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 رات فيــــاضــــــمح
 مــــــديــــعر القــــــالش

 المنهاج الـدراســي - 1
 أّوال المحاضرات العاّمة:

  مدخل عام إلى الشعر العربي القديم: – 1
. -أ    مصطلح الشعر قدديا: التعريفات كادلفهـو
 ركاية الشعر القدًن كتدكينه: الشاعر كالراكم.  -ب  
 ركاة الشعر القدًن: )...( -ج  
 قضية الشك كاالنتحاؿ.  -د  
 كسلتاراته.القدًن رلموعات الشعر  -ق  
  تجليات الشعر العربي القديم وتحوالته الكبرى: - 2
األغػػػػػراض كاألنػػػػػواع كاالٕتاوػػػػػات. ب/  ػػػػػع  الشػػػػػعر  -أ 

شػػػػعر  /ػوػػػػ. كلينػػػػه. ج/ النقػػػػالش. د/ الشػػػػعر ال يا ػػػػ 
 ك/ القدًن كادىث ... الفتوح اإل بلمية.

 معمار القصيدة العربية القديمة ومبناها الفني:   - 3
التنػػػػوع  –يف ادلعمػػػػار كعنااػػػػرن الت وينيػػػػة:  ادلقػػػػدمات  -أ 

التحوؿ  –الواقع كاخلياؿ  –الوا  كال رد  –كالوحدة 
 ...          كالتطور

 –/ اإليقػػػاع 1)  :يف ادلةػػػٌت الفػػػٍت كالعنااػػػر ا ماليػػػة -ب 
/ 4 –/ الصػػػػػػػػػػورة الشػػػػػػػػػػعرية 3 -/ اللغػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػعرية 2

 ./ التأمل الفل ف  ...(5اخلطاب الرمزم 
 ثانيا تحليل الخطاب الشعري:

قػػرا ة نصػػوص شػػعرية متنوعػػة األغػػراض كادلو ػػوعات   - 1
 كسلتلفة األزمنة.

 ثالثا البحث الّذاتي الّتكويني:
قػػػرا ة بتػػػاب يف الشػػػعر العػػػرل القػػػدًن عػػػ  بػػػل عصػػػر  - 1

 يصه.كتلخ

ٖتليػػػػػػل نصػػػػػػوص شػػػػػػعرية قدديػػػػػػة ك ػػػػػػ  رؤل منه يػػػػػػة   - 2
 متنوعة. 

 الةحث يف قضايا الشعر القدًن  ضلػو: الشػعر كاللغػة  - 3
الشػػعر كالتػػاريل  الشػػعر كالفل ػػفة  الشػػعر كاإلن ػػاف  

الشعر كالدي   الشعر كاجملتمع  الشعر كاخلياؿ  الشعر 
 الشعر كالنثر ...  كاحلرب  الشعر كالوجداف

ترتيػػا ادل تةػػة الشػػعرية أ ػػفلهي  علػػج حػػركؼ ادلع ػػ    - 4
 بأمسا  شعرا  بل عصر  أك زمنيا بتاريل الو اة.

 من مكتبة الشعر القديم – 2
 المعلقات: شعراء دواوين  - 1
  .زلمد أبو الفضل إبراوي  ٖتقي   ديوان امرئ القيس۞
  .زلمد مهدم ناار الدي  ٖتقي  طرفة بن العبد،  [1]د۞
  .ٖتقي  عل  ح    اعورزهير بن أبي سلمى،  د.۞
 .ح اف عةاسٖتقي  إلبيد بن ربيعة العامري،  د.۞
 .  ٖتقي  إميل بديع يعقوبعمرو بن كلثومد. ۞
  .ٖتقي  زلمد  عيد مولوم ،بن شداد العبسي د. عنترة۞
 .  ٖتقي  إميل بديع يعقوبالحارث بن حلزةد. ۞
 .عةد ال اتر ٖتقي  عةاسالنابغة الذبياني، د. ۞
شػػرح كتعليػػ  د.   األعشــى الكبيــر ميمــون بــن  ــيس د.۞

  .زلمد زلمد ح ُت
 .أشرؼ أٛتد عدرة  ٖتقي  عبيد بن األبرص د.۞
 :الجاهلي العصر شعراء بقية - 2
أبػػػػو وفػػػػاف   اػػػػنعهي د. أبــــي طالــــ  بــــن عبــــد المطلــــ ۞

 .زلمد ح   آؿكعل  ب  ٛتزة  ٖتقي   ادلهزم 
  .يا ُت      

http://archive.org/stream/waq78664/78664#page/n0/mode/2up
http://archive.org/stream/waqdwaween1/66974#page/n0/mode/2up
http://archive.org/stream/711book1_8565#page/n0/mode/2up
http://archive.org/stream/waqdwaween2/59839#page/n0/mode/2up
http://archive.org/stream/waqdwaween1/51807#page/n0/mode/2up
http://archive.org/stream/book1_8544#page/n0/mode/2up
http://archive.org/stream/waqdina/4430#page/n0/mode/2up
http://archive.org/stream/diwana3sha/DiwanAla3sha#page/n0/mode/2up
http://archive.org/stream/waqdwaween1/85926#page/n0/mode/2up
http://www.iqraweb.com/wp-content/uploads/ultimate-tinymce/files/Poetry/diwanabitalib.pdf
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: غايـــة المطالـــ  فـــي شـــرح ديـــوان أبـــي طالـــ كتـــاب ۞
   .زلمد خليل اخلطيا النيدم

  .  ٖتقي  زلمد يو   صل أوس بن حجرد. ۞
  ٖتقيػ  ي ػرم عةػد الغػٍت بن هفان الخرنق بنت بدرد. ۞

  .عةد ا
: ٖتقي  إميل بديع األزدي الشنفرى عمرو بن مالكد. ۞

  .يعقوب
  .ٚتع بامل  عيد كٛتيد آدـ  السليك بن السلكةد. ۞
كتعليػػػػػػ : ح ػػػػػػ  بامػػػػػػل  ٖتقيػػػػػػ   العبــــــدي المثقــــــ د.۞

  .الصَتيف
    ٖتقي  طبلؿ حربالمهلهل بن ربيعةد. ۞
 :()كوػػػو ادللقػػا تػػػأب  شػػػرا د. ثابــت بـــن جـــابر الفهمـــي۞

  .د. ح ُت نصار ٖتقي 
  الطال  شرح أل ااحل حيِت ب  مدرؾحاتم الطائي: د. ۞

  .حنا نصر احليت ٖتقي 
  اػنعة زلمػد بػ  احل ػ  األحػػوؿسـالمة بـن جنـدل، د. ۞

 .ٖتقي  د.  خر الٌدي  قةاكة
ح ػاف  ػبلح  ٖتقيػ شرح األاػمع     د. طفيل الغنوي۞

  .أكغل 
 :ادل ػػمج ديــوان عــروة بــن الــورد العبســيكتــاب شــرح ۞

شػػػرح اإلمػػػاـ أل  "فحـــول العـــرب فـــي علـــم األدب"
مراجعػػػة  يو ػػػ  يعقػػػوب بػػػ  إ ػػػحاؽ بػػػ  الً ػػػً ي  
  .كتصحيح: الشيل العبلمة زلمد ب  أىب شنا

  .كشرح بـر الة تاين ٖتقي   العبسي بن الوردعروة د. ۞
اػنعة أل عةػد ا   بـن غـريب بـن عاديـاء د. السموأل۞

 .ٖتقي  د. كا ح الصمد نفطوىيه 
شػػػػرح ورشػػػػ ج    بــــن غــــريب بــــن عاديــــاء الســــموأل د.۞

ٖتقيػ  الشػيل زلمػد أك  باراباك  ٖتقي  عي ج  ػابا 
  .آؿ يا ُت

بـن السـلكة  د. الشنفرى ومختارات من شعر السـليك۞
  .أك ال اؽ وعمرو بن البرا ة

  .كتعلي  ح   بامل الصَتيف ٖتقي   عمرو بن  ميئةد. ۞
كتعليػػػػػ  ح ػػػػػ  بامػػػػػل  ٖتقيػػػػػ   المـــــتلمس ال ـــــبعي د.۞

  .الصَتيف
  .  ٖتقي  ناار الدي  األ د يس بن الخطيمد. ۞
بػػػ  ال لػػػ    ركايػػػة وشػػػاـ  لقـــين بـــن يعمـــر اإليـــاديد. ۞

  .ٖتقي  زلمد التوصل 
لػوي  ك   ٖتقي  وػوارت  أد. سالمة بن جندل التميمي۞

  .ك  خر الدي  قةاكةأ شيخو 
بشػرح األعلػ   ٖتقيػ  لطفػ   الفحـلبن َعَبدة د. علقمة ۞

  .الصقاؿ كدرية اخلطيا
  ٚتػع كٖتقيػ  مهػدم شـعر الحصـين بـن الحمـام المـري۞

  .عةيد جا  
 .ٖتقي  زلمد ادلعيةد العبادي،عدي بن زيد  د.۞
 أخرل بثَتة... ودواوين۞
 المخ رمين وصدر اإلسالم: من دواوين - 3
  ٖتقي  أنطواف زل ػ  )عروة عفراء( :د. عروة بن حزام۞

 .القواؿ
 .  ٖتقي  إح اف عةاسلبيد بن ربيعة العامري د.۞
  ٖتقيػػػ  كتعليػػػ  كليػػػد األنصـــاري حســـان بـــن ثابـــت د.۞

  .عر ات
اػنعة أل  ػعيد   بـن سـلمى المزنـي زهير كع  بن د.۞

  .ب  احل   ال  رم  مربز ٖتقي  الًتاثا
 .كدرا ة د. كليد قصاب ٖتقي  د. عبد اهلل بن رواحة۞
بركايػػػػػػػة كشػػػػػػػرح ابػػػػػػػ   ،جـــــــرول ابـــــــن أوس الحطيئـــــــة د.۞

  .د. نعماف زلمد أمُت طه ٖتقي ال  ي   
بشـــــرح ُتماضـــــر بنـــــت عمـــــرو الســـــلمي  د. الخنســـــاء۞

  .أنور أبو  ويل د.  ٖتقي   ثعل 

http://www.iqraweb.com/wp-content/uploads/ultimate-tinymce/files/Poetry/ghayatalmatalib.pdf
http://archive.org/stream/book1_8527#page/n0/mode/2up
http://archive.org/stream/waq66401/66401#page/n0/mode/2up
http://archive.org/stream/book1_10904#page/n0/mode/2up
http://archive.org/stream/book1_13350#page/n76/mode/2up
http://archive.org/stream/MTHQB#page/n0/mode/2up
http://archive.org/stream/waqdmr/dmr#page/n0/mode/2up
http://archive.org/stream/book1_13352#page/n0/mode/2up
http://archive.org/stream/waqdwaween1/82869#page/n0/mode/2up
http://archive.org/stream/waqdwaween1/82577#page/n0/mode/2up
http://archive.org/stream/643book1_8567#page/n0/mode/2up
http://archive.org/stream/Sharh.Diwane.Aurwa/kitab#page/n0/mode/2up
http://archive.org/stream/Sharh.Diwane.Aurwa/kitab#page/n0/mode/2up
http://archive.org/stream/Sharh.Diwane.Aurwa/kitab#page/n0/mode/2up
http://archive.org/stream/Sharh.Diwane.Aurwa/kitab#page/n0/mode/2up
http://archive.org/stream/350book1_13355#page/n0/mode/2up
http://archive.org/stream/994book1_8572#page/n20/mode/2up
http://archive.org/stream/358book1_11571#page/n0/mode/2up
http://archive.org/stream/422book1_10856#page/n0/mode/2up
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alorobanews.com%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D51386&ei=9UfVVInTGZHUasHCgfgE&usg=AFQjCNFHFHbRmwKYJYvTMiV31pmKCDwjpQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alorobanews.com%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D51386&ei=9UfVVInTGZHUasHCgfgE&usg=AFQjCNFHFHbRmwKYJYvTMiV31pmKCDwjpQ
http://archive.org/stream/waqdwaween2/59839#page/n0/mode/2up
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 طبة بن أوس بن محصن بـن جـرول   كوو الحادرةد. ۞
  إمػبل  أل عةػد ا زلمػد المازني الفزاري الغطفـاني

بػػػ  العةػػػاس اليزيػػػدم عػػػ  األاػػػمع   ٖتقيػػػ  كتعليػػػ  ا
  .الدي  األ دعل  ناار 

  ٖتقيػػػ  زلمػػػود عةػػػد ا العـــامري عـــامر بـــن الطفيـــلد. ۞
  .ا ادر كعةد الرزاؽ خليفة زلمود الدليم 

  .  تألي  د. حيِت ا ةورمشعر عبد اهلل بن الزبعرى۞
  درا ػة كٚتػع كٖتقيػػ  بــن الخطـاب الفهــري شـعر ضـرار۞

  .د. عةد ا  ليماف ا ربوع
عمػػػػػرك الشػػػػػيةاين   أل   ركايػػػػةالجمحـــــي دهبـــــل د. أبــــي۞

  .ٖتقي  عةد العظي  عةد ا  
  ٚتع كٖتقي  كدرا ة  انعة د. أمية بن الصلت الثقفي۞

  .د. عةد احلفيظ ال طل 
ا اول   ٚتع  د. أبي  يس صيفي بن األسلت األوسي۞

 .د. ح   زلمد باجودة
ــــن مــــرداس د.۞ ــــن الخطــــاب ب   ٚتعػػػػه القرشــــي ضــــرار ب

  .كحققه كشرحه  اركؽ أ لي  ب  أٛتد
)مػػػ  شػػػعر  شـــعر الزبر ـــان بـــن بـــدر وعمـــرو بـــن األهـــتم۞

الشػػػعرا  الصػػػحابة الفر ػػػاف( ٖتقيػػػ  د.  ػػػعود زلمػػػود 
  .عةد ا ابر

  ٖتقيػػػػ  عةػػػػد الػػػػرٛت  د. اإلمــــام علــــي بــــن أبــــي طالــــ ۞
  .ادلصطاكم أك  عةد العزيز ال ـر

 .، حلله وػسحه ناجي ألاطمس أبي بكر الصديم د.۞

ـــــن نوفـــــل۞   ٚتػػػػػع كدرا ػػػػػة عمػػػػػر عةػػػػػد ا شـــــعر ور ـــــة ب
  .الف اكم كرًن  رحاف ادلعايطة

  ٖتقيػػػػ  عةػػػػد العزيػػػػز د. ســــحيم عبــــد بنــــي الحســــحاس۞
  .ادليمٍت

 .  ٖتقي  ح ُت نصارد. سرا ة البار ي۞
ــــل( الطــــائي۞ ــــد الخيــــر )الخي   ٖتقيػػػػ  أٛتػػػػد سلتػػػػار د. زي

  .الةزرة

ٖتقيػػػػػ  شػػػػػابر   ســـــويد بـــــن أبـــــي كاهـــــل اليشـــــكري د.۞
  .العاشور

ٖتقيػػػ  كشػػػرح اػػػبلح   د. الشـــّماخ بـــن ضـــرار الـــذبياني۞
 .الدي  اذلادم

  .  ٖتقي  مطاع الطرابيش شعر عمرو بن معدي كرب۞
  .الصمد ٚتعه كحققه د. كا حد. النابغة الجعدي، ۞
د. زلمػد نةيػل  ٚتػع كٖتقيػ د. النمر بن تول  العكلـي، ۞

  .طريف 
 .ٖتقي  حامت الضام شعر نهشل بن حري الدارمي،  ۞
  .ٖتقي  نورم ٛتودم القي  د. معن بن أوس المزني، ۞
  ٚتػع كٖتقيػ  د. زلمػد شػفي  د. حميد بن ثور الهاللي۞

  .الةيطار
  .نةيل طريف  ٖتقي  زلمدد. خفاف بن ندبة النهمي، ۞
٘تا ػػػر عةػػػد  كٖتقيػػػ  ٚتػػػع  د. ربيعـــة بـــن مقـــروم ال ـــبي۞

  .القادر  ٌياض
ــــن مــــرداس الســــلمي۞   ٚتػػػػع كٖتقيػػػػ  حيػػػػِت د. العبــــاس ب

  .ا ةورم
  .حيِت ا ةورم ٖتقي   عبدة بن الطبي  شعر۞
ٖتقيػػ  جامعػػة كعــ  بــن مالــك الســلمي الخزرجــي،  د.۞

  .النيلُت
  .ٖتقي  عزٌة ح   د. تميم بن مقبل،۞
  اػػنعة كٖتقيػػ   ــيس بــن عمــرو د. النجاشــي الحــارثي۞

 .ااحل الة ارم كالطيا العشاش ك عد غراب
 .ٖتقي  زلمد نةيل طريف  د. المخبل السعدي،۞
العطيػػػة خليػػػل    ٖتقيػػػ الغطفـــاني د. المـــزرد بـــن ضـــرار۞

   .إبراوي 
  .ٖتقي  د. عمر عةد الر وؿ بن الصمة، د. دريد۞
ركايػة أل  ػعيد ال ػ رم  ٖتقيػ   جران العود النميري، ۞

 .نوري ٛتودي القي  د. وتذييل 
 أخرل بثَتة...  ودواوين۞

http://archive.org/stream/898book1_11024#page/n0/mode/2up
http://archive.org/stream/waqdwaween1/dait#page/n0/mode/2up
http://www.al-hakawati.net/arabic/Civilizations/diwanindex4a12.pdf
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 المجموعات الشعرية والمختارات: – 4
ُت أٛتػػػػػػد األمػػػػػػ: المعلقــــــات العشــــــر وأخبــــــار شــــــعرائها۞

 .  ٖتقي  زلمد عةد القادر الفا ل الشنقيط 
تػألي  أل عةػد ا احل ػُت بػ   شرح المعلقات السبع،۞

أٛتػػد بػػ  احل ػػُت الػػزكزين  ٖتقيػػ  كتعليػػ  عةػػد القػػادر 
  .أٛتد

تصني  ادلفضل الضٌ   ٖتقيػ  أٛتػد زلمػد  المف ليات،۞
 .شابر كعةد ال بلـ زلمد واركف

تصني  أل  عيد عةد ادللك ب  قػيرىٍيا  د. األصمعيات،۞
األاػػػمع   ٖتقيػػػ  أٛتػػػد زلمػػػد شػػػابر كعةػػػد ال ػػػبلـ 

  .زلمد واركف أك ٖتقي  زلمد نةيل طريف 
أبػػو زيػػد زلمػػد بػػ  أىب اخلطػػاب : جمهــرة أشــعار العــرب۞

  .  ٖتقي  زلمد عل  اذلامش القرش 
الب  الش رم وةػة ا بػ  علػ   مختارات شعراء العرب۞

  .أبو ال عادات  ٖتقي  د. عل  زلمد الة اكم
 .ٖتقي  أٛتد الزي  كزلمود أبو الو ا د. الهذليين،۞
ٚتػػع كشػػرح كتوويػػ  كدرا ػػة  د. بنــي بكــر فــي الجاهليــة۞

  .عةد العزيز نةوم
تصػني  أل ٘تػاـ حةيػا بػ  أكس الطػال    د. الحماسة،۞

  .ٖتقي  أٛتد ح   ب ج
تصػػػني   الوحشـــيات وهـــو الحماســة الصـــغرى، كتــاب۞

ز ادليمػػػٍت  كزاد عليػػػه الشػػػاعر نف ػػػه  ٖتقيػػػ  عةػػػد العزيػػػ
 .زلمود شابر

 .ٖتقي  زلمد نةيل طريف حماسة للبحتري، كتاب ۞
بػػ  الشػػ رم وةػػة ا بػػ  ا تصػػني الحماســة الشــجرية، ۞

علػػػ  بػػػ  ٛتػػػزة العلػػػوم  ٖتقيػػػ  عةػػػد ادلعػػػُت ادللػػػوح   
 .كأمسا  احلمص 

تصني  عل  ب  أل الفػرج بػ  احل ػ   الحماسة البصرية۞
 .الةصرم  ٖتقي  عادؿ  ليماف ٚتاؿ

حماســـة الخالـــديين أو  األشـــبار والنشـــائر مـــن أشـــعار ۞
تصػػػػػني   المتقـــــدمين والجـــــاهليين والمخ ـــــرمين،

اخلالديُت: أبو ب ر ب  زلمد بػ  واشػ  اخلالػدم كأبػو 
 .عثماف  عيد ب  واش  اخلالدم

ـــــي ۞ ـــــرب المنســـــوب المنتخـــــ  ف محاســـــن أشـــــعار الع
اػػػػنعه مجملػػػػ  رلهػػػػوؿ مػػػػ  القػػػػرف الرابػػػػع ) للثعــــالبي،

 .اذل رم(  ٖتقي  كشرح د. عادؿ  ليماف ٚتاؿ
  المختـــار مـــن دواويـــن المتنبـــي والبحتـــري وأبـــي تمـــام۞

لئلمػػػػػاـ عةػػػػػد القػػػػػاور ا رجػػػػػاين  ٖتقيػػػػػ  عةػػػػػد العزيػػػػػز 
  .ادليمٍت

ا ػراكم تألي  أٛتد ب  عةػد ال ػبلـ   الحماسة المغربية۞
 .ٖتقي  د. زلمد ر واف الداية  التاديل

  .  تألي  د.ا. ني لمختارات من الشعر األندلسي۞
د. الحدائق والجنان من أشعار أهـل األنـدلس وديـوان ۞

  ٚتعػػػه كرتةػػػه زلمػػػد ر ػػػواف بنـــي فـــرج شـــعراء جيـــان
  .الداية

 ...بثَتة  كسلتارات كرلموعات أخرل۞
 شعر العصر األموي:دواوين من  – 5
نػػوف ليلػػج(  ٖتقيػػ  ي ػػرم عةػػد )رل الملــوح بــن  ــيسد. ۞

 .الغٍت
 د. نػػورم ٛتػػودم ٖتقيػػ   د. عــدي بــن الر ــام العــاملي۞

  .حامت ااحل الضام   .القي    كد
ٖتقيػػػػ  راينهػػػػرت  ػػػػاي ت  ادلعهػػػػد   الراعــــي النميــــري. د۞

 .األدلاين لؤلْتاث
 .  انعه د. زلمد عل  دقةد. األ يشر األسدي۞
  .  ٚتع د. حيِت ا ةورمشعر عروة بن أذينة۞
  .ٚتع كٖتقي  داكد  لـو د. نصي  بن رباح،۞
ٖتقيػػ  كشػػرح د. زلمػػد   د. عبــد اهلل بــن  ــيس الر يــات۞

 .يو   صل 
 .ٖتقي  ح ُت نصار د.  يس بن ذريح،۞

http://www.book.alashraf.ws/file.php?id=2288
http://www.book.alashraf.ws/search.php?string=%C7%CD%E3%CF%20%C7%E1%C7%E3%ED%E4%20%C7%E1%D4%E4%DE%ED%D8%EC
http://www.book.alashraf.ws/search.php?string=%C7%CD%E3%CF%20%C7%E1%C7%E3%ED%E4%20%C7%E1%D4%E4%DE%ED%D8%EC
http://www.book.alashraf.ws/file.php?id=2290
http://www.book.alashraf.ws/search.php?string=%C7%C8%EC%20%D2%ED%CF%20%E3%CD%E3%CF%20%C8%E4%20%C7%C8%EC%20%C7%E1%CE%D8%C7%C8%20%C7%E1%DE%D1%D4%EC
http://www.book.alashraf.ws/search.php?string=%C7%C8%EC%20%D2%ED%CF%20%E3%CD%E3%CF%20%C8%E4%20%C7%C8%EC%20%C7%E1%CE%D8%C7%C8%20%C7%E1%DE%D1%D4%EC
http://www.book.alashraf.ws/search.php?string=%C7%C8%EC%20%D2%ED%CF%20%E3%CD%E3%CF%20%C8%E4%20%C7%C8%EC%20%C7%E1%CE%D8%C7%C8%20%C7%E1%DE%D1%D4%EC
http://al-hakawati.la.utexas.edu/2011/12/28/%d9%82%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%88%d8%ad/
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ب  عل  ب  احل ُت بػ   د. اإلمام السجاد زين العابدين۞
 .عل  ب  أل طالا  ٖتقي  ماجد ب  أٛتد العطية

