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 تقرير لجنة امتحان المناقشة
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 اب والعلوم الثقافيةداآلاعتمد عليها عميد كلية 

 ، مكاسرامعة عالء الدين اإلسالمية احلكوميةجب 
    العميد

                                                                     
 م.أغ الدكتور مردان، سورالربوب
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 كلمة تمهيدية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

. والصالة والسالم على خري ىف أحسن التقوميهلل الذى خلق اإلنسان احلمد 

خلقو حممد صّلى اهلل عليو وسّلم ادلبعوث إىل خري األمم. وعلى آلو وأصحابو 

 مفاتيح احلكم ومصابيح الظُّلم.

وخصائص شعره  النابغة الذبيانى "لقد كتبت الباحثة ىذه الرسالة بعنوان 

الستيفاء بعض الشروط ادلطلوبة للحصول على درجة  )دراسة تحليلية أدبية("

جبامعة  لثقافيةاكلية اآلداب والعلوم را يف قسم اللغة العربية وآداهباىف  سرجانا ىيومانيو 

 .ء الدين اإلسالمية احلكوميةعال

اليت قد عانيت أثناء واضعة بعيدة عن الكمال والتفوق، ىذه الرسالة ادلت

القيام هبا صنوفا عديدة من ادلشاكل والعراقيل ادلتعلقة بقلة ادلراجع، فبعون اهلل 

 وتوفيقو انتهت الباحثة من كتابتها.

 ى



 و
 

فبهذه ادلناسبة، فقدمت الباحثة جزيل الشكر وأجّل التقدير بعد الشكر هلل 

  إامام ىذه الرسالة البسيطة، وأخ  بالذكر إىل كل من يساىم ويشارك يف

والَدي حسن الدين و حسنية، إخواين حممد عرفان و حممد حسرول  (1

، الذين قد قاموا بًتبية الباحثة تربية و أخوايت سرى رحايوا و فجريانىت

حسنة ودعموىا بدعم مايل وأديب حىت تطمئن من أن تواصل 

 نية باجلامعة.دراستها يف كلية اآلداب والعلوم الإلنسا

 الربوبسور األستاذعالء الدين  اإلسالمية احلكومية،  جامعةمدير  (2

الدكتور احلاج عبد القادر غّسينج ادلاجستري ونوابو األربعة الذين قد 

للجامعة حىت تتمكن من أن بذلوا جهودىم واىتمامهم للباحثة و 

 استها يف راحة واطمئنان.تواصل در 

الدكتور مردان  الربوبسورعميد كلية اآلداب والعلوم الثقافية  (3

 ادلاجستري ونوابو الكرام الذين قد أحسنوا اإلدارة واخلدمة.



 ز
 

نور خال  عبد الغفار س.أغ،  ئيس قسم اللغة العربية وآداهبار  (4

وسكريًته الدكتوراندا مروايت، م.أغ، الكرميان اللذان قد  م.ىوم

القسم نفسو، حىت تيسر للباحثة وللطالب  أحسنا اإلدارة واخلدمة يف

 مجيعا من إامام الدراسة بال عسر وصعوبة.

األول، و الدكتوراندا ، م.أغ ادلشرف لدكتور احلاج عبد الرؤف عاليةا (5

، اللذان قد قاما بتوجيو الباحثة يف ةالثاني ةادلشرف اسرية،م.ف.دإ.

 طريقة الكتابة وتبويب ىذه الرسالة.

ة وأعضاؤىا الذين قد أحسنوا ادلعاملة مع الزائرين رئيس مكتبة اجلامع (6

ويسروا لو طريقة اإلعارة حىت تتمكن من احلصول على الكتب اليت 

 حتتاج إليها يف إعداد الرسالة. 

األساتذة وادلدرسني ادلخلصني الفضالء الذين قد اقتبست الباحثة  (7

منهم أفكارىم وأخذت منهم علومهم وتتلمذ بني أيديهم حىت 

 من اجلامعة بإتقان علوم كثرية خمتلفة األنواع ومتفاوتة األلوان. تتخرج



 ح
 

مجيع ادلؤظفني وادلؤظفات الذين قد عملوا على تيسري عمليات  (8

التعليم، وخاصة فيما يتعلق باألمور اإلدارية حيث جتد الباحثة منهم 

 خدمة دمتازة اليت ال يكاد اللسان يستطيع التعبري عنها.

ن عاصروا الباحثة يف طلب العلم من نفس الزمالء األعزاء الذي (9

 اجلامعة، ومن غريىا، وخاصة اإلخوة يف قسم اللغة العربية وآداهبا.

الذين ال تستطيع الباحثة التعبري عنهم حيث جتد  كل األشخاص (11

 الباحثة منهم خدمة دمتازة.

 

 

أسأل اهلل تعاىل أن جيعل ىذا العمل خالصًا لو، وأن يعني عليو، وأن ينفع 

 و أن جيعلو مأجوراً  و أن يوفق اجلميع إىل يوم احلساب. بو،

     ى 1435 شو
 مسات،18  اوستوس 2114 م

ال 21   
                         الباحثة، 

           نور حكمة 



 ط
 

 محتويات الرسالة
  الصفحة      الموضوع

 أ  صفحة املوضوع
  ب  التصريح بأصالة الرسالة

 ج  موافقة املشرفني
  د  قرار جلنة املناقشة

 ى  كلمة متهيدية
 ط  حمتويات الرسالة

     ك  جتريدالبحث
 املقدمة :الباب األول 

 1  الفصل األول: اخللفية     
 4  الفصل الثاىن: املشكلة     
 4  معاىن املوضوع حتوضيالفصل الثالث:      
 7  ات السابقةدراسالالفصل الرابع:      
 8  : املناىج املستعملة ىف كتابة الرسالةالفصل اخلامس     
 9  هفوائدو  البحث : أىدافالسادس الفصل     
 11  مجالحمتويات البحث باإل: السابع الفصل     

 ىف األدب العريب الشعر اجلاىليالباب الثاىن : 
 11 ىف العصر اجلاىلي و الشعر :الفصل األول     



 ي
 

 11  اغراض الشعر اجلاىلي: الفصل الثاىن     
 19  : طبقات الشعراء اجلاىليالثالثالفصل      

  " النابغة الذبياىن حملة قصرية عن " الباب الثالث :
 11 نشأتو و حياتو   :الفصل األول      
 18  صفاتو و اخالقو :الثاىنالفصل       

 بياىنخصائص شعر النابغة الذالباب الرابع : 
 11   خصائص شعره ىف املدح: الفصل األول      
 11   إلعتذارخصائص شعره ىف ا الفصل الثاىن:      
 11  خصائص شعره ىف اهلجاءالفصل الثالث:       

 الباب اخلامس : اخلامتة
 17  صة: اخلالالفصل األول      
 18  ات: اإلقرتاحالفصل الثاىن      

 40  املراجع 
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 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول: الخلفية

علم يبحث عن أحوال اللغة وما أنتجتو قرائح أبنائها من ىو تاريخ األدب 

بليغ النظم والنثر يف سلتلف العصور، وعما عرض ذلما من أسباب الصعود واذلبوط 

والدثور، ويعٌت بتاريخ الناهبني من أىل الكتابة واللسن ونقد مؤلفاهتم وبيان تأثري 

 1بعضهم يف بعض بالفكرة والصناعة واألسلوب. 

