
٨

وكانت  فيصل،  الملك  بجامعة  ا�داب  كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصلت   •
ومنصوباتها  ا�سماء  مرفوعات  في  النحوية  (العلل  بعنوان  أطروحتها 

ومجروراتها).

وكانت  فيصل،  الملك  بجامعة  ا�داب  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حصلت   •
أطروحته بعنوان (المسائل النحوية في شرح ديوان الحماسة للخطيب التبريزي).

E : nahussain@iau.edu.sa

ا�ستاذ المساعد بكلية ا�داب
 جامعة ا�مام عبد الرحمن بن فيصل

وكانت  تشرين،  بجامعة    ا�داب    كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصلت   •
أطروحتها بعنوان (ابن خلدون ناقًدا).

• حصلت على درجة الدكتوراه من كلية ا�داب بجامعة البعث، وكانت أطروحتها 
بعنوان (جهود بيئة القيروان النقدية في القرن الخامس الهجري).

E : lrodwan@iau.edu.sa

ا�ستاذ   بكلية ا�داب 
جامعة ا�مام عبد الرحمن بن فيصل

د. ليلى شعبان رضوان

الضرورة الشعرية 
بين الخطأ اللغــوي 
والوظيفة الجمالية

د. نوال عبد الرحمن الحسين
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 امللخص
القتها باملرجعية يدرس البحث الرضورة الشعرية من حيث ع البحث:موضوع 

، وعالقتها باخلصوصية التي يتعامل هبا الشاعر مع اللغة التي يعرب اللغوية من جهة
يتمرد  ،يف معرض التعبري عن حالة شعورية ماوهو  ،هة أخرىن جه مهبا عن انفعاالت

 ،تولد ظاهرة أسلوبية متيز لغة الشعرتف ،معايري النحو عىل وعي واختيار منه عىل
ولعل هذا ما أسهم يف بروز . واعي النفس وهواجسها وانفعاالهتالد وتستجيب

 اوترشيع   ،لتفرده اهر  وتعد مظ ،ظاهرة فنية ذات بعد مجايل تستجيب لرؤية الشاعر
         وأحد حمددات خصوصيته. ،للغته

هيدف البحث إىل دراسة البعد الفني للرضورة، وتلمس  أهداف البحث:
مواضع اجلامل فيها بغية جتلية وجوه مجال التعبري الفني، الذي ينتج من خالل معرفة 

 الشاعر بام تتيحه اللغة له من حرية التحرك ضمنها. 
من املنهج التارخيي ومن بعض  اإلفادةالوصفي التحلييل و نهجملا :البحثمنهج 

 التلقي.معطيات منهج 
 وجه،لتمس هلا يمكن أن ي   الشعرية املقبولة هي التي ال الرضورة النتائج:أهم 

  .وال تدفع لتمحل األعذار للشاعر
 بارأوجه اجلامل يف اللغة العربية، فلم يقل الشعراء العرب الك تلمس التوصيات:

بني  والفصل تكاد تنفد. ، إال ومحل معنى يستفز القارئ إىل دراسات الال  قو
إىل الشعرعىل أنه مستوى معني ينفرد بخصائص  والنظرمستويات اللغة يف التقعيد، 

 تركيبية مميزة الختالف ظروف صياغته.
 .الفن -الشعر - اجلامليةالوظيفة  - اخلروج - االنحراف املفتاحية:الكلمات 
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 مةقدامل
وما يمكن أن خترج إليه من  الشعرية،ي عنى البحث بدراسة مفهوم الرضورة 

ونعني هبا الرضورات التي أنتجتها  اخلروج.ما كانت لتتحقق لوال هذا  مجالية،تعابري 
بل  اخلطأ،التي ال تعني  القول،إمارة الكالم التي أتاحت للشاعر الترصف بفنون 

فركبها ليعرب عن  للشاعر،تاحتها اللغة ي أالتاحلرية  ضمن مساحةتعني التعبري 
 موقف ما عصف به.

من  اومن هنا تتحدد إشكالية البحث يف دراسة الرضورة من حيث كوهنا وجه  
ا إليها من أو منساق   ا،خمتار  فيها الشاعر عن القاعدة النحوية  التعبري، خيرجوجوه 

قد يقرص عن متامه فيام  لذي، ااملراد كيل املعنىويقوم بتش يعانيه،خالل املوقف الذي 
ويف هذا عود عىل  للغة.لو بقيت اللغة األدبية متساوقة مع املستوى النمطي العام 

وهذا يعني أن  املوقف.اللتقاط اللحظات التي كونت ذلك  املوازي،مفهوم النص 
 قد يمتلك حرية خلق لغته اخلاصة.  ما،الشاعر يف موقف 
بوصفها خاصة من خواص اللغة الشعرية،  ،ورةللرض البعد الفني وهدفنا دراسة

واحلالة الشعورية التي استبدت  العام،وتلمس مواضع اجلامل التي خلقها السياق 
كام  املطلق،بالشاعر حلظة التعبري، األمر الذي جيعل العملية الشعرية نتاج الوعي 

ذار ألعل ااملتلقي لتمح وجه الذي العريب؛هيدف إىل إبراز سلطة الشاعر يف الرتاث 
 ملا يقول غري عابئ بردة فعله.

هلدفنا من البحث استقراء نامذج شعرية أسهمت يف توضيح رؤية  اونقوم حتقيق   
وعدها  أخرى،وانسجمت مع مفهوم الشعرية احلديثة من جهة  جهة،الشاعر من 

ديد مجاليتها وإبراز دور السياق يف حت اللغة،عن قواعد  االلغويون أخطاء وخروج  
 ى انفكاكها من القيود التي ترسف فيها.  لد تهاوفني

وأفدنا من املنهج التارخيي ومن بعض  التحلييل،وقد اخرتنا املنهج الوصفي 
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وهذا يعيننا يف حتديد خصائص الظاهرة ووصف طبيعتها  التلقي،معطيات منهج 
ل حو ذلك من جوانب تدورونوعية العالقة بني متغرياهتا وأسباهبا واجتاهاهتا وما إىل 

   حقيقتها.والتعرف إىل  الظاهرة،رب أغوار س
وكان الختيار البحث بتواشجه مع النحو أمهية يف جرس التباعد بني املختصني 

 وتناغمها. العربية،لنؤكد تكامل علوم اللغة  بالنحو،باألدب واملختصني 
لنحاة واللغويني مع هذا الفهم للرضورة البد من الوقوف عىل آراء ا اواتساق  

مع توضيح  احلديث،للشاعر سواء يف القديم أم  االذين جعلوا منها حق   قادالنو
ثم نشفع البحث بدراسة تطبيقية تتناول التشكيل  املوضوع.اختالفاهتم حول هذا 

 نتائجه.اجلاميل يف أشعار رميت بالرضورة، لننهي البحث بخامتة تلخص 
فلعلها  الشعرية،لرضورة ة لليتتبع الوظيفة اجلام املوضوع،ومل أعثر عىل دراسة يف 

 عينه.ا لدراسات أوسع يف االجتاه أبواب   دراسة تفتحتكون 
  املتقدمني:الضرورة الشعرية لدى بعض النحاة 

 والنحويني فيهاكان للغويني  متعددة؛لقد د رست الرضورة الشعرية من زوايا      
واملباح أو  ه،عليل اللغوي واخلروج فدرسوها من زاوية االستعام الطوىل،اليد 

وكان من بني  آخر،ا ومتحلوا هلم األعذار حين   ،احين فخطأوا الشعراء  منه،واملحظور 
 - وهذا ما يعنينا يف بحثنا -تلك املواقف ما يشري إىل التسليم بخصوصية اللغة الشعرية 

تلقي يريد منه وحق الشاعر يف اختيار لغته التي تعرب عن موقفه الشعوري مادام امل
يف النفس وبلوغ الغاية القصوى. هذا األمر دفع يف النهاية إىل إبراز دور ري تأثال

ومن ثم إفراد الشعر بعلم خاص وصناعة يعرفها  العريب،الشاعر وسلطته يف تراثنا 
 أهل العلم هبا. 

وأوجبوا  واحدة،لقد نظر النحويون واللغويون إىل جتارب الشعراء نظرة      
فليس هلم حرية اخلروج عام أ قِّر من قواعد يف  ة،للغااف م اخلضوع ألعرعليه

وقد فات اللغويني التمييز  بني التجارب الشعرية التي ختضع ملنطق  أشعارهم،
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وبذلك أوجد أولئك النقاد  جتربته.إىل قدرات املبدع وطبيعة  االفرادة والتميز استناد  
أو رقته أو مجاله ته ذوبن حيث عالشعر ال مينظر إىل  امن النحويني واللغويني نقد  

يف إعراب أو  استقراؤهم إليهابل من حيث خمالفته لألصول التي هداهم  الفني،
فأظهروا بعض ما وقع فيه الشعراء من أخطاء وخمالفات ملقاييس  .(1)قافيةوزن أو 

وعنوا بدراستها حتت أبواب متعددة  رضورات،اللغة وأصول النحو، وسموها 
اعلم أنه » بالقول:افتتحه  «باب ما حيتمل الشعر»تاب لـالكيف ما أفرده سيبويه  أمهها

للتمييز بني لغة  اففتح قوله الباب واسع  . (2)«جيوز يف الشعر ما ال جيوز يف الكالم
التعبري اجلاميل حني خص الشعر بمستوى يف  االشعر ولغة الكالم العادي مراعي  

؛ فقلل األخفش الشعرية لغةال نحاة آخرون طبيعة وتفهم آخر.التعبري ال يبلغه فن 
ألن لسان »من وجود الرضورة وأباح للشعراء يف كالمهم العادي ما ال يباح لغريهم 

بل يوجد ما يسمى )لغة »فال تكاد توجد رضورة ، (3)«الشاعر اعتاد الرضائر
رة وذهب ابن جني أبعد من هذا عندما عد الرضو ،(4)«الشعراء( أو )لغة الشعر(

، ألهنا تكون برضا (5)روال تستدعي التأويل واالعتذا ،ام  دائار ليست موضع اضطر
فقد تدفع املغامرة الشاعر »الشاعر حلاجات يف نفسه قد ال يراها النحوي واللغوي، 

وبأن الشعر  ،وهو اعرتاف بحق الشاعر يف أن يكون له لغته اخلاصة  ،إىل التحدي
 .الفني توىملسونعني به ا( 6)«غةيمثل بالفعل هذا املستوى من الل

اعلم أن »ونظر ابن عصفور اإلشبييل إىل الرضورة عىل أهنا موضع اختيار فقال :  
ا خيرجه الزيادة فيه والنقص عن صحة الوزن وحييله ا موزون  ربام كان كالم   ،الشعر

                                       
 (.68لعرب من العرص اجلاهيل إىل القرن الرابع اهلجري، إبراهيم )صيخ النقد األديب عند اتار  )1(
      (.    1/62الكتاب، سيبويه ))2(
         (.2/550، اإلشبييل )-الرشح الكبري -رشح مجل الزجاجي  )3(
  (.      93لغة الشعر يف تناول النحاة، عبد اللطيف )ص )4(
 . (61-3/60ني )اخلصائص، ابن ج  )5(
 .(65)ص رايض ،رية اللغة يف النقد العريبنظ )6(
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اضطروا إىل ذلك أو مل  ،أجازت العرب فيه ما ال جيوز يف الكالم ،عن طريق الشعر
ا، منضبط   اقولي   افهو يرى الشعر فن   ،(1)«ت فيه الرضائرف  ل  أ  ضطروا، ألنه موضع ي

ولكن كثرة  ،والقدماء أجازوا ألنفسهم اخلروج عام أقرته القواعد بدافع الرضورة
من  اخاص   اأكسب اللغة الشعرية طابع   ،ترصف الشعراء بلغتهم بتأثري الرضورة

بلغتهم وفق اء شعرومن ثم ترصف ال ،رفيها الرضائ  تف  ل  أ  حيث كوهنا لغة 
وحتقق هلم التميز والتفرد سواء اضطروا  ،مقتضيات التعبري عن مواقف تعرض هلم

وبناء عليه  ،فحمل قوله مفهوم احلرية يف ارتكاب الرضورة ،إىل ذلك أم مل يضطروا
 االضطرار. فالرضورة ال تعني دائام  

قد يكون » ل:فقاة الشعر ولغته وأتى الشاطبي بام يقرب من هذا الفهم لطبيع 
إال أهنا مطابقة ملقتىض احلال، وال  ،للمعنى عبارتان أو أكثر، واحدة يلزم فيها رضورة

شك أهنم يف هذه احلال يرجعون إىل الرضورة ألن اعتناءهم باملعاين أشد من 
فالشاطبي يرى يف الرضورة استجابة للموقف التعبريي الذي  ،(2)«اعتنائهم باأللفاظ

ألنه  ،فيعرب ضمن الرضورة الشعرية ،ياده طبعه وحسهك قيملنحو بالشاعر منحى ي
 الشعر،لدور اإلحساس يف  جيدها أكثر موافقة ملقتىض احلال. ويف هذا فهم عميق

التي تعلو  نفسه،وهذا ما قصده من مطابقة الكالم ملقتىض احلال أي حال الشاعر 
دود اللغوية احلس وللخروج عن املقاييوهتبط وفق أحواهلا النفسية التي قد تدفعه 

 وغريها.
راء النحاة يف الرضورة آفجمع  الرأي،ومل خيرج أبو حيان األندليس عن هذا  

وحرصها  إليها،واخترص موقفه منها بالتجاء الشاعر  منها،وناقشها من خالل مواقفهم 
 .(3)ركةبأبواب بعينها كالزيادة والنقص والتقديم والتأخري والبدل والزيادة حل

                                       
 (.13اإلشبييل )ص  ،رضائر الشعر )1(
 .(34 -33 /1البغدادي ) ،انة األدبخز )2(
 (.وما بعدها 2377 )صاألندليس  ،ارتشاف الرضب ينظر: )3(
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فهموا الطبيعة اخلاصة للغـة الشـعر، وأحسـوا  السابقني أهنمويني للغل اتيش أقوا 
ـ وقبلوا مصطلح الرضورة اسـام   بخصوصيتها، ا، إال أهنـم مل يضـمنوه مفهـوم ومفهوم 

ــريي للشــاعر يف  ــاملوقف التعب ــة، وربطــوه ب ــوزن والقافي االضــطرار عــىل مســتوى ال
 حلظات اإلبداع والتشكيل الفني.  

