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 تقرير الباحثة
 

 أفيدكم علما بأنٍت الطالبة :
 : ٧تمة    االسم

 ََُُُّْٗ:   رقم القيد
موضوع البحث         : اختيار اللفظ يف ديواف األعماؿ الشعرية الكاملة لفدكل طوقاف 

 من خبلؿ الدراسة الستيلستيكية
إبداع غَتم أك تأليف اآلخر. كإذا اٌدعى أحد يف حٌضرتو ككتبتو بنفسي كما زدتو من 

ا١تستقبل أنو من تأليفو كتتبُت أنو من غَت ْتثي، فأنا أٖتمل ا١تسؤكلية على ذلك كلن تكوف 
ا١تسؤكلية على ا١تشرفُت أك مسؤكيل قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية جامعة 

 االنج.موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية م
 

 َُِٗأبريل  ُٖٓتريرا ٔتاالنج، 
 الباحثة
 
 

 ٧تمة أٛتد
 ََُُُّْٗرقم القيد : 

  

 

 

 

 



 
 

 ب
 

 تصريح
 

اختيار ٖتت العنواف  ٧تمة أٛتدىذا تصريح بأف رسالة البكالوريوس لطالبة باسم 
قد اللفظ يف ديواف األعماؿ الشعرية الكاملة لفدكل طوقاف من خبلؿ الدراسة التيلستيكية 

 إ ى ٣تل  ا١تناقشة الستفاء مي٘تت بالتفتيش كا١تراجعة من قبل ا١تشرؼ كىي صاٟتة لتقد
شركط االختبار النهائي للحصوؿ على درجة البكالوريوس يف قسم اللغة العربية كأدهبا كلية 

 .جـو اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية ماالنالعل
 
 َُِٗأبريل  ُٓ، جماالن
 ا١توافق
 رئي  قسم اللغة العربية كأدهبا         ؼا١تشر 
 
 

 الدكتور حليمي             فيصل  الدكتور ـ.
 ََََََُُُُُِٕٖٗٔٗٗ التوظيف:رقم    َََََُُُُُُِِّْٕٗ التوظيف:رقم 
 
 

 عٌرؼا١ت
 عميدة كلية العلـو اإلنسانية

 
 

 الدكتورة شافية
َََََُُُُِِّٗٗٗٔٔٗرقم التوظيف:   

  



 
 

 ج

 تقرير لجنة المناقشة عن البحث الجامعي

 لقد ٘تت مناقشة ىذا البحث اٞتامعي الذم قدمتو الباحثة :

 : ٧تمة االسم
 ََُُُّْٗ:  رقم القيد
 اللفظ يف أشعار فدكل طوقاف )دراسة ٖتليلية ستيلتيكية(. اختيار:  العنواف

( يف قسم اللغة العربية كأدهبا لكلية S-1كقررت اللجنة ٧تاحها كاستحقاقها درجة سرجانا )
 العلـو اإلنسانية ّتامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية ماالنج.

 َُِٗمايو  َُٖتريرا ٔتاالنج، 

 (   )   الدكتور أٛتد مزكي -ُ
 ََََُُُِِّْٖٗٗٓٗٔٗرقم التوظيف: 

 (   )  الدكتورة ليلي فطرياين -ِ
 ََََََُِِِِْٖٕٕٔٗٗرقم التوظيف: 

 (   )   الدكتور ـ. فيصل -ّ
 َََََُُُُُُِِّْْٕٗرقم التوظيف: 

 

 ا١تعرفة
 عميدة كلية العلـو اإلنسانية

 
 الدكتورة شافية، ا١تاجستَت

 َََََُُُُِِّٗٗٗٔٔٗرقم التوظيف: 
  



 
 

 د

 االستهالل
 حُت يصل ا١ترء إ ى قاع ىوة اليأس،

 تذب فيو شرارة اٟتركة،

 لتدفعو على العمل،

 على ا٠تركج من ا٢توة. 

 –فدكل طوقاف  -
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 هدا اإل

 أىدم ىذا البحث اٞتامعي إ ى:

"، أمي ابوبة ركح حيايت ال مثيل ٢تا  عبد الرٛتن أٛتد صفياف خليل أيب ا١ترحـو " -ُ
رٌب اغفر ٢تما كارٛتهما كما ربٌياين صغَتا كحفظهما ٖتت "عُت اٞتنة عمر السقاؼ "، 

 رٛتتك.
 الٌلذاف يشجعاف باستمرار ال هناية لوsإخواين العزيزاف   "كائل ك كساـ"،  -ِ

كتكوناف ّتانيب منذ أف انتقلت إ ى  أخيت العزيزة  "سهيلة كأسوة حسنة" اللتٌاف شجعن -ّ
 إندكنيسيا بعيدة من كالديت كإخواف األخرين.

مشاٮتي كأساتذيت الذين علموين العلم كأدبوين حسن األدب كيدعوف يل إ ى ا  -ْ
 لنجاحي، عسى ا أف ٬تعل علومي كعلومهم نافعة كيسر ا أمورم كأمورىم أٚتعُت. 

اللغة العربية كأدهبا الذين شجعوين باٞتد كنصحوين باٟتق زمبلئي كزميبليت يف قسم  -ٓ
 بارؾ ا فيكم أٚتعُت.

زمبلئي كزميبليت يف معهد سوناف أمبيل العايل الذين دعموين كرفقوين يف ا٠تدمة ١تعهد  -ٔ
 سنوات معا.  ّاٞتامعة اإلسبلمية اٟتكومية موالنا مالك إبراىيم ماالنق ١تدة 
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 توطئة

إف اٟتمد ، ٨تمده كنستعينو كنستغفره كنستهديو، كنعوذ با من شركر أنفسنا 
كمن سيئات أعمالنا، من يهد ا فبل مضل لو، كمن يضللو ىادم لو. أما بعد: فقد مت ىذا 

في ديوان اختيار اللفظ  البحث بعوف ا كرٛتتو كىدايتو كرضونو، ٖتت ا١توضوع "
"األعمال الشعرية الكاملة" وحدي مع األيام لفدوى طوقان من خالل الدراسة 

كلقد سعدت الباحثة كل السعادة على ٘تاـ ىذا البحث البسيط الستفاء ".  الستيلستيكية
العلـو  لكلية بوكالوريوس درجة على كاٟتصوؿ بعض الشركط الىت تتعلق بالدراسة األخَتة

 اٟتكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالنا كأدهبا جامعة العربية لغةال قسم يف اإلنسانية
 ٔتاالنج.

                                                                                                                                                                                                                                                           كال أنسى أف أقوؿ شكرم الوافر كتقديرم البلئق ١تن كاف لو الفضل الكبَت                                                          
شرة. كلعل ا أف يف إ٘تاـ ىذا البحث مادية كانت أـ ركحية، مباشرة كانت أـ غَت ٔتبا

 ٬تزيهم بأحسن اٞتزاء. كخصوصان إ ى:
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية  الدكتور عبد اٟتارس، مديرفضيلة األستاذ  .ُ

 اٟتكومية ٔتاالنج
 فضيلة الدكتورة شافية ، ا١تاجستَت، عميدة كلمية العلـو اإلنسانية. .ِ
 لعربية كأدهبا.فضيلة الدكتور حليمي، ا١تاجستَت، رئي  قسم اللغة ا .ّ
 الدكتور ـ. فيصل ، ا١تاجستَت، ا١تشرؼ يف إعداد ىذا البحث. فضيلة .ْ
 ٤تمد زكاكم، ا١تاجستَت مشريف يف قسم اللغة العربية ك أدهبا. فضيلة .ٓ
 ٚتيع ا١تدٌرسُت ك ا١تدٌرسات يف قسم اللغة العربية كأدهبا. .ٔ
قٍت يف عمل البحث اليت ترافصديقيت ابوبة كالغالية، أمي اٟتبيبة عُت اٞتنة  .ٕ

 اٞتامعي.
 ٚتيع ا١تدرسُت ك ا١تشرفُت يف مغهد سوناف أمبيل العايل. .ٖ
 ٚتيع زمبلئي الذين قد أعطوا اٟتماسة يف إ٘تاـ ىذا البحث. .ٗ
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 مستخلص

.اختيار اللفظ يف ديواف " األعماؿ الشعرية الكاملة"  لفدكل طوقاف من   19013341، ٧تمة
 ،كلية العربية كأدهبا اللغة البحث اٞتامعي. قسم. خبلؿ الدراسة الستيلستيكية التحليلية

 ماالنج. اٟتكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالنا جامعة اإلنسانية العلـو
  ـ. فيصل الدكتور  ا١تشرؼ: 
 الرئيسية: اختيار اللفظ، ديواف، ٖتليل الدراسة الستيلستيكية .الكلمات 

الفن األديب لو أسلوب خاص يف تعبَت ما ٮتطر يف ذىن األديب عن الرسالة اليت أراد 
أف ينقلها من األحواؿ أك السياؽ. الفن  األديب تعترب فن الذم ٭تتوم فيو قيمة ٦تيزة من 

ظرة ٖتتوم فيو ٚتاؿ التعبَت. كلؤلدب العريب ٢تا نخبلؿ كتابتو باستخداـ لغة رائعة اليت 
. كلكل أديب لو لوف خاص يف أسلوبو التعبَت الذم ٯتكن استخدامو لتمييز بينو كبُت كاسعة

 أدباء اآلخركف .

، كىي أديبة الشعرية الكاملة" البيانات يف ىذا البحث ىي أشعار يف ديواف "األعماؿ
كٖترير النساء يف اٟتياة  ضد اإلحتبلؿ اإلسرائيليقاكمة عربية فلسطينية تكتب عن األشعار ا١ت

االجتماعية للمرأة العربية. تستخدـ طريقة التوثيق ٞتمع البيانات، كتقنيات ٚتع البيانات 
 تقنيات القراءة كاإلستخراج. ٖتٌلل البيانات باستخداـ طريقة ٖتليل الدراسة الستيلستيكية. 

عن طريق الدراسة  .كيفى الوصفيا١تنهج المنهج البحثي ا١تستخدـ ىو 
الستيلستيكية كما ىو كارد يف البحث. كيف البحث أرادت الباحثة أف تركز على شيئُت 

 اختيار اللفظ يف أشعارىا كإظهار السياؽ بُت اللفظ كا١تعٌت ا١تستخرجة من أشعارىا.

كنتيجة ىذا البحث أف ىناؾ ثبلثة كحدات من الدراسة الستيلستيكية اليت فيها 
األلفاظ ا١تتقاربة يف ا١تعٌت، ٜت  األلفاظ ا١تتعلقة بالدراسة كىي كما يلي:  عشر بيانات من 
 .بيانات من ا١تشًتؾ اللفظي، كٜت  بيانات من مقتضى اٟتاؿ
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Abstrak 

Najmah, 14310091. Prefensi kata dalam "puisi karya penuh" Fatwa Touqan melalui 

Analisis Stilistika. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Dr. M. Faisal, M.Ag.MA 

Kata kunci: Prefensi kata, diwan, analisis stilistika . 

                karya sastra memiliki gaya khusus dalam ekspresi apa yang penulis 

pikirkan tentang pesan yang ia ingin disampaikan emosional atau konteksnya. Karya 

sastra adalah seni di mana ia memiliki nilai khas dengan menulisnya menggunakan 

bahasa yang indah yang berisi keindahan ekspresi. Sastra Arab memiliki pandangan 

luas tentang apa yang terjadi di sekitar siklus hidup, dan hal ini biasa terjadi pada 

masalah manusia, sosial, budaya, dan intelektual. Setiap penulis memiliki warna 

khusus dalam gaya ekspresinya yang dapat digunakan untuk membedakannya dari 

penulis lain. 

                Data dalam skripsi ini adalah puisi-puisi dalam buku "Karya Puisi Penuh", 

seorang penulis Arab asal Palestina yang menulis tentang puisi perlawanan terhadap 

tentara Israel dan emansipasi wanita dalam kehidupan sosial wanita Arab. Metode 

dokumentasi  digunakan untuk mengumpulkan data, teknik pengumpulan data dan 

teknik membaca dan pengelompokan. Data dianalisis menggunakan metode analisis 

stilistika. 

               Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dengan 

studi analisis stilistika seperti dalam penelitian. Dalam penelitian ini , peneliti ingin 

fokus pada dua hal: Prefrensi kata dalam puisinya dan hubungan antara kata dan 

makna yang didapat dari puisinya dalam analisis. 

                Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada tiga unit dari studi stalistika di 

mana kata-kata yang terkait dengan penelitian ini adalah sepuluh lafadz taraduf atau 

diksi yang memiliki kesamaan makna, lima lafadz polisemi, dan lima lafadz 

muqtadho hal.  
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Abstract 

Najmah, 14310091. Prefrence of the word in the "full poem" of Fatwa Touqan  

through Stylistic Analysis. University research. Arabic Language and Literature 

Department, Faculty of Humanities, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Advisor: Dr. M. Faisal, M.Ag.MA 

Key words: Prefrence word, diwan, stylistic analysis.  

                literary works have a special style in the expression of what the author 

thinks about the message he wants to convey emotionally or the context. Literary 

work is an art in which he has distinctive value by writing it using beautiful language 

that contains the beauty of expression. Arabic literature has a broad view of what is 

happening around the life cycle, and this is common in human, social, cultural and 

intellectual problems. Each writer has a special color in his expression style that can 

be used to distinguish it from other writers. 

                The data in this paper are poems in the book "Full Puisi Karya", an 

Palestinian Arabic writer who writes about poetry resistance to the Israeli army and 

the emancipation of women in the social life of Arab women. Documentation 

methods are used to collect data, data collection techniques and reading and grouping 

techniques. Data were analyzed using the stylistic analysis method. 

               The research methodology used is descriptive qualitative. With stylistic 

analysis studies as in research. In this study, the researcher wanted to focus on two 

things: Preference of words in his poetry and the relationship between words and 

meanings obtained from his poetry in the analysis.  

              The results of this study are that there are three units of the Stalistika study 

where the words related to this study are ten words taraduf or diksi which have 

similar meanings, five words polisemi, and five words muqtadho. 
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث  .2
الفن األديب لو أسلوب خاص يف تعبَت ما ٮتطر يف ذىن األديب عن الرسالة 
اليت أراد أف ينقلها من األحواؿ أك السياؽ. الفن  األديب تعترب فن الذم ٭تتوم فيو 

ليت ٖتتوم فيو ٚتاؿ التعبَت. قيمة ٦تيزة من خبلؿ كتابتو باستخداـ لغة رائعة ا
كلؤلدب العريب ٢تا نظرة كاسعة، عن ما يدكر حوؿ دكرة اٟتياة كتكوف ىذه الدكرة 
مشًتكة ١تشاكل اإلنسانية كاإلجتماعية كالثقافية كالفكرية ا١تعركضة بشكل ٦تيز. 
كلكل أديب لو لوف خاص يف أسلوبو التعبَت الذم ٯتكن استخدامو لتمييز بينو كبُت 

 ء اآلخركف .أدبا
يف ىذا البحث أخذت الباحثة ديواف ٦تيز كخبلب من أديبة شاعرة قوية 
رائعة خرجت من خبل٢تا عدة أشعار متميزة اليت تركم قصة حقيقية كخيالية كىي 
ديواف الشعر لفدكل طوقاف. ألف الشعر يعرؼ بأنو نوع من أنواع الكبلـ يعتمد 

الفكرة الرئيسيسة ا٠تاصة. كيشتمل على كزف دقيق، يقصد فيو خواطر معُت لوصف 
الشعر على قيمة ٚتيلة، كداللية عميقة، كخياؿ قوية.  كتكوف الشعر لغة من كلمة 

شعورنا أم ٔتعٌت يعرؼ كيشعر بالوعي )أٛتد مزكي،  –شعرنا  –يشعر  –شعر 
كأما اصطبلحا: " الشعر ىو الكبلـ ا١توزكف ا١تقفى ا١تعرب . (َْ، صفحة َُِْ

٠تياؿ كالصورة ا١تؤثرة باللغة، كقد يكوف نثرا أك يكوف نظمنا )أٛتد عن مدل ركعة ا
 . (ِٓ، صفحة ُٖٕٗحسن الزياد، 

كٗتتار الباحثة ديواف الشعر لفدكل طوقاف يف البحث ألهنا امتازت بأسلوهبا 
العريب. ركعة كٚتاؿ األساليب  ا١تتُت ا١تتيز الوحيدة بُت الشاعرات يف الشعر

كسهولتها فيها قد كانت الشاعرة شديدة اإلحساس، ْتيث ٢تل انطبلقات يف أسرار
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لبطبيعة كالوجود. ألف مدة البحث يف مثل ىذه الفن األديب اليت ٢تا األساليب  
الرائعة كاٞتميلة تكوف تستغرؽ كقتا ل ١تطالعة إ ى أسلوب اللغة يف ديواف الشعر 

 وقاف.لفدكل ط
يف ىذا البحث أرادت الباحثة ذكر أصوؿ علم األسلوب قبل ا١تناقشة 
بشكل شامل عن علم األسلوب، كجذر من جذكر العلم األسلوب ىو علم اللغة. 
ك علم اللغة تعبًت أداة تواصل األساسية مهمة عند اإلنساف. كاللغة ىي نظاـ من 

ار، كأما ا١تشاعر من حيث الرموز اليت يستخدمها الناس يف طرح ا٠تواطر كاألفك
 اللغة ىي أداة التواصل اليت تستخدـ لنقل مقصود معُت لآلخرين.  

