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 كلمة الشكر و التقدير

احلمدهلل أرسل رسولو باذلدل ك دين احلق ليظهر عل الدين كلو كلو  

ك أشهد اف زلمدا كره ادلشركوف. اشهد أف الإلو اال اهلل كحده ال شريك لو 

عبده كرسولو ال نيب بعده. كالصبلة كالسبلـ على سيدنا زلمد الذل حارب 

 الباطل كأيد احلق كغم مكاـر االحبلؽ, كعلى ألو كأصحابو أمجعُت.

أما بعد, فبتوفق اهلل سبت كتابة ىذا البحث. ك ىو شرط من الشركط 

قسم اللغة  االزمة للحصوؿ على درجة سرجانا سسًتا ُب كلية االدب ُب

 العربية كآدببها جيامعة االسبلمية احلكومية رادين فتاح بادلبغ.

كالتتم كتابة ىذا البحث اال دبعاكنات كمساعدات معنوية كانت من 

االساتذ كاألستيذات كاألصدقائ. كلذالك فيطيب ىل أف أقدـ شكرا جزيبل 

 ذلؤالء الذين مدك أيديهم دبساعدة ُب إسباـ ىذا البحث, كىم:



 ز
 

كـر الرركقسور الدكتور احلاج سَتكزم ريي  اجامعة أدل .1

 اإلسبلمية احلكومية رادين فتاح بادلبغ.

 أدلكـر الرركقسور الدكتور احلاج نورىودة عميد كلية األدب. .2

أدلكـر األستاذ اماـ كارمانسياه اجملستَت الغة العربية ك أدهبا  .3

 بكلية اآلدب.

 ستَت ك األستاذ ادلكرمُت األستاذ دكتور اندكس ماسيهور اجمل .4

 مر يوزل الليسان , ادلشرفُت ُب تأليف ىذا البحث.

عسى اهلل جل جبللو أف يبارؾ أعماذلم كحيجزيهم أحسن اجلزاء 

 كيوفقهم أك فق التوفق فإنو أفضل اجملازل. أمُت يارب العلمُت.

       2118,    أكتوبربادلبانح

 سومياٌب



 ح
 

 الشعار و االهداء

مع العسر يسرا فان مع العسر يسرا . ان  

 فاصبر ان وعد اهلل حق

 اإلهداء

 اىل الوالدين اجملوبُت

 إىل مجيع إخواىن احملبوبُت ك إخواتى احملبوبات

 إىل مجيع األساتيذ ك األساتيذات

 بادلبانحجامعة اإلسبلمية احلكومية رادين فتاح 
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”ألحمد فوادي ااألسلوب   لمجازي  في رواية ” ا بن مهجر   

لم بيان()دراسة الع  
 

 13411128سو مياٌب رقم التسجيل الباحثة 

 التجريد

ىو ابن مهجر  ركاية تنا قش ىذه الرسالة الركاية ألمحد فوادل، ىذه 

خيربنا عن مغامرات طرل تركو كالده ُب فناء  .أحدث مقاؿ بقلم أمحد فوادم

ُب ىذه الركاية  مؤلف تستخدـ منزلو كعقوبة لرساد ابنو ُب العاصمة.

د من األشكاؿ  األسلوب أك العبارات اجملسمة اليت ربتوم على العدي

أشكاؿ سلتلرة من النمط اجملازم ُب جانب من جوانب العلم بياف. لذا لك 

ُب ىذه احلالة ، يهتم البحيث أكثر ُب البحث عن األشكاؿ   السلو ب 

اجملازم كالوظايف النمطية اليت استخدمها أمحد فوادم ُب ركايتو األخَتة.

ُب ىذه الدراسة من بُت األمناط اجملازم، التشبيو  ك االستعارة كالكناية.ك 



 ي
 

ىي أشكاؿ  ما  يستخدـ ادلؤلف صياغة ادلشكلة على النحو التايل:

األسلوب اجملاز ُب ركاية "ابن مهجر"ألمحد فوادم ك ما مهنة من األسلوب 

لمكتبة ىذا البحث ىو حبث ل اجملازم ُب ركاية "ابن مهجر ا"ألمحد فوادم.

)حبث بادلكتبة( عن طريق أخذ خلرية ركاية ابن مهجر ألمحد فوادم. يتم 

طريقة ربليل البيانات ادلستخدمة ىي مجع البيانات عن طريق تقنية األدب.

تقنية احملتول عن طريق قراءة الركاية ، مقتطرات ربتوم على  التشبيو , اال 

صوؿ عليها كربليلها. النهج ستعارة ك الكناية ٍب جيمع البيانات اليت ًب احل

التشبيو ادلستخدـ ىو هنج علم بياف. من نتايج البحث الذم أجرم كجدت 

مجاؿ ك كظيرة ,ك الكناية  12مجاؿ ك كظيرة, االستعرة بقدر  33بقدر 

 بقدر مجلة كاحدة ك كظيرتها.
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 باب األولال

 مقدمة

 أ.خلفية البحث

حضارهتم العربقة ك ك  معرفة علم الببلغة دبعٍت معرفة حياة العرب   

الئلسبلـ, عرفتهم اليت استمرهبا الركر  العرب  ك كجودة  احلضارة دل تقدـل

كما كانت مجيع اللغات ادلزينة اللغة العربية,   تالامج غة فن فيهابل ألف الب

 برنوف لغوية.

أما الببلغة فهي تأدية ادلعٌت اجلليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة، 

ذلا ُب النر  أثرا خبلب، مع مبليمة كل كبلـ للموطن اللذل يقاؿ فيو، 

كاألشخاص اللذين خياطبوف. كمع ذلك من أىم األمر ُب دراسة اليبلغة ىو 

  يواسطة اللغة.الرن ُب التعبَت ادلعٍت



2 
 

الببلغة ىو تأدية ادلعٌت  العظيم كاضحا بتعبَت ادلعٌت اجلليل ك الواضح,ك 

يعطيت االنطباع بارز ُب قلب العميق. ك ُب علميا الببلغة ىو  نظاـ الذم 

يرض اىل كضوح ركح, ك البلحكاـ اجلميل ُب االمتياز الوضوح  بُت نو عية 

علق بالكلمة، يعٌت عن ادلعٌت علم الببلغة ىو علم الذل تت1االسلوب.

كاألسلوب كتأثَت الذكؽ هبا كدقة إدراؾ اجلماؿ حبيث األحواؿ. ينقسم 

 موضمع الدراسة الببلغة إىل ثبلثة اىدؼ : 

 علم المعاني .0

ىو أصوؿ كقواعد يعرؼ هبا أحواؿ الكبلـ اليت يكوف هبا مطابقا 

ن علم . العرض م2دلقتضى احلاؿ حبيث يكوف كفق الغرض الذل سيق لو

ادلعاىن ىو ترادل األخطاء ُب ادلعٌت ادلقصود من ادلتحدثُت ادلوسلُت إىل 

 اخلصم. كموضوعو ىو اللرظ العريب األصلى. 

                                                           
1
3(،ص 2115امحدااذلشمي، جواىر الببلغة،)القاىر:مؤسسة ادلختار،   السيد 

2
 Ahmad al-Hasyimi,Jawahir Al-Balaghah,(Beirut: Dar Al Fikri, 4991, hlm. 99-14. 
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 علم البيان .3

البياف لغة الكشف كالظهور، كاصطبلحا أصوؿ كقواعد يعرؼ هبا 

كالغرض منو بياف ُب  3إيراد ادلعٌت الواحد بطرؽ متعددة كتراكيب متراكقة.

أك خراء داللتها على معٌت اجلود أك الداللة العقلية لؤللراظ. علم كضوح 

 كالكناية.  ,ك االستعارةالبياف يعتمد على أركاف الثبلثة: التشبيو

 علم البديع    .2

البديع لغة ىو اجلدة الىت يدؿ عليها إنشاء الشيئ ابتداء كعلى غَت 

د رعاية مثاؿ سابق. كاصطبلحا فهو علم يعرؼ كجوه ربسُت الكبلـ بع

 ادلطابقة دلقتضى احلاؿ كرعاية كضوح الداللة.

 

                                                           
3
 Imam Akhdhori, Jauharul Maknun (Ilmu Balaghah), terj. Abdul Qodir hamid (Surabaya: Al-

Hidayah), hlm. 49 
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علم البياف ىو العلم الذم يعرب ادلعٌت بأسليب ادلتنوعة. ىذاالعلم ىو 

فايدة علم البياف علي معرفة تشكيل سلتلرة األسليب للتعبَت عن فكرة شلاثلة.

القواعد ادلختلرة لبلفصاح حيث اف علم الرن يدرس كل أساليب ككأدة 

ك ا فيو سرية باالجوه.كتشمل ىذه الدرسة بالتشبيو, ك االستعرة.اشتكش

 4.الكناية

 الشبيه .(1

التشبيو ىو الشبو، كُب اإلصطبلح ىو تشبيو شيئ بشيئ آخر 

كالتشبيو عند زلمد ياس بن عيسي 5ذبمعها صرة أك أكثر بأدكات التشبيو.

 الردىن ىو عبارة عن اإلصطبلح ُب أمرين )مشبو كمشبو بو(.

                                                           
4
 Muhammad Yasin Bin ‘Isa Al-Fadani, Hasan As-Shiyaghah, (Al-Barakah,7442), hlm.68 

5
 Ahmad al-Hasyimi, op.cit, hlm 712. 
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أك الداللة على  6شبيو يكوف َب كجو الشبو بأدكات التشبيو.ىذا الت 

مشاركة أمر آلخر ؼ صرة أك أكثر بإحدل أدكات التشبيو ادللحوظة أك 

 ادللروظة.

 ستعارةاال .(3

اإلستعارة لغة ىي استعر. كعند الدكتور عبد العزيز عتيق ُب كتابو ُب الببلغة 

اللغوم عبلقة ادلشبهة دايما العربية )علم البياف(، االستعارة ضرب من اجملاز 

 بُت ادلعٍت احلقيقي كادلعن اجملازم.

 الكناية  .(2

 الكناية ىي لرظ أطلق كأ ريد بو الـز معناه مع جوز إرادة ذلك ادلٌت

                                                           
6
 Muhammad yasin bin ‘Isa al-Fadani, Hasan As-Shiyaghah, (Al-Barakah,7442), hlm.68 
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تنقسم الكناية باعتبار ادلكٌت عنو ثبلثة اقساـ ، فاف ادلكٍت عنو قد يكوف 

  صرة ، ك قد يكوف مو صرا ، ك قد يكوف نسبة.

ىو ادلعٌت من الكلمات بأسلوب جيد حىت تصل الغرض األسلوب  

بسريع كتأثر قلوب السامعُت. ينقسم األسلوب إىل األسلوب العلمي، 

 :7األسلوب األديب كاألسلوب اخلطايب

 األسلوب العلمي .(1

ىذا األسلوب أسلوب أساسي، حيتاج إىل ادلتطق السليم كالركر 

طب العقل كيناجي الركر ادلستقيم كأبعدىا عن اخلياؿ كالتأنق. ألنو خيا

كيشرح احلقايق العلمية اليت ال زبلو من غموض كخراء، كأظهر ميزات ىذا 

 األسلوب الوضوح.  

  
                                                           

7
  Ali Al-jarim dan Mustafa Amin, terjemahan Al-Balagahatul Wadhihah (Bandung,Sinar 

Baru Algensindo,7444),hlm. 44. 
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 األسلوب األديب  .(2

ديتاز ىذا األسلوب باجلماؿ. كأظهر شليزاتو مجالو ما فيو من خياؿ 

رايع كتصوير دقيق كتلم  لوجوه الشبو البعيدة بُت األشياء كإلباس ادلعنوم 

 ثوب احملسوس كإظهار احملسوس ُب سورة ادلعنوم.

 األسلوب اخلطايب    .(3

تربز ىنا قوة ادلعاٌب كاأللراظ كقوة احلجة كالربىاف كقوة العقل 

اخلصيب. ىنا يتحدث اخلطيب إيل إرادة سامعيو إلثارة عزايمهم كاستنهاض 

مهمهم، كجلماؿ ىذا األسلوب ككضوحو شأف كبَت ُب تأثَته ككضولو إيل 

رة النروس. كشلا يزيد َب تأثَت ىذا األسلوب منزلة اخلطيب َب نروس قرا

 سامعيو كقوة عارضتو.
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علم البياف يدرس عن تشابو مجلة معينة مع شئ آخر الشارة اىل غرض 

معُت.ُب رلاؿ االدب العرب. علم البياف يستخدـ عند ما يريد شخص ما 

تبلؿ موقعا مهما احرب عن شئ كلكن بعبارة أخرل.علم البياف تقوؿ اك يع

 ُب أعماؿ أدبيا كاتيا.

