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 ب
 

 الباحثةتقرير 
 

 أفيدكم علما أبنٍت الطالبة :
 الف سوجياان: إنغيل كك          االسم

  َُُُِّٖٓ:         رقم القيد
موضوع البحث       : درجة مجاؿ الكلمات يف رلموعة األغاٍل لسليماف ادلغٍت )دراسة 

 األسلوبية(
حد يف حضرتو ككتبتو بنفسي كما زدتو من إبداع غَتم أك أتليف اآلخر. كإذا اٌدعى أأ

 أربمل ادلسوكلية على ذلك كلن بُت أنو من غَت حبثي، فأانادلستقبل أنو من أتليفو كت
تكوف ادلسوكلية على ادلشرفُت أك مسوكيل قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية 

 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 

 َُِٗأبريل  ُٖربريرا دباالنج، 
 الباحثة

 
 

 إنغيل ككالف سوجياان
 َُُُِّٖٓرقم القيد : 

 
 
 
 
 



 ج

 تصريح
 

ربت العنواف  إنغيل ككالف سوجياانلطالبة ابسم لىذا تصريح أبف رسالة البكالوريوس 
 قد سبت ابلتفتيش كادلراجعة من درجة مجاؿ الكلمات يف رلموعة األغاٍل لسليماف ادلغٍت

لتقدـ إىل رللس ادلناقشة الستفاء شركط االختبار النهائي لكىي صاحلة  قبل ادلشرؼ
البكالوريوس يف قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية جامعة للحصوؿ على درجة 

 موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 

 َُِٗأبريل  ُٖماالنج، 
 ادلوافق

 قسم اللغة العربية كأدهبارئيس          ادلشرؼ
 
 

 الدكتور حليمي        الدكتور حليمي
 ََََََُُُُُِٕٖٗٔٗٗرقم التوظيف:  ََََََُُُُُِٕٖٗٔٗٗرقم التوظيف: 

 ةادلعرٌف
 عميدة كلية العلـو اإلنسانية

 
 

 الدكتورة شافية
 َََََُُُُِِّٗٗٗٔٔٗرقم التوظيف: 

  
 



 د

 تقرير جلنة ادلناقشة
 

 لقد سبت مناقشة ىذا البحث اجلامعي الذم قدمتو :
 : إنغيل ككالف سوجياان        االسم

  َُُُِّٖٓ:        رقم القيد
موضوع البحث       : درجة مجاؿ الكلمات يف رلموعة األغاٍل لسليماف ادلغٍت )دراسة 

 األسلوبية(
يف قسم اللغة العربية كأدهبا لكلية  (S-1)كقررت اللجنة صلاحها كاستحقاقها درجة سرجاان 

 امعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.العلـو اإلنسانية جب
 

 َُِٗأبربل  ِٗنج، ربريرا دباال
 التوقيع             جلنة ادلناقشة

 (         )      )رئيس اللجنة(       عارؼ رمحن حكيم ادلاجستَت -ُ
 َََُُُُُُُُُِِّٕٖٖٓٗيف: رقم التوظ     

 (         )ادلخترب الرئيسي(      )        عبد هللا زين الرؤكؼ ادلاجستَت -ِ
 ََََََََُُِّّٗٓٗٔٗيف: رقم التوظ     

 (         )      )السكرتَت(          حليمي الدكتور -ّ
 ََََََُُُُُِٕٖٗٔٗٗيف: رقم التوظ     

 ةادلعرٌف
 عميدة كلية العلـو اإلنسانية

 
 الدكتورة شافية

 َََََُُُُِِّٗٗٗٔٔٗرقم التوظيف: 



 ق

 استهالل
 

 ما يف ادلقاـ لذم عقل كذم أدب # من راحة فدع األكطاف كاغًتب
 )اإلماـ الشافعي( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ك

 إهداء
 

 ىذا البحث إىل: مأىد
 

 ربٌياٍل كما ارمحهماك  ذلما اغفر ربٌ  .سوغيارٌب كأمي نسركف أيب احملًتمُت كالدم .1
 حفظهما ربت رمحتك.اك  صغَتا

دكم جهيا سفرابنا، كأخيت نور عُت. أسعدىم ك أخي الشقيق نوغراىا أجي كجااي،  .2
 كالدنيا كاآلخرة. هللا يف سالمة الدين

ـ يف بيت ربفيظ القرآف، كىيئة  .3  ربفيظ القرآف.األحباء الكرا
مشاخيي كأساتذٌب الذين علموٍل العلم كأدبوٍل حسن األدب كيدعوف يل إىل هللا  .4

أمورم كأمورىم  يسر هللالنجاحي، عسى هللا أف جيعل علومي كعلومهم انفعة ك 
ح اليت تستمع على حفظي القرآف أمجعُت، كخصوصا األستاذة عصمة الدينية مفتا 

 صابرة رامحة حفظها هللا. 
الذين شجعوٍل ابجلد  يف قسم اللغة العربية كأدهبا خصوصا كزميالٌب زمالئي .5

 ابرؾ هللا فيكم أمجعُت.كنصحوٍل ابحلق 
ابرؾ هللا دعوٍل ابجلد كنصحوٍل ابحلق الذين شجعوٍل ك  خصوصا كزميالٌب زمالئي .6

 .فيكم أمجعُت
 
 
 
 
 
 



 ز

 ةتوطئ
 

احلمد هلل الذم بذكره تطمئن القلوب، كبرمحتو يغفر الذنوب، كأنعم علينا أبنواع 
النعم كلطائف اإلحساف، كفضلنا على سائر خلقو بتعليم العلم كالبياف، أشهد أف ال إلو 
إال هللا كأشهد أف سيدان دمحما رسوؿ هللا. كالصالة كالسالـ عليو ادلبعوث خبَت ادللل 

 و كأصحابو بدكر معامل اإلدياف، كمشوس عوامل العرفاف. أما بعد.كاألدايف، كعلى آل
درجة مجال الكلمات يف  "قد سبت كتابة ىذا البحث العلمي ربت ادلوضوع:

كاعًتفت الباحثة أهنا كثَتة " جمموعة األغاين لسليمان ادلغين )دراسة األسلوبية(
 النقصاف كاخلطأ رغم أهنا قد بذلت جهدىا إلكماذلا. 

لكتابة مل تصل إىل مثل الصورة بدكف مساعدة األساتيذ الكراـ كالزمالء كىذه ا
ـ كخالص الثناء إىل:   األحباء. كلذلك تقدـ الباحثة فوائق االحًتا

مدير جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية  ارسالدكتور عبد احل حضرة األستاذ .1
 احلكومية ماالنج.

اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراىيم  فضيلة الدكتورة شافية عميدة كلية العلـو .2
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

كلية العلـو اإلنسانية جامعة رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا  فضيلة الدكتور حليمي  .3
ككمشريف يف كتابة ىذا البحث  ،راىيم اإلسالمية احلكومية ماالنجموالان مالك إب

 العلم.
بقسم اللغة العربية كأدهبا   يكادميكيف األ ؼشر دمحم زكاكم ادلاجستَت كادلفضيلة  .4

 .كلية العلـو اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 يف قسم اللغة العربية كأدهبا. ذاتاتمجيع األساتيذ كاألس .5

 
 



 ط
 

ىم من أىل م مجيعا. كجعلنا هللا كإايوؿ ذلم شكرا جزيال على كل مساعدهتأق
كجعلنا من عباده الصاحلُت كادلخلصُت، كال يفوت عن رجائي أف  كاخلَتل العلم كالعم

 كسائر القراء. آمُت ايرب العادلُت. ةىذا البحث اجلامعي للباحثينفع 
 

 

 َُِٗأبريل  ُٖ ،نجماال       
 الباحثة        

 

 إنغيل ككالف سوجياان       
                       َُُُِّٖٓ  
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 خلص البحثمست
درجة مجاؿ الكلمات يف رلموعة األغاٍل لسليماف ادلغٍت )دراسة (، َُِٗ) إنغيل ووالن سوجياان

البحث اجلامعي، قسم اللغة العربية كأدهبا. كلية العلـو اإلنسانية. جامعة موالان . األسلوبية(
 حليمي.الدكتور : احلكومية ماالنج. ادلشرؼ مالك إبراىيم اإلسالمية

 سليماف ادلغٍت. ،األغنية ،اجلماؿ ،الدرجةالرئيسية:  الكلمات
 

يف شكل النص أك السياؽ  ، سواءالعمل األديب ىو الشاغل الرئيسي إف استخداـ اللغة يف  
، فإف أكثر . يف لغة الكتابة يف العمل األديبألف اللغة ىي إحدل الظواىر البشرية ادلستخدـ،

ىذا  ، كيتم إنشاء أسلوب اللغة عن قصد.ن انحية منط اللغةا الدراسة ىي ماألشياء اليت هتيمن عليه
 البحثيناقش  النمط ىو نوعية اللغة كالتعبَت اليت ًب إنشاؤىا مباشرة من قبل ادلولف لغرض معُت.

ىا سليماف ادلغٍت بعنواف دنشمرلموعة من األغاٍل اليت  يفاللغة يف النص أسلوب  الباحثة ىويف ىذه 
، استخدـ سليماف أسلوبو اللغوم للتعبَت االغاٍل يف النص .اب هللا أاي كطٍتقساـ ك  السالـ الدين

، كأف اإلسالـ دين ييظهر خَت اإلسالـ لعيوف العامل عن حبو للبالد كدين اإلسالـ. يريد سليماف أف
، أبسلوب اللغة كما لو أف كما أظهر سليماف حبو للبالد  حيب السالـ كالتسامح مع اآلخرين.

  أف ينمي ركح كطنية جلميع مستمعي أغانيو. سليماف أراد
كاف الغرض من ىذه الدراسة ىو معرفة تفضيالت الكلمات كتفضيالت اجلملة كأمناط   

ىذا البحث ىو دراسة كصفية نوعية. تقنية مجع  .قساـ اب هللا أاي كطٍتك الدين السالـاللغة يف أغاٍل 
ًب ربليل البياانت اليت ًب مجعها  ستماع كالكتابة.البياانت ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي تقنية اال

، حيث سيتم ذج ربليل بياانت اللغة األسلوبيةمن قبل الباحثُت ابستخداـ التحليل الوصفي مع منو 
تحليل ىي: أ( تقنيات ال. ربديد أعلى إبداع تقييم الكاتب من خالؿ أسلوب اللغة ادلستخدمة

 أعلى( أسلوب اللغة ابعتباره ج( ربليل اجلملة، دالكلمة، ، ب( ربليل ربديد كحدة التحليل
 للتحليل.
 ،بياانت يف تفضيالت الكلمات ْ ىي الدين السالـ غناءًب العثور على نتائج البحث من   

تظهر أف  قساـ اب هللا أاي كطٍت غناءيف  أمايف أسلوب اللغة.  ِ ،بياانت يف تفضيالت اجلملة ٓ
بياانت يف أسلوب.  ٕ، فضيالت اجلملةبياانت يف ت ٗ، يف تفضيالت الكلماتبياانت  ٔىناؾ 
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ABSTRACT 

 
Inggil Wulan Suciana (2019) Degrees of Word Beauty in a Set of Sulaiman al-Mughni 

(Stilistic Studies). Undergraduate Thesis. Department of Arabic Language and 
Literature, Faculty of Humanities, State Islamic University Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Advisor: Halimi, M.Pd., M.A. 
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The use of language in a literary work is the main concern, both in the form of text 
and the context used, because language is one of the human phenomena. In writing 
language in a literary work the most dominant thing to study is from the aspect of 
language style, and the style of language is created intentionally. This style is the quality 
of language and expression created directly by the author with a specific purpose. The 
object in this reasearch discusses about language style in a collection text of songs by 
Sulaiman al-Mughni entitled Deen as-Salam, and Qassama Billahi Yaa Wathani. In both 
songs, Sulaiman used his language style to express his love for the country and the 
religion of Islam. Sulaiman wants to show the goodness of Islam to the eyes of the world, 
that Islam is a religion that loves peace and tolerance for others. Sulaiman also showed 
his love for the country, with the style of the language As if Sulaiman wanted to grow a 
patriot spirit to all listeners of his songs.  

The purpose of this study was to find out word preferences, sentence preferences, 
and language styles in Deen as-Salam and Qassama Billahi Yaa Wathani songs. This 
research is a qualitative descriptive study. The data collection technique used in this study 
is the listen-write technique. The collected data were analyzed by researchers using 
descriptive analysis with the stylistic language data analysis model, where the highest 
assessment creativity of a writer will be determined by the researcher through the style of 
language used. The analysis techniques are: a) determine the unit of analysis, b) diction 
analysis, c) sentence analysis, and d) language style as the culmination of analysis. 

The results of the research from Deen as-Salam songs are found in 4 data in word 
preferences, 5 data in sentence preferences, and 2 data in language style. Whereas in the 
Qassama Billahi Yaa Wathani song shows that there are 6 data found in word 
preferences, 9 data in sentence preferences, and 7 data in language style.  
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ABSTRAK 

 
Inggil Wulan Suciana (2019) Derajat Keindahan Kata dalam Kumpulan Lagu Sulaiman 

al-Mughni (Kajian Stilistika). Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas 
Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing: Halimi, M.Pd., M.A. 
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Penggunaan bahasa dalam sebuah karya sastra menjadi perhatian yang 

utama, baik berupa teks maupun konteks yang digunakan, karena bahasa 
merupakan salah satu fenomena kemanusiaan. Dalam penulisan bahasa pada 

sebuah karya sastra yang paling dominan untuk diteliti adalah dari aspek gaya 
bahasa, dan gaya bahasa tersebut  diciptakan dengan sengaja. Gaya tersebut 
merupakan kualitas bahasa dan ekspresi yang diciptakan langsung oleh pengarang 

dengan tujuan tertentu. Objek dalam penelitian ini membahas tentang gaya bahasa 
dalam teks pada kumpulan lagu yang dinyanyikan oleh Sulaiman al-Mughni yang 
berjudul Deen as-Salam, dan Qassama Billahi Yaa Wathani. Dalam kedua lagu tersebut, 
Sulaiman menggunakan gaya bahasanya untuk mengungkapkan kecintaannya terhadap 
negara dan agama Islam. Sulaiman ingin menunjukkan kebaikan Islam kepada mata dunia, 
bahwa Islam merupakan agama yang cinta akan kedamaian dan toleransi terhadap sesama. 
Sulaiman juga menunjukkan kecintaannya terhadap negara, dengan gaya bahasa tersebut 
Seolah Sulaiman ingin menumbuhkan jiwa patriot kepada segenap pendengar lagu-
lagunya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui preferensi kata, preferensi 
kalimat, dan gaya bahasa dalam lagu Deen as-Salam dan Qassama Billahi Yaa Wathani. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak-catat. Data-data yang terkumpul 
dianalisis oleh peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan model analisis data 

stilistika bahasa, dimana puncak kreativitas seorang penulis akan ditentukan oleh 

peneliti melalui gaya bahasa yang digunakan. Adapun teknik analisisnya adalah: 
a) menetapkan unit analisis, b) analisis diksi, c) analisis kalimat, dan d) gaya 

bahasa sebagai puncak analisis. 
Adapun hasil dari penelitian dari lagu Deen as-Salam ditemukan sebanyak 4 data 

dalam preferensi kata, 5 data dalam preferensi kalimat, dan 2 data dalam gaya bahasa. 
Sedangkan dalam lagu Qassama Billahi Yaa Wathani menunjukkan bahwa ditemukan 
sebanyak 6 data dalam preferensi kata, 9 data dalam preferensi kalimat, dan 7 data dalam 
gaya bahasa. 
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 حمتوايت البحث
 

