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 الباب االول

 المقدمة

 الفصل األول : خلفية البحث 

ة واللغة في األصل مخصص تعريف اللغة هي ادة لتفاعل او إلتصالت.

 ٬ية الصرفيةومنها الفنولغ .للغة العناصر التي تنظيم البنيوية و تمليك ٬لإلنسان

كل عناصر يعطى المعاني و اإلتصالت   ٬والداللية. مناسبة على نظامية ٬والنحوية

 (.2002::0 ٬الدين و التحديد.)امين

واللغة في األدب بوجه اللسان الذي  ٬لبيان االدبية فهي اللغة واما االدة

دبية ا يتكّون فيها األدبية اللسانية. ولكن قد يكون في وجه الكتاب ويصير منها

ألول ا ويعتبر األدب بجميل اذا كان االدب يؤدي الشرائط فيما يلي :. يةالكتاب

معة ق والثانى اإلنسجامية و الثالث التوازنية والرابعة التركيزية او ٬السالمية

 (.477901 ٬األنصر.)سومارجو و سائمي

وتتأثر في القلب  ٬لغة المعني العظيمة و الصرحية باللغة فاصحة البالغة 

 العميق ومناسبة مع مقتضى الحال والمقام و المخطب.
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واصطالحا علم البالغة هي تتاسس من وضوح النفس و استخدم   

 األسلوبيية.

البالغة أساس في كون طبعة األدبية و يخرج مواهبة   والعادة في دراسة علم

قضائا لنفسه  ٬محبيسة. ولذالك وجب الطالب ان يكون قاريئا لمختر األدب

وتحليل ومقابل األدب و قضائا إلتقن النفس حتى يقدر  ٬بطائرة طابعة األدبية

 في الحكم من الجيد والسيئ على األدب بعلمه.

والكالم  لإلستماع, إذا اّلف الشعر و  و اهل البالغاء معالجة الكلمة

المقالة او الخطبة فيتفّكر في حول الكالمية ثم تستخدم األسلوب الصحيحة, 

 تتعلق بالعنوان فيقّوي اثارها في النفس ويعجب جميلها. التي

وعناصر البالغة هي الكلمة و المعنى و نظام الكلمة التي استقى اليها 

و إختار اللفظ و األسلوب الذي يناسب مع وإستأثرها في النفس وجميلها. 

التي  قد كثر الفاظ, مقتضى الحال و المقام والمخطب و العاطيفة التي اثارهم
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) علي جارم و  تستخدم في هذا المقام ولكن ال تستخدم في المقام األخر.

 (.9-06 0:42 ٬أمين

 و األسلوب هي للغة جميلة التي تستخدم لتأثر شرح مقابل الحال فيها 

لغة الخاصة  او الحال األخر في العموم. و تعريف األسلوب هي تعبير األفكر با

(. و أغراض البالغة  4758:8 ٬المعبر.)تارغان التي تعبر النفس و شخصية

هي كّون األدب بواسلة النظرية تستخدم للبحث. و تتعلق البالغة بحدد  الشكل 

  أصل دراسة في تكوين رّد الحدد فيها و هي و والمعنى. بل علوم األسلوب

 (.0:43009 ٬علوم األسالب العربية . )قليوب

بيان. ال هي علم البيان  ولغة هو الكشف و الشرح و و من علوم البالغة

و اصطالحا علم البيان هو  اصل القواعد التي شرح مقاصد المعنى فيها بمنهج 

 (. 47770421 ٬شيميهامختلفة لشرح الداللة من هذه المعنى. )ال

وهذه التصوير بواسلة اللغة و األدب  الدب هو تصوير النفس المأدبا

والرواية  (.02 4779 ٬هو وجه التصوير بتعبير اللغة للمخطب.)سومارجو وسين

هي الحكية بوجه الثر  بقدر طاويل بمعنى  المؤامرات و الموضوعات 
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األجنحة  .(014 7::0 ٬والشخصيات مع الحكية المختلفة.) كامل

قط ف  هي الرواية لخليل غبران المشهور من لبنان  ليست لها بقرائة المتكسرة

  ولكن يلهم االفكار وينظم في مختلف الدوائر. 

