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 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول: خلفية البحث

اجملتمع  يف احلياة البشرية ألهنا آلة االتصاؿ يفمهمة اللغة  كانت

البشرم كسالح الفرد يف حياتو اليومية اليت حتتاج إىل الكالـ كالكتابة كالقراءة 

يف حياتنا أبو الفرج: اللغة ىي اليت حنتاج إليها كاالستماع. كقاؿ زلمد أمحد 

كعرب اإلنساف عن أغراضو اليت كانت يف ذىنهم باللغة. كقاؿ ابن جٍت  1ليومية.ا

لذا، إف اتصاؿ الناس بعضهم  2إف اللغة ىي أصوات يعرب هبا كل قـو عن أغراضو.

 ببعض يف اجملتمع باللغة.

من  إف الثقافة تؤثر إىل اللغة. ذلك ألف بينهما عالقة كثيقة، كرأل كثَت

استنادا إىل بعض ىذه اآلراء، القوؿ ك شيئاف متصالف.  كاللغةاللغويُت أف الثقافة 

باإلضافة إىل اللغة اليت تشتغل لتسجيل الثقافة، فتلك الثقافة أف ترث بواسطة 

 اللغة.
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نها عندما ينطقها شخص باستعماؿ اج إىل كلمات تزيحيتالكالـ إف 

قرب وف أتكمؤلفة على صورة ىو ادلعٌت ادلصوغ يف ألفاظ  األسلوباألسلوب. ك 

ثالثة أنواع،  األسلوب ككاف الغرض ادلقصود من الكالـ، كأفعل ىف نفوس سامعيو.

 3األسلوب اخلطايب.األديب ك  األسلوبالعلمي، ك  األسلوبىي 

مجاؿ اللغة جيعل ادلعٌت  للغة يف األدب أبرز اخلصائص ألفكاف معٌت ا

يايل كاألدب غَت األدب قسماف مها األدب اخلأما ك  األدب. ادلقصود سيقبلو عاشق

دب غَت اخليايل كاستخدـ األدب األاخليايل، ككاف األدب اخليايل عالمتو أقول من 

 4.ةخدـ األدب غَت اخليايل لغة حقيقيلغة رلازيّا كاست اخليايل

لذم جيزم شعر. فالنثر ىو الكالـ االنثر ك قسماف مها ال اخليايل األدبك 

وازنة كالكالـ مث يبقى الكالـ نثرا، كزف. كقد يدخل السجع كادلبال على السليقة 

ادلوزكف ادلقصود بو الوزف ادلرتبط أما الشعر ىو الكالـ  5إذا بقي رلردا من الوزف.

 6بػمعٌت كقافية.
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سرحية نقسم إىل عدة أقساـ ىي الركاية كالقصة القصَتة كادلإف النثر ي

حيزا زمانيا  إما الركاية ىي قصة نثرية طويلة، تشغل .كغَتىا كادلقامة كاخلطابة

الركاية أيضا ىي سرد نثرم طويل ك  7كمكانيا معينا، تتضمن أطوارا كشخصيات.

يصف شخصيات خيالية كأحداثا على شكل قصة متسلسلة، كما أنػها أكرب 

كالركاية  جم كتعدد الشخصيات كتنوع األحداثاألجناس القصصية من حيث احل

صراع بُت الشخصيات كما من كصف كحوار ك ما فيو ػالسرد ب على حكاية تعتمد

 ينطوم عليو ذلك من تأـز كجدؿ كتغذيو األحداث، كفيها أساليب متلوئة.

 ىف عملية األدب اك النثر  القيمة كاالثر كادلعٌت ادلضموف حتّللقد 

مدخل علم البالغة. كعلم البالغة ىو فرع من فركع علم اللغة العربية الذم بػ

ا ىف اللساف اك الكتابة. كعلم البالغة هبيعرؼ بو القواعد عن اسلوب ليستخدـ 

البياف ىو علم يعرؼ بو إيراد ادلعٌت الواحد كؿ علم األينقسم إىل ثالثة اقساـ، 

بطرؽ سلتلفة ىف كضوح الداللة عليو، كالثاىن علم ادلعاىن ىو علم يعرؼ بو أحواؿ 
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عرؼ بو اللفظ العريب الىت هبا يطابق مقتضى احلاؿ، كالثالث علم البديع ىو علم ي

 8كجوه حتسُت الكالـ ادلطابق دلقتضى احلاؿ.

ادلدلوؿ عليو  علم البياف ىو علم يعرؼ بو إيراد ادلعٌت الواحدكاف 

حبث علم  9بكالـ كمطابق دلقتضى احلاؿ بطرؽ سلتلفة ىف ايضاح الداللة عليو.

