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 نشأة الشعر العريب وتطوره

 :إ عدإد

برإهمي ايكيس  د. آ دم إ 

 قسم إلعربية، جامعة والية يويب، دماترو.

 ومحمد رمضان يونس

 نغاال نيجرياي.إ   –وحمارض بقرية إللغة إلعربية  طالب ماجس تري، جامعة والية يويب

 ملّخص إلبحث

بععرإا نشععأ ة إلشعععر إلعععريب، وآ ّوليتعع  معع  بعع  خععر ، و كني إلفنععون إد دبيععة إد  تسعععه هععمله إ قععاإ إ ا إ 

مععع   عععقو إلوقعععوء اعععا آ رإد إل،قعععاد إلقعععدإى ، وإلبحعععث إ   سسععععه إ ا  ك سععع ي اوو مسععع تعي،ا 

م اب عععال إلتعععار ت  اسعععع تقرإن اللعععد بععععأ ن إلشععععر ديععععوإن إلععععر ، و ل ععععم إ ا ععع ، ووسعععع يله

 ا جهسععب بعع م وثقا ععامم ومععإال اقميععة،  سععجلوإ ش آ مهعععار  وإقععو  يععامم وآ  ععرإوم وآ تععرإوم وآ اي عع

سعععوء آ  ئعععدمم، وإهعععام إلعلعععدد إد جعععقد ائعععو مهععععر إد وإلععع  ش جمعععاميو  سسععع   إلو عععوو إ   عععا، و 

 د إلقععدإىحتععاوو إ قععاإ إال جابععة سعع  إد سعع  ةل إد تيععةل كيععل نشععأ  إلشعععر إلعععريب  مععا   آ رإد إل،قععا

ر  تو ععع  إ   عععا آ ن إلشععععوإحملعععدثني ش  ك  ومععع  آ وو مععع  قعععاو إلشععععر  وتن مععع  إل،تعععا  إلعععي

ق  نفععر إلعععريب قععدن إلةشععأ ة جععدإق ل عع  إلقسععم إد و ععر منعع  :ععاك بعوإمعع  بتلفععةل بعع   تدوي،عع ، و عع

 كثري م  روإت  ش إلفتوح بعد إال سقم، وبتشاغ  إل،اس س  روإيت  ابدلي  وابلفتوح. 

 إلتطور.  –لعر  إ -إ لكدت إ فتا يةل إلشعر  
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ABSTRACT 

This article aims to bring to light the emergence of Arabic Poem by analyzing the saying of 

ancient Critics, The research will be based on historic method because poem is the record books of 

Arabic and their means of communication they record reality of their day to day life their sadness, 

Wars, cultures and whatever they felt in their heart the great Scholars have shown in tress in 

complication of ancient poems in records for easy finding. The research will answer this question:  

How did Arabic poem come in to being? 

What are the Ideas of ancient and modern Critics about that?  

Who is the first to make Poem? 

Among the Finding is that Arabic poem is very old but most was loss due to different factors: not 

recording it, death of many who memorize it in Islamic Conquest, and by truing away from it and 

concentrating on religion and Conquest.   
  املقدمة

الحمددددددددداملصملودددددددددئ املاريددددددددد الئائملاتدددددددددئلسملا لنادددددددددئائملاغدددددددددا  ملا  ئ  دددددددددئائملاغيددددددددد  ملا   ددددددددد ملا  ئ  دددددددددئائململاغ  ددددددددد مل  ددددددددد مل

  ددددددددئئململ–صدددددددد  ملسمللا ددددددد ملاادددددددا ململ–ا عددددددد املل ددددددد ملادددددددئ  ملا ا ددددددددئائململارحدددددددمدمل  ئ ددددددد مل  دددددددئئملاار ادددددددد مللادددددددا  ملا    ددددددد ملغ مددددددداامل

ملت اي ئملبشأن ئملاتع ي ئمل عظ ملغ اهئئملاالت ئعملغ ئنت ئ.ملابعا:

نملا   دددددددانملا ا ددددددد ملا طددددددديملقهددددددد امللدددددددلملا دددددددا  ملا ع بدددددددهمل ددددددداامئملاتددددددد نملا   ئ ددددددد ملا ع ت ددددددد مل ددددددداملا شدددددددع ملاال  ئ ددددددد ئملا ددددددداملغددددددد ملإمل

أ ثددددددنملا   دددددددانملا طدددددديملي اا دددددددئملا عدددددد املردددددددئملقا ددددددئملغددددددد ملخامدددددددئامللنئندددددد ملت   دددددددامل دددددد ا ملخئت  دددددددئملا ئل ددددددهئملل ددددددداملغددددددئملا دددددددا مل ددددددد و ا مل

شدددددددددئل ئملاا شدددددددددع ملا ع بدددددددددهملغا دددددددددا ملغ ددددددددد ملا  امدددددددددئاملناااملارعدددددددددئ هملا ا   ددددددددد ملا   مددددددددد ململتشدددددددددع مل أن دددددددددئملت ددددددددد  ملغددددددددد مل اددددددددد ملا 

زغدددددددددد مل دددددددددداا ئملااوددددددددددت  ملا عدددددددددد امل ئ  يددددددددددئ  ملاا شددددددددددع .ململاا ددددددددددا   ملل دددددددددد ملن دددددددددد ملأنملسملتعددددددددددئ  ملأندددددددددد دمل  ئ دددددددددد ملا  دددددددددد ي مل ا دددددددددد مل

ا عددددددد املااصددددددد هئمل ئ   دددددددئنئمل دددددددئدملتعدددددددئ  :ملرملاإندددددددد مل  حماددددددد مللاملا عدددددددئر نئملنددددددد دمل ددددددد ملا دددددددد ا ملا غددددددد نئملل ددددددد مل ا ددددددد مل   دددددددانملغدددددددد مل

شددددددددع ملأ م دددددددد مل   ددددددددنهمل ملا    ددددددددئملنااملا   ددددددددئائملقهددددددددامل ا  ددددددددا  ملاار عدددددددد ملاواغدددددددد ملئملا ا1ار دددددددد لي ئمل ا ددددددددئنملل بددددددددهملغ  دددددددد نر

 ألغدددددددددد مل معددددددددددئمئملقمدددددددددد ملوا دددددددددد ملت دددددددددد ملل دددددددددد ملغع قدددددددددد ملا    دددددددددد ملاا   ئقدددددددددد ملا طدددددددددديمللئ شددددددددددهئملا شددددددددددئل ا  نملن دددددددددد .ملاا  دددددددددد  مل

ململار ئ  ملللمل لاات ئملائ  هملل  ملغ الي ملل    ن:

ململاملحالملا اد:ملتع ي ملا شع ئملات ئنملأا    .

  الملا شع ملا ع به.املحالملا  ئ ه:ملت
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ملاملحور األول: تعريف الشعر و بيان أوليته: 

ا عادددددد .ملالددددددلملا صدددددد ا :مل ددددددا ملغ  دددددد ملغددددددازانملل دددددد ملادددددد   ملا  يدددددداملاا   ددددددائملا و ددددددنملا دددددد  ملن دددددداململا شددددددع مللددددددلملا ا دددددد :مل ددددددامل

ق ندددددددد ملململ2 ا دددددددد ملتعددددددددئ  :ملرا دددددددد كملأن ددددددددلملقهدددددددد  .ملالقع ددددددددئمل دددددددد ملن دددددددد  .ملقدددددددد نملغدددددددد ملا ع دددددددد مل  دددددددد ا.ملإنملغدددددددد ملا ع دددددددد مل  دددددددد ا...ر

ململململ3انئمل  سملل  ملا   ملا  يا.مل  ملغازململ ملاغازانمل   مل  سملبشع مل نملاإلت ئن ا ملغ  

مل4ل ق ملا هئوميمل:رملا شع مل املا  ا ملا  ي حملارازانملار   ملارعلنمل ئ  ئملل ملصالملال  ئدملا  ا  ملر.اململ

:ملا دددددددازنئملاا  ئق ددددددد ئملاا  دددددددا ملا  يددددددد  حئملقئن ا ددددددئملغددددددد مل ددددددد املا  ع ي دددددددئامل عددددددد  ملأنملا شدددددددع مل ددددددداملغدددددددئملاوددددددد م ملل ددددددد ملألبددددددد  

ملا يالهملا شع ي .

اا شددددددددددع مل دددددددددد مل مئ دددددددددد ملا  حدددددددددديملار م ددددددددددمئملإندددددددددد ملا مدددددددددد ملا يددددددددددالهملاالح  دددددددددد ملاا عئ  دددددددددد ملاا   دددددددددد ئملا دددددددددد ملصدددددددددد ئ   ملال ئصدددددددددد مل

صددددددددد ئ  ملت ددددددددد  ملا اددددددددددانملال دددددددددئاملغددددددددد ملالتمددددددددددئدمل طددددددددد ملالدددددددددنزملالتمددددددددددئدملا شدددددددددع كئملاا يددددددددد ئ  ملا شددددددددددع ي ملت ددددددددد  ملل دددددددددد مل

   دددددددد ملات دددددددد  مللا دددددددد مل دددددددد   ملأادددددددداااملا شددددددددئل ملصددددددددئ  ملارا  دددددددد ملأنملا  ددددددددئلملا   ددددددددئ ملا طدددددددديملت  ئادددددددد ملغدددددددد ملارعددددددددئ هملا ا

مل5ا  ع  نملاا تن   مل ط ملت  ئااملا  امئاململل  مل  سملوئامل  مل اات ملال ئص .

