
 

 

 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول: خلفية البحث

 األعمال األدبية هي مظهر من مظاهر اإلنسان سواء يف شكل شفوي أو
، يمة مجالية مهيمنة. وبعبارة أخرىيلة مقدمة وهلا قسمكتوب يستخدم اللغة كو 

أما ابلنسبة خلصائص  ميكن قول األدب كمنتج ثقايف يعطي األولوية للجمال.
األدب فهي استخدام اللغة كوسيط وطريقة عرض مجيلة أو مرتبة بشكل جيد 

، هناك أيًضا مسة أن فن األدب أو أتثري معني. ابإلضافة إىل ذلكوتسبب جاذبية 
خيايل ونتائج االنعكاسات واألوهام واملشاعر املتجسدة يف الكلمات وخلق انطباع 

 (.2: 2008)قسسه.  د لقيم العمل الفينعميق يف قلوب القراء كتجسي
، القصة له عدة أنواع، وهي الشعراخليايل و األدب كنتيجة خللق املؤلف 
(. كل 25: 1988سيين، سومرجو و ) تميلبةالقصرية أو الرواية )النثر السرد(، وال
 ، من حيث الشكل واملضمون.ةصامن هذه األعمال األدبية هلا مميزة خ

ة هي قصة يف شكل نثر مع األديب رواية. الروايكل واحد من العمل ش
، واملؤامرات املعقدة، العديد من الشخصيات حجم واسع، تغطي املواضيع

: 1988)سومرجو وسني، (، وإعدادات القصة املختلفة لتمييزاتا)الشخصيات و 



 

 

، تعد الرواية أحد أنواع األعمال األدبية اليت تقدم شرًحا ابإلضافة إىل ذلك .(29
القيمة اجلمالية. ميكن رؤية مجال العمل األديب اجلديد من حيث تكوين  لنظام

البالغة العلمية صورة   علم ، يقدم دورابلنسبة لتحليل مجال ترتيب اللغةاللغة. أما 
 مجال اللغة يف العمل األديب. نتيجةكاملة عن 

البالغة هو انضباط قائم على وضوح الروح ودقة التقاط اجلمال ووضوح من 
وبعبارة  .(6: 1987)اجلرمي و أمني،  رق غامضة بني أسلوب املختلفة )عبارة(الف

. يف تكون العبارة مجيلةة لكيفعن فصاحة كالم و   أخرى، البالغة هي دراسة تعلم 
البالغة عناصر هي اجلملة واملعىن وبناء اجلملة اليت توفر الطاقة، وأتثري الروح، 

وفقا خلطاب، والوقت، وموضوع،  أسلوب ومجال، وضوح وبعبارة اختيار و
: 1987اجلرمي و أمني، واجلمهور، والعاطفة ميكن أن تؤثر أفكار ومشاعر القارئ )

7.) 
علم  ، وينا، علم املعديعالب علمتنقسم دراسة البالغة إىل ثالثة أقسام هي: 

العلم الذي يدرس طرق التعبري عن األفكار مبجموعة متنوعة  وه علم البيان .البيان
األفكار أو املشاعر من خالل  رأيمن املقاالت التحريرية أو الطرق للتعبري عن 

( 2007:15 )زين الدين يف وفقا لإلمام األخذاري استخدام التعبريات السياقية.
 ةملقواعد اجلخدام عن املعىن ابست ف هباة يعر هو دراسة مرسوم البيانفإن العلم 
 ، أكثر وضوحا(.ري )من الواضح، غري واضحعبالت يفخمتلفة 



 

 

، بالغة تناقش ثالثة جماالت رئيسيةكواحد من جماالت دراسة ال  بيانالعلم ال
و  مشبههو مثال أو تشابه بني أمرين ) الكناية. التشبيه، و ، اجملازالتشبيهوهي 
)زين ح املعىن والوسائل لشرح الطبيعة اخلطوة األوىل يف شر  وه التشبيه(. مشبه به

 (. 21: 2007الدين و نور بيان 
يف  التشبيه، وجدت هناك عبارات حتتوي على عناصر التشبيهفيما يتعلق 

مدينة  يف ولد تنوال السعداوي. نوال السعداوي كاتبة عربية  اليت كتبها زينةرواية 
تعرف  .1931أكتوبر  27املصرية يف  (Delta) الدلتا يف (Tahla) طحلة (Kafr) كفر