البياف التشبيو كأما التشبيو فهو بياف أف شيئا شاركت غَتىا ىف صفة أك أكثر، 

أربعة ىي ادلشّبو، كادلشّبو بو، داة ىي الكاؼ أك حنوىا ملفوظة. كأركاف التشبيو بأ

 كتبو يتركاية الالكجد يف ك  15بيو، كاداة التشبيو، ككجو الشبو،كيسّماف طرىف التش

"كأشرفت على حانوت احلالؽ .. كإذا أنا توفيق احلكيم ىف ركاية "محار احلكيم". 

 اإلفريز على يخطر رأيتهيكوف صديقي ..  أراه .. أرل ذلك الذم كتب ىل أف

 غزال". كأنه

 11فكره. ىف الح :خيطر -خطر

                                                           
8 Muhsin dan Fuad Wahab. 1982. Pokok-Pokok Ilmu Balaghah. Bandung: Angkasa. 
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 جزء عبارة عن كىو البناء عن خارجا احلائط من أشرؼ ما : إفريز

 12ادلعمارية. احللية بُت مزخرؼ بسيط

 ضمَت "ق" فيها ادلشبوك  بالغزاؿ، احلمار احلكيم وشبّ  اجلملة ىذه ىف

 الشبو كجوك " أفك"و حرؼ يشبتال كأداة "غزاؿ" بو شبو)محار( كادل يعود إىل لفظ

 ألفمفصال مرسال  تشبيهااجلملة  هىذ يسمى لذلك. "اإلفريز على خيطر" فيها

 .الشبو كجوك  التشبيو أداة فيها

اعتمادا على الفكرة السابقة، قاـ الكاتب بالبحث العلمي ادلتعلقة 

الدراسة كلذالك قدـ الكاتب ىذه بالتشبيو يف ركاية "محار احلكيم"لتوفيق احلكيم، 

 الحكيم". في رواية "حمار الحكيم"لتوفيق التشبيه"بادلوضوع: 

 

 الفصل الثاني: تحديد البحث

استنادا إىل خلفية البحث السابقة، فتحديد البحث يف ىذا البحث ىو 

 ما يلي: 

 يف ركاية "محار احلكيم"لتوفيق احلكيم ؟  التشبيوما أنواع  .1
                                                           

 152  (،2558 الكتب،  عامل :)القاىرة األكؿ، طبعة ادلعاصرة، العربية اللغة معجمسلتارعمر،  أمحد 12
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   يو يف ركاية "محار احلكيم"لتوفيق احلكيم ؟ كيف أغراض التشب .2

 

 أهداف البحثالفصل الثالث: 

 أما األىداف التي يسعى ىذا البحث الى تحقيقها فهي ما يلي

 دلعرفة أنواع التشبيو يف ركاية "محار احلكيم"لتوفيق احلكيم.  .أ

 يف ركاية "محار احلكيم"لتوفيق احلكيم. التشبيودلعرفة أغراض  .ب

 فوائد البحث الفصل الرابع: 

 إليها ما يلي:الكاتب التي يسعى  فوائد البحثأما 

 الفوائد النظرية  .1

يف  وفيرغب نيفيد ىذا البحث إلعطاء التفكَت للمجتمع األكادمي الذي

 تعميق اللغة اليت تتعلق بعلم البياف خاصة التشبيو.

 الفوائد العملية  .2

ا مرجعا لفهم هػبلطالب قسم اللغة العربية كأدىذا البحث أف يستفيد 

 كحبث األدب العريب.
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 الفصل الخامس: الدراسات السابقة 

كثَت من الباحثُت حبوثا سلتلفة. مع ذلك، لتلك البحوث   قد حبث

أىداؼ كخصائص سلتلفة. كاستنادا إىل الدراسات أك البحوث السابقة يف سلتلف 

ات فيها بعض األدبيالكاتب اجملالت كادلقاالت كالرساالت ادلكتوبة، كجد 

 باستعماؿ نفس الدراسة، أم علم البياف،كما يلي: 