 آراء النقاد حول أولية الشعر العربي

ايدددددددددع ملت اادددددددددداملأادملغدددددددددد مل دددددددددئدملا شددددددددددع ئمل ندددددددددد ملقددددددددد مل ددددددددددا لملايددددددددددالملغددددددددد ملا  ادددددددددد ملأ  ئنددددددددددئئملاي ئ  ددددددددد ملوددددددددددعالملاا دددددددددداانمل

 عاددددددد ملأغددددددد ملأغ ددددددد مل ملتعادددددد ملا  ددددددد امهملا ملا   ئ ددددددد .مل  ددددددد مل  دددددددئ ملبعدددددددلملالئ  دددددد ئملا ددددددد سمل  ددددددد مل  دددددددئبهملاا غددددددد ملا ع ت دددددد مل مدددددددئمل

ملاآللاممل ادملأا   ملا شع ملا ع بهئملااا ملن    ئ:

لأكملا دددددد مل    ددددددد مللددددددلمل  ئ ددددددد ملرملا شددددددع ملاا شددددددع امئمل   مدددددددئملا  ددددددا مللددددددد ملأاا دددددد ملا شددددددع ملا ع بدددددددهملق ددددددئد:ملر ددددددد ململالرررررررأ: األول:

الحئ دددددددد ر.ملبدددددددد ملأل  ملبعدددددددددلملوددددددددع ملا  دددددددددااغ ململا دددددددد مل اا دددددددد ملا شدددددددددع ملإ ملا   ددددددددئاملا  ا ادددددددد ملا ا هدددددددددئملا   دددددددد ملل ددددددددامل ددددددددداا 

ملا  كملا ىملأن ملغ مل اا ملا شع ئملق   مل ادمل ايامل  ملن املا   ئعل:

مل املخئنمل اا  مل   ملأ ا   ملا  ا ملا ح مل اايامل    ململ#مل
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ملائملُلاملن  ملصئلحمل اي  ملأاملخئنمل   هملاا اامل     مل#

مل6اُلاملل  ملوش مل اي  .ململململململململ

مل  سمل  ملل ان:ملاأ ئ ملأا ئمل ادملا شئل :ملألي مل  ملاعامل  

ملن املا ش ئاملأت مل اانملُغ   مل ئ تمللم نهململغئمل  أا ملبعاملغئمل#مل

لُيِ .ملأُلم َنملإنملأ ئِ ملو  مللأَا مل###مل
َ
مل7غ ملا ا ئ لملااو ا ملا 

اغددددددددد مل  دددددددددئمل عاددددددددد ملأنملا ددددددددد مل    ددددددددد ملاددددددددد ىملأنملأا  ددددددددد ملا شدددددددددع ملا ع بدددددددددهملخئندددددددددتملأ  دددددددددئامل ا اددددددددد ئمل ددددددددد ملت اددددددددد مل يددددددددد اهئملا   دددددددددهئمل

ر ئادددددددد ئاملار عددددددددا هئمل دددددددد   ملأال ملبعددددددددلملغددددددددئملادددددددد اامل دددددددداا ملا شددددددددع ملا ع بددددددددهملا ددددددددد كملا شددددددددئل مللددددددددلملا ددددددددتملالحئ دددددددد ئملأامللددددددددلملا

نملأنددددددد مللدددددددلملغ ئاددددددد  ملزاا ددددددد ئمل نمللدددددددئ هملا عددددددد املا   دددددددئممل امتدددددددما مل   حددددددد يمل  دددددد مللدددددددلملار ئاددددددد ئاملامل  ا ددددددد ئملق دددددددادمل ليددددددداملا  ددددددد ت

  ا  دددددد ملق دددددد ئملا ددددددادملأليدددددد مللددددددلملغ ئادددددد  مل  غدددددد ملاا لددددددنملادددددد  مل نملتع  ددددددنملن دددددداملا شدددددد ئاملل ددددددئلهمللدددددد ملا شدددددد  او ملا  دددددد مل

ملرملو ت مللأا رمل    ملإ  ملأن مل املوئخملا لنملا ت .

لدددددددد ملأادملغدددددددد ململ-لضدددددددد يملسملل دددددددد مل–ا شدددددددد املغ مددددددددامل ددددددددئ  ملاملتامدددددددد يمل ددددددددئ ا:ملرملادددددددد  ملأغ ددددددددنملاردددددددد غ  نملل ددددددددلململالرررررررررأ: ال ررررررررا ي:

مل ئدملا شع ؟ملق ئد:ملرآ  ملر.ملق ئدمل:ملرملاغئملخئنملوع ا؟رمل

ن دملل  ملا ل ملغ ملا  مئمملق أىملت تَت ئملااعت ئملا اا ئئملامل
ُ
  مل ئ   ئملق ئدملآ  مل ئد:ملرملرئملأ

ُ
مل:–لا  ملا  ا – 

ملت  ناملا  ا ملاغ مللاا ئمل####ملقا  ملا ل ملغ َلنمل   ح

ململ8ت  نملخ ملنكمل انملا ع مل###ملا  ملبشئو ملا ا  ملارا ا.

  دددددددد مل  ددددددددئ ملل ا ملل   دددددددد ملت  دددددددد ملغ دددددددد مل دددددددد املا  اااددددددددئائملاغدددددددد ملن دددددددد مل ددددددددادملا  دددددددد املا هئوددددددددميمل ا دددددددداملو ددددددددهمللا  ددددددددئملخددددددددأ ثنمل

اإ ادددددددد سملاالتدددددددد ململ–لا دددددددد ملا  دددددددا ململ– ئ دددددددد ئملأغدددددددئملغددددددددئمل  دددددددد ملغددددددد ملا شددددددددع ملإ ددددددد ملآ  ملا غددددددد ملغ دددددددداأمل دددددددادملا شددددددددع ئملاأادملغددددددد مل

مل9اا ع املا  ئ اهملقهامل ااثملو اق مل ملاصحملش يمملغ ملن  (.

 دددددددادملا دددددددا  المللمددددددد ملقددددددد اخملا دددددددامللدددددددلملصدددددددا مل اا ددددددد مللددددددد مل شدددددددأهملا شدددددددع ملا ع بدددددددهملقددددددد   :رملأنملا شدددددددع ململالررررررررأ: ال الررررررر :

اغددددددد ملغ  ا ددددددد :مل تدددددددن ملتااي ددددددد ئملا  دددددددا ملن ددددددد مل   دددددددنملا ع بدددددددهمل ددددددداا ملا  شدددددددأهمل ددددددداائملا  ددددددد ملا   ددددددد ملا اقددددددد ملغ ددددددد مل دددددددئعملبعامل
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غدددددددد مللااتدددددددد مللددددددددلملا   ددددددددا ملبعدددددددداملاإلاددددددددا ئملات شددددددددئ  ملا  ددددددددئسمللدددددددد مللااا دددددددد مل ئ دددددددداا ملاتددددددددئ   ا رملاي ددددددددادمللددددددددلملغا دددددددد ملآودددددددد :رمل

اا شدددددددع ملا دددددددد كملاصددددددد ملإ   ددددددددئملغددددددد ملالتئ ا دددددددد ملام ددددددد مل الامللا  ددددددددئمل ملام ددددددد ملأنملا ددددددددانملا شدددددددع مل ددددددددامل اددددددد ملإ  دددددددد مللدددددددلملأ دددددددد ملغدددددددد مل

مل10 مل  ملاي ملإ   ئملغ ملن  ملا شع ملا ادملش يمر.أ  هململا  ملل  ملا   ئململ  نملأن

نمل ا ددددددئملغدددددد ملوددددددادملغددددددئمل ئ دددددد ملا ددددددا  الملأنملا شددددددع ملا دددددد كملاصدددددد ملإ   ددددددئملغدددددد ملالتئ ا دددددد ئملاا دددددد كملن االادددددد ملان دددددد أامللددددددلمل اي  دددددد ت

ا   دددددد ملا  ددددددا مل دددددد سمل ددددددأادملا شددددددع ملا ع بددددددهئمل نملا   دددددد ملا  ثددددددنملغ دددددد مل ددددددئعئملاي  دددددد ملن دددددد ملإ دددددد ملأ  ددددددهملادددددد  ملل دددددد ملا  دددددد ئمل

ددددددامل ددددددادملا ددددددا  المللمدددددد  ملقدددددد اخملا ادددددد ئنملأ مدددددداملا  يددددددئاململ  ددددددثمل ددددددئد:رملا شددددددع ملأ ددددددا ملاآلبددددددئلملا    دددددد مللهدددددداامل عا  دددددد ملاُي يت

 ئ شددددددددعالملاصددددددددا  مل ددددددددئ    ئملالددددددددا ملا   ئ دددددددد ملإ دددددددد ملل،ددددددددلمللددددددددلملا ع دددددددد ئملأاملتعمددددددددامللددددددددلملا عادددددددد ئملأاملت ددددددددا مللددددددددلملاران دددددددد ئمل  دددددددد مل

ا ع ددددددد ململأا   ددددددد ملل ددددددداملا عددددددد املغ ها ددددددد ئملقاددددددد ملا ددددددد مللدددددددلملادددددددمئعملا  دددددددئلياملإ ملا ددددددداملغ  ددددددد ملغ يدددددددائملا ددددددد سملغمدددددددئملايدددددددا مللدددددددل

أنملا شددددددع مل دددددداأملقهددددددالاملل دددددد مل دددددد املا يددددددالهملا  ئصددددددع ملا  ا،عدددددد مللددددددلملوددددددع ملارهاهدددددد مل دددددد مللت عدددددد ملااغدددددد سملا  دددددد س...رئملان دددددد مل

لدددددددددددددلملغا ددددددددددددد ملآوددددددددددددد مل:ملرملا هدددددددددددددئنملا عددددددددددددد امل  هدددددددددددددئنملاإل  يدددددددددددددامل ددددددددددددد ملا شدددددددددددددع امملا ا دددددددددددددانملق دددددددددددددئناامل  ددددددددددددد  حمان ئمل ئ نئوددددددددددددد امل

  ملناقملا   دددددددددئمئملاان  ددددددددد ملا شدددددددددع ملغددددددددد ملاي ددددددددد  حمان ئمل ئ  ل ددددددددد ملاي لدددددددددنانملا  دددددددددئسمل أاددددددددد الملا   ددددددددد ...ملقامدددددددددئملالت ددددددددد ملقدددددددددا

ارعئ دددددددددداملإ دددددددددد ملا صددددددددددح امئملاغدددددددددد ملا ددددددددددالئمملإ دددددددددد ملالحدددددددددداامئملا  مدددددددددد ملا ددددددددددازنملاا  ئق دددددددددد ملق ددددددددددئنملا   دددددددددد ئملبدددددددددد ملتعددددددددددا املا ازانمل

مل11  عا ملا لحئنر.