 االنساف ةحيحصد الركرة, اخلياؿ, كال اختبار االدب ىو الوسيلة لي

 ديباف عمل األ 8عليها قيمة اجلماؿ اك اجلماىل. ُب زلاكلة بللغة خاصة حىت

اليت  طريقةالعك  ي  الدراما ادلمطلقة لو أسلوب لغومك أ شعر,أك ال لركايةل

ب ُب العمل األديب. يتم التعبَت عن منط الغة بطريقة يكتب هبا  الكتا

 منوذجية, حبيث ديكن ربقيق الغرض للمقصود مع احلد األقصى.

 

                                                           
8
 M.Atar Seni, Anatomi Sastra, (Padang:Angkasa Raya,4996), Hlm.99 
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كما ديكن األسلوب اللغة أف يساعد القارئ غلى سبييز عمل كل   

 ألف كل مؤلف لديو طريقة خاصة لنقل عملو.مؤلف, 

لوب اللغة أسلوب اللغة ىو طريقة أك أسلوب لنقل شيء ما ، كألس

ا ُب الرسالة للتعبَت عن النية لآلخرين سواء ُب شكل شرهي  دكر مهم جدن

قلو أكثر أك مكتوب. إحدل كظايف منط اللغة ىي جعل الدكر الذم يتم ن

 جاذبية دلتلقي الرسالة.

أسلوب اللغة ىو طريقة خاصة للتعبَت عن شخص ما ، كينعك  

ات ، ُب اختيار موضوع ، ذلك ُب طريقة تأليف ادلؤلرُت كاختيار الكلم

النظر ُب ادلوضوعات أك مراجعة القضايا ، تعك  عقدة النمط شخصية 

ادلؤلف. ىناؾ مؤلروف حيضركف قصصهم بلطف ، بعضهم متمرد ، كيرعى. 

يبدك أف أسلوب ادلؤلف اجلديد قد كتب العديد من األعماؿ ، ككاف كاتبو  
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اف يقلد أسلوب ادلؤلرُت كاتبنا ال يزاؿ يبحث عن أسلوبو ، كُب بعض األحي

 اآلخرين. سيكوف للمؤلرُت ذكم اخلربة أسلوهبم اخلاص.

الركايات ىي قراءات توفر الكثَت من ادلعرفة كالبصَتة كاألشياء 

اجلديدة اليت مل تكن معركفة من قبل. قراءة الركاية ستحصل على الكثَت من 

كاجلوىاف ، عاـ ادلعلومات ، الركاية معركفة رمسيان بعد نشر كتاب الضماف 

من قبل سريغار. ٍب ُب السنة التالية ًب العثور على ركاية من العذاب  1919

كادلعاناة من قبل ادلؤلف نرسو. منذ ذلك احلُت بدأت تتطور ُب اخلياؿ 

أصبحت بداية الركاية ُب إندكنيسيا بداية  9تسمى ركاية ُب أدب اندكنيسيا.

لركايات. الركايات موجودة ُب لصحوة ادلؤلف ُب خلق أنواع سلتلرة من ا

قصص سلتلرة ، مقدمة من موضوع التعليم كالصداقة كالركمانسية ، كهتدؼ 

إىل توفَت ادلتعة كادلزايا لعشاؽ الركاية ، أحد ادلؤلرُت الذين يقرأ أعماذلم على 

                                                           
9
 M. Atar Seni, Anatomi Sastra, (Padang: Angkasa Raya, 1988), hlm.33 
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نطاؽ كاسع ُب الدكاير التعليمية ىو أمحد فوادم ، كفادم ىو أفضل كاتب 

 ىي "ابن 2117أحدث ركايتو ُب عاـ د الربج اخلمسة" ك ركاية البايع ىو "بل

 ".مهجر

د فوادم يركم مغامرات طرل الذم محاليت كتبها أمهجر ركاية إبن 

يسعى جاىدا للعثور على ادلاؿ للعودة إىل منزلو أف يًتؾ قصدا  من قبل 

كالدىا ُب مسقط رأسهم الغرب كىي سومطرة، كاف األب خبيبة أمل كأراد 

ا البنو الذم ال الصف بسب  كسلو كمعاملتو ُب العاصمة أف يعطي درس

جاكرتا، كقد ًب ذلك فقط عن كالده كتبُت لو أف الدركس اليت ديكن 

احلصوؿ عليها لي  فقط ُب رلاؿ الطبيعة كلكن كما يقوؿ ادلثل ادلدرسة من 

قبل كالده ُب اللغة مينانج ادلذكورة "الطّبيعة توّسعت على نطاؽ كاسع جعل 

م ". ىذه الركاية تدعونا للنظر ُب معٌت األسرة، كالصداقة، كجذكر مقاؿ ادلعلّ 

ُب كرقة أمهد فوادم أكثر تستخدـ ُب جوانب بياف العلم أسلوب اجملازل. 
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د محاليت كتبها أمهجر  ركاية إبنالالواردة ُب  بيوككمثاؿ على ذلك الّتش

 دم أدناه:واف

 "ؿ"كجهو تعكر ، جبينو يتجعد مثل كوركت الربتقا

اقتباس اجلملة أعبله ىو شكل من أشكاؿ الّتشبيو ألف ىناؾ كلمات تقارف 

أعبله لتضييق  مثل، تستخدـ كلمات مثلشيئُت مباشرة باستخداـ كلمات 

شكل كجو رجل عجوز ذبعد جلده كقت أكل مثل شكل من أشكاؿ اجلَت 

األب على تحريك شخصية الكافَت ،منط رمزم مثل ىذا األسلوب يعمل 

 الذم لي  سول اجلد ىويب مؤلف الكتاب ُب أكؿ موضوع مودؾ. مارياز

ابن ادلثاؿ أعبله ىو شكل من أشكاؿ النمط اجملازم ادلوجود ُب ركاية 

، كبالطبع ىناؾ العديد من األشكاؿ األخرل لؤلسلوب الرمزم مهجر

كغَتىا من كظايف النمط اجملازم اليت استخدمها ادلؤلف ُب الركاية. 
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خللرية ادلشار إليها ، فإف الباحثُت ادلهتمُت بإجراء مزيد من كاستنادان إىل ا

 اف األحباث حوؿ ىذه الركاية سوؼ يتم صبها ُب شكل أطركحة بعنو 

 علم بياف(.درا سة الدم )واد فمح" ألمهجر" ابن ركاية  ُب اجملازلب سلو األ

 ب. مشكلة البحث 

 لى النحو التايل:بناء على اخللرية ادلذكورة أعبله ، كضعت بعض ادلشاكل ع

 دم؟وافد "ألمحمهجراألسلوب اجملاز ُب ركاية "ابن ىي أشكاؿ  ما  .(1

 دم؟وافد ا"ألمحاألسلوب اجملازم ُب ركاية "ابن مهجر مهنة من  ما .(2

 

 تحديد مشكالت البحثج .  

جيب أف تكوف ادلشاكل ُب الدراسة زلدكدة حبيث ديكن تلبية 

دلتوقع أف يقلل كجود ادلشكلة البحوث ادلوجهة كأىداؼ الدراسة. لي  من ا
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من أمهية الدراسة. لذلك ال يتم تنريذ ىذا البحث بعيدا عن مشاكل أخرل 

خارج موضوع البحث. أما بالنسبة لنطاؽ ىذه الدراسة فهو يقتصر على 

األسلوب اجملازم الذم سَتكز على جوانب علم الظل اليت تشمل الّتشبيو، 

. لًتكيز البحث ، سيتم ربليل مهجر  بنا يةاإلستعارة ك الكناية على ركا

ادلشاكل ُب ىذه الدراسة باستخداـ نظريات العلم الببلغة. ادلوضوع ُب ىذا 

 .دمواالبحث ىو ركاية ألمحد ف
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 الغرض و الفائدة من البحث.   د

 أ. الغرض من البحث

حيتوم غرض الدراسة على كصف ألىداؼ البحث احملددة اليت  

األحباث اليت سيتم إجراؤىا. جيب أف يكوف  سيتم ربقيقها من خبلؿ

 للدراسة ىدؼ كاضح ، حبيث ديكن معرفة النتايج.

 أىداؼ البحث ادلراد ربقيقها ىي كما يلي: 

 ""ابن ادلوجودة ُب ركايةاألسلوب اجملازم  على أشكاؿ تعريف  .1

 دم.فواد مح"ألمهجر

يت كتبها الّ مهجر  دلعرفة كظايف النمط اجملازم الواردة ُب ركاية ابن  .2

 دم.واف أمحد
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 الفائدة من البحثق. 

 فايدة ىذا البحث ىي :

 من الّناحية الّنظريّة .1

من الناحية النظرية ، يأمل البحث أف يكوف ىذا البحث مسامهة  

علمية ُب رلاؿ الببلغة ، خاصة ُب علـو البياف ، كاليت من ادلتوقع أف تكوف 

لغة العربية كاألدب ، مصدرنا مرجعينا للطبلب الذين يتخصصوف ُب ال

 كبشكل عاـ للجمهور العاـ.

 

 من الّناحية العملّية .3

يتوقع من الناحية العملية أف يرتح الرؤل كادلعرفة للباحثُت كخاصة 

علماء اللغة ُب فهم اللغة بشكل خاص ُب رلاؿ علم القرآف ، على أمل أف 

سعة يرهم ىذا من خبلؿ ىذا البحث للقراء كعامة الناس ، أف اللغة كا
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كمتنوعة للغاية ، تنتمي اللغة إىل اإلنساف ، طادلا أف ىناؾ كاينات بشرية 

 ستظل كذلك كما يتطور الكبلـ البشرم

 الدراسات السايقة . و .

بعد أف قرأ الباحثوف ادلراجع ادلختلرة ادلوجودة ، مل جيد الباحثوف دراسة 

علم ة الدراسدم )واف دمن قبل أمحمهجر ابن النمط اجملازم ُب ركاية 

 بياف(. لكن الباحثوف كجدكا أحباثنا شلاثلة مع ىذا البحث ، مثل:

أطركحة مصطيرة، قسم اللغة العربية كلية الًتبية كتدري   أكال،  

، 2117العلـو معهد الّدين اإلسبلمي للببلد بورككَتتو، ككتب ُب عاـ 

اـ بعنواف "اجلوانب العلـو البياف ُب العمل القصيدة آؿ بردة من اإلم

جانب علـو  -بوصَتم كالتعلم البديل"، ُب الباحث دراسة تؤكد اجلوانب 

 بياف كبديلها للتعلم.



18 
 

رزقي أملينيت، ترمجة دراسة برنامج كلية اآلداب كالعلـو  ثانيا، 

اإلنسانية جامعة اإلسبلمّية  للببلد شريف ىداية اهلل ُب جاكرتا، ككتب ُب 

دلنهاج ُب الكتاب العابدين ، بعنواف منط اللغة الًتمجة ا2117عاـ 

ادلؤلرُت فقط  ةعبد اهلل بن نوح، ُب ىذه الدراس .كياىى اذلاج.بواسطة

ذبسيد الّتقدمي من منط ُب جانب من جوانب الكتاب منهاج الببلغة 

نوح.أّما نتيجة ذلذه الدراسة، .عبد اهلل العابدين بن .بواسطة كياىى اذلاج

 ، كادلهيمنة من الناحية اإلنسانية.القرينة6العبلقة،  7اجملاز،  7كىناؾ 

خلدة صلحية قدماء، قسم ترمجة كلية اآلداب كالعلـو  ثالثا،  

اإلنسانية جامعة اإلسبلمّية للببلدشريف ىداية اهلل ُب جاكرتا، ككتب ُب 

 ربت عنواف متنوعة تركيب اجلملة الّتشبيو ُب ترمجة كتاب ببل 2116عاـ 

ليل الكتاب كيف نوع بناء اجلملة عدد غة احلكماء ، ُب ىذه الدراسة بتح

تشبيو الواردة ُب ترمجة ببلغة احلكماء ككيف بنية تشبيو اجلملة ُب دراسة 
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ترمجة احملروظات، كجد الباحثوف  147الببلغة. نتايج ىذه الدراسة، من 

ترمجة ربتوم بناء اجلملة الّتشبيو الذم يتكوف من كجو الّشبو، مشّبو،  15

 ّتشبيومشّبو بو ك أداة ال

من بعض نتايج ادلراجعة أعبله ، مل يعثر الباحثوف على نتايج األحباث حوؿ 

. كبناء على ذلك ابن مهجر المحد فوادم ُب ركايةاجملازم أسلوب 

الباحوثوف تعتـز التحقيق ُب أم شكل من أشكاؿ أسلوب رمزم كجدت 

على الشاطئ من ركاية لؤلطراؿ، فضبل عن كظيرة أسلوب اجملازم ُب 

 ابن مهجر المحد فوادم. ركايةال

 

  ظرىناال طار ال.ز

تستخدـ ىذه الدراسة نظريات ذات الصلة لدعم التحليل الذم يتعُت 

 النظريات ادلستخدمة ىي كما يلي: ربقيقو.
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 االسلوب المجازىأنواع  .(0

 سم ىذه الدراسة اىل الثبلثة كىي:ينق

 التشبيو .1

شيئ آخر التشبيو ىو الشبو، كُب اإلصطبلح ىو تشبيو شيئ ب

 11ذبمعها صرة أك أكثر بأدكات التشبيو.

