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 المحاضرة األولى
 .1تعريف اللغة

رراهنإ إلنا عنالم الانس وا اراك الرنارهي  : هي وسيمة اللغة التعبير عما في النفسس  واخ
بنين الفناس  ومنن رالينا يفترنل تنراث  -لسًظنا وكتابنة -وهي أااة التساهم وتباال اآلراء واألفكنار
 األمة السكري عبر أهياليا المتعاقبة.

 

 .هاأهداف دراسة اللغة وآداب
 لاراسة المغة العربية من الكام المفثور والمفظوم أهااف عاة تتمرص بما يأتي:

 الرراءة الصاياة المضبوطة بسرعة مفاسبة. .1
 الكتابة الصاياة المضبوطة الواضاة بسرعة مفاسبة. .2
 استيعاب مضمون ما فررؤه أو فسمعإ استيعاًبا سميًما. .3
ووضنننال عامنننات التنننرقيم فننني مواضنننعيا  التثبنننت منننن الكثينننر منننن قواعنننا الكتابنننة وا مننناء .4

 الصاياة.
والممارسننة والمتابعننة والتنناريب عمننا اسننن التسكيننر وسننامة  تفميننة ميننارات الكاتننب بننالمران .5

 التعبير.
تزويا الطالب بما ياتاج إليإ وتعميمإ ا هااة في الكتابة واسن الرراءة ممنا يتصنل بنارس  .6

 بية.المغة والفاو والباغة وما إلييا من عموم العر 
 

: هننو الكنننام المننوزون المرسننا النننألي يعبننر عننن األريمنننة البايعننة والصننور المنننؤثرة الشعععر
 البميغة.

 والشعر هو أقام اآلثار األابية لعاقتإ بالشعور وصمتإ بالطبال ا فسافي.
 : الشعر أربعة أفواع هي:أنواع الشعر

 الشعر الغفائي )الوهاافي(. .1
رل عن قمبإ  ويعبنر عنن شنعوره ووهاافنإ  وهنو يعبر بإ الشاعر عن طبعإ ويفوهو الألي 

 اسبق أفواع الشعر لصمتإ بالغفاء.
                                                           

تنناريا األاب العربنني  اكتننور شننوقي ضننيف  العصننر الهنناهميل تنناريا األاب العربنني  أامننا اسننن الزينناتل المغننة العربيننة  1
 العامة ألقسام غير االرتصاص  اكتور اميا مرمف الييتي وآررون.
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 الشعر الرصصي. .2
وهننو الننألي يننفظم ويصننور الوقننائال الاربيننة والمسننارر الروميننة فنني شننكل قصننص كا لينناألة 

 والشاهفامة.
 الشعر التمثيمي )المسراي( .3

تمننك الواقعننة  وهنو الننألي يصننور بنإ الشنناعر واقعننة معيفنة فيصننور األشننراص النألين هننرت
 عما أياييم ويعطي لكل مفيم ما يفاسبإ من األقوال.

 الشعر التعميمي. .4
ويكننون عبننارة عننن فظننم فظريننة أو قاعنناة عمميننة ليسننيل اسظيننا عمننا الطمبننة ويكننون هننألا 
الفننوع راليننًا مننن العاطسننة والريننال. مثننل قصننياة ألسيننة ابننن مالننك فنني الفاننو واآلهروميننة وغيرهننا 

 من الشعر التعميمي.
 

 .ميزات الشعر الجاهليم
 عفا استرراء الشعر الهاهمي فهاه يمتاز بالمميزات السفية اآلتية:

 الصاق في تصوير العاطسة. .1
 التعبير الصااق عن الطبيعة. .2
 رمّوه من التكمف والزرارف المسظية. .3
 كثرة ا يهاز وقمة المهاز. .4
 العفاية بالموسيرا الشعرية. .5
 هميا اليومي.يمثل صورة لواقال الاياة الهاهمية  وس .6
 

 .العصور األدبية
مننن رننال المننوروث الشننعري ألابفننا العربنني  ومننال تتبننال المرااننل التاريريننة يمكففننا ترسننيم 

 العصور األابية إلا ما يأتي:
 .الفبوية قبل البعثة 151عصر ما قبل ا سام )أو ما يسما بالعصر الهاهمي(  .1
 ه.41 –العصر ا سامي )عصر البعثة الفبوية( البعثة  .2
 ه.132 -ه41العصر األموي ويمتا من سفة  .3
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 ه.656 -ه132العصر العباسي ويباأ من سفة  .4
 ه.1258 -ه656العصور المتأررة )يسما العصر الوسيط( من سفة  .5
 عصر الفيضة والعصر الاايث. .6

 
 المعلقات

منننن المنننوروث الشنننعري الهننناهمي مهموعنننة قصنننائا عارفنننت بالمعمرنننات ولينننا أيضنننًا أسنننماء 
 بات  السبال الطوال  السموط(أررى هي: )المأله

 

 سبب تسميتها بالمعلقات
 هفاك ارتاف في سبب هأله التسمية  ألسباب عاة  هي:

يعفنني الكتابننة ألن الممننك كننان إألا المعمرننات: سننبب هننأله التسننمية مننأروأل مننن التعميننق الننألي  .1
 استاسن قصياة الشاعر يرول )عمروا لفا هأله( أي اكتبوها.

 أفيا مشترة من )العمق( الألي يعفي الشيء الفسيس.قا يكون تسميتيا بالمعمرات  .2
 الرأي الراهح أفيا سميت بالمعمرات ألفيا كافت تعمق عما الكعبة. .3

 وأول من عمق شعره عما الكعبة هو أمرؤ الريس  وبعاه عمرت الشعراء.
 

 عدد المعلقات والخالف فيها
 ارتمف الفراا في عاا المعمرات  وكاآلتي:

 ( معمرات وهي التي عمرت عما الكعبة.7ا المعمرات )ان عايرى بعض الفراا  .1
 ويمثل هألا الرأي:

 أبو بكر بن األفباري الألي شرايا باسم ))شرح الرصائا السبال الطوال الهاهميات((. .أ 
 الزوزفي في كتابإ )شرح المعمرات السبال(. .ب 

 تتمثل بما يأتي: اوالمعمرات عفاهم
 معمرة أمريء الريس. (1
 معمرة طرفة بن العبا. (2
 رة زهير بن أبي سمما.معم (3
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 معمرة لبيا بن ربيعة العامري. (4
 معمرة عفترة بن شااا. (5
 معمرة الاارث بن امزة اليشكري. (6
 معمرة عمرو بن كمثوم. (7
 
( معمرننات ويمثننل هننألا الننرأي )أبننو هعسننر الفانناس( إأل 9يننرى قسننم آرننر أن عنناا المعمرننات ) .2

 :شرح الرصائا السبعة التي ألكرفاها ثم أضاف إلييا قصياتين هما
 )قصياة الفابغة الألبيافي( وقصياة )األعشا( وسماها )شرح الرصائا التسال المشيورات(

( معمرنننات ويمثنننل هنننألا النننرأي )الرطينننب 11وهفننناك فرينننق ثالنننث ينننرى أن عننناا المعمرنننات ) .3
ات ثم أضاف إلييا قصياة الشاعر )عبينا بنن ي( الألي شرح الرصائا التسال المشيور التبريز 

 .لرصائا العشر(األبرص( وسما كتابإ )شرح ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


