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 الشعري عند البالغيني 
ّ
ة النص

ّ
العيوب الصرفية يف بني

اد يف العصر العباسي
ّ
 والنق

 م.محمّد حسين توطيق  أ.د. أحمد حمد محسن
 كلية التربيةجامعة تكريت/   كلية التربيةجامعة تكريت/ 

 املقدمة
وعلاى للاو وصاحبو  الصالة والسالم على نبّيناا محمادٍ الحمّد هلل رّب العالمين، و 

 اهتدى بهديو إلى يوم الدين، وبعد: وَمنْ 
فاا ن الباااور ا ولااى لملاااهر النيااد اللتااوي ٍااد لهاارت ياا بٍر رافاا  الرواياا ، باا  
نستطيع اليو  إن النيد اللتوي نش  بسبب الرواي ؛  ن جهاود الارواة لام تياد عناد جماع 
نماااا عملاااوا علاااى نيااادد وتصاااويبو فتجااااو  حااادود التااااو  إلاااى  حياااام  الشاااعر وتدويناااو، وام

عللاا ، وٍااد يااان لهاام فداا  الريااادة فاال إياااله الحااّي النياادي  همياا  يبياارة فاال ا تيااار م
الشاااهد، وٍااد عااالجوا دففت  لصالااو وصااّح  تراييبااو، ولصتااوا النلاار إلااى بعاا  الم  ااا 
النحويا  والصارفي  التال وجادوها عناد هااا الشااعر  و ااع فُ  داع الشاعر إلاى معااايير 

 عند العرب.نيدي  مبّلت بوادر النيد اللتوي 
لياااد تعااااطى البالاياااون والنيااااد فااال نيااادهم للبنيااا  اللتويااا  للااانّ  الشاااعري وهااام 
يبحبون عان العياوب والم  اا التال تعترياو، ماع اللصلا  التال تعاّد السابب ا ساسال لياّ  
نيااٍد يوّجااو إلااى اللتاا ؛ الااع  نهااا تعااّد ماان  صااتر الوحاادات التاال لهااا معنااى فاال ساايا  

 نَّ الدراسااات اللتويااا  فاال مباحبهااا تبحاااث عاان المساااتوى اليااالم المتصاا ، فدااااًل عاان 
الصوابل فل ت ليد اليالم مان  اال  اللصلا  يمصاردة ويلصلا  تنادرج فال سايا   سالوبل 
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يناااتلم وفااا   صاااو  علاااوم العربيااا  التااال يتوّصااا  بهاااا إلاااى عصااام  اللساااان واليلااام عااان 
  الااانّ  ال طااا ، وعلاااى هااااا فياااد ياااان البالاياااون والنيااااد فااال نيااادهم للصلااا  فااال سااايا

الشااعري وفاال بحاابهم عّمااا يعتريهااا ماان عيااوٍب لتوياا  تعّلياات باا حوا  اللصاال العرباال فاال 
حالتياو، حالاا  الترييااب وحالاا  اهفراد،اهتمااوا بمااا يعتااري  وا اار اللصلاا  ماان رفااٍع ونصااٍب 

 وجّر.
وهاااا مااا حاادانا إلااى دراساا  هاااا المودااو) الاااي  سااميناد العيوب الصاارفي  فاال 

البالاياين والنّياااد فال العصار العباسالذ، والااي ٍّسامناد علااى  بنيا  الانّ  الشاعري عناد
مطالاااب اسااااتوفت بعاااا  الشاااله ٍدااااايا العيااااوب الصاااارفي  التااال اعتاااارت بنّياااا  الاااانّ  
الشااعري ولراه البالاياااين والنيااااد فيهاااا، منهاااا م الصاا  المبناااى والجماااع الصاااي  اليياساااي ، 

ٍصاااار المماااادود ومااااّد وال طاااا  فاااال افشااااتيا  الصاااارفل لللصااااال، وم الصاااا  اليياااااي فاااال 
 الميصور، وفّع إداام المبلين، وال يادة الم ّل  فل بني  اليلم  وايرها .

اسااتعّنا بجملاا  مصااادر صاارفي ، يااان ماان  همهااا سااّر صااناع  اهعااراب فباان 
هاااااذوشرح ٜٙٙهاااااذ والممتااااع فاااال التصااااريد فباااان عصااااصور ا شاااابيلل تٕٜٖجّنااال ت

ادر نيدياااا  وبالاياااا  ماااان  همهااااا هاااااذ،ومصٙٛٙالشااااافي  لرداااال الاااادين افسااااترابااي ت
هاااااذ،وسّر الصصاااااح  فباااان ساااانان ٖٓٚالموا ناااا  بااااين  باااال تمااااام والبحتااااري ل ماااادي ت

هاااذ  والنيااد اللتااوي حتااى نهاياا  الياارن السااابع الهجااري للااديتور نعماا  ٙٙٗال صاااجل ت 
رحيم الع اوي  ،واتجاهات النيد ا دبل فل اليرن الرابع الهجري للاديتور  حماد مطلاوب 

 . وايرها
و  يااارًا نياااو  إن محاولتناااا هااااد تبياااى ٍاصااارة وصاااتيرة، وٍاااد رمناااا مااان  اللهاااا 
اهطاللاا  مااان نافاااة البحاااث علااى العياااوب التاال اعتااارت بنياا  الااانّ  الشااعري الصااارفي  

 ور ي البالايين والنّياد فيها.
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 توطئت -
الصاارد علااٌم مودااوعو  بنياا  المصااردات العربياا  ، فالتصااريد   علااٌم ب صااوٍ  

، وعالٍتاااو منحصااارة باليلمااا   ذٔ  حاااوا   بنيااا  الَيِلااام التااال ليسااات بااا عرابذذ ُتعااارد بهاااا
نصسااها وبمااا يطاار  علااى تلااع اليلماا  ماان تتييااراٍت فاال حروفهااا وحرياتهااا ممااا لاايي لااو 

، فالنحو يهاتم بعالٍا  اليلما  فال ذٕ عالٍ  باهعراب والبناه اللاين يهتُم بهما علم النحو
اليلم  باليلمات ا  رى فل الاع السايا ، والتال  سيا  النّ ، وهو يوّدح عالٍ  تلع

تيسبها ا تالفًا فل المعانل تبعًا ف تالد مودعها فل الجملا ، و ماا الصارد فيتنااو  
اليلماا  المصااردة ومااا يعاار  لبناغهااا ماان تتيياار، بجمااٍع  و تصااتيٍر  و نسااب  و اشااتيا ، 

باداٍ  وحااٍد  و ٍلاب  و إما لا   و إدااام،  و جماع وما يطر  على حروفهاا مان إعاالٍ  وام
 .ذٖ  و تبني ، وٍصٍر  و مد

وٍد حدد ابان جنال فاغادة التصاريد بيولاو   التصاريد يحتااج إلياو جمياع  ها  
اللتااا   تاااّم حاجاااٍ ، وبهااام إلياااو  شاااّد فاٍاااٍ ؛  ناااو ميااا ان العربيااا  وباااو نعااارد  صاااو  ياااالم 

 .ذٗ يدذذالعرب من ال واغد الدا ل  عليها، وف يوص  إلى الع إف من طري  التصر 
و همياا  علاام الصاارد نجااد  ن علماااه اللتاا  ودااعوا اليواعااد الصاارفي  وٍااوانين 
البنااااه الصااارفل لليلماااات، و وجباااوا علاااى المنشاااو افلتااا ام بهااااد اليواعاااد والياااوانين التااال 

؛ الاع  ن حادوث  ي تتييار  و تصاريد فال بنااه اليلما  ذ٘ الت مها العرب فال يالمهام
  تلعااب طراغاا  البنياا  واشااتيا  الصااي  اللتوياا  دورًا يبياارًا يرافيااو تتيياار فاال المعنااى إا  

،لالع فعلى الشااعر  ن يحاافل علاى ماا وداع مان ٍواعاٍد  ذٙ فل الدفل  على المعنىذذ
وٍوانين للبناه الصرفل لليلم ، وعدم ال روج على ا ماور اليياساي  فال ٍواعادد؛ لتا دي 

 اللصل  دورها فل إيداح المعنى وبيانو.
 طااااو فاااال التصااااريد  ناااادُر ماااان الم طااااو فاااال النحااااو عنااااد اباااان ومااااع  ن الم

ا بياااار    نااااو ٍّلماااااا ييااااع لاااااو يلماااا  يحتااااااج فاااال اساااااتعمالها إلااااى اهبااااادا  والنياااا  فااااال 
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ومااع هاااا ف ننااا نجااد  ن البالايااين والنياااد ٍااد يباارت مالحلاااتهم وم  اااهم  ذٚ حروفهاااذذ
يياسااي  فاال  بنياا  علااى الشااعراه نتيجاا  لمااا  حاادبود ماان  ااروٍج علااى ٍواعااد التصااريد ال

الياااالم مااان جماااٍع  و تبنيااا ، وٍصاااٍر  و ماااد، وحااااٍد  و  ياااادة،  و اشاااتيا ،  و ٍلاااٍب  و 
إبدا ، وت صيٍد  و تشديد، وما إلى الع، ولنا  ن نيد اآلن عند  هام عياوب التصاريد 
 فل بني  النّ  الشعري على ما وجدناد فل م لصاتهم على سبي  التمبي  ف الحصر .
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 ادلثىن نصيغتو انقيبسيت :خمبنفت بنبء  -
وماان عيااوب اللصاال الااوارد فاال الاانّ  الشااعري، اسااتعما  الشااعراه لصاايت  بناااه 
المبنى فل اير ما ُسانَّ لاو مان ٍواعاد البنااه والصارد، إا يوّلاد هااا افنحاراد صاياا  
بنيٍ  لتوي  شااة وم الص  للمتعارد عليو، ومن بمَّ ت دي إلاى نشاوه لصلا  ايار معلوما  

 ها، فمما   ط  فيو المتنبل ٍولو:فل دفلت
ى الُيْدُب في الرَّْقدِة الُيْدَبا ََ  َمَضى َبْعد َما الَتفَّ الرَّماحاِن َساَعًة   َكَما َيَتمقَّ

، الااع  ن افساام الصااحيح  و بمااا هااو ذٛ فاا نيروا تبنياا  الرماااح وهااو جمااع رمااح
، ذٜ ن عمااا  ساااواهمابمن لاا  الصاااحيح ُيبّناااى ب يااادة ا لاااد والناااون  و اليااااه والنااون، بااادو 

وال ط  حاصٌ  لم الص  الشاعر الصيت  اليياسي  فل تبنيتو للجماع، والتبنيا  إّنماا تياون 
 للمصرد.

