
 فرحان محمد فرحان محموداالسم الثالثي: 
 اللغة العربية –ماجستير  المرحلة والقسم:

 لغة العربيةقسم ال – المستنصريةجامعة ال –  اآلدابالكلية والجامعة: كلية 
 قرب ثانوية بالل المختلطة –حي النصر والسالم  –بغدادالعنوان: 

 اليوجد: البريد االلكتروني
 ( -دراسة فنية -لمرَّار بن سعيد الفقعسيشعر ا): رسالةعنوان ال

 82/5/8108 ثنيناال تاريخ المناقشة:
 الكلمات المفتاحية: 

 هناء فاضل سلمانأ.م.د.  :على الرسالة مشرفالاسم 
 

 
 

 باللغة العربية رسالةالملخص 
 
 
 
 
 

ه مددن الحمددد ا العزيددز الجبدداري الددرحيم الغفَّدداري الددده أعدددَّ لعبددادٍ المدد منين جنَّددات  تجددر 
تحتها األنهاري والصالة والسالم على النبي األمين المختاري وعلى آل بيته الطاهرين األبدراري 

 وأصحابه المتَّقين األخياري ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
فددال يددزال العصددر األمددوه عصددراص أدبيدداص خصددباص يسددترعي اهتمددام الدارسدديني ويدددفعهم إلددى 

راث األدبددي الناشدد  فددي حدددود دلددا العصددر لمددا امتدداز بدده هدددا تكثيددف جهددودهم البحثيددة فددي التدد
العصددر مددن شخصدديات  شددعرية أمسددت نجومدداص المعددةص فددي سددماء الشددعر العربددي مثددل الفددرزد ي 
مددة وميدرهم مددن مشداهير الشدعراءي فضددالص عدن عهددور ألدوان شددعرية  وجريدري واألخطدلي وده الرة

السياسديي وشدعر الغدزل العددرهي وشدعر  جديدة استحدثها شدعراء دلدا العصدر وال سديَّما الشدعر
الخمددددددرة. وقددددددد كددددددان األهتمددددددام الكبيددددددر الددددددده أوالٍ  دارسددددددو األدب المحدددددددثون بشددددددعر الشددددددعراء 
ه إلى دراسة إحدى الشخصديات الشدعرية  عني إلى التوجُّ المشهورين في دلا العصر عامالص شجَّ

عهار لمحة اإلبداع في نتاجها الشع رهي بعدد أن ضداع صديت المغمورة لكشف الغبار عنهاي وا 
شددهرتها مددا ضددياع جددزء كبيددر مددن آثارهددا الشددعرية فددي تقددادم األزمددان. وقددد وقددا اختيدداره علددى 
الشددداعر) المدددرَّار بدددن سدددعيد الفقعسدددي( حدددين اقتدددرح علددديَّ الددددكتور علدددي الحبدددوبي أسدددتاد األدب 



 الجامعدددة المستنصدددرية أن أدر  إحددددى الشخصددديات الشدددعرية –اإلسدددالمي فدددي كليدددة التربيدددة 
المغمورة التي جما أشعارها الدكتور ندوره حمدوده القيسدي فدي كتابده )شدعراء أمويدون(ي وكدان 
مدددن جملدددة هددددٍ الشخصددديات الشددداعر المدددرَّار الفقعسدددي . وبعدددد عدددر  الموضدددوع علدددى اللجندددة 
العلميددة للدراسددات العليددا المددوقَّرة تددمَّ اإلجمدداع علددى أن يكددون عنددوان رسددالتي )شددعر المددرَّار بددن 

عسدددي دراسدددة فنيدددة(ي وقدددد اقتضدددى عندددوان الرسدددالة وطبيعدددة المدددادة الشدددعرية المتناولدددة سدددعيد الفق
بالدراسدددة أن تتدددوزَّع الدراسدددة فدددي هددددٍ الرسدددالة علدددى ثالثدددة فصدددول مسدددتهلَّة  بتمهيدددد ر مدددت فيددده 
تعريدددف القدددارا بهبعددداد هددددٍ الشخصدددية الشدددعرية فيمدددا يتعلَّددد  باسدددمهي ولقبدددهي ونسدددبهي وأخبددداٍري 

