
 

 

 الباب الأول 

 ملدمة  

 خلفِّة البحر .أ

وكع الأزدُار و الأهنَار ػىل ثعّور الأدب الؼريّب اشّلي بدأأ من الؼرص اجلاًُّل يف اللرن 

اخلامس املَالدي اؤىل الؼرص احلدًر يف اللرن الؼرشٍن املَالدي. وظلت احلضارة الؤسالمِّة و 

َّة.   (411: 9002)مسسول، زلافهتا اؤىل مّقهتا يف غرص ازّلوةل الؼّباس 

َّة يف غرص ُارون الّرص َد ) م( و وزلٍ  802-687حدزت مقّة ازدُار ازّلوةل الؼّباس 

(. و مع ذضل حدث كثري من الاحنرافات اليّت 411: 9002م( )مسسول،  888-848املأأمون )

َّة حِيئذ. و اليّاس املواظيون يف املدن اغخادوا كضاء أأوكاهتم  يف الّرفاَُة. ارحكهبا اخللفاء و الّرغ

 (88: 9041)رىض، 

و يف الؼرص الؼّبايّس ػاش الفالسفة، و الّضؼراء، و اللّراء، و الؼلٌلء يف الؼلوم ازّلًًِّة 

(. يف ذضل الوكت ازدُرت اجملالت من الؼلوم، مهنا جمال الأدب )رىض، 411: 9002)مسسول، 

ُد (. و للأدب يف الؼرص الؼّبايّس ممزية متزّيٍ غن ؿري 88: 9041 ّّ ٍ، و ُو الأدب اشّلي حؼ  ال

 اؿلب فَِ.

ُد ُو الفرح ابخلروج غن امذالك ازّلهَا. أأّما الؤمام أأمحد فرأأى أأّن  ّّ رأأى ابن خفِف أأّن ال

ُد ُو ػدم الفرح ابحلعول  ّّ ّن ال ُد يف ازّلهَا ُو ػدم اؤظالق الأم  يف ازّلهَا. و يف رواًة غيَ، اؤ ّّ ال

 (416: 4228اهنا. )اجلوزًّة، ػىل ازّلهَا و ػدم احلّن ػىل فلد

ويس كثري من اخللفاء و الّرغَّة يف الؼرص الؼّبايّس حِاة ما بؼد ازّلهَا، و يه ازّلار الآخرة. 

مه اكهوا ًفرحون، و ٌضاُدون اللّـو، و ًخـيّون، و ٍركعون أأو ًلؼبون ابلّضعرجن صاربني ارلر 

 (81: 9041حماظني ابلًّساء. )رىض، 



 

 

ػىل مث  ُذٍ احلاةل، مع  الؼلٌلء، و مهنم الأدابء، ػىل ظرق ػدًدة من أأخ  الخّـلّب 

َّة و احلّّكم برتك ما هنهتم غيَ الرّشًؼة الؤسالمِّة. فربز الأػالم يف ذضل الؼرص، مهنم  لخذكري الّرغ

َّة غن ظًرق الّضؼر. فأأصؼار أأيب الؼخاَُة يف احللِل ة أأبو الؼخاَُة. ذكّر أأبو الؼخاَُة احلّّكم و الّرغ

هوع من اليّلد الاحامتغّي لليّاس، مهنم اخللَفة، حّّت ًخذكّروا احلَاة الباكِة بؼد ُذٍ احلَاة الفاهَة. 

 (20: 9041)رىض، 

و أأبو الؼخاَُة للب يف جمال الّضؼر، مبؼىن الأب للّك حٌون. و امسَ أأبو اؤحساق اؤسٌلغَ  

د بن كُسان. وزل يف كوفة أأو ػني الخّمر كر  هَّ وزل يف بن اللامس بن سًو ًبا من حصارى الؼراق. كِ  اؤ

م  897ه املوافق   944م أأو  898ه املوافق لػ 940م و ثويّف يف  618ه املوافق لػ 480

(. ػرّب أأبو الؼخاَُة بأأصؼاٍر بؼد البلوغ غن بـضَ للحّّكم. و ُو من مضن 82: 9041)رىض، 