من مظاهر االقتدار  اا، بل ربام كانت مظهر  معيب   اأمر   ائام  فالرضورة ليست د  
 للغة الشعريةالفني، ألن جتاوز املعايري اللغوية التي حتكم استخدام اللغة، قد حيقق 

وهلذا حاول النحاة خترجيها وتأويلها حتت اسم الرضورة . من سامهتا الفنية اكثري  
ن النثر لتفرده بالوزن دو شعرالتي اختصت بال ة،واإلباحص خ  واجلواز والر  

قد تدفع  هبام،والقافية، فتنسيق القوايف الالزمة يف الشعر التي ال ت ستوَف  الصناعة إال 
 صدورهم،ه عام جتن   هلم التعبريليستقيم  (1)«عسف اللغة بفنون احليلة» الشعراء إىل
بد  فال اصود  مق أو خطأ   اخاص   اوإذا ما عددنا الرضورة أسلوب   خواطرهم.وجيول يف 

 .البحثوهذا مرتكز  جديدة،أن يؤدي قيمة داللية 
 املعاصرة:الضرورة الشعرية يف الدراسات 

الينفصل ما عاجله لغويونا القدماء عام ذهب إليه علامء اللغة يف العرص احلديث 
 ،فةبطريقة خمتل اللغوية من القول بحرية الشاعر يف خلق لغته فيستخدم العنارص

 .التي تفقد اللغة الشعرية خصوصيتها ،حتكم استخدام اللغةتي ال ويفكك األغالل
ال سبيل إىل التأيت إليها إال من جهة اللغة  جوهرها،والشعر بوصفه ظاهرة لغوية يف 

م هبا ماهية فاأللفاظ هي املادة  .(2)الشعر التي تتمثل فيها عبقرية اإلنسان وتتقو 
 الفنية أو الشعرية عن طريق إىل ديةليخرجها من احليا األولية التي يكد الشاعر

الفن الشعري خاصة »ومعلوم أن  ،ويبعث فيها احلياة ،تركيبها مع غريها يف سياق ما
بل إنه يقوم بعملية بعث جديدة لألشياء  ،ال يقف عىل دالالت اللغة الوضعية

                                       
 (.158 -157األصفهاين )ص ،التنبيه عىل حدوث التصحيف )1(
  .(3لبديع )صاعبد  ،ب اللغوي لألدبالرتكي  ينظر: )2(
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ى فنستطيع أن نر ،حدعىل تركيباته اللغوية ؛ حيث يبتعد عن فكرة البعد الوا امعتمد  
يني يراوغ اللغة ليحظى  فالشاعر ال  ،(1)«متعددة تلوح من خالل القصيدة اد  بعاأ

لها مشاعره وانفعاالته التي يفرغها بني يدي القارئ  ،بالشوارد واألوابد التي حيم 
وال يشرتط فيها أن تكون صادقة أو صحيحة تراعي معايري  ،بغية التأثري فيه

ومن هنا كان  ،ما متكنه قدراته ومواهبه وفقها لشاعر يشكلغاية ا فاللغة ،اللغويني
؛ ألن وجتاوزهم التعبري العادي ،اختالف الشعراء يف التعبري عن املعنى الواحد

تلك   ،مهمة األديب الناجح أن يعمل عىل حتطيم االرتباطات العامة لأللفاظ»
 غويملألوف إىل سياق لوأن خيرج عن السياق ا ،االرتباطات التي خيلقها املجتمع

التي تفرضها ظروف الشاعر وأحوال النفس البرشية  (2)«ء باإلحياءات اجلديدةميل
وليس ، فالشاعر ال يمكن أن ينفصل عن واقعه، اوجزر   االتي تتأثر باملحيط مد  

وهي حاالت تفرض  ،بمقدوره النأي بشعره عام يعرتيه من ذبول وخوف وحزن
التي ال تأبه   ،فيها عن القاعدة النحويةرج خي ا ؛ قدخاص   امال  عليه التعامل مع اللغة تع
لذلك فالشاعر يف معرض  ،التي تنفر من التقنني والتقعيد ،لعواطف النفس البرشية

 اليقيم من جديد بناء جديد   ،ا ملنطق اللغةحيدث هدم  »تعبريه عن رؤيته لقضية ما قد 
التي قد حتوجه إىل  ،ةته اخلاصم مع جترب، املتناغ(3)«له نسقه وتركيبه اللغوي اخلاص

   .ومبدأ اللياقة ومبدأ اجلودة املثالية ،التمرد عىل العرف اللغوي
 افاللغة يف الشعر تتجاوز مهمتها املعرفية إىل الوظيفة اجلاملية لذلك تنزاح أحيان  

واملبدع خالل تعامله مع اللغة  الوظيفة،عن قوانني اللغة يف سبيل حتقيق تلك 
وما يأيت به من  ،فيام يقيمه من أنظمة لبنيته مقدرته،ح رافها تتضالياهتا وأعبمث

وما  ،وانتهاك لتلك القواعد ،انحرافات عن هذه املثاليات وعدول عن هذه األعراف
                                       

 (.   114)صلغة الشعر، عيد  )1(

     (.19شاموي )صالع ،قضايا النقد األديب والبالغة )2(
 .   (15)صعيد  ،رؤية نقدية -دراسة يف لغة الشعر  )3(
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وهذا يفيض يف النهاية إىل خلق بنية  ،وما حيشده من منبهات فنية ،يوظفه من أنامط
رضورة دراسة ال. وتأيت (1)دع وتفردهتفصح عن خصوصية املب ،مجالية كاشفة

وإن كان يتم  اخمتلف   الشعرية لتجلية عمل الشاعر اخلالق من جهة تناوله لغته تناوال  
له عليها من أثر إجيايب  فالشاعر يغري يف اللغة بحكم ما نفسها.يف أحضان اللغة 

 .(2)اتتحقق فيه املحافظة عىل روح اللغة ونموها مع  
 والنحويني: واللغوينيوالنقاد  لدى الشعراءاملواقف املتناقضة 

ا، يوازيان الشكل واملضمون اللذين وفني   اشك يف أن للرضورة بعدين لغوي   ال
وهذا يوضح اهتامم النقاد العرب والشعراء باملوضوع  القديم، يف شعرنا بحثا طويال  

ها لتشغالتي  من جهة واهتامم اللغويني به من جهة أخرى عىل اختالف املساحة
 والنحويني،ريقني. ولكن الشعراء مل يركنوا لرؤية اللغويني ن الفكل م لدى القضية

 آخر. اا واملضمر حين  فكانت هلم مواقف منهم أشبه بالتحدي الظاهر حين  
 والنحويني:موقف الشعراء من اللغويني 

يتحدد موقف الشعراء من اللغويني والنحاة من خالل نظرة كل منهام إىل نفسه 
 ،ومن ثم فهم أحرار يف ترصيفه أن ى شاؤوا ،راء الكالمراء أمفالشع ،غةقته مع اللبعال

بصبغته وإن  اوهلم أمر قيادهتا بمنطق الشعور الذي يعيد صياغة كل يشء مصطبغ  
 ،وباملقابل يشعر النحاة أهنم أوصياء عىل اللغة ،يف قواعد النحويني اأحدث اضطراب  
القواعد يف وجه ا سالح وأشهرو ،ةمحاة للعربيفنصبوا أنفسهم  ،وحراس أبواهبا

  .وأجروا التعبري عىل مقتضيات أحواهلم ،الشعراء الذين متردوا عليها
فالنحاة تناولوا لغة الشعر من ناحية عالقتها باللغة النموذجية ولدى تناوهلم هلا 

ثقافة  :ا بني ثقافتنيمن هذه الزاوية تعني  موضوع الرضورة الشعرية الذي مث ل رصاع  
فنصب النحويون أنفسهم قيمني عىل لغة الشعراء وذلك  ،ءفة الشعراويني وثقاالنح

                                       
      (.11)صعزام  ،اا نقدي  األسلوبية منهج   ينظر: )1(
   (.94)ص حممد ،لوبيةدراسة أس ،الرضورة الشعرية ينظر: )2(
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؛ فاللغويون أغفلوا السياق العام للقصيدة ما جعل العالقة متوترة بينهام دائام  
 ،وانصب اهتاممهم عىل تتبع مواطن اخلطأ ،وعالقتها بذات الشاعر وحميطه وخياله

مع تنامي إحساس  اع اطراد  هذا الرصاداد مد د از. وق(1)وصحة االستعامل اللغوي
اللغويني بمسؤوليتهم إزاء اللغة التي مجعوها وبرصوا دقائقها، فكانوا سدنتها 

ا جلوء وزاد سلطتهم متكن   ،(2)وترصفوا مع الشعراء عىل أساس أهنم سكان سفينتهم
ها من قدوفن ،(3)بعض الشعراء املبتدئني إليهم لنقد أشعارهم وإعطائها مرشوعية

ا لدى كبري   اولكن األمر خيتلف اختالف   ،دهم أو عدمها مع قواعل اتساقهخال
بل هو أبعد  ، ملنطق الصواب فقطالشعراء الكبار الذين آمنوا أن النقد ليس حتكيام  

وعليه مل يقتنع الشعراء   ،مدى من ذلك ليصل إىل املستوى اجلاميل وكشف أرساره
بالعجمة وبتحكيم موهم واهت ،وهمها وهامجفضوفر ،بحكم النحاة عىل أشعارهم

 ، ملثل هذه املقاييسالتي مل تكن ذلوال   ،(4)املنطق ومقاييس النحو يف لغة الشعر
 :(5)فوجه عامر الكلبي نصيحة إىل النحاة قائال   ،وأظهروا ذلك يف أقواهلم وسلوكهم

قيت  ِمن  املم سم  ِربني  ــت  ـــماذا ل  ِمنم  عم ِوهِ   و  ا ال  ِقياِس ن حم ت  م هذ  عِذي ابم  واــد 

ا ي كون  بـة  بِ ــلمت  قافِي  ـــإِنم ق   ر  ع  هاــكم  واـب يمٌت ِخالف  ال ذي قاسوه  أ وم ذ ر 

هـ حــقالوا ل   نت ِصب اـنمت  و  يمس  م  يم   ذا ل  هذا ل  فمٌض و  ذاك  خ  ت  ـــــو  رم  ِفعـس  ي 

بمِد اّلل ِ مِ  ضوا ب نيم  ع  ر  ح  ب نيم  ز    ق  ـم  ــنم ح  ـو  د  ف  و  ج  طال  ايم و  الم ب  و  م  ع  ــلرض 

شم  يِل  م  وم ل  ق  ك  ـما ك  ا ل  ذواروح  م ت    مم ف خ  ما مل  ِرفون  و  ِرفوا ف  ــــما ت عم عواــعم  د 

ودعوة إىل ترك  الشعر،يعني اللغويني والنحويني من  ويف النصيحة إشارة إىل ما

                                       
 (.419)ص إبراهيم ،األصمعي وجهوده يف رواية الشعر العريب  ينظر: )1(
 .(633/ 2) القريواين ،اآلداب وثمر األلبابينظر: زهر  )2(
   (.  451صاملرزباين ) :املوشح  :ينظر )3(
 . (9)صاجلرجاين  ،الوساطة بني املتنبي وخصومه :ينظر )4(
     .(240 -3/239) جني ابن ،اخلصائص )5(
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لفن وأرسار نابع اإىل م الشعر والوصول وهو ما يتعلق بتقويم شأن،ما ليس هلم به 
  اجلميل.القول الفني 

والسيام أولئك الذين كانوا  عرص،ق له يف أي ر  مل ي   الشاعر،ولعل النقد املوجه إىل 

أخبار كعب  من اوقد روت كتب األدب طرف   غريهم،يرون أهنم أدرى بالشعر من 
 به ين أبرصإ» ىل منتقديه:بشعره، وما فتئ يرد ع افذكرت أنه كان معجب   زهري،بن 

 .    (1)«نكمم

ولعل  بالنحو،لقد دخل النحويون واللغويون النقد اللغوي من باب علمهم     

الذي شكلت آراؤه النقدية  احلرضمي؛من أظهر هؤالء عبد اّلل ابن أيب إسحاق 

ي ا لظهور اجتاه نقدي جديد يف النقد العريب، ومتكني سلطة اللغويني التا نظري  مهاد  

 اء.عارضها الشعر

ويرتكبون  اللغوي،النظام  الذين خيرقونإزاء الشعراء  ااحلرضمي متشدد  ن كا

وكان كثري النقد والتعرض للفرزدق ملا كان يورده يف أشعاره من بعض  الرضورات،

 ومنه ما أخذه عليه يف مدحيه يزيد بن عبد امللك: النحوية،الشواذ 
أممِ  ل  الش  ام  بِِلني  ش  ت قم سم ب   م  ِ نمث ورِ        ن اــت رضم طمِن م  ق  ن ِديِف الم اِصب ك   بِح 

