
 كمية اآلداب -قسم المغة العربية
 أدب-الماجستير

 المادة: قضايا عروضية
 المحاضرة السادسة

 الضرورة الشعرية

 طبيعة الشعر وعالقته بالضرورة:
  بحصعععورة عععععع ععععنن بععععّي  بععع  الحعععرو   والحر ععععات فاعيععع تالشععععر  عععالن بعععو و  ب

 -قائمععه   يسععتم ن بتععالى عمععا صععةى الصععورة البزي،ععنة بععالو    والزاعيععة    يم عع  والسعع تات
إلععا الوععروج ععع  الزواعععن ال ّمّيععة وارت ععاب بععا لععيا بتاععاظ إّبععا ب يععانة المفععظ  و  - حياتععا  

تزصاته  و تغيير عع تر يب ال بمة بع  تزعنين وتع وير  و عصع  بعي  بتال بعي   و يعر 
ةلك ببا ال ُيست ا  عع ال الن بثمهظ أل  الشاعر  ير بوتار عع  بيع  حواله عيفعع  

صعععور المفعععظ العععةل يتاسعععب البعتعععا العععةل يريعععن بعععع الحفعععاظ عمعععا العععو   ةلعععك تالعيعععا  لز
 وسالبة الزاعية.

تبععا يسععمك طريزععة لاععا و ععه عععع  عمععا  تععه ال يوععرج ععع  الزواعععن البععة ورة  يفبععا اتفععر  وال
 العربية.

صععع: : لولععيا شعععرو يضعععطرو  إليععه إاّل وصععن يحععاولو  بععه و اعععا ل 8ٓٔتقععا  سععيبويه  
 امتععا بععا عمبععه  يرتعا   و ي ععو  وصعع  إلععا األو  بععا لععن يصعع  لععن   امتععا ةلععك عنتبععا 

 إلا اآلورل.

 بعععا  لحزعععوا ال عععالن البسععع وع ععععع ةلعععك بالشععععر ل عععو  السععع ع ي عععرل ععععع ةلعععك ب عععر  
عحعععةعوا التتعععوي  بععع    : لشعععار ثعععر   وشعععار تعععر   وشعععار برععععاالشععععر  بعععنلي  قعععولان

 يتّو  لةلك.لثر ل  وب  لبرعال إتباعا  لزولان: لتر لظ ألته عع  عمن 
وقعن  عا  التحععاة يزفعو  إ ار األبيعات البوالفععة لبعةاصبان و قيسعتان عيعبععنو  إلعا الت ويعع  
إلنوالاععا ضععب  صععةى األقيسععة  ع صععبحت تمععك األبيععات الوار ععة ععع  الزيععاا البعع لو  



بيععناتا  رحبععا  لتعع ويالت التحععاة وتعمععيالتان  عععنومت بسععبب ةلععك ضععب  الوععال  التحععولظ 
 نن عع إلزار  بمة ببا احتج به الطر  اآلور عع بحر الضرورة.إة    طر  ال يتر 

وسععو  تزسععن الضععرورات إلععا ثالثععة  قسععان بسععتعيتي  بالشععواصن الشعععرية لموصععو  إلععا 
 الان  الرئيا ب  صةى البحاضرة:

 

 أواًل: ضرورات الزيادة

 وبته التابغة الةبياتع:

 ِبَعصاِئِب  َتاَتنل َطير   َعصاِئبُ        َعوَقُان َحم،رَ  ِبالَ يشِ  باَ  وا ِإةا

 ا  ب  البفروض    يزو  ِبَعصاِئَب: ول ته صر  الببتوع ب  الصر  حتا 
 تستزين التفعيمة األويرة ب  الطوي   بفاعم :.

 وبثمه قو  ابرئ الزيا: 

 ُبرِ مع ِإت،كَ  الَويالتُ  َلكَ  َعزاَلت       ُعَتيَ ة   ِونرَ  الِونرَ  َنَومتُ  َوَيونَ 

 صر  عتي ة: وصع ببتوعة ب  الصر  حتا تستزين العروض عما  بفاعم :.

 وبثمه قو  األحوص األتصارل:

 الَسالنُ  َبَطرُ  يا َعَميكَ  َوَليَا        َعَمياا َبَطرو  يا الَمهِ  َسالنُ 

 ا  الو ه التحول    يزو   يا بطُر: بالبتار عما الضن ألته عمن بفرن ول ته توته 
: بفاَعَمُتْ .حتا تستزين التفع  يمة الثاتية ب  الواعر صع يا بطرو

 وبثمه قو  الباما  عع تتوي  عنل وصو ببتع عما الضن  ألته بتان  بفرن:

 اأَلواِقع َوَقْتكَ  َلَزنْ  َعِنل   يا         وقالتْ  إلعّ  َصْنَرصا َضَرَبتْ 



 وبثمه قو  الشاعر:

 بعظبا األبر ب  يوبا   وشوا با إةا         تهفاعمو وال الوير الزائمو  صن

 الضرورة عع  يانة التو  الزائمو :ظ ل ع تستزين التفعيمة الثاتية ب  الطوي  بفاعيم :.

