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 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول: خلفية البحث
جلمالية أوال خبالف أهنا وسيلة الرأي والفكر حىت  تبىن أساسا ألدبيةألعمال اا

رة اليت جتد فيها اقيمة أو عببألعمال األدبية ليس االناس  كثري منعجب  الدعوة. و 

 (.2004: 71-70قال نورجينتور )فولكن أبسلوهبا. ملاذا األعمال األدبية مجيلة؟ 

املتناسب بني اخلارجية  بوجود يف كثري ما قيمة الفن واجلميل واملسلي فيهاّن إ

 والداخلية، املادية واملعنوية. واملادية بسيطا هي اللغة. واملادية اجلميلة مع املعنوي

 دو وج فةوالعاط لقصة اجليدة والفضولنبغي لفيتكلف قيمة األعمال األدبية. تالقيمة 

عناصر اللغة  . واملعىن أنأو الشعر النثر أو احلواريف  اللغة اجلميلة واجليدة. سواء كان

 .يف األعمال األدبيةمهمة 

  أن يستفيد اإلقتناع. ولكنل األدبية يستطيع أن يستنبط و اكل من يقرأ األعم 

كل من ال يستطيع أن يعربه. كما قال ف؟ كذلكطلب أن يوضح ملاذا  عندما ي
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وأما  ( ألن القراءة اخليالية  كالقصة هدف لتقدمي اإلكتفاء،72: 2014نورجينتورو )

يحتاج إىل فلكي أن جييبه و ملاذا القارىء أو املطالع قانع.  اإلدراك هوفاألمر الصعب 

حمتاجة  ألسلوبيةا على أنّ  أتكيدوذلك  .يةأو األسلوب علم األسلوبهو و  العلم

 ومهمة.

األجنحة املتكسرة جلربان خليل جربان. ملاذا األجنحة  روايةمظهور يف ال وذلك 

هي و . 1912هذه القصة مطبوعة يف اللغة العربية أوال يف نيويورك يف ألن املتكسرة؟ 

بوقت طويلة حىت  أكثر تداوال يف البيعاألعمال الكالسيكية األوىل جلربان جتلس 

، )صديق عاماعشرين "النيب" اليت تستمر أربعة و  تهاألعمال األساسيأطول من 

1987: xviعة يف العامل العريب ألن واس أتثري األجنيحة املتكسرة ، إنّ (. واآلخر

سلطان حتجاج تكلم أن هلا حق التل ألول مرة مرأة العربيةال املقاومة سبيل هناك

 )ويكيبيداي(.املدبر يف النكاح 

احلب مع هال دهري وهي الفتاة  دثذكرة حتاملل اعماألهذه األعمال هي  

عندما جاء الصيف يف بشري لبنان، أحب  1899رت بسلمى كرامى. ويف السنة صوّ 
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 ،الفتاةلتلك  جربان إىل الفتاة اجلميلة. ولو تعددت الظن عن صفة التعامل و الذاتية 

رجع جربان يف اخلريق إىل لذلك احلب األوىل ضايق و خذل. و  هذه أنّ  جربان شعر

حة نيف األج اخلذل مصورة بوسطن مبرور ابريس. وبعد عدة سنوات تلك القصة

 (. 6: 2010املتكسرة )كورنيا، 

 اختيار الكلمةتوي على حت متنوعة لباوايته أبسيف ر  رتفاع احلب إليهااصور و  

اجملازية جعلت هذه الرواية دخيلة ليس للقاريء فقط اللغة  وجودمع  تنوعةامل اجلملةو 

 حنوي: أيضا اللغوي بل للباحث

أفال يوجد شيئ أمسى مما تلده األفواه وأطهر مما هتتز به أواتر احلناجر؟ 
أليست هي السكينة اليت حتمل شعاع النفس إىل النفس، وتنقل مهس 

ذواتنا فتنبح يف القلب إىل القلب؟ أليست هي السكينة اليت تفصلنا عن 
فضاء الروح غري احملدد مقرتبني من املالء األعلى، شاعرين أبن أجسادان 

جربان، التفوق السجون الضيقة، وهذا العامل ال ميتاز عن املنفى البعيد؟ )
 (33-32دون السنة: 
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أن  ولو. الشجع يهالنص العلمي من السمات املميزة لألعمال األدبية عن  