كلمة ىف   ادلعٌت ىف العصور العربية، أما ىف العصر اجلاىلي  دب تطوراأل

األدب ُأستعِملت ىف الدعوة إىل الطعام. و ىف صدر اإلسالم، كان يراد هبا رياضة 

هتذيبها بالتعليم حىت تكتسب األخالق الكردية وتتصف بالسرية احلميدة. و  النفس

و ىف العصر األموي أصبح لفظ األدب يدل على كل ما من شأنو بالتثقيف 

والتهذيب من شعر و قصص و أخبار و أنساب إىل غري ذلك. و ىف أواخر العصر 
                                                           

 7(، ص.2002)الطبعة الثالثة عشر؛ القاىرة: دار ادلعرفة،  تاريخ األداب العريب للمدارس الثانوية والعليا.أمحد حسنالزيات،1



2 
 

اصبح األدب يدل  األموي و أوائل العصر العباسي األول )القرن الثاين و الثالث(

على اجليد من الشعر والنثر وما يتصل هبا من شرح و نقد واخبار وانساب وحبوث 

لغوية او حنوية أو صرفية. وىف العصر العباسى الثاىن )القرن الرابع وما بعده( األدب 

يدل على اجليد من الشعر والنثر وما حيتاج اليو من تفسري و بيان ما فيو من أوجو 

ب. وىف العصر احلديث ال يزال ادلعٌت األخري ىو الذى يفهم من  احلسن او الق

 2كلمة األدب.

األدب ينقسممم إىل قسمممني لمما الشممعر والنثممر ث أّممما النثممر فهممو قممد ُعممِر   عنممد 

العمممرب ولغتهمالعربيمممة تفزمممر و تزخمممر بالفصممماحة والشاعمممة يف كالمهمممم واشمممتهروا بفمممن 

لفكمممرة، قليمممل االسمممتعارة، مممموجز القمممول فمممالنثر قممموي اللفمممظ  قصمممري اجلممممل، واضمممح ا

 األسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملوب، ومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممن اقسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممامو :

 الرسائل .و  اخلواطر و  الوصاياو  األمثال و اخلطابة 

                                                           
.، أنظر 11م(، ص.1891؛ القاىرة: مكتبة جامعة األزىرية 1)ط األدب و النصوص ىف العصر اجلاىلي وصدر اإلسالمزلمود حليفو،   . زلمد2

 329م(، ص. 1894؛ القاىرة: مكتبة اذلندية العصرية، 1)ط أصول النقد األديبأيضا أمحد الشايب، 
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ىمو يصمورىا و الشعر ممن الفنمون اجلميلمة المىت يسمميها العمرب الداب الرفيعمة. 

ىمو الكمالم ادلموزون و الشمعر  3باخليال ويعش عن إعجابنا هبا وارتياحنا إليها باأللفاظ.

ادلعممش عممن األخيلمة البديعممة والصممور ادلمؤثرة البليغممة. وقممد يكمون نثممرا كممما يكممون ادلقفمى 

نظممما. وىوأيضمما أقممدم الثممار االدبيممة عهممدا لعالقتممة بالشممعور وصمملتو بممالطبع، وعممدم 

إحتياجو إىل رقي يف العقل، أو تعمق يف العلم، أو تقدم يف ادلدنية ولكن أوليتو عنمد 

 4بالتاريخ إال وىو زلكم  زلكم  مقّصد.العرب رلهولة، فلم يقع يف مساع 

)دراسة  النابغة الذبياىن وخصائص شعره" ان ىذه الرسالة تبحث عن "

حتليلية أدبية( ىو شاعر من شعراء العصر اجلاىلي،ىو أبو امامة زياد بن مع اوية، 

 ولقب باالنابغة ألنو مل يقل الشعر حىت اجتنك.

أحوال ىذا الشاعر و شعره حبثاً و لذلك،ستحاول الباحثة ان تبحث عن 

 .عميقاً إن شاء اهلل

                                                           
 .25(، ص. ، بدونسنةالفكرالقاىرة: دار ؛ 1)جتاريخ  أدب اللغة العربية  ،جرجي زيدان. 3

.52، ص.تاريخ األداب العريب للمدارس الثانوية والعليا،تأمحد حسنالزيا.4   
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 المشكلةالفصل الثانى:

عة ضاخللفية السابقة أرادت الكاتبة أن تكتب رسالة بسيطة متوا علىبناء 

النابغة الذبياىن وخصائص شعره. وأما ادلشكالت األساسية اليت  مسإلةحول 

      ستجعلها الكاتبة حبثا يف ىذه الرسالة فهي :

 ىن ؟امن ىو النابغة الذبي  .1

 كيف حياتو ونفسيتو ؟ .2

 كيف كانت خصائص شعره ؟ .3

 توضيح معانى الموضوعثالث:لالفصل ا

ىن وخصائص شعره")دراسة حتليلية اموضوع ىذه الرسالة "النابغة الذبي

أدبية(. ومن ادلستحسن ان تبني الكاتبة معاين الكلمات ادلوجودة يف عنوان ىذه 

 ادلقصودة فهي: الرسالة.أما الكلمات
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"النابغة الذبياىن": ىو شاعر من شعراء العصر اجلاىلي،ىو أبو امامة زياد 

 5بن معاوية، ولقب باالنابغة ألنو مل يقل الشعر حىت اجتنك.

خيص، واخلصائص مفرده خاصة مبعٌت  –: مشتقة من خص  "خصائص "

 6فضلو وأفراده.

نشاد أو إللغناء أو ان أصل آخر فيو معٌت ا"شعره": فأصل كلمتو مشتق م

فقد من العربية وبقى يف بعض أخواهتا، فلفظ "شور" يف العشانية معناه  ،الًتتيل

صات أو غٌت أو رتل، ومن مشتقاتو "شري" قصيدة أو أنشودة وهبا مسى نشيد 

األناشيد يف التوراة، ويرجح أن العرب أخذوا عن  اليهود كلمة "شري" للقصيدة،  

ية، وابدلوا ياءىا عينا فصارت فخالاإلأمساء الداب الدينية و ا من كما أخذوا غريى

ىو الكالم الذى يقيده الوزن ويعتمد   7"شعر" وأطلقوىا على الشعر بصيفة عامة.

 على اخليال أكثر ما يعتمد على التفكري الدقيق و قد يكون مقفى.

                                                           
5
 .93، ص.الثانوية والعلياتاريخ األداب العريب للمدارس ،تأمحد حسنالزيا.
 ۷۹٦(، ص : ۷۸۹۱دار ادلشرق : الطبعة الكاثولكية، –. لويس معلو ، ادلنجد ىف اللغة )الطبعة الثامنة والقشرون، بريوت 6

 .44م(، ص. 1222)اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، جرجى زيدان أمحد حسني الطماوى، .7  
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 "دراسة":،مصدر من فعل درس_يدرس_درسا، ودراسة مبعٌت "قراءة".

 : ىف حتليل اجلملة ىو بيان إجزائها ووظيفة كل منها."حتليل"

"أدب": وىف العصر احلديث ال يزال ادلعٌت األخري ىو الذى يفهم  من كلمة 

 األدب. 

 .الدراسات السابقةالفصل الرابع:

ىن. ان ىذه اان ىذا البحث قد تناولت كل كتب من دراسة النابغة الذبي

ىن وخصائص شعره وىو شاعر من شعراء االرسالة سو  نبحث عن النابغة الذبي

 العصر اجلاىلى.