 وبته قو  حاتن الطائع:

 َبْغَتبا َتْ َبعُ   تتَ  ِبّبا تا َ  إةا         واِرثو  َيْحَبَنت،كَ  با به َقِميال  

: ب    ن البضارع  يحبن: بع سبزه بتفع وةلك ل ع تستزين  التفعيمة  ععو :  بن ،
 الطوي .

 وبته قو  الفر نر:

 َطعانِ  َشر   َ   ِ  ِب  َبَ ينيِابا       َعَميِابا الِورارَ  َيويطا ِ  َعَظاّل 

 شبع حر ة الفتح عع الرار ب   مبة ورر: عصارت ورار: حتا تستزين 
 لمشاعر ععو :   ورار: وصع ب  البحر الطوي .

 ته  شبع الضبة عتتج واو قوله:وبث  البيت السابر إال  

تتع  ع ْتظورُ   ْنتو سَم وا با حيث ب          بصرل الاو  يثتع با حيث وال

  ظور: ععم  ل ع تستزين الضرب عع البحر البسيط واألص  والو ه  تظر: .

 وب  إشباع ال سرة يتتج يار عع قو  الشاعر:

 الصياري ِ  تتزانُ  النراصينِ  تفا         صا رة        عع الحصا يناصا تتِفع

شبع ال سرة عتت ت يار الصياري  وةلك حتا تستزين لمشاعر  ا  الو ه الصيار : ع 
 ضرب البسيط  ريفو:   ععم :. 



 وقو  الشاعر:

 َبَواِلَيا َبْوَلا الل عبنَ  ولِ  ،          َصَ ْوُتهُ  َبْول ا اللِ  َعْبنُ   ا َ  عَموْ 

: ول ته  ثبت حر  العمة بع  وته بضاعا إليه ت رة  واضطر  والو ه    يزو  بوا  
 الشاعر لةلك  ل ع يزين التفعيمة األويرة الضرب: ب  الطوي  بفاعم : بواليا.

 وقو  الشاعر:

 ِ يانِ  َبِتع َلُبو ُ  الَقتْ  ببا         َتْتِبع واأَلْتبارُ  َيَ ِتيَك  َ َلنْ 

تك  ول ته اضطر إلا عنن إعبا   لن: عزا   ي تيك: حتا يزين الو ه الصحيح  لن ي 
 التفعيمة األولا ب  الواعر   لن ي تيع  : بفاعمت :.

 وقو  الشاعر:

  تا سي  العشيرة عاعرعوتع         حبينا  قن تةريت الستابا

 ثبت الشاعر  ل    تا: عع الوص  أل  األل   قابت التفعيمة األولا ب  الواعر   تا 
 ف  : بفاعمت : .سي

 وبته قو  الشاعر:

 ُ ب ِ  َوِب  ِبّتع الَنصرِ  َحَنثا ِ  َعما       شيَبة   َ حَس َ  ثَتي إ َ ر  ال َ ال

  ر  إثتيععععععع: بفععاعيم : التفعيمععة الثاتيععة بعع  الطويعع  وقععن اسععتزابت لععهظ ألتععه قطععع  لعع  
وصُ  صب تاعا   صب ة الوص  عع اثتي : ألتاا ب  األسبار العشرة البسبوع ع  العرب

 ولو  ته اتبع قواعن المغة لزا :   رثتي : وال تستزين له حيتئة صةى التفعيمة.

 وقو  الشاعر:



 َوُبعاِصنِ  ِلُبسِمن   َ  ارَ  ُبم ا         َوَيثِرب   الِعرارِ  َبي َ  با َوَبَم تَ 

ل ابع    ان الالن عع  لبسمن: والو ه:   ار بسمبا  وبعاصنا   وبعا ةاك إال ليزعين البحعر ا
 ولو قا :   ار بسمبا  وبعاصنا  ال ت سر البيت.

 ثانيًا: ضرورات الحذف

 قو  الراعع التبيرل:

 الَبَمنِ  َبيَضةُ  َعَ تُتن ِت ار   َوِابتا       َتَسبا   َلُ ن َتعِر ْ  َ   ُقضاَعةُ  َت با

حعة  حر ععة الفتح تععرْ : وسعع   ل ععع تسعتزين التفعيمععة الثالثععة بع  البسععيط تعرْ  ل ععْن: 
 بستفعم  .

