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 املستخلص

 ماااف جواناااب االباااسا  هااال شاااعر نحاااا  ا ناااسل   و اااو ال اااور  
ن
 مهماااا

ن
يتنااااول البحاااا جانباااا

 ماااف  ااناورة  االدبياااة. رال ااور    ااا   ماا  ونا ااار 
ن
الفنيااة   ي دعاااس  اانا ازءاناااب جااتها

لفكاار  ي اايس  مت املااة  لاانلص  عااس ال ااور  الق اايس  ا ىاارت التااي   اام  العا فااة وا

 مااف بناااه الق اايس .
ن
كمااا واااول البحااا الويااوف ونااة يااسر  نحااا  ا نااسل  هاال رساا   جااتها

ال ااااور  البيانيااااة وداللرةااااا هاااال التعبناااار وااااف مقا ااااس    مااااف ىاااا ل ال ااااور  الت ااااب ةية  

 وال ور  االستعارية  وال ور  الكنائية.

   ال وره الفنيه  البيانال لمات الرئيسيه: ال عر االنسلس ي 

 

Abstract 
The research is about an important side of the kinds of 

innovation in poetry of Andalusian linguistics. That side is the 
artistic image. This side considered as one of their own 
literately industry. The image merges with the other elements 
of the poem which are empathy and thought to create a full 
poem. So, the image is considered as a part of the building of 
the poetic poem. The research also tries to come cross the 
ability of Andalusian linguistics in painting the clearance 
image and its meaning in conveying their intention, through 
the symbolic image, metaphorical image and epithetical image. 
 
Key Words: Andalusian Poetry, Imagery, Rhetoric 
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 املقسمة

ازحماااس ب رل العااااملنن وال ااا   والسااا م وناااة أشااارف ىلقاااه أجمعااانن املرسااا  

 رومة للعاملنن وونة آله وصحبه أجمعنن.

 وبعس:

ملعررااة ى ااائص ال ااور  الفنيااة هاال شااعر راانحف هاال  ااسد بحانااا  اانا  نساا ة 

 هل رس  تلص ال ور  هل اشعار  .نحا  ا نسل   ومست يسرتة  

وياااااااس جااااااااه البحاااااااا هااااااال مل ملاااااااة محااااااااور  وبعاااااااس ا ىاتماااااااة  راااااااا حور ا ول تماااااااا  

 ماااف اشاااعار    وياااس تاااو   وناااة  رقاااس أىااان الت ااا يه (بال اااور  الت اااب ةية)
ن
 واساااعا

ن
 ونااا ا

 وس . أنوا 

 
ن
 أّمااااا ا حااااور الااااااني رااااسرر )ال ااااور  االسااااتعارية(  رقااااس اتخاااانو ا يالبااااا

ن
رنياااااا

وااوا فه  ناامف ا ار ااا. هاال واانن تمااا  ا حااور الاالااا )ال ااور  الكنائيااة(  رقااس ل ااب 

 أظهر ر ةا نحا  ا نسل  براورة  ويسرتة  هل رس  ال ور  الب غية.

وتضامنت ازااتمااة أ اا  مااا تو اا   ليااه البحاا  ملاا  اوقااب يلااص يائمااة امل ااادر 

 واملراج .

 

 الفنيةال ور  

ةاا ))تركياب ل اوي (1)ال عري((  عس ال ور  ))وسيلة مف وسائ  ا داه   كماا أَّه

لت وير معنى ل وي ووا في متخي  لع ية بنن شيئنن يمكف ت وير ا بأسااليب واس   

 (2)أّما وف  ريق امل ااهةة أو التسسايس أو التياايص أو التراسا ((
ن
  وال اور   عاس جاتها

  ماا  ونا اار الق اايس  التااي   اام 
ّ
العا فااة  مااف بناااه الق اايس  ال ااعرية   ي  َّّةااا   اا 

والفكااااار  ي ااااايس  مت املاااااة و ))ا دل تقاااااوم بنيتاااااه وناااااة مل ملاااااة ونا ااااار متحاااااس : ون ااااار 

 بانن اشاياه 
ن
ا لفاظ وون ر املعاني وون ر ال ور ... واتحاد  نِه العنا ر لاي  ىلااا

ما  و ىلق هل  يئة مبسوة((
ّ
 .(3)لها كيانات دستق  بعضها وف بعض و ن

كمااااا أَّّةااااا ت ااااور مااااا هاااال الاااانف  مااااف اواسااااي  وم اااااور. ويااااس أكااااس د.  وسااااان 

وباااار وناااة ا مياااة نفساااية ال ااااور هااال ال اااور   ي يقاااول: ))ال اااور   عبنااار واااف نفساااية 

 دراساااة ال اااور  مستمعاااة ياااس 
ّ
ال ااااور وأَّّةاااا   ااابه ال اااور  التاااي تتاااراهت هااال االوااا م و ن

                                                           

 .59تاريخ ال عر العربي وتى َّةاية القرن الاالا الهءري: ( (1

 .33( ال ور  ال عرية: (2

 .34( بناه ال ور  الفنية هل البيان العربي  موا نة وتابيق: (3
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. لنلص رإنه ال ور  لها (1)س (( عنن ونة ك ف معنى أومق مف املعنى الظا ري للق ي

دور مهاااا  هاااال الق اااايس   وسنقت اااار هاااال  اااانا الف اااا  ونااااة دراسااااة ال ااااور  البيانيااااة مااااف 

    يه واستعار  وكناية.

 

 ال ور  البيانية:

 الفناااااون البيانيااااااة ماااااف   اااااا يه واسااااااتعار  وكناياااااة ومسااااااا   عاااااس مااااااف الفنااااااون 
 نه

للت اااا يه واالساااتعار  والكنايااااة  الب غياااة التاااي تقااااوم بتكاااويف ال ااااور  الفنياااة. لقااااس كاااان

الن اايب ا وراار وا كياار هاال ال ااعر ا نسلساا ي رقااس ))ارااادوا مااف رنااون البيااان  مااف   اا يه 

واسااااتعار  وكنايااااة... وكاناااات وواماااا  مهمااااة هاااال بناااااه ال ااااور  الفنيااااة هاااال ي ااااائس   رقااااس 

 استنفنوا  اياتة  ما استعت بق س االتيان بال ور  املبتكر  واملستحسملة والاريفة؛

ماا (2)لنلص غلبت سامة التياايص والتسساي  هال ي اائس  ((
ّ
. والت ا يه واالساتعار   ن

غلبا هل اشعار  ؛  نه ))الت  يه يرينا املعاني املمالة با و ام شبةا هل ا شااص املامللة 

 هل  ور  وية مستسس  تتيس ياسر ا ناب  
ن
واالشباح القائمة  واالستعار  تبر  املعاني ابسا

وبنن: اسالول الت ا يه واسالول االساتعار  ياسل وناة ى اب ازاياال وساموه  وكا  االسال

.  نه ))الظاااوا ر الب غيااااة ازاا اااة التاااي تااااسى  هااال تركياااب ال ااااور  (3)وساااعته وومقاااه((

ةااا  مااا ي ااار  ل ةااا هاال ال ااعر  مااف أجاا  أَّه
ه
ال ااعرية مااف   اا يه واسااتعار  وكنايااة ومسااا    ن

 ونااة ون اار التخياا   الااني يح
ن
. وونااة (3)ماا  ااشااار  الوجسانيااة املالوبااة((تقااوم أساسااا

 اااانا ا سااااار ساااانتناول ال ااااور  البيانيااااة مااااف   اااا يه واسااااتعار  وكنايااااة هاااال شااااعر نحااااا  

 ا نسل ؛ لنرت مست ابساوه  ويسرتة  هل  ياغة  نِه الفنون.

