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مباحث ال ّنقد المغوي في كتاب خزانة األدب لمبغدادي( 1093هـ )
ىوليد نهاد عباس
المقـ ـ ــدمة
ىدف انثذس يعسفح حماًز اننّقد انهغٌي ًدزاسريا يٍ خالل يا ختههد يثادصو يف كراب خصاَح األدب ًنة نثاب نساٌ
انعسب انري مل خيصصو انثغدادي نرنك ؛ ًإًَّا ىٌ شسح شٌاىد شسح كافٍح اتٍ احلاجة اننذٌي (

646ىـ)نهسّضً

االسرتاتاذي (686ىـ) .
ملّا كاٌ اننّاقد انهغٌي ٌررثع يٌاطٍ اجلٌدج ًانسّداءج يف اننّص األدتً عهى ًفق املنيج انهغٌي انري ٌقٌو عهى دتٍٍص انسّهٍى يٍ
غريه يف نغح اننّص انشعسي ؛ ًجة عهٍو أٌْ ٌفصم انقٌل تئظياز انصفاخ انيت ديدح هبا انشاعس يٍ خالل شعسه ً ،األدٌال
انيت ٌعاب تسثثيا ؛ أي أَّو ٌقٌو ترقٌٌى اننّص انشعسي ًحيكى نو تاجلٌدج يع ذكس انصفاخ احملًٌدج  ،أً حيكى عهٍو تانسّداءج يع
ذكس انصفاخ املريٌيح ًال غساتح أٌْ جند شعسا ًقد اجرًعد فٍو صفاخ اجلٌدج ًانسّداءج فأٌّيًا كاٌ أكصس كاٌ إنٍو أقسب ؛
نرنك سنجد يف أشناء حبصً ىرا شعساء جمٍدٌٍ عٍة عهٍيى تعض يا قانٌه ؛إذ سنجد أتٍاذا يفسدج فٍيا ينصفاخ انرّو ً ،ال
َغفم األتٍاخ انيت فٍيا يٍ صفاخ املدح ًىً كصريج ؛ نرنك جند أٌّ انشّاعس ال جيٍد يف كم يا قانو ؛ًإٌْ أجاد قٍم إَّو يركهف
ًعهٍو ذرضخ ييًح اننّاقد انهغٌي إذ نٌال انهغح ملا ًجدَا انشعس ؛ نرنك ذرثعد حماًز اننّقد انهغٌي فٌجدذتا أزتعح سٍقٌو
عهٍيا انثذس ىً :ـ
املثذس األًّل  :غهط االسرعًال انهغٌي :ـ ٌرضًٍ انغهط يف األسهٌب ً ،انغهط يف عًم األداج .
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املثذس انصاًَ :يساعاج يا ٌقرضٍو املعنى ًاإلعساب :ـ أذكس فٍو االخرالف يف إعساب انكهًح ً ،ضثط انكهًح ً ،دسكح انسًّي
ً ،انعايم  .املثذس انصانس َ :قد انهفظ ًاملعنى :ـ ٌرناًل جٌدج انهفظ ًاملعنى ً ،قثخ انهفظ ًاملعنى ً ،فذش املعنى ،
ًصعٌتح فيى اننّص ً ،دالنح انهفظ املثذس انسّاتع  :انضّسًزج انشعسٌح :ـ أحتدز عٍ فصٌهلا :ـ انصٌادج ً ،اننّقص ً ،اإلتدال ،
ًذركري املؤَس ً ،ذأٍَس املركس ً ،انرّقدٌى ًانرّأخري ً ،انفصم تني املرالشيني .
سأخرى انثذس مبا ذٌصهد إنٍو يٍ َرائج يٌجصج .
أيّا املصادز فكاَد حبسة يا ٌقرضٍو انثذس ًقد أشسخ إنٍيا يف اهلٌايش ً ،فصهريا يف اننّياٌح .
ًهلل احلًد ً ،عهٍو انرٌّكم .
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المبحث األول
غلط االستعمال اللغوي
من مزاٌا جودة الشعر فصاحة اللفظ وحسن استخدامه فً موضعه لٌدل على المعنى المراد ؛ لذلك تتضح
مهمة الناقد اللغوي فً تلمس الصحٌح من األلفاظ عند الشاعر ،وتغلٌطه لما ٌخرج عن االستعمال اللغوي المألوف
 .فمن ذلك دخول أل الموصولة على الفعل المضارع فتوصل بالجمل ﴿ ﴾1وهذا غلط فً االستعمال اللغوي أو
ربما ٌحصل ذلك فً ضرورة الشعر نحو قول ذي الخرق الطهوي :
ُ
ٌج ّدعُ
لى رّ بنا
صوو الحمار الُ َ

ُجج ناطقا ًا
ٌقول الخنا وابغض ُ الع ِ

ٌج ّدعُ ) اٌسج موصول ؛ دخل على صرٌح الفعل لمشابهته اٌسج المفعول ؛ بمعنى أ ّنها ذا
على أنّ ( أل ) فً ( الُ َ
دخلو على مضارع مبنً للمفعول نما تدخل علٌه لمشابهته اسج المفعول ﴿ .﴾2قال البغدادي بعد أن أورد البٌو
والشاهد فٌه (( هو شاذ قبٌح ال ٌأتً ال فً ضرورة )) ﴿ . ﴾3ثج ذكر قول األخفـــش (  215هـ)  (( :أراد الذي
ٌجدع كما تقول  :هو الٌضربك ؛ ترٌد الذي ٌضربك )) وقول غٌره  (( :أل فٌه زائدة والجملة صفة الحمار أو حال
منه ؛ ألن أل فً الحمار جنسٌة )) ﴿. ﴾4
كذلك أورد البغدادي قول الفرزدق :
وال األصٌل وال ذي الرأي والجدل

ما أنو بالحكج الترضى حكومته

عل أنه أدخل ( أل ) على الفعل ( ترضى ) ؛ وقلنا استعمال مثل هذا غلط لشذوذه قٌاسا واستعماال  ،وربما
جاا هذا لضرورة الشعر والضرورة ال ٌقاس علٌها ًا﴿. ﴾5
ومما غلط فٌه الشعراا استعمال كلمة ( بٌن ) على غٌر المعروف أو المشهور من استعمالها  .فقد غلّط
األصمعً ( 216هـ ) قول امرىا القٌس :
بسقط اللوى بٌن الدخول فحومل﴿﴾6