التشبو ىي : بياف اف شيأ اك أ شياء شاركت غغَتىا ُب صرة اك أكثر، بأداة 

 ىي الكاؼ اك  ضلو ىا ماكظة أك ملحوظة.

أركاف التشبيو أربعة ، ىي : ادلشيو ، ك ادلشبو بو ، ك يسمياف طرُب التشيو ، 

اف يكوف اقول ك أ ظهر ُب ادلشبو بو  كأداة التشبيو ، ككجو الشبو ، كجيب

 منو ُب ادلشبو.      

 اإلستعارة  .2

                                                           
10
 Ahmad al-Hasyimi, op.cit, hlm 712  
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اإلستعارة لغة ىي استعر. كعند الدكتور عبد العزيز عتيق ُب كتابو ُب 

الببلغة العربية )علم البياف(، االستعارة ضرب من اجملاز اللغوم عبلقة 

 ادلشبهة دايما بُت ادلعٍت احلقيقي كادلعن اجملازم.

ة نوع من اجملاز اللغوم كبالعبلقة بُت ادلشبو ُب ادلعٍت احلقيقي اإلستعار 

 11كادلعٍت اجملازل 

 

 الكناية    .3

 الكناية ىي لرظ أطلق كأ ريد بو الـز معناه مع جوز إرادة ذلك ادلٌت

تنقسم الكناية باعتبار ادلعٌت عنو ثبلثة أقساـ، فإف ادلعٍت عنو قد 

 نسبة.يكوف صرة، كقد يكوف موصوفا، كقد يكوف 

 
                                                           

11 191الدكتور عبد العزيز عتيق,فيالببلغة العربية علم البياف ص    
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 لنمط المجازيو ظائف  ا  .(3

األسلوب َب األدب لو دكر ىاـ َب تأليف أعماؿ أدبية، ألف مجاؿ 

 األعماؿ األدبية ديكن دعمو باستخداـ لغة الكياس.

ديكن للغة التصويرية ُب العمل األديب أف تثَت كتطور التقدير من 

القارئ. قد يدخل القارئ ُب العمل األديب ُب كجود لغة الكياس 

 دلستخدمة. ا

 النمط اجملازم يعمل على النحو التايل:

 .ذبميل األصوات كالسرد .1

 الًتكيب .2

 كصف الصورة .3

 التأكيد على السرد كالعاطرة .4
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 قم بتشغيل الصورة .5

 سبكُت انطباع معُت كاجلو .6

 تقصَت السرد كالكتابة .7

 

 .  مناهج البحثح

ثنا بعد كصرها ُب كجهة النظر ادلذكورة أعبله ، تعترب ىذه الطريقة حب 

كصرينا نوعينا يستخدـ مصادر مكتوبة ترتبط بادلوضوع. عبلكة على ذلك ، 

 لتنريذ ىذا البحث ، سيقـو ادلؤلف بًتتيب اخلطوات التالية:

 نوع البيانات .1

نوع البحث ىو حبث ادلكتبة. البحث ُب ادلكتبات )البحث ُب 

ن ادلكتبات( أك غالبان ما يشار إليو باسم دراسة األدب ، ىو سلسلة م

األنشطة ادلتعلقة بأساليب مجع بيانات ادلكتبة كقراءة كتسجيل كإدارة ادلواد 
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(. نوع البحث ادلستخدـ ُب ىذه الدراسة 2112:3البحثية )مستيكا زبد،

 12ىو نوع البيانات النوعية الوصرية.

 

 مصادر البيانات .2

 13يتم استخداـ مصادر البيانات كما يلي:

در ادلرتبط مباشرة بادلشكلة قيد مصدر البيانات األساسي ىو ادلص. 1

 د فوادم.اأمحابن مهجر الدراسة. ُب ىذه احلالة ركاية 

تدعم مصادر البيانات الثانوية مصادر نظرية الببلغة ُب علم البياف ، . 2

كالبيانات اإلضافية أك التكميلية اليت تكمل البيانات ادلوجودة ، مثل الكتب 

البيانات األخرل اليت ديكن  كاجملبلت كادلقاالت كاجملبلت كمصادر

 استخدامها كبيانات مكملة.
                                                           

12
 Atar seni, Metode Penelitian Sastra, (Bandung: Angkasa, 1993),hal 42 

13
 Siswanto,Metode Penelitian Sastra Analisis Struktur Puisi(Yogyakarta:Penerbit Pustaka 

Pelajar,2010)Hal 72. 
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 طريقة مجع البيانات .3

تقنيات مجع البيانات ىي عملية تتم ُب مجيع أضلاء البحث ، 

باستخداـ رلموعة من األدكات ادلعدة ، للحصوؿ على معلومات البيانات 

 من خبلؿ مراجعة النصوص كدراسة األدب كادلقاببلت كالوثايق.

دلتخذة ُب مجع ىذه البيانات ىي بطريقة قراة مجيع اخلطوات ا

, ل زلتويات الركاية, ك دييز الكلمات اليت تدؿ على االسلوب اجملاز 

لتحقيق,ك ربليل, ك أكضح شكل التشبيو, االستعارة, ك الكنايو. ٍب نظمت 

 بشكل منهجي ُب شكل الكتابة العلمية.

 

 طريقة ربليل البيانات  .4
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دلستخدمة ُب ىذا البحث ىي تقنية ربليل طريقة ربليل البيانات ا

تقنيات ربليل احملتول ىي تقنيات حبثية لصنع استدالالت قابلة  14احملتول.

البيانات اليت ًب  15للتحقيق ، كبيانات صاحلة من خبلؿ النظر إىل السياؽ.

مجعها كذبميعها ، ٍب تصنيرها حسب اجملموعة ، بعد ذبميع اجلمل ، ٍب 

، اإلستعارة ك الكناية ُب  حديد كلمات التشبيوتصنيرها مرة أخرل لت

 دم.فواد أمحابن مهجر نصوص اجلملة بناء على أمر اجلملة ُب عمل ركاية 

 

 

 

 . نظام البحثط

 الكاتبة ُب البحث ينقسم اىل أربعة فصل يعٍت :

                                                           
14
 Ibid, hlm.482 

15
 Burhan Nuurgianto,  PenelitianKualitatif, (Jakarta: Kencana, 7447), hlm.489 
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 الباب األول: المقّدمة

 خلرية البحث . أ

 ب. مشكلة البحث ك ربديد مشكبلت البحث

 ك فوايد البحثت. أىداؼ البحث 

 ث. ربقيق ادلكتيب

 ج. اإلطار النظرل

 ح. مناىج البحث

 نظاـ البحث.  خ.

ادلقدمة تشتمل كمشكلة البحث كأىداؼ البحث كفوايد البحث  

 كربقيق ادلكتيب  كإطار النظرل كمناىج البحث كنظاـ البحث.

 أحماد فؤدىو سيرة  الباب الثانى: البحث النظرية

 علم الببلغة. أ
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 علم البياف. ب

 أنواع األسلوب اجملازل. ت

 لنمط اجملازمك ظايف  ا. ث

مط األسلوب و وظائف النحليل االسلوب المجازي الباب الثالث: ت

 دىألحمد فوا المجازى في رواية "ابن مهجر"

 الباب الرابع: اإلختتام

 اخلبلصو. أ

 اإلقًتاحة. ب
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 باب الثانيال

        أ. الباالغة                                             

 ا.تعريف البالغة

الببلغة لغة من كلمة "بلغ" كىي اإلنتهاء كالوصوؿ. إف الببلغة ُب 

دراسة األدب تكوف مرجعا من كبلـ كمتكلم حىت طهرت كلمة كبلـ بليغ 

مطابقتو دلقتضى احلاؿ 16كبليغ متكلم. الببلغة عند القدمائ َب الكبلـ ىي 

 مع فصاحة. 

ىاف لنيقلها إىل أذىاف السامعُت الببلغة اسطبلحا ىي تعبَت األذ

كعقوذلم ألف اللغة اليت تستعمل بو صحيحة، كاضحة كأثرت َب قلوب 

 السامعُت بتماـ اللغة كسباـ أحواؿ السامعُت.

                                                           
16
 Husen, Abdul Qodir, Fann al-Balaghah, (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 4961), hlm. 29  
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الببلغة عند شكرا كامل ىي مطابقة اللساف أك الكتابة حباؿ الظاىر، 

مهور كادلراد بو الكلمة اليت تستعمل بو فاصحة، إرضاء ، حىت بسحر اجل

 17حبيث يتم التعبَت عن نوايا القلب أك العقل إىل معارضي احلوار برعالية

أما الببلغة فهي تأدية ادلعٌت اجلليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة، 

ذلا ُب النر  أثرا خبلب، مع مبليمة كل كبلـ للموطن اللذل يقاؿ فيو، 

اليبلغة ىو كاألشخاص اللذين خياطبوف. كمع ذلك من أىم األمر ُب دراسة 

 الرن ُب التعبَت ادلعٍت يواسطة اللغة.

فليست الببلغة قبل كل شيئ إأّل فنا من الرنوف ُب الكلمة، يعٌت عن 

ادلعٌت، كتأثَت القلب عنها كصراء اإلستعداد الرطرل كدقة إدراؾ اجلماؿ 

 حبيث أحواؿ ككقت كموضوع السامعُت الذم تأثّر هبا.

                                                           
17
 Sukron kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern, (Depok: Raja Grafindo 

Persada), hlm. 498. 
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أسلوب جيد حىت تصل الغرض األسلوب ىو ادلعٌت من الكلمات ب

بسريع كتأثر قلوب السامعُت. ينقسم األسلوب إىل األسلوب العلمي، 

 :18األسلوب األديب كاألسلوب اخلطايب

 األسلوب العلمي .1

ىذا األسلوب أسلوب أساسي، حيتاج إىل ادلتطق السليم كالركر 

ادلستقيم كأبعدىا عن اخلياؿ كالتأنق. ألنو خياطب العقل كيناجي الركر 

كيشرح احلقايق العلمية اليت ال زبلو من غموض كخراء، كأظهر ميزات ىذا 

 األسلوب الوضوح.

  

 األسلوب األديب .2

                                                           
18
  Ali Al-jarim dan Mustafa Amin, terjemahan Al-Balagahatul Wadhihah (Bandung,sinar 

baru            

algensindo,7444),hlm. 44. 
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ديتاز ىذا األسلوب باجلماؿ. كأظهر شليزاتو مجالو ما فيو من خياؿ 

رايع كتصوير دقيق كتلم  لوجوه الشبو البعيدة بُت األشياء كإلباس ادلعنوم 

 س ُب سورة ادلعنوم.   ثوب احملسوس كإظهار احملسو 

 األسلوب اخلطايب    .3

تربز ىنا قوة ادلعاٌب كاأللراظ كقوة احلجة كالربىاف كقوة العقل 

اخلصيب. ىنا يتحدث اخلطيب إيل إرادة سامعيو إلثارة عزايمهم كاستنهاض 

مهمهم، كجلماؿ ىذا األسلوب ككضوحو شأف كبَت ُب تأثَته ككضولو إيل 

 تأثَت ىذا األسلوب منزلة اخلطيب َب نروس قرارة النروس. كشلا يزيد َب

 .سامعيو كقوة عارضتو

 

 .تقسيم علم البالغة2
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علم الببلغة ىو علم الذل تتعلق بالكلمة، يعٌت عن ادلعٌت كاألسلوب 

. ينقسم موضمع 19كتأثَت الذكؽ هبا كدقة إدراؾ اجلماؿ حبيث األحواؿ

 الدراسة الببلغة إىل ثبلثة اىدؼ :  

 علم المعاني .0

أصوؿ كقواعد يعرؼ هبا أحواؿ الكبلـ اليت يكوف هبا مطابقا  ىو

. العرض من علم 21دلقتضى احلاؿ حبيث يكوف كفق الغرض الذل سيق لو

ادلعاىن ىو ترادل األخطاء ُب ادلعٌت ادلقصود من ادلتحدثُت ادلوسلُت إىل 

 اخلصم. كموضوعو ىو اللرظ العريب األصلى. 