ملاي يا مئمل  ئملا  ئوالكمل  ثمل ئد:مل

التئ ا  ملا ا  ؟ملاأا مل  اململ اتااا ملا شع ملا ع بهملأ ا ئملق هملغئملاص ملإ   ئملغ  ملإوئلهملإ  ملغئملان   ئملاإ ملقأا ملآبئل

ا شع ملا    نملا  كملأوئلملإ   ملا  ااهملاا شع امملللملالتئ ا  ملا  ئن  ئملاأا مل  املا اااانملا  كمل اىمل م  ملغظئ  ملالح ئهململ

التئ ا  ؟مل  ملا املإ ملار  الئاملاا   ئاملا  ا ا مل ئإل ئق ملإ  ملغئمل ئعئملاللملليئ ملا شع ملالتئ  لمل ملا املللملو لات مل

 ملأااكملا   ئعملغئملاادملل  ملخان ملق ئملص  نملا   ئملق نمل م  ملغئملن  ملإ   ئملغ ملا شع ملاظه مل  ئململللمل ئا ملا طيملن تملغ

ملقا سملغ مل ملات    ئملا املا م مل  نملل  ملا ع ئلهملإ  مل   ملاإلوئلهئملاغ ئن ملا تنا   ملإ  مللوئ  ملا ائ   ئمل اإلت ئنملازنئ

أنملخ ملغ  اسململ ش يممل  مل   املإ   ئململ مل املغ ملأنملا انملارم  ملغ  مل  املا  مئدملللملص ئل مل اا  ئمل ن ملغ ملارعاا مل

 ا املب ملا ثنئملاص  ناملب ملا لنئململا ع  ئملب ملا  اىملا   امل شأملا شع مل    ئئملا املا انملا  ثنململارست ملا  كمل الملل  مل
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ملأ  مل ملا     ملاي ان ملاا  ئق  ئ ملا ازن ملل   مل ئ   مل ن  ملا شع ي  ملا  ااا  ملغظئ   ملغ  ملغظه ا ملاا ع اق ن ملا  هئن ا ملأ    

ا   الملا شع ي ملقهالائملاي انملا ه  ملغ اق  ملا ياامللح   مللا  ملا  ئ  ...ملا   امل شأاملا ازانملا شع ي ملازنئملازنئمل

ا  املا  أكملللمل  املا  ئاملأ  املململ12   ي  مل   ع  ململ اا   ملبع اهملخ ملا  عاملل ملا  ااائاملا طيملاص  عتملق مئملبعا.(مل.

ملإ  ملا يااا.مل

ملاممل ثنمل ئلتملأوعئل  ئمل ادملل تنهمل  ملواا ملا ع م يملللملغعا   :ا ع ملأ  امل    ملإ  ملأنمل  ئ ملوع مل

مل  مل ئ لملا شع امملغ ملغتن  ململململ#مل#ململململأ مل  ملل قتملا االملبعاملتا  

 معحددددددد مل ددددددد ملت  دددددددتملا شدددددددع امملغا دددددددعئملغ دددددددتن عئملإ ملا ددددددداملل عدددددددااملاأصددددددد حاائملا ددددددد املااددددددد  هئ ملا  دددددددم ملغعحددددددد ملاإلن دددددددئلئمل

شدددددددع اممل دددددددا مل ددددددد ملاتنخددددددداامل دددددددلملغ دددددددتن عئملاغ  يددددددد حئملأصددددددد ح ئمل معحددددددد :مل ددددددد ملاتدددددددن ملا ادمل  وددددددد ملشددددددد يمئملأكملاددددددد  حيملغددددددد ملا 

مل13ا  ملاتنخااملو  ئملإ ملل عاامل  مئت  مل   شئمملا شع ملاإ شئ املللملاص  ملالص  .

ملا ادملاغ سملا   سملللملغعا   :

مل14لا ئملل  ملا  ا ملاملح  مل ن ئمل##ملن  هملا اائلمل مئمل   ملا  ملو ا .

ا هتدددددددد هململا  مدددددددديملأ ددددددددا ملغ ا تدددددددد ملإ دددددددد ململغهاهدددددددد مل دددددددد ململاا شددددددددع ملا دددددددد كملوددددددددحتمللااا دددددددد ملغ دددددددد ملأااادددددددد ملا  دددددددد نملا  ددددددددئ همل  دددددددد 

لت عددددد ملاأ دددددا ملغ  عئتددددد ملإ ددددد ملن ددددد مل عاهددددد مل ددددد ملا عددددداااملل ددددد مل ددددداياملغ ددددد ملا ع لدددددنمل ددددد مللمددددد امل ددددد ملتمددددد  ملئملا ليدددددامل ددددد ملزيدددددامل ددددد مل

ن دددددددائملاأليددددددد مل ددددددد ملادددددددعامللددددددد انئملاز  دددددددنمل ددددددد مل  دددددددئاملا  ا ددددددديئملاا قدددددددااملا ا كئملاأ دددددددامل اا ملاإلادددددددئ كئملا دددددددامللاكملأنددددددد مل ددددددد مل

 ملا شددددددددددع ململإ ملا   ددددددددددئاملا ا هددددددددددئملا   دددددددددد مللددددددددددلمل ئ  دددددددددد ملاملأنملأادملغدددددددددد مل يدددددددددداملا  يددددددددددئ املان ددددددددددد ملا دددددددددد مل اا دددددددددد ملا عدددددددددد املغدددددددددد

ملا ا دددددددئ، ملارهاهددددددد مل ددددددد مللت عددددددد ململا   ا ددددددديململلدددددددلمل  ددددددد ملأو ددددددد ملخا ددددددد ملقهددددددداملأادملغددددددد مللايدددددددتمل ددددددد ملخامددددددد ملت اددددددد ملبابددددددد نمل   دددددددئململات عددددددد 

مل15ا شع امملغ  ملاغ سملا   سملالا م ملال  املغم ملأو  اامل  ئملا شع ملا ع بهملللملصالت ملالحئ  ه.

 ملحور ال ا ي: تطور الشعر العربي.ا

اإناملأل نددددددددددئملأنملندددددددددد  ا مللدددددددددد ملت ددددددددددا ملات ددددددددددالملا شددددددددددع ملا ع بددددددددددهئملق ندددددددددد ملا ددددددددددالمل  ددددددددددئملأنمل  دددددددددد نملل دددددددددد ملت ددددددددددالاملللددددددددددنملا عيددددددددددالمل

ملإ دددددددد مل ملغدددددددد ملا عيدددددددد ملالتددددددددئ  لئملاانت ددددددددئم  ا    دددددددد ملار  ددددددددم مللدددددددد مل  يدددددددداملالح ددددددددئهملا   ئادددددددد  ئملاا اا  دددددددد ئملاا   مئل دددددددد مل ددددددددام 

ملا عي ملالحااثملاارعئص .



برإهمي ايكيس   نشأ ة إلشعر إلعريب وتطوره   ومحمد رمضان يونس د. آ دم إ 

  ISSN/  3432-2695ISSN (e)  (p)1811-3365  م9201، إلثاين)سلسةل جديدة( إلعدد  إلعربيةجمةل إدلرإسات  "مامل"

 

 

 

323 

 16اي  ميملإ  ملقهالملاإلاا ئملاغات ملن املوم  نملاغئ  ملا  .ملر الجاهلي،أوال: العص

اددددددد ىملأ ثدددددددنملا  دددددددئ   نملأنملخامددددددد مل التئ ا ددددددد (ملغشددددددد   ملغددددددد ملالتهددددددد مل معحددددددد ململا  ددددددد  ملاا   ددددددد ملاا حدددددددمقملقمددددددديمل ددددددداملالحاددددددد .مل

ايددددددد ىملا  ااددددددد يملأن دددددددئ:ملرمل  ددددددد مل دددددددا مللدددددددلملاإلادددددددا مل اددددددد غ ملا ددددددد كملخدددددددئنمل  ددددددد ملا  ع ددددددد رملالدددددددلملق ددددددد مل ددددددد ملغددددددد ملا يدددددددااامل  دددددددنمل

  مل دددددداملال املا  امدددددد مللددددددلملا  دددددد آنملا  دددددد ي ملألبدددددد ملغدددددد اائملغال ددددددئمل ا دددددد ملتعددددددئ  مللددددددلملنمدددددديملا   ددددددئممللدددددد ملا  لددددددن :رملا ملتلددددددنتمل  دددددد نئملق

 مل17تلنت ملالتئ ا  ملا ا  ر.

