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   الباب األول

 
 الفصل األول : خلفية البحث

لي تنظيما لغواي مجيال. وخيتلف األدابء الشعر يف ديوان صفي الدين اخل قد نظم

يف مالحظ مجال األساليب  اللغوية من هذا الشعر.يالحظ بعضهم من فصاحة 

ألفاظه ونظامه و تركيبه اجلميلة ودالالته الواضحة. ويالحظ الباقي من أثره املتني يف 

تويته قلوب سامعه من خالل قرائته اهلديئه و ألفاظه اإلجيازة و ومعناه الواسع و حم

 تضامنت عدة املعرفات.

كل الشعر   تشمل نواحي مجال األلفاظ و األساليب اللغوية والنظام الرتكييب يف

لي يف علم البالغة. علم البالغة هي علم أتسس علي لطيفة يف ديوان صفي الدين احل

 بني أنواع األساليب اللغوية. النفس و قدرة  على اجلمال و توضيح التفرق

الغة قواعد األسلوب أو األساليب التعليمية. فهو فرع من فروع ويسمى علم الب

العلوم اللغوية الذي يبحث فيه قواعد األساليب اللغوية اليت يستخدمها الناس يف 

الكالم أو الكتابة. و من أغراض تعلمه أن حيس املرء ابألعمال األدبية ويفهمها ويعرب 

و حتفيز القدرة يف تركيب الكلمة  الفنية فيها ومصدر أثرها يف النفس عن اجلمالة
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احلسنة واجلميلة مناسبا بنموذج البالغة والقدرة على إتقان إجياز القرآن الكرمي من 

 (. 473:  1993جهة األسلوب )حفين بيك، 

فعلم البالغة علم يبحث عن فصاحة الكالم اليت تشمل جانب املعاين والبيان 

لم . ومن أغراض عretorikaعلم البالغةـــ والبديع. من جهة علم اللغة الغربية، يسمى

كامال إىل قلوب القارئني أو السامعني. والتعبري اجلميل و البالغة تبليغ املعىن واضحا 

هو تعبري يقدر على تعبري عن السعادة العظيمة واخلوف برزمة مجيلة. ويصدر هذا 

املبهم. فيكون  اجلمال من كالم يعرب عما يف القلب تعميقا وكامال. كأن هناك املعىن

 اجلمال اللغوي أيثر كثريا يف تبليغ الكالم يف أنواع الصياغات اللغوية.

وأحد فروع علم البالغة علم البيان. فهو قواعد ملعرفة كيفية إلقاء الرسالة 

ابستخدام أنواع األساليب اليت خيتلف بعضها على بعض يف شرح الداللة على املعىن 

 (.1:  2007)ماجوكو إدريس، 

من تعبريات املعىن يف الصورة اخليالية الذي يوجد يف بعض ديوان صفي الدين و 

اخللي هو التشبيه. وهو أن شيء أو أكثر له مساوة يف الصفة مع غريه. ويستخدم يف 

بيان هذه املساوت حرف الكاف و غريها إما ملفوظا أو ملخوظا.  ويوجدالتشبيه يف 

 لي كما يلي:بعض الشعر يف كتاب ديوان صفي الدين اخل
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 )وصدرك يف األوابدقلب حبر  #فقلبك يف الشدائد صدرحبر (

لي لفظ "قلبك" )مشبه( بلفظ "صدر حبر" )مشبه به( يف يشبه صفي الدين احل

السطر األول. إذا نالخظ إىل وجه الشبه يف ذلك التشبيه فيكون وجه الشبهصفة 

سمى ذلك وجه الشبه واحدة يف الطرفيان أي "قلبك" و "صدر حبر" هي "القوة". ي

وجه الشبه املفرد. ال يدل مفرده على عدم عدد صفات متساوية يف الطرفيني. و 

يسمي هذا التشبيه تشبيه غري التمثيل. وهي إذا كان وجه شبهه غري صورة من 

 األحوال.