د.  ٖتقيػػػ   ) ػػػم  شػػػعرا  أمويػػػوف( المقنــع الكنـــدي .د۞
 .نورم ٛتودم

 .  انعة ال  رم  ٖتقي   خر الدي  قةاكةشعر األخطل۞
 .ٖتقي  نعماف زلمد أمُت طه د. جرير،۞
 .ٖتقي  عل   اعور د. الفرزدق،۞
  ٖتقيػػػػ  كشػػػػرح د. خليػػػػل إبػػػػراوي  د. توبــــة بــــُن الُحَمي ــــر۞

  .العطية
  ٖتقيػػ  إح ػػاف عةػػاس )ك يػػه: قطػػرم د. شــعر الخــوارج۞

  .ب  الف ا ة  كعمراف ب  حطاف ك...(
  .  ٖتقي  كا ح الصمداألخيليةد. ليلى ۞
  .ٖتقي  حامت الضام د. يزيد بن الطثرية، ۞
ــن معــروف۞ ٚتػػع كٖتقيػػ  زلمػػد األســدي،  د. الكميــت ب

  .نةيل طريف 
  .عةد القدكس أبو ااحل  د. يزيد بن مفرغ الِحْمَيري  ۞
 .ٚتع الدبتور إح اف عةاس د.  كثير عزة،۞
 .ٖتقي  ح ُت نصار د. جميل بثينة،۞
  .الةقاع  خَت زلمد ٖتقي   اليمن وضاح د.۞
 .ٖتقي  كشرح أنطونيوس بطرسد. أبو ذؤي  الهذلي ۞
  .ٖتقي  حيِت ا ةورم عمرو بن شأس األسديشعر ۞
)أك جةهػا ( كامسػه يزيػد بػ  خيثمػة  ُجَبيهاء األشَجعي د.۞

  .ب  عةيد األش ع   ٖتقي  نورم ٛتودم القي  ا
  .  ٖتقي  زلمد يو   صل د. أوس بن حجر۞
ٖتقيػػػ  خليػػػل   ربيعـــة بـــن عـــامر مســـكين الـــدارمي، د.۞

د. الطرماح الكامـل  إبراوي  العطٌية كعةد ا ا ةورم
 .  ٖتقي : عزٌة ح  بن حكيما

  عػٍت بتصػحيحه غيالن بن عقبـة العـدويد. ذي الّرمة ۞
 .كتنقيحه بارليل ونرم وي  م ارتٍت

ٚتعػه كحققػػه عػادؿ  ػػليماف  شـعر األحـوص األنصــاري،۞
  .ٚتاؿ

د.  ػػػػاركؽ  وتحقيــــق ٚتػػػػع ،د. معاويــــة بــــن أبــــي ســــفيان۞
 .ب  أٛتداأ لي  

ٚتػػع كٖتقيػػ  زلمػػد نفػػاع  شــعر عمــرو بــن أحمــر البــاهلي۞
  .كح ُت عطواف

  .القي   ٚتع نورم ٛتودم ،األغل  العجلي شعر۞
ٖتقيػ  الػدبتور عةػد ال ػرًن  د. دعبل بن علي الخزاعي،۞

 .األشًت
ٚتػػع كٖتقيػػ  شػػابر  د.سـويد بــن أبــي كاهــل اليشــكري،۞ 

  .عاشور
 .نورم ٛتودم القي   ٖتقي  أوس المزني،د. معن بن ۞
 .  ٚتع كٖتقي  إح اف عةاسالَقّتال الِكالبي. د۞
 .ٚتع د. حيِت ا ةورمالتيمي،  أشعر عمر بن لج۞
 أخرل بثَتة...  ودواوين۞
 شعر العصر العباسي: من دواوين – 6
ٚتعػػػه كحققػػػه د.ح ػػػُت شـــعر مـــروان بـــن أبـــي حفصـــة، ۞

  .عطواف
 .ٖتقي   عد برًن الفق  المبارك، د. عبد اهلل بن۞
  .ٖتقي  كا ح زلمد ،د. أبي الشمقمق۞
ركاية عةد ادللك بػ  قريػا  د. عبد اهلل بن رؤبة العجاج،۞

  .كشرحه  ٖتقي  عةد احلفيظ ال طل 
  .ٖتقي  د. ش رم  يصل ،د. أبي العتاهية۞
  .ٖتقي  مصطفج زلمود حبلكم ،الشريف الرضي. د۞
بشػػػػػرح أل الةقػػػػػا  الع ػػػػػ م  ،د. أبـــــي الطيـــــ  المتنبـــــي۞

مصػطفج  ٖتقيػ  "التبيان في شـرح الـديوان" ادل مج
 .ال قا

 .ح ُت نصار ٖتقي   د. ابن الرومي۞
 . ٖتقي   ام  الدواف ،د. أبي فراس الحمداني۞
  .رلاود هب   ٖتقي  د. ،د. اإلمام الشافعي۞

http://al-hakawati.la.utexas.edu/pdfs/civilizations/diwanindex2a14.pdf
http://archive.org/stream/do-m3aweyah/m3aweyah#page/n0/mode/2up
http://archive.org/stream/waq32544/32544#page/n0/mode/2up
http://www.al-hakawati.net/arabic/Civilizations/diwanindex4a1.pdf
http://www.al-hakawati.net/arabic/Civilizations/diwanindex4a2.pdf
http://www.al-hakawati.net/arabic/Civilizations/diwanindex4a3.pdf
http://www.al-hakawati.net/arabic/Civilizations/diwanindex4a4.pdf
http://www.al-hakawati.net/arabic/Civilizations/diwanindex4a5.pdf
http://www.al-hakawati.net/arabic/Civilizations/diwanindex4a6.pdf
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 .ٚتع كٖتقي  ح ُت عطواف ،علي بن جبلةد. ۞
أدكرد    ٖتقيػػػػ  المصـــري الـــوزير بهـــاء الـــدين زهيـــر د.۞

  .ونرم بلمر
 .ٖتقي  زلمد  يد بيبلين  د. اإلمام البوصيري۞
 . ة عةد اخلال  ٛتودٖتقي  كدرا ،د. ابن الفارض۞
د. أشــــعار األميــــر أبــــي العبــــاس عبــــد اهلل بــــن المعتــــز، ۞

   .درا ة كٖتقي  زلمد بديع شري 
، ألل العػػػبل  ادلعػػػرمرح ديـــوان أبـــي الطيـــ  المتنبـــي شـــ۞

 . ٖتقي  عةد اجمليد دياب

العػػبل  أٛتػػد بػػ  عةػػد ا بػػ  نظػػ  أل  اللزوميــات، شــرح۞
القواػػػ     ٖتقيػػػ  منػػػَت ادلػػػدين كزينػػػا ػػػليماف ادلعػػػرم

 .كك ا  األعصر ك يدة حامد
 .  ٚتع كٖتقي  كزارة الثقا ة ال وريةد. ديك الجن۞
  .  ٖتقي  أٛتد ا ندمد. عر لة الكلبي۞
  ٖتقيػػػ  زلمػػػد د. أبــي تمـــام بشـــرح الخطيـــ  التبريـــزي۞

 .عةدن عزاـ
زلمػػػػد بػػػػ  عةػػػػد  ٖتقيػػػػ  التهــــامي، د. علــــي بــــن محمــــد۞

 .الرٛت 
  .د. عماد الدي  األاةهاين  ٚتع كٖتقي  ناظ  رشيد۞
 .ي  زب  ذابر العاين  ٖتقشعر ربيعة الر ي۞
ٖتقيػػػػػػ  كدرا ػػػػػػة حةيػػػػػػا ح ػػػػػػُت   د. الســــــري الرفــــــاء،۞

   .احل ٍت
 .   ٖتقي  رحاب ع اكمد. علية بنت المهدي۞
  .ادلصرية   ٖتقي  دار ال تا د.مهيار الديلمي۞
 .ادل تةة ا امعية د. ابن النبيه،۞
ـــي الشـــي  محمـــد الخزاعـــي، د.۞ ٖتقيػػػ  زلمػػػد عةػػػد  أب

  .ال رًن النمرم
 .  ٖتقي  جليل العطيةد. أبي الف ل الميكالي۞
 .ٖتقي  شابر العاشورمحمد بن حازم الباهلي  د.۞
  .  ٚتعه كرتةه عةد الرٛت  ياغ د. ابن رشيق القيرواني۞

قيػػػ  أٛتػػػد بػػػدكم كحامػػػد عةػػػد ٖت بـــن منقـــذ، د. أســـامة۞
 .اجمليد

تػػػػألي  مشػػػػػ  الػػػػدي  زلمػػػػد بػػػػػ   د. الشــــاب الشريــــف،۞
  .عفي  الدي  التلم اين  ٖتقي  شابر وادم ش ر

  ٖتقي  ي ػرم عةػد الغػٍت عةػد د. بديع الزمان الهمذاني۞
  .ا

 .ٖتقي  زلمد الطاور ب  عاشور د. بشار بن برد،۞
  .ٖتقي  زاود زوَت غازم ،د. عبد الصمد بن المعذل۞
ٖتقيػ   د. ن ػيا نشػاكم كد. د. ابن سنان الخفـاجي، ۞

  .سلتار األٛتدم نويوات
ـــو الفـــتح كشـــاجم۞ ٖتقيػػػ   الحســـين، محمـــود بـــن د. أب

  .النةوم عةد الواحد شعبلف
 د. ابــن الخيــاط الدمشــقي أبــو بكــر يحيــى بــن أحمــد،۞

أل عةػػػد ا زلمػػػد بػػػ  نصػػػر بػػػ  اػػػغَت  ركايػػػة تلميػػػذن
  .ٖتقي  خليل مردـ بك اخلالدم القي راىن 

  .ٖتقي  ح   بامل الصَتيف د. أبي عبادة البحتري،۞
  .ٖتقي  زلمود عةد ا ا ادر أبي منصور الثعالبي، د.۞
ٖتقيػػ  ك ػػة  كشػػرح  الحســن بــن هــان ، د. أبــي نــواس۞

  .أٛتد عةد اجمليد الغزايل
اػػنعة أل حى ػػي  اخلػػ م ٖتقيػػ  المرت ــى، د. الشــريف ۞

 .د. عةد الفتاح زلمد احللو
ــو الفتيــان محمــد بــن حيــوس،۞ ٖتقيػػ  خليػػل مػػردـ  د. أب

  .بك
د. األبيـــوردي أبـــو المشفـــر محمـــد بـــن أبـــي العبـــاس ، ۞

  .ٖتقي  عمر األ عد
د. ســبن ابـــن التعاويـــذي أبـــو الفــتح محمـــد بـــن عبيـــد ۞

  .  ترٚتة كٖتقي  د.س. مرجليوثاهلل
ـــ ،۞ ـــن الطي ـــو الحســـن علـــي ب ـــاخرزي أب ٖتقيػػػ    د. الب

 .زلمد قا   مصطفج

http://www.al-hakawati.net/arabic/Civilizations/diwanindex4a7.pdf
http://www.al-hakawati.net/arabic/Civilizations/diwanindex4a8.pdf
http://www.al-hakawati.net/arabic/Civilizations/diwanindex4a9.pdf
http://www.al-hakawati.net/arabic/Civilizations/diwanindex4a10.pdf
http://www.goodreads.com/book/show/16108266
http://www.goodreads.com/book/show/16108266
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   ترٚتػة كٖتقيػ  بػـر د. أبي الف ل العباس بن األحنف۞
  .الة تاين

ـــديين۞ اخلالػػػدياف: زلمػػػد بػػػ  واشػػػ  ك ػػػعيد بػػػ   د. الخال
  .واش   ٖتقي   ام  الدواف

  .ٖتقي   ام  الدواف  واء الدمشقي،أد. الو ۞
ٖتقيػ   ،شرؼ الدي  زلمد ب  نصرد. ابن عنين الزرعي ۞

  .خليل مردـ بك
أبو ادلغيث احل ُت بػ  منصػور  ٖتقيػ  بامػل  د. الحالج۞

  .مصطفج الشي 
أبػػػو عةػػػػد ا شػػػرؼ الػػػػدي   الناشػػػػر  د. ابـــن القيســــراني۞

  .)جامع الًتاث(
ــات ۞ بػػ  عةػػد ادللػػك   أبػػو جعفػػر زلمػػد الػػوزيرد. ابــن الزي

  . عيد ٖتقي  د. ٚتيل
الوليػػػد م ػػػل  بػػػ  الوليػػػد األنصػػػارم   د. صـــريع الغـــواني۞

  .ٖتقي  كتعلي  د.  ام  الدواف
شػػػهاب الػػػدي  عمػػػر  اػػػنعه  د. الســـهروردي المقتـــول،۞

  .كأالحه كشرحه مصطفج بامل الشي 
 .ٖتقي  خليل مردـ بك د. علي بن الجهم،۞
  .ٖتقي  جاف عةد ا توما د. جحشة البرمكي،۞
ٖتقيػػػػػ  ادل تشػػػػػرؽ اإليطػػػػػايل جػػػػػوزي   الفـــــارضد. ابـــــن ۞

 .  اتولُت
بشرح أل العػبل  ادلعرم ٖتقيػ  زلمػد د. ابن أبي حصينة ۞

 .أ عد طل 
  .ٖتقي  د.  عود عةد ا ابر ،الحموي ابن  سيم د.۞
ٖتقيػػػػػ  زلمػػػػػد ح ػػػػػ   د. تمـــــيم بـــــن المعـــــز لـــــدين اهلل،۞

 .األعظم 
 أخرل بثَتة... ودواوين۞
 
 
 

 من دواوين الشعر بعد سقوط بغداد: – 7
  ألٛتد ب  حيِت بػ  أىب ب ػر عةػد الواحػد بػ  الصبابةد. ۞

عةػػػػػد أىب ح لػػػػة التلم ػػػػػاىن ادلغػػػػػرل  ٖتقيػػػػػ  كدرا ػػػػػة 
  .  يو   أٛتد ا ملالرحي

ٖتقيػ   ،اليمـاني البرعـي عبد الرحيم أحمد بـن علـيد. ۞
  .عةد الرٛت  ادلصطاكم

 . ل لة الذخالر ادلصريةد. ابن نباتة المصري، ۞
احل ػػػػ  بػػػػ  علػػػػ  بػػػػ  جػػػػابر اذلةػػػػل   الئــــد الجــــواهر، د.۞

  .اليمٍت
  .ٖتقي  بـر الة تاينصفي الدين الحلي،  د.۞
  .ٖتقي   كليد األعظم عبد الغفار األخرس  د.۞
 .ٖتقي   عيد الشرتوينابن معتوق الموسوي،  د.۞
ٖتقيػػػػ  بامػػػػل د. الســــيد حيــــدر بــــن ســــليمان الحلــــي، ۞

  . لماف ا ةورم
 .ٖتقي  شابر وادم ش ر د. ابن معصوم المدني،۞
  .م تةة الفبلحالتميمي،  د. ابن مشرف۞
 .  إبراوي  األبرم مقام إبراهيم في الشعر والنشيم۞
  .إبراوي  األنطاب  برهان البرهان،۞
  الشػػػيل إبػػػراوي  حيػػػِت  ٖتقيػػػ  حةيػػػا شـــاعر عاملـــة. د۞

 .جابر
ـــي المـــدني،  د.۞ ٖتقيػػػ  كتقػػػدًن فـــتح اهلل النحـــاس الحلب

   .زلمد العيد اخلطراكم
 ٖتقي  زلمد با ل عيوف ال ود د. منجك باشا،۞
 أخرل بثَتة... ودواوين۞
 من دواوين العصر األندلسي: – 8
  .ٖتقي  بـر الة تايند. ابن هان  األندلسي، ۞
 .ٖتقي   جل تينو   ياباريلل   د. ابن حمديس،۞
 .  ٖتقي  د. ال يد مصطفج غازمد. ابن خفاجة۞
  .  ٖتقي  ح ُت نصارد. ابن سهل األندلسي۞

http://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85+%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85+%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85+%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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ـــي مـــن شـــعرر۞ ـــن عرب ـــدين ب ـــي ال عةػػػد العزيػػػز  ػػػيد   محي
 .األول

 .ح ُت نصار  ٖتقي  ن سهل األندلسيد. إبراهيم اب۞
 .ٖتقي  عل  عةد العظي  د. ابن زيدون ورسائله،۞
 .ٖتقي  زلمود عل  م   د. ابن دراج القسطلي،۞
  .ٖتقي  زلمد ر واف الدايةد. ابن عبد ربه، ۞
د. علػػػػػ   ٖتقيػػػػػ  كتعليػػػػ   أبــــي الحســـــن الششــــتريد. ۞

  . ام  النشار
  .ٖتقي  عةد احلفيظ ال طل  د. الحكم بن أبي الصلت۞
 .ٖتقي  د. زلمد مفتاح الدين الخطي ،د. لسان ۞
  .ٖتقي  زلمد تو ي  النيفر د. ابن زمرك،۞
  ٖتقيػ  حيػاة د. أبي الطي  صـالح بـن شـريف الرنـدي۞

 .قارة
ـــن الخيمـــي،۞ ـــدين ب ـــوان شـــهاب ال ٖتقيػػػ  شػػػادم  د. دي

 .إبراوي  ح   عمرك
 .ٖتقي  يعقوب زب  د. ابن شهيد،۞
 .ذلراسٖتقي  د. عةد ال بلـ ا د. ابن األبار،۞
إصـــابة األغـــراض فـــي ذكـــر " ابـــن  زمـــان القرطبـــي: د.۞

  ." ٖتقي  ك تصدير  يديري و بورينيتاألعراض

ابػػػ  قبلقػػػ   أبػػػو الفتػػػوح نصػػػر بػػػ  عةػػػد ا بػػػ  عةػػػد  د.۞
 .ٖتقي  د.  هاـ الفريح القوم اللخم 

  .ٖتقي  زلمد ر واف الداية د. أبي إسحاق اإللبيري۞
 .اب  احلداد األندل   د. الحداد القيسي۞
 .ٖتقي  عةد اجمليد ديابالرصافي البلنسي   د.۞
  .ٖتقي  عفيفة زلمود ديراين د. بن الز اق البلنسي،۞
  .ٖتقي  د. زلمد تو ي  النيفر د. ابن زمرك،۞
زلمػػد بػػ  أٛتػػد بػػ  علػػ  د. شــعر ابــن جــابر األندلســي ۞

  .الضرير  انعه: د. أٛتد  وزم اذليا
مدح سيد الكونين أو الغين في مدح نشم العقدين في ۞

ابػػ  جػػابر األندل ػػ  زلمػػد بػػ  أٛتػػد  ســيد الكــونين،
 .ب  عل   ٖتقي  د. أٛتد  وزم اذليا

 .ٖتقي  زلمد زبريا عناينشعر ابن مجبر األندلسي ۞
  .  ٖتقي  د. زلمد رليد ال عيدد. ابن اللبانة الداني۞
  ٖتقيػػػ  ٚتعػػػة شػػػيخة كزلمػػػػد د. عبـــد الكـــريم القيســـي۞

   .اذلادم الطرابل  
 أخرل بثَتة... ودواوين۞

 
هوامش وإحاالت

 
 اختصار بلمة )دبتور(.  حرؼ )د( الذم قةل ا   الشاعر  اختصار بلمة )ديواف(. كالذم قةل اق  أك ادلجمل  – [1]
 
 

 
 

 

 

 

http://forum.stop55.com/394057.html#post2973978
http://forum.stop55.com/394057.html#post2973978
http://forum.stop55.com/394057.html#post2973978
http://forum.stop55.com/394057.html#post2973978
http://forum.stop55.com/394057.html#post2973978
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 مدخل عام إلى الشعر العربي القديم: – 1
 مصطلح الشعر  ديما: التعريفات والمفهوم: -أ  

الشُت كالعُت كالرا  أابلف معرك اًف  يدؿ أحدمها »علج أالُت  قاؿ اب   ارس:  العربية( يف رى عى )شى جذر دكر ي     
.  األكؿ الشٍَّعري  معركؼ  كا مع أشعاره  كوو ٚتع ا مع... كرك ةه شىٍعرا ي بثَتة  علج وةات  كاآلخر علج ًعٍل و كعىلى و

: الذم يػى  عَتي   كوو معركؼ. كالةابي النٍَّةً ... كشلٌا يػىٍقريبي م  وذا: الشَّ  : الشِّعاري ادل به القـو يف احلرب ليعرؼ نى تػى اآلخري
ًطٍن ى لهي... قالوا كمسي  الشاعري ألنه يفط  دلا ال يفط  له عىرتي بالش    إذا عًلمتىهي ك ى ه  بعضا  كاألالي قوذل  شى بعضي 
ٍرتي بذا أم عىًلٍم ي ًعٍلمان يف الًدقًٌة بإاابًة كشعىٍرتي أاىٍة ي الشٍَّعرى  كمنه ا تعَت شىعى ». كقاؿ الراغا األافهاين: [1]«غَتني 

 .[2]«   الشٍِّعري يف األال ا  ه للًعل  الدقي ً هً تً  ى رً عٍ مى  قٌةً الشٍَّعًر  كمسيٌ  الشاعر شاعران لفطنته كدً 
 الشعر غناء: الوزن والقافية: - 1

بقدر ما ييعتىةػىري مصطلح "الشعر" داال علج مىٍفهيوـو معلوـو كمعٌت متداكؿ  بقدر ما أوارت زلاكالت ٖتديدن كتعريفه      
مش بلتو كنقاشات عديدة  كوذا م  ا دؿ ادلصاحا للمو وعات ذات الطةيعة الفنية كا مالية. كلعل أبرز تلك 

 يًه ى منهي أنَّهي حيىًٍصري افة  [3]«قىوؿه مىٍوزكفه ميقىفَّج يىديؿُّ علج مىٍعٌتى »ر ادلش بلت  ت م  يف بوف التعري  ادلشهور: الشع
علج الةعد الغنال ؛ مع أف ال بلـ قد ي وف موزكنا كمقفج  كال ي وف  دي الشعرية يف مو يقية الوزف كالقا ية  أك يجمبِّ 

 ع  بوف التعري  اآلن   مل ينصَّ علج عناارى ؛ كوذا بقطع النظر «م  يشًتم باذصلاف؟»"شعرا" كال "نظما"  بقوذل : 
 ال يعدُّ ال بلـ شعرا م  دكف اعتةاروا  بما قد حيفل هبا ال بلـي  كمع ذلك ال ي وف "شعرا". أخرل شعريةو 
ه  كلعل مىرىدَّ بثَتو م  ذلك الًتدد يف  ة  ماوية الشعر  اقتصاري الناظًر يف شأنًه علج زاكيةو كاحدةو م  أربانً      

اعتةاروا أال األاوًؿ عندني؛ بقطع النظًر ع  تداخل الرؤل النقدية يف النظر إليه كيف تذكقه  حيث م  النقَّاًد ادلٌنظِّري  ب
لدل  كالشالعي  م  الدار ُت أف وذا وو الغالاي  يرل بثَته ك  ؛  يف الغنالية كادلو يقجم  حيصر إبداعىهي أك ي ادي   للشعر

 باعتةارن شعرا غناليا.  ميقىعِّدم الشعر العرل
كضل   ؛[5]ر األر ط وُّ صى ال بالغنالية  كوذا شأف الشعر يف التٌ  [4]آخركف يربطوف الشعرية بااباة راحى   كيف مقابل وذا     

خيالفه  الذم تقٌدـ يف تعريفه ادلشهور  ب  جعفرو  دامةى قي رأم  كإفٌ . ال نعدـ ما يقارب ذلك الٌتصور يف الشعرية العربية
هو ر فر يشعُ عَ شَ  نْ والّشاعر مِ : »وػ(335ب  كوا ال اتا )يقوؿ اإٍذ  خيتل  عنه  وو علج األقلأك   آخر تعري 