ا عدددددددددددد املأوددددددددددددع ملا  ددددددددددددئغ  نملق دددددددددددد هئملاأ ا هدددددددددددد مل ددددددددددددالهئمل ت ددددددددددددئعمل  ددددددددددددت  مل ا ددددددددددددادئملاغا مدددددددددددد مل   ددددددددددددت  مل    ددددددددددددئدئملاصدددددددددددد ئممل

 دددددددددددد يت  ئملاواددددددددددددامل  يدددددددددددد ت  ملغمددددددددددددئملايدددددددددددداملا   دددددددددددد مللدددددددددددد ململ دددددددددددد ي ت  ئملاادددددددددددد ا  ملغع شددددددددددددت  ئململا دددددددددددداهملليدددددددددددد  ت  ئملا مددددددددددددئد

ا  أغددددددد ئملايعددددددداقملا ددددددد   مللددددددد ملا    ددددددد ئملقهددددددد مل ددددددد نملا صدددددددح امملاا  دددددددمئممللدددددددلملق دددددددئمملغددددددد ملا ان ئاددددددد ملامدددددددألملا ددددددد   ملاا ددددددد  سمل

و دددددددددئ ملا دددددددددا ملالالددددددددد ئملا ددددددددد ملقددددددددداقملن ددددددددد ملنااملن ددددددددداسملودددددددددئل هئملا  دددددددددئعملبدددددددددئ  هئمل  ددددددددد     ملا  لددددددددد ملاا   ددددددددد ئملقاددددددددد مل

 دددددددددددددد ملت دددددددددددددتملالحددددددددددددددسملإ ملنظمددددددددددددداائملق ددددددددددددددئنملا شدددددددددددددع مل ادددددددددددددداانمللادددددددددددددداغه ململاتنخدددددددددددددااملودددددددددددددد  ئملا دددددددددددددادملايدددددددددددددداالمللدددددددددددددلملا دددددددددددددد  سملأاملا

مل18ا  مه .

اغمدددددددددئملادددددددددئلاملل ددددددددد ملاز  دددددددددئلملا شدددددددددع ملالتدددددددددئ  لمل تددددددددد هملا    دددددددددئن  نملإ ددددددددد مل  يددددددددد هملا عددددددددد املاغ دددددددددئ  ت  مل ئإلادددددددددمئل ا  نململ

ا دددددددد ا مل دددددددددئ  ااملإ ددددددددد مل  يددددددددد هملا عددددددددد ائملااوددددددددد ا ه مل ئريدددددددددئ  هملااملتدددددددددئالهملااملحئلتددددددددد ملاار دددددددددئ  هئملاأقهددددددددد ملغددددددددداا  مل ددددددددد امل

شددددددددئل ملالاددددددددقملاا اددددددددااقملا طدددددددديملت  مهددددددددئملا عدددددددد امللددددددددلملأن ددددددددئممل ا  ددددددددئئملاغدددددددد مل دددددددد املا اددددددددااقمل:ملادددددددداقملل ددددددددئ ئملاملا غتددددددددما ملغ

غ  دددددددد ملاناملاملتددددددددئزئملاأ مهددددددددئ:ملادددددددداقملل ددددددددئ :ملاخئنددددددددتملت ددددددددئ ملغدددددددد ملأادملنكملا  عدددددددداهملإ دددددددد ملا  ددددددددا ملا عشدددددددد ي ملغ دددددددد ئملاأ  مددددددددتمل

ام دددددددددئو هملتاددددددددد ملا  ددددددددداقملبعددددددددداململلدددددددددئ ملا   ددددددددد مل  مدددددددددسمللشددددددددد هململاددددددددد  ئملاخدددددددددئنملا  مددددددددد مللدددددددددلمل ددددددددد املا  ددددددددداقملأ ثدددددددددنملا شدددددددددع اممل 

مل19 ئ شع ملا  نملن  ئملاخئنملغ ملأوه ملاملح م نمل  ئملللملا شع ملا  ئب  ملا    ئ ه.

 مكانة الشاعر في الجاهلية:

إناملخئنددددددددتملوددددددددعااملا ل ملخاهددددددددئملتعدددددددداملا شددددددددع ملق ددددددددئملغدددددددد ملا   ددددددددانملا طدددددددديملا  ددددددددئ  مل  ددددددددئملخئ  ادددددددد ملاا   ددددددددتملااراادددددددد  ئئملقدددددددد نململ

ت  ئملاا شددددددع ملإ دددددد مل ئندددددد ملا هدددددد ملا  حدددددديملام دددددد ملا دددددد مللدددددد املالتئ ا دددددد ملخددددددئناامل عدددددداان ئملا   ددددددانملخاهددددددئئملق دددددد ملا  معددددددتملب ددددددئق
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الح ددددددددئهملا    يدددددددد ئملصددددددددئ   ملادددددددد املغدددددددد ملأودددددددد ا ملا    ادددددددد ئملالتمددددددددئملنددددددددئقسملل دددددددد سملا    ادددددددد ملاأاودددددددد ملالددددددددمائململ طدددددددد ملأصدددددددد حمل

 مدددددددئملا دددددددادملارش شدددددددد قملرنا ا ددددددد رمل:ملرملا شددددددددئل ملن ددددددديمل   ا ددددددد ئملازل مهددددددددئمللدددددددلملا  ددددددددا ئملات اهدددددددئمللدددددددلملالحدددددددد ائملت اددددددد ملا دددددددد أكمل

مل20ل  ملللملأغالملا ع  ئمل...ر

ل ملالتددددددددددئ  لملودددددددددحئللملا  دددددددددد  ئملاخدددددددددئنملا شددددددددددئل مل  دددددددددئنملا  ددددددددددا مللدددددددددلملا  ددددددددددئلااملاا  ددددددددد ااائملي  دددددددددد مل  ددددددددد ملإ دددددددددد ملأودددددددددد ملا شدددددددددئ

ا  ددددددألئململاإ ددددددد مل مئاددددددد ملالتددددددئلئملا قددددددد ملخددددددد مللددددددئلئململاخدددددددئنمللدددددددلملا  ددددددا ملادددددددئ  املالتمدددددددئ  نملت  ددددددئ مل ددددددد ملصدددددددئ  هئملاخددددددئنملل ددددددد ملخددددددد مل

 ئملاخئنددددددددددتملا   ئ دددددددددد مل ددددددددددئدئمل  دددددددددد  ملا  ددددددددددا ئملاغ وددددددددددا  ئملاو  دددددددددد   ئملانددددددددددئ    ملاردددددددددد  ا مل ئاددددددددددمه ئملاغدددددددددد لوه ئملالددددددددددئره

ت   ددددددد ملن ملا شدددددددع امملا تدددددددئم  ئمل شددددددداهملاددددددد نالهملودددددددع   ملات ئ ددددددد ئملاخدددددددئنااملإناملأاددددددد ااملودددددددئل املأوددددددد اامللا ددددددد ملارااب دددددددائمل

 طددددددد مل ملاهتددددددا  ئململ مدددددددئملصددددددد  مل  دددددددااملتمددددددد  ململبع دددددددامل  دددددددا مل ددددددد ململ–ا   عددددددد ملغددددددد ملالح ددددددد ململ–التمددددددئملوددددددداااملامل  دددددددئن مل   دددددددع مل

ملا ئاملالحئلثهمل  نملأا ملاا ملا  اائملق ئد:

مل21ااامل  ئ همل   ع ململ##ململأغعش ملت  ملأ ا ااملغ مل  ئن ئأ ادئملا املو

ات دددددددالملاإلودددددددئلهمللدددددددلمل ددددددد املا يدددددددا ملإ ددددددد ملودددددددع امملارعا دددددددئامل ن دددددددئملأوددددددده ملا  يدددددددئ املالتئ ا ددددددد ئملا ددددددداملاو اددددددد ملا عامدددددددئممللدددددددلمل

أغددددددد مل معهدددددددئملات دددددددم ت ئملالدددددددا  ئئملاغددددددد ملغددددددد الملا ادددددددئ ملزا مللدددددددلملالح دددددددئهملا    ددددددد ملا ددددددد مل اادددددددائملنا ملأنملا شدددددددع امملا  دددددددئلانمل

قمدددددد مل  دددددد مل دددددد ملأندددددداا املاو  ددددددناململ–ا دددددداملن دددددد ااملغددددددال  ملا  ئب دددددد ملا دددددد   ئ هململ–غددددددئ ملأ دددددداملق ددددددادملا شددددددع مللددددددلملادددددداقملل ددددددئ ملأ

 يدددددددددددد ات ملاملرلا ددددددددددددترمل  دددددددددددد :ملألدددددددددددداا ئمللا ددددددددددددئملأكملودددددددددددد  ئملن   ددددددددددددئئملا  دددددددددددد مل   ا ددددددددددددئمل ئ دددددددددددد   ملالا ا ددددددددددددئملل دددددددددددد مل ددددددددددددالانمل

ق   ددددددددتمللددددددددلملا   ددددددددئ همل مددددددددئمملا دددددددد   ملالا ددددددددتمل22ا  ع دددددددد ئملا  دددددددد :مل دددددددد مللا ا ددددددددئمل ئ دددددددد   ملأكمل  ظا ددددددددئمللدددددددد ملقهدددددددد مل ادددددددد 

أادددددد ئلملا  ع دددددد ئمل دددددد املغددددددئملن دددددد ملإ  دددددد ملا دددددد ملل ددددددامللتدددددد ئملاا دددددد مللودددددد املاا دددددد ملوادددددداانئملإ ملأنملأ ددددددئمل ع دددددد ملا   ددددددئسمل دددددداملل دددددد مل

أن دددددد مل ددددددد املا دددددد أكملان ددددددد ملإ دددددد ملأنمل مدددددددئ ملا  اايدددددد مل ددددددداملا دددددد كمل مددددددد مل دددددد املا  يدددددددئ املااددددددمئ ئملارعا دددددددئامللددددددلملغ اددددددد ملا عهدددددددامل

قددددددددد أىمل اوددددددددد نمل:رملأنمللددددددددداهململا ع ئاددددددددد يئململان ددددددددد ملغ   ددددددددد مل   دددددددددنملغددددددددد ملا عامدددددددددئمملاملحددددددددداب نملا ملاددددددددد مئملار  شددددددددد   نملغدددددددددال  ئ

ململ23غ مالئاملغ ملا شع ملقه املللملا   نملا  ئ ثملا هت كئمل    مللامئمملا ع اقئمل...ر
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ملاغدددددددد سملا  دددددددد سئمل-ااو ا دددددددداامللددددددددلمللددددددددا   ملق ددددددددئدملبعددددددددلملاردددددددد لو نملا دددددددداملا دددددددد أكملا  ئ دددددددد ملل دددددددد ملأن دددددددد ملادددددددد  ئملاأوددددددددحئ  ئ:مل

مل–لمددددددددد امل دددددددد ملخا دددددددددا مل–مليل تددددددددنهمل دددددددد ملوددددددددداا ملا ع مدددددددد مل–  دددددددددامل دددددددد مللت عددددددددد مل مل– قددددددددد مل دددددددد ملا ع ددددددددامل مل–ز  ددددددددنمل دددددددد ملأبدددددددددهملاددددددددام مل

مل24الحئل مل  مل ا ه.

