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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 مقدمة . أ
لقومو بلسان عريب، وجعل  فياحلمد هلل الذي أنزل الكتاب على نبيو ادلصط

ذلم ىاديا إىل الصراط ادلستقيم وفرقنا بُت الظلمات والنور. والصالة والسالم على 
 سيدنا األنبياء وادلرسلُت وعلى آلو وأصحابو والتابعُت بإحسان إىل يوم الدين.

لبالغة ىي تأدية ادلعٌت اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، فا بعد،أما 
ذلا يف النفس أثر خالب، مع مالئمة كل كالم للموطن الذي يقال فيو، واألشخاص 
الذين خياطبون. فليست البالغة قبل كّل شيء إال فنّا من الفنون يعتمد على صفاء 

روق اخلفية بُت صنوف األساليب، االستعداد الفطرى ودقو إدراك اجلمال، وتبُّت الف
وللمرانة يد الجتحد يف تكوين الذوق الفٌت، وتنشيط ادلواىب الفاترة، والبد للطالب 
إىل جانب ذلك من قراءة طرائف األدب، والتملؤ من منَته الفياض، ونقد اآلثار 

ما األدبية وادلوازنة بينها، وأن يكون لو من الثقة بنفسو ما يدفعو إىل احلكم حبسن 
 1يراه حسانا وبقبح ما يعده قبيحا.

بن احلاج البالغة ىي إيصال ادلعٌت إىل السامعُت أو القارئُت  فيوقال مصط
 2يف أحسن صورة من اللفظ.

                                                 
 .8ه(، ص: 1382-م1961، )سورابايا: توكو كتاب اذلداية، البالغة الواضحةأمُت،  فيعلى اجلارم ومصط 1
 2(، ص: 2009، )رلهول ادلكان، دروس شاملة يف البالغةبن احلاج،  فيمصط  2
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علوم اللغة العربية يدرس فيها قواعد أسلوب اللغة علم البالغة ىو علم من 
لوم ىي علم البيان وعلم نقسم علم البالغة إىل ثالثة عي 3العربية يف الكالم والكتابة.

ادلعاىن وعلم البديع. ومن فائدة علم ادلعاىن ىو معرفة إعجاز القرآن الكرًن من جهة 
ما خصو اهلل بو من جودة السبك وحسن الوصف وبراعة الًتاكيب ولطف اإلجياز 
وما اشتمل عليو من سهولة الًتكيب، وجزالة كلماتو، وعذوبة ألفاظو وسالمتها إىل 

زلاسنو اليت أقعدت العرب عن مناىظتو، وحارت عقوذلم أمام فصاحتو  غَت ذلك من
ومن ادلباحث يف علم ادلعاىن ىو الكالم، وينقسم الكالم إىل نوعُت ومها:   4وبالغتو.

 كالم اخلرب وكالم اإلنشاء. وستبحث الباحثة خصوصا يف كالم اإلنشاء.
 يف قصيدة "أنشودة ادلطر". وىذه ، كماىو الشعر احلرّ   ومن األعمال األديب

يف سنة شعر ال شاكر السياب كتب بدر بيتا. وقد 121من  تتكون القصيدة
ادلرتبة األوىل من رواد الشعر احلديث، مبا فيو من جتديد  ،، ىو شاعر عراقي1960

 وطابع خاص. 
أخذت الباحثة لتحليل النصوص األديّب من الشعر. وستحليل الباحثة عن  
ادلطر" لبدر شاكر الغية، خصوصا الكالم اإلنشائي يف قصيدة "أنشودة دراسة الب

استخدام الكالم اإلنشائي  فائدةلك، موضوع من ىذه البحث ىو السّياب. لذ
ّياب )دراسة التحليلية أنشودة المطر" لبدر شاكر الس" في شعرالطلبي 

 البالغية(.

                                                 
3 A. Wahab Muhsin, Pokok-Pokok Ilmu Balaghah, (Bandung: Angkasa, 1991), hal: 3 

 38، )بَتوت لبنان: دار الكتب العلمية(، ص: جواىر البالغة يف ادلعاين والبيان والبديعأمحد اذلامشي،   4
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 أسئلة البحث . ب
 الباحث اإلجابة عليها فهي:أما أسئلة البحث اليت سوف حتاول 

يف شعر "أنشودة ادلطر" لبدر شاكر الطليب الكالم اإلنشائي كيف شكل  .1
 السّياب؟

يف شعر "أنشودة ادلطر" الطليب ادلعٍت من استخدام الكالم اإلنشائي  فائدةكيف  .2
 لبدر شاكر السّياب؟

 أهداف البحث . ج
 فهي ما يلي: اليت يسعى ىذا البحث إىل حتقيقو فاأما اذلد

يف شعر "أنشودة ادلطر" لبدر شاكر الطليب الكالم اإلنشائي دلعرفة شكل  .1
 السّياب.