ىو طالب باجلامعة اإلسالمية احلكومية سوناف  Kasri  ،2513كسرم  .1

يف القرآف  ". حبثأمبيل، سورابايا، كعنواف حبثو" التشبيو ىف سورة األعراؼ

 . الشبوك كجو  التشبيوالكرًن أم يف سورة األعراؼ من ناحية أداة 

طالبة باجلامعة اإلسالمية ، 2512، عاـ  Aam Ameliaأعاـ أميليا  .2

كأغراضو  التشبيوكعنواف حبثها:" ، باندكنج سوناف جونونج جايتاحلكومية 

 .ىف ديواف علي ابن أيب طالب

ىو طالب باجلامعة  Ahmad Zulkarnaen ،2515أمحد ذك القرنُت  .3

غة اإلسالمية احلكومية سوناف كليجاغا يوجياكرتا، كعنواف حبثو:" بال

دّلت نتائج ىذا البحث دراسة حتليلة بيانية( ". يف سورة البقرة ) التشبيو
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تفسَت صفوة التفاسَت تأليف لػمحمد علي التشبيو ىف سورة البقرة على 

 .الصابوين

، ىي طالبة 2516عاـ  Yayah Zahriyatul Fakhirahياياه زىرية الفاخرة  .4

اهلل، جاكارتا، كعنواف باجلامعة اإلسالمية احلكومية سوناف شريف ىداية 

 حبثها :" الرمز ىف قصة "محار احلكيم" لتوفيق احلكيم )دراسة مسيولوجية(".

ىي طالبة باجلامعة اإلسالمية  Siti Rodliyah ،2513رضية سيت  .5

يف كتاب ادلولد الدباعي  التشبيواحلكومية ماالنج، كعنواف حبثها :" بالغة 

 . دراسة حتليلة بيانية(علي الدباعي )للشيخ اإلماـ أبو زلّمد عبد الرمحن بن 

ىف ركاية "محار  التشبيومل جيد حبثا يبحث عن  ةمن الدراسة السابق

فى رواية   التشبيه"احلكيم" لتوفيق احلكيم. لذلك، سيجرل الكاتب حبثا بعنواف: 

 ."حمار الحكيم" لتوفيق الحكيم"

 اطار الفكر  الفصل السادس: اإل

البالغة تأدية ادلعٌت اجلليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة ذلا يف إف 

النفس أثر خالب. كالبالغة علميا، ىي علم يعتمد على صفاء االستعداد الفطرم 
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البليغ إذا أراد . إف األساليبكدقة إدراؾ اجلماؿ، كتبُّت الفركؽ اخلفية بُت صنوؼ 

مث دعا إليو من األلفاظ أك خطبة فكر يف أجزائها،  أف ينشئ قصيدة أك مقالة

أخفها على السمع كأكثرىا اتصاال مبوضوعو مث أقواىا أثرا يف نفوس  األساليبك 

  13سامعيو كأركعها مجاال.

التشبيو ىو فرع من علـو اللغة، يدرس ىذا الفرع اللغة خارجيا. 

كالتشبيو بياف أّف شيئا أك أشياء شاركت غَتىا ىف صفة أك أكثر ، بأداة كاف أك 

 14ا ملفوظة أك ملحوظة.حنوى

كانت أركاف التشبيو أربعة ىي: ادلشبو كادلشبو بو كأداة التشبيو ككجو 

الشبو. قد تكوف أداة التشبيو إمسا حنو "مثل" أك فعال حنو "يشبو" أك حرفا حنو 

 "الكاؼ ككأف" 

ىو ما ذكرت فيو ك ىي التشبيو ادلرسل مخسة أنواع ك  التشبيوأنواع  تكانك 

التشبيو ادلؤكد كىو ما حذفت منو أداتو. ثالثا، التشبيو اجململ ىو ما األداة. ثانيا، 

                                                           
 15(، 1999) مصر: دار ادلعارؼ،  البالغة الواضحة،علي اجلاـر كمصطفى أمُت،  13
 25(، 1999) مصر: دار ادلعارؼ،  البالغة الواضحة،علي اجلاـر كمصطفى أمُت، 14
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حذؼ منو كجو الشبو. رابعا، التشبيو ادلفصل ىو ما ذكر فيو كجو الشبو. خامسا، 

  15التشبيو البليغ ىو ما حذفت فيو األداة ككجو الشبو.

كيسمى التشبيو التمثيل إذا ما كاف كجو الشبو فيو كصفا منتزعا من 

مل يكن كجو الشبو فيو صورة منتزعة  ماد. كيسمى التشبيو غَت التمثيل إذا متعد

كبالعكس  –ككذالك التشبيو ادلقلوب ىو جيعل ادلشبو مشبها بو  من متعدد.

 الدِّعاء أف ادلشبو أمت كأظهر من ادلشبو بو يف كجو الشبو.