هذا يدل على أتكيد أن  .إضافة إىل ذلك، ال يذكر يف ذلك الشعر أداة التشبيه

 الوقت الواحد. وهذا يسمى بتشبيه مؤكد.املشبه مشبه به يف 

فأما الغرض من التشبيه يف الشعر السابق فهو بيان حال املشبه. وحيدث هذا  

احلال إذا كان املشبه غري معروف قبل أن يشبه إىل غريه حىت يكون املشبه معروفابوجود 

فيكون حال املشبه أي "قلبك" غري الواضح واملعروف قبل أن  .هذا التشبيه

 بههولكن بعد تشبيهه بـ "صدر حبر" فيكون حال صفة املشبه واضحاومعروفا.يش
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 الفصل الثاين حتديد البحث

كما عرفنا من البيان السابق أن هذا املالحظ سيأخذ يف أسلوب الشاعر يف 

كتاب ديوان.أيخذ هذا املالخظ تلك الشعر مفعوال به و يبحثها لكشف مجاهلا. من 

 حيتمل أسلوب التشبيه. و مدخل يستعمله هذا املالحظ صورة اللغة اخليالية تعبري

 مدخل علم البالغة أي علم البيان.

 طبقا على ما خلفية البحث، عرض لكاتب املسائل كتديد البحث، كما يلى:

 لي ؟في الدين احلما انواع التشبيه يف ديوان  ص .أ

 لي ؟شبيه يف ديوان صفي الدين احلتض الاما أغر  .ب

 البحث الفصل الثالث : أغرض 

أغرض البحث الىت قررة الكاتب يف هذا البحث مناسب بتحديد البحث السابق  

 فهي كمايلى:

 .ليع التشبيه يف ديوان صفي الدين احلملعرفة انوا       .أ

 لين احلشبيه يف ديوان صفي الديتض الاملعرفة أغر  .ب
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 الفصل الربع: فوائد البحث

 الفوائد النظرية  .1

خزائن املعرفة عن التشبيبة الوارد يف ديوان  عسى نتائج هذا البحث أن تزيد

أساليب البالغة وأسرارها البالغة  صفي الدين احللي وأن تزيد املعارف عن خصوصيات

 .يف ديوان صفي الدين احللي

 الفوائد العملية  .2

على حل املشاكل املتعلقة  عسى نتائج هذا البحث أن تساهم األفكار

ن حيث األفكار واملعارف، واخلدمات يف م ابلتشبيه، وأن تكون مسامهة للباحث

ليبحثوا عن املشكلة  الكشف عن علم البالغة كمعلومات أولية للباحثني القادمني

 املشرتكة ابلتفصيل. 

                                           الفصل اخلامس: الدراسات السابقة
والعلوم استنادا إىل الدراسات أو البحوث السابقة يف كلية اآلداب 

اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن جونونج جايت ابندونغ، إن الدراسات 

حبثت  اللغة العربية وآداهبا. ومع ذلك، مل أجد حبواث البالغية قد حبثها كثرٌي من طالب

عن التشبيه، من  حبثت رسائال ىف ديوان صفي الدين احللي ولكن أجد التشبيه عن

 : أمهها ما يلي
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اجلامعة اإلسالمية احلكومية  حبٌث قام به سيف اإلميان )طالب ىف ،هلاأو  

قصيدة  كتاب يف (، عنوان حبثه:" التشبيه2017سوانن جونونج جايت ابندونغ عام 

. قصيدة الربدة كتاب يف وأغراضه أقسام التشبيه شرح والغرض من حبثه هو ". الربدة

 ف وتفسري البياانت اليت تتعلقوص منهج وصفي يعين هو أما منهج الذي استعمله

، وأما الفرق بني هذا البحث والبحث الذي سيجري قصيدة الربدةابلتشبيه يف كتاب 

اجلامعة  طالب ىف) حبٌث قام به محدان فتح خري احلق   ،اثنيها هو العنوان واملوضوع.

 هالتشبي(، عنوان حبثه:" 2017اإلسالمية احلكومية سوانن جونونج جايت ابندونغ عام 

أنواع  شرح والغرض من حبثه هو ". عساكر قوس قزح ألندراي هرياات رواية يف وأغراضه

ألندراي هرياات ابستعمال البياانت "عساكر قوس قزح"  وأغراضه يف رواية التشبيه

وصف وتفسري  منهج وصفي يعين هو املتعلبقة هبما. وأما منهج الذي استعمله

ألندراي هرياات، "عساكر قوس قزح"  يف رواية تشبيه بعلم البيان وهو البياانت اليت تتعلق

 ،اثلثها .وأما الفرق بني هذا البحث والبحث الذي سيجري هو العنوان واملوضوع

اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن جونونج  طالب ىف) حبٌث قام به سوهيندرا هريدايان

والغرض ". يوان املتنيب  د يف وأغراضه التشبيه(، عنوان حبثه:" 2013جايت ابندونغ عام 

( وأغراضه على أساس قافية اهلمزة ) ء ( والباء ) ب أنواع التشبيه شرح من حبثه هو
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منهج جيمع البياانت  منهج وصفي يعين هو وأما منهج الذي استعمله .يف ديوان املتنيب  

وأما الفرق بني هذا البحث والبحث الذي سيجري هو العنوان  وترتيبها وتفسريها.