نوال بشخصية مصرية ابرزة، وعلم اجتماع، وطبيبة، وككاتبة متشددة تتناغم يف 
اللغوي اجلميل، مما  امناقشة القضااي املتعلقة ابملرأة، وخاصة املرأة العربية، أبسلوهب

الرواايت عديد من أعمال  ت. وقد أنتجايفسح اجملال المتياز كل عمل من أعماهل
مذكرت و األدبية هو موت الراجول الوحيد على العارضي،  ااألدبية، و أعماهل

 ، ورواية الزينة.نقطايت الشفر عند رأة، واملمرأة الطبيبة
لنوال  ةهي رواية زينو إحدى الرواايت اليت رأينا فيها تعابري مجيلة 

تجت عن عالقة السعداوي. حتكي هذه الرواية عن حياة زينة، وهي فتاة مجيلة ن
 إمسه( مع انشط سياسي مسلحة ةالشباب ة)الطالب دورو غري شرعية بني شخصية ب

طفلة غري شرعية، مت تسليم زينة من والدهتا وأجربت على العيش يف ك  نسيم.
الشوارع. ومع ذلك، أصبح الحقا مغنيا ومغنافا مشهورا حظي دائما ابهتمام كبري 



 

 

. سلسلة حمتوايت القصة يف هذه الرواية، تستخدم من املعجبني، وخاصة الرجال
جذب انتباه نوال كثرية من العبارات ذات قيمة مجالية، حبيث كل عمل من أعماهلا 

، مت حزم مجال اللغة واألسلوب اللغوي وتكوين اللغة معبأة يف شكل القارئ لقراءته
 يما يلي:التشبيه. إحدى العبارات الواردة يف رواية زينة لنوال السعداوي ف

َتِفَداِن ِمْثُل َحدُّ الِسكِ نْيِ ِاىَل البُ ْؤرَِة اخْلُْطَيِة"  َُقَلَتاِن َسَطَح َوْجِهْي تَ ن ْ
"تَ ْفَتِحُم امل

 (.7:  2010وي ا)السعد
 مشبه مشبه به أدة التشبيه وجه شبيه

َقَلَتانِ  َحدُّ الِسكِ نْيِ  مثل -
ُ
 امل

أم ا املش به ه و"  أداة التش بيه. فيه ا هذه اجلملة تدل  على التش بيه املرس ل ألن   
نْيِ "وه  و يش  به ابملش  به، وأداة التش  بيه "مث  ل" وه  و  َُقَلتَ  اِن "واملش  به ب  ه " َح  دُّ الِس  كِ 

امل
غرض ه ه و بي ان ح ال املش به. يف ه ذه العب ارة يري د املؤل ف أن يعط ي أما  أداة لعبارة.

الشخص  ية يش  به  املقلت  انبي  ان عل  ى حال  ة الشخص  ية، وه  ي التأكي  د عل  ى أن ج  ادة 
 لسك ني، ألن يف حقيقته أن السك ني هو شيئ حاد.اب

يف هذه العب ارة أس لوب التش بيه، ففي ه عناص ر التش بيه وه ي : مش به ومش به ب ه 
 وجه الشبه وأدة التشبيه.



 

 

رواي  ة زين  ة فريك  ز ه  ذا البح  ث عل  ى التش  بيه يف اعتم  ادا عل  ى خلفي  ة البح  ث، 
التش   بيه وأغراض   ه. فعن   وان ه   ذا البح   ث " وى. ويه   تم بوص   ف أقس   ام الن   وال الس   عد

 )دراسة علم البيان(". وياالتشبيه و أغراضه يف رواية زينة لنوال السعد
 الفصل الثاين: حتديد البحث

س   وف     دد ه   ذا البح   ث بتحدي   د اعتم   ادا عل   ى خلفي   ة البح   ث الس   ابقة،  
 املسئلة فيما أييت:

 وي؟ارواية زينة لنوال السعدالتشبيه يف كيف أنواع  .1

 وي؟ارواية زينة لنوال السعدما أغراض التشبيه يف  .2

 الفصل الثالث: أغراض البحث

 وأما أغراض هذا البحث فهي: 
 وي.ارواية زينة لنوال السعدملعرفة أنواع التشبيه يف  .1

 وي.ارواية زينة لنوال السعدالتشبيه يف  ملعرفة أغراض .2
 الفصل الرابع: فوائد البحث

، خاصة يف جمال علم اللغة من فوائد للقراءث أن يقدم هذا البحومن املتوقع 
 الناحية النظرية والعملية.

