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 استهبلؿ

 إف أحسنتم أحسنتم ألنفسكم ك إف أسأمت فلها

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk 
dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka  

kejahatan itu untuk dirimu sendiri” 

( Q.S Al Isra’ ayat 7 ) 
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اإلهداء    

ابدئ ذم بدء، أقدـ موفور الشكر إىل هللا سبحانو كتعاىل على إكماؿ ىذا البحث 
 العلمي بسهل كطبلقة. كأىدم ىذا البحث العلمي لوالدم الذين أحباين ابضتب

ابدئ ذم  اطتالص إىل سن رشدم بدكاـ الدعاء كحسن الدعم على طريقة حيايت.
بدء، أقدـ موفور الشكر إىل هللا سبحانو كتعاىل على إكماؿ ىذا البحث العلمي 
بسهل كطبلقة. كأىدم ىذا البحث العلمي لوالدم الذين أحباين ابضتب اطتالص إىل 

 حيايت.سن رشدم بدكاـ الدعاء كحسن الدعم على طريقة 
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 توطئة 
زتدا كشكرا هلل تبارؾ كتعاىل، على رتيع ما من علينا من الرزتة كاعتداية حىت تتمكن 

رواية البيت من الورق إليفان اتبيا و الباحثة من إكماؿ ىذا البحث العلمي بعنواف: 
  كيارتففة اللغة اجلنائية ابدلنظور جان سمونسي لينداه : دراس

العلمي مقدـ الستيفاء بعض متطلبات للحصوؿ على درجة البكالوريوس ىذا البحث 
لقسم اللغة العربية كآداهبا، كلية العلـو اإلنسانية، جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية 

 اضتكومية ماالنج.
الباحثة يف إعداد من الباحث الباحثة على إدراؾ أف إعداد ىذا البحث العلمي ال خيلو 

اظتساعدة كاإلرشاد كالدعم من شىت األطراؼ. على إثر ذلك، تود الباحثة عن اصتامعي 
يف ىذه الفرصة أف تقدـ كلمات الشكر عن اظتساعدة من رتيع األطراؼ من أجل 

 إهناء ىذا البحث العلمي، كابألدؽ إىل:
فضيلة األستاذ الدكتور اضتاج دمحم زين الدين، مدير جامعة موالان مالك إبراىيم   .1

 ة اضتكومية ماالنجاإلسبلمي
فضيلة الدكتور دمحم فيصل، كىو عميد كلية العلـو اإلنسانية ّتامعة موالان مالك إبراىيم   .2

 اإلسبلمية اضتكومية ماالنج
فضيلة الدكتو عبد الباسط ، رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا ّتامعة موالان مالك إبراىيم  .3

 اإلسبلمية اضتكومية ماالنج
اظتاجستَت، مشرؼ الذم قاـ بتوجيو الباحثة ْتسن الصرب يف إعداد فضيلة دمحم زكاكم  .4

 ىذا البحث العلمي.



 

 ح
 

 رتيع اظتدرسُت األعزاء يف قسم اللغة العربية كأدهبا . .5
عائليت احملبوبة، أقدـ موفور الشكر أليب دمحم حيِت كأمي صاضتة على رضاكما، ك أشكر  .6

قًت اندا  اللذاف يدعواف دائمنا من أيضنا على إخويت األصغر  ازتد رابط زايدم  كفينا 
 أجل إكماؿ ىذا البحث العلمي.

الذين دعموين كجاىدكا معي طواؿ  2118أصدقائي األعزاء بقسم اللغة العربية كآداهبا  .7
 ىذا الوقت كما ال أستطيع ذكر أشتائهم كاحدا فواحدا، شكرا لكم رتيعا.

 

2122مايو  17حتريرا مباالنج،   

 الباحثة 

 

 كليا فطرمدكم كردة أ
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 مستخلص البحث 

ركاية البيت من الورؽ إليفاف اتبيا ك مونسي لينداه : دراسة اللغة  .(2122) فرتي، دوي وردة اوليا
. البحث جامعي. قسم اللغة العربية كأدهبا، كلية العلـو اإلنسانية، جامعة اصتنائية ابظتنظور جاف سبارتفك
  اضتكومية ماالنج. اظتشرؼ:دمحم زكاكم، اظتاجستَت.موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية 

 الكلمات األساسية : اللغة اصتنائية، جاف سبارتفك، الركاية 

ىو دراسة علمية للعبلقة بُت اللغة كاصتردية كالقانوف كاليت تشمل إنفاذ القانوف،  اللغة اصتنائية
كاظتسائل القانونية، كالنزاعات اليت ديكن أف تنطوم على العديد من انتهاكات القانوف اليت هتدؼ إىل 

مثل اضتصوؿ على حلوؿ قانونية. يصور جاف سفارتفيك فكرة الصراع كعمل عدائي مع كحدة أكسع للغة 
ما أسلوب الكبلـ اليت  1إىل ) البحث اهدؼ ىذكي تقسيم أسلوب الكبلـ كأسلوب اللغة يف الركاية.

، نوع ىذا البحث ْتثا كيفيا كصفيا  ؛ مبنظور جاف سفارتيفيك بيت من الورؽيف ركاية  تستخدمو الناطق 
ات، كيتم تعديل حتليل تقنيات رتع البياانت ابستخداـ تقنيات القراءة كتقنيات تدكين اظتبلحظأما ك 

أظهرت . ك البياانت ألْتاث األدب اليت تتكوف من تقليل البياانت  كعرض البياانت، كاستخبلص النتائج
استنادنا إىل  ليندهكمونسى  يفاف اتبياإل بيت من كرؽ" "النتائج أف أسلوب الكبلـ كأسلوب اللغة يف ركاية 

عن شكل الصراع من خبلؿ  ـالكبلبياانت عن أسلوب  تسعة تكوف من:تمنظور جاف سفارتفيك 
 ة،بيان الشخصيات، صف ظركؼ الصراع اليت مر هباكتبها اظتؤلف لو ( Simile)فن رمزم 

أشكاؿ من بياانت الصراع من خبلؿ االستعارات اليت كتبها الكبلـ  أسلوب إحدل عشرك 
أشكاؿ من  ،عشرةاظتؤلف لوصف شخصية الشخصية كاإلعداد الذم يدعم تلك الشخصية 

الكبلـ أشكاؿ من الصراع من  أسلوب تبياانستسة  ،ريف الصراع اليت كتبها اظتؤلفبياانت تع
 خبلؿ الرموز اليت كتبها اظتؤلف لدعم الشخصيات كاإلعداد
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ABSTRACT 

Fitri, Dewi Wardah Aulia. 2022. Forensic Linguistics  in the Novel “Baitu Minal 

Waroq” by Ivan Tabiyan and Munsi Linda on the Perspective Jan Svartvik. Thesis, 

Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Humanities, State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Moh. Zawawi, M. Pd. 

Keywords: Forensic Linguistics, Jan Svartvik, Novel 

Forensic linguistics is the scientific study of the relationship among languages, 

crimes, and law which includes law enforcement, law problem, and potential disputes 

that may involve several violations of the law aiming to obtain legal settlements. Jan 

Svartvik conceptualizes the idea of conflict as an act of hostility with a broader unit of 

language such as the division of speech style and language style in the novel. This study 

aims to (1) identify speakers based on the style of speaking in the novel La Casa De 

Papel by Ivan Tabiyan and Munsi Linda with the perspective of Jan Svartvik, and  In 

the meantime, while the type of this research is descriptive qualitative, data collection 

techniques comprise reading and note-taking techniques. The research findings reveal 

that the style of speaking and the style of language in The novel La Casa De Papel by 

Ivan Tabiyan and Munsi Linda based on the perspective of Jan Svartvik consist of: nine 

data on on the style of speaking the form of conflict through Simile written by the 

author to describe the conflict conditions experienced by the characters, eleven data  

style of speaking and in the forms of conflict through Metaphors written by the author 

to describe the characterizations of the characters and the setting that supports those 

characters , ten data in the forms of conflict of personification written by the author, five 

of the style of speaking and forms of conflict through symbols written by the author to 

support the characters and setting. 
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ABSTRAK 

Fitri, Dewi Wardah Aulia.2022. Forensik Linguistik dalam Novel La Casa De Papel 

“Karya Ivan Tabiyan dan Munsi Linda berdasarkan perspektif Jan Svartivik. Skripsi, 

Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Pembimbing:Moh. Zawawi, M.Pd 

Kata Kunci    : Forensik Linguistik, Jan Svartivik, Novel  

 Linguistik forensik adalah studi ilmiah mengenai hubungan antar bahasa, tindak 

kriminal, dan hukum yang didalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, 

perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan 

untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Jan Svartivik mengkonsepkan gagasan konflik 

sebagai tindakan permusuhan dengan unit bahasa yang lebih luas seperti pembagian 

kalimat gaya bicara dan gaya bahasa dalam novel. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi penutur berdasarkan gaya bicara pada  Novel La Casa De Papel Karya 

Ivan Tabiyan dan Munsi Linda berdasarkan perspektif Jan Svartvik. Jenis penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif, Tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik baca dan 

tehnik catat, Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya bicara dan gaya bahasa dalam 

novel La Casa De Papel Karya Ivan Tabiyan dan Munsi Linda berdasarkan perspektif Jan 

Svartvik terdiri dari : sembilan data bentuk  gaya bicara pada Konflik melalui Simile yang 

ditulis oleh pengarang untuk melukiskan kondisi konflik yang dialami oleh para 

tokoh,sepuluh data gaya bicara bentuk Konflik melalui Metafor yang ditulis oleh 

pengarang untuk mengungkapkan perasaan dan kondisi karakter yang mengalami konflik, 

sepuluh bentuk konflik Personifikasi yang ditulis oleh pengarang untuk menggambarkan 

perwatakan para tokoh dan latar yang mendukung perwatakan tersebut. lima bentuk 

konflik melalui Simbol yang ditulis oleh pengarang untuk mendukung para tokoh dan 

latar. 
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األول الباب  
 ادلقدمة

 خلفية البحث .أ 

األدب ىو تعبَت اإلنساف من اإلبداعات الكتابية كالشفاىية من التفكَتات كاطتربات كالرؤاي 
كحىت الشعور الواردة يف العبوة اصتمالية بوسيلة اللغة. ىذا على ما أقره )سومارجو 

طتربات (. كيراف على أف األدب ىو التعبَت الشخصي لئلنساف من ا1۲۲۹:3كسائيٍت،
كالتفكَتات كالشعور كاألفكار كالدكافع بشكل ملموس يثَت األسحار على كسيلة اللغة. األدب 
ىو شكل كعمل فٍت إبداعي يكوف ىدفو كموضوعو ىو البشر كحياهتم ابستخداـ اللغة كوسيلة 

( أف األدب ىو عمل فٍت يستخدـ 1۲۲۸:6۰( كعند أزتد بدر )۰:  ۱۲۰۰)أاتر شتي،
األخرل كوسيلة تبدع األشياء اطتيالية. كمن ذلك التقسيم على أنواع األدب عند اللغة كالرموز 

                           ( على أف األدب إما خياليا أك غَته بناء على استخداـ اللغة.         1۲۲۹:18سومارجو كسائيٍت )
البياانت العلمية األدب غَت اطتيايل ىو عمل أديب اليصدر من اطتيالية نفسها كال من 

الصحيحة من اظتقاالت كالنقد كالسَت الذاتية كالتواريخ كاظتذكرات اليومية كالرسائل. كاألدب 
اطتيايل ىو الذم يعامل يف تبيُت كشرح كفهم كفتح الرؤاي اصتديدة كإعطاء معاين اضتياة اضتقيقية 

