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 تقديم

 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد: 

أحإإد الشإإعراس اإلسإإالميين  (1)فإإ ن الشإإاعر محمإإد بإإن سإإعد الإإدبل 

الذين جسدوا القيم اإلسإالمية فإي شإعروم واسإتامروا اليماليإات ال نيإة 

أعني استامار اليماليإات  –في البعد الرسالي في النص، ووذه القضية 

وإإي محإإل المنافسإإة الحقيقيإإة بإإين المبإإدعين وميإإا  السإإبق  –القيميإإة 

خأل وألنهإإم ي تل إإون فإإي  بيإإنهمأل ألن األدب رسإإالة قبإإل أن تكإإون إمتاعإإا

مدى تمالهم لهذه المعاني وفهمهم لهإا وقإدرتهم علإش تشإكيلها فإي نإص 

 إبداعي جميل. 

ة إن قضية التوجيه واستامار ال ن في إيصاله وتحميل النص رسال

 هية وعظية عن طريق التصإوير واليماليإات والدةلإة و إلقيمية توجي

 . وذا ينبغي أن يكون محل اوتمام الدرس النقدي في األدب اإلسالمي

وفي وذا البحث محاولة للنظر في جماليات الصورة عنإد شإاعرنا 

                                 
وإ،، درس 1363( وو محمد بن سعد بن حسن الدبل مإن مواليإد الحريإق عإام 1)

المرحلإإة اليامعإإة فإإي  ليإإة اللغإإة العربيإإة بيامعإإة اإلمإإام محمإإد بإإن سإإعود 

، ثإإم نإإاة لماجسإإتير فإإي 1388اإلسإإالمية فإإي الريإإار، وت إإرا فيهإإا عإإام 

النقد و،، والد توراه في البالغة و1398البالغة والنقد في الكلية ن سها عام 

وإإ،، ثإإم عمإإل أسإإتاذ 1402ومإإنهج األدب اإلسإإالمي فإإي الكليإإة ن سإإها عإإام 

خ لقسإم البالغإة والنقإد فيهإا ثإم  مساعد فشار ا في  لية اللغة العربيإة ورييسإا

أمإإين لوحإإدة أدب الط إإل المسإإلم ووإإو عضإإو فإإي رابطإإة العإإالم اإلسإإالمي 

 ايإرة منهإا:  العالمية والعديإد مإن الليإان الاقافإة، لإدر لإه أعمإا  إبداعيإة

وإإإ،، ملحمإإإة نإإإور اإلسإإإالم 1412وإإإ،، طإإإواطر شإإإاعر 1395إسإإإالميات 

يوم األحد  –رحمه هللا  –و،، والعديد من البحوث والدراسات، توفي 1496

عبإإد وإإ،. للترجمإإة انظإإر: 1434المإإتمم للاالثإإين مإإن شإإهر لإإ ر مإإن عإإام 

 (. 62، )ص1و،، ط/1434دار البشاير  شعراس إسالميون، الباري محمود 



خ مإن طإال   خ وقيميإا اإلسالمي محمد بن سعد الدبل ومحاولة فهمها دةليإا

يعد من أشهر األعما  الشعرية لإه ومإن أوإم  ديوانه: )إسالميات( الذي

األعمإإا  اإلبداعيإإة المنضإإبطة بمعإإايير األدب اإلسإإالمي فإإي الحإإراك 

 اإلبداعي في المملكة العربية السعودية. 

ويمكن القو : إن التصوير ال ني عند الشاعر محمد بن سعد الإدبل 

خ يحتإاا إلإش مإن يكشإد أمإداسه ويقإد  خ م تل ا خ إبداعيا المتلقإي يمال نسقا

خ ورسايل مضمونية يبإدو  خ وتوجيها عليه، وإن  تحميل وذا التصوير قيما

خ عند الشاعر أ ار من خ جليا ميايليه مإن الشإعراس السإعوديين أو  واضحا

 شعراس رابطة األدب اإلسالمي العالمية. 

ومن ونا  ان وذا البحث الذي يحاو  أن يأطذ بيد المتلقي إلش وإذه 

 تحليل لها يكشد أسراروا اليمالية والدةلية. المواطن ويسعش لتقديم 

 

 

وهللا                                                     

 الموفق

  



 التمهيد

 الصورة وال كرة:  -أ

عإن بعإ ، متعالقإة يكشإد بعضإها  ص الشعري ميموعة بنشالن

موقإإإل القلإإإبأل ألن الشإإإعر قإإإايم علإإإش  وتقإإإل الصإإإورة مإإإن وإإإذه البنإإإش

 التصوير. 

لقد قا  الياحظ حإين بلغإه أن أبإا عمإرو الشإيباني استحسإن بيتإين 

من الشعر لمعناومإا مإل سإوس عبارتهمإا: "ذوإب الشإيا إلإش استحسإان 

المعنإإش والمعإإاني مطروحإإة فإإي الطريإإق يعرفهإإا العيمإإي والعربإإي 

والبإإدوي والقإإروي، وإنمإإا الشإإأن فإإي إقامإإة الإإولن فإإي ت ييإإر الل إإظ 

بإإل وجإإودة السإإبم، وإنمإإا الشإإعر وسإإهولة الم إإرا، وفإإي لإإحة الط

، فاليإاحظ تنبإه (1)لناعة وضرب مإن النسإيج وجإنن مإن التصإوير"

ة ال نيإإة القايمإإة علإإش التصإإوير، قإإإلإإش وإإذا النسإإق المتإإرابل ووإإذه العال

وربما  ان ة يعني الصورة بم هومها الحديث، بإل يعنإي تشإكيل اللغإة 

التي تهإد  إلإش  ر الصياغة الحاذفةيللصورة، ويبدو أنه يقصد بالتصو

خ، وتشإإكيله علإإش نحإإو تصإإويري... لإإذا يعإإد  خ حسإإيا تقإإديم المعنإإش تقإإديما

 . (2)التصوير الياحظي ططوة نحو التحديد الدةلي لمصطلح الصورة"

والياحظ يلإح علإش األل إال التإي تمتإال بسإهولة الم إرا وعذوبإة 

الرواس ولكن بشرط أن تكإون وإذه األل إال فإي نظإم واحإد يسإتهد  أن 

                                 
، الميمإل العلمإي 3، تحقيق: عبد السالم وإارون، ط/3( الياحظ، الحيوان، ا1)

 (. 131،132م، )ص1969اإلسالمي بيروت، 

، دار ( بشإإرى موسإإش لإإالح، الصإإورة الشإإعرية فإإي النقإإد العربإإي الحإإديث 2)

 (. 21)ص،  2م ،ط 1996إيال  ، عمان ، 



عنإإد اليإإاحظ  –وحإإده  –ي معنإإش واضإإحة جليإإة لل كإإر، فإإالمعنش يإإ د

ظ وإإي التإإي ة مطإإروأ أمإإام  إإل شإإ ص، ولكإإن جإإودة اطتيإإار الل إإ

 يستطيل القيام بها  ل أحد. 