اجلامعة اإلسالمية  طالبة ىف)حبٌث قامْت به تينا نورسانرتي  رابعها،. وضوعوامل

رواية يف  التشبيه(، عنوان حبثها:" 2013احلكومية سوانن جونونج جايت ابندونغ عام 

 أقسام شرح . )دراسة علم البيان(. والغرض من حبثها هو"خلليل جربان دمعة وابتسامة

تزيني و  وبيان مقدار حال املشبه مث بيان حال املشب ه ،وأداته ووجه الشبه طرف التشبيه

منهج  هو وأما منهج الذي استعملْته ".دمعة وابتسامة"  يف رواية وبيان املشب هاملشبه 

منهج جيمع البياانت وترتيبها وتفسريها. وأما الفرق بني هذا البحث  وصفي يعين

 .والبحث الذي سيجري هو العنوان واملوضوع

 وجوهَ التشابه والفرق بني البحوث السابقة ط، عرف الباحث  بعد هذا النشا

دراسة علم  علم البالغة التشابه من ذلك هو استعمال. والبحث الذي سيجري

وهو  بينهما نفس املدخل والدراسة، ولكن هناك الفرق ، على الرغم ابستعمال(البيان

 . يكون ىف موضوع البحث
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 الفصل السادس: اإلطار الفكري 

وهذه  ا وتركيبهاألن هلا فائدة ىف معناه صفٌة ترجع على لفظ معرب   البالغة

املعىن  إىل أن الفصاحة هي صفة أشارت تسمى ابلفصاحة. رأى الشيخ عبد القهار

 ( 20: 2007)عبد احلميد هنداوي  ىف اللفظ فليست

م العريب اليت ومن العلوم اللغوية هي البالغة، تبحث فيها عن أحوال الكال

طريق الفكر العلمي على منطق و  هذا العلم مبيني . م طابقًا ِلمقتضى احلال يكون هبا

 ىف خمتلف األعمال األدبية.  وله دور مهم

. ( البديع3املعاين و (2،  ( البيان1مباحث هي:  تنقسم البالغة إىل ثالثة

لم عالبيان فن التعبري عن املعىن أبساليب خمتلفة من التعبري اجلميل. علم املعاين هو 

وأحوال املخاطبني  يعرف به أحوال اللفظ العريب اليت هبا يطابق مقتضى احلال

)التواصل(. علم البديع هو علم يعرف به الوجوه واملزااي اليت تزين الكالم حسنا 

من املباحث الثالثة  1وطالوة، وتسكوه هباًء ، ورونقًا ، بعد مطابقته ملقتضى احلال.

علم  أداة التحليل " يف هذا البحث هي"جيعلها الباحث  الواردة يف علم البالغة اليت 

 األساليب فهو التشبيه. أحد وذلك يركز على. البيان

                                                           
 .01. دون السنة ص. رايض: جامعة اإلمام كتاب البالغة.حل وأمحد التوفيق. عبد القريوس أبو صا  1
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 2.التشبيه : أول طريقة تدل عليها الطبيعة لبيان املعىن

معىن مقشرتك  عند بكري شيخ التشبيه أمني هو داللة على مشاركة أمر ألمر يف

من سياق الكالم  ة آو املقدورة املفهومةبينهما ابحدى أدوات التشبيه املذكور 

 ( 15: 1982)بكري أمني، 

ج )مصطفى التشبيه عند شيخ مصطفى طموم هو إحلاق أمر أبمر يف وصفه تروي

 ( 2008: 473طموم ، 

يف صفة أو  هو عقد مماثلة بني أمرين أو أكثر ، قصد اشرتاكهما التشبيه

 شيئا التشبيه هو بيان أن   شبيه،هناك تعريف آخر للت 3لغرض خمصوص.  أبداة أكثر،

، أبداة هي الكاف كان أو حنوها ملفوظة  أو أشياء شاركت غريها ىف صفة أو أكثر

  4.أو ملحوظة

                                                           
 .206. القاهرة: مكتبة األدب. ص البالغة جواهر حسان نزار حمم د  2

 . 57ص .  2011. لبنان: دار ابن حزم ، البالغة امليس رةعبد العزيز بن علي احلريب.   3

