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 : الدراسةملخص 
يهدف البحث إلى التعريف بالضرورة الشعرية، وعرض آراء النحاة فيها، واختالفهم حولها، وإثراء البحث العلمي المتعل ِّق بهذا الباب من 

 أبواب اللغة العربية. 
يب من عتحدَّث النحاة عن الضرورية الشعرية فمنهم من يعدها من أبواب الشعر، وبعضهم يعدها من مباحث النحو، واختلفوا هل هي 

 عيوب الشعر أو رخصًة من رخصه؟
ولعل  من المعلوم أن الضرورة قديمة قدم الشعر العربي نفسه، وإن لم تكن معروفة بهذا االسم "الضرورة الشعرية" لكنها موجودة منذ 

يم الوزن والقافية تقالشعر الجاهلي لكنها كمفهوم ومصطلح ظهرت متأخرة عن النحو، وهي في أبسط تعريف لها عدم التقيد بالنحو ليس
  في الشعر خاصة.

يسعى البحث إلى اإلجابة عن األسئلة التالية: ما هي الضرورة الشعرية؟ متى ظهر مصطلح الضرورة الشعرية؟ ما رأي النحاة في 
 الضرورة الشعرية؟ هل للضرورة الشعرية أنواع؟ 

نحاة األول، والموازنة والمقاربة مع آراء غيره من النحاة، وهذا استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في عرض رأي سيبويه إمام ال
المنهج هو أنسب المناهج لمثل هذا النوع من البحوث، وهو وصفي من حيث إنه يصف الضرورة الشعرية كما هي، وتحليلي من حيث 

 تحليله تلك الضرورة.
عيًنا بكتب النحاة المتقدمين والمتأخرين، ومستأنًسا بكتب اعتمد الباحث في جمع مادة هذا البحث على أمهات الكتب المختلفة مست

 بعض المعاصرين.
 

 المبحث األول، نشأة الضرورة الشعرية:
ز النحاة للشعراء مخالفة القاعدة النحوية في أشعارهم والتمسوا لهم األعذار التي تضطرهم لذلك، وسم وا هذا المفهوم بالضرورة  جو 

الشعرية، ويجدر بنا أن نعرف هذا المصطلح: "إن الضرورة الشعرية، في أقرب تعريفاتها هي الخروج على القاعدة النحوية والصرفية 
 م(. 1996امة الوزن وتسوية القافية")حماسة في الشعر خاصة إلق

وسمحت الضرورة الشعرية للشاعر ما ال يجوز للناثر أو المتكلم، وذلك ألن الشاعر يحل ِّق في فضاء رحيب من الخيال غير ملتزم 
 بقيود اللغة وقواعدها، ولعل هذا ما دعا أبا العتاهية أن يقول: "أنا أكبر من العروض")األصفهاني د.ت(.

ا م ولعل من نافلة القول إن أكابر النحاة والعلماء قالوا بالضرورة الشعرية، رغم أنهم لم يصرحوا بالمصطلح وأشاروا إليه إشارة لكن ثمَّة
يشبه االتفاق على أن للشعر لغة خاصة تمتاز بسمات معينة تميزها من لغة النثر، وهذا المعنى نجده في قول الخليل بن أحمد: 

اء الكالم يصرفونه أنَّى شاؤوا، ويجوز لهم ما ال يجوز لغيرهم من إطالق المعنى وتقييده، ومد  المقصور وقصر الممدود، "والشعراء أمر 
والجمع بين لغاته والتفريق بين صفاته، واستخراج ما كلَّت األلسن عن وصفه ونعته، واألذهان عن فهمه وإيضاحه، فيقربون البعيد، 

 ه(.1327ال يحتج عليهم، ويصورون الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل")السيوطي ويبعدون القريب ويحتج بهم و 
وكان من المنتظر أن يصرح سيبويه برأيه في الضرورة الشعرية ويسير على خطى أستاذه الخليل الذي أوردناه آنًفا، ولكن هذا لم 

 يحدث.
ة فهي عند بعضهم رخصة، وعند بعضهم اآلخر خطأ أو غلط أو شذوذ لكن ونالحظ اختالف النحاة اختالًفا كبيًرا في مفهوم الضرور 

المؤكد اختالفهم في تطبيق المفهوم: "وقد اختلف النحاة في مفهوم الضرورة الشعرية اختالًفا غير قليل، فذهب بعضهم إلى إطالقها 
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ا ما يضطر الشاعر إليه اضطراًرا، بحيث ال على كل ما جاء في الشعر، سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم ال، ومنهم من رأى أنه
تكون له عنه مندوحة، وفيهم من انتهى إلى أن ما يسميه النحاة ضرورة ما هو إال محاولة االعتذار عن تكلُّف ال داعي له. وبينهم من 

نتهم قد الشعراء، ألن ألس رأى أنها شذوذ أو رخصة، وغالى بعضهم فزعم أن الشعر نفسه ضرورة واهتدى قليل منهم إلى أن هذا من لغة
 ألِّفت ذلك ودرجت عليه".

