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 الطبيعة في شعر ابن عمار األندلسي
 منير عبيد نجم. م
 كمية التربية األساسية بل/جامعة با

 :التمهيد
أنااوان ارار راداناانارراعراالرداريااسيدل اا االشاان اذواالاوزارلمناالشااعرراالرشادوراولادا ااي ااهاواالشاعررااناناررااعرااسيدل ا 

ا.ا(ٔ)ماف اقرم ا ينوساقرباشاباف االجيوباالغرن ارنااأليدلسٖٔٓٔ–هٕٕٗ
عصاعارخلايامن،اوأولا ظاوةايعلداعا عياتالادىاالرعلرادارناعداراا ااشانمام اايلقلاانناررعراإلىاقرطن اف اطاباالعام،امردحاأشخ

ا.ا(ٕ)م(اورد هانقصمدةارائم ٖ٘ٓٔ) افجعءاالمها ي
وقداأدر االرعلضداأنا علاانياهاالرعلرادا،اولأ دتا صاتانميدرعاالص نأوص باالرعلرداننارنعداانناالرعلضداريذاصنعهافل

هافرضاىاانانآ٘ٗثاماانعاداانانارراعرارانااشانمام ا ايها،ا عطدراعانرقعنا اشادمدةأفاو اعلاالشاعرراانانارراعراذوالاعاخطارارااىارا اه
ررعرامليقلاف االنالداوا لقراف ا رق ط اونق انعمدًاارناالرعلرداإلىااناصعراالرعلرداننارنعداارمارًاارااىااشانمام انعاداوفاعةاانماها

ا.ا(ٖ)م(اوريدهعاوفدارامهاانناررعراوشغلاوزارلهٜٙٓٔ ي ا)
ها(المأخذهعاومضردعاإلىاررا له،اول ناالعجباداخاهاوالطرعا ولالهافع لنداٗٚٗراإلىاردمي ارر مهاف ا ي ا)خرجاانناررع

رراوخارجاراناطعرا اه(اخرجاإلىاطامطاا ،افع الندلايعئناهاانانارشامداناعألٙٚٗنعداي وا يلمنا)،اواوخرجارناطعر االرعلردا نعلردمي
ا.ا(ٗ)نوابارر مهاف اوجدهأغاقاأانناررعراوا
ه(اواليقاانالررداا داالنععاالرؤلرناناناهاودافا ا صاناراناال صاون،اٛٚٗإلىاالرؤلرنانناهوداف ا رق طها يها)فلوجها

فعقلرحاانناررعراراىاالرؤلرناانامعمداالرلررداإلىاالطعر ،اوا لطععاانناررعراانامعمداالقاع اإلىاال ااطعناالراؤلرناثامالراردانياوا
هذهاالقاع اإلىاال اطعناالرؤلرناول ناني ا دملاخدروااانناررعراوقنضواارامهاوألقاوها دملاف اقاع ا قورةافجعءاانناررعرالمعمدا

هاون ثواارناراغباف اانناررعرامدفعافمهاالثرناوا لطععاالرعلرداانامدفعاثريهاو مقاراىاأ وأا علاإلاىااٚٚٗف اال جنا يها
علراداوا العطااانانارراعراصادمقهاالقادممانقصاعئدا ثمارةاالرعلرداننارنعداودخلاإلىااشنمام ادخولااأل رىاويزلاف اا ادا اجوناالر

ا.ا(٘)ول نادوناجدوىاثمادخلارام االرعلرداننارنعداوقلاهانمده
 ااعناسنااناررااعراذ ااعءارياارطاوطرااوحانعمااداوثقعفااهاوا ااع ،اضااععاق اامارااناشااعرهاوقماالاايااهاا اارقاهجااعءهاقناالارولااهاارااعادموايااها

وشعرهافصمحا،ا)رعاجرعاشعره(ا لعرمخما دنمأا ا رعهار ردانناررعرادرا افريقوداوقداجرعاالد لوراصالحاخعلصاشعرهاف ا لعب
ا.االايظارلمناال ن ارشرق االدمنعجهارعاش ءارناالرشعق ااسيدل م 

ا.االغزلارعاش ءارناالرجونواالوصااواالدجعءاواالعلعباوارعافيوناشعراانناررعرااسيدل  افد االردحاأ
ا
ا
ا
إٕٔ/اإ:إميظراالذخمرة:اما.أ
ااٖٕٚ ور اشعراءااسيدلس:اروا.إ
اٖٛٙ/ٗميظرالعرمخااسدباالعرن :ا.اٖ
إٜميظراالرخلعرارناالشعرااسيدل  :ا.اٗ
اإٕٚنغم االرالرس:ا.ا٘
ا

 المبحث األول
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 وصف الطبيعة في شعر ابن عمار األندلسي 
 توطئة

 منزلة الطبيعة في الشعر االندلسي
راايداًلارااذنًع،اا االقىاريااهاالشااعراءاِرنااراالعصااورااألدنماا ،افاااماا–العظمراا اان االارااعال لومااهاراانااأل ااراراال ويماا ا–لعااداالطنمعاا ا

ماادروااشاامئًعافمدااعاإّساوصاايوه،اولااماملر ااواارظداارًااراانارظعهرهااعارااناغمااراأنامل اادثوااريااهانع اادعب،اوذلاا اأرااراطنمعاا ،الغرناا افمااه،ا
عاال ااعئنافاا اأررااعقاالااييساإلااىاالليجمااراواللاادفقاوس اامرعاإذاارااعاراريااعاأناالطنمعاا اهاا االلاا الشااعلاالااروحاالشااعررة،اولاادفعانااعلمينوا

ا.اا(ٔ)واسيطالق
،افاا اجنعلدااعاو اادولدعاوايدعرهااعاوازهعرهااعاورمعضاادعاوطمورهااع،اوهاا اطنمعاا اخانااتاالنااعبا وقاادااشاالدرتااسياادلسانطنمعلدااعااليعلياا

اخاالالفدماإلااىاالرليزهااعتاوال اادائقازادهااماشااغيًعاندااعااالشااعراءافلغيااواانريعليدااعاورشااعهدهع،انااعثمنافمدااعارااواطيدماورشااعررهماولعاالارااع
لغااابارامدااعاالرمااعهاالجعرماا ا.ا.ا.اأرااعااسياادلسافجزماارةا نماارةافمدااعارااعرراوغااعرر))مقااولاصااع بارعجااماالنااادان:ا،ا(ٕ)ننااادايدما الر مطاا

ا.ا(ٖ)((والشجراوال ع اف ااس وال
ا رهاقالاذااوجاديعاأليا انمياهاونامناالطنمعا  عسارإناالشعرراقنلا لاش ءاذواقارل احانأل.اوقداجذنتاالطنمع اايظعراالشعراء

