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 مصطلح "الضرورة الشعرية"
 

 د. عبد احلميد عثمان زرموح      
 جامعة مصراتة - كلية اآلداب    

 :تقدمي
الشعر والنحو متالزماف يف حياة العرب منذ الِقَدـ، أما الشعر فؤلنو وليد الشعور، وىو 

فطري عند كل إنساف، ولكن ِمن العرب َمن استطاع أف يعّبِّ عنو يف قوالب منظومة إحساس 
ذات نغمات خاصة ُعرفْت فيما بعد ابألوزاف، والتزموا يف كل قطعة منها هناية واحدة ىي 

 القافية، وىكذا فالشعر كالـ موزوف مقفِّى، حيمل األحاسيس والصور وادلعاين ادلتعددة.
فهو رلموعة السياقات اليت تتألف منها تلك األصوات  -التطبيقي ناهدبع-وأما النحو 

ادلعّبة عما يف نفس ادلتكلم، وكانت مراعاهتا سليقة ال حُيتاج يف اكتساهبا إىل تعلُّم، مث ظهرت 
كما ىو -احلاجة إىل وضع ضوابط لتقَيها التغَت والضياع، يف صورة أحكاـ عامة يف اللغة والنحو 

 .-علـو اللغة بعامة، وعلم النحو خباصة معلـو من اتريخ نشأة
يف مسارين متوازيُت، حبيث ال  -خط الشعر وخط النحو-وىذا يعٍت أف ديضي اخلطاف 

ينفصالف وال يصطدماف، أما أهنما ال ينفصالف فؤلف ُكالِّ منهما يكمِّل اآلخر، فال مضموف بال 
ُت ادلتوازيُت ال يلتقياف مهما صورة وال صورة بال مضموف، وأما أهنما ال يصطدماف فؤلف اخلط

 .-كما يقوؿ علم اذلندسة-امتدَّا 
ىذا ىو األصل يف العالقة بُت اللفظ وادلعٌت يف العربية، وىذا التعبَت ال خيلو: إما أنو 

 موزوف مقفِّى، وىذا ىو الشعر، وإما أنو غَت موزوف وال مقفى، وىو النثر.
فأما النثر فال إشكاؿ فيو؛ إذ ىو غَت مقيَّد هبذين القيدين، وأما الشعر فقد ظهرت فيو 
حاالت مل يُراَع فيها ىذا األصل، حيث خرج بعض الشعراء عن تلك األحكاـ اللغوية والنحوية 
ادلعروفة ادلشهورة، ابإلضافة إىل اختيار ألفاظ ذات رنُت موسيقيٍّ ومجاؿ فٍتٍّ حيرص عليها 
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يف عملو؛ ومن ىنا نشأ ىذا اإلشكاؿ يف الشعر دوف النثر، وىو  اعر؛ ألنو يراىا مهمة جدِّ الشا
 ما ابت يُعَرؼ ابسم "الضرورة الشعرية".

، وقبولو -إمجاالً -من ادلفيد أواًل تقرير أف العلماء قد أمجعوا على التسامح يف ذلك 
ذلك الوضع وربديد مداه، بوصفو وضعًا خاصًا من الكالـ، مث اختلفت كلمتهم يف تفسَت 

 فذىبوا فريقُت: أحدمها قَِبَلُو غََت مشروٍط، واآلخر قَِبَلُو مشروطاً. 
وىل ديكن الوصوؿ إىل  ؟وما تفسَت اختالؼ النحاة فيها ؟فماذا تعٍت الضرورة الشعرية

 اآلتية مناقشتو، واإلجابة عنو.موقف منها يُرِضي اجلميع؟ ىذا ما رباوؿ الصفحات 
ىذه نظرة سريعة يف حركة التأليف يف ميداف الضرورة الشعرية، لنرى  -قبل ذلك-ولكن 

أف العلماء أدركوا مكانتها الكبَتة بُت موضوعات اللغة والنحو فكتبوا فيها مبكراً، ومن ذلك ما 
 صلده من إشارات إليها يف كتبهم، ومنهم: 

 الشعر. ىػ( يف الكتاب، وخباصة ابب ما حيتمل180سيبويو )ت  -1
 ىػ( يف األصوؿ يف النحو.316ابن السرَّاج )ت  -2
 ىػ( يف شرحو على الكتاب، يف ابب الًتخيم يف ضرورة الشعر. 384الرماين )ت  -3
 ىػ( يف العمدة. 463ابن رشيق )ت  -4
 ىػ( يف شرح كتاب سيبويو.630البطَْلُيوسي )ت بعد  -5
 .ىػ( يف شرح اجلمل وادلقرِّب669ابن عصفور )ت  -6
 ىػ( يف مناىج البلغاء. 684حاـز القرطاجٍت )ت  -7
 ىػ( يف ارتشاؼ الضَرب. 745أبو حياف )ت  -8
 ىػ( يف عروس األفراح. 763السبكي )ت  -9

 ىػ( يف شرحو على األلفية. 790. الشاطيب )ت 10
 مث ُصنِّفت فيها الكتب ادلتخصصة، ومنها: 

 ىػ(.286ضرورة الشعر، للمّبد )ت  -1
 ىػ(.368أليب سعيد السَتايف )ت  لشعر،ضرورة ا -2
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 ىػ(.392ضرورة الشاعر، البن جٍت )ت  -3
ُـّ اخلطِأ يف الشعر، البن فارس )ت  -4  ىػ(.395ذ
 ىػ(.412ضرائر الشعر، للقَتواين )ت  -5
 ىػ(.663ضرائر الشعر، البن عصفور )ت  -6
 ىػ(.828منظومة كفاية الغالـ يف إعراب الكالـ، لآلاثري )ت  -7
  .(1)ىػ(1342الضرائر، لؤللوسي )ت  -8

 ويف العصر احلديث:
 ، للدكتور عبد الوىاب العدواين.  "دراسة نقدية لغوية" ،الضرورة الشعرية -1
 الضرورة الشعرية يف النحو العريب، للدكتور دمحم محاسة عبد اللطيف. -2
 يف الضرورة الشعرية، للدكتور خليل بنياف احلسوف. -3
 ، للدكتور السيد إبراىيم دمحم."دراسة أسلوبية، "الضرورة الشعرية -4
 سيبويو والضرورة الشعرية، للدكتور إبراىيم حسن. -5

  "الضرورة" يف اللغة :املطلب األول
مل زبتلف معاجم اللغة وُكتب التعريفات كثَتًا يف التعبَت عن ماىية الضرورة يف اللغة، أي 

هور العلماء والباحثُت عن معناىا االصطالحي يف الشعر خباصة، يف االستعماؿ العريب قبل ظ
اسم دلصدر االضطرار،  :... الضرورة وقد اضطُرَّ إىل الشيء أي ُأجِلئ إليو ففي لساف العرب: ))

تقوؿ: محلتٍت الضرورة على كذا وكذا، وقد اضطر فالف إىل كذا وكذا. بناؤه )افتعَل( فُجِعلت 
 .(2)(( التاُء طاًء؛ ألف التاء مل حيسن لفظو مع الضاد

                                                 

