
 

 

 الباب األول
 مقّدمة

 الفصُل األول: خلفيُة البحث  
كان العمُل األديبُّ يأيت كإنتاج ثقايف من حياة الناس، والذي ىو أحد من 
العناصر ادلهمة يف تطور احلياة البشرية، سواء كانت اجتماعية أو أفرادية، متثيال 
وتصويرا من حياة الناس اليت تتكّون من حالة متثيل ادلوافق والظروف احمليطة. 

ادلفهوم، و الرأي، أو  روحو يف يفبواسطة، عّّب األديُب كلَّ شيئ ميخض 
 .الفكرة

 يات، والقصة القصَتة، وادلسرحياتوالروا، الشعركمؤلف العمل األديب  و 
 اإلْفراديّة، ومن جتارب مشاعره اليت متزج خيالية. ولد من عملية رحلة حياتو

الّشعر ىو كالٌم يعتمُد على استخداِم موسيقا خاّصٍة بو ُيطلُق عليها 
الشعريّة. كما يُعرُف الّشعُر بأنّو نوٌع من أنواع الكالم يعتمُد  ُمسّمى ادلوسيقا

على وزٍن دقيٍق، ويُقصُد فيو فكرٌة عاّمة لوصِف وتوضيح الفكرة الرّئيسة اخلاّصة 
ومن الّتعريفات اأُلخرى للّشعر ىو الكلماُت اليت حتمُل معاٍن لغويّة  .بالقصيدة

، وأيُّ كالٍم ال حيتوي على وزٍن شعرّي تؤثّ ُر على اإلنسان عند قراءتو، أو مساعو
 (.ٗٔ-٘: ٜٕٓٓ)غنيم،  ال ُيصّنُف ضمن الّشعر

" يف إندونيسيا ترجم بكلمة الشعر يف العربية. وقال أمحد sajakكلمة "
ُر عن األِخيَلِة الَبِديَعِة والصَُّوِر  ى ادلعب ِّ حسن الزّيّات الشعُر ىو الكالُم ادلوزوُن ادلَقفَّ

( ٜٖٔ: ٜٚٚٔ(. يف حُت لُِئْس َمْعلْوف )ٔٔ: ٜٜ٘ٔلَبِليَغِة )محيد، ادلَؤث َِّرِة ا
الشعر ىو كالٌم يُ ْقَصُد بِِو الوْزُن والقافيُة. ويف الشعر العريب منظور من العناصر 

 (.ٕ: ٕٛٔٓالداخلية أربعة، يعٍت ألفاظ، وادلعاين، والوزن والقافية )نورلينة، 



 

 

بالصورة الشعرية. ألن يف احلقيقة اّن  الوزن والقافية يف الشعر العريب يسمان
 حتليل الشعر العريب ينتاج من الوزن والقافية.

وأما ادلوضوع غالبا تعلق الشعر. أغراض الشعر العريب يبحث عن مسألة 
ادلدح، والغزل، واذلجاء، واحِلَكم واألمثال، واحلماسة، والرْتثا، والفخر، 

 (.ٙٗ: ٜٜ٘ٔوالوصف، واإلعتذار )محيد، 
لغة ىو الشق واالتساع، وإصطالحا  اض الشعر تتعّلق بالبحر. والبحروأغر 

ىو حاصل تكرار األجزاء من التفعيالت بوجو شعري، ومسى ذلك حبرا ألنو 
 (.ٕٕ: ٜٙٛٔيشبو البحر الذي ال يناىي ما يغًتف منو مادتو )طهاري، 

ىذا البحث يبحث عن القصائد الّدالية يف ديوان طرفة بن العبد. لعمرو 
ن العبد البكري الوائلي، ىو شاعر مشهور ولكن لو حياة قصَتة. ىو ميلك ب

القصائد الطويلة واجلميلة يكثر فيو األساليب الرائعة واحملسنات اللفظية. ىو ولد 
 يف حبرين، من العائلة الشاعرة كوالده وعّمو.
، واحد منو ىو منهج حتليل منهجىذا الشعر ميكن دراستو مبختلف 

العناصر الداخلية يف الشعر العريب وتكّون من الوزن والقافية الصورة يعٍت 
 وادلوضوع. كما النحو التايل.

