن 

ا:" اعلم ػيض، كيقوؿ أ3عندما يقوؿ سيػبويو: " ليس شيء يضطركف إليو إال كىم يػحاكلوف بو كجها"
، يشٌبهونو ٔتا ينصرؼ من األٝتاء، ٬توز يف الكالـ من صرؼ ما ينصرؼ أنو ٬توز يف الشعر ما ال

فمن  4ألهٌنا أٝتاء كما أهنا أٝتاء، كحذؼ ما ال ٭تذؼ، يشبهونو ٔتا قد حيذؼ كاستعمل ٤تذكفا "
 . اء ٥تتلفاخالؿ كالمو يرل أف للشعر صنعة خاصة ٗتتلف عن النثر، كهبذا سوؼ يكوف البن

فمن جانب يوافق القزاز سيبويو كمن جانب آخر ٮتالفو، كدليل ذلك ما أكرده القزاز يف كتابو 
فقد يضطر الشاعر إىل شيء ال يريد بو كجها كقد عده القزاز عيبا من عيوب الشعر، كيف ىذا الصدد 

شاعر يف الضركرة ، كلكن مل يفصح القزاز عن ما ال ٬توز للشاعر باعتبار أف الكتاب تناكؿ ما ٬توز لل
أشار إليو يف مقدمة الكتاب بتنبيو الشعراء كٖتذيرىم  حُت قاؿ: " ... كىو باب من العلم ال يسع 

ٌر إليو؛ من استقامة ػ؛ ليكوف لو حٌجة ١تا يقع يف شعره ٦تا يضط، كال يستغٍت عن معرفتوالشاعر جهلو
وز، كمعٌت ال ٬توز؛ كلكن ػىل ا١تعنيُت، معٌت ٬تكىذا ٭تيلنا إ 5، أك إصالح إعراب".، أك كزف بيتقافية

:" كلو قصدت إىل القزاز اختصر كتابو يف ما ٬توز، ألف البحث يف ىذا اجملاؿ كاسع ككبَت، كقد قاؿ
، كذكرت كٌل ما أخذ على الٌشعراء يف كل فن، لعظم ما أردت تقليلو، كصعب ما قصدت ذلك

    6تسهيلو." 
زاز تتجاكز ػد القػكعن ،رػأف سيبويو اعػترب الضركرة إال يف الٌشعكيػختلف القزاز عن سيبويو يف 

أٌف ػػػػػػدة، ككػذكذ أك القاعػة إىل حيز الشػركرة من حيز الرخصػػػػػػرج الضػػػػػػنا تػخػػالشعر إىل النثر، كى
؛ وم الشاعرػػػػػزاز النحػػػػػػقبػرز شخصية النا تػػػػػراءة ثانػية للٌنحو يف ظل الٌشعر، كىػػػػعى إىل قػػػػػزاز يسػػػبالػق
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4
 .26ص  ، 1 ج،  ا١ترجع نفسو - 
5

 . 23ص  ،القزاز القَتكاٍل : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة  - 
6

 . 35نفسو ، ص ا١تصدر  - 



 الفصل الثاني :                              الضرورة الّشعرية : الماىية واألنواع  
 

 

77 

 

يها ن الػحاالت يػجوز  للشاعر  فػة مػذه حالػكى 1ل" ػفتحت عنواف " حذؼ كاك الػجمع يف الفع
، كذلك من : )) ضربي كدخلي ((وا ((، فيقولوفػ: )) ضربوا كدخلحذؼ كاك اٞتمع كمػا "يف قو٢تػم

ا أف القزاز خرج من مػجاؿ الشعر ليستشهد د ىػنػ، كالشاى2ة" ػواك بالضمػن الػزئ مػالعرب من يػجت
 3﴾18 َسَندُْع الزَّبَانِّية ﴿ بغَت الشعر، أال كىو القرآف الكريػم،  كموضع االستشهاد يف قولو تعاىل:

كلمة ))   4﴾11 خير وََكاَن اإلنسان َعُجوالً ـَوَيْدُع اإِلنساُن بِالّشّر ُدَعآَءُه بال ﴿ كقولو عز كجل:
، كاعترب سيبويو 5هم ىذا على حذؼ كاك اٞتمع كاالجتزاء بالضمة أيضا "ندعو (( فقاؿ: " ٛتل

االجتزاء ضركرة كال يػحتمل إال يف الشعر، لكن القزاز أكردىا على أنػها لغة من لغات العرب كلذلك 
تػخرج من حيز الضركرة إىل حيز الشذكذ كالقاعدة؛ كىذا باب يقودنا إىل مفهـو الضركرة عند القزاز؛ 

ل تػحديد مفهـو الضركرة عنده البد من التطرؽ إىل مفهومها عند علماء آخرين تػختلف كلكن قب
نظرتػهم عن سيبويو كيتداخل مفهـو الضركرة عندىم مع مفهومها عند القزاز، كأعنػي بػهذا كاٌل من " 

 ىػ (  392ىػ (" ك " ابن جٍت ) ت  211أيب الػحسن األخفش ) ت 
 ىـ (: 211) ت أبو الحسن اَلخفش – ب

 

لقد سلك األخفش مسلكا مغايرا لسيبويو كلكثَت من ٨تاة زمانو كمن سبقو، فهو " يقلل من 
كجود ما ٝتٌاه النحاة ضركرة، ألنٌو يبيح للٌشعراء يف كالمهم العادم ما ال ٬توز عند غَتىم يف 

من كٮتالفو فالقزاز يوافق األخفش من جانب  6االضطرار بناء على أٌف ألسنتهم قد اعتادت الضرائر.
   7؛ ففي كتاب ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ٖتت عنواف " حذؼ الفاء من جواب اٞتزاء " جانب آخر
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 1:، كما أنشد سيبويو: ك٦تٌا ٬توز لو حذؼ الفاء من جواب اٞتزاءقاؿ القزاز
 يشكرىا  اهللُ  من يفعل الحسناتِ                   

 والشّر بالـشّر عند اهلل مـثالن                                             
 .2: )) فا يشكرىا ((" أراد
إن ترك خيرًا الوصّية   ، كأٌف من قولو تعاىل :3األخفش أف ذلك كاقع يف النثر الفصيح  كعن"      

180 للوالدين 
، كىذا ىو مفهـو القزٌاز 5، كيف ىذا الباب يقوؿ ابن مالك : ٬توز يف النثر نادرا 4

ا يثبتو قوؿ القزاز شرحو للبيت ػ، كىذا مكاقع يف النثر كلكن نادرا كبشركطافق األخفش على أنو يو 
(، : )) فا يشكرىا (أراد:" ن قاؿػالفاء من جواب اٞتزاء، حي ذؼػو حػذم ًٌب فيػر كالػف الذكػسال
طٌر جاز لو فلما اض، اءػال أك فػوف فعػٌد أف يكػاء، ال بز ػ؛ ألٌف جواب اٞتوال ذلك لفسد الكالـكل

"؛ فالقزاز ىنا يرفض ٚتلة  لفسد الكالـ؛ كلنضع خطُت ٖتت ٚتلة " 6.اػحذؼ الفاء كىو يريدى
ٌل با١تعٌتن جواب اٞتزاء يف غػاء مػكتفصيال حذؼ الفعل كالف ، مع أنو ال ينكر َت الشعر، فاٟتذؼ ٮتي

ى ذلك ؛ فالقزاز يعتمد التشديد يف ، كما أكرده يف كتابو يربىن علخوؿ الضركرة يف النثر كالشعر معاد
و؛ فالضركرة عند القزاز ٗتتلف بُت النثر كالشعر، فالشعر ػوف لسيبويػرب ما يكػىاتو ا١تسألة كىو أق

ل استقامة قافية أك كزف بيت كىو ْتٌد ذاتو أقر بذلك، كالنثر يدخلو ػيدخلو االضطرار من أج
، االضطرار من باب البالغة، مع أنو مل يصرح بذلك  كلكن ما تضمنو كتابو ٭تيلنا إىل ىذا ا١تفهـو

وؼ أتطرؽ إليها بُت كاٟتديث حوؿ البالغة عند القزاز ٭تتاج إىل ْتث مستقل بذاتو، كمع ذلك س
 ، من اجل ٖتديد مفهومو العاـ حوؿ مفهـو الشعر.اٟتُت كاآلخر
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الٌتسامح كعدـ ، فالواضح "أنو كاف ٯتيل إىل جانب رجوع إىل رأم األخفش حوؿ الضركرةكبال
: " ن ما ٬توز للشاعر يف الضركرة قاؿ، فعندما تكلم القزاز ع، كىذا ما ٮتالف مبدأ القزاز1الٌتشديد "

١تا يقع يف شعره ؛ ليكوف لو حٌجة اب من العلم ال يسع الشاعر جهليو، كال يستغٍت عن معرفتوكىو ب
ية أك بالغية تدعمو حجة ٨توية أك صرف: "ليكوف لو حٌجة" فاالضطرار الذم ال قاؿ ٦.2تا ييضطٌر إليو

 .فهو من فساد الكالـ
كمن أجل توضيح رؤية األخفش للضركرة مقارنة بالقزاز القَتكاٍل، فالبد من عرض بعض 
ا١تسائل ا١تشًتكة بينهما ك ٖتديد موقفهما، مع أنٍت قمت بعرض ا١توقفُت مسبقا كلكن أعيد ا١توقفُت 

 بأمثلة لتدعيم كتأكيد اٟتكم. 
رح ، مع أنو مل يصلرأيُت ٥تتلفُت حوؿ ىاتو ا١تسألةعرض القزاز  3فتحت باب " مد ا١تقصور "       

: " ك٦تٌا ٬توز لو ] مد تضٌمنو الكالـ يوحي بذلك؛ فيقوؿ، كلكن ما مباشرة بالرأم الذم ٯتيل إليو
شيء باٟتذؼ ك أٌنك ال ٗتفف ال، كحٌجتهم يف ذللكوفيُت، كال ٬توز عند البصريُتا١تقصور [ عند ا

كليس لك أف تزيد فيو ما ليس منو؛ فلذلك جاز عندىم قصر ا١تمدكد، ألٌنك ٖتذؼ منو ما  ،منو
.؛ كمع أٌف األخفش من البصريُت إال أنو 4، كمل ٬تز مٌد ا١تقصور ألٌنك تزيد فيو ما ليس منوٗتففو بو

ا١تقصور نو ال ينكر مٌد ، ك القزاز يف ىذا أقرب إىل البصريُت لك5كافق الكوفيُت يف مٌد ا١تقصور
؛ ككما أسلفنا الذكر فالقزاز مل يعمد إىل التفصيل كإالٌ لكاف كتاب " ما ٬توز للضركرة، لكن يف الٌشعر

 .حدكد ٢تا كليس كتابا كاحدا، ٮتتصر ا١تغزل إليصاؿ ا١تعٌتللشاعر يف الضركرة " أجزاء ال 
مع أنو ال ينكر ، مسألةػػػػػػػإىل البصريُت يف ىذه ال زازحجة حوؿ ميل القػػػػػػػخصوص الػػػػػػػػػكأما ب      

خالؼ ما ػػػػحجة البصريُت مع نوع من التفصيل كالتحليل بػػػ؛ أنٌو قاـ باإلتياف بعلى الكوفيُت ذلك
كالٌتأكيد  ،دكف نفي أك تأكيد 6مقصور "ػػػػػ: " كأنشد من أجاز مٌد الكاكتفى بالقوؿيوف، ػجاء بو الكوف
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، فالقصد كاضح د ىذه الشركط لضياع أغلب مؤلفاتوبشركط ، كلكن مل نستطع ٖتدي أقرب مع التقيد
كلكن حصر القصد ىو الصعب فهو ٭تتاج إىل التأكيل كربط النتائج با١تقدمات كالنتائج كا١تقدمات 

رض كل ما عند القزاز تقف على مفاىيم مفتوحة يف أغلب األحياف ٦تٌا يصٌعب عملية الٌتأكيل كلع
عض ، كىذا ما ال ٯتكننا اإلحاطة بو يف ىذا البحث كلكن سأقف عند بلزمنا ْتث خاصيػيؤىٌكؿ ي

 .  اٞتزئيات اليت تفيدٍل يف ْتثي
كخالصة القوؿ أف األخفش " ٬تيز للشعراء يف الكالـ ما ٬توز ٢تم يف الشعر فال تكاد توجد 

 .كىذا ما ٬تيزه القزاز كلكن بشركط 1ضركرة يف رأيو "
 

 

 :ىـ ( 312ت)  ابن جني – ج

 

 : 2رب أك ال ؟" ػاز للعػا جػركرة مػن الضػر مػيقوؿ ابن جٍت فػي باب " ىل يػجوز لنا يف الشع
عن ىذا فقاؿ: كما جاز أف نقيس منثورنا على منثورىم، فكذلك ٬توز  –رٛتو ا  –سألت أبا علٌي 

ا حظرتو عليهم حظرتو لنا أف نقيس شعرنا على شعرىم، فما أجازتو الٌضركرة ٢تم أجازتو لنا، كم
  3علينا.

ر، كمن ػل كبيػفمن خالؿ ىذا الكالـ يبدك نظرة ابن جٍت للٌضركرة تتداخل مع نظرة القزاز بشك
أجل إثبات ىذا البد من عرض كتفصيل لبعض ا١تعايَت ا١تعتمدة عند كليهما لتوضيح الرؤية، إف  

 كانت متشاهبة أك متقاربة أك ٥تتلفة.
كقد كرد  ،ي كتابيهماػػػػػػفػػػٍت ك القزاز ي كضعو كٌل من ابن جػػػػػػػػمثاؿ يشًتؾ فػػػػػكسأقـو بعرض ل       

جوز لنا يف الشعر من الضركرة ما جاز ػػػػػحت باب " ىل يػػػػػخصائص تػػػػػػػػعند ابن جٍت  يف كتاب ال
حت عنواف " أف ػػػػػػػتجوز للشاعر يف الضركرة " ػػػي كتاب سيبويو " ما يػػػػػػػ، كف 4للعرب أك ال ؟ "

 ا١تثاؿ ىو:  ...   5جرل الٌسامل " ػػػمعتل من األفعاؿ مػػػػيػجرل ال
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 ألـم يأتيك واَلنباء تـَْنمي                                 
  1بـما القت لبون بني زياد                                                  

 

٬ترم ا١تعتل / من األفعاؿ ٣ترل الٌسامل ، فيجـز كال ٭تذؼ  يقوؿ القزاز : " ٬توز للشاعر أف
ت يف الياء كالواك فحذفتها عنهما، كأبقتهما حركؼ االعتالؿ، كذلك أٌف العرب استثقلت اٟتركا

، فإذا ا، فقلتػيرمي، فإذا جزمت حذفتهم: ىو يدعو كىو سواكن يف الرفع، إذا قلت : مل يدعي كمل يـر
؛ كأنٌو يتوىم أهٌنا كانت متحرٌكة رل الٌسامل فأثبت الياء يف اٞتـزا١تعتٌل ٣تاحتاج الٌشاعر أجرل ىذا 

 .2فسٌكنها 
راب، ػراف: زيغ اإلعكيقوؿ ابن جٍت يف تعليقو حوؿ ىذا البيت: " اعلم أٌف البيت إذا ٕتاذبو أم

  3عراب.وف بقبح الٌزحاؼ إذا أٌدل إىل صٌحة اإلػاءى ال ٭تفلػاة الفصحػإٌف اٞتفػ، فاؼػح الزحػكقب
كنالحظ ىنا أٌف كليهما يتفقاف حوؿ ضركرة إجراء ا١تعتل من األفعاؿ  ٣ترل السامل، من أجل 
استقامة الوزف كالقافية كلكن بشرط عدـ دخوؿ الٌلحن، فمسألة الٌلحن مرفوضة ٚتلة كتفصيال عند 

 ٚتيع العلماء.
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، فال نعذر يف مثلو ا يأٌب عن العرب لػحنان " فأٌما مكيف الػحديث عن الٌلحن يقوؿ ابن جنػي:        
، كىو نفس الػمثاؿ الذم أكرده القزٌاز ٖتت عنواف " كقد قٌدـ ابن جنػي مثاال على ذلك 1موٌلدا "

 : أال كىو قوؿ الشاعر 2كضع الكالـ يف غَت موضعو " 
 َوَما ِمثْـُلُو في النَّاِس ِإالّ ُمـَملًَّكا                      

 3 أَبُـو أمِّْو َحيّّ أَبـُوُه يـَُقاربُوْ                                                 
 .4: " كمراده فيو معركؼ ، كىو فيو غَت معذكر "علق ابن جٍت حوؿ ىذا البيت بقولوكي

كيجد ما يقابلو يف شعر  كىذا التشٌدد ال ٧تده عند القزاز ، فهو متسامح مع الٌشعراء ما داـ
: " ك٬توز لو أيضا من الٌتقدَل كالٌتأخَت ما ال يظهر يف تعليقو حوؿ البيت بقولو كدليل ذلك، األٌكلُت

، و يف مثل ىذه ا١تواضع متسامح جدا، فهكىنا تربز شخصية القزاز الٌشاعر 5يكوف مثلو من الكالـ "
يف  كأف يكوف الشاعر ضليعا، يكوف للشاعر حٌجة فيما ذىب إليو كىذا التسامح يربطو بشرط أف

 . فال يؤخذ برأيو كيرٌد عليو قولو ، كال حٌجة ٞتاىل األمرالٌلغة
ـٌ ذلك ا١تمٌلك ـ القزاز الدليل على رأيو بقولوكقد قدٌ  :" )) كما مثلو حٌي يقاربو إاٌل ٦تٌلك، أبو أ

عا نو  اكرغم أٌف ىناؾ تالعب 6أبوه(( فدٌؿ هبذا على أنٌو خالو، كنصب )) ٦تٌلكا (( ألنٌو استثناء مقٌدـ."
ما باأللفاظ، إال أٌف القزاز عرؼ ا١تغزل منو، كىذا يدٌؿ على حنكتو كقراءاتو ا١تتعٌددة للنص الواحد ، 

 : ك )) ك٦تٌا ٬توز .. ((.ك يردؼ كالمو عند كجود الدليل بػكلذل
كيف مثل ىاتو اٟتاالت يفك اإلعراب الغموض كىذا ما ذىب إليو القزاز كقبلو، بعكس ابن جٍت 

 م أنو يدركو، كسبب الرفض عائد إىل كثرة التعقيد اليت تقود إىل الٌلحن.الذم رفضو رغ
يقوؿ ابن ىشاـ يف مصنفو " األلغاز النحوية ": )) فإٌٍل ١تٌا نظرت يف علم الغريب، ككقفت 

ر على دقائقو، كحقائقو، كراجعت كتب العلماء  كتصانيفهم كجدهتم مشتملة على أبيات من الشع
ها. ػػػػػي غامض الصفو صوابػػػػػػها، كدفن فػػػػز قائلها إعرابػػػػػػ، قد ألغمعاٍلػػ، مغمضة المباٍلػػػػػػػمصعبة ال
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 . 400، ص  1ج، صائص ا٠ت: ابن جٍت  - 
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كىي يف الظاىر فاسدة قبيحة، كيف الباطن جيدة صحيحة. كقد كاف العلماء ا١تتقدموف كاألصمعي 
 قبلو.كما أقره ابن ىشاـ يف مصنفو أقره القزاز من  1كغَته يتساءلوف عنها، كيتباحثوف هبا "