مكانتدده الشددعرية بددين شددعراء عصددٍر.  ث ددمَّ اتَّجهددت فددي الفصددل األول مددن ومالمددش شخصدديتهي و 
هدددٍ الرسددالة إلددى دراسددة بنيددة الددنش الشددعره فددي شددعر الشدداعر متندداوالص فددي دلددا دراسددة أنمدداط 
الددددنش الشددددعره التددددي ن عددددم فيهددددا شددددعر الشدددداعري والتددددي تنوَّعددددت بددددين البيددددت اليتدددديمي والنتفددددةي 

قليدية المكتملةي ودات الموضوع الواحد. وجاء الفصدل الثداني والمقطوعةي والقصيدة بنوعيها الت
مشددتمالص علددى دراسددة تحليليددة للغددة الشدداعر توزَّعددت علددى مبحثدديني تندداول المبحددث األول منهمددا 
دراسة ألفاع الشاعري والعوامل الم ثرة في اختيارها وال سيَّما البيئة والمجتمداي والمكداني فضدالص 

ا من دور كبير في تحديد جن  األلفاع فدي الدنش الشدعرهي ثدمَّ عن األمرا  الشعرية وما له
تناولددت فددي المبحددث الثدداني دراسددة التراكيددب اللغويددة التددي وعَّفهددا الشدداعر للكشددف عددن تجاربدده 
الشعوريةي والمعاني المكنونة في دهنه ووجدانه مسلةطاص في دلدا األضدواء علدى األسداليب التدي 

 والشرطي والتقديم والتهخيري والنداء وميرها من األساليب.  برزت في شعر الشاعر كاإلستفهامي 
ددا الفصددل الثالددث فقددد اشددتمل علددى مبحثددين تناولددت فددي المبحددث األول منهمددا دراسددة  أمَّ
الصدورة الشددعرية عنددد الشداعري وقددد اسددتهللت هددا المبحددث بكشددف النقداب عددن المصددادر التددي 

بعد دلدا إلدى دراسدة وسدائل تشدكيل الصدورة استلهم منها الشاعر مادة صوٍر الشعريةي وانتقلت 
لددددة بددددد )التشددددبيهي واإلسددددتعارةي والكنايددددة(ي والتددددي شددددكَّلت الجددددزء األععددددم مددددن صددددور   ّ ّّ المتمّث
الشاعري ثمَّ اختتمدت المبحدث بدراسدة آليدات التصدوير التدي اعتمددها الشداعر فدي رصدد صدوٍر 

سددت المبحددث الثدداني مددن الشددعرية القائمددة فددي مععمهددا علددى تفعيددل الحددوا  الخمسددة. فيمددا كرَّ 
الفصل الثالث لدراسة موسيقى الشعر في شدعر الشداعر مستعرضداص فدي دلدا األوزان التدي بندى 
عليهدددا الشددداعر نصوصددده الشدددعرية والتدددي امتدددازت بدددالطولي وكثدددرة التفاعيدددل بمدددا يتناسدددب مدددا 

عر التدي التجارب الجدّيدة التدي مدرَّ بهدا الشداعر. كمدا سدلَّطت أضدواء الدراسدة علدى قدوافي الشدا



اختار لها أحرفاص شداع اسدتعمالها فدي قدوافي الشدعر العربدي . ثدمَّ ختمدت الدراسدة الفنيدة  بدراسدة 
الموسدددديقى الداخليددددة التددددي اتَّكدددده الشدددداعر فددددي عزفهددددا علددددى ألددددوان البددددديا وال سدددديَّما الجنددددا ي 
ة والترصددياي والتصددديري والتصددرياي والتكددرار. وبعددد تمددام هدددٍ الفصددول الثالثددة وضددعت خاتمدد

لت إليها في البحث . وقد لجهت  في بع  هوامش الرسدالة  أوجزت فيها أهم النتائج التي توصَّ
 إلى استعمال بع  الرموز وددت  تفسيرها للقارىء بما يهتي:

 ) ( ي راد بهدا الرمز )قطعة شعرية( ويدكر ما كتاب )شعراء أمويون( . .0
 ه .)ب( ي راد بهدا الرمز)بيت شعره( ويدكر ما المصدر دات .8

 )م( ي راد بهدا الرمز)مقلوبة( ويدكر ما كتاب )المحكم والمحيط األععم( .           .3
ولعددلَّ شددهادة القدددماء علددى كثددرة شددعر المددرَّار دفعنددي إلددى أن أخددو  رحلددة شدداقَّة فددي 
رحاب المصادر القديمة بحثاص عن األشعار التي لم يقف عليهدا الددكتور ندوره حمدوده القيسدي 

