
 

1 
 

 األولالباب 

 مقدمة

 خلفية البحث الفصل األول:

في  المستحدمةلغة كالسم ظهرت اللغة العربية ألول مرة بإ

 هللامحمد صلى نبي ال جاء اإلسالم الذي جاء به، ثم بعد جزيرة العرب

 لغة القرآن.ن اللغة العربية بعليه والسالم أ

ين؛ دام اللغة، أن اللغة العربية تنقسم إلى قسمإستخمن حيث 

 ة فيهي اللغة الرسمية المستخدم ما الفصحةوالعامية. أ الفصحة منها

للغة ا  هيفما اللغة العامة أ. الرسميةو في الرسائل الخطاب الرسمي أ

 العرب. لتصال بين مجتمع يوميادم في تستخ

ة قتعلبها ألنها م ةاللغة الرسمية لديها مستوى الصعوبة الخاص

 معلو حد من. علم النحوى هو إالصرفبقواعد اللغوية كعلم النحوى و

(. ٢۰١٥:٢ ،اللغة العربية التي ترتبط بموقع الكلمة في جملة. ) رزين

 ،)رزين العربية ر الكلماتيتغيبه هو العلم يعرف فما الصرف أ

٢۰١۷:١) 

علوم اللغة العربية ليس اإلتقان ال محاسنةالع في لفهم واإلط

خرى م األغوية فقط لكننا نحتاج أيًضا إلى دراسة فروع العلولالقواعد ال

 ض.وكالبالغة و المعانى والعر

حة بعبارة صحي تأدية المعنى الجليل واضحاهى العلم البالغة 

ذي مع مالءمة كل كالم للموطن ال ،لهاه في النفس أثر خالب ،فصيحة

 .واألشخاص الذين يخاطبون ،يقال فيه

البيان  قسام وهيلى ثالثة أعلم البالغة تنقسم إمباحث 

عنا. م وتجعل اللغة العربية أكثر جماالالبديع. هذه العلوم سوالمعانى و

 مفيدة.بين الكلمات لتكون جملة واحدة  بذالك يمكننا أن نترتبو
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حد يعرف بها إيراد المعنى الوا أصول وقواعد علم البيان هي

د واحلك المعنى الابطرق متعددة المختلفة من حيث وضوح الداللة على ذ

 (٢۰۰۷:١ ،ادريسوعدم وضوح داللتها عليه. )

از مجالو التشبيه هيتشمل دراسة علم البيان إلى ثالثة أمور 

 يئا أوشأن  بيانواصطالحا هو التشبيه من حيث اللغة التمثيل الكناية. و

 . أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر

 المعانى والصفات مع  و الخطوة األولى لشرحهالتشبيه 

 ف عنح ويمكن أن تكشالتشبيه يمكننا المبالغة في كلمة إلى معنى أوض

 (٢۰۰۷:٢١، دينال زينأوضاحا. )أكثر جماال و

 .وياعدمنها نوال الس من العمل األدبيعطى  اآلدبمن  اكثر

 بكناشطة ال تعرفة نهر النيل. هي شاطيءر في دولة كفر ولد فى مص

واقع الكاتبة. هي تبرز دائما انتقادات الوط، بل هي طبيبة نسوية فق

 .من ابرازه "المذاكر الطبيبة"ي في المجتمع المصر وجتماعاإل

 رحتوي على العناصت "الطبيبة اتكرالمذا" اكتابهوفي 

 الطبيبة". المذاكرات" الجمالية المتخذة في كتابها

جرات لها جدران إسمها عضالت بيت له حجرات الحالقلب كال"

 (٣۰سمها صمامات" )ولها أبواب إ

 مشبه مشبه به أداة التشبيه وجه الشبه

له حجرات الحجرات لها جدران 

إسمها عضالت ولها أبواب 

 إسمها صمامات

 القلب البيت الكاف

 

