
 

 

 ملّخص البحث  

 (الجنسيةندياني: القيم األخالقّية في ديوان اإلمام الّشافعّي في قافية الباء )دراسة البنيويّة حاني ح

لى ععن ادلعاين يف ديوان اإلمام الّشافعّي يف قافية الباء. و ىذه ادلعاين حتتوي خلفّية ىذا البحث ىي البحث إن 
وكثري من الشعر يكون يف احلياة األدبية القدمية . جودة عالية متنوعة مبنية على احلوائج اجلديدةو  القيم األخالقّية الّتعليمّية

التغريات يف كل كلمة و غريىا من النواحي مما يؤدي إىل و وقع عليو التطور و التخلف خاصة يف الشعر الذي وقع عليو 
  تطور اللغة اليت يستخدمها الناس يف مناطق شىت و ينتج منها أعمال فنية باعتبارىا تراثا ثقافيا دلستقبل الشعب و البلد

فيو ىف تلك ية االجتماعّية عرفة البنيويّة اجلنسية ادلتمثّلة يف بنية العمل األدّي و البندل (1و الغرض من ىذا البحث ىو: )
  Goldman اجلنسيةاألشعار بدراسة 

 .عرفة القيم األخالقّية يف ديوان اإلمام الّشافعّي يف قافية الباء دل (2)

 كان ادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث ىو منهج الوصفالتحليلي.و ىو ادلنهج ادلستخدم للعثور على ادلسائل  
  القراءةاحلصول عليها بطريقة ادلالحظة، و و البيانات مّت . التحليل و التوضيح الكايفالكشف عنها مث جيرى عليها و 
  مام الّشافعّي يف قافية الباء.اجلمل يف ديوان اإلثّلة يف الكلمات، و ادلرّكبات، و الّتفسرييّة. و ىي متمو 

   الشافعي يف قافية الباء مشتملة على البنيوية اجلنسية يف ديوان اإلمام إن  ( 1)اوال: ذلذا البحثوأماالتنائج 
  النحوالتايل:بنية العمل األدي: بنية العمل األدي يف أشعار اإلمام الشافعي ىي ادلعاين اليت حتتوي على القيم األخالقية.

بينو  و ىي انعكاس من وجهة نظر العامل اليت ىي نشاط بنيوي دفعتو إرادة واضع العمل األدي يف بناء التوازن يف العالقة
و بني البيئة اليت حتيط بو.البنيةاالجتماعية: اخللفية للبنية االجتماعية يف ديوان اإلمام الشافعي يف قافية الباء ىي تاريخ 

القيم األخالقية ثانيا,القيم األخالقية ديوان اإلمام الشافعي يف قافية الباءثانيا  ( 2)حياة اإلمام الشافعي و مرآة شخصيتو.
، ردادلعروف، االستقامة ، الرحم, القتصاد:تكون من تسع القيم األخالقية وىو  اإلمام الشافعي يف قافية الباءيف ديوان 
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