واعلإم أن " ولعبد القإاور اليرجإاني  إالم مهإم فإي وإذا إذا يقإو : 

قولنإإا الصإإورة إنمإإا وإإو تمايإإل قيإإاس نعلمإإه بعقولنإإا علإإش الإإذي نإإراه 

لإإإلة بالتشإإإكيل اللغإإإوي ، وغالإإإب وإإإذه التعري إإإات لهإإإا (1)ارنا بأبصإإإ

الميإرد عإإن النظإإر للمعنإش، لكإإن التولإإيد اليديإد للصإإورة لإإه لإإلة 

، إذا إن الصإورة فإي (2)وثيقة ولي ة الصورة وميا  علمها في األدب 

نظر النقاد وي: "طريقة طالإة مإن طإرل التعبيإر... تنحصإر أوميتهإا 

، فهإي تنقإل (3)المعاني من طصولية وتأثير"فيما تحدثه في معنش من 

العواطد، وتميزوا الحقيقإي يكمإن فإي التناسإب بإين  (4)ال كرة وتيسد 

إذ إن الصإورة وإي: "الظإال   (5)الصورة وما تشكل في عقإل الشإاعر 

. ومإن ونإا (6)واأللوان التي ت لعها الصياغة علإش األفكإار والمشإاعر"

                                 
، 3محمإد شإا ر، ط/ محمإودعنايإة اليرجاني، دةيإل اإلعيإال،  ( عبد القاور1)

 (. 255،254م، )ص1992مطبعة المدني بالقاورة، 

خ،: ، د. أحمإإإد دومإإإان (2) خ وتطبيقإإإا الصإإإورة البالغيإإإة عنإإإد عبإإإد القإإإاور منهيإإإا

 .  م(1م، 1986( دار طالس، دمشق، 1/267)

الصورة ال نية في التراث النقدي والبالغي، ضمن ميموعإة جابر عص ور ( 3)

دار الكتإاب المصإري بالقإاورة، دار  ،الاإاني  ر عص ور، القسإمبأعما  جا

 .  323ل،  م2003و،: 1، 1424، 1الكتاب اللبناني بيروت، ط/

ألإإو  النقإإد األدبإإي ،  مكتبإإة النهضإإة المصإإرية،  د. أحمإإد الشإإايب ( انظإإر:4)

 .  250ل،  م1994، 1ط/

  ر،اةتياه الوجداني فإي الشإعر العربإي المعالإ، د. عبد القادر القل ( انظر: 5)

 .  391ل،  م1981 -و، 1401، 2دار النهضة العربية، بيروت، ط/

، 1عمإإان، د –دار ال كإإر   فصإإو  البالغإإة، ، د. محمإإد أبإإو بر إإات حمإإدي (6)

 .  241ل،  م1983 -و، 1403



ر فيإه مقإدرة الشإاعر، ويبإرل  انت الصإورة "ميإدان العمإل التإي تظهإ

 . (1)تمكنه من الصنعة"

إن عالقإإة الصإإورة بالمضإإمون فإإي النقإإد الحإإديث لإإن ت هإإم إة إذا 

عرفنإإا م هإإوم الصإإورة الشإإعرية عنإإد النقإإاد المحإإدثين، فمإإاالخ نإإرى أن 

وي: "إبإرال المعنإش العقلإي أحمد حسن الزيات ي هم الصورة الشعرية 

صإإورة الشإإعرية طلإإق المعإإاني أو الحسإإي فإإي لإإورة محسوسإإة، وال

خ جديداخ"  . (2)واألفكار الميردة والواقل ال ارجي من طال  الن ن طلقا

منحش آطر في فهإم الصإورة فهإي عنإده:  نحووأما أحمد الشايب في

)المادة التي تتر ب مإن اللغإة بإدةلتها اللغويإة الموسإيقية ومإن ال يإا  

الذي ييمل بين عنالر التشإبيه واةسإتعارة والكنايإة والطبإال وحسإن 

 . (3)التعليل"

" ويكاد العقاد أن يذوب وذا المذوب، فيرى الصورة عند األديب: 

علش نقل األشكا  الموجودة  ما تقل في الحإن  تتيلش في قدرته البالغة

والشعور وال يا  ووإي قدرتإه علإش التصإوير المطبإو أل ألن وإذا فإي 

 . (4)الحقيقة وو فن التصوير  ما يتاأ ألنبغ نوابغ المصورين"

العإإين فإإي  تابإإات النقإإاد العإإرب  إن وإإذا المنحإإش ة تكإإاد ت ط إإه

                                 
( دار 183األسإإن اليماليإإة فإإي النقإإد العربإإي، )،  د. عإإز الإإدين إسإإماعيل (1)

 . 183ل،  م1992 –ه 1412ال كر العربي، القاورة 

م، 1973، عالم الكتب القاورة، 2( أحمد حسن الزيات، دفا  عن البالغة، ط/2)

 (. 63، 62)ص

 .  247ل، ( أحمد الشايب، ألو  النقد األدبي، 3)

م، 1984( العقإإاد، حياتإإه مإإن شإإعره، منشإإورات المكتبإإة العصإإرية بيإإروت، 4)

 (. 207)ص



أن يإدعو إلإش دراسإة المحدثين، ووو ما دعإا محمإد غنيمإي وإال  إلإش 

"الصإإورة الشإإعرية فإإي معانيهإإا اليماليإإة، وفإإي لإإلتها بإإال لق ال نإإي 

واأللالة، وة يتيسإر ذلإم إة ةعتبإارات التصإوير فإي العمإل األدبإي 

وإلإإش موقإإد الشإإاعر فإإي تيربتإإه، وفإإي وإإذه الحإإاةت تكإإون طإإرل 

التصوير الشعرية وسايل جما  فني الحإي لوسإايل التعبيإر التإي نتقيهإا 

المطلإإق مإإن عإإالم  –أعنإإي طإإواطره ومشإإاعره وعواط إإه  –الشإإاعر 

المحسان ليكشد عن حقيقة المشهد والمعنش في إطار قوي تإام محسإن 

 . (1)م ثر علش نحو يوقظ ال واطر والمشاعر في اآلطرين"

