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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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ابن حزم وابن رشد ، وابن األبار ، وابن الخطيب
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  :   أسباب اختيار البحث

 
  

: أوالً 

   


 
 

: ثانياً 
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: ثالثاً 
        

 
  

: رابعًا   
 

  

: خامساً          


 
 

  إن الطريق إلى منجاتھا درسا... أدرك بخيلك خيل هللا أندلسا
  

: سادساً  – –
 

  

: سابعاً 


 
  

  :  الدراسات السابقة
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:أهداف البحث  
 

  

: أوالً 
 

  

: ثانياً 
 

  

:ثالثاً  
 

  

: رابعاً 
 

  

 :خامسا   
 

  

: سادساً 
 

 
  

-: منهج البحث 


 



 7

   


           

             

 
  

  -:  تقسيم البحث

    
 

  

عرض يف التمهيد
 

وفى الفصل األول       


 
  

وفى الفصل الثاني
  

 
  

 وفى الفصل الثالث



 

  

وفى الفصل الرابع       
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وجاءت اخلامتة           
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  التمهيد
  ابن األبار حياته وشعره

            
  

  مولده ونسبه: أوالً 
  نشأته: ثانياً 
  حياته ومراحلها المختلفة: ثالثاً 

  وفـاته: رابعاً 
  الشعرية الظروف السياسية وتأثيرها في تكوين مراحله: خامساً 

  مالمح شخصيته: سادساً 
  انته العلميةمك: سابعاً 

  إنتاجه العلمي ومؤلفـاته: ثامناُ 
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  462الديوان ص ) 1(



 


 

 

  الـطـــموح  )  1(
 


)1(

)2 (


  


)3(


 

 

  الفخر بوطنه واالعــتزاز بنفســــــه  ) 2(
  

  
)4 (


   

5   

 
 

 

                                                 
  4المعجم ، ص : ابن األبار )1(

  4التكملة ، ص : ابن األبار  )2(

 . 13الديوان ، ص ) 3(

 . 42الحلة السيراء ،  ص : ابن األبار  )  4(

 . 257عنوان الدراية ، ص : الغبرينى  )5(



 

   
   

      
 

 

   الغضب) 3(
 


     )"1(        


)2 ( 

 
 
 

 
)3 ( 

 
 
 

 
  صدق اإليمان وغيرته على اإلسالم  ) 4(

 

            



)4( 

                                                 
 . 654، ص  6العبر ، جـ : ابن خلدون  )1(

 .283، ص  6خلدون ، جـ  تاريخ ابن) 2(

  465الديوان ، ص ) 3(

 . 1973، دار الثقافة بيروت  253،  ص  6إحسان عباس حـ / الذيل والتكملة ، تحقيق د:  المراكشي ) 4(



 




         



 

)1( 
 
 

 
 

 
   :الوفـاء لألصدقـاء واألحبة)5(

 




       



)2  (  

 
 
 

 
 

 


 
                                                 

 38الديوان ، ص )1(

  288الديوان ص  )2(



 


 

 
  مكانته العلمية: سابعا  
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 ، وكان آخر رجال األندلس براعة واتقـاناً ، وتوسعاً في المعارف

تباين أغراضها  وافتتانا ، محدثًا مكثرًا ، ضابطًا عدًال ثقة ، ناقدًا يقظًا ، ذاكرًا للتواريخ على  
مستبحراً في علوم اللسان نحواً ولغة وأدباً ، كاتباً بليغاً ، شاعراً مفـلقـاً مجيداً ، عنى بالتأليف ويخت  
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   إنتاجه ومــؤلفـاته: ثامناً   
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  قصد السبيل وورد السلسبيل في المواعظ والزهد  
 إعصار الهبوب في ذكر الوطن المحبوب  

 معدن اللجين في مراثي الحسين  

 .شرح صحيح البخاري  
 أنيس الجليس ونديم الرئيس  

 االنتداب للتنبيه على زهر اآلداب  

 
  .أعتاب الكتاب  

 .المقتضب من كتاب تحفة القـادم  
 .التكملة لكتاب الصلة  

 .الحلة السيراء في أشعار األمراء
 مظاهرة المسعى الجميل  

 .معجم أصحاب أبى على الصدفي  
 درر السمط في خبر السبط  
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  االستعارة بين النقد القديم والنقد الحديث       
  

  

  
  االستعارة من منظور النقد القد يم  : أوالً  
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 .أسرار البالغة : عبد القاهر الجرجانى ) 1(

  37ار البالغة ، ، ص أسر : عبد القاهر الجرجانى )2(

 . 1966، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى البابى ، القاهرة  248، ص " الوساطة : الجرجانى )3(

  38أسرار البالغة ، ص : الجرجانى )4(

 39، 38المصدر نفسه ، ص ) 5(
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الغرض   ص  ق    م
  الشعرى

  مدح   240  105 جبـال رواس إذا مـــا القـــــــــراع          قضـــى بانتســـاف رواسي  الجبـــال  1
  مدح  254  110  بشــــــراك نصــــر هللا مقــــــــتبل          وبراحتيــك الســــــھل والــجــبــــــل  2
  رثاء   331  146 فسيره طـــــوداً وھـدمــه ركــــــــنــا  سرى ھاذم اللذات يفسد كونـــــــه          3
  مدح  341  152  ويرسو للفوادح طـــــود حلــــــــم          ويھفــو للمدائـــح غــصـــن بـــــــان  4
  مدح  357  160سكينـته أعيا األئمة نيلــــھـــــــــا          وھيھات جل الطود أن يشبه الدعـصا   5
  مدح   227  97اع بطـاء للحباء وفـى الـحبـــا          فقل جبـل شم وقـل أبــحـر خـضـــــــر سر  6


5 
   

  )المطر  –أنھار  –بحار ( مياه صورة ال( المجال الداللي الفرعي الثاني             
 
57  

 استنجاد   39  1 تطمو بتونسھا بــحـــار جيوشــــه        فيزور زاخـــر موجـھـــا زوراءھـــــــا  7
  مدح  44  2ــؤه يا بحر علم ال وجود ألكــفاء لـــــه        مرجـــــانه ملء أيدينـــــــا ولؤلــــ  8
  مدح  72  20  يحلو لـــه طعم الكريھــة سلســـال         وھى األجــــاج مشارعـــاً ومشاربــــا  9

  مدح  82  24ملك أقــام  الـحــــق عند قعـــــوده        وأعــاد فيض الــجـــــود بعد نضــوبـه   10
  مدح   88  26  ـــار السبك والورق السكـببحر ندى من يرج فيــض عبــابــه        يفز بالنض  11



 

  مدح  86  25 وقد جعل الھيجا رياضاً خـاللـــھــا        يفجر أنھـــــار الدمــــــاء الصـوائـــب   12
  مدح  103     38  ومن ساكبات المزن فيض أكفھـــم        فردھم ترد مــــاء الغمــــام وأعــذبـــا  13
  غزل   115   43  ـــــي أدمــعــــنــــا         حدثــوا عــن بحـــرھـــا ال حــــرجـــاأيـھــا العــذال ف  14
  غزل  115  43 فأبيحــــونا أفــــانــين الــــــمنـــى       نھــــراً حلـــواً وظــــــــالً سجـسـجــــــا  15
  مدح  120  48 ــب عبـــابـــه طفـــاحـــــــاطفح السمـــــاح لھا فلم تعبأ بـــــه      بــحــــراً يعــ  16
  مدح  130  51  عوائد منصــور اإلمامة رحمــــــة      فغـــيث لظمــــــآن وغــــوث لطائـــــــح  17
  مدح  137  54 سلم البحر في السماحة مــــــــــنه      لجــــواد ســـمـــوه بحــــــر السمــــــاح  18
  مدح  172  68ال بأظـھـــــر قائــم      لنـجدتــــه فيـــض على العـور والنــجــد وال استـــظھر إ  19
  مدح  201  86وسيل الندى أفضي للبحــر سبيـله      وما برحت تفضي السيول إلى البحــــــر   20
  مدح  205  87ــور ومزنــاً يستھـل نـدى وجـــــــــوداً     أتى بــــحــراً يطــم عــــلى البحــــــــ  21
  مدح   228  97وطال على حمر المنايا ازدحامھـم     أمــــا نبأتھـم أن موردھــــــــــا مــــــــــر   22
  مدح   228  97وأنمله استسقيت ال البحـر زاخــراً     وال المزن أين المزن منھـــــن والبـحـــر  23
  ذكريات  235  103فذات الــخـــــال مبســمـــــھا مخــــــــيل  سأضمن للغليل الرى منــــــــــــھا       24
 مدح  246  107 ال يـــــزل بد راً وبحـــــر نــــــدى     بيــــــن تـــــنويــــــــر وتـــــنـــويــــــــل    25
 مدح  252  109ــــــــطال يـمن الخالفــــة بوركت ويمينــــھا     جاداً عليــھا بالـــــجـــدا الھــــــ  26
 مدح  256  110بدر سني بــحر ندى غدقـــــــــــــا      روض العــــلى خضـــــــــر به خضـــــل   27
 مدح  260  111تفــجـــر العلم من عليا شمائـــــــل     كـــما يســـــح بوســـــط الروض سلسال   28

 مدح  260  111كما ألج مــــن األمطــــــــار أسيــــــــــال      وأنھل سيب العطايــــا من أناملـــه  29
  مدح  261  111فض أيھا البحـر معروفــاً ومعرفة      تعلم وترو صـــدى ھـــيـــم وجــھـــــــال  30
  دحم  264  112من شـــام برق جبيـــنه في أزمــة     أثرى بغــــــيث سماحــــــه الھـطـــــــــال  31
  مدح  279  121 سحاب ندى تزجيـه ريح ارتيــاحه      ويغريــــه باإللثـــــاث بــــرق ابتسامـــه  32
 مدح  282  122 تجلى من حجبــــه البد ر نيـــــــرا      وحف بنا من نيلـــه البحـــــر خضرمــــا  33
  مدح  284  122 سحـــابــــك مثجــــــــــما  تمد ملـــــــوك أعينـــــــــھا إلــــى      يديك ترجى ما  34
  استنجاد  284  122وسل على العـــادين سيفك مندمــا      وسح على العـــــافين سيبك منعــــــــمـا  35
 مدح  279  121تكف القوافي عن تعرضــھا لــــــه     وھيھات يحصي القطر عند انسجامــــــه  36
 مدح  314  139الـورى      ذا صدق اإلمحـال فاتھـموا المـــــــــــزناعلى ثقة من فيـض راحته   37
 مدح  341  152يفيض على الولي غمـــــام رحمي      ويغض عـــزة عـــــــن كــــــــل جـــــان  38
 كرياتذ  346  156يا سيداً غمر الوجــــود بجـــــوده      فقضاه بعض الحــــمـد كـــل لســـــــــان   39

 مدح  362  162ومن قبلك ما استسقتك أندلــــــس      فلم تجد جودك الفياض غيضاً وال برصاً   40
 مدح  362  162يفيض على المالك مستبسـالً ندى      ويبطش باألمالك مستبســـال عـــــــــضا  41
 مدح  362  162 متى شح صوب القطر سح أنــامال     وإن غـاض صرف الدھر معتدياً أغضـي  42
 رثاء  372  166فيه تھاجرت الحشايا والــحشــــــا     وتواصـــــــل البركـــــان والينبــــــــــوع   43

  مدح  366  164 اضايقت في العــذر العفاة وقـــــلت      قد يممتم بحـــــر الـــندى فاستو ســـنو  44
  مدح  382  172بأن يشعــــــر السكـــيت فيـــــه وينبــــغا كفيل نــداه المستھــــــل وبأســـــه       45
 مدح  394  177تراكم في جو السماء عجاجــــــــة      سحاباً ھمت من دماء العــــــــــدى ودقا   46
 مدح  394  177 ومدت بـــحار للحديد فلم تــــــــؤل     إلى الجذر إال والطغـــاة بــــــــه غرقـــى  47



 

 مدح  396  177تسح الندى عذباً فراتاً يمينـــــــــه      لعافية ال ملحــــاً أجــــاجــــــاً وال طــرقا  48
  مدح  412  185وقبل الجود صفاحـــــاً غواربـــــه      من راحة غاض فيھا البحـــر فانــــغمسا  49
 مدح  436  201ـارھــــــن وال غـــــــروي سما بي خباباً وھى تطفح أبـــحـرا      فأغرقنــي تيــ  50
 مدح  440  202 وتحسبھــــــا إذا يغزو بـــــحــــاراً      زواخـــر بالخــــيــــــول وبالمــــــطــــى  51
استنجاد  38  1مستسقيات من غيـــوث غياثــــھا      ما وقــــعه يتقــــــدم استـسقاءھـــــــــــا   53
 مدح  51  4ـا سحــــت يـــدا نـــــــداه إال      تبين مــــن الحـــــيا منـــه الحــــيـــــــــا ومــــ  54
 مدح  205  87وجـــاشت من حـــواليـه جيـــوش      تجـــل بحـــــارھـــــــــن عـــن العــــبور   55
 مدح  243  106 ـمــــا طمت الســـيـــــول وأين من السمــاح البحـــر يطــمـو     بيمنـــــاه كــــــ  56
  مدح  269  116والحــــــــيا ال يســـــــــــــح إال إذا      جاملت يميناً ســـحـــــــــــابه وشمـــــاال   57
  رثاء  292  124بعيد مداه ال يشــــــــــق غبـــــاره      إذا فاه فاض الســــــــحر ضربـــــة الزم   58
  رثاء  331  146وغيث ســـــماح ال يغادر خــــــلة       متى ضنت الجوزاء نواءاً فمـــــا ضـــنا   59
  وصف  407  182ومنبع سلســال حبــــاه بطيبـــــــه      أعز لغايـــــات األلــــــــى وھو سابـــــق  60
  مدح  128  50ه فـــى انسيـــــــــــــاح من صيال نــــاره فى اضـــــــطرام      ونـــــوال مـــــاؤ  61
  مدح  131  51 ألكرع من صفو المنابع فائــــــض      وأرتع فــى نـــــضر المنـــــابت فائـــــح  62
  مدح  309  137 كرت سوافــــح عبرتى أشجـــانـى      فنضـــــوب طرفــــــى المتالء جنــــانـى  63
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  مدح  39  1 ــــــــــــــاملــك أمــــد النيـــــرات بــنــــوره       وأفـــــادھــــا ألالؤه ألالءھــــ  64
  استنجاد  40  1 وتكب فى نـــار القرى فوق الذرى      مـــــــن عــــــزة لواتــــــھا وكباءھـــــا  65
  مدح  120  48قد أوتيت من كــــل حسنى سؤالھا      بأســـــاً تسعـــــر نـــــاره وسماحـــــــــا  66
  مدح  128  50 ام       ونــــــوال مــــــــاؤه فى انسيـــــــــــاحمــن صيال نــــاره فى اضــــطر  67
  مدح  132  51 وتطوى على نـــار التلھب أضلعي      وحـــــامى الجـوى من حائمات الجوانح  68
  دحم  142  58سنانة الوقــــاد رجــــم المـــــــارد      لــــه تـثـــنــي القضـــــب المــــوائـــــــد  69
  مدح  149  62أطفأت مــــا أوقدوا نقــــضاً لمــــا      أعتقـــــدوا لــــقد تبـــاين إطفاء وإيقــاد   70
  مدح  164  66فـــــى وجنتــــه مــــن نعمتــــــــه      جـــمــــــر بفـــــــؤادى مــــــوقــــــــــده  71
  غزل  184  75وتصـــرمـــــت فــــى حســــرة آمـــــاده فتضـــرمت مـــن لوعـــــة أنفاسه       72
  مدح  208  87ولوالھــــــا لسعرھــــــا حروبـــــاً      كــــما اضطـــرمــت عليـــه لظى السعير  73
  مدح  220  94ذوت غصناً مــــاء النعـــيــم يميله      بملء الحشايا والحشـــــا وقــــده الجمر  74
  ذكريات  348  158رمت بين الجوانح لـــــــوعة      إطفــــــاؤھـــــا أعيــــا عـــلى الطوفـــانوتض  75
  مدح  427  193أبقي بقلبي لـــوعة لو لــــم يكـــن      يسقـــيه مــــاء  ذاب مــــن نيرانــــھــــا  76