 لى نوعُت الشعر كالنثر.ليكوف اإلنساف أكثر عارؼ كيقف على ما يليق ْتقيقة اضتياة. كأنو ع

فالركاية ىي النثر اطتيايل اظتتطوؿ قصتو كعتا سلسلة أحداث دقة كميلة. كىي من اإلبداعات 
األدبية اليت تكوف كسيلة للكاتب ليصب فيها احملتوايت كاألفكار كالشعور عن أحداث 

ع (. كعتا خصائص لشخصية كتقدـ أكثر من انطبا 2121:168كمشكبلت يومية )نورسيستو،
(. كالركاية اطتيالية ىي إحدل أنواع 165–1۲۲1:164كاحد كأتثَت كعاطفة )اترجياف،

(. كالكتاب اطتيايل حيتوم على قصص 2121الركاايت اليت يكثر الطلب عليها دائما )عفيفة،
خيالية تستخدـ عادة لغات أكثر شائعة غتلبة من قبل القراء على التدخل األكثر يف قصة بلغة 
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ف اطتياليات على أهنا تصمم الدماغ للًتكيح كستتمكن بشكل فريد من أف ميسرة. كيفضلو 
تصبح أحد العبلجات اليت عتا أتثَت قادر على استعادة اضتالة اظتزاجية عتم. كلؤلدب اطتيايل 

 (.     2111كظيفة تركحيية كتعليمية كرتالية كأخبلقية كدينية )أمَت،

َتة، كخيالف ىذا أبحواؿ حالية. كقد عرؼ ابإلضافة إىل ذلك، يعرؼ أف لؤلدب كظيفة كث
( 2121بعض اطترباء أف األدب يشهد حاليا تراجعا يف كجوده يف اجملتمع )خَت النساء كديٍت،

كيبدأ الناس يف نسياف األدب. كىا ىو سبب اختيار الباحث الركاية موضوعا للبحث. كتكوف 
ؼتتارة للباحث.  2121النشأة سنة الركاية مبوضوع بيت من الورؽ إليفاف اتبيا كمونثي ليندم 

كقدمت ىذه الركاية خطة القصة من حيث ال حتتسب كمزيج اظتبارة كالدراما من عمل سرقة 
مبدع مع شخصيات ؼتتلفة تسرؽ العرض. كىذه الركاية مأخوذة من القصة اضتقيقية تقص 

ية خصاصية السرقة العظيمة يف األسبانية اليت عملها فئة من ذتانية أشخاص. كلكلهم شخص
كلكلهم اسم مستند إىل أشتاء مدف يف العامل، برلُت كطوكيو كريو كأكسلو كموسكو كنَتكيب 
كدنفر. كأحد منهم ابسم بركفيسور الذم يكوف ؼتططا كمصمما على رتيع عملياهتم. كىا ىو 

ىذفا من عمليتهم مصحوبة  Royal Mint of Spainشخص ذكي لو سلطة اظتاؿ كتكوف 
مانسية. حظيت ىذه الركاية بردكد إجابية كثَتة كانلت العديد من اصتوائز حىت مت ابلدراما الرك 

 ، كىذا ما جيعل ىذا البحث ؽتتعا.                                  2121تصويرىا عاـ 

كفضل الباحث عنواف البحث على ركاية البيت من الورؽ إليفاف اتبيا كمونسي لينداه: دراسة 
نطور جاف سفارتفيك. ككاف جاف سفارتفيك ىو أستاذ اللغوايت الذم أدخل اللغة اصتنائية مب

 The Evans Statement: aيف كتابو   1۲6۰عبارة دراسة لغوية جنائية ألكؿ مرة عاـ 
case for forensic linguistic  ،(. دراسة لغوية جنائية من 211۲)ديدم فرحاف أكالين

(. 1۲۲۰علق بُت اللغات كالقوانُت كاصترائم )سيف هللا، فنوف علم اللغة التطبيقي الذم فيو الت
كحتلل عناصر اللغة من القواعد اللغوية من النحو كالصرؼ كاطتطاب كاللغوايت اظتعرفية 

(. فضل على ذلك أنو يتدخل حوؿ 1۲۲۹كالدالالت كالرباغماتية )مالكومل كولطراد، 



3 
 

 

لهجات. أما األغراض من ىذا البحث التعريفات كالناطقُت مع عتجتهم كأساليب الكبلـ أك ال
ىي أف يتعُت الباحث نوع اللهجة كأسلوب الكبلـ من ىذه الركاية مث يصفها على منظور جاف 
سفارتفيك. كبعد ذلك حيلل عناصر اللغة بداللة. الداللة فرع من علم اللغة تتعلم معاىن ػتتوية 

ؾ كثَت من الفوائد اليت تستفاد ( كىنا2۸۱6يف اللغوية كالسمات كغَت ذلك )أجونج براستيو، 
منها كأهنا ميسرة للباحثُت على اختيار كاستخداـ الكلمات مبعانيها البلئقة يف نقل اظتعلومات 

 إىل اجملتمع.   

دتت دراسة علم اللغة الشرعي من خبلؿ العديد من الدراسات السابقة. ديكن استكشاؼ ىذا 
باحثوف العديد من الدراسات السابقة حوؿ يف بواابت اجملبلت العلمية اظتختلفة. كجد ال

دراسات الطب الشرعي اليت عتا صلة كثيقة ابلبحث الذم سيقـو بو الباحث. البحث السابق  
 كالتايل:

، استخداـ الكلمات احملرمة يف كسائل التواصل  2119، رزتن  نظيفة إنداان زكلفا
اللغة اإلندكنيسية كآداهبا. الغرض االجتماعي: دراسات لغوية شرعية يف غتلة السيميائية: غتلة 

من ىذه الدراسة ىو معرفة أنواع الكلمات احملظورة اليت يستخدمها مستخدمو اإلنًتنت كمعرفة 
ما إذا كاف استخداـ ىذه الكلمات لديو القدرة على انتهاؾ القانوف. الطريقة اظتستخدمة يف 

لدراسة إىل كجود كلمات بذيئة ىذه الدراسة ىي طريقة اظتكافئ اظترجعي. تشَت نتائج ىذه ا
 كلغة بذيئة ، كذكر أشتاء كشتائم مستخدمة يف كسائل التواصل االجتماعي. ىذا ينتهك قانوف

ITE  كالقانوف اصتنائي لئلذالؿ. 

 Kajian .2119كاسيم، ديندا ميكا سوجي، فراتومو، ك لسيت سونداكايت ، 
Linguistik Forensik Ujaran Bau Ikan Asin Oleh Galih Ginanjar Terhadap 

Fairuz A Rafiq.   يف غتلةMetabasa   ،يهدؼ ىذا البحث إىل يف جامعة سيليواعي
فحص أقواؿ ابك إيكاف أسُت اليت نطق هبا غاليو جيننجار لفَتكز رفيق من منظور لغوم شرعي 
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، لفحص أقواؿ ابك إيكاف أسُت من منظور داليل ، كفحص أقواؿ ابك  ITEمرتبط بقانوف 
إيكاف أسُت من منظور عملي. الطريقة اظتستخدمة يف ىذه الدراسة ىي النطق برائحة األشتاؾ 

، قانوف التشهَت ،  ITEمن قانوف  1الفقرة  45اظتملحة اليت ديكن إدراجها يف ؼتالفة اظتادة 
 Bau “إف نطق  ف العقوابت ، من حيث دالالت األلفاظ.من قانو  311ك  311اظتادتُت 

Ikan Asin”  عتا داللة سيئة ، من حيث الكبلـ الواقعي. رائحة السمك اظتملح ليست جيدة
 عندما تقارف مع كائن ؼتلوؽ يف شكل امرأة.

  Studi Kasus Linguistik Forensik : Hoaks ، 2119،  غازايل سافوترا

Rekaman Suara Yang Diduga Gatot Nurmantyo   يف غتلة Diction.   الغرض من
ىذه الدراسة ىو كصف اظتقارنة اللغوية بُت األصوات اظتسجلة اليت تشبو أصوات جاتوت 
نورمانتيو بصوت جاتوت نورمانتيو األصلي. النتائج يف ىذه الدراسة ىي فركؽ ذات داللة 

اللغوايت  أساس التحليل من حيثإحصائية بُت األصوات اليت تشبو الصوت األصلي على 
. من حيث علم األصوات ، ىناؾ ميل للتشابو بُت اللغات يف تسجيل االجتماعية ، كاطتطاب 

SVS  كاللغة الثالثة يف تسجيلOVS  يف عدة أجزاء ، كىي مدة الكبلـ ، كشدة طاقة الكبلـ
 كصوت الصوت. كلمات.

 Ambulans Pembawa Batu: Kajian Linguistik ، 2119أزتد زتيدم ، 

Forensik  يف غتلةetnolingual  دؼ ىذه الدراسة إىل . هتائَت الغكا سورااباييف جامعة
 حتت "سيارة اإلسعاؼ اضتاملة للحجارة" من خبلؿ التحليل الصريف كالرباغمايتكصف النطق 

. الطريقة اظتستخدمة يف ىذا البحث ىي الطريقة الوصفية نائيةمظلة النموذج اللغوم اصت
حياكؿ بناء تفسَت صتمهوره  SPاظتصممة بدراسة حالة. تشَت نتائج ىذه الدراسة إىل أف 

ابستخداـ أسلوب "الناقل" اظترتبط ْتالة سيارة اإلسعاؼ اليت حتمل اضتجارة كديكن القوؿ أف 
فيما يتعلق شركط  Austin and Searleها ال يفي أبم من اظتتطلبات اليت صاغ SPخطاب 

 الصبلحية. نتائج التحليل اللغوم كعناصر التشريع ديكن أف يوقع يف شرؾ لَتة سورية.
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، أبعاد التحليل اللغوم يف علم اللغة اصتنائية.  2121سوسانطا ك درم سيس انندا، 
مة يف علم اللغة هتدؼ ىذه الدراسة إىل مناقشة جوانب يف أبعاد التحليل اللغوم اظتستخد

الشرعي مع نوعُت رئيسيُت ، كمها التنوع اظتنطوؽ كالصنف الكتايب. ترتبط مناقشة الصنفُت 
ابللغة يف العملية كاظتنتج كاألدلة القانونية. الطريقة اظتستخدمة يف ىذا البحث ىي اظتنهج 

الشرعي ىي أبعاد  الوصفي. كتظهر نتائج ْتثو أف أبعاد التحليل اللغوم النموذجية يف علم اللغة
 مقارنة كدتييزية كقياسية.

ضد  نائيةعلم اللغة اصت 2121دادانغ ك اجيغ ركىندم سيف هللا ك ليليس ىارتيٍت، 
 األعماؿ غَت السارة يف كسائل التواصل االجتماعي )دراسات براغماتية( يف غتلة

Deixis. التواصل الغرض من ىذه الدراسة ىو كصف األفعاؿ غَت السارة على كسائل
االجتماعي كقلة األدب اللغوم اليت يستخدمها اظتتحدثوف على كسائل التواصل االجتماعي 
كاليت تؤدم إىل اختاذ إجراءات قانونية. تستخدـ طريقة البحث ىذه األساليب النوعية. تشَت 

، تلغوم ينتهكها مستخدمو اإلنًتنالنتائج يف ىذه الدراسة إىل أف ىناؾ ثبلثة معايَت لؤلدب ال
كىي مقياس تصنيف اظتسافة االجتماعية ، كمقياس تصنيف اضتالة االجتماعية ، كمقياس 

 .تصنيف الفعل الكبلمي

 Potensi Kriminal Cyber Crime ،2121سرم سوجيارطا ك ريٍت قرة العُت، 

Pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik  يف غتلةDeixis غتلة تعليم اللغة :
. غترمو اصترائم اإللكًتكنية. نتائج ىذه يف جامعة سوادااي جونوغ جايتكآداهبا ، اإلندكنيسية

 الدراسة ىي اظتيمات األربعة اليت لديها القدرة على انتهاؾ اصترائم اإللكًتكنية اصتنائية.