 القرين بالقرين يقتدي
 وأنشد يف صروف الدىر:

  الشطر االول الشطر الثاين
َقدِ  نّيِة يَ ن ْ

َ
 ٔ إذا شاَء يوماً قاَدُه بزِماِموِ  وَمْن َيُك يف َحْبِل ادل

َقدي   إذا شا ئَ يَ ْوَمْنقا َدُىوبِ  زِماِمهي ومٍْتَ  ُكفيَحْبِللْ  َمِنْييَ  تِيَ ن ْ
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  فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن فعول مفاعيلن فعول مفاعلن



 

 

  صحيح صحيح مقبوض مقبوضة مقبوض صحيح مقبوض مقبوضة
  حشو عروض حشو ضرب

َك فابْ َعدِ وملْ تْنِك بالبؤسى  َعُدوَّ َفْع بِودََّك قُ ْربَةً    ٕ إذا أْنَت مَلْ تَ ن ْ
َفعْ  ِبَوْدد َكُقْربَ َتْ  َوَلْمَتْ  ِكِبْلبُ ْؤسا َعدْوو َكَفْبعدي   إذا أنْ  تَ َلْمتَ ن ْ
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  فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن
  صحيح صحيح مقبوض مقبوضة صحيح صحيح مقبوض مقبوضة

  حشو عروض حشو ضرب
 ٖ أرى ادلوَت ال يُرعي على ذي َقرابةٍ  وإْن كان يف الدنيا عزيزًا مبَْقَعدِ 

  أَرْلَموْ  ِتاليُ ْرعي عالذي َقراَبِتْ  وإْنكا نَِفْددنْيا عزيزن مبْقعدي
//0//0  //0/0  //0/0/0  //0/0  //0//0  //0/0  //0/0/0  //0/0   

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
  صحيح صحيح صحيح مقبوضة صحيح صحيح صحيح مقبوضة

  حشو عروض حشو ضرب
 ٓٗالقصائد الدالية يف ديوان طرفة بن العبد صفحة 

-فعولن-مفاعيلن-فعولن اليت وزهناالقصيدة من البحر الطويل  ىذه
حرف اخلامس مفاعيلن مرتُت يف شطر أبياهتا، وأعاريضها كلها مقبوضة ألن 

مقبوضة كلها   وأضراهبا مفاعيلن صارت مفاعلن، اأصلهو  الساكن فيها زلذوف
مفاعلن، مفاعيلن صارت  اأصلهفيها زلذوف  حرف اخلامس الساكنألن 

فعولن  اصلهأ ذوفزل ف اخلامس الساكنر وحشوىا كلها مقبوض ألن ح
 صارت فعول.

ال اليت حرف الدّ  "رويها"وأما القافية يف ىذه القصيدة ىي الدالية ألّن 
" ومن  يْ دِ عَ ب ْ ، ف َ يْ دِ قَ ن ْ تبٌت عليها القصيدة، وتتكون من كلمة واحدة وىي "ي َ 

ال، والياء وحروف الروي ىي الدّ  .يْ دِ عَ قْ " أصلو مبَِ  يْ دِ عَ قْ بعض كلمة وىي "مَ 



 

 

ىي الوصل. وحركات الروي ىي اجملرى. وأنواعها ادلطلقة اجملردة  بعد الروي
ساكنيها متحركان. وفيها  فيها بُت عألّن اجتم "ادلتدارك" وصولة مبد. وأمسائهاادلو 

 العيوب مل توجد.
، وىو موضوع الشعر يعّب عن ءوضوع يف القصيدة السابق ىو الرثاأما ادل

، يعّب عن صفات احملمودة ءء يف الرثااليأس واحلزن و األمل. أخّب بعض الشعرا
أوضح يف ىذه  ادلوت.من أشخاص قد ماتوا أو يدعونا للتفكَت يف احلياة و 

القصيدة، عن شعور احلزن واليأس ألنو يف يوم ما جاءت ادلوت لن يدفع أحد 
منها. لذلك، استفد الوقت أفضل من حيث العبادة واجملتمع، ومساعدة 

 .اليت تعتّب باألخالق الكرميةاآلخرين ومجيع األعمال 
 وبناء على الشرح السابق:

 القصائد الدالية السابقة ىي: يفتغَّت العروض والضرب  . أ
 مقبوضة )قبض( عروضو : 
 مقبوضة )قبض( ضربو : 

