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 الباُب األّولُ 
 مقّدمة  

 فية البحثخلي .أ
، أفكارهم وخرباهتم. كوسيلة إعالم العمل األديب هو وسيلة يستخدمها املؤلفون لنقل

يتم نقل دور األدب كوسيلة لربط أفكار املؤلف إىل القارئ. باإلضافة إىل ذلك ، ميكن 
املؤلف حول املشاكل املختلفة اليت لألعمال األدبية أيًضا أن تعكس وجهات نظر 

ال النص إىل القارئ هو وصف خليإن الواقع االجتماعي املقدم من  .لوحظت يف بيئته
ملختلف الظواهر االجتماعية اليت حدثت يف اجملتمع ويتم تقدميها من قبل املؤلفني 
بأشكال وطرق خمتلفة. باإلضافة إىل ذلك ، ميكن لألعمال األدبية الرتفيه ، وزيادة املعرفة 

الرسالة  وإثراء رؤى القراء بطريقة فريدة ، أي كتابتها يف شكل سردي. لذلك يتم نقل
 .(82-81، الصفحات Sugihastuti ،2007)العليم فعالة إىل القارئ دون 

يعرف العمل األديب يف شكلني ، ومها اخليال والواقعية. أمثلة من األعمال األدبية 
اخليالية هي النثر والشعر والدراما ، يف حني أن أمثلة األعمال األدبية الواقعية هي السري 

ال . (12، صفحة Pangkerego ،2000) األديبالذاتية والسرية الذاتية واملقاالت والنقد 
يزال النثر نفسه كعمل أديب خيايل مقسماً إىل عدة أشكال ، واحدة منها رواية. مصطلح 
الرواية يف اإلندونيسية يأيت من مصطلح الرواية باإلجنليزية. يف وقت سابق جاء املصطلح 

 (.novelle)اليت هي باللغة األملانية  novellaالرواية باللغة اإلجنليزية من اإليطالية ، وهي 
على نفس املعىن الذي يطلق عليه املصطلح  novelleأو  novellaحيتوي املصطلح 

novelet  ، يف الرواية اإلجنليزية( الذي يعين نثر خيايل ذو طول كاٍف ، ليس طوياًل(
 .(Nurgiyantoro, 1995) ولكن ليس قصريًا
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املصري ضد الغزاة الفرنسيني.  نجيب كيالين عن قصة نضال الشعبليف رواية  حتكي
ال قصة حب خليمن ية قصص بطولية للسكان املصريني ضد اجلنود الفرنسيني. معبأة ارو 

. هيلدا. الفتاة ، تواجه ثالثة شروط إشكالية بني الرغبة الشخصية ، خائنابنة مجيلة لل
 .وطموح األب ، ومطالب الوضع

ه األنا عالية. أنه تعاون ديمني، شخصية قاسية وال يرحم. وللطأن بر حتكي يف الرواية 
مني كنائب للحاكم العام، حيث لطبر مع الزعيم الفرنسي نابليون، يف مصر. آثار نابليون 

من مني حله يف القسوة الستعمار شعب بلده. يف هذه الرواية وهناك أيضا العديد لطبر 
عن  وأشكال التعبرياتكشف املعين   ( أنه سوف تكون جيدة يفالتعابري األخبار )اخلرب

 .م البالغةتتصل بدراسة عل األخبارهذه 

، كيبلرت كلة اجلمل، أي حول معناها، واتعامل مع مشيي ذعلم البالغة هو الضبط ال
وتأثري الروح ضده، فضال عن اجلمال وحادة من اختيار الكلمة اليت تناسب املتطلبات 

م البالغة، أي علمن . ولذلك، للوصول إىل هذا اهلدف، هناك ثالثة فروع هاخلاصة ب
 .(Izzan ،2012) بديععلم الين و ااملععلم علم البيان و 