 

: ال ور  الت بةية.
ن
 أوال

 بااااه  واشااااتراكهما هاااال  اااافة 
ن
 وم اااابةا

ن
مااااف الت اااا يه  ااااو اسااااتسواه  ااااررنن م اااابةا

اااه ين ااارر هااال أوماااا  الوجاااسان (9)ال ااافات أو أكيااار
ه
. ويعاااس ماااف يضاااايا النقاااس املهماااة؛  ن

                                                           

 .234( رف ال عر: (1

 .255 :( ا دل ا نسلس ي مف الفتح وتى سقوط غرنا ة(2

 .253( ا دل العربي هل ا نسل : (3

 .9رية: ( ال ور  ال ع(3

 .332( ينظر: مفتاح العلوم: (9
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  بااااا  )باااااه  عااااارف (1)ال  اااااري  رهاااااو أىاااااار ماااااف أن يكاااااون ال ااااار  مناااااه التااااا ينن واايضااااااح

. والت ا يه (3)  و و ))بحار الب غاة أباو وانرتةا وسار ا ولباهةاا و نساان مقلرةاا(((2)الب غة(

 كما يقول السكتور أومس مالاول: ))الت ا يه ماف أياسم  اور مف الفنون القسيمة جس
ن
ا

البياااان ووساااائ  ازاياااال وأيرهةاااا  ذاااة الفهااا  وا ي اااان  ولااانلص واااّسه  بعضاااه  ماااف الفناااون 

التي تما  املراو  ا وذة مف الت وير ا دبي والربط بنن ا شياه لتقريبةا أو تونايحها أو 

 .(3)انفاه مسحة مف ازءمال((

ي الت ااا يه أول ماااساري التخيااا  ونااامف أربعاااة رناااون ب غياااة يسعااا  الساءما ااا 

تقوم بالت كي  ال وري بقوله: )) نا ازءن  مف ول  البيان د تم  ونة أربعة أنوا  

  ترك ريه ويحم  ول ةا مف  رياق ماا يحما  املتاوا ى وناة ماا تحتاه و ال: ناو  الت ا يه  

و  ا ءاااا  و اااانا ازءاااان   ااااو وناااو  االسااااتعار   ونااااو  املمامللااااة  وياااوم يسوونااااه التماياااا  وناااا

  والت  يه وسيلة مف وسائ  البيان القائماة وناة الل اة (9)مونو  ال ناوة ال عرية((

))أي ياااسر  ال ااااور الل وياااة  راااإيا و ااا  ال ااااور معارراااه الل وياااة  وتمكاااف ماااف معرراااة 

أسااااارار الل اااااة التاااااي يكتاااااب هةاااااا  روت أسااااااليبةا  ووااااارف اساااااتعماالتةا ازءاااااا ت  واملبتكااااار   

 بنن الل ة وازايال ل ي يولس ال عر((
ن
 وتفاو 

ن
 .(6)استاا  أن يحسث تساوبا

 نه اساااالول الت اااا يه الااااني اسااااتعمله نحااااا  ا نااااسل  هاااال اشااااعار   يااااتداد يااااو  

  وينتقاااا  مااااف مساااارد   ااااب ةات مباشاااار   ذااااة   ااااب ةات وقليااااة لهااااا 
ن
و يحاااااه ويااااتداد  عقيااااسا

 رنيااة  هااال دالالتةااا ازءميلااة  ويااس أبحااروا هاال  اانا الفاااف الب
ن
 غاال ازءمياا   ررسااموا  ااورا

 -جمي  أنواوه:

 الت  يه املرس : -1

. رماااف يلاااص ياااول ال ااااور محماااس بااااف (7)و اااو الت ااا يه الاااني يكااارت رياااه ا دا 

  ا(  ويس اوسف هل   ب ةاته و و ي ف كأر ال رال:344ىاال النحوي )ت يب  

                                                           

 .14( ينظر: ال ور  الفنية هل ال عر ازءا نل هل نوه النقس ازحسيا: (1

 .123( اعءا  القرآن: (2

 .1/326( الارا : (3

 .27: (( رنون ب غية )بيان بسد (3

 .212( املن   البسد  هل تسني  اساليب البسد : (9

 .21 ا(: 639 -52الفتح  ذة َّةاية وهس املووسيف )( شعر املرأ  ا نسلسية مف (6

 .232( ينظر: جوا ر الب غة هل املعاني والبيان والبسد : (7
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 كأر تسنل الهموم سورتةا          شارهةا هل النست كامللص

 .(1)ا وا كف تحملها               نسوم ليٍ  تسور هل الفلصكأَّة

 ي نسااا ال اااور هاال بيتااه ا ول  ااور    ااب ةية غايااة هاال الرووااة وازءمااال  رقااس 

شّبه ال أر و ل تسنل الهماوم واف شاارهةا بامللاص  وينتقا  بناا هال البيات الاااني  ذاة  اور  

 هل السماه.   ب ةية وسية أىرت رقس شبةها والكف تحملها بالنسوم
ن
 و ل تسور لي 

وأجاااااد ال اااااور ابااااف البنااااي )مااااف القاااارن ازاااااام  الهءااااري(  و ااااو د ااااّبه مااااي ن 

 أ مية الت  يه املرس  بقوله:
ن
 -مع ويته كمي ن ال  ف مظهرا

 .(2)مالت ونّل   سيني وترشفني         كما يمي  نسي  الريح بال  ف

نحاااوه بماااي ن ال  اااف  رقولاااه نساااي  الاااريح  ناااا شاااّبه ال ااااور ماااي ن محبوبتاااه 

اااه لاااو ياااال الاااريح رقاااط رّبماااا دله وناااة 
ّ
رياااه داللاااة وناااة الرياااة والاااسالل هااال  ااانا املاااي ن؛  ن

 ال س  والعنف هل املي ن.

 -الت  يه البليغ: -2

. (3)و و ما ونرت منه أداته  ووجه ال به  ويعس مف أرقة أنوا  الت  يه ب غاة

 - ا( هل الريح:366بف رري )تومف يلص يول ال اور أومس 

 .(3)سرت هل نار اشواقل سرا ا         ذة جنل اليرت بحيا ال تاذل

رقاااس اساااتعان ال ااااور بالت ااا يه البلياااغ   ي شاااّبه رعااا  النسااامة العليلاااة هااال ناااار 

 أشوايه كفع  ال يا هل ا ر  املقفر  التي اشتست واجرةا  ذة املار.