 يستحقّ إنّما تي بما ال يشعر به غيرر. وإذا كان حّتي يآ الّشاعر هذا االسموال يستحق  ،عرالش   شاعر، والمصدر
  [6]«وإن أتى بكالم موزون مقفى ،بشاعر   فليسَ  من كان خارجًا عن هذا الوصفِ  فكلّ  ،اسم الشاعر لما ذكرنا

  شلٌا يعت  أ لوبا م  بلغة عامة  كاإلجياز خااة":  الرى ما ديىي ُّ ًبًصلىةو إىل الةى هذا الوصفبػعةارة: " ادلقصود كم 
  بأل العةاس هي كوذن اآلرا ي ٚتيعيها صلديوا حىت عند م   ةقى  ....معاين كافاتو يف اور أ اليا ا تخراج الشعور 

كهبذا ي وف  و  النَّظىر  كاجتزا ي النصوص  كا تع اؿ األح اـ النقدية  م  أو  أ ةاب  و  الفه   .كغَتن[ 7]ادل د
   كأعم ي م  التعري .أب ي م  احلدِّ  كالتصور. بما يدلنا وذا التةاي  علج أف ادلفهوـى 
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د علج الةعد الغنال  يبادلقصود وو التأ يف الوزف كالقا ية   إف الشعرى  م  النقادِّ  رى صى حى   ٍ كمع ذلك  إننا نرل أف مى      
اإلنشادم  الذم ال ي وف "الشعري شاعرا" بدكنه  كوذن حقيقةه را خة يف ادلركيات  بما يف طةيعة الشعر العرل. كم  

" للمرزباين  إذ ييركل أفَّ النابغةى أىقٍػوىل يف قصيدةو أك أبثرى  حيث يف "ادلوشح   ما نقرؤنالنصوص الدالة علج ذلك بقوةو 
 قاؿ:

 دِ ع ػػػػػػبلفى ذا زادو كغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتى ميزىكَّ      حه أك مغتدم      ػػػػػػػػػأم  آًؿ مىيَّة رالػػ
نا الغ         دان   ػػنا غػػػػػػػػلتػػػػػػوارًحي أفَّ رحػػػػزع ى الة  [8]دُ وػػػػػػػرابي األ ػػػػػػػكبذلك خ َّ

  عل  تغنيه: "أم   ةو نى يػٍ قى ؛ كأ همون  ل  يفه   حىت جا كن بً ؾى أقٍػوىٍي ى يف شعرً   دخل النابغةي ادلدينةى   قالوا له قدٍ »...
ي  اليا  يف "مزكدم" ك"مغتدم". مث غن  الةي  اآلخر  ةين  الضَّمة يف قوله: "األ ودي" بعد الداؿ.  ػىفىًط ى  آؿ مية" كتةُتِّ

بى كيف شعرم ش  ه  كخرج  كأنا رً ثٍ كباف النابغة يقوؿ: دخل ي يػى « كبذاؾ تنعاب الغراب األ ودً »غيػَّرىن كقاؿ: لذلك  ى 
 . [9]«الناس أشعري 
افةى الشاعرية  أك ميٍنتىًقصا منها بقدر ما  طا قوجةا إل  مي الصويت ادلو يق قصيدة الن يج كبذلك باف ٘تزي       

كغَت   كالتصريع كالت رار  مع القا ية كالركم  تداخل أن اؽ احلربات كال  نات هي لي زً غٍ إمنا يػى   نقص منه  كالن يج الصويت
 ذلك.
 زًفي الشعرى ا بالنشيًد  كتى   ك٘تدُّ أاواتى [10]بان  العرب تغٍت النٍَّصاى »كيف نص آخر حيدونا ادلرزباين قالبل كراكيا:      

 بالغنا    قاؿ ح اف ب  واب :
 [11]«إفَّ الغنا  ذلذا الشعر مضماري      تػىغى َّ يف بلِّ شعرو أن ى قاللهي      

يوب اليت تذوا ّتماليات ادلو يقج الشعرية   وا  منها داًد العي الغنالية   اجتهد النقاد يف تػىعٍ  لشعرا طةيعةكب ةا      
ه يجمبد أف   كذلك بلُّ كالنظاـً  كالًتبياً  بالقوايف كغَتمها  شلا يتصل باألبعاد الصوتية يف ادلع  ً  كأ  ما تعل  باألكزاف

  كمع أف الغنالية قد ت وف مطلوبة لذاتا   إهنا تنهش بوظال  ا انا الغنال  يف الشعر العرل را ل  كال زليد عنه
 داللية سلتلفة كمتعددة.

  بما ميزكا بُت أنواع الشعر كأق اـ "النثر"ك "النظ "ك "الشعر"كلقد علمنا أف العلما  كالنقاد  ميزكا قدديا بُت      
كم  أق اـ النثر: )اخلطا / ادل  ع / ادلر ل /  ( / الرجز / ادل ٌم  / ادلزدكج القصيدي ثر؛  م  أنواع الشعر: )الن

كم  ٙتة  قد بان  الرؤية إىل ما يػيعىدُّ شعرا كا حة يف األذواف كالتف َت  كلو تفاكت   / احلديث(.  اجي الر الل / احلً 
ييز عاـ ألجناس بُت النثر كالشعر بالوزف أك النظ   إمنا وو ٘ت العلما ً  ٘تييزً  يف شأف ترٚتتها ال لمات كالتعةَت. كأبثري 

  كوو ااحا "ال واف يف كجون ادلتقٌدـ القوؿ كانو ه ادلعت ة يف العربية  كم  أمثلة ذلك قوؿ اب  كوا ال اتا
منظوما أك منثورا  كادلنظـو وو الشعر  كادلنثور وو  كاعل  أف  الر العةارات يف ل اف العرب  إما أف ت وفى »الةياف": 
ـ  معر ة حقيقة الشعروتدا  به إىل ـ  ال دي   االعا . كوذا ٘تييزه [12]«ال بلـ     بل لقد جعل مصطلح "ال بلـ" كوو عا

 .[13]. كتندرج ٖت  وذا األ لوب بثَت م  التعريفاتللشعر له م  حيث وو مقابً   جعله خاااًّ بالنثر
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للوزف كادلو يقج  دكف أف يعٍت وذا أف  دقيقةو  كلذلك نجمبد أف مفهـو الشعر عند العرب ال يقـو م  غَت مراعاةو      
 –وػ( 456) ب  رشي و اعند الةبلغيُت كالنقاد.   الشعر يوجد حيث ما كجدت األكزاف كادلو يقج؛ كوذا الًتتيا معلوـه 

الوزف أعظ  أرباف حد الشعر  كأكالوا به خصوايةن  كوو مشتمل علج القا ية »الذم يقوؿ يف "باب األكزاف":  –مثبل 
الشعر يف العربية     حقيقةى وذا الةابترتيًا  قةلً  م ٍ   يف  ياؽ آخر ذبر  وو نف ه الذم ي[14] «ا  ركرةن...كجالا ذل

يشعر ٔتا ال يشعر به غَتن   كإمنا مس  الشاعر شاعرا ألنه: »تلك اليت تقدم   يما ذبرنان م  تعري  اب  كوا ال اتا
أك ا تظراؼ لفظ كابتداعه... أك ارؼ معٌت إىل كجه ع  كجه آخر؛  ه  مل ي   عند الشاعر توليد معٌت كال اخًتاعي  إذا

. كوذا تعةَت [15]«باف ا   الشاعر عليه رلازا ال حقيقة  كمل ي   له إال  ضل الوزف  كلي  يفضل عندم مع التقصَت..
وؿ ي اد ي وف بيانا كوذا القاريح ع  بوف ادلو يقج كالغنالية الزمة للشعر  دكف حصر الشعرية يف األكزاف كادلو يقج. 

   كتوبيدا.دلا قاله اب  كوا
 الشعر تخييل وتصوير: - 2

عرية م  خبلؿ ال فا ة الةبلغية  كالقدرات كادلهارات األ لوبية كردت نصوص عديدة تشَت إىل افة الشِّ       
عةد الرٛت  كوو ا :  لولدنكالتعةَتية؛ كم  أشهر ذلك يف النَّظىًر القدًن ا اول  أك ادلخضـر  قوؿ ح اف ب  واب  

لى ىعىٍت طالره بأنَّه ميٍلتى   يف بػيٍردىٍم »  كذلك لىمَّا كا  عةدي الرٛت  الطالرى الذم ل عه قالبل: «قػيٍل ى كىاً الشِّعر»
ميٍختػىزىنىًة كال امنة ػإىل الشاعرية ال   إشارةن بالتصويرً  كالتعةَتى   علج التخييلً  . لقد اعت  ح اف ب  واب  القدرةى [16]«ًحةػىرىة

 يف شخصية كلدن  كو  نظَتي الناًر ادلختزنة يف العوًد  إنه شاعر بالقوًَّة يف انتظار أف يصَت شاعرا بالفعل.
ـى معنا نف ي قدامةى أف ي وفى          كاال تعارات  مل يتوا ر علج التشةيهاتبلُّ ببلـو موزكفو مقفج شعرا  ماكقد تقدَّ

 التخييل كالتصوير. حيٌل  هبا  وو أجنحةت... كغَت ذلك شلا كال نايا  كاجملازات
كو     مو وعى التخييل بثَته م  الفبل فة كالةبلغيُت   منه  م  ضلج به إىل ادلقوالت اليونانية األر طية كقد تناكؿى      

كا تنةاطا   خييل ابت اران للمعاين . كبلُّ ذلك ال خيرج ع  بوف التبثَته  كمنه  م  جعلهي تأكيبل لل ذًب كالتزيًُّد كالتفنُّ 
ها التأوَت يف النفوس  كأ راروا كإم اناتا  كتصويري ذلك بلِّه يف أ الياى كايغو غايتي   للعبلقات الناظمة للموجودات

.  إجيابا أك  لةان؛ ألجل  علو أك ترؾو  باإلقناع أك باإلمتاًع  أك هبما يف آفو
م  الطةيعة التخييلية التصويرية للشعر  كذلكى قوليهي تعاىل  تًةيانا  اناو  ني دي   اعتةاري إشارة إىل ما   كيف القرآف ال رًن     

ٍل أينػىةِّئي يٍ  عىلىج مى  تػىنػىزَّؿي الشَّيىاًطُتي  تػىنػىزَّؿي عىلىج بيلِّ أى َّاؾو أىوًي و  يػيٍلقيوفى ال ٍَّمعى كىأىٍبثػىريوي ﴿يف  ورة الشعرا :  ٍ  بىاًذبيوفى  وى
كىأىنػَّهيٍ  يػىقيوليوفى مىا ال يػىٍفعىليوفى  ًإالَّ الًَّذي ى آمىنيوا كىعىًمليوا  ٍ  يف بيلِّ كىادو يىًهيميوفى كىالشُّعىرىا  يػىتًَّةعيهي ي اٍلغىاكيكفى  أىملٍى تػىرى أىنػَّهي 

يػىعٍ  ًثَتنا كىانتىصىريكا ًم  بػىٍعًد مىا ظيًلميوا كى ى  .[17]﴾لى ي الًَّذي ى ظىلىميوا أىمَّ مينقىلىاو يىنقىًلةيوفى الصَّاحلًىاًت كىذىبىريكا اللَّهى بى
 هو خية  يف  هي الشعرا  بإزا  األقواؿ كاخلياؿ  ْتاؿ اذلال  التاله يف األكدية  الذم  لَّ  ةيلى   ف  اآليات ٘تثيل حلاؿً      

عج؛ شلا يشَت رٍ ػى علج احلَتة كالًتدد يف ادل  و داؿ بذلككوكاذلالً ي: الذم خيىًٍة  يف  ىٍَتًن كال يػىٍقًصدي مو عان معيَّنان  العشوا   
ـي ونا يف اآلية   كاألكديةي  إىل معٌت اال تتاف  كاختيار الش   كالرغةة يف غَتن... مىثىله لفنوف ال بلـ. كٖتتمل بلمة اذليا
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كالتيه  كالضبلؿ  كاخلياؿ  كادلغاالة  كال ذب... كبذلك  اذلياـ كالوادم  م تعاراف  علج معاين احلَتة الداللة 
 منطلقات وابتة ينطلقوف منها. الشعرا   ًلجميلًئكلبل طراب يف القوؿ الشعرم  إذ لي  

بشأف ا احظ إذ      كجدنا م  النقاد كالةبلغيُت م  حصر الشعر يف الن ج كالتصويركٔتا أف الشعر ٗتييل كتصويره      
ا:   قاؿ دلا عل ى أف أبا عمرك الشيةاين ذوا الشيل إىل »ا تح   بيتُت م  الشعر دلعنامها  مع  و  العةارة اليت تيصىوِّريمهي
يف الطري   يعر ها الع م  كالعرل  كالةدكم كالقركم  كإمنا الشأف يف إقامة الوزف   ا تح اف ادلعٌت  كادلعاين مطركحةه 

  ك هولة ادلخرج كبثرة ادلا   كيف احة الطةع  كجودة ال ةك   إمنا الشعر اناعة  ك رب م  الن ج كٗتَت اللفظ
 .[18]«كجن  م  التصوير

  أو  النقاد الةبلغيُت الذي  حصركا التخييل كالتخيُّلى يف  نوف كلي  غريةا أف ي تغرؽى التَّصويري التَّخييلى   مً      
  يف بتابه "ادلنزع الةديع يف ٕتني  أ اليا الةديع" إذ يقوؿ بأ لوب يقصر اناعة أبو القا   ال  لما    التصوير

وو مو وع الصناعة الشعرية  كمو وع الصناعة يف ا ملة وو  -يعٍت التخييل –كوذا ا ن  »الشعر علج التخييل: 
ألبواب العظمج يف و  ا  اار. مث أدار التخييل علج أربعة عن[19]«الش   الذم  يه ينظر  كع  أعرا ه الذاتية يةحث

   كو : )التشةيه كاال تعارة كادلماولة كاجملاز(.التصويرية ةبلغة الةيانيةال
بإعادًة إنتاجها يف اورةو   كلذلك  جدير بالتنةيه علج أف التخييلى الشعرمَّ لي  يقوـي علج نقًل الوقالًع نقبل مةاشرا     

تىًل و ًلطةاًلًع العبلقاًت موازيةو أك مشابلةو للصُّورًة األاًل  بل  بُتى وو إخراجه لصورًة ادلعٌت  م  خبلؿ إدراؾو  ريدو كسلي
يِّلي الشاًعري  عوامًل األشياً  ا و ًة  كالعناًاًر ادلعقولًة؛ ٖتقيقا كتصديقا  أك إنشا ن كاختبلقا كابت ارا. كبذلكى قٍد خيي

يِّلي ا ال ينقلي  ألشيا ى ا و ةى يف ايوىرو معقولةو. كبذلك  التخييل الشعرمُّ ادلعاين ادلعقولىةى يف اورةو زل و ةو  بما خيي
 ...يف ال مو كالرق  كا ميًل كالفٍتِّ األمثلً   كقدرتًه علج التصىوًُّر ادلع ًِّ   بقدًر ما يعيدي تربيةىهي كىٍ  ى رؤيا الشاعر  الواًقعى 
كلعل وذا االبتعاد ع  مطابقة القوؿ الشعرم للواقع كالوقالع  وو الذم جعل بعش النقاد كبذا الةبلغيُت  ي موف      

" رلانةا للصدؽ. كقد ع  الشاعر الةحًتم ع  بعش ٗتييبل. كجعل بعضه  يعت  "التخييلى  "ال ذب""التخييل" بذبان  ك
اطةا "الشعرا    إذ يقوؿ سلي كالتصويرى  ته  يف مقابل اعتمادن التخييلى وذا االختبلؼ يف النظر إىل ادؽ الشعر كمنطقي

 ادلناطقة"  سلتصرا الشعرية يف اإلجياز كاإلشارية:
 ذبهػػػػػدقه بػػػػػػٍت ع  اػػػػػػػػػكالشعر يغ  ػقػ      طػػػػػػػػتػػمونا حدكد مػنبػلفػػػ

 وعػػػػػػػػػػه كما  ةةهػػػػػمنػػػػػػػػػػطػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ما ن  بالػػػ       جي هى لٍ يػى  ركحً ػػكمل ي   ذك القي 
 [20]  خطةهػػولػػػػػػػػػػذر طهػػػػػػػػػػػػػيػػ  بالكل  ارته     ػ  إشػػفػػػػػػر دلػػػػح ت ػػػػكالشػػػع

اليت تلك   المرئ القي كمصداقا ذلذا ا انا التخييل  التصويرم م  مفهـو الشعر  نتوق ي عند األبيات ادلشهورة 
ؿه  يصىوِّري  يها عذابىهي كمعاناتًه اليت أوقلتهي مهومان  يف ٗتييلو تػىًتىبَّاي  يًه زل و اته عديدةه كسلتلفةه كمتةاعدةه ٔتا وو معقو 

دي معاملى ما ال ييرل باألبصاًر  كٖتيىوِّليهي إىل ألوافو م  األ  ار  يقوؿ ال  للظفىًر بصورةو كاحدةو   :الشهَتة شاعري يف معلقتهً ٖتيىدِّ
 عل  بػػػػػػػأنػػػػػواع اذلػػػػػمػػػػػـو لػػػػػيػػػػةػػػتػػػػػػػػػػػػػل   ه    ػػػج  ػػػػػػدكلػػػػػوج الةحر أرخػػػػػػبم  كليلو 
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  ػػػػلً ػػػػػػػػػػػا  ب ػػػػلػػػ ػػػػازان كنػكأردؼ أعػػػػػ  طج بػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػوزن      ػػػػػػػػػػ قػػػػػل  لػػػػػػه دلػػػػػػػػػػػا ٘ت
 ثلً ػػػك بأمػػػػةاح منػػػةح كما اإلاػػػػبص  ًل      ػػػػػػػػػويل أال اصلػػػػػػػػأال أيػػػػػػػها الليل الط
 لً ػػبيذبػل شدت تػػػػػػػػػػب ػػػػل مغػػػار الف       ػهػػػف نػػ ػػػومػػػأيػػػػل بػ ػػػػػيػػػػػػا لك مػػػػػ  ل
 [21]دؿً نػػػ  جػػػػػػاف إىل اػػػػػػػراس بتػػػػػػػػػػػػػػبأم  ػػػهػػا      ػػػػلقػػػػػ  يف مػػػصامػػػػػػػباف الثػػػػػػريا ع

 + أنواع اذلمـو +  دكؿ الليل + موج الةحر + : )الليلبي  ٚتعى يف اورًة الليل  بُتى   -رعاؾى اي  -الحظ       
اطةة الليل  الن ـو + الصةح الةال  + الطوؿ + ل لالليل ينو  ب  + الليل يرًدؼي أع ازا + ا وز + الليل يتمطج + سلي

جنادؿ الص ِّ(. إف التخييل وو الذم عىلَّ ى بُت معاين  + أمراس ال تاف + الثريا ادلعلقة + ا ةل يذبل + ار الفتلغم +
 ال حيي ي به التَّعةَت. خيًتؽ اللغة  ك وذن القطع الف يف الية كنىظىمىها  كو  اليت ال يرادي هبا إال تصويري ما 

  يت اكياًف يف إف الليل الذم وو عامل م  عوامل إنتاج الزم  الفزيال   كبذا الصةاح الذم يقابلهي يف حربةو دالةةو      
لىتها  الصورة  كبذلك التصويرً  ؛كيتداخبلًف م  باب التخييًل  لر ً  معامًل الزم  النف   الذوٍت   أخىذى وًقىلى األجراـ كبيتػٍ

 تتضا ري عنااري امتداًد الزَّمً  احلالك  بر وخ الوزف الثقيل كوػىةىاتًًه  وؽ تلك الظلماًت  كم  تيراني ييطي ي ٛتىٍلى جةاؿو م 
 غَتي التٍَّخييًل؟!.   الليًل  كم  ذا الذم تىصىعَّدى يف ال ماً   كشىٌد صلوـى الثريا صلما صلمان إىل جةاؿ األرض

 الشعر سحر وكيمياء: - 3
مل ي   غريةا أف يقرف ادلتقدموف بُت الشعر كال حر  بما قرنوا بُت الةبلغة كالةياف كال حر. كالشعر كال حر      

مشتػىرىبةه يف خفا  طةيعتها  كتىرابيًا ماويتها  كظهور ع يا آواروا كمفعوذلا  إف طةيعتىها بيمياليةه تربيةيةه   كالةبلغة
ٖتويليةه تفاعليةه   الشعر وو بيميا ه يربِّاي كحيوِّؿي الًعٍل ى كاإلدراؾ الشعورم الثاقا العص َّ علج ببلدة احل   إىل لغة 

غة إىل مشاعر كأحا ي   إذ ينفل  يها ركح ادلعاين كالدالالت اللطيفة كالشفيفة ا تثنالية تفاعلية  بما حيوؿ الل
 كالر يفة. 

ٍ ًع إىل الًفٍعًل كاإلقداـً  أك       ًة كىٍقًعًه يف النُّفوًس كتأوَتًن يف الدَّ التػٍَّرًؾ إفَّ ال بلـى علج بيمياليًة الشِّعًر كً حرًن   ًًهى
 كاإلح اـً  أمره معركؼه كمألوؼه يف النقد قدديا كحديثان  كلذلك مٍل ي ً  الشعري ًخلوان م  احًل اًج. كقد وة ى أف الر وؿى 

  كذلك تعقيةا علج [22]أٍك قاؿ:  حلًى ىمان « إف م  الةياف ل حرا  كإف م  الشعر حل مىةن »الج ا عليه ك ل   قاؿ: 
امتداحه للشعًر  باإلشارة إىل   النةومَّ أعرال ت ل  عندن ب بلـو  أك علج أبياتو شعرية تلقَّاوا. كالراجح أف وذا احلديث 

تنةيًه علج القدرات الع يةة كاخلطَتة اليت لصىناعة الةياًف يف ال بلـً  إذ يفعلي يف النفوس  عل أور ت وينًه الةػىيىاينِّ  مع ال
 . احلصي  ال حر خبلبةن كركعةن كتع يةا  كوذا م  حيث التفاعل اإلجيال لدل ادلتلق 

ال    إفَّ إبداعىه كإنتاجىه أيضا كأورى ال حًر  بالنظًر إىل جهًة تلقيًه. كإذا باف قد ظهر أف للشعر تفاعلى ال يميا ً      
الشعر  مث ين اوا أك  دكاكي ى خيلو م  تفاعبلتو كٖتويلو بيميال   ألي  مطلوبا م  الفرد ليصَتى شاعران أٍف حيفظى 

شلٌا بافى كما ي وف. إف افوظى الشعرمى الذم اار له مىرجعيةن   ا اوا؟ مثَّ بعد ذلك يصَتي شاعرا  أك يأتيه الشعري نى تػى يػى 
  مث تتفاعلي الذاتي  يما بينهي تفاعبلتو ال متناوية ًذونيةن  كميٍ تٍوعىةان والبل م  اللغة كالت ارًب ادلختلفة... يتفاعىلي 
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لوال أف ال بلـى »كييٍ تىٍحضىري ٖت ي ا كااطناعان. ك احلاً ظةي معى الواقًع كالوقالًع  كبذًلكى يولىدي الشعري طةيعةن  أك يػيٍعتىصىري 
 بما قيل قدديا.« يعادي لنًفد

إذف الشعر يأيت م  التحويل كإعادة اإلنتاج  كبذلك ير ل النم  باحلفظ كاالحتفاظ كاالقتدا   كتتةدؿ ادلعاين      
الذوا كإعادة اياغته  مثبل إلبداع  علج قدر اال تعداد كالقوة الشاعرة. كقد  رب النقاد تذكيا  كالرؤل كالصور

يا ؛ تتمازج  يه بيميا  اللغة  الشعر كإنتاجه. ل ل ذلك نقرر أف الشعر يف أال ت وينه كإنتاجه كتأوَتن  وو  حر كبيم
  كالٌن   يميا  ادلشاعر كاألحا ي  كالركح  كبيميا  ادلعٌت كالذات  لذلك ال ن تغرب أف تعت  العرب الشاعر  احراب

 . ا..شاعر 
 الشعر وحي وخرق وجنون: - 4

يتصل وذا ادلو وع مع الف رة ال ابقة  ذلك بأف ً حرية الشعر كبيمياليته  بما تتصل بت وينه كآوارن  ٖتيلي علج      
أف  ٍلمىحى الةارز يف وذا ػػػىػكا   كا نوف  كلعلَّ ادل  كالشياطُت  قد ربط  العرب قدديا بُت الشعر غموض مصدرن كمنٍةًعًه.