ومنزل
قفا نبكِ من ذكرى حبٌب
ِ

(  )1أنظر المسائل العسكرٌاو  :ص  110وشرح الجمل  . 179 / 1 :والفرائد الجدٌدة . 189 / 1 :
(  )2أنظر اإلنصاف  . 81 – 79 / 2 :وخزانة األدب . 31 / 1 :
(  )3خزانة األدب . 31 / 1 :
(  )4نفسه . 32 – 31 / 1 :
(  )5نفسه . 32 / 1 :
(  )6دٌوانه ص . 143
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فقد رواه  :بين الدخول وحومل  .وقال  :ال يقال  :رأيتك بين زيد فعمرو  ،إنما يقال وعمرو؛ و يقال  :رأيت زيداً فعمراً إذا رأى كل
واحد منهما بعد صاحبه﴿. ﴾1

وقد التمس بعض النحوٌٌن عذرا المرئ القٌس فأجاب عنه بأن التقدٌر بٌن مواضع الدخول فمواضع حومل  ،كما
ٌجوز ( جلسو بٌن العلماا فالزهاد )  ،وقال بعض البغدادٌٌن  :األصل ( مابٌن ) فحذف ( ما ) دون ( بٌن ) كما عكس ذلك
من قال :
قدج
ٌا أحسن الناس ما قرنا ًا لى ٍ

وال حبال محب واصل تصل

اصله مابٌن قرن  ،فحذف بٌن وأقاج قرنا مقامها  ،ومثله قول هللا تعــــالى  (( :ماىبعوضةىفماىفوقها )) ﴿ ﴾2قال :
والفاا نائبة عن لى  ،وٌحتاج على هذا القول لى أن ٌقال  :وصحّ و ضافة بٌن لى الدخول الشتماله علــى مواضع  ،أو
الن تقدٌر بٌن مواضع الدخول  ،وكون الفاا للغاٌة بمنزلة لى غرٌب ﴿. ﴾3
أرى أن تقدٌر بٌن مواضع الدخول فمواضع حومل هو األقرب لى ما أراده امروا القٌس ذ ال ٌعقل أن ٌستذكر
حبٌبته بٌن الدخول وحومل أي خارج الموضعٌن و ّنما استذكرها بٌن مواضعهما  ،وعلٌه تفٌد الفاا الترتٌب .
جوز بعض النحوٌٌن نصب الجزأٌن بكأنّ ﴿ ﴾4؛ واستدل على ذلك بقول محمد بن ذؤٌب العمانً الراجز فً حضرة
مجلس هارون الرشٌد (  193هـ ) :
ًا
قادمة أو قلما ًا مُحرّ فا

كأنّ أذنٌه ذا تشوفا َ

فنصب (( بكأن )) الجزأٌن  :األول أذنٌه  ،والثانً قادمة  ،وقٌل أخطأ قائله  ،وقد لحنه األصمعًّ  ،فعلج القوج كلُهج
أن ّه قد لحن  ،ولج ٌهتد أح ُد منهج إلصالح البٌو ال الرشٌد ؛ فإنه قال له  :قل :
تخال أذنٌه ذا تشوفا
حتى ٌستوي الشعر  ،والراجز و ن كان قد لحن فقد أحسن التشبٌه ﴿.﴾5
وقٌل  :الخبر محذوف  ،أي ٌحكٌان  ،وقٌل ّ :نمـا الرواٌة (( تخال أذنٌه )) وقٌل الرواٌة (( قادمتا أو قلما محرّ فا ))
بألفاو غٌر منونة  ،على أن األسماا مثناة  ،وحذفو النون للضرورة ﴿.﴾6
ولعل بطال عمل كأنّ فً نصب الجزأٌن حصل من عدج وجود ما ٌسّوغ لها أن تعمل النصب دون عمل الرفع مع
ذلك  ،ذ ال ٌصح أن تخالف هً وأخواتها األفعال التً شبهو بها .
(  )1خزانة األدب . 224 / 3 . 332/1 :
(  )2البقرة . 26 :
(  )3انظر مغنً اللبٌب  :ص . 215

(  )4انظر طبقاو فحول الشعراا  :ص  ، 65وشرح الجمل . 425 – 424 / 1 :
(  )5خزانة األدب . 238 – 237 / 10 :
(  )6مغنً اللبٌب  :ص . 255
غلط أبو عمرو بن العالا (  154هـ ) واألصمعً ذا الرّ مة فً قوله:
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ًا
مناخة
ك ال
حراجٌج ما تنف ُ

على الخسفِ أو نرمً بها بلداًا قفرا﴿﴾1

بإدخاله الّ بعد قوله (( ما تنفك )) ألن ماتنفك وأخواتها بمعنى اإلٌجاب ال ٌتصل االستثناا بخبرها ﴿.﴾2
وروي عن ذي الرمة نفسه قوله (( نما قلو آال أي شخوصا ًا )) ﴿ ٌ ، ﴾3قال (( هذا آل قد بدا )) أي شخص
وبه سمً اآلل ؛ ألنه ٌرفع الشخوص أول النهار وآخره  ،وعلى رواٌة ذي الرمة ٌكون آال خبر تنفك ومناخة صفة
.
وللغوٌٌن تأوٌالو تدفع عن ذي الرّ مه ما عٌب علٌه فضال عما قاله آنفا  ،منــها أ ّنه ٌروى (( ما تنفك ال
مناخ ُة )) بالرفع وتكون تنفك تامة  ،ومنها أن تكون تنفك ناقصة خبرها ( على الخسف ) و ( مناخة ) حال  ،أو
تكون ال زائدة ال معنى لها ومناخة الخبر﴿. ﴾4

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

دٌوانه  :ص 173
انظر خزانة األدب . 248 / 9 :
المغنً فً النحو . 77 / 3 :
انظر اإلنصاف  ، 145 – 144 / 1 :والمغنً فً النحو  ، 78 – 77 / 3 :ومغنً اللبٌب  :ص . 102

المبحث الثانً
مراعاة ما ٌقتضٌه المعنى واإلعراب
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قد ٌراعً الشاعر الموسٌقى والوزن وال ٌنظر لى اإلعراب السلٌج الذي د ّل علٌه المعنى وهو غاٌة الشاعر ،فللمعنى
أثره فً سالمة ما نعربه  ،وعلى الشاعر توخً المعنى واإلعراب لتستقٌج عباراته  ،فقد وقع بعض الشعراا فً أغالط
دعو اللغوٌٌن لى معالجة النصوص بإٌجاد تخرٌجاو على وفق ما وضعوه من قواعد وها أنا ذاكر شواهد من ذلك :
عاب عبد هللا بن أبً سحاق الحضرمً (  117هـ ) على قول الفرزدق :