 غير أن نقاد الحداثة ينظرون من لاوية أطرى، إذ يرون الصإورة

يإه ففي قبإو  المعنإش وة تغيإر  وسيلة وطريقة لعرر ال كرة لها تأثير

خ   يقو  جابر عص ور: "الصورة الشإعرية وجإه مإن أوجإه الدةلإة ألشي ا

تنحصإإر أوميتهإإا فيمإإا تحدثإإه فإإي معنإإش مإإن المعإإاني مإإن طصولإإية 

ة وتأثير ولكن أيإا  انإت وإذه ال صولإية أو ذاك التإأثير، فإ ن الصإور

 ر إة مإإنالشإإعرية لإإن تغيإإر مإإن طبيعإإة المعنإإش فإإي ذاتإإه، إنهإإا ة تغيإإ

يإإرد ديمإإه"، فالصإإورة الشإإعرية فإإي نظإإره مطريقإإة عرضإإه و ي يإإة تق

خ.  ي يقدمعرر أسلوب  المعنش بتعبير رتيب، وة يضيد إليه شي ا

إن الصإإورة تعبيإإر عإإن الإإن ن أو عإإن : "ولقإإد قإإا  بعإإ  النقإإاد 

ن سإإية الشإإاعر... ووإإي تعإإين علإإش  شإإد معنإإش أعمإإق مإإن المعنإإش 

                                 
م  1985ر الكتإب المصإرية ، دا( محمد غنيمي وال ، النقد األدبإي الحإديث، 1)

 (. 288)ص 245، ل،  16،ط



 . (1)الظاوري للقصيدة"

إن عالقة الصورة الشعرية بالمعنش من أوم أشكا  النظر الحإديث 

خ لهإا  للصورة، إذ تترتب المعإاني فإي الإن ن أوةخ، ثإم تإأتي األل إال تبعإا

إلإش أن "األل إال طإدم  (2)في النطق، حيث ذوب عبد القاور اليرجاني 

المعإإإاني ومصإإإرفة فإإإي حكمهإإإا... والمعإإإاني وإإإي المالكإإإة سياسإإإتها 

هإا" والإدليل علإش أن األل إال ة تترتإب فإي النطإق إة والمستحقة طاعت

بعد أن تترتب المعاني في ال كإر وتنإتظم فيإه علإش قضإية العقإل، "أنإم 

تتإإوطي الترتيإإب فإإي المعإإاني وتعمإإل ال كإإر ونإإاك، فإإ ذا تإإم لإإم أتبعتهإإا 

، "فإإ ذا وجإإب للمعنإإش أن يكإإون لل إإظ الإإدا  عليإإه أوةخ فإإي (3)األل إإال"

 . (4)النطق"

 النقاد المعالرين :  يقو  أحد

"إن المعإإاني وإإي الصإإورة الشإإعرية الحالإإلة فإإي األذوإإان عإإن 

األشياس الموجودة في األعيان، فكل شيس لإه وجإود طإارا الإذون ف نإه 

إذا أدرك حصلت له لورة في الذون تطابق لما أدرك منإه، فإ ذا عبإر 

عن تلم الصإورة الذونيإة الحالإلة عإن اإلدراك أقإام الل إظ المعبإر بإه 

أل ووإو فإي (5)السإامعين وأذوإانهم" وي ة تلم الصورة الذونية فإي أفهإام
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خ بين الصورة والمعنش  خ عميقا  . وذا يقدم ربطا

إن الصإإورة الشإإعرية تسإإتمد أوميتهإإا ممإإا تمالإإه مإإن قإإيم إبداعيإإة 

وذوقية وتعبير متوحد مل التيربإة وميسإد لهإا، ووإذا يعنإي أن الشإعر 

في جوور بنايه لين ميإرد مإا حولإه لتشإكيل لإورة ل ظيإة ميإردة ة 

تتغلغل فيها عاط ة لاحبهاأل ألنها في جانب  بيإر منهإا سإعي إلحإداث 

 . (1)لمشروطة ب نية البناس الشعري حالة من اةستيابة ا

 

 

 ال صل األو 

 القيم ومصادر الصورة عند الشاعر

تتيلإإش العالقإإة الوثيقإإة عنإإد أي شإإاعر بإإين المعنإإش والصإإورة فإإي 

إبداعإإه الشإإعري حإإين ننظإإر فإإي مصإإدر الصإإورة لديإإهأل ألن مصإإدر 

 الصورة يقدم للمتلقي إيحاساتها ورمزيتها ودةةتها.

أوإإم المصإإادر التإإي اعتمإإد عليهإإا الشإإعراس  ويعإإد القإإرآن والسإإنة

اإلسالميون فإي تصإويروم البيإاني، إذ إن الصإورة فإي القإرآن العظإيم 

في أسلوب القرآن يعبر بالصورة ة لها طصولية عظيمة، فالتصوير 

المحسوسة المت يلة عن المعنش الذوني والحالإة الن سإية وعإن الحإادث 

ا اإلنسإإإاني والطبيعإإإة المحسإإإوس، والمشإإإهد المنظإإإور، وعإإإن النمإإإوذ

البشرية، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الش صإية أو 
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الحر إإإة المتيإإإددة، فإإإ ذا المعنإإإش الإإإذوني وي إإإة أو حر إإإة وإذا الحالإإإة 

الن سإإإية لوحإإإة أو مشإإإهد وإذا النمإإإوذا اإلنسإإإاني شإإإاطص حإإإي، وإذا 

قصإإص الطبيعإإة البشإإرية ميسإإمة مرييإإة. ف مإإا الحإإوادث والمشإإاود وال

والمنإإالر فيردوإإا شاطصإإة حاضإإرة فيهإإا الحيإإاة وفيهإإا الحر إإة فإإ ذا 

 . (1)أضا  إليها الحوار فقد استوت لها  ل عنالر الت يل"

