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 اخلامس فصلال

 اخلامتة

 نتائج البحث .أ 
يعين احملسنات اللفظية يف  هذا البحثحبثت الباحثة عما يراد  أن بعد

شعر ميخائيل نعيمة يف ابب "النهر اجملتهد"، ففي هذا الفصل ستقّدم الباحثة 
 االستنباط فيما يلي:

 وجدت الباحثة الكلمات منها عناصر البالغية البديعية يعين من أشكل .1
اللفظية. وأما أشكل احملسنات اللفظية تتكون من اجلناس،  احملسنات

 والسجع، واالقتباس.
 اجلناس 

أحد  "النهر اجملتهد"ميخائيل نعيمة وأما مجلة جناس يف شعر 
وال توجد أ شاكل حيتواين اجلناس غري التام )املضارع(،   الكهام ، يعين(1)

ذلي يدل عىل اجلناس هو يف وواحد من لفظ الشعر ا الباحثة اجلناس التام.

 ".ر  و  ه  الد  "و  "ر  و  ه  الز  لفظ "
  السجع 

ثالثة  "النهر اجملتهد"ميخائيل نعيمة  ومجلة السجع يف شعر
( السجع املتوازي، واثنا 11، يعين تتكون من العارش )(22)وعشرون 

( السجع املطرف،  وال توجد أ شاكل الباحثة السجع املرصع. 12عرش )

َر ي ر  الشعر اذلي يدل عىل السجع هو يف لفظ " وواحد من لفظ و  "اخل 
ًن   "  ".ال َمس 
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 االقتباس 
 ال توجد أشكال الباحثة االقتباس

من أنواع وجدت الباحثة الكلمات منها عناصر البالغية البديعية يعين  .2
 فيما يلي: احملسنات اللفظية احملسنات اللفظية. وأما أنواع

  :َم س  ك ن َت مَ اجلناس ْل  َ احلََدائ ق وَ اب   ر  و  ه  الز  ر ََناً بَ ٌن 
ن     ر  و  ه  الد   ثَ ي  اد  حَ ا أَ هَ ي   ا ف  مَ ا وَ يَ تَ ت  ل و  َعَلى الد 

وهي من  ،تدل على اجلناس  "ر  و  ه  " و "الد  ر  و  ه  الز  يف كلمة "
ْلهنا  )ادلضارع( نوع اجلناس غًن اتم. ويسمى على اجلناس غًن التام

ما اختلف فيه اللفظان يف واحد من اْلمور اْلربعة وهي نوع 
مبعىن  ""الد ه و ر   لفظ ، وسم النبااتتمبعىن ا "الز ه و ر  "لفظ  احلروف.

 الزمن.

  :َياه َك فَان  َقطََعَت َعن  السجع ر  َهل  َنَضَبت  م  َر ي ر  ََي نَ ه   ؟اخل 
ًن   َعن   تَ ي  ن َ ث َ ان   أَم  َقد  َهَرم َت َوَخاَر َعز م َك فَ   ؟ال َمس 

ًن  "يف كلمة " َر ي ر " و "ال َمس  وهي من تدل على السجع،  اخل 
الفاصلتٌن  ْلهنا زياالسجع ادلتو ويسمى على زي، االسجع ادلتو  نوع

َر ي ر "" والوزن من كلمة ،إتفقتا يف وزن والتقفية يعين "فعيل" و كلمة  اخل 
ًن  "  يعين "فعيل"، ومتساو يف قافية )ي، ر( و )ي، ر(. "ال َمس 

 االقتباس 
 ال توجد أنواع الباحثة االقتباس
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 قرتاحاتاال .ب 
هذا البحث التكميلي بعون هللا وتوفيقه وقام هذا البحث  كتابة متت قد

التكميلي مع جهد كبًن وعناء شديد من الباحثة ال يكون كامال شامال. فرتجو 
من القراء الكرام أن يصححوا ما يلزم تصحيحه وأن ينتقدوا كلما حيتاج إىل 

فيه  االنتقاد. ترجو الباحثة ممن عين ابْلدب العريب أن يتمه لكي ال تكثر
النقائص و اخلطاءات و أخًنا تتمى الباحثة أن يكون هذا البحث التكميلي 

 آمٌن.  انفعا ينتفع به يف الدارين.
 

 
 

 