لقد نشأ مصطلح الضرورة الشعرية متأخًرا عن المراحل التي مرت بها القاعدة النحوية من استقراء وتقسيم وتجريد وتقعيد وموقف النحاة 
 منها، فالنحو كما قال ابن جني: "علم منتزع من استقراء كالم هذه اللغة")ابن جني د.ت(.  

ما الطريقة التي سلكها النحاة األوائل في جمع المادة اللغوية من مصادرها لالستشهاد بها، والنظر فيها لم يسموها باالستقراء، بل أ
 سموها بالسماع.

، دهي الخروج على القاعدة النحوية والصرفية في الشعر، ولذلك نجد "أن موقف النحاة من االستشها –كما مر  آنًفا–والضرورة الشعرية 
وموقفهم من القاعدة بوجه عام، ونظرتهم إليها على أنها قانون يجب أن يلتزم به المتكلمون، ساعدت جميًعا على وجود الضرورة 

 م(. 1996الشعرية")حماسة 
ك لوكما اختلفت نظرة النحاة إلى مصادر االستشهاد اختلفت نظرتهم إلى مدلول الضرورة الشعرية نفسها، وسلكوا في فهمهم لها مسا
إلى  امتعددة، كلٌّ يرى رأًيا ال يراه اآلخر، وسنرى هذه اآلراء المتباينة عند حديثنا عن آراء النحاة في الضرورة الشعرية، ولعل هذا يقودن

 سؤال مهم: هل الضرورة الشعرية من مباحث النحو أم من أبواب الشعر؟
ث في ضرورة الشعر ليس من مباحث النحو، ومنهم من يرى غير اختلف العلماء في اإلجابة عن هذا السؤال فمنهم من قال إن البح

ذلك، ويعدها من مباحث النحو، ولعل ورودها في كتاب سيبويه في "باب ما يحتمل الشعر" يميل إلى الرأي الثاني إذ أن الكتاب 
 مستوى من البحث فضاًل عن أنيتحدث عن علم النحو، وعندما تناول النحاة البحث في ضرورة الشعر لم يتناولوها إال على هذا ال

النقاد القدامى أنفسهم يعترفون أن البحث في ضرورة الشعر من حيث اللفظ، إنما هو مما يخص علماء النحو، يقول اآلمدي: "وأما ما 
به النحويون من عيوب الشعر في اإلقواء واإلكفاء والسناد وغير ذلك مما هو عيب في اللفظ دون المعنى، فليست بنا ح جة إلى ذكره ابوَّ

 (. 1996لكثرته وشهرته")حماسة 
 المبحث الثاني، الضرورة في آراء النحاة:

اختلفت آراء النحاة وتباينت حول الضرورة الشعرية، فمنهم من يقول بالضرورة، ومنهم من ال يعترف بها، ومنهم بين هذا وذاك، "وكما 
لى مدلول الضرورة الشعرية نفسها، فساعد ذلك أيًضا على كثرة هذه اختلفت نظرة النحاة إلى مصادر االستشهاد اختلفت نظرتهم إ

الضرورة، وقد سلكوا في فهمهم لها وجهات متعددة، كل يرى رأي ال يراه اآلخر بحيث صارت الظاهرة الواحدة ضرورة شعرية على رأي 
 م(.1996في حين أنها ال تعد كذلك في رأي مغاير)حماسة 

 رأي سيبويه:
د للضرورة بل أن لفظ "الضرورة" بذاته لم يرد في كتابه على اإلطالق، وإنما اكتفى بتعبير يؤدي إلى لم يصرح سيبويه  بتعريف محد 

معناه دون التصريح بهذا اللفظ، وقد ُفهم رأيه في الضرورة من خالل الباب الذي عقده في أول كتابه بعنوان "باب ما يحتمل الشعر" 
شعر ما ال يجوز في الكالم من صرف ما ال ينصرف يشبهونه بما ينصرف من األسماء ألنها ونجده يقول: "اعلم أنه يجوز في ال

 أسماء كما أنها أسماء، وحذف ما ال يحذف يشبهونه بما حذف واستعمل محذوًفا")سيبويه د.ت(.
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 ويستشهد سيبويه على ذلك بأبيات، منها قول رؤبة:
 قواطًنا مكة  من ورق الحمى

 حمام)سيبويه د.ت(قال سيبويه: يريد ال
 وقول خفاف بن ندبة السلمي:

 كنواحِّ ريش حمامٍة نجديٍة *** ومسحت باللثتين عصف اإلثمد 
 أراد كنواحي ريش فحذف الياء )سيبويه د.ت(.

