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 الفصل األول

 البحث اتأساسي

 مقدمة .أ 
األدب ىو كل رايضة  1األدب ىو عمل اخلالق، واألعمال الفين.

زلمودة يتخرج هبا اإلنسان يف فضيلة من الفضائل وىذه الرايضة كما يكون 
ابلفعل وحسن النظر واحملاكات، ويكون مبزاولة األقوال احلكمية اليت تضمنتها لغة 

 2أي أمة.
واحد منهم يعين علم البالغة.  نظري عن األدب كثًنا،كان التعريف 

والّنثر  ن، واحلديث، والقصائد،آىا انو ديكن من االسهل لفهم القر لفهم القواعداب
يف  3وكذلك غًنىا من األعمال األدبَية، لغة مجيلة عندما ديكن أن يرى، ومسعها.

البالغة. وتنقسم ن واحلديث، يعين علم آجلمال الذي لدراسة مجال لغة القر لغة ا
البالغة إىل ثالثة فنون ىي علم البيان وعلم ادلعاين وعلم البديع، من رلال حبث 

لبحث عن كيفية تزين العبارة يف علم البالغة علم البديع، والقصد من ىذا العلم ا
 والسجع ت اللفظية" وتكون على اجلناسألفاظ. والبحث يف رلال "احملسنا

 قتباس.واال

 ت النظرية احملسنات اللفظية ألن يبحث األمجل الباحثة حت تخذأ
الكلمة وجهة اللفظّية وخيتار شعر "النهر اجملتهد" ألن ىذا الباب مثًن يعين حيكي 
التأمالت النفسية صور فيها أحوال نفسو وما تعاقب عليها من ظالل الشر 
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 هد"توأضواء اخلًن مما يصدر عن إديان عميق بعامل الروح، ويف شعر "النهر اجمل
 من احملسنات اللفظية. ايضمن كثًن 

 أسئلة البحث .ب 
لكل التحليل يبدأ من ادلسألة وحيتاج إىل التصفية، وإلزالة سوء فهم ادلسألة حيتاج 

 إىل أسئلة البحث، كما يلي:
كيف أشكال احملسنات اللفظية يف شعر ميخائيل نعيمة يف ابب "النهر  (1

 اجملتهد"؟
شعر ميخائيل نعيمة يف ابب "النهر ىي أنواع احملسنات اللفظية يف  ما (2

 اجملتهد"؟
 أهداف البحث     .ج 

لتحقيق األىداف يف حتليل احملسنات اللفظية يف شعر "النهر اجملتهد" 
 دليخائيل نعيمة، ىو كما يلي:

دلعرفة أشكال احملسنات اللفظية يف شعر ميخائيل نعيمة يف ابب "النهر  (1
 اجملتهد".

يف شعر ميخائيل نعيمة يف ابب "النهر دلعرفة أنواع احملسنات اللفظية  (2
 اجملتهد".

 أمهية البحث . د
أما أمهية البحث اليت تسعى الباحثة فهي األمهية النظرية واألمهية التطبيقية 

 كما يلي:  
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 أمهية النظري   .1
األمهية النظرية ترجو الباحثة فهي أن يكون ىذا البحث أن جيعل مصدر 

اصة يف الدراسة النظرية احملسنات الفكر ومرجعا دلن يريد لتطور ادلعارف خ
 يف األعمال البالغية. اللفظية

 أمهية التطبيقية .2
األمهية التطبيقية ترجوىا الباحثة فهي كان ت التنائج من ىذا البحث 
مرجعا للطالب خصوصا يف دراسة النظرية احملسنات اللفظية يف األعمال 

 البالغية.
 توضيح املوضوع  . ه

نها صياغة عنوان ىذا تتكون م وضح ت الباحثة ادلصطلحات اليت
 –حيسن  –من حّسن  مجع احملسنات اللفظية لغة ىيمعىن  :البحث، يعين

حتسٌن فهو زلسن أي زينة وجعلو حسنا. وأما األلف والتاء فيو فداللة على مجع 
ادلؤنث السامل . وأما اللفظية لغة ىي من الكلمة اللفظية معناىا رمي بو و طرح 