اللغة العربية لتتناسب مع متطلبات  األلفاظ مشكلةشيء ين هو العلم ملعرفة اعلم املع
ولذلك، هناك اثنني من اجلوانب اليت هي  (Al-Hasyimiy ،1960) احلالة والظروف

الظروف ، السياق أو كالم( والثاينالاجلانب املتعلق باحملادثة )أواًل،  :حمور املناقشة
 .)احلال(

يف دراسة علم البالغة. بيان وعلم البديع الم م املعاين هو اجلزء األهم قبل علإن عل
يقودنا هذا العلم إىل أن نكون قادرين على ضبط احملادثة مع متطلبات السياق أو 
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. لذلك ، يف هذا العلم يتم الرتكيز )مطابقة الكالم مبقتضي احلال( الظروف عند التحدث
 .املتغرية الةى وضع املهارات اللغوية يف ظروف خمتلفة ، وفقا حلأكثر عل

ء اشناإلكالم ،   يرب اخلالدراسية مثل كالم  املوضوعاتين توجد العديد من ايف علم املع
ناب ، ومساواة. يف حني يركز املؤلف هنا على طل ، وصل ، إعجاز ، إصر ، فصق ،

 ي.رب اخلكالم موضوع واحد من الدراسة وهي  

 حكمهاهو تعبري أو مجلة ميكن اعتبارها أو  املعاين الكالم اخلربيوفقا لرأي العلم 
. اخلربصحيحة أو خاطئة ألن احملتويات تشري إىل خرب. لذلك ، تسمى هذه اجلمل مجل 

يرتبط ارتباطا وثيقا باحلقيقة املرجعية ، وهي احلقيقة اليت ميكن  وهكذا ، فإن هذا اخلرب
 .ال األعراض اليت هي يف الواقعخلياإلشارة إليها من 

 :أو عنصرينمن جزئني  اخلربييتكون كالم 

 ل(اعف و مبتدأ)املوضوع ، مرتكب األحداث ، مثل مسند إليه  (1
 (فعلو  خربأو احلدث الذي حيدث ، مثل مسند املسند ) (2

 .بقيدسمى ي خرآحني أن جزء أو عنصر  يف

ي على أساس وجود األشخاص الذين اخلرب كالم  الوقت نفسه ، ينقسم توزيع  ويف
 إىل ثالثة ينقسم املسلمة كالمال أوطب( للخرب اأصبحوا اجلمهور أو احملاورين )املخ

 .نكريرب اإلخ، و  الطليب، وخرب  تداءيباإل هي: خربو  أقسام 

هنا بريء )مجهور أو بريء(.  الذهن خليخاطب املهو تعبري نقل إىل  اإلبتداءيخرب 
تلق أي خرب. من بني عالماته الرباءة أنه مل يكشف عن الشكوك ، أو إنكار يمل  هيعين أن

 .املتكلمما يتحدث عنه 
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)اجلمهور أو احملاور الذي  خماطب مرتددي يتم نقله إىل الذهو التعبري  خرب الطليب
ويظل حباجة  املتكلميعرب عن شكوكه حول تعبري  املخاطبمرتدد(. مرتدد هنا يعين أن 

 وكيد )آدة التوكيد(.استخدام الت املتكلم. وجيب على ثقةإىل تعبري ميكن أن جيعله 

الذي  املخاطب)اجلمهور أو  إىل خماطب املنكرهو التعبري الذي يظهر  اإلنكاري خرب
له. بسبب  املتكلممما يقوله  اإلنكاري ويظهر الرفض  املخاطبيعين أن هنا  ينكر (.ينكر
( التوكيد) وكيداملتكلم ، هناك حاجة إىل بعض الت، فإنه يف تعبريات  اإلنكاريهذا 

، مثل استخدام  اإلنكاريباستخدام واحد أو اثنني أو ثالثة من التأكيد على مستوى 
 حروف التوكيد.و  القسم

