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ال جرم ٔان الناظر يف ٔاصول 
يعمل مزنR الشعر  حوي،Oسـتدالل الن

مضن مراتب Oستشهاد بUم 
العرب،حىت اكتسب صفة ا2ليل و 

ٕاال ٔان ذg مل يكن عاصام b  .احلجةو 
  .من مزيان الترشيع اللغوي

فقد مارس النحو قوامته عىل 
النص الشعري،و ٔاصدر حمكه برضورة 

وبيان ذg ما  .القول فيه rلرضورة
  .تفصح عنه مقوالت هذا املقال

  
 
 
  

Résumé : 
Dans les origines de 

l’argumentation grammaticale, 

le chercheur, sait sans doute la 

situation de la poésie  parmi les 

classes de l’argumentation aux 

paroles des arabes, dès qu’il 

atteint l’aspect de la preuve, 

mais cela ne pourrait   jamais le 

maitre à l’abri de la balance du 

dogme linguistique. 

La grammaire a imposé son 

pouvoir  sur le texte poétique, 

et a donné son jugement par 

l’obligation de ce pouvoir, ce 

qui vient de s’éclairer dans cet 

article
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ال ميكن فهم موضوع الرضورة الشعرية ٕاال عىل ضوء املفارقة بني الشعراء و النحاة،حيث 
الفريق أالول منتج لنص جماوز للمعيار،مسـتعص عىل التحزي يف شلك حتده أالحاكم،و تضبطه 

ه تو2 يف رمح المنوذج،و تمترد علي.فٕاذ يه وسـيy النظر و غايته.حيث اللكمة منظور مهنا،و هبا.القوانني
  .فتأخذ منه حق الوجود،و تسلبه واجب امتالك القيود.ٔاحيا�

و الفريق الثاين قوام عىل اللسان،مرشع b،يقيض برٔايه وفق رشيعة قوا¡ا إالrحة و 
تسلبه اللكمة رشعية مقع  وٕاذا r§ي مي¦ حق الوجود .فٕاذ rللكمة منظور فهيا،حمكوم علهيا.احلظر
  .الرشود

ة املذكورة،فٕان Oعرتاف برشعية الشعر يف مدارج Oسـتحقاق و عىل الرمغ من املفارق
ٕاال ٔان بيعهتم معقودة عىل ميثاق يأخذ لك سفينة .اللغوي غري مردود،و اكن ٔاول املبايعني النحاة ٔانفسهم

و يأىب الشعراء ٔايضا اخلضوع ملوازين .من سفن القول غصبا،خوفا عىل اللغة من ٔان يظهر فهيا الفساد
  .يسـتطيع معه صربا النحو،فٕانه لن
حلظة التوتر  ،يتحرك ¹رخي العالقة بني نظام النص ونظام اللغة بفعل حلظتني مزتامنتني((

وحلظة الوفاق التام حيث يقوم النص برتتيب ،اليت يعلن فهيا نظام نص ما مترده عىل قوانني اللغة
  .ٔاوضاعه عىل حنو يفوق متطلبات اللغة

ر ق  مية Àود نظام النص يف حاR أالداء املمتاز وينظر ٕالهيا نظرته وٕاذا اكن نظام اللغة ال يقّدِ
  .1))ٕاىل ٔاي ٔاداء، فٕانه يف حاR المترد عىل قوانينه ال يلبث ٔان يسارع ٕاىل العدوان بقمع النص ٔاو هتميشه

  فٕاىل ٔاي مدى يصدق ذg عىل موقف النحاة من الرضورة الشعرية؟
مدخال ٔاّسس  - من وÀة نظر خاصة - عدالولوج ٕاىل ذg مسلكه نص للخليل بن ٔامحد، ي

الشعراء ٔامراء الUم يرصفونه ٔاّىن شاءوا، :  ((النظر النحوي ملوقف النحاة من الشعراء، قال فيه
وجيوز هلم ما ال جيوز لغريمه من ٕاطالق املعىن وتقييده، ومن ترصيف اللفظ وتعقيده، ومد املقصور 

 صفاته، واسـتخراج ما لكّت أاللسن عن وصفه وقرص املمدود، وامجلع بني لغاته والتفريق بني
وحيتج هبم وال حيتج .ويبعدون القريب،وأالذهان عن فهمه وٕايضاحه، فيقربون البعيد،ونعته

  .2))واحلق يف صورة الباطل،علهيم،ويصورون الباطل يف صورة احلق
  : يتبني من النص ما ييل     

واقتدارمه عىل امتالك ،توى اللغوي عندمهوصف الشعراء بأهنم ٔامراء البيان يكشف عن ريق املسـ  � 
  .فاملعين من الشعراء مه ا§ين حيتج بشعرمه،ٔالهنم طبعوا عىل اللغة سليقة. �صية اللغة،ؤاهنم جحة
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حتديد خصائص اللغة الشعرية ؛فيّرصفون الUم rسـتعامالت خمتلفة عن اسـتعامالت غريمه،  � 
ويبيحه هلم النحو من ،ل ما تتيحه هلم اللغةهو قدرهتم عىل اسـتغال:وما لكّت أاللسن عن وصفه 

 .ٕاماك�ت ٕابداعية يعجز غريمه عن توظيفها

حبيث ال حتامك . ٕادراك خلصوصية اللغة الشعرية، والتعامل معها: جيوز هلم ما ال جيوز لغريمه � 
 .بقوانني اللغة العادية، وٕامنا الرتخص فهيا جائز مراعاة للخصوصية

ي ٕاىل دراسة لغة الشعر،حيث صاحب بداãت التقعيد Oلتفات املبكر لâرس النحو  � 
 .النحوي، دون إالشارة ٕاىل مصطلح الرضورة
  :وتفصيل القضاã السابقة فä ييل

ملا نظر النحاة يف النص الشعري املعمتد عليه يف  التقعيد،ٔالفوا كثريا من ٔاساليبه وتراكيبه قد نبت  ::::ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال
ويعد من ،وملا اكن ذg النص مما يشهد r bلفصاحة. مواملسـتنبطة من الU،عن القواعد املقررة

gحتجاج اكن لزاما تفسري ذO فوقع يف تفسري ذي ثالث شعب.مصادر: gعرتاف بذO فٕاما
وتكثري السـتثناءاهتا وتكثيف جلزئياهتا، مما هيدد سالمة ،اخلروج، وفيه اضطراب القواعد وتناقضها