ـه عةارة ع  اإلديا  كالقوؿ ال ريعأم  الشعر بالوحً     ت تطيعي ما ال خفية تأيت به قول غيةيةه خارقةه      هو كح ه كإذلا
. إفَّ تػىفىوُّؽى الةياف الشعرم ك٘تيػُّزىن ي تطيعهي الةى  . كلعله لذات ال ةا  اعت كا "الوح " ًشعران  كرأكا أف الر وؿ شاعره شري

ل بلـ عندو   د عه  ليلتم وا لهي مصدران ا تثناليا خارجا ع  طوؽ الةشر. كم  ونا نيًظرى إىل بوف علج ما  وان م  ا
أك كادم ا  ؛   احان...التِّصاله بالقول اخلارقة  كٖتديدا تلك اليت ت    كادم عةقرػػػَّ الشاعر متفوِّقان ك احرا  كعةقريان دل

 ةوا ذلا القصالدى الفريدة ادلأوورة. بما ن    ن ةوا أبياتا إىل ا  ِّ   كتةعا لذلك
كمهما ي   م  أ طورية وذا التصور أك خرا يته   إنه يفيدنا أف الشعر بياف خارؽ ا تثنال   ال يقدر عليًه إال م       

و   ذيًولوا ا ظىهىرى ذلي  أف القرآف  اؽ شعرى ػػػمَّ ػهي. كلػػػى يبلم  م  خبلذلا حي ياى الغيا كعوادل  أكيتى حظٌان م  العةقرية
يعلو علج الشعر بيانا   كايًدموا  كأخذت  األقاكيلي إىل بلِّ ببلـو يدَّع  بالغيًا الةن. ألهن  ما تصوركا أف يتلقَّوا ببلما

 كإح انا.
خرج ي  أل  قاؿ:قاؿ اب  ادلركزم: حدوٍت »يف وذا ال ياؽ  نقرأ يف بتاب "ٚتهرة أشعار العرب" النصَّ اآليت:      

علج قػينًَّتًه رجله  ل ال ديل ٍت م  أٍمًر نف   شيئان  حىت مىر علج ٚتاعة ظةا و  يف  ىفح جةلو  يل اىٍعاو  دير  علج بعَت
ع   [23]له   لما رأىٍتٍت الظةا ي ورب    قاؿ: ما أردت إىل ما انع ؟ إن   لتػيعىرِّ وفى ٔتٍ  لو شا ى قدىع   عليه أطماره 

ا ملٍى أقدر أف أٛتله   قل : إف تفعل ل ذلك ال أر ج لك   ضحك  مث قاؿ: ذلك. قاؿ:  دخلٍت عليه م  الغيظ م
اٍمًش عا اؾ ا لةاًلكى  قاؿ:   عل  أردِّدي الةعَتى يف مراع  الظِّةا  ألٍغًضةىهي   نهش كوو يقوؿ: إنك  ىىليدي القلا! مث 

  كعلم  أنه جاٌف   قل : أيها الشيل! إنك أتاين   صاح بةعَتم ايحةن  رب ّتىرانًًه األرض  ككوة ي عنه إىل األرض
ـي  بدأت بالظل  مث لجمٍم ى يف ترًبكى ال ميًض َّ   قل : أجىٍل! عر   خطئ . ػػأل وأ مٍت ايٍنعان.  قاؿ: بل أن  أظل ي كأألى

م  أشعاًر العرًب  قاؿ:  اذبر ا  قد ريٍعنىاؾى  كبذًٍبًر اً تطمئ ُّ القلوب؛  ذبرتي ا تعاىل  مث قل  دوشان: أتركم
 :  شيئان؟  قاؿ: نع ! أٍركم كأقوؿي قوالن  الًقان ميةػىرَّزان.  قل :  ٍارًك م  قولك ما أحةة ؛  أنشأ يقوؿي
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 عػادً ٍ  ٔتػػػػيػػػػػػمج كمل يػيلىػػػػمً ػػػػػػم  آًؿ  ىل  لةى الوادمػػػػػياؿي علىينا لىيػػػػػػاؼى اخلػػػػط
اؾو كأعقادً ػػػػػػػػػػػػيف  ىة  هي ي ػػػػػػطاؿى لىيلي أىىنَّ اوتىدي  إىل مىػػ     او ذاًت دىٍبدى

ػػلِّػػػفيػػػػػػوفى  ىػػػػػػ ثَّها احلادمػػهاًة  إذا مػػػى مثػػػػػػػػلى ادل  ػلىةو ػلَّ يػىٍعػمى ػػػػػػػبلوػػػػػػػػػػا بػػػيي ى   ا حى
ػػػػػأىبػ  وران بعدى ًإصلػادً ػػػػػػػػػػػػيىػػػذوىاي غىػػػػػقػػػػػوالن  ى     هي كأيٍ ػػػػػػػػرىتىػػػػػػػٌٍت ربو عػػػػػلًػػػػػٍغ أبػػػػػػا بى

ػػػػياتػػػ  ديبيػنػ ػػػػػػال أعػػػػرً ػىنَّػػػػكى بػىٍعػػػػدى اليىػػػػػوـً تىن    زادم ى مػػػػا زىكٍَّدتىػػػػػنػػػػػػػك ػػػ  حى
 [24]ادً ػػػًل ه منػػػػػهي  كال بػػػػره ميػػػػفػػػػال حػػػػػا   أنػػػػػػ ى ميدرًبيػهي أمَّا ًحػػػماميػػػػػػكى يػػػػومان 

 لما  رغ م  إنشادن قل : ذلذا الشعر أٍشهىر يف معدِّ ب  عدناف م  كلد الفرس األبل  يف الدو  الًعراًب  وذا لعةيد ب  
ةيد!  قل : كم    وةيد؟  أنشأ يقوؿ:األبرص األ دم   قاؿ: كم  عىةيد لوال وى

ػػػػػػػدٍ   بلًدـً أيدعج اذلةيدى ػػػػأنا اب ي الصٌ   حةىوتي القىوايفى قىػٍرمىٍ  أ ى
ػػػػػةىػػػػػػػػػيػػػعىػػػػػػػػة   كأىٍنطىٍق ي ًبشران علج غىًَت بىد  ورىةو ػػػٍأوي ػػػػػػوتي بػمػػػػدان حى

ػػػمىػػػػػبلذان عىػػػػػزيزان كمى    ي ال يمىي ً ػػػكالقىػػػػػج ٔتيػػدرًؾى رىو  دػػػ دان كىجى
ػػػػػػٍعرى عػػ  قيػدرىةو   [25]مىػعىػػد  يري اليىوـى وذاػػػ هىل تىشٍ   مىنحانػػػػػاوي ي الشِّ

ا ع  نف ك  قد أخ تٍت   أخ ين ع  مدرؾ   قاؿ: وو مدرؾ ب  كاغ   ااحا ال مي   كوو اب  عم   أمٌ   قل 
 .[26]«م  أشعر ا  ...كباف الصبلدـ ككاغ  

مث يذبري أبو زيد القرش  يف ٚتهرته  أف االب  الراكم للقصة أعبلني  كوو مظعوف ب  مظعوف األعرال  ظل يهي  يف      
يبلق  أم شاعر م  شعرا  ا    اللذاف ذبرمها "وةيد" ألبيه  أك الفيايف متلهفا أف يلقج "وادرا" أك "مدربا"

أتركم م  أشعار العرب شيئان؟ قاؿ: نع   »رجيبلن يومان  حدوه أنه لق  شيخا يف خيمة ك أله: كشياطينه   حىتَّ  اؼى 
اُّ أف أنشدؾ م  شعرم أنا؟   ىٍل ع  أيها شئ . قل :  أنشدين المرئ القي  كالنابغة كلعةيد األبرص  مث قاؿ: أٖتًي

لؤلعشج.  قل : لقد مسع ي هبذا الشعر منذ قل : نع .  اند ع ينشد المرئ القي  كالنابغة كعةيد  مث اند ع ينشد 
. قاؿ: لؤلعشج؟ قل : نع . قاؿ:  أنا ااحةه. قل :  ما امسك؟ قاؿ: م حله ال َّ راف ب  جندؿ   زمافو طويلو

ظ ب  الحظ  كونات   عر   أنه م  ا  ؛  ة  ليلةن ا هبا علي ه  مث قل  له: م  أشعر العرب؟ قاؿ: اٍرًك قوؿ ال 
ا ال ظه  صاحاي امرئ القي   كأما وةيد  صاحا ب  ماور. قل : وذن أمسا  ال أعر ها. قاؿ: أجل! أمٌ  كوةيد  كوادر

عةيد ب  األبرص كبشر. كأما وادره  صاحا زياد الذبياين؛ كوو الذم ا تنةغه    م  النابغة . مث أ فر يل الصةح  
 .[27]« مضي  كتربته

ا يصرُّ كالقارئ ذلذن احل ايات  يبلحظ أف ريكا      كف علج إظهار الفىزىًع كاخلوًؼ  كبذا علج إبراز ال َّنًد  كعلج بوف تى
الريكاًة م  ادلعرك ُت الثِّقاة  أك م  األقارب الذي  ال ييشىكُّ يف ًادقه   بركاية االبً  ع  أبيه  مث ع  نف ه. كذلك توويقا 
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إٍذ يعمل علج تووي  الصلة بُت الشعر كا    باف يػىٍفًتىًضي يف دلركيات   كٖت ينا ذلا كتأبيدا  شلا يوح  بأف الراكمى نف ىهي 
 ادل ركًد لهي  ا تةعادى تصديً  تلك احًل ايات.

م  الركايات اليت إذا أعدنا قرا تا يف  و  الف رة اآلنفة  أم ننا أف نقًتب أبثر  كيف ادلصادر الشعرية كالنقدية بثَته      
بما تلتق  بذلك  مع نظريات الشعر عند اليوناف   –ال زلالة  –م   ه  أاوؿ نظرية الشعر العرل  اليت ٗتتل  

ج أف ادليثولوجيا اإلغريقية  كو  عل  كالفرس كالركماف  كغَتو  م  ادلتقدمُت كادلتأخري . كال يفوتنا التنةيهي مثبل  عل
ميذىبَّر  كوو عندو  إلهه  يٍملىًة عناارى منها ػػاإلله ال (Apollo)األ اطَت  ٖتدونا ع  آذلته  ادلتعددة  كمنها "أبولو" 

 الفنوف ا ميلةي  كمنها الشعر كادلو يقج.
عىانًيىًة أنات" يقوؿ يف مطلعها: ميعىاًار ن تحضر قصيدةن مود دركيش عنواهنا: ػكم  الشعر ال      نػٍ "أطواري اإلذلىًة ال ى
«... ًديقتها  بمرآةو لعيشَّاؽو ببل أىمىلو رو تػيعىلِّقيهي أىناتي علج حى  هل ال يزاؿ الشاعر العرل يػىٍرقج إىل «. الًشٍعري  يلَّمنا إىل قىمى

لي بغًَت االنتما  إىل ال ما   كإىل ما كرا  شِّعًر كأالهي الذم ال يقةى الشعر ع   يلَّ و تػىٍر ػىعيهي آذًلىةه أٍ طورًيىةه  أـ ويوى ً ٍنلي ال
 ؟!. كاللغة الطةيعة كاألشيا 

يًُّز القوَّة ك كإذا باف ا اوليوف قدديا كحديثا  يجممنوف بتفوًؽ الذبور علج اإلناًث  شلا جعله  خييصُّوف الذبور ب      التىمى
 الغرياي أهن  نقلوا وذا االعتقاد إىل عامل ا    كتصوَّركا أف ذبور ا  ِّ أقول م  ا ًنِّياًت  ؛ كالٌ يادة كالًقيادىًة كالرِّيىادىةً 

  الشعرمى كإذلامىهي كإبداعىهي  أمره م  اخلوارًؽ اليت تتطلاي قوَّةن جةارة   إفَّ أبا النٍَّ ً  الًعٍ لً   حٍ كأشدُّ تفوقان. كٔتا أف الوى 
وػ(  باف قد ادَّعج أف الشياطُت الذي  يوحوف ل وان م  الشعرا  إناثه  بينما ااحةيهي  012الشاعري األمومي الراًجزي )

 :[28]شيطافه ذبر  يقوؿي هبذا الصدد
رٍ ػػػػػثج كشيٍ ػػػػػػػانيػػػػهي أنٍػػػػشٍيط  ػػرٍ ػػرو مػًػػػػػػػػ ى الةىشى ػًػػػلُّ شاعػػ  كبي ػػػػػػػػإن  طاين ذىبى

ػػػػػػػػػػػرٍ ػػػػػً على صل  ػػتػىرٍ ػػػػشاًعػػػػػػره إال اٍ تى   ػػ مػػػػػػػػػػػػػا رآن  وـً اللٍيًل عايى َّ القىػػػػمى
ي ي كاٍاغيرم  يم  اىغيرٍ   كجاكرم الذُّؿَّ كأعط  م  عىشىرٍ   عىشِّ  ٘تى

 ػػجمرٍ ػذىؿَّ ال ُّ  رىبي مىػػػػػ ٍ ػػػػػما يىشٍ ػ ػػػػإنػ  ػرٍ ػًك كالذَّبى ػػثج عليػػػػرم األنػػٍ ػػػػػػػػكىأىمِّ 
 [29]كاٍر ىٍ  بًًإٍحبلبة كىٍطاو قىٍد حىزىرٍ 

كمهما ي   م  أ طورية ن ةة الشعر كالقصالد الةالغة ا ودة إىل ا   كالشياطُت  أك خرا يتها أك كاقعيتها؛  إننا      
كٍو  يف  ورة   مىعىنا يت تقدم ٍ نقرأ يف القرآف ال رًن ما يدؿ علج تلق  اإلن اًف الوح ى م  الشيطاًف. بل إف اآلية ال

وىٍل أينػىةِّئي يٍ  عىلىج مى  تػىنػىزَّؿي الشَّيىاًطُتي  ﴿ :الشعرا   عيًط ى  يها ال بلـ علج الشعراً   بنةإ تػىنػىزًُّؿ الشياطًُت علج األ ابُت
كىالشُّعىرىا  يػىتًَّةعيهي ي اٍلغىاكيكفى  أىملٍى تػىرى أىنػَّهيٍ  يف بيلِّ كىادو يىًهيميوفى  تػىنػىزَّؿي عىلىج بيلِّ أى َّاؾو أىوًي و  يػيٍلقيوفى ال ٍَّمعى كىأىٍبثػىريويٍ  بىاًذبيوفى  

ًثَتنا كىان يػىعٍ كىأىنػَّهيٍ  يػىقيوليوفى مىا ال يػىٍفعىليوفى  ًإالَّ الًَّذي ى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاحلًىاًت كىذىبىريكا اللَّهى بى لى ي تىصىريكا ًم  بػىٍعًد مىا ظيًلميوا كى ى
 األ ابوف ال اذبوف م  الةشر  و  زللُّ إلقاً  الوح  م  الشياطُت. كإذا علمنا أفَّ  [17]﴾الًَّذي ى ظىلىميوا أىمَّ مينقىلىاو يىنقىًلةيوفى 

ا ظوفى علج م انته  اجملتمعية  بدعول اطبلعه  علج الغياً     إف اآليةى كامتبلبه بيهَّافى ا اوليًة كعرٌا يًهٍ   بانوا حيي
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القرآنية تشَتي إىل مصدًر أ راًر ال ىهىنيوًت  كبذلك ترب ي اآلياتي اليت مو وعيها الشعري  بُتى تنزًُّؿ الشياطًُت كال هانًة 
مينػىزًَّؿ علج الرَّ وًؿ عليه ال بلـً   قالوا ػػكالشٍِّعرية. كبذلك أيضان ال ن تغربي أف يىٍشتىًةهى علج بفَّاًر العرًب أمري  الوح  ال

 مىرًجعيىًة  كطةيعًة اخًلطاب كآوارن.ػكقالوا  احره  لًتاب  تلك الوظالً  يف تىصىوُّرًوٍ   يف ال  كقالوا باو ه   شاعره 
ً يف  ورة األنعاـ      توبيده علج كح  الشياطُت ألكلياله  م  اإلن   بل تةُت إحدامها أف شياطُت   كيف آيتُت أٍخرىيػىُتى

كىبىذىًلكى جىعىٍلنىا ﴿اإلن  كا    يوحوف لةعضه  الةعش قوال ميزىٍخرى ان ميزىيَّنان ميزىكَّقان شليىوَّوان ظاوريني  باًطله باًطنيهي  يقوؿ تعاىل: 
ٍرويٍ  كىمىا  ًل يلِّ نىً ٍّ عىديكًّا شىيىاًطُتى اإًلٍن ً  كىا ًٍ ِّ ييوًح  بػىٍعضيهيٍ  ًإىلى بػىٍعشو زيٍخريؼى اٍلقىٍوًؿ غيريكرنا كىلىٍو شىا ى رىبُّكى مىا  ػىعىليوني  ىذى

ميزىخرًؼ م  ػال؛ كغايةي القوًؿ [31]كغىرىٍرتى  بلنان إذا أاة ى ًغرٌتىهي كنًٍل ى ًمنهي ما تيريد يف اليقىظىًة  كالًغرَّةي: غىٍفلىةه  [30] ﴾يػىٍفتػىريكفى 
ميمىوَّنى ... آلةي ػكباطنه م ركنه  كوو الغركر؛ كال شك يف أف وذا القوؿى ال  الوحً   إيقاعي ادلتلق  يف ما لهي ظاور زلةوب

ًؿ؛ كلذلك أبَّ   .[32] ﴾اًدليوبي ٍ كىًإفَّ الشَّيىاًطُتى لىييوحيوفى ًإىلى أىٍكلًيىالًًهٍ  لًيي ى ﴿تعاىل يف آية الحقة لآلية ال ابقة كقاؿ:  دى ا ىدى
  وثَقافة: الشعر معاناة وَصناعة - 5

الشعر العرل  كتعت  أ ا ا لنظرية الشعر: "طةقات  حوؿ الشعرا "  م  أو  ادلصادر النقدية األدبية اليت در  ً      
م  خبلؿ   كال تاباف معا يشًتباف يف النظر إىل الشعر كالشعرا  ؛ا مح   ك" حولة الشعرا " لؤلامع  الب   بلـو 
الفا  »الفحولة"  أم م  خبلؿ القوة كالتفوؽ كالغلةة   الفحل م  بل ش  : الذبر الةا ل  قاؿ اب   ارس: "مفهـو 

 .[33]«كاحلا  كالبلـ أال احيح يدؿ علج ذبارة كقوة... كيقولوف علج التشةيه: امرأة  حلة  أم  ليطة
إف إبداع الشعر كإنتاجه  متوق  علج امتبلؾ القوة  كالقوة قد ت وف بميةن ضلو عدد القصالد كطوذلا  أك نوعيةن      

نفه  ت رار مصطلحات تص  الشعر   كالتحوًؿ إىل أمثلةو شركدةو. كيف وذا ال ياؽ  قاسي باالنتشار كارتياًد اآل اؽً تي 
تاج إىل   عامةن  كأ لوبه يف اذل ا  كادلديح كالروا ... ٔتفردات القوة  ضلو ادلتانة  كال ةك  كشدة األ ر... كالشاعر زلي

نػىعىًة كالصعوبة؛ اعوبة االنتقاؿ باللغة كادلعٌت كاألغراض  م  ػالقوة كالفحولة بالنظر إىل ما يعًتض إبداع الشعر م  ال مى
إىل النظاـ كاالن  اـ  كاعوبة التفوؽ بالتغلا علج  الر  ؛أك االختبلؼ لفو جادلألوؼ  إىل الغريا كالةديع  كم  ا

 يفرض علج الشاعر م ابدة ادلعاناة. ...الشعرا  ادلنا  ُت  كوذا كغَتن
كقد ع  بثَت م  الشعرا  ع  معانات  م  اعوبة قوؿ الشعر  كذل  يف ذلك طرؽ سلتلفة تةُت جوانا م  طةيعة      

 ادلعاناة: ألوافبعش ة  كنعرض ونا بعش تلك النصوص الدالة علج ال تابة الشعري
 قاؿ عةيد ب  األبرص: -

 وا مىغىاا ػػػػػػػػعر أك غااػػػػػػورى الشػػػػػػػْت   ًل الشعرا ى ول  ةحوا ب ىٍةًح 
ػػػػػػػػػػػػري يف الغىػػػػػػػػػػوىاصً كباألشػػػػعار   وا ػػػػػػػػػػ ريًش كبالقػػػػػػػانػػػػػػ  بالقػػػػل ػػػػػ  [34]أٍمػػػػػػػػػهى

 كقاؿ احلطيئة: -
 إذا ارتقج  يه الذم ال يفهمه  ويل  لمهالشعر اعا كطػػػ
ػػػػهٍ ػػػيريد أف يػػػػػعػػػػػربػػػػػػه  ىػػػػييػػػػٍعػ ػً   يش قدمهػػػػػزل  به إىل احلض  [35]مي
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 .[36]«٘تي   كرٔتا أت  عل   اعة كنزعي ً رسو أ هل عل  م  قوؿ بي باف الفرزدؽ يقوؿ: أنا أشعر »ك -
 ئل ذك الرمة: "بي  تفعل إذا انقفل دكنك الشعر؟  قاؿ بي  ينقفل دكين كعندم مفاٖته؟ قيل له كعنه »ك -

 .[37]« ألناؾ  ما وو؟ قاؿ اخللوة بذبر األحةاب"
ميعشىةة   ي هلي عل  ػوؼ يف الرباع ايلة  كالرياض الكقيل ل ثَت: بي  تصنع إذا ع ر عليك الشعر؟ قاؿ: أط» -

 .[38]«أرانه  كي رع إيل أح نه
قصيدة انعها ليبل  يشعل  راجه كيعتزؿ  كرٔتا علج ال طح كحدن  ا ط ع كغطج  دى باف جرير إذا أراد أف يجمبِّ »ك -

 .[39]«رأ ه رغةة يف اخللوة بنف ه  كحي ج أنه انع ذلك يف قصيدته اليت أخزل هبا بٍت ٘تي 
كركم أف الفرزدؽ باف إذا اعة  عليه انعة الشعر ربا ناقته  كطاؼ خاليا منفردا كحدن يف شعاب ا ةاؿ » -

 .[40]«ف األكدية كاألماب  اخلربة اخلالية   يعطيه ال بلـ قيادنكبطو 
 كقاؿ الشاعر الفارس  ويد ب  براع الع ل : -

 ًش نػيزَّعاػٍربان ًم ى الوىحٍ ػػػػػػػأياىادم هًبا  ً   أبػػػػػػيػػػ ي بأبػػػػػػػػػػػػواًب القػػػػػوايف بأنػػَّػػما
ماػػػػػػػػػأيعىػػػػػػػػػرِّسى بػىػػػػعٍ ىت ػػػأيبالًػػػػػػػػػئيها ح ػػػػػٍَتا أك بػيعى   دى  عاػ ػػػٍيدى  أوػػػػػػػػيى ػػػػػػػػوفي  يحى
ػػػػػعىٍلػػػػػػػػ ي كرا ىواػػػػػػعىواا  إال مى    وران كأٍذريعاػػػػعػػىػػػػػػػػصا ًمػػػػػػػػٍربىػػدو تػىغىشَّج ضلي   ا جى
ػػػػػػٍةػػػػ ي بغي  ػػػػػػعى رِّ ػػأىوى ػػػػػػػػهٍ    ٍ ػػػاآلبداًت  ىراجى  ػيىعاػػػػػػطػػػػػػريقا أمىلَّػػػػػػػٍتهي القػػػػػػػػػػػصالد مى