م   ل  ـاِئِمن ا ت  ـــعىل  ع  ح  ى وأ رم  رِ ــِري اــهـ  خ  ــــف  مـــاحِ و  عىل  ز    ن ا         ــلمق 

، وكذلك قياس النحو يف هذا  أسأت،قال ابن أيب إسحاق: » إنام هي رير 

الكلمة صورة  ملوحت ،اخلطأعن احلد يف واإلساءة تعني هنا خروج  ،(2)«املوضع

  اخلطأ.ا ملن يتجاوز احلد يف ا موجه  النقد اللغوي أو طبيعته التي حتمل عنف  

أما  وقال: غضب ا،استشاط  عليه،ويروى أنه ملا بلغ الفرزدق اعرتاض احلرضمي 

 ،أما أنني لو أشاء لقلبت عىل زواحف نزجيها حماسري ،يف العربية ا..لبيتي خمرج  .وجد

                                       
 .  (1/409األبشيهي ) ،املستطرف يف كل فن مستظرف )1(
 (.   1/17)اجلمحي  ،طبقات فحول الشعراء )2(
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. وكالم الفرزدق ييش بتعمده املخالفة النحوية مع قدرته عىل (1)لهولكنني ال أقو

من ضعف  امل يكن ناجت   فالتعارض بني الشعر والنحو، ذلك.جتاوزها فيام لو أراد 

من اإلرادة  ابل كان نابع   ،ا عن إرادتهوال خارج   ،الشاعر وال من قصور لغته

لو أشاء لقلت كذا »بق الم الفرزدق الساوهذا ما يوحي به ك ،الشعرية نفسها

 . «ولكني ال أقوله
ووجه اإلرادة يف الرضورة الشعرية موضع خالف، وال يمكن األخذ هبا عىل 

سبيل القطع والتعميم، فاملوقف اإلرادي هنا خيص موقف الفرزدق، ألننا نعتقد أن 

وعرب  ،ار  مرا الرضورة أمر آل إليها موقفه الشعوري.  وقد دافع الفرزدق عن شعره

 :  افهجاه هجاء مر   ،نقد ابن أيب إسحاق لشعرهمه بترب عن

 اــــــوىل مواليـولكن عبد اّلل م             فلو كان عبد اّلل موىل هجوته

مه ،ومل يعبأ احلرضمي هبجاء الفرزدق له عىل مرارته  ،بل التفت إىل البيت وقو 

ن تقول: غي أينب ، وكانموىل موالياا يف قولك: : قولوا للفرزدق حلنت أيض  الـوق

 .(2) ل  موا موىل

بمفهوم  مسلكه،املدافع عن  بشعره،وربام تتصل أسباب موقف الشاعر املتمسك 

وجتود به قرحيته للتعبري  ،فهو يتمسك بام جيده ،عن روح الشاعر االشعر بوصفه تعبري  

ين مطالب كل بات واللغويني،ولعل مما وسع شقة اخلالف بني الشعراء . عام يريده

وقد حاول أكثر  االختالف،وكان الفرزدق صورة هلذا  .واختالف منطقيهام ،اممنه

 ومنه قوله لبعض بني مروان: قوله،من مرة حتدي النحويني عىل القدرة عىل ختريج 

عم   د  ان يا ابن مروان مل ي  م  سم ــمن امل         وعض  ز  ت ا أو جم  ل  ـــال إال م   ف  ــــح 

فلام  احلرضمي،يدة لعبد اّلل بن أيب إسحاق القصهذه لفرزدق أنشد أن ا ويروى

                                       
  (.238 -237 -236 -1/235البغدادي ) ،ينظر:  خزانة األدب )1(
 .(1/238) املرجع السابق :ينظر )2(
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عىل »فقال الفرزدق:  «(جملف)عالم رفعت »بلغ البيت املستشهد به قال له عبد اّلل: 

 . (1)«ك وينوءك! علينا أن نقول: وعليكم أن تتأولواما يسوء  
واس ومسلم بن ويتبدى الفرق بني نظرتني للشعر عندما سئل البحرتي عن أيب ن

: أهيام -عىل رشطة بغداد  اوكان والي   ،وكانا يف جملس عبيد اّلل بن أيب طاهر - يدالول
 ال ا: إن أبا العباس ثعلب  : أبو نواس أشعر. فقال عبيد اّلل؟ فقال البحرتيأشعر

: ليس هذا من عمل ثعلب وذويه ، فقال البحرتيويفضل مسلام   ،يطابقك عىل قولك
يعلم ذلك من دفع يف مسالك الشعر إىل ام إن ،لم الشعر دون عملهمن املتعاطني لع

فام جييزه النحاة واللغويون من رضوب التعبري قد  ؛(2)وانتهى إىل رضوراته ،مضايقه
يعنيه من أمر الشعر إال الصحة املطلقة  واألديب الذي ال ،يكفل للتعبري اجلامل ال

 للقصيدة. عام ق الم عنايته بالسياعدل ،فلن يقبض عىل املعنى ،اظاهر   اوإال إعراب  
ولعل اخلالف بني الطرفني مرده إىل حماولة كل منهام إظهار نفسه بمظهر العارف  

فقدم  واملعاين،تنفتح معه الدالالت  ابخفايا اللغة والقادر عىل تركيب األلفاظ تركيب  
يب اللغوي رشوحه للشعر وفق قواعده التي سنها، وراح الشاعر يتفنن يف أسال

 .ملوقفه وفقاغته فيشكل ل ،القول
أن البرص هبذا اجلوهر من الكالم يف رواة الكتاب  ،من قبل»وقد وعى اجلاحظ     
 والشعراء فقضية الرصاع بني النحويني ،(3)«وعىل ألسنة حذاق الشعراء أظهر ،أعم

 ؛ فالشاعر تتدفق اللغة عىل لسانه بام متليه عبقريته التيرصاع بني ثابت ومتحول
والنحوي يأخذ لغة الشاعر ويعرضها عىل معايري  ،اصةاخل عريةتبلور جتربته الش

من هنا كان النحو  ،ويشدها إىل الثابت الذي ال يراعي فردية الشاعر وذاتيته ،النحو
عن الوفاء بالغايات التي يريد أن يبلغها الشاعر. فالكلامت عند الشاعر  اقارص  

                                       
: طبقات فحول  .(135املرزباين )ص ،املوشح )1( الشعر و .(1/21) اجلمحي ،الشعراءوينظر أيضا 

                               (.1/89ابن قتيبة ) ،والشعراء
   (.272ص اجلرجاين )دالئل اإلعجاز، و (.116إعجاز القرآن، الباقالين )ص   :ينظر )2(
 (.   24/ 4للجاحظ ) ،البيان والتبيني )3(
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، فلئن كان اللفظ داهاما عات ترد لتشري إىل أشياء يف ذاهتا وليست جمرد عالم»
راءها و]بمنزلة[ زجاجة شفافة ننظر خالهلا ال إليها، ثم نستشف ما  العادي بمثابة

 ،املرآة تعكس الصورة عىل نفسها فإن اللفظ الشعري بمثابة ،من مدلول مشار إليه
 .(1)«من خالهلا افإذا بالنظر يقع عليها ال نافذ  

وتعكس إحساس ذات  ،والذاتية رديةبالفلغة الشعرية تتسم من هنا نقول إن ال

فردية قادرة عىل تطويع عمومية اللغة هلا من خالل رؤيتها الذاتية وما أوتيت من 

ولذلك  ،وما متكنها أدواهتا من قدرة عىل صياغة املوقف االنفعايل الراهن ،موهبة

غري اصلة بني املمكن وويزيل احلدود الف ،فالشاعر حلظة اإلبداع حيطم قيود الشعر

 ،اليتعداه امعين   االيسمح لقيود اللغة أن تلزمه حد  »وهو يف أثناء ذلك كله  ،كناملم

فهو ال يكاد يفكر يف قيود  .بل يلتمس التخلص من القيود كلام سنحت له الفرص

تلك التعابري إال بقدر ما ختدم تلك التعابري أغراضه الفنية، وبقدر ما تعني عىل الفهم 

ار لدهيم القدرة عىل التعبري عن املعنى بأكثر من عبارة الكبراء فالشع ،(2)«إلفهاموا

إال أن الشاعر املفلق يلجأ إىل التعبري املطابق ملقتىض احلال سواء ركب الرضورة أم 

املهم لديه الوصول بسبب ما  إىل سمة الشعرية التي حيرص عليها عرب نظام  ،ال

 .تعامل اخلاصاالسإىل ل اللغوي العادي خاص ينحو باللغة  من االستعام

إن مواقف الشعراء من النحويني واللغويني مبنية عىل فهم راسخ للعملية 
بل  ،النقدية التي ينبغي أال تقف عند املخالفات النحوية أو العروضية أو الرصفية

من  ،وهذا ما جعل الرصاع بني النحويني ،تتجاوز ذلك إىل كشف أرسار اجلامل الفني

فالنحاة يتهمون »وكل طرف يتهم اآلخر؛  ،امستمر   ،خرىهة أوالشعراء من ج ،هةج

والشعراء يتهمون النحاة بعدم القدرة عىل إدراك ما يف  ،الشعراء باخلطأ واللحن
                                       

     .(25صأباظة ) ،لغة الشاعر )1(

    .(340 -339ص) إبراهيم ،للغةمن أرسار ا )2(
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  .(1)«الشعر من عنارص اجلامل

ويف نقدنا احلديث ما يعضد مذهب الشعراء يف موقفهم من املعنيني بالشعر، إذ 
ومن ثم  ،شعر يقيمها الشاعر والناقد واملتلقيد القالياملحدثون إىل أن تأشار النقاد 

ا عىل نظام اللغة يف التأليف بني الكلامت ونظمها وسياقها يكون اخلروج خروج  
فالشاعر يضع بني يدي قارئه ما يميز لغته  ،(2)وليس عىل قواعد اللغة ،وتركيبها

لنحو لك اىل ذا النظم علم أن هذمع الع  ،الشعرية من خالل نظمه عىل نحو معني
معناه أن هذه النظم مل تأخذ من قبل طريقها إليهم »وإنام  ،عىل غري سابق ليس تشكيال  

وبذات العالقات التي هي عليها يف هذه القصيدة أو تلك من  ،بأبنيتها اللغوية تلك
 .(3)«شعر هذا الشاعر

 موقف نقاد األدب من نقد اللغويني:
فعكفوا عىل دراسته  ،عي لغويإبدانص  القدماء أن الشعر أدرك النقاد العرب

وهذا ما حدد  .وغاياته يف التأثري واإلمتاع ،للوقوف عىل أرسار مجاله الفنية ،وحتليله
مسلك دراسات بعض النقاد املباين ملسلك اللغويني والنحاة ومن لف لفهم من 

ص لتخلع أتباعه امل يستط؛ فريق  ذلك انقسم النقاد العرب فريقنيالنقاد. وبناء عىل
 ،فام لبثوا أن أحكموا اخلناق عىل الشعراء بعمود الشعر العريب ،أحكام اللغويني من

بام حيمله من مفهوم الشعراء  ا للحكم عىلوغدا معيار   ،الذي اكتمل عىل يد املرزوقي
ل وفريق حاو ،وألزم الشعراء باتباعه من دون النظر إىل فرادة التجربة الشعرية ،زمني

 ،؛ ليبعدوا املتطفلني عن حقل النقدها أهل العلم هبايعرفاعة بصن شعرإفراد ال
وقد نجد يف روايات  ،تناولوا فيها البعد الفني يف الشعر ،فجعلوا من النقد صناعة

وفهمه ال يدل عىل امليل إىل إفراد النقد بصناعة قوامها اخلربة يف القول  النقاد ما
                                       

 .(185صتليمة ) ،لنقد العريبا )1(
    .(114ص) تليمة ،يبمدخل إىل علم اجلامل األد :ينظر )2(
    .(92الربيعي )ص ،قراءة الشعر )3(
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رتي لعيل بن العباس البحقول أدل عىل هذا من يس ول ،املعرفة بإعرابه وغريبه
قد رأيت عباسكم هذا منذ »النوبختي  الذي أراد عرض شعر اليشكري عىل ثعلب 

 اورأيته يستحسن  شيئ   ،أللفاظه اللشعر وال مميز   افام رأيته ناقد   ،أيام ابن ثوابة
ه ومتييزه فهذ: أما نقده قال: فقلت له .وما ذلك بأحسن الشعر وال أفضله ،وينشده
ونقد الشعر وترتيب  ،ولكن هو أعرف الناس بإعراب الشعر وغريبه ،ىأخر صناعة

فالقول  ،(1)«..ونفي املستكره منه واجلايف صنعة بنفسها.الكالم ووضعه مواضعه
 بفصل الصناعتني جاء ليؤكد جمال عمل النحوي وعمل الناقد األديب.