هذه الرواية األجنحة المتكسرة حكي ان الرجل يملك محبة الى المرأة و 

 3بالقوة من ابها إلستمر المرأة وامها قد تموت في عمرها العام  هو يقد االمنة

 (.:477 ٬بإستمرار الوقت هما يحابان و لكن هما ليس ماتي. )غبران  ٬

وهذه القصة فيها حكية عجيبة ولو تستخدم فيها للغة صعبة  لفهمها. 

ان المرأة العاجزة ليست لها  متحدا مع من تحبها و تتزوج مع من ال تحبها اليه 

 وساخر في هذه القصة األجنحة المتكسرة.

لمتكسرة لخليل غبران فيها عبرة التشبه إذا قراءها األجنحة ا في الرواية

ه خفيا  وتهتم التشبة اذا كان المشبه و المشبه ب بالعميق فال يفهم القارئ اليها  

ونحن نفهم عميقا. و التشبه هي خطوة األلى لشرح المعنى و الوسلة لتعبير 

اثل فيا يلي مالصفة. بالتشبه  نحن نزيد المعنى العالية مع المعنى الجميل. و ال

 : 
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ساذكرك ياسلمى مثلما يذكر الغريب المستوحش وطنه المحبوب, "

 " والفقير الجائع مائدة الطعام الشهية

و هذه الكلمة هي التشبه فيها الشبه كلمة مع كلمة اخرى ألن فيها أدة 

التشبيه "مثل" و المشبه فيها "سلمى" والمشبه به فيها " يذكر الغريب 

وطنه المحبوب". ومن جهة ادة التشبه هي  الشبه فيها "و وجه  " المستوحش

أخد من المشبه مالتشبه المرسل, ومن وجه الشبه  فهي التشبه التمثيل الن فيها 

 والمشبه به  التي ينظم من األحوال.

والتشبه تتعلق بالقصة,كل القصة تتوزن اسلوب في الكلمة. في القصة 

ر لتفهيم الفصاحة في الكتبة, ألنها يسيتحتاج فيها دقة المؤلف  لتكوين الكلمة 

 المعنى فيها لقارئ.

و الشاعر اوالمؤلف في شرح االفكر بأسلوب مختار لتأثر القارئ او 

 المستميع,و لذالك نحن يحليلون ويفهمون األجناس فيها.

 والبييانات التي استعرض لتوقع الكلمة فيها في قصة األجنحة المتكسرة.
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 ان  تبحث على رواية األجنحة المتكسرة بعنوان البحثولذالك, والكاتبة تريد 

 التشبيه في رواية األجنحة المتكسرة لخليل غبران" "

 الفصل الثاني : تحديد البحث

اساسا لخلفية البحث التي قد شرح فيها, و تحدد الباحثة في هذه لبحث  

 فيا يالي:

 ران ؟. ماهي أجناس التشبيه في رواية األجنحة المتكسرة لخليل غب1

 ؟ رواية األجنحة المتكسرة لخليل غبران ما أغراض التشبيه في. 0

 الفصل الثالث : أغراض البحث وفوائده

 اعتمادا على تحديد البحث، فأغراض البحث كما يلي:

 .غبران رواية األجنحة المتكسرة لخليل لمعرفة أنواع التشبيه التي توجد في. 4

 .األجنحة المتكسرة لخليل غبرانرواية  لمعرفة أغراض التشبيه في. 0

 واما الفوائد في هذه البحث ينقسم على قسمين هما :

 الفائدة النظرية. 4
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تزيد علوم من هذا البحث هي يستطيع أن يزيد مراجع في العلوم كعلم اللغة  ا.

 العربية.

