ملخص البحث
يولئرتى  :السجع فى ديوان المتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنب ي (دراسة بديعية)
دمكاف اقتفة كل دمكاف اؿشعر أللب اؿطمب أـحد بف اـسفم بف ـرة بف عبد اؿبار آؿعؼل
اؿؾكؽ ،كؿد ؽ ؾفدة ،اؿؾكؼة ،اؿعراؽ ؽ اؿعاـ  303ق  915 /ـ .آؿعؼل اسـ ـأكخذ ـف اسـ جدق
جعؼل بف سعد ،بمفـا مشرم تعمفم اؿؾكؽ إلؿ اقفزؿ اؿذم كؿد ؼمك ،ؿؾفك غاؿبا ـشقكر باسـ ألب اؿطمب
اقتفة كأ اقتفة ؼؽط .دمكاف اقتفةؾ بتك عبد اؿر حمف اؿربؽكؽل كمشتـؿ عؿل  21ؽاؼمة ،ـف ؽاؼمة كاـزة (ء)
الؿ ؽاؼمة اؿماء (م) .كؾافت اأؿشعار ؿدمكا اقتفمة ثتكل عؿل حأداث اـماة كاقدالفة الؿ افؿمؼة .كاستخدـ

لذا اؿشعر أسؿكبا باؿغما ك يحتاج الؿ اؿ هفـ اؿعـمؽ ؿؿؽارء .كؿذا اجفدبت اؿباحثة قعرؼة دمكاف اقتفب
كثؿمؿقا ـف هجة عؿـ اؿبدمع كتبحث أفكاع اؿسجع كألداؼك ؼ لذا اؿدمكاف.
بفاء عؿل خؿؼمة اؿبحث اؿسابؽة ،ؼأغراض لذا اؿبحث لم قعرؼة أفكاع اؿسجع كألداؼك ؼ
ن
دمكاف اقتػ ػ ػ ػ ػػفمة  .ؼأـا اقف جه اقستخدـ ؼ لذا اؿبحث كل ـف جه اؿكصؼمة اؿتحؿمؿمة كل ـف جه اؿبحث
بطرمؽة جمع اؿبمافات مث ترتمبقا هتمزلا .كحؿمؿتقا اؿباحثة إلعطاء ك صر اقسأؿة اقكجكدة .كاقدخؿ اؿذل
مستعـؿ ؼ لذا اؿبحث كل اقدخؿ اؿباؿغم.

أـا اؿفتائج ؼ لذا اؿبحث أف اؿسجع اقطمرؼ ؼ دمكاف اقتفمة ؾؿقا  59جمؿة ،كلم تؽع ؼ
صؼحة ،370 ،318 ،19 ،160 ،66 ،137 ،143 ،112 ،109 ،97 ،466 ،299 ،125
،229 ،28 ،281 ،300 ،31 ،178 ،163 ،72 ،71 ،223 ،222 ،201 ،64 ،60 ،153
،475 ،156 ،170 ،116 ،572 ،570 ،386 ،385 ،37 ،26 ،405 ،34 ،22 ،57 ،61
 .9 ،458 ،216 ،505ك اؿسجع اقتكازل ؼ لذا اؿدمكاف ؾؿقا  29جمؿة ،كلم تؽع ؼ صؼحة ،89
،78 ،203 ،105 ،39 ،58 ،501 ،536 ،533 ،222 ،53 ،220 ،157 ،110 ،111 ،97
.500 ،444 ،9 ،33 ،181 ،93 ،121 ،27 ،17 ،229
أـا ؼائدة اؿسجع اقطمرؼ ك اؿسجع اقتكازل ؼ دمكاف اقتػ ػػفمة :ؿزمافة اؿؾاؿـ ك إلعطاء اؿذكؽ
افاص ؽ خماؿ اؿؽارئ ،ؿتسقمؿ اؿؽارئ إلف هفيـكا ـا ك مصؿ بك ،كمضمع اؿشؾ ،كمؤؾد افرب ،ؿزمافة
اؿؾاؿـ ك إلعطاء اقعلف افاص ،كجكد اؿذكؽ كـكؽؼ اأؿدباء.