برد حلن  لعلمني از جيده من رديئه وبوفرق الصويل بني البرص بالشعر ونقده ومتيي

وهي  ،ثم وازن بني عمل النحويني واللغويني وبني عمل النقاد ،(2)أو خطأ يف لغته

موازنة  تفصل بني التفسري اللغوي املحض للشعر وبني التذوق اجلاميل األلصق بطبيعة 

قام أترهم يظنون أن من فرس غريب قصيدة أو أ» الشعر، فيتساءل تساؤل العارف :

 .(3)«جيدها ويعرف الوسط والدون منها ويميز ألفاظهاتار ن خيإعراهبا أحسن أ

ودعا النقاد العرب إىل رد مهمة  ،(4)وألح اآلمدي عىل رضورة توافر اخلربة للناقد

النقد إىل أصحاهبا يف إطار االلتزام الكامل بام أمجع عليه العلامء بالشعر؛ ألن احلكم 

ول الربهان إليه، وإنام عب وص، ويصجمال احلجة فيه يقيض»الفني عىل الشعر باب 

مداره عىل استشهاد القرائح الصافية والطبائع السليمة، التي طالت ممارستها الشعر، 

فحذقت نقده، وأثبتت عياره، وقويت عىل متييزه، وعرفت خالصه.. ولكل صناعة 

  .(5)«هلاأهل يرجع إليهم يف خصائصها، ويستظهر بمعرفتهم عند اشتباه أحوا

                                       
   .(253)صاجلرجاين  ،دالئل اإلعجاز )1(
    .(9 الصويل )ص ،ينظر: أخبار أيب متام )2(
     (.127)ص ،السابق )3(
   .(1/411اآلمدي ) والبحرتي،عر أيب متام املوازنة بني ش )4(
 (.  100-99ص اين )اجلرجبني املتنبي وخصومه،  الوساطة )5(
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خالف بني نظرتني إىل اللغة الشعرية  ،اخلالف بني الفريقنين أ اي  جل يظهر
 ،ونظرة مهها البرص بالشعر ،نظرة تعنى باملعرفة النحوية الرصف ،ووظيفتها وغايتها
م بالوظيفة اللغوية»ولكن الشعر  يف هذه الصناعة من  اوأقل الناس حظ   ،ال يقو 

مة الوزن وإقامة  سالطه عىلجادته واستسقااست ويف ،اقترص يف اختياره ونفيه
التي هي يف  ،ألنه يغفل املعاين التي يقصدها الشاعر ،(1)«وأداء اللغة ،اإلعراب

لذلك كان من اعرتض عىل املتنبي أحد اثنني  ،حقيقتها معادل فني لتجربته الشعرية
يف  اسبب   وربام كان احلكم املعياري ،(2)«نحوي لغوي ال برص له بصناعة الشعر»

ن انتقد بعض   شعر املتنبي لذلك رد القايض اجلرجاين عىل م ،نيلفريقبني ااخلالف 
 .(3)«وال حيىل باجلدال واملقايسة ،والشعر ال حيبب إىل النفوس بالنظر واملحاجة»: بقوله

وأرسار الفصاحة ال »فيقول:  ،يف الفصل بني الفريقني اويذهب ابن األثري بعيد  
أو نقل كلمة  ،أو ترصيفية ،ألة نحويةهم مسخذ منوإنام تؤ ،العربيةتؤخذ من علامء 

لذلك أبعد النحاة عن  (4)«وأما أرسار الفصاحة فلها قوم خمصوصون هبا ،لغوية
النحاة ال فتيا هلم يف »احلكم عىل القول البليغ ومنه الشعر، فال يعتد بأقواهلم ألن 

  .(5)«ةم نحاارمها من حيث إهنوال عندهم معرفة بأرس ،مواقع الفصاحة والبالغة
وليس قياس الشعر  ،واألساس يف عمل النقاد البحث عن أرسار القول البليغ

البلغاء »لذلك خص حازم القرطاجني معرفة الشعر بـ ،عىل مقياس الصحة واخلطأ
لوه ج ألرباب البصائر يف إدراك حقائق الكالم إال ما أص   .(6)«الذين ال معر 

د وفق أهلية كل منهام يف د  الف حت   ف الفريقني هو اختنلحظ أن اختالف موق
                                       

 (.   413ص) ،اجلرجاينبني املتنبي وخصومه،  الوساطة )1(
 (.      434ص) السابق، )2(
     (.100)ص ،لسابقا )3(
 (.  1/300ابن األثري ) ،ملثل السائرا )4(
 .  (3/31) ،السابق )5(
   (.127القرطاجني )ص ،منهاج البلغاء ورساج األدباء )6(
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مواجهة الفن الشعري، الذي يتجاوز فيه املستوى العادي الستخدام اللغة إىل 
فميزوا بني الشعر والنثر من حيث استخدام األساليب اخلارجة عن  ،املستوى الفني
 ابعيد  غة الشعر من فنية فاملعضلة إذن تتحدد يف النظر إىل ما متتاز به ل .األصل واملعتاد

 .، وما يمكن أن تؤديه من وظائفاأو نحوي   اعن البحث فيام جيوز أو ال جيوز لغوي  

 الضرورة الشعرية والتشكيل اجلمايل:
ننطلق يف دراستنا بناء عىل ما أسسنا له من أن خروج الشعراء عن القواعد 

مجة ىل تر قدرهتم عدليل عىلبل هو  ،ا منهما وال اضطرار  واألعراف اللغوية ليس ضعف  

وأرادوا أن  ،ونقل معايشتهم للموقف الذي وجدوا أنفسهم فيه ،حاسيسهمأ

أي -التي رأوا فيها  ، ملنتقدهيم الذين رموهم بمخالفة القواعدومل يلقوا باال   ،يصوروه

وحتول بينهم وبني رؤية العملية اإلبداعية بتكاملها  ،ا حتد من إبداعهمقيود   -الشعراء

تتشكل جتربته  ،والظروف التي يرزح حتتها لشاعروقف اففي ظل م .اليتهاومج

 ،ختتزن من املشاعر واألحاسيس ،وتراكيب وأساليب االتي قد تقتيض صيغ   ،الشعرية

فينحرف به  ،ما يكفل جتسيد املعنى بشكل ال يمكن أن تؤديه صيغ وأساليب أخرى

تعنيه القواعد  عية الال اإلبداقمة احل وهو يف ،االجتاه الذي أراده عن املثال والنموذج

كيفية يف التفرد ويف »وعليه فلغة الشعر هي  .والضوابط بل يعنيه التفرد يف التعبري

دفع أحد . ولعل دفاع الشعراء عن لغتهم ملا متتاز به من خصوصية (1)«إنتاج الفريد

 .(2)«اللغة العليا عىل لغة الشعر»النقاد املعارصين إىل إطالق تسمية 
عىل التفرقة بني لغة الشعر ولغة النثر ألن التفلت من  يقوم مناه ولعل مدار ما قد

عنارص الفن »قواعد اللغة يكون عىل صعيد اللغة الشعرية التي تتسم بالفنية وأن 
ألن الشعر كالم  ،عىل لغته -بقصد أو بغري قصد-تي يتحقق هبا مفهوم الشعر تؤثر ال

                                       
   .(359صنات اللغة، حيزم )فن الشعر ورها )1(
     .(59صدرويش ) ،مفهوم اللغة العليا يف النقد األديب )2(
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ف إىل التأثري العاطفي دهي ،ازإىل مستوى راق ممتيتجاوز مستوى الصحة اللغوية 
والترصف يف األلفاظ وتأليف الكالم بام حيقق هلا التأثري  ،باستخدام الصورة الفنية

ولكن هذا ال يعني أن الشاعر يف تعبريه اخلاص الذي ينحرف به عن  ،(1)«والتعبري
مه ق الذي يرد اسفرزدفال ،املعتاد تعوزه اللغة أو الثقافة ليتجنب الوقوع يف اخلطأ

كان القمة الشاخمة التي وصل إليها الشعر يف جودة »يف بحث الرضورات  اري  كث
ومع هذا ارتكب  (2)«وسالمة لغته ،ومجال معانيه ،وحسن صياغته ،أسلوبه

وكان يعد   ،وأوقع النحاة يف حرج ألهنم مل يستطيعوا خترجيها ،االرضورات خمتار  
 ،واهتم بأدق تفاصيلها ،ليهاف ععك ،منذ العرص اجلاهيل نفسه وريث الثقافة العربية

 ،وأجازها هلم اللغويون ،ومن ثم جرت يف شعره  بام فيها الرضورات التي وقعوا هبا
  ؟جييزوهنا له فلامذا ال

وإذا ما حاولنا أن نتلمس مجاليات التعبري الشعري الذي حاد فيه الشاعر عن 

نظم شعره حتت ها وعانا ل ما،ما استبدت به حا دإىل تعبري آخر عن ،احلركة اإلعرابية

 :(3)القيس يف قوله أ  لوجدنا امر ،تأثريها

 لِ ــَن هللِا وال َواغِ ــا مِ ـ  مــإث          فاليوَم أْشَرْب غرَي ُمسَتحِقب  
 «أرشب» قد سكن الباء يف ،يصور حاله وقد استقر به املقام بعد أخذه بثأر أبيه 

طِئ حلللتخفيف، و   ،(4)من األخطاء اإلعرابية ه  وعد   ،عرابذفه حركة اإلقد خ 

 ِ ج خترجيات غري واحدة استناد  ل عىل وجوه متعددة، وخ  ومح  ا إىل ما تتيحه اللغة رِّ

ر عندما ؛ ألن الشاعختدم املعنى وهي خترجيات ال ،الشعرية للشاعر من رضورات

                                       
    (.116صواللهجات والنثر والشعر، عيد )املستوى اللغوي للفصحى  )1(
    (.5صنوار )أبو األ ،دب اجلاهيلمن قضايا األ )2(
( والشعر والشعراء 1/74) وروي عىل هذه الصورة يف اخلصائص .(134صديوان امرئ القيس ) )3(

 ،أن النحويني يذكرون هذا البيت وحيتجون به يف تسكني املتحرك»قد ذكر ابن قتيبة أنه لوال و .(1/98)
 .«م أسقىروونه هكذا لظننته فاليوي من الرواة اكثري  وأن 

 .   (5صالوساطة اجلرجاين ) :وينظر  .(365 -2/364)األصول يف النحو، ابن الرساج  :ينظر )4(



394

د. ليلى شعبان رضــــــــــــوان 
الضرورة الشعرية بين الخطأ اللغوي والوظيفة الجمالية د. نوال عبد الرحمن الحسين

٢م
٠١

س ٨
مار

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

رة 
�خ

ى ا
ماد

 ج

العدد الخامس

٥  ه1439مجادى اآلخرة    (5العدد )    جملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز

19 

 

أن إال  مناص أمامه فال ،ةاإلبانة عن داخله االنفعايل، ورؤاه الوجودية اخلاص» يريد 

ا له نسقه وترتيبه اللغوي ليقيم من جديد بناء جديد   ،يف منطق اللغة ادث هدم  حي

 الذي يتواءم  مع جتربته اإلبداعية.  ،(1)«اخلاص
 ؛ إذ جاء الفعل يفتلفة بغية إخراجه من باب الرضورةوقد روي البيت روايات خم

ولعل  ،(3)(أ سقىبعضها اآلخر )يف  وجاء، (2)(بعض الكتب بصيغة األمر )فارشب
يف رواية البيت بروايات أخرى دليل عىل جهد الرواة يف حماولة إصالح اخللل الواقع 

؛ فالشاعر قد يتاح وهذا العلم غري ذي جدوى .(4)فيه بسبب الوزن وموسيقى الشعر
 لكنه ال خيتار من ،له يف حرارة التجربة الشعرية غري عبارة عن الفكرة الواحدة

الءمة التامة للمعنى الذي ينشده وإن ساوره قلق فني يف يه املأنس فاأللفاظ إال ما ي
فإن  ،وقدرهتا عىل التعبري عنه. فإذا ثبت هذا وأنه هو واقع الشعر اللغوي ،دقة لغته

التفكري بنفي الرضورة، وحماولة استبداهلا بام ال رضورة فيه أمٌر من الصعوبة بمكان 
ذلك لتفاوت القدرات عىل ختي ل حوي ووالن قد اللغوي،عن الناناهيك  ،عىل الشاعر
 ،(5)وصفائها ،املعاجم الذهنية املختلفة يف سعتها، وتنوعهاواستحضارها من  ،األلفاظ

البيت من باب الرضورة   دليل آخر عىل وخترجيات النحويني التي دأبت عىل إخراج 
شاعر، قول اللالصحيح  س الوجهوالتام ،يعنيهم إال الصحة اللغوية أن النحويني ال

 .املعنى من خالل النظر إىل سياق القصيدة العامعن مهمة البحث عن  ابعيد  
ونحن نرى أن اخلطأ واقع سواء سمي رضورة أم ال، ونحن عىل تسليمنا  

 ،إال أننا يف هذا املقام أمام قول شعري ،برضورة الصحة اللغوية يف األدب بعامة

                                       
  .(15صعيد ) ،دراسة يف لغة الشعر )1(
(،  82ص) ديوان امرئ القيس برشح أيب سعيد السكريو ،(113صالضبي ) ،الفاخر يف األمثال :ينظر )2(

 (. 245البن السكيت )ص ،وإصالح املنطق
   .(1/244املربد ) ،الكامل( و122صيس برواية األصمعي )وان امرئ القدي )3(
  .(171صعبد التواب ) ،قه اللغةفصول يف ف :ينظر )4(
   .(147صة دراسة لغوية نقدية، العدواين )الرضورة الشعريينظر:  )5(
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علينا أن نبحث عن  ،بعينه  تعبريووقع عىل ،تقره السليقة خرج فيه الشاعر عىل ما
 .واحلال التي اعرتته حلظة اإلبداع ،املعنى اجللل الذي حدا به إىل هذا اخلروج

