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 للباب األو ا

 املقدمة

 الفصل األول : خلفية البحث

 اجملتمة،، يف املوجةود  االجتماعيةة لألنظمة انعكاس هو األدب ،يف احلقيقة

 التعليميةة نظمةةو  السياسةية نظمةةو  االقتصادية نظمةو  القرابة ةنظم ذلك يف مبا

 نظمةةو  األفكةا  لنظةا  مةرة  أيًضا األدب ،من جانب األخر. املعتقدات نظمةو 

 لةةكلك،. اجملتمة، يرفضة  ومةةا مطلةوب هةو مةةا علة  عامةة نظةةر  إىل ابإلضةافة القةي،،

 عبةا  هة   واللغةة هلا، لوسيلة اللغة تستخد  اجتماعية مؤسسة أساًسا األدب يعد

- 52: 1989 ،)سةةيم  اإلنسةةا  حيةةا  عةةن صةةو   يعةةر  اجتمةةاع  إبةةدا  عةةن

55) . 

 تةةةةةؤ ر أ  ميكةةةةةن اجملتمةةةةة، يف اداتاحلةةةةة أو األشةةةةةيا  مةةةةةن متنوعةةةةةة جمموعةةةةةة

 ميكةةةةةةن ال.  ائعةةةةةةة والد  حةةةةةةى ذهنةةةةةة  يف اإليةةةةةةدا  أو كاتةةةةةةب مةةةةةةن العقةةةةةة  علةةةةةة 

 تعكةةةةةةةة  األدبيةةةةةةةةة األعمةةةةةةةةا  يف. اجملتمةةةةةةةة، مةةةةةةةةن الوسةةةةةةةةائ  هبةةةةةةةةك  األدب فصةةةةةةةة 
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غةةةةةة   و  والصةةةةةةرا  والطبقةةةةةةة األسةةةةةةر  بةةةةةةن والعالقةةةةةةة االجتمةةةةةةاع ، للهيكةةةةةة  وصةةةةةة اً 

 (.2015:12 ،)دمونو يف د ديري

 ،دمونةةةةةةةةةةةةةةةةةو يف د ديةةةةةةةةةةةةةةةةةري ) الفةةةةةةةةةةةةةةةةةن هةةةةةةةةةةةةةةةةةا ي ،بةةةةةةةةةةةةةةةةةكالك  اي وفقةةةةةةةةةةةةةةةةةا

. متبةةةةةةةةةةاد  بشةةةةةةةةةك  واجملتمةةةةةةةةة، األدب بةةةةةةةةةةن العالقةةةةةةةةةة أ  يشةةةةةةةةةر  ،(2015:12

األدب هةةةةو السةةةةبب   أيضةةةةا بةةةة  فقةةةة  اجملتمةةةة، عةةةةن النامجةةةةة نتيجةةةةة لةةةةي  األدب

 يعتةةةةةةةر األدب مةةةةةةةن املتبادلةةةةةةةة العالقةةةةةةةة إىل ذلةةةةةةةك وادي. اجملتمةةةةةةة، الةةةةةةةكي يةةةةةةةنج،

 هةةةةةةةةو األدب. الكاتةةةةةةةةب ليصةةةةةةةةن،  ائعةةةةةةةة  أمةةةةةةةةاكن االجتماعيةةةةةةةةة للبنيةةةةةةةةة انعكاسةةةةةةةةا

 .اجملتمعات تغي  حماولة أو ضب  يف اإلنسا  جهد

 املعجميةةةةةةةةةة، اإلصةةةةةةةةةطال  يف. األدب يسةةةةةةةةةم  sastra العربيةةةةةةةةةة، اللغةةةةةةةةةة يف

 والثقافةةةةةةةة وعلةةةةةةة، ال يلولوجيةةةةةةةة واإلجةةةةةةةرا ات( اجملاملةةةةةةةة) واألخالقيةةةةةةةات هةةةةةةةو أدب

