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 والتراثية مركز الدراسات االستراتيجية –جامعة االنبار - .د.نصرة أحميد جدوع الزبيديأ

nasrajadwe@yahoo.com  

 المستخلص

ونات االلكترونيااة ومقا ااا دراسااة اجده الجااادله ومصااادري االلكترونيااة يتناااوا الب اال بالدراسااة المااد

وأنقاع النصقص والمقا ا ويتناوا بالنقد نماذج مختارة من النصقص المنشاقرة للاش كابكة االنترنا  

ويقسمها الش أنقاع للش وفق خطقط منادج الب ل فيها  كما ي اوا ان يضا كروطا لالستفادة من تلا  

ت مان  باد دراساه اجده الجاادله لت قياق كاروط الرلاانة العلمياة للب ال العلماه النصقص والدراساا

وت قيق اكبر  در ممكن مان االساتفادة الساليمة مان المعلقماات الهاللاة التاه تتي هاا الشابكة العنكبقتياة 

 أمام الباحل العره.

 

 الكلمات االساسية: االده الجادله, المدونات االلكترونية, نقد وت ليد

Abstract 
      This is a study of the internet websites dedicated to the study of 
Jahilite literature, online sources, and the types of electronic texts and 
sites. It also presents a criticism of a selection of these online texts. These 
texts are classified according to their methodology. An attempt is made 
to suggest certain ways to benefit from these texts and studies in such a 
way as to fulfil the dictates of scientific validity and achieve a maximum 
benefit from the massive amount of knowledge provided by the 
internet to Arab scholars. 
 
Key Words: Jahilite Literature, Internet Blogs, Criticism and 
Interpretation 

 

 مـــدخد

الك  فه إن لألده الجادله أثرا لظيما فاه الدراساات اجدبياة والنقدياة ال ديلاة العربياة و يار            

ربه وانطلق منهاا فاه لصاقري الالحقاة وحسا  ,باد لكقناه العربية ..ال لكقنه  الدة  ام لليا التراث الع

أساسااا لدراسااة التااراث العربااه ولاادة لاادارب اللرااة واجده العربااه لربيااا كااان أم مستشاار ا أم  ياار 

ذل ,من دنا فقد واكب  حركة دراسة دذا اجده ونقدي التطقر الذي طرأ للش منادج الدراساة وأسااليبها 

لة اجحاادث التااه تتملااد بالتقنيااة االنترن ,تلاا  التااه جعلاا  مهمااة وطرالقهااا ووساااللها ,ومنهااا القسااي

التقالد العلمه والفكري بين الدارسين والبااحلين مساالة  اياة فاه السارلة والبساطة,ولاار بمقادور 

طاله اجده وباحليه القلاقا إلاش لادد دالاد مان الدراساات والمصاادر والمعلقماات الخالاة باه كا نه 

لمعلقمة أيا كان نقلها ومجالها, من دنا تراكم  وللش مدى لققد انتشاار ك ن كد مايندرج فه سياق ا

تلاا  التقنيااة ال ديلااة مااادة للميااة داللااة تفاوتاا  فااه  يمتهااا ورلااانتها ولمقهااا كمااا تنقلاا  فااه  را  

أل ابها وطبيعتها ,ووجد الباحلقن أنفسهم أمام خيارات الحصر لها ,ومللما يسارت تلا  التقنياة طارق 

لمعلقمات والمصادر وضعتهم فه حيرة أمام تراكم اجسئلة الخالاة بمادى ساالمة الانهج ال صقا للش ا

الذي تتبعه دذي الدراسات ومصدا يتها ,من دنا ظهرت ال اجة إلاش م اولاة وضاا خطاقات للتعاماد ماا 

دذي المعلقماات بماا ي صان الب ال العلماه داجكااديمه للاش وجاه الخصاقص من مخااطر الخاروج لان 
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وكروطه وفاه مقادمتها ساالمة مصاادر المعلقماات واساتيفالها للمقالافات التاه تعاار   النهج العلمه

 لليها الباحلقن للش مدى  رون من الدرب اجدبه والنقدي.

والك  فه إن مستخدمه االنترنا  مان دراساه اجده الجاادله يجادون أماامهم لاددا كبيارا مان المقا اا 

يل وباين ب ال أكااديمه أو مقالاة أو إكاارات أو ماساقادا الته تتنقع مادتها حقله بين كتاه  ديم أو حد

من دراسات ويقا  لادد كبيار مانهم فاه حيارة أمامهاا تتملاد فاه مادى االطمئناان إلاش تلا  المقا اا وماا 

تقدمااه ماان مااادة للمية,و ااد واجهتنااه تلاا  اجساائلة ب كاام التخصااص العلمااه أثنااا  رحلااة الب اال لاان 

ل صااقا للااش المصااادر القر يااة بطبعاتهااا المقثقااة مسااالة المعلقمااة والخباار بعااد أن ألااب   لمليااة ا

ازدادت لااعقبتها ب كاام االنقطاااع الفكااري المقصااقد فااه دااذا الجاناا  وجسااباه كااتش يقاا  فااه مقاادمتها 

ديمنة المطبقع الترفيهه النفعهد إن لح التعبير  والمتملد بالمطبقع الدينه والفكااده ب كام متطلباات 

للقافاة ساط ه االدتماام وداق مايمللاه جياد الشاباه فاه لاالم متريار  ارئ متعجد  البا ماايكقن ضا د ا

متسااارع ي كاام دور النشاار بمعااايير سااقق المر ااقه, ودااق مجاااا رحاا  ماان ال ااديل اليتسااا الق اا  

للخقض فيه,إلش جان  تق   دور النشر لان طارط طبعاات  ديماة بت قيقاتهاا الرلاينة وااللتمااد للاش 

ا للد اة والمقضاقلية والفهرساة والتلبا  ,وكانا  الجامعاات التاه طبعات بت قيقات مرتجلة يفتقد ا لبه

الي صش لدددا بمنادجها وطر ها الته جاف  ألاقا العلمياة واجكاديمياة فاه كليار مان اجحياان الساب  

المباكر فاه رواج داذا الناقع مان المطبقلاات وظهاقر لادد كبيار مان البااحلين متقساطه اللقافاة ممان 

العلمية الخالة و ياه لدد كبيار مان اجلاالم بساب  الماقت أو الشايخقخة ي ملقن الشهادات واجلقاه 

أو النسيان, واالختفا  أمام وجقي السينما والرناا  والرياضاة السايما فاه المجتمعاات العربياة المنجرفاة 

أبدا ورا  سفاس  اجمقر,وما كقننا بقلفنا  را ا لم نعدم جهاقدا ب لياة وأكاديمياة للاش درجاة لالياة 

انة والمقاادرة إال إنهااا تكاااد أن تضاايا فااه زحمااة الجديااد المتسااارع ,ويت مااد ا لااالم المرلااه ماان الرلاا

وبالنسابة لاألده ها,والمسمقع جز ا كبيرا من مسؤولية التراجا ال الد فه داذا الجانا  لألساباه نفس

ونقاد  الجادله فقد ناله  ديما كم دالد مان الت ريا  والتشاقيه بساب  الطريقاة الشافادية التاه حفا  بهاا

للش مدى لققد طقيلة حتش ولد إلش مرحلة التدوين الكتابه ,ومابين تل  المرحلة وما ولد إلياه مان 

تقالاد ماا التقنياة ال ديلاة مراحاد مان التطاقر فاه طارق الب ال والتعااطه ماا مختلا  جقانباه الفنياة 

دوين والب ال والنفسية والبنالية والمقضقلية أتاح  مسااحة واساعة مان الدراساة, وكانا  مرحلاة التا

االلكترونااه خطااقة كبياارة للااش طريااق الب اال ,إال إن تشااقيها وت ريفااا ماان نااقع  خاار ألاااه دااذا اجده 

مكانيااتهم ومرجعيااتهم بمقازاة التشقيه القديم تملد فه لشقالية المعايير الته يتبعهاا المادونقن تبعاا  

ريردا ترافقها سلبيات كليرة إلاش جانا  والمادة االلكترونية الته يجددا دارسق اجده الجادله كالعلمية ,

مايباادو للااش انااه مزايااا ,ومنهااا للااش ساابيد الملاااا ال ال صاار ساارلة وسااهقلة القلااقا إلااش المعلقمااة 

واالطااالع للااش اكباار  اادر ممكاان ماان اارا  والدراسااات ووجهااات النظاار و خاار مااا كتاا  فااه مقضااقع 

وفاه مختلا  أن اا  العاالم وبا كلر مان  الدراسة من  بد باحلين كتش بمستقيات للمياة وفكرياة مختلفاة

لرة,إلش جان  القلقا إلاش المصاادر المنضادة الكترونياا والكتا  المصاقرة ومقااالت البااحلين وب اقث 

المجالت المختصة ,وأما فيما يتعلق بالسلبيات فيق  فاه مقادمتها  لاعقبة التلبا  مان  يماة الكليار مان 

إلاش جانا  انعادام لنالار مهماة للب ال العلماه ومنهاا المادة العلمية ومصدا ية كتابها ومقضاقليتهم, 

تخريج المادة العلمية والنققا من مصادردا كاجبيات الشعرية و را  العلما , ثم ت ته الطبعات المعتمادة 

فه ال صقا للش المعلقمة السايما فيماا يتعلاق بالادواوين والمجااميا الشاعرية الم ققاة وكاقن مسااحة 

جميااا براان النظاار لاان تااقافر أو لاادم تااقافر كااروط المصاادا ية والعلميااة, النشاار االلكترونااه متاحااة لل

فليس أسهد من تصميم مق ا الكترونه وليس أسهد من نس  معلقمات لمصادر كتش من  بد البااحلين 

المتعجلين, إلش جان  انعدام القيمة الفعلية للكلير من المادة الته يصادفها الباحل ب كم تدوينها من  باد 

ذو ين للشعر الجادله ممن يفتقرون إلش العمق والخبرة واجدلية للخقض فاه  ماار  ضااياي دقاة أو مت

الكليرة والمتشعبة ,والك  فه إن اكتساه الخبارة فاه داذا الجانا  أي التعاماد الصا يح ماا تلا  الماادة 

 المتاحة يتطل  تقافر لدة لنالر يمكن إيجازدا بااته:

طااالع للااش مصااادري القديمااة ومنااادج دراسااته ال ديلااة الدراسااة المتعمقااة لااألده الجااادله واال -1

و ضاياي وكتابه وجان  مما أل  فيه وما تعلق به مان جقانا  الرواياة والتادوين وادام ألالماه 

 ورمقزي من الشعرا  والخطبا  والرواة وأدد العلم به.

كان الباحال معرفة المهارات الخالة باستخدام ال اسبة االلكترونية وتقنية االنترن  بدرجة تم  -2

من تجااوز المشااكد التاه تقاجهاه فاه رحلاة الب ال الطقيلاة, والكا  فاه إن طاقا المادة التاه 
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يقضيها الباحل رفقاة ال اسابة االلكترونياة أوال تمكناه مان تجااوز المشاكالت التاه  اد تعتارض 

  سبيله, كقنها تكسبه الخبرة الته ي تاجها فه دذا الش ن ,وثانيا يمكنه طقا اساتعماا االنترنا

والدخقا إلش المقا ا المتنقلة من تكقين خبرة البا ب بهاا تازداد وترتناه كلماا طالا  ساالات 

استخدامه ,ثم إن ذل  سيسهم فه تجاوز الفكرة النمطية الته تكقن  حقا دارساه اجده القاديم 

ماان التاازام بااالطرق التقليديااة فااه الب اال العلمااه وتجناا  مسااايرة التطااقر التقنااه ت اا  لااقا  

 لقديم.ا خالص ل

لدم تجااوز أياة معلقماة يصاادفها الباحال وداق يتصافح المقا اا المتنقلاة, و ارا ة اكبار  ادر  -3

متاط مان المعلقماات الخالاة بااجده العرباه لمقماا, ساقا  فاه المقا اا المختصاة باه أم فاه 

مقا ا ذات بعد تعليمه أو تراثه تتبناي جهة رسمية دك ن تكاقن وزارة لللقافاة أو جمعياة أدبياة 

ابطة أدبية أو ثقافية أو ات اد ذي ادتمام ثقافه أدبه  أو  يردا أو  ير رسامية دكمنتاديات أو ر

كاابابية أو كخصااية ذات طااابا ترفيهااه   الن كلاارة االطااالع للااش المعلقمااات المتنقلااة ترنااه 

الباحااال بالمعلقماااات التاااه  اااد تكاااقن فاتتاااه حتاااش وان كاااان للاااش درجاااة لالياااة مااان الدراياااة 

  كقنهاا تمن اه القادرة للااش تكاقين الفكار النا اد وتضاعه أماام اخااتال  باالختصااص, إلاش جانا

 الرؤى ووجهات النظر, مللما تشعري ب دمية ال قد الذي يعمد فيه .