إىل شخص آخر جيب أن يكون له  خربيف األساس ، عندما يقوم شخص ما بنقل 
 :ي هناك هدفان ، ومهاخلرب كالم اهدف ، فإن اهلدف الرئيسي ل

 ي ال يعرفهذعن اخلرب ال (املخاطب، خيرب اجلمهور ) فائدة اخلرب (1
اجلمهور ،  ي عرفهذاخلرب ال( عن املخاطب، خيرب اجلمهور ) الزم الفائدة (2

 ، لكنه يريد أن خيرب اآلخرين أنه ليس جمرد نقل حمتوى اخلرب املتكلمحبيث أن 
 .بالفعل ي يعرفهذاخلرب اليعرف 

رى هدف آخر ي ، هناك مرة أخاخلرب باإلضافة إىل اهلدفني الرئيسيني اثنني من كالم 
 .خر، والفرالتحس هارظإ، فالضع هارظام، إحكالفرع، إال وهي إسرت 

ام حربي مثل االسرت اخليف رواية مواكب األحرار ، هناك مجل حتتوي على شكل كالم 
الذي يظهر أن املتكلم  كالمام هو  حاالسرت . ، والفخر التحسر هارظإ،  فالضع هارظإ، 

هو التحسر  هارظإ. ظهر ضعف املتكلمي كالم  وه فالضع هارظإيريد أن يشفق ، 
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نفسه أو بهو كالم يدل على أن املتكلم يبالغ  الذي يظهر ندم املتكلم. الفخر كالم
 .بكلمات أخرى يفخر بنفسه أو ما نعرفه عادة هو موقف متكرب

 :الوارد يف رواية كالم اخلربيمثال على اقتباس النص الذي يعرض  

 (١٤: ٢٠٠١الكيالني، لسوف آتي إليك في المساء يا حبيبتي )

الذهن(.  مرتدد) مرتدد ب هناطخااملوي التعبري على نوع من كالم اخلربي، كما حيت
سيأيت ملقابلة عشيقته يف تلك الليلة ، وهدف أنه  خيرب اخلربهنا )إبراهيم أغا( متكلم 

. ونوع هل هو سيأيت ملقابلتها أم ال، مرتدد هذا املتكّلم هو عشيقته اخلاصة ، هيلدا اليت 
 .طليبي اخلرب كالم اقتباس النص  ي الوارد يف اخلرب الكالم 

النسبة بناًء على ما مت شرحه أعاله ، يعتزم الباحث دراسة املزيد حول الرواية. أما ب
ي يف رواية مواكب األحرار من جنيب رب اخلكالم "عنوان ب للدراسة ، فقد رفع الباحث

 .)دراسة معاين( "كيالين

 تحديُد البحث .ب

ي )النوع واهلدف( ، يف حمادثات الشخصيات اليت رب اخلركز هذا البحث على كالم 
نجيب كيالين. يتم استخدام التعبري الوارد يف احملادثات لوردت يف رواية مواكب األحرار 

إن  يف رواية مواكب األحرار كموضوع للبحث وسيتم دراسته لكشف مجاله وخصائصه.
أحد أشكال مجال اللغة يف رواية مواكب األحرار اليت كتبها جنيب كيالين هو تعبري حيتوي 

ه للمعىن املستخدم. الدراسة املستخدمة يف هذه الدراسة هي هدفي و رب اخلعلى نوع كالم 
 .ينااملع مالبالغة ، وعلى األخص دراسة عل دراسة علم
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اغة املشكالت البحثية الرئيسية اليت ولكي يكون هذا البحث أكثر تركيزًا ، سيتم صي
 :ترتاوح ما بني ما يلي

 نجيب كيالين؟لمواكب األحرار  قّصةيف  أضرب الكالم اخلربي ما .1
 نجيب كيالين؟لمواكب األحرار  قّصةيف  يرب اخلكالم ال أغراض ما .2