 الفائدة النظرية .1



 

 

نت ائج  ه ذه الدراس ة إىل اخلزان ة العلمي ة ح ول البالغ ة  فيومن املتوقع أن تض 
اس تخدام نت ائج ه ذه  املتوقعخاصة علم البيان عن التشبيه. ابإلضافة إىل ذلك، من 
 الدراسة كمرجع، وكذلك مقارنة للباحثني القادمني.

 الفائدة العملية .2

أن تق  دمي نت  ائج ه  ذه الدرس  ة اس  افز واملس  اسة للط  الب يف قس  م  وم  ن املتوق  ع
في تق    دير األعم    ال األدبي    ة الع    ام واجلمه    ور اللغ   ة العربي    ة واألدب، ومراق    ب اللغ    ة،

 وي.اة زينة لنوال السعدروايعن تشبيه يف  نهج البالغةمب

 الفصل اخلامس: الدراسة السابقة

ات املماثل    ة ال    يت الدراس   ح    ول املعلوم   ات عل    ى بع       نش   ور ت   وي ه    ذا امل
ال  ذي يتن  اول رواي  ة زين  ة لن  وال والدراس  ة الس  ابقة  .أجري  ت فيم  ا يتعل  ق هب  ذا البح  ث

 كما يلي:  وي هواالسعد

قس م اللغ ة ه ي طال ب ب 2017ال ف ن ور ه داينيت، ع ام حبٌث قام ت ب ه  أو ال،
العربي     ة و،داهب     ا، كلي     ة انداب والعل     وم اإلنس     انية، جامع     ة س     وانن جون     ونج ج     ايت 
اإلس     المية اسكومي     ة ابن     دونج، مبح     ث ع     ن "الق     يم الديني     ة يف رواي     ة زين     ة لن     وال 

)دراس  ة مسيائي  ة(. فيم  ا تبح  ث ع  ن الق  يم الديني  ة يف رواي  ة زين  ة و تبح  ث  اويالس  عد
 مراجع اىل القيم الدينية يف هذه رواية.عن النصوص اصبح 



 

 

قس  م ه  ي طال  ب  2017أوتي  ا مس  فوعة نعم  ة، ع  ام حب  ٌث قام  ت ب  ه  اثني  ا، 
اللغة العربية و،داهبا، جامعة سوانن كليجغ اإلسالمية اسكومية، مبحث ع ن "ص ورة 

دراس  ة حتليلي  ة أدبي  ة نس  ائية. فيم  ا تبح  ث ع  ن  اويامل  رأة يف رواي  ة زين  ة لن  وال الس  عد
النس   اء خاص   ة شخص   ية زين   ة وب   ودور وأيض   ا ع   ن العالق   ة ب   ني الشخص   يات ص   ورة 

الرجال والنساء. الصورة اليت عرضتها زينة هي املرأة اسرة وامل دافع ع ن الص عفاء. أم ا 
بودور تصوير كحرف تقييدا واملعاانة، العالق ات ب ني الرج ال والنس اء يف ه ذه الرواي ة 

 هو عالقة متنافر. 

 ال يت إجراؤه ا ابس تخدام دراس ة البالغي ة وخصوص ا التش بيهأما البح ث املماثل ة 
 كما يلي:هو  

، ه  و طال  ب اللغ  ة العربي  ة 2017حب  ٌث ق  ام ب  ه ح  دا ف  تح اخل  ري اس  ق ، ع  ام  .1
وأدهب     ا، كلي     ة انداب والعل     وم اإلنس     انية، جامع     ة س     وانن جون     ونج ج     ايت 

عس   اكر اإلس   المية اسكومي   ة ابن   دونج، وعنوان   ه "التش   بيه وأغراض   ه يف رواي   ة 
ق   وس ق   زح ألن   دراي ه   رياال )دراس   ة البالغي   ة(". وه   ذا البح   ث أن   واع التش   بيه 

 وأغراضه يف رواية عساكر قوس قزح.

