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 الباب األّول 

 مقدمة

 

 الفصل األّول : خلفية البحث
علم البالغة أّنه أحد علوم الّلغة العربّية املهّمة، والذي يعمل على  

إيضال األفكار واملعاىن بأفضل الّطرق، مع احلرص على إضافة اجلمالّيات اللغوّية 
عليها؛ مّما يساهم يف زيادة تأثريها على القارئ أو املستمع. ومن الّتعارفات 

سلوب الوصف للّتعبري عن علم البالغة هي علم بأنه استخدام ألاألخرى 
الكلمات؛ أي أن تكون اجلمل اللغوّية متناسقة ومتوافقة وبعيدة عن الّتنافر أو 

 (.17ه: 1434االختالف الذي قد يؤّدي إىل غياب املعىن. )عثيمني، 

املعاين وعلم البيان دراسة علم البالغة تنقسم إىل ثالثة أقسام، وهي علم 
لم يعرف به أحوال اللفظ العريب اليت هبا يطابق وعلم البديع. علم املعاين هو ع

مقتضى احلال. وعلم البيان هو علم يبحث يف الطرق املختلفة للتعبري عن املعىن 
الواحد. أما علم البديع هو علم يبحث يف طرق حتسني الكالم، وتزيني األلفاظ 

 .(6-4: 2003)حممد،  واملعاين بألوان بديعة من اجلمال اللفظي أو املعنوي

هو علم يبحث فيه عن الّتشبيه واجملاز والكناية. التشبيه هو  علم البيان
إحلاق أمر بأمر يف وصف بأداة لغرض. واجملاز هو الّلفظ املستعمل يف غري ما 
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. أما الكناية هي لفظ أريد وضع له لعالقة مع قرينة مانعة من إرادة املعىن السابق
 (.149-104: 2004)ناصف،  به الزم معناه مع جواز إرادة ذلك املعىن

الّتشبيه هو يف اللغة الّتمثيل. أّما يف  (٢٠٦: ٢٠١١رأى أمحد اهلامشي )
اإلصطالح الّتشبيه هو الداللة على أن شيئا أو أشياء شاركات غريها يف صفة 

(، ٢٥: ٢٠٠٧أو أكثر بواسطة أداة من أدوات الّتشبيه. كما قال علي اجلارم )
مثيل. اما يف اإلصطالح الّتشبيه هو بيان أن شيئا أو أشياء الّتشبيه يف اللغة هو الت

 شاركت غريها يف صفة أو أكثر.

األدب هو نوع من أنواع التعبري الراقي عن املشاعر اإلنسانية اليت جتول 
خباطر املؤلف، والتعبري عن أفكاره، وآرائه، وخربته اإلنسانية يف احلياة، وذلك 

سواء أكانت كتابة نثرية أو شعرية )البكري من خالل الكتابة بعّدة أشكال، 
(. التشبيه يف األدب هو اخلطوة األوىل لبيان معىن ووسائل 2015يف املوضوع، 

بيان الصفة. وبالّتشبيه يرفع املؤلف املعىن وبيانه وجيعله أمجل عن قدره. واجلمال 
دقيق، أبرز صفاته، وأظهر مميزاته، ومنشأ مجاله ما فيه من خيال رائع، وتصوير 

وتلّمس لوجوه الشبه البعيدة بني األشياء، وإلباس املعنوي ثوب احملسوس، 
واحدة من اإلعمال  (.15: 2007وإظهار احملسوس يف صورة املعنوي )اجلارم، 

"إمرأة عند نقطة الصفر" األدبية اليت يوجد فيها مجال التعبري الّتشبيه هي قصة 
 لنوال السعداوي.

