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موقف املــربِّد مـن الضـرورة الشعروــة


م.د .حازم دعود وونس

تاروخ القبول2008/12/24 :

تاروخ التقدوم2008/11/24 :

املقدمــــة
285ىػ) مف قضية
المبرد (ت
تيدؼ ىذه الدراسة إلى إبراز أفكار ِّ
الضركرات ،سعيان إلى إيجاد منيج يسمح باحتكاء جميع أفكاره كآرائو المذككرة في
ىذا المكضكع ،كذلؾ مف اإلشارات المتفرقة إلى أنماط ىذه الظاىرة كقضاياىا في
كتابيو :الكامؿ كالمقتضب ،كىي في حقيقتيا ال تشكؿ نسيجان متالحمان كمتكامالن،
خاصة أف تمؾ النصكص لـ تكف ىدفان مكجيان لمضركرات ،أك بعبارة أخرل  :اف
ٌ
ضركرة الشاعر لـ تكف مقصكدة فييا لذاتيا ،ألف ِّ
المبرد كاف يتطرؽ إلييا ىع ىرضان
عت المادة المجمكعة كبكبتيا كأفرغتييا
طك ي
كمما سمح لو المكقؼ المغكم بذلؾ ،كقد ٌ
في القضايا اآلتية:
المبرد ككتابو :ضركرة الشعر.
.1
ِّ
المبرد لمضركرة الشعرية.
 .2مفيكـ ِّ
المبرد مف الضركرة في الكالـ.
 .3مكقؼ ِّ
المبرد.
 .4كجو الضركرة عند ِّ
المبرد.
 .5تصنيؼ الضركرات عند ِّ
 .6نتائج البحث.

 .1املربِّد وكتابه :ضرورة الشعر:

( )1

 قسـ المغة العربية /كمية اآلداب /جامعة المكصؿ.
سماه حاجي خميفة في كتابو :كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف :حاجي خميفة (ت
( ٌ )1
1067ىػ) ،استنبكؿ1361 ،ىػ1941 /ـ :1087/2 :ضركرة الشعراء كالشعر .كينظر:
المبرد :سيرتو كمؤلفاتو  :الدكتكرة خديجة الحديثي ،ط ،1بغداد 1410ىػ1990 /ـ.179 :
ِّ
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نحف نفرد ليذا الكتاب ىا ىنا مبحثان قصي انر الرتباطو بمكضكع الضركرة
أكالن ،كألنو أكؿ ما ألٌؼ العمماء في مكضكع الضركرات ثانيان ،كىك مف الكتب التي
عصؼ بيا الزمف ،فضاع فيما ضاع مف تراث األمة اإلسالمية ،كلكال كقكفنا عمى
إشارات عدد مف العمماء إلى ىذا الكتاب ما عرفناه ،ألننا لـ نعثر بنقكالت منو فيما
أيلٌؼ مف كتب مستقمة في ضركرة الشعر فيما بعد ،كال في المباحث الخاصة
()1
بعض
أيت
بالضركرة في كتب النحك ،كلع ػؿ السيرافي (ت 368ىػ) في قكلو " :ر ي
ى
ككتابو ضركرة الشعر ،الحتماؿ
المبرد
مف ذكر ضركرة الشعر …" ،قد ىع ىنى بذلؾ ِّ
ى
و
بعدئذ ابف النديـ (ت 380ىػ)(،)2
كقكفو عميو كنقمو منو ،ككاف قد ص ػ ٌرح بذكره
كياقكت الحمكم (ت 626ىػ)( ،)3كالقفطي (ت 646ىػ)( ،)4كالسيػكطي (ت
911ىػ)( ،)5كآخركف ( ،)6كبضياع ىذا المؤلَّؼ ضاعت قيمتو العممية ،تاركة لقيمتو
فضؿ السبؽ كالريادة في إفراد الضركرة بتأليؼ
التأريخية أف تحفظ لمؤلفو
ى
مستقؿ(.)7

 .2مفهوم املربِّد للضرورة:

( )1ضركرة الشعر :أبك سعيد السيرافي (ت  ،)368تحقيؽ :الدكتكر رمضاف عبد التكاب ،ط ،1
( )2
( )3
( )4
( )5

( )6
( )7

دار النيضة العربية ،بيركت 1405ىػ1985/ـ.104 :
الفيرست :ابف النديـ (ت 380ىػ) ،تحقيؽ :الدكتكر شعباف خميفة ككليد محمد العكزة،
العربي لمنشر كالتكزيع ،مطابع دار اإلشعاع ،القاىرة 1411ىػ1991/ـ.98 :
معجـ األدباء :ياقكت الحمكم (ت  626ىػ) ،ط ،3دار الفكر 1400ىػ1980/ـ.122/19 :
إنباه الركاة عمى أنباه النحاة :القفطي (ت 646ىػ) ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،دار
الكتب المصرية ،القاىرة 1393-1370ىػ1973-1950/ـ.252/3 :
بغية الكعاء في طبقات المغكييف كالنحاة :الجالؿ السيكطي (ت 911ىػ) ،تحقيؽ :محمد أبك
1385-1384ىػ-1964 /
الفضؿ إبراىيـ ،ط  ،1مطبعة عيسى البابي الحمبي ،مصر
1965ـ.270/1 :
ينظر :ما ذكره الدكتكر رمضاف عبد التكاب في مقدمة تحقيقو لكتاب :البالغة.61 :
الضركرة الشعرية دراسة لغكية نقدية :الدكتكر عبد الكىاب محمد عمي العدكاني ،مطبعة
جامعة المكصؿ 1410ىػ1990/ـ.215 :
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إ ٌف مفيكـ الضركرة عند النحاة كالمغكييف مكضكع خالؼ كبير ،نشأت فيو
كجيات نظر متباينة يمكف أف نجمميا في النقاط اآلتية:
ووً :اف الضركرة ما كقع في الشعر ،مما ال يجكز كقكعو في النثر ،سكاء أكاف
لمشاعر عنو مندكحة ( )1أـ ال؟ كىذا الرأم ىك المختار عند جميكر
النحاة(.)2
ثانثً :اف الضركرة ما ليس لمشاعر عنو مندكحة ،اعتمادان عمى أنيا مشتقة مف
الض ىرًر ،كىك النازؿ الذم ال ىمدفى ىع لو ،كىذا ىك مذىب ابف مالؾ(.)3
ى
ثا ثً :إف الشاعر يجكز لو في كالمو كشعره ما ال يجكز لغير الشاعر في كالمو؛
ألف لسانو قد اعتاد الضرائر ،فيجكز لو ما ال يجكز لغيره ،كىذا ىك مذىب
األخفش (ت215ىػ) (.)4
ك ًم ٌما يكضح اختالؼ مذاىب النحاة كالمغكييف في فيـ الضركرة أقكاليـ
الخر ً ُّط
ً
م:
ؽ الطيىر ٌ
في بيت ذم ى
ض ااع ِ
ِ
صوت
رباث
جم اثطقثً
نقو ُل َ
اان َجدَّعُ
ُ
إاى ّ
ااحمثر ُ
ااخ َاث و َْب َغ ُ ُ
فالجـ ىكر عمى أف ىذا البيت ضركرة ،كىي إدخاؿ (أؿ) المكصكلة عمى
الفعؿ المضارع لمشابيتو اسـ المفعكؿ ،كذلؾ ال يجكز عندىـ في النثر .كىذا