ونة شاسعة مثلت النظام اللغوي عرب تقادمه، ونقض لرشوط وفيه ٕاهدار ملد،وٕاما رد النص. القاعدة
وٕاما جيعل ذg أالمر مقترصا فيه عىل لغة الشعر، حيث جيوز فهيا ما ال . Oحتجاج وتضييع ملصادره

جيوز يف غريها من اختيار الUم، و يف هذا حفاظ عىل النظرية النحوية، وعناية rللغة الشعرية 
  )).الرضورة الشعرية((ؤاطلقوا عىل ذg مصطلح وتوظيفها خلدمة النظرية، 

ٔان نعترب (( ٕاذ ميكن ،احلديث عام عرف rلرضورة الشعرية ظهر مبكرا يف ¹رخي النحو العريب ::::ðنياðنياðنياðنيا  
ويف مثل هذه احلال يصعب حتديد . نشوء البحث يف الرضورة الشعرية مالبسا لنشأة النحو وتطوره

ولعل تبلور التفكري يف الرضورة جاء وسطا بني من اكن . ةٔاول من خاض يف املوضوع عىل وجه ا2ق
ؤاول من .3))حيتمك لواقع اللغة بوصفها كيا� يتأىب عىل احلرص والضبط ومن اكن حيتمك ملنطق القواعد

ٔالف يف موضوع الرضائر ٔابو العباس املربد، وهذا دالR عىل انتشار املصطلح يف بيئته ولكن ال يعمل 
  .  اية اسـتخدامهعىل وجه التحديد بد

من معاين الرضورة يف اللغة إالجلاء وOضطرار، وفيه ٕاحياء rخلروج عن املباح لعð::::  yلثاðلثاðلثاðلثا  
مسـتوجبة، ومحال عىل هذا ذهب ٔاحد الباحثني ٕاىل ٔان مصطلح الرضورة هاجر من بيئة الفقهاء ٕاىل 

والشعر ٕاذا (...)يض التيسريالرضورة يف الرشع ٔان حتمل عىل املشقة يقت(( اسـتعامل النحاة عىل ٔاساس 
مشقة الشعر (...) rلUم العادي اكن من قبيل املشقة غري املعتادة  –من هذه الزاوية  -ما قورن 

ومن مث وجب تنبيه مسـتعميل اللغة ٕاىل . حتمل الشاعر عىل ٕافساد م¦ جامعي وإالرضار به وهو اللغة
لغة حاR عادية طبيعية، كام هو الشأن يف تنبيه عدم اختاذ هذه احلاO Rسـتثنائية يف التعامل مع ال
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مسـتعميل ا2ين ٕاىل ٔان ٔالك امليتة وا2م وحلم اخلزنير ؤاخذ مال الغري ال يكون مباحا ٕاال يف ٔاحوال 
ومن هنا ٔايضا ارتبط بلفظ الرضورة عند اللغويني والنحاة تعبري جيوز b ٔان يقول وال جيوز . اسـتثنائية

  .4))الل واحلرام يف الرشع b ٔان يقول يف مقابل احل
الرضورة الشعرية عند مجهور علامء العربية عبارة عن خمالفة املألوف من القواعد يف الشعر (( ::::رابعارابعارابعارابعا

، ويف ضوء هذا التعريف قسم بعض 5))سواء ٔاجلئ الشاعر ٕاىل ذr gلوزن والقافية ٔام مل يلجأ 
  :6ا2ارسني موقف النحاة من الرضورة ٕاىل قسمني

تبار الرضورة هـي ما جيوز للشاعر ما ال جيوز لغريه يف الUم برشط ٔان يضطر ٕاىل ذg، اع : أالولأالولأالولأالول
gونسب هذا املذهب ٕاىل سيبويه وابن ما.  

  .اعتبار الرضورة ما جيوز للشاعر ما ال جيوز لغريه من غري اضطرار:الثاينالثاينالثاينالثاين
الرضائر  واختلف النحويون يف: (( وخلّص ابن عصفور نظر النحويني ٕاىل الرضورة فقال

اجلائزة يف الشعر، مفهنم من جعل الرضائر ٔان جيوز للشاعر ما ال جيوز يف الUم برشط ٔان يضطر ٕاىل 
، ومهنم من مل يشرتط يف الرضورة ٔان يضطر (..)وهذا ظاهر �م سيبويه. ذg وال جيد منه بدا

الشعر موضعا قد ٔالفت الشاعر ٕاىل ذg يف شعره، بل جوزوا b يف الشعر ما مل جيز يف الUم لكون 
ومهنم من ذهب ٕاىل ٔان الشاعر جيوز b يف . فيه الرضائر، وٕاىل هذا ذهب ابن جين ومن ٔاخذ مبذهبه

�مه وشعره ما ال جيوز لغري الشاعر يف �مه ٔالن لسانه اعتاد الرضائر، فيجوز b ما ال جيوز لغريه 
وانترص ملذهب امجلهور . 7))لغة الشعر جاء هذا عىل: §g، وهو مذهب أالخفش فكثريا ما اكن يقول

واعمل ٔان الشعر ملا اكن �ما موزو� خيرجه للزãدة فيه وللنقص منه عن حصة الوزن وحيي
 : ((فقال
ما ال جيوز يف الUم، اضطروا ٕاىل ذg ٔاو مل يضطروا ٕاليه، ) فيه(عن طريق الشعر ٔاجازت العرب 

 : bدليل ذg قو. ٔالنه موضع ٔالفت فيه الرضائر
        مك مك مك مك جبجبجبجبود مقرف �ل العىل     وكرود مقرف �ل العىل     وكرود مقرف �ل العىل     وكرود مقرف �ل العىل     وكرميميميمي    خبُ
خبُ
خبُ
خبُ
 قد وضعه قد وضعه قد وضعه قد وضعه