القلب بالبيت بأداة  شبهن فيه ألالتشبيه سابقة لها الالجملة 

مفصل. المرسل اليسمى التشبيه  هووجه داتهعتبار أاف. إذا بالتشبيه الكا

عناصر بناء عتبار ابذا والوجه الشبه. وإ "الكاف" األداة ألن ذكرت

يتكون من صورة مأخوذة ألن وجهها  وجه الشبه يسمى التشبيه التمثيلال
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 يسمى التشبيه غير المقلوب الطرفينعتبار اب . وإذاجوانب مختلفةمن 

 بالتشبيه فيذكر بيانا كلمة ويعرض .مقلوب غير به والمشبه المشبه نأل

 .لبقال حال يبين المؤلف ألنها المشبه حال بيان غراضهوأ .الصريح

 الطبيبة كراتاالمذ" رواية الباحث فيختار البيان ذلك ومن

 بحثي حتي الجماليات عنصر كثير تضم ألنها .مبحوثا "وياالسعد لنوال

 وهي ةالبالغي بالدراسة وايةالر الباحث يحلل وبذالك .الرواية الباحث

 ولهذا سيبحث الباحث الرسالة تحت .التشبيه من خاصا البيان علم

 وهذا "وياالسعد لنوال الطبيبة كراتاالمذ رواية في التشبيه" الموضوع

 .غراضهوأ هالتشبي عن بيانا يصور البحث

 تحديد البحث الثاني:الفصل 

ث السابقة كانت المسائل التي يقرر الباح ومن خلفية البحث

 المثائل المحدد كما يلي:

 ؟ السعداوي لنوال طبيبة مذاكرات ع التشبيه في روايةانوأ. ما ١

ي السعداو لنوالطبيبة  مذاكرات روايةغراض التشبيه في . كيف أ٢

  ؟

 أغراض البحث الفصل الثالث: 

 من المسائل المحدد فأغرض البحث هي:إنطالقا 

 . السعداوي لنوال طبيبة مذاكرات رواية في نوع التشبيهأ. وصف ١

 لنوال طبيبة مذاكرات غراض التشبيه في روايةأ. وصف ٢

 .السعداوي

 فوائد البحثالفصل الرابع: 

جة بطالقة وأن يحصل على نتيالقوائد المرجوة من هذا البحث 

دًا حث مفييكون هذا البووالهدف المنشود من الباحث.  للمرجوةجيدة وفقًا 

 من الناحية العملية والنظرية.

 . الفوائد العلمية١
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انة من المتوقع أن تكون نتائج هذا البحث مفيدة لزيادة الخز (أ

 المعرفية عن التشبيه.

 ةوأن يزيد هذا البحث على معرفة خصوصية األسلوب اللغوي  (ب

 وي.نوال السعدالطبيبة  راتمذاكفي رواية  البالغةوأسرار 

 . الفوائد النظرية٢

من المتوقع أن يقدم هذا البحث المعرفة عن دراسة تحليل  (أ

علم  البالغة خاصةعلم األعمال األدبية في اللغاوية باستخدام 

 .البيان

 وايةرن يعطي هذا البحث الهبة لتطبيق النظرية اللغاوية في أو (ب

 نوال السعداوي.لطبيبة  مذاكرات

 الدراسة السابقة الخامس: الفصل

من نتائج البحث التي وجدها الباحث في كلية األدب والعلوم 

ج ندوناإلنسانية في جامعة سونان جونونج جاتي اإلسالمية الحكومية با

شبية الذين يبحثون الت الباحثونهناك  ،وفي مكتبات إنترنت الجامعات

 طبيبة تأليف نوال السعداوي. منها:  مذاكراتورواية 

 أوال، سوهيندار هيرديانا طالب جامعة سونان جونونج جاتي

 يوانداإلسالمية الحكومية باندونج الذي يبحث "التشبية واألهداف في 

 ااحث. في هذه البحث يبحث ب٢۰١٣المتنبي )دراسة علم بيان(" في عام 

ج من هذا البحث هو طريقة النه المشتركغرض منه. التشبية وأنوع أ

  وضوع البحث.ولكن الفرق هو م

ة من جامعة شارف هداي ٢۰١٢ثانياً، خلدة صلحية طالبة عام 

ة جمل هللا اإلسالمية الحكومية جاكرتا التي تبحث "تركيبة مختلفة من

ة التشبية في ترجمة كتاب بالغة حكماء )دراسة التحليل: هيكل جمل

ن لعنوامن هذا البحث هو طريقة النهج والفرق هو ا المشتركالتشبية(". 

