
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  

 
 



          

 
 ة  م  د  ق  م  

 يبين الط   وعلى آله بيتههه  د  حمم   واملرسلين  نبياءه لن ا شرفه على أن  الم  والس   الة  والص   العاملين  رب   لله  احلمد  
 . املنتجبين  هه صحابه وأن  اهرينن الط  

 ... وبعد  
 ، َأنَُّه ُأتخَم بحثًا وُغلِّقْت َأبواُب الدَّرسِ  القديمِ خيَُّل للدارِس في الشِّعِر العرِبيِّ ي     

 مٌر فيهِ وهو أَ ،  ةِ غويَّ والل   ةِ والبالغيَّ  ةِ قديَّ النَّ  راساتِ والدِّ  الكتِب  موضوعاتُ  وازدحمتْ 
 وهذهِ ،  دبيِّ الَ  البحثِ  من خصائصِ  ةِ والحيويَّ  نوعِ التَّ  مجاالتِ  ، ولكنَّ  ونظرٌ  حوارٌ 
بعنواناٍت  ارسينَ الدَّ  ترفدُ  وكانتْ  ، ةِ نسانيَّ والِ  ةِ دبيَّ الَ  راساتُ بها الدِّ  زتْ تميَّ  ةٌ خاصيَّ 

 خرى .أُ  ةً أي فيها مرَّ الرَّ  عادةِ وا ِ  والتنقيِب  لى البحثِ إِ  ْل بحاجةٍ تزَ  مْ ودالالٍت لَ 
رعد  أشارن  أستاذي الدكتور،  املاجستيه  ةه شهادل حبث   جياده إه يف  من احملاوالته  كبي    جهد   وبعدن 
 اجلاهلي   عرن الش   يت تناولته ال   اته راسن الد   اناته بي عنون  مكانا   جيدم  ذي لنم ال   ، احلجره  موضوعه  الزبيدّي إىل

يف  تصاص وذوي اخلربةه االخ ساتذةه دن الت داوله واملشاورةه مع خنبة  من أن .. وبع ا الكثيةه كثرتهن من  غم ر  على ال
ُ  الّت   كانن ا ،  املستنصريةه وغيهه اجلامعةه  ّن  يحي ّّ يف  راسةه والد   البحثه  حماولةه  خوضه  منهم يف شجيع  والّت

يف  يل ذلكن  دن ك  وقد تأن ،  اجلاهلي   عره الش   يف دراساته  جديد   ه  ن  إه  عنه   قولن أن  نم أن  كاد  أن ذي الّ  هذا املوضوعه 
ُ   تم شح   ذم إه  البحثه  ريحلةه  أنثناءن   ف  وخيف   البايحثن  سعف  ي   شكل  به  هذا املوضوعه  يف تناوله  فات  واملؤل   الكت

 ، هنا أو هناك سطره من الن  قليلة   نتف   غين  جدم أن  مم فلن ريق ه يف هذا الط   ةه العلمي   ةه املسؤولي   ةه ي  وجد   هه من قلقه 
 ترسمه  لنم ،  جديدا   طريقا   يسلك   ه  ن  يف أن  هبا البايحث   يت مر  الّ  الكبيةه  عوباته الص   من مر  هذا الن  وكانن 

  ه  مالحمن  ابقة  الس   راسات  الد  
ن
 . ه  ومعامل

 يف بنيةه  عضوي   من تنويع   ه  ل  ملا يشك   واضحة   ة  ي  فن    ة  ي  ه  أن  يأخذ   اجلاهلي   عره الش   يف احلجره  موضوعن  ن  إه 
 ا آنذاك.هن ا وطبيعته هن ا ، وثقافته هن بيئته  هبا يف مناخه  تم بن يت تسر  ا الّ هن وفلسفته  القصيدةه 

 واملديحه  واهلجاءه  كالفخره   اجلاهلي   عره الش   غراضه يف أن  ايّ ال  فن   وحتو   َ  تنويعا  آخر احلجر   لن وقد شك  
 كانن   ام لذن  ، ةه عري  الش   هه يف جتربته  القدي   اعر  الش   ه  ذي ترجن الوعي الكبي ال   يحجمن  دن ك  أن  ذم .. ، إه  والغزله  ثاءه والر  