ٔاال ترى ٔانه فصل بني مك وما ٔاضيفت ٕاليه �rرور، والفصل ) مقرفا(يف رواية من خفض 
بيهنام من قبيل ما خيتص جبوازه الشعر مع ٔانه مل يضطر ٕاىل ذg، ٕاذ يزول عن الفصل بيهنام برفع مقرف 

  .8))ٔاو نصبه
مل يفهم : ((اعرتض ٔابو حيان عىل رٔاي ابن ماg يف الرضورة فقال ويف ظل موقف امجلهور

فقال يف غري موضع ليس هذا البيت رضورة ٔالن قائ
 ،ابن ماg معىن قول النحويني يف رضورة الشعر
ففهم ٔان الرضورة يف اصطال�م هو إالجلاء ٕاىل اليشء، فقال ٕاهنم ال يلجأون . ممتكن من ٔان يقول كذا

فعىل زمعه ال توجد رضورة ٔاصال، ٔالنه ما من رضورة ٕاال وميكن . ن ٔان يقولوا كذإاىل ذg، ٕاذ ميك
وٕامنا يعنون rلرضورة ٔان ذg من تراكيهبم الواقعة يف الشعر . ٕازالهتا ونظم تركيب آخر غري ذاك الرتكيب
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عين وٕامنا يسـتعملون ذg يف الشعر خاصة دون �م، وال ي. وال يقع يف �¡م النرثي،ا�تصة به
وٕامنا يعنون ما ذكر�ه وٕاال اكنت ال توجد ،النحويون rلرضورة ٔانه ال مندوحة عن النطق هبذا اللفظ

  .9))رضورة ٔالنه ما من لفظ ٕاال وميكن للشاعر ٔان يغريه
  :         كام اعرتض الشاطيب عىل فهم ابن ماg للرضورة من ٔاربعة ٔاوجه يه

  .املوقف وٕاهامهلم bٕاجامع النحاة عىل عدم اعتبار هذا  -      
ٕان الرضورة ليس معناها ٔانه ال ميكن يف املوضع غري ما ذكر، ٔالن ما من رضورة ٕاال و ميكن  -      

  .ٕاجياد مقابل لها
ٕاال ٔان واحدة تلزم فهيا الرضورة ٔالهنا مطابقة ملقتىض ،اح�ل املعىن لعبارات متعددة -      
  .شد من اعتناهئم rٔاللفاظٔالن عنايهتم rملعاين أ ،فريجعون ٕالهيا.احلال
  .10ٕان العرب خترج عن القياس لعارض داع ٕاىل ذg فتقع يف الرضورة -      

ذكرها حيدرة ،§g اكنت أالسـباب ا2اعية ٕاىل وقوع الرضورة ال خترج عن ثالثة
ٕاما ٕالقامة وزن، وٕاما لضعف ترصف، وٕاما لبلوغ غرض ال بد منه وال : (( ويه) هـ599(الميين

  .11))يعرب عنه ٕاال بذg اللفظ يسـتطاع ٔان
يظل قاسام مشرتاك ((ٕاال ٔان اعتبار الوزن b حضور يف محل الشاعر اخلروج عن القواعد، و

بني معظم النحاة واللغويني ممن تعرضوا للرضورة، بل ٕانه ٔاحضى مسلمة ما دام هناك معيار شاهد عىل 
Uلr ختيار والسعة 2ى مسـتعمل اللغة، وهو ما مسوهO ٔاو ما ميكن ٔان نطلق عليه النرث .مموقف

ٕان الوزن ضاغط يضغط عىل الUم فيحرفه عن مواضعه ويرمغه عىل السري . العادي ٔاو الUم النفعي
فالوزن ((، فيتعاضد املضمون والشلك الشعرãن يف ٕاrحة احملظور 12))خالفا ملقتضيات السنن

b ،فني، نظام لغوي وٕايقاعي خمتلف التجلياتوالقافية حصار ومضائق متأتية مــن تزاوج نظامني خمتل
  .صy بأبعد مما يف إالنسان من ٔاغوار روحية وb صy هبيئته وشلكه اخلار$

عىل هذا تكون اللغة يف الشعر مشدودة دالالت وهيالك ٕاىل هذه البيئة املتسلطة، فيصبح 
صياغهتا صياغة تسـتجيب ملقتضيات الفعل الشعري فعال حتويليا يغري من طبيعة اللغة ذاهتا مبا ٔانه يعيد 

هكذا تفهم rب اجلوازات ففيه ٕاشارة ٕاىل التحوالت اليت ترحش من تراكيب النظامني . النسقني
b 13))فيتسبب النظام إاليقاعي يف تفسري بنية اللغة، كام يسهم نظام هذه يف ٕاخضاع املزيان النظري.  

واعمل ٔان الشعر كام اكن : ((السريايف§g جند فكرة الوزن حارضة يف تعريف الرضورة، قال 
حىت حيي
 عن طريق الشعر .�ما موز� تكون الزãدة فيه والنقص منه، خيرجه عن حصة الوزن

اسـتجزي فيه لتقومي وزنه من زãدة ونقصان وغري ذg ما ال يسـتجاز يف الUم ،املقصود مع حصة معناه
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ال ،ٕان اكن ترك زيغ إالعراب يكرس البيت كرساف: ))وهذا ما عرب عنه ابن جين يف قوb. ((14مث
  .15))يزاحفه زحافا،فٕانه ال بد من ضعف زيغ إالعراب واح�ل رضورته

ف
 رشعية الترصف يف اللغة وارتاكب الرضورة، ويعفيه ،ٕاذا اكن الشاعر مبا تقدم من صفات ::::خامساخامساخامساخامسا
: معىن لقول من يقول(( فال خالف امجلهور يف هذه املساRٔ) هـ390(ٕاال ٔان ابن فارس .ذg من اللحن

  :ٕان للشاعر عند الرضورة ٔان يأيت بشعره ما ال جيوز، وال معىن لقول من قال
        ٔامل يأتئامل يأتئامل يأتئامل يأتيكككك وأالنباء تمني وأالنباء تمني وأالنباء تمني وأالنباء تمني

فلكه غلط وخطأ، ما جعل هللا الشعراء معصومني يٌوقّون (...)هذا وٕان حص وما ٔاشـهبه  
بىل للشاعر ٕاذا مل يطرد b . صولها مفردودمفا حص من شعرمه مفقبول، وما ٔابته العربية وأ . اخلطأ والغلط