م اولاااة االتصااااا باااالمهتمين والمختصاااين لااان طرياااق االنترنااا  وتباااادا الخبااارات واارا   -4

ا يختزنااه الباحاال ماان والمعلقمااات ولاادم التقيااد باااالطالع وحاادي ,وم اولااة كتابااة كااه  مماا

معلقمات وأفكار لن طريق التعليقات للش المقضقلات المنشقرة, إذ تتيح الكلير مان المقا اا 

فرلااا لاضااافة والتعليااق للااش مااا ياارد ماان معلقمااات أو مقاااالت تنشااردا  ااد يسااتلزم بعضااها 

ا  التسجيد بصفة لضق فه منتدى أو رابطة ما ,ولادة ماتتاط فرلة التسجيد بخطاقات ي اددد

مشرفق المق ا ,تصبح بعددا لملياة التعلياق ونشاري متيسارة,كما يمكان المشااركة لان طرياق 

إرساا مقاا للش لنقان الكترونه لمق ا ما أو ب ل أو دراسة, ويمكان الباد  بمقا اا التتشادد 

فه كروط  بقا الماادة العلمياة وترحا  بالمشااركات ال ناا  ماينشار للاش لاف اتها مان ماادة 

, ثام التادرج إلااش تقاديم مقااالت مقثقاة وب ااقث للمياة رلاينة  للاش لااف ات تساتقط  القارا 

 المقا ا المختصة الته يعلر لليها الباحل أثنا  التصفح.

وال يمكننا ب كم التركيز للش مقضقع دراسة اجده الجادله وما نشر لنه فه المدونات االلكترونياة أن 

للااش المااادة ,إذ إن دناااع أنقالااا ماان الباارامج  نتقسااا فااه ال ااديل لاان الصااير التااه يعلاار فيهااا الباحاال

والملفااات التااه تملااد مشاارالت لل اسااقه أو لاايرا لعاارض المااادة, ومايهمنااا دااه الملفااات الكتابيااة أو 

 ,ZIP, RAR, ARJ, LZH, ACE, TAR, GZip, UUE BZ2 ومنهاادtext fileالنصايةد

JAR, IOS إيجازدا بنقلين:  ,ويميز الباحلقن أنقالا للنصقص االلكترونية يمكن1 د 

 النص المترابط:-1

ويسمشدالنص المتفرع  و د نقله سعيد يقطين إلش العربية بـ "المترابط" الذي استعاري من  

ا لالميات ليعيدي إلش التقظي  فه مجاا ت ليد النص اجدبه, وألطاي بذل  كامد أبعادي الته ت قق فه 

لمصطلح ليميز بين النص فه االستعماا المرتبط أي نص إبداله أو أدبه بقجه لام , كما فضد دذا ا

بالشفاده والكتابه والنص ا لكترونه الذي يت قق من خالا كاكة ال اسقه وله مقالفات تختل  

 بين النــــص الشفاده و الكتابه ,ويقسم إلش نسقين: 

لته يختل  بعضها :سلبه ال تتجلش  را ته إال الكترونيا لكقنه يتبدى فه لدد من الصقر واجككاا اأوال

  ودق أنقاع: لن البعن ااخر فه جقان  د يقة وحدددا

  تتضافر فيها الكلمات والصقر الجرافيكية CD ROMنقع يمكن أن يقجد للش أ راص مدمجة د-1

 واجلقات . 

 

يتضمن أنقاع النصقص المكتقبة الخالة بكات  واحد , يضا الروابط ويختار المقاضيا وي ّدددا -2

  ر بته ,ويتابا المتلقه / المستخدم الروابط فه أي ترتي  متاط و د ظهر دذا النقع فه بنفسه وحس

 ثمانيات القرن الماضه من أمللة دذا النقع مايقجد من نصقصد الرواية الكالسيكية   .

:ايجابه يخص النسق السلبه الذي يصممه الخبرا  لتقديم مادة مضمقنية م ددة تشكلها  اللانه

د مقسقلة تاريخ الفن ... اذ يستعصش تعديد النص من دذا النقع من  بد المتلقه الذي المقسقلات مل

تسمح له حرية التجقا بين كبكة النصقص والقلالت الرابطة بينها للش الن ق الذي يرضه ددفه , 
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ولكنه ال يستطيا تريير أي كه  فه الجسم اجلله للنصقص وفه طريقة تشكلها با ضافة أو ال ذ  

وكملاا للش ذل  المقسقلة ا لكترونية , حيل تنطلق من مادة ما , وداخلها يمكننا بقاسطة  إليها

الضرط للش مؤكر الف رة االنتقاا إلش الب ل معنش الكلمة أو تعري  كخصية وردت فه المادة الته 

ودكذا انطلقنا منها , وفه  را تنا للمادة المتصلة بالشخصية يمكننا االنتقاا بيسر وحس  ال اجة 

  2د  .Adobe Readerوخير ما يملد دذا النقع برنامج د

 

 النص الشبكه  -2

يعنه النص ا لكترونه ممارسة جديدة تتجلش فه تريير لال اتها بالكتابة والقرا ة إلش مستقى يتعايش 

فيه النص القر ه القديم لتقرأ للش الشاكة ,فتتدخد ثالثة أنظمة للعرض , كتابه وتصقيري وسمعه , 

يركز مفهقم دالنص الشبكه  للش النظام ,فتمتزج النصقص المكتقبة للش الصقت والصقرة والفيديق 

االه للنص , بقضعه تشاب  البنية وتعقيداتها جز ا متمما للعملية اجدبية , ودذا ما يجعد النص 

ضا للنص ي تاج إلش  ارئ متمرب يستقج  حضقري فه العملية اجدبية , فيظد القارئ منا شا ومفاو

  .فه الفضا  المادي والقدمه , من أجد خلق المعنش

و ير م دود ويختل  من  را ة  الخطهومن خالية النص الشبكه أنه ال ينفرد بصفات اجده  ير 

إلش أخرى , وللقارئ حرية الفهم فه اجده التقليدي يكس  النص وجقدة و يمته , وال يقتصر دذا 

يمكن للنص أن يكقن  ير خطه , جن القارئ يستلزم بترتي  ما فه  المفهقم للش النص الشبكه كما ال

 را ته فه المرة القاحدة ودذا يعنه أن كد النصقص خطية حتش وأن كان   ابلة للقرا ة برير طريقة 
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والبد مان ا كاارة إلاش وجاقد مقا اا متخصصاة بالنشار للكتا  والمقااالت بعضاها مجاانه وااخار لايس 

خااالا فااتح ر ام حساااه بنكاه ببطا ااات التمانيااة خالاة االسااتفادة مان لااروض البيااا  كاذل , ويمكاان مان

والشرا  للكت  السيما بالنسبة للمكتبات الكبيرة الته استفادت مان االنتشاار القاساا والمجاانه لالاالن 

لما نشرته من مطبقلات, وتتجه ا ل  دور النشر العربية إلش أن ت ذوا حذوا دور النشار العالمياة فاه 

من التقنية ال ديلة اختصارا للق ا  والجهاد وتيساير مهماة ال صاقا للاش المطباقع وإيصااله  االستفادة

للقاااري  ب ساارع و اا  وبتكلفااة ا ااد ماان خااالا اختصااار التكااالي  التااه يتسااب  القسااطا  ووكااال  البيااا 

ده المتعااددون فااه رفعهااا ,ولمقمااا فااان ماان الممكاان وضااا تصااني  أولااه للمااادة العلميااة الخالااة باااج

الجادله بقلفه أرضية للدراسة الته بين أيدينا للش وفق الصاير واجكاكاا النصاية التاه وجادنادا مان 

 خالا تصفح لدد كبير من الب قث والمقاالت فه كتش المقا ا االلكترونية وكما يرد:

دراسات بشكد مقاالت لن كت  ومنادج لدراسة اجده أو مقضاقع معاين يخاص كاالرا ماا أو  -1

 يندرج ت   دذا النقع لدد كبير جدا من اجنقاع منها:فكرة ما ,و

لقا ات ل فية فاه مجاالت الكترونياة أو ور ياة يقمياة أو كاهرية تعارض لمنهجاه فاه تا لي   - أ

 كتاه ما .

ب قث ومقاالت  د تظهر برابط مستقد ينشردا المؤل  نفسه أو إدارة مق ا مان خاالا ألضاا   - ه

 يمااة أدبيااة أو تاريخيااة أو تراثيااة تتبناااي جهااة  المنتاادى ويكااقن إمااا لامااا كمق ااا لمدينااة ذات

رسامية, أو مقا ااا لجامعااات ينشاائها طالبهااا أو روابااط أدبيااة فيهااا أو مقا ااا كخصااية جساااتذة 

وباحلين يتبنقنها ب نفسهم أو تتبنادا فئة من القرا  الهقاة, ومقا اا خالاة كمقا اا الجامعاات 

 بطة بالجامعات و يردا.أو االت ادات والجمعيات والمجالت العلمية المرت

لرض المؤل  أو  يري لمنهج دراسة كتاه ما ,و البا ماا يرافاق ذلا  حاديل لان ماا ألا  فاه  - ت

مقضاقع الكتااه وماا رافاق تلا  المؤلفاات مان  صاقر وخلاد أو نقاص دفاا الباحال إلاش تاا لي  

 كتابه.

يكااقن  مقا ااا المكتبااات االلكترونيااة وتشاامد مقا ااا ت ميااد مجااانه لجميااا الفااروع والكتاا  أو -2

مجانياا فاه جاز  مناه, مماا يساهد العلاقر لليااه فاه مقا اا أخرى,كماا  اد نعلار فاه بعان تلاا  

المقا ا للش م ركات خالة للب ل فه الكت  لان ماادة ماا أو مقضاقع أو للام معاين أو بيا  

كعر,و د تكقن دناع خطقات للت ميد لادة مايكقن مان اليساير إتبالهاا لان طرياق التعليماات 

ف ة المق ا الرليسة, و اد تكاقن تلا  الملفاات بصايرة كتااه مصاقر بطبعتاه الته ترفق للش ل

   Wordأو بصايرة د PDF)اجللية ودق الذي اكرنا إليه سابقا, والذي يظهر ملفه بصايرةد
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واجولااش أكلاار ماللمااة لشااروط الب اال العلمااه بالنساابة لاادارب اجده الجااادله كقنهااا نسااخة 

قبة فه التعامد ماا الصايرة اللانياة جساباه تقنياة مصقرة لن اجلد فه حين يجد الباحل لع

كليرة  د تؤدي فه أحيان كليرة إلش وجقد لدد من الصف ات الفار اة بساب  حركاة الصاف ات 

ومادتها, ولدم وجقد د اة كبيارة فاه تلبيا  أر اام الصاف ات,ومن حسان ال ا  وجاقد مكتباات 

مسااالة القلااقا إلااش    تجعااد ماانCDالكترونيااة بالصاايرتين م ملااه للااش أ ااراص مضاارقطةد

  .4المصادر القديمة وال ديلة أمرا ميسقراد

لااروض لمفااردات منااادج دراسااة اجده الجااادله فااه فصااد دراسااه لمختلاا  المراحااد, ولااادة  -3

ماتقجد دذي المادة للش مقا ا خالاة بمعاداد أو جامعاات أو مقا اا تابعاة لمادارب لالياة, أو 

لنااقع لاارض ماادة للميااة مختصاارة ترطااه بشاكد جهااد يقااقم باه الطاااله, ويناادرج ضاامن داذا ا

مقضااقلات اجده للااش ن ااق مااانعلر لليااه فااه المعلقااات وتاااريخ اجده الجااادله فااه كلياار ماان 

 المقا ا يكتبها ألضا  متمرسقن فه بعن المنتديات .

ودناااع مقا ااا كلياارة جاادا يمكاان العلااقر للااش المعلقمااات منهااا وأكلاار المقا ااا تضااا حقااقال فااه أللااش 

سااااية خالااااة بالمقاااااالت والكتاااا  أو المكتبااااة وحقااااد خاااااص بالتسااااجيد واالتصاااااا  لااااف اتها الرلي

و يردا,ويكفه كتابة اسم المقضقع أو جز  منه ليجد الباحال نفساه أماام لادد كبيار مان المقا اا التاه 

تظهر بصيرة لف ات لادة ماي تقي كد منها للش كد ماايخص مادتاه, ماا وجاقد تفااوت كبيار فاه كام 

 أو  يرداا يعارض كاد المعلقماات  yahooأو Googleن م رع الب ل الرليس دالمعلقمات و يمتها ال

التمادا للش  را ة المفردات الته تكت  فه المربا الخاص بالب ل,ودق أمر يضا الباحال العرباه أماام 

مسؤولية كتابة الكلمات بشكد ل يح أو إلادة ليا ة العنقان ليظهر اكبر لدد ممكن مان الاروابط مماا 

ر عة الب ل ومادته العلمية وتنقلها,وتبقش مسالة مهمة لدارب اجده الجاادله وأي فارع  يتيح تقسيا

معرفه  خر تتعلق بمدى إمكانياة القثاقق بمصادا ية المصاادر ساقا  المقااالت أم الكتا , ودناا الباد مان 

 ا حاطة بعدة جقان  يمكن من خاللها وضا أسس أولية للباحلين فه دذا الجان  وده:

المق ا ادق مكتبة الكترونية تتيح ت ميد كت  بصقردا اجلالية أم مقااالت ت ديد نقع  -1

تعبر لن وجهات نظر كتابها, وان كان  منشقرة للش لف ة منتدى أدبه معرو  أو 

لقرة الكترونية لص يفة أو مجلة ماا التكاقن أدبياة بالضارورة, باد تنشار الماادة فاه 

 لف تها اجدبية .

