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 د
 

 استهالل
 

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني والقناطري املقنطرة من الذهب والفضة 
 اخليل املسومة واألنعام واحلرث، ذلك متع احليوة الدنيا، وهللا عنده حسن املئابو 

 (14مران : )آل ا
 

إن هللا مجيل حيب اجلمال )صحيح مسلم(



 ه
 

 إهداء
 

 هذا البحث إىل: أهدي
 أمي فاطمة بنت حسب هللا

 أيب أمحد زمراين بن مشس العارفني معطي
 جداين مشس العارفني معطي وحسب هللا

 سيت مزمة وخريية جداتين
 أخي حفيظ نفيع الدين

 مجيع أساتذيت
 مجيع أصدقائي منذ صغاري

 مجيع األشخاص يعلمين معىن احلياة
 ومن يعرفوين

 عسى هللا أن حيبهم وحيفظهم ويرزقهم اجلنة



 و
 

 توطئة
. والصالة ااحلمد هلل الذي مجيل وحيب اجلمال وجعل مجالة يف األرض كله

يدان حممد اجلميل والكميل وعلى آله وصحبه أمجعني. أما والسالم على سيد املرسلني س
 بعد.

يف   مجالية األسلوبه حتت العنوان "ن هللا ورمحته ورضوانفقد مت هذا البحث بعو 
 عند نظرية شهاب الدين القليويب وصالح فضل"كتاب رسائل إىل احلب لعمر جواب 

يوس يف قسم اللغة العربية ختبار النهائي للحصول على درجة البكالور الستيفاء شروط اال
 وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان ملك إبراهيم احلكومية اإلسالمية ماالنج.

متام هذا البحث لص الشكر ملن أرشدين وساعدين يف إفأستعد أن أقدم خا
 اجلامعي مباشرة كانت أو غري مباشرة، مادية كانت روحية إىل:

مدير جامعة موالان  املاجستري، ارس،فضيلة األستاذ الدكتور عبد احل -1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج الك إبراهيمم

 عميدة كلية العلوم اإلنسانية املاجستري، فضيلة الدكتورة شافية، -2
 رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا املاجستري، فضيلة الدكتور حليمي، -3
 فضيلة عبد الرمحن، املاجستري، املشرف األكادميي -4
 املشرفة يف كتابة هذا البحثاملاجستري، ، معصمة فضيلة الدكتورة -5
 مجيع املدرسني يف قسم اللغة العربية وأدهبا -6
 وكل من يعلمين ويرافقين ابملناقشة مجيع أصدقائي من كل جمموعات -7

 
 م 2020 يوليو 15، نجماال

 الباحث
 

 يسر اإلحياء إلياس
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 مستخلص البحث
نظرية  عنداب رسائل إىل احلب لعمر جواب يف كت مجالية األسلوب 2020. يسر اإلحياء إلياس

. البحث العلمي، قسم اللغة العربية شهاب الدين القليويب وصالح فضل
وأدهبا، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 .ماالنج
 ةممعص ةدكتور ال:  مشرف

 مالمح اللغة العربية .الفن واجلمالالتعبري.  حنراف. أمناط وسائلاال. أسلوبية:  رئيسيةالكلمات ال
 

 ، ومنخرىرها من قيمة أكثر ظهلف غالبا قيمة اجلمالية أخيص املؤ يف أتليف العمل األديب 
 رراف اللغة هو حماولة الختيا. احنةاللغوي حنرافاتالامن  لاشكأمالية أسلوب اللغة جلطريقة التعبري 

بفحص أشكال  . يهتم الباحثيف العمل يةمالقيم اجل راظهإل ؤلفمها املستخداالذي  ةاللغتركيب 
له  حنرافاال ، كدليل على أنصري، عمر جواباملب يدلأل، ىل احلبإل ئرسايف كتاب  حنرافاتاال

ها ، أراد الباحث أيًضا معرفة أمناط اللغة اليت مجعابإلضافة إىل ذلك .على العمل األديب دور مهم
ل اشك( ما 1) إىل أسئلة البحث. لذلك حيدد الباحث هرسائل تاواستخدمها عمر جواب يف جمموع

ل اشك( ما 2) لعمر جواب؛يف كتاب رسائل إىل احلب  املستوى الصويتيف ووظيفته  األسلوب
ل ا( ما شك3)  كتاب رسائل إىل احلب لعمر جواب؛يف ريفستوى الصامليف  ووظيفته األسلوب
 شكال( ما 4) ب رسائل إىل احلب لعمر جواب؛ كتايف املستوى الرتكييبيف  ووظيفته األسلوب
  كتاب رسائل إىل احلب لعمر جواب.يف يف املستوى الداليل ووظيفته األسلوب

. مصدر البياانت كتبيةدراسة امل يف تحليلالطريقة  و وصفينوعي نهج م استخدم الباحث
 يةاألسلوب اسةدر  ، مدعوًما بكتب مرجعية حولرسائل إىل احلباألساسي هلذا البحث هو كتاب 

 بياانتال( كمصادر داللةوال نحويم األصوات واملورفولوجيا والالتعبري اللغوي )عل مناطواالحنراف وأ
ل ئرساكتاب ل موضوعات ستأجزاء من اجلمل وخيارات الكلمات يف  ثانوية. البياانت البحثيةال
طريقة حتليل  تخدم الباحثجلمع البياانت. اس كتابةالقراءة وال ةتقني ستخدم الباحثاو . ىل احلبإ

استخالص و  تالبياانت وعرض البياان قليليل البياانت اليت تتكون من: تمايلز وهوبريمان يف حتل
 .النتائج



 ح
 

نسجام الووظيفتها  الصويت ستوىامليف  الصوت تبياان 28 (1) :نتائج هذه الدراسة هي
براز معىن ووظيفتها إل الصريف وىستاملاشتقاق الكلمات يف  تبياان 22( 2) ؛املعىنالشكل و ل ااجلم

ووظيفتها  النحوي ستوىامليف الرتكيب  تبياان 23 (3) ؛والفعل الصياغ يف استخدام االسم
سرتحام، وللتفرد، وللتخصيص، وللتسليط الضوء على كلمة واحدة من أخرى لتأكيد، ولالل

. أكثر من ذلك أن يدةدخال معاين جدووظيفتها إل الداليل ستوىامليف  تانبيا 17 (4) ؛وللتعقد
من خالل ذكره يف  فاعلأتكيد الا يف منهسلوب أعمر جواب العديد من النماذج يف التعبري لدي 

 .عاملضار فعل واستخدام  موضوعيف هناية كل  والسالم حبكأ ، وتكرار كلمةموقع اخلطيب
 لمجي صوتإىل تشكيل  ؤلفالصويت، مييل امل ستوىاملأن يف اخلالصة من هذا البحث و 

عبري عن إىل استخدام مشتقات الكلمة للت ؤلفالصريف مييل امل ستوىامل، يف لكلمة أو مجلة النهائي
تكرار أبهداف خمتلفة مثل التأكيد، إىل ال ؤلفمييل امل النحوي ستوىامل، يف ختلفةاملأشكال املواقف 

 اسعة لوصف كلمةالداليل، مييل املؤلف إىل استخدام معاين و  ستوىامل، يف صيوالتخص سرتحاماال
 .معينة
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In writing a literary work, the author often puts the aesthetic value more 

than any other value. The method of expression of the aesthetic value in style of 

language, a writer often chooses forms of language deviation. However, language 

deviation is an attempt to choose the form of language used by the writer to create 

aesthetics work. Researcher are interested in examining the forms of deviation in 

the book of rasail ila al-hubb, authored by an Egyptian literary, Umar Joba, as 

proof that the influence of deviation on a literary work has an important role. In 

addition, the researcher also wanted to find out what language styles compiled and 

used by Umar Joba in his collection of letters. Therefore the researcher established 

the formulation of the problem in (1) what is the forms and functions of style in 

phonology’s level in the book of rasail ila al-hubb by Umar Joba; (2) what is the 

forms and functions of style in morphology’s level in the book of rasail ila al-

hubb by Umar Joba; (3) what is the forms and functions of style in syntaxis’ level 

in the book of rasail ila al-hubb by Umar Joba; (4) what is the forms and 

functions of style in semantics’ level in the book of rasail ila al-hubb by Umar 

Joba. 

Researcher used a qualitative-descriptive approach with literature study 

analysis method. The primary data source of this research is the book of rasail ila 

al-hubb, supported by many reference books on stylistics, deviation and language 

expression devices (phonology, morphology, syntax and semantics) as secondary 

data sources. The research data are sentence fragments and words in the six letter 

titles in the book of rasail ila al-hubb. Researcher used read and note techniques 

to collect data. Researcher used the Miles and Hubberman analysis data method in 

analyzing data consisting of: data reduction, data display and conclusion drawing. 

The results of this study are (1) 28 sound data in phonological analysis and 

its function is to beautify form and meaning of words and sentences; (2) 22 word 

derivation data in morphological analysis and its function is to highlight the 

meaning of phrasing ism and fi’l; (3) 23 data arrangement language in syntaxis 

analysis and its function is to confirm, to emphasize, to embrace, to exclusively, 

to customize, to highlight one word of another, and to complicate and (4) 17 data 

in semantic analysis and its function is to introduce new meanings. More than that 

that Umar Joba has many models in expressing the style of language including the 

affirmation of the subject by mentioning it in the position of the preacher ', the 
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repetition of the word uhibbuki wa al-salam at each end of the letter and the use of 

the dominant fi’il mudhari’. 

The conclusion of this research is that in phonological analysis the writer 

tends to have the aim of shaping the aesthetics of the final sound of a word or 

sentence, in morphological analysis the writer tends to utilize word derivatives to 

express various forms of situations, in syntactic analysis the writer tends to do 

repetition with various objectives such as to emphasize, pity and specialize, in 

semantic analysis the author tends to utilize broad meanings to describe a word. 
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Dalam menulis sebuah karya sastra, pengarang sering mengedepankan 

nilai estetika lebih dari nilai lainnya dan pada metode ekspresi gaya penyampaian 

estetika bahasa, seringkali seorang penulis memilih bentuk-bentuk penyimpangan 

bahasa dalam menuliskan karya-karyanya. Adapun penyimpangan bahasa adalah 

suatu usaha pemilihan bentuk bahasa yang digunakan oleh penulis untuk 

menciptakan keindahan dalam sebuah karya. Peneliti tertarik untuk menelaah 

bentuk-bentuk penyimpangan dalam kitab rasail ila al-hubb yang dikarang oleh 

seorang sastrawan Mesir, Umar Joba, sebagai bukti bahwa pengaruh 

penyimpangan terhadap suatu karya sastra itu memiliki peran yang penting. Selain 

itu, peneliti juga ingin mengetahui gaya bahasa apa yang disusun dan digunakan 

oleh Umar Joba dalam kumpulan surat-suratnya. Oleh karenanya peneliti 

menetapkan rumusan masalah pada (1) apa bentuk-bentuk dan fungsi gaya bahasa 

pada tingkat fonologi dalam kitab rasail ila al-hubb karya Umar Joba; (2) apa 

bentuk-bentuk dan fungsi gaya bahasa pada tingkat morfologi dalam kitab rasail 

ila al-hubb karya Umar Joba; (3) apa bentuk-bentuk dan fungsi gaya bahasa pada 

tingkat sintaksis dalam kitab rasail ila al-hubb karya Umar Joba; (4) apa bentuk-

bentuk dan fungsi gaya bahasa pada tingkat semantik dalam kitab rasail ila al-

hubb karya Umar Joba. 
Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode 

analisis studi pustaka. Sumber data primer dari penelitian ini adalah kitab rasail 

ila al-hubb dengan didukung oleh buku-buku rujukan tentang stilistika, deviasi 

dan piranti ekspresi berbahasa (fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik) 

sebagai sumber data sekunder. Adapun data-data penelitian berupa potongan-

potongan kalimat dan pilihan-pilihan kata yang ada dalam enam judul surat dalam 

kitab rasail ila al-hubb. Peneliti menggunakan teknik baca dan catat untuk 

mengumpulkan data. Peneliti menggunakan metode analisis Miles dan 

Hubberman dalam menganalisis data yang terdiri dari: reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini adalah temuan terhadap (1) 28 data bunyi pada 

analisis fonologi dengan tujuan untuk memperindah suatu bentuk kata atau 

kalimat dan maknanya; (2) 22 data derivasi kata pada analisis morfologi dengan 

tujuan untuk membedakan makna shighat pada penggunaan ism dan fi’l; (3) 23 

data susunan bahasa pada analisis sintaksis dengan tujuan untuk menegaskan, 
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mengharap belas kasih, menunggalkan, mengkhususkan, menonjolkan makna satu 

dari yang lain dan untuk meyakinkan dan (4) 17 data pada analisis semantik 

dengan tujuan untuk memberikan perluasan makna pada tafsir sebuah kata atau 

konteks kalimat. Lebih dari itu bahwa Umar Joba memiliki banyak model dalam 

mengekspresikan gaya bahasa di antaranya adalah penegasan subjek dengan 

menyebutkannya pada posisi mubtada’, pengulangan kata uhibbuki wa al-salam 

di setiap akhir surat dan penggunaan fi’il mudhari’ yang dominan. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam analisis fonologi 

penulis cenderung memiliki tujuan untuk membentuk keindahan bunyi akhir dari 

suatu kata atau kalimat, dalam analisis morfologi penulis cenderung 

memanfaatkan turunan kata untuk mengekspresikan berbagai bentuk situasi, 

dalam analisis sintaksis penulis cenderung melakukan pengulangan dengan 

berbagai tujuan seperti untuk mempertegas, mengiba dan mengkhususkan, dalam 

analisis semantik penulis cenderung memanfaatkan makna yang luas untuk 

mendeskripsikan suatu kata. 
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 الفصل األول
 مقدمة

 خلفية البحث -أ
، يف أتليف العمل األديب ةمهمقيم حدى أو مجالية هي إاجلمالة 

. الشعر والنثر األديبيف  هي يف أعمال األدبية غالبا ستخدم هذه القيمةوت
تنحرف عن قواعد اللغة حياان أ اغريب أعماله األدبية شكاليف لف املؤ  صنع

 صنعن يأهبدف أيضا  ه املؤلفستخدما .ر هذه القيمةإلظه شائعةال
عطاء أتثريات إضافية على أسلوب اللغة املستخدمة يف  إأو  نطباعاتاال

هو  حنرافاالمن شكل األسلوب. و قال ابالحنراف يف علم يوهو  الأ كتاابهتم.
إدراجها  كانتكلمة  الهناية اجلملة أو حذف يف  احملهكانت كلمة  ال أن يقدم
إىل تفسريات   هاتؤدي متعددة كلمات حتتوي على معانالام أو استخد يف مجلة

حنراف لكن ليس اال حنزايراف أو االحنمعروفة ابسم اال شكال. هذه األكثرية
 هامن قواعداللغة شكل  خروجعلى أهنا  عتربا ،عيف اخلطأ بل يف اإلبدا 

)الشنطي،  األدبية هلاعمأيف  ه اإلبدائيةأفكار  للتعبرياملؤلف  ختياراك  الشائعة
التعبري اللغة يف  ى ابالحنراف هو إحدى طرقوما يسم (.212، ص. 1999

 مث يقال ابألسلوب.—العمل األديب
 يف استخدام اءطخهو أراف حنأن اال جمتمع القارئ األدبعترب وا

ألعمال الكن  فرتض وجوده يف أتليف األعمال األدبية.ال ي  و  اللغةقواعد 
ليست ملزمة بقواعد فيه ، وأسلوب اللغة املستخدمة األدبية هي الكتابة احلرة

 يف تقدمي خياله يرغب يالذ املؤلف ذهنعلى قدرة كل هذا توقف   .معينة
ري يف  امن بيان العم ستشهد. ا عنهاعربميلة وفًقا للطريقة اليت اجلتاابت كابل

يف  ؤلفاملحنراف هو إبداع االأن  شهاب الدين القليويب قال لدكتورلكتاب 
من خالل استغالل اخليارات  الشائعة القواعدمن  هامنطالذي خيرج  الكتابة
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 ارئهبدف إنشاء مصدر جذب حىت يتمكن الق ،املختلفة املوجودة يف اللغة
 .(100، ص. 2017)قليويب،  نصمن تلقي الرسائل يف ال

 يتال األسلوبيةأو  علم األسلوبرتباطًا وثيًقا بدراسة ا افر رتبط االحنا
من  ستشهدا .ةالشائع اهقواعدعن  رجخي يتال أسلوب اللغةدراسة  ص يفخت

ألسلوبية يف النقد العريب جتاهات اا ب إبراهيم عبد اجلواد يف أطروحتهخطا
ؤلف أعمال أدبية امللغة اختاره الف هو أسلوب حنراأن اال الذي يقول احلديث

 إلظهار حدى طرقوهو إ اللغةيف ابستخدام تعبريات خترج عن األمناط املعيارية 
 (.45، ص. 1994)عبد اجلواد،  عمل األديبالقيمة اجلمالية يف 

 ءاتهوإجرا ئهمباد وبلسعلم األفضل يف كتابه  صالحوفقا للدكتور و 
)فضل،  شائعةعن القواعد ال لوب الذي ينصرفاألس هو حنرافاالأن  قال

علم قليويب يف كتابه الهاب الدين ش د. وهذا ما أوضح (.208 ، ص.1998
نهج بني إحدى طرق امل منحنراف اال قّسمالذي  األسلوبية العربية األسلوب:

ختيار اوت، حتليل صتكون من: حتليل التاليت سلوب اللغة األحتليل مناهج  أربع
، ص 2017قليويب، بنفسه ) حنرافحتليل اال ختيار اجلملة وال ، حتلياللفظ

 أمناط ات اللغوية املوجودة يفالحنرافاراف النحوي هو حتليل حناالأما  (.80
والرتكيب  الصوت والصرف :ايتحتديدًا على مستو ، األول لتعبريا ائلوس

 طاقالن ياألخرى ه عبريل التائوس(. أما 127، ص. 1998والداللة )فضل، 
، ص. 1999)الشنطي،  تشري إىل اجلوانب اخلارجية للغة وي والفكر اليتاللغ

لغوية الهي بنية  النحوي/النحوية، ميكن مالحظة أن من هذا الفهم(. 209
ارجية مثل فكر املؤلف أو اخل يةحمتوى اللغة دون إشراك بن داخلية تشري إىلال

أن النحو قد مت ما يعرف و معروفة يف مصطلحة العادية ابسم القواعد. ك. أبيئته
بية، بل يف هذا البحث، ايل ملصطلحة علم القواعد اللغة العر بو األسواد الدؤ به أ

 النحو ملعىن القواعد ليس علم النحو كما يقال يف القبل. عترب مصطلحت
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 احلب ل إىلائرسديب بعنوان األ عملالهتم الباحث على دراسة ا
هذا العمل هو  . 2016عام  ، الذي نشر يفعمر جواب ،للكاتب املصري

 العديد من العبارات فيه .هحبيبتإىل  بيبالرسائل من احلجمموعات كتاب 
ف أساليب اللغة ابملفردات الغنية واستكشماته ياجلميلة. كتب عمر جواب كل

اللغوية اجليدة  ابلقدرة كتفين الشخص الذي يأكما قيل   على نطاق واسع.
، 2006ي، )مزك اللغة املختلفة يف عملهميزات  على االستفادة فاقهاسيكون 

، ليس من حيث عمليته األدبية يف بوجودهاعمر جواب كن مي (.122ص. 
 .أيضاوما كتب فيه موضوعاته من حيث  بل الرسائل حمتوى

مثري  موضوعيتم إعطاء كل . موضوع 36يف هذا الكتاب هناك 
ها: اي سروري، موضوع . منلقارئانطبع ي مام مع التورية اليت ميكن أنلالهت

ايسكيت، اي سكوين، اي سكينيت، اي سكاين، اي ساكنيت، اي مسكنيت، اي 
 نواناستناًدا إىل اختيار الع -ة املختلف وضوعاتمن هذه امل سكريت وغري ذلك.

