
 

 

 البناء الفين

 هـ 895يف شعر إبن صفوان التنجييب  

 

 

 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د              عالء طالب عبداهلل. د       

 كلية اآلداب                                  كلية الرتبية للبنات               
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 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 892

 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 
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 املقدمة



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 899 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د

 لفصل األولا

 البناء املوضوعي

 املطلع: املبحح األول

                                                 



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 033

 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

                                                 



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 033 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د

                                                 



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 038

 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

                                                 



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 030 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د

                                                 



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 033

 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

                                                 



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 033 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د

 املبحح الجاني

 حصن التخلص

                                                 



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 033

 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

                                                 



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 033 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د

                                                 



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 032

 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

                                                 



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 039 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د

                                                 



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 033

 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

 املبحح الجالح

 الغرض الشعري

 املديح  (1

                                                 



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 033 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د

                                                 



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 038

 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

                                                 



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 030 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د

                                                 



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 033

 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

                                                 



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 033 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د



 اهلجاء  (2

                                                 



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 033

 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

                                                 



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 033 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د

                                                 



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 032

 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

 :الغسل (3

                                                 



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 039 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د

                                                 



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 083

 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

                                                 



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 083 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د

الوصف (4

                                                 



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 088

 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

                                                 



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 080 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د

                                                 



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 083

 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

                                                 



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 083 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د

 :الرثاء (5

                                                 



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 083

 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

                                                 



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 083 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د

 الفصل الجاني

 بناء الصورة

                                                 



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 082

 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

 املبحح األول

 األشلوب

                                                 



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 089 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د

                                                 



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 003

 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

                                                 



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 003 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د

                                                 



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 008

 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

                                                 



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 000 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د
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 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

                                                 



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 003 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د

 املبحح الجاني

 اخليال
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 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

                                                 



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 003 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د

                                                 



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 002

 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

                                                 



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 009 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د

 

 

                                                 



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 033

 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

                                                 



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 033 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د

                                                 



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 038

 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

                                                 



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 030 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د

                                                 



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 033

 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

 املبحح الجالح

 التشبيه

                                                 



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 033 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د

:التشبيه اجملنل 
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 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 033 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د

:التشبيه املؤكد 
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 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

                                                 



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 039 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د

:التشبيه البليغ

 الفصل الجالح

 البناء املوشيقي

 املبحح األول

 (الوزن)املوشيقى اخلارجية
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 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 038

 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

 

                                                 



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 030 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د
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 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 
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 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 033 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د
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 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

 

                                                 



 

 

 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 039 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د

 

                                                 



 

 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 033

 ( هـ595)البناء الفين يف شعر ابن صفوان التنجييب 

 

 املبحح الجاني
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 العدد الثاني جملة مداد اآلداب 038
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 العدد الثاني  جملة مداد اآلداب 030 

 عبدالكريه فاضل عبدالكريه. د...   الء طالب عبداهللع. د

 القافية املقيدة: األول
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 املبحح الجالح
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 اخلامتة ونتائج البحح
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