 –و إإذلم السإإنة النبويإإة فإإي إعيالوإإا البيإإاني علإإش لسإإان النبإإي 

 . -للش هللا عليه وسلم 

مر وإذا بوضإوأ اوحين ننظر فإي شإعر محمإد الإدبل نيإد أنإه اسإت

 : ةديدع في مواطن

 : (2)يقو  الشاعر محمد الدبل 

 نعموالد  يما يأمرك هللا إن له   ****  في طلقه نعمة تمت من ال

مإإ ى الصإإد  وتشإإبيه اإلعإإالن واإلذاعإإة واإلبإإال  بإإه لإإورة 

بالدةةت القيمة ووي مأطوذة بكل إيحاساتها ودةةتها من قو  هللا جإل 

 –، ووإإإي تإإإوحي [٩٤الحيإإإر: ]     چٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  چ شإإإأنه: 

باةنتماس القيمي ل كر الشاعر وثقافته  ما توحي بالتشبيه الإذي  –واونا 

يقإإوم فإإي ن سإإه بإإين اليهإإر بإإالحق رغإإم  يإإد الكايإإدين وسإإطو  شإإمن 

الكون ولهوروا لتطوي غياوإب الليإل، وة يكت إي بإذلم بإل يقإو  فإي 
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 : (1)القصيدة ذاتها 

 نعمال قد ينعم هللا والمرلاد في   وة تمدن عينا في متاعهم   ****

هإم لورة أطاذة تحمإل اسإتعارة فنيإة محلقإة ت  -واونا  -مد العين 

ش الحسي وإطالل النظر المبني علش الرغبة الدا  علإ ىمن طال  المد

     ںڱ   ڱ  ں  چالتطلل والتشول، ووي مإأطوذة مإن قإو  هللا جإلن شإأنه: 

د ، بإإإإل تيإإإإاول األمإإإإر عنإإإإ[١٣١طإإإإه: ] چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      

الشإإاعر مصإإدرية الصإإورة و ونهإإا مسإإتمدة مإإن القإإرآن العظإإيم إلإإش 

 التعبير بالصورة ضاما إليها اةقتباس من الذ ر الحكيم، يقو : 

 (2)تمحو من الحياة الظالما اس    ****   نتم طير أمة أطرجت للن،

من بالشإبالصورة الكلية التي تشبه وإذه األمإة  يكتد في البيتفلم 

ل المضي ة والنور الووإاا بإل جمإل إلإش ذلإم اةقتبإاس مإن قإو  هللا جإ

 ؟ [١١٠آ  عمران: ] چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   چ شأنه: 

 ومالها قوله: 

وإذا بال رقان يهتد قوةخ    *****    قم فأنذر والد  بأمر 

 (3)الصواب 

ن مإإإيزيإإإدوا قإإإوة وإإإذا اةقتبإإإاس  -واونإإإا  -فالصإإإورة التمايليإإإة 

 . [٢المدثر: ] چے   ۓچ قو  هللا تعالش: 
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ثم يصد في موضل آطر واقل األمة الذي يوحي بالضعد والبعإد عإن 

 معالي األمور: 

ف ذا نحن في الظالم حيارى    *****     مالنا في سباتنا من فوال 

(1) 

  جئ        جئ  جئچ في تصوير فريد أطذه من قو  هللا جإل جاللإه: 

، غيإإإر أن التوليإإإد [١٥ص: ] چ  جئ   جئ     جئ  جئ  جئ  جئ      جئ

واونا لم يوفق فيه الشاعر: إذ إنه  إان يريإد: مإا لنإا مإن إفاقإة، ومعنإش 

لصورة عنده: ما لها من توقد مقإدار فإوال دوا مصدراخ لاآلية التي أرا

ناقة أي مقدار ما بين الحلبتين، أي لإيحة واحإدة غيإر منقطعإة وغيإر 

 . (2)متوق ة 

من إن المتأمل في شعر د. الدبل يرى أن  ايإراخ مإن تعبيراتإه تتضإ

خ مإإإن األسإإإلوب  لإإإوراخ مصإإإدروا القإإإرآن والسإإإنة وتتضإإإمن اقتباسإإإا

م مإانين شإاوداخ لهإذا يضإيق المقإإاالقرآنإي، وقإد أحصإش الباحإث سإتة وث

خ لكنهإا تيمإل علإإش توجيإه المتلقإي إلإإش قيمإة مإا عإإن  عإن ذ روإا جميعإإا

أن ينظإر إلإش  ئلصور ذات المصدر القرآني والنبإوي، وللقإاراطريق 

 قوله: 

خ   ****   لقتا  جيش اليهل واألعوال  فا  (3)ويرى طوا  نهاره متحرن
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خ الناس ال يإر  فهو يصور في بيته وذا المعلم الذي يعلم إيإاه  مشإتبها

 فإإي اليهإإاد تدآبإإهوة ينقطإإل  وي إإشن بإإذلم المتحإإر  للقتإإا  الإإذي يكإإر 

فإي  والدفا  عن حيار األمة، وقد ورد وذا التعبير في القإرآن العظإيم

، ومإإإإل أن [١٦األن إإإإا : ] چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   چ قولإإإإه تعإإإإالش: 

فيإة التعبير قد ضعد بر ا ة قوله: األعوال التإي أقحمهإا مإن أجإل القا

 الصإورتين، لإورة المقاتإل تستحضررايعة  التشبيهيةإة أن الصورة 

 الدايب في اليهاد ولورة المعلم الدايب في التعليم. 

وقإإد وقإإل الشإإاعر فإإي التقريريإإة المباشإإرة التإإي تولإإد الصإإورة 

ة  القرآنية في نسق مباشر لين في تصويره ما يش ل لهإذا التوليإد إذ

 حراس". "نشيد يعدو أن يكون نقالخ مباشراخ، إذ يقو  في 

 ت ش العدون المنكرا       ****لد  بأمر هللا ة       ا

  (1)يسعون في نق  العرا    ****     إنا   يناك األلش       

خ فهو ونا وقل في ف  مإل أنإه ا التقريرية التي ة تحمل تصويراخ بيانيا

حإإإاو  إنقإإإاذ الصإإإورة باقتبإإإاس التعبيإإإر القرآنإإإي لكنإإإه لإإإم ي لإإإت مإإإن 

 المباشرة. 

