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Abstract
Sometimes, a poet has to ignore language rules, the poem, and its structure to
maintain the meter and beauty of the poem. This ineluctability or the poet's authority
is called "the necessity of the poem". Razi Astarabadi is one of the most famous
scientists that has endeavored in researching about necessity of poem. This article
tries to determine Razi's opinion in the book "Sharheh Alkafieh" according to a
descriptive-analysis method. In his opinion, ignoring language rules and the poem is
allowable. This, is not only related to the poem, but also to Vessals, anecdotes, and
Arab words. It means that poets, writers, and speakers, by the use of changing,
increasing, or decreasing words and not observing the rules of the language and the
poem, maintain the beauty of meter in some cases. Razi illustrates the necessity of
the poem from the poets and interprets them accurately.
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الضّرورة الشّعرية عند الرّضي األسرتآباذيّ يف شرح الكافية

1

علي قهرماني
عيسى متقيزاده
يعقوب علي

*

**

***

امللخص
يضطرّ الشعراء يف بعض األحيان إىل اخلروج من قواعد اللغة والشعر وأصوهلما حتّى يستطيعوا أن حيفظوا موسيقى الشعر ومجاله .قد
مسّي هذا االضطرار أو االختيار الشاعريّ بـ«الضرورة الشعرية» .والرضي األسرتآباذي من أشهر العلماء الذين بذلوا جهدا كثريا يف البحث
والدراسة يف جمال الضرورة الشعرية .وحياول هذا املقال دراسة الضرورة الشعرية عند الرضي األسرتآباذيّ يف كتاب شرح الكافية ،بناء على
املنهج الوصفي ـ التحليلي لتحديد آراء الرضي حول الضرورة الشعرية وكيفية معاجلتها يف كتاب شرح الكافية .يف رأي الرضي خروج الشاعر
من قواعد اللغة ووزن الشعر ،مسموح به .وال يوجد هذا اخلروج يف الشعر فقط بل يوجد يف اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة وكالم
العرب ،يعين أنّ الشعراء والكتاب واملتكلمون ،حيفظون مجال الكالم باالستعانة من التغيري أو الزيادة أو النقص يف الكلمات وعدم مراعاة
قواعد اللغة والشعر ،وموسيقاه يف بعض األوقات .والرضي يأتي مبثال من دواوين الشعراء لكل ضرورة شعرية ويشرحه ويفسّره بشكل دقيق.
املفردات الرئيسية :شرح الكافية ،الرضي ،النحو ،الضرورة الشعرية
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املقدمة
إنّ اللغة العربية من اللغات اليت أعطاها اهلل تعاىل ميزات ال تشابهها فيها اللغات األخرى فهي لغة شعرية موسيقية تتناغم
األصوات فيها يف نظام دقيق تسرتيح إليه النفوس وتهفو إليه األمساع وإمنا تهيأ هلا ذلك مبا حظيت به من تركيب أفادت فيه من
اختالف خمارج احلروف وتقسيم أبواب الكلمات يضاف إليهما داللة احلركات على املعاني واملباني املختلفة إعرابا واشتقاقا وقد
جتلّى هذا التميز يف الشعر العربي الذي اعتمد على لغة ناضجة مقتدرة لشاعر عُرف بإمكانياته اللغوية ومراسه يف توظيف مفرداتها
خلدمة أغراضه الشعرية حتى دارت أشعاره على ألسنة الناس وال زالت يزين شعره نظام غري مسبوق يف أوزانه وقوافيه خيضع إىل
قواعد عامة اتفق عليها الشعراء اصطلح عليها فيما بعد بفن العروض الذي وضع قواعده اخلليل بن أمحد الفراهيدي (ت 171هـ)
يف ضوء ما تكلم به الشعراء يف العصر اجلاهلي وما تاله وكان ذلك ميدانا للكثري من الدراسات اليت تناول بعضها املبنى يف الشعر وما
يتعلق به فيما دارت األخرى حول املعنى الذي يؤدي إليه.
ولعلّ من أهمّ الدّراسات اليت قامت حول قضايا املبنى يف الشّعر العربي هي الدّراسات اليت نشأت حول لغة الشعر فتحدثت عن
ضرورة االلتزام بالقواعد اللغوية اليت حتكم النص األدبي باعتبارها الوسيلة األوىل يف التعبري عما يريد الشاعر إيصاله إىل املتلقّي يف
أبيات تتظافر فيها قوة األ لفاظ مع عمق املشاعر ولعلّ ما أثارت تلك الدراسات هو ما حفلت به دواوين الشعراء من شواهد شعرية
توحي بأن الشاعر أحيانا قد ينسى أو يتناسى القواعد اليت اعتاد النظم يف هديها لضرورة دفعته يف حلظة إنشاده الشعر إىل تعبري
خيالف القياس املطـّرد يف القواعد ومل جيوّز بعض النحاة هذا اخلروج وتسامح آخرون ،بل وتوسّعوا فيه فأجازوا للشاعر ابتداع ما
يراه مناسبا مستندين إىل الرأي الذي يذهب إىل أنّ الشّعر موضع جيوز فيه ما ال جيوز يف غريه والذي كان فيما بعد من أهمّ العوامل
املؤثرة يف ظهور مصطلح الضرورة الشعرية وهو من املصطلحات املهمة اليت دخلت يف ميدان الدّرس النّحوي وإن اختلفت آراء
العلماء يف تعريفه كما اختلفت مواقفهم منه ،فذهب سيبويه يف باب ما حيتمل الشّعر إىل «أنّه جيوز يف الشعر ما ال جيوز يف الكالم»
(سيبويه ،1177 ،ج  ،1ص .)37إنّ القرن السابع اهلجريّ حفل بوجود كوكبة من العلماء ضرب كلّ منهم بسهم يف خدمة العربية،
فتنوعت دراساتهم خدمة لكتاب اهلل  وكان من بني هؤالء األفذاذ الرّضي األسرتآباذيّ أستاذ عصره والرضيّ ممّن اهتمّ بالضرورة
الشعرية وأوالها عنايته ،إذ كان صاحب مذهب انفرد به خمالفا بذلك مجهور النحويني وهو أنّ الضرورة هي ما وقع يف الشعر دون
النثر ممّا ليس للشاعر عنه مندوحة ،أي أنّها تعين االضطرار مبعناه اللغوي وهو اإلجلاء إىل الشيء.
أسئلة البحث
من خالل البحث حناول اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1ما هو رأي الرضي عن الضرورة الشعرية؟
 .1كيف عاجل الرضي الضرورة الشعرية؟
خلفية البحث
إنّ الضرورة الشعرية نالت عناية واسعة يف األدب العربيّ وقد أفردت هلذا املوضوع دراسات وحبوث جديرة نالت قصب السبق
ومنها :حبث «مفهوم الضرورة الشعرية عند ابن مالك» (ت 671هـ) لعلي عبد اهلل حسني العنبكي ،جامعة ديالي ـ كلية الرتبية.
األصمعي؛ قسم اللغة العربية و«الضرورة الشعرية وأثرها يف شرح ابن عقيل على األلفية» للدكتور عبد اجلبار جعفر الفزاز ،كلية
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اآلداب؛ جامعة بغداد ،و«مفهوم الضرورة الشعرية عند أهمّ علماء العربية حتّى نهاية القرن الرابع اهلجريّ» للدكتور سامي
عوض ،و«النحاة والضرورة الشعرية» لوردة صاحل نغماس كلية فقه؛ جامعة الكوفة ،والرسالة حول الضرورة الشعرية فنذكر
منها :رسالة لنيل درجة املاجستري حتت عنوان «الضرورة الشعرية يف شرح املفصل البن يعيش» للكاتب وحيد عزّ الرجال متوليّ،
ويوجد كتاب عنوانه «ضرورة الشعر» ألبي سعيد السريايف ،والكتاب حول حياة الشاعر والضرورات الشعرية.
ترمجة رضي الدين األسرتاباذيّ
هو حممد بن احلسن األسرتاباذيّ ،املشهور برضي الدين ،وامللقّب بنجم األئمة ،وقد ذكر السيوطيّ أنّه مل يقف على امسه وال
على شيء من ترمجته (السيوطي ،د.ت ،ص  ،)142وذكر صاحب اخلزانة أيضاً أنّه مل يطّلع على ترمجة له وافية باملراد إال ما قد رآه
يف آخر نسخة قدمية من الشرح ،ونصّه" :هو املوىل اإلمام العامل العلّامة صدر الفضالء ،مفيت الطوائف ،الفقيه املعظم جنم امللة والدين حممد بن
احلسن األسرتاباذيّ" (البغدادي ،1117،ج  ،1ص ،)12وجاء يف معجم املؤلّفني "أنّه حنويّ ،صريفّ ،متكلم ،منطقيّ"( ،كحالة ،د.ت ،ج ،1
ص123؛ الزركلي ،1115 ،ج  ،6ص.)26