ن كان مختصا أو أكاديمياا يطمائن الباحال إلاش لملاه أو تكقين فكرة لن كات  المقاا إ -2

 داو متذوق ينشر معلقمات مقتضبة أو  را  م دودة  ير مقثقة من مصادر معتمدة.

إن كاناا  المعلقمااة واردة فااه مراجااا اجده ومصااادري ممااا يتيساار للباحاال ال صااقا  -3

الن ذلا   PDF)لليه فاجفضد الرجقع إلش طبعة معتمدة بين يدي الباحال أو نساخة د

 ارلن فه لملية تخريج المادة الشعرية أو ا حالة إلش المصدر لمعلقمة ما.

التقجد ليرة  متفق لليها فاه تلبيا  اسام المرجاا فاه داامش دراساة التمادت للاش  -4

مصدر الكترونه, لكن يمكن وضا ليرة أولية تكفد ا يضاط لن المصدر ومعلقماتاه 

قرة فه المجالت القر ية فياذكر اسام المق اا كاملة بان تكت  كما تكت  المقاالت المنش

باللرااة االنكليزيااة والصااف ة التااه اخااذ منهااا ويست ساان وضااا تلاا  المعلقمااات بااين 

 قسااين داخااد الب اال وكتابتااه كمااا دااق فااه  ساام مسااتقد فااه مكتبااة المصااادر,ويمكن 

من طبعة وتاريخ ومكان نشر  PDF)االكتفا  بذكر معلقمات الكتاه المقجقد بصيرةد

 بملابة نسخة طبق اجلد لنه.   جنها

للش إن أدم مايقاجه باحل اجده الجادله دنا دق تقثيق اجبيات الشعرية بساب  وجاقد طبعاات مختلفاة 

فه جقدة ت قيقها بالنسبة للدواوين والمجاميا الشاعرية واالختياارات ودناا الباد ان يكاقن الباحال للاش 

لممكاان االتفاااق للااش طبعااة بت قيااق معااين لااديقان أو درايااة كافيااة بالطبعااات المقثقااة, مااا إن ماان  ياار ا

مجمقع كعري,  ير إن كلرة االطالع تمانح الباحال نقلاا مان الخبارة فاه داذا المجااا وللياه تعزيزداا 

بالتقالد ما مايكت  من مقاالت ومؤلفات للش ب يدي كبار البااحلين فاه مجااا اجده الجادله,كماا الباد 

الستفادة من مادة الكترونية منشقري فه أي مق اا وداه د اة كاتبهاا من االلتفات إلش مسالة مهمة لند ا

سقا  فه نقد اجكعار ونسبتها أم فه تخريجها من مصادر معتمدة, وال  يمة لما يذكر مان أكاعار التارد 

إلش مصادردا الته أخذت منها ,ودذا التقثيق  د يكقن ال د الفالد بين مايمكن االلتماد لليه مان ماادة 

باحل ويطمئن إليها  ومادة أخرى تكقن لرضة للخط  ,طالما إنها مبنياة للاش االجتهاادات أو يصادفها ال
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للاش مااا تختزنااه الااذاكرة ماان معلقمااة أو بياا  كاعر أو اساام كااالر, الساايما وان الشااعر الجااادله وللااش 

الر م مما مر به من ظرو  جما ورواية وتدوين وتم يص ودراسة إال اناه لام يكان بمنا ى لان وجاقد 

فات فه رواية اجكعار ونسبتها مفاردة ومجتمعاة فاه نصاقص إلاش كاعرا  مختلفين,وداق أمار يكااد خال

الشعر الجادله أن ينفرد به تقريبا بساب  الطريقاة التاه نقاد بهاا وولاد إليناا,اجمر الاذي يضاال  مان 

هاا وبالنسابة لهاذي الدراساة فقاد أخاذت للاش لاتقل فاه التلبا  مماا يجاد مان معلقماات ,مسؤولية الباحا

م اولة وضا منهج أوله يسير لليه الباحال فاه اجده الجاادله وداق يتعااطش ماا الطارق ال ديلاة فاه 

الب ل العلمه لت قيق دد  أساسه يتملد فه ال فاظ للش الصقرة التاه ولاد بهاا داذا اجده كماا نقلاه 

ك  فاه إن حيقياة الرواة اللقاة ومقاكبة التسارع الكبير فه منادج دراسة اجده فه العصر ال ديل ,وال

اللرة الته كتا  بهاا داذا اجده وأبادع جعلتاه مطقالاا  اابال لتقباد تلا  الارؤى ال ديلاة ساقا  فاه مانهج 

دراسته أم فه طرق وتقنيات الدراسة ال ديلة نفسها,وستققم الدراسة للش ترجمة اجفكاار الساابقة مان 

من مقا ا مختلفة تققم فه جقدرداا خالا نماذج مختارة لمادة الكترونية خالة باجده الجادله جمع  

للااش نقااد الهيئااة التااه جااا ت بهااا كااان تكااقن كتابااا أم مقالااة أم وجهااة نظاار, ونقااد اجفكااار الااقاردة فيهااا 

وطريقة الب ل ولرض اجفكار وتص يح مايمكن أن يقا فيهاا مان أخطاا  التتقافاق ماا ماتعاار  للياه 

سااة لألكااكاا والمضااامين ذات طااابا للمااه الدارسااقن لهااذا اجده ماان ثقاباا  وباختصااار سااتكقن درا

ومنهجه ,ونظرا لسعة المادة الته تنادرج ت ا  مساميات دراساة اجده الجاادله نقتارط نظاماا للدراساة 

 والتعامد ما النصقص يعتمد للش تلبي  معلقمات مهمة لن المق ا الذي وجدنا فيه المادة وكما ي ته:

 اسم المق ا بالعربية أو الرابط. -

 نقع المادة. -

 اسم الباحل -

وسن اوا السير للش التقسيم الذي وضعناي للمادة الته وجدنادا بد ا من المقااالت وماا فاه حكمهاا مان 

ماادة مارورا بالكتا  ومقا عهاا,أمال فاه القلاقا إلاش مانهج للتعاماد ماا داذي القسايلة المهماة جادا فااه 

 ق.دراسة اجده ونشر اجفكار ونعنه بها تقنية االنترن  ومن هللا التقفي

 الدراسات: -1

 ويندرج ت   دذا العنقان كد من:

 لقا ات ل فية فه مجالت الكترونية أو ور ية ومن نماذجها: - أ

 مق ا ل يفة الجزيرة السعقدية -

مقابلة ل فية ما د.الفيفه حقا كتابهدمفاتيح القصيدة الجادلية:ن ق رؤياة نقدياة جديادة لبار  -

 المكتشفات ال ديلة فه ااثاروالمليقلقجيا .

  5عد الق طانهدل فه .دلله س -

يقدم كات  المقاا  ارا ة متسارلة وماقجزة يساتهد بهاا لارض اللقاا  ماا المؤلا  وتظهار مالماح ذلا  

التسرع فه أحكاام افتارض إن المؤلا   ادمها فاه كتاباه النعلار لليهاا فاه ثناياا اللقاا  الصا فه, ومنهاا 

ح لقاارا ة القصاايدة والقلااقج فااه افتقااار مجمااد الدراسااات حااقا الشااعر القااديم إلااش إلطااا  القااارئ مفاااتي

أ قاردا,وده مجازفة يقترفها فه حكمه جننا نعر  إن القصيدة الجادلية  د حظيا  بعادد الي صاش مان 

الدراسات ال ديلة للش وجه الت ديد تميازت باالتنقع والعماق ورساخ  منهجاا فاه التعاماد معهاا وسابر 

, وتراكماا  للاش ماادى لقااقد دراسااات أ قارداا مسااتفيدة ماان مناادج الاادرب النقاادي ال اديل ومدارسااه

ي مااد أكلردااا الساامة اجكاديميااة المتمللااة فااه الرسااالد واالطاااريح الجامعيااة التااه لالجاا  مناااط كلياارة 

للقصاايدة الجادليااة ,كمااا ينساا  رأيااا إلااش المؤلاا  ف ااقاي إن دااد  ماادونه التااراث الجااادله لاام يكاان فااه 

ظر جنه يختصر  رونا من الجهد اجدباه والروالاه اجساب للميا بقدر ما كان ددفا دينيا ودق رأي فيه ن

العربه القديمدنسبة إلش رواية الشعر  ويخلط جهقد جما اللرة وت سايس للقمهاا المتنقلاة وكاقادددا 

الشعرية ت ديدا ب ركة الرواية وتدوين الشعر وحفظه التاه نجاددا واضا ة فاه أدادافها وأسالقبها لناد 

م الجم اه و ياري مان العلماا ,للش إنناا إذا ماا تطر ناا إلاش مفاردات كبار الرواة مما أكار إليه ابان ساال

المقابلااة الصاا فية النكاااد نعلاار للااش تريياار فااه مفااردات اجفكااار العربيااة التااه طرحهااا مؤرخااق اجده 

الجادله ودارسقي للش مار العصاقر,من ذلا  مادلقا لفظاة دالجادلياة وأبعاددا االجتمالياة والدينياة ثام 

ياع أكلر اجكعار القديماة وت ريفهاا ساهقا أو لمادا مان  باد الارواة جساباه كاتش الرواية الشفهية وض

,ويتهم الدراسة ال ديلة لمقما بتجاوز التنقيباات اجثرياة وأثرداا فاه ترييار الصاقرة الم لقفاة للقصايدة 

 ,وفاه نقادي 6العربية ناسيا أو متناسيا  را  كق ه ضاي  وناقري القيساه و يردماا فاه داذا الجانا  د
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اسات ركزت للش الجقان  الجررافية فه الشعر الجادله يتهمها بالقصقر متناسيا إن الهد  لام يكان لدر

اجده بقدر ماكان الجررافية وان تقجها معجميا ساد الت لي  العربه فه مختلا  الناقاحه ارتابط ب ركاة 

ياع بسب  فسااد ت لي  المعجمات اللرقية اجولش الته حرل  للش جما المادة اللرقية وحفظها من الض

ولم تختل  رؤيته الته لرضاها اجكخاص والنبات وال يقان و يردا, كمعاجم 7اجلسن وكيقع الل ند

حقا الدراسات ال ديلة لاألده الجاادله لان ساياق التبريار  يار المقناا الاذي ساا ه لارد تلا  الدراساات 

التاه احتلا  حيازا واساعا مان  ,من ذل  الدراسات البنيقية ومنها دراسة كماا أبق دي  دالرؤى المقنعة 

ادتمامااات الدارسااين وتركاا  أثاارا ممياازا فااه الرؤيااة النقديااة العربيااة لااألده الجااادله ومهاادت الطريااق 

لقلقج دذا المنهج الذي ملد ابرز معالم العصر ال ديل التاه تركا   ثاارا كبيارة فاه ميادان اجده والفان 

ة اجمريكية سقزان ستيتكيفيتش السيما ب لها  وخلطه ااخر لجهقد الباحل8وحتش اال تصاد والسياسةد

 بدلقى لدم القله بخصقلية اللقافة العربية والمليقلقجياا مان 9المشهقر دنظرية طقس التض ية د

خالا استخدام تنظيرات خارجة لان ترباة اللقافاة العربياة ,ولايس اجمار كماا يارى جناه أخطا  نفساه فاه 

يكااد يختلا  لليهاا اثناان وداه وحادة التاراث ا نساانه  ارا ة تلا  الدراساة التاه خضاع  إلاش نظرياة ال

ومرجعياته اجساطقرية, ثام إنهاا ساارت وفاق رؤياة سايتبعها داق فاه طريقاة التماادي للاش المكتشافات 

اجثرية وب ل جذور اجساطير العربية ولالتها ب ساطير جمم سبق  العره او كان  جز ا مان تكاقينهم 

جنقط ن ق التعتيم والرمقض نراي يسقط فه الخطاد نفساه حاين يقاقا ,وحين يتهم الدراسات ال ديلة بال

مانصه:دوالدراسة تنطلق أساسا من رؤية القصيدة الجادلياة للاش أسااب أنهاا كابكة مان الرماقز التاه 

ت يد الش أساطير العره ومعتقداتهم, والك  أن دذا وجه لعقبة فه الكتااه كانا   اد واجها  المؤلا  