آخر حِاثَ. حتّول املوضوع اشّلي ثياوهل  أأبو الؼخاَُة يف أأصؼاٍر من اليّلد الّضؼراء املبـضني يف أ

ُد. و ذضل بؼد أأن حبسَ اخللَفة ُارون الّرص َد. ّّ  للحّّكم اؤىل الخّعّوف اشّلي ًيدرج حتخَ ال

ُحؼلت بؼغ الأصؼار اليّت كرضِا أأبو الؼخاَُة موضوػا يف ُذا البحر. و ُذٍ 

 ّ يت ثياولِا ػمل الؼروض و اللوايف. الأصؼار من مضن الأصؼار اللدمية اليّت ما زالت ثخلِّد ابلأوزان ال

و الّضؼر مٌدرج حتت الأدب الؤوضايّئ اشّلي اس خخدم اللّـة اخملخلفة غن اللّـة الؼادًّة. ذضل لأهّنا 

حتخوي ػىل اجلاهب ادلايّل يف الّضلك و املؼىن )حيخوي ػىل اشّلوق، و اخلَال، و الفكرة(، و ثؤثّر 

و املس متؼني(، و ًدغو بؼغ كوى مضموهنا اؤىل الأمور يف صؼور املس متخؼني هبا )من اللّراء 

( فرأأى أأّن الّضؼر واحد من أأهواع 408: 9041(. أأّما رمحًضاٍ )7-8: 9002الأخالكِّة )اكم ، 

الأدب ًًذفع كثريا ابلّرموز ذل  حٌلل غيارصٍ. اس خخدم الأدًب الّرموز لسّللةل ػىل الخّؼبري يف 

 الّضؼر.



 

 

ميَوظَلا. و ( 21: 9041رأأى رمحًضاٍ ) أأّن الؼمل اشّلي ًدرس هظام الّرموز ُو ػمل الس ّ

َّات اليّت جتري ػىل  ميَوظَلا ُو فرع من الؼلوم ًدٌاول الّرموز، مث  هظام الّرموز و الؼمل ػمل الس ّ

ميَوظَلا ًدّل بيشء ػىل املوضوع. يف ُذٍ احلاةل، ًدّل الّرمّ دامئا  ّء من ػمل الس ّ الّرموز. و الّرمّ ح

(. و الّرموز اليّت وضؼِا الؤوسان ثدّل ػىل يشء حمدود 8: 9048واكؼّي )ساهخوسا،  ػىل يشء

َّية. )ساهخوسا،  ّل ػىل أأص َاء مؼ  (8: 9048املؼىن و ل ًدّل اؤ

ميَوظَلا، ُياك ػاملان ابرزان يف هظًرّة  و غيد البحر يف الّضؼر بدراسة ػمل الس ّ

جنا ميَوظَلا. ٌُل مُضال ًرفاثري و رومان اؤ (. بؼد كراءة ُخني 408: 9041ردن )رمحًضاٍ، الس ّ

اليّظًرّخني، اخذارت الّكثبة أأن جس خخدم هظًرّة مُضال ًرفاثري كآةل الخّحلَ  يف أأصؼار أأيب الؼخاَُة. 

 (:1: 9047كال ًرفاثري )راثََ، 

ميَوظَلا لًرفاثري يف: ) الّضؼرّي ( الاّلمبارشًّة يف الخّؼبري 4"ٍمتثّ  فِم الأدب غيد هظًرّة الس ّ

وضاء املؼىن؛ ) ( 9)الؼم  الأديّب(، مّما ٍرحع سببَ اؤىل اسدبدال املؼىن، و احنراف املؼىن، و اؤ

( الَِفوحرام 1( الأظ ، و اليّموذج، و املخـاٍر؛ )8اللراءة الكضفِّة و اللراءة الخّفسرًيّة؛ )

َّة."  أأو الؼالكة الخّياّظ

اهب ازّلاخًّل و اجلاهب اخلاريّج. كّدم هظًرّة الّسمَوظَلا غيد ًرفاثري ثوظ  بني اجل