ويف البداية  ١٩٧٣لصفر" لنوال السعداوي عام القصة "إمرأة عند نقطة ا
 . هذه القصةالشخصية الرئيسية يف هذه القصة يعنواهنا الفردوس. الفردوس ه

ُتحكي عن دخوهلا يف السجن وتستعد الستقبال العقوبة على اجلرمية أهنا قد 
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قتلت رجال. القصة عن الفردوس ما نشرت مباشرة عندما كانت نوال تنتهي 
، ولكنها نشرت بعد عشر سنوات مع العنوان إمراءة عند 1973 كتابتها عام

نقطة الصفر. هذا بسبب احلاالت االجتماعية السياسية ذلك الوقت اليت ال 
تسمح نوال أن تنشر عملها. وهذه القصة تعترب انتقاد احلكومة املصرية أن متهني 

و بسبب كفاح املساواة يف احلقوق  19٨1للمرأة. ونوال قد سجنت عام 
 .واملكانة وخاصة حبقوق املرأة املتساوية

مؤلفة، كانت نوال خطرية يف تقدمي القصص مثل باستخدام تعبري 
 :التشبيه. ومن استخدام تعبري التشبيه يف هذه القصة كما وصف يف اجلملة التالية

كبري  كمصراعي بابكبريتني، تتحّركان أمام عيين شفتاها و"
 (٨مث يفتح ويغلق" )السعداوى،  يفتح ويغلق

تشبه شفتا السجان الذي  -يف هذا التعبري، كانت نوال السعداوي 
كان يتحدث مثل الباب يفتح ويغلق. يف هذا التعبري كلمة هلا خط، وهي الكلمة 
"شفتا"، "مصراعي باب كبري" "يفتح ويغلق". الكلمة "شفتا" شبهتها املؤلفة أو 

، وهي "مصراعي باب كبري". استخدام الكلمة قارنتها مع الكلمة األخرى
"شفتا" اليت تشبه باجلملة "مصراعي باب كبري" ألن الكلمة "شفتا" تشتمل على 

 .صفة متشاهبة مع "مصراعي باب كبري" وهي "يفتح ويغلق"

ستخدام كلمة "مصراعي باب كبري" تشبيهة من الكلمة "شفتا" يدل إ
استخدام اإلسم امللموس )مصراعي على وهم وخيال املؤلفة. وهذا يدل من 

باب كبري( بدال من االسم أو الفعل التجريدي )يفتح ويغلق(. وإذا ال يستخدم 
 .تعبري التشبيه فكانت اللغة يف هذا التعبري رداءة
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 شفتاها تتحركان مفتوحة ومغلقة.""

تلك اجلملة تبدو عادية ألن الشفتاه تتحرك وتفتح وتغلق. ومع ذلك، 
يف هذه اجلملت خمتلفة عندما كان فيها التشبيه مثل التعبري يف هذه عميقة املعىن 

 .القصة، أن وفقا لنوال شفتا السجان متحرك وتفتح وتغلق مثل الباب

هذا البحث هو منوذج واحد من تطبيق نظرية علم البالغة يف األدب 
وخاصة يدرس الّتشبيه سواء من أنواعه وأغراضه الواردة يف قصة "إمرأة عند 

طة الصفر" لنوال السعداوي. الّتشبيه هو جزء من مجاالت أو مجاليات املؤلفة نق
يف كتابة القصة "إمرأة عند نقطة الصفر". ختتار هذه القصة مراعاة أن هذه 

 .القصة هي قصة لنوال السعداوي اليت حتتوي على اجلمال واملعىن )األسلوب(

الرسالة على الّتشبيه استنادا على البيان السابق، تركز الباحثة يف هذه 
ة عند نقطة الصفر لنوال أالوارد يف القصة مع العنوان "الّتشبيه يف قصة إمر

 السعداوي )دراسة علم البيان(".

 الفصل الثاين : حتديد البحث
بناء على اخللفية السابقة أعاله للحد من تقييم الّتشبيه ىف هذه الدراسة، 

 : فتركيز هذا البحث على املشكالت التالية

 ما أنواع الّتشبيه ىف قصة "إمرأة عند نقطة الصفر" لنوال السعداوي ؟ . ١

 ما أغراض الّتشبيه ىف قصة "إمرأة عند نقطة الصفر" لنوال السعداوي ؟. ٢

 الفصل الثالث : أغراض البحث
 بناء على خلفية املشكلة السابقة، فإّن أغراض هذا البحث هو التايل:
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 ىف قصة "إمرأة عند نقطة الصفر" لنوال السعداوي.ملعرفة أنواع الّتشبيه  .١