( )1
( )2

( )3

( )4

711ىػ) ،دار

المندكحة :السعة كالفسحة كالمخمص ،ينظر :لساف العرب :ابف منظكر (ت
صادر ،بيركت.613/2 :
خزانة األدب :عبد القادر البغدادم ( 1093ىػ) ،تحقيؽ :عبد السالـ ىاركف ،طبعات
1409-1402ىػ1989-1982 /ـ،33 ،31/1 :
متعددة ،مطبعة الخانجي ،القاىرة
كالضرائر كما يسكغ لمشاعر دكف الناثر :محمكد شكرم اآللكسي (ت 1342ىػ) ،تحقيؽ:
محمد بيجت األثرم ،المطبعة السمفية ،مصر 1341ىػ1921 /ـ.6 :
شرح الكافية الشافية :ابف مالؾ (ت 672ىػ) ،تحقيؽ :الدكتكر عبد المنعـ أحمد ىريدم،
1402ىػ/
مركز البحث العممي كاحياء التراث اإلسالمي ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة
1982ـ.300/1 :
شرح جمؿ الزجاجي :ابف عصفكر (ت 669ىػ) ،تحقيؽ :الدكتكر صاحب أبك جناح،
مطبعة جامعة المكصؿ ،المكصؿ 1402-1400ىػ1982-1980/ـ ،550/2 :كارتشاؼ
الضرب :أبك حياف األندلسي (ت 745ىػ) ،تحقيؽ :الدكتكر مصطفى النماس ،ط  ،1مطبعة
النسر الذىبي ،القاىرة 1409-1404ىػ1989-1984 /ـ.268/3 :
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اختيار عند ابف مالؾ (ت 672ىػ) إلمكاف الشاعر أف يقكؿ :صكت الحمار
يي ىج َّدعي(.)1
ؾ فيو أف ىذا االختيار غير صائب ،ألف ابف مالؾ فيو قد فيـ
ك ًم ٌما الش ٌ
الضركرة ،بمعناىا المعجمي كىك االضطرار كاإللجاء ،مما جعمو يتعرض لنقد
شديد فاتٌيمو أبك حياف (ت 745ىػ) كالشاطبي (ت 790ىػ)( )2بقصكر فيـ قكؿ
النحاة في ضركرة الشعر،ألنو فيـ أف الضركرة في اصطالحيـ ىي اإللجاء إلى
الشيء ،كرأيو ىذا يؤدم إلى إلغاء الضركرات أصالن ،ألنو ما مف ضركرة إال
كيمكف إزالتيا كنظـ تركيب آخر غير ذلؾ التركيب يتخمص فيو الشاعر مف
الضركرة.
المبرد لمضركرة عمى كفؽ ما عرضناه مكج انز مف مذاىب ،فإف
أما مفيكـ ِّ
معنيا بكضع تحديد كاضح كدقيؽ ليا ،فيما كصؿ إلينا مف تراثو
الرجؿ لـ ي
يبد لدينا ٌ
النحكم كالمغكم ،فكؿ ما كجدناه لو ىك إضاءات كاشارات مبثكثة في أثناء دراساتو
كتعميقاتو ،كربما عاد ذلؾ إلى َّ
أف معالـ الضركرة لـ تكف بعد كاضحة في ذىنو،
مما ٌأدل إلى صعكبة كصكلنا إلى تحديد كاضح لفيمو ليا ،اعتمادان عمى ما دخؿ
لديو في دائرتيا مف شكاىد كتعميقات ،فضالن عف بقاء ىذا التحديد قبؿ ىذا كبعده
تعددان يخرجيا في
كتعدد ركايات تمؾ الشكاىد ٌ
صعبان؛ ألف كثرة شكاىده كتداخمياٌ ،
قسـ منو مف الضركرة ،عقٌدت مفيكـ الضركرة عنده ،كجعمتو مكضكعان مثي انر لمنقاش
()3
المبرد كاف يرل أنو ال يجكز
كالجدؿ ،فابف يعيش (ت 643ىػ)  ،يذىب إلى أف ِّ
أف يحمؿ الكالـ عمى الضركرة ما يك ًجد عنيا مندكحةه ،كمف ثىٌـ غمٌط سيبكيو (ت
180ىػ)( )4في حممو قكؿ النمر بف تكلب(:)5
وا ْن م ـِ ْن خر نـ ٍ
اع ـ ُد م ـ ْن ص ِّي ــ ٍ
ف َ َل ـ ْن َن ْع َدم ـا
ف
اارو ِ
ه َّ
َ
َ قَ ـْت ُ
( )5شرح الكافية الشافية.300/1 :
( )2خزانة األدب ،34-33/1 :كينظر :كالضركرة الشعرية دراسة لغكية نقدية.142 ،140 :
( )3شرح المفصؿ :ابف يعيش (ت 643ىػ) ،عالـ الكتب ،بيركت ،مكتبة المتنبي ،القاىرة:
 ،102/8كينظر :ضرائر الشعر.106 :
( )4الكتاب :سيبكيو (ت 180ىػ) ،تحقيؽ :عبد السالـ ىاركف ،عالـ الكتب ،بيركت.135/1 :
( )5شعراء إسالميكف :الدكتكر نكرم حمكدم القيسي ،ط  ،2مكتبة النيضة العربية ،بيركت
1405ىػ1984 /ـ.381 :
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عمى إرادة "إما" كالتقدير :كاما مف خر و
يؼ ،فحذؼ "ما" مف "إما"
ٌ
إما ىذا
لمضركرة.
ِّ
فالمبرد يرل أنو لك قاؿ :ضربت إما زيدان ،لـ يجز ،ألف المعنىٌ :
كا ٌما ىذا ،كصحة محممو عمى ما ذىب إليو األصمعي (ت 216ىػ) مف أنيا "إف"
م.
الجزائية ،كالمراد :كاف سقتو مف خريؼ فمف يعدـ الر ٌ
()1
المبرد بقكلو:
في حيف عمٌؿ باحث معاصر ما رآه مف تناقض في أفكار ِّ
المبرد كاف يرل الضركرة ما ال مندكحة لمشاعر عنو كقت الحداثة كالشبيبة
"إف ِّ
كرد فييا كثي انر مف شكاىده في
حيف ألٌؼ "مسائؿ الغمط" التي نقد بيا "الكتاب" ٌ
الضركرة كغيرىا ،إال أنو رجع عف ىذا الرأم بعد ذلؾ ،كما رجع عف كثير مف
كنا رأيناه
المسائؿ التي تعقٌب فييا سيبكيو ،ككاف يعتذر منيا ،كيقكؿ" :ىذا شيء ٌ
أياـ الحداثة ،فأما اآلف فال" ،ككافؽ سيبكيو كالجميكر في الضركرة ،كما يتضح
ذلؾ في كتابو "المقتضب" الذم ألٌفو زمف الشيخكخة بعد أف اكتمؿ نضجو العقمي،
كعمؽ تفكيره ،كاستكت ثقافتو".
المبرد لمضركرة الشعرية يكاد ينسجـ
نحف نرل بعد ما ذكرناه أ ٌف مفيكـ ِّ
مع تعريؼ الجميكر ليا؛ بأنيا مخالفة الشاعر لمقاييس المغة كأصكؿ النحك ،سكاء
أكاف لو عنيا مندكحة أـ ال ،مستنديف إلى األدلٌة اآلتية:
المبرد لـ يقيد جكاز الضركرة في الشعر بأالٌ تككف أماـ الشاعر مندكحة
إف ِّ
ووًٌ :
لميرب مف الكقكع فييا ،فكاف يقكؿ (" :)2الشاعر إذا احتاج أجراه بال تككيد
الحتماؿ الشعر ما ال يحسف في الكالـ" ،ك "اعمـ أف الشاعر إذا اضطر
إلى صرؼ ما ال ينصرؼ جاز لو ذلؾ"(.)3