: قسةةةةةةةةةةةةةةةةةمن إىل( األدب) األدب ينقسةةةةةةةةةةةةةةةةة، األديب، ابملعةةةةةةةةةةةةةةةةةى. واإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةةانيات

 اإلنسةةةةةةةةةةةةةيائ  واألدب( اخليةةةةةةةةةةةةةاي غةةةةةةةةةةةةة /  الوصةةةةةةةةةةةةة   األدب) الوصةةةةةةةةةةةةة   األدب

. األدبيةةةةةةةة ابلعلةةةةةةة، الوصةةةةةةة   األدب إىل يشةةةةةةةا  مةةةةةةةا وغالبًةةةةةةةا(. اإلبةةةةةةةداع  األدب)

 النقةةةةةةةةةد األدب، ات يةةةةةةةةة : هةةةةةةةةة  أجةةةةةةةةة ا ،  ال ةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن الوصةةةةةةةةة   األدب يتكةةةةةةةةةو 
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 اللغةةةةة عةةةةن مجيةةةة  تعبةةةة  هةةةةو اإلنشةةةةائ  األدب و أمةةةةا.  األدبيةةةةة والنظريةةةةة األديب

 عةةةةةةةن خمتلةةةةةةة  لغةةةةةةةة أسةةةةةةةلوب تسةةةةةةةتخد  مسةةةةةةةرحية أو نثةةةةةةةر أو شةةةةةةةعر شةةةةةةةك  يف

 واملعةةةةةى للشةةةةك  اجلماليةةةةةة اجلوانةةةةب علةةةة  حيتةةةةةوي ألنةةةة  العةةةةةادي، اللغةةةةة أسةةةةلوب

 علةةةة  التةةةة    السةةةةبب هةةةةو وهةةةةكا ،(والعقةةةة  واخليةةةةا  الشةةةةعو  علةةةة  حتتةةةةوي الةةةةي)

 املسةةةةةةائ  إىل ودعةةةةةةو ، منهةةةةةةا، جةةةةةة   يف احملتةةةةةةو ت وقةةةةةةو  ،القةةةةةةا ئن وعقةةةةةة  ذوق

 و النثةةةةةةةةةر الشةةةةةةةةةعر،: أجةةةةةةةةة ا   ال ةةةةةةةةةة إىل اإلنشةةةةةةةةةائ  األدب ينقسةةةةةةةةة،. األخالقيةةةةةةةةةة

 (.9-8: 2012 ،)كام  املسرحية

عبد هللا احلامد يف كتاب  ابملوضو  سلسلة التعلي، اللغة العربية و أما  أي 

هو الكال  اجلمي   :الشعرو  النثرن مها األدب اإلنشائ  عل  قسمينقس، 

 والوصية، واحلكمة، واملث ، ومن  اخلطبة، الرسالة، اّلكي لي  ل  وز  وال قافية،

 . افيةقشعر: هو الكال  اّلكي ل  وز  و وأما  والقصة.

لكش  عن ا منها وسلة الوظائ  املتعدد للعرب اجلاهل ، كا  الشعر  

 ومجعه،األشيا  اخليالية العاط ية، وإعال  بعض املعلومات املرتبطة حبيا ،، 

 شعرال أ  ويالحظ الشعَر م َسّم  "ديوا  العرب" أو "كتابة توا ي  العرب"
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 ه،و العلو  ن س والعباد  الدينو  واجلما كأخالق و  عن خمتل ة أشيا  يسج 