وأما  4.ا إصطالحا فهو ما يلفظ بو من الكلمات او الكالمبو والياء نسبة. وأم
احملسنات اللفظية ىي اليت يكون التحسٌن هبا راجعًا إىل اللفظ صطالحا امعناه 

 ،وانواعها ىي اجلناس، والسجع 5أصالة وإن حسن ت ادلعىن أحياان تبعا،
 قتباس.واال
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غالبا عن صور وأما معىن الشعر ىو الكالم الفصيح ادلوزون ادلقفي ادلعرب 
اخليال البديع. واذاكان اخليال أغلب مادتو أطلق بعض العرب جتوزا لفظ الشعر 

 6على كل كالم تضّمن خياال ولو مل يكن موزوان مقفي.
 حدود البحث . و

ما كلكي يركز فيما وضع ألجلو إطارا وموضوعا فحددتو الباحثة يف ضوء  
 يلي:

وكثرة عناصر البالغة.  نظرا إىل حدود قدرة الباحثة ووسع رلال البحث
والسجع  أرادت الباحثة حتديد حبثها من عناصر احملسنات اللفظية، وىي اجلناس

 قتباس والغًنىا يف شعر ميخائيل نعيمة يف ابب "النهر اجملتهد".االو 

 الدراسات السابقة . ز
 كما يلي:،  السابقة عن احملسنات اللفظية ىذه الدراسات

 سنات اللفظية يف كتاب النور الظالم"،"املوسيقية يف احملحبث ابدلوضوع  .1
لرزكا لزوم فائزة  الطالبة شعبة اللغة العربية وأداهبا جامعة سوانن أمبيل 

، ادلنهج الذي يستعمل يف ىذا البحث 2016اإلسالمية احلكومية سورااباي 
يعين ادلنهج النوعي وجد الباحثة يف الكتاب النور الظالم يضمن احملسنات 

 57اجلناس غًن اتم(، و  8اجلناس اتم و  1اجلاس )  9ن اللفظية تتكون م
 قتباس.اال 3السجع ادلتوزي(، و 23السجع ادلطرف و  34السجع )

                                                           
6
دب أ محد الهامشي،     .023، (، الطبعة الثالثون)دار الفكر يف اديبات واإوشاء لغة العربجواهر ال 



5 
 

دراسة حتليلية بالغية  "احملسنات اللفظية يف سورة الكهف"حبث ابدلوضوع  .2
بديعية،  حملبة احلسىن الطالبة شعبة اللغة العربية وأداهبا العلوم اإلنسانية 

، تبحث الباحثة عن 2007ة اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج والثقاف
البحث اجلامعي بطريقة التحليل أن اآلايت اليت تضمن احملسنات اللفظية 
 تتكون من اجلناس والسجع وادلوازنة وردالعجر على الصدر يف سورة الكهف.

"احملسنات اللفظية يف كتاب الثمرث اهلجنية ألمحد سهل  حبث ابدلوضوع .3
ألسيو لستارين طالبة اجلامعة اإليسالمية احلكومية شريف حمفوظ اهلجين" 

، ادلنهج الذي يستعمل يف ىذا البحث 2016ىداية هللا جاكراتيف السنة 
يعين ادلنهج ادلكتبة وجد الباحثة شكل احملسنات اللفظية يعين اجلناس ادلضارع 

 األول و الوسط، والسجع مطرف، وادلتوازي، وادلرصع.

ىذ البحث خيتلف هبذه الرسالة اليت السابقة، ألنو يف البحث اما 
تاب النور الظالم"، والبحث األول حبث "ادلوسيقية يف احملسنات اللفظية يف ك

 حبث ثالثوالبحث ال حبث "احملسنات اللفظية يف سورة الكهف"، ثاينال
 ،"احملسنات اللفظية يف كتاب الثمرث اذلجنية ألمحد سهل زلفوظ اذلجين"

ويف ىذا البحث حبث الباحثة عن "احملسنات اللفظية يف شعر "النهر اجملتهد" 
من احليث البياانت اليت استخدمتها الباحثة  ومتسادليخائيل نعيمة"، غًن أنو 

 يف ىذا البحث.
 