( )1ىك الدكتكر إبراىيـ حسف إبراىيـ في كتابو :سيبكيو كالضركرة الشعرية ،ط ،1مطبعة حساف،
القاىرة 1403ىػ1983 /ـ ،47 :كينظر :مقدمة الشيخ عضيمة لممقتضب ،المقتضب:
1383ىػ1963 /ـ:
المبرد ،تحقيؽ :محمد عبد الخالؽ عضيمة ،عالـ الكتب ،بيركت
ِّ
.96 ،70/1
المبرد ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ كالسيد شحاتة ،القاىرة.322/1 :
( )2الكامؿِّ :
( )3المقتضب.354/3 :
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ثانثً :استشياده بأبيات شعرية كثيرة كقعت فييا ضركرات ،كفييا ركايات أخرل
تمغي ضركراتيا ،كسككتو عنيا ،كما في قكؿ النابغة الذبياني(:)1
ااواندد بثام ِ
ِ
أثص ـ ِ
ه ِ
َّت عل ـ ِ
اال ـَ َِد
حثد
رل
َـ
ه َو َّ
ّ
َرد ْ
ال ـ َدهُ
ض ُ
ْ
فقد استشيد بو عمى إسكاف المنقكص في "أقاصيو" ضركرة في حالة
النصب؛ حمالن عمى الرفع كالجر ( ،)2كأىمؿ الركاية األخرل الممغية لمضركرة في
ىذا الشاىد ،كىي " يرَّدت" بالبناء لممجيكؿ ،ػؼ"أقاصيو" عمى ىذه الركاية في مكضع
رفع ،كالياء يس ٌكنت ألف الضمة فييا ثقيمة(.)3
كربما كاف يشير إلى ىذه الركايات ،فضالن عف ركايات الضركرة مف غير
يردىا ،كما فعؿ في قكؿ حساف(:)4
أف ٌ
نك ُ ِ
ـك ّن ُ الف ـدً ِم ـ ْن ب ـ ِت ر ٍ
اء
ـ
س
ون مز َ
اجه ـا َعس ـ ٌل وم ـ ُ

فقد استشيد بو عمى اإلخبار بالمعرفة "مزا يجيا" عف النكرة "عس هؿ" ،كذكر
أف المازني كاف يركيو:
ثء
ُ
نكون مز ُ
وم ُ
اجهث ع الً َ
()5
يريد :كفيو ماء ،كركاية المازني ممغية لمضركرة .
ثا ثً :إف مف بيف الضركرات التي أكردىا ما يككف بكسع الشاعر التخمص منو
بسيكلة كيسر ،بتصرؼ لغكم يسير ،تستبدؿ فيو حركة بحركة أخرل
يعضدىا كجو نحكم ،مف ذلؾ استشياده بقكؿ أنس بف زنيـ:
وشر ـ ٍ
ود مق ـ ِر ٍ
ٍ
ه
اثل االُ ـو
ف َ
ه ق ـد َو َ
ضل ـَ ْ
يف بخ ُل ـ ُ
ك ْم بج ـ ُ ْ
ـَ
عمى الفصؿ بيف "كـ" ك "مقرؼ" بالجار كالمجركر ضركرة(.)6

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6

ديكاف النابغة الذبياني ،صنعة :ابف السكيت ،تحقيؽ :الدكتكر شكرم فيصؿ ،دار الفكر،
بيركت 1388ىػ1968 /ـ.4 :
المقتضب ،21/4 :كينظر :الكامؿ.21/3 :
شرح القصائد العشر :الخطيب التبريزم (ت 502ىػ) ،تحقيؽ :الدكتكر فخر الديف قباكة،
ط ،4دار اآلفاؽ الجديدة ،بيركت 1400ىػ1980 /ـ.448 :
ديكاف حساف بف ثابت األنصارم ،تحقيؽ :الدكتكر كليد عرفات ،دار صادر ،بيركت
1394ىػ1974 /ـ.17/1 :
المقتضب.92-91/4 :
المقتضب.61/3 :
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كفي إعراب "مقرؼ" قاؿ األعمـ الشنتمرم (" :)1الشاىد فيو جكاز الرفع
كالنصب كالجر في "مقرؼ" ،فالرفع عمى أف تجعؿ "كـ" ظرفان كتككف لتكثير ً
الم ارر،
كترفع المقرؼ باالبتداء ،كما بعده خبره ،كالتقدير :كـ م ورة مقرؼ ناؿ العال.
كالنصب عمى التمييز لقبح الفصؿ بينو كبيف "كـ" في الجر ،كأما الجر فعمى أنو
أجاز الفصؿ بيف "كـ" كما عممت فيو بالمجركر ضركرة".
المبرد أجاز الجر في البيت لمضركرة مع سيكلة الفرار إلى الرفع أك
إف ِّ
ٌ
النصب مف غير إخالؿ بالبيت.
ككثير مف الشكاىد التي أكردىا يمكف إخراجيا مف حيِّز الضركرة
بالتصرؼ المغكم اليسير الذم أشرنا إليو سابقان،كمنيا قكؿ المغيرة بف حبناء(:)2
ق بثال ـ ار ِ
ترن َحث
ي تَم ـٍم
و احــَ ُ
ق أس ـ ْ
أتر ُك مازل ـي ابن ـ ْ
َ ـُ
فقد أكردقشاىدان عمى نصب الفعؿ المضارع بعد الفاء في الكاجب ( ،)3ككاف بكسعو
كضع "ألستريحا" ( )4في مكضع "فأستريحا" فيخرج البيت مف دائرة الضركرة مف
غير إخالؿ بالكزف.
المبرد يرل أف األمثاؿ يستجاز فييا ما يستجاز في الشعر؛ لكثرة
رابعثً :كاف ِّ
االستعماؿ ليا ( ،)5كىي غير مقيدة بكزف كقافية كالشعر ،فكيؼ يمكف أف
إف الضركرة عنده ىي ما ال مندكحة لمشاعر عنو؟!
يقاؿٌ :

