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İbn Hişâm eL-Ensârî’nin Evdahu’l-Mesâlik ilâ Elfiyyeti İbn Mâlik Adlı Eserinde 

Şiirde Dil Sapmalarının Ölçütleri ve Gramatik Açıdan İncelenmesi 

Öz 

Şiirde “zarûret” (dil sapmaları) problemiyle yakından ilgilenmişlerdir. Bahse konu problemle 

ilgili pek çok görüş bulunmaktadır. Bu çerçevede kimi alimler, şairin zorunlu olarak gerçekleştirip 

gerçekleştirmediğine bakmaksızın şiirdeki tüm dil sapmaların zarûret diye adlandırılacağı yönünde bir 

görüş benimsemiş, kimi alimler ise bunu şairin başkaca bir seçeneğinin bulunmadığı zorunlu 

durumlardaki kullanımlarıyla sınırlandırmıştır.  

Şiirde zarûret probleminin pek çok türevi bulunmaktadır. Bu çalışmada söz konusu problem, 

es-Sîrâfî tarafından temelleri atılarak zaruret meselesiyle bütünleşen ve zaruretin dilsel formunun ve 

yorumun bina edildiği dilbilimsel ölçütler doğrultusunda İbn Hişâm’ın (ö. 761/1360) Evdahu’l-Mesâlik 

ilâ Elfiyyeti İbn Mâlik adlı eseri üzerinden ele alınmıştır. Bu arada İbn Hişam’ın diğer eserlerinde 

serdettiği görüşlere ve nahiv literatüründeki temel metinlere atıfla, alimlerin, dilin ve sözdizimin 

sıhhatiyle ilgili görüşlerine dair açıklamalar yapılmıştır. Diğer yandan zarûret olgusunun doğuşu, 

gelişimi ve önde gelen dilcilerin konuyla ilgili görüşleri incelenecek, ardından İbn Hişâm’ın şiirle 

istişhatlarında açıklamış olduğu zaruret ölçütlerine yer verilmiştir. Onun örnekleme kabilinden 

kullanmış olduğu şiirler bu çalışmanın metoduna uygun olarak zarûrâtu’z-ziyâde, zarûrâtu’l-hazf, 

zarûrâtu’t-takdîm ve’t-te’hîr ve zarûrâtu’l-ibdâl şeklinde taksim edilmiştir. Çalışmada temel 

kaynaklardaki bilgi malzemesinin bir araya getirilip incelenmesi ve alimlerin görüşlerinin 

detaylandırılarak analiz edilmesi esasına dayanan kronolojik ve deskriptif bir yöntem takip edilmiştir. 

Çalışmanın ulaştığı önemli bulgular sonuç bölümünde zikredilmiştir. 
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Abstract 

The early grammarians paid much attention to the issue of poetic necessity, so some of them 

have applied it to everything that came in poetry, whether or not the poet had it, others said that it is what 

the poet is obliged to do. 

As the question of necessity has many forms, so the researcher chose to search for at Ibni 

Hisham al-Ansari (761 H) in his book "Awdahulmasalik ila Alfiati Ibni Malik," according to the 

grammatical criteria to which the Serafi originated. These criteria determine the necessity, and its 

formulas and guidance. The researcher used the opinions of Ibn Hisham, which he mentioned in his other 

books, and what also noted in the grammar references. He investigated emergence of the necessity, and 

views of the most prominent grammarians till reaching to the opinion of Ibn Hisham, which he showed in 

his poetic examples which classified to extra, deletion, precedence and delay, and substitution′s 

necessities. 

He has followed in this research the descriptive historical approach, which depend on the 

collecting scientific material from its original sources, analysing them, and detailing statements of the 

grammarians according to their deaths. The study was then ended with the prominent findings. 

 Keywords: Arabic Syntax, Poem, Syntactic Orienting, Necessity, İbn Hisham.  

ص  لخَّ  مُ

، فذهب فر�ٌق إلى إطالقها على �ل ما جاء في الشعر سواٌء �ان للشاعر عنه اهتّم النحوّ�ون �مسألة الضرورة اهتماما �الًغا

رورة مندوحٌة أم لم �كن، وفر�ٌق آخر قال إنها ما �ضطر الشاعر إل�ه اضطراًرا؛ فال تكون له مندوحة عنه،  وحینما �انت مسألة الضَّ

ره "أوضح المسالك إلى ألف�ة ابن مالك"؛ وفق المعاییر النحو�ة ه) في سف761متشع�ًة؛ اختار ال�احث تناُولها عند ابن هشاٍم األنصاري (

ل لها السیرافي، و  د الضرورة، و�تأسس علیها ص�غها وتوجیهها، واستعان ال�احثالتي أصَّ �آراء ابن هشام التي بثََّها في مصنَّفاِتِه  �ها تتحدَّ

رورة ونشأتها، وآراَء أبرز النُّحاة وصوًال إلى معاییرها لدى ابن هشام األخرى، وما رصده في ُأمَّاِت مصنَّفات النَّحو، �عد أن رصد والدةَ   الضَّ

عر�َِّة وجاء التَّمثیُل بها وفق منهج ال�حث موزعًة إلى: ضرائر الز�ادة، وضرائر الحذف، وضرائر التق د�م والتأخیر، التي بیََّنها في شواهدِه الشِّ

ل ال�احث المنهج ا لوصفي التار�خي الذي �عتمد على جمع المادة العلم�ة من مظانها األصل�ة، وتحلیلها، وضرائر اإلبدال، وقد توسَّ

 وتفصیل أقوال النحاة فیها، ُثمَّ ختم ال�حث �أبرز النتائج.

ة الَّ  : النحو العر�ي، الشعر، التوج�ه النحوي، الضرورة، ابن هشام. الكلمات الدَّ
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مة  ُمقدِّ

وجوانب انفعال�ة ل�ست في لغة النثر التي لم تساعد النُّحاة �القدر الكافي على  تتمیز لغة الشعر �خصائص فنّ�ة 

عر من حیث صالحیته لتقعید اللُّغة و�ّث أسسها،   تقعید اللغة، وال شكَّ في أّن التفكیر النَّحوَي ارت�ط ارت�اًطا وث�ًقا �الشِّ

 1من الكلم القد�م ألصق �الشعر منه �سائر األدب المنثور".  "فللشعر لغٌة خاّصٌة تتصل �أسالیب العر��ة وأبنیتها، ولعل شیًئا

عراء   واتكاء على هذا؛ غدا الشاهد الشعري لدى النحاة، من�ًعا ثر�ا لالستشهاد والبناء عل�ه، غیر أنَّ �ثیًرا من الشُّ

لمعنى الذي �جول في خاطرهم كانوا �خرجون عن القاعدة النَّْحِو�ة، إلى مخالفٍة ناجمٍة عن رغ�ٍة منهم في المحافظة على ا

رورة" التي ُعدَّ القوُل بها فّنًا �عّبُر عن وعي النُّحاِة في تمییز   دون غیره، أو على الوزن، أو على القاف�ة، وهو ما �سمى "الضَّ

اعر �ما عر�َّة التي تأذن للشَّ نعة الشِّ عر من لغة النثر من حیث ثراؤها واتساعها، و�دراك ماه�ة الصَّ  ال تأذن �ه للنَّاثر.  لغة الشِّ

رورة أن أضحت مصطلًحا �طلق على عدد من الظَّواهر اللُّغو�ة المختلفة؛ َنّظَم َفْهَم المخالفاِت   ثم ما لبثت الضَّ

 في أشعار المتقدمین الذین احُتجَّ �شعرهم في تأس�س اللُّغة والبناء علیها.

رورة 1  .نشأة الضَّ

رورة ُولدت في أحض  إلى ابن أبي إسحق   ه)180ان الدَّرس النَّْحِوي، وفق ما عزاه سیبو�ه (الرَّاجح أنَّ الضَّ

زعموا أّن ابن أبي إسحق   ه)؛ إذ قال: "لو قلَت: إ�َّاك األسَد، تر�د: من األسِد، لم �جز �ما جاز في َأْن...117الحضرمي (

 [من الطو�ل] 2أجاز هذا في بیٍت من شعٍر: 

رِّ جاِلُب".                 و��َّاَك إ�َّاَك الِمَراَء فإنَُّه  رِّ َدعَّاٌء وِللشَّ  3إلى الشَّ

  4وقد فهم النُّحاة من �الم الحضرمي، َأنَّ هذا األسلوب معقود �الضرورة، ومقصور علیها.

تجو�د... و�عضها لكن َثمََّة من �خالف هذا المذهب �قول إن �عض م�احث �تاب سیبو�ه تدخل في علم ال

عر،  عر ونقده؛ في إشارة إلى �اب ما �حتمل الشِّ فهي دخیلة على النحو، و�ن �انت   5اآلخر یتصل اتصاًال وث�ًقا �قرض الشِّ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 7(عمان: دار الفكر)،  في لغة الشعر إبراه�م السامرائي، 1
 للفضل بن عبد الرحمن القرشي، قاله البنه القاسم. 2

 .63: 3م)، 1997، تح. عبد السالم هارون (القاهرة: مكت�ة الخانجي، 4، الط�عة. خزانة األدب ولب ل�اب لسن العربانظر: عبد القادر بن عمرو ال�غدادي، 
 .279: 1)، 1988(القاهرة: مكت�ة الخانجي،  ، تح. عبد السالم هارون 3، الط�عة. الكتابأبو �شر عمرو بن عثمان سیبو�ه،  3
 .92م)، 2007(عمان: دار جر�ر،  1، الط�عة. اللغة الشعر�ة عند النحاةمحمد عبدو فلفل،  4
 .197الكتب)، (القاهرة: عالم  2، الط�عة. سیبو�ه إمام النحاةعلي النجدي ناص�ف،  5
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عر، مّما ال �جوز في الكالم، من صرف  تفید دارس اآلداب العر��ة والتراث اللُّغوي؛ وأنَّ ما ف�ه من حدیث عن ضرورات الشِّ

 6مّما یتصل �النَّقد األدبي، أكثر من اتصاله �النحو. وحذف ما ال �حذف، وفّك ما أصله اإلدغام؛ما ال ینصرف، 

عر الذي ارت�ط النَّظُر في   رائر میدانه الشِّ ولعل الذي یدفع إلى مثل هذا الفهم؛ هو اللَّْ�ُس في أنَّ ال�حث في الضَّ

جمال�ة التراكیب، ومستوى بنائها الفني، وهي مرحلة تلي ال�حث النَّحوي  متونه �النَّقد؛ والنَّقد �ما هو معروف ِعلٌم ینظر إلى 

الذي �عنى �صحة التر�یب وسالمته، فال �مكن للناقد األدبي أن یتذوق جمال�ة الشعر، ما لم �كن بناؤه النحوّي سل�ًما وفق  

 التَّقعید الذي درج عل�ه النُّحاة.

عراء أمراُء  170ُثمَّ نما هذا المصطلح واتضحت معالمه عند الخلیل بن أحمد الفراهیدي ( ه) الذي رأى أن "الشُّ

من إطالق المعنى وتقییده، ومن تصر�ف اللَّفظ وتقییده، ومّد الكالم �صرِّفوَنُه أنَّى شاؤوا، و�جوز لهم ما ال �جوز لغیرهم، 

ته، والتفر�ق بین صفاته، واستخراج ما �ّلت األلسن عن وصفه ونعته، واألذهان  المقصور وقصر الممدود، والجمع بین لغا

 7".عن فهمه و��ضاحه

عراء قدرٌة على تطو�ع األبن�ة، وفق معانیهم الفنّ�ة، -والحال هذه في قول الخلیل -وطب�عيٌّ  أن �كون للشُّ

رورة لد�ه عن اإللجاء واالضطرار، وعل�ه َیْدُخل وتسخیر طاقات اللغة وفق إراداته، وفي هذا إقرار �ابتعاد مفهوم الضَّ 

اعر فیها وفق مذه�ه الشعرّي، ال مضطر�ا وال ُمْلَجًأ.    الشَّ

رورة وموقف ابن هشام منها 2  .آراء العلماء في الضَّ

رورة"؛ لما في ذلك من أهم�ة في تحدید  ز�ن من النُّحاة الذین عرضوا لمصطلح "الضَّ �عرض ال�احث آراء المبرَّ

وقع رأي ابن هشام من تلك اآلراء، وقد انقسموا إلى فر�قین؛ فر�ق رأى أنَّ الضرورة ما ل�س للشاعر عنه مندوحة، وفر�ق م

 .ما جاء في الشعر سواٌء �ان للشاعر عنه مندوحٌة أم لم �كنآخر رأى أنها  

رورة عند سیبو�ه وابن مالك 2.1  .الضَّ

خم، و�نَّما عنى له �إشارات وتلم�حات تؤدي إلى معناه  ٍد للضرورة في سفره الضَّ لم �صرِّح سیبو�ه بتعر�ف محدَّ

رورة عند سیبو�ه ما  رورة لد�ه، فمن قائٍل إنَّ الضَّ من دون التَّصر�ح �ه، وقد اضطر�ت آراء شرَّاح "الكتاب" في مفهوم الضَّ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 551(دار المعارف)،  1، الط�عة. مدرسة ال�صرة النحو�ةعبد الرحمن السید،  6
 . 127م)، 2003، تح. محمد الحبیب ابن الخوجة (تونس: الدار العر��ة للكتاب، 3، الط�عة.منهاج البلغاء وسراج األد�اءحازم القرطاجني،  7
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رورة عنده ما یلجأ إل�ه الشاعر عند الحاجة، سواء أكان له مندوحة أم لم   ومن قائلٍ  8ل�س للشاعر عنه مندوحٌة؛  إنَّ الضَّ

 9�كن.