(. 401: 9041ًرفاثري هوػني من كراءة الّضؼر، ٌُل اللراءة الكضفِّة و اللراءة الخّفسرًيّة )رمحًضاٍ، 

ذا مّت ثعبَلِا بيظًرّة  ُدًّة يف صؼر أأيب الؼخاَُة، ُياك بؼغ الأصؼار اليّت اؤ ّّ و لسّللةل ػىل اللمية ال

آن.الّسمَوظَلا غيد ًرفاثري   اثّض  الَِفوحرام من اللرأ

واء  اخلري و الرش و ػادات و أُأ

 و كد ٍكون من الاحاب اػداء    اخلري و الرش و اُواء 

 و للحلمي غن الؼورات اؾضاء   للحنك صاُد ظدق من ثؼمدٍ 



 

 

 و لك هفس لِا يف سؼهيا صاء  لك هل سؼََ و لُسؼى خمخلف 

 مل ًدر ما ازلاء من مل ٍكن ػامل    للك داء دواء غيد ػاهل 

 ًلىض ػلََ و ما للحلق ما صاءوا   احملمد هلل ًلىض ما ٌضاء 

يف الضؼر السابلة احذوى يف البُت الرابع "للك داء دواء" و يف البُت اخلامس" اذلد  

ّل  هلل"  اذا ًبني بَدني فادلةل "للك داء دواء" سواء بيط احلدًر رواة ابوا داود و ُو ان هللا اى

بُت ازلواء و حؼ  للك داء دواء فذداو ول ثدو و احبرم اليدِجة من ُذا مجةل ان َُفوؾرام من 

الثالر ُو حدًر رسول هلل ظىل هللا ػلََ و سمل. اّما مجةل اذلد هلل سواء بيط سورة الفاحتة 

 اًت الثاين من مث  الباحثة َُفوؾرام من اللران احلدًر. 

اّما مث  اللراءة الكضفِّة  و اللراة الخفسرًية من ؿري الضؼر ابو الؼخاَُة موضوػة 

ّووة بؼياء. اذ ًلراة الخفسرًية لثؼضق ازّلهَا يف  احدٌُل من بُت ّوزة مبرارة , ورحهتا مم ان  حالهتا مم

 ًؼرب ابوا الؼخاَُة مذاء ازلهَا فان مجةل و مّر مؼا دامئا. 

ّة جسؼة الضؼر مهنا :   اخلري و الرش ػادات و اُواء   (1)دًوان ابوا الؼخاَُة كافِة اهلم

ازلُر  (6) اهيم املرحوا(5) دا خترب ازلهَاؿ(4)  احلَاة اهفس مؼدودة (3) ل ثؼضق ازلهَا (2)

مساركة البّكءٍ . و لكن يف ُو البحر حيرص  (9)  انيس لبوفاء (8) خ  ريب وثؼاىل (7) رواع 

ّة ًأأخد موضوع مهنا اخلري و الرش ػادات و اُواء  و ل  الباحثة بخحلَ  صؼر ابو الؼخاَُة كافِة اهلم

 .ثؼضق ازلهَا

ّة و ُو 4ب حربَة مهنا :)ًؼم  ُذا البحر لن اس با ( صؼر ابوا الؼخاَُة اللافِة اهلم

ة و  صؼر امللزتم ُو الضؼر اشلي ًخلذد ابلوزن و اللافِة لبد ًبحر من ازّلاحلَة ُو من اللـًو

ّة ًبحر بيظًرّة الّسمَوظَلا. 9اللراءة الكضفِّة و اللراءة الخّفسرًيّة ) ( صؼر ابو الؼخاَُة اللافِة اهلم

ّة موحود اللكمة هبَفوؾرام اىل اللران و احلدًر. ( صؼر ابوا8)  الؼخاَُة اللافِة اهلم



 

 

ّة مبوضوػَ اخلري و الرش ػادات و اُواء   و  و بؼد ذاضل صؼر ابو الؼخاَُة اللافِة اهلم

ُّدًة يف دًوان ايب ل ثؼضق ازلهَا ًبحر يف ُذا الباحثة غن حتت املوضوع و ُو :  اللمي  ال

