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 الباب األول

 املقدمة

 شـهد أنّ ال إلـه إالّ اهللا وأشـهد أنّ أ د هللا حنمده ونستعينه ونستغفره و احلم

 حممدا عبده ورسوله والـصالة والـسالم علـى أفـصح العـرب سـيد األنبيـاء

 مـن تـبعهم واملرسلني سيدنا حممد األمني وعلى آله وصحبه أمجعـني والتـاّبعني و

 . اّبعد م أ . بإحسان إىل يوم الدين

 يف إرادة احليـاة " خذا الباحثـة حتـت املوضـوع فهذه الرسالة اجلامعية أ

 " ) دراسة يف أغراض الـشعر والعوامـل املـؤثرة فيـه ( لشايب ا سم ا شعر أيب الق

 حان للحـصول علـى الـشهادة اجلامعيـة تها الباحثة كشرط من شروط  االمت قدم

ـة سـونن أمبيـل بكلية اآلداب قسم اللغـة العربيـ ) SI ( االوىل  ة وأدـا جبامع

. االسالمية احلكومية سوربايا
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 قبل الوصول إىل حبث هـذه الرسـلة، أرادت الباحثـة أنْ تبـين مـايتعلّق

 : باملوضوع وهو كمايلي

 خلفيات . أ

راهيم الـشايب يف بـن إ سم ا يب الق أ لشايب بن حممد بن ا سم ا ولد أبو الق  ـب

 وهـو . شاّبة، وهـي ضـواحي تـوزر ل أ يف بلدة م، ۱٩۰۹ فرباير من سنة ۲٤

ـنوات مث ، قد خترج يف اجلامع االزهر . بية من أسرة الشاّ  بعـد دراسـة سـبع س

 حيث يا ت له الفر صـة احلقيقيـة مـن اجـل . التحق جبامع الزيتونة يف تونس

حصيل العلمي و خصو الت ـنوات يـدرس صاً العلوم الد  ينيـة، فقـضي سـبع س

 عند الشايب عمليـة فنيـة مقـصودة لـذاا، الشعرية و ليست العلمية . ويطلع

 بل هي وسيلة من الوسائل اليت ميكـن أن تـساهم يف إيـصال مبادئـه الثوريـة

 فهو يريد ألمته أن ب من رقدا، يريـد أن يـشهد ايـة الظلـم . إىل جمتمعه

خـرين يف أن يـب أ اجـل ترغ يف بالده، فكن يـتغىن باحليـاة وجبملـها مـن
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 أملون الطبيعـة الـيت ال فيـصلحوا مـن أنفـسهم، مث يتـ يتوجهوا إىل ذوام و

 . كوا امهية احلياة وبالتاىل امهية احلرية إىل مماالا، ليدر ارها يلفت انظ

 يف م، فتوجه إىل تـونس العاصـمة فتـرل ۱٩۳٤ اشتد عليه املرض سنة

 اكتـوبر ۲۹ بقي فيهـا حـىت تـوىف يـوم أغسطس ۲٦ املشتشفي اإليطايل يف

 .1 نه إىل بلدة تونس حيث دفن فيها م، ونقل بثما ۱٩۳٤

 القضية أساسية . ب

 هـذه الرسـالة يف تمادا على اخللفيات الـسابقة فالقـضية االساسـية اع

 : هي

 ؟ لشايب سم ا ا أيب الق شعر إرادة احلياة يف هو ما . 1

 ؟ إرادة احلياة الشعر باب يف لشايب ا سم ا أيب الق ض ا ما هي أغر . 2

 إرادة احلياة؟ الشعر ايب يف لش سم ا أيب القا ر ما هي العوامل اليت تؤث . 3

62 : ص العلمية٬ الكتب دار : بيروة ٬ السحر كوكب الشابي القاسم أبو ٬ الحر عبدالمجيد 1
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 علمي إفتراض . ج

 : كما يايلْ اعتمادا  على الْخلْفيات القدمية القضية أساسيةٌ ىف هذا املوضوع

 ة احليـاة إراد لـشايب يـبني احللـوى ىف سـم ا إرداة احلياة يف شعر أيب القا . 1

 . احلياة أمانة من اهللا جياهد الناس ثابتا . ياة االسعار ليجاهد الناس ىف احل

 انّ ، هـو املـدح للحيـاة لشايب سم ا أيب القا يف شعر إرادة احلياة اما الغرض . 2

 . احلياة هو اسعار لثابتها

 إرادة احليـاة و ذلـك ما العوامل اليت تؤثر أيب القاسـم الـشايب يف شـعر ا . 3

 . عاند اتمع املتوازن و ميلك عن احلماسة الوطنية عاال ت

 توضيح املوضوع وحتديده . د

 سـم ا يف شـعر أيب الق إرادة احليـاة " ت املوضـوع هذه الرسـالة حتـ

وقبـل أنْ " ) دراسة يف أغراض الـشعر والعوامـل املـؤثرة فيـه ( لشايب ا
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 املستحسن ا أنّ توضـح مـا حيتـوي تبحث الباحثة عن صلب املوضوع فمن

 . اآلتية على موضوع الرسالة من الكلمات

 علـى االمـن ، ب فيـه أراد، إرادة الشي أحبه و عين به ورغ : إرادة −

 .2 محله عليه

 جممـوع ) يف علـم األحيـاء ( - و . املنفعـة - و ، النمو والبقاء : احلياة −

زا  ت تفـرق بينـها ما يشاهد ىف احليوانات والنباتات مـن ممـي

 .3 مثل التغدية والنمو والتناسل وحنوذلك ، وبني اجلمادات

 رفيـة حرف جر مبين على الـسكون وممـاّ تـدلُّ عليـه الظّ : ىف −

 .4 ازية

 وأمـا اصـطالح الْمنطيقيـين هـو . كالم موزون مقفى قصدا : شعر −

 .5 قولٌ مؤلّف من أمور ختلية يقصد به الترغيب أو التنفري

 ۲ : ص المشرق٬ دار : بيروت واالعالم٬ اللغة فى المنجد معلوف٬ لويس 2
 ۲۱۳ : ص الوسيط٬ المعجم : اصحابه و احمد اهللا خلف محمد 3
 ۱۸۰ : ص ٬ المكتبة منشوراة : بيروة ٬ العربية الدروس جامع العالييني٬ مصطفي 4
: ص السابق٬ المرجع : اصحابه و احمد اهللا خلف محمد 5
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 سـم بـن ا يب الق أ لشايب بن حممـد بـن اسم ا ولد أبو الق : لشايب سم ا ا أيب الق −