من المال ال مسحتا أو مجّ لف ﴿﴾1

وعضُ زمان ٌا ابن مروان لج ٌدع

ذ رفع ( مجلف ) واألولى أن ٌكون منصوبا ًا عطفا على لفظة ( مسحتا ) ﴿.﴾2
ففً فتح ( الدال ) من ( ٌدع ) ونصب ( مسحتا ) ورفع ( مجلف )  .خمسة أقوال  :قال جماعة من
البصرٌٌن  :رفع ( مجلف ) على خبر مبتدأ مضمر كأنه قال  :أو هو مجلف  ،وقٌل  :نه فاعل مرفوع بفعل
مضمر دل علٌه ( ٌدع ) كأ ّنه قال  :أو بقً مجلف  ،وكالهما حسن  ،والقول الثالث قول الفراا(  207هـ ) وأبو
القاسج الزجاجً (  337هـ )  :نه مبتدأ محذوف الخبر  ،كأنه قال  :أو مجلف كذلك  ،ومذهبهما مردود  ،ألنه ال
ٌبتدأ بالنكرة من غٌر شرط  ،والقول الرابع قول الكسائً (  189هـ )  :نه معطوف على الضمٌر فــــً ( مسحو )
وهو ضعٌف من جهة اللفظ فاسد من طرٌق المعنى  ،فأمّا ضعفه من جهة اللفظ فإنه ال ٌعطف على الضمٌر المرفوع من
غٌر تأكٌد  ،وأما فساده من طرٌق المعنى فإن المسحو هو المستأصل والمجلف هو الذي أكثره قد ذهب فال ٌتصور أن
ٌوصف المجلف بأنه مسحو  ،و القول الخامس  :مجلف مصدر على وزن مفعّل معطوف على وعض  ،كأنه قال  :وعض
أو تجلٌف  ،و هذا فاسد من طرٌق المعنى  ،ألنه ال ٌتصور أن ٌقال  :التجلٌف لج ٌدع من اكمال ال مسحتا ﴿. ﴾3

وبسبب تلك االعابة هجاه الفرزدق بقوله :
ولكن عبد هللا مولى موالٌا

ولو كان عبد هللا مولى هجوته

ورد علٌه أٌضا فً قوله ( موالٌا ) على أن بعض العرب ٌجر نحو ( جوار ) بالفتحة فٌقول بجواري كما قال الفرزدق
موال ،
( مولى موالً ) بإضافة موالً لى مولى واأللف لإلطالق ؛ وجمهور العرب ٌقول  :مررو بجوار  ،ومولى
ٍ
بحذف الٌاا والتنوٌن فً الجر والرفع  ،وأما فً النصب فتبقى الٌاا وتظهر الفتحة علٌها  ،نحو رأٌو جواري والمراد
بجوار ما كان جمعا ًا على هذا الوزن معتل الالج ﴿. ﴾4
(  )1دٌوانه  :ص  ، 556وطبقاو فحول الشعراا . 18 / 1 :
(  )2خزانة األدب . 235/ 1 :

(  )3انظر الحلل فً صالح الخلل من كتاب الجمل  :ص  ، 271 – 270وشرح الجمل ، 184 – 183 / 2 :
والنظرٌة النقدٌة عند العرب  :ص . 99
(  )4خزانة األدب . 235 / 1 :
وقال الفرزدق فً مدٌحه ٌزٌد بن عبد الملك بن مروان :
على عمائمنا ٌلقى و أرحلُنا

رٌر
على
َ
زواحف تزجى مُخها ِ

فقال له ابن أبً سحاق  :أسأو ( رٌر ) فوضعها رفع و ن رفعو أقوٌو ﴿. ﴾1
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فقال أال قلو :
على زواحف تزجٌها محاسٌر
وهذا كثٌرٌ من شعره على جودته ﴿. ﴾2
قد غلط بعض الشعراا فً استخداج األدواو  ،فمما ورد من ذلك قول عبد ٌغوث الحارثً :
ٌ
عبشمٌة
وتضحك منً شٌخة

كأن لج ترى قبلً أسٌراًا ٌمانٌا ًا

هنا جااو ( ترى ) باأللف  ،والصواب ( َتر ) بحذف األلف عالمة للجزج  ،وقد أرجعه البغدادي لى الضرورة
الشعرٌة  ،أو أن ٌكون على لغة من قال راا  ،مقلوب رأى  ،فجزج فصار ترأ ثج خففو الهمزة فقلبها ألفا النفتاح ما
قبلها  ،وهذه ٌ
لغة مشهورة ﴿. ﴾3
و رجاع ذلك لى الضرورة مردود لعدج جواز ثباو األلف فً الجزج ألنه ال ٌجوز تحرٌكها فال مبرر إلثباتها
.
ومن ذلك أٌضا المجازاة ( بإذا )  ،فلٌس من شان العرب المجازاة بها  ،ولكن الشعراا جازوا بها فقد
شبــهوها ( بإن ) ذ رأوها لما ٌستقبل من الزمان وأنها البد لها من جواب  ،قال قٌس بن الخطٌج :
ب
خطانا لى أعدائنا فنضار ِ

ذا قصرو أسٌافنا كان وصلها

على أن ذا جازمة للشرط والجزاا فً ضرورة الشعر ،بدلٌل جزج نضارب بالعطف على موضع جمــــلة (
كان وصلها  ) ...الواقعة جوابا ًا إلذا  .ولوال أن جملة الجواب فً موضع جزج لما عطف علٌه نضارب مجزوما ًا ،
وأما كسرة الباا فهً للروي ﴿. ﴾4
وٌرى قوج من النحوٌٌن المجازاة بها ذا زٌد علٌها ( ما ) كقول الفرزدق :
فقاج أبو لٌلى لٌه ابنُ ظالج

وكان ذا ما ٌسلل السٌف ٌضرب ﴿﴾5

(  )1خزانة األدب . 239/ 1 :
(  )2الشعر والشعراا  :ص . 37
(  )3المسائل العسكرٌاو  :ص  ، 163وخزانة األدب . 201 / 2 :
(  )4خزانة األدب .25 / 7 :
(  )5ديوانه . 21 / 1 :
وأما سٌبوٌه (  180هـ ) وأصحابه فال ٌرون المجازاة بها ال مع ( ما ) وال دونها

