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 لاالستهال 
 

قُ ُلو هِبِم  اَن  َزَل َعَلي َك ال ِكٰتَب ِمن ُه ٰاٰيٌت ُّمح َكٰمٌت ُهنَّ اُمح ال ِكٰتِب َواَُخُر ُمَتٰشِبٰهٌتۗ  فَاَمَّا الَِّذي َن يف     ُهَو الَِّذي   
َنِة َواب ِتَغۤاَء ََت ِوي ِله   َن َما َتَشابََه ِمن ُه اب ِتَغۤاَء ال ِفت   ُۘ َوالرِٰٰسخُ   هُ لَ ََت ِوي     يَ ع َلمُ   َوَما  َزي ٌغ فَ يَ تَِّبُعو  َن ِِف ال ِعل ِم و  ِاالَّ اّللٰٰ

َن ٰاَمنَّا بِه   َل َبابِ   اُوُلوا  ِاالَّ    َيذَّكَّرُ   َوَما  َربَِٰنا   ِعن دِ   مِٰن   ُكل    يَ ُقو ُلو  اال   
( 7)سورة آل عمران آية    

  



 

 ه 
 

 ءإهدا
 

 أكتب هذا البحث أن أهدي إىل: 
يب وبذلت قصارى جهدي   اعتنتو اليت كانت تصلي دائما من أجلي  أٰمي احملبوبة "سيت زمارة"   -1

 . من أجل وحيايت
احملبوب "صلحا"   -2 قبل  أيب  تويف  أوصيين أن أحبه وحيبين لذلك    ، رمحه هللا. سنوات  3الذي 

 واصل الدرس فأحاوله. أ
مغفرة -3 أيو  وعملية  إيفاان  وفوتري  الفتوين  نوحا  األعزاء ُّممد  ألئكوأزواجهم  اخواين  الذين   ، 

 يلهمونين ويواصلون دعمي. 
الذين  -4 جدي وجديت وأخوايل وخااليت وابن اخلال وابنة اخلال وابن األخ وابنة األخت، هم 

 يفرحون يل عندما أكون يف مأزق.
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 مستخلص البحث 
 

"ممو  ( 2022)   نور  خليلة،  رواية  يف  اللفظ  )دراسة   اختيار  البوطي  رمضان  لسعيد  زين" 
 مالك   موالان  جامعة .  اإلنسانية  العلوم  كلية.  وأدهبا  العربية  اللغة   قسم  اجلامعي،  البحث  .ستيلستيكية(

 دين نور اخلامتة.:  ةاملشرف.  ماالنج  احلكومية   اإلسالمية  إبراهيم
 

 ممو زين  ،ستيلستيكية  اختيار اللفظ،  :األساسية  الكلمات
 

زين لسعيد رمضان و  هتدف هذه الدراسة إىل: معرفة أنواع تفضيالت الكلمات يف رواية مم 
. طريقة البحث املستخدمة يف هذه الدراسة وصفية نوعية. مصدر البياانت األساسي يف هذه يط و الب

الدراسة هو رواية ممو زين لسعيد رمضان البطي من الصفحة األوىل إىل الصفحة السادسة والثالثني،  
  ية يستيك ومصادر البياانت الثانوية يف هذه الدراسة هي اجملالت واملقاالت البحثية حول دراسة الستيل

أما   .البياانت  جلمع   والكتابة   القراءة  طريقة  ةالباحث  ت استخدم  والقواميس اإللكرتونية وغري اإللكرتونية.
تقنيات حتليل البياانت املستخدمة يف هذه الدراسة هي تقليل   .  ةالباحث  تلتحليل البياانت استخدم

 البياانت وعرض البياانت ورسم االستنتاج.
البحث يف هذا   اللفظ يف رواية ممو زين :  يالبحث هنتائج  اختيار  أنواع  الباحثة  وجدت 

