
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعـة المستنصريـة      

 كلية االداب / قسم اللغة العربية 
 

 الصورة البعٌدة فً الشعر العربً القدٌم

 من امرئ القٌس الى ذي الرمة 
 

 اطروحة تقدمت بها الطالبة

 صفاء كاظم مكً البدٌري
 

 اىل جملس كلوة االداب يف اجلامعة املستنصروة 

ي جزء من متطلبات نول شهادة دكتوراه فلسػة يف اللغة العربوة وه

 وآدابها

 

 باشراف
 االستاذ الدكتور 

 خالد علً مصطفى
 م4002هـ                                                                          5241

  



الحمد اهلل رب العالمين ، والصالة والسالم على خير خلق اهلل سيدنا محمد 
 … وعلى اله الطيبين الطاهرين ، وصحبه الغر الميامين وبعد 

تمتععا الرعععر العربععي المععديم بم يععي خاصعععي ، هععي قععرا ع ا بععداعي و درتععه علعععى 
، ونفسععيي ، التجععدد  ععي لععو العصععور ا دبيععي ، وبمختلععا اتجاهاتنععا النمديععي مععن  نيععي 

 واجتماعيي ، وبنيويي .. الخ . 
وهعهع الم يععي جعلععت الدارسعين   ينمطعععون عععن دراسعته ، و سععيما دراسععي صععورع 
الرعععريي ، اه درسععت الصععورة الرعععريي للعديععد مععن رعععرااه ،  صععال عععن دراسععي الصععورة 
الرعريي لعصر ادبي لامو ) الجاهلي وا معو    . ومعن هعها المنطلعق جعاات دراسعتنا 

 للصورة البعيدة  ي الرعر العربي المديم من )امرئ الميس الى ه  الرمي  . 
ان اختيععععار دراسععععي الصععععورة البعيععععدة  ععععي الرعععععر العربععععي المععععديم ،  سععععيما  ععععي 
العصعععرين ) الجعععاهلي وا معععو    ، جعععاا ردا علعععى معععا ارعععيا حولنمعععا معععن ان صعععورهما 

ق الفنعي ) المجعا     ، العه  الرعريي واصحي و ريبي ومتداولي ، وتلاد تخلعو معن العمع
يجعو الصعورة تجمعب بالخيعاو العى رحعاب اوسعا . ان هعها العرا    يخلعو معن صعحي ، 
وللععن  يععه تعمععيم خطيععر د  ن ا بععدا  الرعععر    يتحععدد ب مععان ، او ملععان معينععين ، 
او يمتصر على رعراا عصر دون اخعر . امعا ععن تحديعد  معن دراسعي الصعورة البعيعدة 

ربعععي المعععديم بنععهين الرعععاعرين ،  انعععه يععععود الععى اعتمادنعععا علعععى ممعععولتين  ععي الرععععر الع
نمعععديتين احعععداهما  بعععن سعععالم الجمحعععي حعععين  عععاو ععععن امعععرئ المعععيس ، وه  الرمعععي   
))لععان احسععن طبمتععه ترععبينا واحسععن ا سععالميين ترععبينا هو الرمععي    وا خععر  لحمععاد 

  المععيس واحسععن اهععو ا سععالم الراويععي ، اه  ععاو   )) احسععن اهععو الجاهليععي ترععبينا امععر 
ترععبينا هو الرمععي    . وهاتععان الممولتععان توصععحان مععد  اهميععي الصععورة الرعععريي لععد  
الرععاعرين المعععهلورين  معععد ابعععدعا  ينعععا ايمعععا ابععدا  ، وبمعععا ان الصعععورة البعيعععدة  عععر  معععن 

 الصورة الرعريي  البد ان تلون صورهما  د تحمق لنا البعد  ي الترليو . 



لبعيدة  ي الرعر العربي المديم تمقو ا رهاصي ا ولى  ي ا بعدا  ان الصورة ا
الرعععر  العربععي عبععر عصععورع المختلفععي ،  ن عمليععي خلمنععا تحتععاج الععى الرعععراا هو  
المواهععب الفعععهة ، العععهين يترلععون بصعععمات واصعععحي علعععى سععاحي ا بعععدا  . لعععهل   اننعععا 

بععي حتععى وصععلت الععى مععا هععي تمقععو البدايععي التطوريععي للصععورة البعيععدة  ععي الرعععر العر 
 عليه من عمق ابداعي ولقا ي  نيي من خالو اعتمادها على مفنوم الالتجانس . 