 The Case of Sharlock Holmes and،  2121أبيجيل ابكتشر داف راي بَتكنز ، 

Linguistic Analysis   غتلة يف English in Transition.  تتخذ ىذه اظتقالة مقاربة متعددة
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 ثيل علم اللغة الشرعي يف ركايتوالتخصصات الكتشاؼ مشاركة كوانف دكيل يف تطوير كدت
  اإلجرامية. جاءت نتائج ىذه الدراسة يف شكل طريقة حتليل اصتردية ابستخداـ هنج لغوم شرعي

-Kasus Hoaks Pandemi Covid،  2121، نور ىاندايين ، جوىر أمَت كجواندا 

19 : Suatu Tinjauan Linguistik Forensik  يف غتلة فوف: غتلة تعليم اللغة اإلندكنيسية
كآداهبا يف جامعة كونيعاف ،. الغرض من ىذه الدراسة ىو كصف فئة اضتاالت اطتادعة لػ 

covid-19  كحتليل اطتصائص اللغوية لقضااي اصترائم اللغوية ، كىي حاالت اطتدعة أثناء
. تستخدـ طريقة البحث ىذه هنج نظرية السياؽ الداليل كالنحوم ك covid-19جائحة 

Halliday تشَت نتائج ىذه الدراسة إىل كجود فئتُت من حاالت اطتدع اظتتعلقة ّتائحة .
COVID-19 ادعة كحاالت التضليل اطتادعة. كيف الوقت نفسو ، ، كمها حاالت التضليل اطت

فإف نتائج حتليل اطتصائص اللغوية اليت تصبح عبلمات أكاذيب ىي يف شكل استخداـ 
 اظتفردات ، كشكل اصتمل يف النص ، كحتليل السياؽ الذم حيتوم على حقائق أىداؼ اصتاين.

شتائم كدليل على حتقيقات كلمات ال  2121،كيتا انغكَتييا رستيكا ك اركيتا نوردايتطا
. الغرض من ىذه :Grammaticsاصتردية اللفظية )دراسات لغوية لفظية ككاقعية( يف غتلة 

الدراسة ىو شكل من أشكاؿ كصف الكلمات البذيئة على أساس التحليل الداليل 
كالرباغمايت. منهج البحث اظتستخدـ منهج كصفي نوعي كلغوم شرعي. تشَت نتائج ىذه 

 إىل أف استخداـ ألفاظ بذيئة ذات دالالت سلبية ديكن أف تؤدم إىل اإلىانة كالتشهَت.الدراسة 

البحث السابق أعبله لو اجتاىات عديدة. يقسمها الباحثوف إىل ستسة اجتاىات ْتثية. 
 كتفسَت ذلك على النحو التايل:

احملظورة االجتاه األكؿ ، البحث الذم يركز على مناقشة اصترائم اللغوية مثل الكلمات 
كخطاب الكراىية الذم غالبنا ما يصدره مستخدمو اإلنًتنت على كسائل التواصل االجتماعي 

" اليت نطق هبا غاليو جننجر ضد فَتكز رفيق على أحد. Bau Ikan Asin"( 2119)رزتن ، 
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من قنوات اليوتيوب من حيث الدالالت كالرباغماتية )جاسيم سوجي فراتومو ك سونداكايت 
نفذهتا األحرؼ تويًت " يف تغريدة على Ambulan Carrier Batuصف خطاب "( ، ك 2119
( ، فئة 2119من حيث الشكل ك براغمايت مع منوذج لغوم شرعي )زتيدم ،  SPاألكىل 

، ىانداايين على كسائل التواصل االجتماعي ) Covid-19اصترائم اللغوية ، كىي قضية خدعة 
سوداان ك ، ىارتيٍتة على كسائل التواصل االجتماعي )( ، أفعاؿ غَت سار 2121 ،جوانداأمَت ك 

( ، الكلمات البذيئة كدليل على التحقيقات يف اصتردية اللفظية )الدراسات  2121، سيف هللا
 (2121 ،نوردايتنطا ك رستيكااللغوية(. الطب الشرعي الداليل كالرباغمايت( )

 Studi Kasus Linguistikاالجتاه الثاين ، البحث الذم يصف مقارنة اللغة يف 

Forensik:Hoaks Rekaman Suara Yang Diduga Gatot Nurmantyo  من خبلؿ
 (. 2119 ،سافوترا)التحليل الصويت كاللغوم االجتماعي كاطتطاب كالتحليل 

االجتاه الثالث ، البحث الذم يناقش جوانب يف أبعاد التحليل اللغوم اظتستخدمة يف  
عُت رئيسيُت ، كمها التنوع اظتنطوؽ كالصنف الكتايب. )ديرم سيس علم اللغة الشرعي مع نو 

االجتاه الرابع ، البحث عن اإلمكاانت اإلجرامية يف اظتيمات اظتتعلقة ابلقضااي . (2121انندا ، 
السياسية يف كسائل اإلعبلـ عرب اإلنًتنت )كسائل اإلعبلـ( من خبلؿ التحليل النحوم 

مس اليت اجتاه اطتال(. ا 2121،سوكيارطا ك قرة العُتلشرعي )كالداليل كالرباغمايت كالطب ا
 Sharlock Holmes Aيف ركاية  اصتنائيةلفة من طرؽ التحليل اللغوم تصف أنواعنا ؼتت

Scandal In Bohemia (1891 )The Man With The Twisted Lips  (1891 )The 

Adventure of the Dancing Man (1891 )The Advanture of the Reigate squar  

بناءن على االجتاه أعبله ، كجد الباحثوف أكجو تشابو كاختبلؼ مع البحث الذم 
سيفعلو الباحث. يكمن التشابو يف الدراسة اظتستخدمة ، كىي علم اللغة الشرعي. بينما يكمن 

دترين، بصرم ك  ) (2119رزتن ، )االختبلؼ يف عدة جوانب كىي: أكالن ، ْتث أجراه 
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نورداينطا ك رستيكا، ) (2119جاسيم، سوجي ك فراتومو ك سوندامايت ، ) (2121ركشتاان، 
ركز على اصترائم اللغوية يف شكل خطاب الكراىية كالكلمات احملرمة كالكلمات   (2121

( ، )ىاندايين ، أمَت ، 2119البذيئة اظتتداكلة على كسائل التواصل االجتماعي ك )زتيدم ، 
تركز على حتليل اصترائم الواردة يف شكل الكبلـ على تويًت كاألخبار  (2121كجواندة ، 

الكاذبة يف كسائل اإلعبلـ عرب اإلنًتنت ؛ اثنينا ، ركز البحث الذم أجرتو )سوسانتو كديرل 
( على أبعاد حتليل اللغة اظتستخدمة يف علم اللغة الشرعي. اثلثنا ، ركز 2121سيس انندا ، 

على مقارنة التسجيبلت الصوتية أبخذ العينات  (2119ترا، سافو )البحث الذم أجراه 
سوكيارطا ك (؛ رابعنا ، ركز البحث الذم أجراه  Gatot Nurmantyoكاألصالة اليت تنتمي إىل 

على اظتيمات اليت حتتوم على معاين جنائية ، خامسنا ، ركز البحث الذم  (2121قرة العُت، 
حتديد طريقة التحليل اللغوم الشرعي يف قضااي  ( على Boucher & Perkins, 2020أجراه )

 .Sherlock Holmesركاية  اصترائم الواردة

البيت من الورؽ بينما تركز ىذه الدراسة على دراسة قضااي اصتردية الواردة يف ركاية 
إليفاف اتبياف كمنسي ليندا من خبلؿ كصف أسلوب الكبلـ الذم تستخدمو الشخصيات يف 

بناءن على أكجو التشابو كاالختبلؼ أعبله ، فإف موقف ىذا البحث من البحث السابق  الركاية.
البيت من الورؽ ىو إضافة إىل دراسة علم اللغة الشرعي من خبلؿ حتليل اصترائم الواردة يف ركاية 

إليفاف اتبيا كمونسي ليندا من خبلؿ كصف كيف تتحدث الشخصيات يف الركاية. ابلنسبة 
 .السابقة أعبله ، ديكن مقارنة نتائج التحليل ابلبحث الذم سيقـو بو الباحثلبعض األْتاث 

 نظورابظت البيت من الورؽ لتعرؼ على أسلوب الكبلـ يف ركايةالغرض من ىذه الدراسة ىو ا
 جاف سفارتفي.
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 ب. أسئلة البحث  

خلفية البحث أف ركائز البحث على ما يلي: إنطبلقا من  

مبنظور جاف "  " بيت من الورؽيف ركاية . ما أسلوب الكبلـ اليت تستخدمو  الناطق ۱

 فيك؟تيسفار 

 فوائد البحث  . ج

 من أىداؼ البحث، ترجى نتيجة البحث أف تكوف مفيدة على:

بيت من بلـ يف ركاية الناطق من حيث أسلوب الك . الفهم األكثر كاألحسن عن۱

 الورؽ

  حاتادلصطلحتديد   .ب 

 يف ىذا البحث مصطلحات ػتتاجة إىل شرحها:   

نائية من فنوف علم اللغة التطبيقي الذم فيو التعلق بُت اللغات اصتلغوية ال .۱

عناصر اللغة من القواعد  (. حتليل لغوية جنائية۱۲۰۰كالقوانُت كاصترائم )سيف هللا 

كالدالالت اللغوية من النحو كالصرؼ كالتحدث كاطتطاب كاللغوات اظتعرفية 

   (.۱۲۲۹كولطراد، كالرباغماتية )مالكوظت
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الركاية ىي من اإلبداعات األدبية اليت تكوف كسيلة للكاتب ليصب فيها . 2 

: 2۸2۸احملتوايت كاألفكار كالشعور عن أحداث كمشكبلت يومية )نورسيستو، 

۱6۰.) 
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 الفصل الثاين           

                                                               اإلطار النظري           

  ةاجلنائياللغة  أ. دراسة

اظتطبقة ألغراض الطب اصتنائي كالبياانت تعرؼ دراسة اللغة اصتنائية أبنو الدراسة العلمية للغة 
(. دراسة اللغة اصتنائية ىي العبلقة بُت اللغة كاصتردية كالقانوف اليت 1993:4القانونية )مينامُت، 

تشمل إنفاذ القانوف كقضايو كتشريعاتو كالنزاعات أك اإلجراءات القانونية الواجبة حىت النزاعات 
على القانوف هتدؼ إىل اضتصوؿ على تسوية قانونية اليت ديكن أف تنطوم على بعض اطتركج 

( أف اللغوايت اصتنائية ديكن أف تركز 2111(. ذكر كولتارد كجونسوف )2119:3)أكلسوف، 
دراستها على لغة العملية القانونية كاللغة كدليل سواء كاف شفهيا أك مكتواب. كيتم تطبيق 

كحتليل اطتطاب كاللغوايت اظتعرفية كإجراءات النظرايت اللغوية على النظرية النحوية كاحملادثة 
الكبلـ كالتقنيات اللغوية الوصفية من الصوتيات كعلم األصوات كاظتعجم اظتعجمي كالدالالت 
كالرباغماتية كاطتطاب كحتليل النص. كحتور دراسات اللغة اصتنائية عن اجملاالت الرئيسية الثبلثة 

 (، كىي:2119)سوبينتورك، 

 للقانوف. اللغة كمنتج 1

 . اللغة يف العملية القضائية2

 . اللغة كدليل3

ابلرغم إىل ذلك، يتناكؿ اللغوايت اصتنائية مسألة حتديد الناطقُت حيث اللهجة أك أسلوب 
التحدث، بل كحتليل خط يد اظتشتبو بو يف بعض األحياف للحصوؿ على ملفو الشخصي. يف 
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لوب الكبلـ من خبلؿ النص يف الركاية ىذا البحث، حدد الباحث الناطقُت حيث اللهجة كأس
 كمث تصنيفها لتسهيل مزيد من التحليل.