سكت املرتمجون عن ذكر الشيوخ الذين أخذ عنهم الرضيّ ،كما سكتوا عن ذكر تالمذته الذين أخذوا عنه .وتذكر املصادر

آثاراً للرضيّ األسرتاباذيّ ما يلي :حاشية على شرح جتريد العقائد اجلديدة ،وحاشية على شرح اجلالل الدوانيّ لتهذيب املنطق
والكالم ،شرح القصائد السبعة البن حديد ،وشرح الشافية يف التصريف ،وشرح الكافية يف النحو.
تويفّ رضي الدين األسرتاباذيّ سنة ستّ ومثانني وستمائة للهجرة (626هـ).
املفاهيم النظرية
الضرورة لغةً :اسم ملصدر "االضطرار" وهو احلاجة إىل الشيء ،أو اإلجلاء إليه .قال ابن منظور :ورجل ذو ضرورة أي ذو
حاجة ،وقد اضطرّ إىل الشيء أي :أُجلئ ،واالضطرار االحتياج إىل الشيء (ابن منظور1415 ،هـ.ق ،مادة «ضرر») ،فالضرورة ـ كما
أسلفنا ـ تعين احلاجة ،واإلجلاء واإلنسان ال يلجأ إىل شيء ما يف حال السّعة ويتّضح ذلك جلياً يف تفسري من "اضطرّ" يف قوله تعالي:
إنّما حَرّم عليكم امليتة والدمَ وحلمَ اخلنزير وما ُأهّل به لغري اهلل فمن اضطرّ غري باغ وال عاد فال إثم عليه( البقرة .)173:1
فهذه اآلية ،وغريها من اآليات اليت حتمل املعنى نفسه تتساوق مع املعنى األساسي للضرورة أي أنّ احلاجة يف األمر من األمور
اليت قد تلجئ اإلنسان ،وتضطرّه إىل عمل ما هو ممنوع ،هذه احلاجة ـ أعين حاجة الشاعر إىل التقيد بالوزن والقافية ـ هي اليت
دفعت الشاعر إىل اخلروج على أصول اللّغة ،والنّحو ،والصّرف (عوض ،1111 ،ص  )46واالضطرار" :حالة تبيح للمضطرّ أن يوقع
يف كالمه ما اليباح له يف غري اضطرار ومثل هذه احلالة ال تكون إال يف الشعر إذ ال ضرورة إال ييه ،وال ضرورة يف االختيار أي يف النثر" (حممد مسري
اللبدي1125 ،م ،ص  .)131أما الضرورة فهي مبعين االضطرار ومن مرادفاته" :وقد استعمل اللفظان يف التعبري عن األحوال اليت تلجئ

الشاعر إىل ارتكاب ما خيالف القياس وجيانبه" (أبو حيان األندلسي1112،م ،ص ،)131ومن هذا املعنى اللغوي لالضطرار أخذ مصطلح
الضرورة الشعرية ،وهي أنّه جيوز للشاعر ما ال جيوز لغريه يف النثر مما يعترب خروجاً على أصول اللغة والنحو والصرف يف باب
(احلديثي ،1121 ،ص .)13

الضرورة اصطالحاً :يشري مصطلح الضرورة الشعرية إىل عدد حمصور من حاالت التجاوز واخلروج على القاعدة النحوية
والصرفية وقد ارتبط عند بعض النحاة بالشعر ،إذ إ ّن «الشعر كالم موزون مُقفّى دالّ على معنى» (ابن فارس ،1163 ،ص  .)173وألنّ
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إيصال الدالالت ومكنون شعور الشاعر هو مقصد مجيع الشعراء ،كذلك فإنّ الضرورة تتعلّق مبا يفرضه الوزن والقافية من
عوارض ،فال مهرب يف كثري من األحيان من خروج على قاعدة حنوية أو صرفية ،يقول السريايف (ت« :)362اعلم أنّ الشعر ملا كان
كالماً موزوناً تكون الزيادة ييه والنقص منه خيرجه عن صحّة الوزن حتّى حييله عن طريق الشعر املقصود مع صحّة معناه استجيز ييه تقويم وزنه من

زيادة ونقصان وغري ذلك ما ال يستجاز يف كالم مثله» (السريايف ،د.ت ،ص  .)15/1وتابعه ابن عصفور (ت66هـ) دون أن يشري إىل أخذه
منه« :اعلم أنّ الشعر ملا كان كالما موزوناً خيرجه الزيادة ييه والنقص منه عن صحّة الوزن ،وحييله عن طريق الشعر أجازت العرب ييه ما ال جيوز يف
الكالم» (ابن عصفور ،1111 ،ص.)7

وبهذا الفهم ـ عند غالبية النّحاة ـ تكاد تقرتب ضرورة الشعر من الضرورات الشرعية اليت تشملها قاعدة (الضرورات تبيح
احملظورات) ،وكما أنّ الضرورات الشرعية حمددة مقننة كذلك فإنّ الضرورات الشعرية حمددة عند النحاة «يليس للشاعر أن حيذف ما
اتفق له وال أن يزيد ما شاء ،بل لذلك أصول يعمل عليها» (ابن السراج :1125 ،ص.)431