فداعرواا،ا(ٗ)رااىااليياعيمناالاذمناميدراوناهاذااالشاعوراوم اااوناذلا ااسدرا ايدعالو  اإلمهاف الغ ادقمق اوا اوبام لغاقافدرهاإسأف 
وال موايعتاوغمرهعارنااندعاواقناواارامدعانشغااملغزلوناف ااوصعفدعاومصورونار ع يدعاوريعليدعافوصيوااالرمعضاواسزهعراواليوا ه

ا.ا(٘)رظعهراطنمعلدماال ع رة،اوقداجعءارعظماوصيدمالعنمرًاارناا لجعن االييساالشعررةالرغنلدماف االلرلعانجرعلاالطنمع 
لذاالجدارناانرزا رعتاالشعرااسيدل  اايعطعفُهاإلىاالطنمع اولصومراريعظرهعاورشعهدهعاورعا عنارنالخاخلارظعهرهاعافا ا

ا.ا(ٙ)الشعرااسيدل  ا ثمرارناأغراض
وقاداق اريعا،ا ماعءاراداااسي اعنأفعلرقصودانعلطنمع ااذناف اهذااالن ثاوصاارظعهراال وناوال ماعةاواألرضاوراعارامداعارانا

ا.اوالطنمع االرل ر  اوصااالطنمع االصيعرم ا درا  االطنمع اريداانناررعرااسيدل  اإلىاالطنمع االصعرل
 أوال: وصف الطبيعة الصامتة 

،االظواهراالطنمعم االل اف اهذااال ونانعرضهاو رعئهافد اراىاهذاالشارلاالرماعضاواسزهاعراواسثراعرا دانعلطنمع االصعرلمرا
فاا اشااعراانااناررااعراا واسيدااعرا رااعالشاارلااجاازاءاال اارعءاوافال دااعاوأرطعرهااعاو اا عندعاونرقدااعاورراادهعاومر اانالق اامماالطنمعاا االصااعرل

ااسيدل  اراى:ا
ا
ا
ا
ا
إٓ مدايوفل:اآالطنمع اف ااسدباالعرن ،اداميظراشعرا-ٔ
أٗالشعراف اردداالررانطمناوالرو دمناف ااأليدلس:اا-ٕ
إٕٙ/أرعجماالنادان:اا-ٖ
 ٕٕشعراالطنمع اف ااسدباالعرن :اا-ٗ
 ٖ٘الطنمع اف االشعرااسيدل  :ا -ٔ
إ٘٘رالرحاالشعرااسيدل  :ا -ٕ

 
 . أوال: وصف الرياض واألزهار والثمار

   .وصف الرياض
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 ظمتاالرمعضانعليصمبااألوفىارناالوصااواللصومراف اشعراانناررعرااسيدل  افليعرلارعدعا لاىارا اتاراماها وا اها
ا:ا(ٔ)رل   ًعاريعليدعاوخيعمعهع،افإذااأراداالشعررارد ًعايرقهانوصااالرمعضا قولهاف اردحاالرعلردارشندًعاإمعهانعلروضاالجرمل

اأواُخااُقُهاااااااااااااا علروٍضاَم  ُناريظرًااأواَرخنراًاااٌ اَمروُقَ اَخاُقهُاااااااااااااار
ااااورًاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُتانعإلمرعٍنا لىاِشرُلُهاااااااااااااااَفرأمُلُهاف اُنرَدلمِهارصاااُأرار

 االراادمح،افعلشااعررامصااااأخااالقاإذاا االو ىاالشااعرراالطنمعاا ااسيدل اام اورااعافمدااعارااناصااوراالرمااعضاالخالناا ارفاادتارعااعي
ا.ااألرمراوخاقهانعلروضاال  ناالذيامطمبااليظراإلمهاواس لرلععانجرعلهاالذيامنعثااسرلاواسطرئيعناف اييساالشعرر

وف ارشدداآخرايجداالشعررامعقداروازي انامناالاروضاالجرمالاذياالي امماالعامالاورغنلاهاولديلاُهالا صاولارااىارطاعءااألرمارا
ا.ا(ٕ)مقولالرعلضد،اإذا

اولِئناوجدَتاي مَماَ رديارعِطرًااااااااااافاقداوجدُتاي مَمانِرَ اأرَطرا
ااااورااااااااااااااااااانعاااااااااو يعارامِهاالطُلا لىايااااااااااااااااوالم دعا علروِضاَزارلُهاالصِا

ذاالغزلالراءىالهاف االرمعضاوجهاجمنلهاووجدافمدعاشانمدًعالداعافا اريعليداعاو  يجاداانانارراعرافا ا ثمارارانا،اإذا اناطاعلداعوا 
يااراهامشاالر الااا االعيعصاارارعااهافاا ارشااعررها،اإذا(ٖ)غزلااهامراازجاناامنا نااهاوريعصااراالطنمعاا ارزجااًعاسايعرفااهاريااداالرشااعرق اإسايااعدراًا

ا.ا(ٗ) قوله.اوأ ع م ه
اأرعاوي مِماالروِضازاراي مردعااااااااااافأهدلدرعاي واالرشوِقاجيوب

ا.اوضارعاي ممار نونلهالمجعادعا عل اوا دةإذاارزجاي مماالرا
ا.ا:(٘)قولهاوأمضعًا

اَ  ْتاالغصوُناجرعَلاَقدَ افعيثيْتاااااااااااوالَيِضلالار   اسالا ع  
ا.اجرملام لو  اصورلهارناروضاجرملاند االريظرانأ اوبفرزجاالشعررانمناالطنمع اوالغزلا

ا.ا:(ٙ)دوحالمصلاإلىارنلغعهاف اال صولاراىاالعطعءا قولهوف انمتاآخرامرزجاالشعررانمنا ع االروضاو رماالرر
اهصرَتامدياِغصُنااليلىارنادو ِ اااااااوجيْتانهاروُضاال روِراريورًاا

ا
ا
ا
ا
ا.اٙٓٔصالحاخعلص:ا.ااسيدل  ،ادرا  العرمخم اادنم ،ادار ردانناررعر .ٔ
ا.اٜٗٔالرصدرايي ه:ا .ٕ
 .ا٘ٗنالغ االعرباف ااسيدلس:ا .ٖ
 .إٔٗر ردانناررعر:ا .ٗ
إٗالرصدرايي ه:ا .٘
إٕٔالرصدرايي ه:ا .ٙ
ا
ا
ا

رجعنعانرعالضرهارناريعلنالثمراأخماله،انلا. :وصف األزهار لمام لااانناررعرااسيدل  انعللريمارعاالرمعضاواسهلزازاطرنًعاوا 
ا:ا(ٔ)زسًاجذنلهااألزهعرانأرمجدعاوألوايدعاالزاهم اورنقدعااليواحافعيلشىاندعاو  رانشذاارطرهعااألرج،اقعلاانناررعرارغل