تاريخ األدب  كتبالكتب األدبية منها : ةعددا من اجل اثراء ىذه الرسالة

تاريخ أدب  كتبألمحد حسن الزيد يتكلم عن الشعر والشعراء ادلولدين، العربي

جواهر  وكتبجلرجى زيدان يتكلم عن تاريخ من شعراء عصره،اللغة العربية 

اجلزء األول ألمحد اذلامشي يبحث عن أدبيات وإنشاء لغة العرب،  باألدا
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إلعالم اإلبراىيم الوسيط ادلنجد ىف اللغة و  معجم الوسيطوالقواميس وادلعاجم منها 

 ىف  علوم اللغة حملمد النوحبى معجم المفصلللويس معلو ، 

شبو غري الكتب الىت تقرأىا الباحثة، ىناك حبوث علمية مبوضوعات سلتلفة ت

موضوع ىذا البحث، على سبيل ادلثال: الرسالة العلمية اليت كتبتها األخت نور ليلة 

كلية الداب و العلوم الثقافية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية    حرجييةىي 

حتت العنوان "ابن الرومي وخصائص شعره".ومنها أيضا  ه2010سنة مكاسر 

كلية الداب و العلوم الثقافية جبامعة   رجيية ح البحث العلمي ألخىت مروة ليمفو ىي

حتت العنوان "أمحد شوقى  ه2011سنة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر 

 وخصائص شعره"

وذلذا أن الباحثة ختتار ىذا ادلوضوع وتبحث عنو لتكوين الرسالة األدبية. 

تكتبو الباحثة وإن ىذا ادلوضوع مل يبحثو الطالب الخرون ولذالك فمن ادلمكن أن 

 حىت يكون شيئا مفيدا وىو زيادة علم األدب.

 المناهج المستعملة فى كتابة الرسالةالفصل الخامس: 
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ىف كتابة ىذه الرسالة، سلكت الباحثة عدة طرق ىف مرحلتني، مرحلة مجع 

 ادلواد و مرحلة تنظيم ادلواد وحتليلها.

 مرحلة مجع ادلواد . أ

الطريقة ادلكتبية بوسائل قراءة ىف ىذه ادلرحلة، استعملت الباحثة 

الكتب وادلقاالت ادلتنوعة ادلتعلقة هبذا البحث ىف ادلكتبة مث أطلعت 

 عليها مطالعة عميقة للحصول على نتيجة تامة.

 مرحلة تنظيم ادلواد وحتليلها . ب

ىف ىذه ادلرحلة استزدمت الباحثة عدة طرق ىف كتابة الرسالة. فيما 

 يأيت:

القيام باختاذ اخلالصة من األشياء العامة  الطريقة القياسية وىى –١

 إىل األشياء اخلاصة.

الطريقة اإلستقرائية وىى مرحلة تنظيم ادلواد بوسيلة إعراض   –٢

 اخلالصة أوال من األمور اخلاصة إىل األمور العامة.
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 الطريقة ادلقارنة -3

وىي طريقة يقوم هبا الكاتب جبمع كل االراء ادلوجودة ىف  

ادلتعلقة هبذه الرسالة ويقوم بالقارنة بيبهما مث نصدر الكتب 

 منها اخلالصة.

الطريقة التارخيية وىى تتبع سري تاريخ األدب العرىب عامة وحياة  –4

 خاصة. النابغة الذبياىن

 فوائدهو  البحث أهدافالفصل السادس:

البحث ىو شرط أساسي ومطلق دلن أراد قيام بالعمل العلمي إلدتام 

فاخلالصة واإلختصار واإلستنتاج الصحيح والسديد ال ديكن احلصول الدراسة. 

 عليو بدونو. وأما األغراض والفوائد ادلرجوة من ىذا البحث، فكما يلي :
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 الداب بكلية التعّلم من تعليها حصل الىت العلوم تقّدم أن الباحثة أرادت. 1

 كتابة زلاولة بواسطة احلكومية اإلسالمية عالءالدين جبامعة الثقافية والعلوم

 .بالعربية البحث

 أرادت الباحثة أن تعر   حياتو ونفسيتو. 2

 أرادت الباحثة أن تعر  كيف كانت خصائص شعره.. 3

 الفصل السابع: محتويات البحث باإلجمال 

وخصائص شعره". وتتكون من  النابغة الذبياىنىذه الرسالة تبحث عن " 

 ولكل باب فصول. مخسة أبواب،

األول مقدمة الرسالة، ويتكون من سبعة فصول. الفصل األول فالباب 

مشتمل على خلفية ، ويليها ادلشكالت ىف الفصل الثاىن، وىف الفصل الثالث 

توضيح معاىن مصطلح ادلوضوع، مث بعد ذلك، دراسة عن البحوث السابقة ىف 

تابة الفصل الرابع، وأما الفصل اخلامس فقدمت الباحثة ادلناىج ادلستعملة ىف ك
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الرسالة، مث ىف الفصل السادس أىدا  البحث وفوائده. وىف آخر الفصول، 

 أعرضت الباحثة زلتويات البحث باإلمجال.

. وىف ذلك الباب الشعر وطوره ىف األدب العربفالباب الثاين تتناول الباحثة 

راض اغ يف الفصل األول ويف الفصل الثاين الشعر ىف العصر اجلاىلىتبحث الباحثة 

 عر اجلاىلى ويف الفصل الثالث طبقات الشعراء اجلاىلني.الش

 نشأتو وحياتووىذا الباب يتناول ، تارخيية عن النابغة الذبياىنفالباب الثالث 

النابغة  ئص الشعر ىف الفصل الثاىن، وخصاصفاتو وأخالقو ىف الفصل األول، 

 .ىف الفصل الثالثالذبياىن 

 خصائص منها النابغة الذبياىن شعر خصائصفالباب الرابع يبحث  عن 

و  الفصل الثاىن ىف ىف اإلعتزار و خصائص شعر ىف الفصل األول  ىف ادلدح  شعر

 .ىف الفصل الثالث ىف اذلجاء شعر خصائص

 فالباب اخلامس اخلادتة. وىذا الباب يتناول اخلالصات واإلقًتاحات.
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 الباب الثاني

 فى االدب العربى الجاهليىالشعر 

   فى العصر الجاهلى الفصل األول : الشعر

من منهج العلم،إذا أراد شخص أن يعرف شيئا يعرفو بتعرفٌن، تعرف اللغوى 
وتعريف اللغوى وتعريف اإلصطالحي. وىنا حول البا حث أن يسلك ىذا ادلسلك 

اجلاىلى.الشعر ىف اللغة كما قال أليب أمحد منهجو العلمي ىف بيان تعريف الشعر 
حسٌن ىف قاموس الفرسية : "ىو جذور الكلمة الشٌن، العٌن والراء ىو كالم موزون 

 1ومقفى )ادلقصود ىنا ىو الشعر العريب(، دال على معىن، ويكون أكثر من بيت".
ت فادلعىن اللغوى يعىن ىو الشعر ىو معىن قصائده، وتوجو النظم ادلرصح بأبيا

 2الفهم وادلعرفة الفائضة ىف سحيق من العمق الواعى.

وىف اإلصطالح يعرف الشعر كما قال ابن خلدون ىو كالم مفصل قطعا 
متساوية الوزن، متحدة ىف خروف األخًن من كل قطعة، وتسمى كل قطعة ىذه 

                                                           
1

 43(، ص.2791العربي )القاهرة: دار الكاتب المصرية،حسين أحمد ين فارس، تاريخ األدب . الدكتور ألبي 
2

  43، ص. ، نفس المرجحالدكتور ألبي حسين أحمد ين فارس. 
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والشعر ىو الشعور تأثر وانفعال رؤى أحاسيس عاطفة ووجدان 3القطعات بيتا.
 4ت ألفاظ تكسو التعبًن ورونقا خاصا ونغما وموسيقيا مالئما.صور وتعبًنا

تبٌن جوانب االنتفاق واختالف بٌن الشعر والنثر حيث يستطيع الباحث أن 
جيعلها ىف عنصرين، اجلوانب الىت يتفق فيها الشعر مع النثر، واجلوانب الىت خيتلف 

 فيها الشعر والنثر.