بياانت منها األلفاظ املتقاربة يف املعىن أو الرتادف،   27لذلك وجدت الباحثة    يالبوط لسعيد رمضان  
ومشرتك اللفظ، واأللفاظ املتقابلة يف املعىن أو األضداد واملعربة. فلأللفاظ املتقاربة يف املعىن أو الرتادف 

ظهرت   12 ومنها  مدن-بياان  قلوب-يبدو،  منتشر- بالد،  يقوم -أفئدة،  أعني-يذيع،  - يستيقظ، 
ضياء. ويف - إضافة، نور - امرأة، زايدة-رجعتا، أنثى-نرتك، نعود-فينطلقوا، يودعون-بصار، سأزيح أ

 10بياانت منها انر وأعثر وشيخ وقصر. ويف األلفاظ املتقابلة يف املعىن أو األضداد    4مشرتك اللفظ  
انتهاء أمام-يقوم، داخل-صغرى، اجلس -ابتدائية، كربى-بياانت منها  أنثى، -وراء، رجل- خروج، 

  جاهل. ويف املعربة بيان واحد أي نوروز.- ظهرت، مثقف-شيخ، ختتفي-فقري، شاب-غين
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ABSTRACT 

 

Kholilah, Nur (2022) Ikhtiyar Al LafŻi of  Mamo Zain’s novel by Saeed Ramadan 

Al- Buthy (A Stilistic Study). Undergraduate Thesis. Department of Arabic 

Language and Literature, Faculty of Humanities, UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Advisor Dein Nur Chotimah, M.Pd. 

 

Key word: Ikhtiyar al lafdzi, Mamu Zein, stilistika 

 

This study aims to: Knowing the types of word preferences in Saeed 

Ramadhan Al-Buthy's Novel Mamu Zein. The research method used in this study 

is qualitative descriptive. The primary data source in this study is Saeed Ramadhan 

Al-Buthy's Mamu Zein Novel from the first page to page thirty-six, and the 

secondary data sources in this study are journals and research articles on the study 

of stilistics,  electronic dictionaries, and non-electronics. The data collection 

method used is reading and recording techniques.  The data analysis techniques 

used in this study are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. 

The results of the study in this study are: researchers found the types of word 

preferences in the novel Mamu Zein by Said Ramadhan Al-Buthy, which amounted 

to 27 data, including: 12 data on synonyms or words adjacent to their meaning 
مدن-ظهرت قلوب-يبدو،  منتشر-بالد،  يقوم-أفئدة،  أعني -يذيع،  سأزيح-يستيقظ،  -أبصار، 

يودعون ف نعود-ينطلقوا،  أنثى-نرتك،  زايدة -رجعتا،  نور -امرأة،   words on 4 ,  ضياء-إضافة، 

musytarak al lafdzi  10 ,انر وأعثر وشيخ وقصر words on antonym or words opposite 

meaning اجلس-ابتدائية، كربى-انتهاء   داخل-صغرى،  أمام-يقوم،  رجل- خروج،  أنثى، -وراء، 
and one word included  muarrobah , ظهرت-شيخ، ختتفي-فقري، شاب-غين نوروز   . 
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ABSTRAK 

 

Kholilah, Nur (2022) Ikhtiyar Al LafŻi pada Novel “Mamu Zein” Karya Saeed 

Ramadan Al-Bouti (Studi Stilistika). Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra 

Arab, Fakultas Humaniora, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Dien Nur Chotimah, M.Pd. 