كلنتدبر قليال يف قوؿ ابن جٍت: )) فمىت رأيت الٌشاعر قد ارتكب مثل ىذه الضركرات على 
قبحها كا٩تراؽ األصوؿ هبا، فاعلم أٌف ذلك على ما جشمو منو، كإف دٌؿ من كجو على جوره كتعٌسفو 

ى ، كليس بقاطع دليل على ضعف لغتو، كال قصوره علمن كجو آخر مؤذف بصيالو كٗتٌمطو فإنٌو
، ككارد اٟترب ك عندم مثل ٣ترم اٞتموح بال ٞتاـاختيار الوجو الناطق بفصاحتو، بل مثلو ففي ذل

، كفيض الضركس حاسرا من غَت احتشاـ، فهو إف كاف ملوما عنفو كهتالكو، فإنٌو مشهود لو بشجاعتو
ىل الٌنجاة، ، أال تراه ال ٬تهل أف لو تكفر يف سالحو، أك أعصم بلجاـ جواده، لكاف أقرب إمينًتو

كأبعد عن ا١تلحاة لكنو جشم ما جشمو على علمو ٔتا يعقب اقتحاـ مثلو، إدالال بقوة طبعو، كداللة 
: )) ىذا الٌنص يبٌُت أٌف فٌ الـ ابن جٍت أػو لكػ؛ كيؤكد سامي عوض يف ٖتليل2على شهامة نفسو ((

يلبث بعد ىذا أف يذكر أٌف  ؛ كلكنو المكرىا عليها، أك مضطرِّا إليها الٌشاعر مل يرتكب الٌضركرة
اع هبا؛ فكأنٌو ، أك غَت ك حُت يرتكب الٌضركرة غَت مػدرؾ ٢تػاكضوح ا١تعٌت يف ذىن الٌشاعر ٬تعلو 

ا ) اليسَت ( كافق بذلك قابال لو، ، كسفور مراده مل يرتكب صعبا كال جشم إاٌل أ٦تألنسو بعلم غرضو
كقد حصر  3، كبٌت األمر على أف ليس ملتبسا."اأك صادؼ غَت آنس بو، إالٌ أنٌو ىو قد اسًتسل كاثق

 ابن جٍت الضركرة عند الشاعر يف أمرين، كقد ٠تصهما سامي عوض؛ ك٫تا: 
  4" ٬تعل الٌشاعر فيو غَت كاع ٔتا يفعل " -

" الضركرة دليل على قٌوة طبع الٌشاعر، كشهامة نفسو، إذ تستغرقو التجربة كتتضح يف ذىنو،  -
و مقتنعا بأنٌو ليس فيو لبس، كمهما يكن من أمر، فإٌف نظرة فيصوغها يف شكل يثق بوضوح

 .5ابن جٌٍت للضركرة ىي أهٌنا داللة قٌوة ك٘تٌكن ، كليس عالمة عجز كضعف "
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، فالضركرة تقـو على كعي يريد هبا الشاعر يف ىذا ا١تسار بشكل مطلق كلكن "القزاز" ال يسَت      
؛  ككأف بابن جٍت يشبو حالة ن ينسجو من عامل الالكاعيٗترج م مغزل ، ألٌف الشعر كعي كليس حالة

كلنقف قليال عند  1الشاعر بالتنوَل اإل٭تائي أك كما يسميها آدـ إيسوف " التنوَل ا١تغناطيسي الذاٌب " 
قوؿ آدـ إيسوف يف تفسَته ٢تذا النوع من التنوَل يف قولو: ))  كللعلم ما زلت أقابل بعض العمالء 

: " كما اٟتكمة اف الوعي، كدائما ما أرٌد عليهمٕتربة التنوَل ا١تغناطيسي مثل فقدالذين يعتقدكف أف 
من ذلك ؟ " ١تاذا تقـو بصرؼ نقودؾ كتضييع كقتك لتصبح فاقدا للوعي يف صحبة شخص آخر ؟ 

كلفهم ىذا ا١تغزل   2لو كنت أرغب يف أف أفقدؾ كعيك فسأقـو ببساطة بضربك على رأسك ! "
 3ب إىل التفريق بُت مستويُت من العقل " العقل الواعي كالعقل الباطن " يأخذنا صاحب الكتا

ء كىذا الذم ٭تدثنا عنو ابن جٍت عندما يرتكب الشعرا ،كحديثنا ىنا سيدكر حوؿ العقل الباطن
؛ كيف ىذه اٟتالة أشبو ما يكوف الشاعر باآللة فيخرج من حيز الضركرة، لكن ليس هبذه العلمية

 الشاعرية .
: " إننا آالت تتعلم بشكل مدىش ، ك٨تن نتعلم السلوكيات كالعادات ٍب دـ إيسوفيقوؿ آ

يقـو عقلنا الباطن برب٣تتها ككضعها على نظاـ التشغيل اآليل حىت إننا ال نفكر ك٨تن نفعل ىذه 
 كحسب رأم ىذا ما يشَت إليو ابن جٍت كٮتتلف عنو القزاز. 4األشياء "

، كما أف العلماء عدُّكا رأيو ٦تثال لرأم رة الشعرية ذا أ٫تية بالغةالضرك  بالرغم أف "رأم ابن جٍت يف
، سواء كاف للشاعر عنو ا كقع يف الشعر ٦تا كقع يف النثر: )) مفنظرتو للضركرة ىي 5اٞتمهور "

اعر كقدرتو على كىذا ما سار عليو القزاز لكن يعتمد ذلك على عبقرية الش 6مندكحة أـ ال ((
 ا تسأؿ كيف ذلك ؟. ؛ رٔتالتحوير لكن ْتجة
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: " إف العقل الباطن ىو الذم تستخرج منو األحاسيس الداخلية كالغرائز يقوؿ آدـ إيسوف
مثال يف بعض األحياف يقوؿ لك شخص ما كل  –كاٟتدس الذم يتواصل معك على فًتات 

ا ده يف أنفسنا فمكىذا الشعور ما ٧ت 1الكلمات اليت تبدك صحيحة كلكنك ٖتس هبا بشكل ٥تتلف"
لكنهم على كعي  ،، ك٭تسوف بشكل ٥تتلف عن غَتىم أهنم على صواببالك بالشعراء، فهم يكتبوف

؛ فالعملية ٗتضع لتعدد التأكيالت يف ا١تسالة 2بذلك ))سواء كاف للشاعر عنو مندكحة أـ ال ((
 الواحدة كىذا ما قد ٭تجبو بعض النحويُت كاللغويُت.

عض النحويُت كاللغويُت حوؿ الضركرة الشعرية كقد حاكلت من خالؿ عرض آراء ب        
كمقارنتها برؤية القزاز ٢تا للوقوؼ على أدؽ التفاصيل الستنتاج مفهومو للشعر؛ كبالرغم أف ىناؾ آراء 
أخرل تتشابك كتتداخل  كٗتتلف نوعا ما عن آراء القزاز كرأم " أيب العالء " ك " ابن فارس " كقد 

، إال أنٍت سأتناك٢تم لكن ليس بالتفصيل الذم قد ١تن سبقهملها ضمن حيز نقد النتصب يف ٣تم
الضركرة عند القزاز لغويا تناكلت بو سيبويو كاألخفش كابن جٍت، بل سيكوف من خالؿ دراسة مواضع 

 ، من أجل االستشهاد هبا.ك٨تويا
 : الضرورة بين البصريين والكوفيين – د

، ػحا ػال خالؼ بينهمألنٌو ُت ال نقف عند مفهـو الضركرة بُت البصريُت كالكوفي وؿ ا١تفهـو
 ركرة الشعرية .ػرة الضػد لظاىػس التقعيػالؿ أسػن خػـو مػق ا١تفهػوؿ تطبيػكموطن ا٠تالؼ يقع ح

يقوؿ ٤تمد ٛتاسة عبد اللطيف: )) فإنٌنا ٧تد ىناؾ خالفا بُت البصريُت كالكوفيُت، ليس يف 
 ، كيرجع سبب ا٠تالؼ إىل موقف كل من الفريقُت من مفهـو الضركرة، كإ٪ٌتا يف تطبيق ىذا ا١تفهـو

ح ] .....[ ػدة، أك ال تصلػبعض األسس يف التقعيد من حيث كمية الشواىد اليت تصلح أساسا لقاع
 . 3كإىل ا٠تالؼ يف تطبيق بعض مسائل ا٠تالؼ ((

مرداس كمن بُت األسس ا٠تالفية يف التقعيد مسألة ترؾ صرؼ ما ينصرؼ؛ كما ىو يف قوؿ عٌباس بن 
 الٌسلمٌي: 

 
                                                 

1
 19، ص التنوَل ا١تغناطيسي الذاٌب أسرار : آدـ إيسوف  - 
2

 . 44، ص البحث اللغوم عند العرب : ٛتد ٥تتار عمر  - 

3
 . 164) د . ت ( ، ص  بة دار العلـو ، جامعة القاىرة مكت ) د . ط (الضركرة الشعرية يف النحو العريب ، : ٤تمد ٛتاسة عبد اللطيف  - 
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  ما كان حصٌن وال حابٌس  وَ                          
 1يفوقان مرداَس في مجمع                                                 

كالشاىد ىنا "ترؾ صرؼ )) مرداس (( كمثلو ينصرؼ .كمن أنكر ىذا ركاه: )) يفوقاف شيخي 
ن، ألنٌو ليس ػرؾ صرؼ ما ينصرؼ كأباه سيبويو كأكثر البصريي، "كقد أجاز الكوفٌيوف كاألخفش ت2((

١تنع صرؼ ما ينصرؼ أصل يرٌد إليو االسم، كأنشد يف ذلك أبياتا كٌلها قد ٗترَّجي على غَت ما تأكَّلوه 
 .  3 "كتنشد على غَت ما أنشدكه

نصرؼ كعلى خطى سيبويو كالبصريُت يسَت القزاز حُت قاؿ: )) ... كمن أجاز صرؼ ما ال ي
زعم أٌف أصل األٝتاء كٌلها أف يًتؾ صرفها، كلكن خٌففت منها أٝتاء صرفت، فإذا ترؾ صرفها رٌدت 

، كترؾ صرؼ ما ال اء الٌتمكن من التسمية كاإلعرابإىل أصلها. كالوجو غَت ىذا، ألٌف أصل األٝت
   4ينصرؼ منها لعلل ذيكرت يف غَت ىذا ا١توضع. ((

، "كقد ذىب وفيُت مد ا١تقصور يف ضركرة الشعر البصريُت كالككمن بُت ا١تسائل ا٠تالفية بُت
الكوفيوف إىل أنٌو ٬توز مٌد ا١تقصور يف ضركرة الشعر، كإليو ذىب أبو اٟتسن األخفش من البصريُت، 

ف الشيء باٟتذؼ منو كليس لك كحٌجتهم يف ذلك أٌنك ال ٗتفٌ  5كذىب البصريوف إىل أنٌو ال ٬توز،"
، ألٌف ا١تقصور ىو األصل، كالذم يدؿ على أٌف ا١تقصور ىو األصل أٌف 6منو "أف تزيد فيو ما ليس 

ك أيضا ػى ذلػاأللف تكوف فيو أصلية كزائدة، كاأللف ال تكوف يف ا١تمدكد إال زائدة، كالذم يدؿ عل
ى ػدٌؿ علػأنو لو مل يعلم االسم ىل ىو مقصور أك ٦تدكد لوجب أف يلحق با١تقصور دكف ا١تمدكد؛ ف

  8ألٌنك ٖتذؼ منو ما ٗتٌففو بو . كلذلك جاز عندىم قصر ا١تمدكد، 7ل،"ػألصو اػٌ أن
 

                                                 
1

 . 47. كانظر ما ٭تتمل الشعر من الضركرة ، للسَتايف ، ص  84ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ، ص  : قزاز القَتكاٍلال - 
2

 . 84، ص  ا١تصدر نفسو - 

3
 . 47 - 46ص  السَتايف : ما ٭تتمل الشعر من الضركرة ، - 

4
 . 86ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ، ص  :قزاز القَتكاٍل ال - 

5
 . 259، ص   النحويُت : البصريُت كالكوفيُتائل ا٠تالؼ بُتاإلنصاؼ يف مساألنبارم :  - 
6

 . 99ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ، ص  :قزاز القَتكاٍل ال - 

7
 . 262ص  النحويُت : البصريُت كالكوفيُت ،اإلنصاؼ يف مسائل ا٠تالؼ بُت األنبارم :  - 

8
 . 99ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ، ص  :قزاز القَتكاٍل ال - 
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 1كأنشد من أجاز مٌد ا١تقصور:        
  ياَلَك من تمر ومن شيشاء                             

  وفي الّلهاء ينَشب في الحْلق                                                
 2؛ فدٌؿ على جوازه.، كمٌده لضركرة الٌشعركىو مقصور يف األصل )) الٌلهاء (( كالشاىد ىنا ىو لفظ

كقد رٌد البصريوف ىذا ْتجة أهنا" ال حجة فيها؛ ألهٌنا ال تعرؼ، كال يعرؼ قائلها، كال ٬توز 
   3االحتجاج هبا، كلو كانت صحيحة لتأكلناىا على غَت الوجو الذم صاركا إليو."

لذم ًٌب عرضو أٌف القزاز متسامح مع الٌشعراء يف الرخص اليت منحت كيبدك من خالؿ ا١تثاؿ ا
 .الكوفيُت رغم قوة حٌجة البصريُت إليهم، كذلك من خالؿ تقبلو لرأم

، كرفضها البصريوف للحجج كما ًٌب ذكره من مسائل قد أجازىا الكوفيوف يف ضركرة الشعر
ىناؾ مسألة ثالثة يف ىذا اإلطار كىو  ىل ترؾ صرؼ ما ينصرؼ كمد ا١تقصور؛ كباإلضافة إالسابقة

زاز يف ػا القػ؛ كمسألة الفصل بُت ا١تضاؼ كا١تضاؼ إليو تناك٢ت4الفصل بُت ا١تضاؼ كا١تضاؼ إليو 
لعربية (( كعرض أمثلة مطلع كتابو ٖتت عنواف )) ما خطئ فيو الشعراء غَت أٌف ٞتوازه كجها من ا

  5، كما قاؿ الشاعر:رػإليو بالظٌرؼ يف الٌشعكا١تضاؼ  : أف " يفٌرؽ بُت ا١تضاؼلذلك كمنها
  كما ُخّط الكتاب بكّف يوماً                                      

 يــهوديٍّ يقارُب أو يزيلُ                                                 

 
 

 .6فخفض )) يهوديِّا (( بإضافة الكٌف إليو ، كفٌرؽ )) باليـو (( بينهما 
 
 

                                                 
1

 . 99، ص ما ٬توز للشاعر يف الضركرة  :قزاز القَتكاٍل ال - 

2
 . 260ص  النحويُت : البصريُت كالكوفيُت ،اإلنصاؼ يف مسائل ا٠تالؼ بُت األنبارم :  - 

3
 . 262ا١ترجع نفسو ، ص  - 
4

 . 220ص اللغوم يف الشعر العريب القدَل ،التحريف مباركة ٜتقاٍل :ينظر  - 
5

 . 35ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ، ص  : قزاز القَتكاٍلال - 

6
 . 35نفسو ، ص ا١تصدر - 



 الفصل الثاني :                              الضرورة الّشعرية : الماىية واألنواع  
 

 

88 

 

)) ككذلك زٌين لكثَت 1الفصل بُت ا١تضاؼ كا١تضاؼ إليو كرد يف غَت الٌشعر كقراءة ابن عامر ك 
كجو يف كالـ العرب كقد اتسعت ، فكيف ينكر يف الشعر كلو أ2من ا١تشركُت قٍتلي أكالدىىم شركاًئهم((

 3." فيو
وفيوف صرؼ ما كمن بُت ا١تسائل يف ضركرة الشعر اليت أجازىا البصريوف كرفضها الك         

جاء على )) أفعل منك (( كالكوفيوف ال ٬تيزكف صرفو ك )) ًمن (( ىي اليت منعت صرفو، ٓتالؼ 
، كال دخل لػ )) من (( ٔتنع لعلة ا١تانعة لصرفو ىو كزف الفعلالبصريُت الذين ٬تيزكف صرفو كيركف أٌف ا

    4.خَته منك (( ،فنٌونت رغم دخوؿ منالصرؼ فلو قلنا )) زيد 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 . 222ينظر السَتايف : ما ٭تتمل الشعر من الضركرة ، ص  - 

2
 . 138األنعاـ ، اآلية  - 
3

 . 35ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ، ص  :قزاز القَتكاٍل ينظر ال - 

4
 . 41 ينظر السَتايف : ما ٭تتمل الشعر من الضركرة ، ص - 



 

 

 املبحث انثاَي 

 يٕاضع انضرٔرة عُد انقساز نغٕيا ٔحنٕيا :
 . يا جيٌس يف انقٌايف 

 . اننّقص ًانشّيادج 

 . انتّقديى ًانتّأخري 

 . انقهة ًاإلتدال 
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 لضرورة عند القّزاز لغويا ونحويامواضع ا: 
 :ما يجوز في القوافي –أ  
 : تعريف القافية -
 لغة : 

: ألٌف فية ألهنا تقفو البيت، كيف الصحاح، كٝتيت قاذم يقفو البيت" القافية من الشعر: ال
. كقافية الرٌأس كيقاؿ: قفوت فالنا، إذا تبعتو. كقفا الرجل أثر الرجل إذا قٌصو 1بعضها يتبع أثر بعض "

 2مؤٌخره "
 اصطالحا: 

" أهنا الساكناف اآلخراف من البيت كما بينهما مع حركة ما قبل الساكن : ( هـ 170يقوؿ ا٠تليل )    
 .3األكؿ منهما "

، أما ابن السراج ألخػفش بأهٌنا آخر كلمة يف البيت، كقػاؿ الفرٌاء ىػي حرؼ الركمك"عرفها ا
  4ي سائر األبيات من حرؼ كحركة "الشنػًتينػي فيعرؼ القافية بأنٌػها )) كل ما يلـز الشاعر إعادتو فػ

ىػ (: " إٌف القافية يف اصطالح اققُت من  684كيعرفها أبو اٟتسن حاـز القرطاجٍت ) ت 
أصحاب علم القوايف ىي األجزاء ا١تتطرفة من بيوت الشعر اليت كضعت؛ اٟتركات كالسكنات 

لشعرية باالتفاؽ يف ٚتيع ذلك كاٟتركؼ ا٢توائية فيها كضعا متحاذمى ا١تراتب  لتتساكؽ ا١تقاطع ا
، أك نػذم طرفاه ساكناف ليس بينهما ساكتساكقا كاحدا، كيطرد اطرادا متناسبا. كىي مقطع البيت ال