كموضوع دراسة األسلوب متنوعة، كٖتتوم على صوتية، كٚتلية، كمعجمية،  
كرأل أيضا أستاذ مزكي كشهاب الدين أف . (ُُ، صفحة ُِٗٗكببلغية )ا٠تفاجي، 

١توضوع دراسة أسلوب القرآف ال ٗتتلف كثَتا  عن موضوع دراسة أسلوب الشعر 
منها: علم األصوات، كاختيار اللفظ ) مثل الًتادؼ، ا١تشًتؾ اللفظي، األضداد، 

، صفحة ََِٗا١تعربة، كمقتضى اٟتاؿ(، كاختيار اٞتملة كاإل٨تراؼ )د.أٛتد مزكي، 
ّٗ).  

بناءا على ىذا اتضحت للباحثة أف ديواف الشعر لفدكل طوقاف مناسبا   
لتحليل بنظرية أسلوبية أك ستيلستيكية ألف فيو أبيات شعرية ٢تا أسلوب كمعٌت ٦تيزة 
كرائعة. كا١تتوقعة من ىذا البحث تستطيع الباحثة أف تكتشف كترتبط األسلوب 

١تعٌت الدقيق كا١تميز. كمنهج يف ىذا بالدراسة األسلوبية. حىت تظهر ىذا الشعر إ ى ا
ىذا ا١تنهج مناسبا كمبلئما ٔتا  البحث ىو منهج األسلوبية ىي اختيار اللفظ، ألف

 أرادتو الباحثة لدراسة األسلوبية يف الشعر.
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 أسئلة البحث  .1
بناءا عن خلفية ىذا البحث السابقة ٧تد األسئلة الىت سنبحثها يف ىذا البحث، 

 كىي فيما يلي: 
 ىي اختيار اللفظ يف أشعار فدكل طوقاف؟ما  .ُ
 بُت اللفظ كا١تعٌت يف أشعار فدكل طوقاف ؟ سياؽما ال .ِ

 ج. أهداف البحث 

بعد ا١تبلحظة كبناءا على ما ذكرت يف أسئلة البحث تقدـ الباحثة أىداؼ البحث 
 فيما يلي: 

 ١تعرفة اختيار اللفظ يف أشعار  لفدكل طوقاف. .ُ
 كا١تعٌت يف أشعار لفدكل طوقاف.كصف السياؽ بُت اللفظ  .ِ

 د. الفوائد البحث

 يف ىذا البحث ىناؾ فائدتُت ك ٫تا فائدة النظرية كفائدة التطبيقٌية. 

 الفوائد النظرية : 

ترجو الباحثة أف يكوف ىذا البحث مسهما ىف ٣تاؿ األدب خاصة ىف ٖتليل  .ُ
 كتعميق عن أساليب يف الشعر العريب.   

لشعر العريب الذم يستخدـ دراسة أسلوبية ٖتسُت القدرة على فهم ا .ِ
 ستيلستيكية.

 تقدمي ك إسهاـ يف تطوير األدب الشعر العريب، كال سيما من شعراء النساء. .ّ
 الفوائد التطبقية : 

 تستطيع الباحثة يف ٖتليل األبيات الشعر من جانب اختيار اللفظ.  .ُ
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 تستطيع الباحثة من إظهار العبلقة بُت اللفظ كا١تعٌت. .ِ
 وف ىذا البحث مادة للدراسة البلحقة خاصة لدراسة منهج ستيلستيكية.أف يك .ّ

 
 د. تحديد البحث

البحوث كا١تناقشات يف دراسة علم األسلوب متنوعة: األصوات، اختيار          
الباحثة حددت موضوعها  اللفظ، اختيار اٞتملة كاإل٨تراؼ. كيف ىذا البحث 

 يف عرض مفهـو اختيار اللفظ.
كيف اختيار اللفظ اليت تشتمل على الًتادؼ أك األلفاظ ا١تتقارية يف ا١تعٌت 

 كا١تشًتؾ اللفظي كاألضداد كا١تعرَّبة كمقتضى اٟتاؿ. 

 و. الدراسات السابقة

ـ، ٔتوضوع " اختيار اللفظ يف سورة الربكج "    )  ٤َُِْتمد يوسف اٟتمداين  .ُ
دراسة ستيلستيكية( بكلية العلـو اإلنسانية يف قسم اللغة العربية آدهبا ّتامعة 
اإلسبلمية اٟتكومية موالنا مالك إبراىيم ٔتاالنق. أما النتائج اليت كجدت الباحثة  

. ك ككجو كما يلي: أف ىذا البحث تشتمل اختيار اللفظ يف سورة الربكج
 اإلختبلؼ يف دراسة السابقو أنو يبحث يف القرآف الكرمي عن اختيار اللفظ.

ـ، ٔتوضوع " اختيار اللفظ يف سورة الليل"  َُِْ. ٤تمد عارؼ رٛتن حكيم ِ
)دراسة ستيلستيكية( بكلية العلـو اإلنسانية يف قسم اللغة العربية آدهبا ّتامعة 

 اىيم ٔتاالنق.اإلسبلمية اٟتكومية موالنا مالك إبر 

ـ، ٔتوضوع " اختيار اللفظ يف الشعر غٍت ببل  َُِْ. عبد الوىاب حسب ا ّ
ماؿ للئلماـ الشافعي" ) دراسة ٖتليلية ستيلستيكية( بكلية العلـو اإلنسانية يف 
قسم اللغة العربية آدهبا ّتامعة اإلسبلمية اٟتكومية موالنا مالك إبراىيم ٔتاالنق. 
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جدت الباحثة يف ىذا البحث كما يلي : يبحث عن األلفاظ أما النتائج اليت ك 
اليت تدؿ على معٌت االنتقاد لدل العلماء  ا١تباشرة ك االلفاظ اجملازية اليت تدؿ 

 على معٌت النقد ك عبلقات بينهم.

ـ، ٔتوضوع " اختيار اللفظ يف " أبيات مولد شرؼ  َُِْتيار رٛتة رمضاين . ْ
كلية العلـو اإلنسانية يف قسم اللغة العربية آدهبا األناـ". ) دراسة أسلوبية( ب

أما النتائج اليت كجدت ّتامعة اإلسبلمية اٟتكومية موالنا مالك إبراىيم ٔتاالنق. 
الباحثة يف ىذا البحث كما يلي: يبحث عن األبيات اليت تدؿ على معٌت اٟتب 

 الذم يرادفو العشق كا٢تول، كتأثَته على معانيها.

ـ ، ٔتوضوع " اختيار اللفظ كاٞتملة يف الغناء "   َُِٔا راسيلُت . إيلُت كلوديٓ
كن أنت" ٟتمود ا٠تضر"، )دراسة أسلوبية( بكلية العلـو اإلنسانية يف قسم 
أما اللغة العربية آدهبا ّتامعة اإلسبلمية اٟتكومية موالنا مالك إبراىيم ٔتاالنق. 

كجدت الباحثة األلفاظ النتائج اليت كجدت الباحثة يف ىذا البحث كما يلي: 
الذم تدؿ على حسن ا١تعٌت يف الغناء "كن أنت" ٟتموض اٟتضر ك كيف 

 تأثَتىا يف اٞتملة.

ـ،  ْتث اٞتامعي ٔتوضوع "أسلوب البياف يف ركاية  َُِٕ. رفيقي أبريلياشاه ٔ
قسم اللغة العربية كآدهبا، كلية األدب ك العلـو   "ٛتار  اٟتكيم" لتوفيق اٟتكيم".

نية، جامعة سوناف أمبيل اإلسبلمية اٟتكومية بسورابايا. أما النتائج اليت اإلنسا
كجدت الباحثة يف ىذا البحث كما يلي: يبحث عن االسلوب الذم استعمل 

 توفيق اٟتكيم يف ركاية "ٛتار اٟتكيم" ك تأثَته على حسن ا١تعٌت.

ٞتميبلت ـ، ْتث اٞتامعي ٔتوضوع "السجع يف شعر "ا َُِٕ. أيو مولد ا٠تالد ٕ
قسم اللغة العربية  ىن اٞتميبلت" مود دركيش)دراسة ٖتليلية ستيلستيكية(".
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كآدهبا، كلية العلـو اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية 
ٔتاالنق. أما النتائج اليت كجدت الباحثة يف ىذا البحث كما يلي: يبحث عن 

الشعر اٞتاميبلت ىن اٞتميبلت" مود  االبيات اليت تشتمل على السجع يف
 دركيش كالظهر الصورة اٟتقيقية ٞتماؿ ا١ترأة عند ٤تمود دركيش.

من تلك الدراسات السابقة، الوجو التشابو بُت الدراسات كىذا البحث ىو 
استخداـ نظرية علم األسلوب/نظرية ستيلستيكية. كأما كجو االختبلؼ بُت 

ىو موضوع البحث اليت تستخدمو الباحثة، يعٍت الدراسات السابقة كىذا البحث 
 ديواف أشعار لفدكل طوقاف.

 و. منهج البحث

 و مدخله نوع البحث . 2

. (Librar  Research)ىذا البحث ىو البحث العلمي الدراسة ا١تكتبية 
 Qualitative)كاستخدمت الباحثة يف ىذا البحث ا١تنهج الكيفي الوصفي 

Descriptive) بغداف كتيلور أف البحث الكيفي ىو إجراءات . كتعريف عند
البحث بإنتاج البيانات الوصفية بشكل الكلمات ا١تكتوبة أك ا١تنطوقة من الناس 

. كاستخدمت الباحثة H. Kasiram, 2010: 175كالسلوؾ كملحوظة فيها، )
مدخل األسلويب يف اختيار اللفظ كتأليف الكلمة، أك طريقة خلق الفكرة كإبراز يف 

 (.91: 1441القاىرة:  ة اللفظية ا١تناسبة. ) ٤تمد عبد ا١تنعم،الصور 

استخدمت  الباحثة ىذا البحث ا١تنهج الكيفى الوصفي  ألف حصوؿ  
كل البيانات يف ىذه الدراسة يصدر من بعض الكتب ٭تصل عليها من ا١تكتبة أك 
من البيانات مأخوذ من طريقة الشبكة الدكلية عن النظرية علم األسلوب أك 

لستيلستيكية حوؿ اختيار اللفظ. أما مصادر البيانات الرئيسية من ديواف الشعر ا
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لفدكل طوقاف.  أما بالنسبة يف ٚتع ىذه البيانات الرئيسية يف شكل بياف مكتوب 
 من الوصف يف كتب تتصل ٔتثل ىذه البحوث. 

أما ا١تدخل إ ى ىذه الدراسة، ىو مدخل علم األسلوب أك نظرية 
م يكوف من أحد الفركع الدراسة اللغوية خصوصا يف الشعر العريب. ستيلستيكية الذ

 ٖتليل أبيات الشعر لديواف فدكل طوقاف تكوف بدراسة ستيلستيكية. 

 . مصادر البيانات 1

البيانات يف ىذا البحث مأخوذة من مصدرين، ٫تا: مصادر البيانات   
 الرئيسية ك مصادر البيانات الثانوية.

 ئيسية: مصادر البيانات الر  . أ
ىي البيانات اليت ٕتمعو الباحثة كيتم ٖتليلها من البيانات األكلية يعٍت من  
كتاب ديواف الشعر لفدكل طوقاف. كالشبكة الدكلية اليت تتعلق عن السَتة الذاتية 

 لفدكل طوقاف.
 مصادر البيانات الثانوية: . ب

ٖتتوم على ىي البيانات اليت ٕتمعو الباحثة ك يتم ٖتليلها كٔتا قدـ اآلخركف. 
ا١تصادر أخرل ىو الكتب أك ا١تقالة أك القاموس كالشبكة الدكلية اليت تتعلق 

 Stilistika Al-Quran ( Gaya Bahasa"  هبذا البحث مثل كتاب
Al-Quran dalam Konteks Komunikasi , karya Drs. 

Akhmad Muzakki)   كبالبحوث األسلوبية كستيلستيكية اللغوية .
 الشعر.خصوصا يف 
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 طريقة جمع البيانات وتحليلها .3
طريقة ٚتع البيانات ىي ا٠تطوة ا١تهمة ىف البحث ألف ا٢تدؼ منو لنيل 
البيانات ا١تدعمة كا١تؤكدة لو. كتستخدـ الباحثة ٞتمع البيانات ىي طريقة الوثائق 

((Documenter Method  كىي الطريقة ٞتمع البيانات كا١تعلومات اتاجة ،
ة على طريقة نظر الوثائق من الكتاب أك ا١تقالة أك الشبكة الدكلية اليت لدل الباحث

  (Suharsimi, 2002: 206)تتعلق بالبحث كغَت ذلك.
 أما ا٠تطوات يف ٚتع البيانات كٖتليلها كاآليت:

 قراءة البيانات يف ديواف الشعر لفدكل طوقاف. .أ 
 كتابة األبيات ا١تختارة.   .ب 
أك ستيلستيكية إل٬تاد نظرية دراسة مطالعة الكتب دراسة األسلوبية  .ج 

 األسلوبية أك ستيلستيكية ا١تناسبة.
 البحث عن ا١تعٌت ا١تفردات يف األبيات ا١تختارة. .د 
استخراج األلفاظ اليت تدؿ على حسب الوحدات ا١توجودة يف اختيار  .ق 

 األلفاظ.
ٖتليل األلفاظ ا١تأخودة من األبيات ا١تختارة يف ديواف لفدكل طوقاف   .ك 

 لوحدات ا١توجودة.على حسب ا
كٖتليل العبلقة بُت اللفظ كا١تعٌت من األلفاظ ا١تأخوذة من األبيات  .ز 

 ا١تختارة يف ديواف لفدكل طوقاف.
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري
 مفهوم الستيلستيكية أ.
كتعترب من   أك أسلوب. (style)إف كلمة ستيلستيكية  تتصل بلفظ ستيل    

فرع من فركع الدرس اللغوم اٟتديث اليت هتتم ببياف ا٠تصائص اليت تتميز كتابات 
أديب ما، أك ٘تيز نوعا من األنواع األدبية ٔتا يشيع من صيغ صرفية ٥تصوصة، أك 
أنواع معينة من اٞتمل كالًتاكيب، أك مفردات يؤثرىا صاحب النص األديب ) 

