
 

 دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی

 1400دوره اول، شماره اول، پاییز و زمستان 

 نصف سنوية دراسات األدب اإلسالمي 
 2021السنة األولی، العدد األول، خريف وشتاء 

 ة لشعر البشنوّ  الکرد ّ يدراسة بالغ
 (جبامعة خوارزمياألستاذة املساعدة ) 1سودابه مظّفری

 عبداإلله عبدالوّهاب هادي العرداوي )األستاذ جبامعة الکوفة(
 05/11/1399تاریخ دریافت: 

 01/10/1400تاریخ پذیرش: 

 

 2۴6-231صفحات: 
 24/01/2021اتريخ الوصول: 
 22/12/2021اتريخ القبــــــول: 

 امللخص
، ه شاعر ئيد مكثر، ومصنف ابر اجم أبنّ وصفه أصحاب الرتّ  العّباسيالبشنِوّي الكردّي من الّشعراء األكراد   العصر 

اّل ين ت ينالوا حّقهم من الّدراسة، رغم أنّاه مان الّشاعراء الّا ين متيّا وا جباودة قارحيتهم وقادرجم الفائقاة علای حسان  وهو من
لبالغااة  نّن األخبااار الااواردة ماان حياتااه الّساابك ونصااابة املعناای ومااوهبتهم الرّائقااة   نظاام الّشااعر الّاا ي میتاااز ابلفصاااحة وا

وآل بيته الطّاهرين، كما قدعّده "ابان شاهر آشاوب"  -صلوات اهلل عليه-وأشعاره تدّل علی تشّيعه و مواالته لرسول اهلل 
  الّرعياال األّول ماان حاااملي ألويااة  الغاادير، واعتااخه صاااحب -علاايهم الّسااالِ–ماان الّشااعراء اراااهرين حبااّب أهاال البياات 

الغااة وأحااد شااعراء اإلماميّااة الّناهراا  بنشاار األدب  وكااان لاااه ديااوان يتداولااه النّاااس   القاارن الّسااادس اهلجاارّي، فياااه الب
أبيااات مبثوثااة   الغاا ل تاادّل علاای أّن الّشاااعر عااا.  ربااة حااّب مفعمااة ابألحاساايذ الّصااادقة ماان دون الّتصااري  حببيبااة 

وذكار منااقبهم، كماا   -علايهم الّساالِ–ّهدة لقصائده   حّب آل البيت حمّددة، أو قدتكون مقّدمات عقيديّة م هبّية ا
كانااات لاااه قصاااائد علويّاااة  أمااااِ هااا ه اإلشاااراقات املعرفيّاااة كاااان لناااا وقفاااة أتّمليّاااة   شاااعره و  جاناااب مهاااّم مناااه، أال وهاااو 

يع   شاااعر البشااانوّي الكاااردّي املكناااوانت البالغيّاااة  فهااا ه الّدراساااة تتنااااول األسااااليب البالغيّاااة مااان املعااااين والبياااان والباااد
 الّتحليلّيت-واإلشارة نلی مي ة شعره   العصر العّباسّي، وه ا األمر يتحّقق   نطار املنهج الوصفيّ 

 البشنوّي الكردّي، دراسة بالغّية، نبداعّية، حسن الّسبك، نصابة املعنیت ال لمات الرئيسة:

 بررسی بالغی شعر بشنوی کردی
 چکیده

جمله شاعران کرد در عصدر عباسدی اسدت کده نورسدنیگان او را شداعری نیکدو دارای اشدعار بسدیار و          بشنوی کردی از 

نثرنورسی توانا توصیف کرده انی که در خوشی قررحه و تواناری برتردر زرباری سبک و رساری معنا در شعر امتیاز رافتده و  

عارش گوردای تشدیّع وی و ارادتدش نسدبت بده      در حوزه فصاحت و بالغت برجسته شیه است. اخبار وارده از زنیگی و اش
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او را از شاعرانی به شمار آورده که آشدکارا بده دوسدتی اهدل      "ابن شهرآشوب"پیامبر و خانیان آن حضرت است چنانکه  232

نیز وی را در زمره پیشگامان پرچمدیار بالغدت و رکدی از شداعران     « الغیرر»بیت نبوت)ع( پرداخته است و صاحب کتاب 

ه به نشر و گسترش ادبیات همت گماشته است؛ وی دروانی دارد مشتمل بر ابیاتی پراکنیه در غزل، کده  امامیه شمرده ک

نمارانگر برخورداری شاعر از تجربه عشقی آکنیه از احساسات پاا و راستین است، همانگونه که مشتمل بر قصداریی در  

شدی. اردن مقالده ندوآوری هدای اسدالیب بالغدی        دوستی اهل بیت نبوت)ع( و ذکر فضارل آنان و نیز قصاری علوی  مدی با 

 تحلیلی مورد بررسی قرار می دهی. -)معانی، بیان و بیرع(و ورژگی های شعر بشنوی کردی را با تکیه بر منهج توصیفی

 .بشنوی کردی، پژوهش بالغی، نوآوری، زرباری سبک، رساری معنا ها:کلیدواژه
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 املقّدمة .1 233
املصااادر الّلغويّااة والبالغيّااة، فاملصااادر البالغيّااة حباجااة ماّسااة نلاای الدراسااة نّن دواوياان الّشااعراء ماان أهااّم 

والبحاااا ، ألّن النّاااااس نذا اشاااارتكوا   فهاااام الااااّدالالت األساسااااّية فااااإّن اخااااتالفهم واسااااع والسااااّيما علاااای 
 مسااتوی البالغااة ماان جانااب، وأّن األساااليب البالغيّااة تبااّ  مكنااوانت الّشاااعر النفسااّية وعاملااه الفكااريّ 
واختالجاتااه الّداخليّااة ماان جانااب آخاار وبتعبااري آخاار نّن األساااليب البالغيّااة هاای الطّاارق الّاال يّتخاا ها 
الشاعر واألديب   أعماله األدبّية للّتعبري عن اّ اهاته وآرائه وأفكاره اخلاّصة اّلل المیكن الّتصاري  هباا 

  الواقع میكن البح  عن احلاالت هبا، أو يطلب ت ي  أعماله األدبّية   ب املخاطب نليها وتقويتها
الّنفسّية وشخصّية الّشاعر   صوره الّشعريّة اّلل تدور   ذهنه وخيالاه مثّ تاخز ضامن شاعره مان خاالل 

الّدراساات عان البشانوّي الكاردّي وشاعره وميا ات قصاائده قليلاة  الّرروب املختلفة من العلاِو البالغيّاةت
 جدا، منها:

أتلياااف عباااداحلليم عاااو  احللّاااي، حبااا  ود البشااانويّ الكااارديّ حياتاااه وشاااعرهكتااااب احلسااا  بااان داو 
.،قااااِ الكاتاااب برتمجاااة الّشااااعر، مثّ قااااِ بلاااّم 1395، سااانة 14و 13منشاااور   كتااااب شااايعة، الااارقم 

شتات أشعاره املبثوثة   املصّنفات املتفرّقة، وهی   األغلب وردت   مناقب ابان شهرآشاوب وجّلهاا 
وتقد  أمرياملؤمن  ووصاايتهت و"البشانوّي الكاردّي حياتاه ومااتبقی مان شاعره" كتباه   مدح أهل البيت 

