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 الباب األّول

 مقّدمة

 ة البحثيفالفصل االّول : خل

ىو اللغة )الكلمات ، وأساليب اللغة( األدب  ةاإلندونيسي اللغة يف قاموس

: ۸۹۹۱: اإلندونسية اللغةقاموس (. (ادلستخدمة يف الكتب )وليس اللغة اليومية

۸۱ٙ) 

  العاطفةعناصر االنسانية . خصوصا ال من األدب ىو الفّن . و فيو كثَت

ىف العلم . العاطفة,  ايضا . وكان صعوباع  من صعب طبيي  ادلنج  العلميجت وىي

 (۸ٜ۱۸رجو:. )سومالىت طصعب حدودىا عناصر األدب واذلّمة, واإلعتقاد ىي

وطسلية قّراء. الفّن  حا اقًت فّن األدب ىو العم  ادلؤّلف او األديب.وقصده  

ايضا عنده  دائرىم. والفن األديبكالت الناس ىف مش وخيالمبل  من  األديب

لديجا بنية بناء متماسك و القيمة ىو القصد جدبا  و  الفّن األديب ,أغراض مجالية

  (۳۰۰۲و:)نورجينًت  .اجلمالية
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. وكان األدب خيايل واألدب قسمان ومها األدب غَت خياىل واألدب خياىل

واّما النثر ىو كالم (. ۳۰۸۰)راحندا :  ىف األدب العربية قسمان ومها الثر والشعر

واّما  ىو الكالم ادلوزون ادلقفى قصدا.واّما الشعر  .وزن وال قافيةيوجد فيو ال ما

وإصبالحا  (۸ٜ۸۸)مألوف:الشعر لغة فجو طأخذ من كلمة شعر يشعر شعرا.

   (۸ٜ۱ٜ) بدرى:الشعر ىو يقصد بو الوزن والقافية.

من الشعر الدنيا ان خل  اإلنس وألنّ  "صنعٌ "و  "صنع" مبعٌتوالشعر ايضا 

  ة. الشعر ىو األدب الذي يستعمطوصية او صورة معلوم الشعر لنفسو. وطضّمن

 (۳۰۰ٜالدين : ) امُت نع اخليال.صفاظ ليلاال

فالعلم الياحث عن القواعد اليت طصَت الكالم دااًل على مجيع ادلراد وواضح 

 .علم اليالغةبالداللة عليو يدعى 

رة صحيحة و الي  واضحا بعيادلعٌت اجل طأدية بالغة ىىواّما  "قال اجلارمي :

نفس اثر خالب, مع مالءمة ك  كالم للموطن اّلذي يقال فيو, ا ىف حة.ذليفص

معٌت آخر ، وىو القدرة و  (۳۰۰۸: يعلى اجلارم)."واألشخاص اّلذين خيبيون
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على التعيَت عن اليالغة ما ىو يف النفس ، والتعيَت ىو ح  و اضح و يعبي 

 .انبياعا عميقا شكال و معٌت اجلم  وفقا للظروف والشروط

قّوة وطأثَتا و  الىت طؤثَت إىل الفاظ رطيبالفاظ, ادلعٌت وط ىىفعناصر بالغة 

ودراسة مجّمة ىف بالغة ىى الفّن يصّور الييان لغة  (۳۰۰۸: يعلى اجلارم) حسنا.

وصورة اخلياىل ىى التشيية, اجملاز, اإلستعرة  بأي صورة اخلياىل ىف يعّّب ادلعٌت.

 والكناية.

علم اليالغة ىى العلم بأساس العاطفة وسريع الفجم. لوصول اىل ىدفو 

ف يعرَ  الييان وىو علمٌ  علمُ  علم اليديع.علم الييان, علم ادلعاىن و  بثالثة العلوم وىم

 وىو علمٌ  ادلعاين علمُ  الداللة عليو يف وضوحِ بو إيراد ادلعٌت الواحد ببرق سلتلفة ٍ 

 وىو علمٌ  اليديع علمُ  .ى احلالمقتضَ  اليت هبا يباب ُ   بو أحوال اللفظ العريبي  فُ يعرَ 

 ى احلال  ووضوحِ طبييقو على مقتضَ  بعد رعايةِ  ،ف بو وجوه حتسُت الكالميعرَ 

 ( ٘:علي بن نايف الشحود . ) الداللة 
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بأسلوب. ووظفتو ليعّّب عن قواعد ر ادلعٌت اعلم الييان ىو العلم إلعتيواّما 

 عن ييحثعلم الييان  ( ۳۰۰۸: دينزين ال )ادلعٌت و الة الييان اسرار بالغة.