(. يف لساف العرب يقاؿ للسطر من النخيل: أسلوب، ٕصفحة  ،٤َُْٗتمد، 
ككل طريق ٦تتد فهو اسلوب. كاألسلوب يعٍت بالطريق كالوجو كا١تذىب، يقاؿ: 
أنتم أسلوب سوء، ٬تمع على أساليب. كاألسلوب الفن يقاؿ: أخذ فبلف يف 

 (. ُْ، صفحة ُُٗٗأساليب من القوؿ، أم أفانُت منو )الشايب، 
أسلوب أك ستيل يكوف نوع من أنواع األلفاظ أك اختيار اللفظ اليت تتساءؿ   

عن ا١تطابقة أك غَت ا١تطابقة يف اٗتداـ اللفظ أك اٞتملة أك الفقرة معينة عند اٟتاؿ 
تيار ا١تعُت. كلذلك يغطي سؤاؿ األسلوب على ٚتيع مستويات اللغة، بدءا من اخ

اللفظ، اختيار اٞتملة، حىت اختيار العبارة ٟتصوؿ على اٞتماؿ. مع أنو يشتمل 
أيضا على كل ا٠تطاب، حىت ما يتضمن كراء النغمة الضمنية يف ا٠تطاب يكوف 

ستيلستيكية تزدىر أيضا يف  (.َُ،صفحة ََِٗسلوب اللغة )مزكي،قضية أ
كانت الدراسة  الغربية، قاليدتال يف. اليد العربية كالتقاليد الغربيةتقلدين، التق

 نظريتو مع (ُْٕٗ-ُٖٔٓكد من قبل جرليش بللي)الستيلستيكية ير 
الستيلستيكية الوصفية التعبَتية. كيكوف ىو تلميذ من فرديناند دم شوسسور) 

بللي أيضا    اللسانيات اٟتديثة، كلكن جرليشا١تشهور ٔتؤس(ُُّٗ-ُٕٖٓ
    مشهور ٔتؤس  الستيلستيكية اٟتديثة.
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كأما يف التقليد العريب تسمى الستيلستيكية بعلم األسلوب، كتطور علم   
األسلوب مع مركر الوقت يف الدراسات اللغوية، كقد نشأت دراسة األسلوب يف 
مرحلة قبل اإلسبلـ كتكوف من أعماؿ األديب ذات قيمة عالية ك معلقات ك 

كيف صدر اإلسبلـ،   معركضة يف أحد األسواؽ ا١تشهورة بسوؽ عكاظ كحوؿ مكة.
كل قيمة عالية ألعماؿ األديب قبل اإلسبلـ غلبت بنزكؿ القرآف الكرمي. نزؿ القرآف 
الكرمي بلغة ٚتيلة كببلغية كبلغة  الكبلمية اليت استعمل هبا كثَت من األسلوب 
كاختيار اللفظ ا١تطابقة لتسهيل اٟتفظ، مثل تكرار الكلمات أك األلفاظ أك اٞتمل، 

 (.ٓ، صفحة ََِٗضداد، كٚتاؿ القويف كغَت ذلك )القليويب، كاستخداـ األ
إف ٣تاؿ ىذا البحث يرتبط  ٔتوضوع الرئيسي األديب فهو النثر كالشعر    

(. ُِّ،صفحة ََِٕكا١تسرحية، كأما الشعر أكثر ماتستخدـ عن السلوب )رتنا،
ألف يف الشعر توجد استخدامات اإل٨ترافات عند استعماؿ اللغة مثل اإل٨تراؼ 

 أكسع النطاؽ، كلذلك كالتشويو كاإلتبلؼ كغَتىا يف تركيب اللغة ٢تدغ اٞتماؿ يف
لتحقيق ىذه األىداؼ يعطي ا١تؤلف نوعا من اإلمتياز يف استخداـ اللغة، كىو ما 

 . (licentia poetica)يسمى ْترية الشاعر
كانت ستيلستيكية تعرؼ ٔتصطلح آخر كىي ٪تط أك أسلوب أك ٣تاز.  

كتستخدـ ىذه األساليب بشكل عاـ يف ا١تصطلحات العامة اليت تشَت إ ى 
دراسات ٥تتلفة مثل: نقاط القوة، كا١تواقف، كطرؽ عمل األشياء. بينما تفسر 
اجملازات على أهنا معادالت أك أرقاـ. كتقـو اجملازات بربط شئ ما بآخر إلنتاج 
صورة ٥تتلفة، حىت يكوف ا١تقصود احتبلؿ معٌت األصلى. لذلك يعترب اجملاز على 

 (.ِِّ،صفحة ََِٕأنو يدعم أسلوب اللغة )رتنا،
األسلوب ىو الطريقة أك كيفية التعبَت عن كل شئ. كالنمط يف ٚتيع  

األنشطة اٟتياة البشرم. ستيلستيكية ال تقتصر عن ٖتليل األديب فقط، كلكن يف 
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أشكاؿ حرة من الكتابة كا١تؤلفات مثل: اجملبلت، كاإلعبلنات، كىلم جرا ) رتنا، 
 (. ِِّ، صفحة، ََِٕ
على تنوعات نإتة عن البيئات ا١تتنوعة. علم  ككما نعلم، أف اللغة ٖتتوم 

اللغة ىي العلم الذم يسعى إ ى توفَت اللغة كيظهر كيف يعمل، أما الستيلستيكية 
ىي جزء من علم اللغة كاليت تركز على اإلختبلفات يف استخداـ اللغة، كإف مل 

 (.ٕ، صفحة ُٕٕٗيكن حصرا كالسيما استخداـ اللغة يف األدب )تورنَت، 
فا للعلم األديب، فإف أسلوب اللغة ال ٭تتوم ١تعٌت اٞتماؿ فقط، كلكن خبل  

ا١تعٌت يف استقرار الكشف. أسلوب اللغة األدبية ىو مسألة كيفية عملية استخداـ 
اللغة يف األعماؿ األدبية غَت فعالة كفقا للقواعد. ألف أسلوب اللغة األدبية يتعلق 

تريد أم يظهرىا األدباء. كيف النهاية سيظهر  بأشياء كثَتة كفقا لبعض التأثَتات اليت
ٚتاؿ استخداـ اللغة حينها، باإلضافة إ ى ثركة معانيها. لذلك لي  من ا١تستغرب 
أف يعطي لؤلدباء حق اٟترية يف التبلعب باللغة إلحداث تأثَت معُت )مزكي، 

 (.ُّ، صفحة ََِٗ
 

 موضوعات الستيلستيكية -ب
م اللغة كميادينها مثل استعماؿ اللغة يف عمل الستيلستيكية تتعلق بفركع عل  

الفٍت كتاثَت استعما٢تا، لذلك علينا بأف ٨تللها ٔتنهج علم اللغة اإلجتماعي  
كاللهجة يف الكبلـ. أما خصوصية العمل الفٍت فتتحرؾ يف ميادين األصوات 

، ُّٗٗكالصرؼ كالنحو كالداللة بل كاف يتعلق بعدة ميادين معا )سدجيماف، 
 (. ْصفحة 

كتعترب العمل الفٍت ىو ا١تضموف ا٠تاص الذم يعرب اللغة كل ما يكوف فيو،   
كمن ضوء علم اللغة تتضمن فيو إشارة األصوات كالصرؼ كالنحو كغَت ذلك من 
تردد اٞتماس استهبلؿ السجع كغَتىا. كللباحث الستيلستيكي أف يعرض ا١تنافع 
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أم العمل الفٍت أداة اإلتصاؿ  كتأثر تلك اإلشارة كيسعى أم يدؿ عرض التغيَتات
 (.ٕ، صفحة ُّٗٗ)سدجيماف، 

( إف الدراسة الستيلستيكية تبحث عم ّٕ، صفحة ََِٗيقوؿ مزكي ) 
سائر ظواىر اللغة من ناحية صوهتا حٌت دالالهتا. كلكن عامة، ٖتدد يف معاٞتات 
النصوص، من ناحية صوهتا كمطابقة القوايف يف كل أكاخر الكلمة أك اٞتمل أك 
شبهها، أك يعٍت اختيار اللفظ مثل الًتادؼ، كاألضداد، كغَت ذلك. أك من اختيار 

 اٞتملة يعٍت اختيار شكل اٞتملة مثل خربية كإنشائية كغَت ذلك.
 كألجل ذلك موضوع دراسة ستيلستيكية تشتمل على:

 أ. األصوات 
 ب. اختيار اللفظ
 ج. اختيار اٞتملة

 د. اإل٨تراؼ

 

 األصواتأ. 
ىي تعترب اجملاؿ اللغوم اليت تبحث عن األصوات اللغوية من األصوات  

ناحية كصفها ٥تارجها ككيفية حدكثها كصفاهتا اليت تتميز هبا الصوت عن الصوت 
آخر. كعلم األصوات عند د. أٛتد سيوطي ىو العلم الذم يدرس إلقاء الصوت، 

 (.َُ، صفحة ََُِانتقالو كاستقبالو )راشدم، 
األسلوبية اليت يتكلم هبا ا١تتكلم بأسلوب ا٠تاص.  األصوات من الناحية 

ككما عرفنا أف األصوات تنقسم إ ى نوعُت، كىي الصامت كالصائت. الصامت ىو 
الصوت الساكن أك ا١تهموس الذم ٭تدث أثناء النطق بو اعًتاض أك عائق يف ٣ترل 

أثناء  ا٢تواء، كأما الصائت ىو الصوت اللغوم الذم يعرؼ باٟتركة أك حرؼ العلة،
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تكوينو أف يندفع ىواء الزفَت يف ٣ترل مستمر خبلؿ اٟتلق كالفم دكف أم عائق أك 
حاجز. العلماء كالباحثوف قد قاموا بإجراء البحث حوؿ عبلقة الصوت كتأثَتاهتا ١تدة 

 طويلة. فالتأثَت منها يبدك من ناحية التطابق يف تراكيب اٟتركؼ كتغيَت ا١تعٌت. 
بُت األصوات الصامتة كالصائتة كاف أعلى قوٯتا يف  اختيار اٟتركؼ كاٞتمع 

 القرآف الكرمي. على سبيل ا١تثاؿ يف صورة اإلخبلص :
﴾ كىملٍى ّ﴾ ملٍى يىًلٍد كىملٍى ييولىٍد ﴿ِ﴾ ٱللَّوي ٱلصَّمىدي ﴿ُقيٍل ىيوى ٱللَّوي أىحىده ﴿

 ﴾ْ﴿ۢ  كيفيونا أىحىده  ۥ يىكين لَّوي 
الداؿ يعٌت من حركؼ  كانت يف تلك السورة كجود التطابق يف حرؼ

 الصامت. فهذه ىي ا١تثاؿ األسلوبية من حسب صوهتا.
 

  اختيار اللفظب.          

ذكر غاري  قَتاؼ يف كتابو بأف اختيار اللفظ ىو القدرة على  
االستخداـ ىذا األداة، الذم ستؤثر بشكل كاضح أـ ال على كتابة اللوحة. 

رات الكتابة اٞتميلة. كالقدرة على كمع الوقت سيكوف نقطة الًتكيز على ا١تها
تعيُت األشكاؿ التطابق ْتاؿ أك قيمة الذكؽ اليت ٯتتلكها الفرؽ من اجملتمع. 

 كىناـ ثبلثة استنتاجات رئيسية عن اإلختيار اللفظ، منها:
األكؿ: اختيار اللفظ يعطي فهم اللفظ اليت تستخدـ للتعبَت عن  

١تناسبة أك استخداـ العبارات الفكرة، ككيفية تشكيل ٣تموعة من اللفظ ا
 الصحيحة، كاألساليب ا١تطابقة يف الوضع الصحيح.

الثاين : كاختيار اللفظ ىو الضبط القدرة على ٘تييز الفركؽ الدقيقة  
يف ا١تعٌت من الفكرة اليت ينبغي نقلها، كالقدرة على البحث عن الشكل 

 ا١تستمع. ا١تناسبة للحالة كالشعور الذم ٯتتلكها الفرؽ من اجملتمع
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الثالثة : كاختيار اللفظ ا١تناسبة كا١تبلئمة اليت ٘تكن بتكوين عدد كبَت من 
 ا١تفردات أك ٚتيع اللفظ أك ا١تفردات اليت ٘تتلك اللغة ذاهتا. 

كسيحدد البحث عن اإلختيار اللفظ على موضوعات كما يلي :      
للفظي، األلفاظ استخداـ األلفاظ ا١تقاربة يف ا١تعٌت أك الًتادؼ، ا١تشًتؾ ا

 ا١تتقابلة ىف ا١تعٌت أك األضداد، ا١تعرٌبة، كمقتضى اٟتاؿ.
  

 استخداـ األلفاظ ا١تقاربة يف ا١تعٌت أك الًتادؼ  .ُ
أشار سيبويو يف كتابو ٔتوضوع الكتاب إ ى ظاىرة الًتادؼ، كما أشار إليها 

كالسجية ك  ابن جٍت  ٖتت اسم "تعادم األمثلة ك تبلقي ا١تعاين"، كمثل ٢تا با٠تليقة
 .(ُِٓ، صفحة ََِٔ)عمر،  الطبيعة كالغزيزة كالسليقة

قاؿ فخر الرازم، إف الًتادؼ ىو األلفاظ يظهر يف بعض األمور مع تعبَت 
كاحد. كاللغويُت اٟتديثة تصنيف الكلمة اليت تتقارب يف ا١تعٌت أك الًتادؼ كأشباه 

الًتادؼ الكامل، شبو الًتادؼ، التقرب الداليل، اإلستلزاـ، الًتادؼ، كمايلي : 
 .(ْٗ، صفحة ََِٗ)مزكي،  اٞتمل ا١تًتادفة

كقد اختلف اللغويوف العرب القدماء اختبلفا كاسعا يف اثبات ىذه الظاىرة 
 أك إنكار ك جودىا يف اللغة العربية. 
الظاىرة، كاحتاج لوجودىا بأف ٚتيع أىل اللغة "  األكؿ : فريق أثبت كجود

إذا أرادكا أف يفسركا اللب قالوا : ىو العقل، أك اٞترح قالوا : ىو الكسب، أك 
السكب قالوا ىو الصب. كىذا يدؿ على أف اللب ك العقل عندىم سواء. ككذلك 

، صفحة ََِٔ)عمر،  اٞترح كالكسب كالسكب كالصب، ك ما أشبو ذلك
ُِٔ). 

الثاين : فريق ينكر الًتادؼ، كعلى رأسهم ثعلب، كأبو علي الفارسي، كابن 
فارس، كأبو ىبلؿ العسكرم. يقوؿ ابن فارس : األسم كاحد ىو السيف كما بعده 
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من األلقاب صفات. ككذالك األفعاؿ ٨تو مضٌي كذىب كانطلق، كقعد كجل ، 
منها ما لي  يف سواىا. كىو مذىب شيخنا أيب العباس  كرقد كناـ كىجع، ففي كل

 .(ُِٖ، صفحة ََِٔ)عمر،  أٛتد بن ٭تي ثعلب
ا١تثاؿ من الًتادؼ يف كلمة " ابتل " يف سورة البقرة " كىًإًذ ابٍػتػىلىى ًإبٍػرىاًىيمى رىبُّوي 

جىاًعليكى لًلنَّاًس ًإمىامنا قىاؿى كىًمن ذيرييَّيًت قىاؿى الى يػىنىاؿي عىٍهًدم ًبكىًلمىاتو فىأى٘تىَّهينَّ قىاؿى ًإيني 
{. قاؿ ابن عاشور، تستخدـ كلمة بلى أك ابتلى ١تعٌت ببلء حسنة ُِْالظَّاًلًمُتى }

أك سيئة. لكن العرب أكثر أف يستخدمو ٔتعٌت ببلء سيئة. كىذه الكلمة ٔتعٌت ببلء 
ا، كىو كزف افتعاؿ كما يف األية السابقة. كىذه تثَت حسنة إذا كاف ما يصرؼ إليه

إ ى ا١تبالغة تعٍت أف إبراىيم لو ببلء شديد. كأما ترادفو كلمة "اخترب" من كلمة خرب 
 ١تعٌت االختيار يف السياؽ اٟتسنة. كىذه الكلمة ال توجد استخدامها ىف القرآف

 . (ّٕ، صفحة ََِٗ)القليويب، 
 

 ا١تشًتؾ اللفظي .ِ
قاؿ السيوطي : كقد حده أىل األصوؿ بأنو اللفظ الواحد الداؿ على معنيُت 

، صفحة ََِٔ)عمر،  ٥تتلفُت فأكثر داللة على السواء عند أىل تلك اللغة
ُٖٓ) . 

