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 الباُب األّولُ 

 مة  مقدّ 

 خلفيُة البحث  : الفصُل األّولُ 

إّن اللغَة نظاٌم رمزّي صويّت تعسفّي، يستعمل هبا أعضاُء اجملتمع للتعاون 

 وستيناغُ اير وأَ (. ذكر خَ 28: 2011الدين،  )أمنيوالتواصل والتعارف على أنفسهم 

ي الوسيلة ه اللغةُ . ميلكها اإلنسانُ  تفاعيلة تواصلية وأداةٌ  أداةٌ  اللغةَ  (، "أبنّ 1: 2010)

، اتوتوسالوحيدة( اليت تفّرق الفنوَن األدبية ابلفروع الفنية األخرى ") الرئيسية )ليست

2012 :3.)  

األسلوب هو طريقة التعبري عن النفس، "(. 150: 2012)،  ساتوتورأى  

الكلمات  من اختيار جزًءا كان األسلوبُ . إّما بواسطة اللغة، السلوك، التلبيس، وغري ذلك

ذلك، واجلملة. ول وخمالفة استعمال الكلمة أو العبارة الذي يبحث عن مطابقة dictionأو 

اهلرم اللغوي". يتكّون اهلرُم اللغوي من اهلرم الصويت املشتمل  على ملتيش األسلوبَ  إنّ 

ية مل اهلرم النحوي على اجملالت املورفولوجتويش على اجملاالت الصوتية والفونيمية،

 والنحوية. 
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علم النحو، و ( 2علم اللغة، ( 1: ثالثة عشر علًما تنقسم اىل العلوم العربية

( 7علم القوايف، و ( 6 علم العروض، و ( 5 علم االشتقاقو ( 4علم الصرف(، و ( 3

( 11م املخضرة، علو ( 10علم اإلنشاء،  و ( 9علم اخلط و ( 8علم قرض الشعر، و 

فالثالثة األواخر هي من الدراسات . علم املعاينو ( 13علم البيان و ( 12علم البديع، و 

 (1994: 11البالغية )الغالييين، 

كان علُم البالغة ِعلًما مستنًدا إىل صافية النفوس والتقاط احملسنات 

ديةُ املع ى اجلليل البالغةُ هي أت .والتوضيحات عن اإلختالفات اخلفية بني األساليب )تعبري(

واضحًا بعبارة صحيحة فصيحة هلا يف النفس أثٌر خالب، مع مالءمة كل كالم للموطن 

رأى  (.2011: 14)علي ومصطفى، الذي يقال فيه، واالشخاص الذين خياطبون 

يُبحث فيه عن فصاحة الكالم، فالبالغة  علم البالغة علمٌ  "( 1: 2001) صالح الدين

 أصولٌ  هو علم املعاين: .( علم البديع3علم البيان وو ( 2( علم املعاين، 1مباحث : ثالثة 

وقَواِعٌد يُعرف هبا أحوال الكالم العريب اليت يكون هبا ُمطابقاً ِلمقتضى احلال. علم البيان: 

علم  .أصوٌل وقواعد، يعرف هبا إيراُد املع ى الواحد، بطرق خيتلف بعُضها عن بعضهو 

 . "ٌم تعرف به كيفيات ىف تزيني الكالم أو حتسينه إما لفظية وإما معنوية البديع: عل

 ريضَ خ  األَ  رأى. موضوٌع تفصيلي ومنطقي، وخاصة علم البيان للعلوم الثالثة

أصوٌل وقواعد، يعرف هبا إيراُد املع ى الواحد، بطرق خيتلف بعُضها عن "( 2012: 84)
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الدراسات البالغية(. يف هذا " ) نفس ذلك املع ىبعض ، يف ُوضوح الّداللة العقلية على 

املشتملة  من جوانب البالغةلعائض القرين  ال حتزن "  " كتاب البحث، ستدرس الباحثةُ 

 .التشبيه على علم البيان املركَّز على

 : علم البيان ثالثة مباحث ( أنّ 28: 2011كما شرح علي ومصطفى )