 .5الذم ٚتلتو ساكناف "
 

 
 

                                                 
1

 . ) مادة قفا (  166، ص  11 مج،  لساف العرب: ابن منظور  - 
2

 . 59ص ،  1978  مكتبة ا٠تا٧تي ، مصر  2ط، الرؤكؼ عبدعوٍل  : حت،  القوايف كتاب:  يعلى عبد الباقي عبد ا بوأ ، التنوخي - 
3

 . 68ص  ا١ترجع نفسو ،   - 

4
 . 89ص ،  1998، دار ا١تعرفة اٞتامعية ، اإلسكندرية التطور كالتجديد فيو ك٤تاكالت  العركض العريب: فوزم سعد عيسى  - 
5

 . 36ص  ىػ ، 1417  الدار البيضاءٛتدية ، دار األ 1، طعلي لغزيوم ، تح :  كتاب القوايفالباقي من  :  حاـز القرطاجٍت - 

http://ar.wikipedia.org/wiki/170_%D9%87%D9%80
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 صورىا :
 .أربعة متحركات بُت ساكنُت  :1المتكاوس" -

 .متحركات بُت ساكنُت ثالثة :2المتراكب -

 .ُتبُت ساكن فمتحركا  :3المتدارك  -

 .بُت ساكنُت متحرؾ :4المتواتر  -

 6ساكناف ليس بينهما فاصل." :5المترادف  -
يقوؿ القزاز: )) كاألخذ على الشعراء كثَت، ١تن طلب مثل ىذا، كإ٪ٌتا قصدنا إىل ضرب من      

عيوب الشعر، أردنا أف نقٌدمو أماـ ما ٨تن ذاكركه. ك٦تا ٬توز للٌشاعر يف شعره من غامض العربية 
ىا يف ا١تنثور، ليكوف فيما أخربنا حجَّة ٢تذا كأمثالو، إذ كانت عيوبو أكثر من أف يتضٌمنها  كمستنكر 

كتاب أك ٭تيط هبا خطاب: من الفساد يف ا١تعاٍل ك ا٠تطإ يف اللغة كالٌلحن يف دقائق العربية كفساد 
من اإلكفاء  الٌتشبيو كالتقدَل كالٌتأخَت ككضع شيء غَت موضعو كاختالؼ القوايف، كما ٬توز فيها

كىذا موضع اختالؼ القوايف كرغم أٌف القزاز أجازىا إاٌل أنٌو عاب بعضها  7كاإلقواء كغَت ذلك ((
كعٌدىا من أقبح العيوب بل ذىب إىل أكثر من ذلك حُت تكٌلم عن اختالؼ إعراب األبيات ) 

، 8ر العرب على الغلط ((، ألنٌو جاء يف شع) كال ٬توز ١تن كاف موٌلديٌا ىذاالقوايف ( كىذا يف قولو: )
 كىذا عندما ٖتٌدث عن اإلكفاء.

 : اإلكفاء 
ك ما جاء يف التعريف ٮتتلف  9: )) اختالؼ إعراب األبيات ((اإلكفاء عند القزاز ىو       

  .كأٌف باإلكفاء أخذ مفهـو اإلقواء، ك يف بعض ا١تصادر كا١تراجع األخرل عن ما كرد
                                                 

1
 . 69، ص  كتاب القوايف: تنوخيال. ينظر كمت ا١تتكاكس : تكاكس الشيء إذا تراكم ، فكأٌف اٟتركات ١تٌا تكاثرت فيو ترا  - 
2

 . 70، ص  كتاب القوايف: تنوخيالمأخوذ من تراكب الشيء ، إذا ركب بعضو بعضا . ينظر ا١تًتاكب :   - 
3

 . 70، ص  كتاب القوايف: تنوخيال. ينظر ا١تتدارؾ : كأٌف اٟتركتُت تداركتا فيو  -  
4

 . 70، ص  كتاب القوايف: تنوخيال. ينظر لفرد ا١تتواتر : كىو مأخوذ من الوتر كىو ا - 
5

 . 71، ص  كتاب القوايف: تنوخيال. ينظر ا١تًتادؼ : ألنٌو ترادؼ فيو ساكناف  - 
6

  . 37، ص  كتاب القوايفالباقي من  :  حاـز القرطاجٍت - 
7

 . 55 ص يف الضركرة  ،ما ٬توز للشاعر القزاز القَتكاٍل :  - 

8
 56نفسو ، ص ا١تصدر  - 
9

 . 55نفسو ، ص  - 
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 1زحاؼ كالسناد كاإليطاء كاإلكفاء ىو اإلقواء ((" قاؿ يونس )) عيوب الشعر أربعة ال
ػحفة األدب يف ميزاف أشعار العرب، للشيخ ٤تٌمد كٓتصوص مفهـو اإلكفاء كما كرد يف كتاب )) ت

 : ... كقوؿ الٌشاعر2: )) اختالؼ الٌركم ْتركؼ متقاربة ا١تخارج ((بن أيب شنب (( ىو

 
 

 إذا زُمَّ أجـماٌل وفـارق جيرٌة            
 أنَت حزيُن   نِ يْ وصاح غراب البَـ                                        

 تنـاَدْوا بأعلى صخرة وتجاوبتْ            
 3 اتِهْم َوَصِهيلُ ــــــــــَىَواِدُر فـي َحـافَ                                         

 
 لح أخذ تعريف ىذا ..() ىذا ا١تصط ا١تصطلحات تعريف ٔتا أٌف ا١تسألة مسألة اختالؼ يف      

 .  على ما جاء بو القزاز يف كتابوسأسَتففي ىذه اٟتالة 
كمنهم الٌنابغة كحوؿ مسألة اختالؼ إعراب األبيات فقد عرض القزاز أبياتا لعدد من الشعراء      

 : الذبياٍل يف قولو
 أمن آل مـّية رائـح  أو مغتد                 

 ير مزّوِد ـــــــعجالن ذا زاد وغــ                                          
 زعم  البوارح أّن رحلتـنا غدا                 

 4وبذاك خـّبرنا الغداف اَلسوُد                                          
، فعيب ذلك وم يف شعرهكرغم عبقرية النابغة يف الشعر إاٌل أنٌو " كاف ييػقٍ  ،فض كرفعػفقد خ       

 : " أال ترل أفٌ وػػػقولػػػو بػػػكأردؼ كالم 6وز ((ػػػػػػػزاز: )) ىذا من أقػبح العيوب، كال يػجػػػػػكقاؿ الق 5" عليو

                                                 
1

 .63ص  1997لبناف   -دار األرقم ، بَتكت  1ابن سالـٌ اٞتمحي ، أبوعبد ا ٤تمد : طبقات الشعراء ، تح : عمر فاركؽ الطبىاع ، ط - 
2

 . 114ص ،  2009انمديت ، انجزائر  فة األدب يف ميزاف أشعار العرب ، تقدَل : ٤تمد زكقام ، دار فليتس ،ٖت:  ٤تٌمد بن أيب شنب - 

3
 . 114نفسو ، ص ا١ترجع  - 
4

 . 55القزاز القَتكاٍل : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ، ص  - 
5

 . 156ص ،  1ج، ،  2006: أٛتد ٤تمد شاكر ، دار اٟتديث ، القاىرة  ، تحالٌشعر كالٌشعراء ، : بن قتيبة ا - 

6
 .56ص  ،القزاز القَتكاٍل : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة  - 
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فاختالؼ  1، فطن لو كرجع عنو."ختالؼ الٌصوت بالػخفض كالرٌفعع االٌنابغة غينػٌي لو، فلٌما سػم
؛ فرجوع النابغة 2ط "ػاء على الغلػج دػالصوت يفقد الٌشعر بريقو كلٌذتو كما كاف من األكلُت " فق

 كتغيَت نسيج بيتو دليل على ذلك ، كىذا من العيوب اليت ال ٕتوز.
 اإلقـواء : 

كىو مثل قوؿ الٌشاعر   كاإلقػواء كما كرد فػي كتاب القزٌاز ىو: ")) نقصاف حرؼ من فاصلة البيت ((
 شبيب بن جعيل التغليب: 

 الت َىـنَّا َحـنَّتِ حّنت نـََواُر و                     
 وبدا الـذي كانت نوار أجنَّتِ                                             

 لمَّا رأْت ماء السَّــلى مشروبا                     
 3يعصر في اإلنـاء أرّنِت  والفرثَ                                             

" أم اٞتزء األخَت من  4لٌسلى مشركبا (( عن العركض األكىل ""فنقص من قولو: )) ١تٌا رأت ماء ا
، كالقطع من يف البيت الثاٍل القطع كاإلضمار فالبيتاف من ْتر الكامل كقد ٟتق العركض 5الصدر "

ة ) ػالت اآلتيػ، كيقع يف التفعين الوتد ا١تػجموع كتسكُت ما قبلوعلل النقص ك" ىو حذؼ ساك
، كىو ؼ كيكوف" بتسكُت الثاٍل ا١تتحرؾأٌما اإلضمار فهو زحا 6( " متفاعلن -مستفعلن  –فاعلن 

الشعر كقد عرٌب . كىذا يقلل من قٌوة كمتانة ت ميتػىفىاًعليٍن إىل ميتػٍفىاًعلٍ فتحول 7خاص بالبحر الكامل "
كىذا ٬توز رغم الضعف الذم يكتنفو  8: )) كأنٌو مثل الذم أيذىبت قٌوة من حبلو ((عنو القزاز بقولو

دة اليت تكوف يف اختالؼ ػفنقصاف حرؼ من العركض ليس بنفس الشٌ  ،يقٌبحو كما قٌبح اإلكفاء كمل
اء ) اإلقواء كاإلكفاء حسب ػفاألذف ا١توسيقية تتقبل اإلقواء كال تتقبل اإلكف ،حركة حرؼ الركم

 مفهـو القزٌاز (.
                                                 

1
 . 56، ص لقزاز القَتكاٍل : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ا - 

2
 .   56، ص  ا١تصدر نفسوينظر  - 
3

 . 56نفسو ، ص   - 

4
 . 56نفسو ، ص  - 

5
 . 18، ص  فة األدب يف ميزاف أشعار العربٖت: ٤تٌمد بن أيب شنب  - 
6

 . 31، ص  1992دار الفكر اللبناٍل ، بَتكت   2ط، : ْتور الشعر العريب غازم ٯتوت  - 
7

 . 28ا١ترجع نفسو ، ص  - 
8

 .56ص  ،القزاز القَتكاٍل : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة   - 
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 السناد: 

اختالؼ ما يراعى قبل الركم من  ٔتعٌت " 1" ىو أف ٗتتلف أرداؼ القوايف " :عّرفو القزاز      
  2اٟتركؼ كاٟتركات كىو ٜتسة أقساـ ) سناد الردؼ كالٌتأسيس كاإلشباع كاٟتذك كالتوجيو("

 :كقوؿ الشاعر  3ياء ( الذم يكوف قبل الركم مباشرة "  –كاك  –"ىو حرؼ ا١تد ) ألف  الردؼ: -

 ِإذا ُكنَت في حاجٍة ُمرسال                  
 فأرسْل حكيما وال تـُْوِصوِ                                      

 وِإْن باُب أمٍر عليك التوى                 
  4 فشاوْر حكيًما وال تْعِصوِ                                       

 .فالردؼ ٟتق البيت األكؿ كمل يلحق الثاٍل
  

 : 5ا١تتنيب قوؿ ك األلف اليت يكوف بينها كبُت الركم حرؼ ىو "  :الٌتأسيس -

 تـمر بك اَلبطال كلمى ىزيمة                 
  ووجهك وضاح وثغرك باسم                                             

قاؿ   .إشباعاحركة الدخيل ا١تسماة  " ىو اختالؼ اإلشباع باٟتركات مطلقا أم اختالؼ :اإلشباع 
  6النابغة الذبياٍل:

   من قضاعة كّلها وىم منعوىا          
 ومن مضَر الحمراء عند التغاُورِ                                    

    وىو قتل الطّائي بالحجر عنوة            
 وا أّم جابرِ ــــــــــابٍر واستنكحأبا ج                           

 كسرة. ءبا، كيف البيت الثاٍل ضمة الواكففي البيت األكؿ حركة الدخيل كىو 

                                                 
1

 . 57 ، صالقزاز القَتكاٍل : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة  - 

2
 . 115ص  فة األدب يف ميزاف أشعار العرب ،ٖت:   ٤تٌمد بن أيب شنب - 

3
 . 92، ص كالت التطور كالتجديد فيو ك٤تا العركض العريب: فوزم سعد عيسى  - 
4

 . 115، ص فة األدب يف ميزاف أشعار العرب ٖت:   ٤تٌمد بن أيب شنب - 
5

 . 93، ص ك٤تاكالت التطور كالتجديد فيو  العركض العريب: فوزم سعد عيسى   - 

6
 . 116ا١ترجع نفسو ، ص  - 
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  1ا"ىو اختالؼ حركة اٟترؼ الذم قبل الردؼ ا١تسماة حذك " :اٟتذك -

 .) الساكن ( 2" ىو اختالؼ حركة ما قبل الركم ا١تقٌيد "التوجيو:  -

 .كىذا من اجل إيصاؿ ا١تراد كتوضيح ا١تغزل، كقد اكتفى القزاز بذكر نوع كاحد من السناد
كالكثرة تعٍت اٞتواز  كيف ىذا النوع من القوايف  3"  كعندما ٖتدث القزاز عن السناد قاؿ: " كىو كثَت

 .قزاز متساىال رغم أنٌو من العيوبنرل ال
  اإليطاء : 

كقد تركها القزاز ىكذا تعريفا دكف تفسَت فقد يشًتؾ اللفظ كٮتتلف  4" كىو إعادة القافية "      
كض العريب للدكتور يف كتاب العر كقد كرد تعريف اإليطاء  5ا١تعٌت " كليست ا١تعرفة مع النكرة إيطاءن 

م يفصل بينما سبعة ػػػن لػػػيػػي بيتػػركم بلفظها كمعناىا فػػػكرار كلمة الػػػػ: " ىو تفوزم سعد عيسى
، كقد قصد القافية ا١تعادة بنفس ب عن القزاز ْتكم أنٌو شاعر ناقدكىذا التفسَت ال يغي6أبيات " 

٧تده قد ترؾ  ا١تسألة مبهمة ْتكم االختالؼ يف الرأم عند  اللفظ كا١تعٌت كالتنكَت كالتعريف  ك٢تذا 
 .الؼ يعٍت اٞتواز ... كا أعلمكبار العلماء كاالخت

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 . 116ص  ،د فيو ك٤تاكالت التطور كالتجدي العركض العريب: فوزم سعد عيسى  - 

2
 . 117ا١ترجع نفسو ، ص  - 
3

 . 57القزاز القَتكاٍل : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ،  ص  - 
4

 . 57ا١تصدر نفسو ، ص  - 
5

 . 112ص  فة األدب يف ميزاف أشعار العرب ،ٖت:   ٤تٌمد بن أيب شنب - 

6
 . 94ص  ،ك٤تاكالت التطور كالتجديد فيو  العركض العريب: فوزم سعد عيسى  - 
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 اإلجازة : 

: اختالؼ القوايف يف اٟتركؼ اليت ؼ حركات الٌردؼ يف الشعر ا١تقٌيد" ىي اختال     ؛ كقاؿ قـو
 كقوؿ الشاعر:   1تتقارب ٥تارجها "

  لوال شيخـنا عّباد  واهلل                 
 ونا عندىا أو كادوارُ مَ كَ لَ                                        

 فْرشط لّما كره الفرشاط                  
 اط ـها ملطــــــــــــة كأنّ ـــــبفيش                                       

كلكن نالحظ أف ىذين البيتُت   2تتقارب ٥تارجها " . كىذه اٟتركؼفجاء ىذا بالٌداؿ كالطاٌء      
أخٌلت بالوزف ككأٌنٍت أقرؤىا )  (لكمركنا  )، رغم أف ما القزاز ينتمياف إىل ْتر الرجزاللذين استشهد هب

 3قع فيو ما يكوف على ثالثة أجزاء " ا ٛتار الشعراء " كالرجز يألكمركنا (، كىذا البحر يسمى قدٯت
، فلٌما كاف ىذا الوزف فيو ت عند قيامها لضعف يلحقها أك داءإذا ارتعش ،كيقاؿ:" ناقة رجزاء

ر الرجز أف ركم الصدر ػـو يف ْتػ، كعلى ما يبدك أف الشاعر قا٢تا مرٕتال، كا١تعل4اضطراب ٝتي رجزا "
ي، كألفية ابن مالك  ػر التعليمػالصدر يكوف مثل ركم العجز يف األغلب كىذا ما نالحظو يف الشع

كىذا ال يعٍت أٌف الرجز يسَت على ىذا النمط فهذا النمط ٣ترد شكل من أشكاؿ كدليل على ذلك 
الرجز؛ كلكن ىذا األ٪توذج الذم قٌدمو القزاز يكاد يكوف الغالب خاصة يف عصرنا اٟتايل، كبسبب 
التفات الشعراء بشكل كبَت للبحور األخرل أفقد ىذا البحر مكانتو نوعا ما بُت البحور، كيكاد 

 ا إال يف الشعر التعليمي.يكوف منحصر 
ٌيز العيوب كالقزاز يعتربىا  كرغم اختالؼ القوايف كما أثَت حو٢تا من جدؿ، كىي تدخل ضمن ح

 . 5، إالٌ أنو أجازىا باستثناء اإلكفاء  )) ألنٌو جاء يف شعر العرب على الغلط ((كذلك
تتقارب ٥تارجها يف  يات، ألٌف الشاعر يأٌب بأبإلجازة ال ٗتتلف حٌدة عن اإلكفاءكرغم أف ا

 .ا١توسيقية كأذف الشاعر بشكل خاص ، إالٌ أٌف ذلك ال تتقبلو األذفحرؼ الركم
                                                 

1
 . 58 - 57ص  ،القزاز القَتكاٍل : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة  - 
2

 . 59، ص  ا١تصدر نفسو - 
3

 . 77ص ،1994  مكتبة ا٠تا٧تي ، القاىرة  3طاٟتٌساٍل حسن عبد ا ،وايف ، تح : كتاب الكايف يف العركض كالق:  ا٠تطيب التربيزم - 
4

 . 77نفسو ، ص ا١ترجع  - 
5

 . 56ص نفسو ،  - 
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 :النقص والزيادة – ب
 نقص حركة : 

، بيُت كترسيخ كجو من كجوه العربيةقافية أك تاستقامة قد ٖتذؼ اٟتركة من أجل كزف بيت أك 
وز عند أكثر استقامة قافية فهو ال ٬ت، كإف كاف من أجل كزف بيت أك فإف كاف األخَت فال بأس

شعر ، كلكٌن القزاز من القلة الذين أجازكا مثل ىذا ماداـ كجد ما يقابلو من النحويُت كاللغويُت
إذا احتاج ، حذؼ اإلعراب وز لو، على قوؿ قـو من النحويُت: )) ك٦تٌا ٬تالعرب. كيتبٌُت ىذا من قولو