 

  مدح  435  201زاع من البين إذ ينـوى وإنى لمقــــدام إذا الحرب سعــرت      لظـــاھـــا ومجـــ  77
  مدح  78  20وفى الحشا ما الحشايا عنــه تنبئه      من لوعــــة سعـــرتھــــا فاغتدت عجبـا   78
  مدح  197  85أزمـــات طعنت عـــــنھا بـــــــــــه      عـــــزمــــــات تتــلـــظــى ســـــعـــــورا   79
  غزل  102  37 قلب حبــــھا       فبـــــات عـــلى جــمــر الغضــا متقلــبنزاعاً لخود أشرب ال   80
  رثاء   290  124ولو برد السلوان حر جوانـــحــي       آلثرت عــــن طـــوع سلـــو البھائـــــــم   81
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  مدح  43  2 سماإلى مطلع المھدى يصدع ما           غشـــاه ظلمـــاً وإظالمـــــاً تـــأللــــؤه  82
وصف  60  13بروائــھا           ويكــــاد يشرق من سناھـــــا الغيھــب يزداد حسناً صبحــــھا  83
 مدح  71  20أھـــالً بھـــن أھلـــة وكـــواكبـــاً           زحفت ھــــالل دونھــــن مـــواكبــــــا   84
 مدح  79  23 فحــاجــب الشمس ال يخفى وإن حجبا    وإن حجبتم عن األبصارھودجھا        85
 مدح  86  25 أجـــار من اإلظـــالم ثاقـب نوره         فالزال جـــاراً للنجــوم  الثـــواقــــــب   86
 ذكريات  92  28ھنئت يا بــــدر الكمـــال أھــلـــة           طـــلعــت بــأسعـــد حــــالــــة ومـــآب   87

 ذكريات  92  28شھــــــــابــــاً منھــمـا لشھـــاب وھـــالل ھذا الشھر ثـالثھا الذى           أبدى   88

 غزل  102  37 وقــد جعلـــت تشتد نحـو خبائھا           لتخبـــأ نـــوراً مــــذ تــألأل مـــا خبــــا  89
 مدح  106  39إمــــام ھــــدى نــــوره ثـــاقــب           وزھــــر الكــــواكـــب لـــم تثـــقــــــب   90
 مدح  106  39وقـــــام بھــا دعــــوة مـــزقــت           بأنـــوارھــــــــا حــجـــب الغــيــھــــب   91
 غزل  114  43يا شموس اليـــوم كم نرعى بكم           أنجـــم اللــيــل إذا اللــيـل البھيم سجـا   92
 غزل  120  48السمـــاء وبدرھـــا الوضـــــاح  ھذى مطالع نجلــــھا بل نجــمھا           تصف  93
 مدح  124  49 فالبدر غــــاض بوجھه إشراقـــا           والبحــــر آض لــكــفه ضـحضـاحـــــا  94
 مدح  130  51  فمن بدر ضعف النجوم اللوائــح           ومــــن خلـــع مــلء العيــون اللوامح  95
 مدح  137  54 لى تجــلـى           وتحــلــى بالســــــــؤدد الـــوضــــــاحقمــر فى أفق المعــــا  96
وصف  158  64 تالقى لديه النور والنور فانجلت           تفاريــق عن سـاحــاتـــه الظلم والربد  97
 مدح  165  66  ــــدهبغـــروب الجــــونـــة مطلــعــــه           ووفـــــــــاة السلـــــــوة مــــولـــ  98
 مدح  165  66 قـــمــــر األقمـــــار سنــــاه كمـا           أودى بـــــــالغــــصــــن تــــــــــــأوده   99

 مدح  175  69وكــلـما أظلــــم عصــــر طلعــــا           فنــــــــوراه قـــمــــــراً فــــرقــــــــــدا    100
 مدح  193  84لـــت فانجلت سـدف           الدجى واجلوذت عن نورھا اجلــوذاذا  شــمــس تج  101
 مدح  198  85  لــو أبــاحــوا للسھى أن يرتـدى            نــورھــم أخفـــــاه سنــــــاه القمـــــر  102
 مدح  199  85ـــار القرىوكـــفـاه أن فـــــى حضـــــــرتـه           باھـــرت نــــور الھـــدى نـ  103
 مدح  201  86 تجـــلــى ھــالالً والسعــود تحفه           بھالـــة بدر الملك فـــى شيھة الزھـــر  104



 

 مدح  202  86لقد آنست نورالھدى منه تونس            كمـــا آنــس اآلمـــال نار الندى الغمر   105
 مدح  202  86فنحن طول الدھــر فـــى وسط الشھر      تضئ دياجير الليــالي وجوھھـم         106
 مدح  204  87 ومــا إن الح وضـــاح المحيـــــا           فـــقـــــل إشــــــراق بـــدر مستنـــيــر  107
 مدح  204  87 وشعشع مـــن سنـــاه فاستتبت            بــدائـــــع رقـــن مـــن نــور ونـــــور   108
 مدح  205  87الالً حــــل مـــنزلـــة الثـــريـــا           وقبــــل راحـــــة البــــــدر المـــنيـــــر ھ  109
 مدح  215  92وتمـــد نـــور الشمس منـه غرة           يرتــــد عنــــھا الطـــرف وھـو حسير   110
 رثاء  220  94طلعــة السمــش والبدر   يذكر فيھا الشمــس والبدر كلمـا           رميت بلحظى  111
  مدح   224  95 تقــاصر عنــه مـــن تطاول قبله           وأين من الشمس النجــــوم الزواھـــر  112
 فخر   227  97 ومنا الذى أرضى النبوة منطـقـا           وأطلعــــه بــــدراً بـأفـــق الــوغى بدر  113
 مدح  238  105 زكــــت           منـــاســــــــب آبائــــھا فــــى ھـــــالل وأنسب منھـــا بشمــس  114
 مدح  255  110 بــــدر سنــى بحـــر ندى غـــدقا           روض الـــعـــلى خـــضـــر بـــه خضل  115
 مدح  257  111ال منـــازل كــانــت األقمــار تنزلھا           بالخيف خفـــت بھــــم نـــوق وإجمـ  116
 مدح  258  111وألبستھا السنــى الوضـــاح غرته        فأصبحــت فــى برود الحسن تختـــــال   117
 مدح  268  116آب بــــدراً وقــــــد ألــــم ھــــــالالً        مـــلــك زيـــــد للكـــــــمـــال كـــمــــاال  118
  مدح   282  122وحف بنـــا مـــن نيلـــه البحر خضرما         ر نيراً تجلى فى حجبه من حجبه البد   119
  رثاء  289  124 وسؤر أســـاريـــر تنيــر طالقــــــة       فتكسف أنـــوار النجـــوم العـــواتــــــم  120
  مدح  311  138  ــىقمــــر السعـــد الــــذى  يسعدنـــى        وحيـــا الجـــود الــــذى يـــوجدنــــ  121
  مدح  314  139 لئن غربــت شـمـس العلـى فھاللنـا       ينير لنـــا الليـــــل البھيــــم إذا جنــــــا  122
  وصف  318  142 ســوســان تــراكـــــب نـــــوره        فأتـــــى بمـــــا أعيـــــا عـلى الحسبان   123
  مدح  319  143اء تـــمــــا       إن وجـــھـــھـــا للـعيـــــــون عـــنــــــا عن ببــــدر الـــسـمـــــــ  124
  رثاء  331  146 وھيــل عــلى بــدر المعــالى ترابـه       وغيـــب فـــــى أثنــــاء ھالتــــه عــنــا  125
  مدح  340  152 ال صـــوانوشمسا ما تــوارت فــى حجـــــاب        بغـيـــر الصــــون قــــــط و  126
  مدح  350  159  نھـــار محيــا تحـن ليل ذوائــــــب       تريــه وتخــفيـــه مع النــقص والعقص  127
  مدح  350  159 تلوث عن بدر التمام لثامــھـا إذا       الوشى زرتــه علــى الغصـن والدعص    128
 مدح  357  160 بخوض الوغى والشمس قد خفيت قرصا  لقد أوضــح العـلياء بـــدر ھدايـــة        129
 رثاء  371  166 عندى نـــزاع ليس عنــــــه نزوع        للبــــدر حجـــــب ليـــــس منـــه طلوع  130
 غزل  373  167 كم ليــلة ليــالء لــو أعطــي المنى        فيھا تجلــــت عـــن سنـــاك الساطــــع  131
 مدح  375  168 نوار ما تقبض الدنى       إذا انصرمــــت آمـــادھـــا وھــو قاطـعبسطت من األ  132
 مدح  398  178 بدر الــھدايـــة بيــد أن كمــالــــــه       ال يعتـــريـــــــه لــلـمحـــاق لــــــحــاق  133
  مدح   411  185 رب الدنسامن ساطع النور صاغ هللا جوھره         وصـــان صيغتـــــه أن تقـــ  134
  مدح   411  185 فاستقبل الســـعد وضـــحاً أسرتــه        من صفحة غاض منھا النور فانعكسـا  135
 مدح  419  191 لبنى ھـــالل فـــى القبــاب أھلـــــة        منــھـــا استمـــد الصبح بـــدر سنــــاه  136
 مدح  437  201 ؤه        وأبھــة الســلـطــان قـــد نــور البھــواتجلى بأفــق المــلك بـــدراً بھــا  137
 مدح  439  202 تطلع مــن سمـــاح واتضــــــــــاح        بنــــور البـــدر فـــى جــــود الحــيـــى  138
  مدح  440  202 بك الليـــل استنـــار سنـــا وطيبـــا        ومــن ورد الضـــحــى ورس العــشـى  139
  مدح  448  204 بدا المشترى باألفـــق للبــدر تـاليا        فأشرق مــن نــوريھـــما فــلك الدنيـــا  140



 

 1(ملحق  456  )4(وبيعـــة رضـــوان تبلــــج صبحھا        عن القمـــر الوضــــاح فى أفق المجد    141

 مدح  198  85  فى سمـــــاء المجـــد بــــدراً نــيـــرا أطلعت منـــه الليـالــي بــــوركـــت          142
 مدح  201  85  منــيــر منيــف وجھـــه ومحــلـــه       علــى القصر من آلالئه ما على العصر  143
  مدح  223  95 أطل على اآلفـــاق وھـــى بالقــــع        فعادت من التعمير وھـى عمـــــائــــر  144
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  استنجاد  38  1  وفــدت علــى الدار العزيزة تجتنـى       آالءھـــــا أو تجتـــلــى آراءھــــــــــا  145
  مدح   40  1 فى نبعــه كرمــت وطـابت مغرســا        وسمت وطــالـت نضـرة نظــراءھـــا  146
  مدح   87  26 ــادھم       أفانين حصب الجود بالرفه والخصـب وھصر ألفنان األمـــانـــى أفـ  147
  غزل  110  42 وضــاحــــة بلجـــاً نفــاحــــة أرجاً        حســانــة فلــجــا فتــانـــة دعــجـــا  148
  غزل  115  43 مزج الـــحســن بكـــافـور الضحى         فى أعــالــــى قـــدھـــا مسـك الضحى  149
  مدح  120  48من دوحـــة المجــد التــى أعراقھا        وغصونـــھـــا ال تشــبـــه األدواحــــــا  150
  مدح  122  48 لكن على بــأن أقـــوم بشكـــــرھا        غرداً عـــلى أفنـــانــھـــا صــداحـــــــا   151
  مدح  123  49 لـبــــان مـمـــا يثــمـــر التفاحـــاتفــاحتـــان بخـــوط بـــان بانــتـــا         مـــا ا  152
  مدح  123  49ألف التأود عطفـــــھــا فتخــــالـــه        غصـنـــاً إن لــم يـــألـــف األدواحــــــا  153
  مدح  128  50وأحــــاديث النـــدى عــــن يديــــه        معرقــــات فى الغـــــراب الصحــــــاح   154
  مدح  132  51  فلو لقـــحت أنفـــاســھــا زھراتـھا        لمـــا نسمـــت منـــھا الريـــاح بنـافــح  155
  مدح  135  52 وھــمت فيھـــا بـاقتـــراب فــلـــــم        تثمر لــى األقـــدار غيـــر انتـــــــــزاح  156
  غزل  136  53ـم الورد أو لثــم األقــــاحــــــــــــى وتبــخـــل مـــن أزاھـــر وجننيــھا        بشـ  157
  مدح  167  66 فـــخـــمــائــلــــه مــتنــــزھــــــــة        وجـــــــــداولــــــــه مــــــــــتــــــوردة  158
  مدح  167  66 ـــــدهمـــا الــزھـــر يــرف مـــفـــوفــــه        مــــــا الــــــــــدر يشـــــف منضـ  159
 اعتذار   177  70 وسـطـــى قالدتھم وزھرة روضھم        وأحـــق من حــبـــى الجســيــم وقــلدا  160
  مدح  180  72ومن يــك فـرعـــاً لإلمامة والھدى        فــإن جنـــاه الغــــض مجـــد وســـؤدد   161
  مدح  193  84تــــــــرى بــــه داريـــــــاً أو نبـــــــاذا المسك والصــھــباء مــا فى ثغرھا       أ  162
  مدح  195  84 وتعاصمت عيدانكــم أن تـــعتـــزى        فـــــى آل برمــــــك أو بنــــى يـــزدادا  163
  مدح  197  85 قد أفــاء بھـــم ظـــل المـــنــــــــى         وصــفــا مـــن شربــــــھا مـــا كـــدرا  164
  مدح  217  93 وأذكر بالروض األريض وما حوى       تنفســـھــا والـــقــد والــخــد والثــغـرا  165
  مدح  218  93  واسكن منھا قاطفــــاً ثمـر المنـــى       إلى ســكـــن كــالــريــم لـم يـرم الفكـرا  166



 

  مدح  223  95 الضاحين والروض ناضـر ربيعاً ثنى األزمـان فـالظل سجسج         يضئ على  167
  فخر  227  97 لقد كرمت فــى حالــتيـــھا مغارسا        فطال وطاب النجل ما شاء والنــجــــر  168
  مدح  230  99 وإذا نمت عــن يمــينــك ســھــــواً        أيقـــظـــتــنى ورقـــــــاء فــــوق أراك  169
  مدح  248  108 ســـطـاً        ظـــالل أمــــان لــبـــس منــھــن زائـلومھدت أكناف البسيطــة با  170
  مدح  259  111وروضة الحزن لم يبھج تضاحكھا        حتى سجـــا لغـــوادى المـــزن إعـوال   171
  حمد  264  112 من بالنجــاة لذاھـــل نصبــت لــــه        من زھرة الدنيا الخـــؤون حبــــائــــل  172
  مدح   281  122وأنثره ورداً علــــى الخـــد نرجسا        فترنوا إلى نوريه للروض منھــــمــــا   173
  مدح   283  122وقل فى الصباح الطلق نشراً وميسمـاً         فقل فى الربيع النضر بشـراً ومبسمـا  174
  رثاء  292  124 تـــه  أكف الرواقـــــموما الروض حــاله بجــوھر الندى        وال البــــرد  وش  175
  غزل  298  128  إذا نحــن فــى ظـلـــه جمــيــــــــع         وروض آمـــــــــــالنـــــا حـــمـــيـــــم  176
  غزل   302  131 محجبة مــن دونــھـــا ذبــل القنــا         تأطـــر مــنھــــا فــوق غصــن منھــم   177
 غزل  302  131 خــت ديبـــاجتـــھـا بمسكة        لقــد ضرجـــت كــافـــورتــھــا بعنــدملئن ضم  178
 مدح  309  137 وتبسمت عن واضحــات آللـــــــئ        مغرورة فى فــــائــــــق المــــرجــــان  179
وصف  318  142حــــســبـــــان  سوســان تــراكب نــــــــــــوره        فأتى بما أعيـــا علــى ال  180
 مدح  326  144 ھا البســتى بستـــانـــــــا ــبدعــاً يــراھـا وال فخر البديع كما       يرود مھرق   181
 مدح  326  144 أبى لى الشعــــر إال مـــا أنمقـــــه      فھــــاك فى آب منــھا زھــر نيسانــــا   182
 مدح  340  151 يجـــــر الوشـــــي ال مــن خيــــزران   ــاً من لجيـــن    رأى منھـــا قضـــيب   183
 ذكريات  346  156 وحــالك طيــب شذى إلــــى نيســـــان   عـــالك تفرداً   " رجب " تنمى إلى   184
 مدح  369  165 ارع من زاھــرات حـــاله حلــم بــــارز       أعيـــــا معـــاويـــةً وعــلـم  بـــــــ  185

