
 ---------------------------------------------------------------------------------------------المقدمة 

1 

 

 
 التعليم العالي والبحث العلمي ًزارج

 الجامعة المستنصرية          

 كلية اآلداب               

 

 

 

 الرتابط والتماسك يف شعر اجلواهري
 دراست لغويت

 

 

 أطرًحح تقدم تيا الطالة

 

 عبد الزهرة امساعيل آل سامل
 

 

 

اآلداب/ الجاهعح الوستنصريح/قسن اللغح العرتيح, ًىي الى هجلس كليح 

 جسء هن هتطلثاخ نيل شيادج دكتٌراه فلسفح في اللعح العرتيح ًآداتيا

 

 

 

 تإشراف األستاذ الوساعد الدكتٌر

 عثداإللو إتراىين عثدهللا

 

 

 

 

 

 م     3122ىـ                                                           2543



 ---------------------------------------------------------------------------------------------المقدمة 

2 

 

 

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 حــــــــــدهـــــقالو                                               

  ادددد  لاا,  نعمددد الاالعددد   اايحصددد  اد اا,الحمددد الاالدددبلا ادحمدددلام حوددد اال ددد  م  
  ا  ادن لد اود ااالن د االدبلالددحالد احدا,البلا اد رك اح ع  االهمد ا, االمجوه   ح  ا

  ااجددمامحدد   ,ا الصددسةا الىددس ا مدد ا,  ا قددتامعدد   ا,  انعددتام جدد  اا,محدد   
  لدد اال دحددد اا,ا ىددم  صددم االا مددد ا  لدد ا) خم دد اأحددياال  ىدد امحمدد ا,شددرأاأنحد  دد اأ

االمنوجحد .اة الصح حا,ال  هرد 
أ اج مدد ةاحددماهدديالدددياا, او صددأااالعمدد  الددياالمجدد  تاك لددةاحةن هددد اىدد كنةاااا
مىومراليامن هجه االنظردةا الو حد ددة,ا مىد درةامدلابلدتاالو د راالدبلاشده و او  را

ال راىدد تاالعمدد  المىددن الدديااأل نددةاا خدددرةا  اىدددم الدديانه دددةاال ددر االعشددرد او دد را
و دد م شاشدد حهتالددد ابلددتاالمىددو تاالددبلا صددمتا لددد اال راىدد تااه  و دد مالمغ دددةاالعرحدددةا

دد تاالنال راىدد)المغ دددةاالغرحدددةا  اىدددم ا  أححدد ثا,لظهددرتالندد ا راىدد تا,ا دةاالمىدد ندةض 
امد ادمددلاال راىد تاالعرحددةاا,ون  لتاالج نباالمغ لاالمىد نياالنظدرل  الو حد ديا,  اأ  

 حدد ا مد اا, الملا جدةاحدند ا,الح دثةاه ااوك  هد الدياالححدثا مد االودراثاالمغد لاال د د 
دد ن ااح ل راىدد تاغ االمع صددر  اش دد اا,ل لحدد حث  االعددرباالمحدد ث  ا,ياالحدد دثالمغددةاالنص 

 لدددياجعحدددوه امددد ادجعمهددد اقددد  رد ا مددد ا,المىددد ند ت ا خدددبد احعن نهددد ا)المغ ددددةاالغرحددددةا
دد متالمح حددثاالمدد  ةاا ىدد حاي,ا هددياالمصدد  راالعرحدددةاال  دمددةاالوددياقدد  االوحمدددماالنص 
اومتاالم  ةال راىةاالنا ا اق  سشاد  م:ا     د احد   ا و  دمد ش الد اوخدرجاا,وحمدسشا),ا لعم 

ددا.الجممددة.  اكدد  االكددس ادوددةلأامدد االجممددة,ا ان هدد ا ىدددمةالن ددمالدجدد با دد ابلددتا ن دد الم 
االدنا ااد  االن اةاا ى حالكدم اا لك را ل ااألخرد ا   ه االنص ا اأ   ,األ  دحد أامد ااندا 

االوحمدستاالنص ا,الجممةا ادةاوح أامنه اأدض . أ  
ا م االنا ا  هدبااا,خلدياالودةرداممود ة اجدب رلا, ددةا مد اقد د الدياال راىد تاالمغا   