او اكثر. وموضوعو  ييحث عن شلاثلة بُت امرين اجملاز والكناية. التشييوو  التشييو

 ( ۳۰۰۸: دينال زين ) واغراضو . ادلعٌت التشييو و اركان التشييو و انواع التشييو

ىو طعيَت عن  والتشيي. مقارنة او متثي  امر ألمر. شّيولغة من لفظ  التشييو

شيء لو خصائص معادلة أو معادالت أخرى ، وذلك باستخدام كلمة الكاف 

 غَت ذلك.و 

الكلمات اجلميلة سوف ييدو أكثر مجاال إذا كان استخدام كلمة يستخدم 

 معٌت اجلملة .ادلث  ، و ادلث  ألن واحدا ديكن أن نفجم بسجولة 
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, مث  التشييو ىو اإلطار الذي ديكن عرض ادلعاين يف شك  احلياة يف العق 

 : شواىد ابن عقي الشعر الذى كتيو ىف 

 عددت قومى كعديد البيس#إذ ذىب القوم الكرام ليسى
 

اغراض 
والتشيي  

ونوع التشيي ووجو الشي  وة التشيياأد  بو مشيو   مشيو 
 

بيان مقدار 
 حال ادلشّية

 قومى البيس ك - رلم  مرس 

 

 التحلي  :

اة وأد كعديد البيسبو ىو   و مشّيو عددت قومىىف ىذا الشعر ىو  ادلشيو

ىف  عديد البيسو  عددت قومىدوف. شيو زل والتشييو ىو الكاف ووجو الشي

بو  بيان مقدار حال ادلشّيو ألّن ادلشيو و اما غرض رلمال مرسالويسمى  مقداره

 .الصفة وىذا الغرض يعود اىل ادلشيومعلوم عند السامع بتلك 

هباء الدين ابو عيداهلل الرمحن بن عيد اهلل بن زلمد بن عقي  القرشى 

ان عادلا بالنحو والعربية من أئمة نسيو  إىل عقي  بن ايب طالب .كينتجى  ،اذلامشى
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ه و طوىف ٜٙٚه وفيات ٜٗٙالنحاة. ولد يوم اجلمعة التاسع من شجر احملرم سنة 

 ) /http://wikipedia.org/wikiعقي   –بن  - عقي  –بن -اهلل  - عيد - ابو)بالقاىرة 

ىذا الشعر يسنع بكلمة حسنا, ويفتنّت ولكّن صعوبا ليفجم. و ىذا الشعر 

 .وحيتوى على التشيي

وىو  بأدة ىف بالغة ليعّّب شيئ عنده شلاثال ىف صفة او اكثر وكان التشيي       

 و اجملاز.    خيتلف بُت التشييو

يفجم و  و ىف شواىد ابن عقي  كثَت متثي . وشلاثال يقصد لكى اإلنسان يجتم       

 يذكر. ولكن التمثي  جيع  االنسان اليفجمو. وضلت  اىل علمو.

ى زللوم ىف شواىد ابن عقي . و الذ جدب اىتمامو التشييو احثةكان الي

 واىد ابن عقي  و ييّينو.و اغراضو قى ش ان يعرف انواع التشييو طرج الياحثة

فى  يوبالتش اادلستخدمجان حتّل   وقا على الييان الساب  ارادت الياحثطي

 .شواىد ابن عقيل دراسة بالغية

 

http://wikipedia.org/wiki/
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 الفصل الثانى : تحديد البحث

 د حبثجا ما يلى :خليفة اليحث فحددت حدو قا على ما قالتو الياحثو ىف طي

 ىف شواىد ابن عقي ؟ التشييو قسامما ا. ۸

 ىف شواىد ابن عقي ؟ ما اغراض التشييو. ۳

 الفصل الثالث : أغرض البحث و فوائده

أغرض اليحث الىت قررهتا الياحثة ىف ىذا اليحث مناسية بتحديد اليحث 

 الساب  فجي كمايلى :

 .ىف شواىد ابن عقي  التشييو قساما كشفل. ۸

 .ىف شواىد ابن عقي  التشييوأغراض  كشفل .۳

 : الفوائد ادلتوقعة من ىذا اليحث ىي كما يلي

كمسامهة ادلفاىيمية للمجتمع ، وخاصة اجملتمع األكادديي ، الذي لو . ۸

 .مصلحة يف طعمي  اليالغة .وخاصة علوم الييان

 الشعر ىف شواىد ابن عقي . إعباء فكرة عن اجلمال. ۳
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 الفصل الرابع : الدراسة السابقة

ث السابقة ىف قسم اللغة و درسة ادلكتوبة مببالعة نتائ  اليحوبعد القيام بال

جامعة سونان جونوج  ادهبا بكلية االدب وعلوم االنسانية و ىف مكتية العربية و

ىف شرح اجلرجاوى  التشييو, فإن اليحوث عن  جاطى اإلسالمية احلكومية باندون 

مل يقم بو  -على حسب معرفة الياحثة لعيد ادلنعم اجلرجاوى على شواىد ابن عقي 

 احد.