 ر، ىي:فاجلوانب الىت يتفق فيها النثر مع الشع

 أن كال منها تعبًن عن األفكار وادلشاعر .1
 أن كال منهما يستخدم اللغة بعناية فائقة .2

 أن كال منهما يستخدم اخليال والصورة الفنية لتوضيح وتزينة. .3

 ويفرتق الشعر والنثر ىف اجلوانب التالية:

 أن النثر اليتقيد باألوزان والقوايف .1
 النثر أكثر قدرة من الشعر على عرض األفكار واإلقناع بالرأى  .2

 5النثر أكثر قدرة على اجلمع بٌن الفكرة والعاطفة بتوازن دقيق جدا. .3

                                                           
3

  ?http://www.montada.com/showtread.php( th 11 des 2009. احسن عباس، السعر واألدب العمة )
4

   43، ص. المرجع السابق . الدكتور ألبي حسين أحمد ين فارس،
5

 http://www.eschoolsudan.net/worksheets/62.doc( th 29 may 1222نى). رضوان باغبا
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أما تعريف األشعار اجلاىلية: وىو فن من الفنون اجلميلة برتجم عن الشاعر 
ان ويعتمد على العواطف وخياطب وخياطب أحاسيس النفوس وشاعرىا، ومن ىنا ك

 أرقى أنواع الكالم. 

أما األشعار اجلاىلية إنتجو قوم معينون، عاشوا ىف  حقبة معينة من التاريخ، 
ىف بيئة جغرافية، زلددة الطبيعة الطبوغرافية واألحوال ادلناحية والعناصر اإلحيائية 

 6البيئة واحليوانية ىف رلتمع معٌن ذي أوضاع وظروف مادية وثقافية معينة.

الشعر اجلاىلى ىو الشعر العريب الذى قيل قبل اإلسلم بنحو من مائة 
ومخسٌن إىل مئىت عام ىف رأي بعض احملققٌن الذين أشاروا إىل أن الشعر الناضج 
يعود إليها وقد اشتمل على شعر عدد كبًن من الشعراء على رأسهم شعراء 

وين عدد من الشعراء ادلعلقات مثل عنرتة، وزىًن، ولبيد، وامرؤ القيس كماضم دوا
والشاعرات الذى وصلنا شعر بعضهم كامال تقريبا ووصلتنا شذرات من شعر 
بعضهم ويتميز ىذا الشعر جبزالة لفظة ومتانة تراكيبو واحوائو  على معلومات غنية 
عن البيئة اجلاىلية دبا فيها من حيوان وطًن ومجاد كما انو عرب أحداث حياة العرب 

دلشهورة وأماكان معيشة قبائلهم وامساء آبار مياىهم وامساء وتقاليدىم معاركهم ا
فرساهنم ادلشهورين وزلبوباهتم حىت قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو )كن الشعر 
على قوم مل يكن لديهم علم أصح منو( واعترب ىذا الشعر سجال جلياة األمة العربية 

                                                           
6

   33(، ص.2733)القاهرة: دار المعارف،األدب وفنونه. الدكتور غزل الدين إسماعيل، 
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قواعد النحو واالستشهاد  قبل ظهور اإلسالم كما اعتمد عليو علماء اللغة ىف وضح
على صحتها واعتمد عليو مفسرو والقرآن ىف بيان معاىن الكلمات ومدى ورودىا 

 ىف لغة العرب.

 الفصل الثانى: اغراض الشعر الجاهلى

ي ادلوضوعات الىت نظم فيها شعاراء اجلاىلية أغراض الشعر اجلاىلى ى 
عره شز بنفسو أو قبيلتو فاشعارىم، فإذا كان قصد الشاعر وغرضو من الشعر اإلعتز 

فخر، وإذا كان قصد الشاعر التعبًن عن اإلعجاب بشخص ما ىف كرمو أوشجاعتو 
أو عًن ذلك فشعره مدح، وإذا كان قصده وغرضو النيل من شخص ما ربقًنه 
فذلك اذلجاء، وإذا كان الشاعر يهدف إىل إظهار واألسي فذلك الرثاء، وإذا حلق 

ا بديعة فذلك الوصف، وإذا عرب عن حديثو مع النساء الشاعر ىف اخليال فرسم صور 
فذلك الشعر ىو الغزل، وإذا استعطف بشعره امًنا أو غًنه فهو اإلعتذار، وإذا نظر 

 7ىف الكون وحياة الناس فتلك احلكمة.

                                                           
7

 7(، ص.2737)بغداد:: طبعت فى مطبعت اإليمان،تاريخ النقد العربي: من الجاهلية حتى نهاية . الدكتور دار السلوم، 
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من بٌن أغراض الشعر حىت لوإنضم اليو غرض آخر قدم النسيب عليو وافتح  
رتياح اخلاطر وألن بإعثو الفذ ىو احلب وىو السر بو القصيد:دلافيو من ذلوالنفس وإ

 8ىف كل إجتماع إنساىن والبدوأكثر الناس حبا لفراغهم.

وأغراض الشعر اجلاىلى الىت نريد بسط القول فيها ىي: ادلدح، اذلجاء،  
الفخر، احلمسة، الغزل. وغًن ذلك مع أن القصيدة العربية الواحدة تشمل عددا من 

الغزل مث يصف الشاعر الصحراء الىت قطعها ويتيع ذلك األغراض، فهي تبدأ ب
بوصف ناقتو، مث يسرع ىف الغرض الذى أنشأ القصيدة من أجلو من فخر أو محسة 
أو مدح ويأتى باحلكمة ىف ثنايا شعره فهو الخيصص ذلا جزءا من القصيدة ومن 

 9أىم أغراض الشعر اجلاىلى ادلدح فلنبدا بو:

قبل الدخول ىف ىذا البحث يريد الكاتب أن يوضح أوال معاين أو أغراض  
 األشعار اجلاىلية كما يلى: 

: وىو أن يذكر الشاعر الصفات احلسنة للممدوح. ادلدح ىو الثناء  ادلدح .1
على ذى شأن دبا يستحسن من األخالق النفسية كرجاحة العقل والعفة 

يو وىف قومو وبتعداد زلاسنو والعدل والشجاعة وأن ىذه الصفات عريقة ف

                                                           
8

 39(، ص. 2732عبد هللا عمر، الموسح: مأخذ العلماء على الشعراء )القاهرة: دار الفكر العلمية، . أبو
9

  36. أبو عبد هللا عمر، نفس المرجع، ص. 
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اخللقية.وإذا رجعنا إىل دواوين الشعر  اجلاىلى وجدنا ادلدح حيتل نسبة عالية 
 من ىذه الدواوين، وىذا دليل على أنو الغرض ادلقدم على غًنه الشعراء.

ىف أشعار ذىًن بن أىب سلمى، ومعلقة بادلدح، للمدح رسول اهلل صلى اهلل 
 نت سعاد" ومن ذلك قولو: عليو وسلم ىف قصيدتو "با

    متيم اثرىا مل يفد مكبول
 وما سعاد غداة البٌن اذ رحلوا 

     االاغن غضيض الطرف مكحول

 ذبلو عوارض ذي ظلم اذا ابتسمت. 

: وىو ضد ادلدح، تعداد منوذج ادلرء وقبيلو ونفى ادلكارم احملاسن  ءاذلجا .2
 10عنو.

وانتشار الغزو فذكروا عيوب وىو كثر ىذا النوع بسبب كثرة الغارات 
اخلصم.وشلن خاق من اذلجاء احلارث بن ورقاء األسدي، أخذ إبال لزىًن 
ابن أيب سلمى الشاعر ادلشهور، وأسر راعي اإلبل أيضا فقال فيو زىًن أبياتا 

 منها:

    ليأتينك مىن منطق قذع
 باق كما دنس القبطية الودك

                                                           
10

   33(، ص.2762)القاهرة:دارالمعارف،  تاريخ اآلدب العربى. عبد الحليم النجار، 
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    فاردد يسارا والتعنف عليو وال

 11عرضك إن الغادر ادلعك.متعك ب 

: وىو ادلباىاة حيث كان الشاعر يفتخر بقوم بنفسو وشرف النسب  الفخر .3
 وكذا بالشجاعة الكرًن .