 لـدة م، يف ب ۱٩۰۹ فربايـر مـن سـنة ۲٤ ابراهيم الشايب يف

 قـد . وهو مـن أسـرة الـشاّبية . الشاّبة، وهي ضواخي توزان

ـنوات مث التحـق  خترج يف اجلامع االزهر، بعد دراسة سـبع س

 حيث يا ت له الفـر صـة احلقيقيـة . جبامع الزيتونة يف تونس

 من اجل التحـصيل العلمـي و خـصوصاً العلـوم الدينيـة،

 .6 فقضي سبع سنوات يدرس ويطلع

 ضـوع وهـو البحـث يف شـعر إرادة احليـاة و أغـرض واملراد ـذا املو

 . أيب القاسم الشايب يف الشعر إرادة احلياة تؤثر العوامل اليت و

 سباب اختيار املوضوع أ . ه

 له أشعار كثرية لشايب سم ا ا الق و أب كان . 1

62 : ص العلمية٬ الكتب دار : بيروة السحر٬ كوكب الشابي القاسم أبو الحر٬ عبدالمجيد 6
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 ســم ا أيب الق ىف شــعر إرادة احليــاة " مل يوجــد حبــث حتــت املوضــوع . 2

 . " لشايب ا

 دراسة سابقة . و

 فـال . الة اجلامعية دراسة مكتبيـة، و بنـسبه اىل ذالـك كانت هذه الرس

ت الباحثـة قـد رأت بد للباحثة أن تدرس الكتب أو املراجع من قبـل و كا  ـن

 : ، كمايلي ايب سم الش ا الىت يتعلق حبثها بشعر أيب الق الرسالة اجلامعية

ب هـو حممـد جـوار ۲۰۰٦ سم الشايب ا خصائص شعر أيب الق  . الكاـت

 سـم ا شـعر أيب الق يف ذه الرسـالة يـبني مـن التخـصص حتليل الباحث يف ه

 شـعر يف إرادة احليـاة هذه الرسالة أن تـبني عـن وتبحث الباحثة يف . الشايب

 . سم الشايب ا أيب الق

 شـعر يف إرادة احليـاة الباحثة عـن ما الفرق بني هذه الرسالة تبحث أ و

إرداة اض وحتليـل سم الشايب و تبني الباحثة فيهـا مـن الناحيـة األغـر ا أيب الق
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 يف البـاب سم الشايب، وفيها تعريـف الـشعر وأغراضـه ا أيب الق احلياة يف شعر

 . إرادة احلياة

 اهلدف  الّذى تريد الباحثة الوصول اليه . ز

 ليه  ىف هذه الرسالة، إ الوصول وأماّ اهلدف  الّذى تريد الباحثة

 : فهي

 احللـوى ىف  إرادة يـبني إرداة احلياة يف شـعر أيب القاسـم الـشايب ملعرفة ) 1

 . احلياة ليجاهد الناس ىف احلياة االسعار

 أغرض يف شعر إرادة احلياة أيب القاسم الـشايب هـو املـدح للحيـاة ملعرفة ) 2

 . واحلياة هو اسعار لثابتها

 منهج البحث وحتليله . ح

: سلكت الباحثة ىف كتابة رسالتها على منهجني ومها
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 : منهج مجع املواد، وهو نوعان ) 1

 بـال ن تأخذ الباحثة مـا أورده العلمـاء أ املباشرة، وهي ة الطّريق : أوال

 . حتويل وتبديل

 غري  املباشرة، وهي أن تأخذ الباحثـة مـا أورده العلمـاء ة الطّريق : ثانيا

 . مع بعض التصرف والتغير

 : منهج حتليل املواد، وهو نوعان ) 2

 تعلـق باملـشكلة ىف املنهج البياين هو أن تبين الباحثة اآلراء الـيت ت : أوال

 . هذه الرسالة

 املنهج التحليلي هو اعتمدت الباحثة ىف تـأْ كيـد رأيهـا علـى : ثانيا

 مـن اخلاصـة إىل القواعـد أو االسـتنباط هو منهج االستقراء و

 النظرية العامة ومنهجا استنباطيا أو استدالليا وهـو مـن النظريـة

. ويطبقها على احلقائق اخلاصة ة العام أو القواعد



10 

 ريقة الكتابة ط . ط

 : هذه الرسالة اجلامعية تتكون من مخسة أبواب ، وهي

 : هذه الرسالة وحتتوى على ، وهو مقدمة : الباب األول

 خلفيات ) ۱

 قضية أساسية ) ۲

 إفتراض علمي ) ۳

 توضيح املوضوع وحتديده ) ٤

 سبب اختيار املوضوع ) ۵

 اهلدف الذى تريد الباحثة الوصول إليه ) ٦

 دراسة السابقة ) ۷

 منهج البحث و حتليله ) ۸

. طريقة الكتابة ) ٩
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 لشايب قاسم ا أيب ال يبحث فيه ترمجة حياة : الباب الثاىن

 ومها فصلني ويشتمل على

 حياته ونشأته . ۱

 شعر إرادة احلياة حملة عن . ۲

 ومها فصلني الشعر ويشتمل على يبحث فيه : الباب الثالث

 تعريف الشعر . ۱

 الشعر العريب أغراض . ۲

 و لـشايب ا األغراض ىف شـعر أيب القاسـم حتليل يبحث فيه : الرابع الباب

 : فصلني ومها ويشتمل على ه في ؤثر العوامل اليت ت

 لـشايب يف بـاب ا م غراض الشعر أيب القاسـ أ ليل حت يبحث . 1

إرادة احلياة
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 شـعر لـشايب يف ا أيب القاسـم ة عوامل اليت تـؤثر ال يبحث . 2

 إرادة احلياة

 اخلامتة : الباب اخلامس

 ات ستنباط اال . ۱

 ت قتراحا اال . ۲

قائمة املراجع
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 ألباب الثّاين

 ترمجة حياة أيب القاسم الشايب

 : الفصل األول

 حياته و نشأته

 القاسم الشايب، شاعر تونس يف النـصف األول مـن القـرن العـشرين، و أب

 ، كانت فيه بالد املغرب العـريب تعـاين أثقـال االحـتالل األورويب . عاش يف زمن

 ولـد أيب القاسـم صـعي على كـل ، يف حبور الظلم واجلهل و التخلف وتغوص

ث مـن شـهر صـفر سـنة  - ۲ - ۲٤ ( ه ۱۳۲٦ الشايب، يوم االربعـاء يف الثاـل

 حنيـل وقـد كـان منـذ صـغره ). يف جنويب تونس ( ، يف بلدة توزر ) م ۱۹۰٩

 ۱ . نفال اجلسم مديده القامة سريع األ

 الـذي يتحـدر مـن أسـرة وكان  والده الشيخ حممد بن بلقاسم الـشايب،

ـنوات يف أوائـل القـرن  الشابية، قد خترج يف اجلامع األزهر، بعد دراسة سـبع س

۳٤۸ : ص للماليين٬ دارالعلم : بيروت ٬ العربي األدب في الجديد المنهاج فّروح٬ عمر ۱
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 مث عني قاضـيا يف سـليانة مث قفـصه . ۲ العشرين مث التحق جبامع الزيتونة يف تونس

 مث يف قابس مث يف جبال تالة مث يف جماز البـاب مثمـم يف رأس احلبـل مث يف زغـوان

 ولكنـه تـويف و شـيكا ، سـنة ، شيخ حممد فعاد إىل توزر ويف زغوان مرض ال .