 صفحة الغالؼ
  ب .............................................................. تقرير الباحثة

 ج ................................................................... تصريح
 د .........................................................  تقرير جلنة ادلناقشة

 ق .................................................................. استهالؿ
 ك ..................................................................... إىداء
 ز ..................................................................... توطئة

 ط ......................................................... مستخلص البحث
 ؿ ............................................................ زلتوايت البحث

 ُ .......................................................: مقدمة الباب األول
 ُ .................................................... خلفية البحث -أ

 ْ ................................................... أسئلة البحث -ب
 ْ ................................................. أىداؼ البحث -ج
 ٓ .................................................... فوائد البحث -د
 ٓ ................................................... حدكد البحث -ق
 ٔ ................................................ الدراسات السابقة -ك
 ٖ ............................................ ادلوقف احلايل للباحث -ز
 ُُ ............................................... منهجية البحث -ح

 ُُ .......................................نوعية منهج البحث -ُ
 ُُ .......................................... مصادر البياانت -ِ
 ُِ ....................................... مجع البياانتطريقة  -ّ



 

 ُّ ...................................... البياانت طريقة ربليل -ْ
 ُٓ .............................................. : اإلطار النظرم الباب الثاين
 ُٓ ...........................................مفهـو علم األسلوب -أ

 ُٓ ............................................ األسلوب لغة -ُ
 ُٔ .......................................سلوب اصطالحااأل -ِ

 ُٕ .............................................. ميداف األسلوب -ب
  ُٕ ............................................... األصوات -ُ
 ُٖ ........................................... اختيار األلفاظ -ِ

 ُٖ ............................................. الًتادؼأ( 
 ُٗ ...................................... مشًتؾ اللفظب( 
 َِ ........................................... األضدادج( 

 َِ .............................................. د( ادلعربة
 ُِ ....................................... ق( مقتضى احلاؿ

 ُِ ............................................ اجلملاختيار  -ّ
 ِِ ................................................األسلوب -ْ
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 الباب األول
 مقدمة
 

 خلفية البحث -أ

كاف استخداـ اللغة من أكثر شيء يلفت النتباه يف اإلنتاج األديب، سواء  
كاف يف النص أك يف السياؽ الذم ييستخدـ يوميا، ألف اللغة إحدل من ظواىر 

ادلولف عن القواعد اللغوية ألىداؼ اإلنسانية. كيف استخدامو، فقد ينحرؼ 
سلصوصة، مثل لتأثَت على نفس القارئ، حىت تكوف ىذه االضلرافات حبثا علميا لو  

 (.ِ .، صََِٗ، سوبرينطا)
( الشعر، الذم يتضمن فيو أغنية أك ُينقسم األدب العريب إىل نوعاف، )

العلمية، كالبحث،  ( النثر مثل ادلقالة، كالكتابةِقصيدة، كمسرحية، كقصة البطولة )
كالقصة، كالسَتة الذاتية، كادلسرحية )الباسَت.نت(. كيف تعريف شرح الشعر ادلوضح 
األلفاظ، كيرل القدامي أف تفسَت القرآف كشرح الشعر البد لنا أف يشمل أقدارا من 
علـو أخرل، كحيتاج إىل أف فهم القرآف أك الشعر كاللغة كالصرؼ كالبياف كالنحو 

مجتمع البحث (. ففي ىذه احلالة، سيكوف الشعر كُْٔ، ص. ََِٗ)ألكعيب، 
 الذم يشمل على رلموعة النصوص من األغاٍل.

يف البحث األديب، الشيء الذم يكثر حبثو ىو من انحية أسلوب اللغة، 
(. كفقنا لػ ٓ، ص َُِّ، رتناألف أسلوب اللغة تعترب كل جوانب احلياة البشرية )

(Murry ،ُٗٓٔ.أف مجيع أمناط اللغة يتم إنشاؤىا قصدا. ِٕ-ُٕ، ُٖ ، ص )
 (.ٔ، ص. َُِّ، رتناىذا النمط ىو من نوعية اللغة كالتعبَت اليت أنشأىا ادلولف )

فهم الدراسة األسلوبية كاحدة من أىم الدراسات اليت موجوه يف النص على 
(. ّْٗ، ص. ََِٗمستول الشكل كادلضموف على حد سواء )فياض، 
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كمعركؼ مرتبط ابللغة. فهو يتصل كثيقا إىل مصطلحات  جديد فاألسلوبية ىو علم
البالغية القددية، ألف مصطلح األسلوب دخل على حقل الدراسات النقدية 

 (.ُّ، ص. َُِٔكالبالغة )مجاؿ، 
أبف أسلوب اللغة تنقسم إىل  On Defining Style Enkvist (1964) يعرؼ 

النمط من  ابلنظر إىل. كالثاٍل، ثالث كجهة نظر، األكؿ ابلنظر إىل رأم ادلولف
العالمات ادلوجودة يف النص. كالثالث، التعريف عن النمط اللغوم من حيث التأثَت 

ببياف  Enkvist(. كيرتبط بياف ْ .، صُٖٗٗ، جنوسالذم يتلقاه القارئ )
Herbert Seidler  أف، "األسلوب ىو أتثَت معُت يف األدب الذم ينشأ من خالؿ

(. إذا ًب إجراء مزيد من ٗ .، صُٖٗٗ،  جنوساللغوية" ) استخداـ العناصر
، Enkvistالبحث، فهذا البحث سوؼ يتكلم ابدلزيد حوؿ األسلوب الذم اقًتحو 

كىو األسلوب اللغوم الذم ديكن رؤيتو من العالمات ادلوجودة يف نص األغنية اليت 
 سيتم استخدامها كمجتمع البحث.

، َُِٔسليماف ادلغٍت عاـ  شدىامنكيف رلموعة نصوص األغاٍل اليت 
استخدـ ادلولف كلمات كمجال ذلا معٌت عميق للتعبَت عن حبو لإلسالـ كللوطنو، 
كستكوف أكثر أتثَتا إذا حبثت من انحية أساليب اللغة، أك يسمى أيضا ابلدراسات 

 .يةاألسلوب
ال ربدد دراسة أسلوبية على ربليل األديب فحسب، كلكن تستخدـ أيضا 

ب السياسي، كاإلعالانت، كغَتىا. ألف األسلوب ىو نظرية ال ينفصل يف اخلطا
، Plato(. أما عند ِِّ .، صََِٕ، رتناحبثها عن أسلوب اللغة نفسها )

أبف األسلوب ىو  Aristotelesفاألسلوب ىو نوع عن تعبَت ادلولف. يف حُت قاؿ 
، ََِٕ، رتناشيء متأصل، أم أف كل إنتاج أديب لو خصائص أسلوبية سلتلفة )

 .(ِِّ .ص
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أف دراسة اإلنتاج األديب ذلا شكل منهجي، مثل األساس النظرم 
ادلستخدـ، كحيتاج إىل ادلنهج كالتفسَت أيضا. كديكن أف يصف تلك الدراسة دبا 
يلي: )أ( اختيار ما ىو يتضمن يف النص األديب بدقة، إما بشكل ضمٍت أك صريح، 

أمُت أبسئلة البحث ادلعينة من قبل ) ك)ب( تفسَت الختيار النص األديب مناسبة
 (.ّٗ .، صُٓٗٗ، الدين

يف رلموعة أغاٍل  ةأما العنواف يف ىذا البحث ىو "ربليل درجة مجاؿ الكلم
لسليماف ادلغٍت" الذم يتعلق ابحلياة اليومية يف اجملتمع، ادلرتبط بطريقة التحدث مع 

ادلخاطب أسن منو، شخص آخر، مثل يف رلتمع اجلاكية أهنم عندما يتكلموف مع 
"، أما إذا كاف ادلخاطب من متساكاي عمره أك من Njenenganفسوؼ ينادكنو ابسم "

"، كإذا كاف ادلخاطب أحد Sampeanيتلقى حديثا أك من غَت مألوؼ، فسيناديو ب"
" أك ديكن Awakmuمن أصدقائو الذم يعرفو منذ سنوات طويلة، فسوؼ يناديو ب "

 ".konأيضا "
ر، فستبحث الباحثة درجة مجاؿ الكلمات الواردة يف بناء على ما م

( التفضيل بُت ُرلموعة أغاٍل لسليماف ادلغٍت من خالؿ الدراسات األسلوبية، 
( التفضيل بُت اجلمل يف مجع أغاٍل ِالكلمات يف رلموعة أغاٍل سليماف ادلغٍت، 

غاٍل لسليماف ادلغٍت. كسوؼ تبحث الباحثة الكلمات ادلستخدمة يف رلموعة األ
 لسليماف ادلغٍت، ىل فيها مجاؿ؟

كما يرل سانتياان أف اجلماؿ ىو قيمة إجيابية من طبيعة الشيء الذم 
خلعنا عليها كجودا موضوعيا أك كما يف لغة أقل زبصصا، كاجلماؿ ىو لذة تعتربىا 
يف ذكقو. كلذالك علم اجلماؿ يبحث أف اإلحساس كالعاطفة، كقد حدد كائط أربع 

كىي: الذكؽ كطرؽ احلكم عليو، كاإلعجاب، كالقصيدية، كالرضى  قواعد للجميل،
 (.ْٖ-ّٖ، ص. َُِٕ)شتيات، 
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كيف كلمة أخرل مذكور أف اجلماؿ يف اللغة ىي تتسع اآلفاؽ، كتتنوع 
اآلراء، كتتعدد األذكاؽ، كينطلق كل شعور للتعبَت، كيندفع اجلميع الفواد بسبب 

ت حىت تلك الكلمات يطلقها اإلنساف اعترب عن مضموف الكلمات، كفحول ادلفردا
ساذجة لكنها يف اعترب سليالت عن مكنوانت ىذه الكلمة أك تلك ادلفردة )أبو 

 (.ُْ، ص. َُِٕحلية، 
عنواف ذم كتبو الدكتور احلاج أمحد مزكي ادلاجستَت ربت كتاب الكيف  

 ،األصوات( ُأشياء:  ْدراسة األساليب من خالؿ ديكن األسلوب يف القرآف"، "
قـو ( ك األسلوب. يف ىذه الدراسة، ستْ ،( إختيار اجلملةّ ،( إختيار اللفظِ

، حيث لسليماف ادلغٍت مع اختيار اللفظ كاجلملاألغاٍل نصوص  ة ببحثالباحث
(  ْ( ادلتضاد ّ ، تعدد ادلعاٍل( ِ، ( ادلًتادفاتُم مبحث الدراسة عن: سيت

( ٕ، اإلمسية ةاجلمل( ٔن التعبَت، ادلستخدمة يف التعبَت ع( أمناط اللغة ٓ، ادلعربة
 .الفعلية ةاجلملك 

 
 : أسئلة البحث -ب

 :بناء على خلفية البحث أف أسئلة البحث يف ما يلي
 ؟سليماف ادلغٍتاختيار الفاظ يف رلموعة األغاٍل لكيف  -ُ
 سليماف ادلغٍت؟اختيار اجلمل يف رلموعة األغاٍل لكيف  -ِ
 سليماف ادلغٍت؟ ليف رلموعة األغاٍل كيف األسلوب  -ّ

 
 : أهداف البحث -ج

 كفقا ألسئلة البحث, فهدؼ ىذا البحث ىم:
 سليماف ادلغٍت.اختيار اللفظ يف رلموعة األغاٍل للتعريف  -ُ

 سليماف ادلغٍت.اختيار اجلملة يف رلموعة األغاٍل للتعريف  -ِ
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 سليماف ادلغٍت.يف رلموعة األغاٍل لاألسلوب لتعريف  -ّ

 
 فوائد البحث -د

الفوائد اليت ديكن احلصوؿ عليها من ىذا البحث ىي نوعاف، كمها الفوائد 
 النظرية كالتطبيقية، مع الشرح التايل:

 الفوائد النظرية ذلذا البحث ىي:
 كمسامهة يف تعميق اللغة كاألدب، ال سيما يف الدراسات اللغوية األسلوبية. -ُ

  ٍل.كإشارة إىل تعميق الدراسات األسلوبية يف األغا -ِ
 :ىي التطبيقيةالفوائد 

صة ادلتعلقة ابلدراسات األسلوبية ديكن أف توخذ يف االعتبار يف البحث، خا -ُ
 يف رلموعة من األغاٍل لسليماف ادلغٍت.

ديكن تطويرىا من قبل الباحثُت يف ادلستقبل، ابلطبع مع أمناط كمشاكل  -ِ
 سلتلفة.

 

 حدود البحث -ه

مرحلة مهمة للغاية يف دراسة  تدلشكالالبحث أك احلد من ا حدكديعترب 
ثور ( حبيث يركز الباحث يف كقت الحق على العٕٗ ، ص.َُِٔ، ج. مليغ)

 ، كتصبح ادلناقشة دقيقة ليتم تقدديها.على البياانت ادلراد دراستها
، كاذلدؼ من حدكد البحث يف الدراسات األسلوبيةًب تضمُت البحث يف 

الباحثوف  يف ىذه الدراسة سيقـواف ادلغٍت، ك األغاٍل لسليم ىو رلموعة من البحث
  .( قسما ابهللا اي كطٍتِلسالـ )الدين ا( ُمنها، ) تُتأغنيبفحص 
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 الدراسات السابقات -و

ادلرة األكىل يف التاريخ  البحث ابستخداـ ىذه الدراسة األسلوبية ليست
 ، مثل:ُتن الدكرايت من الباحثُت السابق، قاـ الباحثوف بعمل العديد ماللغوم

. دراسة أسلوبية يف شعر احلب عند نزار قباٍل .(ُُْ. ص. د.تالعبوشي ) -ُ
هتدؼ ىذه الدراسة لتناكؿ متعددة من قصائد نزار قباٍل ابلبحث كالتحليل 
كالنقد يف مستجدات احلرية يف الشعر كيف احلياة بشكل العم كالقضااي بشكل 

ي الوصفي عن ادلرأة يف  اخلاص. طريقة البحث ادلستخدمة ىي البحث النوع
كل عالقاهتا يف احلب أك يف الكراىية حىت عن أبسط ادلرأة يف طريقة حركاهتا 
كتعبيىرىا على ىذا األسلوب جديدة. كجدت نتائج ىذه الدراسة يعٍت 
األسلوبية اإليقاع يف قصائد كأمهيتها تقوية ادلعٌت كإاثرة ادلشاعر بتكرار ألفاظ 

، بتكرار األبيات مع حدكث بعض اإلختالفات شعرية، يف القصيدة الواحدة
 اللفظية، كعالكة على اإليقاعات الراننة موسيق الشعر.

هتدؼ ىذه الدراسة (. ّّٕظواىر أسلوبية يف شعر النابغة الذبياٍل" )ص. " -ِ
جاءت إىل ثالثة مباحث، األكؿ لدراسة التكرار يف شعر كمثل احلركؼ، 

شعر، كالثاٍل لدراسة البديع يف ستة من  كاأللفاظ، كأكردت مناذج كشواىد من
أبواهبا، كالثالث خصة لدراسة البياف كذكرت فيها التشبيو، كاإلستعارة، كاجملاز، 

البحث بنموذج تطبيقي كدرست إحدل من قصائد  كالكناية، كغَت ذالك.
كقد كجدت من ىذه الدراسة بدأهتا التكرار يف  ادلشهور بدراسة أسلوبية فنية.