( )1
( )2

( )3
( )4

( )5

تحصيؿ عيف الذىب :األعمـ الشنتمرم (ت 476ىػ) ،تحقيؽ :الدكتكر زىير عبد المحسف
سمطاف ،ط ،1مطابع دار الشؤكف الثقافية ،بغداد 1412ىػ1992 /ـ.297 :
شعراء أـ كيكف :الدكتكر نكرم حمكدم القيسي ،الجزء الثاني  ،مطبعة جامعة المكصؿ
1396ىػ1976 /ـ .كالجزء الرابع ،ط ،1عالـ الكتب ،مكتبة النيضة العربية ،بيركت
1405ىػ1985 /ـ.83/4 :
المقتضب.24/2 :
ىي ركاية ذكرىا األعمـ الشنتمرم في :النكت في تفسير كتاب سيبكيو :األعمـ الشنتمرم،
تحقيؽ :زىير عبد المحسف سمطاف ،ط  ،1الككيت 1407ىػ1987/ـ ،715/1 :كتحصيؿ
عيف الذىب.392 :
المقتضب.261/4 :
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 .3موقف املربِّد من الضرورة يف الكالم:
إف عرض ىذه القضية مفيد جدان ،ألف الضركرة محصكرة في أذىاف
ٌ
الدارسيف بكقكعيا في الشعر كحده ،بحيث لـ نعد نتكقع كقكعيا في أم جنس آخر
مف أجناس الكالـ العربي ،بيد أننا قد كجدنا لممبرد – فيما كقعنا عميو مف كالمو –
إشارات إلى ىذه القضية التي يمكف أف نفرغ كالمنا عمييا في مسألتيف ،ىما:

ضرورات األمثال:

المبرد كقكع الضركرة في األمثاؿ ،عمى الرغـ مف أنيا لكف مف
لقد أجاز ِّ
ألكاف التعبير الفني االختيارم ،ال يخضع العتبارات الكزف كالقافية ،كال يكصؼ
قائمو باالضطرار ،كلكف لما كثر استعمالو كاف مكضع تخفيؼ ،فجاز فيو ما جاز
في الشعر ،كليذا كجدناه يجيز حذؼ "يا" مف النكرة كىك مخصكص بالشعر،
بقكلو(" :)1كقالكا في مثؿ مف األمثاؿ – كاألمثاؿ يستجاز فييا ما يستجاز في
الشعر لكثرة االستعماؿ ليا :ا ً
أطرؽ ك ار"(.)2
تد
ؼ
أصبح لي يؿ ،ك ٍ
ي
مخنكؽ ،ك ٍ
كما أجاز أيضان جمع فاعؿ عمى فكاعؿ؛ صفة لمذكر عاقؿ ،كىك خاص
بالشعر بقكلو (" :)3كقد قالكا :ىالؾ في اليكالؾ ()4؛ ألنو مثؿ مستعمؿ ،كاألمثاؿ
تجرم عمى لفظ كاحد ،فمذلؾ كقع ىذا عمى أصمو".
كقاؿ في مكضع آخر (" :)5ككؿ شيء كاف في مكضع الفعؿ كلـ يكف
تؤخر ،فتقكؿ :زيدان
تقدـ فيو كال ٌ
فعالن ،فال يجكز أف تأمر بو غائبان ..كال يجكز أف ٌ
عميؾ ،كزيدان دكنؾ ..كانما قالكا :عميو رجالن ليسني ،ألف ىذا مثؿ ،كاألمثاؿ تجرم
في الكالـ عمى األصكؿ كثي انر".
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5

المقتضب.261/4 :
مجمع األمثاؿ :الميداني (ت 518ىػ) ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ،ط
مطبعة السعادة ،مصر 1379ىػ1959 /ـ.597 ،559/1 ،35/2 :
المقتضب .219/2 :كينظر 280/3 :منو ،كالكامؿ.58/2 :
لساف العرب (ىمؾ) ،405/10 :كلـ نجده في كتب األمثاؿ.
المقتضب.280/3 :

124

،2

آداب الرافدون – العدد ()53
1430هـ2009/م

حماذرة القول بوقوع الضرورة يف القرآن الكروم:
كمعمكـ عندنا أف معظـ النحاة يميؿ إلى أف كؿ ما جاء في القرآف الكريـ
عمى غير القياس كاألصؿ ،ليس مف باب الضركرة ،كمف ىنا فكؿ ضركرة في
تعد ضركرة( ،)1كيبدك أف
الشعر ليا ما يقابميا أك يماثميا في القرآف الكريـ تبطؿ أف ٌ
النحاة قد تمسككا بيذا الحذر لسببيف:
تجنب اشتراكيما في حكـ
ثـ ٌ
 .1التخمص مف القكؿ بمماثمة القرآف لمشعر ،كمف ٌ
الضركرة.
إف الضركرة تحمؿ في أذىانيـ العجز كالقصكر عف التعبير بصكرة سميمة،
ٌ .2
فمزـ مف ىذا تنزيو كالـ اهلل سبحانو كتعالى عف كؿ ما يكىـ ذلؾ ،تبعان لممكقؼ
عز
العاـ الذم يمزمنا بو االعتقاد المطمؽ بتماـ صفاتو ككماليا ،في ذاتو – ٌ
المبرد كقكع الضركرة في القرآف،
كج ٌؿ – كفي ك ٌؿ ما يتصؿ بو ،لذا فقد أنكر ِّ
ألف القرآف "إنما يحمؿ عمى أشرؼ المذاىب" ( )2كقد حممو التزاـ ىذا المذىب
عمى اتخاذ المكاقؼ االتية:
()3
ووً :تخطئة قراءة حمزة (ت 156ىػ) :كاتَّقيكٍا المٌو الًَّذم تىساءلي ً ً
اـ ، 
ى
ى ى
كف بو ىكاأل ٍىر ىح ى
ى
()4
ً
يضطر
أف
إال
يجكز
ال
مما
كىذا
"
:
بقكلو
األرحاـ،كىي قراءة سبعية،
بجر
ٌ
إليو شاعر ،كما قاؿ(:)5

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5

1388ىػ1968 /ـ ،153 :كينظر:

القزاز القيركاني حياتو كآثاره :المنجي الكعبي ،تكنس
ٌ
ضرائر الشعر 326 :كما بعدىا.
الكامؿ.39/3 :
سكرة النساء ،اآلية  ،1كينظر :السبعة في القراءات :ابف مجاىد (ت 324ىػ) ،تحقيؽ:
شكقي ضيؼ ،ط ،2دار المعارؼ ،مصر.226 :
الكامؿ.39/3 :
الكتاب 383/2 :كلـ ينسبو .كنسب إلى عمرك بف معد يكرب في :ديكاف عمرك بف معد
1390ىػ1970 /ـ :الممحقات
يكرب :صنعة ىاشـ الطعاف ،مطبعة الجميكرية ،بغداد
.185
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ث ْا َ ْل مث ِ
بك واان ِ
َّثم من َع َج ـ ِل
ـاث
ثى ىال ى ً و ً ً
يف )1(باإلضافة ،بقكلو (" :)2كىذا
ث م ىائة سن ى
يجكز مثمو في الشعر لمضركرة ،كجكازه في