التشبيه: عقد مماثلة بني أمرين ، أو   الكناية.( 3اجملاز و و (2التشبيه، ( 1

( 1أكثر، أبداة الكاف وغريها. أركانه أربعة وهي:  أكثر، قصد اشرتاكهما يف صفة  أو

 طريف)أداة التشبيه. يسمى مشبه مشبه به  (4وجه الشبه و ( و 3و مشبه به  ( 2مشبه 

مضمون، : ة أهمهاتشبيه كثري أداة ال. ويكون وجه الشبه يف املشبه به أقوى منه(. التشبيه

 ن ومثل.كأاحلروف مثل الكاف،  

يه التشب: ( أّن التشبيه مثانية أقسام32: 2011كما شرح علي ومصطفى )

التشبيه و لتشبيه البليغ، او التشبيه اجململ،  و التشبيه املفّصل، و املؤّكد، التشبيهو  املرسل،

 و التشبيه املقلوب. ،التشبيه الضمين و التمثيل،

التشبيه املرسل هو ما ذُكرت  فيه األداُة، كما شَرَحه عائض القرين ىف كتابه "ال 

 .104حتزن" صفحة 

 ال حتزن: احلزن كالريح اهلوجاء تفسد اهلواء 
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"الريح" وأداة  يهاواملشبه به ف يف اجلملة السابقة تشبيٌه، فاملشبه فيها "احلزن"

 . هو بيان حال املشبهالتشبيه فيها "الكاف" والغرض من هذا التشبيه 

 التشبيه املؤّكد هو ما ُخذفت  فيه األداُة، كما جاء ىف االقتباس اآليت:

               (: 151: 2004عائض القرين، ) الغضب مجرة من النار 

يف اجلملة السابقة تشبيٌه، فاملشبه فيها "الغضب" واملشبه به فيها "مجرة" 

تنفرياً منه  همن هذا التشبيه هو تشويه املشبه وتقبيح والغرض. وُخذفت فيها أداُة التشبيه 

 . أو حتقرياً له

 التشبيه اجململ هو ما ُخذف فيه وجه الشبه، كما جاء ىف االقتباس اآليت:

        (:153: 2004إذا حضر الشتاء فانت مشس )عائض القرين، 

مشس" وُخذفت "يف اجلملة السابقة تشبيٌه، فاملشبه فيها "انت" واملشبه به فيها 

  .فيها أداُة التشبيه ووجه الشبه. والغرض من هذا التشبيه هو تزيني املشبه

 التشبيه املفّصل: ما ذُكر فيه وجه الشبه، كما جاء ىف االقتباس اآليت:

أصبح لوالده كالكلب العقور، استخفاقاً، ازدراًء، مقتاً، عقوقاً صارخاً، عذاابً وبيالً 

       (: 41: 2004)عائض القرين، 
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" لبيف اجلملة السابقة تشبيٌه، فاملشبه فيها " أصبح لوالده " واملشبه به فيها "ك

وأداةُ التشبيه فيها "كاف" ووجه الشبه "العقور". والغرض من هذا التشبيه هو تشويه املشبه 

 وتقبيحه

 يت:التشبيه البليغ هو ما ُخذفت  فيه األداةُ ووجه الشبه، كما جاء ىف االقتباس اآل

الحتزن: ألن احلزن يريك املاء علقماً، والوردة حنظلة، واحلديقة صحراء قاحلة، واحلياة 
        ( 86: 2004ال يطاق )عائض القرين،  سجناً 

        

 "يف اجلملة السابقة تشبيٌه، فاملشبه فيها "والواردة" واملشبه به فيها "حنظلة

 . املشبه وتقبيحه تشبيه هو تشويهوالغرض من هذا الوُخذفت فيها أداةُ التشبيه ووجه الشبه. 

