الباب األول
مقدمة
أ .خلفية البحث
املتنوعة و منها رواية .الرواية
ألّف األدباء السابقون األعمال األدبيّة الكثرية ّ
هي عبارة خيالية كتابية و نثرية طويلة و تتكون فيها املوضوع  ،واملؤامرات املعقدة
 ،والعديد من الشخصيات (الشخص و الشخصية)  ،و إعداد القصص املتنوعة
( .)Saini 8811, 98ولذلك  ،فإن الرواية هي واحدة من أنواع األعمال
األدبية اليت تقدم تفسريا لنظام القيمة اجلمالية.
يكشف علم البالغة عن إعطاء وصف كامل لكيفيّة احتواء اجلمال يف لغة
األعمال األدبية (رواية) حبيث حيصل منهه معرفة اجلمال األعمال األدبية يف
أساليب الرواية و معرفة مجال ترتيب اللغة يف التعبري الوارد يف الرواية .
علم البالغة هو مطابقة الكالم الفصيح ملقتضى احلال ،أو سيق الكالم
الفصيح على مقتضى احلال حبسب املقامات وضوح الروح ودقة التقاط اجلمال

ووضوح اختالف الوضوح بني أساليب اللغة (  Al-jarimiو Amin

9002,

 .)6لذالك  ،البالغة هو علم يتعلم عن التحدث بفصاحة و يتعلم عن كيفيّة
التعبري ذو قيمة .و ينقسم علم البالغة إىل ثالث و هي :البديع  ،واملعاين  ،وعلم
البيان.
علم اليبان هو قواعد يعرف هبا إيراد املعين الواحد بطرق متعددة خيتلف
بعضها بعض يف وضوح الداللة عليه .يتضمن علم البالغة عن ثالثة اجاالت
رئيسية  ،هي :تشبيه  ،اجملاز  ،والكناية .التشبيه هو مثال أو التشابه بني أمرين
(مشبه و مشبه به) .التشبيه هو اخلطوة األوىل يف شرح املعىن و الوسائل لشرح
الطبيعة ( 9002, 98

Zaenuddin
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جيب أن يكون يف التشبيه طرفان متميزان و حذف منه مشبه أحيانا بل يعترب
يف االعراب  ،لذلك جيب تعديل الكلمات ذات الصلة ، .مثل ( كيف علي )
فأجاب ( كالزهرة الذابلة ) لفظ ( كالزهرة الذابلة ) وهو إزالة خبار املبتدء و إعرابه
مرفوع ،وهو (هو الزهور الذابلة ) و حذفت منه وجه شبه و آدة التشبيه أحيانا
( 9002, 6
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جنيب الكيالين هو أحد مؤلّف الرواية الذي يستخدم األسلوب املعقد و منها
التشبيه .وجدت يف روايته عبارات حتتوي على عناصر التشبيه .كان جنيب
الكيالين ولد يف قرية شرشبة يف عام  ۱۳۹۱بني عائلة املزارع .و أسلوبه يف كتابة
الرواية هلا اخلصائص ،ألنه ولد يف البيئة ذات تقدير القيم اإلنسانية واألخوة واحملبة
وسط ضغوط و قمع الظلم وال سيما أشكال التعذيب املختلفة يف السجن .و
كان جنيب الكيالين قد ألّف أكثر من  20رواية و قصة كثرية

( Ghifari

.)9082
تتضمن فيها كثريا
رواية ليل وقضبان هي إحدى رواية جنيب الكيالين اليت ّ
من أساليب لغة املعقدة و منها التشبيه .ترتكز رواية ليل وقضبان يف أوضاع
وظروف مصر يف الستينيات ( ،)8860حيث يتالقى السجناء معاملة غري الئق
يف أعماهلم اليومية  .كانوا يكسرون احلجر يف جبل األسود حتت الشمس احلارقة
اليت أحرقت جلودهم .و كان السجناء ال خيلوا من خوفهم و يزيدهم اليأس يف
السجن .تبدو احلياة يف السجن متوترة وال يوجد أمل و ال حرية جتعلهم النزالء
و يشعرون باالكتئاب و ال يشعرون بالسالم واملطمئن.