 قواعد كتشف الباحث بعض التغيريات غري املعتادة يفا ، حيددها الباحث ذيال
أن تكون يف هناية اجلملة  تلزمليت كلمات اال تقدمي، مثل الشائعةالكتابة العربية 

عن املعىن  مييزواستخدام الكلمات  تناغم الصوتلتجميل ال اللقوايفخدام استو 
األصلي من أجل استنباط تفسريات إضافية للمعاين وأشكال االحنراف األخرى  

 .كما هو موضح يف دراسة علم األسلوب
فة حول دراسة ختلاملشارات اإلنهج التحليلي الوارد يف من خالل امل

اليت عرب عنها املؤلف، عمر حنرافات اال أن يكتشفحاول الباحث أسلوبية، 
ل ائوسأمناط ر الباحث إىل التحليل اشأ. احلبإىل  ئلرساجواب، يف كتابه 

ليل إىل نقاشني التح يف األعمال األدبية. قسم الباحثأساليب اللغة  يف بريتعال
ستوى امل و ستوى الصويتامل، وهي: مستوايت أربعمن خالل  )الشكل والوظيفة(

 .ستوى الداليلاملو  املستوى الرتكييبو  الصريف
 



4 
 

 أسئلة البحث -ب
وما يذكر من حيث  ،البحثالتفسري الوارد يف خلفية بناًء على 

ذه املشكلة هل صياغةالقسم الباحث  ،ةالنظر على شكل اللغة األسلوبيمنهجية 
 إىل األسئلة التالية:

يستخدم يف كتاب رسائل  املستوى الصويتيف ووظيفته  بسلو األشكل  ما -1
 ىل احلب لعمر جواب؟إ

يستخدم يف كتاب رسائل  ى الصريفستو امليف ووظيفته ما شكل األسلوب  -2
 ىل احلب لعمر جواب؟إ

يستخدم يف كتاب رسائل  الرتكييبستوى امليف ووظيفته ما شكل األسلوب  -3
 ىل احلب لعمر جواب؟إ

يستخدم يف كتاب رسائل  الداليل ستوىامليف  هووظيفت ما شكل األسلوب -4
 ىل احلب لعمر جواب؟إ

 

 أهداف البحث -ج
من هذه  دفقسم اهل ، وما سئل فيها،أسئلة البحثبناًء على صياغة 

 :هو الدراسة
يستخدم يف كتاب  صويتستوى الامليف  ووظيفته شكل األسلوبالكتشاف  -1

 ؛ىل احلب لعمر جوابرسائل إ

يستخدم يف كتاب  صريفستوى الامليف  ظيفتهوو  شكل األسلوبالكتشاف  -2
 ؛ىل احلب لعمر جوابرسائل إ

ب يستخدم يف كتا رتكييبستوى الامليف  ووظيفته شكل األسلوبالكتشاف  -3
 ؛ىل احلب لعمر جوابرسائل إ

يستخدم يف كتاب  الداليل ستوىامليف ووظيفته شكل األسلوب الكتشاف  -4
 .ىل احلب لعمر جوابرسائل إ
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 أمهية البحث -د
، راجعا إىل ما شرح قبلها هذه الدراسة إىل تصنيفني أمهيةكن تقسيم مي

 :. العرض هو على النحو التايلتطبيقية أمهيةو  نظريةمهية أ: مها
 أمهية نظرية -1

للبحث يف جماالت  الوسيعة عرفةامل لتوفريهذا البحث  يفيد
 نظرية األسلوبية استناًدا إىل استخدام ،اللغوايت واألدب وعلم األسلوب

 .يف هذه الدراسة

 أمهية تطبيقية -2

للباحثني  الوسيعة املعرفةهلذا البحث يف توفري  أمهية تطبيقيةتتمثل 
 ضاف. أيةأسلوبناًدا إىل نظرية تحليل األعمال األدبية استلليف املستقبل 

، ميكن استخدام هذا البحث كدليل عملي يف حتليل األعمال من ذلك
 االحنرافية القائمة على منهج األسلوب الدراسةاألدبية ابستخدام 

يف حتليل  أسلوبيةتقدمي نظرة هي  واألمهية أخرى هلذا البحث .النحوي
ل األدبية اليت ميكن أن تكون مماثلة ائأنواع األعمال األدبية يف شكل رس

 .ألعمال الشعر األدبية من حيث استخدام أسلوب اللغة
 

 حدود البحث -ه
 هفي بحثال ودولية، فإن حديف البحث النوعي تكون مش األعراض ألن

، 2018العامة )سوغيونو،  لرتكيز الذي يتكون من املشاكل الرئيسيةاب يقال
 36من موضوعات  ستاس حدود هذه الدراسة يف مت قي .(207ص. 

عتمد هذا على سبب أخذ ا. عمر جوابل رسائل إىل احلبيف كتاب  موضوع
راف يف عنوان كرار نوع االحن. ابلنظر إىل تجمتمع البحث لبياانت املوجودة يفا

ى الباحث أن مجع البياانت وتفسري التحليل مقتبسان أر ، واحد من عنوان آخر
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مبا فيه الكفاية من عدة عناوين حتتوي على أكثر البياانت السائدة بني العناوين 
هو أن خيتار الباحث على موضوعات يبىن من ف اب األخرسبالوأما  األخرى.

 ج معىن احلب عند املؤلف.حيب ليحتا  –وزن أحب 
 

 حتديد املصطلحات -و
لحات غريبة يف حبث ليخرب حتديد املصطلحات هي طريقة شرح مصط

. شائعقادمني عن املصطلحات ال يستخدمها يف حبث الباحثني الو القارئ أ
و حتليل هذا البحث. ومن ة أال خيلط القارئ أو الباحث يف قراءفلذلك، 

 منها:مصطلحات غريبة يف هذه البحث، 
 حنرافاال -1

ب أسلو هو  deviationإلجنليزية معروفة ابسم أو اب رافحنيعد اال
أن يف أتليف األعمال األدبية هبدف  أشكال غريبةحيتوي على الذي اللغة 

هو أشكال  افر حنوق األديب للعمل. مبا أن االذال ريثيو الرتكيب ل مجي
عمال  يف وجود األراف إالاللغة غري املعتادة، فال ميكن االتفاق على االحن

أو  ةعلميكتابة الحني أنه يف التأليف  األدبية اليت تستخدم ابللغة األدبية. 
ال ميكن أن  ،خليالية اليت مل تكن خمصصة لألدباملالحظات غري ا

قليويب الدين هاب الش د.ويستند هذا على بيان  .حنرافااليه ف ستخدمي
، لذلك ال ميكن اللغةتركيب حنراف ليس خطأ يف ن االأالذي قال 

تجميل األعمال لراف هو حنمن اال دفابه الستخدامه ألن اهلاستجو 
 (.100، ص. 2017)قليويب،  األدبية أبغراض حمددة

 مناط وسائل التعبريأ -2

 وبعلم األسل ،فضل صالحذا املصطلح مأخوذ من كتاب د. ه
لرسائل يف األعمال إليصال ا وسيلةاللغة  يعرتف أن هءاته وإجرائماابد

ة تصنيفات التعبري إىل ثالث أمناط وسائل فضل قسم صالح .ألدبية. دا
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ي والفكر. أما ابلنسبة للمصطلحات اق اللغو طتتكون من النحوية والن
يف األعمال األدبية بناًء على  بري منط يصيب اللغةتعل الأمناط وسائفإن 

 (.127، ص. 1998)فضل،  املؤلفطريقة اليت ينقلها هبا 
 انحيةاللغة من  يرتبفضل  صالح، د. نحويستوى الاملعلى 

داللة. بينما اليب و كرت الرف و الصوات و صاألاللغوية اليت تتكون من  ةبنيال
ينقسم إىل  كالممستوى اليف صنف يق اللغوي طاعلى مستوى الن

يوجد يف الفكر (. 208، ص. 199)الشنطي،  والصياغ صالقفي و صالو 
ال يتم تضمينها يف و  .ل أفكارهيف نق املؤلفوالذي يتضمن معرفة  الذهن

 .مستوى اللغة أو اإلفراج املشروط ولكن هناك عوامل خارجية
 النحوي/النحوية -3

اللغة تركيب  ذا املصطلح ليس قواعدالنحوي أو النحوية يف ه
 رتكيبالستوى املالنحوية يف  ، ولكنيلاؤ سود الداألربية اليت صاغها أبو الع
رف ص(، الفونولوجيا) تو صال ها:غاوي الذي يتضمن عناصر منالل

، ميكن (. لذلكسيميائية) الداللة ( ويسسينتاكس) الرتكيب، )املورفولوجيا(
وية هو نفسه التحليل الذي متت حن التحليل املتعلق بعنصر النأول الق

دون إشراك عوامل اللغة اخلارجية مثل  ةيدراسته يف نظرية الشكليات الروس
، ص 1999، يطيئة اليت تؤثر عليه )الشنالتفكري املؤلف والب القدرة على

209). 
 املستوايت -4

 رجعمن بيان نبيل علي حسنني الذي ي يستشهدطلح هذا املص
هناك مخسة مستوايت من التحليل  ،أنه يف البحوث األسلوبية العربيةإىل 

بري وعنصر إضايف واحد هو تعل الئاسو مناط أل ربعاجلوانب األ ضمنت
(. وذلك 81-80، ص. 2017)قليويب،  ير و صأو الت البالغي وىستامل
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، وابلتايل ال رويالبنيوية لفريديناند دي سوسألن التوجه األسلويب هو نظرية 
ستوى املاملناقشة. يف حني أن  يفمنة املتزا ربعميكن فصل العناصر األ

 منديث احل نهجاملهو  يةتقدم وصًفا أبن األسلوب وريصأو الت يالبالغ
ية من خالل اللغة يف األعمال األدب يةالمها مجاليدرس كألن البالغة علم 

 ريو صالت وىستامل على حنرافاال . ميكن العثورازيةاستخدام اللغات اجمل
ق مع معناها احلقيقي حبيث تثري من خالل استخدام الكلمات اليت ال تتف

 .معىن إضايفناوية أو ث
 

 الدراسات السابقة -ز
بىن العلمي الذي وضعه املعرفة مل السابقة هوالدراسات واهلدف من 

ومل يبحثه يف جديد على التأكيد حبث البحث كون يف، باحثون األّولونال
حتديد  باحثميكن لل، دراسات السابقةفحص الابل. وبعبارة أخرى، القبل

 والدراسات السابقة اكتشفه الباحث هو: .ته ساهلةمسامه
 A Stylistic Study on The Linguistic Deviations .شني يل و موسون هو -1

in E. E. Cummings’ Poetry رابطة عموم احمليط اهلادئ يف اللغوايت . جملة
 .54-23 (:2) 19 اجمللد. التطبيقية

هتدف هذه الدراسة إىل حتديد أشكال االحنرافات من حيث 
، وجد أن بناء اجلملة والداللة. من هذه الدراسةو  النصدراسة اخلط 

من هذا البحث منها نتائج  أما. الصدارة ميكن أن يكون مبثابة االحنراف
نتيجة الفيف إيصال اللغة األدبية.  يةاجلمال إلظهار الصدارةوظائف 

لبحث هي العالقة بني اللغوايت واألدب املرتبطة بشكل االحنراف ل
بناء اجلملة واللغة الداللية. تكمن و  النصاللغوي يف مستوى دراسة اخلط 
 استخدام نظرية االحنراف اللغوي اليت املعادلة الثانية هلذا البحث يف

يستخدمها الباحثون يف دراسة األدب. يوجد االختالف يف العناصر 
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 اللغوية يف هذه الدراسة ابللغة اإلجنليزية بينما البحث الثاين ابللغة العربية
 (.54-23، ص. 2015)يل وهو، 

رسالة يل. الغز  صنالالداليل يف  ح. االنزاي2015هرزاد. شوي صح -2
 العريب بن مهيدي أم البوقي. امعةلدكتورة جلا

اليت يشار حنراف ه الدراسة إىل البحث عن أشكال االهتدف هذ
يف نصوص الغزال يف أعمال عمر بن أيب  الداليل حزاينإليها أيًضا ابسم اال

، يقوم الباحث بتحليل أشكال  على التحليل املقدم يف الدراسةربيعة. بناءً 
غة من طريقة استخدام تنطوي أيًضا على نظرية البالاحنرافات املعىن اليت 

رية. مت العثور على تشابه هذا البحث مع البحث الذي درسه اللغة التصو 
الباحث يف اجلهود املبذولة لتحقيق دور وظيفة االحنراف يف تقدمي األعمال 

العثور على االختالف يف مت و األدبية كشكل من أشكال أسلوب اللغة. 
 .الذي متت اإلشارة إليه من الدراستني فار حنهنج اال

 Kajian Stilistika Terhadap Matra Warak .2016يانتو. كسو  ألف -3

Etnik Jawa Panaragan88-81(: 2) 1 ،. جملة ليكسيما. 

 الكلمات ختياراتا شكل حتديد إىل الدراسة هذه هتدف
 Matra Warak“ بونوروجو يف اجلاوية الوراك ماترا يف سنات اللفظيةاحملو 

Etnik Ponorogo” .امليداينتحليل الو  املكتيب تحليلال طلبي املتبع نهجامل 
لتحصيل البياانت املعنوية.  املقابلة طريقة الدراسة هذه تستخدم حبيث
 أسلوب أصوات شكل يف اللفظية الرتاكيب شكل هي الدراسة هذه نتائج
 على العثور مت. التكرار إىل متيل اليت واجملازايت الكلمات، واختيار اللغة،
 األسلوبية، النظرية استخدام يف الباحث يدرسه الذي البحث هذا معادلة

 هذا فإن ، لالختالف ابلنسبة أما .الكلمة بنية حتليل مرحلة يف وخاصة
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 فقط الباحثون يركز بينما الدرجات من خمتلفة عناصر إىل ميتد البحث
 .اهليكل هيكلة على

 Kajian Stilistika Novel Hujan Bulan Juni. 2016هادي سيسوانتو.  -4

Karya Sapardi Djoko Damono173(: 2) 3تا. يك  ى. جملة ايد-
182. 

هتدف هذه الدراسة إىل معرفة عناصر إعداد اللغة واجملازايت يف 
من خالل منهج دراسة ساابردي جوكو دامونو لـ Hujan Bulan Juniرواية 

املورفولوجي والنحوي، علم األسلوب. نتائج هذه الدراسة هي القرص 
واستخدام اللغة اجملازية يف شكل التعابري، واملعاين التصويرية، والدالالت، 
واالستعارات، والتشخيصات، والتشخيص الزائد، وكذلك استخدام معجم 
اجلاوية، ومعجم اللغة األجنبية، ومعجم اللغة األجنبية، والكلمات 

تشابه هذا البحث مع البحث املعايدة، كلمات ذات معىن. مت العثور على 
اللغة اجملازية. بينما  الذي أجراه الباحث يف حتليل الرتكيب واستخدام

ختالف يف املنظور املستخدم، يشري الباحث أكثر إىل األساليب يكمن اال
 العربية اليت ختتلف عن األسلوبيات اإلندونيسية

 يةليل األسلوبر العريب القرن الثامن: حتعالش. 2018. سىناحل ممةأزاليا مت -5
 .25-16(: 1) 4، اس واإلمام الشافعي. جملة الدعوةنو  وأب الشعريف 

 اليت الكلمات تفضيل أشكال حتديد إىل الدراسة هذه هتدف
 واملتضادات املرتادفات حتليل طريق عن مقاطعهم يف الشعراء يستخدمها
  ملعىن حتلياًل  الباحث يقدم األدب، دراسة خالل من .الكلمة واحنرافات

 استناًدا) الكلمة اختيار وراء الكامنة األسباب طرح خالل من كلمة  كل
 واملتضادات املرتادفات وجود هي البحث هذا نتائج (والتفسري التحليل إىل

 املعروف الشافعي، واإلمام نواس أليب العربية اللغة يف السائدة واالحنرافات
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 البحث مع راسةالد هذه معادلة توجد .البنيوي سلوبعلم األابل آنذاك
 تفضيل قسم يف خاصة األسلوبية، النظرية استخدام يف الدراسة قيد

 الباحث يشري ختياره،ا مت الذي نهجامل يف االختالف يكمن بينما. الكلمة
 .األسلوب منشئ بنية وحتليل اللغوي االحنراف جوانب إىل أكثر

لة . جمناصليل الحيف الت هودور  ليبساأل فار . االحن2019دين. ال خبولة بن -6
 .23-13(: 1) 2. قيةبيطرية والتنظالدراسة اللغوية وال -املقري 

حنراف يف جمال دراسات ف هذه الدراسة إىل حتديد موقع االهتد
حنراف الدراسة أكثر إىل كيفية أتثري االاللغة العربية. تشري املناقشة يف هذه 

مجال اللغة يف استخدام أساليب اللغة يف األعمال األدبية وأتثريها على 
راف حناليف هاتني الدراستني هي حتليل ا وسياقها. أوجه التشابه الواردة

من االختالف يف وجود وغياب ووظيفته يف األعمال األدبية. بينما يك
بينما تبحث  تمع البحثحيث تفحص الدراسة األوىل اجمل تمع البحثاجمل

، ص. 2019)بن الدين،  هذه الدراسة يف االجتاه النظري لألسلوب
13-23.) 