ا§ي يريده يف وزن شعره ٔان يأيت مبا يقوم مقامه بسطا واختصارا وٕابدO بعد ٔان ال يكون فä يأتيه 
        .16))خمطئا ٔاو الحنا

bالشعراء خيطئون كام خيطئ الناس ويغلطون كام : ((وخلص مجمل مـــوقفه يف قو
 ٕاجازة ذg وOحتجاج b جنس من التلكف، ولو حص ذg ولك ا§ي ذكره النحويون يف،يغلطون

  .17))لصلح النصب موضع اخلفض واملد موضع القرص كام جاز عندمه القرص يف املمدود
وٕامنا ٕاذا ما وقع فذg ،خروج اللغة الشعرية عن املألوف من النظام اللغوي ليس خبروج مطلق ::::سادساسادساسادساسادسا

  :دما ٔاقرهام سيبويه، وهامحمكوم بعلتني صادفت هوى يف ٔانفس النحاة بع
  . تشـيه غري  اجلائز rجلائز -  
  .18الرجوع ٕاىل أالصل -  

اعمل ٔانه جيوز يف الشعر ما ال جيوز يف الUم من رصف ما ال ينرصف،يشـهبونه مبا : (( قال سيبويه
ينرصف مــــن أالسامء، ٔالهنا ٔاسامء كام ٔاهنا ٔاسامء، وحذف ما ال حيذف، يشـهبونه مبا قد حذف 

  :اسـتعمل حمذوفا، كام قال العجاجو 
        قواطنا مكة من ورق اقواطنا مكة من ورق اقواطنا مكة من ورق اقواطنا مكة من ورق امحلىمحلىمحلىمحلى

  .19...))يريد امحلام
اردد يف راّد، وضننوا يف ضنوا ومررمت : وقد يبلغون rملعتل أالصل فيقولون: ((وقال عن العy الثانية

  .20))جبواري قبل
ذ، ويف عٌضٍد خفْ : ويقولون يف ِخفذ: ((قال سيبويه: ويف الكتاب شواهد كثرية عـىل العلتني 

مفن مث مل حتذف . وال يقولون يف َمجل ْمجل وال خيففون، ٔالن الفتح ٔاخف علهيم وأاللف.عْضد:
ويه قد تذهب مع التنوين، قال الشاعر حيث ،ٕاال ٔان يضطر شاعر فيشـهبها rلياء، ٔالهنا ٔاخهتا،أاللف

  :اضطر، وهو لبيد
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ٍٍ ورهط ابن امل ورهط ابن امل ورهط ابن امل ورهط ابن املُُُُععععََََ     ٌٌ      رهط مرجوم      رهط مرجوم      رهط مرجوم      رهط مرجوٍمٍ ٍٍ شاهد شاهد شاهد شاهٌدٌ         للللٌٌٌٌ    وقبيل من لكزيوقبيل من لكزيوقبيل من لكزيوقبيل من لكٍزيٍ
  .21))يريد املعّىل 
7ٔهنم شـهبوها بأن ٕاذا ،واعمل ٔان هذه الالم قد جيوز حذفها يف الشعر وتعمل مضمرة: ((وقال ٔايضا

  :ٔامعلوها مضمرة وقال الشاعر
        محمد تفد نفسمحمد تفد نفسمحمد تفد نفسمحمد تفد نفسكككك لك نفس       ٕاذا ما خفت من  لك نفس       ٕاذا ما خفت من  لك نفس       ٕاذا ما خفت من  لك نفس       ٕاذا ما خفت من يشيشيشيشء تباالء تباالء تباالء تباال

  .22..))لتفد: وٕامنا ٔاراد
  :، قال رؤبةوقد جاء يف الشعر اكد ٔان يفعل شـهبوه بعىس: ((وقال

        قد اكد من طول البىل ٔان ميصحاقد اكد من طول البىل ٔان ميصحاقد اكد من طول البىل ٔان ميصحاقد اكد من طول البىل ٔان ميصحا
  .23))لعيل ٔان ٔافعل مبزنR عسيت ٔان ٔافعل: وجيوز يف الشعر ٔايضا

bالرجوع ٕاىل أالصل، قو yواعمل ٔان الشعراء ٕاذا اضطروا ٕاىل ما جيمتع ٔاهل احلجاز وغريمه : ((ومن ٔامث
  :عىل ٕادغامه ٔاجروه عىل أالصل، قال العجاج

        ظللظللظللظللتشكو الوتشكو الوتشكو الوتشكو الو;;;; من ٔاظلل وأ  من ٔاظلل وأ  من ٔاظلل وأ  من ٔاظلل وأ 
  .24))وهذا النحو يف الشعر كثري

ولقي هذا أالمر اسـتحسان النحاة فاتبعوه بل تشددوا فيه، فأجاز املربد للشاعر ٔان يرصف  
ولكنه ال جيوز b ترك رصف ما .ما ال ينرصف، ٔالنه رجوع ٕاىل أالصل، ٕاذ أالصل يف أالسامء الرصف

وذg ٔالن الرضورة ال جتّوز . ذg وٕان اضطر ٕاىل ترك رصف ما ال ينرصف مل جيز b((ال ينرصف 
yقبل دخول الع b وهو تأكيد عىل احلد الفاصل 25))اللحن وٕامنا جيوز فهيا ٔان ترد اليشء ٕاىل ما اكن ،
بل ٕان الرجوع ٕاىل أالصل رخصة . بني الرضورة واللحن، وهو ٕاجياد وجه لها يتوافق مع قواعد العربية

، )مبيعاً (ٕاذا اضّطر شاعر جاز b ٔان يرّد : ((..ظر ٕاىل قوbمطلقة عند املربد وٕان مل يرد به سامع، ان
  :،كام قال علقمة بن عبدة)َمْبُيوع(ومجيع rبه ٕاىل أالصل فيقول 