﴿ ،﴾1والعلة فً ذلك

عندهج أن الشرط ممكن أن ٌكون وممكن أن ال ٌكون  ،و ( ذا ) وقتها كائن ال محالة أال ترى انك تقول  :ذا
طلعو الشمس فإننا ذاهبون  ،وال تقول  :ن طلعو الشمس  .و نما ٌجازى بها عندهج فً الشعر لمشاركتها حروف
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الشرط فً أنها بحاجة لى جواب كاحتٌاج الشرط الصحٌح  ،والشٌئان ذا تضارعا فً بعض الجهاو فقد ٌحمل
بعضهما على بعض ﴿. ﴾2
وقد استغرب األصمعً مجازاة لبٌد بأنى فً قوله :
فأصبحو أ ّنى تأتِها تبتئِسْ بها

رجلٌك شاجُ ر ﴿﴾3
كال مركبٌها تحو
َ

بل نه لج ٌسمع احداًا ٌجازي بأنى هذه  ،ولكنه برر األمر بأن الشاعر ربما أراد أٌا تأتها ٌ ،رٌد أي جانبً هذه
الناقة أتٌته وجدو مركبه تحو رجلٌك شاجراًا .
والوجه أن أنى هنا شرطٌة مجرورة بمن مضمرة أي من أ ّنى تأتها ﴿ . ﴾4وأما استغراب األصمعً المجازاة
بها فال مبرر له لصحة المجازاة بها عند اغلب النحوٌٌن ﴿. ﴾5

(  )1انظر الكتاب . 433 / 1 :
(  )2انظر الحلل فً صالح الخلل من كتاب الجمل  :ص  ، 277ولمع األدلة :ص  ، 107وارتقاا السٌادة :
ص .65
(  )3دٌوانه  :ص . 215
(  )4انظر خزانة األدب . 91 / 7 :
(  )5انظر أسرار العربية  :ص  ، 238وشرح الجمل . 204 / 2 :

المبحث الثالث
نقد اللفظ والمعنى
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مما ٌستجٌده النقاد حسن اختٌار اللفظ وانسجامه مع المعنى وسهولة المخرج  ،كقول النابغة الذبٌانً فً مطلع
قصٌدته :
ب ﴿﴾1
ولٌل أُقاسٌه بطً ِا الكواك ِ
ٍ

ب
كلٌنً له ّج ٌا أمٌم ُة ناص ِ

فقد أجاد فً وصف طول اللٌل  ،وحسن ابتدائه  ،وكذلك قول امرىا القٌس :
علًّ بأنواع الهموج لٌبتلً ﴿﴾2

ولٌل كموج البحر أرخى سدوله

ومما ٌستقبحه النقاد وجود االشتقاقاو الغرٌبة الممجوجة التً تؤدي لى قبح اللفظ والمعنى كقول األعشى :
شاو مش ُل شلو ُل ُ
شو ُل
ٍ
شلشِ ُل ِ

وقد غدوو لى الحانوو ٌتبعنً

وهذه األلفاظ كلها فً معنى واحد وقد كان ٌستغنً بأحدهما عن جمٌعها ﴿ . ﴾3وقول الشاعر :
أصعد فً عُلو الهوى أج تصوّ با

فأصبحن الٌسألنه عن بما به

على اّنه ال ٌجوز دخول حرف جر على حرف جر آخر  ،ولو قال  :الٌسألنه عما به لكان أبٌن وأجود  ،ولكن
الشاعر ربما زاد أو نقص لٌكمل الشعر  ،وربما ٌكون من ضرائر الشعر ،أو دخال الحرف على جهة التأكٌد ،
التفاقهما فً المعنى  ،ألنهج ٌقولون  :سألو عنه  ،وسألو به ﴿. ﴾4
ومما عٌب على الفرزدق صعوبة فهج قوله :
وما مثله فً الناس الّ مملكا ًا

أبو أمه حًٌ أبوه ٌقارب ُه﴿﴾5

انظر لى جملة ( حًٌ ٌقاربه ) وتأمل حال هذا التأخٌر عن جملة ( وما مثله فً الناس ) فلٌس من سبٌل لى
فهج البٌو ال من خالل نظج الكلج وتوخً معانٌه  ،األمر هذا ٌزٌل الغموض الذي حل فً البٌو وٌرفع الحكج علٌه
.
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5

دٌوانه  :ص . 17
انظر الشعر والشعراا  :ص  ، 22ونقد الشعر  :ص  ، 28وخزانة األدب . 47- 44 /9 :
انظر الشعر والشعراا  :ص  ، 25وخزانة األدب . 391 / 8 :
خزانة األدب . 528 – 527 /9 :
انظر دالئل اإلعجاز  :ص  ، 65ونهاٌة اإلٌجاز  :ص  ، 142وخزانة األدب . 145 / 5 :

أنشد حسان بن ثابو فً حضرة النابغة الذبٌانً البٌو :
ٌلمعن فً الضحى
لنا الجفناو الغرُّ
َ

وأسٌافنا ٌقطرن من نجد ٍة دما ﴿﴾1
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فقال له النابغة (( أنو شاعر  .ولكنك أقللو جفانك وأسٌافك  .وفخرو بمن ولدو ولـــج تفخر بمن ولدك ))
﴿ . ﴾2ن جمع الجفناو مراد به الكثرة ال القله الن جمع فعلة على فعالو ٌجًا للكثرة كما ٌجًا للقلة  ،قال
تعالــى  (( :وهمىفيىالغرفاتىآمنون ﴿ )) ﴾3والمراد به الكثرة ال القلة ﴿.﴾4
ولعله أراد وضع جمع القلة موضع جمع الكثرة مجازا فً العربٌة  ،قال ابن عــصفور (  669هـ )  (( :وقد
ٌجمع فً الكثٌر باأللف والتاا فً الضرورة )) ﴿.﴾5
وقد نجد من ٌعٌب امرأ القٌس فً قوله :
ُ
طرقو ومرضع
فمثلك حبلى قد

ول ﴿﴾6
فألهٌ ُتها عن ذي تمائج مُحْ ِ

وٌذكر أن هذا معنى فاحش  ،ولٌس فحاشة المعنى فً نفسه مما ٌزٌل جودة الشعر فٌه ﴿ ، ﴾1لذا قال قدامة بن
جـعفر (  337هـ ) (( مما ٌجب توطٌده وتقدٌمه  ...أن المعانً كلها معرضة للشاعر  ،وله أن ٌتكلج منها  ،فٌما
أحب وآثر ،من غٌر أن ٌحظر علٌه معنى ٌروج الكالج فٌه  .ذ كانو المعانً للشعر بمنزلة المادة الموضوعة .
والشعر فٌها كالصورة  ،كما ٌوجد فً كل صناعة . ﴾2﴿ )) ...
ومما جاا من نقد اللفظ قول اللغوٌٌن فً داللة ( ركبانا ) من قول قرٌط العنبري :
فلٌو لً بهج قوما ًا ذا ركبوا