 موضوع البحث.
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ثالثاً، ريزا سوكما نوغراها طالب جامعة سونان جونونج 

 لة )ظلمجاتي اإلسالمية الحكومية باندونج الذي يبحث "عدم العدا

. ٢۰١۰طبيبة )دراسة النسوية( في عام  الجندرية( في قصة مذاكرات

وضوع البحث والفرق هو عنوان ونهج من هذا البحث هو م المشترك

 الطريقة.

 اثوبححث الدراسة السابقة لم يجد الباستناداً إلى نتائج تحليل إ

ي، نوال السعداولالتشبية بموضوع رواية مذاكرات طبيبة  يدرسالذي 

 داوي.نوال السعلطبيبة  مذاكراتلذلك سيبحث الباحث التشبية في رواية 

 الفكر اإلطارالفصل السادس: 

زاء، ة أجلى البيان السابق أّن البالغة تنقسم إلى ثالثاستنادا إ

. يةوالكنا ،والمجاز ،يبحث فيه عن التشبيهوهي: علم البيان هو علم 

 يعرف به أحوال اللفظ العربيهو  المعاني ( وعلم١٩٨٦:٢٥)محسن، 

هو  (. والعلم البديع٢۰١۰:٤١٨الحال. )عمر، التي بها يطابق مقتضى 

. )عمر، وجوه تحسين الكالم المطابق لمقتضى الحال علم يعرف به

٢۰١۰:٥۰١.) 

المجاز، والكناية. موضوع و، التشبيههي: فدراسات العلم البيان  

كة بين هو تمثيل شيء لشيء آخر لمشتر التشبيه هو التشبيه. هذا البحث 

 (.٤٩: ٢۰١٢ستخدام "أداة" معينة منطوقةً تقديًرا. )عًزا، بإشيئين 

 بَّهركان التشبيه، وهي: المشأأجزاء أساسية تسمى بللتشبيه  

به. الش كلمات تعبر عن الشبه( ووجه/)أحرف والمشبًّه به وأداة التشبيه

 لتشبيهاف ابه يُسمى طر المشبَّه والمشبَّهيُطلق على الجزأين األولين من 

بغي ( أو جزأين رئيسيين ملزمين في التشبيه ال ين٢۰١٥:٢۰)الجارم، 

ها أو حدفز ة التشبيه  ووجه الشبه يجواواألركان التالية هي أدإزالتهما. 

 (.٢۰۰۷:٥۰. )زين الدين، ذكرها

إلى عدة أنواع وهي: من حيث أداته ووجهه، ومن  التشبيهتنقسم  

 حيث عناصر بناء الوجه، ومن حيث عرض المشبَّة.



 