ا يميد بدراسته  لتكقن ضمن اجلماا الته لقدت الرؤياة للقصايدة الجادلياة  ,ودق بهذ11 بد القارئ د

وأخيرا فاناه يادرج كاد ماكتا  لان القصايدة الجادلياة ضامن حكام واحاد داق السامة االنطبالياة وكقنهاا 

كتابات للش كتابات كما يرى واالفتقار إلش ا جابات الم اددة وم اولاة إلازام القاارئ أو المؤلا  بمانهج 

 ه وتتعص  له بد انه يسميها دتال من الكالم الفارغ ..!!!تسير للي

وبالنساابة للاادارب المتصاافح فااان دناااع أمااقرا البااد ماان مرالاتهااا لنااد التعامااد مااا دااذا النااقع ماان 

المعلقمات منها م اولة ال صقا للش الكتاه بصاقرته القر ياة أو االلكترونياة أو التعار  للاش أجازا  

م المقابلاة الصا فية مصادرا أساسايا فاه الب ال الاذي يقاقم باه إال لناد منه فه ا د تقدير ولادم اساتخدا

ا كارة إلش ماحظي  به من ادتمام أو لند ذكردا أثنا  ال ديل لن ظادرة ما وما يمكان أن يساتفاد مان 

دذا النقع من المعلقماات فاه التعار  إلاش وجهاة نظار المؤلا  وتكاقين فكارة لان الكتااه  باد م اولاة 

وينادرج ت ا    ,11كت  فاه ميادان الشاعر الجاادلهدليم ثقافته الخالة بما يؤل  من االطالع لليه لتد

دذا النمط من المدونات مقاالت لا فية تعارض كتباا معيناه يقارأ مان خاللهاا م رروداا لميازات الكتااه 

 وأدميته ومنهجه ونبذة لن المؤل  ومن أمللته:

 مق ا جريدة الرأي اجردنية. -

 سيميا  واالنلربقلقجيا.دراسة المعلقات للش ضق  ال -

 سلطان الز لقا. -

مقارباة سايميالية اثربقلقجياة -المقاا لبارة لان لارض لكتااه د.لباد الملا  مرتااض دالسابا المعلقاات

  ,وينقد كات  المقاا لن المؤل   قله:إن أي ضره من القارا ة اجدبياة ينادرج ضامن 12لنصقلها د

 ااارا ات النصاااقص,ونفيه أن تكاااقن الدراساااة  إجااارا ات الت ويلياااة والجمالياااة المتسااالطة للاااش مجماااد

اجتمالية ,ما إنها تركز للش الجان  االنلربقلقجه ولدم الميد إلش الجانا  اجساطقري للشاعر,ورؤيته 

ب ن لقرة اللقر والبقرة فه معلقته أمري  القيس ولبيد اللتين درساهما اللال اة لهاا باالملبقلقجياا باد 

يتتبا االنتما  القبلاه والزمناه لشاعرا  المعلقاات ,ويخلاص إلاش  إنها تعبر لن سرلة الفرب والنا ة,ثم

نتيجاة مفاددااا وحاادة تلاا  النصااقص مماا يجعلهااا وحاادة واحاادة ومدرسااة فنياة مقحاادة, ماان دنااا اليمكاان 

دراسااة أي منهااا بمعاازا لاان اجخريااات ,ويتتبااا لاادة أمااقر منهااا إن كااعرالها جماايعهم يااذكرون أماااكن 

لرتهااا وكااذل  االكااتراع فااه لااقرة الماارأة ورمقزدااا وبقيااة رمااقز بعينهااا ثاام وحاادة اللرااقي فااه نسااج 

الطبيعة وك نه يب ل لن لنالار دفعا  جامعيهاا أياا كاانقا وفاه أي لصار إلاش جمعهاا, داذا إلاش جانا  

 أمقر كليرة كا يقاع وال ر  والصنالات ومقضقلات ككلية ومضمقنية كليرة.

ض يقدم دراسة  نية ومفيدة يلتزم فيهاا منهجاه الاذي ويختتم كات  المقاا كالمه بالت كيد للش ان د.مرتا

  .13حددي معتمدا للش كت  التراث وب سلقه للمه أكد  نش النص الجادله ولمقهد
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إن دذا النقع من المقاالت يسالد للش تكقين فكرة لن كت  معينه ومنهج مؤلفيها ويصلح مادة لمانهج 

رجاقع إلاش رأي كاتا  المقااا فاه الكتااه بصاقرة الب ل اجدبه التاه ترناه معلقماات الباحال ,ويمكان ال

لامة, واليمكن االكاري إلش اارا  القاردة الته يلخصها نقال لن الكتاه بد الباد مان العاقدة إلياه بنصاه 

 اجلله. 

ب قث ومقاالت ينشردا المؤل  نفسه أو إدارة مق اا لان طرياق ألضااله, ومماا ينادرج ت ا   - ه

 دذا النقع ومن نماذجه:

 ا نسانية/جامعة م مد االخيضر بسكري. مجلة العلقم -

 دراسة أكاديميةدالقيم اجخال ية للعربه من خالا الشعر الجادله . -

 د.لالح مفققدة/كلية ااداه والعلقم االجتمالية والعلقم ا نسانية. -

 

ودااذا الاانمط يناادرج ضاامن المااادة التااه تنشاار للااش مقا ااا مجااالت أدبيااة أو أكاديميااة خالااة بجامعااة أو 

تعليمية و البا ماينشر العدد كامال بصقرته اجلالية ,ولنقاناه لايس جديادا أو مبتكارا, كماا إن  مؤسسة

الباحل وفه ملخص الدراسة الذي يسابق الدراساة يازلم باان دراساته تهاد  إلاش تصا يح الخطا  الاذي 

ياة, وان تكرر للش حد  قله فه الدراسات اجدبية والتاريخية والذي مردي الخط  فه تفساير لفظاة الجادل

الشعر العربه يعبر لن اجخالق العربية اجليلة, ودق اجمر الذي بدأ به مقدمة ب له ,ما إن الجادا فاه 

دذا المقضقع  د فرغ منه الباحلقن ولم يعد ممكنا إضافة أي تنظير فيه إلش جان  وجقد أماقر أدام مان 

انه يتجاوز الكليار مان ال قاالق مصطلح فهم حتش طاله المراحد الدراسية المبكرة ماديته ومرزاي,للش 

الته ذكرتها المصادر القديمة وال ديلة فه تقريردا ل قيقة كقن الشعر ديقان العره المعبار لان  ايمهم 

,كما أكاع جقا من الخطابية والساردية التاه تجعاد الب ال  ريباا مان المقااالت التاه تنشار فاه الصا   

أمااقر  ياار مهمااة كمااا انااه أطاااا ال ااديل فااه  حااين لااالج  را  الباااحلين الم اادثين وأسااه  كلياارا فااه

مقضقع اثر البيئة للش الشعر ودق أمر مفروغ منه ,ويصد بال ديل إلش نقطة ينا ن فيها ماذكري مان 

أمقر وأحكام مرتجلة للش كد الدراسات الته سبقته حين يساتنجد با  قاا البااحلين و را دام فاه تمجياد 

وفما يتعلاق بمنهجاه فاه الدراساة نجادي يقسام الخصااا , ره من مرو ة وكرم وسماحة وإيلارأخالق الع

العربياااة التاااه ب ااال لنهاااا فاااه الشاااعر إلاااش  سااامين دماااا الكااارم دمظاااادري ودوالياااه  والشاااجالة 

وا  دامدطبيعتها ومظادردا ,وإذا ماتف صنا  را ي وتقسيماته وجدنا خطال كبيرا فه الكلير من اجماقر, 

كرم والشجالة وإدماا الكلير من مفردات الخلق العرباه التاه فإلش جان   صري للخصاا العربية للش ال

حفااد بهااا الشااعر الجااادله فقااد اخطاا  فااه تقساايماته الداخليااة فيجعااد دتاا مين المسااتقبد   إحاادى مظااادر 

الكرم!مجااردا تلاا  الصاافة الرفيعااة ماان معانيهااا ا نسااانية واالجتماليااة لي قلهااا إلااش م اان مقايضااة 

ردا لما يقدمه لضيفه!!ويخلط مفهقم الجزا  الذي ال يعادو فاه حقيقتاه أن متسالال إن كان العربه ينتظر 

يكاقن ب لاا لاان الاذكر ال ساان بمفااديم إنسااانية تقخاداا العرباه دالشااالر للاش اج لاا  ودق يمجاد تلاا  

الخصاااا واجفعاااا ,ويقصاار مفااردات القساام اجوا ودااق الشااجالة للااش إ اثااة الملهااق  واجخااذ باللاا ر 

يادا لان جقدرداا القاالم للاش حقيقاة الرازو والصاراع الاذي يملاد مفاردة أساساية فاه والقفا  بالقلد بع

حياة العره بدليد أن تراثهم ال ربه ككد جاقدر تاراثهم اجدباه والعالماة المميازة لتااريخهم ساقا  فاه 

وبالنسابة للنصاقص الشاعرية التاه أو الخارجياة  ماا الرازاة اججانا  ,لرالاتهم الداخلياة باين القبالاد 

د بها فهناع الكلير من المالحظات حقا مدى ماللمتها للمقضاقلات مان ناحياة المضاامين, فالبيتاان تمل

اللذان أورددماا فاه حديلاه لان مظاادر الكارم ودماا المارئ القايس كانا  بعيادة لماا ألفنااي مان مسااب 

  :14بجقدر الكرم ودما  قلهد

  مدويقم لقرت للعذارى مطيته           فيا لجبا من رحلها المت
 فظد العذارى يرتمين بل مها            وك م كهداه الدمقس المفتد

الن الشالر دنا  صد الفخر بنا ته فه استعراضه أمام النسقة ,والدخد لما يدله الباحل مان اناه يقصاد 

أنداليبخد ب مقاله  طالما انه مقسر, ثم إنناا النكااد نعلار لمفاردة المااا للاش اثار فاه كاعري ,وملاد ذلا  

  الااذي و ااا فيااه حااين ذكاار فااه القساام الخاااص بإثبااات الااذات لاان طريااق الكاارم  ااقا طرفااة باان الخطاا

  :15العبدد

 ف ن م  فانعينه بما أنا أدله         وكقه لله الجي  ياابنة معبد
متجاوزا أبياتا لري ة فه الكرم فه القصيدة نفسها, وداه اجبياات التاه تجعاد طلباه المقجاه إلاش ابنتاه 

دااق القحيااد المااذكقر فااه دااذا القساام م كقمااا باادواله الكاارم نفسااه, للمااا أن دااذا البياا  فااه دااذا البياا  
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واجمر نفسه فه البيتين اللذين ذكردما لزدير فاه مقضاقعدت مين المساتقبد  يجاافه الصاقاه ويخارج ,

  :16حتش لن الفكرة الته يدور فيها ودق  قلهد

 لياله بمعظمل ه حالا يعصم الناب أمردم         إذا طلع  إحدى ال
 كرام فال ذو القتر يدرع تبلـــــه        لديهم وال الجانه لليهم بمسـلم

والتاااه تمجاااد خصااااا الشاااجالة والعفاااة الن الشاااالر دناااا أراد بققلاااهدمعظم اجمر العظااايم كماااا أراد 

بققلااااهدكرام  مكرمااااقن وذوي لاااازة ومنعااااة الينااااالهم الجااااانه المعتاااادي بسااااقله, واخطاااا  فااااه فهاااام 

ناا التاه اختلطا  لنادي باالكرم جنهاا بمعنااش دالكراماة ,كما نجادي يخطاأ فاه تفساير أبيااات مفردةدكرام د

  :17طرفة الته أورددا فه مقضقع إ اثة الملهق  وده  قلهد

 ولقال ثالث دن من ليشة الفتش         وجدع لم احفد متش  ام لقدي
 تزبدفمنهن سبقه العاذالت بشـــربة          كمي  متش ما تعد بالمـا  

 وكري إذا نادى المضا  م نبا         كسيد الرضا نبهته يد المتقرد
جنه ذكر كربه للخمرة وكري فه المعارع و ضاا  يقماه بااللهق حتاش ليبادو الياقم  صايرا وال نلماح أثارا 

لفكاارة إ اثااة الملهااق  التااه ياادليها الباحاال فيها,وترياا  االستشااهادات لاان مقضااقع اجخااذ باللاا ر مااا 

 ات فه دذا الباه وملله مقضقع القفا  بالقلد الذي خال من الشقادد.وفرة اجبي

ن الت ليد ومقجزا فه مقضقع واسا مللما اناه  صار ولمقما فقد كان الب ل فقيرا فه كقاددي خاليا م

استشهاداته للش المعلقات فقط ولم يتقسا إلش  يردا لناد كاعرا  ظهارت لاديهم داذي اجفكاار بقضاقط 

أكلر ,وبالنسبة لدارب اجده الجادله فانه يمكن أن يطمئن إلش سالمة الب ل أكاديمياا الساتيفاله الكليار 