 

Kata kunci: Ikhtiyar al lafdzi, Mamu Zein, stilistika 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui jenis-jenis preferensi kata pada 

Novel Mamu Zein Karya Saeed Ramadhan Al-Buthy. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun sumber data 

primer dalam penelitian ini yaitu Novel Mamu Zein karya Saeed Ramadhan Al-

Buthy dari halaman pertama sampai halaman tiga puluh enam, dan sumber data 

sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal dan artikel penelitian mengenai studi 

stilistika, kamus elektronik, dan non-elektronik. Metode pengumpulan data yang 

digunakan yaitu Teknik baca dan catat. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah: peneliti menemukan jenis-jenis 

preferensi kata dalam novel Mamu Zein karya Said Ramadhan Al-Buthy, yang 

berjumlah 27 data, diantaranya: 12 data pada sinonim atau kata yang berdekatan 

maknanya أبصار،  -يستيقظ، أعني -يذيع، يقوم-أفئدة، منتشر-ب بالد، قلو -يبدو، مدن-ظهرت   
 kata pada 4 ,  ضياء-إضافة، نور-امرأة، زايدة-رجعتا، أنثى-نرتك، نعود -فينطلقوا، يودعون-سأزيح

musytarak al lafdz وقص وشيخ  وأعثر  رانر  , 10 kata pada antonym atau kata yang 

berlawanan maknanya اجلس-ابتدائية، كربى-انتهاء   داخل-صغرى،  أمام- يقوم،  - خروج، 
رجل و  غين-راء،  شاب -أنثى،  ختتفي-فقري،   dan satu kata yang termasuk ,  ظهرت - شيخ، 

muarrobah ز نورو   . 
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 األول فصلال
 قدمة امل

 
 خلفية البحث .أ

علم األسلوب هو دراسة أسلوبية هتدف إىل حتديد اهلوية اللغوية اليت تشرح  
شيًئا ما يف األدب من أجل معرفة العالقة بني اللغة والوظائف الفنية واملعاين الواردة  

 .أسباب تكوين األدب الشغلفيها. وميكن أيًضا استخدام األسلوب لتحديد 
الية ألن  ، ومها علم اجلمال واللغوايت اجلمهناك جماالن للدراسات األسلوبية

، بينما يرجع النطاق اللغوي إىل حقيقة أن األسلوب هو  األدب هو نتيجة عمل فين 
اللغة  جزء من العمل األديب. ويف شكل سياق ألنه وجد أن هناك اختالفات يف 

 . األدبية األدبية واللغة غري
و ي اللفظ  اختيار  البحث يف  هذا  هلذا  عمليركز  اللفظ  املؤلف  خيتار  ملاذ  ته 

تضمن دقة اختيار اللفظ يف عدة أشياء على دقة ُّمتوى  لنورجيانتوروا    العمل األدب.
كمساعدة   املنقول. يف نوع اللغة العلمية، ختتار الكلمة من حيث ُّمتوى معناها املعىن

.  ودقته وطالقته الفكر العقلي الذي يضغط على موضوعية االتصالالفكرة وعملية  
 . واملعربة البحث حول اختيار اللفظ على املرتادف واملشرتك اللفظ واألضداد

زين. الرواية لسعيد رمضان البوطي    حتليل اختيار اللفظ مناسب ابلرواية ممو
هي رواية سائل الغزل اليت اخذت من فولكلور إىل اللغة الكتابية. أيثر املؤلف يف 
استخدام اللغة ابرزا، وجعلت الرواية ممو زين هلا صفة مميزة. لغة الرواية ممو زين فائض 

 ويبىن خيال القصة يف رواية ممو زين لسعيد رمضان البوطي. 
البحث السابق كأعتبار  لدعم  البحث  الباحثة  تستخدم  يعترب لألفضل   . 

