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 عنوان الرسالة أو أألطروحة :

 االقبال على احلٍاة يف شعر العصر العباسً حىت نهاٌت القرن الثالث اهلجري 
 

 ملخص الرسالة أو األطروحة :

إن  لعل أىم ما أرادتو ىذه الدراسة ىو الوقوف عمى ماىية وحقيقة اإلقبال عمى الحياة والبواعث التي انطمقت منو والمظاىر التي تمثمت بو ,
نما تركز عمى دراسة ظاىرة من الظواىر الحياتية ك من خالل الوقوف عمى إموضوع وامتداد لدراسات سابقة , إذ كانت الدراسات السابقة ال

واألغراض تمك الظواىر بعض من ولكن ىذه الدراسة جاءت لتركز عمى ما وراء أو تدرس غرضًا من األغراض الشعرية   تفاصيميا وحيثياتيا ,
ن دراستنا قد أعطت وصفًا لكل أمن  عمى الرغم, و  لتي مثمت في بعض جوانبيا بواعثًا لإلقبال عمى الحياة ومظاىرًا حياتية مختمفة الشعرية , ا

أيجاد دراسة تحميمية توضح  لباعث من بواعث اإلقبال عمى الحياة وبعض مظاىرىا الموضوعية والفنية فأن ذلك ال يعني ىذه األمور حسب ب
 0في ذلك المجتمع ومنظومتيا التفكيرية  طبيعة العقمية
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Abstract of thesis : 

 

The most important point that this study wanted to shed light on is to stand at the reality of the 

appetite for life, and the motives from which it had stemmed and the appearances that it represented by 

the subject  , rather it is an extension for previous studies and researches, , where previous studies 

concentrated on studying one phenomenon of the phenomena of life like. This study came to concentrate 

on what is behind these phenomena and why the appetite for life had become the desire of the majority of 

society. Although this study provided a description for each of the motives for the appetite for life and 

some of its subjective and artistic features, this does not mean these matters only as far as it means 

finding an analytic study that clarifies the nature of the mentality of that society and its intellectual 

system.                                                                                                                                                               

 
 

 


