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 وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ اللَّهُ فَسَيَرَى اعْمَلُوا وَقُلِ }

 { وَالْمُؤْمِنُونَ
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 .إىل مجيع معاريف الكرام

  الصورة وامناطها يف شعر السياب/ أهدى إليكم حبثي املتواضع 
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 الشكر والتقدير
 

 

خ واتندا األخد ة يف اايداة اعامعيدة مدن وقودة اعدود  ددا إىل        ال بدد لندا و دن   دو          

األعوام اليت مت قضائها يف رحاب اعامعة مع أستاذاا الكرام الذين قدموا لنا تلد   

اخلربات اليت اكتسبوها وتلد  اههدودات الديت تعتدرب ةثابدة كند  معدريف لندا يف         

 .جيل األمة لنهوضها من جديد عدة اهاالت اليت تعلمناها باملراحل التعليمية لبناء

وقبل أن منضي اقدم أمسى آيات الشكر واالمتنان والتقدير واحملبة إىل الذين محلدوا  

 .أقدس رسالة يف ااياة

 .إىل الذين مهدوا لنا طريق العلم واملعرفة

 إىل مجيع أستاذاا األفاضل، وباألخص إىل أستاذاا

  مولود حممد زايد:الدكتور واملشرف / الواضل 
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 المشرف إقرار
من قبل  المقدم (الصورة وانماطها في شعر السياب)بـ  الموسوما البحث أشهد أن إعداد هذ

جزء  ووهقسم اللغة العربية / كلية التربيةفي  بإشرافي ىقد جر  (رقية كريم فانوس)الب الط
 .اللغة العربيةفي  لبكالوريوسمن متطلبات نيل درجة ا

 

 :                                  التوقيع                                                     

 : االسم                                                      

                                                   

      

 القسم توصية رئيس

 .المتوافرة أرشح هذه الرسالة للمناقشة بناء على التوصيات 

 

 : التوقيع                                                          

 : االسم                                                            
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 أقرار لجنة المناقشة
ــة المناقشـة   ـــحث نشـهد نحــن اع ـاء لجن ــا علـى الب ــا اطلعن الصووورة وانماطهوا فووي شووعر ) الموسـومانن

 التربية وقد ناقشـنا الطالبـة فـي محتوياتـ  كليةفي (  رقيه كريم فانوس) المقدمة من الطالبة  (السياب
بتقـدير فـي اللغـة العربيـة  البكـالوريوسبـالقبول لنيـل درجـة  نـ  جـديروفي مال  عالقة بها ، وقد وجدنا أ
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 املقدمة
 وصحب  أجمعين آلةبسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين وعلى 

 :أما بعد

إن األدب فن من الفنون الجميلة التي تصور الحياة بما فيها من أفراح وأمال ومن خالل ما يختلج في نفس 
بأسلوب جميل، وصورة بديعية وخيال رائع والعبارة األدبية بمثابة الجمال، ومن ميزاتها  األديب من عواطف وأفكار

االشراق والحيوية، والقدرة على تقديم الصورة البيانية والبديعية والصيغة المجازية في قصد واعتدال، كما أن لألدب 
سـلوب فـي تكـوين العمـل األدبـي والــذ  الفكــر والخيـال والعاطفـة، واأل: عناصـر يقـوم عليهـا وهـي أربعـة ومتمثلـة فـي

والســيما  قصـائدهبعـ  الشـعراء عليهـا فـي بنــاء قصـائدهم ومـن هـاالء الشـعراء نـذكر بــدر شـاكر السـياب فـي  اعتمـد
انشودة المطر التي تعد نصا شعريا متميزا في الشعر المعاصر لتوفرها على شكل فني متميز وم مون اجتماعي 

 :إشكالية بحثنا في األسئلة التالية هادف في آن واحد ومن هنا تتمثل

هـذا المفهـوم " يتجلـى"كيـف يتمههـر  -مـا مفهـوم الصـورة الشـعريةا ومـا هـي أقسـامهاا وكيـف تعامـل معهـا القـدماءا 
 "الصورة الشعرية في شعر السياب  " في شعر السيابا ومن منطلق هذه اإلشكالية تبلور لدينا عنوان البحث وهو 