 هذا التنقل يف البلدان قـد زاد يف اختبـار أيب القاسـم الـشايب ولكنـه . ه ۱۳٤٨

 . عر قل سر دراسته

 اجلامعـة ( دخـل أيب القاسـم الـشايب جـامع الزيتونـة ۱٩۲۰ ويف عام

 ه مل يـستفد كـثريا ولكـن يبـدو أنـ . ليتعلم العلوم اإلسالمية والعربية ) الزيتونية

 من العلوم الزيتونية، إذ كان قـد النـصرف إىل مطالعـات خارجيـة شخـصية يف

 يف الكتب اليت كانت تـصدر يف مـصر والعـراق وسـورية ويف ، األدب احلديث

 يـستطيع مـن خالهلـا أن يطلـع علـى . ۳ ومل يكن يعرف  لغة أجنبيـة ، املهجر

 . ٤ ته عربية صرفا بل كانت ثقاف ، والفكر الغريب ، اآلداب الغربية

 ۵ : ص ٬ العلمية الكتب دار : بيروة ٬ الشابي القاسم أبي ديوان بسج٬ حسن أحمد ۲
 ٦ : ص ٬ العلمية الكتب دار : بيروة ٬ جع المر نفس بسج٬ حسن أحمد ۳

٦٦ : ص العلمية٬ الكتب دار : بيروة ٬ السحر كوكب الشابي القاسم أبو ٬ الحر عبدالمجيد
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 و قد وقع الشايب حتت تأثري األدب الفرنـسي املنقـول إىل اللغـة العربيـة و

ت . حتت  تأثري األدب املهجر ي و أدب جـربان خليـل جـربان خاصـة  و أفلـت

 . تبع هواه و عاطفة الشايب املكبوتة باكرا فأحب

 حزيــران نــال / ويف شــهر يونيــو ) م ۱٩۲۷ ( ه ۱۳٤۵ ويف آخــر ســنة

 ولكنـه مل يكـن . ۵ ادة التطويع حيث أى دروسه يف جـامع الزيتونـة الشايب شه

 . قانعا ا فنتسب إىل كلية احلقوق التونسية

 يف مطلـع انتـسابه إىل كليـة ( عقـد الـشايب زواجـه ۱۹۲۸ و يف عام

 وال ريب يف أن الـشايب قـد أسـاء إىل نفـسه ـذا ). احلقوق وقبيل و فاة والده

ـيال، ألن الـشايب مل وإن كانت ، الزواج الباكر ـأخرت قل  حفلة الـزواج قـد ت

 يكن قد بين بعد لنفسه مستقبال اقتصاديا، كما كانت بـوادر املـرض قـد بـدأت

۷ : ص ٬ العلمية الكتب دار : بيروة ٬ السابق المرجع بسج٬ حسن أحمد ۵
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 و عاش أبو القاسم الشايب بعد زواجه بـضع سـنوات مل يتمتـع فيهـا ٦ . يف جسمه

 . باطمئنان مادي وال روحي وال عاطفي مع أنه رزق من زواجه ولدين

 ) ۱٩۲٧ ( يف املدة الزمنية الواقعة بني سنة ، سم الشايب لقد وقع أيب القا

 ربطها كثري مـن األدبـاء باملـشكلة الـسابقة ، فريسة مرض خطري ) ۱٩۳۰ ( و

 يعللـون و حيللـون ، ووقفـوا عنـدها – وهي مشكلة الـزواج – اليت عاجلناها

ت يف . ويتأولون ـيمكننا يف هـذه املـرة، مـن الـب  غري أنّ البحـث العلمـى، س

 ۷ . بالقول الفصل كما سنراه ، ضية الق

 وخيتلـف إىل ، حنن نعلم أنه مصاب بـشكو علتـه يف أثنـاء كـل ذلـك

 وحنن نعلم أنه قد انتهى من دراسـاته الزيتـو نيـة واحلقوقيـة ومل حيـول . األطباء

 ويف هـذه . مث يذهب  إىل تونس ويلتحق منها مبـسقط رأسـه . االرتزاق بشهاداته

 قـدم الـشايب إىل ، و عنـدما أطـل الـشتاء . مدا و جزرا املدة اليت ينتاا املرض

 ۳۸٩ : ص للماليين٬ دارالعلم : بيروت ٬ السابق المرجع فّروح٬ عمر
۷٤ : ص ٬ السابق المرجع ٬ الحر عبدالمجيد ۷
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 املوافـق شـهر ) ه ۱۳۵۲ ( ويف شـهر رماضـان . توزر ومكث فيها مسترحيا هادئا

 وحتديدا يف أوائـل شـهر كـانون الثـاين ) ۱۹۳۳ ( كانون األول، سنة / ديسمرب

 مث يف سـفر إىل . ٨ عاوده املرض يئة امل أقوى أشـد مـن ذي قبـل ) ۱۹۳٤ ( سنة

 عي حامة توزر حيث يوجد فيها عني ماء حار يستشفي ـا مـن بعـض مكان يد

 . األمراض

 م، فتوجـه إىل تـونس العاصـمة فـرتل يف ۱٩۳٤ اشتد عليه املرض سـنة

 ۹ أغسطس آب بقـي فيهـا حـىت تـويف سـحر يـوم ۲٦ املستشفي اإلطايل يف

ث دفـن س م، و نقـل جـ ۱٩۳٤ تشرين األول اكتوبر  مانه إىل بلـده تـوزر حـي

 . ٩ فيها

 ۷۵ : ص ٬ السابق مرجع ال ٬ الحر عبدالمجيد

۷ : ص ٬ العلمية الكتب دار : بيروة ٬ الشابي القاسم أبي ديوان بسج٬ حسن أحمد
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 : صل الثاين الف

 حملة عن شعر إرادة احلياة

 يف الباب إرداة احلياة يف شعر أيب القاسـم الـشايب يـبني احللـوى ىف  إرادة

 . احلياة أمانة مـن اهللا جياهـد النـاس ثابتـا . احلياة ليجاهد الناس ىف احلاياة االسعار

 لـك هـل يقبيـل خملـق اهللا مي بدون األمل او اجلهاد،  اليفيد احلياة مثل الكنـاس،

 . طبعا , االسعار كا لكناس ؟ ال

 إرادة احلياة : وهو كما يلى ، هذا الشعر اجابة عن هذا املشكلة

 فالبد أن يستجيب القدر إذا الشعب يوما اراد احلياة

 وال بد للقيد أن ينكثر وال بد لليل أن ينجلي

 واندثر يتبخر يف جوها، ومن مل يعنقه شوق احلياة

 من صفعة العدم املنتصر شقه احلياة فويل ملن مل ت

 7 ين رؤحها املستتر وحدث كذلك  قالت يل الكائنات

 وفوق اجلبال و حتت الشجر ودمدمت الروح بينالفجاج

 ، ونسيت احلذر ركبت املين إذا ما طمحت إىل غاية
70 : ص ٬ العلمية الكتب دار : بيروة ٬ الشابي القاسم أبي ديوان بسج٬ حسن أحمد 7
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 وال كبة اللهب املستعر ومل أجتنب وعور الشعاب