كديكن استخداـ تصنيف النص ظتعرفة حالة من حاالت اللغوايت الشرعية ظتعرفة األشكاؿ 
، فدراسة 2114اللغوية كدليل على التحقيق يف كظيفة النص )غريس،  (. كمن ىذا اظتفهـو

ذم ديكن الكشف عن اصتردية من خبلؿ اللغة، سواء الشفوية اللغوايت اصتنائية ىي العلم ال
كالكتابية. كيقصد ىذا البحث هبا ىو عن دراسة اللغة اظتكتوبة الواردة يف ركاية البيت من الورؽ 

 النظرية الداللية.

( كتستخدـ نظرية الداللية يف دراسة 9: 1981كتعرؼ أف الدالالت ىي دراسة اظتعٌت )فَتىار 
 نائية، يف:اللغوايت اصت

حتليل اظتعٌت بلغة اظتنتجات القانونية للتحقيق يف جنوف اظتعٌت الذم . 1  
 ديكن أف يؤدم إىل تفسَت متعدد للقانوف.

، يف ىذه اضتالة التحقيق يف اختيار الكلمات اليت عتا حتليل اطتطاب.  2      
معٌت معُت على حد سواء معٌت حريف كمعٌت غتازم يعٍت نية معينة من 

 .انطقها
ىناؾ أربعة أنواع من الدالالت اليت تتميز ْتالة أك جزء من اللغة اليت ىي موضوع البحث 

 (، كىي:11-6: 2115)جائَت، 

 الداللة اظتعجمية .1

 كىي اليت يكوف موضوع ْتثها ىو معجم من لغة

  الداللة النحوية . .2

 .اصتملكىي اليت يكوف موضوع ْتثها ىو اظتعٌت النحوم من تركيب الكلمات أك 
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 الداللة الصريف .3

 كىي اليت تعتمد مواضيعها البحثية على األشياء اظتتعلقة ببناء الكلمات كتصريفها

 الداللة القصدية . .4

نوع من الداللة اليت تتعلق ابستخداـ أساليب اللغة من االستعارات كاظتفارقات كالليتوس 
 كغَتىا.

حتليل اطتطاب،لتحليل اختيار الكلمات كيف ىذا البحث اختار الباحث الداللة اظتستخدمة يف 
اليت عتا معٌت معُت على حد سواء معٌت حريف كمعٌت غتازم يعٍت نية معينة من اظتتكلم يف ركاية 
البيت من الورؽ. كنوع الداللة اظتختار ىو الداللة القصدية. من خبلؿ اختيار الدالالت أيمل 

لكلمات ْتيث يف نقل معٌت ركاية البيت الباحث أف يكوف قادرا على حتليل بسهولة استخداـ ا
 من الورؽ  ديكن نقلها بشكل مناسب.

 الركاية ب.

 فهم الركاية. 1

تعٍت حرفيا "الشيء اصتديد الصغَت" كيفسر يف  Novella تؤخذ كلمة ركاية من اللغة اإليطالية
ركاية  (. يوصف 9؛ 2119كقت الحق على أهنا "قصة قصَتة يف النثر" )أبرامز يف نورجيانتو، 

كإبداع من نثر خيايل أف يكوف طويبل مبا فيو ليس أيضا طويبل كقصَتا غَت أف أيضا ليس قصَتا 
(. الركاية ىي من العمل األديب الذم يصبح كسيلة للكاتب ليوارد 2119:11)نورجانتو، 

احملتول كاألفكار كاظتشاعر كاألفكار حوؿ األحداث أك اظتشاكل اظتوجودة يف اضتياة احمليطة 
 )168: 2121نورسستو، )
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ىي إنشاء نثرم طويل حيتوم على سلسلة من القصص عن حياة الشخص  KBBIكفقا لركاية 
مع الناس من حولو من خبلؿ تسليط الضوء على شخصية كطبيعة كل مرتكب. يوضح 

( أف الركاية ىي أعماؿ أدبية عتا عنصراف مها جوىرم 2116ركستاماجي يف زامبوترايان )
االثناف مًتابطاف للتأثَت على اظتعاملة ابظتثل يف األدب. العنصر اصتوىرم يتكوف كخارجي كىذاف 

من مواضيع كدتيز مؤامرة كأسلوب اللغة كاطتلفية ككجهة النظر كالعربة يف حُت أف العناصر 
اطتارجية تتكوف من اتريخ اظتؤلف كالسَتة الذاتية كاضتاالت كالظركؼ كالعربة كالقيم الثقافية 

(. من بعض ىذه 2121مالية )كيداي أريسكا كأكشي أميليسا يف أؾتاين أاناتسيا: كالقيم اصت
اظتفاىيم، فالركاية يف ىذا البحث ىي عمل أديب حيتوم على سلسلة من قصص اضتياة البشرية 
من خبلؿ تسليط الضوء على شخصية كطبيعة كل شخصية حتتوم على عناصر داخلية 

 .رؽكخارجية. كتسمى ركاية اليت من الو 

 عناصر الركاية . 2

 ( أف للركاية عنصراف مها:2119كفقا لنورجيانتو )

 العنصر الداخليأ.    

العنصر اصتوىرم ىو عنصر البناء يف العمل األديب اظتستمد من داخل العمل نفسو. يتكوف 
 العنصر اصتوىرم من:

 اظتوضوع  .(1  
اظتشاكل ىو جوىر أك فكرة القصة. كيتعلق موضوع الركاية ّتميع 

يف حياة اإلنساف سواء قضااي إنسانية كالسلطة كاظتودة كالغَتة، كما إىل 
(. موضوع البت من الورؽ ىو حتت عنواف 2114ذلك )كوساسيو 

 اصتردية.
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  اطتطة. (2

كىي سلسلة األحداث اليت جتعل من مسار القصة يف ركاية. 
الوراء. كاطتطة يف كتنقسم إىل جزأين، كىي اطتطة إىل األماـ كاطتطة إىل 

ركاية البيت من الورؽ  يستخدـ خطة إىل األماـ ألف األحداث تعمل 
ابنتظاـ كتسلسل كفقا لًتتيب الوقت من اضتدث من البداية إىل النهاية اليت 

 لديها ذركة يف منتصف القصة.
 

 اطتلفية .(3         
ركاية إهنا تصويرة ضتدث يف قصة تتضمن الزماف كاظتكاف كاصتو. إعداد 

. يف ذلك الوقت، كانت الدكلة 2111البيت من الورؽ ىي بلد إسباين يف عاـ 
 اإلسبانية يف حالة من الفوضى.

 
 الشخصية حتديد. (4

حتديد الشخصية من أسلوب اظتؤلف يف عرض شخص ْتيث 
ديكن أف تكوف معركفة بطبيعة األحرؼ. تتكوف الشخصيات يف ركاية 

أستاذ لديو أذكى شخصية، كىو اظتخطط  البيت من الورؽ من ذتانية منهم
اظتدبر كراء سرقة بنك، الذم ديكن أف يفكر يف كل تفاصيل جردية معقدة 
للغاية. ككاف برلُت الذم لديو معلومات استخباراتية خفية ؼتتار من قبل 
أستاذ كرئيس جملموعة اظتباحث. ككاف لشبوف دييل إىل أف يكوف كراء 

ستاذ بتعديل اطتطط حيث يستخدـ ذكاءه غتموعة من احملققُت. أيمر األ
لضد حاالت الرىائن. كنَتكيب ىو أحد من أفضل أعضاء اجملموعة الذم 
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غالبا ما يظهر ذكاءه بينهم. كديكن نَتكيب من توىل أمره إذا لـز األمر، مثل 
االستيبلء على برلُت، بينما كاف يف كقت السرقة األكىل أنو مهتم للغاية مع 

وكيو غالبا ما ترتكب أخطاء مهمة يف كل عملية سطو اآلخرين. ككاف ط
مثل إطبلؽ النار على ضباط الشرطة كاإلطاحة بقيادة برلُت ككسر قواعد 
األستاذ. ككاف موسكو شخصا األكثر ذكاء يف غتموعة السرقة. كأنو أب 
حكيم البنو كحىت أعضاؤه يف غتموعتو أيضا. كتشجع موسكو غتموعتها 

لتجنب اظتشاكل اظتتعلقة ابظتخططات احملددة سلفا  على التفكَت بعقبلنية
يف الوقت الذم حتاكؿ فيو طوكيو ابستمرار االؿتراؼ عن اطتطة. ككاف ريو 
ؼتًتقا كلديو مهارات عالية كذكيا من حيث أجهزة الكمبيوتر اليوجد الغَت 
مثلو، كالذم كاف معجبا حىت أنو أصغر عمرا. كأف لديو خربة تقنية كلكن 

من األحياف أف حيصل غتموعتو يف خطر مع إنفاذ القانوف. ككاف يف كثَت 
 اظتفتشة )أليشا سيَتا( مفتشة ذكية عندما يتعلق األمر بضد سرقة البنوؾ.

 
 كجهة نظر. (5

كجهة النظر ىي اجتاه كجهة نظر الكاتب يف نقل قصة. كأهنا 
تصبح طريقة اليت يستخدمها الكاتب يف تقدًن الشخصيات كاإلجراءات 
كاطتلفيات كاألحداث اظتختلفة اليت تشكل القصة يف الركاية للقارئ. 
كلديها أنواع من كجهة النظر األكىل كالثانية كالثالثة. ككجهة نظر ركاية 
البيت من الورؽ يستخدـ كجهة نظر شخص اثلث ألف فيها كاف الكاتب 

 يف نقل قصة إىل حد ما صتميع الشخصيات ػتايدة ألحد الشخصيات.
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 العربة  (6

العربة ىي رسالة أخبلقية كتبها مؤلف الركاية. كال تكتب عادة 
مباشرة. كعربة ركاية البيت من الورؽ  ىي أف يف اضتياة ال تركز على شيء 
كاحد فقط. اضتياة جيب أف يكوف عتا خطة كىدؼ. إذا فشلت يف التفكَت 

عل يف بدائل أخرل كالبدء يف التفكَت يف اظتستقبل. كالشيء الذم جي
اجملموعة موحدة كمتينة ىو القيادة اصتيدة كالتماسك بُت األعضاء كاظتودة 

 مع بعضها البعض. كالنجاح  يتطلب العملية كاإلجتهاد.
 
 ( أسلوب اللغة7

يصبح أسلوب اللغة شتة ؽتيزة عندما يكتب الكتاب القصص. 
يف ديكن دتييز أساليب اللغة عن استخداـ اجملاز كاختيار اصتملة اظتناسبة 

الركاايت. كيف ركاية  البيت من الورؽ، يستخدـ الكاتب اللغة الفصحى 
 لكتابتو اظتستخدمة كفقا لسياؽ اصتملة من غَت تنافر.