دتعبداإلله عبدالوهاب هادي العرداويّوحيدر هادي سلمان األسدّي، منشاور   ئلّاة جامعاة كرمياانت 
  أّي  قاِ املؤّلفان   ه ا البح  بدراسة حياة الّشاعر واإلتيان ببعض مناذج شعريّة اندرة لاه ت توجاد

 مصدر أدّد، كما قاما بتبي  بعض مي ات شعرهت 
مااان منظااااار األبعااااد الّدالليّااااة  اليااال أشااااعار البشااانوی الكاااارديّ  وأّماااا هااا ه الّدراسااااة فتمتااااز بتناوهلااااا

والبالغّية، والكشف عن صور اخليال وتبي  أنوا  الّصناعات البالغّية   شعر البشنوّي الكاردّي تبييناا 
واّل ي يعتخ من رّواد      أهل البيت) (صّرحمن الّشعراء املل البيت ) (، وهو خلوصه وصداقته ر
ت ومباا أنّاه مان املريادين املخلصا  نّيتاه ألهال اهرا  بنشار األدبة النّ ماميّ شعراء اإلالبالغة العربّية ومن 

جاناب ومان جاناب بيت الّنبّوة وديوانه حامل أحاسيسه الّصادقة وأفكااره الطّيباة قباال أهال البيات مان 
آخر ديوانه الّشعرّي مفعم ابألساليب البالغّية املختلفاة فرأيناا مان األفرال دراساة شاعره تبييناا مراامينه 
-وآراء الّشاااعر واختالجاتااه الّنفسااّية ابلّنساابة لألئّمااة األطهااار وأولياااء هللا معتماادة علاای املاانهج الوصاافيّ 

 الّتحليلّيت
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 ال رد  ترْجة البشنو ّ  -2 234
 ر اليسري من النّ  الّ ن، اذ ال جند له ترمجة وافية الكرديّ  صادر القدمیة طويال   ترمجة البشنويّ ت تقف امل

ا جعال اّا ) ( عراء املاوال  رل البياتبب   ذلك كونه من الشّ أطوار حياته املختلفة، ورمبا يكون السّ 
 اجم ال يطنبون   ترمجته وأشعاره علن ما سنرى الحقاتأصحاب الرتّ 
ّ حصون وقال  وبالد كانت ن  العراق   شرقي دجلة طوائف كثرية من األكراد ينتمون  كانت

  ة بفااات  الباااء وساااكون الّشااا، ومنهااا البشااانويّ (4/36: 1977ِاألمياااين، ) هلاام   ناااواحي املوصاال واألربااال
  1/157ات: نبان األثاري، ال) ون طائفاة كبارية مان األكاراد تساكن بناواحي ج يارة ابان عماراملعجمة وفت  النّ 
هلااااام قلعاااااة  ،(6/11: 1371  األمااااا ، 4/36: 1977  األمياااااين، 8/59: 1994 ال بيااااادي، 39الّسااااايوطي، الات: 

بينهمااا حنااو فرسااخ ، ومااا كااان يقاادر صاااحب ا  ياارة وال غااريه ماان خمااالطتهم » ن فنااك مشااهورتساامّ 
هم مارؤة وعصابية وحيماون سانة وفاي ات ماللبالد عليها، وهي بيد هؤالء األكراد من  سن  كثرية حنو ثال

 "بشااانو"ة منساااوبة اّ البشااانويّ  ، ويبااادو أنّ (4/278: 1955احلمااوي، )« لياااهنمااان يلتجااا  الااايهم وحيسااانون 
 ت(6/11: 1371األم ، )ع" استم"ة معناها لفظة فارسيّ  یوه

، ومااان "بشاااري"وقلعاااة  "برقاااة"أشاااهرها وقلعاااة  يوهااا "فناااك"قلعاااة  ائفاااة قاااال  كثااارية منهاااا:وهلااا ه الطّ 
مااراء القاارن أين ماان واألمااري حساااِ الاادّ  بااراهيم،نواألمااري  بااو طاااهر،أصاااحب قلعااة فنااك األمااري  مرائهااا:أ

 و ّ الّصاااا ك البشاااانويّ لااااد ويعاااارل مبة حمّمااااّ البشاااانويّ نن نسااااب واّاااا  (4/36: 1977األميااااين، ) ادسالّساااا
هو ، (1/157األثري، الات: نبن )بو عبد هللا احلس  بن داود أاأل كان قبيل سنة أربعمائة ومنها شاعرانالصّ 
اجم سانة د أصاحاب الارتّ حيادّ ك"ت فنا"صااحب  بان عامّ ن الكارديّ  بو عبد هللا احلس  بن داود البشنويّ أ

بيته كر  وعصره قد    ه شاعر ئيد مكثر، ومصنف ابر ،اجم اااا أبنّ والدته، وقد وصفوه ااااا أصحاب الرتّ 
 آل البياات عراء اراااهرين   حاابّ وهااو ماان الّشاا ،(2/90اإلصاافهاين، الات: ) اخلرياادةكمااا يقااول صاااحب 

  ،(183نبان شهرآشاوب، الات: ) عراء ارااهرين  معاات العلمااء مان الّشا "ابن شاهر آشاوب"عداه  ( كما )
 ه: أبنّ ليعةالطّ ويصفه صاحب  ،(78املصدر نفسه: ) الئلالدّ وكتاب  ةسائل البشنوّي الرّ كما ذكر له كتاب 

 الغاديروأطنب صاحب ت (1/253: 2001الّساماوي، ) "فا  ابهرا  وأديبا  حماضرا  وشاعرا  كان فاضال  مصنّ "
ل من حاملي عيل األوّ فهو   الرّ ) (ت  عراء اراهرين   مدائ  العرتة الطاهرةمن الشّ "   وصفه بقوله:

 ت(4/36: 1977األميين، )" اهر  بنشر األدبة النّ ماميّ ألوية البالغة ، وأحد شعراء اإل
فهاو اشاتباه واضا ، ذلاك  ،(9/70: 1987)نبن أثاري، ه شاعر بين مروان   أبنّ ا ما نقل عن املؤرخّ مّ أ

وهام أوالد أخات  م ملاوك داير بكار ال ماروان أمياة،هنّ إ ّا ّ بين مروان بصلة خؤولاة فهام أخوالاه،إه میتّ أنّ 
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  4/36: 1977األمياااين، )ه مااان خالااا ربااان ماااروان اساااتّو علااان حكااام داير بكااا هلااام علااايّ وأوّ  ابذ الكااارديّ  235
لينااا ماان وصاافه   املصااادر القدمیااة نهااو مجيااع مااا وقااع  هماان أوصاااف ومااا ماارّ  ت(4/105: 1418الّشااكري، 

تلعنا عليها حّا طّ ال الّ    اليِو
: 1977  األمياين، 126: 1414الّنماازي، )ق 380اجم سنة وفاته بعد سنة د أغلب أصحاب الرتّ حدّ 

بناااء  علاان مااا ذكااره اباان األثااري   الكاماال عنااد ذكااره حااواد  سااانة  (4/105: 1418  الشاااكري، 4/36
األما ، )ه 370د وفاتاه سانة حيدّ  يعةأعيان الشّ لكن صاحب  ،(71-9/70: 1978األثري،  ابن)ه 380
يقتري  الكامل  كتاب  قت380ف كره   حواد  سنة  ،وهو اديد جيانب احلقيقة (6/11: 1371