ملنمئن ملغ ملوع   ملاأ  ا ه :

 اغ سملا   س:ملاام مل  ا ئملغع اقئململ ا   ملاغ سملا   سملأص  ملأ  ئمملحت مل  ملالحئل .ملاغ ا ملغعا   :ململ -1

مل52  ئملن  ملغ ملن  ىمل    ملاغحمدململ##ملب   ملا ااىمل  نملا اوادملق اغ .

  .ملاغ ا ملغعا   :ململا  ئب  ملا    ئ ه:مل املأ املاغئغ ملزيئ مل  ملغعئاي -2

 ىملاأحتئل
ُ
  انملغ ملن

ُ
 لا ااملق  اامل ُ ع مل غ  ملا االململ###ملغئناملت

مل62أتئ هملأ  تملا اع ملأن ملر حيململ####ملاتا ملا طيملأ   ملغال ئملاأني .

 ز  نمل  ملأبهملاام :ملا املغ  هملا ائمللت ع مل  مللتئ .ملاغ ا ملغعا   : -3

مل72أغ ملأ ملأال مل غ  مل  ملت اميمل#مل  اغئن ملا الا ملقئر  ا .

 لم امل  ملخا ا :مل  ملغئ  ملا   ا ي.ملاغ ا ملغعا   :ململ -4

مل82أ ئمل  املقاملتعت مللا  ئملململ##ملاأنظ نئملن لن ملا     ئ.

 ل تنهمل  ملواا ملا ع م ي:ملاغ ا ملغعا   : -5

مل92  مل ئ لملا شع امملغ ملغتن ت مل##ملأ مل  ملل قتملا االملبعاملتا ت .

ئملاي  ددددددددددداسململ ظهدددددددددددالملاإلادددددددددددا ململاي  مددددددددددديمل   دددددددددددئ مل ا ددددددددددد مل حددددددددددديملا ع دددددددددددئسئملايشدددددددددددم مل حددددددددددديملأغ ددددددددددد ملثانيرررررررررررا: العصرررررررررررر ا  ررررررررررر مي:

مل30ه(.132ا   
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انملا عددددددد ائملقأتدددددددئ  مل دددددددئ   آنملا  ددددددد ي ملادددددددالااملا  دددددددئسملإ ددددددد ملئملاا شدددددددع مل ادددددددامل-صددددددد  ملسمللا ددددددد ملاادددددددا مل– دددددددئمملا   ددددددديملا  ددددددد  مل

نملتا  ددددددداملسملاا  م ددددددد مل ئ   ددددددد ا ملقيدددددددئلملن ددددددد ململصدددددددئلقئمل هددددددد مللددددددد ملا  شدددددددئ  مل ئ شدددددددع ململغ دددددددا ملغ ددددددد ىملأق دددددددئلملارددددددد غ  

غددددددال  ملغدددددد ملأ ثددددددنملق اندددددد ملار   قدددددد مللدددددد ملاددددددحنملا شدددددد  ملاالحددددددائملاب ددددددلملإ ددددددا  ملتادددددد ملا   ددددددانملار نا دددددد ملإزلامملا  دددددد آنملل دددددد مل

ملا شددددددددع مل  ا دددددددد :ملرملاا شددددددددع امملا دددددددد عه ملا  ددددددددئاانملأ دددددددد ملتدددددددد ملأن دددددددد مللددددددددلملخدددددددد ملاا ملي  مددددددددانئملاأن دددددددد ملا ا ددددددددانملغددددددددئمل ملا عاددددددددانئملإ 

ا  دددددددثملالحدددددددئدملل ددددددد ملن ددددددد ململ31بعددددددداملغدددددددئملقامدددددداملا...رملا ادددددد ا ملآغ دددددددااملالمادددددددااملا يدددددددئلحئاملان ددددددد ااملسمل   ددددددناملاان يددددددد ااملغددددددد 

غددددددداهمل  ددددددددئهملا   ددددددديملا  دددددددد  ئمل طددددددد ملإناملغددددددددئملبدددددددئلااملإلادددددددد ئنملقدددددددتنملأ دددددددد ملا ددددددد  هململاقدددددددد حملارمئ ددددددد ملاا غيددددددددئلئملأ دددددددئقااملإ دددددددد ملغددددددددئمل

أ  دددددددددااملغددددددددد ملأ ددددددددد ا ملا شدددددددددع ملاإل  دددددددددئلملغددددددددد ملا   دددددددددئ لمل ئ  يددددددددد ئملااصددددددددد ملارعدددددددددئل ئملاأ ددددددددداادملالحيدددددددددئلئملاآ املا   دددددددددئدئمل

اودددددد  مللاددددددا  مل   ددددددنململغدددددد ملقدددددد قملار ددددددام نملأصدددددد حملا شددددددع مل  ددددددئنئمل علددددددنمللدددددد ملغ ئصدددددداململخدددددد ململارددددددئملآدملا غدددددد ملإ دددددد مل حدددددديملأغ دددددد مل

ململ32  ائمل ط ملأص حمل  ق ملل  اهئملاص ئل مل اااهئملاغال ملب اه.

ملأغئملا   ا ملا شع ي ملللمل  املا عي ملق   صملللملاآلته:

مل–اادددددددا مل  ملسمللا ددددددد صدددددددمل– شددددددد ملل ئ ددددددداملا ددددددداا ملا  مددددددد ملااصدددددددئائاملاالحدددددددثملل ددددددد ملات ئلددددددد ئملاوئصددددددد مللدددددددلملزغددددددد ملا  ادددددددادمل -1

 اوا ئ  ملا  اواا .

 ا    يلملل  ملا   ئدملااص  ملاا تن   ملللملن  ملا شهئ همللقعئمل  ام ملس. -2

 ا هتئم:ملللملا   ملا اقئعملل ملاإلاا مل هتاملغش خهملا ع امل مئمل ملا   ملل مل املار امه. -3

حدددددد ئملوددددددع اممل دددددد املا عيدددددد :ملقشددددددع اممل دددددد املا عيدددددد ملغمدددددد ملوايددددددتمللدددددد ت ت  ملااادددددد  ئغتململأ  دددددد ت  ملا دددددد ملام دددددداملإ ددددددا  ملا  

مل-ئمل عدددددددددد مل دددددددددد ملز  ددددددددددنمل-ا دددددددددداملزا ت دددددددددد ملغاالادددددددددد ملا  دددددددددد آنملا  دددددددددد ي ملقيددددددددددئ  ململاتا دددددددددد ملاإ  ئغددددددددددئملاإت ئنددددددددددئئملاغدددددددددد ملأودددددددددده   :مل

مل33ن  ملا    ن.ا و  .ملا  مل-ا   ز قئململ- ي ئمل مل- ئنمل  ملبئ تئمل مل-ال   ئمملئمل

ملغ ملوع  ئملت  هملات ثهملأوئ ئملو  ا::ملاملال   ئم:مل لملتمئ  مل  تمللم املا  ام   -1

ملانئململ##ململاإنملو  املإنامل ش اامل   ئلاإنملو  امل اا   ئملاا 

ملاإنملو  املر اا ملإناملل  ااململململ###ملاإنملو  املإنامل ئلاامل ع ئل
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مللا دددددددد ملااددددددددا (ملايددددددددااق مللدددددددد ملسئ نيددددددددئلكمل مللضدددددددد يملسملل دددددددد (.ملغدددددددد ملوددددددددع املا دددددددداملامددددددددا ملا  اددددددددادمل ملصدددددددد  مل  ددددددددئنمل دددددددد ملبئ  ململ-2

ملاغ ملن  مل ا  :ملاإلاا :

ملغ ا ك.  ئ هملاا  هملصئلغئنململ ا مئململ##ملاي ا ملغئمل مل
ُ
مل34ا ا ملا    

اغدددددددددد مل  دددددددددداملوددددددددددع امل ا دددددددددد ملامددددددددددا ملل ددددددددددلمل دددددددددد مل:مل  دددددددددد ز ق:مل دددددددددداملأ دددددددددداملقدددددددددد اسململ مددددددددددئ مل دددددددددد مل ئ دددددددددد ملا  م مدددددددددديملا دددددددددداالغها-3

ملالح  ن:

مل  املا  كملتع  ملا    ئمملا أت ململ###ملاا   تمل ع ق ملاالح ملاالح  

مل  املا  ململو نملل ئ ملسملخاه ململ###مل  املا   هملا   هملا  ئ  ملا عا 

ململ35امل###ملا ُع املتع  ملغ ملأن  املاا عت .ا  سمل ا  ملغ مل  امل  ئ  مل

مل:مل بئمللملا غ ملوع املامل:مل ي :مل املأ امل  لهمل  ملل   ململ  ملال    ملا  م ميملا  ن اعل -4

مل ا ملالح ئممل هئ حيملاا ع ئلملململ####ململا  لامل لن ملاالح   ملا ال

 36ا هِتمل ا يملإنامللا حيمل لنهملململ###ململانااملا  مئ  ملغ مل    ملِص ئل.