ة األسلوبية الفنية. كصيغة التكرار احلركؼ، كلأللفاظ على كجو شعره للقضي
اخلصوص ألمهية ادلوسيقي. كأبرز احملسنات ادلعنوية من أبواب البديع يف شعره  
كالطباؽ، كادلقابلة، كالتقسيم، كادلذىب الكالمي، كأتكيد ادلدح دبا يشبو 

 رة كرلاز ككناية.استعمل الصور الكالمية من تشبيو كاستعاالذـ. كيف شعره أنو 
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 اختيار اللفظ كاجلملة يف الغناء "كن أنت" حلمود اخلضر( َُِٔراسيلُت ) -ّ
)دراسة أسلوبية(. استخدمت البحث الدراسة ادلكتبية ابدلنهج الكيفي 
كالوصفي. كأسئلة البحث أ( األلفاظ تدؿ على اختيار اللفظ يف الغناء "كن 

اختيار اجلملة يف الغناء "كن أنت" حلمود اخلضر، ك ب( اجلمل تدؿ على 
أنت" حلمود اخلضر. كجدت نتائج ىذه الدراسة اللفظ على مخسة الًتادؼ، 
ككاحد على ادلشًتؾ اللفظ، كالثاٍل على ادلقتضى احلاؿ. أما اختيار اجلملة 

 كجدت اإلسم نكرة كمعرفة، اجلملة فعلية كإمسية، كاجلملة اإلنشائية.

استخدمت . مايل يف القرآف الكرَلالذكؽ اجل( 8ص.  َُِّحرحوز ) -ْ
البحث الدراسة ادلكتبية ابدلنهج اإلستقرائي جلمع اآلايت، كابدلنهج التحليل 
لضبط بعض ميادين اجلماؿ يف القرآف الكرَل، كابدلنهج اإلستنباطي لستفادت 
الدراسة. كأسئلة البحث أ( ىل ديكن استلهاـ كتذكؽ اجلماؿ من اخلطاب 

كمن القرآف الكرَل خاصة؟ ب( مامدل اىتماـ القرآف  الدين اإلسالمي عامة
الكرَل ابجلمل؟ ت( ما ىي ادليادين اليت تناكذلا؟ ث( ىل عبثا نص القرآف 
على اجلماؿ كأشار إليو؟ ج( ما أثر الًتبية يف تنمية الذكؽ اجلمايل؟. كجدت 
 أربع أف أىم من النتائج ىذه الدراسة احدل منها يعٍت أف اإلسالـ كما اىتم

 ابجلماؿ اىتم ابلوسائل اليت ترقى هباذا اإلحساس.

. التحليل األسلويب ثوابت كمنطلقات( ُُِص.  َُِْشهيل ) -ٓ
استخدمت البحث الدراسة ادلكتبية ابدلنهج الكيفي. حبثا ىذه الدراسة يعٍت 
على الناقدة عن الدكائر األسلوبية يف كتاب ادلرآة كالنافذة بقدر علما، مثل: 

لوبية، معرفة أىم خصائص األسلوب يف النتاج األديب، ربليل مفاىيم األس
 األسلوب، كانزايحات اللغة.
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 ادلوقف احلايل للباحث -ز
استنادا إىل البياانت حوؿ الدراسات السابقات ادلذكورات، فالدراسة ربت 

درجة مجاؿ الكلمات يف رلموعة الغاٍل لسليماف ادلغٍت )دراسات العنواف "
تيٍدرس، كدلعرفة موقف ىذاالبحث، ىناؾ اجلدكؿ حوؿ أكجو التشابو  " ملاألسلوبية(

 كاخلتالؼ بُت الدراسات السابقة كاحلالية. أمابيانو فعلى النحو التايل:
 

الباحث/  التشاهبات االختالافات
 الباحثة

 الرقم
 موضوع البحث نتيجة البحث
كالنتيجة يف ىذا 

 البحث العلمي ىي
األسلوبية اإليقاع يف 
قصائد كأمهيتها تقوية 
ادلعٌت كإاثرة ادلشاعر 

بتكرار ألفاظ شعرية، 
يف القصيدة الواحدة، 

بتكرار األبيات مع 
حدكث بعض 

اإلختالفات اللفظية، 
كعالكة على 

اإليقاعات الراننة 
 موسيق الشعر

تبحث الباحثة 
دراسة أسلوبية يف 
شعر احلب عند 

 نزار قباٍل

تستعمل الباحثة 
يف دراسة 

 يةاألسلوب

ىالة 
 العبوشي

ُ 
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كنتيجة حبثها ىي 
بدأهتا التكرار يف شعره 

للقضية األسلوبية 
الفنية. كصيغة التكرار 

احلركؼ، كلأللفاظ 
على كجو اخلصوص 

ألمهية ادلوسيقي. كأبرز 
احملسنات ادلعنوية من 
أبواب البديع يف شعره  
كالطباؽ، كادلقابلة، 
كالتقسيم، كادلذىب 
الكالمي، كأتكيد 

ا يشبو الذـ. ادلدح دب
استعمل كيف شعره أنو 

الصور الكالمية من 
تشبيو كاستعارة كرلاز 

 ككناية

تبحث الباحثة 
ظواىر أسلوبية يف 

 شعر النابغة الذبياٍل 

تستعمل الباحثة 
يف دراسة 
األسلوبية  

البديع ك ك
خصة لدراسة 
البياف كذكرت 
فيها التشبيو، 
كاإلستعارة، 

 كاجملاز، كالكناية
 

- ِ 
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ة البحث كجدت كنتيج
اللفظ على مخسة فيها 

الًتادؼ، ككاحد على 
ادلشًتؾ اللفظ، كالثاٍل 
على ادلقتضى احلاؿ. 

أما اختيار اجلملة 
كجدت اإلسم نكرة 
كمعرفة، اجلملة فعلية 

كإمسية، كاجلملة 
 .اإلنشائية

تبحث الباحثة 
اختيار اللفظ 

كاجلملة يف الغناء 
"كن أنت" حلمود 

)دراسة  اخلضر
 أسلوبية(

تستعمل الباحثة 
يف دراسة 

األسلوبية يف 
اختيار اللفظ 

 كاجلملة

إيلُت  
كلوداي 
 راسيلُت

ّ 

كنتائج حبثها ىي 
كجدت أربع أف أىم 

من النتائج ىذه 
الدراسة احدل منها 
يعٍت أف اإلسالـ كما 

اىتم ابجلماؿ اىتم 
ابلوسائل اليت ترقى 

 هباذا اإلحساس

 تبحث الباحثة
الذكؽ اجلمايل يف 

 الكرَل القرآف

تستعمل الباحثة 
 يف اجلمايل 

كحيد 
 حرحوز

ْ 
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كنتيجة التحليل اليت 
مفاىيم األسلوبية، 

معرفة أىم خصائص 
األسلوب يف النتاج 

األديب، ربليل 
األسلوب، كانزايحات 

 اللغة

تبحث الباحثة عن 
التحليل األسلويب 
 ثوابت كمنطلقات

تستعمل الباحثة 
يف دراسة 
 األسلوبية

رايض 
جبارم 

 يلشه

ٓ 

 
 منهجية البحث -ح

 نوعية منهج البحث -0
الطريقة ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي منهج الكيفي، كتنتج 
بياانت كصفية يف شكل كلمات مكتوبة. منهج الكيفي ىي طريقة تقـو 
على فلسفة الوضعية كالبياانت الطبيعية، كربافظ على طبيعة القيم كمفتوحة، 

ها ىي ظاىرة من اجملتمع ادلعٍت، أك إذا كانت كالبياانت اليت ًب احلصوؿ علي
يف األدب سوؼ تتخذ شكل األعماؿ كالنصوص كاجلمل، ك اخلطاب. يف 
منهج الكيفي، يصبح الباحثوف األداة الرئيسية، حيث يويل الباحثوف 

 .، ص ََِٕ، رتنااإلىتماـ األساسي للمعٌت كالرسالة بدالن من التعميم. )
ْٕ.) 

 
 در البياانتامص -9

ًب احلصوؿ على البياانت اليت ًب احلصوؿ عليها يف ىذه الدراسة 
 من مصدرين، على النحو التايل:
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 البياانت األساسية (أ 
مصدر البياانت األكلية ىو البياانت اليت ًب مجعها من قبل 

(. ًب ٔٓ ص.، َُِِ، سسونطاالباحثُت مباشرة من ادلصدر )
الدراسة من رلموعة يف ىذه  ةاحلصوؿ على مصدر البياانت األساسي

 .من األغاٍل من سليماف ادلغٍت
 البياانت الثنوية (ب 

يتم احلصوؿ على مصادر البياانت الثانوية من مصادر أخرل 
، كتعمل على تعزيز التحقق من الصلة ابلبياانت األكلية كتدعمهاكثيقة 

(. ًب احلصوؿ ِٕ ص.، ََُِ، سسونطراصحة البياانت األكلية )
ية يف ىذه الدراسة من ادلراجع الداعمة كمصدر على البياانت الثانو 

للبياانت البحثية يف شكل الكتب كاجملالت كاألطركحات كغَتىا ذات 
 الصلة ابألغاٍل كدراسة النظرية األسلوبية.

 
 طريقة مجع البياانت -ّ

، حبيث ديكن ياانت ىي أىم جزء يف عملية البحثمجع الب طريقة
، كالطريقة اليت ادلوجودة يف البحث ب على ادلشاكلذلذه التقنية أف ذبي

، حيث تكوف لتجميع ىي تقنية تدكين ادلالحظاتيستخدمها الباحثوف يف ا
(. اخلطوات ُٖٔ ص.، َُِْ، دمحمالبياانت ادلولدة يف شكل ركاية كصف )

 اليت ديكن القياـ هبا ىي كما يلي:
 ارا كتكرارا.قراءة الكتب كاجملالت ادلتعلقة بدراسة النظرية األسلوبية مر أ(  

استماع بعناية إىل رلموعة من األغاٍل من سليماف ادلغٍت، للبحث عن ب( 
 الكلمات أك اجلمل للحصوؿ على البياانت ادلطلوبة.
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تدكين ادلالحظات على الكلمات أك اجلمل اليت ديكن ربليلها من ج(  
 خالؿ دراسة النظرية األسلوبية.

 فقا للدراسة األسلوبية.ربليل البياانت اليت ًب تسجيلها، ك د(  

 عرض نتائج التحليل اليت ًب احلصوؿ عليها.ق(  

 
 طريقة حتليل البياانت -4

ٍب يتم ربليل البياانت اليت ًب مجعها يف ىذه الدراسة ابستخدـا 
التحليل األسلويب، حيث سيتم ربديد ذركة اإلبداع للكاتب من قبل الباحث 

لعب ادلولف أسلوب اللغة، من خالؿ أسلوب اللغة ادلستخدمة، ككلما 
(. تقنيات ربليل ٕٓ-ْٕ، ص. ََِٖ، اندرسورافإعطاء كزف أكرب )
 البياانت ىي كما يلي:

أيكد كحدة ربليل يف البحث كمثل األصوات، كالكلمات، كالعبارات،  (أ 
كاجلمل، كادلقاطع، كغَت ذلك. يف ىذه الدراسة، الوحدة اليت سيتم 

 غاٍل لسليماف ادلغٍت.دراستها ىي عبارة عن رلموعة من األ

استخداـ اجلناس، كالنعناع، كالقافية، كاالختالفات السليمة اليت تستخدـ  (ب 
 لتحقيق أتثَتات معينة إذا كاف التحليل يستخدـ الشعر.

ربليل اإلمالء كىو اذلدؼ األكىل يف ربديد مجاؿ اللغة كدعم ادلعٌت،  (ج 
سيقـو حيث تعطي الكلمات أتثَت معُت للقارئ. يف ىذه الدراسة، 

الباحثوف بتحليل منط اللغة ادلتضمن يف رلموعة من األغاٍل لسليماف 
 ادلغٍت.

أكد ربليل اجلملة االختالفات يف استخداـ اجلمل يف كل حالة. يف ىذه  (د 
الدراسة، سيقـو الباحثوف بتحليل تفضيل اجلمل الواردة يف رلموعة من 

 األغاٍل لسليماف ادلغٍت.
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دراسة معٌت أسلوب اللغة، كجيب أف تصل ىناؾ حاجة إىل التأكيد على  (ه
إىل مستول التخصصات اليت ذلا معاٍل سلتلفة. أما ابلنسبة ذلذه الدراسة، 
سيحدد الباحثوف درجة مجاؿ الكلمات يف رلموعة نصوص األغاٍل 

 لسليماف ادلغٍت من خالؿ دراسة مجاؿ اللغة.
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 الثاين الباب
 إطار النظري

 
 ألسلوبمفهوم علم ا -أ

 األسلوب لغة -0
األسلوب ، يف حُت يوصف ىو العلم الذم يناقش النمطاألسلوب 

، التعبَت عن كل شيء بطريقة معينة ، ككيف يتمبشكل عاـ أبنو شيء خاص
 (.ّص.  ،َُِّ، رتنا)حبيث يكوف لو أقصى غرض كىدؼ 

ألسلوبية ، فإف ا(ُّْ: ُٕٓٗ)( Shipley) يف حُت أنو كفقان لسبلي
)الالتينية(،  stilus، بينما أيٌب منط الكلمة نفسو من الكلمة النمط ىي دراسة

، يتم يستخدـ للكتابة على مستول مشعي ، كالذمكىي أداة ذلا طرؼ مدبب
، يتم تفسَت إحداىا ة للكتابة على أهنا أنواع متعددةتفسَت الكائنات ادلدببة كأدا

صعب  األداةذلك  استخداـ قب.على أهنا خدش أك جرح أك اخًتاؽ أك ث
، كعادة ما يكوف لدل أكلئك الذين ينجحوف يف استخدامها أتثَت. لغة للغاية

الداللة ادلستخدمة ىي أف القارئ سوؼ يسبب أتثَتنا معيننا إذا كانت الكلمة ذلا 
 (.ٖص.  ،َُِّ، رتناب لغة مقدـ من قبل ادلولف )معٌت أسلوب أك أسلو 

ة األسلوب صارت ىذه يف كتاب الشايب ذكر الوجو الثاٌل أف كلم
يستعملها العلماء ليدلوا هبا على منهج  ،األايـ حقا مشًتكا بُت البيئات ادلختلفة

كيستعملها األدابء يف الفن األديب قصصا أك جدال  ،من مناىج البحث العلمى
كيف إيراد األفكار منطقية أك  ،أك تقريرا كيف العنصر اللفظي سهال أك معقدا

بحت الكلمة أسلوب تكاد ترادؼ كلمة الشخصية مضطربة. كىكذا حىت أص
كذلذا كلو كاف إطالقها على ىذا العنصر اللفظي ضركرة اقتضاء التعليم  ،يف ادلعٌت
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ص.  ،ُُٗٗ ،كألنو ىو مظهر العناصر األخرل كمعرضها اثنيا )الشايب ،أكال
َْ-ُْ.) 