 يعش أبد الدهر بني احلفر ال ومن ال حيب صعود اجلب

 8 ... وضجت بصدري رياح أخر عجت بقليب دماء الشباب ف

 وعزف الرياح، ووقع املطر وأطرقت، أصغي لقصف الرعود

 أيا أم هل تكر هني البشر ؟ : مما سألت - وقالت يل األرض

 ومن يستلذ ركوب اخلطر أبارك يف الناس أهل الطموح

 ويقنع بالعيش عيش احلجر ، وألعن من ال مياشي الزمان

 وحيتقر امليت، مهما كرب هو الكون حي، حيب احلياة

 وال النحل يلثم ميت الزهر فال األفق حيضن ميت الطيور

 ملا ضمت امليت تلك احلفر ولوال أمو مة قليب الرؤوم

 ر عدم املنتص من لعنة ال فويل ملن مل تشقه احلياة

 لكى جياهد رة تدل حيرث على ان ابا القاسم الشايب الناس األبيات الشعرية املذكو تلك

 . الشايب على الناس ىف مواجهة املشكلة بالصرب واحلماسة وكذلك حيث ىف حيام و

70 : ص ٬ العلمية الكتب دار : بيروة ٬ جع المر نفس بسج٬ حسن أحمد 8
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 ألباب الثّالث

 تعريف الشعر و أغراضه

 هـذا و ىف هذا الباب ستبحث الباحثة تعريف الشعر مـن بعـض األدبـاء،

 ول، تعريـف الـشعر والفـصل الثـاين، أل الفـصل ا . الباب ينقسم إىل الفـصلني

 . غراض الشعر العريب أ

 : الفصل األول

 تعريف الشعر

 : وكان األدباء خيتلفون بتعريف الشعر،  وهي كما يلي

 قال امحد اهلاشيمي إن الشعر كالم فصيح املوزون املقفـي املعـرب غالبـا عـن . 1

 . ١ صور اخليال البديع

٢٥٠ ص ٬ ) م ٢٠٠٧ األولى٬ الطبعة العلمية٬ الكتب دار لبنان٬ بيروت٬ ( جواهرالألدب الهاشمي٬ احمد
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 بين علـى االسـتعارة واالوصـاف قال ابن خلدون إن الشعر هو كالم بليغ مـ . 2

ت منـه بغرضـه ، جزاء متفقة يف الوزن والروي املفصل بأ  املـستقل كـل بـي

 . ٢ ومقصده عما قبله اجلاري على اساليب خمصوصة

 قال حممد زغلول سالم نقال عن قول قدامة بن جعفر ان الـشعر هـو الكـالم . 3

 . ٣ املوزون املقفى

 ال حـدود لـه، وتـشبيه بالـسراء فنا ة ل ابن سالم ىف وصف الشعر باعتبار قا . 4

 والشجاعة من الصفاة االنسانية املعنو ية دليل كذلك علـى أن بالـشعر شـيئا

 ولـيس جمـر د إصـابة  الغـرض أو الـوزن ، آخر وراء االلفـاظ و املعـاين

 . ٤ والقافية

 قال القاضى اجلرجاىن ان الشعر علم من علـوم العـرب يـشترك فيـه الطبـع . 5

 . الدربة مادة له وقوة لكل واحد من أسبابه والروية والذ كاء، مث تكون

 ٧٩ ص ٬ ) م ۱٩٦٧ - ه ١٢٨٧ الرابعة٬ الطبعة العربي٬ ب ا الكت دار لبنان٬ بيروت٬ ( األدبي النقد أمين٬ أحمد
 ٤٣ ص , ) السنة مجهول , المصرية األنجلو بة مكت , مصر ( مناهجه , قضاياه , أصوله الحديث األدبي النقد سالم٬ زغلول محمد
٤٥ ٬ المرجع نفس سالم٬ زغلول محمد
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 ، قال امحد السا يب إن الشعر هو كالم  مـوزون مقفـى يـدل علـى معـىن . 6

 و هي اللفـظ واملعـىن والـوزن ، واألسباب املفردات اليت حييط ا حد الشعر

 . ٦ والتقفية

 فتـستطيع . و بعد أن عرضنا  تعريـف الـشعر مـن األدبـاء  أو الـشعراء

ؤدى سـتة اسـاس املقـاييس الباحثة ان ت  نظر انّ األدباء على االكثر يـضغط ان ـي

ب . وهو الكالم واملعىن والوزن والقافيـة واخليـال والقـصد ، ىف الشعر  ألنّ تركـي

 التركيب اخلارجية من الشعر حيـيط بالـشكل، ويتكـون مـن . الشعر مركب جدا

ب  اجلملـة، األسلوب، تركيب األصـوات، احـالل الكلمـة ىف اجلملـة، تركـي

 . تركيب األصوات والطّباعة

٢٩٥ . ص ) ١٩٦٤ ٬ بعة السا الطبعة المصرّية٬ النحضية مكتبة القاهرة٬ ( الدبي النقد أصول الّسايب٬ احمد



23 

 الفصل الثاين

 أغراض الشعر العريب

 قـد عرضـت . قبل أن تبحث الباحثة فآتت الباحثة بأغراض الشعر العـريب

 . قبله انّ الشعر او عمل األدب خيلق اىل تعبري قلب األدباء او الشعراء

 : اما أغراض الشعر العريب فهي كمايايل

 ق النفـسية كرجاحـة ى ذي شأن مبا يستحسن من األخـال املدح أي الثناء عل . 1

 العدل والشجاعة وأن هذه الـصفات عريقـة فيـه ويف قومـه و العقل والعفّة

 ذل الـشعر و اختـذه الـشعراء وشاع املدح عندما ابت . وبتعداد حماسنة اخللقية

 .9 من أوائل مداحيهم زهري والنابغة واألعشى و مهنة

343 ص ٬ ) م ٬ 1996 لخامسة ا الطبعة العلمية٬ الكتب دار لبنان٬ بيروت٬ ( جواهرالألدب الهاشمي٬ احمد 9
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 : ايلي و اما الشعر املدحى كم