ش ُّنوا اإلغارة فرسانا ًا وركبانا

فالقٌاس ٌوجب أن هذا غلط فً لفظة ( ركبانا ) والسماع ٌعضد ذلك

(  )1دٌوان حسان  :ص  ، 371وشرح الفصٌح  :ص  ، 205وخزانة األدب . 106 / 8 :
(  )2المصون فً األدب  :ص  ، 3وخزانة األدب . 111 – 106 / 8 :
(  )3سبأ  :من اآلٌة . 37 :
(  )4انظر أسرار العربٌة  :ص . 250
(  )5شرح الجمل . 519 / 2 :
(  )6دٌوانه :ص . 147
( )7انظر الشعر والشعراا :ص  ، 67 ، 52ونقد الشعر  :ص 20ـ ، 21وخزانة األدب . 334/1 :
()8نقدالشعر:ص. 19
ولو قالوا أن هذا هو األكثر فً االستعمال لكان لقولهج وجه  .وأما القطع على أنه ال ٌقال راكب وال ركب ال
ألصحاب اإلبل خاصة فغٌر صحٌح  ،ألنه ال خالف بٌن اللغوٌٌن فً أنه ٌقال ركبو الفرس وركبو البغل ،
وركبو الحمار .واٌسج الفاعل من ذلك راكب  ،و ذا كثرو الفعل قلو ر ّكاب ور ُكوب ﴿. ﴾1وقــــال امرىا القٌس
:
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تحّ رقو األرض والٌوج قر ﴿﴾2

ذا ركبوا الخٌل واستألموا
وهذا كثٌر فً الشعر وغٌره  .وقد قال هللا تعالى ((

فرجاالًىىأوىركبانا )) ﴿  ﴾3و (( والخولىوالبغالى

والحمورىلتركبوها )) ﴿ ، ﴾4فأوقع الركوب على الجمٌع ﴿.﴾5

( )1االقتضاب 96/2:ـ ، 97وخزانة األدب 253/6 :ـ. 254
( )2دٌوانه :ص . 154
( )3البقرة  :من اآلٌة . 239:
( )4النحل  :من اآلٌة . 8 :
( )5انظر االقتضاب 9/2 :

المبحث الرابع
الضرورة الشعرٌة
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جوز النحوٌون للشاعر فً الشعر مالج ٌجزله فً الكالج  ،لكون الشعر موضعا قد أُنفو فٌه الضرائر  ،ولكون
الشاعر ملزما بإقامة الوزن فقد ٌضطر لى مخالفة المألوف فٌما جاا من قواعد اللغة .
ووضع النحوٌون فصوال فً الضرائر منها الزٌادة والنقص والتقدٌج والتأخٌر والبدل والتذكٌر والتأنٌث ،
وسأُبٌنٌ ذلك كله فٌما ٌأتً .
فمن الزٌادة زٌادة التنوٌن فً االسج الذي ال ٌنصرف ذا صرفته ضرورة نحو قول الشاعر :
سبحانه ثج سبحانا ًا نعوذ ب ِه

وقبلنا سب َّح الجُ وديُ والجُ ُم ُد

فقد جاا ( سبحانا ًا ) منونا للضُرورة كما ٌُصرف ماال ٌنصرف فً الشعر  .من نحو أحمد وعمر  ،وربما أراد
النكرة ﴿. ﴾1
ونحو قول الشاعر :
ُ
رأٌو وال أرى فً ُم ٌدتً
ما ن

كجواري ٌلعب َْن بالصحرا ِا

على أن ظهور الجر والتنوٌن على الٌاا ضرورة  ،وكان الوجه لما أثبو الٌاا جراا لها مجرى الحرف
الصحٌح أن ٌمنع الصرف فٌقول كجواري ﴿.﴾2
وعلٌه أن صرف ما ال ٌنصرف هو من باب رد الفرع لى األصل  ،ألن األصل فً االسج التنوٌن﴿. ﴾3
وأما النقص فهو ٌحصل بالحذف ومنه حذف التنوٌن مما ٌنصرف  ،والنحوٌون على خالف فً جوازه ،
فمذهب الكوفٌٌن أجازته  ،ومذهب البصرٌٌن منعه  ،واألصح األول  ،وال حجة للبصرٌٌن فٌما قالوه  ،لمجٌئه فً
الشعر كثٌرا ﴿ ،﴾1وقد ذكر البغدادي فً منع المصروف قول األعشى الذي عد لحانا لدى األصمعً ؛
تخٌرها أخو عاناو دهراًا

ورجى برها عاما فعاما

(  )1المقتضب  ، 217 / 3 :وخزانة األدب . 234 / 7 :
(  )2خزانة األدب . 341 / 8 :
(  )3انظر لمعُ األدلة فً أصول النحو  :ص . 103 ، 102
(  )4انظر  :اإلنصاف  . 58 / 2 :واإلغراب فً جدل اإلعراب  :ص  . 49وائتالف النصرة فً اختالف
نحاة الكوفة والبصرة  :ص . 59

فإن عاناو ٌجب أن ٌكون منونا ًا  ،و ن بعض النحاة ٌفتح التاا فً مثله  ،مما سمً بجمع المؤنث السالج  ،مع حذف التنوٌن
 ،وٌروى بفتح التاا قٌاسا ًا على سائر ما ال ٌنصرف  .ومثل هذا قول امرىا القٌس :
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بٌثرب أدنى دارها نظر عال ﴿﴾2
َ

ت ُنوّ ر ُتها من أذرعاو وأهلها
وذكر قول الشاعر :
ثمانى مولعا ًا بلقاحها
ٌحدو
َ

هممن بزبغة اإلرتاج ِ
حتى
َ

ثمانً ) على أنها لج تصرف فً الشعر شذوذاًا على اعتبار أن فٌه معنى الجمع أي مشابه
حٌث توهج الشاعر فً لفظة (
َ
للفظ الجمع  ،وكان القٌاس أن ٌقول  :ثمانٌا ًا ﴿ .﴾3ومن الحذف حذف النون من األفعال الخمسة لغٌر ناصب وال جازج
للضرورة  ،نحو قول الشاعر :

بالعنبر والمسكِ الذكً﴿﴾4
ِجلدَكِ
ِ

ُ
أبٌو أسري وتبٌتً َت ُدلكً
ٌرٌد  :وتبٌتٌن تدلكٌن فحذف النون .