 
 العنصر اطتارجي  ( أ

ىو عنصر منشأ من أعماؿ أدبية خارجية سيؤثر بشكل غَت 
مباشر على اظتباين أك األنظمة أك أىم أجزاء األعماؿ األدبية. يقسم 

 :( العناصر اطتارجية إىل أربعة أجزاء كىي2119يانتورك )نورج
 
 حالة الذاتية للمؤلف .(1
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الشخصية يف الركاية ىي الذاتية للمؤلف. سيختار اظتؤلف طبيعة 
 .شخص اليت تناسب القصة اليت ستقدـ

 
 سَتة اظتؤلف (2

حتكي بعض القصص اصتديدة قصة جتارب شخصية أك رحلة حياة 
ؿ فهم السَتة الذاتية للمؤلف أف القارئ سيكوف اظتؤلف نفسو. من خبل

 .مسهل لفهم فكرة اظتؤلف اليت ترد يف الركاية
 
  اضتالة النفسية (3

تكوف نفسية اظتؤلف مثَتة لقيمة الركاية جيدة كانت أك ال. كمن 
خبلؿ فهم الكتابة يف ركاية، ديكن للقارئ أف يشعر ابضتالة النفسية 

 .الواردة فيها للمؤلف من خبلؿ الركاية اليت
 
 اضتالة االجتماعية كالبيئية للمؤلف (4

سيتأثر اظتؤلف دائما ابلظركؼ االجتماعية كالبيئية. لذلك، سيكوف 
لكل ركاية دائما قصة تصف حياة اجتماعية حقيقية أك كفقا لواقع اضتياة 

 حىت يتمكن القراء من الشعور ابضتياة االجتماعية كما يف الركاية.
من الورؽ، فإف العنصر اطتارجي الذم يؤثر على القصة ىو حالة ذاتية اظتؤلف.  يف ركاية البيت

 كخيتار اظتؤلف طبيعة شخص اليت تناسب القصة اليت جيب سردىا.

 نوع الركاية. 3

 :كينقسم نوع الركاية إىل عدة أجزاء، كىي
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 أ( استنادا إىل قصة حقيقية أـ ال

 ركاية خيالية (1  

خيايل كمل حيدث أبدا. الشخصيات كاظتؤامرات كاطتلفيات ليست إف ركاية خيالية عن شيء 
 .سول تصاميم اظتؤلف

 ركاايت غَت خيالية (2

إف ركاية غَت خيالية عن الشيء اضتقيقي الذم حدث. كيستند ىذا النوع من الركاية عادة على 
 .جتربة الشخص، من قصة حقيقية أك اتريخ

 ب( حسب النوع

 ركاية ركمانسية  (1

 .ن الركمانسية كاظتودة اليت أتيت مع اظتؤامرات اليت تسبب الصراعركاية ع

 ركاايت الرعب  (2   

 .الركاية اليت حتكي أشياء تتعلق ابصتاف أك خارقة للعادة. ىذه الركاية حتكي ؼتيف كمتوتر

 ركاية الغموض  (3          

 .الركاية اليت حتكي أشياء معقدة مليئة ابأللغاز اليت جيب حلها

   ركاية كوميدية  (4  

 .الركاية اليت حتكي أشياء مضحكة، كاليت جتعل القراء يضحكوف كيستمتعوف

 الركاايت اظتلهمة  (5     
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 .الركاية اليت حتتوم على القيم األخبلقية كتلهم القارئ

 بناء على احملتول كاألرقاـ كحصة السوؽ

 1)Teenlit  

  .اظتراىقُت عموما، عن اضتب أك الصحبةىذا النوع من الركاية حيكي عن مشاكل 

2) Chicklit   

ىذا النوع من الركاية ديكن أف يتمتع بو أم شخص، كلكن عموما قصة ىذه الركاية ىي أكثر 
تعقيدا كتعقيدا كأحياان حىت حيتوم على عناصر الكبار اليت ال يتم التقاطها بسهولة من قبل 

 .القراء يف سن اظتراىقة

           3) Songlit 

  .ىذا النوع من الركاية اظتكتوبة اظتأخوذة من أغنية

 ركاايت الكبار  (4    

ىذه الركاية ؼتصصة للبالغُت ألهنا عادة ما تكوف قصة عن الركمانسية اليت حتتوم على عناصر 
  .من شهوانية الكبار

 فركاية  البيت من الورؽ اليت أصبحت موضوع ْتث ىي من ركاية الغموض كالكبار.

 

 منظور جان سفارتفيكج. 
اظتنظور ىو طريقة للنظر إىل مشكلة حتدث، أك كجهة نظر معينة 

(. يف حُت كفقا ظتنظور 2111تستخدـ يف النظر إىل ظاىرة )مارتونو، 
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KBBI  ىو كجهة نظر. اظتنظور ىو طريقة للنظر كطريقة للتصرؼ جتاه
 (.1999مشكلة أك حدث أك نشاط )سومادتاجا ككينارديت، 

استخدمت عبارة اللغوايت اصتنائية ألكؿ مرة من قبل أستاذ 
قدـ جاف سفارتفيك يف تقريره  1968اللغوايت جاف سفارتفيك. يف عاـ 

"The Evans Statement A Case Forensic Linguistic "
حتليبل أجرم على شهادة تيموثي جوف إيفانز كىو سائق شاحنة الذم 

تارتفيك شهادة إيفانز يف مركز شرطة أدين بقتل طفل كانت ابنتو. حلل س
ديسمرب  2كيف نوتينغ ىيل يف  1949نوفمرب  31مَتثَت تيدفيل يف 

. كجد ستارتفيك فرقا يف الشهادة، كأكضح ستارتفيك على كجو 1949
التحديد أف شهادة إيفانز الشفوية إذا كتبت ستؤدم إىل بيانُت مكتوبُت 

 ؼتتلفُت.
قيم كذكر األشياء الفردية ليس فقط على مستول عبلمات الًت 

كتقلصات اصتملة. فوحدات لغوية أكسع مثل تقسيم اصتمل يف بياانت 
إيفانز، صاغ جاف سفارتفيك مصطلح "اللغوايت الشرعية" لوصف تطبيق 

  -األساليب التحليلية كالكمية القياسية يف اللغوايت على مشاكل اصتنائية 
 كتابة بياانت التحقيق.

كجهة نظر جاف سفارتفيك حوؿ ىذه لذا فإف اظتقصود من 
الدراسة ىو أف الباحث جير دراسة لغوية جنائية على ركاية البيت من 
الورؽ من كجهة نظر جاف سفارتفيك. جيراه الباحث كما فعل جاف 
سفارتفيك، من القياـ بعبلمات الًتقيم، كذكر األشياء الفردية كتقلص 

 اصتمل، كتقسيم اصتمل يف الركاية.
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 ثلفصل الثالا

 منهجية البحث

 نوع البحث .۱

نوع ىذا البحث ْتثا كيفيا كصفيا ْتيث تكوف العملية يف كتابة البحث اليت هتدؼ إىل حل 
مشكلة تتفق مع كجهة نظر الباحث، كعادة ما يكوف نوع ىذا البحث كصفيا دائما، ألف 

من نتائج التحليل تكوف يف شكل أكصاؼ يف شكل كلمات،  البياانت اليت يتم اضتصوؿ عليها
(. حتدد الباحثة أسلوب التحدث ۱6: ۱۲۲1كليس يف شكل أرقاـ أك متغَتات )أمُت الدين،

كاللهجة يف ركاية بيت من الورؽ مث يصف نوعيا من كجهة نظر جاف سفارتفيك. ككما ذلك يف 
 .حتليلها الداللية مث يصفها نوعيا

  مصدرىا البياانت ك.  2

البياانت ىي معلومات أك مواد جيب أف يبحث عنها الباحثوف كيقدموهنا لتقدًن إجاابت على 
(. كيف البحوث األدبية عادة توجد كلمات ۱3: 2۸۱2اظتشاكل اليت تبحث عنها )اظتعركؼ،

أك رتل أك خطاب جيب البحث عن البياانت كدعم لئلجاابت على اظتشاكل اليت دراسواىا. 
ىذا البحث، أف البياانت اظتستخدمة من قبل الباحثة ىي كلمات أك رتل أك خطاب لذلك يف 

 .كاردة يف ركاية بيت من الورؽ
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 مصدر البياانت األساسية (أ

ىو اظتصدر الرئيسي للبياانت، حيث يتم اضتصوؿ على البياانت  ةمصدر البياانت األساسي
ا فإف مصدر البياانت األساسي يف ىذا لذ(. 3۲: 2۸۱3الناجتة مباشرة من اظتصدر )ددييايت، 

 البحث ىو ركاية بيت من الورؽ

 مصادر البياانت الثانوية (ب

ىي بياانت داعمة أك بياانت تكميلية للبياانت األساسية، ك  ةمصدر البياانت الثانوي 
: 2۸22يتم اضتصوؿ على ىذه البياانت الثانوية عادة عن طريق رتع اظتلفات اظتوجودة )حسن، 

لذا فإف مصادر البياانت الثانوية يف ىذا البحث من غتبلت أك من البحوث اظتتعلقة هبذا  (.5۰
 البحث

 تقنيات رتع البياانت (ج

للحصوؿ على البياانت البلزمة من أْتاثهم، كاليت  ةىي الطريقة اليت حيتاجها الباحثالتقنية  
كتستخدـ الباحثػة يف ىذا (. 11۹:  2۸16هتدؼ إىل شرح اظتشاكل اليت يدرسوهنا )سارم، 

لقراءة اظتصادر اظترجعية  ةقراءة ىي تقنية يقـو هبا الباحثالبحث تقنية القراءة كالتسجيل. كتقنية ال
اظتوجودة من أجل فهم األشياء اليت يبحثوف عنها، أما تقنية التسجيل ىي تقنية لتسجيل كل ما 

يث ديكن ترتيب البياانت اظتوجودة حيصل عليو الباحثوف من نتائج القراءة يف كقت سابق، ْت
بدقة. كبعد ذلك حيدد كيصنف الكلمات كاظتعاين اظتوجودة على أساس فئات ػتددة مسبقا 

 كفقا ظتنظور جاف سفارتفيك.
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يف ىذا البحث، قامت الباحثة بتوثيق البياانت اليت مت اضتصوؿ عليها ابستخداـ تقنيات القراءة 
 اليت اختذىا الباحث على النحو التايل:كالتسجيل، كفيما يتعلق ابطتطوات 

 كمصدر للبياانت.بيت من الورؽ   ركاية ةالباحث تاختار  (1
  . الصفحة اليت سيتم فحصها ةالباحث تحدد( 2
 كفقا الحتياجات البياانتبيت من الورؽ قراءة كفهم ػتتوايت ركاية ( 3

 البحثية
كفقا ظتوضوع  رسهاالبحث عن النظرايت ذات الصلة كرتعها كد (4
 البحث.

 كمواد مرجعية للتحليل .  اجملموعة اظتستخدمة البياانت( 5
 

 أسلوب حتليل البياانت (د

تقنيات حتليل البياانت ىي طرؽ ظتعاصتة البياانت إىل معلومات.  كحيتاج عند إجراء ْتث حتليل 
حتليلية تتكوف من البياانت ْتيث فهمها سهولة.كتكييف تقنيات حتليل البياانت يف دراسة 

 تقليل البياانت كعرضها كاالستنتاجات.