 

 منهجية البحث -ح
دراسات اليف إجراء  قوم هبا الباحثتيت منهجية البحث هي املراحل ال

اخلطوات اليت يتخذها الباحث للحصول على نتائج البحث  وهي تعمقة.امل
البحث،  يةنوعمن . تتكون منهجية البحث لنظرية املستخدمةاب ترتبط يتال

حتليل البياانت. كل هذه  ةانت، وتقنيمجع البيا ة، وتقنيومصادرها والبياانت
 اخلطوات موصوفة يف الشرح التايل:

 البحث نوعية -1

يف هذه الدراسة، ستخدم الباحث ثالثة أنواع من البحوث ا
البحث  .ث املكتيبوالبح بحث النوعي والبحث الوصفيالوهي: 
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حبث يركز على تفسري الباحث للبياانت املعاجلة اليت حصل النوعي هو 
يربط  ا خصائص البياانت املعاجلةلبحث النوعي له أيضً ا. عليها

مبجموعات البياانت األخرى. تتكون البياانت يف  البياانت األوىل
البحث النوعي من الصوت أو الصور أو مقاطع الفيديو أو املوسيقى 

)دي،  أو األغاين أو الشعر أو النثر أو أي شيء متعلق بكل ذلك
مبعىن أن الباحث يهتم يف  فيبحث الوصال ا(. وأم5، ص. 1993

اين املكتسبة وفهمها من خالل الكلمات عاإلجراءات والعمليات وامل
والتصرفات الصور املستوحات عن جمتمع الدراسة )قنديلجي 

 (.61، ص. 2009والسامرائي، 
هو  كتبية. حبث املمن البحث املكتيب يتمكن هذا البحث

ت املسار التارخيي تحليل لسجالاللبحث الذي حيتوي على طريقة ا
احلالية وحتليل الواثئق اليت مت احلصول عليها. تشمل التقنيات 
والكائنات يف هذه الدراسة: حتليل املذكرات وحتليل احملتوى وتسجيل 

 (.7، ص. 2004)قوطوري،  وحتليل السمع لألفالم
 البياانت ومصادرها -2

ر وعني مها: مصادقسم مصادر البياانت يف هذه الدراسة إىل ننت
 ومصادر البياانت الثانوية. التقسيم كما يلي: ساسيةالبياانت األ

 مصادر البياانت األساسية (أ

تتم معاجلتها  ة هي مصادر اليتساسيمصادر البياانت األ
، 2005، سيسوانتورومباشرة للحصول على موضوع البحث )

عمر لـ رسائل إىل احلبكتاب   . يف هذه الدراسة،(64-62ص. 
ستخدم كمرجع رئيسي الذي ا األساسي ياانتهو مصدر الب جواب
 .مجع البياانت طريقةيف 
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 مصادر البياانت الثانوية  (ب

يف حتليل هو مصدر بياانت يدعم  ةمصدر البياانت الثانوي
، سيسوانتورو) ةالبياانت يكتشف يف مصادر البياانت األساسي

ظرية األسلوبية، بن ترتبط(. مثل الكتب 64-62ص. ، 2005
، وكتب النقد األديب والكتب حول البالغة كنظرية يةوالكتب اللغو 

 .األسلوبية التقليدية

 طريقة مجع البياانت -3

 التحليلي الواثئقستخدم الباحث طرق ا ،ية مجع البياانتيف عمل
لغة الناطق  تلغة العربية ليسالوالرتمجة ألن  الكتابةطريق هنج القراءة و ب

يف حتليل البياانت  هااماستخد. هذه الطريقة هي طريقة شائعة للباحث
، ص. 2016)ماجيد،  النوعية لتحليل الواقع املوجود يف البياانت

 :طريقةح اخلطوات اليت يقوم هبا الباحث يف هذا اليتم شر (. 37
 طريقة القراءة (أ

ل كل شيء يف نص يتسجال طريقةقراءة هي ال طريقة
اخلطوات (. 89-88، ص. 2015من سطر )رجيارد،  بسطر

 يها الباحث هي كما يلي:اليت يعمل عل
 ،دون تصنيف كامال  احلب ىلإل ائرسكتاب قرأ الباحث   (1

احلب عن طريق مسح البياانت  ل إىلائكتاب رس  قرأ الباحث (2
 ،لغويةالحنرافات االاليت ثبت أهنا حتتوي على 

ناًء على مستوى بياانت حتتوي على احنرافات ب قرأ الباحث (3
 .والداللة رتكيبرف والصوت والصنوع االحنراف: ال

 الكتابةطريقة   (ب
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طريقة الكتابة هي كتابة بياانت مهمة ترتبط ابلبحث 
(. وطريقة الكتابة عملها الباحث 76، ص. 2017)كلفان، 

 هي كما يلي:

الباحث نتائج البياانت من أجل تصنيف أنواع  كتب (1
 ؛الواردة يف كتاب رسائل إىل احلب املخالفات

 ؛يح تفسري البياانتت ابلشرح لتوضالباحث كل البياان كتب (2

سجل الباحث نتائج التفسري من أجل االنتقال إىل مرحلة  (3
 يف فصل املناقشة. ةتقدمي البياانت املقدم

 طريقة الرتمجة  (ج

طريقة الرتمجة هي طريقة التفسري عن معىن اجلملة من 
حيث التعبري املختلفة من كتابته االوىل او ان يعرب معىن اجلملة 

(. وما عمل الباحث 2، ص. 2017صل، يف اللغة املختلفة )في
 هو كما يلي:

عجم فهمها الباحث ابمليترجم الباحث الكلمات اليت مل  (1
 لكرتونية والكتابية؛اإل

 قبلها هافسر الباحث مجلة كاملة قد ترمج (2

 طريقة حتليل البياانت -4

حتليل بتحليل البياانت ابستخدام نظرية  بعد ذلك، قام الباحث
تنفذ وهوبرمان  سيلوهوبرمان. وفًقا مل زميل البياانت النوعية من قبل

وهي:  التدفق وجيب أن متر بثالث مراحلتقنية حتليل البياانت حتليل 
واستخالص النتائج.  البياانت عرض طريقةو تقليل البياانت  طريقة

 :مراحل الباحث هي كما يلي
 تقليل البياانتطريقة  (أ
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أو تبسيط البياانت طريقة ل هي تقليل البياانت طريقة
 مجيعستخراج البياانت عن ال ةطريقرتكيز البياانت أو ل طريقة

لتكون . وهنجها الضرورية يف نتائج مجع البياانت البياانت غري
أكثر تركيزًا على البياانت ذات الصلة ابلنظرية املستخدمة وحدها. 
ميكن إجراء تقليل البياانت عن طريق تدوين مالحظات صغرية أو 

ص. ، 1994، وهوبرمان ميلزصياغة ) عمل ملخصات أو إعادة
 :املراحل التالية البياانت، أجرى الباحث قليلت (. يف إجراء10

ببياانت  إليها أبهنا ممثلة ةم الباحث بفرز البياانت املشار قا (1
 ؛البياانت أخرى يف نتائج

أمناط وسائل م الباحث بفرز البياانت بناًء على مستوى اق (2
 ؛التعبري

ابلنظرية املستخدمة  ترتبطاانت اليت ال م الباحث بفرز البياق (3
 .إىل مزيد من التحليل إزالتهاومهم 

 البياانت عرض طريقة  (ب

البياانت يف كيفية  عرض ، تتمثل طريقةيف هذه األثناء
 هذه فهمها بعناية. ميكن أن تكونتقدمي نتائج البحث للقارئ و 

 رسمأو  هاحتليلللبياانت أو ها وصفمع  البياانت عرضب الطريقة
ابلبياانت  املخططات أو الصور اليت ال تزال مرتبطةاجلداول و 

يتخذ  البياانت عرض(. يف 11 .، ص1994وهوبرمان،  ز)ميل
 :الباحث اخلطوات التالية

جدول يتضمن تصنيف خط  م الباحث جبمع البياانت يفاق (1
 ؛ائج والتفسرياتأنواع البياانت والنت
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بناًء  ألولوصف موجز للتفسري ابعرض الباحث البياانت  (2
 ؛على الفرضيات والنظرايت

 لنتائج التحليل املرتبط الكام  اوصف وصف الباحث (3
 ؛ابملستوايت يف التحليل األسلويب

اليت  بحثال ةسئلنتائج التعرض وفًقا أل ب جبمعم الباحثاق (4
 .حددها الباحث سابًقا

 استخالص النتائج  (ت

 التحقق من البياانت أو طريقةحتليل البياانت الثالث هو 
هي اخلطوة األخرية يف حتليل  طريقةرسم االستنتاج. هذه ال طريقة

هي مجع نتائج  طريقة. اخلطوات املتخذة يف هذه النتائج البحوث
تعريض البياانت يف شكل موجز حبيث ميكن العثور على النقاط 

(. اخلطوات اليت يقوم 11 .، ص1994وهوبرمان،  ز)ميل الرئيسية
 :هي يف هذه املرحلة هبا الباحث

 ؛فكار الرئيسية يف كل عرض تقدمييالحظ الباحث األ (1

 ؛اقشة من أجل تصفيةعرًضا خاًصا لنتائج املن الباحث ىعطأ (2

قسم الباحث االستنتاجات إىل استنتاجات موضوعية  (3
 ؛وتشكيلية

 .م الباحث برتتيب الكلمات للنقاط املوجودة يف شكل فقرةاق (4
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 الفصل الثاين
 ظرياإلطار الن

 األسلوبيةعلم األسلوب/ -أ

ستقل مع امل مواضع العلمة ألول مرة يف لوبيسعلم األسلوب أو األيعرف 
وكان اجلذر  يف اللغة الفرنسية. stylistiqueيف اللغة اإلجنليزية أو  stylisticsمصطلح 

وهو ما -Stilus. الالتينية اللغةمن خالل اإلشارة إىل  styleهو  يلستيكللكلمة ست
(. وقال أبو العدوس أن 1، ص. 2017)قليويب،  عةيعين أداة للكتابة على مش

style  (. أما يف اللغة 35، ص. 2007)أبو العدوس،  ابملصطلم القلممعروف
يسلب -معروف مبصطلح األسلوب الذي أخذ من كلمة سلب styleالعربية 

؛ 1089؛ ص. 2008ستيالء عليه )عمر، واألخذ واال نتزاعاال)الشيء( أي مبعىن 
 (.343، ص. 2010؛ معلوف، 441. ، ص2004أنيس، 

الكتابة أو  القدرة واخلربة علىيعين  األسلوب، إىل املصطلحات نسبةلأما اب
على أنه  األسلوبخر ميكن تفسري يقال يف تعريف آاجلميلة.  استخدام الكلمات

ابتكرها هبدف طرح عند عرض أفكاره يف األعمال األدبية اليت  ؤلفجهد يبذله امل
طريقة أيضا كذكر األسلوب (. 22، ص. 2014)سيمبسون،  ةاجلمالي ةالقيم

كتابة   وهو خصائصاخلاصة على أعماله األدبية  إلبراز املؤثرات ؤلفاختذها امل
 styleسلوب أو أن األ خلاصاب نورغيانتورو (. فّسر17، ص. 2010املؤلف )رمحة، 

تحقيق أتثري للو  ،عنه عربما ياليت ميكن أن متثل  ويةاللغ تعبرياتالالختيار  تقنية  هو 
 (.42، ص. 2017)نورغيانتورو،  يةاجلمال

 األسلوب هو ما يتمثل يف جمموعةن جارليس ابيل أن وقال األسلوبيو 
. وأما عند رأي أمودو ألونسو أن األسلوب عاطفيا عناصر اللغة املؤثرة يف املستمع

ة، وهي حتدد هو طريقة اليت يتكون هبا العمل األديب يف مجلته وعناصره التفصيلي
هو أمناط املتعة اجلمالية النامجة عنها. مث عند روالن ابرت فقد رأى أن األسلوب 
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، 2003كتفاء الذايت وتغرس جذورها يف أسطورية املؤلف )حممد، لغة تتميز ابال 
  (. و قال ابن خلدون:68-67ص. 

 
سلوب هو عبارة عن املتوال الذي ينسج فيه الرتاكيب، أوالقالب الذي األ"

يفرغ فيه، واليرجع إىل الكالم ابعتبار إفادته كمال املعىن من خواص 
الرتكيب الذي هو وظيفة البالغة والبيان، وال ابعتبار الوزن كما استعمله 
العرب فيه الذي هو وظيفة العروض، وإمنا يرجع إىل صورة ذهنية للرتاكيب 

صورة اليت املنتظمة كلية ابعتبار انطباقها على تركيب خاص . . وتلك ال
يتزعها الذهن من أعيان الرتاكيب وأشخاصها، وبعيدها يف اخليال  
كالقالب واملنوال، مث يتقى الرتاكيب الصحيحة عند العرب ابعتبار 
اإلعراب والبيان، فريصها فيه رصا، كما يفعل البناء يف القالب والنساج يف 

لكالم، ويقع املنوال، حىت يتسع القالب حبصول الرتاكيب الوافية مبقصود ا
على الصورة الصحيحة ابعتبار ملكة اللسان العريب فيه، فإن لكل فن من 

، 1998الكالم أساليب ختتص فيه وتوجد فيه على أحناء خمتلفة )فضل، 
 (.94ص. 

 
أن األسلوب هو تركيب —اقتبس من قول توفيق احلكيم—وقال قليويب

على العمل األديب. كما قال  يف نقل أفكاره املؤلفصائص خب ، معروفااللغة املختلفة
يعين األسلوب هو العامل نفسه أو األسلوب  ،le style l’est homme memeبوفان 

ستخدم هذا ي  (. 195، ص. 1998؛ فضل، 9، ص. 2017نفسه )قليويب، 
يشري إن . املؤلفنيكتابة   ميزة بنيامل ائصصابخل األسلوبلتصوير  غالباالتعريف 

 licentiaأو  licentia poeticaابسم  مشهور أو حراألديب هو عمل العمل 

poetarum ص. 2006)مزكي،  ال يقتصر أبًدا على قواعد معينة األسلوب، فإن ،
 (.140، ص. 2009؛ كميل، 76
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 كوسائل  يف استخدام اللغة املؤلفها طريقة يستخدم وه سلوباأل كانإذا  
 يل األسلوبحتل يف اصةدراسة خ وه م األسلوبلععمال األدبية، فإن األيف 

علم الذي ال يه يةس أن األسلوبو دالعأضاف أبو . ستخدمه املؤلفاي ذاله وأشكال
 استناًدا إىل(. 35، ص. 2007دوس، عل)أبو ا الكالم لدى اإلنسان طريقةيدرس 

، 1998)فضل،  علم البالغة احلديثمصطلح آخر ل هو سلوباترخيه، علم األ
 طالب هوابيل و  جارليس يث هو(. وأول من يقدم علم األسلوب احلد175ص. 

 Traite de عن األسلوبية ومها كتابني يبحثان  . ألففرديناند دي سوسورل

Stylistique Francaise  وPrecis de Stylistique  ،(.727، ص. 2013)مغري 
ها اجديدة من علم اللغة مسنظرية  وهو قّدم سوسورمن  ابيلاستلهم 

 ،(paroleكالم )وال (langueاللغة )عن انقسام  جال يفر بيد أنه . ابلنظرية األسلوبية
. فإن paradigmaticو  syntagmatic( وأيضا signifiant( واملدلول )signifieالدال )

وسيلة هو ألن األسلوب  كالممستوى ال ىعلدراسة لوب هي علم األس ةدراس
ي ومسكي رأجاللغوية. أضاف  المحالكتابة واستخدام امل يف منطؤلف مللتعبري ا

 أن—كالماليف مستوى  دراسةً  تكان  سلوبالذي قال إن دراسة األ–ابيل
علم  اجلملة، تركيبها على حليللت نظرًامث . بنية السطح ليس الداخلي هو سلوباأل
أن  لزمي ةأن كل كتاب ابيل رأى. وياللغ مشهور بعلم األسلوبابيل عند ب لو ساأل

 املؤلف هودراسته يف  لزمي البحث جملتمعا، وابلتايل فإن األسلوب خمتلفا يفيكون 
دراسة يف  اليس موضوع سلوبإىل أن األ ابيل، خلص وهكذا .ليس الكتابة فقط

 (.66-63، ص. 2003)حممد،  غري مباشر سلوبيةمن األ هفصل، يأسلوبية
 رييربط فوسل. األدبية األسلوبية عامل املعروف برينقيض من كارل فوسلعلى 
األسلوب علم يتبعه ليو سبيتزر الذي يربط  سي حىتالنف والعلم يةبني األسلوب

، جارليس برونو وجني مروزو بايلل التابعني من ريم كارل فوسل. استلهوفلولوجية
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، 2013ية )مغري، من مواضيع الدراسة يف األسلوب موضوعاألدب ك اضافالذان أ
 (.727ص. 

د ألونسو يعتقرأيه عن علم األسلوب وهو انقد لبايل،  سو ألونسوونامقدم د
—األخرى ةاللغليس يف حبث  األديباللغة  يف موضوع األسلوب حبث نسبأ هأن

خرى من اللغة األحني يرى ابيل أن األسلوب ميكن استخدامه لفحص أنواع 
 إنكار—ألونسووفًقا لـ. الكتابة مثل العمل العلمي أو املقاالت أو الصحافة

د اللغوية دم االلتزام ابلقواع، مبعىن عةاللغ علمب األسلوبعلم يتعلق  ال—ابيل
أنه دراسة يف ، بل األفيكتيفيةاألسلوب ليس دراسة قواعد  . يرى ألونسو أنعينةامل

 (.729-728، ص. 2013)مغري،  لكتابة األدبيةاوسيلة كاستخدام اللغة  
علم ابيل ابعتباره البادئ األول لظهور  جتاهل رأي دون—قبلها حمن الشر 

وهو األسلوب. الدراسة  تمعجمسلوب لدي علم األ أن يعرف—األسلوب احلديث
. ومن مالمح املؤلفني ختلفة بنياملخلصائص اب مناسبااللغة  المحم املؤلفيستخدم 

أمناط  صطلحما يعرف مب يوهاللغة هو األصوات، الصرف، الرتكيب والداللة 
ل، )فض مرهافكأ يف التعبري ؤلفاملكل وات اليت يستخدمها  اداألوهي  وسائل التعبري

 .(111، ص. 1998

األدبية.   هو إظهار قيمة اجلمالية يف األعمال تعبري األسلوبمن قصد الأما 
اللغة جبوانب  المحيلستيكا تربط من ستأ  راتنا الذي قالاتكما نقل عن نيومان كو 

أمحد علي حممد أن عناصر  .(. كما شرح د232 .، ص 2007اجلمال )راتنا ، 
فكار األإىل  هحتليليشري  ماحين. ال والفناجلم هوديب األعمل يف ال سلوباأل
اللغة تعبري ختلفة من الفن يف املشكال األو  حالت واخليال اجلامعانفواال عواطفوال

يهدف إىل التخصص  سلوبأن األ حممد .دأضاف (. 54 .، ص2003)حممد، 
 يف خاصة—ي نظر إىل معظم األعمال األدبية .واحد مع اآلخروالتمييز بني مقال 

. لذلك، يف ختلفة غري شائعةامل األشكال يقدمون املؤلفني ثر منكأ—الشعرعمل 
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 فكتيفيةاأل قواعدن خالل النظر يف جوانبها الماألعمال األدبية، ال يستطيع النقد 
أما  ،يف اللغة اءخطحتليل األ تطبيق(. هذا يشري إىل 728ص. ، 2013، مغري)

أفكاره.  جهود مؤلف يف تعبري ألسلوبعلم ارتم حي. يهإلال ينظر ف علم األسلوب
أمناط اللغة فقط لتحليل  المحإجراء حتليل األسلوب، يستخدم النقاد م يف لذلك،
اليت ارتكبها  ويةخطاء اللغاأل عن البحث يف ليس ،املؤلفاليت يستخدمها  لالوسائ
 .املؤلف

اختيار  يف، األول هو املالحظة ابلتحديد إىل هنجني سلوباألعلم نقسم ي
شكل االحنراف دراسة ، ثاينوالختيار(. ؤلف )االن قبل املالكلمات أو بنية اجلملة م

، 2017قليويب، ال( )رافحنتابته )االالذي قام به املؤلف يف معاجلة اللغة كوسيلة ك
استقل راف حنبطان مع بعضهما البعض. إال أن االت(. هذان النهجان مر 80ص 

أو  فار حنعلم اال ةضل يف كتابه مبصطلحف صالحما ذكره د. ك، وهو  ختيارمن اال
 يف األعمال األدبية. نزايحدراسة اال

ية يف حتليل العمل يستخدم كالمها اخلصائص اللغو  حنرافختيار واالبني اال
، وهناك لمات املناسبة للتعبري عن املعىنختيار هناك عملية اختيار الكاألديب. يف اال

لها إلحداث أتثري خاص. االختيار لديه أيضا اختيار ترتيب اجلمل اليت يتم تعدي
يشري ما عند .الصياغة والكلمات املؤلفانطباع أكرب عن الطريقة اليت خيتار هبا 