 ت (4/36: 1977األميين، ) بعشر سن  اته بعدهااريخ يشهد حبيالتّ  أنّ 
ذكااار " اذ يقاااول: قت465وهاااو سااانة  اخلريااادةقيق لسااانة وفاتاااه هاااو ماااا ذكاااره صااااحب حدياااد الااادّ التّ 
 نّ أذ ، ن(2/90)اإلصافهاين، الات: "  سانة سماذ وسات  وأربعمائاةااا وتاو ّ  والده رآه ااا البشنويّ  ااتين أنّ الشّ 

)نبااان خلكاااان، الات: قت 572ّ سااانة ن ين عاشاااوا بعاااد املائاااة اخلامساااة الّاااعراء الكتااااب كاااان لرتمجاااة الّشااا
 ت(6/12: 2000الصفدي، ) الوا  ابلوفياتحديد صاحب واتبعه   ه ا التّ (، 2/189

 أخباره -2-1
ناا نظفاار قاخ يرايء لنااا جانباا  ماان ، لكنّ الكارديّ  غم ماان نادرة األخباار عاان حيااة ابان البشاانويّ علان الارّ 

نة قتل   ه ه السّ : »هوه ا نصّ  اديدا ، قت380  كامله و  حواد  سنة "ابن األثري"حياته بلسان 
ا ملكاااا باااالد محااادان ملّااا أاب طااااهر واحلسااا  اباااين وكاااان سااابب قتلاااه أنّ  ابذ الكاااري صااااحب داير بكااار،

  ة أصااحاب قلعاة فناك وكااانوان أطاعاه األكاراد البشانويّ واّاا ،املوصال طماع فيهاا ابذ ومجااع األكاراد فا كثر
يهم بنجااادجم خااااهلم ابذا مااان علااا اعر لباااين ماااروان يعتااادّ الّشااا ففاااي ذلاااك يقاااول احلسااا  البشااانويّ  ،كثاااريا
 :قصيدة

 ار لـــــــــــــــــــــــدولت ُــــــــــــــــــــــــــــــــــة أنصالبشـــــــــــــــــــــــنويّ 
 أنصــــــــــــــــــــــــار ابذ ررجــــــــــــــــــــــــيش وشــــــــــــــــــــــــيعته

 لِو عنــــــــــــــــــه غمغمــــــــــــــــــةـببــــــــــــــــــاجالای جــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــي  يف ذا خهـــــــــــا يف العجـــــــــــُ والعـــــــــــرب   ول
ـــــــــــبظــــــــــاهر املوصــــــــــل احل  دابء يف العطــــــــــ ــــــــــ

ـــــــــــوع جحنــــــــــن يف الــــــــــرّ  و  ال ون لل ــــــــــربـــــــــــــ
 

فرااعفا عنااه  ف جابااه بعرااهم فسااار نلاايهم وناا ل اب انااب الشاارقيّ  ،وكاتااب أهاال املوصاال فاسااتماهلم
ب أماري باين عقيال واستنصاراه فطلاب منهماا ج يارة ابان عمار ونصايب  د بان املسايّ واد حممّ وراسال أاب ال ّ 

فقااوا وسااار نليااه أبااو عبااد هللا باان محاادان وأقاااِ أبااو طاااهر ف جاااابه نّ مااا طلااب واتّ  ،وبلاادا وغااري ذلااك
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واد سارا نّ بلد وعخا دجلة وصارا مع ابذ علن فلّما اجتمع أبو عبد هللا وأبو ال ّ  ابملوصل حيارب ابذا ت 236
 تياه هاؤالء مان  ف اته اخلخ بعبورمها وقد قارابه ف راد االنتقال نّ ا بال لامالّ  ،أر  واحدة وهو ال يعلم
ة فناوشوهم القتال وأراد ابذ االنتقال مان فاختلت أصحابه وأدركه احلمدانيّ  ،خلفه وأبو طاهر من أمامه
وب فلام يقادر كابن مروان وأراده علن الّر  ف اته ابن أخته أبو عليّ  ،ت ترقوتهفرس نّ آخر فسقت واندقّ 

ووقااع ابذ باا  القتلاان فعرفااه بعااض العاارب فقتلااه ومحاال رأسااه نّ بااين  فرتكااوه وانصاارفوا واحتمااوا اب باالت
فعل ه ا  ة وقالوا رجل غاز وال حيلّ فثار العامّ  ،ته علن دار اإلمارةة وصلت جثّ محدان وأخ  جائ ة سنيّ 

 ت(71-9/70: 1987ابن األثري، )« فنوهة كثرية له وأن لوه وكفنوه وصلوا عليه ودبه وألهر منهم حمبّ 
ة أصحاب قلعة فنك ملؤازرة ابذ األكراد البشنويّ  كان يستح ّ   الكرديّ  البشنويّ  وه ا اخلخ يب  أنّ 

ل وقعت بينه وب  أد طاهر واحلس  اباين الّ ت ه380خال بين مروان امل كورين   وقعة سنة  الكرديّ 
 تق379ا ملكا املوصل سنة محدان ملّ 
   خبااار القليلااة عنااه، وعناادما نطااالع شااعره جنااد لااه أبياااات   جنااد   املصااادر القدمیااة غااري هاا ه األوال

ااعا  ِب َّتااه وأبياااات  متفرّ   نّ أقاة ماان قصااائد   الغاا ل تادّل داللااة واضااحة علاان قصايدةٍّ جيميّااة ياا كر فيهاا شا
دة، أو قااد حببيبااة حماادّ صااري  ادقة ماان دون التّ مفعمااة ابألحاساايذ الّصاا صاااحبها قااد عااا.  ربااة حاابّ 

) (،  آل البيااات   حااابّ  هدة لقصاااائداّهااا -أي األصااا ّ وهاااو الااارّ - ةة م هبيّااامات عقيديّاااتكاااون مقااادّ 
 ة آل البيتوذكر مناقبهمتة أو قصائد   ذكر بقيّ قصائد علويّ 

عه وشااعره املبثااو    املصااادر القدمیااة تشاايّ  الكاارديّ  ياخز بشااكل واضاا  ماان خااالل أخبااار البشاانويّ 
البياات مان ارااهرين مان شاعراء أهال  معاملاه   "ابان شاهر آشاوب"ه وقاد عادّ (  ) ه رل البياتومواالتا

)نبااان  يعة وشاااعرائها اريااادينه مااان أعاااالِ الّشاااترمجاااة وافياااة وعااادّ غاااديره    "يخ األمياااينّ الّشااا"وتااارجم لاااه 
 ت(186شهرآشوب، الات: 

 يف شعر البشنو ّ  سالي  البيانأ -3
 شبيه التّ  -3-1
 العارب ه أكثار كاالِناااااّ ن قيال حاّا  عر العاردّ وأكثرهاا دوراان   الّشا شبيه من أيسر أساليب البيانالتّ  يعدّ 