ة أكاديمية, ما ال ذر فه تبنه  را  الكات  فه اجمقر التاه طرحناداا من الشروط كقنه منشقرا فه مجل

ومان أمللاة هم جان  من حياة العره وأخال هام ,إال انه يمكن أن يجعله منطلقا جفكار معينة تعينه للش ف

 الدراسات فه دذا القسم أيضا :

- husc.com/hemereza_files/1.doc-www.edu 

 دراسة ت ليلية وتطبيقية.-بنية القصيدة فه كعر النابرة الذبيانه -

 جامعة اربيد.-كلية التربية للعلقم ا نسانية-د.حمه رضا حمه أمين نقر/ سم اللرة العربية -

القصاالد يتعرض الب ل لدراسة بنياة القصايدة لناد كاالر كبيار ونلماح فاه مقدماة الدراساة إكاارة إلاش 

التااه سااتكقن مااادة الدراسااة والتااه يسااميها دالقصااالد ذوات المقضااقع القاحااد  ودااق نمااط  رياا  جننااا 

نعر  إن أدم سمة تقل  فيها القصيدة الجادلياة داه كقنهاا متعاددة المقضاقلات, ير اناه حاين يبادأ 

قضاقع القاحاد دراسته يسلط الضق  للش نقلين من البنش فه كعر النابرة وداه بنياة القصاالد ذات الم

واجخرى ذات المقضقلات المتعددة ,ويعتار  فاه حديلاه لان  صاالد الانمط اجوا بعادم إمكانياة الجازم 

فااه وجااقد  صاايدة المقضااقع القاحااد بسااب  ظاارو  الروايااة الشاافقية التااه أدت إلااش سااققط الكلياار ماان 

أربعااة  صااالد اجبيااات , ياار انااه يقااا فااه م ز ااا إثبااات وجااقد  صاايدة المقضااقع القاحااد وي صااردا فااه 

 ويخاال  مااذكري فاه المقدماة مان ا تصاار الدراساة للاش القصاالد ذات 18-16تراوح  ألداد أبياتها د

المقضااقع القاحااد ويااقرد إحصااالية بالقصااالد المتعااددة المقضااقلات ويدرسااها جميعهااا فااه تصاانيفات 

معمعااة متعااددة التماادت للااش أساااب اللقحااات والمقاااطا ومقضااقلات مقاادمات القصااالد, وياادخد فااه 

تقسيمات كليرة التملد فه جقدردا أكلر من استقرا  ككله اللال ة له بمفهقم البنياة الاذي لام يتعارض 

له ال بتعريا  وال إيضااط ,حتاش إن بقياة لاف ات الدراساة التعادو أن تكاقن دراساة ت ليلياة ساط ية ال 

ام واساا و لماا خلا  ترقص فه مفهقم البنش ووحداتها للما بان كاعر النابراة الاذبيانه  اد حظاه بادتما

جهقددم من الت ليد إلش جان  تقافر دراسات كليرة فه الشعر الجاادله تناولا  البنياة الفنياة وداق أمار 

وماا ذلا  فللمتصافح , 18دتؤكدي الل ة المصادر الته التمد لليها الباحل مما ذكاري فاه  خار الدراساة

ادر معتمادي ومساتقفيه لشاروط الب ال االطمئنان إلش دذي الدراسة وما للش كااكلتها جنهاا مقثقاة بمصا

العلمه ما مالحظة الت فظات المذكقرة والتاه تعتماد للاش ثقافاة القاارئ فاه مجااا اجده الجاادله ,ماا 

    Wordد ا كارة إلش أن الدراسة مذكقرة مان  يار أن تنسا  إلاش مق اا ماا باد مقجاقدة بشاكد ملا 

  الب ال فاه الل اة مصاادر الدراساة التاه تعتماد فه الرابط الذي ذكرناي ألالي, ويمكن للش داذا أن نلبا

 لليه مرفقا بعبارةدب ل  ير منشقر  .

 ومن نماذجها اجخرى:

 دسلسلة الدراسات ا نسانية ,المجلد الخامس لشر,العدد اللانه.مجلة الجامعة ا سالمية-

 فلسفة المكان فه المقدمة الطللية فه الشعر الجادله. -

http://www.edu-husc.com/hemereza_files/1.doc
http://www.edu-husc.com/hemereza_files/1.doc
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 د.سعيد الفيقمه. -

لب ل مقضقع المكان فه القصيدة الجادلياة ,ويقار أوال ب ناه لايس بالجدياد,  يار اناه يعلاد ساب  يتتبا ا

اختياري بكقن النص الجادله مجااال خصابا للدراساة ,وينقاد اارا  والنظرياات التاه ي ااوا الارد لليهاا 

الخطا  الاذي مستشهدا ب دلة تاريخية وفنية ,وال يخرج فه مجمد جهدي لن اجطر التقليدية  ير اناه فاه 

و ا فيه الكلير من الباحلين الم دثين والمتملد بتمجيد الفكرة الته يعالجها إلش الدرجة الته تاقحه باان 

القصيدة الجادلية لم تكن  يار مكاان وحسا  متجااوزا لنالاردا البنالياة والمقضاقلية السايما لنصار 

للياة ,كماا ياربط البكاا  الاذي الزمن الذي ملد روط المكان فه النص الجادله خصقلاا فاه المقدماة الط

التاد لليه الشعرا  فه و اقفهم فاه ا لا  النمااذج بالمكاان بصاقري تجاردي لان أطاري النفساية وتقالياد 

وال ا  الفنااه للقصاايدة الجادليااة,الق ااق  دالفنااه   للااش الااديار والتااه مللاا  بمجملهااا إحاادى ساامات البناا

يقية والنفسية والفنية ويتنقد الباحال مان ملماح تسير الدراسة للش نهج معين فتختلط فيها المالمح البن

إلااش  خاار مسااتعينا بااارا  الباااحلين التااه مللاا  مااداخد التمااد لليهااا فااه انتقالااه ماان فكاارة جخاارى, مااا 

ا كارة إلش أن تل  اجفكار بمجملها كان  منققلة بالنص من  يار أن نلماح وجهاة نظار خالاة بالباحال 

بهاا الطلاد والمطار وال ضاقر ال ياقانه و يرداا نقلا  حرفياا  ف فكار القكم وخطاقط الكتااه التاه كابه

ونفهم إن السب  فه دذا التكرار  ير المجدي يتملد فه لدم اتصا  المقضقع باالبتكاار والجادة وينادر 

وفيماا  ,19ما فه مقضقع المقدمة الطللياةدأن نجد دراسة للنص الجادله تخلقا من تل  ا كارات السي

ها فلم يتجاوز النصقص الته ألفنادا لشعرا  معروفين فاه مقادمتهم كاعرا  يتعلق بالنصقص الته درس

المعلقات وت ديدا أمري  القيس وزدير ولنترة الته أكبع  ب لاا ودراساة, وكاان مان الممكان أن يلجاا 

إلش نماذج أخرى لشعرا  ا د كهرة أو لشعرا  مقلين لي صاد للاش تناقع فاه اجفكاار واجساالي  يمكان 

له كيئا  د اليكقن الباحلقن  د انتبهقا إليه, أو أن يعقد مقازنة باين نمااذج الطلاد فاه أن يضي  من خال

القصالد المتنقلة إما لشالر واحاد أو لشاعرا  متعاددين, متتبعاا اجثار النفساه وانعكاساه للاش الطريقاة 

ماا نلماح الته يتعاطش بها الشعرا  ما فكارة الطلاد ليخارج بانطبالاات يمياز للاش أساساها, الشاعرا  , ك

فقر مصادر الب ل ما تقافر مادة كعرية وب لية  ديمة وحديلة ضخمة ترطه رسالد ب كملهاا ويبادو إن 

الباحل  د استسهد اجمر ولم يكلا  نفساه لناا  الب ال والتاد يق, السايما فيماا يتعلاق بالماادة الشاعرية 

هاا  اد أبقا  لاه كايئا مللما انه التمد للش مصادر درس  مقضقله بتقسا وتناقع ال نفتارض معهماا أن

ليققله السيما كتاهدفلسفة المكاان فاه الشاعر العربه لماؤنس حبيا  ودمقدماة القصايدة الجادلياة  لعباد 

هللا م مااد لااادق حساان,وما إن الدراسااة منشااقرة فااه مجلااة أكاديميااة وبصاايرة ب اال اسااتقفش ا لاا  

أو البكاالقريقب للاش أكلار  كروط الب ل العلمه إال أنها التصلح جكلر من طالا  فاه مرحلاة ا لدادياة

تقاادير, وماان اجفضااد للباحاال المتطلااا إلااش مااادق أكلاار ماان التقثيااق السااط ه أن يرجااا إلااش الدراسااات 

  .21واارا  الته نهد منها الكات  معلقماته واستد ب لهد

 ومن نماذج الدراسات اجخرى:

 مجلة نزوى/دار لمان للص افة والنشر وا لالن. -

 مقلات الشعرية.تكقين الدواوين والمج -

 كربد دا ر/كالر وأستاذ جامعه من لبنان. -

يعالج الب ل مقضقع جما الشعر وتدوينه وظرو  الرواية الشفقية ولقال إلش تكاقن الاديقان المفارد 

بعااد الااديقان التااام,وده مصااطل ات اليشاارحها بااد تفسااردا القاارا ة الالحقااة فااه ب اال مقجااه لااذوي 

ا للش الشعر الجادله وظرو  جمعه وتدوينه للش أيادي الارواة االختصاص من الباحلين, ويركز ت ديد

ويتعاارض للاارواة وطريقااة تقلاايلهم للشااعر إلااش زماان التاادوين الااذي يؤرخااه بماارحلتين ,أولااش كاافقية 

النمتلاا  الكلياار ماان المعلقمااات لنهااا, وأخاارى تقااا بااين الربااا اجخياار ماان القاارن الهجااري اجوا وحتااش 

ه كلياارة ويضااي  لااددا ماان اجخبااار لاان كااعرا  متاا خرين جمعاا  مطلااا القاارن اللالاال الهجري,جساابا

أكعاردم أو جمعقدا ب نفسهم ,وي تد الشعر الجادله وأخبار روايتاه وأخباار كاعرا ي الجانا  اجسااب 

فه معالجته لقضاية الجماا, مشافقلا بالت لياد لألخباار والرواياات ويعاالج مقضاقلات :انتخااه الشاعر 

منتخاا  المعلااد, ودااق نتاااج مرحلااة مابعااد الجمااا ,متناااوال للااش وجااه الجااادله والم فااقظ الجااادله وال

الت ديد كت  ال ماسات والمجمقلات الشاعرية ,ويساتعمد مصاطلح الجماا اجوفاش ويقصاد باه العملياات 

الالحقة التاه ألااب  الماادة التاه جمعا  مان تصاني  وترتيا , ويارى اناه ثاالث ماداخد أولها:الترتيا  

ج راض والترتي  الزمنه ويدرج ت   كد مسمش نماذج من المصانفات, الهجاله وترتي  للش أساب ا

وما يميز دذا التصني  انه يختص بالشعر المقجقد فه الدواوين المفردة والمجاميا المتنقلاة ,ويجعاد 
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من المرحلة الالحقة للجما والتدوين مرحلة منفصالة ونعناه بهاا تنقايح اجبياات ودراساتها ,ويبادو أنهاا 

طية تصد بناا إلاش مرحلاة التا لي  ثام الطبالاة فاه و ا  متا خر ودناا يصاد إلاش العصار تملد مرحلة وس

ال ديل وابرز الجهقد والمطبقلات اجولش الته طبع  بمطابا حجرية ,ويضره لددا وافرا من اجمللاة 

وتمضااه بقيااة الدراسااة مسااهبة فااه لاارض الاادواوين والمجاااميا الشااعرية ال ديلااة مشاافقلة بالت ليااد 

الب اال أكلاار ماان مناساا  لماان يتااقخش الد ااة والت ليااد العلمااه للمعلقمااة اجدبيااة والتاريخيااة والتقنين,و

يعكااس ثقافااة تراثيااة ولصاارية للكاتاا  ودااق أنمااقذج ممتاااز لمااا يمكاان االطمئنااان لليااه ماان مصااادر 

للمعلقمااات للااش الاار م ماان  لبااة طااابا االسااتقرا  والقلاا  لكنااه يضااا المااادة الرزياارة فااه مكانهااا 

حيل اجدمية والقيمة بعيدا لن السرد المجرد الذي ألفناي فه الكتا  التاه تناولا  مقضاقع الص يح من 

وللاش  ارار  ,21لاش السامة اجدبياة فاه التقلاي دالجما والتدوين ب طر تاريخية لار  ا اره منهاا إ

 ذل  الدراسة ااتية:

 منتديات بقابة العره. -

 معلقة أمري  القيس فه نظر المعالرين. -

 قرسان بإكرا  حسين القاد.م سن ال -

ما إن مقضقع الدراسة ليس جديدا إال انه يلخص منادج الدراساة المتنقلاة لقاحادة مان نمااذج الشاعر 

