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ٖٔٙ 
 

 ( ىـٕٚٙعند ابن مالك ) ت مفيوم الضرورة الشعرية
 العنبكي عمي عبد اهلل حسينأ.م.د.

 كمية التربية ـ األصمعي / قسم المغة العربية - جامعة ديالى
 

 الخالصة
يعّد ابف مالؾ ممف اىتمّوا بالضرورة الشعرية وأولوىا عناية خاّصة ؛ إذ كاف صاحب مذىب أنفرد بو 

، وىو أف الضرورة ىي ما وقع في الشعر مما ليس لمشاعر عنو مندوحة . أي أنيا تعني  مخالفًا جميور النحوييف
 االضطرار بمعناه المغوي وىو اإللجاء إلى الشيء وقد تضمف ىذا البحث ثالثة مباحث : 

تناوؿ األوؿ منيا مفيـو الضرورة عند الجميور وعند ابف مالؾ . وبحث الثاني الشواىد التي أخرجيا ابف 
 كـ باب الضرورة .  مالؾ

أما المبحث الثالث فتطرؽ إلى نقد العمماء لمذىب ابف مالؾ ثـ ختـ البحث بخاتمة وثبت بالمصادر 
 والمراجع . 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مةالمقدّ 
شػػػغمت الضػػػرورة الشػػػعرية جانبػػػًا ميمػػػًا مػػػف الدرايػػػات المغويػػػة والنحويػػػة عنػػػد القػػػدماء ، فقػػػد  

فػػي مفلفػػاتيـ كمػػا فعػػؿ يػػيبويو وابػػف اليػػراج والزجػػاجي والعكبػػري وابػػف خصػػص ليػػا بعضػػيـ أبوابػػًا 
عصػػفور وريػػرىـ . وخّصػػيا بعضػػيـ بالتػػاليؼ كػػالقزاز القيروانػػي فػػي كتابػػو ي مػػا يجػػوز لمشػػاعر فػػي 

ي ضرائر الشعر ( ومحمػود شػكري اولويػي فػي ي الضػرائر ومػا ييػوغ  الضرورة ( وابف عصفور في
 لمشاعر دوف الناثر ( . 

مالػػؾ ممػػف اىػػتـ بالضػػرورة الشػػعرية وأوالىػػا عنايتػػو إذ كػػاف صػػاحب مػػذىب انفػػرد بػػو  وابػػف 
مخالفًا بذلؾ جميور النحوييف وىو أف الضرورة ىي ما وقع في الشعر دوف النثػر ممػا لػيس لمشػاعر 
عنو مندوحة ، أي أنيا تعني االضطرار بمعناه المغوي وىو اإللجاء إلى الشيء . وىػو بيػذا المفيػـو 

حيػاف وابػف  أبػوداًل بػيف النحػاة الػذيف عاصػروه والػذيف جػاءوا مػف بعػده فػردوا مذىبػو كمػا فعػؿ أثار ج
ـو الضػػرورة الشػػعرية عنػػد ابػػف وريػػرىـ وىػػذه الظػػاىرة دعتنػػا إلػػى أف نبحػػث ي مفيػػ ىشػػاـ والشػػاطبي

 ( .  مالؾ
وقػػد اقتضػػت طبيعػػة ىػػذا البحػػث أف يكػػوف فػػي ثالثػػة مباحػػث تيػػبقيا ىػػذه المقدمػػة وتتموىػػا  

 تمة تتضمف أىـ نتائجو وقائمة بمصادره ومراجعو . خا
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 ٔٙٗ 

أما المبحث األوؿ فتضػمف مفيػـو الضػرورة الشػعرية وبحػث الثػاني الشػواىد التػي ال ضػرورة  
 فييا عند ابف مالؾ . أما المبحث الثالث فتطرؽ إلى نقد مذىب ابف مالؾ . 

ممنا خالصًا لوجو الكريـ وأف نياؿ اهلل تعالى أف يوفقنا لخدمة لغة كتابو العزيز وأف يجعؿ ع 
يتقبمػػو باحيػػف القبػػوؿ وأف ييػػدد خطانػػا ويميمنػػا الصػػواب ويجنبنػػا الزلػػؿ فػػي القػػوؿ والعمػػؿ إنػػو نعػػـ 

 المولى ونعـ النصير . 
 

 ة الشعري ةر المبحث األول : مفيوم الضرو 
فػع . والَضػر: : أّف الضرَّ والُضرَّ ػ وىما لغتاف ػ ضػّد الن (ٔيالمعجمات  أصحاب: ذكر  الضرورة لغةً 

ػػػػيُؽ ، ومكػػػػاف ذو ضػػػػرر : ضػػػػّيؽ . واالضػػػػطرار :  المصػػػػدر ، والُضػػػػر: : االيػػػػـ . والضػػػػرُر : الضض
االحتيػػػاج إلػػػى الشػػػيء . وقػػػد اضػػػُطّر إلػػػى الشػػػيء ، أي : ُألجػػػ، إليػػػو ، وأصػػػمو مػػػف الضػػػرر ، وىػػػو 

الَضػػرَّة . والضػػرورة الضػّيؽ . وقػػد اضػطّره إليػػو أمػٌر ، أي : أحوجػػو وألجػػاه فاضػُطّر إليػػو ، وااليػـ : 
رار : الُمضاّرة . وليس عميؾ ضرر وال ضرورٌة وال ضّرٌة . ورجؿ ذو ضارورة وضرورة  كالضّرة والضض
، أي : ذو حاجة . والضرورة : ايـ لمصدر االضػطرار ، تقػوؿ : حممتنػي الضػرورة عمػى كػذا وكػذا 

ا يضػره ، أي : حممػو عمػى ، وقد اضطّر فالف إلى كذا وكػذا . واالضػطرار : حمػؿ اإلنيػاف عمػى مػ
أمػػر يكرىػػو . واالضػػطرار ػ بيػػذا المعنػػى ضػػرباف : يي اضػػطرار بيػػبب خػػارج كمػػف ُيضػػرب وييػػدد 

وعمى ذلؾ حمؿ قولو  (ٕيلينقاد ، واضطرار بيبب داخؿ كمف اشتد جوعو فاضطّر إلى أكؿ ميتة (( 
[ أي : فمػف ألجػ،  ٖٚٔالبقػرة: ] چ  ہ ۀ  ۀ ڻ ڻڻ    ڻ ں ں   ڱ ڱ      ڱ     ڱ ڳچ  تعػالى :

إلػػى أكػػؿ الميتػػة ومػػا ُحػػّرـ وُضػػّيؽ عميػػو األمػػر بػػالجوع ، وأصػػؿ ذلػػؾ مػػف الضػػرر ، وىػػو الضػػّيؽ . 
وتجمع الضرورة عمى ضرورات وضػرائر قيايػًا عمػى ركوبػة وجمعيػا ركائػب أمػا الضػرَّة فتجمػع عمػى 

 ضرائر ، وىو جمع نادر وشاّذ . 
 تحمؿ المعاني المغوية اوتية : يتبيف لنا مما يبؽ ذكره أّف مادة ي ضرر ( 

 ػ اإلكراه .   ٗ     ػ اإللجاء  ٖ     ػ االحتياج ٕ      ػ الضيؽ ٔ
 

واالضطرار : يي حالة تبيح لممضطّر أف يوقع فػي كالمػو مػا ال يبػاح لػو فػي ريػر اضػطرار  
ار أي فػي ومثؿ ىػذه الحالػة ال تكػوف إال فػي الشػعر ؛ إذ ال ضػرورة إال فيػو ، وال ضػرورة فػي االختيػ

 (ٖيفي النثر (( 
أمػػا الضػػرورة فيػػي بمعنػػى االضػػطرار ومػػف مرادفاتػػو : يي وقػػد ايػػتعمؿ المفظػػاف فػػي التعبيػػر  

، يي ومػػػف ىػػػذا  (ٗيعػػػف األحػػػواؿ  التػػػي تمجػػػ، الشػػػاعر إلػػػى ارتكػػػاب مػػػا يخػػػالؼ القيػػػاس ويجانبػػػو (( 
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 ٔٙ٘ 

عر في الشعر ما ال المعنى المغوي لالضطرار أخذ مصطمح الضرورة الشعرية ، وىي أف يجوز لمشا
 .   (٘ييجوز لغيره في النثر مما يعتبر خروجًا عمى أصوؿ المغة والنحو والصرؼ في بابو (( 

 
 الضرورة اصطالحًا :  

 (ٙيحيػػث االضػػطرار الضػػرورة الشػػعرية مػػف  مػػف خػػالؿ المتابعػػة لمنحػػوييف الػػذيف كتبػػوا عػػف 
 (ٛيذىبيف : نجد لمنحوييف في مفيوـ الضرورة اصطالحًا م (ٚيواالختيار 

ما وقع في الشعر دوف النثر يواء أكاف  (ٜيالمذىب األوؿ : مذىب جميور النحوييف ، وىي عندىـ 
أـ ال . وىػػذا يعنػػي : يي أنػػو لػػيس معتبػػرًا فػػي الضػػرورة الشػػعرية أف يػػفدي  (ٓٔيلمشػػاعر عنػػو مندوحػػة 

 . (ٔٔييا (( إلييا الوزف الشعري ، فقد تقع الضرورة في الشعر مف رير اضطرار الوزف إلي
مالػػؾ فػػذكر أنيػػـ ال  ىػػػ( مفيػػوـ الضػػرورة عنػػد رّده عمػػى ابػػف٘ٗٚوقػػد أوضػػح أبػػو حيػػاف يت 

نمػػا يعنػػوف بالضػػرورة أّف ذلػػؾ مػػف تػػراكيبيـ الواقعػػة فػػي  يعنػػوف بالضػػرورة اإللحػػاء إلػػى الشػػيء : يي وا 
 . (ٕٔيالنثري (( ال يقع في كالميـ الشعر المختّصة بو ، و 

احثيف : يي مػا وقػع فػي الشػعر مخالفػًا لمقيػاس مّمػا لػـ يقػع لػو نظيػر وىي كما عّرفيا أحػد البػ 
وىذا التفيير لمضرورة ىو المختار المعّوؿ  (ٖٔيفي النثر ، يواء أكاف لمشاعر عنو مندوحة أـ ال (( 

 .  (ٗٔيعميو عند النحاة 
يػرد يقوؿ أحد الباحثيف : يي إف ما خالؼ القواعد إذا ورد في شعر مف يحتج بشػعرىـ ، ولػـ  

لو نظير في نثر مف يحتج بنثرىـ يواء أكاف في إمكاف الشاعر تغييره إلى ما يوافؽ القواعػد أـ ال ، 
وأضػػػػاؼ إلػػػى ذلػػػػؾ قولػػػػو :  (٘ٔيولػػػـ يكػػػػف ذلػػػؾ لغػػػػة قػػػـو عمػػػػى المختػػػػار ، ف ننػػػا نيػػػػميو ضػػػرورة (( 

مػي فقػد تكػوف فالتعريؼ المغوي يحتـّ أف تكوف الضرورة لحاجة ال يمكف دفعيا ، وأما التعريػؼ العميي
 .  (ٙٔيفيو الضرورة لحاجة ، وقد تكوف لغيرىا (( 

ىػػػ( أّف الػػذي يػػّوغ ليػػـ أف يرتكبػػوا فػػي الشػػعر مػػاليـ عنػػو مندوحػػة ٕٜٖويػػرا ابػػف جنػػي يت
لشػػػػعر موضػػػػعًا قػػػػد ألفػػػػت فيػػػػػو . ويي لكػػػػػوف ا (ٚٔيإرادة أف ييػػػػيؿ عمػػػػييـ ارتكابػػػػو عنػػػػد االضػػػػطرار 

ف كػػافبحيػب تعبيػػر ابػف عصػفور ، وي (ٛٔي(( الضػرائر يمكنػو الخػػالص  ي الشػػعر نفيػو ضػرورة ، وا 
 بحيب تعبير البغدادي . (ٕٓيأو : يي ألف الشعر محّؿ الضرورة ((  (ٜٔيبعبارة أخرا (( 

إلػى مػا ذكػره ابػف جنػي ، أحػدىما : أف أكثػر أشػعارىـ كانػت  (ٕٔيوأضاؼ ابف ىشاـ وجييف 
تخّيػر الوجػو الػذي ال ضػرورة فيػو . والوجػو اوخػر : أف  تقع مػف ريػر روّيػة ، فربمػا ال يتمكنػوف مػف

 الشعر لما كاف مظّنة الضرورة ايتباحوا فيو ما لـ يضطروا إليو .
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 ٔٙٙ 

، وابػػػف  (ٕٗيعصػػػفور  ، وابػػػف (ٖٕي، وابػػػف جنػػػي  (ٕٕيوقػػػد ُنيػػػب مػػػذىب الجميػػػور إلػػػى يػػػيبويو      
بف عصفور وأبو حيػاف مطمقػًا ، قاؿ الييوطي : يي وجّوزه ابف جني ، وا (ٕٙي، وأبي حياف  (ٕ٘يىشاـ

 . (ٕٚي(( يو ؛ ألنو موضع ألفت فيو الضرائر، أي : واف لـ يضطر إل
أّف الضػػرورة مػػا وقػػع فػػي  (ٕٛيىػػػ( الػػذي يػػرا ٕٚٙوالمػػذىب الثػػاني : مػػذىب ابػػف مالػػؾ يت

الشعر دوف النثر مما ليس لمشاعر عنو مندوحة ، اعتمادًا عمػى أف الضػرورة يي مشػتقة مػف الضػرر 
يي خّصػػػيا باالضػػػطرار ؛ ألنػػػو مػػػا لػػػـ يضػػػطّر إليػػػو فمػػػذلؾ :  (ٜٕينػػػازؿ مّمػػػا ال مػػػدفع لػػػو (( ، وىػػػو ال

 .  (ٖٓيالشاعر ، فميس بضرورة ، إنما يجوز في االختيار عمى قّمة (( 
فالضرورة عنده أنو : يي يجوز لمشاعر أف يرتكب ما ال يجوز في االختيار إف لػـ يجػد عنػو 

، وبػػػذلؾ ضػػػّيؽ ابػػػف مالػػػؾ نطػػػاؽ الضػػػرورة  (ٖٔيبػػػارة أخػػػرا (( مندوحػػػة ، بػػػاف لػػػـ يمكنػػػو اإلتيػػػاف بع
الشػػعرية ، إذ جعميػػا خاصػػة باالضػػطرار الػػذي ال يمكننػػا معػػو اإلتيػػاف بغيػػر المفػػظ المػػذكور أو تغييػػره 

 .  (ٕٖيبغيره 
 :  (ٖٖيوبيذا مّيز ابف مالؾ بيف نوعيف مف الشواىد الشعرية 

 فقط .  حيث ال ييتطيع تغييره ، فيجوز في الشعرالنوع األوؿ : ما يجيء وقد اضطّر إليو الشاعر ب
والنػػػوع الثػػػاني : مػػػا يجػػػيء ويمكػػػف تبػػػديؿ موضػػػع الضػػػرورة فيػػػو بمفظػػػة أخػػػرا ، فيكػػػوف جػػػائزًا فػػػي 
االختيػػػار ، ولػػػيس مقصػػػورًا عمػػػى الشػػػعر ، وبتبػػػديؿ لفظػػػة جديػػػدة مكػػػاف الموجػػػودة ييػػػمـ البيػػػت مػػػف 