لقواعد اللغوية. على سبيل عادة يف ا هستخدميال  نحرفةراف إىل أشكال ماالحن
كتابته   املؤلف، يستكشف مفعولو  فاعلو فعل ، جيب أن تتكون اجلملة من املثال
، اء أتثري خاص على مجلة. مثال آخرإلعط فاعلمث  فعلمث  فعولء األولوية ملإبعطا

استخدامها من خالل القضاء على  فردل يعحتتوي على فا اجلملة اليت جيب أن
 معروفًا دون أن يتجلى. دوجي ل الذي كان جيب أنعأن الفاقارئ ل إلبالغ العفا

. ثيداحلبالغة لعلم المثيل تك  سلوبإىل ذلك، ذكر علم األ إضافةً 
وجودة نظرايت املقارابت وأنواع احملاضرات املعلم األسلوب من ال ينشر  ك،لذالو 
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يل وغريها. ت عرف هذه ثوالتم هبيشارة والتعواالست اتفتلالبالغة مثل االيف دراسة 
رية اليت تصبح بعد ذلك موضوع ابسم اللغة التصو  األسلوباملصطلحات يف علم 

اللغة املوجودة. ابإلضافة إىل  مالمحلتكمل  األسلوب ضايف حول علماإلنقاش ال
 ستوىامليطلق عليها أيًضا مصطلح  األسلوبيني، فإن بعض التصوريةمصطلح اللغة 

 .(64 .، ص2003؛ حممد، 80، ص 2017، القليويب)يف حتليلها  يور صالت
. ينقسم علم األسلوبدراسة يف شكل جمتمع له  لوبالحظ أن علم األسي

. من األديب سلوباللغوي وعلم األ سلوبإىل علم األتطورها التارخيي  يف سلوباأل
، تحليل من خالل هنجنيلاكن ، ميخالل فحص نوع العمل، إذا كان عماًل أدبًيا

نظر إىل أشكال االحنراف ، ابلثاينوالختيار من قبل املؤلف. اال األول هو النظر إىل
هي  لوبل يف علم األس أن وسائل التحليحنييف ها املؤلف. خدماليت يست

تعبري. وتتكون األمناط ل الائوس اطوية املعروفة ابسم أمناللغ المحاالستفادة من امل
 .رف واملعىنصوال رتكيبوالنحو/ال صواتمن: األ

 
 االحنراف  -ب

حنراف هو أحد ، االلذلك. خمتلف علماألسلوب كعلم بناء على عرض 
 االحنراف يؤخذ من أصل الكلمة ألسلوبية.أو ا م األسلوبناهج املتاحة يف علامل
اليت  حيرف -حرف كلمة وأصله   حنرافا إىل/عنا –إىل/عن –ينحرف  –حنرف ا

نفسه على أنه شيء غري  فار حن. بينما ميكن تفسري االصريفتعين التغيري أو الت
انتقل  كمااألويل   فعلخمالف لل فعلم. يتم تفسريه أيًضا على أنه معتاد بشكل عا

(. أما 474ص  ،2008اليسار )عمر،  إىل ه يغري اجتاهمثاليمني  منشخص 
أو العادات  على أنه شيء ينحرف عن املعرفة العامة فار حنالرباق.نت ي فسر اال

 حنرافوفًقا لعلم النفس، فإن اال (. ويف الوقت نفسه،2020هبا )الرباق،  ةاملعرتف
إلضافة إىل (. اب2020، )الرباق سلوك والعادات املعروفة بشكل عاممن ال خرج



23 
 

 بيد أن. ولدعأو ال حنزايالكثريون إليه أيًضا ابسم اال، يشري فار حنمصطلح اال
هو غالبا ، املصطلح املستخدم فضل حالصإىل الكتاب الذي كتبه د. رجعا

 حنراف.اال
مجيع أنواع االحنرافات عن قواعد اللغة املعيارية  ا هوف اصطالحار حناال

ن األعمال أاألدبية. قال جان موكاروفسكي ال من أجل إبراز اجلمال يف األعم
األدبية ميكن أن تكون مجيلة إذا احتوت على احنرافات عن نظامها اللغوي 

خراج اإل هوفضل  صالححنراف للدكتور (. اال144ص. ، 2010، إجيلتون)
قليويب أن االحنراف الالدين  شهابدكتور وأضاف اليت مت تطبيقها. قواعد العن 

 ا استخدمهيتال أنه من اخلصائص ، بلةاللغ يئاتن خطمل يك األسلوب يف
 فار حنعلى وجود اال حليل إن طريقة الت. قال قليويبأو األديب يف أعماله املؤلف

 (.17، ص 2017، قليويبال) تعرب لغة ما على زمان تنسيق استخدام اللغةبهي 
ىل هو االنتباه إ األسلوبيف حتليل النهج  أيًضا أن أحد نورغيانتوروقال 

وأضاف نورغيانتورو ائدة يف عصره. سب االحنرافات عن معايري اللغة الوجود وغيا
لتعبري شكل ا ختيارالبل  ه،املؤلف أرادمل يكن فقط ألن  فار حنأن وجود اال

 licentiaبداعية. كما تظهر األدلة أن االقيمة الو  اثةداحلو ظهار انطباع األصالة إل

poetica حد مينع املؤلف من تعبري ، ال يوجد غالبا قبولة يف األعمال األدبيةم
 مجالة وحداثة يف ستبدو، ن خالل هذه االحنرافاتع. بصرف النظر أفكاره

 أن إندراسوارا(. ساعد 286، ص .2017، نورغيانتورو)األعمال األدبية 
يعين أن االحنراف هو  مما—و شيء ينحرف عن االستخدام العاديهاألسلوب 

 .(71 .، ص2011، إندراسوارا) جوهر الدراسة األسلوبية
القرآن. يف سورة على سبيل املثال هناك احنرافات للمعىن واردة يف القرآن 

  احة.صيف هذه اآلية درجة عالية من الف. واشتعل الرأس شيبا الرابعة ةمرمي اآلي
اليت تعين اجلزء  الرأس اليت تعين حتقيق أو تغطية الكل يقرتن بكلمة اشتعلكلمة 
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ا يعين مم شيبا كلمةبينما حال يف هناية اجلملة  ، جسم اإلنسانالعلوي من 
، بل شعربينما يف اجلملة ال توجد كلمة ، لرمادي هو الشعرالرمادي. واملقصود اب

للكلمة  ، ميكن فهم وجود حذفأو رمادي. بناًء على الرتتيب بأقول شي
مل ألهنا أدركت أن ما يش شعر. لقد ح ذفت كلمة أسوتضييق معىن كلمة ر 

. إذاً شعرلكلمة  قرينةلتكون  نصوبم شيب. لذلك، فإن كلمة شعرهو  أسالر 
 (.63، ص. 2003شعر أبياض )حممد، هو  شيباملقصود ابل

: هامن)األسلوب( م ظن جزءا من حتليل النأر اجلرجاين قال عبد القاه
 هو امتداد للغوايت لوبيل، وجزء من اجملاز. علم األسث، الكناية، التمعارةاالست

كلغة تعبريية   ، أي حتليل اللغةيف اللغوايت يف األعمال األدبية يغطي حمو األمية
د حول دراسة ، قدم حممابإلضافة إىل ذلك (.64 .، ص2003)حممد،  دابءلأل
 ، قالاألسلويب يف تفسري أيب مسلم البهالين افر حنالابعنوان يف مقالته ف ار حناال

حممد  لة. قامعلى مستوى تكوين اجلمراف هو اختالف يف بنية اللغة حنأبن اال
 افر حن، واالعن األسلوب افر حناال وهيأنواع، إىل ثالثة  فراحنبتقسيم أنواع اال

األساس  اعةالقاعدة دون مر  نشئي يتيك به املذال رافحنياق، واالشالعن 
 (.56-55و  52 .، ص2003)حممد، 

الث حممد إىل ث وب فقد قسمهلساألعن حنراف اال ستوىامليف أما 
عن راف حنالنحوي واال النسقعن اف ر حن، االحنراف عن أصل اللغةالافئات: 

ن عيل. حني ثإىل حتليل اجملاز والتمحممد قسمه  ل اللغويص. يف حتليل األالربط
تحليل . كل هذا الذف والتأخري واحلميد، التقاتفتلالنحوي ينقسم إىل اال قالنس

دمة يف أتليف املصنفات األدبية، تخة املساللغ المحيتم من خالل مراجعة امل
 ستوىاملو  يبكيرت ال/النحوي ستوىاملو  ريفصال ستوىاملو  يتو صال ستوىاملمثل: 
ل، ا؛ فض81-80 .، ص2017)قليويب،  وريلتصاأم  اجملازي ستوىاملو  الداليل
 (.26 .، ص1998
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أو  تضاد بنياويهو إبراز بعض التأثريات  رافحناال وجودمن  قصدوال
، سيحتوي العمل على قيمة خاصة. تضاد بنياويتربز. من خالل  ريدة اليتالف

 وه التضاد البنياوين أي قال ذمات سيمبسون النقل نورغيانتورو أيًضا كل
ه وتنجزه يز كد على شكل من أشكال التعبري ومتالنتيجة النهائية لالحنراف اليت تؤ 

رباء األعمال من خالل وسائل اإلعالم اللغوية حىت يكون هلا أتثري خاص على خ
سو وماروز أن اهلدف يف (. وأضاف كري50ص. ، 2017، نورغيانتورواألدبية )
واحلقيقة  ،املفصلاجململ و و  ،هو معرفة العالقة بني احملسوس واجملرود سلوبعلم األ

 (.65 .، ص2003)حممد،  كيبرت الو ، واللفظ رثالنو ر شعوال ،اجملازو 
 

 قليويب وصالح فضلعند شهاب الدين ال أمناط وسائل التعبري -ج

، كل منها مقسمة إىل ثالث كلمات أمناط وسائل التعبرييف فهم 
 اطمنأبري أو عل التسائو أو  لائوس اطض املراجع إليها ابسم أمنمرتابطة. تشري بع

، املصطلح لافض صالحإىل الكتاب الذي كتبه د.  رجعالتعبري. ومع ذلك، 
هو  أمناط وسائل التعبري، التعريف من جهةبري. عل التائسو  اطأمنله هو املستخدم 

اللغة أو أجهزة اللغة  مالمح ابستفادة من األمناط اليت يستخدمها املؤلف سلسلة
 إىل ريبعل التائسو  اطأمن لافض صالح دكتورقسم كار املؤلف. أف عن للتعبري

اللغوي واألفكار. يستخدم مصطلح حنوي  طاقثالثة أنواع وهي: النحوي، الن
. بينما والداللةو  والرتكيب، شتقاقواال، الصوتراكيب اللغة مثل لإلشارة إىل ت

  األفكار مسة منطقية واردة يفأما ياغ. صو  صوق وصفنظام اللغوي إىل اليقسم 
 (.127 .، ص1998كل نص أو مجلة تشبه الفكرة )فضل، 

اليت يستخدمها  املصطلحات—تايتتكون هذه األدوات من عدة مستو 
ى ستو وامل ريفصى الستو وامل يتو لصى استو امل: اومنه—هاب الدين قليويبشد. 

. يتم حتديد طريقة اوريصى اجملازي/التستو وامل يلالى الدستو وامل كييبالنحوي/الرت 
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مبالحظات  ستوايتكل م  خصائصغة األدبية بناًء على احنراف الل يف تحليلال
 (.80ص. ، 2017، القليويبخمتلفة )

علم قليويب يف كتابه الاب الدين هشيما يلي شرح لكل حتليل قدمه د. ف
 (:100-81 .، ص2017قليويب، ال) العربية ستايلستيكا ألسلوبا
 املستوى الصويت -1

 
 
ف هذا املستوى . ي عر لوِجيي و ستَـَوى الف ن  ابمل مشهور يتي و صال ىستَـوَ امل

، علم األصوات ة. ابإلشارة إىل نظريصوتيةعلى اجلوانب ال سلوبتحليل األلاب
على هذا املستوى إىل جمموعتني، األول حتليل األصوات  يلينقسم التحل

حروف عي إىل قطعية. ينقسم الصوت القطالاألصوات فوق  عية والثاينقطال
ية. ت ابللغة العربوامصت والئواصروف الساكنة أو املعروف ابسم الواحل حملركةا

، نيظمالتو ، النربو ، التنغيمو قطعية إىل الوقفات، لتنقسم األصوات فوق ا
 قاع.يواإل

بعة أنواع من الصوت. األول يسمى سب ةاملعروف الصوامتيف نوع 
لتجميع اهلواء  ت إنفجارية وهو الصوت الناتج إبغالق احلبال الصوتيةمواص

،  ضاد، طاء، اتء، ابء، وتوجد هذه األصوات يف احلروف به اإلفراج وحيدث
يف اهلواء ت األنفية أو الصوت الناتج عن تصر مواصيت أت. مث قافو  كاف

 يه ةرفحناملت وامصال. مث النون و امليمرف حم كما هو احلال يف من اخلياشي
الصوت الناتج عن غلق جزء من اللسان مثل الم. ويطلق على الصوت الناتج 

. يف اءر ال حرف ، وهو مدرج يف هذا الصوتةر وامت املكصال هو عن االهتزاز
غرفة الرنني الصويت يسمى  واء يفحني أن الصوت الناتج عن تضييق خمرج اهل

الفاء والسني  حرف ، والذي هو مدرج يف هذا الصوت هويةاكتكحوامت اص
-نفجاريةاوامت ص. الصوت السادس هو العنيو  والصاد والزاي والغني

ت هو مواص. حني أن النوع األخري من صوت اليمية وهو صوت جاككتحا
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ي يتم تضمينه ت، والذئواصألن الصوت الذي يشبه صوت ال أشبه صوامت
 .ايء و واوهو صوت 

 ريةقصت الئواصالت إىل نوعني فقط مها ئواصينقسم صوت ال
دي حيتوي على صوت متحرك عا يرية هالقص ئتواصالويلة. الطت ئواصالو 

صل على حت يتال يه الطويلة ائتو صالحني أن  .ةمضالفتحة والكسرة وال
ة موالض، ابأللف لفتحة)ا يناسبه ما حركةبعد  الياءواو و والإضافة األلف، 

 (.ابلياء كسرةوال ،ابلواو
وات  تناغم األصريأتثدي إىل تؤ ميكن أن  ىاملستو هذا  نأقليويب  رأى

تظام الصوت النهائي لكل كلمة أو مجلة وإحداث أتثري ابلنظر إىل اناللغوية 
 املصطلح معروف ابسم القافية. أما يف علم العروض هذا على مجال.

ى نفس الصوت ى هو اختيار الكلمات اليت حتتوي علملستو حنراف يف هذا ااال
للقارئ  مجاالتركيب اجلملة أ ولكي جيعل .الصوت يةمجال النهائي إلحداث

(. أما التأثري على املعىن فيشري 359-353 .، ص2009واملستمع )عباس، 
إىل بعض دراسات القرآن الكرمي اليت قام هبا ابحثون سابقون. ومن بني 

ح عثمان بن جين ا أبو الفت رأيمعىن، على طبقة ليت تنشأ على ات االتأثري 
له معىن التكرار مثل زعزع عف املضر من الرابعي دصن كل مأالذي قال 

، قّطع، رل ي ظهر معىن التكرار مثل كسّ عل. يف التكرار عني فصلصو  لوقلق
م اخلوري أن كل كلمة هلا نفس احلرف يلالبحث الذي أجراه رشيد س ح. يففتّ 
 ما يكون هلا الفاء. مثل الكلمات اليت تبدأ ابحلرف هلا معىن متحالفول األ

كلمات اليت الفتح، فرح، فجر أو على  كلمةمعىن الوضوح أو االنفتاح مثل  
ر، ضياء، ضيتعلق مبعىن اليأس مثل الكلمات  اد هلا معىنالضتبدأ ابحلرف 

 ضيق.

 املستوى الصريف -2



28 
 

الكبري  قتقاشاالق يتكون من اقتشالاهو حتليل  ىهذا املستو  تعريف
، صغرياق الشتقالللمة أخرى ف نفسه هو كر صغري. علم الصق الاقتشاالو 
 اقتقشاالثال على املكلمة. تقليب الابسم  اق الكبريشتقاالما ي عرف دنع
واحدة من خالل االنتباه إىل يف مجلة وزن أو  صيغةهو تغيري يف  غريصال
ال يكلف هللا نفسا إال وسعها هلا ما   286ورة البقرة اآلية سياق كما يف سال

جمرد  ثالثل عف بنييف هذه اآلية هناك وزن يتغري  كسبت وعليها ما اكتسبت
 خمتلف ألن  معىًن نيلوزن. لكل واحد من ااكتسبمزيد  ثالثل عفو  كسب

يف  أهنا فضيلة  على كسبات تسبقها. يتم تفسري كلمة كلمهناك أحرف/
ما ا هعليكلمة   يفسر على أنه جرمية يف سبكتا حني أن بتكسهلا ما  كلمة 

 .اكتسبت
ميكن أن حتتوي اجلملة أو بنية الفقرة على  الكبري قتقاشطبقة اإليف 

أو  ثالثيميكن قلبه على و مجلتني أو أكثر تتكون من ثالثة أحرف برتتيب 
انطباع مجيل  صنعإىل  داسي. يهدف اختيار الكلماتعي أو مخاسي أو سراب

، إىل املعاين املتغرية. وابلتايل يار الكلمات من خالل االنتباهاخت .ياقالسعن 
ي يستخدمه ذالاحملتوى يف األسلوب وهر ميكن أن يكمل الشكل اجلمايل واجل

هو الكشف عن مضمون  ريفصال ستوىاملمن حتليل  دفاهلأما  .املؤلف
تيب التغيريات يف األشكال املختلفة للكلمات وأتثريها على معىن اجلملة أو تر 

 .الفقرة
 املستوى الرتكييب -3

. رتكيبالنحو وال طبقةييب التفريق بني كالنحوي/الرت ستوى املحياول 
، ووجود ر(اهو سبب تكرار الرتتيب )التكر  ىستو امليف هذا تحليل ال

االستبدال( وسبب إعطاء أولوية  االستبدال بني كلمة واحدة وكلمة أخرى )
 لتكوين الذي جيب أن يسبقهن اكلمة أخرى عن طريق االحنراف علكلمة 
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ر على املبتدأ واخلرب. اجل حرفأو  عول بهفامل )تقدمي والتأخري(. املثال يف سبق
غري ملزم بقواعد علم  هذا املستوى، ميكن االستنتاج أن التحليل على لذلك
 .كلمةاإلعراب اللتغيري االهتمام  اليت توىل النحو

فما  16البقرة اآلية  ورةسيف هو  رتكييبال ىستو املحتليل  املثال من
. مطلوب صيغة املصدرعلى  جتارة. ميكن حتليلها على أن عبارة جتارهتم ترحب

 فاعلوهو  التاجربداًل من  جتارةستخدام كلمة االمن الباحث معرفة أسباب 
 .هو أن يكون فاعل علبعد وضع فيعرف أن ينبغي . كما جتارةمن كلمة 

 املستوى الداليل -4

 املستوى نقسميملعىن، اب، وهو ما يعين الداللة ابإلشارة إىل معىن
شرتك حتليالت، وهي أسباب استخدام اللفظ املعجمى، وامل أربعإىل  الداليل
معرفة  هو همن دفق يف مجلة واحدة أو فقرة. اهلابط، والادفرت ، والاللفظي

التحليل أمثلة  يف مجلة أو فقرة واحدة. من الذي اختاره املؤلف املناسب ملعىنا
. يف مجلة واحدة احلر والربد ةسبب استخدام كلمهو ى لى هذا املستو ع

إلظهار استقطاب املعىن حبيث يتم التعرف على اختالفات السياق  وهدفه
 الواضحة من كل مجلة.