 
 األسلوب اصطالحا -9

سلوب من حيث ؿ معٌت األلدل خرباء اللغة كجهات نظر عديدة حو 
، دبا يف ذلك تلك اليت تنص على أف معٌت األسلوبية ىو ادلعٌت ادلصطلحات

، خاصة للقارئ. للغة يف اجملتمع كخلق أتثَت معُتالذم ينشأ بسبب استخداـ ا
، ىناؾ يف رلاؿ األدبىذا ىو السبب يف أف ادلعٌت األسلويب ىو أكثر إدراكنا 

ت كاجلمل اليت يقدمها ادلولف عمدان أتثَت منفصل يتولد يف استخداـ الكلما
 .(ُِٕ ص.، ََُِ، فتدا)لتكوف مثَتة لالىتماـ للقراءة 

( ٕٓص.  ،َُِٕ ،نرغينًتا)يف  (Leech & Shortليج كسَتت )ككفقنا ل
ة ، كىي دراسة عن ادلظاىر اخلرساني األسلوب إىل فهم دراسة األعمدةيشَت

يظهر أكالن مرتبط األكؿ الذم  ، فإف االنطباعلألدب. عند احلديث عن األساليب
، ديكن يف الواقع أف هتدؼ الدراسات ابللغات كاألدب، بينما كراء كل ذلك

، لكن الباحثُت عادة ما يستخدموف بية إىل رلموعة متنوعة من اللغاتاألسلو 
 األسلوبية يف رلاؿ اللغة األدبية.

مهية  شرح أف معٌت األسلوبية لو أ صافخاليف حُت أنو يف كتابو دمحم 
كبَتة شلا يدؿ على مستول استخداـ كلمة معينة يف الكالـ. كما أف معٌت 
األسلوبية قلق للغاية حوؿ ادلستول أك الوضع االجتماعي ادلوجود يف كسط 

 (.ُٖٗص.  ،َُِٔ ،صافخالاجملتمع أك مستخدمي اللغة )
البحث عن ادلصمموف الذين يهتموف عادةن ابستخداـ اللغة كاألدب ىو 

على االىتماـ ىو استخداـ اللغة اليت تنحرؼ عن استخداـ اللغة اليومية.  الًتكيز
يف شكل اضلرافات عن قواعد  ديكن أف تكوف االضلرافات يف استخداـ اللغة ادلعنية
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، أك اللغة األجنبية. يتم تخدامات كعناصر اللغات اإلقليمية، كعدد االساللغة
، لذلك ربتاج إىل مزيد معينةرافات عن قصد لتحقيق أىداؼ تنفيذ ىذه االضل

 (.ْص.  ،ََِٗ ،سوبرينطامن الدراسة )
 

 ميدان األسلوب -ب
بعنواف "أساليب فهم القرآف  أمحد مزكيكفقا للكتاب الذم كتبو الدكتور 

دراسة األسلوبية إىل خصائص اللغة آلايت علم األمور األخَتة" ديكن تقسيم عامل ال
( ْ، ( تفضيالت اجلملةّيالت الكلمة، ض( تفِ، ( علم األصواتُأربعة أجزاء، 
 :، كديكن كصفها على النحو التايل(َٕص.  ،َُِٓ، مزكي)أسلوب اللغة 

 األصوات -ُ
لدل علماء اللغة السابقُت كاحلديثُت فهمهم اخلاص لعلم األصوات. 

سبوج اذلواء كدفعو بقوة كسرعة من أم  ذكر ابن سينا أف علم األصوات ىو
أبنو  األصواتثوف فمنهم إبراىيم أنيس الذم عرؼ سبب كاف. كأما احملد

 (.ُِص.  ،َُِْ، جوىر)ظاىرة طبيعية ندرؾ أثرىا دكف أف ندرؾ كنهها 
فرع من فركع  ، يعرؼ جوىر أف علم األصوات ىويف نفس الكتاب

كيركز على دراسة األصوات أنو علم كاسع تندرج ربتو فركع كثَتة  ،علم اللغة
، جوىرا من حيث األىداؼ كاجملاؿ كادلنهج )زبتلف كتتضارب فيما بينه

 (.ُِص.  ،َُِْ
علم األصوات ىو رلاؿ يف العلـو اللغوية يقـو بدراسة كربليل 

" اليت fonتسلسل األصوات يف اللغة. يتكوف علم األصوات أيضنا من كلمة "
" الذم أيٌب من الشعارات اليواننية اليت تعٍت العلم، log، بينما "تعٍت الصوت

لم يف اللغات. يف ديكن القوؿ أف علم األصوات ىو علم أصوات التعلذلك 
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 ، سوؼ يناقش صوت اللغة احلركؼ الساكنة كحركؼ العلةالتحليل الصوٌب
 (.َٕص.  ،َُِٓ، مزكي)

 
 اختيار األلفاظ -9

 (Sinonim) الًتادؼ (أ 
" اليت تعٍت anomaأيٌب الكلمة مرادؼ من " اليواننية يف اللغة

من حيث كلمة مرادؼ يعٍت أف تكوف  ليت تعٍت بػ. إذان " اsyn، ك "االسم
، أك كلمات سلتلفة صوًتن كلكن ذلا يئنا متشاهبنا كلكن يف صيغة أخرلش

 .(ِِْ ص.، َُِٔ، صافخال) نفس ادلعٌت أك قريبة من بعضها
ُت العلماء. ، ال يزاؿ يناقش ادلرادفات بب العريب نفسويف األد

ؿ إف ادلرادفات زبتلف يف جٍت قا، فإف ابنو ككما قاؿ رأم سيبواه
، لكن ادلعٌت لو نفس نقطة التقاء. مثل كلمات "اخلالقة" ك األلفاظ

"الساجية" ك "الطابية" ك "الغاريزة" اليت ذلا معٌت أك صفات تيفية مرتبطة 
 .(ّٕ ص.، َُِٓ، مزكي) بشخص ما

كما يف كتاب ابطر بعنواف علم الداللة إطار جديد أف نظران 
دفات ادلمكنة لتوصلنا إىل طرؽ مخس لبياف أكجو االختالؼ إىل ادلًتا
 بينهما:

تنتمي بعض اجملموعات ادلًتادفة إىل ذلجات سلتلفة من اللغة.  (1
( تستخدـ fallكعلى سبيل ادلثاؿ فإف كلمة اخلريف )يف اإلصليلزية 

يف  ،يف الوالايت ادلتحدة كيف بعض األقاليم الغريبة من برطانيا
 .autumnدموف كلمة حُت أف آخرين يستخ

ىناؾ موقوؼ مشاهبو مع الكلمات اليت نستخدمها أبساليب  (2
styles  أك قدرات صوتيةregisters .سلتلفة 



ُٗ 

 

قد تقاؿ بعض الكلمات لتختلف ففط يف معانيها العاطفية أك  (3
 .evaluativeالتقيمية 

بعض الكلمات مقيد من حيث التنظيم دبعٌت أف الكلمة تظهر  (4
مات أخرل. فمثال كلمة زنج تظهر مع  فقط كىي مقًتنة بكل

 كلمة حلم خنزير مقدد.

أك  ،كاضح أف القضية ىي أف كلمات كثَتة تكوف قريبة يف ادلعٌت (5
دبعٌت أف ىناؾ معٌت فضفاضا للًتادؼ.  ،أف معانيها تتداخل

 ،كىذا ىو النوع الذم يستغلو مصنف ادلعجم. كعلى سبيل ادلثاؿ
 adult, ripe ىي:)صفة( مًتادفات  matureلكلمة انضج 

perfect . 
 

 (Polisemi) مشًتؾ اللفظ (ب 
، يعٍت االسم تعريف ادلشًتؾ لغة ىو من كلمة شرؾ يف ادلعجم

الواحد دلعنا سلتلفة، كمثل كلمة شرؾ يف شركت النعل شركا: شاركو كاف 
 .(ٖٗمحد، د.ت: ص. ريكو، كادلشًتؾ يعٍت رجل مشًتؾ )أش

عمر ىو داللة الكلمة  أمت التعريف ادلشًتؾ اللفظ عند سلتمر
الواحد على أكثر من معٌت نتيجة ال كتساهبا معٌت جديدا أك معاٍل 

كديكن أف يسمى تعدد ادلعٌت نتيجة تطور يف جانب ادلعٌت أك   ،جديدة
 .(ِِْ ص.، َُِٔ، صافخال)كلمة كاحدة دبعٌت متعددة 

ىنا أكثر التعريف ادلشًتؾ اللفظي عند العلماء منها ما اتفق 
كحدد السيوطي أبنو اللفظ الواحد الداؿ على  ،ختلف معناهلفظو كا

معنيُت فأكثر داللة على السواء عند أىل تلك اللغة. كقاؿ احملدثُت أف 
 ،ادلشًتؾ اللفظ ىو اللفظ الواحد الداؿ على أكثر من معٌت )ىاركف

 (.ُُٓص.  ،َُِٕ



َِ 

 

 (Antonim) األضداد (ج 
. عٌت"يستخدـ مصطلح )تضاد( يف الداللة على "عكس ادل

لكن كضع اإلثنُت سلتلفا معٌت  ،كغالبا ما يظن أف التضاد عكس الًتادؼ
(. كما قاؿ الزبيد كأبو عمرك أف ُِِص.  ،ُٓٗٗ ،سباما )ابطر

 ،َُِٓ ،التعريف األضداد لغة ىو الضد دبعٌت عكس الشيء )فردكسي
 (.ُْص. 

ذكر يف كتاب األضداد عند األنربم أف احلركؼ اليت توقعها 
فيكوف احلركؼ منها موداي عن معنيُت  ،لى ادلعاٍل ادلتضادةالعرب ع

كرد يف لساف العرب أف الضد ىو (. ُص.  ،ُٕٖٗ ،األنربم) سلتلفُت
كادلوت ضد  ،كاإلضاؼ السواد ضد البياض  ،كل شيء ضاد شيئا ليغلبو

 (.َُص.  ،َََِ ،احلياة )البحرة
ؼ فهناؾ أصنا ،كالضد ال يعٍت النقيد أك العكس بصفة مطلق

كإمنا يدؿ  ،مع أهنا ال تقيد معٌت التناقض أك العكس ،عدت من األضداد
كل لفظ منها على معنيُت متباينُت يربط بينهما رابط معُت من قريب أك 

 ،كما حيصل لكثَت من ابقي األلفاظ ادلشًتكة ادلعاٍل )حبر الدين  ،بعيد
 (.ُِْ-ُُْص.  ،ََِٗ

 
 ادلعربة (د 

كادلصدر  ،يعرب-عل عربادلعرب لغة ىو اسم مفعوؿ من الف
(. تسمى العرب اللفظ األعجمي َُْص.  ،َُِْ ،تعريب )أستارم

كالتعريب ىو نقل اللفظ األعجمي إىل  ،الذم أدخلتو لغتها معراب كمعراب
 (.ْٕص.  ،د.ت ،العربية )العزيز

قاؿ احملدثوف أف ادلعرب ىو كل كلمة أجنبية دخلت العربية 
لى أف تكوف خاضعة دلقاييس العربية ع ،أك تدخل اليـو أك غدا ،قدديا
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أك  ،كأبنياهتا كحركفها. كيدخل يف ىذا قسم كبَت شلا عربو القدماء
كأصبح  ،ألف الركح العربية سرت فيو ،كيسمى ىذا النوع معراب ،ادلعاصركف

 (.َِٗص.  ،د.ت ،جزءا من البناء العريب )خسارة
تو أما عرفو السيوطي عن ادلعرب اصطالحا: "ىو ما استعمل

العرب من األلفاظ ادلوضوعة دلعاف يف غَت لغتهم". كقاؿ اجلوىرم يف 
الصحاح: "تعريب االسم األعجمي أف تتفوه بو العرب على منهاجهم" 

 (.ٗٗص.  ،ََِٗ ،)حبر الدين
 

 مقتضى احلاؿ (ه 
تعريف مقتضى احلاؿ ىو اختيار الكلمات اليت تتوافق مع ادلعٌت 

الذم  ُٗمرَل:  السورة ادلثاؿ يف ادلطلوب كفقا لسياؽ معُت. على سبيل
 يف سلسلة اجلمل ذلا دبعٌت يستعمل تعبَت كاشتعل الرأس شيبا. كلمة شيبا

، فإف اختيار كلمة شيبا يف الرمادم قد مأل الرأس". كابلتايل"الشعر 
، مع الظركؼ اليت دير هبا الزكراي، أم الشيخ الفقرة أعاله مناسب جدا

 .(ٕٗ ص.، َُِٓ، مزكي) ودكف استخداـ كلمة ضعف كما شاب
 

 اختيار اجلمل -3
لة اليت تستخدـ كوسيط لنقل اختيار اجلمل ىي شكل من اجلم

ثاؿ اختيار مجل متنوعة يف القرآف، ككما ، كذلا أتثَت على ىذا ادلعٌت. مرسالة
و كىقرينة ، ىو ىيكل اجلملة دكف ذكر اجلاٍل بسبب أكضح يف دراسة البالغة

اآلخر، أك يعٍت أف الشخص األخرل قد  مستًت على شيء من الشخص
 كامسية  مجلة، ىناؾ مثقفات احملاكرين. عالكة على ذلك، أك رلرد اختبار فهم
اسم ابستخداـ فعلية، كتكرار مجل، كاستخداـ مجل متنوعة مثل مبتدأ  مجلة

 .(ٕٗ ص.، َُِٓ، مزكي)كغَت ذلك  ااشارة
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ب اللغة العربية ب الدين قليويب يف كتابو بعنواف أسالييهايذكر ش
ليس ادلقصود من رلرد اإلشارة إىل رلرد زلادثة كآداهبا، أنو يف سياؽ ربليلو 

قع اجلملة. لكن ما ًب فحصو ا)تغيَت ادلعٌت يف هناية الكلمات( أك مو  اعرب
، الفعل أك فاعل، دلاذا تستخدـ بعض الكلمات لةاجلم مستخدمةىو ما سر 

 .(ُٖ ص.، َُِّ، قليب) دلاذا ال تكوف مجلة أخرل فقط؟
 

 األسلوب -4
أك شكل  tropeديكن تفسَت منط اللغة أك يشار إليو عادة ابسم 

، سواء يف اإلمالء أك راؼ لغة عاطفي عن اللغة ادلعتادةالكالـ على أنو اضل
تكوين الكلمات أك اجلمل أك ادلصطلحات للحصوؿ على كضوح أك تركيز أك 

  .(ِٖ ص.، َُِٓ، مزكي) فكاىة أك أتثَتات أخرل
، مها أسلوب اللغة ا ، ينقسم أسلوب اللغة إىل قسمُتيف تقسيمه

لغوم عادم  الشكل البالغي ىو اضلراؼ البالغة كأسلوب اللغة اجملازية.
، خاصة ف الشكل اجملازم ىو اضلراؼ إضايف، يف حُت ألتحقيق أتثَتات معينة

فيما  ويةأشكاؿ اللغة اللغ. شرح (ّٖ ص.، َُِٓ، مزكي) يف ادلعٌت الناتج
 :يلي

 (Anastrof) انقالب (أ 

ىو أسلوب بالغي يتم احلصوؿ يف اللغة العربية إف االنقالب 
عليو عن طريق عكس الصياغة اليت توجد عادةن يف اجلملة، أك إذا كانت 
األدب العريب يف اللغة العربية يطلق على أمناط اللغة الكارثية التقٌدـ 

 ّٖدلثاؿ يف سورة يس: (. كما يف اّٖ ، ص.َُِٓ، مزكي)كالتخَت 
يف اجلملة كإليو ترجعوف ىي تركيبة اجلملة اخلرب مقدمنا، دبعٌت أف اجلملة 
ذلا منط أصلي يسبق ادلوضوع. يف حُت أف النمط يف اجلملة بشكل عـا 
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ىو ادلوضوع + ادلسند، فإف اجلملة ذلا كظيفة الًتكيز على ادلوضوع، كأنو 
 فقط ابلنسبة لو سنعود مجيعنا.

