
 

 

 استمارة مستخلصات رسائل وأطاريح الماجستير والدكتوراه في جامعة البصرة
 

 سعد سامي محمد اسم الطالب :                                      اآلدابالكمية : 
 أ. م. د. جنان محمد عبد الجميل اسم المشرف :                               المغة العربية   م :القس

 الدكتوراه الشيادة :                          ألدب الجاىميا التخصص :
 

 عنوان الرسالة أو األطروحة :
 

 دراسة في األنساق الثقافية , شعر شعراء الطبقة الثانية عند ابن ساّلم الُجمحي
 

 ممخص الرسالة أو األطروحة :
نستكشفف  أن, حيث حاولنا  و وفق معطيات النقد الثقافيفيالقراءة تبحث ىذه الدراسة في شعر الطبقة الثانية وتحاول إعادة البحث و 

 و :عنوانفف األوليقف  البحفث فففي ثفثفة فصففول يتصفدرىا تمييففد , فال صفل  إذة فففي خطابفاتيم الشففعرية , ر الثقافيففة الم فم األنسفاق أىفم
مف  النسفق الزمنفي والثفاني  اإلنسفانيراع بعنفوان تجميفات الصف األول, ويقف  ففي مبحثفين ,  األنسفاقوالزمان والمكان وخطفاب  اإلنسان
فعنوانو األنساق الثقافية الم مرة وعفقة اإلنسفان مف  اإلنسفان , ويقف   ال صل الثاني, أما  األنساقوالمكان وخطاب  اإلنسانعنوانو 

 -3ص اليجففا ي .فففي الففنالم ففمرة األنسففاق الثقافيففة  -2  فففي الففنص المففدحي .الم ففمرة األنسففاق الثقافيففة  -1فففي ثفثففة مباحففث : 
عنوانفو : األنسفاق الثقافيفة الم فمرة ففي قصفص الحيفوان , ويقف  ففي وال صفل الثالفث األنساق الثقافية الم مرة ففي الفنص الحربفي , 

والظمفيم والفذ ب ففي الرؤية الثقافية لقصفص حمفار الفوحش  -2 في النص الشعري .الح ورية فتو يثور الوحش وتمث -1مبحثين : 
    أىم النتا ج المتحصمة من البحث . خمص البحث الى خاتمة رصدنا فييا ثمالنص الشعري , 
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          Title of Thesis  

 

          Abstract of Thesis  

    This study deals with the Poetry of the Second Class poets and it tries to get back 

searching and reading therein according to the data of cultural criticism . we have 

attempted to explore the most effective cultural norms sapped in their poetic citations . the 

study is divided into three chapters commenced by a preamble , the first chapter is entitled 

“  Man ,Time , Place and the citation of norms and it falls into two articles , the first is 

entitled “ the manifestations of human conflict along with time norm “ . the second is 

entitled  “  Man , Place and the citation of norms “  . the second chapter is entitled “ the 

sapped cultural norms and the man – to – man relation “ and it falls into three articles : 1- 

cultural norms in the praising context . 2- Cultural norms in the satiric context , 3-  cultural 

norms in the belligerent context . the third is entitled as “the sapped cultural norms in 

animals stories “ and it falls into two articles :                                                                               

1- The puffallow beast ant its and its present representations in the poetic citation  

2- The cultural view for Zebra, the male- ostrich and the wolf in the poetic context . 

The research has been outlined into a conclusion that we have reckoned the most 

important outcomes stemmed from thereof                                                                             
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