 أغراض الّتشبيه ىف قصة "إمرأة عند نقطة الصفر" لنوال السعداوي.. ملعرفة ٢

 الفصل الّرابع : فوائد البحث
اما فوائد البحث تنقسم إىل قسمني فهما الفوائد النظرية والفوائد 

 العملية. ما يلي: 

 الفوائد النظرية. ١

يف هذا البحث من املتوقع أن يثري فهم نظرية علم البالغة وال فائدة نظرية 
سيما علم البيان على حمتويات الرواية. وباإلضافة إىل ذلك، فإن نتائج هذه 
الدراسة ميكن أن تستخدم مرجعا ومقارنة للبحوث عن علم البالغة وخاصة 

 عن التشبيه التالية.

 الفوائد العملية. ٢

وقع أن يوفر املعرفة عن التشبيه الوارد يف الرواية عملية، هذا البحث من املت
"إمراءة عند نقطة الصفر" لنوال السعداوي ويقدم األفكار إىل الطالب بقسم 
اللغة العربية وآدهبا لتحليل تطبيق نظرية علم البالغة مزيدا يف األعمال األدبية 

 .مثل أعمال نوال السعداوي

 الفصل اخلامس : الدراسات السابقة
وث يف الرواية قام هبا كثري األشخاص ألغراض متنوعة. غري أن البح

هذه الدراسة لديها اخلصائص اليت ميكن أن مييز من بعضها البعض. و مراجعة 
 ومنها:، األدبيات يف هذا البحث
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األوىل، الرسالة خللدة صلحية بقسم الترمجة كلية األدب والعلوم 
( حتت 2016مية احلكومية جاكرتا )اإلنسانية شريف هداية اهلل اجلامعة اإلسال

العنوان "متنوعة بنية اجلمل يف ترمجة كتاب بالغة احلكماء". هذه الدراسة 
للباحثة تركز على جانب واحد، وهو بنية مجلة التشبيه. وال تبحث عن أهداف 
التشبيه. على الرغم من أن هذا البحث يدرس التشبيه ولكن ليس بكمال ومتام 

 قط.ألهنا تدرس جانبا ف

الثانية، الرسالة هلامن شفريا بنت شكري املقدمة إىل قسم تفسري احلديث 
كلية أصول الدين اجلامعة اإلسالمية احلكومية سلطان شريف قاسم رياو 

( حتت العنوان "تفسري علي الصابوين على آيات التشبيه يف سورة البقرة 2013)
 وآيات التشبيه وفقا )دراسة علم البالغة(. هذا البحث يهدف إىل معرفة تفسري

لعلي الصابوين الواردة يف سورة البقرة. ومساوية مع البحث السابق الذي قامت 
به خلدة، أن هذا البحث يركز فقط على جانب واحد، ولكن هامن يركز إىل 

 البحث عن أنواع التشبيه وفقا لتفسري علي الصابوين يف سورة البقرة.

ند نقطة الصفر لنوال السعداوي. الثالثة، البحث عن الرواية إمراءة ع
هذه الرسالة لريسا أجنرايين طالبة قسم اللغة العربية كلية اآلداب جامعة سومطرة 

( بالعنوان "حتليل اخللفية والشخصية الرئيسية يف الرواية 200٨أوتارا ميدان )
. هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن "إمرأة عند نقطة الصفر لنوال السعداوي

الثقافية ووظيفة اخللفية والشخصية - كان والوقت واالجتماعيةخلفية امل
الرئيسية يف هذه الرواية. يف دراسة هذه الرواية، جتد ريسا مثانية وعشرين خلفية 
املكان، ومثانية وأربعني خلفية الوقت واحد وعشرين االجتماعية والثقافية و 
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ثالثة وأربعني الشخصية مخسة وظيفة اخللفية جمازية وأربعة عشر وظيفة اخللفية و
 الرئيسية.

واستنادا إىل التفسري السابق، مل يكن هناك أي حبوث تفصيال عن دراسة 
قصة "إمرأة عند نقطة الصفر" لنوال السعداوي، عن الّتشبيه يف قصة "إمرأة عند 
نقطة الصفر" لنوال السعداوي بالدراسة علم البيان. ولذلك كان هذا املوضوع 

 جديد بالبحث عنه.

