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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة دٌالى

 كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة      
 اللغة العربٌةقسم 

 


 




ِالليِهاِالدِ أثرِ ةِوِ يِ يقاعِ اإلِةِ يِ نِ الب ِ
ِِرِ)ِعبدِالعزيزِالمقالحِ(عِ فيِشِ 

  
ِالطالبِرسالةِتقدمِبها

ِسينحاسِحميدِهللاِعبِ نصر

 

ٌ  لى مجلس كل  إ  ـ جامعة ة ٌة التربٌة للعلوم اإلنسان
  ماجستٌرال درجةوهً جزء من متطلبات نٌل الى ٌ  د  

 وآدابها العربٌة   غة  الل  فً 


ِشرافبإ
ِستاذِالدكتورال ِ

ِصالحِمهديِالزبيدي
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ڍڇڇڍڇڇڎڎڌڌڈڈچ

  چڑڑ
 

ِصدقِهللاِالعظيم
 
 

 ٢٣ االيت البقرة:سورة 
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 إقرار المشرف



 " تـ الوْسْهح الزسالح ُذٍ إعداد أى ِااليقاعيةِِأُقز البنية

"الريذقـــــدمتِاِيزِالمقالحِ(وأثرهاِالدالليِفيِشعرِ)ِعبدِالعز

 جاهعح(ِنصرهللاِعباسِحميد)الطالة في إشزافي ذحد جزخ

ًيلكليحالرزتيحللعلْماإلًساًيح,ُّيجشءهيهرطلثاخ–ديالى

.ّآداتِااللغحالعزتيحفيواجسريزالدرجح



 المشرف
 األستاذ الدكتور

 صالحِمهديِالزبيدي
 1034 التارٌخ:   /   /




الرْقيع



اسرٌاداالىالرْصياخالورْافزج,أُرشحُذٍالزسالحللوٌاقشح.



التوقٌع

 االستاذ المساعد الدكتور
 
 اللغة العربٌةرئٌس قسم 

 1034 التارٌخ:    /   /




 د   
 

 








ِإقرارِالخبيرِالعلمي
 

البنيةةِااليقاعيةةِِأقزتأًٌيقدقزأخُذٍالزساالحالوْساْهحتاـ"

"الريذقـــــدمتِااِوأثرهاِالدالليِفيِشعرِ)ِعبدِالعزيزِالمقالحِ(

الااىهسلاايكليااحالرزتيااحللعلااْم(ِعبةةاسِحميةةدِنصةةرهللا)الطالااة

ياااح,ُّااايجاااشءهااايقساااناللغاااحالعزت–جاهعاااحدياااالى–اإلًسااااًيح

,ّقدّجادذِاّآداتِااللغحالعزتيحفيواجسريزالهرطلثاخًيلدرجح

صالححهيالٌاحيحالعلويح.







االسن:



4102الراريخ://







الرْقيع:
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ِإقرارِلجنةِالمناقشة



ًحيأعضاءلسٌحالوٌاقشحًُقزتأًٌاقداطلعٌاعلىالزسالحالوْسْهح

يِشةةةعرِ)ِعبةةةدِالعزيةةةزِليِفةةةالبنيةةةةِااليقاعيةةةةِوأثرهةةةاِالةةةدالِتاااـ"
ّقاد(ِنصةرهللاِعبةاسِحميةد)"الرايذقــــاـدمتِااالطالاةِ(المقالح

لٌيالقدأًِاجاديزجتاالقثْ ًاقشٌاٍفيهحرْياذِاّفيوالَعالقحتِاًّعر

(.ترقديز),ّآداتِاللغحالعزتيحاواجسريزفيالدرجح





الرْقيع:الرْقيع:

 4102 الراريخ:// 4102 الراريخ://
االسن:أ.د.االسن:أ.م.د.

رئيياللسٌحعضْا 



الرْقيع:الرْقيع:

 4102 الراريخ:// 4102 الراريخ://
االسن:أ.م.د.

ِدِ.ِصالحِِمهديِالزبيديأ.عضْا 
عضْاّهشزفا





صدقدهيهسليكليحالرزتيحللعلْماإلًساًيح/جاهعحديالى

كليحالرزتيحللعلْماإلًساًيح/جاهعحديالىعويد

الرْقيع:
ِالدكتوراالستاذ المساعد 

ِنصيفِجاسمِمحمد

4102الراريخ://
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 إهداء
 

ـْت علٌه  - رت علٌه معاول إلى وطنً... الذي ألح  سهام المصائب، وتكس 

 األشرار ، فعالجها شموخاً وإباًء ، تحٌة إجالٍل وإكبار .