اُرلأرجِحاال ر عِتاَليَدىارما ُهااااااااا علغصِناهَزُلُهاالصنعانليياااسِا
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اَم عىان عٍسارناأيعرِلا و اٍنااااااااومدمُراأخرىارناَرَ عجِرايرجاسِا
ا:ا(ٕ)وف ارشدداآخرايرىاالشعرراملخذارناريظرا قوطااليدىاراىاأورقااألزهعراللصومرا رماالرردوح

اأسارااااجعرٌراااااااالطوعافمدعالايدَياقطعاالياااادىورعاهذِهااألشععُرا
يارعااااااااايشرُتا قمَطاالطَلاف اورِقاالاوردِا او يَتايشرَتااليَضلاف اوا 

ا:ا(ٖ)والرعيىايي هامل رراريداالشعرراف الوظااااماارياااعظراالطناااامع ا)العينراوالزهر(الوصاا رماالرردوح
ا لىاَ ِ نيَعا لاُلرٍبارينااراًااااااااااااافعَحاالَثرىارلعطرًاانثيااعِئها

اوللوجْتانعلزهِراَصاَعاِهضعنِهااااااااااااا لىا  نيعاَ لاهضٍباقماصرا
ا:ا(ٗ)وف اصورةاأخرىاملِ ئاراىااللج دارشندًعاالروضانعل  يعءاالذيامجاادعاالزهر

ااُهاَجوَهرااوالَروضا علَ  يعا  عُهاَزهُرُهااااااااااااااااَوشمًعاوَقَادُهايدااااا
ا:ا(٘)إذايجدااألق وانا عضرًااف ارخما االشعرراريدرعاميظراإلىاثغرا نمنلهاقعئالًا

اوثغٍرا رثِلااألق واِنامشونُهااااااااااااالرىا  يعتاالصنِراريُهاذيوُباااااا
الرمعضاواسزهعر،اوصاانناررعرااسيدل  ااألثرعراوانا عنا ضورهعاف اشعراالشعررااقلاررعايجدهاف اوصاا. وصف الثمار:

ل ر داعاالثراعرااللا االواياهاورائ لاهامثمارافا ايياساالشاعرراا ع امساواييعاعستاسأولعلاال نباف اذل اهواأناالزهاراشا ءاجراعل ان
ا.اا(ٙ)ل ونارعدةاطععماولم تاو ما ازمي اولجرملاه اغعلنًعارع
ا:ا(ٚ)عصًعاوقعلارعدعنناررعرااسيدل  اإلىاصدمقهارم ىاننالنوناليع ًعاواجاهدىاالشعرراًاأفقدا

اخذهعا رعاَ يرتاإلم اخدوُدااااااااااأواأوج ْتاف ارا لمَ ايدااودُا
ا ذراارناالليعِحايشرًاانميدااعااااااااااولدعانعغصعِناالِجاااايعنارقودُا
اوشيعُتانعسجعصاقصدًااايااهااااااااااش ُلاالجرعِلاو دُهاالر ااادودُا

انمٌضالقعنادعارماوٌنا اااااودُااااالم افعاايرعاه ااوجٌهااااااااُرذراًا
لاازااإسااوفا ارشادداآخاارايجاداشاعرريعااهاادىاإلاىانعاضااخوايااهاخرارًااراعاليااع لمناورراعيلمنارصاورًااالخرااراناعلعروسااللا اس

ا:ا(ٛ)ألشراااالقوم،اثمارطااذل انوصااالليع لمناوالررعيلمنارشندًعاإمعهرعانثدم افلعةاوخدياغالم
اليزُااإلىاالائعمِااررو ًعاسااااااااااااااُخذهرعاِرثارعاا لددملروهع

اودوي ُماندرعاثدم افلاعةااااااااااااااضيتاالمدرعاخدياغالمِا
 ٜٕٚ:ار ردانناررعر .ٔ
 ٜٕٚالرصدرايي ه:ا .ٕ
 ٕٜٔالرصدرايي ه:ا .ٖ
اٜٛٔر ردانناررعر:ا .ٗ
اإٓٗالرصدرايي ه:ا .٘
 إٕٔالشعراف اظلاني ارنعد:ا .ٙ
 اٖٜٕر ردانناررعر:ا .ٚ
 إٓٙ/إالذخمرةا .ٛ

 
 . :جداولًا: وصف األنهار والثاني

راااىاا لقاادا ااعنالوصااااالرمااعهانرااعاملر ااهاخرمرهااعاالشااج اراانااثاار،اورااعامو مااهاشاا لااليدااراواي اامعنهاوصااورةاالظاااللاالري اار 
ا:ا(ٔ)ثرًااررمقًعاف اشعراانناررعرااسيدل  ،امظدراذل اجامًعاف اقولهأصي  االيدرا

اف اضراامرهِااايْتالاعمِنارعورطردااألجزاِءامصااقُلارااليُهاااااااا نعاار
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اال صنا ارعاجرىاااااااارامدعاش عاأواجعرهانخرمااااارهِاانأطرااجرمٌحا
ا أنا نعارمحال تا ااااانعنهاااااااافعقنلاماق ايي ُهاف اغدمااااارهِا

ا.افعليدراريدهاجرمحارناجراءا مرهاراىاال صىاجعرالاخرمرهالعنمرًاارنا عل االوجعاالذيامععيمه
ا:ا(ٕ)أخرىاملخذاالشعررارنارشددا ملااليدراولروجارمعههاصورةالوصااشجعر االرردوحاإذامقولوف اصورةا

اروٌضا أَنااليدَرافمهارعااصٌمااااااااصعٍاااطلاراىارداٍءااخضااااارا
اوَلُدزهارمُحاالصنعافلخاااااعلُهاااااااا مَاااننارنعٍداُمندُداَر ااااا را

رعصاماالماداوالاروضاالاذيا ولاهااخضاراجرمالاوريادرعالدازهاالارمحالراوجارمعهاهاجاعراًلاارصورًاااليدراالررلداف االاروضا أياه
ا.االيدرا مااالرردوحاواللروجار  رًاامنددهااننارنعد

وف اروضوعاآخارامصاورالياعاالشاعررالماا ارعشادعانجاواراالرعلرادارااىايدارامي اعباندادوءاورقا ارلخاماًلاأرواجاهاو أيداعا ماعتا
ا.اا(ٖ)لي عب

اِدانمنارععطٍااااااااااارنااليدِرامي عُبااي معبااألراقمِاولمٍلاليعانعل 
ا:ا(ٗ) رعا عنالرشدداالزوارقاوجرمعيدعاراىارلنااليدرا ضوٌراف اوصااالطنمع اريداانناررعراإذامقول

اوجعرمٌ ارثلاالدالِلاأليلاااااادعاااااااااااراىااليدِرارثلاال رعِءارقااامقُا
افألقْتارامهاالشرُساثوبارقامقُاااااااااالجاىاليعااإلصنعُحاوهوازراااارٌداا