 الفصل السادس : أساس التفكري
البالغة جتلب معىن عظيما واضحا، مع التعبري عن املعىن احلقيقي والبليغ، 

غري معروف: وتؤثر القلب، وفقا مقتضى احلال واملخاطب. كما قال هدايت )
وعلمية، ( تقوم البالغة ينقل املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة. ٨

زكية الروح والدقة يف التقاط مجال ووضوح  هي العلم الذي يستند على
 اخلالفات املساوية بني األسالب املختلفة )التعبري(.

علم البيان هو واحد من الدراسات يف علم البالغة. علم البيان يعىن فن 
التعبري عن املعىن مبختلف أساليب التعبري اجلميل. علم البيان هو علم يعرف به 

ل عليه بكالم، مطابق ملقتضى احلال بطرق خمتلفة يف إيراد املعىن الواحد املدلو
 (.١٩٨٢:١٤٥ ،إيضاح الّداللة عليه )األخضري

الّتشبيه يف اللغة الّتمثيل. اما يف اإلصطالح هو الداللة على أّن شيئا أو 
أشياء شاركات غريها يف صفة أو أكثر بواسطة أداة من أدوات الّتشبيه )أمحد 

( إن التشبيه مساوي 113دايت )غري معروف: . قال ه(٢٠٦: ٢٠١١اهلامشي، 
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مع "املثل" أو "التشابه"، وهو املقارنة اليت تشرح باستخدام الكلمات اليت تظهر 
 التشابه بأداة التشبيه مثل ك أو مثل أو كأّن.

علم البيان التشبيه داللة على اشتراك أمرين يف معىن بألة  العلماءقال 
( الّتشبيه ٢٥: ٢٠٠٧(. كما قال علي اجلارم )19٨2:149أتاك )األخضري، 

: 2012هو بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غريها يف صفة أو أكثر. قال عزا )
 ( إّن التشبيه هو متثيل شيء بشيء آخر بسبب املساواة بينهما باستخدام49

 أداة معينة نطقيا أو فكرة.

: 19٨2( و األخضري )206: 2011العلماء البالغة مثل اهلامشي)
( و غريها موافقون 64: 19٨5( و عتيق )25: 2007( و على اجلارم )149

 أّن أركان التشبيه أربعة هي: 

 املشّبة. .أ
 املشّبه به )ويسميان "طرف التشبيه"(. .ب
 جتمع بني الطرفني.وجه الشبه، وهو الصفة أو الصفات الىت  .ج
 أداة التشبيه، وهي الكاف، كأّن و حنوها(. .د

رقم األول والثاىن مها املشبه واملشبه به ويسميان "طرف التشبيه"، ومها 
(. أّما رقم 19٨5:65ركناه األساسيان، وبدوهنما ال يكون تشبيه )عتيف، 

أداة التشبيه الثالث والرابع مها وجه الشبه و أداة التشبيه جيوز أن ال يذكرمها. 
كل لفظ يدل على املماثله واإلشتراك، وهي حرفان وأمساء وأفعال وكلها تفيد 
قرب املشبه من يف صفته. احلروفان مها: الكاف وكأن؛ وأمساء هو مثل؛ وأّما 
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: 19٨5أدوات التشبيه الفعلية فنحو: يشبه ويشابه ومياثل وغري ذلك )عتيف، 
77-79.) 

 (، كما يلي:30: 2007على اجلارم )أّما أنواع التشبيه يف رأي 

 التشبيه املرسل ما ذكرْت فيه األداة. .أ
 التشبيه املؤّكد ما خدفْت منه األداة. .ب
 التشبيه اجملممل ما خدفْت منه وجه الّشبه. .ج
 التشبيه املفّصل ما ذكر فيه وجه الّشبه. .د
 التشبيه البليغ ما حدفْت منه األداة ووجه الّشبه.  .ه
ن وجه الّشبه فيه صورًة منتزعة من متعّدٍد، وغرَي متثيٍل التشبيه التمثيل إذا كا .و

 إذا مل يكن وجه الّشبه كذالك.
التشبيه الضِّمين تشبيٌه الُيوَضُع فيه املشبَّه واملشّبه به يف صورٍة من صوٍر  .ز

الّتشبيه املعروفة بل ُيلمحاِن يف الّتركيب. وهذا الّنوُع ُيؤتى به لُيفيَد أّن 
 إىل املشّبه ممكٌن.احلكم اّلذي ُأسنَد 

الّتشبيه املقلوب هو َجعُل املشّبه مشّبًها به بادِّعاء أّن وجه الّشبه فيه أقوى  .ح
 وأظهر.