وٍاد علاا  اليادال الجرجااانل جاوا  ٍو  الرماحااانذ عناد النحااويين إاا ا تلصاات 
، وهااو يبباات دفااا) المتنباال عاان هاااا افسااتعما ، ويحااتّ  بيااو   *ذالدااروب وا جناااي

  بل النجم :
 (ٓٔ)تنقمُت من أول التنّقل     بين رماَحْي مالٍك ونْيَشلِ 

والجرجااانل  ّيااد مااا احااتّ  بااو المتنباال، ييااو    و يباار مااا علااى  باال الطيااب  ن 
يتباااااع  باااااا الااااانجم و داااااربو مااااان شاااااعراه العااااارب، فهااااام اليااااادوة وبهااااام اهغتماااااام، وفااااايهم 

 .ذٔٔ ا سوةذذ
 خمبنفت صيغ اجلمع انقيبسيت : -

بناههاااا يجاااب  ن يتوافااا  والييااااي اللتاااوي، وماااا تيتدااايو إن صاااياا  اليلمااا  و 
 عاراد اللتا  التال تتطّلاب مراعااة الييااي فال البنااه الصارفل لتلاع اليلما ، الاع  ن  ي 
 اروٍج عاان ميتداى الصااواب فاال البنااه يوّلااد  بنياا  لام تااتيّلم بهااا العارب، ويناات  صاايت  
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يولادد الاع مان تتيياار  لصليا  تتسام بالشااوا وافنحاراد عاان المساار الصاحيح ، وماا ٍااد
 فل دفل  اليلمات ومن بمَّ ما ي ديو الع من ا تال  فل بني  النّ  الشعري.

فمما جاه م الصًا للبناه الصارفل الصاحيح مان   طااه الشاعراه جمعهام بعا  
المصااردات جمعااًا  ااالصوا فيااو صااي  الجمااع اليياسااي ، فيااان الااع ماان العيااوب التاال وٍااد 

 . ذٕٔ هم يحاولون توجيههم إلى وجو الصواب فيوعندها النياد والبالايون، و 
وماااان النمااااااج التاااال ٍاااادموها فاااال هاااااا الجانااااب مااااا   طاااا  فيااااو الطرماااااح فاااال 

 جمع إحن ذ ليولو :
 (ٖٔ)أْكرُه أْن يعيب عميَّ قومي    ِىَجائي األْرَذلِيَن َذِوي اْلِحَناتِ 

 ؛ ذٗٔ فجماااع  إحنااا ذعلى ايااار الجماااع الصاااحيح، والصاااواب  ن يياااو   إَحااانذ
لييااون الجمااع علااى وفاا  مااا تيتداايو الصاايت  اليياسااي  لجمعهااا، والتاال تتوافاا  وٍواعااد 
اللتاا  ، وال طاا  حاصاا  ماان  ااال  ٍيااام الشاااعر بتتيياار صاايت  بناااه اليلماا ، وهااو ٍااد 
داااف  ا لااد والتاااه  طااً ؛  عمااد إلااى حاااد الهماا ة التاال هاال  صاا  فاال بنياا  اليلماا ، وام

مًا، وهاااا بالت ييااد يصيااد اليلماا  دفلتهااا التاال فعتيااادد  ن اليلماا  تجمااع جمااع م نااث سااال
ودعت لها فل  ص  اللت ، ويدعد سم  فصاحتها، حتاى إنناا لنجاد ا صامعل فيماا 

 حيى  بو النصر عنو  نو ٍا     ينا نلن الطرماح شيغًا حتى ٍا  :
 أْكرُه أْن يعيب عميَّ قومي    ِىَجائي األْرَذلِيَن َذِوي اْلِحَناتِ 

حن وف ييا : حنات ذذ نها إحن ،  ؛  .ذ٘ٔ وام
 ومما عيب من جمٍع  الد ٍواعد الصرد ٍو  المتنبل :

 إذا كان بعُض الناِس سيفًا ِلدْولٍة      ففي الناِس بوقاٌت ليا وطبوُل 
؛  ناو يجماع بااب ُفْعا  ذٙٔ ف  ط  فل جمع بو  على بوٍات، والصواب  باوا 

 .ذٚٔ عا  وِفعَل  وُفْعالن وِفَعال  فل اليبرةعلى  فعا  فل اليّل ، و ْفُع ، وعلى ُفعو  وفِ 
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لياااد انحااارد المتنبااال عااان الصااايت  اليياساااي  للجماااع وهاااو يجماااع  باااو ذ جماااع 
اات وسااباط علاى سااباطات، وسااغر ماا جمعاود  اام حمَّ م نث ساالم ٍياساًا علاى جماع حمَّ
ذ مان المااير بالتااه فال جماع ماا ف يعياا  مان المااير؛  ن جماع  ُفْعا ذ علاى  ُفْعااالت

، إا لاام ياارد جمعهااا فاال ذٛٔ ممااا ف ُيعاارد فاال شاالٍه ماان اليااالم فاال صااحيح وف معتاا 
 .ذٜٔ معاجم اللت  إف على  بوا  وبييان

علااى  نَّ هناااع َمااْن احااتّ  علااى ت طغاا  المتنباال فاال جمعااو هاااا،إا ٍااا    إنَّ 
ن يااان فاال ا صاا  مااايرًا،   صاا  الجمااع الت نيااث، ولااالع جاااه مااا جاااه منااو بالتاااه، وام

 : فَمْن جمع اسمًا لم َيِجد عن العرب َجْمعو ف جراد على ا ص  لم َيُساْ  الارّد علياو، ٍا
ولم َيج   ن ينسب إلى ال ط   جلو، وهاا اساٌم  عجمال تيّلمات باو العارب، ولام ُيحَصال 
ااا احتاااج الموّلاادون إليااو  ْجااَرود علااى  صاا  الجمااو)، وتَِبعااوا فيااو عااادة  عاانهم جمعااو، فلمَّ

اه المنيولا  عان ا ساماه ا عجميا ، نحو:ُساَراِد  وُساَراِدٍات، وسااَباط العرب فال ا سام
صااااوا فااال ا ساااماه العربياااا  بمبااا  الاااع تتليبااااًا  وسااااَباطات،وَ ان وَ اناااات،... وٍاااد تر َّ
للت نيااث فاال هاااا البااااب، ف  رجوهااا عاان  بوابهاااا،... يااّ  هاااا تياااديمًا للت نيااث فاال بااااب 

ساٍم مان هااد ا ساماه ٍيااٌي مّطارد وبااٌب متَّسا ، الجمع، ومياًل باو عان التاايير،وليّ  ا
عااادلوا باااو عناااو وهاااو معااار ، وترياااود وهاااو ساااهُ  مميااان، فلهااااا و شاااباهو ا تاااار  باااو 

 .ذٕٓ الطّيب بوٍات على  ْبوا ، والو ن يتّم بهما، والدرورة ف تدفع  حدهماذذ
والييااااي فااال هااااا الموداااع ف يّطااارد، بياااد  نناااا نجاااد ابااان ا بيااار ي  اااا علاااى 

 تنبل جمع يلم  العينذ على   عيانذ رام جوا ها فل ٍولو :الم
 والقوُم في أعياِنِيم َخَزٌر      والخيُل في أعياِنَيا َقَبلُ 

ياا بى  وهااو ياارى  ن   عيااانذ لاايي فيهااا حااالوة  عيااونذ علااى اللسااان، والاااو 
ن يان جاغ اً   .ذٕٔ الع وام
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 انصزيف نألنفبظ : (22)اخلطأ يف االشتقبق -
ل فاال الاانّ  الشااعري  ن يجااله الشاااعر باشااتيا  للصاال وفاا  ماان عيااوب اللصاا

بنيا  صاارفي ، وٍاد  ااالد فيهاا ٍواعااد اللتاا  ومياييساها الصااحيح ؛  ن الاع دونمااا شااّع 
اا يحدباو هااا ال طا   ي دي إلى تياوين بناى صارفي  شاااة لام يُيا  بهاا العارب، فدااًل عمَّ

يحدبااو ماان  بااٍر فاال فاال افشااتيا  ماان ادااطراب علااى المسااتوى الاادفلل للصلاا ، وبمااا 
توجيو المعنى فل البني  الشاعري  إلاى ايار وجهتاو، فمماا وٍاد عنادد البالاياون والنيااد 

 فل هاا المودع ٍو  ر ب  :
 ال يمتوي من عاطٍس وال َنَغق     

، ذٖٕ ييااو  ابااان ٍتيبااا   والصاااواب  النتياا ذ  و  النتاااا ذ يياااا  لصاااوت التاااراب
و العاارب، وتاارع المصاادرين المسااموعين فيااد   طاا  ر باا  وهااو يجااله بمصاادر لاام ت لصاا

للصعااا   َنَتاااَ ذ، وربماااا سااااٍتو اليافيااا  إلاااى هااااا ال طااا  الااااي لااام يجاااد لاااو د.نعمااا  رحااايم 
 .ذٕٗ مسواًا على الرام من حملو على الدرورة

 ومما جاه الطًا فل افشتيا  ما عيب على  بل تمام فل ٍولو :
 عُد الممِك ممتدًا ليا الّطولُ بالقائِم الثَّامِن المْسَتْخمِف اّطأَدْت    قوا

يياو  ابان ا بيار    ف تارى  ناو ٍاا    اّطا دْتذ والصاواب اتَطَدْتذ ؛ ن التااه 
؛ نااااع إاا ذٕ٘ تبااااد  ماااان الااااواو فاااال مودااااعين:  حاااادهما مياااايٌي عليااااو يهاااااا المودااااع

بنيت افتعاا ذ ماان الوعااد ٍلت اتَعااَدذ ، ومبلااو مااا ورد فاال هاااا البياات، ف نااو وَطااَد َيِطااُد، 
 .ذٕٙ ييا : وَعَد َيِعُد، ف اا ُبنَل افتع  ٍي   اتطَدذ وف ييا  اط دذ ذذ يما

فيااااّ  فعااااٍ  مجاااارد ياناااات فاااااه اففتعااااا  فيااااو واوًا  و ياااااًه  صاااالي  ُ بااااِدَلت تاااااًه 
 .ذٕٚ وُ ْدِامت فل تاه اففتعا ، وياا ما تصّرد منو
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 ادلقصور: -
ّ
 خمبنفت انقيبس يف قصز ادلمذود أو مذ

يلم  عناد البالاياين والنيااد التال تا و  إلاى فسااد الانلم  ن ومن عيوب بناه ال
يعمد الشاعر إلى ٍصر اليلما  وهال ممادودة  و ماّدها وهال ميصاورة فال سايا  الانّ  
الشااعري، وهااو بااالع ي ااالد ٍواعااد اللتاا  ومعياريتهااا التاال حااددت  صااو  بناااه اليلماا ؛ 

 لت دي دورها الدفلل فل النّ .
ماااااااراه اليالم،ييصااااااارون الممااااااادود وف يماااااااّدون يياااااااو  ابااااااان فاري  والشاااااااعراه  

رون،ويوِمغااون وُيشيرون،وي تلسااون وُيعيرون،ويسااتعيرون،ف ما  الميصااور،وُييّدمون وي  ِّ
لحااٌن فاال إعااراٍب  و إ الاا  يلماا  عاان نهاا  صااواٍب فلاايي لهاام الااع،وف معنااى ليااو  َماان 

مان شاعرهم ييو :إّن للشاعر عند الدرورة  ن ي تل فل شعرد بما ف يجو ...فماا صاّح 
، ومماااا وٍاااد عنااادد ابااان سااانان مااان  ذٕٛ فميبوٌ ،وماااا  َبتْاااو العربيااا  و صاااولها فماااردودذذ

  طااه الشاعراه فاال هااا الموداع ٍااو  ا عشاى وٍاد ٍصاار يلم  العاداذ وهال مماادودة، 
 إا ييو  :