؛ ألٌف اٟتركة بوابة ا١تعٌت كمن دكهنا 1يف كالـ كال شعر ((؛ كىذا ال يكاد ٬توز عند أكثرىم إىل ذلك
 يقع الٌلبس كيفقد الكالـ جوىره. كقد " أنشد من أجاز حذؼ اإلعراب:

 فاليوَم أشرْب غير مستحقب                          
     ـن اهلل وال واغـلــــما مـــــإثـ                                                     

الٌسكوف، " كىو فعل مستقبل حٌقو أف يكوف ( كقد جاء ب كالٌشاىد يف ىذا البيت الفعل ) أشربٍ 
مرفوعا " كجواب ذلك كما أكرده القزاز: )) فعل ىذا فيو ما يفعل يف اٟتركات اليت ٖتذؼ استثقاال 

كجها من كجوه  ؛ قد يكوف ىذا2على األمر لنفسو (("  ((فآشرٍب  ))كليس بإعراب، كمن أنكره ركاه 
فا١تسألة مفتوحة على   3العربية، " كزعم قـو أف الركاية الصحيحة يف قوؿ امرئ القيس: " اليـو أسقى"

 .درؾ مغزاىاػاداـ صاحبها يػمن ػا للمحدثيػك كأجازىػزاز ذلػالتأكيل كمل ينكر الق
اإلعرايب، كيضحي هبا يف  زيادة عن ذلك " فالشاعر قد يػحيد عن اٟتركة اإلعرابية اليت يتطٌلبها الوضع

كىذا كثَت يف أشعار القدماء كادثُت مع أف بعػضهم قػٌدـ  4نظَت االلتزاـ بالنظاـ الشعرم كموسيقاه"
دليال على ذلك أك استطاع الٌدارسوف كالٌناقدكف استخراج دليل لو، مع أٌف بعضها مقنع كبعضها 

 هلها أك أٌف الشاعر قد أخطأ حٌقا.، لًعلل يػجٌلفها الٌلبس كأعجز القارئ فهمهااآلخر غ

                                                 
1

 . 104ص  ،القزاز القَتكاٍل : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة  - 

2
 . 105نفسو ، ص ينظر ا١تصدر  - 
3

 . 276، ص  2ج العمدة ،:  ابن رشيق - 
4

 مج،  2012اير ينغزة العدد األكؿ ،  ، ٣تلة اٞتامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية ، ات اإلعراب بُت الوظيفة كاٞتماؿحرك: نائل ٤تمد إٝتاعيل  - 
 . 288ص  ، 20
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 1:فيفا؛ نػحو قوؿ كٌضاح اليماٍل: " حذفهم الفتحة من آخر الفعل ا١تاضي ٗتكمنو كذلك
 عجب الّناس وقـالوا                         

 شعر وضاح اليمـاني                                            
 رَي قــْند ــــــــــــعـإنّما ش                        

  قد ُخلْط بالجـلجالن                                          
يف "فأسكن الفعل يف قولو )) خيلٍط ((. كأسهل من ىذا حذؼ اإلعراب يف الٌنصب على الياء كالواك 

ر الذم ، كلو جاء يف شعر ساكنا؛ كذلك أف يشٌبو بغَته يف الرفع كاٞتقولك ))لن يرميى كلن يغزكى ((
2:ك ساكنة فيجرل يف الٌنصب على ذلك؛ كمنو قوؿ الٌشاعرتكوف يف الياء كالوا

 

 

 سّوى مساحيهّن تقطيط الحققْ 
 .يف شعر القدماءكثَت  ك ىذا 3"فأسكن الياء يف موضع الٌنصب"

، أك إجراء لػرل ا١تنفصػل ٣تػراء للمتصػذلك "إج، كالقصد يف ال يعرب الشاعر كيكتفي بالتسكُت كقد
، اتفق للتاف يف آخر الكلمة عالميت بناء، كإذا كانت الضٌمة أك الكسرة ا4وصل ٣ترل الوقف "لل

كاتفػػقوا على جواز ذىاب حركة اإلعراب لإلدغاـ  5النحويوف على جواز حذفهما يف الشعر ٗتفيفا"
 . ألخَت كثَتة يف الشعر كغَت الشعركاألدلة على ىذا ا 6"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                 

1
اإلشبيلي : ضرائر الشعر ، تح : السيد إبراىيم ٤تمد ، ط -  القزاز . كانظر  87، ص  1980  بَتكت دار األندلس للنشر كالتوزيع ، 1ابن عصفور ن

 . 105، ص القَتكاٍل : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة 
2

 . 106،  ص القزاز القَتكاٍل : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة  - 

3
 . 106نفسو ، ص  ا١تصدر - 
4

 . 98ص  ابن عصفور اإلشبيلي ، ضرائر الشعر ، - 

5
 . 96نفسو ، ص ا١ترجع  - 

6
 . 95نفسو ، ص  - 
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  حركة زيادة : 

كقوؿ  2 ك " ٖتريك ا١تدغم " 1كقد كردت زيادة اٟتركة عند القزاز ٖتت عنواف  " ٖتريك الساكن "
  :الشاعر

 وقاتم اَلعماق خاوي المخترق                  
 3مشتبو اَلعالم لّماع الـَخَفقْ                                               

  4"ضطرى إىل ذلك " كإ٪ٌتا ىو )) ا٠تٍفق (( فحٌرؾ ١تٌا ا
 5: كقوؿ الشاعر
 مهال أعاذل قد جّربت من خلقي                  

 أنّـي أجود َلقوام وإن َضنِـُنوا                                             

 
 

كيف األغلب تظهر  6."رٌد اٟتركة اضطرارا فظهر التضعيفيريد: )) كإف ضٌنوا ((: إف ٓتلوا؛ ف"      
، كىذا ٬توز للشاعر إذا اضطر يف غَت القافية اا كنادرا ما ٧تدىٟتركة يف القافية ألجل استقامتهزيادة ا

 لذلك كقد أقرٌه القزاز، مع أٌف ٚتيع األمثلة اليت أكردىا تتعلق بالقافية. 
ة أك ػم با١تسألػٞتهله ث،ػب نٌقادنا يف العصر اٟتديػا أغلػكىذه من الػحاالت اليت يرفضه

 تعصبهم.
لك ٬تب على الٌناقد أف يكوف فطنا أريبا، فال يرمي النسيج با٠تطأ دكف دليل، فغزؿ الٌشعر كلذ

ٮتتلف عن غزؿ الٌنثر، كاألمر ٭تتاج إىل تأكيل الٌتأكيل، كإاٌل لىتىٌم برمي كثَت من شعرنا القدَل كاٟتديث 
أك ناقد يػجهل يف سٌلة ا١تهمالت رغم ركعتو، ْتكم أٌف ىذا ٟتن حسب ناقد تغٌيبت عنو اٟتجج 

آليات الٌنقد، كىذا ما جعل من القزاز يبحث عن إحياء الٌلغة كسحرىا يف ظٌل الشعر ... كيف ال 
 كىو ديواف العرب.

                                                 
1

 . 90،  ص القزاز القَتكاٍل : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة  - 

2
 . 132نفسو ، ص ا١تصدر  - 
3

 . 90، ص  نفسو - 

4
 . 90، ص  نفسو - 
5

 . 132، ص نفسو  - 
6

 . 132نفسو ، ص  - 
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  حرفنقص : 

كقد يلحق اٟتذؼ  1"" اٟتذؼ ضٌد الزيادة كىو إسقاط حرؼ من األصوؿ فاء أك عُت أك الـ      
 األٝتاء كاألفعاؿ.

كتابو ي  ػػي كردت فػػػػالتالشواىد كثَتا، ف  ضركرات اليت تكٌلم عنها القزازحرؼ من الػػػنقص الك      
، كمنو قوؿ كوو: "حذؼ التنوين اللتقاء الساكنُت كاألصل ٖتريػ، كمنكػت ذلػة تثبػحوؿ ىاتو ا١تسأل

 :2ر ػالشاع
 فألفـيتو غير مستعـتب                         

 اهلل إالّ قليال  اكــرِ وال ذَ                                              
؛ كقد جاء يف ركاية أخرل )) كال ذاكرى ا إالٌ 3ف ٭ترٌكو بالكسر اللتقاء الساكنُت""ككاف حٌقو أ     

ٌّ قليال "  .كىذا للتخفيف كتسهيل النطق 4قليال (( بالفتح ، "يريد : ذاكران ا إاٌل
 5ؿ الشاعر: كقد ٭تذؼ الشاعر بعض حركؼ الكلمة ؛ كما قا

 قواطناً مكََّة من ُوْرِق الَحِمي                                     
األلف ياء للقافية، فقاؿ:   ، فبقي )) اٟتما (( فأبدؿ) اٟتماـ ((، فحذؼ ا١تيم اآلخرة: يريد )قالوا

ع حرفاف ، فاجتمأللف الزائدة، فبقي )) اٟتمم ((: أراد )) اٟتماـ (( فحذؼ ا)) اٟتمي ((، كقيل
"  .6من لفظ كاحد، فأبدؿ أحد٫تا ياء ن

 يقوؿ ابن مالك: 
 والضطرار رّخموا دون ندا                       

   7ما للّندا يصـلُح نحُو أحمدا                                               

                                                 
1

 . 27ىػ ، ص  1299مطبعة اٞتوائب ، قسطنطينية    1ط ،: نزىة الطرؼ يف علم الصرؼ أٛتد بن ٤تمد ا١تيداٍل  - 
2

 . 94ص  ،القزاز القَتكاٍل : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة  - 

3
 94، ص  ا١تصدر نفسو - 
4

 . 105، ص ابن عصفور اإلشبيلي ، ضرائر الشعر  - 

5
 . 95، ص القزاز القَتكاٍل : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة  - 

6
 . 96. 95نفسو ، ص ا١تصدر  - 
7

٤تمد  تأليف:  ،حة اٞتليل بتحقيق شرح ابن عقيل شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك كمعو كتاب من ابن عقيل ، هباء الدين عبد ا ا٢تمذاٍل : - 
 . 133ص  ،  3ج،  2004ئع ، القاىرة دار الطال: ٤تي الدين عبد اٟتميد 
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يف االضطرار من  كىذا ما أشار لو القزاز بل ذىب أبعد من ذلك فقد ال يصلح للٌنداء كيرٌخم    
 أجل استقامة قافية كٗتفيف اللفظ لتسهيل النطق.

كقد أشار القزاز إىل مواطن أخرل ٭تذؼ فيها اٟترؼ مثل: " حذؼ النوف ا٠تفيفة اللتقاء          
 : 1كقوؿ الشاعر  الساكنُت؛

 و ـيعفلسُت بآتيـو وال أستط                       
 ولِك اسقني إْن كان ماؤك ذا فضِل                                                

ح ػفتصب 3كيشبو ىذا اٟتذؼ قو٢تم: )) مل يكن زيد عاقال ((، 2النوف من )) لكن ((ط ػفأسق     
، كرغم دخوؿ األلف كالالـ على االسم  ))مل يكي ((  كقد أجاز القزاز ىذا رغم عدـ كجود جاـز

 أبعد من ذلك " كحذؼ النوف ا٠تفيفة الداخلة على الفعل الذم يأٌب بعد الفعل؛ كىو يأخذنا إىل
، ككذلك " حذؼ النوف الذم ىو عالمة للرفع يف 4ا١تضارع للتأكيد، من غَت أف يلقاىا ساكن "

.  5الفعل ا١تضارع، لغَت ناصب كال جاـز
ا قد يغيب الناقد ١تا١تالحظ يف ىاتو األمثلة أف القزاز اكتفى ببعضها من أجل االستدالؿ هبا كإرشاد 

 . عنو يف غَتىا
 حرف زيادة  : 

كىذا ما يقع يف الشعر اضطرارا ْتيث يػجوز 6" الزيادة إدخاؿ حرؼ ليس من األصوؿ "       
ضا عن للٌشاعر زيادة حرؼ كىاتو الزيادة ليست مطلقة بل تقتصر على ما يرٌد إىل أصلو أك تكوف عو 

 :لألسػماء ا١تنقوصة؛ كقوؿ الشاعربة ، كما ىو اٟتاؿ بالنسمػحذكؼ كلو كاف ىذا تو٫ٌتا
 يا ليتها قد خرجت من فمّْوِ                        

     7 ريح تنال اَلنف قبل شّمـِو                                              

                                                 
1

 . 93 – 92ص  ،القزاز القَتكاٍل : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة  - 

2
 . 93نفسو ، ص ا١تصدر  - 
3

 . 93، ص  نفسو - 
4

اإلشبيلي :  -   . 111ضرائر الشعر ، ص ابن عصفور ن

5
 . 109نفسو ، ص ا١ترجع  - 
6

 . 27ص  علم الصرؼ ، : نزىة الطرؼ يفأٛتد بن ٤تمد ا١تيداٍل  - 
7

 . 177ص  ،القزاز القَتكاٍل : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة  - 
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  1كالشاىد ىنا ىو تشديد ا١تيم يف )) فٌمو ((، " كأهٌنم تو٫ٌتوا أٌف زيادة ا١تيم عوض من اذكؼ".

 3: ؛ كقوؿ الشاعر2كمن مواضع الزيادة كذلك " إدخاؿ الباء يف خرب ما "             
 ت حّرا ـأما واهلل أن لو كن                   

 وما بالحّر أنت وال التعتيق                                          
رىا ػميمية فالباء داخلة يف خبػتحر (( " كسواء كانت )) ما (( حجازية أك ػكالشاىد ىنا )) كما بال

، كدخوؿ الباء على خرب ما يػجوز يف الشعر ك يف القرآف فالباء ال تعترب زائدةٓتالؼ ما كرد  4زائدة "
مٍ  رَبُّكَ َوَما  ﴿ :؛ منها يف غَت الشعر كقولو تعاؿ، كاألدلػة عػلى ىذا كثػَتة ...غَت الشعر  لِْلَعِبيدِ  ِبَظالَّ

، كأما الذم ال ٬توز يف النثر ك٬توز بعيض ك ليست زائدة، كىذا من بالغة القرآففالباء ىنا للت 5﴾ 46
، كىذا ما كقع يف ىذا البيت  ١تٌا اضطٌر الشاعر لذلك كقد قاؿ الشعر ىو  أف تلي الباء )) ما ((يف 

   6((، كإ٪ٌتا جاز الضطرار الشعر.، كىذا ما ال ٬توز يف الكالـ((ما  ))القزاز: )) فأدخل الباء تلي 
   كلمةنقص  : 

، كىذا ما ٭تتم على الشاعر يف بعض اٟتاالت حذؼ كلمة الستقامة الشعر مقٌيد بوزف كقافية
، كقد ال يكوف ىذا اضطرارا ْتكم أنٌو كاقع يف الوزف أك للتخفيف باعتبار أف يف الكالـ ما يدؿ عليها

 غَت الشعر كسيأٌب الكالـ عن ذلك ٦تا أكرده القزاز يف كتابو.
  7:أمثلة نقص كلمة، كما قاؿ الشاعركمن 

 فظّلوا ومنهم دمعو غـالب لو                             
  وآخر يجري دمعة العين بالمهل                                                  

 
 

                                                 
1

 . 177، ص القزاز القَتكاٍل : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة  - 
2

 . 153، ص  ا١تصدر نفسو - 

3
 . 154نفسو ، ص  - 

4
 . 226ـ، ص  2002 دمشق دار القلم ،  3ط ، ا٠تراطد ٤تمد أٛت: يف شرح حركؼ ا١تعاٍل ، تحرصف ا١تباٍل : أٛتد بن عبد النور ا١تالقي  - 

5
 . 46فصلت ، اآلية  - 
6

 . 154ص  ،القزاز القَتكاٍل : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة  - 

7
 . 166نفسو ، ص ا١تصدر  - 
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يال ، ألٌف يف الكالـ دل، فحذؼ )) مىن (( مع )) ًمٍن (( : )) كمنهم من دمعو غالب لو ((" يريد
 1عليها.

: كما مٌنا إاٌل من ١تعٌت، كا2﴾164 وملُ عْ مَ  امٌ قَ مَ  وُ ا إاّل لَ نَّ ا مِ مَ وَ  ﴿: أٌما يف غَت الشعر كقولو تعاىل
كماداـ أٌف اٟتذؼ  3لو مقاـ معلـو ، فحذؼ )) من (( ١تٌا كاف سياؽ الكالـ يدٌؿ على حذفها" 

 .مطلقا فلكٌل مقاـ مقاؿ ليس حكما موجود يف غَت الشعر فهو ليس ٤تٌل اضطرار كىذا
 زيادة كلمة : 

م أهٌنا ال ك، لكن يف الٌشعر قد ال تفيد ىذه الزٌيادة ْتمن ا١تعلـو أٌف زيادة اللفظ من زيادة ا١تعٌت
 4: ٨تو قوؿ الٌشاعر؛ تعلق با١تعٌت بل بالوزف كالقافيةت

  وما عليك أن تقولي كّلما                                 
 سّبحت أو ىّللت يا اللَّهمما                                              

، كاٞتمع فأدخل حرؼ الٌنداء على الٌلهٌم، كال ٬توز ذلك يف الكالـ، ألٌف ا١تيم ا١تشٌددة عوض منو"
 5."بُت العوض كا١تعوض منو ال ٬توز إالٌ يف ضركرة

ريُت الذين يركف أٌف ا١تيم بدال من ، ٓتالؼ البصعلى الٌلهم ((يا  ))كقد أجاز الكوفيوف إدخاؿ 
ـٌ  ))، كحجة الكوفيُت أٌف ا١تيم من ((يا  )) يا ا ))عندىم  ((الٌلهٌم ))، كمعٌت ، إذا قلت أقصد((أ

 .6، ككصلت ا١تيم باسم ا عز كجل، كقد حذفت ا٢تمزة((أٌمنا ٓتَت 
 .اٞتواز ز القزاز ىذا على ركاية الكوفيُت، فا٠تالؼ عندهكقد أجا          
  7:يف الٌشعر، كقوؿ الٌشاعر ((من  ))كمن مواضع الزٌيادة يف الكلمة زيادة          

  يا شاة َمن قنص لمن حّلت لو                                 
 حرمت عّي وليتها لم تحرم                                                      

                                                 
1

 . 166ص  ،القزاز القَتكاٍل : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة  - 
2

 . 164الصافات ، اآلية  - 
3

 . 167، ص القَتكاٍل : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة القزاز  - 

4
 . 114، ص  ا١تصدر نفسو - 
5

اإلشبيلي ا -   . 56ضرائر الشعر ، ص : بن عصفور ن

6
 . 114ص  ،القزاز القَتكاٍل : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ينظر  - 

7
 . 167نفسو ، ص  ا١تصدر - 
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لغَت معٌت مرفوضة عند  ، كالزيادةكا١تعٌت: يا شاة قنص ((من  ))كالشاىد يف البيت ىو زيادة 
يا شاة من يقتنص   )): عندىم ((من  ))، كلذلك كجدكا ٢تا تأكيال آخر، فمعٌت الركاية بػ الٌنحويُت