ػػػػػػػػػػىت ي ً ذلا طػ  ادي يىػػػػػػػػػػػػػػريدُّواػػػػػػػ ػػػػبعػػػػػػػػػػيدة شأكو ال يى   لىػعىاػػػػػػػػػلَّ كيىػػػػػػػػػػظٍ ػػػالاه حى
اػػػػػػػػػتي  إذا ًخف ي أفٍ   [41]لَّعىاػػػػػ  خػىػػػػػػػػػٍشػػػػػيػػػػةن أٍف تػىػػػطى ػػكرا  التػَّػػػػراق  ركل عىل َّ رىدىٍدتي

ًج ي ميعاناًة أاحاهبا       ًليىة تػيًتى القوؿ الشعرم  كديي ننا تلخيص تلك ادل ابدة  يف عيٍ ر القةش  إزا  هذن ٕتارب عىمى
 ال َّطحية أك علج بي  م  أبياتا. شلا ي تلـز م  الشاعر عند  عل اإلبداع الشعرم  اخلركجى م  حاؿً   علج القصيدة

   إىل طلا العيمً   كتشةيه ذلك إمَّا بالغوص  أك باال تعبل .كالتعابَت ادلةاشرةً 
الذات  كذلك بطلا العزلة  ارتياد الفضا  الذم ي اعد علج التأمل كا تةطاف علج تلك الصعوبًة به ا ييتغلَّاي كشل 

ب  براع الع ل  ميراكدة القصيدة  ٔتطاردة ايدو  دي يٍ وى  ي  وَّرى كيف   وف الليل؛ كقد اى   كادل احات ادلفتوحة علج اخلبل 
؛ بذلك و  القوايف ميٍعتىااىةه  عند  ويد ب  براع   إف القصيدة  ؛إىل قػىٍيًدوا  كزليٍتىاجىةه ًعٍندى الظَّفىًر هًبا  نػىزٌاعو عىنيدو ميتػىفىلِّ و

بأهنا  رب م  احليوانات الوحشية  يىةي  ييراقةها حىت ال َّحر  كو  تتأىب عليه كال تطاكعه   بل يظفر هبا إال كقد بلغ 
 .بليغا منه التعا مةلغان 

شاعر  كمساكات كلعلَّ مىٍ مى ى الصعوبة يف ال تابة الشعرية  يف  ع  الشاعر إىل نقًل عوامل األحا ي   كأٍكًديىًة ادل     
لغوية رمزيةو  انةثق  يف أالها م  احًل ِّياًت.   ي  ال ةيل إىل التعةَت  اجملرَّداًت  إىل معاينى كدالالتو  عىةػٍرى عبلماتو 

م  االنتقاؿ  -التعةَتية الوجودية يف مثل وذن ادلغامرة  –ع  اجملرد ادلعقوؿ كادلتخٌيل  با وس ادللموس؟ البد إذف 
  اال تعانة علج تةليغ ادلعاين جوع هبا م  ك عها ال يميال  الرمزم  إىل الو ع التصويرم الًةدال   كالبد مكالر   باللغة
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يف اورو ت مح ًبرىٍتً  الع ز اللغوم  كٕتاكز قصورن األ ي   كلذلك ال   إببلغها  بإعادة تش يل أن اؽ الدالالتك 
كىتػىٍوقان أبديان  إىل  ىٍقً  ما   ...  شلا جيعل ال تابة الشعرية  عيا حثيثاكاجملاز رَّ م  اعتماد الت ثيً  باحلذًؼ كاإلجيازفى مى 

 كالوجداف  بتقطَت ال َّراب يف بجمكس م  بًلٍَّوًر النَّدىل  كاإلطبلؿ علج شر اتو مفتوحًة ادلدل... يػىٍلمىعي يف األذواف
ٍر ً ػل العىربي الشعرى لياَّ اً ى كلذلك  مل ي   غريةا أف يىعتى       إنه ديثل خيبلااًت تف َتو  كتعةَتو  كتدبَتو   نىظىران  [42]مى

ً  كادلعارؼ كالت ارب... إنه الً ً لُّ اا بأنه خىزَّافه إىل الشعر قددي ري ظى يػينٍ   كليغىةن كذىٍكقا كىريؤل... كم  وذا ادلنطل  حًل ى
ّـُ كالشاملي.  بل ييتصىوَّري اعتةار القصيدة شعران كو  خاكيةه   ... كلعل وذا  يها  كال عىٍقلى  كال مىٍعرً ىةأدىبى ال الثقايفُّ العا

تًًه:  كاحدو م  العلما : الشِّعر ما كقاؿ غَت »أحد أو  دالالت قوذل : "الشعر ديواف العرب". كيقوؿ اب  رشي و يف عيٍمدى
ا لقالله  ىٍضلي الوزفً   .[43]«اشتمل علج الػمىثىل ال َّالر  كاال تعارة الرَّالعة  كالتَّشةيه الواقع  كما ً وىل ذلك  إمنَّ

ـي ع  ادلعاناةً       يف القوؿ الشعرم   ركرة اال تعانة عليه بالصَّناعة كالثَّقا ة. كإذا بان  "الثقا ة"  إف م  أو  ما يػىٍلزى
علج طةالع العقل  كنظرية األخبلؽ كال لوؾ.  إف "الثقا ة" ادلطلوبة قدديا يف  علج ادلعارؼ كالعلـو الدالةً  ٖتيلي  اليوـى 

كللشعر اىنىاعىةه كوػىقىا ىةه يعر ها أول العل   ب الر »مح :   مراد ة للصَّناعة  إذ قاؿ اب   بلـ ا يهً قً لى إبداع الشعر كتػى 
منها ما تػىثٍػقىفيهي العُت  كمنها ما تثقفه األذف  كمنها ما تثقفه اليد  كمنها ما يثقفه  ناعات:أاناؼ العل  كالصَّ 

كقد  .[45]«صوير إمنا الشعر اناعة  ك رب م  الن ج  كجن  م  الت». كقاؿ ا احظ يف ادلعٌت نف ه: [44]«الل اف.
   ر ا احظ الصناعة  ٔتثاؿ الن يج كالتصوير  كمها شلا يػيتىوقَّ  يف إخراجهما علج الدقة كالف  كالذكؽ...

م  ادلعاين ادلع مية ل لمة "ًاناعة": الرجلي اىنىعي اليدي  كًاٍنعي اليدي : أم اانعه حاذؽه  كامرأة اىناعي اليد: أم ك      
اليدي   كالصِّناعة: حر ة الصانع  كعمله الصَّنػٍعىةي. كالصناعةي: ما ت تطيع م  أمر. كالصِّناعة حاًذقىةه ماورىةه بعمل 

مىٍح و اًت  ػكالصَّناعة: العل  احلاال ٔتزاكلة العمل باخلياطة كاحليابة. كقيل الصِّناعة )بال  ر( ت تعمل يف ال
 الًعي.كالصَّناعة )بالفتح( ت تعمل يف ادلعاين  كا مع ًاناعات كان

   تثقي  القناة أك الرمح وقا ةن: إقامة اعوجاجها  بما يدؿ [46]« ً  ٍ الشَّ   ً رٍ دى  إقامةً »بما تشَت بلمة التثقي  إىل       
 وىًق ى علج اإلم اؾ كالظَّفًر  قاؿ الشاعر:

 ايلبى  فى كٍ رى تػى  ؼى وٍ  ى أيوٍػقىٍ   ى  فٍ إً كى      وين لي تػي اقػٍ وين  ى في قى ثػٍ  إٌما تػى              
 . [47]«وًقف ي وذا ال بلـ م   بلف. كرجل وىًق ه لىًق ه  كذلك أف يصياى عٍل ى ما ي معيهي علج ا توا »كلذلك قالوا: 

هدكف أنف ه  يف تثقيةه فى قَّ ثػى علج كا  أشعارو  بأهنا مي   ادً قَّ كقد دأب الشعرا  قةل النػي       فها  كحيابتها    كأهن  جيي
 :[48]اعتماد الشعر علج التثقي   قوؿ عدم ب  الرقاع الشواود الدالة علجكن  ها. كم  

ةو قىٍد بً ػػػكقىص نىهاػػى مػ  أىجٍ ػػػيدى لىها ك ً ػػػػػحىىتَّ أيقى       عي بػىيػٍ ـى مىيػٍ  نىادىواػػوِّ
 ا يهي ميػػػػػػنىآدىواػحىىتَّ ييًقي ى وًػػػػػقى       هً ػػميثػىقًِّ  يف بيعيوًب قػىنىاتً ػرى الػػػنىظى 

آنفان   تقٌدـتةُتَّ شلٌا ي .   وا  ٔتعناوا القدًن أك بادلعٌت احلديثةو ا ى قى ثػى   إذ ال اناعة إال بً تراب ه كبُت الصناعة كالثقا ة      
ني إابلحا  كٖت ي ا  هُّدي عى كتػى  هي تي كمقتضج التثقي  الشعرم قدديا: مراجعى . كالثقا ةً  أتج افرا م  األدبً  أنه ال قيمة لشعرو 

 كتػىنىخُّبل  كاختيارا...كتنقيحا  
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  :[49]كقد باف وذا شالعا حىت يف ا اولية  كٓتااة لدل )عةيد الشعر(  يقوؿ بعا ب  زوَت ع  شعر احلطيئة
ػػػػػػػػٍ  للقىػػػػػوايف؟ ش ا مىٍ  حيىيوبيها      ػػػػػػ ىمى ٍعػاه ك ػىوَّزى جى   اهني  ػٍركىؿي ػػػػػػػػػإذا مػا مػػىػػػضج بى

ػػػلي ػػػػػلى مػػنػها مً ػػػػتػىػػػػػنىػػػػػػػخَّ   ال تػىٍلقىج ًم ى النَّاًس كاًحدان بىفىٍيتيكى    ثٍػػل ما يػىتىػػنىػػػػػػػػػخَّ
ا بي ػػ ى  ػػػػيػػلً ىت تى ػػػػػػػػػػيػيثىػػقِّػػػػػػػػفيػػػػػػػػػػػػػػػػها حى   لي ػػػػػ ىػػػػيىػػػػػٍقػػصيري عػػنها م  يي   ي كيػىٍعمى   عيػػػػوهبي

مل ي   أمر القوؿ الشعرم  و ج  كبذلك العل  ها إىل اإلتقاف كاحلذؽ كالتقوًن كب ةا دقة وذن الصناعة كاحتياج     
  لطة الناقد العامل بالشعر. مع الذم أراد ٕتاكزى  الٌشهَتةقصة خل  األٛتر   به كنقدن. كم  أو  ما يدؿ علج ذلك

ـه       الصَّناعة ال يعٍت بالضركرة التغلاى علج اعوبات  كاناعة كوقا ة...كإتقافي     ك واب ي  إذف الشعر ًعٍل ه  كله نظا
. ذلك بأف جوانا احلذًؽ كاحليابة كالن ج الشعرم  كغَتوا م  األ عاؿ الصناعية ا مالية تهكمعانا اإلبداع الشعرم
ـى م  امتبلًؾ الطٍَّةًع أك الطةيعة الش  قةل وذا ةه فى الذكقية  متوقػِّ  اعرة  القادرة علج التحويل ال يميال  علج ما تقدَّ

... تتماسُّ مع العةقرية اخلارقة  كتت امج إىل مساكات كال حرم للنف  كادلعٌت كادلشاعر  إىل لغة  كٗتييبلت  كاورو 
  ك٘تض  إىل  احات ٗتًتؽ األزمنة كاألم نة  الوح   كبل ذلك يف مقاطعى تطةعها ادلو يقج الغنالية  بإيقاعاتو نا ذةو 

 .بدية الفنيةاأل
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 ـ.1967. القاورة: 66  حققه كترٚته ش رم زلمد عياد  ص: أنظر أر طو طالي  يف الشعر – [5]
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 :قاؿ مث

 األىعااَتي   ػيه نػىفىخى ٍ  ميثػىقَّاه       ***        أى اً ليه جيوؼه  قىصىاه  بأىهني 
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 مع قوله:
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 ـ. 1964. الطةعة الثانية: 24. دار ادلعارؼ ٔتصر  ذخالر العرب: 49 – 48ديواف امرئ القي   ٖتقي  زلمد أبو الفضل إبراوي   ص:  – [21]
(  يف 3/613( يف بتاب ا امع  كاحلاب : )1806(  يه  كمالك يف ادلوطأ: )3756(  كاب  ماجة: )5011( يف األدب  كأبو داكد: )2848ركان الًتمذم: ) – [22]

 (.2/875(  كالةخارم يف األدب ادلفرد: )7/515معر ة الصحابة  كاب  حةاف: )
 «.قدعه بمنعه»قاؿ اق  يف اذلامش:  – [23]
: أرض اخرية  يها غلظ  دكداك: ادلفازة  كاألرض اليت ال ما   يها  كا مع  ةا ا. السبس : ٚتع. لملمبه اخلياؿ: أتان  أك أمل به. طاف : مع   النص – [24]

 : الذم ي وؽ اإلبل باحلدا .الحادي ميٍعتىًملىةي ادلطةوعة. كا مل: يٍعمىله.ػ: الناقة الن يةة الاليَـْعَمَلةُ : ما تعقد م  الرمل كتراب . أعقادكا مع دباديك. 
 م  الرجاؿ: ال يد ادلعظ .  القْرمُ : أعطان. حبار: احلنظل. الهبيد: الصلا ادلتُت. الصلِدمُ : مع   النص – [25]
. دار هنضة 48 – 47النص يف بتاب ٚتهرة أشعار العرب يف ا اولية كاإل بلـ: أبو زيد زلمد ب  اخلطاب القرش   ٖتقي  ك ة  عل  زلمد الة اكم  ص:  – [26]

 ـ. 1981مصر  القاورة: 
 .50ادلصدر نف ه  ص:  – [27]
. دار إحيا  العلـو  بَتكت  الطةعة 405د  هار ه الشيل زلمد عةد ادلنع  العرياف  ص: األبيات يف الشعر كالشعرا : عةد ا ب  م ل  ب  قتيةة  راجعه كأع – [28]

 ـ. 1991وػ /  1412الرابعة: 
به  ًإٍحبلبة: اللنب حيلا يف ادلرعج كيةعث رجله عش :  عي   رقي  عظاـ اليد كالرجل.  عىشىرى الولدي: أخذ كاحدا م  عشرة. ال جمر: بقية الشراب. مع   النص: – [29]

.  احلالا إىل أوله. الوطا: ً قا ي اللنب  كوو جلد ا ىذىًع  ما  وقه. حزر اللنبي: ٛتىيشى
 .112 ورة األنعاـ  اآلية:  – [30]
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 .361أنظر: ادلفردات يف غريا القرآف  مصدر  اب : )غرر(  ص:  –[ 31]
 .121  اآلية:  ورة األنعاـ – [32]
 .479 – 4/478مع   مقايي  اللغة:  – [33]
ـ. نقله م  ديواف  1993وػ /  1414. القل   الطةعة األكىل: 39نصوص ادلصطلح النقدم لدم الشعرا  ا اوليُت كاإل بلميُت  د. الشاود الةوشيخ   ص:  – [34]

 .65شعر عةيد  ص: 
. ادل تةة احلديثة  اإلمارات  العُت  )دكف تاريل(  نقله 21الل القرف الثالث: د. كليد قصاب  ص: نصوص النظرية النقدية عند العرب م  العصر ا اول  إىل أك  – [35]

 .197 – 2/195م  األغاين: 
 .81. نقله م  الشعر كالشعرا : 115ادلصدر نف ه  ص:  – [36]
 .1/206. نقله م  العمدة: 115ادلصدر نف ه  ص:  – [37]
 ادلصدر نف ه. – [38]
 .1/207. نقله م  العمدة: 116 – 115نف ه  ص:  ادلصدر – [39]
 .9/338. كاألغاين: 1/207. نقله م  العمدة: 116ادلصدر نف ه  ص:  – [40]
  العلـو  . دار إحيا427الشعر كالشعرا   اب  قتيةة  أبو زلمد عةد ا ب  م ل   قدـ له الشيل ح   ٘تي   كراجعه كأعد  هار ه زلمد عةد ادلنع  العرياف  ص:  – [41]

 ـ. 1991وػ/ 1412بَتكت  الطةعة الرابعة: 
. بوا طة نصوص النظرية النقدية عند العرب م  3/62يقوؿ الشاعر معقر ب  ٛتار الةارق : الشعر لا ادلر  يعر ه  ***  كالقوؿ مثل مواقع النةل )احليواف:  – [42]

 (. 19العصر ا اول  إىل أكالل القرف الثالث  ص: 
 . )مصدر  اب (.1/122العيمدة يف زلا   الشعر كآدابه كنقدن:  – [44]
 . مطةعة ادلدين  القاورة: )دكف تاريل(.1/5طةقات  حوؿ الشعرا : زلمد ب   بلـ ا مح   قرأن كشرحه زلمود زلمد شابر:  – [45]
ت  الطةعة الثالثة: . دار إحيا  الًتاث العرل  لةناف  بَتك 3/132عةد ال بلـ واركف   احليواف: أبو عثماف عمر ب  ْتر ا احظ  ٖتقي  كشرح زلمد – [46]

 ـ.1969وػ/1388
 .1/382مع   مقايي  اللغة:  – [47]
 .415الشعر كالشعرا   ص:  – [48]
 .86 – 85ادلصدر نف ه  ص:  – [49]

 من مكتبة الشعر القديم :تتمة
 من مصادر دراسة الشعر القديم:  – 01

ٖتقي  أٛتد  دل ل  ب  قتيةة الدينورمالشعر والشعـــراء،  - ¥
  .زلمد شابر

  ٖتقي  رليد للخطيا الت يزمشرح ديوان عنترة  - ¥
  .طراد

ألل عل  أٛتد ب  زلمد ب  شرح ديوان الحماسة  -¥
  .احل   ادلرزكق   ٖتقي  أٛتد أمُت كعةد ال بلـ واركف

ٖتقي  زلمد زلي  شرح ديوان الحماسة للتبريزي،  -¥
  .الدي  عةد احلميد

  انعة أل  عد ال  رم  ٖتقي  شرح أشعار الهذليين -¥
  .عةد ال تار أٛتد  راج

  .منصور الثعال  ٖتقي   رج احلوارألل  المنتحل،  -¥

ألل العةاس أٛتد ب  حيِت وعلا  ٖتقي    واعد الشعر -¥
 .د. رمضاف عةد التواب

  .إبراوي  ٛتادةكتاب أرسطو فن الشعر، ترجمة  -¥
ألل القا   الموازنة بين شعر أبي تمام و البحتري،  -¥

  .احل   ب  بشر اآلمدم  ٖتقي  ال يد أٛتد اقر
الب  رشي  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدر، -¥

  زلي  الدي  عةد احلميد. القَتكاين  ٖتقي 
ألل العةاس زلمد ب  يزيد الكامل في اللغة واألدب،  -¥

  .ادل د  ٖتقي  زلمد أبو الفضل إبراوي 
ألل ٘تاـ  ٖتقي  أنطوف شرح نقائب جرير والفرزدق،  -¥

  .ااحلاين

http://archive.org/stream/waqdwaween1/82566#page/n0/mode/2up
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ألل عةيدة  بركاية أل شرح نقائب جرير والفرزدق  -¥
عةد ا اليزيدم ع  أل  عيد ال  رم ع  أل عةيدة  
ٖتقي  الدبتور زلمد إبراوي  حيٌور كالدبتور كليد زلمود 

 .خالص
  .الب  عةد ربه  ٖتقي  زلمد  عيد العريافالعقد الفريد،  -¥
ٖتقي  الب   بلـ ا مح   طبقات فحول الشعراء،  -¥

 .زلمود زلمد شابر
 .األامع   ٖتقي  شارلز  تورمفحولة الشعراء،  -¥
ٖتقي  كشرح زلمد عةد ال بلـ ، للةغدادمخزانة األدب  -¥

  .واركف
ألل القا   المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء، -¥

  .احل   ب  بشر اآلمدم  ٖتقي  عةد ال تار أٛتد  راج
احل ُت  األافهاين  ٖتقي   ألل  رج علٌ  ب األغاني،  -¥

  .الدبتور إح اف عٌةاس
لئلماـ أل عةيد ا زلمد ب  عمراف معجم الشعراء،  -¥

  .للمرزباين  تصحيح كتعلي  األ تاذ د. ؼ. برن و
ألل وبلؿ الع  رم  ٖتقي  عل  زلمد الصناعتين  -¥

  .الة اكم  كزلمد أبو الفضل إبراوي 
لل رجاين ٖتقي  عل  ه، الوساطة بين المتنبي وخصوم -¥

  .زلمد الة اكم  كزلمد أبو الفضل إبراوي 
الب  وشاـ ٖتقي  مصطفج ال قا السيرة النبوية،  -¥

 .كزلمد األبيارم كعةد احلفيظ شل 
ألل عةد ا الواقدم  ٖتقي  مار دف المغازي،  -¥

  .جون 
ادلوال  المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة، -¥

 .الةغدادل
  من المراجع في دراسة الشعر القديم: – 02

  .  نورة الشمبلفأبو ذؤي  الهذلي حياته وشعرر -۩
 .  إيليا حاكماألخطل في سيرته ونفسيته وشعرر -۩

  د. مصطفج الشعر والشعراء في العصر العباسي -۩
  .الش عة

  د. زلمد ا م العصر الجاهلي، األدب والنصوص -۩
 .األشًت

  .  حيِت ا ةورمالعربية في الشعر الجاهليالمالبس  -۩
أدب الخواص في المختار من بالغات  بائل  -۩

  .الوزير ادلغرل تألي   العرب
د. عةد الغٍت أٛتد اإلنسان في الشعر الجاهلي،  -۩

  .زيتوف
د. شوق   –العصر الجاهلي–تاريخ األدب العربي  -۩

  . ي 
  .ا ندم  د. عل  في تاريخ األدب الجاهلي -۩
  .الرا ع مصطفج اادؽ  تاريخ آداب العرب، -۩
ترٚتة إبراوي  ، رجيي  ببلشَت تاريخ األدب العربي -۩

  .ال يبلين
  .بارؿ بركبلمافتاريخ األدب العربي،  -۩
  .د. زلمد عةد العزيز ال فراكم تاريخ الشعر العربي، -۩
  .  ادلجمل  نف هشعر الحرب في الشعر الجاهلي -۩
  د. ناار مصادر الشعر الجاهلي و يمتها التاريخية -۩

  .الدي  األ د
  .  د. زلمد النويه الشعر الجاهلي -۩
 الرابع الهجري، تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن -۩

  .صليا الةهةييت
  .د. عةد القادر الق  – في الشعر اإلسالمي واألموي -۩
  .  د. نعماف القا  شعر الفتوح اإلسالمية -۩
د. ابلح الدي  األدب في عصر النبوة والراشدين،  -۩

  .اذلادم
د. شوق   –العصر اإلسالمي –تاريخ األدب العربي  -۩

  . ي 
  .  د. شوق   ي التطور والتجديد في الشعر األموي -۩
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  .  د. أٛتد الشاياتاريخ النقائب في الشعر العربي -۩
د.  –األولالعصر العباسي –تاريخ األدب العربي  -۩

  .شوق   ي 
د.  –العصر العباسي الثاني–تاريخ األدب العربي  -۩

  .شوق   ي 
عصر الدول واإلمارات –تاريخ األدب العربي  -۩

  .د. شوق   ي  –)األندلس(
  د. زلمد أبو الشعر العباسي تطورر و يمه الفنية -۩

 .األنوار
د. مصطفج  األدب في موك  الح ارة اإلسالمية، -۩

  .الش عة
  د. مصطفج األدب األندلسي موضوعاته وفنونه -۩

  .الش عة
  د. األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط الخالفة -۩