 و فوائده أهداف البحث .ج
 أهداف البحث (1

، هناك العديد من األهداف اليت يتعني حتقيقها ،  حتديد البحثاستتتتتتتتتتتتتتتنادا إىل 
 :وهي

 نجيب كيالينلمواكب األحرار  قّصةربي  يف اخلكالم ال أضربملعرفة  .أ
 نجيب كيالينلمواكب األحرار  قّصة يف ربي اخلكالم ال أغراضملعرفة  .ب

 فوائد البحث .2

والعملية. فيما يلي فوائد من الناحية النظرية  البحث امن املتوقع أن تقدم نتائج هذ
 :الفوائد النظرية والفوائد العملية ، من بني أمور أخرى

 الفوائد النظرية .(أ
 األدبية ، وزيادة معرفة الباحث ميكن إضافة البصرية واملسامهة يف األعمال .أ

 .يف العمل األديب
ي يف األدب العريب. البالغة على كالم اخلرب  علم نظورمبيف البحث  ةامهسال .ب

 يرب اخلعاين بكالم امل علماللغة فيما يتعلق بدراسة  خاصة يف جمال
 الفوائد العملية .(ب
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، للحصول على  األوىلمت تقدمي هذا البحث كشرط للتخرج إلكمال دراسة طبقة 
 ا.هبادآاللغة العربية و  قسمدرجة البكالوريوس يف العلوم اإلنسانية يف 

 الدراسات السابقة .د

 نجيب كيالين ، استخدم الباحثليف حتليل كالم اخلربي يف رواية مواكب األحرار 
 :عدة كتب كمصادر مرجعية ، مبا يف ذلك

 Uslubi “Kaidah-Kaidah Dasar Ilmu Balaghah Cara Mudah .أ

Memahami Al-Qur’an”   ل Ahmad Izzan الذي نشره Tafakur 

 .يناقش أساسيات البالغةيف هذا الكتاب . 2012يف باندونغ عام 
بن حزم يف بريوت عام االبالغة ألمحد سنوسي أمحد نشره دار  سرو د .ب

2012. 
نشره دار السالم يف  Gufran Zibni Alimالبالغة يف علم املعاين ل   .ج

 .2006عام  وجوور بون
علم البالغة، الرتمجة جلوهر معنون )علم املعاين، علم البيان و علم البديع(.   .د

 PT. Alma'arif ، ونشره Moch Anwarمرتجم من قبل إلمام أخضري 
 .199٣يف باندونغ يف عام 

 Mujiyoمرتجم ب ترمجة البالغة الواضحة لعلي اجلريو ومصطفي أمني   .ه

Nurkholis, Bahrun Abu Bakar, و Anwar Abu Bakar  . ونشره 
Algesindo  1991يف باندونج عام. 
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 .Tو  A. Wahab Muhsinل  Pokok-pokok Ilmu Balaghah .و

Fuad Wahab  ج نشرهباندونيف Angkasa  يناقش هذا  .1986يف عام
 شاء.ناإلي يف مناقشة كالم وهن أمرالكتاب 

والبياين والبديع" للشيخ أمحد جواهر البالغة يف: "أنوان الكتاب املعاين   .ز
 اهلاشم الذي نشره مكتبة العشرية يف بريت.

أيًضا العديد من  تبع الباحثيخدام العديد من الكتب املرجعية ،باإلضافة إىل است
ء املادية. يف يف األجسام الرمسية واألشيا ي أجراه الباحثذلقة بالبحث الالدراسات املتع

دراسات اليت درست دراسة علم املعاين ، ال سيما العديد من ال البحث وجد الباحث
 :فبعضها كما يلي، ملا يثري نفس املشكلة مع الباحث أما بالنسبة. يرب اخلمناقشة كالم 

األحرار مواكب القيم القومية يف رواية بعنوان الرسالة " Dinha Alfia Syahri  .أ
هدف ي. و 2016يف عام " تدريس األدب العريب علىوانعكاساهتا  كيالين  نجيبل

