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هذا تطبيق لقواعد اللغة العربية على معلقة عنرتة بن شداد، يهدف إىل تذليل دراسة معلقات الشعر العريب          
املشهورة، وإشهارها، واالستفادة منها، يف مزاولة استعمال العربية، باعتبارها املصدر األساسي األول، الذي تأسست عليه 

للغة العربية الفصحي ونظم الشعر فاجة إىل دراسات كثرية وافية، علوم العربية، من حنو وصرف وتفسري وعروض، وهي حبا
العريب الصحيح، هو ما يطابق نصوص املعلقات الشعرية العربية املشهورة، وإذا ذكرت املعلقات ال بد من ذكر األديب 

ألدب العريب: غري م، الذي قال عنه الدكتور عمر فروخ، يف تاريخ ا1093هـ، 486العامل: احلسني بن أمحد الزوزين، ت: 
وهناك دراسات عديدة هلذه املعلقات،  أنه اشتهر بكتابه شرع املعلقات السبع، وهو شرح جيد برغم أنه خمتصر جدا،

سبعني بيتا منها، دراسة واضحة موجزة هو: بيان حنو مخسة و الغرض من اختيار دراسة وإعراب معلقة عنرتة بن شداد، أو و 
ا، واالستفادة من التطبيق عليها، والتأكيد على أن أمهية املعلقات يف معرفة السل يقة العربية الصحيحة، وضرورة العناية 

األخالق العظيمة مقرونة بالشجاعة، وقد قسمت هذا البحث إىل مقدمة، ومتهيد، وعدد من أبيات املعلقة متبوع بشرحها 
ا، متبوع بالشرع واإلعراب، مث خامت ا، مث عدد آخر من أبيا  وصوال إىل التحرر من ،ة وذكر املصادر، والفهرسمث إعرا

احملاكاة والنقل لنفس الغاية والغرض، وإن دخلت عليها  ها املعتمدة علىدراسة النصوص العربية على املنهج القدمي، بأساليب
سية، ومعرفة الدراسات املتأثرة باملناهج األعجمية، كدراسة نفسية الشاعر، ودراسة أحوال الشعراء اإلجتماعية والسيا

تنال شرح معلقة عنرتة بن شداد العبسي بأسلوب واضح ميسر يستفيد منه القارئ، وكل وذلك ب األماكن واملدن والقرى، 
من أراد االطالع واملعرفة، فيتشجع به املتخصص على الرجوع إىل أمهات الكتب واألصول واملراجع القدمية وحنوها، 

الستفادة لتطلع إىل منهج الدراسة املعرفية لذلك فهذا البحث يالنهل من منابعه، القراء على قراءة األدب و به ويتشجع 
  النقلية االحتكارية السائدة. اللغوية العملية، إضافة إىل الدراسات 
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