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 ٢٠-١  التمهيد

 ١٣– ٢ اآثير من الميالد إلى الوفاة           ب
 ٢ :  علي أحمد باكثير -١

 ٢  نسبه وحياته-أ
 ٣  بناؤه العلمي والثقافي-ب
 ٨  حياته العاطفية واألسرية–ج 
 ٩  معاركه السياسية واألدبية–د 

 ٢٠-١٤ نتاجه األدبي والفني  -٢
 ١٤  نتاجه المسرحي–أ 
 ١٨ روايات والقصص ال-ب
 ١٩  الدواوين  الشعرية–ج 

١٧٢ -٢١ الرؤية: الباب األول 
 ٨٥-٢٢ الشعر الذاتي: الفصل األول 

 ٢٣ الفخر واالعتزاز
 ٢٧ االغتراب والحنين 

 ٣٧  شعر باكثيرفـيالحزن 
 ٤٨  شعر باكثيرفـيالموت 
 ٥٦ الغزل

 ١٤٦-٨٦  الشعر السياسي: الفصل الثاني 
 ٨٧  الوطنيالشعر * 

 ٨٧ فـي حضرموت
 ٩٥ فـي عدن 
 ٩٧ فـي صنعاء

 ٩٩ شعر القوميلا* 
 ٩٩   جزيرة العرب فـي شعر باكثير

 ١٠٠   مصر فـي شعر باكثير
 ١٠٦   شعر باكثير والوطن العربي الكبير 
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 ١١٥   االستعمار من وجهة نظر باكثير 
 ١١٧   فلسطين فـي شعر باكثير 

 ١٢٨ الشعر اإلسالمي* 
 ١٢٨   أمراض أمته وعالجها

 ١٣٤   باكثير ونصرة القضايا اإلسالمية
 ١٣٦   سماته الدينية 

 ١٣٨   اإللهيات
 ١٤٠   الوعظيات
 ١٤١   النبويات

١٧٢-١٤٧  الشعر االجتماعي: الفصل الثالث
 ١٤٩  ةعالقاته االجتماعي* 

 ١٦٠   :قضايا مجتمعه* 
 ١٦٠  المرأة -
 ١٦٥  الهجرة -
 ١٦٩  قضايا أخرى -

 

٣٧٢-١٧٣ الفن : الباب الثاني 
 ١٧٤  الموسيقى الشعرية: الفصل األول 

 ١٧٥ القصيدة بين الغرض واإليقاع* 
 ١٧٨ الكم بين الغرض والموسيقى* 
 ١٧٩ بين الغرض والموسيقى والنفس الشعري* 

 ١٧٩ . الطوال والبحور -           
 ١٨١ .لنفس الشعري المئويات وا-           
 ١٨٢ . الطوال بين الشعر العمودي والشعر الحر-           

 ١٨٣ الموسيقى الخارجية        * 
 ١٨٣ :البحور -           

 ١٨٣ .                       التزام وتقليد في حضرموت  
 ١٨٤ ".عدن"                               البداية في التنويع 

 ١٨٦ .                         اإلشراقة في مصر      
 ١٩٢ .علي أحمد باكثير رائد التحديث في الشعر العربي المعاصر



 
com.bakatheer.www://http 

 

 ١٩٢ . العنوان موضوع الكتاب -       
 ١٩٣ . حجم الكتاب والكاتب بحجم التجاهل والغفلة-       
 ١٩٤ . الدكتور المقالح ليس وحده-       

 ١٩٥ .عر الحر عند باكثير        موسيقى الش
  :  نماذج وتطبيقات -

 ١٩٦ "   تحت أشجار الحور: "                    النموذج األول 
 ٢٠١ "نكون أو ال نكون"                           النموذج الثاني 

 ٢٠٧ :القوافي -       
 ٢٠٨ :     قواف موحدة  

 ٢٠٨ . المطلقة                                  *
 ٢٠٩ .المقيدة                                  * 
 ٢١٠ :            قواٍف متنوعة 
 ٢١٠ .المزدوج                         * 

 ٢١١ .الثنائيات          *     
 ٢١٢ .الرباعيات                                 *

 ٢١٢ .اسياتالخم                               *
 ٢١٣ .المقطوعات*    

 ٢١٧ :   قوافي الشعر الحر  
 ٢١٧ ".نموذج"باكثير الرائد األول                                      *