 واضح لقيمة من قيمة القومية يف روايةإىل احلصول على وصف  بحثال اهذ
 املستخدمة يف هذالطريقة ا. األحرار واآلثار يف التدريس دراسة األدب مواكب

هي طريقة وصفية نوعية لتحليل قيم القومية الواردة يف رواية مواكب بحث ال
 .األحرار. األداة املستخدمة من قبل الباحث هي جدول املواصفات

بعنوان الرسالة "التحليل كالم اخلربي يف سورة امللك" يف عام  Achmad Khusen  .ب
هو التعرف على مواضيع وأنواع وأهداف  بحثال اكان اهلدف من هذ.  201٥
البحث النوعي  وه بحثال ارة. الطريقة املستخدمة يف هذسو ليف ا يرب اخلكالم 

 .ةسور يف ال بكالم اخلربيشرح البيانات املتعلقة يصف و يي ذالوصفي ، وال
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)سورة  بعنوان الرسالة "حتليل البالغة عن فائدة كالم اخلربي يف القرآن Neng Siti  .ج
هو التعرف على شكل بحث ال اكان اهلدف من هذ.  201٤آل عمران" يف عام 

ة. الطريقة املستخدمة هي وصفية ، اليت تصف سور التلك ي يف رب اخلكالم   ةدائوف
باستخدام اجلداول. على الرغم من أن  بكالم اخلربيوتشرح البيانات املتعلقة 

عمال األدبية ، كال من األ املواضعي بأنواع خمتلفة من رب اخلوا كالم حبثالكثريين قد 
ضوع البحث هناك اختالفات من األحباث السابقة حول مو لكن، والقرآن الكرمي ، 

يف شكل رواية مواكب األحرار  البحث، كان موضوع  البحث ايف هذ. املستخدم
نجيب كيالين. مسامهة الدراسات السابقة هي تقدمي وصف حمدد لكيفية البحث ل

. لذلك أجرى الباحث هذا كالم اخلربيأو حتليل العمل األديب باستخدام دراسة  
 .البحث

 اإلطار الفكري .ه

من التخصصات املدرجة يف األدب وعموما هناك عالقة وثيقة  واحد وه علم البالغة
أو هناية.  وصولل التسمية ، وهذا هو ، وفقا ألص البالغةواألدب.  البالغةللغاية بني 

التعبري عن نوايا القلب أو العقل إىل  وصوليف حني أنه من حيث املصطلحات ، يتم 
، ألن اللغة املستخدمة هي اللغة الصحيحة ، الواضحة ، تؤثر على ذوق أو  خاطبامل

وبعبارة أخرى  ابق مع حالة اجلمهور.، كما تتط ناسبامل عقل اجلمهور من خالل اإللقاء
مدى مالءمة الكالم أو الكتابة بشرط حلوار واقعي، فيه الكلمات والعبارات  يالبالغة ه

واضح(، مرضية، رائعة، حىت خالب للجمهور، وبالتايل فإن الغرض ) فصيحاملستخدمة ب
 ,Kamil, 2008) من القلب أو العقل أن يتم الكشف للشخص احلوار بشكل فعال

hal. 138). 
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معىن كبري وواضح ، مع التعبري الصحيح والبالغة ، إعطاء انطباعات البالغة لب جت
و  Jarim) لناس الذين يتحدثوناإىل  ، و واحلالال تنسى يف القلب ووفقا للظروف ، 

Amin ،201هناك ثالثة جماالت لدراسة العلمف هلدا اللوصول إىل هذلذلك ، .   (٤ ، 
ري املرتجم ض. يف كتاب اإلمام أخعديين ، وعلم البيان ، وعلم الباععلم امل أيالبالغة ، 
علم احلراسة  هو، معرفة معاين  (21، صفحة Akhdori ،199٣) Moch. Anwarمن قبل 