ا.ا رصورًااالزورقاو أيهاهاللاواليدرالشدةاصيعئها عيها رعءارقمق
ا

ا:ا(٘)وف اروضعاطابااس لعطعاارناالرعلردايراهاموظاا ر  االن راف اقوله
االموماقداأصن ُتاف اغاارراالِهاااااااأنالمالغثي ار رًهاليجاامي 

اأرواجهافلالرنتان ااااايي اااااانعدتا وا اهارا اوأدر اات
اسش اف اأي اغرمقاُرنااااعنهااااااأنالمامردااليلحال انمااارمن
ا.افدوامرىاالرعلردان رًااأصنحاف اغرراالهافدواررضهالادال اإْنالمامغثهاالرردوحانعلعطعء

ا
ا
ا
اٖٕ٘ر ردانناررعر:ا .ٔ
اٜٛٔالرصدرايي ه:ا .ٕ
 إٓٔالرصدرايي ه:ا .ٖ
 ااااإٕٛالرصدرايي ه:ا .ٗ
اٖ٘ٔر ردانناررعر:ا .٘
 
ا

 . ثالثًا: وصف األمطار:
متااألرطعراورعامص ندعارناغموماونرقاوررداونرداورعامرلنطاندعارنايدىاوطلانيصمباوافراف اشعراالطنمع ارياداظلقدا 

راعدتارثالاالشعراءااسيدل ممن،افعنناررعرامر ماليعالو هافيم ارائع الموماغاعئمالياعثرافماها ناعتاالطالارااىاأرضارينرما اوالشارسا
ا.االجعرم االل العرضاف ا وقااليخع من

اموٌمال عثَااغمرُهاف ااااعيُهااااااادوناال رعِءادخعُناروٍدااخضااارِا
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اوالطُلارثُلانرادٍةارنافضااٍ اااااااريشورٍةاف الرنٍ ارنارياااااانرِا
اوالشرُساا معيًعالاوُحا أيدااعاااااااارٌ العرُضايي دعالاراُاااااشلري

ا.ا(ٔ)ال يمناإلىاالوطنايراهاموظاا رر االنرقار وًساإلىادمعرهاف اشابوف ارشددا
انرقاأِدار علاال ااااااااااااااااليدمَ ايي  ارنار ولِاامع

اَررجانشاٍبار اااممعاااااااااااااااارعشئَتارنالاَ االطااولِا
ن ا (او)الررادامصارخ(او)النارقام اعرب(اوف اصورةاأخرىايجداالشعرراقدارزجارعنمناذالاهاورشاعهداالطنمعا افمجعالا)الغراعئمال

رهعصعتايي هاقعئالًا ا.ا(ٕ)و أناالطنمع الشعر هاأ زايهاوا 
ايمعُحاال ااااااارعئمِااراَ اواسارعان عُءاالغاااارعئِمااااااااوفَ اواسارع

اوري اأثعراالررُداصرغَ اطعلٍبااااااالثعئٍراوهَزاالنرُقاصي َهاصااااعرمِا
اوندعااااااالغمرياأوا يْتا يمُناالاااروائمِاوهَلاشققْتاهوجاالرمعِحاجم

ا.ا(ٖ)وف اروضعاآخرايراهامل ئاراىاصورةاال  عباالغعدقانعلرطرالوصاا رماالرردوح
اأيتاال اللاال اوارَقاطنااامعً ااااااااوصَيعارزاجًعا عل  عِباالغعدي

 . رابعًا: وصف الجبل:
 ااهاوظااواهره،ال اايدماارجنااواانعظرلااهاوشااروخهاف ااعنانااذل ارراازًاالااماملوقااااالشااعراءاالااذمنالعرضااواالوصااااالجناالارياادالضعرم

ا:ا(ٗ)لاخاوداوالقوة،الذل ايجداالشعرراموظااهذهاالخصوصم اف اوصااقعئداجموشاالرعلضداقعئالًا
ا رُصااساخاااااعلٌماااااااااأنصرُتاا رعرمَلافمهاِخيااصراا عئاِ ارعامع

اسال عنقُهاالرمعُحاإذااجارىلوازيُهاالجنعُلااذااأ االنىاااااااارناارَناس
ا:ا(٘)وف ارشدداآخرايجداالرردوحاجناًلاارليعتالهاذؤانلعناإلىاالعالاولهاهضعباول ناهضعباأر تاراىااللر من

اجنلا رعانذؤاانملِهاإلىاالعالااااااااااور عاندضنلِهاراىااللر منِا
ا
ا
ا
ا
ا
إٛٗر ردانناررعر:ا .ٔ
 ٕٕٗالرصدرايي ه:ا .ٕ
 ٕ٘ٚالرصدرايي ه:ا .ٖ
أ٘ٔناررعر:ار ردان .ٗ
إٚٗالرصدرايي ه:ا .٘

ا
لقدا عناسرلنعطاالاملاواليدعراوالعالق اال ويم انميدرعاأثراف اوصااالشعررافعيدرعامصورارالقلها خامسًا: وصف الميل والنهار:

ا.ا(ٔ)نعلقاماملخذارنارالق االاملاواليدعراخمراو ما الذل 
ااخلمعري ُناخامالِنارعادرعياعاااااااااااااااالاوصِلاوٍداوسا

اييصُلارع عناذااالصعٍلااااااااااااااا أييعاالامُلاواليدااعرِا
 لىاأناالرعر  اريداالرعلردالندأالماًلاوم  ردعارعااينثعقاا وموظااالشعررارالق االاملاواليدعراف اوصااالشجعر ارردو 

ا.ا(ٕ)رروداالصنعح
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اناغرااادِاورَباظالٍما عرافمهاإلىاالددىاااااااااااوسايجماإسارعالطاَعار
ااطَلاراىاقرروي ارلااااااااااناجًعاااااااااااارعاالصنِحا لىاقملا عناراىاوردِا

ا.ا(ٖ)وف اروضوعااخرامصااانناررعرالما االشراباوصيًعاجرمالًا
ادعاال عرعتالن اااالطُهاااااااااااااا لقنااااااااضُهامدااليجرِا

ا.افمهاال معةاونينضدعانعل ر  ارعرداااإلي عنومراداندعا لارعامجريا: ثانيًا: وصف الطبيعة المتحركة
الخمولارناال موايعتاالل اجذنتاالشعراءااسيدل ممنافأ ثروااالقولافمدعاوف اأوصعفدعاوس مرعا ررلدعاوشدةا. أواًل: وصف الخيل:

ا:ا(٘) قولاانناررعر،ا(ٗ)جرمدعاوألوايدعاو لارعاملصلانرظعهراالقوةاوالشدة
اااواااااااااااِدادهمااليوارِسانمُضاالغرروأقنايدعاالخملا رُراالني