ك تفرقوا شيعا  أما العلماء األصوؿ فقد أثركا جدال كبَتا حوؿ ىذه الظاىرة
 كأحزابا : 

األكؿ : فمنهم من قاؿ بوجوب كقوعو، كحجتهم أنو لو مل تكن األلفاظ 
مع أف ا١تسميات غَت متناىية كاألٝتاء متناىية ضركرة  -ا١تشًتكة كاقعة يف اللغة 

٠تلت أكثر ا١تسميات عن األلفاظ الدالة عليها مع  –تركب من اٟتركؼ ا١تتناىية 
  دعوة اٟتاجة إليها.
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الثاين : كمنهم من قاؿ باستحالة ك قوعو عقبل بدعول إخبللو بالتفهيم 
ا١تقصود من الوضع ٠تفاء القرائن. ك تقريب كجهة نظرىم أف الواضع اٟتكيم ال 
ٯتكن أف يقدـ على العمل ال يستهدؼ من كرائو غاية. كالغاية اٟتكيمة ا١تًتتبة على 

تمع. كٔتا أف جعل اللفظ الواحد ألكثر الوضع ىي هتيئة كسائل التفاىم بُت أفراد اجمل
من معٌت مع خفاء القرائن ٦تا ٮتل بتحقيق ىذه الغاية فبل يعقل أف يقدـ عليها 

 الواضع ْتاؿ.
الثالث : ك األكثر على إمكاف كقوعو لفقداف ا١توانع العقلية، ك على كقوعو 

ال كيذكركف ٢تا عدة فعبل. ككتب اللغة مليئة هبذه األلفاظ، بل ما من مادة من ا١تواد إ
معاف على سبيل االشًتاؾ اللفظ. ككل شبهة تثار على ا٠تبلؼ ىذا ينقضها الواقع 

)عمر،  الذم نلمسو يف ٚتيع اللغات. فهي أقرب إ ى الشبهة يف مقابل البديهة
 .(ُٕٓ، صفحة ََِٔ

لسَّارًقىةي فىاٍقطىعيوٍا أىٍيًديػىهيمىا جىزىاء ٔتىا كىسىبىا ا١تثاؿ يف سورة ا١تائدة: " كىالسَّارًؽي كىا
{. كلمة "يد " يتضمن ثبلثة معاف منها ذراع ّٖنىكىاالن مينى اللًَّو كىاللَّوي عىزًيزه حىًكيمه }

ككف اليد إ ى ا١ترفق ك كف اليد. ك أشار الرسوؿ أف اليد يف ىذه األية ٔتعٌت األخر 
لرسوؿ ىو قرينة، لذا كلو كلمة "يد" ىي ا١تشًتؾ أل كف اليد اليمُت. كعمل ا
 .(ٓٓ، صفحة ََِٗ)مزكي،  اللفظي بل ا١تراد بو كاضحا ىنا

 
 األلفاظ ا١تتقابلة ىف ا١تعٌت أك األضداد .ّ

ال تعٍت باألضداد ما يعنيو علماء اللغة ادثوف من كجود لفظُت ٮتتلفاف 
معٌت، كالقصَت يف مقابل الطويل كاٞتميل يف مقابل القبيح. كإ٪تا نطقا كيتضاداف 

 نعٍت هبا مفهومها القدمي كىو اللفظ ا١تستعمل يف معنيُت متضادين.
كمن مثاؿ من األلفاظ ا١تتقابلة يف ا١تعٌت أك األضداد توجد يف القرآف الكرمي 
" كىالليل إذا عسع  " . قاؿ أبو عبيدة : يقاؿ عسع  الليل إذا أقبل كإذا أدبر. 
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كقد أنكر أبو حامت كجود  التضاد يف ىذا اللفظ ك قاؿ : كقد تقلد أبو عبيدة أمرا 
من االسوداد. عسع  : أظلم كاسود يف ٚتيع عظيما. كال أظن ىا ىنا معٌت أكثر 

 .(َِِ، صفحة ََِٔ)عمر،  ما ذكر
 

 ا١تعرٌبة .ْ
كما قاؿ سيوطي، يف الواقع استوعب األمة العربية بعض الكلمات األجنبية 
يف أعما٢تم. تتم عملية استيعاب اللغة الثانية من خبلؿ اٞتمع بُت الكلمات 

بية يف الكلمات ا١توجودة، مث تغيَت أك تقليل اٟتركؼ، مث يتم استخداـ الكلمة األجن
، ََِٗ)مزكي،  يف الشعر كاادثة اليومية، كبالتايل تصبح لغة بليغة باللغة العربية

 .(ٗٓصفحة 
بالتعبَت، كىو يقوؿ جبلؿ الدين عبد الرٛتن، ا١تعرٌبة بتشديد الراء كيسمى 

لفظ استعملتو العرب يف معٌت كضع لو يف غَت لغتهم. كقاؿ أٛتد عبد الرٛتن، أما 
تعريف ا١تعربة ىو ما استعملتو العرب من األلفاظ ا١توضوعة ١تعاف يف غَت لغتها ْتيث 
يصبح اٞتوىرم يف الصحاح، تعريب االسم األعجمي أف نتفوه بو العرب على 

 . (ُٔٓ، صفحة ََُِ)كرجاديناتا،  ب كأعربتومنهاجها تقوؿ عربتو العر 
 

 مقتضى اٟتاؿ .ٓ
قاؿ ابن علوم بأف مقتضى اٟتاؿ ىو اختيار اللفظ ا١تناسب ٔتعٌت يف سياؽ 
معُت، كقاؿ ا١تقتضى بالعبارة ا١تناسبة )عبارة ا١تعينة( ىي أسلوب اللغة ا١تستخدمة 

 . (ُٔ، صفحة ََِٗ)مزكي،  للتعبَت عن العبارة
فمثاؿ قولو تعا ى يف السورة مرمي عن زكريا كىو عجوز ضعيف مؤل الشيب رأسو كما 

 زاؿ يدعو ا أف يعطيو كلدا :
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ا ۥًإٍذ نىادىٰل رىبَّوي  ًفيِّا }ۢ  ًندى ٍيبنا ّءن خى { قىاؿى رىبي ًإِّني كىىىنَّ ٱٍلعىٍظمي ًمٌتي كىٱٍشتػىعىلى ٱلرٍَّأسي شى
انىًت ۢ  { كىًإِّني ًخٍفتي ٱٍلمىوٰى ًىى ًمن كىرىاًْئكى رىبي شىًقيِّا }ۢ  ًبديعىا ۢ  كىملٍى أىكين ًءل كىكى

ثيًٌت كىيىًرثي ًمٍن ءىاًؿ يػىٍعقيوبى كىٱٍجعىٍلوي رىبي { يىرً ٓٱٍمرىأىًتى عىاًقرنا فػىهىٍب  ًى ًمن لَّدينكى كىلًيِّا }
 {ٔرىًضيِّا}

لقد استخدـ يف القرآف ٚتلة " كىىينَّ العىٍظمي ًمٍتي " لتصوير حاؿ زكريا العجوز 
كال يستخدـ ٚتلة " كىىينَّ اللحم ًمٍتي " . فإذف كىن العظم كىن اللحم معو، ألف 

ٍيبان " للتصوير عن حالة اللحم يتلٌصق عليو. مث استخدـ القرآ ف " كىاٍشتػىعىلى الرٍَّأسي شى
العجوز كذلك. فكلمة "شيبا" داللة على أف الشيب قد غطى ٚتيع رأسو. كيف قوؿ 
أخر أف الشيب انتشر مهبل على رأسو حىت غطى ٚتيع رأسو. نظرا من البياف 

خداـ  السابق فاستعمل كلميت العظم ك الشيب مناسب ٟتاؿ زكريا العجوز، من است
 . (ّٔ-ِٔ، الصفحات ََِٗ)مزكي، كلمة " ضعف " كغَتىا 

 

  اختيار الجملةج. 

إف اختيار اٞتملة ىي شكل اٞتملة ا١تستخدمة لتبٌلغ الرسالة اليت ٢تا ا١تؤثرة      
كما يف علة   يف ا١تعٌت.  كأما شكل اٞتمل يف العمل األديب متنوعة ٨تو قرآف الكرمي،

الببلغة ىناؾ تركيب اٞتملة دكف فاعلو كٚتلة اإلٝتية كٚتلة الفعلية كتكرير اٞتملة 
كٚتلة ا١تبتدأ باسم اإلشارة كاسم ا١توصوؿ كاسم الضمَت كقدمي كتأخَت كغَت ذلك. 

 ( : ُِٕا١تثاؿ اٞتملة ا١تضارع لكن ٔتعٌت ماض يف السورة البقرة )

 من البيت ك إٝتاعيل "" ك إذ يرفع إبراىيم القواعد 
كلمة يرفع كىو فعل ا١تضارع ليقٌصص عن الواقعة ابراىيم ا١تاضي. 
كاختيار اللفظ ليعطي القارئُت أك ا١تستمعُت ا٠تياؿ كأنو متحدثا. كقدـ لفظ 

 .(ٕٕ-ٕٔ، الصفحات ََِٗ)القليويب،  إذ فعل ا١تضارع اآلخر كذلك
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 اإلنحرافد.   

يف اإلصطبلح، اال٨تراؼ ىو أف ينحرؼ يف التباين أك ىيكل اللغة. يف  
الدراسات األدبية، تشكل اال٨ترافات عن االتفاقيات أك القواعد السائدة يف اجملتمع. 
٭تاكؿ األدباء إعطاء ٝتة لعملو الذم ينحرؼ عن اًتػيفىاؽ األدب أك اللغة. يف النقد 

بالتعتيم أك التنميط. يف القرآف يهدؼ اال٨تراؼ إ ى  األديب تيعرؼ ىذه ا١تخالفة
 إحداث نضارة كعدـ تشبع للقارئ.

ٔتا يف ذلك اال٨تراؼ عن ىيكل اللغة ىو استخداـ أسلوب اللغة 
اإللتفات، كىذا ىو النقاؿ األسلوب من ا١تتكلم ك ا١تخاطب كالغائب إ ى 

 شكل األخرل.
أساليب اللغة األخرل كما قاؿ أخدارم، حركة بعض أسلوب اللغة إ ى 

 .(ِٕ، صفحة ََِٗ)مزكي،  ٞتذب االنتباه

 موضوع التحليل الستيلستيكية -ج

كقد اختلف التحليل للستيلستيكي من التحليبلت األخرل، يستطيع أف يرل  
يعٌت التحليل الستيلستيكي أك األسلوبية من ثبلثة جوانب: أكالن، من جهة مؤلف 

من خبلؿ ٖتليل ا١تؤلفة يف عرض أسلوب اللغة. ىناؾ من الكٌتاب الذين لديهم 
أسلوب شخصي ك٦تيز، كىناؾ كٌتاب الذين ٭تاكلوف تقليد أسلوب لغة شخص 
آخر. ثانيان، ٯتكن نبلحظها من خصائص النصوص األدبية، من خبلؿ دراسة 

وة ا١ترتبطة اإلنطباع ا١تستمدة أسلوب اللغة اليت تظهر يف النص كتصنيفها. الثالثة، الق
من اجملتمع. ىذا النوع من األسلوب ىو افًتاض القارئ أك ا١تستمع الذم يؤدم إ ى 

 عوامل االستقبالية.
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للتحليل األسلويب طريقتاف ، الطريقة األك ى تبدأ بتحليل منهجي للنظم اللغوية  
فسَتات ا١توجهة ٨تو للمصنفات األدبية ، كتستمٌر يف تفسَت السمات األدبية مث الت

ا١تعٌت الكلي. الطريقة الثانية تبدأ بتعليم عددا من ا٠تصائص اليت ٘تيز بُت نظاـ كاحد 
مع نظاـ آخر. كعادةن يستخدـ أساليب متباينة نسعى فيها إ ى تشويو كٖتويل اللغات 
العادية كالبحث عن أغراض ٚتالية. باإلضافة إ ى ذلك، ٭تتاج الباحثة إ ى معرفة 

األسلوب اللغوم للمؤلفة ، ككيف أنو قادر على التعامل مع اللغة من الناحية  إتقاف
 اٞتمالية.

 خطوات التحليل اليت ٬تب القياـ هبا يف دراسة األسلوب ىي كما يلي:         

قادرة على ضبط كحدة التحليل، على سبيل ا١تثاؿ يف شكل األصوات،  .ُ
 كغَت ذلك.كالكلمات، كالعبارات، كاٞتمل، ك األبيات، 

يف الشعر تتمكن أف ترتبط التحليل باستخداـ اٞتناس ،تكرير األصوات،  .ِ
 ٣تاز، كاختبلفات األصوات ا١تستخدمة لتحقيق التأثَتات اٞتمالية.

كاف ٖتليل األلفاظ مهما ألنو ينتمي إ ى ا١تنطقة األدبية اليت تدعم بقوة معٌت  .ّ
رمزم على طبقات من كٚتاؿ اللغة. بالتأكيد ستحتوم الكلمة يف العرض ال
 ا١تعٌت. ستعطي الكلمة تأثَتنا معيننا كٖتريك القارئ.

 تؤكد ٖتليل اٞتملة على اختبلؼ استخداـ اٞتملة يف كل حالة. .ْ
ٖتتاج دراسة أ٫تية أسلوب اللغة إ ى اٟتصوؿ على ضغطها ا٠تاص. ٬تب أف  .ٓ

ة من تصل دراسة ا١تعٌت إ ى مستول اجملاز، كىي لغة ٣تازية ٢تا ٣تموعة متنوع
 ا١تعاين. 
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٬تب أف تصل التحليل الستيلستيكية إ ى ذركة ا١تؤلفة باستخداـ 
أسلوب اللغة األدبية. ٬تب على الباحثة أف تظهر اإلبداع ا١تطلق للمؤلفة من 
خبلؿ أسلوب اللغة. ككلما كاف لعب األسلوب كمليئ باٞتاذبية، ٯتكن 

 القوؿ بالطبع أف العمل لو كزف خاص كالعك  صحيح.
 