 :ين هواعالرأي اآلخر خبصوص فهم علم املأما . املعىنمن أخطاء الكالم أو 

 .مقتضى احلالالعربية بوساطة الكالم مع األلفاظ ختصيص العلم عن 

 إىل ستة فصول: ينقسم علم املعاين

 ئيكالم اإلنشاالكالم اخلربي و ال (1
 الذكر و احلذف (2
 التقدمي و التأخري (٣
 فصل و وصل (٤
 قصر (٥
 إعجار، إطناب، و مساوة (6

 كالم اخلربي،   كالم اخلربيمن الفصول الستة اليت يأخذها املؤلف فقط من فصل  
. لذلك ، تسمى هذه اجلمل خرباصحيًحا أو خطأ ألن احملتوى هو تعبري ميكن اعتباره 
 اخلربي أو كالم اخلربي.
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مريض يف أبوك ". قال لك اخلربشخص  على سبيل املثال ، مرة واحدة جيلب
 ".املستشفى

، أو تنكره إذا كنت تعتقد أن  مث ميكنك أن تصدق ذلك إذا كنت تعتربه صحيًحا
. صحيح يعين أنه وفقا للظروف والكذب يعين العكس ، وهذا ال يتفق مع اخلرب كذب

 .حقيقة ما حدث

إىل شخص آخر ، لن يتم فصله عن  خربيف األساس ، عندما يسلم شخص ما 
 :له هدفان رئيسيان ، ومها كالم اخلربيلنسبة  هدف معني. أما با

 فائدة اخلرب (1

 :، على سبيل املثال ال يعرفه خرباخلرب هو إخبار اجلمهور )املستمع( عن فائدة 

كان معاوية رضي اهلل عنه حسن السياسة والتدريس, حيلم يف مواضع احللم, "
 "و يشتّد يف مواضع الشّدة

 الزم الفائدة (2

ال ه بالفعل ، هبدف أن التحدث عن اخلرب مع شخص يعرفهة هي الزم الفائد
 :، على سبيل املثالذلك اخلربيعتقد أن املتكلم ال يعرف 

 "لقد أّدبت بنيك باللني والرّفق ال بالقسوة والعقاب "

 :فروعكأخرى   أهداف، هناك  السابقة كالم اخلربيباإلضافة إىل هدفني رئيسيني من  
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موسي عليه السالم الذي حيكي يف القرآن  اسرتحام، كمثل الدعاء النيب .1
 الكرمي.

اظهار الضعف، كمثل الدعاء النيب زكريا عليه السالم الذي حيكي يف  .2
 القرآن الكرمي أيضا.

 الكرمي اظهار التحسر، كمثل الدعاء أم مرمي الذي حيكي يف القرآن .٣
 الفخر، كما قول عمر ابن كلسوم .٤

 كالم الخبريال ضربأ ▪

 فإن املقدمة، ب( من اخلربط)خما مجهورااستناداً إىل وجود الناس الذين أصبحوا 
 :هوي ينقسم إىل ثالثة، اخلرب كالم ال

زال فارغ )خلى الذهن(، أي ال يعرف أي شيء، يال  طبإذا كان خما (1
 يفأن  خماطب عرفيد، على سبيل املثال ال كؤ كالم غري مبم ونستخد

 :حنن نقول لهسيارة سقطت يف واد، مث ببساطة  تة كانبارحال
 "السَيا رة ساقطة يف الوا دي"

 وهذه اجلملة تسمي بكالم اخلربي اإلبتداءي
فمن اجليد أن تكون مصحوبًا مرتدد )مرتدد الذهن( خماطب وإذا كان  (2

 :، على سبيل املثال نقول التوكيدبت
 "رة ساقطةإّن السَيا "