حسيا   -التشبيه التمثيل هو ما كان َوجه الشبه فيه وصفاً منتزعاً من متعدد : 

 كان أو غري حسي ، كما جاء ىف االقتباس اآليت:

        ( 104: 2004)عائض القرين،  احلزن كالريح اهلو جاء تفسد اهلواء

        

وجه السابقة تشبيٌه، فاملشبه فيها "احلزن" واملشبه به فيها "الريح" و يف اجلملة 

 .سرعة الفناء والفساد: أي الشبه فيها وصف منتزع من متعدد

التشبيه املقلوب: ويسمى املنعكس، هو ما رجع فيه وجه الشبه إىل املشبه، كما 

 جاء ىف االقتباس اآليت:

        ( 99: 2011الواضحة، ىف بالغة )كأن الّنسيم يف الرّّقة أخالقة 
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ووجه  "يف اجلملة السابقة تشبيٌه، فاملشبه فيها "النسيم" واملشبه به فيها "أخالقة

 الشبه فيها "الرقة". والغرض منه هو تفضيل املشبه على املشبه به.

بيه ال يوضع فيه املشبه واملشبه به يف صورة من صور التش: التشبيه الضمين

 (76: 2011)ىف بالغة الواضحة،   كما جاء املثالاملعروفة،  

 ال تنكرى عطل الكرمي من الغ ى # فالّسيل حرب للمكان العال

 

يف اجلملة السابقة يشّبه الشاعُر عطَل الكرمي ابجلبل الذي لن مير به السيل. 

 إال أنه يعّّب عنه ابجلملة اخلاصة املشتملة على املع ى ىف احلقيقة.

عائض القرين ل "ال حتزن"دّلِت البياانت السابقة على أسالب التشبيه يف كتاب 

. عائض القرينزن" لالتشبيه يف كتاب "ال حت ، هكذا تريد الباحثةُ أن تبحث حبثًا تفصيليا عن

و لتشبيه املؤّكد، او  قد وجدِت الباحثُة ىف هذا البحث أقساَم التشبيه: التشبيه املرسل،

التشبيه الضمين و لتمثيل، التشبيه او التشبيه البليغ، و التشبيه اجململ، و ل، التشبيه املفصّ 

"ال حتزن"  التشبيه يف كتاب أسلوب "و التشبيه املقلوب. لذلك، عنوان هذا البحث هو:

 ("دراسة علم البيان) عائض القرينل
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  الفصل الثاين: حتديُد البحث  

لقرين كي كتاب "ال حتزن" لعائض ا  يُركَّز حتديد هذا البحث على التشبيه يف

مستندتني  يسيتنيرئ يكون هذا البحث أكثر تركيزا وتوجيها، فستصيغ الباحثُة مشكلتني

 إىل اخللفية املذكورة، على النحو التايل: 

 ؟ ئض القرينيف كتاب "ال حتزن" لعا األداة ووجه الشبه ما هي أنواع التشبيه ابعتبار .1

   ؟ "ال حتزن" لعائض القرينكيف أغراض التشبيه يف كتاب  .2

 أهداُف البحث  وفوائُده الفصل الثالث: 

 هي:  استنادا إىل حتديد البحث املذكور فأهداُف هذا البحثِ 

 ملعرفة أنواع التشبيه ابعتبار األداة ووجه الشبه يف كتاب "ال حتزن" لعائض القرين.  .1

 ملعرفة أغراض التشبيه يف كتاب "ال حتزن" لعائض القرن. .2

 الفوائد النظرية  .1

 : فوائد هذا البحث هي ما يلي

 . زايدة الكنوز الِعلمية عن التشبيه ىف دراسات علم البيان   أ( 

 التشبيه يف كتاب "ال حتزن" لعائض القرن. الكشف عن  ب( 
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 الفوائد الَعملية  .2

خصوصا  شبيهمع معرفة الت يف كتابة أعمال األدب عن كيفياتاملعرفة  زايدة للباحثة،   أ( 

 يف كتاب "ال حتزن" لعائض القرن.

تاب "ال والتشبيه خصوصا يف ك علم البيان البالغة،عن علوم للقراء، زايدة املعرفة  ب(

 حتزن" لعائض القرن.