 (2ٕ)والقارَح الَعدَّا وكلَّ ِطِمرَِّة      ما إن تناُل يُد الطويِل َقَذاَليا

 اهذ وهل ميصورة فل ٍو  الشاعر:ومّد يلم   ان
 (ٖٓ)سيغنيني الذي أغناَك عّني      فال فقٌر يدوُم وال ِغناءُ 

وهال اسام ممادود بعاد  ن ُحاِاد منهاا صاوت  *ذفيلم   العداذ جاهت ميصاورة 
الهم ة، وا ص  فل اليلم   ن ييو  العداهذ؛ الع  نهاا اساٌم معارب معتا ، ل ارد هما ة 

 .ذٖٔ لى  ن   ِفعَّا ذ صيت  مبالت  لا  فاَعَ ذ المعت  الالمٍبلها  لٌد  اغدة،  تت ع
 مااا يلماا   ِاناااهذ ف صاالها اليصاار  ِاَنااىذ، وٍااد ماادَّها الشاااعر هنااا فيااا  ِاناااه 
بعاااد  ن ُ دااايد إليهاااا صاااوت الهمااا ة، وفااال ياااال الموداااعين  اااالد الشااااعران صاااواب 

ين بناًى ٍاد ف صياا  اليلم  وبناههاا مان  اال  حااد  و إدااف  صاوت الهما ة، وتياو 
تعّبر عن المعنى المراد التعبير عنو فال سايا  الانّ  الشاعري،  و تعما  علاى إحاداث 
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فل دفلتهاا المعجميا  تعنال  الباراهذ ،  -مبالً - ذٕٖ لبٍي فل فهم المعنى، فيلم   ِانىذ
وليان عنااد إداااف  صاوت الهماا ة إلااى بناغهاا الصاارفل  ِاناااهذ نجاد  ن دفلاا  اليلماا  ٍااد 

عنى ل ر وهو  الطرب والتنتيمذ، وهو حتمًا ف يمبّا  دفلا  اليلما  ا صالي  تتّير إلى م
وف يتوّص  إلى معناها إف من  اال  فهمهاا فال سايا  الانّ  وبماا يجاورهاا مان معااٍن 

 لللصال .
وهاا م الد لسياٍات اللت  التل تعمد إلى الودوح شرٍط مان شاروط فصااح  

 .  *ذاليلم 
الممااادود  و ماااد الميصاااور فااال بناااى اليلماااات   وماااع  ن ابااان سااانان عاااّد ٍصااار

الم لصااا  للااانّ  الشاااعري مااان الم  اااا الصرفي ،فالبصاااريون واليوفياااون اهباااوا إلاااى إٍااارار 
جاوا  ٍصاار المماادود فاال داارورة الشااعر وهاااا ممااا ف  ااالد فيااو، ولياانهم ا تلصااوا فاال 

فاال جااوا  مااّد الميصااور، فالبصااريون اهبااوا إلااى المنااع، واهااب اليوفيااون إلااى الجااوا  
، وهو حسان فال الدارورة الشاعري  بشارط  ّف يا دي الماّد إلاى  صااه المعناى  و ذٖٖ الع

امودو فجااغٌ  ماد  اناىذ وهاو اسام ميصاور، فنياو   انااهذ وف يجاو  هااا فال النبار 
 .ذٖٗ الاي ف يلح  بالشعر فل الدرورة

 إدغبو ادلثهني: -
ّ
 فك

جهااااا عاااان حااااّد ماااان العيااااوب التاااال تعتااااري بنياااا  اليلماااا  الاااااي ياااا دي إلااااى  رو 
الصصاااح ؛ لم الصتهااا لليياااي الصاارفل الصااحيح، فااّع إداااام المبلااين، فماان ا مبلاا  فاال 
الم الصااا  فااال الييااااي والوداااع التااال وٍاااد عنااادها البالاياااون والنيااااد وهااام يعيباااون فاااّع 
 إداام الحرفين المتمابلين مما ورد فل بني  النّ  الشعري ٍو  ٍعنب بن  م صاحب:

ن ضننوامياًل أَعاِذَل قد َجرَّ   (ٖ٘)بِت من ُخُمِقي    إّني أجوُد ألقواٍم وا 

نمااا جاااه هنااا  حيااث فااّع مااا يجااب إداامااو، وهاااا شاااا ف يجااو  فاال اليااالم، وام
 درورًة، ومبلو ٍو   بل النجم :



 
 

 

 

 

   

 

العيوب الصرطية طي بنّية النّص  
 الشعري صند البالضيين والنّقاد

 أ.د. أحمد حمد محسن
 م.محمّد حسين توطيق

  ٖٕٔٓ(   آذار   ٗٔالــعــدد  ) 

  02 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 (ٖٙ)الحمُد هلل العميِّ األجِمِل          الواىب الفضِل، الوىوِب الُمْجِزِل 

، وعاّد هااا الياو  ذٖٚ اعد فال الياالمفيد داعد الشاعر ما ف يجو   ن يد
ن داانواذ و العلاال  اياار فصاايح؛  نااو م ااالد لمااا ورد عاان الوادااع؛  ن الصااحيح  وام

، وهااااا مماااا  نيااارد  هااا  اللتااا  ذٖٛ ا جاااّ ذ باهدااااام، واهدااااام ييتدااال إدااااام المبلاااين
؛ والااع  ن التدااعيد يبياا  علااى ا لساان، وا اااتالد ذٜٖ للتصاارد الصاسااد فاال اليلماا 

ود   ّد من  ن ييون فل مودٍع واحد، إا    يبيا  علايهم  ن يساتعملوا  لسانتهم الحر 
فل مودٍع واحاد، بام يعاودوا لاو، فلّماا صاار الاع صاعبًا علايهم  ن ياداريوا فال موداٍع 
واحاااااد، وف تياااااون مهلااااا ، يرهاااااود و داماااااوا؛ لتياااااون رفعااااا  واحااااادة، وياااااان   اااااّد علاااااى 

 .ذٓٗ  لسنتهمذذ
مااان الاااع مماااا يحتملاااو الشاااعر بااا ن يرجعاااوا وماااع هااااا نجاااد  ن سااايبويو يجعااا  

ا لصال إلى  صلها المتاروع، يياو     وٍاد يبلتاون بالمعتا  ا صا ، فييولاون راددذ فال 
، وفاال هاااا ييااو  اباان جّناال   ونحااو الااع ممااا لهاار  ذٔٗ  راّدذ و دااننوا فاال دااّنواذ ذذ

عاا  تدااعيصو، فهاااا عناادنا علااى إجااراه الااال م مجاارى اياار الااال م ماان المنصصاا  نحو ج
 .ذٕٗ لعذ و درب بيرذ ذذ

لااى الااع اهااب  يدااًا اباان ذٖٗ وٍااد اهااب المباارد إلااى جااوا  الااع فاال الشااعر ،وام
رشاي  فال جعاا  فاّع اهداااام مان ر اا  الشاعر، فالشاااعر  يجاو  لااو مان ال يااادات... 

 إلهار التدعيد ييو   بل النجم العجلل :
 تشكو الَوَجى من أْظَمٍل وأْظَملِ 

نما هو  ا لّ ذ وهو باط  .ذٗٗ ن  ّد البعيروام
ومهمااااا يياااان ماااان  ماااار فاااا ن م الصاااا  صاااايت  اليلماااا  البناغياااا  لليواعااااد اللتوياااا  
ن  والصرفي  من فعٍّ لإلداام والتدعيد ُتعّد انحرافًا عن المساار الياعادي الصاحيح، وام
تعااّار للشاااعر بالداارورة الشااعري ،  اصاا  إن يااان للشاااعر الياادرة علااى اسااتبدا  هاااد 
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تتوافااا  ماااع دفلتهاااا وتااا دي التااار  نصساااو فااال التعبيااار عااان اليلماااات بيلمااااٍت   ااارى 
 المعنى العام للنّ  الشعري، وٍد مّب  ابن ا بير لالع بيو  المتنبل :

 (٘ٗ)وال ُيْبَرُم األمُر الذي ىو حالٌل     وال ُيحَمُل األمُر الذي ىَو ُمْبِرمُ 

لااى فيااد  لهاار التدااعيد فاال ٍولااو حال ذ بناااًه لميتدااى الداارورة الشااعري  ع
الرام مان م الصتهاا للييااي الصارفل، وياان ٍاادرًا علاى اساتبدالها بماا يوا يهاا مان يلما  

 تحم  الدفل  نصسها، ي ن ييو  :
 وال ُيْبرُم األمُر الذي ىو ناِقٌض    وال ينقُض األمر الذي ىو ُمْبِرمُ 

فعنااد ااع تيااون اليلماا  مسااتيرة فاال مودااعها، اياار ٍلياا ، وف نابياا  وف نااافرة، 
 .ذٙٗ ر م الصٍ  لليواعد اللتوي  فل صياا   بنيتهاواي

لهااا نجااد  باا هااال  العسايري ي يااد علاى داارورة اجتنااب الداارورات، ييااو    
ن جااااهت فيهاااا ر صااا  مااان  هااا  العربيااا ،  وينبتااال  ن تجتناااب ارتيااااب الدااارورات، وام

نمااا اسااتعملها الياادماه فاال  شااعارهم؛ ل عاادم ف نهااا ٍبيحاا  تشااين اليااالم وتَاااَهب بماغااو، وام
علمهم بيباحتها، و ن بعدهم ياان صااحب بدايا ، والبدايا  م لا ، وماا ياان  يداًا تنياد 
عليهم  شعارهم، ولاو ٍاد نيادت وبهارج منهاا المعياب يماا تُْنَياد علاى شاعراه هااد ا  منا  

 .ذٚٗ ويبهرج من يالمهم ما فيو  دنى عيب لتجنبوهاذذ
 تشذيذ احلزف ادلخفف : -

بنيااا  اليلمااا ،الع  نَّاااو ياااد  علاااى  ياااادة فااال  التشاااديد مااان العياااوب التااال تماااّي 
صااوت الحاارد المشاادد، فاا اا جاااه بمااا ف توافيااو ٍواعااد اللتاا  ومياييسااها ُعااّد الااع عيبااًا 
فااال بنيااا  اليلمااا ؛  واعَلم  ّن التداااعيد مساااتبيٌ ،و ّن رفاااع اللساااان عناااو مااارًة واحااادة بااام 

فصاااااَ   العااااودة إلياااااو لااااايي يرفاااااع اللساااااان عناااااو وعااااان الحااااارد الااااااي مااااان م رجاااااو،وف
، لاااا نجااد اباان ٍتيباا  ي  ااا علااى  باال تمااام تشااديد  الياااهذفل  ذٛٗ بينهما؛فلااالع وجاابذذ
 يلم  الشجّل فل ٍولو:
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ْبِع من إحدى َبِميِّ   أاَل َوْيَل الَشّجّي مَن الخميِّ     ووْيُل الرَّ
،الشااااجل  صيااااد،وال لّل شااااديدذذ  ،ذٜٗ فااااالعرب تيو   ويااااٌ  للشااااجل ماااان ال للِّ

 عيب، ما   ا بو على المتنبل فل تشديدد النون فل لصل  لدن:ومما شابو هاا ال
 فارحاُم ِسْعٍر يتَّصمَن َلُدنَُّو    وارحاُم ماٍل ما ِتنى َتَتقَطعُ 