الشعر ٌأنا نحممو عمى المعنى ،ألنو في المعنى جماعة ،كقد جاز في الشعر أف
تفرد كأنت تريد الجماعة ،إذا كاف في الكالـ دليؿ عمى الجمع ،فمف ذلؾ قكلو(:)3
ِ
ِاص ِ
ص
َّ
ـوا
نش
ُكلُوا
ف َب ْط ِا ُك ُم تَِع ُ
ْ
إن زمث َاك ـُ ْم َزَم ـ ٌن َخم ـ ُ
َّ
َّ
ثانثً :تضعيؼ قراءة أبي عمرك (ت
ىح يد(  )1الموي
154ىػ)  :يق ٍؿ يى ىك الموي أ ى
َّم يد( )4()2بحذؼ التنكيف مف (أحد) ،كترجيح القراءة المتكاترة بالتنكيف،
الص ى
ألنو كجد أ ٌف حذؼ التنكيف كما كرد في الشعر ضركرة ،فكيؼ يقكؿ بمجيئو
في القرآف ،كالقرآف "ليس بمكضع ضركرة"؟!(.)5

ثا ثً :إبطالو أف يككف رفع األسـ بتأكيؿ معنى في الكالـ ضركرة ،فقكؿ نيشؿ بف
ىحِّرم(:)6
ِ
ومختَ ـِلطٌ مم ـا تُط ـ ُح ااطو ِائ ُح
صوم ـ ٍد
ا ُن ْب َك نزي ـ ُد ض ـارعٌ ا ُخ ُ
ُ
 كالشاىد فيو :رفع "يزيد" عمى أنو نائب فاعؿ ،كرفع "ضارع" ك "مختبط"أف لو باكيان ،فكأنو قاؿ :يبكيو ضارع
بؾ ،عمـ
بالمعنى ،ألنو لما قاؿ :لًيي ى
لخصكمتو كمختبط :ضركرة عند أبي سعيد السيرافي ( ،)7كالقزاز القيركاني (ت

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6
( )7

سكرة الكيؼ ،اآلية  ،25كينظر :السبعة في القراءات.390 :
المقتضب.171/2 :
لـ نعرفو ،كىك في :الكتاب.210/1 :
سكرة اإلخالص ،اآليتاف  ،2-1كينظر :السبعة في القراءات.701 :
الكامؿ.287/1 :
عشرة شعراء مقمٌكف :صنعة :الدكتكر حاتـ الضامف ،مطابع دار الحكمة ،المكصؿ
1411ىػ1991 /ـ.110 :
ضركرة الشعر.202 :
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()2
()1
المبرد ( )3لمجيء ما
412ىػ)  ،كابف عبد الحميـ (ت 1138ىػ) كاختيار عند ِّ
ً
مىف لً ىكثً و
يف قى ٍت يؿ
يماثمو في القرآف الكريـ في قراءة بعض الناس  :يز ِّ
ير ِّم ىف اٍل يم ٍش ًرك ى
()4
ًً
تـ الكالـ ،فقاؿ :شركاؤىـ عمى
أ ٍىكالىدى ٍـ يش ىرىك يؤ يى ٍـ  لما قاؿ :قتؿ أكالدىـٌ ،

المعنى ،ألنو عمـ أف ليذا التزييف مزينان ،فالمعنى :زٌينو شركاؤىـ.

 .4وجه الضرورة عند املربِّد:

إف في قكؿ سيبكيو في باب ما يحتمؿ الشعر (" :)5كليس شيء يضطركف
إليو إال كىـ يحاكلكف بو كجيان" تأكيدان عمى أف الضركرة الشعرية البد فييا مف كجو
خرج عميو حتى ال تنسب إلى الغمط أك المحف،كككنيا رخصة ال يعني أف الشاعر
تي َّ
يستعمميا بال حدكد،كاالٌ يع ٌد خارجان عف سنف العربية.
()6
جكز
المبرد رأيو في الضركرة الشعرية بقكلو
كحيف يعرض ِّ
 :إنيا "ال تي ِّ
رد األشياء إلى أصكليا .فإنو لـ يفد مف
المحف" كقكلو ( :)7إف الشاعر إذا
اضطر ٌ
ٌ
عبارة سيبكيو إفادة نصية ،غير انو أكد ذلؾ المبدأ المعيارم بعبارات متقاربة
معو( ،)8إذ البد لمضركرة مف صمة تربطيا بالكالـ ،كىذه الصمة ىي المعركفة بػ

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6
( )7
( )8

القزاز القيركاني (ت 422ىػ) ،تحقيؽ :الدكتكريف رمضاف
ما يجكز لمشاعر في الضركرةٌ :
عبد التكاب كصالح الديف اليادم ،مطبعة المدني ،القاىرة 1402ىػ1982 /ـ.187 :
مكارد البصائر لفكائد الضرائر :ابف عبد الحميـ (ت 1138ىػ) ،تحقيؽ :الدكتكر حازـ سعيد
عمار ،عماف 1420ىػ2000 /ـ.426 :
يكنس ،ط ،1دار ٌ
المقتضب.282-281/3 :
سكرة األنعاـ ،اآلية  ،137كينظر :المحتسب :ابف جني (ت 392ىػ) ،تحقيؽ :عمي النجدم
ناصؼ كآخريف ،ط ،2دار سزكيف لمطباعة ،استنبكؿ 1406ىػ1986 /ـ.229/1 :
الكتاب.32/1 :
المقتضب.354/3 :
انظر المقتضب.142-141/1 :
ينظر :الضركرة الشعرية دراسة لغكية نقدية.188 :
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()1
المبرد يجد
"وجه ااضرورد" و بػ "علّتهث"  ،كالمتتبع لمضركرات التي ذكرىا ِّ
كجكدىا عنده ال تخرج عف أحد أمريف:
رد األشياء إلى أصكليا ،فقد ترددت ىذه الفكرة كثي انر في كالمو
ووًٌ :

أ ٌف

(،)2

كصارت قاعدتو التي يعالج فييا ما يعرض لو مف مسائؿ الضركرات مثؿ قكلو (:)3
رد ىذا الباب إلى أصمو ،كاف كاف يرل القكؿ
أف الشاعر إذا
اضطر ٌ
"كاعمـٌ :
ٌ
رد) ألنو األصؿ ،كما
األكؿ ،ألنو يجكز لو لمضركرة أف يقكؿ" :ردد" في مكضع ( ٌ
قاؿ(:)4
ض ِا ُاوا *
* ا جود اأوام وان َ