مرت حياة فارس مع جرمية القتل احملكوم عليه بالسجن ملدة مخس
و هكذا ّ
عشرة سنة .و قدرة جنيب على جلب خيال القراء ظهرت ىف الرواية اليت كتبها ،
من ناحية أخرى  ،مشل فيها أيضا بعض الرسائل األخالقية والنصيحة الدينيّة
الكاملة  ،حيث يقوم والد عناية بإعطاء النصيحة لبنته يف حياة السفينة األسرية
مع زوجها عبد اهلادي من أجل جتنب حدوث شقاق يف منزهلما.
أحد األمثلة على النص املقتبس الذي يظهر فيه تشبيه يف الرواية هو:
وأسالك الشائكة اليت ترتفع فوقه ،أبراج املراقبة اليت يقف فيها عساكر مدججون
بالسالح كالصقور .....لطاملا فكر يف اهلرب !! ).(Kaelani 9008, 3
كانت يف العبارة السابقة كلمة التشبيه ،ألن فيها مشبه ،مشبه به ،و وجه
الشبه ،و أداة التشبيه .التشبيه يف البينات السابقة هو "وأسالك الشائكة اليت
ترتفع فوقه ،أبراج املراقبة اليت يقف فيها عساكر مدججون بالسالح كالصقور" و
تسمي العبارة السابقة التشبيه اجململ  ،أل ّن وجه الشبه حمذوف.
لذلك ّ

و أما مشبه يف تلك العبارة هو كلمة "عساكر" لتكون تشبّه  ،و أما املشبه
به هي كلمة "الصقور" اليت تشبّه املشيبة ،و ما أداة التشبيه هو "كا" وهو أداة
لكشف وجود التشبيه.
وهكذا  ،إ ّن الكاتب يريد أن يكشف مزاج إشراف احلراس عندما يعملون
كأّنم يريد أن يشاهد فريسته وسوف ينقض عندما
السجناء الذين يتمثلون الصقر ّ
يرون شخصا يريد الذهاب من السجن.
و إستنادا إىل خلفية البحث اليت قد سبقت ذكرها  ،يريد الباحث إجراء املزيد
عميقا حول هذه الرواية .فاختار الباحث موضوع البحث هلذه الرسالة و هي
"التشبيه يف رواية ليل و قضبان لنجيب الكيالين (دراسة علم البيان)".
ب .تحديد البحث
 .8ما أنواع التشبيه يف رواية ليل وقضبان لنجيب الكيالين؟
 .9ما أغراض التشبيه يف رواية ليل وقضبان لنجيب الكيالين؟

ج .أغراض البحث
بناء على حتديد البحث السابق  ،أغراض هذا البحث هي:
 .8وصف أنواع التشبيه يف رواية ليل وا قضبان لنجيب الكيالين.
 .9وصف أغراض التشبيه الواردة يف رواية ليل و قضبان لنجيب الكيالين.
د .فوائد البحث
للقراء  ،خاصة يف اجال األدب نظريا
من املتوقع أن يقدم هذا البحث فوائد ّ
كان أو عمليا.
 .8الفائدة العملية
من املتوقع أن توفر نتائج هذه الدراسة للحافز و املسامهة للطالب الذين
يتخصصون يف اللغة العربية وأدهبا  ،و مراقيب اللغات ،ومجهور العامة يف تقدير
األعمال األدبية ،وخاصة جملال اللسانيات حول تشبيه يف رواية ليل و قضبان
لنجيب الكيالين.

 .9الفائدة النظرية
ومن املتوقع أن تضيف نتائج هذه الدراسة إىل خزانة العلوم حول البالغة
خاصة علم البيان يف التشبيه .باإلضافة إىل ذلك  ،من املتوقع أن تستخدم نتائج
هذه الدراسة كمرجع وكذلك مقارنة للباحثني املستقبلني.
ه .الدراسة السابقة
حتتوي هذه املراجع األدبية على بعض املعلومات حول دراسات مشاهبة
أجراها الباحثون السابقون فيما يتعلق هبذه الدراسة .نفس البحث الذي مت إجراؤه
باستخدام دراسة البالغة وخصوصا التشبيه وغريها هي كما يلي:
أوال ،الرسالة بعنوان متنوعة تركيب اجلملة التشبيه يف ترمجة كتاب البالغة
حكماء ،دراسة البالغة قدمها هيلدة شوهليية طالب من قسم الرتمجة ،كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية جامعة االسالمية شريف هداية اهلل جاكرتا يف عام  .9086و
معادلة هذا البحث مع الباحث يف وصف نوع عدد تركيب اجلمل يف التشبيه
وكذلك النظرية املستخدمة من قبل الباحث .و ّأما االختالف يف هذه الدراسة
مع الباحث هو املوضع املستخدم و ذلك لفحص التشبيه الوارد يف ترمجة كتاب