 .ب. وشرح من أغراضها في رواية األجنحة المتكسرة لخليل غبران

  والفائدة التطبيقية. 0

والفائدة التطبيقية وهذه البحث إلعطاء األفكر او النظارية الى كافة الطالب  

 .ويكثر خبريا من البحث األول

 الفصل الرابع : الدراسة السابقة

على البحوث من البحث بمطالعة البحوث السابقة و غيرها ولم  اساسا  

خليل غبران. ليوجد البحث الذي يبحث عن التشبيه في رواية األجنحة المتكسرة 

لكن الباحث يجد البحوث السابقة التي تبحث عن هذه الرواية و الشعر 

 باستخدام النظريات األخرى. وتلك البحوث كما يلي:

، وهو طالب من جامعة ترجمية  البحث هو أطروحة من قبل خلدة شلحيه .1

 الجمل في ترجمة التشبيه شريف هداية الله جاكرتا ، مع عنوان اإلسالمية

يستخدم هذا البحث طريقة التحليل النوعي ، وهو البحث  .ة حكماالبلغ
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الذي ينتج بيانات وصفية في شكل كلمات مكتوبة أو شفوية من الناس 

والسلوك الذي يمكن مالحظته. يتم إجراء البحث النوعي عن طريق جمع 

البيانات المتعلقة بالمشكلة التي سيتم دراستها، وهذا هو شكل النص 

ترجمات تحتوي  18ترجمات محفوظات، وجد الباحثون  117النصي. من 

المحددة وفقا  المحفوظة ثم يتم تحليل ترجمة .التشبيه على هيكل الجملة

 .لنظرية علم بيان

(، وهي طالبة متخصصة في اللغة 4111البحث هو أطروحة فيريا أملية ) .2

نغ، و واألدب العربي للجامعة اإلسالمية الحكومية سونان جونونج جباتي باند

بعنوان التشبيه في رواية حكايات زهرة من قبل حنان الشيخ. في هذه الدراسة 

ناقش نوع التشبيه المستخدمة وغرضها. الطريقة المستخدمة في هذا البحث 

هو المنهج التحليلي الوصفي هو أسلوب يقوم بوصف الحقائق التي ثم تليها 

ذه جنس. في هالتحليل. النهج المستخدم في هذا البحث هو نهج علم 

أنواع  33أنواع من التشبيه تشمل: شروط النشيد: هناك  33الدراسة، هناك 

 13نوعا من البسيط إلى البسيط،  11من الهسي، من حيث الشكل: هناك 
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أنواع من المركب المركب، نوع واحد من  1نوعا من البسيط والمركب، 

أنواع،  3لمؤكد أنواع مرسال، ا 33البسيط المركب، من حيث العادات: هناك 

نوعا المجمل، من حيث  31المفصل،  3من حيث وجه الشبه: هناك 

أنواع من التشبيه البلوغ  3أنواع البلوغ التشبيه،  4العادات وجه الشبه: هناك 

جير. و التشبيه الغرض الواردة في الملحمة رواية الزهرة هو شرح المشبه 

 ه.حط من قدرها المشبالظروف، موضوعا حجم المشبه، تجميل المشبه، وال

(، وهو طالب من اللغة 4113البحوث التي شكلتها تيتا نور سنت أطروحة ) .3

العربية وآدابها في جامعة الدولة اإلسالمية سنن جونونج جاتي باندونغ، مع 

عنوان الرواية دمعة وا إلبتسمه )دموع وابتسامات( يعمل من جبران خليل 

شبيه نوع ول التجبران. )دراسة علوم البيان(. في هذه الدراسة التي نوقشت ح

وأهدافها. الطريقة المستخدمة في هذا البحث هو المنهج التحليلي البينات 

هو األسلوب الذي يقوم به الحقائق والبيان ثم تليها التحليل. النهج المتبع 

في هذا البحث هو نهج علم جنس. نتائج هذه الدراسة هي أنواع المستخدمة 

ان )دموع وابتسامات( يعمل من جبر  في التشبيه رواية الدمعاه واإلبتسامه
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نوعا التشبيه. من حيث أنواع طرف الحسي وهي  18خليل جبران أن هناك 

ب، التشبيه مع الحسي، البسيط التشبيه إلى البسيط، التشبيه البسيط مع المرك

يه، التشبيه المركب مع البسيط، التشبيه  المركب، التشبيه التسوية، جامع التشب

من حيث العادة تشمل  التشبيه المرسال و المؤكد. من التشبيه المقلوب. 