 تكفية القصائد الدالية السابقة ىي: . ب
 يْ دِ عَ ب ْ ، ف َ (0//0)/ يْ دِ قَ ن ْ : كلمة واحدة )ي َ  كلمات القافية 

  (0//0)/ َمْقَعِديْ الكلمة )(، وبعض (0//0)/
 الروي )د(، الوصل )ي بعد الروي( حروف القافية : 
 اجملرى )حركة الروي ادلطلق(:  حركات القافية 
 ادلطلقة اجملردة وموصولة مبد أنواع القافية : 
 ادلتدارك أمساء القافية : 
 مل توجد عيوب القافية : 



 

 

 ادلوضوع يف القصائد الدالية ادلذكورة ىي الرثاء.  . ج
ينبغي لذلك، يكون الوزن والقافية وادلوضوع أو يسمى بالعروض والقافية، 

"العروض والقافية  عمل البحث عن ىذا بعنوان البحثتأن  ةعلى الباحث
 وموضوع القصائد الّدالية في ديوان طرفة بن العبد"

 الفصل الثاني : تحديُد البحث
الصورة وموضوع القصائد الّدالية يف ديوان طرفة  وىذا البحث مركز على

حتليل الصورة يعٍت العناصر  منهج نهج ادلستخدم يف ىذا البحث ىوادلبن العبد. 
 الداخلية يف الشعر العربية وتكّون من الوزن والقافية وادلوضوع.

وليكون ىذا البحث أكثر تركيزا وموجها، وسوف توضع ادلسئلة األساسية 
 على اخللفية السابقة على النحو التايل : من ىذا البحث

 القصائد الدالية يف ديوان طرفة بن العبد؟ ما ىو تغَّت العروض والضرب يف. ٔ
 . كيف تكفية القصائد الدالية يف ديوان طرفة بن العبد؟ٕ
 موضوع القصائد الدالية يف ديوان طرفة بن العبد؟ما ىو . ٖ

 وفوائده البحثالفصل الثالث : أغراض 
 البحث األغراض. ٔ

 ، ىناك األغراض تتحقق، وىي :لبحثبناء على حتديد ا
قصائد الدالية يف ديوان طرفة بن  يفدلعرفة تغَّت العروض والضرب  . أ

 العبد.
 قصائد الدالية يف ديوان طرفة بن العبد.الدلعرفة التكفية  . ب
 قصائد الدالية يف ديوان طرفة بن العبد.الموضوع دلعرفة  . ج

 



 

 

 فوائد البحث .ٕ
تتوقع نتائج ىذا البحث أن تعطي ادلنفعة نظرية كانت أو عملية. وىذه 

 ادلنفعة النظرية و العملية، منها :
 الفوائد النظرية . أ

العروض والقوايف اليت  إعطاء تّبعة ادلراجع للبحث، خصوصا لعلم. ٔ
 تتعلق الصورة الشعرية يعٍت الوزن والقافية وادلوضوع.

العروض والقوايف اليت تتعلق الصورة الشعرية يعٍت  نظرياتمعرفة . ٕ
 الوزن والقافية وادلوضوع. 

 فوائد العمليةال . ب
األدب يف قسم اللغة العربية ىذا البحث للحصول على درجة قام . ٔ

ن جونونج اسون جامعةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية هبا بوآد
 .ججايت اإلسالمية احلكومية باندون

العروض  علميف خصوصا  تمع األدبعلم األدب جملزيادة خزينة . ٕ
 .والقوايف

 الفصل الرابع : الدراسات السابقة
واستنادا إىل البحث الذي سيجرى، مل جتد الباحثة مسئلة البحث أو 

وىي قصائد الّدالية يف ديوان طرفة  الكتابة مبوضوع واحد كما ستبحثو الباحثة،
عن ادلسئلة ادلماثلة مبا تبحثو ولكن توجد البحوث الىت تبحث بن العبد. 

 :ومنها ما يلي الباحثة،
" الصورة وادلوضوع يف ديوان اإلمام احلداد )دراسة  بعنوان رسالةالاألول، 

مقدمة إىل . وىذه الرسالة ٕ٘ٔٓ سنةأمحد ورداين كتبها  علم العروض("



 

 

 الرسالةوىذه . جن جونونج جايت اإلسالمية احلكومية باندوناسون اجلامعة
الصورة الشعرية اليت توجد يف ديوان اإلمام احلداد وأي ادلوضوع  حث عنتب

الشعري الذي يوجد يف ديوان اإلمام احلداد ويهدف ىذا البحث إىل معرفة 
 الصورة وادلوضوع الشعري الذي يوجد يف ديوان اإلمام احلداد.