و ذلم فعل فإي توليإد الصإور التإي مصإدروا الحإديث النبإوي، 

 يقو : 

من الز اة يحولوا  ل مغتنم طهراخ ألن سهم    ****     غنيهمطذ من 

                                 
 (. 182( السابق )ص1)



(1) 

للش هللا عليه وسإلم  –فهذه لورة مباشرة مقتبسة من قو  النبي 

ن هللا افتإإإرر علإإإيهم لإإإدقة فإإإي أمإإإوالهم ت طإإإذ مإإإن أ: "فإإإأعلمهم: -

 . (2)أغنيايهم وترد في فقرايهم"

 ةإن المباشرة في األطذ من الغني ل اة طهراخ للمز إي المتصإدل 

يش ل لها شر  الموضو أل ألن سيال الصإورة فإي الحإديث ووإي مإن 

م تلإإد يحمإإل أبعإإاداخ عميقإإة ة تظهإإر فإإي بيإإت  –التصإإوير بالحقيقإإة 

  .الشاعر

يييإد إط إاس ال إن فإي التصإوير إذ نيإد الشإاعر لكن في مقام آطإر 

: "ماإإل المإإ منين فإإي -لإإلش هللا عليإإه وسإإلم  –يقتإإبن مإإن قإإو  النبإإي 

توادوم وتراحمهم وتعاط هم ماإل اليسإد الواحإد إذا اشإتكش منإه عضإو 

، مإإا يمكإإن أن نيعلإإه مإإن (3)تإإدعش لإإه سإإاير اليسإإد بالسإإهر والحمإإش"

لصإإورتين التصإإوير الضإإمني الإإذي يإإذ نر بالمصإإدر للصإإورة وييمإإل ا

 في سيال جميل، فيقو : 

  (4)من ألم  ةما أليبت بقعة إة وفي      ******     ل قلب أن

األمإإة  اليسإإد الإإذي يصإإيب المإإرر أحإإد أطرافإإه فيتإإألم عإإل في

 اليسد  له. 
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إن توليد الصورة التي تت ذ من القرآن والسإنة مصإدراخ لهإا فإي 

تمإإإاس ل مإإإة اةن إيصإإإا  قإإإيم الحإإإق والعإإإد  واليمإإإا ، وفإإإي تعزيإإإز

 –رحمإه هللا  –ما يميز شعر محمإد بإه سإعد الإدبل  شاإلسالمية من أجل

لإدواوين د لإاورة متكإررة ة يكإاد المتإابل إن وإذا يعإ: ويمكن أن يقا  

 الشاعر الراحل يغيب نظره عنها. 

 ايإإرة مإإن مباشإإرة أحإإايين غيإإر أن وإإذا التوليإإد ة ي لإإو فإإي 

وتقريريإإة تحيإإل التصإإويرات واألطيلإإة إلإإش توجيهإإات تشإإبه األوامإإر 

 والنواوي. 

  



 ال صل الااني

 التحسين والتقبيح

د التحسإإين والتقبإإيح مإإن أوثإإق ولإإايد الصإإورة المعنويإإة فإإي يعإإ

 أساليب العرب وطرايق حدياها وتوسلها بلسانها لمقالدوا. 

 :  يقو  حالم القرطاجنين

ا  ان المقصود بالشعر إنهار الن وس إلإش فعإل شإيس أو "ف نه لم

مإن حسإإن أو قإبح وجاللإإة أو طسإإة  هطلبإه أو اعتقإإاده بمإا ي ينإإل لهإا فيإإ

وجإإب أن تكإإإون موضإإإوعات لإإناعة الشإإإعر فإإإي األشإإياس التإإإي لهإإإا 

 . (1)انتساب إلش ما ي عله اإلنسان ويطلبه ويعتقده"

و إإذلم فعإإل عبإإد القإإاور اليرجإإاني حإإين تحإإدث عإإن األثإإر الإإذي 

 قو : يحدثه الشعر وولي ته في اإلقنا  واألثر الاقافي الذي يحدثه في

"يكسب الدنيس رفعة والغام  القدر نباوة، وعلش العكإن يغإ  

مإن شإإر  الشإإريد ويطإإأ مإإن قإدر ذي العإإزة المنيإإد، ويظلإإم ال ضإإل 

نإه، ويعطإي الشإبهة سإلطان الحيإة، ويتهضنمه، وي دش اليما  ويت ون 

 . (2)ويرد الحية إلش ليغة الشبهة"

 . الشعر الصياغة والتصوير بضاعةوما من شم في أن 

إن التحسإإين والتقبإإإيح مإإإن أساسإإإات البالغإإة وقإإإد سإإإماه بعضإإإهم 
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بالتزيين، حينما س ل عن البالغة، فأجاب قايالخ: "إنم إن أوتيإت تقريإر 

وت  يإإإد الم ونإإإة علإإإش المسإإإتمعين، حيإإإة هللا فإإإي عقإإإو  المكل إإإين، 

وتإإزيين تلإإم المعإإاني فإإي قلإإوب المريإإدين، باألل إإال المستحسإإنة فإإي 

اآلذان، المقبولإإة عنإإد األذوإإان، رغبإإة فإإي سإإرعة اسإإتيابتهم، ون إإي 

الشواغل عن قلوبهم بالموعظة الحسنة، علش الكتإاب والسإنة،  نإت قإد 

 . (1)"أوتيت فصل ال طاب، واستوجبت علش هللا جزيل الاواب

لبإإاس الباطإإل لإإورة الحإإق أو إبإإل ربمإإا جإإاول ذلإإم التإإزيين إلإإش 

العكإإن، يقإإو  أبإإو وإإال : "إنمإإا الشإإأن فإإي تحسإإين مإإا لإإين بحسإإن، 

وتصحيح ما لإين بصإحيح بضإرب مإن اةحتيإا  والتحيإل، ونإو  مإن 

العلل والمعاري  والمعاذير... فأعلش رتب البالغإة أن يحإتج للمإذموم 

المحمود، وللمحمود حتش يصيره في لإورة حتش ي رجه في معرر 

، ووإذا غيإر مقبإو  علإش إطالقإه إذ إن لإاوره يقتضإي ذم (2)المذموم"