الجاااادله الباااارزة وداااه المعلقاااات التاااه نالااا  نصاااي  اجساااد مااان ادتماااام الااارواة والدارساااين  اااديما 

 قسيم المقضقع إلش م اور لدة ده:وحديلا,ويبين الكات  منهجه فه بداية الدراسة مؤكدا انه اختار ت

  الّشعر الجادله فه النّقد ال ديل:1

 ت ديل  ضايا الّشعر الجادله-1

  ليات النّقد ال ديل ورداناته فه  را ة الّشعر الجادله-2

  معلّقة امرئ القيس وحضقردا فه النّقد2

  القرا ات المعالرة لمعلّقة امرئ القيس:3

 اا أبق دي "القرا ة البنيقيّة:نمقذج"كم-1

 القرا ة النّفسيّة:نمقذج"يقس  اليقس "-2

 القرا ة اجسطقريّة:نظرة مجملة.-3

ويعرض فاه كاد  سام الدراساات التاه تناولا  الشاعر الجاادله بالب ال وداه دراساات باارزي لهاا اثرداا 

الكبير فه منادج دراسة االده الجادله للش ضق  النقاد ال اديل ومنهاا دراساة مصاطفش نالا د را ة 

انية لشعرنا القديم  ود را ة ثانية فه كعر امري  القيس لم مد لبد المطل  ود ارا ة جديادة لشاعرنا ث

مدللال للش ان النقد ال ديل يعاود دالماا النظار الاش الشاعر الجاادله مت اررا القديم لصالط لبد الصبقر,

واالنت اااا والروايااة ماان االفكااار الكالساايكية التااه التاااد لليهااا الكتاااه والمتعلقااة بمقضااقلات الن ااد 

و يردا ,ويقسم حضقر المعلقة فه الدراسات ال ديلة الاش  سامين ت ليلاه وجزلاه,واالوا لاام يادرب 

المعلقة كلها فاه كتااه او فصاد مساتقد كدراساة كمااا اباق ديا  الارؤى المقنعاة,واالخر يدرساها ضامن 

و يردا ,من ذل  دراسة للاه اطار مقضقع م دد كالصقرة الفنية او البنا  الفنه او الرمز االسطقري 

البطاد دالصااقرة الفنياة فااه الشاعر الجااادله حتاش اخاار القارن اللااانه للهجارة ,ثم ي خااذ نمااذج القاارا ات 

المعالاارة ويباادأ بااالقرا ة االداام ودااه القاارا ة البنيقيااة ويضااره لهااا االمللااة ,م لااال كااد دراسااة فااه 

ثام يتنااوا القارا ة النفساية التاه يمهاد لهاا خطقطها العامة وخاللة ماتقدمه من رؤية بنيقية للمعلقة ,

بال ااديل لاان انجااازات المدرسااة الفرويديااة واثردااا فااه النقااد ال ااديل, ويعاارض لاابعن دراسااات االده 

الجااادله فااه دااذا الجاناا  مبتااد ا بدراسااة لااز الاادين اسماليددالتفسااير النفسااه لالده ثاام دراسااة فااالتر 

, ويختااااار  اااارا ة يقساااا  اليقساااا  النفسااااية براونااااه حااااقا فكاااارة النسااااي  فااااه القصااااالد الجادليااااة

والمقسااقمةدت ليد معلقااة امااري  القيس انمقذجااا للق ااق  لناادي,حيل يسااه  فااه لرضااها وتملااد 

افكاردا, اال اناه يساجد ت فظاه للاش منهجهاا الاذي انرماس فاه الرؤياة النفساية وضايا جقانا  كاعرية 

ص الشاعري,وحين يعارض للقسام النص, ودق م خذ معققا ينم لن سعة وتبصر وكمقلية فه تقييم الن

اللالل من ا سام القرا ة المعالارة للمعلقاات ينفاه وجاقد دراساة تطباق المانهج االساطقري فاه ت لياد 

المعلقة جن ال ديل لنهاا جاا  فاه ثناياا ال اديل لان لال اة الشاعر الجاادله باالساطقرة, السايما فصاد 

وياارى ان النقاااد  ااد سااعقا الااش بلااقرة دالصااقرة الفنية:االلااقا االسااطقرية للصااقرة لند للااه البطااد ,

منهج اسطقري فه فهم االده بد ا من نقرثروه فراي,ويؤكد ان الجان  التنظيري لهذا المنهج الزال  

متعلرة ايا كان  االدلا ات بالنجاط ,ويعرض لدراسة نصارت لباد الارحمن دالصاقرة الفنياة فاه الشاعر 
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ة ,الساايما لنااد تناااوا الطقااقب والشااعالر,ويختتم الجااادله  ويؤكااد انهااا التميااز بااين الاادين واالسااطقر

الدراسااة بملاااا نقاادي ودااق دراسااة ريتااا لقضدبنيااة القصاايدة الجادلية:الصااقرة الشااعرية فااه ديااقان 

امري  القيس الته استندت الش رؤياة ليفاه كاتراوب وفر ا  باين لراة الشاعر ولراة االساطقرة,ويختم 

طاولااة النقااال حااقا القاارا ات ال ديلااة التااه  الدراسااة بجملااة ماان االساائلة التااه ظلاا  مطروحااة للااش

تناولتهااا الدراسااة, ومااا ان كاناا   ااد حققاا  الرايااات المنشااقدة ماان ورالهااا ودااه بيااان الساامة الجماليااة 

للقصاايدة المعلقااة ,ولنااا فااه دااذا الشاا ن م خااذ الن الدراسااة كاناا  تقثيقااا للمنااادج المتنقلااة فااه دراسااة 

تهاا اسائلة الختاام مللماا انهاا كانا  اساتقرا ا افتقاد الاش الرؤياة المعلقة ولم تظهر تل  النقاياا التاه طرح

الشخصااية للمؤلفقدنااا كااان البااد ماان تعااديد العنااقان ليسااتقل  التقجااه النقاادي االسااتقراله الااذي طرااش 

لليهااا, وماان الممكاان للمتصاافح االطمئنااان الااش للميااة الدراسااة التااه تمياازت بالد ااة والعمااق والت ليااد 

حاا  مقضااقلا جياادا اسااتقرأت جقانبااه و اادم  تنظياارات ممتااازة حااقا اوجااه والتقثيااق مللمااا انهااا طر

وماان النماااذج  ,22لااة مماالال بمعلقااة امااري  القاايسدالقصااقر فااه منااادج دراسااة االده الجااادله ال دي

 االخرى :

 .2114مجلة حقليات التراث/العدد االوا/ -

 المعتقد دينه فه الشعر الجادله. -

 دقارية لقالسه/جامعة مسترانم. -

  الدراسة مقضقع المعتقد الدينه فه اطار االسطقرة, ودق مايظهر جلياا فاه اولاش الكلماات التاه تناول

افتت   بها وكررت المققالت الم لقفة حقا وجقد االسااطير فاه الشاعر الجاادله مان خاالا ذكرالرماقز 

عااذرا  البيئيااة, ومنهااا النخلااة التااه لاادتها رماازا للخصااقبة, مدللااة ب ضااقردا فااه  صااة الساايدة مااريم ال

,وكذل  اتفاق الشعرا  للش مقارنة كد الضا  االنلاش بالنباتات,كماا تارى با ن الكليار مان ال قاالق التاه 

اثبتها الدين والفن والتراث استخلص  من الشعر الجادله وداه مااتزاا مقجاقدة فاه الاذاكرة االنساانية 

ن واالسااطقرة وت ديااد وتمااارب ب كاام العااادة,وده مسااالة فيهااا ت فاا  الن ماان المهاام الفصااد بااين الاادي

المقصقد بالدين دنا بالمعتقدات القديمة بعيدا لن االديان السماوية لئال نساقط فاه خلاط  يشاقي ال قاالق 

,ويمكاان ان نؤكاار االرتباااط بااين االديااان واالساااطير بصااقر كااتش, والاااب  الباحلااة بت كيااددا للااش ان 

مضمقنه ودالالته دالسيما فيما يتعلاق بااالنلش الشعر الجادله كان وثيقة للمجتما ,واننا اذا مانظرنا الش 

وحضااقردا فااه المليقلقجيااا وتقديسااها  ناادرع انااه يساابق القثنيااة بكلير,وتاارى باا ن ال ياااة الدينيااة فااه 

الجزيرة العربياة  اد مارت بلالثاة مراحد:االولش:مرحلاة التقاديس لالكاجار والكهق ,واللانية:خصصا  

لعبااادة الشاامس لنااد الشااعقه الزراليااة والرلقية,وفصاال  لعبااادة الكقاكاا  فااه حااين ان اللاللااة كاناا  

الشمس لن الكقاك  التمادا للش كلرة حضقردا فه النصقص المتنقلاة ,وتاذكر جملاة مان الدراساات 

التاه ساارت للاش الانهج االساطقري فاه تعضايد ارالهاا ومنهاا دراساة للاه البطاد دالصاقرة الفنياة فاه 

الادين والشاعر, فتارى ان الادين لايس اال تراكماا الكاعقريا  الشعر العربه وتقيم نقلا مان المقازناة باين

يناادب فااه المعااامالت, وانااه نتاااج لالنسااان المتاادين فااه حااين ان الشااعر تاارانيم طققسااية اليااراد منهااا 

الممارسااة الدينيااة المباكاارة, وانمااا دااه مالمااح طققسااية  ابرة,وداتااان مساا لتان فيهمااا نظاار فبالنساابة 

بد نتاجا الهيا وفيه جقان  دنيقية ذات طابا طقسه فاه المعتقادات القديماة للدين فانه ليس نتاجا بشريا 

,وال يمكن  بقا التعري  الذي ت صر فيه الدين ,وبالنسبة للشعر فاال يمكان  صاري للاش الطقاقب حتاش 

وان افترضاانا بااان جااذوري دينيااة ,النااه فاان ذي طااابا جماااله  بااد كااد كااه , نعلاار فيااه للااش االسااطقرة 

ان واالفكار المتنقلاة ,وداه تؤكاد ذلا  الحقاا وتارى باان كباار الشاعرا  الجاادليين  اد والمجتما واالنس

لبروا لن المجتما برمقز فنية , وان الت ويد دق القسيلة االنس  الثبات ارتباط الشعر باجساطقري,ما 

انهااا تتجاااوز حقيقااة ان الت وياااد يخضااا لقجهااة النظااار, وان كلياارا ماان الدراساااات التلقااه باااال للبعاااد 

االسطقري للشعر, بد تتعامد معاه للاش اناه ناص اباداله جمااله جادير باالنظر والتاذوق,كما تمياز باين 

الشعر بقلفه نتاجا للفرد والظادرة الشعرية الته تعددا نتاجاا جمالياا فاه واحادة مان المجازفاات التاه 

ربه اوساا مان ان حفل  بها الدراسة ,ذل  الن مفهقم الشعر فه النتاج االجتماله والفكري واالدبه الع

يتعلق بفرد واحد فهق  د استقش لقرته النهاية وتقاليدي من خالا تطاقر اساتلزم زمناا طاقيال لام نعار  

مقداري للش وجه الت ديد ودق لقرة للمتعار  الذي سادم فيه كد الشاعرا  فاه مختلا  العصاقر,للش 

لالرا  من  ير تاد يق, والخلاط  ان ما يؤخذ للش الدراسة امقر كليرة كان فه مقدمتها االطالق الجزافه

المتعمااد للاادين باالسااطقرة ,الااش جاناا  القصااقر فااه فهاام الاادين واالسااطقرة والشااعر وتنااا ن االفكااار 

واالرا  القاردة دنا ودناع, كما خلا  الدراساة مان الشاقادد واالمللاة الفنياة التاه تباردن وجهاات نظار 
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د االفكاار ولرضاها, وتعلار الباحلاة فاه سايردا الباحلة, فضال لن  لبة الطابا االنشاله العقايم فاه سار

للاش خطااش ماان اسااتنجدت بااارالهم ماان الكتاااه سااقا  فااه مياادان االساااطير ام االده, ماان دنااا ينبرااه ان 

يكاااقن دارب االده حاااذرا فاااه تقباااد االرا  المطروحاااة وان ي ااااوا الرجاااقع الاااش المعلقماااات الخالاااة 

 باالساطير من مصادردا . 

من المعلقمات بصيرة مختصر لدراسة ما ده باجلد رساالة جامعياة أو كتااه  و د نعلر للش دذا النمط

 ما, ومن نماذجها:

 المركز القطنه للمعلقمات/الجمهقرية العربية اليمنية. -

ظااادرة االنزياااط فااه كااعر الصعالي /دراسااة أسلقبية/رسااالة ماجسااتير /كليااة التربية/جامعااة  -

 لدن.