ومن الحذف أٌضا حذف حروف العلة لالكتفاا بالحركاو منها  ،فمن حذف األلف قول الشاعر :
كلتاهما قد قُرنو بواحده﴿﴾5

فً َ
كلو رجلٌها سُالمً زائدة
فحذف األلف من كلو واكتفى بفتحة التاا عنها .
ومن حذف الواو :
ولو أن األطبا كانُ حولً

وكان مع األطبا ِا األساة

ُ

هنا استغنى الشاعر بالضمة عن واو الضمٌر فً ضرورة الشعر  ،فاألصل  :ولو أن األطباا كانوا حولً  ،فحذفو
الواو ضرورة  ،وبقٌو الضم ُة دلٌال علٌها﴿. ﴾6
(  )1انظر  :اإلنصاف  . 58 / 2 :واألغراب فً جدل اإلعراب  :ص  . 49وائتالف النصرة فً اختالف نحاة
الكوفة والبصرة  :ص .59
(  )2انظر خزانة األدب . 56 / 1 :
(  )3نفسه . 157 / 1 :
(  )4نفسه . 339 / 8 :
(  )5انظر شرح الكافٌة  . 32 ، 29 / 1 :ومعانً القرآن  ، 142 / 2 :وخزانة األدب . 129 / 1 :
(  )6مجالس ثعلب  :ص  ، 109وخزانة األدب .229 / 5 :
ومن الحذف حذف همزة االستفهاج من قول األخطل :
ْ
َ
رأٌو بواسطٍ
كذبتك عٌ ُنك أج

ب خٌاال﴿﴾1
غلس الظالج من الربا ِ
َ

ٌرٌد  :أكذبْتك عٌنك أج رأٌو ﴿ .﴾2وهذا حسن لمجًا ( أَج ) معها ﴿.﴾3
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ومن الحذف حذف مجزوج ( لج ) كقول براهٌج بن هرمة
ٌوج األعارب ن وصلو و ن لج

احفظ ودٌعتك التً استودعتها
األصل  :و ن لج تصل ﴿﴾4

ومن البدل أن تبدل اسما من اسج على الغلط  ،فمن ذلك عٌب على امرىا القٌس قوله :
المفصل
تعرض أثناا الوشاح
ِ

تعرّ ضو
السماا َ
ذا ما الثرٌا فً َ

قالوا  :الثرٌا ال تعرض لها  ،فربما أراد الجوزاا فذكر الثرٌا على الغلط  ،كما قال زهٌر بن أبً سلمى فً معلقته
:
فتنتج لكج غلمان أشأج كلهج

كأحمر عاد ثج ترضع فتفطج﴿﴾5

فإن  (( :كأحمر عاد )) هو (( كأحمر ثمود )) وهو عاقر الناقة ﴿ . ﴾6فال ٌكون ضرورة  ،وربما ٌكون وضع
عاداًا موضع ثمود الجتماعهما فً أنهما أمتان قدٌمتان فٌكون ضرورة  .وقد قٌل  :ن ثمود كانو تسمى عاداًا
األخٌرة بدلٌل قوله تعالى  (( :وأنهىأهلكىعاداًىاألولى )) ﴿ . ﴾7فد ّل ذلك على أن ثج عاداًا أخرى  ،فال ٌكون على
هذا غلطا ًا وال ضرورة ﴿.﴾8
وأما التذكٌر والتأنٌث فهو من الموضوعاو المخالفة للقٌاس كتذكٌر المؤنث وتأنٌث المذكر  ،كقول عامر بن
جوٌن الطائً :
فال مُزنة ودقو ودقها

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

وال أرض أبق َل أبقالها

دٌوانه  :ص . 41
انظر المقتضب  ، 295 / 3 :وخزانة األدب . 131 / 11 :
انظر االقتضاب . 180 / 3 :
خزانة األدب . 8 / 9 :
دٌوانه  :ص . 200
انظر الشعر والشعراا  :ص  ، 53والمسائل العسكرٌاو  :ص  ،136وخزانة األدب . 335 / 1 :
النجج . 50 :
شرح الجمل . 598 / 2 :

فذكر الفعل ( أبقل ) وهو صفة لألرض ضرورة حمال على معنى المكان ﴿ ، ﴾1كأنه قال  :والمكان أبقل بقالها
فكأنه ،أبدل األرض من المكان ﴿ .﴾2ومن ذلك قول العجاج :
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كأن نسج العنكبوو ال َمرّ َم ِل
فوجه االستدالل منه أن العنكبوو مؤنث والمرمل مذكر  ،ألنه وصف للنسج  ،فقد اختلفا تأنٌثا وتذكٌرا

﴿.﴾3

وكذلك قول النابغة الجعدي :
وصهبا َا ال ُتخفً القذى وهً دونه
تمززتها وال ّدٌك ٌدعو صباحه

صفق فً راووقها ثج َ
ُ
ُتقطبُ
ُت
ذا ما بنو نعش دنوا فتصوبوا

والصواب  :بناو نعش دنو فتصوبو  ،أو دنون فتصوب َْن  .فهذا على االضطرار  ،وأما ماال ٌعرف ذكوره من
ناثه فمحمول على اللفظ ٌ ،قال للذكر واألنثى ابن عرس وابن آوى فإذا جمعوا قالوا  :بناو عرس وبناو آوى ،
ولذلك قٌل كل جمع من غٌر اإلنس والجن والشٌاطٌن والمالئكة فٌقال فٌه بناو ﴿ . ﴾4وكذلك قول الحطٌأة :
ُ
وثالث ذو ٍد
ثالثة أنفس

لقد جار الزمانُ على عٌالً﴿﴾5

وكان القٌاس ثالث أنفس  ،ألن النفس مؤنثة﴿﴾6
ومن تأنٌث المذكر فً الضرورة قول عمر بن أبً ربٌعة :
ُ
كنو أتقً
فكان مجنً دون ما