 (.5: 2001، )سوتييا سومركا الشعر يف

يف عصر اجلاهل  في  املوضوعات املشهو ات يف شعا ا  اجلاهل  هو  

و اإلعتكا  اهلجا  و ال خر و الغ ا  و الوص   احلماسة و املد  و الرا  و

 (.71-70: 1994 ،)احلميد

 م، كثب عن املوضو  الشعرية موضو  مجي، تقريبا اهلية،اجل لعربيةال 

 العربية" احلرب  قافة م، كثب عن جداً  تركية شك بال الشعرهو  الرا  .احلرب

 الضوئ  كاملسح اللحظة تلك الن سية العريب للمجتم، انعكاس  يتسا. "جاهلية

 (.349: 2012 ،)حامي، احلرب  قافة من

. يتج أالشعر الرا  الكي صنع  اخلنسا  بين عل  إ تباط بن العناصر و  

 و ال خر.تلك عناصر هو البكا  و احلماسة و املد  و اهلجا  

 إىل هكا. الشعر الكي صنع  ابألنث  أكثر الرا  هو اهلية،عصر اجل

 مبوت تكبدها عند أهنا حيث للغاية حساسة تركية أنث  مشاعر جانب

 .رج ابل بكث  أكثر عاط ية م ساوي،
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الشعر الرا  يف عصر اجلاهل  إ تباط ابلشاعر  اخلنسا . ه  الشاعر  

اخلنسا  ه  الشاعر  احملرتفة.  ،يف ات ي  أدب العرايباملشهو   ابملوضو  الرا . 

 ،ية و صخر )حامي،و مها معا ،صة لتككر املوت عن األخنتصن، شعر الرا  خا

2012 :340.) 

 ولكن ،ابألب شقيق هوو أما صخر  اخلنسا ، من شقيقوية كا  معا

. صخر إىل  دف أهنا شعاعر أكملها تقريبا حى نسا خل حمبوب أكثر صخر

 .ذهاب   ح ويف قبو    ل جت أمض  اوأهن احلرب، يف حلصد رعند مات صخ

. يف هكا نسا اخل ديوا  يفستبحث البحثة عن د اسة القصائد الرائية  

 ها هو املثا : .املس لة هك  عل  العميق احل   القصة ت يقصليس شعر

 أبين سلي، إ  لقيت، فقعسا # يف حمب  ضنك إىل وعر

 و ماحك، # وبنضخة يف اللي  كالقطرفالقوه، بسيوفك، 

 حى ت ضوا مجعه، وتككروا # صخرا ومصرع  بال أث 

 ( 52 ،اوتككروا صخر ) 

يشةةةةر  عةةةةن وجةةةةد احلماسةةةةة مةةةةن اخلنسةةةةا  لقابلتهةةةةا يف منةةةةتق،  ،مةةةةن ذلةةةةك الشةةةةعر

 خو  الصخر. أل  موت األ
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عنةةةةةةد احلةةةةةةرب يف  يبةةةةةةن عةةةةةةن احلةةةةةةا  اإلجتمةةةةةةاع وجةةةةةةد فيةةةةةة  املثةةةةةةا  الةةةةةةكي  ،مث

 عصر اجلاهل . ها هو املثا : 

 "وللخض، األلد إذا تعدى  # لي  خّك حق مقهو  بقسر"

 (43 ،هتين احلادات)د

وجد هو  ،يد  عل  حالية اإلجتماعية يف احلرب ،بكالك البيت الشعر 

 يعين القابلة احملصو  و ضد . ،قابلتا  مضاع اات  ،العدو  العني 

 حمض إال لي  شعر الرا  أ  استنتاج وميكن ،املككو  من تلك البياانت 

  ،صغراأل موضو  أخر شعرال يف تد ج ولكن امرأ ، من واألس  احل   عن

حا  اإلجتماع  الكي حيدث يف ذالك  ،كاحلماسة. مث وجد عن القصة ايضا

  .عصر

 مث ومن قدميها، عل  تق  ال أ  ميكن أدب عم  ،ن الشكميك ال 

(. رتكيبيةال) وحدها النص إىل استناداً  فق   ؤيتها ميكن ال هك  استعرا 

 (.2016 ،)تيو املؤل  و النص تركيب تداو  األدبية األعما  فه، وينبغ 
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يصبح عنصر املؤل  مهما ألان األ ر األدىب يستوعب نظر املؤل  وا ائ  

 وأفكا  .