التصوير في بع  أنسإاقه مإن  ونإه ربمإا يلإبنن الحقيقإة ، ووإذا لإين 

 . من شأن النصوص الم ثرة 

خ يإإن أنسإال الصإورة ال نيإة عنإد شإاعرنا الإدبل تحمإل توجيهإا قيم ا

خ علإإش اسإإتام ار التحسإإين والتقبإإيح مإإل أن بعإإ  النقإإاد يإإرى أن قايمإإا

ن الشإاعر اسإتامر إة أ (3)التحسين والتقبيح آطر أساليب اإلقنا  مرتبة 

                                 
( الياحظ: البيان والتبيإين، تحقيإق: عبإد السإالم وإارون، دار الكتإب العلميإة، 1)

 (. 1/113، )2م، ط/1985القاورة، 

( أبو وال  العسكري الصناعتين، تحقيق: علإي محمإد البيإاوي، ومحمإد أبإو 2)

 (. 53م، )ص2001ال ضل إبراويم، دار البشاير، 

 .  (332)ص رة ال نية ،( انظر: جابر عص ور، الصو3)



خ فإإي الإإديوان، لكإإن وإإذا فإإي أ اإإر مإإن  أربعمايإإة وسإإتة وثالثإإين موضإإعا

أ اروإا وروداخ اسإإتامار التحسإإين والتقبإإيح عإإن طريإإق العقإإل والمنطإإق 

 يقو : 

ألشقياس رشداخ   *****    سيأتي من لال  امتش شاب الغراب ف ن 

(1) 

قإإد اسإإتامر الصإإورة التراثيإإة فإإي شإإيب الغإإراب   - واونإإا –فهإإو 

ن ألشإقياس، ووإذا تحسإيالمستحيل أن يأتي الرشإد مإن لإال  ا ناية عن 

 عن طريق القياس العقلي الذي أثبتت التيربة والواقل لحته. 

يقه والباعث عليإه الشإهوة، ووإي إحإدى ومن التحسين ما  ان طر

الطإإرل األربعإإة التإإي يكإإون التحسإإين عإإن طريقهإإا  مإإا ذ إإر حإإالم 

الشإإاعر محمإإد الإإدبل . ومإإن وإإذا الإإنمل مإإا  إإان يإإدفل (2)القرطإإاجني

الصإور المتعلقإة بهإا لتقإديم  من إل اارلةستامار الميل ال طري للمرأة 

 قيمة ما، ومن ذلم: 

 في سيرك المتوالي وأغذي****      عودي قلت لما الشول وزوا 

في تان مغلد     ******  مايسات وللقدود رواس                

 بافتعا  

دراخ يمقإإت الحسإن مهإإ    ****** قلبإي  قإد عشإإقت اليمإا  لكإإن 

                                 
 .  (123( الديوان )ص1)

( ينظر: حالم القرطاجني منهاا البلغاس، تحقيق: محمد الحبيإب بإن ال وجإة، 2)

 (. 107)ص



  (1) بابتذا 

فهإإذا ممإإا يمكإإن أن يطلإإق عليإإه اإلغإإراس بالصإإور التإإي ت ينلهإإا 

وتإإوحي بهإإا الكلمإإات، فإإ ذا  إإان تإإرك الوجإإوه الصإإباأ مإإن السإإماجة 

ووإإي مكشإإوفة مبتذلإإة ة والقإإبح، فالشإإم أن موالإإلتها والتعلنإإق بهإإا 

وة شإم أن تصإوير  " يصلح ووو سرن القيمة التإي أراد الشإاعر قولهإا

وام ميإإدو ، و  إإل رداأ، ووجإإه أشإإبه مإإا تقإإاطيل جسإإد المإإرأة، مإإن قإإ

يكإإون ببسإإتان بهإإيج، بإإورده، ونرجسإإه، وجلننإإاره، وت احإإه،  إإل ذلإإم 

يصب في جدو  تحسين ما قد يكون الضمير اليمعي السإايد يسإتقبحه، 

خ، ي  إإد وإإذا اسإإت دامه أسإإلوبي األمإإر والنهإإي فإإي سإإيال  خ وتإإدينا ورعإإا

 . (2)"الحث علش ذلم واإلغراس به

إن القرطاجني يرى أن سبل التحسين والتقبيح أربعإة وإي: الإدين، 

 . (3)والعقل، والمروسة، والشهوة 

والتقبيح وو الوجه اآلطر المغاير للتحسين، وإذا  ان غرضإا المإد 

التإإي  البي إإةوالغإإز  ومإإا الميإإدان ال سإإيح للتحسإإين، فإإ ن الهيإإاس وإإو 

غيإر وارد فإي ي الش صإيعشنش فيها التقبيح، ولما  ان غرر الهياس 

ف نإه اسإتامر التقبإيح فإي ذم الصإ ات -رحمإه هللا -ديوان شاعرنا الإدبل 

                                 
 (. 46( الديوان )ص1)

 11م ، ط2012عبد الرلال أحمد ، الصورة وال يا  ، دار ال براس ،  (2)
  112ل،

بإن ال وجإة، ينظر: حالم القرطاجني منهاا البلغاس، تحقيق: محمد الحبيإب  (3)

 (. 107)ص



خ  311القبيحة وإنكار المنكر في أ ار من   . (1) موضعا

ن مإرده إلإش ال إروا علإش مقتضإيات المإروسة فمن التقبيح مإا  إا

ن مإإوالشإإهامة، وال هإإم السإإليم، وعإإدم اةحتإإرام والتقإإدير لمإإن يسإإتحقه 

  بار القوم ووجهايهم ولعمايهم، ومن ذلم قوله: 

 حيث أعالمه مهاوى  ****          إن ذا الدرب ذلة ولغار    

 الن ال

ماؤه بقعر سن آ ****          يد تيني الامار والطلل شوك     

  (2)السواقي 

فعمإإد إلإإش تصإإوير وإإذا بإإأقبح لإإورة، معتمإإداخ فإإي ذلإإم أسإإلوب 

التضإإإاد، حتإإإش تبإإإرل محاسإإإن ممدوحإإإة بالقإإإدر الإإإذي تبإإإرل مسإإإاوئ 

خ للمتلقإي فرلإة قيإاس المسإافة اليماليإة والن سإية فيهإا  اآلطرين، تار ا

 بين المتضادات. 

 ويقو  في مقام أطر : 

 اد حتش يقاد مل األنعام ميتمُل  ****  ب ن الطبا  لم دو  ومنق

البرلان مكرمة   **** لنايل الغدر مإن جمإل  ة تنتظر من يد

 وإفراد 

أذي حداثإإإة قإإإوم أم جريإإإرتهم   **** ة ، بإإإل دسإإإاين أعإإإداس 

 وأضداد 

                                 
  .  475المرجل السابق ل، (1)

 (. 80( الديوان: )ص2)



لإإو أنصإإد الشإإعر مإإن قإإوم مالحإإدة   **** أسإإمعت  إإل نيإإي 

 لوت إنشادي . 