ال ر نددددياا اجدددد اا ندددد االمنىددددرد ا ا صدددد لدد امدددد اوحمدددددمالمددددنا امدددد اأك ودددد اال راىددددةالمدددد



 ---------------------------------------------------------------------------------------------المقدمة 

3 

 

 نددد االمصددد م  ا)لك نددد اال ثد دددةاالودددياوحمددماالعمددد  ,احدددد اأ اودددد باا؛ وركدددله ا مدددد ,
دددا منهجدددال ددد ام ا ددد  اهدددبااالعمددد ا دددي)حددددااأ ار احددد دث اورحدددياالنشدددةة,ا   أ اا مددد االمغدددةاالنص 

دةاالمى ند ت لك ند االحنددةاالكحدرتاالدبلاا؛ح وج هد انحد ا راىدةاالدنا االنم ا االبلاالنص 
العرحددةاا– ا  االمغ دود حد   االجممدةالهدبااشده تاالىد حوا-كمد اىدوضد ا–وج  لالد ا
د ود احود اك ندتا مد اأثدرلامد ارحالىد ندة,ا حهبااالعم ا جلاالح حثد اااهوم  ا– الغرحدةا

أ الدددديامنهدددد  ا,هدددد احمددددنهؤاخدددد اا ر تاخ صددددةالدددديامنه مدددد ا احدددد ةامناانمدددد لتاكددددم ا
لوىددم االضدد اا مدد اا؛ معدد ددرل,المدد اهددبااالمن مددذاجدد اتاهددبلاا  ر حددةا,ا الددنا ا)

معدد رااا: همد اا ا اندا اا, و أا م الا ددةامد ال ادد ل,ادوعمدذاح جد  اندا اا,هبااالعم 
مد تاا:م ح هأا, امح  لةا دض حاأمرد Cohesion الوم ىتااCoherenceالوراح ا)

مدددد تاكن دددددةاالددددر اح اا: األخددددرا,كن دددددةاالددددر اح االنح دددددةالدددديا حدددد اثاالوم ىددددتاالكمددددي
ث  ام تاكن دوهم اليا حد اثابلدتامجومعدد ا اخدماا,ال  لدةاليا ح اثاالوم ىتاالكمي

ا, الوكددرارا,ا ح لددة)ال ىدد  م اا   اتاكدددا),االددبلاىدد   ا مدد ابلددتاالكثدددرامدد االددنا ا
ا.الخ . الحبأ.ا, الع أ

ددأ  الوم ىددتالهدد ا ددد ا اشددعرا, ددتا مددد ا ىدد  ماالوددراح اح االددبلا  اا الضدد ااالددنا ام 
ن ا مدددد ا قددددلااخوددددد رلالهددددبااالعندددد ا االجدددد اهرلا هدددد اب احجدددد امع دددد مادىددددم اح ل راىددددةا ا 

ا مرد :
الوددراح ا الوم ىددت:ا قددلااخوددد رلا مدد االا  م:امدد ادخددااالشددذ اا  ماألامعددد را

 الونددو ا مدد االمندد هؤاا,ال راىدد تاالكسىدددكدةهددبااالمدد  امدد اال راىددةاحغدددةاالخددر جامدد ا
,ا ال قدددد أا مدددد ات ال راىدددد تاالح دثددددةا  اىدددددم االمورجمددددةامنهدددد امدددد االمغدددد تاا خددددرا,

 كدنددددددةاوحمددددددماا, المددددد ارحاالمغ ددددددةا,مراحدددددماالو ددددد راالدددددبلاشددددده و اومدددددتاال راىددددد ت
النصدد اا مدد ا لددذاومددتاالمندد هؤ,ال ا مدد ابلددتاال قدد أا مدد اأحددرلاالمصدد مح تا

االمى ندة.
ن ا االشددذ االثد نيامدد ا ند ا اا  ر حددةا هد اشددعراالجد اهرل:ا ا  مدد االثد ني:امدد ادخدا 