تبعنــاه حســب طبيعــة مو ــوعنا هـو التحليلــي الــذ  يتناســب مــع مو ــو  بحثنــا فــي ومـنهج الدراســة الــذ  ا 
 واســـتعارهتحليــل  قصــائد الســياب مــن خـــالل اســتخراجنا الصــور الشــعرية التــي تت ـــمنها هــذه القصــائد مــن تشــبي  

 .ورمز

لة وقـد اعتمــدنا فــي التحليــل علــى بعــ  الدراســات التــي ســبقت هــذا البحــث واســتفدنا منهــا ونــذكر منهــا رســا
 "رمزية الماء"استاذ  الدكتور مولود محمد 

الدكتور مولـود " أما من بين الدوافع التي دفعتنا إلى اختيار المو و  هو في الحقيقة اقتراحا من األستاذ المشرف 
 :من مو و  بحثنا هو وبخصوص الغاية والهدف" محمد 

  قصائدهالتعرف على التجربة الشعرية لبدر شاكر السياب من خالل . 
  والرمزية فيها   واالستعاريةوكيفية تعامل الشاعر مع الصورة التشبيهية  قصائدهالوقوف على خصائص. 
  القدرة على التحليل واستخراج الصورة الشعرية المذكورة في القصائد. 
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 ـــيق : التــي واجهتنــا هــي وممــا ال شــه فيــ  أنــ  ال تخلـــو عمليــة البحــث العلمــي مــن صـــعوبات، فالصــعوبة
 . أكثر من المحدد فالبحث الجاد والعلمي الرصين يتطلب وقتالوقت، 

ــا فــــي المبحـــث األول المعنــــون  ــة، أمـ ــد وثالثـــة مباحـــث وخاتمــ ــيم خطـــة البحــــث علـــى تمهيــ واعتمـــدنا فـــي تقســ
وانواعـ  وأقسـام  وتناولنـا التشـبي  فـي قصـيدة "  مفهـوم التشـبي " عالجنـا فيـ  ( في شعر السـياب التشبيهيةالصورة )بـ

 .لمطرأنشودة ا

ــ  ــاء المبحــــث الثـــاني موســــوما بــ ــياب االســـتعاريةالصــــورة )وجـ ــ  مفهـــوم (  فــــي شـــعر الســ ــا فيــ ــتعارةوأدرجنـ  االســ
 االستعارةواستخرجنا االبيات التي ت منت  االستعاريةوأنواعها وتناولنا قصيدة غريب على الخليج كنموذج الصورة 
 االستعارةلتي وردت فيها أي ا تطرقنا الى قصيدة أنشودة المطر واستخرجنا االبيات ا

تطرقنا في  الى مفهوم الرمز وكيف وهف ( الصورة الرمزية في شعر السياب)اما المبحث الثالث جاء بعنون
وذكرنا الرمز األسطور  عند السياب وتناولنا مجموع  من الرموز الكبيرة التي أستعملها  قصائدهالسياب الرمز في 

 ...الخ" جيكور"  "تموز"  "عشتار"  "المطر"  "مسيحال"السياب في مسيرت  الشعرية امثال 

 .وتضمنت الخاتمة النتائج التي توصل إليها البحث

وفي الختام، علينا أن نوج  الشكر والحمد الى اهلل سبحان  وتعالى على عون  وتوفيق  ومن ثم توج  خالص 
على توجيهات  وتشجيعات  وحرص  على " يداألستاذ الدكتور مولود محمد زا"  الشكر والعرفان الى أستاذنا المشرف 

 ۔وجل أن يجزي  خير الجزاء وخير الثواب إتمام البحث، وان  لنعم األستاذ، فنرجو من اهلل عز

 

 واهلل ولي التوفيق
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