 مفهوم الديوان لألعمال الشعرية الكاملة " وحدي مع األيام" لفدوى طوقان. -د

مفهـو الديواف يف معجم   الديواف عند العريب يسمى بالديواف الشعرم. 
ا١تعاين يعٍت  كتاب ٕتمع فيو قصائد شاعر أك شعراء قصائد كنت أكتبها يف دكاكيٍت ) 

كتاب ٚتعت فيو قصائد لشاعر بدر شاكر السياب (.كالديواف عند الشعراء ىو  
كاحد. الديواف نوع أديب معركؼ يف الشعر العريب كالفارسي كالعثماين كا٢تندم. كىي 

 .(ُٓٔ، صفحة ََِٓ)طويب،  لفظة فارسية كٚتعها دكاكين

شاعرة كأديبة أخت لشاعر فلسطيٍت مشهور الذم لو دكر مهم ٟتياهتا، كىي 
أىم شعراء األرض اتلة كأدباؤىا يف القرف العشرين. كقاؿ عنها الراحل ٤تمود  من

شاعرة  .دركيش بأهنا أـ الشعر الفلسطيٍت كشاعرة ا١تقاكمة الفلسطينية يف ذلك اٟتُت
كأديبة عربية فلسطينية حاصرهتا العادات كالتقاليد يف كربىا كعاشت طفولةن حزينة، 

فخطت حربىا شعرنا يتميز ّتزالة غَت متوقعة كصدؽ  كقهرىا اإلحتبلؿ اإلسرائيلي
ا تنضح فرحنا يف أحياف كحزننا يف أحيافو أخرل  .عاطفي كقصائدن

كانت ٢تا ذات موىبة فذة كلغة متمكنة رغم عدـ إكما٢تا سول تعليمها 
االبتدائي، لكنها عملت ْتهد على تثقيف نفسها بنفسها كعلى يد أخيها إبراىيم 

فلسطُت الكبَت،  الذم عمل على صقل موىبتها مهما كانت طوقاف شاعر 
 الظركؼ اليت مرت هبا.
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فتطور شعرىا كثَتنا، بدايةن من الشعر العمودم الذم امتاز بالركمانسية، مث  
االنتقاؿ للواقعية كالرمزية يف الشعر اٟتر حىت بدأت أشعارىا تأخذ منواؿ القصيدة 

قصيدة  َُِِناجحة كمٌثل شعرىا الذم بلغ كانت فدكل رمزنا للمرأة ال.التقليدية
 .أساسنا قوينا للتجارب األنثوية يف اٟتب كالثورة كاحتجاج ا١ترأة على اجملتمع

، كبعد رحيل كالدىا، كرحيل شقيقها        ُْٖٗبعد نكبة فلسطُت يف سنة 
إبراىيم، خٌطت كتاهبا األكؿ "أخي إبراىيم" قبل أف تعود ٟتياهتا ا١تتشائمة حبيسة 

. اليت تكوف من إحدل دكاكينها "اٞتدراف إ ى أف ظهر ديواهنا األكؿ "كحدم مع األياـ
الثمانية الشعرية ا١تشهورة كترٚتت شعرىا إ ى عدة لغات العامل منها: اإل٧تليزية، 
كاأل١تانية،كالفرنسية غَت ذلك. كديواف "كحدم مع األياـ" ٭تتوم على األبيات ٚتلية 

الة ا١تشاعرية كالشوؽ للقارئ ك ا١تستمع الذم ٝتع أك قرأ كخبلبة مع النصيحة كالرس
األشعار يف ىذا الديواف. قد اختلف األسلوب ا٠تاص ٢تذا الديواف كالعمل األديب 

 األخر يف بنائو كشكلو كغَتىا مهما كاف متساكيا.

ىذا الديواف مشهور يف فلسطُت حىت إندكنيسيا كال أحد من ديواهنا الذم 
اكينها إاٌل ىذا الديواف. كيكوف ىذا الديواف كاحد من ٙتانية دك يصل إ ى ٣تمعتنا 

ا١تملكة العربية السعودية بسبب حسن  الذم يستخدـ كمرجع يف دار عكاظ يف
تركيبو كعلى عميق معانيو غَتىا. ٭تتوم ىذا الديواف على ا١تقتطفات الشعر لفدكل 
طوقاف كسَتة حياهتا. ىذا الديواف يتضٌمن على مواضع كثَتة، منها الشعور بالشوؽ، 

 ة أك اٟتب، األشجاف ك غَت آخر.األمل كاٟتنُت ،البؤس كالكآبة، الركمانيسي
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قالت فدكل طوقاف يف مقدمة ىذا الديواف بأف ىذا الديواف "كحدم مع 
األياـ" إىداء خاص ألخيها الراحل الشاعر الفلسطيٍت الكبَت إبراىيم طوقاف. 
كلذلك ٭تتوم ىذا الديواف على قصائد مشاعر باٟتنُت كاإلشتياؽ كاألمل كاٟتزف 

 فيها.  بذاهتا لؤلخيها، ْتسن تركيب لغاتو ك بالدقة الشعور 
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 الباب الثالث

 عرض البيانات وتحليلها

 

 أ.  المبحث األول : عرض أشعار في ديوان " وحدي مع األيام" لفدوى طوقان
مواضيع   ْٔٓيف ديواف " كحدم مع األياـ" لفدكل طوقاف ٭تتوم على  

حددت على ٜتسة مواضيع اليت ستكمل ْتثها كبَتة، كلكن الباحثة قد 
على كل مواضيع األخرل ألف من بعض مواضيع يف ىذا الديواف يركم عن 
اٟتنُت كالشوؽ كاألمل كالشعور بالوحدة كفقداف شخص ما. كىنا األشعار  

 كما يلي:
 ة شعر " ىركب". -ُ

 هروب
 ك٫تًت بأكىاـ دنيا ا٠تياؿ  كرىًت حقائق دنيا الورل
 كسحر الطيوؼ كسحر الظبلؿ  فما يتصباؾ إال الرؤل  

 مىت ينجلي عنك ىذا ا٠تياؿ مىت يا ابنة الوىم تستيقظُت  
 أفيقي    ، كفاؾ  ، لقد طاؿ مسراؾ

 
 ... عطشي ورا  سراب الرمال              

 
ا بآفاؽ كوفو عجيب! تعيشُت يف ذىلة اٟتا١تُت   بعيدى
 ؽ كشجو الغريبحنُت ا١تشو  كٯتؤل ركحك يف قيده 

 خيالك فوؼ الفضاء الرحيب كمن فلك األرض كم تطلقُت 
ايات ، عرب الغيويف البلهن ٬توز مدار النجـو كٯتعن 
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 ففي، أين ٘تضُت؟ فيم اندفاعك ، من ذا ترين بأفق الشركد

 كماىذه؟ رجفة يف كيانك ٦تا تشد عليو القيود 
 ٘ترد ركحك يف شجنو يريد ٭تطم تلك السدكد

 بيسمو طليقا خفيف اٞتناح كراء الزماف ، كراء اٟتدكد
 ففي ؟ أين ٘تضُت ؟ من ذا ترين

 ىنالك غرب الفضاء العظيم؟         
 كماذا يشوقك ؟ أـ من ينادم

 كيؤمئ من شرفات السدمي         
 أمامك ىذم اٟتياة٘تر 

 مواكب ٥تتلفات الرسـو       
 فتلوين كجهك ال تنظرين . . .

 كيف مقلتيك ظبلؿ الوجـو     
 تناءل بعيدا بعيدا مداه  أال كم هتيمُت يف عامل

 ٚتوح لظاه ، عنيف ظماه  كيف عمق ركحك شوؽ ملح
 تراؾ ىنالك تستلهيمن السموات سر الردم كاٟتياة

 خفايا الوجود ككنو اإللو ؟!تراؾ ىنالك تستطلعُت 
 
 شرح شعر " ىركب"  -ِ

يف ىذا الشعر تركم الشاعرة فدكل طوقاف عن حزهنا ككآبتها لفقداهنا               
أخيها ابوب إبرىيم طوقاف، كمشاعرىا بالضياع كالوحدة كيف حالة ا٠تياؿ كالبأس 

ف  األحاسي  معها  ألف الشخص الذم ساند ٢تا غَت موجود ّتانبها كال يتبادؿ ن
كما كاف يف ا١تاضي. مرت الشاعرة ْتالة ميؤكس الهنا تظل تعيش يف أكىاـ كخياؿ 
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تسًتجع أيامها اٞتميلة مع أخيها. كعربت الشاعرة مشاعرىا بطيوؼ كمشاعر باٟتنُت 
 ببل هناية.
كيف ىذا الشعر، كصفت الشاعرة بأف تفيق من حالتها ا١تيوؤس لفقداف            

أخيها، ككصفت أيضا مشاعرىا با٠تلو كالفضاء الواسع بسبب فقداف ٚتاؿ اٟتياة من 
اإلبتساـ، كاألمل كمركر حياهتا كسراب الرماؿ أم حياهتا ببل جدكل. يعٍت الشعور 

 باليأس كفقداف األمل يف اٟتياة. 
 
 ة شعر " نار كنار". -ّ

 نار ونار

 ّتسمي قفقفة كا٩تذاؿ 
 فيا نارم زيدم لظى كاشتعاؿ  
 كمدم ّتوم ديفء اٞتناح  
 فللربد عربدة كاجتياح  
 أما تسمعُت احتداـ النضاؿ    
 نضاؿ العواطف فوؽ اٞتباؿ    
 كأنت اعصفي، كاملئي ليليت    
  بدؼء هبٌدمء من رعديت    
 فحويل يدب صقيع الشتاء   
 دبيب الفناء        
 فبثي اٟترارة يف غرفيت   
 أال يا إبنة األعصر البائدة  
 أال قدست ركحك ا٠تالدة  
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 ثيب كأزفرم، ننضنضي كا٢تيب  
 بلى، ىكذا، ىكذا كاسريب 
 بركحك يف عزليت ا٢تامدة    
 كيف قلب جدراهنا البارده    
 بلى، ىكذا عانقي ذاتيو    
 ٔتوجة أنفاسك الدافيو    
 أح  بقرب لظاؾ اٟتبيب  
 شعوران غريب         
 خفيان كألغازؾ ا٠تافيو   
 فها أنا أطفئ مصباحيو  
 كأعنو لغمرة إحساسيو  
 فتحملٍت ٨تو ماضو سحيق  
 كأرنو ىناؾ لطيف رقيق  

 لطيف طفوليت الفانيو   
 بأيامها ا١ترة القاسية  
 كإذا أنا يا نار شيء صغَت   
 يفتش عن نبع حب كبَت   

 سدم، كيظل لقي مهمبل   
 فيمضي إيل    
 رؤاه، كيف أفقهن يطَت   
 كإذ أنت دنيا غموض تلوح  
 لعُت خيايل الطليق السبوح  
 فكنت رفيقة أكىاميو  
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 كمسرح أحبلـ يقظاتيو  
 كأدفع ٨توؾ جسمان كركح    
 كأخشع قرب لظاؾ اٞتموح    
 كأمضي، كيفَّ ا٧تذاب عميق    
 أحدؽ مأخوذة باٟتريق   
 كأرقب يف سكرة كانذىاؿ   

 ٚتوع الظبلؿ   
 ترجرج فوؽ اٞتدار العتيق   
 كأحل خلف اشتعاؿ اٟتطب  
 كقد شب يف ثورة كالتهب  
 خياالن لدكحو قدمي كريف  
 ٪تتو اٟتياة بغابو كثيف  
 قد ازدٛتت يف حشاه اٟتقب   
 ككنت إخاؿ كأف اللهب     
 تعانق فيو ضياء القمر    

 كلوف الغركب، كلوف السحر    
 ككل شعاع على الدكح مر   
 كظل عرب    

 قد أرتدَّ يف اللهب ا١تستعر   
 كيف سبحايت بدنيا األكار  
 تباغتٍت حزمة من شرار  
 قد انقذفت من فم ا١توقد  
 تؤٌز؛ فأرسل فيها يدم  
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 مثار  ىنا كىناؾ بشوؽو    
 ألخطف تلك النجـو الصغار    
 فكانت تركغ كتركض يف    
 مداىا، كسرعاف ما ٗتتفي    

 كأسأؿ نفسي: أين يغيب   
 شرار اللهيب   

 كىل ٖتزف النار إذ ينطفي   
 كىا أنا يا نار لو تعلمُت  
 فتاة طوت حزمة من سنُت  
 كما زلت رغم العهود الطواؿ  
 تثَتين فيها ٚتوح ا٠تياؿ  
 كحُت تفورين أك تزفرين   
 كأنك نف  تقاسي اٟتنُت   
 أغوص على عمق أغواريو   
 أجوس عوا١تها القاصيو   
  !فأ١ت  فيها أكارنا غريب  
  !كما من ٢تب      
  !أكار شعورم كإحساسيو  
 أمن عنصر النار أعماقيو؟ 
 أركحك يا نار يب ثاكيو 
 فما ىذه العاطفات اٟترار 
 ح أٌم استعار ٢تا يف اٞتوان 
 كما ىذه اللهفة العاتيو    
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 تشب فتلهب خلجاتيو    
 كتعك  كىجان على مقلتيو    
 كتلفح لفحان على شفتهي    
 كىذا اٟتنُت، كىذا القلق   
 كىذم اٟترؽ       

 !كأف بذايت ناران خفية 
 مضى اللي غَت ىزيع قصَت  
 كأنت ٫تدت كأىل القبور  
 كحٌبات ٚترؾ بعد اتقاد  
 خبت كاستحالت تلوؿ رماد  

 أٗتمد مثلك نار شعورم    
 غدا، كتؤكؿ ٢تذا ا١تصُت؟   
 أيغشى أكارم رماد السنُت؟   
 أيهمد قليب كما هتمدين؟    

 ١تاذا؟ أتدرين؟ أـ أنت مثلي   
 أسَتة جهل    
 !أجبييب، أجييب، أما تسمعُت؟  

 
 شرح شعر " نار كنار".  -ْ
شرحت فدكل طوقاف يف شعرىا نار كنار عن حقيقة حب األخوة كفقداف حنُت          

األخ، يف ىذا الشعر عربت الشاعرة عن تساؤالهتا كاضطراهبا. ْتيث أف الصقيع كالربكدة مثل 
شعورىا بالضياع كالوحدة ألف مسندىا قدكهتا مل يعد ّتانبها. عربت أيضا اٟتالة اليت مرت 

أخيها كرجعت تشعر عدـ الثقة كفقداف األمل. كلكن الشاعرة خطت هبا من بعد رحيل 
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حربىا لبوح ٚتيع األحاسي  اليت ٘تر هبا من خبلؿ شعرىا. مثلت يف الشعر بأهنا مل تعد 
تشعر بالبدؼء كاٟتناف، كصورت فقداف أخيها كاٟتطب الذم التهب بالنار كأصبح رماد 

من اٟتب اليت مازالت تشعر حوليها ككأف  يتطاير مثر الطيور. ك٤تاكالهتا للبحث عن نبع
 أخيها مازاؿ يتجوؿ حوليها.

 
 ة شعر " تلك القصيدة" -ٓ

 تلك القصيدة
 أال ليتٍت يا ىوام اٟتبيب

 عرفتك من قبل تلك القصيدة
 ك ٖتضن ديواف شعرم يداؾ
 ك تقرأ يل من قصيدة حب
 كتبت سخافاهتا يف سواؾ
 ك ما كاف حبان ، ك لكنو

 شيء تٌو٫توٛتاقة 
 ك حُت ا٧تلى الوىم أبغضتو
 ك أبغضت تلك القصيدة
 ك أنت تظٌل تؤكد يل أف
 أٚتل شعرم تلك القصيدة

 فألعن نفسي
 ك ألعن طيشي القدمي

 ك غلطة ام 
 ك ألعن تلك القصيدة
 ك أمضي أتفو أبياهتا
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 ك أكشف زيف انفعالتها
 ك ألواهنا الباىتات البليده

 ك لكن سدل
 تعيد ك تظل

 ك تقرأ يل أنت القصيدة
 ك يف منتهى حنقي يا حبييب
 ك فورة غيظي أىب اليك
 ك أسعى لديواف شعرم

 فأنزعو من يديك
 أىم بتمزيق تلك القصيدة
 أكٌد لو أف القصيدة ٘تسي
 ىباءن ذرتو اكف الرياح

 أكد لو أف القصيدة شيء
 ٯتوت ك يطمر يف قاع رم 

 ك تضحك من حنقي يا حبييب
 ك ثورة نفسي

 ك ٘تضي ٔتكر لذيذ برمء
 تؤكد يل اف أٚتل شعرم

 ك ألطف شعرم تلك القصيدة
 ك تركنو ايٌل ، ك أرنو إليك

 ك يف ندمي ، ندمي ك ا٩تذايل

          ..... 
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 القصيدة".شرح شعر " تلك  -ٔ

يف ىذا الشعر عربت الشاعرة عن أحاسيسها بالندـ كاليأس كالتفاقم يف ذلك الوضع   
اليت جعلت الشاعرة تبحث عن ذاهتا. شعورىا بعدـ الثقة كالتفاقم كالندـ جعلت منها 

تًتاجع كتتحَت بكل ما كرست حياهتا للشئ الذم ىي كانت عازمة كتثبت بأهنا قادرة ٢تذا 
مهما كانت مقيدة بعادهتا كتقاليدىا كفتاة فلسطينية. بالعك  ذلك األمر  األمر للعامل.