وىو متدح ادلراء خبصال نفسو وقومو والتحدث حبسن بالئهم ومكارمهم 
 وكرم عنصرىم ووفرة قبيلهم ورفعة حسبهم وشهرة شجاعتهم.

 بالفخر، للفخر قومو. ومن ذلك قولو:ىف شعر عنرتة العبسي، ومعلقة 
  دلا رأيت القوم أقبل مجعهم  

 يتذامرون كررت غًن مذمم 
 يدعون عنرت والرماح كأهنا  

 أشطان بئر ىف لبان األدىم  
    مازلت أرميهم بثغرة ضلره  

 ولبانو حىت تسربل بالدم. 
  : وىو أن يذكر الشاعر بطوالتو وشجاعتو، وبطالت قومو  احلمسة .4

 وشجاعتهم.

                                                           
11

 39، ص.نفس المرجع.عبد الحالم النجار، 
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ىف أشعار عنرتة العبسي وعمر وابن كلثوم، ومعلقة عمرو تفيض باحلماسة 
 ومن ذلك قولو:

  مىت ننقل إىل قوم رحانا  
 يكونواىف اللقاء ذلا طحينا 

   يكون ثفاذلا شريف صلد   
 وذلوهتا قضاعة امجعينا 

 وأبياتا ريعة بن مقروم  
 حيث يقول:التالية تعرض علينا جوانب الفخر ادلتعددة 

  وإن تسأليين فإين امر  
  12أىٌن اللئيم وأحبو الكرديا. 
: وىوأن يذكر الشاعر مجال ادلرأة، ولقائو هبا، وحنينو إليها، وبكاءه  الغزل .5

 على ديارىا وحبيبها وغًنذلك.

  13وإمتالت حياة الشاعر بذكر ادلرأة، وىو نوعان: الغزل العفيف وادلاجن.

ىو التحدث عن النساء ووصف ماجيده الشاعر حياذلن من صبابة وشوق 
وىيام، وقد طغى ىذا الغرض على الشعراء فأصحبوا يصدرون قصائدىم بالغزل 

                                                           
. 

12
   355-354،ص. )2732،)القاهرة: دار الفكر العلمية، جواهر األدبيأحمد الهاشمي،  

    37، ص.المراجع السابقعبد الحليم النجر،. 23
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دلا فيو من تنشيط للمستمع لذلك الشعر، ومن أمجل مطالع القصائد الغزلية 
 قولو ادلثقب العبدي: 

    أفاطم قبل بيتك متعيين   

 كأن تبيىن  ومنعك ماسأت 

 فال تعدي مواعد كاذبات   

 14مثر هبا رياح الصيف دوين.

 الفصل الثالث: طبقات الشعرآء الجاهليين

كل قبيلة كانت ربرص على أن يكون ذلا شاعر وقائد وخطيب، ولكن  
الشاعر كان أكرم عليها وأحب إليها من ىذين. فكانت إذا نبغ فيها شاعر 

ها القبائل. وذلك ألن الشعراء يقودون قومهم تصنع الوالئم وتقم األفراح ويهنئ
بقوذلم، وينضحون عنهم يوم حفلهم، وخيلدون مآثرىم على الدىور، وينتشون 

 15مفاخرىم ىف الصدور، اليتبغون على ذلك جزاء والصلة.

شعراء اجلاىلية أكثر من ان خيط هبم. ومن جهل منهم أكثر شلن عرف وامنا  
أوكثرة ادلروي من أو قرب عهده من اإلسالم اشتهر هبضهم دون بعض: لنبوغة، 

                                                           
14

  32، ص. نفس المراجع.  
15

  33(،ص.2763القاهرة: دار،، تاريخ األداب العرابي). الزيات،أحمد 
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وكان للشعراء عند العراب منزلة رفيعة، وحكم نافذ وسلطان  -زمن الرواية
غااب، إذ كانوا ألسنهم الناطقة دبكارمهم ومفخارىم، وأسلحتهم الىت يذودون 

)وكانت القبيلة من العراب إذا نبغ فيها شاعر أتت 16هبا عن حياض شرفهم.
ا، وصنعت األطعمة وأتت النساء يلع ن بادلزاىر كما يصنعون ىف القبائل فهنأهن

األعراس، ويتباشر الرجال والولدن النو محاية العراضهم، وذب عن حياضهم 
وسلليد دلفخرىم، وإشادة بذكرىم، وكنوا اليهنئون االبغالم يولد، أوشاعر ينبغ 

 17أوفرس تنتج(.

 طبقات الشعراء اجلاىليٌن:

 )الطبقة األوىل(

 امرؤ القيس بن احلارث .1

 ونابغة بىن ذبيان وامسو زياد بن معاوية بن ضباب ويكىن ابا أشلة .2

 وزىًن بن أىب سلمى واسم أىب سلمى ربيعة بن رياح .3

 واألعش وىو ميمون بن قيس بن جندل ويكىن أبا بصًن. .4

 

                                                           
16

 346-345(،ص.2732هرة دار الفكر العية،)الجزء الثاني: القاجواهر األدب. أحمد الهاشيمي،  
.
17

  431، ص.نفس المرجعأحمد الهاشيمي،  
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 )الطبقة الثانية(

 . أوس بن حجر5     

 . يشر بن أىب خازم األسدى6     

 بن زىًن بن أىب سلمى. كعب 7     

 . احلطيئة أبو مليكة جرول بن أوس.8     

 )الطبقة الثالثة( 

. أبو ليلى نابغة بىن جعدة وىو قيس بن عبداهلل بن عدس بن ربيعة 9    
 بن خعدة

 . أبو ذؤيب اذلذىل وىو خويلد بن خالد بن زلرث11  
 . الشمخ بن ضرار بن سنان11  
 . لبيد بن ربيعة.12  

 الربعة()الطبقة 
 . طرفة بن العبد13 
 . عبيد بن األبرض14 
 . علقمة بن عبدة15 
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 . عدي بن زيد.16 
 )الطبقة اخلامسة(

 . خداش بن زىًن بن ربيعة زى الشامة17 
 . األسواد بن يعفر بن عبد األسواد بن جندل18 
 . أبويزيد ادلخبل بن ربيعة بن عوف قتال بن أنف الناقة19 
 . متيم بن أىب بن مقبل بن عوف بن حنيف بن قتيبة.21 

 )الطبقة السادسة(
 . عمرو بن كلثوم21 
 . احلارث بن حلزة22 
 . عنرتة بن شداد23 
 . سويد بن أىب كاىل اليشكرى.24 

 )الطبقة السابعة( 
 . بسالمة بن جندل25 
 . جصٌن بن احلمام ادلري26 
 خال طرفة بن العبد. ادلتلمس وىو جريج بن عبد ادلسيح 27 
 . ادلسيب بن علس بن عمرو بن قمامة وىو خال األعشى.28 

 )الطبقة الثامنة(



24 
 

 . عمرو بن قميئة بن سعد بن مالك بن ضبيعة29 
 . النمر بن تولب بن أقيش31 
 . أوس بن غلفاء اذلجيمي31 
 . عوف بن عطية بن اخلرع يقال لو عمرو بن عيش.32 