 : قال ابو العالء املعرى

 والكرب واحلمد ضدان اتفق مها

 10 مثل اتفاق فتاء السن والكرب

 : وقال ألنابغة الذبياين

 أمل تر أن اهللا أعطاك سورة

 ترى كل ملك دوا يتذبذب

 بأنك مشس وامللوك كواكب

 11 ب اذا طلعت مل يبد منهن كو ك

 . تعرض الباحثة ىف الباب الرابع واما البيان والتعليف هلذا الغرض فسوف •

10 Juwairiyah Dahlan, Abu Al-‘Alla’ Al-Ma’arry Dan Puisinya, (Yogyakarta: Sumbangsih, cet.1, 2010),  hal.59 
11 Akhmad Muzakki, Kesusastraan Arab Pengantar  Teori dan Terapan , (Yogyakarta: Ar-Ruzz, cet.1, 2006 ), 
hal.87
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 و الفخر هو متدح املرء خبصال نفـسه و قومـه والتحـدث حبـسن بالئهـم . 2

 ومكارمهم وكـرم عنـصرهم وفـرة قبيلـهم ورفعـة حـسبهم و شـهرة

 . 12 شجاعتهم

 : واما الشعر الفخر كمايلي

 : قال ابو العالء املعري

 ورائي أمام واألمام وراء

 ء إذا أنا مل تكبرىن الكربا

 اال ىف  سبيل اد ما انا فاعل

 13 عفاف واقدام وحزم ونائل

 : وقال ربعة بن مقرم

 وان تسأليين فاين امرؤ

 343 : ص ٬ المرجع نفس هاشمي٬ ال احمد 12
13 Juwairiyah Dahlan, Abu Al-‘Alla’ Al-Ma’arry Dan Puisinya, (Yogyakarta: Sumbangsih, cet.1, 2010 ),  hal.60
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 أهني اللئيم و أحبو الكرميا

 وأبين املعايل باملكرما

 14 ت وأرضي اخلليل وأروى الندميا ـ

 . واما البيان والتعليف هلذا الغرض فسوف تعرض الباحثة ىف الباب الرابع •

 أي الصفة تتعلـق بلقّـوة و سـرعة اإلنـسان ىف ميـدان احلـرب و احلماسة . 3

 . 15 تتهكّم اإلنسان يف العامل

 : واما الشعر احلماسة كمايلي

 : قال هاريث بن بدر

 وشيب رأسي واستخف حلومنا

 رعود املنايا فوقنا وبروقها

 وانا لتستحلى املنايا نفو سنا

14 Akhmad Muzakki, Kesusastraan Arab Pengantar  Teori dan Terapan ,  (Yogyakarta: Ar-Ruzz, cet.1, 2006 ), 
hal.86 
15 Ibid, hal.86
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 وتترك أخرى مرة ما تذوقها

 عودا رأيت املنايا بادئات و

 اىل دارنا سهال اليها طريقها

 . واما البيان والتعليف هلذا الغرض فسوف تعرض الباحثة ىف الباب الرابع •

ت وإظهـار التفجـع و التلـهف عليـه . 4 ب املـي  و الرثاء، وهو تعـداد مناـق

 . 16 واستعظام املصيبة فيه

 : واما الشعر الرثاء كمايلي

 : قال ابو العالء املعري

 يت و اعتقادى غري جمد ىف ملّ

 17 نوح باك وال تر من شاد

 صاح هذى قبورنا متأل الر حب

 فأين قبور من عهد عاد
 343 : ص ٬ المرجع نفس الهاشمي٬ احمد 16

17  Juwairiyah Dahlan, Abu Al-‘Alla’ Al-Ma’arry Dan Puisinya,  (Yogyakarta: Sumbangsih,  cet.1, 2010 ),  hal.61
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 : وقال أؤوس بن جرب

 ايتها النفس أمجلي جز عا

 ان الذى حتذرين قد وقعا

 18 ان الذى جع السماحة والنجدة واحلزم و القوى مجعا

 األ ملعى الذى يظن لك الظن كأن قد رأى و قد مسعا

 ان والتعليف هلذا الغـرض فـسوف تعـرض الباحثـة ىف البـاب واما البي •

 . الرابع

 . 19 واهلجاء هو تعداد مثالب املرء و قبيله ونفي املكارم واحملاسن عنه . 5

 : واما الشعر  اهلجاء كمايلي

 : قال النجم األجلي

 اين و كل شاعر من البشر

18 Akhmad Muzakki, Kesusastraan Arab Pengantar  Teori dan Terapan ,  (Yogyakarta: Ar-Ruzz, cet.1, 2006 ), 
hal.88 

343 : ص ٬ المرجع نفس الهاشمي٬ احمد 19
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 شيطانه أنثى و شيطاين ذكر

 : وقال جرير

 ويا أقبح من قرد

 20 عمي القر د اذا ما

 . واما البيان والتعليف هلذا الغرض فسوف تعرض الباحثة ىف الباب الرابع •

 واالعتذار هو  درء الشاعر التهمة عنه والتر فّـق يف االحتجـاج علـى براءتـه . 6

 والنابغـة يف اجلاهليـة فـارس . منها واستمالة قلب املعتذر إليه واستعطافه عليه

 . 21 هذه احللبة

 : ار كمايلي واما الشعر اإلعتذ

 : قال ابو نوس

 أيا من ليس ىل منه جمري

 بعفوك من عذابك أستجري
20 

Ibid, hal.88 
343 : ص ٬ المرجع نفس الهاشمي٬ احمد 21
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 أنا العبد املقر بكل ذنب

 وأنت السيد املوىل  الغفور

 فإن عذ بتين فبسو ء فعلى

 22 وإن تغفر فإنك به جدير

 : وقال أملتلمس

 فلو غري أخواىل أرادوا نقيصىت

 جعلت هلم فوق العرنني ميسما

 ل قاطع كفه وما كنت اال مث

 23 بكف له أخرى فأصبح أجذما

 . واما البيان والتعليف هلذا الغرض فسوف تعرض الباحثة ىف الباب الرابع •

 الوصف أي شرح حال الـشيء وهيئتـه علـى مـا هـو عليـه يف الواقـع . 7

 . 24 إلحضاره يف ذهن السامع كأنه يراه أو يشعر به
22 Sukron Kamil, Teori kritik Sastra Arab Klasik Dan Modern, (Jakarta: Raja Grafindo  ersada, 2009 ), hal.14 
23 Akhmad Muzakki, Kesusastraan Arab Pengantar  Teori dan Terapan ,  (Yogyakarta: Ar-Ruzz, cet.1, 2006 ), 
hal.90
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 : واما الشعر الوصف كمايلي

 : قال ابو العالء املعري

 صباح فلينا اللّيل عنه

 25 كما يفلي عن النار الرماد

 . واما البيان والتعليف هلذا الغرض فسوف تعرض الباحثة ىف الباب الرابع •

: وقال امر ؤ القيس بن حجر

 وقد أغتدى و الطري ىف و كناا

 مبنجر قيد األو ابد هيكل

 مكر مفر مقبل مدبر معا

 26 كجلمود صخر حطه السيل من عل

 . يان والتعليف هلذا الغرض فسوف تعرض الباحثة ىف الباب الرابع واما الب •

 343 : ص ٬ المرجع نفس الهاشمي٬ احمد 24
25  Juwairiyah Dahlan, Abu Al-‘Alla’ Al-Ma’arry Dan Puisinya,  (Yogyakarta: Sumbangsih,  cet.1, 2010 ),  hal.62 
26 Akhmad Muzakki, Kesusastraan Arab Pengantar  Teori dan Terapan ,  (Yogyakarta: Ar-Ruzz, cet.1, 2006), 
hal.89
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 مث شـعراء تعبـر ايـضا شـوق . الغزل هو الشعر يتكلّم  النـساء احملبـوب . 8