 يف ىذه ادلؤلَّفات: الفهرست، معجم ادلؤلفُت، كشف الظنوف. ينظر -1

 "ضرر". 33/114هتذيب اللغة  ينظر"ضرر"، و  6/311 -2
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مل يسهل نُْطق التاء  َلمَّافهذا يعٍت أهنا من االضطرار، وِفعلو )اضًتَّ( بزنة )افتعل(، ولكن 
(، ويف الصحاح: ))بعد الض وقد اضطر إىل الشػيء،  اد قُلَبِت التاء طاًء فصار الفعل )اضطرَّ

 .(1)(( أي: ُأجِلئ إليو
. (2)(( الضرورة مشتقة من الضرر، وىو النازؿ شلا ال مدفع لػو وجاء يف التعريفات: ))

ال يُرتَكب يف ما  -أي الشعر-احلالة الداعية إىل أف يُرتَكب فيو  )) :وىي يف ادلعجم الوسيط
  .(3)(( ضرائر  -أي اجلمع-النثر، ج 

واالضطرار: االحتياج إىل الشيء، وقد اضطره إليو أمٌر: أحوجو وأجلأه،  ويف التاج: ))
    على الضرورات كالضارورة والضارور... والضرورة: احلاجة، وُُيمع  فاضطر بضم الطاء

 . (4)(( والضاروراء
 . (5)(( ة والضارورة واحد، وىو االضطرار إىل الشيءوالضرور  ويف كتاب اجلمهرة: ))

 . (6)(( الضرورة: احلاجة، ج: َضرورات ويف معجم منت اللغة: ))
 .(7)(( ِجئة، واجلمع ضروراتْلُملىي احلاجة ا ويف اذلادي إىل لغة العرب: ))

وأجلأه، واضطُرَّ إليو اضِطراراً: احتاج إليو، واضطره إليو: أحوجو  ويف زليط احمليط: ))
 .  (8)(( أي ُأجِلئ -بصيغة اجملهوؿ-فاضطُر ىو 

                                                 

 "ضرر". 2/027 -1

 .311ص -2

3- 3/117. 

4- 1/113. 
5- 3/322. 

6- 1/111. 

7- 1/03. 

 .111ص -8
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   أي: أف احلاجة تدفع بصاحبها إىل عمل ما ىو ... الضرورة احلاجة ويف الكايف: ))
  .(1)(( شلنوع

، فاحملور الذي تدور حولو ىو معٌت اللجوء دِّاومن ىذه التعريفات ندرؾ أهنا متقاربة ج
أي: ارتكاب ما ال ديكننا ذبنبو؛ وذلك لوجود ما يدفعنا إىل الوقوع إىل الشيء الذي ال مفرَّ منو، 

 فيو.
  بني مصطلح الضرورة ومصطَلَحي االط ِّراد والشذوذ :املطلب الثاين

ابحلديث عن الضرورة؛ لذا كاف لزامًا اإلدلاـ  دراسة ادلطَّرِد والشاذِّ مرتبطة ارتباطًا قوّيِّ 
 موضوع البحث. بشيء عنهما ليظهر الفرؽ بينهما وبُت الضرورة

اطَّرَد على زنة اِفْػتَػَعَل، فأصلو اطًتد أُبِدلْت اتؤه طاًء مث أُْدِغمْت يف فاء الكلمة، وكذلك 
   اللغة يعٍت التتابع، ففي اللساف:وزنو اِْفِتَعاؿ، وىو يف قياسي االطِّراد أصلو االطًتاد و مصدره ال

واطَّرد الشيء: تبع بعضو بعضاً وجرى، واطَّرد األمر: استقاـ، واطَّردت األشياء إذا تبع بعضها  ))
 .(2)(( بعضاً، واطَّرد الكالـ إذا تتابع، واطَّرد ادلاء إذا تتابع سيالنو

حُيتج بو وفقاً لؤلحكاـ  ويف اصطالح النحاة األصوليُت ما تتابع من الكالـ العريب الذي
فجعل أىل علم العرب ما استمر من الكالـ يف اإلعراب وغَته من مواضع  النحوية والصرفية، ))

، محاًل ذلذين ذِّاالصناعة مطَّرداً، وجعلوا ما فارؽ ما عليو بقية اببو وانفرد عن ذلك إىل غَته شا
  .(3)(( ادلوضعُت على أحكاـ غَتمها
شذَّ عنو يُشذ ويِشذ ُشذوذاً:  و ادلنفرد عن غَته، جاء يف الصحاح: ))فالشاذُّ يف اللغة ى

  .(4)(( انفرد عن اجلمهور، فهو شاذّّ 

                                                 

 .613ص -1

 ."طرد" 2/172الصحاح  ينظر"طرد"، و  1/264 -2

 .314، 3/310اخلصائص  -3

 ."شذذ" 1/131اللساف  ينظر"شذذ"، و  2/161 -4
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والشاذ: ىو  ىػ(: ))1093ويف االصطالح: ما خالف القياس، قاؿ البغدادي )ت 
ىػ( السماع من 392، وقسَّم ابن جٍت )ت (1)(( الذي على خالؼ القياس، وإف كاف كثَتاً 

 طراد والشذوذ إىل أربعة أقساـ:  حيث اال
ما اطَّرد يف االستعماؿ والقياس معاً، وىذا ىو غالب أساليب العربية وقواعد  األول:

 ،النحو، كرفع الفاعل، ونصب ادلفعوؿ، وجرِّ االسم إذا دخلْت عليو حروؼ اجلر، وضلو ذلك
 ابإلمجاع؛ ألنو الغاية ادلطلوبة.وىذا ُحجة 

ما اطرد يف القياس دوف االستعماؿ، كادلاضي من يذر ويدع، ووجو اطراد ىذين  الثاين:
ادلثالُت يف السماع دوف القياس: أف ادلعروؼ قياسًا يف أساليب العرب أف يكوف لكل فعل 
مضارع فعل ماٍض، بيد أف العرب مل يستعملوا ىذا القياس يف بعض أفعاؿ ادلضارع، ضلو يذر 

مطرداً  -بذلك-، فكاف ماضيهما (2)يهما: وذر وودع، استغناًء بػ"ترؾ"ويدع، فلم يستعملوا ماض
 .  (3)أي: قلياًل يف استعماؿ العرب ذِّايف القياس على اببو، شا

لكن العرب أكثروا  ؛، ىذا ىو القياس(4)(( مكاف ُمْبِقل : ))-أيضاً -ومن أمثلة ذلك 
     ستعماؿ االسم الصريح مفعوالً ، ومنو كذلك ا(5)استعماؿ ابِقل، فاألوؿ مسموع على القلة

، ضلو قوذلم: عسى زيٌد قائمًا أو قياماً، فهذا ىو القياس، غَت أف السماع ورد حبظره، "عسىػ"لػ
: -تعاىل-، ومنػو قولو (6)واالقتصار على تْرؾ استعماؿ االسم ىنا، فيقولوف: عسى زيٌد أف يقـو

                                                 

 .1/1شرح شافية ابن احلاجب  -1

 .3/10األصوؿ البن السراج  ينظر -2

 ،1ى: الضحسورة  ((، ما َوَدَعك ربك وما قلى )) غَتهسلففًا يف قراءة ابن عباس و  "ودع"ورد ادلاضي  -3
 .1/110فتح القدير  ينظر

 .3/314اخلصائص  -4

 .3/220ادلزىر  ينظر -5

 .3/224ادلزىر  ،3/314اخلصائص  -6
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   (1).      

