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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة


الحمدددرربالعددالمينلوالصددسةوالسددسمعمدديسدديداألنبيدداءوالمرسددمينمحمدددو لدد ال يبددين

ال اهرين.
تبددوأالشدديخالددوائميمكانددةفددينفددوخالعددراقيينخاصددةوالعددالمالعربدديعامددةب سددموب المتميدد 
وأدائدد المددتمكنلفكددانألفكدداريصدددًىفدديالواقددعالدددينيواالجتمدداعيوالسياسدديوالثقددافي...الددخل

نهددد يوسدددجمتأدبياتددد معدددالمهمدددومأمتددد وأشدددواقهاوت معاتهدددالا بدددر تمشددداعريالنبيمدددةلتعبدددرعددد
المعاناةواآلالملوقدتناولدراسةحيات عددمنالباحثينمنهداا روحدةالددكتورايالموسدومةبدد احمد
الوائميسيرت ودوريفيالحياةالفكريةواالجتماعيةفديالعدرا وودراسدةعدنشدعريالموسدومةبدد االداء

يدعجوانبد للد اكاندترغبتديفديالبيانيفيشعرالوائميولكنهالمتشتملعمديدراسدةشدعريمدنجم
دراسددةنتاجدد الشددعريدرسددًاموضددوعيًاوفنيددًاابددرا قيمتدد الفنيددةواألدبيددةلفهددوشدداعرم بددو كانددت

الن عةال اتيةواضحةفيشعري.
وجددداءتالدراسدددةفددديفصدددمينتسدددبقهامقدمدددةوتمهيددددوتعقبهددداالخاتمدددةلتناولدددتفددديالتمهيدددد

تضدددمنأهدددماآلراءالنقديدددةالتددديعرضدددهاالدددوائميفددديمقدمدددةديوانيددد األولمفهدددومالشدددعرلديددد لفقدددد
والثانيعدنمفهومد لمشدعروااللتد امالشدعريلوتضدمنالحدديثعدنالرسدالةالتدييجدبأنيضد مع

بهااألديبلورأي الخاصفيالشعرالحروضمنرأي ه اأبياتًاشعرية.
ضددددوعات الشددددعريةمددددنمثددددلالشددددعرالددددددينيواشددددتملالفصددددلاالولعمدددديالحددددديثعددددنمو

والسياسيواالجتماعيوالوجدانيواالخوانيوالرثاءوالحكمةفضًسعنبرو ظواهرأخدرىفديشدعري
منمثلاالغترابالتيتناولنايبالدراسة.

وخصدصالفصددلالثدانيلدراسددةشددعريدراسدةفنيددةفديثسثددةمباحددثلتحددثنافددياألولعددن
الددوائميموضددحيناألثددرالقر ندديفدديشددعريوتحدددثناعددنمعجمدد وقسددمنايعمدديأربعددةلغددةالشددعرعنددد

أصنافهي:األلفاظالقر نيةوااسسميةلألفاظالتراثالقديملألفاظالواقعالمعاصرلألفاظالبيئة
عهافيالنجفلوتعرضناإليالتركيبالشعريال ييضمالجممدةالفعميدةالتديوضدحناكثرتهداوشديو

فيديوان اكثرمناالسميةوالجممةاالسدميةالتديتضدمنتالصديغةالمعهدودةلهدامدنالمبتددأوالخبدر
وأخواتهددالوالصددفةلوالمشددتقاتلوالحدداللثددمالجممددةاالعتراضددية.أمددا نا ومددنكددانوأخواتهدداواخ

واالسدتفهامواألمدروالنهدياألساليبفقدأوضحناتنوعهاواستعمالالوائميلهافيشعريمابدينالندداء
والقسموالنفيوالشر والح فواالستثناء.
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وجدداءالمبحددثالثددانيلمحددديثعددنالصددورةومفهومهدداعندددالنقددادالقدددماءوالمحدددثينلوأهددم
المندددابعالتدددياسدددتقيمنهددداالدددوائميصدددوريالشدددعريةوالوسدددائلالتددديبنددديبهددداتمددد الصدددورمدددنتشدددبي 

ورمد فنديوصدورحقيقيدةلوتعرضدناإلديمفهدومالصدورالحسديةوال هنيدةواستعارةوكنايدةومجدا 
واليدورالتضادفيبناءصورالشاعرودورهافيإثراءصوريالشعرية.

أمددداالمبحدددثالثالدددثفقددددتضدددمندراسدددةالموسددديقاالشدددعرعنددددالدددوائميلبقسدددميهاالخدددارجي
قيد االنددماجوالتكامدلفديالقصديدةالعربيدةعبدروالداخميلسدبقهاالحدديثعدناثدرالموسديقافديتح

تفاعلالشكلوالمضمونوماتحقق مناثرفيتنظيمأفكدارالشداعروالتعبيدرعدنعا فتد الشدعورية
لوماشهديعصرالوائميمنثورةعنيفةعميأشكالالشدعرالتقميديدةلواثدرالدوائميفديالددفا عدن

ل يتصلاألمةبالحاضرفيت ورهااابداعي.التراثالشعريباعتباريالمرتك ا
وتحدثناأواًلعنالموسديقاالخارجيدةالمتمثمدةفديالدو نمدنحيدثمفهومد والفدر بيند وبدين

اايقا لواألو انالتينظمعميهاالوائميشعريوكثرةبعضهامندونبعضهااآلخدرمعممدينلد ل ل
فالتياختارهاالشاعرلنظمقوافي وحركاتهاموضحينارتبا ثمتكممناعنالقافيةومفهومهاوالحرو

اختيددارالشدداعرلقافيددةمعينددةبالسدديا العدداموالحالددةالنفسدديةالتدديكددانعميهددالوقدددضددربناأمثمددةمددن
ديوانالوائميتع  كسمناه الثمتحدثناعنابر مكوناتالموسيقاالداخميدةلشدعرالدوائميوهدي:

راروردالعج عميالصدروالتجنيخوالتدويروالتصريعلوأثرهاالفعالفديتقويدةالدنغمال با والتك
الداخميلموسيقاالشعر.

السماتالتي بعتشعرالوائميب ابعفني أهم أوضحتفيها أنهيتالبحثبخاتمة ثم
جماليلوأهمالنتائجالتيتوصمتاليها.
البحثفالكمالروحديلواخ اوقعفيعمميشيءمنوالأ عمأننيحققتالكمالفيه ا

صسحمابدرمني. الخ  فرغبتيفيتقويمواخ
وأودأنأتقدمبشكريإليأستا يالمشرفالفاضلأ.د.عباخمحمدرضاال يكانل الفضلفي

خيرالج اءتشجيعيوحثيعميمواصمةمسيرتيوقراءةفصولالرسالةاكثرمنمرةفج ايارعني
عامرعمرانالخفاجيواليمنأعانني د. العربية المغة بشكريإليرئيخقسم وأتقدم ل وأحسن 
بآرائ ومسحظات القيمةد.قيخحم ةالخفاجيلوأقدماحتراميوتقديريإليعائمةالشيخالوائمي

با جامعة مكتبة والي ل الوائمي الشيخ حياة عن مهمة بمصادر أمدتني الحكيمالتي ومكتبة بلل
وقوفهميوالحسنفيالنجفلومكتبةالصاد فيالحمةلواليكلاألهلواألصدقاءال ينالأنس

 بجانبيومساعدتهملي.