 اااا(  لااا  ي تعاااس واااف الت ااا يه اانااااهل هااال 917ا نسلسااا ي )توال اااور اباااف  اااار  

 -البليغ و و ي ف جمال ىس ازحبيبة و شراية وجهها بقوله:

 .(9)ماه ازءمال بخسه متريرٌ            وال م  منه  عوم هل ضحضاح

رقاااس جعااا  ال ااااور ازءماااال كاملااااه وناااة شااا ي  الت ااا يه البلياااغ اانااااهل  و ناااا 

شااااا يه أدت  ذاااااة   ينااااار الع ياااااات الوايعياااااة للو اااااول  ذاااااة أنااااااف  ااااافات م ااااااير  وناااااة ال

اااااه نااااا يه يتلاااااني بمناياااااه اانساااااان ويساااااتمت  وااااانن ياااااراه  
ه
ال راباااااة   ي جعااااا  ازءماااااال وكأن

                                                           

 .51( الت ب ةات مف اشعار أ   ا نسل   للكتابي: (1

 .56( ابف البني شاور أنسلس ي مف القرن ازاام  الهءري:  وسان ينون الاامري: (2

 .232( ينظر: جوا ر الب غة: (3

 .227 ا(  نت ة جعفر وسف: 366( أومس بف رري )ت(3

 .62 ا(: 917( ابف  ار  ا نسلس ي وياته وشعره )ت(9

 سيطالب

 الوافر



 5182صيف         81العدد             جملة جامعة االنبار للغات واالداب   

 

732 
 

وبوسا ة ىيال ال ااور وا ساا  واسوده اساتاا  ال ااور يلاب املعااينر الوايعياة وىار  

 وااف يسرتااه وناا
ن
 وااف  ريااق التسسااي  رضاا 

ن
ة  ىااراي الشاا يه يوانينةااا املونااووة لهااا أ اا 

املعنوي  ذة ن يه وسا ي. ويكاره للفظاة املااه رياه داللاة وناة العنوباة وال افاه والنقااه هال 

مااا 
ّ
 اانا ازءمااال  ويااس أكااس  اانا ا ماار بقولااه مترياار  ولاا  يكتااف ال اااور هةاانا الشاا يه  و ن

 هال 
ن
شبه  نا ازءمال هل ىسه بالنور والضياه الني ين اق مف ال م   ال ب  ي ب بعيسا

ماار بااأن جعلااه يفااو  ال اام  هاال  اانا الضااياه بقولااه  و اال  عااوم هاال ضحضاااح راا   اانا ا  

 وجه للقيار بنن االملننن.

 -الت  يه التماينل: -3

 
ن
 وقليا

ن
. رقس شّبه ال ااور أباو محماس غاان  (1)و و ما كان ريه وجه ال به مركبا

دعااار  ركااار   اااا(  اااور  ب اااور  هااال اساااتعماله الت ااا يه التماينااال  و اااو 374املاااالقي )ت

 -االيبال  وياب  يلص بالو   بقوله:

بي  بفضلِه          و   ازحبيب أتاك بعس جفاِئِه    يبال الره
ّ
 .(2)وكأن

رقااس شااّبه ال اااور  ااور   يبااال الربياا  ب ااور  و اا  ازحبيااب بعااس ازءفاااه هاال 

   يه تماينال  ركيفماا يقبا  الربيا  بساحره وجمالاه ويساحر ا نظاار  يكاون  كانا و ا  

 بيب.ازح

 643 ا أو 643وبر  ال اور أبو ونل بف كسرت املالقي )ت
ن
 ا( هل الت  يه وا فا

 -ازامر  وشبةها بت ب ةات وس   رمف يلص يوله:

 وان ط لها  فراه ما  الورر أو        كال م  نا وها ال رول أ ي   

 ونحول  
ٌ
 .(3)أو كا حب جفاه بعس وبيبه              ربست وليه  فر 

 با ملاااااة   اااااب ةات   ي شااااابه ازامااااار  بالنباااااات 
ن
 واواااااسا

ن
رقاااااس شاااااّبه ال ااااااور شااااايئا

ا  اا ر  وبال اام   وبوجااه ا حااب الااني جفاااه وبيبااه  ي بااسأ وليااه ال اافر  والنحااول  

   ي رس   ور  متعسد  امل ا س.
ن
 تمايليا

ن
 بنلص   ب ةا

ن
 محققا

 ااا( وبراوتااه هاال 636)ت وظهاارت يااسر  ال اااور أبااي وبااس ا بااف وسااكر ال ساااني

 -   يه لتىرف ازحيا  بالت وير الني يكون رو  املاه   ي يقول:

ه  رو  ظهر املاه ت وير
ه
 .(1)د  ونص  ىرف ويٍش ال بقاه له      كأن

                                                           

 .74البيان البسد   مناها جامعة املسينة العاملية: -1( ينظر: الب غة (1

 .16( مف أو م ا نسل  أبو محمس غان  بف الوليس القرن ي: (2

 .132( شعر أبي ونل بف كسرت املالقي: (3

 الكامل

 الكامل

 البسيط
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رال اااااااور د ااااااّبه تقلبااااااات ازحيااااااا  بالت ااااااوير الااااااني دعلااااااو املاااااااه  ركمااااااا أن  اااااانا 

 الت وير ال يبقى رازحيا   كنا ال بقاه لها.

 -الت  يه املؤكس: -3

 هاال الاانف 
ن
. ري ااو  (2)و ااو مااا واانرت منااه أداتااه  و ااو أوجاات وأبلااغ وأشااس ويعااا

ال ااااور أباااو بكااار باااف القو ياااة )ماااف أوياااان املائاااة ازاامساااة الهءرياااة( بمهارتاااه ال اااعرية 

 بانلص الت ا يه املؤكاس  
ن
   ب ةية غاية هل ازءمال والرووة هل و افه للاورد موظفاا

ن
 ورا

 -يقول: ي 

هْ  ْوٍد*         بيضاه غراَه بضه
َ
 ى
 
 .(3)رالورد  وجنة

 رال اور شبه الورد بال ابة الناومة ازحسنة ازالق  هل    يه مؤكس.

 اااا( بمهارتاااه ال اااعرية التاااي يمتلكهاااا 623وي اااو  ال ااااور واااا م القر ااااجني )ت

   ب ةية هل بيان  فات املمسوح  يقول:
ن
 - ورا

ه ماٌر          ِ
ّ
ب   جود  كف

 
 وازا ئق  الع  

 كاد ال يكون لهْ           هل ازحيا به أرل

حب               هل يسيه والسُّ
ٌ
 .(3)رالبحار رائضة

رال اااااور ي ااااف كاااارم املمااااسوح وجااااوده وي اااابةه باااااملار الااااني دسااااقي الع اااااب 

ركرماااه ماااار وازا ئاااق الع  اااب  راملماااسوح اغناااا   واااف املاااار  وهااال البيااات الاالاااا شااابه 

 بااانلص الت ااا يه  ياااسي املماااسوح
ن
بالبحاااار والساااحب وياااس جمعهماااا هااال بيااات واواااس مساااتعم 

املؤكااس  ولكااف كياار  املااار يااس تضاار الع ااب أكياار ممااا تنفعااه  ولااو يااال ال يااا ل ااان أبلااغ  

 رساللة املار يس تسل ونة العنال  وكنلص  ل ازحال للبحار والسحال.