جن مغيومجن مغيومجن مغيومجن مغيومُُُُ     >> ُُ الّرذاِذ،عليه ا2 الّرذاِذ،عليه ا2 الّرذاِذ،عليه ا2 الّرذاِذ،عليه ا2<<         22226666))))))))حّىت تذكّر بيضات وهيّجه    يومحّىت تذكّر بيضات وهيّجه    يومحّىت تذكّر بيضات وهيّجه    يومحّىت تذكّر بيضات وهيّجه    يوُمُ
بن  وهذا أالمر من مسائل اخلالف،فقد جّوز الكوفيون و أالخفش والفاريس ؤابو القامس

وإالجامع معقود عىل جواز ،ومنعه مجهور البرصيني،برهان ترك رصف ما ينرصف يف رضورة الشعر
رصف ما ال ينرصف، وقد انترص ابن أالنباري للكوفيني يف هاته املساRٔ لكرثة النقل ا§ي خرج عن 

  .27حمك الشذوذ
به يف قواعد اختيار ولكن أالمر الالفت للنظر يف العلتني املذكورتني ٔاهنام ذاهتام ما يعلل 

و يف �م سيبويه دليل عىل . املشاهبة و الرجوع ٕاىل أالصل: مبعىن ٔان املتلكم يسـتخدم العلتني،الUم
ؤاما ثالمثائة ٕاىل تسعامئة فاكن ينبغي ٔان تكون يف القياس مئني ٔاو مئات، ولكهنم : ((..ذg، قال
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ٔالنه امس لعدد كام ٔان عرشين امس ،واحداشـهبوه بعرشين ؤاحد عرش، حيث جعلوا ما يٌبّني به العدد 
  .28))وليس مبستنكر يف �¡م ٔان يكون اللفظ واحدا واملعىن مجيع،لعدد

ومل يفصلوا بني ٔان ؤاخواهتا وبني الفعل كراهية ٔان يشـهبوها مبا يعمل يف أالسامء حنو : ((وقال
ٕاّن ؤاخواهتا : اتوتشـيع يف كتب النحو عبار .29))رضبت وقتلت، ٔالهنا ال تّرصف ترصف أالفعال

مشـهبة rٔالفعال، ومحل ما عىل ليس، ومحل ال النافية عىل ال الناهية، وٕاعامل ال الزائدة محال عىل ال 
ٔان جيرى اليشء جمرى اليشء ((ومن القواعد Oسـتداللية يف هذا ا�ال . النافية للجنس، وغريها كثري

فهل . 31))ٔاحاكمه عىل حسب قوة الشـبهاليشء ٕاذا ٔاشـبه اليشء ٔاعطى حكام من ((، و30))ٕاذا ٔاشـهبه
يعين ذg ٔان االٓليات اليت يوظفها املتلكم ٕالنتاج الUم وفق النظام يه ذاهتا اليت يوظفها الشاعر 

  للخروج عن النظام؟
وهو ٔان سيبويه ينسب Oضطرار ٕاىل املتلكم ٔايضا كام يضطر ،وٕاذا ٔاضفنا ٔامرا آخر ¡ام

قا انطلقت معك، حفني مل جيز ٔان تبتدئ الUم بعد ٔاما ٔاما ٔانت منطل: ((..الشاعر، حيث قال
ٕان زيدا منطلق مل يكن يف ٕان : فاضطررت يف هذا الوضع ٕاىل ٔان حتمل الUم عىل الفعل، فٕان قلت

  .32))ٔاشهد ٔانك ذاهب §ا مل تذكر الالم: ٕاال الكرس ٔالنك مل تضطر ٕاىل يشء، و§g تقول
مع هذا املظهر ٔامام اضطرار دفع rملتلكم ٕاىل  ٔالسـنا جند ٔانفسـنا((و ٔامام ٔاقوال سيبويه 

Oحنراف بل ٕاىل التخيل عن أالصل؟ هبذا املعىن يكون Oضطرار حاR عامة ذات دواع خمتلفة 
يسـتوي فهيا الشاعر وغريه، بل ٕان الشاعر ٕاذا اعترب� املظهر أالصيل معيارا ٔان يكون يف موقع احملرتم 

  .33))املنضبط للغة ال العكس
اعر rٕماكنه ٔان يفك املدمغ عودا به ٕاىل أالصل املفرتض، وrٕماكنه ٔايضا رصف أالسامء فالش  

وهذا يعين ٔان للشاعر حرية يف اسـتخدام .املمنوعة من الرصف للعy ذاهتا، وb ٔان يشـبه اكد بعىس
ٕالجلاء ال اللغة ٔاكرث من املتلكم العادي ا§ي عليه ٔان يلزتم rجلادة، فاالضطرار مبعىن العجز واملشقة وا

واسـتعامل الشاعر لٔالصل املفرتض دون املتلكم جيعل لغته . يسـتقمي هبذه ا2الR ٕاال ما فرضه الوزن
خلروج عن ٔاصل  ولكنه تسويغ.ولكن أالصل ليس معيارا للحمك. ٔاقيس من لغة نظريه يف هذا ا�ال

وعليه فاللغة . تداويل، فٕاذا ما خرجت تراكيب عن ٔاصلها التداويل المتست لها عy يف ٔاصلها املفرتض
  .العادية يه معيار احلمك

فهـي اليت تقوده ٕاىل اسـتخدام صيغ ،وهبذا نفهم Oضطرار بأنه انسـياق الشاعر وراء اللغة 
لها اسـتحمكت فـي شعوره فتسلطت عىل لسانه،  ولتعوده ت¦ اللغة وٕالفه.وتراكيب هبيئة خمصوصة

ٕاال ٔان بني Oضطراريني فرقا، .فأصبح 7ٔنه مضطر ٕاىل حذوها،كام اضطر املتلكم ٕاىل Oنصياع للغته
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و�هام تفرضه اللغة، §g قال سيبويه قوb ،واضطرار املتلكم انتحاء،فاضطرار الشاعر ٕابداع
  .34))حياولون به وÀا ليس يشء يضطرون ٕاليه ٕاال ومه: ((املشهور

ويبدو ٔان ا§ي ٔاحمك مصطلح الرضورة هو سلطة اللفظ اللغوية فــــي معناها املعجمي، 
ؤايضا لعدم وجود مفهوم للمصطلح يف ٔاثناء . وسلطته ا2ينية يف إالrحة برشوط وضوابط وحدود