ر الشاعر في كتابه ]شعراء أمويون[. وقد انتهت هدٍ الرحلة بحصيلة جيددة فيما جمعه من شع
( بيدت شدعرهي 011ال يستهان بها من القصائدي والمقطوعداتي واألبيدات المفدردة بلغدت قرابدة )

يت فيها ما صحت نسبته للشاعر دون نزاع ما شعراء آخرين.  توخة
ان أبرزهدا ميداب بعد  وقد اعترضدت مسديرة البحدث جملدة مدن المصداعب والعقبدات كد

دددا جعدددل البحدددث عنهدددا فدددي أروقدددة المكتبدددات  المصدددادر األدبيدددة التدددي عندددت بشدددعر الشددداعرن ممَّ
يسدددتغر  زمنددداص طدددويالص. كمدددا خلددد  عددددم اهتمدددام المحددددثين بشخصدددية الشددداعر ومكانتددده الشدددعرية 

ة أخبددار الشدداعر فددي المعدداّن القديمددة ليتولَّددد عددن دلددا عقبددة كب يددرة عائقدداص آخددر تعددافر مددا شددحَّ
اسددتوقفت مسددار عمددل البحددث فددي بدايتددهي وهدددا مددا دفعنددي إلددى اإلسددتعانة بشددعر الشدداعر بمددا 
يحملدددده مددددن وسددددائل بسدددديطة تكشددددف اللثددددام عددددن شخصددددية الشدددداعر ومكانتدددده الشددددعرية بطريقددددة 
استنباطية. ولعلَّ عائقاص آخر نتج عن عدم سالمة طبعة كتاب ]شعراء أمويون[ الده جمدا فيده 

ددا حددتَّم علدديَّ الرجددوع  الدددكتور نددوره حمددوده القيسددي شددعر الشدداعر مددن األخطدداء المطبعيددةن ممَّ
ثةدد  عنهدددا شددعر الشددداعر لتالفددي هددددٍ األخطدداءي وال يخفدددى ان مثددل هددددا  إلددى المصددادر التدددي و 

 العمل يستغر  وقتاص طويالص وجهداص مضنياص. 
لة الددددكتورة وال يفددوتني فددي هددددا المقددام أن أتقدددَّم بالشدددكر والعرفددان إلددى أسدددتادتي الفاضدد

هنددداء فاضدددل سدددلمان التدددي أنددديط عمدددل اإلشدددراف علدددى هددددٍ الرسدددالة بعاتقهددداي فكاندددت لدددي نعدددم 
دا أمددَّتني  ه ونعم المعين في تعضيد سبل اتمام عمل البحث في هدٍ  الرسالةي فضالص عمَّ الموجة



كر به من المصادري فكفتندي بددلا م وندة البحدث عنهدا هندا وهنداا. كمدا أحببدت أن أتقددَّم بالشد
واإلحترام إلى أساتدتي األفاضل في قسم اللغة العربية الدده لدم يبخلدوا علديَّ بمددة يعدد العدون فدي 
سددبيل إنجدداح عمددل هدددٍ الرسددالة مددن خدددالل التوجهيددات واإلجابددات عددن بعدد  المسددائل التدددي 
اسددتوقفت عمددل البحددث. وأخددشُّ مددنهم بالدددةكر الدددكتور خالددد علددي مصددطفىي والدددكتور محمددود 

والدددكتورة ليلددى الحيدداليي والدددكتور محمددد عويدددي والدددكتورة سددناء سدداجت. كمددا يوجددب  سددهيلي
عليَّ واجب العرفان بالفضدل أن أتقددَّم بالشدكر واإلمتندان إلدى زمالئدي مدن طدالب العلدم هشدامي 

 وعدناني وحيدري وأحمدي ورضاي وفيصلي وحسين .
توفيد  اا وتيسديٍر فمدا أصدبت وختاماص فإنَّ هدٍ الرسالة ثمرة بحث اجتهدت في إتمامه ب

فيه فبمنَّ اا وفضلهي ومدا أخطدهت فيده فدإنَّني أضدا هددٍ الرسدالة بدين يدده نخبدة مدن األسداتدة 
العلماء في لجنة المناقشة متوسةماص فيهم سد ثغراتها وتقويم أخطائها من خالل ما يطرحونه مدن 

 اا الموف ي وله الحمد أوالص وأخراص.مالحعات قيةمة. فلهم مني فائ  الشكر والعرفان مسبقاص. و 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 

 

Many thanks to Allah the merciful the forgiving, the great the 

mighty who had prepared to those who are believers the paradise with 

sweet rivers, and prayers and peace on prophet Muhammad, on his 

family, his companions of his followers in good till the judgment day. 