 

لنً بالرعاٌة والمحبة ، وصبر وكافح ، ل  إلى والدي العزٌز ... الذي ظ -

 . فأوصلنً إلى هذه المرحلة من الدراسة

 

ٌ اض ، إلى أُمً ... -   بارئها التً شاء القدر أْن ترحل إلى واحة الحنان الف

، قبل إتمام هذا البحث ، تغمدها هللا برحمته الواسعة ، وجعلها من أهل 

 .الجنة 

 

 0إلى رفٌقة دربً ، التً عاشت معً رحلة البحث والسهر ، زوجتً  -

 

  ومحمد ، وأحمد ، إلى رٌاحٌن قلبً والنجوم الزاهرة فً حٌاتً ، غاده  -

 0سة الدراو ال ذٌن لطالما شغلتنً عنهم سنً البحث، 

 

 ثمرة جهدي المتواضع هذا ، وفاءً  ، أهدي جمٌعاً  ألهل واألصدقاءإلى ا -

 0وإحساناً 

 

 

 نصرهللا
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ِالصفحةِالموضوعِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

 6-3 المقدمة

 13-7ِالتمهيدِ:ِ

 33-8 صطالحأوالً : البنٌة اإلٌقاعٌة فً اللغة واإل

 34-33 اللةثانٌا : اإلٌقاع والد

 13-34 :حٌاته ومنجزاته  -العزٌز المقالح ثالثاً : عبد

ِالفصلِالولِ

 الوزانِفيِشعرِعبدِالعزيزِالمقالحِ

    11-79 

 43-11 المبحــث األول : األوزان فً الشعر العمودي )التقلٌدي (  

 16-11 توطئةِ

 13-16 البحر الكامل -3

 16-11 البحر البسٌط -1

 17-16 البحر الخفٌف -1

 19-17 البحر الرمل -4

 43-19 البحر السرٌع -5

ٌ ة    50-41 المبحــث الثانً : األوزان فً القصٌدة المقطع

 45-41 البحر الكامل -3

 47-45 البحر الوافر -1

 50-48 البحر السرٌع -1

 79-53 المبحث الثالث : األوزان  فً الش عر الحــُر 

لن (  -3  57-51 تفعٌلة ) فاع 

لن ( -1  60-57 تفعٌلة )مستفع 

 61-60 تفعلٌة ) فعولن ( -1

لن ، فْعلن (  -4  65-61 تفعلٌة ) فع 

 70-65 تفعٌلة ) متفاعلن ( -5

 74-70 تفعٌلة )فاعالتن ( -6

ل تن ( -7  79-74 تفعٌلة )مفاع 
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ِالفصلِالثانيِ

 بنيةِالقافيةِوأنماطهاِ

80-314 

 84-81 القافٌة ، معنى وداللة   

 98-85 عمودي والقصٌدة المقطعٌةالمبحث األول : القافٌة فً الشعر ال   

 301-98 القافٌة من حٌث الحركة والسكون

 307-301 عٌوب القافٌة

 314-307 المبحث الثانً: القافٌة فً الشعر الُحـر    

 331-330 القافٌة المتكررة -

 335-331 القافٌة المتعانقة -

 338-335 القافٌة المتراسلة -

 311-338 القافٌة المتوالٌة أو المسطحة -

 315-311 القافٌة المتقاطعة -

 319-315 القافٌة المرسلة ) الداخلٌة ( -

 315-310 القافٌة الحرة ) المتغٌرة ( -

ِِالفصلِالثالثِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِِأإليقاعِالداخليِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

315-381 

 317-316 توطئة

 356-318  وأنماطه التكرارالمبحث األول : 

 366-357 التدوٌرظاهرة المبحث الثانً : 

 371-367 التجنٌسبحث الثالث : مال

 378-371 التوازيظاهرة المبحث الرابع : 

 381-379 التقسٌم الصوتًالمبحث الخامس : 

 386-381 الخاتمة      

 103-388 المصادر والمراجع      

 