علم  كيفيات حتليل األدب الذي يستعمل مدخلَ عن   اآلخرين، زايدة املعرفة ج( للباحثني

 .التشبيهالبالغة خصوصا علم البيان والعلوم 

 الفصل الرابع: الدراسات السابقة

استنادا إىل املالحظة اليت فعلت ها الباحثُة، قد ُوجدت  بعُض الدراسات السابقة 

 : وعلم البيان للعمل األديب، أهّمها التشبيهاملتعلقة بتطبيق 

، هي طالبة بقسم الرتمجة، كلية اآلداب 2016لحية، عام لدة صُ حبٌث قامت  به خِ   .1

ية، اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن شريف هداية هللا، جاكارات، والعلوم اإلنسان

ّن خللدة إ أنواع تركيب التشبيه ىف ترمجة كتاب بالغة احلكماء" :"عنوان حبثها هو 

والباحثة نقطَة التشابه من حيث الدراسات البحثية، تبحثان عن علم البيان، 
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اب بالغة استعملت  خلدة ترمجة كت. موضوع الدراسة الفرق بينهما. وخاصة التشبيه

 . احلكماء

، هو طالب بقسم اللغة العربية، كلية 2013ريدايان، عام ار هَ وهيندَ حبٌث قام به سُ  .2

اآلداب والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن غونونغ جايت 

علم البيان(.  ديوان املتنيب )دراسة ىف وأغراضه التشبيهابندونغ، عنوان حبثه هو:" 

لتشابه وأغراضه. إّن لسوهيندر والباحثة نقطَة ا التشبيهيركز هذا البحث على أنواع 

من حيث الدراسات البحثية، يع ى علم البيان والتشبيه. والفرق بينهما موضوع 

 سوهيندر ديوان املتنيب موضوعا للبحث. الدراسة. استعمل

، هي طالبة بقسم اللغة العربية، كلية 2013، عام ورسانيتيتا نُ حبٌث قامت  به تَ  .3

اآلداب والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن غونونغ جايت 

يل جّبان )دراسة خلل رواية "دمعة وابتسامة" ىف التشبيهابندونغ، عنوان حبثها هو:" 

ني الباحثة اضه. والفرق بوأغر  التشبيه(. يركز هذا البحث على أنواع (. علم البيان

والباحثة السابقة هو موضوع الدراسة. استعملت تيتا نورسانيت رواية "دمعة 

 وابتسامة" خلليل جّبان.

، هي طالبة بقسم اللغة العربية، كلية 2012ميليا، عام ام أَ عَ حبٌث قامت  به أَ  .4

 جايتاآلداب والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن غونونغ 
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الب. يركز ديوان علي ابن ايب ط ىف وأغراضه التشبيهابندونغ، عنوان حبثها هو:" 

 وأغراضه. استعمل هذا البحث دراسًة بالغية التشبيههذا البحث على أنواع 

، هو طالب بقسم اللغة العربية، كلية 2008، عام  يوس رمساايدِ غُ حبٌث قام به أَ  .5

إلسالمية احلكومية سوانن غونونغ جايت اآلداب والعلوم اإلنسانية، اجلامعة ا

 تشبيه دانيةىف سوار املإّن . ىف سوار املدانية التشبيهابندونغ، عنوان حبثه هو:" 

سابقة والفرق بني الباحثة والباحثة ال. املرسل، استعمل هذا البحث دراسًة بالغية

 هو موضوع الدراسة

 التشبيهية مهّمة. هكذا،من الدراسات السابق، نعرف ونفهم أّن البحوث 

دراسة يف كتاب "ال حتزن" لعائض القرن ب للباحثة فرصة واسعة لدراسة أسلوب التشبيه

  . خمتلفة من الدراسات السابقة

  اطار الفرر الفصل اخلامس: اإل

هو طريقة التعبري عن النفس، إّما بواسطة اللغة، السلوك،  (style)األسلوب 

ما و  "أسلوب اللغة"، "أسلوب السلوك"، أسلوب التلبيسالتلبيس وغري ذلك، مث نعرف 

 ".  أشبه ذلك

" األسلوب " مشتقٌة من كلمة  .(style)يف العربية معروفة ابسم )أسلوب( أو 

 (. 9-8: 2013 ،قليويب)عليه  "َسَلَب" )الشيئ( االنتزاع واألخذ واالستالء
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ث عن مطابقة الذي يبح dictionكان األسلوب جزءا من اختيار الكلمات أو 

