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 الملخص

ال تمثل األسموبية قطيعة مع التراث النقدي والبالغي العربي ولكنيا إمتدادًا وليست وريثًا لو , أخذت من إنجازاتو 
من دون الحكم بيا , وال تخمو من اإلسيامات واإلضافات الجادة , أي أنَّيا ممارسة قبل أن تكون عممًا فيي من 

األدبية والنصوص الشعرية بطريقة دقيقة  وموضوعية , لكونيا أكثر الممارسات النقدية قدرة عمى تحميل األعمال 
 أساسًا من ُأسس البحث عن تمييز النصوص وطرافة اإلبداع بعيدًة عن التشخيص الجزئي .

ستقراءه بعناية وتأمل   لذا فإن دراسة شعر ابن نباتة السعدي دراسة أسموبية تعني الغور لمعرفة مزاياه الخاصة وا 
نما البد أن تكون فيو مادة شعرية تُرَجح , لكونيا بيد أنَّ إختيار  نص ال يعني فضمُو عمى غيره من النصوص وا 

وافية بالغاية المقصودة التي ُأختيرت من أجميا إذ أنَّ السمات والخصائص التي ُنالحظيا في نص شعري ما قد 
 تتوافر في غيره من النصوص في أحياٍن كثيرة .

أنَّيا تتعامل مع شاعر عراقي من شعراء العصر العباسي الثاني والذي ُنِعت بأنَّو كان  إنَّ ما ُيعزز أىمية الدراسة
أشعر شعراء العراق في القرن الرابع اليجري فإنَّو لو ولد في غير عصر المتنبي لكان متنبي العصر , ألىميتو 

العربي في العصر العباسي الثاني  الشعرية ومكانتو األدبية والنقدية , أي انَّو أحد األقطاب الموقعة عمى الشعر
إلى جنب المتنبي , فضاًل عن ذلك فإنَّ الشاعر لم ُيدرْس دراسة أسموبية ضمت مزايا شعره عامة عمى الرغم من 

 كثافة نتاجُو الشعري , األمر الذي دعاني إلختيار الموضوع ليكون مجال الدراسة ىذه .
لتحميمي ومستوياتو اإلجرائية القائمة عمى أفانيم القصيدة وقد إقتضت طبيعة البحث إتباع المنيج الوصفي ا

 الشعرية مستجيبًة في ذلك لممنيج األسموبي بمستوياتو الثالثة التركيبي , و الداللي , و الصوتي .
تساقًا ما تبغيو ىذه الدراسة , فقد إنتظمت األطروحة في تمييد وثالثة فصول , تسبقيا مقدمة , وتمحقيا خاتمة  وا 

 ِني كل فصٍل بنصوص شعرية منتقاة من ديوانو . , َفعُ 
وقد خصصت التمييد لمبحث عن ماىية األسموبية ) المفيوم , الموضوع , األصول , العالقات ( , وجاء 
الفصل األول )المستوى التركيبي ( بأبرز المظاىر التركيبية من أساليب إنشائية تضمنت ) اإلستفيام , والشرط , 

 , والنيي , والتوكيد ( . واألمر , والنداء 
أما الفصل الثاني فكرسُت الدراسة فيو عن ) المستوى الداللي (  ووزعتو عمى ثالثة مباحث , المبحث األول 
إشتمل عمى عالقات الُمبادلة والمتمثمة ) باإلستعارة ( , أما المبحث الثاني فقد إشتمل عمى عالقات المجاورة 

الث فقد إشتمل عمى عالقات المشابية . ودرسُت في الفصل الثالث   ) المستوى والمتمثمة ) بالكناية (  أما الث
الصوتي ( , وجاء عمى مبحثين : تضمن األول الموسيقى الخارجية ودرست فيو ) الوزن والقافية ( , أما المبحث 

مزم , والتصدير , الثاني فقد تضمن الموسيقى الداخمية والتي تحققت بــ ) الجناس , والتدوير , ولزوم ما ال ي
والطباق , والتكرار( , وقد إ؟تبعت في المبحث األول من الفصل الثالث المنيج اإلحصائي بوصفِو أحد مناىج 
األسموبية فعمى الرغم من أنني قد أبذلت َجيدًا كبيرًا في ىذا المبحث إال أنَُّو كان مبحثًا ميمًا رفد الدراسة بإفادة 

 كبيرة . 
نتيت الدراسة بخات مة تمثمت بإستخالصًا ألبرز المييمنات األسموبية المترشحة من دراسة ديوان إبن نباتة وا 

السعدي وقد إعتمدت الباحثة في إعداد ىذا البحث عمى مجموعة من المصادر والمراجع كان في مقدمتيا ديوان 



 7931عالم , بغداد , )الشاعر بجزأيو األول والثاني تحقيق )عبد األمير ميدي حبيب الطائي( مطبعة وزارة اإل
م ( , بيد أنَّ ىنالك مجموعة من األبيات الممحقة في الجزء الثاني من الديوان ُنِسبت إلى إبن نباتة  7311 –ه 

السعدي , لكن الباحثة لم تتخذىا شواىدًا شعريًة في دراستيا ىذه , والسبب في ذلك يعود إلى الشك في صحة 
 عن قمتيا فيي ال تسمو إلى أن تكون قصائد كاممة .  َنسب ىذه األبيات إلى الشاعر فضالً 

 
 

                                                                                 
 
 