 قدلااخوددد رلا مدد ال م ددةاال راىد تاالمغ دددةاالودياون  لددتا دد ا اهددبااالشد  راالكحدددرامدد ا
ا ارىددياالمغددةاارضدد شا د اندد احدد تاثددر ةالغ دددةاوعدد  ااجهددة؛ا    ا ل جدد تامدد اا,خصددح شالكددم 

اأحغد اليا راىوياالو حد دة.
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 مصددد  رلاح ل رجدددةاا ىددد حاهددديامراجدددلاا, لدددياضددد اابلدددتاك ندددتامراجدددلاالححدددث
دد االمصدد  رال  ومدد تاال راىددةا مدد ا, كوددباا صدد ماا, الون ىدددرا, الحسوددةا,النحدد   أم 

حمعدد رلاا نددت أجنحددةامورجمدةا  اىددم اومدتاالودياا,دةا رحدةم لن تاالمى ند تاالنص ا
اةال  اج اتا م اومهد ا ثسثةالص ما.أم  امحو تاا  ر حا,ا الوم ىت ا,الوراح )

داثد اح ااشام االجبراالمغ لاالومهد :اووحعتالد امنه  االنا ا دد امد اجد اا ند االنص 
مددد اوعردنددد تامدددلابكدددرااخدددوسأا جهددد تاالنظدددرالدددياوعردنددد ا  اىددددم الدددياال راىددد تا

ا.المح ثد  ن اام النةالمغ دةاال  دمةا
ددا,الودراح منهد  االنصدماا  م:او رقدتالدد ا لدد ا هددباااجد اا,ا قد اي الوم ىدتاالنص 

ا م اثسثةاأقى  :النصما
:ا باال دد د  العرحددي  الوم ىددتالددياالوددراثاالمغدد ل,ا  م:امنهدد  االوددراح ااالمححددث

ا الن   االعرب.ا, الحسودد , النح ةاا, رضتامنه  اهبد االمعد رد ا ن االمعجمدد 
دياالث ني:امنه  االودراح ااالمححث ال د ا رضدتا,راثاالد دنيلدياالودا  وم ىدك,النص 

 م دددددد  وه ا, ا صدددددد لدد اباكددددددراشا رااهدددددد اا,منهدددددد  اهددددددبد االمعددددددد رد ا ندددددد االمنىددددددرد 
ا وحمدسوه المنااال ر ني.

 الوم ىددددتالددددياال راىدددد تاالمىدددد ندةاالح دثددددة,ا با,الث لددددث:امنهدددد  االوددددراح ااالمححددددث
ثدددد  ا رضددددتاا,الغددددرحدد ا رضددددتامنهدددد  اهددددبد االمعددددد رد ا ندددد اأحددددرلا ممدددد ااالددددنا ا

االعرب,امورجمد ا  ارىد .امنه مدهم ا ن االح حثد ام ا مم ااالنا ا
ددد  ىددد  ماالودددراح ا الوم ىدددتا ال رد دددةاامددد  ااالنصدددس االثددد نيا الث لدددثال رىدددتالدهأم 

ثدد  االدد خ ما,انظرددد ش ا)المنهجدددةاالموحعددةا بلددتاحعددروامنهدد  ا ىدددمةاالوددراح ا الوم ىددتا
,ا قدد اجدد اتاوىددمدةاالنصددمد ا مدد امح شددرةا لدد االج نددباالو حد دديالددياشددعراالجدد اهرل

االنح ااألوي:
اوى عا لد اقىم   الوم ىتاق   ةاا ,النصماالث ني:اأ  اتاالوراح ا

,ال راىدددةايالشدددر الوركددددبا حنددددةا,وىددد عاححنددددةاالع دددأاالمححدددثاا  م:اق  ددد ةاا 
اهددبل اا   اتا)الع ددأااقوصددرتا مدد اا   اتاا رحددل الدد ا ,ا الندد ا, اثدد ا, اأ  ؛ا   

د,رتالدديا  لدةا احدد ةاوشدو دةا لدد اموحدد ثاا ند ا احدد ,امدد ا هدديا رجد عاا حدد اثاالنص 
اال راى تاالنص اا: م اج نبا خرا,ج نب اهبل اا   اتاهياالودياوحد ثا    دةاو ك اأ  
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دد ا الوم ىددتا اخددماالددنا اا,الوددراح  لددرثرلاايالشددر الوركدددبااحندددةالمىددحباالددبلابكددر,ا أم 
اي. اض اليا ح اثاالوم ىتاالنص ا