نماااا هااو لُدن،وَلااْدن،و ما تشاااديد النااون فتيااار  فاا نيروا تشااديد الناااون ماان لاادّن، وام
 .ذٓ٘ معرود فل لت  العرب

لاادن،وهو يحااتّ  بمااا اياارد صااااحب وٍااد دافااع المتنباال عاان تشااديدد للنااون فاال 
الوساااااط ،ييو    ٍاااااد يجاااااو  للشااااااعر مااااان اليااااالم ماااااا ف يجاااااو  لتيااااارد ف لالداااااطرار 

 .ذٔ٘ إليو،ولين لالتسا) فيو،واتصا   هلو عليو،فيحافون وي يدونذذ
ومااا ماان شااّع فاال  نَّ احتجاااج المتنباال ٍاااغٌم علااى إيمانااو بداارورة التوّسااع فاال 

روناا  فاال تيااوين بنااًى لتوياا  تجي هااا لتاا  الشااعر التاال اسااتبمار اللتاا  بمااا يعطيااو ماان م
تجاّو  للشاااعر ماا ف يجااو  لتيارد؛ لاااا لاام يجاد الياداال الجرجاانل فاال تشاديد نااون لاادن 
عيباًا، وهاو ياارى  ن  التشاديد فال لاادّن  حسان مان هاااا يلاو؛ ن الناون ساااين  ماع هاااه، 

هااااااا فاجتلااااااب والنااااااون تتبااااااّين عنااااااد حاااااارود الحلاااااا  لتباعاااااادها منهااااااا، فاااااا ادوا فاااااال تبّين
 .ذٕ٘ التشديدذذ

وهااو يااارى  ّن جاااودة الااانّ  تياااون فااال عااادم ارتيابهاااا ِسااام  الصصااااح  واليماااا  
 .ذٖ٘ الصنل

ويميااان  ن تشاااادد اليااااه  و ت صااااد فتااادّ  ياااا  يلمااا  منهااااا علاااى دفلاااا  متااااايرة 
لل اااارى؛  نااااو  إاا ٍياااا  َشااااا  بااااالت صيد يااااان اساااام فاعااااا  ماااان شااااجى يشااااجى فهاااااو 

د ياااااااان اسااااااام المصعاااااااو  مااااااان شاااااااجوتو  شاااااااجود،فهو شاااااااٍ ...ف اا ٍيااااااا  شاااااااجّل بالتشااااااادي
، ويبااادو  ن  باااا تماااام ٍاااد عِماااَد إلاااى اسااات دام اللصااال بماااا  جا تاااو لاااو اللتااا ؛ ذٗ٘ مشاااُجّوذذ

 للحصال على سالم  الو ن فل البيت الشعري.
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فالداااارورة   عنااااد النحاااااة لاااايي معناهااااا  نااااو ف يمياااان فاااال المودااااع اياااار مااااا 
و  لصلهاااا ايااارد، وف ينيااار هااااا إف جاحاااد ُاياار،إا ماااا مااان دااارورة إّف ويميااان  ن ُيعاا

 .ذ٘٘ لدرورة العي ذذ
 إبذال حزف من حزوف انكهمت بغريه: -

يعااّد التتيياار فاال البنياا  الصاارفي  ليلماا  ماان  ااال  إباادا   حااد حروفهااا بحاارٍد 
ل ااار، إباااداًف لااام تياااّرد ٍواعاااد اللتااا  مااان العياااوب التااال مااان شااا نها  ن تُْصِياااد اليلمااا  سااام  

اغهاااا عااان السااامت اللتاااوي الصاااحيح، ومااان هناااا نجاااد البالاياااين فصااااحتها؛ فنحاااراد بن
والنياااد ي  اااون علااى الشااعراه تصاارفهم فاال إباادا  حاارود بعاا  اليلمااات دونمااا ساابب 

 تيّرد ٍواعد اللت  على المستوى الصرفل، ومن الع ٍو  الشاعر:
ُرُه        من الثَّعاِلي ووخٌز من أَراِنييا  ليا أشاريُر من لحٍم تَُتمِّ

، ويباادو  ن العيااَب متاا ٍت ماان ذٙ٘ البعالااب و رانبهااا، ف بااد  الياااه ماان الباااهيريااد 
اساااتبداٍ  لحااارد البااااه بحااارد اليااااه، وتياااوين يلمتاااين اات بنيااا  صااارفي  جديااادة ايااار 
م لوفاا  فاال دفلتهااا، وٍااد اهااب بعاا  البالايااين وهاام يتبعااون لراه بعاا  اللتااويين فاال 

، وٍاد  عام سايبويو  ن الشاااعر ذٚ٘ حما  هااا افساتبدا  للحارد علاى الدارورة الشاعري 
لمااا ادااطر إلااى  الياااهذ  باادلها ميان الباااهذ فيااد  راد البعالااب وا رانااب، فلاام يمينااو  ن 

، ذٛ٘ ييااد علاااى البااااه، ف بااد  منهاااا حرفاااًا يمياان  ن ييصاااو فااال مودااع الجااار وهاااو اليااااه
رفااااع فالبااااه ف يجاااو   ن ُتساااّين فلماااا  باااد  ميانهااااا  اليااااهذ وهااال ُتساااّين فااال حاااالتل ال

والجاار، اساااتيام لااو البيااات، نيااو : هااااا اليادااال، ومااررُت باااالجواري، فُتسااّين اليااااه فااال 
، ويارى ابان ذٜ٘ حالتل الرفع والجار، وف نيادر  ن نياو : ماررُت بالبعالاْب إف فال الوٍاد

جناال  ن يلماا  البعاللذ يحتماا   ن تيااون جمااع  بُعالاا ذ وهااو البعلااب، و راد الشاااعر  ن 
 ، على  ننا نجدد لم يبرر للشاعر ٍولو   رانيهاذ . ذٓٙ   بعاللذييو  بعاغ ذ فيلب وٍا
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 ومب  هاا ٍو  الشاعر:
ِو نقاِنقُ   وَمْنَيٍل ليَس بِو حواِزٌق           وِلضَفاِدي جمَّ

، ف بد  ميان العين ياًه،  ناو  راد  ن يساّين و اليااهذ ُتساّين ذٔٙ يريد الدصاد)
فيد جاه الشاعر بيلماٍ  اات بنياٍ  صارفي  انحرفات  ؛ذٕٙ فل الرفع والجر، وهاا يّلو شاا

عاان المسااار الياعاادي الصااحيح،ورافيها تشااّي  دفلاا  مبهماا  ف تصهاام إف ماان  ااال  مااا 
يجاورهااا ماان  لصااال فاال ساايا  الاانّ ، فصاال هاااا المودااع نجااد  ن مااا دّ  علااى دفلااا  

 .ذٖٙ اد)يلم   الدصاديذ ورود لصل نيان ذ، فالنيان  جمع نيني ،وهل  صوات الدص
وٍااد سااّوب ساايبويو هاااا التبااّد  فاال حاارد اليلماا  بيولااو   فلمااا ادااطر إلااى  ن 
ييااد ل اار افساام يااِرد  ن ييااد حرفااًا ف يد لااو الوٍااد فاال هاااا المودااع، ف بااد  ميانااو 
حرفااًا يوٍااد فاال الجااّر والرفااع، ولاايي هاااا  نااو حاااد شاايغًا فجع  الياااهذ عودااًا منااو، 

ه، حيااث حااافت الباهذ وجعلاات البيياا  بمن لاا  اساام ولااو يااان الااع لعوداات  حاربااًاذ اليااا
، وٍااد اهااب  ذٗٙ ينصاارد فاال اليااالم علااى بالباا   حاارد، والااع حااين ٍلت يااا حاااُرذ ذذ

إلااى الااع اباان عصااصور فاال جااوا  هاااا الباادي  فاال هاااين المودااعين، وهااو ييااو  ٍااوًف 
ت مان ، ومهما يين من  مر فا ن هااد التتيارات فال بناى اليلمااذ٘ٙ مشابهًا ليو  سيبويو

 ااال  اسااتبدا  حروفهااا ومااا يناات  عنااو ماان تتّياار فاال بناغهااا الصاارفل، ومااا رافيااو ماان 
امو  دفلل ٍاد شاّي  ساببًا فال م ا ااة الشاعراه علاى ماا اهباوا إلياو  اصا   نَّ باراه 
ااان الشااااعر مااان اسااات دام  لصااااٍل لهاااا الدفلااا  نصساااها فااال التعبيااار عّماااا يريااادد  اللتااا  ُيميِّ

 و الشاااوا، وبمااا يداامن لهاام افلتاا ام بيواعااد اللتاا  وٍوانينهااا الشاااعر بعياادًا عاان ال طاا  
 .ذٙٙ التل ييتسب بها اليالم سم  الصصاح  والحسن
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 تغيري احلزكت اإلعزابيت يف انبنيت انهغويت: -
، فال ذٚٙ إن الحري  اهعرابي  لها  بٌر فل إيدااح المعاانل الماراد التعبيار عنهاا

لت  إلى تيناين اليواعاد التال تباّين مواداع هااد سيا   ّي نّ ٍ لتوي، وٍد عمد علماه ال
الحرياات ومااا تلحاا  بااو، بحياث تاا دي دورهااا فاال إيدااح معااانل ا لصااال المندرجاا  فاال 
سايا  الاانّ ، لااالع فيااد ُعااّد  ي  ااروج عاان معيارياا  اللتاا  وٍواعاادها فاال التصاارد فاال 

وب التاال تتيياار الحريااات اهعرابياا  بمااا ف ينسااجم وافسااتعما  الجاااري للتاا ، ماان العياا
 تعتري البناه اللتوي، وعلى هاا ف ننا نجد ابن ٍتيب  ي  ا على  بل نواي ٍولو:
 َشُموٌل تخطَّتيا المنون،فقد أتت      ِسنوٌن ليا في َدنِّيا وِسُنونُ 

 تراُث أناٍس عن أُناٍس ُتخرُِّموا     توارثيا بعد البنيِن َبنونُ 
 .ذٛٙ وح فيد رفع نون الجمع، وا ص  فيها  ن ت تل مصت

 ومما وٍع فيو ال ط  ٍو  الشاعر:
َرْت زمانًا     وىي ترى سيئيا إحسانا  كانت عجوزًا ُعمِّ

 ناَناتعرُف منيا األْنَف والعيْ 
، وهااا  طا ، وفال الاع ٍاا   باو حااتم   و  طا  فال ذٜٙ فصتح النون من العينانا

 اصاااً ، ولاااو ٍاااا   ٍولاااو العيناناااا، إنماااا هاااو العينااايِن، وهاااو مصساااٌد وف يجاااو  فاااتح الناااون
 .ذٓٚ العيناِن ليان على لت  بنل الحارث بن يعبذذ

ت يف بنيت انكهمت: -
ّ
 انزيبدة ادلخه

وٍااد تتعاار  اليلماا  إلااى  يااادة فاال ترييبهااا الصاارفل، فتاا دي تلااع ال يااادة إلااى 
حااادوث  لااا  فااال بناغهاااا مااان  اااال  تياااوين بنيااا  لتويااا  م الصااا  لليواعاااد البابتااا  للييااااي 