 . 238. ص. 1904مصر . : . دار الفكرةعلوم البالغ التلخيص يف. حممد جالل الدين  4



 

10 
 

أن   الذكر أبن التشبيه هو التمثيل، ولكن يف احلقيقة ىف هناك خطأ العموم

لتمثيل خصوصا، لكل ا متثيال عموما وكان التمثيل هلما فروقا أمهها هي:كان التشبيه

  5وليس لكل التشبيه متثيل. تشبيه

( أداة 4به و ( وجه الش3( مشبه به 2( مشبه 1أركان التشبيه أربعة وهي: 

 التشبيه. 

 إىل قسمني، مها: أداته ابعتبار ينقسم التشبيه

  التشبيه املرسل هو ما ذ كرْت فيه األداة   .1

  التشبيه املؤك د هو ما خ ذفْت فيه األداة   .2

 إىل قسمني، مها: وجه الشبه ابعتبار ينقسم التشبيه

 التشبيه املفص ل هو ما ذ كر فيه وجه الشبه .1

 التشبيه اجململ هو ما خ ذف فيه وجه الشبه  .2

 :مها قسمني، إىل الشبه األداة ووجه ابعتبار التشبيه ينقسم

 . التشبيه البليغ هو ما خ ذفْت فيه األداة  ووجه الشبه .1

 .الشبه ووجه األداة   فيه ذكرتْ  ما هو البليغ غري التشبيه .2

                                                           
 . 80التوفيقية. دون السنة ص  مكتبة .علم البيان يف البالغة أسرارعبد القهار الزرجاين.   5
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 :مها قسمني، إىل الشبه ابعتبار أحوال وجه التشبيه ينقسم

  .ن متعددمالتشبيه التمثيل هو ما كان َوجه الشبه فيه وصفاً منتزعاً  .1

 زعة من متعددالتمثيل هو مامل يكن وجه  الشبه فيه صورة منت التشبيه غري .2

 :مها قسمني، إىل طرفيه ابعتبار التشبيه ينقسم 

وابلعكس  –ه باملقلوب هو تشبيه قد ي عكس، فيجعل املشبه مشبهًا  التشبيه .1

 . فتعود فائدته إىل املشبه به

التشبيه الضمين هو تشبيه ال يوضع فيه املشبه واملشبه به يف صورة من صور  .2

  6.التشبيه املعروفة، بل يلمحان يف الرتكيب

يان، وعدد أو يهدف إىل الكشف عن ب اإلمام األخضري التشبيه عند

 أو مكان ، أو يهدف إىل جتميل أو تعبري مصاحل أحكام احلدود أو جتاوزها مقدار

  7بطريق العكس أو املقلوب.

لتحليل. والغرض مث ا ما هذا البحث ابختيار األلفاظ اليت تتدرج ىف التشبيه

 منظ ما ومطابقا.  الوصف والصورة هو صنع من هذا البحث

 

 

                                                           
 .25. ص. . جاكرات : مكتبة الروضةالبالغة الواضحة. علي اجلارم ومصطفى أمني  6

 .41إندونيسيا: دار اإلحياء. ص  .جوهر املكنون. اإلمام األخضري  7
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 ابملخطط التايل:  ونصوره نبسطه التشبيه ميكن أن أما البيان عن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البالغة علم  

المعانى علم البديع علم  البيان علم   

الكناية  التشبيه  المجاز 

الحلي الدين صفي ديوان  

 الحلي الدين صفي الديوان في التشبيه  أغراض .1

 الحلي الدين صفي الديوان في التشبيه    أنواع  .2
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 الفصل السابع: منهج البحث 
 اخلطوات اليت يفعلها الباحث  يف هذا البحث هي:  أما

  البحث ونوعه مدخل .1

أو فشله، وخاصة  جدا يؤثر على جناح البحث كان املنهج  جانبا مهما

 8.مع البياانت. ذلك ألن البياانت احملصولة يف حبٍث وصٌف ملوضوع البحثجل

مدخل ينتج إجراءا  مدخل الذي يستعمله الباحث  هو مدخل نوعي، هو

وأما نوع البحث  9حتليليا ال يستعمل إجراء التحليل اإلحصائي أو طريقة نوعية أخرى.