يف شعر "أنشودة ادلطر" الطليب ادلعٍت من استخدام الكالم اإلنشائي  فائدةدلعرفة  .2
 لبدر شاكر السّياب.

 أهمية البحث . د
 أن الباحثة رجت البحث، وأسئلة أساسية البحث يف ذكر ما من انطالقا

شيئ. فهذه األمهية  كل يف األمة أفراد وجلميع للباحثة نافعا البحثىذا  يكون
 نوعان، مها:

 األمهية النظرية .1
لتوسيع النظرية يف علم البالغة عن أسلوب ادلعاين خاصة عن الكالم  . أ

 .الطليب اإلنشائي
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 يف اجلملة.الطليب لتقدًن األمثلة ادلتنوعة عن الكالم اإلنشائي  . ب
 أمهية البحث .2

 للباحث: .أ 
 يف اجلملة.الطليب زيادة ادلعرفة والفهم عن الكالم اإلنشائي  -

 للقارئُت وطالب شعبة اللغة العربية وأدهبا: .ب 
يف شعر  الطليب مساعدة على ادلعرفة والفهم عن الكالم اإلنشائي -

 "أنشودة ادلطر" لبدر شاكر السّياب.
 للجامعة: .ج 

المية احلكومية لزيادة الرسائل العلمية يف مكتبة جامعة سونان أمبيل اإلس -
 العامة ومكتبة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتلك اجلامعة.

 لزيادة العلوم يف دراسة التحليلية البالغية. -
 توضيح المصطلحات . ه

تتكون منها صياغة عنوان ىذا الىت ح الباحثة فيما يلي ادلصطلحات توض
 البحث. وىي:

وىو ما : قال صاحب "تاج العروس": مجع سر بالكسر    فائدة .1
  5يكتم، وقال أيضا: ىو جوف كل شيء ولّبو.

                                                 
م(، 1973ه / 1393، )كويت: مطبعة حكومة الكويت، الثاين عشر تاج العروس من جواىر القاموس، اجمللدزلمد مرتضى احلسيٌت الزبيدى،   5

 .6-5ص: 
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: مصدر استخدام، قال صاحب "تاج العروس": استخدمو   استخدام  .2
 6واختدمو فأخدمو: استوىبو خادما فوىبو لو.

وقيل الشروع والوضع تقول أنشأ  7: اإلنشاء لغة اإلجياد. الكالم اإلنشائي .3
ا الكالم اإلنشائي إصطالحا فهو  وأم 8الغالم ديشي وأنشأ اهلل العامل أوجدىم.

كالم الحيتمل الصدق والكذب لذاتو. وقال أمحد بأمحد ىو قول الحيتمل 
 9الصدق والكذب لذاتو. وكالم اإلنشاء ىو نوعان طليب وغَت طليب.

ىي احدى من موضوع القصيدة قد كتب بدر شاكر  :  أنشودة ادلطر .4
 10السّياب يف دوانو شعر احلّر.

ىو كاتب وشاعر عراقي يعد واحدا من الشعراء ادلشهرين  :بدر شاكر السياب .5
يف الوطن العريب يف القرن العشرين كما يعترب أحد مؤسسي الشعر احلر يف األدب 

 العريب.
 حدود البحث . و

 :ة ىذا البحث لًتكز يف البحث، فيما يلىالباحث تدحد

                                                 
م(، 2000ه / 1421)كويت: مطبعة حكومة الكويت،  تاج العروس من جواىر القاموس، اجمللد الثاين والثالثون،زلمد مرتضى احلسيٌت الزبيدى،   6

 .55ص: 
 .1ل السنة(، ص: و ، )سورابايا: معهد اللغة العربية الكبَت، رلهان والبديعأساس البالغة يف ادلعاين والبيزلمد مشس العرفُت ززلشري،   7
 .10ص:  جواىر البالغة،أمحد اذلامشى،   8
 .64(، ص: 1996، )جاكارتا: ف.ت راجا غرفندا وفرسدا، درس البالغة العربية: ادلدخل يف علم البالغة وادلعاينأمحد بأمحد،   9
الشعر احلّر ىو الشعر الذي يتكّون من شطر واحد، دون عجز، ذلا تفعيلة واحدة، مّسي باحلّر ألنّو حترر من وحدة القافية والشكل،   10

مجيع  وللشاعر احلرية يف تنويع التفعيالت والطول لكّنو يلتزم يف القواعد العروضّية كامل االلتزام، فإذا نظمت القصيدة على حبر معُّت تكون

 تو على نفس البحر.أبيا
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شعر يف  الطليب البحث التكميلى يف ىذا البحث ىو كالم اإلنشائي عنوانإن  .1
 "أنشودة ادلطر" لبدر شاكر السّياب.