 مدح  377  169 وبـات يخلــع ملذوذ الكــرى ثقـــة        بأنـــه البس مـــن سنـــدس خـــلعــــا  186
 مدح  378  169 ولتزرع الخيـر تحـصـد غبطة أبداً        فإنـــمــا يحــصــد اإلنســـان ما زرعا   187
 مدح  392  177 حق على األغصان أن تشبه العرقــاأخامــس تنميــھم زنـانـــة للوغى        و  188
 مدح  397  178 ريحـــانــــة البستـــان إال أنــــــھا        من وشـــى صنعــــاء لـــھـــا أوراق  189
 مدح  419  190 إن أورقت بندى أكفـــھـــم الـقنـــا        فانظر إلـى الھـــامـــات من ثمــراتـھا   190
 مدح  426  193 الرطـــب والمرجـان يقذف        من أسجــاعــه نــاثـراً أو مـن قوافيه باللؤلؤ  191
 مدح  440  202 تخــال األرض قــد ملئت جنــانــــاً       بما التحفت مــن الــزھـــــر الجــنـــى  192
 1ملحق   482   30  ھـــلــھــال حتى كســـاه الــدوح مــن أفيائـــه       بــرداً تمـزق باألصــائــــل   193

ستنجادا  36  1 ربـــى وأباطـــح لـم تعـــــر مــــن       خلـــع الربيــع مصيــفــھــا وشتاءھـا   194
 غزل  55  8 حلت براحتـــھــــا شبيــھـة خدھـا       تفــاحــة لبســت حــلــى الصــھبــــاء   195
 مدح  130  51 عــالئــق شـــوق لـلـديــار النــــوازح       صرفت بھا وھى الدوانى قطـوفھا  196
 مدح  198  85كـــلمـــا فتـــح ذكـــراً باســـمــــــه        مــــادح فــتــــق مســكـــا أذفــــــــــرا  197
 دحم  202  86وكان على وفق األمانى وحكمھـــا        تالقى الندى والورد فى الزمن النضــر   198
 مدح  260  111 والھــــام تقطـــف واآلجـــال تغتـــــال       رحب الخطى فى المجــال الضنـك متئذ  199
  وصف  328  145 فغدا به  وبصــــنوه يخـــتال فــى       حــلل النضــــارة مونــقـــاً ريــانـــــــا  200
  مدح   411  185نبــعــه أثمــرت للمجــد ما غرساإلـى المالئـــك ينمى والمــلوك معـا        فــى   201
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 مدح  79  23 ثالثــة نجــوم األرض قد عشـروا       وعاشروا فى السمــاء السبعـة الشھبا   202
وصف  119  47 نضوت سحـــابة غطت نجــــومــاً       تألأل فى سمـــــاء مـــــن زجـــــــــاج   203
 مدح  133  51 فمــن رامـــح يقضــــى عليـھا وذابح    وتغــزو إذا يغــزو النجـوم عداته      204
 مدح  141  58 فالمشترى يمــلى عــلى عطــــارد       مـــا أمــلــت منــــابـــر المســـاجـــــد  205
 مدح  176  70 لــم أرض إال بالنجـــــوم منــــازالً       لمــا حــدا بــى للسعــــادة مـــا حــــدا  206
 غزل  184  75  والنجـــم يسعــده على خلع الكرى       ومن الشقـــاوة فـــى الھــوى إسعاده  207
 زهد  192  83 لقــد أبرقــت فيـك المنايا وأرعدت       ومـا لك عـن طـــول الذھـول مطــــرد  208
 مدح  202  86 على رسلكم إن الكواكب بعض مـا       تدوس مطاياكــم إلـى الكواكـب الـدرى  209
 مدح  255  110 راق الــــريــــاح بــذكــــره فـــإذا       نشرت محاسنـــه انطــوى الغــــــــزل   210
استنجاد  283  122 فراح عليـــھم أدھــم الليــل أشھبا       وأضحـــى إليھم أشھب الصبح أدھما   211
 رثاء  290  124 رب عنـــى ســاھــــراً غير سائموأعقــد بالنجـــم المشـرق ناظــرى       فيغــــ  212
 رثاء  291  124 خبا الكواكب الوقاد إذ متع الضحى        لنخبط فــى ليــل مــــن الجھــل فــاحم  213

وصف  328  145ودق تولد عنــه وقــد فى الربــــى        ألزاھـــر طلــعـت بــھــــــا شــھبـــانــا  214
 مدح  382  172ھــا شــھــبـاً ثواقــب للقـنى        تحـرقـھـــا حتـى فشــا وتـفـشــغــــــــافأتبعـــ  215
  وصف  429  196 قــد ركــــزت وســط نيـــازكــــھـــا        و لم تغــلـھــا قــطــفـــاً غــوائـــلـھـــا  216
 مدح  438  201ھـد مـن خشية رضــــوىعلى حيــن بـات النجـم يرعد خيفةً       ھمت بـأن تنـ  217
 )1(م   456  )6( وإن ضايقـت فيـھا الملوك وعددت        مناقب تحكى الشھب فى الظلم الربــــد  218
استنجاد  36  1ومصـانـع كسـف الضـالل صباحھا        فيخــالــه الــرائـى إليــه مســاءھــــــا  219
 مدح  258  111بـھـا       غيران يكـفـل منــھــا الظـبـى رئبـــــاليحـف ) عيوق ( إن الثريــا و   220
 رثاء  331  146وغيـــث سـمــاح ال يغــادر خــلـــة        متى ضنت الجـوزاء نـواءاً فما ضنـــا  221
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استنجاد  40  1 ي أكنافھا        إال تصيد عزمة زعماءھا ما أزمع اإليغال ف  1
 مدح  74  20 واألسد قد تنزاح عن غاباتھا              لتعز أطرافاً لھا وجوانب   2

 مدح  105  39 فمن أسد شرس محنق                 ومن نمر حرد مغضب            3

 مدح  105  39 ليوث إذا ذمرت صممت     وإن لغب الذمر لم تغلب   4

 مدح  44  2 يفديك فى سبيل األشبال ضارية     ومن أسد كلف بالزق يسبؤه   5

 مدح  37  3 تماطيم لقاء األسد غلباً    وكيف وموعد البين اللقاء  6

  غزل  153  63 مھاة من بنى أســد                       فريسة لحظھا األســـد   7
 مدح   155  63 ــد الشــرى النقـدمداه يؤملون وأين من              أس  8

 مدح  157  64 وقد كنفت خدراً بأسد خوادر     متى كانت الغزالن تكنفھا األسد  9

 مدح  161  65 وحتى قارع أقران الوغى    علم األسد حذار النقد   10

 مدح  173  68 وتحت لواء النصر ليث غشمشم      يھيم بورد الموت األسد الورد  11

 مدح  193  84 عودت ألحاظھا            فرس األسود فما تطيق لواذا  بأبى مھاة   12

 مدح  195  84 والليث قضقاضاً أحق بجاذب        يحميه من ذئب الفضا لذالذا  13

 مدح  199  85 أمد الناس فى البأس مدى          والردى عن نابه قد كشرا   14

  مدح   199  85 يزأرا  زارھا ليثاً مھيباً زأره    ال يھاب الليث حتى  15
 مدح  205  87 وشبالً يھصر اآلساد بأساً   ألم بغابة األسد الھصور  16

 مدح  214  92 ھزلتھم العليا ألن سمنت بھم             فيھا وحوش جوع وطيور   17

 مدح  214  92 للسلم والھيجاء غيث ديمة         منه وليث للطغاة ھصور   18

19   ً  مدح  218  93 كواسرا     فما وجدوا نصراً وال عدموا ھصرا  ورامت ليوث الروم فتخا

 مدح  222  95 وال دلفت للحرب أسد خوادرا      تطير بھا فى النقع فتخ كواسر  20



 

 مدح  223  95 ومن حاربت عنه السعود فماله      يشاور آساد الوغى ويساور  21

 غزل  232  100 حين يلقاك  واھاً لھيمان يلقى األسد ضارية      يوم النزال وينسبو  22

 مدح  237  104 أتوا جھالً وھم نقد فألفوا      أسوداً أعدمتھم فى الصيال  23

 مدح  253  109 وكذا إذا الھيجاء صفت أسدھا        فصريعھا منھا أبو األشبال   24

 مدح  268  116 أسد الغاب حين يزأر يسطو          فيدق الرقاب واألوصال   25

 رثاء  299  129 أن النفوس فرائس           تزجى آلساد المنايا الھواجم ألم تعلما  26

 غزل  309  137 عكس الحقائق فى الھوى متعارف   فترى األسود قنائص الغزالنا   27

 رثاء  331  146 وليث كفاح كلما استشرق الوغى   ما أغنت األبطال عنه وال عنا   28

 مدح  349  159 ا العشاق بالفرسن والفرصعرين وليث ال كناس وظبية     إلتالفھ  29

 مدح  353  159 بنو الكر واإلقدام شبوا عليھا     وشابوا فمن ليث ھصور ومن حفص   30

  مدح   375  168 ليوث إلى حرب األعادى دوالف         نجوم بأفاق المعالى طوالع   31
 مدح  381  172 وال دلفت أسد الھياج لمثلھا       بأيمانھا مثل األسود لدغا   32

 مدح  372  172 تخيم األسود الغلب عنه مھابة    فما الثعلب الرواغ منھا بأروغا   33

 مدح  384  173 عداك من الليالي بين ضغم   بناب النائبات بين مضغ   34

 مدح  384  173 أساود بيد أن األسد منھا   مجدلة بطعن دون لدغ   35

 مدح  393  177 لقه من بين آساده سلقاومن خبثه يوم الھياج سليقة         تس  36

 مدح  298  178 ال عائق يثنيه عنھا من رأى         ليث العرين على العرين يعاق   37

 مدح  400  179 فمن أسد مھيجة ضوار     على جرد مطھمة عتاق   38

استنجاد  411  185 برى العصاة وراش الطائعين      فقل فى الليث مفترساً والغيث مرتجسا   39
 مدح  421  191 ليث الحفاظ تعلمت إقدامه    أشبال أبناء له أشباه  40

 مدح  454  4 فال جوع ويمناه الغوادى          والخوف وقتاله الليوث    41

 زهد  266  114  بسل على المرء امتداد حيانه                 وإزاءه للموت ليث باسل   42
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 غزل  101  37 وما علمت أنا قنائص لحظھا            ورب مھاة تقنص الليل أغلبا   43

  زهد  109  41  ا            ولكان لى ولمن ھويت حديث لركضت من خيل الشباب معارھ  44
  مدح   124  49 وله الجياد بدت ظباء فى الوغى              وغدت لتقتلع العداه رياحاً   45
  استنجاد  36  1 يا حسرتى لعقائل معقولة سئم            الھدى نحو الضالل ھداءھا   46
استنجاد  37  1 تقتل ضراغمھا وتسب ظباءھا  جرد ظبال لمحو آثار العدا                47
 مدح  238  105  بالعوال محميتم ظباءكم بالظبى         وصنتم عوا ليك  48

 مدح  258  111 غزالة كلما أغزت لواحظھا             آبت وأفئدة العشاق أنفال    49

  غزل  153  63  مھاة من بنى أسد                       فريسة لحظھا األسد  50
 مدح  322  144 بين الخنا والخنازير استقر إلى    أن زلزال الدين أساسا وأركانا  51



 

 مدح  340  152 وغازلھا مھاة وسط قصر         وعھدي بالمھا وسط الرعان  52

 مدح  385  173 لخيل هللا إذ أقبلن ولي     خضيب الدمع عن دمھا بصبغ    53

 مدح  395  177 لتوبقھم قتالً وتوثقھم ربقا ذروا أن خيل هللا تنھد حولھم           54

استنجاد  408  185 أدرك بخيلك خيل هللا أندلسا          إن الطريق إلى منجاتھا درساً   55
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استنجاد  40  1 ينميه عبد الواحد األرضى إلى      عليا تجنح بأساھا وسخاءھا    56
 مدح  42  2 والفجر إذ يصدف األبصار مطلعة   يستطيع جناح الجنح يخفئه   57

 مدح  43  2 تطيرھا الرياح غربانا بأجنحة        الحمائم البيض لإلشراق ترزؤه   58

 مدح  43  2 يدعى غراباً وللفتخاء سرعته           وھو ابن ماء وللشاھين جؤجوه   59

 مدح  85  25 به اعتصمت مما تخاف على النوى      فليس مروعاً سربھا بالنوائب   60

  وصف  106  39 كذلك حتى ھوت نحوھا              عقاب المنية من مرقب   61
 مدح  44  2  ستنداً   وأين من كاسرات الطير يؤيؤه أوى إلى أضعف األركان م  62

 مدح  207  87 إن غر الغواة ذرى جبال           يرون بھا نسورا فى وكور  63

 مدح  208  87 وطار إلى غمار الموت صقراً             فحط إلى البغاث عن الصقور   64

 مدح  246  107 حلقت محتلة بھم          شر تحليق وتحليل   65

 مدح  320  143 كل بنعماه فى رياض          يشدو بھا طائر مرنا   66

 مدح  323  144 بعداً له من غراب قائد رخما        ملء المال تعد الديان عدونا  67

 مدح  325  144 صالوا صقوراً بخزاز جثت فرقاً      وطالما صرصر فى الحرب عقبانا   68

 ذكريات  406  183 بكي غماماً كلما لمح البرق أنوح حماماً كلما ذكر الشرق         وأ  69

استنجاد  35  1 رش أيھا المولى الكريم جناحھا      وأعقد بأرشية النجاة رشاءھا    70
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دالل) أ (  ال ال انية المج اعر اإلنس االت والمش ي األول  االنفع زن : ( ي الفرع    –ح

  ....) بغض ،  –بكاء  –فرح          
فات ) ب (  لوك والص اني  الس ي الث داللي الفرع ال ال رم : ( المج ل  –ك    –بخ

  ....) وعد ،  –حسد          
ة ) ج ( ائف الحيوي واس والوظ ث  الح ي الثال داللي الفرع ال ال ذوق : ( المج    –ت
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الغرض   ص  ق    م 
  الشعرى

استنجاد  36  1 ناحت بھا الورقاء شدوھا          وغدت ترجع نوحھا وبكاءھا   1
  مدح  50  4 و ال ضحكت بروق في سحاب     لھا من  عارضات الشكوى بكاء   2
 مدح  83  24 مبتسماً ورماحه تبكى دماً      في اليوم تحجب شمسه بكعوبه  3

  وصف  100  36 غازلت في شطيه أبكار            المنى عصر الشباب   4
  غزل   113  43 ال وال استدرجنا اليأس إلى        سلوة غربھا مستدرجا  5
  وصف   117  45 إذا اضطرمت نيرانھا انھل دمعھا     فال فرق إال أنھا تحمد الشجا   6
  استنجاد  38  1  بشرى ألندلس تحب لقاءه          ويحب في ذات اإلله لقاءھا   7
 مدح  78  23يا بؤس للصب شام البرق مبتسماً    فبات يزدى بصوب المزن منتخبا              8