واملعدات األدبية الى أشا  تركيبية الو ا ية العالقة بن تكوين املؤل   

يستخدمها املؤل  لوص هاز يف جوهرها  دف الرتكيبية الو ا ية إىل إجياد نظر 

ابملوضو   هك  الظاهر  تشج، الباحثة لتحلي  بكالك،املؤل  ىف األ ر األديب. 

 (.جلولدما   يةا  )د اسة تركيبية الو  يف ديوا  اخلنسا " الرا  يف القصائد الرائية"

 

 البحث  ديدالثاين : حتالفصل 

جةةةةةةّد هةةةةةةكا البحةةةةةةث بسةةةةةةؤالن  ،كمةةةةةةا هةةةةةةو املةةةةةةككو  يف خل يةةةةةةة البحةةةةةةث

 فيما يل : 

 ؟ما موضوعات يف  القصائد الرائية  يف ديوا  اخلنسا .  1

القصةةةةةةةةةةائد الرائيةةةةةةةةةةة يف ديةةةةةةةةةةوا   للعةةةةةةةةةةا  يف  ريةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةاعر نظ. كيةةةةةةةةةة   2

 ؟اخلنسا 
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 ض البحث االفصل الثالث : أغر 

الغرضةةةةةةن املقصةةةةةةودين مةةةةةةن هةةةةةةكا البحةةةةةةث   ،بنةةةةةةا  علةةةةةة  حتديةةةةةةد البحةةةةةةث

 مها : 

 .ديوا  اخلنسا يف القصائد الرائية يف وملعرفة ما موضوعات .  1

ديةةةةةةةةوا  القصةةةةةةةةائد الرائيةةةةةةةةة يف للعةةةةةةةةا  يف   ريةةةةةةةةة الشةةةةةةةةاعر . لوصةةةةةةةة  نظ 2

 .اخلنسا 

 

 الفصل الرابع: فوائد البحث

 ،مةةةةةن املتوقةةةةة، أ  يكةةةةةو  هةةةةةكا البحةةةةةث قةةةةةاد ا علةةةةة  تةةةةةوف  فوائةةةةةد للقةةةةةا ى 

 خاصة يف جما  األدب نظر  و عمليا.

 و أما فوائد هكا البحث فه : 
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 ال ائد  النظرية أ. 

خاصةةةةةةة يف د اسةةةةةةة تركيبيةةةةةةة  ،، اللغةةةةةةةمسةةةةةةاعد  لنمةةةةةةو نظةةةةةةا  ت علةةةةةة (1

  يةا  الو 

خاصةةةةةة عرفةةةةةة عةةةةةن الرتكيبيةةةةةة الو ا يةةةةةة للباحثةةةةةة او جمتمهةةةةة،، توسةةةةةي، امل (2

 ملعلم  العربية و طالهبا

 ال ائد  التطبيقية ب. 

املتوقةةةة، يف هةةةةكا البحةةةةث تةةةةوف  املعرفةةةةة وال هةةةة، لةةةةألدب العةةةةريب  ومةةةةن

التقليةةةةدي، فضةةةةال عةةةةن تةةةةوف  الةةةةداف، أةةةةو القةةةةرا  املهتمةةةةن مةةةةن أجةةةة  

 د اسة الشعر ابستخدا  نظرية تركيبية الو ا ية.

 

 اإلطار الفكريالفصل اخلامس: 

 النثةةةةةةةر مةةةةةةة، خمتل ةةةةةةةة قصةةةةةةةودمب األدبيةةةةةةةة، ألعمةةةةةةةا ا هةةةةةةةو احةةةةةةةد مةةةةةةةن شةةةةةةةعر

 الةةةةةةي األدبيةةةةةةة األعمةةةةةةا  أشةةةةةةكا  أحةةةةةةد أيضةةةةةةا شةةةةةةعرال(. 28 :1995 والويةةةةةةو،)
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: للغةةةةة السةةةةلطة كةةةة  وتركةةةة  تصةةةةو  مبدعةةةةة الشةةةةاعر ومشةةةةاعر األفكةةةةا  عةةةةن تعةةةةر

