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 الباب األول

 المقدمة

 الفصل األول : خلفية البحث

احلديث عن الوسائل البالغة وحنن نعرف حياة األمة العربية، فضال عن معرفة 

باإلسالم. نوعية احلضارة والتقدم احملرز يف السبب العرب الذين جنحوا يف وقت الحق 

ونظر للجمال من البالغة الفن العريب، فضال عن األمم األخرى اليت قد فن التجميل 

 بلغتهم.

كلمة البالغة، لغة هي للوصول إىل األعلى. و أما إصطالحا، البالغة هي 

تسليم فكرة عن طريق الصحيح العبارة، وبليغة، وميس الروح ووفقا ملطالب الدولة 

(. علوم البالغة هو دراسة بالغه الكالم الذي 1: 2012، )السياقية(. )أمحد عزان

يتضمن املعين العلم، والبيان، وبديع . يف سياق "اللسانيات الغربية"، ترمجت علوم 

البالغة املعتادة مع اخلطاب. ويهدف علوم البالغة أن أنقل معىن واضح ومتامًا يف 
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ن أقول الفرح الرهيبة، فضال قلب القارئ أو املستمع. التعبري مجيل هو تعبري ميكن أ

عن اخلوف من أن يف حتديث مع مجيلة. مجال هذا هو ما يأيت من املتكلم الذي 

يكون قادرًا على التعبري عن ما هو يف الكبد يف والكمال. ألن يكون هناك معىن 

االجنراف واملعلقة. ميكن أن تؤثر مجال اللغة العرض التقدميي للنص او الكالم يف عدة 

 او سيت اللغة املنظمة.أشكال 

أحد فروع البالغة هو البيان. و تعريف علم البيان هو قؤاعد ملعرفة كيفية تسليم 

أمر مع أنواع خمتلفة من الطريق كان خمتلفاً عن اآلخرين مع البعض اآلخر، شرح من 

( مع هذه املعرفة، حنن أنقل 1: 2007حيث حتديد للمعىن. )إدريس ماردجوكو، 

ن طريق وسائل أوسلوب، كما هو احلال يف النموذج تشبيه و اجملاز معىن أو فكرة ع

 (.49: 2012و كيناية. )عزان، 

الرتكيز يف هذا البحث هو دراسة العلوم، إال وهي تشبيه، الببغاوات هي 

الببغاوات من حيث لغة إشارة، وفقا يف قاموس كبري للغة من إيندنيسيا هو مقارنة و 

القياس. من خالل هذا اخلطاب، فهم إشارة األسلوبية  املعادلة أو مثل و هجاء أو
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اليت يتم مناقشتها يف البيان أساسا يف النموذج استنادًا إىل مقارنة مع القياس ألنه 

حيتوي على التشابه أو العالقة ببعضها البعض، مثل العالقات السببية و غريه، ختتلف 

 عن فرعني آخرين هي علم املعاين و علم بديع.

بالغيون، ينقسم دراسة علم البيان بثالثة أشياء، هو: تشبيه  واجملاز و وافق ال

الكيناية. تشبيه مبعين املعجمي هو املثل. و أما إصطالحا تشبيه هو  يشبه الشيء 

مع شيء آخر بسبب التشابه يف خصائص واحدة أو عدة باستخدام املخصص. 

ة التشبيه و وجه الشيبيه.  جيب أن تفي تشبيه أربعة أركان هومشبه و مشبه به و ادا

ولكن وجه الشبيه و اداة التشبيه ال يوجبا فيه، ألن ميكن يف الكلمة غري موجد مها. 

تستخدم عبارة التشبيه ليشرح أن يوجد الشيئ يف مشبه و ليشرح احلال يف مشبه و 

 (.29: 2007ليشرح اجلمال او قبيح مشبه )زين الدين، 

عراء منذ عصر الذهاب عمالية األدبية أكثر يستخدم تشبيه مشهور يف الش

حتافظ يف التاريخ اجلاهلي. اسلوب من التشبيه هو حياول املخاطب ليشرح الشيئ 

 (.1988مبشبه به الذي فيه وجه الشيبيه )الشيخ، 
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تشبيه هو الكيفية األول ليبني املعين و ليشرح الصفة. و بالتشبيه ايضا، نستطيع 

من الكلمات األخري. كالكلمة من األستاد ان ننظيم الكلمة لتصبح اجلمال 

 لشخص التكرب.

