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ىـ 1426، 1برواية حفص عن عاصم، بالرسم العثماين، دار ابن اذليثم، القاىرة، ط المصحف الشريف
.  م2005/

: المصادر العربية
التكملة لكتاب : (أبو عبد اهلل زلمد بن عبد اهلل بن أيب بكر القضاعي البلنسي)ابن األبار- 

. ، علق على حواشيو ألفريد بل وابن أيب شنب، ادلطبعة الشرقية لألخوين بونطانا، اجلزائرالصلة
: ، حتقيقالمستطرف في كل فن مستظرف: (أبو الفتح شهاب الدين زلمد بن أمحد)األبشيهي- 

. 1986، 2مفيد زلمد قميحة، دار الكتب العلمية، بًنوت، ط
المثل السائر  : (أبو الفتح ضياء الدين نصر اهلل بن زلمد بن عبد الكرمي) ابن األثير الموصلي- 

زلمد زلي الدين عبد احلميد، ادلكتبة العصرية، بًنوت، : ، حتقيقفي أدب الكاتب والشاعر
1995 .

عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم، :، حتقيقخريدة القصر وجريدة العصر : (العماد) األصفهاني- 
. دار هنضة مصر للنشر والتوزيع، القاىرة دت، القسم الرابع

 ،معجم مفردات ألفاظ القرآن: (أبو القاسم احلسٌن بن زلمد بن ادلفضل الراغب) األصفهاني- 
.  م1972/ىـ1392ندمي مرعشلي، دار الكاتب العريب، بًنوت، لبنان، : تح
: (موفق الدين أبو العباس أمحد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي اخلزرجي)ابن أبي أصيبعة- 

 ، شرح وحتقيق نزار رضا، دار مكتبة احلياة، بًنوت،  في طبقات األطباءعيون األنباء
، دار ادلعارف، مصر، أبي تمام والبحتريشعر الموازنة بين : (احلسن بن بشر بن حيي)اآلمدي- 
. 1972، 2ط
عبد اهلل زلمد اذلوين، دار : ، حتقيقالديوان: أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت األندلسي- 

 .1990، 1األوزاعي، الدوحة، قطر، ط

. ، دار صادر بًنوت، دت، دط الديوان: لبحتريا- 
سامل : ، تحالذخيرة في ذكر محاسن أهل الجزيرة (أبو احلسن علي الشنرتيين) :ابن بسام- 

. ت.مصطفى البدري، دار الكتب العلمية، بًنوت، لبنان، د
شرح أمحد ، الجامع الصحيح، سنن الترمذي: (أبو عيسى زلمد بن عيسى بن سورة)الترمذي -

.  دارالكتب العلمية، بًنوت، لبنان،زلمد شاكر
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أمحد بن زلمد بن   الديوان، برواية أيب منصور موىوب بن: (حبيب بن أوس الطائي )أبو تمام- 
اخلضر اجلواليقي، شرحو وعلق عليو أمحد حسن بسج، منشورات زلمد علي بيضون، دار الكتب 

 .1418/1998، 1العلمية، بًنوت، لبنان، ط

. 1968، 1، حتقيق فوزي عطوي، القاىرة، طالحيوان: ( أبو عمرو عثمان بن حبر)الجاحظ - 
، حتقيق أمحد الوساطة بين المتنبي وخصومه: (أبو احلسن علي بن عبد العزيز القاضي)الجرجاني - 

 م،1930/ىـ1331عارف الزين، مطبعة العرفان، صيدا، لبنان،
، قرأه و علق عليو زلمود زلمد دالئل اإلعجاز (:عبد القاىر بن عبد الرمحان بن زلمد)الجرجاني- 

.  1413/1992، 3ة ادلدين السعودية، مصر، طعمطب شاكر،
 ، حتقيق زلمد الفاضلي، ادلكتبة العصرية، صيدا، لبنان،أسرار البالغة:-                 

. م2003/ىـ1424
، حتقيق طاىر النهاية في غريب الحديث واألثر: ( أبو السعادات ادلبارك بن زلمد)الجزري - 

. م1979- ىـ 1399زلمود زلمد الطناح، ادلكتبة العلمية ، بًنوت، - أمحد الزاوى 
. ،حتقيق زلمد علي النجار، ادلكتبة العلمية، القاىرةالخصائص: (أبو الفتح عثمان) ابن جني -
، حتقيق زلمد احلبيب بن اخلوجة،دار الغرب منهاج البلغاء وسراج األدباء:  حازم القرطاجني-