" البحور والقافية وأغراض الشعر يف ديوان شيخ  بعنوان الثاين، الرسالة
. وىذه الرسالة ٕٕٔٓنورمجيلة سنة  كتبها الفتّاح )دراسة علم العروض("

وىذه  .جن جونونج جايت اإلسالمية احلكومية باندوناسون مقدمة إىل اجلامعة
األمساء البحور والقافية مع األجناس األغراض اليت تضمن يف  تبحث عن الرسالة

ديوان شيخ الفّتاح، فأغراض ىذا البحث ىي دلعرفة البحور والقافية مع أجناس 
 األغراض يف ديوان الشيخ الفتاح.

" البحور ووظيفتها يف قصيدة الّبدة للبوصَتى  بعنوان الثالث، الرسالة
مقدمة إىل . وىذه الرسالة ٕٔٔٓفريدة سنة  قدرية نور كتبها)دراسة عروضية(" 

 الرسالة وىذه .جن جونونج جايت اإلسالمية احلكومية باندوناسون اجلامعة
االشكال البحور يف قصيدة الّبدة للبوصَتي ووظيفة البحور من  تبحث عن

ناحية موضوعها يف قصيدة الّبدة للبوصَتي. الغرض من حبث ىذه الرسالة ىو 
الكشف عن شكل البحر ووظيفتو من حيث موضوعاتو الواردة يف القصيدة 

 الّبدة للبوصَتي.
إنتصار األتراك يف " العروض والقافية يف قصيدة  بعنوان الرابع، الرسالة

. وىذه الرسالة ٜٕٓٓسري قمالسري سنة  كتبها احلرب والسياسة لشوقي"
وىذه  .جن جونونج جايت اإلسالمية احلكومية باندوناسون مقدمة إىل اجلامعة

العروض والقافية وقيمة البحور اليت تتكون يف قصيدة إنتصار  تبحث عن الرسالة



 

 

البحث ىو دلعرفة العروض والقافية يف األتراك يف احلرب والسياسة، وأغراض 
قصيدة إنتصار األتراك يف احلرب والسياسة لشوقي، ودلعرفة قيمة البحور اليت 

 تتكون فيها.
القيام بالبحث بعد  وأما يف ىذا البحث، مل جتد الباحثة نفس البحث.

الذي تقيم بو الباحثة  عن الدراسات السابقة فهناك اوجو متشاهبة بالبحث
حتليل الصورة يعٍت العناصر الداخلية يف الشعر العربية ومنها استعمال الطريقة 

ولو استخدام نفس النهج والدراسة، ولكن  وتكّون من الوزن والقافية وادلوضوع.
 ىناك اختالفات، أي يف موضوع البحث.

يادة ادلعرفة متٌّت الباحث من التشابو واالختالف يف الدراسة السابقة لز 
 وادلنفعة لالخر. 

 الفصل الخامس : اإلطار الفكري
الديوان عند الشعراء ىو كتاب مجعت فيو قصائد لشاعر واحد. الديوان 

 )شوقي، واذلندينوع أديب معروف يف الشعر العريب والفارسي والعثماين 
ٕٓٓ٘ :ٔٙ٘). 

اما احملققون من االدباء  الكالم ادلوزون ادلقفى قصدا.أما الشعر ىو 
عّب غالبا عن صور اخليال فيخصون الشعر بأنو الكالم الفصيح ادلوزون ادلقفى ادل

لفظ الشعر على   . و إذ كان اخليال اغلب مادتو أطلق بعض العرب جتّوزاالبديع
افق رأى قدماء ىو يو من خياال ولو مل يكن موزونا مقفى. و كل كالم تض

زلدثيهم ىف شعرىم ، و رأى ادلناطقة ايضا ، ألن ادلنطق مستمد من االفرنج و 
 .(ٖٗ: ٜٜٔٔ)إسكندري،  اليونان

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9


 

 

 ٛٛومنها ديوان طرفة بن العبد، فانو رلموعة االشاعر اليت تتكون من 
مواضع. حددت الباحثة البحث على  ٖٗبيتا و  ٖٛٗقافية،  ٖٔصفحة، 