، ه  ي طالب  ة اللغ  ة العربي  ة وأدهب  ا،  2017حب  ٌث قام  ت ب  ه ايل  ني كرلين  ا، ع  ام  .2
كلي   ة انداب والعل   وم اإلنس   انية، جامع   ة س   وانن جون   ونج ج   ايت اإلس   المية 

"ال حت   زن" لع   ائ   وعنواهن   ا "أس   لوب التش   بيه يف كت   اباسكومي   ة ابن   دونج، 



 

 

الق  رين )دراس  ة عل  م البي  ان(". وه  ذا البح  ث أن  واع التش  بيه وأغراض  ه يف كت  اب 
 "ال حتزن" لعائ  القرين.

، ه   و طال    ب اللغ   ة العربي    ة 2013حب   ٌث ق    ام ب   ه س    وهيندار ه   ريدايان، ع    ام  .3
ون     ونج ج     ايت وأدهب     ا، كلي     ة انداب والعل     وم اإلنس     انية، جامع     ة س     وانن ج

اإلس   المية اسكومي    ة ابن    دونج، وعنوان    ه "التش   بيه وأغراض    ه يف دي    وان املتن      
 )دراسة علم البيان(". وهذا البحث أنواع التشبيه وأغراضه. 

، ه ي طالب ة اللغ ة العربي ة و،دهب ا،  2013حبٌث قامت ب ه تيت ا نورس انيت، ع ام  .4
ايت اإلس     المية كلي     ة اندابوالعل     وم اإلنس     انية، جامع     ة س     وانن جون     ونج ج     

اسكومية ابندونج، وعنواهنا " التشبيه يف قصة "دمعة وابتسامة" خلليل جربان 
أن   واع التش   بيه وأغراض   ه يف قص   ة دمع   ة  )دراس   ة علمالبي   ان(". وه   ذا البح   ث

 وابتسامة.

، هو طالب اللغة العربي ة وأدهب ا، كلي ة 2008حبٌث قام به أنوار فاضل، عام  .5
جامعة سوانن جونونج ج ايت اإلس المية اسكومي ة انداب والعلوم اإلنسانية، 

ابن    دونج، وعنوان    ه "التش    بيه يف س    ورة ي    و والعنكب    وت واألح    زاب والقارع    ة 
)دراس   ة عل   م البي   ان(". وه   ذا البح   ث أن   واع التش   بيه وأغراض   ه يف س   ورة ي   و 

 والعنكبوت واألحزاب والقارعة.



 

 

غ  ة العربي  ة ، ه  ي طالب  ة الل1998حب  ٌث قام  ت ب  ه أأن أص  حرط املتق  ني، ع  ام  .6
وأدهب     ا، كلي     ة انداب والعل     وم اإلنس     انية، جامع     ة س     وانن جون     ونج ج     ايت 

ال  ديبعى لش  يد عب  د  اإلس  المية اسكومي  ة ابن  دونج، وعنواهن  ا "التش  بيه يف نث  ر
أن   واع التش   بيه وأغراض   ه يف نث   ر  ال   رحن ال   ديبعى". وه   ذا البح   ث يب   ني عل   ى

 الديبعى لشيد عبد الرحن الديبعى.

وي ان  وال الس  عدا يف رواي  ة زين  ة ل، مل يوج  د حبث  امل  ذكورة الس  ابقةم  ن الدراس  ات 
 دراسة البالغية خصوصا علم البيان عن التشبيه.ابستخدام 

  الفصل السادس: أساس التفكري

وص    ل".علم  -البالغ    ة يف اللغ    ة العربي    ة مش    تقة م    ن مص    در الكلم    ة "بل    غ 
دق  ة التق  اط اجلم   ال البالغ  ة ه  و العل  م ال  ذي واملش  اعر أساس  ا عل  ى وض  وح ال  روح و 
 (.10-6: 1994وشرح الفروق بني خمتلف األسلوب )التعبري(. )اجلرمي وأمني، 

علم البالغة هو العلم ال ذي ي ؤدي إىل طري ق ش خص يف التعب ري ع ن األفك ار 
واملش اعر أساس  ا عل  ى وض وح ال  روح ودق  ة التق اط اجلم  ال وش  رح الف روق ب  ني خمتل  ف 

ف   إن عل   م البالغ   ة ه   و عل   م أس   لوب أو طريق   ة  األس   لوب )التعب   ري(. وبعب   ارة أخ   رى،
 الكشف عن لغة مجيلة.