لكن عند  2" رب من األٝتاء شيئا إاٌل الٌضمَت، " كمل تزد الع1((يا شاة مقتنص  )): ، فكأنٌو قاؿ((
أبلغ  ((مقتنص  ))اكز ىذا ا١تفهـو من أجل اٟتفاظ على الفضيلة الوزنٌية، مع أٌف البالغيُت تتج

  كحافظت على الوزف، لكن ىذا ما خطر يف ذىن الٌشاعر كا أعلم.  
  جملةنقص : 

كىذا ما  3من ٦تيزات اللغة العربية قد " تكتفي ٔتا ظهر يف أٌكؿ الكالـ ٦تٌا ينبغي أف يظهر"         
" فيقولوف: خذ ما  4لعرب للتخفيف " فقد ٭تذفوف ٚتلة اكتفاء بداللة ما قبلها عليها "سار عليو ا

لشعر الذم ىو موضع ا بالك باػر فمػذا يف النثػكى 6ذه"ػت أف تأخػا شئػ: خذ مكا١تعٌت5شئت "
 .  اختصار كإ٭تاء

 ؛ قوؿ ابن ىرمة: فمن مواضع نقص اٞتملة       
  وعليك عهد اهلل إّن ببابو                               

 أىل السيالة إن فعلت وإن لم                                                  
  7.((مل  )) ، كاكتفى منها باٞتاـز كىو ، فحذؼ ٚتلة الفعل كالفاعليريد: كإف مل تفعل

 8: ككذلك قوؿ الشٌماخ 
  ها   ــــــمّشى نعامـــــــفر تــــــــــــــقة ــــــــــوداويّ                                

 كمشي الّنصارى في خفاف اليرندج                                                    

                                                 
1

 . 167ص  ،الضركرة  القزاز القَتكاٍل : ما ٬توز للشاعر يفينظر  - 

2
اإلشبيلي ا -   . 80، ص  : ضرائر الشعربن عصفور ن

3
 . 204ص ، 1، ج 1982دار ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة ، مصر ، : أٛتد يوسف ٧تاتى  : معاٍل القرآف ، تح أبو زكريا ٭تِت بن زياد، الفراء  - 
4

إشراؼ : عبد الفتاح إٝتاعيل شليب ، جامعة أـ القرل ، ا١تملكة العربية السعودية ، (رسالة ماجستَت )٨تو القراء الكوفيُت : خد٬تة أٛتد مفيت  - 
 . 278ىػ ، ص  1402 -1401

5
 . 204ص ، 1، جمعاٍل القرآف : الفراء  - 

6
 . 278، ص : ٨تو القراء الكوفيُت خد٬تة أٛتد مفيت  - 
7

 . 183ضرائر الشعر ، ص اإلشبيلي :  بن عصفور ا - 

8
 . 182 - 181، ص كاٍل : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة القزاز القَت  - 
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كيف البيت قد ًب إضمار ؛ 1 ألنٌو عرؼ ا١تعٌت يريد قطعتها، ((رٌب  )) حذؼ جوابكالشاىد ىنا " 
فقد شٌبهوىا بالفعل، كمل يتم إظهار الفعل الذم تتعلق  لوقوعها يف  صدر الكالـ  كذلك  ((رٌب  ))

كاٞتواز شعر، ألٌف اٟتذؼ على سبيل الوجوب ز يف غَت الػواب رٌب جائػذؼ جػارا كحػبو إ٬تازا كاختص
َوَأْدِخْل ﴿اىل: ػو تعػو قولػاؿ عليػحػػػحاؿ كثَت يف الكالـ؛ كمن أمثلة حذؼ الفعل لداللة الػػػلداللة ال

ِإنَـُّهْم َكانُوا  ۚ  ِفي ِتْسِع آيَاٍت ِإَلىَٰ ِفْرَعْوَن َوقـَْوِمِو  ۚ  ْيِبَك َتْخُرْج بـَْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء َيَدَك ِفي جَ 
ِإَلىَٰ ِفْرَعْوَن  ﴿دؿ عليو كىو قولو تعاىل:  ػػػػم يذكر مرسال ألٌف ىناؾ ما يػػػػكل 2 ﴾قـَْوًما فَاِسِقين 

 .3 ﴾ ۚ  َوقـَْوِمِو 
ثاؿ على سبيل االختصار كما تعلق ْتذؼ اٞتملة سواء كانت ٚتلة الشرط كقد أكرد القزاز ا١ت  

أك ٚتلة القسم ....كغَتىا ال يدخل ضمن الضركرة ماداـ قد كرد يف غَت الشعر كىو جائز يف كالـ 
، كذلك بأف ٬تد خربا بدكف مبتدأ أك ٌنحوٌم فيو ىو ما اقتضتو الصناعةالعرب " كاٟتذؼ الذم يلـز ال

 بدكف ، أك معموالوػا بدكف معطوؼ عليػس، أك معطوفػعكشرطا بدكف جزاء أك بالبالعكس، أك 
 4.5﴾ ليقولّن اهلل ﴿: عامل، ٨تو قولو تعاىل

ن صدر الكالـ ما : كىو أف ٭تذؼ مكمن مظاىر نقص اٞتملة: اإلضمار على شريطة التفسَت
  6، فيكوف اآلخر دليال على األٌكؿ."يؤتى بو يف آخره

 :لى ثالثة أكجوكاإلضمار يأٌب ع
 َأَفَمْن َشَرَح اللَُّو ﴿، كقولو تعاىل: ةػػػة األكىل دكف الثانيػػػػجملػػ: فتذكر العلى طريق االستفهام

ُأولََِٰئَك ِفي  ۚ  فـََوْيٌل لِْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم ِمْن ِذْكِر اللَِّو  ۚ  َصْدرَُه ِلْْلِْساَلِم فـَُهَو َعَلىَٰ نُوٍر ِمْن رَبِّْو 
ن أقسى قلبو. كيدٌؿ ػػػػػػػػػالـ كمػػػػػػػرح ا صدره لإلسػػػػػػػة: أفمن شػػػػػػػػػػػػتقدير اآلي. 7﴾ ينٍ َضاَلٍل ُمبِ 

                                                 
1

 . 182 – 181، ص القزاز القَتكاٍل : ما ٬توز للشاعر يف الضركرة  ينظر - 
2

 . 12النمل ، اآلية  - 

3
 . 329 – 328، ص  2، ج -البصريُت كالكوفيُت  -اإلنصاؼ يف مسائل ا٠تالؼ بُت النحويُت  : ألنبارما ينظر - 
4

 .87اآلية الزخرؼ ،  - 

5
 .306، ص مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب : ألنصارم ا - 
6

   هضة مصر للطبع كالٌنشر ، مصرػدار ن 2طأٛتد اٟتويف كبدكم طبانو ،  : ، تقدَللٌسائر يف أدب الكاتب كالٌشاعر ا١تثل ا: ضياء الٌدين بن األثَت  - 
 . 275) د . ت ( ، ص 

7
 . 22الزمر ، اآلية  - 
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كىذا موجود يف الشعر كيستعمل على أساس  1."فػىوىٍيله لًٍلقىاًسيىًة قػيليوبػيهيمٍ على اذكؼ قولو تعاىل: 
 التكثيف كاإل٭تاء.

 :ْبِل اْلَفْتِح  ﴿ و تعاىل:كقول  يرّد على حّد الّنفي واإلثبات َفَق ِمْن قـَ اَل َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن أَنـْ
َفُقوا ِمْن بـَْعُد َوقَاتـَُلوا  ۚ  َوقَاَتَل  وَُكالِّ َوَعَد اللَُّو اْلُحْسَنىَٰ  ۚ  ُأولََِٰئَك َأْعَظُم َدرََجًة ِمَن الَِّذيَن أَنـْ

منكم من أنفق من قبل الفتح كقاتل، كمن : ال يستوم تقديره 2﴾َواللَُّو ِبَما تـَْعَمُلوَن َخِبيرٌ  ۚ  
ُأولََِٰئَك َأْعَظُم َدرََجًة ِمَن الَِّذيَن  ﴿ :، كيدٌؿ على اذكؼ قولو تعاىلانفق من بعده كقاتل

َفُقوا ِمْن بـَْعُد َوقَاتـَُلوا  3.﴾ أَنـْ
 4: ٘تٌاـيبكىو كما كرد يف قوؿ أ :أن يرّد على غير ىذين الوجهين  

  يتجّنب اآلثام ثّم يخافها                                 
 فكـأنّما حسناتو آثام                                                   

كيف صدر  ؛5 ﴾َوالَِّذيَن يـُْؤُتوَن َما آتـَْوا َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة أَنَـُّهْم ِإَلىَٰ رَبِّْهْم رَاِجُعونَ ﴿ كقولو تعاىل:     
كىذا حٌجة  6.ت آثاـ  كىو على طباؽ اآلية سواءعجزه، كأٌف باٟتسناالبيت إضمار مفٌسر يف 

 . ٌتنافر كعدـ الٌتناسب ك الٌتشاكلالٌشعراء ضٌد بعض الٌنقاد الذين يرموف صدر البيت كعجزه بال
  7: نواسيبعلى شريطة الٌتفسَت قوؿ أ كمن اإلضمار       

   سّنة العّشـاق واحدة                               
 فإذا أحببت فاستكن                                                   

ز يف ػ، كىذا جائ1فحذؼ لفظة االستكانة يف األكؿ، كزيادة على ذلك مل يبٌُت كيشرح سٌنة العٌشاؽ
 الٌشعر كغَت الشعر كٮترج من دائرة الضركرة اليت اعتربىا النٌػٌقاد ضركرة، كلو ْتثنا يف غَت الشعر عن

 اٟتذؼ لوجدناه فما بالك بالشعر الذم ىو موضع اختصار.

                                                 
1

 .275ا١تثل الٌسائر يف أدب الكاتب كالٌشاعر ، ص : ٌدين بن األثَت ضياء ال - 

2
 . 10اٟتديد ، اآلية  - 
3

 .275 ،ا١تثل الٌسائر يف أدب الكاتب كالٌشاعر : ضياء الٌدين بن األثَت  - 

4
 . 276ا١ترجع نفسو ، ص  - 
5

 . 60ا١تؤمنوف ، اآلية  - 
6

 .276 ،أدب الكاتب كالٌشاعر ا١تثل الٌسائر يف : ضياء الٌدين بن األثَت  - 

7
 .276ا١ترجع نفسو ، ص  - 
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 زيادة جملة : 

  2من مواضع زيادة اٞتملة عند القزاز كما قاؿ الٌشاعر: 
  صددت فأطولت الّصدود وقّلما                                        

 يدوم  وصال على طول الّصدود                                                  
طوؿ  ))أٌلف ىناؾ ما يدٌؿ عليها يف عجز البيت كىو  (( أطولت الصدكد ))كالٌشاىد ىنا زيادة 

كىذا من حشو  ((صددت كقٌلما يدـك كصاؿ على طوؿ الٌصدكد  ))كأصل الكالـ   ((الٌصدكد 
 : بتفية، كمن ذلك قوؿ حٌساف بن ثاالكالـ كيستعملو أغلب الٌشعراء من أجل صٌحة الوزف أك القا

  وتكاد تكسل أن تجيء فراشها                                 
 3في جسم خرعبة ولين قوام                                                   

 
 .4يريد : كتكسل أف ٕتيء فراشها ، ألٌف ا١ترأة إ٪ٌتا توصف بالكسل ال ٔتقاربتو 

ن العرب أف يعًتض بُت الكالـ ك٘تامو كالـ، كال راض: كمن سنػكمن مواضع زيادة اٞتملة االعت
 5: عًتض إالٌ مفيدا.كقوؿ الٌشٌماخيكوف ىذا ا١ت

  لوال ابن عّفان والّسلطان مرتقب                              
 أوردت فّجا من اللعباء جلمودي                                                   

 6.((أكردت  )): كقولو (( لوال ابن عٌفاف ))معًتض بُت قولو:  (( كالسلطاف مرتقب  )): قولو

كيعترب االعًتاض من ٤تاسن الكالـ أيضا ك الٌشعر فيعًتض كالـ يف كالـ كال يتم ا١تعٌت كيعود 
 .ت فقد أخٌل بوحدة البيت كىو قبيحكلو ٕتاكز نفس البي 7.إليو فيتٌممو يف نفس البيت

                                                                                                                                                         
1

 .276، ص  ا١تثل الٌسائر يف أدب الكاتب كالٌشاعر: ضياء الٌدين بن األثَت  - 
2

 . 157ص ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ، القزاز القَتكاٍل :  - 

3
اا -   . 79ضرائر الشعر ، ص إلشبيلي : بن عصفور ن

4
 . 79ا١ترجع نفسو ، ص  - 
5

دار الكتب  1طأٛتد حسن بسج ،  : ، تعليقكمسائلها كسنن العرب يف كالمها الصاحيب يف فقو اللغة العربية :  اٟتسُت أٛتد ، أبوبن فارس ا - 
 .  190، ص  1997 العلمية ، بَتكت ، لبناف 

6
 . 190ا١ترجع نفسو ، ص  - 

7
 . 59، ص  1982  دار ا١تسَتة ، بَتكت 3طوس كراتشقوفسكي ، إغناطي: ، تعليق  كتاب البديع: ينظر عبد ا بن ا١تعتز  - 
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 التقديم والّتأخير: – ج
و، ػع فيػأٌف الٌشاعر رٌٔتا يضطٌر حىٌت يضع الكالـ يف غَت موضعو الذم ينبغي أف يوض "اعلم

ل الفاعل مفعوال، كا١تفعوؿ ن قصده الذم ال ٭تسن يف الكالـ غَته، كيعكس اإلعراب، فيجعػو عػكيزيل
  1، كأكثر ذلك فيما يشكل معناه."فاعال
 تقديم الحركة: 

ل. ك الذم ػركرة فقليػل الضػة ألجػٌشعر أٌف " تقدَل اٟتركقد ذكر ابن عصفور يف كتابو ضرائر ال
إىل اٟترؼ ا١تتحرؾ قبلو يف حاؿ الوقف، ٨تو  (( ضربىوي  ))جاء من ذلك نقل حركة الٌضمَت يف ٨تو: 

 2قولو، أنشده اٞتوىرم: 
  ما زال شيبان شديدا ىبُصْو                                      

 ْو ـوقصُ ـو فرنــــــــــــــاه قى أتـــــــحتّ                                 
 يريد: فوقصىوي، فنقل حركة ا٢تاء إىل الٌصاد.

 4((ٖتريك الٌساكن  ))كباب  3((اٟتذؼ كالتغيَت  ))كقد ذكر تقدَل اٟتركة عند القزاز يف باب 
 كىو يف قوؿ الٌشاعر: 

  جُبْو      عجْبت والّدىر كثير ع                             
 5من عنزّي سّبني لم أضربُْو                                 

كا١تالحظ أٌف تقدَل  6، ٌٍب رٌد حركة ا٢تاء على الباء الساكنة كسٌكن ا٢تاء.((مل أضرٍبوي  ))كاف الوجو: 
 ، كما سول ذلك إىل ما ندر للحفاظ على الوزف.يكوف غالبا يف القافية ا١تقٌيدة اٟتركة

 
 
 

                                                 
1

 . 209ما ٭تتمل الشعر من الضركرة  ، ص السَتايف : - 

2
اإلشبيلي :  -   . 187ضرائر الشعر ، ص ابن عصفور ن

3
 . 143ص  ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ،القزاز القَتكاٍل :  - 

4
 . 91 – 90نفسو ، ص  ا١تصدر - 
5

 . 143ص  ، نفسو - 

6
 .143، ص نفسو  - 
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 قديم الحرفت: 

 1كما قاؿ الٌشاعر: 

  جمعت وفحشا غيبة ونميمة                                   
 خصاال ثالثا لست عنها بمرعوي                                                

كإ٪ٌتا ٬توز ىذا عند أكثر  ((ٚتعت كفحشا غيبة))يف قولو: كاك العطف على ا١تعطوؼ  ـفقدٌ  
 2.وز يف اجملركر كيقبح يف ا١ترفوع يف ا١تنصوب كال ٬تالنحويُت

 3: تقدَل اٟترؼ يف الشعر قوؿ الشاعركمن مواضع 
  حّتى استفأنا نساء الحّي ضاحية                                          

 وأصبح المرء عمرو مثبتا كاعي                                                
 .4 (( كائع   ))كىو مقلوب  ((كاعي   )) ىذا البيت لفظ كالشاىد يف

 5ككذلك قوؿ الشاعر:
  عجبت من ليالك وانتيابها                              

 من حيث زارتني ولم أورا بها                                               
أشعر فقٌدـ الشاعر الرٌاء كأٌخر ا٢تمزة كقد ٔتعٌت:  ((أكأر  ))كأصل اللفظ  ((أكرا  )) كالٌشاىد ىنا لفظ

. الوزفقلبت ألفا للتخفيف، كمل ٖتذؼ األلف للجـز ك أبقاىا على لفظها، من أجل اٟتفاظ على 
عليها يف باب  فهناؾ أمثلة أخرل مشاهبة ٢تذا ا١تثاؿ كحذفت األلف بدخوؿ اٞتـز كسيأٌب الكالـ

 .(( إبداؿ اٟترؼ من اٟترؼ )): اإلبداؿ ٖتت عنواف
كيف اٟتقيقة يرجع افتقار كتاب القزاز لتقدَل اٟترؼ كتأخَته يف ىذه الٌنقطة بالذات ضمن علم 

 . ضوع الكتاب الذم يهتم بعلم النحوالصرؼ ٓتالؼ مو 
 

                                                 
1

 . 170ص  ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ،القزاز القَتكاٍل :  - 
2

 . 170، ص نفسو  ا١تصدر - 
3

اإلشبيلي :   -   . 189ضرائر الشعر ، ص ابن عصفور ن

4
 . 189ا١ترجع نفسو ،  - 
5

 . 183ص  ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ،القزاز القَتكاٍل :  - 
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 تقديم بعض الكالم على بعض: 

 

 فمنو: الفصل بُت ا١تضاؼ كا١تضاؼ إليو بالظرؼ كاجملركر ، ٨تو قوؿ ذم الٌرٌمة:

 

  كأّن أصوات من إيغالهّن بنا                                      
1أواخر الميس أصوات الفراريج                                                

 

 

  2."ففٌرؽ بُت اٞتار كاجملركر ((كأٌف أصوات أكاخر ا١تيس أصوات الفراريج    ))يريد: 
 

  3ا١تضاؼ إليو، كما قاؿ الٌشاعر:أما ما جاء يف تقدَل الظرؼ كفصل بو بُت ا١تضاؼ ك 
 

  كما خّط الكتاب بكّف يوما                                    
 زيل قارب أو ييهودّي ي                                               

 

 4"يريد: بكٌف يهودٌم يوما، فقٌدـ الظرؼ كفصل بو بُت ا١تضاؼ كا١تضاؼ إليو." 