أمّا ما تقع فيه الضرورة ،فقد مشلت عند بعض النّحاة الشعر وما يلحق به من كالم مسجوع كذلك احلديث النبويّ ،وزاد
بعض النّحاة أنّ الضرورة قد تتمثّل يف اآليات القرآنية مراعاة لقواعد الفواصل القرآنية ،فباإلضافة إىل الكالم الشعريّ يضيف أبو
حيان (ت745هـ ) السجع جميزاً وقوع الضرورة فيه كما يقع يف الشعر .ولكنّ ما جيب االحرتاز عنه أنّ أبا حيان جعل آيات القرآن
الكريم واحلديث النبويّ مشمولة ضمن مفهوم السجع على ما للقرآن الكريم من خصوصية حتيط بقداسته ،فقد أورد يف باب
الضرائر جتويز الضرورة يف الشعر والسجع دليل ذلك قوله تعالي :وتظنّونَ باهلل الظّنونَ )15:33( ،وفأضلّونا السبيل ،زاد
األلف لتتفق الفواصل كزيادة األلف يف الشعر لإلطالق ،ومن كالمهم( :شهر تري ،وشهر ثري ،وشهر مرعي) حذف التنوين
من ثري ومرعي اتباعاً لــــ (تري) (أبو حيان ،1121 ،ص .)1377

ومياثله ابن عصفور (ت661ه) إذ يرى أنّ النّحاة أحلقوا الكالم املسجوع يف ذلك بالشعر ،ملا كانت الضرورة يف النثر أيضاً هي
ضرورة النظم ،ويف احلديث عن النيبّ ( )أنّه قال" :ارجعن مأزورات غري مأجورات" واألصل موزورات ألنّه من الوزر فأبدلوا
الواو ألفا اتباعاً ملأجورات ،وقد جاء مثله أيضاً يف فواصل القرآن (ابن عصفور ،1125،ص ،)7مصرّحاً بأنّ السجع جيري جمرى
الشعر (املصدر نفسه ،ص .)7

ومن هنا انقسم العلماء يف حدّهم للضرورة فريقني؛ األوّل ـ وهو مذهب اجلمهور ـ يقول بأنّ الضرورة ما وقع يف الشعر ممّا ال
جيوز نظريه يف النثر ،سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم ال ،أمّا الثاني ـ و هو مذهب ابن مالك (ت671هـ) ـ يرى بأنّ الضرورة ما
ليس للشاعر عنه مندوحة اعتماداً على أنّ الضرورة مشتقّة من الضرر ،وهو النازل الذي ال مدفع له.
ومن أعالم املذهب األوّل :سيبويه (ت121هـ) فموقفه ليس كما وضّحه لنا أبو حيان (ت745هـ) أو نسبه إليه السيوطي
(ت111هـ) من أنّ سيبويه ال يسمّي الضرورة إال ما يضطّر إليه الشاعر وال جيد ملجأ منها إىل غريها (احلديثي ،د.ت ،ص ،)314

وإنّما يتلخّص موقف سيبويه من الضرورة بأنّها ال ختتصّ بالشعر فقط الضطرار أو لغري اضطرار وإنّما هناك ضرورة تقع يف الكالم
املنثور حيث ال يضطرّ املتكلّم إىل أن ينطق بعبارات ممنوعة يف االختيار (املصدر نفسه)311،
وكذلك ينهج منهجه ابن جين ( ت311هـ) ومن بعدهما ابن عصفور (ت663هـ) الذي حيدّ الضرورة موضّحاً إياها بقوله" :إ ّن
الشّعر ملـّا كان كالماً موزوناً خيرجه الزيادة والنقص منه عن صحّة الوزن ،وحييله عن طريق الشعر ،أجازت العرب ييه ما ال جيوز يف الكالم اضطرّوا
إىل ذلك أو مل يضطرّوا إليه ،ألنّه موضع ألّفت ييه الضرائر" (ابن عصفور ،د.ت ،ص.)7
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أمّا املذهب الثاني فيقف على رأسه ابن مالك (ت671هـ) ،ومن قبله كلّ من اتّجه وجهة الكوفة الذين ال يرون يف هذه األلوان
املختلفة ضرورة أو شذوذاً ،وإنّما هي صور متعددة من التعبري لنا أن نرتسّم خُطاها وننسج على منواهلا (عبد اللطيف ،د.ت ،ص)116

وقد ردّ السيوطي رأي ابن مالك نافيا أن يقصد النحويون بالضرورة أنّه ال مندوحة عن النطق بهذا اللفظ ،وإنّما يعنون ما ذكرناه
وإال كان ال توجد ضرورة ،ألنّه ما من لفظ إال وميكن الشاعر أن يغريه (السيوطي ،1122 ،ص .)424

الضرورة الشعرية عند الرضيّ األسرتاباذيّ
يعدّ الرضيّ من أشهر شارحي الكافية يف النحو ،وقد اخرتنا هذا الشرح لكثرة انتشاره حتّى عدّ من مصادر النّحو املتداولة لدى
قرّاء العربية وطاليب علومها ،فحقّق رواجاً مل حيقّقه كتاب حنويّ آخر .ويتلخّص موقف الرضيّ من الضرورة يف أنّه فَهمها على أنّها
خروج وجتاوز للقاعدة اخلاصّة بالشعر ،اضطرّ الشاعر إليها أو مل يضطرّ ،وانطالقا من هذا الفهم فقد أغلق الباب دون القياس
على الضرورة ،ألنّها خروج ال يصحّ القياس عليه.
وارتبط مصطلح الضرورة بالشعر يشري إىل أنّها جتاوب حمدود تُبيحه قوانني الشعر اخلاصّة ،يف حني ارتبط مصطلح الشاذّ
باخلروج الواقع يف غري الشعر ،يدخل يف غري الشعر عند الرضيّ اآليات القرآنية واألحاديث النبوية وكالم العرب.
ولتوضيح هذا املوقف وهذا الفهم للضرورة عند الرضيّ ،سيتمّ استعراض عدد من األمثلة املبينة ملوقفه:
التطبيقات
 .1دخول (األلف والالم) على الفعل:
يقُـــــــــــولُ ا ـــــــــــ وأب ـــــــــــ ُ العُجـــــــــــم ناطقـــــــــــاً

إىل ربِّنــــــــــــــــا صــــــــــــــــوتُ احلمــــــــــــــــار اليجــــــــــــــــد ُ

أورده الشارح الرضي على أنّ «ال» يف اليجدع اسم موصول ،دخل على صريح الفعل ملشابهته السم املفعول ،وهو مع ذلك
شاذّ قبيح ال جييء إال يف ضرورة .وقال األخفش :أراد الذي جيدع كما تقول :هو اليضريك  ،تريد الذي يضربك .وقال ابن السراج
يف كتاب األصول :ملّا احتاج إىل رفع القافية قلب االسم فعال ،وهو من أقبح ضرورات الشعر ،وقول الشارح احملقق «ملشابهته
السم املفعول» يريد أنّها إذا دخلت على مضارع مبينّ للمفعول إنّما تدخل عليه ملشابهته السم املفعول (األسرتاباذيّ ،1431 ،ج ،1
ص ،44البغدادي ،1117 ،ج ،1ص  31و.)31

قال الشاطيب يف شرح ألفية ابن مالك :وأمّا أل فمختصّة باألمساء على مجيع وجوهها :من كونها لتعريف العهد ،أو اجلنس،
أو الزائدة ،أو املوصولة أو غري ذلك من أقسامها .واعلم أنّ صريح مذهب الشارح احملقق الرضيّ يف (الضرورة) هو املذهب الثاني
وهو ما وقع يف الشعر ،وهو مذهب اجلمهور (البغداديّ ،1117 ،ج ،1ص.)33

 .1تولّد احلرف من إشباع احلركة يف االفعال:
وإنّـــ ـ حيثُـــــــــــــــــما يـــــدني اهلـــــــــــــــــــــــــــــوى بصـــــري

مــــــن حيــــــأُ مــــــا ســــــلكو أدنُــــــو يأنظُــــــــــــــــــور

على أنّ الواو تولدت من إشباع الضمة ،واألصل أنظُر.
ينبـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُ مـــــــن ذيُـــــــري غضُـــــــوب جســـــــرة

على أنّ األلف تولدت من إشباع الفتحة ،واألصل ينبع.

