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 إلبراهيم السامرائي :كتاب لغة الشعر بين جيلين 

 1923ابراهيم بن أحمد الراشد السامرائي ، ولد في مدينة العمارة في جنوب العراق سنة      

وكان أهله قد نزحوا إلى سامراء المدينة التي ينتسب إليها ، تعلم في مدارس العمارة ثم انتقل 

ثم فاز ببعثة علمية إلى  1946إلى بغداد ودرس فيها في دار المعلمين العالية وتخرج منها سنة 

في تخصص فقه اللغة  1956جامعة السوربون في فرنسا ونال منها شهادة الدكتوراه سنة 

 والنحو المقارن .

عمل في التدريس في مدارس بغداد االبتدائية ومن ثم في كلية الملك فيصل وعمل مدرساً      

في كلية اآلداب والعلوم في بغداد ومن ثم في تونس وتنقل في أكثر العواصم العربية حتى استقر 

 . 2001في عمان وتوفي بها سنة 

 مؤلفاته :

 من معجم المتنبي  -1

 من معجم الجاحظ -2

 زمانه وابنيته الفعل -3

 فقه اللغة المقارن -4

 المدارس النحوية -5

 * دراسة الكتاب :

الكتاب هو نمط من البحث اللغوي قد اتخذت فيه الشعر مادة للبحث ؛ ألن الشعر لغة خاصة      

تبتعد عن لغة النظر ، وقد ذهب المؤلف في البحوث اللغوية وجهة جديدة لتكون أكثر صدقاً 

وقد عمد إلى دراسة نماذج بعة ناحية التطور واتصال اللغة بالحياة والمجتمع ، وأعظم فائدة بمتا

لشعراء عاشوا في هذا العصر متابعة لغتهم بالقدر الذي استجابت فيه تلك اللغة ألغراض الشعر 

محاوالً أن تكون هذه النماذج جامعة للقديم والجديد من شعرنا العربي الحديث ؛ ألن اللغة 

إلنسان أو قل صياغة لهذا الوجود الحضاري ، فهي حضارة بسبب من هذا قبل ترجمة لوجود ا

 أن تكون وجوداً خارجياً يترجم في شخوص ومعالم هي من صنع اإلنسان المتحضر .

وكانت المقدمة في لغة الشعر في دراسة طويلة امتدت إلى المنابع األصيلة باعتبار أن      

 معاجم اللغة زخرت بالكثير من الشواهد الشعرية . الشعر العربي مصادر اللغة بدليل أن

أما الشعراء الذين تمت دراسة لغتهم هم : الكاظمي والزهاوي والشبيبي والرصافي وأحمد   

الصافي النجفي ومحمد بهجة األثري وعلي الشرقي والجواهري وبلند الحيدري ونازك المالئكة 

 وبدر شاكر السياب .

 



 نص من الكتاب : *

 الشعر :في لغة 

حفل األدب العربي بالشعر وزخر بالشعراء بمختلف عصوره ، وكان من ذلك أن فاق      

الشعراء الناثرين في العدد ، وربما انقطع الشاعر لشعره دون أن تستهويه صنعة الكتابة ، وربما 

واالنصراف إليه ، ولم كان األدب العربي بدعاً بين آداب األمم األخرى في هذا االهتمام بالشعر 

يكن هذا االنصراف للشعر واالهتمام به من لدن الشعراء وحدهم ، فقد شاركهم بذلك العلماء 

النقاد ، ومن بين هؤالء علماء اللغة الذين استهواهم الشعر فوقفوا عليه وقفات ، واتخذوا منه 

لعباس تغلب ، وأبو الفتح ابن مادة أفادوا منها في بحوثهم ودراساتهم بأبي العباس المبرد ، وأبو ا

جني ، من أصحاب النحو واللغة ولكنك ال تعدم أن تجد هؤالء ممن عنوا بالشعر وكتبوا في 

معانيه وقواعده ، ووقفوا من لغته وقفة طويلة ، واشتهر األصمعي بين علماء اللغة األقدمين ، 

وافانين النبات والحيوان الذي دون فوائد اللغة في مجاميع تضمنت ما قيل في صنوف الشجر ، 

بعنايته للشعر وروايته له ولعمله قد فهم أن لهذا الفن لغته الخاصة ، ومن أجل ذلك فقد تحرج 

في استخدام الشعر لغة التنزيل على نحو ما فعل غيره من علماء اللغة كابي عبيدة مثالً في كتابه 

      )مجاز القرآن( .

 