عر ما ال �جوز   عر"؛ �قول ف�ه: "اعلم أّنه �جوز في الشِّ وقد عقد �اً�ا في ناص�ة سفره َوَسَمُه "�اب ما �حتمل الشِّ

ألنها أسماٌء �ما أنها أسماء، وحذف ما ال  في الكالم، من صرف ما ال ینصرف، �شبهونه �ما ینصرف من األسماء، 

 10�حذف، �شبهونه �ما قد حذف واستعمل محذوًفا".

اعر:  [من الرَّمل]      11ومن شواهده في الفصل �الجار والمجرور بین (كم) الخبر�ة وما أض�فت إل�ه؛ قول الشَّ

 وَ�ِر�ٍم، ُ�ْخُلُه قْد َوَضَعه  َكْم ِ�ُجوٍد ُمْقِرٍف َناَل الُعَال  

، والرَّفُع، والنَّصُب، وذ�ر توج�ه هذه األوجه، فالرَّفع على جعل (َكْم)   فقد أوضح أّنه �جوز في (ُمْقِرٍف) الجرُّ

ظرًفا، و�كون لتكثیر الَمرَّات، وترفع (مقرف) �االبتداء وما �عده خبر، والتقدیر: �م مرٍة مقرٌف نال الُعَال؛ والنَّصب على  

ن (كم)، وأما الجرُّ فعلى أنه أجاز الفصل بین (كم) وما عملت ف�ه ضرورة، وموضع (كم) في التمییز، لق�ح الفصل بینه و�ی

 الموضعین رفع �االبتداء، والتقدیر: �ثیٌر من المقرفین َناَل الُعَال �جود، و�جري على (َكر�م) ما جرى على (ُمْقِرف). 

رورة، مع سهولة الِفَرارِ   من هذه الضرورة �الرفع أو النصب، وفي هذا  إذن؛ أجاز سیبو�ه الجرَّ في البیت للضَّ

رورة، 12إقرار �أن ال مندوحة للشاعر عن الوقوع فیها. �عضها یوحي �أنَّ  13و�ذا عرض في مواضع عدة لمسائل الضَّ

الضرورة ما ل�س للشاعر عنه مندوحٌة، �قوله: "وال �حسن في الكالم أن َ�جَعَل الفعَل َمْبِن��ا على االسم، وال یذ�َر عالمة  

ل، ومن حال بناء االسم عل�ه، وَ�شغلُه �غیر األّول، حتَّى �متنع من أن   إضمار األّوِل، حتَّى �خرج من لفظ اإلعمال في األوَّ

:�ك عر، وهو ضع�ف في الكالم، نحو قول أبي النَّْجم الِعْجِليِّ  [من الرَّجز]  ون َ�ْعَمُل ف�ه، ولكنه قد �جوز في الشِّ

 َعليَّ َذْنً�ا، ُ�لُُّه َلْم َأْصَنعِ   َقْد َأصَ�حْت ُأمُّ الِخَ�اِر تدَِّعي

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال (دبي: دار ال�حوث للدراسات 2، الط�عة. النشراح من روض طي االقتراحف�ض نشر اأبو محمد بن عبد هللا الطیب الفاسي،  8 ، تح. محمود یوسف فجَّ

 .368: 1م)، 2002اإلسالم�ة، 
 .7م)، 2010(أطروحة ماجستیر)، إشراف. د. ص�حي عبد الحمید (القاهرة: جامعة األزهر،  نظرات في الضرائر الشعر�ةحسین الیوسف،  9

 .26: 1، الكتابسیبو�ه،  10
 . 167: 2، الكتابسیبو�ه،  11
 .8، نظرات في الضرائر الشعر�ةالیوسف،  12
 . 315، 313، 549-548، 535، 8: 3. 269، 230، 206، 45: 2. 307، 134، 169، 85، 31-30: 1، الكتابسیبو�ه،  13
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عر؛ ألنَّ النَّصَب ال �كسُر البیتَ  ، وال ُ�ِخلُّ �ه ترُك إظهار الهاء، و�أنَُّه فهذا ضع�ف، وهو �منزلته في غیر الشِّ

فَّاُر الفق�ه (�عد  14قاَل: "ُكلُُّه غیُر َمْصُنوٍع".  اعر ما ال �جوز  هــ) 630وعل�ه؛ َعدَّ الصَّ رورَة عند سیبو�ه، أن "�جوز للشَّ الضَّ

ا، وأن �كون في ذلك ردُّ  فرٍع إلى أصٍل، أو تشب�ه غیِر جائٍز له في الكالم، �شرط أن ُ�ضطرَّ إلى ذلك، وال �جَد منه ُبد�

اعر في شعره ممَّا ال �جوز له في الكالم،   15�جائٍز". عر �أنَّها ما �جوز للشَّ وهكذا؛ �مكن تحدید رأي سیبو�ه في ضرورة الشِّ

 �شرطین:

 أن �ضطر إلى ذلك وال �جد عنه مندوحًة. -

 جائٍز. أن �كون في ذلك ردُّ فرٍع إلى أصٍل، أو تشب�ه غیر جائز � -

   16.ه)1170�محمد بن الطیب الفاسي ( ه)745وقد وافق على هذا الفهم أبو ح�ان األندلسي (

اعر عنه مندوحٌة"، ه)672( أمَّا ابن مالك رورة �فهم سیبو�ه، و�انت عنده "ما ل�س للشَّ وعلى  17ففهم الضَّ

الرَّغم من أنَّ ابن مالٍك "كان أمًة ال في االطالع على �تب النُّحاة وآرائهم فقط، بل أ�ًضا في اللُّغة، وأشعار العرب التي  

على الرغم من ذلك استلَّ فر�ق من النُّحاة   18ُ�ستشَهد بها في النَّحو، و�ذلك أمَّة في القراءات وروا�ة الحدیث النَّبوّي"؛

أقالمهم ووجهوا إل�ه نقًدا الذًعا، دون التَّعرض لسیبو�ه، حّتى اتهمه أبو ح�ان �عدم الفهم، فقال: "لم �فهم ابن مالك معنى  

عر، فقال في غیر موضٍع: ل�س هذا البیت �ضرورٍة؛ ألنَّ قائله متمكِّن م ن أن �قول �ذا، َفَفِهَم  قول النَّحوّ�ین في ضرورة الشِّ

يء، فعلى زعمه ال توجد ضرورة أصًال؛ ألنَّه ما من ضرورة إالَّ و�مكن   أنَّ الضرورة في اصطالحهم هي اإللجاء إلى الشَّ

عر خاصًة دون  رورة َأنَّ ذلك من تراكیبهم الواقعة في الشِّ إزالتها، ونظم تر�یب آخر غیر هذا التر�یب، و�نما �عنون �الضَّ

رورة أنه ال مندوحة عن النُّطق بهذا اللَّفظ، إنَّما �عنون ما ذ�رناه، و�الَّ �ان ال توجد ضرورة؛ الكالم ، وال �عني النحو�ون �الضَّ

  19ألنَّه ما من لفٍظ إالَّ و�مكن للشاعر أن ُ�غیِّره".

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .85: 1، الكتابسیبو�ه،  14
، نقًال عن: شرح �تاب سیبو�ه 92م)، 1996(القاهرة: دار الشروق،  1، الط�عة. الشعر�ةلغة الشعر دراسة في الضرورة د. محمد حماسة عبد اللط�ف،  15

 للصفار الفق�ه (مخطوط).
 .92، لغة الشعرعبد اللط�ف،  16
�ة (مصر: المكت بهجة األثري ، شرحه. محمد الضرائر وما �سوغ للشاعر دون الناثر؛ محمود شكري األلوسي، 364: 1، ف�ض نشر االنشراحالفاسي،  17

 .6ه)، 1341السلف�ة، 
 . 310-309(القاهرة: دار المعارف)،  6، الط�عة. المدارس النحو�ةشوقي ض�ف،  18
 .8، الضرائر؛ األلوسي، 365: 1، ف�ض نشر االنشراحالفاسي،  19
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اطبيُّ ( وجوٍه، و�سط القول فیها،  قوَل ابن مالك �أْن ل�س للشاعر عنه مندوحٌة، وأ�طله من  ه)790و�ذا ردَّ الشَّ

ذوذ"، فالضرورة ما ل�س للشاعر   20حتَّى ضیَّق الِخَناق عل�ه. رورة" و"الشُّ ولعل ابن مالٍك أراد أن ُ�َفرَِّق بین مصطلحي "الضَّ

اعر عنه مندوحٌة. عر مخالًفا القاعدة، وللشَّ ذوذ ما جاء في الشِّ  عنه مندوحٌة، والشُّ

رورة عند ابن جنِّّي و 2.2  الجمهور.الضَّ

عر "موضُع اضطرار، وموقف اعتذار، و�ثیًرا ما ُ�َحرَُّف الَكِلُم عن أبنیته،  ه)392یرى ابن ِجنِّيٍّ ( أنَّ الشِّ

 [من الطو�ل]وُتَحاُل ف�ه الـُمثل عن أوضاع ص�غها ألجله؛ أال ترى قوله: 

 َأُبوَك َعَطاٌء َأألُم النَّاِس ُ�لِِّهم 

 ). یر�د (َعِط�َّة) في موضِع (عطاءٍ 

 [من الطو�ل]و(حازوق) �صیر إلى (حزاق) في قول امرأٍة ترثي ابًنا لها �قال له (حازوق): 

 21ِحَزاًقا وعیني �الَحَجاِة ِمَن الَقْطِر".    ُأَقلُِّب َطْرِفي في الفَوارِس ال َأَرى 

ع�ف من األسالیب في ظل وجوِد القوي  المتین منها، "فإنَّ العرب تفعل  كما أنه یرى أْن ال مانع من إجازة الضَّ

ذلك، تأن�ًسا لك �إجازة الوجه األضعف، لتصحَّ �ه طر�قك، وَ�ْرُحُب �ه خناقك، إذا لم تجد وجًها غیره، فتقول: إذا أجازوا  

اعر، وفسحة  ففي هذا َسَعة للشَّ  22نحو هذا ومنه ُبدٌّ وعنه مندوحة، فما ظنك بهم إذا لم �جدوا منه بدًال، وال عنه َمْعِدًال؟"،

 الستخدام ما یوافق مذه�ه الذي �جول في خاطره. 