زيايـــــــــة مثـــــــــــــــــــــــل الفُنيـــــــــق املُكــــــــــــــــــــــدم
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حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (ربيع وصيف 6341هـ .ق6431 /هـ .ش) ـ العدد 61

رفض الرضيّ إشباع احلركات ،وعدّ ما جاء بها يف الشعر ضرورة قبيحة ،وذلك يف معرض ردّه على من يقول بإعراب األمساء
الستّة باحلركات ،وإنّ حروف املدّ واللني املتصلة بها ناشئة عن إشباع تلك احلركات ،فقال راداً هذا القول :إ ّن اإلشباع باحلركات
إنّما هو من قبيح ضرورات الشعر (األسرتاباذيّ ،1431 ،ج  ،1ص  ،72البغدادي ،1117،ج ،1ص)111

 .3حذف الف (كال وكلتا):
يف كلُـــــــــــــــــــــــــــــــت رجليهــــــــــــا سُــــــــــــالمي زائــــــــــــدة

كلتاهمـــــــــــــا قـــــــــــــد قُرنـــــــــــــت بواحـــــــــــــدة
(املصدر نفسه ،ج ،1ص 23و)113

على أنّ (كلت) أصلها كلتا ،حذفت ألفها ضرورة ،وفتحة التاء دليل عليها ،أوردها الشارح على أنّ «كلت» مفرد «كلتا»،
ٍّ،
لكن هذا املفرد مل يستعمل وجيوز استعماله للضرورة ،كما يف هذا البيت؛ ذهب (البصريون) إىل أنّهما ليستا مبأخوذتني من كل
ألنّ كلّاً لإلحاطة ،وهما ملعين خمصوص ،ليس أحد القبيلني مأخوذاً من اآلخر ،بل مادّتهما الكاف والالم والواو وهما مفردان
لفظاً مثنيان معنى ،واأللف يف كال كألف عصا ويف كلتا للتأنيث ،ويدلّ ملا قالوا عود الضمري إليهما تارةً مفرداً محالً على اللفظ،
وتارةً مثنّى محالً على املعنى ،هذا وقد قال أبو حيان يف تذكرته« :هذا البيت من اضطرار الشعراء ،وكلت ليس بواحد كلتا ،بل هو جاء

مبع كال ،غري أنّه أسقط األلف اعتماداً على الفتحة الّيت قبلها» (أبوحيان الغرناطي ،1114 ،ص .)131رفض الرضيّ أن يكون «كلت» مفرد
«كلتا» ،بل قال :أنّ األلف حمذوفة للضرورة (األسرتآباذي ،ج  ،1ص 23و.)133

 .4تركُ صرفِ ما ينصرفُ بشرطِ العلميةِ:
ومــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان حصــــــــــــــــــن وال حــــــــــــــــــابس

يفُوقـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــرداس يف مجمـــــــــــــــــع

على أنّ الكوفيني وبعض البصريني جوّزوا للضرورة ترك املنصرف بشرط العلمية .وأنشده أيضاً هنا يف آخر الكالم على منتهى
اجلموع على أنّ الكوفيني مينعون الصّرف بالعلمية وحدها ،ألنّها سبب قويّ يف باب منع الصرف .أراد ببعض البصريني أبا احلسن
األخفش وأبا علي الفارسي وابن برهان .وأمّا الكوفيون فهم جييزون ترك الصرف للضرورة مطلقاً ،يف األعالم وغريها ،فمرداس
منصرف ولكن ترك صرفه لضرورة الشعر.
أورد الرضيّ هذا الشاهد لرتك صرف ما ال ينصرف يف الضرورة والتناسب ،وأورد آراء األخفش والكسائيّ والكوفيني
والبصريني وابن األنباري ولكنّه مل يبد رأيأ خاصّا يف هذه املسألة (األسرتاباذيّ ،1431،ج  ،1ص117؛ والبغدادي ،1117 ،ج ،1
ص)147

 .5دخولُ النّواسخِ على ادواتِ الشّرطِ اجلازمةِ:
إنّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــدخُل الكنيســـــــــــة يومـــــــــ ـاً

يلـــــــــــــــق ييهـــــــــــــــا جـــــــــــــ ـ ذراً و بـــــــــــــــاء

وأمّا كلمات الشرط اجلازمة الثابتة األقدام يف الشرطية ،فال يدخلها شيء من نواسخ االبتداء إال يف الضرورة ،فيضمر مع ذلك،
بعدها ،ضمري شأن ،حتّى ال خترج كلمات الشرط يف التقدير عن التصدّر يف مجلها (املصدر نفسه ،ج  ،1ص.)171

 .6حذفُ الفاءِ الداخلةِ على خربِ املبتدأ الواقعِ بعدَ (أمّا):
يأمّــــــــــــا القتــــــــــــالُ ال قتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لــــــــــــديكمُ

ولكـــــــــــن ســـــــــــرياً يف عـــــــــــرا

املواكـــــــــ ـ
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على أنّ حذف الفاء الداخلة على خرب املبتدأ الواقع بعد (أمّا) ضرورة ،فإنّ القتال مبتدأ ومجلة ال قتال لديكم خربه ،والرابط
العموم الذي يف اسم ال (املصدر نفسه ،ج ،1ص 167وج  ،1ص .)451واألصل فال قتال.
 .7دخولُ التنوينِ على املنادي املبين على الضَّمِّ:
ســـــــــــــالمُ ا يـــــــــــــا م طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عليهـــــــــــــا

ولــــــــــيس عليــــــــــك يــــــــــا مطــــــــ ـرُ الســــــــــالمُ

وقال الرضيّ :وإذا اضطرّ إىل تنوين املنادي املضموم ،اقتصر على قدر املضطرّ إليه من التنوين ،والقدر املضطر إليه هو النون
الساكنة؛ فأحلقت وأبقيت حركة ما قبلها على حاهلا ،إذ ال ضرورة إىل تغيريها ،فإنّها تندفع بزيادة النون (املصدر نفسه ،ج،1
ص.)351

 .2اجلمعُ بنيَ «ياء» النّدا و «امليم» املشدّدة:
إنّــــــــــــــــــــي إذا مــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــد ألمّــــــــــــــــــــا

أقــــــــــــولُ يــــــــــــا اللّهــــــــــــم يــــــــــــا اللّهمّــــــــــــا

قال الرضيّ :وامليمان يف «اللهمّ» عوض من «يا» .أخّرَ ،تربّكاً باالبتداء باسم اهلل تعاىل؛ وقال الفراء :أصله :يا اهللُ أمّنا باخلري،
فخّفف حبذف اهلمزة ،وليس بوجه ،ألنّك تقول اللهمّ ال تَؤمّهم باخلري .وجيمع بني «يا» وامليم املشدّدة ،ضرورة .وقد يزاد «ما» يف
آخره (الرضي ،1431 ،ج ،1ص.)324
ومـــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــك أن تقُـــــــــــــــــــولي كلَّمـــــــــــــــــــا