 تقليل البياانت (1

تقليل البياانت ىي عملية لًتكيز البياانت اليت سيتم أخذىا. يف ىذا البحث، أتخذ الباحثة 
بياانت من ركاية بيت من الورؽ ككاف اعتدؼ ىو حتديد بُت البياانت الصاضتة كالبياانت غَت 

 الصاضتة.
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 البياانتعرض  (2

عرض البياانت ىي طريقة لتقدًن البياانت اليت مت رتعها، مثل عرض البياانت يف شكل ركاايت 
أك جداكؿ أك أشكاؿ أخرل، كلكن يف ىذا البحث، قدمت الباحثة البياانت فقط يف شكل 
سردم. كابإلضافة إىل ذلك، ديكن أف توفر تقنية عرض البياانت تسهيبل الباحثة لفهم اظتشاكل 

 يت يتعُت دراستها، ْتيث ديكن ربطها الحقا ابظترحلة التالية، كىي مرحلة االستنتاج.ال

 ( االستنتاج3

كيتم ىذا االستنتاج لبلطبلع على نتائج إدارة البياانت اليت مت اضتصوؿ عليها، هبدؼ العثور 
 على معٌت البياانت اليت مت رتعها من أجل استنتاجات كاستجابة للمشاكل القائمة.
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت و حتليلها

ستقدـ الباحثة شرحا كحتليبل يف منظور جاف سفارتفيك اللغوية اصتنائية يف ركاية البيت من 
الورؽ. حيث تقـو الباحثة بتحليل أسلوب الكبلـ اللغوية اصتنائية. يف حتليل اظتتحدثُت على 

 اللغوم اصتنائية ابظتنظور جاف سبارتفك ، كجد الباحث عدة صراعات:أسلوب الكبلـ 

 اسلوب كبلـ الشخصيات يف الركاية البيت من الورؽ . أ

 (Simile)  الصراع من خبلؿ التشبيو  . 1

حيدث الصراع إال جيعلو الناس أبيديهم أك بسبب اظتشاكل الداخلية لشخص ما. ْتيث يعكس  
مفهـو الصراع الوارد يف ركايةالبيت من الورؽ  إليفاف اتبيا كمونتسي لينداه، كتبو اظتؤلف 

 ابستخداـ أسلوب التشبيو كىو اظتقارنة اظتباشرة بُت األشياء اليت ال تكوف متشاهبة ابلضركرة.

ىناؾ رأل كجهنا آخر ، رجل عاىن سنوات عديدة ، شاحبنا ، ؿتيفنا ، كجو عامل ، عيناه "
بيت من )  العديد من الكتب اظتملة " قادتتاف كأعمى بنور اظتصباح الذم ساعدىم على قراءة

 (7 ص.الورؽ، 

البيت من الورؽ من خبلؿ إظهار شخصية  ديكن رؤية استخداـ التشبيهات يف ركاية
، كىو عامل ظل لسنوات حتت ضغط العمل ، بوجو شاحب ، ككجو غارؽ ، كبصر لفركفيسور

خافت كتقلص من القراءة أيضنا. العديد من الكتب مثل كجو العامل. يوضح االقتباس أدانه 
 شخصية الربكفيسور اصتادة للغاية كتوجهو يف اضتياة للعلم فقط.
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نزلق عليها بسرعة ، كتوقف قليبلن ، مع كاف الرعب يتلول يف فركه ، مثل الثعابُت اليت كانت ت
 (12بيت من الورؽ، ص.  ) كل الدكائر أماـ عينيو"التفاؼ  

تصف البياانت أعبله شخصية الربكفيسور اظترعبة مثل ثعباف ينزلق بسرعة أمامهم ؛ يشبو ىذا 
 .صية الشريرة اليت يبدك أهنا ختيفالتشبيو الشخ

أك الشعور أبف كفارتو ديكن أف تتحقق بشكل أفضل  كلكن إما بدافع الكربايء أك االستسبلـ"
من خبلؿ ىذا األمل الذم ال يوصف ، فقد قاـك اإلضتاح كجلس مستقيمان شاحبنا مثل اظتوت ، 

 ( 8بيت من الورؽ، ص.  ) ػتدقنا ْتزف يف عيوف الربكفيسور الصغَت اصتاػتة ".

اليت تشعر ابلقلق الشديد من كجو البياانت الواردة أعبله عبارة عن اقتباس يُظهر شخصية ريو 
 .الشرسة شاحب مثل اصتثة عندما تنظر ْتزف إىل عيوف الربكفيسور

"انفتح ابب السجن من الداخل ، كظهر يف البداية كظل أسود يظهر يف الشمس ، ككجود 
بيت من مدينة خرزية قادتة كمرعبة ، مع سيف إىل جانبو كموظفي مكتبو يف متناكؿ اليد" )

 (13 الورؽ، ص.

من االقتباس أعبله الذم يصف شخصية كمظهر ضباط  Simileديكن رؤية استخداـ 
 .وف الظبلؿ السوداء كيبدكف فظيعُتالسجن الذين يشبه

فور يف اعتواء "خوؼ على كجهو ، مثل ثعباف ينزلق بسرعة فوقو ، كبدأ جسده يرجتف على ال
 (6 بيت من الورؽ، ص. الطلق." )
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استخداـ التشبيهات من خبلؿ أقواؿ اظتؤلف ، مت توضيح أف برلينر بدا ككأنو يرجتف ألنو كاف  
يف اصتملة أعبله ، حتتوم على أسلوب لغة  و شعر كما لو أف أفعى ستزحف إليوخائفنا لدرجة أن

 بسرعة". لقز نمشابو ديكن إثباتو يف اصتملة "ثعباف ي

تعبَت لغة اصتسد "كيبدأ جسده يف االرتعاش". يف يستخدـ أسلوب الكبلـ يف اصتملة أعبله 
ىذه اضتالة ، كانت برلُت خائفة للغاية ، كشوىد ىذا اطتوؼ يف جسده يرجتف بسبب اظتعاملة 
السيئة اليت قاـ هبا إلخفاء الصندكؽ الذم حيتوم على الرسالة القرمزية اليت كانت معركفة 

 ابلفعل ظتوسكو كريو كنَتكيب كطوكيو.

 (9ص بيت من الورؽ، ) لُت شاحبا كجثة، "لن أتكلم!"أجاب بر "

يف اصتملة اظتذكورة حتتوم على معٌت التشبيو الذم يعٍت "مثل اصتثة". ككاف أسلوب الكبلـ يف 
يف ىذه اضتالة كاف "اصتملة اظتذكورة يعرب عن األفكار لآلخرين ابستخداـ تعبَت الوجو "اببتسامة

كأكسلو كموسكو كدنفر بسبب ضياع الصندكؽ ما حيتوم  برلُت يف غرفة استجوبتو طوكيو كريو
 عليو رسالة زتراء أرسلها األستاذ، ىم يشتبهوف ابلظن أف برلُت أخفى ىذا الصندكؽ.

أثناء حديثو، كضع أصابعو الطويلة على الصندكؽ األزتر الذم بدا ككأنو حيرؽ صدر برلُت،  
 (12ص .بيت من الورؽ،  كما لو كاف اصتو حارا جدا" )

يف اصتملة اظتذكورة، كجد أف أسلوب التشبيو موجود يف اصتملة اليت تعٍت "حرؽ صدر برلُت كما 
لو كاف اصتو حارا". يعرب أسلوب الكبلـ يف اصتملة اظتذكركة عن األفكار لآلخرين ابستخداـ لغة 

اصتسد "كضع إصبع السبابة". حدث ىذا عندما مت استجواب برلُت، لكنو رد اببتسامة فقط 
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ت موسكو تتعامل بوقاحة مع برلُت من خبلؿ توجيو إصبع سبابتو الطويلة على الرسالة جعل
 اضتمراء اليت بدت ككأهنا حترؽ صدر برلُت.

 :فيما يلي كصف صتملة برلُت اظتخيفة للغاية مثل شخصية خترج من قرب

 (25ص. بيت من الورؽ، يبدك كالغوؿ قاـ بشكل غَت طبيعي من القرب" )"

اظتذكورة حيتوم عليها أسلوب التشبيو يف اصتملة "إنو يشبو الغوؿ" ألف األفعاؿ اليت يف اصتملة 
                       .قاـ هبا تسببت يف إحساس ابطتوؼ فيو مثل شخصية خترج من قرب

حيدث الصراع إال جيعلو الناس أبيديهم أك بسبب اظتشاكل الداخلية لشخص ما. ْتيث يعكس 
الوارد يف ركايةالبيت من الورؽ  إليفاف اتبيا كمونتسي لينداه، كتبو اظتؤلف مفهـو الصراع 

  .ابستخداـ أسلوب التشبيو كىو اظتقارنة اظتباشرة بُت األشياء اليت ال تكوف متشاهبة ابلضركرة

من حتليل ركاية  البيت من الورؽ من خبلؿ حتليل التشابو ، كجد أنو ديكن مبلحظة تسعة 
اللغة كثبلث بياانت عن أسلوب الكبلـ ابستخداـ أسلوب اللغة ىذا  بياانت عن أسلوب

بواسطة اظتؤلف لوصف ظركؼ الصراع اليت تعاين منها الشخصيات. سبب حالة الصراع اليت 
                         .تعاين منها الشخصية ىو الشعور ابلذنب بسبب أفعالو ضد أصدقائو

الورؽ من خبلؿ التشبيو، كاضح إىل أف استخداـ ىذا انطبلقا من نتائج ركاية البيت من  
األسلوب اللغوم مقصود من قبل اظتؤلف لوصف ظركؼ الصراع اليت تعاين منها الشخصيات. 
ابإلضافة إىل ذلك، ديكن أيضا استخداـ التشبيهات بواسطة اظتؤلف لوصف شخصية اظتمثلُت 

عاين منها الشخصيات انجتة عن كما الذم يدعمهم عتذه الشخصية. إف ظركؼ الصراع اليت ت
 .الشعور ابلذنب صتميع أفعاعتم جتاه أصدقائهم
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 (metafor ). الصراع من خبلؿ االستعارات 2

تستخدـ ركاية ال كاسا دم اببيل اجملاز للتعبَت عن مشاعر كظركؼ الشخصيات اليت تعاين من 
قرينة مانعة من إرادة العٌت الصراع. اجملاز ىو اللفظ اظتستعمل يف غَت ما كضع لو لعبلقة مع 

 السابق كىو يقارف شيئُت بشكل مباشر.

ا عتذا اعتجـو ، ابستثناء مسحة من اللوف األزتر " برلُت تعلمت نفسها جيدنا ؛ مل يستجب أبدن
بيت )ارتفعت بشكل ال يطاؽ عرب كجنتيو الشاحبتُت ، مث ىدأ مرة أخرل إىل أعماؽ صدره ".