 مدح  127  50 غزل يھوى خدود المواضى     داميات أو قدود الرماح   9

  رثاء  145  59 جادت صبيحته عليك مدامعي      وانھل دمع المزن فيه الجائد   10
 مدح  162  65 صرخ الناقوس يبكى يومه                لتناھى عدد أو عدد  11

 مدح  165  66 فداً        وأنا في الحب مصفدهوالبغض ينولى ص  12



 

  ذكريات   186  77 كلما ھبت الصبا ذكر الشوق      ففاضت عيناه شوقاً ووجدا  13
  ذكريات   186  77  حيث كنا نغازل النرجس        الغض ونھصر اآلس قدا  14
   ذكريات  186  77  والثريا بجانب البدر تحكى          راحة أومأت لتلطم خدا   15
 غزل  188  79 ھذا قتيل الھوى فال دية      تؤخذ في قتله وال قود  16

17  
 مدح  198  85 أروع طلق المحيا لم يزل       ينشر األمن ويطوى الحذرا 

18  
  مدح   214  92 ال يعرفون الذعر يوم كريھة      والموت من كراتھم مذعور 

19  
 غزل  231  100 يغرب محياكقد أخجل الشمس أن الشمس     غاربة ومذ تطلعت لم 

20  
 مدح  238  105 يوھن يأسي منكم رجائي           وترحم حالي فيكم مآلى 

21  
 رثاء  275  120 ھذى الشجون الجون قد أخذت      على وفد العزاء مطالع اإللمام  

22  
استنجاد  282  122 وال ذنب إال أن كتمت عالقتي      فباحت به نجل الكلوم تكلما

23  
  رثاء  290  124 ا المعالي والمعالم جھدھا       فلھف المعالي بعدھا والمعالمبكتھ

24  
 مدح  313  139 فأندلس قد بشرت بلقائه          ترقب من تلقائه الفلك والفنا

25  
  وصف  328  145 واآلس يلتثم البنفسج عارضاً      والياسمين يغازل السوسانا

26  
   335  148 أعارھا أدمعه المزن                 لما بكت من غير دمع جرى         

  وصف

27  
 مدح  441  202 ضحوكاً والحسام العضب يبكي            نجيعاً ال نقصاد السمھري

28  
    451  )1(   يغازلھا الكرى فتصدعنه         كما صدت عن الفرج الكروب

  ) 1(م  
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 الشعري

 مدح  80  23 ى في سرير الملك ثم حباالطود والبحر من حساده أبداً      إذا اختب  30

  مدح   98  34 حسدتھا البيض تجليھا حمراً               فغدت لك تختضب  31
استنجاد  35  1 وتنكرت لھم الليالي فاقتضت     سراءھا وقضتھم ضراءھا    32



 

 ذكريات  63  13 يا منزالً كان الحفاظ يجله           والجود بالضيفان فيه يرحب  33

 مدح  126  50 وعدت أندلس منه بيوم          ھي الستقباله في ارتياح   34

 مدح   166  66 مازال يذل الحلم إلى         معتاد الجھل ويرصده   35

  مدح  254  110 لم تشك للرحل الطوال أذى          حتى شكتك الخيل واإلبل   36
  مدح  269  116 الأقسم المجد غير آل وإلى          أنه منه صيغ نفساً وآ  37
    274  119 ولو أنى لثمت الجود منھا        عفت بالري آثار األوام  38

  استنجاد
  مدح   280  121 تلقت لواء المجد راحته التي        تولت بناء الجود عند انھدامه  39
 رثاء  333  146 أال نحن أبناء الوفاء فما يخن      عھود قريع المعلوات فما خنا  40

  ذكريات  336  149 إلى الصبر في إلمامھا نوبا         أودت على عقب المسكون بالسكن  واسكن  41
 مدح   342  152 أبا األمجاد وافاكم ندائي            يھزك ھزة العضب اليماني   42

  مدح  342  152 وجئتك سؤر أيام لئام       أعاني من أذاھا ما أعاني   43
  مدح   351  159 وقد رسخ اإلذعان للغمط والغمص  إمام أجار الحق لما استجاره     44
 زهد  378  169  نعم األنيس إذا الليل البھيم سجا       ألھله وإذا رأد الضحى متعاً   45
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 مدح  83  24 حيث المھند مسمع بصليله           والموت ساق للكماة بكوبه  46

  مدح   85  25 ستظمأ من ورد الردى جنباتھا   وإن رويت قدماً بصوب المصائب   47
استنجاد  35  1 نادتك أندلس فلِب نداءھا           واجعل طواغيت الصليب فداءھا  48
استنجاد  35  1 صرخت بدعوتك العلية فاحبھا    من عاطفاتك ما يقي حوباءھا  49
 مدح  47  3 لَم استعجلتم حمر المنايا           وأنتم عن تقحمھا بطاء  50

وصف  66  15 غنى ولم يطرب وسقي وھو        لم يشرب ومنه اللحن واألكواب   51
  مدح  72  20 وھى األجاج مشارعاً ومشاربا           يحلو له طعم الكريھة سلسال   52
  مدح  126  50 ويساقى الصفر حمر المنايا         بالصعاد السمر أو بالصفاح  53
  مدح   127  50 وغناء البيض في الھام ينسى         طيب أصوات المثاني الفصاح   54
  مدح   143  58  الباردِ حيث الحتوف مرة الموارِد                بمعزل من الزالل   55
 رثاء  145  59 وتقطعت ما بيننا األسباب         فاألقالم خرس والرياح رواكد  56

  مدح  195  84 ونضا لنصر الحق منه مھنداً       يسقى العداة صرف الردى ھذاذا  57
 ذكريات  212  91 ودع لومي إذا أبصرت ميلى        فسكر الشوق من سكر العقار  58

 مدح  218  93 الحرب العوان بعزمه       لبى صداھا فارقب الفتكة الكبرى  وإذا دعت  59

  غزل  231  100 ال تستطيع حميا الكرم تسكرني       وقد تساقطت سكراً من حمياك    60
 غزل  232  100 كتمت مسراك فيھا خوف عاذلة     وعاذل فأذاع المسك مسراك   61

 غزل  232  100 ھا فأصغى لما عناك حجالكغنى الوشاح على خصريك من طرب     في   62

  مدح   243  106 تفرد بالمكارم والمعالي      فما لقداحھا معه مجيل   63



 

 مدح  258  111 معسولة الريق لم أنكر وقد وصفت    أن قيل في قدھا الميال عسال   64

  ستشفاعا  288  122 مجيل قداح الفوز في السلم والوغى     ليبرم منقوضاً وينقض مبرما   65

 رثاء  288  124 تساقوا كؤوس الموت في حومة       لوغى فمالت بھم ميل الغصون النواعم   66

وصف  328  145 أسرى إلى النسرين يرضعه الندى     ويھب طرف النرجس الوسنانا   67
  مدح  356  160 فيا وھى أسباب السباسب كلما         أذيقوا الردى قبضاً وسيقوا له قبصا   68
 مدح  359  161 وقد نصرت عوداً كبدء على العدا          فذاقوا المنايا الحمر بالحس والحصى  69

  مدح   360  162 دعتك تلمسان فلبيت صوتھا        مجيراً وناب الجور يوسعھا عضا   70
  مدح   393  177 وأخرق خلق هللا حتى إذا ردوا       سقى الردى أقرانھم بھروا حذقا   71
 مدح  402  179 أس مھزوز العوالى         وحيث الجود معسول المذاق بحيث الب  72

  مدح  438  201 بالد سقت فيھا الطغاة سعوده      كؤوس المنايا جزاًء على الطغوى   73
 مدح  442  202 لوال الصفح أسقته المنايا           صفاح الھند في يوم قسي  74
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 مدح  47  3 يد اإليمان عالية عليه               كما يعلو على الظلم الضياء   75

ذكريات   60  13 عب وتالعبت أيدى النوى بھما وبى         حتى انقضى لعب واقفر مل  76
  مدح  141  58 وأسمعت ألسنة القصائد          وجدانھا المنشود حسب الناشد   77
وصف  147  60 لم أدر والسوسان قد أونى على      ساق يميل من الزبرجد أغيد   78
وصف  147  60 أبذابل من فضة مسبوكة      أم أنمل تومى إليك به يد   79
  غزل   188  79 ه        ما ليس يعني بفھمه أحد خطت يد السقم فوق صفحت  80
 مدح  196  85 خاض صدر الھول جھماً عابساً    ينتحيھم ضاحكاً مستبشراً  81

  مدح  197  85 فغر الشرك عليه فمه              ليته ألقم فيھا الحجرا   82
 مدح  215  92 يھنيه عيد بالبشائر عائد     وافاه يومى نحوه ويشير   83

 مدح   219  93 رته انجابت غياھب دھره              وأطلعت األيام أوجھا غرا بغ  84

  مدح  260  111 يفت فى عضد البأساء منه فتى        عليه للكرم الوضاح سربال   85
ستنجادا  281  122 يصول بسلطانه الحسن قاھر    ويزحف فى جيش الجفون عرمرما   86
  رثاء  288  124 تقد بأطراف القنا والصوارم  ألما بأشالء العال والمكارم      87
  رثاء   288  124 وأجساد إيمان كساھا نجيعھا       مجاسد من نسج الظبى واللھاذم   88
 مدح  312  139 أال تلك أعناق البالد بأسرھا     خواضع لما دوخ السھل والحزنا   89

  مدح  313  139 وأما تلمسان وفاس وسبتة         فتلك ليمناه أعنتھا تثنى   90
وصف   328  145 والرياح تركض سبقاً من خيلھا       فى روضة رحبت لھا ميدانا    91
وصف   329  145 غراء تطلع للبسالة والندى           وجھين ذا جھماً وذا جذالنا   92
 مدح  354  159 إلى جوده تثنى األمانى وجوھھا    ومن يتعد القبض أفضى إلى القبص  93

  ذكريات  380  171 ى مزقته يد الرزايا      لينظم بعدھا شمل الدموع وشمل  94



 

 مدح  391  176 لم تبد إال بدا وجه النجاح لنا    طلقا وعاد حبيس المزن منطلقا   95

 مدح  411  185 ماضى العزيمة واأليام قد نكلت    طلق المحيا ووجه الدھر قد عبسا   96
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  مدح  55  8 حملت براحتھا شبيھة خدھا     تفاحة لبست حلى الصھباء   97
 مدح  113  43 وخلعنا من لباس الحب ما           قطع الحسن لنا أو نسجا   98

 ذكريات  63  13 ھذا فؤادي قد تصدع بعدھم     من يرأب القلب الصديع ويشعب   99
 مدح  127  50 ألقوى جناح  يسكن الدين ألقوى عماد            منه والدنيا  100
  مدح  131  51 على حين دارت بالمنايا كؤوسھا   فمن بين مصبوح ھناك وصابح   101
 مدح  141  58 ما بين معھود له وعاھد            ميثاقھا حل عرى المكائد   102
 مدح  149  62 وكيف ال تتردى البشر غرته         وللبشائر تكرار وتعداد   103
  مدح   162  65 ة قد ضاعفھا         فارتدى الذلة أھل األحد غرة الجمع  104
 مدح  164  66 مرقوم الخد مورده                يكسوني السقم مجرده   105
  استعطاف  169  67 قد خلعت الصبر فى أثنائھا        فرط جھد ولبست الكمدا  106
 زهد  192  83 مجرد  تجرد من الدنيا فإنك إنما         خرجت إلى الدنيا وأنت   107
 مدح   199  85 خلع الحسن على دولته                 حله تختال فيھا سيراً  108
  مدح  201  86 بھا أشتمل الدھر المحاسن وارتدى     ومنھا استمدت صفحة الشمس والبدر   109
 حمد  202  86 وأربى على األمالك مجدا وسؤددا         فجر على األفالك أردية الفخر  110
  مدح   207  87 أدار عليھم كأس المنايا         فما اسطاعوا بھا رد المدير  111
 ذكريات  212  91 فطرت على الحنين إلى المغاني           فقلبي فى انصداع وانفطار   112
  مدح  218  93 ترى أوالً منه ينافس آخرا        وحسب الليالي ما يطوقھا فخرا  113
 مدح  224  95 ا غنت الظبي      ومدت من النقع المثار ستائر يميد ارتياحاً كلم  114
 مدح  255  110 يا صارم اإليمان ال حجبت             حديك عن أبصارنا الخلل   115
 رثاء  276  120 سيف الھدى أودى به سيف الردى     قد يفتك الصمصام بالصمصام   116
  مدح  280  121 الجود عند انھدامه تلقت لواء المجد راحته التي       تولت بناء   117
استنجاد  282  122 وحيث القباب الحمر بيضاء غادة       بھا حبل الھوى فتضرما   118
 رثاء  191  124 ويا أسفاً للعلم أقوت ربوعه       وأصبح مھدود الذرى والدعائم   119
  وصف  318  142 يحكى ثريا أسرجت كاساتھا    فى جمعه ورقا إلى عقيان   120
 مدح  323  144 وما درى أن سيف هللا آكلھم       إذا ھم استلموا عريان غرثانا   121
  مدح  324  144 لما رأته المنايا معدما شيماً      كسته من دمه المطلول عقيانا  122
 ذكريات  337  149 أيام نسحب أبراداً وأردية       من العفاف مصونات عن الدرن  123



 

  مدح  359  161 ضرتھا حمص      فقد كسيت لألمن فضفاضة القمص ألندلس البشرى وح  124
125  ً   مدح  360  162 والحفتھا نعماك وھى مطيعة     رداًء قشيباً ال درياً وال رخصا
  وصف  363  163 تحلى لجينى الغالئل بعدما      تأنف من تطريزه العسجد المحض   126
  مدح   365  164 ت لرعيھا ال يھجعھجعت رعاياه على فرش المنى       أمنا وبا  127
 مدح  409  185 صل حبلھا أيھا المولى الرحيم فما   بقى المراس لھا حبالً وال مرسا   128
  مدح  420  191 شحوبھن وفيھم حط الندى          قدماً رحالته وحط بناه  129
  ذكريات   491  )39( ولقد كسا حتى الصحائف جدة    من جوده وأفادھا تنبيھا  130
   2م   500  )1( وقطع حبال الود عار وانتم      أعز جناباً أن ينالكم العذل  131
 2م     495  ) 1( وعانقت أبكار الحبور من الصفا    وباركت أقداح الحضور من الوجد   132
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  مدح  50  4 فإن عوفيت عوفيت البرايا         وقد ناجى معالمھا العفاء   133
  مدح  81  24 وإذا العمد نضا رداء شبابه        أغراه بالتھيام لبس مشيبه  134
 زهد   104  39 رويدك أعرض عنك الشباب        وحسبك بالعارض األشيب   135
 غزل  113  43 ونزلنا عن معاريج الصبا           مذ نزلتم ذلك المنعرجا   136
  مدح  42  2 قد كان منتھكاً جسم الھدى      مرضاً وأنت روح له مازلت تبرأه   137
 مدح  131  51 وقد أسارت منى مساورة الردى        حريب حروب مغنمات لواقح   138
 مدح  254  110 كصت على أعقابھا العلل بشفائك الميمون مطلعه         ن  139
  زهد   266  115 واسبق مشيبك بالمتاب حزامه        فله حلول عاجل أو آجل   140
 رثاء   290  124 وال فارقوا والموت يتلع جيده      بحيث التقى الجمعان صدق العزائم   141
  رثاء  292  124 أتاه رداه مقبالً غير مدبر       ليحظى بإقبال من هللا دائم  142
ذكريات   336  149 واھاً واھا يموت الصبر بينھا     موت المحامد بين البخل والجبن   143
 مدح   420  191 يا ويح مفؤود الفؤاد صبابة    يلقى الردى فى الخود التلقاه   144
  مدح  445  203 أعد ألدواء الليالي دواءھا     وھل يخطى اإلصماء ومن يحسن الرميا  145
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 مدح  83  24 إن الھدى لما شكا لضنى به    ما شك فى إبالله بطبيبه  20
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  رثاء  299  129 عطيته علم زاھد     وأزين ما رديته زھد عالم وأحسن ما أ  33
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  مدح  126  50 )2(لقحت حربھم عن حيال      أسنوا إلحاقھم باللقاح  2
  تذكريا  235  103 )3(وإن رققت منه عن صبوح     فريقتھا  معتقة باللقاح  3
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  وصف  308  136 ) 5(وعصابة قطفت رؤوسھم الظبي     قطف البنان أزاھر البستان  5
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  المصادر الطبيعية ودالالتها  ) 1(
        439   
497 