 يتكةةةةةو  أنةةةةة  مةةةةةن الثةةةةةاي اجلةةةةة  . داخليةةةةةة بنيةةةةةة لةةةةة  والرتكيةةةةة  املةةةةةادي هيكةةةةة  ذات

 العناصةةةةةةر ومجيةةةةةة، مل مةةةةةةة كيت جالينةةةةةةا  بعضةةةةةةا بعضةةةةةةها يةةةةةةت، الةةةةةةي العناصةةةةةةر مةةةةةةن

 .(29: 1978 ،الكاملة )والويو املعين جمم  تشك  الي

 ديةةةةةةوا  ابسةةةةةة، املعروفةةةةةةة للعةةةةةةرب شةةةةةةعر. األدب ل ةةةةةةن تتةةةةةةوي  هةةةةةةو الشةةةةةةعر 

أمهيةةةةةةة.  العةةةةةةرب لةةةةةة  شةةةةةةعر. العربيةةةةةةة األمةةةةةةة حليةةةةةةا  تصةةةةةةوير عةةةةةةن وعبةةةةةةا   العةةةةةةرب،

 اجتماعيةةةةة مكانةةةةة حيتةةةة  عصةةةةرال ذلةةةةك يف الشةةةةاعر القصةةةةائد هةةةةك  وجةةةةود جيعةةةة 

 .عالية

 حبةةةةةةةةةث األدبفةةةةةةةةةر  هةةةةةةةةة   (genetic strukturalism)  يةةةةةةةةةةا  تركيبيةةةةةةةةةة الو  

بطريقةةةة  بةةةن تركيبةةةةهةةة  جمموعةةةة   يةةةةاتركيبيةةةة الو  . هةةةك  لرتكيبيةةةة غةةة  التصةةة يةاب

    . (55: 2011 ،)أندسوا ا البحث السابقة

   وهةةةةةةةةةو رنسةةةةةةةةةاإلجتمةةةةةةةةةاع  ال لمةةةةةةةةةا عال مةةةةةةةةةن تولةةةةةةةةةد الو ا يةةةةةةةةةة تركيبيةةةةةةةةةة 

Lucian Goldmann . يةةةةةةةةةةتركيبمنةةةةةةةةةاه   سةةةةةةةةةخ ألهنةةةةةةةةةا   ت هةةةةةةةةةاظهو  يسةةةةةةةةةّبب 
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 العناصةةةةةةةةر خليةةةةةةةةة دو  ا ةةةةةةةةا االد عناصةةةةةةةةر علةةةةةةةة  ركةةةةةةةة ت ىالةةةةةةةةد اسةةةةةةةةية  خالصةةةةةةةةة،

 .االجتماع  سياق من معدوماحى األدب يعتر  ،ديبألا اخلا جية

وهةةةةةةةو وا ةةةةةةةق أ  أال ةةةةةةةر .  يةةةةةةةةاو  ال بيةةةةةةةةيترك تةةةةةةة  هةةةةةةة نظري Goldmannر يةةةةةةةكك 

 عةةةةن يعتةةةةر الةةةةكي بيةةةةا   هةةةة  يةةةةةاالو   رتكيبيةةةةةال نظريةةةةة،مةةةةن ال. تركيةةةةباأليب هةةةةو 

تركيةةةةةب  عةةةةةنيقةةةةةا  صةةةةةحيحا إذا كةةةةةا  فيةةةةة  حيتةةةةةو صةةةةةو    البيةةةةةا  ذالةةةةةك. الواقةةةةة،

األنطلوجيةةةةة مةةةةةن ذالةةةةك وجةةةةةود يؤسةةةةة  علةةةة  أسةةةةةاس  ،ومتكامةةةة  ،ظانةةةةة  ميةةةةااحل