. م1981اإلسالمي، بًنوت، لبنان، 
، يف األلفة واألُّالف، ُعنيت بنشره طوق الحمامة:( بن أمحد بن سعيدأبو زلمد علي)ابن حزم  -

 .مكتبة عرفة بدمشق،دط،دت
، 2 شرح عبد أ مهنا، دار الكتب العلمية، بًنوت، لبنان، ط،الديوان: حسان بن ثابت- 

. م 1994/ىـ1414
عصام شعيتو، : ، حتقيقخزانة األدب: (أبو بكر تقي الدين علي بن عبداهلل األزراري)الحموي- 

. 1987، 1دار ومكتبة اذلالل، بًنوت، ط
إرشاد األريب إىل معرفة ] معجم األدباء: (أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي) لحمويا- 

. م1991-  ىـ 1411دار الكتب العلمية، بًنوت،  [األديب
ضبط عبد السالم احلويف، شرح القصائد العشر، : (أبو زكريا حيي بن علي)الخطيب التبريزي  -

 .م1997/ىـ1418دار الكتب العلمية ، بًنوت، لبنان، 
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، قدم لو ووضع ىوامشو وفهارسو رليد  ديوان عنترة بن شداد العبسيشرح                     :-
. م1992/ىـ1412، 1طراد، دار الكتاب العريب، بًنوت ، لبنان،ط

. 1427/2006، 1،حتقيق عبد اهلل سنده، دار ادلعرفة، بًنوت، طالديوان: ابن خفاجة- 
 2005/ىـ1426، 1 ،دار ابن اذليثم،القاىرة، طمقدمةال :ابن خلدون- 
وفيات األعيان وأنباء أبناء : (أبو العباس مشس الدين أمحد بن زلمد بن أيب بكر) ابن خلكان- 

. ، حتقيق إحسان عباس، دار صادر بًنوت، لبنانالزمان
. 1995، 2، دار الكتب ادلصرية، القاىرة، طديوان الهذليين :أبو ذؤيب الهذلي- 
، ادلطبعة الكلية، القاىرة، الطبعة األوىل، مختار الصحاح: ( بن عبد القادر أبو بكر)الرازي - 

. ىـ1329
 ،1، حتقيق زلمد عبد القادرأمحد عطا، دار الكتب العلمية، بًنوت، طالعمدة:ابن رشيق- 

1422/ 2001 .
-1426، 2 شرح محدو طّماس، دار ادلعرفة، بًنوت، لبنان،ط،الديوان:زهير بن أبي سلمى- 

2005 .
شرح وضبط وتصنتيف كامل كيالين وعبدالرمحان خليفة، مطبعة مصطفى ، الديوان: ابن زيدون- 

. م1932/ىـ1351، 1البايب احلليب، مصر ط
، حتقيق شوقي ضيف، دار ادلعارف، المغرب في حلى المغرب: (علي بن موسى)ابن سعيد- 

. القاىرة، الطبعة الرابعة
. 1987ـ/ىـ 1407، 2، دار الكتب العلمية، بًنوت، طمفتاح العلوم: السكاكي -

، تفسير الجاللين: (جالل الدين زلمد بن أمحد)المحليو (جالل الدين عبد الرمحان)السيوطي- 
م 2004/ىـ1425، 1مكتبة الصفا، القاىرة، ط

، 2، مجعو وحققو وشرحو إميل بديع يعقوب،دار الكتاب العريب، بًنوت، طالديوان: الشنفرى- 
1417/1996 .

عبد العزيز بن ناصر ادلانع، : ، تحعيار الشعر: (أبو احلسن زلمد بن أمحد) ابن طباطبا العلوي -
 .2005منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، 
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، 1، اعتىن بو عبد الرمحان ادلصطاوي، دار ادلعرفة، بًنوت، لبنا، طالديوان: طرفة بن العبد -
. 35-34م،  ص2003/ىـ1424

علي زلمد البجاوي، وزلمد : ، تحالصناعتين، (اهلل ىالل احلسن بن عبد أبو):  العسكري-
. م1971/ىـ1391أبوالفضل إبراىيم، مكتبة عيسى البايب احلليب، القاىرة، 

حتقيق وضبط عبد  ،معجم مقاييس اللغة: (أبو احلسٌن أمحد بن فارس بن زكريا)ابن فارس - 
.    السالم زلمد ىارون،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

 مرتبا على حروف ادلعجم، ترتيب وحتقيق عبد احلميد  العين، كتاب(اخلليل بن أمحد): الفراهيدي- 
. م2003/ىـ1424، 1ىنداوي، دار الكتب العلمية، بًنوت، ط