 -الت  يه املقلول: -9

                                                                                                                                       

 .143 ا(  وياته وآملاره: 636( أبو وبس ا بف ونل بف وسكر ال ساني املالقي )ت(1

 .232( ينظر: جوا ر الب غة: (2

 )*( ازاود: ال ابه الناومة ازحسنة ازالق.

 .149( شعر أبي بكر بف القو ية )مف أويان املائة ازاامسة الهءرية(: (3

 .26( ديوان وا م القر اجني: (3

 المجتث
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 بااه وبااالعك و ااو الااني يسعاا  ريااه امل اابه 
ن
. رقااس أوسااف ال اااور ابااف (1)م اابةا

س الباليو ااا ي )ت  ناااياه ال اااباح و اااو 921الساااّيِ
ن
 براوتاااه هااال الت ااا يه وا ااافا

ن
 اااا( مظهااارا

 -دسري هل اللي  بقوله:

 نياه ال بح هل اللي   ي سرت    ب نر   يمان سرت هل ومى كفر
ّ
 .(2)كأن

يمااااان وانت اااااره شااااّبه ال اااااور نااااياه ال ااااباح و شاااارايه بعااااس اللياااا  بظهااااور اا 

  وامل ابه 
ن
 الت  يه املقلول   ي جع  امل ابه باه م ابةا

ن
ه را  الكفر مستعم 

ّ
و  لبه  ي  ن

 به.
ن
 م بةا

 ااااااا( وظااااااف الت اااااا يه املقلااااااول  724كمااااااا أن ال اااااااور ابااااااف جااااااابر ا نسلساااااا ي )ت

 رتعود الفائس  ونة امل به به ال ونة امل به  ريقول:
ن
 والفر  أ  

ن
 -ريسع  ا    رروا

 
ٌ
 .(3)ومى الرمضاه ونا ما  ما         ومى رسول  ا َجوَر مف بغة غيا

رقااس شااّبه ال يااا بعااااه اانسااان ويااس ىااري وااف املااألوف؛  نه املااألوف  ااو أن 

د اابه وااااه اانسااان بال يااا و اانا مااا دساامى بالت اا يه املقلااول  وبااالغ هاال درجااة امل اابه 

ه ونة مرتبة مف امل به به
ّ
 .مف ويا وجه ال به وأن

 -الت  يه ا ءم : -6

. رقااااس شااااّبه ال اااااور أبااااو ويااااان ا نسلساااا ي (3)و ااااو مااااا واااانف منااااه وجااااه ال اااابه

 باااانلص الت اااا يه ا ءماااا  739)ت
ن
 ااااا( التبااااس الااااني ياااااوف رااااو  املاااااه بازءفاااااه مسااااتعم 

 -ريقول:

 كازءفاه
ن
 ي وبا

ن
َبسا  ربانوا          لنا  َ

ن
ْبسا ة      أظنُّ

 
 .(9)وكنت

تااأملنر واضاال بااالقرآن الكااري  والاقارااة السينيااة  ممااا يمااا  سااعة هاال  اانا البياات 

    ل أولئص النحا  وملقاررة  السينية الواسعة  وربما دعود  ذة  بيعة ومله  كنحا .

 مااااف رااااف الت اااا يه  ووظفااااوه هاااال رساااا   ااااور   
ن
لقااااس أراااااد نحااااا  ا نااااسل  كاناااارا

 ال عرية  وبأنواوه ا اتلفة.

 

                                                           

 .235ينظر: جوا ر الب غة: ( (1

س الباليو  ي الل وي ا ديب )(2  .124 ا(: 921 - ا333( ابف السّيِ

 .177( شعر ابف جابر ا نسلس ي: (3

 .232( ينظر: جوا ر الب غة: (3

 .147( ديوان أبي ويان ا نسلس ي: (9

 الطويل

 الوافر
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: ال ور  االستعارية.
ن
 ملانيا

 
ن
االساااتعار   ااال: ))أن تااانكر أواااس  رهااال الت ااا يه وترياااس باااه الاااارف ا ىااار ماااسويا

 ونااااة يلااااص باملباتااااص للم اااابه مااااا يخااااص امل اااابه 
ن
دىااااول امل اااابه هاااال جاااان  امل اااابه بااااه داال

  و ))االساااتعار  أوضااال ا ءاااا ات هااال  اااور  رلاااي أراااق ال ااااور الاااني ي اااو  ر ةاااا (1)باااه((

ويناااق ازءماااد  وتاااحص ا ر  وهةااا  ىاراتااه  و اال مسااال ابساوااه هةااا يتحاارك الساااكف

دساااتاي  ال ااااور أن يسمااا  العاااال  ويفرياااه هااال وباااار  واواااس   راالساااتعار  أ ااا  أدا  ماااف 

 .(2)أدوات ال ور   ور ةا يكون مسال ابسا  ال اور هل استخسام الل ة((

 ماااف الت ااا يه هااال دور اااا   ي  عتماااس وناااة 
ن
و عاااس ال اااور  االساااتعارية أرقاااة تااااورا

ر ةااا  رلاااي باانلص ))تماااا  مرولااة ماااف االت ااال وااللتحاااام باانن الااااررنن التفاواا  بااانن  ر 

أياااوت مماااا كاااان ولياااه هااال واااال الت ااا يه  بحياااا أن الساللاااة ت ااابح محااااة التفاوااا  بااانن 

 .(3)معاني  رهل االستعار ((

ول ستعار  أ مية رائقة رلي ))تفيس شرح املعنى وتفع  هل النف  ما ال تفعله 

عنااى واملبال ااة ريااه واايسااا  وتحساانن املعنااى واباارا ه  ملاا   اال  ذااة ازحقيقااة  وتفيااس تأكيااس امل

ةااااا تك ااااف وااااف  ااااور  جسيااااس  ومعاااااني  جانااااب يلااااص كلااااه  ريااااق للتوليااااس والتسسيااااس؛  َّه

   ي أكس يلص وبس القاا ر ازءرجااني بقولاه: ))رأنات  ساتعنر لفال ا رضا  ملاا (3)بسدعة((

اردت الساااااااروة  وانقضاااااااا    اااااااو دوناااااااه  ومااااااااال اساااااااتعار  الاناااااااران ل نااااااار يي جنااااااااح  يا

الكواكااب للفاارر  يا اساار  هاال وركتااه مااف ولااو  والسااباوة لااه  يا وااسا وااسوا  كااان وااال 

رياااه شاااب ةا بحالاااة الساااابح هااال املااااه ومعلاااوم أنه الاناااران واالنقضاااا  والساااباوة والعاااسو 

ة  نظروا  ذة ى ائص ا جسام هل  كلها جن  واوس مف ويا ازحركة ونة اا     ال أَّه

ة   يا وجسوا هل الش يه هال بعاض ا واوال وركر ةا  رارردوا وركة ك  نو  منةا باس   مل  أَّه

 .(9)شبةا مف وركة غنر جنسه استعاروا له العبار  مف يلص ازءن ((

 ماااف ا تماااام السارسااانن القاااسامى   ي ياااال ازءااااول ر ةاااا: 
ن
 كبنااارا

ن
وياااس نالااات وظاااا

  وهل رضالها ياال القنرواناي: ))االساتعار  (6))) سمية الش يه باس  غنره  يا يام مقامه((

                                                           

 .959( مفتاح العلوم: (1

 .76التنس: ( ل ة ال عر ونس املعري )دراسة ل وية رنية هل سقط (2

 .122( ال ور  البيانية هل ازحسيا النبوي ال ريف: (3

 .94( ال ور  هل شعر ا ىا  ال  نر: (3

 .31( اسرار الب غة: (9

 .1/193( البيان والت ينن: (6
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أرض  مف ا ءا  وأول أبوال البسد  ولي  هل ونة ال عر أعءب منةا  و ال ماف محاساف 

 .(1)الك م  يا ويعت مويعها ونتلت هل مونعها((

 
ن
ف نحا  ا نسل  االستعار  هل اشعار   وب    واس  واتخنو ا يالبا

ّ
ويس وظ

 ل اااب واااوا فه  نااامف   ار ااا
ن
ا  وبااااوا الاااروح هااال ازءماااادات بوساااا ة التياااايص رنياااا

 وأل سوا املعاني ا ءرد   فات ا الويات ازحية بوسا ة التسسي .