ســـــــــبّحت أو صـــــــــلّيت يـــــــــا اللـــــــــهمّ مـــــــــا

وقال أيضاً :قد يزداد «ما» يف آخره كما يف «يا اللهمّ ما» (الرضي ،1431 ،ج  ،1ص.)324

 .1ترخيمُ املنادي معَ خُلوِّهِ منَ التأنيثِ والعلميةِ:
أال أضـــــــــــــــــــــــــحت حبـــــــــــــــــــــــــالُكمُ رمامـــــــــــــــــــــــ ـاً

وأضــــــــــــحت منــــــــــــك شاســــــــــــعةً أمامــــــــــــا

وجيوز ترخيم املنادي للضرورة وإن خال من تأنيث وعلمية على تقدير االستقالل كان أو على نية احملذوف عند سيبويه ،واملربد
يوجب تقدير االستقالل ،واستدلّ سيبويه بهذا البيت (املصدر نفسه ،ج  ،1ص ،)315الشاهد يف أماما؛ أي أمامة.
 .11استعمالُ بعضِ الكلماتِ املختصّةِ للمنادي يف غري املنادي:
يي ُلجّة أمسك يالن ًا عن يل

قال الرضيّ :ربّما اضطرّ الشاعر إىل استعمال بعض األمساء املذكورة غري منادي ،كــــ«فل» ،الشاهد يف «فل» أي فالنة،اضطرّ
الشاعر يف استعماله يف غري منادى (الرضي ،1431 ،ج  ،1ص.)431

 .11الفصلُ بنيَ األمساءِ اجلوازم املتضمنة معين الشرط وبني الفعل:
يمــــــــــــــــــــيت واغــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــزرهم حييــــــــــــــــــــو

ه وتُعطــــــــــــف عليــــــــــــه كــــــــــــأسُ السّــــــــــــاقي

قال الرضيّ :األمساء اجلوازم املتضمنة معنى الشرط حنو متى وأينما ،ال يفصل بينها وبني الفعل إال عند الضّرورة (الرّضي،

 ،1431ج ،1ص )461الشاهد يف "فمتى واغل يزرهم" حيث فصل بني «متى» و«يزرهم».
 .11حذفُ حرفِ اجلرِّ مع غري «أن وأنّ»:
يإيــــــــــــــــــــا إيــــــــــــــــــــا ا ملــــــــــــــــــــراء يإنّــــــــــــــــــــهُ

إىل الشــــــــــــرِّ دعّــــــــــــاء وللشــــــــــــرِّ جالــــــــــ ـ ُ
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قال الرضيّ :وحذف حرف اجلرّ مع غري «أن» و«أنّ» مساعيّ حنو :استغفرت اهلل ذنباً ،أي من ذنب ،ولكن يف البيت إمّا
لضرورة الشعر ،وإمّا ألنّ إياك إ ياك ،من باب :األسد األسد ،أي احملذّر منه مكرّر ،واملراء منصوب باحذر (املصدر نفسه ،ج ،1
ص 424و .)425

 .13تق ّدمُ املفعولِ معه على املعمولِ املصاحب:
جمعــــــــــــــــــت ويحشــــــــــــــــ ـاً غيبــــــــــــــــ ـةً ومنيمــــــــــــــــ ـةً

ثــــــــال خــــــــالل لســــــــت عنهــــــــا مبُرعـــــــــوي

جوّز أبو الفتح تقدّمه (املفعول معه) على املعمول املصاحب متسّكا بالشعر ،وقال الرضيّ :واألوىل منعه ،رعاية ألصل الواو،
ويف الشعر ضرورة( ،املصدر نفسه ،ج  ،1ص ،)512الشاهد يف «مجعت و فحشاً غيبة» واألصل مجعت غِيبةً و فُحشاً».
 .14الفصلُ بنيَ املميز و املميز:
علــــــــــــى أنّــــــــــــ بعــــــــــــد مــــــــــــا قــــــــــــد مضــــــــــــي

ثالثــــــــــــون للـــــــــــــهجر حـــــــــــــوالً كمـــــــــــــيالً

قال الرضي« :ال يتقدّم التمييز على عامله ،إذا كان عن متام االسم اتّفاقاً ،وكذا ال يفصل بني عامله وبينه ،تقدّمه يف الشعر ضرورة» (املصدر

نفسه ،ج  ،1ص  .)71على أنّه فصّل باجملرور ضرورةً بني التمييز وهو (حوالً) وبني املميز وهو (ثالثون).
 .15تق ّدمُ املُستثنى على املُستثنى منه:
وبلــــــــــــــــــــــــدة لــــــــــــــيس بهــــــــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــوريّ

وال ،خـــــــــــــال اجلـــــــــــــن ،بهـــــــــــــا إنســـــــــــــيّ

قال الرضيّ« :واعلم أنّه إذا تقدّم املستثنى على املستثنى منه ،وج أن يتأخّر عمّا نُس إىل املستثى منه ،حنو :ما جاءني إال زيداً أحد ،وإن
تقدّم على املنصوب وج تأخريه عن املستثنى منه ،حنو :القوم إال زيدًا ضربت ،وال جيوز ،عند البصريني ،تقدّمه عليهما مع ًا يف االختيار ،لكن تقدّمه
يف البيت املذكور شا ّذ وعندهم للضرورة» (املصدر نفسه ،ج  ،1ص .)24

 .16التّرخيم يف غري املنادي:
يطــــــــــــــالب عمّــــــــــــــي ثمــــــــــــــانني ناقــــــــــــــــــــــــــــــةً

ومــــــــــا لــــــــــي يــــــــــا عفــــــــــرا ُء إال ثمانيــــــــــا

قال الرضيّ :وجيوز أن يريد :إال مثانية جِمال ،فرخّم يف غري النداء ضرورة (املصدر نفسه ،ج  ،1ص.)115

 .17عدم تكرار (ال):
بكـــــــــــت جزعـــــــــــاً و اســـــــــــرتجعت ثـــــــــــمّ ذنـــــــــــت

كتائبهــــــــــــا أن ال إلينــــــــــــــــــا رُجوعــــــــــــــــــها

وأنــــــــــت امــــــــــرر منّــــــــــا خُلقــــــــــت ل يـــرنــــــــــــــــــــــــا

حياتـــــــــــــك النفــــــــــــــــــع و موتـــــــــــــك يـــــــــــــاجع

مـــــــــــن صـــــــــ ـدّ عـــــــــــــــــــــــــــن نريانـــــــــــــــــــــــــــــــــــها

يأنــــــــــــــــا ابـــــــــنُ قيــــــــــــــــــــس البـــــــــــــــــــــراحُ

وأجاز أبو العبّاس ،وابن كيسان ،عدم تكرير «ال» يف املواضع الثالثة ،أمّا مع املعرفة فنحو :ال زيد يف الدار ،وقوهلم :النولُك
أن تفعل كذا ،وأمّا مع املفصول فنحو :ال فيها رجل ،وكالبيت رقم  ،1وأمّا مع املنكر املتّصل ،فنحو :ال رجلٌ يف الدار،
وكاألبيات رقم  ،1و ،4 ،3وأجيب بأنّ قوهلم :النولُك أن تفعل كذا ،مبعنى :ال ينبغي لك أن تفعل فهي يف املعنى ،هي الداخلة
على املضارع ،وتلك ال يلزم تكريرها ،والنول ،مصدر مبعنى التناول ،وهو ههنا مبعنى املفعول ،أي :ليس متناولك ومأخوذك
هذا الفعل ،أي ال ينبغي لك أن تأخذه وتتناوله.
قال الرضي :واألوىل محل ذلك كلّه على الضرورة والشذوذ ،وإال فهو حتكم (املصدر نفسه ،ج  ،1ص 161و .)161