أصبح مصدرا اندفاعها للبوح للعامل أف فلسطُت ستظل قوية بوجود شعوب كاثقُت كمتأملُت 
 بأف اإلحتبلؿ ال تستطيع أف تكوف حاجزا أك عائقا لسمتقبل أجيا٢تم.

ئل عن نفسها كعن حوليها. ألف شعورىا باإلضطراب اليت جعلت تًتاجع كتتسا      
 رحلة حياهتا كانت رحلة صعبة....

 

 ة شعر " اٝتك"  -ٕ

 اسمك

 ككلما غنيت اشعارم
 كشفق ابلنفوس كتغركرقت

 من رقة الوجد
 عيوف ٝتارم

 تسألٍت عنك رفيقايت

 : أركح أغمغم بُت يديك
 اال ليتٍت يا ىوام اٟتبيب

 عرفتك من قبل تلك القصيدة
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 عن اٝتك الغايل الذم اخفي
 كراء ابيايت
 اٝتك

 يا تنهيدة الورد
 تعبق يف نداكة اٟترؼ

 اٝتك
 طلة فجر علىيا 

 تعثرم يف عتمة الدرب
 يا نغما اصحو كأغفو على
 رنينو ابب العذب

 اقوؿ
 ال أقوؿ،

 

 يل كحدم
 اٝتك يل
 يا كلمة ما تٍت

  ٕتاكر اسم ا يف قليب
 شرح شعر " اٝتك"  -ٖ

يف الشعر اٝتك عربت الشاعرة أحاسيسها باٟتنُت كالشوؽ ألخيها ٦تا خطت حرب   
أبيات أشعارىا كصف حبها كامتناهنا لوجود أخ الذم أصبح رفيق حياهتا كقدكهتا 
كمسندىا يـو فرحها كيـو حزهنا. ْتيث أصبح اٝتو ٕتاكر اسم ا يف قلبها، اسم 

ا. اسم الذم تطيب أياـ الشاعرة كتكوف أخفتها من ٚتيع الناس كأخفتها كراء أبياهت
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نور كمرشدىا عند تعثرىا يف ٣ترل درهبا. مثلت الشاعرة أف ذاؾ اإلسم أصبح نغما 
 كرنينا يف كل أكقاهتا. كأصبح ذاؾ اإلسم معزز ٟتياهتا كأنغاـ تصحو كتغفو عليها. 

 

 ة شعر " حُت تنهمر األنباء السيئة ".  -ٗ

 يئةحين تنهمر األنبا  الس    

 الريح ٕتدؿ الدخاف يف األغوار
 كيف دركب الليل كاإلعصار
 تنهمر الصخور كاألحجار

 سوداء بالرماد
 سوداء بالدخاف

 فلتنهمر كما تشاء ىذه الصخور
 كلتنهمر كما تشاء ىذه األحجار
 فالنهر ماض، راكضه إ ى مصبو
 كخلف منحٌت الدركب،

 
  
 يف

 رحابة ا١تدل
 ينتظر النهار

 من أجلنا ينتظر النهار 
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 شرح شعر " حُت تنهمر األنباء السيئة" -َُ
يف ىذا الشعر كصفت الشاعرة اٟتالة الفوضية عند ٝتاع أك معرفة شئ    

٤تزف مثل أنباء السيئة الذم تتسايل كتصب كيصيب من حولو. مثلت الشاعرة 
األنباء السيئة مثل الدخاف كاإلعصار الذم ٖتجب الرؤية لدل الناس. كمثلت أيضا  

ٟتياة ا١تخلوقات  كاألحجار كالصخور الذم تتحطم كتتفكك كتكوف هتديدا كخطرا
ا١توجودة حولو. ٦تا ٖتمل ىذا األنباء السيئة اٟتزف كاليأس كا٢تياج ك ا٠تسارة كالبؤس 

 كغَت ذلك. 
 

 ة شعر " ىل تذكر؟"  -ُُ
 هل تذكر؟     

 لقاؤنا ك دربنا األرحب 

 ك شاطىء النهر

 ك العش يف حديقة الزىر

 ك حارس اٟتديقة الطيب

 ك ا١تعد األخضر

 ىل تذكر ؟

 لقاؤنا إذ تسبق ا١توعدا

 خطام تستهدؼ عرب ا١تدل

 ركنان ىناؾ

 على رصيف الشارع االصاخب
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 ك حيث ألقاؾ

 سبقت مثلي ساعة ا١توعد

 ىناؾ تغدك فرحيت فرحتُت

 ك أقطع الشارع يف تُت

 كأف يف خطوم جناحُت

 ىناؾ ألقاؾ

 يف قلق األنتظار

 منفعبلن مستشار

 ! هتتف . ابطأت

 ك يف خطفو

 الرصيف ركحُت مع ا٢تول طائرينيفقدنا 

 ك ننثٍت ٨تو ا١تدل األبعد

 قلبان إ ى قلب ، يدان يف يد

  ىل تذكر ؟

 ك نعرب اٞتسر ك ٪تضي إ ى

 طريقنا الثاين على الشاطىء

 طريقنا ا١تنسرح ا٢تادلء

 ٪تشي ك ٪تشي ك ملء قلبينا
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 فيض ىناء ما لو حد

 ٯتتد ك دربنا ا١تسحور

 درب رؤـك الظل ، درب طويل

 كنت أرل مثلو بأحبلمي

 قبل اللقاء

 أياـ كاف اللقاء

 ك٫تان ٚتيل

 كا١تستحيل

 ىل تذكر ؟

 ك ٖتتوينا

 يف قلبيها ا١تخضوضر ااٟتاين

 ىناؾ يف حديقة الزىر

 عرشة ترعى أماسينا

 عٌش العصافَت  كأهنا

 ك حولنا من ركح نيساف

 شيء خفي اال ٭تاء كالسحر

 يومىء عرب الظلل ك االنور

 ىناؾ ننأل
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 عشنا ا١تنعزؿ ا١تعشب يف

 عن حارس اٟتديقة الطيب

 ك تلتقي يف نظرة ظمأل

 للنبع عينانا

 ك يف ا٧تذاب تلتف ركحانا

 على عناؽ شغف ملتصق

 ال ينتهي

 ك نشتهي

 لو حٌجرتنا ربٌة اٟتب

 ك ٨تن فوؽ ا١تقعد األخضر

 قلبان إ ى قلب فبل نفًتؽ

 ىل تذكر ؟
 

 شرح شعر " ىل تذكر؟" -ُِ

يف ىذا الشعر الشاعرة ٖتاكؿ أف تسًتجع كتتذكر أيامها اٞتميلة كالرائعة    
مع أخوىا ابوب إبراىيم طوقاف. ٖتاكؿ أت تعطي تلميحات لو بالذكريات اليت 
مركا هبا سويا من أياـ الطفولة حٌت كربكا. كاسًتجعت أيضا لقاءاهتا مع اخوىا يف 

ا. ككصفت أيضا عن مشاعرىا أياـ اليت كانت تتعلم ّتهد عن الشعر كغَتى
السعيدة اٞتملية باٟتديقة ا١تليئة بالزىور اليت تفوح منها رائحة خبلبة. ذاؾ 
اللقاءات جعلتها تتيقن بأف أخوىا ٢تا فقط كلن يفًتقوا عن بعض. لقاءاهتا مع 
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أخوىا جعلتها متحمسة لكي تركز عن شغفها كدراستها. حب األخوة جعلتها 
 تحقيق أىدافها كأحبلمها. قوية كعازمة ك حازمة ل

 
 ب. المبحث الثاني : اختيار اللفظ في ديوان " وحدي مع األيام  " لفدوى طوقان

يف ىذا البحث، استخرجت الباحثة البيانات اليت كجدت الباحثة يف ديواف " 
كحدم مع األياـ " لفدكل طوقاف ك تركز كما ذكرت الباحثة يف منهجية البحث. 

 كىي كما يلي: 
 

 أللفاظ المقاربة في المعنى أو الترادف ا -2
يف قراءة األشعار يف الديواف كحدم مع األياـ لفدكل          

طوقاف، كجدت الباحثة استخداـ األلفاظ ا١تقاربة يف ا١تعٌت أك الًتادؼ كىنا 
 ستذكر الباحثة بشكل جدكيل. كىي كما يلي :

 الشرح ّلفظ  ِلفظ  ُلفظ  رقم
كتدفق ا١تاء سكب  - ٯتؤل يتصباؾ ُ

 من ا١تنبع كغَتىا
اٟتب  كربط اب   - السجن القيود ِ

أك ا١تتهم إلرتباؾ 
األخطاء أك مقيد 
 بالعادة كالتقاليد

مضى أك مشى  - هتيمُت ٘تضُت ّ
سلك أك عرب طريق 

 ما
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  - رنينا نغما ْ
حد األقصى  - أعايل آفاؽ  ٓ

كاألعلى ا١تراتب أك 
 أك ا١تقاـ.   ا١تكاف

احًتاؽ، اندالع  - شبَّ  اشتعاؿ   ٔ
 النار، شٌب اٟترب.

اختفاء الشي أك  - ٗتتفي يغيب  ٕ
مستور، أك مل يعد 

 لو كجود.
اٟتاجز من البناء  - شارع رصيف ٖ

ا١توجودة كا١تمتدة 
على جانب الطريق 
للمار كيكوف طريقا 

 يف حينها.
مرَّ كمضى من  - ٪تشي نعرب ٗ

جانب إ ى جانب 
لوصوؿ إ ى ا١تكاف 
 ا١تستهدؼ. 

كبلـ موزكف مقفَّى  - أبيايت  أشعارم  َُ
 قصدنا

كثَت الطموح إ ى  - تستطلعُت تستلهمُت ُُ
ماىو أعلى، 
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كيستلهم ماحوليو 
بالنظر فيو بدقة 

 كإمعاف.
 

 ٯتؤل -. يتصباؾُ

صيٌبا ٔتعٌت انسكب،ساؿ، -يصب-لفظ يتصباؾ أصلو من لفظ صبَّ              
أك نزؿ فيو ا١تطر أك ماء يف كعاء. ككاف يتصباؾ ٔتعٌت مؤل أك سكب ا١تاء يف كعاء. 

مؤلن ٔتعٌت كضع الشئ أك سكب الشئ يف إناء.  -ٯتؤل-كأما ٯتؤل أصلو من لفظ مؤل
ٍت السكب أك الوضع الذم حدث من كىذا لفظُت يشًتكاف يف اٟتاؿ كا١تعٌت يع

سيل أك نزكؿ شئ سائل أك ا١تاء. استخدمت فدكل طوقاف لفظ يتصباؾ يف 
موضوع األكؿ كٚتع منو يف بيت األكؿ " يتصباؾ إال الرؤل " ٔتعٌت الرؤية ا٠تيالية 
ا١تملؤة بالطيف كا٠تياؿ كاألكىاـ. كيف بيت الثاين " كٯتل ركحك يف قيده حنُت 

 عٌت الركح اليت ٘تؤله الشعور الصاخب بالشوؽ كاٟتنُت. ا١تشوؽ: أم ٔت

 السجن –. القيود ِ

قىيداى أم ٔتعٌت ربط الرجلُت أك  -يقييد -لفظ القيود ٚتع من لفظ قيىد         
اليدين ْتبل أك حديد أم غلَّ رجليو أك يديو. كأما السجن أصلو من لفظ سجن 

حب  أك مكاف ٭ت -يسجن –
ي
ب  فيو ا١تتهموف أك اجملرموف ٚتعو سجنىا أم ٔتعٌت ا١ت

سجوف. ىذا اللفظاف يشًتكاف يف اٟتاؿ ك ا١تعٌت أم ضيَّق عليو حريَّتو أك أعاقو. 
استخدمت فدكل طوقاف لفط القيود يف ا١توضوع الثاين كٚتع منها يف البيت األكؿ 
" كما ىذه؟ رجفة يف كيانك ٦تا تشد عليو القيود" ٔتعٌت ذاهتا ككجودىا كأهنا 

غلولة أك مقيدة باألحاسي  البؤس كالضياع. كاللفظ السجن " ٘ترد ركحك يف م
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سجنو يريد ٭تٌطم تلك السدكد" أم ٔتعٌت ذاتيها التِت حاكلت ا٢تركب أك ا٠تركج 
  من حاؿ كأهنا يف نـو عميق ضائعة يف حاؿ خياؿ ككىم كحَتة. 

 هتيمُت –٘تضُت  -ّ

مضيا أم ٔتعٌت تقدـ أك  -ٯتضي -ظ مضىلفظ ٘تضُت أصلو من لف                    
ذىب أك خبل أك انصرؼ من مكاف ما. ككانت لفظ ٘تضُت بعمٌت الذىاب أك 
رحيل شخص ما أك شئ ما من مكاف أصلو. كأما لفظ هتيمُت أصلو من لفظ هتٌيم 

هتٌيما ٔتعٌت مشى أك ذىب. كىذا اللفظاف يتقارباف يف ا١تعٌت ألف لفظ  -يتهٌيم –
ىاب أك الرحيل إ ى مكاف ما، كلفظ هتيمُت مطلع  إ ى طريقة ٘تضُت يدؿ الذ

الذىاب اك الرحيل بالعادة. استخدمت فدكل طوقاف لفظ ٘تضُت يف " قفي ؟ أين 
٘تضُت؟ من ذا ترين بأفق الشركد" يدؿ على الذىاب أك الرحيل، كأما لفظ هتيمُت 

عٌت انصرافها أك يف البيت " أال كم هتيمُت يف عامل تناءم بعيدا بعيدا مداه" ٔت
 عدة من عامل ا١تفًتض هبا البقاء.رحيلها مبت

 رنينا  –نغما  -ْ

تنغيما أم ٔتعٌت تطريب يف  -ينٌغم –لفظ نغما أصلو من لفظ نغَّم           
الغناء يكوف مصحوبا با١توسيقى كىو يغٍت من الكبلـ كيًتَّنَّ بو من الشعر أك 

رنينا ٔتعٌت  –يرفُّ  -ينا أصلو من لفظ رفَّ قصيدة شعرية ملحنة كمغناة. كأما لفظ رن
صوَّت كصاح كطٌرب كغٌٌت، أك الصوت النإتة من ا١توسيقى. يشبو بلفظ الغناء يف 
حاؿ معُت كلكن يتميز يف شكلو. كىذا اللفظاف يشًتكاف يف ا١تعٌت كاٟتاؿ، 
كاستخدمت الشاعرة فدكل طوقاف لفظ نغما يف بيت شعره " ككلما غنيت 

عٌت أم تطرب بالغناء يف أشعارىا اليت ٗتفي اسم عزيزىا كراء أبياهتا  أشعارم" ٔت
كلما خطت حربىا كتكوف يف خياؿ. كأما لفظ رنينا يف بيت " يا نغما أصحو 
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كأغفو على رنينو ابب العذب..." ٔتعٌت أهنا تقضي أيامها من بداية استيقاظها 
نُت عزيزىا بُت أبيات حىت تعود إ ى للنـو مرة أخرل تظل تسمع كتًتَّن على ر 
كتتطرب بُت ابياهتا طواؿ  شعرىا كٗتفي كراء ذلك االسم الذم جعلها تكتب

 يومها.