 املستوى التصوري -5

املستوى هو هذا وري. صالت وىستاملعلى هو حتليل  املستوى التصوري
العلم هو  سلوب، معتربا أن علم األسلوبلعلم البالغة يف علم األ ثيلمت

هذا  على تحليلالقليويب الهاب الدين شث لعلم البالغة. صّنف يداحل
لم البالغة. من بني التحليالت نه أضيق من الفروع املوجودة يف عأب املستوى

ال يزال مستمراً  مثيلية. هذا التانالكو ، ةر اعاالستو ، اجملازو ، شبيهالت هو
لية الستعلمة الدامللفرق يكمن يف التصنيف املستخدم. يف ، واليةالصورة الدلاب
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ورية صالت وىأن مست بينما، ها فقط على مستوى الكالم والسياقمت تقسيم
 .أوسع يف سياق اجلمل وسياق املوقف
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 الفصل الثالث
 عرض البياانت وحتليلها

 ستوى الصويتامل -أ

 عن  تبياان 28جنح الباحث يف مجع 
 
 تبياان 22، و يتو صال وىستامل

 عن 
 
 عن  تبياان 23، و ريفصال وىستامل

 
عن  تبياان 17، و يبكيالرت  وىستامل

 
 
. ال هلذا البحث مجتمعباحث كحيدده ال موضوعاتيل من ست الالد وىستامل

وري ألن صاجملازي أو الت ستوىملت املتعلقة ابيف البياانت واملناقشا يدخل الباحث
 .البالغةعلم ستدرج يف حبث  تهمناقش

مجع البياانت حول على ز الباحث ركّ ما وضع يف املستوى األول، هذا 
 يتال النظرية عرضإىل  رجوعا لكل كلمة أو مجلة)القافية( تناغم الصوت النهائي 

 28 إىلالباحث  حصل، يتو صال ستوىامليف  سلوبيةاأل الدراسةطريقة  تشرح
الكتاب رسائل  يف جمتمع البحثواردة يف  هي اليت وضوعاتاملست من  تبياان

باحث البياانت إىل ثالثة أنواع وهي تناغم الصوت يف مجلة ال. انقسم إىل احلب
. يف واحد واحدة، وتناغم الصوت يف مجلتني و أكثر، وتناغم الصوت يف نص

ت صنف تاانبي 23املكونة من مجلة واحدة، هناك  تناغم الصوتبياانت النوع 
مجلتني وأكثر  يف لصوتالتناغم ا يف وجدو وأصوات منفصلة.  رتبةت ماصو أ من

تناغم الصوت الوارد يف النص أما يف ال موضوعات. ت من ثالثمخس بياان
على التصنيفات  هابياانت وحتليلالفيما يلي وجد صوت واحد مسلسل. ف الواحد

 :يف القبل املذكورة
 تناغم الصوت يف مجلة واحدة  -1

 تناغم الصوت لبياانت بناًء علىا يف هذا التصنيف، صنف الباحث
 :هاشرحهو  هذا. وصوت غري مرتبة رتبةامل
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 بياانت صوت اآلخر يف كلمة واحدة من حرف واحد )ً_( 1-1

 رقم البياانت األصوات
َلْن َأِجد  ِعْشًقا َأْو ح بًّا أَْو مَجَااًل )حبيبيت،  اًل  –قًا  –دًّا 

 (111ص. 

1 

..أن أجعل يومك بعيدا عن اخلالف  ًما –ًدا 
 (112بيبيت، ص. متاما.. )ح

2 

اان متعب قليال، جدا وكثريا )حبيبيت،  رًا –دًّا  –اًل 
 (112ص. 

3 

ًة  –ابًّ  –اًل 
 ابً  –

وهاموا وراء حبيباهتم يبغون وصال وحبا 
 (113وشهوة وقلبا )حبيبيت، ص. 

4 

أريد ان أوقد انرا وأكتب فيك شعرا  رًا –رًا 
وأحكي للمارين حكايتنا )اي حب، ص. 

185) 

5 

مل أضيع طريقا أو أخذل سيفا أو أنس  ةً  –فًا  –قًا 
 (185حبيبة )اي حب، ص. 

6 

كان حيكي خائفا، حمبا، حاملا )اي حب،  ًما -ابًّ  –فًا 
 (186ص. 

7 

ابجملموع مجل هلا نفس الصوت النهائي يف بعض الكلمة.  7هناك 
على حركة  ابحلرف احملركةنهائية الاألصوات  نفسإىل  قارنةكلمة   إىل عشرين

ينشأ ال  املؤلفإىل أن  شريخمتلفة وي أنواعنوين. نشأ هذا الصوت من الت
 .خصائص خاصة يف اختيار الكلمات

 قافيةالبنفس  املؤلف على كلمتنيختار ااخلامسة،  تيف البياان
طرق ب ابلعمدتناغم الصوت  يعرض هستنتج أنا. العطفرف حب تتصالنو 

ملؤلف أن خيتار كلمة أخرى اميكن  ملة.سياق اجلب اناسبماختيار الكلمات 
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 كان  احيوض امعنعلها جي كيل انرالتحل حمل كلمة  صراعامثل كلمة 
ل لكلمة كبد  كلماتأيًضا استخدام كلمة  ؤلفملا. مث ميكن نزاعا مقصوده

 انرااملؤلف يفضل الكلمات لكن اًل من الكلمات اجلميلة. عين كت يتال شعرا
 وتناغم الصوت يف اجلملة. ةاجلميل الكلمةإلبراز  راعشو

 
 بياانت صوت اآلخر يف كلمة واحدة من حرف واحد )ِك( 2-1

 رقم البياانت األصوات
 –َفٍة  –َفٍة 
 َدةٍ 

 –ِك  –ِك 
 كِ 

ولو وضعوا يل كل هذا يف كفة لبحثت 
عنك أضعك يف كفة وحيدة مث أحبك 

 (111)حبيبيت، ص. 

1 

ل ِك  –ل ِك 
 ب كِ  –

ل ْك  –ل ْك 
 ب كْ  –

ك؟ مجالك؟ قلبك؟ )حبيبيت، كيف حل
 (111ص. 

2 

 –ِك  –ِك 
 كِ  –ِك 

احببتك، متشيت معك، انقشتك 
وخضنا يف أمر شائك )حبيبيت، ص. 

112) 

3 

ب ِك  –ل ِك 
 ر كِ  –

كيف حالك؟ أان أحبك وأان أريد أن 
 (185أخربك سرا! )اي حب، ص. 

4 

 

 ةلصتامل ةري مضال اءمساأل 4-3مجل حتتوي كل منها على  4هناك 
ال ميكن  ِك هناك صوت  الرابعةو  الثالثةو  األوىل تبياانخاطبة. يف الامل ةؤنثامل

اجلملة. على عكس اجلملة  الكلمات يف هناية ال حتل بعضتغيريه بسبب 
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م حبيث ميكن قراءة احلرف ، توجد كل كلمة قبل عالمة االستفهاالثانية
خري من  ف األ، فإن الصوت قبل احلر . ابإلضافة إىل ذلكساكنةلاباألخري 

 .ضمةعلى احلرف احملرك حبرف ال نفس الصوتكل كلمة حيتوي أيًضا على 
ه الصوت على الرغم من قراءة حرف أخري  تناغمميكن أن يسبب نفس ال

  الرابعةو  الثالثةو  األوىل قراءة البياانتمن ضرورة ى الرغم . ولكن علابلساكنة
ل ص متريضم تكرارلف ختار املؤ ا. منحرفة تبياانالا زال هذتكما هي، ال 

 ةحبيبهو  مرسال إليهأبن  عىنم الصوت وعمق املز تناغابر خماطبة إل ؤنثم
كن املؤلف ميالصوت، ، من خالل تكرار نفس . لذلكضامر عصيم اميثله
 ، ومها تناغم الصوت ومجال املعىن.أتثريين صنعمن 

 
 بياانت صوت اآلخر يف كلمة واحدة من حرف واحد )َن( 3-1

 رقم انتالبيا األصوات
َن  –َن  –َن 
 انَ  –َن  –

وخنرج منه راضني حمبني صامتني صاخبني 
دومنا حزن أو ضيق ميزقنا )حبيبيت، ص. 

112) 

1 

اَن  –َن  –َن 
 انَ  –

سرتين أنك حتاولني معاقبتنا أو كسران )اي 
 (118حبة القلب، ص. 

2 

 

 لى قارنةحتتوي ع . وكل اجلملةكلمات من مجلتني خمتلفتني  9هناك 
 لاألو  تانحة. يف البياو فتصوت حرف النون امل املشهبة وهوألصوات ل

 معهامتبوعة بكلمة واحدة  اسم مجع مذكر ساملهناك أربع كلمات من نوع 
، على مةلالك يف هناية نَ صوت الاليت هلا تناغم  اسم ضمري متكلم مع الغري

أول كلمتني  ، فإنالثاين تبياانت الثانية. ولكن يف البيااننتائج اليف غرار 
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 يف هناية الكلمة نَ خاطبة بنفس الصوت امل ةفرداملؤنث ملل فعل مضارعهي 
 .تليها كلمتان حتتواين على إسم ضمري متكلم مع الغري

ضها البعض أربع كلمات مرتبة ابلتسلسل مع بع تبدو األول تالبياان
 سلوبألايار تخامنظمة من حيث أنواع الكلمات. ك الثاين تبينما البياان

كر ذ لمات اليت ليست من نوع اسم مجع ماختيار الك املؤلفميكن   وياللغ
خاطبة، ولكن إلبراز أتثري اجلمال املفرد امل ؤنثملل ضارعم علسامل أو ف

يكرر كلمات من نفس النوع على الرغم من له  املؤلفوتناغم الصوت، فإن 
، األوىل تعلى البياان اسم ضمري متكلم مع الغري. بدون إضافة قريبمعىن 
مة الصوت ئ، ولكن لزايدة مالصوت الكلمةالإحداث أتثري تناغم  ميكن

اسم ضمري متكلم مع عرض  املؤلفالنهائي يف اجلملة اليت مل تكتمل، اختار 
 يف هناية اجلملة. الغري

 
 بياانت صوت اآلخر يف كلمة واحدة من حرف واحد )ِ_ْي( 4-1

 رقم البياانت األصوات
 –ِمْي  –يبْ 

 يتْ 
يسكتا صخيب وغضمي وطفوليت أن 

 (112)حبيبيت، ص. 
1 

 –ِك  –ِعْي 
 ينْ 

ضعي نفسك مكاين )اي حبة القلب، 
 (118ص. 

2 

 –ِسْي  –يلْ 
 –ِقْي  –ينْ 
 كِ  –ِد  –ِسْي 

لكن اسلي نفسي أنين سألقي بنفسي 
فيه يوما لألبد. أحبك )حبيبيت، ص. 

124) 

3 

 

جتعل الكلمات كلم وحدة ايء املتحرف بواسطة  أنشتاألصوات اليت 
 هلا من حرف املفتوحةاألصوات  أعاله هلا صوت مطابق. يف البياانت
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يف متناغما  صوات جتعلهما قادرة نَ  و قَ ثل صوت م خمتلفة أصوات
ابستمرار  املؤلفطرح . وحدة تكلمامل ء ايريمض إضافةاإليقاع بسبب 

 تالبياانيف   ايء املتكلم وحدةريمض إضافة حصل علىكلمات   ثالث
 غضيب ةالكلم .الكلمتني يف الكلمة األخرية مجع معىناألوىل من خالل 

ها يف كلمة طفوليت مما مجعصرخات مث  معىنهلا نفس السياق يف  صخيبو
تكلم امل ء ايريمعلى ض كلمة ال حتتوي  دتوجطفولية. بينما صفة اليعين 
 نثؤ مللل ص متريماملؤلف يضيف ض، لكن الثاين تيف البياان وحدة

اخلصائص  .قافيةالالصوت املسموع متناسًقا يف لذا  يها،خاطبة إلامل
يف   وحدة تكلم ايء املريمضاليت تربز ابستمرار  الثالث تالفريدة يف البياان

ل ص متريموحتتوي على ضرور ابجلر واجملكل كلمة، تليها كلمتان 
 يتناغم.طبة ال يزال لديها صوت املخا ؤنثملل

 
  كلمة واحدة من حرف واحد )ِ_(بياانت صوت اآلخر يف 5-1

 رقم البياانت األصوات
حكي لنا حكااي احلرب واحلب واجملد  دِ  –بِّ  –ِب 

 (186)اي حب، ص. 
1 

 

 مضاف يف حمل كلماتثالث   على تالبياان ايف هذ نتج الصوتا
. كل كلمة هلا صوت يف حمل مضاف إليه هي حكاايوكلمة . حكاايلكلمة 

 .كلمات مًعا يف سطر واحدثالث  كسرة. يثري املؤلف ا حمركة ابلألهن فوضخم
 إضافةشكل و  فواحدا افصل كلمات واحد املؤلفرغم من أنه ميكن على ال
 حكااي احلرب وحكااي احلب وحكااي اجملد مجلة: ثل جعلهاامل ة،منفصل
يقة منظمة إلبراز ، يفضل ترتيبها بطر هذا األسلوباملؤلف تار خيالولكن 

 هذه اجلملة. يف أتثري االنسجام
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 بياانت صوت اآلخر يف كلمة واحدة من حرفني أو أكثر 6-1

 رقم البياانت األصوات
 ْ  –ِبنْيَ ِمينِّ

 رِْيَن يلْ 
تغضبني مين وتنظرين يل )حبيبيت، ص. 

124) 
1 

 –ت   –ت  
 كِ  -ِك 

وحني فعلت وأحببت أحببتك وحدك 
 (185)اي حب، ص. 

2 

ف وشد حاد وال حنب اال صليل سي دُّ دٍّ  –ل  ٍف 
 (221حزين )اي حبة القلب، ص. 

3 

 

صواًت  وجتعلهماكرر تمجلة واحدة  صوتني خمتلفني يف املؤلف أنش
 تحدة فقط. التغيريات حدثتكرر مرة واكل صوت مجياًل على الرغم من  

يضع  .وحيدوالت تناغميف مجلة واحدة تسبب أتثري ال تواليت حتدث ايفور 
 .األول تلكلمتني يف البياان كالفاعل  اطبةفعل مضارع للمؤنث املخ املؤلف

تكلم امل ء ايريمبض ينيب مفغوالوجعل نفسه  نْيَ بِ و  يْنَ رِ  نصواتعلى  هار أتث
هلا نفس  الثاين تالبياانأما . ينو  يلناغمان الصواتن م ت انيبد .وحدة

إبنشاء  األول تيف البياان املؤلف أنشأخمتلف. إذ بوجود  التناغم الصوت
في ف، واحد يف النموذج الثاينالنموذج الار ريق تكر بطنفصل امل وتصالتناغم 
 لصوت الثاين بعدتكرار ا و ،ر صوت واحد مباشرةاكر ت الثاين تالبياان

 ترتيبمن  ألولا تالبياان تساويهي  الثالث تأن البياان بينما. متصال
هناك صوت  ر صوتنياكن استنتاج أنه تكر ميابلصوت املختلف.  الصوت

 .صلوصوت متل صمنف

 
7-1 )  بياانت صوت اآلخر يف كلمة واحدة من حرف واحد )_ 
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 رقم البياانت األصوات
ف   –م   –ل  
 م   –ة   –ء   –

املوت ليل، ظالم وخوف وبكاء ووحدة 
 (189وجنم )اي حب، ص. 

1 

ف   –ء   –ن  
 ة   –ء   –ة   –

املوت جنون، صفاء، خوف، حياة، 
 دماء، ورمبا كان حناة )اي حب، ص.

189) 

2 

 

 الصفة لصوت يف حماللكلمات اليت حتتوي على تناغم ن مجيع اتكوّ 
كلمات أبصوات   6ربط ي حرف العطفمنظمة. هناك  مضعهيو يقرأ مرفوعا 

ستخدم املؤلف أشكااًل ا الثاين ت. بينما يف البيااناألول تناغمة يف البياانمت
خصائص خاصة ملة الثانية هلا أيًضا اجلف. العطخمتلفة، أي بدون حرف 

، ة السابقةرتبلة عن األصوات املوهي منفص رمبا كان حناةو مع إضافة كلمة 
 .حناة  كلمة يف  وهي 

 تناغم الصوت يف مجلتني أو أكثر -2

  مجلة. إذيف هناية  صوتعلى شكل التناغم الحيتوي هذا التصنيف 
تصنيف السابق يقع يف كلمات متتالية يف مجلة اليف  كان تناغم الصوت

صوتني متطابقني يف مجلتني خمتلفتني. فيما  يكتشف فهذا التصنيفواحدة، 
 يلي نتائج وحتليل البياانت:

 
 بياانت صوت اآلخر يف كلمة واحدة من حرف واحد )ِك( 8-1

 رقم البياانت األصوات
اان اشتقت إليك جدا، مل أرك منذ مائة يوم  ابً  –دًّا 

 (123تقريبا )حبيبيت، ص. 
1 

رفني هذا ال تريد عليه دليال، لكن اعلم أنك تع ًما -اًل  2 



39 
 

مل أشعر أنين أريد أن أذكرك هبذا دوما؟ )اي 
 (185حب، ص. 

 
صوت ال يف موقعياانت والبياانت السابقة هو الفرق بني هذه الب

كأهنا يف هناية اجلملة تبدو  . يف هذه البياانت تقع التناغم الصوت النهائي
 مجيلتني يجعل مجلتنيل تناغملاصنع املؤلف ملة أبكملها. متثل صوت اجل

 اآخر  ر شكالاتأن خي املؤلفبعد عدة مقاطع. ميكن  قيمع صوتيبدو كأنه 
على الصوت  رائعد إضفاء اليري يف هناية اجلملة، لكن بنصمن خالل عدم 

لكل  ة الكلمةيهنا أنساب يف حمل هو بنصكلمة اختيار  لذا  أالذي نش
 مجلة.

 
 ة من حرف واحد )ٍ_(بياانت صوت اآلخر يف كلمة واحد 9-1

 رقم البياانت األصوات
اَل يـَْعَلم َها 

 –َأيُّ َأَحٍد 
اَل يـَْفَهم َها أَ 

 يُّ َبَشرٍ 

بينه وبني الليل حكااي ال يفهمها أي 
احد وبينه وبني السحر اسرار ال يعلمها 

 (227اي بشر )اي أيها احلب، ص.  

1 

 

 املؤلف ضعو . مجيل صوتإيقاع  صنعل مجلتني مركبنياملؤلف  كرر
 اسم يضيفنفس الوزن و يف  ارعمضفعل كنغمة افتتاحية مث يتبعها   ةالنافي مال

 يف النهاية مفرقك  أيخاطبة. مث تليها كلمة امل ؤنثمللل ص متريضم
الكلمات ذات األصوات املتشاهبة تثري  أربع. بشرٍ و أحدٍ ، عبارة اجملتمع

 حنرافمن خالل هذا اال أها املؤلف، ولكناجلملة اليت أنش ركيبتيف  حنرافاا
 .رتكيبال يلةوسبه غمتد املؤلف إبراز نار أ
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 بياانت صوت اآلخر يف كلمة واحدة من حرف واحد )ِ_( 10-1

 رقم البياانت األصوات
 –يف احلَْرِب 

 يف الَلْيلِ 
كل قوته اليت هتد صفوف األعداء يف 
احلرب تصري حزان يسيل يف الليل )اي أيها 

 (227احلب، ص.  