بيتا ومخسة مواضع.  طرفة بن العبد  ٕٔٔحتليل االشاعر الدالية اليت تتكون من 
ىو شاعر مشهور ولكن لو حياة قصَتة. ىو مشهور بالسجع الطويلة، معلقتو 

 اجلميلة ويكثر فيو األساليب الرائعة واحملسنات اللفظية.
لية بالشعر العريب يعٍت كالم، وزن، قافية، قصد، وخيال عناصر الداخ

( عناصر الداخلية بالشعر ٕ: ٕٛٔٓ(. ويف نورلينة )ٖٕ: ٜٜ٘ٔ)محيد، 
 العريب يعٍت الفاظ، وادلعاين، والوزن والقافية.

 -م -أما الصورة أو الوزن )العروض( بناًء على حروف ادلقاطعة وىي ل
عت سيوفنا".  م حروفو ا قد مجعت "دل -ن -ف -و -ي -س -ت -ع

( وىي سببان )سبب  ٕ٘-ٖٕ: ٕٛٔٓمركب الوحدات الصوتية )حبييب، 
خفيف و سبب ثقيل(، وتدان )وتد رلموع و وتد مفروق(، فاصلتان )فصيلة 
صغري و فصيلة قّبى(.  م الوحدات الصوتيتها مركب التفعيلة وىي أجزاء 

 البيت الواحد. األبيات الشعرية أو الوحدات ادلكررة اليت ينتظمها
فعولن، مفاعلن، مفاعلت، فاع التن، فاعلن، تفعيلة عشرة وىي 

 .( ٕٛ: ٕٛٔٓ)حبييب،  مستفعلن، فاعالتن، متفاعلن، مفعوالت، مستفع لن
مستفعلن، فاعالتن، فعولن، فاعلن، ( وىي ٙٔ: ٕٗٓٓبينما يف نودىي )

ويصّور البحر أو . التفعيالت ادلكررة متفاعلن، مفاعيلن، مفاعلت، مفعوالت
الوزن. درست البحور الشعرية  يف علم العروض، وىو علم بقواعد يعرف هبا 
صّحة أوزان الشعر وفسدىا. الشعر العريب يف العادة ميكن أن ينشد أو يغٌت بو 

 وفقا لرموز النشيدة العربية أو البحر ادلعينة.



 

 

البحر قال عروضّي، الوزن أو البحر ينقسم إىل ستة عشر أنواع، وىي 
الطويل، البحر ادلديد، البحر البسيط، البحر الوافر، البحر الكامل، البحر اذلزج، 
البحر الرجز، البحر الرمل، البحر السريع، البحر ادلنسرح، البحر اخلفيف، البحر 
ادلضارع، البحر ادلقتضب، البحر اجملتث، البحر ادلتقارب والبحر ادلتدارك )فاتح، 

لعديدة لدى كل منها معٌت خاصة حسب امسها (. فاألحبار اٜ-ٛ: ٕٕٔٓ
وتعلقها بالشعورية اخلاصة وادلوضوع ايضا كما اوضخو خليل بن أمحد الفراىدي 

االزدي وىو واضع ومؤلف علم العروض والقوايف حيث جيعل ىذين الفنُت  
 كاملُت كتخصصات العلمي القياسي.

صّف من العروض ىو جزء األخر من الشطر األول البيت. البيت ىو ي
 الشعر، والشطر ىو نصفها. وأما الضرب ىو جزء من الشطر الثاين البيت.

قد يظهر التغَت يف بيت الشعر، يف علم العروض يسمى من الزحافات 
والعلل. الزحافات ىي أن التغيَتات اليت حتدث يف احلشو الشعر العريب عادة، 

الضرب. ينقسم ولكن التغيَت حيدث أيضا للتفعيلة كل البحر حىت العروض و 
 زحاف إىل قسمُت ومها زحاف مفرد و زحاف مزدوج.  

زحاف مفرد ىو التغيَت الذي حيدث على التفعيلة عن طريق رمي والساكن 
حرف واحد. عدد زحاف مثانية، وىي اخلنب، اإلضمار، الوقص، الطي، 
القبض، العصب، العقل و الكف. بينما زحاف مزدوج ىو مركب من زحاف 

اف ىناك أربعة، وىي اخلبل، اخلزل، الشكل و النقص )حقي، مفرد، عدد زح
ٜٔٛٚ :ٔ٘-ٔٙ.) 