همللددددددددلملليدددددددد ملصددددددددالملاإلاددددددددا ملبعددددددددلملا  خددددددددا مل عااغدددددددد ملاردددددددد خالهملا  ددددددددنملاردددددددد خالهئملبدددددددد ملان شدددددددد مل دددددددداملا شددددددددع ملا ع بددددددددا ددددددددامللمل 

ااز  دددددددد ملاز  ددددددددئلاملودددددددداااامللددددددددلملا عهدددددددداملا غدددددددداكمل عااغدددددددد ملاردددددددد خالهئملق  دددددددد ملوددددددددع ملا   ددددددددئدملا ددددددددااحيئملاوددددددددع ملا   ا ددددددددئائمل

ملاوع ملا   ئدملا   ئا يئملاا عي يئملاوع ملا اها.

مل د.656اي  ميملب  اطملب اا ملللملأااكملا   ئلئملا  مل دمل132اي  اسمل   ئ مل ا ت  ئملثال ا :العصر العباس ي: 

ملان   ملا شع ملللمل  املا عي ملإ  مل  م ن:مل

ا شدددددددع ملا  ادددددددمي:مل ددددددداملا شدددددددع ملا ددددددد كملا دددددددئدمللدددددددلملا عظمدددددددئمملغدددددددا ئملأامللبدددددددئممل ا   ددددددد ملاردددددددئ كملأاملارع ددددددداكئملا ملاددددددد مئملا دددددددامل -1

 ملا شددددددددددددع امململأصددددددددددد حملا شددددددددددددئل مللددددددددددددلمل دددددددددددد املا عيدددددددددددد مل ا دددددددددددد ملا  يددددددددددددالملانددددددددددداا ملاراددددددددددددا ئململا دددددددددددداملت ددددددددددددئقسملا غدددددددددددد اممللددددددددددددلملت  يدددددددددددد

ات دددددددد يمه ئملاخددددددددئنمل ددددددددا ملا شددددددددع اممل  ا دددددددد ملا بدددددددد همللددددددددلملا عظمددددددددئمئملق ددددددددئ اامللددددددددلملارعددددددددئ هملئملازي ددددددددااملا عاا دددددددد ئملاصددددددددئلاامل
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ل ددددددد مللمدددددددا ملا شدددددددع مللدددددددلمل دددددددادئملاتددددددد مئملا  تاددددددد ملأازانملا ددددددداا ئملاتدددددددأن ااململلدددددددلملا  ع  دددددددنملقدددددددأ   ااملارعدددددددئ هملا  اامددددددد مللدددددددلمل

 37 املغ ملا  و ق ملالحاا  .

ا ا  دددددددامل ددددددد ملُل  دددددددائمل اددددددد مللا ددددددد ملااددددددد ملا   تدددددددنكمل  ددددددد  ملإ ددددددد مللشددددددد نت ملا  ئ  ددددددد مل  تدددددددنئملغدددددددال  ملا   تدددددددنك:ملا ددددددداملأ ددددددداملل دددددددئ همل

هئملا  ددددددد مل ددددددد مل   يددددددد ملت ئال دددددددئئملالدددددددلملأو دددددددئلاملأنملغا  ددددددد ملا    ددددددد ملت   دددددددتملاددددددد ملغ  ددددددد هئملا دددددددا مل204ا دددددددامل م ددددددد  ملاددددددد  مل

أنملا   ددددددد مل دددددددأبهملتمدددددددئ مللدددددددلمل مدددددددصئململقأتتددددددد ملخددددددد مل يدددددددئ   ئململاغددددددد ملأنددددددد ملا   ددددددد مل دددددددأبهملتمدددددددئ ئملالددددددد  ملار دددددددئ قملالتااددددددداهئمل

 دددددددد مل دددددددد مل  دددددددد   ملأنملا ئليدددددددد مللددددددددلملصدددددددد ئل  ئملقهدددددددداملأل ابددددددددهملغدددددددد ملأ دددددددد ملا  ئ ادددددددد ئملاغ ادددددددد مل مل  دددددددد    ملأنملا   دددددددد مل قعدددددددد ملا  

 اا اهململغ ملا  اا ملإ  ملالتااائملاغ ملوع املاي ملا ان ئ:

ملاا امل###ملق     ئملص َ لمل    ملاأو ق.
ُ
 ت ا ئملل ئنئملا لملص ع 

ملا  ا  ملا ادملللملا ملاره  :

مل لنغح ملاص ملاغ  مل ت ململ##ملاللملندملاق  مل

ملاغئملااامملإناملا     ئململ##ململاه ملل  ملوا ملاال 

مل38 امل  تمل  اململاأنتملل اململ##ملقي ُاملل ااملاأنتمل  .

ملاي ادملللملغا  ملآو لا املل  ملا  ا   ملاا   ئق :

ملخا  مانئمل اا ملغ     ململ##ململاا شع مل  ح ملل ملصا  مل    

ملا  ملا  ملناملا   ا ملااهقمل ئدملململغ  املغئملنال ملاغئملا   

مل39وئلت ململ##ململا  سمل ئ ه لمل ا تملو   .اا شع ململحملت  هملإ

ا شددددددع ملا شددددددع ي:مل دددددداملوددددددع ملا اهدددددداملاال مدددددد ئملام دددددد ملاا دددددد ملالح ددددددئهململابعددددددلملقئ  ات ددددددئملئملايم دددددد ملإ دددددد ملإل ددددددئمملا  ددددددئسمللئغدددددد مل -2

 40للملت  لملغ ملا   ا ئملااها  ملتع  نا ئملابالهملا  مئل  ئملايم  مل  املالتئن ململبشئلملاأ املنااس.

 مل ددددد  ملخدددددئنملأ دددددااملغددددد ملاددددد يملارهاددددد مل ددددد ملأبدددددهملصددددد  همل ددددد نملخدددددئنملاا  دددددئملل ددددد ملا  أوددددد ملبشدددددئلملل ددددد ملاددددد   ملار دددددئد:مل ددددداملبشدددددئلمل ددددد -3

 ددددددددملاقددددددداملل ددددددد ملا  يددددددد هململغددددددد ملبعدددددددلملا اددددددد ىملاأ دددددددئ ململ  دددددددئململغددددددد ملزا ددددددد ئملخئندددددددتمللاغ ددددددد ئململ82 ددددددددملإ ددددددد مل79و اادددددددئنملغددددددد ملاددددددد  مل
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ا ددددددددداملا دددددددددامل همدددددددددئملبشدددددددددئلمللدددددددددلملا ع ددددددددداململا و دددددددددنملغددددددددد ملا  ددددددددد نملا ادملا هتددددددددد كئملألمددددددددد مل ملا يددددددددد ئملاردددددددددئملااددددددددد   ظتمللدددددددددلملبشدددددددددئلمل

ي مل  ددددددددداااملل ددددددددد ملار تدددددددددائملق  ددددددددد م ململ ا ددددددددد ز قملا  يددددددددد ملاأ ددددددددد ا  مئئململاتعددددددددد  مللت يددددددددد ململا يددددددددداملأنمل شدددددددددت  ملغاا  ددددددددد ملا شدددددددددع مل

 ا    مل  ملاأ  مل  .ملان ا متن  املإزاملال ا ئمملا ع ئا  ن.

ملاغ مل  املوع امل ئدملغ    امل   سملغاا   ملللملغ م   :

م  ملا اغئ
ُ
ملإناملغئمل    ئمل    ملغَ  ي ملململ###مل    ئملحتئاملا شمسملأاملت

مل   ململا    ملق  مل   اغئاملا  اغ ملار أهملغ  مل ا  :ملا املن  أمل  

 مل    ملا   مل  ملان ململ###ملان  مللحيملا  َ ىمل   ملأ  
ُ
مل  ملا 

مل41نِ م يململلحيمل ا املاالاميململ###ملأنحيملائملل َاملغ مللح ملا  .

مل-ملبشددددددئلمل دددددد مل ددددددد  ئمل-ر   دددددديئملامل- دددددداملندددددددااسئملأمل-   تدددددددنكئملأ دددددداملا ع ئ  دددددد ئملامل-اغدددددد ملأودددددده ملوددددددع اممل ددددددد املا عيدددددد :ملأ دددددداملتمددددددئ ئمل

ملغه ئلئملا  ن  ملا    ن.

ان شددددددددددد ملا شدددددددددددع مللدددددددددددلملا ندددددددددددا سملان شدددددددددددئلاملااادددددددددددعئمل دددددددددددااعلملالح دددددددددددئهملالتم اددددددددددد ملارتنقددددددددددد ئملا دددددددددددامل   عددددددددددد ململاألدب األندلسررررررررررر ي:

 م اددددددددددددد ملتيدددددددددددددالمل   عددددددددددددد ملا ددددددددددددد ا ملاتددددددددددددد  ملالح دددددددددددددئهئملا ددددددددددددداملات ددددددددددددد ملا نا  ددددددددددددد انملا    عددددددددددددد ملإ دددددددددددددئلامل اهدددددددددددددا  ئملاغ  ا دددددددددددددئمل

املامتم ددددددددئنملاتتدددددددد ملاغتددددددددما ئملقئ شددددددددئل ملا نا مدددددددد يمل  اغهدددددددد ئملاغددددددددئ همل  و قدددددددد ملوددددددددع   ئملالددددددددلملوددددددددع   ملت اادددددددداملات ا دددددددد

 عمددددددددد ملل ددددددددد ملت ا ددددددددداملا شدددددددددئل ملا شددددددددد ،لئملغددددددددد مل  دددددددددنملأنملا  دددددددددامل  يددددددددد   ملا نا  ددددددددد  ئملغددددددددد ملت م ددددددددداململازو قددددددددد ملإ ددددددددد مل دددددددددامل

اإل دددددددد اقئملاا شددددددددئل ملا نا مدددددددد يملا تددددددددئ مللددددددددلملوددددددددع املأ دددددددداامملا عظمدددددددد ملالتم ادددددددد ملا طدددددددديملت دددددددد ظ ملا  يدددددددد  ملا   م  ددددددددهئمل م ئ دددددددد مل

  صمل  ددددددد ململشددددددد يمململ   دددددددثملت  شددددددد ملالح دددددددئهمللدددددددلملخددددددد ملغا دددددددا ئملات  دددددددثملل يددددددد مل ددددددد الكملغددددددد ملل ئصددددددد ملالح دددددددئهئملغددددددد ملت ددددددد

ايدددددد حملخدددددد ملغا ددددددا ملتع  ددددددنامللدددددد ملن ددددددسملا شددددددئل ململا ا دددددد ئمللدددددد مل  يدددددداملغاادددددد   ملت  عددددددثململأصدددددداام ئململغدددددد ملخدددددد مل  ظدددددد ملاغدددددد مل

مل42خ ملل ئلهئململإن ئملأازانملل    ملاأ  ئ مل ئقا مل ئ ع ات .مل
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زيددددددددداانئملارع مدددددددددامل ددددددددد ملل دددددددددئ ئململا ددددددددد ململاغددددددددد ملأوددددددددده ملودددددددددع امملا ندددددددددا س:ملا ددددددددد مل دددددددددئ  ئملا ددددددددد مل لا ملا   ددددددددد  لئملا  ددددددددد ادئملا ددددددددد 

ملو ئ  ا  ملز  ئملا  ملا   ئقملا   م يئملا  ن  ملا    ن.