وخمالفة استعمال الكلمة أو العبارة واجلملة. ولذلك، إّن األسلوب يشمل على اهلرم اللغوي" 

 (. 150 :2012، ساتوتو)

 : أّن األسلوب هو ( 5: 1985)اتَرجَيان،  رأى

األسلوب هو شكل خطايب، أي استعمال الكلمات يف الكالم والكتابة لتأثري  "

معناها جزء " rhetor مشتقٌة من اللغة اليواننية "" retorik "املستمعني والقراء. كلمة 

األسلوب كان أمرًا مهمًّا جدا وجيب أن يتقنها  أساسي من التعليم. ولذلك، أّن تنوّع

 اإلغريقون والروميون الذين مّسوها.

األسلوب هو كيفية للتعبري عن  ( أنّ 5: 1985)ان، رجيَ نقله اتَ  افريَ رأى كَ 

ألسلوب مستعملو اللغة(. فا) املؤلف وشخصيته اللغة اخلاصة تظهر روحَ بواسطة  فكرة

. اجلذب( 3( التهذيب و2الصدق، ( 1اجليد حيتوى على العناصر الثالثة التالية: 

 ،أنواع )هنري جونتور اترجيان ينقسم إىل أربعة أسلواب 60كثرية. هناك حوايل  األسلوب

 ،نة، أسلوب املعارضة، أسلوب العالقة(، على النحو التايل: أسلوب املقار 6:1985

 . أسلوب التكرار

البالغةُ إصطالًحا  مشتقة من كلمة "بلغ" أي "وصول أو منتهى". -البالغة لغةً 

 اللغة ألنّ  للمخاطب، وذلك وصول النوااي أو األفكار اليت يريد أن يقدمها املتكّلمُ  –
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 واسطةوأذهاهنم ب السامعنيالواضحة، تؤثر على أفكار  املستعملة هي اللغة الصحيحة

ارة أو ىف تعريف آخر: البالغة هي مالءمة العب. مبقتضى احلال املناسبة، ومطابقة كلماهتا

مطابقة مبقتضى احلال أو واقع احلوار، حيث الكلمات والعبارات املستعملة هي  الكتابة

يت يريد أن الالصحيحة الواضحة الرائعة، بل تسحر السامعني حىت أّن النوااي أو األفكار 

 (. 20-19: 2016لحية، رسالة صُ ) كانت موصوال فعاليا للمخاطبيقدمها املتكّلُم 

البالغة هي أتدية املع ى اجلليل واضحاً ( أّن 14:2011رأى علي ومصطفى )

بعبارة صحيحة فصيحة هلا يف النفس أثر خالب، مع مالءمة كل كالم للموطن الذي يقال 

 ون.فيه، واالشخاص الذين خياطب

علم البالغة هو علٌم مستند إىل صافية النفوس والتقاط احملسنات والتوضيحات 

اسي ىف عادة ىف الدراسات البالغية أمر أس .عن اإلختالفات اخلفية بني األساليب )تعبري(

 تشكيل الطبيعة األدبية وتطوير إعادة عدة املواهب اخلفية.

البالغة علٌم يُبحث فيه عن أّن علم  (2012: 10وانرتو، كما سبق ذكره )سُ 

( علم 3علم البيان و( و 2( علم املعاين، 1الثة مباحث : فصاحة الكالم، فالبالغة ث

 البديع.

أصوٌل  -الكشف ، واإليضاح ، والظهُّور. و البياُن اصطالحًا  -البياُن لغًة 

ح الّداللة و وقواعد، يعرف هبا إيراُد املع ى الواحد ، بطرق خيتلف بعُضها عن بعض ، يف ُوض
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هامشي، )العقلية على نفس ذلك املع ى. هلذا العلم ثالثة مباحث: التشبيه، اجملاز ولكناية. 