  وال تكن كالدخان يعلو بنفسه

   إىل طبقات اجلو وهو وضيع 

قال أمحد عيزان يف كتابه "األسلوب"، تشبيه هو ميثل الشيئ مع الشيئ األخر 

ألن هلما وجه الشيبيه بأداة التشبيه املنطوقة أو التقريبية. املثال: مدح املعاري الشخص 

 يف الشعره. 

 أنت كالشمس ىف الضياء وإن جاوزت كيوان ىف علواملكان

كلمة "الشمس" يف ضيائه يف وجه يف ذالك الشعر، ميثل املعاري حبيبته يف ال

الشيبيه مها، بإستخدم الكلمة "ك"  كأداة ميكن أن تتصل أوجه التشابه. وهذا ما 

يسمى تشبيه يف علم البيان. أركان التشبيه أربعة. أما مشبه و مشبه به واجبا يف 
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-49: 2012الكلمة و وجه الشيبة و اداة التشبيه جازا حسنا ال املذكورةة )عزان، 

50.) 

ميكن رؤية اجلمال األعمال األدبية الىت تشكلت ف الرواية من حيث تكوين 

اللغة. أما معرفة مجال ترتيب اللغة ىف التعبري الوارد ىف الرواية، فالبالغة حاضرة كعلم 

ميكنه إعطاء وصف كامل لكيفية احتوى قيم اجلمال ىف لغة العمل األدىب. علم 

وح ودقة التقاط اجلمال ووضوح اختالف ىف البالغة هو نظام يعتمد على وضوح الر 

 التعابري.

حيي حقي هو أحد املؤلف الذي يصنع األعمال األدبية يف شكل أقصوصة مع 

ترتيب اساليب اللغة املعقد، وأحدها تشبيه. يف أقصوصة ليحي حقي، وجد ان هناك 

لى تعبريات حتتوى على عناصر التشبيه. واحدة من روايات ليحي حقي الىت حتتوى ع

 التشبيه من األعمال األدبية يف نقل القصة هي أقصوصة قنديل أم هاشم.   

 هاشم ليحي حقي.  احد من عبارة التشبيه الذي وجد يف األقصوصة قنديل أم
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"فلو قيض لك أن تسمع هذا الشهيق والزفري فانظر عند ئذ إىل القبة. أل الء 

اهلواء" )قنديل أم من نور يطوف هبا، يضعف ويقوى كومضات مصباح يالعبه 

 (.66اهلاشم، 

يف ذالك املثال، عبارة التشبيه ألن فيها وجد مشبه يف الكلمة "الشهيق والزفري" 

 و مشبه به يف الكلمة " ومضات مصباح يالعبه اهلواء " و اداة التشبيه فيها "ك".

"يتبسم إمساعيل عند ما يرى الشيخ درديرى خادم املقام وسطهن كالديك بني 

 (. 72)قنديل أم اهلاشم،  الدجاج"

و يف ذالك املثال، عبارة التشبيه ألن فيها وجد مشبه يف الكلمة " الشيخ 

درديرى خادم املقام وسطهن " و مشبه به يف الكلمة " الديك بني الدجاج " و اداة 

 التشبيه فيها "ك".

هذه الظاهرة تشجع الباحثة لتحليل عن نوع و توضح إمكانية وجود وتواجد 

ابة إذا كان به موسيابة الذي يتعامل مع األمور اليت تعترب غريبة والتباين، لذالك، موسي
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حتليل الباحثة حتت املوضوع "تشبيه يف أقصوصة قنديل أم هاشم ليحي حقي" )دراسة 

 علم البيان(.