بالبالغة احلكماء و حول كيفية تركيب اجلمل أيضا  ،لكن الباحث يستخدم رواية
ليل و قضبان لنجيب الكيالين ويصف األغراض يف استخدام التشبيه.
وثانيا ،الرسالة بعنوان حتليل البالغة عن التشبيه الدمين يف القرآن الكرمي،
دراسة البالغة قدمها األسواين و هو طالب من قسم الرتبية اللغة العربية يف كلية
الرتبية و التعليم جامعة البالغة اإلسالمية سلطان شارف قاسم رياو يف عام
 .9082إن معادلة هذا البحث مع الباحث هي يف استخدام نفس النظرية ،
واختالف هذا البحث مع الباحث هو املوضع املستخدمة  ،هذا البحث
باستخدام القرآن الكرمي كموضوع البحث لكن الباحث باستخدام رواية ليل
وقضبان لنجيب الكيالين .حيدد هذ البحث يف تركيز تشبيه الدمين فقط.
ثالثا ،الرسالة بعنوان البالغة يف التشبيه يف كتاب املولد الدبائي لإلمام أبو
حممد عبد الرمحن بن علي الدبائي ( دراسة التحليلية البيانية ) ق ّدمتها سيت رضية
و هي طلبة قسم األدب العريب ،كلية اآلداب ،جامعة دولة ماالنج يف عام
 .9083و معادلة هذا البحث مع الباحث يف وصف مجل حتتوي على التشبيه
،و وصف أشكال التشبيه وأ غراضه يف كتابة القصص و أما معادلة أخري هي

نفس النظريات اليت يستخدمها الباحثة .الفرق بني هذا البحث مع الباحث هو
املوضع املستخدم .إستخدمت سيت مولد الدبائي حماولة الشيخ اإلمام أبو حممد
عبد الرمحان بن علي الدبائي كموضوع البحث .لكن الباحث يستخدم رواية ليل
وقضبان لنجيب الكيالين كموضوع البحث.
و .إطار التفكير
إ ّن علم البالغة هو مطابق الكالم الفصيح ملقتضى احلال ،أو سوق الكالم
الفصيح على مقتضى احلال حبسب املقامات ،كما أن البالغة ال تكون وصفا
للكلمة أو املتكلم ،إمنا تكون وصفا للكالم.
يف رأي أخرى  ،بالغة هي العلم الذي يتعلم عن التحدث بفصاحة و يتعلم
كيفيّة التعبري حىت حصل منه القيمة و اجلمالة .تنقسم دراسات البالغة إىل ثالث
و هي :البديع  ،واملعاين  ،وعلم البيان .علم البيان هو أصول و قواعد يعرف هبا
إيراد املعين الواحد بطرق خيتلف بعضها عن بعض يف وضوح الداللة العقلية علي
نفس املعىن (9002, 6
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علم البيان هو أصول و قواعد يعرف هبا إيراد املعين الواحد بطرق خيتلف
بعضها عن بعض يف وضوح الداللة العقلية علي نفس املعىن (من واضح  ،غري
واضح  ،أوضح) .و قد نشأ علم البالغة كواحد من اجاالت الدراسة وهلا ثالثة
اجاالت الرئيسية  ،وهي التشبيه ،اجملاز  ،و الكناية.
التشبيه هو بيان أ ّن شيئا أو أشياء شاركت غريها يف صفة أو أكثر .و أركان
التشبيه أربعة و هي ،املشبه ،و املشبه به ،و يسميان طرىف التشبيه ،وأداة التشبيه،
و وجه الشبه ،وجيب أن يكون أقوى و أظهر يف املشبه به منه يف املشبه.
البيان لغة  :الكشف ،و اإليضاح ،و الظهور و إصطالحا فهو  :أصول و
قواعد يعرف هبا إيراد املعين الواحد بطرق خيتلف بعضها عن بعض يف وضوح
الداللة العقلية علي نفس املعىن.
التشبيه هو متثال أو تشابه بني أمرين (مشبه و مشبه به) .تشبيه هو اخلطوة
األوىل يف شرح املعىن والوسائل لشرح الطبيعة (
.)9002, 98