1994 :184 ) 

أمرين ، أو :  عقد مماثلة بني –التشبيُه لغًة : التمثيلُ والتشبيه : إصطالحًا 

لعلم )هامشي، لأكثر ، قصد اشرتاكهما يف صفة : أو : أكثر ، أبداة : لغرض يقصد املتكّلم 

و أ شيئا (، التشبيه : بيان أنّ 28: 2011( رأى علي اجلارم ومصطفى )187: 1994

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

 : تنقسم إىل أربعة أقسام، أهّمها أركان التشبيه

 املشّبه: الشي الذي يُراد تشبيهه: حنو:  .1

 كاألكلة امللحة تنخر العظم خنراً.  داحلس

 املشّبه به: الشي الذي ُيشّبه به، حنو:  .2

 .ظم خنراً  تنخر العألكلة امللحة احلسد كا

وجه الشبه : هو الوصف املشرتك بني الطرفني ، ويكون يف املشبه به ، أقوى  .3

 يعيث يف اجلسم فساداً  مزمنمنه يف املشبه ، حنو: إن احلسد مرض 

أداة التشبيه : هي اللفظ الذي يدُل على التشبيه، مثل الكاف كان مثل أو  .4

 .األكلة امللحة تنخر العظم خنراً كحنوها. حنو: احلسد  
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التشبيه مثانية أقسام كما شرحه علي ومصطفى ىف كتاب "البالغة الواضحة" 

 وهي: (32: 2011)

 التشبيه املرسل هو ما ذكرت فيه األداة .1

 . وهو ما ُحذفت منه أداتهالتشبيه املؤّكد  .2

 . التشبيه اجململ هو ما حذف منه وجه الشبه .3

 . التشبيه املفّصل هو ما ذكر فيه وجه الشبه .4

 التشبيه البليغ هو ما حذفت فيه األداة ووجه الشبه  .5

 التشبيه التمثيل هو ما كان َوجه الشبه فيه وصفاً منتزعاً من متعدد.  .6

ورة من صور التشبيه يه املشبه، واملشبه به يف صالتشبيه الضمين هو تشبيه ال يوضع ف .7

 املعروفة 

 . وابلعكس –التشبيه املقلوب هو جيعل املشبه مشبهاً به  .8

. بياُن إمكان حالهو  (2) بياُن حاله(. 1: )كثرية، أهمها التشبيه أما أغراض

و (. 6. )تزيني املشبهو ( 5تقرير حال املشبه )و ( 4)بيان مقدار حال املشبه و (. 3)

 .تقبيح املشبه أو حتقريه
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 تقرير حال املشبه .4
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التشبيه  .1

 فصلامل

 التشبيه املؤّكد .2
 

  علم البيان
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 منهج البحث وخطواتهالفصل السادس: 

  منهج البحث .1

هذا  .نهُج الذي تستعمله الباحثُة ىف هذا البحث هو منهٌج وصفّي حتليلّي.امل

دقيقيا و  هو البحث الذي حياول مراقبة املشكلة املبحوثة نظاميا البحث التحليل الوصفي

ستنادا ا عن حقائق املوضوع وخصائصه. ويهدف هذا املنهج لشرح احلقائق ووصفها ورمسها

ُيستعمل املنهج يف هذا البحث ( 103أو إطار الفكر )سورايان وبرايتنا:  إىل وجهة النظر

 عائض القرين.ال حتزن" ليف كتاب " لوصف أنواع التشبيه و أغراضه

 خطوات البحث  .2

 تعيني مصدر البياانت  .أ

شرها انشر ن عائض القرينمصدر البياانت يف هذا البحث هو كتاب "ال حتزن" ل

Qisthi التشبيه والكتب اليت تتعلق ابلدراسات العربية البالغية خاصة.  