 ٢١٧ .القوافي المتراوحة المتقاطعة      *   
 ٢١٧ .القوافي المتوالية المتجاورة      *   
 ٢١٨ .القوافي المديدة      *   
 ٢١٩ .القوافي المستمرة      *   

 ٢٢٠ :الموسيقى الداخلية          * 
 ٢٢٠ .جمال النص داخله-                
 ٢٢١ .نماذج من باكثير-                
 ٢٢٣ :جوانب فنية في الموسيقى الداخلية-                
 ٢٢٣ .التصريع* 

 ٢٢٣ .الترصيع*
 ٢٢٤ .الجناس * 
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 ٢٢٤ .التطريز*
 ٢٢٥ .الطباق*
 ٢٢٥ .التورية*
 ٢٢٥ :التكرار*

 ٢٢٥ . للكلمات-         
 ٢٢٦ . للحروف-    
 ٢٢٧ .التشابه*
 ٢٢٧ ).التطريف(التذييل *
 ٢٢٨ .المقاربة والمجاورة*
 ٢٢٩ .اإلرصاد للقافية*
 ٢٢٩ .التوشيع*
 ٢٣٠ .الموازنة*
 ٢٣١ .الجمع مع التقسيم*

 ٢٣١ : اللوحات الموسيقية                     
 ٢٣٣  الصورة الشعرية: الفصل الثاني 

 ٢٣٤ : مصادر الصورة  •
 ٢٣٤ : المصدر الديني : أوالً 

 ٢٣٤ . القرآن الكريم 
 ٢٣٨ . السيرة النبوية   
 ٢٤٠ . القصص القرآني   

 ٢٤١ : المصدر األدبي : ثانياً    
 ٢٤١ . التراث الشعري      
 ٢٤٥ . المصدر الثقافي والعلمي : ثالثاً    
 ٢٤٧ . األمثال واألساطير : رابعاً    

 ٢٥٠  :خصائص الصورة  •
 ٢٥٠ . استخدام األلوان  -
 ٢٥٣ . تراسل الحواس  -
 ٢٥٧ . التشخيص  -
 ٢٥٨ . المفارقة التصويرية  -
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 ٢٦١  .الصورة بين األدوات والتشبيهات  •
 ٢٦١ . ولعة بالتشبيه  -
 ٢٦١ . شبيه استخدام أداة الت -
 ٢٦٢ : أنواع التشبيه  -

 ٢٦٢ . تشبيه المحسوس بالمحسوس      * 
 ٢٦٢  تشبيه المحسوس بالمجرد *  
 ٢٦٤ . تشبيه المجرد بالمحسوس  *  
 ٢٦٥ . تشبيه المجرد بالمجرد  *  

 ٢٦٥  :مميزات الصورة  •
 ٢٦٥ . التعالق االستعاري  -
 ٢٦٨ . تنويع وسائل التصوير  -
 ٢٦٨ . فقي والرأسي للصور الحشد األ -
 ٢٦٩ . التكرار  -
 ٢٧١ . التضاد  -
 ٢٧٢ . اإلغناء  -
 ٢٧٥ . التصور الرمزي  -
 ٢٧٩ . الرسم بالكلمات  -
 ٢٨١  :عيوب الصورة عنده  •

 ٢٨١ . التفسير  -
 ٢٨٢ . التشويش والتعمية والضعف  -
 ٢٨٣ عدم اإلقناع العقلي والبناء المنطقي في بعض صوره  -

٣٧٢-٢٨٥ :اللغة واألسلوب : ث الفصل الثال
 ٢٩١  :النظام النحوي 

 ٢٩٣ االستفهام •
 ٣٠٢ النداء  •
 ٣١٠ التقديم والتأخير  •
 ٣١٩ الجملة المعترضة  •
 ٣٢١  اللعب باأللفاظ •

 ٣٢٧ :النظام الصوتي 
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 ٣٢٨ الدراسة الفونولوجية  •
 ٣٣٢ :الهندسات الصوتية  •

 ٣٣٣ التنسيقات الصوتية  -
 ٣٣٥ التكرار -

 ٣٥١ :نظام المعجميال
 ٣٥١  مصادر الثروة اللفظية  •
 ٣٥٢ الثروة اللفظية حقول  •
 ٣٦٠  قواميس ثروته اللفظية •

  
 ٣٦٤  .الخاتمة

  .المالحق 
  .المراجع 

  .الفهارس 
 

 