ّة  دراسة س ميوظَلِة ملَّكئ  ًرفاثري )اخلري و الرش و ػادات و اُواء و ل ثؼضق الؼخاَُة كافِة مه

 ازلهَا( 

 حتدًد البحر .ب

اهعالكا ػىل ما بني يف خلفِة البحر السابلة, ثبحر الباحثة وحدة املؼىن يف الضؼر ابو 

ّة و موضوػَ اخلري و الرّش و ػادات و اُواء و ل ثؼضق ازلهَا دراسة الخحلَةل  الؼخاَُة كافِة اهلم

 ما ًىل: الّسمَوظَلا غيد ًرفاثري. و اكن ُذا البحر واسع الأظراف حفدد الباحثة ٍركّ البحر ػىل 

ُّدًّة يف الضؼر اخلري و الرّش و ػادات و اُواء و ل ثؼضق ازلهَا؟  .4  ما اللمي ال

ما ػالكة الخياظَة بني هط الضؼر اخلري و الرش ػاداة و اُواء و هط ل ثؼضق ازلهَا  .9

آخر؟  ابليعوص أ

 أأؾراض البحر  .ج

 كٌل ذكر يف حتدًد البحر, ان للبحر اؾراض و يه :

ُّدًّة .4  يف الضؼر اخلري و الرّش و ػادات و اُواء و ل ثؼضق ازّلهَا. ملؼرفة اللمي ال

ملؼرفة ػالكة الخياظَة بني هط الضؼر اخلري و الرش ػاداة و اُواء و هط ل ثؼضق ازلهَا  .9

آخر.  ابليعوص أ

 أأمهَة البحر  .د

 لؼ  البحر ان ًؼعى الأمهَة اليظًرة و الامهَة الؼملَة, ُااتن الأمهَخان يف ُذا البحر: 

 الأمهَة اليظًرة .4



 

 

غعاء . أأ  ػاهة مراحع البحر خعوظا يف ػمل الأدب اشلي ًبحر غن ػمل الّسمَوظَق  اؤ اؤ

 خعوظا بيظًرّة الّسمَوظَلا غيد ًرفاثري

 . الأمهَة الؼلمَة 9

ّة  غعاء املؼرفة غن حتلَلَة بيظًرّة الّسمَوظَلا غيد ًرفاثري يف الضؼر ابو الؼخاَُة كافِة اهلم اؤ

 اداة و اُواء و ل ثؼضق ازّلهَا.ويه اخلري و الرّش ػ

 ازلراسة السابلة  .ه

بياءا ػىل املالحظة اليت ثفؼ  ابلباحثة, مل ًوخد موضوع كٌل ًبحر يف ُذا البحر ًؼىن 

ّة دراسة يف ضوء س ميوظَلِة مِّكئ  ًرفاثري  )اخلري و  ُّدًة يف دًوان ايب الخاَُة كافِة مه اللمي ال

 هَا(. الرش و ػادات و اُواء و ل ثؼضق ازل

و لكّن اليظًرّة س ميوظَلِة مِّكئ  ًرفاثري  اليت اس خخدهما الباحثة يف ُذا البحر كد 

 اس خحدهما الباحثةون السابلة : 

الرساةل غبد اللعَف كسم اللـة الؼربَة و ادهبا لكَة الأداب و الؼلوم الثّلافِة جبامؼة سوانن   .4

"الضؼر الصلات اضـاث اخالم لأيب  اكلَجااك الؤسالمِة احلكومِة حوكجاكرات مبوضوػَ ُو

و اليدِجة من حبثَ  9041الؼخاَُة )دراسة جتلَلَة س ميَوظَلِةملُض  ًرفاثري(" يف الس ية 

ُّد يف مواهجة ازلهَا,  ًؼىن مؼىن الضؼر يف ادلةل الخالَة اي ادلةل اليت سٌلُا ًرفاثري ابلعراز. ال