 
 (Apostrof) راؼاإلضل (ب 

كمن معانيها يف  ،كلمة االضلراؼ مأخوذة من مادة )ح ر ؼ(
، ََِٕ، الصمد)أم أعاله احملدد  ،اللغة العربية أنو يقاؿ : حرؼ اجلبل

. كيف اإلضلراؼ لغة ىو ادليل كالعدكؿ كاجملانبة . كتعريف أف(ُْٔ ص.
عد كمعايَت أك ىو انتهاؾ لقوا ،اإلصطالحا ىو االبتعاد عن ادلسار احملدد

ككصمة تلصق ابألفعاؿ أك األفراد ادلبتعدين عن طريق اجلماعات  ،اجملتمع
 .(ُ ص.، د.ت، سامل)ادلستقيمة داخل اجملتمع 

 
 (Eufemisme) تلطيف التعبَت (ج 

كىو لفظ أطلق  ،تلطيف التعبَت يف اللغة العربية تسمى ابلكناية
، ُٓٗٗ، قالش)لبا كأريد بو الـز معناه مع جواز إرادة ادلعٌت األصلي غا

كيف تعريف الكناية لغة ىو التكلم دبا يراد بو خالؼ . (ُِِ ص.
كيف اصطالحا ىو لفظ أريد بو غَت معناه ادلوضوع لو كترؾ  ،الظاىر

احلريب )كال خيفى أف الكناية أبلغ من التصريح ابلشيء  ،التصريح ابلشيء
 .(ٕ ص.، د.ت، كآخركف

 
 (Hiperbola) مبالغة (د 

وب لغة حيتوم على عبارات مفرطة أك يبالغ يف ىو أسلمبالغة 
، يتم . مثل أساليب اللغة األخرل(ٖٔ ص.، َُِٓ، مزكي) شيء ما
 يف األديبأيضنا يف أسلوب اللغة البالغة الذم يستخدـ  مبالغةتضمُت 
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على نطاؽ كاسع يف النصوص اخليالية  مبالغةستخدـ االنوع الشعرم. 
 (.ِّٔص.  ،َُِٕ ،نور غينطرك) للتأكيد يف سرد

 
 ٍب شرح أشكاؿ أمناط اللغة التصويرية ، دبا يف ذلك:

 (Simile) التشبيو (أ 
بياف أف شيئا شارؾ غَته يف  ، التشبيو ىوكما يف األدب العريب

التشبيو  .(َٕ ص.، ُٓٗٗ، قالش)كصفو أبداة ملفوظة أك ملحوظة 
ل يتم التعبَت عن شيء ما بشكك النقطة ادلهمة أبف ، ىو مقارانت كاضحة

هبدؼ عدـ اإلساءة إىل الشخص  مع شيء آخر لو نفس الطبيعة ةمباشر 
ص.  ،ََِٕ ،كراؼ)كىكذا  ،مثل ىذا ،كاأللفاظ كما ،اآلخر
ُّٖ.) 

 
 (Metafora) ربوؿ شكلي (ب 

ال جيب . يقارف شيئُت مباشرة يف شكل قصَتىو  ربوؿ شكلي
 ثلدبأيضنا  أف تعملها ، لكن ديكنهاأف تعمل دبسند ربوؿ شكليعلى 

ديكن أف تقف كحدىا  ربوؿ شكلي. دلوضوعات كالكائنات كغَت ذالكا
 (.ُّٗص.  ،ََِٕ ،كراؼ)أخرل  ابعتبارىا كلمة

 
 (Sinekdoke)رلاز ادلرسل  (ج 

أف  اللغة اليواننيةكمن  ،كما يف األدب العريبصطلح  ىذا ادلذكر 
ىي رلاز ادلرسل . يعٍت أف نتلقى معا ”synekdechesthai“ رلاز ادلرسل ىي

 رلازية تستخدـ جزءنا من شيء ما للتعبَت عن كامل أك العكسلغة 
 .(َٗ ص.، َُِٓ، مزكي)
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رلاز ادلرسل ىي كلمة استعملت يف ذكر يف كتاب أخرل أف 
غَت معناىا لعالقة ما غَت ادلشاهبة مع قرينة مانعة من إرادة ادلعٌت األصلي 

 .(ُُْ ص.، ُٓٗٗ، قالش)
 

 (Personifikasi) صفة اجملسدة (د 

رقم من اللغة اجملازية اليت تصف الكائنات  اجملسدة ىي الصفة
ثاؿ كائن ، مكما لو كانت حية كسبتلك إنسانية  أك غَت احلية ادلمات

 ، كفعل األشياء كما ىو طبيعي ابلنسبة للبشرالتحدث، كالتصرؼ
 .(ُٗ ص.، َُِٓ، مزكي)

، حبيث لطبيعة اإلنسانية ادلماتكائن  يف أسلوب اللغةيتم 
سلوب توجد أكجو تشابو األ ىذا ، يفمثل البشر. لذلكئن كاديكن أف  

نور ) بُت األشياء غَت احلية كالسمات البشرية ألهنا تيقرض ذلذه األشياء
 (.ِّٓص.  ،َُِٕ ،غينطرك

 
 (Hipalase)اإلستعارة  (ه 

أسلوب اللغة اجملازية الذم يصف كلمة معينة  اإلستعارة ىي
 ،كراؼ)  أخرلتستخدـ لشرح كلمة جيب استخدامها بكلمات 

(. يف القاعدة أف اإلستعارة ىي كلمة استعملت يف ُِْص.  ،ََِٕ
غَت ما كضعت لو لعالقة ادلشاهبة مع قرينة سبنع من إرادة ادلعٌت األصلي 

 .(ُٗ ص.، ُٓٗٗ، قالش)
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 (Sarkasme)سخرية  (و 

يستخدـ  أسلوب السخرية يف شكل الكالـ لو معٌت متباين.
، مثل اإلخفاء أك النقد أك أم كثر سخريةب اللغة السخرية لشيء أأسلو 

كلكن ال يزاؿ أسلوب  شيء مشابو مل يعد لو عنصر التعويض اجملامل.
اللغة السخرية مدرجنا يف لغة اخلطاب اللغوم كاسًتاتيجية لأللعاب 

نور )غَت العاديُت  اللغوية حىت تتمكن من التأثَت على معارضي الكالـ
 (.َِٕص.  ،َُِٕ ،غينطرك

رية أتٌب من اللغة اليواننية شلا يعٍت سبزيق اللحم مثل كلمة سخ
سلوب السخرية لو أ. الكلب أك عض شفتو ابلغضب أك التحدث ابدلرارة

، كالسخرية ربتوم على كراىية مريرة. ىذا النمط من معٌت أكثر فظاظة
ص.  ،ََِٕ ،كراؼدائما كليس من اجليد للسماع )اللغة سوؼ يضر 

ُّْ.) 
 

 تعريف الغناء -ج

تعريف الغناء يف ادلعجم الوسيط ىي التطريب كالًتًل ابلكالـ ادلوزكف 
يكوف مصحواب ابدلوسيقي كغَت مصحوب. كالغنائية ىي مسرحية شعرية  ،كغَته

مصطفى ) كادلغٌت ىي زلًتؼ الغناء، حوارية تنشد شلثلة كموقعة على أنغاـ ادلوسيقي
د الصوت ابلشعر كضلوه كالغناء اصطالحا ىو تردي  .(ٓٔٔ ص.، ََُِ، كآخركف
 (.ٓص.  ،ََُِ ،أما التغٍت فهو الًتًل )القحطاٍل ،ابألحلاف

 ،كما رأينا يف نشأتو األكىل الغناء تقًتف ابلشعر العريب يف العصر اجلاىلي
فإف من يبحث يف ًترخيو جيده مشبها من بعض الوجوه لتاريخ الشعر اليوانٍل من 

كقد كاف للغناء الذم  ،كادلوسيقي حيث الغناء كما يتصل بو من ضركب الرقص
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، َُٔٗ، ضيف)صاحبو أتثَت كاسع يف تغيَت أكزاف الشعر العريب كأكضاعها القددية 
 .(ِْ-ُْ ص.

كقد ذكر ابن خلدكف ما أيٌب فيما خيتص ابلغناء العتباره عامال كماليا 
تعُت بلد احلضارة كالفنوف حيث ي ،كالزما حلياة اإلنساف. ال سيما يف مصر ،للعمراف

االستشهاد بو فقاؿ: "كإذا قد ذكران معٌت الغناء فاعلم أنو حيدث يف العمراف إذا 
كتفننوا فتحدث ىذه  ،ٍب إىل الكمايل ،توفر كذباكز حد الضركرم إىل احلاجي

ألنو ال يستدعيها إال من فرغ من مجيع حاجاتو الضركرية كادلهمة من  ،الصناعة
إال الفارغوف عن سائر أحواذلم تفننا يف مذاىب فال يطالبها  ،ادلعاش كادلنزؿ كغَته

 (.ّّص.  ،َُُِ ،ادللذكذات" )رزؽ
البحاثة "إف الغناء على نغمات ادلوسيقى كاف ، كما قاؿ الدكتور كالرؾ

عادة مألوفة عند قدماء ادلصريُت يف أثناء قيامهم ابلعمل". كأما لفظ موسيقى 
كمعنها إالىة من  museلفرنسية أم اب musaفهي مشتقة من لفظ  musicaابلالتينية 

رمزا  ،كىن التسع بنات جلوبيًت كمنمنوزين كمجيعهن أخوات شقيقات ،آذلات الفنوف
يًتأسن أنواع الفنوف احلرة. فاألكىل  ،إىل ارباد الفنوف كارتباطها ببعضها بعضا

عة كالراب ،كالثالثة ابخلطابة ،كالثانية ابلشعر احلماسي )الفركسية( ،اختصت ابلتاريخ
كالسابعة ابلركاية  ،كالسادسة ابلركاايت احملزنة )تراجيداي( ،كاخلامسة ابلراثء ،ابلغناء

كالتاسعة ابلرقص. ككن عالكة على ما ذكر  ،كالثامنة بعلم الفلك ،اذلزلية )كوميداي(
كأانشيدىن الشجية على قمة  ،يقمن يتطريب جوبيًت كبَت اآلذلة أبصواهتن اجلميلة

 ،ة أبولوف الذم كاف يعزؼ أمامهن على انيو ادلشهور )رزؽجبل األكلوب برائس
 (.ّْص.  ،َُُِ
 

 اجلمال تعريف -د
كلمة مجاؿ يف قاموس أكسفورد يعرؼ اجلماليات أبهنا ادلعرفة ادلستمدة 

كىو تعريف ال حيدد خاصية شليزة ذلذه ادلعرفة. كيعترب تعريف الفيلسوؼ  ،من احلواس



ِٖ 

 

فقد قاؿ إف علم اجلماؿ ىو العلم ادلتعلق  ،تعريف أيضااألدلاٍل كانط قريبا من ىذا ال
كذلك  ،كيعترب ىذا التعريف عاما بدرجة كبَتة ،ابلشركط اخلاصة ابإلدراؾ احلسي

ألنو يف القرف العشرين ربوؿ التأكيد اخلاص أف اجلماؿ ابالىتماـ احلساسية يعٍت 
 .(ُٖص.، ُٖٕٗ، احلميد)التجسيد الواضح لالنفعاؿ يف الفن 

نشأ   Esthetics or Aestheticsفق الباحثوف بشكل عاـ أف علم اجلماؿ كيت
كيتعلق بدراسة اإلدراؾ للجماؿ كالقبح. كيف  ،يف البداية ابعتباره فرعا من الفلسفة

مصطلح اجلماليات أك علم اجلماؿ يشَت يف معناه التقليدم إىل دراسة اجلماؿ يف 
م على أكثر من ذلك بكثَت: كطبيعة أما االستعماؿ احلديث فينطو  ،الفن كالطبيعة

التجرية اجلمالية كأمناط التعبَت الفٍت كسيكولوجية الفن كما شابو ذلك من 
 .(ُٗ-ُٖص.، ُٖٕٗ، احلميد)ادلوضوعات 

يصرؼ فلسفة اجلماؿ عند أفالطوف كأثرىا على الفن احلديث فضال عن 
ككثرة  ،فاظالسالسة كعذكية التعيب كأسلوب احملاكرات اجلميل كإختيار األل

ككذالك اإلشارة إىل  ،التشبيهات الرائعة فضال عن كقرة اخلياؿ كاالستعارات
كل   ،رحب اخلياؿ ،األساطَت كاخلرافات اليت ال جيمع شاردىا غَت شاعر قوم احلس

ذلك إمنا يشَت إىل فيلسوؼ فناف كإىل مذىب ذم إشراؽ مجايل كىكذا يستنبط من 
 . (ّٓص.، ُٖٗٗ، عباس)ح النظاـ خالؿ ادلذىب األفالطوٍل عبارة رك 

 
 السرية الذاتية سليمان ادلغين -ه
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كلد سليماف علي ادلغٍت يف دكلة االمارات كمنطقة خورفكاف يف التاريخ 
يشتهر عندما أصدر ك  ََِٔ. بدأت الغناء سليماف يف عاـ ََُِمن مايو  ِٔ

تحدة. ًب استخداـ يف اإلمارات العربية ادل َُِٓأغنية بعنواف الدين أسلم يف عاـ 
أغنية دين السالـ اليت استضافها سليماف ادلغٍت كموسيقى تصويرية إلعالف بنك 

 .َُِٓبوبياف يف الكويت يف اإلصدار اخلاص من رمضاف 
، أصدر سليماف ادلغٍت حوايل سبع أغنيات ربت رعاية َُِٔخالؿ عاـ 

مقاطع الفيديو ، نشط سليماف يف ربميل الصور ك عندما كاف شباب علواف الذيف.
على حوايل  انستغراـألنشطتو على كسائل التواصل االجتماعي. حيتوم حساب 

 عميل. ْٓٓلديو  "ٗٔابسم "ادلغٍت  يوتوبمتابع. يف حُت أف حساب  َٕٖٓ

سليماف ادلغٍت ىو مغٍت لديو العديد من اإلصلازات. استنادنا إىل صفحة 
 الفيديو اليت تتلقى اجلوائز يف رلاؿ غالبنا ما حيٌمل الصور كمقاطع الشخصية إنستغـر

بع أغنيات ، أصدر سليماف ادلغٍت حوايل سادلاضي َُِٔادلوسيقى. خالؿ عاـ 
درب السعد  ،أان مسلم ،ىناؾ بعنواف الدين السالـ ،ربت رعاية علواف الذيف

 كنبع احلناف. ،ضلبك اي كطٍت ،قسما ابهلل اي كطٍت ،صباح اخلَت ،موثرات

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

َّ 

 الثالثالباب 
 عرض البياانت وحتليلها

 
 الغناء "الدين السالم" وحتليلها عرض البياانت -أ

 عرض البياانت -0
. تغٌت يف ىذا الباب عرضت الباحثة الغناء الذم أخذهتا من االنًتنيت

ًب إصدار ىذه األغنية  ،"الدين السالـ"عنواف بىذه األغنية هبا سليماف ادلغٍت يف 
يف  َُِٖعاـ تشتهر ىذه األغنية العربية ادلتحدة.  يف اإلمارة َُِٓيف عاـ 
 ىذه عندما قامت إحدل رلموعات ادلوسيقى الساابنية دبشاىدة إندكنيسيا

حىت ماليُت  مشاىدكلديك يوتوب يتم توفَت ىذه األغنية من خالؿ  ،األغنية
 ،ين السالـ ىو أمر خاص للغايةدللغناء الاستجابة اجملتمع اإلندكنيسي  ادلرات.