6 
 

 ، )عًزا،أربعةمن حيث أداته ووجهه ينقسم إلى  التشبيه 

ما  هومرسل  مرسل ومؤكد ومفصَّل ومجمل. تشبيهوهي (. ٢۰١٢:٥١

يفا. ه ضعبوالمشبًّه  رتباط بين المشبَّهه حتى يكون اإلالتشبييذكر أداة 

 هلمشبَّ التشبيه حتى يكون اإلرتباط بين اتشبيه مؤكد هو ما ُحذف أداة 

ى ح حتيللتوض الشبهوالمشبًّه به قويًا. تشبيه مفصَّل هو ما ذكر وجه 

مل جبيه موالمشبًّه به بوضوح بدون خيال. تش بين المشبَّهتكون المساوة 

 .جماالحتى يكون إ الشبههو ما حذف وجه 

من حيث عناصر بناء الوجه ينقسم إلى قسمين )عًزا،  والتشبيه 

كان  غير تمثيل. تشبيه تمثيل هو ماوهما: تشبيه تمثيل و(. ٥٦: ٢۰١٢

 ة إلى وحدة اليتكون من صورة مأخوذة من جوانب مختلف الشبهوجه 

 وصاف المعينة تكون عناصر مشتركة.م بشكل األتنقس

به ينقسم إلى أربعة  حيث عرض المشبَّه والمشبَّهمن  والتشبيه 

تشبيه غير مقلوب : تشبيه مقلوب و( هي١٩٨٣:٣١ ،قسام )محسنأ

لتي اوتشبيه ضمني وتشبيه صريح. تشبيه مقلوب هو ما قُلب أي الكلمة 

ما  وب هوتشبيه غير مقلو تحولت إلى المشبًّه به. المشبَّهيجب أن تكون 

 ،حسن)م. يكون المشبَّه يبقى المشبَّه و المشبًّه به يبقى المشبًّه به

شكل قدم بوتشبيه ضمني هو ما كان المشبَّه والمشبًّه به ال ي(. ١٩٨٣:٣١

 التشبيه ولكن في صورة خاصة والتي يمكن أن تعرف بتركيب الجملة

 به تشبيه صريح هو ما يضع المشبَّه والمشبَّه(. و٥٦: ٢۰١٢)عًزا، 

 (.٩٨بصورة واضحة )مناهج: 

من هذه المصطلحات الخمس ثالث ويتألف في التطبيق العملي 

 بمقتضى طبيعة التداخل: ،صور

ا ية على مالصوار األولى: وهي الصورة الدنيا في درجة األبلغ

 وهي التي يكون التشبيه كله فيه )مرسل مفصل(. ،ذكروا

ما  الصوار الثانية: وهي الصورة الوسطى في درجة األبلغية على

 وتأتي على وجهين: ،ذكروا
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جمال( أي: ذكرت فيه أداة أن يكون التشبيه كله )مرسال م .أ

 لكن لم يذكر فيه وجه الشبه.، التشبيه

اة تذكر فيه أد( أي: لم أن يكون التشبيه كله )مؤكدا مفصال  .ب

 لكن ذكر فيه وجه الشبه. ،التشبيه

ا ما في درجة األبلغية على الصورة الثالث: وهي الصورة العلي

فيه  دكرت( أي: لم وهي التي يكون التشبيه كله فيها )مؤكدا مجمال ،ذكروا

 شبيهولم يذكر فيه وجه الشبه. وتسمى هذه الصورة الت ،أداة التشبيه

 البليغ.

 لنصرن يستخدم التشبيه تسبب الشخص ألتي هناك األسباب ا

 الفكرة في بعض الظروف. ولذلك، للتشبيه األهدف أو األغراض يجب

 تحقيقه. منها:

: ٢۰١٥. )علي جارم ، المشبهصف إمكانية حدوث شيء  و (أ

۷١) 

 (٢۰۰۷:٢٨. )زين الدين، المشبهصف حالة و (ب

 (٢۰١۰:٤٨۰. )عمر، المشبهيصف قياس حالة  (ج

 (١٩٨٦:٤٣. )محسن، المشبهثبات حالة إ (د

 (٢۰١٢:٦٦. )عًزا، المشبهمدح أو تزيين ال (ه

 (٢۰١٢:٦٦)عًزا،  إهانة المشبه (و
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التشبيه في رواية مذاكرة طبيبة لنوال  البالغة  