ّ الفهااام نشااابيه ماان أقااادِ صاااور البياااان ووسااائل اخلياااال وأقرهباااا التّ  نّ وذلاااك أل ،(3/818: 1937)املااخد، 
(، 18: 1984عبادالكر ،   27: 1975)مطلاوب،  داة لتقرياب البعيادأفرال أابنة و إليراح واذهان واإلواأل
ارااال »شاابيه التّ  ولاا ا عاادّ   (249: 1952)العسااكري، « املعاان وضااوحا ويكتسااب أتكياادا»ذ ياا داد بااه ن
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ه ولعلّا ةدبيّاورة األبال هاو الكاشاف عان حقيقاة الّصا ،كلورة واساتحداثها   الّشاحب النسياب الّصاالرّ  237
شابيه ألااهرة ابرزة   شاكل التّ  هولا لك كلّات (44: 1983)انصاف، « عريالّشا كلمات الّشامقوّ  همّ أمن 
 ي الّاا ه الفاانّ نّااأل ،  قاادماء وحمادث عناياة كباارية ماان لادن البالغيّاا یساالِ فقااد لقااقباال اإل عر العااردّ الّشا

 ت(130: 1967)الكاتب،  وفطنته وبراعته اعرة الشّ تقاس به شاعريّ 
 قوله: الكرديّ  شبيه   شعر البشنويّ ومن التّ 

ـــــــــــــــــا  ّ أســــــــــــــــرع مقــــــــــــــــبالفلّبــــــــــــــــی جميبــــــ  ــــــــــ
 

 بوجـــــــــــه لماـــــــــــل البـــــــــــدر يف غصـــــــــــن البـــــــــــان 
 (54: 2019)العرداو  واحلمدا ، 

ن ن كاااان املمااادوح اّااانما شاااراق السااايّ صااااعة واإلفلااايذ أرقااان مااان أن تصاااف اااادوحا  ابلبااادر   النّ 
من لة هارون ومن لته عظيمة مثل )ص(  سولخو الرّ أوهو (،  ) ماِ عليّ ها اإلتصدق عليه الصفات كلّ 

 فيقول: ،من موسن
ـــــــــــــين  علـــــــــــــيّ  ـــــــــــــهأخـــــــــــــي ال فـــــــــــــر  بي  و بين

 
 لمــــــارون مــــــن موســــــى ال لــــــيُ بــــــن عمــــــران 

 )املصدر نهسه(
 ال:تتان ب  العلماء وا هّ فيستب  عقال وقوال فشتّ  ،ونقصاعة والرّ من النّ  وقوله ا ليّ 
ــــــــــــــــــذ  ف ـــــــــــــــــــال وال ــــــــــــــــــيّ ـــــــــــــــ  وداده رض عل

 
 الاء لاجّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــا عنــــــــــــد  العلم 

 )املصدر نهسه(
وكيااف ال وهاام أهاال  ،ديّ يااوالعق وحاايّ ا  يعطااي األمااان واالطممنااان الرّ ويعطااي لتشاابيهاته بعاادا  مكانيّاا

 فيقول: (، ) البيت
 ُّاــــــــــــــــإو  و ـــــــــــــــــــــــــــــــــجفمــــــــــــــــُ أمــــــــــــــــان لالنّ 

 
 جـــــــــــام مـــــــــــن احلـــــــــــدير املســـــــــــندســـــــــــهن النّ  

 )املصدر نهسه(

 االستعارم -3-2
( االسااتعارة ق626كاكي )توقاد عارل الّسا ،ةورة البيانيّااة ماان وساائل بنااء الّصاورة االساتعاريّ الّصا تعادّ 

 ه به دااّل  ه   جنذ املشبّ خر مدعيا  دخول املشبّ شبيه وتريد منه ارحد طر  التّ أن ت كر ي أه» بقوله:
وماان خااالل هاا ا القااول ، (174: 1982)الّسااكاكي، « ه بااهاملشاابّ  ه مااا عااصّ ثباتااك للمشاابّ علاان ذلااك و

غم ماان ذلااك شاابيه علاان الاارّ التّ  ولكاانّ  ،شاابيهة القائمااة باا  االسااتعارة والتّ لة القويّااالّصاا ناادرك بوضااوح اتِّ 
 اللااة علاان حنااوقهااا االسااتعارة ملااا فيهااا ماان تااداخل   الدّ ل اقّ ة الّاايبقاان قاصاارا  عاان اقيااق القيمااة الفنيّاا
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ّ نة لفااِ مان دالالجاا الوضاعيّ فهي ختارج األ  (247: 1984)عصفور،  شبيهراء   التّ الحيد  بنفذ الثّ  238
اعر علااان تطوياااع ا تقاااِو بتنشااايت اخلياااال مااان خاااالل قااادرة الّشاااأهّناااة جديااادة فراااال  عااان حيائيّاااندالالت 

 بدا تسم ابإلل تتّ الالت ا ديدة الّ غة هل ه الدّ مفردات اللّ 
ا هّنااأ الفرايلة ا امعاة فيهاا االساتعارةومان »ة االساتعارة عنادما قاال: مهيّاأعان  وقاد كشاف ا رجااينّ 

: 1954)ا رجااين، « ة ت ياد قادره نابال وتوجاب لاه بعاد الفرايلة فراال  تخز ه ا البيان   صاورة مساتجدّ 
ا أكثار ألهّنا ،هشاةورة وعلاق عناده الدّ ل الّصاي علان ختيّااالستعارة امل املتلّقا نّ أد علن وه ا يؤكّ  ،(41
 ل،شااياء املصااطنعة ابخليااارتبااة مان األ املساموعات واملنظااورات أقاالّ  نّ ن»ذ ن شاابيهصاوير ماان التّ داء    التّ أ

علن رتبة مان أومن هنا كانت االستعارة  ،ّو الوسائل لصهر ه ه املسموعات ابخليالأواالستعارة من 
ت وخلاااق وجاااود ّ تصاااوير املعناااوايّ ناعر فيهاااا يعماااد فالّشااات (212: 1979)الّصااااوي، « صاااوير املباشااارالتّ 

وال  ،ياعر واملتلّقااة عنااد الّشااة والت ثرييّااق الغايااة ا ماليّاالااة اّقااة متخيّ صااوريّ  عالقاااتلعبااارات   جديااد ل
وهاا ه الوأليفااة تاارتبت  ،ةا هنالااك وأليفااة نفساايّ نمّنااة و صااويريّ ة علاان وأليفتهااا التّ ورة االسااتعاريّ تقتصاار الّصاا
ثاار أفرااال  عاان انعكاااس  ،ل يريااد  ساايدهاالّااة عريّ ة وطبيعااة  ربتااه الّشاافساايّ اعر النّ  حبالااة الّشااارتباطااا  قااواّي  

 ت(309: 1952)العسكري،  ي فيهااملتلقّ 
 ومن االستعارة قوله:

ــــــــــــــــــــــــــه الّشــــــــــــــــــــــــــوَّ   باب حبســــــــــــــــــــــــــنه وهبائ
    

 تــــــــــــــــــى املشــــــــــــــــــي  بنــــــــــــــــــوره و ــــــــــــــــــيائهأو  
 (74: 2019)العرداو  واحلمدا ، 

وهاو اإلنساان، نضاافة الّشباب واملشيب ابساتعارة مرّشاحة با كر املشاّبه دون املشاّبه باه فهنا يستعري 
نلاای اسااتعارة احملسااوس للمعقااول فيااه ألّن "ولاای" و"أتاای" مسااتعاران ومهااا حمسوسااان والشااباب واملشاايب 

