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 عنوان الرسالة واالطروحة :

 حمر       ) فن الرسائل اختٌاراً(عصري الموحدٌن وبنً األفً ً نفالشعرٌة النثر 
 االطروحة ملخص الرسالة او

 
هذه الدراسة المعنونة "بشعرٌة النثر الفتً االندلسً فً عصري الموحدٌن وبنً األحمر)فن الرسائل اختٌاراً (على تقوم 

تحلٌل نصوص نثررسائل الموحدٌن وبنً االحمر وكشف شعرٌتها وجمالٌتها ، وعرضها كانموذج تعرٌفً امام القارئ 
وان شعرٌة االٌقاع ، الى كشف ن، ٌذهب الفصل االول الذي كان بعالكرٌم .قام البحث بتقسٌم هذه الدراسة الى ثالثة فصول 

نظم االٌقاع التً تشكلت وفقها نصوص هذه الرسائل الفنٌة ، كما ٌقوم الفصل الثانً على دراسة شعرٌة االسلوب متارجحاً 
الفصل الثالث فقد اهتم فً فً التحلٌل بٌن الكشف عن شعرٌة االسلوب الذاتً او جمالٌة النظم الذي شكلتة لغة النص ، اما 

كشف شعرٌة الصور االستعارٌة والتشبٌهٌة والكنائٌة فً نثر رسائل الموحدٌن وبنً االحمر ، فضالً عن تضمن البحث 
خاتمة الى جانب المراجع والمصادر التً استخدمها . واخٌراً لم ٌكن هذا العمل لٌكتمل دون جهد الباحث ومن قدم له 
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Absract  of  Thesis  

This study, entitled "The poetry of the young Andalusian prose in modern Almohadin 

and Beni El Ahmar (the art of letters selection), analyzed the texts of the prose of the 

letters of the Almohads and the sons of the Red and revealed their poetry and its 

beauty, and presented it as a descriptive model in front of the reader. The second 

chapter was based on the study of poetic style in the analysis between the detection of 

the poetic style of self or the aesthetics of the systems which formed the language of 

the text, while the third chapter was interested in revealing the poetry In addition to 

the research and the metaphorical and structural images in the scattering of letters 

Almohadin and Benny Al Ahmar, as well as the conclusion of the research along with 

the references and sources that he used Finally, this work was not completed without 

the effort of the researcher and who gave him help and assistance throughout the 

work. 

  