 

 علم البيان .3

                                                           
19
 Ahmad al-Hasyimi, Jawahir al-Balaghah, (Beirut: Dar al Fikri), 4991, hlm. 946. 

 
20
 Ahmad al-Hasyimi, op.cit, hlm. 99-14. 
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لظهور، كاصطبلحا أصوؿ كقواعد يعرؼ هبا البياف لغة الكشف كا

إيراد ادلعٌت الواحد بطرؽ متعددة كتراكيب متراكقة. كالغرض منو بياف ُب 

كضوح أك خراء داللتها على معٌت اجلود أك الداللة العقلية لؤللراظ. علم 

 كالكناية. ك االستعارة البياف يعتمد على أركاف الثبلثة: التشبيو 

 

 

 

 علم البديع    .2

ديع لغة ىو اجلدة الىت يدؿ عليها إنشاء الشيئ ابتداء كعلى غَت الب

مثاؿ سابق. كاصطبلحا فهو علم يعرؼ كجوه ربسُت الكبلـ بعد رعاية 

 ادلطابقة دلقتضى احلاؿ كرعاية كضوح الداللة.
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 . علم البيانب

 ا.تعريف علم البيان

. كأما 21أصل كلمة "البياف" تظهر على معٌت اإلنكشاؼ كالوضوح

البياف ىو نطبيق معٌت كاحد بطرؽ متعددة كتراكيب متراكقة )من غَت  فن

 .22كاضح إىل كاضح كأكضح(

البياف عند احلاج الدكتور مارجوكو إدري  ىو الرصاحة، ىم يقولوف 

فبلف من فبلف أم أفصح منو كأكضح بياف، كىذا اإلصطبلح كجد ُب 

اعد يعرؼ بو حديث النيب: "أف من البياف لسحرا". كاصطبلحا أصوؿ كقو 

                                                           
21
 Dr.H. Mardjoko Idris, Retorika Berbahasa Arab Kajian Ilmu Bayan, (Yogyakarta: 

KaryaMedia,7448 
77

 Imam Akhdhori, Terjemah Jauharul Maknun (Ilmu Balaghah), (Surabaya: Al-Hidayah), 

hlm.418 
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إيراد الواحد بطرؽ سلتلرة بعضها ببعض فادلعٍت الواحد ىو يستطاع أداؤه 

 23بأساليب سلتلرة.

علم البياف ىو اظهار ادلعٍت بأسلوب متعددة. أصوؿ كقواعد يعرؼ 

هبا إيراد ادلعٌت الواحد بطرؽ متعددة كتراكيب متراكقة من التشبيو كاجملاز 

 24كالكناية.

را منور ىو اظهار معٍت كاحد بأسلوب متعددة. كالبياف عند أمحد كص

كُب كتاب ادلنور أف األسلوب ىو مررد كمجعو األساليب دبعٍت الطريق، كادلراد 

 منو أسلوب ُب الكبلـ.   

األسلوب عند رلدم كحبة ُب معجم ادلصطلحات العربية ُب اللغة 

  25كاألدب ىو طريقة اإلنساف ُب اللتعبَت عن نرسو كتابة.

                                                           
23
 Dr.H. Mardjoko Idris, op.cit, hlm.  7 

24  Muhammad Yasin bin ‘Isa al-Fadani, Hasan As-Shiyaghah, (Al-Barakah,7442), hlm.68  
25
 Dr.H. Mardjoko Idris, op.cit, hlm.  9. 
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عند علي اجلرايم كمصطرى أمُت ىو ادلعٍت ادلصوغ ُب األسلوب 

ألراظ مؤلرة علي صورة تكوف أقرب لنيل الغرض ادلقصود من الكبلـ 

كأفعاؿ َب نروس سامعيو، كأنواعو األسلوب العلمي ك األسلوب األديب 

 26كاألسلوب اخلطايب.

األسلوب عند زلمد غرراف زين العامل ىو الطريقة اليت يتبعها الررد ُب 

التعبَت عن أفكار كمشاعر. كزاده أف األسلوب ىو ادلعٍت ادلوجود ُب الكلمة 

كأثره ُب منزلة اخلطيب َب نروس سامعيو. كاألسلوب ينقسم على الثبلثة: 

 27األسلوب العلمي ك األسلوب األديب كاألسلوب اخلطايب.

 األسلوب العلمي .1

                                                                                                                                                                      
  

26
 Muhammad Yasin bin ‘Isa al-fadani, Hasan As-shiyaghah, (Al-Barakah,7442), hlm.68 

  
27 Ali Al-jarim dan Mustafa Amin, terjemahan Al-Balagahatul Wadhihah  (Bandung, 

Sinarbaru  Algensindo,7444),hlm. 44. 

  



38 
 

ر ىذا األسلوب أسلوب أساسي، حيتاج إىل ادلتطق السليم كالرك

ادلستقيم كأبعدىا عن اخلياؿ كالتأنق. ألنو خياطب العقل كيناجي الركر 

كيشرح احلقايق العلمية اليت ال زبلو من غموض كخراء، كأظهر ميزات ىذا 

 األسلوب الوضوح.   

 األسلوب األديب .2

ديتاز ىذا األسلوب باجلماؿ. كأظهر شليزاتو مجالو ما فيو من خياؿ 

وه الشبو البعيدة بُت األشياء كإلباس ادلعنوم رايع كتصوير دقيق كتلم  لوج

 ثوب احملسوس كإظهار احملسوس ُب سورة ادلعنوم.   

 األسلوب اخلطايب .3

تربز ىنا قوة ادلعاٌب كاأللراظ كقوة احلجة كالربىاف كقوة العقل 

اخلصيب. ىنا يتحدث اخلطيب إيل إرادة سامعيو إلثارة عزايمهم كاستنهاض 
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لوب ككضوحو شأف كبَت ُب تأثَته ككضولو إيل مهمهم، كجلماؿ ىذا األس

قرارة النروس. كشلا يزيد َب تأثَت ىذا األسلوب منزلة اخلطيب َب نروس 

 سامعيو كقوة عارضتو. 

 األسلوب المجازىأنواع  . ج

 ينقسم ىذه الدراسة اىل الثبلثة كىي:

        التشبيو .1

التشبيو ىو الشبو، كُب اإلصطبلح ىو تشبيو شيئ بشيئ آخر 

 28ذبمعها صرة أك أكثر بأدكات التشبيو.

كالتشبيو عند زلمد ياس بن عيسي الردىن ىو عبارة عن اإلصطبلح 

ُب أمرين )مشبو كمشبو بو(. ىذا التشبيو يكوف َب كجو الشبو بأدكات 

                                                           
28
 Ahmad al-Hasyimi, op.cit, hlm 712  
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أك الداللة على مشاركة أمر آلخر ؼ صرة أك أكثر بإحدل  29التشبيو.

 أدكات التشبيو ادللحوظة أك ادللروظة.

لتشبيو عند زلمد غرراف زين العلمى ىو فن تصوير يقصد بو البياف كا

ك تقريب الشئ اىل األفهاـ, ك ىو عبارة عن بياف أف شيئا أك أشياء شركت 

 غَتىا ُب صرة أك أكثر بأداة ىي الكاؼ أك غَتىا.

كللتشبيو أركاف أر بعة ىي ادلشبو كادلشبو بو , كيسمياف طرُب التشبو 

 ت., ككجو التشبو كأدا

 أدكات التشبيو ىو األدكات للتكميل الكلمة مثل "ؾ" ك"مثل".

كاخلبلصة من ىذا أف التشبيو ىو مقارنة صرحية أك غَت مباشرة 

 باستخداـ كلمات ادلقارنة، "ؾ" أك "مثل" كغَت ذلك.

                                                           
29
 Muhammad yasin bin ‘Isa al-Fadani, Hasan As-Shiyaghah, (Al-Barakah,7442), hlm.68 
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 ادلثاؿ: كقع يده كالنخل كقة ادلوز الدبوال

 ة ادلوز.      تلك اجلملة نوع من التشبيو بأدكة "ؾ" للمقارنة ُب كرق

 اإلستعارة .2

اإلستعارة لغة ىي استعر. كعند الدكتور عبد العزيز عتيق ُب كتابو ُب 

الببلغة العربية )علم البياف(، االستعارة ضرب من اجملاز اللغوم عبلقة 

 ادلشبهة دايما بُت ادلعٍت احلقيقي كادلعن اجملازم.

و ُب ادلعٍت احلقيقي اإلستعارة نوع من اجملاز اللغوم كبالعبلقة بُت ادلشب

 31كادلعٍت اجملازل 

 ادلثاؿ: طرل يبدك جديا مثل لعب الشطرنج

                                                           
30 191غة العربية علم البياف ص الدكتور عبد العزيز عتيق,فيالببل   
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لرظ "مثل" نوع من اإلستعارة يعابر علي ادلقارنة النظرة على كجو 

 شخص ما عندما كاف جادا ُب لعب الشطرنج   

 الكناية .3

 .الكناية ىي لرظ أطلق كأ ريد بو الـز معناه مع جوز إرادة ذلك ادلٌت

الكناية باعتبار ادلعٌت عنو ثبلثة أقساـ، فإف ادلعٍت عنو قد تنقسم 

 يكوف صرة، كقد يكوف موصوفا، كقد يكوف نسبة.

 

 المجازي  األسلوبفائدة  . د

األسلوب َب األدب لو دكر ىاـ َب تأليف أعماؿ أدبية، ألف مجاؿ 

 األعماؿ األدبية ديكن دعمو باستخداـ لغة الكياس.
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الكياس ديكن أف جيعل العمل األديب  جيادؿ برادكبو بأف كجود لغة

كظيرة لغة الكياس ىي  .جيذب االنتباه كاحلياة كخيلق كضوح صور اخلياؿ

كصف شيء ما ُب العمل األديب ليكوف كاضحا، حيا كمكثرا كمثَتا 

 لبلىتماـ. 

ديكن استخداـ لغة الكياس ُب توليد انطباعات معينة كأجواء ، 

سرد، شلا يعٍت دعم أغراض ادلصنرات كاستجابات حسية معينة، كذبميل ال

  31.األدبية

ىناؾ  لغة الكياس كبالتايل فإف الوظايف اليت تنشأ عن استخداـ

سلتلف كلكن مجيع الوظايف ال تزاؿ هتدؼ إىل بناء قيمة مجالية ُب األعماؿ 

األدبية. ديكن أيضنا العثور على اخلطابات ادلستخدمة يومينا الستخداـ 

                                                           
31
 Rachmat Djoko Pradopo, Pengkajian Puisi (Yogyakarta:Gadjah Mada University 

Press,7447) hal.87  

 



44 
 

ظيرتها زبتلف ُب استخداـ رلال  األعماؿ األدبية. شكل اجملرات ، لكن ك 

عندما يتم استخداـ لغة الكياس ُب التعبَت اليومي، فإنو يعمل على تسريع 

الرهم، كذلك ألف استخداـ منوذج مشًتؾ، ٍب استخداـ السادة ُب األعماؿ 

األدبية  يؤدم ُب الواقع إىل إبطاء الرهم أك التأثَت. ىذا ألف أشكاؿ اجملال  

دلستخدمة ُب األعماؿ األدبية ىي أشكاؿ جديدة، كادلؤلروف أحرار ُب ا

  .اختيار لغة الكياس كفقان الحتياجاهتم كأذكاقهم كإبداعهم

ديكن للغة التصويرية ُب العمل األديب أف تثَت كتطور التقدير من 

القارئ. قد يدخل القارئ ُب العمل األديب ُب كجود لغة الكياس 

 ادلستخدمة. 
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آلراء اخلرباء أعبله، ديكن االستنتاج أف كظيرة النمط الرمزم  ككفقنا

للغة ُب أعماؿ الساترا ىناؾ عدة أنواع، كىم يذكركف كظيرة أسلوب 

 .التصوير ادلختلرة

 النمط اجملازم يعمل على النحو التايل:

 .ذبميل األصوات كالسرد .1

 الًتكيب .2

 كصف الصورة .3

 التأكيد على السرد كالعاطرة .4

 ورةقم بتشغيل الص .5

 سبكُت انطباع معُت كاجلو .6

 تقصَت السرد كالكتابة .7
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 سبيز مشاعر الشخصية .8

 

 ومؤلفات المؤلفمهجر رواية ابن 

دل تسبب اىل الظاىرة ادلعجبة َب مجبيع أضلاء واد فمن أمح ابن مهجرركاية 

ببلد اندكنيسيا. ىذه الظاىرة صارت مهمة بالنسبة للشباب الذل يبحث 

ىي ركايتو اخلام . كىذه الركاية متررقة بغَتىا ىوية احلياة. ىذه الركاية 

السابقة الىت حاكت عن ادلعهد كتعاليمو، كمتررقة كذلك بركاية بلد مخسة 

عن الولد أعاد كالده اىل مهجر الىت عززت امسو. حاكت ركاية ابن  أبراج

البيت ألجل البقاء بعيدا عن اإلختبلط غَت جيد، على األمل أف حيصل 

 حلياة أحسن من قبل.كلده على درسى ا
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ىذه الركاية تستحق القراية من مجيع الدكاير كاألعمار ألف مجيعها ربكى عن 

الغٌت كالشرؼ كاذليبة. بٌت الركاية أمة إندكنيسيا إلجل القياـ من الكسل 

 بسبب إرتراع مطالب منط اجلياة دلواصلة السعي للنجاح ُب احلياة. 