 حندةاالحدبأ,ال د اجد اتاالحنددةاا,الث نيا:اق   ةاا وى عاح لحندةاال صندةامححثال
ال صندةا م انم د اأح هم االصنة,ا لده ا رضتاوع  االصدن تالدياالحنددةاالكحدرتا

رج  ه ا ل ام صد أا احد ا, )النا ا  األخدراالحد م,ا  رضدتالدهد اوعد  اا حد اماا, ا 
رج  هدد ا لدد ا, الددنا ا)لددياالحندددةاالكحددرتا دد ا)موحدد ثا ندد ا احدد اا ا  صدد حباالحدد م ,اأم 

 همددد ا, مددد اظددد هرود امهمودددد اانمددد لاحهمددد اشددد  رن االكحددددرالدددد اال قوصدددرتا,الحدددبأ
دمود ا لد اا حدبأاجد اباا ىدونه  االمود  اوجعدس االدنا اا,ظ هرو احبأاج اباالشر 

امى حةاق لدةا  دمة.
االنصماالث لث:اأ  اتاالوراح ا الوم ىتاق   ةاال مؤ:ا لد اقىم  

اا  م:اق   ةاال مؤاححندةاالوكرار,ا لد اج ااالوكرارا م االنح ااألوي:االمححث
ا وكراراالصدغةاالمعجمدة.ا, وكراراالعح رةا,وكراراالكممة

الثد ني:اق  د ةاالد مؤاححنددةااةح لدةا:ل د اجد اتااةح لدةا مد اثسثدةاأند اعااالمححث
ح لةا ش ردة. ح لةاحع دة,ا ا  ا ح لةاقحمدةا ا 

ا, هددددياخسصددددةانودددد  ؤاالححددددثا,حدددد هم االنودددد  ؤأاتا مدددد ام محددددد ا الخ ومددددةاجدددد 
 األخددراالو صددد تا هدديا دد  ةاو صددد تادمكدد اا او حددذالددياأقىدد  االمغددةاالعرحدددةالدديا

اج مع ون .
اال راىددةاالوددياقدد  احهدد االح حددثا مدد اهددبااالنحدد ا اوعنددياأن ا هدد اأح  ددتا ح  ددةا   

العمماثمرةامد اثمد راالجهد اا,ا لك اأ م اأ ادك  اهباا ق  ذاهبااالم ض عحشم لدةا
 ا ا مدشدةن ااخدراا ادىعنيا  اأ اأشكراالاجم اأال  دمادض أا ل امكوحون االعرحدة,ا ا

 نج لاهبااالححثاالمو اضلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا من ا و لد  اليا

 دددددعلةامجددددددددددددددددد اأ ا مدددددددد امكدددددددددددد  دددددددددددددددددددلم اك  ادىوغنيا  االشكرام ج ااااالدددد

ا مااشكر االياأد ه االث ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس اادددددددددددددددرلاااااال دددددلم اأمراالاالعحدددددددددددددددددددددددد  ااحشكااا
كراأىددو بلاالمىدد   ةا اخددااح لددب امدد امدد  الددياددد االعدد  ااثدد  اأقدد  اشددكرلا لدد اكددم

  الرندياالد االصد ابامد االم  لدبا,الرنديالد ا حدراهد االدبلاالمشرأاال كو را ح اا 
نر, الصدحرا مد االمشد ةاالودياوحمدمامعديا ند ااهدبااالى ا اا, العح رةاالصحدحةا,ال قد ة
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اممددد اعهددد امعنددد ا أو ددد  اح لشدددكراالجلددددما  ضددد االجندددةاالمن قشدددةاالمددد قرةااللدأشدددركن لا
ا ل ضددماالددبد اوجشددم اامشدد ةاال ددرااةا حددبل االدديابلددتاجهدد ه ا ل هدد االالمرضدد و ا ن دد ا

االع لمد .اااااااااا ا لياالو لدذا الحم الارب 
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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