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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 
  المقدمة .أ

حنمد ريب اهلل خَت ادلالك مصليا على النيب ادلصطفى واله ادلستكملُت 
 ه  ه ا الرلالج لعل ا اهلل مس ن  نااعا لنا والرارنُت أيععُت الشرف ونستعُت اهلل

ا  ا الرلالج اجلامعيج العربيج آخ ها حتت ادلوضوع احملسنات اللفظيج ه   أمابعد.
وأقدم ا اللتيفاء م ّمج ه   ونبن زيدال"  ن تدانينامأضحى التناني بدين   شعر "

 الرلالج اجلامعيج. 
يتخرج هبا اإلنسان ه  اضيلج من الفضانل  األدب هو كل رياضج زلمودة

وه ا الرياضج كما يكون بالفعل، وحسن النظر، واحملاكاة، وتكون مبزاولج األقوال 
  1.احلكيمج اليت تضمت ا لغج أي أمج

وكان التعريف عن األدب كثَتا سلتلفا باختن ف العصور ولكن ادلعٌت والرصد 
ايه متساوى اإننا نرول: األدب كل شعر أو نثر يؤثر ه  النفس وي  ب اخللق 

 ويدعو إىل الفضيلج وين ى عن الرذيلج بأللوب يعيل بديع. 
احملسنات  أدبا إال إذا تضمنت األشياء احملسنات، يجوالتسمى األعمال األدب
كما مّر إيضاحه ه  علم البن غج. البن غج لغج الوصول  ظاهرات ه  معناها أو لفظ ا،

                                                           
4 م(، ص.1919، )مصر: مطبج ادلعارف، الطبعج االوىل، الوليط ه  األدب العريب وتارخيهأمحد اإللكندرى ومصطفى عناين،  1   
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يرال بلغ ان ن مرادا إذا وصل إليه، وبلغ الركاب ادلدينج إذا انت ى إلي ا  ،واإلنت اء
  2ومبلغ الشيئ منت اا.

 والبن غج ه  اإلصطن ح تأديج ادلعٌت اجلليل واضحا بعبارة صحيحج اصيحج،
ذلا ه  نفس أثر خن ب، مع من نمج كل كن م للموطن ال ي يرال ايه، واألشخاص 

  3ال ين خياطبون.
والبن غج تنرسم إىل ثن ث أقسام: ادلعاين والبيان والبديع. ولكل من ا أقسام 

البديع واجلمال من الررآن أو اخلطابج أو األشعار أو الرصاند  وأغراض دلعراج لر
 وغَت ذلك. والبديع قسمان احملسنات ادلعنويج واحملسنات اللفظيج. 

البحث لتبحث الباحثج عن احملسنات اللفظيج. احملسنات اللفظيج،  ه  ه ا
هي اليت يكون التحسُت هبا رالعا إىل اللفظ أصالج وإن حسن ادلعٌت أحيانا تبعا  

 5". ويوم تروم الساعج يرسم اجملرمون ما لبثوا غَت لاعج  قوله تعاىل: "ه  4كاجلناس.
 احملسنات اللفظيج تنرسم إىل ثن ثج أقسام: اجلناس والسجع واإلقتباس. 

أضحى  أما أحد األعمال األدبيج اليت ملئت باحملسنات اللفظيج ايه اشعر "
هو أبو الوليد أمحد بن  وه ا الشعر مؤلف البن زيدون. ". ن تدانبناالتناني بدين  م

ه( ه   394م )۰۱٣3عبد اهلل ادلخزومي ادلش ور بابن زيدون، ولد بررطبج لنج 
  خن اج هشام الثاين، وهو هشام بن احلكم ال ي خضع لنفوذ العامريُت وحكم م.

                                                           
28م(، ص.  ۰۱۰۱الفكر، الطبعج األىل،  )بَتوت: دار ، لواهر البن غج ه  ادلعاىن والبيان والبديع،أمحد اذلامشي  2  
  3 8)دار ادلعارف، رل ول السنج(، ص. ع، البن غج الواضحج البيان وادلعاين والبديعلي اجلارم ومصطفى أمُت،  
  4 319. م(، ص1971لبنان: دار الكتب العلميج،  -، )بَتوتعلوم البن غج البيان وادلعاين والبديعأمحد مصطفى ادلراغي،  
۵۵الررآن الكرًن، لورة الروم اآليج   5  
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فظيج ه  شعر احملسنات الله  ه ا الرلالج اجلامعيج تبحث الباحثج عن 
"أضحى التناني بدين  من تدانينا" البن زيدون. والباحثج لتأخ  موضوع احملسنات 

 " )درالج بن غيج(. ن تدانينا البن زيدونمأضحى التناني بدين   اللفظيج ه  شعر "
 أسئلة البحث  .ب

 أما ألئلج البحث اليت لوف حتاول الباحثج اإللابج علي ا ا ي:        

ل احملسنات اللفظيج ه  شعر "أضحى التناني بدين  من كيف أشكا .1
 تدانينا" البن زيدون؟

ما هي أنواع احملسنات اللفظيج ه  شعر "أضحى التناني بدين  من تدانينا"  .2
 البن زيدون؟ 

 أهداف البحث .ج

 أما األهداف اليت يسعى ه ا البحث إىل حترير ا ا ي ما يلي:     

اللفظيج ه  شعر "أضحى التناني بدين  من تدانينا" دلعراج أشكال احملسنات  .1
 البن زيدون.