 

 

ث ال  أقس م وه ي: عل م البي ان، عل م املع ا ،  أما جمال علم البالغة يقس م اىل
عل  م الب  ديع. عل  م البي  ان ه  و العل  م للتعب  ري ع  ن املع  ىن مبختل  ف األس  الوب. وموض  وع 

بيان يوظف ملعرفة خمتلف دراسته هو أساليب خمتلفة للتعبري عن نفو الفكرة. علم ال
قواعد التعبري، كم ا عل م الف ن للبح ث ع ن ك ل أس اليب وك أداة وص ف س ر البالغ ة. 

: 2007وتش  تمل دراس  ته عل  ى التش  بيه واجمل  از والكناي  ة. )زي  ن ال  دين و ن  ور بي  ان، 
11.) 

التش  بيه ه  و التمثي  ل ب  ني األم  رين )املش  به و املش  به ب  ه( ابس  تخدام الكلم  ات 
وك   أن وش   به ه   ذه يف البالغ   ة تس   مى أبداة  ك   افه، املث   ال: مث   ل و ل   يت تظه   ر التش   ابا

 التشبيه.
يلة لش  رح الص  فة ص  لش  رح املع  ىن وو  األوىلعب  ارة أخ  رى، التش  بيه ه  و خط  وة وب

 (. 21: 2007)زين الدين و نور بيان. 
 وهي:التشبيه والعناصر 

 املشبه، شيء مشبه (أ
 املشبه به، شيء ممثل. (ب

 هيسمي هذان الطرفان بطريف التشبي
 وجه الشبه، وهي الصفة اليت تكون يف الطرفني. (ج



 

 

أداة التش  بيه، وه  ي اس  روف أو الكلم  ات املس  تخدمة لتعب  ري التش  بيه، مث  ل ك  (د
 ومثل وحنو وكأن.

أقس   ام التش    بيه تع    رف م    ن خمتل    ف اجله    ات، أي م    ن األدوات أو الوج    ه أو 
 (.66-63: 2012شكل الوجه أو الرتكيب. )عزا، 

، ينقس   م إىل التش   بيه املرس   ل واملؤك   د هوجه   حي   ث أداة التش   بيه و  التش   بيه م   ن (أ
 واجململ واملفصل والبليغ.

 التشبيه املرسل: مقارنة ضعيفة (1
أداة التش  بيه، حي  ث أن العالق  ة ب  ني تفي  ه  ذك  رم  ا التش  بيه املرس  ل ه  و التش  بيه 
 املشبه واملشبه به ضعيفة.

 التشبيه املؤكد: مقارنة قوية (2
أداة التش  بيه، ح  ن كان  ت العالق  ة  م  ا خ  ذفت من  هالتش  بيه املؤك  د ه  و التش  بيه 
 بني املشبه واملشبه به قوية جدا.

 التشبيه املفصل: مقارنة مفصلة (3
وجه الشبه تفصيال، حن ك ان التش ابه  فيه ذكرماالتشبيه املفصل هو التشبيه 

 بني املشبه واملشبه به واضحا وأتكيدا.
 رنة عامليةالتشبيه اجململ: مقا (4



 

 

وجه الشبه، ح ن يص بح عاملي ا. ويف  ماخذفت منهالتشبيه اجململ هو التشبيه 
 هذه اسالة، ميكننا ختمني الشبه الوارد بني املشبه واملشبه به، وفقا لتفكريان وخيالنا.

 التشبيه البليغ: مقارنة عالية (5
، فبق ي امع  ووج ه الش به هبيش أداة الت ت من هح ذفماالتشبيه البليغ هو التشبيه 

املش به واملش  به ب ه. وكان  ت العالق  ة ب ني املش  به واملش به ب  ه يف ه  ذا التش بيه قوي  ة ج  دا، 
 وال يوجد فاصل وال مؤكد بينهما أيضا.

يه، ينقس  م إىل التش  بيه التمثي  ل والتش  بيه غ  ري التش  بص  ر اعنالتش  بيه م  ن خ  الل  (ب
 التمثيل.

 التشبيه التمثيل: مقارنة شاملة (1
 متع  د دم  ن  منتزع  ةص  ورة  في  هوج  ه الش  به  إذاك  انالتش  بيه التمثي  ل ه  و التش  بيه 
 وأصبحت وحدة ال تتجزأ.