رورة مع قدرتهم على تر�ها، ل�ِعدُّوها لوقت الحاجة إلیها؟ فمن   ثم �قول: "أال تراهم ��ف َیْدُخُلون تحت ق�ح الضَّ

  [من الرَّجز]ذلك قوله: 

 ْصَنعِ َعَليَّ َذْنً�ا ُ�لُّه َلْم أَ    َقد أْص�َحْت ُأمُّ الِخَ�اِر تدَِّعي

عف؟ و�ذلك   أفال تراه ��ف دخل تحت ضرورة الرَّفع، ولو نصب لحفظ الوزن، وحمى جانب اإلعراب من الضَّ

 [من المنسِرح] قوله: 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 96-95؛ عبد اللط�ف، لغة الشعر، 7-6، الضرائر؛ األلوسي، 34-33: 1ال�غدادي، خزانة األدب،  20
ار (دار الكتب المصر�ة)، الخصائصبن جنِّّي،  أبو الفتح عثمان 21  .188: 3، تح. محمد علي النَّجَّ
 .60: 3، الخصائصابن جّني،  22
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 وَلْم ُتْغَذ َدْعُد في الُعَلبِ    َلْم َتَتَلفَّْع ِ�َفْضِل مْئَزِرَها َدْعدٌ 

وا�ة �صرِف (َدْعٍد) األولى، ولو لم �صرفها، لما � رورة أو ضعف إحدى اللُّغتین".كذا الرِّ  23سر وزًنا، وأمن الضَّ

رورة مضطًرا إلیها، لضعف في أسلو�ه وهلهلٍة في تراكی�ه، و�نما لقوٍة في  اعر عند ابن جني؛ ال یرتكب الضَّ فالشَّ

ر  اعر قد ارتكب مثل هذه الضَّ ورات على  ط�عه وشهامة في نفسه، وسعي منه إلدراك معًنى �عینه، �قول: "فمتى رأیت الشَّ

ِفِه، فإنه من وجه آخر   ق�حها، وانخراق األصول بها، فاعلم أنَّ ذلك على ما َجِشَمُه منه، و�ن دلَّ من وجٍه على جوره وتَعسُّ

 25ول�س �قاطع دلیٍل على ضعِف لغته، وال قصوره عن اخت�اره الوجَه النَّاطَق �فصاحته". 24مؤذن �ص�اله وَتَخمُِّطِه، 

رورة لم یوجد؛ إذ ما من لفٍظ أو   26وهذا هو مذهب الجمهور؛  �قول أبو ح�ان: "لو اُعتُِبَر عدم المندوحة في الضَّ

رورة أَّن عر ال �قع �النَّثر"،  ضرورة إال و�مكن إزالته، ونظُم تر�یب غیره، و�نما نعني �الضَّ ة �الشِّ  27ذلك من تراكیبهم المختصَّ

رورة أنَّه ال مندوحة عن النُّطق   وفي موضع آخر �كشف عن مذه�ه في مسلك الضرورة، ف�قول: "وال �عني النَّحو�ون �الضَّ

اعر أن �غیِّره".بهذا اللَّفظ، و�نَّما �عنون ما ذ�رناه، و�الَّ �ان ال توجد ضرورة؛ ألنه ما من لفٍظ إالَّ و�م  28كن للشَّ

عر نفُسه ضرورٌة، و�ن �ان �مكنه الخالص �ع�ارة أخرى".  ه)669أمَّا ابن عصفور (  29ف�قول: "الشِّ

عر   30بر�ب الجمهور،ه) 1093و�لتحق ال�غدادي ( ح�ح تفسیرها (أي الضرورة) �ما وقع في الشِّ �قول: "والصَّ

 31ال". دون النَّثر، سواء �ان عنه مندوحٌة أو 

 موقف ابن هشام من الضرورة  .2.3

عر على   رورة ع�ارة عما أتى في الشِّ أّما ابن هشام األنصارّي فوافق في مذه�ه جمهور النُّحاة، فقال: "إّنما الضَّ

عر، ما لهم   -وأضاف إلى ما ذ�ره ابن جني  32خالف ما عل�ه النَّثر"،  عراء لمر�ب الضرورة في الشِّ من تسو�غ ارتكاب الشُّ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .61: 3، الخصائصابن جّني،  23
 (بیروت: دار صادر)، مادة (خمط). لسان العربَتَخمََّط الَفْحُل: َهَدَر وَثاَر، وتخمََّط: َتَكبََّر؛ محمد بن مكرم بن منظور،  24
 . 392: 2، الخصائصابن جّني،  25
 .365: 1، ف�ض نشر االنشراحالفاسي،  26
، تح. د. عبد اإلله نبهان وآخر�ن (دمشق: مطبوعات مجمع في النحو األش�اه والنظائر؛ جالل الدین السیوطي، 365: 1، ف�ض نشر االنشراحالفاسي،  27

 .484: 1اللغة العر��ة)، 
 . 484: 1، األش�اه والنظائرالسیوطي،  28
 .365: 1، ف�ض نشر االنشراحالفاسي،  29
 .214: 3، خزانة األدبال�غدادي،  30
 .31: 1، خزانة األدبال�غدادي،  31
واهد وتلخ�ص الفوائدجمال الدین ابن هشام األنصاري،  32  .82م)، 1986، تح. د. ع�اس الصالحي (بیروت: دار الكتاب العر�ي، 1، الط�عة. تخل�ص الشَّ
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وجهین؛ "أحدهما أن أكثر أشعارهم �انت تقع من غیر رو�ة،   -عنه مندوحٌة، إرادة أن َ�ْسُهل علیهم ارتكا�ه عند االضطرار 

عر دون تمح�ص لهذا   33فقد ال یتمكَّنون من تخیِّر الوجه الذي ال ضرورة ف�ه"؛ فالشاعر في رأ�ه یلقي بدلوه في میدان الشِّ

ري على لسانه متجاورًة التجاوَر الذي تسمح �ه البنى التر�یب�ة والنَّحو�ة وفق معانیها اللغو�ة  اللفظ أو ذاك؛ ألنَّ األلفاظ تج

فر؛   رورة، است�احوا ف�ه ما لم �ضطروا إل�ه، �ما أب�ح القصر في السَّ عر �ان مظنَة الضَّ والدالل�ة، والوجه اآلخر "أنَّ الشِّ

وقد توّصل إلى هذا ب�عض المسائل النَّحو�ة التي رأى أنها لم   34�قاء الرُّخصة". لكونه َمِظنََّة المشقَّة، مع أنَّها قد تنتفي مع

اعر: عر �ما أسلفنا؛ �قول الشَّ  [من الكاِمل] 35ترد إال في الشِّ

 َوَلَقْد َنَهْیُتَك َعْن َبَناِت اَألْوَ�رِ   َوَلقْد َجَنْیُتَك َأْكُمًؤا وَعَساقًال 

ه قوَل ا ا �أنَّ ذلك "لم �سمْع  ه)286لمبرد (فعرض رأَ�ه في أثناء َردِّ إن (ال) في (بنات األو�ر) للتعر�ف، محتج�

عر".  م إّال في الشِّ  36�األلف والالَّ

ابق إّنما ِجيء بها ِلَلْمِح  609و�ذلك أ�ًضا ردَّ على ابن خروف ( اهد السَّ ه) ف�ما ذهب إل�ه أّن (ال) في الشَّ

فة مثلها في (الَحَسِن)؛ ألنَّ  مناه من أنَّ ذلك لم �ستعمل في النَّثر"، الصِّ ه ما قدَّ في  37(َأْوَ�َر) صفٌة في األصِل، فقال: "َیُردُّ

اعر للتعر�ف �ان ضرورة، و�ن �ان لد�ه مندوحٌة في تر�ه إلى غیره.   إشارة صر�حة منه إلى أن لجوء الشَّ

رط، وحقُّها اإلث�ات، �قول عبد ومن المسائل التي عرض فیها ابن هشام رأ�ه؛ حذف الفاء الرا�طة لجواب  الشَّ

 [من الَ�س�ط]  38الرحمن بن حسان:

رِّ ِعْنَد ِهللا ِمْثَالنِ   َمْن َ�ْفَعِل الَحَسَناِت ُهللا َ�ْشُكُرَها رُّ �الشَّ  والشَّ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واهد تخل�صاألنصاري،  33  .83، الشَّ
واهداألنصاري،  34  .83، تخل�ص الشَّ
: 1م)، 1988، تح. عبد العز�ز ر�اح وأحمد یوسف الدقاق (دار المأمون للتراث، 2، الط�عة. شرح أب�ات مغني اللبیبعبد القادر بن عمرو ال�غدادي،  35

310 . 
 ، مادة (كمأ). لسان العربرض تفقع عنها من غیر أصٍل وال �قل وال ثمرة؛ ابن منظور، (األكمؤ) جمع (الكمء)، والجم�ع (الَكَمأة)، وتدعى (ُفقوًعا)؛ ألنَّ األ

 ، مادة (عسقل).لسان العرب(العساقل) ضرب من الكمأة، وأصلها (عساقیل)؛ ألن واحدها (عسقول)، وحذفت المدة ضرورة؛ ابن منظور، 
 جنیتك: جنیت لك، أي: لقطت الكمأة وحبیتك بها.

 ، مادة (و�ر).لسان العربكمأة، و�راد هنا أنه جاءه �خ�ارها، ونهاه عن أكل ردیئها، وما ال خیر ف�ه؛ ابن منظور، بنات أو�ر: شر ال
 .311: 1، شرح أب�ات مغني اللبیبال�غدادي،  36
 .312: 1، شرح أب�ات مغني اللبیبال�غدادي،  37
 .452: 1؛ ال�غدادي، خزانة األدب، 93، مغني اللبیباألنصاري،  38
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رورة التي رآها ابن  هشام فاألصل أن �أتي �الفاء را�طة جواب الشرط، أي: فا� �شكرها، وقد اسُتغنَي عنها للضَّ

عر، �قول ذي الِخْرِق   في دخول (ال) الموصول�ة على الفعل المضارع لمشابهته السم المفعول؛ وهو ممَّا ال �أتي إال في الشِّ

  [من الطو�ل] 39الطََّهوي:

 إلى َر�َِّنا َصْوُت الِحَماِر الُ�َجدَّعُ   َ�ُقوُل الَخَنى وَأْ�َغُض الُعْجِم َناِطًقا 

ا  وخالف في مذه�ه هذا ابنَ  مالٍك الذي وافق األخفش في دخول (ال) على الفعل المضارع في النثر، محتج�

رورة، ِلتَمكُِّن قائله من أن �قول: إلى ر�نا صوت الحمار ُ�جدَّع، دون َأْن �ختلَّ وزن   �أنَّه قلیٌل وروده، وغیر مخصوٍص �الضَّ

اهد ا 40البیت،  لذي وافق ف�ه الجمهور، وأ�طل رأي ابن مالك من وجوٍه وقد أشار ال�غدادي إلى رأي ابن هشام في هذا الشَّ

 41وقف عندها.

عر َوْحَدُه، �قول عبد الق�س بن ِخَفاٍف:   [من الكامل] 42و�ذلك في (إذا) التي اقتصر الجزُم بها على الشِّ

 وِ�ذا ُتِصْ�َك َخَصاَصٌة َفَتَجمَّلِ    َواْسَتْغِن َما أَْغَناَك َر�َُّك �الِغَنى

عر"،قال: "على أ عر فشاع   43ن (إذا) ال تجزم ِإالَّ في الشِّ وفي هذا ردٌّ على ابن مالك الذي قال: "أما في الشِّ

مع أنه أورد على حكمه هذا شبهة على أنه ألمح إلى ندرة وقوعه في النثر في   44الجزم بها، (أي: إذا) َحْمًال على (َمَتى)"، 

َأَخْذُتَما َمَضاِجَعُكَما ُتَكبَِّرا َأْرَ�ًعا َوَثَالِثیَن، َوُتَس�َِّحا َثالًثا َوَثالِثیَن، ((ِإَذا  مثل قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعليٍّ وفاطمة رضّي هللا عنهما:

عر �ثیٌر".  45،َوَتْحَمَدا َثالًثا َوَثَالِثیَن، َفُهَو َخْیٌر َلُكَما ِمْن َخاِدٍم))  46فقال: "هو في النثر نادٌر، وفي الشِّ

 .آراء ابن هشام في معاییر الضرائر الشعر�ة "أوضح المسالك إلى ألف�ة ابن مالك" نموذًجا 3

 . معاییر الضرائر الشعر�ة1.3

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واهد؛ 85، مغني اللبیباألنصاري،  39  . 292: 1، شرح أب�ات مغني اللبیب؛ 31: 1، خزانة األدب؛ ال�غدادي، 153، تخل�ص الشَّ
 .202: 1م)، 1990، تح. عبد الرحمن السید �محمد بدوي المختون (دار هجر، 1، الط�عة. شرح التسهیلابن مالك، جمال الدین الَج�َّانّي األندلسّي،  40
 . 34-31: 1، خزانة األدب، ال�غدادي 41
 .139، مغني اللبیباألنصاري،  42
 . 224-223: ٍ 2، شرح أب�ات المغنيال�غدادي،  43
وف�ه لم �خّص جزمها في الشعر، فكانت ع�ارته عامًَّة: "قد �جزم بـ(إذا) االستق�ال�ة حمًال على (متى)"، في حین أنَُّه ر�ط  82: 4، شرح التسهیلابن مالك،  44

 شعر في المصدر األول.جزمها في ال
تح. محمد زهیر بن ناصر الناصر (دار طوق النجاة (مصورة عن السلطان�ة �إضافة ترق�م محمد  ، 1، الط�عة.الجامع الصح�ح بن إسماعیل ال�خاري، محمد 45

 ).3705، رقمه ( 19: 5ه)، 1422فؤاد عبد ال�اقي)، 
، تح. د. طه محسن (مكت�ة ابن ت�م�ة، 2، الط�عة. توض�ح والتصح�ح لمشكالت الجامع الصح�حشواهد الابن مالك، جمال الدین الَج�َّانّي األندلسّي،  46

 . 72ه)، 1413
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ع ه)368ُ�َعدُّ السیرافي ( رورة الشِّ ر�َّة، وأفرغ  من أوائل العلماء الذین صرفوا جهًدا في تصن�ف �تاب أفرده للضَّ

رورة" التي یراها ف�ما   ف�ه فهمه الذي یتضح للقارئ ال�صیر �أنه مضطرٌب ف�ه؛ إذ لم �ضع تعر�ًفا ثابًتا لمصطلح "الضَّ

عر لـمَّا �ان �الًما موزوًنا، تكون الزِّ�ادة ف�ه  عر، وال �ستجاز في غیره من الكالم، ف�قول: "اعلم أنَّ الشِّ �ستجاز في الشِّ

خرجه عن صحة الوزن، حتى ُ�ِحیَلُه عن طر�ق الشعر المقصود مع ِصّحة معناه، ُاْسُتِجیز ف�ه لتقو�م وزنه من والنقص منه �

  47ز�ادة ونقصان وغیر ذلك، ما ال �ستجاز في الكالم مثله". 