مااان اكنااة فهااو نساانة ال ّ  ف ،ةنسااانيّ نت صاافات وهااو يسااب  علاان املعنااوايّ  مسااتعاران هلمااا ومهااا معقااوالنت
 زمان سوء ال خري فيه وال صالح، فيقول:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــــــــــــــوء ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ذا  م   مانن
 

ـــــــــــــــــــــــــــــه وال صـــــــــــــــــــــــــــــالْا   ال خـــــــــــــــــــــــــــــری في
 (73)املصدر نهسه: 

ففااي "لساااين سااايف"  يديااه وال ماان خلفااه، باا فااال يعرتيااه الباطااال  لسااانه ساايف   قااول احلااقّ  نّ ن
 فيقول: استعارة مفهومّية علی العالقة البنيويّة، 

 لســـــــــــا  ســـــــــــيف مـــــــــــا نبـــــــــــا عـــــــــــن  ـــــــــــريبة
 

ـــــــــــر ِت  ـــــــــــن ســـــــــــما  ق  وال ْیـــــــــــا  ســـــــــــمُ م
 )املصدر نهسه(
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 ال ناية -3-3 239
فذ ع النّ ّ ما   الكناية من قدرة   خلق صورة متتّ ن   تشكيل مالم  صوره الكرديّ  ستند البشنويّ ن

حديد ما جيول   خاطره بعيدا عن املباشرة والتّ  م  واإلحياء عن كلّ  ابلرّ هبا يعّخ  اعرالشّ نّن ذ ، نوقوال ّ 
 ،ع مبااا فيااه ماان صااور وخيااالمتّااة التّ ماان لاا ّ  ياحلياااة وحيرمااان املتلّقاا ددّ األ صّ  ين يفقاادان الاانّ ري  الّااالّصاا

فكاره ومشااعره حينماا يراعها موضاع أد معانيه و اعر   توأليفه الكناية   صوره يؤكّ الشّ  نّ أفرال  عن 
تاا  مهااا: تثبياات ق لااه باا لك وأليفتاا  دالليّ فيحّقاا، اتليهااا وردفهااا يّ معااان هاانن جياايء احملسوسااات أب

 ت(238  السيد، الات: 41ات: )ا رجاين، ال والخهنة عليه املعن
وها ا هاو مارادان  ،اعر وعقلاها   نفذ الّشاا امل بعرا اّ هنّ أ ةورة الكنائيّ ا هو معرول عن الصّ واّ 

ا هاي نمّناعلان ألااهر مادلوهلا و  داء معن أبلفاِ التادلّ أد ليست ئرّ »ة ورة الكنائيّ فالصّ  ،   شعر صفّ 
 لفاااظ مناااه مكانتاااه و وتبقاااي تعباااريا  لكااالّ  ،لفااااِاأل صاااياغة فكااارة تنباااع مااان وجااادان صااااحبها فتماساااك

ووأليفة الكناياة ها ه    ت(379: 1999)مطلوب وبصري، « تن قبله ومبا يرد بعدهأل تربطه مبا وشيجته الّ 
 فنلحظها   قوله:ت يقّ املتل يل أماِ انألر عر وقدرجا علن خلق صور متثّ الشّ 

 واألبصـــــــــــــــــــــــــــار خاشـــــــــــــــــــــــــــعة فـــــــــــــــــــــــــــتغقّ 
 

ـــــــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــــــى بن ـــــــــــــــــــــ وعل ـــــــــــــــــــــ املالّظ  قّ الع
 (59: 2019)العرداو  واحلمدا ، 

 و  قوله: تاللة بقرينة العضّ ة الوقع   الدّ دِ واألت وال عفن شدّ علن البنان كناية عن النّ  فالعضّ 
 وابـــــــــــــــة مـــــــــــــــن لـــــــــــــــرد بـــــــــــــــن ابذحنـــــــــــــــن الذّ 

 
 ولمــــــــن نســــــــل قــــــــي  لنــــــــا يف احملتــــــــد الطّــــــــ 

 (54)املصدر نهسه: 
ا اعتا از فهام هبام امیّا ه الكارد يعتا ّ  جادادف،وعراقتهساب صله وطيب النّ أوابة كناية عن كِر فنحن ال ّ 

 تعنوان كِر احملتد

 يف شعر البشنو ّ أسالي  البديع  -4
 صيـــــعالرتّ  -4-1

جاا اء   البياات علاان سااجع أو ن فيااه تصاايري مقاااطع األن يتااوخّ أ»ة وهااو ماان احملساانات البديعيّااالرّتصاايع 
« واحاااد   الّتصاااريف، وقاااال العساااكرّي: هاااو أن يكاااون حشاااو البيااات مساااجوعاشااابيه باااااه مااان جااانذ 

« ةّ موسايقاه العروضايّ نضاافة نلفااِ ة   زنة األموسيقن داخليّ »فهو ل لك ت(306ِ: 2000)مطلاوب، 
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ة يراد هبا جعل الكالِ بصيغة متوافقة ذات صيع تقنية موسيقيّ وب لك يكون الرتّ ، (231: 1980)هالل،  240
 صيع قوله: ومن الرتّ  معات فذ واحلذّ نقرة   النّ 

ـــــــــــــــــر يف ْیرفمـــــــــــــــــا ْـــــــــــــــــور  يف ْیيمـــــــــــــــــا خه
 

 لما صــــــــــــــــغر يف جيــــــــــــــــدها ْیــــــــــــــــو يف ســــــــــــــــنّ  
 (53: 2019)العرداو  واحلمدا ، 

 شطيــــــرالتّ  -4-2
 واحاااد بنفساااه واساااتغنائه عااان صااااحبه قساااامهما ماااع قيااااِ كااالّ أوهاااو تاااوازن املصاااراع  وا ااا أين وتعاااادل 

 قوله: الكرديّ  ل تطالعنا   شعر البشنويّ شطري الّ مناذج التّ ومن ت (411: 1952)العسكري، 
ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــأعواد من ــــــــــــــــــــاً بين  فقــــــــــــــــــــا  خطيب

 
دى رعلـــــــــــى الّصـــــــــــ   وت جمـــــــــــراً إبعـــــــــــالنِو

 (54: 2019)العرداو  واحلمدا ، 
 وقوله:
ــــــــــــــــــــــــــرضْــــــــــــــــــــــــــّ     آلل املصــــــــــــــــــــــــــطهى ف

 
 هُ بغـــــــــــــــــــــقاوجـــــــــــــــــــــزاء مـــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــاد 

 (57)املصدر نهسه: 
 ا ت ا  ونفسيّ املعن مكتف بنفسه معرفيّ  بيات اتِّ شطر من األ فكلّ 

 دورعجا  على الصّ األ ردّ  -4-3
كاا ن يكااون ،  (214: 1980)احللا ، « ه بوجااه ماان الوجااوهكااالِ منثااور أو منظاِو يالقااي آخااره أولّا» وهاو
)القا ويين، « اينل أو حشاوه أو آخاره أو صادر الثّاحدمها   آخر البيت وارخر   صدر املصارا  األوّ أ»

 هااااو موافقااااة آخاااار كلمااااة   البياااات )كلمااااة القافيااااة( كلمااااة وردت بااااه سااااابقة هلااااا يأ ،(2/543: 1971
 ة، ومنه قوله: ي هبا وأليفة دالليّ اعر ليؤدّ اها الشّ ة يتبنّ وعليه فهو تقنية موسيقيّ  ،(114: 1977)الرؤول، 