 زيدان م مد لالح لقدة. -

سااتقيات التااه درب الباحاال للااش ضااقلها كااعر الصااعالي  ودااه التركيبااه والاادالله تلخااص المااادة الم

وا يقاااله, وأكااد اجوا للااش كساار الصااعالي  للرتابااة التااه تقلااددا لقحااة الطلااد والق ااق  لليااه, واثاار 

االلتراض وال ذ  والتقديم والت خير وااللتفاات والبعاد لان اجساالي  ا نشاالية فاه ذلا , وداه سامات 

صقلهم الشعرية وأكسابتها ال يقياة والقادرة للاش التقلايد وجمالياة اجدا  فاه حاين مللا  ارتفع  بن

البنااش والاادواا واالسااتعارة والتشاابيه والمنااافرةدودق مصااطلح  رياا  لاان معجاام الدراسااة اجساالقبية  

وتكلياا  الصااقرة أداام مالمااح المسااتقى الاادالله ,فااه حااين ملااد التضاامين ولاادم االحتفااا  بالتصااريا 

 ,وداذا الناقع مان 23بماا اليلازم والتكارار اللفظاه والنمطاه أدام مالماح المساتقى ا يقااله د وااللتزام

المااادة يفيااد الباحاال فااه التعاار  للااش الدراسااة وطريقااة تناااوا المقضااقع والسااعه لالسااتفادة منهااا فااه 

 ترتي  مقضقع مشاابه ,كماا اناه جهاد يضاا  إلاش المكتباة اجدبياة, مللماا اناه مفياد للطااله فاه مرحلاة

تسجيد مقضقع الدراسة لمرحلته الماجستير والدكتقراي,واليمكن لد داذا الجهاد مصادرا لاكاارة إلياه 

أو اجخذ مناه  طعا,ويادخد فاه ا طاار نفساه ملخصاات رساالد جامعياة للاش مقا اا الجامعاات كملخاص 

العلاقر   ,ويمكان للبااحلين24رسالة الماجستير المقسقمةدمظادر القهر ا نسانه فه الشعر الجادله د

فه مقا ا الجامعات العربية واججنبية للش نقافذ خالة بالرساالد واالطااريح المرتباة زمنياا, وتتفااوت 

دااذي المقا ااا فااه تصااميمها بطاارق تسااهد القلااقا إلااش جاارد الرسااالد واالطاااريح, جن المق ااا لااادة 

ت اديلها بشاكد ياقمه مايكقن واجهة للجامعة ونشاطاتها العلمياة وكاد ماايتعلق بهاا ,فهنااع مقا اا ياتم 

يمكن الباحلين من معرفة ماينشار مان كتا  ومقااالت مان  باد منتسابيها, وماا يقاام مان حلقاات دراساية 

وندوات ومؤتمرات للمية ,وتسهد تلا  المعلقماات مهماة التعار  للاش ماكتا  فاه اجده الجاادله مان 

ر الساايما الدراسااات مقضااقلات, ومااا يقتاارط الكتابااة فيااه إلااش جاناا  ت ديااد نقاااط الب اال لاان المصاااد

 ال ديلة للشعر الجادله* .

ومن نماذج المادة الته نجاددا فاه المنتاديات اجدبياة أو المنتاديات المتنقلاة الماادة التاه تلخاص تااريخ 

اجده الجادله ونبذة لن كعراله والمجتما الذي ظهر فيه والعقامد الته أثارت فاه تطاقري أو أدت إلاش 

اجده ,و الباا ماتريا  السامة العلمياة فاه الب ال, كماا يريا  لنصار  ظهقري مما لد مالمح خالة لهذا

التقثيق فه ا ل  اجحيان, والنعدم وجقد تقثيق من مصادر اجده وتقثيقا لألكعار, إال إننا النعلار للاش 

اسم الباحل الذي لادة مايكقن لضقا فه المنتدى, ودذا النمط من المقاالت يملد مادة تصلح للمبتادلين 

ه اجده فه مراحاد الدراساة ا لدادياة ويمكان أن يساتفيد مناه دارساق اجده لاقال اناه يتصا  من دارس

 بالعمقمية وميله إلش أن يكقن تاريخا للشعر الجادله أكلر منه ب لا فه ظادرة ما , ومن نماذجه:

 منتديات برق اجدبية. -

 الشعر الجادله. -

 لمش مراد /لضق فه المنتدى. -

الجادله الفنية والتاريخية ولنالري من وزن و افية, وتخلاط دراساة داذا  تعرض الدراسة لقيمة الشعر

الجانا  بااذكر أنااقاع الشاعر فتجعلااه ثالثااة: لماقدي ومرسااد وحاار, وداه مرالطااة واضاا ة الن ا رساااا 

سمة للنلر كما إنها لرف  المرساد بماا الاطلح للاش تساميته بالشاعر ال ار المت ارر مان القافياة بشاكد 

نها, بد تتنقع فيه,ويطلق مصطلح الشاعر ال ار للاش ماا لار  حاديلا باسام  صايدة جزله جنه اليخلق م

النلر,وتاااذكر طبقاااات الشاااعرا  وفاااق المعياااار الزمناااه, وتلخاااص خصاااالص الشاااعر الجاااادله بالصااادق 

والبساااطة والقااقا الجاااما وا طالااة والخياااا ,وي اادد كااكد القصاايدة الجادليااة باالبتاادا  بالطلااد ثاام ذكاار 

م ال ماسة والفخر,ودق ول   ير د يق اليعكس تنقع القصيدة الجادلية الاذي ألفنااي الخمر وال بيبة ث
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,ويعاادد لشاارة أ ااراض, منهااا الق ااق  للااش اجطااالا والتباااكه وكااعرا  اجساااطير, ودااه رؤيااة  ياار 

ل ي ة الن مقطا الطلد دق جز  حيقي ومهم فاه البناش االفتتاحياة لعادد كبيار مان القصاالد الجادلياة, 

جااد كااه  اساامه كااعرا  اجساااطير, الن اجسااطقرة ظهاارت ضاامنا أثنااا  النصااقص ولاام تكاان مللمااا اليق

 رضا مستقال ,للش إن دناع خلاال فاه لنقناة القسام الالحاق مان الماادة يتملاد فاه جعاد ظهاقر الشاعر 

الجادله يشتمد للش الشعرا  الفرسان والصعالي  وكاعرا   خارين, وا لا  الظان إن الكاتباة  اد أرادت 

عرا  ,وتترجم لعدد من دؤال  الشاعرا  ماا ذكار نمااذج مان أكاعاردم بصاقرة رليساة,وأخيرا أنقاع الش

  .25أل ق  الدراسة بالهقامش والمصادر ما تفسير بعن المفردات الصعبة فه اجبياتد

 ومن نماذج دذا النقع أيضا:

 منتديات الشيرنج التقنسه. -

 نبذة لن الشعر الجادلهدالمعلقات السبا . -

- mal1984فه المنتدى. /لضق 

يقدم نباذة لان أدمياة المعلقاات وتعريفهاا اللراقي وااللطالحه,وأساباه تساميتها ثام خبار التعلياق باين 

المؤيااادين والمعارضاااين لصااا ته ودااام رواة المعلقاااات أنفساااهم والبااااحلين الم ااادثين ملاااد بروكلماااان 

فكارة التعلياق مان والرافعه وجقاد لله, ودق تقص ممتاز لاررا  التماد للاش رواياات وأخباار نا شا  

لدمها مؤيدا فكرة التعليق التمادا للش كقن تل  المعلقات نفاالس أدبياة ركا تها أذواق الم كماين باين 

الشااعرا  فااه سااقق لكاااظ,  ومااا كااان ياانقص دااذي الدراسااة القالاادة  ياار تخااريج اارا  ماان مصااادردا 

المادة تمكن القاارئ االلتياادي  وإل اق الدراسة بالهقامش ,ودنا البد من ا كارة إلش أن  يمة ملد دذي

مان االسااتزادة بالمعلقمااات المرتباة فااه دااذا الشاا ن مان  ياار أن تكااقن مرجعاا أساسااا للدراسااة المعمقااة 

  .26د

 ومن المقا ا مايكقن لبارة لن منتديات كخصية لباحل أو مؤل  معرو  ومن نماذجها:

 مدونة زدير الخقيلدي -

 الشعر الجادله للش م   الش  -

 لديزدير الخقي -

تعالج المقالة المقتضبة جدا القضية المليرة للجدا فاه كتااه طاه حساين ,ويصادر الكاتا  مقالتاه بعباارة 

ال أرى فه الشعر الذي سبق ا سالم معرو  فهاق لنادي اليلبا  كايئا (طه حسين المشهقرة حيل يققا

قص كاعرية وال يصلح دليال للش كه  ويؤكد إن طه حسين  د تجادد إجمااع القادما  للاش وجاقد نصا

معروفاااة ومتفاااق للاااش لااا تها, كماااا يعااارض لخاللاااة  را ي فاااه مقضاااقلات لااادة كاااالعره العارباااة 

والمستعربة والصراع بين أنصار القديم وأنصاار الم ادث كماا يؤكاد اناه اخاتط منهجاا  الماا للاش الشا  

  ورواة جعله يرفن الكلير من اجكعار الته استلزم تقثيقهاا زمناا طقيلاة وجهاقدا مضانية باذلها للماا

ثقاة,اجمر الذي أولله دكما يرى كات  المقاا إلش منعارج خطيار يتعلاق بماا جاا  باه ا ساالم جاقا تلا  

المرحلاااة ,ويطااارط تسااااؤالت حملااا   را  طاااه حساااين أكلااار مماااا ت تماااد ليطااارط أسااائلة خارجاااة لااام 

ا  لياتمم مقضقلاته اجساسية, من ذل  تسااؤله لماا إذا كاان النباه م مددلالش هللا للياه وسالم  فاد جا

مكارم اجخالق أو ليخرج الناب من الظلمات إلش النقر؟أم إن ا سالم تناص للقافة لهاا روافاد  ريباة أو 

كاار ية أم انااه نااص ألااله يفااين بالمعااانه والاادالالت الزاخاارة؟وال يفلااح فااه مجادلااة  را  طااه حسااين 

لمقالاة ساؤاال منطقياا كاارع بطريقة للمية ما انه يعرض بد ة ج قاله و را ي, ما انه طرط فه نهاية ا

فيه ا ل  الدارسين والباحلين لفكار طاه حساين ونظريتاه وداق ساب  إلجاباه بالقصاص ماا مافيهاا مان 

  27تضخيم وتخييد وك ؟د

وداذا النااقع مان الدراسااات المقتضاابة داق ا ااره مااايكقن إلاش العاارض مناه إلااش الب اال يناا ش فكاارة مااا 

 .ال يمكن االلتماد لليه مرجعا للب ل ويعرض جفكار لاحبه الخالة حقلها من دنا ف

 مقا ا المكتبات اللكترونية: -2

وت   دذا المسمش يجد الباحل لددا الي صش من مقا ا المكتبات, منها مادق مجانه ومنها مادق  يار 

ذل  ,وبالنسبة لكال النقلين يتطل  اجمر ممارسة ودراية يكتسبهما الباحال بالممارساة العملياة لتيساير 

  صقا للش المصادر ,و البا ماتكقن الكت  معروضة بصيرتين :إمكانية ال

:وجااقد روابااط خالااة بكااد مجمقلااة كتاا  أو رابااط مسااتقد بكااد كتاااه إذا كاناا  الكتاا  ضااخمة, االولااش

و البا ماتكقن الكت  القديمة ذات اججزا  مقجقدة بهذي الصيرة ,والرابط دق كافرة المق اا التاه يقاقم 

جمقلااة ماان المعلقمااات  ااد تكااقن لااقرة للكتاااه أو ملفااا مضاارقطا أو م اارع الب اال بقرا تهااا تخاازن م



 

 

11 

 

التيادياا متضامنا لمعلقمااات لان اسام الكتاااه وألاداد لااف اته وساعته بالميكابايا  دودااه وحادة  ياااب 

استيعاه المل  ,و د يتطل  اجمر وجقد أكلر من رابط واحد للكتاه وفق لدد اججزا  والمجلادات,ودق 

د الملاا ,ومن أمللته:لااف ة الكتاا  والدراسااات فااه مق ااا ات اااد الكتاااه أفضااد لتسااريا لمليااة ت مياا

احااد انجااح المقا ااا لت ميااد الكتاا  الساايما االطاااريح والرسااالد   ودااقdam.org-www.awuلعاارهد

ش االلكترونيااة   ومق ااا مكتبااة لاايد الفقالااد ومكتبااة المصااطفWordالجامعيااة المنضاادة بشااكد ملفاااتد

  والت ميااد فيااه 4Shared.comوالااقراق ودااق م اارع ب اال ضااخم ومميز,ودناااع مق ااا رالااا ودااقد

سريا, ما إن لف ة المق ا الرليسة باللرة االنكليزياة إال إن مان الممكان ال صاقا للاش كتا  مقجاقدة 

 ,ZIP, RAR, ARJ, LZH, ACE, TAR,  وملفاات أخارى وداهدPDF ,Wordبصاير اا

GZip, UUE BZ2, (JAR, IOS ودااه لااير منقلااة لملفااات مضاارقطة كبياارة أو لااريرة

ال جم,والمكتبااات االلكترونيااة كلياارة جاادا و تناادرج ت اا  دااذا العنااقان, ويكفااه أن يكتاا  الباحاال دااذي 

 العبارة لي صد للش مئات المقا ا للمكتبات المجانية.