  .أٛتد وي ل
د.  –عصر سيادة  رطبة–تاريخ األدب األندلسي  -۩

  .إح اف عةاس
 عصر الطوائف والمرابطين،–تاريخ األدب األندلسي  -۩

  .د. إح اف عةاس
  .  زلمود مصطفج األدب العربي في مصر -۩
الفتن والنكبات الخاصة وأثرها في الشعر األندلسي،  -۩

  .د.  ا ل  تح  زلمد كايل
د. عةد ا المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها،   -۩

   .الطيا
زلمود زلمد المتنبي، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا،  -۩

  .شابر
 .د. زلمد ب  شريفةالبسطي آخر شعراء األندلس،  -۩
عةد ا ب  ٛتد   ديما وحديثا، أبو تمام بين نا ديه -۩

 .اارب
 .عةد الرؤكؼ سللوؼ ابن رشيق النا د الشاعر، -۩

نقد اللغويين للشعر العربي حتى نهاية القرن الثالث  -۩
  .د. زلمود شابر القطاف الهجري،

  .طةانةبدكم معلقات العرب،  -۩
شعر بني أمية في األندلس حتى نهاية القرن الخامس  -۩

  .أٛتد عمارةالهجري، 
  .د. عةاس ا رارمفي الشعر السياسي،  -۩
  .غار ييا غوم  الشعر األندلسي، -۩
  .ح   عةد ا ليل يو  النفس في الشعر الجاهلي،  -۩
تقدًن شعر يهود في الجاهلية وصدر اإلسالم،  -۩

  .عةد ا ج يل مقداد: د. كٖتقي 
د. زلمد ب  ،  أبو تمام وأبو الطي  في أدب المغاربة -۩

  .شريفة
شعر الجهاد في األدب المغربي من عهد األمير  -۩

يوسف بن تاشفين المرابطي حتى عهد السلطان 
ذ.عةد احل   المولى عبد الرحمان بن هشام العلوي،

  .ادلريٍت
د. المتنبي في دراسات المستشر ين الفرنسيين،  -۩

  .ح   األمراين
  .زلمد طاور دركيش، حسان بن ثابت -۩
عةد العزيز نقد الشعر عند العرب في الطور الشفوي،  -۩

  .ج وس
  .لعل  العتـو  ايا الشعر الجاهلي،  -۩
 .مود غناكم الزوَتم األدب في ظل بني بويه، -۩
  .  د. زلمد التوصل السلجو ياألدب في العصر  -۩
الشعر العربي في العراق وبالد العجم في العصر  -۩

  .  د. علج جواد طاورالسلجو ي
د. زلمد نةيه بيئات الشعر في عصر الدويالت،  -۩

   .ح اب سلطوط
  .د. عاط  جودة نصرالرمز الشعري عند الصوفية،  -۩
 .يو    خلي  م  الشعر النسائي في أدبنا القديم -۩
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  بدكم الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي -۩ 
 .عةدن

  .أدكني  )عل  أٛتد  عيد(الشعرية العربية،  -۩
  زلمد الصرام بين القديم والجديد في الشعر العربي -۩

  .ح ُت األعرج 
  ال لمة بديع التراكي  في شعر أبي تمام -۩

  . لطاف منَت ا ملة  ك 
اإليقاعية للشعر العربي: نحو بديل جذري في البنية  -۩

د.  لعروض الخليل ومقدمة في علم اإليقام المقارن،
  .بماؿ أبو ديا

ع يبلف عةد ا ب  عةد  معجم شعراء الحماسة، -۩
  .الرحي 

  .  زلمد  راج الدي الغزل في الشعر العربى -۩
ا ة مقارنة يف األاوؿ ك ادلنهج در مفاهيم الشعرية:  -۩

 .ناظ  ح   ادلفاوي   ك 
د. جابر مفهوم الشعر: دراسة في التراث النقدي،  -۩

  .عصفور
  أبو مفهوم الشعر في ضوء نشريات النقد العربىي -۩

  .ال عد عةد الرؤكؼ
  .زلمد بامل اخلطيا  نشرية الشعر، -۩
شعر الو وف على األطالل من الجاهلية إلى نهاية  -۩

  .ح   عزة تحليلية،دراسة :  القرن الثالث
  .  لوي  شيخوشعراء النصرانية  بل اإلسالم -۩

 .نورم ٛتودم القي   شعراء إسالميون، -۩
سوسيولوجيا الغزل العربى: الشعر العذري نموذجا،  -۩

  .لةيا الطاور ادل ناكم مصطفج
 .إعداد عل  ادلصرمتاريخ ملوك العرب الشعراء،  -۩
وصف البحر و النهر في الشعر العربى من العصر  -۩

 .ح ُت عطوافالجاهلي حتى العصر العباسي الثاني، 
 .عفي  عةد الرٛت مكتبة األدب الجاهلي،  -۩
جماليات الشعر العربي: دراسة في فلسفة الجمال  -۩

  .د. وبلؿ ا هادفي الوعي الشعري الجاهلي، 
فلسفة الشعر الجاهلي: دراسة تحليلية في حركية  -۩

  .ادلجمل  نف هالوعي الشعري العربي، 
فلسفة المكان في الشعر العربي:  راءة موضوعاتية  -۩

  .د. حةيا مون  جمالية، 
الشاعر الجاهلي والوجود، دراسة فلسفية ظاهراتية،  -۩

  .د. با   إدري  قا  
نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر  -الرؤى المقنعة  -۩

  .بماؿ أبو دياالجاهلي، البنية والرؤيا، 
  .زلمد اخلبلليلةبنائية اللغة الشعرية عند الهذليين،  -۩
 جماليات التحليل الثقافي، الشعر الجاهلي نموذجا، -۩

  .د. يو   عليمات
دراسات المستشر ين حول صحة الشعر الجاهلي،  -۩

 .عةد الرٛت  بدكمد. 
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 للحفظ، والقراءة الّتحليلية
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 قال ايرؤ انقٍــــس:

 

ٍُ ػفـــد آ٠ـــاذٗ ِٕـز أصِاْلفـا ٔثـــه ِـٓ روشٜ ؼث١ة   ٚػشفاْ          ٚسْعـــ

 أذــد ِؼعٌط تؼــذٜ ػ١ٍـٙا فؤصثؽد          وخػِّ صتٛس فــٟ ِصاؼـف س٘ثـاْ

 َروـشخ تــٙا اٌؽـٟ اٌع١ّـــغ ف١ٙعد         ػمـات١ــً ُعمــُ ِٓ ظ١ّش ٚأؽعاْ

 راخ عـػ ٚذٙرــاْفغؽـد دِــٛػٟ فــٟ اٌشداء وؤٔـٙا          وٍـٝ ِٓ ؽؼ١ـة 

 ارا اٌّــشء ٌــُ ٠خــضْ ػ١ٍــٗ ٌغأٗ          ف١ٍـظ ػٍـٝ ؽـٟء عــٛاٖ تخــــضاْ

 فبِـــــا ذش٠ٕـــٟ فــٟ سؼاٌـح ظاتـش          ػٍٝ ؼشض واٌمـــش ذخفــك أوفأـــٟ

 ف١ـا ُسبَّ ِىـشٚب وــــشسخ ٚساءٖ          ٚػــاْ فىىــد اٌغـــً ػٕٗ ففذأـٟ

 ــاْ صذق لـذ تؼصـد تغؽــــشج          فماِـٛا ظ١ّؼا ت١ٓ ػـاز ٚٔؾــٛاْٚفر١

زَػاْ ِِ ْؾٟ  َّ َْٙشِج اٌ ٍز َع ْٛ  ٚخـــشق تؼـــ١ذ لـذ لطؼد ١َِٔــاغَـُٗ          ػٍٝ َراِخ ٌَ
غَــَف َؼَٕـّ ْٚ ًُّ أَ َس فــ١ٗ وـ َٚ اْ اٌفَـــَٕا لـذ َ٘ثَْطرُــٗ          ذؼــا َٛ ٌْــ ِْ َٚغ١ْــٍس وؤَ  ــا

 ِْ ٍٞ َغ١ــَش َوضٍّ ٚال ٚا َٓ َظـــْش ًَ ُعَئاٌـِـٗ          أَفَا١ٔــ ًٍ ٠ُؼط١ــــَه لثـ  ػٍٝ ١ََْ٘ىــ

 ِْ ْٙالَ ْٓ َؽّاس٠ــــخ شَ ِِ َْٔعَشظْد ٌــٗ          ُػماٌب ذََذٌَّْد   ور١َِْظ اٌظِّثاِء األَْػفَِش ا

ـــٍح        ِعٍَـّ َِ ِف اٌَؼــ١ْش لَْفٍش  ْٛ ـاْ   َٚخْشٍق َوَع  لطؼد تغاَ عاُ٘ اٌٛظـــٗ ُؼغَّ

 ِْ ٌُ ت١ٓ أَْغصا ٌٓ ٔاػ ـاَي ُغْص َِ ِٗ          وّـا   ٠ذافـــغ أػطـــاف اٌّطـــا٠ا تشوِٕــ

 ِْ ّٚ رٞ ُصَ٘ــاٍء ٚأَسوا ِْ األ١َُْٔـِؼــُ تاٌــــٍغ          د٠ـــاَس اٌَؼـــُذ ْعـــــٍش وُغـــالَّ َِ ٚ 

ُْ ؼرَّٝ ذَىِ  ُخ تٙــــ ْٛ طَــــ َِ ِْ َْ تؤَْسَعــا ُْ          ٚؼرَّٝ اٌع١ـــاُد ِا ٠ُمَــــْذ ُ ِطـ١ُّٙ َِ  ًَّ 

 ِْ ْٓ ُُٔغـٍٛس ِٚػـْمــثـا ـ ِِ َْ اٌَّزٞ واْ تاِدٔـاً          ػ١ٍٗ َػـــٛاف  ْٛ  ٚؼرٝ ذََشٜ اٌَع
 

 تحقٍق يحًذ أتو انفضم إتراهٍى –انًصذر : دٌواٌ ايرئ انقٍس 

 .4692 - 4رف تًصر، ط( دار انًعا42سهسهح رخائر انعرب )

 69إنى  96ص : 
 

 أَــًــــــورج يٍ انشعــــــر انجـــاههـــــً

 قديمالشعر المادة 
 طلبة الفصل الثاني
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 دراسح َض شعري قذٌى

 : ٌقول ايرؤ انقٍس

 ُٚٔــغـؽــش تــاٌطـؼـاَ ٚتــاٌؾشاب  ِـِٛظــؼـ١ـٓ ألِــش غـ١ةأسأـــا  4

ؽـح اٌــزئــاب  ػــصـافـــ١ـــش ٚرتـــــــــاْ ٚدٚد  4  ٚأظــشأ ِــٓ ِـعـٍَـّ

 اٌــ١ــٗ ٘ــّــرــٟ ٚتــٗ اوـرـغاتــٟ   ٚوــً ِــىــاسَ األخــالق صاسخ 9

 عـرـىـفـ١ـٕـٟ اٌـرـعـاسب ٚأـرغاتٟ  فـثـؼـط اٌٍــَٛ ػــارٌـرـٟ فــبٔــٟ 2

 ٚ٘ــزا اٌــّـٛخ ٠ـغـٍُـثـٕـٟ ؽـثاتٟ  اٌـٝ ػشق اٌـصشٜ ٚؽعد ػشٚلٟ 5

 فـ١ـٍـؽـمُـٕـٟ ٚؽـ١ـىـاً تــاٌــرـــشاب  ٚٔـفغٟ عـٛف ٠ـغٍـثـٙـا ِٚظـشِٟ 9

 أِــك اٌــطــٛي ٌــّـاع اٌــغــشاب  أٌــُ أٔـط اٌــّــطـٟ تــىـً خشق 7

ـاَ اٌّعش ؼرٝ 9 غـاب  ٚأسوــة فــٟ اٌٍــُّٙ  أٔــاي ِــآوــً اٌــمُــؽـُ اٌــشِّ

 سظــ١ـد ِــٓ اٌـغـٕـ١ـّـح تاإل٠اب  ٚلــذ غــٛفــد فـــٟ ا٢فــاق ؼرٝ  6

 ٚتـؼـذ اٌـخـ١ـش ُؼـعـٍش رٞ اٌـمـثاب  أتـؼـذ اٌـؽـاسز اٌـّـٍه تـٓ ػّشٚ 41

ـُ اٌٙعاب  ٌـ١ٕاأسظــٟ ِـٓ صـشٚف اٌـذ٘ـش  44  ٌٚــُ ذـغـفُـً ػـٓ اٌـصُّ

44  ًٍ ــــا لـــٍــ١ـــ َّّ  عــؤٔــؾـة فــٟ ؽــثا ظُــفٍُش ٚٔاب  ٚأػــٍـُ أٔــٕــٟ ػ

 ٚال أٔــغــٝ لــرـ١ـالً تــاٌــُىــالب  وــّـا اللـٝ أتــٟ ُؼــعــٌش ٚظـذٞ 49

  

 411 – 67ص :  –دٌواٌ ايرئ انقٍس 

 .انفضم إتراهٍىتقذٌى يحًذ أتو 

 دار انًعارف تًصر،

 ، انقاهرج.4692انطثعح انثاٍَح، 

 42 -رخائر انعرب 
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ٍْكح جرول تٍ أوس تٍ يانك انعثسً)قال الحطيئة   :(أتو ُيهَ

 

ُِ طْ ـــِة اٌثَ الٍز ػاصِ ٚغاٚٞ شَ  ٌٓ ُ ٠ــؼْ ـٙاَء ٌــ١ْ ترَ          ًٍ ِِ شْ ِٓ    ّــاــَسعْ  شْف تٙا عـاو

َٚ ـــفٛج ٍف١ٗ ِأخٟ ظَ  ْٓ ئْ ٠شٜ اٌثُ          ــــحٌ ؾَ ؼْ ٓ اإلٔـظ    ّـُٝٔؼْ  ِٗ رِ ـــشاعَ ـؽَ  َط ف١ٙا ِ

  ّـاـْٙ ـــٙــُ تـخــاٌُ ذَ  ـــــثــاغٍ أؽْ  شــالشــحُ          ٍة ػــعـٛصاً اصاَء٘ــا ؼْ ــِ فٟ ؽ دَ ٚأفــشَ 

  ّـاـــؼْ ُخــٍِمٛا غَ  ِزْ  شِّ ثُ ــٛا ٌٍـفــشَ ٚال ػَ           ــحٍ ــــٍَّ َِ  ـضَ ــثْ ٚا خُ زَ رَ ِــا اغْ  ُػشاجٌ  ُؼفاجٌ 

َٚ ــسأٜ ؽـثَ  ــا تـذا ظَ ــفَ           ـُٗ الَ فـشاػَ ـاٌـظ ــػَ عْ ؽاً  ّّ سَ ـغَ فــاً ذَ ــ١ْ ــٍ َّٛ ْ٘  ــ َّّ رَ ٚا   ـاــ

ــا سآٖ تِ  ُٗ ــــُٕ ـاي اتْ ـــمـفـ  ّّ َٚ ــؽْ ــتَ ِد ارْ ــــا أتَ أ٠         ٍج ــشَ ــ١ْ ــؽَ ٌــ    ّاغُؼْ  ٌُٗ  شْ ـــغِّ ٠َ ٕٟ 

ــاـٕــا رَ ـؼُ ٛعِ ـــــ١ُ ــٕــا ِــاال فَ ُّٓ ٌَ ــــظُ ٠َ         شا ـًَّ اٌزٞ غَ ػَ  َِ ــذْ اٌؼُ تِ  سْ ــزِ رَ ــــؼْ ٚال ذَ  ِّ  

ٜ لَ ــشَ فَ      اـّّ ذ َ٘ ــفـمَ  اُٖ ــــــرفَ  ـػْ ـزتَ ــٛ ٌــُ ٠ـَ ٚاْ ُ٘         حً ـَ٘ ــشْ تُ  َُ ــــــعَ ُّ أؼْ ــــ١ٍـالً شّٚ

  ّاـاٌٍـؽْ  حَ ـٍَ ١ْ ـٌٍّ ا اذ ـُٗ ــِْ ــشِ ؽْ مِّــه ال ذَ ؽَ تِ          شٜـٌف ٚال لِــــ١ْ ظَ  تّــاُٖ ١ا سَ ــــلاي َ٘ ٚ 

اظْ ـٙا َٔ ــٍِ ؽَ غْ ِِ  ِٓ خٍفِ  دْ َّ ظَ ــرَ ذ أْ ـل        حٌ ـأَ ػَ  ــذِ ؼْ ػٍٝ اٌثُ  َّٕدْ ــّا ػَ ٕاُ٘ ١ْ ــــــثَ فَ  َّ  

ِِ ْٕ ـٝ أّٔــٗ ِــػٍــ       ٘ا َٛ ؽْ َٔ  غابَ فأْ  ش٠ذ اٌّاءَ ــــِػـطـاًؽا ذ   ــّاٙــا أظْ ــــٙــا اٌٝ د

 ِْ خْ ٝ ذَ ٙا ؼرّ ــــٍَ َٙ ـفؤ ّٚ ْٙ عَ  ِٗ ــرِ ــٕأَ ٙا ِٓ وِ ـ١ــــفــؤسعــً ف        ــاُؽٙــا ــِػــط ش   ّاــ

خْ خَ ــف ــا ٚلَ ؽْ ٌَ  خْ ضَ ـــَٕ ــرَ اوْ  لذِ          ٍؼ ع١ّٕحٌ ؽْ ـظَ  راخُ  ٛؿٌ ــؽُ َٔ  شَّ   ّاؽْ ؽَ  دْ ثّمَ ذ غَ ًّ

ُْ ُ٘ ــشَ ؾْ ا تِ ـ٠ٚ        ٗـِْٛ لَ  َٛ ؽْ ــّش٘ــا َٔ ظَ  شٖ ارْ ـــــفـ١ـا تِــؾ ا سأٚا وَ  ــ ّّ   ِٝذْ ٙا ٠َ ــَّ ٍْ ــٌــ

ًِ ثاذٛا وِ ــف ا ٚلذ غَ شْ ـــٛا غُ ـِشِ غْ ٠َ  ُْ ـٍـف       ُ ِٙ فِ ١ْ ّك ظَ لعٛا ؼَ  ا لذْ ــــشا   ّإْ ٛا غُ ُّ ــِٕ ًِ

ِٗ ُ ِــٓ تؾاؽــرِ ـــاخ أتــُٛ٘ ـــٚت َُّ ِـِـــٙفِ ٌــع١ْ        أتــا  ــ ِّ ٘ــشِ ؾْ ٓ تِ ـــُ ُ ٚاألُ  ــــاا أُ
 

  السكيت، ابن وشرح برواية الحطيئة ديوان :المصدر
  قميحة، مفيد محمد. د وتبويب دراسة -471 -471: صص

 .4111 -4241 -4: ط بيروت، العلمية، الكتب دار
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 أػّيايصتطش٠يح ِيٓ  تٍيذج فيٟذُ االػرذاء ػٍٝ اِشأج ِغٍّح  اٌؼثاعٟصِٓ اٌخ١ٍفح اٌّؼرصُ تاهلل  فٟ   

 اٌيٝاٌخثش ؼريٝ ٚصيً  األٌغٓفرٕالٍد  تالد اٌرشن فٕادخ اٌّشأج تصٛخ ػاي ٚاِؼرصّاٖ فٟػّٛس٠ح 

ْ ػّٛس٠يح ٌيٓ ٚاٌىٙياْ تيؤال ٠فؼيً أل ْٛفٕصيؽٗ اٌؼشافي ،ػّٛس٠ح ٠فرػ أْاٌخ١ٍفح اٌّؼرصُ فؤلغُ تاهلل 

ا ٚفيٝ رٌيه ٠ميٛي أتيٛ ـــيـٙـــػّٛس٠ح ٚفرؽ اٌٝفرٛوً ػٍٝ هللا ٚذٛظٗ  ،ٔعط اٌفاوٙح أٚاْ فٟ االذفرػ 

 :اَــذّ

 

 أتو تًاو انطّائً: قال

 

 ةـــــــذ ٚاٌٍؼــاٌع ٓــذ ت١ــذٖ اٌؽــٟ ؼــف  ةــــــــٓ اٌىرــاًء ِــــذق أٔثــف أصــاٌغ١
 ةـــــــش٠ــه ٚاٌــــالء اٌؾـــٓ ظــــِرٛٔٙ  ٟـــف فـٛد اٌصؽائعـػ ال ـط اٌصفائـت١

 ةــــح اٌؾٙــٟ اٌغثؼــٓ ال فـٓ اٌخ١ّغ١ـت١  حً ـــــــاغ الِؼـــة األسِـٟ ؽٙـف ُـــٚاٌؼٍ
 زبــــٓ وـا ِٚــشٍف ف١ٙـٖٛ ِٓ صخـصاغ  اــــــــَٛ ِٚــٓ إٌعـً أ٠ــت حــٓ اٌشٚا٠ــأ٠
 شبـــــــــذخ ٚال غــــٍغ ارا ػــد تٕثــ١ٌغ  حـــــــــمـفـٍـِ اً ـــــثـار٠ــاً ٚأوــــشصـــخــذ

 ةـــــاس أٚ سظـش األصفــٟ صفـف ٓــػٕٙ  حً ـــــــــاَ ِعفٍـــٛا األ٠ـــاً صػّــــثـائــػع
 ةـــــزٔـٟ رٚ اٌــــشتـاٌغ ةــذا اٌىٛوـارا ت  حٍ ــــــاء ِظٍّــٓ د١٘ـاط ِـــــٛا إٌـٚخٛف
 ةـــــــــٍــمـِٕ شـــاً أٚ غ١ـــثـِٕمٍاْ ـا وـِ  حــــــشذثــا ِــــشاض اٌؼ١ٍـــشٚا األتـــٚص١

 ةـــــــــطـٟ لـــٍه ٚفـــٍـٟ فــــا داس فـــِ  حٌ ــــــٍـٟ غافـا ٚ٘ــش ػٕٙــْٛ تاألِـعـ٠م
 ةــٍـاْ ٚاٌصــً تاألٚشــا ؼـف ِــخـُ ذـٌ  ٗــــــــؼــٛلــً ِــشاً لثــػ أِــد لـت١ٕ ٛـٌ

 ةــــطـٓ اٌخــٌش ِـش أٚ ٔصـٓ اٌؾؼـٌُ ِــٔظ  ٗــــػ تـــ٠ؽ١ٝ أْ ـــاٌـذؼ ٛغـــرـػ اٌفـــفر
 ةــــؾـا اٌمــٙـٛاتـٟ أشــشص األسض فــٚذث  ٗـــــــاء ٌـــــاٌغّ ٛابــػ أتـــرـػ ذفـــفر
 ةــــح اٌؽٍــٌٛـغـالً ِرــٝ ؼفــإٌّ هــٕـػ  دــــــشفـصـح أــح ػّٛس٠ــَٛ ٚلؼــــا ٠ـ٠

 ةـــــٟ صثـشن فــؾـٚداس اٌ ٓـٚاٌّؾشو١  ذٍ ـــــؼـٟ صــالَ فــٟ اإلعــذ تٕــد ظـأتم١
ٍَ تـــــا وـــــــذاء٘ـــــــف  ٛاـــــٍــؼـذٞ ظـــرـٛا أْ ذفـٛ سظـُ ٌـأَ ٌٙ  ٚأب  شجٍ ــــــــً أ

 ٟ وشبـٓ أتـذٚداً ػـذخ صـشٜ ٚصـوغ  اـــٙــاظرــد س٠ــذ أػ١ــٗ لــشصج اٌٛظـٚت
 ٛبــــــــٕـح اٌـــّـا ٘ـــٙـ١ـد اٌـــشلـٚال ذ  ٍٗ ـــــف ؼادشـــا وـــٙـشػرـا الرــــفّ شٌ ـــتى
 ةــُ ذؾــٟ ٌــٟ ٚ٘ـٟ ا١ٌٍاٌـد ٔٛاصـؽات  ذـــــه لــً رٌــثـل ذٍس أٚــذ اعىٕــٓ ػٙــِ
 ةـــــــمـذج اٌؽــد صتـح وأـط اٌثخ١ٍـِخ  اـــــٙـٌ ٓـــ١ــط هللا اٌغٕـخـٝ ارا ِــرــؼ