ا.ا(ٙ)ومطعلعيعاانناررعرااسيدل  انصورةارائع اف اوصااالخمولاو ررلدعاقعئالًا
ارناالععن عِتاألدهمااسااللااايعفٌهااااااإلىاغرٍةاأهدتالُهاثغَرانع م
اطوىان اررضاالنمدافوقاقوائااِماااااالوهرلي اريدَنافوقاقااااوادمِا

الظارعَءا لىا  ااانلُهااااااالهاررنٌطانمنااليجوِماالعااااوالمِاوخعضانَ اا
فقداليعولاالشعرراف اهذهاالصورةاأرضعءاالخملاوقولدعاوذ عئدعاوه الخوضااألرضاالرظار ارعرنًعارناشغيهاوارلزازهاالذيا

رانارراوزاورعاعنا ثمارةام نويداعاا عنام عورهالجعهاهذااال موان،افراناالرعارواااناالعرنا اقاداا اباالخمالاو ارصارامداعالراعال رااه
ا.ا(ٚ)وميلخرونانل قمقدعا علنطول اوالشجعر اوالرجول 

ا–يجااداالشااعررامل اائاراااىاوصاااا اارر االخماالاونعااضاصاايعلدعاللصااومراهااربا ااع ماغريعطاا اا وللصااومراشااجعر ارردو اا
ا:ا(ٛ)الذيالمامقَواراىاوضعاالاجعماراىافر هالشدةاخوفها–نعدمساننا نوسا

ا َطار اااااُهاااااإلىااليرِساالطعويارنااليرِسااليددِاا أي اننعدمٍساوقد
االىااليرِساالجعريانهاطاقاالردىااااا رمعًعاغيمًعارنالجعٍماورنالناااااادِا

ا
 ٕٚٗ:ار ردانناررعر .ٔ
 ٕٚٗالرصدرايي ه:ا .ٕ
 ٖٕٔالرصدرايي ه:ا .ٖ
أٖٕالشعراف اظلاني ارنعد:ا .ٗ
إٓٓر ردانناررعر:ا .٘
 ٕٗٔالرصدرايي ه:ا .ٙ
 ٜ٘رااسرويا)ر عل ارعج لمر(:االطنمع اف االشع .ٚ
 ٜٕٓر ردانناررعر:ا .ٛ
 
الشعراءااسيدل ممناهواوصااال رعمارلخذمناريهاو ما اللصومرالوارجاااهلرعمرناالطموراالل اا لقطنتا الطيور وصفثانيًا: 

 زمناف اييساال باوالشوقالر نوندم،افيجداانناررعرااسيدل  اف اا دىاصورهاملخذارناذ را)ال رعم(اورعامولدهارناأثرا
ا:ا(ٔ)الشعرراو ما الذ راهجراال نمب

 ورعال رعمااألم الن مَ ا ارعااااااالناااا ماثغٌرالاصنعِحاشيماابُا
الغيىافرعالَيي الشرُبايخنُهاااااااارناالدرِعامددمدعاالم اوجمابُا

ا:ا(ٕ)والرعيىايي هامل رراف اقوله
 اااعُحاال رعئااامِايماراَ اواسارعان عُءاالغراااعئِماااااااوف اواسارع
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ازرٌنا لن مُهاال اااااارعااااااااُمارع اولذهلارناهدماااااالِااا:(ٖ)وقوله
وال قااناال رعر الماليحاولمالن اولمال زن،اول ناالشعرراهيعاإذام رعاهدمادع،او عناهوارالععاالييسا زمناالقاباخاعا

ا.ا زيهارامدعاولصورهعال ناولن  ارعهُا
ا:ا(ٗ)رشدداالطعئراالذياُقصاجيع مهافالام لطمعاالطمراناصورةاللصومرا يميهاإلىاغريعط اوف اروضوعاآخراملخذارن

اا ُناإلىاغريعطهافوقارلياااِهااااا َرعا َنارقصوصاالجيعِحاإلىاالااوردِاا
نمهاندعاف اطولاأ ثراالشعراءااسيدل مونارناذ را)الظنعءاوالردعةاوالرشع(اوأوصعفدعاواللش: لثًا: وصف الظباء والمهاة والرشاثا

العيقاورال  االعمون،ايصعر االاون،اإذاراقدمافمدعاليع قااألرضعءاورشعقلدعافشندوااندعا لارعاوجدوهاسئقًعاف ايظرهماجرماًلاف ا
ا:ا(ٙ)ةامقولأفيجداانناررعرااسيدل  اريدرعاملغزلانعلررا،ا(٘)ييو دم،او ثمرًاارعاارلنطاذ رهعاريدهمانغرضاالغزل
انا لىا أيدعاااااااه اال  ُناأواآلاارامها نمبُافلعٌهارداهعاال زا

افعمٌنا رعارمُناالردعاورقااداااااااا رعاارلععاظنٌ انعليالةاغرمابُا
ا:ا(ٚ)وف ارشدداآخرايجداالشعررامصورا نمنلهارشعاملغزلاندعاقعئالًا

ارشعامريوانيرج ٍهاومعطواااااااان و عناومن مارناأقاعحِا
اخالخاهاإلىايغِماالوشااعحِالشمُراالمهاقرطعٌةاولصغ ااااااا

ا:(ٛ)الرشعاوف اصورةاأخرىامصوراالشعررارعطي االجرعلارناطرمقاذ راجرعل
اَرشعاراَشال ا دعماالريعمعااااااااااااااارناجيوٍنا نعاندناالقاونع

ا جتاإلمهاالعموناغزااالقاوباغزاٌلاااااااااااااااااااااااااا:ا(ٜ)وقولهاأمضعًا
اوآخراال  ِنايونااخطاف االخدايوناااااااااا

ا
 
آٜٕر ردانناررعر:ا .ٔ
اٛٓٔر ردانناررعر:ا .ٕ
 ٓٔٔالرصدرايي ه:ا .ٖ
 ٔٓٔر ردانناررعر:ا .ٗ
 ٘ٙالطنمع اف االشعرااسيدل  :ا .٘
 ٜٕٓر ردانناررعر:ا .ٙ
 ٕٕٙ/ٕالذخمرة:ا .ٚ
اٙٓٔر ردانناررعر:ا .ٛ
 ٕٕ٘/إالذخمرة:ا .ٜ

 . ثالثًا: وصف الطبيعة الصناعية:
ميرعاوجدالر  ارناأرعلاوملار هاف ا لااسشمعءاالل اا عطتانهاوشعر لهاوجوده،افلقدا عناالشعررااسيدل  امن ثارناالج

ا.ا(ٔ)لر علهاأواليل ارناليلعلهاوصعغدعاف اقعلباشعري،اوقمدهعانع راارشمق او ارعتارقمق 
ولعاالراو ااو عنالالطوراالعرراي اف ااأليدلساأثرانعرزاف الطورافناالوصااريدهمافقدا ياتارديدمانعلقصورااسيمق االل 

