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  دراسة أسلوبي

  
  :إعداد 
  

  أمل محمد أحمد قنديل
  

  صـلـتخـسـم

وه بالتأليف د األدب ودارساوقد عين نقَّ ،منذ ظهوره ،القى األدب املهجري اهتماماً كبرياً   

بحث نتاج أدبائه ودراسة أعماهلم من شعر ونثر ؛ فربزت فيه دراسات بو، عن أدب املهجر 

وكانـت  . بغريه  لكن الدراسات عن أيب الفضل الوليد كانت قليلة مقارنة. ورسائل كثرية 

  . متر على دراسة شعره أو نثره

بل كانت متّر على ذلك بشكل ال يوفيه ، دراسة مل تكن الدراسة األسلوبية مها من مهومها 

وتتناول هذه ، بية وتعمل هذه الدراسة على دراسة شعر أيب الفضل الوليد دراسة أسلو.حقَّه 

توظيف املعطيات األسلوبية ب و ذلك، الفنية واجلمالية اللُّغوية و هاكلَّ مكونات النصالدراسة 

، عالقته بالواقع الَّـذي كـان يعيشـه   و، من خالل إبداعه يف قصائده املختلفة  ،يف شعره

  .عرب تقنيات الدراسة األسلوبية ، وصوالً إىل ما متيز به يف قصائده  ،وينعكس على شعره

تقراء البحث لنصوص أيب الفضل الوليد استقراًء داخليا تسنى الكشف عن املكامن وبعد اس

  .وما امتاز به من مسات أسلوبية راقية ، اجلمالية والفنية يف هذا الشعر 

. ويف تناويل للناحية اإليقاعية أمهلت الدراسة اإلحصائية ؛ ألنَّ غريي تناوهلا يف دراسة لـه  

وحاولت تسجيل الظَّواهر اإليقاعية والربط بني ، كني تطرقْت جلماليات اإليقاع الشعري ول

مـن   شـعر الِّ هذا  الربط بني القوايف وأغراض و، من ناحية هاملوضوعات والبحور يف شعر

  . ناحية أخرى
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Abstract   

  
          Immigrant literature obtained considerable attention since 
its appearance. Critics studied immigrant literature, and many 
thesis and studies has been written about this literature. However, 
there weren't enough studies about Abu- Al-Fadl Al-Waleed in 
comparison with other studies about immigrant poets, and most 
studies about Abu- Al-Fadl Al-Waleed's poetry weren't 
phraselogical studies. 
          This study examines the poetry of Abu- Al-Fadl Al-Waleed 
in a phraselogical approach. This study addresses all the 
linguistic, artistic and aesthetic components of the text through 
studying Abu- Al-Fadl Al-Waleed's stylistic forms, his creativity 
secrets, and the relationship between all this and Abu- Al-Fadl 
Al-Waleed real life and his stylistic techniques.  
Abu- Al-Fadl Al-Waleed's aesthetic and artistic secrets have been 
revealed after exploring his texts.  
 
          I intended to avoid the statistical study and to focus on the 
rhythmical study because there are other researchers gave enough 
information about the statics side. I focused on the artistic side. I 
studied the poetic rhythms and I linked between the topics and 
meters, rhymes and purposes in Abu- Al-Fadl Al-Waleed's poetry.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 