 )الطبقة التاسعة(
 . ضابئ بن احلارث بن أرطاة33 
 . سويد بن كراع العكلي34 
 . احلويدرة وامسو قطبة بن زلصن بن جرول بن حبيب35 
 . سحيم عبد بىن احلسحاس بن ىند.36 

 )الطبقة العاشرة(
 . أمية بن حارثان بن األشكار37 
 . حريث بن زلفظ38 
 . الكميت بن معروف بن الكميت بن ثعلبة بن نوفل39 
 18. عمرو بن شأس مب أىب بلى وامسو عبيد بن ثعلبة.41 

 

                                                           
18

http//www.moders small.sodertarje.se/html(mey 1222،18)تريخ األدب اآلدب اآلربيمحمد عبس، 
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 الباب الثالث

 يلمحة قصيرة عن النابغة الذبيان

 : نشأته وحياته الفصل األول

النابغة الذبياين ىو أبو أمامو زياد بن معاوية: أحد فحول شعراء اجلاىلية،  
وزعيمهم بعكاظ، واحسنهم ديباجة لفظ، وجالء معىن، ولطف اعتذار ولقب 
بالنابغة لنبوغو ىف الشعر فجأة وىو كبًن، بعد أن امتنع عليو وىو صغًن وىو من 

أنو مل يتكسب بشعره إال أشراف ذبيان إالأن تكسبو بالشعر غض من شرفو، على 
ىف مدح ملوك العرب، وكان من أمره ىف ذلك أنو اتصل مبلوك احلًنة ومدحهم 
وطالت صحبتو للنعمان بن ادلنذر،فأدناه منو إىل أن وشى بو عند النعمان أحد 
بطانتو فغضب عليو وىم بقتلو.فأسرإليو بذلك حاجبو عصام، فهرب النابغة إىل 

ذرة ىف ملك العرب، فمدح عمرو بن احلارث األضغر ملوك غسان ادلنافٌن للمنا
 .وأخاه النعمان، غًن أن قدمي صحبتة 

زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن 
سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان، أبو أمامة. وبنو مرة بن عوف قوم 

ي بن غالب بن فهر بن مالك النابغة أصل نسبهم يرجع إىل مرة بن عوف بن لؤ 
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بن النضر بن كنانة بن خزدية ، من قبيلة قريش من بين كنانة ولكن عوف بن لؤي 
 1.خرج من قومو ودخل يف بين ذبيان الغطفانيٌن وانتسب إىل سعد بن ذبيان

جعلو حين إىل معاودة العيش ىف طاللو، فتنصل مما رمي بو، واعتذر إليو 
وعمر النابغة طويال ومات قبيل البعثو. شعره ديتاز بقصائد عطفت عليو قلبو، 

برشاقة اللفظ ووضح ادلعىن، وحسن النظم، وقلة التكلف، حىت عد عند ادلرفقٌن 
من الشعراء كجرير أنو أشعر شعراء اجلاىلية، وأغراه تكسبو بالشعر أن يفنت ىف 

 2ضروب ادلدح.

وىبو أن امتنبع عليبو، ولقبب بالنابغبة لنبوغبو ىف الشبعر فجباءة وىبو كببًن، بعبد  

صببغًن، وىببو مببن أشببراف ذبيببان إال أنتكسبببو بالشببعر غببض مببن شببرفو، علببى أنببو مل  

يتكسبب بشبعره إال ىف مبدح ملببوك العبرب. وكبان مبن أمببره ىف ذلبك أن اتصبل مبلببوك 

واختبببذه جليسبببا احلبببًنة ومبببدحهم وطالبببت صبببحيتو للنعمبببان ببببن ادلنبببذر، فأدنببباه منبببو، 

نوقببو العصببافًن، حببىت صببار اليأكببل وال يشببرب إالىف ونببدديا، ووصببلو زببوائزه السببنية و 

صحاف الذىب والفضة، إىل أن وشى ببو عنبده النعمبان أحبد بطانتبو فغضبب عليبو 

                                                           
1 .( http://www.Bsauinsgd.com/ (diakses pada tanggal 7juni2011 

 
دار الكتب   )الطبعة الرابعة، لبنان:جواهر األدب. أحمد بن إبراهيهم بن مصطفى الهاشمى األزهري المصري، 

 752(،ص.3491العلمية،
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وىبببم بقتلبببو، فأسبببر إليبببو عصبببام حاجبببب النعمبببان، فهبببرب النابغبببة إىل ملبببوك غسبببان 

نببببباذرة ىف ملبببببك العبببببرب، فمبببببدح عمبببببرو اببببببن احلبببببارث األصبببببغر وأخببببباه ادلافسبببببٌن للم

أن قدمي صبحبتو للنعمبان، وحسبن صبنيع النعمبان عنبده، ورجباء إطهبار  النعمان،غًن

براءتبببو، كبببل ذلبببك جعلبببو حيبببن إىل رمعببباودة العبببيش ىف  اللبببو، فتنصبببل ممبببا رمبببى ببببو 

واعتبببذر إليبببو يقصبببائد اسبببتلت سبببهيمتو وعطفبببت عليبببو قلببببو، وحبببل عنبببده ىف منزلتبببو 

 3وىل وعمر النابغة طويال، ومات قبيل العثة.األ

هبذا اللقب ألنو نبغ يف الشعر اي أبدع يف الشعر دفعة واحده, النابغة لقب 
 :فيذكر أنو لقب بالّنابغة لقولو ابن قتيبة واختلف النقاد يف تعليلو وتفسًنه، أما

 فقد نبغت ذلم منا شؤون -بين القٌن بن جسروحّلت يف 

قالو بعد ما احتنك  -بالشعر -ورّد ابن قتيبة ىذا اللقب إىل قوذلم: "ونبغ
وىلك قبل أن يهرت". ويف رأي البغدادي، أن ىذا اللقب حلقو ألنو مل ينظم الشعر 

إذا  حىت أصبح رجالً. ورمّبا كان اللقب رلازاً، على حّد قول العرب: نبغت احلمامة،

                                                           
 311ص.  نفس ادلرجع، .3
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أرسلت صوهتا يف الغناء، ونبغ ادلاء إذا غزر. فقيل: نبغ الشاعر، والشاعر نابغة، إذا 
 4.غزرت مادة شعره وكثر

 الفصل الثانى: صفاته وأخالقه

وال يعرف شيئًا يذكر عن نشأة الشاعر قبل اتصالو بالبالط، فيما خال ما  
الّنابغة حلامت الطائّي نقلو صاحب الروائع عن ادلستشرق دي برسفال، من مزامحة 

 .على ماوية، وإخفاقو يف ذلك

ويذكر ابن قتيبة أن الّنابغة كان شريفاً فغّض الشعر منو، ويرى صاحب أدباء 
العرب أن الّنابغة من سادات قومو، وخيالف ىذا االجتاه حٌن يقول: نشأ الّنابغة يف 

ىن لقول الرواة: الوسط من قومو، ال يف الذروة من الشرف. ويقول آخرون: وال مع
 .أنو أحد األشراف الذين غّض الشعر منهم

والنابغة من سادات قومو، دلا كان للشعراء من منزلة يف اجلاىلية وللدور الذي لعبو 

يف توسطو لقومو عند الغساسنة ومنعهم من حرهبم، يف مواقف عديدة. أما دلاذا 

لّنابغة معّززاً عند ادللوك، "غّض الشعر منو" فزعم ال يقبلو النقد احلديث، فقد كان ا

ومكرمًا يف قومو، وإمنا ىو حسد احلاسدين الذين مل يقووا على االرتفاع إىل منزلة 

                                                           
 352ص. نفس ادلرجع، . 4

 