واما العلة يف علم العروض ىي تغيَت التفعيلة العروض والضرب، ولكن   
يف ىذا الوقت العلة ميكن الزحاف والعْكس بالعْكِس. العلة ينقسم إىل قسمُت 



 

 

تسبيغ. بينما علة ومها علة زيادة وعلة نقص. علة زيادة ىي ترفيل، تذييل و 
نقص ىي ىذف، قطف، قطع، بًت، قصر، ىذذ، صلم، وقف و كسف 

 (.  ٚٔ-ٙٔ:ٜٚٛٔ)حقي، 
" الِعَلُل اجلارِية الّزحافإىل ذلك، عرضّي وجدت تغيَت األخر الذي أمسوه "

يعٌت تغيَت ال حيدث يف إثنُت السبب ولكن يف وتد أجزاء العروض والضرب. 
 (.ٖٛ: ٕٛٔٓزم و اخلرم )حبييب، واما انواعو يعٍت التشعيث، اخل

واما القافية ىي أخر كلمة من البيت الشعر. وقال خليل بن أمحد القافية 
ىي من اخر البيت إىل أّوِل متحّرٍك قْبل ساكٍن بينهما. يف ىذه احلالة ىناك 
قواعد القافية مشويّل: الكلمات القافية، احلروف القافية، احلركات القافية، أنواع 

 (. ٜٚٔ: ٜٜ٘ٔمحيد، القافية، أمساء القافية و عيوب القافية )
تنقسم كلمة القافية إىل أربعة أنواع من الكلمات، وىي: بعض الكلمات،  

 كلمة واحدة، كلمة واحدة وبعض الكلمات و كلمتان. 
تنقسم حروف القافية إىل ستة أجزاء، وىي: الراوي، الوصل، اخلروج، 

 الردف، التأسيس و الدخيل.
وىي: اجملرى، النفاذ، احلذو، تنقسم حركات القافية إىل ستة أجزاء، 

 اإلشباع، الرس و التوجو.
تنقسم أنواع القافية إىل قسمُت، وىي: قافية ادلطلقة و قافية ادلقّيدة. قافية 
ادلطلقة ستة أجزاء، وىي: ادلطلقة اجملردة من التأسيس وموصولة مبد، ادلطلقة 

د، ادلطلقة اجملردة من التأسيس وموصولة هبا، ادلطلقة ادلؤّسسة وموصولة مب
ادلؤّسسة وموصولة هبا، ادلطلقة ادلردفة وموصولة مبد و ادلطلقة ادلردفة وموصولة 



 

 

هبا. بينما القافية ادلقّية ىي ادلقّيدة ادلردفة، ادلقّيدة ادلؤّسسة و  ادلقّيدة اجملردة من 
 التأسيس والردف.

تدارك، تنقسم أمساء القافية إىل مخسة أنواع، وىي: ادلتكاوس، ادلًتاكب، ادل
 ادلتواتر و ادلًتادف.

تنقسم عيوب القافية إىل سبعة أنواع، وىي: اإليطاء، البضمُت، اإلقواء، 
اإلصراف، اإلكفاء، اإلجازة و السناد )سناد الردف، سناد التأسيس، سناد 

 اإلشباع، سناد احلذو و سناد التوجو(.
وأساس ادلوضوع عند ادلعجم اإلندونيسي الكبَتة ىو الفكرة الرئيسية 

القصة )اليت تتحدث هبا وتستخدم كأساس للتأليف وتغيَت الشعر وغَت ذلك(. 
اما ادلوضوع يف ىذا الدراسة ىو ما اشتهر باسم "االغراض" وىي مايراد بالشعر 

(. ولتوضيح االغراض ميكن أن ٕٛٔٓوما ىو غرض الشعر )نور حسنة، 
من موضوع الذي حيصل ذالك االىتمام بالنظر إىل أسلوب ظاىرة يف الشعر 

يتصور ويتمثل من حالية قلبية وما يشعر هبا الشاعر العريب من ادلوافق والظروف 
احمليطة والتطورات واالشاعر الكاملة ادلشهورة عند الشعراء ىي ادلدح، الغزل، 
اذلجاء، احِلَكم واألمثال، احلماسة، الرْتثا، الفخر، الوصف، واإلعتذار )محيد، 

ٜٜٔ٘ :ٗٙ.) 
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