 بكالم اخلربي طليب. بزيادة إّن، هذه الكالم يسمي
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، واحد  توكيداأن تُعَطى الكالم اخلرب ، فعندئذ جيب  املخاطب ذا أنكرإ (٣
على سبيل  ، نكارمن اإلقليل أو كثري ، إثنان ، أو ثالثة. اعتمادا على 

 :املثال
 قليل ، نقول:كان اإلنكار إذا   •

 "رة ساقطةإّن السَيا "
 إذا كان اإلنكار أصعب ، نقول: •

 "ساقطةلرة السَياإّن  "
 إذا كان اإلنكار أصعب من قبل ، نقول: •

 "ساقطةلرة إّن السَيا"واهلل 
 كالم الخبريالاإلنحراف  ▪

 املخاطبي إذا مرتبطة حبالة اخلرب وكما موضح أعاله، هذه األشكال من كالم 
. توكيداي ءدااخلربي إبتكالم . ال تتطلب  يوإنكار  ،طليبي، ءداهناك ثالثة أنواع: إبت

يف . عرف شيئا(يأو ال  )فارغ مستخدمة للمخاطب اخلايل الذهينم الكال األن هذ
خماطب لتأكيد تصرحيه ، حبيث يستطيع  حرف التوكيدم لكت، يضيف م طليبكالم ال

 أكثر من حرف التوكيد،الستخدام  متكلم، حيتاج  كالم اإلنكريقبوله. بينما يف   املرتدد
صرحيه اعتمادا على حجم اإلنكار )الرفض( من ، وحىت ثالثة لتعزيز تواحد، اثنني

 املخاطب.

لكن يف ممارسة اللغة ، فإن الوضع ليس كذلك دائًما. عند التحدث مع 
. أو العكس ال يستخدم شخص ما التوكيديستخدمه أحياناً  اخلايل الذهينطب ااملخ

 منكر.عند احلاجة ، وهذا عندما يتحدث مع شخص  التوكيد
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 :خمطط املفهوم يف إطار التفكري هو كما يليأما بالنسبة 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 البالغة

 املعاين

 كالم اخلربي

 كالم اخلربي  ضرابأ

 الطليب

 كالم اخلربي  غراضأ

 الزم الفائدة فائدة اخلرب اإلنكاري اإلبتدائي

مواكب األحرار لنجيب  قّصة
 كيالين
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 وخطواته منهُج البحث .و
 منهُج البحث .1

طرق واسرتاتيجيات لفهم الواقع واخلطوات املنهجية حلل التسلسل  وه املنهج
، Ratna) على تبسيط املشكلة ، مما يسهل حلها وفهمها املنهجعمل يالسبيب التايل. 

 .(٣٤، صفحة 200٤

 الذي البحث وه "نجيب كيالينلي يف رواية مواكب األحرار رب اخلكالم "
. مت تنفيذ املنهج الوصفي التحليلي من خالل تحليليالوصفي المنهج ستخدم ي

 وتوفري الفهم والتفسري ، والذي مت حتليله بعد ذلكوصف احلقائق ، ووصف ، 
(Ratna ،200٥٣، صفحة ٤). 

 البحثخطوات  .2

 وفعل الباحث يف هذا البحث هيي سوف ذث الأما بالنسبة خلطوات البح
 :كما يلي

 مصدر البيانات .أ

األحرار اليت كتبها  العربية مواكبمصدر البيانات يف هذه الدراسة هو الرواية 
 .2001اليت نشرهتا مؤسسة الرسالة يف ليبانون عام  جنيب كيالين

 أنواع البيانات .ب

اقتباسات من الكلمات أو هي  البحث انوع البيانات املستخدمة يف هذ
 كالم اخلربييف   هدافاألنواع واأل اجلمل اليت حتتوي على مجل من
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 تقنيات مجع البيانات .ج

. طريقة التسجيلة مالحظطريقة  حثالبيانات ، يستخدم البايف مجع 
 ةهي طريقة ُتستخدم للحصول على البيانات اليت تتم عن طريقة املالحظ
يف كتابه بعنوان  Mahsun. يصف هذا التعريف مع إىل استخدام اللغةة املالحظ

Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode dan 

Tekniknya (2007 :92-9٤.)  قتصر فقط تهنا ال ة املالحظمصطلح
على البيانات يف شكل لفظي ، ولكن أيًضا على البيانات يف شكل كتابة. 