كيجكز لو صرؼ ما ال م فصرؼ ،ألف األصؿ في األشياء أف تنصرؼ ،فإذا
اضطر إلى الياء المكسكر ما قبميا أف يعربيا في الرفع كالخفض فعؿ ،ألنو
ٌ
()5
قيات :
األصؿ ،كما قاؿ ابف قيس الر ٌ
بثر َك اهللُ ف ـي ااغو ِ
ل
ص ِبحـْ َن إوّ اَ ُه
ه ـ ْل
ـ َّن ُمطَّل ـَ ُ
ُن ْ
ان ـ ِي َ
و َ
ألف :غكاني فكاعؿ ،فجعؿ آخرىا ك خر ضكارب ".
المبرد ال يحيؿ إلى الضركرة إالٌ إذا كانت مكافقة أصالن مف أصكؿ
إف ِّ
العربية ،ألف الجائز في الضركرة عنده ،إنما ىك الرجكع إلى األصؿ ال الخركج
عنو(.)6
كيعد الخميؿ صاحب ىذه الفكرة ،فيك رأل أف الشاعر
ثانثً :التشابو بيف ظاىرتيفٌ ،
حيف يضطر إلى أم تركيب مف التراكيب ،فإف االستغراؽ النفسي يسكقو
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6

سيبكيو كالضركرة الشعرية.50 :
 ،58/2 ،256/1كالمقتضب،139/1 :
ينظر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر :الكامؿ:
.354/3 ،142-141
المقتضب.142-141/1 :
ب ابف أـ صاحب ،ينظر :الكتاب.535/3 ،29/1 :
ىك قى ٍعىن ي
الرقىٌيات :تحقيؽ :الدكتكر محمد يكسؼ نجـ ،دار بيركت ،دار
ديكاف عبيد اهلل بف قيس ٌ
صادر ،بيركت 1378ىػ1958 /ـ.3 :
المقتضب ،354/3 :كينظر :الضركرة الشعرية دراسة أسمكبية :السيد إبراىيـ محمد ،ط ،2
دار األندلس 1401ىػ1981 /ـ ،31 :كالضركرة الشعرية دراسة لغكية نقدية.188 :
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أحيانان إلى أف ينيب بنيةن مناب و
بنية ،كىذه العممية – كاف تمت في جك مف
االستغراؽ – فيي تقكـ عمى تداعي الصيغ كتفاعميا(.)1
الضرب ،فال يجكز في الكالـ ،كما ال يجكز :إياؾ
كمف أمثمتو قكلو(" :)2فأما :إياؾ
ى
زيدان ،فإف اضطر شاعر جاز ،ألنو يشبيو لمضركرة بقكلو :أف تقربا" ،كبالتشابو
المبرد أيضان خركج "سكل كسكاء" عف الظرفية ،بقكلو (" :)3كقد اضطر الشاعر
عمٌؿ ِّ
()4
فجعمو اسمان ،ألف معناه معنى "غير" فحمؿ عميو ،كذلؾ قكلو :
ِ
ص ـ َد ْت من لِ ِه ا وائك ـا
اانمثمم اثأَ ِت ـي
ف عن ُ ـ ِّيل
تَجث َا ُ
ومث أَ َ
كقد ترتبت عمى فكرة األصؿ عنده ثالثة أمكر(:)5
ااول :أف ما خالؼ األصكؿ مما يقع في الشعر ليس مف باب الضركرة ،كانما

ىك مف باب المحف ،كىذا ال يجكز في العربية شع انر أك كالمان ،فالضركرة
إنما ىي رجكع إلى األصؿ ،كما خالؼ األصؿ يدخؿ في دائرة مستكل
اضطر إلى ترؾ صرؼ ما ينصرؼ لـ
المحف ،كمف ىنا فإف قكلو(" :)6كاف
ٌ
تجكز المحف ،كانما يجكز فييا أف
لـ يجز لو ذلؾ ،كذلؾ ألف الضركرة ال ٌ
ترد الشيء إلى ما كاف لو قبؿ دخكؿ العمٌة" :إنما ىك تأكيد عمى أف الحد
ٌ
خرج عميو ضركرة الشاعر ،ألف
بيف الضركرة كالخطأ ،ىك الكجو الذم تي ٌ
الشاعر في ضركرتو إنما يستبدؿ نظامان ب خر يجارم مقاييس العربية ،في
حيف أف الخطأ ما خرج عف المبادئ األساسية لمٌغة(.)7

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6
( )7

نظرية الضركرة في كتاب سيبكيو :الدكتكر محمد خير الحمكاني ،مجمة مجمع المغة العربية
في دمشؽ ،مج.130-129/1 :55
المقتضب.213/3 :
المصدر نفسو.349/4 :
 ،1دار الفكر
ىك األعشى ،ينظر :ديكاف األعشى :تحقيؽ :الدكتكر محمد حمكد ،ط
المبناني ،بيركت 1416ىػ1996 /ـ.133 :
الضركرة الشعرية دراسة أسمكبية.37-33 :
المقتضب.354/3 :
ينظر :الضركرة الشعرية دراسة لغكية نقدية.171 :
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اا ثا  :أنو أجاز الرجكع إلى األصؿ في الضركرة جكا انز مطمقان ،كاف لـ يرد بو
سماع ،كقكلو(" :)1إذا اضطر شاعر جاز لو أف يرد مبيعان كجميع بابو إلى
األصؿ ،فيقكؿ :مبيكع كما قاؿ عمقمة بف عبده(:)2
ِ
ٍ
وم"
وم
ه
ـ
اارااا علنه ااد ْ
حتى تَ َا ّك ـ َر َب ْنض ـات و َنَّج ـَ ُ
ـ ُ
ـي ُ
َّج ُن َم ْغ ُ
(" :)3قد

اا ثال :اعتبار الضركرة بابان مف أبكاب معرفة األصؿ ،مثاؿ ذلؾ قكلو
يجيء في الباب الحرؼ كالحرفاف عمى أصكليما ،كاف كاف االستعماؿ
عمى غير ذلؾ ،ليدؿ عمى أصؿ الباب" ،كقكلو (" :)4فأما دـ ىك فى ىع هؿ،
اضطر فأخرجو عمى أصموَّ ،
كرد
كمما يدلؾ عمى أنو فى ىع هؿ أف الشاعر لما
ٌ
ما ذىب منو جاء بو متحركان ،فقاؿ(:)5
ـرى اادَّم ـ ِ
ان بثاخ ـبر اانق ـنن"
َ ـَلو ن ـّا عل ـى َح َج ـ ٍر ُا ِب ْحاث

 .5تصنوف الضرورات عند املربِّد:

()6
صنؼ الضركرات الشعرية
يعد ابف السراج (ت 316ىػ) أكؿ مف ٌ
و
أنماط ،أضاؼ إلييا فيما بعد أبك سعيد السيرافي
تصنيفان منيجيان كحصرىا في ستة
شارح كتاب سيبكيو قسمان سابعان بقكلو (" :)7كضركرة الشعر عمى سبعة أكجو ،كىي:
كىي :الزيادة ،كالنقصاف كالحذؼ ،كالتقديـ كالتأخير ،كاإلبداؿ ،كتغيير كجو مف
اإلعراب إلى كجو عف طريؽ التشبيو ،كتأنيث المذكر ،كتذكير المؤنث".