يل. حيث وجه الشبه تشمل التشبيه المرسال و التشبيه المفصل و التشبيه التمث

من حيث العادات ووجه الشبه  تشمل علي التشبيه البليغ. و الغرض الواردة 

في الدمعاه رواية رواية وا بتسام لشرح الظروف الحجم، وتحديد حجم 

 ، تجميل المبه والحط من قدرها.المشبه

(، وهو 4114شكل أبحاث أطروحة كتبها اميليا مريم جميلة البالغة عم ) .4

طالب من اللغة العربية وآدابها في جامعة الدولة اإلسالمية سنان جونونج 

جاتي باندونغ، مع عنوان التشبيه والهدف في ديوان علي بن أبي طالب. في 

يقة أن نوع استخدام التشبيه والغرض منها. الطر هذه الدراسة يتم مناقشتها بش

المستخدمة في هذا البحث هو التحليل الوصفي هو األسلوب الذي جمع 

البيانات وتحليلها ومن ثم شرح ذلك. النهج المتبع في هذه الدراسة هو 
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منهج العلوم البيان. نتائج هذه الدراسة هي األنواع المستعملة في ديوان اإلمام 

طالب على الف قافية، الباءو االراء، والخطيئة، العين، و الغين، علي بن أبي 

 3و  43نوعا من التشبيه وهي: مرسال  33الم، ميم، راهبة، ونعم هناك 

( الفوائد 4. 1المؤكد و التشبيه البليغ  4مقلوب،  1مفصال،  5مجمال 

ا، ت التشبيه استخدامها في ديوان علي ثنائية أبي طالب على األلف قافيه، با،

ذ ، را، والخطيئة، عين، غين، الم، ميم، راهبة، ونعم هناك ثالثة أهداف، 

 بيان مقدا حال المشبه.  3تقرير حال و تقويته  31حال المشبه  وهي: بايان

(، وهو طالب من للغة 4117شكل أطروحة البحث من قبل فاضل أنور ) .5

ع ندونغ، ماألدب العربي والدولة اإلسالمية جامعة سنن جونونج جاتي با

عنوان  الشبه آل القرآن في سورة ياسين سورة العنكبوت، آل األحزاب، و 

، في هذه الدراسة التي نوقشت حول أنواع التشبيه والهدف الوارد  -القارئة

في الرسالة ياسين آل القرآن، سورة العنكبوت، و القارئة. الطريقة المستخدمة 

البيانات  هي طريقة تقوم بجمعفي هذا البحث هي طريقة التحليل الوصفي، و 

وتحليلها ثم شرحها. مصادر البيانات البحثية هي القرآن على وجه الخصوص 
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هو حرف ياسين، عنكبوت، األحزاب ، والقريعة. النهج المستخدم هو نهج 

علم بيان. نتائج هذه الدراسة هي أنواع التشبيه الواردة في الرسالة ياسين سورة 

 لالمرس اآليات مثل: التشبيه  13هناك -القارئة  والعنكبوت، آل األحزاب، 

-و آل 11، 11، سورة العنكبوت، اآلية 33مجمل الرسالة ياسين اآلية 

. والسن القانونية التشبيه 5و  8و  1، و القارئة الفقرتين 33، 13األحزاب 

، 3، وسورة األحزاب 31، وآل العنكبوت آية 78في الرسالة ياسين اآلية 

ض من التشبيح الوارد في رسائل ياسين واألنقبوت واألحزاب . الغر 13، 33

والقريح. شرح ظروف مصيبة وحجمها أو إمكانية مصيبة وتعيين مصيبة 

 للمستمع.

 ويبحث عن التشبيه و يجد في كتاب :

. ترجماة البالغة الواضحة. بندونج 4118. ال جاريم و مصطفي امين.1

0(sinar baru algesindo). 

 .. العلم البالغة. باندونج: المعارف1358ير. إمام الخد. 0
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. البالغة للجمع والشواهد من الكلم البدي. 4114د.حديت. .3

 جاكرت:كريا طه فترز

 . وئصول البالغة. جاكرت:انجكس.1353.محسن.وحب وفؤد وهب. 1

 . جواهرالبلغة. بيرت: دار الفكر.1333الهاشمي.السيدأحمد. . 2

. تقدير البالغة. باندونج: ريفليك 4117بين. . زينودين.ممت و ييان نور 3

 اديتم.