  ) 31ص من الورؽ، 

بلحظة استخداـ االستعارة يف ركاية البيت من الورؽ من شخصية برلُت القوية يف ديكن م   
          .عيش حياة صعبة بضرابت ؼتتلفة لكنها ػتمية مبظهرىا البلمع على الرغم من اظتعاانة

أان ْتاجة إىل رجل ذكي! رجل مثل رجل ديتلك ، جيب أف أمسك بو ألخرج الشياطُت منو"  "
 ( 41.  صبيت من الورؽ، )

 يصف االقتباس التايل شخصية برلُت اظتبتبلة ابلشر كجيب تصحيحها فورنا كفقنا لتصور موسكو

قليب مسكن كبَت مبا يكفي إليواء العديد من الضيوؼ ، لكنو منعزؿ كابرد كبدكف مدفأة "
 )52ص . بيت من الورؽ، منزلية. أتوؽ إلشعالو"  ) 

ا للمعرفة يوضح االقتباس التايل شخصية األستاذ اظت طلع كلكن حياتو ؽتزقة ألنو متعطش جدن
اطتيالية. يوجد أدانه اقتباس يصف الشخصية الداخلية لربلُت. الشعور ابلوحدة ألنو ال يوجد 

 .من يرافقو كيفهم كضعو
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ىذا ىو زتاقيت ، كضعفك. أان مفكر ، مهوكس من مكتبة كبَتة لرجل متعفن ، لقد بذلت "
ماذا أفعل مع الشباب إف مل يكن مع كل ىذا!"  -اصتوع للمعرفة  أفضل سنوايت إلطعاـ ، كحلم

 )19ص . بيت من الورؽ، )

نَتكيب أجذبو يف قليب ، إىل أعمق مساحة ، كأحاكؿ تدفئة الدؼء الذم خيلقو كجودؾ  " 
  )61ص . بيت من الورؽ،  ىناؾ!" )

شخصيتو اليت حتب شخصية عبلكة على ذلك ، فإف ىذا االقتباس قالو شخصية ريو اليت تظهر 
 نَتكيب بشكل أساسي

تركت كحدم ؛ نفسك ، ماذا عن برلُت؟ ىل رتلتك ملزمة الستخداـ النور يف نومك؟ أال "
 ) 4ص .  بيت من الورؽ،ختافُت من الكوابيس كاألحبلـ اظترعبة! "  )

 ةاالقتباس أدانه قالو شخصية موسكو لوصف شخصية برلُت يف مدل حتملو للعار كاظتعاان

بعد أف كضع أصابعو على اصتبل ، مع العديد من الرفض غَت اظتربر لئلجابة على أسئلة السيد " 
بيت من كيلسوف ، ُكلد الطفل ألمو من شجَتة كرد برية منت ابلقرب من السجن. ابب"   ) 

 )68ص . الورؽ، 

أتثَت  تصف اصتملة التالية شخصية شخصية برلُت اليت يرجع جنوحها إىل أصل كجوده بسبب
 .الظركؼ كاألكضاع البيئية الشريرة

 )        32ص. بيت من الورؽ، دعو يغطي الندبة كما يشاء، سيبقى األمل يف قلبو دائما" )"
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كىذا شرح فيما يلي يتعُت ما أصاب برلُت ظتا اضطر إليو اظتخاطرة بسبب أفعالو. ظل حياكؿ 
دلت اصتملة اظتذكورة كاصفة اجملاز اليت  .حيتوم على الرسالة اضتمراء إخفاء الصندكؽ الذم

يشعر فيها برلُت أبمل عميق لؤلستاذ ما ال يزاؿ يف ذاكرتو العبارة الواردة أدانه ىي الشعور أبف 
برلُت مثقبل مبشاعر اضتزف كاطتجل ألنو يعترب خطيئا إلخفائو الصندكؽ الذم حيتوم على 

 .الرسالة اضتمراء

أكلئك الذين عرفوه من قبل كيرغبوف يف رؤيتو صار اضتاؿ خافيا كمغطا بغيمة من الكارثة حىت  "
  )35ص. بيت من الورؽ،  أذىلوا، بل كصدموا، لَتكا سوء اضتظ كاطتجل الذم يكتنفو". )

من اصتملة اظتذكورة كاضح أف األسلوب اجملازم موجود يف اصتملة "رؤيتو خافيا كمغطا بغيمة  
كالتسبب يف سوء اضتظ كاإلذالؿ الذم يلفو" برلُت تعًتؼ أبنو ارتكب خطأ كلكن كارثة" "

  .ستاذ أيظتو عميقا يبقى يف ذاكرتوموقف اطتطاء جتاه األ

 "تلك الرسالة اضتمراء أعطتو شعورا جديدا. يفكر أنو يعتقد، كلكن ال يسعو إال أف يؤمن" 
 (48ص. بيت من الورؽ، )

إخفاء الصندكؽ جيعل برلُت مستفطنا كيف جيب أف يعيش ككيف جيب يوضح اجملاز التايل أف 
أف يتصرؼ من اصتملة اظتذكورة كاضح أف األسلوب اجملازم يف اصتملة "أعطتو الرسالة اضتمراء 
شعورا جديدا" ؽتا يعٍت أف الرسالة اضتمراء جتعل برلُت أفكارا كمشاعر جديدة حوؿ شيء مل 

 .يكن يتوقعو

 )42ص . بيت من الورؽ، الكلمة جعلها ترجتف يف القلب" )شعور حقيقي من " 

 اجملاز التايل داؿ على تقدًن طوكيو بصوت مرتعش يشَت إىل أهنا يف حالة سيئة للغاية
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تستخدـ ركاية ال كاسا دم اببيل اجملاز للتعبَت عن مشاعر كظركؼ الشخصيات اليت تعاين من 
ا كضع لو لعبلقة مع قرينة مانعة من إرادة العٌت الصراع. اجملاز ىو اللفظ اظتستعمل يف غَت م

 .السابق كىو يقارف شيئُت بشكل مباشر

من نتائج حتليل ركاية  البيت من الورؽ من خبلؿ دراسة االستعارات ،مت العثور على أحد عشر 
بياانت منط لغة كمنط كاحد من الكبلـ ، كديكن مبلحظة ذلك يقصد اظتؤلف استخداـ أسلوب 

للتعبَت عنو مشاعر كظركؼ الشخصيات اليت تعاين من الصراع. ظركؼ الصراع من اللغة ىذا 
 .ذكم اطتربة من قبل الشخصية بسبب الذنب ألفعالو شخصية ضد أصدقائو

من اصتملة اظتذكورة كاضح أف األسلوب اجملازم ككذلك أسلوب الكبلـ الذم يتم التعبَت عنو من 
يف القلب". كيف ىذه اضتالة يتوقع تكيو يف قبضة خبلؿ لغة اصتسد كما يف اصتملة " ترجتف 

 .الشرطة أثناء أداء الواجبات داخل البنك لذلك مل يستطع قوؿ شيء

 (Personifikasi). الصراع من خبلؿ االستعارة اظتكنية 3

مفهـو الصراع الذم تعيشو الشخصيات الواردة يف ركاية  البيت من الورؽ إليفاف اتبياف 
نقلها من خبلؿ أسلوب التجسيد. التجسيد ىو عملية استخداـ اطتصائص كمونسي ليندا كمت 

البشرية لؤلشياء غَت البشرية ، مبا يف ذلك األفكار التجريدية. ىناؾ العديد من الشخصيات 
 ذات الصفات اظتختلفة مثل العذرية كالشر كاطتلود.

ؽتدكدة ، كدرع أماـ  يوجد فوؽ اظتدخل عينة كبَتة جدنا من النسر اإلسباين ، أبجنحة"    
صدره كإذا كنت أتذكر بشكل صحيح ، غتموعة من الصواعق كالسهاـ اظتسننة ؼتتلطة يف كل 
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ؼتلب. مع ضعف مزاجو اظتعتاد الذم دييز ىذا الطائر التعيس ، يبدك ، بشراسة منقاره كعينيو ، 
ر رتيع اظتواطنُت كسلوكو الصاـر ، ليهدد إبيذاء اجملتمع غَت الغازم ؛ كعلى كجو اطتصوص حتذي

بيت من ”. )، كاحرصوا على سبلمتهم ، حىت ال يزعجوا اظتكاف الذم حيتموف بو ّتناحيو 
 )51ص. الورؽ، 

يصف االقتباس أدانه شخصية الشعب اإلسباين الذم يبدك أنو حيمي مواطنيهم  لكنهم  
 .يف الواقع غالبنا ما يهددكف سبلمهم كطمأنينة من خبلؿ تفوقهم

كلكن ، كما يبدك ، يسعى الكثَتكف ، يف ىذا الوقت ، إىل االحتماء حتت أجنحة النسر ؛ "
ختيل ، أفًتض ، أف صدره كل اضتناف كالراحة. لكنو يفتقر إىل اضتناف الكبَت ، حىت يف أفضل 
 حاالتو اظتزاجية ، كغالبنا ما دييل عاجبلن أـ آجبلن ، عاجبلن أـ آجبلن ، إىل ترؾ عشو ، عن طريق

بيت من الورؽ، خدش ؼتالبو ، أك قطرات منقاره ، أك طعنات جركحو. من سهامو اظتسننة "  ) 
 )51ص . 

يصف االقتباس التايل اضتكومة اإلسبانية من خبلؿ نسر مت جتسيده على أنو انعكاس لطابع 
قنا اضتكومة كالشعب اإلسباين الذين يبدكف لطيفُت ككدكدين كرعاية كزتاية مواطنيهم ؛ لكن الح

 .ببطء ، عاجبلن أـ آجبلن ، سيعرؼ أهنم أانس قساة ديكنهم خداع أم شخص

كلكن على جانب كاحد من البوابة ، متجذرة يف اظتدخل تقريبنا ، ىناؾ شجَتة من الوركد " " 
الربية ، مغطاة أبحجارىا اصتميلة ، كاليت ديكن ختيلها تقدـ عطرىا كرتاعتا اعتش للسجُت عند 

ـو عليهم. غتـر عندما أييت إىل ىبلكو ، كعبلمة على أنو يف أعماقو ديكن أف دخولو ، ك احملك
 )66ص .  بيت من الورؽ،يكوف رحيمنا كلطيفنا معو " )
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توصيف الشخصيات من خبلؿ التجسيد أدانه من خبلؿ كصف كم ىي رتيلة كعطرة الوركد. 
ركج السجناء من السجن يبدك أف األزىار تشارؾ القلق كاألمل عندما تشهد األزىار دخوؿ كخ

 كإليو

فرشاة الورد ىذه ، من قبيل الصدفة ، تعيش يف التاريخ ؛ لكنها ؾتت فقط من الربية القددية ""
القاسية ، بعد فًتة طويلة من سقوط أشجار الصنوبر كالبلوط العمبلقة اليت طغت عليها يف 

ديس ، دخل السجن أك أهنا ، كما تعتقد السلطات العادلة ، نشأت حتت خطى ق -األصل 
 )44ص . بيت من الورؽ، لن ؾتربان على اختاذ القرار" ) -ابب. 

االقتباس أدانه يصف شخصية نزالء السجن كجتسيد الوردة األسطورية بسبب صمودىا يف  
 .مواجهة رجاسات التقاليد القددية

احملدبة ، مت دتثيل ْتثت برلُت بطريقة تريح الصيب ؛ كرأل أنو بسبب التأثَت الغريب عتذه اظترآة "
بيت من األحرؼ اضتمراء بنسب مبالغ فيها كىائلة ، كابلتايل أصبحت أبرز شتة يف مظهره ". )

 )77ص.  الورؽ،

من اصتملة اظتذكورة إشارة إىل االستعارة اظتكنية كىي "الشمس ال حتبك. جترم كختتبئ "أف 
ىونو كيبتعدكف عنو عندما حتاكؿ طوكيو كموسكو كريو كنَتكيب يكرىوف برلُت كخيتبئوف عنو كيكر 

  .برلُت االقًتاب منهم

  )57ص. بيت من الورؽ،  الشمس ال حتبك. جترم كختتبئ ")"

كىذا ما يشرح ريو فيما يلي أبف اصتميع يكره برلُت لسبب ما أخفاه الصندكؽ الذم حيتوم 
 .على الرسالة اضتمراء
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خيرب سره ما ال يفهم عن بعض خطورة لكن النهر الصغَت ال يريد أف يستمتع بو، كال يزاؿ "
 )62ص . بيت من الورؽ، األلغاز اليت حدثت" )

يستخدـ االقتباس أدانه التجسيد لوصف شخصية برلُت اليت جعلتو مشهورنا بسبب اظتربع الذم 
حيتوم على اضترؼ األحم.  التعبَتات السابقة دالت على أف الطبيعة تتفهم األخطاء اليت 

ين يعانوف من ىذا احملزف من اصتملة اظتذكورة إشارة إىل االستعارة اظتكنية كىي يرتكبها أكلئك الذ
"النهر الصغَت ال يريد أف يستمتع بو" دتشى برلُت يف الغابة بينما يندب كل ما يدكر يف ذىنو 
حىت جيلس ّتانب النهر لتهدئة عقلو من رتيع األحداث اليت حدثت يف أسرار قدر هللا 