احلقيقةةةةةةةةة وأسةةةةةةةةاس ايبسةةةةةةةةتيمولوجية وهةةةةةةةة   أي مرتّةةةةةةةةب عةةةةةةةةن طريةةةةةةةةق ال هةةةةةةةة، أو 

ية الةةةةةةةةى ساسةةةةةةةةاأل ال كةةةةةةةةر . (56: 2017 ،)فةةةةةةةا وقاملتعلقةةةةةةةةة  احلقيقةةةةةةةةة  يةةةةةةةعر ت

 النظرية.تبى تلك 

 اإلنسانية حقائق . أ

أو سةةةةةةةةةةلوك  كةةةةةةةةة  نتةةةةةةةةةةائ  األمةةةةةةةةةةا   هةةةةةةةةةة  اإلنسةةةةةةةةةةانيةائق حقةةةةةةةةة

 لعلةةةةةةةةة،  هةةةةةةةةة،ي كيالةةةةةةةةة يف جسةةةةةةةةةدي، أو، إمةةةةةةةةةا يف ل ظةةةةةةةةة  اإلنسةةةةةةةةةانية

 كةةةةةةةةةةةا  وجةةةةةةةةةةةود عمةةةةةةةةةةة  اإلجتمةةةةةةةةةةةاع  و  ائقاحلقةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةكذ. حماولةةةةةةةةةةةة

 .والسياس 
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هةةةةةةةةةو الرتكيةةةةةةةةةب  اإلنسةةةةةةةةةانية احلقةةةةةةةةةائق كةةةةةةةةة  Goldmaanيعتةةةةةةةةةر 

 رتكيةةةةةةبال يسةةةةةةتعر الز  أ   اإلنسةةةةةةانية قةةةةةةائقعةةةةةةن ح  هةةةةةة،ال. املهةةةةةة،

لغةةةةةةةةر  الةةةةةةةةكي د ايةةةةةةةةقيعنةةةةةةةةد  الرتكيةةةةةةةةب لت ائققةةةةةةةةاحل ذالةةةةةةةةك. ومعةةةةةةةةى

 . (57: 2017 ،)فا وق صبح املعىأ

 ةماعياجل املبحث . ب

نسانية غ  املبحث حقائق اإلقس، من  ه  اعيةاملبحث اجلم

لعم  اإلنسانية و مبحث. املؤل    ائق اإلنسانيةقال ردية. ظهر ح

يف اجملتم،  كا   ،اجملتم،. لكلكوس  يعيش يف  هو مبحث الكي

 ائق اإلنسانية. قاحل فيها

حمتحد وحد   يشك الكي فراد إ جمموعة  ه يةاجلماع املبحث

جمموعات  و ريبجمموعات الق كا  ةمجاعياإلذلك املبحث . بعمليت 

، فا وق )ف Goldmann .ذلك وغ عات اإلقليمية اجملمو  العم  و

 املا كس يف تعري   جتماعية ألطبقة ا من تصخيص  (63 :2017
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(marxis) ، الكي جمموعة وه  يف التا ي   واقعةاجملموعة  تلك عند

 .نسا إلا تا ي لأ ر تطو  ا و حيا خلق  أ  كمال  عن 

 لعا ا ةينظر  . ج

نظرية العا  الكي كا  وجودا يف  عن ال كر   Goldmann طو 

 وعند  تركيب الصن  هو  أي كام   . ال لس   أ ر األديب و

 تعريضهاو  جتماع إلا عناصر تس  مجاعة م، ى تالأطما  و شعو  

 ،فا وق) ا الع يةلنظر ابتسم   ىخر األ جتماع إلات اجموعمب

2014 :162). 