ولعل فهم املعنى ال يمكن أن يتم إذا قطع البيت عن سياقه، فالبيت من قصيدة 
أسه يغسل ر نفسه أالمن حياة امرئ القيس بعد مقتل أبيه، وقد آىل عىل ا حتكي شطر  

ا حتى يثأر ألبيهيرشب مخ وال يف  -أسد بني من قبيلة وهم- فتبع بني دودان ،ر 
اإحدى غزواته، فأدركهم وقتل فيهم قتال   ثم صوره يف القصيدة التي وصف  ، ذريع 

ثم أشار إىل أنه قد  .فيها الطعن الدراك، ونعت اخليل وكثرهتا وشدة عدوها يف الغارة
ه من رشب اخلمر، األمر الذي جعله رصع أبيا بعد مكان قد حرم عليهأحل لنفسه ما 

بتحقيق قسمه وانتصاره عىل قتلة أبيه وحتليله ما كان  حمتفال   ،ا راضي ااآلن حيتسيها حر  
مه من قبل   .قد حر 

والبيت املذكور من قصيدة يصور فيها رحلته املضنية مع الثأر، ويف حلظة 
 :ل البيتقال قب حريم اخلمر لذلكاالنتصار يتحلل من قسمه بت

 ُغل شاغلِ ـــعن ُشرِِبا يف شُ     أ     حّلت يل اخلمُر وكنُت امر 
ر القائل بام كان من أمره ما  وعند ،بقسمه اوحال احلرمان التي عاشها بر   ،ليذك 

وهي الرواية  ،«أرشبم »ثم سكن الفعل  «فاليوم»حانت اللحظة استغرق فيها فقال: 
عىل أساس أن امرأ القيس ( 1)لنقادرواة وايني وال واحد من اللغوالتي رجحها غري

وبذلك تتهيأ النفس إىل انتظار الفعل  ،يتحدث عن نفسه يف البيت الذي سبق
هب إليه من قال أن من األمر للمخاطب الذي ذ املضارع يف البيت الذي بعده بدال  

م ال النصفة ونفسه ظلالتي حتكم عىل السامع بالشهوة جمردة من  ،(الفعل )فارشب
ورد عىل املربد  ،«أرشبم ».  ورجح عيل بن محزة املرصي رواية (2)صمهجعله خ من

                                       
البغدادي  ،دبوخزانة األ ،(2/1060القريواين ) ،والعمدة ،(1/73ابن جني) ،اخلصائص :ينظر )1(

                 .(116البرصي )ص ،والتنبيهات عىل أغاليط الرواة ،(3/463 -1/215)
   .(1/75ابن جني ) ،ينظر: اخلصائص )2(
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واملربد ممن اشتهر به  ،فاليوم أرشبم »: ومل يقل امرؤ القيس إال قائال   «أسقى»روايته 
ِيء  للشاعرواهلرب مما  ...من تغيريه لروايته الفصيح يف شعره مما جاءت أمثلته  جي 

 واملربد شهر بتغيري الروايات التي ال ،(1)«بل اهلارجه ،من الفصحاء لغريه
 ،وهذه التغيريات التي أجراها بعض النحاة بقصد اإلحسان إىل الشاعر .)2)تعجبه

 .(3)فارتكبوا خطأ ،جارت عىل لغة الشاعر اجلميلة ،وجتنيبه اللحن

 ،ياقا مع السساق  ات كثرأو ،ولعل اإلبقاء عىل الرواية بسكون الفعل أليق باملعنى 

فالسكون حيقق ثبات الزمن ليتيح له أن يعب ما شاء له من  ،ث املولد للفعلحلدوا

فأدى الفعل  ،ويستمتع باللحظة الراهنة ،فأوقف الفعل ليعطل الزمن ،اخلمر

ب  ،املضارع املحذوف احلركة املعنى الذي أراده الشاعر بتاممه وقدم صورة الرش 

يمكن للفعل املعرب أن يؤدي هذا  الو ،زمنيذاتية ببعدها الخمتلطة مع النوازع ال

إن نشوة النرص هي التي دفعت امرأ القيس لتثبيت اللحظة الراهنة لعل  .املعنى

هيمه أتسق شعره مع  والشاعر يف غمرة النرص ال ،الزمن يقف ليطول ويستطيل

ول الشعر وليد وهذا ما يؤكد قول من ذهب إىل أن ق ،العرف اللغوي أم مل يتسق معه

لذلك كان أحوج إىل لون من التعبري يالئم تلك احلاالت  ،عاليةسية انفركات نفح

بل يكون   ،ا صحيح   للبيئة اللغوية العامة متثيال  يصبح الشعر حينئذ ممثال   بحيث ال»

تعبري عن االنفعال الدقيق » والشعر ،(4)«ملستوى معني هو مستوى الشعر ممثال  

أ فيها الشاعر إىل تراكيب خاصة جلجتربة  الذي يعرب عن (5)«واإلحساس الغامض

وهذه هي لغة االنفعال التي يقترص  ،مل يفكر إن كانت موافقة للقواعد أم ال ،معينة

                                       
   .(116البرصي )ص ،التنبيهات عىل أغاليط الرواة )1(
 (.  526صاألنصاري ) ،كتاب النوادر يف اللغة :ينظر )2(
  .(31)ص سامرائيال ،يف لغة الشعر :ينظر )3(
 .(370صعبد اللطيف ) ،لغة الشعر )4(
   .(215صسن )أوتو يسرب ،للغة بني الفرد واملجتمعا )5(
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أما  ،فهي وحدها التي تطفو وتسود اجلملة»االهتامم فيها عىل إبراز رؤوس الفكرة 

بعضها وأجزاء اجلملة  ،الروابط املنطقية التي تربط بني الكلامت بعضها ببعض

فإما أال يدل عليها إال داللة جزئية باالستعانة بالتنغيم واإلشارة إذا اقتىض  ،بعضب

هذه اللغة املتكلمة  .ويرتك للذهن عناء استنتاجها ،اوإما أال يدل عليها مطلق   ،احلال

فس الن ا منتقرتب من اللغة التلقائية. ويطلق هذا االسم عىل اللغة التي تنفجر تلقائي  

ألنه  ،ففي هذه احلالة يضع املتكلم األلفاظ املهمة يف القمة .ل شديد انفعاحتت تأثري

يتيرس له ال الوقت وال الفراغ اللذان جيعالنه يطابق فكرته عىل تلك القواعد  ال

وعىل هذا النحو تتعارض اللغة الفجائية مع  .قواعد اللغة املرتوية املنظمة ،الصارمة

وهو يف  ،يفر من كل ما هو مألوف اعر ألندفع الش، فاالنفعال ي(1)«اللغة النحوية

والشاعر بام يمتلك من  ،(2)«ال يكاد يشعر باأللفاظ كام يشعر باملعاين»أثناء ذلك 

 ،اللغة االنفعالية تنفذ يف اللغة النحوية وتسطو عليها»حساسية  يولد لغة انفعالية و

إىل حد فعالية النحو بفعل االنلذلك يمكن أن يفرس عدم استقرار  ،وتفككها

 :(4)ما قال النابغة  فعند .(3)«كبري

 من الرُّْقِش، يف أنياِِبا السُّمُّ انِقعُ      لة يــاورتين ضئــــــأين ســـفبتُّ ك
فقال قصيدة متثل  ،إذ بلغه غضب النعامن ،كان حتت تأثري وطأة اخلوف والرهبة

 .ال ذكرهبص به إ املرتعذاب واألملقب الملرت افام ترك وصف   ،دبيب الرعب يف نفسه

والقصيدة برمتها تصوير لوساوس الشاعر الذي تقلقه، وتنحو به إىل تصور مدى 

 .العقاب الذي يمكن أن حييق به، لذلك تعددت صور حاالت اهللع التي حتارصه

                                       
   .(194 -193صفندريس )  ،اللغة )1(
    .(347صأنيس ) ،من أرسار اللغة )2(
 (.   202فندريس )ص  ،اللغة )3(
     .(54صديوان النابغة ) )4(
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تج بشعره والنابغة شاعر جاهيل ومع هذا جلأ بتأثري االنفعال واخلوف واحلزن  ،حي 

ل عىل الرضورة نعامن إربوت المل واخلشية من جواأل ( ناقع  فقيل: ). (1)ىل تعبري مح 

ا خرب ،(2) صفة للسـم   وخمالفته .. هذا .وخالف يف إعرابه هذا سيبويه إذ قال عنها بأهن 

بل خالفه عندما أجاز أنم  ،عىل اإلعراب يف هذا البيت فحسب اسيبويه مل تكن وقف  

ولكن  سيبويه  ،باملوصوف اخاص   ا كان الوصف هباتوصف املعارف بالن كرات إذ

وذهب   .(3)كام أن  الن كرة ال توصف إال  بنكرة ،رأى أن  املعرفة ال توصف إال  بمعرفة

ألهنا تعطي  «ناقع»صواب انتحاء النابغة رفع  اأحد الدارسني إىل القول موضح  

فليس أوفق للشعر املوزون من العبارات التي » ،الكلمة معناها بام ينسجم مع الوزن

وتتقابل فيها مقاطع العروض وأبواب األوزان  ،نتظم فيها حركات اإلعرابت

فإن هذه  احلركات والعالمات جتري جمرى األصوات  ،وعالمات اإلعراب

املوسيقية تستقر يف مواضعها املقدورة عىل حسب احلركة والسكون يف مقاييس النغم 

هلا بعد ذلك مزية جتعلها قابلة للتقديم والتأخري يف كل وزن من أوزان و ،واإليقاع

البحور ألن عالمات اإلعراب تدل عىل معناها كيفام كان موقعها من اجلملة 

املنظومة، فال يصعب عىل الشاعر أن يترصف هبا دون أن يتغري معناها إذا كان هذا 

وليس هو املوقوف عىل رص  ،ا عىل حركتها املستقلة املالزمة هلااملعنى موقوف  

كيف ينبغي أن  اوإن هذه املوسيقية لتعلم النحاة أحيان   ،الكلامت كام ترص اجلامدات

يفهموا الشعر يف هذه اللغة الشاعرة، ألن املزية الشعرية يف قواعد إعراهبا أسبق من 

  .(4)«املصطلحات التي يتقيد هبا النحاة والرصفيون

                                       
   .(1/378السريايف ) ،هرشح أبيات سيبوي :ينظر )1(

ب من لسان العرب :ينظر )2(  (.  1909و 1592صاألندليس ) ،ارتشاف الرض 

     .(89 -1/88سيبويه ) ،الكتاب ينظر: )3(

   .(20 -19لعقاد )ص ا ،اللغة الشاعرة )4(
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 ،طأ والصواب وال عالقة له بالتشكيل اجلاميلويف سعي النحاة بحٌث عن اخل

مل ينظروا إىل تزاحم اهلموم عىل قلب الشاعر وقد داخله اخلوف من هتديد  فالنحاة

تعصف به رياح القلق واحلرية وكأن حية  ،هذا اخلوف جعله يف ليل مدهلم ،النعامن

النفسية  وقد زاد إحساسنا بوضعه النفيس تلك الشدات التي ترتبط بالشدة .تراوده

زيادة عىل الصيغ اإلسمية التي  ،وتوحي باليأس من العفو ،التي يعانيها الشاعر

رسخت احلال هذه. والشاعر يف وضعه النفيس مل تكن ليعنيه الوقوع يف اخلطأ 

والرفع جيعل من البيت حركة دائرية  ،«ناقع»فرفع  ،واخلروج عىل مواضعات اللغة

وحرف العني حرف  ،النفس وتنتهي إليها تبدأ من ،-ةكحركة الشفاه املزموم-

ولو فتحه ألوحى إلينا أنه ختفف من خوفه  ،حلقي خيرج من اجلوف ويعود إليه

. ثم إن (1)«إيقاع منفرد يعرب عن حركة الذات يف النص الشعري»ألن القافية  ،قليال  

تحني وت ،الرفع حييل إىل اإلخبار عن السم القاتل الذي تستودعه الرقشاء يف أنياهبا

وقد تنفثه يف جسده يف  ،الفرصة لالنقضاض عليه، وكأهنا تستجمع ما فيها من سم

وليس اإلخبار عن السم  ،فهو أراد اإلخبار عن سم هذه الضئيلة الرقشاء ،أي حلظة

ا وال ننسى أن الرفع أوحى بارتباط الشاعر بمشكلته مع النعامن ارتباط   ،بشكل عام

  .ال يستطيع االنفكاك منها

أن حيدث »ففي وسعه  ،شاعر يمتلك قدرات خاصة حني يمتلك اللغةوال

تأثريات غري منتظرة بكلامت يظنها البعيد عن هذا الفن غري جديرة بمثل هذا 

 ففي اللغة الشعرية أرسار ال ،غري أنه يراها أدل عىل ما يريد من غريها (2)«االستعامل

وفيام جيوز وفيام ال جيوز،  ،بتبوح هبا للنحوي واللغوي الباحثني عن اخلطأ والصوا

النحو بأحكامه أعجز من أن يستوعب أرساراللغة ووجوهها الذي يدق فيها »فـ 

                                       
     .(1/309اهلاشمي ) ،السكون املتحرك )1(
     (.237فندريس )ص ،اللغة )2(
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 ،وما دامت لغة الشعر انفعالية وذلك ألن لغة الشعر تقوم عىل االنفعال ،(1)«النظر