 ةاألعمال األدبية األخرى مثل الروايوجد يف ثر يف الشعر، فإنه هذا اجلانب هو األك

اليبدو  حرف الراء والالم تكرارف. سبقكما   األجنحة املتكسرةيف  اأو غريها. منه

وتصبح  ميلة يف األعمال األدبيةاجل التكرار اهذزاد و واضح، و  إيقاعي جدا ومجيل

 .قيمة إذا كانت موجودة يف الروايةالأكثر 

استخدام املرادفات  هوالصوت،  غري التكرار من األسلويب املعجميكذلك و  

 مثل:

فنظرت إىل وجهها، نظرت طويال فرأيت تلك األجفان اليت كانت منذ 
أايم قليلة تبتسم كالشفاه وترتك كأجنحة املشرور قد غارت ومجدت 
واكتحلت خبياالت التوجع واألمل، رأيت تلك البشرة الىت كانت ابألمس 

اي الزنبقة البيضاء الفرحة بقبالت الشمس، قد أصفرت وذبلت مثل ثنا
وتربقعت بنقاب القنوط. رأيت الشفتني اللتني كانتا كزهرة أقاح تسيل 
عليها احلالوة قد يبستا وصارات كوردنني مرجتفتني أبقامها اخلريف على 
طرف الفصن. رأيت العنق الذي كان مرفوعا كعمود العاج قد احنىن إىل 

جربان، أنه مل يعد قادرا على محل ما جيول يف تالفيف الرأس. )األمام ك
 (48-47دون السنة: 
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. هذا ال يضيف ا غريباليس شيئ ةل األدبياعماستخدام كلمات خمتلفة يف األ 

عىن. مثل استخدام كلمة امل يشدد فقط إىل اإلبداع يف الكتابة، ولكن أيضا ميكن أن

وقال ابن فارس أن "رأى" من احلرف الراء واهلمزة والياء أصل يدل   نظر و رأى.

على نظر وإبصار بعني أو بصرية. فالرأي: ما يراه اإلنسان يف األمر )ابن فارس، 

1979 :472.) 

وأما الكلمة "نظر" وقال ابن فارس أيضا أهنا من حرف النون والظاء والراء  

يرجع فروعه إىل معىن واحد وهو أتمل الشيء ومعاينته، مث يستعار  أصل صحيح

( 1433: 1997(. ويف القاموس "املنّور" )444: 1979ويتسع فيه )ابن فارس، 

"إىل"  باللفظ "نظر" مرادف اللفظ "رأى". وعالوة على ذلك، ميكن أن يستمر 

إذا نظرت إىل هذين فاملعىن هو "أبصر". ولكن إذا يستمر بفي فاملعىن هو "تدبّر". 

الرأيني، فمن الواضح أن الفعلني مرتادفني. ولكن هل هذا يؤثر على املعىن؟ أو جمرد 

 ؟لألعمال األدبية شكلالإضافة 

 مث استخذام اجلملة مثل:
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كنت حائرا بني أتثريات الطبيعة وموجيات الكتب واألسفار عندما مسعت 
 (8:دون السنة ان،رب ج)احلب يهمس بشفيت سلمى يف آذان نفسى  

 —قاهلا عبادة يف كتابه "اجلملة العربية"—هي الكلمة املركبة الكلمةوهذه  

تتألف من املركبني اإلسناديني املتعلقني بعضها ببعض. حىت ال يتم إن هذه الكلمة 

يف الكتاب "موسوعة  يعالقتهما هي األداة "عندما". وهومن معناها إال بوجودمها. 

لفظ مركب من ظرف ( 616: 6، ج 2006ميل بديع يعقوب )علوم اللغة العربية لع

كنت حائرا بني أتثريات الطبيعة . فهذان املركبني مها "الزمان )عند(و)ما( املصدرية

( فكان هو قيد 376: 2من مجلة إمسية )ابن هشام،  "وموجيات الكتب واألسفار

 "آذان نفسىمسعت احلب يهمس بشفيت سلمى يف  فعل غري متصرف. فالثاين هو "و 

موجود أو حمدوث يف نفس هذين املركني  يشري أن "عندما"من مجلة فعلية. و اللفظ 

 الوقت حاال أو حدواث.