 خلية وااولة ل ه، العناصر الداحملاألديب هو   راألم هو  عل  

شك  أو  ال كام بنا    يف احدمت و مناسبا بنا  حى يستط،اخلا جية 

 عند. تركيب املعى كا   ه،املديب األ  راأل. ك  املعى كام 

Goldmannر األديب و تركيب األ، (57: 2011، ، يف )إند اسوا ا 

، املؤل ( visison du monde، world vision) ة العا ينظر املعى سيوك  

 .تاجملتمعمن  ولكن  عضوفراد ابإللي  
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. تم،حيا  اجملم،  األديبالى تتس  األ ر لعا  اة ينظر لك ت

 ر األعل  خلق  جتماعية للمجتم،إ و ة يشرتك زما لتا خيياخلل ية ا

أ   ائقحق  سببهك  ت. تركييب و شك   ضمن أو حيث األديب من

 حصي  من إتصا  ينظر الى ةالو ا ي ةلرتكيبها ن سيف   ة العا ينظر 

صادية يف جتماعية واالقتإلا متلكها حبالةاالجتماعية الي جمموعة بن 

أ  بوضو   بكلك، تبن (. و58 :2017، فا وق) معن وقت

ية م، نظرية عاجملتمإلا م، الرتكيبية ديباأله  حبث الرتكيبية الو ا ية 

ال ما   املكا  و كاتب م،لا ة العا ينظر  .هاعر تالي  ل كر ا العا  أو

 تركيبية لكلك تسم و ، Goldmann ، هو إتصا  و ا ة ينناملعي

ة العا  ه  ينظر عل  أ   Goldmann عر ، يةخر قس،ية. يف  ا  و ال

م، اإلنسا  و م، اإلنسانية عن موصو  متكام   منظو  متماسك و

 العا .

  ية كما يل ا  ات البحث من الد اسة تركيبية الو أما خطو 

 و األ :(26: 2013( يف ها و  الراشيد )62: 2013 ،)جراهي،
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 لألدب، داخليةال العناصر تكو  أ  ينبغ  ابلبداية ةحثابال تد اس

 ةيجملموعا جتماعيةاإل احليا تد وس د اسة  وانيا،. كلياً  أو ج ئيا أما

 التا ي  خل يةيد وس  الثا،. عيينامل مو اجمل من ج  املؤل ية ألهنا 

ينا   ر األديب الكي خيلق املؤل  فلكلك األالكي يشرتك  االجتماع 

 فيها مبشكلتها.  ملخص البحث عن نظرية العا  املؤل  الكي جياهد

لتشريح صو   إطا  ال كري أعال  الباحثة يبى السطر كما 

 يل : 

 

 

 

 

 

  

 

 

  ية اتركيبية الو   تركيب الشعر 

 عناصر اخلا جية

يف ديوا  اخلنسا  القصائد الرائية   
 

 املوضو 

اإلنسانية ائقحق عناصر الداخلية  

املبحث اجلماعية   

لعا ا نظرية  
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 : الدراسة السابقة سادسالفصل ال

سةةةةةتعر  وتسةةةةةج  الباحثةةةةةة  ،قبةةةةة  أ  تسةةةةةتخد  الباحثةةةةةة هةةةةةكا املوضةةةةةو  

يف السةةةةةطو  التاليةةةةةة تلةةةةةك الد اسةةةةةة السةةةةةابقة هبةةةةةدف عةةةةةر  خريطةةةةةة الد اسةةةةةة يف 

وإيةةةةةةةراز النقةةةةةةةاط بيةةةةةةة   بةةةةةةةةن هةةةةةةةكا البحةةةةةةةث ومةةةةةةةا سةةةةةةةبق  مةةةةةةةةن  ،هةةةةةةةكا املوضةةةةةةةو 

 الد اسة: 

هةةةةةةةةة  طالةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةن جامعةةةةةةةةةة  ،أكةةةةةةةةةوس سةةةةةةةةةوان توهةةةةةةةةةو  البحةةةةةةةةةث األو 

حتةةةةةةةةةةت املوضةةةةةةةةةةو   2۰18يف عةةةةةةةةةةا  بقسةةةةةةةةةة، اللغةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةة و تعلةةةةةةةةةةي،  جةةةةةةةةةةاميب