اعتماد الى هذا البحث و تأخد الباحثة المنفعة لتعليم البيانات في 

هذاالبحث. واما النتائج في هذا البحث فلم يكن فيها دراسة البحث من الرواية 

األجنحة المتكسرة لخليل غبران, و يخصص هذا البحث من دراسة علم البالغة 

 م البيان و هي التشبيه.و عل

 الفصل الخامس : أساس التفكير

علم البالغة هي علم يعرف به فصاحة الكالم, ويحتوي على علم المعاني و 

 (.17: 1373البديع )امام االخضري  البيان و
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لغة, ولفظ البالغة هي فيما يالي : النهية و الفعال و الكالم الصاحة كما في  

َر َعمَّا ِفي نَ ْفِسهِ  ٬الكلمة: "بَ َلَغ الرَُّجُل َباَلَغة   هدية ) "أي َأْحَسَن الت َّْعِبي ْ

4114:5.) 

علمية, علم البالغة هي علم يأسس بصفوة النفس والجميل و الشرح  في مختلفة 

و اعتماد  ٬العادة في دراسة علم البالغة اصل في كون األدبو  ٬بين األسالب

على نفس حتي يقدر على حكم األدب من الجيد و السيئ) الحاكم و امين 

13770421.) 

الشرح والبيان. و اصطالحا علم البيان هو  اساس  وعلم البيان لغة الكشف

ن هذه م القواعد التي شرح مقاصد المعنى فيها بمنهج مختلفة لشرح الداللة

 (. 1333:121شيم هاالمعنى. )ال

التشبيه هي علم يشرح الحال الذي يسوي  بينهما  و هذا الشرح 

بحرف الكاف وغيرها شرحا او خفيا التشبيه هي مخفي بالكالالم لداللة 

 المستوية المثل  الكاف و مثل وكأن وهم ادة التشبيه. ومثل في اإلندونسي
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 عينها منورة كنجوم الشرقية .1

 البخيل مثل سطران البحر .2

 كشوكة في الجسد .3

 وفي العربية:

 أَْنَت َكالشَّْمِس ُعُلوًّا .1

 َكاَلُم ُفاَلُن ِمْثُل اْلَعَسِل ِفي الَحاَلَوةِ  .2

 َكَأنَّ قَ ْلَبُه ِحَجارٌَة َقْسَوٌة َوَصاَلبَة   .3

 الشكل ونظامية التشبيه :

 في الموقع شكل التشبيه اليظهر بكمال مثل: .1

 (كمل)ِس ُعُلوًّا أَْنَت َكالشَّمْ 

 )ُخِذَفْت ِمْنُه اأَلَداُة(  أَْنَت شَّْمٌس ُعُلوًّا

 أَْنَت َكالشَّْمِس )ُخِذَف ِمْنُه َوْجُه الَشَبه(

 أَْنَت َشْمٌش )ُخِذَف ِمْنُه أأَلَداُة َوْجُه الَشَبه(
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 و اخرا التشبيه التبليغ الذي يعتبر بالتشبيه الكمالية مقابلة غيرها.

 المقدمة مقابلة ومساوية  بين انت و الشمس ويسمى بالتشبيهوالتشبيه  .2

 المفرد.

و ان يكون تشبيها اليقابل المفرد مع الكون  ويسمي التمثيل كما في  .3

 هذه االية : " 

َمَثُل الَِّذْيَن اَتَخُذوا ِمْن ُدْوِن الله أْولَِيآء َكَمَثٍل الَعنَكُبوِت آتََّخَذْت " 

ت ا َوِإنَّ أَْوَهَن  .(14) البُ يُ ْوِت ألَبَ ْيُت اْلَعْنَكبُ ْوِت )العنكبوتبَ ي ْ  

في هذه االية تظهر المشبه والمشبه به  بتصوير الكونية . المشبه هي 

ة اَتَخُذوا ِمْن ُدْوِن الله و يتيقنون عبدهم منفعة  وحقيقة ال منفع الكافرون الذين 