 ن  ي م الص  فال البنااه الصارفل لليلما  ٍاد  –ويما ايرنا  -حوالودع العربل الصحي
يولااد بنااى اات دففت م الصاا  لمااا ودااع لهااا فاال  صاا  اللتاا ، وهاااا ياا دي حتمااًا إلااى 
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ااا ٍاااد تحدباااو مااان فيااادان لصصااااح  اليلمااا   تتيياار فااال توجياااو المعناااى وفهماااو، فدااااًل عمَّ
اهب ب ياااادة حااارٍد  و نتيجاا  لعااادم افنسااجام الصاااوتل لحروفهااا، فاااا   عاوباا  الشاااعر تاا

نيصاااان حااارد، فيصاااير إلاااى اليااا ا ة، وتعاااود مالحتاااو باااالع ملوحااا ، وفصااااحتو عّياااًا، 
 .ذٔٚ وبراعتو تيّلصًاذذ

والعرب تبِسط افسم والصع ،فت يد عادد حروفاو، ولعاّ  الاع هٍاما  و ن الشاعر 
 .ذٕٚ وتسوي  ٍوافيو

يااوب التاال تعتااري ليااد عااّد البالايااون والنياااد ال يااادة فاال بنااى اليلمااات ماان الع
بني  النّ  الشعري إاا ما اندرجت فل ساياٍو، وٍاد ساّماد ٍداما  بان جعصار  بالتاانيبذ، 
وهااو  ن ياا تل الشااااعر ب لصااال تيصااار عاان العاارو  فيداااطر إلااى ال ياااادة فيهااا يياااو  

 الُيميت:
 ال كعبد الَمِميِك أو كوليٍد        أو سميمان َبْعُد أو كِيَشامِ 

ن هلل عّ وج ، ولايي إاا ُسامل اسامان بالتعّباّد  حادهما   فالملع والمليع اسما
، وهاال عناادد ماان عيااوب إغااتالد اللصاال والااو ن،  ذٖٚ وجااَب  ن ييااون مساامى باااآل رذذ

ومباا  الااع مااا تمبّاا  بااو اباان ساانان ماان يلماااٍت  الصاات ٍواعااد علااى المسااتوى الصاارفل، 
تيجااا  هشااابا) وعاااّدها مااان التصاااّرد الصاساااد فااال اليلمااا ؛ بسااابب ال ياااادة فااال حروفهاااا، ن

 الحري  فيها فتصير حرفًا، ومن الع ٍو  الشاعر:
 (ٗٚ)وأنَت من الغوائل حين ُتُرمى        ومن َذمِّ الرجاِل بمنتزاحِ 

 .ذٙٚ ، ف شبع فتح  ال اي فتولدت ا لدذ٘ٚ  ي ِبمْنَتَ حٍ 
 وٍو  الصر د :

 يفِ تنفي يداىا الَحصى في كلِّ ىاجرٍة      نفي الدراىيم تنقاُد الصيار 
 .ذٚٚ يريد: الدراهم والصياردَ 
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علاااى  ن اليادااال الجرجاااانل جاااو   ياااادة اليااااه فااال الصاااياريد المتولااادة مااان 
،  ما الادراهيم فاال حّجا  فياو؛  ناو يجاو   ن ذٛٚ إشبا) اليسرة لل ومها فل هاا المودع

لااى هاااا اهااب اباان رشااي  بيولااو   إن الاادراهم ف ُيدااطُر فيهااا ذٜٚ ييااون جمااع درهااام ، وام
ن ٍي  فل بع  اللتات درهامذذإلى   .ذٓٛ  يادة الياه، إاا يان الو ن ييوم دونها، وام

وياارى اباان جّناال  ن الشاااعر إاا احتاااج إلااى إٍاماا  الااو ن مطاا  الحرياا  و نشاا  
، فتنشا  بعاد الصتحا  ا لاد، وبعاد اليسارة اليااه، وبعاد الدام  ذٔٛ عنها حرفًا من جنساها

 ًا فال  ياادة اليااه فال نحاو الادراهيم والصاياريد، ، وهاا ما جعلو اليوفياون جااغذٕٛ الواو
علاااى  ن السااايوطل يااارى  ن مااان     ٍااابح  ذٖٛ والبصاااريون يروناااو مااان دااارورة الشاااعر

، ويباااادو  ن عّلاااا  عاااادم ذٗٛ الدااااراغر ال يااااادة الم دياااا  لمااااا لاااايي  صاااااًل فاااال يالمهاااام ذذ
الصااا  استحساااان ال ياااادة فااال بنااااه اليلمااا  عناااد بعااا  البالاياااين والنيااااد فدااااًل عااان م 

 عااراد اللتاا  ومياييسااها فاال بناغهااا، هااو ارتباطهااا بااالو ن وبتحيياا  افنسااجام الصااوتل 
 الاي ت لصو ا سما) وتعتاد عليو .

 يف بنيت انكهمت : -
ّ
 احلذف ادلخم

إنَّ حاد  ي ميون من ميونات اليلم  مان ايار ماا مساوب ٍواعادي، يعاّد مان 
بالاياااون والنيااااد، الاااع  نَّ  ي العياااوب التااال تعتاااري بنيااا  اليلمااا  التااال وٍاااد عنااادها ال

تتييار فال البنااه الصاارفل ليلما  يا دي إلااى حادوث انحاراٍد فاال دفلتهاا،ومن بامَّ ياا دي 
إ ااالًف فاال توجيااو المعنااى العااام للاانّ  الشااعري، بافتجاااد الاااي يرياادد الشاااعر؛ هفهااام 

 لصااٍل المتلّيل، اص  إاا ما علمنا  ن الحااد الم اّ  فال بنيا  اليلما  يا دي إلاى نشاوه 
 ٍد تيون اير مدري  فل اهن المتليين .

فماااااان   ساااااانن العاااااارب اليااااااب  محاااااااااًة للبسااااااط، وهااااااو النيصااااااان ماااااان عاااااادد 
، وٍااد عااّدد ٍداماا  باان جعصاار ماان عيااوب اغااتالد اللصاال والااو ن، وسااّماد  ذ٘ٛ الحاارودذذ
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بااالتبليم وهااو     ن ياا تل الشاااعر ب سااماه ييصاار عنهااا العاارو ، فيدااطر إلااى بلمهااا 
 ، ييو  عليم  فل وصد اهبري  :والني  منها

 كأنَّ إْبريَقُيْم َظْبٌي عمى َشَرٍف      ُمْفدٌَّم بَسَبا الكتَّاِن مْمثومُ 
، ولااااااايي مصااااااادَّم مااااااان نعاااااااٍت  ذٙٛ  راد بساااااااباغب اليتّاااااااان، فحااااااااد للعااااااارو ذذ

نماااا هاااو فااال موداااع  بااار المبتد ،ي ناااو ٍاااا : مصااادَّم بسااابا  لللباال؛ ن اللبااال ف ُيصاااّدم وام
 .ذٚٛ اليتّان

وممااا ف شااّع فيااو  ن هاااا الااني  فاال بنياا  اليلماا  ماان  ااال  حاااد حاارفين، 
 ّدى إلى تيوين بني  لتوي  مبهم  الدفل ، نتيج  لم الص  هاا الحاد؛ لما تجيا د ٍواعاد 
ن وجدنا  سام  بان منياا يعاّد هااا الحااد الااي  ساماد  اللت  على المستوى الصرفل، وام

رب الصصااحاه وهااو الااني  فاال ا لصااال واليلمااات التبلايم  يدااًا، ٍااد جاااه فاال  شااعار العا
 .ذٛٛ وتتييٍر فل ا سماه وا فعا ، فعّد الع لتً   و بما تجي د الدرورة

علااى  ننااا نجااد  ن بعاا  اللتااويين عااّدوا مباا  هاااا الحاااد ياا و  إلااى حاادوث 
إ ااالٍ  ياا دي إلااى الشاابه ، وفاال الااع ييااو  اباان جّناال   نعاام وٍااد يحااافون بعاا  اليلاام 

 .ذٜٛ حافًا ي  ُّ بالبيي  ويعر  لو الشبوذذ است صافًا،
وهااا مااا اهاب إليااو ُجاّ  البالايااين والنياااد وهام يعيبااون علاى الشااعراه تصاارفهم 
فال حاااد بعا  ا صااوات اللتويا  ماان بنيا  اليلماا  وماا يرافيهااا مان إ ااالٍ  فال بناغهااا 
ن دعااات إلياااو الدااارورة؛ الاااع  ن الدااارورة ف تبااايح اهجحااااد فااال حاااّ   الصااارفل وام

فيادهاااا لسااام  الوداااوح فااال دفلتهاااا مااان  اااال  البنااااه الساااليم لمصرداتهاااا، فهااال ا للتااا ، وام
 .ذٜٓ عندهم من  ٍبح الدراغر

ومماااا مبّلاااوا باااو فااال تعااااطيهم ماااع حااااد بعااا  ا صاااوات اللتويااا  مااان بناااى 
 اليلمات ٍو  العجاج :

 َقَواطنًا مّكَة من ورق الِحَمى            
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ا تاارى، وٍااد تعرداات اليلماا  إلااى حاااد حاارد ، فتّيرهااا إلااى مااذٜٔ يريااد الحمااام
 الميم، ف دى الع إلى حدوث تتييٍر فل دفل  اليلم  مما ف ي صى على  حد.

 ومب  الع ٍو  الشاعر:
 فمْسُت بآتيِو وال أسَتِطيُعو        واَلِك اسقني إن كاَن ماؤَك ذا فضلِ 

 .(2ٕ)أراد ولكن اسقني
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 اخلبمتت
فاال اسااتعما  علاام الصاارد ي حااد الوساااغ  الصنّياا    لهاار البالايااون والنّياااد عناياا  -ٔ

 لبيان ٍيم  النّ  الشعري.
 لهاارت الدراسااات إن ال طاا  فاال التصااريد عنااد الشااعراه  ناادر وٍوعااًا ماان ال طاا   -ٕ

فل النحو، وٍد اتدح الاع جلياًا فال عادد المواداع التال وٍاد عنادها البالاياون 
 والنياد.

صاارفي  فاال بنياا  الاانّ  الشااعري إن مااا وٍااد عناادد البالايااون والنياااد ماان عيااوٍب  -ٖ
اعتمدوا فيها على ما ودع من ٍوانين وٍواعد فل البناه الصارفل الصاحيح، وبماا 

 ُسِمع من  من يالم العرب يمعياٍر لنيدهم لتلع النصو .