 شبــــــح اٌىــشاظـا فــاْ اعّٙــٚو اــِٕٙ  ادسجً ـــــــــــٛداء عــــح اٌغـــشتـُ اٌىــأذرٙ
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 ةـــشؼـاخ ٚاٌـح اٌغاؼـٚؼؾ ٛدسخـار غ  شجٍ ــــــمـَٛ أٔـــاً ٠ــؤي تشؼــا اٌفــشٜ ٌٙـظ
 شبـــــٓ اٌؽـذٜ ِــأػ اـشاب ٌٙـاْ اٌخـو  دـــــذ خشتــظ لــا تاألِــا سأخ أخرٙــٌّ
ٍَ ع ٟــٓ آٔـــة ِــٟ اٌزٚائــلأ  ًٍ ـــــــطــاسٍط تـٓ فــا ِـٓ ؼ١طأٙـُ ت١ـو  شبـــــــد

 ةـــــالَ ِخرعـٓ ٚاإلعــــذ٠ـح اٌـــٕـال ع  ٗــــــــــٓ دِــاء ِــف، ٚاٌؽٕــح اٌغ١ــتغٕ

 ةـــــش ٚاٌخؾــً اٌصخـاً ر١ٌـــ٠ِٛ اســٌٍٕ  اـــــــٙــٓ تــش اٌّئ١ِٕــد أ١ِــذشو ذــٌم

 ةــــــٓ اٌٍٙــٌػ ِـا صثــٙــطـٗ ٚعــٍــ٠ؾ  ٝــــٛ ظؽــً ٚ٘ـُ ا١ٌٍـت١ٙ اـادسخ ف١ٙـغ

 ةـــــُ ذغـظ ٌـــّـؤْ اٌؾـا ٚوــٓ ٌٛٔٙــػ  دــــــسغث ٝــــة اٌذظـؤْ ظالت١ــٝ وـؼر

ٍْ فــٓ دخـِ حٌ ـٚظٍّ  حٌ ـــــــاوفــاء ػــاس ٚاٌظٍّـٕـٓ اٌـٌٛء ِـظ  ةــــًٝ ؽؽـٟ ظؽــا

 ةــــــُ ذعـــرا ٌٚ ٓـــحٌ ِــظ ٚاظــٚاٌؾّ  دــــــٍـذ أفــٓ را ٚلــح ِــظ غاٌؼـفاٌؾّ

 ةــــظٕ شٍ ــا غا٘ــاء ِٕٙــَٛ ١٘عـــٓ ٠ـػ  اـــــــــاَ ٌٙـػ اٌغّــش ذصش٠ـشغ اٌذ٘ـذص

ٍْ تؤ٘ـت  ٝــــــٍـَٛ ران ػـٗ ٠ـظ ف١ـغ اٌؾّـُ ذطٍـٌ  ضبــــــٝ ػــشب ػٍــُ ذغــًٍ ٌٚــا

 شبــا اٌخـٓ ستؼٙـًٝ ِــٝ ستــالْ أتٙـغ١  ٗـــــــف تــٛساً ٠ط١ــح ِؼّــغ ١ِـــست اــِ

 شبـــــا اٌرـٓ خذ٘ـشٞ ِـٝ ٔاظـٝ اٌـأؽٙ  ًٍ ـــــــــٓ خعــٓ ِــذ أد١ِـذٚد ٚلـاٌخ ٚال

 ةـــــعـٍش ػــذا أٚ ِٕظـٍٓ تـً ؼغــٓ وـػ  اــــــــتْٙٛ ـــا اٌؼ١ـــِٕ دـــحٌ غ١ٕــاظـعّ

 ةـــــٍـٛء ِٕمــٓ عــٗ ِـــرـاءخ تؾاؽـــظ  ٗـــــــــــثـٛالـػ ذٚـــٍة ذثــٍـٓ ِٕمـــغـٚؼ

 ةــــــعـمـش ٚاٌـّـٓ اٌغـة ت١ـٛالــاٌؼ ٗـٌ  دـــــٍش وّٕـٓ أػصـُ ِـش وـُ اٌىفـٛ ٠ؼٍـٌ

 ةـــــــــــغــشذــهللا ِ ٟـــٍة فـــشذمـــهلل ِ  ٍُ ــــــــــــــمـرــٕــاهلل ِــــٍُ تـــش ِؼرصـذذت١

 ةــٓ سٚغ ِؽرعـد ػـــثـاً ٚال ؼعــِٛـ٠  ٗـــــــُ أعٕرــــٙـُ ذىــش ٌـــُ إٌصــِٚطؼ

 ةـــــــــشػـآٌ ـــٌؼ ِـــٗ ظ١ـــذِـــاال ذم  ذٍ ــــــــٝ تٍـذ اٌـــُ ٠ٕٙــاً ٌٚــض لِٛــ٠غ ُــٌ

 ةــــــعـًٍ ٌــٟ ظؽفـا فـذ٘ـٗ ٚؼـٓ ٔفغـِ  ذاـــــٝ ٌغـــٛغـَٛ اٌــالً ٠ـظؽف ذـُ ٠مـٛ ٌـٌ

 ةــــــصـُ ٠ـش هللا ٌــه غ١ـــٝ تــٛ سِـٌٚ  اــــٙــذِـــا فٙـــشظ١ٙـت ه هللاـــٝ تـــــسِ

 ةــــً األؽـــمـاب اٌّؼـاغ تــرــُ ِفـٚاٌٍٙ  اــــــٙــت ٓـــ١ـمـا ٚاشــٛ٘ـذ ِا أؽثــٓ تؼـِ

 ةـــــصـٓ وــٛسد ِــظ اٌــ١ٌٚ ٓــٌٍغاسؼ١  ذدٌ ــــــــٌغ صــشذــ: ال ِ ُـش٘ـاي رٚ أِـٚل

 ةــٍـغـا اٌـٕـمـاٌ شافـٛف ٚأغـٟ اٌغ١ـظث  اــــــٙــغـاظـػ ٘ـــعـُ ٔــٙـثرـاً عٍــا١ٔـــأِ

 ةــــــؾـػ ٓـاٍء ِٚـٓ ِـٓ ِــٛا اٌؽ١اذ١ـدٌ  شٍ ــــّـٓ عــٍط ِٚــٓ ت١ــٓ ِــاْ اٌؽّا١ِ

 شبــــشد اٌؼـاب اٌخـشٜ ٚسظـؤط اٌىـو  ٗـــــد ٌــشلـاً ٘ــش٠ـاً صتطــٛذـد صــ١ــٌث

 ةــــا اٌؽص١ــاٌٙـٓ عٍغـٛس ٚػـشد اٌصغـت  ٓــــــح ػـاِـعـٛس اٌّغرـش اٌصغـؼ ذانـػ

 ةـــــُ ذعـف ٌـ١ـغـش اٌــ١ـد تغــٛ أظثـٌٚ  اً ــــــرـٍــصـٕـف ِـــ١ـغـتاٌ اً ــٕـٗ ِؼٍــأظثر

 ةـــــــٕـاد ٚاٌطــٝ األٚذــٍـشض ػـؼـُ ذـٌٚ  شاً ـــــؼـمـِٕ شنـٛد اٌؾـد ػّــٝ ذشوــؼر

 شبــــٓ اٌؽـٝ ِـٕـح اٌّؼـمـِؾر شبـٚاٌؽ  ظٌ ــٍـٛفـٓ ذــ١ـشب سأٞ اٌؼــا سأٜ اٌؽـٌّ

 ةـــــعــاس ٚاٌٍــ١ـاٌر ش رٚــؽــثـضٖ اٌــؼـف  اـــــــٙـرـش٠ـظٛاي ــــشف تاألِــذا ٠صــغ

 ةـــغـىـِر ضٚـٍة ال غـضٚ ِؽرغـــٓ غـػ  ٗـــٛس تـــٛلـد األسض اٌـاخ صػضػـ١٘ٙ

 ةــٝ اٌز٘ــٌش اٌــٗ فمــٝ ٚ تــصـٝ اٌؽـػٍ  ٗـــــشذـىصـٟ تــشتـة اٌّــز٘ـك اٌــفـُ ٠ٕــٌ

 ةــــٍــٛب ال اٌغـٟ اٌّغٍـح فـَٛ اٌىش٠ٙـ٠  اـــــٙــــرــاب ّ٘ــاٌغٛد ــٛد، أعــاألع اْ

 ةــــخـٟ صــاء فــا األؼؾــٍح ذؽرٙــتغىر  ٗــــــــمـطـٕـٟ ِــطـُ اٌخــأٌع ذــٝ ٚلــٌٚ
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 شبــــٙـٓ اٌــاٖ ِــٝ ِطا٠ـــعـس أٔـــ٠ؽص  ٝـــعـشدٜ ِٚـاٌ شفـٗ صـزٜ لشات١ٕـأؼ

 شبـح اٌطــٓ خفــٛف ال ِــح اٌخــخف ٓـِ  ٗــــــــشفـــؾــاع األسض ٠ــفــ١ــالً تــِٛو

 ةــــشج اٌؽطــٓ وصــا ِــظاؼّٙ دــأٚعؼ  ذــــُ فمــذٚ اٌظ١ٍــا ػــٓ ؼش٘ــذ ِــاْ ٠ؼ

 ةــــــٕـٓ ٚاٌؼــاٌر١ طــً ٔعــُ لثــظٍٛد٘  دــــعـشٜ ٔعــاد اٌؾــاً وآعــْٛ أٌفـذغؼ

 ةــذط ُـه ٌــد تاٌّغـٛ ظّخـد ٌٚـغات  ُـــــــش٘ـس داتــا اظرــاء ٌّــا سب ؼٛتــ٠

 ةـــد اٌغعـُ ١ِــٓ سدا٘ـا ِـٟ اٌشظـؼ  ٗـــٛف تـــ١ـط اٌغـد ت١ـٍة سظؼـِٚغع

 ةــــشوـٝ اٌـشاً ػٍــٗ صغـاج تـٛ اٌىّـذعص  طٍ ــــــــعـؤصٍق ٌـــٟ ِــحٌ فــلائّ شبــٚاٌؽ

 ةــــاسٍض ؽٕــٓ ػــا ِــد ػاسظٙـٚذؽ  شٍ ــا لّــٓ عٕــا ِــا٘ـعٕ دــً ذؽــُ ١ٔــو

 ةــــــٓ عثـــزساء ِــــذسج اٌؼــٝ اٌّخــاٌ  اــٙـاب تـاٌشل ابــغ أعثـٟ لطـاْ فـُ وـو

 ةـــــصـٟ وـــض فـــٍة ذٙرــٓ لعــِ ضــذٙر  حً ـــــرـٍـذٞ ِصــة إٌٙـشصخ لعـُ أؼـو

 ةـــــعــٓ اٌؽــاً ِــشاتــأذ طــك تاٌث١ـأؼ  ا سظؼدـٓ ؼعثٙــد ِــٌط ارا أرع١ــت١

 ةـــغــالَ ٚاٌؽـٚاإلع ٓـح اٌذ٠ـــششِٛـــظ  ٓـــــه ػــ١ـــاصٜ هللا عؼــح هللا ظــــخ١ٍف

 ةـــــؼـرـاٌ ٓـــٍش ِـــٝ ظغـــاي اال ػٍــذٕ  اــــش٘ــُ ذــشٜ فٍــح اٌىثــشخ تاٌشاؼـتص

ٍَ غ١ـــٍح أٚ رِــِٛصٌٛ  ٍُ ـــٓ سؼـش ِـشٚف اٌذ٘ـٓ صـت١اْ ـاْ و  ةــــــعـمـش ِٕـــا

 ةــــــــغـٕـشب اٌـــذٍس ألـــاَ تــٓ أ٠ــ١ــٚت  اـــــٙــشخ تــٟ ٔصــه اٌالذــاِـأ٠ ٓـ١ــثـف

 شبـــٗ اٌؼــد أٚظــٖٛ ٚظٍــش اٌٛظـــصف  ُــشاض واعّٙــاٌّّ شـٟ األصفـد تٕـأتم
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 يرثي أخار ُسَمْيرًا:  ال ِبْشُر بن أبي َخازِم 

 

ٍػػػػػػػػػ ى يا  يػٍػػػػػره  أىٍمػػػػ ىج ۞۞ جىزىعا لًػػةىػػػػػػػٍيػػػػػػنًػػػػػػهً  نىػػػػػػػػٍف   ذلى  01  ىانٍػقىطىعا بىافى  قىدٍ   يػػمى
 02 اىػػػػػػػًحلً  مػػػػػػػػأمتىو  يف  ىػػػػػنيوحا قيػػػػػػوما ۞۞ تىػػػػػػػػػػدىعىػػػػػػػػػػػػػػا كىال النَّػػػػػػػدىل مسيىٍَتً  عىػػػػػلج
بػػػػػػػػػػػاني  مثيَّ  ۞۞ كىرىعا كىال عػػػػػػػػاًجػػػػزان  ميػػػػػػػػػٍ ػػػػػػػػػنىػػػػػػػػػدان  ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِّ  انٍػػػػػػػػػػدي  03 مى ػػػػػػػػػريمىةو  ًل ي

 04 بًػػػػهً  نػىليػػػػػػوذي  بػػػػاًذخػػػػػػػػػػان  لىػػػػػػػػػػنا بػػػػػػػافى  ۞۞  ىاتَّػػػػػػػضىعا الزىمػػػػػػػػػػػافي  رىمىػػػػػػػػػاني  أىٍمػػػػػػػػػ ىج
ػػػػػػتىػػػػػػٍحػػػػػػػػ يو يىػػػػػػػومان  ػػػػػػلُّ  ۞۞ جيرىعا لًػػػػمػػػػػيػتىةو   ى  05  ىًلمى ٍ  كىًإفٍ  اٍمػػػرًئو  نػىٍفػػػػ ً  كىبي
ػػػػػػػػػطىعا ًإذٍ  لًلػػػػػػػػػةىٍدرً  ًشػػػػػػٍةػػػػػػػػػهان  أىٍركىعي  ػػػػػًشػػػػػػػػػػػػيى ٍ  ما القيػػػػػػػػةػػػػػػػورً  دىرُّ  لًلَّهً  ۞۞  ى  06 حي
ػػػػػػػػػػػذىري ى  الَّػػػػػػػذم ًإفَّ   07 جىزىعا اٍٚتػػػػًل  النىػػػػػػػػػػػٍف ي  أىيَّػػػػػػتيػػػػػػػػػػػها ۞۞ كىقىػػػػػػػػػػػػعا قىػػػػػػػػػدٍ  ٖتى

ػػػػػعى  الَّػػػػػػػػػػذم ًإفَّ  ۞۞ ٚتيىعا كىالتُّػػػػػػػػػقج كىالةًػػػػػػػػػػػرَّ  ػنىػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػدىةى  ػػػػػػػػمَّ  08 كىالػ الػميرك ىةى  جى
 09 ًإذا القيػحيوطً  يف الناسى  كىاحلػػػػػػػاً ظى  ۞۞ ريبىػػػػػػػػػعا عػػػػػػػػػػػالًػػػػػػػػػػػػػذو  ٖتى ى  ييػػػػػػػٍرً لوا ملى 

ػػػػتاةً  بىميػػػػػػػػػػػعي  أى ػػػػػػػػػحج ػػػػػػػػػػةَّ ً  ۞۞ ميػػػٍلتىػػًفعا الفى ػػػػػػػػػػػػٍمأىؿي  كىوى  10 كىقىدٍ  الةىػػػػليلي  الشى
ػػػػػػػػػ ػػػػػػػنا ى  ـى  ۞۞  ىةيعا أىٍوػػػػػػػًلها دارً  يف ػػػػػػػػػحى  11 الػ الػمينػىعَّمىةى  ال اًعاى  تىػػػػػػرل عػػػػػا

ٍتػػػػػًل ى  الػميٍخػػًل ى  ۞۞ اىػػػػػػنىػػػػػػعا لًػػػػػػػػما عػػػػػػاًلاه   ىػػػػػػػبل قػػػػػػػاؿى  ؛ الػمي  12 ًإذا الػميفيدى
ػػػػػػػرىزَّأى  الفػػػػػاًعػػػػػػػػػػػلى  القػػػػػالًػػػػػػػلى  ۞۞ طىةىعا ديىي  كىملى  بًػػػػػػػضىػػػػػػع و  ييػػػػػػػػٍدرىؾ  13 ملى  الػمي
ػػػػػػٍدبً  ػػػػػػػػػةن  يي ػػػػػػػاقيوفى  جى  14 كىالػ الػمىفازىةً  يف اخلىػػػػػػٍيػلى  كىالقػػػػػػػالًػػػػػدى  ۞۞  ىرىعا ًخػػػػػػػلفى
ػػػػػػػػػػػيلً  ػػػػػػػػػػػاقج ػػػػػػػػػػػخى  15 بًالػ العىػ ىاجىةً  يف اخلىٍيلى  البلبًػػػػػػػ ى  ۞۞ نػيقىعا مًسػػػػػػامىها تى ى

ػػػػػػػػػػػػػػػاًكؿي  قىػػػػػػػػػػػد ًلمى  أىٍمػػػػػػرو  ػةي  تػىٍنػػػػػػػػفىعي   ىبل أىٍكدىل ۞۞ الةًػػػػػػدىعا حيي  16 ًم  اإًلشػػػػػػاحى
ػػػػػػػػػػٌوم ػػػػػػػػػػػػػػحى ُّ   17 كىالػ كىالػمىػ اًل ي  الضىي ي  لًيىةػػػً كى  ۞۞ طىًمعا كىطاًمعه  الػميػػػخى
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 18 نىػػػػػػػػػػػػػواًشػػػػريوا بػػػػػػػػػػػادو  ًوػػػػػػػػػػٍدـو  كىذاتي  ۞۞ جىًدعا تػىٍولىػػػػػػةان  بًادلػػػػػػػػػػػػػا ً  تيػػػػػػػػٍصػػػػػػػػػًم ي 
ـً  ػػػػػػػػػٍقػػػػػػػػػػػةان  أىقٍػػػػػػػػػػػػػوا ػػػػػػػػةِّهى  ًإذ ۞۞  ىػػػػػػػػػػػػػػرىعا رليىػػػػػػػػػػلَّبلن   ى ـي  اذلىػػػػػػػػػػيدىبي  شي  19 الػ ًم ى  العىةا
 20 كىخا الصىةاحى  حاذىركا ًإذ كىاحلىػػػػػػ ُّ  ۞۞  ػىزىعا كى يوِّمػػػػػػػػوا غىػػػػػػػػػػػواشو  ذا  يػػػػػػػػػػػػػوا

 21 الػ عىلج الًةطافً  حىٍلقىتا كىالتىحىمى ٍ  ۞۞ جىزىعا نيفو يهي  كىجػػػػاشى ٍ  ػػػػػػػػػػػػػػقىوـً 
ػػػػػػػػىٌت   22  ىػػػػػػػأىنٍػقىػػػػػػػػػذىني  دىعػػػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػدٍ  كىميػػػػػٍ لى و  ۞۞  ىانٍػقىشىعا عىنهي  ال ىٍربي  اصٍلىلج حى
ػػػػػػػ ٍ  ملى  طىػػػػػػٍعػػػػػػػنىػػػػػػػػػةو  أىك  23 اػػػػػػػػػػػػاًحػػػػةيها يىٍ ػػػػػػػػػػػػتىديري  ًبضىػػػػػػػػػػربىةو  ۞۞ بًػػدىعا لىػػػػػػػػػهي  تى ي
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  الّسموألالجاهلي الشاعر  قصيدة
ل   صمويل( بن غريض بن عادياء)الّسَموَّ

 
 

 لُ ــــــــيــمِ ـــــــــِو جَ ــــــديـــــــتَ رْ ـــــاٍء يَ لُّ ِردَ ــــــكُ ـــفَ  ۞ ،وُ ــضُ ِم ِعرْ ِمَن الُمؤْ  ْس ـنَ دْ يَ  ُء َلمْ رْ َمـِإذا ال 01

نْ  02  يلُ اِء َسبِ ِن الثَنْ ــــــسْ ــى حُ ـــــَس ِإلـــيْ ـــمَ ــــفَ  ۞ ياـمَ ِس َضيْ َعمى الَنفْ  ِملْ ُىَو َلم َيحْ  َواِ 

 وفـــــــيــــيا ِقـــــــمَّـــــٌة وُخــــمولُ  (1)تَـــــــناَزى ۞ وقـــــــاِئـــــــَمـــــٍة َمـــــــا َبـــــــــاُل أْســــــــــَرة غـــــــاديا 03
 يلُ ـــــــمِ ـــــاَم قَ رَ ــــــــِإنَّ الكِ  :ياــُت لَ ــــمْ ـــــــقُ ـــــفَ  ۞ ُدناـــــيدِ ــــــــٌل عَ ـــــــــــــــيــــــــــا َقمِ ــــــــــــــُرنا َأنّ ــــــــي  ــــــُتعَ  04

 ولُ ـــــــى َوُكيُ مَ ـــــــى ِلمعُ امَ ــــــاٌب َتسَ ـَـــــَشب ۞ ،َمناـاُه ِمثْ ايَ ـَـــــَبق اَنتْ ــكَ  نْ ـــــــلَّ مَ ـــــــــا قَ ـــــــَومَ  05

نا َأنّ ـــــــــضَ  (2)َوما 06  يلُ ـــــــريَن َذلِ ـــــاُر اأَلكثَ ــــــٌز َوجـــــــزيـــــــعَ  ۞ اُرناــــــٌل َوجَ ـــــيــــــمِ ــــــا قَ ــــــــرَّ

 لُ ــــ(5)يـَف َوُىَو َكمِ َيُردُّ الَطرْ  (4)فٌ يـنِ مُ  ۞ ُرهُ ـــ(3)ــيـــــُنجِ  نْ ــــــُو مَ ـــــــمُّ ـــتَ ـــــــَبٌل َيحْ ــــــا جَ ــــــَلن 07

 يلُ َطوِ  مُ اـــــــــــرَ ٌع ال يُ رْ ـــــــِم فَ ــــــِإلى الَنجْ  ۞ ا ِبوِ ى َوَسمَ َت الَثرَ ــــُو َتحْ ـــــمُ ـــــــا َأصْ ـــــــَرسَ  08

 ولُ ــــــُو َوَيطُ ـــــامَ رَ  مى َمنْ ـــــــــزُّ عَ ـــــــــــَيعِ  ۞ ُرهُ ـِذك رَ اَســي ذِ ــُد الَّ رْ ــــــــالفَ  (6)قُ ــمَ ُىَو اأَلبْ  09

 ولُ ـ(8)ــــمُ ـــَوسَ ( 8)رٌ ــــــامِ ــُو عَ ــــا َرَأتْ ــِإذا مَ  ۞ بَّةً ــ(7)ــَل سُ ــــتْ ــــــى القَ رَ ــــــال نَ َنْحُن ُأَنـاٌس وَ  10

 ولُ ــــــطُ ــــــــتَ ـــم فَ ــــــيُ ــــالُ ـــــُو آجَ ــــــَرىُ ــــــكْ ـــــَوتَ  ۞ انَ ــــــــنا لَ ـــــالَ ـــــِت آجَ َموْ ـــــبُّ الــــــر ُب حُ ــــــقَ ــــــيُ  11

 يلُ ِســتَ  شْيٍء ِســـــَواهُ مى ـــــت عَ ـسَ ـــَوَلي ۞ ُنفوُسنا (9)باتِ ــــــد  الظُ ــــمى حَ ـــــيُل عَ ـــــَتس 12

 يلُ ــاَن َقتـُث كـيـْ ّنا حِمـلَّ ــــ(10)ـــَوال طُ  ۞ في فــــراشو َمــــــّيـــــــتٌ ّنا ـــــــاَت مِ ـــــــما ــــــَوم 13