وهو في هذا �حدد موقفه من الضرورة التي سرعان ما ُیْدِخُل في ع�اءتها ما خالف اإلعراب، و�قذف �المعنى 

لى غیر ما ُأِر�د له، ف�قول: "قد �ضطر (أي الشاعر) حّتى �ضَع الكالم في غیر موضعه الذي ین�غي أن یوضع ف�ه،  إ

َفُیِز�لُه عن قصده الذي ال �حسن في الكالم َغْیُرُه، و�عكس اإلعراب، ف�جعل الفاعَل مفعوًال، والمفعول فاعًال، وأكثر ذلك ف�ما  

 [من الُمتقاِرب] 49النَِّمِر بن َتْوَلٍب:  و�ستشهد �قول 48ال �شكله معناه"، 

 َفَسْوَف ُتَصاِدُفُه َأْیَنَما  َفِإنَّ الـَمِن�ََّة َمْن َ�ْخَشَها 

 َفَال َیَتَهیَّْ�َك َأْن ُتْقِدَما  وِ�ْن َأْنَت َحاَوْلَت َأْسَ�ابَها 

اعَر الوزُن، فجعل   50المنّ�َة ال َتَهاُب أحًدا"، ُثمَّ عطف على البیتین �قوله: "أراد: َفَال َتَتَهیَّْبَها؛ ألن  اضطرَّ الشَّ

 ضمیر الفاعل (الكاف) موضع ضمیر المفعول (ها)، وهذا ما �حیل المعنى إلى جهِة الفساد.

د بها الضرورة وتتأسس علیها  وُ�الحظ من عنا�ة السیرافي �الضرورة في �تا�ه هذا؛ وضُعه معاییر نحو�ة تتحدَّ

رورة عند السیرافي على "س�عة أوجٍه، وهي: الز�ادة،  ص�غها، ولم �كد أيٌّ ممن خلفه �خرج على هذه المعاییر، فالضَّ

والنقصان والحذف، والتقد�م والتأخیر، واإلبدال، وتغییر وجٍه من اإلعراب إلى وجه آخر على طر�ق التشب�ه، وتأنیث 

 ومن أمثلتها التي ذ�رها السیرافي: 51المذ�ر، وتذ�یر المؤنث". 

 [من الطو�ل]الز�ادة؛ �قول الفرزدق:   -أ

َ�اِر�ف َراِه�ِم َتْنَقاُد الصَّ  َتْنِفي َیَداَها الَحَصا في ُ�لِّ َهاِجَرٍة              َنْفَي الدَّ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .34م)، 1985، تح. رمضان عبد التواب (بیروت: دار النهضة العر��ة، 1، الط�عة. ضرورة الشعرأبو سعید السیرافي،  47
 . 173السیرافي، ضرورة الشعر،  48
؛ بتقد�م البیت الثاني على األول و�اختالف �سیر في 116م)، 2000، تح. محمد نبیل طر�في (بیروت: دار صادر، 1دیوان النمر بن تولب، الط�عة.  49

 الروا�ة.
 . 174، ضرورة الشعرالسیرافي،  50
 . 34، ضرورة الشعرالسیرافي،  51
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 52إذ تز�د العرب في الشعر إن اضطرت �اًء في الجمع ف�ما ل�س حكمه الجمع �ال�اء. 

 [من الرمل] النقصان والحذف؛ �قول لبید:  -ب

 53ِإنَّ َتْقَوى َر�َِّنا َخْیُر َنَفْل                وِ�إْذِن ِهللا َرْ�ِثي َوَعَجلْ 

 فحذُف ال�اء في (َعَجِلي) وتسكین ما قبلها من الضرورات الحسنة. 

 [من ال�س�ط]التقد�م والتأخیر؛ �قول ابن مقبل:  -ج

یُبِني الـَموَماُة َأْرَكُبَها               ِإَذا َحرِ   وَال َتهَّ  َتَناَوَحِت اَألْصَداُء ِ�السَّ

 54أراد: ال َأَتهیَُّب الـَمَوَماَة، فجعل المفعوَل فاعًال، ممَّا �حیل المعنى.

 [من الطو�ل]اإلبدال؛ �قول الشاعر:  -د

بِ  ْدَهِة الـُمتأوِّ  َفُأْقِسُم لو َالَقى ِهَالًال وَتْحَتُه               ِمَصكٌّ �ذئِب الرَّ

أََها �َ   55ْرًها وَأْصَ�َح َبْیُتُه                  َلَدْ�ِه ِمَن اِإلْعَواِل ُنْوٌح ُمَسلَّبُ َألدَّ

أََها)؛ الستواء البیت ونهوضه، ولو تر�ها ساكنة لخرَّ وانهدم.    فقد َهَمَز األَلَف في (َأدَّ

 [من الوافر]تغییر اإلعراب على طر�ق التشب�ه؛ �قول الشاعر:  -هـ

 56َمْنِزِلي ِلَبِني َتِم�ٍم                وَأْلَحُق ِ�الِحَجاِز َفَأْسَتِر�ـَحاَسَأْتُرُك 

 واألصل أن �كون: فأستر�ُح، �الرفع.

 [من الطو�ل]تأنیث المذ�ر؛ �قول الشاعر:  -و

ِموَتْشَرُق �الَقْوِل الَِّذي َقْد َأَذْعَتُه           َ�َما َشِرَقْت َصْدُر الَقَناِة ِمَن   57الدَّ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 73، ضرورة الشعرالسیرافي،  52
 . 82، ضرورة الشعرالسیرافي،  53
 . 174، ضرورة الشعرالسیرافي،  54
 . 133، ضرورة الشعرالسیرافي،  55
 . 195، ضرورة الشعرالسیرافي،  56
 . 208، ضرورة الشعرالسیرافي،  57
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 واألصل ف�ه: �ما َشِرَق صدر القناة.

 [من الطو�ل]تذ�یر المؤنث؛ �قول الشاعر:  -ز

 58وَ�اَن ِمَجنِّي ُدوَن َمْن ُ�ْنُت َأتَِّقي           َثَالَث ُشُخوٍص �اِعَ�اِن وُمْعِصرُ 

 وأراد: ثالثة.

رائر الشعر�ة وتوجیهها 3.2  ى ألف�ة ابن مالك" في "أوضح المسالك إلالنحوي .معاییر الضَّ

�حاول ال�احث ههنا الوقوف على أبرز الضرائر الشعر�ة التي تناولها ابن هشام في �تا�ه "أوضح المسالك إلى  

س لها السیرافي، ومبیًِّنا آراء ابن هشام في توج�ه هذه الضرائر وفق ما ورد في  ألف�ة ابن مالك"؛ بهدي من المعاییر التي أسَّ

 �قات غیره من النحو�ین علیها.مصنَّفاته األخرى وتعل

 . ضرائر الز�ادة3.2.1

من ضرائر الز�ادة التي عرض لها ابن هشام من دون أن �صّرح �أنها ضرورٌة، وألمح إلیها إلماًحا، ز�ادة  

 [من الوافر] تنو�ن التَّرنُّم الذي یلحُق القوافي المطلقة، �حرِف علٍة، �قول جر�ر: 

 59 نْ َوُقوِلي ِإْن َأَصْبُت َلَقْد َأَصابَ   َأِقلِّي اللَّْوَم َعاِذُل والِعَتاَبْن 

وهو التَّغنِّي الحاصل �أحرف  60األصل (العتا�ا) و(أصا�ا)، فجيء �التنو�ن بدًال من األلف لترك التَّرنُِّم،

ومن هذا التنو�ن الغاِلي، وهو   61اإلطالق؛ لقبولها لمد الصوت فیها، فإذا أنشدوا ولم یترنموا جاؤوا �النون في مكانها؛

 [من الرجز]رؤ�ة بن العجَّاج:  الالحق للقوافي الـُمَقیََّدِة، �قول

 َقاَلْت َبَناُت الَعمِّ: �ا َسْلَمى و�ْننْ 

  62َكاَن َفِقیًرا ُمْعدًما، َقاَلْت: و�ْننْ 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 207، ضرورة الشعرالسیرافي،  58
؛ أقلِّي: اتر�ي، والعرب 813: 3، شرح. محمد بن حبیب، تح. نعمان محمد أمین طه (القاهرة: دار المعارف)، ج3، الط�عة. جر�ر بن عط�ة الخطفي دیوان 59

 ، مادة (قلل).لسان العربتعبر عن العدم �القلة؛ فتقول: َقلَّ أن �فعل فالن �ذا، وتر�د أنه ال �فعله أصًال؛ ابن منظور، 
 .41: 1م)، 2014(دمشق، بیروت: دار ابن �ثیر،  3، الط�عة. أوضح المسالك إلى ألف�ة ابن مالكجمال الدین ابن هشام األنصاري،  60
 .424، مغني اللبیباألنصاري،  61
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اُج   63،قد أثبته األخفش وسمَّى الحر�ة التي قبله ُغُلو�ا وجعله ابن �ع�ش من نوع تنو�ن التََّرنُّم، وأنكره الزَّجَّ

ا اعر �ان یر�د (إْن) في آخر �ل بیٍت، َفَضُعَف صوته �الهمزِة، َفَتَوهَّم السَّ ؛ ألنه �كسر الوزن، وقاال: "لعل الشَّ یرافيُّ مُع  والسِّ

وهاتان النونان ز�دتا في الوقف، �ما ز�دت نون َضْ�َفٍن في الوصل والوقف، ول�سا من أنواع التنو�ن في  64أنَّ النُّوَن تنو�ٌن"،

 65شيٍء.

 [من ال�س�ٍط]  �قول الفرزدق: 66ومن حاالت ضرورات الز�ادة دخول (ال) الموصول�ة على الفعل المضارع، 

 67َما َأْنَت �الَحَكِم التُّرَضى ُحُكوَمُتُه              َوَال اَألِصْیِل َوَال ِذي الرَّْأي َوالَجَدلِ 

َفِة  فة المشبَّهة، واألصل أنَّها ال ُتْوَصُل إالَّ �الصِّ ر�حة، والمعنيُّ بها اسم الفاعل، أو اسم المفعول، أو الصِّ  68الصَّ

عر عند جمهور ال�صر�ین؛ ذوذ، فقال: "وقد شّذ وصل األلف   69وهذا مخصوص �الشِّ بینما أدخله ابن عقیل في �اب الشُّ

م �الفعل المضارع".  70والالَّ

رائر الجمُع بین حرف النِّداء والم�م ا  [من الرَّجز]لمشدَّدة التي تأتي عوًضا عن حرف النداء، �قوله: ومن الضَّ

 71ِإني ِإَذا َما َحَدٌث َأَلمَّا               َأُقوُل َ�ا اللَُّهمَّ �ا اللَُّهمَّا

اعر:  رورة، �قول الشَّ  [من الكامل]وقر�ب منه الجمع بین حرف النِّداء و(ال) في غیر اسم هللا س�حانه؛ للضَّ

 72َع�َّاُس �ا الـَمِلُك الـُمَتوَُّج والَِّذي                   َعَرَفْت َلُه َبْیُت الُعَال َعْدَنانُ 

 73وهذا مّما ال �جوز في النَّثر، خالًفا لل�غدادیِّیَن.

ــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
. والمعنى: قالت بنات عمِّ تلك المتمن�ة: �ا سلمى، أترضین بهذا ال�عل، و�ن �ان فقیرا معدما؟ قالت: رضیت �ه و�ن 43: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  62

 كان فقیرا معدما.
�ما �عده، أما السكون من دون النون فال یدل على وقف؛ ألنه قد �كون من وزن الشعر؛  أي إن النون تدل على وقف المنشد في آخر البیت من دون وصل 63

 .425، حاش�ة مغني اللبیباألنصاري، 
 .425، مغني اللبیباألنصاري،  64
 .43: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  65
 ؛ ف�ه فضل ا�ضاح و��ان.84، مغني اللبیبانظر: األنصاري،  66
  ، مادة (حكم). لسان العربصمین؛ ابن منظور، الَحَكُم: القاضي بین خ 67
 .154؛ تخل�ص الشواهد، 131: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  68
 .159: 1م)، 2017تح. محمد محیي الدین عبد الحمید (دمشق: مؤسسة الرسالة ناشرون،  1، الط�عة. شرح ابن عقیل على ألف�ة ابن مالك  69
 . 158، شرح ابن عقیل 70
 . 165: 2، لمسالكأوضح ااألنصاري،  71
 ، مادة (توج).لسان العربالُمَتوَُّج: الذي أل�س التاج؛ ابن منظور،  72
 . 167: 2، أوضح المسالكاألنصاري،  73
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مِّ أو النَّصِب، إذا اضطر الشاعر إلى   ومن ضرورات الز�ادة عند ابن هشام تنو�ُن االسم المنادى المستحق للضَّ

 [من الوافر]تنو�نه، �قول اَألْحَوص: 

َالمُ   74َسَالُم ِهللا �ا َمَطٌر َعَلْیَها                 َوَلْ�َس َعَلْ�َك �ا َمَطُر السَّ

مِّ. الق�اس: �ا   َمَطُر؛ ألنه مفرٌد علٌم، واجُب البناء على الضَّ

 [من الوافر]وقول جر�ر في النَّصب:  

 75أََعْبًدا َحلَّ في ُشَعَبى َغِر�ً�ا               َألؤًما، ال َأَ�ا َلَك واْغِتَراَ�ا؟

مَّ، وأبو عمرو بن العالء النَّصبَ  دى النكرِة غیر المقصودة، الذي وقع على المنا 76واختار الخلیل وسیبو�ه الضَّ

 وقد نص�ه مع التنو�ن تشبیًها له �النكرة غیر المقصودة ضرورة.

و�رى �عض النُّحاة أن تنو�ن العلم في النداء ضرورة، و�ذا �ان ال بّد منه فاألحسن في العلم أن یرفع، والنكرة  

المفرد العلم في األول، ونصب النكرة غیر فما جاء �ه ابن هشام �ان على الوجه األحسن من رفع  77المقصودة أن تنصب،

 المقصودة في الثاني.

 [من الرجز]وتزاد صلُة الضمیر إذا �انت مضمومًة أو مكسورًة �قول رؤ�ة بن العجاج: 

 78َوَمْهَمٍه ُمْغَبرٍَّة َأْرَجاُؤُه                 َ�َأنَّ َلْوَن َأْرِضِه َسَماُؤهُ 

ماؤه؛ التي هي صلة الضمیر المضموم في الوقف، والكثیر حذفها والوقف  زاد الواو في �لٍّ من: أرجاؤه، وس

میِر، فإْن �انْت مفتوحًة، ثبتت ِصَلُتَها، وهي األلف �ـ: َرَأْیُتَها، وَمرَ  ْرُت  �السكون، �قول ابن هشام: "إذا ُوِقَف على َهاِء الضَّ

رورة؛ ف�جوز ِبَها، و�ن �انت مضمومًة، أو مكسورًة، حذفت ِصَلُتَها وهي الواو  وال�اء؛ �ـ: َرَأْیُتُه، وَمَرْرُت ِ�ْه، ِإالَّ في الضَّ

 [من الطَّو�ل]كقول الشاعر في الكسر:  إث�اتها،

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 146: 2، أوضح المسالك؛ األنصاري، 189م)، 1970دیوان األحوص، تح. عادل سل�مان جمال (القاهرة: الهیئة المصر�ة العامة،  74
 . 650: 3دیوان جر�ر،  75
 . 165: 2، أوضح المسالكاألنصاري،  76
 .54، نظرات في الضرائر الشعر�ة، وعنه في الیوسف، 164: 2، أوضح المسالكاألنصاري،  77
، والبیت 177: 2م)، 2011، تح. ضاحي عبد ال�اقي محمد ومحمود علي مكي (القاهرة: مجمع اللغة العر��ة، 1شرح دیوان رؤ�ة لعالم لغوي قد�م، الط�عة.  78

ابن  مع (رًجا)؛ ، مادة (مهه)، األرجاء: الجوانب والنواحي، جلسان العرب؛ المهمه: الصحراء الواسعة؛ ابن منظور، 870، مغني اللبیبفي: األنصاري، 
 ، مادة (رجا).لسان العربمنظور، 
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 79تجاَوْزُت ِهْنًدا َرْغَ�ًة َعْن ِقَتاِلِه           إلى َمِلٍك أَْعُشو إلى َضْوِء َناِرهِ 

لِة الو   قُف �اإلسكان. فالق�اس في لغة العرب و�المها في مثل هذه الصِّ

 [من مشطور الرَّجز]وُتزاد الهمزة في ص�غة المضارع، �قول أبي ح�ان الفقعسي: 

 80َفِإنَُّه أَْهٌل ِألَْن ُیَؤْ�َرَما

فلم �حذف الهمزة من (ُیَؤْ�َرَما) تخف�ًفا، بل أتى بها على األصل للضرورة، وهو من �اب معاودة األصول 

 المهجورة.

رف، وهو جائٌز في األسماء �لِّها ُمطَِّرٌد   ومن أشهر ضرائر الزِّ�ادة صرف ما ال ینصرف رًدا إلى أصله من الصَّ

رف ِلِعَلٍل َتْدُخُلها، فإذا اضطر الشاعر ردَّها  رُف ودخول التنو�ن علیها، وُتْمَنُع من الصَّ   فیها؛ ألنَّ األصَل في األسماء الصَّ

 [من الطَّو�ل] إلى العلِل، �قول امرئ الق�س: إلى أصلها، ولم ُیلِق �االً 

 81وَ�ْوَم َدَخْلُت الِخْدَر ِخْدَر ُعَنْیَزٍة                  َفَقاَلْت: َلَك الَوْ�َالُت إنََّك ُمْرِجلي 

وجاء عن األخفش   82هذا النوع �ثیٌر، حتَّى قیل: إنَّ "صرف ما ال ینصرف في الشعر أكثر من أن ُ�حَصى"،

عر، فجرى على ألسنتهم ذلك في الكالم". عراء؛ ألنهم اُضطروا إل�ه في الشِّ  83قوله: "كأنها لغة الشُّ

 84وأجاز الكسائي والفراء هذا إّال في: َأْفَعُل ِمْنَك، وأ�طَل قولهما ابن عصفور.

 [من الطو�ل]  ة:ومن ضرائر ز�ادة الكلمة مجيء (َأْن) الناص�ة �عد (كي)، �قول جمیل بثین

 85َفَقاَلْت: َأُكلَّ النَّاِس َأْصَ�ْحَت َماِنًحا           ِلَساَنَك، َ�ْ�َما َأْن َتُغرَّ وَتْخَدَعا

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 397: 2، أوضح المسالكاألنصاري،  79
: 4م)، 2001(بیروت: مؤسسة الرسالة،  1، الط�عة.ض�اء السالك إلى أوضح المسالك؛ محمد عبد العز�ز النجار، 473: 2، أوضح المسالكاألنصاري،  80

417 . 
 .245: 2، أوضح المسالك؛ األنصاري، 11، تح. محمد أبو الفضل إبراه�م (القاهرة: دار المعارف، د.ت)، 5، الط�عة. امرئ الق�س دیوان 81
 .24م)، 1980، تح. السید إبراه�م محمد (دار األندلس، 1، الط�عة. ضرائر الشعرابن عصفور اإلشبیلي،  82
 .328م)، 2004، راجعه. سالم شمس الدین (دار الكوخ، 1، الط�عةالعر��ةجامع الدروس ؛ مصطفى الغالییني، 25، ضرائر الشعراإلشبیلي،  83
 .24، ضرائر الشعراإلشبیلي،  84
ار (مكت�ة مصر، د.ت)، جمیل بثینة دیوان 85  . 476: 1، أوضح المسالك؛ األنصاري، 126، تح. حسین نصَّ
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الحدید: [﴾ َتْأَسْوا فالحقُّ َأنَّ (كي) تكون "�منزلة (أْن) المصدر�ة معنًى وعمًال، وذلك في نحو قوله تعالى: ﴿ِلَكْیال

(أْن) محلها، وأنها لو �انت حرف تعلیل لم یدخل علیها حرف تعلیل، من ذلك قوُلك: ِجْئُتَك َ�ْي  ، و�ؤ�ده صّحة حلول ]24

ُم قبلها، فإن لم ُتَقدَّر فهي تعلیل�ٌة جاّرٌة، و�جب حینئٍذ إضمار (َأْن) َ�ْعَدها، وال تظهر (أ َرْت الالَّ ْن) �عد (كي)  ُتْكرَمِني، إذا ُقدِّ

رورة".  86ِإالَّ في الضَّ

م لم تقدر قبلها، وهي �منزلة الالم في الداللة على   ؛ ألنَّ الالَّ ابق حرُف َجرٍّ وعل�ه فإّن (كي) في البیت السَّ

 87التعلیل، و�جب أن تكون (أْن) �عدها مضمرًة إضماًرا الزًما، وال �جوز حینئٍذ إظهارها في النَّثر. 

سعة الكالم، من مثل دخولها على الخبر  وقر�ب من هذا دخول الم التو�ید في موضٍع ال تدخل ف�ه في 

 [من الوافر]ونحوه قول غالب العكلي:   88، المنفي، فال �قال: ِإنَّ َزْ�ًدا لـمَّا َقامَ 

 89َوأَْعَلُم ِإنَّ َتْسِل�ًما وَتْرًكا               َلَال ُمَتَشاِبَهاِن َوَال َسَواءُ 

رورة، وهو َمحلُّ ِخالٍف بین ال�صر�ین والكوفیین الذین ومن الزِّ�ادة لدى ابن هشام َجَواُز َمدِّ المقصور  للضَّ

اعر:   [من الوافر] 90أجازوه متمسكین �قول الشَّ

 َسُ�ْغِنیني الَّذي أَْغَناك َعنِّي                 َفَال َفْقٌر َیُدوُم وال ِغَناءُ 

رورة، وهو مقصوٌر، وقد "منعه ال�صر�ُّون، وقدروا ا لِغَناَء في البیت مصدًرا لـ(َغاَنْیُت)، ال َفَمدَّ (ِغَناء) للضَّ

ٌف"  في رأي ابن هشام الذي �میل إلى رأي الكوفیین في هذا، مخالًفا الجمهور في منعهم مدَّ   91مصدًرا لـ(َغِنْیُت)؛ وهو َتَعسُّ

 المقصور، ذاهً�ا ُذُهوَب الكوفیین في اإلجازة.