1 

 

تناغم الصوت صنع يف هناية اجلملة  تركيب جار وجمروركرار تيف 
، لكن اختيار غم يف املعىن بني هاتني الكلمتني. ال يوجد تنامرتبةكل مجلة ل

ينما  ح أعداءكلمة مع   جيارب حرب. كلمة االنسجام صنعاجلملة يسياق 
 .حزنمرتافقة مع كلمة  ليلكلمة 

 
 واحد )َ_(بياانت صوت اآلخر يف كلمة واحدة من حرف  11-1

 رقم البياانت األصوات
 –هكذا 

 أبدا
أو الن كتب احلب حكمت ان نظل هكذا ال 
شيء سيعود كما كان أبدا )اي أيها احلب، 

 (229ص.  

1 

 
يف نفس صنع اخلتامية يف البياانت السابقة  كلماتال كانت  نإ

من  البياانتهذه يف  ل كلمتني ختاميتنيونفس نوع الكلمة، شك تمعاجمل
 اسم اإلشارةخمتلفة من الكلمات واملواقف. أتيت الكلمة األوىل من  أنواع

يقرتن هذا التعديل بتناغم . ال ميكن أن الصفة الكلمة الثانية منينما ح
أن  الكلمتني ميكن الذي ينتاج به إيقاع الصويتلكن ، رتكيب يف الواقعال

 يف السمع. امرحي أتثريًا صوتًيا متناغًما يسبب
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 النص أبكمله تناغم الصوت يف -3

واحد.  موضوعيف هذا التفرد فقط  اكتشف يف التصنيف األخري،
ع أحناء يكاد تفرده يغطي كامل حمتوايت الرسالة بصوت إيقاعي يف مجي

، ولكن تسلسلها من كلمة  كلاألصوات   يف نفس املؤلف معالرسالة. ال جي
 ف. الصوت الناتج هوواحلر  فعلو  اسمأنواع خمتلفة من الكلمات مثل 

اليت  والطويل القصريالصوت بعض اختالفات  مع نَ النون املفتوحة الصوت 
ضمري متكلم  يف اسم نون املفتوحنه ال يزال صوت . ألهال تؤثر على تناغم

لرغم من وجود ا على—مالكال صوت—يثبت تاله بصوت قصري مع الغري
خبط عريض لكل صوت حيتوي على  حدد الباحث هاهناأليف خلفه. 

 افية يف البياانت أبكملها:تناغم الق

 
جنيا ما وضع كنانته  أن  قدميا إال  كناكما   صرانعن الطوق  شببناملا 
احلياة أن  عركناحني  عرفناأبسهم ذات ليل حزين.  رماان، وأرضنايف 

 هذا اجلين هو احلب ذاته.
صباح مل تشرق مشسه قط صاح  حنيفرساان بقلوب مهزومة، مث  صران

سبعة فرسان بسبعة خيول أتت من  كنا، صائح أن احلرب سعرت
دوما، أمتطي  كناكما   متفقني خمتلفني كنا، وأرضناأبعد صحراء يف 

أدهم ويتمطى فارس عن مييين أشهب وعن مشايل أيبض كقلب 
محقى نظن أن هذه  كناأغمدهتا،  كسرانو سيوفنا سحبنامؤمن، 

 نفرق بني عشقني. أنناشجاعة ومل نعلم 
الفقد منذ ليل قدمي  ألفنا، منااثنني  فقدانارها ملا وضعت احلرب أوز 

نعرفها، ومل ننس قط أن نربط شرائط  كنارحلت فيها السماء اليت 
بعدد من رحل، مل أحب األبيض قط لكنهم  سواعدانبيضاء حول 

 قالوا يل أن حداد املقاتلني على الفرسان حرب وليس بكاء.
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ف بغيض نضعه مخسة رجال، ال هم لنا يف احلياة إال حر  صران
نفعل  لعبتنا، فصار احلب واحلرب شئناوننزعه حيث  شئناحيث 

ثالثة ومل  منا، ذات غارة مشئومة رحل لناحني حيلو  لناما حيلو 
يبق معي إال فارس الفرس األبيض. )اي حبة القلب، ص.  

221-222) 
 

 مع النون املفتوح لصوتابتوي على كلمة فقرة حتالأن كل  يالحظ
 من مجيعالصوت.  ناغمكلمة هبذا الت  30ختلفة. هناك ات املالكلمأنواع 
 الصوت تناغم، حيتوي سطر واحد على سلسلة يف هذا النص الكلمةاملوقع 
 موقًعا بعيًدا أو منفصاًل. تل. بصرف النظر عن أن كل كلمة حتاملرتبة

 

 ستوى الصريفامل -ب

 واألول ه. ايتإىل نوعني من املستو  تصنيفقسم الباحث يف هذا ال
 مجلة واحدة أو فقرة أو نص أبكمله يف أي بياانت يف غريصتقاق الشاال

 إمجال مع—صطالحياريف صيشري إىل وزن يف ت الذي—صيغةتغيري 
 بياانت يف الكبري أي قتقاشاالالثاين هو و كلمة.   18بياانت على نتائج ال

ها ن واحد ولكن موقفالنص أبكمله حتتوي على نفس احلرف املكونة يف وز 
 ه من ثالثب الكلمة مع نتائجيلتقأو غالًبا ما يشار إليه ابسم  وابقلم
 هي كما يلي: هوحتليل ئج البياانتنتا بياانت.ال

 شتقاق الصغرياال -1

البياانت يف هذا الفصل  زكّ ر  سابًقا،  شرحستناًدا إىل فهم الا
الذي الصيغة ترتيب  على جمموعة من الكلمات اليت يتضمن يفالفرعي 

حتليل أألول،  .مراحل ة. ينقسم التعرض إىل ثالثوزنعد يشري إىل قوا
 تضمنت اليت تظهر بتواتر معتدل. ال يوالبياان كثريا ما وردهالبياانت  
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يف التحليل بسبب االنفصال بني كلمة ما قل ورده نتائج البياانت 
 وأخرى. فيما يلي نتائج البياانت وعرضها:

 
 كلمات  30بياانت الصرفية أكثر من  1-2

 رقم الكلمة/وزن بياانت اجلملة غةنوع الص
أحببتك، متشيت  فعل ماضى

معك، انقشتك، 
وخضنا يف أمر شائك 

 (112)حبيبيت، ص. 

حيب  –أحب 
 كلمات(  60)

1 

أحبك والسالم  فعل مضارع
 )رسائل إىل احلب(

هربت معنا قصائد  مصدر
احلب )اي أيها احلب، 

 (228ص. 
صغة مبالغة 

 ابسم فاعل
حبك حبيبيت أان أ

وأحب عينيك حقا 
 (125)حبيبيت، ص. 

راضني حمبني صامتني  اسم فاعل
 صاخبني

له ولفارسه حكاية  اسم مضارع
عظمى، سوف 
حنكيها، أو حتكي لنا 
)اي أيها احلب، ص. 

228) 

 –حكى 
  31حيكي )

 كلمات(

2 

حكاية عظمى )اي  مصدر
أيها احلب، ص. 
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228) 
 

ن الكلمات يف نفس الوز  تكرار مجع البياانت استناًدا إىل
  60يف البياانت األوىل وجدت  للحصول على االستخدام املقصود.

 رغبا يعين احلب أو املودة أو المم أحب صيغةمشتقة من  اتكلم
ل ع، وفىل ماضعغ كل من فا يصهذه ال حتتويشيء ما. و يف 

 ل.فاع اسمل، و لفاعا سماب لغةغة مباصيدر، و مص، و عاملضار 
وضوعات هو فعل مجيع امل يف هاماستخدصيغة ا معظم

 فعاالتاباملؤلف يرغب يف التعبري احلب ، فهذا يدل على أن عمضار 
ر على أنه دائم، مدعوًما فسأن ي، ميكن هأو مستمر موقيفه ال يزال 

يظهر مخس مرات فقط يف عدة  الذي ىل ماضعنادر استخدام فابل
 صيغةالم معظالتعبري عن احلب مل ينته بعد. شري إىل أن ت موضوعات

عرب عن ي يتال ةغصي، الأحبكلمة من   صدرامل يه هاستخدام ةالثاني
 .نفسه حباحلق، يعين كلمة  حلبا وجودال

 الكتاب موضوعمرة كدليل من  16ة احلب كلم  تتكرر 
 أحبكلمة لفهم أن هناك املزيد من مشتقات ي .ىل احلبإل ائرس

ست يف  باحل اتكلم  60. هااستناًدا إىل تكرار  كتابيف هذا ال
يف التعبري  الصاخلشعر  مؤلفلل ويلغالل أسلوب متثوضوعات امل

ها لرسائل ومناب أن يعرب عنها ؤلفملا. ميكن عنده باحل عن معىن
من  خصائص املؤلف للغاية يف وصف كلمة احلبأيضا حصل 

 املختلفة. صياغ
قصة. و أرواية بطريقة اإلخبار حيكي( تعين  -كلمة )حكى 

. كما موضوعاتىف ثالثة  اتمر  31هي كى تواتر ظهور كلمة ح
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 عاملضار عل ف هي يف البياانت السابقة ستخدما ةيغصالمعظم فإن 
ول. جمهكل معلوم و بش اضىامل فعلمع ظهور العديد من  ردصوامل

ثالثة. الأطراف  على نطاق ردصوامل عاملضار  علغة فصيال تاستخدم
خيرب قصة  ، أو أنه راويلث كشخص رواه املؤلفيعمل الطرف الثا

املؤلف م الذي أرسله املؤلف. استخد املوضوع وأ ؤلف،ملإىل ا
أو  قد مضى ال أنه، ألوقتامعلومات بالغ املختلفة إل الصياغ

 .سوف يفعله يف املستقبالأو  اليزال فعله

 
 كلمات  30-3بياانت الصرفية ينب  2-2

نوع 
 الصغة

 رقم الكلمة/وزن بياانت اجلملة

فعل 
 ماضى

بقلوب مهزومة صران فرساان 
 –صار  (221)اي حبة القلب، ص. 

  12يصري )
 كلمات( 

1 
فعل 

 مضارع
حىت يصري الصغار حكائني 

 (188)اي حب، ص, 

فعل 
 مضارع

وكان خيربان أن يوما ما سيأيت 
حيمل لنا السيف لنحارب )اي 

 –)حرب  (186حب، ص. 
  12حيرب( 

  –كلمات 
2 

 مصدر
ولن يطفئ قيظ احلرب إال 

ية )اي حب، ص. برد احلكا
186) 

فعل 
مضارع 
وفاعل 
 ومصدر

أنت غاضبة فما عالقة 
غضبك أن تقويل على كلمة 

أحبك أهنا بال قيمة؟ )اي حبة 
 (118القلب، ص. 

 –غضب 
  5يغضب )
 كلمات( 

3 
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فعل 
 مضارع

ويف كل مرة أتتني إىل ترين 
وجهي أرى فيهما ملعاان 

يرى  –رأى  (124عجيبا )حبيبيت، ص. 
 كلمات(  6)

4 
فعل 

 ماضى

رأيت القدامى حيملون 
السيوف )اي حبة القلب، 

 (187ص. 
 

اخلصائص  وسط.البياانت التالية هي البياانت ذات الرتدد املت
اب هي االستخدامات العديدة الكامنة يف أسلوب الكتابة هذا الكت

 وزنمن كل  عرضمثل البياانت أعاله اليت ت. من فعل املضارع
املسيطر. يدل  صيغةابعتباره املضارع صيغة فعل  هتتكيف من
 ال يزال لى أن النشاط الذي يقوم به املؤلفع غةصيالهذه استخدام 

 .استمراره
 أكثراحلال  الوقت ر سياقاظهإل فعل املضارعفإن استخدام 

أو  ساحلرف  ملذي يشار إليه ابستخدااملستقبل ا الوقت سياق من
فعل و  اضىفعل امل. بصرف النظر عن كل من أمامها سوف

. كما يف هو مصدر السائدة املستخدمة ةيغلص، فإن ااملضارع
يف البياانت أعاله. عادة ما تظهر هذه  غضبو حرب تنيالكلم

شرًا . قد يكون هذا مؤ فعله يف نفس الوزنلكلمة يف فقرة واحدة مع ا
 ي ظهرذال لفعلتأكيد الر هو صدمن طرح هذا امل وظيفةعلى أن ال

 .همن قبل
 الكبريشتقاق اال -2

 قليبريف هو حتليل استخدام تصملستوى الاوالتحليل الثاين 
 تقليبآخر ب شكلالكلمة أو االختالفات اليت نشأ من وزن إىل 
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يف  ج من الكلمات اليت هلا عالقة حرفأزوا  ثالثةاحلرف. هناك 
 التحليل: هوعرض ه. فيما يلي بياانتستال موضوعات

 
 بياانت اإلشتقاق يف تقليب الكلمة 3-3

نوع 
 الصغة

 بياانت اجلملة
 الكلمة/وزن

 رقم

فعل 
 مضارع

 ..وأان أقوهلا صادقة 
 (124)حبيبيت، ص. 

 –قال 
 –القى  يقول

 1 يلقي
فعل 

 مضارع
سألقي بنفسي فيه يوما لألبد 

 (124)حبيبيت، ص. 

فعل 
 ماضى

وعشت مع املللثمني يف 
جحور القدس املسكينة 
يوم أن رفعوا على الربوة 

 حب، الشمالية )اي
 (187ص. 

 –رفع 
 يرفع

عرف 
– 

 يعرف
2 

فعل 
 مضارع

أعلم أنك تعرفني هذا ال تريدين عليه 
 (185دليال )اي حب، ص. 

اسم 
 فاعل

كان حيكي خائفا، 
حمبا، حاملا )اي حب، 

 (186ص. 

 –خاف 
 خياف

خفى 
 3 خيفي –

 مصدر
وال أعلم أكانت قسوتك هذا 

إلخفاء قلب مسكني )اي حب، 
 (186ص. 

 



48 
 

لف أى مع إضافة  -ق  -ل  -كون كلمة القى من تركيب ا تت
ل. يتغري  -ا  -تتكون كلمة قال من الرتتيب ق و ، الكلمة يف هناية ةلين

 . منتهايف هناية الكلمة ويف بدايالقاف حرف  وقعهذا الرتتيب يف م
 أنشأ. كالمقال اليعين  عندما .القى االجتماعتعين كلمة املعىن، حيث 

وعد من يف كل مرة ينشأ ال أن مبعىن أقولبعد كلمة  ىلقااملؤلف كلمة 
 املؤلف قام بهو  للقاء،مث ينفذها املؤلف اب—وعد ابلعودة—اللسان

عل هذا الرتتيب . إن تفرد اختيار الكلمات وموقعها جيوكيلنفسه دون تب
 .علقظهار أتثري املعىن املإل وظيفةله 

لسابقة، ا اتكلمال، مثل رفعمع  عرفالكلمة التالية هي 
 تنيولكن يف فقر  وضوعني يف نفس املعلى هاتني الكلمت اكتشف

وهنايتها. هلاتني  ةيف بداية الكلم العنيف احلر  قع. تغيريات مو تنيخمتلف
املعىن أو أعاله شيء، أما ع ا فتر ابما يعين  رفععىن، وملالكلمتني نفس ا

 .لاهوقًا على اجلرف منصبه متفاعلا انك  يدرك ويعلم.يعين أن  عرف
دل ت. ضارعامل بفعل عرف ستخدمي  و  بفعل املاضى عرفستخدم كلمة ت

ال . يعرفون ما زالوا عارفنيال حينما .عا فتر أنشطة اال لاعلى اكتمهذه 
 .ارفاعث يدعى يحلداب شخص ذكريألنه طاملا  يستخدم فعل املاضي

أي  العلةف حر  قع، فإن التغيري يف مو خافو خفىكلمتني ويف  
تشمل بناء  خافينما ح ئياي صقتشمل بناء ان خفىاأللف. كلمة 

  من عرضكلمة اليت تالبياانت أعاله أن أجواف واوى. ظهر نتائج ال
 أخفىيف النموذج  خفىتقة من كلمة هي إخفاء وهي مش خفى كلمة

تعين اخلوف. إن  خافكلمة   عندمامما يعين خمفية أو مقنعة.  خيفي -
صف كل منهما يف ف عندما يلكلمتني يكمن يف املوققرب معىن هاتني ا

فون إىل إخفاء أنفسهم عن األشياء اليت ئايل اخلمواقف السياق. مي
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مأخوذة من قبل  خفى، فإن كلمة . بينما يف نتائج البياانت أعالهخيشوهنا
 عرض. اسم الفاعلمأخوذة من قبل  خافما كلمة عند مصدره

بدالً  وطبيعته فاعلن املؤلف حياول التعبري عن الأب صيغة االسماستخدام 
 من أنشطة عملهم.

 
 ستوى الرتكييبامل -ج

كما .  حنرايفاألسلوب االيف دراسة  حتليل مهمالنحوي هو  ىستو امل
حنراف النحوي ليل االيعترب حتحنراف النحوي، ذكر يف موضوع البحث، اال

. ينقسم حتليل املؤلف كتابةف على خصائص  يلتعر األقرب ل إىل تركيب اللغة
 ذفاحلو  ،ريخأ والتميتقدالر، افئات هي: التكر  إىل ثالثالنحوي ى ستو امل
 .فئاتثالث تغطي  ست موضوعاتيف  تبياان 42زايدة. وجد الباحث الو 
ر نفسه على ار. ال يقتصر التكر ااالحنرافات السائدة عن فئة التكر أخذ و 

 موضوعاتأو ثالثة  موضوعني، بل ميكن تكراره يف واحد فقط موضوع
 تائج البياانت وعرضها:تلفة. فيما يلي نخم

 التكرار -1

كثري ر على  االتكر  يعترب. مرة من ظهريه أكثر شيء يعينالتكرار 
ر اتكر  ألنالحنراف العمل ب. يعترب هذا وياللغ سلوبوقوعه يف تبدع األ

 التكرار يعين األسلوب جماليف  لكن. ةغري فعالهو الكلمة لبعض الوقت 
وكلمة  .لكلمات األخرىمن ا هتمامااتأكيد أو التذكري أو أن تكون ال

صراحة ظهار إلهو  وظيفة، الريفصى الستو املعلى  اليت مت حتليلها باحل
إظهار حبه من خالل الرسائل اليت   املؤلف يريدابإلضافة إىل  .تعبريال

تعريف الأيًضا تقدمي  املؤلف، حياول . ليس ذلك فحسبابحلق كتبها
ف الذي حيجب كلمة قسياق املو التغيريات واسع للحب من خالل ال
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 36ملكونة من ا وضوعات. من املموضوع من الرسائلاحلب يف كل 
 املؤلف، يبدو أن تعبري عن كل كلمة حب بطرق خمتلفة، يتم الموضوعا

يلي  فيما حول احلب. رأيهط بل يريد أيًضا مشاركة ال ينقل أفكاره فق
 :هانتائج البياانت وعرض

 
اهون مجالك . . أان أحبك لن أجد عشقا أو حبا أو مجاال يض

)حبيبيت، حىت لو كان جلمالك ألف مثيل . . كيف مجالك؟ 
 (111ص. 