 وبته قو  الشاعر:

 يا ابا البغيرة رب  بر بعض           عر ته بالب ر بتع والنصا

حة  الاب ة ب   يا  بعا: و عماعا صبع ة وصع  ل عع تسعتزين التفعيمعة األولعا بع  ال ابع   
عع: بْتفاعم :  وحة  الاب ة  يضا  ب   العنصار: حتعا يسعتزين العرول وتسعتزين   يا بمبغيععععع

 تع وننصا:. -التفعيمة األويرة ب  ال اب   بْتفاعم 

 وبته قو  الشاعر:

با         وبتةو  إسارو  إبا وطتا صبا    نرُ  بالحر والزت  نن وال

ه اضعععطر حعععة  تعععو  التثتيعععة نو  إضعععاعة و عععا  الوا عععب    يزعععو  صبعععا وطتعععا  ول تععع
 بفاعيم : . -لمحة  حتا تستزين التفعيمة الثاتية ب  الطوي   طتا إبا

 وقو  الشاعر:



 َعْصرُ  َبْعِنتا ب  لمناري ِ  بر،  وقن         يتَغّيرا لن اآل َ  نِ    تابا

الو ه    يزو   ب  اآل : ول ته حة  التو  ل ع تستزين التفعيمة الثاتية ب  الطوي : 
 :.بفاعيم  -  صبا ن آل

 وبثمه قو  الشاعر:

 عمست بآتيه وال  ستطيعه           والِك اسزتع إ   ا  بالك ةا عض 

ععول : ب  البحر  -الو ه    يزو   ول   اسزتع: حتا تستزين التفعيمة:  وال ك ا
 الطوي .

 وقو  الشاعر:

 ر يت التوا صةا ال با  ب صمه         وبيتاُن عيان ت و  التوائب

 -الو ه التوار  ول ته قصر الببنون حتا تستزين الثاتية ب  الطوي    تواصا ة 
 بفاعيم : .

 :وقو  الشاعر

 بيتاى عع صنر قن  قان باا           حيتا  يعممتا وبا يعممه

الو ه    يزو   بيتا صو: عحة  الواو حتا تستزين التفعيمة األولا ب  البسيط  بيتاى 
 بستفعم :. –عع 

 الشاعر:وقو  

 عمو   ، األطبا  ا  حولع          و ا  بع األطبار األساة



الو ه    يزو   األطبار: عصر الببنون وقا  األطبا: ل ع تستزين التفعيمة 
بفاعمت : والو ه  يضا     يزو    اتوا : ول ته قا   ا  ل ع تستزين  -الثاتية  طبا ا

 ععول : ب  الواعر. -التفعيمة   حولع

 شاعر:وقو  ال

 لعبر  بع نصبار  الت ع ي ة         عما قوباا با عع،  ال تن قانح

الو ه    يزو   با  الت: ول ته حة  با التاعية حتا تستزين التفعيمة الثالثة ب  
 ععول :. -الطوي   ر  الت

 وبته قو  الشاعر:

ْ  لنِ   احفظ ونيعتك التع استونعتاا        يون األعا ب إْ  وصمت وال

 بتفاعم : . -ال  لن تص  ل ع يستزين الضرب ب  ال اب   ت وال  لن ل: و 

 ثالثًا: ضرورات التغيير

 وبته قو  الشاعر:

 تتويرا ي نان الاو  عاصع وعز          صو    بطوع ب سو و  العز  إتارة

ة: ول ته ة ر الوبر  ب سو : بع    الببتن  ب سوعو  العز  إتارةالو ه    يزو :  
بستفعم : وببا صو  - إتارة: بلتث وةلك ل ع تستزين التفعيمة الثالثة  سو ع  بطو

 نير بالة ر    تة ير البلتث وت تيث البة ر  اريا  عع التثر ولابا  ثير ب  
 الشواصن.

 وقو  الشاعر:



 الّتبّيي ِ  بعن ب  الوالئ  إال         بسّنصبا بيتو  وال حع   سنّ  با

: بالفتح  تحو ر يت البحبنيَ  والبوظفيَ  ول ته  سر لحر  الّتبّيي َ الو ه    يزو  
 الرول.

 وقو  الشاعر:

 البرتعُ  صتاكِ  ال ع ارةُ  عارَعع       عشّية   البغا ُ  ببسمبةَ  راحت

ة الثاتية ب  الو ه    يزو   ال صت ِك: ل ته  بن  الاب ة  لفا  حتا تستزين التفعيم
 بتفاعم :. -ال اب   رة ال صتا

 وبته قو  الشاعر ب  الر  :

 الل ت اك ب فع، بسمبه

 ب  بعن با وب  بعن با وبعنبه

 : ع بن  األل  صار لمرول.األص     يزو   بعن با

 وقوله ب  الر    يضا :

 قن ورنت ب   ب ته

 ب  صاتا وصاته

 األص     يزو   صاتا: ع بن  األل  صار .

 