 ضرائر الحذف. 3.2.2

 العر��ة، وتحوي حذف الجملة والكلمة والحرف والحر�ة. هي �ا�ة واسعة في  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .248، مغني اللبیباألنصاري،  86
 .71، نظرات في الضرائر الشعر�ةالیوسف،  87
 .76، نظرات في الضرائر الشعر�ةالیوسف،  88
 . 243-242: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  89
 . 346: 2، أوضح المسالكاألنصاري،  90
 . 347: 2، أوضح المسالكاألنصاري،  91
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ومن ضرائر حذف الحرف حذُف نون الوقا�ة التي تلحق الفعل عند اتصاله ب�اء المتكلم للضرورة، �قول  

 [من مشطور الرجز]الشاعر:  

 92ِإْذ َذَهَب الَقْوُم الِكَراُم َلْ�ِسي 

اعر:    [من الطو�ل]والق�اس مجيء نون الوقا�ة قبل ال�اِء، نحو قول الشَّ

 93ُتَملُّ النََّداَمى َما َعَداِني َفِإنَِّني

اعر:   [من الرَّمل] واألمر عینه في (َعِني) و(ِمِني)، �قول الشَّ

اِئُل َعْنُهْم َوَعني                  َلْسُت ِمْن َقْ�َس َوَال َق�ْ   94ُس ِمني َأیَُّها السَّ

فتخف�ف (َعنِّي) و(ِمنِّي) ضرورة، واألصل إث�ات نون الوقا�ة عند إضافتهما إلى �اء المتكلم؛ لتكون نون الوقا�ة 

 [من الرجز]حفًظا للسكون ف�ما یبنون؛ و�لى هذا أشار ابن مالك �قوله:  

" اْعِكْس، وُ�ْن ُمخیَّ   َرا و"لیتني" َفَشا، و"لیتي" َنَدرا           وَمْع "لعلَّ

 95في ال�اق�اِت، واضطراًرا َخفََّفا           "مّني، وعّني" �عُض َمْن َقْد َسَلَفا

ومن الحذف، إسقاط نون (تكن) المجزوم �سكون النون، على الرَّغم من أنه َولَیَها ساكن، �قول الخنجر ابن 

 [من الطَّو�ل]صخر األسدي: 

 96َوَساَمًة                 َفَقْد َأْبَدِت الِمْرآةُ َجْبَهَة َضْ�َغمِ َفِإْن َلْم َتُك الِمْرآةُ َأْبَدْت 

رورة"؛ یر�د بلفظ الجماعة جمهوَر النُّحاة، في حین أضاف ابن   97قال ابن هشام: "وحمله الجماعة على الضَّ

 في مثل هذا الموضع.  98عصفور أنها "تحذف اللتقاء الساكنین"

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .96: 1، أوضح المسالكفي (َلْ�ِسي) ضرورة أخرى ز�ادة على حذف نون الوقا�ة، وهي مجيء خبرها ضمیًرا متصًال، واألصل مجیئه منفصًال؛ األنصاري،  92
 .95: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  93
 .106، تخل�ص الشواهد وتلخ�ص الفوائد. األنصاري، 99: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  94
 .116: 1، عقیل على ألف�ة ابن مالكشرح ابن  95
، مادة (ضغم)؛ أقول: قد نظر الشاعر في المرآة فلم یرقه منظره؛ فقال: إن لم تظهر المرآة جماًال فقد أظهرت وجه ، لسان العربالض�غم: األسد، ابن منظور 96

 أسد في اإلقدام والشجاعة. 
 . 195: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  97
 .116، شعرضرائر الاإلشبیلي،  98
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ومن ذلك الترخ�م الذي "ال �كون ِإالَّ في النِّداء إالَّ أن ُ�ضطر شاعٌر، إنَّما �ان ذلك في النداء لكثرته في  

 [من الطو�ل] �قول امرئ الق�س: 100ن تكون الكلمة صالحة للنداء، و�ذا ما اضطر الشاعر �جوز �شرط أ 99كالمهم"، 

 101َلِنْعَم الَفتى َتْعُشو إلى َضْوِء َناِرِه             َطِر�ُف ْبُن َماٍل َلْیَلَة الُجوِع والَخصرْ 

  �كسر الم (َماِلٍك) وتنو�نها وحذف حرف الكاف، ولو �ان على لغة من ینتظر، لم ینّون؛ وقیل: "الروا�ة:

م، فهو حینئٍذ على األصل"، ؛ �كسر الم�م وتشدید الالَّ وقال ابن هشام: "وال �متنع على لغة من ینتظر   102طر�ُف بن ِملٍّ

�قول   104الذي أجاز الترخ�م في غیر النداء ضرورًة، �شرط أن �كون على لغة من ال ینتظر، 103المحذوف؛ خالًفا للمبرد"

 [من الوافر]جر�ر: 

 105اُلُكُم ِرَماَما               وَأْضَحْت ِمْنَك َشاِسَعًة ُأَماَما َأَال َأْضَحْت ِح�َ 

رورة، ولو َرخَّم على لغة من ال   ًما في غیر النداء، على لغة من ینتظر، وهذا من �اب الضَّ فجاء ُأَماَمُة ُمَرخَّ

مِّ، وهو رأي المبرد.  ینتظر؛ لقاَل: ُأَماُم �الضَّ

رف، وأجازه الكوفیون واألخفش والفارسي للمضطر، وأ�اه سائُر   ومنه أ�ًضا منع االسم المصروف من الصَّ

 [من الكامل]  ال�صر�ین، واْحُتجَّ علیهم �قول األخطل التَّغِلبّي:

 106َطَلَب األَزاِرَق �الَكَتاِئِب إْذ َهَوْت           ِ�َشِبْیَب َغاِئَلُة النُُّفوِس َغُدورُ 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 239: 2، الكتابسیبو�ه،  99

 . 155، نظرات في الضرائر الشعر�ة. الیوسف، 193-192: 2، أوضح المسالكاألنصاري،  100
ُة الَبْرِد والقّر؛ ابن منظور، 193: 2، أوضح المسالك؛ األنصاري، 142دیوان امرئ الق�س،  101  ، مادة (خصر)، وأقول: نعم الرجللسان العرب؛ الَخَصُر: ِشدَّ

 السخي طر�ف بن مالك؛ �قصده الناس من �عید مستضیئة بناره بزمن الحاجة والمسغ�ة عند اشتداد البرد.
 .156، نظرات في الضرائر الشعر�ةالیوسف،  102
 . 193: 2، أوضح المسالكاألنصاري،  103
؛ لغة من ینتظر أن تحذف آِخَر االسم، وتدع ما قبله على ما �ان عل�ه من الحر�ة والسكون نحو قولك في 156، نظرات في الضرائر الشعر�ةالیوسف،  104

ذف اسًما مستقًال قائًما (حارث): �ا َحاٍر، وفي (ماِلٍك): �ا ماِل، وفي (جعفٍر): �ا َجْعَف، وأمَّا لغة من ال ینتظر فأن تحذف ما تحذف وتجعل ما �قي �عد الح
، نظرات في الضرائر الشعر�ة�أن لم تحذف منه شیًئا، نحو قولك في (حارث): �ا حاُر، وفي (جعفر): �ا َجْعُف، وفي (أحمَد): �ا أْحُم؛ الیوسف، بنفسه؛ 

155 . 
، لسان العربنظور، ؛ ح�الكم: الح�ال العهود وأواصر األلفة؛ ابن م193: 2، أوضح المسالك؛ بروا�ة مغایرة في الدیوان؛ األنصاري، 221دیوان جر�ر،  105

 ، مادة (رمم).لسان العربمادة (حبل)؛ الرمام: ال�ال�ة الضع�فة، جمع (رّمة)، وهي القطعة ال�ال�ة من الحبل؛ ابن منظور، 
رج وف�ه فضل إ�ضاح؛ والمعنى أن سف�ان تعقب األزارقَة الخوا 128، نظرات في الضرائر الشعر�ة؛ الیوسف، 245: 2، أوضح المسالكاألنصاري،  106

(َأْزَرِقّي)، وحذفت التاء ضرورة، واألصل  �كتائب من الج�ش، حتى هزمهم، وقتل رئ�سهم شبیب بن یز�د. اَألزاِرُق من الَحُرورّ�ة ِصْنف من الخوارج، واحدهم
 ، مادة (زرق).، لسان العرب(األزراقة)؛ ابن منظور
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ف�ه ِعلَّة إالَّ الَعَلِمّ�ة، والق�اس صرفه، و�ذلك حذف الَفاء من جواب  منع شبیب من الصرف ضرورة؛ إذ ل�س 

الَِّذیَن  (َأمَّا) الشرط�ة التفصیلّ�ة التي ال تحذف إالَّ إذا دخلت على قوٍل قد ُطِرَح استغناًء عنه �المقول �قوله تعالى: ﴿َفَأمَّا 

ْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُتمْ  وفي غیر هذا ال  107�قال لهم: أكفرتم؟ فحذف القول استغناء عنه �المقول، ؛ أي ف]106[آل عمران: ﴾ اْسَودَّ

 [من الطو�ل] تحذف إال ضرورة، �قول الحارث المخزومي:

 108َفأمَّا الِقَتاُل ال ِقَتاَل َلَدْ�ُكُم                    وَلِكنَّ َسْیًرا في ِعَراِض الَمَواِكبِ 

ابق؛  ألنَّ جواب الشرط متى �ان جملًة أو ِفعًال مرفوًعا لم �كن بدٌّ من الفاِء؛ إث�ات الفاِء واجٌب في البیت السَّ

 109ألنها ُیْؤَتى بها ِلئالَّ ُ�َسلََّط ما قبلها على ما �عدها، وعل�ه حذف الفاء ضرورة.

 أما ضرائر حذف الحر�ة 

 [من الطو�ل]فمنها تسكین الحرف المستحّق للتحر�ك على الق�اس، �قول عروة بن حزام:  

َحى َفأطْقُتَها              وَما ِلي ِبَزْفَراِت الَعِشيِّ َیَدانِ  ْلُت َزْفَراِت الضُّ  110وُحمِّ

َن فاَء (َزْفَرات)، وحقَُّها التَّْحر�ك �الفتح.   َسكَّ

هي عالمة إعراب الفعل المضارع المنصوب بـ(أن) المضمرة، �قول ابن ق�س  ومنها أ�ًضا طرح الحر�ة التي 

 [من المدید]   الرُّق�ات:

 111َكْي ِلَتْقِضیِنْي ُرَق�َُّة َما              َوَعَدْتني َغْیَر ُمْخَتَلسِ 

 فتحر�ك ال�اء �الفتحة على الق�اس، وقد ُطِرَحْت للضرورة.

 [من الطو�ل]��قاء عمله بال عوٍض منه، �قول الفرزدق: ومن ضرائر حذف الكلمة حذف الَجارِّ و 

 112إَذا ِقْیَل َأيُّ الّناِس َشرُّ َقِبْیَلٍة                َأَشاَرْت ُ�َلْیٍب �اَألُكفِّ اَألَصاِ�عُ 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 296: 2، أوضح المسالك؛ 93، مغني اللبیباألنصاري،  107
 . 93، مغني اللبیب؛ 297: 2، أوضح المسالك، األنصاري  108
 .21م)، 2016صفحة ،  33(منشورات اآللو�ة على الشا�كة، عدد صفحات المقال  الضرورة الشعر�ة دراسة نحو�ة في شرح ابن عقیلسعد المصطفى؛  109
 .86، ضرائر الشعر؛ اإلشبیلي، 353: 2، أوضح المسالكاألنصاري،  110
 .250: 2، أوضح المسالك؛ األنصاري، 127م)، 1995، تح. د. عز�زة فوال �ابیتي (بیروت: دار الجیل، 1الط�عة. ، ابن ق�س الرُّق�ات دیوان 111
 . 364: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  112



1 8 4 |  Ki l i tbah i r  

التقدیر: إلى ُ�َلْیٍب، فحذف الجار و�قي عمله، وف�ه �قول ابن عصفور: "وأما نقص الكلمة، فمنه إضمار حرف  

 كقول ذي اإلْصَ�ع الَعْدواني:  113الخفض و��قاء عمله"، 

 [من ال�س�ط]  

َك َال أْفَضْلَت في َحَسٍب                 َعنِّي، وَال َأْنَت َد�َّاِني فَتْخُزوني  114َالِه ابُن َعمِّ

َك، وقد �جد القارئ اضطراً�ا في حكم َحذِف الجار و��قاء عمله، � قول ابن هشام:  یر�د الشاعر: ِ� ابُن َعمِّ

،" ) و��قى عملها �عد الفاء �ثیًرا... و�عد الواو أكثر... و�عد (بل) قلیًال... و�دونهنَّ أقلَّ وفحوى رأ�ه أن  115"تحذف (ُربَّ

) و��قاء عمله ل�س شاًذا ول�س ضرورًة، و�نما ال �عدو أنَّه أقلَّ من القلیل، أي النادر، في حین نجده �حكم   حذف الجار (ُربَّ

) في إشارة إلى الَجارِّ (إلى) في البیت: "... أشارت �لیٍب...". �الشذ  116وذ في س�اق حرِف َجرِّ آَخَر غیر (ُربَّ

م،  وأما النَّصب بنزع الخافض فكثیٌر، وجائٌز في النَّثر، نحو: َشَكْرُت ِلزْ�ٍد، فتقول: َشَكْرُت َزْ�ًدا، واألكثر ذ�ر الالَّ

ْعِر فخ رورِة، �قول ساعدة بن جؤ�ة الهذليّ أمَّا حذف الجارِّ في الشِّ ، ُبِنَي على الضَّ  [من الكامل]   اصٌّ

 117َلْدٌن ِبَهزِّ الكَّفِّ َ�ْعِسُل َمْتُنُه             ِف�ِه، َ�َما َعَسَل الطَّر�َق الثَّْعَلبُ 

 118واألصل َأْن �قوَل: عسَل في الطر�ق. 