االلرعثملارنا لاجعيب اوالنر االل ال مطاندع االغيعء االن علمن اندع اوال قوا اف ازغرفلدع اوا رفوا اندع اانناررعرا(ٕ)واسرراء اومعد ،
ا:ا(ٖ)اسيدل  ارناالشعراءااسيدل ممناالرجمدمناف اهذااالجعيب،افاهاقصمدةاف اوصااقصرادرشقامقولافمه

افمهاطعباالجيىاوفعحاالرلمُااا َلاقصٍرانعداالدرشقاماذُمااااا
اريظٌرارائٌقاورعٌءايراااامٌراااااااوثرىارعطٌراوقصٌرااشااامُا
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انُتافمهاوالاملاواليجراريدياااااارينرااشدباور ٌ ااجااامُا
ا:ا(ٗ)وف اروضوعااخرايجداالشعررامصاا صنا قورةاقعئالًا

ارعلا أناالجناإذارردتاااااااااجعالُ اررقعةاإلىاالي ااارِا
اع رتاالوجوهانهااااااااا لىاا لرانتاصي  االندرِاو شالي

اقصرالرددانمناخعفااقل اااااااااي رمنارنافاٍ اورناو ارِا
افل مرا علاالوقعراراااىااااااااارطيمهارنانراورنا نااارِا
ارا تاريعناالرمحارا لهااااااااافجمدهعارنال لهالجااااري

عنهاالشدمدانه،ا رعارزجاالشعررارنراوصااال صنانمناالطنمع افقداايندراالشعرراندذااال صناوارليعرهاواظدراارج
ا.االصعرل االرلرثا ا)الندر،االرمح(اوالطنمع االرل ر  االرلرثا ا)الي ر،االو وش(

ا:ا(٘)وف اروضعاآخرامطعلعيعاالشعرراننملمناجرمامناوصااخاللدرعاطنقارنافض ارذهباالنعطناقعئالًا
اذهنعاف اقرارٍةارنالجاامنِاااو رعءارناالغيىاقدا اعلتااااااااااا

افعجلثتا ولدعاالعموناناطٍااااااااااااازهراال  نارنانيعتاالمدمنِا
ومعداهذاا،ايعقاًلاليعاجرعلاهذااالطنقاو عل الرقباالعمونارامهاوايرعلاالمدمناالل ال راهاوالل اأضعفتارامهاجرعًساورويقعًا

ا.االوصاارناالطنمع االصيعرم 
ا
ا
ا
ا
ا
ا
 ٖٗل  :اف االشعرااسيد .ٔ
 ٕٗٔالشعراف اظلاني ارنعد:ا .ٕ
 ٕٖٓر ردانناررعر:ا .ٖ
 ٖٔٓالرصدرايي ه:ا .ٗ
إ٘٘ر ردانناررعر:اا .٘
ا
ا

 المبحث الثاني
 الطبيعة ونفسية الشاعر

رااناالااأثمرندااعاومااؤثرافمدااع،اومخلااااارقااداراهااذااالاملاأثرسشا اأناالطنمعاا اهاا االراداامااألولال االاشااعررام االرداريدااعاأوصااعفهاوا
فاا االطنمعاا اراويااًعالاوميااًعاخيميااًعانشااعرهاوراايدماراانامشااخصارالرااحاامقاااارياادا ااداالررئمااعتاميقاالاالمدااعارااعفراايدماراانا،اشااعررارخاار

إلااىا اارهعاومدااممارعدااعافاا ااودماا االخمااعلافمغلااراارااناميعنمعدااعاومقلطااااراانااالرادراا الطنمعاا اومخاااعارامدااعاال مااعة،اومييااذانصاامرلها
اراانارعطمااعتافعلشااعرافاانالااذاافدااوالاامسالقاماادًاا ااعراًلال،ا(ٔ)آثعرهااع اطنمعاا امع  اادعا رااعالع ااساالراارآةارشااددًاارااناالرشااعهداإيرااعامعااب 

ولداذاا،ا(ٕ)الطنمع اومصورهعا رعاماقعهعارع و ا افا ارد ا االاذاتااإلي اعيم ،اذاتااليياعنااللا الخصاندعانأجوائداعاوالجعهعلداعاورؤمعهاع
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 ااا ،اولضاا  ،اول ااازن،اوليااارحاوهااماناااذل امع  اااوناال اانباارطاااىاالشااعراءااسيدل اااموناصااايعتااي ااعيم الداااذهاالطنمعااا ،افجعاوهااعالن
ا.ارشعررهمارامدع

ولعالاراانااسرااورااللا الايااتايظااراالنع ااثاالرلأرالافاا اوصااااالطنمعاا افا اشااعراانااناررااعرااسيدل ا ااناهااذااالشااعرانصااورةا
ا.ام عدامخاواايروذجارنايرعذجهاأواصورةارناصورهارنااللعنمرارنايي م االشعرراولصومراشخصملهارعرهاس
نوصيهاشعررًااا–نرعا ولهاوسانداانامضعااإلىاهذاااملأثرررفيعااناالشعرراهواإي عناقنلا لاش ءام ساومشعراواااارعذا اوا

ارع(ٖ)ورهعف اف اال ساوالقدرةاراىااللعنمراواللصومرالأثمر رر اف االا– افعذا اارلمعدمًع لقاباف اا،افدوااي عنافيعناولمسااي عيًع
تاول ققتالهاأهداااأوانعدتاريهاآرعلاولريمعتاظدراذل اف اأثيعءاشعرهافقدام ونارضطرنًعاأ والا معلهاوررتانهاررا لاوازرع

 ولهاومرىافمهااراًلانع رًعانشرىا عرةافلطرئنايي هاومرلعحااضمقاالييساشدمداالضجراأوام ونارطرئيًعافر ًعارليعئاًلاميظراإلىارع
دراذل اراىايي هاوراىاأ عرمراوجدهاوهواف اهذهااأل والاجرمعدعانعلهاوقدام ونانعمدًاارنااسهلاف اغرن اوو ش اأوا جنافمظ

ا.ا(ٗ)رعام ساومشعرانهامصور
ذاارااعاطعلعيااعا مااعةاالشااعرراانااناررااعرااسيدل اا الجاادهعاقااداراارتانررا االاوادوارارلعااددةاأثاارتا ادااعافاا اشااعرهانصااورةانااعرزةاا اوا

عناليعولااهالاطنمعاا اأوالوظميدااعافاا اشااعرهاجااعءاراااىاوفااقاجعاااتاشااعرهامغااابارامااهاالطااعنعااليي اا اواسرلااراااغمااراالرنعشاارالااذل افاا
ا.االرر ا االل امعمشدعاأواالظروااالل ارافقتا معله

فقدالجأاإلىاوصااالطنمع االدعدئ االل النعثاف االييساالرا  اواسطرئيعناوس مرعاف االرر ا ااألولىارنا معلاهاريادرعا اعنا
ا إذا عيااتايي ااهاريعراا انرشااعرراالرضااىامايدااعاالليااعؤلاولغررهااعاالطرأيمياا.اراوزمااراًارل  اانًعافاا اشااعرهارعد ااًعالاراااو اواسرااراءاثااماصااع