 
. تهحبيب ةمجال ملدح هوظيفتهأربع مرات، و  مجالكرر كلمة 

كيف  كلمة االستفهامب ختمهكلمة مجال حىت يف تكرار   يستمر املؤلف
ه يبتحبمجال  ينظرريد املؤلف أن يعبري عن الشوق الذي هذا ت مجالك؟

 .مرة أخرى
 

وحني نزلت عن خيل أحبين نزلت فقط ألين أريد ن أوقد انرا 
وأكتب فيك شعرا وأحكي للمارين حكايتنا . . كنت هنا 
ألين أحببت فقط . . اي حبيبيت إين عاشق، وألن جدي رابين 

)اي حماراب، وألن التاريخ غرس حبه يف قليب صغريا مت رحل 
 (185حب، ص. 

 
 نألتكرار كلمة  عمل. يتعليليف ال نأللمة عادة ما تستخدم ك

. يريد املؤلف أن ؤلفملاية أفعال خلفيكون  لى توفري االستسالم الذيع
  نأل. يتم استخدام كلمة تعليله مرة بعد مراتبتكرار  تهحبيب عتقدي

 .علللكل  مبتدأك
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ارجتفت االرجتافة األوىل حني مرق السهم أول مرة وغفا العقل 

)اي عناد أول مرة، وقلت أحبك أول مرة أول مرة وذهب ال
 (185حب، ص. 

 
 ىلمة يستدع. إن تكرار هذه الكأول مرةهناك تكرار لكلمة 

الحظ يف ي. ميكن أن أول مرة األحداث اليت ذكرت قبل كلمة تذكري
ما بعض  لتذكريا على قرينةتظهر  أول مرةقبل كلمة  ةتغري امل اجلملة

 احلداثة اليت قد مضت.
 

بشكل ما، حني يقرر املوت أن يضع حدا لطاغية  املوت حياة
أو جمم. املوت حرب ال تستطيع أقوى اجليوش أن تقف أمامه 
وجتاهبه. املوت خيل هرب من خلف السد يوم أن غابت 
الشمس. املوت ثورة حني تلتهب حناجر الثائرين أييت وراء 
الصرخات. املوت آت ال ينتظر، وراحل ال ينتظر. املوت مجال 

ال تكفي حروف اللغة لوصفه.املوت ليل، ظالم، بشكل 
وخوف وبكاء ووحدة وجنم بعيد فقد نوره لألبد. املوت 
صحراء جافة تسري فيها ألف عام ال جتد هبا ماء وإن كان 
سرااب. املو عشق لبعض اجملانني، حني تلمع األسنة يهرعون  
كالعطش حلياضه. املوت جنون، صفاء، خوف، حياة، دماء، 

 (189-188)اي حب، ص. حناة.  ورمبا كان
 

 كلمة  . يكرر املؤلفتفقرا يف ثالث ةمر  11حيدث هذا التكرار 
ل املؤلف أن املوت هو حياة الوفاة. قعن ااملوت بتقدمي تعريفات خمتلفة 

 ذهمن ه وظيفة. الغريهاوما  الضاللجديدة واملوت خسارة، واملوت 
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واحد  عىندة ليس هلا من كلمة واحأيقول يريد أن  املؤلفهو أن  التكرار
 علم يف تعريف واسع. ي عرفقادرة على أن يكون هلا  ها. ولكنفقط

 أو غموض املعىن. مشرتك اللفظداللة ابسم ال
 

أان متعب بشكل حقيقي، ال أعرف إن كان هذا يصل إليك 
متاما وتستوعبينه أم أنك تظنينها نوبة استضعاف من نوابيت، 

)اي حبة حقي يف التعب لكين متعب فعال. أان أدافع عن 
 (117القلب، ص. 

 
. حىت يف التأكيدعين يي ذوال حقمع كلمة  متعبتضاف كلمة 

الشعور يف اليت تعين ليس فقط  فعالإحدى الكلمات املرتافقة مع كلمة 
إىل أن . من خالل التكرار واالقرتان حصل ابحلق هجسد يفتعب اللكن 

ا غري متأكد مم . املؤلفا كتبهتعبه على الرسائل اليت دفعاملؤلف أراد أن ي
تكرار كلمة اله أم ال. من خالل حبيبت إذا كانت كتابته وصلت إىل

 الكتابة أن تعبه هو تعبري عن اجلهد الذي بذله يف املؤلفل امتعب، ق
 سرتحام.لالته. وظيفة هذا التكرار هي حبيب وإرسال رسائله إىل

 
 اعشق هاتني العينني حني تضحك، وحني تفكر، وحني

 (124)حبيبيت، ص. هترب، وحني تبكي . . وحني حتب 
 

 حنيالوقت. إن تكرار كلمة  تلبياان حياليت توض حنيكلمة 
 أت. بدلتذكريلمثل البياانت الثالثة، وهو  وظيفةنفس ال اهل، سبع مرات

يشري إىل أن  حنيتكرار كلمة  ابلشوق.اليت تعين  أعشق اجلملة بكلمة
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عيون يعشاق ب جعل املؤلفابألشياء اليت  هتحبيبذكر أن ياملؤلف يريد 
 .تهحبيب

 
اعشق هاتني العينني . . مل أستطع منع نفسي منذ يومني من 
التفكري يف هاتني العينني . . وال أجد لنفسي مهراب إال إىل 
عينيك . . وملا ركبت هاتني العينني على ذلك الوجه 

 (125-124)حبيبيت، ص. املالئكي 
 
للمدح من تكرار هذه الكلمة هو  وظيفة. النيعينهي تكرار كلمة و 
 يننيع، فإن تكرار كلمة األول تار كلمة مجال يف البياانمثل تكر . حبيبته

. كما يف الكلمة األوىل اليت املدحها دائًما كلمات مجيلة تستحق ترافق
ملدة  تهحبيب ننيطيع التوقف عن التفكري يف عيال يست املؤلفتقول أن 

كما   ةهي هروب تهحبيب ننيكشف املؤلف أيًضا أن عيتصل إىل يومني. وي
، فحسب ملدح. هذه التكرارات ليست هناك مكان لإليواء وجدلو مل ي

 أيًضا. يدفر لتبل إهنا 
 

أقسمت بيين وبني نفسي أن أجعل يومك بعيدا عن اخلالف 
 (111)حبيبيت، ص. متاما 

 

 ءياب موضوع يتوكلك  يل. إن كلمة بيين وبني نفسيهناك مجلة 
من  قصود. املاملؤلفاليت تعين ذات  نفسيكلمة   ساويتتكلم وحدة امل

الذي سوف  جتمعكم  املؤلفة هذا التكرار هو التأكيد على شخصي
 .وعده تبياانبحبيبته  حيرث

 
 (185)اي حب، ص. وحني فعلت وأحببت أحببتك وحدك 
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أتكيد الكلمة يف الكلمة التالية هي تكرار كلمتني متماثلتني 

 مؤنثللاسم الثاين مع إضافة  تاألول يف البياان تة. يتكرر البياانالثاني
جوهر املعىن يف اجلملة ال يغري . تغيري شكل الكلمة وحدخاطبة وكلمة امل

 يؤكده. بل األوىل
 

ولو وضعوا يف كل هذا كفة لبحث عنك أضعك يف كفة 
 (111)حبيبيت، ص. وحيدة مث أحبك 

 
 بل. كفةوقرينته كلمة  املساوي فس املعىنالتكرار له ن غيريفإن ت

تكرار الثاين. يف اجلملة األوىل، يضع اليف  اجلملة والوصف الفاعل غرّي 
ر الشوق. ومع و ب واجلمال وشعيف وجود احلالكفاية  معيارًا فاعلال

كفاية تشمل مجيع   يه هتأن حبيب ذكر املؤلفيذلك، يف اجلملة الثانية، 
له سياق  كفةتكرار كلمة . كل من الشوقو احلب واجلمال مشاعر 
مييز تغيريات اجلملة يف منظور الفاعل الذي يشعر  املؤلف، لكن االكتفاء

 ابالكتفاء.
 

بينه وبني الليل حكااي ال يفهمها أي أحد، بينه وبني السحر 
 (227أسرار ال يعلمها أي بشر )اي أيها احلب، ص. 

 
 صل كلمةحت . يف اجلملة األوىلبينه وبنيالتايل هو تكرار كلمة 

ينما يف اجلملة الثانية حتصل على كلمة ح ليلىل إضافة كلمة إ بينه وبني
ما يكون وقًتا مناسبًا ، ألن الليل عادة ابلقصةليل كلمة اقرتنت  . سحر

 رحسكلمة   تنرت قاما دنعاليوم.  عند تحدث قصصهملألشخاص ل
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 ،س السياقا نفمينامون. كلتا اجلملتني هلسر حيث ال يزال الناس لاب
 موضوعالتكرار هو إعطاء حالتني إىل من  وظيفةوهو شرح الوقت. ال

 .ه   ضمريواحد، ومها يف 

 
)اي حبة القلب، ص.  وأان ال أدرك ملاذا .. حقا ال أفهم

118) 
 

هناك كلمتان خمتلفتان ولكن هلما نفس املعىن. يف الكلمة األوىل 
املؤلف كان ال أفهم أم أن أو  ال أعرفاليت تعين  ال أدركتوجد كلمة 

ال ، مث يف هناية اجلملة يتم تكرارها مرة أخرى بكلمة خمتلفة أي جاهال
 كيدمن هذا التكرار هو أت وظيفة. والنفس املعىن يفاليت يكون  أفهم

تؤكد  . ابإلضافة إىل كلمة حقااس ئل عنهابألسباب اليت  املؤلفجهل 
 تكرار الكلمة.

 
 (186-185)اي حب، ص.  اي رفيقيت –اي حبيبيت 

 
. توجد هااتن األشخاص اليت ترافقناكلمتان هلما معىن   هناك

. يعمل التكرار  ءنداالتني خمتلفتني مع إضافة حرف الكلمتان يف بداية فقر 
هذا  كاملشار إىلنداء  ال. وجود املؤلفكتخصص للشخص الذي خياطبه 

 السبب.
 

)اي أيها  ألفناه حىت صار جزءا منا وصران حكاية من حكايه
 (228ص. احلب، 
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األجزاء.  قصد معىنتل، وهي قصدأشكال خمتلفة لنفس التوجد 
ينما تكرار الكلمة الثانية  ح ومعناه بنفسه جزءاكلمة   األول تلبياانا يف

جزء  يه األوىل احلكاايكلمة مما يعين أن   حكايةعلى كلمة  حكاايكلمة 
نوع ظهار إلمن هذا التكرار هو  قصد. الةالثاني احلكايةكلمة من  

 .األسلوب املتنوعة يف إبداع اجلملة

 
أان أقوهلا لك بتخابث أن تقويل يل ال ترحل، تقويل يل ابق وال 

)اي حبة القلب، ص. تغب! ال أن تقويل يل كما حتب! 
119) 

 

 بكاما حتاليت قالت  حبيبتهكان منزعًجا من   املؤلفوجد أن 
مبا  تهبيبليخرب ح قويلتكلمة   املؤلفليست كلمات ممتعة للكاتب. كرر 

براز  إلمن التكرار يف الكلمة األوىل هو  قصدقوله. لذا فإن التجيب أن 
 لقارئ.لكلمة واحدة من أجل جذب انتباه 

 
املوت آت ال ينتظر، وراحل ال ينتظر )اي حب، ص. 

188) 
 

كلمة   وصيفتيف اليت واجهت حالتني، وهي  ال ينتظركلمة 
قرتن تأن  كلمة املوت  كنمي راحل،و  آتكان بدون كلمة   ن. إاملوت

مرتني للتأكيد  ال ينتظر كلمةكرر    املؤلف، لكن ال ينتظرمباشرة بكلمة 
وعندما شيئا على أن املوت له حالتان. عندما أييت املوت، لن ينتظر 

تني يف يرتك املوت لن يؤخر رحيله. يعمل هذا التكرار على توفري حال
 .مجلة واحدة أو سياق مقارن
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اة إىل املوت، مث هنرب من املوت إىل احلياة صران هنرب من احلي

 (228)اي أيها احلب، ص. 
 

احلياة وكلمة  احلياة ىلإ املوتاليت ترافقها كلمة  هنرابتوجد كلمة 
 الثاين تمن البياان وظيفةاملزدوج له نفس ال هنربكلمة   . تكرارتو إىل امل

 ذج األولاملوقف من النمو  هسياق قلباملؤلف ي كان  املقارنة. روهو إظها
بعد  .إىل النموذج الثاين. يريد املؤلف أن يوضح أن اهلروب غري حمدود

 .احلياة إىل املوت املوت إىل احلياة، سيكون هناك هروب مناهلروب من 
 

)اي  له ولفارسه حكاية عظمى، سوف حنكيها أو حتكي لنا
 (228أيها اخلب، ص. 

 (228)اي أيها احلب، ص. هتربني مين وأهرب منك 
 

ريف. يف هذا التكرار، يتبادل صى الستو املر كن حتليله من منظو مي
هو  من هذا األسلوب وظيفةوال .املوضوعات واألشياء بدوره املؤلف

ال يزالون أن يفعلون أو وف س فاعلظهار املعىن املتبادل، أي أن كل الإل
 نفس الشيء. ايفعلو 

 

 تقدمي والتأخريال -2

املوضع  وضع الكلمة عنم خري شرط يبني احنرافأتقدمي والتالإن 
. حيث أن نتائج اءدتبيف االالكلمة  صخت ىالذي جيب أن تكون عل

 البياانت هي كما يلي:

 
 (111ولو وضعوا يل كل هذا )حبيبيت، ص. 
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. يف هذا الرتتيب، كل هذاكلمة   على يلكلمة   إىل تقدميحصل 
، ألنه يعرض األشياء كل هذاكلمة   ( هومفعول بهاألول ) وضوعامل
تخصيص ل يليقدم كلمة  لكن املؤلف. وضعواكلمة الفعل ملوضوعة من  ا
 للمؤلف.هو فقط  وضعواكلمة الفعل من   قصدال

 
 (117يف متام الرابعة صباحا )اي حبة القلب، ص. 

 
 بعد معلومات الوقت الكلمة هنايةيف اليت تقع  متاماكلمة هناك  

 اليت تقدم متاملمة ك  يف توقيع ذه البياانت هناك احنراف، ولكن يف هعادة
تأكيد يريد ال . وهذا يدل على أن املؤلفالرابعة صباحاكلمة   ها منذكر 

مل يقع احلدث يف  صوصا يعين أنه يف ذلك الوقت ابخل، مممتامعلى كلمة 
 وقت آخر.
 

 (123مجعين بك أرض غريبة )حبيبيت، ص. 
 

 .بكاملوضوع )مفعول به( فمن املعروف أن التخصص يكمن يف 
 مع املؤلف همجعاملوضوع  صيصإىل خت فاعلمن ال وضوعامل دميتق يقصد

 يف اجلملة.

 

 ستبدال(حذف والزايدة )اال -3

خذها كعينة لكمية البياانت أيمتييز بنية مجلة واحدة فقط و
إذا  هلافع ما ريمظهر كلمة جيب أن تكون كثاملوجودة. البياانت هي 

 انت:. هنا مثال للبيااليت ال يوجب موجوده ذف الكلمةحي
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 اخل( 111أان أريد )حبيبيت، ص.  –أان أحبك 

 

. تكرر هذا فعل املضارعليها ي أانكلمة   هناكيف هذه البياانت 
ي إشارة إىل ، وهموضوعات من عشرات البياانت يف ستالشكل أكثر 

. وجود هذا املوضوع  لعع قبل الفاوقل كموضوع ص منفريضم
كما هو   موضوع معني.نشاط يقوم به عن  يف التعبري ؤلفملا كخصائص

يعين أن  مما أحبكمتبوعة بكلمة  أان، فإن كلمة احلال يف البياانت أعاله
، فإن وجود التأكيدوليس آخر. إىل جانب الرتكيز على  أانب هو احمل

لى ختصيص موضوع واحد وإنكار موضوع عأيًضا  عملهذه الزايدة ي
 آخر.

 

 ستوى الداليلامل -د

لعديد حنراف. ألن اصل ابملصطلح االيكثري ما  هو  يلالدال يستو امل
 املستوى نقسمي ،لتضييق النقاش هاملعىن. ولكنيف من االحنرافات تتم بسهولة 

، املشرتك اللفظ، و منها داللة األلفاظمن أنواع االحنرافات  تإىل فئاات يلالالد
داللة بدمج التحليل يف  . لتعميق التحليل، قام الباحثطباق، والرتادفوال
، حبيث مت مجع قابلطف وادانيفات الرت صعلى ت شرتك اللفظامل ظ وافلاأل

غري أن  ناهعملل حيق، مث ابطالرتادف وال تصنيفالبياانت ألول مرة بناًء على 
ل إىل ما يص ق. وجد الباحثابلطصيب كل مفردات يف فئة الرتادف واهذا ي

مع التقسيم ليعرضها يف كل فصل فرعي من  وىاملست اعن هذ تبياان 17
 :ملناقشة. نتائج وحتليل البياانت هي كما يليا

 الرتادف -1
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ف عبارة عن جمموعة من الكلمات اليت هلا أوجه تشابه أو ادرت ال
، ألنه يعتقد احلكم عليها بنفس الطريقة متاًماال ميكن  ،تقارب يف املعىن

يف العربية ال توجد كلمة واحدة هلا نفس املعىن ابلضبط. وفيما يلي بعض 
الداليل.  ىستو املالرتادف يف  مالمحف املعىن يف استخدام ئج احنرانتا

كلمة واحدة   املؤلفف هو عندما جيلب ادرت االحنراف مشار إليه يف ال
، مما يعين أن مة بشكل خمتلف ولكن له معىن وثيقويعيد إظهار الكل

يريد إعطاء معىن واسع ملعىن الكلمة الثانية أو توسيع معىن الكلمة  املؤلف
 :ست موضوعاتيلي بعض البياانت عليها من يف مبكرا. فيما املذكورة 

 
، ص. يها احلب)اي أمساؤان أرضا ضيقة ال تتسع لألحالم 

229) 
 

ابلكلمة الثانية.  مقرتان هو يذال النايفهناك استخدام حرف 
تعين  ةضيققريبة جًدا. كلمة  انمجع الكلمتني يف هذه البياانت من مع

اليت حتتوي  ال تتسعبكلمة  ضيقةلمة ت كقرتنا ،صغري وحمدود جوف
من الفضاء  حالةنفسها تعين  تتسع. كلمة تتسعو  العلى كلمتني 

تصبح كلمة  الحرف الضيق إىل الفضاء الالمتناهي. ألنه حصل على 
 تتسعال ، معىن ةضيققع بعد كلمة ت األهنو . نفسهانعكاًسا لكلماته  تتسع
 يف حالته األصلية. ةضيقمعىن  ثبيتت تفيد

 
 (111، ص. )حبيبيتاحلب واجلمال والبهاء والشوق 

 
 هباءقرتن كلمة تعىن. ميكن أن نفس املهلما  هباءو مجالكلمة 

ج. مقتبس من قاموس ا بتهاالاليت تعين اإلعجاب أو  احلببكلمة 
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الشعور عادة  ه، هذشعور ابلسعادة لشيء ماهو  هباءمعىن  وسيط،ال
اليت  مجالبكلمة  هباءن كلمة كون يف شيء مجيل، لذلك ميكن أن تقرت ت