كالٌتأخَت " تقدَل ا١تفعوؿ بو على الفعل، إاٌل أنٌو مل يكن ىا ىنا لالختصاص، كمن أمثلة الٌتقدَل 
كال مراء ، 5﴾ (31)ثُمَّ اْلَجِحيَم َصلُّوُه  (33)ُخُذوُه فـَغُلُّوُه ﴿كإ٪ٌتا ىو للفضيلة الٌسجعٌية، كقولو تعاىل: 

  6وه اٞتحيم ".: خذكه فغٌلوه ٍبٌ صلٌ ى ىذه الٌصورة أحسن من أف لو قيليف أٌف ىذا الٌنظم عل

 

 

 
                                                 

1
 . 74ص  ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ،القزاز القَتكاٍل : نظر اك  . 191ضرائر الشعر ، ص اإلشبيلي : ابن عصفور ن   - 

2
 . 74ص  ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ،القزاز القَتكاٍل :  - 

3
 . 35نفسو ، ص  ا١تصدر - 
4

اإلشبيلي :  -   . 192ضرائر الشعر ، ص ابن عصفور ن

5
 . 31 – 30اٟتاقة ، اآليتاف  - 
6

 .213 ص ا١تثل الٌسائر يف أدب الكاتب كالٌشاعر ،: ضياء الٌدين، بن األثَت ا - 
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 ما يكثر فيو الّتقديم والتّأخير وإخراج الكالم عن وضعو : 

، "كذلك مثل ((كضع الكالـ يف غَت موضعو  ))ككذلك من أمثلة التقدَل كالٌتأخَت يف الشعر 
 قوؿ الشاعر: 

  وما مثلو في الّناس إالّ  ممّلكا                                    
  وْ قاربُ أبو أّمو حيّّ أبوه ي                                               

 

ـٌ ذلك ا١تمٌلك أبوه  كما مثلو حٌي يقاربو إاٌل ٦تٌلك ))يريد:  و، ػى أنٌو خالػذا علػفدٌؿ هب ((، أبو أ
كما مثلو يف النٌاس حي يقاربو؛ أبو  ))ككأٌف أصل الكالـ  1."ألنٌو استثناء مقٌدـ ((٦تٌلكا  ))كنصب 

 ، ليتم فٌك الٌلغز أنٌو خالو. كا أعلم.(أبو أٌمو)١تثل، كأبوه خرب لػ:  اخرب  (حي)تصبح ف ((و أبوه أمٌ 
 

  ككذلك كما " قاؿ الشاعر: 
  صددت فأطولت الّصدود وقّلما                                   

 د يدوموصال على طول الّصدو                                                   
اٍل، ػة ا١تعٌت يف الثػٌل ببالغػر ا١تخػم كالٌتأخيػكرغم التقدي 2أم، قٌلما يدـك كصاؿ على طوؿ الٌصدكد "،

 إالٌ أنٌو ليس أكثر تعقيدا كإلغازا من األٌكؿ.
 :القلب و اإلبدال – د

عندما نبحث عن القلب كاإلبداؿ يف الشعر ٧تد أهٌنما اصطالحاف مًتادفاف، حىٌت يف بعض 
د بعض األمثلة كضعت يف باب اإلبداؿ كنفسها بنفس الشرح يف كتب أخرل يف باب ٧تتب الك

  3؛ ك٦تٌا ذكر عند القزاز يف باب القلب؛" كما قاؿ الشاعر:القلب، فهناؾ تداخل بينهما
  كانت فريضة ما أتيت كما                                 

 كان الّزناُء فريضَة الّرجم                                                    

                                                 
1

 . 157ص للشاعر يف الضركرة ،  ما ٬توز: قزاز القَتكاٍل ال - 
2

 . 157ا١تصدر نفسو ، ص  - 
3

 . 150نفسو ، ص  - 
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ىذا يف  ، كيصحٌ ((كما كاف الٌرجمي فريضة الزٌناء   ))، كالوجو أف يقوؿ: افا١تالحظ أٌف ىناؾ قلب
 1الشعر إذا عيلم معناه ككاف مشاعا."

، كذلك إذا كاف الكالـ ال (( قلب ا١تعٌت ))كمن مواضع القلب اليت تطرؽ إليها القزاز 
   2ٌشاعر:يشٌكل؛كما قاؿ ال

  تَرى الّثوَر فيها ُمدخَل الظّل رأَسُو                                  
 وسائره باد إلى الّشمس أجمع                                                   

، كقد أجاز ىذا (( مدخل رأسو الظٌل  ))يدخل الرٌأس، كإ٪ٌتا ٬توز أف يقاؿ:  (( الظلٌ  )) فجعل
الٌناس يف الكالـ فضال عن الٌشعر إذا كاف الكالـ ال يشكل، فأٌما ما يؤدم إىل الغموض الٌشأف 

كالٌلبس فال ٬توز يف غَت الٌشعر مع أف ىناؾ من يرفضو يف الشعر ْتٌد ذاتو، كنرل القزاز أكثر تسامح 
 يف مثل ىذا، ألنٌو تكٌلم من منطلق أنٌو شاعر.
كرد يف مواضع عٌدة، كإبداؿ حركة ْتركة كحرؼ ْترؼ أٌما ما تعلق باإلبداؿ عند القزاز فقد 

 ككلمة بكلمة كاسم مفرد باسم مفرد كحكم ْتكم. 
إٌف القارئ للٌشعر يرل يف بعض ا١تواضع تبديل حركة مكاف حركة، أك"حرؼ مكاف حرؼ يف 
 ا١توضع الذم ال يبدؿ مثلو يف الكالـ ١تعٌت ٭تاكلونو، من ٖتريك ساكن أك تسكُت متحٌرؾ ليستوم

  3كزف الٌشعر بو، أك رٌد شيء إىل أصلو اك تشبيو بنظَته."
 إبدال الحركة من الحركة: 

 كقوؿ الشاعر: 
  إذا اعوججن قلت صاحْب قّوم                      

 4بالدّو أمثال الّسفين العّوم                                                  
 

                                                 
1

 . 151، ص للشاعر يف الضركرة  ما ٬توز: قزاز القَتكاٍل ال ينظر - 
2

 . 77، ص  فسوا١تصدر ن - 
3

 . 155ما ٭تتمل الشعر من الضركرة  ، ص السَتايف :  - 

4
 . 105ص  للشاعر يف الضركرة ، ما ٬توز: قزاز القَتكاٍل ال - 



 الثاني :                              الضرورة الّشعرية : الماىية واألنواع    الفصل
 

 

113 

 

ف ا١تالحظ يف تسكينها غلط ْتكم انٌو ٯتكن ترخيم اللفظ مع أ 1كمل يعرب. ((صاحٍب  ))فقاؿ: 
 .((يا صاحب  ))فأصل اللفظ   ((صاح  ))فيصبح 
   2كقاؿ: كٌضاح اليماٍل:      

  عجب الّناس وقالوا                                  
 ماني ــــــشعر وّضاح الي                                                  

  ٌد     ـنــــــري قعــــــــإنّما ش                             
 قد خلْط بالجلجالن                                                  

 

 .، كىذا من اجل استقامة الوزفسكونا  ((خلٍط  )) فأبدؿ الفتح يف فعل
ز أٌف فضيلة الوزف عند الٌشعراء إٌف ا١تالحظ يف الضركرة الٌشعر على العمـو من خالؿ كتاب القزا

ة مل يتم تغيَتىا ػاء بسهولػ، حىٌت ا١تواضع اليت ٯتكن فيها التغيَت كإعادة البنالٌلحن يف اللغة نتفضل ع
، اد، أك ٢تجات ال علم لنا هباػ، أك قاعدة غابت على الٌنق، أك لشذكذ استحسنوهلغرض يف أنفسهم

تًتة يف غياىب أنفس الٌشعراء، كما قالوه سول نفس من كرغم ما قيل تبقى أسرار بناء القصيدة مس
 ماليَت األنفاس اجوبة. 

 

 إبدال الحرف من الحرف: 

"فإهٌنم قد يفعلوف ذلك يف الشعر يف ا١توضع الذم ال ٬توز فيو مثلو يف الكالـ ، ليتوصلوا بو إىل 
َت الصوت من خالؿ أك فرض نغم أراده بتغي 3ما اضطركا إليو من ٖترؾ ساكن ك تسكُت متحٌرؾ"

زة حرؼ لُت؛ كمن أمثلة ذلك بدؿ ا٢تم .وسيقى أك بسبب ثقلو لتسهيل نطقوإبداؿ اٟترؼ لفضيلة ا١ت
 4:من ذلك قوؿ الٌشاعر

  جريء متى يُظلْم يعاقْب بظلمو                                  
 َد بالظّلم يظلم سريعا وإالّ يـُبْ                                                   

                                                 
1

 . 105، ص للشاعر يف الضركرة  ما ٬توز: قزاز القَتكاٍل ال - 
2

 . 105نفسو ، ص ا١تصدر  - 
3

اإلشبيلي :  -   . 221ضرائر الشعر ، ص ابن عصفور ن

4
 . 183ص  للشاعر يف الضركرة ، ما ٬توز: قزاز القَتكاٍل ال - 
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، كقد كقعت ا٢تزة ساكنة بالشرط ((يبدى  ))فجاءت  ((يبدأ  ))  كالٌشاىد يف ىذا البيت حذؼ ٫تزة
جـز كأبقى الفتحة فلٌما صارت ألفا حذفها لل ((رأس راس ))كقبلها فتحة فأبد٢تا ألفا كما يقاؿ يف: 

    1؛ كىذا من أجل استقامة الوزف كتسهيل الٌنطق.تدٌؿ على حذفها
، كما يقولوف يف: إبداؿ ياء اإلضافة ألفا للتخفيفن عالمات إبداؿ اٟترؼ باٟترؼ ػك مػككذل

فيبدلوف من الياء ألفا، ألٌف األلف أخف من الياء كالفتحة أخف من  ((يا غالما  )) ((يا غالمي  ))
      : ، " كقوؿ الشاعر2الكسرة 

 ا ال تلومي واىجعي  يا ابنة عمّ                                     
كا١تالحظ ىنا أف الشاعر ليس يف موضع  ((يا ابنة عٌمي  ))كاألصل  ((يا ابنة عٌما  )) كالشاىد ىنا

، قـو ٬توز ىذا يف الٌشعر كالكالـ ، كقد قاؿاللفظ إىل أصلو كال ينكسر الوزف اضطرار فيمكنو إعادة
          .((غالمي  يا ))ألنٌو أحد لغات اإلضافة كما كاف اٟتاؿ يف مثاؿ: 

، كىذا كما ر ذكرىا القزاز كىي ٕتوز للشعراءكىناؾ كجو آخر من كجوه إبداؿ اٟتركؼ يف الٌشع
       قاؿ الشاعر:

  لها أشارير من لحم تتّمره                                 
 يهامن الثّعالي ووخز من أران                                                  

كقد عٌلل القزاز  ((كأرانب  ))ك  ((ثعالب  ))كأصل اللفظ  ((أراٍل  )) ((الثعايل  )) كالٌشاىد ىنا
ليعتدؿ لو الوزف أبدؿ  ((األرانب  ))ك  ((الثعالب  ))ذلك بقولو: أنٌو ١تا احتاج إىل تسكُت الباء يف 

  3منهما حرفا ال يكوف يف موضعهما من اإلعراب إالٌ ساكنا."
 شاعر: كقاؿ ال

  أال لحا اهلل بني الّسعالت                              
 عمرو بن ميمون لئام الّنات                                               

    4ليسوا بأعفاف وال أكيات                                   

                                                 
1

 . 183، ص للشاعر يف الضركرة  ما ٬توز: قزاز القَتكاٍل الينظر  - 
2

 . 112ص  ، ينظر ا١تصدر نفسو - 

3
 . 137نفسو ، ص ينظر  - 
4

 . 126نفسو ، ص  - 
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، كقد اسػا كال أكيػكأصله ((كال أكيات  ))، ك أصلها لئاـ الناسك  ((لئاـ الٌنات ))كالٌشاىد ىنا:     
                                                1.كجدت ذلك يف بعض اٟتركؼ لتقارهبا، ألٌف العرب قد أبدلت السُت تاء

 إبدال الكلمة من الكلمة: 

، كىذا ((غَت  ))رل ػ٣ت (( ولػس ))راء ػ: إجزازػره القػا ذكػالكلمة من الكلمة ممن أكجو إبداؿ 
 سواؾ ))٬توز للشاعر فيعمد إىل " إجراء ما ال يكوف إاٌل ظرفا ٣ترل غَته من األٝتاء، من ذلك أف  

مثال  (( كزيد سواؾ ))ك؛ ػـو مقامػ، أم يق((واؾ ػجاءٍل رجل س ))ال يكوف إاٌل ظرفا، تقوؿ: ((
أدخلتو يف األٝتاء  ((غَت  ))منصوب على الظرؼ ألنٌو مل يتمكن يف األٝتاء، فإذا جعلتو ٔتعٌت 

    2كأدخلت عليو حركؼ اٞتر، كما قاؿ الٌشاعر: 
  تجانف عن جّو اليمامة ناقتي                                          

 وما قصدت من أىلها لسوائكا                                                
، كىذا من 3"((غَت  ))ا ، كجعلها ٔتعٌت " فأدخل الـ اٞتر عليه ((لسوائكا  )) كالشاىد ىو

 االضطرار يف الشعر.

 إبدال اسم مفرد من اسم مفرد: 

إبداؿ اسم مفرد من اسم مفرد يأٌب على ضربُت: ضرب جاز يف الشعر دكف الكالـ كضرب 
  4جائز يف كليهما فيخرج القوؿ من دائرة الٌضركرة.

   5:ـ  مثل قوؿ الشاعرشعر دكف الكالكمن أمثلة ما ٬توز يف ال           
  صّبحن من كاظمَة الخّص الخرْب                                         

 يْحملن عّباس بن عبد المطّلبْ                                                
    6، فذكر أباه مكانو اضطرارا.((عبد ا بن عٌباس  )) يريد:

                                                 
1

 . 126، ص للشاعر يف الضركرة  ما ٬توز: قزاز القَتكاٍل الينظر  - 
2

 . 178ص  ،نفسو ا١تصدر  - 

3
 . 178نفسو ، ص  - 
4

اإلشبيلي :  -   . 239ضرائر الشعر ، ص ينظر ابن عصفور ن

5
 . 165ص  للشاعر يف الضركرة ، ما ٬توز: قزاز القَتكاٍل ال - 

6
 . 165نفسو ، ص  ا١تصدر - 
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  1، كيوقعو عليو بدؿ اٝتو "تق للمسمى من اسػمو اٝتا آخرف يشكمن مواضع االضطرار: " أ
 كما قاؿ الٌشاعر: 

     2ونسج سليم كّل قّضاء ذائل                             
أم ٤تكمة، كىي اليت فرع من  ((قٌضاء  ))، كبقولو: ((سليماف  ))/  ((سليم  )) يريد بقولو:"

  3عملها، يريد: درعا."
     ككذلك قوؿ الٌشاعر:

    4جدالء محكمة من نسج ساّلم                                   
، ك٫تا يريداف بذكر سليماف أباه ألنٌو أٌكؿ من عمل الٌدركع، فغٌَت االسم ىذا ((سليماف  ))يريد أيضا: 

أٌف "  لإلشبيلي  ((ضرائر الشعر  ))كقد كرد يف كتاب  5.((سليماف  ))فذكر  (( داكد ))الٌتغيَت، كأراد 
؛ كما كاف من القزاز كاإلشبيلي سول 6كوف سليماف كسالـ ا١تشتق منو يرجعاف إىل معٌت الٌسالمة"

 ، كىذا ْتسب اجتهاد كعبقرية القارئ.و ما يفتح الباب لعملية الٌتأكيلقراءات ٥تتلقة ١تعٌت كاحد، كى
ي بن أيب طالب علأما ما يصلح يف الشعر كغَته أف تأٌب بصفة معلومة لالسم اذكؼ كصفة 

 ... إىل غَت ذلك.   (( أبا تراب ))  عنو رضي ا
 
 
 
 
 

    

                                                 
1

اإلشبيلي :  -   . 239ضرائر الشعر ، ص ابن عصفور ن

2
 . 166ص  للشاعر يف الضركرة ، ما ٬توز:  قزاز القَتكاٍلال - 

3
 . 166ص   ،ا١تصدر نفسو - 

4
أنظر ابن ،  (فيو الٌرماح كفيها كٌل سابغة ** بيضاء ٤تكمة من نسج ساٌلـ  )كىذا العجز للحطيئة كتكملة البيت :  . 166نفسو ، ص  - 

اإلشبيلي :   . 239ضرائر الشعر ، ص عصفور ن
5

 . 166ص  للشاعر يف الضركرة ، ٬توزما : قزاز القَتكاٍل ال - 

6
اإلشبيلي :  -   . 239ضرائر الشعر ، ص ابن عصفور ن
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 إبدال الحكم من الحكم: 

  1"دلو حكم غَته"كىو قلب اإلعراب أك غَته من األحكاـ ألٌف الٌلفظ إذا قلب حكمو أعطى ب
  2كما قاؿ الشاعر:

 

  كانت فريضة ما أتيت كما                                   
 كان الّزناُء فريضَة الّرجم                                                   

فقد قلب حكم الزٌناء مع الرجع كحٌل كٌل منهما ٤تٌل اآلخر كقد سبق اٟتديث عنو يف موضوع 
 .لقلبا

، حىٌت أٌف ىناؾ ما أشكل كم ٧تده يف غَت الٌشعر كىو كثَتكعندما نتحٌدث عن إبداؿ حكم ْت
 إلو إاٌل الٌلوال  )): لٌلبس؛ كيف غَت الٌشعر حُت نقوؿذه الٌنحاة على ما ىو ماداـ قد أىمنى اإعرابو كأخ

 . ، فهي تعرب على ٜتس أكجوكقد أبدؿ اٟتكم فيها ((
 3: ليها يف ألفية ابن مالك كىو قولوكلو ْتثنا عن األكجو ا٠تمسة اليت ذكرت ٧تد ما يشَت إ

 ْل في نكرْه   ــــــــــــَل إْن اجععم              
 ّررهــــــــمك وك أــــــمفردة جاءت                                      

 فانصْب بها مضافا أو مضارعْو                
 وبعد ذاك الخبر اذكر رافعو                                       

    حا كالــــــــرَد فاتــــــــــمفب الوركّ              
 حول وال قّوة والثّاني اجعال                                       

 مرفوعا أو منصوبا أو مرّكبا                 
   اـنصبــت أّوال ال تــــــوإن رفع                                      

  

                                                 
1

اإلشبيلي :  -   . 266، ص ضرائر الشعر ابن عصفور ن
2

 . 150ص  للشاعر يف الضركرة ، ما ٬توز: قزاز القَتكاٍل ال - 

3
،  2000ركت ، لبناف ػػػػػػػدار الكتب العلمية ، بي 1ط ود ،ػػػػػػػػػحمد باسل عيوف السٌ ػػػم: ، تحالك ػػػػلى ألفية ابن مػػػػشرح ابن الٌناظم ع: ابن الٌناظم   - 

 .  133ص 
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 . ال حوؿى كال قوةى إال با/عمل إف -
 .)على أف تكوف ٔتعٌت ليس/ أك على أهنا مهملةال حوؿه كال قوةه إال با. ) -
 .بناء األكؿ على الفتح كرفع الثاٍل -
 .رفع األكؿ كبناء الثاٍل على الفتح -
 1."بناء األكؿ على الفتح كنصب الثاٍل، على أنو معطوؼ على ٤تل اسم "ال -
لشعر من مع أنٌو ٮترج يف غَت ا ،كهبذا يكوف إبداؿ حكم ْتكم جائزا يف الشعر كغَت الشعر    

ا يف البناء كعا١تا بأدكات ر إذا كاف الشاعر ماىر ػن الشعػع مػك يف مواضػرج كذلػد ٮتػالضركرة، كق
 .الشعر

                                                 
1

.  2004/  10/ 30، بتاريخ :  (انشبكت انعنكبوتيت  )إعراب " ال حول وال قّوة إالّ باّلّل ، مهتقى أهم انحديث مصطفى انفاسي ،  - 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23814  
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                         :             امتت ــخ   
بعد ىذه الٌرحلة يف رحاب عبقرية القزاز لتبيُت تفكَته كتنظَته من أجل ٖتديد مفهـو الشعر 

 كصلنا إىل ٣تموعة من النتائج، عسى ٖتقق ما نصبو إليو، كتتمثل يف:  عنده،
مل يغفل القزاز عامال الزماف كا١تكاف كىو يدافع عن الشعراء ادثُت مقارنة بالقدامى، ذلك أف"  -

الشاعر القدَل مل يكن يعاٍل ٤تنة تشبو ٤تنة الشاعر ادث"، كلذلك كجب مراعاة صناعة 
  الفريقُت، كىذه نظرة للتجديد يف بناء القصيدة.حديثة للشعر ٕتمع بُت

مصطلح )) صنعة (( يف صناعة الشعر عند ابن رشيق كغَته يقابلو مصطلح )) فن (( عند  -
 القزاز القَتكاٍل.