مث بُتَّ ابن جٍت أف الواجب يف ىذا النوع ىو االقتداء ابلعرب، وتْرُؾ ما تركوه من ذلك، 
يف  ذِّاالشيء شافإف كاف  مع مراعاة القياس يف نظَته الذي مل يرد السماع على خالفو فقاؿ: ))

السماع مطرداً يف القياس رباميَت ما ربامت العرب من ذلك، وجريت يف نظَته على الواجب يف 
 .(2)(( أمثالو

ما اطرد يف االستعماؿ دوف القياس، ضلو: استصوب األمَر، وأْغيَػَلت ادلرأُة،  الثالث:
 . (3)واستْحَوذ، واستْنوؽ اجلمُل، واستتػَْيست الشاة

ه األمثلة عن القياس: ىو أف القياس اجلاري يف كالـ العرب أنو إذا ووجو شذوذ ىذ
ربركت الواو أو الياء بعد صحيح ساكن يف "أفْػَعَل" و"اْستَػْفَعَل" نُِقلْت حركتهما إىل الساكن 

ـَ واْستَػَقاـَ   . (4)قبلهما وتُقَلباف ألِفاً، فيقاؿ يف "أَقْػَوـَ" و"اْستَػْقَوـَ": أَقَا
واعلم أف الشيء إذا اطرد يف االستعماؿ  ىػ(: ))392جٍت )توعن حكمو قاؿ ابن 

لكنو ال يُتَخذ أصاًل يقاس عليو  ؛ون اتباع السمع الوارد بو فيو نفسوشذ عن القياس فال بد م
أال ترى أنك إذا مسْعَت: استْحوذ واستْصوب أديتهما حباذلما ومل تتجاوز ما ورد بو السمع  ،غَته

 .(5)(( فيهما إىل غَتمها؟

                                                 

 .12سورة ادلائدة:  -1

 .3/317اخلصائص  -2

 .223، 3/224ادلزىر  ينظر، و 3/313 خلصائصا -3

 .147، 2/103ادلمتع يف التصريف  ينظر -4

 .3/317اخلصائص  -5
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ما شذ يف االستعماؿ والقياس معاً، وصلده يف صياغة اسم ادلفعوؿ شلا اعتلت  الرابع:
عينو واوًا أو ّيًء، ومن ذلك تتميم "َمْفُعوؿ" إذا كانت عينو واواً، مثل: ثوب َمْصُووف، وفَػَرس 

 َمْقُوود، وَرُجل َمْعُوود، فهذه األمثلة وما ضارعها كلها شاذة قياساً واستعماالً. 
شذوذىا استعمااًل فؤلف العرب استثقلت اجتماع واوين أوذلما مضمـو يف كلمة فأما 

 .    (1)واحدة
ىػ( أبف القياس يقضي دبجيئو 663وأما شذوذىا قياسًا فقد أوضحو ابن عصفور )ت

ُيوع؛ فيُػَعلُّ محاًل على فعلو، فُتنَقل  )) على وزف مفعوؿ على قياس الصحيح، ضلو: َمْقُوْوؿ وَمبػْ
ُت إىل الساكن قبُل، فيصَت: َمبُػْيوع وَمُقْووؿ، فيجتمع ساكناف )واو مفعوؿ والعُت(، حركة الع

 فُتحَذؼ واو َمْفُعوؿ، فيقاؿ: َمُقوؿ يف ذوات الواو.
وأما َمبُػْيوع فإنو إذا ُحِذفْت منو واو َمْفُعوؿ قُِلبت الضمة اليت قبل العُت كسرة لتصح 

 .(2)(( الياء، فتقوؿ: َمِبيع
  "الضرورة الشعرية" عند النحاة :الثاملطلب الث

اصطلح مجهور النحاة على أهنا: ما وقع يف الشعر شلا ال ُيوز نظَته يف النثر، سواء 
 . (3)أكاف للشاعر عنو مندوحة أـ ال
وادلندوحة ىي السَّعة والفسحة، وقالوا:  خرَج، ففي اللساف: ))ْلمَ وادلندوحة ىي السَّعة وا

 . (4)(( أي: ُمتََّسع يل عن ىذا األمر مندوحة،
 ومن أمثلتها ما وقع يف قوؿ الشاعر:

 .إىل ربِّنا صوُت احلمار الُيجدَّعُ        يَػُقوُؿ اخَلٌَت وأبغض الُعْجِم انطقاً 

                                                 

 .111، ادلمتع ص1/114الكتاب  ينظر -1

 .3/317اخلصائص  ينظر، و 2/111ادلمتع  -2

 .31سيبويو والضرورة الشعرية ص ينظر -3

 ."ندح" 6/161لساف العرب  -4
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فيو ضرورة عند اجلمهور، وىي إدخاؿ "أؿ" ادلوصولة على صريح الفعل ادلضارع  ))
  دلشاهبتو السم ادلفعوؿ، وذلك ال ُيوز عندىم يف النثر؛ إذ ىو شاذّّ قبيح ال ُييء إال يف 

 . (1)(( الضرورة
أي: أف الوزف الشعري قيَّد الشاعر وجعلو يُدِخل "أؿ" على الفعل ادلضارع "ُُيدَّع"، وال 

 يستقيم الوزف من دوهنا، فاضطر إىل ارتكاب ىذه ادلخالفة ِحفاظاً على استقامة الوزف. 
ومثل الشعر يف ىذا احلكم فواصُل القرآف الكرمي والكالـُ ادلسجوع؛ فمن الفواصل 

 : -تعاىل-القرآنية قوؿ هللا          (2)،  سبحانػو–وقولو- :     

   (3) فجاءت األلف يف آخر ىاتُت اآليتُت الكرديتُت لتتناسب و رؤوس اآلي اليت ،
 قبلها وبعدىا. 

ِاْرِجْعَن  لزائرات القبور يف أوؿ التشريع: )) -ملسو هيلع هللا ىلص-ومن الكالـ ادلسجوع قوؿ النيب 
ىو "موزورات" من الوِْزر وىو الذنب،  ، واألصل يف "مأزورات"(4)(( َمْأُزورَاٍت ال َمْأُجورَاتٍ 

 فأُبِدلت الواو مهزة إتباعاً لػ"مأجورات" اليت تُػَعد اذلمزة فيها أصلية، ألهنا من "األجر". 
واللغوية  -خباصػة-أما يف غَت ىذين الضربُت فال ُيسمح ابرتكاب ادلخالفات النحوية 

عليو الوقوع يف مثل ىذه  حبجة الضرورة؛ ألف ادلتكلم غَت مقيَّد دبا يفرض -بعامة-
 . (5)ادلخالفات

سواء  :فجمهور النحاة وغالبيتهم يذىبوف إىل أف الضرورة ما وقع يف الشعر مطلقاً، أي
أبف يتفادى سلالفة القواعد واألحكاـ ادلعروفة لدى -أكاف للشاعر مندوحة عن الوقوع فيها 

                                                 