ىف إيصاؿ الفكرة إىل آخر يعتمد على  التشبيوكاألغراض من استعماؿ 

ف ادلشبو كّلم، كاألغراض ادلقصودة أمهها: )بياف حاؿ ادلشبو( كذلك حينما يكو مت

. )بياف مقدار حاؿ اادلشبة( كذلك إذا كاف ادلشبو مبهما غَت معركؼ الصفة

معلوما كمعركؼ الصفة قبل التشبيو معرفة امجالية ككاف التشبيو يبُت مقدار ىذه 

 النفس، كتقرير حاؿ ادلشبة الصفة، كاال ستطراؼ كآثارة شعور االستحساف ىف

كمتكينها ىف األذىاف كبياف إمكاف كجود ادلشبة كحالو كاستحساف القبيح )تقبيح 

 ادلشبو(، كاستقباح احلسن )تزيُت ادلشبو(.

 
                                                           

 28(، 1999) مصر: دار ادلعارؼ،  البالغة الواضحة،علي اجلاـر كمصطفى أمُت،  15
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 الفصل السابع: منهج البحث وخطواته

  منهج البحث .1

يستخدمو الكاتب ىف ىذا البحث ىو منهج كصفي إف ادلنهج الذم 

 16.البيانات مث حتليلهاىذا ادلنهج بوصف  حتليلي. يقاـ

على سهل يادلنهج باعتبار كظيفتو ىو طريقة ىف تبسيط ادلشكلة، حىت 

 التشبيوأنواع  ها بدراسة بالغيةىذا ادلنهج لوصف كحتليل خدـيستك حلها كفهمها. 

 17احلكيم. يف ركاية "محار احلكيم"لتوفيق

 خطوات البحث  .2

 تعيُت مصدر البيانات .أ

ركاية "محار احلكيم" لتوفيق كمصدر البيانات ىف ىذا البحث ىو 

كىذه الركاية  السنة،دكف مصر،  دار مصر للطباعة يف نشرىااحلكيم اليت 

 صفحة. 146من  تتكوف

 
                                                           

 139-138) باندكنغ (، األديب، نظرياتو كأساليبو كتطبيقاتو. النقد ماكردم،  16
 53، (2513، ، )يوغياكارتا: فوستاكا فيالجارالبحث األديب: نظرياتو، مناىجو كتقنياتوراتنا،  17



 

13 
 

 نوع البيانات تعيُت .ب

يف ركاية بيو لتشتشػمل على االيت  اجلمل لػهذا البحث ىو نوع البيانات

 "محار احلكيم" لتوفيق احلكيم.

 تقنيات مجع البيانات  .ج

يستعمل الكاتب يف مجع البيانات البحثية تقنية مكتبية ألف البيانات 

ادلبحوثة ىي البيانات النوعية. كباإلضافة إىل ذلك، يستعمل ىذا البحث تقنية 

حث النص مع ػب توثيقية من ركاية "محار احلكيم" لتوفيق. إف ىذا البحث ىو

 ادلراحل التالية: 

( قراءة ركاية "محار احلكيم" لتوفيق احلكيم بتكرار كدقة كلمة فكلمة كمجلة 1

 فجملة 

 ( كضع العالمة إىل البيانات ادلتعلقة. 2

 ( التسجيل بإعادة كتابة البيانات ادلوجودة من الركاية 3

ع البيانات يف ( تصنيف البيانات ادلتعلقة بالتشبيو كاستعماؿ نصوص مج4

 شكل كثائق نصوص الركاية
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 حتليل البيانات  .د

ادلنهج الوصفي التحليلي ادلػجموعة باستخداـ البيانات حيّلل الكاتب 

ركاية "محار يف  التشبيو كأغراضوأنواع بدراسة بالغية يعٌت حيّلل الكاتب عن 

 .احلكيم"

 االستنتاج  .ه

لنتيجة ىي عملية فاأف حلل الكاتب ىذه الركاية قررت النتيجة، بعد ك 

 أخرة ىف البحث بعد حتليل البيانات إلجابة حتديد البحث السابق.

 

 الفصل الثامن: نظام الكتابة 

مقّدمة. كيشمل ىذا الباب على خلفية البحث كحتديد البحث  الباب األول:

كأىداؼ البحث كفوائد كالدراسات السابقة كاإلطار الفكرم كمنهج البحث 

 بة. كخطواتو، كنظاـ الكتا

اإلطار النظرم. يشمل ىذا الباب على الدراسات  الباب الثاني:

علم البياف، التشبيو، أنواع التشبيو  يبحث الذمعلم البالغة، ك النظرية عن الركاية، 

 كأغراضو.
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التشبيو كأغراضو يف التحليل. يشمل ىذا الباب على  الباب الثالث:

  ركاية "محار احلكيم" لتوفيق احلكيم.

 .يشمل ىذا الباب على النتائج كاالقًتاحات. اخلامتة ابع:الباب الر 