كاعبان ومُعص ُِر﴿﴾7على أنه ٌجوز
ثالث شخوص
ِ

اعتبار المعنى فتجردو عالمة التأنٌث من عدد المؤنث المعنوي  ،كما هنا فإنه جرد ثالثا من التاا لكون شخوص
بمعنى نساا  ،بدلٌل اإلبدال عنه بما بعده  ،فأنث الشخص ذ كان فً المعنى أنثى﴿. ﴾8
ومن التقدٌج والتأخٌر الفصل بٌن المضاف والمضاف لٌه بالجار والمجرور ،نحو قول ذِي الرُمة :
َ
أصواو مِن ٌغالِهَّنْ بنا
كأن

أواخِر المٌس نقاضُ الفرارٌج

(  )1خزانة األدب . 32 / 1 :
(  )2شرح الجمل . 612 / 2 :
(  )3خزانة األدب . 87 / 5 :
(  )4نفسه . 85 / 8 :
(  )5دٌوانه  :ص . 395
(  )6خزانة األدب . 367 /7 :
(  )7دٌوانه  :ص .14

( )8

خزانة األدب . 394 / 7 :

ٌتضح من ذلك التعقٌد اللفظً وهو ما ُنقِد به الشاعر  ،ذ ٌُرٌد  :كأنّ أصواو أواخر المٌس من ٌغالهن بنا
فقدج﴿. ﴾1
ومن التقدٌج ومن التأخٌر الفصل بٌن لج ومجزومها بالمجرور أو الظرف فمن ذلك قول الشاعر :
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تباكر َمنْ لج بالحوادث تطرُ ِق

نوائب من لدن ابن آدج لج تزل
فقد فصل بٌن لج ومجزومها وهو تطرق بالمجرور .

وكذلك صنع ابن هشاج (  761هـ ) ( فً المغنً )  ،قال  (( :وقد تفصل من مجزومها فً الضرورة ،
بالظرف كقوله :
فذاك ولج ذا نحن امترٌنا

ُدر ُك َك المِرا ُا )) ﴿﴾2
تكنْ فً الناس ٌ ِ

وقول ذي الرُ مة :
فأضحو مغانٌها قفاراًا رسومُها

أهل من الوحش توهل
كأن لج سوى ٍ

على أنّ ( لج ) قد فصلو فً الضرورة من مجزومها  ،فإن األصـل  :كأن لج توهل سوى أهل من الوحش
﴿.﴾3
ومن التقدٌج والتأخٌر أٌضا تقدٌج المعطوف  ،نحو قول الشاعر :
ًا
عرق
نخلة من ذاو
أال ٌا
ٍ

هللا السال ُج
علٌك ورحم ُة ِ

ٌرٌد  :علٌك السالج ورحمة هللا  ،فقدج المعطوف ضرورة ﴿.﴾4
ومنه تأخٌر ضمٌر النصب المنفصل  ،وهذا ّ
شاذ الٌقاس علٌه ﴿ ، ﴾5والواجب فٌه أن ٌكون متصال ال
منفصال فقد ورد فً قبح الضرورة قول الفرزدق :
ٌاهج األرض فً دهر الدهارٌر

بالباعث الوارث األمواو قد ضمنو

على أن فصل الضمٌر ضرورة  ،والقٌاس ضمنتهج األرض ﴿. ﴾6
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6

انظر شرح الجمل  ، 604 / 2 :وخزانة األدب . 413 / 4 :
مغنً اللبٌب  :ص . 366
انظر خزانة األدب . 5 / 9 :
نفسه . 192 / 2 :
انظر البٌان فً غرٌب عراب القرآن . 77 / 1 :
الخصائص  ، 307 / 1 :وخزانة األدب . 288 / 5 :

الخاتمـ ـ ـ ــل
اثبو البحث وجود مادة غنٌة فً النقد اللغوي  ،وعناٌة البغدادي فً رصدها ونقلها من مصادرها ومن ثج
معالجتها على وفق المنهج اللغوي  ،وتأٌٌد ما ٌوافق مذهبه ورفض ما ٌخالفه  ،وقد تتبعو ذلك بالدراسة والتحقٌق
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حتى تبٌن سلوك النقاد اللغوٌٌن أربعة محاور فً تمٌٌز الشعر الجٌد من ردٌئه ؛ ذ ال أجد ناقدا غافال عنها وهو
ٌقوج بدراسة النقد اللغوي .
نّ الشعر صناعة لفظٌة تقوج على الفصاحة واالستعمال اللغوي الصحٌح على وفق المقاٌٌس اللغوٌة المألوفة
لٌخرج المعنى المراد فالنص الشعري بالصورة الجمٌلة التً تخلو من العٌوب ؛ وهذا ما ٌحرص علٌه الناقد
اللغوي الذي بٌن البحث مهمته فً محاوره األربعة :ـ
األوّ ل :غلط االستعمال اللغوي :ـ جاا فٌه الغلط فً األسلوب  ،والغلط فً عمل األداة .
ّ
الثانً  :مراعاة ما ٌقتضٌه المعنى واإلعراب :ـ جاا فٌه االختالف فً عراب الكلمة  ،وضبط الكلمة  ،وحركة
الرّ وي  ،والعامل .
ّ
الثالث  :نقد اللفظ والمعنى  :ـ جاا فٌه جودة اللفظ والمعنى  ،وقبح اللفظ والمعنى ،وفحش المعنى  ،وصعوبة فهج
ال ّنص  ،وداللة اللفظ .
الرّ ابع  :الضّرورة الشعرٌة  :جاا فٌه الزٌادة  ،وال ّنقص  ،واإلبدال  ،وتذكٌر المؤنث  ،وتأنٌث المذكر  ،وال ّتقدٌج
وال ّتأخٌر  ،والفصل بٌن المتالزمٌن .