 .3/313اإلنصاؼ  ينظر، والبيت لذي اخلرؽ الطهوي، 31الشعرية صسيبويو والضرورة  -1

 .10سورة األحزاب:  -2

 .67نفسها:  -3

 .(1578)رقم  ،503، 1/502سنن ابن ماجة )ابب ما جاء يف اتباع النساء اجلنائز(  -4

 .14، 13ضرائر الشعر البن عصفور ص ينظر -5
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، أـ مل يكن يف مقدوره إال الوقوع فيها؛ ولتفصيل القوؿ يف مواقف النحويُت من الضرورة -اجلميع
مهم إىل ثالث رلموعات ىي:   الشعرية أقسِّ

 . القائلون ابإلطالق: 1      
 هـ(:     181أ. سيبويه )ت        

الشعر ما ال اعلم أنو ُيوز يف  جاء يف ابب "ما حيتمل الشعر" من )الكتاب( قولو: ))
 . (1)(( ُيوز يف الكالـ من صْرؼ ما ال ينصرؼ، يشبهونو دبا ينصرؼ من األمساء

 .(2)(( وليس شيء يضطروف إليو إال وىم حياولوف بو وجهاً  وقاؿ يف موضع آخر: ))
فهو مل يقيد ذبويزه ابشًتاط أال يكوف للشاعر عنو مندوحة وسلرج إىل األصل، وشلا 

 ىب إليو قوؿ الشاعر:استدؿ بو على صحة ما ذ
 .وََكرمي خُبُلو قد َوَضعوْ        َكْم ِِبُوٍد ُمْقِرٍؼ اَنَؿ الُعال

فقد أوضح أف الشاعر اختار يف "مقرؼ" اجلر، وىذا يعٍت الوقوع يف ادلمنوع، وىو 
الفْصل بُت ادلتضايَفُْتِ: "كم" اخلّبية وسبييزىا "ُمقِرؼ"، على الرغم من سهولة الفرار من ىذه 

 .(3)خالفة ابللجوء إىل أحد الوجَهُْت اآلخَرْيِن، وعدَّه سيبويو من الضرورةادل
ويظهر أف استعماؿ سيبويو لفظ "االضطرار"، وإبرازه يف كثَت من األحياف يف صورة 

 ؛(4)القيد جلواز الوقوع يف ادلخالفة ىو ما أوىم كثَتين أنو يشًتط لذلك انعداـ ادلندوحة والسعة
 ولكن الصحيح خالفو، ويف كتاب "سيبويو والضرورة الشعرية" عدة أدلة تؤيد ذلك، منها:

 . عبارتو ادلذكورة يف صدر ىذا احلديث مل يشًتط فيها انعداـ ادلندوحة والسعة.    1

                                                 

1- 1/26. 

 .1/32السابق  -2

      ، والبيت منسوب إىل أنس بن زنيم والدؤيل وعبد هللا  37-35والضرورة الشعرية صسيبويو  ينظر -3
، كتاب ادلقتضب 1/303، اإلنصاؼ 1/255، مهع اذلوامع 2/421شرح التسهيل  ينظربن كريز. ا

3/61. 
 .5/2377ابب الضرائر يف كتابو ارتشاؼ الضَرب  ينظرىػ(، 745منهم أبو حياف )ت  -4
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. ديكن إخراج كثَت من الشواىد اليت ذكرىا يف حديثو عن أنواع الضرورة من حيز 2
 كسار يف وزف البيت أو تغيَت يف معناه، ومن تلك األبيات:الضرورة، دوف أف حيدث ان

َر ُمْستَػْعِتبٍ  ُتُو َغيػْ  .وال ذاِكر هللَا إال قليال       فَأَْلَفيػْ
فإف إبقاء التنوين يف "ذاكر" يؤدي إىل انكسار وزف البيت؛ لذا اضطر قائلو إىل حذؼ 

بػ"ذاكر" ىذه الفعل "يذكر"، ىل  ىذا التنوين زبلصًا من التقاء الساكنُت، ولكن ماذا لو أبدؿ
 . (1)وىكذا بقية الشواىد ... ينكسر وزف البيت أو يتغَت معناه؟ واجلواب ابلنفي قطعاً 

قولو ابلضرورة يف األمثاؿ يدؿ على اتساعو يف مفهـو الضرورة؛ إذ األمثاؿ نوع من . 3
ولكن جاز  ؛للضرورة الِّ زل؛ وليست فيها مندوحة :بوزف وال بقافية، أيالتعبَت النثري ال تتقيد 

 .                                                                                                         (2)فيها ما جاز يف الشعر لكثرة جرّيهنا على األلسنة
"ما لفظ "االضطرار" على عبارة  -أحياانً -: أف سيبويو عطف وذكر إبراىيم حسن إبراىيم

 ُيوز يف الشعر"، ودلا كاف العطف يقتضي ادلغايرة، فإف الضرورة عنده نوعاف:
بل كاف لو عنو سعة  ؛أحدمها: ما ُيوز يف الشعر دوف النثر ومل يضطر إليو الشاعر

 ومندوحة.
 واآلخر: ما وقع فيو الشاعر بدافع الضيق واالضطرار، ومل يكن لو عنو مندوحة.

الرأي؛ ألف سيبويو استعمل إحدى ىاتُت العبارتُت مع بعض مث صرَّح أبنو ال يرى ىذا 
 .(3)الشواىد، مث استعمل العبارة األخرى مع تلك الشواىد نفسها عندما أعاد ذكرىا

 هـ(:     669ب. ابن عصفور اإلشبيلي )ت 
خصص للحديث عن الضرورة الشعرية كتااًب أطلق عليو اسم )ضرائر الشعػر(، وفيو تعرؼ 

كاف كالمًا موزوانً خُيرِجو َلمَّا  -اعلم أف الشعر  ـ ال لبس فيو، فها ىو ذا يقوؿ: ))رأيو بوضوح ات

                                                 

 .6/179 مهع اذلوامع ينظر، والبيت أليب األْسود الدؤيل، 1/169الكتاب  ينظر -1

 . ... وغَتىا 4/114، 3/517، 1/67الكتاب  ينظر -2

 .46-39، سيبويو والضرورة الشعرية ص32، 1/26 الكتاب ينظر -3
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، أجازت العرب فيو ما ال -الزّيدة فيو والنقص منو عن صحة الوزف، وحُييلو عن طريق الشعر
 .. ((ُيوز يف الكالـ، اضطروا إىل ذلك أو مل يضطروا إليو؛ ألنو موضع أُلَِفْت فيو الضرائر

 ستدؿ على صحة كالمو بقوؿ الشاعر:مث ا
 .وكرمٍي خُبُلو قد وَضعوْ        كم ِبود مقرٍؼ انؿ العال

أال ترى أنو فصل بُت "كم" وما ُأضيفت إليو  : ))-موضحاً -ِبرِّ "مقرؼ"، وقاؿ 
ابجملرور؟، والفصل بينهما من قبيل ما خيتص ِبوازه الشعر، مع أنو مل يضطر إىل ذلك؛ إذ يزوؿ 

 . (1)(( بينهما برفع "مقرؼ" أو نْصبوعن الفصل 
فهو يرى جواز خروج الشاعر عما عرفتو عامة العرب من أحكاـ ولو مل يضطر إىل 
ذلك، أبف كاف يف استطاعتو تفادي اخلروج عن تلك األحكاـ، وحجتو ىي أف الشعر ذاتو يُبيح 

 لو ىذا.
 هـ(: 1193ج. البغدادي )ت 

 األدب موقفو ادلؤيِّد لرأي اجلمهور، ومنها: أكَّد يف عدة مواضع من كتابو خزانة
       والصحيح تفسَتىا دبا وقع يف الشعر دوف النثر، سواء كاف عنو مندوحة قولو: )) -

 . (2)(( أو ال
 .(3)(( والصحيح أهنا ما وقع يف الشعر، سواء كاف عنو مندوحة أـ ال وقولو: )) -
وقع يف الشعر، سواء كاف للشاعر عنو والتحقيق عند احملققُت أهنا ما  وقولو: )) -

 . (4)(( مندوحة أـ ال
 . (5)(( ، سواء كاف عنو مندوحة أـ الومعناىا ما وقع يف الشعر قولو: ))و  -

                                                 

 .142وزبرُيو يف ىذا البحث صالبيت وسبق ذكر ، 13ضرائر الشعر البن عصفور ص -1
2- 1/13. 