 . 27 وغمرات العشق والبؤس اليت جترب

 : واما الشعر الغزل كمايلي

 : قال امر ؤ القيس بن حجر

 مهفهفة بيضاء غري مفاضة

 تر ائبها مصقو لة كالسجنجل

 وجيد كجيدالر ئم ليس بفاحش

 اذا هي نصتة و المبتعطل

 وفرع يزين امل  أسود فاحم

 28 املتع انيث كقنو النخلة

 واما البيان والتعليف هلذا الغـرض فـسوف تعـرض الباحثـة ىف البـاب •

 . الرابع

27 
Ibid, 89 

28 
Ibid, 89
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 الباب الرابع

 ه في تؤثر والعوامل اليت لشايب ا األغراض ىف شعر أيب القاسم حتليل

 إرادة ىف بـاب غـراض الـشعر أ تبحث الباحثـة حتليـل ىف هذا الباب سـ

 ليـل حت تبحـث ىف الفـصل األول، . وهذا البـاب ينقـسم إىل الفـصلني احلياة،

 تبحـث إرادة احليـاة والفـصل الثـاين، بـاب لشايب يف ا يب القاسم ا غراض الشعر أ

 . إرادة احلياة باب لشايب يف ا يب القاسم ىف ا العوامل اليت تؤثرة ىف

 : ل الفصل األو

 إرادة احلياة باب غراض شعر أيب القاسم ألشايب يف أ حتليل

 : إرادة احلياة، كمايلى باب غراض شعر يف أ وكان حتليل

 ياة حل وما أرادا ا ي ا الشعب إذ . 1

فال بد أن يستجيب القدر
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وطن أ مـا أو حـضارة مـا االنـسان ىف ثقافـة عاش اذا : الشرح  وأراد و اـل

 نـصيبة غـري ي أن ، لـذلك فعليـه اهللا بقـضاء سلم ويت النافعة فال بد حيول احلياة

 . إىل اهللا العمل باإلجتهاد و من احلياة

 . وصف احلياة والغرض ىف هذا البيت هو

 وال بد لليل أن ينجلى . 2

 وال بد للقيد أن ينكسر

 يكلون املستقبل سعيدا، إذا كان االنـسان يـستطيع أن يـسيطر كـل : الشرح

 . ليسر يسرا ا املسائل ىف حياته، فاعلم إن مع

 . احلماسة يف احلياة والغرض من هذا البيت هو

 ومن مل يعانقه شوق احلياة . 3

 تبخر ىف جوها، واندثر

 هـاد وال حيقّـق مـستقبله، فاألحـسن أن يفر من اجل نسان الذي اإل : الشرح

. ميوت أو فليذهب إىل املكان البعيد أو اجلحيم
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 . والغرض من هذا البيت هو احلماسة يف احلياة

 يل ملن مل تشقه احليــاة فو . 4

 من صفعة العدم املنتصر

 فعلـم . مرضـاة اهللا لنيـل ال يشتاق إىل مجال حياتـه، نسان الذى اإل : الشرح

 . بذوب بنفسه أنه

 . والغرض منه هجاء االنسان الذي يئس

 ات الت يل الكائن ق كذ لك . 5

 تتر ين   روحها  املس وحدث

 لنـاس إىل أن حيـافظو علـى كل املخلوقات يف هذاالكون دائما تدفع ا : الشرح

 الـىت ماتـت يـدعون احلماسة واإلجتهاد ىف هذه احلياة، بل كانت املخلوقـات

 . هلم أيضا

. والغرض منه حتميس الناس ىف مواجهة احلياة
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 ودمدمت الريح بني الفجاج . 6

 الشجر وحتت وق اجلبال وف

 عندا الشايب الريح هي هـواء تتحـرك و يـنعس للجـسد إذا هبـة، و : الشرح

 يعصف األحيان، أـا تطـر أجـسامنا وىف ولكن ىف صفة الريح  أا لطيفة من

 و اـا تنفـذ إىل . هذا البيت الريح مثل روح احلماسة ىف متلـك هـذه احليـاة

 . اخللل الصغري ىف أنفسنا

 . والغرض من هذا البيت مدح األرض للحياة

 ة إذا ما طمحت إىل  غاي . 7

 ىن، ونسيت احلذر بت امل ك ر

 عنـد . كـل العوائـق أمامـه إذا كان للشايب أمل كبري فإنه يتجـاوز : الشرح

 . نيال األمل هو غاية مهمة الشايب

. والغرض ىف هذا البيت لتحميس النفس املتوقد
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 اب ع ش ال ور ومل  أجتنب  وع . 8

 ر ع ست ب امل ه ة الل كب وال

ب كـل احليـاة يـستطيع أن االنسان  اد يف جما هدة هـذه : الشرح  يغـل

 . احلماسة ىف احلياة والغرض من هذا البيت هو . امه العوائق  أم

 ومن  ال  حيب صعود اجلبال . 9

 يعش أبد الدهر بني احلفر

 فـاعلم أنـه ال أن يواجه صـعبة هـذه احليـاة أي إنسان ال يريد : الشرح

. يذوق حلوة هذه احلياة

 . احلماسة ىف احلياة والغرض من هذا البيت هو

 فعجت بقليب دماء الشباب . 10

وضجت بصدري  رياح أخر
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 يتحـا م ـوا و جيتهـدوا  ىف حثّ الـشايب كـل الـشباب أن : الشرح

 . مواجه هذه احلياة

 . والغرض من هذا البيت هو احلماسة ىف احلياة

 وأطرقت، أصغي لقصف الرعود . 11

 ، ووقع املطر زف الرياح وع

ان أن الـشعراء يـدعون  إىل : الشرح  مـع . احملاسـبة وىف بعطـى األحـي

 . الدعوات الىت ختفف و تكسى احلماسة

 . احلماسة والغرض من هذا البيت هو

 ملا سألت – وقالت يل  األرض . 12

 أيا أم  هل تكرهني البشر

 أم هلـذه الكائنـات، و أن األرض  تكـره يعرب الشا  أن األرض و : الشرح

. طبيعة  اإلنسان العاجز وليست عنده محاسة عالية
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 . وصف األرض ذا البيت والغرض  من ه