 التشبيه غري التمثيل: مقارنة جزئية (2
ك  ان وج  ه الش  به يتك  ون م  ن وح  دة منفص  لة م  ن إذا التش  بيه غ  ري التمثي  ل ه  و 

 الصفات اليت أصبحت عناصر التشابه.
ينقس   م إىل التش   بيه الظم   ين والتش   بيه  وم   ن حي   ث تق   دمي املش   به و املش   به ب   ه، (ج

 املقلوب.
 التشبيه الظمين: مقارنة جدلية .1



 

 

التش   بيه الظم   ين ه   و ال   ذي ك   ان املش   به واملش   به ب   ه مل يع   رض تش   بيها معروف   ا 
 ولكنه يف الوصف اخلاص املعروف من خالل تركيب اجلملة.

 التشبيه املقلوب: مقارنة مقلوبة .2
ن املشبه يعكو املشبه به وأصبح املشبه التشبيه املقلوب هو التشبيه الذي كا

 به مشبه. هذا يدل على أن وجه الشبه يف املشبه يعترب أكثر قوة وأكثر وضوحا.
التش  بيه ه  و أس  لوب الكش  ف يف اللغ  ة العربي  ة، يف حال  ة معين  ة، كث  ري الن  اس 
يستعمله للتعبري ع ن األفك ار. وه ذا أس لوب التش بيه يس تخدم ألغ راض عل ى النح و 

 التايل:
إذا ك   ان املش   به ب   ه يتعام   ل م   ع م   ا ال   ذي يعت   رب غريب   ا  ،املش   به بي   ان امك   ان .1

 وواضحا.
 املشبه، إذا كان املشبه يتعلق مبشكلة وال تتضح حالته. حال بيان .2
املش  به، إذا ك  ان املش  به ب  ه ه  و ش  يء مع  روف ع  ام، ولك  ن  ح  ال بي  ان مق  دار .3

 حجمه ليو واضحا حن  تاج إىل توضيحه من خالل التعبري.
املش   به، إذا ك    ان املش   به غام    دا، ح   ن  ت    اج إىل التحس    يو أو  تقري   ر ح    ال .4

 التعبري، لسهل فهمه كل الناس.
 املشبه، وهذا يسمى بتزيني املشبه. تزيني .5
 املشبه، أو يسمى أيضا بتقبيح املشبه.  تقبيح .6



 

 

 أما خريطة املفهوم يف إطار الفكر على النحو التايل: 
 

  
 علم البالغة

 الرواية زينة لنوال السعداوي

 أغراض التشبيه أنواع التشبيه

 التشبيه

 علم املعا  علم البديع علم البيان



 

 

 الفصل السابع: منهج البحث وخطواته

 أوال: منهج البحث

امل    نهج امل    نهج املس    تخدم يف ه    ذا البح    ث ه    و امل    نهج الوص    في التحليل    ى.  
إج   راءات استكش   اف األخط   اء وإص   الحها التحقي   ق ابلوص   ف أو " الوص   في ه   و

)الرواايت واملسرحيات والقص ص القص رية والش عر(  الدولة  لوصفية املوضوع البحث
سس  ونتورا يف يف الوق  ت اساض  ر عل  ى أس  اس الوق  ائع ال  يت تظه  ر أو كم  ا ه  ي الن  ووي 

(2010 :56 .) 
حليل   ي ه   و الطريق   ة أن امل   نهج الوص   في الت (48-46: 2015)ووفق   ا لراتن   ا 
كتشاف وكشف عن مش اكل منهجي ة، أي بوص ف اسق ائق هن اك،   إل املستخدمة 

 .تتحلل حتليل البياانت يف الكلمات
أن   واع تش   بيه  يبح   ثل بح   ثال اوهك   ذا، ف   إن الطريق   ة ال   يت اس   تخدمت يف ه   ذ

 .بتأويل نوال السعداوي زينة روايةيف  وأغراضه

 اثنيا: خطوات البحث

 مصادر البياانت .أ

 تش ر ن بتأليف ن وال الس عداويهو رواية زينة  بحثر البياانت يف هذ الدمص
 .2010الطبع الثاين يف عام  دار السلفي



 

 