 (1)ة أطيق لها   ****  معنش يقا  له رجُل بأطواد لكنها نغمات

إن وإإذه الصإإور المتتابعإإة فإإي األبيإإات بإإدساخ مإإن تصإإوير انقيإإاد 

 يه أوإلتشإب ن علش أنه يشبه انقياد القطيل إلشالميتمل لتطلعات المناويي

 الضاللة بالمصابين بالبرص إلش الصإورة الحسإية الناطقإة فإي تيسإيد

حكإم وأولإه وقيإام الشإعر بإدور البشإر فإي ال جنابة الحداثة  علش الشعر

ل  إورية والقيم التعبيرية بالنغمإات أل وير التيارب الشعب نصا  وتص

 وذا ليقو  الشاعر لنا إنه يرف  الحداثة وأولها . 

  

                                 
 .  96-95الديوان ل،  (1)



 ال اتمة

يعد استامار التصور في تعزيز القيم حيلة فنيإة مضإمونية موفقإة، 

ويعد الشاعر الدبل أحد و ةس الشعراس اإلسالمية الذين اسإتامروا وإذه 

الحيلإإة فإإي إبإإداعاتهم ولكإإن يمكإإن القإإو  إن وإإذا اةسإإتامار لإإين علإإش 

وجه أمال بل ثم مإا يإنقص وإذا مإن إحكإام الصإنعة التصإويرية والبعإد 

 والمباشرة. عن التقرير 

خ علإإش التصإإوير فإإي شإإعر د .  خ عامإإا وحإإين  نريإإد أن نعطإإي حكمإإا

من طال  ديوانه ) إسالميات ( يمكن القإو   –رحمه هللا  –محمد الدبل 

 856إنه أ ار من التصوير في شعره أل حيإث بلغإت الصإور أ اإر مإن 

لورة استامروا  لها في توجيه قيمة معينة ، والغالإب علإش قيمإة أنهإا 

ة مل معايير األدب اإلسالمي ، لكن قد تبإدو بعإ  القإيم محايإدة متوافق

 المإإديح لإإبع  الش صإإيات العامإإة ، ومإإل ذلإإم ف نهإإا قإإد تحمإإل علإإش 

توافقهإإا مإإل القإإيم المطلقإإة مإإن حيإإث  ونهإإا تإإ ل الن إإوس علإإش اةقتإإداس 

 به ةس الممدوحين . 

لقإإد اسإإتامر الشإإاعر التشإإبيه فإإي شإإعره  ايإإراخ وامتإإالت تشإإبيهاته 

بالدقإإإة وتكإإإرار األطإإإرا  الحسإإإية لتوضإإإيح األمإإإر  –غإإإم تقليإإإديتها ر

 العقلي .

خ أل  182وقد استامر اةستعارة في مواطن عديدة جإاولت  موضإعا

أ اروا من اةستعارة المكنيإة أل ألنهإا أبلإغ ، وأ اإر تإأثيراخ فإي الإن ن ، 

وأجمل تصويراخ ، ذلم ألن العمل اإلبداعي فيها أدل منه في اةستعارة 

تصإإريحية ، فاةسإإتعارة المكنيإإة تبإإث الحيإإاة فيمإإا ة حيإإاة ، وتايإإر ال

الحر إإة ، وتنمإإي ال يإإا  ، فتضإإ ي جمإإاةخ عنإإدما تضإإيد إلإإش األشإإياس 

لإإ ات تزينهإإا وتيملهإإا ، و اإإرة اةسإإتعارات المكنيإإة عنإإد الشإإاعر ، 

تإإد  علإإش طصإإوبة ال يإإا  عنإإده ، وقدرتإإه علإإش الت يإإل ، وقإإد جإإاست 

ا أرى جميلة ، ومعبرة ، وقوية ، تالمإن اإلحسإاس الصور البيانية فيم



 وتصد المشاعر ، ولورة  انت قوية وم ثرة . 

 ذلم لترسإيا المعإاني فإي  –وقد است دم الشاعر الصور الكنايية 

الن إإوس ، واةحتيإإاا علإإش لإإحة مإإا يقإإو  ، فإإديوان الشإإاعر ملإإيس 

د بالكنايإإات عإإن الصإإ ة مقارنإإة بالكنايإإات عإإن المولإإو  ، وقإإد يعإإو

السبب في ذلم إلإش  اإرة المإديح فإي شإعره ، والمإديح يقإوم بالكنايإات 

عن المولو  ، وقد يعود السبب في ذلم إلش  ارة المإديح فإي شإعره 

، والمديح يقوم علش ذ ر الص ات الحميدة ، ولإذلم نلحإظ أنهإا  نايإات 

 لادرة عن ل ات اإلنسان . 

ة النبويإإإة ويمكإإإن القإإإو  أن الشإإإاعر جعإإإل القإإإرآن العظإإإيم والسإإإن

المطهرة مصدرين أساسين أقتبن منهما الشاعر لوره ، التي طإدمت 

المعنإإش وأسإإهمت فإإي وضإإوحه ، واةقتبإإاس منهمإإا مإإن أبإإرل سإإمات 

الشإإعراس المحإإافظين ، و إإل وإإذا  إإان علإإش النحإإو الإإدقيق الإإذي وردت 

عليه في  تاب هللا ، مل اطتال  السيال والمناسبة في بعضها عما وإي 

آن الكريم ، واست دام الصإورة النبويإة فإي طدمإة المعنإش عليه في القر

الإإذي يريإإده ، ووإإو توليإإد يعطإإي شإإعوراخ بعمإإق الصإإورة مإإل القإإدرة 

الكبيرة علش انتقايها مناسبة لهد  الشإاعر ، ومناسإبة للصإور الإواردة 

معهإإإا ، وحضإإإور الصإإإورة البالغيإإإة القرآنيإإإة والنبويإإإة فإإإي األبيإإإات 

ي اةطتيإإار ، إذ يعنإإي المعنإإش ويزيإإده الشإإعرية دليإإل علإإش البراعإإة فإإ

خ .  وضوحا

اتضإإح تإإأثر الشإإاعر القإإوي بإإالتراث أل وذلإإم ألنإإه لإإل مشإإدوداخ  -

بقإإوة لإإه ، إذ غلبإإت علإإش شإإعره المعإإاني والصإإور القديمإإة ، فلإإم ي إإل 



 شعره من التأثر بالتراث األدبي والشعبي والتاري ي . 