29 
 

الشاعر، فراحوا يعًّنونو لتكسبو بالشعر، ورمّبا قصد بتلك الغضاضة ىروبو من بالط 

 . النعمان إثر حادثة "ادلتجردة

ومكانتو يف مواطن ادلنافرة واخلصومة ودلا كان للشعر، منزلتو يف نفوس القوم، 
إذ من شأنو أن يكسب القبيلة من القوة ومنعة اجلانب، ما ال تظفر بو يف قتال، 
رأينا الّنابغة الذبياين، يهتم يف  روف ىذه احلرب، بأمور قومو فراح خيوض غمارىا 
بشعره، ال بسيفو فكشف لنا بذلك عن جانب حّي من شاعريتو، وناحية رئيسة 

 .هصيتومن ش

كان ىّم الشاعر يف تلك الرحى الدائرة، أن يرّجح كفة ذبيان، على عبس 
فاستهدف يف شعره "السياسي": اصطناع األحالف لقبيلتو، من أحياء العرب ومن 

وكما مّثل الّنابغة دور الشاعر السياسي، يف  روف حرب داحس  .بنو أسد بينها
والغرباء فقد مّثل دور شاعر القبيلة، يف التوسط لقومو عند الغساسنة يف أكثر من 
موقف: كانت بعض القبائل العربية، تنتهز فرصة انشغال الغساسنة يف حرهبم ضد 

ناذرة، فتغًن على أرض غّسان طمعًا يف الغنيمة، ومن بٌن ىذه القبائل، قوم ادل
 .بنو ذبيان الشاعر
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وكان الغساسنة بكتائبهم، يوقعون هبؤالء ادلغًنين، فيأسرون رجااًل منهم 

وكثًنًا ما وقع رجال من فزارة أقرباء ذبيان، يف قبضة الغساسنة، فكان النابغة مبا لو 

 5.من مكانة عند أمراء الغساسنة، يتلّطف يف الشفاعة ذلم، ويتوسط للعفو عنهم

                                                           
 .755)بًنوت: دار العلم للمالئيٌن، دون سنة(، ص. ادلناىج اجلديد يف األدب العريب، عمر فروح،  .  5
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 الباب الرابع 

 بيانىخصائص شعر النابغة الذ

،و  ىف هذا الباب يريد الكاتب أن يقدم تعريف خصائص شعره ىف ادلدح 

 كما يلى:  ىف اذلجاء اإلعتزار، من خصائص شعرخصائص شعره ىف  

 خصائص شعره فى المدح : الفصل األول

شعره أهل  البصلر لالرلعر عللى أن الةايللب اللذل اح ملن طبلةل الوبقلب  ا و   

اجلاهل ب، ل  جب  لعضهم شعره غايب ادلدى الذى للله الرعر اجلاهلى من اجلمال 

وحسللن الرو،للي، ويعللده الكاللو مللن الللرواة ىف أ.للباب ادلعلقاتشوديتللاز شللعره لرشللا ب 

للللف، حلللن علللد عةلللد ادللللر ق  ملللن اللفظ،ووضلللةح ادلعلللن، وحسلللن اللللةكم، و للللب التك

الرعراء كجرير أ،ه أشلعر ععلراء اجلاهل لب، وأغلراء تكسلبه لالرلعر أن يفلب ىف ضلروب 

 شادلدح واالستقصاء ط ه حن مدح 
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 إذا طلعت مل يبد مةهن كةاكب  #  طإ،ك مشس وادللةك كةاكب

 لوئ الكةاكبول   أ اس ه   #    كل ن ذلم لا أم مب يا.ب

 تضاعف ط ه احلزن من ك  جا،ب #  الل   عازب مههو.در أراح 

 لةالده ل ست لذات عقارب علي لعمرو ،عمب لعد ،عمب     #

 كتلئب من عسلن غو أشائب #وعقت له لالةصر إذ      دغزت

 ائبعصائب طو هتتدي لعص # أذا ما غروا لاجل ش حلي طة هم

 ادلضارب لأيديهم ل ض ر اق #         طهم يتسا ةن ادلب ب ل ةهم

 هبن طلةل من  راع الكتائب #   والع ب ط هم غو أن س ةطهم

 من اجلةد، وا حالم غو عةازب ذلم شبمب مل يعوها اهلل غوهم   #

 حي ةن لالرحيان يةم السباسب #    را اق الةعال ط ب حجزاهتم

 1وال حيسبةن الرر ضرله الزب والحيبةن اخلو الشر لعده       #

 

                                                           
1
(، 9002)الطبعة الثالثة عشر،القاهرة: دار المعرفة، للمدارس الثانوٌة والعالٌاتارٌخ اآلداب العرابً . أحمد حسن الزٌات، 

  04-00ص.
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  ةله :وأخذوا عل ه 

 ىطدى لك من رب طريفى وتالد #      ختب إ  الةعمان حن تةاله

 طلست على أتاك حباسد # وكةت امرءا الأمدح الدهر سة ب

 2طامب عل ه مبدحه، وجعله خوا س ي إل ه الحيسده عل ه

 و ال ط ها :

 3الالةةر ،ةر وال اإلظالم إظالم # تبدو كةاكب والرمس طالعب

 يةازعه  ةله :ومما سبي إل ه ومل 

وإن خلت أن ادلةتأى عةك  #    طإ،ك كالل   الذى هة مدركى

 4واسع

 

                                                           
2
 421(،ص.9002،)القاهرة: دار الحدٌث، لشعر والشعراء. اإلمام ابن قتٌبة، ا 

 
3
 414،ص.والشعراء الشعر، اإلمام ابن قتٌبة،  

4
 422ص.راء،الشعر والشع. اإلمام ابن قتٌبة،  
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  ال من  ص دته ىف مدح عمرو لن احلارث اللساين:

 ول   أ اس ه لو ئ الكةاكب #      كل ين ذلم لاأم مب ،ا.ب

 تضاعف ط ه احلزن من ك  جا،ب #     و.در أراح الل   عازب مهه

  لةالده ل ست لذات عقارب #         علي لعمرو ،عمب لعد ،عمب

 ومن أللغ شعره معلقته الن أوذلا :

 ماذا حت ةن مؤي وأحجار  #    عةجةا الةعم دمةب الدار

 هةج الريا هبايب الرتب مةار  #    أ ةى وأ فر من ،عم وغو
 عن ال ،عم أمة،ا عرب أسفار  #  و فت ط ها سراة ال ةم أيسأذلا
 5والدار لة كلمتةا ذات أخبار  #  لمةا استعجمت دار ،عم ماتك

 الفصل الثانى: خصائص شعره فى االعتذار

وهة أن يولب الراعر العفة من شخص أساء إل ه لقةل أوطع ش وزع م اإلغتذار ىف 

العصللر اجلللاهلى هللة الةاللللب الللذل اح الللذي  للال أجللةد اغتللذار   لل  ىف ذلللك العصللر 

                                                           
5
)الطبعة الرابعة، لبنان: دار الكتب  جواهر األدب. . أحمد بن إبراهٌهم بن مصطفى الهاشمى األزهري المصري،  

 951(،ص.4201العلمٌة،
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خاطللب للله الةعمللان مللن ذلللك اإلعتللذار  ةللله: للةعمللان لللن ادلةللذر مالللك احلللوة، وممللا 

 طال لعمر الذي مسبت كعبته            # وماهرلي على ا ،صاب

 6ركبان مكب ل  الل   والسةدمن جسد وادلؤمن العئذات الوو ديسبها # 

 و ال من أخرى من اعتذارياته:

 وإن خلت أن ادلةتأى عةك واسع  # طإ،ك كالل   الذى هة مدركى

للولللف االعتلللذار واجلللتالب الرضلللا عةللله ملللا طاتللله ط لللب ادلكسلللبش ولعللل   كملللا أغلللراه