 مث استعمال اللغة اجملازية  كما يف املثال:

والسيف الناري الذي طرده من الفردوس هو كالسيف الذي أخافين بلمعان 
 (8 دون السنة: حده )جربان،



 

7 
 

 أن اجملازية. بطريقتهااستعمال اللغة  اخلصائص اللغة يف النص األديب من أحد 

زية هي تشبيه العلمي. ومن إحدى استعمال اللغة اجملا اللغة من أخففاللغة األديب 

تشبيه هو عقد املقارنة بني طرفني أو شيئني كشرتكان يف صفة ف. لسابقكما يف املثال ا

ويف تلك  الصفة، ابستخدام أداة للتشبيه. احدة ويزيد أحدمها على اآلخر يف هذهو 

جربان مع أدام أن السيف الناري الذي طرده اى طرد أدام من  كوناجلملة يشبه  

ما شعره يف ذلك  شبهخافه جربان ضربه. وأن الكاتب يالفردوس كالسيف الذي أ

أدام خرج إىل اجلنة بسبب حوى وأما جربان يشعر ف ،أدام كان إليهالوقت مع الذي  

 خيرج من الدنيا بسبب حبها إىل سلمى.أن 

قراءة الباحث إىل الرواية وكل ما ينتمي إليها فوجد مصاعب قتفاء و ابناء على  

األسلوبية من األسلويب املعجمي واجلملة واللغة اجملازية. فلذلك سيهتم الباحث أن 

 سرة"."تعبري احلب جربان خليل خربان يف رواية األجنحة املتكأييت البحث ابلعنوان 
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 الفصل الثاين: حتديد املشكلة

جربان لتعبري مشاعر  ت استعمليتهذه البحث ترتكز على استعمال األسالب ال 

 احلب إىل الفتاة حتبها يف رواية األجنحة املتكسرة. وجعل الباحث املنهج األسلويب

أساسا هلذا البحث. وليجعل البحث مركزا وغري املوجهة فتحدد املشكلة األساسية 

 سيبحث فيه، وهي:

األجنحة  رواية يف عن تعبري حب جربان األسلوب املعجمي كيف استعمال .1

 املتكسرة جلربان خليل جربان؟

األجنحة املتكسرة جلربان  رواية يفب جربان حعن تعبري كيف استعمال اجلملة  .2

 خليل جربان؟

األجنحة املتكسرة  روايةيف  ب جربانحعن تعبري  اللغة اجملازيةكيف استعمال  .3

                     جلربان خليل جربان؟

يف  عن تعبري حب جربان ةاملذكور  البعلى استعمال األس املوجود اثراآلكيف  .4

 األجنحة املتكسرة جلربان خليل جربان؟ رواية
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 الفصل الثالث: أغراض البحث وفوائده

 الغرض البحث .1

 الغرض البحث هو ما يلي:

األجنحة  رواية يف عن تعبري احلب جربان األسلوب املعجميملعرفة استعمال  .أ

 املتكسرة جلربان خليل جربان.

األجنحة املتكسرة جلربان  روايةيف  عن تعبري احلب جربان استعمال اجلملة ملعرفة .ب

 خليل جربان.

األجنحة املتكسرة  رواية يف عن تعبري احلب جربان استعمال اللغة اجملازية ملعرفة .ج

 جلربان خليل جربان.

 عن تعبري احلب جربان ةب املذكور العلى استعمال األس املوجود اثراآل د.     ملعرفة

 األجنحة املتكسرة جلربان خليل جربان. رواية يف

 أما فائدته تنقسم إىل وظيفتني، ومها النظري والعلمي:
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 الوظيفة النظرية .1

لتوسيع اخلزانة املعرفية يف جمال اللغة، وخاصة علم األسلوب تبحث  .أ

 عن األسلوبية.

ملعرفة نظرايت أسلوبية اليت تتعلق ابألسلوب كما حدث يف الرواية  .ب

 األجنحة املتكسرة جلربان خليل جربان.

 فائدة علمية .2

أجرية هذه الدراسة للحصول على الشهادة اجلامعية األوىل يف  وقد .أ

قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة سوانن 

 جونونج جايت اإلسالمية احلكومية ابندونج.