 

 االستعار  املكنية: -1

و ل أن يانكر امل ابه ويحانف ماف امل ابه باه أي يكار املساتعار ووانف املساتعار 

 - ا(:366ي )ت. ومف  ور االستعار  املكنية يول ال اور أومس بف رر (2)منه

 .(3)بست هل اللي  سارر  رباتت          دياجل اللي  سارر  القنا 

 هاال  اانا البياات  ي نسااب ال اااور هاال اسااتعارته 
ن
 وبااار ا

ن
 مهمااا

ن
 نه للتيااايص دورا

الضااوه زحبي تااه واسااتعار يلااص مااف نااوه القماار  رااإيا بااست وبي تااه هاال الظاا م اناااهته 

يناوهاااا. راالساااتعار  هااال يولاااه ديااااجل الليااا  ساااارر  وانحسااار  وأسااافرت ديااااجل الليااا  واااف 

 القنا .

 ااا( يااأ ي باسااتعار  مكنيااة هاال مسيحااه  374وال اااور أبااو محمااس غااان  املااالقي )ت

 -ريقول:

جة االيحاش بالتأني   .(3)ضحص التمان  ليص بعس وبور           ونفى د 

التمااان  نسااان ياااحص رال اااور  نااا اسااتعار لفظااة )الاااحص( للتمااان  وكااأنه 

 بعس العبور وينفي دجة اايحاش   شار  منه  ذة أنه التمان يس ايب  وليه بعس جفاه.

 ا(  رقس شاص لنا ا مور 636أّما ال اور أبو وبس ا بف وسكر ال ساني )ت

 -غنر العايلة بأرعال  نسانية كقوله:

        دنو ا 
ٌ
َست  ور  واىل  ملياَل ا ماني رلي كايبة

َ
 .(9)و ن امتسه امل

                                                           

 .1/235( العمس : (1

 .1/55( ينظر: اايضاح هل ولوم الب غة: (2

 .223( أومس بف رري  نت ة جعفر وسف: (3

 .15أو م ا نسل  أبو محمس غان  بف الوليس القرن ي: ( مف (3

 .143( أبو وبس ا محمس بف ونل بف وسكر ال ساني  وياته وآملاره: (9

 الوافر

 الكامل

 البسيط
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رفااااي البياااات اسااااتعار  واضااااحة هاااال لفظااااة )الايااااال  الااااسنو( ل ماااااني  رال اااااور 

ةااا مليااال يل سااها  اانا اانسااان  لاانلص   ونااة ازحقيقااة  وجعاا  ا ماااني وكأَّه
ن
يخا ااب  نسااانا

  لب منه أن يخلعها.

  هاااال اسااااناده  اااا( وظااااف االسااااتعار 739كماااا أنه ال اااااور أبااااا ويااااان ا نسلساااا ي )ت

 -للفع   ذة غنر راوله  ريقول:

ني       يلبي بمسلٍ  مف يةوت وما كنبا
َ
مل  أمش ي  ذة شاٍص رحسه

 
 .(1)ىرجت

رالقلب هل ا    ال يتحاسث  ولكاف ال ااور اساتعار للقلاب ازحاسيا لكوناه  او 

 الني يتحسث معه وف وبي ته  رياص القلب و و يتحسث معه.

 االستعار  الت ريحية: -2

   يه ن يه بش يه  ملا  ينقا  لفال امل ابه باه ويالاق وناة امل ابه  جلاه  انا  ل 

 اا( 917. رقاس نحال ال ااور اباف  اار  ا نسلسا ي )ت(2)الت  يه مف غنر ت ريح بالت  يه

هاال اسااتعار  تااس ش املتلقااي  وتسعلااه دعاايش ماا  ازحالااة التااي يماار هةااا ال اااور وماا  ىيالااه  

:
ن
 -ويلص هل يوله مت تال

 .(3)ووٍل كامٍ           و يور آماذل وليص تحوم ياسيت وّبص بعس

رقس استعار ال اور مف ى ل جملة ) يور آماذل وليص تحوم(  رسع  ا ماال 

و ل ن يه معنوي وكأَّّةا الايور التي تحوم هل الساماه و ال ال ماة ماف لاوا م  انِه الاياور  

  وكأنه  انِه ا ماال رإزحاح ال اور و لبه للو ال وأمله الني ال ينقا   وال  نِه املس

  يور تحوم هل السماه.

س الباليو ااا ي )ت  اااا(  و اااو دساااتعم  التسساااي   921وأجااااد ال ااااور اباااف السااايه

 واااف شاااعوره تسااااه وبي تاااه  وواااف ازحالاااة التاااي يمااار هةاااا  
ن
 معبااارا

ن
وياااس جعااا  ال اااو  ملرةباااا

 -ريقول:

 .(3)مو  وأو باولوال الرةال ال و  بنن جوانحل           ال مر  ىسي بالس

                                                           

 .115( ديوان أبي ويان ا نسلس ي: (1

 .1/22(   ر  ا ك  هل ا ماال وازحك : (2

 .77( ابف  ار  ا نسلس ي وياته وشعره: (3

س الباليو  ي ال(3  .142ل وي ا ديب: ( ابف السّيِ

 البسيط

 الطويل
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 ي اسااتعار لل ااو  و ااو ناا يه معنااوي ال مااة مااف لااوا م النااار و اال االلرةااال  وريااه 

داللااة ونااة شااس  ال ااو  بقولااه )الرةااال(  ويولااه )ال ماار  ىااسي بالااسمو  وأو اابا(  داللااة 

 ونة كير  السمو  والب اه.

 - ا( هل استعارته   ي يقول:623وبر  ال اور وا م القر اجني )ت

 .(1)ونن يس اكتحلت بنور ازحق ل               تؤملر ونة يقظاتةا  غفاه ا

 للساللااااة ونااااة ساااااووه  وجعاااا   اااانِه العاااانن 
ن
رال اااااور يااااس اسااااتعار لاحااااق نااااورا

 تكتح  هةنا النور.

