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 –)) شـعر دببـل بـن بمـي اليزابـي أشهد أنَّ إعداد هذه الرسالة الموسومة بــ  

جـــرح   ـــ  )) صـــ اء ببـــد ان برهـــان   المقدمـــة مـــن طبـــل ال الـــ  دراســـة فنيـــة    
هـي جـزم مـن الجامعـة المس صرـرية و و  –كمية اآلدا   –إشرافي في طسم المغة العربية 

 م  مبا  صيل درجة الماجس ير في المغة العربية وآدابها .
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المقدمة 



 
ال مد هلل ر  العالمين و ورمى اهلل عمى سيدصا م مد الرـادق األمـين وعمـى آل  

 بي ه ال يبين ال اهرين و ومن اه دح بهداهم إلى يوم الدين .
 وبعد ...
فقد لمع صجـم دعبـل بـن عمـي الخزاعـي فـي سـمام الشـعر و   ـى شـغل الصـاس فـي  

 ـه شخرـي ه مـن سـما  مميـزةو رشـ  ه ليكـون فـي زماصهو وربما إلى يومصا هذا ؛ لما  مم
هـــ و إلـــى جاصـــ  أبـــي 434-هــــ234الرعيــل األول مـــن شـــعرام العرــر العباســـي األول   

هــ  و وأبـي 422هـ  و وأبـي الع اهيـة   409هـ و ومسمم بن الوليد     291صواس    
كـاد صجـد هـ   . لكن مع هذه المصزلـة ال ـي   ـي بهـا هـذا الشـاعر فنصصـا  ص 432 مام   

دراسة وافية   صاول البصام الفصي لشعرهو وال ي يمكن من خاللها ابراز الهوية الجمالية لهذا 
طـــديما  -األثـــر األدبـــي  و وهـــذه مـــن المفارطـــا  ال ـــي وطعـــ  لـــدعبل و وكـــان ليـــد السياســـة

حسن يحيى الي اجي )رحمـ  أثٌر كبير في ذلكو وطد شجعصي األس اذ الدك ور  -و ديثا 
) شـعر القيام بدراسة مس ويا  األدام الفصي في شعره و فكـان اخ يـارع عصـوان  عمىان  

 موضوعًا لرسالة الماجس ير .دراسة فنية   –دببل بن بمي اليزابي 
وأرح من الواج  عميَّ اإلشارة إلى ما ك ـ  مـن ب ـوس مسـ قمة عـن هـذا الشـاعر 

؛  دعبـل بـن عمـي الخزاعـي و وهي طميمة    جاوز أرابع اليد الوا دة فمن  مك الب ـوس 
  و 2991هـ  و و  دعبل بن عمـي و جـرجس كصعـانو  2331و م سن األمين العامميو 

و دعبــل بــن عمــي الخزاعــي شــاعر آل البيــ  ودراســة   ميميــة فــي  يا ــه وشــعرهو الــدك ور 
  و دعبـــل بـــن عمـــي الخزاعـــي و شـــاعر آل البيـــ  و عمـــي 2932عبـــد الكـــريم األشـــ ر و 

عــن دعبــل هــو الك ــا   –ب ســ  عمــم البا ــس  -وآخــر مــا ك ــ     و2939الخزاعــي و 
الموسوم بـ دعبل بن عمي الخزاعي شاعر أهل البي  عميهم السالم  لشهيد الم ـرا  آيـة 

 ر مـــه اهلل  و وهـــو ك ـــا  مخ ـــو  لـــم يســـ  ع البا ـــس الســـيد محمـــد بـــا ر الحكـــيم اهلل 
 الوطوف عمى أ واله. 

عر و   يعدو أن يكون ب ثـًا فـي أخبـارهو وخالرة القول ؛ فنن ما ك   عن الشا 
و يا ــه و مــع إيــراد صمــاذة  مخ ــارة مــن أشــعاره و أّمــا عــن الخرــائ  الفصيــة فــي شــعره و 



ن وجــد ثمــة شــيم مــن ذلــك فهــو   ي جــاوز اإلشــارة العــابرةو ال ــي    فقــد خمــ  مصهــا و وا 
  عدو أن  كون اص باعا ذا يا يصشؤه البا س ل  ة طرامة الص .

 شارة طبل الولوة في مفردا  الب س إلى أصصي اع مد  ا قـن رـصعة لشـعر وأود ا 
الشاعر و وهي المعصوصة بـ   شعر دعبل بن عمـي الخزاعـي  لمـدك ور عبـد الكـريم األشـ ر 

 و ال ي ضم  الغالبية الع مى من شعره. 2913في  بع ه األخيرة 
 خا مة.لقد جام  دراسة البا س مقسمة عمى  مهيد و وثالثة فرول و و 

ـــد أمـــا   ـــى الجواصـــ  األساســـية فـــي  يـــاة التمهي ؛ فقـــد  ـــاول البا ـــس  ســـمي  الضـــوم عم
الشاعر ال ي يع قد أن لها أثرأ في  كوين شخري ه الشـعرية و فـي  ـين  وزعـ  الفرـول 

 الثالثة عمى الص و اآل ي :
  : وفيــه  صــاول البا ــس مفهــوم المغــة الشــعرية عصــد المغــة الشــعريةالفرــل األول   

بــل فــي ضــوم المعجــم الشــعرع و ومســ ويا  األدام المغــوع و واألســالي  المغويــة . فــي دع
  : وطــد ضــمَّ هــذا الفرــل أهــم الصــورة الشــعرية ــين  صــاول ال ــديس فــي الفرــل الثــاصي  

الوســائل ال ــي اع مــدها الشــاعر فــي  شــكل رــوره الشــعريةو وهــي؛  الرــورة ا ســ عارية و 
وال ضــاد  و ومــن ثــم دراســة أصمــا  الرــورة فــي شــعره و والرــورة ال شــبيهية و والكصايــة و 

وهــي  الرــورة البرــرية و والرــورة الســمعية و والرــورة الذوطيــة و والرــورة ال ركيــة   . 
ــــه الموســــيقى الشــــعريةوجــــام الفرــــل الثالــــس   ــــ  عصــــوان     : وطــــد درس البا ــــس في

كرار و والجصــاس و المســ ويين الــداخمي والخــارجي لموســيقى الشــعر و إذ  مثــل األول بـــ ال 
وال ـــدوير و ورد العجـــز عمـــى الرـــدرو وال رـــريع و فـــي  ـــين  مثـــل المســـ وح الخـــارجي 

 بـ الب رو والقافية  .
وليس لي إ  أن أ قدم بالشكر و وا م صان إلى الذع مّد إليَّ يد العـون والمسـاعدة  

لسـديدة أثـر و وكاصـ  ل وجيها ـه ااألستاذ بمي بـز الدين اليطيب في ر م ي هذه و وهـو 
 في إصضاة هذه الرسالة .

وآخــر دعواصــا أن ال مــد هلل ر  العــالمين و ورــمى اهلل عمــى ســيدصا م مــد وآلــه  
 ال يبين ال اهرين .

 