عتمإإداخ علإإش  مإإا اعتمإإد علإإش البي إإة فإإي رسإإم لإإوره البيانيإإة ، م

قاموسإإه ولغتإإه فإإي التنويإإل بإإين األسإإماس واألل إإال حسإإب مإإا يسإإتدعيه 

 المقام . 

ولقإد  انإت لإإور الشإاعر بعيإدة عإإن التكلإد ، ولوضإوأ أل الإإه 

وترا يبإه ، فكإإان يتإإوطش الدقإة فإإي دةلإإة األل إال ، وفإإي المعإإاني التإإي 

وضعت لها ، ومما ساعده علش ذلم بي ته وتعلمه وثقافته ، وقإد جإاست 

 لوره واضحة أل ألنه يتوطش مناسبة المقا  للمقام . 

بته للمعنإإإش ، وبراعإإإة  مإإإا طلإإإت مإإإن الغمإإإور أل ليإإإر  إللإإإا

 تصويره ، وت يره للكلمة المناسبة 

وقإإد بإإرل فإإي شإإعره التيديإإد فإإي إيضإإاأ الصإإورة ، وشإإمولها ، 

واتسإإا  دةلتهإإإا ، وليإإادة تأثيروإإإا ، فهإإو ييإإإدد فإإي طريقإإإة عرضإإإه 

وول ه لهإذه الصإورة ، وشإمولها ، واتسإا  معانيهإا ، ب ضإافة لإور 

فإي للصور المحتذاه ، مما يزيد في عمق تأثيروا ، وقد دلنا وذا التنإو  

 ه اللغوي . تلم الصور علش ثراس معيم

تأديإإة ولي تهإإا   –رحمإإه هللا  –لقإإد اسإإتطاعت الصإإورة عنإإد الإإدبل 

الدةلية ، وقد عبرت عن الواقل الملموس وجوانبه يميإل إلإش المباشإرة 

، وتوضيح األفكإار ، وتينبإاُ للغمإور واإلبهإام ووإي بإذلم لإم ت إرا 

رة عإإن طبيعإإة الصإإورة البيانيإإة التقليديإإة ، بتوسإإلها بالتشإإبيه واةسإإتعا

والكناية والميال  ، دون تكلإد أو لطرفإة مبالإة ، بمرافقإة تيديإد بإين 

 في العرر والطرأ .



ر والمباشإإرة لكنهإإا مإإل ذلإإم  لإإه لإإم تسإإلم فإإي مواضإإل عديإإدة مإإن التقريإإ

 والوضوأ المبالغ فيه.

 

 

 

 

 

 

 أهم المصادر والمراجع :

إسإإإإالميون ، عبإإإإد البإإإإاري محمإإإإود ، دار البشإإإإاير ، شإإإإعراس  -

  1و، ط1434

، الميمإل  3الحيوان ، الياحظ ، تحقيق عبد السإالم وإارون ، ط -

 م  . 1969العلمي اإلسالمي ، بيروت 

الصإإورة الشإإعرية فإإي النقإإد العربإإي الحإإديث ، بشإإره  موسإإش  -

 .  2م ، ط1996لالح ،دار إيال  ، عمان ، 

عبإإد القإإاور اليرجإإاني ، اعتنإإش بإإه : محمإإود  دةيإإل اإلعيإإال ، -

 م . 1992،  3شا ر ، مطبعة المدني ، القاورة ، ط

الصورة البالغية عند عبدالقاور ، أحمد دومان ، دار طالبإن ،  -

 ( . 1/267م ) 1986دمشق ، 

الصورة ال نية في التإراث النقإدي والبالغإي ، جإابر عصإ ور ،  -

( دار الكتإاب المصإري 323لاإاني )ضمين ميموعة األعما  ، القسم ا



 م . 2003،  1، القاورة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط

ألو  النقد األدبي ، أحمد الشايب ، مكتبإة النهضإة المصإرية ،  -

 م 1994،  1ط

اةتياه الوجداني في الشعر العربي المعالر ، عبد القإادر القإل  -

 م .1981،  2، دار النهضة العربية ، بيروت ، ط

لعربإي فصو  البالغي ، محمد أبو بر إات حمإدي ، دار ال كإر ا -

  م 1992، القاورة ، 

 2دفإإا  عإإن البالغإإة ، أحمإإد الزيإإات ، عإإالم الكتإإب ، القإإاورة ط -

 م . 1973

العقاد ، حياته من شعره ، المكتبة العصرية ، منشورات المكتبة  -

 م. 1984العصرية ، بيروت ، 

النقإإإإد األدبإإإإي الحإإإإديث ، محمإإإإد غنيمإإإإي وإإإإال  ، دار الكتإإإإب  -

 .  245، ل، 16م ، ط1985العصرية ، 

عبد القإاور اليرجإاني ، أسإرار البالغإة ، ت محمإد ال اضإلي ،  -

 . 2001، المكتبة العصرية ،  3ط

في نظرية األدب عند العرب ، حمإادي لإعود ، النإادي األدبإي  -

 م . 2003في جدة ، 

ال ني في القإرآن الكإريم ، سإيد قطإب ، دار الشإرول ، التصوير  -

 د. ت . 

 .  3إسالميات ، محمد الدبل ، العبيكان للنشر ، ط -



 و، 1430،  2الت سير الميسر ، ولارة الش ون اإلسالمية ، ط -

،  1الل ل  المرجان فيما ات إق عليإه الشإي ان ، دار الشإرول ، ط -

 م . 1980

لقرطإإاجني ، ت : محمإإد الحبيإإب بإإن منهإإاا البلغإإاس ، حإإالم  ا -

 م . 2004دير ، ال وجة ، دار سما

البيان والتبين ، الياحظ ، ت : عبد السإالم وإارون ، دار الكتإب  -

 .  2م ،  ط1985العلمية ، القاورة ، 

الصناعتين ، أبو وال  العسكري ، ت : علي الب اري ، ومحمد  -

 م .  2001أبو ال ضل إبراويم ، دار البشاير ، 

 

 

 