 .(2)فليس من املمكن وضع قواعد صارمة هلا تتسم باالطراد واالستمرار

، فلكل انفعال توتره اخلاص الذي يفيض بتعبريه اواحد   وليس االنفعال قوال  

مع  اللمعنى الذي يريده اتساق   ااملميز له، ومن هنا قد يلجأ الشاعر إىل احلذف طلب  

  :(3)جتربته الشعرية كقول عمر بن أيب ربيعة

َابِ َعَدَد النَّْجِم َواحلَ       اُثَّ َقاُلوا: ُتُِبُّها؟ قـُْلُت: َِبْر                َصى والُّتُّ

ألنه حذف  ،وي ذكر أنه املأخذ الوحيد عليه ،وقد أخذ عىل عمر قوله السابق

 ولكننا رأينا توضيح وجه ،واحلذف جائز لكثرة شواهده من كالم الفصحاء ،اهلمزة

 ،ا من قبل بأداة خاصة. فاالستفهام هو طلب العلم بيشء مل يكن ملموس  ااحلذف فني  

أي عن املفرد واحلكم وال يستفهم باهلمزة  ،تصور والتصديقويستفهم باهلمزة عن ال

 ،حتى هيجس يف النفس إثبات ما يستفهم عنه بخالف غريها من أدوات االستفهام

. ولوال حذفها ملا قدر لنا أن نتصور مقدار (4)ويف حذفها خالف ،والشاعر حذفها

لذلك دعا عىل من  ،دال جيهله أح ،فحبه هلا بني  ظاهر ،هذا احلب الذي يكنه حلبيبته

ا إذ جهلوا من حبه هلا ما ا وتعس  عقر  »أي  «اهبر  » :له  بقوله تساءل عن حبه متجاهال  

فهي خترج من احللق  ،وإذا ما أضفنا إىل ذلك كره النطق باهلمزة .(5)«ال جيهل مثله

وشق  ،فثقلت عىل لسان املتلفظ هبا ،اوبذلك كان النطق هبا تكلف   ،(6)جمرى التهوع

وجرى الشعراء عىل إشباع احلركات حماكاة  ومن ثم حسن احلذف. ،وثقل ،طق هباالن
                                       

 (.   14صع )عبد البدي ،وي لألدبالرتكيب اللغ )1(
 (.   378)ص  عبد اللطيف ،دراسة يف الرضورة الشعرية ،لغة الشعر :ينظر )2(
 (.432ديوان عمر بن أيب ربيعة  )ص )3(
 ( وما بعدها.  258صاملرزباين ) ،( واملوشح20صاألنصاري ) ،مغني اللبيب :ينظر )4(
 .(259املرزباين )ص ،املوشح )5(
    .(3/458سيبويه ) ،لكتابا  :ينظر )6(
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 :  (1)من مثل قول الشاعر ،حلركات النفس وتوتراهتا

 من حيث ماسلكوا أدنو فَأَْنُظور    ين حيثما ُيْشري اهلوى بصري   وأن
 يف من أقبح الرضورات التي تؤدي إىل ما ليس أصال   «رفأنظو»وعد قوله 

وتولد الواو منها يف )أنظور( إىل  ،(وعزي إشباع الضمة يف قوله )انظر، (2)كالمهم

رضورة الشعر وأهنا نابعة من طبيعة احلركات الثالث وقدرهتا عىل االستجابة للمد 

هي  ) مدها(ها طل  . وإشباع احلركات وم  (3)واالستطالة يف حاالت نفسية معينة

بناء  عىل الرأي األول فإهنا تدخل يف عادات هلجية لطيء وغريها من قبائل العرب و

 .(4)باب الرضائر، أما إذا أخذت عىل أصل استعامهلا فهي هلجة ال رضورة

تظهر عواطف  ،وللخاصية الصوتية وظيفة تعبريية ،واإلشباع خاصية صوتية

وكل لغة هتيئ ألبنائها جمموعة غنية من املصادر الصوتية للتعبري  ،املتكلم واجتاهاته

والشاعر  ،، واألصوات التي خيرجها اإلنسان رموز حلاالت نفسية(5)راملشاع عن

يستثمر اخلصائص اإلحيائية ألصوات الكلامت والسيام املد يف محل املشاعر املمتدة 

الذي يوضح احلال النفسية  ،فالبيت يرتبط بام سبقه ،(6)واألحاسيس العميقة

إذ يصور  ،ة إىل البيت الذي سبقهومل يلتفت النحا .واملوقف الذي ولد احلال التعبريية

يتتبعهم  ،افانقطع إليهم متلفت   ،إذ فارقوه وهو عىل عهد اهلوى ،حال فراق أحبائه ،فيه

والتتبع حال من  ،خيطئها املتبرص يف املعنى برصه بكل شغف مما شكل هيئة معينة ال

ىل إ االذي قد حيول دون الرؤيا بعض العوائق لذلك كان مضطر   ،التقيص البرصي

                                       
  .(239شعر ابن هرمة القريش )ص )1(
     .(1/245السيوطي ) ،النحو األشباه والنظائر يف :ينظر )2(
 ( وما بعدها.  3/132اخلصائص، ابن جني ) :ينظر )3(
 ( وما بعدها.     2/673اجلندي )،اللهجات العربية يف الرتاث:ينظر )4(
     .(199لوينز )ص ،اللغة واللغويات :ينظر )5(
     .(42صكوين ) ،بناء لغة الشعر :ينظر )6(
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فتكون حركته  ،والتاميل ميل املشوق املحب ليالحقهم برصه أن ى حل وا ،االنثناء

 فهو يقول يف بيته األول: ،ملا انقطع وصال  

 يوم الِفراق إىل أحبابنا ُصور     ا   ـنـتــــلفّ ـا يف تـــــلم أنـــعــهللا ي
علم( ثم يعدا ) ففي حلظة الوداع والتوهج الشعري صاغ بيته بصيغ اسمية ما

عدل إىل الصيغ الفعلية يف البيت الثاين ألنه شعر أن الصيغ االسمية مل تتح له 
  .مترد عليها ،ما مل تطعه اللغة يف التعبري اإلحاطة بكل ما يستلزمه املوقف، وعند

فإذا ما ملحهم  ،وحيدق كي يتتبعهم برصه ،فيديم البرص ،إن الشاعر يتعقب أحبته 

وال يؤدي هذا املعنى إال  ،وليست العابرة الكليلة ،ة املطولةدنا ونظر، ولعلها النظر

فيدقق  ،يميل به اهلوى نحوهم ،وكأين بالشاعر وهو يتتبع أحبته ،«فأنظور»كلمة 

ليتيح الوقت الكايف  ،فأشبع الواو ،وال يريد أن ينهي البيت قبل العثور عليهم ،النظر

 ،اتداد لشوق حيفر يف النفس عميق  ام ،وامتداد الواو .وليتحقق من مكاهنم ،لرؤيتهم

فتلوح يف املخيلة صورة الشاعر  ،وذلك أعطى للفعل يف بيته معنى احلركة والسلوك

فكيف للشاعر وقد  .ويصحح جمال الرؤيا ،وقد وضع يده فوق عينيه لريكز برصه

ح احلب به أن يفكر يف القاعدة النحوية؟! يضاف إىل ذلك أن ا حلركة املتصورة من بر 

 ،رت التعبري عن املوقفأثم  قد( أنظور – أدنو – صور –أرشي  -تلفتنا ) خالل

ونقلت إلينا ما تضج به نفس الشاعر من تفصيالت التجربة بشكل يفوق التعبري 

 .املبارش عن احلب والشوق
أن خروج اللغة يف الشعر عن » أدرك الفالسفة املسلمون من قبلوكان قد 

ذلك أهنا ال تسعى إىل اإلفهام والتوصيل  ،قيقهتريد حتاألصل يرتبط باهلدف الذي 
وأن  ،وإنام هتدف إىل حتقيق أمر زائد عن املعنى ،كام هو احلال فيام خيص اللغة العلمية

هذا االنحراف انحراف مجايل متعمد، ذلك أهنا تقصد من ورائه الدهشة أو العجب 
مكن أن توجد خارج للغة ي وقد وعوا يف الوقت نفسه أن الوظيفة الشعرية .أو اللذة
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يف حني تكون هي العنرص املهيمن يف  ،ثانوية مساعدة لكنها تكون دائام   ،الشعر
 هدف وهو –بمعنى أهنا تتحقق بأقىص حد ممكن بحيث يتقهقر التوصيل  ،الشعر
 اأيض   الفالسفة هؤالء وأشار ،لذاهتا مقصودة هي وتصبح الوراء إىل – العلمية اللغة
 حتى ،واملجازي احلقيقي املستوى أي ،الشعر يف اللغويني وينياملست دوجو أمهية إىل
  .(1)«مستغلق لغز إىل الشعرية اللغة تتحول ال

وال يمكن أن ينفصل  ،فاللغة الشعرية تعكس انفعاالت النفس ورصاعاهتا

ومن املسلم به واحلال  ،التعبري اللغوي عن املؤثرات االنفعالية التي حيياها الشاعر

لغة القصيدة أو عىل األقل بعض الظواهر اللغوية بطبيعة التجربة  ن ترتبطهذه أ

 .الفنية والنفسية للشاعر سواء عن عمد أو بشكل غري وعي منه

وقد استثمر الشعراء يف أشعارهم اجلانب الصويت يف تعبريهم عن جتارهبم 

  :(2)ا سيف الدولة ولعل املتنبي يف قوله معاتب   ،الشعرية

      َوَمن جبِسمي َوحايل ِعنَدُه َسَقمُ    ُم   ــُه َشبِ ـمَّن َقلبُ ـباُه مِ واَحرَّ َقل

من الشعراء الذين عولوا عىل البنية الصوتية يف إنجاز التجربة الشعرية بأبعادها 

 ،يعنيهم البعد النفيس للقول الشعري ولكن النحاة ال ،النفسية والعاطفية والداللية

: أنه وصل املندوب وحرك، وهي هاء أحدمها :ن وجهنيفحملوا الكالم عىل اخلطأ م

: أنه ا ما وصلت أسقطت اهلاء. وثانيهاموإذ ،اوهي ساكنة أبد   ،تدخل يف الوقف

: واألصل أن يقول .(3)تسقط فيه الياء وهو موضع ال ،أسقط الياء من املضاف إليه

يف عة مع سويف جدل النحاة يغيب وجع الشاعر الذي سببته القطي ،(4)واحر قلبياه

الذي يصعد أمله وتوجعه عرب املد  ،عتاب املحب املكلوم افقال القصيدة معاتب   ،الدولة

                                       
 (.   193)ص حتى ابن رشدفة املسلمني من الكندي نظرية الشعر عند الفالس )1(
     .(4/80)ديوان املتنبي  )2(
   .(2/359)ابن جني  ،( واخلصائص4/165سيبويه ) ،الكتاب :ينظر  )3(
 (.     464صاجلرجاين ) ،الوساطة ينظر: )4(



404

د. ليلى شعبان رضــــــــــــوان 
الضرورة الشعرية بين الخطأ اللغوي والوظيفة الجمالية د. نوال عبد الرحمن الحسين

٢م
٠١

س ٨
مار

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

رة 
�خ

ى ا
ماد

 ج

العدد الخامس

٥  ه1439مجادى اآلخرة    (5العدد )    جملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز

29 

 

( خري تعبري عن هذا )واحر قلباه :ولعل يف قوله ،الصويت اخلارج من أعامق أعامقه

والنظر إىل هذا »فال يمكن الفصل هنا بني اللغة وإحساس الشاعر  ،البعد النفيس

نفعايل العام للقصيدة يوحي باستجابته ملالبسات هذا وقف االالرتكيب يف ضوء امل

والتأمل العميق  ،بل يوحي بأنه القدرة عىل التعبري عن مشاعر الغضب ،املوقف

 ،االعميقة خمرج   «قلباه»فهاء  ،والسخط املتربم بام نال املتنبي من سيف الدولة

باندياح يف  يت يتصفواملسبوقة بألف مداها يف املد يشرتكان يف إنجاز تركيب صو

الصوت وعمق يف املخرج جيسدان باقتدار اتساع وعمق أحاسيس الغضب واألمل 

 . (1)«عند املتنبي

سبيل إليه  عن هذا الطريق ما ال ،أعطى من املعنى»فاملتنبي أبدع يف قوله و

 إىل أن ننظر إىل هذا فنحن اآلن أكثر ميال   .بصياغة أخرى تعترب عندهم أوَف وأكمل

وإىل أن  .إحساس املتنبي العميق باألمل والذبول واجلفاف وي يف ضوءيل النحالتشك

 .(2)«نالحظ ما يرتبط هبذا التشكل من توتر أو مواقف متناقضة

يف الشعر العريب أمثلة كثرية مل ينفصل فيها التشكيل النحوي عن إحساس و

هوا إىل مقصد مل يتنبو ،ولكن النحاة مل يلتفتوا إىل هذا األمر ،اتام   الشاعر انفصاال  

 .ألنه خارج دائرة اهتاممه ،الشاعر الذي لن يظفر به النحوي

 : (3)فالشاعر قيس بن زهري حني يقول

 مبا القْت لَبوُن بين زايد     يك واألنباُء تَنِمي   ـــِـــ أمل أيت
وإجراء  ،يسارع اللغوي للبحث يف أسباب اجلزم مع إثبات الشاعر الياء مع اجلزم