3- 6/63. 

4- 8/362. 

5- 9/286. 
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وىي ما وقع يف الشعر وإف كاف عنو مندوحة، وىذا ىو الصحيح يف  وقولو: )) -
 . (1)(( تفسَت الضرورة

 القائلون ابلتقييد:. 2   
 ابحلديث عن أشهرىم وأبرزىم وىو:سأكتفي 

 هـ(:    672ابن مالك )ت 
إنو دياثل ابَن عصفور يف وضوح الرأي، ولكنو ىنا يف تضييق مفهـو الضرورة وتقييده 
ابنسداد كل الطرؽ أماـ الشاعر لتفادي ادلخالفة النحوية واللغوية، حبيث ال ُيد مناصًا من 

 الضرورة من الضرر الذي ىو النازؿ الذي ال يُدفع. الوقوع فيها، معتمداً يف ذلك على اشتقاؽ 
 وقد ذكر األبيات اآلتية لتوضيح رأيو: 

 .(2)يِل وال ذي الرأي واجلَدؿِ ػػػػوال األص   ُحكومُتو الًُتَضى أنَت ابحَلَكِم  َما 
 .(3)دَّعُ ػػػػػػػار الُيجػػػػػػػػػػا صْوت احلمػإىل ربن   اً ػقوُؿ اخلَنا وأَبَغُض الُعجِم انطقػػػػػيَ 

زـَ ذو َرَشدِ ػػػػػػػػػػػػػػم احلػرًا َيْستديػػػػػػِّ مشم   ػاً ػػػػػػػػاليَػُروُح ويَػْغُدو الِىياً َمرِحػػػػػػما ك
(4). 

 وليس اليُػَرى للِخلِّ مثَل الذي يُػَرى
 .(5)دَّ خليػالػػػػػػػػػػػػػػػػػأف يُػعَ  الً ػأى لُّ ػػػػػػلو اخلِ   

 .(5)خليػال
أف مثل ىذا غَت سلصوص ابلضرورة؛ لتمكُّن قائل األوؿ أف يقوؿ:  وعندي مث قاؿ: ))

ما أنت ابحلكم ادلرضى حكومتو، ولتمكن قائل الثاين من أف يقوؿ: إىل ربنا صوت احلمار 

                                                 

1- 10/115. 

 .1/157الدرر  ينظريُنَسب إىل الفرزدؽ وليس يف ديوانو،  -2

 .1/151اإلنصاؼ  ينظرلذي اخلرؽ الطهوي،  -3

 .1/294مهع اذلوامع  ينظرجملهوؿ،  -4

 .1/201شرح التسهيل  ينظرجملهوؿ،  -5
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ُُيدَّع، ولتمكن الثالث من أف يقوؿ: ما َمن يروح، ولتمكن الرابع من أف يقوؿ: وما َمن يُػَرى. 
 ففي ذلك إشعار ابالختيار وعدـ االضطرار. -عتومع استطا-فإذ مل يفعلوا ذلك 

دبا توَصل بو  -إذ مها من ادلوصوالت االمسية-وأيضًا فمقتضى النظر وْصل األلف والالـ 
ّرِفة؛ ألهنا مثلها يف ْلُمعَ الظروؼ، فمنعوىا ذلك محاًل على اأخواهتا من اجلَُمل االمسية والفعلية و 

عليو، وىو  ّرِفةْلُمعَ االلفظ، وجعلوا صلتها ما ىو مجلة يف ادلعٌت ومفرد يف اللفظ، صاحل لدخوؿ 
 اسم الفاعل وشبهو من الصفات.

مث كاف يف التزاـ ذلك إيهاـ أف األلف والالـ ُمَعّرِفة ال اسم موصوؿ، فقصدوا التنصيص 
على الفعل ادلشابو السم الفعل وىو ادلضارع، فلما كاف حاملهم  ، فأدخلوىاّرِفةْلُمعَ اعلى مغايرة 

على ذلك ىذا السبب، وفيو إبداء ما حيق إبداؤه، وكْشف ما ال يصلح خفاؤه، استحق أف ُُيعل 
شلا حُيَكم فيو ابالختيار، وال خيص ابالضطرار؛ ولذلك مل يِقلَّ يف أشعارىم كما َقلَّ الوصل ِبملة 

 .(1)(( وخّب إمن مبتد
مل خيص ىذه األبيات وما شاهبها دبا ال مندوحة للشاعر -بناء على قولو-فابن مالك 

 عنو، أي: ابلضرورة، وشلن ردوا على ابن مالك فْهمو دلعٌت الضرورة:
 الذي أتى يف رده أبربعة أوجو ىي: -شارح األلفية-ىػ(  790الشاطيب )ت 

وعلى إمهالو يف النظر القياسي أحدىا: إمجاع النحاة على عدـ اعتبار ىذا النزع،  ))
 مجلة، ولو كاف معتَّباً لنبَّهوا عليو.

إذ ما  ؛الثاين: أف الضرورة عند النحاة ليس معناىا أنو ال ديكن يف ادلوضع غَت ما ذُِكر
من ضرورة إال وديكن أف يُعوَّض من لفظها غَته، وال يُنِكر ىذا إال جاحد لضرورة العقل، وإمنا 

لشاعر قد ال خيطر ببالو إال لفظة ما تضمنتو ضرورة النطق بو يف ذلك ادلوضع معٌت الضرورة أف ا
 إىل زّيدة أو نقص أو غَت ذلك، حبيث قد يتنبو غَته إىل أف حيتاؿ يف شيء يُزيل تلك الضرورة.    