88.5 
   221  44.5

   50     
72  14.5   16.5 

        146  29.4
33.5 

         
 
 
 
 



 


 


 


 


 

 221 50 44.5 
 72 16.5 14.5 
 146 33.5 29.5 

 439 100 88.5 


 
         

 



)1( 

     
   




)2( 
W.B.Yeats


 

)3 ( ،
     



                                                 
  268نظرية األدب ، صوارن ويلك ، ) 1(

 .، ترجمة أحمد نصيف الجنابى ، دار الجيل بيروت  76سى دى لويس ، الصورة الشعرية ص  )2(

  87المصدر نفسه ، ص )3(



 


)1( 


              
        

    
  


)2( 

 

فـلماذا اتجه ابن األبار وارتمى في أحضان الطبيعة بهذا الشكل الالفت ولماذا جعل منها  
  ! مصدره ومنبع صوره االستعارية ؟

     
 

  
  )الطبيعة الجامدة  ( المجال الداللي العام األول  ) أ(
 


5044.5

221  
 

  سهول في ست استعارات   –جبال  : التضاريس  )1(
  
  أمطار في سبع وخمسين استعارة  –أنهار    –بحار  : المياه     ) 2(
  

                                                 
 81أرشيبالد مكليش الشعر والتجربة ،  سلمى الجيوشى ، ص   )1(

 83المصدر نفسه ، ص  )2(



 

  في ثمانية عشر استعارة  : النار       ) 3(
  
  في ثالث وستين استعارة  : النور       ) 4(
  
  في سبع وخمسين استعارة  : الحدائق والزهور  )5(
  
  في عشرين استعارة  : األفـالك والنجوم  ) 6(


 
 

  
 

1– 6 221 
2– 57 
3 18 
4 63 
5 57 
6 20 

 
  
        

            
         

 
  
  
  
  
  



 

  )صور النور  ( المجال الداللي الفرعي األول            
 

–
–––– 

       –  
 
)1( 

        


 
)2( 
 

       
   

 
)3( 

    


 
 
)4( 


 

 

                                                 
   193الديوان ، ص ) 1(

  114الديوان ، ص ) 2(

  238يوان ، ص الد)3(

  456الديوان ، ص  )4(



 

)1 (  

      
 

 
)2(  

       
 


 

)3( 
          


 

)4(  


 

)5 ( 
 

 داللة دينية: األولى  
 
داللة أخالقية  : الثانية           

 
  

                                                 
  358الديوان ، ص  )1(

  331الديوان ، ص )2(

  86الديوان ص ) 3(

  106الديوان ، ص ) 4(

  223الديوان ص )5(



 

داللة نفسية:  والثالثة  


 
          

         
 

  
  لمياه  المجال الداللي الفرعي الثاني          صور ا   
 

           


––––––
 

           
 

)1 ( 
           




 
 

)2 ( 
           

     
 

                                                 
  39الديوان ، ص)1(

  205الديوان ، ص ) 2(



 

)1 ( 
            

             
            

 
)2 ( 


–

 

 )3 ( 
     

 



 

)4 ( 
 

)5 ( 
 

)6( 
 

                                                 
  394الديوان ، ص ) 1(

  44الديوان ص ) 2(

 88الديوان ص ) 3(

  361الديوان ، ص ) 4(

  38يوان ، ص الد) 5(

  407الديوان ، ص) 6(



 

       
             
        

 
)1( 

 
  

 داللة أخالقية: األولى          
 

داللة نفسية: الثانية       
 

داللة مكانية: الثالثة  


     
          

 
  

  ثالث          صور الحدائق والنباتات  المجال الداللي الفرعي ال   
 


––

–––    
 

  الداللة المكانية  : أولها  
.



                                                 
  131الديوان ، ص ) 1(



 

       
 

 )1  ( 
           




 
 

)2( 
            

 
  

  :الداللة األخالقية  : ثانياً  
 

)3( 
           

       


 
)4( 

  داللة دينية  : ثالثاً  
 

)5( 
 

                                                 
  177الديوان ص )1(

  40الديوان ص ) 2(

  40الديوان ، ص ) 3(

 369الديوان ، ص ) 4(

 387الديوان ، ص ) 5(



 


           

 


 
 

)1( 
  

  داللة نفسية  : رابعاً  
          
 

)2( 
          

 


 
  
  .صور النار وداللتها المجال الداللي الفرعي الرابع          
 

       – –   
       


          

 
 

                                                 
   377الديوان ، ص ) 1(

  218الديوان ، ص ) 2(



 

)1( 
         

      
 

)2( 



             

 
)3(  

       


 
  
  المجال الداللي الفرعي الخامس          صور األفـالك والنجوم     
 

      
أولھما داللة القوة 

)4( 
 
 

)5( 
داللة أخالقية: ثانيًا        

 
                                                 

  435الديوان ، ص ) 1(

 120الديوان ، ص ) 2(

  132الديوان ، ص ) 3(

 133الديوان ، ص )4(

  328الديوان ، ص ) 5(



 

)1( 
 

–
 

)2( 
 

  
  .المجال الداللي الفرعي السادس       صور الجبال والسهول    
 



 

 
 

)3( 
        

 
)4 ( 

 
  
  
  
  
  

                                                 
  79الديوان ، ص ) 1(

  290الديوان ، ص ) 2(

  240الديوان ، ص ) 3(

  357الديوان ، ص )4(



 

  :المجال الداللي العام الثاني الطبيعة المتحركة  ) ب  ( 
 

       
16.5

14.572
 
  المفترسة في ثالث وأربعين استعارة  تالحيوانا      )1(
 األليفة في اثنتي عشرة استعارة  تالحيوانا       )2(
 الطيور في خمس عشرة استعارة   )3(
 .الزواحف استعارة واحدة       )4(
5  
 
 6  7  8 

 
1 9  43  

72 
 
 
 

2 10  12 
3 11  15 
4 12  1 
 

          
 




 



 

 



 

––


. 



 

 
  المجال الداللي الفرعي األول        الحيوانات المفترسة      
 


 

60
            
40

 





 
)1( 


 

 
 

)2( 
 

                                                 
  199الديوان ، ص ) 1(

  173الديوان ، ص ) 2(



 

)1( 
 

)2( 
            

 
)3( 

  
 

)4( 

    


 

)5( 
 

)6( 
 

)7(  

  
 

 

                                                 
  237الديوان ، ص ) 1(

 400الديوان ، ص ) 2(

 74الديوان ، ص ) 3(

  375الديوان ، ص )  49(

  153ن ، ص الديوا) 5(

  232الديوان ، ص ) 6(

 309الديوان ، ص ) 7(



 




 

)1( 
 
)2(  

 
  ثاني          صور الحيوانات  األليفة  المجال الداللي الفرعي ال   
  

  


 
)3(  

      
         

   
  

 
 

)4(  

 
)5 (  

                                                 
  195الديوان ، ص ) 1(

  372الديوان ، ص ) 2(

  408الديوان ، ص ) 3(

  395الديوان ، ص ) 4(

  385الديوان ، ص ) 5(



 


        

 
)1( 

          
 

)2( 
 
)3( 


 

)4( 


 
)5(  

      
 

  
  المجال الداللي الفرعي الثالث         صور الطيور    
 




 

                                                 
  109الديوان ، ص ) 1(

  101الديوان ، ص ) 2(

  258الديوان ، ص )3(

  238الديوان ، ص ) 4(

  322الديوان ، ص) 5(



 

)1 ( 
 
)2(  

      


– 
)3( 

 


–
 
)4 ( 
 
)5(  

      
 

)6( 
  
  المجال الداللي الفرعي الرابع         صورة الزواحف    
 

      


                                                 
 85الديوان ، ص ) 1(

  35الديوان ، ص ) 2(

  320الديوان ، ص ) 3(

  208الديوان ، ص )4(

  207الديوان ، ص ) 5(

 323الديوان ، ص ) 6(



 


 
)1(  


 

 
  
  المجال الداللي العام الثالث عالم اإلنسان  ) جـ   (
 

   33.5
29.5

146 
  .....)االنفعاالت والمشاعر اإلنسانية من حزن وفرح وبكاء ،  )1(
 ..........................)بخل ،  –كرم  ( السلوك والصفـات   )2(

 .....)....ظمأ ،  –تذوق سمع  ( الحواس والوظائف الحيوية من   )3(

 ..............)ساق ،  –يد  ( األعضاء الجسدية   )4(

 ..........)ملبس ،   -مسكن( األدوات الحياتية   )5(

 ..............)مرض ،  –موت  ( األمور القدرية   )6(

 
  

 

 

1  29  
 

146 
2  16 
3  29 
4  22 
5  36 
6  14 

                                                 
  334الديوان ، ص ) 1(



 

  
 




 


 
  
  المجال الداللي الفرعي األول       االنفعاالت والمشاعر اإلنسانية     
 

             



 

–
 

)1( 
        

 


 
)2( 

 
)3( 

                                                 
  36الديوان ، ص )1(

  1450الديوان ، ص)2(

 186الديوان ، ص )3(



 

  
 

)1( 
 

)2(  

   
 

 )3(  

 
)4(  

 
)5(  

         



 

  
   المجال الداللى الفرعى الثانى         السلوك والصفـات     

 

      



 

                                                 
  83الديوان ، ص ) 1(

  214الديوان ، ص )2(

  50، ص الديوان ) 3(

  441الديوان ، ص ) 4(

  313الديوان ، ص ) 5(



 

)1 ( 
        

 
        

 
)2( 


 

)3(  

 
)4( 

––
– 
  

   المجال الداللى الفرعى الثالث       الحواس والوظائف الحيوية    
 


  

 



 

)5( 

                                                 
  280الديوان ، ص ) 1(

  342الديوان ، ص ) 2(

  351الديوان ، ص ) 3(

  336الديوان ، ص ) 4(

  35الديوان ، ص ) 5(



 


 

)1(  


  

 
)2( 


        

 
)3( 
 
 ِ◌)4( 

             
 

  
   المجال الداللى الفرعى الرابع          األعضاء الجسدية  
 

–––
   

 
)5( 
 

                                                 
  35الديوان ، ص ) 1(

 83الديوان ، ص ) 2(

   126الديوان ، ص) 3(

   359الديوان ، ص )4(
  60الديوان ، ص ) 5(



 

)1 ( 
         

 
)2( 


             

 
)3(  


 

)4(  


 

)5( 
      

 
  
  ) ريةاألمور القد(  المجال الداللى الفرعى الخامس         
 


––


 

                                                 
   47الديوان ، ص  )1(
  312الديوان ، ص ) 2(

  313الديوان ، ص ) 3(

  391الديوان ، ص ) 4(

   288الديوان ، ص ) 5(



 

)1( 


 
)2( 

   
           

 
)3 ( 


            

 
 

)4( 
       – – 

 
  

  )األدوات الحياتية  (   المجال الداللى الفرعى السادس          
 


36

––
 


 

                                                 
  292الديوان ، ص   )1(

  336الديوان ، ص  )2(

  445الديوان ، ص  )3(

  266الديوان ، ص   )4(



 

    
 

      


 
)1(  

             




 

)2( 


 
 

  األولى ، داللة طبيعية
      

 
)3( 

 
 

 
)4( 

 

                                                 
  63الديوان ، ص )1(

  127الديوان ، ص  )2(

  55الديوان ، ص  )3(

  359وان ، ص الدي )4(



 

)1( 
  

  الداللة الثانية
 

)2( 


 
)3( 

 


 
)4 ( 

         


 
)5( 


 

)6(  


 

                                                 
  491الديوان ، ص  )1(

  169الديوان ، ص  )2(

  192الديوان ، ص  )3(

  207الديوان ، ص  )4(

  276الديوان ، ص  )5(

 255الديوان ، ص )6(



 


– 

   
            

       
 

   المصادر الثقـافية ودالالتها) 2(   

 



 

            


   58         
49711.5 

8610
    10.3 

1.1
3.70.4

 
 

  
 


 

 
 
 


 

1  50 86 10 
2  6 103 1.1 
3  2 3.7 0.4 
  58 100 11.5 



 

 
       

 
––
        

 
  
  المجال الداللى العام الرابع الصورة الدينية  ) د(  
 
          

          
)1( 


)2( 

 يعبد الملك المراكش      
)3(  

         


             –
 

 
ن حاضراً   بصوره ومعانيه  الكريمة  القرآن الكريم  ، الذى حفظه مبكراً ودرس تفسيره وفقهه فكا) 1(

  فى صور ابن األبار االستعارية  
  الحديث الشريف ، الذى حفظ منه خمسة آالف كان رافداً هاماً فى صوره  االستعارية  ) 2(
  ) والعدل والهدى   –كالحق  ( القيم الدينية  ) 3(

                                                 
  15،  ص "الحلة السيراء "  ابن األبار  )1(

  186ابن الطواح ، سبك المقال ، ص  )2(

  11الديوان ، ص   )3(



 

  ) جهاد    –صيام   –صالة   –توحيد  ( العبادات والنسك  ) 4(
 

   
 

1  14 

50 
2  4 
3  26 
4  6 

   
  
  )القرآن الكريم  ( المجال الداللى الفرعى األول          
 

   
 

 :األولى
  

 
: الثانية          

 
)1(  


 
واجلبعليھم بخيلك ورجلك64اشدد به أزرى
30 

 
)2(  

                                                 
  35الديوان ، ص  )1(

  382الديوان ، ص  )2(



 


 

إال من خطف الخطفة فأتبعه شھاب ثاقب10 
 

)1( 

 

 ًللحرب أطفاءھا هللاكلما أوقدوا نارا66 
:الثالثة  

 
)2(  


 

يخرج منھما اللؤلؤ والمرجان20 
  
  ) الحديث الشريف  (ثانى      المجال الداللى الفرعى ال  
 

 
:أوًال   

 

 :ثانياً  

: اً ثالث        
 


 

 

                                                 
  149الديوان ، ص   )1(

   44الديوان ، ص ) 2(



 

 

)1( 


   
 ....... وھو حبل هللا المتين

  ) ، وھو الصراط المستقيم ، الذى ال تزيغ به األھواء ، وال تنقضى عجائبه 

 
 

)2(  
 
)3( 

  نصرت بالرعب

مسيرة شھر  
  
  ) القيم والمعانى الدينية  (المجال الداللى الفرعى الثالث           
 


52


 

 
)4(  


            

                                                 
  378الديوان ، ص ) 1(

 . 312الديوان ص  ) 2(

 . 361الديوان ص ) 3(

  120الديوان ، ص  )4(



 


 

)1(  


 

)2 ( 


 

)3( 

     
 

)4( 

 
)5( 

 
)6( 

        
 

)7(  

 
)8( 

                                                 
  36الديوان ، ص )  1(

  213الديوان ، ص ) 2(

  355الديوان ، ص  )3(

  223الديوان ، ص ) 4(

  408الديوان ، ص  )5(

 227الديوان ، ص  )6(

  267الديوان ، ص  )7(

  383الديوان ، ص ) 8(



 

––


 
)1( 


 


 

)2( 
  

  )العبادات والنسك( المجال الداللى الفرعى الرابع             
 
     

           
   


 
كالصالة

 
 )3(  

 
            

 
 

                                                 
  481الديوان ، ص ) 1(

   463الديوان ، ص  )2(
  91الديوان ، ص  )3(



 