الضرورة الشعرية عند الرضي األسرتآباذي يف شرح الكافية
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 .12الفصل بالظرف بني املتضايفني:
كـــــــــــأنّ أصـــــــــــوات  ،مـــــــــــن إي ـــــــــــاهلنّ بــــــــــــــــــــنا،

أواخـــــــــــــر املـــــــــــــيس إنقـــــــــــــا ُ الفـــــــــــــراري

على أنّه قد فُصل لضرورة الشعر ،بالظرف بني املتضايفني .واألصل :كأنّ أصواتَ أواخر املَيس من إيغاهلنّ بنا إنقاض الفراريج
(املصدر نفسه ،ج ،1ص.)121

 .11عدم حذف نون اجلمع يف حالة اإلضافة:
ومل يرتفـــــــــــــــــق والنّـــــــــــــــــاسُ مُ حتضرونــــــــــــــــــــــــــــــه

جميعــــــــــ ـاً وأيــــــــــــدي املُعــــــــــــتفني رواهقُـــــــــــــــــــه

قال الرضيّ :قال سيبويه هذا (حمتضرونه) لضرورة الشعر ،وجعل اهلاء كناية ،وقال املربد :اهلاء يف :حمتضرونه للسكت ،مل
حيذفها إجراء للوصل جمرى الوقف ،وحرّكها تشبيهاً هلا بهاء الضمري ملّا ثبتت وصالً (املصدر نفسه ،ج  ،1ص.)131

 .11تكرار (أيّ):
يــــــــ ـأيي ،مــــــــــا ،وأيــــــــــك كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شــــــــ ـرّاً

يقيـــــــــــــــــــــد إىل املقامـــــــــــــــــــــة ال يراهـــــــــــــــــــــا

إنّ الرضيّ بعد إيراد اآلراء املختلفة حول «أيّ» يقول :وأمّا قوهلم :أيي و أيك ،فاملراد به :أينا ،لكنّهم قصدوا التنصيص على
أنّ املراد :املتكلم واملخاطب ،إذ كان ال يدلّ عليه الضمري يف «أينا» فصرّحوا بالضمريين ،فوجب إعادة «أيّ» للمحافظة على اللفظ
ال املعنى ،كما يف قولك :بيين وبينك؛ مع أنّ مثل هذا ،ال يكون إال يف ضرورة الشعر.
 .11تكرار ميم (فم):
حتّي إذا ما خرجت مـــــــــــن يمّـــــــــــــــــــــــــــــــه
يقول الرضيّ :قال ابن جينّ :فمّ مشدّد امليم للضرورة ،وليس بلغة ،وكأنّ امليمني من العني والالم ،واجلمع أفمام (املصدر
نفسه ،ج  ،1ص.)174

 .11االستغناء بالضمّة عن الواو:
يلـــــــــــــو أنّ األطبّـــــــــــــاء كـــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ حـــــــــــــولي

و كــــــــــــــــان مــــــــــــــــع األطبّــــــــــــــــاء األســــــــــــــــاةُ

قال الرضيّ :وقد يستغين بالضمّة عن الواو يف الضرورة كالضمّة يف «كان» يف البيت،واألصل كانوا (املصدر نفسه ،ج ،1
ص.)413

 .13حذف الواو والياء من الضمائراملنفصلة:
ي بينــــــــــــــــــــــاهُ يشــــــــــــري رحلــــــــــــه قــــــــــــال قائــــــــــــل

لمـــــــــــن ملـــــــــــل رحـــــــــــو املـــــــــــال جنيـــــــــــ ُ

وقال الرضيّ :وقد تسكن بعد كاف اجلرّ شاذّاً ،وقد حتذف الواو والياء اضطراراً ،كـ(ه) يف (بيناه) ،واألصل بينا هو (املصدر نفسه،
ج  ،1ص.)411
وكـــ (إذه) يف قوله :دار لسُعدي إذه من هواكا

 .1يعين إذ هي مِن هواكا أي مِن مَهويك.
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 .14تقديم العامل على ضمري املنفصل املنصوب:
بالباعــــــــــأ الــــــــــوار األمــــــــــوات ،قــــــــــد ضــــــــــمنت

إيـــــــــــــــــاهم األر ُ يف دهـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــدهارير

قال الرضيّ :تقديم املفعول على الفاعل ال يفيد ذلك ،بل قد يكون التّساع الكالم ،بلى ،قيل إن تقديم املفعول على الفعل
يفيد كونه أهمّ ،واألوىل أن يقال :إنّه يفيد احلصر كقوله تعالي :بل اهللَ فاعبد( الزمر ،)66 ،أي ال تعبد إال اهلل؛ وكذا تقول يف
املفعول املطلق :ضربته زيداً ضرباً ،وال تقول :ضربت زيداً إياه ،وكذا تقول :يوم اجلمعة لقيت زيداً ،وال تقول :لقيت زيداً
إياه ،أمّا حنو البيت املذكور فضرورة (املصدر نفسه ،ج  ،1ص.)435

 .15حذف نون الوقاية:
كمُنيـــــــــــــــة جـــــــــــــــابر إذ قـــــــــــــــال ليـــــــــــــــــــــــــــــــيت

أُصــــــــــــــــاديه وأيقــــــــــــــــد جُــــــــــــــ ـلّ مــــــــــــــــالي

قال الرضيّ :املشهور يف «ليت» أنّ حذف نون الوقاية ال جيوز فيه إال لضرورة الشعر ،ال يف السعة ،كذا قال سيبويه وغريه
(املصدر نفسه ،ج ،1ص 451و.)453
أيهــــــــــــــا الســــــــــــــائلُ عــــــــــــــنهم و عـــــــــــــــــــــــــــــــــني

لســـــــتُ مـــــــن قـــــــيس والقـــــــيس مــــــــــــــــــنــــــــي

قال الرضيّ :قوله« :من ،وعن ،وقد وقط» ،كذا قال اجلزولي :إنّ اإلثبات ييها هو األشهر ،وعند سيبويه :احلذف يف هذه الكلم ضرورة ال
جتوز إال يف الشعر» (املصدر نفسه ،ج ،1ص.)453

 .16جميء (مئة) بشكل اجملموع بعد (الثالث إلي التسع):
ثــــــــــــــال مــــــــــــــ ني للملــــــــــــــو ويــــــــــــــي بهــــــــــــــا

ردائــــــــــي وجلــــــــــت عــــــــــن وجــــــــــوه األهــــــــــا

قال الرضيّ :قوله« :أال يف :ثلثمائة إىل تسعمائة» ،استثناء من قوله :جممو  ،ألنّ املائة املضاف إليها ثالثة إىل تسعة :مفردة غري
جمموعة ،وقد جاء يف ضرورة الشعر ،ثال م ني ومخس م ني» (املصدر نفسه ،ج  ،3ص.)311