 [من الكامل] 119َهْرَمَة القرشي: و�ذا حذف المجزوم بـ(لم) للضرورة، �قول إبراه�م بن 

 اْحَفْظ َوِد�َعَتَك الَِّتي اسُتوِدْعَتَها           َیْوَم اَألَعاِزِب ِإْن وَصْلَت وِ�ْن َلـمِ 

 والتقدیر: و�ْن َلْم َتِصْل؛ ُحذَف المجزوم بـ(لم)؛ ألّن التقدیر �ما بّینا، وُحكم هذا الحذف الجواز للضرورة.

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .144، ضرائر الشعراإلشبیلي،  113
؛ (اله) أصله (�)؛ حذفت الم 163، الشعر�ةنظرات في الضرائر ؛ الیوسف، 144، ضرائر الشعر؛ اإلشبیلي، 498: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  114

 ، مادة (أله). لسان العربالجر، والالم األولى من لفظ الجاللة شذوًذا؛ ابن منظور، 
 .164، نظرات في الضرائر الشعر�ة؛ الیوسف، 192، مغني اللبیب؛ 513-511: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  115
 .164، نظرات في الضرائر الشعر�ةالیوسف،  116
، مادة لسان العرب، مادة (لدن)؛ َ�ْعِسُل: �ضطرب و�هتز؛ ابن منظور، لسان العرب؛ َلَدٌن: َلیٌِّن ناعٌم؛ ابن منظور، 365: 1، أوضح المسالكاألنصاري،   117

 (عسل).
 . 144، مغني اللبیب؛ 366: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  118
 . 355، مغني اللبیب؛ 275: 2، أوضح المسالكاألنصاري،  119
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المتنازع ف�ه غیر المرفوع الفضلة، عند إعمال العامل الثاني في ذاك الضمیر،  ومن الضرورات حذف ضمیر 

 و�عمال األول في المتنازع ف�ه، �قول عاتكة بنت عبد المطلب: 

 [من مجزوء الكامل]  

 120ِإَذا ُهُم َلَمُحوا ُشَعاُعهْ    ِ�ُعَكاَظ ُ�ْعِشي النَّاِظِر�نَ 

ف�ه (ُشَعاُعه) على أنه فاعل له، وأُْعِمَل الفعل الثاني (َلَمُحوا) في   أُْعِمَل الفعل األول (ُ�ْعِشي) في المتنازع

 الضمیر العائد على (شعاعه)، و�ان حقُّ هذا الضمیر اإلظهار، ولكن حذف للضرورة في رأي ابن هشاٍم.

 ضرائر التَّقد�م والتَّأخیر. 3.2.3

اعر أح�اًنا أن �ضع �المه في غیر موضعه الذي �جب  أن �كون عل�ه، فیز�له عن قصده الذي ُ�ضطر الشَّ

ُر ما حقُُّه التقد�م  ُوِضَع له، والذي ال َ�ْحُسُن في الكالم غیره، ف�عكس اإلعراب و�جعل الفاعل مفعوًال، والمفعول فاعًال، و�ؤخِّ

 ونحوه.

اء �حسب روا�ة  ومن هذا َتَقدُّم الفاعل على الفعل وهو ما �منعه ال�صر�ون و�جیزه الكوفیون ضرورة، �قول الزَّ�َّ 

 [من مشطور الرَّجز]رفع "َمْشُیَها": 

 َما ِللَجماِل َمْشُیَها َوِئْیَدا

َم الفاعل (َمْشُیَها) على الصفة المشبَّهة (وئیًدا)، وهو عند ابن هشام ضرورٌة.  121تقدَّ

لفارسي وابن  ومنه أ�ًضا تقد�م الحال على صاح�ه المجرور، وهو ضرورة عند ابن هشام، مخالًفا أَ�ا عليٍّ ا 

ا بوروده في قوله تعالى: ﴿َوَما   ﴾ َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َ�افًَّة لِّلنَّاسِ  جنيٍّ وابن ��سان؛ الذین أجازوا التقد�م، وت�عهم ابن مالك محتج�

اعر: ]28[س�أ:   [من الطو�ل]، و�قول الشَّ

 122ِبِذْ�َراُكُم حتَّى �َأنَُّكُم ِعْنِديَتَسلَّْیُت طًُّرا َعْنُكُم َ�ْعَد َبْیِنُكْم          

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ عكاظ: موضع بناح�ة مكة �انت تقام �ه سوق للعرب في الجاهل�ة �ل عاٍم، تمكث شهر ذي 758، مغني اللبیب؛ 377: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  120

 ، مادة (عكظ).لسان العربالقعدة، یت�ا�عون ف�ه، یتناشدون الشعر و�تفاخرون؛ ابن منظور، 
 . 721، مغني اللبیب؛ 311: 1، أوضح المسالكاألنصاري،   121
ْلوان؛ ابن منظور، 443: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  122 ، لسان العرب، مادة (سلو)؛ ُطر�ا: جم�ًعا؛ ابن منظور، لسان العرب؛ َتَسلَّیُت: َتَصبَّرُت وتكلفت السُّ

 مادة (طرر).
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جاءْت (ُطر�ا) حاًال من �اِف المخاطب في (عنكم) المجرور محال� بـ(عن)، فتقدم الحال على صاح�ه المجرور،  

ذهب  والحقُّ أنَّ البیَت ضرورٌة، وأنَّ (كافة) في اآل�ة حال من الكاف، والتاء للم�الغة ال للتأنیث عند ابن هشاٍم �خالف ما 

 123إل�ه �عض النُّحاة.

ومن أحوال الحال مع عاملها ثالث حاالٍت؛ إحداها أن تتأخر عن عاملها وجوً�ا في ستِّ مسائَل، منها أن  

و�ستثنى من هذا  ، ]28س�أ: [ ُبُیوُتُهْم خاِوَ�ًة﴾  �كون العامل لفًظا مضمًنا معنى الفعل من دون حروفه، نحو قوله تعالى: ﴿َفِتْلكَ 

ن معنى الفعل) أن �كون العامل ظرًفا أو مجروًرا مخبًرا بهما، وحینئٍذ �جوز توّسُط الحاِل بین المخبر عنه (أي المضمَّ 

اعر:    [من الطَّو�ل]والمخبر �ه، �قول الشَّ

 124 ِبَنا َعاَذ َعْوٌف َوْهَو َ�اِدَي ِذلٍَّة              َلَدْ�ُكْم، َفَلْم َ�ْعَدْم َوَالًء، وَال َنْصَرا

مواتُ ، ]139[األنعام:  ِفي ُ�ُطوِن هِذِه اْألَْنعاِم خاِلَصًة ِلُذُكوِرنا﴾ �عضهم: ﴿َما كقراءة  125َمْطِو�َّاتٍ  وقراءة: ﴿َوالسَّ

، وهذا قول األخفش وابن مالك، وذهب ابن هشام إلى أن تقدم الحال على عامله الظَّرف مع توّسطِه بین ]67الزمر: [ِبَ�ِمیِنِه﴾ 

المخبر عنه، والمخبر �ه ضرورٌة، مستدًال على رأ�ه �أنَّ (خالِصًة) و(مطو�اٍت) معموالن لصلة (ما)، ولـ(ق�ضته)، وأّن 

ى (َمْقُبوَضِتِه)؛ ال مبتدأ؛ و(ب�مینه) معمول الحال، ال  (السموات) عطف على ضمیر مستتر في (ق�ضته)؛ ألنها �معن

 126عاملها. 

[من ومن ضرائر التَّقد�م، تقد�م (من) ومجرورها على (أفعل) التفضیل في غیر االستفهام ضرورًة؛ �قول جر�ر: 

 الطو�ل]

 127ِعْیَنِة َأْمَلحُ ِإَذا َساَیَرْت َأْسَماُء َیْوًما َظِعْیَنًة            َفَأْسَماُء ِمْن ِتْلَك الظَّ 

 واألصل: َفَأْسَماُء َأْمَلُح ِمْن ِتْلَك الظَِّعیَنِة.

ِم �ضمیر �عود على المفعول المتأخر لفًظا ورت�ًة، �قول الشاعر:     [من الطو�ل]ومنه أ�ًضا اتصال الفاعل الُمَتَقدِّ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 443: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  123
 ، مادة (عوذ). لسان العرب؛ َعاَذ: اعتصم والتجأ؛ ابن منظور، 449: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  124
خبر (الجار مطو�اِت: جاءت حاًال متوسطًة بین المبتدأ (السماوات) وعاملها الظرفي الواقع خبًرا؛ وهو (ب�مینه) صاحب الحال الضمیر المنتقل إلى ال 125

 والمجرور).
 . 599: 1م)، 2000(بیروت: دار الكتب العلم�ة،  1، الط�عة. شرح التصر�ح على التوض�ح؛ خالد األزهري، 450: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  126
؛ األزهري، 163: 3، شرح ابن عقیل على ألف�ة ابن مالك؛ 73: 2، أوضح المسالك؛ �اختالف �س�ط في روا�ة البیت؛ األنصاري، 835دیوان جر�ر،  127

 ، مادة (ظعن).لسان العربامرأة أم لم تكن؛ ابن منظور، ؛ الظَِّعیَنُة: الهودج �انت ف�ه 99: 2، شرح التصر�ح
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 128الِكالِب الَعاِوَ�اِت، وقد َفَعلْ َجَزى َر�ُُّه َعنِّي َعِديَّ ْبَن َحاِتٍم           َجَزاَء 

ِمِه،  130وابن مالك؛ 129أجازه األخفش وابن جني والطَُّوال،  محتجین �أن استلزام الفعل للمفعول �قوم مقام َتَقدُّ

عر فقط.  131ومنعه الجمهور لعود الضمیر على متأخر لفًظا ورت�ًة، ح�ح جوازه في الشِّ  132والصَّ

) معًنى أو لفًظا، وحقُُّه التأخیر وجوً�ا؛ فمن أمثلة المحصور معًنى  ومن الضرائر تقد�م الخبر المحص  ور بـ(إالَّ

، فقد ]144[آل عمران:  ﴿َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل﴾ ، ومن أمثلة المحصور لفًظا قوله تعالى:]12هود: [َأْنَت َنِذیٌر﴾  قوله تعالى: ﴿ِإنََّما

 :  [من الطو�ل]تأّخر الخبر (نذیٌر) في األولى، و(رسوٌل) في الثان�ة، على وفق القاعدة المعروفة، وأّما قول الكمیت األسديِّ

لُ  ، َهْل إالَّ ِ�َك النَّْصُر ُیْرَتَجى                َعَلْیِهْم؟ وَهْل إالَّ َعَلْ�َك الـُمَعوَّ  133َفَ�ا َربِّ

هشاٍم؛ �سبب تقد�م الخبر المحصور بـ(إال) في الشطر الثاني (عل�ك)، و�مكن الحكم  فهو ضرورة على رأي ابن

ُل ِإالَّ  ًما، فالق�اس: وهل النَّْصُر یرتجى إالَّ ِ�َك، وهل الـُمَعوَّ   �الضرورة على ما في األول (�ك)؛ إذا أعر�نا (�َك) خبًرا مقدَّ

 َعَل�ك؟

نحو�ین، وخالفهم ف�ه ابن هشاٍم، ذاهً�ا إلى وقوعه في الكالم  ومنه الفصل بین المتضا�فین الذي منعه �عض ال

عر ضرورًة، في أر�ٍع؛ إحداها الفصل �األجنبي، أي معموِل غیره المضاف؛ فاعًال  134العادّي، في ثالث مسائَل، وفي الشِّ

 [من المنسرح] كان؛ �قول األعشى: 

 135ُه َفِنْعَم َما َنَجَال َأْنَجَب َأ�َّاَم َواِلَداهُ ِ�ِه              ِإْذ َنَجَال 

َفَصَل بین المضاف (أ�َّام)، والمضاف إل�ه (إذ َنَجَال)، و(إْذ) ظرف زمان أض�ف إلى أ�َّاٍم، وجاء الفاصل 

 َال.جَ بینهما (والداه)، أجنب��ا ال عالقة تجمعه �المضاف، وأصل البیت: َأْنَجَب َوالَداهُ ِ�ِه َأ�َّاَم ِإْذ َنَجَالُه َفِنْعَم َما نَ 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . البیت متنازع بین أبي األسود الدؤلي والنا�غة الذب�اني.331: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  128
 .488، تخل�ص الشواهداألنصاري،  129
 . 331: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  130
 .488، تخل�ص الشواهداألنصاري،  131
 . 490 تخل�ص الشواهد، ؛ �قول ابن هشام: "هو جائز في الضرورة، ممتنع في الكالم"؛ 332: 1، أوضح المسالكاألنصاري،   132
، وقد وجب تقد�م المبتدأ وتأخیر الخبر؛ ألن الخبر 333م)، 2000، تح. محمد نبیل طر�في (بیروت: دار صادر، 1، الط�عة. الكمیت األِسديِّ  دیوان 133