 .  (ٖٗيظرية تغيير الموضع ( الضرورة . وىذا ما عرؼ عند المحدثيف بػ ي ن
 ويمكننػػػػػا أف نػػػػػاتي بشػػػػػاىديف يتضػػػػػح منيمػػػػػا الفػػػػػرؽ بػػػػػيف مػػػػػذىب الجميػػػػػور ومػػػػػذىب ابػػػػػف 

 فالشاىد األوؿ قوؿ النابغة : ،(ٖ٘يمالؾ
 جيـٌش إليـك قـواَم األكـواِر                          فمتأتيْنـك قصـائـٌد وْليركبـْن       

اّل انكير البيت ؛ ألنؾ لػو لػـ تصػرفو ، لصػار : ي متفػاعُمْف (  فينا ال بّد مف صرؼ ي قصائد ( ، وا 
. فيػذا ضػرورة عمػى رأي الجميػور ، وضػرورة أيضػػًا  (ٖٙيإلػى ي متفاعػُؿ ( وىػذا ال يجػوز عمػى وجػو 

 عمى رأي ابف مالؾ . 
 والشاىد الثاني قوؿ ذي الخرؽ الطيوي  :  

 إلى ربنا صوُت الحمار اليجـّدُع                يقول الخنا وأبغض العجـم ناطقـًا     
نثػػػػر ، فيػػػػذا عنػػػػد الجميػػػػور لف نػػػػو أدخػػػػؿ ي أؿ ( عمػػػػى الفعػػػػؿ المضػػػػارع فػػػػي الشػػػػعر ولػػػػـ يػػػػرد فػػػػي ا

ف مالػؾ ومػف ذىػب مذىبػو ، ألنو وقع في الشعر ، ولـ يػرد لػو نظيػر فػي النثػر . أمػا عنػد ابػ؛ضرورة
 قػػػػػوؿ : ي يجػػػػػدع ( دوف أف ينكيػػػػػروليس بضػػػػػرورة ؛ ألنػػػػػو يمكنػػػػػو أف يحػػػػػذؼ ي أؿ ( في،فيػػػػػو قميػػػػػؿ

 .  (ٖٚيالبيت
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 ٔٙٚ 

ويظيػػر أثػػر الخػػالؼ بػػيف الجميػػور وابػػف مالػػؾ فيمػػا جػػاء فػػي الشػػعر ووجػػدت فيػػو مندوحػػة  
فػػالجميور يقصػػره عمػػى اليػػماع ، وابػػف مالػػؾ يقػػيس عميػػو ؛ ولػػذلؾ أجػػاز وصػػؿ ي أؿ ( بالمضػػارع يي

 . (ٖٛيقمياًل ، ولـ يجعمو ضرورة (( 
نفيو إلى يػيبويو ووافقػو فػي ذلػؾ عػدد مػف النحػوييف   (ٜٖيا ىذا المذىب فنيبو ابف مالؾ أم 

. لكػف عػددًا مػػف البػاحثيف المحػدثيف ينفػػوف ىػذه النيػبة ويعػػّدوف يػيبويو ممػػف  (ٓٗيالػذيف جػاءوا بعػػده 
. وأكػػػد أحػػػدىـ ذلػػػؾ بعػػػدة أمػػػور ال نريػػػد اإلطالػػػة بػػػذكرىا ، فمتراجػػػع فػػػي  (ٔٗييقػػػوؿ بالمػػػذىب األوؿ 

 .  (ٕٗيحميام
ىػػػ( ٕٛ٘ىػػػ( وابػػف خمػػؼ يتٙٚٗىػػذا المػػذىب إلػػى يػػيبويو واألعمػػـ يت (ٖٗيونيػػب باحػػث  

ف ليػػػػا نصػػػػيبًا مػػػػف معناىػػػػا وابػػػػف مالػػػػؾ وريػػػػرىـ ، وقػػػػاؿ : يي وكػػػػاّف أصػػػػحاب ىػػػػذا الػػػػرأي ييتشػػػػّفو 
، أو  وأّنيػػا ال تكػػوف إاّل لحاجػػة ظػػاىرة ، وأنيػػا مػػا ال يجػػد الشػػاعر بػػّدًا مػػف إثباتػػو ، أو حذفػػو،المغوي

 .  (ٗٗيرير ذلؾ ؛ لئال ينكير الوزف أو تختّؿ   القافية (( 
ومػػف المعػػروؼ أف لفظتػػي ي الضػػرورة ، واالضػػطرار ( تعنيػػاف فػػي المغػػة اإللجػػاء إلػػى مػػا ال  

ومع ذلؾ لـ يقصد  (٘ٗيلو (( ر وىو النازؿ مما ال مدفع رربة فيو ؛ إذ يي الضرورة مشتقة مف الضر 
 .   (ٙٗيليس بايتطاعة الشاعر اإلتياف بغيره  معظـ النحوييف بالضرورة ما

أما ابف مالؾ ف نو كاف يرا : يي أّف الشاعر كاف ب مكانو أف ياتي بما ليس مما حمموه عمى  
الضػػػرورة مػػػف دوف أف يتغّيػػػر شػػػيء فػػػي الػػػوزف ، وىػػػذا يعنػػػي ربطػػػو الضػػػرورة بمػػػا ليػػػا مػػػف أثػػػر فػػػي 

 .  (ٚٗيالشعر ىذا األثر يماىا شذوذًا ونادرًا (( ايتقامة الوزف ، ف نو لـ يكف لمخالفة القاعدة في 
إّف المذىب القائؿ باف الضرورة ما ليس لمشػاعر عنػو مندوحػة لػـ يػرتبط ظيػوره بظيػور ابػف  

ف اشػػتير بػػو ىػػذا الرجػػؿ ، وبمػػ   (ٛٗيمالػؾ كمػػا ذىػػب إلػػى ذلػػؾ بعػػض الداريػػيف  ، فيػػذا المػػذىب ػ وا 
 لنحاة والمغوييف واألدباء . مف ا (ٜٗيأشده عنده ػ ظيرت معالمو لدا مف يبقو 

كذلؾ مف ذىػب إلػى المػذىب األوؿ واعتنقػو لػـ ينػؼ العالقػة بػيف الضػرورة وبػيف وزف الشػعر        
بػدليؿ أف ابػف جنػي ، وابػف عصػفور ، وأبػا حيػاف  (ٓ٘يأو قافيتو ، كما ذىب إلى ذلؾ أحػد المحػدثيف 

؛ لػذلؾ جعػؿ أبػػو العػالء المعػػري  (ٔ٘ي األندليػي ، وىػـ مػػف أعػالـ ىػػذا المػذىب لػـ ينفػػوا ىػذه العالقػػة
 :  (ٕ٘يىػ( االيتشياد بالشعر ػ مف حيث االختيار واالضطرار ػ عمى قيميف ٜٗٗيت

أحدىما : ال مزية فيو لممنظوـ عمى المنثور ، واوخر : يكوف حكـ المػوزوف فيػو ريػر حكػـ المنثػور 
 . وعّد مف الضرب األوؿ بيت أبي ذفيب اليذلي : 

 فُتخّرموا ولكـل جنب مصـرُع            نقـوا ليواُىـُم تركوا ىـوّي وأع
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 ٔٙٛ 

فمػػػو أنشػػػد ي ىػػػواي ( لػػػـ يتغيػػػر الػػػوزف . أمػػػا الضػػػرب الثػػػاني فيػػػو الػػػذي يكػػػوف الػػػوزف إف رّيػػػر عمػػػا 
 ايتشيد بو لحقة إخالؿ كقولو : 

 ويطعن بالّصمالـة فـي قفّيــا           يطـّوف بي ِعَكـٌب فـي معـّد 
 ى لغة مف قاؿ : قفّي . فيذا ال يمكف إال عم

     (ٖ٘يوقّيـ أحد الباحثيف أنواع الضرورة عمى ثالثة أقياـ ىي :  
 ػ ما ال يختؿ وزنو وال قافيتو ب زالة الضرورة عنو كقوؿ أنس بف زنيـ : ٔ

 وكريـٍم بخمُـو قـد وضعـوْ      ال كـم بجوٍد مقـرٍف نال العـ
 لنابغة الذبياني : ػ ما يختؿ وزنو ب زالة الضرورة منو كقوؿ إ
 اِر ـٌش إليـك قـوادَم األسفيج               ْن ـفمتأتينـْك قصائـٌد وليركب    
 ػ ما تختؿ قافيتو ب زالة الضرورة منو كقوؿ امرئ القيس : ٖ
 بكل ُمغار الفْتل شـدْت بيذبـِل                فيالك من ليـٍل كـأن نجوَمـُو     

 (ٗ٘يوالقافية نحاة يروف وجود عالقة قائمة بيف الضرورة وبيف الوزفومف ىذا يتضح لنا أف ال 
وىذا جانب االضطرار الذي يقوؿ بو ابف مالؾ . أما الجانب الثاني وىو عػدـ العالقػة بػيف الضػرورة 
وبيف الوزف والقافية وىو جانب االختيار فيو ما يختمؼ الجميور فيو مػع ابػف مالػؾ . يقػوؿ الػدكتور 

دواني : يي وعندنا أف الضرورة محتاجة إلى النظر العروضي قبػؿ النظػر المغػوي والنحػوي ، كيمػا الع
 .  (٘٘ييتحدد وضعيا بيف ميتويات األداء المغوي (( 

ولخػػص أحػػد البػػاحثيف عالقػػة الضػػرورة باالضػػطرار فػػي الػػوزف والقافيػػة أو بعدمػػو فػػي النقػػاط  
 (ٙ٘يالثالث اوتية : 

ينفػػوف ربػػط وجػػود الضػػرورة بمػػا ليػػا مػػف أثػػر فػػي تقػػويـ الػػوزف أو القافيػػة ، فينػػاؾ أواًل : أّف النحػػاة ال 
معالـ واضحة حتػى عنػد الػذيف لػـ يقصػروا الضػرورة عمػى االضػطرار كػابف جنػي ، وابػف عصػفور ، 

 وأبي حياف األندليي . 
ور ىػذا ثانيًا : أّف ما شير بو ابف مالػؾ مػف اشػتراط االضػطرار فػي الضػروة ، لػـ يػرتبط وجػوده بظيػ

الرجػػػؿ خالفػػػًا لػػػبعض المحػػػدثيف ، فقػػػد بػػػدت معػػػالـ ىػػػذا المػػػذىب منػػػذ وقػػػت مبكػػػر عنػػػد األصػػػمعي 
والمػازني وابػف قتيبػة والمبػرد وابػف كييػاف . لكػف ابػف مالػؾ كػاف أكثػر مػف ريػره ايػتثمارًا لمػفدا ىػذا 

 المذىب وأكثر شيرة بو . 
الضػطرار الحقيقػي ، بمعنػى أف الشػاعر ثالثًا : أف الضرورة عند رير ابف مالؾ ومف تبعو ال تعني ا

لػػيس بويػػعو ريرىػػا ، بػػؿ بمعنػػى أف الشػػاعر يعػػّوؿ عمػػى ىػػذه الظػػاىرة التػػي أتيحػػت لػػو فػػي الشػػعر 
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 ٜٔٙ 

ف كػػػاف بمقػػدوره أف يصػػػ وغ كالمػػو عمػػػى نحػػو ال يحوجػػػو لتيػػاعده وتييػػػر تقويمػػو الػػػوزف والقافيػػة ، وا 
 . إلييا

االضطرار دائمًا كما أف المجوء إلييػا ال فارتكاب الضرورة في الفكر النحوي ال يكوف بيبب  
ينبغي أف يعّد مف قبيؿ ما يعتذر عنو أو ما ييتدعي التاويؿ والتخػريج ، ولػذلؾ كانػت نظػرة جميػور 

 . (ٚ٘يالنحاة في قبوؿ الضرورة عمى حاؿ اليعة ومف رير أف يكوف الشاعر مضطرًا 
 

 الشواىد التي ال ضرورة فييا عند ابن مالك المبحث الثاني :
أخػػػرج ابػػػف مالػػػؾ كثيػػػرًا مػػػف الشػػػواىد مػػػف بػػػاب الضػػػرورة الشػػػعرية بنػػػاء عمػػػى مذىبػػػو فػػػي أف  

الضرورة ما ليس لمشاعر عنو مندوحة في حيف عّدىا ريره مف باب الضرورة بناء عمى مػذىبيـ فػي 
أف الضرورة مػا وقػع فػي الشػعر دوف النثػر ، اضػطّر الشػاعر إلػى ذلػؾ أو لػـ يضػطّر . ونػذكر فيمػا 

ًا مػػػف الشػػػواىد التػػػي أخرجيػػػا ابػػػف مالػػػؾ مػػػف بػػػاب الضػػػرورة وعػػػّدىا مػػػف بػػػاب االختيػػػار ال يػػػاتي عػػػدد
 االضطرار : 

 
 أواًل : دخول ) أل ( عمى الفعل المضارع : 

ىذه أىـ ميالة وقع فييا الخالؼ بيف ابف مالؾ وريره مف النحوييف حتى قػاؿ أحػد البػاحثيف  
ى تمثػؿ أبيػات الشػعراء الػذيف أدخمػوا األلػؼ والػالـ أنو : يي كاف قد أريى نظريتو في ىذا المجاؿ عمػ

 .  (ٛ٘يعمى الفعؿ المضارع (( 
 قاؿ ابف مالؾ : 

  (ٜ٘)رأى اّطراد مثل ذا فمـا وَىـْن          وشّذ نحو : ) الحكم الّترضى ( وَمْن 
 ، وذكػر مػف شػواىد (ٓٙيثـ قاؿ : يي وقد ُوصمت بالفعػؿ المضػارع ، ولػـ يقػع ذلػؾ إال فػي الشػعر (( 

 ذلؾ قوؿ الفرزدؽ : 
  (ٔٙ)وال األصيل وال ذي الرأي والجدِل               ما أنَت بالحكم التُّرضى حكومتُـُو 

 وقوؿ ذي الحرؽ الط:يوّي : 
  (ٕٙ)إلى رّبو صوُت الحمـار الُيجـّدُع               يقوُل الخنا وأبغض الُعْجم ناطقـًا 

ىذا بفعػؿ مضػّطر ، بػؿ ىػو فعػؿ مختػار لتمّكنيمػا مػف أف ثـ قاؿ عف البيتيف المذكوريف : يي وليس 
 يقوال : 

 ................................                     ما أنَت بالحكم المرضي حكومُتُو 
 ..............صوت الحمار يجّدع            و  ..............................
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 ٔٚٓ 

لى ىذا أشرت بقولي :   وا 
 رأى اّطـراد مثـل ذا فمـا وَىْن      الّترضى ( وَمْن  لحكمَ وشّذ نحَو : ) ا

 أي فما ضُعؼ رأيو . 
وقد نّبو ييبويو ػ رحمػو اهلل ػ عمػى أّف مػا ورد فػي الشػعر مػف الميػتندرات ال يعػّد اضػطرارًا ،  