الؼخاَُة لأن ُذٍ ادلةل ثخضّمن ػىل ٌسلّك العراز من الضؼر الصلات اضـاث اخالم لأيب 

وحدة املؼىن يف الضؼر الصلات اضـاث اخالم لأيب الؼخاَُة. و اّما الَِفـرام احلايل من العراز 

 . 71فِو املكذوبة يف السورة الؼيكبوت الأًة 

ف الرساةل مقر ازّلٍن من كسم اللـة الؼربَة و اداهبا بلكَة الأداب و الؼلوم الأوسان جبامؼة رشً .9

و موضوػَ "كعَدة املواكب جلربان  9044ُذاًة هللا الأسالمِة احلكومِة خاكرات يف الس ية 



 

 

خلَ  خربان دراسة يف ضوء س ميَوظَلِة مِّكئ  ًرفاثري" و اليدِجة من حبثَ مؼرن كعَدة 

املواكب من كراءاة ُرٌيسعَلِة ػىل مؼىن س ميَوظَلي يف ازلراخة الأوىل. و من كراءة 

ف مؼىن مهنا الضؼر سؼال و مؼياٍ اجلاذيب. كعَدة املواكب جلربان خلَ  ُريمِيَعَلة كض

ة  خربان اّن مؼياُا ًخحدث غن كلسفة احلااية, و مسائ , و احوال حِاة اليّاس, و أأمور اليًَو

 املـافةل. 

البحر حتت املوضوع"  اصق من فلُس خني غيد َلوي دروٌش دراسة يف ضوء س ميَوظَلِة  .8

. ُذا البحر 9041مِّكئ  ًرفاثري" من كسم الأداب ؾرببة اس َة جبامؼة حوكجاكرات يف س ية 

ٍركّ ػىل دراسة س ميَوظَلِة مِّكئ  ًرفاثري من كراءاة ُرٌيسعَلِة ػىل مؼىن س ميَوظَلي يف 

و من كراءة ُريمِيَعَلة كضف مؼىن مهنا الضؼر سؼال و مؼياٍ اجلاذيب و من ازلراخة الأوىل. 

 امهَات ُذا البحر يه اضعِاد ػىل سّّكن من فلُس خني و ًخأألّب ػىل اؤرسائَ . 

أأّما جضابَ ُذا البحر الؼلمى ابلبحر السابلة أأهّة ًبحر غن دراسة جتلَلَة 

ّما فرق ُذا البحر ابلبحب السابلة و ُو س ميَوظَلِةملُض  ًرفاثري و كذاضل ُذا البحر. و أأ 

ُّدًّة يف الضؼر  ًبحر كراءة ُرٌيسعَلِة ُريمِيَعَلة فلط, و أأّما ُذا البحر ًبحر  اللمي ال

اخلري و الرّش و ػادات و اُواء و ل ثؼضق ازلهَا و كراءة ُرٌيسعَلِة ُريمِيَعَلة ػىل الضؼر 

 َا بخحلَ  س ميوظَلِة مِّكئ  ًرفاثري.اخلري و الرّش و ػادات و اُواء و ل ثؼضق ازله 

ضافة ػىل ُذا الخحلِق املكذيب, فالبحر اشلي س َلول بَ الباحثة لئق لبحثَ. لأّن مل ٍكن  اؤ

ّة دراسة حتلَلَة س ميوظَلِة مِّكئ   ُّدًة يف دًوان ايب الخاَُة كافِة مه ُياك احد ًبحر اللمي ال

 ؼضق ازلهَا(ًرفاثري  )اخلري و الرش و ػادات و اُواء و ل ث 

 أأساس الخّفكري .و



 

 

ّة ابلؤخابة  ُدًّة يف دًوان أأيب الؼخاَُة يف كافِّة اهلم ّّ ُدف ُذا البحر اؤىل مؼرفة اللمي ال

ُد؛ )9( ثؼًرف اللمية؛ )4غن ػّدة مسائ  يف ُذا البحر، و يه: ) ّّ ( ثؼًرف 8( ثؼًرف ال

ميوظَلِا غيد 8( دًوان أأيب الؼخاَُة؛ )1الّضؼر؛ )  ًرفاثري.( هظًرّة الس ّ

( أأّن اللمية يه لّك ما ًخؼلّق مبا ُو خري و ما ُو رّش. 94: 9004رأأى فِفر )يف حامك، 