 فجي كما يلى : التشييووأما الصناعة االدبية الىت قد حبثت عن 

 ۸ٜٜٖغون ىف سنة -غونىف شعر عمرالقيس وخاطيجا  التشييوعن رسالة ال

 .التشييومن حيث وجو  التشييو باواختص اليحث ادهبا  قسم اللغة العربية و

 ىف سنة دادان  صّيار وخاطيجا ىف نظم عيداهلل بن نوح التشييو عن رسالةال

التشييو من حيث أداة  التشييو واختص اليحث با ادهبا قسم اللغة العربية و ۸ٜٜ۱

 .الشيوو وجو 
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وخاطيجا ييٌت  ىف شعر االنتقام لزىَت ابن اىب سلمى التشييو عن رسالةال

من حيث  التشييو واختص اليحث باادهبا  قسم اللغة العربية و ۳۰۰٘حَتناواطى 

 طرفُت.

وخاطيجا  ىف سورة يس والعنكيوت واألجزاب والقارعة التشييو عن رسالةال

 التشييو واختص اليحث با ادهبا قسم اللغة العربية و ۳۰۰۸ انوار فاض  ىف سنة

 .التشييوو وجو  التشييومن حيث أداة 

أمحد وخاطيجا و دوروه ىف قصيدة الّبدة لليوصَتي  التشييو عن رسالةال

من  التشييو واختص اليحث با ادهبا قسم اللغة العربية و ۳۰۰۱ ىف سنة مصبفى

 .التشييوحيث وجو 

ىف القران الكرًن, والقصيدة,  التشييوواليحوث السابقة كلجا طيجث عن 

 ىف  شواىد ابن عقي . ظم. لذلك مل يزل اليحث عن النشييووالن
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 أساس التفكيرالفصل الخامس : 

يعتمد على صفاء االستعداد الفبري ودقة إدراك  الىت اليالغة من الفنون

واّما بالغة ىى العلم الذي  و طيُت الفروق اخلفية بُت صنوف األساليب. ،اجلمال

حيّضر ادلعٌت احللي  واضحا بعّبة صحيحة و فصحة.ذلا ىف نفس اثر خالب, مع 

على اجلارم )مالءمة ك  كالم للموطن اّلذي يقال فيو, واألشخاص اّلذين خيبيون.

:ٔ۰) 

علم ادلعاىن و علم  و وأما بالغة ينقسم اىل ثالثة اقسام ىوعلم الييان

 يان ىو الفّن ليعّّب ادلعٌت باساليب حسنا. )صاحل و طوفي  :(وأما الياليديع. 

وأما الييان علم ما بو عرف طأديةادلعٌت بلفظ سلتلف. وضوحجا واحصره ىف 

 (۱۳ٜٔثالثة وىى طشيية او رلاز او كناية.) اخضارى : 

بأدة  ،شيئا أو أشياء شاركت غَتىا ىف صفة او أكثر ىى بيان أنّ  التشييو

 (ٕٚٓٓعلى اجلارم :).ىى الكاف او ضلوىا ملفوظة أو ملحوظة. 
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 :منجا ما يأطى  التشييوواما انواع 

ياً كان أو  .ٔ التشييو متثيٍ  وىو ما كان وجوُ الشيَِّو فيو وصفاً منتَزعاً من متعدٍد، حسي

 غََت حسيي  

 وىو ما مل  يكْن وجوُ الشيَِّو فيو صورًة منتزعًة من متعدد. غَت التمثي  التشييو .ٕ

 التشييو مفصَّ : وىو ما ذكر فيو وجُو الشيَِّو، أو ملزوُمُو. .ٖ

 التشييو رلَمٌ : وىو ماال يذَكُر فيِو وجُو الشيَِّو، وال ما يستلزُمو .ٗ

 التشييوُ اليليُغ :ىو ما ُحذفْت فيو أداةُ التشييِو ووجُو الشيَّوِ  .٘

التشييوُ ادلؤكَُّد: ىو ما حذفْت منو أداطو. ضلو: انت صلم ىف رفعة وضياء جتتليك  .ٙ

 العيون شرقا وغربا 

 التشييوُ ادلرَسُ : ىو ما ذكِرْت فيو األداُة.  .ٚ

التشييوُ الضمٍّت ىو طشييو ٌ ال يوضُع فيو ادلشيَّوُ وادلشيَّوُ بو يف صورٍة من صوِر  .ٛ