ا:ا(٘)فلضي اراىارشعهداالطنمع ااي ًعاو نورًاا قولهاف االرعلرد
اروق ااسييعِسارنارمع عااااااااااااااااااااارا ًعااذااهَباالي مُما  نااالدعااااااااااار 

اعاااااااااااااااااااااااااااااااازهرًااورقرقهارام اارا اااااااف ارجاٍسان طاالرنمُعاذن عطاااهاااا
ا قطااليدىافمها قوطايدا ارعااااااااااوجاتارامهاالشرسارثلا يع اع

ا
ا
ا
ا٘ميظراالطنمع اف االشعرااسرويا)ر عل ارعج لمر(:اا -ٔ
اٙٔميظراالرصدرايي ه:اا -ٕ
 ٕٓٔميظراالصورةاالييم اريدااننازمدونا)ر عل اد لوراه(:اا -ٖ
 اإٖميظرار عئلافا ي االيناالرععصر،اجعنارعرياجملو:اا -ٗ
 ٕٔٓر ردانناررعر:ا -٘

ا
ا.ا(ٔ)فعلصورةار لو عةارناالطنمع االجرما االل النعثاال روراف االييساالرلاق اوف اوصااالجدولامقولاالشعرر

اورطردااسجزاِءامصقلارليهااااااااصنًعاارايَتا َرااليدىاف اضرمرهِا
اعمهاااااااااف عرعامرر ايي هاف اغدمااار أناجنعنعارمحال تاجن

إذاراحاالشعررام لدرارعطمعتااللشخمصالم وناوصيهادقمقاًعاوذااجراعلافقادالخمالاالجادولااي اعيًعاأرجابانعلغادمرافمقنالارااىا
ا.ارر ايي هافمه

رعداعانالام رااهااخرىاملرعدىاالشعررافا ااألي اي اواللشاخمصافاالام ليا اناعنامارىااسشامعءا ما ااي اعيم اومليعرالأوف اصورةا
ا.ا(ٕ)خمعلهالرخعطن االجرعداتاالل امراهعاو عيدعال عداليطق

ا  تاالغصوُناجرعلاقد افعيثيتااااااااااواليضلالار   اسالا ع  
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في اجرمعاهذهاالصاورايجاداأناالشاعررامعلرادارااىاوصااارياعظراالطنمعا االدعدئا اال اع رةاواللا النعاثاال اروراواللأرالافا ا
ذالم االشعرراوشعررملهالظدرانش لاا نراف األرر ا االثعيم ارنا معلاهانعاداأناراعيىاالييا اوال اجنافعيقنضاتاولعلا،اييساالرلاق 

ا:ا(ٖ)يي هاوأظارت،امظدراهذااجامًعاف اقوله
اأمظاماف ارمي ا ذااقرراالدجىااااااااولينوان ي اشيرةاالصعرماالعضبِا

ا.اعذاانهاف ارمناشعرريعاهواالظالماأوا نباالظالمفعلقرراالذيالمام ناقررًااف  باوايرعا عناقرراالدجى،اف
مل رااالارااناايع ع اااعتاامصاااوراالطنمعاا اشااامئًعار االقاًلارييصااااًلالااهاوجاااوداذالاا ار اادودانااالامضااي ارامداااعارااعافيجااداالشااعرراس

ع ،النقاىاواضطرانعتايي مهالذل افعناهذاااليوعارناالوصاالاطنمع اهواف االواقعاارلدادالييساالشعرراورأ علهارنراوصااالطنم
ا:ا(ٗ)ف اا داصورهامذ راالشعرراغرنلهارناوطيهارناخاللاوصاااليخا اوالخامجاقعئالًا

اعهانصعفمهاشرااااااولِااااااااااااااااااااااااااواذ راراىازرٍناقطعاااااااااااااااااي
انمناالخامجاإلىااليااخلِاا بااسذماااعلااااااااااااااااارعااااااااااااااإذاي 
ال مهاال راااعااااااااااااااااامارع اولذهلارناهاادملِااااااااااااااااازرنا 

فعسغلراباريداالشعررااغلرابايي  ااذااذ رااليخملاوالخامجاوالشعرراف اهذهاالصورةامن  اراىاهذااالزراعناوجعالاالطنمعا ا
ا.الن مهاو يميهامعودالظروااالشعرراوغرنلهارناوطيه

معلاهارااىاصاوراالطنمعا االرررنا االرؤلرا المصاورا عللاهااليي ام االرضاطرن افأجاعدافا اإذاال أاالشعرراف اهاذهاالرر اا ارانا 
ا.ا(٘)ايليعءاصورةاواليعظهاامرعااجعدةا قولهانعدااناييعهاالرعلردارنااشنمام 

سارع ان عءاالغرعئاااااِمااااااااااااوف اواسارعايمعحاال رعئااامِااراَ اوا 
الثأراوهزاالنرقاصي  اصاعرمِااااوري اأثعراالررُداصرخ اطعلاٍباااااااا

اوهلاشققْتاهوجاالرمعحاجمونداعااااااااااالغمرياأوا يتا يمناالروائمِا
ا
ا
ا
اٖٕ٘:ار ردانناررعراا -ٔ
 ٕٕٗالرصدرايي ه:اا -ٕ
 ا٘ٓٔالرصدرايي ه:اا -ٖ
 ٖٕٕر ردانناررعر:ا -ٗ
اٖٕٕر ردانناررعر:ا -٘

ا
لقرارال شااالياعا علاا االخاوااواسضاطرابااللا ا ااعناإذا العرلاالرشاعهداالطنمعما االصااعخن االلا الرلاعزانعلضاجمجاوراادمااس ا

ول اعدال اوناصاورةاالشاعررا،ارامدعاالشعرراروظيًعا))ن عءاالغرعئماويمعحاال رعئم((العنمرًاارنا عللهافدوار اومااليؤاداور زوناالييس
عاا ارعااعدًساروضااورمًعاليي ااهااللاا اقعلدااعافاا اال ااجناأمضااًعارطعنقاا الارييااىاراانا مااثالصااومراآسرااهاورععيعلااهارلخااذًاارااناريااعظراالطنم

ا:ا(ٔ)الرضطرن 
اوايل باف اصالصلاالررِدال   اااااااضجل اف ا ال ا اوقموده

انعدتا وا اهاراَ اوأدر تااااااااأرواجهافلالرنتان يي ا:ا(ٕ)مضًعاقولهأوا
اونمناضاور ارناهواهالرمرهاااااااا لييعالوااناال رعمارجاحِااا:ا(ٖ)وقوله