اك سنة حافة البحَتة ماننج ادم ببيور، قرية صغَتة علىو كلد أمحد ف

دل إىل جاكة بناء على طلب كالدتو، كيدرس َب ادلعهد وا. حاكؿ ف1972

احلديث دار السبلـ كونتور كالتقي بادلعلم ادللهم كادلخلص ُب تعليم العلـو 

الدنيوية كاألخركية. جاء طبّلبو من مجيع أضلاء إندكنيسيا كخارج الببلد. اربع 

ية ُب معهد كونتور أذلمتو ُب كتابة أفشل الكتاب سنوات من اخلربة احليات

 بايع مبتكر. كأشهر اصطبلح "من جّد كجد" بعد ىذه الركاية.

، أصبح صحريا ُب رللة  unpadبعد زبرجو من زلاضرة العبلقات الدكلية ب

 School Of Media And . كناؿ كذلك ادلنحة الدراسية َب1999تيمبو سنة 
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Public Affairs, George Washington University, USA ذبوؿ حوؿ إىل كاشنطن مع .

ياىي، زكجتو ىو أملو مند صغره. جبانب الكلية أصبح مراسلُت َب تيمبو 

سبتمبَت  11األخبار التارخيية مثل مأساة  . Voice of America (VOA)كصهرى 

 أفادت هبما مباشرة من بينتاجوف، البيت األبيض، كابيتوف ىيل.

ادلنحة الدراسية إىل خارج  9حة الدراسية ناؿ ىو أصبح باحث من  

 Royalإلستمرار الدراسة إىل  Chevening Awardناؿ  2114الببلد. ُب 

Holloway University of London  كقد أتيحت لو فرصة العيش كالدراسة ُب .

 كندا، سنغافورة، أمريقا، إيطاليا، ياباف ة إصلليزيا. 

كاستقبلت السوؽ  2119ج، نشرت ُب بلد مخسة أبرا ركايتو األكىل، 

بشكل جيد. ُب كقت قصَت طبع مئات اآلالؼ من النسخ كأصبح من 

أصبهت  Gramedia Pustaka Utamaأكثر الكتب مبيعا لعدة سنوات. كفقا ؿ
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الركاية كراية زلالية أكثر مبيعا ادلنشورة على اإلطبلؽ. كقد ًب تعيينو على 

اب كالركايات األخرل على كحيصل ىذا الكت 2111نطاؽ كاسع عاـ 

، ككتابة الكتاب Nominasi Khatulistiwa Literary Awardالعديد من اجلواير مثل: 

.سنة   اندك نيسيا Anugerah Pembacaالنسخة ادلرضلة من  2111كاخلياؿ 

كالرايز األكؿ  IKAPIناؿ فئة النعمة التحرَت كالتعليم، أفضل كاتب  2111

 Bellagioأنو سلتار كمقيم ُب  2112ية. ُب سنة َب أفضل مكتبة أعماؿ خيال

Center حيصل على جايزة من كزارة العدؿ كحقوؽ  2113، إيطاليا. كُب سنة

 اإلنساف لرئة إبداعية ركاية.

 Ubud Writersسبت دعوتو ليكوف متحدثا ُب منايبات سلتلرة كىي  

Festival, Singapore Writer Festival, Salihara Literary Biennale, Makasar Writers 

Festival, Byron Bay Writers Festival 2116كُب مارس سنة  .استتو ر ليا ُب 

كأحد اخلارجُت ادلؤثرين. ُب أكتوبر  British Council من  حصل على جايزة 
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 Cultural Leaderحصل على دعوة للذىاب حوؿ الياباف كزميل من  2116

Program, Asia Center,
97

 Japan Foundation                 

 Theكاف متحم  التصوير ىذا ُب يـو من األياـ مدير االتصاالت ُب 

Nature Concervancy  كىي منظمة غَت حكومية دكلية. كاآلف ، أمحد فوادم ،

مشغوؿ بالكتابة ، كأصبح متحدثنا عامنا ، فضبلن عن األساس االجتماعي 

ن ىم أقل قدرة ، كبالتحديد برج للمساعدة ُب تعليم األطراؿ الصغار الذي

 . مؤلراتو:33اجملتمع

 ركاية بلد مخسة أبراج .1

 ركاية ادلشي عرب احلدكد .2

 ركاية ميداف ثبلثة ألواف .3

 موارك1ركاية رانتو  .4

                                                           
32
 Wikipedia, A. Fuadi 

33
 A. Fuadi, Anak Rantau, (Jakarta: PT Falcon, 7442) 
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 مهجر نبركاية ا .5

 

 

 

 

 الباب الثالث

 نتائج البحث والمباحسة

 ابن مهجرالمجازي في رواية   سلوبل األأ. أشكا

لباحث بعرض البيانات اليت ًب احلصوؿ ُب ىذه الدراسة سيقـو ا

عليها خبلؿ البحث على أساس البيانات ادلوجودة ، كُب ىذه ادلعطيات ، 

توجد أمناط رلازية ُب شكل التشيبو ، اإلستعارة ، الكناية ، ككظيرة أسلوب 
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اللغة ذبسيد األصوات كالركايات ، كااللتصاؽ ، كشرح الصورة ، كإعطاء 

عاطرة ، كربريك الصورة ، كتوليد االنطباع كاجلو ادلعُت الًتكيز على السرد كال

، كتقصَت الركاية كالكتابة ، كتصوير الشعور بالشخصية ، أسلوب اللغة من 

 حيث علـو البياف الواردة ُب العبارات على النحو التايل:

شكبل من التشبيو  33استنادا إىل البيانات ادلوجودة ، كجد الباحثوف 

منوذج الكنابة كجدت ُب ركاية إبن  1إلستعارة ، ك أشكاؿ من ا 12، ك 

 سبيل كتبها أمحد فؤادم على النحو التايل:

 التشبيبة  .0

التشيبو ىو ادلصطلح الذم يوجد فيو شعور بالتشابو بُت حالتُت 

)مشبو ك مشبو بو(. حيدث التشابو ُب معٌت )كجو الشبو( كباستخداـ أداة 

مثل ، مثل ، كما شابو. أك عبارة أك جهاز )أدة التشبيو( كىو: الكاؼ ، 
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تشَت إىل أف ذلا شيئنا مشًتكنا مع أشياء أخرل ُب الطبيعة كُب تساكيها 

بواسطة أدكات أك أجهزة ، سواء بشكل صريح أك ضمٍت. التشبيو )أسلوب 

 لغوم مشابو( ُب االقتباسات التالية:

 ""يعرج اليد مثل سعف أكراؽ ادلوز ذبوؿ

باستخداـ التشبيو  شكل من أشكاؿ اقتباس اجلملة أعبله ىو 

الكلمات اليت تقارف / تقارف بُت األمرين مباشرة باستخداـ كلمة مثل ، 

يستخدـ الكلمة كما ذكر أعبله من قبل ادلؤلف دلقارنة / مقارنة شكل اليد 

ىييب ضعيرة مع شكل أكراؽ ادلوز اليت ذبلت كارنا يواجو ىذا الرجل حببلن 

 بح يعلق نرسو حيان.معلقنا عليو ، كحزاـ الر 

 "شعرت ساقيو ككأهّنا عصابات مطاطية ك أصيب قلبو حىت أمخص 

 "القدمُت
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ألنو  اقتباس اجلملة أعبله ىو شكل من أشكاؿ منط اللغة التشبيو 

يستخدـ الكلمات اليت تقارف / تقارف بُت شيئُت مباشرة باستخداـ كلمات 

شكل الساقُت حيري  مثل ، تستخدـ كلمات مثل ادلؤلف دلقارنة / مقارنة

 .-ضعيرة مع شكل ادلطاط الذم يعصب

 "إف فم ىييب مشغوؿ مثل مسكة ذىبية مرفوعة من الربكة".

إف اجلملة ادلذكورة أعبله ىي التشبيو ألنو يستخدـ كلمات تقارف /  

تقارف شيئُت مباشرة باستخداـ كلمات مثل ، كلمات مثل ادلؤلف 

م ىييب مع شكل فم السمكة ادلستخدـ ُب الترسَت / مقارنة شكل ف

 ادلرفوعة من الربكة اليت ىي مه .

ىذا عندما بدأ ُب البطة ، هترب من عيوف كالده اليت جيب أف ربًتؽ مثل "

 "فحم احلياة
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اقتباس اجلملة أعبله ىو شكل من أشكاؿ التشبيو ألنو يستخدـ 

  الكلمات اليت تقارف / تقارف بُت األمرين مباشرة باستخداـ كلمة مثل ،

كلمة مثل ادلؤلف تستخدـ للمقارنة / مقارنة شكل عيوف األب ىييب الذم 

 غاضب من شكل الرحم .

 ""مل يعتقد أنو رأل كالده يتراعل مثل البالوف ادلنكمش

االقتباس أعبله ىو التشبيو ألنو يستخدـ الكلمات اليت تقارف أك 

دلؤلف تقارف شيئُت مباشرة باستخداـ كلمات مثل ، تستخدـ كلمات مثل ا

 دلقارنة رد فعل أضعف كالده مع البالوف ادلنكمشة.

 21"شعرت مرتياز مثل زلتويات زجاجة من عصَت الليموف مدىوف يهز 

 مرة"
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االقتباس أعبله ىو شكل من أشكاؿ التشبيو ألنو يستخدـ الكلمات 

اليت تقارف / تقارف بُت شيئُت مباشرة باستخداـ كلمات مثل ، تستخدـ  

ف دلقارنة / مقارنة مرتياز كالده مع زلتويات زجاجة من كلمات مثل ادلؤل

 ىزة الليموف اجلشع الذم ىو رغوم / رغوة.

"ٍب أغلق عينيو ببطء ، كقبلت اذلواء ، كسبسك هبا لساف صغَت ، مثل التنُت 

 القدمي رايحة جزيرة رينكا مع لساف احملبلؽ"

كلمات االقتباس أعبله ىو شكل من أشكاؿ التشبيو ألنو يستخدـ ال

اليت تقارف / تقارف بُت شيئُت مباشرة باستخداـ كلمة مثل ، الكلمة 

ادلستخدمة من قبل ادلؤلف دلقارنة / مقارنة شكل لساف مرتياز إىل األماـ 

 مع شكل التنغيم اللساف عند رايحة فوليا رينكا .

 "كجهو تعكر ، جبينو يتجعد مثل كوركت الربتقاؿ"
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لتشبيو  ألف ىناؾ كلمات تقارف / ا شكل اقتباس اجلملة أعبله ىو

تقارف بُت شيئُت مباشرة باستخداـ كلمة مثل ، تستخدـ الكلمة كما ُب 

األعلى دلقارنة شكل كجو رجل عجوز ذبعدت جلده. مثل شكل كافَت 

 اجلَت.