صػالح القافيػة عنػو مندوحػة  عمػوه . ومّمػا يشػعر بػانيـ ف (ٖٙيإاّل إذا لـ يكف لمشاعر في إقامة الوزف وا 
 .  (ٗٙياختيارًا أّنيـ لـ يفعموا ذلؾ إال بالفعؿ المضارع ؛ لكونو شبييًا بايـ الفاعؿ (( 

وأضػػاؼ ابػػػف مالػػػؾ فػػػي ي شػػرح التيػػػييؿ ( إلػػػى ىػػػذيف الشػػاىديف شػػػاىديف  خػػػريف مجيػػػولي  
 النيبة أوليما : 

 (٘ٙ)مشّمرًا يستديم الحـزم ذو رَشـِد          ما كاليروُح ويغدو الىيًا مرحـًا 
 واوخر : 

 (ٙٙ)لو الخـلُّ أىاًل أن ُيعـدَّ خميـال       وليس الَيرى لمخّل مثل الذي يرى 
ثػـ قػػاؿ : يي وعنػػدي أف مثػػؿ ىػػذا ريػػر مخصػػوص بالضػػرورة لػػتمكف قائػػؿ األوؿ أف يقػػوؿ : مػػا أنػػت 

 بالحكـ المرضي حكومتو 
 ولتمكف الثاني مف أف يقوؿ : إلى ربنا صوت الحمار يجّدُع 

 الث مف أف يقوؿ : وما َمْف يروح ولتمكف الث
 ولتمكف الرابع مف أف يقوؿ : وما َمْف يرا 

ورد ابػف ىشػاـ  (ٚٙيف ذا لـ يفعموا ذلؾ مع ايتطاعتو ففي ذلؾ إشعار باالختيػار وعػدـ االضػطرار (( 
ىػػػ( مػػذىب ابػػف مالػػؾ فػػي أف ىػػذا ال يخػػتص بالشػػعر بانػػو : يي مبنػػّي عمػػى اختيػػاره فػػي ٔٙٚيت (ٛٙي

 .  (ٜٙيعنو (( يمكف الشاعر العدوؿ رة بانيا ما ال تفيير الضرو 
ىػػػ( عمػػى الشػػاىد الثػػاني مػػف كونػػو ال ضػػرورة فيػػو ، إذ يمكػػف أف ٖٜٓٔوعقػػب البغػػدادي يت 

يقوؿ ي يجدع ( مػف ريػر ي أؿ ( فييػتقيـ الػوزف بقولػو : يي ىػذا مبنػّي عمػى أف معنػى الضػرورة عنػد 
يد ... والصحيح تفييرىا بما وقع في الشػعر دوف ىذا القائؿ ما ليس لمشاعر عنو مندوحة ، وىو فا

. وأضػػاؼ البغػدادي إلػػى شػواىد ابػف مالػػؾ ثالثػة شػػواىد  (ٓٚيأو ال (( يػواء كػػاف عنػو مندوحػة النثػر 
 .  (ٔٚيأخرا 

ىػػػ( مػػذىب ابػػف مالػػؾ بقولػػو : يي وأمػػا ي أؿ ( الموصػػولة ف نيػػا قػػد ٜٗٚوأوضػػح المػػرادي يت 
 وفييف اختيارًا وعند الجميور اضطرارًا كقولو : تدخؿ عمى الفعؿ عند المصنؼ وبعض الك

  (ٕٚ)وال األصيل وال ذي الرأي والجدِل ((             ما أنَت بالحكم الترضى حكومُتُو    
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 ٔٚٔ 

 وقػػػػػػػاؿ أيضػػػػػػػًا : يي ومػػػػػػػذىب النػػػػػػػاظـ جػػػػػػػوازه اختيػػػػػػػارًا وفاقػػػػػػػًا لػػػػػػػبعض الكػػػػػػػوفييف وخّصػػػػػػػو الجميػػػػػػػور
 . (ٖٚي((بالضرورة
ىػ( فقاؿ عف بيت الفرزدؽ : يي وىذا ضرورة عنػد النحػوييف . وقػاؿ ابػف ّ٘٘ٛي يتأما العين 

 مالؾ : ليس بضرورة لتمكف الشاعر مف أف يقوؿ : 
ما أنَت بالحكـ المرضي حكومُتُو .... ولكف ىذا ال ييتقيـ إال إذا أيكنت الياء مف المرضي لييتقيـ 

يي ف نػو كػاف إنػو ضػرورة ، وقيػؿ ال ضػرورة فيػو . أما بيت ذي الخرؽ الطيوي فقيؿ :  (ٗٚيالوزف (( 
 . (٘ٚييمكف أف يقوؿ ي يجدع ( بدوف األلؼ والالـ اليتقامة الوزف (( 

 (ٙٚيىػ( فذكر في ىذه الميالة ثالثة أقواؿ ىي : ٜ٘ٓوأما خالد األزىري يت      
 ػ قوؿ الجميور إف وصؿ المضارع باؿ ضرورة . ٔ
 يجوز اختيارًا .  ػ قوؿ الكوفييف إنوٕ
 ػ قوؿ ابف مالؾ إف ذلؾ قميؿ وال يختص بالضرورة .  ٖ

يجػدع   يي أراد : الذي  ىػ( ىذه الضرورة مف أقبح الضرورات فقاؿ :ٖٛٙوعّد الييرافي يت 
ففػػػػّر مػػػػف اإلقػػػػواء إلػػػػى مػػػػا ىػػػػو  . ولػػػػو قػػػػاؿ : المجػػػػدع لمزمػػػػو أف يخفػػػػض ، ألف القصػػػػيدة مرفوعػػػػة

 .(ٚٚي((أقبح
ىػ( فعّد بيت الفرزدؽ مف بػاب ايػتعماؿ االيػـ لمضػرورة ايػتعمااًل ٜٙٙور يتأما ابف عصف 

ال يجػػػوز فػػػي يػػػعة الكػػػالـ ؛ يي أال تػػػرا أف األلػػػؼ والػػػالـ الداخمػػػة عمػػػى ي ترضػػػى ( مػػػف األيػػػماء 
، ألنيػػا بمعنػػى الػػذي يريػػد : الػػذي ترضػػى ، وحكميػػا أف ال تػػدخؿ إال عمػػى ايػػـ الفاعػػؿ  ةالموصػػول

 رب والمضػػروب ، تريػد : الػػذي ضػرب والػػذي ضػػرب ، إاّل أنػو لمػػا اضػػطرّ وايػـ المفعػػوؿ نحػو الضػػا
 مػػا ىػي فػػي معنػاه وىػػوبػداًل مػػف وصػميا بايػػـ الفاعػؿ ، إجػػراًء فػي ذلػػؾ مجػرا جعػؿ وصػميا بالفعػػؿ 

 . (ٛٚيالذي (( 
 
 ـ وقوع الضمير المتصل بعد ) إاّل ( : ٕ

 اعر : قاؿ ابف مالؾ : يي وأشرت بقولي : يي وشذ إالِؾ ( إلى قوؿ الش 
 (ٜٚ)أاّل يجــاورنـــا إاّلِك ّديـــاُر           وما نبالي إذا ما كنِت جارتنا      

واألكثػػػػر عمػػػػى أف االتصػػػػاؿ فيػػػػو لػػػػـ ييػػػػتبح إال لمضػػػػرورة ؛ ألف حػػػػّؽ الضػػػػمير الواقػػػػع بعػػػػد  ي إاّل ( 
عػػدّ  ىػػذا مػػف االنفصػػاؿ اعتبػػارًا بػػاّف ي إال ( ريػػر عاممػػة ، ومػػف حكػػـ عمػػى ي إاّل ( بانيػػا عاممػػة لػػـ ي

الضرورات ، بؿ جعمو مراجعة ألصؿ متروؾ ، ويعتذر             عف مثؿ : قاموا إال إياؾ بكػوف 
 (ٓٛيااليتعماؿ ايتمّر باالنفصاؿ ، واألولى بو االتصاؿ ... (( 
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 ٕٔٚ 

 وأضاؼ في موضع  خر قوؿ الشاعر :  
 (ٔٛ)صـر عمّي فمالـي عوُض إالُه نا              أعوذ برب العرش من فئة بغت 

 وقاؿ عف ىذيف البيتيف : يي وليس ىذا ضرورة لتمكف قائؿ األوؿ مف أف يقوؿ : 
 أال يكـون لنـا خـــٌل وال جـــاُر             وما أبالي إذا ما كنت جارتنـا 

 ولتمكف قائؿ الثاني مف أف يقوؿ : 
  عمّي فمالـي عوُض إالُه ناصـرُ             أعوذ برب العرش من فئة بغت 

 وأيضًا ف ف المعروؼ في كالـ العرب إيقاع المنفصؿ موقع المتصؿ لالضطرار
 

 كقوؿ الشاعر : 
  (ٕٛ)إياىم األرُض في دىر الدىاريــِر         بالوارث الباعث األموات قد ضمنْت 

وأمػػا وقػػوع المتصػػؿ موقػػع المنفصػػؿ لالضػػطرار فغيػػر معػػروؼ ، فمػػو لػػـ يكػػف األصػػؿ فػػي الضػػمير 
يتثناء بعد ي إاّل ( االتصاؿ لـ يي  لقائمي البيتيف المذكوريف أف يفعال مػا فعػال ، المنصوب عمى اال

والقياس وقػوع الضػمير بعػد ي إال ( منفصػال ( ٖٛيمعو (( وال في المفعوؿ كما ال ييوغ في المعطوؼ 
 . (ٗٛيفيكوف ي إاّل ( يجاورنا إال إياؾ 

رطيف : كػػػوف الضػػػمير بمفػػػظ إليػػػالء الضػػػمير المتصػػػؿ ي إال ( شػػػ (٘ٛيواشػػػترط ابػػػف ىشػػػاـ  
 : (ٙٛيأمور   المنصوب ال المرفوع ، وكوف ذلؾ في الشعر . ويّوغ ابف ىشاـ اتصاؿ الضمير لثالثة

 األوؿ : أف األصؿ في الضمير االتصاؿ . 
 الثاني : أف األصؿ في الحرؼ الناصب لمضمير أف يتصؿ بو نحو : إنؾ ولعمؾ . 

 اّل ( مجرا أختيا ي رير ( كما أجريت مجراىا في الوصؼ بيا .الثالث : إجراء ي إ
وقػػاؿ ابػػف ىشػػاـ : يي وزعػػـ النػػاظـ فػػي شػػرح التيػػييؿ أف الفصػػؿ فػػي البيػػت لػػيس بضػػرورة ؛ لػػتمكف 

ورد ابػف ىشػاـ عمػى ابػف مالػؾ بقولػو :  (ٚٛيالشاعر مف أف يقػوؿ : أف ال يكػوف لنػا خػؿ وال جػاُر (( 
ذا فتح ىذا الباب لػـ يبػؽ نمػا الضػرورة عبػارة عمػا أتػى فػي الشػعر عمػى  يي وا  فػي الوجػوه ضػرورة ، وا 

 . (ٛٛيخالؼ ما عميو النثر (( 
  وقاؿ ابف مالؾ في ألفيتو :  

 (ٜٛ)وال يمـي ) إاّل ( اختيـارًا أبــدا             وذو اتصـال منـو مـا ال يبتـدا 
ؿ بعػػػد ي إال ( فػػػي ضػػػرورة الشػػػعر قػػػاؿ المػػػرادي : يي واحتػػػرز بقولػػػو : ي اختيػػػارًا ( مػػػف وقػػػوع المتصػػػ

 كقوؿ الشاعر : 
 . (ٜٓ)أاّل يجـاورنـا إاّلِك ّديــــاُر ((     وما نبالي إذا مـا كنـت جارتنـا 
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 ٖٔٚ 

وقػػػاؿ أيضػػػًا : يي كػػػالـ النػػػاظـ ىنػػػا موافػػػؽ لمػػػذىب الجميػػػور فػػػي كػػػوف وقػػػوع المتصػػػؿ بعػػػد ي إاّل ( 
وصػػػرح فػػػي بػػػاب االيػػػتثناء فػػػي شػػػرح  ضػػػرورة . وقػػػاؿ فػػػي التيػػػييؿ : وشػػػّذ إالؾ فػػػال يقػػػاس عميػػػو ،

 . (ٜٔيالتيييؿ باف ذلؾ ليس بضرورة (( 
 (ٜٗيالرضػي وعػّد  (ٖٜيومنيـ مف نيػبو إلػى الكػوفييف  (ٕٜيوقد نيبوا إنشاد ىذا البيت إلى الفراء      

ّرد فػانكر . أمػا المبػ (ٜ٘يىذا البيت شاذًا ال يقاس عميو ، بينما عػّده ريػره مػف بػاب الضػرورة الشػعرية 
 : (ٜٙيوقوع الضمير المتصؿ بعد ي إال ( مطمقًا ، ولذلؾ كانت روايتو لمشاىد 

 * أاّل يجـاورنـــــــا إاّلِك ّديــــــاُر *
: * أف ال يجاورنػػػا حاشػػػاؾ ديػػػار *  (ٜٚيأمػػػا البغػػػدادي فقػػػد ذكػػػر أف روايػػػة البصػػػرييف ىػػػي  

 وعمى ىاتيف الروايتيف ال ضرورة في البيت . 
 
 معّرف بأل : ـ نداء الٖ

منع البصريوف نداء المعّرؼ باؿ ، قاؿ ييبويو : يي واعمـ أنػو ال يجػوز لػؾ أف تنػادي ايػمًا  
نمػػا لػػـ يجيػػزوا ذلػػؾ : يي ألف األلػػؼ والػػالـ تفيػػد التعريػػؼ و (ٜٛيفيػػو األلػػؼ والػػالـ البتػػة ((  ي يػػا (  وا 

 .           (ٜٜيتفيد التعريؼ ، وتعريفاف في كممة ال يجتمعاف (( 
 فذىبوا إلى جواز ذلؾ معتمديف عمى بعض الشواىد .  (ٓٓٔيأما الكوفيوف       

 قاؿ ابف مالؾ : يي وأجاز الكوفيوف دخوؿ ي يا ( عمى األلؼ والالـ مطمقًا وأنشدوا :
  (ٔٓٔ)إّياكما أن تكسبانـا شــرّا                      فيـا الغالمـان المـذان فـرا 

ـ مػػف الضػػرورات ، وأنػػا ال أراه ضػػرورة ؛ لػػتمكف قائمػػو مػػف أف يقػػوؿ * فيػػا رالمػػاف وىػػذا عنػػد ريػػرى
المػذاف فػػرا * ألف النكػػرة المعينػػة بالنػػداء توصػػؼ بػذي األلػػؼ والػػالـ الموصػػوؿ ، وبػػذي األلػػؼ والػػالـ 
ريػػر الموصػػوؿ ، كقػػوؿ بعػػض العػػرب : يػػا فايػػُؽ الخبيػػث ، حكػػاه يػػونس . والػػذي أراه فػػي : فيػػاؿ 

 .  (ٕٓٔيأف قائمو رير مضطر ، لكنو ايتعمؿ شذوذًا ما حقو أال يجوز (( الغالماف ، 
وقػػد يػػبؽ المبػػّرد ابػػف مالػػؾ فػػي ىػػذا المجػػاؿ فقػػاؿ : يي وأمػػا ىػػذا البيػػت الػػذي ينشػػده بعػػض  

 النحوييف : 
 ا أن تكسبانـا شــرامإياك                فيـا الغالمان المـذان فـرا 

نمػا صػوابو : * فيػا رالمػاف المػذاف فػرا * كمػا تقػوؿ : يػا رجػؿ ف ف إنشػاده عمػى ىػذا ريػر جػائز ، و  ا 
لوجػود حػرؼ النػداء ي يػا ( والشػاعر وؿ األلػؼ والػالـ فػالمبّرد ال يػرا وجيػًا لػدخ (ٖٓٔيالعاقُؿ أقبؿ (( 

 . (ٗٓٔيييتطيع إيقاط األلؼ والالـ دوف أف يخّؿ  بالبيت 
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 ٔٚٗ 

رمطػًا كمػا فػي ىػذا الشػاىد ىػ( دخوؿ ي يا ( عمػى المعػرؼ بػاؿ ٖٖٚيت (٘ٓٔيوعّد الزجاجي  
وأضاؼ قائاًل : يي وكاف المبرد يرّد ىذا ويقوؿ : ىو رمط مف قائمو أو ناقمو ؛ ألنػو لػو قيػؿ : * فيػا 
رالماف المذاف فرا * اليتقاـ البيػت وصػّح المفػظ بػو ، ولػـ تػدع ضػرورة إلػى إدخػاؿ األلػؼ والػالـ (( 

رة مػػا لػػيس عنػػو مندوحػػة ، وىػػذا البيػػت ال . ويبػػدو مػػف كػػالـ المبػػّرد أنػػو ممػػف يػػرا أف الضػػرو  (ٙٓٔي
 ضرورة فيو لتمكف الشاعر مف أف يحدث تغييرًا ييتقيـ بو وزف البيت وىو بيذا يابؽ ابف مالؾ . 