( فرأأى أأّن اللمية ميكن أأن ثؼّرف بأأهّنا يشء رفِع الّضأأن ذو املؼىن و 980: 9040أأّما سوخاروا )

ُد فِو غبارة غن هل  يشء اؤىل ما ُو خري )كدام ّّ : 4282ة، حيافغ اليّاس ػىل وحودٍ. أأّما ال

ّايّل )108 ُد يف ازّلهَا ملام َلود من ملامات الّسالكني 84: 9048(. و رأأى الؤمام الـ ّّ ( أأّن ال

 اؤىل الآخرة.

ُد. و يه موكف الفرد للخّخلّط من  ّّ ُدًّة يه غعمة أأمر الفرد املخؼلّلة ابل ّّ و اللمية ال

َّة لسّلهَا، مث  الّعمع، و حّب مبالؽ لسّلهَا،   و املاّدًّة )لّك يشء ًلاس ابملاّدة(.الآاثر الّسلب

( مبؼىن ػمل و أأحّس. و الّضؼر 40: 4228الّضؼر مأأخوذ من صَؼر أأو صُؼر )محَد، 

اظعالحا غيد أأمحد الّضاًب ُو كول أأو كخابة هل وزن أأو حبر )خاضع لضوابط كدمية( و كافِة 

 (40: 9049ليرّث. )اكم ، )أأواخر الأبَات( و هل غيرص ثؼبريّي صؼورّي و خِايّل أأكرث مٌَ يف ا

( فرأأى أأّن الّضؼر وضاط لـوّي خمخلف غن 8: 9047أأّما ًرفاثري كٌل هللت غيَ راثََ )

لـة ػاّمة. رأأى أأّن الّضؼر ًخحّدث دامئا غن يشء ؿري مبارش بسرٍت يف رمّ. شلا، فاليّظًرّة املياس بة 

 يف  ُذا البحر يه هظًرّة الّسمَوظَلا غيد ًرفاثري.

الؼخاَُة ُو ٍلوػة أأصؼار أأيب الؼخاَُة مرثّبة ػىل حسب املوضوع، و اللافِة دًوان أأيب 

ُد. ّّ َّة. و من املوضوػات اليّت ثياولِا أأبو الؼخاَُة يف دًواهَ موضوػا ًخحّدث غن ال  أأو غضوائ

َّة " هَّ مأأخوذ من اللّـة الَوانه ميَوظَلا فلِ  اؤ " مبؼىن الّرمّ )رمحًضاٍ، semeionأأّما الس ّ

ميَوظَلا. حّدد أأ. ثَو 28: 9041 (. للد حاول بؼغ الؼلٌلء يف جمال الأدب ثؼًرف الس ّ



 

 

ميَوظَلا كٌل هل  غيَ ساهخوسا ) ( بأأهَّ رمّ ابغخباٍر ثواظال. رأأي أأ. ثَو أأّن 1: 9048الس ّ

ميَوظَلا يف جمال الأدب ُو منوذج أأديّب ًلّدم مجَع الؼوام  و اجلواهب احللِلِّة لفِم الأغراض  الس ّ

آةل الخّواظ  اخلاّظة يف أأّي  جممتع. )ساهخوسا، الأدب  ا أ  (1: 9048َّة ابغخباُر

ميَوظَلا بأأهَّ دراسة 1: 9048أأّما أأرت فان زوست كٌل هل  غيَ ساهخوسا ) ( فؼّرف الس ّ

ًعاهل و ثللَِّ غيد  الّرمّ و لّك ما ًخؼلّق بَ من ظًرلة معهل، و ػالكذَ بـرٍي من الّرموز، و اؤ

 مس خخدمَِ. 