                                                 

 .1/202 شرح التسهيل -1
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الثالث: أنو قد يكوف للمعٌت عباراتف أو أكثر، واحدة يلـز ضرورة إال أهنا مطابقة 
شك أهنم يف ىذه احلالة يرجعوف إىل الضرورة؛ ألف اعتناءىم ابدلعاين أشد من  دلقتضى احلاؿ، وال

اعتنائهم ابأللفاظ، وإذا ظهر لنا من موضع أف ما ال ضرورة فيو يصلح ىنالك، فمن أين يُعلم أنو 
 مطابق دلقتضى احلاؿ؟

غَته الرابع: أف العرب قد أتىب الكالـ القياسي لعارض زحاؼ، فتستطيب ادلزاحف دوف 
 .      (1)(( أو ابلعكس، فًتكب الضرورة لذلك

ىػ( أبنو مل يفهم معٌت قوؿ النحويُت، وخلص إىل 745أبو حياف )ت  -أيضاً -وردَّ عليو 
فعلى زعمو ال توجد ضرورة أصالً؛ ألنو ما من ضرورة إال وديكن إزالتها ونظم تركيب  )) :القوؿ

أف ذلك من تراكيبهم الواقعة يف الشعر ادلختصة بو، آخر غَت ذلك الًتتيب، وإمنا يعنوف ابلضرورة 
وال يقع يف كالمهم النثر، وإمنا يستعملوف ذلك يف الشعر خاصة دوف الكالـ، وال يعٍت النحويوف 
ابلضرورة أنو ال مندوحة عن النطق هبذا اللفظ، وإمنا يَػْعنوف ما ذكرانه، وإال كاف ال يوجد ضرورة؛ 

َه رشاعألنو ما من لفظ إال وديكن ال  . (2)(( أف يغَتِّ
والعبد الفقَت قد جرى يف ىذا  : ))-بعد ذلك-ىػ( نفسو  1342وقاؿ األلوسي )ت 

الكتاب على ما جرى عليو اجلمهور، فإنو األنسب دبذاؽ العرب والتوسع عليهم بفن القريض، 
وأوطاهنم  فإهنم زلتاجوف إليو يف الغناء دبكاـر أخالقهم وطيب أعراقهم، وذكر أّيمهم الصاحلة

النازحة، وفرساهنم األصلاد، ومسحائهم األجواد؛ لتهتز أنفسهم إىل الكـر ويدلُّوا أبناءىم على 
حسن الشيم، مع كونو ديواف مآثرىم، وسجل مفاخرىم؛ فلذلك اختص الشعر خبصائص سبييزاً 

                                                                    .                     (3)(( لو من بُت أنواع الكالـ، وتسهياًل لسلوؾ جادة النظاـ
 وقاؿ ابحث معاصر:
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شلا ال شك فيو أف مذىب ابن مالك ظاىر الفساد؛ العتماده على رلرد التفسَت  ))
اللغوي البحت دلعٌت الضرورة، دوف مراعاة لطبيعة الشعر، ودوف النظر إىل أف الشعر لغة 

وُربَّ كلمة يراىا الشاعر مفعمة ابدلعاين اليت ذبيش يف صدره، صادقة يف  العواطف والوجداف،
التعبَت عنها، مع ما يف استعماذلا من سلالفة لسنن الكالـ وقواعد النحاة، وال يرى ذلك يف 

                             .                                                   (1)(( مرادفاهتا شلا يساير سنن الكالـ وقواعد النحاة
 املرتددون بني اإلطالق والتقييد: .3        

 هـ(:    368أبو سعيد السريايف )ت 
ىو من أشهرىم، وضع فيها كتااًب مساه ضرورة الشعر ضمنو رأيو فيها وذكر أنواعها، 

أف الضرورة ومن مطالعة ىذا الكتاب يتبُتَّ أنو مضطرب يف وضع صيغة اثبتة دلفهومها، فيذكر 
َلمَّا  اعلم أف الشعر  ىي ما ُيستجاز يف الشعر وال ُيستجاز يف غَته من الكالـ، فهو يقوؿ: ))

كاف كالمًا موزوانً، تكوف الزّيدة فيو والنقص منو خُيرجو عن صحة الوزف، حىت حُييلو عن طريق 
وغَت ذلك ما ال الشعر ادلقصود مع صحة معناه، ُاسُتجيز فيو لتقومي وزنو من زّيدة ونقصاف 

                                                                                                    -2.                                                                                          33-32سيبويو والضرورة الشعرية ص -1                                                                                                           . (2)(( ُيستجاز يف الكالـ مثلو
ولكن ما ُيستجاز لو حدود، على الشاعر أال يتجاوزىا، وإال مل يعد الشعر شعرًا وال 

وليس يف شيء من ذلك رْفع  الضرورة ضرورًة؛ لذا سارع السَتايف إىل رسم تلك احلدود بقولو: ))
سلفوض، وال لفظ يكوف ادلتكلم فيو الحناً، ومىت ُوِجد ىذا يف شعر كاف  منصوب، وال نْصب

 .                                                                              (3)(( ساقطاً مطََّرحاً، ومل يدخل يف ضرورة الشعر

                                                 

 .33، 32ص ،سيبويو والضرورة الشعرية -1

 .34ص، ضرورة الشعر -2
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كنو ال يلبث حىت يَغَتِّ وىذا يعٍت أف السَتايف يضيِّق مفهـو الضرورة وال يتوسَّع فيو، ول
 موقفو رأساً على عقب، وذلك إبدخالو يف الضرورة كل ما خالف اإلعراب وادلعٌت. 

     فقد عرض شاىدين سلتلفُت، أشار يف كالمو على أحدمها إىل وضوح ادلعٌت بقولو: 
اعلم أف الشاعر قد يضطر حىت يضع الكالـ يف غَت موضعو الذي ينبغي أف يوضع فيو،  ))
يلو عن قصده الذي ال حيسن يف الكالـ غَته ويعكس اإلعراب، فيجعل الفاعل مفعوالً، فيز 

 وادلفعوؿ فاعاًل، وأكثر ذلك فيما ال يشكل معناه، فمن ذلك قوؿ األخطل:
 َدرُ ػػػػػػػػػػػراٌد وال صَ ػاخِر إيدلفعند ا       ذلا س ػػػػػػأمَّا ُكليُب ْبُن يَػْربُوٍع فلي

 .صلراُف أو بلَغْت سوآهِتم َىَجرُ        ىدَّاجوف قد بلَغتْ مثل القنافِذ 
أراد: بلَغْت صلراَف سوآهُتم أو ىجَر، وذلك وجو الكالـ؛ ألف السوآت تنتقل من مكاف 

 .                                                       (1)(( فتبلغ مكاانً آخر، والُبلداف ال ينتقلن، وإمنا يُبَلغن وال يَبُلغن
أي أف السبب يف ىذا اخلروج على احلكم النحوي ىو أف الشاعر مقيَّد بقافية رائيَّة 

، ولعل ما جرَّأه على ىذه -أيضاً -مضمومة، فال بد أف تكوف قافية البيت الثاين راء مضمومة 
    ادلخالفة وزيَّنها لو ىو وضوح ادلعٌت.