ــــــــــــــــــرّ إ ــــــــــــــــــدلُن لــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــذا ال  فق عن
 

 فقفيمــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــرون فـــــــــــــــــــــديين الـــــــــــــــــــــرّ  
 (57: 2019)العرداو  واحلمدا ، 

 وقوله:
 ار مـــــــــــــــــــــــــــــــن راببأدمنـــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــدّ 

 
 اببذ اّلل ابلـــــــــــــــــــــــــــــرّ قـــــــــــــــــــــــــــــد خّصـــــــــــــــــــــــــــــ 

 (57)املصدر نهسه: 
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 الـجـنــا  -4-4 241
فااق وهاو اتّ  ،ةحاد احملسانات البديعيّاأامع  بوصافه  ثري   الّسا  اب ناس لغر  التّ ستعان شعراء صفّ ن

ّ ن ي دفاع دت مااهر مهادي هاالل األمار الّا ،ها أو بعراها واختالفهاا   املعانلفاِ   احلرول كلّ األ
وا نااس با لك   (284: 1980)هاالل، « غمد للنّ كرار املؤكّ جنيذ أبنواعه من ضروب التّ التّ » نّ القول أب

فتطاارب  ،صااادرا  مان متاثاال الكلماات فيااه متااثال  كااامال  أو انقصاا   ّياي  اااواب  موسايقيبعا    ذهاان املتلّقا
فظتان مباا يثاريه ليها اللّ نل تنصرل ماثل فرال  عن التماس املعاين الّ أواتر القلوب ل لك التّ  ذن وجت ّ األ

)املصدر نفسه: « فظي ومدلوله علن املعن   سياق البيتشابه اللّ من انسجاِ ب  نغم التّ »ماثل ه ا التّ 
وبا  الاوزن  ،فاظ وصاورته مان جهاةكامن   كونه يقارب با  مادلول اللّ »ة ا ناس قوّ  سرّ  نّ ، نذأ(284
ق نوعاااا  مااان ا نااااس حيّقااا نّ أكماااا ت (2/234: 1970)ارااا وب، « فاااظ مااان جهاااة أخااارىوضاااو  فياااه اللّ امل

صااغاء اه لإلويتلّقا ،همع مباا ياادرك مناه وال میّجااالّسا يلتاا ّ »كاي فهاو يسااتعمل ل ،العاا ب ا ارس املوسايقيّ 
لاايذ حليااة  عرولاا لك فاسااتخداِ ا ناااس   الّشاا، (1951:1/6)املرزوقااي، « ذن لااه فااال حيجبااهليااه واألن

ا خاار يراافيان علاان البياات تنظيمااا داخليّااآا   البياات يقابلااه مركاا  موساايقي باال مركاا ا موساايقيّ »،وزخرفااة
م ت يكثاروا هّناأالّ نة للجنااس ة اخلاّصامهيّا  ها ه األوقد وعن شعراء صفّ ت (310: 1975)علوان، « اخاصّ 
لفااِ وجا ب انتبااه ساامعهم جارس األا كان  يت عفو اخلاطر با  احلا  وارخار ألجال تقوياة منّ نو  ،منه
عقيااد خاليااة ماان التّ   ل جاااء هبااا شااعراء صاافّ نااا ناارى   صااور ا ناااس الّاانّ نلفاااِ متناسااقة متجانسااةت و أب
 ةور احلربيّاااذهااااهنم أو بيااان الّصاااأجاال توضاااي  فكاارة أو موقاااف   صاااال  ألأم جاااءوا هباااا هّناااأل ،فكلّااوالتّ 

 :ومن ا ناس قوله تيورمسها   ذهن املتلقّ 
ــــــــــــــــــــــــــرضْــــــــــــــــــــــــــّ     آلل املصــــــــــــــــــــــــــطهى ف

 
ـــــــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــادهُ بغ  وجـــــــــــــــــــــزاء م

 (57: 2019)العرداو  واحلمدا ، 
ا  أغاان البيااتت ا  وبعاادا  دالليّاابغااض( فحملتااا تنغيمااا  موساايقيّ و  )فاار  فهنااا جااانذ باا  كلمتاا  مهااا

 وقوله: 
 وليـــــــــــــــــــــــــــف ُتـــــــــــــــــــــــــــرقين ِر اجحـــــــــــــــــــــــــــيُ

 
 احلســــــــــ و لــــــــــان القســــــــــيُ هــــــــــا مــــــــــوال  ذ 

 (73)املصدر نهسه: 
 ومن ا ناس االشتقاقي قوله: تالقسيم (و  )ا حيمی ب  لفظتفجانذ هنا 

 جعــــــــــــــــــــوجتُ ابجمــــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــــری معــــــــــــــــــــوّ 
 

  غــــــــــــــــــــــری مقــــــــــــــــــــــوّ  یّ وأقمـــــــــــــــــــــتُ ابلغــــــــــــــــــــــ 
 )املصدر نهسه(
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 يف شعر البشنو ّ  سالي  املعا أ -5 242
 االستهما  -5-1
 ،(398: 1987)الّصاائ ، « ورةي   صاميم الّصاة   ندخاال املتلّقامیتلك قادرة طيبّا»أسلوب االستفهاِ  

ة ماااان األت ألصاااق بتصوياااار األحاااوال النفسااايّ »ي اااااي مشاعااااار خمتلفاااااة هاااااوهاااو بااا لك يثاااري   نفاااذ املتلقّ 
عراء قصاائدهم فال رياب أن يفتات  الّشا ت(59: 1404)الّسامرائي، « ع وحنو ه اعجب والتوجّ واحلسرة والتّ 

ة وما تثريه تلك األطالل من داير األحبّ  اعروقلقه املخيف ملا آلت نليه عن حرية الشّ  ي يعّخ الّ  ؤالابلسّ 
ومنه  تايحذهبت أدراج الرّ و با ت حفلت هبا عهود الصّ هيب وذكرايّ صمتها الرّ  أت وعخة سكبت   أللّ 

 : (111ِ:2000)مطلوب، اّل ي فيه االستفهاِ اإلنكاري "املعنی فيه الّنفي وما بعده منفّي"  قوله
 أآل ْیــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــال نصــــــــــــــــــــــــــــــــي  

 
 انتصـــــــــــــــــــــــــابصـــــــــــــــــــــــــ  يف ودولـــــــــــــــــــــــــة النّ  

 (57: 2019)العرداو  واحلمدا ، 
وماان  كمااا أّن الّشاااعر ياارفض هاا ا القااول ويعتقااد وجيابااه، أي: لاايذ كاا لك، باال رل طااه نصاايبت

   قوله:  معنی الّتعجب جندها   ي)كيف( الّ  أدوات االستفهاِ
 ةليــــــــــــــف املليحـــــــــــــــة يل ابلوصــــــــــــــل ابخّلـــــــــــــــ

 
ـــــــــــذولوالّســـــــــــ  ـــــــــــِ مب ـــــــــــن عينمـــــــــــا للع  حر م

 (53)املصدر نهسه: 
 ومنها )هل(   قوله:    البيت نألهار تعّجب من الّشاعر   وصل املليحة لهت

 أ  عــــــــــــــــــــــــدويمُ أ  مالــــــــــــــــــــــــي التيمــــــــــــــــــــــــيّ 
 