وأجريت هذه الدراسة ملعرفة األسلوبية العربية يف الرواية األجنحة  .ب

 املتكسرة جلربان خليل جربان.
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 الفصل الرابع: الدراسة السابقة

بعد املالحظة الطويلة الىت قامت هبا الباحث لن جيد الباحث أي البحث أو 

الورقة من البحوث يف نفس املوضوع كما كان الباحث بصدد البحث، وهي الرواية 

األجنحة املتكسرة جلربان خليل جربان. ولكن هناك البحوث الىت تتعلق ابملسألة كما 

  الباحث بصدد البحث، وهي األسلوبية، منها:كان 

الرسلة ابملوضوع "األجنحة املتكسرة )دراسة عن األداب اإلجتماعي(، حملمد  .1

. هذه الرسالة مقدمة إىل قسم اللغة العربية 2007أجي أحدين يف السنة 

جامعة سوانن جنونج جايت. وانقشت هذه الرسالة عن عوامل ظهور الرواية 

و عالقتها بني هذه القصة أو الرواية مع األحوال اإلجتماعية. اجلنحة املتكسرة 

وقال أن الرواية أو القصة األجنحة املتكسرة هي تعبري قلق و أحزان الكاتب 

اى جربان خليل جربان عن عدم املساواة اإلجتماعية مث اخللفية من حياة 

يف الرواية unity) )الكاتب هلا عالقة وثيقة مع ما كتب. و عالقة بني اإلحتاد 
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له إحتاد عظيم مع األحوال اإلجتماعية الثقافية لبنان يف تلك األايم وجعل 

 النقد للمجتمع.

الرسالة ابملوضوع "قصة األجنحة املتكسرة جلربان خليل جربان )دراسة  .2

. هذه الرسالة مقدمة إىل 2007سيمييولوجية(" لدادانج إمساة هللا يف السنة 

 انن جنونج جايت.قسم اللغة العربية جامعة سو 

وأما البحث الذي يتعلق ابملوضوع سواء أسعد الباحث ليفهم معىن الرواية  

بنظر إىل انحية علم اإلجتماع و السيمييولوجي فأسعد الباحث يف حتليل البياانت. 

وبناء على ذلك، مل جيد الباحث جانبا من التشابه مع ذلك من قبل الباحثني اثنني. 

، سلويب املعجميدراسة أمناط اللغة مبا يف ذلك استخدام األ وتركز هذه الدراسة على

لذلك ميكن التأكد من و . بدراسة أسلوبيةولدها تواآلاثر اليت  لبالغية، واللغة املةواجل

 .هيتم قبل ربان خليل جربان ملجل ةر ساملتك حةيف رواية األجن أسلوبية أن دراسة
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  الفصل اخلامس: أساس التفكري

كثري   يف ومسلية ومجيلة الفن قيمة صبحت النثر أو الشعر إما ةاألدبي لاعماأل 

 نورجيانتورو،) اللغة ابسيط الشكلاللفظ أو  و. بني اللفظ واملعىن مزيج سببي ما

 من يدةاجل عمالاأل إنتاج ألن تقليل كنمت ال ،يةاخليال عمالاأل ويف(. 70: 2014

 سواء اللغة، مجال تدعمها أن جيب اجلمال صراعن عليها حتتوي وابلتايل مثرية اخليال

ال تصح أن تقال هذه األعمال األدبية اجليدة  أخرى، وبعبارة. احلوار أم يف السرد يف

 .(71 نفس املراجع:) بدون أن هلا اللغة اى العناصر اللفظية اجليدة

  أن يستفيد اإلقتناع. ولكنل األدبية يستطيع أن يستنبط و اكل من يقرأ األعم

كل من ال يستطيع أن يعربه. كما قال ف؟ كذلكطلب أن يوضح ملاذا  عندما ي

وأما  ( ألن القراءة اخليالية  كالقصة هدف لتقدمي اإلكتفاء،72: 2014نورجينتورو )

لكي أن جييبه حيتاج إىل و ملاذا القارىء أو املطالع قانع.  اإلدراك األمر الصعب هو

حمتاجة  ألسلوبيةا على أنّ  أتكيدوذلك  .األسلوبعلم هو األسلوبية أو و العلم ليبحثه 
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أن األسلوبية  يبني أنه كما  األسلوبية، وهو العلم نطلب اإلجابة وإلعطاءومهمة. 