تقدديلله علللى الرللعراء مل يكللن مللن حكللم علمللاء الرللعر وحللدهم، للل  يكهللر أ،لله  للد 

شاركهم ط ه شعراء اجلاهل ب أ،فسلهم طمملر ما لدمةه عل له ىف عكلال وجعللةه حكملا 

شللللرحه  يتةاشللللدون أماملللله أشللللعرهمش ط قضللللى لرللللاعر علللللى شللللاعرش وللللله ديللللةان شللللعر 

 البول ةس وطبع مرارا وإن مل جيمع أكار  ةلهش ومن أللغ شعره معلقته الن أوذلا:

 مذا حت ةن من ،ؤى وأحجار  #  عةجةا طب ةا لةعم دمةب الدار

 هةج الرياح هباىب الرتب مةار  #     أ ةى وأ فز من ،عم وغوه

                                                           
6
 95. نفس المراجع،ص. 
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 أسفارعن ال ،عم أمةا،ا عرب   #    و فت ط ها سراة ال ةم أسأذلا

 7والدار لة كلمتةا ذات أخبار  #  طاستعجمت دار ،عم ما تكلمةا

 

 الفصل الثالث: خصائص شعره فى الهجاء

 يقال إن الةاللب هجا الةعمان لقةله:

 وارث الصائغ اجلبان اجلهةال #   بح اهلل مث عن للعن

 و الصائغ هة عو ب، ألة سلمى، أم الةعمانش 

 وهجاه أيضا طقال  ص دة ط ها :

 ا  ا.ى ومن خيةن اخلل ال # من يضر ا دح ويعجز عن ضر

 مث ال يرزأ العدو طة ال #  جيمع اجل ش ذا ا لةف ويلزو

ووارث الصائغ هة الةعمان لن ادلةذر، وكان الصائغ جد الةعمان لن ادلةذر، وأمه 
 زله طدكشسلى ل ته، ومسه عو ب، ومة

                                                           
7
)الطبعة الثامنة عثرة،مصر: دار المعرفة  الوسٌط فى األدب العرٌى وتارٌخٌه.الشٌخ أحمد اإلسكندرى،  

 26-21(،ص.4242بمصر،
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الةاللب، وإمنا  اله على لسةه  ةم ويقال إن هذا الرعر والذى  بله مل يقله  
حسده، مةهم عبد   س لن خفاف التم مى، ومةهم مرة لن رل عب لن  رعع 

 8السعدىش

   

                                                           
8
 420-421،ص.الشعر والشعراءاإلمام ابن قتٌبة،  . 
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 : الخالصة الفصل األول

النابغة الذبياين ىو أبو أمامو زياد بن معاوية: أحد فحول شعراء اجلاىلية، 

وزعيمهم بعكاظ، واحسنهم ديباجة لفظ، وجالء معىن، ولطف اعتذار ولقب 

بالنابغة لنبوغو ىف الشعر فجأة وىو كبري، بعد أن امتنع عليو وىو صغري وىو من 

أشراف ذبيان إالأن تكسبو بالشعر غض من شرفو، على أنو مل يتكسب بشعره إال 

 ىف مدح ملوك العرب.

ملدح وخصائص ىف اإلعتزار و خصائص شعر املتنىب منها خصائصو ىف ا

 خصائص ىف اهلجاء.
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    الفصل الثانى : اإلقتراحات

الشعر وخصائص شعره نشعر بأن يامنا بالبحث عن النابغة الذبياين وبعد ق

 من املسائل األدبية الصعبة، ففى ىذا الفصل بقدم اإلقرتاحات اآلتية :

أن املراجع األدبية الىت طالعتها ىف كتابة ىذه الرسالة حمدودة ومل تكن كافية. 

ولذلك نرجو من مدير اجلامعة ومجيع املسؤولني باجلامعة أن يزيدوا الكتب األدبية 

 تب الىت تساعدنا على إعداد البحث. يف املكتبة ألننا نشعر بنقصان  الك

على الطالب والطالبات الذين يتعلمون العلوم األدبية يف جامعة عالء الدين 

 اإلسالمية احلكومية أن جيتهدوا يف دراسة العلوم األدبية وفهمها.

ترجو الباحثة إىل زمالء الطالب والطالبات أن يشرتكوا ىف كل األعمال 

حىت يفهموا دراسة ىامة تتصل بدراسات ىف كلية اآلداب املناسبة باللغة العربية 

 والعلوم الثقافية خصوصا يف قسم اللغة العربية وآداهبا.
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بعد تقدمي اإلقرتاحات ىف ىذا الفصل ندعو اهلل أن يوفقنا إىل ما فيو رضاه 

ويهدينا سواء السبيل ويهدينا الصدق ىف القول واإلخالص ىف العمل. وأن تنتفع بو 

 ىت أمكننا أن نعرف العلوم األدبية معرفة طيبة.       النفوس ح

بعهم بإحسان إلى يوم وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن ت   

 الدين

 والحمد هلل رّب العالمين
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 المراجع من الكتب العربية:

،القاىرة: مكتبة حبوث ىف الشعرية وتطبيقاهتا عند املتنىبإبراىيم، إبراىيم عبد املنعم، 

 م 2002األداب، 

، اجلزء الثاىن. دار الشعر و الشعراء ابن قتيبة، امحد حممد شاكر )حتقيق و شرح(.

 م.2003ه/ 1423احلديث، القاىرة:

الوسيط ىف األدب العريب اإلسكندري، الشيخ امحد ، الشيخ مسطفى و عناىن. 

 م.1662ه/ 1335دار املعارف مبصر:وتارخيو. 

 .األدب و النصوص ىف العصر اجلاىلي وصدر اإلسالمحليفو، حممد حممود. 
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 .3بريوت : دار الفكر، د. س، ط  .ترتيب القاموس احمليط.الزاوى، الطاىر أمحد
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 .تاريخ األدب العرىب للمدارس الثانوية والعليا الزيات، أمحد حسني.

 .25القاىرة: دار النهضة، د.س، ط 

 .1دار الفكر، د. س، ج. تاريخ آداب اللغة العربيةزيدان، جرجي.  

القاىرة : مكتبة اهلندية  العصرية،  .أصول النقد األديب الشايب، أمحد.

 .1، ط1664

 م2006ه/1430.دار احلديث، القاىرة:جواىر الشعرالشربيىن،شريدة. 

، اهليئة املصرية العامة للكتاب.،  الطماوى، أمحد حسني وجرجى زيدان

 م(2991

حتقيق: مكتب  .القاموس احمليط الفريزآبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب.

 مسسسة الرسالة إشراف : حممد نعيم العرقسوسي، حتقيق الرتاث ىف

 .5م، ط1666 -ـ ى 1416ة الرسالة، سبريوت: مسس
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 كلية: مكاسر.  الرسالة وخصائص، اجلاىلية االسعار. عبد الفضال،

 ، احلكومية اإلسالمية الدين عالء جبامعة الثقافية العلوم و اآلداب

 ه2010

كلية اآلداب . مكاسر:  رسالة ليلة، نور. " إبن الرومى و خصائص شعره".

 ه2010،و العلوم الثقافية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 

 .(دراسة حتليلية أدبية  )ليمفو، مروة. " أمحد شوقى و خصائص شعره

كلية اآلداب و العلوم الثقافية جبامعة عالء الدين . مكاسر:  رسالة

 ه2011،اإلسالمية احلكومية 

بريوت لبنان. دار الكتب العلمية،  .جواىر األدباهلامشي، أمحد. 

 .35ىـ، ط 1416

 م2006ه/1430.دار احلديث، القاىرة:جواىر الشعرالشربيىن،شريدة. 

 

 :االلكترونكية المراجع
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