 هــــــــــــل لــــــــــــان يف ْــــــــــــال مــــــــــــن األْــــــــــــوال  
 (58 )املصدر نهسه:

ِ: 2000)مطلوب،   البيت استفهاِ الت كيد، "أي الّت كيد ملا سبق من معنی أداة االستفهاِ قبله" 
 يقول: ماكان   حال من األحوالت ك ّن الّشاعر(  112

 األمــــــــــر -5-2
مساتعينا  بصايغة  يقاولكماا   ،  شاعره الكارديّ  ل استعملها البشانويّ ساليب الّ سلواب  من األأل األمر میثّ 

 فعل األمر: 
 عــــــــــــــــــدائمُأواليــــــــــــــــــتمُ وبرئــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــن 

 
ــــــــــــــــــــذ أو  د   فاقلــــــــــــــــــــل مالمــــــــــــــــــــذ ال أاب ل

 (59 )املصدر نهسه:
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واألمار مبعنای اإلرشااد  أعاله األمر للّتسوية، أي سواء ي نقاالل مالماك وزايدتاهت  البيت امل كور  243
 :   قوله

 وبعلمـــــــــــــــــــــــــــــه وقضـــــــــــــــــــــــــــــائه وبســـــــــــــــــــــــــــــيهه
 

 ســــــــــول مــــــــــع املالئــــــــــذ فاشــــــــــمدشــــــــــمد الرّ  
 (66املصدر نهسه: )

 قوله:   و 
 جمــــــــــــــــدك فاجمــــــــــــــــد ای ِصــــــــــــــــ  ب ــــــــــــــــلّ 

 
 دآل حمّمــــــــــــــــــــــــــ علقــــــــــــــــــــــــــ  حبــــــــــــــــــــــــــ ّ إّ   

 (59املصدر نهسه: )
فالّشاعر يريد نألهار قّوته واستمرار حّبه أهال بيات الّنباّوة رغام كاّل جهاود األعاداء،  األمر للّتعجي ، 

 ك نّه يقِو بتعجي  األعداء وجهودهمت

 النـداء -5-3
  هااا ه األبيااات ت تكااان مقصاااودة  یوهاا ،داء مسااااحة الأبس هبااا   نسااايج األبيااااتلت مجلاااة النّااشااكّ 
  ذهنااه جياايء بعاادها ماان كااالِ املنااادى لااه وليهيّاايصااغي نّ مااا  یباال هااي لتنبيااه املخاطااب كاا ،لاا اجا

اعر لإلفصاح داء حمورا ينطلق من خالهلا الشّ لت مجلة النّ وقد شكّ   تتتاخل أو لالستما  نّ أمر أو هني
دالالت  الكارديّ  وقاد اساتثمر البشانويّ  ،جاة   ذاتاه الكامناة فيهاا لفارتة طويلاةعن تلك املشااعر املت جّ 

أدوات  وماان أهاامّ  ،  ذات املخاطااب فساايّ وبعاادها النّ  نبيااهالي   التّ بعاادها الاادّ داء البعياادة ماادرك  النّاا
 ل جندها   قوله:داء)اي( الّ النّ 

 ای دار ســـــــــــــلمى عـــــــــــــال  الغيـــــــــــــر منتجـــــــــــــع
 

 ومـــــــــن دمـــــــــوعي عليـــــــــذ الغيـــــــــر ممطـــــــــول 
 (53)املصدر نهسه: 

 : اريت يدّل الّنداء علی اإلغراء قوله  و الّنداء علی الّتحرّي والّترّجرت    البيت يدلّ 
 ا  للمـــــــــــُألســـــــــــ  ب ـــــــــــُ أوَ مـــــــــــن الّنـــــــــــ

 
ـــــــــ  واجـــــــــان   فقـــــــــالوا: بلـــــــــى ای أفضـــــــــل االن

 (املصدر نهسه)
 وقوله أيرا : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــدعتما  ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــلّ ای أّم    بب
 

ـــــــــــــــــــــــــو  اائمـــــــــــــــــــــــــا األرض   أت ـــــــــــــــــــــــــون ف
 (57: املصدر نهسه)
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  البحا  شاواهد كثاارية  نّ أمان القاول هناا  والبادّ  البيات الّشاعرّي شااهد للنّاداء الاّداّل علای الّ جاارت 244
 يقتراااولكاااّن املقااااِ يطالاااة للبحااا  نو  ايرادهاااا مجيعاااا  ،ألسااااليب أخااارى   البياااان والباااديع واملعااااين

 مكانتاالختصار قدر اإل

 نتائج البحر -6
 ليها:ت ه ه الّدراسة نلل توصّ تائج الّ النّ  أهمّ 

، ( ) عه ومواالتااه رل البيااتوشااعره تشاايّ  الكاارديّ  يااخز بشااكل واضاا  ماان خااالل أخبااار البشاانويّ 
عر ت يساااتهو أصاااحاب ون مااان الّشاااهااا ا اللّااا نّ أويبااادو  ،هم وذكااار منااااقبهم  حااابّ  عر املااا ه ّ فااانظم الّشااا

هاا مداهناة مهّ أقاالِ أشعاره، أو وصفه أبوصال تانّم عان أخباره و أى نّ ع وفهم عن ذكر ا أدّ اجم اّ الرتّ 
 ،حناااو أسااااليب البياااان شاااعره   الكااارديّ  ك البشااانويّ اااارّ  كساااب وّدهاااا وماهلااااتائرة وحماولاااة  لطة ا اااالّسااا

عه مان بعااد ة مباا تشايّ عريّ شابيه واالساتعارة والكناياة فكااان حراورها فااعال    نصوصاه الّشااف وردهاا   التّ 
مباا  يّ فنن ا ماا  بوتقة التّ انصهرت ساليب البديع كما أّن أت بداعيّ اإل كثيف ا مايّ يبع  التّ  داليّ 

ا ّمااأت الكاارديّ  مياا  عنااد البشاانويّ يقونااة التّ أة تعكااذ ة خمتلفااة حااوت أفكااارا  ماهويّااثرتااه ماان قاايم معرفيّااأ
ل وو ومجااال العبااارة الّااة امنااازت ابلفاارادة ماان حياا  حساان الّصااساالوبيّ أات أساااليب املعاااين فكاناات تقنيّاا

 عريةتته   حنااي نصوصه الشّ حركيّ  يشعّ  أحدثت هوسا  ديناميكيا، 

  املصادر
 القرآن الكر 

 ت بريوت: دار صادرتاللّباب   ج يب األنسابابن األثري، ع ّالّدين )الات(ت 
 ت اقيق: نحسان عّباست بريوت: ار صادرتوفيات األعيانابن خّلكان، أبوالعّباست )الات(ت 

 تالمكتمعات العلماءابن شهرآشوب، أبوجعفر حمّمد بن علّي )الات(ت 
 ،ت اقيااق: حمّمااد هبجاات األثااري ومجياال سااعيدخرياادة القصاار وجرياادة العصاارماااد الااّدين )الات(ت اإلصاافهايّن، ع

 العراق: ارمع العراقّي، وزارة اإلعالِ العراقّيةت
 ت اقيق: الّسّيد حسن األم ت بريوت: دارالّتعارل للمطبوعاتتأعيان الّشيعةاألم ، الّسّيد حمسن )الات(ت 