 تعيني نوع البياانت  .ب

 كتاب "ال حتزن" يف موضوع علىنوع البياانت يف هذا البحث هو النص الداّل 

 .موضوعا 62الذي يتكون من  عائض القرين"ال حتزن" ل
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 تقنيات مجع البياانت  .ج

اانت هكذا، تعيني أدوات مجع البي. مكتبيةتقنيات مجع هذه البياانت دراسة 

ُج الذي منه لتحليلها. لذا، أقوى، أكمل وأمشل الدقيقة املناسبة، فستكون البياانت

التسجيل او  نهجم الباحثُة ىف عملية مجع البياانت هو منهج االستماع ابستعمالتستعمله 

  منهجا بعده. الكتابة

ا ما كان االستماع متعلقً . هذا املنهج مفعوٌل ابالستماع إىل استعمال اللغة

ملنهج تقنيةٌ أساسية هلذا ا .متعلًقا ابستعمال اللغة حتريراي ابستعمال اللغة شفهيا، ولكن كان

 لتاليةا تقنية التنصت. يف ممارسة الحقة، تقنية التنصت التنصت تتابعت  عليها التقنياتُ  هي

 االستماع الشاركي التحادثي، تقنية االستماع احلّر الشاركي التحادثي، التسجيل هي: تقنية

 (. 92: 2014 الكتابة، وتقنية التسجيل )ماهسون،

 ة مرافقةكتابة. هذه التقنييستعمل منهُج االستماع يف هذا البحث تقنية ال

 األشكال اليت هتدف إىل كتابة أو تسجيل بعض لتقنية االستماع احلّر الشاركي التحادثي

 (.93: 2014)ماهسون،  استعمال اللغة حتريراي للبحث من املطابقة

.  اخلطوة التالية اليت تسلكها الباحثةُ يف مجع البياانت هي تعيني مصدر البياانت

للبياانت.  رامصد عائض القرينهذا البحث يستعمل كتاَب "ال حتزن" ل نّ كما سبق ذكره أ

مل اليت ووضع العالمة على اجل عائض القرينواخلطوة التالية هي قراءة كتاب "ال حتزن" ل
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 خرية هي تسجيل. بعد ذلك، فاخلطوة األعائض القرينىف كتاب "ال حتزن" ل لتشبيهتتعلق اب

 وأغراضه مث حتليلها.  هالتشبياستنادا إىل اجلملة اليت حتتوي على أنواع  البياانت مث تقسيمها

 د. حتليل البياانت

 فموضوع ابلنظريت املستعملة يف هذا البحث، وهي حُتّلل البياانت موضوعا

 ىف كتاب "ال حتزن" وأغراضه يف التشبيهكأداة حتليلية للبحث عن أنواع   التشبيهو  علم البيان

 .عائض القرينل

 االستنتاج  .ه

 ة البحثكاملرحلة األخرية من أنشط استنتاجا بعد حتليلها، مث تصنع الباحثة              

  جلواب املسائل الواردة يف حتديد البحث.

 الفصل السابع: نظاميات الرتابة 

واب وعدة أب اربعةوينقسم إىل  تستعمل الباحثُة يف هذا البحث نظامياتِ 

 الفصول، أهّمها ما يلي:

 الباب األّول: مقّدمة  

بحث أهداف الو حتديد البحث، و مل هذا الباب على خلفية البحث، تيش 

منهج البحث وخطواته، ونظاميات و اإلطار الفكري، و وفوائده، الدراسات السابقة، 

 الكتابة. 
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 الباب الثاين: اإلاطار النظر 

البالغة،  علممل هذا الباب على الدراسات النظرية عن تعريف األسلوب، تيش 

 علم البيان والتشبيه

 الباب الثالث: حتليل

ض القرين ابستعمال عائحتليل التشبيه ىف كتاب "ال حتزن" لمل هذا الباب على تيش 

 الدراسات البالغية هي علم البيان حول التشبيه.

 الباب الرابع: اخلامتة 

  مل هذا الباب على النتائج واالقرتاحاتتيش 

  

 