 وقال األعشى:
 وأخو الغواني متى يشأ يصرمنه *** ويعدن أعداء بعيد وداد

من كان مشغوًفا بهن ومواصاًل لهن إذا تعر ض لصرمهن سارعن إلى ذلك لقلة  "أراد الغواني فحذف الياء، ومعناه قال شارح الكتاب:
 وفائهن، أراد متى يشأ صرمهن يصرمنه، فحذف)سيبويه د.ت(.

 ويسترسل سيبويه في بيان ما يحتمله الشعر فيقول:
وا مثل مساجد ومنابر، فيقولون مساجيد ومنابير، شبهوه بما جمع على غير واحده في ال  كالم، كما قال الفرزدق:"وربما مد 

)الشمنتري د.ت(  ياريفِّ َرٍة *** َنفي الدنانيرِّ َتنقاد الصَّ  َتنفِّي َيداها الَحَصى عْن ُكل ِّ هاجِّ
ونالحظ مما سبق أن سيبويه لم يبسط الحديث عن الضرورة الشعرية وإنما أوجز إيجاًزا غير مخل، واستشهد بطائفة من األشعار، قال 

سيبويه ذكر في هذا الباب جملة من ضرورة الشعر ليرى الفرق بين الكالم والشعر ولم ينقصه ألنه لم يكن غرضه األعلم: "اعلم أن 
القصد إلى ذلك نفسه، وإنما أراد أن يصل الباب باألبواب التي تقدمت في ما يعرض في كالم العرب ومذهبهم في الكالم المنظوم 

 والمنثور".
ل ضرورة الشعر منفصلة وإنما بثَّ رأيه في ثنايا حديثه عن بعض القواعد وتعليقه على الشواهد التي خالصة القول إن سيبويه لم يتناو 

 تحدد موقفه من الضرورة، وقد فهم النحاة رأيه من خالل النصوص التي استشهد بها في معرض حديثه عما يحتمله الشعر. 
 رأي ابن مالك:

 ه(.1327للضرورة إذ هي عنده "ما ال مندوحة للشاعر عنه")السيوطي  سار ابن مالك على خطى سيبويه في فهمه وتعريفه
 م(.1967وقد قال برأيه هذا في شرح التسهيل في ثنايا حديثه عن )ال( التي يقول فيها "وقد توصل بالمضارع اختياًرا")ابن مالك 

 وقوله: "ووصل األلف والالم بفعل المضارع نحو قول الفرزدق:
 حكومته ** وال األصيل وال ذي الرأي والجدلما أنت بالحكم الترضى 

 م(.1988الشاهد فيه: قوله: "الترضى حكومته" حيث أتى بصلة "ال" جملة فعلية فعلها مضارع")ابن عقيل 
 وكقول اآلخر:

 يقول الخنى وأبغض العجم ناطًقا ** إلى ربنا صوت الحمار اليجدع  
 وكذا قول اآلخر:

 * مشمر يستديم الحزم ذا رشدما كاليروح ويغدو الهبًا قرًحا *
 ومثله:

 وليس اليرى للخل مثل الذي يرى ** له الخل أهاًل أن يعد خليال
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لقد سار ابن مالك في فهمه للضرورة الشعرية على مذهب سيبويه سيًرا أشبه بوقع الحافر على الحافر، وُقوبل بنقد واعتراض أكثر من 
ى الرغم من أن سيبويه سبق إليه، فإنه قد نسب إلى ابن مالك وُشهَر به، حتى أن من سيبويه نفسه "وهذا االتجاه في فهم الضرورة عل

هوا نقدهم إلى ابن مالك وحده ولم يتعرضوا لسيبويه".   اعترضوا على هذا المذهب وج 
ضرورة  ين فيوقد تعر ض ابن مالك لهجوم شديد من بعض المتأخرين، ومن ذلك قول أبو حيان "لم يفهم ابن مالك معنى قول النحوي

 الشعر". 
وهذا تحامل قاٍس من عالم متمكن، وقد انبرى ألبي حيان من ينصف ابن مالك من هذا التحامل، قال: "ولست أدري ما الذي يجعل أبا 

 رحيان متحاماًل على ابن مالك كل هذا التحامل، لدرجة رميه بعدم الفهم مع أن فهم ابن مالك للضرورة مطابق لفهم سيبويه الذي أشا
إليه أبو حيان نفسه في "ارتشاف الضرب" وقد أهمل رأي ابن مالك هناك، وعدم إشارته إلى رأي ابن مالك قد يفهم منه أن ابن مالك 

 ليس مبتكًرا لهذا الرأي، وإنما تابع فيه سيبويه". 
 رأي ابن جني والجمهور:

 ه(.1347عنه فسحة أم ال)البغدادي  يرى ابن جني والجمهور "أن الضرورة ما وقع في الشعر، سواء كان للشاعر
ولم يشترطوا في الضرورة أن يضطر الشاعر إلى ذلك في شعره، بل جوزوا له في الشعر ما ال يجوز في الكالم، ونالحظ أن هذا الرأي 

 في الضرورة يجد أنصاًرا كثيرين من النحاة.
ر ف فيه الكلم عن أبنيته، وتحال فيه الُمُثل عن أوضاع ويرى ابن جني أن: "الشعر موضع اضطرار، وموقف اعتذار، وكثيًرا ما تح

صيغها ألجله")ابن جني د.ت(. ويمضي ابن جني في تبيان الضرورة الشعرية، ويحشد لها الشواهد والنصوص، ويستشهد ويستأنس 
مر إال في ال يجوز حذف الم األبرأي الفر اء في الضرورة فيرى سؤال أبي عثمان المازني للفر اء، وكان الفر اء في أصحابه يقول لهم: 

 شعر، وينشد: من كان يزعم أني شاعر: فيدن مني تنهه المزاجر فسأله أبو عثمان: لَِّم أجاز في الشعر ولم يجز في الكالم؟
 وأجابه الفر اء ألن الشعر يضطر فيه الشاعر فيحذف. فقال أبو عثمان: وما الذي أضطره هنا؟ وهو يمكنه أن يقول فليدن مني؟

يذكر ابن جني جواب الفر اء عليه، ولكنه قال: قد كان يمكن للفر اء أن يقول له: إن العرب قد تلزم الضرورة في الشعر في حالة  ولم
عة ُأنًسا بها واعتياًدا لها، وإعدادًا لها لذلك عند وقت الحاجة إليها أال ترى إلى قوله:  السَّ

 نعأال ترى أم الخيار تدعي ** عليَّ ذنًبا كله لم أص
 فرفع للضرورة، ولو نصب، لما كسر الوزن، وله نظائر. فكذلك قال: فيدن مني، وهو قادر على أن يقول فليدن مني)ابن جني د.ت(.

ويمكننا أن نختم حديثنا عن رأي ابن جني في الضرورة بقولنا إنه يستشهد بأبيات يعدها سيبويه نفسه من ضرورة الشعر ولكن ابن جني 
حيان يتجاهل وجود ما يسمى بالضرورة في الشعر، ويتناول الظاهرة بما ال يشعر بأنها ضرورة على اإلطالق فعند كان في كثير من األ

 حديثه عن إنابة الحركة عن الحرف، والحرف عن الحركة، يجيز أن تحذف الحرف وتقر الحركة قبله نائبة عنه. 
 رأي األخفش:

النحاة في ضرورة الشعر، فهو يرى أن الشعراء طبقة مختلفة عن غيرهم، وأن تراكيب سلك االخفش مسلًكا مغايًرا لما تعارف عليه 
الشعر جارية على ألسنتهم في شعرهم ونثرهم، وينبغي أن يتأثر الناس بهم، يقول: "إن الشاعر يجوز له في كالمه وشعره ما ال يجوز 

 ه(.1408ه ما لم يجز لغيره")األندلسي لغير الشاعر في كالمه، ألن لسان الشاعر قد اعتاد الضرائر فيجوز ل
ويتضح مما سبق أن األخفش ذهب مذهًبا جديًدا يقلل مما سماه النحاة ضرورة، ألنه يبيح للشعراء في كالمهم ما ال يجوز لغيرهم إال 

لشاهد على رية، وافي االضطرار ألن ألسنتهم قد اعتادت على الضرائر على حد تعبيره آنًفا، وعلى هذا فال محل إذن للضرورة الشع
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ذلك ما أورده السيوطي: "وكان يجيز صرف ما لم ينصرف مطلًقا دون التقيد بضرورة الوزن فللمتكلم في غير الشعر أن يصرف 
 ه(.1327الممنوع من الصرف، وقد تابعه في ذلك بعض النحاة زاعمين أن هذا "لغة لبعض العرب حكاها األخفش")السيوطي 

 مجيء الفعل الماضي حااًل في مثل قول أبي صخر الهذلي:  –كذلك –خفش يجيز ومن ذلك أيًضا "وكان األ
 وإن ِّي َلَتْعرونِّي لِّذكراكِّ هِّزٌَّة * كما اْنتَفَض العصفوُر بل له الَقْطرُ 

 دون الحاجة لتقدير "قد" وحذفها للضرورة عند البصريين ")ابن األنباري د.ت( وتابعه في ذلك الكوفيون.
تعروني....إلخ شاهد نحوي آخر أورده ابن مالك:" الشاهد فيه قوله "لذكراك" فإنه علة لعرو الهزة، ولكن فاعل العرو وفي البيت: وإني ل

 م(.1979هو الهزة، وفاعل الذكرى هو المتكلم، فلما اختلف الفاعل جر  االسم الدال على العلة بالالم")ابن هشام 
خفيف وعدم التشدد في الضرورة فما يجيزه البصريون في ضرورة الشعر يجيزه خالصة آراء األخفش أنه كان يميل غالًبا إلى الت

األخفش اختياًرا، وما يمنعه البصريون حتى في ضرورة الشعر مثل مد المقصور في الضرورة يجيزه األخفش، ونخلص إلى أن حدود 
 الضرورة عند األخفش تنماع مع غيرها، وبهذا ال تكاد توجد ضرورة في رأيه.