الجمػػع بػػيف حػػرؼ النػػداء وبػػيف أؿ بػػاف الصػػفة والموصػػوؼ كالشػػيء  (ٚٓٔيويػػّوغ ابػػف يعػػيش  
 الواحد ، فصار النداء كانو باشر ي المذاف ( . 

قامػػػة الصػػفة مقامػػػو لضػػػرورة  (ٛٓٔيافي وعػػّد اليػػػير   ىػػػذا البيػػت مػػػف بػػػاب حػػذؼ الموصػػػوؼ وا 
الشػػػعر فػػػي الموضػػػع الػػػذي يقػػػبح فػػػي الكػػػالـ مثمػػػو . فػػػالراجز : يي أراد : فيػػػا أّييػػػا الغالمػػػاف ، فاقػػػاـ 

ّرؼ الغالمػػػاف ( ُمقػػػاـ ي أّي ( وقػػػبح ىػػػذا ؛ ألف حػػػرؼ النػػػداء ال يميػػػو مػػػا فيػػػو األلػػػؼ والػػػالـ ألنػػػو يعػػػي
 .  (ٜٓٔيالمنادا إذا ُقصد ، واأللؼ والالـ يعّرفانو ، فال يجتمع تعريفاف في ايـ واحد (( 

 
 دخوؿ ي يا ( عمى ي التي ( كما في قوؿ الشاعر :  (ٓٔٔيوعّد الرضي  

 وأنت بخيمـة بالوصـل عّنـي         من اجمك يا التي تّيمِت قمبـي 
ما في ي فيا الغالماف ( فدخوؿ ي يا ( أكثػر منػو شػذوذًا ؛ شاذًا ووجو جوازه مع الشذوذ لزوـ الالـ . أ

 إذ ليس في ي أؿ ( التي في الغالميف لزـو وال عوض . 
 وقاؿ ابف مالؾ في الخالصة األلفية :  

 (ٔٔٔ)إال مـع اهلل ومحكّي الجمـْل        وباضطراٍر ُخّص جمـُع يا وأل 
رؼ التعريؼ مخصوص بالضرورة كقولو : * قاؿ المرادي : يي يعني أف الجمع بيف حرؼ النداء وح

 .  (ٕٔٔيفيا الغالماف المذاف فرا * (( 
أمػػا فػػػي شػػرح الكافيػػػة الشػػافية فمػػػـ يػػذكر ابػػػف مالػػؾ أف ىػػػذا الشػػاىد ال ضػػػرورة فيػػو بػػػؿ ىػػػو  

 ضرورة عنده لقولو : 
  (ٖٔٔ)إال مـع اهلل ففيــو يحتمــل            وباضطرار خّص جمـع يا وأل 

  الشػػاىد محمػػوؿ عمػػى أنػػو أراد : ي فيػػا أّييػػا الغالمػػاف ( ؛ ألف األلػػؼ والػػالـ فػػيأف  (ٗٔٔيلكنػػو ذكػػر 
ذلػػؾ فػي النثػػر خالفػػًا لمبغػػدادييف لجاللػة يي وال يجػػوز الغالمػاف ( ال يشػػبياف األلػػؼ والػالـ فػػي لفػػظ اي

 (ٙٔٔيوجػوزه الكوفيػوف فػي االختيػار  (٘ٔٔيوالكوفييف في اجازتيـ وذلػؾ محتجػيف بالقيػاس واليػماع (( 
نيػػب الرضػػي إلػػى بعػػض الكػػػوفييف جػػواز دخػػوؿ ي يػػا ( عمػػى المعػػػّرؼ بػػػ ي أؿ ( مطمقػػًا فػػي حػػػاؿ و 

 .  (ٚٔٔياليعة 
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 نقد مذىب ابن مالك  المبحث الثالث :
لػػػـ يمػػػؽ مػػػذىب ابػػػف مالػػػؾ قبػػػواًل مػػػف لػػػدف جميػػػور النحػػػوييف ، فػػػردوا عميػػػو مذىبػػػو ، وممػػػف  

( الػػذي وصػػؼ ابػػف مالػػؾ بعػػدـ فيمػػو ىػػػ٘ٗٚتصػػدا لمػػرد عميػػو ونقػػد مذىبػػو أبػػو حيػػاف األندليػػي يت
لمضػػرورة فقػػػاؿ : يي لػػػـ يفيػػػـ ابػػػف مالػػؾ معنػػػى قػػػوؿ النحػػػوييف فػػػي ضػػرورة الشػػػعر ، فقػػػاؿ فػػػي ريػػػر 
موضػػع : لػػيس ىػػذا البيػػت بضػػرورة ؛ ألّف قائمػػو مػػتمكف مػػف أف يقػػوؿ كػػذا ، ففيػػـ أّف الضػػرورة فػػي 

ذلػؾ ؛ إذ يمكػف أف يقولػوا : كػذا ، اصطالحيـ ىو اإللجاء إلى الشيء ، فقاؿ : إّنيـ ال ُيمجاوف إلى 
فعمى زعمو ال توجد ضرورة أصاًل ؛ ألنو مػا مػف ضػرورة إال ويمكػف إزالتيػا ونظػـ تركيػب  خػر ريػر 
نما يعنوف بالضرورة أّف ذلؾ مف تراكيبيـ الواقعة في الشعر المختصة بو ، وال يقع  ذلؾ التركيب ، وا 

نمػػػا ييػػػتعمموف ذلػػػؾ فػػػي الشػػػ عر خاصػػػة دوف الكػػػالـ ، وال يعنػػػي النحويػػػوف فػػػي كالميػػػـ النثػػػرّي ، وا 
اّل كػاف ال توجػد ضػرورة  نما يعنوف ما ذكرناه ، وا  بالضرورة أنو ال مندوحة عف النطؽ بيذا المفظ ، وا 

 . (ٛٔٔي؛ ألنو ما مف لفظ إاّل ويمكف لمشاعر أف يغيره (( 
ذا كػاف أبػو حيػاف قػد   أعطانػا فػي ىػذا وعّمؽ أحد الباحثيف عمى كالـ أبي حّياف بقولو : يي وا 

النص تفييرًا واضحًا لمعنػى الضػرورة عنػد جميػور النحػوييف ، فػ ف مناقشػة لنظريػة ابػف مالػؾ ػ فيمػا 
يبدو لنا ػ لييت وليدة ذىنو ... فقد حفظ الييوطي مف كالـ ابف عصفور ىذا إشارة إلى أف الشاعر 

الكػػو لحػػؽ التغييػػر أّيػػًا ب مكانػػو الخػػالص مػػف ضػػرورتو بعبػػارة أخػػرا ريػػر عبارتيػػا ؛ وذلػػؾ بحكػػـ امت
كػػاف فػػي نتاجػػو األدبػػي ، ال أف يكػػوف ذلػػؾ مػػف عمػػؿ النحػػوي ، كمػػا فعػػؿ ابػػف مالػػؾ فػػي الحكػػـ عمػػى 
بعض الظواىر الػواردة فػي لغػة الشػعر عمػى خػالؼ القيػاس بانيػا لييػت ضػرورات ؛ لػتمكف شػعرائيا 

الباحػػػث ىػػػي مػػػا نيػػػبو  والعبػػػارة التػػػي أشػػػار إلييػػػا (ٜٔٔيمػػػف أف يقػػػوال : كػػػذا وكػػػذا ، عوضػػػًا عنيػػػا (( 
ف كػػاف يمكنػػو الخػػالص بعبػػارة  اليػػيوطي إلػػى ابػػف عصػػفور فػػي قولػػو : يي الشػػعر نفيػػو ضػػرورة ، وا 

نما نيبو إلػى  (ٕٓٔيأخرا ((  رير أننا وجدنا أف ابف عصفور لـ ينيب ىذا المذىب إلى ابف مالؾ وا 
 .  (ٕٔٔيييبويو 
ذا فػتح ىػذا البػاب لػـ يبػؽ فػي  ىػ( ممػف رّد مػذىب ابػف مالػؾ فقػاؿ :ٔٙٚوابف ىشاـ يت        يي وا 

نما الضرورة عبارة عما أتى في الشعر عمى خالؼ ما عميو النثر ((   .  (ٕٕٔيالوجود ضرورة ، وا 
ىػػػ( فقػػد ذكػػر أف مػػذىب ابػػف ٜٓٚومػػف أىػػـ مػػا وجػػو إلػػى مػػذىب ابػػف مالػػؾ رّد الشػػاطبي يت 

 :  (ٖٕٔيمالؾ باطؿ مف وجوه 
ا المنػػزع وعمػػى إىمالػػو فػػي النظػػر القيايػػي جممػػة ، ولػػو األوؿ : إجمػػاع النحػػاة عمػػى عػػدـ اعتبػػار ىػػذ

 كاف معتبرًا لنّبيوا عميو . 
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الثػػاني : أّف الضػػرورة عنػػد النحػػاة لػػيس معناىػػا أنػػو ال يمكػػف فػػي الموضػػع ريػػر مػػا ذكػػر ؛ إذ مػػا مػػف 
ذا وصػؿ  ضرورة إال ويمكف أف يعّوض مف لفظيا ريره ، وال ينكر ىذا إال جاحػد لضػرورة العقػؿ . وا 

نما معنى الضرورة  األمر إلى ىذا الحّد أّدا أاّل ضرورة في شعر عربي ، وذلؾ خالؼ اإلجماع ، وا 
أف الشاعر ربما ال يخطر ببالو إال لفظة ما تضمنتو ضرورة النطػؽ بػو فػي ذلػؾ الموضػع إلػى زيػادة 

 أو نقص أو رير ذلؾ ، بحيث قد يتنبو ريره إلى أف يحتاؿ في شيء يزيؿ تمؾ الضرورة . 
: أنو قد يكوف لممعنػى عبارتػاف أو أكثػر ، واحػدة يمػـز فييػا ضػرورة إاّل أنيػا مطابقػة لمقتضػى  الثالث

الحػػػاؿ ، وال شػػػؾ أنيػػػـ فػػػي ىػػػذه الحػػػاؿ يرجعػػػوف إلػػػى الضػػػرورة ؛ ألف اعتنػػػائيـ بالمعػػػاني أشػػػّد مػػػف 
ذا ظيػػر لنػػا فػػي موضػػع أّف مػػا ال ضػػرورة يصػػمح ىنػػاؾ ، فمػػف أيػػف يعمػػـ أنػػو  اعتنػػاءىـ باأللفػػاظ ، وا 

 مطابؽ لمقتضى الحاؿ ؟ 
الرابػػػع : أف العػػػرب قػػػد تػػػابى الكػػػالـ القيايػػػي لعػػػارض زحػػػاؼ ، فتيػػػتطيب المزاحػػػؼ دوف ريػػػره أو 

ىػػ( فػرّد عمػى ابػف مالػؾ بقولػو : يي وىػذا ٖٚٛبالعكس ، فتركب الضرورة لػذلؾ . وأمػا الػدماميني يت
داء المقصػود بيػا ، فقػد ال ليس بمرضػّي ؛ ألف الشػاعر ال يمزمػو تخّيػؿ جميػع العبػارات التػي يمكػف أ

يحضره في وقت النظـ إال عبارة واحدة يحصؿ بيا ررضو فيكتفي بيا ، ولػو فػتح ىػذا البػاب التيػع 
الخرؽ ، وأمكننا في كؿ مػا يػّدعى أنػو ضػرورة أف نػّدعي أنػو أمػر اختيػاري ، لػتمكف الشػاعر مػف أف 

يػيؿ عمػى مػف لػو محاولػة الػنظـ وال  يقوؿ رير تمؾ العبػارة ويعػيف تركيبػًا  خػر يػتـ بػو الػوزف ، وىػذا
ووصػػؼ مػػذىب ابػػف مالػػؾ بانػػو : يي مبنػػي   (ٕٗٔييكػػاد يعػػوزه ذلػػؾ فػػي جميػػع األشػػعار أو رالبيػػا (( 

عمى شفا جرؼ ىاٍر مف دعواه في الضرورة ما تقدـ مّما يقتضػي أال يثبػت فػي كػالـ العػرب ضػرورة 
ما رالبًا ((   .  (ٕ٘ٔيإما دائمًا وا 

مػػػذىب ابػػػف مالػػػؾ بقولػػػو : يي لكػػػف ُضػػػّعؼ مذىبػػػو بانػػػو مػػػا مػػػف  ىػػػػ(ٕٙٓٔورّد الصػػباف يت 
. ومػف المحػدثيف الػذيف ردوا مػذىب ابػف مالػؾ  (ٕٙٔيضرورة إال ويمكػف إزالتيػا بػنظـ تركيػب  خػر (( 

د. إبػػػراىيـ حيػػػف إبػػػراىيـ الػػػذي قػػػاؿ : يي وممػػػا ال شػػػؾ فيػػػو أّف مػػػذىب ابػػػف مالػػػؾ ظػػػاىر الفيػػػاد ؛ 
البحػػت لمعنػػى الضػػرورة ، دوف مراعػػاة لطبيعػػة الشػػعر ، ودوف العتمػػاده عمػػى مجػػرد التفيػػير المغػػوي 

نظر إلى أف الشعر لغة العواطؼ والوجداف ، ورّب كممة يراىا الشاعر مفعمػة بالمعػاني التػي تجػيش 
فػػي صػػدره ، صػػادقة فػػي التعبيػػر عنيػػا ، مػػع مػػا فػػي ايػػتعماليا مػػف مخالفػػة ليػػنف الكػػالـ ، وقواعػػد 

 . (ٕٚٔييا مما يياير ينف الكالـ وقواعد النحاة (( النحاة ، وال يرا ذلؾ في مرادفات
ويقػػػوؿ العػػػدواني : يي إف إخضػػػاع الضػػػرورة المتحػػػاف ابػػػف مالػػػؾ ػ نعنػػػي لمحاولػػػة تغييػػػر  

موضعيا ، وما عيى أف تيفر عنو ىذه المحاولػة مػف القػدرة عمػى ذلػؾ ، أو العجػز عنػو ػ لػـ يكتػب 
نقاذًا ليـ مف الحيرة بيف الضرورة واالختيار ((   . (ٕٛٔيلو أف يكوف فتحًا عمى النحاة ، وا 
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التفكيػػػر بنفػػػي الضػػػرورة ، والعمػػػؿ عمػػػى ايػػػتبداليا بمػػػا ال ضػػػرورة فيػػػو أمػػػر مػػػف كمػػػا أف يي  
الصػعوبة بمكػػاف عمػى الشػػاعر نفيػو ، بمػػو الناقػػد المغػوي والنحػػوي ، وذلػؾ راجػػع إلػى تفػػاوت القػػدرات 
عمػى تخّيػؿ األلفػػاظ وايتحضػارىا مػف المعجمػػات الذىنيػة المتباينػة فػػي يػعتيا وتنوعيػا وصػػفائيا ... 