 "مغلقة سوراك مثل إفبلس الدكاف ، قطع الكهرباء كأغلق الباب من اخلارج"

لتشبيو ألف ىناؾ الكلمات اليت اقتباس اجلملة أعبله ىو شكل ا

تقارف / تقارف بُت األمرين مباشرة باستخداـ كلمة مثل ، يتم استخداـ 

الكلمة على النحو الوارد أعبله من قبل ادلؤلف دلقارنة / مقارنة البار اليت 

أغلقت منذ كقت طويل مثل عرا عليو الزمن األكشاؾ اليت نرذت من رأس 

 ادلاؿ / اإلفبلس.
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، كاف سورك جادانج ىو نرسو سوراك ، مثل حرفة على  قبل سنوات"

 صخرة"

ألف ىناؾ الكلمات اليت  اقتباس اجلملة أعبله ىو شكل التشبيو

تقارف / تقارف بُت األمرين مباشرة باستخداـ كلمة مثل ، يتم استخداـ 

الكلمة أعبله من قبل ادلؤلف إىل دلقارنة / مقارنة مصَت شكل ادلصّلى اليت 

من قبل الوقت ادلستهلكة مع ادلهارات ادلذكورة أعبله الصخور  ًب تدمَتىا

 أم صخور صغَتة من الصخور.

"بالنسبة للطبق اجلنيب رندانع بالطاط  الكبَت ك كتنوعة مثل رأس السمك 

 النهاس سباحة فري ادلاع حليب جوز اذلند أصرر"

ألف ىناؾ الكلمات اليت  اقتباس اجلملة أعبله ىو شكل التشبيو  

رف / تقارف بُت األمرين مباشرة باستخداـ كلمة مثل ، يتم استخداـ تقا
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الكلمة أعبله من قبل ادلؤلف إىل دلقارنة / مقارنة مصَت شكل الطااط  

 الكثَت ُب ادلاع أصرار بشكل اللمك اليت جيتع َب ادلاع.

"ثبلث الكلبات األخرل اليت  حيد مرتياس سقطتهم مثل غشب اليت الزمار 

 بالركح"

ألف ىناؾ الكلمات اليت  باس اجلملة أعبله ىو شكل التشبيواقت

تقارف / تقارف بُت األمرين مباشرة باستخداـ كلمة مثل ، يتم استخداـ 

الكلمة أعبله من قبل ادلؤلف إىل دلقارنة / مقارنة مصَت شكل ثبلث 

 الكلبات مثل غشب اليت الزمار بالركح.

 "باصوة ضعيف مثل غيتار  يرربي كتر"

ألف ىناؾ الكلمات اليت  باس اجلملة أعبله ىو شكل التشبيواقت  

تقارف / تقارف بُت األمرين مباشرة باستخداـ كلمة مثل ، يتم استخداـ 
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الكلمة أعبله من قبل ادلؤلف إىل دلقارنة / مقارنة مصَت شكل تضيف أىة 

 صوة ىري مثل بغيتار  يرربي كتر اليت لي  لو الشكل.

 ألنو نرد النروس" "ينحٌت جسده مثل الركوع

تقارف بُت األمرين مباشرة باستخداـ كلمة مثل ، يتم استخداـ 

الكلمة أعبله من قبل ادلؤلف إىل دلقارنة / مقارنة مصَت شكل األنسا اليت 

 تصلى فحالة الركوع.

 "شعرة مهجورة فقط ىكذا مثل العناص القددية اليت سيعيت اىل األخرل"

ألف ىناؾ الكلمات اليت  تشبيواقتباس اجلملة أعبله ىو شكل ال

تقارف / تقارف بُت األمرين مباشرة باستخداـ كلمة مثل ، يتم استخداـ 

الكلمة أعبله من قبل ادلؤلف إىل دلقارنة / مقارنة مصَت شكلو كمثل اشئ 

 الذل غَت مستعمل.
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"ىم سيسمع القصة السبيلو ك جاء يتدفقوف اىل بيتو مثل  منل ابيد طيار  

 حوؿ ادلصابح"

ألف ىناؾ الكلمات اليت  اقتباس اجلملة أعبله ىو شكل التشبيو

تقارف / تقارف بُت األمرين مباشرة باستخداـ كلمة مثل ، يتم استخداـ 

الكلمة أعبله من قبل ادلؤلف إىل دلقارنة / مقارنة مصَت شكل األنسا كمثل 

 احليواف اليت جاء اىل بيت لُت كمثل منل ابيد طيار  حوؿ ادلصابح.

لو كاف عاد مل تكن فامها, ك لكنو ادياءة الراس مثل  البباغاكات, كأنو "ك 

 فامهت"

ألف ىناؾ الكلمات اليت  اقتباس اجلملة أعبله ىو شكل التشبيو

تقارف / تقارف بُت األمرين مباشرة باستخداـ كلمة مثل ، يتم استخداـ 
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ىيف الكلمة أعبله من قبل ادلؤلف إىل دلقارنة / مقارنة مصَت شكل فم 

 بشكل فم احليواف يعٍت  البباغاكات اليت ترهم ما قاؿ األنساف.

"ىيري تعجب بانظره  جدهتا اليت كؤلدة ضعيرة  ك كصل األف مثل أـ 

 دجاجة اليت ربمل الولد الذين يقاتلوف عبيدا كيضربوف َب من كجد"

ألف ىناؾ الكلمات اليت  اقتباس اجلملة أعبله ىو شكل التشبيو

بُت األمرين مباشرة باستخداـ كلمة مثل ، يتم استخداـ تقارف / تقارف 

الكلمة أعبله من قبل ادلؤلف إىل دلقارنة / مقارنة مصَت شكل كجو جداتو 

 دبثل دجاجة اليت ربمل الولد الذين يقاتلوف عبيدا كيضربوف َب من كجد.

 "ىو تغريد مثل البباغاكات معظمة العامل معرفة"

ألف ىناؾ الكلمات اليت  التشبيو اقتباس اجلملة أعبله ىو شكل

تقارف / تقارف بُت األمرين مباشرة باستخداـ كلمة مثل ، يتم استخداـ 
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الكلمة أعبله من قبل ادلؤلف إىل دلقارنة / مقارنة مصَت شكل اكبلـ اـ 

 أيبات دبثل صوت البباغاكات.

 "ىو قافز مثل جنب على أرضية خشية كالشاد الصوت"

ألف ىناؾ الكلمات اليت  شكل التشبيو اقتباس اجلملة أعبله ىو

تقارف / تقارف بُت األمرين مباشرة باستخداـ كلمة مثل ، يتم استخداـ 

الكلمة أعبله من قبل ادلؤلف إىل دلقارنة / مقارنة مصَت شكبل الطريقة 

 ىيف دبثل جراد جنب على ادلكتب.

 "ٍب ىذا ىو عادة احلاؿ تتبسمو االف مثل الساطعوف ادلسلوف"

ألف ىناؾ الكلمات اليت  اس اجلملة أعبله ىو شكل التشبيواقتب

تقارف / تقارف بُت األمرين مباشرة باستخداـ كلمة مثل ، يتم استخداـ 
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الكلمة أعبله من قبل ادلؤلف إىل دلقارنة / مقارنة مصَت  بعُت الزنُت الىت 

 مخر بسب الغض دبثل الساطعوف ادلسلوف.

 "فمو يلهث اذلواء مثل ذىبية"

ألف ىناؾ الكلمات اليت  قتباس اجلملة أعبله ىو شكل التشبيوا  

تقارف / تقارف بُت األمرين مباشرة باستخداـ كلمة مثل ، يتم استخداـ 

الكلمة أعبله من قبل ادلؤلف إىل دلقارنة / مقارنة مصَت بشكل فههم ايل ؽ 

 يتنر  بسب التعب دبثل فمذىبية.

 ريف مثل  الرديو نرد البطارية""السامل عليكم فنديك, قاؿ ىيري بصتاخل

ألف ىناؾ الكلمات اليت  اقتباس اجلملة أعبله ىو شكل التشبيو

تقارف / تقارف بُت األمرين مباشرة باستخداـ كلمة مثل ، يتم استخداـ 
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الكلمة أعبله من قبل ادلؤلف إىل دلقارنة / مقارنة مصَت بشكل صوة ىيرى 

 ب صوة الرديوف اليت نرد البطارية.

 سيتم طرد مثل  الناس ادلاريض اجلذاـ كىو معدل" "انا

ألف ىناؾ الكلمات اليت  اقتباس اجلملة أعبله ىو شكل التشبيو

تقارف / تقارف بُت األمرين مباشرة باستخداـ كلمة مثل ، يتم استخداـ 

الكلمة أعبله من قبل ادلؤلف إىل دلقارنة / مقارنة مصَت بشكل النرسي اليت 

 ادلريض اليت معدم. عصبتو باجلامع دبثل

"  "يرل بدا ظهر يده متموج, ك أسودت مثل حرؽ احلـو

ألف ىناؾ الكلمات اليت  اقتباس اجلملة أعبله ىو شكل التشبيو

تقارف / تقارف بُت األمرين مباشرة باستخداـ كلمة مثل ، يتم استخداـ 
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الكلمة أعبله من قبل ادلؤلف إىل دلقارنة / مقارنة مصَت بشكل يده  

 للحم.حبرقا

 "جد ماداكت بغضب ك اندلعت مثل  جبل مَتاىب ال يعرؼ اىل من"

ألف ىناؾ الكلمات اليت  اقتباس اجلملة أعبله ىو شكل التشبيو

تقارف / تقارف بُت األمرين مباشرة باستخداـ كلمة مثل ، يتم استخداـ 

الكلمة أعبله من قبل ادلؤلف إىل دلقارنة / مقارنة مصَت  الغضب بشكل 

 اىب.جبل مَت 

" الربؽ ال يزاؿ يثور اىل ىناؾ ك ادلطر يشبو مثل املءاـ اىل األرض تشتمر 

 ُب اخًتاؽ الزنك"

ألف ىناؾ الكلمات اليت  اقتباس اجلملة أعبله ىو شكل التشبيو

تقارف / تقارف بُت األمرين مباشرة باستخداـ كلمة مثل ، يتم استخداـ 
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مقارنة مصَت   بشكل ادلطر دبثل الكلمة أعبله من قبل ادلؤلف إىل دلقارنة / 

 الغضب اىل األرض.

 "بل, ىكاذ السلد يسمع صوت دتوء مثل غرفة النمر"

ألف ىناؾ الكلمات اليت  اقتباس اجلملة أعبله ىو شكل التشبيو

تقارف / تقارف بُت األمرين مباشرة باستخداـ كلمة مثل ، يتم استخداـ 

مقارنة مصَت   بشكل صوت الكلمة أعبله من قبل ادلؤلف إىل دلقارنة / 

.  النمر الذم ناـ َب النـو

 "احلبل اليت قد بيغ بنزين مباشرة على النار مثل احلبل احترالية "

ألف ىناؾ الكلمات اليت  اقتباس اجلملة أعبله ىو شكل التشبيو

تقارف / تقارف بُت األمرين مباشرة باستخداـ كلمة مثل ، يتم استخداـ 
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ؤلف إىل دلقارنة / مقارنة مصَت   بشكل احلبل اليت الكلمة أعبله من قبل ادل

 دبثاؿ احلبل ا

 احترالية.

 "كتيرة فا سية ك احلرقاف الراس,يريد اف يتسأؿ بل فمو دبثل الساء الزجة"

ألف ىناؾ الكلمات اليت  اقتباس اجلملة أعبله ىو شكل التشبيو

ستخداـ تقارف / تقارف بُت األمرين مباشرة باستخداـ كلمة مثل ، يتم ا

الكلمة أعبله من قبل ادلؤلف إىل دلقارنة / مقارنة مصَت فمو دبثل الساء 

 الزجة ىيرى.

"ٍب ىوانراذ اذليب على العبو ك حرص على ربط احلبل حوؿ عنق مثل يقدـ 

 ميدالية"
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ألف ىناؾ الكلمات اليت  اقتباس اجلملة أعبله ىو شكل التشبيو   

ستخداـ كلمة مثل ، يتم استخداـ تقارف / تقارف بُت األمرين مباشرة با

الكلمة أعبله من قبل ادلؤلف إىل دلقارنة / مقارنة مصَت دبثل على ربط احلبل 

 حوؿ عنق مثل يقدـ ميدالية.

 "دماغة رقيقة ك كل شئ مع التشريع كاجلوع مثل مكنسة كهار با يية"

اقتباس اجلملة أعبله ىو شكل ألف ىناؾ الكلمات اليت تقارف / 

األمرين مباشرة باستخداـ كلمة مثل ، يتم استخداـ الكلمة  تقارف بُت

 أعبله من قبل ادلؤلف إىل دلقارنة / مقارنة مصَت دبثل مكنسة كهار با يية.

 "ىيري صغَت يبقي قوية مثل  االحتجاج على العامل"

ألف ىناؾ الكلمات اليت  اقتباس اجلملة أعبله ىو شكل التشبيو

باشرة باستخداـ كلمة مثل ، يتم استخداـ تقارف / تقارف بُت األمرين م
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الكلمة أعبله من قبل ادلؤلف إىل دلقارنة / مقارنة مصَت دبثل األرض 

 تعحودين  امها.