 وأما الشاىد اآلخر وىو قوؿ الشاعر:
 .أوَدى بِنَػْعَليَّ وِسْراَبلَِيوْ        َمْهَما يَل الليلة َمْهَما لَيوْ 

ىػ( أبف التغيَت الذي أحدثو الشاعػر مل تتوقف عليو صحة  368فقد صرَّح السَتايف )ت 
         ر لفظُت فقاؿ: معٌت البيت وال سالمة وزنو، غَت أنو التمس لو العذر يف استقباحو تكري

و"مهما" ال تكوف إال يف الشرط واجلزاء، كقولك: مهما تفعْل أفعْل، وىذا الشاعر مل يرد  ))
ذلك، وإمنا أراد: مايَل الليلة؟، مستفهماً، مث زاد "ما" األخرى، كما تُزاد صلة يف مواضع، وكره 
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ينكسر البيت ومل يفسد، ولكنو  اجتماع اللفظُت فقلَب من األلف األوىل ىاًء، ولو مل يقلب مل
 .                    (1)(( استقبح تكرير اللفظُت، ففعل فيو ما يفعلو يف غَت الضرورة، لَتشارُِكهما يف القبح عنده
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 .رأيي يف املصطَلح :املطلب الرابع
شلا سبق تبُتَّ أف للنحاة رأيَػُْتِ متباينَػُْتِ يف ادلعٌت االصطالحي للضرورة، يقـو أحدمها 
على توسيع رلالو حبيث يشمل كل ما يقع يف الشعر، بغضِّ النظر عما إذا كاف للشاعر عنو 

 .   -كما مر-مندوحة وسَلرَج أو مل يكن، وقد تبٌت ىذا الرأَي مجهوُر النحاة 
خيتلف عن النثر، ليس من حيث الوزف  صِّاأف للشعر وضعًا خاوحجتهم يف ذلك 

من حيث ما يف الشعر من مشاعر وأحاسيس وصور وأخيلة،  -أيضاً -بل  ؛والقافية فحسب
أي: هبدؼ استقامة الوزف والقافية واختيار األلفاظ ذات الرنُت ادلوسيقي واجلماؿ الفٍت، فهي 

عمل األديب والًتاث، وفيها يظهر التعامل الذكي والتناوؿ أثر إُيايب للعالقة احلية بُت ال بذلك ))
                                                                .                                                                                                                            (1)(( اخلالؽ دلكنوانت الًتاث الباطنة
ضلن يف و  : ))-وىو منهم-ىػ( يقوؿ على لساف البيانيُت  637وىذا ابن األثَت )ت 

استعماؿ ما نستعملو من األلفاظ واقفوف مع احلسن ال مع اجلواز، وىذا كلو يرجع إىل حاكم 
الذوؽ السليم، فإف صاحب ىذه الصناعة يصرِّؼ األلفاظ بضروب التصريف، فما عذب يف 

                    .                                              (2)(( فمو منها استعملو، وما لفظو فُمو ترَكو
للشعر لغتو ومنطقو، وال حيق أف ضلكِّم  وقد اختصر بعض الباحثُت ادلسألة ابلقوؿ: ))

فيهما مقاييَس اللغِة التقليديَة وال ادلنطَق اجملرَد، وإمنا حيتاج األمر بعدمها أو ابإلضافة إليهما إىل 
 . (3)(( الذوؽ وإىل مقاييس الفن وعلم اجلماؿ

وا الشاعرية على اللغة، فنظروا إىل ما يطلبو الشعر من وزف وقافية وألفاظ أي أهنم غلَّب
ة عن شعور الشاعر ورؤيتو للموضوع، أكثر من نظرهتم إىل معايَت اللغة والنحو وضوابطهما،  معّبِّ
فحكموا أبف كل ما وقع فيو الشاعر من سلالفات لؤلحكاـ إمنا ىو من قبيل الضرورة، فجوَّزوه لو 

 لو فيو.ورخَّصوا 
                                                 

 .الضرورة الشعرية، من ادلقدمة -1

 .1/287 ادلثل السائر -2
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، حبيث ال يقع الشاعر فيها إال إذا عِدـ كل اة جدِّ وأما الرأي اآلخر فيضيِّق رلاؿ الضرور 
وسيلة لتالفيها، فإذا ما كاف إبمكانو الِفرار منها مل ُيز لو إتياهنا، وإذا ما وقع فيها مل ُيسَلك 

ا ما عرضو من أمثلة دلا عملو يف الضرورة، وكاف يف مقدمة القائلُت هبذا الرأي ابن مالك، ورأَيْن
 قيل إنو ضرورة، وما ىو عنده بضرورة؛ إلمكانية اختيار الشاعر ألفاظاً أخرى ال توقعو فيها.

اللغة على الشاعرية،  -من جانبهم-ىػ( ومن رأى رأيو غلَّبوا  672وابن مالك )ت 
بردِّ فأحكموا تطبيق ادلعٌت اللغوي على ادلعٌت االصطالحي، ويقضي ادلعٌت االصطالحي 

 . (1)(( وأصلو من الضرر، وىو الضيق االضطرار إىل أصلو وىو الضرر، و يف اللساف: ))
ويقوِّي موقَفهم ادلعٌت الشرعيُّ للضرورة، فقد أكَّد الفقهاء أف الضرورة لديهم تعٍت 
الًتخيص أبكل احملرَـّ أو شربو دلن وقع يف حرج شديد أبف خشي على حياتو اذلالؾ، ولكن إذا 

شيئًا من ذلك وجب أف يكوف يف أضيق احلدود، حبيث حيفظ عليو حياتو وال يزيد على  تناوؿ

 : -تعاىل-ذلك، مستدلُت دبثل قولو                       

                                (2). 

 :احلاجة، أي :أي ،وادلضطر ىو الذي أجلأتو الضرورة جاء يف تفسَت اآلية الكردية: ))
... فُعِلم أف نفي اإلمث عن ادلضطر فيما يتناولو من ىذه  اضطر إىل أكل شيء من ىذه احملرَّمات

االضطرار، فإذا تناوؿ ما أزاؿ بو الضرورة فقد عاد التحرمي كما كاف، فاجلائع احملرَّمات منوط حبالة 
 .                                                                                 (3)(( أيكل من ىاتو احملرَّمات إف مل ُيد غَتىا أكالً يُغنيو عن اجلوع

لضرورتُت: الشرعية والشعرية وفقاً ذلذا الفهم، ومن مظاىر وادلتأمل ُيد تشاهباً كبَتاً بُت ا
يتوقف عليها  ىػ( من مسائل يف الضػرورة الشعريػة ))1342ىذا التشابو ما ذكره األلوسي )ت 
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((، وىي مخس عشرة مسألة موافقة يف أكثرىا دلا ذكره الفقهاء وادلفسروف عن  معرفة ىذا الفن
 .                                                                           (1)-قبل قليل-الضرورة الشرعية كما مر 

واخلالصة أننا أماـ أحد خيارين ال اثلث ذلما: إما فَػْهم اجلمهور "اإلطالؽ"، وإما فَػْهم 
 األقلية "التقييد". 

موافق دلعناه فإذا ما اخًتان قوؿ األقلية كاف ادلصطلح منطبقًا سبامًا على مدلولو؛ ألنو 
 . -من جهة أخرى-، ودلعناه الشرعي -من جهة-اللغوي 

حو؛ ألنو يناسب معاين الشعر وأغراضو-وأما إذا اخًتان قوؿ اجلمهور   -وىو ما أرجِّ
كما رأينا بوضوح -فعلينا أف نتخلَّى عن ىذا ادلصطلح هبذا اللفظ؛ ألف اللفظ وادلعٌت متضاداف 

كما يرى اجلمهور، -لشيء "ضرورة" و مدلولو مطلق غَت مقيَّد ، إذ ال يتأتى أف ُيسمَّى ا-اتـ
وأرى أف ُيستبدؿ بو مصطلح جديد ىو "الرخصة الشعرية"، وىو يعٍت كوف ادلتكلم يَقِرض 

-الشعر، فيكفي أف يكوف شاعراً لَُتخَّص لو يف ادلخالفات اللغوية والنحوية ما ال يرخَّػص لغَته 
بل  ؛ك فيما إذا كاف إبمكانو أف يقوؿ غَت ما قاؿ أو مل يكن، مث ال نبحث بعد ذل-وىو الناثر

 .     ال نفكر يف ىذا األمر أصالً 
وبذلك أرجو أف أكوف قد احًتمُت رأي كلٍّ من الطرفُت، أبف أكَّدت صحة فَػْهم 

كاف ادلصطلح غَت مالئم ذلذه ادلسألة دعوُت إىل تركو، َلمَّا  األقلية لداللة "الضرورة"، ولكْن 
 وأيَّدت رأي اجلمهور ادلتفَق مع الشعر وظاللو، وأتيُت دبصطلح جديد أراه مناسباً.