 .17تذكري الفعل للضرورة على خالف القياس:
يــــــــــــــــال مزنــــــــــــــــةُ ودقــــــــــــــــت ودقــــــــــــــــــــــــــــــها

وال أر

أبقـــــــــــــــــــــــــــل أبقالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها

قال الرضيّ :إذا كان الفاعل ضمرياً يرجع إىل املؤنّث ،فالعالمة الزمة لرافعه إال لضرورة الشعر ،والشاهد فعل «أبقل» يرجع
إىل «أرض» (املصدر نفسه ،ج  ،3ص.)341

 .12حذف نون التثنية:
همــــــــــــــا خطتــــــــــــــا  :إمّــــــــــــــا إســــــــــــــار «ومنّــــــــــــــة»

وإمّــــــــــــــا دم والقتــــــــــــــلُ بــــــــــــــاحلرِّ أجــــــــــــــدرُ

قال الرضيّ :قد تسقط نون املثنى للضرورة الشعرية ،والشاهد كلمة «خطّتا» (املصدر نفسه ،ج  ،3ص.)352

 .11جميء ما بعد الفاء منصوباً فيما ليس فيه معين النفي:
ســــــــــــــــــــأتر منزلــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــب متــــــــــــــــــــيم

وأحلـــــــــــــــــــ ـقُ باحلجـــــــــــــــــــــاز يأســـــــــــــــــــــرتحيا

قال الرضيّ :وقد جاء ما بعد الفاء منصوباً يف ضرورة الشعر ،فيما ليس فيه معنى النفي أصالً ،كـ«فأسرتحيا» يف البيت املذكور
(املصدر نفسه ،ج  ،4ص65و.)66

الضرورة الشعرية عند الرضي األسرتآباذي يف شرح الكافية
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 .31الفصل بني «مل» و«فعله»:
يأضـــــــــــــحت م انيهـــــــــــــا قفـــــــــــــاراً رُسومــُـــــــــــــــــــــــها

كــــــأن لــــ ـم ،ســــــوى أهــــــل مــــــن الــــــوح

تؤهــــــل

قال الرضيّ :جاءت يف الضرورة مفصوالً بني «مل» وبني جمزومها (املصدر نفسه ،ج ،4ص.)21

 .31االستغناء بـ(مل) عن ذكر املنفيّ:
احفــــــــــ ـاُ وديعتــــــــــــك الّــــــــــــيت استُودعتــــــــــــــــــــــــــــها

يـــــــــوم األعـــــــــازب إن وصـــــــــلت وإن لــــــــــــــــــــــم

قال الرضيّ :جيوز االستغناء بها يف الضرورة الشعرية عن ذكر املنفي (املصدر نفسه ،ج  ،4ص.)23

 .31دخول «حني» على «مَن» الشرطيه:
علــــــــــى حــــــــــني مــــــــــن تلبــــــــــأ عليــــــــــه ذنوبُــــــــــــــــــه

جيـــــــــــــد يقــــــــــــــدها إذ يف املقـــــــــــــام تــــــــــــــدابر

قال الرضيّ :و إن جئت بالظروف قبل مَن ،وما ،وأيّ ،على تقدير إضافة الظروف إىل اجلمل فالواجب ،كما ذكر سيبويه:
جعلها موصولة ،سواء وَلِيَ الكلمَ املذكورَة ماضٍ حنو "أتذكر إذ مَن أتانا أكرمناه" أو مضارع حنو "أتذكر حني ما تفعله أفعله" وقد
جيوز يف ضرورة الشعر جعلها شرطية ،كمن بعد «حني» يف البيت املذكور (املصدر نفسه ،ج  ،4ص.)111

 .33التقديم والتأخري:
ومـــــــــــا ذا أن كـــــــــــان ابــــــــــــن عمّـــــــــــي وال أخــــــــــــي

ولكــــــــن متــــــ ـى مــــــــا أملــــــــك الضــــــــــــــــر أنفــــــ ـعُ

قال الرضيّ :برفع أنفع ،ألنّ القوايف مرفوعة ،فعلى التقديم والتأخري على أنّ (أنفع)مرفوع ،وهو مؤخّر من تقديمٍ لضرورة
ضرّ (املصدر نفسه ،ج  ،4ص.)113
الشّعر ،واألصل فيه:ولكن أنفعُ متى أملك ال ّ
 .34كون فعل الشرط مضارعاً وجوابه ماضياً:
مــــــــــــــن يكــــــــــــــد ني بســــــــــــ ـيّء كنــــــــــــ ـتُ منــــــــــــــه

كالشـــــــــــــــجا بـــــــــــــــني حلقـــــــــــــــه والوريـــــــــــــــد

قال الرضي :إن كان فعل الشرط مضارعاً واجلواب ماضياً فاألوّل جمزوم ،ومثله قليل ،مل يأت يف الكتاب العزيز؛ وقال
بعضهم ال جييء إال يف ضرورة الشعر (الرضي ،1431 ،ج  ،4ص ،)116والشاهد يف «يكدني» فعل الشرط ،و«كنت» جواب الشرط.
 .35االكتفاء بالنّون عن الالم:
وقتيــــــــــــــــل مُــــــــــــــ ـرّة أثـــــــــــــــــــأرن يــإنّــــــــــــــــــــــــــــه

يــــــــــــــــــــرَ وإنّ أخــــــــــــــــــــاهُم مل يقصــــــــــــــــــــد

على أنّـــه قد خيلو املضارع عن الالم استغناءً بالنّون كما هنا ،واألكثر ألثــــــأرنّ،بهما مجيعاً .وهذا كقول ابن مالك يف
التسهيل :وإن كان أول اجلملة مضارعاً مثبتا مستقبال غري مقارنٍ حرف تنفيسٍ وال مقدمٍ معموله،مل تغنيه الالمُ غالبا عن نون
التوكيد وقد يستغنى بها عن الالم (املصدر نفسه ،ج  ،4ص 311ـ .)311

 .36تنوين «جري»:
وقائلـــــــــــــــــــة أســـــــــــــــــــيت يقُلـــــــــــــــــ ـتُ جـــــــــــــــــــري
قال الرضيّ :ربّما نُوّنت «جري» ضرورة (املصدر نفسه ،ج  ،4ص.)312

أســــــــــــــ ـيإ ،إنّــــــــــــــ ـ مــــــــــــــــن ذا  ،إنّــــــــــــــــه
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 .37حذف فاء اجلزاء عن اجلمله االمسيه:
من يفعل احلسنات ا ُ يشكرها

قال الرضيّ :حذف فاء اجلزاء لضرورة الشعر (الرضي ،1431 ،ج ،4ص ،)463واألصل فاهلل ...
 .32حذف التنوين:
يألفيتــــــــــــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــــــري مُســـــــــــــــــــــــــتعت

وال ذاكـــــــــــــــــــــــــــــــــر ا إال قلـــــــــــــــــــــــــــــــــيالً

قال الرضيّ :حذف التنوين من كلمة «ذاكر» ضرورة (املصدر نفسه ،ج  ،4ص ،)423على أنّ حذف التنوين من (ذاكر اهلل)
لضرورة الشعر ،فإن ذاكراً بالنّصب والتنوين معطوف على غري ،ولفظ اجلاللة منصوب بذاكراً ،ولو كان مضافاً لكان حذف
التنوين واجباً والضرورة .وإنّما آثر حذف التنوين للضرورة على حذفه لإلضافة إلرادة متاثل املتعاطفني يف التنكري (البغدادي ،د.ت،
ج  ،11ص.)375