 اااااا( هااااال اساااااتعارته الت اااااريحية 724وأوساااااف ال ااااااور اباااااف جاااااابر ا نسلسااااا ي )ت

 -بقوله:

 جواد الليِ  والنس   يائسي    
 
 .(2)وأو أته ىسه البااِح الرمائِا    ركبت

يااا  هااال يولاااه )ركبااات جاااواد الليااا (  ر ااابه ظااا م 
ّ
رقاااس أسااانس ال ااااور ازءاااواد لل

  رحااانف الظااا م 
ن
 وللظااا م مساااا ا

ن
الليااا  باااازءواد  وناااة أن يكاااون الركاااول لاايااا  وقيقاااا

 )امل به(  وأبقى ازءواد )امل به به(.

ا رنياااة االسااالول االساااتعاري هااال ومماااا تقاااسم يتبااانن لناااا أنه نحاااا  ا ناااسل  وظفاااو 

رس  ال ور  ر اركوا هل استعاراتة  ا شياه ازءامس   رل  يفرياوا بانن ماف دعقا  وماا ال 

 دعق  رساهت استعاراتة  مسسمة توحل بسمالها.

 

: ال ور  الكنائية.
ن
 ملالاا

للكناية أ مية كبنر   رلي مف وسائ  التعبنر للمعاني السييقة بألفاظ ماوجت   

ونس ازءرجاني  ل: ))أن يريس املت ل  املبات معنى مف املعاني ر  ينكره باللفل  رالكناية

املوناااو  لاااه هااال الل اااة  ولكاااف ي اااله  ذاااة معناااى  اااو تالياااه وردراااه هااال الوجاااود  رياااؤمى  لياااه 

 ولياااه((
ن
  و ااال وناااس السااا اكي: ))تااارك الت اااريح بااانكر الشااا يه  ذاااة يكااار ماااا (3)ويسعلاااه دلاااي 

ااا ابااف ا ملناار رقااال: ))كاا  لفظااة دلاات ونااة (3)ة املتااروك((يلتمااه لينتقاا  مااف املاانكور  ذاا   أمه

                                                           

 .14( ديوان وا م القر اجني: (1

 .93( ديوان املق س ال ازل: (2

 .66( دالئ  ااعءا : (3

 .342( مفتاح العلوم: (3

 ال ام 
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  أّما اسالوهةا هال التعبنار ريعتماس وناة (1)معنى  يسو  ومله ونة جانبي ازحقيقة وا ءا ((

 .(2) يسا  العبار  أو ادماي أجتائةا

اى ال ااور 
ّ
 مف شعر نحا  ا ناسل   رقاس كن

ن
ويس نال  نا االسلول الب غل وظا

  ياه بقوله:374أبو محمس غان  املالقي )ت
ن
  ا(  وف وتنه وا فا

ساد لف ينفعص  .(3) ن جمود العنن ىوف العسا         وريبة ازح 

رالكناياااة  ناااا واااف مو اااوف راااا)جمود العااانن( كناياااة واااف نفااااد الاااسم  ماااف كيااار  

 فه الب اه   ي استعان ال اور بألفاظ محسد  للساللة ونة معنى  ّب ريه ال اور ووا

 وم اوره هل رملائه.

ونساااس ال ااااور اباااف القو ياااة )ماااف اوياااان املائاااة ازاامساااة الهءرياااة( هااال سااايا  

   ي يقول:
ن
 جمي 

ن
  يا ا و فا

ن
كني وف ملمر  ا تري  وا فا  ن ه ال عري ي 

رِ 
ه
ه ي ب مف رو  ب  

ه
 .(3)جس  مف النور هل ملوٍل مف النار       كأن

رقولااه )جساا  مااف النااور هاال ملااول مااف النااار(  كنايااة رالكنايااة  نااا وااف مو ااوف 

ااه لااون النااور  والاااول و ااو الق اار 
ه
وااف لوَّةااا ا  اافر  رازءساا  أي اللااب لونااه أ اافر كأن

ه النار  رال اور و فها وأظهر محاسنةا هل اسلول رني له أملر هل املتلقاي 
ه
لونه أ فر وكأن

  ي تمن  بسهولة ا لفاظ ويو  املعنى.

 - ا( زءأ  ذة الكناية هل غتله   ي يقول:917 نسلس ي )تأّما ابف  ار  ا

 .(9)باب يا سمرات الحل    هءعت    هل ظ  أغ انص ال تالن وف سحري 

رالكنايااااة  نااااا وااااف  اااافة  ريقساااا  ال اااااور ونااااة ساااامرات الحاااال بالسااااؤال وااااف 

ماا كناى باال تالن الفتياات و ال كن
ّ
ه ال دسأل وف ال اتالن هال ازحقيقاة  و ن

ّ
اياة ال تالن  لكن

وااف ازا ااب وازحيااا  وازءمااال هاال ابتعاد ااا ونااه ووااف سااحره بااالاءوه  ذااة اغ ااان تلااص 

 السمرات وا شءار.

س الباليو  ي )ت  - ا( الكناية هل يوله:921ويستعم  ال اور ابف السّيِ

 .(6)كأن مها هل ا رق ريعت ويس بسا      لها ينب السروان مف وضل الفسرِ 

                                                           

 .2/122( املا  السائر هل أدل ال اتب وال اور: (1

 .122( ال عر ازءا نل ى ائ ه ورنونه: (2

 .22( مف او م ا نسل  أبو محمس غان  املالقي: (3

 .57( شعر أبي بكر بف القو ية: (3

 .7/322( النىنر  هل محاسف أ   ازءتير : (9

س الباليو  ي الل وي ا ديب: (6  .124( ابف السّيِ

 السريع

 البسيط

 الطويل
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كنايااااة وااااف مو ااااوف و ااااو النسااااوم والتااااي تبااااسو ناااا يلة  رال اااااور جعاااا  )املهااااا(

 
ن
شاوبة م  تتايس نوه الفسر  وجع  وبار  )ينب السروان( كناياة واف مو اوف أيضاا

 و و الفسر ال ايل الني يأ ي يب  الفسر ال اد .

 ااا(  وااف بلااو  رتااى وسااي  643 ااا أو 643ويااس كنااى أبااو وناال بااف كساارت املااالقي )ت

سااتاي أبااي بكاار محمااس بااف وبااس ا بااف ميمااون*  بعبااار  يااس دىاا  ولاا ة  و اا  هاال مسلاا  اال 

 -)وبيبص يو شارل(  بقوله:

 أرد   بازحلف
 
 ويالوا: وبيبص يو شارل          رظلت

 .(1)ويلت له : ب    ل بسا          رويق الانايا رتاد ال لف

 اااا( هااال 623)توماااف أمالاااة الكناياااة واااف  ااافة ياااول ال ااااور واااا م القر ااااجني 

 -ازاليفة املستن ر:

 منص كأَّة          لاموا هةا ازحءر الكري  ا سودا
ن
 .(2)لاموا يسا

 بيضاه( كناية وف  فة الكرم  راللون ا بيض داللة وكناية وف  اناع  
ن
را)يسا

املعاااروف وازانااار   ي ال يخفاااى ماااا هااال  ااانِه العباااار  ماااف داللاااة وظفهاااا ال ااااور هااال تونااايح 

  فة الكرم امل  مة لااليفة.  ور  جميلة وف

 ااا( وااف جماال ازحبيبااة هال وبااار  )وال اابح 775وياس كنااى أباو جعفاار الرويناي )ت

 -تحت ىمار ا متستر(   ي يقول:

ا متى شاهت تقو له: ا ل 
ّ
 .(3)وال بح تحت ىمار ا متستر       ون

معنااى آىاار ويااس وباار ال اااور وااف  اانا املعنااى ال ااعري ب ااور  كنائيااة تااؤدي  ذااة 

 وسط أجواه ميحونة بامل اور والعوا ف.