 .الطليب إن ىذا البحث يركز دراسة كالم اإلنشائي .2
 لسابقالدراسات ا . ز

الدراسة السابقة ىي الدراسة الىت تؤخذ من ادلباحث السابقُت يبحثها 
وكانت فيها عالقة بُت ىذه ادلبحث وادلباحث  11الباحثون بأنواع سلتلفة وأشكال،

 ، أو اآلخر.نات أو ادلصادر أو النظري األساسيالسابقُت إما من البيا
إيكا كتبتها   "الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة اإلسراء"حتت العنوان  الرسالة اجلامعية .1

المية احلكومية امعة سونان أمبيل اإلسجب( كطالب 01212033A) رنيفبري أ
مقدمة الستيفاء الشروط لنيل  على نوع البحث العلمي م،2016 سورابايا، سنة
، جبامعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، بشعبة اللغة العربية وأدهبا،  الدرجة األوىل

 ن أمبيل اإلسالمية احلكومية. سونا
فهو الكالم اإلنشائي  (دراسة البالغية)لقد حبثت فيها عن ادلبحث يف علم ادلعاىن 

الطليب يف سورة اإلسراء. واستخدمت الباحثة مدخَل البحث الوصفّي الكيفّي 
 من الكالم اإلنشائي. 116ادلكتيّب، فوجدت الباحثة 

كتبتها   "الكالم اإلنشائي الطليب يف شعر لبيد بن ربيعة"حتت العنوان الرسالة اجلامعية  .2
بيل اإلسالمية احلكومية امعة سونان أمجب( كطالب 01211038A) أشفة المبّرة

                                                 
16 Asep Abbas Abdullah, Metode Penelitian Bahasa dan Sastra Arab, (Bandung: ITB2007), hal: 
41 
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مقدمة الستيفاء الشروط لنيل  يعلى نوع البحث العلم م،2015سورابايا، سنة 
جبامعة  ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةبشعبة اللغة العربية وأدهبا،   ،الدرجة األوىل

 سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية. 
فهو الكالم اإلنشائي  (دراسة البالغية)ىن لقد حبثت فيها عن ادلبحث يف علم ادلعا

الطليب يف شعر لبيد بن ربيعة. واستخدمت الباحثة مدخَل البحث الوصفّي الكيفّي 
 من الكالم اإلنشائي. 20ت الباحثة ادلكتيّب، فوجد

بررة مظفري كتبتها "الكالم اإلنشائي يف سورة عبس"الرسالة اجلامعية حتت العنوان  .3
كطالب جبامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية ( 81208071A)حميمي 

الشروط لنيل  م، علي نوع البحث العلمي مقدمة الستيفاء2012سورابايا، سنة 
الدرجة األوىل، بشعبة اللغة العربية وأدهبا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جبامعة 

 سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية.
ادلعاين )دراسة البالغية( فهو الكالم اإلنشائي  لقد حبثت فيها عن ادلبحث يف علم

، يف سورة عبس. واستخدمت الباحثة مدخَل البحث الوصفّي الكيفّي ادلكتيبّ 
 من الكالم اإلنشائي. 8فوجدت الباحثة 

ىذه الرسالة اجلامعية إما من االتفاق أو  يففهناك العالقة الىت وجدت 
اإلطار النظري، فهم يبحثون علم  يفىذه ادلباحث الثالثة  تاالختالف. لقد اتفق

فيها الكالم اإلنشائي  تبحث الدراسة السابقة األوىلاتفقت حبثهم.  يفادلعاىن 
موضوع ىذا البحث ىو الشعر واختلفت موضوعها أي سورة اإلسراء مع أن الطليب، 

فيها الكالم اإلنشائي  الثانية تبحث كذلك. و أنشودة ادلطر لبدر شاكر السياب



 

8 
 

مع أن موضوع ىذا البحث ىو  شعر لبيد بن ربيعةواختلفت موضوعها أي الطليب، 
وكذلك الثالثة تبحث فيها الكالم  .الشعر أنشودة ادلطر لبدر شاكر السياب

اإلنشائي، واختلفت موضوعها أي سورة عبس مع أن موضوع ىذا البحث ىو 
 لبدر شاكر السياب. الشعر أنشودة ادلطر

 


