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مقدمـــة:
أحدثت حركة الشعرر الحعر عي حنا عا األدبنعة رعرااا كرنعا ًرعبا  ،كعا مبرثعا لم فكنعر عي الشعرر الرربعي
كمع  ،ومععا ورعمت للنع حركعات ال ددنععد بع ا وكععا أ ععرر معا عوارد للعم رس ععي دإعود مدردععة داعت للععم ال ددنععد
ي ارر ا الحدنث سي « مدردة المإدر »ا
مدردة المإدر ُ َر ُّد م أدبق المدارس الشررنة ي الداوة للم ال ددند  ،و عد ا ر ت
عر ددنعدسل امعم عواح

كثنرة م القرندة الرربنة ،م إا :موضعواات القرعندة  ،الرعور الشعررنة ،واألو او والقعوا ي ،ومعا للعم رلع مع
واحي ال ددندا

و ععد دععدد الشععاار « دععنر ارنضععة » ععي كثنععر م ع سععرا ال عواحي وأًععك بالععركر ال ددنععد ععي مودععنقم
الشرر؛ الشرر نر كو أدادا امم المودنقم  ،وم س عا كعا لوامعا امن عا مرر عة م معت ال ددنعد المودعنقي ال عي
ار بطت بشرر دنر ارنضة ،رار ال ن ف ا إاا
ولععل ندععد ارنضععة حردععا ععي مدععمك ال ددنععد

ععي الععوو والقا نععة ؛ الموشععحات والمًمدععات والمربرععات

أل عوا اربنععة ار ععت رععدد القا نععة واألو او ا ومحععاوالت ارنضععة سععد ت للععم دععإن ال عت ل ل ععوداد طا ععة الشععاار
الرربي امم االد ردا


ي موضوا ا

قسن اللغة العربية – كلية اللغات والترجوة – جاهعة هصر للعلوم والتكنولوجيا.

ومدا سرا البحث سو شرر دنر ارنضةا و د درم ث ثة مباحث:
 -1المبحث األو  :ال ددند ي الوو
 -2المبحث الثا ي :ال ددند ي القا نة
 -3المبحث الثالث :ال ددند ي اإلنقاع
ولقد اد قنت مادة سعرا البحعث مع م اسع األدر الرربعيخ مً عارات مع

دعنر ارنضع د ،الرعدد ،33الرعادر

ا مك بة رادر  -بنروت اال  ، 1593و د امدت للم ا باع الم إج الف ي عي البحعث  ،لحررع امعم القعنل
الدمالن ععة ععم الع ع ك الش ععرر ا كم ععا ا ب ععل البح ععث م إد ععا حمنمن ععا ورلع ع بادع ع قراو ال ر ععوك و فكنكإ ععا و ونمإ ععا
واد ًراج نمإا اإلنقاانة والدمالنة ا
وما و نقي لال باهلل امن وكمت والن أ نرا