( تعبري عن 15٨: 19٨2إمام األخضري يف كتابه "اجلوهر املكنون" )
 أغراض التشبيه، كما يلي:

كشف حال املشبه، كمثل يشبه مالبس مع مالبس أخرى من الشبه والدقة  .أ
 وما إىل ذلك. 
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بيان ِمقدر حال املشبه، إذا كان املشّبه معروف الصفة قبل التشبيه معرفة  .ب
 إمجالية.

 بيان إمكان وجود املشبه وذلك حني يسند إليه أمر مستغرب. .ج
 إيصال حال املشبه . أي : تقرير حال املشبه . .د
 املشبه . تزبني .ه
 تسوية املشبه . .و
 اإلهتمام باملشبه . .ز
 التنويه باملشبه . .ح
 إستطراف املشبه . .ط
 إيهام رجحان املشبه على املشبه به يف وجه الشبه . .ي
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أساس التفكري السابقة، خريطة املفهوم لإلطار الفكري على النحو 
 التايل:

 

 علم البالغة  

 علم البيان

 الّتشبيه

 نوع الّتشبيه غرض الّتشبيه

 قصةال

 لنوال السعداوي ""إمرأة عند نقطة الصفر ةالّتشبيه يف قص
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 الفصل السابع : منهج البحث وخطواته
 منهج البحث .1

املنهج املستخدم يف هذا البحث فهو املنهج الوصفي التحليلي، رأى 
( أن املنهج الوصفي التحليلي هو منهج ُيستخدم 53: 2015نيومان كوتا راتنا )

لوصف البيانات البحثية مث حتليلها أساسا على النهج املستخدم. املنهج الوصفي 
التحليلي مستخدم يف هذه الدراسة وهتدف لوصف البيانات يف شكل العبارات 
أو اجلمل تشبيها ألن تصنفها يف أنواع التشبيه وتصف البيانات وحتليلها ملعرفة 

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

 خطوات البحث .2
 تعيني مصدر البيانات .أ

أما مصدر البيانات ىف هذا البحث فهو قصة "إمرأة عند نقطة 
فصال و  3صفحة و  112الصفر" لنوال السعداوي اليت تتكون من 

 .www.kotobarabia.comُتحمل من 
 أنواع البيانات .ب

عند نقطة أما بيانات ىف هذا البحث فهي الكالم يف قصة "إمرأة 
 الصفر" لنوال السعداوي الذي يّتصل بالّتشبيه يف هذا القصة.

 تقنيات مجع البيانات .ج
يف مجع البيانات، يستخدم الباحث تقنية الدراسات السابقة ألن 
البيانات اليت ُبحثْت نوعيًة. يف هذا البحث، فإّن البيانات احملصولة هي 

أّما اخلطوات يف مجع البيانات الوصفية يف شكل البيانات املكتوبة. 
 البيانات التالية:
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قراءة مجيع نصوص قصة "إمرأة عند نقطة الصفر" لنوال  .1
 السعداوي تكرارا و حيدا كلمة فكلمة و مجلة فجملة.

 ضع عالمة على البيانات املتعلقة بالّتشبيه. .2
ختزين بطريق إعادة الكتابة ىف ورقة البيانات عن البيانات املوجودة  .3

 لتسهيل التحليل.
 حتليل البيانات .د

بعد مجع البيانات، مث حتليل البيانات. يف حتليل البيانات يستخدم 
 الدراسة العلم البيان باخلطوات التالية:

وصفية البيانات هي يصف مجع البيانات الّتشبيه يف قصة "إمرأة  .1
 عند نقطة الصفر" لتتحقق.