دلعراج أنواع احملسنات اللفظيج ه  شعر "أضحى التناني بدين  من تدانينا"  .2
 البن زيدون. 
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 أهمية البحث  .د
أما أمهيج البحث اليت تسعى الباحثج ا ي األمهيج النظريج واألمهيج التطبيريج  

 كما يلي:  
 ج النظريج األمهي .1

كون ه ا البحث أن جيعل األمهيج النظريج ترلوها الباحثج ا ي أن ي
ومرلعا دلن يريد لتطور ادلعارف خاصج ه  الدرالج النظريج  علممصدر ال

 احملسنات اللفظيج ه  األعمال البن غيج.

 األمهيج التطبيريج  .2
بحث األمهيج التطبيريج ترلوها الباحثج ا ي كانت التنانج من ه ا ال

ات اللفظيج ه  األعمال مرلعا للطن ب خصوصا ه  درالج النظريج احملسن
 البن غيج.

 ه. توضيح المصطلحات

 المحسنات اللفظية  .1
احملسنات اللفظيج، هي اليت تكون التحسُت هبا رالعا إىل اللفظ 

 رسم إىل ثن ثج أقسام:وهي تن 6أصالج وإن حسن ادلعٌت أحيانا تبعا.
 7اجلناس هو أن يتشابه الكلمتُت ه  اللفظ مع اختن ف ه  ادلعٌت.  .أ

                                                           
319. صعلوم البن غج، مصطفى ادلراغي،  6  

  7  354نفس ادلرلع، ص.  
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السجع هو توااق الفاصلتُت أو الفواصلل عللى حلرف واحلد أو عللى   .ب
  8حراُت متراربُت أو حروف متراربج.

كن ملله شليئا ملن الرلرأن الكللرًن أو ه   ج. اإلقتبلاس هلو أن يضلمن ادللتكلم 
" أو"  قلال تعلاىل احلديث الشريف دون أن يشعر بل لك بلأن يرلول "

أشللللعر بلللل لك " أو حنللللوا، اللللإن  قللللال الرلللللول صلللللى اهلل عليلللله وللللللم
 9أوصرح به ان  يكون إقتبالا، بل يكون التش ادا أو التدالال.

 ابن زيدون .2

ابن زيدون هو أبو الوليد أمحد بن عبد اهلل ادلخزومي، ادلش ور بإبن 
ه( ه  خن اج هشام الثاين، وهو 394م )1٣٣3زيدون. ولد بررطبج لنج 

  1٣العامريُت وحكم م. هشام بن احلكم ال ي خضع لنفوذ

وه  الكتاب من يلرب ابن زيدون ببحًتي ادلغرب وهو صاحب 
وأما ه  النثر  11"أضحى التناني بدين  من تدانينا"، من الرصاند ادلعرواج.

 ارايعج أيضا وهو صاحب رلالج ابن زيدون. 

                                                           
 289(، ص.  ۰۱۰۰)الراهرة، عبد احلكيم الرااعي، مدينج نصر يج ألصول البن غج ومسانل البديع،علم البديع درالج تارحيج وانبسيوين عبد الفتاح ايود،  8

26٣نفس ادلرلع، ص.   9  
  1٣ 14م(، ص. 1994، )بَتوت: دار الكتاب العريب، ديوان ابن زيدونيولف ارحات،  
۰۰۱۲م(، ص. ۰۱۱۲، )الراهرة: دار احلديث، األندلسيلواهر الشعر اجلاهلي، األموي، العبالي، الشربيٍت شريدة،   11  
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وكان شاعرنا كبَتا ه  السّن مريضا، ااشتّدت عليه وطأة احلمى 
ه( تاركا ديوانا شعريا ه  463م )1٣7٣وتوه  ه  إشبيليج ودان اي ا لنج 

 والعتاب وادلديح واالعت ار.  كوىالغزل والرثاء والوصف والش

 "  ن تدانينامأضحى التنائي بديال  شعر " .3

لعب احلب دورا خطَتا ه  حياة الشاعر وه  تلوين ايه، ودلا كان 
تعلق الشاعر بوالدة قد أذلمه أروع ما صاغج من الشعر، اضن  عن أنه خلق 

دلانس م له خصوما أقوياء شوهوا العن قات بينه وبُت أمَتا، وأالحوا ه  
حىت ألرى به األمَت ه  السجن، ارد رأينا أن نّلرى ضوءا على تدرج ه ا 
العاطفج الشبوبج، وما مرت به من أطوار، ولكننا جنب على أن نتردم بكلمج 
عن شخصيج حبيبته تكشف عن نفسيت ا وما تفور به من بواعث 

 12ونزوات.