ليةةةةةةةاىل تركسةةةةةةةةتا  لناجيةةةةةةةب كةةةةةةةةيالي  قصةةةةةةةةة النظا يةةةةةةةة اإلخةةةةةةةةوا  املسةةةةةةةليمن يف ت"

حت الكاتةةةةةةةب أغةةةةةةةر  البحةةةةةةةث هةةةةةةةو شةةةةةةةر (.  يةةةةةةةةا  الو  ةتركيبةةةةةةة د اسةةةةةةةةحتليةةةةةةة  ال)

 يف حن ما أو  املاض . ليبن األحداث الوجودية 

 مةةةةةةةةن جامعةةةةةةةةة ةهةةةةةةةةو طالبةةةةةةةة ،هةةةةةةةة  سةةةةةةةةيي عةةةةةةةةن ماكيةةةةةةةةة البحةةةةةةةةث الثةةةةةةةةاي

حتةةةةةةةةةةةت  2014 يف عةةةةةةةةةةةا  سةةةةةةةةةةةو ااب ب أم يةةةةةةةةةةة اإلسةةةةةةةةةةةالمية احلكوميةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةوان  

يف شةةةةةعرها )د اسةةةةةة األدبيةةةةةة(. هةةةةةكا البحةةةةةث  ويهةةةةةا ا  اخلنسةةةةةا  ألخ" املوضةةةةةو 
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ملعرفةةةةةة أشةةةةةكا  شةةةةةعر الةةةةةرا  ألخةةةةةن يف شةةةةةعرها و ملعرفةةةةةة اجلمليةةةةةة فيةةةةة . غرضةةةةة  

 خمتل  بن هكا البحث يف د است .

( الطالةةةةةةب مةةةةةةن 2013) الثالةةةةةةث هةةةةةةو هةةةةةةا و  الراشةةةةةةيد أكةةةةةةرالبحةةةةةةث  

حتةةةةةةةةةةت املوضةةةةةةةةةةو  . يف قسةةةةةةةةةة، األدب العةةةةةةةةةةرب اجلامعةةةةةةةةةةة احلكوميةةةةةةةةةةة فاجةةةةةةةةةةاجرا 

اجلمةةةةةة  الةةةةةةكي وجةةةةةةد يف   يف حةةةةةةديث"جمموعةةةةةةة اخلطابةةةةةةة لعةةةةةةاي بةةةةةةن أيب طالةةةةةةب 

 هو: ،البحث ية(. غر  هكا ا  جن  البالغة )د اسة تركيبية الو  كتاب

شةةةةةةةةر  أشةةةةةةةةكا  املوضةةةةةةةةو  يف خطةةةةةةةةاابت لعةةةةةةةةاي بةةةةةةةةن أيب طالةةةةةةةةب يف  . أ

 .حديث اجلم  الكي وجد يف كتاب جن  البالغة

خطةةةةةةةاابت لعةةةةةةةاي بةةةةةةةن أيب  هةةةةةةة، و شةةةةةةةر  األمةةةةةةةاانت مةةةةةةةن جمموعةةةةةةةة ب. ل

 .كتاب جن  البالغةطالب يف حديث اجلم  الكي وجد يف  

خطةةةةةاابت لعةةةةةاي بةةةةةن أيب طالةةةةةب لعةةةةةا  يف ج.  لوصةةةةة  نظريةةةةةة الشةةةةةاعر ا

 .يف حديث اجلم  الكي وجد يف كتاب جن  البالغة
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أ  هةةةةةةكا البحةةةةةةث متشةةةةةةاهبو  البةةةةةةاحثو  مةةةةةة،  مةةةةةةن البةةةةةةاحثن السةةةةةةابقن،

 الةةةةةةةةرا  يف القصةةةةةةةةائد الرائيةةةةةةةةة يف   يف املوضةةةةةةةةو  و هةةةةةةةةواألخةةةةةةةةر و لكةةةةةةةةن إختلةةةةةةةة

  ية.ا  سة تركيبية الو يوا  اخلنسا  بد اد

 