 Zaenuddinو Nurbayan

وفقا هلذا البيان  ،فإن التشبيه هو اخلطوة األوىل لبيان معىن للكاتب يف التشبيه
بأشياء خمتلفة  ،واصفا شخصية متضمنة يف تشابه مع الشيء الذي مت حتريفه.
مع ذلك ميكن للكاتب أن يضيف إىل ذروة املعىن و الوضوح و كذلك جعل
املعىن يبدو أكثر مجاال يف النطق.
أما يف التشبيه له عناصر بناء التشبيه يسمي بأركان التشبيه وهو مشبه ،مشبه
به  ،وجه الشبه  ،و أداة التشبيه .مشبه هو العنصر الذي يشبه به  ،مشبه به هو
العنصر الذي يشبه  ،وجه الشبه هو طبيعة الطرفني ,يف حني أداة التشبيه وهو
احلرف أو الكلمة املستخدمة إلخبار الشبه.
ينقسم التشبيه إىل عدة أنواع .شرح زين الدين إ ّن التشبيه ينقسم إيل مثانية
األول  ،تشبيه مرسل أي تشبيه اليت ذكر فيه أداة التشبيه .و الثاين
أنواع ،منهاّ :
 ،تشبيه مؤكد  ،و هو واحد من أشكال التشبيه اليت حذف منه أداة التشبيه .و
مفصل ,وهو تشبيه اليت ذكر فيه وجه الشبه .و الرابع هو تشبيه
الثالث هو تشبيه ّ
اجمل .وهو تشبيه اليت حذف منه وجه الشبه .و اخلامس هو تشبيه بليغ ,و هو
تشبيه اليت حذفت منه أداة التشبيه و وجه الشبه .و السادس هو تشبيه متثيلي,

وهو تشبيه اليت تتكون من صورة األشياء خمتلفة .و السابع هو تشبيه مقلوب و
هو تشبيه اليت ذكر حمل مشبه على احليقة مشبه به تكون حمل مشبه باإلعتقاد
وجه الشبه يف املشبه أقوي منها .و الثامن هو تشبيه دمين ،وهو واحد من أشكال
التشبيه اليت ذكر حال املشبيه و مشبه به غري واضح .مع ذالك نستطيع كسب
مادة املشبه و مشبه به بعد حتليلها و فهمها عميقا.
التشبيه هي أحد أساليب اللغة العربية إىل توفري اجلمالية يف اللغة .يستخدم
هذه األسلوب التشبيه لتحقيق اجموعة متنوعة من األغراض ،مثل لشرح إمكانية
شيء على املشبه ،يتم تعبري إعداد التشبيه هلذا الغرض عندما يكون هناك نوعان
من اخلصائص اليت من شأّنا أن يكون معادال على العكس من ذلك ،مث شرح
أحوال املشبه ،كشف تشبيه هلذا الغرض تفعل إذا كان مشبه غري معروف شخصية
قبله وصفها التشبيه أن شرحه ،وتوضيح الوضع أحوال املشبه ،كشف التشبيه
لتحديد شرط حال مت تشبيه (مشبه) .تشبيه مت تعبريها لشرح هذه الشرط .غري
ذالك إستعمال هذه العبارة التشبيه للتعقيد احوال املشبه ,تعبري هلذه التشبيه علي
غرض التوضيه األشياء بصفة اجرد أي غري واضح توضه هبا األشياء مادي أي

واضح ويكون هذه األشياء أوضح و شهل علي فهمها .اآلخر جتميل أو تفاقم
تشبيه ،هو استخدام هذه التشبيه إلعطاء مجال وال تفاقم حالة مشبه.
أما خمطط املفهوم ضمن إطار التفكري هو كما يلي:
البالغة

بديع

معين

اجاز

كناية

بيان

تشبيه

أنواع التشبيه

أغراض التشبيه

رواية "ليل وقضبان" من جنيب

الكيالين

ز .منهج البحث و خطواته
 .1طريقة البحث
الطريقة املستخدمة هذه الدراسة هي املنهج الوصفي التحليلي .املنهج
الوصفي التحليلي هو طريقة تستخدم للعثور على املشكالت و التعبري عنها من
خالل وصفها  ،واليت تصف األغراض إىل إجياد العناصر مث يتبعها التحليل .ومع
ذلك  ،فليس علي عملية وصف فحسب بل يقدم تفسريا و فهما للوصف
(.)Ratna 9002, 33
وهكذا إستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي يف هذه الدراسة لتحليل
أنواع التشبيه و أغراضها الواردة يف رواية ليل وقضبان لنجيب الكيالين.
 .2خطوات البحث
أ .مصدر البيانات
مصدر البيانات يف هذه الدراسة هو رواية ليل وقضبان لنجيب الكيالين اليت
نشرها أول مطبوع الصحوة .9089