لمعععد تبلعععورت  لعععرة البحعععث عنعععدما طعععرح ا سعععتاه العععدلتور خالعععد علعععي مصعععطفى 
الموصععو  علعععي ،  ريبعععت  عععي خعععور يمعععار هعععهع الدراسعععي النمديعععي التعععي تعتمعععد جانعععب 

 ث بالتمدم الى ان تم انجا ع بعون اهلل تعالى . التطبيق ، وبعدها بدأت مسيرة البح
اعتمعععد البحعععث علععععى مصعععادر عديعععدة انتفعععععت بنعععا ايمعععا انتفععععا  ، مننعععا اللتععععب 
النمديععي الحديقععي ، الن ريععي مننععا والتطبيميععي ، التععي تناولععت موصععوعات ادبيععي متنوعععي ، 

فجععوة   و سععيما لتععاب )  ععي الرعععريي   للمععاو ابععو ديععب الععه  اسععتعرنا منععه مصععطلب ال
مسا ي التوتر . لهل  لانت ا  ادة اللبر  من العدواوين الرععريي ، التعي لانعت الحجعر 

 ا ساس اله  بنيت عليه الدراسي ، ومن خالله توصو البحث الى نتااج عديدة . 
لمعععد جعععاا البحعععث  عععي تمنيعععد وقالقعععي  صعععوو ، اه احتعععو  التمنيعععد علعععى مفنعععوم 

 يم والمعاصر . الصورة البعيدة  ي النمد العربي المد
تنعععاوو الفصعععو ا وو دراسعععي مصعععادر ومرجعيعععات الصعععورة البعيعععدة .  عععي حعععين 
درس الفصعععو القعععاني وسعععااو ترعععليو الصعععورة البعيعععدة . امعععا الفصعععو القالعععث  معععد تنعععاوو 

 انماط الصورة البعيدة واساليب بناانا . 
،  واجععه البحععث صعععوبات عععدة ابر هععا ال ععروا ا سععتقناايي التععي يعانينععا بلععدنا

و سعيما الحالععي التععي وصععلت الينععا الم سسععات التعليميععي بمععا  ينععا الملتبععات د ممععا اد  
الععى صعععوبي الحصععوو علععى اللتععاب ، وللععن بمعونععي اهلل تعععالى وبمسععاعدة الخيععرين تععم 

 الماو البحث . 



 مععن واجبععي الو ععاا والعر ععان للععو مععن مععد لععي يععد المسععاعدة و سععيما … وبعععد 
خالعععععد علعععععي مصعععععطفى ، العععععه  لعععععم يبخعععععو علعععععى بعلمعععععه  اسعععععتاه  المرعععععرا العععععدلتور

ومالح اتععه السععديدة  ععي سععبيو انجععاح البحععث ،  مععد لععان لععي خيععر عععون ، اه يمرنععي 
واخجلنععي مععرارا بتواصعععه الجععم ،  لععه منععي ج يععو الرععلر والعر ععاند  –بعنايتععه ا بويععي 

للعلععم وارجععو مععن اهلل تعععالى ان يمععدع بالصععحي والعا يععي ليواصععو عطععااع العلمععي خدمععي 
 ولطلبته . 

لهل  اتمدم بالرلر الج يو الى ال ميالت انعوار مجيعد ، واسعراا منعد  وا تخعار 
عنععاد اللبيسععي علععى مسععاعد تنععن لععي مععن خععالو مععد  بالعديععد مععن المصععادر . لععهل  
اتمععععدم بالرععععلر الج يععععو الععععى الصععععديمتين الع يعععع تين امععععو سععععلمان ولمععععاا موسععععى علععععى 

 بحث ومد  بالعديد من المصادر.مساندتنما لي طيلي  ترة لتابي ال
واخيعععععرا   يسععععععني ا  ان اتمعععععدم بالرعععععلر والمحبعععععي الخالصعععععي لععععععاالتي لا عععععي ، 
و سعععيما امعععي وابعععي لمعععا عانيعععاع  عععي سعععبيو المعععاو دراسعععتي العليعععا ، والتصعععحيات التعععي 

  دماها لي ،  لنما مني لو الحب والو اا . 

 