 أبارك يف الناس أهل  الطموح . 13

 ومن يستلذّ ركوب  اخلطر

 الشايب يدعم اإلنسان القوي عايل احلماسـة ، ىف مواجهـة  صـعو : الشرح

 احلياة ، وكذلك املغروض  هلم  أن  يفكروا فكـرة طيبـة ىف حيـا ـم بة

 . ، اليسر والعسر جزء من احلياة اليت مير اإلنسان ما

 . غرض ىف هذا البيت لتحميس جتاهد يف احلياة وال

 وألعن من ال مياشي الزمان . 14

 ويقنع بالعيش عيش احلجر

 يرخض الشايب و يكره االنـسان  العـاجز ويتـسلم للقـضاء وال : الشرح

 . يريد أن ينهض ىف مواجهة هذه احلياة

. والغرض منه هجاء االنسان الذي يئس
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 هو الكون حي، حيب احلياة . 15

 يت، مهما كرب وحيتقر امل

 و . الشايب يعلن أن األرض ال تزال متمـرة ىف نعـيم هـذه احليـاة : الشرح

 . أا ال تقبل االنسان اجلامد الساكت و ليست عنده االدة متمرة

 . والغرض  من هذا البيت وصف يف العامل

 فال األفق حيضن ميت الطيور . 16

 وال النحل يلثم ميت الزهر

 ال نسان اجلامد والـساكت و ليـست عنـده هذه األرض ال تقبل ا : الشرح

 . وهو مثل ميتة ال تنفع . إرادة قو ية

 . والغرض من هذا البيت هو  اهلجاء

 ولوال أمومة قليب الرؤوم . 17

ا ملا ضمت اليت تلك احلفر
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 اإلنـسان ضـعيف املستـسلم للقـضاء و األرض ال تزال تـرحم : الشرح

 . القدر

 . سبة هلم و أا ال تزال نعطر هم األماكن املنا

 . والغرض من هذا البيت مدح األرض

 اة ه احلي ق ويل ملن مل تش ف . 18

 29 دم املنتصر ع نة ال ن لع م

 أي إنسان ال ميلك مـسؤولية ىف حيـام وال يريـد أن جيتهـد ىف : الشرح

 . حيام، فاعلم أنه سيغبلهم شخص له مسؤولية

 للحياة والغرض من هذا البيت وصف

71 : ص ٬ العلمية الكتب دار : بيروة ٬ الشابي القاسم أبي ديوان بسج٬ حسن أحمد 29
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 : الفصل الثاين

 إرادة احلياة باب أيب القاسم ألشايب يف تؤثرىف يت العوامل ال

 ح الباحثة العوامـل الـيت تـؤثر ىف حيـاة أيب القاسـم ستوض ىف هذا الفصل

 : هي ومن أهم هذه العو امل الشايب

 مة األ ه االستعداد الفطري هلذ ) 1

 ، شعور وصـفاء الطبـع الـ فقد  د امة جبلت على دقة احلـسن ورقـة

 ، مث حـداث األ ن مظاهر الطبيعة ومـا يـرتل ـا مـن فهى تتأثر مبا حييط ا م

 عظـم منـه أ ، و قد يكـون  التـأثر يف الـشعر تصور تأثر هذا يف الشعر والنثر

 ن تـربز يف النـاحيتني أ مـة الأل حيانا يتاح هلـذه أ ، و ، و قد يكون العكس ر النث

 . 30 معا

16 : دار الفكر٬ ص : بيروت ٬ االدب العربي و تاريخه في العصر الجاهلى , محمد سرحان 30
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 ألنـه . ر صـنع هـذا الـشع غريزته يف لشايب شاعرا يستعد القاسم ا و ب ا كان •

 لـة يف عـصره تـر سـخ اآلدب كل حا هكذا، . اآلدب و الفن ىف وهوب م

 . يف قلبه

 ن أ جاهـد وأنـه 1930 وكان الشايب شا عرا من تونس حنو سـنة

 انفـسهم أن مـن مـستعدين ون يكونـ و عامة الناس و ، دب األ ع جمتم يتبع

 . كذلك . الشعر و النثر وينشرون وهم دب األ وا لم س يست

 يه الشعب طبيعة االقليم الذي يعيش ف ) 2

 ر جتـ ، ن هذا االقليم صحر اويا او جبليا، و قـد يكـون سـهال فقد يكو

 ، وهذه العـو امـل تـؤثر يف احليـاة املاديـة و قريبا من البحر أ ، ار األ ي فيه

 تجـه ت ، وال شـك أـا تـؤثر فيهـا قاليم اإل مم اليت تعيش يف هذه لأل واملعنوية

را شعرا و هذه الشعوب املختلفة  من اآلثار االدبية  ، فـشعر االمـة العربيـة نـث

ت قبل ان خترج من جزير ا متأثر اشد التـأثر بالطبيعـة اخلـشن ة الـيت كاـن
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 ، فترى فيه وصف الـصحراء والـسراب واالبـل وانغـز تعيش فيها هذه االمة

 ، و تلمـس يف ألفاظـه خـشونة ان واالطالل واال وديـة و اجلبـال الن والكثب

 ، ويف ويف أسـاليبه تـشابه صـخرها ، ابـدها ، و يف معانيه و حـشية أو جباهلا

 ، فلما انبث العرب يف اال قاليم املختلفـة بعـد الفـتح اال أخيلته جدب قطر ها

 ، ر هم فيها غـري شـعر هـم يف اجلزيـرة سالمي تأثرت آدام ا،  وكان شع

 . 31 بل كان شعر هم يف كل اقليم خيتلف عنه يف اال قليم اآلخر

 يفعلـه مـن هـذا كـان وعملـه م وحاك الشايب شاعرا القاسم و اب كان •

 صـنع هـذا شـعر عند ما وهكذا . مكان إىل مكان يعين ال يفعله يف واحد

 وقـارب ة صب اخلـ إىل املنـاطق ون يتجه شعره كام لقارئون فا رادة احلياة إ

 فكـرة ت كانـ . إىل كارثة صبيعية و بصور فيه حالة الليل املستحوذ  احيانـا

 ىف إىل ت كتبـ الـىت اخيلتـه و منـا  يذهب مع األقاليم حىت ة الشايب متألق

 . ن شعره يصور حالة العامل املتنوعة أ وال يعجب . شعره و نثره

17 : دار الفكر٬ ص : بيروت ٬ نفس المرجع , محمد سرحان 31
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 الشجر وحتت ـال اجلب الفجاج وفـــوق ني ب الريح ودمدمت •

 خصائص اجلنس ) 3

 و من املعلوم املشاهد أن اجلـنس اآلرى مييمـل إىل التحليـل و التعمـق

 سامى إىل البـساطة والتعمـيم و االستقصاء والتفصيل بينما مييـل اجلـنس الـ

ـذا لكـل جـنس خـصا ئـصه و مجال لفرط ذ كائه و حدة خاطره اال  ، و هك

 . 32 مساته، و هي خصائص تؤثر يف االنتاج االديب

 يـل إىل األدب مي الن الـشايب . رادة احلياة سـهل لتحليلـه إ ان اللغة ىف شعر •

 : شعره متيزب وهو و . األوروبي األجنيب و خباصة االدب االدب

 لفاظه سهل أ ) 1

 كثري من املفردات يبني املوت والعذاب والتأمل ) 2

ت ان يريـد للحيـاة يفضل املعىن من الفاظ ) 3  ، واملعىن من هذا الشعر هـو يثـب

 . وجياهد يدون استسلم

18 : دار الفكر٬ ص : بيروت نفس المرجع٬ , محمد سرحان 32
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 احلضارة واالجتماع ) 4