 ،كالتعبَت يف حبو اإلسالـ عن سالـ ادلسلمُت يف العامل،ربكي الغناء ف أل
 كذالك النص فيما يلي:كالتسامح لكل أمة ابحًتاـ كالتحية. 

 
 الغناء "الدين السالم"

 
 مسىىاحىة ًبالى  #   لىٍو نىًعيٍشي    االىٍرًض مىاتىٍكًفيٍ مىسىاحىة كهلَّ ىىًذه

 ني كيلَّ قػىٍلبو نىٍسكي  لىٍو تىًضيٍقي االىٍرضي  ٍشنىا حبىٍب   #  كىاٍف تػىعىا يى 

ـً  نٍػيىا    ًبتًَّحيًَّة كىًبسَّالى ـٍ زىيػٍنػيوٍا الدًٌ  ٍحًتىاـٍ ا#   اىٍنشيريكٍا اىٍحلىى اٍلكىالى

ـٍ  ًدبني  االىانىـٍ ىىذىا ىيوى  #   اىٍنشيريكٍا بػىٍُتى    كىابًٍتسىاـو  دبىحىبَّةو   السَّالى

 



ُّ 

 

 حتليل البياانت -9

ادلسلمُت  ةسالمحب  يكشف عن "الدين السالـ" نية بعنوافنص األغ
، سيتم ربليل ىذه األغنية ابستخدـا . كما سبق بيانو يف اإلطار النظرميف العامل
. كاختيار ادلرادفات كادلتضاداتاأللفاظ الذم يف ىذا الغناء يتكوف من  اختيار

ارة كإسم شرط. كأما اجلملة تتكوف من اجلملة اإلمسية كاجلملة الفعلية كإسم اإلش
 . كأيٌب بياف التحليل فيما يلي:كاإلستعارة األسلوب تتكن من

 
 "الدين السالم"اختيار األلفاظ يف الغناء  (أ
  

 
 الرقم

 
 كّشاف لفظ يدل على الرتادف

 
 حياة = عيشة ُ
 أمجل = أحلى ِ
 النٌاس = أانـ ّ

  
 كّشاف لفظ يدل على األضداد

 
 
ُ 

 قلب
 السركر <> عضواي

 
 
 



ِّ 

 

 اللفظ يدؿ على الًتادؼ (1

يف ربليل لفظ الًتادؼ يف الغناء "الدين السالـ" اختار 
لغة أخرل  الباحثة االسم كالفعل ادلشهور كإذا كاف لديها

 عند الباحثة. كىي كما يلي: األغنيةىذه الستخدامها يف 

 "عيشة" ك "حياة" .أ 

يفعًل  -عيشة من مصدر "نعيش" بوزف فعىل لفظ
احلياة من األكل كالشرب كما بسبيل  ىو اسم دلا سبب

، كالشاىدة. قوذلم معيشة فالف من كذا يعنوف مأكلو ذلك
كيدؿ على معٌت ما يف  كمشربو شلا ىو سبب لبقاء حياتو.

لفظ  إذا كاف إال أف فيهما فريقا.، لفظ عيشة لفظ حياة
يفعىل ىو عرض كالركح جسم رقيق  –حياة من الوزف فعًل 

ىو جسم رقيق حساس، كتزعم من جنس الريح، كقيل 
احلجاب )العسكرم،  االطباء أف موضعها يف الصدر من

كما قاؿ هللا تعاىل يف كتابو الكرَل:   (،َّٖ، ص. ُِٗٗ
)األنعاـ :  ◌نا الدنيا كما ضلن دببعوثُتحياتكقالوا إف ىي إال 

ِّ .) 
 "أحلى" ك "أمجل" .ب 

يفعيلي  –لفظ أحلى من أفعل التفضيل بوزف فعيل 
الكةه ىي أف لسانو كحبسن منطقة كادلشهور يف كمصدره حى 

 أحلىكيدؿ على معٌت ما يف لفظ  ادلالحة ىو الذم ذكرتو.
 –لفظ أمجل من أفعل التفضيل بوزف فعيل  فأ ،أمجللفظ 

يفعيلي كمصدره مجاؿ ىو االحساف الظاىر من قولك )معجم 
 ادلعاٍل عريب عريب(.



ّّ 

 

ن كما تعرفها أف اسم التفضيل ىو صفة توخذ م
، كزاد أحدمها الفعل لتدؿ على أف شيئُت اشًتكا يف صفة

على اآلخر فيها. كقد يكوف التفضيل بُت شيئُت يف صفتُت 
سلتلفتُت، فَتاد ابلتفضيل حينئذ أف أحد الشيئُت قد زاد يف 
صفتو على الشيء اآلخر يف صفتو. كقد يستعمل اسم 

 ، ص.َُِْالتفضيل عاراي عن معٌت التفضيل )الغالييٍت، 
ُْٓ.) 

 "أانـ" ك "الناس" .ج 

ذكر يف كتاب ًتج العركس عند الزابدم ىو لفظ 
، كيدعي البعض أف )أًل( أانـ من النموذج األساسي ىو

، شلا )أانـ(، ٍب يتم نقلو إىل )كانـ(، يصبح )كًل(األصل ىو 
يعٍت: أف يصدر صوًتن من داخل نفسو. يستخدـ العرب 

، سطح األرض ية مجيع ادلخلوقات علىىذا ادلصطلح لتسم
أما الفرؽ بُت األانـ كالناس ىو أف األانـ  دبا يف ذلك البشر.

على ما قاؿ بعض العلماء: يقتضي تعظيم شأف ادلسمى من 
الذين " ُّٕ، قاؿ هللا عزكجل يف سورة آؿ عمراف: الناس

، كإمنا قاؿ ذلم مجاعة قد مجعوا لكم" الناسإف  الناسقاؿ ذلم 
قد مجعوا لكم، كال تقوؿ كقيل رجل كاحد كإف أىل مكة 

جاءٍل األانـ تريد بعض األانـ كمجع األانـ آانـ، قاؿ عدم 
بن زيد: إف االنسي قلنا مجع نعلمو فيما من األانـ كاالمم 

 (.ٕٔ-ٕٓ، ص. ُِٗٗمجع امة كىي النعمة )العسكرم، 

 
 
 



ّْ 

 

 على األضداد يدؿ اللفظ (2

كرد يف لساف العرب أف الضد ىو كل شيء ضاد شيئا 
كادلوت ضد احلياة  ،كاإلضاؼ السواد ضد البياض  ،ليغلبو

 (.َُص.  ،َََِ ،)البحرة
كيف ربليل لفظ األضداد يف الغناء "الدين السالـ" 

اثنُت اختار الباحثة االسم ادلشهورة. دبعٌت االسم الواحدة عندىا 
 .من ادلعاٍل ادلختلفة

 قلب .أ 

لفظ قلب يف ادلعاٍل عريب عريب ىو عضو عضلي 
قاعدتو  ،لدـ من األكردة كيدفعو يف الشرايُتأجوؼ يستقبل ا

إىل أعلى معلقة بنياط يف اجلهة اليسرل من التجويف 
الصدرم. كلكن لفظ قلب ىنا دبعٌت السركر أف ارتياح يف 

 احلياة ع أك توقعو أك اندفاع ضررالقلب عند حصوؿ نف
 )معجم ادلعاٍل عريب عريب(.

 

 "الدين السالم"اختيار اجلمل يف الغناء  (ب

 ربليل اجلمل يف الغناء "الدين السالـ" ًب الباحثة على خركج يف
كىي اجلمل فيما  ،اجلملة امسية كاسم اشارة كاسم شرط من ىذا الغناء

 يلي:
 

 
 الرقم

 
 كّشاف اجلمل يدل على مجلة فعلية
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 كلمة "انشىرك أحلى الكالـ" ُ

 كلمة "زينوا الدنيا احًتاـ" ِ
  

 شارةكّشاف اجلمل يدل على اسم ا
 

 كلمة "كل ىذل األرض" ُ
 كلمة "ىذا ىو الدين السالـ" ِ

  
 كّشاف اجلمل يدل على اسم شرط

 
 كلمة "لو نعيش بال مساحة" ُ

 
 مجلة فعلية (1

 كلمة "انشركا أحلى الكالـ" .أ 

يدؿ على اجلملة الفعلية ادلتعدم ألف تركيب اجلملة 
ء من فعل + فاعل + مفعوؿ بو. بدأت ىذه الكلمة يف الغنا

الدين السالـ بفعل األمر ألف تعرفها كل فعل يراد بو طلب 
 القياـ ابلشيء أك فعل يف زمن ادلستقبل.

 كلمة "زينوا الدنيا احًتاـ" .ب 

يدؿ على اجلملة الفعلية ادلتعدم ألف تركيب اجلملة 
بدأت .  من فعل + فاعل + مفعوؿ بو + مفعوؿ مطلق
ككلمة قبلها ىذه الكلمة بفعل األمر. ادلقصود ىذه الكلمة 

ىي أف الناس يف احلياة الدنيا التزاـ بفعل اخلَت كاحلسن 



ّٔ 

 

، ٍب احًتاما، كيتعاكف، ألف الدين اإلسالـ رىب لتفاعل الساف
 اخلَت بعضهم بعض.

 
 اسم اشارة (2

 "ما تكفي مساحة كلمة "كل ىذه األرض .أ 

لفظ بعدىا ك تتكوف ىذه اجلملة من مجلة امسية 
ىذه  كلبتدأ ىو لفظ "يف ىذه اجلملة ادل. اإلشارة إسم

أما و ،"ما تكفي مساحةمجلة ىو لفظ "" كخرب  األرض
تبُت على جواب الشرط من كلمة بعدىا يعٍت ىذه اجلملة 

 "لو نعيش بال مساحة".
 كلمة "ىذا ىو الدين السالـ" .ب 

أف اسم  ،ىذه اجلملة ابتداء من اسم اإلشارة
د اإلشارة ىو ما يدؿ على معُت بواسطة إشارة حسية ابلي

كضلوىا، إف كاف ادلشار إليو حاضرا، أك اشارة معنوية إذا كاف 
، َُِْادلشار إليو معٌت، أك ذاًت غَت حاضرة )الغالييٍت، 

 (.ٔٗص. 
ادلبتدأ ىو إسم اإلشارة يف  ،كأما يف ىذه اجلملة 

". ىذه الدين السالـمجلة ىو لفظ "ىو " كخرب ىذالفظ "
إىل خصوصيات الكلمة دبعٌت اإلسالـ كحده يعلم كيوجو 

، كما ذكر يف ىذه الغناء يعٌت كعموميات احلياة اإلنساف
 السماحة، التحية، السالـ، أحال الكالـ، احًتاـ، كابتساـ.
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 شرط حرؼ (3
 كلمة "لو تضيق األرض نسكن كل قلب" .أ 

للمستقبل شرط  حرؼيف ىذه اجلملة تتكوف من 
رد كإمنا تكوف جمل، دبعٌت "إف". كىي حينئذ ال تفيد االمتناع

كىي  (ُْٗص. ، َُِْ، ربط اجلواب ابلشرط )الغالييٍت
( أدكات الشرط اجلازمة: كىي ذبـز ُتقسم إىل قسمُت: 

، كىي من كإف كأم كأينما ككيفما كمىت فعلُت مضارعُت
( أدكات الشرط غَت ِكحيثما كأٌل كأايف كمهما كإذما كما. 

اؿ اجلازمة: كىي ال ذبـز ما بعدىا حسب زللو اإلعرايب كيق
يف آخر إعرابو كىو فعل الشرط أك جواب الشرط، كىي لو 

 اسم الشرط(-ادلعرفةكلوال كلوما ككلما كإذا كدلا كأما )
الشرط ىو   حرؼتتكوف من  كلمةيف ىذه ال كأما

  ."نسكن كل قلب"كجواب الشرط ىو كلمة  "لو" كلمة
 

 "الدين السالم"األسلوب يف الغناء  (ج
 

 
 الرقم

 
 اإلستعارةكّشاف اجلمل يدل على 

 
 كلمة "ما تكفي مساحة" ُ

 كلمة "نسكن كل قلب" ِ
 

 



ّٔ 

 

 



ّٖ 

 

 كلمة يدؿ على اإلستعارة (1

اإلستعارة ىو أسلوب اللغة اجملازية الذم كيف تعريفها أف 
يصف كلمة معينة تستخدـ لشرح كلمة جيب استخدامها 

 (. كمن اإلستعارةُِْ، ص. ََِٕ، كراؼ)بكلمات أخرل 
 فيما يلي: يف ىذا الغناء

 كلمة "ما تكفي مساحة" .أ 

استخدـ لفظ "ما" يف ىذه الكلمة دبعٌت ال ديكن 
يفًعلي دبعٌت قد ًب -ٍب لفظ "تكفي" من الوزف فعىل  ،يف شيئا

كٍب لفظ "مساحة" من ادلفردات ساحة دبعٌت ادلكاف  ،شيئا
. استخدـ كلمة ما تكفي مساحة يف ىذا الغناء الواسع

ابإلضافة  ،يف مساحة للتعبَت أف العامل يشعر ضيق إذا ما
 تستخدـ ىذه الكلمة لتجمل اجلمل يف ىذا الغناء.

 كلمة "نسكن كل قلب" .ب 

كأما من ىذه الكلمة دبعٌت ال نسكن كنعيش يف 
كلكن قلب ىنا دبعٌت السركر  ،األرض بقلب عضواي

كالسعادة. لفظ "قلب" ىنا لتهديف استعملت سبنع من 
ما : الكرَل كتابويف   قاؿ هللا تعاىل إرادة ادلعٌت األصلي. كما

و كهللا قلبأصاب من مصيبة إال إبذف هللا كمن يومن ابهلل يهد 
 (. ُُ)التغابن :  ◌بكل شيء عليم

 
 
 
 



ّٗ 

 

 " وحتليلهاقسما ابهلل اي وطينالغناء " عرض البياانت -ب
 عرض البياانت -0

  ،أما يف ىذا الغناء عرضت الباحثة مأخوذة النص من خالؿ يوتوب
ًب إصدار  ،"قسما ابهلل اي كطن"عنواف بىذه األغنية ماف ادلغٍت يف كتغٌت هبا سلي

يف اإلمارة ك  يف نفس الفًتة الغناء "الدين السالـ"ىذه األغنية يف ألبـو كاحد مع 
 .السالـ"دين "ال منفصلة كما الغناء كلكن ىذه األغنية ال ،ىكذا العربية ادلتحدة

ستقالؿ كتضحية أم شيء إل ،كلةحبو دعن ربكي الغناء "قسما ابهلل اي كطن" 
 كذالك النص فيما يلي:. الدكلة

 الغناء قسما ابهلل اي وطين

 قسما ابهلل أاي كطٍت   #   أفديك كأعظم ابلقسم
 من أجل ترابك تضحييت   #   لتعيش عزيزا يف القمم

 زبتاؿ مشوخا مرتفعا   #   للقمة خفاؽ العلم
 لقلمكسأمحي ثراؾ جنداي   #   ابلسيفا كطورا اب

 
 إىل أف تسمو يف ثقة للمجد كتعلو للقمم

 يف القلب رايح عاتية كسالـ دكما من قدمي
 

 زبتاؿ مشوخا مرتفعا   #   للقمة خفاؽ العلم
 كالعمر فداؾ ايركحا   #   تسرم عقرا حلوا نغمي

 
 كدركب اجملد شلهدة من أجلك اي على اذلمم

 دمت عظيما كسلمت لنا كأمضي عزيزا بُت األمم
 



َْ 

 

 حتليل البياانت -9
حب شخص ما  يكشف عن ""قسما ابهلل اي كطٍتنص األغنية بعنواف 

األلفاظ الذم  اختيار، سيتم ربليل ىذه األغنية ابستخداـ لبلده. كفقنا للتحليل
كادلشًتؾ اللفط. كاختيار اجلملة تتكوف من اجلملة اإلمسية ادلرادفات يتكوف من 

من انقالب كمبالغة كربوؿ شكلي كصفة كاجلملة الفعلية. كأما األسلوب تتكن 
 . كأيٌب بياف التحليل فيما يلي:اجملسدة

 
 "قسما ابهلل أاي وطين"اختيار األلفاظ يف الغناء  (أ
  

 
 الرقم

 
 كّشاف لفظ يدل على الرتادف

 
 عقد = قسم ُ
 ضحى = فدل ِ
 عجب = مشخ ّ
 كرَل = رلد ْ

  
 كّشاف لفظ يدل على ادلشرتك اللفظ

 
 قلم ُ
 عزيز ِ

 
 



ُْ 

 

 الفظ يدؿ على الًتادؼ (1

يف ربليل لفظ الًتادؼ يف الغناء "قسما ابهلل اي كطن" 
ىذا الغناء عند يف كادلشهور اختار الباحثة االسم كالفعل الغريبة 

 الباحثة. كىي كما يلي:

 "قسم" ك "عقد" .أ 

من الوزف  عقد، كلفظ يفًعل -قسم بوزف فعىل لفظ
كالقسم أف العقد ىو  يفًعل. أما الفرؽ بُت العقد –فعىل 

تعليق القسم ابدلقسم عليو مثل قولك كهللا ال دخلنا الدار 
فتعقد اليمُت بدخوؿ الدار كىو خالؼ اللغو من اإلدياف، 
كاللغو من اإلدياف مامل يعقد بشيئ كقولك يف عرض كالمك 

، ص. ُِٗٗىذا حسن كهللا كىذا قبيح كهللا )العسكرم، 
ّٔٓ.) 