وال  (4)ا: لو قال أمل يأتك لكان أقوى قياس  أو القول ،م جمرى الصحيحاملجزو املعتل
                                       

 .(177فلفل )ص  ،مقاربات يف النظرية والتطبيق-لتشكيل اللغوي للشعر يف ا )1(
    .(46سلوم  )ص ،قراءة ثانية للتشكيل النحوي-علم املعاين  )2(
  .(29شعر قيس بن زهري )ص )3(
 .(1/333ابن جني ) ،اخلصائص :ينظر )4(
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التي ختربنا هبا بعض  ،أو احلال املولدة هلذه الصيغة ،هيمه البحث يف خلفيات القول
. فالشاعر بدأ القصيدة يف ذكر املشاحنة عىل الدرع مع ابن عمه (1)أبيات القصيدة

وذلك يعني أنه يف موقف  ،ا قام به بشأن الدرعا عىل مالربيع واستياق الشاعر إبله رد  
بعد ما فعله من اقتياد  ،لذلك افرتض ،وحياول أن تكون الغلبة له ،يتهدد فيه غريمه
 ،وهم األبطال الذين خيافهم الناس ويرهبوهنم ، عنهموأخذها رغام   ،نياق بني زياد

 ،نبأ بطوالته املخاطبلذلك استنكر من عدم سامع  ،أن يكون النبأ قد شاع وانترش
والنبأ خاص بام كان ذا شأن من  -فاألنباء رسعان ما تنرش وتشيع بني الناس 

وكان  ،«أمل يأتيك» :فلم يكن أمامه إال أن يستعني بإثبات الياء فقال  -األخبار 
وأصوات املد واللني إحدى » ،والياء حرف مد ولني .«أمل يأتِك»الوجه أن يقول : 
 ،وهلا ارتباطات باملواقف الشعورية يف النص الشعري ،ينن املعاوسائل التعبري ع

.. وهلا دور يف إكساب الكلامت القدرة عىل .فهي متتاز بقدرهتا العالية عىل اإلسامع
فالياء بامتدادها الصويت  ،(3)أن خيطئ سامع صوت اللني والسامع يندر .(2)«اإلسامع

لعاطفي الذي محل املفاجأة نفعال اعن اال االذي يفرضه إنشاد البيت محلت تعبري  
للشاعر لرياكم عليها فخره  انفسي   أ  كام كانت متك ،واالستغراب من عدم سامع النبأ

ومعلوم أن املد حدث صويت  .فشحنت بكل عواطفه يف الوقت عينه ،واستغرابه
الذي  ،ما يعرب عن انفعاله بمد الصوت اوالعريب كثري   ،يرافق احلاالت االنفعالية

يف الدراسات الصوتية وهو تغريات تنتاب صوت املتكلم من صعود إىل  تنغيام   يسمى
هبوط ومن هبوط إىل صعود لبيان مشاعر الفرح والغضب والنفي واإلثبات 

                                       
فأخذ زمامها وذهب هبا  ،ىل راحلتهافمرت أم الربيع به عفمطله هبا  اأعار الربيع درع  »فالشاعر كان قد  )1(

وقد ذهبت  اياقيس أين غرب عقلك؟ أترى بني زياد مصاحليك أبد   :وزفقالت له العج .ا هلا بالدرعمرهتن 
فخىل سبيلها وذهبت كلمتها  ،وإن حسبك من رش سامعهالناس ما شاؤوا؟  فقال ،ا وشامال  أمهم يمين ب

   احلاشية.( 1/333)اخلصائص . «مثال  
   .(279صالبدراين ) ،فاعلية اإليقاع يف النصوص الشعرية )2(
 (.    28صأنيس ) ،صوات اللغويةاأل :ينظر )3(
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  .(1)والتهكم واالستهزاء واالستغراب

.. .التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم» وقد أشار ابن جني إىل هذا وسامه

 ،وذلك أن تكون يف مدح إنسان والثناء عليه .تأملته فسك إذاوأنت حتس هذا من ن

وتتمكن يف متطيط  ،هذه الكلمة (اّلل)! فتزيد يف قوة اللفظ بـفتقول: كان واّلل رجال  

أو نحو  أو كريام   اأو شجاع   فاضال   الالم وإطالة الصوت هبا )وعليها( أي رجال  

ن لقرينة حالية ذف يكوويمكن اإلفادة من نص ابن جني يف أن احل .(2)«ذلك

أي أن حذف  ،(3)تستدعيها ظروف الكالم ومقامه وهو ما يعرف بسياق احلال

هو املراد عند  «أمل يأتيك»الفاعل بداللة قرينة احلال التي يف مد الصوت يف قوله 

  .وكان حكمها اجلزم ،الشاعر ولذلك أثبت الياء

لشاعر يف مد الصوت إليها العل فيام قدمنا يساعدنا يف فهم الرضورة التي جلأ 

إذ إن  ،سبب عدوله من املقيس النادر اويفرس أيض   ،وعدم حذف الياء وجزمها

فقد قيل يف  ،يؤيد ما نذهب إليه سياق البيت ،العدول اقتضته الداللة وقرره املعنى

اخلرب اجللل  «أمل يأتيك»فناسب مد الصوت يف  ،معرض غضبه وهتكمه من املخاطب

عىل ما قام به الربيع بن  ااعر من استياق النوق وبيعها رد  فعل الشالذي يدلل عىل 

وهذا كله دل عليه االستعامل اللغوي الذي ورد عليه البيت من  ،زياد بشأن الدرع

ويف هذا املقام نشري إىل أن  .مع أن الفعل يف موضع جزم «الياء»إثبات حرف املد 

وكذلك نظام اللغة )وحداته الصوت  هر يفاحلقيقة القائلة إن التنغيم والشدة واجل

 ،( تستطيع التعبري عن األصول االجتامعية للمتكلم وثقافته وتربيته وجنسهالصوتية

يقع يف حقل الفونولوجي بل يف أحد حقول اللغة املسمى بعلم األسلوب  وهذا ال
                                       

 (.     63صالعطية ) ،يف البحث الصويت عند العرب :ينظر )1(
 (.   2/371ابن جني ) ،اخلصائص )2(
 (.  67صالعطية ) ،يف البحث الصويت عند العرب :ينظر )3(
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وإن دخل يف باب اخلطأ  ،واختيار الشاعر هلذا املنحى من التعبري ،(1)الصويت

 ،ختلو من مجال وحسن فإهنا ال ،حيمل داللة يؤكدها سياق احلال فهو ،رةوالرضو

      .وإنام طريقة التعبري التي اعتمدها الشاعر سواء أكان واعيا أم ال ،ليس مبعثه اخلطأ

ومن الرضورات الشعرية التي تفتح أبواب القول يف املعنى الذي خرجت إليه 

 : (2)الرضورة قول املتنبي

 ادِ ـــنـــالتَ ـا املَنوَطُة بِ ــَلتُنـيـلُيَ      اِد ـــيف ُأح داسٌ ـاٌد َأم سُ ـُأح
 والعرب ال ،(أحاد)أنه رصف »والبيت حيمل عىل الغلط لعدة وجوه منها: 

 :وقال ،(رباع)والعرب مل جتاوز يف العدد  ،(سداس) :وقال ،اوإنام جتعله مبني   ،تعربه

 .(3)«آخره ذف هذا منفح ،(ةلييلي)قالت:  (ليلة)والعرب إذا صغرت  ،(لييلتنا)

؛ التصغري بمذهب املتنبي يف احلياةلعالقة  (لييلتناويعنينا يف هذا املقام تصغري)

رها(4)فالتصغري هنا للتعظيم فالليلة طالت  ،، والعجيب أن املتنبي أطال الليلة ثم صغ 

 صباحهافعدلت  ليايل الدهر كلها ؛ تلك الليلة التي عزم يف  ،وامتدت إىل يوم القيامة

 .امتعالي   اواملتنبي حقرها لعظم طوهلا مستخف   ،واالنتظار يطيل الوقت ،عىل احلرب

نستعرض  حيقق للكلمة تنغيام   فالتعبري بـ)لييلتنا( ،ملا حتقق له ذلك (لييلية) :ولو قال

  .من خالله مشاعر الضيق والكآبة

بكري يف واه الوقد كان للرضورات تأثري كبري يف نشوء صيغ جديدة منها مار    

 وهو قول نمرية بن حصن املازين يرثي ابنه: ،آللئه

 وإيَن كالطاوي اجلناح على الكسرِ      جّلدي  ـامتني تــــإين أُريء الش
                                       

    .(202صكوندراتوف ) ،دراسة يف علم اللغة ،إشاراتأصوات و  :ينظر )1(
 (.2/75الربقوقي ) ،تنيرشح ديوان امل )2(
   .(93القريواين )ص ،ما جيوز للشاعر يف الرضورة )3(
 (.73ابن سيدة  ) ،رشح مشكل املتنبي :ينظر )4(
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ويراه امليمني من  .(1)راء الرجل اليشء، وأراءه غريه فهو يريئه وعلق عليه بقوله:
واحلق أن  .عه يرئومضار ،: أرىوأراء مقلوب ،كنأى وناء ،: رأى وراءباب القلب
 .(2)وإنام دعت إليه رضورة الوزن ،مل يرد ال عىل األصل وال عىل القلب ،هذا الفعل

 ،اا أو كره  هذه هي نامذج من الرضورات الشعرية التي التجأ إليها الشاعر طوع      
ونحن مع تسليمنا بأمهية  .قصدنا من دراستها إظهار الغاية التي خرج إليها الشاعر

وما  ،إال أننا نسلم أيضا بوقوع الرضورة ،ومجال الصحة اللغوية ،لنحويةاعدة االق
اصد التي ترتبت عىل اخلطأ النحوي؟ فِلم ال نبحث عن املق ،دامت الرضورة واقعة

ولكن املخالفات اللغوية  .هذه املقاصد هي التي تشكل الوظيفة اجلاملية للرضورةو
 .ها مل يتعد اخلطأ إىل تشكيل وظيفة مجاليةثري منفك ،اا واحد  أو الرضورات مل تكن خط  

 
 
 
 

 

                                       
 (.   1/584) البكري ،سمط الآليل يف رشح أمايل القايل :ينظر )1(
 (.187صعبد التواب )  ،ل يف فقه اللغةفصو :ينظر )2(



409

د. ليلى شعبان رضــــــــــــوان 
الضرورة الشعرية بين الخطأ اللغوي والوظيفة الجمالية د. نوال عبد الرحمن الحسين

٢م
٠١

س ٨
مار

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

رة 
�خ

ى ا
ماد

 ج
العدد الخامس

٥  د. نوال احلسني و   ليلى شعبان رضوان د.               اجلماليةوالوظيفة الضرورة الشعرية بني اخلطأ اللغوي 

34 

 

 اخلامتة 
ألن اهتاممهم كان  ،مل حياول النحويون أو اللغويون تلمسها إن للقول ظالال  

فنظروا إىل لغة الشعر وما فيها من ظواهر تقرتب من النموذج أو  ،عىل اللغة امنصب  
أو رميها باملخالفة والشذوذ واالنحراف عن  ،التوافق فأحلوا عىل مسألة ،تبتعد عنه
ا عن املقاييس وبناء عىل ذلك عدت األخطاء التي ارتكبها الشعراء خروج   .القاعدة

ومل تبحث  ،وبحثت تلك األخطاء من منظور اخلطأ والصواب ،التي ارتضاها النحاة
ال من وبعالقتها مع احلس الشعري واملوقف والتجربة ألنه ليس من شأهنم 

ا ألهنا شدت ا كبري  الشعراء مقوالت النحويني اهتامم   رِ عِ مل ي   ومع هذا ،وظيفتهم
ت ألسنتهم عن  ،وضيقت عليهم جمال القول والتعبري ،وثاقهم إىل القاعدة وأجر 

لذلك سلم كثري منهم للشعراء بخصوصية لغتهم  ،اإلفصاح عن مشاعرهم
 جيوز لغريهم. ال وأجازوا هلم ما ،فجعلوهم أمراء الكالم

ولكننا أردنا أن نسجل مواقف النحاة األقل  ،ونحن ال نستهني باللغة العربية
وأن نؤكد أقوال النقاد العرب يف تلك املسائل  ،ا يف مسألة اخلروج عن القاعدةتشدد  

لذلك بحثنا يف املعنى الذي يتشكل من  ،واختالف نظرة كل فريق إىل التعبري اللغوي
ألن الشاعر حلظة التعبري ال يمكن له تنحية إحساسه الذي  ،خالل تلك الرضورات

من هنا كانت مسألة رد  ،ا به، ريان بدالالتهفيخرج التعبري مشحون   ،هييمن عليه
ة ـيـوصـصـي خـلغـوي ،ىـر املعنـغيـي ،ةـويـد اللغـب والقواعـناسـا يتـالرضورة بم

 ر.  ـاعـة الشـربـجـت
 ،عنى إىل التأثري يف املتلقييتجاوز مسألة توصيل املوالشاعر يف هنجه الذي ذكرناه 

وعىل هذا  ،هلا من مجاليات الرتكيب هلا ما ،فينتج ظواهر خمالفة للقواعد النحوية
وحبذا لو فصل املقعدون بني  .اللغة الشعرية ،التعبري الناتج األساس يشكل