ع مواًدا من الكتب هو حبث جيم (library research) املستعمل هو حبث مكتيب

 . واجملالت املتعلقة مبوضوع املناقشة واملباحثة

 تعيني مصدر البياانت  .2

فاملصدر األويل . واثنوي أويل: قسمان، مها مصدر البياانت يف هذا البحث

واملصدر الثانوي هو نوع . يف هذا البحث هو ديوان صفي الدين احللي الباب الثامن

                                                           
 . 16ص. . 1995. جاكرات: بومي أكسارا .منهج البحث مدخل املقرتحمارداليس.   8

 . 6ص. .  2009. ابندونج:رمياجا روشدا كاراي البحث النوعي.ليكسي ج. ميلونج. منهجية   9
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أسلوَب  ك تب تبني   وهي 10لدعم البياانت الرئيسية.البياانت اليت ميكن استخدامها 

 التشبيه، وك تب تتعلق هبذا البحث مباشرة أو نظرية. 

 تعيني نوع البياانت  .3

هو . احللي ديوان صفي الدين هي كانت البياانت املبحوثة يف هذا البحث

 اة اليت وردت فيهحيتوي على قصائد صو رت أماكن الرتفيه واملتعة، وظواهر الطبيعي

 على التشبيه. كلمة ومجلة دل ت

  البحثية مجع البياانت .4

حث ألن هذا الب املكتبية. يف مجع البياانت البحثية تقنيةَ  يستعمل الباحث  

ت وصفية، يف بياان البحث نوعي إن كانت البياانت احملصولة نوعي. قيل إن   حبثٌ 

يف هذا البحث  لكن. شكل بياانت مكتوبة أو شفوية من عدد الناس والسلوك املفهوم

هذا البحث هو النص.  البياانت احملصولة املتمكنة. ألن البياانت املكتوبة هي ، إمنا

صل تلك البياانت ابخلطوات التالية ؛  دين احللي الباب ( قراءة ديوان صفي ال1حت 

( 3و  ؛شبيه دل ت على أسلوب الت اليت ( وضع العالمة على القصائد2.  الثامن

 يف القصائد.  يه وحتليله وتقسيمهتفسري أنواع التشب

                                                           
 .  85 . ص.1998جاكارات: راجا غرافيندو بريسادا.  منهجية البحث.سومادي سورايبراات.   10
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 حتليل البياانت  .5

الكتب واملقاالت  بعد أن حيصل الباحث على البياانت من املكتبة بواسطة

واجملالت وغريها، مث تقسيمها أو جتميعها وفًقا للمشاكل املبحوثة، وبعد ذلك يتم 

  11.منهج التحليل ترتيب البياانت وحتليلها ابستعمال

ها بطريق حتليل وصفيا مث حتليل ت اليت مت  مجعها يف الشروحالبياان ق دمت

ىف ديوان صفي  راضهوأغ للبحث عن أنواع التشبيه هذا التحليل اللغوي ي ستعمل. اللغة

 .الدين احللي

  صياغة االستناج. 6

كل الواردة يف وكان جوااب على املشا  األنشطة البحثية االستنتاج أخري من

 .حتديد البحث

 

                                                           
 . 59. ، ص1997جاكرات: راجا غرافيندو بريسادا.  نهجية فلسفة البحث،مسودارتو،   11
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 السمان: نظاميات الكتابة الفصل 

فينقسم هذا البحث إىل أربعة  املتوقعة، للحصول على نتائج البحث املرجو ة

 أبواب، أمه ها هي ما يلي: 

يشمل هذا الباب على خلفية البحث، حتديد  .الباب األو ل: مقد مة  

البحث، أهداف البحث وفوائده، الدراسات السابقة، اإلطار الفكري، منهج البحث 

 واته، ونظاميات الكتابة. وخط

يشمل هذا الباب على الدراسات النظرية  .الباب الثاين: اإلطار النظري

 عن تعريف التشبيه، وأنواعه وأغراضه

 يشمل هذا الباب على ديوان صفي الدين احللي .الباب الثالث: التحليل

 .ىف ديوان صفي الدين احللي الباب الثامن وترمجته وحتليل التشبيه

  يشمل هذا الباب على النتائج واالقرتاحات .الرابع: اخلامتةالباب 