 .(72: نفس املراجع) حمتاجة

 استخدام من بتفضيالت يتعلق فيما معينة نصوص يف دراسةهذه ال وتقتصر

 نوع) النحو بناء مثل األسلوبية، السمات لتحديد اعالقاهت بنيو  اجلملة، أو الكلمات

 واالحنراف والبالغية ،(املعينة الكلمة من جزء استخدام أو اإلمالء) املعجمية ،(اجلملة

 تشمل األسلوبية الدراسة جمال فإن وهكذا،(. للنحوي العامة القواعد عن االحنراف)

 .(29 نفس املراجع:) واالحنراف واجلملة ،والكلمة , األصوات، علم

العناصر  يف تنظر اليت األسلوبية العالمات دراسة هي األسلوبية جمال وأما

 والثاين،. والقافية والكالم الصوت أمناط مثل األصوات، علم األول منها. اخلارجية

 اجملردة الكلمات استخدام مثل املعجمي علم والثالث،. اجلملة نوع هو النحو علم

 مثل اجملازية اللغة استخدام والرابع،. ،واألفعال األمساء استخدام وترية واخلرسانة،

 .(280: 2012 نورجيانتورو،) وغريها اجلملة واستخدام اجملاز، أشكال
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 البحث هذا يف أيخذ الباحث فإن ذكر، قد كما  األسلوبية جمال إىل واستنادا

 واستخدام النحو، وعلم ،(املميزة الكلمات استخدام) املعجمي انبج على الرتكيز

 واألسلوب) املميزة الكلمات استخدام على املعجمي انبج ويؤكد. اجملازية اللغة

وقد . اجلملة استخدام من متنوعة جمموعة على النحوي انبوج(. اخلاص املعجمي

 املختلفة اجلمل أن" العربية اجلملة" كتابه  يف( 2001: 1491-136) العبادة بيان

 واجلملة املمتدة، اجلمل البسيطة، اجلملة وهي أجزاء، ستة إىل تنقسم العربية ابللغة

 .املتشابكة واجلملة املتداخلة، واجلملة املركبة، واجلملة املتعددة، أو املزدوجة

 معناها ينحرف اليت اللغة استخدام أشكال من شكل وهي اجملازية اللغة مث

 تورو،نورجيين يف 96: 1999 أبرامز،) لتأثري معني الكلمة أو العادي املعيار عن

2014 :210-211 .) 

 figure ofينتج حتليل األسلوب اآلىل إىل القسم الذي قسمه أرسطو وهو )أ( و 

thought   )ب(figure of speech  . فاألول يدل على اإلحنراف اللفظي الذي اجته إىل
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. والثاىن إذن يبحث عن استعمال الفظ قياسا )جماز( (literal meaning)املعىن احلريف 

 أتليف الكلمة واجلملة.يدل على 

 رسم بياين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رواية األجنحة املتكسرة جلربان خليل 
 جربان

 اجلملة اللغة اجملازية

رواية األجنحة املتكسرة حتليل األسلوبية يف 
  جلربان خليل جربان

 األسلوب املعجمي

 أسلوبية

 أسلوب

األآثر املوجود الستعمال 
 األسالب املذكورات
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 الفصل السادس: طريقة البحث وخطواهتا

 . منهج البحث1

  Metode Linguistik: Ancangan :( يف كتابه1: 2010قد بني جاجاسودرمى ) 

Metode Penelitian dan Kajian نظام العمل املنظم املبىن على ختطيط  أن منهج هو

اجليد للحصول على غرض ما أو للتيسري أو لسهولة الطرق إحدي األنشطة وكما 

وأما املراد ابملنهج البحث هي األدوات واملنهاج أو للحصول إىل األغراض املعينة. 

اإلجراءات مع طريقة املختارة يف إقامة البحث. ولذلك ينبغي للباحث أن يستخدم 

 نهج الصحيح لوجود البحث الصحيح.امل

ابلبحث الوثيقي واجملموع (. library research)ة يهذا البحث هو األحباث املكتب

هو  وأما املنهج(. 145-144: 1994وهو األعمال األدبية اى الرواية )سورمخد، 

( أن املنهج الوصفي 53: 2015الوصفي التحليلي. كما قال كواترتنا ) املنهج

التحليلي هو املنهج جيري بوصف التفاصيل ويتجاوز ابلتحليل. ويف هذا البحث 

سيجري ابملاراحل اآلتية يعىن األول حتليل األسلوب املعجمي والثاين حتليل أنواع 
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يل أتثري الصدارة الطليعية أو األمامية اجلملة والثالث حتليل اللغة اجملازية والرابع حتل

 على األسالب املذكورة يف الرواية األجنحة املتطسرة جلربان خليل جربان.

 . طريقة البحث2

 أ. مصدر البياانت

مصدر البياانت يف هذا البحث هو رواية األجنحة املتكسرة جلربان خليل جربان 

 بدون السنة. مطبوعة يف املكتبة الثقافة يف بريوت

 ب. أنواع البياانت

الكلمة واملركب  منالبياانت املكتوابت أنواع من البياانت يف هذا البحث هي 

 حملتوايت على الشكل والعناصر األسلوبية يف الرواية األجنحة املتكسرةواجلملة ا

ل كاشأبياانت. ولكنها تبىن من أربعة  44وكلها  الىت تدل على الشكر واألاثر.