ملاتعاملارا حئاملا نا    ملغ ملأ  زملاأقه ملت الملا شع ملا ع به.

    ددددددد ملارا ددددددددح:مل ددددددداملندددددددداعملغددددددد ملا شددددددددع مل دددددددئ ملإ  دددددددد ملا   ددددددددئمئمل مدددددددئمل ددددددددئ املإ  ددددددد مل   عدددددددد ملالح دددددددئهملاا  دددددددداادملا   مئل دددددددد ئمل

لملت    ددددددددد ململا ئ ددددددددد ملا     ددددددددد ملق ددددددددد ئملالدددددددددلملات دددددددددئعمل ا ددددددددد هملازنددددددددد ئملاصددددددددد ئ   ملاتعدددددددددا ملإنددددددددد ملودددددددددع مل اادددددددددامللدددددددددلملت دددددددددم   ئملالددددددددد

ملأ  ا  .

ملت     :

 ل    :ملاار ا مل  م ملغ   ئئملإنملُا املار ا ملُاميملارا حملتئغئملاإ ملُاميملأ  ع.ملامل–    ملامل–ار ا ململ -1

 ا اال:ململا  مل  نملاريا ملاا    . -2

  م ملر ي ئرئمل ملاالت مملللملا االملُ  م ملرام ئرئا  ي ملأاملا  م :ململالت مملللملار ا ملاا    ملاال    مل مُل -3

 ت    ملار حئاملاازن ئ:ملت  لملارا حملغ ملا   ا ملا شع ي ملاخئنملللملأازان ملا ااق  ملواااملا   اع. -4

الح  دددددددداململ- دددددددد مل  دددددددهئملامل-   دددددددلئا لمدددددددد ملا  مُلمل- هملا  ددددددد الئملغ مددددددددامل ددددددد ملل ددددددددئمل-أوددددددده ملا اودددددددئ  ن:ملل ددددددددئ همل ددددددد ملغددددددددئمملا  دددددددمئمئمل

ملا  ملزغ  .مل-  ملز  ئمل

مل43ل ملأ  ا هئملللمل امملأغ  ئملأ  ا ملا اان  ئملب ملُس  امللتم  ملا   ا ملا شع ي ملا   ا اا .اأغئمل

ملنمان ملغ ملوع ملارا حئا:ملا ادملل ئ همل  ملغئمملا  مئم:

 َ ِ ملململ غ ا (
َ
ملا  وِ ملا 

َ
ملَغ ملا َلملللملأغ ملأغ املا  مل عاِدململململململُ عَ ِدملإ ملِلحئ 

ملململ
ُ
  َلملائغ ِ  

َ
مل  َاملللمل  ُمَ ململللمل 

ململململململململ  ال(مل ا   ت(
ُ
 ِي 

ُ
ملار

 
ملقئني ملقااِ ُ ملأنملُا ِي 
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ملململ
ُ
 
َ
ِ ململق نململ  املا شاقمل ملا أ

َ
ملاالأ

ىملُغشَعِ ملململ مل   (. مل44لا مل ا يملِ  اَ ملا  ئِلِ ملا  ا ِ ململململَا   لملململغئمل   ا كملغ ملَ ا 

ملوئغ ئمل:مللي ملا ن  ئطئملأامللي ملارئ   ملا تن   :مل

يددددددددد ملألدددددددددئ  مل دددددددددئ    هئملخدددددددددئنملغددددددددد اه ملإ ددددددددد ملا شدددددددددع ملا ع بدددددددددهمل  دددددددددنمل    دددددددددلئملردددددددددئملخدددددددددئنملأ ثدددددددددنملارادددددددددا ملاا غددددددددد اممللدددددددددلمل ددددددددد املا ع

ا ددددددد   ملان ددددددد  ملا شدددددددع ملا ع بدددددددهملغددددددد ملأاااددددددد ملآاددددددد ئململات  دددددددتملُصددددددد ئ  ململغ ددددددد مل دددددددئ ع اقملاالت يددددددد هئملات دددددددهملل ددددددد ملخددددددد ملشددددددد يممل

غددددددددد ملا  اندددددددددامللدددددددددلملا شدددددددددئ ملاغيددددددددد ملاا ندددددددددا سملاار ددددددددد ائمل  دددددددددنملأنددددددددد مل ددددددددد ملا    ددددددددد مل ددددددددد ململقا دددددددددئئملقمدددددددددئدملأ ثدددددددددنملا شدددددددددع امملإ ددددددددد مل

لدددددددددددلملا دددددددددددااااي ملصددددددددددد ئل ململاااددددددددددد عماااملا شدددددددددددع مللدددددددددددلملتماددددددددددداملارادددددددددددا ملاا   ادددددددددددئممللدددددددددددلملإقهدددددددددددئلملا   صدددددددددددحملان  دددددددددددئدملا   ئ ددددددددددد ململ

ملاا   ا  ملقُهِتَ ململ ا  ملللملا   ا ملا هئغ ملاُلِادمل  ملللملأ  ا ملأو ى.

اا شددددددددددددع اممللددددددددددددلمل دددددددددددد املا عيدددددددددددد مل   ددددددددددددنانملغدددددددددددد ملأوددددددددددددع   :ملا مددددددددددددئدملا دددددددددددداا مل دددددددددددد ملن ئتدددددددددددد ئململاا شددددددددددددئاملا ظ يدددددددددددد ئملااإلغددددددددددددئ مل

مل45ا  اص نكئملاص هملا اا ملالح ل.

لملا لنخئاملهأبملاغ ملنمئن ملوع   :ملوع مل
ت
ملللملالحمئا :ملص هملا اا ملالح 

ملا ملا  غئ ملا عاا لملل ملغعئ   ئململ###ملااا شهاكملا   لمل  ملوئاملا   ئملق  ئ

ملاائ  ملا ع املاا ت ا ملغئململغئملقعاتململ###ملللملأل مل لنملل  املسملأااا ئ

مل46.رئملاع  ئملقمئملل تملل ا م ئململ####مللمئملن ا ململا ملوئ تملغ ئل  ئ

خئنددددددتملا ال  دددددد ملالحاا دددددد ململبمدددددد هملاعددددددلملودددددد ،لملوددددددئغ ملرددددددئململا  دددددد ملا شدددددد قململ ماا دددددد ملا  دددددد ائملململ اد ررررررا: العصررررررر الحررررررد  :

ملاغ ملغظئ  ااملتا ملا ال   ملاراالسئملاا   ئل ئملاا صحئق ملاا  ع ئاملإ  ملال ئل ئ

اددددددئ   ملأغددددددئملا شددددددع ملالحددددددااثملق دددددداملخددددددئنمللددددددلمل ددددددامملأغدددددد املت ا ددددددااملغ دددددد  تئمل اشددددددع ملا ع ئادددددد يئملبدددددد ملغ ئا دددددد ململ  تمدددددد مل دددددد نملأ

ا  ددددددددداغ نئملاأادددددددددئ   ململا عيددددددددد ملالحدددددددددااثئملبددددددددد ملان ا دددددددددئمل ااددددددددداائملاخدددددددددئنمللدددددددددلمل ددددددددد املان ددددددددداقملت دددددددددئلمللاغ     دددددددددئملإ ددددددددداال ئململ
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ان  دددددداململغدددددد ملايددددددااملالحدددددد املاغدددددد ملا ادددددد  اا ملاا  دددددد   ململااددددددئ املق دددددد ملا عئ  دددددد ملار أردددددد ئملإ دددددد ململ ئندددددد ملت ددددددئلملاا  ددددددلملاددددددادمل

ا مدددددددددددددد مل  دددددددددددددد ملغدددددددددددددد ملار دددددددددددددد ا   ملململل ددددددددددددد ملوددددددددددددددعالملا شددددددددددددددع امململ ا ددددددددددددددااململال دددددددددددددد ا ملغدددددددددددددد مل  دددددددددددددئهملا ن مددددددددددددددئ ململاا ع  دددددددددددددد ئ

ا   مئل دددددد ئملإ دددددد مل ئندددددد ملت ددددددئلململلغدددددد كمللددددددلملتدددددد ن  ملغاادددددد  هملآادددددد ئململغدددددد ململا شددددددئل ملا يدددددد نللملاندددددد المل  ددددددئ هئملااددددددع املل دددددد ئمل

مل47اأغ نملن ا ئملاخئنملغا الئململأاملت  ت ململغ ملإاا ئملأبهملغئض ي.