 الفصل الثاني : تحقيق البحث 

 هاشم ليحي حقي؟ . ما نوع التشبيه يف األقصوصة قنديل أم1

 هاشم ليحي حقي؟ ض التشبيه يف األقصوصة قنديل أم. ما غر 2

 الفصل الثالث : أغراض البحث 

 بناء علي حتديد البحث,  الغرضني املقصودين من هذا البحث مها: 

 . لوصف نوع التشبيه يف األقصوصة قنديل أم هاشم ليحي حقي. 1

 هاشم ليحي حقي. . لوصف غرض التشبيه يف األقصوصة قنديل أم2

 الرابع: فوائد البحثالفصل 

من املتوقع أن يكون هذا البحث قادرا على توفري فوائد للقارى, خاصة يف  

 جمال األدب نظريا و عمليا.
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 و أما فوائد هذا البحث فهي: 

 الفائدة النظرية .1

مساعدة لنمو نظاريات علم اللغة، خاصة يف الدراسة البالغية، ختصيصه يف  .أ

 علم البيان.

 البالغة للباحثة او جمتمع، خاصة ملعلمي العربية و طالهبا.توسيع املعرفة عن  .ب

 الفائدة التطبيقية  .2

 وسيلة إلضافة يف إختيار نتائج املسائل ببحث البالغة، ختصيصه يف علم البيان. .أ

 دفع تشجيع ايل الباحث األخر بعلم البالغة يف نتائج األديب. .ب

 الفصل الخامس: اإلطار الفكري

حبث فيه الفصاحة، يعين علم املعاين و علم البيان  علم البالغة هو علم الذي

(. علمياً، البالغة انضباط استنادًا إىل 20: 1982و علم البديع )أخضاري، 

الوضيحة و الدقة إىل حمافظة اجلمال والوضوح من الفرق غامضة بني أوسلوب 

 (. 6: 1994املختلفة )عبارة( )أمني، 
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الحا : الظهور والبيان واالنتهاء اىل البالغة لغة : االنتهاء والوصول. اصط 

املعىن وبلوغ املراد باللفظ اجليد والقول البليغ املؤثر والتعبري احلسن الفصيح. )األستاذ 

 ( 2006، 5حممد غفران زين العامل، )ىف علم البيان( 

بالغة لغة : الوصول واالنتهاء. يقال بلغ الشخص بالغة، إذا وصل بكالمه 

 إمتاع أوإقناع. إىل ما يريده له من

اصطالحا : البالغى ختتلف باختالف موصوفها، وموصوفها إم الكالم وإما 

املتكلم، يقال : هذا كالم بليغ وهذا متكلم بليغ. وال توصف هبا الكلمة، فال يقال 

: هذه كلمة بليغة، ألن الكلمة املفردة ال تكون معىن كامال ميكن تبليغه فالتوصف 

 (. 30: 1992عزيز قلقيلة، بالبالغة. )عبده عبد ال

البالغة تنقسم إىل ثالثة أقسام: علم البيان، وعلم املعاين، وعلم البديع . علم 

البيان فن يف التحضري والكشف عن تفاهم مع خمتلف أمناط التعبري، وحمرر مجيلة. 

(. بينما العلم هو العلم معرفة صدى األحداث املعين 25، ص 1982)حمسن، 

ملطابقة ملتطلبات احلالة والظروف، يعين أن هلا صدى يف اللغة العربية باللغة العربية ا
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هو ترتيب النماذج كاليامت يف اللغة العربية، مثل استخدام ناكريوه معرفة، أو يسمى 

(. و أما علم البديع، 73: 2007)دزيكر( أو التخلص منها )هادزف( )نور بني، 

 (.97: 2011)عزان، يبحث فيه عناصر اجلمالية يف الكلمة العربية 

يبحث يف علم البيان، ينقسم إيل أربعة أقسم، هو: احلقيقة و اجملاز و التشبيه 

و الكناية. التشبيه هو الداللة على مشاركة أمر الخر يف صفة أو أكثر بإخدى 

أدوات التشبيه امللخوظة أواحملوظة. )األستاذ حممد غفران زين العامل، )ىف علم البيان( 

2006 ،۳۳.) 

قال أمحد عيزان يف كتابه "األسلوب"، تشبيه هو ميثل الشيئ مع الشيئ األخر 

ألن هلما وجه الشبه بأداة التشبيه املنطوقة أو التقريبية. املثال: مدح املعاري الشخص 

 يف الشعره. 