حتدثوا عن لغة وٕامنا ،فمل يسـتعمل سيبويه ؤارضابه من النحاة هذا املصطلح ومل حيّدوه. نشأته
عىل دٔاب كثري من املصطلحات اليت مل تسـتقر بعد يف القرن الثاين للهجرة، فاختلف الّرشاح ،الشاعر
  .وّمحلوه ٔاوÀا متعددة،بعده
: قسم النحاة الرضائر الشعرية ٕاىل ٔانواع؛ جفعلها ابن الرساج سـبعة ٔاوجه، ذكرها يف قوb ::::سابعاسابعاسابعاسابعا
ٔاو زãدة ٔاو تقدمي ٔاو تأخري فــي غري موضعه، وٕابدال  رضورة الشاعر ٔان يضطر الوزن ٕاىل حذف((

وتعدادها عند . 35))حرف ٔاو تغيري ٕاعراب عن وÀه عىل التأويل ٔاو تأنيث مذكر عىل التأويل
الزãدة والنقصان واحلذف والتقدير والتأخري وإالبدال وتغيري وجه من إالعراب : ((السريايف تسعة يه

ويه ذاهتا اليت ذكرها أالعمل . 36))وتأنيث املذكر وتذكري املؤنثٕاىل وجه آخر عىل طريق التشبيه، 
وحرصها ابن عصفور يف ٔاربعة . 38، وٕان اكن السريايف عّدها يف موضع آخر بسـبعة ٔانواع37الشنمتري
: واخترصها العالمة أاللويس يف ثالثة ٔانواع فقط يه. 39الزãدة والنقص والتأخري و البدل: ٔانواع يه

  .40زãدةاحلذف والتغيري وال
). هـ 412(ومن علامء العربية من ذكر الرضائر دون حتديد ٔانواعها، مهنم القزاز القريواين

Rٔوال ميكن حرص عدد . 41يه ما جيوز للشاعر،حيث بلغ تعدادها عنده مائة وواحدا ؤاربعني مسا
  . 42))وما جيوز يف الشعر ٔاكرث من ٔان ٔاذكره: ((الرضائر عىل قول سيبويه

للغة المنوذجية اليت تعد مرجعا للحمك عىل أالساليب والرتاكيب، ومعيارا حيدد القمي يف ضوء ا ::::ðمناðمناðمناðمنا
ويضبط سمل القبول ودرجاته، ويف ضوء ان�ء الشاعر ٕاىل جممتع لغوي، قسم النحاة الرضورة حبسب 

رضورات جائزة ؤاخرى : ٕاىل/ القبول والرفض/ إالrحة واحلظر / إالجياب والسلب : متوضعها من قمي
وليس للشاعر ٔان حيذف ما اتفق b ((وبني اجلواز واملنع درجات Oسـتحسان وOسـهتجان . ممنوعة

ومهنا ما . مفهنا ما حيسن ٔان يسـتعمل ويقاس عليه. وال ٔان يزيد ما شاء، بل §g ٔاصول يعمل علهيا
بيه جاء اكلشاذ، ولكن الشاعر ٕاذا فعل ذg فال بد ٔان يكون قد ضارع شيئا بيشء، ولكن التش 

  .43))خيتلف مفنه قريب ومنه بعيد
فال ((إالخالل rٕالعراب ا§ي به جالء املعاين ومتايزها، ،ؤاول ما حيظر عىل الشاعر ارتاكبه

rٔان يلحن لتسوية قافية وال ٕالقامة وزن بأن حيرك جمزوما ٔاو يسكن معر b ليس ((ؤايضا .44))جيوز
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ومىت وجد هذا . يكون املتلكم فيه الحنايف يشء من ذg رفع منصوب وال نصب خمفوض، وال لفظ 
  .45))يف شعر اكن ساقطا مطرحا ومل يدخل يف رضورة الشعر

ومنه ((وðين ٔامر حمظور فـي لغة الشاعر ٕاخالb بنظام تأليف امجلy ٕاىل درجة تعمية املعىن ومغوضه، 
. ٕاال بعد تدبر كثريما يكرث فيه التقدمي والتأخري وٕاخراج الUم عن وضعه حىت ال يفهم منه املراد 

  :وذg قبيح جدا ال ينبغي ٔالحد ٔان يرتكبه حنو قول الفرزدق
        فليست خراسان اليت اكن خا2     هبا ٔاسد ٕاذ اكن سـيفا ٔامريهافليست خراسان اليت اكن خا2     هبا ٔاسد ٕاذ اكن سـيفا ٔامريهافليست خراسان اليت اكن خا2     هبا ٔاسد ٕاذ اكن سـيفا ٔامريهافليست خراسان اليت اكن خا2     هبا ٔاسد ٕاذ اكن سـيفا ٔامريها

  (...) bوقو :  

 يف الناس ٕاال مملاك     ٔابو ٔامه  يف الناس ٕاال مملاك     ٔابو ٔامه  يف الناس ٕاال مملاك     ٔابو ٔامه  يف الناس ٕاال مملاك     ٔابو ٔامه JJJJ ٔابوه يقاربه ٔابوه يقاربه ٔابوه يقاربه ٔابوه يقاربه


        ....44446666))))))))وما مثوما مثوما مثوما مث

  : ر، وحمك عىل بيت الشاع47واعترب ابن جين ذg حلنا     
        لها مقلتا حوراء طل لها مقلتا حوراء طل لها مقلتا حوراء طل لها مقلتا حوراء طل مخمخمخمخيy       بني الوحيy       بني الوحيy       بني الوحيy       بني الوحشششش ما تنف ما تنف ما تنف ما تنفكككك ترع ترع ترع ترعىىىى عرارها عرارها عرارها عرارها

  .48بأنه ٔاغرب من ا§ي سـبق، ؤاحفش ؤاذهب يف القبح
فاملعيار هو الوضوح يف لغة الشاعر مما جيعل املتلقي . 49ؤاما ٕاذا اكن مما ال يشلك معناه جفائز

Rم ((والشعر ٕاذا ضعف تأليفه اسـتعىص معناه . عىل بينة من ا2الUفهو ملغز ¹رك ل gومن ٔاراد ذ
  .50))الناس ا§ي يسـبق ٕاىل ٔافئدهتم