فيها  و يعبر في مشبه به النحل التي يحرص في بنيان تسكونها ولكن حصولها 

 .(441-443 :0::0بتسكين الضعيف.)هدية 

جه الشبه  به و ادة التشبيه وو و  هو المشب هوعناصر التشبه اربعة المشب

 (.04: 4118) الكريم و امين  .لمشبة به اقوي من المشبهوجه الشبه   في ا و
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و وجه الشبه   هي  المتميم به  المشبة به ا. و اركان التشبيه المشبه هي المتميم و

صفة التي يشتريك بين المشبه والمشبة به و ادة التشبيه لفظ دل على معني 

 المشبه مثل الكاف و النحوى و كأن وغير ذالك.

 تشبه المرسل هي التشبيه ويسمي ادة التشبيه و التشبيه المؤكدب. القاعدة : ال

هي التي مخدوفة ادة التشبيه فيها والتشبيه المجمل هي مخدوفة وجه التشبيه و 

تشبيه التشبيه المفاصل هي التشبيه التي يسمى وجه الشبه والتشبه التبلبيغ هي ال

 (.0:42002ين ) الكريم و ام. التي مخدوفة ادة التشبيه و وجه االشبه

 اجناس التشبيه  

 قسمين التشبه المرسل و المؤكد ىا. من وجه ادة التشبيه وينقسم عل

ب. من جهة وجه الشبه وينقسم على اربعة اقسام منها التشبيه المجمل و 

 .المفاصل و التمثيل  و غير التمثيل

 ج. من جهة ادة و وجه الشبه ينقسم على قسمين هما التشبيه البليغ و غير

 البليغ.
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د. ومن جهة الطرفين وينقسم على اربعة اقسام منها التشبيه المقلوب و غير 

 (31: 1353) محسين و وهاب . المقلوب و الضمي وغير الضمي

 وفائدتها :

 بيان مكان المشبه .1

 بيان حال المشبة .2

 بييان مقدار حال  المشبه .3

 تقرير حال المشبة .4

 تزيين المشبه وتقبيحه .5

 واألمثال منها:

المشبه, كما تمثل اللبس مع اللبس اخر في لون, الين وغيره  صفة بيان .1

 طب.االتي ال يعريف المخ

ل الثوب ابيان حال المشبه اذا كان المخطب عريفا اجماال, المث .2

 مع الطيور الشقيقة في لون األسواد. األسواد
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ممكن الوجد لشْي التي ندر وجودها او اعتماد شيء التي ندر  .3

 الشاعر :وجودها, كما قال 

 "فَِإنَّ اْلِمْسَك بَ ْعُض َدِم اْلَغَزالِ  نَاِم َواَْنَت ِفْيِهْم فَإْن تَ ُفِق ااَل  "

طب  في عفوق السماء حتي يعتبر مختليفا اومقاصد الشاعر هو مدح المخ

بل هو اإلنسان كمسك الكستوري ولو من دم  الغزل و  ٬من كل اإلنسان

 .لكن دم الغزل افضال من دم الغزل االخر

تقرير حال المشبه في نفس المخطب و يقويه, كتشبيه إلنسان الذي ال  .4

 مع من يجطط الماء. ٬يحصول فيه من فضول كسبيه

 كتشبيه وجه ألسود بعين الغزل التي تحبوه الناس.  ٬لتثتحب تزيين المشبه .5

لشرح المشبه لمدح كتشبيه حب الشاب الوجه مع الغائط المجفف وهو . 6

 الدجاج المجمد.

اهتمام المشبه به  كتشبيه وجه شاحب الجوع مع قطعة الرغيف.و يسمى . 7

 .بالبديع اظهار المطلوب

 . مدح المشبه كتشبيه الرجل الغاريب مع الرجل المشهور في المجتمع.5
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افضل مشبه من المشبه به كتشبيه الفحم كغيب البحري التي تزينها . 7

 الدهاب.