 )1( 

 
)2( 

 
 

)3( 
 
   )األدب العربى( المجال الداللى العام الخامس) هـ (   
 


        
 

 
 

  أعالم العرب ، واألقوال المأثورة فى التراث العربى          
 

)4( 
 

 
 

)5( 

                                                 
  439الديوان ،ص  )1(

  162الديوان ، ص  )2(

  149الديوان ، ص )3(

  497الديوان ، ص )4(

  308الديوان ، ص  )5(



 

    
          

 
)1( 


 

            


 
  
  

  )  التاريخ(المجال الداللى العام السادس  ) و  ( 
 

            
 

)2( 
           

 
 
)3( 

        


 
 

                                                 
  126الديوان ،ص  )1(

  173ص  الديوان ، )2(

  237الديوان ، ص  )3(



 

            
         

 
 


      





 
 

  ما هى داللة هذا الحضور الطاغى للطبيعة فى استعارات ابن األبار ،: أوالً  
  
  

  يف رأى ونظر ابن األبار إلى طبيعة األندلس ؟أو بمعنى أخر ك                        
 

  
   هى داللة المكانة الجغرافية والطبيعة التى نشأ فيها ابن األبار: األولى     
      

 
– 




   )1 (   


                                                 
 دار صادر بيروت  33، ص " آثار البالد وأخبار العباد " زكريا بن محمد القزوينى ،  )1(



 


)1 (  


412–452

          


            
)2 ( 

            
      


)3 ( 
    –    – 

)4 (  







)5( 
      



                                                 
دار  1تحقيق صالح الدين منجد ط  59، ص " فضائل األندلس وأهلها " ابن حزم وابن سعيد الشقندى ،  )1(

 .  1968الكتاب الجديد ، بيروت 

باس ، المدن األسبانية اإلسالمية ، ترجمة نادية محمد جمال الدين ، عبد اهللا إبراهيم ليوبولد وتورس بال )2(
 م  2003مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ، الرياض  224العمير ، ص 

  225المصدر نفسه ، ص  )3(

  226المصدر نفسه ، ص  )4(

 . 1984لبنان  2ط  98إحسان عباس ، ص / تحقيق د " لروض المعطار " محمد بن عبد المنعم الحميرى ،  )5(



 





)1( 



            

     
 

   
   هى الداللة النفسية البن األبارالنقطة الثانية      

   
       


      

)2 ( 



)3 ( 


            
      


 

 
                                                 

  100المصدر نفسه ، ص ) 1(

 .دار الكتاب العربي القاهرة  3الشاعر واإلنسان ، أنور المعداوى ، ص  –على محمود طه   )2(

 .  1981دار المعارف مصر  114محمد فتوح أحمد ، واقع القصيدة العربية ، ص/ د  )3(



 




 
          

 


     –  


–
 

           


)1  ( 
            



            

 


         
 

 
 
 
 

                                                 
، وزارة الثقافة  229يات األساسية للحركة السريالية  ، ترجمة إلياس بديوى ، ص ميشيل كاروج ، المعط )1(

  1973دمشق ، 



 

 
  ثانياً رؤية ابن األبار للتراث الشعرى قبله      

  
  

  ة عند الشعراء قبله ؟ بمعنى أخر كيف تفـاعل ابن األبار مع الصور االستعاري
   
        


   


     
 

         
 –       

      
 

  

  النموذج األول   
 
)1( قول ابن االبار فى سياق  استصراخ األندلس ومدنها       

 
 

  :ويقول فى سينيته الكبرى  
)2( 
 
 

                                                 
  35الديوان ، صـ : ابن األبار )  1(

  408الديوان صـ: ابن األبار )  2(



 

  





 
  
  ) 1(    هـ) 421- 347(  قول ابن دراج القسطلى 

 
  فى قوله  )        2(هـ        " 479– 422(ابن عمار  
 
 

  فى قوله  )    3(هـ      " 533 -450" ابن خفـاجة  
 

  فى قوله  )    4(هـ  " 488ت  " على الحصرى القيرواني    
 
 

  فى قوله  )   5(هـ    " 604– 532" األمير بن عبد المؤمن     
 

  فى قوله        ) 6(ـ    ه" 618 – 550"  ابن عياش التجيبى   
 

                                                 
 الموسوعة الشعرية )  1( 

المجيدين ، لقي حظوته ومهلكه على يد هو أبو بكر محمد بن عمار بن الحسين بن عمار المهدى ، من األدبار والشعراء )  2(
 المعتمد بن عباد 

  من أعمال بلنسية  " شقر " أبى الفتح بن عبد اهللا بن خفاجة ، وهو من أهل جزيرة  نهوا ب ) 3(
هو على بن عبد الغنى الحصرى ، وكان ضريرًا من أهل قيروان وانتقل لألندلس ، وذاعت شهرته كشاعر ، شغل الناس بشعره  ) 4(

 ت بطنجةوما

هو سليمان بن عبد اهللا بن عبد المؤمن ، من أمراء بنى عبد المؤمن كان أميرًا  على مدينة سجلماسة ، وكان فصيحًا بالعربية  ) 5(
  وله ديوان بالمغرب 

سلطان  هو محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عياش ، شاعر وأديب سكن فى مراكش وكان عالمًا أديبًا مفوهًا واستكتبه)  6(
 المغرب 



 

 
  : فى قوله  )      1(هـ      572البلنسى    الرصافى   

 
  -:عندما قـال  )    2(هـ      " 684 – 601" أبو البقـاء الرندى     

 
 

 
  فى قوله  )     3(هـ     649- 605" ابن سهل األندلسي   

 
  :فى قوله  )     4(هـ     " 749 – 673" ابن الجياب الغرناطى  

 
 
 

  هـ        فى قوله  " 776– 713" لسان الدين بن الخطيب  
 
 

      
  تعليق على هذا النموذج         
 

             
           

 

                                                 
محمد بن غالب الرفاء الرصافى البلنسى ، كان شاعرًا مجيدًا وكان يرفأ الثياب ترفعًا عن تكسبه بشعره وعرفه صاحب : هو )  1( 

 المعجم بالوزير الكاتب 

عبد الملك هو صالح بن يزيد بن صالح بن شريف الرندى ، هو أديب شاعر ناقد ، قضى معظم أيامه فى مدينة رندة قال عنه  2(
  "المراكشي كان خاتمة األدباء فى األندلس ، بارع التصرف فى منظوم الكالم ونثره 

  الموسوعة الشعرية  ) 3(
هو ابن الجياب على بن محمد بن سليمان األنصاري الغرناطى شاعر وأديب أندلسي من شيوخ لسان الدين بن الخطيب ولد فى  ) 4(

لى مجموعة من العلماء وتوفى بالطاعون تاركًا الكثير من العلم والشعر والنثر جمع أغلبه تلميذه ، ونشأ وترعرع وأخذ العلم ع ةغر ناط
  لسان اهللا بن الخطيب 



 

 على مستوى ألفـاظ صورة:    أولها    
––––


  
    

 
خصيصة التضاد   :ثانيًا           

           –
 – –   –

 
)1 ( 

 
 
 

خاصية الجناس     : ثالثاً     
 

–– 
خاصية تعدد األماكن وكثرتها     :رابعاً   

      
    

           


 
 

  

                                                 
   408الديوان صـ)  1(



 

خاصية اختياره للقـافية : خامساً  
           


 


 


      
          

 
  
  النموذج الثانى     
 

  : ن األبار  قول اب
)1( 

  : ويقول أيضاً  
)2( 
  ويقول  
)3( 


  

 
  -:فى قوله  )          4 (هـ         110- 38" الفرزدق     

 

                                                 
 الديوان ص )  1( 

  126الديوان ، صـ )  2( 

  47الديوان صـ )  3( 

لى وكان شريفًا عزيز الجانب ، يحمى من يستجير بقبر أبيه همام بن غالب بن صعمقة التميمى ، من شعراء الطبقة األو : هو )  4( 
 موسوعة الشعر العربي –سنة  100لجهامة وجهه وغلظته ، وتوفى بالبصرة فى عمر  قولقب بالفرز د



 

  -:فى قوله  )      1( هـ     " 167– 95" بشار بن برد     
 

  فى قوله  )   2(هـ  "  405 - 327" بن نباته السعدي  ا   
 

   -:فى قوله  )      3(هـ     " 449- 363" أبو العالء المعرى    
 

   -:فى قوله  )              4(هـ            " 463- 394" ابن زيدون     
 

   -:فى قوله  )    5(هـ      "  583 – 519"سبط بن التعاويذى    
 

  النموذج الثالث       
     

  )6( قول ابن األبار        
 

 
  )5(هـ      " 10 1– 38:    "  ققول الفرز د  

 
  هـ "231– 188"وقول أبى تمام    

 

 
 

                                                 
ولى ، هو بشار بن برد العقيلى ، أشعر المولودين وكان ضريرًا ونشأ بالبصرة وأقام ببغداد وهو من المخضرمين ، من الطبقة األ )  1( 

 موسوعة الشعر العربي  –أتهم بالزندقة ومات ضربًا بالسياط ودفن بالبصرة 

 –هو شارع الوقت الحسن : عبد العزيز بن عمر بن نباته السعدي من شعراء سيف الدولة الحمدانى قال عنه أبو حيان : هو)  2(
 موسوعة الشعر 

 ريرًا وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة ، ورحل إلى بغداد شاعر وفيلسوف ولد ومات بمعرة النعمان وكان ض: هو )  3( 

أحمد بن عبد اهللا بن زيدون األندلسي ، وزيد وشاعر قرطبة وصاحبه قصة الحب الشهيرة فى والدة بنت المستكفى وتوفى : هو )  4(
 موسوعة الشعر العربي  –بإشبيلية 

 579اق فى عصره ولد ببغداد وتوفى بها واشتهر بالزهد وأصيب بالعمى سنة محمد بن عبد اهللا بن التعاويذى ، شاعر العر : هو )  5(
 موسوعة  الشعر العربي  –ه 

  312الديوان ، صـ)  6( 



 

    - :فى قوله      )1(    هـ  " 354-  303"  المتنبي  
 
 

  )  2"    (هـ  449-  363" أبى العالء  : قول   
 

  )  3"    (هـ  473 – 394" قوله ابن حيوس   
 
)4( هـ 527 - 447" قول ابن حمديس     

 
   - :ه  فى قول)      5(هـ   684 – 608" حازم القرطاجنى     

 
 

  فى قوله  )    6(هـ   "  776-  713" لسان الدين بن الخطيب     
 

 
  النموذج الرابع        

  
  :  قول ابن األبار       

)7( 

                                                 
هو أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفى الكوفي الكندي ، الشاعر الحكيم وأحد مفاخر األدب العربي قال الشعر صبيًا وادعى )  1( 

  موسوعة الشعر : رشده ومدح كافور اإلخشيدي وسيف الدولة الحمدانى ومات مقتوًال النبوة ولكن تاب إلى     
 موسوعة الشعر )  2( 

محمد بن سلطان بن حيوس ، شاعر الشام في عصره ، كأن أبوه من أمراء العرب وكأن مادحًا للوزير كومشتكين أيام : هو )  3(
 عاش في ظاللهم إلى أن مات و  سالفاطميين ، ولما سقطت دولتهم ذهب إلى بنى مر دا

هـ ومدح المعتمد  471عبد الجبار بن أبى بكر بن محمد بن حمديس الصقلي ولد وتعلم في جزيرة صقلية ، ورحل لألندلس : هو )  4( 
 عامًا وقد فقد بصره  80بن عباد ، وتوفى بميورقة عن نحو 

  ق األندلس ، وهاجر لتونس وتوفى بها هو حازم بن محمد بن حسن ، أديب وشاعر من أهل قرطاجنة شر)  5( 
، ثم رحل لتلمسانة  ةمحمد بن عبد اهللا بن سعيد السلمانى الغرناطى األندلسي ، كان مؤرخا وأديبًا ووزيرًا في غر ناط: هو )  6(

بذي العمرين  وعندما تولى المستنصر أمر المغرب ، قبض عليه بتهمة الزندقة وسلوك مذهب الفالسفة وسجنه ثم قتله ، وكان يلقب
 والوزارة والحكم في النهار " الشتغاله بالعلم واألدب في ليله 

  153الديوان صـ)  7(



 


 

   - :في قوله )1(       هـ.ق   13ت   زهير بن أبى سلمى 
 

  " هـ  231-  188"وقول أبى تمام     
 

  " هـ  198-  146"وقول أبى نواس  
 

  هـ" 283– 221: قول ابن الرومي    
 

  
  فى قوله  )    2(هـ   " 357- 320"أبو فراس الحمدانى  

 
  فى قوله  )     3(هـ    " 421 – 347ابن دارج القسطلى  

 
  في قوله  )    4(هـ     " 527-  447ابن حمديس    

 
  فى قوله    )     5(هـ     " 632– 576" ابن الفـارض    

 
  فى قوله  )  6(هـ    " 649-  605" ابن سهل األندلسي    

 
 

                                                 
كان ينظم القصيدة في شهر : هو زهير بن أبى سلمى بن ربيعة بن رباح المزني ، حكيم الشعراء في الجاهلية قال ابن األعرابي )  1( 

  ت ويهذبها وينقحها في سنة لذا سمى شاعر الحوليا
الحارس بن سعيد بن حمدان التغلبى ، شاعر وأمير فارس هو ابن  عم سيف الدولة ، اسر فى إحدى المعارك مع الروم : هو )  2( 

  على مقربة من حمص " سعد الدولة الحمدانى " وفداه سيف الدولة بمال كثير وكان يحبه ويجله ، قتل على يد رجال خاله 
  بن دارج من أهل قسطلة دراج غرب األندلس قال عنه التعابى ، كان باألندلس كالمتنبي بالشام  أحمد بن محمد بن العاص: هو )  3(
  الموسوعة الشعرية )  4(
عمر بن على بن مرشد بن على الحموي ملقب بابن الفارض ، شاعر متصوف ، لقب بسلطان العاشقين ، زهد في كل شئ : هو)  5(

  ها توفى واتجه للتصوف وذهب لمكة ثم عاد لمصر وب
إبراهيم بن سهل االشبيلى أبو إسحاق ، كان يهوديًا وأسلم وتلقى األدب وقال الشعر وأصله من إشبيلية ، وسكن سبته : هو )  6(

  بالمغرب األقصى ، وكان مع ابن خالص والى سبته في زورق فانقلب بهما فغرقا 



 

 
  رؤية ابن األبار وقدرته االبداعية والفـلسفية من خالل استعاراته  : ثالثاً  
 


           

– 


           
          
 

 
  النموذج األول    
  
  قول ابن األبار    

)1( 


– 
)2( 

أعشى ھمدان83 
)3 ( 

 
            



    

                                                 
   328الديوان صـ )  1(
   328الديوان ، صـ )  2(
 .الحارث شاعر اليمانيين بالكوفة ويعد من شعراء الدولة األموية  وقتله الحجاج بن يوسف الثقفي  من بن عبد اهللاهو عبد الرح  )3(



 




 
  :أوالً  

    



      
   

 
 

: ثانياً 

     

 
 


 


– 

       


 
: ثالثاً 




 



 

 
 

  
  
  

  النموذج الثانى  
  

  :قول ابن األبار  
)1( 

 
)2( 

          


      


 
:  أوًال        




   
 



 

:ثانيًا      
   

                                                 
   476الديوان ، صـ)  1(
  476الديوان ، صـ)  2(



 

   
 

: ثالثاً 


     


–


 
 

  
  في قوله  )       776 – 713( لسان الدين بن الخطيب  

)1 ( 
  في قوله  )    هـ  899- 829( وشهاب الدين الخلوف  

)2( 
  هـ فى قوله   1195- 1150والعشارى  
)3( 

 
  النموذج الثالث     
  

قول ابن األبار 
)4(  

 
 

                                                 
  الموسوعة الشعرية )  1(
طينية ، اتصل بالسلطانة عثمان هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن شهاب الدين ، شاعر تونسي أصله من فاس ، ومولده بقسطن)  2(