ينفرد بخصائص  ونظروا إىل الشعر عىل أنه مستوى معني ،مستويات اللغة يف التقعيد
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 .مميزة الختالف ظروف صياغته تركيبية
من مظاهر معيارية القاعدة وربام كان  اوتبقى الرضورة الشعرية مظهر    

لو أن االستشهاد مل يقف و»لالستشهاد دور يف مجود النظرة إىل ما خالف القاعدة 
ور ألمكن أن جتري دراسة اللغة عىل مراحل وعص ،عند حد عىل يد النحاة العرب

.. والعترب كل ميل غري فردي إىل خمالفة القواعد .ن نصوصباستقراء ما جيد  م
ا يف النظرة إىل هذه القواعد يف ظل يتطلب تطور   ،ا يف االستعامل اللغويالسابقة تطور  

 ،ملا كثرت فيه األقوال ال  وربام كان هذا القول ح ،(1)«منهج وصفي لدراسة اللغة
 .واحتدمت عليه الرصاعات

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
   .(167صحلسان ) ،يةاللغة بني املعيارية والوصف )1(
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 مصادر البحث ومراجعه
حتقيق: خليل حممود عساكر  ،أبو بكر حممد بن حييى بن عبد اّلل ،الصويل ،أخبار أيب متام -1

دار اآلفاق  ،بريوت ،3ط : أمحد أمني،قدم له ،وحممد عبده عزام ونظري اإلسالم اهلندي
  م.1980 ،اجلديدة

علق عليه: حممود  ،بن عبد الرمحن بن حممد و بكرأب عبد القاهر ،اجلرجاين ،أسرار البالغة -2
 م.1991 ،دار املدينجدة،  حممد شاكر )د. ط(،

أبو حيان حممد بن يوسف بن عيل بن  ،، األندليسارتشاف الّضرب من لسان العرب -3
، 1ط ،راجعه رمضان عبد التواب ،حتقيق: د. رجب عثامن حممد ،يوسف بن حيان أثري الدين

 م.1998ي اخلانجمكتبة  القاهرة،
 م.1989 ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق ،حممد )د.ط( ،عزام ،نقداي   ااألسلوبية منهج   -4
رشح وحتقيق:  ،أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت البغدادي ،إصالح املنطق -5

 )د.ت(. ،دار املعارف مرص، )د.ط(، ،وعبد السالم هارون ،أمحد حممد شاكر
 دار ،، األردن1ط ،إياد عبد املجيد ،إبراهيم ،ة الشعر العريب روايألصمعي وجهوده يفا -6

 م.2001 ،احلديثة للخدمات الوراق
ألكسندر ترمجة: أدور يوحنا،  ،كوندراتوف ،دراسة يف علم اللغة ،أصوات وإشارات -7

 م.1971 ،)د.ط( بغداد، مطبعة اجلمهورية
 )د. ت(. ،ضة مرص)د.ط( مكتبة هن ،إبراهيم ،: أنيساألصوات اللغوية -7
حتقيق: عبد  ،أبو بكر حممد بن الرسي بن سهل النحوي ،، ابن الرساجاألصول يف النحو -8

  م.1988 ،مؤسسة الرسالة ،بريوت، 3ط ،احلسني الفتيل
حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القاسم القايض أبو بكر،  ،الباقالين ،إعجاز القرآن -9

      م.1954دار املعارف،  ،مرص ،ط()د. ،د أمحد صقرحتقيق: السي
سلسلة  ،ترمجة وتقديم وتعليق: د. أمحد درويش ،، كوين، جونبناء لغة الشعر -10

 م.1990 ،اهليئة العامة لقصور الثقافة ،مرص ،)د.ط(، 3دراسات نقدية 
د السالم حتقيق: عب ،أبو عثامن عمرو بن بحر بن حمبوب ،اجلاحظ ،البيان والتبيني -11

 م.1998 ،مكتبة اخلانجي ،لقاهرةا ،7ط ،هارون
 ،إبراهيم ،اتريخ النقد األديب عند العرب من العصر اجلاهلي إىل القرن الرابع اهلجري -12

 م.2005املكتبة الفيصلية،  ،جدة ،)د.ط( ،طه أمحد



412

د. ليلى شعبان رضــــــــــــوان 
الضرورة الشعرية بين الخطأ اللغوي والوظيفة الجمالية د. نوال عبد الرحمن الحسين

٢م
٠١

س ٨
مار

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

رة 
�خ

ى ا
ماد

 ج

العدد الخامس

٥  ه1439مجادى اآلخرة    (5العدد )    جملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز

37 

 

    م.7199 ،مكتبة نارشون ،لبنان، 1ط ،لطفي ،د. عبد البديع ،الُّتكيب اللغوي لألدب -13
حتقيق: حممد حسني آل  ،محزة بن احلسن ،األصفهاين ،ى حدوث التصحيفبيه علالتن -14

 م.1967 ،املعارفبغداد،  ،)د.ط( ،ياسني
حتقيق: عبد العزيز  ،أبو القاسم عيل بن محزة البرصي ،التنبيهات على أغاليط الرواة -15

 م.1967 ،امليمني، )د.ط( القاهرة
حتقيق: عبد السالم  بن أمحد البغدادي، بايزيدقادر بن عمر بن عبد ال ،خزانة األدب -16

 م.1979 ،مكتبة اخلانجيمرص،  ،)د.ط( ،هارون
حتقيق: حممد عيل النجار،  ،أبو الفتح عثامن بن جني املوصيل ،ابن جني ،اخلصائص -17

   م.1956املكتبة العلمية  ،دار الكتب املرصيةمرص،  ،)د.ط(
 ،دار املعارف ،اإلسكندرية )د.ط( ،ءرجا ،دعي ،رؤية نقدية ،دراسة يف لغة الشعر -17

 )د.ت(. 
قرأه وعلق  ،الرمحن بن حممد عبدبنبكرأبو عبد القاهر  ،اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز -18

 م.1992،مكتبة اخلانجي مرص، ،3ط ،عليه: حممود حممد شاكر
 م.5196 ،القاهرة ،()د.ط ،رشح: حمي الدين عبد احلميد ،ديوان عمر بن أيب ربيعة -19
 دار الكتاب العريب، ،بريوت حتقيق: عبد الرمحن الربقوقي، )د.ط( ،ديوان املتنيب -20

 .)د.ت(
 العلمية، الكتب دار ،بريوت ،3ط ،رشح وتقديم: عباس عبد الساتر ،ديوان النابغة -21

 م.1996
ار الكتب د ،بريوت)د.ط(  ،، حتقيق وضبط: مصطفى عبد الشايفديوان امرئ القيس -22

 ت(.  )د. ،ةالعلمي
 ،دار املعارف ،القاهرة ،4ط ،، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيمديوان امرئ القيس -23

  م.1984
 الفضل أبو حتقيق ،الشنتمري األعلم نسخة من األصمعي رواية –ديوان امرئ القيس  -24

 (. ت.د) ،املعرف دار ،، اإلسكندرية4ط إبراهيم،
إبراهيم بن عيل بن متيم األنصاري، أبو  ،وايني القرياحلرص ،األلباب زهر اآلداب ومثر -25

 م.1954القاهرة، ، 1ط ،حتقيق: عيل حممد البجاوي ،إسحاق
 البحرين يف املعاصر الشعر جتربة واألسلوب البنية يف دراسة –السكون املتحرك  -26 
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اء ب وأدبرات احتاد الكتامنشو ،املتحدة العربية اإلمارات ، دولة1ط ،علوي ،، هاشميامنوذج  
    م.2003 ،اإلمارات

حتقيق: عبد العزيز  ،أبو عبيد البكري األونبي   ،مسط الآليل يف شرح أمايل القايل -27  
  م.1936 ،)د. ط( القاهرة ،امليمني

أبو احلسن عيل بن مؤمن  ،ابن عصفور اإلشبييل ،-الرشح الكبري - شرح مجل الزجاجي -28
 هـ.  1400 ،)د.ن( ،بغداد1ح، طبو جناقيق: د. صاحب أبن حممد احلرضمي، حت

أبو احلسن عيل بن إسامعيل، حتقيق: د. حممد  ،ابن سيدة ،املتنيب شعر من املشكل شرح -29
    م.1975 ،دار املأمون للرتاث ،دمشق ،)د.ط( ،رضوان الداية

مطبوعات  ،دمشق)د.ط(  ،حتقيق: حممد نفاع وحسني عطوان ،شعر ابن هرمة القرشي -30
 .ملحق الديوان م.1969 ،عربيةلغة الجممع ال

مطبعة  ،العراق ،)د.ط( ،عادل جاسم ،البيايتمجع ورشح:  ،شعر قيس بن زهري -31
 م.1972 ،العراق ،اآلداب

 ،بو حممد عبد اّلل بن عبد املجيد بن مسلمأ ،وريينابن قتيبة الد ،الشعر والشعراء -32 
 م.1958 ،ملعارفدار ا ،ط(، اإلسكندرية)د. أمحد حممد شاكر :حتقيق ورشح

مي أبو احلسن ،ابن عصفور اإلشبييل ،ضرائر الشعر -33  ،عيل بن مؤمن بن حممد احل رضم 
  م. 1980 ،دار األندلس ،بريوت ،1ط ،حتقيق: السيد إبراهيم حممد

 ،دار األندلس ،بريوت ،2إبراهيم، ط ،السيد حممد ،دراسة أسلوبية ،الضرورة الشعرية -34
  م.1981

وزارة  ،العراق ،)د.ط(، عبد الوهاب ،العدواين ،لشعرية دراسة لغوية نقديةرورة االض -35
 م.1990التعليم العايل، جامعة املوصل

 ،القاهرة ،)د.ط( ،حممود شكري ،اآللويس ،الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر -36
 .هـ1341 ،املطبعة السلفية

 ،العراق ،)د.ط( ،ء حسني عليويعال ين،البدرا ،الشعريةفاعلية اإليقاع يف النصوص  -37
 م.2012 ،اجلامعة العراقية

 م.1999 ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة، 1ط ،رمضان ،عبد التواب ،فصول يف فقه اللغة -38
 ،حيزم ،حبث يف آليات اخلطاب الشعري عند البحُّتي - فن الشعر ورهاانت اللغة -39

     م.2001 ،والعلوم اإلنسانية اآلدابكلية  ،، صفاقص1ط ،أمحد، دار حممد عيل احلامي
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 ،)د.ط( ،املوسوعة الصغرية ،خليل إبراهيم ،العطية ،يف البحث الصويت عند العرب -40
 م.1983 ن(.)د ،بغداد
فلفل، حممد عبدو  ،والتطبيق النظرية يف مقارابت –يف التشكيل اللغوي للشعر  -41

 م.2013 ،زارة الثقافة السوريةو ،تابامة السورية للكمنشورات اهليئة الع دمشق، ،)د.ط(
 )د. ت(. ،دار الفكر ،عامن ،إبراهيم )د. ط( ،السامرائي ،يف لغة الشعر -42
         م.1997 ،دار غريب ،القاهرة ،1ط ،حممود ،، الربيعيقراءة الشعر -43
 يةالعرب النهضة ارد ،، بريوت1ط ،حممد زكي ،العشاموي ،قضااي النقد األديب والبالغة -44
 م.1979   والنرش باعةللط
 م.1988 ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة، 3ط ،حتقيق: عبد السالم هارون ،كتاب سيبويه  -45

حتقيق: حممد عبد القادر  ،ثابت بن أوس بن سعيد ،زيد األنصاري أبو ،كتاب النوادر يف اللغة
 م.1981 ،دار الرشوق ،بريوت ،1ط ،أمحد
 ،)د.ط( ،وحممد القصاص ،احلميد الدواخيل: عبد تعريب ،جوزيف ،سفندري ،اللغة -46

  م.1950 ،مكتبة األنجلو املرصية ،القاهرة
 ،)د.ط( ترمجة: عبد الرمحن حممد أيوب، ،أوتو ،يسربسن ،اللغة بني الفرد واجملتمع -47

   م.1954 ،األنجلو املرصية ،القاهرة
 م.2000الكتب،  عامل ،القاهرة، 4ط ،امحسان، مت ،اللغة بني املعيارية والوصفية -48
 م.1995 ،دار هنضة مرص ،مرص ،)د.ط( ،حممود عباس ،العقاد ،الشاعرة اللغة –49

 م.1969 ،، عدد نوفمرب25ج ،القاهرة ،جممع اللغة العربية ،عزيز ،أباظة ،لغة الشاعر -50 
 .(40إىل الصفحة 22من الصفحة 

  م.1985 ،فاملعارمنشأة سكندرية، اإل ،)د.ط( ،رجاء ،، عيدلغة الشعر -51 
دار  ،القاهرة ،1ط ،حممد محاسة ،عبد اللطيف ،دراسة يف الضرورة الشعرية ،لغة الشعر -52

 م.1996، الرشوق
، 15 العدد ،جملة الثقافة ،حممد محاسة ،عبد اللطيف ،لغة الشعر يف تناول النحاة -53

 (.130 -92م. من صفحة 1974
 أمحد علم الدين ،الثاين النظام النحويالقسم /، اجلنديالُّتاثاللهجات العربية يف  -54

 .1983،الدار العربية للكتاب ،ليبيا ،)د.ط(
 م.2009 ،دار جريرعامن  ،)د.ط( ،ترمجة: حممد عناين ،جون ،لوينز ،اللغة واللغوايت -55
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