 أعايل –آفاؽ  -ٓ

لفظ آفاؽ أصلو من لفظ أيفق ٔتعٌت اٟتد األقصى من ا١تعامل أك أماكن أك           
ا١تراتب أك كمن امتداد البصر. ككاف لفظ آفاؽ أم ٔتعٌت بلغ اٟتد األقصى من 
الرؤية كالتفكَت كا١تقاـ كا٠تياؿ. كأما لفظ أعايل من مصدر عبل أم ٔتعٌت ٝتو، 

مكاف عاؿ كارتفاعو بعيد من األرض. كىذا مكانة، عظمة. ككاف لفظ أعايل ٔتعٌت 
اللفظُت يشًتكاف يف اٟتاؿ ا١تعٌت يعٍت كىو العلو كاإلرتفاع. استخدمت فدكل 
طوقاف لفظ آفاؽ يف ا١توضوع األكؿ " تعيشُت يف ذىلة اٟتا١تُت بعيدا بآفاؽ كوف 
يب عجيب" أم ٔتعٌت أهنا  يف حالة الغفلة أك نـو العميق اليت ٖتملها إ ى عامل عج

فيها خياؿ ككىم ام ليست يف حالتها الطبيعية. كأما لفظ أعايل ٔتعٌت أهنا يف حالة 
ي هترب من ٕتعلها تبتعد عن األرض كتنجذب ٨تو األعلى كترتفع من األرض لك

 حاؿ بؤسها كحَتهتا.

 شبَّ  -اشتعاؿ   -ٔ

يو اشتعاالن  ٔتعٌت التهب ف -يشتعل –لفظ اشتعاؿ أصلو من لفظ اشتعل           
النار أك حريق، ككاف لفظ اشتعاؿ ٔتعٌت شعور باإلرتعاش ك اإلرتعاد يف ذاتو كمثل 

شبوبنا أم  –يشبُّ  –نار تشتعل نار ٢تيب خطر. كأما لفظ شب أصلو شبَّ 
ٔتعٌت شبَّت فيو النَتاف كاندلع النار فيو كاٟتريق. ككاف لفظ شبَّ ٔتعٌت اللَّهيب اليت 

أك ا١تشاعر اليت تكوف جدا عميقة ٗتفي داخلها تشتعل بشرارهتا أم األحاسي  
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ا١تآسي كاٟتزف كغَت ذلك. كىذا اللفظاف يشًتكاف يف اٟتاؿ كا١تعٌت يعٍت الئلندالع 
كاللهيب. كاستخدمت فدكل طوقاف لفظ اشتعاؿ يف بيت " كأ١تح خلف اشتعاؿ 
 اٟتطب" ٔتعٌت أف ذاهتا كمشاعرىا كأحاسيسها ٖتًتؽ ك تشتعل كاٟتطب اًتقة
بسبب عز٢تا الدائمة كحرقة للقاء أخيها ابوب إبراىيم طوقاف. كأما لفظ شبَّ 
ٔتعٌت ارتباكها كارتعادىا مثل اللهب الذم تلتهب نَتاف اٟترب يف اٞتبهة. كىذا 

 حافز أك دافع لكي ٗتطو مستقبلها.اللفظ ٘تثل حالتها اليت ٖتتاج إ ى 

 ٗتتفي –يغيب   -ٕ    
غياب أم ٔتعٌت اختفى،  -يغيب -لفظ يغيب أصلو من لفظ غاب   

ابتعد مؤقتا، ىاجر. ككاف لفظ يغيب ٔتعٌت غياب شرار اللهيب الذم كاف حافزا 
 -كدافعا ٢تا بأهنا قادرة أف تكوف قدكة لشعبها. كلفظ ٗتتفي أصلو من لفظ اختفي

لفظاف يتشاركاف يف اختفاء ٔتعٌت استًت، كتوارل أم ال يراه أحده. كىذا ال -ٮتتفي
اٟتاؿ كا١تعٌت يعٍت اإلختفاء. استخدمت فدكل طوقاف لفظ يغيب يف بيت " كأسأؿ 
عن نفسي: أين يغيب شرار اللهيب..."  ٔتعٌت غياب شرار الذم كاف حافزا كصارت 
تنجذب أف تتعلم كتكرس حياهتا يف ٣تاؿ تستطيع أف تتواصل مع الناس عن طريق  

لعامل ال ٣تاؿ للًتاجع كا٠توؼ من اإلحتبلؿ كمقيدة بُت كبلماهتا كصوهتا كبوحها ل
العادة كالتقاليد. كأما لفظ ٗتتفي ٔتعٌت اختفاء ٛتاستها كعزٯتتها كثقة بنفسها كنضا٢تا 
لشعبها كلنفسها كٚتيع ا١ترأة العربية البليت قيدف بالعادة كالتقاليد ْتيث ال تستطيع أف 

مناضلة لشعبها كتثبت للعامل مدل قساكة  ٖتقق أحبلمها كما يفعلوف الرجاؿ. ككانت
جيوش الستعمرين يف دكلتها اٟتبيبة فلسطُت. كتريد العدالة ك ا١تساعدة من الدكؿ 

 اجملاركة كللعامل كلو. 
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 ٪تشي -نعرب -ٖ
عبوره ٔتعٌت اجتاز، عرب الطريق من جانب -يعرب-لفظ نعرب أصلو من لفظ عرب       

إ ى جانب، كمضى، ككاف لفظ نعرب ٔتعٌت العبور من ضفة إ ى أخرل. كأما لفظ ٪تشي 
مشيا أم ٔتعٌت مضى أك نقل القدـ من مكاف إ ى -ٯتشي-أصلو من لفظ مشى

ٍت الذىاب أك ا١تركر الذم تعترب من مكاف. ىذا اللفظاف يشًتكاف يف ا١تعٌت كاٟتاؿ يع
أنشطة التنقل. استخدمت فدكل طوقاف لفظ نعرب يف بيت "كنعرب اٞتسر ك٪تضي إ ى 
طريقنا الثاين على الشاطئ" ٔتعٌت أرادت أف تذىب ك٘تر من خبلؿ اٞتسر حىت تصل 
إ ى ا١تكاف الذم أرادت الوصوؿ إليها كىي شاطئ البحر مع الشخص الذم كاف ٦تيزا 

حياهتا. كأما لفظ ٪تشي من بيت " ٪تشي ك٪تشي كملء قلبينا فيض ىناء مالو يف 
حدكد" ٔتعٍت أرادت أف تسَت ك٘تضي لقائها مع الشخص ا١تميز يف حياهتا مليئة 

  لذكريات اٞتملية ال هناية ٢تا. باٟتب كاٟتناف كالفرح كا
 شارع -رصيف -ٗ

ٌت ا١ترصوؼ، كيطلق لفظ رصيف أصلو اسم ٛتعو رصف كأرصفة أم ٔتع        
على حاجز من البناء ا١تمتد على جانيب الطريق ا١تبلَّط بصفائح اٟتجارة ا١تخصص 
للمار أك ٤تطة للوقوؼ. كأما لفظ شارع أصلو اسم ٚتعو شوارع أم ٔتعٌت طريق 
رئيسي من طرؽ ا١تدينة. ىذا اللفظاف يتقارباف يف ا١تعٌت يعٍت الطريق. استخدمت 

يف بيت " كعلى رصيف الشارع الصاخب" ٔتعٌت التقت فدكل طوقاف لفظ رصيف 
بعزيزىا يف موعد كانت على رصيف الشارع ا١تزدٛتة بالناس كا١تواصبلت. كأما لفظ 
الشارع يف بيت " كأقطع الشارع يف تُت" ٔتعٌت أهنا كانت ٕتتاز ذاؾ الشارع يف ثانية 

إ ى الشارع ا١تقصود للقاء أك يف تُت كمل ٖتتاج إ ى كقت طويل الجتياز أك الوصوؿ 
 عزيزىا ا١تنتظر. 
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 أبيايت –أشعارم  -َُ
لفظ أشعارم أصلو من لفظ ًشعر ٔتعٌت قصائد موزكنة مقفاة كفق نظاـ       

من البحور الشعرية أك حسب تفعيلة ما مع تنوع يف القوايف أك التزاـ قافية كاحدة تعربي 
البيت األكؿ من لبقصيدة أك الشعر ما  عما يشعر بو الشاعر. كأما لفظ أبيايت ٔتعٌت

اشتمل على شطرين، مصراعُت من الشعر. أبيات من القصيدة. كىذا اللفظاف 
يتقارباف يف اٟتاؿ كا١تعٌت ٔتا يف ذلك جزء من الشعر كالقصيدة. استخدمت فدكل 
طوقاف لفظ أشعارم يف بيت " ككلما غنَّيت أشعارم" ٔتعٌت طربت كتر٪تت هبا غناءا 

ارىا لبوح عن مشاعرىا كأحاسيسها ٕتاه عزيزىا. كأما لفظ أبيات أصلو من من أشع
لفظ بيت ٔتعٌت أهنا أخفت اسم عزيزىا مستور ك٥تفي بُت أبيات شعرىا ا١توجة 

ت طلة يف تعثرىا من عتمة خصيصا لو ألف اإلسم ا١تخفي بُت ابيات شعرىا أصبح
 الدرب. 
 تستطلعُت -تستلهمُت -ُُ
 -إ٢تاما أم ٔتعٌت أبلغو إياه-يلهم-لفظ تستلهمُت أصلو من لفظ أ٢تم       

السموات سر  تستلهمُتأفهمو إياه. ككاف معٌت لفظ تستلهمُت يف بيت " تراؾ ىناؾ 
الردم كاٟتياة" عربت الشاعرة لنفسها كللؤلخرين بأف تتأمل األحداث حوليها 

طي التلميحات عن الردم كتبلحظ كتكتشف ما األسرار ا١تخفي الذم تستطيع أف تع
استطبلع أم ٔتعٌت  -يستطلع -كاٟتياة. كأما لفظ تستطلعُت أصلو من لفظ استطلع

النظر ما ىو، كذىب ١تعرفة األحداث كتكتشف التلميحات اليت تعطي األجوبة عن 
ا٠تفايا ا١تتعلقة باإللو. كىذا اللفظاف تتقارباف يف اٟتاؿ كا١تعٌت أم ٔتعٌت النظر 

ذم تكوف من انشطة التطلع للحصوؿ على حافز أك معرفة شئ. يعٍت كاإلكتشاؼ ال
الشاعرة فدكل طوقاف استخدمت اللفظ ا١تناسب يف أبيات شعرىا ألف ىناؾ ارتباط 

 مع الفكرة اليت تريد إيصا٢تا للقارئ كا١تستمع. 
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 المشترك اللفظي -1
بعد قراءة كٖتليل أشعار ا١تختارة يف  ديواف " كحدم مع األياـ لفدكل         

طوقاف اختارت الباحثة اإلسم أك الفعل الذم يدؿ على مشًتؾ اللفظي، كىو كما 
 يلي:

 

 معٌت اآلخر معٌت ا١تطلوب لفظ رقم
استيقظ من نومو  أفيقي ُ

العميق، عاد إ ى 
 حالو كصحا

نـو خفيف كنـو 
 ا١تسنا١تريض أك 

مايشاىد يف كسط  سراب ِ
الطريق، خاصة يف 
ا١تناطق الرملية عند 
اشتداد اٟتر، كأنو 

 ا١تاء

كذب، كخداع، ال 
 حقيقة لو

٢تب النار ا٠تاص ال  اشتعل، التهب لظى  ّ
 دخاف فيو، جهنم. 

مايطَت بو الطَت  جناح ْ
كيساعده على 
 الطَتاف يف السماء

أحد طرفيو يف اليد 
 كاإلبط كالعضد

النور اليت تضيئ  شعاع ٓ
 الدرب من العتمة

 أشعة الشم  ارقة

حقارة، دناءة، كىزالة رقة ا١تشاعر كقلبها  سخافة  ٔ
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كضعف عقلها 
 مؤقتا

ا١تستمرة يف إيذاء 
 األخرين

 
  

 . أفيقي ُ
لفظ أفيقي عند الكلمة لو معاف ٥تتلفة، كمن بعض استخدمت فدكل طوقاف يف          

البيت " أفيقي ، كفاؾ، لقد طاؿ مسراؾ" ٔتعٌت ٘تثل نفسها كشخص اليت طاؿ غياهبا من 
حالتها ا١تيؤكس البد أف تفيق كتستيقظ من غفلتها إ ى اٟتاؿ الطبيعية. كٓتبلؼ ذلك ىناؾ 

٠تفيف مثل نـو ا١تسن قي  كىو العك  من النـو العميق يعٍت النـو امعٌت آخر من اللفظ أفي
 أك ا١تريض. 

 . سرابِ
لفظ سراب عند الكلمة لو معاف ٥تتلفة. كاستخدمت فدكل طوقاف ىذا اللفظ يف           

بيت " عطشي كراء سراب الرماؿ" أم ٔتعٌت شعورىا بالعطش ٥تفي بُت مسطحات ا١تاء 
ٔتعٌت كذب، كخداع، ال ؼ ذلك لو معاف آخر من اللفظ سراب أم ا١تلتصقة باألرض، كٓتبل

 حقيقة لو. 
 . لظىّ
عادة لفظ لظى تعرؼ بأحد أٝتاء نار جهنم، كلكن ىناؾ معٌت آخر استخدمتو فدكل         

طوقاف يف شعرىا نار كنار يعٍت يف بيت " فيا نار زيدم لظى كاشتعاؿ". يف ذلك البيت 
ٖتتاج إ ى حرارة اليت تستطيع أف تدفئها من الربد الذم ٕتدؿ يف أشارت الشاعرة أف جسمها 

جسمها كغرفتها كيكوف أيضا حافزا كدافعا ٢تا لكي تكمل خطاىا كٖتقق أحبلما ألف تكوف 
شارة عربية ٦تيزة بسَتة ذاهتا ا١تختلفة عن الغَت. كإذا كانت اللفظ يكوف فعبل يعٍت يدؿ على 

 قو.شتعاؿ كاإللتهاب النار كٖتًت اإل
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 . جناح ْ
لفظ اٞتناح عند الكلمة لو معاف ا١تختلفة، كاستخدمتو فدكل طوقاف يف بيت "         

كمدم ّتوم دفئ اٞتناح" أم ٔتعٌت مثلت الشاعرة نفسها كالطَت الذم لو جناح تستطيع أف 
٘تتد جناحها لكي تدفئ جسمها من الربد اليت هتيم يف جسمها كأصبح الربد عائق ٢تا لكي 

بل. كٓتبلؼ ذلك ىناؾ توجد معٌت الذم ال يطابق بصيغة الشعر أم ٗتطو مسارىا ا١تستق
 د كاإلبط كالعضد من أعضاء اٞتسم.ٔتعٌت صفة االنسانية كىو أحد طرفيو الي

 . شعاع ٓ
لفظ شعاع ىناؾ معٌت ٥تتلفة عتد استخداـ لفظ شعاع يف الكلمة األتية ا١توجودة يف         

بيت" ككل شعاع على الدكح مر كظل عرب" ٯتكن نبحث اإلختبلؼ من ظركؼ خلفية اٞتملة 
يف الشعرز استخدمت فدكل طوقاف لفظ شعاع يف أحد أبيات شعرىا ٔتعٌت النور أك الضوء 

أف ينور كيكوف طلة الفجر من عتمة الدرب كلكن لي  لوقت طويل  الساطع الذم يستطيع
ألاف النور ا١تنتظرة ستظل تعرب لتنور ضفة آخر من اٞتهة. كىذا ىو ا١تعٌت اليت تريد الشاعرة 
فدكل طوقاف أف ٘تتلكها يف أبيات شعرىا اٞتذاب. كأما ا١تعٌت أخر يعٍت كمضات شعاعية 

 ية شفافة ٗتًتؽ كل األشياء حولو.طب أك خيوط ضوئذات نفاذ كتأثَت قوم تستخدـ يف ال
 . سخافةٔ

ىذا اللفظ لو معاف ٥تتلفة يف ظركؼ معينة. استخدمت فدكل طوقاف لفظ            
سخافاهتا يف بيت " كتبتي سخافاهتا يف سواؾ كماكاف حبا،" ٔتعٌت  قد جنت من اٟتب 

افزا ٢تا لكي ترسم حربىا بأشعار كالعشق لرقة حناهنا مشاعرىا إتاه شخص ما الذم أصبح ح
٢تا رسالة اليت تريد إيصا٢تا للناس أٚتع. كرسم اإلبتساـ يف كجهها كمبلء حياهتا بالذكريات 
اٞتميلة. كىذه السخافة ليست أم سخافة كلكن خطت حربىا حىت أصبح شعرا ٚتيبل. 