 بصريين والكوفيين:رأي ال
لم يؤثر خالف بين البصريين والكوفيين في مفهوم الضرورة بوصفهما مدرستين لكل منهما اتجاه مغاير لألخرى في جمع اللغة والتقعيد 

ورة، ر لها، ورغم ذلك نجد هنالك خالًفا بينهما في كيفية تطبيق هذا المفهوم "هناك خالًفا بين البصريين والكوفيين، ليس في مفهوم الض
وإنما في تطبيق هذا المفهوم، ويرجع سبب الخالف إلى موقف كل من الفريقين من بعض األسس في التقعيد، من حيث كمية الشواهد 

 م(.1996التي تصلح أساًسا لقاعدة أو ال تصلح، وإلى الخالف في تطبيق بعض مسائل القياس")حماسة 
 اض والسواد جائز عند الكوفيين، ولكنه ضرورة عند البصريين")السيرافي د.ت(."استعمال أفعل التفضيل من البي ومثال ذلك الخالف:

"أن البصريين قد ذهبوا إلى أنه يجوز )أفعل منك( في ضرورة الشعر، وذهب الكوفيون مقتدين بأمامهم  ومن أمثلة هذا الخالف أيًضا:
 الكسائي والفر اء إلى أنه ال يجوز صرفه ولو في ضرورة الشعر". 

 آراء النحاة: خالصة 
على الرغم من اختالف النحاة في مفهوم الضرورة، وفي كيفية تطبيق هذا المفهوم، إال أنهم اتفقوا على ما سّموه "علة الضرورة" 

 التي حصروها في أمرين هما:
، والمعاناة الشعري  الرجوع إلى األصل، وتشبيه غير الجائز بالجائز، ولم يشذ أحد عن ذلك، وهم ال يهتمون بربط الضرورة بالموقف

راد األقيسة النحوية.   التي تنتاب الشاعر حين ينظم قصيدته، وإنما يهمهم الحفاظ على اط ِّ
 المبحث الثالث: أقسام الضرورة: 

 تنقسم الضرورة الشعرية إلى نوعين، النوع األول: الزيادة. والنوع الثاني: الحذف أو النقص. 
 وهي منحصرة في زيادة حركة، وزيادة حرف، وزيادة كلمة، وزيادة جملة.  نبدأ بالقسم األول وهو الزيادة:

 زيادة الحركة: 
 مثالها نحو قول رؤبة:

 وقاتمِّ األعماقِّ ... خاوي المخترق 
 مشتبه األعالمِّ ... لماع الَخَفق)ابن عصفور د.ت( 

 ، ومثل ذلك قوله:الَخْفق، فحر ك الفاء لما اضطر إلى حركتها بالفتح، اتباًعا لحركة الخاء يريد:
 صوادق العقبِّ ... مهاذيب الَوَلق
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 يريد: الولق، وقول الشاعر:
 ثم استمروا وقالوا إن منزلكم ... ماء بشرقي سلمى فيد أوركك

 وإنما اسم الماء رك، وقوله أيًضا في هذه القصيدة:
 كما استغاث بسيئ فز غيطلة ... خاف العيون فلم ينظر به الحشك

 امتالء الضرع: حشك يحشك حشًكا، وقول الهذلي:الحشك، وهو  يريد:
 إذا تجرد نوح قامتا معه ... ضرًبا أليًما بسبت يلعج الجلدا

 وقول طرفة:
 أيها الفتيان في مجلسنا ... جردوا منها وراًدا وُشُقر

 شقًرا، فحرك القاف بحركة الشين ووقف على المنصوب بحذف التنوين. يريد:
 لكلمة:زيادة ألف اإلطالق في آخر ا

 ومما ذكره جمهور العلماء في باب الضرائر الشعرية أنه يجوز للشاعر أن يلحق القافية المطلقة حرًفا، كقول الشاعر:
تابا ... وُقولِّي إْن أَصْبُت َلَقْد أَصابا  أقِّل ِّي الَلوَم عاذَل والعِّ

د بها اء أن يترن موا في أواخر األبيات قبل حرف الروي ليمتفألحق هذه األلف في الروي؛ ألن الشعر وضع للغناء والترنُّم؛ إذ اعتاد الشعر 
 الصوت، ويقع فيه تطريب ال يتم إال بمد الحرف. وأكثر ما يقع ذلك في األواخر.