مػا ىػو ضػرورة ما نممحو مف التنافي بيف نظرية التغيير التي شػقيا ابػف مالػؾ لمحػد بػيف نقوؿ ىذا ، ل
 .  (ٜٕٔيشعرائيا ((   حقًا ، وما ىو اختيار ، ووجوب الحفاظ عمى معاني الشعر كما أثرت عف

 : (ٖٓٔيويتعمؽ ىذا التنافي بامريف 
معاني مف تاثير التغييػر المصػنوع عمػى وفػؽ المقػاييس األمر األوؿ : صعوبة المحافظة عمى تمؾ ال

واألصػػػوؿ النحويػػػة . فالمالحظػػػة النقديػػػة تقفنػػػا عمػػػى أف ي الترضػػػي حكومتػػػو ( فػػػي بيػػػت الفػػػرزدؽ ال 
 يطابؽ ي المرضي ( الذي اقترحو ابف مالؾ في زمف الحدث . 

عاني الشعر ىو وجوب واألمر الثاني : مف التنافي بيف نظرية تغيير الموضع وأىمية الحفاظ عمى م
 مراعاة موقع الضرورة ولفظيا في مكانيما مف البيت والقصيدة عمى اليواء .  

 (ٖٔٔيويعّمؽ أحد الباحثيف عمى قوؿ ابف مالؾ :  
 (ٕٖٔيالشػعر * ورير ىذا نادرًا قد جعال * بقولو : يي فابف مالؾ لـ ييـّ الخروج عف األصؿ في ىػذا

عنده معظـ النحاة ػ بؿ يّماه نادرًا ؛ ألّف الشاعر كاف بمقدوره تحاميػو دوف أف ضرورة مع أنو كذلؾ 
ذا كاف كذلؾ فيو ليس مضطرًا عند ابف مالػؾ ، ومػا جػاء بػو لػيس بضػرورة . وىػذا  يكير الوزف ، وا 
تطػػّرؼ حػػاّد فػػي فيػػـ االضػػطرار ، واشػػتراطو عنػػد ىػػذا الرجػػؿ ؛ ألف المخالفػػة المغويػػة فػػي األشػػعار 

المخالفػػػة الفنيػػػة أو المعنويػػػة ، يمكػػػف الشػػػاعر أف يػػػتخمص منيػػػا بشػػػيء مػػػف التنقػػػيح أو  شػػػانيا شػػػاف
 .  (ٖٖٔيمعاودة النظر (( 

وقاؿ د. محمػد عبػد الفتػاح الخطيػب : يي والحػّؽ أف الفكػر النحػوي القػديـ ينظػر إلػى تصػّور  
ركيػػب لػػيس فػػي ابػػف مالػػؾ ىػػذا عمػػى أنػػو يمغػػي مػػا يعػػرؼ بػػػ ي الضػػرورة ( تمامػػًا ؛ ذلػػؾ أنػػو ال يوجػػد ت

اإلمكاف أف ييتبدؿ بو  خر ، ىذا مف ناحية . ومف ناحية أخػرا ، فػ ف ىػذا التصػّور مػف ابػف مالػؾ 
ءت ػ ىكػػذا ػ خصيصػػًاَل لمتعبيػػر يمغػػي تمامػػًا الػػتالـز الوثيػػؽ بػػيف مقتضػػى معػػيف ، وبػػيف عبػػارة جػػا

 .  (ٖٗٔي((عنو
لجميػور ودفاعػًا عػف مػذىب ومثمما وجدنا ردًا عمى ابف مالؾ وجدنا كػذلؾ ردًا عمػى مػذىب ا 

ابف مالؾ ، فيناؾ مف حمؿ عمى مذىب الجميور في الضرورة فػذكر أنيػـ : يي كػانوا إذا وجػدوا فيػو 
ما ال ينطبؽ عمى مقاييييـ ، وأعيتيـ الحيؿ في توجييو ، حمموه عمى الضرورة . والضرورة عندىـ 

و عمى الضػرورة ، يػواء أكػاف مركب وطيء ، فكؿ ما جاء في النظـ مما تاباه ضوابطيـ يمكف حمم
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 ٔٚٛ 

ف كػاف الشػاعر يػتمكف مػف  لمشاعر منو مندوحػة أو لػـ تكػف قػاؿ بعضػيـ : الشػعر نفيػو ضػرورة ، وا 
 الخالص بعبارة أخرا . 

وحاوؿ ابف مالؾ أف يحّدىا بما ليس لمشاعر عنو مندوحة ، فمـ ييمعوا لقولػو ، وأصػروا عمػى       
كػػاّنيـ أحػػاطوا عممػػًا بػػالنثر كمّػػو مػػف جميػػع أطرافػػو ، فػػػ ذا  تفيػػيرىا بمػػا يقػػع فػػي الػػنظـ دوف النثػػر ،

 .  (ٖ٘ٔيجاءىـ شعر يخالفو ، قالوا : ىذا ضرورة (( 
وانتقد د. أحمد مختار عمر مػذىب الجميػور فقػاؿ : يي وكػاني باصػحاب المػذىب األوؿ قػد  

و فػي وجػو كػّؿ وّيعوا فػي مػدلوؿ الضػرورة ، وأطمقوىػا دوف قيػد لتكػوف يػيفًا مصػمتًا ويػالحًا يشػيرون
بيت يخالؼ قواعدىـ ، ويعجزوف عف تخرجو فيجدوف المخمص في ىذا الوصؼ الييؿ يمقونػو دوف 
نظر أو تفكير ، وكاف ذلػؾ لػـ يكفيػـ فرمػوا بعػض األبيػات بالضػرورة ، ال فػرارًا مػف اإلخػالؿ بػالوزف 

 .(ٖٙٔي(( أو القافية ، بؿ فرارًا مف الزحاؼ ، وىو ما تاباه النظرة الفاصمة المتانية 
يي فػابو حيػاف قػد رده عمػى ابػف مالػؾ : وقاؿ أحد البػاحثيف معمقػًا عمػى كػالـ أبػي حيػاف فػي  

بخس ابف مالؾ ، وجار عميو في وصفو بعدـ فيـ معنى الضرورة ، وابف مالؾ ال يفوتػو شػيء كيػذا 
نظػػـ  ، وال يقػػوؿ جزافػػًا ، فقػػد ايػػتند إلػػى مػػا ىػػو مػػاخوذ مػػف كػػالـ يػػيبويو وريػػره المبيػػوط فػػي شػػرح

 (ٖٛٔي((  (ٖٚٔيالفصيح البف الطيب الفايي كما ذكر اولويي 
ومثؿ ىذا قوؿ باحث  خر : يي وليت أدري : مػا الػذي يجعػؿ أبػا حيػاف متحػاماًل عمػى ابػف  

مالػػؾ ىػػذا التحامػػؿ لدرجػػة رميػػو بعػػدـ الفيػػـ ، مػػع أف فيػػـ ابػػف مالػػؾ لمضػػرورة مطػػابؽ لفيػػـ يػػيبويو 
 .  (ٓٗٔي((  (ٜٖٔيارتشاؼ الضرب ( الذي أشار إليو أبو حياف نفيو في ي 

أما الدكتور عبد العاؿ يالـ مكـر فبػدا مفيػدًا مػذىب ابػف مالػؾ وعػّده موّفقػًا فػي ىػذا التحديػد  
لمعنػى الضػرورة ، فقػاؿ : يي أكبػر الظػّف : إّف ابػف مالػػؾ كػاف موّفقػًا التوفيػؽ كمّػو فػي تحديػده لمعنػػى 

ييػػػػا الشػػػاعر اضػػػػطرارًا بحيػػػث ال يصػػػػمح فػػػػي الضػػػرورة ؛ ألنيػػػػا ال تيػػػمى ضػػػػرورة إال إذا اضػػػطّر إل
موضػػعيا أّي تركيػػب  خػػر أو أيػػة لفظػػة تقػػوـ مقػػاـ المفظػػة التػػي وقعػػت فييػػا الضػػرورة . وىػػذا الشػػعر 
الػػذي حػػدثت فيػػو الضػػرورة ال يحػػتج بػػو وال يقػػاس عميػػو ؛ ألّف مػػف شػػاف الضػػرورات دائمػػًا أف تكػػوف 

. وعػػّد بعضػػيـ  (ٔٗٔيلقواعػػد عمػػى أيايػػيا (( قميمػػة ، وقمتيػػا تمنعيػػا مػػف أف يقػػاس عمييػػا وأف تقعػػد ا
   .  (ٕٗٔيالبف مالؾ ىذا االتجاه في التفكير النحوي ماثرة عممية في الدرايات النحوية المعاصرة  
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 ةــالخاتم
مفيػـو الضػرورة الشػعرية عنػد ابػف مالػؾ ( يمكننػا  يلمويػوـ بػػ بعد االنتياء مف ىذا البحػث ا

  وتية : أف نمخص أىـ نتائجو بالنقاط ا
: أحػػػػدىما لجميػػػػور الصػػػػطالح مػػػػذىبافلمنحػػػػوييف فػػػػي مفيػػػػـو الضػػػػرورة الشػػػػعرية مػػػػف حيػػػػث ا : أوال

النحوييف ، وىو أّف الضرورة ما وقع في الشػعر ولػـ يقػع فػي النثػر يػواء أكػاف لمشػاعر عنػو مندوحػة 
 أنيا ما ليس لمشاعر عنو مندوحة .وىو ال. والمذىب اوخر البف مالؾ ،  أـ

 ّيز ابف مالؾ بيف نوعيف مف الشواىد الشعرية : م ثانيًا :
النػوع األوؿ : مػػا يكػوف الشػػاعر فيػػو مضػطرًا ال ييػػتطيع تغييػر موضػػوع الضػػرورة ، وىػذا يجػػوز فػػي 

 الشعر فقط ، وىو الذي يكوف عنده مف باب الضرورة . 
فػي االختيػار والنوع الثاني : ما يمكػف فيػو تبػديؿ موضػع الضػرورة بمفظػة أخػرا ، فيكػوف ذلػؾ جػائزًا 

 وليس مقصورًا عمى الشعر فال يكوف عنده مف باب الضرورة . 
النيبة عدد مػف النحػوييف كػابف نيب ابف مالؾ نفيو ىذا المذىب إلى ييبويو وتبعو في ىذه  : ثالثاً 

عصػػفور وأبػػي حيػػاف وخالػػد األزىػػري والبغػػدادي واولويػػي . وقػػد بػػدت معػػالـ ىػػذا المػػذىب منػػذ وقػػت 
 ي والمازني وابف قتيبة والمبرد وابف كيياف وريرىـ . مبكر عند األصمع

أخرج ابف مالػؾ كثيػرًا مػف الشػواىد الشػعرية مػف بػاب الضػرورة الشػعرية بنػاء عمػى مذىبػو فػي  رابعًا :
أف الضرورة ما ليس لشاعر عنو مندوحة ، فيذه الشواىد عنده جائزة فػي االختيػار ، أي فػي النثػر ، 

 لضرورة الشعرية . في حيف عّدىا ريره مف باب ا
تعػػرض مػػذىب ابػػف مالػػؾ إلػػى نقػػد عػػدد مػػف النحػػوييف كػػابف ىشػػاـ وأبػػي حيػػاف االندليػػي  خامســًا :
 ًا في رّده ونقده كابي حياف والشاطبي . دماميني وريرىـ ، وكاف بعضيـ قاييوالوالشاطبي 

نصػػيب مػػف  وكػػاف لمذىبػػو الػػذي عػػرؼ عنػػد المحػػدثيف بػػػ ي نظريػػة تغييػػر الموضػػع ( أيضػػاً  : سادســاً 
النقد عند ىفالء لكونو يمغي الضرورة الشعرية وال يحافظ عمى المعاني مف تاثير التغييػر المصػنوع ، 

 .  في مكانيما مف البيت والقصيدة وال يراعي موقع الضرورة ولفظيا
 

بو المنتجبين اهلل عمى محمد وآلو الطاىرين وأصحا ىوآخر دعوانا أن الحمد هلل رّب العالمين وصم
 م تسميمًا كثيروسم
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 ٔٛٓ 

 المصادر والمراجع
بغػداد ،  –بغداد ، طبع بمطابع دار التضػامف  –د. خديجة الحديثي ، مكتبة النيضة  أبو حياف النحوي  : .ٔ

  ـ .ٜٙٙٔ/  ٔط

/  ٔأبو العباس المبّرد وأثره فػي عمػـو العربيػة : محمػد عبػد الخػالؽ عضػيمة ، مكتبػة الرشػد ، الريػاض ، ط .ٕ
 ىػ . ٘ٓٗٔ

الكتػب الحػديث  : د. يايػيف أبػو الييجػاء ، عػالـ ( عدة النحويػة فػي تطويػع الشػاىد ي المبػّرد نموذجػاً اثر القا .ٖ
 ـ .ٕٗٓٓ/  ٔربد ػ األردف ، طلمنشر والتوزيع ، إ

ىػػػ( ، تحقيػػؽ وشػػرح ٘ٗٚالضػػرب مػػف ليػػاف العػػرب : أبػػو حيػػاف األندليػػي ، محمػػد بػػف يويػػؼ يت ارتشػػاؼ  .ٗ
 ـ . ٜٜٛٔ/  ٔلخانجي بالقاىرة طمكتبة ا ، ودراية د. رجب عثماف محمد

ىػػػػ( ، تحقيػػػؽ : محمػػػد بيجػػػة ٚٚ٘أيػػػرار العربيػػػة : أبػػػو البركػػػات األنبػػػاري ، عبػػػد الػػػرحمف بػػػف محمػػػد يت  .٘
 ـ . ٜٚ٘ٔالبيطار ، مطبوعات المجمع العممي العربي بدمشؽ ، مطبعة الترقي / 

ىػػ( ، راجعػو وقػدـ لػو ٜٔٔاؿ ، يتوالنظائر في النحو : جالؿ الديف الييوطي ، عبػد الػرحمف بػف الكمػ األشباه .ٙ
 .  ٜٗٛٔ/ ٔ، دار الكتاب العربي ، ط ترحينيد. فايز 