اهاب بعاا  البالايااين والنياااد إلااى تجاوي  ال ااروج عاان البناااه الصاارفل الصااحيح  -ٗ
لاابع  اآل ار وجاد فاال باراه اللتاا  حمااًل علاى الداارورة الشاعري ، فال حااين نجاد ا

 العربي  وصيتها افشتياٍي  ما يمنع ال روج عن البناه الصرفل الصحيح.
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 ىوامش انبحث
 .ٔ/ ٔشرح الشافي  :  ذٔ 
 . ٕٙينلر: المهاب فل علم التصريد :  ذٕ 
 . ٕٚينلر :  بني  الصرد فل يتاب سيبويو :  ذٖ 
 . ٖٔالمنصد :  ذٗ 
 .ٕٖٗينلر:  سي النيد ا دبل :  ذ٘ 
 .ٜٜٔ  بين اليديم والحديث : علم اللت ذٙ 
 .. ٛٙ/ ٔالمب  الساغر:  ذٚ 
،وينلااار: اتجاهاااات النياااد ا دبااال فااال ٕٖٚ، وديواناااو: ٕٙٗينلااار:  الوسااااط  :  ذٛ 

 . ٕٖٙاليرن الرابع الهجري: 
،وشااااارح ٖٔٗ/ٖ،وشااااارح اليافيااااا :ٜ٘ينلااااار: شااااااا العااااارد فااااال فاااااّن الصااااارد :  ذٜ 

 .ٙٛٔ/ٖالمصّص :
يااون المصااردات بمعنااى واحااد سااواه يااان   *ذ ويشااترط اباان الحاجااب فاال التبنياا  والجمااع

 .ٗٔٗ/ٖبودٍع واحد  و  يبر، ينلر: شرح اليافي :
،وشااااااااااارح ٖٓٗ، ٜٖٖفااااااااااال الاااااااااااديوان تبيَّلاااااااااااُت مااااااااااان  و  التبّياااااااااااِ  ، ديواناااااااااااو:  ذٓٔ 

 .ٜٕٓ/ٖالمصّص :
،والنيااااد اللتااااوي عنااااد العاااارب ٜٕٓ/ٖ، وينلر:شاااارح المصّصاااا :ٕٙٗالوساااااط  :  ذٔٔ 

 . ٚٚٔحتى نهاي  اليرن السابع الهجري:
 . ٚٚٔر: النيد اللتوي عند العرب حتى نهاي  اليرن السابع : ينل ذٕٔ 
، وفااااااااااااال ديواناااااااااااااو ٔٓٔ، و ساااااااااااااّر الصصااااااااااااااح : ٕٗ/ٔينلااااااااااااار: الموا نااااااااااااا  :  ذٖٔ 

 ، حن  اهحن ذ:الحيد فل الصدر.ٗٙالمْصحمين،
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بااب الناون فصا  الهما ة ، ولساان العارب :  ٕٜٔ/ٗينلر: الياموي المحايط :  ذٗٔ 
ٔ/ٖٛ . 

 /الهامش.ٗٙ ،وينلر:ديوانو: ٕٗ/ٔالموا ن  :  ذ٘ٔ 
 .ٜٖ٘، وديوانو : ٙ٘ٗالوساط  :  ذٙٔ 
،واتجاهاااات النياااد ا دبااال فااال اليااارن الراباااع الهجاااري: ٜٗ/ٕينلر:شااارح الشاااافي : ذٚٔ 

 . ٘ٛٔ، ٗٛٔ،  والمهاب فل علم التصريد :ٕٖٙ
 . ٚ٘ٗ، ٙ٘ٗينلر: الوساط  :  ذٛٔ 
 .ٚٚ/ٔ، والمعجم الوسيط :  ٓٗ٘/ٔينلر: اللسان :  ذٜٔ 
 .ٚ٘ٗ-ٙ٘ٗالوساط  : ذٕٓ 
، ٜٗ٘، وديواناااااااو  ٙٚٔ، وجاااااااري ا لصاااااااال :  ٕٛٗ/ٔاغر: ينلر:المبااااااا  السااااااا ذٕٔ 

  ر:دي  العين ، ٍب : إٍبا  إحدى العيناين علاى ا  ارى والاع تصعلاو ال يا  
 لترى نصسها .

افشتيا : تيليب تصاريد اليلم  وتتيارات تاتم باين ا صا  المشات  مناو والصار)  ذٕٕ 
ل يتااااب المشاات  ب ياااادة حاارد  و حرياااٍ   و نيصااانها، ينلااار:  بنياا  الصااارد فاا

 .ٖٖٗ/ٕ، وشرح الشافي  : ٖٕ٘سيبويو:
،وصاااادرد:فل ِاياااااِ  ٍصاااااباه ٙٓٔ،وديواناااااو:ٖٛ٘/ٕينلاااار: الشاااااعر والشااااعراه :  ذٖٕ 

 و يٍي م َتِلْ .
 . ٜ٘ٔ، ٛ٘ٔينلر: النيد اللتوي حتى نهاي  اليرن السابع الهجري :  ذٕٗ 
والموداع اآل ار  إاا يانات فاا د صاادًا  و داادًا  و طااًه  و لااًه، وجاب إبادا   ذٕ٘ 

، وينلاار: ٛٗٔطاااًه فال جميااع التصااريدذ شاااا العارد فاال فان الصاارد:  تاغاو
 . ٕٕٙ/ٖشرح الشافي  : 

 .ٛ/ٖ:، وديوانؤٜٕ، وٕٛ/ٖح الشافي  : ، وينلر: شر ٚٙ/ٔالمب  الساغر :  ذٕٙ 
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 . ٛٗٔ،وشاا العرد فل فن الصرد : ٕٕٙ/ٖينلر: شرح الشافي  : ذٕٚ 
 . ٕٛٙ-ٕٚٙالصاحبل :  ذٕٛ 
 .ٕ٘:، وديوانوٖٓٔينلر: سّر الصصاح  :  ذٜٕ 
 ينلر: م .ن والصصح  . ذٖٓ 

 *ذ يجو  ٍصر الممدود فل الشعر، وف يجو  ماّد الميصاور؛  ن فال ٍصار الممادود 
حاَد  اغٍد وردًا إلاى  صالو، ولايي فال ماّد الميصاور رّد إلاى  صا ،ينلر: شارح 

 .ٖٚ/ٗالمصّص :
 . ٓٚٔ -ٛٙٔينلر: المهاب فل علم التصريد :  ذٖٔ 
وهاا البيت ياروى باالصتح واليسار، فمان رواد ميصور، دد الصير، ف اا ُفِتح مّد ،  ذٕٖ 

: ح  راد الِتناى نصساو،ٍا   باو إساح باليسر  راد مصادر َااَنْيات، ومان رواد باالصت
إنما وجهاو وف َانااه؛ ن الَتنااه اياُر  اارٍج عان معناى الِتناى، وفال ٍولو صالى 
هللا علياااااو وساااااّلمذ    ي اناااااو لنبااااالٍّ يتتّناااااى بااااااليرلنذذ  ناااااو علاااااى معنياااااين، علاااااى 
افستتناه وعلى التطريب، ٍا  ا  هري: فمن اهاب باو إلاى افساتتناه فهاو مان 
الِتناى ميصااور، وماان اهااب بااو إلااى لتطريااب فهااو ماان الِتناااه الصااوت، مماادود، 
وٍاا  ا صاامعل: الِتنااى مان المااا  ميصااور، ومان السااما) مماادود،ينلر: لسااان 

 . ٖ٘ٔ، ٖٗٔ/ٓٔالعرب :
ر يياااااااون مداااااااموم ا و ، ويياااااااون  *ذ مااااااان عالماااااااات افسااااااام الممااااااادود  ن المصاااااااد

للصااااوت،نحو الُعواهذوهو مصاااادر َعَوىذ اليلااااب، والبُتاه،صااااوت الشاااااه،ينلر: 
 .ٔٗ/ٗشرح المصّص :

 .ٔٗٗ/ٕ، وشرح ابن عيي : ٜٕٙ/ٕينلر: العمدة:  ذٖٖ 
 . ٖٕٓينلر: الصرد اليافل :  ذٖٗ 
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، ٙ٘ٔ،ويتااااب الصاااناعتين: ٕٔٗ/ٖ، وشااارح الشاااافي : ٛٗٔينلااار: الموشاااح:  ذٖ٘ 
 .ٕٓٔوسّر الصصاح : ، ٙٙٗوالوساط : 

 .ٖٖٛ، ٖٖٚوهل  رجو ة  بل النجم وجدناها فل ديوانو، ينلر: ديوانو:  ذٖٙ 
 .ٛٗٔينلر: الموشح:  ذٖٚ 
، وعلاااوم ٖٖ، وعلااام  سااااليب البياااان :ٕٓ، ٜٔينلااار: علااام المعاااانل، بسااايونل:  ذٖٛ 

 .ٖالبالا  المعانل والبيان والبديعذ،د. مين  بو لي : 
 . ٚٙطبي  : ، والبالا  والتٜٚينلر: سّر الصصاح  : ذٜٖ 
ل فااااااال التاااااااراث البالاااااااال عناااااااد ، وينلااااااار: الااااااادري الصاااااااوتٚٔٗ/ٗاليتااااااااب:  ذٓٗ 

 .ٕٙٔالعرب:
، وٍاااااد ٕٓٛ، وينلااااار :دراساااااات فااااال ا دب واللتااااا : ٔٙٔ/ٕو ٔٔ/ٔم . ن :  ذٔٗ 

 استشهد بيو  الشاعر ٍعنب بن  م صاحب .
 . ٚٛ، ٙٛ/ ٖال صاغ  :  ذٕٗ 
 . ٕٗٔ، ٔٗٔينلر: الميتدب :  ذٖٗ 
، وتتمتاو الشاطر: ٖٖٙ، وديواناو:ٕٗٗ/ٖي :، وشرح الشاافٕ٘ٚ/ٕينلر:العمدة: ذٗٗ 

نما  مان طاوِ  إماالٍ  وَلْهاٍر ُمْمِلاِ ، الاوجى: الحصاى، ا للا : ماا تحات الَمْنِساام،وام
 هو ا لّ  لينو  لهر التدعيد وهو شاا على الدرورة.

 .ٗٔٔينلر: ديوانو : ذ٘ٗ 
،والااادري الصاااوتل فااال التاااراث البالاااال عناااد ٚٗٗ/ٔينلااار : المبااا  السااااغر :  ذٙٗ 

 .٘ٙٔالعرب: 
 . ٙ٘ٔيتاب الصناعتين:  ذٚٗ 
 . ٕٙٗ/ٔالميتدب :  ذٛٗ 
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 ،وفياااو ييو : ياااا وياااَ  الشاااجّل مااان ال لااالّ ٘ٚٔ/ٖ، وديواناااو:ٜٖٚ دب الياتاااب:  ذٜٗ 
 وبالل الربِع من إحدى بللّ 

،واتجاهااات النيااد ا دباال فاال الياارن ٖٔ، وديوانااو:ٖٙٗ، ٕٙٗينلاار: الوساااط : ذٓ٘ 
 .ٕٖٙالرابع الهجري:

 .ٖٙٗالوساط  :  ذٔ٘ 
 .ٗٙٗم . ن  :  ذٕ٘ 
 .ٖٖٗميافت فل تاريخ النيد ا دبل : ينلر:  ذٖ٘ 
 .٘ٛٔ/ٕافٍتداب فل شرح لداب اليتاب :  ذٗ٘ 
 .ٕٔٚدراسات فل ا دب واللت  :  ذ٘٘ 
، والبياات منساااوب  باال ياهااا  ٕٓٔ، وساااّر الصصاااح : ٘٘ٔينلاار: الموشااح :  ذٙ٘ 

 .ٖٕٚ/ٕ،،واليتاب:ٛٚ/ٚاليشيري،ايرد صاحب اللسان مادة شررذ:
 . ٕٗٚ/ٕينلر: العمدة :  ذٚ٘ 
 .ٕٗٛ، ودراسات فل ا دب واللت : ٖٕٚ/ٕ:ينلر: اليتاب ذٛ٘ 
 . ٖٕٛينلر: شرح  بيات سيبويو :  ذٜ٘ 
 . ٖٖٚ/ٕينلر: سّر صناع  اهعراب:  ذٓٙ 
،وياروى ٕٗٚ/ٕ، ويتااب سايبويو:ٕٓٔ، وسّر الصصاح : ٘٘ٔينلر: الموشح : ذٔٙ 