 قال السيرافي:
ودتها ج"وهذه الزيادة غير جائزة في حشو الكالم، وإنما ذكرناها الختصاص الشعر بها دون الكالم، وهي جيدة مطَّردة، وليس تخرجها 

 من ضرورة الشعر إذ كان جوازها سبب الشعر)ابن عصفور د.ت(. 
 زيادة حرف:

ا إلى أصله من الصرف، وذلك نحو قول النابغة:  وأما زيادة الحرف فمنها: إلحاقك التنوين فيما ال ينصرف، ردًّ
 فلتأتينك قصائُد ولتدفعن ... جيًشا إليك قوادم األكوار

 وقوله:
 حلق فوقهم ... عصائب طير تهتدي بعصائبِّ إذا ما غزوا بالجيش 

 فصرف قصائد، وعصائب التي في آخر البيت. ونحو قول أبي كبير الهذلي:
 ممن حملن به وهنَّ عواقد ... حبك النطاقِّ فعاش غير ُمهبَّل

 فصرف عواقد، ونحو قول أمية بن أبي الصلت:
 فأتاها ُأَحيمُر كأخي السه ... م بِّعْضبِّ فقال كوني عقيرا

 صرف أحيمر، وقول امريء القيس:ف
 ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة ... فقالت لك الويالت إنك ُمرجلي

 فصرف قصائد، وعصائب التي في آخر البيت. ونحو قول أبي كبير الهذلي:
 ممن حملن به وهنَّ عواقد ... حبك النطاقِّ فعاش غير ُمهبَّل

 قوله:ومنها: زيادة حرف في الكلمة على طريق التوهم، نحو 
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 طلُب لُعرفِّك يا ابن يحيى بعد ما ... َتقطعت بي دونك األسباب
 زاد تاء على التوه م، وذلك أن تقط عت كثرت في كالمه، حتى ظن أنها )فعلت(، فزاد عليها التاء التي تزاد في )تفعلت(، وقوله:

ي(  إن َشْكلي وإن شكَلك شتى ... فالزمي الُخص  )واخفضي َتْبيض 
 م(.2001ده، حتى توهم أنها )تفعل(، فزاد فيها ضاًدا)الحندود كثر )تبيضي( عن

 ومما يجوز له على قول بعض النحويين: زيادة )ِمْن( في الشعر، مثل قول الشاعر:
 يا شاَة َمْن َقَنٍص لَِّمْن َحلَّْت له ... َحُرَمْت َعَليَّ وَلْيَتها لم َتْحُرمِّ 

 تين عندهم أن  َمْن وما فيهما زائدة، وأن المعنى: يا شاَة َقَنٍص.ما، وكال الرواي هكذا رواه قوم، ورواه آخرون:
ال يجوز أن يقع في الكالم زيادة لغير معنًى، ومعنى الرواية بَِّمْن عندهم: يا شاة من يقتنص، فكأنه  وأنكر هذا بعض النحويين، وقال:

 يا شاَة ُمْقَتنٍِّص.)القيرواني د.ت( قال:
 زيادة الكلمة:
 الكلمة، فمنها: الجمع بين العوض والمعوض منه، نحو قوله:وأما زيادة 

 وما عليك أن ... تقولي ُكل ما
 سبحت أو َهللتِّ ... يا اللَّهمَّ ما

فأدخل حرف النداء على اللَّهم، وال يجوز ذلك في الكالم، ألن الميم المشددة عوض منه، والجمع بين العوض والمعوض منه ال يجوز 
 قوله اآلخر، أنشده الفرَّاء:إال في ضرورة. ومثله 

 إن ِّي إذا ما ... حدٌث ألم ا
 أُقوُل يا اللَّهم ... يا اللَّهما

 ومنها: إدخال الم التأكيد في موضع ال تدخل فيه في َسعة الكالم، نحو ما أنشده قطرب من قوله:
 أَلْم َتُكْن َحَلْفَت ... باهلل الَعلي  

ي    أنَّ مطاياَك َلمْن ... خير الَمطِّ
 فزاد الالم في خبر "أن" المفتوحة. 

 زيادة الجملة:
 مثالها: زيادة "أكاد"، و "تكاد"، نحو قول حسان:

 وتكاد تكسل أن تجيء فراَشها ... في جسم خرعبٍة ولين قوامِّ 
 وتكسل أن تجيء فراشها، ألن المرأة إنما توصف بالكسل، ال بمقاربته، كقول اآلخر: يريد:

 أصابها... وإن ال أكاُد بالذي نلت أنجحفإن ال ألوُم النفس فيما 
 يريد: وإن ال أنجح بالذي نلت )ابن عصفور د.ت(.