( تحقيؽ : د. عبد الحيػيف المبػارؾ  ىػٖٖٚ، يت  إيحاؽالزجاجي ، عبد الرحمف بف اشتقاؽ أيماء اهلل :  .ٚ
 ـ .ٜٗٚٔ، مطبعة النعماف ، النجؼ األشرؼ ، 

ىػػػ ( تحقيػػؽ : د. عبػػد الحيػػيف  ٖٙٔبػػف يػػيؿ ي ت  األصػػوؿ فػػي النحػػو : ابػػف اليػػراج ، أبػػو بكػػر محمػػد .ٛ
  . ٜٚٛٔ/  ٖبيروت ، ط –الفتمي ، مفيية الريالة 

 ـ . ٜٜٚٔأصوؿ النحو العربي : د. محمد خير الحمواني ، جامعة تشريف ػ الالذقية /  .ٜ

 ـ .ٜٕٓٓالقاىرة /  –د. خالد يعد شعباف ، مكتبة اوداب أصوؿ النحو عند ابف مالؾ :  .ٓٔ

الكتػب  عػالـ ، زاىػد رازي زىير:   تحقيؽ ،( ىػٖٖٛتي  محمد بف أحمد جعفر أبو ، النّحاس:  فالقر  إعراب .ٔٔ
  .ٜٛٛٔ/  ٖ، ومكتبة النيضة العربية ، ط

ىػػ( ، قػّدـ لػو ٜٔٔ، يت اليػيوطي ، عبػد الػرحمف بػف الكمػاؿ االقتراح في عمـ أصوؿ النحو : جػالؿ الػديف .ٕٔ
 .  ٜٛٛٔ/  ٔد محمد قايـ ، جروس برس ، طوضبطو وصححو د. أحمد يميـ الحمصي ، ود. أحم

اإلنصاؼ في ميائؿ الخالؼ بيف النحوييف البصرييف والكوفييف : أبو البركات االنبػاري ، عبػد الػرحمف بػف  .ٖٔ
 ٜٔٙٔ/  ٗىػ( ، تحقيؽ : محمد محيػي الػديف عبػد الحميػد ، المكتبػة التجاريػة الكبػرا ، ط ٚٚ٘محمد يت

 . 
 .  ٜٛٛٔ/ ٙمد مختار عمر ، عالـ الكتب ، طالبحث المغوي عند العرب : د. أح .ٗٔ
حّققػػػو عػػػدد مػػػػف  (ىػػػػ ٕ٘ٓٔ يت الحيػػػيني مرتضػػػى محمػػػد ، الزبيػػػدي:  القػػػاموس مػػػف جػػػواىر العػػػروس تػػػاج .٘ٔ

 .  المحققيف ، طبعة الكويت 

/ ىػػػ( ، دار الشػػفوف الثقافيػػة العامػػة ، العػػراؽ ػ بغػػداد ٙٔٛالجرجػػاني ، محمػػد بػػف عمػػي ، يت التعريفػػات : .ٙٔ
ٜٔٛٙ   .   
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 ٔٛٔ 

تخمػػيص الشػػواىد وتمخػػيص الفوائػػد : ابػػف ىشػػاـ األنصػػاري ، جمػػاؿ الػػديف أبػػو محمػػد عبػػد اهلل بػػف يويػػؼ ،  .ٚٔ
 . ٜٙٛٔ/  ٔىػ( ، تحقيؽ : د . عباس مصطفى الصالحي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط ٔٙٚيت

حقيػػؽ : ىػػػ( ، تٜٗٚتوضػػيح المقاصػػد والميػػالؾ بشػػرح ألفيػػة ابػػف مالػػؾ : المػػرادي ، الحيػػف بػػف قايػػـ يت .ٛٔ
 ـ.ٕ٘ٓٓ/  ٔالعصرية ، بيروت ، ط أحمد محمد عّزوز ، المكتبة

 بيػروت ػػ العمميػة الكتػب دار ،( ىػٕٙٓٔتي  عمي بف محمد ، الّصباف:  األشموني شرح عمى الّصباف حاشية .ٜٔ
 .  ـٜٜٚٔ/  ٔط ،

عبػد اليػالـ تحقيػؽ :  ،( ىػػٖٜٓٔتي عمػر بػف القػادر عبػد ، البغػدادي:  العػرب لياف لباب ولب األدب خزانة .ٕٓ
  .  ٜٜٚٔ/ ٗىاروف ، مكتبة الخانجي بالقاىرة ، مطبعة المدني ، ط

ىػ( ، تحقيؽ : محمد عمي النجار ، دار اليدا لمطباعة ٕٜٖالخصائص : أبو الفتح ، عثماف بف جني يت .ٕٔ
 . ٕوالنشر ، بيروت ، ط

ار رريػب لمطباعػة فػي درايات في كتػاب يػيبويو : د . خديجػة الحػديثي ، وكالػة المطبوعػات ػ الكويػت ، د .ٕٕ
 .  ٜٓٛٔالقاىرة / 

ىػ( حققػو وشػرح شػواىده : أحمػد ٖٖٔٔالدرر الموامع عمى ىمع اليوامع : الشنقيطي ، أحمد بف األميف يت .ٖٕ
 الييد ييد أحمد عمي ، المكتبة التوفيقية بالقاىرة .

ف العممػاء ، يطمػب ىػػ( ، تحقيػؽ لجنػة مػٜٗٗريالة المالئكػة : أبػو العػالء المعػري ، أحمػد بػف عبػد اهلل يت .ٕٗ
 مف المكتب التجاري لمطباعة والتوزيع والنشر ، بيروت / المطبعة التجارية .    

 .  ٖٜٛٔ/  ٔييبويو والضرورة الشعرية : د. إبراىيـ حيف إبراىيـ ، مطبعة حياف ، القاىرة ، ط .ٕ٘
  . ٜٗٚٔ/ كويت الدكتورة خديجة الحديثي ، مطبوعات جامعة ال :في كتاب ييبويو الشاىد وأصوؿ النحو  .ٕٙ

ىػ( قدـ ٜٕٜشرح االشموني عمى ألفية ابف مالؾ : األشموني ، أبو الحيف نور الديف ، عمي بف محمد يت .ٕٚ
 . ٜٛٛٔ/  ٔلو ووضع ىوامشو وفياريو : حيف حمد ، دار الكتب العممية ، بيروت ط

بػد القػادر عطػا ، ىػ( تحقيؽ : محمػد عٕٚٙشرح التيييؿ : ابف مالؾ ، جماؿ الديف محمد بف عبد اهلل يت .ٕٛ
 .  ٕٔٓٓ/  ٔوطارؽ فتحي الييد ، دار الكتب العممية ، بيروت ط

ىػػ( ، تحقيػؽ : بايػؿ عيػوف اليػود ، ٜ٘ٓشرح التصريح عمى التوضيح : األزىػري ، خالػد بػف عبػد اهلل يت .ٜٕ
 ـ ٕٔٓٓ/ ٔدار الكتب العممية ، بيروت ط

قيؽ : د. صاحب أبو جنػاح ، وزارة ىػ( ، تحٜٙٙشرح جمؿ الزجاجي : ابف عصفور ، عمي بف مفمف يت .ٖٓ
( طبػػػع بمطػػػابع مفييػػػة دار الكتػػػب ، جامعػػػة  ٕٗاألوقػػاؼ والشػػػفوف الدينيػػػة ، إحيػػػاء التػػػراث اإليػػالمي ي 

 . ٜٓٛٔالموصؿ / 
ىػػ( ، تحقيػؽ : د. محمػد الًطيػب اإلبػراىيـ ، ٕٜٚ، يتالفاكيي ، عبد اهلل بف أحمػد شرح الحدود النحوية :  .ٖٔ

 ـ . ٜٜٙٔ/ ٔنشر والتوزيع ، بيروت ، طدار النفائس لمطباعة وال

ىػػ( ، تصػحيح وتعميػؽ : ٙٛٙشرح الرضي عمى الكافية : رضي الديف االيترابادي ، محمد بف الحيف يت .ٕٖ
 ـ  .ٜٛٚٔيويؼ حيف عمر ، جامعة قاريونس ، منشورات مفيية الصادؽ ، طيراف / 

ىػػ( تحقيػؽ : عمػي ٕٚٙبػف عبػد اهلل يت شرح الكافية الشافية : ابف مالؾ ، أبو عبػد اهلل جمػاؿ الػديف محمػد .ٖٖ
   ـ . ٕٓٓٓ/  ٔمحمد معّوض ، وعادؿ أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العممية ، بيروت ط
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 ٕٔٛ 

 –بيػػروت ، مكتبػػة المثنػػػى  –ىػػػ ( عػػالـ الكتػػػب ٖٗٙشػػرح المفّصػػؿ : ابػػف يعػػػيش ، يعػػيش بػػف عمػػػي ي ت  .ٖٗ
 القاىرة .

 .  ٜٜٛٔ/  ٕجمعة ، الدار الشرقية ، ط شواىد الشعر في كتاب ييبويو : د. خالد عبد الكريـ .ٖ٘
الشػػواىد وااليتشػػياد فػػي النحػػو : عبػػد الجبػػار عمػػواف النايمػػة ، يػػاعدت جامعػػة بغػػداد عمػػى نشػػره ، مطبعػػة  .ٖٙ

 .   ٜٙٚٔ/  ٔالزىراء ، بغداد ، ط
ىػػ( تحقيػؽ : اليػيد إبػراىيـ محمػد ، دار االنػدلس ٜٙٙضرائر الشعر : ابػف عصػفور ، عمػي بػف مػفمف يت .ٖٚ

 .  ٕٜٛٔ/  ٕوالتوزيع ، بيروت ، ط لمطباعة
ىػػ( شػرحو : محمػد بيجػػة ٕٖٗٔالضػرائر ومػا ييػوغ لمشػاعر دوف النػاثر : اولويػي ، محمػود شػكري ، يت .ٖٛ

 ـ .  ٕٕٜٔاألثري ، طبع عمى نفقة المكتبة العربية ببغداد لصاحبيا نعماف األعظمي / 
قيػػػؽ : رمضػػػاف عبػػػد التػػػواب ، دار ىػػػػ ( تحٖٛٙضػػػرورة الشػػػعر : اليػػػيرافي ، الحيػػػف بػػػف عبػػػد اهلل ي ت  .ٜٖ

 . ٜ٘ٛٔ/  ٔالنيضة العربية لمطباعة والنشر ، بيروت ، ط
الضرورة الشعرية دراية أيموبية : الييد إبراىيـ محمد ، دار األندلس لمطباعة والنشػر والتوزيػع ، بيػروت ،  .ٓٗ

 .  ٜٜٚٔ/  ٔط
واني ، جامعػػة الموصػػؿ ، مطػػابع الضػػرورة الشػػعرية درايػػة لغويػػة نقديػػة : د. عبػػد الوىػػاب محمػػد عمػػي العػػد .ٔٗ

 .  ٜٜٓٔالتعميـ العالي في الموصؿ / 
عند النحوييف : د. محمد عبد الحميد يعد ، بحث منشور في مجمة كمية اوداب بجامعة الرياض  ةر الضرو  .ٕٗ

 .  ٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔ، لينة  ٗ، المجمد / 
  ـ . ٕٙٓٓوالتوزيع ػ القاىرة /  دار البصائر لمنشر د. محمد عبد الفتاح الخطيب ، ضوابط الفكر النحوي : .ٖٗ
 .   ٖٜٛٔ/ ىػ( ، دار الفكر ، بيروت ٚٔٛالقاموس المحيط : الفيروز أبادي ، محمد بف يعقوب ، يت  .ٗٗ

ىػ( ، تحقيػؽ : عبػد اليػالـ محمػد ىػاروف ، مكتبػة ٓٛٔالكتاب : ييبويو ، عمرو بف عثماف بف قنبر ، يت .٘ٗ
    ٖٜٛٔػٜٚٚٔ/  ٕالخانجي بمصر ، ط

تحقيػؽ : د. عػدناف درويػش ومحمػد المصػري  ،( ىػٜٗٓٔتي ، مويى بف أيوب:  الكفوي البقاء أبو:  الكميات .ٙٗ
 . ـ ٕٔٔٓ/  ٕ، مفيية الريالة ، ط

ىػػػ( ، تحقيػػؽ : د. مػػازف المبػػارؾ ، مطبوعػػػات  ٖٖٚجػػاجي ، عبػػد الػػرحمف بػػت ايػػحاؽ يتالالمػػات : الز  .ٚٗ
 .  ٕٜٜٔ/ ٕمجمع المغة العربية بدمشؽ ، دار صادر ػ بيروت ، ط

 .  ٜٙ٘ٔىػ( ، دار صادر ، دار بيروت / ٔٔٚلياف العرب : ابف منظور ، محمد بف مكـر يت .ٛٗ
المغة الشعرية عند النحاة دراية لمشاىد الشعري والضرورة الشعرية في النحو العربي : د. محمد عبدو فمفؿ  .ٜٗ

 ـ .  ٕٚٓٓ/  ٔ، دار جرير لمنشر والتوزيع ، عماف ط
ىػػػ( حققػػو وقػػدـ لػػو : د. ٕٔٗالقػػزاز القيروانػػي ، محمػػد بػػف جعفػػر ، يت مػػا يجػػوز لمشػػاعر فػػي الضػػرورة : .ٓ٘

 ٕٜٛٔرمضاف عبد التواب ، ود . صالح الديف اليادي ، مكتبة دار العروبة بالكويت ، مطبعػة المػدني / 
. 
     ـ .  ٜٓٛٔ/  ٔ، طبيروت  –د. عبد العاؿ يالـ مكـر ، دار الشروؽ المدرية النحوية في مصر والشاـ :  .ٔ٘
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 ٖٔٛ 

 ، والتوزيػع والنشػر لمطباعػة الريػالة مفييػة ، المبػدي يػمير محمػد. د:  والصػرفية النحوية المصطمحات ـمعج .ٕ٘
 .  ـٜ٘ٛٔ/ ٔط ، بيروت

ىػػػ( ٔٙٚيويػػؼ يتبػػف مغنػػي المبيػػب عػػف كتػػب األعاريػػب : ابػػف ىشػػاـ األنصػػاري ، أبػػو محمػػد عبػػد اهلل  .ٖ٘
 برا بمصر ، مطبعة المدني ، القاىرة . تحقيؽ : محمد محيي الديف عبد الحميد ، المكتبة التجارية الك

 عػدناف صػفواف:  تحقيػؽ ،( ىػػٕ٘ٗتي محمد بف الحييف ، األصفياني الرارب:  الكريـ القر ف ألفاظ مفردات  .ٗ٘
 .  ـٜٜٙٔ/ ٔط ، والتوزيع والنشر لمطباعة الشامّية والدار ، والتوزيع والنشر لمطباعة القمـ دار ، داوودي

ىػػػ( تحقيػػؽ : ٘٘ٛواىد األلفيػػة : العينػػي ، بػػدر الػػديف محمػػود بػػف أحمػػد يتالمقاصػػد النحويػػة فػػي شػػرح شػػ .٘٘
 ـ . ٕ٘ٓٓ/  ٔمحمد بايؿ عيوف اليود ، دار الكتب العممية ، بيروت ط

ىػػػ( تحقيػػؽ : محمػػد عبػػد الخػػالؽ عضػػيمة ، عػػالـ الكتػػب ، ٕ٘ٛالمقتضػػب : المبػػرد ، محمػػد بػػف يزيػػد يت .ٙ٘
 بيروت . 