 على   ويركز  األسلوبية،  النظرية  يف  للبحث  مكمالً   الدراسة  هذه  يف  الباحثة  موقف
 النحو   على  األسلوبية  النظرية  السابقون  الباحثون   درس  كما.  ووظائفها   اللفظ  اختيار 
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املكسور )دراسة حتليلية     حول الزمانملاختيار اللفظ يف شعر مرااي وأحا"  (1التايل:  
حتليل  ( " 3حتليلية أسلوبية("   مالئكة )دراسة انزك ديوان  اللفظ اختيار"(  2"  أسلوبية(

اإلمالء وأسلوب اللغة على لوحة اإلعالانت للحملة االنتخابية يف ماغيتان ريغانسي 
حتليل استخدام اإلمالء يف املقاالت السردية يف الفصل علم "  (4"  2018يف عام  

احلكومية    2اإلجتماعي   العالية  قوايف "  ( 5"  الوف  1مدرسة  يف  اجلنسانية  دكسي 
حتليل ستيليستيكية لكلمات شيال    ( 6    "دوروثيا: اهليمنة املضادة لعامل خلق الذكور

ة تعليمية يف املدرسة الثناوية  أون صيفني أغاين يف األلبوم حيدد اجتاهها وأمهيتها كماد
التشريعيني "  (7 املسؤولني  قبل  من  الكلمات  خيارات  )دكسي(  استخدام  حتليل 

". كلهم وشخصيات احلزب اإلقليمية يف وسائل التواصل االجتماعي على فاسبوك 
 اختيار اللفظ.عملية ينتج األلفاظ حول 
  املناقشة   بنفس  دراسات   أيًضا  هناك  أعاله،  املذكورة  الدراسات   إىل  ابإلضافة

 (1  : ذلك   يف  مبا   واجملازي،   اللفظ اختيار   إىل  تؤدي   النتائج  ولكن  األسلوب   حول
الغسق من قبل و س ريندرا: دراسة  " تيلغرام يصل  آدا  الشعر  حتليل األسلوبية يف 

للحملة "  (2  " ستيلستيكية اإلعالانت  لوحة  على  اللغة  وأسلوب  اإلمالء  حتليل 
 بلغ ألبوم يف اجملازي األسلوب "(  3  "2018اغيتان ريغانسي يف عام  االنتخابية يف م

  رواية،   هو  الدراسة  هذه  يف  الغرض  . ألن "الستيليستكية( كرتس )دراسة ملسعود العال
  اختيار   على  الباحثة  تركز  حبيث.  الدراسة   هذه  يف  مناسب  غري  اجملازي  عن  البحث  فإن

 ها فقط.عمليتو  اللفظ
اللفظ أو عندئذ يقصد البحث أن   "دكسى" الذي وجد يف    يطلع اختيار 

الرواية ممو زين لسعيد رمضان البوطي ووظيفته. كما هو موضوح أعاله، تطبيق دراسة  
 ستيلستيكة أو علم األسلوب مناسب يف حتليل رواية ممو زين لسعيد رمضان البوطي. 
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 أسئلة البحث  .ب
يف رواية ممو  كيف عملية استخدام اختيار اللفظ  سؤال البحث هو  أما ال

 زين لسعيد رمضان البوطي؟
 

 يةتطبيقفوائد  .ج
واليت   معلمي اللغة العربية،  هو  ميكن استخدام هذا البحث من قبل  تطبيقية

املؤلفون الشباب أن    وأما  ميكن أن تضيف نظرة اثقبة إىل مواد تدريس اللغة العربية 
ميكن و يهتم ابألمناط اجلمالية واإلبداعية يف التعبري عن األفكار يف أعماهلم األدبية؛  

 . العربية لعامة الناس أن يضيفوا نظرة اثقبة يف فهم اللغة يف األعمال األدبية
 

 البحث حتديد . د
البحث الباحثة    نطاق  استخدمت  الالذي  اختيار  البياانت  و   لفظحول 
الباحثة    حتللتاليت تتكون من عشرين فصول وإمنا    "ممو زين" املستخدمة هي رواية  

السادسة والثالثني  الصفحة  الصفحة األوىل إىل  الفصل    من  تتكون من  حياة  هي 
سر اجلريتني وعجوز القصر أمحد خاين وملحمة ممو زين واجلزيرة اخلضراء وعيد الربيع و 

