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 المستخمص
 تناولت االطروحة فصمين

في ديوانيم المحقق، وقد قسم عمى  يةاألغراض الشعر الموضوعية الخاصة بدراسة مل مخصصاألول فصل ال
الرئيسة ونعني بيا األغراض المستعممة بكثرة في شعرىم كالفخر  األول جاء بعنوان األغراض ،مبحثين

ليحاكي موضوعاتيم الثانوية وىي  مبحث الثانيفي حين جاء ال والحماسة، والحكمة والشكوى، والرثاء، والمديح.
 )اليجاء، والوصف، والغزل(.

 قصيرة جعمتيا مدخال لدراسة الموضوع. توطئةقدمت لكل موضوع من ىذه الموضوعات بو     
الشعرية، إذ  ري  م  ح  ز األول عمى لغة ، رك  مباحثثالثة  وجعمتو فيالثاني لمدراسة الفنية، فصل ال توخصص    

. وبعدىا تناولنا صعوبةشعرىم من ناحيتي السيولة والاأللفاظ المستعممة في و  في المغة المستوى المفظي، تناولنا
ء واألمر األساليب الطمبية كاالستفيام والندااسموب االقتباس والتضمين و ذ درسنا إالمغة عمى مستوى التركيب، 

 واإلعتراض وأفعل التفضيل.أساليب والنيي، و 
، إذ سمطنا الضوء عمى أىم األساليب المستعممة لرسم لوحات شكال البالغيةالثاني لدراسة اال ثمبحوجاء ال     

 والتكرار والجناس. لطباقبيو واالستعارة والكناية وا، كالتشري  م  ح  تصويرية في شعر بني 
، الخارجيااليقاع سمين األول مت عمى ق  س  الموسيقى الشعرية، والتي ق   األخير فتناولنامبحث الثالث و أما ال     

التي تسيم في تعميق الوقع الفنية  ، إذ درسنا أىم األساليبالداخميااليقاع والمتمثمة بالوزن والقافية، واآلخر 
 لتصدير وحسن التقسيم.، كاي  ر  ي  م  الموسيقي لمشعر الح  

 أىم النتائج التي توصمنا إلييا، وىي كاآلتي:
ي ر  - م  قبيمة عربية من قبائل الجنوب سجمت بحروبيا وأحداثيا ومموكيا، وبناياتيا بوصفيا برزت قبيمة ح 

 شواخص لمعظمة العربية واإلفتخار بذلك النسب العتيد.
رفدت تمك القبيمة العربية الديوان العربي، بمختارات شعرية متنوعة، إذ ولدت الكثير من الشعراء في  -

سالميا. فكانت حاضنة لتمك المجاميع الشعرية من شعراء جاىميين، مخضرمين،  مدار جاىميتيا وا 
 إسالميين، رجااًل ونساء.

ي ر نتاجات عربية بارزة في مختمف األغراض الشعرية، وىو أمر دفعنا إلى الخوض  عكست - م  لنا قبيمة ح 
في غمار تمك الرحمة البحثية في مرحمة الدكتوراه، وال سي ما أن تمك المجاميع الشعرية قد جمعت حديثا، 

ىمال عن قصد، لبعض  رغم الضياع واإلندثار الذي حل  ببعض من مختاراتيا الشعرية وسط بعد وا 
 المغويين في مواقف سياسية وأىواء شخصية.

ي ر وضمن اإلطار الموضوعي  - م  وجدنا أن غرض الفخر قد ترب ع عمى قم ة وفي دراستنا لشعر قبيمة ح 
، ي  ر  ي  م  فكان غرض الفخر يحاكي الواقع الذي يعيشو الشاعر الح  ، ري  م  الشعر ومعانيو لشعر ح   أغراض
 .مجد اً  غمار الحروب الطواحن، فكان فارسا ومقاتال فضال عن كونو شاعرا بو اضخوالذي 



وندرتو في الجاىمية، في حين تصدر المرتبة األولى  ي  ر  ي  م  الح  الرثاء في الشعر غرض ة الحظنا قم  كما  -
، ي  ر  ي  م  لمرارة استشعرىا الشاعر الح   ر في صدر اإلسالم، فيو يشكل انعكاسة نفسيةي  م  في شعر شعراء ح  

وبرز الرثاء عمى لسان شاعرىم المخض رم عمقمة جعمتو يندب ماض عريق غار إلى غير رجعة، 
 كان رائدا في رثاء المدن والقصور والمباني الضخمة.إذ  ي  ر  ي  م  الح  

 
 