ىػػػ( تحقيػػؽ : د. أحمػػد عبػػد اليػػتار الجػػواري ، ود. عبػػد ٜٙٙيت المقػػّرب : ابػػف عصػػفور ، عمػػي بػػف مػػفمف .ٚ٘
 .  ٕٜٚٔ/  ٔاهلل الجبوري ، منشورات رئاية ديواف األوقاؼ ، مطبعة العاني ، بغداد ، ط

ىػػ( تحقيػؽ : إبػراىيـ مصػطفى ٕٜٖالمنصؼ في شرح تصريؼ المازني : أبو الفتح عثمػاف بػف جنػي ، يت .ٛ٘
 .  ٜٗ٘ٔ/ ٔعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده بمصر ، ط، وعبد اهلل أميف ، شركة مكتبة ومطب

جواد حيني عبد الػرحيـ ، بحػث منشػور فػي مجمػة الميػاف العربػي موقؼ ابف جني مف الضرورة الشعرية :  .ٜ٘
 . ٖٜٛٔ، لينة /  ٔٛ، العدد / 

 . ٕٜٙٔ/  ٔبيروت ، ط –طو الراوي ، منشورات المكتبة األىمية نظرات في المغة والنحو :  .ٓٙ

ـ ٖٕٓٓ/ القػاىرة ،  ٔد. عبد الحكيـ راضي ، المجمس األعمى لمثقافػة ، طالمغة في النقد العربي : نظرية  .ٔٙ
 .  

ىػػ( تحقيػؽ ٜٔٔيت جالؿ الديف عبد الرحمف بف الكمػاؿىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع : الييوطي ،  .ٕٙ
 : د. عبد الحميد ىنداوي / المكتبة التوفيقية ، بالقاىرة . 
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 ٔٛٗ 

 وامش:الي
                                                 

، والقػػاموس  ٚٛٗػ  ٕٛٗ/  ٗ، وليػػاف العػػرب  ٗٓ٘ػػػ ينظػػر : مػػادة ي ضػػرر ( فػػي : مفػػردات ألفػػاظ القػػر ف /  ٔ
 .  ٖٛٛػ  ٖٗٛ/  ٕٔ، وتاج العروس  ٘ٚ/  ٕحيط الم

 . ٖٔٔػ الكميات /  ٕ
 .   ٖٔٔػ معجـ المصطمحات النحوية والصرفية /  ٖ

 .  ٖٔٔػ المرجع نفيو /  ٗ

 .  ٖٜػ درايات في كتاب ييبويو /  ٘

ىػذه الحالػة ال ػ االضطرار : يي حالة تبيح لممضطّر أف يوقع في كالمو ما ال يباح لو فػي ريػر اضػطرار . ومثػؿ  ٙ
تكوف إال في الشعر ؛ إذ ال ضرورة إال فيو ، وال ضػرورة فػي االختيػار أي فػي النثػر (( معجػـ المصػطمحات النحويػة 

 .  ٖٔٔوالصرفية / 

ػػػ االختيػػار خػػالؼ االضػػطرار وىمػػا : يي مجػػاالف لاليػػتعماالت المغويػػة ، فػػالنثر مجػػاؿ االختيػػار ، والشػػعر مجػػاؿ  ٚ
مموا ىػػذيف التعبيػػريف فػػي حػػدود اإلجػػازات المغويػػة يػػمبًا أو إيجابػػًا ؛ ففػػي مجػػاؿ االضػػطرار االضػػطرار ... وقػػد ايػػتع

يجوز لمشعراء ما ال يجػوز لغيػرىـ مػف الخػروج المغػوي الػذي نػص عميػو عممػاء المغػة (( معجػـ المصػطمحات النحويػة 
 . ٖٔٔوالصرفية / 

، وخزانػػة  ٕٖواالقتػػراح فػػي أصػػوؿ النحػػو / ،  ٘٘ٔ،  ٗٛػ  ٕٛػػػ ينظػػر : تخمػػيص الشػػواىد وتمخػػيص الفوائػػد /  ٛ
،  ٖ٘ٗ، وشػواىد الشػعر فػي كتػاب يػيبويو /  ٙ، والضػرائر ومػا ييػوغ لمشػاعر دوف النػاثر /  ٖٖػ  ٖٔ/  ٔاألدب 

 .  ٜٙ،  ٔٙ، والضرورة الشعرية دراية أيموبية /  ٖٔوييبويو والضرورة الشعرية / 
، والكميػات /  ٜٕٔػ  ٕٚٔ، وشرح الحدود النحوية  ٓٚٔ/  ٔ ، وشرح التصريح ٕٛػ ينظر : تخميص الشواىد /  ٜ

، وأصػػػػوؿ  ٔٙ، والضػػػػرورة الشػػػعرية درايػػػػة أيػػػموبية /  ٖٔٓ، ،  ٙ، والضػػػرائر /  ٖٔ/  ٔ، وخزانػػػة األدب  ٖٛٗ
 .  ٕٖٔالنحو عند ابف مالؾ / 

 ػ أي : فيحة أو متيع ييرب منو إلى ريره مف صور التعبير .  ٓٔ

 .  ٜٓٔ، وينظر : المغة الشعرية عند النحاة /  ٔٙراية أيموبية / ػ الضرورة الشعرية د ٔٔ
 .  ٖٕٚ/  ٖ، وينظر : ىمع اليوامع  ٖٕٚ/  ٔػ األشباه والنظائر  ٕٔ

 .  ٕ٘ٔػ الضرورة عند النحوييف ي بحث ( /  ٖٔ
/  ٜ ، ٜ٘ٗ،  ٕٖٙ/  ٛ،  ٜٕٚ/  ٘،  ٙٗ،  ٖٔ/  ٔ، وخزانة األدب  ٕٕٓػ ينظر : شرح الحدود النحوية /  ٗٔ

 .  ٜ، والضرائر /  ٕٙٛػ  ٕ٘ٛ
 .  ٘٘ٔػ الضرورة عند النحوييف ي بحث ( /  ٘ٔ
، وضػوابط  ٜٖٖ،  ٖٖٙ، وينظر : نظرية المغة في النقػد العربػي /  ٘٘ٔػ الضرورة عند النحوييف ي بحث ( /  ٙٔ

 .  ٓٛٗػ  ٜٚٗ/  ٔالفكر النحوي 

ر : الضػػرورة الشػػعرية درايػػة لغويػػة نقديػػة / ، وينظػػ ٕٕٓ،  ٔٙػ  ٓٙ/  ٖ،  ٙٓٗ/  ٕػػػ ينظػػر : الخصػػائص  ٚٔ
ٔٗ٘  . 
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 ٔٛ٘ 

                                                                                                                                               

/  ٘، وارتشػػاؼ الضػػرب  ٖٔ، وضػػرائر الشػػعر  ٖٙ٘، وينظػػر : المقػػّرب /  ٜٗ٘/  ٕػػػ شػػرح جمػػؿ الزجػػاجي  ٛٔ
 .  ٖٕٚ/  ٖ، وىمع اليوامع  ٖٕٚٚ

 .  ٕٖػ االقتراح في أصوؿ النحو /  ٜٔ

 .  ٕٗٔ/  ٖػ خزانة األدب  ٕٓ
 .  ٖٛ ػ ينظر : تخميص الفوائد / ٕٔ
، وشػواىد الشػعر فػي  ٙٔٔ، ودرايات في كتاب ييبويو /  ٔٗ، ٖ٘،  ٘ػ ينظر : ييبويو والضرورة الشعرية /  ٕٕ

 .  ٖٚٗكتاب ييبويو / 
/  ٕ، وشػرح جمػؿ الزجػاجي  ٖٗٓػ  ٖٖٓ،  ٔٙػ  ٓٙ/  ٖ،  ٙٓٗ،  ٖٜٖػ  ٕٜٖ/  ٕػػ ينظػر : الخصػائص  ٖٕ

،  ٖٚٗ، وشػػػواىد الشػػػعر فػػػي كتػػػاب يػػػيبويو /  ٖٕٚ/  ٖ ، وىمػػػع اليوامػػػع ٖٕٚٚ/  ٘، وارتشػػػاؼ الضػػػرب  ٜٗ٘
 .  ٕٗ،  ٖٛ، وموقؼ ابف جني مف الضرورة الشعرية ي بحث (  ٖٗٔوالضرورة الشعرية دراية لغوية نقدية / 

 .  ٚٗٗ، وأبو حياف النحوي /  ٕٖٓ، والشاىد وأصوؿ النحو /  ٖٕٚ/  ٖػ ينظر : ىمع اليوامع  ٕٗ

 نفييا .   ػ ينظر : المصادر والصفحات ٕ٘

 .  ٛٗٗ، وأبو حياف النحوي /  ٖٖٓ، والشاىد وأصوؿ النحو /  ٖٕٚ/  ٖػ ينظر : ىمع اليوامع  ٕٙ
 .  ٖٕٚ/  ٖػ ىمع اليوامع  ٕٚ

، وشػػرح  ٘٘ٔ،  ٗٛ، وتخمػػيص الشػػواىد /  ٜٜٔػ  ٜٛٔ/  ٕ،  ٜٖٗػ  ٖٛٗ/  ٔػػػ ينظػػر : شػػرح التيػػييؿ  ٕٛ
،  ٖٔٓ/  ٙ، والضػػػرائر  ٖٔ/  ٔ، وخزانػػة األدب  ٕٕٔػ  ٕٕٓ، وشػػرح الحػػػدود النحويػػة /  ٓٚٔ/  ٔالتصػػريح 

،  ٖٗٔ، والضػػػرورة الشػػػعرية درايػػػة لغويػػػة نقديػػػة /  ٚٗٗ، وأبػػػو حيػػػاف النحػػػوي /  ٖٔٓوالشػػػاىد وأصػػػوؿ النحػػػو / 
 .  ٔٛٗػ  ٓٛٗ/  ٔوضوابط الفكر النحوي 

 .  ٛٚػ التعريفات /  ٜٕ

 . ٔٓٔػ درايات في كتاب ييبويو /  ٖٓ

 .  ٖٕٚ/  ٖػ ىمع اليوامع  ٖٔ
 .  ٕٖٔػ ينظر : أصوؿ النحو عند ابف مالؾ /  ٕٖ

، وضػوابط الفكػػر  ٕٖٔ، والضػػرورة الشػعرية درايػة نقديػػة لغويػة /  ٙٔٔػػ ينظػر : درايػات فػػي كتػاب يػيبويو /  ٖٖ
 .  ٔٛٗػ  ٓٛٗ/  ٔالنحوي 

  .ٚٙ/ ية المغة في النقد العربي، ونظر  ٕٖٔػ ينظر : الضرورة الشعرية دراية لغوية نقدية /  ٖٗ
 .  ٙ٘ٔػ  ٘٘ٔػ ينظر : الضرورة الشعرية عند النحوييف ي بحث ( /  ٖ٘
 .  ٜٚ/  ٕػ ينظر : المنصؼ  ٖٙ

، ويػػيبويو والضػػرورة  ٕٚٔػ  ٕٙٔ/  ٔ، وشػػرح الكافيػػة الشػػافية  ٜٛٔػ  ٜٚٔ/  ٔػػػ ينظػػر : شػػرح التيػػييؿ  ٖٚ
 .  ٕٖػ  ٖٔالشعرية / 

 .  ٗٗػ البحث المغوي عند العرب /  ٖٛ

 .  ٕٚٔ/  ٔ: شرح الكافية الشافية ػ ينظر  ٜٖ
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، وخزانػة  ٖٖ/  ٔ، وشػرح التصػريح  ٖٕٚٚ/  ٘، وارتشاؼ الضػرب  ٜٗ٘/  ٕػ ينظر : شرح جمؿ الزجاجي  ٓٗ
، ودرايػػػات فػػػي  ٕٖٔ،  ٔٚ،  ٖٙ، والضػػػرورة الشػػػعرية درايػػػة لغويػػػة نقديػػػة /  ٙ، والضػػػرائر /  ٖٓٙ/  ٔاألدب 

  . ٙٔٔػ  ٘ٔٔ،  ٔٔٔ،  ٓٓٔكتاب ييبويو / 
، وشػػواىد  ٙٔٔ، ودرايػػات فػػي كتػػاب يػػيبويو /  ٙٗ،  ٔٗ،  ٖ٘،  ٘ػػػ ينظػػر : يػػيبويو والضػػرورة الشػػعرية /  ٔٗ

 .  ٘ٔ، والضرورة الشعرية دراية أيموبية /  ٖٚٗالشعر في كتاب ييبويو / 
 . ٙٗػ  ٔٗػ ينظر : ييبويو والضرورة الشعرية /  ٕٗ
 .  ٕ٘ٔػ ينظر : الضرورة عند النحوييف ي بحث ( /  ٖٗ
 .  ٕ٘ٔػ الضرورة عند النحوييف ي بحث ( /  ٗٗ

 .  ٛٚػ التعريفات /  ٘ٗ

 .  ٜٓٔ، والمغة الشعرية عند النحاة /  ٖٔٔ،  ٜٚػ ينظر : معجـ المصطمحات النحوية والصرفية /  ٙٗ
 .  ٕٙٔػ المغة الشعرية عند النحاة /  ٚٗ

 .  ٛٚ/ ، وأصوؿ النحو العربي  ٙٗػ ينظر : نظرات في المغة والنحو /  ٛٗ

 . ٖٔٔ،  ٓٔٔػ  ٜٓٔػ ينظر : المغة الشعرية عند النحاة /  ٜٗ

 .  ٗٙػ ينظر : الضرورة الشعرية دراية أيموبية /  ٓ٘

 .  ٜٓٔػ ينظر : المغة الشعرية عند النحاة /  ٔ٘
 .  ٘ٛٔػ  ٖٛٔػ ينظر : ريالة المالئكة /  ٕ٘

، والضػرورة الشػعرية درايػة لغويػة نقديػة /  ٔٙٔػ  ٜ٘ٔػػ ينظػر : الضػرورة الشػعرية عنػد النحػوييف ي بحػث ( /  ٖ٘
 .  ٚٚػ  ٙٚ

 .  ٖٔٔػ  ٜٓٔػ ينظر : المغة الشعرية عند النحاة /  ٗ٘
 .  ٛٙػ الضرورة الشعرية دراية لغوية نقدية /  ٘٘

 .  ٕٖٔػ  ٖٔٔػ ينظر : المغة الشعرية عند النحاة /  ٙ٘
، ونظرية المغة في النقد  ٙٔٔي كتاب ييبويو / ، ودرايات ف ٓٛٗػ  ٜٚٗ/  ٔػ ينظر : ضوابط الفكر النحوي  ٚ٘

 .  ٖٖٙالعربي / 

 .  ٖٛٔػ الضرورة الشعرية دراية لغوية نقدية /  ٛ٘

 .  ٕ٘ٔ/  ٔػ شرح الكافية الشافية  ٜ٘

 .  ٕٙٔ/  ٔػ المصدر نفيو  ٓٙ

/  ٔدب ، وخزانػة األ ٗ٘ٔ، وتخميص الشواىد /  ٜٙٔ/  ٔوشرح التيييؿ  ٕٙٔ،  ٜ٘/ ،  ٔػ المصدر نفيو  ٔٙ
ٖٕ  . 