ا.ااسرواج(واال رعئماالرجاحاوا اصوراالطنمع اال عخط االرضطرن االرلرثا ا)صالصلاالرردافصوراالطنمع اف ا جيهاه
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وه ذاايجداأناالطنمع اف اشاعراانانارراعرااسيدل ا اها اطنمعا ارضاررةالشالغلافا اذهياهافموظيداعاللصاومراارهعصاعتايي اها
نالا رااعالخماداعاالشااعررا،اعا راعالوجاادار القا اذنافراعايجادهارااناشاعرالاطنمعا ارياادهالامساصاورةالدااعا راعاها ،اأواليصاامالتال قعئقدا

فعلطنمع االل ايراهعاف اشعرهاطنمع اريع   اراىاررآةاخعص اه اييساالشعرر،اراوي اناألواناخعصا ار الردةارانآرلأثرًاانععطيلها
هافا االريياىاشخصملهاورزاجهاولدذاارأميعاشعرهاف االطنمع ام يلان ثمرارناالنوحارنا قمقا ايي اهاخاعصافا الصاومراا زاياهاوآسرا

ا.اوال جن
 خاتمة البحث

انناررعرااسيدل  ،اوا دارناالشعراءاالناعرزمنافا ارصارارااو االطوائاا،ا اعناذااطراوحانعماداوثقعفا اوا اع ،اغمارااياها اعنا .ٔ
ا.اضععاق مارناشعرهاوقملاايهاا رقاقنلاروله.اقاملاالرنعستانعلعرااوالرثلاالعامعاريداال ع الل قمقارآرنهاف اال معة

ا .ٕ و عنا ضورهرعاجامًعاف اشعره،ارر ا ا ويهارل  نًعافا اشاعرهاالأثمرانناررعرااسيدل  اف ا معلهانرر المناأّثرلعافمهاأمرعاررَّ
رليقاًلانمناالدومالتاواسرعراتارعد ًعالاراو اواألرراءا عناذل اقنلادخولاهافا االرعلار اال مع ا ،االرر اا األثعيما ارر اا اييماها

ا.اال جنوغرنلهارناوطيهاثمادخولها
 ارلعزاوصااالطنمع اف اشعراانناررعرااسيدل  ا .ٖ
 .اخدرلهالألغراضااألخرىافدوا ثمرًاارعام ونارل ئًأاو ارًعالالوصلاإلىاالردحاأواالغزلاأواالخرر .اأ

ا.اجعءانعضهاراىاش لارقطورعتارييردةار لقا اسامشعر دعاغرٌضاآخراأواملوصلارعدعاإلىاروضوعاأجين اغمرهعا .اب
مع افا اشاعراانانارراعرارياداالوصاااالخاعرج اواسقلناعساراناندرجداعاونرمقداعاإذا عياتارالقلاهانعلطنمعا المامقااوصااالطن .ٗ

ا ثرارناذل اأواأررق،افقداخاعارامدعاأ ع م هاورشعررهاوأرطعهعارنايي هاوخاجعلاهاوارلازجانداعاشاعرمًعاواي اعيمًع،اف اعنامارىا
 .اصومرالوارجايي هاوأ ع م هفمدعاصورةارنايي هاوررآةاألررعقاشخصملهاروظيًعاامعهعالل

ا
ا
ا
ا
آٜٕ:ار ردانناررعر -ٔ
 ٜٖٓالرصدرايي ه:اا -ٕ
 ٜٖٓر ردانناررعر:اا -ٖ
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 المصادر والمراجع
آمٗٛٛٔنغم االرالرساف العرمخارجعلااأليدلساا رداننام مىانناررمراالضن ،ارطنع اروخساردمي ارجرمطاا-ٔ
آمٖٜٛٔدا/رصرارطنع ااسرلرعٕنالغ االعرباف ااأليدلساا رداضمااطا-ٕ
آ/األدباف ااأليدلساوالرغرب،اداراالعامالارالممنا/نمروتاٗرررافروخاجٓلعرمخااألدباالعرن ا/دا-ٖ
آمٜٖٜٔالذخمرةاف ار ع ناأهلاالجزمزةاأنواال  نارا اننان عماالشيلرمي ا/جعرع االقعهرةاا-ٗ
آمٜ٘ٗٔ مدايوفل/القعهرةآشعراالطنمع اف ااألدباالعرن ادا-٘
آمٕٜٚٔأر ردارجمداال عمد/رطنع االيعرعنااليجاااسشرااطٓني ارنعداداالشعراف اظل-ٙ
آر ردارجمداال عمداآالشعراف اردداالررانطمناوالرو دمنانعأليدلسا/ادا-ٚ

آمٜٓٛٔريشوراتاوزارةاالثقعف اواسرالماداراالرشمدالايشرا
آمٜٜٜٔ  اد لوراه(ا ام اارداباجعرع ااسينعرالصورةاالييم اريدااننازمدونااأليدل  ارنداالاطماامو اارم ىا)أطرواا-ٛ
آمٖٜٛٔرندااسرمرا عظما)ر عل ارعج لمر(ا ام اارداباجعرع انغدادٓالطنمع اف االشعرااسرويا-ٜ

آلنيعنٓجودةاالر عن اداراالي رانمروتاآدٓالطنمع اف االشعرااسيدل  ا-ٓٔ
آمٜٚ٘ٔصالحاخعلصارطنع االددى/نغدادآشعره(ادار ردانناررعرااسيدل  ا)درا  اأدنم العرمخم ارعاجرعا-ٔٔ
النيعنآر ردارضواناالدامها/داراالي رانمروتآالرخلعرارناالشعرااسيدل  اا-ٕٔ
آمٜ٘ٙٔإدرشقاطٓ عر االدرون اآلرجر ادٓجعنارعرياجمولوٓر عئلافا يم االيناالرععصراا-ٖٔ
امٜٙٓٔأرمناالخعيج ،ارطنع اال ععدةانرصرارعجماالناداناالشدعباالدمنامعقوتاال روي،اص  هار رداا-ٗٔ
آمٜ٘ٚٔررراالدقعق،اداراالشرقاالعرن انمروتاآرالرحاالشعرااسيدل  ادا-٘ٔ
آلنيعنآريشوراتاداراالمو اانمروتاآر رداالعرمساآرو ور اشعراءاالعصرااسيدل  ادا-ٙٔ
آرديعناصعلحارصطيىاداراالثقعف /الدو  آف االشعرااسيدل  ادا-ٚٔ
ييحاالطمبارناغصنااأليدلساالرطمباا رداننار رداالرقريااللار عي ،الحار ردار  االدمنارنداال رمدا/رطنع اال ععدةاا-ٛٔ

آمٜٜٗٔنرصرا
ها(الحار ردأٛٙوفمعتااألرمعناوأينعءاأنيعءاالزرعناألن االعنعساشرساالدمناا رداننار ردانناان ان رانناخا عنا)تا-ٜٔ

اآمٜٛٗٔع اال ععدةانعلقعهرةارطنٓر  االدمنارنداال رمدا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
 
ا
ا