و نيانُ ، ٓٚ/ٛهاا البيت فل لسان العرب:  ولداِدي جمِّ
 . ٜٖٕينلر: شرح  بيات سيبويو:  ذٕٙ 
 .ٜٕٙ/ٗٔالعرب : ينلر: لسان ذٖٙ 
 .ٕٗٚ/ٕاليتاب :  ذٗٙ 
 . ٕ٘ٛ، ودراسات فل ا دب واللت  :  ٜٖٙ/ٔينلر: الممتع فل التصريد: ذ٘ٙ 
 .ٔٙٔينلر: الدري الصوتل فل التراث البالال عند العرب :  ذٙٙ 
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 .ٕٔٚينلر: علم اللت  بين اليديم والحديث:  ذٚٙ 
،وفيااااو شااااموًف ولاااايي ٙٓٗ-٘ٓٗ/ٕ،وديوانااااو:ٜٓٛ/ٕينلاااار: الشااااعر والشااااعراه: ذٛٙ 

 .ٌٜٖٔ ، وبياف  الشاعر: شمو 
،والبياات ينسااب إلااى رجاا  ماان ٖٙ/ٔ، وشاارح اباان عيياا :ٚ،ٙينلاار: الوساااط  : ذٜٙ 

،وعجا  البيات الباانل: ومنَ اراِن ٚٛٔبنل دب ،والحييي  هو لر ب ،ينلر:ديوانو:
  شبها لبيانا ، ولبيان اسم رج  .

 .ٖ٘ٓالنوادر فل اللت :  ذٓٚ 
 .ٖٗٔإعجا  اليرلن : ذٔٚ 
 . ٜٕٕينلر: الصاحبل :  ذٕٚ 
 .ٜٚٗ،وينلر:ديوانو:ٕٕٓالشعر :  نيد ذٖٚ 
البياااااات ل باااااااان بااااااان سااااااايار بااااااان جابر،صااااااهر النابتااااااا  يماااااااا جااااااااه فااااااال لساااااااان  ذٗٚ 

 .ٗٓٔ/ٗٔالعرب:
ينلااااااار: البالاااااااا   ٍد مناااااااو،، ومنتااااااا ح:  ي ببعااااااآٓٔينلااااااار: ساااااااّر الصصااااااااح :  ذ٘ٚ 

 .ٕٖٗافت فل تاريخ النيد العربل: ، ومئ٘والتطبي :
 .ٗٓٔ/ٗٔ،ولسان العرب:ٔٗينلر: سّر صناع  اهعراب :  ذٙٚ 
،وديواناااااااو:لم نجاااااااادد فااااااال ديوانو،ينلر:لسااااااااان ٔٓٔينلااااااار: ساااااااّر الصصاااااااااح  :  ذٚٚ 

، شاااّبو  اااروج الحصاااى مااان تحااات مناسااامها بارتصاااا) ٜٕٖ/ٚ،ؤٖٗ/ٗالعااارب:
رهم دراهم،وجاااه فاال تيساايرد الاادراهيم،  الاادراهم عاان ا صااابع إاا ُنِيااَدت،وجمع الاادِّ

راهاام وتاروى فال الموشاح الصاايارد يماا جااهت مسااجيد ميااان مسااجد ومياان د
 .ٔ٘ٔ، ٓ٘ٔدراهيم:

 . ٛٙٗينلر: الوساط  :  ذٛٚ 
 . ٓٗ/ٔينلر: سّر صناع  اهعراب:  ذٜٚ 
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 . ٕٙٚ/ٕالعمدة :  ذٓٛ 
 .ٕٖٓ/ٕينلر: ال صاغ  :  ذٔٛ 
 . ٕٓٔ/ٖينلر: م . ن :  ذٕٛ 
 . ٜٕٖ/ٚينلر : اللسان :  ذٖٛ 
 . ٜٛٔ/ ٔالم هر :  ذٗٛ 
 . ٖٕٓالصاحبل :  ذ٘ٛ 
 . ٜٕٔنيد الشعر :  ذٙٛ 
 .ٖٕٓ/ٔ،ؤٜٖوٖٛٔ/ٙينلر: لسان العرب:  ذٚٛ 
وفيااو مربااوم  ،ٛ٘وديوانااو: ،ٕٓٚ/ٕ، والعماادة: ٕٙ٘البااديع فاال البااديع: ينلاار:  ذٛٛ 

الاااي يودااع علااى فمااو لبااام  و  مصاّدم: الميااان المرتصااع، َشااَرد: بادًف ماان ملبااوم،
ييا ، والسباغب:  ٍر ، مان ربام الصاري يا ن فال طارد  نصاو  مرباوم: شي  يتان ٍر

ابااااااااع رن البالااااااااث والر نصااااااااو  النلرياااااااا  النيدياااااااا  فاااااااال الياااااااا وينلاااااااار: بياااااااا ،
 .ٕٗٚالهجريين:

 . ٕٛٔ/ٔال صاغ  :  ذٜٛ 
 .ٓ٘ٔينلر:الدري الصوتل فل التراث البالال عند العرب: ذٜٓ 
، والبيات ينسابو إلاى ر با  ٜٜ/الهامش، وساّر الصصااح :ٕٓٚ/ٕينلر: العمدة:  ذٜٔ 

 بن العجاج ،ولينل لم  جدد فل ديوانل العجاج ور ب  .
نسااااااوب ،والبياااااات مٖ٘ٔ/٘، وشاااااارح المصّصاااااا : ٓٓٔينلاااااار: سااااااّر الصصاااااااح  : ذٕٜ 

 .ٙ٘للنجاشل الحاربل، ينلر: ديوانو: 
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 ادلصبدر:
، د. ديجاا  عبااد الااار ا  الحديبل،ميتباا  النهدااا ،  بنياا  الصاارد فااال يتاااب سااايبويو -

 .ٜ٘ٙٔبتداد،
د. حماااد مطلاااوب، الناشااار:ويال  اتجاهاااات النياااد ا دبااال فااال اليااارن الراباااع الهجاااري،  -

 بيروت.ٖٜٚٔ، ٔالمطبوعات،اليويت،ط
هااذ، ٕٙٚيد  بل محمد بن عبد هللا بام مسالم بان ٍتيبا  الادينوري  دب الياتب، تصن -

 .ٜٚٚٔلبنان، -تحيي : محمد محيل الدين عبد الحميد،دار المعرف ، بيروت
 د. حمد  حمد بدوي، ميتب  نهد  مصر بالصجال . سي النيد ا دبل عند العرب .  -
هاا، عاّ  علياو ٖٓٗ، لليادل  بل بيار محماد بان الطياب البااٍالنل تإعجا  اليرلن  -

و ّرج  حاديبو  باو عباد الارحمن صاالح بان محماد عويدا ، منشاورات محماد علال 
 بيدون، دار اليتب العلمي ، بيروت، لبنان،د.ت .

افٍتداااااب فاااال شاااارح  دب اليتاااااب،  باااال محمااااد عبااااد هللا باااان محمااااد باااان السااااّيد  -
هااااااذ، تحييااااا : مصاااااطصى السااااايا، ود.حاماااااد عباااااد المجياااااد، دار ٕٔ٘البطليوسااااال ت

 .ٜٜٓٔ، ٕ، طٜٓٛٔ، ٔالش ون البيافي  العام ،بتداد، ط
فااال نياااد الشعر، ساااام  بااان مرشاااد بااان علااال بااان منيا،حيياااو وٍاااّدم الباااديع فااال الباااديع  -

 لو:عبد.علل مهنا،دار اليتب العلمي ،بيروت،لبنان.
البالاااا  والتطبيااا ، د. حماااد مطلاااوب، د.يامااا  حسااان البصاااير،مطابع و ارة التعلااايم  -

 .ٜٜٓٔ، ٕلعلمل، بتداد،طالعالل والبحث ا
جااري ا لصااال ودفلتهااا فاال البحااث البالااال والنياادي عنااد العاارب، د.ماااهر مهاادي  -

 .ٜٓٛٔهال ،دار الحري  للطباع ،د.ط،
هااااااذ،تحيي : الشااااااربينل ٕٜٖال صاغ ،صااااانع   بااااال الصاااااتح عبماااااان بااااان جنااااال ت -

 .ٕٚٓٓشريدة،دار الحديث،الياهرة،
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ديم:د.عباااااااااد هللا  حماااااااااد المهنا،جامعااااااااا  إعاااااااااداد وتي دراساااااااااات فااااااااال ا دب واللتااااااااا ، -
 .ٜٙٚٔاليويت،

بشارح ال طياب التبريا ي، تحييا : محماد عبادد عا ام،دار المعاارد، ديوان  بو تماام،  -
 ٜٚٛٔ، ٘ط

هاااذ، جمعاو وشارحو وحييااو: ٖٓٔدياوان  بال الاانجم العجلال  باو الصداا  بان ٍداما  ت -
 .ٕٙٓٓبدمش ، د.محمد  ديب عبد الواحد جمران،مطبوعات مجمع اللت  العربي 

دبط معانيو وشروحو و يملها: إيليا الحااوي،دار اليتااب اللبناانل، ديوان  بو نواي،  -
 .ٜٚٛٔودار اليتاب العالمل، منشورات الشري  العالمي  لليتاب،

دياااوان الطرمااااح، عنااال بتحييياااو الاااديتور عااا ة حسااان،دار الشااار  العربااال، بياااروت،  -
 .ٜٜٗٔ، ٕلبنان،ط

د ا سااادي، جمااع وشااارح وتحيياا :د. محماااد نبياا  طريصااال،دار ديااوان اليمياات بااان  ياا -
 .ٕٓٓٓ، ٔصادر، بيروت،ط

 .ٕ٘ٓٓديوان المتنبل،دار الجي  للنشر والطباع  والتو يع،بيروت،  -
هاااذ،تحيي :محمد حساان ٕٜٖسااّر صااناع  اهعااراب،  باال الصااتح عبمااان باان جناال ت -

ون،دار محماااد  ساااماعي ،و حمد رشااادي شاااحات  عامر،منشاااورات محماااد علااال بيدااا
 .ٕٓٓٓ، ٔاليتب العلمي ،بيروت،لبنان،ط

هاااااااذ،ٍدم لااااااو واعتنااااااى بااااااو وودااااااع ٙٙٗسااااااّر الصصاااااااح ، اباااااان ساااااانان ال صاااااااجل ت -
 ،د.ت.ٔحواشيو:إبراهيم شمي الدين،طبع ناشرون،لبنان، ط

شاا العرد فل فاّن الصارد، الشايخ  حماد الحمالوي،مطبعا  الباابل الحلبل،اليااهرة،  -
ٜٔٙٗ. 