Still the Amawic era, a fertile era in arts which took care by the 

researchers, and push them to condense the studies for the arts of that 

era for its poetic characters which became stars in the sky of the 

Arabic poetry like Al-Farazdaq, Jreer, Al-Akhtal, thi Al-Rrimma and 

other famous poets, in addition to the poetic phenomena they invented 

in the Arabic poetry especially the political poetry, flattering poetry, 

and Al-Khamra poetry, the great care which was took by the 

researchers for the famous poets of the Amawic era, push me to study 

the unknown poetic characters to clear the dust from them, and show 

the glim of talent in their poetic product after the loosing of their fame 

with the loosing of their poetic traces through the ages. So we had 

chose the poet Al-Markarbn saeed Al-Faqa'si after our instructor Dr. 

Ali Al-Habobi the professor of Islamic arts in the educational science 

college- the university of al-Mustansiriya, to study on of the unknown 

poetic character which Dr. Noori Hammodi Al-Qaisi had gathered in 

his book "Amawic Poets", and from those poets was Al-Marrar bn 

saeed Al-Faqa'si whom we had chose. And after submitting the title to 

the hands of scientific  committee for post graduate studies, they 

deliver the thesis little to be "the poetry of Al-Marraw bn Saeed Al- 



Faqa'si an artistically study". The nature of the title and the poetic 

material under study to divide the thesis in to three chapters, where we 

began in chapter on with a preface to identify the reader with the 

dimensions- of this poetic character in relation to his name, surname, 

title, his news, the feature of his character and his position among the 

poets of his era. For the importance of the poetic structure in the 

moderns studies we studied in the second inquiry the structure of the 

poetic text in that poet poetry tackling the forms of his verse which 

varied among orphan line, Al- Nutfa, Sonnet and the verse in its two 

types the complete traditional, and of the one subject. As for chapter 

two, it continued an analytical study for the poet language spread in to 

two fields, the first tackled the poet utterances of the factors effecting 

their choosing like the environment, society and place in addition to 

the poetic purposes and there big role in identifying the gender of the 

utterances in the poetic text, then we tacked in the second field the 

lingual structures which were employed by the poet to explore his 

feeling experiences, and the meanings in his mind and spirit shedding 

the light on the styles appealed in his poetry like interrogation, 

condition, starting and ending, calling and other structures. 

As for chapter three it include the studying of the poetic émigré 

for the poet where in inquiry one we investigated the diagram image 

formed in the poetry of the poet by simile, borrowing and metonymy 

which occupied the greatest part of his émigré, in addition to studying 

the real émigré which was drawn by the poet directly with the 

exploring the sources which inspired the poetry with his émigré, 



concluding the inquiry with the studying the émigré techniques which 

were depended by poet in drawing his poetic images which are based 

on the five senses. We tackled in the second inquiry of chapter three 

the study of the poetic music in his poetry showing the meters on 

which the poet build his poetic texts which were characterized by their 

to be long and the much of interactions which go along with the poet 

serious experiences which the poet past by from the one side, and the 

poet character which was serious. As well we shed light on the rhymes 

of the poet which he played on the famous used letters, to conclude 

the artistic study with an inquiry tackling the music coming from the 

line and the utterance, which were played by the poet through the 

depending on Al-Badee meter which were used a lot by the poet 

especially repeating, Jinas tarsee, Tasdeer, tsree and the testimony of 

the old times people on the big amount of Al-Marrar poetry which we 

shall demonstrate to push us to study the old sources seeking the 

poetry which was not mentioned by Dr.Noori Hammadi Al-Qaisi in 

his book [(Amawic Poets)] and which from which we gathered nearly 

[(011)] lines for the poet without conflicting with other poets. 

Lastly this thesis is the fruit of research which we made great 

effort to fulfill by the aide of Allah so if we were correct that was by 

Allah aide and if we were wrong our honorable professors may rectify 

us with our acknowledgement and esteem and thanks to Allah at the 

beginning and at the end. 

 