ب .أنواع البيانات التحليل
البيانات أخذها الباحث يف هذه الدراسة هي نصوص يف رواية ليل وقضبان
لنجيب الكيالين  ،واليت هي يف شكل بيانات من مجل خمتلفة تظهر شكل التشبيه
يف رواية ليل و قضبان كتبها جنيل الكيالين  ،واليت تتكون من  900صفحة ،
 83فصال.
ج .طريقة مجع البيانات
الطريقة املستخدمة جلمع البيانات يف هذا التحليل هي طربقة دراسة املكتبة
 ،ألن بيانات البحث يف هذ التحليل هي بيانات نوعية .مع أ ّن اخلطوات املتخذة
باستخدام هذه الطريقة كالتايل:
 .8قرائة احملتويات كاملة لرواية ليل و قضبان اليت لنجيب الكيالين بالرتتيب من
الفصل األول إىل الفصل اخلامس عشر مرارا وتكرارا مبالحظة كل كلمة أو
مجلة و فهمها بعناية عميق.

 .9متييز اجلمل املوجودة يف كعبارات أو عبارات التشبيه يف رواية ليل و قضبان
لنجيب الكيالين.
 .3إعادة كتابة البيانات اليت مت متييزها على الورق و فصلها عن كل نوع لتسهيل
الباحث يف عملية التحليل.
د .حتليل البيانات
بعد مجع البيانات و فصلها ،مث قام الباحث بعملية التحليل عن البيانات كما
تلي:
 .8وصف البيانات  ،و هي عمليّة فيها وصف مجيع البيانات اليت مت مجعها
و هي يف شكل مجل أو فقرات هلا مسة حمددة يف رواية ليل و قضبان
لنجيب الكيالين.
 .9تصنيف البيانات  ،أي جتميع البيانات املوضحة مسبقا وفقا للشكلها و
النوعها و فوائدها.
 .3حتليل البيانات  ،مجيع البيانات اليت مت فصلها وتصنيفها حسب شكل و
نوع كل منها  ،مث حتليلها علميا وفقا لنظرية التشبيه املستخدمة.

 .4تفسري البيانات  ،وهي خطوة التفسري لتوضيح البيانات الذين سبق حتليلها
الباحث.
ه .اإلستنتاج
كتابة اإلستنتاج هي اخلطوة األخرية من هذه الدراسة بعد عمليّة التحليل.
االستنتاجات هي النتيجة النهائية ألنشطة يف رواية ليل وقضبان لنجيب الكيالين
باإلضافة إىل اإلجابة على صيغة مشكلة البحث وهي كشف أشكال التشبيه و
أغراضها يف تلك الرواية باستخدام دراسة علم البالغة.
ح .منهج الكتابة
منهج الكتابة هي عبارة عن ترتيب للمناقشة يستخدمه الباحث يف األحباث
اليت تتم كتابتها بشكل منهجي لتسهيل إعداد وكتابة الرسالة تكون أكثر تنظيما
وثباتا ( .)Bisri 8881, 82-81مت تنظيم املناقشة املنهجية يف هذه الدراسة يف
عدة فصول  ،تتألف يف اجموعها من أربعة فصول  ،وهي:
الباب األول  ،مقدمة .يتكون هذا الفصل من اخللفية البحثية اليت هي أساس
املشكلة  ،وصياغة املشكلة اليت تتم يف أساس هذا البحث  ،و أغراض البحث

غرض ،وفوائد البحث ،و الدراسة السابقة  ،و إطار التفكري ،طريقة وخطوات
البحث و صياغة االستنتاجات و املنهجية الكتابة.
الباب الثاين  ،خلفية النظرية .حيتوي هذا الفصل على تفسري النظرية
املستخدمة كسكني حتليل متعلق بعلم البالغة يف الدراسة التشبيه.
الباب الثالث  ،التحليل واملناقشة .حيتوي هذا الفصل على السري الذاتية
وورش العمل من كتّاب جدد مت فحصهم  ،وهي جنيب الكيالين  ،وحيتوي أيضا
على مناقشة لنتائج األحباث اليت أجراها الباحث ذات الصلة باملشكالت اليت
صيغت يف هذه الدراسة.
الباب الرابع  ،اإلختتام .حيتوي هذا الفصل على استنتاجات من البحوث
اليت أجريت  ،واالقرتاحات واملرفقات.