وهي شكل األسلويب املعجمي واجلملة والبالغة وآاثرها حىت أن البيانة الواحدة 

 بعض الشكل.حتتوي على 
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 ج. طريقة مجع البياانت

الطريقة جلمع البياانت يف هذا البحث سيتخدم منهج املالحظة والتسجيل و  

(Simak Catat)( أن منهج املالحظة هو املنهج 92: 2007. كما بني مهسون ) الذي

يستخدم لنيل البياانت بطريقة مالحظة استخدم اللغة. ليست املالحظة هنا مقصود 

على استخدام اللغة شفواي، بل تكون املالحظة على استخدام اللغة كتابيا أيضا. 

 حبيث أن اخلطوات املصنفة على النحو التايل:

 ربان.القراءة والتحليل ابلدقة يف رواية األجنحة املتكسرة جلربان خليل ج (1)

 Microsoftنقل األخبار الىت يف رواية األجنحة املتكسرة جلربان خليل جربان إىل  (2)

Word. 
وامسا للكلمات تعيني مناسبة النص اليت حتتوي على األسالب الغريبة والتأثري  (3)

 على استعماهلا يف رواية األجنحة املتكسرة جلربان خليل جربان.

حتتوي على األسالب الغريبة يف  الكتابة للكلمات تعيني مناسبة النص الىت (4)

 رواية األجنحة املتكسرة جلربان خليل جربان.
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تقسيم كلمات تعيني مناسبة النص اليت حتتوي على أتثري للستعمال األسالب  (5)

 املذكورة يف رواية األجنحة املتكسرة جلربان خليل جربان.

 )منهج حتليلي(  د. حتليل البياانت

مظاهر األسالب وأتثري استعماهلا يف رواية عزم الباحث الكشف والعرض عن  

األجنحة املتكسرة جلربان خليل جربان. بناء على ذلك وبعج أن تناول البياانت 

 .padanتلك البياانت ابملدخل الداليل مبنهج   ومجعها بدأت الباحث بتحليل

 والبيانت اجملموعة حتلل ابستخدام دراسة األسلوبية بدورة التحليل حنو التلي:

البياانت تفصل على ثالثة أقسام هي األسلوب املعجمي واجلملة واللغة  (1)

 اجملازية.

البياانت حتلل حتليال لغواي مث حتلل الستخدام التأثري على استعمال األسالب  (2)

املذكورة من األسلويب املعجمي واجلملة واللغة اجملازية يف رواية األجنحة 

 املتكسرة جلربان خليل جربان.
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 اخلالصةه. تعيني 

خطوة األخرة يف هذا البحث هي تعيني اخلالصة لنتائج البحث على رواية  

األجنحة املتكسرة جلربان خليل جربان من خالل دراسة أسلوبية. هذه اخلالصة هي 

جواب لتحديد املشكلة يعىن لفهم عناصر األسلوبيىة وأتثريها يف رواية األجنحة 

 املتكسرة جلربان خليل جربان.

 سابع: نظام كتابة البحثالفصل ال

 التنظيم من كتابة هذا البحث منها كما يلي:

الباب األول، مقدمة وهي حتتوي على خلفية البحث، وحتديد البحث، وأهداف 

تفكري، وطريقة البحث، البحث وأغراضه، والدراسة السابقة، وأساس ال

 الكتابة املنظمة.و وخطواهتا، 

وي على مفهوم األسلوبية عاما ومفهوم عناصر الباب الثاين، اإلطار النظري وهو حيت

التحليل لعلم األسلوب من األسلوب املعجمي واجلملة واللغة اجملازية. 

 .تأثري املوجود ابستعمال األسالب املذكورةهوم الومف



 

22 
 

ة من األسلوب على حتليل العناصر األسلوبي الباب الثالث، حتليل البحث وهي حتتوي

ازية مث التأثري املوجود ابستعمال األسالب املعجمي واجلملة واللغة اجمل

يف رواية األجنحة املتكسرة جلربان خليل  املذكورة عن تعبري احلب جربان

 جربان.

 الباب الرابع، اإلختتام وهو حيتوي على اخلالصة واالقرتاحات. 