شيَّوُ وادلشيَُّو بو، ويفجماِن من ادلعٌَت، ويكوُن ادلشيَّوُ التشييِو ادلعروفِة، ب  يلمُح ادل

 بو دائماً برىاناً على إمكاِن ما أُسنَد إىل ادلشييو.
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التشييوُ ادلقلوُب ىو جعُ  ادلشيَِّو مشيَّجاً بو باديعاِء ِأنَّ وجَو الشيَِّو فيو أَقَوى  .ٜ

 وَأظجُر.ويسمَّى ذلك بالتشييِو ادلقلوِب أو ادلعكوس

 ما يلى :التشييو اغراض  وأما

: وذلك حُت يسند إليو أمر مستغرب ال طزول غرابتو إاّل  وبيان إمكان ادلشيّ . ٔ

 شييو لو.بذكر 

يكون ادلشّية غَت معروف الصّفة قي  التشيية فيفيده  بيان حالو : وذلك حينما. ۳

 الوصف. التشييو

 بيان مقدار حالو . ٖ

 طقرير حالو. ٗ

 (۳۰۰۸:  ) اجلارمأو طقييحو. طزيُت ادلشّيو. ٘
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 السايقة بالنسية إىل ىذه الدراسة يصور بالقائمة : التفكَت فأساس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شواىد ابن عقيل
 

 علم البيان

 التشبيو

التشبيواغراض   
 

 

التشبيوانواع   
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 الفصل السادس : طريقة البحث وخطواتو

 طريقة اليحث .1

طريقة و صفية وىى طريقة دراسة ىف ىذا اليحث  طستخدم الياحثة            

 .حتليلجا مّث طييينجا ر الييانات وطصو 

 خبوات اليحث  .2

أما خبوات اليحث الىت استخدمتجا الياحثة ىف ىذا اليحث فجى كما         

 يلى :

 طعيُت مصدر الييانات . أ

من ىذه شواىد و شواىد ابن عقي . مصدر الييانات ىف ىذا اليحث ىو

 .العربية اندونيسيامكتية دار احياء الكتب نشرة من ابن عقي  
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 طعيُت جنس اليياناتب. 

طتكون من  على التشيية ىف شواىد ابن عقي .الييانات ىف ىذا اليحث 

كتب اليالغة وىى جوىر مكنون و اليالغة الواضحة و جواىر   بيت شعرا. و ٖٚٙ

 اليالغة و غَت ذلك.

 طريقة مجع اليياناتج. طعيُت 

ة. يأما البريقة ادلستخدمة جلمع الييانات ىذا اليحث فجي البريقة ادلكتي

ألن ىذا اليحث ىو اليحث النوعي .اليحث النوعي ، فإن الييانات اليت ًب احلصول 

عليجا ىي الييانات الوصفية ، الييانات يف شك  مكتوبة أو منبوقة من عدد من 

أن يكون مفجوما.اهنا رلرد أن يف ىذه الدراسة ، وديكن  الناس و السلوك الذي ديكن

 .احلصول على الييانات عن طري  كتابة الييانات ىو فقط

 يقرأ الشعر. ٔ

 والتشيي اليت حتتوي على الشعر  مجع. ۳

 والشعر بأنواع التشيي مجعو اختيار . ٖ
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 .معاجلة وحتلي  ىذه الييانات بعد ذلك إىل استخالص االستنتاج. ٗ

 د. حتلي  الييانات 

حتّل  مبدخ  علم الياحثة يثيت اقسام التشييو و اغراضو الييانيات اجملموعة 

 .الييان 

 اج اإلجابة عن األسئلة ىف حتديد اليحث.ه. النتائ  ىى استنت

 حثتنظيم البسابع : الفصل ال

 حث ىف ىذا اليحث ىو :طنظيم الي

حتديد  ,خليفة اليحثيتضمن ىذا الياب على مقدمة.  الياب األول

طريقة اليحث و  أساس التفكَتو الدراسة السابقة و  ض اليحث و فوائدهاأغر  ,اليحث

 .حثوطنظيم الي وخبواطو

 علم اليديعو عاىن وعلم الييان واقسامجا وىي علم ادل يالغةالالياب الثاىن عن 

 انواع التشيية و أغراضو.و  والتشيي من طعريف ، و دينوى بو
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يتضمن ىذا الياب ىف شواىد ابن عقي . و التحلي  عن التشييالياب الثالث 

و  والتشييحتلي  اقسام و قسم عن  قسم عن شواىد ابن عقي   ،قسمُت على

 شواىد ابن عقي .ىف اغراضو 

يتضمن ىذا الياب عن إجابة  قًتاحات.رابع نتائ  اليحث واالالياب ال 

 ادلسائ  ىف ىذا اليحث.