تم تنفيذها أيًضا باستخدام طريقة املشتقة توة على ذلك ، لتعزيز البيانات ، عال
البيانات ذات الصلة ، طريقة التسجيل ، واليت تتم من خالل تسجيل نتائج 

 بالبحث.

 :أما بالنسبة للخطوات اليت اختذهتا هذه الطريقة هي كما يلي

 بعناية خمطوطة رواية مواكب األحرار اليت كتبها جنيب كيالين اءةقر  .1
 كالم اخلربييف   ألهدافتعترب هلا عناصر من النوع وا متييز البيانات اليت .2
 لتبسيط حتليل البياناتنقل البيانات من مصدر إىل جدول خاص  .٣

 حتليل البيانات  .د
ات. بعد تنفيذ جهود مجع البيانات ، فإن اخلطوة التالية هي حتليل البيان

الوارد  كالم اخلربيكشف عن نوع وهدف  ال من حيث املبدأ ، يريد الباحث
نجيب كيالين. ومن مث يتم حتليل البيانات اليت مت ليف رواية مواكب األحرار 

ية. التوزيع ةطرقالباستخدام دراسة علم البالغة احلصول عليها من خالل 
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اليت تستخدم أجزاء من اللغة نفسها كعامل حمدد.  ةقيهي الطر التوزيعية  ةطرقال
 ةنيالوحل ، وتق ةفرعية متقدمة ، مبا يف ذلك تقنيكما أن هلذه الطريقة تقنيات 

تغيري  ةتقني، و العكسية ةتقنياإلدراج ، و  ةتقني، و التمديد ةتقنيو ، التغيري
الوحل  ةتقنييف هذا البحث سيتم استخدامها يف  عادة.اإل ةتقني، و الشكل

وإثبات أن البيانات ي اخلرب  كالم  هدفعىن، أنواع وأاملدراج للكشف اإلتقنية و 
ي ميكن من اآلن اخلرب كالم مجلة اليت حتتوي على الشكل ومعىن  أو  فعال كلمة

 .فصاعدا مصنفة إىل فئات وفقا للنظرية احلالية
 صياغة استنتاج .ه

يف الرواية ي اخلرب ستنتاج هو النتيجة النهائية لألنشطة البحثية كالم إلا
م البالغة عليالين، بعد التحليل باستخدام لنجيب كب األحرار مواك

ين، وهو الرد على صياغة املشكلة هذا البحث هو معرفة ااملععلم لدراسات 
 .يف الرواية الواردي من كالم اخلرب  هدافع واألا نو أ

 

 الكتابة نظام .ز
 :على النحو التايل نظميات الباحث، يستخدم ا البحثلتسهيل املناقشة يف هذ

وأهداف البحث  البحثوحتديد  البحثاألول املقدمة، حيتوي على خلفية  الباب
 الكتابة. نظامياتو  هالبحث وخطوات منهجري و لفكاوإطار  الدراسة السابقةو  هوفوائد

علم البالغة،  حيتوي على أساس النظرية اليت حتتوي على البحث عنالباب الثاين 
 وكالم اخلربي، أنواعه، وأهدافه، وأدوات التوكيد.



 

18 
 

وحتليل كالم اخلربي الوارد يف  حيتوي على سرية ذاتية لنجيب الكيالينالباب الثالث، 
 رواية مواكب األحرار. 

اخلامس، وهو الفصل األخري من سلسلة األنشطة البحثية حيتوي على الباب 
 .االستنتاجات واالقرتاحات

 