  الحفصى وأكثر من مدحه وزار القاهرة 
  هو حسين بن على بن حسن بن فارس البغدادي شاعر بغدادي ولد وتعلم ومات بها )  3(
  الموسوعة الشعرية )  4(



 




 –   
 

 
  

  هـ )  231- 188( أبو تمام فى قوله  
)1( 

  هـ في قوله  )  283-221( ابن الرومي  
 

  هـ    في قوله  )  421– 347( وابن دارج القسطلى  
)2( 

  -:في قوله  )     3)   (هـ  428ت  ( مهيار الديلمى     
 

  فى قوله  )     4(هـ   )  768– 686( ابن نباته المصري    
 

  


        


 
  

                                                 
  نفسه ) 1(
  الموسوعة الشعرية ) 2(
ب وبراعة معاني العجم ، فارسى األصل كان مجوسيًا وأسلم على هو مهيار بن مرزوبة أبو الحسن الديلمى ،جمع بين فصاحة العر )  3(

يد الشريف الرضى وتشيع وغال في تشيعه حتى قال له القاسم بن برهان عندما سب بعض الصحابة في شعره يا مهيار انتقلت من 
  زاوية في النار إلى أخرى فيها 

لقاهرة وسافر للشام وتولى المناصب بها وعاد لمصر وكان صاحب ولد وتوفى با–هو محمد بن محمد بن الحسن الجذامى المعرى )  4(
  سر السلطان الناصر حسن 



 

: أوالً            

           

 
  

:  نياً ثا
           

 
  

:  ثالثًا          


       
              


   
 

  
: رابعاً 




 
 



 

 
 
 
 



 

  النوذج الرابع  
  

   األبارقول ابن  
)1(  

            




 

  )2(هـ     )  284- 206( البحتري    
 

  )3(هـ    354- 303وقول المتنبى    
 

  )4(هـ    463-394وقول ابن زيدون    
 

          
  

    
 

)5 ( 
        
 

  

                                                 
  192الديوان صـ )  1(
هو الوليد بن عبيد بن يحي الطائي ، شاعر كبير ، يقال لشعره سالسل الذهب وهو أحد شعراء ثالثة المتنبي وأبو تمام والبحتري )  2(

تمام حكيمان وٕانما الشاعر البحتري وهو موسيقار الشعر العربي  لقوة موسيقاه الشعرية   وقال أبو العالء المعرى المتنبي وأبو
  وحالوتها 

  الموسوعة الشعرية )  3(
  الموسوعة الشعرية )  4(
   192الديوان ، صـ )  5(



 

: أوالً  



 



 

 
 

  
:ً◌ ثانيا


     




 
 

  النموذج الخامس  
   - :قول ابن األبار  

)1( 
 

 
  )2(هـ    . ق   22شداد  ت    عنترة بن  

 
  )3(هـ     231 – 188وقول أبى تمام    

                                                 
   83الديوان صـ)  1(
لطبقة األولى عاصر امرئ القيس ، وعاش هو عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية العبسى ، أشعر فرسان العرب من شعراء ا)  2(

  طويًال ومات مقتوًال على يد جبار بن عمرو الطائي 
  الموسوعة الشعرية )  3(



 

 
  ) 1(هـ      284 -206ى  وقول البحتر   

 
  ) 2(هـ    354- 303وقول المتنبى    

 
   )3(هـ  473 -394: قول ابن حيوس   
 

 
  )4(هـ     608 -545قول ابن رشيق القيروانى   

 
  ) 5( هـ  )  776- 713( قول لسان الدين ابن الخطيب   

 

 

)6(  

          



 

: أوالً         
      

           
 

                                                 
  نفسه )  1(
  نفسه )  2(
  الموسوعة الشعرية )  3(
  مصري المولد والوفاة ، جيد الشعر بديع اإلنشاء , هو هبة اهللا بن جعفر بن سناء الملك شاعر من النبالء )  4(
  الموسوعة الشعرية )  5(
   81الديوان صـ)  6(



 

:   ثانياً      


   
     

 
  

     ثالثاً  
            





 

 
  تعلــــــيق    

  من خالل هذا العرض نستطيع أن نستبين عدة نتائج  
1

 
2

 

3


 

4       


 


 



  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصــل الـرابــع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

  الفصل الرابع
  
  

  داللة اللغة والتركيب في استعارت ابن األبار
  

                  
  

  الداللــــة اللـــغويــــة  : أوالً                 
  
 

 الداللـــة التركيبيـــــة  :  ثانياً                
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
 

  
  عالفصل الراب

                             
  داللة اللغة والتركيب في استعارت ابن األبار

   
   

 
––     

         
 

–
        




 


       


 
  

         
 

                                                 
  . 1980دار النهضة بيروت  169، ص " محمد زكى العشماوى ، فلسفة الجمال في الفكر المعاصر ) 1(
 . 1967، معهد البحوث والدراسات العربية ، مطبعة الرسالة ،   26، ص " وظيفة األدب " محمد النويهى ، ) 2(

  22خفاء والتجلي ، ص كمال أبو أديب ، جدلية ال) 3(

 .  1973، مكتبة النهضة المصرية  242أحمد الشايب ، أصول النقد األدبي ، ص ) 4(



 

            
           




      

 

_
  


 








 




                                                                                                                                                         
 . 29جاستون باشالر ، جماليات المكان ، ص ) 1(

  129جان كوين ، بناء لغة الشعر ، ص ) 2(

 154، ص " سياسة الشعر " أدونيس ، ) 3(

  .دار صادر بيروت  281ني ، صمصطفى سويف ، األسس الفنية لإلبداع الف)4(
  . بيروت  1991 13، ترجمة ناصر حالوى ، مجلة حركة اإلنماء القومي ع  31فلسفة البالغة ص : ريتشاردز ) 5(
  345األسس الجمالية في النقد األدبي ، ص " عز الدين إسماعيل ، / د) 6(

  20، ص " الشعر والتجربة " أرشيبالد مكليش ، )  7(

  245، ص " لقادر الرباعي ، الصورة الفنية في شعر أبى تمام عبد ا/ د)  8(

  36، ص "  زدالئل اإلعجا" عبد القاهر الجرجانى ، ) 9(

 1994، دار الشروق بيروت  320زكى العشماوى ، قضايا النقد األدبي بين القديم والحديث ، ص / د) 10(



 




 



 

 
  


        

)( 



 


               
            

             
    

 
 

        


 

                                                 
 .  1971دار الفكر العربي القاهرة  ، 123دراسات في النقد األدبي ، ص : أحمد كمال ذكى / د) 1(

 .، مطبعة الرسالة بيروت  22قضية الشعر الجديد ، ص :  د ، محمد النويهى ) 2(

  . 1976القاهرة  40دراسات في علم الجمال ص : أميرة حلمي ) 3(



 


 

  
  داللة األلفـاظ  : أوالً        
 


 

 


 

               


 


           


 

    داللة القوة والثبات  ) 1(    
 



 

 
 

 

                                                 
   240الديوان ، ص ) 1(



 

: والجبل 


 
 

 

         
 

    –  –     
 

 
      

     
 

 
: والعباب               

              
 


 

 
: والتيار ھو  

                                                 
  )  2003في أبوظبي موسوعة الشعر العربي المجمع الثقا( مدمج  CD لسان العرب  :ابن منظور  )1(
   341الديوان ص )2(
  لسان العرب ) 3(
   39الديوان ص) 4(
   120الديوان ، ص ) 5(
  لسان العرب )  6(
   436الديوان ، ص ) 7(
  لسان العرب ) 8(



 


  

 
 

 
 
: والليث       

 


 
 

 
والشبل 

          
            

 
 

:والصقر 
 

 
:والنسر 

 
 

                                                 
   268الديوان ص ) 1(
   173الديوان ص ) 2(
  لسان العرب )  3(
  الديوان ،ص ) 4(
  لسان العرب  ) 5(
  . 325الديوان ، ص ) 6(
  .لسان العرب ) 7(
  . 207الديوان ، ص ) 8(



 




 
 
  داللة الحرب والجهاد  ) 2(    
 
 

    
–


 

السيف
السيف

 
 

والسيف ھو
                 

 


        

  سيف هللا  
    خالد بن الوليد     

 


 

 

                                                 
  323الديوان ، ص ) 1(
  . 25لسان العرب  ) 2(



 

والصمصام 
 

     مالصمصا         


      
 

 
والصارم

       


 
         
         

 
 
  داللة الكرم والعطاء   )3(  





 
   

النھر 
 
5والسلسال 

                                                                                                                                                         
   276الديوان ، ص  1
  25لسان العرب   2
  255الديوان ، ص  3
   260الديوان ، ص ) 4(
   25 –لسان العرب ) 5(



 


 

 
والقطر ھو         


 

 
 

والغيث
     

 
الندى 

 

والندى
 


 جل ينفق منھم ، ر..... سبعة يظلھم هللا بظله يوم ال ظل إال ظله ( صلى هللا عليه وسلم

  .... )في سبيل هللا ، فال تعلم شماله ما أنفقت يمينه 


        ً ً فراتا عذبا  


 
 

                                                 
   1. 279الديوان ، ص )3( 
    25لسان العرب ، ) 2(
  331الديوان ، ص ) 3(
   25 لسان العرب ،) 4(
   396الديوان، ص ) 5(
   25لسان العرب ) 6(
  . 279الديوان ، ص ) 7(



 

السحاب و        
 

 
 

 
والمزن 

  
 

لفظ البحر
            

 

 ناصر أندلسه
       

 

 
 


سحاب ندىبحر ندى–


غيث

            
 

 
 
 

                                                 
  . 25لسان العرب ، ) 1(
  . 205الديوان ، ص ) 2(
  . 25لسان العرب ،  )3(
   . 88الديوان ، ص ) 4(



 

  داللة السعادة والبهجة  ) 4(        
 

     
   


 




 لنوروالنضرة 
             

الشمس 
 

والشمس


 
الشمس

القمر


 ًھالال 

 
والھالل





 

                                                 
   139الديوان ، ص ) 1(
  لسان العرب   )2(
  201الديوان ، ص )3(
  لسان العرب )4(



 

 
 ًقمرا 
 

: والقمر 



 





 

 ًبدرا

 
 

والبدر



 

البدر





ه وسلمصلى هللا علي أن المؤمنين يأتون يوم القيامة  غراً محجلين
 

                                                 
  311الديوان ، ص )1(
  عربلسان ال )2(
  398الديوان ، ص  )3(
  25لسان العرب ،   )4(



 




 النور  
 
 

والنور 



    

                  
 

    



إليا أبو ماضي ًكن جميالً ترى الوجود جميال 

       
          


 

 

والكافور        
    


 إن األبرار يشربون من

كأس كان مزاجھا كافورا
 

                                                 
  375الديوان ، ص   )1(
  لسان العرب )2(
  115الديوان ، ص  )3(
  لسان العرب    )4(



 




 
      

 
     

 
 

الدوحة ھي
           

 

       







 

 

والربيع         



 

 


 

                                                 
   1 120الديوان، ص - 3
   2 25لسان العرب  - 4
   3 223الديوان ،ص  - 1



 

 
 


 

 
 )5 ( داللة الحزن واأللم واليأس  



  

 
 

 
     

 
والمرض

     
في قلوبھم مرض

 
المرض

            
 

 

والموت             
       

 

يحي األرض بعد موتھا( 

                                                 
   1 42الديوان ، ص  2
   252لسان العرب 1
   3 495الديوان ، ص    2



 

إنك ال تسمع الموتى 
ويأتيه الموت من كل مكان وما ھو بميت


 

––
– 

الصبر
الموت

 
 

والردى ھو
غير حق ،  حديث ابن مسعود من نصر قومه على

فھو كالبعير الذي ردى
على بن أبى طالبمن أراد البقاء وال بقاء فليباكر الغداء وليخفف الرداء

 

      
     

 
 
  األلفـاظ الدالة على التقوى والصالح والزهد  ) 6(  
 


      
           

 

                                                 
   1 25لسان العرب  - 3
   2 292الديوان ، ص  - 4
   3 25لسان العرب  - 



 

األول 
 

 

 
      




 
والھدى

               


 
    

 
 

والحق
   

    
 


 
الثاني

    
 

 

                                                 
   1. 355الديوان ، ص  - 
   2. 25لسان العرب  1
   3. 223الديوان ، ص  - 2
   4. 25لسان العرب  - 3



 

 
والزھد

  


 
 

والرحمي


 

 


 
 

  تعليق             
    

 
1    

 
2 

  
 

3 
      

 
4 

 

                                                 
   1.  299الديوان ، ص  4
   2. 481الديوان ص  5
   3لسان العرب  1



 


 

 
 

  
داللة التراكيب: ثانياً    
 

            
   

            


 
             
       


 

    
  االستعارة الفعلية  ) 1(   
 




 
على المستوى اإلنساني -: األول  




 
 



 




 
  

  . على المستوى اللغوي والجمالي: الثاني  




 



 


Bouvero 


 

    Logorn   
 

 األمر –المضارع  –الماضي
 

 
 
 الفاعل+ الضمير المفعول به + فعل ماض 

 

                                                 
  123ص " في بنية الشعر العربي المعاصر " محمد لطفي اليوسفي ، ) 1(

  124المصدر نفسه ، ص ) 2(

)3 ( Bouverot Danielle , Comparaisonat Metaphore, Larevue Francaise , 1969 P:237    

)4 (Leguern Michel , Semantique de la Metaphore etde la metonymie , Larousse, Paris 
1972 P : 18   

  35الديوان ، ص )  5(



 

فعل النداء


 
 
  
  إنسان    ) ج (              األندلس المحتلة                                         ) أ ( 

                                                                           
يطلب العون والمساعدة) د (تطلب النصرة                                                     ) ب ( 
 


        

 
 
 صراخ الضمير المستتر " الفاعل + الفعل صرخت

المفعول به قام مقامه الجار والمجرور +    


 
 
  إنسان جريح       ) ج (                                     األندلس األسيرة      ) أ (
  
  
  يصرخ من األلم           ) د (                            تطلب العون                 )ب (

 


 
 

 
 

                                                 
 . 35الديوان ، ص ) 1(

 . 169وان ، ص الدي) 2(



 




 
  
  
  إنسان               ) ج (                     الشاعر المتألم                  ) أ ( 
  
  يخلع مالبسه ) د (فقد القدرة على الصبر                         ) ب (

 
 

 
 

 



 

  إنسان ) ج ( أبو زكريا الحفصى                                 ) أ ( 
  
 يحمى شخصاً ضعيفاً يطلب الحماية ) د (        يدافع عن الحق                            ) ب (

 

 

 
    


 

 
) البرق                    ) ج (                                       الموت         ) أ  

  
  يلمع فى السماء الغائمة ) د(        يصيب نفس الشاعر الحزينة           ) ب (     

                                                 
 .  351الديوان ، ص ) 1(

  192الديوان ، ص ) 2(



 

 
      

 
 

     
 

 أبرقت  –أجار    –خلعت    –صرخت   –نادتك  (  
 

الماضي
             



            

           
 

الزمن الحاضر
             


 
 



      




 
  

                                                 
  341الديوان ، ص ) 1(



 

  جبل                             ) ج ( أبو زكريا الحفصى                                    )  أ(
  
  يثبت في األرض                ) د ( يملك القوة والحكمة                           ) ب (

 
 

         
   

 
  

  أشياء              ) ج ( األمن واالستقرار                             ) أ (      
  

  تنشر  ) د ( انتشر اإلحساس به                          ) ب (    


          

 
 



 


             
 

  
  إنسان                      ) ج ( مين                                          زھر الياس)  أ (     

  
  يتغزل في امرأة جميلة ) د ( يتمايل على زھر السوسان                     ) ب (    

          


 
 

                                                 
  198الديوان ، ص ) 1(

   328الديوان ، ص )  2(



 

 



 