ميَوظَلا اشّلٍن اهعللوا من ػمل اللّـة، و ُو فردًياهد دو سوسور، و ُياك  ػلٌلء الس ّ

صارل ساهدرز بريس، و حولَا كٌرسدِفا، و ًرفاثري، و ؿري ذضل. و يف البحر يف الّضؼر بيظًرّة 

ميَوظعَلا برز مُضال ًرفاثري و رومان اؤجناردن.  الس ّ

ب ازّلاخًّل و اجلاهب اخلاريّج. كّدم هظًرّة الّسمَوظَلا غيد ًرفاثري ثوظ  بني اجلاه

ًرفاثري هوػني من كراءة الّضؼر، ٌُل اللراءة الكضفِّة و اللراءة الخّفسرًيّة. اللراءة الكضفِّة يه كراءة 

يف مس خوى احملااكة، أأي اليّظر اؤىل اللّـة هظرا اؤصاراّي. أأّما اللراءة الخّفسرًيّة فِيي كراءة يف مس خوى 

 (401: 9041يّظر اؤىل مجَع الّضؼر كوحدة. )رمحًضاٍ، ظريورة الّرموز، أأي ال 

ُدًّة يف دًوان أأيب الؼخاَُة  ّّ فبيظًرّة الّسمَوظَلا غيد ًرفاثري ميكن الكضف غن اللمي ال

 لأهّنا جس خخدم كراءيت الّضؼر حّّت ًخوزّل مهنٌل الخّؼّمق يف املؼىن.
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 الضؼر 

 الضؼر ايب الؼخاَُة

 س ميوظَلِة دراسة 

 س ميوظَلِة ًرفاثري

كراءة ُرٌيسعَلِة  الاّلمبارشًّة يف الخّؼبري

 ُريمِيَعَلة

ّة ُّدًة يف دًوان ايب الخاَُة كافِة مه  اللمي ال



 

 

 

 مهنج البحر و خعواثَ  .ز

 مهنج البحر  .1

ٌس خخدم  لخؼبري و مهنج ُذا البحر ُو املهنج الوظفى. املهنج الوظفى ُو املهنج اشلي 

(. كٌل اهعالكا ػىل ما بني يف 88: 9001حكض َف  املسأأةل مث ًزدت للخحلَ  و لَبني. )راثيا, 

ّة و  خلفِة البحر السابلة, ًبحر الباحثة وحدة املؼىن يف الضؼر ابو الؼخاَُة كافِة اهلم

ّسمَوظَلا غيد موضوػَ اخلري و الرّش و ػادات و اُواء و ل ثؼضق ازلهَا دراسة الخحلَةل ال 

ميَوظَلا لًرفاثري يف: ) ( الاّلمبارشًّة يف الخّؼبري 4ًرفاثري. ٍمتثّ  فِم الأدب غيد هظًرّة الس ّ

( الأظ ، و اليّموذج، 8( اللراءة الكضفِّة و اللراءة الخّفسرًيّة؛ )9الّضؼرّي )الؼم  الأديّب(، )

َّة."1و املخـاٍر؛ )  ( اهل ًفوحرام أأو الؼالكة الخّياّظ

 ات البحر خعو  .2

 ثؼَني معدر البَاانت  .أأ  

ثؼَني معدر البَاانت ُو ظًرق الأوىل ٌس خخدم الباحثة يف حتعَ  البَاانت. معدر 

ّة مهنا غرس موضوػَ ولكن يف  البَاانت يف ُذا البحر ُو دًوان ايب الؼخاَُة كافِة اهلم

و اخلري و الرّش و ػاداة و اُواء و ل ثؼض َق  ازّلهَا  ُذا البحر ًضع ػىل موضؼني ُو

 4287معبوػات من بريوت يف س ية 

 خًس البَان  .ب 

ُّدًة و بذاضل خًس البَان يف ُذا  البَاانت يف ُذا البحر ُو اللكمة او ادلةل مبؼىن ال

 البحر ُو البَاهة اليوغَة 

 



 

 

 ظًرق مجع البَاانت   .ج

غيد مجع البَاانت من دًوان ابو الؼخاَُة , ٌس خحدم مهنج املالحظة و الدسجَ . كٌل بني 

( ان مهنج املالحظة ُو املهنج اشلي ٌس خحدم ليَ  البَاانت بعًرلة 29: 9006همسون )