 "كجهو جدم مثل  لعب الشطرنج"

ألف ىناؾ الكلمات اليت  اقتباس اجلملة أعبله ىو شكل التشبيو  

يتم استخداـ  تقارف / تقارف بُت األمرين مباشرة باستخداـ كلمة مثل ،

الكلمة أعبله من قبل ادلؤلف إىل دلقارنة / مقارنة مصَت دبثل  لعب 

 الشطرنج.

  اإلستعارة .2

"ألنو مثل ىذا البطل ، ىم اآلف زلاطوف بأشخاص بعينُت ككجهُت 

 قاسيُت كمتعطشُت للدماء"
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كلمة أشخاش بعُت، كجو ال يرحم ، ك متعطش للدـ مصنرة على أهنا 

لغة رلازية( مثل ىذه الطريقة التصويرية لتجميل أسلوب استعارة )منط 

 األصوات ك نطقو.

"من يعلم أنو بسبب ىذا سيكوف مبلكنا مدكننا كأنو فيلة ساقطة ، 

 جنة ادلنغركؼ"

يتم تصنيف كلمة ُب سبيل اهلل كػاإلستعارة )أسلوب لغة رلازية( ، كىذا 

 النمط اجملازم مثل ىذا يعمل على ربريك انطباع معُت كجو.

 شعرت ىييب بأهنا طايرة كرقية تتسرب""

يتم تصنيف كلمة طايرة كرقية مكسورة كما ىو اشًتاة )أسلوب لغة رلازم( 

 ، كىذا النمط من االستعارة خيدـ لشرح الصورة.
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"كاف يعصر مع بعض اآلباء من ذكم التركَت البسيط كأـ ًب ذبريدىا 

 كلرها"

هنا لغة إستعارة )منط لغة إف كلمة األب كأـ البَتبور ك ذركر تصنف على أ

 رلازم( ، ىذا النمط من االستعارة يعمل على ربويل انطباع معُت كجو.

"الضرب على صوت الريح كصوت التموجات اليت كسرت ُب شراه 

 البحَتة"

تغلبت الكلمة على صوت الريح مع صوت رفوؼ متحطمة على شراه 

وع من األسلوب ، كىذا الن "أسلوب استعراضي"البحَتة مصنرة على أهنا 

 اجملازم يعمل على إحياء انطباع معُت كجو.

"صدره مل يكن حىت ىاديا ، كاصل الضرب ُب احلزف كالغضب 

 بالزيت"
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يتم تصنيف كلمة مزيت كاإلستعارةػ )أسلوب لغة رلازية( ، مثل منط 

 التصويرية لتجميل الصوت كالسرد.

 "كالعادة ، كاف يقرأ الكتاب حبرارة"

أعبله كما ىو اشًتاط )أسلوب لغة رلازم( ، ىذا النمط يقتب  االقتباس 

 التصويرم يعمل على ربريك الصورة.

 "ُب ادلدرسة الثناكية للهييب خيضع فقط لعيوف األـ الشاحبة كلندرم"

يتم تصنيف كلمة ظّل العُت كػاإلستعارة )أسلوب لغة رلازية( ، على غرار 

 رمزم ألنو

 يعمل على ربريك الصورة. 

 غرقت ُب الذكريات مع نربيىت""ألنو قد 
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يتم تصنيف كلمة ظّل العُت كػاإلستعارة )أسلوب لغة رلازية( ألف زكجتو 

 لقد ُب القبيو .

 "امسو فنديك لوؽ,  كىو السم ُب ىذا لقرقية"

يتم تصنيف كلمة ظّل العُت كػاإلستعارة )أسلوب لغة رلازية( ألنو مشهور 

 "ىذالقرية ببل تكوف مسؤلية. ُب

 "ع الوجو ادلضطرب لوالدهكقاؿ م"

يتم تصنيف كلمة الوجو الغاضب على أهنا لغة استعارة )أسلوب استعراضي 
 للغة( ، كأسلوب ىذا االستعارة يستخدـ كظيرة ادلؤلرُت لشرح الصورة.

 

 كنايةال .3

 ""اللساف الناعم جيعل األعذار
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يتم تصنيف الكلمة مرة كاحدة كما الكتاية يعٍت أنو من السهل جدا ُب 

صدار الكلمات ، كاألسلوب الرمزم ألنو يعمل على إعطاء العاطرة إ

 التأكيد.

 فائدة األسلوب المجازي في رواية ابن مهجر ب.

األسلوب َب األدب لو دكر ىاـ َب تأليف أعماؿ أدبية، ألف مجاؿ 

 األعماؿ األدبية ديكن دعمو باستخداـ لغة الكياس.

تثَت كتطور التقدير من ديكن للغة التصويرية ُب العمل األديب أف 

 القارئ. قد يدخل القارئ ُب العمل األديب ُب كجود لغة الكياس ادلستخدمة
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ككفقنا آلراء اخلرباء أعبله ، ديكن االستنتاج أف كظيرة النمط الرمزم 

للغة ُب أعماؿ الساترا ىناؾ عدة أنواع ، كىم يذكركف كظيرة أسلوب 

 التصوير ادلختلرة

 على النحو التايل:ابن مهجر الواردة ُب ركاية ابن كظايف النمط اجملازم 

 التشبيو .1

 ""يعرج اليد مثل سعف أكراؽ ادلوز ذبوؿ

يتم تصنيف الكلمة كما ُب االقتباس أعبله على أنو  التشبيو ، ىذا 

النمط من اللغة يعمل على ربريك صورة أيدم يتعجب ىري مع شكل 

 أكراؽ ادلوز ذبلت.

مطاطية ك أصيب قلبو حىت أمخص  "شعرت ساقيو ككأهّنا عصابات 

 "القدمُت
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يتم تصنيف الكلمة كما ىو احلاؿ ُب االقتباس أعبله على أهنا 

 أسلوب التشبيو للغة كما أهنا تعمل على ربريك شكل الساقُت ىري اليت 

 مع شكل أشرطة مطاطية.ضعيف 

  "مثل مسكة ذىبية مرفوعة من الربكةإف فم ىييب مشغوؿ "

ما ىو احلاؿ ُب االقتباس أعبله كما أسلوب يتم تصنيف الكلمة ك

التشبيبة )لغة أسلوب التشبيو( من ىذه اللغة زبدـ كصف شكل ىيبوبة الرم 

 مع شكل فم السمكة

ىذا عندما بدأ ُب البطة ، هترب من عيوف كالده اليت جيب أف ربًتؽ مثل "

 "فحم احلياة
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ط يتم تصنيف الكلمة كما ىو احلاؿ ُب االقتباس أعبله كما من

التشبيبة التصويرية مثل ىذا يعمل على ربريك صورة الشكل احملمر مع 

 شكل فحم احلياة.

 ""مل يعتقد أنو رأل كالده يتراعل مثل البالوف ادلنكمش

يتم تصنيف الكلمة كما ىو احلاؿ ُب االقتباس أعبله كتسمية تشبيو 

عيف )منط التشبيو( ، كىذا النمط التصويرم يرسر صورة رد فعل األب الض

 من ىيب كبالوف مررغ من اذلواء.

 21"شعرت مرتياز مثل زلتويات زجاجة من عصَت الليموف مدىوف يهز 

 مرة"
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يتم تصنيف الكلمة كما ىو احلاؿ ُب االقتباس أعبله على أهنا 

تشاشبيو )لغة أسلوب التشبيو( ، كىذا النمط اجملازم خيدـ لوصف صورة 

 لشعور مرتياس من عدـ الثبات

عينيو ببطء ، كقبلت اذلواء ، كسبسك هبا لساف صغَت ، مثل "ٍب أغلق 

 التنُت القدمي رايحة جزيرة رينكا مع لساف احملبلؽ"

يتم تصنيف الكلمة كما ىو احلاؿ ُب االقتباس أعبله على أهنا لغة 

تشاشبيو )أسلوب التشبيو( ، كىذا النمط الرمزم خيدـ ُب ربريك صورة 

ف كومودك عندما تنبعث منو رايحة لسانو على شكل لساف مع شكل لسا

 جزيرة رينكا

 "كجهو تعكر ، جبينو يتجعد مثل كوركت الربتقاؿ"
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على أهنا لغة  يتم تصنيف الكلمة كما ىو احلاؿ ُب االقتباس أعبله

تشبيو )أسلوب تشبيلي( ، ىذا النمط من اللغة التصويرية يعمل على ربريك 

                          صورة أب مارياز الذم ال يعدك كونو رلرد جدب من اذليب

 الكهرباء كأغلق الباب من اخلارج""مغلقة سوراك مثل إفبلس الدكاف ، قطع 

 االقتباس أعبله على أهنا يتم تصنيف الكلمة كما ىو احلاؿ ُب

"تشبيو" )أسلوب تشبيهي( ، كىذا النوع من األسلوب اجملازم خيدـ إخراء 

 صورة شكل الباك ادلغلق منذ فًتة طويلة بسبب نراد رأس ادلاؿ.

قبل سنوات ، كاف سورك جادانج ىو نرسو سوراك ، مثل حرفة على "

 صخرة"
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أعبله كما التشبيو يتم تصنيف الكلمة كما ىو احلاؿ ُب االقتباس 

)لغة أسلوب التشبيو( ، كىذا النمط التصويرية يعمل على ربريك صورة 

 شكل تالف من مصبلة

"بالنسبة للطبق اجلنيب رندانع بالطاط  الكبَت ك كتنوعة مثل رأس السمك 

 النهاس سباحة فري ادلاع حليب جوز اذلند أصرر"

،  ه ؾ التشبيوا ىو احلاؿ ُب االقتباس أعبليتم تصنيف الكلمة كم

ىذا النمط التصويرية يعمل على ربريك صورة رأس النهاش مع البطاط  

 الدايرية ُب الكارم األصرر.

"ثبلث الكلبات األخرل اليت  حيد مرتياس سقطتهم مثل غشب اليت الزمار 

 بالركح"
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يتم تصنيف الكلمة كما ىو احلاؿ ُب االقتباس أعبله على أهنا لغة 

التصويرم يعمل على ربويل التصوير عندما يضردبرتياس  تشبيو ، كىذا النمط 

 اللصوص الثبلثة كيرتد مثل العشب الذم تذبذب ُب الريح

 "باصوة ضعيف مثل غيتار  يرربي كتر"

يتم تصنيف الكلمة كما ىو احلاؿ ُب االقتباس أعبله على أهنا لغة 

الغبلؼ تشبيو ، كىذا النوع من األسلوب اجملازم خيدـ جلب انطباع معُت ك 

 اجلوم كما يتحدث ىييب إىل كالدىا بنربة سليبة لآلماؿ.