، ايه تتجلى قوة ن ووالدة ا و من نوع الغزل الوااءه  شعر ابن زيدو 
عاطفج الشاعر، وهي عاطفج تتأرلع بُت الشكوى والعتاب واألمل  وال كرى 
واحلنُت والرلاء. ويبدو الشاعر ه  غزله ناقما على الوشاة حاقدا على 

عامج، ميلج إىل ادلبالغج اليت الدهر. والن ات ه  غزل ابن زيدون، وه  شعرا ب
 13هدف من ا التأثَت ه  السامع وحتريكه العواطف.

                                                           
  12  29م(، ص. 1957)هنضج مصر: ديوان ابن زيدون ورلانله، علي عبد العظيم،  

  13  16، ص. ديوان ابن زيدونيولف، 
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 تحديد البحث  .و

إن ه ا البحث يركز ه  ديوان شعر البن زيدون الباب "أضحى التناني 
 بدين  من تدانينا " اليت اي ا احملسنات اللفظيج ارط وال غَتا.

 ات السابقة الدراس .ز

 ال تدعى الباحثج أن ه ا البحث هو األول ه  كتابت ا لبحث تكميلي،
وقد لبرته درالات تستفيد من ا وتأخ  من ا أاكر. وتسجل الباحثج ه  السطور 

ه ا البحث وما  الدرالات ه  ه ا ادلوضوع وإبراز النراط ادلميزة بُت التاليج تلك
 لبق من الدرالات:

احملسنات اللفظيج ه  كتاب نور الظن م )درالج موليريج(.  رزكا لزوم اانزة، .1
حبث تكميلي قدمته الباحثج اللتيفاء الشروط لنيل الدرلج األول ه  شعبج 
اللغج العربيج وأدهبا قسم اللغج األدب كليج اآلداب والعلوم اإلنسانيج لامعج 

 م.2٣16لونن أمبيل اإللن ميج احلكوميج لورابايا، لنج 
 تلف هب ا البحث ال ي لتردمه الباحثج، ألنه يبحث عنه ا البحث خي

. أما ه ا البحث درالج موليريج ه  كتاب نور الظن مه   احملسنات اللفظيج
احملسنات اللفظيج ه  شعر "أضحى التناني بدين  من لتبحثه الباحثج اعن 

ولكن ه ا البحث له متساوي هب ا  .تدانينا" البن زيدون )درالج بن غيج(
ال ي لتردمه الباحثج من ناحيج ادلوضوع ألن كن مها يستخدمان البحث 
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اللفظيج ولكن خيتلفان ه  ادلوضوع كتاب نور الظن م وشعر احملسنات 
 "أضحى التناني بدين  من تدانينا" البن زيدون. 

زلمد مسروحُت، احملسنات اللفظيج ه  نظم للم التوايق البالورواين )درالج  .2
قدمته الباحثج اللتيفاء الشروط لنيل الدرلج األول بن غيج(. حبث تكميلي 

ه  شعبج اللغج العربيج وأدهبا قسم اللغج األدب كليج اآلداب والعلوم اإلنسانيج 
 م. 2٣11لامعج لونن أمبيل اإللن ميج احلكوميج لورابايا، لنج 

 ه ا البحث خيتلف هب ا البحث ال ي لتردمه الباحثج، ألنه يبحث عن
. أما ه ا درالج بن غيج ه  نظم للم التوايق البالورواينه   يجاحملسنات اللفظ

احملسنات اللفظيج ه  شعر "أضحى التناني البحث لتبحثه الباحثج اعن 
ولكن ه ا البحث له  .بدين  من تدانينا" البن زيدون )درالج بن غيج(

متساوي هب ا البحث ال ي لتردمه الباحثج من ناحيج ادلوضوع ألن كن مها 
نظم للم التوايق اللفظيج ولكن خيتلفان ه  ادلوضوع مان احملسنات يستخد

 وشعر "أضحى التناني بدين  من تدانينا" البن زيدون. البالورواين 
أمحد مش ور حسن، احملسنات اللفظيج ه  خطبج أيب لعفر ادلنصور )درالج  .3

ول بن غيج(. حبث تكميلي قدمته الباحثج اللتيفاء الشروط لنيل الدرلج األ
ه  شعبج اللغج العربيج وأدهبا قسم اللغج األدب كليج اآلداب والعلوم اإلنسانيج 

 م. 2٣٣8لامعج لونن أمبيل اإللن ميج احلكوميج لورابايا، لنج 
 ه ا البحث خيتلف هب ا البحث ال ي لتردمه الباحثج، ألنه يبحث عن

أما ه ا . درالج بن غيج ه  خطبج أيب لعفر ادلنصوره   احملسنات اللفظيج
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احملسنات اللفظيج ه  شعر "أضحى التناني البحث لتبحثه الباحثج اعن 
ولكن ه ا البحث له  .بدين  من تدانينا" البن زيدون )درالج بن غيج(

متساوي هب ا البحث ال ي لتردمه الباحثج من ناحيج ادلوضوع ألن كن مها 
يب لعفر خطبج أاللفظيج ولكن خيتلفان ه  ادلوضوع يستخدمان احملسنات 

 وشعر "أضحى التناني بدين  من تدانينا" البن زيدون. ادلنصور 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 