 ر و تعـود هـا النظـام و اال فاحلضارة تنقل الشعوب من طور إىل طـو

 ، فيـؤثر لعيش ما مل يكن هلا بـه عهـد هنيه ا ، و يء هلا من الترف و بل ستقرار

وع يف معـاين االدب و اغـر ، الذوق و يزيد يف الصور و املنـاظر ذلك يف  ويـن

 . ، و آثارها يف الشعر و النثر واضحة الحتتاج إىل دليل اضه

 ، ملـستقبل الرائـع ا مـا ىف عـصر من يبني الشايب عن مهمة اجلهاد تتحدى •

 ىف عـصر احلـديث والقـد  ولـو شعره و األغراضه يدون ىف حىت الفكرة

 كلـن ال حيـدد ، جتماعه املتقـدم ا ينش  الشايب من البلد الذى حضارته و

 . الشايب كل آثار ادبيته ليوفّق الفكرة والغرض بصفة القد  و احلديث

وما أرادا احلياة فال بد أن يستجيب القدر ي إذا الشعب •
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 العلم ) 5

 ب االتـأثر  الواضـح ملـا ، وله يف حياة االد وهو لون من ألوان احلضارة

 ة غزيـرة والـتفكري د قيقـا ، فيبعل املـاد ر يبسط من سلطان العقل و قوة الفك

 ينـشأ ، و شياء و احلكم عليهـا و التـأثر ـا ، و خيتلف معيار تصور اال عمينا

 . 33 ، فري قي هذا الفن و يضعف ذاك عن ذلك تفاوت يف فنون االدب

 قلـه الـذى ع ألن مقـدرة . دليل على قـوة شـعور األدب ، ر ىف هذا الشع •

 ويدلّ على ميزة لغتـه وقوـا قطعـه مـن . حقا وقوية رائعة كانت ميلكه ان

 : شعره وهي

 ن صفعة العدم املنتصر ه احلياة م ق مل تش ن ل مل وي ف

ريلكن اذا يعقل معنه واسع ، يستعمل اللغته بتصو . 

20 : دار الفكر٬ ص : بيروت نفس المرجع٬ , محمد سرحان 33
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 الدين ) 6

 يـؤثر ، و االدب فانه خيلق موضـو عـات جديـدة وللدين تأثري كبري يف

 يف االخالق والعو اطف تأثريا بتجـاوب صـداه يف منـاحي االدب وألـو انـه

 ، و مـن مثّ كـان أثـره لدين قوام احلياة النفسية للـشعوب املختلفة و ال بدع فا

 . 34 و اضحا يف كل ما يصدر عنها من آثار مادية و معنوية

 ، ماسة جلهاد احليـاة ويظهـره الـشايب واإليديولوجي  ىف الشعر هو عن احل •

 . الن من مجيع الدين خباصة الدين االسالم حيض جلهاد احلياة

 تتر ين  روحها  املس وحدث ات الت يل الكائن ق كذ لك

21 : دار الفكر٬ ص : بيروت ٬ المرجع السابق , محمد سرحان 34
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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 اإلستنباط . أ

 : تستنبط الباحثة من حبثها يف األبواب السابقة كمايلى

 إرداة احلياة يف شعر أيب القاسـم الـشايب يـبني احللـوى ىف  إرادة احليـاة . 1

 . احلياة أمانة من اهللا جياهد الناس ثابتا . ليجاهد الناس ىف احلياة االسعار

 اما الغرض يف شعر إرادة احلياة أيب القاسم الـشايب هـو املـدح واحلماسـة . 2

 . واهلجاء والوصف للحياة ، انّ احلياة هو اسعار لثابتها

 لـك ذ و ة لـشايب يف شـعر إرادة احليـا اما العوامل اليت تؤثرة أيب القاسـم ا . 3

 قليم الـذي يعـيش فيـه الـشعب، اإل طبيعة و ، االستعداد الفطري هلذ اال مة

. الدين و العلم، و احلضارة واالجتماع، و خصائص اجلنس، و
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 اإلقتراحات . ب

 و بعد أن أمتت الباحثة هـذه الرسـالة اجلامعيـة بعـون اهللا و عنايتـه

 تعترف أن فيها نقـائص ، فترجـو الباحثـة مـن القـراء ، أن تـصححوها

 و أخريا ، ترجو الباحثـة أن تنفـع هـذه الرسـالة اجلامعيـة . ا تاما تصحيح

. و احلمد اهللا . قرأها نفعا تاما للباحثة و مجيع من
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 قائمة املراجع

 ١٢٨٧ الطبعـة الرابعـة . دار الكتـاب العـريب : بريوت . النقد األديب أمني ،أمحد،
 . ۱٩٦٧ – ه

 دار الكتب العلمية : لبنان . ديوان أيب القاسم الشايب . أمحد ، حسن بسج،

ان . أبو القاسـم الـشايب كوكـب الـسحر . احلر، ايد، عبد ب : لبـن  دار الكـت
 العلمية

 املعجم الوسيط . واصحابه ، حممد ، خلف اهللا امحد،

ان : بـريوت . اجلزء الثالث . جامع الدرس العربية . غاليين، مصطفى  منـشورات . لبـن
املكتبة العصرية

 دار  العلم للماليني : بريوت . األدب العريب املنهاج اجلديد يف . فروح، عمر

 . مطبعـة دار املـشرق : بـريوت . املنجـد ىف اللغـة واالعـالم . معلوف، لويس
۱۹۹۷ . 

 دار : بـريوت . جمهـول مدينـة . اجلـزء األول . جـواهر األدب . محـد أ اهلا مشى،
. ۱۹۹۷ الثالثون بعة الط . كتب العلمية ال
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ب دا : بـريوت . جـواهرالألدب . ، أمحد اهلامشي  األول الطبعـة . العلميـة ر الكـت
٢٠٠٧ . 

 . مـصر . مناهجـه . قـضاياه . النقد األديب احلديث أصـوله . حممد زغلول، سالم،
 . جمهول السنة . مكتبة األ لو املصرية

 دار : بـريوت . االدب العـريب و تارخيـه يف العـصر اجلـاهلى . ، حممد سرحان
 . جمهول السنة . الفكر

 املـصرية، النحـضية مكتبـة : القـاهرة . ديب د األ أصـول النقـ . محد ، أ السايب
 . م ١٩٦٤ . الطبعة السا بعة
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