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5

( )6

المقتضب.101/1 :
ديكاف عمقمة الفحؿ :تحقيؽ :لطفي الصقاؿ كدرية الخطيب ،ط  ،1مطبعة األصيؿ ،حمب
1389ىػ1969 /ـ.59 :
المقتضب.98/2 :
المصدر نفسو ،231/1 :كينظر 153/3 ،238/2 :منو.
ىك المثقب العبدم ،ينظر :ديكاف المثقب العبدم :تحقيؽ :حسف كامؿ الصيرفي ،مجمة
معيد المخطكطات العربية ،جامعة الدكؿ العربية ،المجمد السادس عشر ،القاىرة
1391ىػ1971/ـ.283 :
األصكؿ في النحك :ابف السراج (ت 316ىػ) ،تحقيؽ :الدكتكر عبد الحسيف الفتمي،ط ،3
مؤسسة الرسالة ،بيركت 1405ىػ1985 /ـ.435/3 :

( )7ضركرة الشعر.34 :
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تطكر النظر في تصنيؼ الضركرات بعد نص السيرافي عمى
كقد جرل ٌ
ثالث مراحؿ( ،)1ىي:
قرره ابف عصفكر
ااواى :النقمة مف التصنيؼ السباعي إلى تصنيؼ آخر رباعيٌ ،

في ضرائر الشعر( ،)2كقكامو :الزيادة ،كالنقص ،كالتقديـ كالتأخير ،كالبدؿ.
اا ثانم :النقمة مف التصنيؼ الرباعي إلى تصنيؼ ثالثي ،بنى عميو شعباف اآلثارم
(ت 828ىػ) سرده لمضركرات في منظكمتو "كفاية الغالـ في إعراب
الكالـ"( )3كقكامو :الحذؼ ،كالتغيير ،كالزيادة ،كعمى ىذا التقسيـ اعتمد
محمكد شكرم اآللكسي (ت 1342ىػ) ،كأقاـ عميو تصنيؼ ضركراتو في
كتابو :الضرائر ( ،)4كاف كاف قد أخ ٌؿ بالتنبيو عمى المصدر الذم استقى
منو مبادئ ىذا التصنيؼ.

اا ثا م :الرجكع إلى حالة البسط التساعي عند ابف عبد الحميـ ( ،)5بعد االختصار
الثالثي الذم كصؿ إليو اآلثارم مف قبؿ كاآللكسي مف بعد.

المبرد فإف دراستو لمضركرة الشعرية قد خمت مف أم تصنيؼ
أما ِّ
كيعزل سبب ذلؾ إلى اف الضركرة لـ
لممظاىر العامة ليا في أنماطيا كمستكياتيا ،ي
مستقرة بعد في أيامو مفيكمان كمصطمحان كتقسيمان ،كلكننا بعد النظر في شتات
تكف
ٌ
شكاىده كآرائو كتعميقاتو في الضركرة الشعرية يمكننا أف نحصرىا في أربعة أنكاع،
ىي:

األول :ضرورات الزوادة:

( )1ينظر في تفصيؿ ذلؾ :الضركرة الشعرية دراسة لغكية نقدية.194-193 :
( )2ص.17
( )3المكحة ( 14أ) نقالن عف :الضركرة الشعرية دراسة لغكية نقدية .193 :كلـ نجده في المطبكع
الذم حققو الدكتكر زىير غازم كىالؿ ناجي.

( )4ص.281 ،127 ،56
( )5مكارد البصائر لفرائد الضرائر.62-54 :
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كتتضمف :فؾ اإلدغاـ (الكامؿ  ،161/2كالمقتضب -141/1
 .زنثدد ااحركم،
ٌ
 .)354/3 ،99/2 ،252 ،200 ،171 ،142كتحريؾ الساكف (الكامؿ
 .)55/4 ،162-161/2كاجزاء المعتؿ مجرل الصحيح (الكامؿ ،45-44/4
كالمقتضب .)22/4 ،354/3 ،142/1
،255 ،89/1
ل .زنثدد ااحرف ،كتتضمف :صرؼ ما ال ينصرؼ (الكامؿ
كالمقتضب  .)354/3 ،143-142/1كتنكيف المنادل المبني (المقتضب
 .)224 ،215-213/4كتنكيف العمـ المكصكؼ بابف (المقتضب .)314/2
منكنان مفردان (المقتضب  .)218-217/3كاثبات التنكيف في
كمجيء (
ى
سبحاف) ٌ
اسـ الفاعؿ في حاؿ اتصاؿ الضمير بو (الكامؿ  .)364/1كاثبات النكف في
(مائتيف) ،كنصب التمييز بيا (المقتضب  .)169-168/2كاشباع الحركة
(الكامؿ  ،146/2 ،253/1كالمقتضب  .)258/2كاثبات حرفة العمة في
المكضع الذم يجب فيو حذفو في سعة الكالـ (المقتضب .)354/3 ،44/1
كاثبات ألؼ (أنا) في الكصؿ (الكامؿ  .)37/2كاثبات ىمزة (أفعؿ) في بعض
كرد الالـ المحذكفة إلى الكممة (المقتضب
تصاريفيا (المقتضب ٌ .)97/2
كرد كاك (مفعكؿ) مف الفعؿ األجكؼ اليائي
ٌ .)153/3 ،238/2 ،231/1
(المقتضب .)101/1
كتتضمف :دخكؿ الكاك العاطفة عمى حركؼ العطؼ (مكارد
 .زنثدد ااكلمم،
ٌ
البصائر  .)121كدخكؿ (يا) عمى األلؼ كالالـ (المقتضب .)243-241/4
،38/2 ،196-195/1
بأف (الكامؿ
كاقتراف خبر :كاد ،ككرب ،كلع ٌؿ ٍ
كالمقتضب  .)75-74/3كزيادة اليمزة قبؿ ىؿ (المقتضب .)291/3 ،44/1
كالتككيد بالنكف في غير مكضعو (المقتضب .)15-14/3

الثاني :ضرورات النقص:
كيتضمف :حذؼ الفتحة في آخر الفعؿ المضارع (الكامؿ
 .اقص ااحركم،
ٌ
 .)251/3كحذؼ الفتحة مف آخر االسـ المنقكص (الكامؿ  ،21/3كالمقتضب
.)22-21/4
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 ،251/1كالمقتضب