بددددددددددالهملل دددددددددد ملا دددددددددامل دددددددددداأمل  ددددددددد املا ال  دددددددددد ملوددددددددددع امملغيددددددددد ملا ددددددددددا   ملا  ددددددددددئلا كئملا دددددددددلملن  دددددددددد مل ملتعدددددددددامللددددددددددلملصددددددددددالت ئملا عئغددددددددد مل

ا  دددددداا ئمل دددددد مل ددددددلملغ يدددددد مل دددددد ملاتيددددددئ ملودددددداااائملإنملندددددد ىملا شددددددع اممل عددددددا انمل ئ شددددددع ملا ع بددددددهملإ دددددد مللان دددددد ملا دددددد كمل ع قدددددد مللددددددلمل

مل48ا عي ملا ع ئا ي

اا شددددددددع اممللددددددددلمل دددددددد املا عيدددددددد مل   ددددددددنانملبع دددددددده ملت  ددددددددااامل ئ  دددددددداا ملاا دددددددد علملغ  دددددددداامل دددددددد نملا  دددددددداا ملاالتااددددددددائملاا دددددددد علمل

ئغهملا  دددددددئلا كئملأ مدددددددامل ددددددد ملودددددددا،لئمل دددددددئق ملإ ددددددد ا   مل ددددددد ئملت اددددددداامللددددددد ملا  ددددددداا ملاتم ددددددد اامل ئلتاادددددددا.ملغدددددددال  :ملغ مدددددددا ملاددددددد

ملإامئل  مل ئوئملصلنكئململوا  ملغ  انئململنئز ملارا  ئململ لنانملوا  مل لنانئملا  ن  ملا    ن.

أ مدددددددامل ددددددد ملودددددددا،ل:مل دددددددامللاملا  اددددددد ملغ لددددددديململ ا ددددددد ملا شدددددددع ملبعددددددداملا عدددددددا ئملودددددددئل ملا   ددددددد ئملأ مددددددداملل دددددددلملودددددددا،لمل ددددددد ملارا دددددددا مل

عهددددددد ملا ددددددد سملغعهددددددد ئملايددددددد ظ مل ددددددد نملودددددددئمئملا  دددددددثملودددددددئمئمل ملا هدددددددامل ددددددددئملاددددددد ظ ملا شدددددددع ملغددددددد ملأودددددددحئ  ملق  دددددددانملغ125اددددددد  مل

ملق  املا ملا ااململللملغعح ملأاملللملغ ح ئملاغ ملن  مل ا  :ملاي مل    ملأ سملا ا ا ئ:

  حلملر أااانرمل الاململ###ململخئ ثنائملت ياملأنملت   ئ
ُ
ملأي ئملار

مل49اوا ملا  ع ملااو لملا    ملااوش مل###مل ملت ئادملغ ملآا ملا ا  مل م ئ.

 الخاتمة

مدددددددااملاا دددددددامل  ا دددددددد ملا مئ ددددددد ملالظم ددددددد ئملأ مددددددداامللددددددددلملاآلوددددددد همل مدددددددئمل ماتددددددد مللددددددددلملا ا ددددددد ئملابعدددددددامل ددددددد املالتا دددددددد ملالحمددددددداملصمل 

ا   دددددددد نهمللددددددددلملتددددددددئليامل شددددددددأهملا شددددددددع ملا ع بددددددددهملاأا   دددددددد ئملا ددددددددامل دددددددداغ ئملتع ي دددددددد ئملان  نددددددددئملاآللاممل ددددددددادملأا   دددددددد ئملات دددددددداب ئمللدددددددد مل
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زغدددددد ملآودددددد ئملا شددددددأمل مددددددئملا شددددددأململت ددددددالملا شددددددع ملا ع بددددددهملللددددددنملا عيددددددالملا    دددددد ملارأ اقدددددد ئملقتددددددنااملا ،دددددد مللددددددلملزغدددددد ملايدددددد   مللددددددل

ملا   انملاا عاا ملا و ىملغ ملا  ع ملإ  ملا  اهملاا يا  .

ملاريئ لملاار ا    ئ م ملا هااغش

مل.375/ائمل19-192ا   آنملا   ي ئملاالهملا شع امئملاآلا :مل مل-1

مل.7-3مل-اريالملا  ئ ائملاالهملا ش  ئملاآلا :مل -2

ئمل الملا   دددددددددددد ملارعئصدددددددددددد ,مل الملا   دددددددددددد مل1ط ملانملا ااادددددددددددد ئ,ملت   ددددددددددددا:مل /غ مدددددددددددداملل دددددددددددداملالتعريفررررررررررررا ملغ مدددددددددددداملل دددددددددددداملا دددددددددددد  ا ملار ددددددددددددئاكئمل -3

 .167ا/ململ/1(مل 1410  ناا,مل غشائملا  مل

 .252 دئمل الملا    مل  ناا(ملا/1419ئمل1ئمل طجواهر األدبا   املأ ماملا هئوميئململ- -4

 .195ئمل الملا   اكمل ئ  يئ ئ(ملا/مل3ئمل ملطالحداثة في منظور إ ما يملئلانئنئملل لملل ئملا   اكئمل ا ا  ال( -5

 .105ئملا/1ت   ا:ملأ ماملغ ماملوئ  ئمل  الملالحااثمل ئ  ئ  هئ(مل /ملالشعر والشعراء،ئملا  مل     مل -6

 .106اريالملن   ئملا/ -7

 دددددددددد.ملان ددددددددد مل1414ئملغ ا ددددددددد ملا اقدددددددددئممل  دددددددددناا/مل   دددددددددئنئملاددددددددد  :مل2900ئملا/مل79 /مل،بحرررررررررار األنررررررررروارغ مدددددددددامل دددددددددئ  ئملململيا شددددددددد املاملتامددددددددد  -8

 .220ا/مل4غ ا ملللمل  ئاملا  يئ  ملاا  وئ  ئمل 

 .252ئملا/مليالملا  ئ اارا   املا هئوميملئمل -9

 .74-73ئملا/1 ئ(مل /1992ئمل الملا عا مل اماا نمل6ئ_ملا  املا  اا _مل طتاريخ األدب العربيملئق اخئمللم ئمل ا ا  ال( -10

 .25أ مائمل   ملا  يئائملاريالملا  ئ ائملا/مل -11

 .134مل-132ئملا/مل1 الملالت  مل  ناائمل(مل /مل مل–  املا  اا ملامل-ئملتاريخ األدب العربي  ئئملا  ئوالكئمل -12

ئمل الملا  دددددددددددامل1ئملت   ددددددددددا/ملأئمل /ملأ مدددددددددداملأ مددددددددددداملودددددددددد  اكئمل طشررررررررررررل املعلقررررررررررا  ال رررررررررررب  از ددددددددددهئملالح دددددددددد نمل ددددددددددد ملأ مدددددددددداملالح دددددددددد نئملا  -13

 .149 دئ(ملا/مل1430التااائمل

 .250 ئ(ملا/مل1974ئمل ا ش   ملا ا    مل ا ش ملاا  ازي مل ئلت ا  ئملا  ملد وان امرئ القيس -14

 .253مل-252ئملا/ملاريالملا  ئ اا   املا هئوميئمل -15

 .245ملاريالملن   ئملا/ -16

 .33ا   آنملا   ي ئملاالهملا   اائملاآلا :مل -17

 .26أ مائمل   ملا  يئائملاريالملا  ئ ائملا/مل -18

 .245مل-244ئملا/ملاريالملا  ئ اا   املا هئوميئمل -19
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 ددددددددددئمل1428ئمل2ئمل طفنونررررررررره –أع مررررررررره  –غراضررررررررره أ –األدب الجررررررررراهلي   رررررررررا ا   دددددددددئزكئمل ا مدددددددددئائمل ملا دددددددددا  ال(ملال قدددددددددئنملا وددددددددد  ئمل -20

 .66 الملا    مل اغشائ(ملا/

 .1136-مل135ئملا  ئوالكئملاريالملا  ئ ائملا/   -21

 .75مل-74لم ئملا   اخئملتئلياملا  املا ع بهئملا/ -22

 .150  ئملا  ئوالكئملاريالملا  ئ ائملا/ -23

 .28أ مائمل   ملا  يئائملاريالملا  ئ ائملا/ -24

 .116لم ملا   اخئملاريالملا  ئ ائملا/مل -25

 .259مل-258ئملا/ملاريالملا  ئ اا   املا هئوميئمل -26

 .352مل-350ا/ملململلملا  ئ اارياملئ  ئئملا  ئوالك -27

 .51-مل50تئلياملا  املا ع بهئملا  يئائملا/ -28

 .46مل-45ا  يئائملاريالملا  ئ ائملا/مل -29

 .244ئملا/ملاريالملا  ئ اا   املا هئوميئمل -30

 .227مل-224ا   آنملا   ي ئملاالهملا شع امئملاآلا :مل -31

 .286مل-285ئملا/ملاريالملا  ئ اا هئوميئمل -32

 .287ار   ملن   ئملا/مل -33

 .415-414  ئملا  ئوالكئملا/مل -34

 29مل-295ئملا/ملار   ملا  ئ اا هئوميئمل -35

 .297ار   ملن   ئملا/مل -36

 .42ا/ملاريالملا  ئ ائمل  ئملا  ئوالكئ -37

 .194مل-188ئمل الملارعئل ئ(ملا/13 طملالفن ومذاهبه في الشعر العربي،ملوا،لئمل   ئ -38

 .196ار   ملن   ئملا/مل -39

 .42  ئملا  ئوالكئململاريالملا  ئ ائملا/مل -40

 .155-148مل/ئملار   ملا  ئ ائملاوا،لئمل    -41

 .43  ئملا  ئوالكئملاريالملا  ئ ائملا/مل -42

 .946ئملا/ن   اريالمل -43

 .956اريالملن   ئملا/مل -44
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 .3336ئملا/ملا  ئ اا   املا هئوميئملار   مل -45

 .299-298أ ماملا  يئائملار   ملا  ئ ائملا/ -46

 .44  ئملا  ئوالكئملاريالملا  ئ ائملا/مل -47

 .513وا،لئمل   ئملاريالملا  ئ ائملائ -48

مل.352ائملا/ا هئوميئملار   ملا  ئ  -49

مل

 