اليداااااااااااااة بهاااااااااااااه الاااااااااااادين عبااااااااااااد هللا باااااااااااان عيياااااااااااا   شاااااااااااارح اباااااااااااان عيي ،ٍاداااااااااااال -
 هاذ،تحيي : محمد محيل الدين عبد الحميد،د.ط، د.ت.ٜٙٚالهمدانل 
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هااذ، تحيي :د. حماد ٖٖٛ بو جعصر  حمد بان محماد النحااي ت شرح  بيات سيبويو، -
 .ٜٗٚٔ، ٔ طاب،مطابع الميتب  العربي  بحلب،ط

ن الحسااااااااان شااااااااارح شاااااااااافي  ابااااااااان الحاجاااااااااب ، للشااااااااايخ ردااااااااال الااااااااادين محماااااااااد بااااااااا -
هااااذ، حييها:محمااااد ناااور الحساااان،محمد ال ف اد،محماااد محياااال ٙٛٙافساااترابااي ت

الااااااااااااااادين عباااااااااااااااد الحميد،منشاااااااااااااااورات محماااااااااااااااد علااااااااااااااال بيداااااااااااااااون،دار اليتاااااااااااااااب 
 العلمي ،بيروت،لبنان،د.ت.

شاااااااااارح يافياااااااااا  اباااااااااان الحاجااااااااااب، شاااااااااايخ رداااااااااال الاااااااااادين محمااااااااااد باااااااااان الحساااااااااان   -
 مياااا  بااااديع  هاااااذ، ٍاااادم لااااو وودااااع فهارسااااو وحواشاااايو الااااديتورٙٛٙافسااااترابااي ت

، ٕيعيااااوب، منشاااااورات محماااااد علاااال بيداااااون،دار اليتاااااب العلميااااا ،بيروت،لبنان،ط
ٕٓٓٚ. 

شاااااااارح المصّصاااااااا  لل م شااااااااري، تاااااااا ليد العاّلماااااااا   باااااااال البياااااااااه يعاااااااايش باااااااان علاااااااال  -
هاذ، ٍدم لو وودع فهارسو وحواشيو الاديتور  ميا  باديع يعياوب، ٖٗٙالموصلل ت

 .ٕٔٓٓ، ٔوت،لبنان،طمنشورات محمد علل بيدون،دار اليتب العلمي ،بير 
هااااذ، تحييااا  وشااارح: حمد محماااد شااااير،دار ٕٙٚفبااان ٍتيبااا  ت الشاااعر والشاااعراه ، -

 م.ٖٕٓٓالحديث، الياهرة،
 .ٕٛٓٓ، ٕالصرد اليافل،  يمن  مين عبد التنل، دار اليتب العلمي ،بيروت،ط -
، ٔد.اااا ي يمااوت، دار ا صااال  للطباعاا  والنشاار والتو يااع،طعلاام  ساااليب البيااان،  -

ٜٖٔٛ. 
علااوم البالااا  المعانل والبيااان والبااديعذد. مين  بااو لياا ،دار البرياا  للنشاار والتو يااع،  -

 .ٕٙٓٓ، ٔعّمان، ط
علااااااام اللتااااااا  باااااااين الياااااااديم والحاااااااديث، د. عباااااااد التصاااااااار حاماااااااد هاااااااال ، الجريسااااااال  -

 .ٕٕٓٓ، ٗللطباع ،الياهرة، ط
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عباااااد الصتااااااح علاااام المعاااااانل دراسااااا  بالاياااا  ونيديااااا  لمسااااااغ  المعااااانل، د. بسااااايونل  -
 .ٕٗٓٓ، ٕبسيونل، طبع  م سس  الم تار الباني ،الياهرة، ط

هاااااذ، تحيياااا : محمااااد محياااال الاااادين عبااااد ٙ٘ٗالعماااادة ، فباااان رشااااي  الييرواناااال ت -
 .ٕٜٚٔ، ٗالحميد،دار الجي  ،بيروت،ط

العالما  مجاد الادين محماد بان يعياوب الصيارو   باادي الشايرا ي،ت  الياموي المحايط،-
 .ٜٓٛٔصري  العام  لليتاب،ها،الهيغ  المٚٔٛ

هااذ، تحييا  وشارح:عبد الساالم ٓٛٔ بو بشر عمرو بان عبماان بان ٍنبار تاليتاب،  -
 .ٖٜٛٔ، ٖمحمد هارون،عالم اليتب،بيروت،ط

يتااااب الصااابح المنياااار فااال شاااعر  باااال بصاااير ا عشاااى وا عشااااين اآل ااارين، طبااااع  -
 .ٕٜٚٔمطبع  لدلد هل  هوسن،بيان  

والشعر،تصانيد  بال هااال  الحسان بان عباد هللا بان سااه  اليتابا   يتااب الصاناعتين -
هااااذ،تحيي : محماااد البجااااوي ومحماااد  باااو الصدااا  إبراهيم،مطبعااا  ٜٖ٘العسااايري ت

 عيسى البابل الحلبل، مصر،د.ت.
هاااااذ، اعتناااااى بتصااااحيحها:  ماااااين محمااااد عباااااد ٔٔٚ،اباااان منلاااااور تلسااااان العااااارب  -

،وم سسااااا  التااااااريخ الوهاب،ومحماااااد الصااااااد  العبيااااادي،دار إحيااااااه التاااااراث العربل
 .ٜٙٛٔ، ٖالعربل،بيروت ،لبنان،ط

فاااال  دب الياتااااب والشاعر،دااااياه الاااادين باااان ا بير،ٍاااادم لااااو وحييااااو المباااا  الساااااغر  -
وشاااااارحو وعلاااااا  عليو:د. حمااااااد الحااااااوفل ود.باااااادوي طبان ،منشااااااورات دار الرفاااااااعل 

 .ٖٜٛٔ، ٕبالريا ،ط
عتناى بتصاحيحو مجمو)  شعار العرب وهو مشتم  علاى دياوان ر با  بان العجااج، ا  -

وترتيبااااااو ولااااااايم بااااااان الاااااااورد البروسااااااال،دار ابااااااان ٍتيبااااااا  للطباااااااع والنشااااااار والتو ياااااااع، 
 اليويت،د.ت.



 
 

 

 

 

   

 

العيوب الصرطية طي بنّية النّص  
 الشعري صند البالضيين والنّقاد

 أ.د. أحمد حمد محسن
 م.محمّد حسين توطيق

  ٖٕٔٓ(   آذار   ٗٔالــعــدد  ) 

  34 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

الم هااااااااار فااااااااال علاااااااااوم اللتااااااااا  العربيااااااااا ، لإلماااااااااام جاااااااااال  الااااااااادين عباااااااااد الااااااااارحمن  -
هاااذ، للساايوطل، تااح: محمااد  حمااد جاااد المااولى، وعلاال البجاااوي، ٜٔٔالساايوطل ت

 م.ٜٚٛٔري ، صيدا، بيروت، ومحمد  بو الصد  إبراهيم، الميتب  العص
، ٍاااام ب  راجاااو:د.إبراهيم  نااايي ول رون، شااارد علاااى طبعو:حسااان المعجااام الوسااايط، -

 .ٜٜٓٔ، ٕعلل عطي  ومحمد شوٍل  مين،دار ا مواج،بيروت، لبنان،ط
 .ٜٔٛٔميافت فل تاريخ النيد العربل، د.داود سلوم،دار الرشيد للنشر،بتداد، -
هاااذ، تحيياا : محمااد عبااد ٕ٘ٛن ي يااد باان المبااّرد تالميتدااب،  بااو العباااي محمااد باا -

 ال ال  عديم ،عالم اليتب،بيروت،د.ت.
هاااااذ،تحيي :د.ف ر الاااادين ٜٙٙاباااان عصااااصور ا شاااابيلل ت الممتااااع فاااال التصااااريد، -

، ٖ،طٖٜٚٔ، ٕ، طٜٓٚٔ، ٍٔباوة،منشااااااااااورات دار اآلفااااااااااا  الجدياااااااااادة،بيروت،ط
 .ٜٜٚٔ، ٗ،طٜٛٚٔ

هااااذ ليتااااب التصاااريد ٕٜٖن بااان جنااال تالمنصاااد، شااارح اهماااام  بااال الصاااتح عبماااا -
لإلماااام  بااال عبماااان الماااا نل النحاااوي البصاااري، تحييااا :إبراهيم مصاااطصى،وعبد هللا 

، ٔ مين،طباااع شاااري  ميتبااا   ومطبعااا  مصاااطصى الباااابل الحلبااال و وفدد بمصااار،ط
ٜٔ٘ٗ. 

المهااااااااااب فااااااااال علااااااااام التصاااااااااريد، د.هاشااااااااام طاااااااااو شاااااااااالش، ود.صاااااااااالح مهااااااااادي  -
ين، بيااات الحيمااا  للنشااار والترجمااا  والتو ياااع، الصرطوسااال،ود.عبد الجليااا  عبياااد حسااا

 د.ت.
باااااااين شاااااااعر  بااااااال تماااااااام والبحتاااااااري،  بااااااال الياسااااااام الحسااااااان بااااااان بشااااااار الموا نااااااا    -

هاااااذ، دراساااا  وتحيياااا : د.عبااااد هللا حمااااد محااااارب، الناشاااار ميتباااا  ٖٓٚاآلماااادي ت
 .ٜٜٓٔ، ٔال انجل بالياهرة،مطبع  المدنل/الم سس  السعودي  بمصر،ط
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مااااااه علاااااى الشاااااعراه فااااال عااااادة  ناااااوا) مااااان صاااااناع  الشاااااعر، م  اااااا العل الموشاااااح،  -
هااا، تحيياا : علاال محمااد البجاوي،نهداا  مصاار للطباعاا  والنشاار ٖٗٛالمر بااانل،ت
 والتو يع،د.ت.

النلرياا  النيدياا  فاال الياارنين البالااث والرابااع للهجاارة، .د.داود ساالوم، د.عماار  نصااو  -
 .ٜٚٚٔالمال حويش، مطبع  ا م ،بتداد،

باان ٍتيباا  واباان طباطبااا العلااوي، د.عبااد السااالم عبااد الحصاايل عبااد بااين انيااد الشااعر   -
 العا ،دار الصير العربل،د.ت.

النيد اللتوي عند العرب حتى نهاي  اليارن الساابع الهجاري،  .د.نعما  رحايم العا اوي،  -
 .ٜٛٚٔمنشورات و ارة البياف  والصنون،دار الحري  للطباع ، بتداد، 

عيد بان  وي بان بابات ا نصااري، الناشار دار اليتااب النوادر فل اللت ،  بال  ياد سا -
 .ٜٚٙٔ، ٕالعربل،بيروت،لبنان، ط

الوسااااااااااااط  باااااااااااين المتنبااااااااااال و صاااااااااااومو، لليادااااااااااال علااااااااااال بااااااااااان عباااااااااااد الع يااااااااااا   -
هاااااذ، تحييااااا : محمااااد  باااااو الصداااا  إباااااراهيم، دار إحياااااه اليتاااااب ٕٜٖالجرجااااانل ت

 .ٜ٘ٗٔ، ٔالعربي ، الياهرة،ط
 الرسائل الجامعية: -
تل فاال التااراث البالااال العرباال حتااى نهاياا  الياارن ال ااامي الهجااري، الاادري الصااو  -

عاليااااااا  محماااااااد حسااااااان ياسين،رساااااااال  ماجساااااااتير، يليااااااا  اآلداب،جامعااااااا  النجااااااااح 
 .ٖٕٓٓالوطني ،فلسطين،