 قد أقػٌر القػزاز ْتػٌد الشعػر كبنيتػو يف ٜتسة أشياء كىي: اللفظ كا١تعٌت كالوزف كالقافية كاألدكات. -

أىم شيء يف صناعة الشعر أال كىو تصور الظاىرة كاإلحاطػة بأبعادىػا، كاختيار قد بػدأ القػزاز ب -
 األلفاظ اليت تناسبها ٔتا ٮتدـ غرض الشاعر .

القزاز يفضل الشعر عن النثر لقوة لغتو كبالغة مقصده، كيف ال كىو  من حنت إليو العرب  -
فس كأمتع لألذف كأحفظ كحفظت بو أنساهبا كمآثرىا، كبو تفاخرت، أك ليس الشعر أأنس للن

 للغة كألمل يف التأكيل .

القزاز يذكر الوزف ضمن عملية بناء القصيدة، كلكن يهملو من جانب االختيار ٓتالؼ ابن  -
طباطبا، باعتبار أف موضوع القصيدة ىو الذم ٭تدد الوزف كليس الشاعر الذم يفرض الوزف 

 على ا١توضوع.

ألعضاء كأم خلل على أم مستول سواء كاف القصيدة عند القزاز كياف كاحد متكامل ا  -
 عركضيا أك ٨تويا أك بالغيا سوؼ يصيب القصيدة بعاىة تعكر صفو ىذا الكياف.
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عندما ٖتدث القزاز عن ما ٬توز يف القوايف من إكفاء كإقواء كسناد كإيطاء كإجازة؛ فقد عٌدىا  -
و العيوب ىو اختيار عيوبا، كىي دعوة صر٭تة إىل ٕتنبها، كأكؿ مرحلة من مراحل ٕتنب ىات

 القافية فهذا ىو الصواب، ليسهل البناء كيتجنب ا٠تطأ.

إٌف معرفة الشاعر لقافية قصيدتو قبل بنائها يسٌهل صناعتها كيزيػل الشوائػب اليت تكتنفهػا، ك٘تنع  -
عيوبا ىو يف غناء عنها كاختالؼ إعراب األبيات كقد عٌدىا القزاز من أقبح العيوب ألهٌنا 

 ر العرب على الغلط.جاءت يف شع

دعا القزاز إىل الًتًل كالغناء خالؿ نظم القصيدة فهي دعوة قدٯتة عند العرب فبها يعرؼ اللحن  -
 كيدرؾ اإليقاع.

بناء القصيدة عند القزاز يكوف على كعػي كدرايػة، كىػو يبطل حٌجة من يقوؿ أنٍت أكتب دكف  -
 كعي مٍت .

ن طبع أصيل كىو شرط أساسي ال ينكره القزاز مهما تتوفر للشاعر من أدكات فال غناء لو ع -
بل أقرٌه كمبدأ حتمي كمن دكنو ال كجود للفظ شاعر يف قاموسو، كالطبع األصيل ٭تمل معٌت 

 ا١توىبة ىنا.

ليقف إبداعو على إف التزكد با١تعرفة كاإلحاطة بسائر العلـو من كاجب كل شاعر أك أديب،  -
 م كالعلمي.معٌت مفيد كقاعدة صحيحة من اٞتانب اللغو 

ف ذاتو الذم لزمو تلميذه ابن ػىذا التصني ) ارٕتاؿ، بديهة، ركية (صنػف القػزاز الشعػر إىل  -
 رشيق.

القزاز مل يهتم كثَتا بعلم العركض ألف الشاعر الفطن حسب معتقده ال ٭تتاج إىل االعتكاؼ  -
معاٞتتو لقضايا ٨توية عليو فهو علم يأٌب تلقائيا من خالؿ ا١تمارسة، كقد عاجل ىذا العلم أثناء 

 ألٌف الدراسة ٖتتم ذلك.



 خاتمة
 

122 

-  ، القزاز ينظر لألدب بصفة عامة كالشعر بصفة خاصة نظػرة لموليػة ٖتتوم امود منو كا١تذمـو
 لكن العبقرية تكمن يف براعة األسلوب كحسن التعبَت كنوع الغرض.

 االكتساب.يبدأ اإلبداع عند القزاز بتوفر الطبع كا١توىبة كيتم صقلو بالصنعة ك  -

األغراض اليت تناك٢تا القزاز ىي: ا١تدح كالفخر كا٢تجاء كما تعلق باألصناؼ كالنعوت كىذا النوع  -
 أطلق عليو عبد الكرَل النهشلي: " كشعر ظرؼ كٌلو ".

ألـز القزاز الشاعر ٔتراعاة ا١تعاٍل ا١تميزة من كل غرض من خالؿ مراعاة مقتضى حاؿ ا١تخاطب  -
  للغرض .ك مناسبة اللفظ كا١تعٌت

القزاز يستحسن كل بيت قائم بنفسو فال ٭تتاج ما قبلو ال ما بعده، كىي نفس النظرة اليت سار  -
عليها تلميذه ابن رشيق، إال يف اٟتكايات كما شاكلها فقياـ كل بيت بنفسو يضعف السبك 
كلذلك كجب ارتباط األبيات ببعضها البعض كىذا يف الغالب متفق عليو عند ٚتيع الشعراء 

 كالنقاد.

القزاز مل يكن من أنصار ا١تعٌت كال من أنصار اللفظ، بل كاف كسطيا بينهما ك٫تا كالركح  -
 كاٞتسد كالشعر يقـو على كليهما.

موقف القزاز من القدَل ك اٞتديد ىو نفس ا١توقف الذم لزمو الكثَت، ٔتعٌت كاف بعيدا عن  -
اٞتديد ٞتدتو بل اٟتكمة يف اٞتودة ، كليس القدَل لقدمو ك التعصب أك الذكباف يف إتاه معُت

 كاألثر الفٍت .

لغة الشعر ٗتتلف عن لغة النثر عند القزاز لدخوؿ التكثيف كاإل٭تاء، زيادة على ذلك طبيعة  -
 الًتكيب يف لغة الشعر ْتكم الضركرة .
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صاحب الطبع مستغن عن معرفة األكزاف كلذلك مل يتطرؽ القزاز لقضية الوزف كا١توسيقى كمادة  -
مية ٬تب ا١تركر هبا بل جعلها ضمن القضايا الثانوية، كحتمت دراسة اٟتذؼ كالزيادة تعلي

 كالتقدَل كالتأخَت كالقلب كاإلبداؿ التطرؽ إليها.

 الضركرة الشعرية عند القزاز تتجاكز قواعد اللغة إىل قواعد الوزف كالقافية. -

 األسس اليت تتشابو فيها رؤية القزاز كسيبويو: -

  ضطر إىل تركيب ما، ييًنيبي بًنية مناب بًنية، مع مراعاة ا١تشاهبة يف الًتكيب " الشاعر حُت ي
 .أك الصيغة أك ا١تعٌت "

  " قد تكوف الضركرة عودة إىل أصل مًتكؾ ". 

  " كقد تكوف "على أهنا التماس كجو من كجوه العٌلة أك القياس. 

الٌشعر كعند القزاز تتجاكز الشعر يػختلف القزاز عن سيبويو يف أف سيبويو اعػترب الضركرة إال يف  -
 إىل النثر، كىنا تػخرج الضركرة من حيز الرخصة إىل حيز الشذكذ أك القاعدة .

كىذا  األخفش " ٬تيز للشعراء يف الكالـ ما ٬توز ٢تم يف الشعر فال تكاد توجد ضركرة يف رأيو" -
 .ما ٬تيزه القزاز كلكن بشركط

شدد فيو القزاز تساىل معو األخفش كما تشدد فيو ىناؾ تفاكت يف التشدد عند القزاز فما ت -
ابن جٍت تساىل معو القزاز، ككأٌف ا١تسألة مسألة معارضة كفقط،  كلكن ا١تتمعن ٢تم ٬تد لكل 

 حجتو.

عندما تكلم القزاز عن ما ٬توز يف القوايف أدرج أغلبها ضمن أقبح العيوب ك٬تب ٕتنبها كرغم  -
 ٯتاثلو يف شعر العرب. ذلك ٬توز للشاعر ما داـ أٌف ىناؾ ما 
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إٌف عدـ اإلحاطة ّتميع فركع اللغة ٕتعل من الناقد يرل كل غَت مألوؼ عنده ضركرة، إما ٞتهل  -
 ، كقد نٌبو القزاز يف مقٌدمة كتابو ٢تذا األمر.بب أك تو٫تو أك تعٌصبو لرأم معُتبالس

فة عامة كالٌضركرة بصفة ٌل الٌشعر، باعتبار أٌف الٌشعر بصظالقزاز يسعى لقراءة ثانية للنحو يف  -
خاصة ٥تالفة لسنن الكالـ اليت جرت عليها ألسن العامة، كذلك باعتماد خاصية الٌتأكيل اليت 

ة كالداللية من جهة ػن جهػة مػة كالصرفيػب النحويػتعدد قراءة الٌنص الواحد من ناحية الًتاكي
 أخرل .

من الٌصواب يف الٌشعر ٔتوضوعية، القزاز كاف جامعا كمؤلفا يف نفس الوقت، كقد أظهر ا٠تطأ  -
كالٌتربير لو بعلمية، من ناحية فساد ا١تعاٍل كالغلط يف األلفاظ، أك من ناحية اٟتذؼ كالزيادة 

 كالتقدَل كالٌتأخَت كالقلب كاإلبداؿ.

إف" ا٠تركج عن ا١تألوؼ ميزة إ٬تابية، ك علم النحو ليس عاجزا عن إعطاء دليل ما داـ أف  -
 كاتو كما كرد من ضركرة ليس خطأ لغويا.الشاعر متمكن من أد

 البالغة عند القزاز ىي مراعاة مقتضى اٟتاؿ ، ٔتعٌت أٌف لكٌل مقاـ مقاؿ. -

ىناؾ مواضع حذؼ كزيادة كتقدَل كتأخَت كقلب كإبداؿ يتفق حو٢تا كثَت من النحويُت كىناؾ  -
و يف كالـ العرب مواضع ىي أقرب إىل ا٠تطأ اللغوم، لكن القزاز يقبلو بػحكم كجود ما يقابل

كيكاد يكوف بناء الشعر عنده مػحٌل اضطرار، من أجل استقامة كزف أك قافية أك إصالح 
 إعراب.

ن سبقو حوؿ مفهـو الشعر، بل كاف متبعا كاالختالؼ قد يقع يف درجة القزاز مل يكن بدعا عمٌ  -
 االىتماـ ْتد من حدكد الشعر.
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زاز، ػم القػعند من سبقو تطبيقيا كمن بينه إٌف اكتماؿ مفهـو الشعر عند حاـز تظهر بوادره -
كلكن يرجع الفضل عند حاـز يف ٚتع الشتات كتنظيمو، مع أنٌنا ال ننكر عبقريتو يف اإلتياف 

 باٞتديد يف ٣تاؿ نقد الشعر.

كيف األخَت ال ندعي أنٌنا استوفينا البحث حقو، فالنقص من ٝتة اإلنساف، كالصالة كالسالـ 
 ا١تُت .على ا١تبعوث رٛتة للع

 



 

 

 قائًت املصادر
ٔاملراجع



 قـائمة المصادر والمراجع
 

127 

 

 قائًت املصادر ٔاملراجع : 
 

  حفص  .  بركاية :القرآن الكريم 

 : راملصاد
 ي، ػا١تنجي الكعب :، تحما ٬توز للشاعر يف الضركرة :القزاز القيرواني، أبو عبد اهلل محمد بن جعفر

 . 1971، للنشر ، تونس الدار التونسية 1ط

 : املراجـع
    

 1963 ،بدكم ، مطبعة مصر ، القاىرةمصطفى  : ، ترمبادئ الٌنقد األديب  :شاردز أ. أ ريت. 

 ركف، ػة ناشػمؤسسة الرسال 1ط زكي مبارؾ، : ، تحزىر اآلداب كٙتر األلباب :إبراىيم الحصري
 . 2012 ،، سوريادمشق

 أٛتد اٟتويف : ٍل ، تقدَلكالٌشاعر ، القسم الثاا١تثل الٌسائر يف أدب الكاتب  :ضياء الّدين، بن اَلثيرا
 .) د.ت ( دار هنضة مصر للطبع كالٌنشر،مصر 2ط، نوكبدكم طبا

 دار  1ط٤تمد باسل عيوف الٌسود ،  : بن النٌاظم على ألفية ابن مالك ، تحشرح ا :ابن الّناظم
 . 2000، لبناف –الكتب العلمية ، بَتكت 

 : ابن جني 

،  ػى 1371ع دار الكتب ا١تصرية ، القاىرة ، طب  2ا٠تصائص، تح : ٤تٌمد علي الٌنجار ، ط -
 ـ . 1976

 .ـ  2008: الشربيٍت شريدة ، دار اٟتديث ، القاىرة  ا٠تصائص، تح -



 قـائمة المصادر والمراجع
 

128 

 

  ،مطبعة  1مقدمة ابن خلدكف، تح : علي عبد الواحد كايف، ط :الرحمن بن محمد عبدابن خلدون
 . 1962 ، القاىرة،ٞتنة البياف العريب

 :دار صادر بَتكت ) د. ت (اء أبناء الزماف، تح: إحساف عباسف كأنبكفيات األعيا ابن خلكان ،. 

  القيرواني ابن رشيق : 

٤تمد العركسي ا١تطوم ك بشَت البكوش،  :كاٍل، تحكاف، البن رشيق القَت أ٪توذج الٌزماف يف شعراء القَت  -
 . 1986الدار التونسية للٌنشر، تونس  ) د . ط (

 –، صيدا ا١تكتبة العصرية 1ط عبد اٟتميد ىنداكم، كنقده، تح: العمدة يف ٤تاسن الٌشعر كآدابو -
 . 2001 ،بَتكت

 : دار  1ط، : عمر فاركؽ الطبىاع طبقات الشعراء، تح ابن سالّم الجمحي، أبو عبد اهلل محمد
 .1997 ،بَتكت، لبناف ،األرقم

  صبيح، القاىرة  بةمكت ) د. ط ( الصعيدم، ا١تتعاؿ عبدتح :  ،سر الفصاحة :ابن سنان الخفاجي
 ـ.1952

 لبناف  -، بَتكت دار الكتب العلمية 2طعباس عبد الساتر، يار الشعر، تح : ع :ابن طباطبا 
2005 . 

 ر كالتوزيع، ػدار األندلس للنش 1، تح: السيد إبراىيم ٤تمد، طضرائر الشعر: ابن عصفورً اإلشبيلي
 . 1980 ،بَتكت

 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك كمعو كتاب منحة  :ابن عقيل، بهاء الدين عبد اهلل الهمذاني
 2004اٞتليل بتحقيق شرح ابن عقيل، تأليف: ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد، دار الطالئع، القاىرة  

. 



 قـائمة المصادر والمراجع
 

129 

 

 اػكمسائلها كسنن العرب يف كالمه ي يف فقو اللغة العربيةػالصاحب :الحسين أحمد أبو ،بن فارسا ،
 .1997، لبناف – الكتب العلمية، بَتكت دار 1ط أٛتد حسن بسج،: تعليق

 : ابن قتيبة الدينوري  

 .1984 ،لبناف ،دار الكتب العلمية، بَتكت 1كتاب ا١تعاٍل الكبَت يف أبيات ا١تعاٍل، ط -

 . 2006 ،دار اٟتديث، القاىرة (د.ط)، أٛتد ٤تمد شاكر الشعر كالشعراء، تح: -

 ـ 2008 ،دار صادر، بَتكت 6طلساف العرب،  :ابن منظور. 

 : ابن ىشام اَلنصاري، جمال الدين  
دار الفكر  : يوسف الشيخ ٤تمد البقاعي، ) د. ط(يحضبط كتصح، شرح قطر الٌندل كبٌل الصدل  -

 .(ت) د. ، بَتكت للطباعة كالنشر
 .1997 ،، دمشقدار الكتاب العريب، سوريا 1ط موفق فوزم اٞترب ، : تح األلغاز النحوية،   -
 . 2009 ، دار الطالئع، القاىرةتح: ٤تٌمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ألعاريب،مغٍت الٌلبيب عن كتب ا  -
 القاىرة ، مطبعة الرسالةحفٍت ٤تمد شرؼ جوه البياف، تح:الربىاف يف ك  :الكاتب ابن وىب ،

1969. 

 :1طعلي ٤تمد معوض،  –: عادؿ أٛتد عبد ا١توجود تفسَت البحر ايط، تح أبو حيان االندلسي 
 .1993 ،لبناف –، بَتكت ميةدار الكتب العل

 :1ط : علي ٤تمد البجاكم ك ٤تمد أبو الفضل إبراىيم،كتاب الصناعتُت، تح أبو ىالل العسكري 
 .2006، بَتكت ،ا١تكتبة العصرية، صيدا

 1971 ،دار الثقافة، بَتكت، لبناف 1ط ،النقد األديب عند العربتاريخ  :إحسان عّباس.  