ولم تزد العرب من األسماء شيًئا إال الضمير، في الفصل خاصة، في نحو قولك: ظننت زيًدا هو القائم، ألنه ال موضع له من 
ال يؤكد بالمضمر، وال بداًل منه، ألن الضمير إذا كان بداًل من  اإلعراب. أال ترى أنه ال يمكن أن يكون تأكيًدا لزيد، ألن الظاهر

 منصوب كانت صيغته صيغة الضمير المنصوب، فلو كان بداًل منه لوجب أن يقال: ظننت زيًدا إياه القائم.
 ثانيا، الحذف:

 وهو منحصر في نقص حركة، ونقص حرف ونقص كلمة.
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 ل(، مبالغة في التخفيف، نحوفأما نقص الحركة منه: حذفهم الفتحة من عين )فع
 قول الراجز، أنشده األصمعي:

 على محاالٍت ... ُعكسَن َعكسا
 إذا تسداها ... طالبا َغلسا
 يريد: غلسا، وقول اآلخر:

 وما كل مغبون ولو َسلف صفقة ... يراجع ما قد فاته برداد
 سلف. يريد:

 وقول اآلخر:
 ُه هللا آدمُ وقالوا ترابي فقلت صدقتهم ... أبي من تراب َخلقَ 

 يريد: خلقه هللا، وقول أبي خراش:
 ولحم امرئ لم تطعم الطير مثله ... عشية أمسى ال يبين من الَبكمِّ 

 يريد: من البكم ومنه قول ذي الرمة:
كر عودن أحشاء قلبه ... خفوًقا وَرفَضاتِّ الهوى في المفاصل  أبت ذِّ

فضات( جمع )رفضة(، و )رفضة( اسم. واالسم إذا كان على وزن )فعلة(، فحكم لـ )رفضات(، وهو اسم، بحكم الصفة: أال ترى أن )ر 
وكان صحيح العين، فإنه إذا جمع باأللف والتاء لم يكن بد من تحريك عينة، اتباًعا لحركة فائه، نحو: جفنه وجفنات وقصعة 

االسم  فرًقا بين -فعلوا ذلك وقصعات. وإن كان صفة بقيت العين على سكونها، نحو: ضخمة وضخمات، وصعبة وصعبات. وإنما 
والصفة، وكان االسم أولى بالتحريك لخفته، فأحتمل لذلك )ثقل( الحركة، وأيًضا فإن الصفة تشبه الفعل، ألنها ثانية عن االسم غير 

غير الصفة تالصفة، كما أن الفعل ثان عن االسم. فكما أن الفعل إذا لحقته عالمة جمع، نحو: ضربوا، ويضربون، لم يغير، فكذلك لم 
أن يقول: )رفضات(، إال أنه لما اضطر إلى التسكين حكم  -على هذا  -إذا لحقتها عالمتا الجمع، وهما األلف والتاء. فكان ينبغي 

 لها بحكم الصفة فسكن العين )ابن عصفور د.ت(.
 حذف الياء واالستغناء بالكسرة عنها:

من "قاضي" و"جاري" وبابهما في حال اإلضافة، والتعريف باأللف، والالم  تقدم أن من ضرائر الشعر الحذف، ومن الحذف حذف الياء
تشبيًها بما ليس فيه ذلك؛ أي تشبيًها لأللف، والالم، واإلضافة بما عاقبتاه وهو التنوين، فكما تحذف الياء مع التنوين كذلك تحذف مع 

 األلف، والالم، واإلضافة.
 قال األعشى:

ْرَن أعداًء ُبَعْيد ودادِّ وأخو الغوانِّ متى يشأ   َيْصرِّْمَنُه ... وَيصِّ
 فقد حذف الياء واجتزأ بالكسرة عنها حين شب ه األلف، والالم بالتنوين؛ ألنهما يتعاقبان، فحكم لهذا بحكم ما عاقبه )ابن عصفور(.

 حذف حرف الصلة لالكتفاء بالحركة منه:
 للشاعر حذف الياء وهي الم الفعل اجتزاًء بالكسرة.ذكر بعض من تكلم في ضرائر الشعر من العلماء أنه يجوز 

 كما قال أبو ُخراش الهذلي:
 وال أدرِّ َمْن ألقى عليه ثياَبه ... ولكنه قد ُسلَّ عن ماجٍد محضِّ 

 ألن الفعل غير مجزوم فحذف الياء مجتزًئا بالكسرة التي قبلها، ألنها تدل عليها. وال أدري: يريد:
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 شيء من ذلك، إذ قال في باب "اإلضافة":وقد وقع في ألفية ابن مالك 
 وبعُض االسماءِّ ُيضاف أبدا ... وبعُض ذا قد يأتِّ لفًظا مفردا

 قد يأتي. بإثبات الياء، ألنه فعل مضارع مرفوع، إال أنه قد حذف المه وهي الياء ضرورة. أراد:
 ومما يجوز له: حذُف بعض ُحُروف الكلمة اضطراًرا، كما قال الشاعر:

َة من ُوْرقِّ الَحمِّيقواطًنا م  كَّ
 يريد الحمام، فحذف الميم اآلخرة، فبقي الَحَمى، فأبدل من األلف ياء للقافية، فقال: الَحمِّي. قالوا:
 األصل:و تظن يت،  ، كما قالوا:أراد الحمام فحذف األلف الزائدة. فبقي الَحَمم، فاجتمع حرفان من لفظ واحد، فأبدل أحدهما ياء وقيل:

 ت، واألصل: تقضضت، وهو كثير.تظن نت، وتقضي  
 نحو قول زيد الخيل:)ليت(، )عن(، و )من( و )قد(،  من:حذف نون الوقاية  ومنه:

ُفه وأتلف جل مالي  كمنيةِّ جابٍر إذ قال ليتني ... أصادِّ
 وقول اآلخر:

 أيها السائل عنه وعني ... لست من قيسِّ وال قيس مني
 وقول اآلخر:

 قديقدني من نصر ... الُخَبْيبين 
 وقول اآلخر، أنشده أحمد بن يحيى:

 قد القلب من وجد برحت به قد ... وللقلب من وجد بها أبًدا قدي
وال يجوز في الكالم إال ليتني، وعني، ومني، وقدني. هذا مذهب البصريين. وزعم الكوفيون أنه يجوز في ما بعد )قد( النصب 

قال: قدني درهم، فأثبت النون، ومن خفض عبد هللا قال، إذا أضاف إلى نفسه، قد عبد هللا درهم، فمن نصب عبد هللا  والخفض، يقال:
 قدي درهم.

 والصحيح ما ذهب إليه البصريون، ألنه ال يحفظ قدي، بحذف النون، إال في ضرورة الشعر. 
 ومنه: حذف فعلي الشرط والجواب بعد )أن(، نحو قول امرأة من العرب:

 اًل بَِّمنْ قالت ُسَلْيمى َلْيَت ... لي َبعْ 
ُل رأسي ... وينسيني الَحَزنْ   َيْغسِّ

 وحاجة ما إن لها ... عندي َثَمنْ 
 مستورة قضاؤها ... منه ومِّنْ 

 قالت بناُت العم: ... يا سلمى وإنْ 
 كان فقيًرا ... معدًما قالت وإنْ 

 وإن كان فقيًرا معدًما فزوجينه. تريد:
 ذلك أنها أم أدوات الشرط، فجاز فيها من التصرف ما لم يجز في غيرها.ولم يجيء ذلك في غير )إن( من أدوات الشرط. وسبب 
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 ومنه: قول اآلخر:
 نادوهم أال ... الجموا أال تا

 قالوا جميًعا ... كلهم أالفا
أال تركبون، وأال فأركبوا، فحذفت الجملة التي هي اركبوا، واكتفى بحرف العطف وهو الفاء. ولوال الضرورة لم يجز ذلك. وكذلك  يريد:

  أيًضا اكتفاؤه بالتاء من )تركبون( وحذف سائر الجملة، إنما ساغ للضرورة )القيرواني د.ت(. 
 المصادر والمراجع: 

 مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين.ابن األنباري، أ )د.ت(، اإلنصاف في 

 م1979ابن هشام "جمال الدين عبد هللا"، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، دار الجيل، بيروت، 

 ابن عصفور، ع، )د.ت(، ضرائر الشعر، تحقيق: السيد إبراهيم محمد، دار األندلس للطباعة والنشر.

 الضرب من لسان العرب، تحقيق: محمد النماس، مطبعة المدني، القاهرة.ه(، ارتشاف 1408األندلسي، أ، )

 ه(، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، المطبعة السلفية، القاهرة.1347البغدادي، ع، )

 األصفهاني، أ، )د.ت(، األغاني، دار الكتب، بيروت.

 ة، القاهرة.السيوطي، ج، )د.ت(، المزهر في علوم اللغة، دار إحياء الكتب العربي

 ابن جني، أ، )د.ت(، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار،مطبعة دار الكتب المصرية.

م(، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية للطباعة 1988ابن عقيل، ع، )
 والنشر، بيروت.

 السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة.سيبويه، ع، )د.ت(، الكتاب، تحقيق: عبد 

 ه(، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، مطبعة السعادة.1327السيوطي، ج، )

 م(، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تحقيق: محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي. 1967ابن مالك، ج، )

 م( لغة الشعر، دار الشروق، بيروت.1996حماسة، م، )

 م(، الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين،الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.2001لحندود، إ، )ا

 عبد التواب، وصالح الدين الهادي.القيرواني، م، )د.ت(، ما يجوز للشاعر، تحقيق: رمضان 
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