، حتقيق أمحد زلمد شاكر، دار الشعر والشعراء (:أبو زلمد عبد اهلل بن مسلم)ابن قتيبة - 
. 1966ادلعارف، القاىرة، 

فاجي، دار الكتب العلمية، بًنوت، خ حتقيق زلمد عبد ادلنعم ،نقد الشعر: قدامة بن جعفر- 
 . دط، دتلبنان،

، وضع حواشيو إبراىيم مشس اإليضاح (:جالل الدين زلمد بن عبد الرمحان)لخطيب االقزويني-
. 2003/ىـ1424،ـ1الدين، دار الكتب العلمية ، بًنوت، ط

، حتقيق يوسف علي الطويل، دار صبح األعشى في صناعة اإلنشا: (أمحد بن علي )القلقشندي- 
. 1987، 1الفكر، دمشق، ط

، 1، اعتىن بو محدو طّماس، دار ادلعرفة، بًنوت، لبنان،طالديوان: لبيد بن ربيعة- 
.  م2004/ىـ1425

.  1988، دار الكتاب العريب، بًنوت، لبنان، الموطأ: مالك بن أنس- 
 مجعية نشر الكتب العربية، القاىرة، ،الموشح : (أبو عبد اهلل زلمد بن عمران ) المرزباني- 

. ىـ 1343
أمحد أمٌن وعبد :  تح،شرح ديوان الحماسة، (أبو علي أمحد بن زلمد بن احلسن): المرزوقي- 

 .م1991/ىـ1411، 1السالم ىارون، دار اجليل، بًنوت، ط
. 2004/ 1425، 2 ط، شرح عبد الرمحن ادلصاوي، دار ادلعرفة، بًنوت،الديوان: امرؤ القيس- 
. 2000، 1، حتقيق كارين صادر، دار صادر بًنوت، طالديوان: مسكين الدارمي- 
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، حتقيق إحسان نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب: (أمحد بن زلمد التلمساين )المقري -
. ىـ1388/ م1968عباس، دار صادر، بًنوت، 

، 4، دار صادر، بًنوت، لبنان، طلسان العرب، (أبو الفضل زلمد بن مكرم): ابن منظور -
1994  . 

. حتقيق وشرح كرم البستاين، دار صادر، بًنوت، لبنان، دط، دت ،الديوان: النابغة الذبياني -
، ادلؤسسة ادلصرية نهاية اإلرب في فنون األدب (:شهاب الدين أمحد بن عبد الوىاب)النويري- 

. ت.، دالعامة، القاىرة
. 1886ادلطبعة اللبنانية، ،الديوان: ابن هانئ األندلسي- 

: والمواج واعمبية
، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر ودار الدعوة، المعجم الوسيط:  وآخرونإبراهيم مصطفى- 

. 1972القاىرة،  
تاريخ األدب األندلسي عصر الطوائف وادلرابطٌن، دار الشروق للنشر والتوزيع، : إحسان عباس- 

. 1997، 1عمان، األردن، ط
. 1997، 2القاىرة، ط لنشر والتوزيع،لاللغة واللون، عامل الكتب : أحمد مختار عمر -

. 1979 ،3مقدمة للشعر العريب، دار العودة، بًنوت، لبنان،ط:أدونيس- 
الصورة الفنية يف شعر ابن دراج القسطلي األندلسي، مكتبة هنضة الشرق، : أشرف علي دعور- 

. جامعة القاىرة، د ت
، 1 بنيات ادلشاهبة يف اللغة العربية، مقاربة معرفية، دار توبقال للنشر، ادلغرب، ط:عبد اإلله سليم- 

2001 .
اخلطاب الشعري احلداثوي والصورة الفنية، احلداثة وحتليل اخلطاب، ادلركز : عبد اإلله الصائغ- 

. 1999، 1الدار البيضاء، ادلغرب، ط/ الثقايف العريب، بًنوت، لبنان
. الصورة الفنية معيارا نقديا، دار القائدي للطبع والنشر والتوزيع:                    -

الزمن عند الشعراء العرب قبل اإلسالم، عصمى للنشر والتوزيع، القاىرة، :                                  - 
 .1996، 3ط



 ...............................................................................................................والمصاد  والمواج

257 

 

األندلسية خالل القرنٌن الرابع  يف ادلقومات الفنية يف القصيدة :عبد اهلل بن علي بن ثقفان- 
. م2001/ىـ1422واخلامس اذلجريٌن، مكتبة ادللك عبد العزيز العامة، الرياض، 