نَ (11)ـَمَص سِ َوَأخْ  ُدرْ ـكْ ـــــنَ  مْ ـــمَ ــا فـنوْ ــَصفَ  14  ولُ ــحُ ـــنا َوفُ ـــمَ مْ ــحَ  اَبتْ ـــ(12)ـــاٌث َأطَ ـِإن ۞ ارَّ

 يلُ ـــــــــدُّ َبخِ ـــــعَ ــــنا يُ ــــيــَوال فِ  (14)امٌ ــــيَ ــــكَ  ۞ ِبنااـــــ(13)ـا في ِنصمِن زْ لمُ اِء امَ ـُن كَ ـَنحْ ـفَ  15

 ولُ زُ ـــــــوِن نُ ِر الُبطُ ى َخيْ ـــــٍت ِإلـــــَوقْ ـــلِ  ۞ اوِر َوَحطَّنَ ِر الُظيُ ــــــيْ ــــــى خَ ـــــا ِإلـــــنوْ ــــــَعمَ  16

نَ ــــــــي عَ ــــــــــــٌة فِ دَ و ــــــيُ ــــشْ ـــــنا مَ ــــــامُ ـــــَوَأيّ  17  ولُ جُ ــــــٌة َوحُ ــــــــــومَ مُ ــــــَرٌر َمعْ ـــــا غُ ـــــيَ ــــلَ  ۞ اــــُدو 

 ـولُ (61)ُفمُـ (61)ِقراِع الدَّاِرعينَ بَيا مْن  ۞ ــَيـــــةٍ (15)َيــــــــْوِم َكريــــل  ــي كُ ــا فِ نَ ـــــــافُ يَ ــَوَأسْ  18

 المملكة المغربية
 جامعة محمد األول

 الكلية المتعددة التخصصات
 الناظور

 شعبة اللغة العربية وآدابها
 لعربيةمسلك الدراسات ا

 شعر  ديموحدة 
 لثانيالفصل ا اّلبط
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َدٌة َأاّل تُ ــــــعَ ـــــمُ  19  يلُ ـــ(19)ـــَتباَح َقبِ ّتى ُيسْ ــــــــَد حَ ـــــمَ ــــغْ ـتُ ــفَ  ۞ ايَ ــــ(18)ــــالُ ـــــــصَ ــــــــــلَّ نِ ــــسَ ـــــــوَّ

 ولُ يُ ــــــاِلٌم َوجَ ــــاًء عوَ ــــــــَس سَ ــــــــيْ ــــــمَ ـــــــفَ  ۞ ُيمُ َوَعنْ ّنا ــــاَس عَ ِيمِت النَّ ـــــــجَ  ي ِإنْ ـــــــَسمِ  20

 ولُ ـــــــَن َنقُ ـيــَل حِ وْ ــــوَن القَ رُ ــــكِ ــــنْ ـــَوال يُ  ۞ َلُيماِس َقوْ نا َعمى النَّ ــــئْ ــــشِ  ُر ِإنْ ـــكِ ـــــنْ ـــَونُ  21

 ُعولُ ـــــــاُم فَ رَ ــــــاَل الكِ ــــــما قــــــــــُؤوٌل لِ ـــــقَ  ۞ دٌ ـــــــــــي  ــــــاَم سَ ــــــــــقَ  َمَضىّنا ـــــــٌد مِ ــــــي  ــــِإذا سَ  22

 لُ ــــــــــــيزِ ـــــــَن نَ ــــــــيـــــاِزلا في النَّ نَ ــــَوال َذمَّ  ۞ اِرقٍ ـــ(20)ـــوَن طَ ا دُ اٌر َلنَ َدت نَ ــــا ُأخمِ ـــَومَ  23

 ولُ جُ ــــــُيم َوتَ ـــلَ وْ ــــــاُىم حَ ـــــــوُر َرحَ دُ ـــــــتَ  ۞ ِلَقوِمِيمْ  (22)بٌ طْ ــاِن قُ ــيَّ ـــــدَّ ال( 21)ينِ َبـَفِإنَّ  24

 

 من مصادر اللصيدة: -

 .92 – 90دًىان عسوة بن الىزد والّظمىأٌ، داز صادز، بحروث، صص:  -

بعت  -
ّ
ه، جحليم وػسح د. واضح الّصمد، داز الجيل، بحروث، الط دًىان الّظمىأٌ، صنعت أبي عبد هللا نفطٍى

 . 81 – 66. صص: 1996 -1416ألاولى: 

ػسح دًىان الخماطت أحمد بن محمد املسشوقي، نؼس أحمد أمحن وعبد الظالم هازون، مطبعت لجنت الخأليف  -

 .110. ص: 1968الطبعت الثانيت:  والترجمت والنؼس، مصس، اللاهسة،

اعر الّسمىأل بن عادياء
ّ

 الش

 وــان وبالغــت، بيــان ذو عسبــي، يهــىدي جــاه ي ػــاعس. ألاشدي الخــازر بــن زفاعــت بــن عادًــا  بــن غــٍس  بــن الظــمىأٌ

ا ًملـــً ووـــان وكخـــه، فـــي ػـــ سة الؼـــعسا  أهثـــر مـــن واحـــدا ـــسة. عـــاغ ػـــماٌ فـــي حصـــن   الخـــامع اللـــسن  نهاًـــت فـــي الجٍص

ٌ  والنصـــف  حصـــن طـــما  لـــه حصـــن وبـــحن بينهـــا ًدنلـــل وـــان خيبـــر، طـــيان مـــن. املـــيالدي الظـــادض اللـــسن  مـــن ألاو

م ابــن جعلــه. م560 العــام فــي جــىفي. جيمــا  فــي ألابلـم
ّ
ٌَ  طـال  و َطــْعَيت. أخــى  فــمه  زمانيــت وهــ  يهــىد  ػــعسا  طبلــت أّو

 .عادًا  جد  بنا  كد حصن الابلم وان

 اللصيدة:بيان ما استعجم من معجم  -

 
ي  -(4)  زَّ
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ِجيُر  -(3)
ُ
الَم هللِا(: ]طىزة الّخىبت، ه

َ
ْظَمَع ه ٌَ ى  ِجْسُ  َحتَّ

َ
أ
َ
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ؼ

ُ
ْحمي  كاٌ هللا حعالى: )وإْن أَحٌد مَن امل

َ
 [.06آلاًت: : ن

(1)-  
 

 مناف، منه نيف وعؼسون، أي وشٍادة.: عاٌ ع ى ما طىا . ومنه طّمي عبد مىيف

ٌل ع ـــى إطافـــت  ـــ ي    ـــ ي ، والثالـــ  كليلللل:  -(5) ٌل ع ـــى خـــالف الِخـــّدة، والثـــاني ًـــد  ِ ـــخاح. فـــالٌو ًـــد
ٌ
ٌٌ زالزـــت اليـــاف والـــالم أصـــى

 
 
ت
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ل
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ُ

ْسف
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ظان والط ِ

ّ
 .اليليالن الل

نــب/ َبــاْث َشَبــاْي( شو  ألابلللم -(6) ْيَمــا . كصــدجه امللىــت )شنىبيــا / ٍش
َ
: هــى اطــ  حصــن الّظــمىأٌ، بنــا  أبــى ، وكيــل طــليمان، ِبــأزِ  ج

سق(. فعجصث عنه، وعن حصن آخس اطم
ّ

َنت / ملً الؼ ًْ ذَ
ُ
سة  فلالذ: ه مازد بامللً )أ َد ماِزٌد »دومت الجندٌ بالجىف بالجٍص َمسَّ

َ
ج

ُم 
َ
ْبل

َ
مخنع ع ى طالبه. وكد طّمي بالبلم لنه بني بحجازة ملّىنت حمسا  وبيضا .«. َوَعصَّ ألا ِعصل ٍو ٌَ  فصاز مثال ليل ما 



اإلدريسي السالم عبد أبو. د  – كلية الّناظور الجامعة – القديم الشعر في محـاضـرات - الثاني الفصل – العربية الدراسات مسلك -  1441/2020  
 

38 
 

(7)-  
ُ
ت َظبل بِه : العاُز الُسبَّ ٌُ  .، وما 

 : إطمان للبيلخحن.عامر وسلىل  -(8)

(9)-  
ُ

َباث
ُ
ُ  عى الري ًيىن باللخل في الىغى. كاٌ شهحر بن أبي طلمى:الظ  : جمع ظبت وهي حّد الّظيف. فاملىث الىٍس

َخفى من ِدمائهْ  
ْ
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صــسة والخــسبو : الكهللامُ  -(41)  عــن النل
َ
ــ 

ُ
ــَ : َبط َّ 

َ
ِ ــيٌ ، وجى

َ
 ــاٌم وه

َ
، ف ــى ه

 
 امــت

َ
َ ــ  ه

ْ
ى ًَ َ ــَ  

َ
ُ ــَ  السجــل وه

َ
 ــام وزجــل .ه

َ
ِ ــي  ه

َ
 زليــٌل : وه

نـــا  ال َدزـــىز  ُمِظـــنٌّ 
َ
 ـــام وطـــيف عنـــد . غ

َ
ِ ـــي  ه

َ
ِليـــٌل  ًلطـــع، ال: وه

َ
 ـــيٌ  وه ـــام ولظـــان .الضـــسبت عـــن و

َ
ليـــٌل : ه

َ
البالغـــت، كـــاٌ  عـــن و

 ام لظان: الجىهسي 
َ
 .َعِييٌّ  ه

 ًىم اللخاٌ.يىم الكريهت:  -(45)

 أ خاب الّدزوع.كساع: جلازع اللىم ملازعت إذا ججالدوا بالظيىف. والّدازعحن: ه  : عينالّدارِ كراع  -(46)

ُن في َحّدِ الّظْيِف.الفلىل  -(47)
َّ
َظج

ُ
 : جمع فّل، وهى الىظس امل

صال -(48)
ّ
ْصُل الى   : النَّ

ُ
ْصل ل ا ًىن ل  ما الظيف حدًدة وهى والسمِح، الظ   حدًدة

َ
 .حدًد : الظيف َمْلِب . ون

 : الجماعت من آبا  ػّتى.اللبيُل  -(48)

ارق  -(02) 
ّ
 : الضيف الري ًجي  ليال.الط

 ووانذ نجسان، منطلت في جلطن وانذ مرحج، من هعب بن الخازر بني إلى جنظب اللحطانيت، من كبيلت ه  :بىى الدّيان -(04) 

ت حظميت هي والدًان بالمهىدًت. جدًن حت. عبًر  صٍس

بم ألاطـفل مـن الّس،ـى، ًـدوز علمهـا الطبـم ألاع ـى. وطـّمي كطـب الّظـما  ملـا ًـدوز عليـه الفلـً. : الخدًدة التي في اللطب -(00)
ّ
الط

ؼبيه كالىا: فالن كطب بني فالن، أي طيده  الري ًلىذون به.
ّ
 وع ى الد
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 وزن بحر البسيط:  علىالخنساء ترثي أخاها  ق الت  
 

اسُ ِا ٘ـاَض ُؼْضَِٔه أَ  14 َّٛ ِٓ ُػـــ اسُ   تاٌؼــ١ــــ ٍِْ٘ٙا اٌـذَّ ْٓ أَ ــــ ِِ َْ َخـٍَـْد  فَــْد أ َْ َرسَّ  أ

َّْ َػـــ١ْــٕٟ ٌِِزْوــشاُٖ ارا َخطَــَشخْ  14 ْذَساسُ   َوــؤَ ِِ ًُ ػٍٝ اٌـَخذ٠َّْٓ   فَـــ١ْـٌط ٠َـِغــــ١ـ

ٌَِٙدْ  19 َٚ لَْذ  َٚ َٟ اٌَؼْثشٜ  ِ٘ ْشِب أْعـرَــاسُ   ذَْثىٟ ٌَِصْخـٍش  ْٓ َظــذ٠ـِذ اٌـرُـّ ــ ِِ ُدَٚٔــــُٗ  َٚ 

ـــَشخْ  12 َّ ْٕفَــهُّ ِا َػ ا ذَ َّ ـــــْفــرَــــاسُ   ذَْثىٟ ُخـَٕاٌط فَـ ِِ  َٟ ْ٘ َٚ  ٌٓ ِٗ َسِٔـ١ــ  ٌـَٙـا َػـٍَـ١ْـ
َّْ   ذَــْثىٟ ُخٕـاٌط ػٍـٝ َصْخٍش َٚؼكَّ ٌََٙا 15  اٌذََّ٘ش َظـّشاسُ ار ساتَــٙــا اٌـذَّ٘ــــُش ا

ـ١ْـرَـــٍح فـٟ َصـْشفِـٙـا ِغ١َشٌ  19 َِ ٌي ٚأغــٛاسُ   التـذ ِـٓ  ْٛ ِٗ َؼـ ْ٘ـُش فـٟ َصـــْشفِ  ٚاٌـذَّ
    

 
17  ُُ ٍٚ ٠َغـُٛدُوـ ش ّْ ُْ أتـٛ َػ َْ فـ١ـُىـ ـاسُ   لــْذ وـا َٓ َٔــصَّ ُُ ٌـٍـذَّاػــ١ ـــــ َّّ ـَؼـ ُّ َُ اٌـ  ِٔــْؼــ

ـُٕؼــٛا      19 َِ ؽـ١ـضِج ٚ٘ـاٌب ارا  ٍْـُة اٌـَٕـّ ْٙصاسُ   ُص ِِ ْذِس   ٚفٟ اٌؽـشِٚب َظشُٞء اٌصَّ

ّساُد ِـاٍء لــْذ ذَـَٕـاَرَسُٖ      16 َٚ ِٖ ػــــاسُ   ٠ـــا صـخـــُش  ِْٚسِد ـــــٛاِسِد ِا فــٟ  َّ ًُ اٌ  أ٘ــ

ْعـٍَِؼٍح    41 ُِ ْٕرَـــٝ اٌٝ ١٘عاَء  ــثَ : أٔــ١ـــــاٌب ٚأْظــفَـــاسُ   ِؾٝ اٌغَّ ِْ  ٌـٙــا ِعــالؼا
      

 
ٍّٛ ذُـطـ١ُف تٗ      44  ٌـٙــا َؼٕـــ١ــٕاْ اصــَْغـاٌس  ٚاوــثَــــاسُ   فــّـا ػــعـٌٛي ػٍـٝ تـــ

ـٝ ارا اّدَوـَشْخ    44 َٟ اْلــثَــــــاٌي ٚاْدتــــــاُس      ذَـْشذَُغ ِـا َسذَـَؼـْد َؼـرَـّ ِ٘ـــــــ  فــبّٔــّا 

َْ٘ش فٟ أْسٍض ٚاْ ُستَِؼْد    49 ُٓ اٌذَّ َّ ٌْ ٚذَــْغــَعـــاسُ   ال ذَْغ  فــبٔــّــا ٟ٘ ذَــْؽـــــَٕا

ََ فـاَسلَـٕـــٟ    42 ٟ ٠ـٛ ـِٕـّ ِِ َظــَذ  ْٚ ِـاً تـؤ ْٛ ْ٘ــــِش اْؼــالءٌ   ٠َـ ـــــَشاسُ  َصــْخـٌش ٌٍٚذَّ ِْ  ٚا

     

 
ـُذٔـــا      45 َعــ١ِـّ َٚ َّْ صـخـــشاً ٌَـَىـافِـ١ـَٕـا  ــــاسُ   ٚا ّْ َصــْخـشاً ارا َٔــــْؾــرُٛ ٌَــَٕــؽَّ  ٚا

 المملكة المغربية
 جامعة محمد األول

 الكلية المتعددة التخصصات
 الناظور

 شعبة اللغة العربية وآدابها
 لعربيةمسلك الدراسات ا

 شعر  ديموحدة 
 لثانيالفصل ا اّلبط

هـ( 02أنموذج من الشعر الجاهلي للشاعرة المخضرمة الخنساء: )  

 )تماضر بنت عمر بن الحارث بن عمرو الشريد السلمية( 
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ٌَ ارا َسِوــثــٛا      49 ــمــذا ِّ َّْ صــخــشاً ٌـ ـاسُ   ٚا  ٚاْ َصْخشاً ارا ظــــــاُػـــــٛا ٌـَؼـمَـّ

47   ِٗ ُُّ اٌـــُٙــذاجُ تِـــــ ِٗ َٔــــاسُ   أغـــشُّ أتــٍــُط ذَــؤْذَــ ٌُ فــــٟ َسْأِعـــــ  وـؤٔـــــٗ َػـــٍَــ

ِسٌع      49 َٚ  ًُ ـ ِِ ا وـا ــَؽ١َـّ ُّ ًُ اٌـ ـ١ـ ِّ ــْغــَؼــاسُ   َظــٍـٌذ َظـ ِِ ِع  ْٚ  ٌٚـٍؽـــــشٚب غذاجَ اٌـشَّ

ـمـاٌَـرُــُٗ      46 َِ  ًٌ ذُـُٗ، فَـــْصــ َٚ ٌٛ َؼـال ـــاسُ   ُؼــٍــ ُِ َظــثَـّ ـــاٌَرُـُٗ ٌٍــَؼــــظــ َّ  فَـــاٍػ ُظ

ِد٠َـــٍح  41 ْٚ ـاغُ أ ــاُي أٌــ٠ٛــح، َ٘ــــثَـّ َّّ اسُ   َؼـــ ٍْــعــ١ْـِؼ َظـــــشَّ ْٔـــِذ٠َـــــٍح ٌِـــ  َؽَّٙاُد أ

        
ْ٘ـَش ٌَـ١ْــَظ ٌَُٗ      44 ا َسأ٠ْـُد اٌـذَّ َّّ ٍْـُد ٌَـ ـاسُ   فَـــمُـ ؼـْــَذٖ ٠ُـْغــــِذٞ َٚٔــ١َـّ َٚ ــَؼـــاذِــٌة  ُِ 

ِٙـ١ـٍه ٌٟ أَخا شِـمَـٍح      44 ُٓ َٔـ ًُ أْخــثَــــاسُ   ٌَـمَــــْذ َٔـَؼـٝ اْت ْٕــــُٗ لَـْث ُُ َػــ ــ  َوأَْد ذُــَشظَّ

ُِ أَْسلُــثُــُٗ  49 ـــْعــ ِ٘ــَشجً ٌـٍـَٕـّ ُِ أْعـرـاسُ   فَـثِــــدُّ عـا ْع ِس اٌــَٕـّ ْٛ َْ َغـ  َؼرَٝ أذَــــٝ ُدٚ

    

ـؾـٟ تِـَغـاَؼرِـٙا      42 ّْ ُْ ذَــــــَشُٖ َظـاَسجٌ ٠َـ َٓ ٠ُــْخــٍـٟ تَـ١ْـرَـُٗ اٌَعـــاسُ   ٌَـ  ٌِـش٠ثٍَح ِؼــ١ـــ

ِـا فِـــٟ اٌـثَـــ١ْـِد ٠َـؤُوـٍُُٗ      45 َٚ ــــاسُ   ِٚـا ذَـَشاُٖ  َّ ْٙــ ــ ِِ  ِٓ ــْؽــ ُ تَــاِسٌص تِــاٌـصَّ  ٌـىَّٕٗ

49      ُْ ـ ِٙ ْغَغثِ َِ َِ َؽـْؽّاً ِػَٕذ  ُُ اٌمَٛ ُِطــــِؼـ ٚ   ُ١َغــاس ِِ ُُ اٌــَعــذِّ   ٚفــٟ اٌــُعـُذِٚب َوش٠

ًِّ ِرٞ ََٔغٍة     47 ْٓ ُوـ ِِ َْ َخاٌَصرِـٟ  غـــاسُ   لَْذ َوـــا ْٚ ٍْـَؼـــ١ْـِؼ أ ـا ٌ َّ  فَــمَْذ أُِصــ١َة فَــ

ْٕـفَـْذ َؽـثِـ١ثَرُُٗ      49 ُْ ذَـ ِّٟ ٌَـ ًُ اٌـُشَد٠ْـــــِٕـ ـْصـ ِِ   ُاس َٛ ِّٟ اٌــثُــــْشِد اْعــ ـُٗ ذَْؽـــَد غَـــ  َوؤَٔـّ

ًَ ُصـَٛسذُُٗ      46 َؽــــ١َّا ذُعُٟء ا١ٌٍَّْـ ُّ ُُ اٌ ْٙ ِه أْؼــــَشاسُ   َظ ّْ ْٓ ِغـــٛاِي اٌــغَّ ــ ِِ  آتــاُإُٖ 

ٌْ َٔم١ِـثَرُُٗ      91 ـٛ ُّ ــــ١ْ َِ ــْعــِذ  َّ ُز اٌـــ سَّ َٛ ــ ُِ   ُْغٛاس ِِ اِء  ُُ اٌــذَّعــ١َؼــِح فـٟ اٌَؼضَّ  َظـْخـ

ئذََؾٍة      94 ُِ ٍُ غ١ِش  ـاسُ   فــشٌع ٌـفَــــــْشٍع وـش٠ـ ِغ فَخَّ ّْ َْٕذ اٌـَعـ ــش٠ــَشِج ِػــ َّ ٍُْذ اٌـــ  َظــ

ـَُٕٗ      94 َّّ ٌُ لْذ ذَـَعـ م١ ُِ ٍظ  ِْ اٌخ ٚأْؼـعـاسُ   فٟ ظـــــِٛف َس ـِطشَّ َّ ــْمــ ُِ  ِٗ ــِغــ ِْ  فــٟ َس

ًِ اٌَخ١ْـِش رٚ فَـَعــٍش    99 ِٓ تِفِـْؼــ اسُ   غٍُك ا١ٌـَذ٠ َِّ ُُ اٌــذَّعــ١ـَؼِح تـاٌـخـ١ْـشاِخ أ  ظــخــ

ٌش أْفـٕـٝ َؼـش٠ـثَــرَـُٗ      92 ـمَـرِـّ ُِ  ِٗ ْ٘ـــــٌش َٚؼــاٌَـــفَــُٗ تــــْئٌط ٚاْلــرَــاسُ   ٌـ١َـــْثـــِىـــ  َد

ْٙـٍَـَىٍح      95 ـ َّ ُْ تِـ ـ ِٙ ُسْفــــــمَـٍح ؼـاَس ٘ــاد٠ـ َٚ   ُـــرَـٙا فٟ اٌـطُّْخـ١َـِح اٌمَاس َّ ٍْــ َّْ ظُــــ  وــؤ

ْٙـ      99 َِ اسُ   ؼاِــــٟ اٌؽم١مح، ِؽّٛد اٌخ١ٍمَِح  ـــاٌع َٚظـــشَّ ش٠ــمَـــِح َٔــفَـّ ُّٞ اٌـــطَـّ  ِد

اُص ٔـاِصـ١ٍَح     97 اُب لَــــــاِصـ١َـٍح، َظـضَّ َّٛ اسُ   َظـ ًِ َظشَّ ٠َِٛــــٍح ٌٍــَخـ١ْــ ٌْـــــــ ـاُد أ  ػـَـــمَـّ

ِٓ لَْذ ذُــــْخؾٝ تَذ٠َٙرُُٗ      99 ساَػ١ْ ًُ اٌــزِّ ْٔـــ١ـــاٌب ٚأْظــفَــــاسُ   َػـْثـ : أ ِْ  ٌَـــُٗ ِعــالَؼـا

ٍْـَؼــرَـُٗ      96 ُٖ ُخـ ُٛ ْْ َعؤٌـ ََ ا ـــــَُٕغ اٌمـٛ ّْ اُس      ال ٠َ ـــشَّ َِ  ًِ ــ١ْــ ُِٚصُٖ تِــاٌّـــٍَـّ  ٚال ٠ُـــــَعــــا
 

 .74إنى  94ص :  –دٌواٌ انخُساء، شرحه ثعهة، أتو انعثاس، حققه د. أَور أتو سوٌهى 
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