مساااميات االتجاداااات  :أن تقجاااد الكتااا  ب سااامالها مرتباااة بصاااقرة مفاااردة أو مجااااميا ت ااا اللانياااة

واالختصالاااات, ككتااا  اجده واللراااة وللاااقم القااار ن والتااااريخ و يرداااا,ويعلر المتصااافح للاااش كلماااة 

 دت ميد  أو لبارةداضرط دنا لت ميد المل  .

و د تتطل  لملية استخدام الكلير من المكتباات التساجيد للعضاقية ويقجاد مرباا خااص للتساجيد تمانح 

قية الته تتيح لن طرياق كلماة السار اساتخدام المق اا واالساتفادة مناه فيه لدة م اوالت لتسجيد العض

 فه كد و  .

و د نعلر فه ا ل  المقا ا للش مكتبات مجانية ت رص للش اجتذاه اكبر لدد من المتصف ين ونجاددا 

فااه لااف ة المق ااا الرليسااة, وت تاااج فااه أكلاار اجحيااان للتسااجيد وتتاايح االطااالع للااش المقضااقلات 

ماااايعرض مااان كتااا  وإضاااافة اارا  ووجهاااات النظااار المتنقلاااة التاااه تخااادم البااااحلين  والتعلياااق للاااش

 والدارسين.

وبالنسبة للمكتبات االلكترونية  ير المجانية فعادة ما تكقن دناع طريقاة لالساتفادة مان خادماتها تتعلاق 

 بطرق الت قيد المصرفه أو أر ام ال سااه لان طرياق بطا اات خالاة لهاذا الرارض وبطارق مضامقنة

 تيسر ال صقا للش الكتاه الكترونيا ,وتكقن دذي المقا ا للش نقلين:

 كخصية تعقد ملكيتها لمكتبات أفراد يمللقن فه الرال  أل اه المكتبات الصريرة . -1

مقا ا تابعاة لادور نشار كبيارة تساتخدم بفاللياة تقنياة التساقق لبار االنترنا  ولاادة  -2

مسااتخدمين ماان ذوي الخباارة, ماتمتلاا  لاافة دالمؤسسااة وتقظ  لااددا كبياارا ماان ال

كانها كان أياة مؤسساة رب ياة الن الكتااه سالعة خاضاعة لمعاايير الجاقدة والعارض 

والطلاا  ,سااقا  فااه تقنيااة طبالتهااا أم فااه  يمااة أسااما  مؤلفيهااا وم ققيهااا ,و البااا 

ماتمتل  تل  الدور والمكتبات فرولا للبيا المباكر والتساقيق,كما إن الكتا   اد تكاقن 

 ها القر ية إلش جان  لقرتها االلكترونية .مقجقدة بصيرت

وبالنسبة للكت  المعروضة فعادة مايجد الباحل معلقماات وافياة لان الكتااه مان لناقان ومؤلا  وسانة 

 طبالة ودار نشر و يردا وحتش تفاليد لدد اجوراق واججزا  ومن امللة دذي المقا ا:

  http://www.thamarat.comمق ااااااااااااااااااااا فاااااااااااااااااااارات ونيااااااااااااااااااااد.كقم ود

, http://www.almeshkat.net/books/index.php)دhttp://www.omelketab.net)د

  ,و يردا المئات.(http://fiseb.com دhttp://www.almaktba.comد

والك  فه إن إمكانية االستفادة من المقا ا والمادة العلمية التاه تعارض فيهاا, إال إن اجمار ي تااج إلاش 

ر الممكاان الخبارة التاه اليمكان ال صااقا لليهاا إال مان خااالا الممارساة العملياة, والكا  فااه أن مان  يا

ت قيق ذل  من  ير إيجاد اجرضية المناسبة لذل , والبد أوال من ترييار الصاقرة النمطياة لادارب اجده 

القديمدالجادله للش وجه الخصقص  من خالا خلق فرص لالستفادة من منافاذ المعلقماات االلكترونياة 

التاه أحادث  ثاقرة فاه العلاقم الته يقدمها االنترن  الذي يملد اكامد واخطار وساالد التقنياة ال ديلاة ,و

والدراساات المتنقلاة ,كمااا اناه يقساا مجاااالت المنافساة العلميااة, ويفاتح البااه للااش مصاراليه لتبااادا 

اكمد لررا  والمعلقمات ,وظهقر أفكار ونظرياات جديادة لربياة و يار لربياة,  اد تريار لاقرة اجده 

ات الكبيارة التاه خطاداا العلام فاه كاتش الجادله ومعلقماتنا لناه مساتفيدة مان التطاقر الشاامد والخطاق

المجاااالت, الساايما تلاا  التااه لهااا مساااب مباكاار بالتاااريخ اجدبااه وا نسااانه فااه مقاادمتها للاام ااثااار 

واالنلربقلقجياا, ومان يادري فلعااد الصاقرة تتريار ون صااد للاش ماادق أ ادم ممااا ولالنا مان النصااقص 

http://www.awu-dam.org)وهو
http://www.thamarat.com/
(http:/www.almeshkat.net/books/index.php
http://www.almaktba.com/
http://fiseb.com/
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نعيد النظر فه مسالد كليرة تخص اجده الجاادله الشعرية فه ككلها أو لرتها أو تاريخ ظهقردا تجعلنا 

 د.كالريادة اجدبية أو ككد القصالد أو الجقان  الفنية المتعلقة بالبنش ا يقالية والمقضقلية للقصال

 الهقامش والمصادر

 .1ينظرادم أنقاع الملفات/مقاا الكترونه منشقر فه مقسقلة الساحات االلكترونية/ -1

منتاديات  -ترجماة لبادي حقاه-لرض ماري مارتد-النص المترابطينظر االنطقلقجيا فه لصر  -2

 .8/ص22/6/2118ات اد كتاه االنترن  العره/

 .13نفسه/ص -3

-دار حنااين للنشاار والتقزيااا–م مااد الفيااقمه -مقدمااة فااه ال اسااقه والبرمجااة بلرااة باسااكاا -4

 ,والكتاه كامال للش لف ة منتديات رد  ا حساب بصقرة الكترونية.6/ص1997

 اااال لاااان مفاااااتيح القصاااايدة الجادليااااة بااااين الفيااااافه واجطالا,لاااا يفة الجزياااارة الفيفااااه يب -5

 .9/3/2113/ اجحد 11119السعقدية,العدد /

الاادار المصاارية اللبنانيااة -د.للااه احمااد الخطياا -ينظاار الشااعر الجااادله بااين الروايااة والتاادوين -6

 .87/ص2113-القادرة-1ط-للنشر

 .65طبعة فرنسا/- خروند.لبد ال سين م مد و-ينظر كتاه تاريخ العربية -7

السانة -439العادد -مجلة المق ا  اجدباه-د.فاتح لالق-ينظر الت ليد البنيقي للخطاه الشعري -8

 .5/ص2117تشرين ثانه/-السابعة واللالثقن

مجلة مجماا -د.م مد لزام-دراسات فه البنية النمقذجية-ينظر القصيدة العربية وطقس العبقر -9

 .61/ص1/مج1985-دمشق-اللرة العربية

 .4مقاا الفيفه السابق /ص -11

ومن نماذج دذي ال قارات ال قار ما الباحلة اليابانية اكيكق مقتقيقكاهددكتقراي فاه  -11

اجده الجااادله  أجرتااه نادااد باكااطح/ منشااقر فااه لاا يفة الجزياارة السااعقدية فااه لاادد اجحااد 

7/5/2111. 

يميالية مقارباة سا-الكتاه من منشقرات ات ااد الكتااه العاره لنقانهدالسابا المعلقاات -12

 .1998-دمشق-انلربقلقجية د.لبد المل  مرتاض

 .6/11/2119مقاا منشقر فه جريدة الرأي اجردنية/ لدد الجمعة/ -13

-1987ينظاار الب اال المقسااقم القاايم اجخال يااة للعربااه ماان خااالا الشااعر الجااادله/ -14

-دار الكتاااه العربااه-كاارط م مااد االسااكندرانه–واجبيااات فااه كاارط ديااقان أمااري  القاايس 

 .19/ص2114-بيروت

-دار المعرفاة-حمادو طعمااب–,والبيتان فاه كارط دياقان طرفاة 191الب ل السابق/ -15

 .33/ص2113-بيروت-1ط

جامعاة م ماد –العادد اجوا –,المنشقر فه مجلة العلقم ا نسانية 191الب ل السابق/ -16

التنااش بشاارحه حماادو -الجزالاار والبيتااان فااه ديااقان زدياار باان أبااه ساالمش-االخيضاار بسااكرة

 .69/ص2115-بيروت-2ط-المعرفةدار -طعماب

 .33,وديقان طرفة السابق/193الب ل السابق / -17

ب ال منشاقر للاش االنترنا  -دراسة ت ليلية وتطبيقية–بنية القصيدة فه كعر النابرة  -18

ماان  ياار ا كااارة إلااش مجلااة أو مق ااا أو أيااة معلقمات,للمااا بااان دناااع ب اال بااالعنقان نفسااه 

-للاه مراكادة-راساة تطبيقياة فاه كاعر النابراة الاذبيانه د-تقريبا ودقدبنية القصيدة الجادلية

 . husc.com-www.eduللش المق ا االلكترونه 2119

-دار الجياد للطباا والنشار-حساين لطاقان-ينظر ملال كتاه مقدماة القصايدة الجادلياة -19

 .1987-بيروت

مجلاة -د.ساعيد الفياقمه-فاه الشاعر الجاادلهمقاا فلسافة المكاان فاه المقدماة الطللياة  -21

 .241/ص2117-يقنيق-العدد اللانه-المجلد الخامس لشر-الجامعة ا سالمية فه  زة

مؤسسااة -مجلااة ناازوى-كااربد دا اار-ينظاار تكااقين الاادواوين والمجمقلااات الشااعرية -21

 .1998يناير-سلطنة لمان-13العدد -لمان للص افة والنشر

-م ساان القرسااان-لقاايس فااه نظاار المعالاارينب اال منشااقر بعنااقان معلقااة أمااري  ا -22

 دراسة منشقرة للش االنترن  من  ير إكارة إلش أي مق ا أو أية معلقمات.

http://www.edu-husc.com/
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دلياد -المركاز الاقطنه للمعلقماات-دراسة أسالقبية-ظادرة االنزياط فه كعر الصعالي  -23

الجمهقريااااة العربيااااة اليمنيااااة,وللش المق ااااا نفسااااه ملخااااص دراسااااة -الدراسااااات واجب اااااث

ودماا  2114-دراسة أسلقبية لعادا لالح حسان النعماان القيااطه-عر تميم بن مقبدبعنقاندك

 رسالتا ماجستير.

ملخص رسالة ماجستير للطالبة ربااط لباد -مظادر القهر ا نسانه فه الشعر الجادله -24

-المكتاااا  الصاااا فه للجامعااااة-جامعااااة تشاااارين السااااقرية-كليااااة ااداه والعلااااقم-هللا للااااه

www.aljbriabad.net. 

منتادى ساعقدي ,وينظار المقااا المقسقمدالشاعر الجاادله  -يات برق االلكترونياةمنتد -25

 للش لف ة منتدى العرا ه.

الصف ة الرليسية,وينظر المقااا -المنتدى اللقافه التعليمه-منتديات الشيرنج التقنسه -26

روالا الشعر العربه فه لف ة منتدى اجسد لل قار وكذل  المقااا  –المقسقمدالمعلقات السبا 

منتاادى الشااعر -منتااديات مااالع روحااه -أداام أكااعار العصاار الجااادله-لمقساقم المعلقااات العشاارا

 العربه الفصيح وفطاحله.

 .1مدونة زدير الخقيلدي/-الشعر الجادله للش م   الش  -27

منتديات اللرة العربية,وكذل  المقاا المقتضا  -منتدى حدالق اللرات والعلقم ا نسانية -28

ودااق مق ااا مجااانه مفتااقط للااش  1/6/2119بتاااريخ  Facebook)المنشااقر للااش لااف ةد

نطاااق واسااا ولااالمه يتاايح تبااادا اجفكااار واارا  والمعلقمااات بااين اجفااراد والمؤسسااات فااه 

وفيااه معلقمااات وافيااة  YouTube)جميااا أن ااا  العااالم ومللااه مق ااا  خاار كااهير جاادا اساامهد

 وأكرطة لقتية للمعلقات .
 

 