 املؤلفأن  عىنمب مجالو حببعد كلمتني  هباءكلمة   حتلت. نفس املعىن
 شوقبكلمة  هميريد تلخيص الكلمتني السابقتني يف كلمة واحدة وخيتتم

 .الشوقشعر من خالل  تهمال حبيبجب املؤلف شغفاليت تدل على 
 

 (119، ص. )اي حبة القلبال ترحل وأبق وال تغب 
 

كلمات هلا نفس املعىن على الرغم من أهنا ليست   ثالث توجد
ني اليت تيف الكلمتني األخر  النافية ال . وذلك بسبب وجودابلتمام مشاهبة

 ال ترحلكلمة األوىل هي ال. نايفالهادئة من حرف  األوىلكلمة التساعد 
حبيث تعين ال تسافر أو ال تنتقل منسجمة مع  ترحلمما يعين إنكار كلمة 

 بغبال تكلمة األخرية ي يعين ثبوت أو دوام. مث تضاف بالذ بقاعىن م
  مع متناغم دموجو  ضر أواحبيث يكون معىن ح تغباليت تنفي كلمة 

حرفا  تتلقى ال اليت بقا كلمة  تقوية لىع التكرار هذا يعمل. ابق كلمة
 .الكلمة نفس تستقبالن اللتان األخراين الكلمتان تكون حبيث انفيا

 
 (112، ص. )حبيبيتبني صامتني صاخبني راضني حم

 
 راضني، بينما كلمة يف هذا الرتتيب امرجع حمبنيمة لكانت ك

عن  ني دائما سريضنيحبمابلنسبة لل اهنأل .حمبنيع معىن يتوستستخدم ك
ولئك الذين أب رضواأن ياحملبني . لذلك جيب تهبيبحأي قرارات يتخذها 

 .ونرضعلى من يوالذين يسعدون دائًما  حيبون
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 (112، ص. )حبيبيتدومنا حزن أو ضيق ميزقنا 
 

يتم حتديدها حبالة  حزنألن كلمة  لتأكيد على سياق الكلمةيتم ا
عاجزة حًقا. مما يؤكد معناها يف ظروف  ضيقمث تليها كلمة قازم قلب 
خمصصة يف األصل فقط  اليت كانت ضيقاحنراف املعىن يف كلمة يوجد 

 مرئية.غري احبها مشاعر ولكن يف هذا السياق تص لغرفل
 

 (117، ص .)اي حبة القلبال أذحبك أو أنصب 
 
شيء ما كضمان من أجل  إعطاءهنا  أذحبككلمة قصد  ت

 رهانكالتعين وضع شيء ما   أنصبأن كلمة و  .احلصول على مكافأة
. يف سياق هذه اجلملة، هناك نصبمنها املضال يما إىل  لحصولل

ليت جيب أن جان من موضوع الكلمة احنراف يف الكلمتني اللتني ختر اال
حليواانت أو األشياء اجلامدة وكذلك ابضحية تكون. عادة ما يتم األ

 أنصبو  أذحبك ةكلم  تمجع، . ولكن يف هذا السياقرهانشيء على ال
 البشر.حمال من  بيبةاحلوجود  مع

 
 (112، ص. )حبيبيتصخيب وغضيب وطفوليت 

 
واليت  يبضغلكلمة هذه اجلملة هي انعكاس  يف خيبصكلمة 

 صخيبأن كلمة و تعين املشاعر السلبية من شخص ما بسبب اإلزعاج. 
كلمة تعين صوت عال يصدر بسبب الغضب. لذا ميكن تفسري أن  

 ةصاخ صخيب، فإن معىن واقع. يف الخيبصاالحنراف موجودة يف كلمة 
، غضيبفقط لصوت عال يصدر من شخص ما ولكن ألنه يقرتن بكلمة 
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كلمة اليت تتطابق معها. إىل جانب  تعدل معناها إىل   يبصخفإن كلمة 
يغضب بال خب و اليت تعين الطبيعة الطفولية. عندما يص طفولةكلمة 
األمر يشبه طبيعة األطفال الذين مييلون إىل  هأن املؤلفى أر ، سبب

 .التفكريالتصرف بدون 
 

 الطباق -2

و اق مأخوذ من علم البالغة وهو ما يعين كلمتني أطبمصطلح ال
هو  قباطشروط تشري إىل تناقضات أو احنرافات يف املعىن الوارد. حتليل ال

عبارة عن كلمات تتعارض مع بعضها البعض لكنها متحدة يف مجلة 
تناقضتني أمر غري ممكن ابلتأكيد بدون أي املكلمتني الواحدة. إن عرض 

 ، ي طلب البحث عن االحنرافات من جانبوىحمدد. يف هذا املست هدف
من ظهور هذه الكلمات  وظيفةمن الكلمة السلبية. الاإلجيابية مة لكلا

هو إظهار املقارنة بني وجهني، وتقوية كلمة واحدة من كلمة أخرى، 
وختصيص كلمة واحدة من كلمة أخرى أو إعطاء استثناء من كلمة إىل  

 كلمة أخرى. فيما يلي نتائج وحتليل البياانت:
 

 (112يت ، ص. )حبيبراضني حمبني صامتني صاخبني 
 

إىل شكل متناقض للكلمة.   بصاخو امتصتشري الكلمتان 
ب تعين صاخينما كلمة ح وت شخصصحالة اليت تعين امصكلمة 

رغم  أن بني هاتني الكلمتني هو إظهار من االقرتان وظيفة. الصوت عال
 ،يشعر حببه حلبيبته املؤلف، ال يزال لصامتة والصوتيةيف احلالتني ا عن

 مات املؤشر أمام الكلمتني املتعارضتني.لكلقرينة اب
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 (113، ص .)حبيبيتأان مراتح جدا ومتعب للغاية 
 

 ةالة هادئة وسعيدة مع أتكيد إضافحب مراتحيتم حتديد كلمة 
  ا هيبعها تناقضتي اليت ، فإن هذه الكلمةجدا. وعالوة على ذلك بكلمة
أتكيدها كلمة ودية تدهورة حلالة الفرد املاعين احلالة املت، مما متعبكلمة 
تني الكلمتني  عين ذروة اإلرهاق نفسه. يعمل ظهور هات، وهو ما للغاية

التني يف حالة واحدة معينة. الذي يشعر حب مؤلفكتعبري متعدد لل
 نفسه هو مجع تناقضني يف موقف واحد. وظيفةال

 
 (113، ص. )حبيبيتنعس حدا ومستيقظ بنور عينيك 

 
تعارضان من خالل متني تبكل مستيقظو نعسكلمتان توصف  

يشعر شخص ما  حالة عندما نعس. تعين كلمة عجميةمعانيهما امل
 عملهي حالة بعد النوم. ي مستيقظ، بينما كلمة ابلتعب ويريد النوم

اليت  مستيقظلى حتديد كلمة ع هاتني الكلمتني يف مجلة واحدة اجلمع بني
  نعس . تعمل كلمةبنور عينيككلمة تتلقى معلومات إضافية من  

اليت  مستيقظ، مث أتيت كلمة لمؤلفتصبح الشرط األول ل االبتداءك
 .بنور عينيكتكسر الشرط األول بسبب ظهور كلمة 

 
اليوم عرفت أين سأكون لك حد املوت وتكونني يل حد احلياة 

 (113، ص .)حبيبيت
 

 رف العطفجلملة هناك كلمتان متناقضتان مفصلتان حبيف هذه ا
الذي  املؤلفحلالة  كقرينةكلمة املوت    ت. استخدمت مجلة خمتلفةوسياقا
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  تميف اجلملة األوىل، بينما استخد هتيريد أن يكون حدود املوت حلبيب
يف اجلملة مؤلف يكون حد احلياة للت يتال بيبةحلالة احل قرينةكلمة احلياة ك

من ظهور هاتني الكلمتني هو أن يكون مميِّزًا لسياق  وظيفة. الالثانية
 اجلملتني.
 

اعشق هاتني العينني حني تضحك، وحني تفكر، وحني 
 (124، ص. )حبيبيتهترب، وحني تبكي. . وحني حتب 

 
اللتان هلما  تبكي و تضحكوجد كلمتان تيف تلك اجلملة 

ابلسعادة بينما يتم حتديد   تضحكمواقف متضاربة. يتم حتديد كلمة 
وجعل الكلمتني يف مجلة واحدة هاتني  تابحلزن. أحضر  تبكيكلمة 
تناقضتني يف لى مجع كلمتني مع عملختان العاشق ياخلامتة و  االبتداء

كان سعيًدا أو سواء   ةن كل ما فعله احلبيبأ شكل واحد. قال املؤلف
 يف بداية اجلملة. املؤلفاليت ذكرها  الشوق حزيًنا، تلخصه يف

 
حني كانو ضجرين من حر الصيف كان جدي حيكي لنا 

 (186، ص .)اي حبل حكاايت ليل الشتاء الطوي
 

. الشتاءة هي إشارة إىل تناقض كلمة يف هذه اجلمل الصيفكلمة 
يف سياق املوقف الذي يوضح وصف وقت  الشتاءإن استحضار كلمة 

موقف احلال  الصيفأن كلمة ميع موقف يف آخر. له أتثري يف جت الصيف
هي وصف  الصيفإىل أن كلمة  حني. تشري كلمة حني رجوعا إىل كلمة

كلمة   تصبحأ. حيكيأن النشاط هو كلمة و يف اجلملة.  ديثقت احلللو 
كما لو    الشتاءكلمة   تصنعشيء الذي يتم إخباره، لذلك الهي  الشتاء
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 الشتاء طول. ألن األحداث اليت وقعت الصيفكانت حماطة بكلمة 
 .الصيفرويت يف 
 

، ص. )اي حب، والشتاء ابردا جدا صار الصيف قائظا جدا
187-188) 

 
 هماوظيفت .الشتاءو  الصيف تانذه اجلملة توجد أيًضا كلميف ه

للظهور. يشار يف هذه اجلملة إىل أن هناك مسات ترافق كلميَت  انخمتلف
ابرد جداً.  الشتاءحار جدًا بينما  الصيف. يقال أن الشتاءو الصيف

 من ذكر هاتني الكلمتني املتناقضتني هو مقارنة الوضع بينهما. وظيفةال
 

 (188، ص .)اي حب، وراحل ال ينتظر ال ينتظراملوت آت 
 

. يف سياق هذه الرتادفهذه الكلمة يف بياانت  تذكر  وقد
. يتم تعريف  راحلوكلمة  آتهي كلمة  تركز هبافإن الكلمة اليت  ،اجلملة
  تفعر  ماحينلظروف من قريب إىل بعيد على أهنا تغيري يف ا آتكلمة 
من  وظيفةن قريب إىل بعيد. العلى أهنا تغيري يف الظروف م راحلكلمة 

، وجهني خمتلفني. وابلتايل املوتت مجع هاتني الكلمتني هو إعطاء كلما
طرح مقارنة الوضع بني كلميت  يمن تشكيل هذا النادي ه وظيفةفإن ال

 .راحلو  آت
 

 (117، ص .)اي حبة القلبصحوت فجأة من نومي 
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 انتلفخم. هلذين الشكلني نوميكلمة و   صحوتكلمة التايل هو  
هلا معىن  صحوت، ولكن املعىن له جوهر معاكس. إن كلمة صيغةمن 

شخص من نومه.  قومعندما ي الة. املعىن هو احلاستيقظقريب من كلمة 
تعين احلالة عندما يكون شخص يف حالة فاقد للوعي أو  نوميبينما 

ة انئم. إحضار هاتني الكلمتني يف مجلة واحدة يعين دعم كلمة واحد
كلمة بعد   تقومصحوت ، فإن كلمة خرى. كما ينص التعريفبكلمة أ

 .نومي
 

مث صحوان لنتجمد من زمهرير لياىل الصيف وقيظ هنارات 
 (229، ص. )اي أيها احلبالربيع الباسم 

 
ليايل متناقض. الكلمة األوىل  مجلتان لكل منهما معىنهناك 

، هنارتاقض كلمة تن ليايل. كلمة هنارت الربيعالثانية كلمة و  يفصال
من مجع ترتيب الكلمات  وظيفة. اليعربالتناقض كلمة يف الصوكلمة 

املؤلف من انم هو إظهار مقارنة. ويقال أن من هاتني الكلمتني  ةاملكون
 الربيع. هناك احنراف يف املواقف اليت جيب أن هنارتالصيف إىل  يلالي

ىل يف إالصموسم من  انم املؤلفأييت الربيع قبل الصيف. ومع ذلك، 
سم. ويظهر هذا ملدة ثالثة موااملؤلف انم قد  الربيع مما يعينموسم 

ابلغ يف الوضع الذي مر به من خالل لقاء كلمتني  االحنراف أن املؤلف
عن  جاهلاحلقيقي هو إعطاء األخبار أنه  وظيفة. الالربيعو الصيف

 ربيعوال صيفالذكر لالوضع ملدة ثالثة مواسم. هذا اجلهل هو تفسري 
 سلسل.ابلت
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 الفصل الرابع
 قرتاحاتاخلالصة واال

 اخلالصة -أ

 يف الفصل السابق، حصل ةوالتحليل املقدم بياانتمن نتائج ال
طريقة  رتبة بطريقة منظمة بناًء علىاملعلى سلسلة من اإلجاابت الباحث 

مت خالصتها كما ، و النحوي فار حنمع منهج اال سلوبيةاأل توايتساملحتليل 
 تلي:

تناغم  يتكون شكله من .يتو صال ىستو امليف اانت بي 28ا كتشفت  (1
  يعينوظيفتنيإىل  هوظيفتينقسم و يف الكلمة واجلملة. الصوت اآلخر 

 مال املعىن.اآلاثر جلإلبراز آاثر مجال أو انسجام اجلمل و 

اشتقاق  من هشكل يتكون .ريفصال ستوىامليف بياانت  22كتشفت ا   (2
يف  من االحنرافات وظيفةال .الصغري واشتقاق الكبري اي تقليب الكلمة

ل علتأكيد على معلومات الوقت عن استخدام الفهو لهذا املستوى 
عمل الكبري في شتقاقااليف أما . سمغ يف استخدام االا يصوإبراز معىن ال

كلمات ابستخدام عمق معىن كل  ختلفني من الاملشكلني اللى تنسيق ع
الكلمة يف   قليبالكبري/ت شتقاقاستخدم عمر جواب مالمح اال. كلمة

فعل أكثر من  فعل املضارع يستخدم عمر جواب، و رسائله موضوعكتابة 
 ؛أن النشاط ال يزال أو مستمرمما يشري إىل  املاضى

. يتكون شكله من التكرار كيبالرت  ىستو امليف بياانت  23ا كتشفت  (3
 ينقسم على رااف التكر وأهد والتقدمي والتأخري واحلذف )االستبدال(.

تسليط الضوء على  للص، و يلتخصل، و تفردلل، و سرتحاملالو للتأكيد، 
 يف من االحنراف وظيفة. يف حني أن الللتعقدكلمة واحدة من أخرى و 

يذكر عمر جواب . و والتخصص أكيدلتلتصنيفني آخرين إىل قسمني مها 
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يف غلق عمر جواب دائًما ، ويف التكرار أل كمبتدص منفريمدائما ض
 ؛أحبك والسالمتوايت رسالته بكلمات: احمل

. ويتكون شكله من الرتادف يلالالد وىستامليف بياانت  17ا كتشفت  (4
سع للكلمات او  معىنعطاء إلهو  من االحنرافات وظيفةال والطباق.

يف اجلمل وإنشاء لغة رمزية من الكلمات املختارة إلدخال  املستخدمة
 معاين جديدة.

 

 قرتاحاتاال -ب

 أبخذ عينات من ست لألدبيات هذا البحث عبارة عن مراجعة
حنراف النحوي الذي املختارة للحصول على وصف عام لال موضوعات
 ي، مجع الباحثتطبيقو  . من خالل هنج نظريعمر جواب يف كتابهاستخدمه 

العديد من األساليب التحليلية لتكون قادرة على العثور على أشكال 
حبيث ميكن  برسائل إىل احلاالحنرافات اليت ارتكبها عمر جواب يف كتابه 

. أما املنهج الذي اختذه عمر جواب ميتلكه ذيال وياللغ األسلوبمعرفة نوع 
يق التحليل املتخصص ألشكال عن طر  سلويبنهج األاملالباحث فكان 

، يتو صال ىستو املاقتصرت على أربع مستوايت، وهي: النحوي اليت  افر حناال
 .يلالالد ىستو امل، و ييبكالرت  ىستو امل، و ريفصال املستوىو 

إذا كنت ترغب يف  باحث من نتائج هذه الدراسة هواقرتاح ال
ستخدمه ي ذيال وياللغ األسلوبحلصول على نتائج أكثر صحة على ا

 وضوع، ميكن للباحث الذي لديه فرص كافية أن أيخذ حمتوايت املالباحث
ن افقط. على سبيل املثال، إذا ك واحد ستوىحث على ماابلكامل ويركز الب

زيد من البحث يف أشكال احنرافات املعىن املوجودة يف كتاب رغب يف مي
الرتكيز على شكل احنرافات املعىن وحده.  ، فيمكن للباحثرسائل إىل احلب
 ركز.كون البحث أحبيث ميكن أن ي
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، إذا كنت ترغب يف فحص أسلوب تقدمي ابإلضافة إىل ذلك
ليل ، فيمكن للباحث إجراء حتؤلفاألفكار بشكل أعمق من قبل امل

بدعم من حتليل عناصر البالغة يف   املستوى التصوري المحابستخدام م
أن جيعل الباحث يعرف  يور صالت وىستاملابت املؤلف. ميكن لتحليل كتا

ليله ليس فقط من املظهر اخلارجي، ولكن أيًضا ألن ما يتم حت ؤلفخلفية امل
 ملعىن واألفكار اليت ال يتم التعبري عنها صراحة.ا يف مالمح
يز على فحص ميزات املظهر فقط الرتك كان الباحث يريدإذ  و 

ناة اللغة ببساطة حتليل عمل من حيث هيكل ب اخلارجي، فيمكن للباحث
 .رتكيبرف والصوال تواصمثل من خالل حتليل األ
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إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج يف قسم  م كان التحق دراسته ابجلامعة موالان مالك

. 2020اللغة العربية وأدهبا لكلية اإلنسانية حىت حصل على درجة البكالوريوس يف سنة 
شارك جمموعة "اجلاللني" خلتم القرآن وتعليمه يف كلية اإلنسانية، مث شارك جمموعة الطلبة 

م. يرغب يف الكتابة قصة  2020إىل  2018النهضية كالسكريتري والصحايف منذ سنة 
 ووردفريس وإنستاجرام وتومبلر.يف وسائل اإلجتماعية والشعر القصرية والكليمات 

 
 الكتابة املنشورة

 

 الكتب:
2019: “Segenggam Surat Biru” sebuah antologi cerpen bersama tim PKL (Praktik 

Kerja Lapangan) Humaniora di Lingkar Media Yogyakarta 2019. 

2019: “Bunga Rampai Pragmatik” bersama Mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab 

2016. 

2020: “Kalau Saja” sebuah antologi cerpen bersama tim proyek menulis sila 

bulan maret 2020. 

2020: “Melawan Arus Kegundahan” sebuah antologi cerpen bersama tim proyek 

menulis sila bulan maret 2020. 

2020: “Bunga Rampai Linguistik Modern” bersama Mahasiswa Bahasa dan Sastra 

Arab 2016. 

 