 
 بياانت البحث .ب

م   ن خمتل   ف  بي   اانتيف رواي   ة زين   ة، أي نص ال    وه    بح   ثال االبي   اانت يف ه   ذ
ال   ذي  بت   أليف ن   وال الس   عداوياجلم   ل ال   يت تص   ف عل   ى ن   وع تش   بيه يف رواي   ة زين   ة 

 .فصوال 9صفحة،  318يتكون من 
 طريقة مجع البياانت .ج

أم  ا الطريق  ة املس  تخدمة جلم  ع البي  اانت يف ه  ذا البح  ث فه  ي الدراس  ة املكتب  ة 
البي اانت اصص ولة ه ي البي اانت الوص فية، البي اانت  فإن هذا البحث هو نوعي. ألن

 يف شكل مكتوبة. هذا البحث حبث النص ابخلطوات التالية:
 ي   ة زين   ة لن   وال الس   عداوي عل   ى الت   وايل م   ن الفص   ل األول إىل األخ   ريرواق   رأة  .1

 مرارا وتكرارا عن طريق اإلنتباه إىل كل كلمة أو عبارة بدق ة.

 توقع اجلمل اليت تشمل على تشبيه. .2

 جتمع اجلمل إلعادة الكتابة املوجودة يف رواية زينة. .3

التش  بيه يف رواي  ة بعل  م البي  ان عل  ى أقس  ام  يفص   ل اجلم  ل توج  د يف تل  ك رواي  ة .4
 زينة لنوال السعداوي.

 حتليل البياانت.  د
 هي:و  ابخلطوات التالية هاحتليل البياانتبعد مجع 



 

 

 للتحديد.مة أو فقرة تشبيه يف هذه الرواية وصف البياانت، هو صفت كل .1
املخت  ارة م  ن حي  ث مس  ألتها وحتلَ  ل علمي  ة  البي  اانت ، تُقس  مالبي  اانت تقِس  يم .2

 يطابق من الظرية التشبيه.
، تفس  ر م  ا حلله  ا الباح  ث م  ن البي  اانت وس  يلة لني  ل النت  ائج تفس  ري البي  اانت .3

 لفهم حبث البياانت.
 النتائج . ه

اصص  ول البح ث عل  ى رواي  ة  النتيج ة م  ن اخلط وة األخ  رية يف ه ذا البح  ث ه  ي
البالغة. فالنتيجة هي إجابة ع ن حتدي د البح ث يع ين  زينة لنوال السعداوي ابلدراسة

 يعرف أقسام التشبيه و أغراضه يف رواية زينة لنوال السعداوي.

 الفصل السابع: نظام املكتبة

 :ملكتبة يف هذا البحث هوتنظيم ا

ض اغ ر أاملقدمة. يش مل عل ى: خلفي ة البح ث، حتدي د البح ث، الباب األول، 
، ونظ ام البحث وخطوات ه طريقةساس التفكري، و السابقة، أالدراسة ، فوائدهو  البحث
أي يتك  ون ه  ذا الب  اب م  ن البح  و  األساس  ية وه  ذا ه  و أس  اس املش  كلة   الكتاب  ة.

وص   ياغة املش   كلة ال   يت جعل   ت ق   دم يف ه   ذه الدراس   ة، ف   إن الغ   رض وفوائ   د البح   ث 
 .ومراجعة األدبيات واإلطار، واألساليب، والبحو  التدابري ومناقشة منهجية



 

 

الباب الثاين، النظرية األساسية.  توي هذا الفصل على املنطق النظري الذي 
 رواي    ة زين    ةيف  البالغي    ةي    تم اس    تخدام حتلي    ل املتعلق    ة س    كني للدراس    ة نص    ية م    ن 

 .وحتليلها
الب   اب الثال   ث، التحلي   ل واملناقش   ة.  ت   وي ه   ذا الفص   ل عل   ى س   رية والتن   اص 

 التحلي   ل ع   ن  ت   ويو  وال الس   عداوين    ه   ي األدابء والكت   اب ال   ذي حبث   ت القص   ة
 .نوال السعداويرواية زينة ليف  وأغرضهالتشبيه وأنواع التشبيه 
واالقرتاح       ات عل       ى خالص       ة البح       ث  يتض       منإلختت       ام. الب       اب الراب       ع، ا

 .واملرفقات
 