 - ا( رقس وظف الكناية هل يوله:724أّما ال اور ابف جابر ا نسلس ي )ت

راِل 
 
ه  بق

 
 ِتقرُّ سيور

ن
 زحرِل أوساٍه وال         يوما

َ
 .(3)ال دسأمون

                                                                                                                                       

)*(  ااااو محمااااس بااااف وبااااس ا بااااف ميمااااون بااااف  درياااا  العبااااسري  ىااااري مااااف بلااااس  ير بااااة واسااااتو ف مسينااااة 

 للفقاااااه والل ااااات وا دل  
ن
 باااااالقراهات  وارظاااااا

ن
 اااااا  ينظااااار: ااوا اااااة: 967تاااااوهل سااااانة مااااراكش  واملاااااا

3/64. 

 .131 -134( شعر ونل بف كسرت املالقي: (1

 .35( ديوان وا م القر اجني: (2

 .172( شعر أبي جعفر الرويني ال رنا ي: (3

 .192( ديوان املق س ال ازل: (3

 المتقارب

 الكامل

 الكامل
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رالكناياااة  ناااا واااف  ااافة  رقولاااه )ال دساااأمون ِزحااارِل أواااساِه(  كناياااة واااف  ااافة 

سوح  و ااانا املعناااى يؤكاااس ايااسامه  وشاااءاورة  رحااانرت داللتاااه ماااف ال اااار شااءاوة املمااا

 تقر سيوره  بقرال( أي أنه سايوف 
ن
ا ول ووضرت ال مة مف لوا مه و ل يوله: )وال يوما

  ؤاله ال   ادر أر  املعركة.

 هال 
ن
 كنا كانت الكناياة هال شاعر نحاا  ا ناسل   وأن كانات أيا  وظاو  ووضاورا

ا ىاارت  ويااس أظهااار نحااا  ا ناااسل  ر ةااا بااراورة  وياااسرتة  هاال رسااا  اشااعار   مااف الفناااون 

 ال ور  الب غية.

 

 ازااتمة

هاال َّةاياااة املاااااف  ال باااس ماااف ىاتماااة تتبلاااور ر ةاااا نتاااائ  البحاااا   ي تبااانن أنه نحاااا  

ا نااااسل  يااااس اوتمااااسوا هاااال  ااااور   ونااااة رنااااون الت اااا يه  واالسااااتعار   ب اااا   أكباااار مااااف 

  نِه الفنون 
ّ
 ساار الكناية  و ن

ن
وناة نهاا القاسامى  ماف الب غية البعض منةا كاان تقلياسيا

ممااااسوو ة   كاااااالكرم  باااابعض ال ااااافات التااااي شااااابه هةااااا اسااااا ره  ويااااا   اااا يه املماااااسوح 

وسااااايلة ابااااارا  ولكااااانة  جعلاااااوا تلاااااص ا سااااااليب والفناااااون والب غياااااة والياااااءاوة وغنر اااااا  

 العوا ف واالواسي .

 هااااال بنااااااه ال اااااور   وكااااانلص جناااااووه   ذاااااة 
ن
كماااااا أنه لهااااانِه الفناااااون الب غياااااة أملااااارا

.انفت   يحائيةازايال أدت  ذة ىلق  ور 
ن
 رمتيا

ن
  ذة بناه ال ور  بعسا

و اانا أبااار  ماااا تو ااالت  لياااه هاال بحأاااي  وآىااار دوواناااا أن ازحماااس ب رل العااااملنن  

 جمعنن.وال    والس م ونة سيس املرسلنن وونة آله وصحبه أ

 

 امل ادر واملراج 

 اااااا(  أ.د.  ااااااوب أباااااو 921 - اااااا333اباااااف السااااايس الباليو ااااا ي الل اااااوي ا دياااااب ) .1

 م.2447  1جناح  مركت البحوث والسراسات ااس مية  ط

 ااااااا(  تااااااأليف املروااااااوم الااااااسكتور 917ابااااااف  ااااااار  ا نسلساااااا ي وياتااااااه وشااااااعره )ت .2

 م.1592م افى وو  الكري    بعة م ر  

 ااا(  دار الكتااب 776غرنا ااة  لسااان الااسيف ابااف ازاايااب )تااوا ااة هاال أىبااار  .3

  ا.1323  1العلمية  بنروت  ط

ا دل ا نسلس ي مف الفتح وتى سقوط غرنا ة  د. منسس م افى بهءت  دار  .3

 م.1527الكتب  جامعة املو    
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ا دل العرباااااي هااااال ا ناااااسل   وباااااس العتيااااات وتياااااق  دار النةضاااااة العربياااااة  بناااااروت   .9

 م.1576

 اااا(  يااارأه وولاااق ولياااه: 371الب غاااة  أباااو بكااار وباااس القاااا ر ازءرجااااني )تاسااارار  .6

 محمود محمس شاكر  مابعة املسني بالقا ر   دار املسني بسس .

  ا.1319  1اعءا  القرآن  أبو بكر الباي ني  مابعة ااس م  م ر  ط .7

البياااااان البااااسد   منااااااها جامعااااة املسيناااااة العامليااااة  الناشااااار: جامعاااااة -1الب غااااة  .2

 سينة العاملية.امل

بناه ال ور  الفنية هل البيان العربي  موا نة وتابياق  د. كاما  وساف الب انر   .5

 م.1527مابعة ا ءم  العلمي العراقل  

 ااا(  تحقيااق: وبااس 299البيااان والت ياانن  أبااو وامااان وماارو بااف بحاار ازءاااول )ت .14

 بنروت. -الس م  ارون  دار ازءي 

ن الاالااا الهءااري  نسيااب محمااس البةبيتااي  تاااريخ ال ااعر العربااي وتااى َّةايااة القاار  .11

 م.1567  3دار الكتال العربي  القا ر   ط

الت ااب ةات مااف أشااعار أ اا  ا نااسل   أبااو وبااس ا محمااس بااف ازحسااف الكتاااني  .12

بناااااااروت   - اااااااا(  تحقياااااااق:  وساااااااان وباااااااار  دار ال ااااااارو 324الاياااااااب )ت نحاااااااو 

 م.1521  2القا ر   ط

البااااااسد   أومااااااس بااااااف  باااااارا ي  الهاشاااااامي جااااااوا ر الب غااااااة هاااااال املعاااااااني والبيااااااان و  .13

 ااا(  ناابط وتااسييق وتومليااق: د. يوسااف ال اامينل   املكتبااة الع اارية  1362)ت

 بنروت.