  سيوف الجيش                        ) ج (                                          النجوم         ) أ (       
  

تلمع وقت سقوطھا على األعداء) د( تلمع أثناء سقوطھا على الشياطين               ) ب (    
 

 


 



 

 


 
  

  إنسان                       ) ج ( الصبر                                            ) أ (    
  
  يموت ) د ( فقد الشاعر القدرة عليه                        ) ج (  


 
 



 
  

                                                 
 133الديوان ، ص ) 1(

  336الديوان ، ص ) 2(

  83الديوان ، ص ) 3(



 

  إنسان                    ) ج (                       الرماح                   ) أ (      
  

  يبكى ) د ( المغطاة بدماء األعداء                      ) ب (     

 
 

     
               

 


 
فعل األمر

 
 



 

  
  فتاة                )   ج (          األندلس                    ) أ (      

  
  تطلب النجدة  ) د (يد                   في خطر شد) ب (    


     

 
  

  إنسان                          ) ج ( الخيل                                         ) أ (       
  

  يسرع في النجدة ) د ( تسرع في الوصول                  ) ب (     

 


 

                                                 
  408الديوان ، ص ) 1(



 


 

 


 
  

  اإلنسان                       ) ج(                                  اإلنسان  ) أ (          
  

  يقوم بزراعة المحاصيل  ) د (يقوم بأفعال الخير                 ) ب (        

 
          
 
 

–
–

 
  
  

   االستعارة االسمية)  2(   
 

 
            

         
 الخبر

ب اإلضافي المكون من المضاف والمضاف إليه ، والصفةوالتركيفي الجملة االسمية 
  
   الخبر في الجملة االسمية) أ  (   


 

                                                 
  378الديوان ، ص ) 1(



 

 
 


 
  

  جبال                         ) ج (           جيش أبى زكريا الحفصى               ) أ (         
  

  راسخة ثابتة ) د ( ثابت في القتال                                    ) ب (         


 

 
   




 
  

  الليوث                         ) ج (جيوش المسلمين                                 ) أ (       
  

تزأر وترھب فرائسھا) د (ترھب أعدائھا فى القتال                  ) ب(       
 

              


 
 


 
         

  

                                                                                                                                                         
  85الشعرية ، ص الصورة " صبحي البستاني / د) 1(

  240ن ، ص  نالديوا) 2(

  105الديوان ، ص ) 3(

  378الديوان ، ص ) 4(



 

  نور                      ) ج (أبو زكريا الحفصى                            ) أ (  
  
  ساطع منير) د ( شديد النقاء والطھر                     ) ب (


 

  : ونالحظ  
1            

 
2 
3


 

 
 
  التركيب اإلضافي    )ب(  
 

         


     
 


 

 

 




          
                                                 

)1 (Henry Albert Metonymie et Metaphore, Klieneksieck Paris , 1971 P : 63  

  47الديوان ، ص ) 2(



 


 

 
 




 
 
 


 

 





 
 

 



 


 

                                                 
  137الديوان ،ص ) 1(

  267الديوان ، ص ) 2(

  255الديوان ، ص ) 3(

 288الديوان  ، ص ) 4(



 

  :والمالحظ     


 
 
االستعارة بالصفة ) ج (     
 


 

Fontanier 





 
 

 






 

 






 

                                                 
)1 (Fontanier Pierri, Les Figures du discourse, Flammarion, Paris Ed 1968 P: 324 .   

  142الديوان ، ص ) 2(

  342الديوان ، ص ) 3(



 

–
 

 


 
الحسن المتزامنالتداعي التلقائي




 





–



 



 

                                                 
  47الديوان ، ص ) 1(

)2 (Morier Henri, Dictionnaire de poetique et du rhetorique,Ed, Puf 1975 P:318  



  الخاتمة
  

  ،،  وبعد
 


           

 
 

   
    

 
 





 

 
        

  
 

 
           




    
 

 



            


 


 
 




 
 

     


 
 

  :ويخلص البحث بعد هذا العرض إلى عدة نتائج  
 
1    

         
 
2   

 
 
3

 
 
4

 



 
5

  
 

 
6

 
 
7         


 

 
8

     
 

  
:أخيرة  تلك كانت هي  أبرز النتائج التي توصل إليها البحث ولكن تبقى كلمة 

 
         

         

      

 


 
  .دراسة مفـاهيم شعر الحرب في ديوان ابن األبار   -1
الذيل  , وأعتاب الكتاب  , دراسة ابن األبار من خالل كتاباته النثرية في  الحلة السيراء   - 2

  .والتكملة  



دراسة شخصية ابن األبار اإلنسانية والنفسية خاصة أنه كان شاعراً وأدبياً ومؤرخاً صاحب   - 3
  .   قضايا  
 




 



 

 

           

 
 

 
 
لِنَـا  رَبَّنَـا الَ ُتؤَاِخْذنـَا ِإن نَِّسينـَا أَْو أَْخطـَأْنَـا رَبَّنـَا َوالَ َتْحِمْل َعلَْينـَا ِإْصراً َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَّ [  ِذيَن ِمن قَبـْ

قَْوِم   ُتَحمِّْلنَـا َما الَ طَاقََة لَنـَا بِِه وَاْعُف َعنـَّا وَاْغِفْر لَنـَا وَاْرَحْمنَـا أَنَت َمْوالَنَـا فـَانُصْرنـَا َعَلى الْ رَبَّنـَا َوالَ 
     286 ]اْلَكاِفرِيَن  

 
  

  " وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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  المصادر والمـراجــع
  
  
  
  القرآن الكريم) 1(
  
   الحديث الشريف) 2(

  )ھـ  256ت ( أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل الجعفى البخاري  -                 
1987 

 - ھـ 257ت (لترمذى السلمي أبو عيسى محمد بن عيسى ا 
 

  
  المراجع القديمة : أوالً 

  
  ) ھـ  658ت ( أبو عبد هللا محمد : ابن األبار ) 3(

         
1999 

 
1955 
1993 
 
1987 
 
1996 
1967 
 
1957 

  :ابن أبى اإلصبع المصري  ) 4(

1383 
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5 ابن األثير:  

1
1416 

6 ابن الطواح:  

 
1995 

 
7 القزوينى :  

1988 
 
8 ابن رشد:595 

 
 
 

9ابن رشيق  :456 
 
1972 

 
10 ابن خلدون:808 

 
1983 
61983 

11 ابن حزم وابن سعيد الشقندى:  

1 
1968 

12 ھـ  834ت ( أبو عبد هللا محمد بن أحمد : ابن الشماع ( 

 
1984 



 183

13ھـ  1025( أبو العباس أحمد بن محمد المكناسى : القاضي  ابن (  

 
1974 

14 ھـ 542ت ( أبو الحسن على بن بسام الشنترينى : ابن بسام (  

 
1977 

15 ھـ  471ت ( أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن : الجرجانى (  

1958 
1958 

16 ھـ  366ت ( القاضي الجرجانى ، على بن عبد العزيز (  

 
1966 

17 ھـ  626ت ( أبو يعقوب يوسف بن أبى بكر : السكاكى (  

 
2000 

18 شھاب الدين الحلبي:  

1980 
19 ھـ  370ت ( أبو القاسم الحسن بشر : اآلمدى (  

 
1959 

20 ھـ  395ت ( بن سھل أبو ھالل الحسن بن عبد هللا : العسكري (  

 
21 ھـ  276ت ( أبو محمد عبد هللا بن مسلم : ابن قتيبة (  

 
1373 

22 ھـ  388ت ( أبو محمد بن الحسن بن المظفر البغدادي : الحاتمي (  

1965 
23 ھـ  704ت ( أبو العباس أحمد بن أحمد : الغبرينى (  
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24 ھـ  894ت ( أبو عبد هللا محمد  بن إبراھيم : الزركشى (  

21966 
25 أحمد بن محمد التلمسانى : المقري :  

3 
1988 

26 ھـ  703ت ( أبو عبد هللا محمد بن عبد الملك : المراكشي (  

61973 
27 زكريا بن محمد بن محمود: القزوينى  .  

 
28 ھـ 8ت ق ( محمد بن عبد المنعم الصنھاجى : الحميرى (  

2 
1984 

29 ھـ  793ت ( بن الحسن المالقى األندلسي   الشيخ أبو الحسن بن عبد هللا: النباھى (  

 
 

30 أبو محمد عبد هللا بن محمد بن أحمد : التجانى  

–706–708 
1981 

31 خالد بن عيسى : البلوى  

1 
 
 

32 ھـ  1119ت ( أبو عبد هللا محمد : األنصاري (  

1967 
33 أبو عبد هللا : البكري :  
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11968 
34 ھـ  255ت ( أبو عثمان بن بحر : الجاحظ (  

31968 
35 ھـ  748( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ت : الذھبي (  

3 
 

  : ثانياً المراجع الحديثة 
 
36على أحمد يوسف / د :  

11999 
2002 

1989 
37 د  أحمد مختار عمر :  

41993 
38حلميأميرة / د :  

1976 
39ألفت كمال الروبى / د :  

1 
1983 

40الطاھر أحمد مكي / د :  

11980 
 

41 أحمد الشايب :  

1973 
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42 كمال زكى  أحمد/ د :  

1971 

43 أدونيس:   

1972 
1975 

44إحسان عباس / د:   

1960 
45أحمد ھيكل /د:  

51970 

46أحمد مطلوب/ د :  

 
1983 

47 أنور المعداوى:  

 
48توفيق الطويل / د:  

 
49جودت الركابى / د:   

31980 
50جابر عصفور / د :  

 
1992 

51 جوزيف ميشال شريم :  

1984 
52 سامي اليوسف :  

 
53شوقي ضيف / د :  

1986 
81997 
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1996 
54 شاكر لعيبي:  

2000 
55صبحي البستاني/ د :  

1 
1986 

56صالح حسانين / د :  

2006 
57عبد السالم المسدي / د :  

1977 
58عز الدين إسماعيل/ د  :  

1986 
1982 
1972 

59عبد هللا أنيس الطباع / د :  

 
 
60 عبد الرضا جبارة  

 
 
61 عبد هللا الحراصى:  

 
62عبد العزيز عبد المجيد / د :  

 
1951 
63 عناد غزوان / د:  

 
1994 
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64عدنان حسين قاسم / د:  

11986 
65 عبد القادر الرباعي:  

 
66على القاسمى / د :  

1985 

67على أبو زيد / د :  

1992 
68عاطف مدكور / د :  

1987 
69كمال أبو أديب / د:  

1979 
70 كريم عجيل حسين:  

11976 
71محمد حسين على الصغير / د :  

1986 
72عنان  محمد عبد هللا:  

52003 
73 محمد العروسى المطوي :  

 
1986 

74مصطفى ناصف / د:  

1964 
1981 

75محمد حماسة  عبد اللطيف/د:  

1996 
11982 

76مجيد عبد الحميد / د :  
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1984 

77محمد غنيمي ھالل / د :  

1987 
78محمد زكى العشماوى / د :  

1980 
1994 

79محمد النويھى / د :  

 
1967 
 

80محمد بركات / د :  

 
81محمد لطفي اليوسفي / د:  

 
82محمد فتوح أحمد / د :  

1981 
83صطفى السويف م:  

 
 
84يوسف بن على بن إبراھيم العرينى / د :  

1 
1995 

85 سيد قطب :  

 
 

86 االستعارة : 
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  : ثالثاً المراجع المترجمة 
 
87 امبرتكو إيكو :  

 
12000 

88 أرسطو:  

1993 
89بالنثيا  ثأنخل كونثال :  

2 
90 أرشيبالد مكليش:   

 
1963 

91 جون كوين :  

 - 1993 
92كبر نشفي رروبا  :  

1315 
11988 

93 سي دى لويس:  

 
94ماثيسن .أ .ف:  

 
1965 

95وفيللو  ىكارو لون :  

 - 11973 
 
96 ليوبولد وتورس بإلباس :  


12003 
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97 ( ميشيل كاروج :  

 - 1971
 

98 مارى جويو : 

21965 
99 وارن ويليك:  

 
100جورج ليكوف :

12005 
101جيرارد ستين :22

2005 
  

 ً   : الدوريات : رابعا
 
102خالد لفتة باقر الالمي/ د 

 - 
15271424 

103 ريتشاردز :  

 
13141991 

104 ( سعيد السريحى: 
1991 

105شكري عياد / د:  

21986 
106عبد القادر الرباعي / د: 

21984 
107فؤاد المرعى /د :  

131988 
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108 (مصطفى ناصف / د:  

31981 
109، ًالصورة الفنية في مجموعة أحد عشر كوكبا

394 
  

 خامساً المعاجم اللغوية 
 
110 الزمخشرى:538 

1985 
111 الفراھيدى:170 

1987 
112 الصاحب بن عباد:385 

1986 
113ابن منظور :711 

3 
114الفيروز أبادى :817 

1971 
 ً   اإلصدارات االلكترونية: سادسا

 
115 موسوعة الشعر العربي )CD أبو ظبي ، دولة )مدمج صادرة عن المجمع الثقافي ،

  اإلمارات العربية المتحدة   

  
  المراجع األجنبية -:سابعاً 

 

(116) Bouverot Danielle , Comparaisonat Metaphore, Larevue Francaise , 1969 . 

(117)  Esnault Jaston , Metaphores Occidentales , Flammarion , Paris , Ed, 

1968. 

(118) E.vivienne Lux : Translation of Metaphore – the Vital Link , the International  

         Conference of Translation , Breiton city, 6-13 august 1993 

(119) Fontanier Pierri, Les Figures du discourse, Flammarion, Paris Ed 1968 . 

(120) Henry Albert Metonymie et Metaphore, Klieneksieck Paris , 1971  
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(121) Leguern Michel , Semantique de la Metaphore etde la metonymie , Larousse,  

          Paris 1972 . 

(122) Mary Young : Translatoin of Poetic Metaphore, thesis of (P.H) , Woark  

          British University 1994 . 

(123)  Morier Henri, Dictionnaire de poetique et du rhetorique,Ed, Puf 1975 . 

(124)  Teressa dobrzynska : translation of metaphore- problems of meaning 

,the       

  berdically pragmatic, volume 24-1995. 



  المجال الداللي العام األول
  الطبيعة الجامدة

 

  
  التصنيف الداللي لمصادر االستعارة عند ابن األبار

  
  المصادر الطبيعية:أوال  

           
   

      
  المجال الداللي العام الثاني         

  الطبيعة المتحركة        
  

  ) 1( مجال فرعي )  1( مجال فرعي 
  الحيوانات  

  جال فرعي ل فرعي  مجال فرعي م مجال فرعي مجا

المجال الداللي العام الثالث   
  اإلنسان

الحيوانات    ) 1( مجال فرعي  

الحيوانات )     2( مجال فرعي 
أل

  الـــطــــيـــــور)  3( مجال فرعي  

  الــــزواحـــــف)  4( مجال فرعي 

)  1( مجال فرعي 

  لميــــاها)  2( مجال فرعي 

)  3( مجال فرعي  

)  4( مجال فرعي 

  النبـــات)  5( مجال فرعي 

)  6( مجال فرعي 
أل

)  5( مجال فرعي 
أ

  القدر)  6( مجال فرعي 

)  4(  مجال فرعي
أ

)  3( مجال فرعي  

سلوك  )  2( مجال فرعي 

 انفعال )  1( مجال فرعي 



  المجال الداللي العام الرابع

  الثقافة الدينية
  المجال الداللي العام الخامس

 األدب العربي
  السادسالمجال الداللي العام 

  التاريخ

 التصنيف الداللي لمصادر االستعارة عند ابن األبار 
 

  المصادر الثقافية:ثانيا  
                                                                 

)  1( مجال فرعي 
آ

) 2( مجال فرعي 

  العقيدة)  3( مجال فرعي 

  ـيـمالـــقـ)  4( مجال فرعي 

أســماء )  1( مجال فرعي 
أل

األقوال )  2( مجال فرعي 
أ
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