كيتضمف :حذؼ التنكيف (الكامؿ
ل .اقص ااحرف،
ٌ
إما (الكامؿ  ،289/1كالمقتضب .)28/3
 .)314-312/2كحذؼ (ما) مفٌ :
كقصر الممدكد (الكامؿ .)352-351 ،171/3 ،250 ،217-216/1
،39-38/1
كحذؼ الياء كالكاك الكاقعتيف صمة لضمير الغائب (المقتضب
المشدد في القكافي (الكامؿ  .)9/4كحذؼ الميـ مف:
 .)267-266كتخفيؼ
ٌ
فـ (المقتضب  .)240/1كحذؼ الزكائد في التصغير أك الجمع (المقتضب
.)180/4
كيتضمف :العطؼ عمى المضمر المجركر دكف إعادة الجار
 .اقص ااكلمم،
ٌ
(الكامؿ  .)39/3كالعطؼ بال فاصؿ عمى الضمير المرفكع المتصؿ كالمستتر
(الكامؿ  .)322/1كحذؼ العاطؼ بعدٌ :إياؾ (المقتضب  .)213/3كحذؼ
نكف الكقاية مف :ليت (المقتضب  .)250/1خبر عسى بغير :أف (الكامؿ
 ،196/1كالمقتضب  .)70-69/3حذؼ ىمزة االستفياـ (الكامؿ – 177/3
 ،245-244/2 ،178كالمقتضب  .)295-294/3كحذؼ الفاء مف جكاب
الشرط (الكامؿ  ،134-133/1كالمقتضب  .)73-71/2كحذؼ :يا مف اسـ
المعيف (المقتضب  .)260-259/4كاستعماؿ الكممة الخاصة لمنداء
الجنس
ٌ
في غير النداء (الكامؿ  ،302-301/3 ،261/1كالمقتضب .)238/4

الثالث :ضرورات التقدوم والتأخري:

الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بالظرؼ كالجار كالمجركر كالجممة
(المقتضب  .)377-376/4 ،62-61/3كالفصؿ بيف العدد كتمييزه (المقتضب
 .)56-55/3كالفصؿ بيف األلؼ كالالـ كاالسـ كبيف (قمٌما) كالفعؿ (المقتضب
.)75/2
 .)94/2 ،84/1تقديـ االسـ عمى الفعؿ بعد أداة الشرط (المقتضب
كتقديـ االسـ عمى الفعؿ بعد أداة االستفياـ غير اليمزة (المقتضب  .)75/2كتقديـ
النعت عمى المنعكت (الكامؿ  .)232/2كضع الكالـ في غير مكضعو (الكامؿ
.)28/1

الرابع :ضرورات اإلبدال:
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ياء أك ألفان (الكامؿ -99/2
 .إبدال ااحرف من ااحرف،
كيتضمف :إبداؿ اليمزة ن
ٌ
 ،101كالمقتضب  .)167-166/1كابداؿ اليمزة مف الياء (المقتضب
 .)141 ،139/1كابداؿ الياء مف الحركؼ الصحاح (المقتضب -246/1
.)247
ل .إبدال ااكلمم من ااكلمم ،كيتضمف :كضع الكاحد مكضع الجمع (المقتضب

.)174-172/2
المبرد،
 .إبدال ااحكم من ااحكم ،كيتضمف :تذكير المؤنث (المذكر كالمؤنثِّ :
تحقيؽ الدكتكر رمضاف عبد التكاب كصالح الديف اليادم ،القاىرة 1970ـ:
 ،122كالمقتضب  .)349/3 ،148/2كتأنيث المذكر (المذكر كالمؤنث
 ،109-108كالمقتضب  .)148/2كاإلخبار بالمعرفة عف النكرة (المقتضب
،287/1
 .)94-91/4كالعطؼ عمى معمكلي عامميف مختمفيف (الكامؿ
 ،99/3كالمقتضب  .)195/4كاستعماؿ الكاؼ اسمان (المقتضب -140/4
 .)350 ،142كخركج الكممة عف الظرفية (المقتضب .)350-349 ،345/4
كنصب المضارع بعد الفاء في غير األجكبة الثمانية (المقتضب .)24-23/2
كجزـ الفعؿ المضارع حمالن عمى المعنى (المقتضب  .)133-132/2كالجزـ
بػ :إذا (المقتضب  .)57-56/2كاضافة اثنيف إلى اسـ الجنس (المقتضب
،58/2
 .)156/2كجمع :فاعؿ صفة لمذكر عاقؿ عمى :فكاعؿ (الكامؿ
 ،389-388/3كالمقتضب  .)219-218/2 ،120/1كاجراء :فى ٍعؿ في الجمع
في ذكات الكاك مجرل السالـ (المقتضب .)199/2 ،132 ،29/1

 .6نتائج البحث:
المبرد كاممة في فقو الضركرة،
أ .مف المؤكد أف ىذه الدراسة ال تمثٌؿ لنا جيكد ِّ
نقكؿ ىذا بعد أف فاتنا االطالع عمى مادة كتابو المفقكد في ضركرة الشعر.
المبرد مف أكثر المغكييف تكسعان في ىذه الظاىرة بعد سيبكيو ،كلكننا حيف
ب .يعد ِّ
نعكد إلى شتات أفكاره فييا نقؼ عمى مفيكمو المضطرب فييا حينان بعذر
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سببو ككنيا ظاىرة جديدة الدراسة في أيامو ،فسيبكيو ىك أكؿ مف أشار إلييا
قبمو بزمف قصير.
المبرد لمضركرة يتطابؽ مع تعريؼ الجميكر ليا ،بأنيا مخالفة
ج .يكاد مفيكـ ِّ
الشاعر لمقاييس المغة كأصكؿ النحك،سكاء أكاف الشاعر مضط انر إلييا أـ غير
مضطر.
ٌ
المبرد كقكع الضركرة في األمثاؿ ألنيا مكضع تخفيؼ ،فجاز فييا ما
د .لقد أجاز ِّ
جاز في الشعر ،غير أنو ح ٌذر مف القكؿ بكقكعيا في القرآف الكريـ ،كحممو
سبعية.
ىذا المكقؼ عمى تخطئة قراءات
ٌ
عنا ٌأنو تمثٌؿ في تخريج الضركرة مقالة سيبكيو " :كليس شيء
ىػ .لـ
ى
يخؼ ٌ
يضطركف إليو إالٌ كىـ يحاكلكف بو كجيان " حتى صارت قاعدتو التي عالج
فييا كثي انر مف مسائؿ الضركرات.
أم تصنيؼ منيجي لممظاىر العامة
ت دراسة ِّ
ك .لقد ىخمى ٍ
المبرد لمضركرة مف ٌ
لمضركرات في أنماطيا كأنكاعيا ،بيد ٌأننا حاكلنا حصرىا مف أقكالو كمعالجاتو
في أربعة أنكاع ،انضكت تحتيا كؿ شكاىد الضركرات كمسائميا التي كردت
في كتابيو :الكامؿ كالمقتضب .مكقؼ
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Al-Mobarrid’s Attitude Towards the
Poetic Necessity
Dr. Hazim S. Younis

Abstract
This research tackles the poetic necessity which occurs
usually in Arab poetry among the grammarians.
It is a poetic phenomena takes place in some points that
disobeyed the grammatical rules.
Al-Mobarrid is considered to be the first who composed
a book deals with the phenomena.
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