قال ابن . ويتدرج بني القبول Oسـتحسان و،ويقابل املنع يف الطرف املوجب اجلواز
اعمل ٔان ٔاحسن ذg ما رد فيه الUم ٕاىل ٔاص
 وهو يف مجيع ذg ال خيلو من زãدة ٔاو : ((الرساج

نرصف وٕاظهار التضعيف وتصحيح املعتل ويتبعه يف احلسن حتريك حذف، فالزãدة رصف ما ال ي 
الساكن يف القافية حبركة ما قب
، فٕان اكن يف حشو البيت فهو عندي ٔابعد، وقطع ٔالف الوصل يف 

ٕامنا : ((وقال السريايف. 51))ٔانصاف البيوت، ؤاما احلذف فقرص املمدود وختفيف املشدد يف القواعد
ر والقوايف ٔالهنم يرتمنون rلشعر، وحيدون به، ويقع به تطريب ال يمت ٕاال مبد زيدت هذه الزãدة يف الشع

وٕامنا ذكر�ها (...) احلرف ؤاكرث ما يقع ذg يف أالواخر، فاكن إالطالق لسبب املد الواقع فيه للرتمن 
الختصاص الشعر هبا دون الUم، ويه جيدة مطردة وليس خترÀا جودهتا من رضورة الشعر ٕاذا 

رصف ما ال يترصف يف الشعر ٔاكرث من ٔان : ((وقال ابن عصفور. 52))جوازها بسبب الشعراكن 
والفصل بني املضاف واملضاف ٕاليه rلظرف وا�رور من الرضائر احلسـنة، : ((وقال ٔايضا. 53))حيىص

  :ومث
 يف احلسن الفصل بيهنام rملعطوف عىل Oمس املضاف مع حرف العطف حنو قول الفرزدق
        ....55554444))))))))ى عارضا اى عارضا اى عارضا اى عارضا اRرسRPرسRPرسRPرسP به       بني ذراعي وج به       بني ذراعي وج به       بني ذراعي وج به       بني ذراعي وجهبهبهبهبة أالسدة أالسدة أالسدة أالسدã من رأ ã من رأ ã من رأ ã من رأ 
القبح والرداءة والضعف والقy، من : وتتدرج الرضائر يف اجتاه الطرف السالب بصفات كثرية مهنا     

  :ذg حمك سيبويه عىل بيت ذي الرمة
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        7777ٔن ٔاصوات من ٕايغالهن بنا      ٔاواخر امليس ٔاصوات الفرارٔن ٔاصوات من ٕايغالهن بنا      ٔاواخر امليس ٔاصوات الفرارٔن ٔاصوات من ٕايغالهن بنا      ٔاواخر امليس ٔاصوات الفرارٔن ٔاصوات من ٕايغالهن بنا      ٔاواخر امليس ٔاصوات الفرارجيجيجيجي
وذكر ابن الرساج ما جاء اكلشاذ . 56))وقد جيوز عىل ضعفه يف الشعر((..: وقال ٔايضا. 55بأنه قبيح

  :ا§ي ال يقاس عليه ٕاشـباع احلركة ٕاىل ٔان تصري حرفا حنو قول الشاعر
        ....57575757نفي ا2راهنفي ا2راهنفي ا2راهنفي ا2راهميميميمي تنقاد الصياريف تنقاد الصياريف تنقاد الصياريف تنقاد الصياريف

  :منه حذف التنوين اللتقاء الساكنني حنو قول القائل((و
        فألفيته غري مسـتعتب     وال ذاكر فألفيته غري مسـتعتب     وال ذاكر فألفيته غري مسـتعتب     وال ذاكر فألفيته غري مسـتعتب     وال ذاكر هللاهللاهللاهللا ٕاال قليال ٕاال قليال ٕاال قليال ٕاال قليال

  :ؤاقبح منه حذف النون، قال الشاعر
        ....55558888))))))))فست بآتيه وال ٔاسـتطيعه    والك اسقين ٕان اكن مافست بآتيه وال ٔاسـتطيعه    والك اسقين ٕان اكن مافست بآتيه وال ٔاسـتطيعه    والك اسقين ٕان اكن مافست بآتيه وال ٔاسـتطيعه    والك اسقين ٕان اكن ماؤؤؤؤك ذا فضلك ذا فضلك ذا فضلك ذا فضل

وقد جييء احلذف يف حشو اللكمة ٕاذا اضطر ٕاىل ذg ٕاال ٔان يكون من الندور : ((وقال ابن عصفور
bحبيث ال يلتفت ٕاليه حنو قو:        

        ٔالشلٔالشلٔالشلٔالشلحني ٔالقت بقباء بركـها     واسـتحر القتل يف عبد احني ٔالقت بقباء بركـها     واسـتحر القتل يف عبد احني ٔالقت بقباء بركـها     واسـتحر القتل يف عبد احني ٔالقت بقباء بركـها     واسـتحر القتل يف عبد ا
  .59))يريد عبد أالشهل بن أالنصار

وعليه فا§ي مينع عىل الشاعر ارتاكبه وال يسوغ b اخلروج عنه، هو إالخالل بتأليف 
حيث هيدر هبام حتقيق وظيفة الرساR اللغوية يف إالبالغ، وملا اكنت ت¦ . العبارات ٕاعراr وتركيبا

القياس من مرجعية، اكن ما يسـتجاز  للشاعر  الوظيفة منوطة بنظائرها يف اختيار الUم مبا يوفره
gمرهو� بدرجة القرب والبعد عن ذ.  