 اعر: شبيه المقلوب كما قال الشافضل مشبه من المشبه به وتسمى الت. :4

َفِة ِحْيَن َيْمَتِدحُ  َوَبَدا الصَّباَُح َكانَّ ُغرَّتَُه "  "َوْجُه الَخِلي ْ

كتشبيه وجه الخالفه انوار من نور الصبح وكما قال في البيت االساد   

0 4797 ٬االحضرى ) كفاسق في الهالك حتى اهلك الفاسق من األساد

43:-430) 
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 علم البيان 

 

 التشبيه

 

 علم البديع
 

 

 علم المعاني

 

 التشبيهأنواع  أغراض التشبيه

 التشبيه في رواية األجنحة المتكسرة لخليل غبران

 بيان إمكان المشبه

 بيان حال المشبه

بيان مقدار حال 
 المشبه

 تزيين المشبه وتقبيحه

 تقرير حال المشبه

 باعتبار أداة

 ووجه الشبه

 

باعتبار وجه 
 الشبه

التشبيه باعتبار 
 الطرفين

 الضمني

 المقلوب
يلثالتم  

المرسل 
 المفصل

المرسل 
 المجمل

المؤكد 
 المفصل

المؤكد 
 المجمل

 البليغ
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 ةالسادس : منهج البحث وخطوا الفصل

 منهج البحث .1

و اما المنهج المستخدم في هذا البحث فهو المنهج الوصفي والتحليلي 

وهو منهج يستخدم لوجد المشاكل النظامية وكشفها بوصف البيانات وتحليلها 

 .(. وأما هذا البحث فيصف البيانات التي تتعلق بالتشبيه4113:83)رتنا,

 تعيين مصدر البيانات .2

 ,تصدر بيانات هذا البحث من الرواية األجنحة المتكسرة لخليل غبران

 .:477عام  ونشرها زل فن

 جنس البيانات .3

بيانات هذا البحث هي الجمل التي تتعلق بالتشبيه وأغراضه في الرواية 

 .األجنحة المتكسرة لخليل غبران

 طريقة جمع البيانات .4

من  البيانات ألن البياناتيستخدم الباحث طريقة دراسة الكتب لجمع 

تكون بيانات هذا البحث بيانات وصفية من البيانات . البيانات الكيفية
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(. أما خطوات جمع 4111:34طريقة و اإلستماعية )محسين  المكتوبة و

يقرأ الباحث الرواية من الرواية األجنحة المتكسرة ( 4البيانات فكما يلي: 

( 3ط البيانات التي تتعلق بالتشبيه؛ يخط (4لخليل غبران كلها مرارا ودقة؛ 

 يكتبها في قرطاس البيانات اعتمادا على تقسيم التشبيه.

 تحليل البيانات .5

ثم يقوم الباحث بتحليل البيانات بعد جمع البيانات. يحلل الباحث 

البيانات المجموعة من تلك الرواية باستخدام مدخل البالغة اعتمادا على 

لم البيان يستخدم فيها  نظارية ع وهذه الباحث. هنظرية أنواع التشبيه وأغراض

 .و الكتب التي تبحث من التشبيه  ألدة التحللية

وتجد البيانات ولم يحليل  كلها  ولكن بطريقة بعضها و مناسبة  مع 

 الشرط المحدد وتقسم باالشوائية .

 االستنتاج .6

لبحث اوالخطوة األخيرة من هذا البحث هي تعيين االستنتاج على نتائج 

 .من تحليل الرواية عذراء جاكرتا بدراسة علم البالغة
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 الفصل السابع : نظام الكتابة

في خطواة البحث  الذي تريد الباحثة وينقسم هذا البحث إلى أربعة  

 أبواب للحصول على نتائج البحث المرادة وهي:

الباب األول مقدمة تشتمل على خلفية البحث وتحديده وأغراضه وفوائده 

 راسة السابقة وأساس التفكير ومنهج البحث وخطواته ونظام الكتابة.والد

يان في و تعريف البالغة  وتعريف الب الباب الثاني نظرية تعريف الرواية 

 تعريف التشبيه وأغراضه.

الباب الثالث تحليل البيانات التي تتعلق سيرة المؤلف وتحليل الكالم في 

 بأنواع التشبيه وأغراضه. الرواية من الرواية األجنحة المتكسرة

الباب الرابع خاتمة من خطوات البحث وهي تحتوى على نتائج البحث 

  واالقتراحات.

 