 .كقضاءه

تتساقط األكراؽ كتًتاكم األرض تدرجييا كمن التل الصغَت، سواء كانت فيو حياة أـ ال" قد "
 )66ص .   بيت من الورؽ، )

من اصتملة اظتذكورة إشارة إىل االستعارة اظتكنية كىي"قد تتساقط األكراؽ" أم يف غابة جلس 
 برلُت حتت الشجرة على شاطئ النهر مع سقوط األكراؽ

فجأة الشمس، تصب سيوؿ اظتياه يف الغابة، كتفرح كل كرقة خضراء،  مثل ابتسامة تضرب "
ص . بيت من الورؽ، كحتوؿ اللوف األصفر اظتتساقط إىل ذىيب كتتألق على األشجار اعتادئة" )

68( 

كىذا ما يوضح أف الظركؼ ستتغَت قريبا لتصبح أكثر كدية كإشراقا ؽتا جيعل برلُت أكثر تفاؤال 
 يف معيشة اضتياة



37 
 

 

بيت ك أف األزىار تعرؼ ذلك كهتمس لبعضها البعض أثناء مركرىا،"زين نفسك معي" )يبد"
 )69ص. من الورؽ، 

من اصتملة اظتذكورة إشارة إىل االستعارة اظتكنية كىي"ابتسامة تضرب فجأة الشمس، تصب 
سيوؿ اظتياه يف الغابة". بعد اصتلوس على شاطئ النهر لفًتة طويلة، شعر هبدكء قليبل، مبا 

 احبو نور الشمس كمياه النهر اظتتدفقةص

من اصتملة اظتذكورة إشارة إىل االستعارة اظتكنية كىي "يبدك أف األزىار تعرؼ ذلك كهتمس 
لبعضها البعض أثناء مركرىا ،" زين نفسك معي "ؽتا يعٍت عندما يريد برلُت اطتركج من الغابة 

زىار اليت مر هبا استقبلتو كشعرت فإذا يشعر ابلسعادة مع اعتدكء كاألماف. كبدا ككأف األ
 .بسعادتو

 ( Simbol). الصراع من خبلؿ الرموز 4

حتليل ركاية  البيت من الورؽ إليفاف اتبياف كمونسي ليندا من خبلؿ دراسة الرموز. الرمز ىو 
شيء مثل عبلمة ، أك كلمة ، أك لوحة ، كما إىل ذلك ، كاليت تنص على شيء لو غرض ػتدد. 

الرموز يف األعماؿ األدبية يف شكل تعبَتات مكتوبة كصور كأشياء كإعدادات ديكن أف تكوف 
كأحداث كترتيبات تستخدـ عادة إلعطاء انطباع كتقوية اظتعٌت من خبلؿ تنظيم كتوحيد اظتعٌت  

 .ككل

تنتج الرموز أفكار اظتؤلف على شكل: أكالن ، نقد اظتؤلف للشخصيات. اثنينا ، صرب الشخصية 
صتوائز. اثلثنا ، األذل غَت العادم لسكاف برلُت ، بسبب العبلج الذم أخفى ىو الذم يولد ا

 .الصندكؽ القرمزم الذم أدل يف النهاية إىل الشعور ابلذنب الذم أدل إىل اظتوت
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يف ركاية البيت من الورؽ إليفاف اتبياف كمونسي ليندا ، ىناؾ العديد من الرموز اليت تشَت إىل 
حظة ذلك ألف اظتؤلف يذكر بشكل متكرر ىذه الكلمات شخصية الشخصيات. ديكن مبل

تربط شخصية  اليت تشَت إىل جودة التفكَت كسلوؾ الشخصية. فيما يلي بعض الرموز اليت
 .الشخصيات يف الركاية

مفهـو الصراع الذم تعيشو الشخصيات الواردة يف ركاية  البيت من الورؽ إليفاف اتبياف 
ؿ أسلوب التجسيد. التجسيد ىو عملية استخداـ اطتصائص كمونسي ليندا كمت نقلها من خبل

البشرية لؤلشياء غَت البشرية ، مبا يف ذلك األفكار التجريدية. ىناؾ العديد من الشخصيات 
 .ذات الصفات اظتختلفة مثل العذرية كالشر كاطتلود

ظتاذا تبتسم يل ىكذا؟ سألت برلُت ، مشتتنا من النظرة يف ىذه العيوف. ىل أنت مثل السود "
بيت من الذين يطاردكف الغابة من حولنا؟ ىل استدرجتٍت إىل رابطة ستثبت تدمَت ركحي؟ "  ) 

  )66ص . الورؽ، 

ع مثل كقاؿ األستاذ إف ىذا الصندكؽ األزتر  كاف عبلمة الرجل األسود عليك كأنو يلم"
بيت من الورؽ، اللهب األزتر عندما تقابلو يف منتصف الليل، ىنا يف الغابة اظتظلمة" ) 

 )71ص

االقتباس أدانه ىو رمز صتردية دائما ترىب ، كاظتقصود ىو الشخصية, ك. تعٍت اصتملة التالية أف 
الغابة  العقوبة اظتفركضة على برلُت كانت بسبب سلوكو الذليل عندما التقى برلُت ليبل يف

 .اظتظلمة
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لن تثقل خطوتك كأنت دتشي على طوؿ اصتزء من الغابة. اترؾ ىذا اضتدث كدمره ىنا حيث "
 )72ص. بيت من الورؽ، )  "حيدث

ىذا التعبَت ختفيف اظتعاانة بسبب األفعاؿ اطتاطئة على اظترء أف ينتقل إىل مكاف آخر كيًتؾ 
 اظتعاانة يف مكاهنا األصلي

"قاؿ كىو يضع يده على قلبو! كضع الرجل األسود عبلمة الضربة على كىكذا!" قاؿ موسكو "
 (74ص. بيت من الورؽ، ) "الفور؟

 كىذا ما ألقاه موسكو إىل برلُت تعبَتا أبنو قد حتمل اظتسؤكلية كجيب أف تعاقب إذا انتهك

 بيت منسريعا! أخربان أين كضعت صندكؽ األزتر! " لن تقف خافيا عتذا الصندكؽ األزتر ") 
 )76ص .الورؽ، 

صار طوكيو، ريو، نَتكيب كجوىهم زتراء كقلوهبم تتلهب مثل الدـ عندما اكتشف برلُت أين 
 .أخفى الصندكؽ الذم حيتوم على الرسالة اضتمراء

 (77بيت من الورؽ، ص.  ("قاؿ نَتكيب ككجهو أزتر مثل الدـ"

يستخدـ . الصندكؽ األزتر من اصتملة اظتذكورة إشارة إىل اظتعاين كىي " لن تقف خافيا عتذا
أسلوب الكبلـ يف اصتملة اظتذكركة تعبَت لغة اصتسد"كجهو أزتر مثل الدـ". يف ىذه اضتالة،  

 كانت نَتكيب غاضبة للغاية ؿتو برلُت ظتا أنو مل تقل شيئا حىت تلك اللحظة

حتليل ركاية  البيت من الورؽ إليفاف اتبياف كمونسي ليندا من خبلؿ دراسة الرموز. الرمز ىو 
شيء مثل عبلمة ، أك كلمة ، أك لوحة ، كما إىل ذلك ، كاليت تنص على شيء لو غرض ػتدد. 
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أف تكوف الرموز يف األعماؿ األدبية يف شكل تعبَتات مكتوبة كصور كأشياء كإعدادات . ديكن
كترتيبات تستخدـ عادة إلعطاء انطباع كتقوية اظتعٌت من خبلؿ تنظيم كتوحيد اظتعٌت   كأحداث

 .ككل

. 
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 الباب اخلامس
 اخلامتة

 اخلالصة أ. 
ؿ على النتائج كفقنا ، مت اضتصو الباحثةاليت توصل إليها  هاكحتليلالبحث بناءن على نتائج 

 يفاف اتبياإلبيت من كرؽ" "ركاية إف . لغة اصتنائيةالك ، كىو أسلوب الكبلـ البحث ًتكيزل
بياانت عن أسلوب  تسعة:  تكوف منتنادنا إىل منظور جاف سفارتفيك، است ليندهكمونسى 

 صف ظركؼ الصراع اليت مر هباكتبها اظتؤلف لو  فن رمزم عن شكل الصراع من خبلؿ  ـالكبل
أشكاؿ من بياانت الصراع من خبلؿ الكبلـ  أسلوب إحدل عشرك  ،ةبيان الشخصيات،

االستعارات اليت كتبها اظتؤلف لوصف شخصية الشخصية كاإلعداد الذم يدعم تلك الشخصية 
الكبلـ  أسلوب تبياانستسة  ،ريف الصراع اليت كتبها اظتؤلفأشكاؿ من بياانت تع ،عشرة

 .الشخصيات كاإلعدادأشكاؿ من الصراع من خبلؿ الرموز اليت كتبها اظتؤلف لدعم 
 

 ب.  التوصيات 
 التوصيات ظتزيد من البحث. فيما يلي، اقشة كاالستنتاجات اليت مت كصفهابناءن على اظتن. 1
 ليندهكمونسى  يفاف اتبياإلبيت من كرؽ" " ايةيف رك  ع الشخصيةعلى صرا  البحث اركز ىذ. ي2

 . نادنا إىل منظور جاف سفارتفيكاست
ة أخرل اآلخرين على النظر إىل نفس الركاية كلكنهم يستخدموف دراس يتم تشجيع الباحثُت. 3

، أك يستخدموف أيضنا منظور جاف سفارتفيك كلكن يطبقوهنا على للنظرية اللغوية اصتنائية
 أعماؿ أدبية أخرل.
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 قائمة ادلالحق
 إختصار الرواية  .1

 
حيكي قصة غتموعة من لصوص البنوؾ بقيادة شخص يدعى األستاذ. لقد 
ا برؤية كل شيء مت ترتيبو  خطط عتذه السرقة بعناية شديدة ككاف منبهرنا جدن

ترتيب السرقة ، إال أنو كاف يعارض  بدقة. على الرغم من أنو كاف عبقراين يف
بشدة القتل يف السرقة. بلغ عدد ىؤالء اللصوص ذتانية أشخاص ، كل منهم 
حيمل اسم اظتدينة كلقب ، كقد مت تضمينو رتيعنا يف خطة األستاذ حيث جيب 
أال تكوف ىناؾ بياانت شخصية معركفة لكل سارؽ كجيب أال تكوف ىناؾ 

لعمل كمع ذلك ، فإف الصراعات اليت أتيت دائمنا عبلقة أكثر من غترد زمبلء ا
ديكن أف أييت ىذا الصراع من اللصوص كاألساتذة  ،كاببلن من كل االجتاىات
 كالشرطة ككذلك الرىائن.
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 اتيةذسرية 
 

 مث  .2111يناير  18كلدت يف فاسوركاف دكم كرده أكلييا فطرم،  
" يف كاركنغ داكا فوىجنًتؾ  اإلبتدائية " مفتاحرجت من اظتدرسة خت العلـو

ة اإلسبلمية اضتكومية مث التحقت ابظتدرسة اظتتوسط. 2112سنة 
مث التحقت ابظتدرسة الثانوية  .2115سنة  فاسوركاف كخترجت

مث التحقت ابصتامعة  .2118سنة  رجتخت"فوىجينًتيك" فاسوركاف ك 
على درجة الباكالوريوس يف قسم اللغة العربية كأدهبا موالان مالك إبراىيم ماالنج حىت حصلت 

 ـ. 2122سنة 
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