ُّدًة, ب   مالحظة اس خحدام اللـة, لُست املالحظة ُيا ملعورة ػىل اس خحدام اللـة ال

حدام اللـة كخابَا اًضا و ُو خعواهتا : ان ًلرأأ دًوان ابو حكون املالحظة ػىل اس خ

ّة مث ان ًًذل  البَاانت من معدر دًوان ايب الؼخاَُة مث ان ًوكع ػىل  الؼخاَُة كافِة اهلم

اللكمة املياس بة ػالكة  مث ان ٌسج  مجَع اللكمة املياس بة مبسائ  البحر مث ان ًيلسم 

 البَاانت اؤىل الأكسام املؼَية 

 البَاانت )مهنج حتلًَل( جتلَ  . د

يف ُذٍ املرحةل س خلسم البَاانت املوحودة اؤىل الأكسام املؼَية مث حتللِا. يف ُذا البحر 

(. ل حيلق 9006:490)همسون,   (distribusional( و )padanٌس خخدم مهنج حتلَ  )

خد و ُو مهنج أأ  sampling purposingمجَع البَاانت املوحودة يف حتلِلِا جس خخدم مهنج 

المنوذج من البَاانت اشلي ًياسب برشط المنوذج امللذىض. جس خخدم الباحثة بيفسِا غن 

أأخذ المنوذج وس بة ػىل الرتحمي املؼني. شلضل لُس أأخد المنوذج بال هعام ب  مؼني بوحودٍ 

 رشط المنوذج.

 ثؼَني اخلالظة  .ه

اخلعوة الأخري يف ُذا البحر يه ثؼَني اخلالظة غن الخحلَ  ػىل دًوان ايب الؼخاَُة 

ُّدًة ػىل  ّة, اكهت اخلالظة يه هدِجة الخحلَ  ػىل مسائ  البحر و ُو اللمي ال كافِة اهلم

ّة.   دًوان ايب الؼخاَُة كافِة اهلم

 ثيظمي الكذابة  .ح



 

 

 ثوظول اىل هدِجة البحر املؼَية, ًيلسم البحر ػىل مخسة ابواب و يه: 

: امللدمة حيخوي ػىل خلفِة البحر, حتدًد البحر, اؾراض البحر,  الباب الأول 

امهَة البحر, ازلراسة السابلة, اساس الخفكري, مهنج البحر و خعواثَ, 

 و كذضل ثيظمي الكذابة.

ُّد, ظبق : الأظار اليظري حيخ الباب الثاين ُّد: ثؼًرف ال وي ػىل ثؼًرف اللمية, ال

ُّد, ثؼًرف الضؼر, س ميَوظَلِة مِّكئ   ُّد, موضع ال ُّد, ػالمة ال ال

 ًرفاثري, ثؼًرف س ميَوظَلِة, هظًرة س ميَوظَلِة مِّكئ  ًرفاثري.

الؼخاَُة, الوظفى صؼر  الؼخاَُة و الضؼٍر حيخوي ػىل سرية ابو ابو : الباب الثالر

  و ػاداة و اُواء و  الوظفى صؼر لثؼضق ازلهَااخلري و الرّش 

الخحلَ  ػىل صؼر اخلري و الرّش و ػاداة و اُواء و لثؼضق ازلهَا  : الباب الربع 

الاّلمبارشًّة يف الخّؼبري الّضؼرّي )الؼم  الأديّب(، مّما ٍرحع سببَ اؤىل 

وضاء املؼىن؛  اللراءة الك  ضفِّة و اسدبدال املؼىن، و احنراف املؼىن، و اؤ

اللراءة الخّفسرًيّة؛  الأظ ، و اليّموذج، و املخـاٍر؛  الَِفوحرام أأو 

ُدًة ػىل صؼر اخلري و الرّش و ػاداة و اُواء,  ّّ َّة, اللمي ال الؼالكة الخّياّظ

 صؼر لثؼضق ازلهَا

 : الأحذخام حيخوي ػىل هخاجئ البحر و الأفرتاحات.  الباب خامس

 

 