 ( ، معنًى؛ والتقدیر: ما أنت نذیٌر، و�ذا جاء الخبر (رسوٌل) مؤخًرا عن المبتدأ وحكمه الوجوب؛ ألن الخبر محصور بـ(إال) لفًظا؛ األنصاري محصور بـ(إالَّ
 . 158-157:1، أوضح المسالك

 . 569-568: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  134
 . 572: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  135
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 [من ال�س�ط]و�مكن أن �كون الفاصل مفعوًال �ه �قوله:  

 136َتْسِقي اْمِت�اًحا َنَدى الِمْسَواَك ِر�َقِتَها            َ�َما َتَضمََّن َعْجُز الـُمْزَنِة الرََّصفُ 

جاَء (الِمْسَواُك) وهو مفعوٌل �ه فاصًال بین المضاف (ندى) والمضاُف إل�ه (ِر�قِتها)، و�مكن أن �كون ظرًفا،  

اعر:   [من الوافر]كقول الشَّ

 137َكَما ُخطَّ الِكَتاُب ِ�َكفِّ َیْوًما              َیُهوِديٍّ ُ�َقاِرُب أو ُیِز�لُ 

 مضاف إل�ه (یهودي). فالظرُف (یوًما) فصَل بین المضاف (كف) وال

 [من الرجز]أو أن �كون الفصل �فاعل المضاف، �قول الشاعر: 

 138َما إْن َرَأْیَنا للَهَوى ِمن ِطبِّ            وَال َعِدْمَنا َقْهَر َوْجٌد َصبِّ 

) �فاعل المضاف (وجٌد).   فقد فصل بین المضاف (قهِر) والمضاف إل�ه (صبِّ

 [من الطو�ل]أو أن �كون الفصل بنعت المضاف، �قوله: 

 139نجوُت وقد بلَّ المراديُّ س�َفُه             ِمَن اْبِن أِبي َشْ�ِخ األَ�اِطِح َطاِلبِ 

 فقد ُفِصَل �صفة المضاف (ش�خ األ�اطح) بیَن المضاف (أبي) والمضاف إل�ه (طالب). 

 الرجز]  [من  أو أن �كون الفصل �النداء، �قوِل الشاعر:

 140َكأنَّ ِبْرَذْوَن َأَ�ا ِعَصاِم                 َزْ�ٍد ِحَماٌر ُدقَّ ِ�اللَِّجامِ 

فقد ُفصل �النداِء (أ�ا ِعَصاٍم) بین المضاِف (برذون) و�ین المضاف إل�ه (ز�د)؛ أي: �أنَّ برذون ز�د �ا أ�ا 

عر وفق ابن هشام، فهي ض   141رورٌة.عصام، وما دامت هذه المسائل تختص �الشِّ

 ضرائر اإلبدال. 3.2.4

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 572: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  136
 . 573: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  137
 . 573: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  138
 . 574: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  139
 . 575: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  140
 . 572: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  141
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یلجأ الشاعُر إلى إبدال حرف من آخر، أو �لمٍة من أخرى، في محلٍّ ال یبدُل نحوه في النثر؛ لمعنى یر�ده أو  

 تحر�ك ساكٍن، أو تسكیِن متحرٍك؛ لینهض وزن الشعر �ه، أو تشب�ه شيء بنظیر له وق�اسه عل�ه.

[من  للضمیر، �قول العّجاج:  –وهي من الحروف التي ال تختصُّ �جر ظاهٍر �عینه -ومن هذا َجرُّ الكاف 

 مشطور الرجز] 

 142َوُأمَّ أوَعاٍل َ�َها َأْو َأْقَرَ�ا     َخلَّى الذََّناَ�اِت َشَماًال َ�َثً�ا     

 وُأمَّ َأْوَعاٍل مثلها أو أقر�ا.وذلك الستعمال الكاف �معنى مثل؛ ألنها في معناها، واألصل: 

 [من ال�س�ط] ومن ضرائر اإلبدال فصل الضمیر عند إمكان اتصاله في غیر موضع جواز ذلك، �قول الشاعر:  

 143وما ُأَصاِحُب ِمْن َقوٍم َفَأذُ�َرُهْم               ِإالَّ َیِز�ُدُهُم ُح��ا إَليَّ ُهمُ 

، فوضع الض   میر المنفصل (ُهُم) موضع المتصل (الواو)؛ للضرورة.واألصل: یز�دونهم حً�ا إليَّ

 [من ال�س�ط] ومنه أ�ًضا وقوع الضمیر المتصل موقع الضمیر المنفصل، �قول الشاعر:  

ِك َد�َّارُ   144َوَما َعَلْیَنا ِإَذا َما ُ�ْنِت َجاَرَتَنا                 َأْن َال �َجاِوَرَنا ِإالَّ

 145الضمیر المتصل وهو الكاف موضعه، للضرورة.فالق�اس (إالَّ إ�َّاِك)، فوضع 

[من  ومنه تذ�یر المؤّنث المسند إلى فاعله المضمر العائد إلى اسم مجازي، �قول عامر بن جو�ن الطائي: 

 المتقارب] 

  146َوَال َأْرَض َأْ�َقَل ِإْ�َقاَلَها       َفَال ُمْزَنٌة َوَدَقْت َوْدَقَها     

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 479: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  142
 .88: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  143
 .262، ضرائر الشعر؛ اإلشبیلي، 83: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  144
 .262، ضرائر الشعراإلشبیلي،  145
، مادة (مزن)؛ َوَدَقْت: أمطرت، والودق المطر؛ ابن لسان العرب؛ المزنة: السحا�ة المحملة �األمطار؛ ابن منظور، 321: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  146

 ، مادة (�قل).لسان العرب)؛ ال�قل ما نبت في بذرة ال في أرومة ثابتة؛ ابن منظور، ، مادة (ودقلسان العربمنظور، 



1 9 0 |  Ki l i tbah i r  

فاألصل (َأْ�َقَلْت)؛ حذفت التاء من الفعل الماضي المسند إلى ضمیر متصٍل مجازي التأنیث وهو ما نّ�ه عل�ه 

فجعل (األرض) مذ�ًرا �معنى المكان، فكأنه قال: وال مكان َأْ�َقَل ِإْ�َقالها، وهو من �اب الحمل على   147ابن هشام،

 148المعنى.

) مع جوازه �غیرها، �قول  ه ابن هشام �الشعر حینما �كون الفاصل (إالَّ ومن ال�اب ذاته تأنیث المذ�ر الذي َخصَّ

 [من الرَّجز]الشاعر:  

 149في َحْرِ�نا ِإالَّ َبَناُت الَعمِّ         وَذمِّ     َما َبِرَئْت من َرْ�َ�ةٍ 

عر، و�ذا ما �ان الفاصل بین الفعل   فاألصل أن تحذف التاء، فال �جوز: َما َقاَمْت إالَّ ِهْنٌد؛ إال في ضرورة الشِّ

 150وفاعله غیر (إال)؛ جاز ف�ه التذ�یر والتأنیث، والتأنیث أكثر وفق رأي ابن هشام. 

إبدال حكم من حكم، �دخول (ال) على الفعل المضارع، وهي �معنى (الذي)، �قول الفرزدق:  ومن الضرائر 

 [من ال�س�ط]

 151ما َأْنَت �الَحَكِم التُّْرَضى ُحُكوَمُتُه            وال اَألِصیِل وَال ِذي الرَّْأِي والَجَدلِ 

�معنى (الذي)، یر�د: الذي ُتْرَضى، أال ترى أن (ال) الداخلة على (ُتْرَضى) من األسماء الموصولة؛ ألنها 

وُحكمها في الكالم أالَّ تدخل إالَّ على اسم فاعل أو اسم مفعول، إالَّ أنه لـّما اضطر جعل وصلها �الفعل بدًال من وصلها  

 154وهذا مما أجازه األخفش وابن مالك،  153إجراًء لها في ذلك مجرى ما هي في معناه، وهو (الذي)،  152�اسم الفاعل؛ 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 817، مغني اللبیب؛ 482، تخل�ص الشواهداألنصاري،  147
 .271، ضرائر الشعراإلشبیلي،  148
 . 324: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  149
، تح. محمد علي فاخر وآخر�ن (القاهرة: 1، الط�عة. األلف�ة و�ة في شرح شواهدالمقاصد النح؛ بدر الدین العیني، 323: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  150

 . 934: 2م)، 2010دار السالم، 
 .32: 1، خزانة األدب؛ ال�غدادي، 85، مغني اللبیب؛ 44: 1، أوضح المسالكاألنصاري،  151
 .32: 1، خزانة األدبال�غدادي،  152
 .310، نظرات في الضرائر الشعر�ةالیوسف،  153
 .85، مغني اللبیباألنصاري،  154



حوّي   نَّ ل ا ا  هه ی ة وتوج َّ� عر شِّ ل ا رورة  ضَّ ل ا ر  ی ی ا ع 1|م 9 1  

ه ال�صر�ون اضطراًرا؛  155الكوفیین، و�عض : "وهو من  156بینما َعدَّ یرافيُّ َراج وعبد القاهر الجرجانيُّ والسِّ حتَّى قال ابن السَّ

رورات".   157أق�ح الضَّ

 النت�جة

�كشف لنا العرض السابق لمفهوم الضرورة الشعر�ة ومعاییرها وتوجییها لدى ابن هشام عدًدا من النتائج؛ 

 یلي: ُتلخص ف�ما 

َكَشَف لنا ال�حث في آراء النحاة اختالفهم في فهم الضرورة الشعر�ة، فقد رأى فر�ٌق منهم أنها ما ل�س للشاعر  

عنه مندوحة؛ من مثل سیبو�ه وابن مالك، وفر�ق آخر رأى أنها ما �ان للشاعر عنه مندوحة أو لم �كن، و�ان هذا األخیر  

ء تعرُِّضه لمعاییر الضرورة في مصنفه أوضح المسالك إلى ألف�ة ابن مالك، فلم رأَي الجمهور الذي وافقه ابن هشام في أثنا

�خرج من ع�اءته، َخَال مواضَع قلیلٍة ندَّ فیها عن مذهب الجمهور، قد یتسع لها مقال آخر، وعل�ه؛ فإنَّ موقف ابن هشام  

 كان ثابًتا من هذا المصطلح في مصنفاته التي تعرض لها ال�حث.  

وع�ه في تَمییِز هذه اللغة من لغة  ا فهَم ابن هشام للغة الشعر و�ناَءُه علیها في قواعد الضرورة، و ولم �خف علین

 النثر التي تتمتع �طاقات انفعال�ة وصفات ل�ست في الشعر. 

كما �ان تفسیر ابن هشام للضرورة الشعر�ة مبن��ا على قرائَن نحو�ٍة وصرف�ٍة وصوت�ٍة لم تخُل من محاكمات  

�اس�ة لم یتخللها االضطراب، وهو في هذا �ختلف عن غیره من النحاة الذین وقع �عٌض منهم في االضطراب  عقل�ة وق

كالسیرافي أو ابن مالك الذي نعته أبو ح�ان األندلسي �عدم فهمه لهذا المصطلح. وهذا ما ینبُئ عن ثقافة ابن هشام  

 لمصطلح والوقوف على دقائقه وانتقائه لشواهده �عنا�ة فائقة.و�حاطته �كالم العرب الفصحاِء؛ ونزعته العقل�ة في معالجة ا 

یرافي من   وأخیرا �مكن القول إن ابن هشام انطلق في معالجة مسألة الضرورة من �اب معاییرها التي صنَّفها السِّ

عرب في �المهم.  أجل المحافظة على المعنى سل�ًما، والحرص على أمن الل�س في الجملة العر��ة مستعیًنا �ما ُأِثَر عن ال

فعرض ل�عض آراء النحاة في قضا�ا الضرورة وأدلى بدلوه فیها معارًضا أو موافًقا َمْن س�قه منهم، وما وصل إل�ه المقال من  

 نتائج ل�س غا�ة القول ومنتهاه، فللقارئ ال�صیر رأٌي �فید المقال و�ز�ده نضوًجا و�قر�ه من هدفه.

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .32: 1، شرح التصر�حاألزهري،  155
 .159: 1، شرح ابن عقیل على ألف�ة ابن مالك 156
 . 165، ضرورة الشعر؛ السیرافي، 154، تخل�ص الشواهداألنصاري،  157
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