 نرد النروس" "ينحٌت جسده مثل الركوع ألنو

يتم تصنيف الكلمة كما ىو احلاؿ ُب االقتباس أعبله على أهنا 

"تشبيو" ، كىذا النمط التصويرم يعمل على ربريك صورة ىيئة مارياز اليت 

  تنحٍت ضعيرنا ضعيرنا
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 فقط ىكذا مثل العناص القددية اليت سيعيت اىل األخرل" "شعرة مهجورة

يتم تصنيف الكلمة كما ىو احلاؿ ُب االقتباس أعبله على أهنا لغة 

تشبيو ، كىذا النوع من األسلوب اجملازم خيدـ إلحياء الصورة الذاتية 

)ىييب( اليت تبدك ككأهنا عنصر ًب التخلي عنو منذ فًتة طويلة كعلى كشك 

 ع بوأف يتم الترب 

"ىم سيسمع القصة السبيلو ك جاء يتدفقوف اىل بيتو مثل  منل ابيد طيار  

 حوؿ ادلصابح"

يتم تصنيف الكلمة كما ىو احلاؿ ُب االقتباس أعبله على أهنا 

"تشبيو، كىذا النوع من األسلوب اجملازم خيدـ ربريك صورة الوحش الذم 

بشر أم الناس الذين ىو النمل األبيض الذم حييط ادلصباح ُب الليل مع ال

 يأتوف إىل ادلنزؿ دؽ ينوف
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"كلو كاف عاد مل تكن فامها, ك لكنو ادياءة الراس مثل  البباغاكات, كأنو 

 فامهت"

يتم تصنيف الكلمة كما ىو احلاؿ ُب االقتباس أعبله على أهنا 

"تشبيو ، ىذا النمط التصويرم يعمل على ربريك صورة الرم البشرم ، فم 

 البهيمة ، الببغاء. اذليبوبة مع فم

"ىيري تعجب بانظره  جدهتا اليت كؤلدة ضعيرة  ك كصل األف مثل أـ 

  قاتلوف عبيدا كيضربوف َب من كجد"دجاجة اليت ربمل الولد الذين ي

يتم تصنيف الكلمة كما ىو احلاؿ ُب االقتباس أعبله على أهنا لغة 

اليت تغَت موقرها  تشبيو ، كىذا النمط الرمزم خيدـ إلحياء صورة جدٌب ىييب

 مثل الديك األـ الصغَتة كالغاضبة
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 "ىو تغريد مثل البباغاكات معظمة العامل معرفة"

يتم تصنيف الكلمة كما ىو احلاؿ ُب االقتباس أعبله على أهنا 

"تشبيو، كىذا النمط التصويرم يعمل على ربريك صورة طريقة ىجاء أـ 

 أبيست مثل الببغاء النقيق

 على أرضية خشية كالشاد الصوت" "ىو قافز مثل جنب

يتم تصنيف الكلمة كما ىو احلاؿ ُب االقتباس أعبله على أهنا لغة 

تشبيو ، كىذا النمط التصويرم يرسر فرحة اإلحساس بالتباىي قبل لعب 

 الكرة

 بسمو االف مثل الساطعوف ادلسلوف"ٍب ىذا ىو عادة احلاؿ تت
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أعبله على أهنا  يتم تصنيف الكلمة كما ىو احلاؿ ُب االقتباس

"تشبيو" ، كىذا النمط التصويرم يعمل على ربريك صورة عيوف زِف احلمراء 

 مثل السلطعوف ادلسلوؽ

 "فمو يلهث اذلواء مثل ذىبية"

يتم تصنيف الكلمة كما ُب االقتباس أعبله كػالتشبيو، أسلوب رمزم 

 ألنو يعمل على ربريك شكل فم زف ، عطار ، كىييب مع شكل فم ذىبية.

 السامل عليكم فنديك, قاؿ ىيري بصتاخلريف مثل  الرديو نرد البطارية""

يتم تصنيف الكلمة كما ىو احلاؿ ُب االقتباس أعبله على أهنا 

"تشبيو" ، كىو أسلوب رمزم مثل ىذا ادلستخدـ من قبل ادلؤلف لتجميل 

 فاف ديك لوؾاألصوات كخطاب خطاب ىييب ادلخيف إىل 

 ادلاريض اجلذاـ كىو معدل" "انا سيتم طرد مثل  الناس
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قتباس أعبله على أهنا لغة يتم تصنيف الكلمة كما ىو احلاؿ ُب اال

، كيستخدـ أسلوب االستعارة ادلذكور أعبله من قبل ادلؤلف لتجميل  تشبيو

 األصوات كالركايات.

"  "يرل بدا ظهر يده متموج, ك أسودت مثل حرؽ احلـو

كالتشبيو ، ىذا النمط   يتم تصنيف كلمة كما ُب االقتباس أعبله

التصويرية ادلستخدمة من قبل ادلؤلف لتوضيح الصوير من الطلقات السابقة 

 ُب أيدم ادلعلقات فنديك لو ؾ

 "جد ماداكت بغضب ك اندلعت مثل  جبل مَتاىب ال يعرؼ اىل من"

يتم تصنيف الكلمة كما ىو احلاؿ ُب االقتباس أعبله باسم التشبيبة 

تخدـ من قبل ىذا الكاتب لتجميل األصوات ، كالنمط الرمزم ادلس

 كالكبلـ.
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" الربؽ ال يزاؿ يثور اىل ىناؾ ك ادلطر يشبو مثل املءاـ اىل األرض تشتمر 

 ُب اخًتاؽ الزنك"

يتم تصنيف الكلمة كما ىو احلاؿ ُب االقتباس أعبله على أهنا 

"تشبيو" )أسلوب تشبيو( ، كىو أسلوب استعارة مذكور أعبله يستخدمو 

 ؤلف لتحريك انطباع معُت كجوادل

 "بل, ىكاذ السلد يسمع صوت دتوء مثل غرفة النمرا

 ,تشبيو ، ىذا النمطكااليتم تصنيف الكلمة كما ُب االقتباس أعبله  

 "اجملازم ادلستخدـ من قبل ادلؤلف لتحريك انطباع معُت كجو

 \"احلبل اليت قد بيغ بنزين مباشرة على النار مثل احلبل احترالية "

م تصنيف الكلمة كما ىو احلاؿ ُب االقتباس أعبله باسم التشبيبة يت

 ، كىذا النمط اجملازم ادلستخدـ من قبل ادلؤلف لتحريك الصورة
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 "كتيرة فا سية ك احلرقاف الراس,يريد اف يتسأؿ بل فمو دبثل الساء الزجة"

م تصنيف الكلمة كما ُب االقتباس أعبله على أهنا تشبيو ، منط يت

 عارة ادلستخدمة من قبل ادلؤلف يعمل على شرح التصويرىذه االست

"ٍب ىوانراذ اذليب على العبو ك حرص على ربط احلبل حوؿ عنق مثل يقدـ 

 ميدالية"

يتم تصنيف الكلمة كما ىو احلاؿ ُب االقتباس أعبله كالتشبيو  ، 

 ىذا النمط التصويرية ادلستخدمة من قبل ادلؤلف يعمل على ربريك الصورة

 رقيقة ك كل شئ مع التشريع كاجلوع مثل مكنسة كهار با يية" "دماغة

باسم  يتم تصنيف الكلمة كما ىو احلاؿ ُب اقتباس اجلملة أعبله

 كيستخدـ ىذا األسلوب التصويرية التشبيبة،

 يعمل ادلؤلف على ذبميل األصوات كالركايات.
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 "ىيري صغَت يبقي قوية مثل  االحتجاج على العامل"

مة كما ىو احلاؿ ُب االقتباس أعبله على أهنا يتم تصنيف الكل

، كىذا النمط الرمزم ادلستخدـ من قبل ادلؤلف يعمل على كصف التشبيو

 الصورة

 "كجهو جدم مثل  لعب الشطرنج"

 حلاؿ ُب االقتباس أعبله على أهنايتم تصنيف الكلمة كما ىو ا

ى شرح تشبيو، كىذا النمط اجملازم ادلستخدـ من قبل ادلؤلف يعمل علال

 .برنامج التصوير

 اإلستعارة .4

"ألنو مثل ىذا البطل ، ىم اآلف زلاطوف بأشخاص بعينُت ككجهُت قاسيُت 

 كمتعطشُت للدماء"
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كلمة عُت ساغ كجو ال يرحم ، ك متعطش للدـ مصنرة على أهنا 

أسلوب استعارة ، مثل ىذا النمط التجميلي ، تعمل على ذبميل األصوات 

 .كالدركس

سبب ىذا سيكوف مبلكنا مدكننا كأنو فيلة ساقطة ، جنة "من يعلم أنو ب

 ادلنغركؼ"

كلمة  ُب السبيل اهلل تصنف كاالستعارة ،، مثل ىذا النمط 

 التصويرم يعمل على ربويل انطباع معُت كاجلو.

 "شعرت ىييب بأهنا طايرة كرقية تتسرب"

تصنف كلمة طايرة كرقية كسر كاالستعارة كىذا النمط من التشكيل 

 على شرح التصوير يعمل
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"كاف يعصر مع بعض اآلباء من ذكم التركَت البسيط كأـ ًب ذبريدىا 

 كلرها"

تصنف على أهنا لغة إستعارة ، غنجو إف كلمة األب كأـ البَتبور ك 

 ىذا النمط من االستعارة يعمل على ربويل انطباع معُت كجو

"الضرب على صوت الريح كصوت التموجات اليت كسرت ُب شراه 

 حَتة"الب

تغلبت الكلمة على صوت الريح مع صوت رفوؼ متحطمة على 

شراه البحَتة مصنرة على أهنا "أسلوب استعراضي" ، كىذا النوع من 

 األسلوب اجملازم يعمل على إحياء انطباع معُت كجو

 "صدره مل يكن حىت ىاديا ، كاصل الضرب ُب احلزف كالغضب بالزيت"
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مثل منط التصويرية لتجميل كاالستعارة ،   oliيتم تصنيف كلمة 

 الصوت كالسرد.

 "كالعادة ، كاف يقرأ الكتاب حبرارة"

يقتب  االقتباس أعبله كما ىو اشًتاط ، ىذا النمط التصويرم يعمل 

 على ربريك الصورة

 "ُب ادلدرسة الثناكية للهييب خيضع فقط لعيوف األـ الشاحبة كلندرم"

على غرار رمزم ألنو  يتم تصنيف كلمة عُت الشباحة كاالستعارة  ،

 يعمل على ربريك الصورة

 "ألنو قد غرقت ُب الذكريات مع نربيىت"

، كاألسلوب اجملازم مثل ف كلمة كـر على أهنا لغة استعارةيتم تصني

 ىذا ادلؤلف يعمل على ذبميل الكبلـ كالكبلـ
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 "امسو فنديك لوؽ,  كىو السم ُب ىذا لقرقية"

إف أسلوب ىذا التشبيو الذم يتم تصنيف كلمة السم كإسطورة  ، ف

 يستخدمو ادلؤلف يعمل على ذبميل الكبلـ كالكبلـ.

 "كقاؿ مع الوجو ادلضطرب لوالده"

كتصنف كلمة عُت الغزالف الناعمة على أهنا "لغة استعارة" ، كىذا 
 النمط الرمزم ادلستخدـ خلدمة كظيرة شرح الصورة.

 ""اللساف الناعم جيعل األعذار

وجو الغاضب على أهنا لغة ، كأسلوب ىذه يتم تصنيف كلمة ال
 االستعارة يستخدـ كظيرة ادلؤلرُت لشرح الصورة.

 .الكناية3

 ""اللساف الناعم جيعل األعذار
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ا إصدار   الكلمة اليت ُصنِّرت على أهنا الكناية تعٍت أنو من السهل جدن
 كلمات ، أسلوبنا رمزينا ألهنا زبدـ الًتكيز على ادلشاعر.

 

 

 

 

 

 ابعباب الر ال

 االختتام

 أ.    االستنتاج                                                                     
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ألسلوب ُب ركاية على عملت الباحسة, ك نالت ثبلث انواع من أشكاؿ ا

( التشبيو بقدر 1دل اليت ذلا مهنة فريقة منها.يعٌت: وامحد فابن مهجر أل

( ك الكناية بقدر  مجلة كاحدة 3مجاؿ , 12( االستعرة بقدر 2مجاؿ, 33

 ُب ىذالباحسة أكثر اللغة با لباحسة العلمي ىي التشبيو.

دل ذلا ستت مهاف. واف دألمحابن مهجر مهنة من التشبيو ُب داحل الرك ية 

 ُب االستعرة.  2ُب التشبيو ك  18 لتشغيل الصرة بقدرادلهنة االكيل 

رة. ادلنهة الثالثة اُب االستع 3و ك ُب التشبي 8بقدر   لوصف الصورةادلنهة 

ُب االستعارة.   3التشبيو ُب التشبيو ك  3بقدر  لتمكُت انتباع معُت كاجلو

ُب االستعارة.  1ُب التشبيو ك  3 كالسرد لتجميل األصواتادلنهة الرابعة 

ُب التشبيو. ادلنهة األخرة ُب  2بقدر  لتجميل القوؿ  كالكبلـادلنهة اخلامسة 

 لتأكيد على السرد ك العطرة. الكناية ىي
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 اإلقتراحة ب.

جود ُب من البحث الذم ًب القياـ بو, يتاقش الباحث النمط الرمزم ادلو 

دل باستخداـ منهج علم البياف, يدرؾ الباحثوف ركاية ابن اسبيل ألمحد فوا

سباما اف درسة ىذه ا لركاية مل تكن مثالية مع العلمية ادلملوكة للباحثُت, 

الباحثوف اف يكوف   قادرين على عادة تطوير االحباث حوؿ لذالك يعمل 

ىذه الركاية من خبلؿ استخداـ عوايق علمية اخرم. خاصة علم اللغة ك 

األدب.ك كقرا للباحثُت, ديكن تطوير ىذه الركاية باستخداـ أساليب علمية 

أخرم,من احل اثرء ادلعرفة, خاصة ُب زلاؿ اللغوية ك األد ب. ك نعمل اف 

ك ديكن اف تكوف مرجعا ُب مزيد من  مدفوا ىذه الدراسة ديكن توفد نتايج

 البحث.
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