وأخَتاً،،، آمل أف َُيمع اأَلخذ هبذا ادلصطلح البديل كلمة العلماء من ضلويُت ولغويُت 
                                                                                                               وبيانيُت وشعراء وأدابء يف ىذه ادلسألة، و أف خُيرِجها من قائمة ادلسائل اخلالفية.                 
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 .ت( ط، )د. ،ادلصرية للتأليف والًتمجة
خزانة األدب ولب لباب لساف العرب، لعبد القادر البغدادي، ربقيق: عبد السالـ ىاروف،  -7

 ـ.1939، 3: مكتبة اخلاصلي، القاىرة، ط
-ىػ1428احلديث، القاىرة،   اخلصائص، البن جٍت، ربقيق: الشربيٍت شريدة، دار -8

   .)د. ط( ،ـ2007
 .الدرر اللوامع على شواىد شرح مهع اذلوامع، للشنقيطي، مطبعة كردستاف. )د. ط، ت( -9

 .)د. ط( ،ـ1980ديواف الفرزدؽ، دار بَتوت للطباعة والنشر،  -10
)د.     ،لقاىػرةسنن ابن ماجة، صححو دمحم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتػب العربيػة، ا -11

 .ط، ت(
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 ـ.  1983، 1: سيبويو والضرورة الشعرية، إلبراىيم حسن، مطبعة حساف، القاىرة، ط -12
شرح التسهيل، البن مالك، ربقيق: عبد الرمحن السيد ودمحم بدوي ادلختوف، دار ىجر  -13

                                                                     ـ.                                                     1990، 1: للطباعة، ط
اوي، شرح ديواف األخطل، صنَّفو وكتب مقدماتو وشرح معانيو وأعدَّ فهارسو إيليَّا سليم احل -14

 ـ.1979 ،2: دار الثقافة، بَتوت، ط
الغفور عطار، دار الصحاح )اتج اللغة وصحاح العربية(، للجوىري، ربقيق: أمحد عبد  -15

 ـ.1979، 2: العلم للماليُت، بَتوت، ط
ضرائر الشعر، البن عصفور، ربقيق: السيد إبراىيم دمحم، دار األندلس للطباعة والنشػر  -16

 .)د. ط، ت( ،والتوزيع، بَتوت
ضرائر الشعر، أو كتاب ما ُيوز للشاعر يف الضرورة، للقَتواين، ربقيق: د. دمحم زغلوؿ  -17

 .)د. ط، ت( ،منشأة ادلعارؼ ابإلسكندرية :د. دمحم مصطفى ىدارة، نشرسالـ و 
الضرائر وما يسوغ للشاعر دوف الناثر، لؤللوسي، مكتبة دار البياف، بغداد، دار صعب،  -18

 .)د. ط، ت( ،بَتوت
لطباعة والنشػر ، السيد إبراىيم دمحم، دار األندلس ل"دراسة أسلوبية" الضرورة الشعرية -19
 ـ.  1981-ىػ1401 ،2: يع، طوالتوز 
ضرورة الشعر، أليب سعيد السَتايف، ربقيق: د. رمضاف عبد التواب، دار النهضة العربية،  -20

 .)د. ط( ،ـ1985 َتوت،ب
فتح القدير اجلامع بُت فٍت الرواية والدراية من علم التفسَت، حملمد بن علي الشوكاين، دار  -21

  .)د. ط( ،ـ1983-ىػ1403 يػروت،عة والنشر والتوزيػع، بالفكر للطبا
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د. يوسف علي طويل، دار الكتب العلمية،  :الفهرست، البن الندمي، ضبطو وشرحو -22
 ـ.2002-ىػ1422 ،2: وت، طبَت 

الكايف )معجم عريب حديث(، حملمد الباشا، شركة ادلطبوعات للتوزيع والنشر، بَتوت،  -23
 ـ.1992-ىػ1412، 1ط

: ط   الكتاب، لسيبويو، ربقيق وشرح: عبد السالـ دمحم ىاروف، مكتبة اخلاصلي، القاىرة،  -24
 ـ.1988، 3

د. رمزي منَت بعلبكي، دار العلم  :كتاب مجهرة اللغة، البن دريد، حققو وقدَّـ لو  -25
 ـ.1987، 1: للماليُت، بَتوت، ط

ضيمة، جلنة إحياء الًتاث اإلسالمي، كتاب ادلقتضب، للمّبد، ربقيق: دمحم عبد اخلالق ع  -26
 ـ.1979-ىػ1399، 2: القاىرة، ط

كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف، حلاجي خليفة، دار الكتب العلمية، بَتوت،   -27
 .)د. ط( ،ـ1992-ىػ1413

لساف العرب، البن منظور، طبعة مصورة عن طبعة بوالؽ، الػدار ادلصريػة للتأليػف  -28
 .ط، ت()د.  ،والًتمجة

ادلثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، البن األثَت، ربقيق: دمحم زليي الدين عبد احلميد،  -29
 .)د. ط(، ـ1939-ىػ1358مكتبة البايب احلليب، 

    ،ـ1977زليط احمليط، قاموس مطوَّؿ للغة العربية، للبستاين، مكتبة لبناف، بَتوت،  -30
 )د. ط(
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نواعها، للسيوطي، شَرحو وضَبطو وصحَّحو وعْنوف موضوعاتو وعلَّق ادلزىر يف علـو اللغة وأ -31
-ىػ1408بَتوت، -دمحم أمحد جاد ادلوىل وآخراف، منشورات ادلكتبة العصرية، صيدا :حواشَيو
 .)د. ط( ،ـ1987

 ـ.1993-ىػ1414، 1: معجم ادلؤلفُت، لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، ط -32
  .)د. ط(، ـ1959-ىػ1378ا، دار مكتبة احلياة، بيػروت، معجم منت اللغة، ألمحد رض -33
إبراىيم مصطفى وآخروف،  :ادلعجم الوسيط، جملمع اللغة العربية، القاىرة، قاـ إبخراجو -34

 .)د. ط، ت( ،عبد السالـ ىاروف، ادلكتبة العلمية، طهراف :أشرؼ على طبعو
ادلمتع يف التصريف، البن عصفور، ربقيق: د. فخر الدين قباوة، منشورات دار اآلفاؽ  -35

 ـ.1978-ىػ1398، 3: اجلديدة، بَتوت، ط
عريب، حلسن سعيد الكرمي، دار لبناف للطباعة -اذلادي إىل لغة العرب، قاموس عريب -36

                                                                       ـ.                                 1992، 1: والنشر، بَتوت، ط
، دار  -37 مهع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامع، للسيوطي، ربقيق: د. عبد العاؿ سامل مكـر

 .)د. ط( ،ـ1980-ىػ1400البحوث العلمية، الكويت، 


