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الكشف عن أسالیب الشعراء في وصفهم للحیوان ومـدى اهتمـامهم  .١
رض عــــیواخــــتالفهم فــــي الوصــــف كمــــا  هملیبــــین مــــدى اشــــتراك بــــه

ألوصاف كل حیـوان وسـیاقات وصـفه وقـدرة الشـعراء علـى البحث 
االسـتفادة منــه واالتكــاء علیـه فــي التعبیــر عـن مقاصــدهم وتوظیفــه 

 .في األغراض الشعریة المختلفة

ـــــة، والنفســـــیة   .٢ ـــــة، والتعبیری ـــــیم الجمالی ـــــة، والق رصـــــد الســـــمات الفنی
لألدیــب خــالل وصـــفه للحیــوان، إضــافة إلـــي الوقــوف علــي أوجـــه 

 .شابه واالختالف بین الشعراء الذین خاضوا المجال نفسهالت

معرفة الدالالت الرمزیة المختلفـة لـذكر الحیـوان فـي شـعر العصـر  .٣
ــــه أحــــد األســــالیب الفنیــــةالعباســــي الثــــاني التــــي یتوســــل بهــــا  ؛ كون
ـا یعبـرون مـن  الشعراء للتعبیر ً عن مقاصدهم؛ حیـث یتخذونـه قناع

  .سهمورائه عن معانیهم وما یخفون في أنف

إبــراز ظـــاهرة مهمـــة مـــن ظـــواهر الحضـــارة العربیـــة، والكشـــف عـــن  .٤
ـــــــوان، وســـــــكناته،  مـــــــدي اهتمـــــــام العـــــــرب بتســـــــجیل حركـــــــات الحی
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وطبائعه، بأجلي صورة، وأبلغ قول فما من شـاعر إال وللحیـوان أثـر مهـم فـي 
ــا،  ا عارضً شـعره، ومــع ذلــك فهــم متفـاوتون فــي الكــم؛ فمــنهم مـن وصــفه وصــفً

 .فه األلیف منه والوحشيومنهم من أفاض في وص

العباســـي، ومعرفـــة التطـــور العصـــر  فـــي الوقـــوف علـــي خصـــائص الوصـــف .٥
عصـر، ومـدى التـرابط بــین ال هـذا واالخـتالف الـذى لحـق وصـف الحیـوان فـى

 .الحیوان والغرض الشعري
وقــد جــاءت الدراســة فــي مقدمــة ومــدخل تمهیــدي وبــابین كانــت المقدمــة عــن  

الدراسـات السـابقة ومـنهج البحـث، ثـم كـان المـدخل أسـباب اختیـار الموضـوع وأهدافـه و 

، ثــــم عــــرض المقصــــود بالوصــــف وأنواعــــه المختلفــــة النظــــري إذ یقــــوم علــــى توضــــیح

ثم جاء البحـث فـي بـابین عـرض البـاب  ،لوصف الحیوان في الشعر الجاهلي وسماته

ـا بـین أوصـافها فـي الشـعر  ً األول لدراسة موضوعیة لوصف الحیوانـات المختلفـة مقارن

اهلي وشـــعر المرحلـــة وذلـــك فـــي أربعـــة فصـــول كـــان األول مـــنهم عـــن الحیوانـــات الجـــ

والثــاني عــن الضــاریة أمــا الثالــث فعــرض لوصــف الطیــور علــى اخــتالف  ،المستأنســة

ــــة  ــــان عــــن وصــــف شــــعراء المرحل أنواعهــــا ثــــم اختــــتم البــــاب بالفصــــل الرابــــع الــــذي أب

العصــر العباســي  وصــف الحیــوان فــي شــعر(للزواحــف والحشــرات، أمــا البــاب الثــاني 

فجــاء فــي فصــلین تتبعــت فیهمــا تصــویر الحیــوان ) الثــاني دراســة فــي فنیــات التصــویر

ـــة وكـــان الفصـــل األول تحـــت عنـــوان الصـــورة البیانیـــة  فـــي صـــور فنیـــة موحیـــة بالدالل

ثــم كانــت الخاتمــة وفیهــا أهــم ، )الصــورة الرمــز(والثــاني بعنــوان ) البالغیــة المباشــرة (
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