دار األوزاعي  ،(عصره وحياتو وشعره)أمية بن أبي الصلت األندلسي: عبد اهلل محمد الهوني- 
. م، بًنوت، لبنان1991/ىـ 1411، 1للطباعة والنشر والتوزيع، ط

. 1983، 1، دار احلوار، دمشق، طنظرية اللغة واجلمال يف النقد العريب :ثامر سلوم- 
الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب، دار التنوير للطباعة والنشر، : جابر عصفور- 

. 1983، 2بًنوت، ط
 .2 يف األدب األندلسي، دار ادلعارف،مصر، ط:جودت الركابي- 

-2000فلسفة القراءة وإشكاليات ادلعىن، دار الغرب للنشر والتوزيع، اجلزائر : حبيب مونسي- 
2001 .

األدب اجلاىلي،قضايا وفنون ونصوص، مؤسسة ادلختار للنشر والتوزيع،  :  عبد الجليليحسن- 
. 2001 / 1421، 1القاىرة، ط

فلسفة اجلمال ومسائل الفن عند أيب حيان التوحيدي، دار الرفاعي ودار القلم : حسين الصديق -
 .ىـ 1423 -م 2003، 1العريب، سوريا، حلب، ط

كلية - حتوالت اخلطاب النقدي العريب ادلعاصر، قسم اللغة العربية:  وآخرونحميد لحميداني- 
، عامل الكتب احلديث،  27/07/2006-25جامعة الًنموك، مؤمتر النقد احلادي عشر، - اآلداب

. 2006إربد، األردن، 
 .1986، 1يف تاريخ األدب العريب، األدب القدمي، دار اجليل، بًنوت، لبنان، ط: حنا الفاخوري- 
. 1991، 1يف النقد األديب والتحليل النفسي، دار اجليل، بًنوت، لبنان، ط: خريستو نجم -

، 1حركية اإلبداع، دراسات يف األدب العريب احلديث، دار العودة، بًنوت، ط: خالدة سعيد- 
1979 .

 ىـ1407شرح ديوان ادلتنيب، دار الكتاب العريب، بًنوت، لبنان،  :عبد الرحمن البرقوقي- 
/1986 .

. 1985الصورة الشعرية، وجهات نظر غربية وعربية، دار مارون عبود، : ساسين عساف- 
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 فن القول بٌن البالغة العربية وأرسطو، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، :شفيع السيد- 
2006 .

. 1999قراءة الشعر وبناء الداللة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، : -               
. 1966، 16تاريخ األدب العريب، العصر العباسي األول، دار ادلعارف، مصر، ط: شوقي ضيف- 
 .8 دار ادلعارف، القاىرة، ط يف النقد األديب،:                 -
األبعاد الفكرية والفنية يف القصائد السبع ادلعلقات، دار الفجر للنشر والتوزيع، :  صالح مفقودة-

 .2003، 1القاىرة، ط
الصورة األدبية يف القرآن الكرمي، الشركة العادلية للنشر لوجنمان، : صالح الدين عبد التواب- 

 .1995، 1القاىرة، ط
التصوير الشعري، رؤية نقدية لبالغتنا العربية، الدار العربية للنشر والتوزيع، : عدنان حسين قاسم -

.  2000مدينة نصر، مصر، 
األسس اجلمالية يف النقد العريب،  عرض وتفسًن ومقارنة، دار الفكر العريب، : عز الدين إسماعيل- 

. ىـ 1412/ م1992القاىرة، 
. ،دت4ط مصر، مكتبة غريب، القاىرة، التفسًن النفسي لألدب،: -                    

 1988قضاياه الفنية وادلعنوية، دار ادلعرفة، بًنوت،  الشعر العريب ادلعاصر،:                     -
. روح العصر، دار الرائد العريب، بًنوت، لبنان، دط، دت:                                     -

ظواىر فنية يف لغة الشعر العريب احلديث،منشورات احتاد الكتاب : عالء الدين رمضان السيد- 
. 1996العرب، دمشق، 

الصورة يف الشعر العريب حىت أخر القرن الثاين للهجرة،دراسة يف أصوذلا وتطورىا،دار : علي البطل- 
. م1981/ىـ1401، 2األندلس للطباعة والنشر، بًنوت، ط

الفين للصورة األدبية عند ابن الرومي، ادلكتبة األزىرية للرتاث، الطبعة  البناء: علي علي صبح -
 . م 1996الثانية،

قضاياه، أغراضو، أعالمو، ) العريب،األدب اجلاىلي تاريخ األدب: وعرفان األشقرغازي طليمات- 
  .1992-1412، 1، دار اإلرشاد، دمشق، ط(فنونو
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