 "فدل" ك "ضحى" .ب 

، ذكر يفًعل كمصدره فداء -بوزف فعىلفدل  لفظ
يف معجم ادلعاٍل عريب عريب أف الفداء ىو ما يقدـ من ماؿ 
كضلوه لتخليص ادلفدم، أك ما يقدـ هلل جزاء لتقصَت يف 
.  عبادتو ككفارة الصـو كاحللق كلبس ادلخيط يف اإلحرـا

 ،ضحىكىو لفظ  فدلمعٌت التشبيو من لفظ  كيدؿ على
يػيفىًعلي ىو  –ي ادلزيد ابلوزف فعىلى من الثالث ضحىلفظ أف 

بذذلا يف سبيل قضية أك فكرة أك من أجل األخرين دكف 
 ضحية ابدلاؿ أك العمل أك ادلصلحةمقابل، كما تكوف الت

 )معجم ادلعاٍل عريب عريب(.
 



ِْ 

 

 "مشخ" ك "عجب" .ج 

، ذكر مشوخل كمصدره يفعى  -بوزف فعىل مشخلفظ 
،  كشم، ارتفاع، عال ىو مشخيف معجم ادلعاٍل عريب عريب أف 

كيدؿ على معٌت  .كيشمخو أبنفو كربا يرفعو اعتزارا كتكربا
من  عجبلفظ أف  ،عجبكىو لفظ  مشخالتشبيو من لفظ 

النظر يف النفس بعُت ترل القبيح يفًعل ىو  –الوزف فعىل 
كقولو تعاىل:  ،عجبلفظ أشد من  مشخلفظ  أما. مجيال

نيا كيشهد هللا على ك قولو يف احلياة الدعجبكمن الناس من ي
)معجم ادلعاٍل  (َِْ)البقرة:  ◌ما يف قلبو كىو ألد اخلصاـ

 عريب عريب(.
 "رلد" ك "كرَل" .د 

ذكر يف ك  ،كمصدره رلد ليفعي  -فعىللفظ رلد بوزف 
يف  ،رلد ىو النبل كالشرؼ معجم ادلعاٍل عريب عريب أف

-ادلثاؿ كلمة غلبو يف اجملد. أما لفظ كرَل من الوزف فعيل
كىو  ،كمصدره كـر دبعٌت من صفات هللا تعاىل كأمسائو يفعيلي 

الكثَت اخلَت اجلواد ادلعطي الذم ال ينفذ عطاؤه. كالكرَل 
صفة لكل ما يرضى كحيمد يف اببو. يف نسبتها لفظ كرَل إىل 

"إنو لقوؿ  ،شيء النبيل كالرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف القرآف الكرَل
 (. َْرسوؿ كرَل" )احلاقة: 

 
 الفظ يدؿ على مشًتؾ اللفظ (2

تعريف مشًتؾ اللفظ عند سلتمر عمر ىو داللة الكلمة 
الواحد على أكثر من معٌت نتيجة ال كتساهبا معٌت جديدا أك 



ّْ 

 

كديكن أف يسمى تعدد ادلعٌت نتيجة تطور يف  ،معاٍل جديدة
، َُِٔ، صافخال)جانب ادلعٌت أك كلمة كاحدة دبعٌت متعددة 

 .(ِِْ ص.
فظ مشًتؾ اللفظ يف الغناء "قسما ابهلل اي يف ربليل ل

كطن" اختار الباحثة األمساء ادلشهور اليت تستخدـ كثَتا. كىي  
 كما يلي:

 قلم .أ 

يف ادلعجم ادلعاٍل  ،لفظ قلم مفرد من مجع أقالـ
أما ذكر يف ادلعجم ادلعاٍل  ،عريب عريب دبعٌت ما يكتب بو

الغناء  عريب أندكنيسي دبعٌت الديواف كذالك. كلكن يف ىذا
 دبعٌت آلة للكتب ألف يتناسب من لفظ قبلها.

 عزيز .ب 

 ،ذكر لفظ عزيز يف ادلعجم ادلعاٍل دبعٌت ذات
ككرَل. كلكن مقصود يف ىذا الغناء دبعٌت كرَل  ،غاؿ ،صعب

 ألف الصفة الذات هلل سبحاف كتعاىل.
 

 "قسما ابهلل أاي وطين"اختيار اجلمل يف الغناء  (ب

سما ابهلل اي كطن" ًب الباحثة على يف ربليل اجلمل يف الغناء "ق
 كىي اجلمل فيما يلي: ،خركج اجلملة الفعلية كاجلملة امسية من ىذا الغناء

 
 
 الرقم

 
 كّشاف اجلمل يدل على مجلة فعلية

 



ْْ 

 

 كلمة "زبتاؿ مشوخا مرتفعا" ُ
 كلمة "تسرم عقرا حلوا نغمي" ِ
كلمة "دمت عظيما كسلمت لنا كأمضي عزيزا بُت  ّ

 األمم"
 كلمة "أفديك كأعظم ابلقسم" ْ
 كلمة "لتعيش عزيزا يف القمم" ٓ
 كلمة "قسما ابهلل أاي كطٍت" ٔ
 كلمة "من أجل ترابك تضحية" ٕ

  
 كّشاف اجلمل يدل على مجلة امسية

 
 كلمة "كالعمر فداؾ اي ركحا" ُ
 كلمة "كدركب اجملد شلهدة" ِ

 
 مجلة فعلية (1

 كلمة "زبتاؿ مشوخا مرتفعا" .أ 

ى اجلملة الفعلية ادلتعدم ألف تركيب اجلملة يدؿ عل
كلفظ مرتفعا تكوف نعت  ،من فعل + فاعل + مفعوؿ بو

. التعبَت ىذه الكلمة لكي بلد استقالال كمستقل من مشوخا
 من اجلهل العلم أك احلرب. ،من احتالؿ

 كلمة "تسرم عقرا حلوا نغمي" .ب 

أما يف ىذه الكلمة يدؿ على اجلملة الفعلية ادلتعدم 
 ف تركيب اجلملة من فعل + فاعل + مفعوؿ بو.أل



ْٓ 

 

 كلمة "دمت عظيما كسلمت لنا كأمضي عزيزا بُت األمم" .ج 

يدؿ على اجلملة الفعلية ألف تركيب اجلملة من 
أما مفعوؿ بسر يف كلمتها. كادلقصود يف ىذه  ،فعل + فاعل

 .حرة دائما كيرافقو السالمة لسكاهناأف أمة كالبالد الكلمة 
 كأعظم ابلقسم""أفديك  كلمة .د 

تضمن ىذه الكلمة يدؿ على اجلملتُت الفعلُت 
. ضمَت ألف تركيب اجلملة من فعل + فاعل + كمفعوؿ بو

 ادلتكلم يف لفظ أفديك يرجع إىل بالد.
 "لتعيش عزيزا يف القمم" كلمة .ه 

يف ىذه الكلمة يدؿ على اجلملة الفعلية ألف أكؿ 
كأما  ،اؿكلفظ عزيزا ىو احل ،يعيش-الكلمة من الفعل عاش

 لفظ يف القمم تكوف الظرؼ ادلكاف.
 "قسما ابهلل أاي كطٍت" كلمة .و 

يف ىذه الكلمة يدؿ على اجلملة الفعلية ألف 
كلفظ ابهلل ىو من  ،تركيب اجلملة من الفعل يف لفظ قسما

 أما لفظ أاي كطن تكوف ادلنادل كاسم ادلنادل. ،احلرؼ قسم
 "من أجل ترابك تضحية" كلمة .ز 

مة يدؿ على اجلملة الفعلية ألف أما يف ىذه الكل
 ،يف أكؿ الكلمة تتكوف من احلرؼ خفض ىو لفظ من أجل

 تتكوف من الفعل كالفاعل.كبعدىا 
 
 
 



ْٔ 

 

 مجلة امسية (2

 "كالعمر فداؾ اي ركحا" كلمة .أ 

يدؿ ىذه الكلمة من اجلملة امسية ألف الكلمة 
ىو لفظ  كاخلرب مجلة ،تتكوف من ادلبتدأ ىو لفظ كالعمر

 ظ اي ركحا تكوف ادلنادل كاسم ادلنادل.أما لف ،فداؾ
 "كدركب اجملد شلهدة" كلمة .ب 

أما يدؿ ىذه الكلمة من اجلملة امسية ألف الكلمة 
ىو  كاخلرب مجلة ،تتكوف من ادلبتدأ ىو لفظ كدركب اجملد

 لفظ شلهدة.
 

 "قسما ابهلل أاي وطين"يف الغناء  األسلوب (ج
 

 
 الرقم

 
 كّشاف اجلمل يدل على انقالب

 
 "للقمة خفاؽ العلم" كلمة ُ

كلمة "يف القلب رايح عاتية كسالـ دكما من  ِ
 قدمي"

 كلمة "ابلسيف كطورا ابلقلم" ّ
  

 كّشاف اجلمل يدل على مبالغة

 
 كلمة "يف القلب رايح" ُ



ْٕ 

 

  
 حتول شكليكّشاف اجلمل يدل على 

 
 كلمة "ابلسيف كطورا ابلقلم" ُ

  
 صفة اجملسدة كّشاف اجلمل يدل على

 
 كلمة "كدكب اجملد" ُ
 كلمة "كأمضي عزيزا" ِ

 
 كلمة يدؿ على انقالب (1

يف إف االنقالب كما بياهنا الباحثة يف اإلطار النظرم 
يطلق على أمناط اللغة الكارثية  ىو أسلوب بالغياللغة العربية 

اختار الباحثة  (.ّٖ ، ص.َُِٓ، مزكي) التقٌدـ كالتخَت
كطن" يف التعرؼ أك يدؿ على  الكلمات يف الغنا "قسما ابهلل اي

 كىي فيما يلي: ،انقالب

 كلمة "للقمة خفاؽ العلم" .أ 

ألف لفظ  ،يدؿ يف ىذه الكلمة على اخلرب ادلقدـ
للقمة جيب أف يكوف خرب بعد ادلبتدأ يف كلمة خفاؽ العلم 

قسما "يف ترتيبها. ىذا األسلوب جلماؿ الكلمة يف الغناء 
د على لتمسك يف بالجيب اكللتعبَت أف  ،"ابهلل اي كطٍت
 .ارتفاع كاحًتاـ

 



ْٖ 

 

 كلمة "يف القلب رايح عاتية كسالـ دكما من قدمي" .ب 

ألف لفظ  ،يدؿ يف ىذه الكلمتُت على اخلرب ادلقدـ
يف القلب يلـز بعد الكلمة رايح عاتية. ك لفظ دكما يلـز يف 

اجلملة مفيدة ىكذا رايح  أخَت الكلمة. كيكوف الًتتيب
 ن قدمي دكما.عاتية يف القلب كسالـ م

 كلمة "ابلسيف كطورا ابلقلم" .ج 

أما يف ىذه الكلمة يدؿ لفظ ابلسيف على خرب 
 كادلبتدأ ىو بسر ألف لفظ بعدىا حبركة النصب. ،ادلقدـ

 
 كلمة يدؿ على مبالغة (2

ىو أسلوب لغة حيتوم على عبارات مفرطة أك مبالغة 
اختار الباحثة . (ٖٔ ص.، َُِٓ، مزكي) يبالغ يف شيء ما

يف الغنا "قسما ابهلل اي كطن" يف التعرؼ على مبالغة عند  الكلمة
 كىي الكلمة فيما يلي: ،الباحثة

 كلمة "يف القلب رايح" .أ 

حسب النص يف ىذه الكلمة دبعٌت يف القلب ىناؾ 
  ،ىذا األسلوب موثر على ادلستمعُت ذلذه األغنية ،نسيم ابرد

كلكن ادلقصود ليس دبعٌت كذالك. مقصود يف ىذا الغناء 
 ال خشية شيئا إال اطمأف يف القلب.  ،يعٍت ىدكء القلب

 
 
 
 



ْٗ 

 

 كلمة يدؿ على ربوؿ شكلي (3

يقارف ىو  كما بياف يف اإلطار النظرم أف ربوؿ شكلي
(. ُّٗص.  ،ََِٕ ،كراؼ) شيئُت مباشرة يف شكل قصَت
 كىي: ،على ربوؿ شكليكيف ىذا الغناء يوجد الباحثة 

 كلمة "ابلسيف كطورا ابلقلم" .أ 

كيف  ،سلوب اعتبار للتشبيو مقارنة شيئُتىذه األ
ىذه الكلمة مقارنة بُت السيف كالقلم. ىذا ادلقصود لو 

كلكن ليس يف احلقيقة  ،نفس ادلعٌت يعٍت جهاد يف سبيل هللا
كالقلم  ،آلة. السيف ىنا دبعٌت زلاربة العدك يف ميداف حرب

ف الكرَل جهاد حلرب اجلهل. ذكر يف القرآ ،ىنا دبعٌت العلم
: أييها الذين ءامنوا إذا قيل لكم فضيلة طلب العلم عن

كإذا قيل  ۖ  تفسحوا يف اجملالس ففسحوا يفسح هللا لكم
منكم كالذين أكتوا العلم يرفع هللا الذين آمنوا  انشزكا فانشزكا

(. كيف ُُ)اجملادلة:  ◌كهللا دبا تعملوف خبَت ۖ  درجات
وؿ هللا صلى اؿ رسق ،احلديث من أانس بن مالك هنع هللا يضر قاؿ

طلب العلم فريضة على كل مسلم )ركاه ابن  ،هللا عليو كسلم
 رلاه(.