 أنت كالشمس ىف الضياء وإن جاوزت كيوان ىف علواملكان.

يف ذالك الشعر، ميثل املعاري حبيبته يف الكلمة "الشمس" يف ضيائه يف وجه 

الشبه مها، بإستخدم الكلمة "ك"  كأداة ميكن أن تتصل أوجه التشابه. وهذا ما 
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يسمى تشبيه يف علم البيان. أركان التشبيه أربعة. أما مشبه و مشبه به واجبا يف 

-49: 2012سنا ال املذكورةة )عزان، الكلمة و وجه الشبة و اداة التشبيه جازا ح

50.) 

 من الناحية وجد أداة التشبيه و وجه الشبه، ينقسم علي مخسة أقسام هو: .1

 تشبيه املرسل  .أ

 تشبيه املؤكد .ب

 تشبيه اجململ  .ج

 تشبيه املفصل .د

 تشبيه البليغ .ه

 من الناحية وجد وجه الشبه، ينقسم علي قسمني، مها: .1

 تشبيه التمثيل .أ

 تشبيه غري التمثيل .ب
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 من الناحية تقدمي مشبه و مشبه به، ينقسم علي قسمني، مها:  .2

 تشبيه  الذمين .أ

 تشبيه املقلوب .ب

أما أغراض التشبيه فيما يلى: بيان حال املشبه، بيان مقدار حال املشبه، بيان 

 إمكان املشبه، تقرير حال املشبه، تزيني املشبه، وتقبيه املشبه. 

 : الدراسة السابقة سادسالفصل ال

األول هي خالدة الصلحية، هي طالبة من جامعة اإلسالمية احلكومية البحث 

حتت املوضوع "نوع تركيب التشبيه يف  2016شريف هداية اهلل جاكرتا يف عام 

الكتاب البالغة احلكماء )دراسة الرتمجة(". شرحت الكاتبة أغرض البحث هو معرفة 

 أشكال التشبيه.

البحث الثاين هو امحد حبر األنصاري، هو طالب من جامعة كاجة مادا يف 

حتت املوضوع "تشبيه يف الشعر من علمتين حبا  2016قسم األدب العربية يف عام 
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قمت له عبدا بديوان القصاعد السية لنزار قباين". شرح الكاتب أغرض البحث هو 

 ك الديوان.معرفة مجلة التشبيه و عناصر أشكال  التشبيه يف تل

البحث الثالث هي هامن السافرة، طالبة من جامعة اإلسالمية احلكومية سولتان 

حتت املوضوع "تفسري علي الصابوين يف ايات  2014شريف قاسيم ريوا يف عام 

 التشبيه". شرحت الكاتبة تفسري علي الصابوين يف ايات التشبيه سورة البقرة.

متشاهبون الباحثون مع األخر و لكن من الباحثني السابقني، أن هذا البحث 

 إختلف يف املوضوع و هو تشبيه يف األقصوصة قنديل أم اهلاشم ليحي احلقي.

 الفصل السابع: تنظيم الكتابة

 حلصول علي النتيجة املراد فالباحثة تنقسم هذا البحث إيل مخسة أبواب، وهي: 

حتديده و أعراض الباب األول املقدمة و فيها خلفية البحث و حتقيق البحث و 

 البحث و فوائده و أساس التفكر و الدراسات السابقة و تنظيم الكتابة.

و الباب الثاين نظرية األساسية اليت تشتمل فيه نظارية األساسية يف علم البالغة، 

 هو التشبيه.
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و الباب الثالث هو منهج و خطوات البحث. و فيه ينقسم علي مخس أقسام، 

د مصادر و جنس البيانات و تقنيات مجع البياتان و و هو منهج البحث و حتدي

 تقنيات حتليل البيانات.

 و الباب الرابع هو حتليل عن الدراسة البالغية باخلاصة علم البيان "التشبيه".

و األخر، الباب اخلامس هو اإلختتام يف هذا البحث و فيه النتائج و 

 اإلفرتاحات.

 