تصنف البيانات هي ُتصنف أو جيمع البيانات اليت وصفت يف  .2
 ع الّتشبيه و أغراض الّتشبيه.أنوا

بعد منوعات و تصنف البيانات بناًء على أصنافها، مث ُتحليل  .3
 بالعلم يستخدم نظرّية الَتشبيه.

التفسري هو خطوة تفسري لفهم عن غرض الّتشبيه يف قصة "إمراءة  .4
 عند نقطة الصفر".

 صياغة اإلستنتاجات .ه
اخلطوة األخرية من هذا البحث هي حتديد االستنتاج من 
البيانات اليت مت حتليلها. واالستنتاج هو النتيجة النهائية من األنشطة 
البحثية يف قصة "إمرأة عند نقطة الصفر" لنوال السعداوي وهو اجلواب 
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من صياغة مشكلة البحث أي ملعرفة أنواع التشبيه وأغراضه يف قصة 
 ة الصفر" لنوال السعداوي."إمرأة عند نقط

 الفصل الثامن : تنظيم الكتابة
كان البحث بالعنوان الّتشبيه يف قصة "إمرأة عند نقطة الصفر" لنوال 
السعداوي )دراسة علم البيان( مقدما يف أربعة فصول. الفصل األول هو باب 
املقدمة. وهذا الفصل حيتوي على عدد األسئلة منها: أ( خلفية البحث اليت 

توي على أسباب الباحثة يف إجراء البحث املتصل هبذا العنوان؛ ب( حتديد حت
البحث أساسا على خلفية البحث. والباحثة حتدد إثين صياغة املشكلة، األوىل 
أنواع التشبيه، والثاين أغراض التشبيه؛ ج( أغراض البحث املتصلة بتحديد 

فوائد البحث املتعلقة  البحث الذي يهدف إىل معرفة أنواع التشبيه وأغراضه؛ د(
بفوائد هذا البحث نظرية وعملية؛ ه( الدراسة السابقة اليت حتتوي على مرجع 
بعض األحباث السابقة اليت تساوي من حيث املوضوع املادي أو املوضوع 
الرمسي؛ و( أساس التفكري املتصل بالنظرية املستخدمة يف هذا البحث. ز( مناهج 

ه البحث اليت قامت هبا الباحثة؛ ح( تنظيم الكتابة البحث املتصلة مبناهج وخطوات
 اليت حتتوي على ترتيب كتابة البحث.

الفصل التايل، وهو الباب الثاين، حيتوي على النظرية املستخدمة يف هذا 
البحث تفصيال. كانت يف هذا الفصل عدة عناوين، وهي: أ( شرح موجز عن 

شرح عن التشبيه تفصيال علم البالغة؛ ب( شرح موجز عن علم البيان؛ ج( 
 ويشتمل على تعريف التشبيه وأنواع التشبيه وأهداف التشبيه.
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والتايل هو الفصل الثالث، وهو باب البحث. يف هذا الفصل أوضح 
البحث عن حتليل البيانات اليت مت مجعها من قبل و السرية الذاتية للمؤلف 

ينقسم إىل أربعة  وملخص قصة "إمرأة عند نقطة الصفر".كتابة الباب الثالث
أقسم، وهي: القسم األول يبحث عن السرية الذاتية للمؤلفة هي نوال 
السعداوي؛ والقسم الثاين يبحث عن ملّخص قصة "إمرأة عند نقطة الصفر"؛ 
والقسم الثالث حتليل أنواع التشبيه الواردة يف قصة "إمرأة عند نقطة الصفر" 

اض التشبيه الواردة يف قصة "إمرأة لنوال السعداوي؛ والقسم الرابع حتليل أغر
 عند نقطة الصفر" لنوال السعداوي.

واألخري، الفصل الرابع، وهو الباب األخري الذي يتكون من قسمني. 
القسم األول هو االستنتاج من نتائج التحليل الذي مت القيام به والقسم الثاين 

 راسة هذا الّتشبيه.هو االقتراحات أو النصيحة من الباحثة املتعلقة بالبحث عن د
 