عن  ر  ما يعب    هه وخصائصه  هه من صفاته  خذ  ويت   ةن اتي  الذ   هه خلجاته  فيهه  ط  سقه ي   ، اجلاهلي   اعر  الش   ه  ذن ّت  ا  ارمز  احلجر  
 .فِّن   داخلن الن ص  الش عري  القديه ال هه يف يحضوره  احلجره  ةن يحيوي   د  وهو ما يؤك  ، ا وجماالتهن  احلياةه  جتاهن  هه فلسفته 



 مكانةن  مهيده يف الت   البايحث   تناولن  ذم ، إه  وخامتة   فصول   متهيدا  وثالثةن  نتم فقد تضم   سالةه الر   ة  ا خط  م  أن 
،  دينية   ة  عليه من رمزي   واضفوما أن ،  ةه اجلاهلي   عربه  عندن  ه  وقداستن ،  ةه العربي   يف اجلزيرةه  ه  ومسايحتن ،  احلجره 

 . أريخه الت   ا يف ذاكرةه هن يحضورن  لتم سج   مساء  وأن 
 مبايحثه  على ثالثةه مقس مة   عة  متنو   دالالت   وهي،  هه وتنويعاته  احلجره  دالالته  ل  و  الن  الفصل   وتناولن 

،  دةن املتعد   ه  ءن مساأو ( ،  عي  الواقه  اجلغرايف   هه زه يف يحي  )  احلجره  ةن خاصي   له و  الن  املبحثه يف  البايحث   . درسن 
؛  هه يف قصيدته  اعر  ا الش  رهن يت سخ  ال   هه خصائصه  هم  أن و  احلجره  ةن اين ماهي  الث   املبحث   لن ؛ وتناون  املختلفةن  ه  شكالن وأن 

 . هه ته بوجتر  اعره يف وعي الش   ه  وتفاعلن ،  للحجره  الفِّن    له حو  الت   ةن خاصي   الث  الث   املبحث   اولن نت على يحيه 
 يف بنيةه  لةه املتمث   ةه املوضوعي   راسةه بالد   هتم  ا فقد(  القصيدةه  ةه يف بنيّ  احلجر  ) اين الث   ا الفصل  م  أن 

 هذهه  معاله  رسمه  يف احلجره  رن أث ( تناولن الش عري ةه ، فاملبحث  النو ل  )احلجر  يف الط لله  اهن ضه غراوأن  القصيدةه 
 ، هبا احلجر   زن متي    خصائصن  منم  فرزتم وما أن  ، ة  قدي  الن   راسات  فيها الد   يت كثرتم ال  ،  ةه ( املهم  لله )الط   الوقفةه 

 هم  أن و ،  يحلةه يف الر   اين احلجرن الث   املبحث   ا ؛ بينما تناولن ومعانيهن  ةه للي  الط   مةه املقد   على مناخه  عكستم نم او 
 ختلفتم او  ، هايف بعضه  تشاهبتم  وهي خصائص   ، عينةه والظ   يحلةه الر   مشاهده  يف بناءه  يت شاركتم ال   هه خصائصه 

 ( ةه عري  الش   غراضه يف الن  احلجر  )  الث  الث   املبحث   ؛ وتناولن  ةه للي  الط   مةه يف املقد   احلجره  ره أثخرى مع يف أ  
 ملديحه او  واهلجاءه  كالفخره   غراضه الن  هه هذه  يف خمتلفه  يحضورهه  وقوةن ،  ةه ي  الفن    هه دالالته  على تنويعه  احلجره  مقدرةن 

 . والكثرةه  ره احلضو  بسعةه  ز  يتمي    غراضه الن  هه يف هذه  احلجر   ، وكانن  والغزله  ثاءه والر  
يف  أسهمتيت ال  ،  ةن البالغي   ُن يسالالن  تناولته  ة  ( فهي دراس ة  ي  الفن    ورة  ) الص   الث  الث   ا الفصل  م  أن 
 تناولن  ذم . إه  يف ذلكن  احلجره  دالالته  من خالله  ةه عري  الش   ةه بجره ا يف الت  هن وتوظيفه ،  ةه ي  الفن    ورةه الص   تكوينه 

 ا ؛ على يحيه هن نواعن وأن  ستعارةن اال اينالث   حث  املب ؛ بينما تناولن  ه  نواعن وأن  ه  دواته وأن  شبيهه الت   سلوبن أ   ل  و  الن  املبحث  
 . ةه ي  الفن    ورةه ا يف الص  هن رن أثو  الكنايةن  الث  الث   املبحث   نن تضم  

 