 ت بريوت: دارالكتابت4ت ط الغدير   الكتاب والسّنّةِ(ت 1977حلس  )األمييّن الّنجفّي، عبدا
ت باريوت: 1ت الّشايخ حمّماد طااهر الّساماوّيت ط الطّليعة من شاعراء الشّايعةِ(ت 2001ا بورّي، كامل سلمان )

 دار املؤرّخ العرّدت 
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 ول: وزارة املعارلت ت اقيق: ريرتت استانبأسرار البالغةِ(ت 1954ا رجايّن، عبدالقاهر أبوبكر ) 245
ت صاّححه وشارحه وعلّاق علياه: أمحاد مصاطفی املراغايت ط دالئل اإلعجاازا رجايّن، عبدالقاهر أبوبكر )الات(ت 

 ت مكنبة احملموديّة الّتجاريّةتالمكت2
 ت المكتالتّوجيه األددّ حس ، طه  أم ، أم   ع اِ، عبدالوّهاب وحمّمد، حمّمد عو  )الات(ت 

 ت القاهرة: املطبعة العثانّيةت 2ت ط التّصوير البياينّ ِ(ت 1973رل )حفين، حمّمد ش
ت اِقق: أكِر عثمان يوسافت بغاداد: حسن التّوّسل لصناعة الرّتّسلِ(ت 1980احللّ ، أبوالثّناء شهاب الّدين )

 داراحلريّةت
 ت بريوت: دار صادرتمعجم البلدانِ(ت 1955احلموّي، شهاب الّدين أبوعبدهللا )

ت شاااارح وتعليااااق وتنقااااي : دت حمّمااااد عبااااداملنعم ديااااوانِ(ت 1971اخلطيااااب القاااا وييّن، جااااالل الااااّدين أبوعباااادهللا )
 ت بريوت: دار الكتاب الّلبنايّنت3خفاجيت ط 

 ت اقيق وشرح: كِر البستايّنت بريوت: دار صادرتديوانِ(ت 1960الّ بيايّن، الّنابغة )
 ت اقيق: عليشرييت بريوت: دارالفكرتاتج العروسِ(ت 1994الّ بيدّي، سّيد مرتری حسييّن )

 ت عمان: دارالفكرت  لغة الّشعرِ(ت 1404الّسامرائّي، نبراهيم )
 ت بغداد: مطبعة الّرسالةت 1ت اقيق: أكِر عثمان يوسفت ط مفتاح العلِوِ(ت 1982الّسكاكّي، أبو يعقوب )
 ت مصر: داراملعارلت 4ت ط نقديّة التّعبري البياينّ، رؤية بالغيّةالّسّيد، شفيع )الات(ت 

 ت بريوت: دار صادرتلّب اللّباب   ارير األنسابالّسيوطّي، جالل الّدين )الات(ت 
 ت مطبعة ستارةتالمكت1ت مراجعة: فرات األسدّيت ط عليّ   الكتاب والسّنّةِ(ت 1418الّشاكرّي، حس  )
ت 1ت ط نقاداّي، منحنای تطبيقايّ علای شاعر األعشای الكباريالصّاورة الفناّيّاة معياارا ِ(ت 1987الّصائ ، عبداإلله )

 بغداد: دارالشؤون الثّقافّية العاّمةت 
فنّ االستعارة، دراساة اليليّاة   البالغاة والنّقاد ماع التّطبياق علای األدب ِ(ت 1979الّصاوي، أمحد عبدالّسّيد )

 ت اهلي ة املصريّة العاّمة للكّتاب فر  اإلسكندريّةتا اهليّ 
ت اقيااق: أمحااد االرانؤوط وتركااي مصااطفیت بااريوت: دار الااوا  ابلوفياااتِ(ت 2000الّصاافدّي، صااالح الااّدين )

 نحياء الرّتا  العربت
 ت بريوت: دار األضواءت3ت ط الّ ريعة نلی تصانيف الّشيعةِ(ت 1983الّطهرايّن، آغاب رك )

 ت القاهرة: مطبعة الكياليّنت القافية واألصوات اللّغويّةِ(ت 1977عبدالّرؤول، حمّمد عوين )
 ت بريوت: دار الّنهرة العربّيةت علم البيانِ(ت 1974عتيق، عبدالع ي  )

شااعر البشاانوی الكاارديّ، ِ(ت 2019العاارداوّي، عبداإللااه عباادالوّهاب هااادي واحلماادايّن، هاعيّااة محيااد جعفاار )
 ت سوراي: دار أمل ا ديدةت 1(ت ط 2)سلسلة شعراء عبّاسيّ  
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ت اقيق: علي حمّماد البجااوي وحمّماد أباو الفرال الصّناعت : الكتابة والّشعرِ(ت 1952العسكرّي، أبو هالل ) 246
 ، القاهرة: دار نحياء الكتب العربّيةت 1نبراهيمت ط 

 ت القاهرة: دار الثّقافةت الصّورة الفنيّة   الرّتا  النّقديّ والبالغيّ ِ(ت 1984عصفور، جابر أمحد )
ت تطااوّر الشّااعر العااردّ احلاادي    العااراق، نّ اهااات الاارّؤاي ومجاليّااات النّساايجِ(ت 1975عبّاااس ) علااوان، علااي

 بغداد: وزارة اإلعالِت
ت اقيااق: كمااال مصااطفیت بغااداد: مكتبااة الّنهرااة ومصاار: نقااد الشّااعرِ(ت 1963قدامااة باان جعفاار، أبااوالفرج )

 مكتبة اخلاجنيت 
خدجيااة احلااديثيت  ،ت اقيااق: دت أمحااد مطلااوبان   وجااوه البيااانالخهااِ(ت 1967الكاتااب، أبواحلساان نسااحق )

 ت دتِت المكت1ط 
 ت بريوت: مكتبة املثنی ودار نحياء الرّتا  العرّدت معجم للمؤلّف كحالة، عمر )الات(ت 

 ت اقيق: دت زكي مبارك وأمحد شاكرت مصرتالكامل   اللّغة واألدبِ(ت 1937املخّد، أبواحلسن حمّمد )
 ت المكت دار الفكرت2ت ط املرشد نلی فهم أشعار العرب وصناعتهاِ(ت 1970وب، عبدهللا الطّيب )ار 

ت نشاااره: أمحاااد أمااا  وعبدالّساااالِ حمّماااد شااارح دياااوان احلماساااةِ(ت 1951املرزوقااّي، أباااو علاااي أمحاااد بااان حمّماااد )
 هارون، الطبعة األولی، القاهرة: مطبعة  نة الّت ليف والرّتمجة والّنشرت

 ت الكويتتفنون بالغيّةِ(ت 1975ب، أمحد )مطلو 
 ت بريوت: انشرونتمعجم املصطلحات البالغيّة وتطوّرهاِ(ت 2000مطلوب، أمحد )

 ت بريوت: دار األندلذت3ت ط الصّورة األدبيّةِ(ت 1983انصف، مصطفی )
 يدرّيت ت طهران: مطبعة ح1ت ط مستدركات علم رجال احلدي ِ(ت 1414الّنمازّي الّشاهرودّي، علّي )

ت بغااداد: دار جارس األلفااِ وداللتهااا   البحا  البالغايّ والنّقااد عناد العاربِ(ت 1980هاالل، مااهر مهاادّي )
 احلريّةت