الرضورة الشعرية ليست وصفا ملا جيوز للشاعر، وحرص مواضعه وخترجيه عىل وجه من ٔاوجه  ::::¹سعا¹سعا¹سعا¹سعا
وقد صيغ ذg مضن قواعد اسـتداللية حتمك العمل الشعري . العربية، وٕامنا يه ٔايضا ترشيع للغة الشاعر

. 60))ما جاز للرضورة يتقدر بقدرها((يده بضوابط وتشده ٕاىل المنوذج املرتىض، من ذg قاعدة وتق 
ال جيوز الفصل بني ٔاما والفاء بأكرث من امس واحد ٔالن الفاء ال يتقدم علهيا ما بعدها، : ((ومن فروعها

امحلل ((وقاعدة . 61))وٕامنا جاز هذا التقدمي للرضورة ويه مندفعة rمس واحد فمل يتجاوز قدر الرضورة
وذg ٔان يضطرك احلال ٕاىل رضورتني ((..وعقد لها ابن جين rr جاء فيه . 62))عىل ٔاحسن القبيحني

ٔانت فهيام بني رضورتني ) ورنتل(ال بد من ٕاحداهام فينبغي ٔان تلزتم ٔاقرهبام ؤاقلهام حفشا وذg كواو
فهيا ٔاصال ٕاال مع التكرير حنو الوصوصة  ٕاحداهام ٔان تدعي كوهنا ٔاصال من ذوات أالربع، والواو ال توجد

وأالخرى ٔان جتعلها زائدة ٔاوال، والواو ال تزاد ٔاوال، فاكن ادعاء كوهنا . والوحوحة وضوضيت وقوقيت
فهيا قامئا رجل، ٕان جعلت قامئا :ومثل ذg (..)ٔاصال ٔاوىل لوجود ذg يف ذوات أالربعة عىل وجه ما

ىل املوصوف، وٕان جعلته حاال من النكرة اكن قبيحا لكنه صفة لرجل فرفعته مل جيز لتقدم الصفة ع
  .63..))جائز عىل قبحه فاكن الزتامه ٔاوىل
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، ومثّل لها ابن 64))ما ال يؤدي ٕاىل الرضورة ٔاوىل مما يؤدي ٕالهيا: ((ومن القواعد ٔايضا  
bالناس  ٕان احملذوف الم اجلر، هذا املوضع اختلف. اله ابن معك: يف قول الشاعر: ((..النحاس بقو

فيه هل احملذوف فيه الم اجلر دون أالصلية لبقاء اليت يه موجودة مفتوحة، ٔاو احملذوف الالم أالصلية 
والباقية يه الم اجلر، وأالظهر ٔان الباقية يه الم اجلر، ٔالن القول حبذفها مع بقاء معلها يؤدي ٕاىل ٔان 

  .65))هيايكون البيت رضورة، وما ال يؤدي ٕاىل الرضورة ٔاوىل مما يؤدي ٕال
وما نتج عهنا من اقتدار ،ؤاولية الطبع عىل الصنعة،يف ظل مبدٔا السليقة والنقاء اللغوي ::::ٔاخريأاخريأاخريأاخريا

الشاعر حىت غدا جحة، جحر النحاة إالبداع عىل املتقدمني من الشعراء  وصبوه يف قوالب، ما جاء عىل 
وزوه، وٕامنا مه ملزمون rلوالء هيئهتا مفقبول وما خرج عهنا مفردود، فال جيوز للشعراء املو2ين ٔان يتجا

وال ،ٔان يس¦ غري مس¦ سلكوه((للقدمي واقتفاء ٔاحناء العرب ورسو¡ا يف الUم، فليس ٔالحد مهنم 
ٔان يبتدع ٔاسلوr غري ٔاسلوب عرفوه، فال مساغ ٔالحد ٔان يضطر غري ما اضطروا ٕاليه ٔاو خيالفهم يف 

ئر سامعية ال يسوغ للمو2 ٕاحداث يشء الرضا: ((وصيغ ذg يف شلك قاعدة. 66))ٔاصل مضوا عليه
  . 67))مهنا

وصاغه النحاة يف شلك ،ويعين هذا ٔان ما جيوز للشاعر قد ترمست معامله وحتددت مواضعه
مواد قانونية تعرف فال تتجاوز ٕاىل غريها، ومن ٔاراد ٔان يبدع من الشعراء فعىل لغة إالبداع ٔان تتحرك 

وعرض ابن جين هذه املساRٔ . هذا ٔاقىص ما يسمح بهيه ٔايضا مضن حدود جوازات الشعر القدمي، و 
سألت ٔاr عيل : ((مسـتفتحا بسؤال هل جيوز لنا يف الشعر من الرضورة ما جاز للعرب ٔام ال؟ فقال

كام جاز لنا ٔان نقيس منثور� عىل منثورمه كذg جيوز لنا ٔان نقيس منظومنا عىل : عن هذا قال
ه لنا، وما حظرته علهيم حظرته علينا، وٕاذا اكن كذg مفا اكن منظو¡م، مفا ٔاجازته الرضورة هلم ٔاجازت

وما ،وما اكن ٔاقبحها عندمه فليكن من ٔاقبحها عند�،من ٔاحسن رضوراهتم فليكن من ٔاحسن رضوراتنا
gبني ذ gمفن اضطر مـــن الشعراء ٕاىل غري ما اضطر ٕاليه من . 68))بني ذ ،gؤاورد شواهد عىل ذ

  .با وال يقبل منهيستشهد بU¡م فليس مصي 
وهذا املوقف هو صدى ملوقف عام مثّل معركة القدمي واجلديد يف العرص العبايس، ٕانه  

حىت لو اكن هذا الواقع مما يدعي Oن�ء ٕاىل المنوذج واحلرص ،Oنتصار للمنوذج عىل حساب الواقع
سـبقوا ٕاليه وما اكن مفا اكن من حسن قد ((ولكن سـبقت لكمة اللغويني وفصلت قواعد النحاة . عليه

  .كام قال ٔابو معرو بن العالء.69))من قبيح مفن عندمه
ٕان البحث اللغوي العريب لفي حاجة مسيسة ٕاىل ٕاعادة توجيه العالقة بني :و خالصة القول 

مبا يتيح .النحو و الشعر يف قراءة واعية برضورة جتديد النظر يف املدونة اللغوية عامة،و الشعرية خاصة
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عن ٕاماك�هتا التعبريية الكبرية،و يضمن لها رشعية Oن�ء ٕاىل اللسان العريب،مبا يظهر ثراء  لها إالفصاح
  .البنية يف احتواء ا2الالت و املقاصد
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  .1/308الكتاب،  -50
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  .213- 1/212اخلصائص،  -63
 .14ص،الرضائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر: وينظر  ،1/274أالشـباه والنظائر، -64
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