
 

 

 ملخص البحث
 

 لنوال السعداوي )دراسة علم البيان( "ة عند نقطة الصفرأإمر"شبيه يف قصة كورنيا نويف: الت  

شبيه هو عملية تشبيه الشيء بالشيء اآلخر املساوي يف اخلصائص باستخدام أداة الت 
األهداف املرادة من املتكلم. وهذا التشبيه ورد يف إحدى األعمال األدبية وهي القصة لتحصيل 

 إمرأة عند نقطة الصفر لنوال السعداوي. هذه القصة حتكي نضال املرأة أن تبقى احلياة.

إمرأة عند نقطة "ه الوارد يف قصة غراضأنواع التشبيه و أ ملعرفةهتدف هذه الدراسة 
ي. أي تكشف عن أنواع التشبيه املستعرضة بناء على عدة جوانب، مث لنوال السعداو "الصفر

ة. بالتشبيه كانت املؤلفة تضيف ارتفاع قصتكشف عن أغراض أو أهداف التشبيه الواردة يف هذه ال
 املعىن ووضوحه وجتعل املعىن أمجل.

الطريقة املستخدمة يف هذه الدراسة هي الطريقة الوصفية التحليلية بنهج علم البيان، وهي 
لوصف البيانات يف شكل التعبريات أو اجلمل تشبيها لتصنيفها يف أنواع التشبيه وتصف هذه 

 لنوال السعداوي. "إمرأة عند نقطة الصفر"البيانات وحتليلها ملعرفة أغراض التشبيه يف قصة 

يف قصة "إمرأة عند نقطة وأغراضه  أنواع التشبيهعدة من بحث يستنتج اخلالصة هذا ال
باعتبار على الطرفني )املشبه و املشبه به( املنظورين حسيا التشبيه  وهوالصفر" لنوال السعداوي 

احلسي. وباعتبار على الطرفني )املشبه بالتشبيه العقلي من  3التشبيه احلسيني و  من 18 وعقليا هناك
 6 التشبيه املرّكبان ومن  3 التشبيه املفردان و من 11ك املشبه به( ينظر من املفرد واملركب هناو 

املفرد. وباعتبار على الطرفني )املشبه و املشبه بالتشبيه املركب من  1 املرّكب وبالتشبيه املفرد من 
من  16الشبه هناك  باعتبار على وجهوالتشبيه اجلمع فقط. من  2به( ينظر من عدد التشبيه هناك 

 التشبيه املرسل ومن  19مل. وباعتبار على أداة التشبيه هناك اجمل من التشبيه 5 التشبيه املفص ل و
، و بيان حال املشب ه هتدف إىلمن البيانات اليت  10هناك  أغراض التشبيه اما التشبيه البليغ.من  2
 3تزيني املشب ه؛ ون البيانات اليت هتدف إىل م 1، و تقرير حال املشب همن البيانات اليت هتدف إىل  7

 .تقبيح املشب همن البيانات اليت هتدف إىل 

 كلمات مفتاحية: الت شبيه وأنواع الت شبيه وأغراض الت شبيه.