 .ٕٖ/  ٔ، وخزانة األدب  ٗ٘ٔ، وتخميص الشواىد /  ٜٚٔ/  ٔ، وشرح التيييؿ  ٕٙٔ/  ٔػ المصدر نفيو  ٕٙ

 .  ٕٕ٘/  ٔػ مندوحة : يعة وفيحة ينظر : القاموس المحيط ي َنَدَح (  ٖٙ

/  ٔع اليوامػع ، وىمػ ٓٚٔ،  ٖٖػ  ٕٖ/  ٔ، وينظر : شرح التصػريح  ٕٚٔػ  ٕٙٔ/  ٔػ شرح الكافية الشافية  ٗٙ
، والضػرورة الشػعرية درايػة لغويػة  ٛٙٔػ  ٙٙٔ/  ٔ، والػدرر الموامػع  ٔ٘ٔ/  ٔ، وشػرح االشػموني  ٖٖٖػ  ٕٖٖ

 . ٖٛٔنقدية / 
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 .  ٕٖ/  ٔ، وخزانة األدب  ٗ٘ٔ، وتخميص الشواىد /  ٜٚٔ/  ٔػ شرح التيييؿ  ٘ٙ

 .  ٕٖ/  ٔب ، وخزانة األد ٗ٘ٔ، وتخميص الشواىد /  ٜٚٔ/  ٔػ شرح التيييؿ  ٙٙ

،  ٖٖػ  ٖٔ/  ٔ، وخزانة األدب  ٘٘ٔػ  ٗ٘ٔ، وينظر : تخميص الشواىد /  ٜٛٔ – ٜٚٔ/ ٔػ شرح التيييؿ  ٚٙ
 .  ٖٛٔوالضرورة الشعرية دراية لغوية نقدية / 

 .  ٖٔ/ ٔ، وخزانة األدب  ٜٗ/ ٔ، ومغني المبيب ٘٘ٔػ  ٗ٘ٔىد / ػ ينظر : تخميص الشوا ٛٙ

 . ٘٘ٔػ تخميص الشواىد /  ٜٙ

 .  ٖٔٓ، وينظر : الضرائر /  ٖٔ/  ٔػ خزانة األدب  ٓٚ
 .  ٕٖٓػ  ٖٔٓ، والضرائر /  ٕٛٛ، وضرائر الشعر /  ٕٖ/  ٔػ ينظر : خزانة األدب  ٔٚ

 .  ٖٖػ  ٕٖ/  ٔ، وينظر : شرح التصريح  ٖٗ/  ٔػ توضيح المقاصد  ٕٚ
 .  ٙٗٔ/  ٔػ المصدر نفيو  ٖٚ

 .  ٓٚ/  ٔػ المقاصد النحوية  ٗٚ
 .  ٕٗٛ/  ٔر نفيو ػ المصد ٘ٚ
 .  ٔ٘ٔ/  ٔ، وشرح األشموني  ٓٚٔ/  ٔػ ينظر : شرح التصريح  ٙٚ
 .  ٗ٘ٔ، وينظر : تخميص الشواىد /  ٙٙٔػ  ٘ٙٔػ ضرورة الشعر /  ٚٚ

 . ٕٛٛػ ضرائر الشعر /  ٛٚ

، وخزانػػة  ٓٓٔ،  ٔٛ، وتخمػػيص الشػػواىد /   ٜٛٔ/  ٕ،  ٛٗٔ/  ٔػػػ البيػػت مجيػػوؿ القائػػؿ : شػػرح التيػػييؿ  ٜٚ
 .  ٕٖ٘،  ٕٛٚ/  ٘دب األ
 .  ٛٗٔ/  ٔػ شرح التيييؿ  ٓٛ

 .ٓ٘ٔ/  ٔ، والمقاصد النحوية  ٜٛ/  ٔ، وشرح التصريح  ٜٛٔ/  ٕػ البيت مجيوؿ القائؿ . شرح التيييؿ  ٔٛ

/  ٕ، وشػرح التيػػييؿ  ٜ٘ٔ/  ٕ،  ٖٚٓ/  ٔػػ البيػت لمفػرزدؽ ونيػػب إلػى أمّيػة بػف أبػػي الصػمت . الخصػائص  ٕٛ
 .  ٕٕٗ/  ٔ، وىمع اليوامع  ٛ٘ٔ/  ٔية ، والمقاصد النحو  ٜٜٔ

 .  ٜٜٔػ  ٜٛٔ/  ٕػ شرح التيييؿ  ٖٛ

 .  ٕٛٚ/  ٘ػ ينظر : خزانة األدب  ٗٛ

 . ٔٛػ ينظر : تخميص الشواىد /  ٘ٛ
 . ٜٕٚ/  ٘ ، وخزانة األدب ٕٛػ ينظر : تخميص الشواىد /  ٙٛ
 .  ٜٕٚ/  ٘، وينظر : خزانة األدب  ٕٛػ تخميص الشواىد /  ٚٛ

، والضػرورة الشػعرية  ٔٛٔػ  ٓٛٔ، والضػرائر /  ٜٕٚ/  ٘، وينظػر : خزانػة األدب  ٕٛالشػواىد /  ػػ تخمػيص ٛٛ
 .  ٗٗٔدراية لغوية نقدية / 

 .  ٚٛ/  ٔػ توضيح المقاصد  ٜٛ

 .  ٚٛ/  ٔػ توضيح المقاصد  ٜٓ
 .  ٛٛػ المصدر نفيو /  ٜٔ
 .  ٜٗٔ/  ٔ، والمقاصد النحوية  ٕٕٙػ ينظر : ضرائر الشعر /  ٕٜ

 .  ٜٖٖ، وما يجوز لمشاعر /  ٗٓٗ/  ٗظر : إعراب القر ف ين ٖٜ
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 .  ٕٛٚ/  ٘، وخزانة األدب  ٓ٘ٔ/ ٔالمقاصد النحوية ، و  ٜٕٗ/ ٕظر : شرح الرضي ػ ين ٜٗ

، والمقاصػد النحويػػة  ٔٗٗ/  ٕ، ومغنػي المبيػب  ٕٕٙ، وضػػرائر الشػعر /  ٜٖٖػػ ينظػر : مػا يجػوز لمشػاعر /  ٜ٘
 ٜٙ، والضرورة الشعرية دراية لغوية /  ٕٔٔ – ٔٔٔ، والشواىد وااليتشياد /  ٕٕٗ/ ٔ، وىمع اليوامع  ٓ٘ٔ/ ٔ
 . 
، وشػػػػرح  ٔ٘ٔ/  ٔ، والمقاصػػػػد النحويػػػػة  ٜٖٖ، ومػػػػا يجػػػػوز لمشػػػػاعر /  ٗٓٗ/  ٗػػػػػ ينظػػػػر : إعػػػػراب القػػػػر ف  ٜٙ

 .   .  ٜٛ/  ٔ، والدرر الموامع  ٜٛ/  ٔالتصريح 
 .  ٜٕٚ/  ٘ػ ينظر : خزانة األدب  ٜٚ

 .  ٜ٘ٔ/  ٕػ الكتاب  ٜٛ

 .  ٕٛٔ، وينظر : ضرورة الشعر /  ٖٖٚ/  ٔػ اإلنصاؼ في ميائؿ الخالؼ  ٜٜ
/  ٕ، وشػرح التصػريح  ٖٖٛ/  ٔ، وشػرح الرضػي  ٖٖٚػ  ٖٖٙ/  ٔػ ينظر : اإلنصاؼ في ميائؿ الخػالؼ  ٓٓٔ
 .  ٜٕٗ/  ٕ، وخزانة األدب  ٕٕٙ

،  ٖٗ، والالمػػات /  ٖٖٚ/  ٔلنحػػو ، واألصػػوؿ فػػي ا ٕٔٗ/  ٗػػػ البيتػػاف فػػي مػػف ريػػر نيػػبة فػػي المقتضػػب  ٔٓٔ
 .  ٕٚٔ، وضرورة الشعر /  ٖٓواشتقاؽ أيماء اهلل / 

 .  ٕٕٙ/  ٕ، وينظر : شرح التصريح  ٕ٘٘/  ٖػ شرح التيييؿ  ٕٓٔ

، وأبػو  ٖٖٚػ  ٖٖٙ، ومػا يجػوز لمشػاعر /  ٕٖٚ/  ٔ، وينظػر : األصػوؿ فػي النحػو  ٖٕٗ/  ٗػ المقتضػب  ٖٓٔ
 .  ٕٚالعباس المبّرد / 

 .  ٖٖٔ، وأثر القاعدة النحوية /  ٜٕٗ/  ٕظر : خزانة األدب ػ ين ٗٓٔ

 .  ٖٗػ ينظر : الالمات /  ٘ٓٔ

 .  ٖٔػ  ٖٓ، وينظر : اشتقاؽ أيماء اهلل /  ٖ٘ػ الالمات /  ٙٓٔ
 .  ٕٕٕ/  ٖ، والمقاصد النحوية  ٓٔػ  ٜ/  ٕػ ينظر : شرح المفصؿ  ٚٓٔ

،  ٖٖٛ/  ٔ، واإلنصػػػاؼ فػػػي ميػػػائؿ الخػػػالؼ  ٖٕٔ، وأيػػػرار العربيػػػة /  ٕٚٔػػػػ ينظػػػر : ضػػػرورة الشػػػعر /  ٛٓٔ
 . ٔٔ/ ٕ، وشرح الكافية الشافية  ٜٙٔوضرائر الشعر / 

 .  ٜٙٔ، وينظر : ضرائر الشعر /  ٕٛٔػ المصدر نفيو /  ٜٓٔ

 .  ٜٕٗ/  ٕ، وخزانة األدب  ٖٖٛ/  ٔػ ينظر : شرح الرضي  ٓٔٔ

 .  ٜٕ/  ٖ، وشرح األشموني  ٗٚ/  ٕػ توضيح المقاصد  ٔٔٔ

 . ٔٛٔ، والضرائر /  ٕٕٕ/  ٖ، وينظر : المقاصد النحوية  ٗٚ/  ٕر نفيو ػ المصد ٕٔٔ

 .  ٓٔ/  ٕػ شرح الكافية الشافية  ٖٔٔ

 .  ٔٔ/  ٕػ ينظر : المصدر نفيو  ٗٔٔ

 .   ٙٔٗ/  ٔ، وينظر : الدرر الموامع  ٕٕٙ/  ٕػ شرح التصريح  ٘ٔٔ

 .  ٙٗ/  ٕ، وىمع اليوامع  ٖٓٗػ  ٖٖ٘ػ ينظر : األنصاؼ في ميائؿ الخالؼ /  ٙٔٔ

 .  ٖٖٛ/  ٔػ ينظر : شرح الرضي  ٚٔٔ

، ويػػيبويو والضػػرورة الشػػعرية /  ٛ، والضػػرائر ومػػا ييػػوغ لمشػػاعر دوف النػػاثر /  ٖٕٚ/  ٔػػػ األشػػباه والنظػػائر  ٛٔٔ
 .  ٖٗٔ، وأصوؿ النحو عند ابف مالؾ /  ٖٕٚ/  ٖ، وينظر : ىمع اليوامع  ٖٖ
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  . ٖٗٔػ الضرورة الشعرية دراية لغوية نقدية /  ٜٔٔ

 .  ٕٖػ االقتراح /  ٕٓٔ

 .  ٜٗ٘/  ٕػ ينظر : شرح جمؿ الزجاجي  ٕٔٔ

، والضرورة الشػعرية درايػة لغويػة نقديػة  ٜٕٚ/  ٘، وخزانة األدب  ٘٘ٔ، وينظر :  ٕٛػ تخميص الشواىد /  ٕٕٔ
 /ٔٗٗ  . 

الشػعرية ، ويػيبويو والضػرورة  ٛػ  ٚ، والضػرائر ومػا ييػوغ لمشػاعر /  ٖٗػ  ٖٖ/  ٔػػ ينظػر : خزانػة األدب  ٖٕٔ
 .  ٘٘ٔػ  ٖ٘ٔ. والضرورة عند النحوييف ي بحث (  ٔٗٔ، والضرورة الشعرية دراية لغوية نقدية /  ٖٗػ  ٖٖ

 . ٕٕٔػ شرح الحدود النحوية /  ٕٗٔ

 .  ٕٚ٘ػ  ٕٙ٘/  ٔػ الدرر الموامع  ٕ٘ٔ

 .  ٕٓٗ/  ٔػ حاشية الصباف  ٕٙٔ

 . ٖٖػ  ٕٖػ ييبويو والضرورة الشعرية  ٕٚٔ

 .  ٓٗٔدراية لغوية نقدية / ػ الضرورة الشعرية  ٕٛٔ

 .  ٛٗٔػ  ٚٗٔػ المرجع نفيو /  ٜٕٔ

 .  ٜٗٔػ  ٛٗٔػ ينظر : المرجع نفيو /  ٖٓٔ
 .  ٖٙٓ/  ٔشرح الكافية الشافية  ٖٔٔ

 ػ ىو قوؿ عامر بف الطفيؿ : ٕٖٔ
 وألقبػمّف الخيػػؿ البػة ضررػػػدِ                                 فػألبغينكػـ قنػػًا وُعوارضػػًا  

 . ٕٚٔػ المغة الشعرية عند النحاة /  ٖٖٔ

 . ٕٛٗ/ ٔػ ضوابط الفكر النحوي  ٖٗٔ

 .  ٕٙػ نظرات في المغة والنحو /  ٖ٘ٔ

 .  ٗٗػ البحث المغوي عند العرب /  ٖٙٔ

 .  ٙػ ينظر : الضرائر /  ٖٚٔ

 .  ٖٗٔ، وينظر : أصوؿ النحو عند ابف مالؾ /  ٚٙٔػ الشواىد وااليتشياد في النحو /  ٖٛٔ
 .  ٖٕٚٚ/  ٘تشاؼ الضرب ػ ينظر : ار  ٜٖٔ

 .  ٖٗٔ، نقاًل عف أصوؿ النحو عند ابف مالؾ /  ٖٛٔػ الضرورة الشعرية في النحو العربي /  ٓٗٔ

 .  ٜٕٙػ المدرية النحوية في مصر والشاـ /  ٔٗٔ
 .  ٔٛٗ/ ٔضوابط الفكر النحوي ، و ٖٚٔػ ينظر : الضرورة الشعرية دراية لغوية نقدية /  ٕٗٔ
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Abstract 
         The son of the owner of those who were interested in poetry, not necessarily 

placed in special care; as he was himself the owner of doctrine contrary to the public by 

the grammarians, a necessity that is what happened in the hair, which the poet is not it 

inevitable. Ie, it means having a sense of linguistic Alagae thing to ensure that this 

research has three sections: 
            The first of which dealt with the concept of the public when necessary, and 

when I'm the owner. The research evidence directed by the second son of the owner 

how much the door if necessary. 
The third section Vttriq scientists to critique of the doctrine of Ibn Malik then seal 

research conclusion and confirm sources and references. 
 


