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 المستخلص

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 وبعد 
فإن األدب وجو من وجوه حضارة األمم ، ودليل واضح عمى ثقافة الشـعوب ، منـو يعـرف   

ميـزان الكـ م ، ومــن   لـو يتضـح حســن البيـان ، وقـد افت ــرت األمـم بـان ليــا تاري ـا عريقـا حفــ  
راثنـا األدبــي والمغـوب ، بســبب مــا أشـكال األدب األولــى ، وكـان حريــا بنـا نحــن العـرب أن نفت ــر بت

أوتــي مــن منزلـــة ع يمــة ، جعمتــو فـــي مكــان الريـــادة بــين اآلداب العالميــة ، ليـــ ا طفــق البـــاحثون 
يؤر ــون لمكــم الكبيــر مــن ىــ ا التــراث الثــر، فتــارة يدرســون  ســمات العصــور األدبيــة بمجمميــا لكــل 

ـــة ، وثا ـــة يتطرقـــون فييـــا إلـــى عصـــر، وأ ـــرب يبحثـــون فييـــا قضـــايا محـــددة فـــي أدب كـــل مرحم لث
الش صيات األدبيـة فـي سـاعر عصـور األدب ،وىـ ا األمـر ىـو الـ إ دفعنـي إلـى أن ادرس عصـرا 
طالمـا ا تمفــت حولـو اآلراء ، وتعــددت فـي وصــفو األقاويــل ، وانقسـم بإزاعــو البـاحثون بــين منصــف 

لموضـوعات معتدل ، وبين متجن عميو ، ى ا العصر ىـو العصـر الوسـيط إ  وقـت ا تيـارإ عمـى ا
 الشــــــــــــــــــــعرية التــــــــــــــــــــي طرقيــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــعراء فــــــــــــــــــــي ىــــــــــــــــــــ ه المرحمــــــــــــــــــــة فكــــــــــــــــــــان العنــــــــــــــــــــوان 
)اتجاىـــات الشـــعر فـــي المشـــرق العربـــي فـــي العصـــر الوســـيط دراســـة موضـــوعية فنيـــة  ، واقتضـــت 
ال طة أن تدرس االتجاىات في فصول تضم كل اتجاه عمى حده ، وقد سبقت بتوطعة بينـت فييـا 

ومـا يرجحـو البحـث ، كـ لك بينـت المسـو  الـ إ دعـاني ما دار حول العصـر مـن إطـ ق تسـميات 
إلــى دراســة المشــرق العربــي وأوجــو التــرابط بــين البمــدان التــي ضــمتيا ىــ ه البقعــة مــن الــوطن ، أمــا 
ــــ إ قيــــل فــــي الع قــــات  ــــ إ يتمثــــل فــــي الشــــعر ال ــــدإ ال الفصــــل األول فيــــو يضــــم االتجــــاه التقمي

حث المديح والرثاء واليجـاء واال وانيـات ، وكـان االجتماعية سواء أكان سمبا أم إيجابا ،ويضم مبا
الفصــل الثــاني يتنــاول االتجــاه الــ اتي وفيــو مــا انشــده الشــعراء بســبب دافــت  اتــي وتــ ثر بمــا وقعــت 
عميـــو أعيـــنيم أو حســـوا بـــو فحـــرك وجـــدانيم ،وترجمـــوا ىـــ ا اصحســـاس شـــعرا، ويضـــم ىـــ ا الفصـــل 

اه الثالث فيو االتجاه  الديني الـ إ ال يمكـن مباحث الغزل والوصف والف ر والحماسة ، اما االتج
تجاىمــو ، وفيــو ن ــم  الكثيــر مــن الشــعراء  ،لــ لك انقســم بحســب موضــوعات الــن م فضــم مباحــث 
المديح النبوب  ومداعح مراثي أىل البيت وشعر الزىد والتصوف ، وبسبب تعدد أساليب الن م فـي 

نبي الشكل والمضـمون فقـد جـاء الفصـل العصر الوسيط واستحداث وتطوير الشعراء لمشعر في جا
ــــاول الموضــــوعات والفنــــون المطــــورة والمســــتحدثة ، وضــــم مباحــــث الشــــعر التعميمــــي   ــــر ليتن األ ي
والتاريخ الشعرإ وفنون الن م المعروفة فض  عما استحدث منيا ، واقتصرت الدراسة الفنيـة عمـى 

 النما ج لكل موضوع حيث أردفت كل مبحث في الفصول 

 



 