 
 كلمة يدؿ على صفة اجملسدة (4

رقم من  كما يف اإلطار النظرم أف صفة اجملسدة ىي
كما لو    أك غَت احلية ادلماتاللغة اجملازية اليت تصف الكائنات 

. عند (ُٗ ص.، َُِٓ، مزكي)كانت حية كسبتلك إنسانية 
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 ،لباحثة يف ىذا الغناء يوجد كلمتُت يدؿ على صفة اجملسدةا
 كىي فيما يلي:

 كلمة "كدكب اجملد" .أ 

كعندىا صفة  ،اعتبار صفة اجملسدة ادلوضوع كاحلياة
لفظ دركب مجع من اسم درب دبعٌت الباب الكبَت.  البشر.

كلكن  ،الباب ىنا ال دبعٌت الباب عضواي كعنده صفة اجملد
 ئا.ما دخوؿ اجملد يف شي

 كلمة "كأمضي عزيزا" .ب 

قبلها ادلقصود ذلذه تناسب كالظرؼ من كلمة 
كليس  ،الكلمة ىو تكوف البلد الشريف بُت البالد أخرل

 البلد عندىا رجل كسبشى يف أم مكاف.
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 الباب الرابع
 اخلالصة واالقرتاحات

 
 قد ًب البحث اليت حبثتو الباحثة عن درجات اجلماؿ الكلمات يف رلموعة األغاٍل 

الكلمات ىنا مناسب على طريق  اجلماؿ، درجات لسليماف ادلغٍت )دراسة األسلوبية(
ٍب اختيار التحليل البياانت كما ذكر يف الباب األكؿ كىي تعُت من اختيار األلفاظ، 

كٍب اختيار األسلوب. اختارت الباحثة من األغاٍل "الدين السالـ" ك"قسما ابهلل  ، اجلمل
كاألضداد. أما اجلمل من  ،كادلشًتؾ اللفظ ،ؿ على الًتادؼاي كطن" ىو األلفاظ يد

 ،كاجلملة فعلية. كأما األسلوب من انقالب، كاجلملة امسية ،كاالسم شرط ،اشارة االسم
كاإلستعارة. كبعد مناقشة نتائج البحث ستقدـ  ،كصفة اجملسدة ،كربوؿ شكلي ،كادلبالغة

 الباحثة اخلالصة كاالقًتربات كما يلي:
 
 الصةاخل -أ

اب هللا اي  "قسماو"الدين السالم" الغناء اخلالصة من اختيار األلفاظ يف  -0
 وطن" كما يلي:

 ىو: يف الغناء "الدين السالـ"اختيار األلفاظ  (أ
 االسم كالفعل ادلشهور كإذا كاف لديها: يف ربليلو اختارت الباحثة الًتادؼ

أحلى ، ة كحياةعيش، كىي: الغناء عند الباحثةلغة أخرل الستخدامها يف 
اختارات  ويف ربليل. ٍب اللفظ يدؿ على األضداد ك الناسأانـ ك ، كأمجل

 الباحثة االسم ادلشهورة كىي: قلب. 
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 اختيار األلفاظ يف الغناء "قسما ابهلل اي كطن" ىو: (ب 
الًتادؼ: يف ربليلو اختار الباحثة االسم كالفعل الغريبة يف الغناء عند 

ٍب ، رلد ككرَل. مشخ كعجب، فدل كضحى ،قسم كعقد، كىي: الباحثة
 ، كعزيز.اللفظ يدؿ على مشًتؾ اللفظ كىي: قلم

 
اب هللا اي وطن"  "قسماو"الدين السالم" الغناء يف  اجلملاخلالصة من اختيار  -9

 فيما يلي:

 يف الغناء "الدين السالـ" ىو:اختيار اجلمل  (أ 
ينوا الدنيا كلمة "انشىرك أحلى الكالـ" ككلمة "ز كىي:   مجلة فعلية

كلمة "ىذا ىو " ك كلمة "كل ىذل األرضاحًتاـ". ٍب اسم اشارة كىي:  
"لو تضيق األرض نسكن كل  كلمة. ٍب اسم شرط كىي:  الدين السالـ"

 .قلب"
 اختيار اجلمل يف الغناء "قسما ابهلل اي كطن" ىو: (ب 

كلمة "تسرم عقرا حلوا ، ك كلمة "زبتاؿ مشوخا مرتفعا"مجلة فعلية كىي:  
، كلمة "دمت عظيما كسلمت لنا كأمضي عزيزا بُت األمم"ك  ،نغمي"

كلمة ، ك كلمة "لتعيش عزيزا يف القمم"، ك كلمة "أفديك كأعظم ابلقسم"ك 
كلمة "من أجل ترابك تضحية". أما مجلة فعلية ، ك "قسما ابهلل أاي كطٍت"

 كلمة "كدركب اجملد شلهدة".، ك ىي: كلمة "كالعمر فداؾ اي ركحا"
 

كما يف الغناء "الدين السالم" و"قسما اب هللا اي وطن"   األسلوباخلالصة من  -3
 يلي:

 يف الغناء "الدين السالـ" ىو:األسلوب  (أ 
 اإلستعارة كىي: كلمة "ما تكفي مساحة" ككلمة "نسكن كل قلب".
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 يف الغناء "قسما ابهلل اي كطن" ىو:األسلوب  (ب 
ايح عاتية كلمة "يف القلب ر ، ك انقالب كىي: كلمة "للقمة خفاؽ العلم"

كلمة "ابلسيف كطورا ابلقلم". ٍب يدؿ على ، ك كسالـ دكما من قدمي"
ربوؿ شكلي كىي:  مبالغة كىي: كلمة "يف القلب رايح". ٍب يدؿ على 

صفة اجملسدة كىي: كلمة ٍب يدؿ على كلمة "ابلسيف كطورا ابلقلم". 
 "كدكب اجملد"، ككلمة "كأمضي عزيزا".

 

 االقرتاحات -ب
حثوف اآلخركف أف حيلل غناء "الدين السالـ" ك"قسما ابهلل اي يستطيع البا -ُ

كطن" لسليماف ادلغٍت بدراسة أخرل من النظرايت اللغوية كاألدبية سول 
، مثل نظرية التداكلية، كالسيميائية، كالبالغية، أك يف نظرية دراسة األسلوبية

 سيكولوجية أدبية كغَت ذلك.
دـ دراسة األسلوبية لتحليل الغناء اآلخر يستطيع الباحثوف اآلخركف أف يستخ -ِ

، مثل يف سول غناء "الدين السالـ" ك"قسما ابهلل اي كطن" لسليماف ادلغٍت
 الشعر، كالنثر كغَت ذلك من النصوص العربية.
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 قائمة ادلصادر وادلراجع

 
 ادلصادر

 سورة ،ُُ، سورة اجملادلة:َْسورة احلاقة: ، ُُالقرآف الكرَل )سورة التغابن: 
 .(َِْقرة: الب ، سورةُّٕآؿ عمراف:  ، سورةِّاألنعاـ: 

 (ِِْاحلديث )ركاه ابن رلاه، 
من  َّالغناء "الدين السالـ" ك"قسما ابهلل اي كطن" لسليماف ادلغٍت )نشرت 

 يف القناة ألواف الطيف(. َُِٔمايو 
 

 ادلراجع العربية
البالغي يف مجاليات التشكيل (. َُِٕأبو حلية، رلدم عايش عودة. )

 . غزة، كلية األدب يف اجلامعة اإلسالمية.ادلقامات العثمانية
. السوداف: ادلشًتؾ اللفظ يف القرآف الكرَلعبد القادر عبد هللا. )د.ت(.  ،أمحد

 جامعة السوداف للعلـو كالتكنولوجيا.
التعريب عند القدماء كاحملدثُت )دراسة كصفية  (.َُِْتياس فراديتا. ) ،أستارم

 .َُْ(: ُ) ُ ،جامعة دار السالـ كونتور نة(.مقار 
منهج أيب الفرج األصفهاٍل يف شرح النص يف  (. ََِٗ، كرَل علكم. )لكعيبأ

 .ُْٔ( ُٓ) ٖ، رللة ميساف للدراسات األكادديية. كتاب األغاٍل
دمشق: رللسة فصلية تصدر عن  الًتاث العريب.(. َََِنصر الدين. ) ،البحرة

 ارباد الكتاب العرب.
عناصر األدب الفكرة، األسلوب، اخلياؿ، حلريب، ركاف كآخركف. )د.ت(. ا

  http://fac.ksu.edu.saمن  َُِٗماريس  ِّ. يرجع يف العاطفة

http://fac.ksu.edu.sa/


ٓٓ 

 

 . القاىرة: مكتب النهضة ادلصرية.األسلوب(. ََُِالشايب، أمحد. )
. األردف  شعر احلب عند نزار قباٍلدراسة أسلوبية يف(. د.ت) ىالة، العبوشي

 جامعة فيالدلفيا.
 . القاىرة: دار العلم.معجم الفرؽ اللغوم(. ُِٗٗأبو ىالؿ. ) ،العسكرم
. بَتكت: دار الكتب جامع الدركس العربية(. َُِْمصطفى. ) ،الغالييٍت

 العلمية.
 ادلعجم ادلعاٍل ادلرادفات كاألضداد.

 ادلعجم ادلعاٍل عريب أندكنيسي.
 دلعجم ادلعاٍل عريب عريب.ا

 بَتكت: ادلكتبة العصرية. كتاب األضداد.(. ُٕٖٗدمحم بن القاسم. ) ،األنبارم
الغناء كادلعازؼ يف ضوء (. ََُِسعيد بن علي بن كىف. ) ،القحطاٍل

 الرايض: مطبعة سفَت.الكتاب كالسنة كآاثر الصحابة هنع هللا يضر. 
. إسكندرية: دار ادلعرفة جديدعلم الداللة إطار (. ُٓٗٗؼ.د. ) ،ابطر

 اجلامعية.
اخلصائص األسلوبية يف شعر الصعاليك )الشنفرم (. َُِٔحرشاكم. ) ،مجاؿ

 كلية اآلدب كالفنوف جامعة كىراف.  ،. رسالة الدكتوراه. اجلزائرأمنوذجا(
فقو اللغة العربية مدخل لدراسة موضوعات فقو (. ََِٗأكريل. ) ،حبر الدين

 عة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالنج.. مالنج: جاماللغة
علم األصوات لدارسي اللغة العربية من (. َُِْنصر الدين إدريس. ) ،جوىر

 سدكرجو: مكتبة لساف عريب.اإلندكنيسيُت. 
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. رسالة ادلاجستَت. الذكؽ اجلمايل يف القرآف الكرَل(. َُِّكحيد. ) ،حرحوز
 جامعة اجلزائر. كلية العلـو اإلسالمية ،الغاراي

رللة رلمع . ادلعرب كالدخيل يف اجملالت ادلتخصصة شلدح دمحم. )د.ت(. ،خسارة
 .ِٗ( ْ) ٕٓاجمللد  ،اللغة العربية بدشق

اختيار اللفظ كاجلملة يف الغناء "كن أنت" (. َُِٔ. )إيلُت كلوداي ،راسيلُت
لـو كلية الع   ،مالنجرسالة ادلقالة.  .)دراسة أسلوبية( حلمود اخلضر

 اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية.
. القاىرة: مجهورية ادلوسيقى الشرقية كالغناء العريب(. َُُِقسطندم. ) ،رزؽ

 مصر العربية.
االضلراؼ كالتطرؼ الفكرم، تعريفو، أسبابو كدكافعو، أمحد مبارؾ. )د.ت(.  ،سامل

 من  َُِٗماريس  ّيف . يرجع آاثره كأبعاده، كسبل القضاء عليو

 https://www.policemc.gov.bh  

مجالية القبح يف الشعر العريب القدَل، (. َُِٕفواد فياض كايد. ) ،شتيات
 ّ ،رللة جامعة احلسُت بن طالؿ للبحث. ىجاء ابن الركمي أمنوذجا

(ِ )ّٖ-ْٖ. 
رللة . التحليل األسلويب ثوابت كمنطلقات .(َُِْرايض جبارم. ) ،شهيل

 .ُُِ(: َُُ، )األدب
. القاىرة: دار الفن كمذاىبو يف الشعر العريب(. َُٔٗشوقي. ) ،ضيف

 ادلعارؼ.

)د.ت( حولية كلية اللغة العربية إبيتام . ظواىر أسلوبية يف شعر النابغة الذبياٍل
 الربكد العدد التاسع كالعشركف.

https://www.policemc.gov.bh/
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احلس اجلمايل كًتريخ الفن دراسة يف القيم (. ُٖٗٗ)، عبد ادلنعم. عباس
 . االسكندرم: دار النهضة العربية.اجلمالية كالفنية

التفضيل اجلمايل دراسة يف سيكولوجية (. ََُِ، شاكر عبد. )عبد احلميد
 . كويت: عامل ادلعرفةالتذكؽ الفٍت

جم األلفاظ مع معا التعريب يف القدَل كاحلديثدمحم حسن. )د.ت(.  ،عبد العزيز
 . القاىرة: دار الفكر العريب.ادلعربة

ظواىر االضلراؼ االجتماعي يف اجملتمع (. ََِٕ، دمحم عبد. )عبد الصمد
درامات اجلامعة اإلسالمية العادلية . "اإلسالمي كمعاجلتها "رأية إسالمية

 .ُٖٔ-ُْٓ:  ْ. شيتاغونغ
كابن درستويو )دراسة  األضداد عند ابن األنبارم (.َُِٓ، دمحم أنوار. )فردكسي

كلية العلـو اإلنسانية جامعة  ،نجماال. رسالة ادلقالة. ربليلية مقارنة(
 موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية.

. العرؽ: البٌت األسلوبية يف شعر النابغة اجلعدم(. ََِٗ، ايسر أمحد. )فياض
 جامعة األنبار.

ادلنورة: الطبعة الثانية مزيدة  . ادلدينةتيسر البالغة(. ُٓٗٗقالش، أمحد. )
 كمنقحة.

 . القاىرة: دار الدعوة.ادلعجم الوسيط(. ََُِمصطفى، إبراىيم كآخركف. )
. ادلشًتؾ اللفظي يف اللغتُت العربية كاذلوساكية(. َُِٕدمحم اثٍل. ) ،ىاركف

 اإلفريقية: جامعة إفريقيا العادلية.
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PAS FOTO 

3X4 

 سرية ذاتية
 

من فرباير  ٓكلدت يف بندار دلفوغ ًتريخ إنغيل ووالن سوجياان، 

معهد التحفيظ الدار ـ. زبرجت من ادلدرسة اإلبتدائية يف  ُٔٗٗ

ـ. ٍب التحقت  ََِٖدلفوغ جنوب سنة ، احلفاظ فساكراف

ابدلدرسة ادلتوسطة دبعهد نشأة ادلتعلمُت يف يف معهد التحفيظ الدار احلفاظ 

ـ. ٍب التحقت بًتبية ادلعلمُت اإلسالمية دبعهد  َُُِدلفوغ جنوب سنة ، فساكراف

ـ. ٍب  َُِٓمة فيو سنة ـ كقامت ابخلد َُِْالتحفيظ الدار القرآف سنة 

التحقت ابجلامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حىت حصلت 

ـ. كقد شاركت  َُِٗعلى درجة البكالوريوس يف قسم اللغة العربية كأدهبا سنة 

يف ىيئة طلبة قسم اللغة العربية كأدهبا كعضوة قسم ترقية األدب كقامت ابخلدمة يف 

ل العايل كادلشرفة. ٍب اشًتؾ الباحثة على منظمة يف ىيئة معهد سوانف أمبي

 التحفيظ القرآف كرابطة الطلبة اإلندكنيسيُت للدراسات العربية.
 