 .31دخول نون التأكيد بعد «مل»:
حيُســــــــــــــبه اجلاهــــــــــــ ـلُ مــــــــــــــا لــــــــــــــــــــم يعلمــــــــــــــا

شـــــــــــــــي اً علـــــــــــــــى كرســـــــــــــــيّه مُعمّمـــــــــــــــا

نقل الرضي عن سيبويه على أنّ نون التأكيد تدخل بعد "مل" تشبيهاً هلا بال النّهي عند السيبويه وأنّه عنده ضرورة ،وأصله ما مل
يعلمَنْ ،فقلبت النون ألفاً للوقف (الرضي ،1431 ،ج  ،4ص.)472

 .41دخول نون التأكيد على اسم الفاعل:
أريـــــــــــــــــــت إن ج ـــــــــــــــــ ـتُ بـــــــــــــــــــه أملـــــــــــــــــــودا

مُــــــــــــــــــــــرجّال ويلــــــــــــــــــــــبسُ البُــــــــــــــــــــــرودا

أقائلُن أحضري الشّهودا

على أنّ نون التأكيد قد تلحق اسم الفاعل ضرورة ،تشبيها به باملضارع (املصدر نفسه ،ج  ،4ص ،)422والشاهد كلمة «قائلنّ»
اسم فاعل أحلق به نون التأكيد.
اخلامتة
بعد االنتهاء من هذا البحث املوسوم بـ(الضرورة الشعرية عند الرضي األسرتآباذيّ يف شرح الكافية) ميكننا أن نلخّص أهمّ نتائجه
يف النقاط اآلتية:
1ـ اتضح لنا من خالل متابعة آراء النحاة يف الضرورة الشعرية،إنّ أغلب النحاة مل ينكروا على الشعراء خروجهم عن القواعد
العامة للغة األدبية املوحدة ومل ينسبوا إليهم عجزا أو خطأً بل عدّه ابنُ جين من شجاعة الشعراء أنْ يتخذوا طريقا خاصا بهم يف
التعبري وإن اقتضى ذلك التوسع يف اللغة بإدخال ما خالف اللغة األدبية املوحدة واليتناقض ذلك مع اختالفهم يف جواز استخدامها
بني من أجازها اضطرارا وآخر مل يرَ بأسا يف اللجوء إليها يف السعة مضافا إىل االضطرار وهذا االتفاق إن دلّ فإمنا يدلّ على أنّهم
أدركوا بأنّ للشّعر لغة خاصة جيوز فيها ما ال جيوز لغريها.
1ـ للنحويني يف مفهوم الضرورة الشعرية من حيث االصطالح مذهبان :أحدهما جلمهور النحويني ،وهو أنّ الضرورة ما وقع يف
الشعر ومل يقع يف النثر سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم ال ،واملذهب اآلخر البن مالك ،وهو أنّها ما ليس للشاعر عنه مندوحة.
3ـ ميكننا القول :إنّ الضرورة عند النّحاة تُعدّ شاذّة عند الرضيّ غالباً.
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4ـ أخرج الرضيّ كثرياً من الشواهد الشعرية من باب الضرورة بناء على مذهبه يف أنّ الضرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحة،
فهذه عنده جائزة يف االختيار ،أي يف النثر ،يف حني عدّه غريه من باب الضرورة الشعرية.
5ـ يتخلّص موقف الرضيّ من الضرورة يف أنّه فهمها على أنّها خروج وجتاوز للقاعدة خاصّ بالشعر ،اضط ّر الشاعر إليها أم مل
يضطرّ ،وانطالقاً من هذا الفهم فقد أغلق الباب دون القياس على الضرورة ،ألنّها خروج ال يصحّ القياس عليه.

املصادر واملراجع
 .1ابن السراج ،أبو بكر حممدبن سهل .)1127( .األصول يف النحو( .حتقيق د .عبد احلسني الفتلي)( .ط .)3بريوت :مؤسسة الرسالة.
 .1ابن عصفور ،علي بن مؤمن .)1121( .شرح مجل الزجاجي( .حتقيق د .صاحب أبو جناح .وزارة األوقاف و الشؤون الدينبة).
جامعة املوصل :إحياء الرتاث اإلسالمي .طبع مبطابع مؤسسة دار الكتب.
 .3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .)1121( .ضرائر الشعر( .حتقيق السيد ابراهيم حممد)( .ط .)1بريوت :دار األندلس للطباعة والتوزيع.
 .4ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .)1171( .املقرّب( .حتقيق د .أمحد عبد الستار احلواري ود .عبد اهلل اجلبوري)( .ط .)1منشورات
رئاسة ديوان األوقاف .بغداد :مطبعة العاني.
 .5ابن منظور ،حممدبن مكرم1415( .هـ.ق) .لسان العرب .قم :نشر أدب احلوزة.
 .6أبو حيان الغرناطي األندلسي .أثريالدين .)1121( .ارتشاف الضرب من لسان العرب( .حتقيق د .مصطفي أمحد النماس) .مصر:
املؤسسة السعودية.
 .7ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1124( .م) .تذكرة النحاة( .حتقيق :عفيف عبد الرمحن) .بريوت :دار األندلس للطباعة
والتوزيع.
 .2األسرتآباذي ،حممد بن احلسن .)1413( .شرح الرضي على الكافية( .تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر)( .ط .)1جامعة
قاريونس :دار اجملتيب.
 .1البغدادي ،عبد القادر بن عمر .)1117( .خزانة األدب ولب لباب لسان العرب( .حتقيق عبد السالم هارون)( .ط .)4مكتبة اخلاجني
بالقاهرة :مطبعة املدني.
 .11احلديثي ،خدجية .)1121( .دراسات يف كتاب سيبويه .وكالة املطبوعات .اكويت :دار غريب للطباعة يف قاهرة.
 .11الزركلي ،خريالدين( .د.ت) .األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني( .ط .)7بريوت:
دار العلم للماليني.
 .11السيوطي  ،عبد الرمحن بن الكمال .)1116( .االقرتاح يف علم أصول النّحو( .حتقيق:حممد حسن إمساعيل)( .ط .)1بريوت :دار
الكتب العلمية.
 .13السريايف ،أبو سعيد .)1121( .ما حيتمل الشعر من الضرورة ( .حتقيق الدكتور عوض ين محد القوزي)( .ط .)1الرياض :د.ن.
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 .14السريايف ،احلسن بن عبد اهلل .)1125( .ضرورة الشعر( .حتقيق رمضان عبد التواب)( .ط .)1بريوت :دار النهضة العربية للطباعة
والنشر.
 .15سيبويه ،عمروبن عثمان بن قنرب .)1177( .الكتاب( .حتقيق عبد السالم حممد هارون)( .ط .)1مصر :مكتبة اخلاجني.
 .16عبد اللطيف حممد اخلطيب .)1111( .ابن يعيش وشرح املفصل .الكويت :جامعة الكويت.
 .17كحالة ،عمر رضا( .د.ت) .معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية .دار إحياء الرتاث العربي .بريوت :الناشر مكتبة املثين
بريوت.
 .12اللبدي ،حممد مسري .)1125( .معجم املصطلحات النحوية والصرفية( .ط .)1بريوت :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.