 ااا(  تحقيااق: د. محمااس التن اال  371دالئاا  ااعءااا   وبااس القااا ر ازءرجاااني )ت .13

 م.1559  1دار الكتال العربي  بنروت  ط

لول  السكتور  ىسيسة ديوان أبي ويان ا نسلس ي  تحقيق: السكتور أومس ما .19

 م.1565  1ب ساد  ط –ازحسيأي  مابعة العاني 

ديااوان املق ااس ال ااازل هاال مااسح امللااص ال ااازل  البااف جااابر ا نسلساا ي  تحقيااق:  .16

 م.2442  1السكتور أومس رو ي الهيب  دار سعس السيف  ط

ديوان وا م القر اجني  تحقيق: وامان الع اك  مابعة ويتاني ازءسيس   دار  .17

 م.1563ة  بنروت  الاقار

 اا(  932النىنر  هل محاسف أ ا  ازءتيار   أباو ازحساف باف بساام ال انتريني )ت .12

 م.1521  1تون   ط –تحقيق: اوسان وبار  دار العربية للكتال  لي يا 
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  ااااار  ا كاااااا  هااااال ا ماااااااال وازحكااااا   ازحسااااااف باااااف مسااااااعود ناااااور الااااااسيف اليو اااااا ي  .15

  ال ركة ازءسيس   دار  ا(  تحقيق: د. محمس و ل  د. محمس ا ىضر1142)ت

 م.1521  1الاقارة  السار البيضاه  امل رل  ط

شعر ابف جابر ا نسلس ي   نعه السكتور: أومس رو ي الهيب  دار سعس السيف  .24

 م.2447  1للاباوة والن ر والتو ي   ط

ال اااااعر ازءاااااا نل ى ائ اااااه ورنوناااااه  د. يحباااااى ازءباااااوري  دار التربياااااة  ب اااااساد   .21

 م.1572

هااال ال اااعر ازءاااا نل هااال ناااوه النقاااس ازحاااسيا  د. ن ااارت وباااس ال اااور  الفنياااة  .22

الاااااااارومف  مكتبااااااااة ا ي اااااااا ى  مابعااااااااة و ار  ا وياااااااااف وال ااااااااؤون واملقسسااااااااات 

 م.1576ااس مية  ومان  

ال ور  هل شعر ا ىا  ال  نر  د. أومس مالول  دار الفكر للن ر والتو ي    .23

 م.1523  ا ردن -ومان

وولاااوم وقاااائق ااعءاااا   يحباااى باااف ومااات  باااف الاااارا  املتضااامف  سااارار الب غاااة  .23

  ا.1323  1بنروت  ط - ا(  املكتبة الع رية739ونل العلوي الاالبي )ت

العمس  هل محاسف ال عر وآدابه ونقاسه  أباو ونال ازحساف باف رشايق القنرواناي  .29

 اااااااا(  تحقياااااااق: محماااااااس محااااااال الاااااااسيف وباااااااس ازحمياااااااس  دار ازءيااااااا  للن ااااااار 363)ت

 م.1522  9لبنان   ط -والتو ي  والاباوة  بنروت

 م.1575  6لبنان  ط -رف ال عر  د.  وسان وبار  دار الاقارة  بنروت .26

رناااون ب غياااة )بياااان باااسد (  د. أوماااس مالاااول  دار البحاااوث العلمياااة  الكويااات   .27

 م.1579  1ط

 م.1529ل ة ال عر  رجاه ويس  من أ  املعارف  ااسكنسرية  القا ر    .22

ياااة رنياااة هااال ساااقط التناااس(  د.   نااار غاااا ي ل اااة ال اااعر وناااس املعاااري )دراساااة ل و  .25

 م.1525 ا س  دار ال ؤون الاقارية العامة  ب ساد  

 ااااا(  637املااااا  السااااائر هاااال أدل الكتااااال وال اااااور  نااااياه الااااسيف ابااااف ا ملناااار )ت .34

تحقياااااااق: أوماااااااس ازحاااااااوهل  باااااااسوي  باناااااااة  دار َّةضاااااااة م ااااااار للاباواااااااة والن ااااااار 

 القا ر . -والتو ي   الفحالة

 ا(  نباه وكتب  وام ه 626سف بف أبي بكر الس اكي )تمفتاح العلوم  يو  .31

 م.1527  2لبنان  ط -وولق وليه: نعي   ر ور  دار الكتب العلمية  بنروت
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املن   البسد  هل تسني  اساليب البسد   أبو محمس القاسا  باف محماس باف وباس  .32

 اااا(  مكتباااة املعاااارف  الربااااط  امل ااارل  773العتيااات ا م ااااري السءلما ااا ي )ت

 م.1524

 الرسائ  وا  اريح

 اا(  وايااس  639 -52شاعر املارأ  ا نسلساية ماف الفاتح  ذاة َّةاياة وهاس املوواسيف ) .1

 م.2443يوسف كري   رسالة ماجستنر  كلية التربية للبنات  جامعة تكريت  

هااال ازحاااسيا النباااوي ال اااريف  راااازل وماااس أوماااس ازحماااساني   ال اااور  البيانياااة .2

 م.1559امعة الب ر   ا رووة دكتوراه  كلية التربية  ج

 السوريات

اباف البناي شااور انسلسا ي ماف القارن ازااام  الهءاري   وساان يناون الاااامري   .1

 م.2443  2  العسد 21مسلة املورد  دار ال ؤون الاقارية العامة  م 

 ااااا(  وياتااااه 636أبااااو وبااااس ا محمااااس بااااف وناااال بااااف وسااااكر ال ساااااني املااااالقي )ت .2

كلية التربياة هال جامعاة ا نباار  مسلاة املاورد  وآملاره  د. محمس بف وويس الساير  

 م.2446  3  العسد33دار ال ؤون الاقارية العامة  م 

جامعاة املو ا    – اا(  نت اة جعفار وساف  كلياة التربياة 366أوماس باف راري )ت .3

 م.1522  16مسلة آدال املستن رية  العسد 

عه د.  است شعر أبي بكر بف القو ياة ماف أوياان املائاة ازاامساة الهءرياة.  ان .3

 م.1529  1  العسد13شوكة هةنام  مسلة املورد  مسلس 

 ااا(  ما   ائفاة مااف ن و اه النيريااة 775شاعر أباي جعفاار الرويناي ال رناا ي )ت .9

 ودراساااة  د. رااارار النساااار  آراااا  الاقاراااة والتاااراث  العاااسد 
ن
 وتحقيقاااا

ن
  63جمعاااا

 م.2445

جمااااا  وتقاااااسي    اااااا( 643 اااااا أو 643شاااااعر أباااااي ونااااال باااااف كسااااارت املاااااالقي املتاااااوهة ) .6

 م.2442  12و 11السكتور سليمان القرن ي  النىائر  العسدان: 

لي ياا   -ال ور  ال عرية  د.  ازل أبو ا ب   مسلاة الاقاراة العربياة   ارابل  .7

 م.1577  11العسد

 م.1523  2ال ور  ال عرية  د. مسيس وبس ازحميس  مسلة ا ي م  العسد .2
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 اااا(  374الولياااس القرنااا ي املاااالقي )تماااف اوااا م ا ناااسل  أباااو محماااس غاااان  باااف  .5

اىباااااره وجماااا  آملاااااره  م.م وااااارف وبااااس الكااااري  مااااارود  جامعااااة الب اااار   كليااااة 

  13ا دال  مسلاااااة مركااااات دراساااااات الكوراااااة  العااااارا   النساااااف ا شااااارف  العاااااسد

 م.1552