ٌت األخر ٔتعٌت الشعور كىذا ا١تعٌت اليت أرادت الشاعرة إيصا٢تا للقارئ أك ا١تستمع. كأما ا١تع
 ْتقارة، كدناءة، كىزالة ا١تستمرة حىت يؤذم مشاعر الناس يف آخر ا١تطاؼ.
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 األلفاظ المتقابلة في المعنى أو األضداد -3
بعد قراءة األشعار يف ديواف األعماؿ الشعرية الكاملة لفدكل طوقاف ال ٕتد            

ضداد فيو. ألف الشاعرة فدكل طوقاف استخدمت الباحثة األلفاظ ا١تتقابلة يف ا١تعٌت أك األ
العديد من األلفاظ كاإلستعارات اليت ال ٖتتوم على األلفاظ ا١تتقابلة يف ا١تعٌت أك األضداد 
ْتيث ال تسبب إ ى انقساـ يف ا١تعٌت اللفظ من أشعاره. ككما عرفنا ألف الشاعرة هتدؼ إ ى 

لذلك ٯتكن أف نأخذ عربة منو من بعد تسهيل القراءة كفهم ٤تتول الشعر كالغرض منها. ك 
 القراءة أك اإلستماع منها. 

 
 المعّربة -2

بعد قراءة األشعار يف ديواف " األعماؿ الشعرية الكاملة" لفدكل طوقاف ، مل ٕتد          
الباحثة األلفاظ الذم  يدٌؿ على األلفاظ ا١تعرٌبة. كذلك ألف الشاعرة فدكل طوقاف 
استخدمت اللغة العربية الفصيحة ك الصحيحة حىت يكاد ال يوجد ىناؾ أم امتصاص من 

 اللفظ أك اٞتملة يف ديواهنا ا١تشهور " األعماؿ الشعرية الكاملة".  لغة أجنبية يف اختيار
   

 مقتضى الحال -5
كبعد قراءة األشعار يف ديواف " األعماؿ الشعرية الكاملة" لشاعرة مذىلة فدكل          

ؿ يف عدة أبيات طوقاف، كجدت الباحثة العديد من األلفاظ اليت تدؿ على مقتضى اٟتا
 :اآلتية، كما يلي

 
 . مىت يا ابنة الوىم تستيقظُتُ
لفظ يا ابنة الوىم ىو لفظ ٣تازم الذم يستخدمو الناس أم تعٍت أف الشخص يف            

حالة ا٠تياؿ كالوالتفكَت ا١تبدع كاٞتميل. كلفظ ابنة الوىم مصطلح ال تتستخدـ على نطاؽ 
انت إمرأة أك فتاة اليت كاسع يف تعليم اللغوم اليومية. كيشَت لفظ ابتة الوىم إ ى شخص ك



ِٓ 

 

 

 

تتمتع بأكقاهتا يف ا٠تياؿ كرسم مستقبلها يف ذىنها لتكوف ىدفها ا١تستقبل. كأما يف البيت تعٍت 
أنبهت الشاعرة نفسها بأف تفيق بأسرع ما ٯتكن من حالة الوىم كالضياع كاٟتَتة كالذىلة ٟتياهتا 

لفرصة الذىبية اليت ٘تتلكها اليت مطاؼ ٢تا. كاشارت أيضا بأف تفيق قبل أف تندـ كٗتسر ا
الشاعرة يف حينها. بدكف أم عائق أمامها اليت تقدىا من اٟتركة كحرية التعبَت عن كل ماجرل 
يف حياهتا. ألف حياهتا ٖتمل رسالة ٞتميع الناس كخاصة للنساء كالفتيات. كتريد أف تركم 

يف جالة اإلحتبلؿ  للعامل ألف تستطيع أف تكوف افتخار كقدكة للشعب الفلسطُت الذم كاف
 حىت اآلف مهما كلف األمر ماتزاؿ تناضل كتناضل لبوح عن اٟتقيقة.

 
 

 . كيف عمق ركحك شوؽ ملحه ٚتوح لظاه، عنيف ظماهِ
لفظ ملح ٔتعٌت ٖتتاج كتشعر بشدة الشوؽ لشخص ما عزيز على قلبها. كيف البيت            

كانت الشاعرة تشرح أف يف عمق مشاعرىا كأحاسيسها ىناؾ الشعور بالشوؽ كاٟتنُت كفقداف 
شخص كانت حالة صعبة ٢تا. ألهنا كانت ٘تر باألكقات صعبة كحساسة بعد فقداف أخيها 

مي. حىت مثلت الشاعرة تلك ا١تشاعر اليت ٖتًتؽ بشدة ك٘تزؽ كل ماكاف ابوب ككالدىا الكر 
أصبح أمانيها كثقة بنفسها لتتحوؿ إ ى رماد تتطاير يف السماء. كلكن يف ىذا البيت 
استخدمت الشاعرة لفظ ملح للدالللة على أف الشعر ليست ٣ترد ٚتاؿ فقط، بل كلكن فيو 

كل طوقاف أف تظهر الذكؽ ا١تشاعر العميق شعور عميق ٦تيز يف ذلك الشعر. أرادت فد
 ي كىو ذكؽ الوفا كإخبلص يف اٟتب.الداخل

 
 

 . يف عشينا ا١تنعزؿ ا١تعشبّ
عشنا ىو من لفظ العش ٔتعٌت البيت أك ا١تسكن. كىذا اللفظ لو معاف ٥تتلفة يف ىذا          

نظرات اٟتب البيت يعٍت الشاعرة مثلت بيتها كالعش ا١تخضر ا١تعشب الذم تلتقي فيو 
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كاٟتناف، كا٧تذاب لبعضها البعض، النابعة منها اٟتب كاٟتناف كتعتٍت بعضها البعض يد على يد 
ترسم الذكريات اٞتميلة كرائعة مع شخص عزيز ٢تا اليت أصبح مساندىا حافزىا لتخطو مهنتها  

ٖتاكؿ كأديبة  عربية رائعة. كلفظ عشنا لو معٌت عميق الذم يدؿ على شدة األمل كالسعادة 
أف تسًتجع أيامها اٟتلوة اليت مرت معو ْتيث رسم يف كجهها اإلبتساـ كالفرحة. كاستخدمت 
الشاعرة فدكل طوقاف لفظ عشنا لتصور مدل سعادهتا كفرحتها يف ذلك اٟتُت. كأرادت بأف 

 تعانق تلك الذكريات بكل شغف ال هناية ٢تا. 
 

 . أىمُّ بتمزيق تلك القصيدةْ
٘تزيقا أم ٔتعٌت شقو، كتقطيعو إ ى أجزاء  -ٯتزؽ -يق أصلو من لفظ مزَّؽلفظ ٘تز            

صغَتة. استخدمت الشاعرة فدكل طوقاف لفظ ٘تزيق يف ذلك البيت لتحصل على معٌت مدل 
احتقارىا كبغضها حىت أرادت أف ٘تزؽ القصيدة كتنزعو من الشخص الذم ٭تاكؿ إقناعها بأف 

زالت يف بغضها أف تلك القصيدة اليت كتبتها مزيف قصيدهتا كانت أٚتل شعر. كلكنها ما
انفعاالهتا ألهنا تشعر تلك القصيدة كانت سخافاهتا كٛتاقتها. كشعرت الشاعرة تلك البغض 
كاإلحتقار ألهنا ندمت يا ليتها عرفت عزيزىا قبل تلك القصيدة. ككاف لفظ ٘تزيق تناسب ٢تذا 

 البيت بسبب مشاعرىا إتاه تلك القصيدة. 
 

 تعبق يف نداكة اٟترؼ. ٓ
تعبيق ٔتعٌت تطيَّب. استخدمت الشاعرة  –يتعٌبق  -لفظ تعبق أصلو من لفظ تعٌبق         

فدكل طوقاف لفظ تعبَّق يف بيت شعر " تعٌبق يف نداكة اٟترًؼ" لتحصل على مدل عشقها 
عربت  كحبها لعزيزىا حىت أرادت لساهنا بأف تتطيب كتردد اٝتو ا١تخفي بُت سطور أشعارىا.

فدكل طوقاف يف شعرىا عن أحاسيسها كمشاعرىا إتاه عزيزىا كمدل أ٫تيتو يف حياهتا. ْتيث  
كلما خطت حربىا بُت السطور، فدكل طوقاف تركم قصة غرامها كحبها كلكن مازالت ٗتفي 
ذلك اإلسم بُت أبياهتا الغرامية. كمثلت أيضا أف ذلك اإلسم أصبح مرشدىا كنورىا كلما تكوف 
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ضائعة، أك ٘تر بأكقات صعبة أك تتعثر يف درهبا ٨تو ٖتقيق أىدافها. كذلك اإلسم أصبح  حزينة،
ملكها كحدىا كال أحد أف ٯتتلك ذاؾ اإلسم العزيز. كعربت أيضا أف ذاؾ اإلسم ٕتاكر اسم 

 ا عزكجل يف قلبها.
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 الباب الرابع

 اإلختتام

تقٌدمت الباحثة يف ىذا الباب خبلصة البحث ك اإلقًتاحات اليت تتعلق بنتيجة ىذا        
 البحث العلمى. كىو كما يلي :

 الخالصة .أ 
ك أما ا٠تبلصة اليت ٕتد الباحثة عند ٖتليل الستيلستيكية ٔتوضوع اختيار اللفظ يف 

أك اإلجابة من أسئلة  ديواف " األعماؿ الشعرية الكاملة " لفدكل طوقاف كنتيجة
بَّأ يف األكؿ البحث. كىو كما يلي :  البحث الذم ميهى

كجدت الباحثة اختيار اللفظ يف ديواف " األعماؿ الشعرية الكاملة " لفدكل  .أ 
طوقاف ٔتوضوع الًتادؼ أك األلفاظ القاربة يف ا١تعٌت عشرة بيانا كمنها يعٌت 

رنينا،  -هتيمُت، نغما –السجن، ٘تضُت  –ٯتؤل، القيود  –لفظ يتصٌباؾ 
، تغيب  –أعايل، اشتعاؿ  –آفاؽ  –ارع، نعرب ش –ٗتتفي، رصيف  –شبَّ

تستطلعُت. كمن موضوع ا١تشًتؾ  -أبيايت، تستلهمُت –٪تشي، أشعارم 
اللفظي كجدت الباحثة لفظ أفيقي، سراب، لظىى، اٞتناح، شعاع ك سخافة. 
كمن موضوع مقتضى اٟتاؿ كجدت الباحثة لفظ يا ابنة الوىم يف البيت مىت 

 ملحه حك شوؽ تستيقظُت ، لفظ ملح يف البيت كيف عمق رك  ابنة الوىميا 
ٚتوح لظاه، عنيف ظماه، لفظ عيشنا يف البيت يف عشنا ا١تنعزؿ ا١تعشب، 

تلك القصيدة ، ك لفظ تعبَّق يف البيت  بتمزيقلفظ ٘تزيق يف البيت أىم 
١تتقابلة يف ا١تعٌت كمل ٕتد الباحثة البيانات من األلفاظ ا. يف نداكة اٟترؼ تعبق

استخدمت اللغة العربية الفصيحة،  ا١تعرٌبة بسبب فدكل طوقافأك األضداد ك 
من  ود انقساما يف ا١تعٌت عند كل لفظكالصحيحة كألهنا ال تريد  كج

 أشعارىا.
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كمن البيانات اليت كجدت الباحثة من قبل فتلخصت الباحثة بأٌف فدكل   .ب 

طوقاف تعترب أديبة عربية  ماىرة ك رائعة كجذابة يف عزؼ كخلق العواطف يف 
الشعر كتؤلف الكلمات كالعبارات بذكاء رائعة بطريقة تعطي معاين عميقة 

ن اجملاز يف األبيات ا١تختلفات من أشعارىا، كما أهنا تستخدـ الكثَت م
إلضافة القيمة اٞتمالية ا١تتضمنة يف أشعارىا. يف ىذا الديواف " األعماؿ 
الشعرية الكاملة " ٔتوضوع "كحدم مع األياـ" اليت تصف كتركم ٚتيع 
مشاكل من حبها ك حياهتا مثل خطوات ا١ترء اليت فقدت مسار حياهتا، 

كأدبية عربية كٖتاكؿ أف تنهض كتسًتجع ذاهتا اليت اختفت كتكمل مسَتهتا  
ا١تناضلة. كتريد أيضا أف تستمر يف رسم حربىا بُت األبيات كالقصائد. 
القصص اليت ٘تكن بأف ٕتدىا يف ىذا الديواف كلها نتيجة من ٕتربة حياهتا 

 اٟتقيقية اليت تبدك أهنا تصٌور نفسها يف ىذا الشعر.
 

 اإلقتراحات .ب 
بعيدا عن قدمت الباحثة مقًتحات البحث بعد انتهاء ىذا البحث اٞتامعي        

الكماؿ، حىت أهنا تتمٌت الباحثة أف تكوف بعدىا  البحوث البلحقة اليت تستخدـ 
الدراسة التحليلية الستيلستسكية ك اختيار اللفظ كموضوعها كتستخدـ النظريات 

د ا١تراجع للباحثُت اآلخرين يف اللغة األخرل. كعسى أف يكوف ىذا البحث أح
ة ستيلستيكي. ينبغي للطبلب الذين يرغبوف يف علم ال البحث عما يتعلق هبذا البحث

أف يكوف معد كأف حصل على  ا١تراجع بقدر ا١تستطاع مثل ٬تمع الكتب من ا١تكتبة 
أك اجملبلت أك ا١تقاالت اليت ترتبط بعلم الستيلستيكية . ككذلك ينبغي للمكتبة 

ية أك ا١تركزية أف تزيد ا١تراجع البليت تتصل بعلم الستيلستيكية خاصة ا١تراجع اليت الكل
  تتضمن دراسة علم الستيلستيكية أك علم األسلوب سواء كاف باإلندكنسية أك العربية
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قد انتهت كتابة ىذا البحث ا١توجز بعوف ا تعا ى كتوفيقو، كأٌف ىذا البحث 
ؿ ١تا فيو من األخطاء كالنقصاف. لذل رجت البسيط مل يكن على درجة الكما

الباحثة من سعادة القارئُت كاألعزٌاء تصويب على ما يبدك من األخطاء كعسى أف 
 يكوف ىذا البحث نافعا.
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 سيرة ذاتية

ـ.  ُِٗٗيوليو  ٧ُٕتمة أٛتد، كلدت يف مكة ا١تكرمة تاريخ 
سنة  دائية اٟتكومية اإلندكنيسية ٔتكةٗترجت من ا١تدرسة اإلبت

التحقت با١تدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية اإلكندكنيسية  ـ، مث ََِٕ
عهد ، كمن مث التحقت با١تدرسة الثانوية األىلية ٔتـََِٖٔتكة سنة 

 ـ. كمث َُِّكٗترجت فيو سنة  نقونور اٞتديد فايتوف فركبول
حىت حصلت على درجة البكالوريوس يف قسم  جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنالتحقت باٞت

ـ. كخدمت ١تعهد سوناف أميبل العايل باٞتامعة نفسها   َُِٗاللغة العربية كأدهبا سنة 
 أيضا يف ىيئةث سنوات. كشاركت ١تدة ثبل ةقسم اللغ شرفة يف ىيئة الطلبة كرئيسة يفكم
عية ا١تناظرة.كعضو يف ٚت كسكرتَتة كأدهبا بيةقسم اللغة العر ة الطلب



 
 

 
 

 