 قـائمة المصادر والمراجع
 

130 

 

 3ط، ا٠تراط٤تمد أٛتد  :، تحيف شرح حركؼ ا١تعاٍلا١تباٍل  رصف قي:لمالأحمد بن عبد النور ا 
 ..ـ 2002ػ ى  1423 دمشق دار القلم ، 

 ةػمطبعة اٞتوائب، قسطنطيني 1ط، نزىة الطرؼ يف علم الصرؼ: أحمد بن محمد الميداني 
 . ىػ1299

 :ر، ػة جريػكتبم 1ط ،) ٣تموعة من ا١تًتٚتُت ( :، تررار التنوَل ا١تغناطيسي الذاٌبأس آدم إيسون
 .2010 ،ا١تملكة العربية السعودية

 9191 ، بَتكتدار العودة  3ط ،مقدمة للشعر العريب :أدونيس . 

 :1953، مكتبة النهضة ا١تصرية، القاىرة : عبد الرٛتاف بدكم،فن الشعر، تر أرسطو. 

 :عارؼ ككالة ا١ت () د .ط  ىدية العارفُت أٝتاء ا١تؤلفُت كآثار ا١تصنفُت، إسماعيل باشا البغدادي
 . 1955، استانبوؿ اٞتليلة يف مطبعتها البهية

  كمعو  ، اإلنصاؼ يف مسائل ا٠تالؼ :، أبو البركات عبد الرحمان بن محّمد بن عبد اهللياَلنبار
، القاىرة  ، دار الطالئعكتاب، االنتصاؼ من اإلنصاؼ، تأليف: ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد

2009. 

 سيوني عبد الفتاح فيودب:  
 . 2011 مؤسسة ٥تتار للنشر كالٌتوزيع مدينة نصر، القاىرة  3طعلم البديع، ػػػ 

 .2011  مؤسسة ٥تتار للنشر كالٌتوزيع، مدينة نصر، القاىرة 3طعلم البياف، ػػػػػ  

 .2010  مؤسسة ٥تتار للٌنشر كالتوزيع، مدينة نصر، القاىرة 1ط، من بالغة النظم القرآٍل ػػػػػػ

   :عػر كالتوزيػة للنشػاٟتركة النقدية على أياـ ابن رشيق ا١تسيلي، الشركة الوطني بشير خلدون ،
 .1981اٞتزائر،
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 مكتبة  2، طؼؤك عبد الر  عوٍل :تح ،كتاب القوايف:يعلى عبد الباقي عبد اهلل أبو، التنوخي
 .1978 ،ا٠تا٧تي، مصر

 ا١تصرية العامة للكتاب ا٢تيئة 5ر ) دراسة يف الًتاث النقدم (، طػلشعـو اػمفه :جابر عصفـور، 
 . 1995 ،القاىرة

 عمرو بن بحر:الجاحظ ،  

  . 1948  ، القاىرةعة ٞتنة التأليف كالًتٚتة كالنشرمطب 1ط عبد السالـ ىاركف، :، تحلبياف كالتبيُتا -

 .1965 ،الطبعة األكىل ،مصر، مكتبة اٞتاحظعبد السالـ ىاركف،  :اٟتيواف، تح -

 :1978 ،مطبعة العاٍل، بغداد (د.ط) ،إعادة تدكينوالعركض هتذيبو ك  جالل الحنفي. 

 :أٛتد دركيش، كتابات نقدية ) سلسلة شهرية تصدرىا ا٢تيئة العامة ، تربناء لغة الشعر جون كوين :
 .1990، لقصور الثقافة (، القاىرة

 :٤تمد شرؼ كشف الطنوف عن أسامي الكتب كالفنوف، تح:   حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهلل
 .، لبناف ) د . ت(، بَتكت، دار إحياء الًتاث العريبيالتقايا الدين

 حازم القرطاجني :  

ي، ػرب اإلسالمػدار الغ 3طكتقدَل ٤تمد اٟتبيب ابن ا٠توجة،  :منهاج البلغاء كسراج األدباء، تح -
  .1986 ،بَتكت

 ىػ . 1417الدار البيضاء   1ط: علي لغزيوم ،دار األٛتدية ، ، تح كتاب القوايفالباقي من   -

 2004مصر  ،ماف، ا١تنصورة ػمكتبة اإلي 2ط، يف ا١توركث البالغي علم ا١تعاٍل :حسن طبل. 

 : 1988عامل الكتب،القاىرة  6البحث اللغوم عند العرب،طحمد مختار عمر  .    
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 : مكتبة  3ط : اٟتٌساٍل حسن عبد ا ، ، تحكتاب الكايف يف العركض كالقوايف  الخطيب التبريزي
 . 1994  ، القاىرة  ا٠تا٧تي

 : دار  1ط، كضع حواشيو : إبراىيم لمس الدين ، اإليضاح يف علـو البالغة  الخطيب القزويني
  . 2003لبناف  ، بَتكت  ،الكتب العلمية 

 : ـ . 1988، مكتبة ا٠تا٧تي بالقاىرة  3ط : عبد الٌسالـ ٤تٌمد ىاركف ، ، تحالكتاب  سيبويو 

 : دار األندلس ، بَتكت ، لبناف   3، ط -دراسة أسلوبية  -ة الشعرية الضركر  السيد إبراىيم محمد
1983 . 

 : 2طعوض بن ٛتد القوزم،  ما ٭تتمل الشعر من الضركرة ، تح : السيرافي ، الحسن بن عبد اهلل 
 . 1991دار ا١تعارؼ ، القاىرة   

 :دار  2ط،     راىيم ٤تمد أبو الفضل إبكالنحاة ، تح: بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت  السيوطي
 ـ . 1989ا١تدينة  ، الفكر 

  شوقي ضيف:  
 . 1971فصوؿ يف الشعر كنقده ، دار ا١تعارؼ ٔتصر ، القاىرة  -

 . 1987  ، القاىرةدار ا١تعارؼ  11طعريب ، الفن كمذاىبو يف الٌشعر ال -
  . 2004دار ا١تعارؼ ، القاىرة   9يف النقد األديب ، ط -

 : 1962  مطبعة أسعد ، بغداد  (د.ط)، اريخ العراؽ النخل يف ت عباس العزاوي . 

 : منشأة ا١تعارؼ  (د.ط) : ٤تمد زغلوؿ سالـ، ا١تمتع يف صنعة الشعر، تح عبد الكريم النهشلي
 ) د. ت ( . باإلسكندرية 
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 دار ا١تسَتة، بَتكت 3ط تعليق إغناطيوس كراتشقوفسكي، ،كتاب البديع: عبد اهلل بن المعتز  
1982. 

  ػػػػللٌسنة الثٌانية الثانوية ػػ كض ا١تختار يف القواعد كالبالغة كالعر  :بن كريد و أحمد حساني عبد اهلل ،
 . ت () د. اٞتزائر  –٤تمد العكي ، ا١تعهد الًتبوم الوطٍت  : إشراؼ

 1988مة للكتاب  ا٢تيئة ا١تصرية العا 2ط ،لعريبالنقد األديب يف ا١تغرب ا :عبده عبد العزيز قلقيلة. 

 1946 دمشق: إحياء العركض ،)د. ط( ا١تطبعة ا٢تالمية بدمشق ، دين التنوخيعز ال . 

 ديواف الوقف السٍت ، مركز  1ط،  اٟتمل على ا١تعٌت يف العربية: علي عبد اهلل حسين العنبكي
 . ـ 2012بغداد  ،  البحوث كالدراسات اإلسالمية

 : 1992، بَتكت  دار الفكر اللبناٍل  2طْتور الشعر العريب، ،  غازي يموت . 

  :أٛتد يوسف ٧تاتى ، دار ا١تصرية للتأليف  معاٍل القرآف ، تح : الفراء ، أبو زكريا يحيى بن زياد
 .  1982 كالًتٚتة ، مصر 

 : دار ا١تعرفة اٞتامعية،   (د.ط) العركض العريب ك٤تاكالت التطور كالتجديد فيو ، فوزي سعد عيسى
 . 1998اإلسكندرية 

 فيروز أبادي ال:  

  .2000   دار سعد الٌدين ، دمشق 1ط٤تمد ا١تصرم ،  : يف تراجم أئٌمة الٌنحو كالٌلغة ، تحالبلغة  -

 .() د . ت مصر  –ا١تكتبة التوفيقية ، القاىرة   (د. ط)القاموس ايط، تح: ٣تدم فتحي الٌسيد،  -

 : يم ك علي مػحمد ٤تمد أبو الفضل إبراى ، تح :الوساطة بُت ا١تتنيب كخصومو  القاضي الجرجاني
 البجاكم ، دار إحياء الكتب العربية ، الطبعة الثالثة ) د.ت ( .
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  د.ت دار الكتب العلمية، بَتكت،  : ٤تمد عبد ا١تنعم خفاجي، تحنقد الشعر جعفر:قدامة بن. 

 : انباه الركاة على أنباه الٌنحاة، تح :  القفطي ، الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف
 . 1986دار الفكر العريب ، القاىرة  1الفضل إبراىيم ، ط ٤تمد أبو

 : لبناف -بَتكت  دار الكتاب اٞتديدة ا١تتحدة، 1ط: جورج كتوره ،  ، ترجيا األنثربولو  مارك أوجيو   
2008 . 

 : مكتبة لبناف  2معجم ا١تصطلحات العربية يف اللغة كاألدب ، ط مجدي وىبو و كامل المهندس
 . 1984،بَتكت  

 : د. ط ( دار فليتس ، اٞتزائر ، ا١تدية فة األدب يف ميزاف أشعار العرب ٖت محّمد بن أبي شنب ( ، 
2009 . 

 : دار الشركؽ ،  القاىر 1ط،عر ، دراسة يف الضركرة الشعرية لغة الش محمد حماسة عبد اللطيف    
1996. 

 : ت فيو ٞتنة األصوؿ كتاب األلفاظ كاألساليب ، ما نظر  محمد شوقي أمين ، مصطفى حجازي
إىل  كٞتنة األلفاظ  كاألساليب ، كعرض على ٣تلس اجملمع كمؤ٘تره  من الدكرة ا٠تامسة كالثالثُت 

 .، ٣تمع اللغة العربية ، مصر ) د. ت ( الدكرة اٟتادية كاألربعُت 

 لبناف   ،بَتكت ،  مكتبة لبناف 1ط ، كشاؼ اصطالحات الفنوف كالعلـو : محمد علي التهانوي
1996. 

 : حاد الكتاب ػات 1ط ،رب العريب )  نشأتو كتطوره  (النقد األديب القدَل يف ا١تغ محمد مرتاض
 . 2000 ، دمشق  العرب 
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 : مطبعة ا١تدٍل ، ا١تؤسسة لشعر اٞتاىلي يف كتاب ابن سالـ قضية ا محمود محمد شاكر ،
 السعودية ٔتصر ، القاىرة ) د.ت (.

 :1992 ٛتص ،  سوريةدار اإلرشاد ،  3ط ،الكرَل كبيانو  إعراب القرآف محي الدين الدرويش. 

 دار الطليعة ( نظريات الشعر عند العرب ) اٞتاىلية كالعصور كاإلسالمية  : مصطفى الجوزو ،
 . 1988للطباعة كالنشر ، بَتكت 

 : مكتبة عباد الرٛتاف ، مكتبة العلـو  1طتيسَت قواعد النحو للمبتدئُت ،  مصطفى محمود اَلزىري
 ـ.2004   مصر كاٟتكم ،

  ا٢تيئة العامة لقصور الثقافة ، )د . ط( ، سايكولوجية الشعر كمقاالت أخرل  :نازك المالئكة
 .  2000 القاىرة

 : القاىرة  ،  مطبوعات دار مأموف ،أٛتد فريد رفاعي  ، تح :معجم األدباء  ياقوت الحموي
1936. 

 : دار  2ط القدَل ) يف ضوء النقد اٟتديث (، بناء القصيدة يف النقد العريب يوسف حسين بكار
 . 1982 ، بَتكت ، لبنافاألندلس 

 : الرسائل الجامعية 

 : اعيل ػػػػػػػػػػػػػػػػ: عبد الفتاح إٝتإشراؼ  ، (رسالة ماجستَت  ) حو القراء الكوفيُتػػػػن خديجة أحمد مفتي
 .ىػ  1402 -1401 جامعة أـ القرل ، ا١تملكة العربية السعودية شليب، 

 : م يطرد يف قواعد الٌنحو كالصرؼ عند أعالـ الٌنحاة حىت القرف السابع ػػػػػػما ل فلفل محمد عبدو
، كلية اآلداب كالٌلغات ، قسم اللغة العربية ،عبد اٟتفيظ السطلي : إشراؼ ،(رسالة دكتوراه )ىجرم 

 ـ . 1993.  1992 جامعة دمشق 
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 : األستاذ إشراؼ،  (رسالة دكتوراه )ر العريب القدَل التحريف اللغوم يف الشع مباركة خمقاني :
 ـ . 2012.  2011جامعة قاصدم مرباح كرقلة  ،الدكتور: أٛتد جاليلي

 قائمة المجالت :

 : مفهـو الضركرة الشعرية عد أىم علماء العربية حىت هناية القرف الرابع ىجرم، ٣تلة  سامي عوض
صيف   6سوريا ، عدد  -إيراف ، تشرين  –مناف ػػػػػ: س دراسات يف اللغة العربية كآداهبا ، جامعيت

 .  ـ 2011

 : اَلنترنيت

 موقع أىل اٟتديث. إعراب ال حوؿ كال قٌوة إالٌ بالٌلو ،:   مصطفى الفاسي 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23814  
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 الملخص باللغة العربية :    
  ، كعاٞتت التساؤالت التالية:ر عند القزاز القَتكاٍل ((ػـو الشعػوع )) مفهػموض الدراسة تناكلت

اكزه ٕت ىل تيرل سار القزاز القَتكاٍل على ا١تفهـو الذم أقرٌه قدامة بن جعفر كابن طباطبا ؟ أـ أنوػػػ  
ليو تلميذه ابن رشيق بزيادة الٌنية؟ أـ أنٌو يعترب من بدايات الػجذكر اٟتقيقية لػمفهـو إىل ما رأينا ع

؟ أـ أٌف لديو مػفهوما خاصا بو يشتػرؾ مع اآلخػرين فقط يف حد الوزف  الشعر اليت اكتملت عند حاـز
 كالقافية؟    

مفهـو اإلبداع  وكما ى ع الشعرم ؟ما ىي ا١تعايَت النقدية اليت اعتمدىا القزاز يف اٟتكم على اإلبدا ػػػ  
  عنده؟

ىل أراد القزٌاز أف يبتعد عن ا١تنهج الذم رٝتو لنفسو يف كتابو كىو الًٌتخيص للٌشعراء فيما كقعوا فيو ػػػ  
من أخطاء كالٌدفاع عنهم ؟ أـ أٌف نزاىتو العلمية كتوخيو للٌركح ا١تنهجية ا١توضوعية، حتَّمت عليو أف 

 عليهم ؟ كما تساءؿ الدكتور بشَت خلدكف. يذكر ما للشعراء كما

 كغَتىا من اإلشكاالت اليت كانت سببا يف اختيار ا١توضوع .
ل حياة القزاز كآثاره، ٍب ػكجاءت الدراسة يف مقدمة كمدخل كفصلُت كخا٘تة، تناكلت يف ا١تدخ

 توقفت عند دراسة بيانات كتابو" ما ٬توز للشاعر يف الضركرة ".
ن، ػدَل، كقيٌسم إىل مبحثيػيف النقد ا١تغريب القمفهـو الشعر  لت الدراسةكيف الفصل األكؿ لم

ا١تبحث األكؿ بعنواف: مفهـو الشعر عند النقاد العرب القدامى، أما الثاٍل بعنواف: مفهـو الشعر 
 كقضاياه عند القزاز من خالؿ كتابو " ما ٬توز للشاعر يف الضركرة".

ركرة الشعرية عند اللغويُت كالنحويُت، كجاء يف مبحثُت، أما الفصل الثاٍل: مفهـو كمواضع الض
ٛتل األكؿ عنواف: مفهـو الضركرة عند اللغويُت كالنحويُت، كالثاٍل: مواضع الضركرة عند القزاز ٨تويا 

 كلغويا، من خالؿ الزيادة كالنقصاف كالتقدَل كالتأخَت كالقلب كاإلبداؿ مع ما ٬توز يف القوايف.
 ث اليت ٠تصت فيها أىم النتائج اليت توصلت إليها. ٍب كانت خا٘تة البح

 
 
 
 



 

 

Abstract 
The study addressed the issue of " The Concept of Poetry according to El-Gazzaz El-

kayrawani", and seeked to answer the following questions : 
-Did El-Gazzaz El-kayrawani adopt the same concept approved by Kodama Ben Jaafar and Ibn 
Tabateba? Or did he overcome it by adding "intention" as did his student Ibn Rachik? Or was 
he one of the beginnings of the real roots of the concept of Poetry which was completed by 
Hazem ? Or did he have his own concept which resembles others' concepts  only in rhythm and 
rhyme?     
-What are the critical standards adopted by El-Gazzaz in judging the poetic creativity? And 
what is the concept of creativity for him?      
 -Did El-Gazzaz want to move away from the approach which he devised for himself in his 
book, which is permitting  poets to make errors and defending them? Or did his scientific 
integrity and objectivity let him mention both the advantages and disadvantages of poets as 
asked Dr. Bashir Khaldun? 
And other issues which led to the choice of this topic.  

The study was composed of an introduction, an entrance, two chapters and a conclusion. 
In the introduction, I dealt with the importance of poem and the summary of summary about 
determining the notion of poem between theory and practice among the most prominent Arab 
critics and stated the rationale for selecting this topic. Then, I explained the most important 
issues of El-Gazzaz and his book and highlighted the research design of the study. 

In the entrance, I dealt with  El-Gazzaz' s life and his works. Then, I examined his book " 
ma yajuzu lil-sha'ir fi al-Darurah" or" What poets are allowed to do in cases of necessity". 

The first  chapter dealth with the concept of Poetry in the ancient Maghreb criticism and 
was divided into two sections. The first section entitled: The concept of poem among the old 
Arab critics, and the second one entitled: The concept of Poetry and its issues for El-Gazzaz 
through  his book"ma yajuzu lil-sha'ir fi al-Darurah".                                                                          

The second chapter named the concept and positions of poetic necessity  among linguists 
and grammarians came in two sections. The first section was entitled: The concept of necessity 
according to linguists and grammarians, and the second was entitled: Positions of necessity 
grammatically and linguistically according to El-Gazzaz, through the increase and decrease, 
moving forward and delaying, inversion and replacement with what is permitted in rhymes.                                                                                  

The final part was the conclusion in which I summarized the main results obtained in this 
study. 

 