المصادر والمراجـع
 القرآن الكرٌج .
 ائتالف النصرة فً اختالف نحاة الكوفة والبصرة – لعبد اللطٌف الزبٌدي (  802هـ ) – تحقٌق الدكتور
طارق الجنابً ( عالج الكتب – مكتبة النهضة العربٌة ) .
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ارتقاا السٌادة فً علج أصول النحو – لٌحٌى الشاوي المغربً (  1096هـ ) – تحقٌق الدكتور عبد الرزاق
عبد الرحمن السعدي ( ط 1دار االنبار -الرمادي  1990ج ) .
أسرار العربٌة – لكمال الدٌن أبً البركاو االنباري (  577هـ ) – تحقٌق بركاو ٌوسف هبــــود ( ط 1
دار األرقج – بٌروو  1999ج ) .
األغراب فً جدل اإلعراب – لكمال الدٌن أبً البركاو االنباري (  577هـ ) – تحقٌق سعٌد األفغانً (
مطبعة الجامعة السورٌة –  1957ج ) .
االقتضاب فً شرح أدب الكتاب – البن السٌد البطلٌوسً (  521هـ ) – تحقٌق األستاذ مصطفى السقا
والدكتور حامد عبد المجٌد ( ط 1دار الشؤون الثقافٌة العامة – العراق ) .
اإلنصاف فً مسائل الخالف بٌن النحوٌٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن – لكمال الدٌن أبً البركاو االنبــاري (
 577هـ ) – تحقٌق محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ( دار الطالئع – القاهرة  2005ج) .
البٌان فً غرٌب عراب القران – لكمال الدٌن أبً البركاو االنباري (  577هـ ) – تحقٌق الدكتور طه
عبد الحمٌد طه ( دار الكاتب العربً – القاهرة  1969ج ) .
الحلل فً اصالح الخلل من كتاب الجمل – البن السٌد البطلٌوسً (  521هـ ) – تحقٌق سعٌد عبد الكرٌج (
دار الرشٌد  -العراق  1980ج ) .
خزانة األدب ولب لباب لسان العرب – لعبد القادر بن عمر البغدادي (  1093هـ ) – تحقٌق عبد السالج
محمد هارون ( مطبعة المدنً – مصر  1989ج ) .
الخصائص – ألبً الفتح عثمان بن جنً (  392هـ ) – تحقٌق محمد علً النجار ( ط  4دار الشؤون
الثقافٌة العامة – بغداد  1990ج ) .
دالئل اإلعجاز – لعبد القاهر الجرجانً (  471هـ ) – تصحٌح محمد عبده ومحمد محمود الشنقٌطــً (
دار المعرفة – بٌروو  1978ج ) .
دٌوان األخطل – المطبعة الكاثولٌكٌة ( بٌروو  1891ج ) .
دٌوان امرىا القٌس – تحقٌق محمد أبو الفضل براهٌج ( ط 3دار المعارف  1969ج) .
دٌوان حسان بن ثابو – ( الرحمانٌة  1347هـ ) .
دٌوان الحطٌأة – تحقٌق نعمان أمٌن طه ( مصطفى الحلبً  1958ج ) .
دٌوان ذي الرمة – ( بٌروو 1919ج ) .
دٌوان زهٌر بن أبً سلمى – ( مطبعة دار الكتب  1363هـ ) .
دٌوان الفرزدق – جمع محمد أحمد الصاوي ( القاهرة  1354هـ ) .
دٌوان لبٌد – تحقٌق الدكتور حسان عباس ( الكوٌو  1962ج ) .
دٌوان النابغة الذبٌانً – شرح وضبط الدكتور عمر فاروق الطباع ( دار القلج – بٌروو –  1994ج ) .
شرح جمل الزجاجً – البن عصفور االشبٌلً (  669هـ ) – تحقٌق الدكتور صاحب أبو جنــــاح ( وزارة
األوقاف – العراق ج 1980 – 1ج  ،ج 1982 – 2ج ) .

 شرح دٌوان عمر بن أبً ربٌعة  ( -مصر  1952ج ) .
 شرح الفصٌح فً اللغة – ألبً منصور أبن الجبان (  416هـ ) – تحقٌق الدكتور عبد الجبار جعفر القزاز ( ط 1
دار الشؤون الثقافٌة العامة –  1991ج ) .
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شرح كافٌة ابن الحاجب – لرضً الدٌن االستراباذي (  686هـ ) ( دار الكتب العلمٌة – بٌروو  1985ج ) .
الشعر والشعراا – البن قتٌبة الدٌنوري (  276هـ ) – تحقٌق الدكتور مفٌد قمٌحة ( ط  2دار الكتب العلمٌة –
بٌروو 1985ج ) .
طبقاو فحول الشعراا – لمحمد بن سالج الجمحً (  231هـ ) – شرح محمود محمد شاكر ( مطبعة المدنً –
مصر ) .
الفرائد الجدٌدة – لعبد الرحمن األسٌوطً (  911هـ ) – تحقٌق عبد الكرٌج المدرس ( وزارة األوقاف – بغداد

 1977ج ) .
الكتاب – ألبً بشر ( سٌبوٌه ) (  180هـ ) – ( المطبعة األمٌرٌة – بوالق مصر  1896ج ) .
لمع األدلة فً أصول النحو – لكمال الدٌن أبً البركاو االنباري (  577هـ ) – تحقٌق سعٌد األفغــانً (
مطبعة الجامعة السورٌة –  1957ج ) .
مجالس ثعلب – ألبً العباس ثعلب (  291هـ ) – شرح وتحقٌق عبد السالج محمد هارون ( ط  2دار
المعارف – مصر  1950 – 1948ج ) .
المسائل العسكرٌاو فً النحو العربً – ألبً علً النحوي (  377هـ ) – تحقٌق الدكتور علً جابر
المنصوري ( ط 1بغداد  1982ج ) .
المصون فً األدب – ألبً أحمد الحسن العسكري (  382هـ ) – تحقٌق عبد الــسالج محمد هارون ( ط 2
مكتبة الخانجً – القاهرة  1982ج ) .
معانً القران – ألبً زكرٌا ٌحٌى الفراا (  207هـ ) – تحقٌق أحمد ٌوسف نجاتً ومحمد علً النجار (
ط – 1مطبعة دار الكتب المصرٌة –  1955ج) .
المغنً فً النحو – لتقً الدٌن منصور بن فالح الٌمنً (  680هـ ) – تحقٌق الدكتور عبد الرزاق عبد
الرحمن السعدي ( ط 1بغداد –  1999ج) .
مغنً اللبٌب عن كتب االعارٌب – لعبد هللا بن هشاج األنصاري (  761هـ ) – تحقٌق مازن المبارك ،ومحمد علً
حمد هللا ( ط 5دار الفكر – بٌروو  1979ج ) .
المقتضب – ألبً العباس محمد بن ٌزٌد المبرد (  285هـ ) – تحقٌق محمد عبد الخالق عضٌمه ( ط  2القاهرة
 1386هـ ) .
النظرٌة النقدٌة عند العرب – للدكتورة هند حسٌن طه ( دار الرشٌد للنشر ) .
نقد الشعر – لقدامة بن جعفر (  337هـ ) – تحقٌق كمال مصطفى ( ط 3مكتبة الخانجً – القاهرة  1978ج ) .

 نهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز -لفخر الدٌن الرازي (
والدكتور محمد بركاو ( دار الفكر – عمان  1985ج ) .
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 606هـ ) – تحقٌق الدكتور براهٌج السامرائً