 السعدوي

 علم البيان

 التشبيه

أغراض 

 التشبيه

أقسام 

 التشبيه

بيان حال 

 المشبه

بيان إمكان 

 المشبه

 بيان مقدار حال المشبه

تقرير حال 

 المشبه

المدح 

 المشبه

إهانة 

 المشبه

باعتبار 

 الطرفين

باعتبار عناصر 

 ووجه الشبه

باعتبار األداة  

 والوجه

مرسل 

 مفصل

مرسل 

 مجمل

مؤكد 

 مفصل

مؤكد 

 مجمل

 )بليغ(

تمثي

 ل

غير 

 تمثيل

غير 

 مقلوب

صري

 ح

 ظمني مقلوب
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 منهج البحث وخطواتهالفصل السابع: 

 . منهج البحث١

المنهج المستخدم في هذا البحث هو الوصفي التحليلي. المنهج  

شكل الوصفي التحليلي هو المنهج يستخدم إليجاد وتعبير المشكلة ب

ي لتوأهدافها امنهجي من خالل وصف البيانات المتعلقة بالتشبيه 

 ، والتي يتبعها التحليل.وردت في رواية مذاكرات طبيبة

 . خطواة البحث٢

 تحديد مصادر البيانات (أ

 تميعتمد تحديد مصادر البيانات على نوع البيانات التي   

تحديدها. في هذه المرحلة يتم تحديد المصادر األولية 

والثانوية، خاصة في الدراسات المعيارية المستندة إلى 

 مصادر الوثائق أو مواد القراءة.

 تحديد أنواع البيانات (ب

ير البيانات في هذا البحث هي بيانات وصفية في شكل التعب

ل نوالوالبيان والكلمات المكتوبة في رواية مذاكرات طبيبة 

 .السعداوي

 تقنيات جمع البيانات  (ج

في جمع البيانات، يستخدم الباحث أساليب دراسة األدب 

البحثية في شكل بيانات نوعية. الخطوات ألن البيانات 

 كالتالي:

 ي.نوال السعداول( قراءة متأنية لرواية مذاكرات طبيبة ١

 ( وضع عالمات على عبارات التشبيه.٢

هيل ( أعد كتابة البيانات المحددة في ورقة البيانات لتس٣

 التحليل.

 تقنية تحليل البيانات  (د

ى بناء على البيانات المجموعة المركبة تصنف مرة أخر

مجموعات من أنواع التشبيه، بعد تصنيفها حسب األنواع، ثم 
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ستنتاج أن رواية مذاكرات طبيبة تحتوي لإليتم تحليل البيانات 

ن نعرف هذا التشبيه يمكننا تحديد غرض بعد أعلى التشبيه. 

التشبيه. لمعرفة التشبيه الواردة في رواية مذاكرات طبيبة ثم 

ن. يستخدم نهج علم البيان لمعرفة أنواع ستخدم منهج علم البياإ

 غراض من هذا التشبيه.التشبيه واأل

 الخاتمة صيغ (ه

ستنتاجات أو اإلالخطوة األخيرة من البحث هي تحديد 

ئية ستنتاج هي النتيجة النهااإلالبيانات التي تم تحليلها. 

ي نوال السعداوللألنشطة البحثية عن رواية مذاكرات طبيبة 

نواع أمشكلة البحث وهي معرفة  لصيغباإلضافة إلى إجابة 

 غراضه.التشبيه وأ

 تنظيم الرسالةالفصل الثامن: 

 نواعربعة أقسم على أنهذا البحث يل يجة المرجوهوعلى النت

 وهي: 

 مقدمةالول: الباب األ

خلفية البحث وتحديد البحث وأهداف  هي تتكون من 

ه خطواتالطريقة البحث وو ىرساس الفكالبحث والدراسة السابقة وأ

 .مناهجالو

 والباب الثاني: النظرية تشمل

وأقسام التشبيه بحث نظرية البالغة وتعريف التشبيه  

 غراض التشبيه. وأ

 الباب الثالث: تحليل البيانات 

 وايةملة عن التشبيه في رلفاظ المشيانات عن األتحليل الب

 مذاكرات طبيبة

 الباب الرابع: خاتمة

  . تتكون من اإلستنتاج واإلقتراحات