معايري البحث أن يكون  و ابلفعل  كل الفصول    الصفحات تفيألن    ،والطبيبة السائحة
 .البحث مركزا ومتعمقا

 
 تعريف املصطلح  .ه

 اختيار اللفظ -1
ُّمتوى    لنورجيانتوروا  حيث  من  الكلمة  ختتار  العلمية،  اللغة  نوع  يف 

معناها كمساعدة الفكرة وعملية الفكر العقلي الذي يضغط على موضوعية  
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االتصال ودقته وطالقته. البحث حول اختيار اللفظ على املرتادف واملشرتك 
 .عربةاللفظ واالضداد وامل

 
 علم األسلوب -2

إىل حتديد اهلوية اللغوية اليت علم األسلوب هو دراسة أسلوبية هتدف  
تشرح شيًئا ما يف األدب من أجل معرفة العالقة بني اللغة والوظائف الفنية  
واملعاين الواردة فيها. وميكن أيًضا استخدام األسلوب لتحديد أسباب تكوين  

 .األدب الشغل
 

 رواية ممو زين  -3
من  الرواية لسعيد رمضان البوطى هي الرواية سائل الغزل اليت اخذت 

فولكلور إىل اللغة الكتابية. أيثر املؤلف يف استخدام اللغة ابرزا، وجعلت رواية  
ممو زين هلا صفة مميزة. لغة رواية ممو زين فائض ويبىن خيال القصة يف رواية 

 ممو زين لسعيد رمضان البوطي. 
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 الثاين  فصلال
 اإلطار النظري 

 
 تعريف علم األسلوب  .أ

، والكلمة عبارة عن امتصاص  هي كلمة يف اللغة اإلندونيسية ستيليستيكة" "
من اللغة اإلجنليزية، أي األسلوبية أو اإلحصاء ابلفرنسية، مشتقة من منط الكلمة،  

املستخدمة   األداة  يعين  مما  التحفيز،  من  امتصاصها  يتم  ألواح واليت  على  للكتابة 
واليت تعين سحب شيء  "سلب"  الشمع. يُطلق عليه علم االجتماع بناًء على كلمة

أيًضا على أهنا تعين اختالفات يف  أسلوب  ما، وأخذه مث إتقانه، يتم تفسري كلمة
 .(2013)قليويب،  أنواع خمتلفة من األساليب أو الفنون

األسلوب هو دراسة أسلوبية هتدف إىل حتديد اهلوية اللغوية اليت تشرح  علم  
شيًئا ما يف األدب من أجل معرفة العالقة بني اللغة والوظائف الفنية واملعاين الواردة  

 .فيها. وميكن أيًضا استخدام األسلوب لتحديد أسباب تكوين األدب الشغل
اجلمال ومها  األسلوبية،  للدراسات  جماالن  اجلم  هناك  ألن  واللغوايت  الية 

، بينما يرجع النطاق اللغوي إىل حقيقة أن األسلوب عمل فينمن  األدب هو نتيجة  
هو جزء من العمل األديب. ويف شكل سياق ألنه وجد أن هناك اختالفات يف اللغة  

 .(2021)روشياان،  األدبية واللغة غري األدبية
علم   الصعب و األسل مثل  من  لذلك  خمتلفة  معاين  هلا  األساليب  فإن  ب، 

حتديدها بوضوح وابلتفصيل ألن العلماء لديهم آرائهم اخلاصة. لذلك يقول الزرقاين 
إن الطريقة هي كيف ميكن أن يطلب من املتحدث تثبيت كلماته واختيار مفرداته  

يعطيها   اليت  احملددة  املكاملة  إجراء  منهاأو كيفية  والغرض  احملادثة  ملعىن     املتحدث 
 . (2021)روشياان، 
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اترخييا، علم األسلوبية هو األقدم يف اجلزيرة العربية، على الرغم من أنه يف 
يف القرن العشرين . هذا الوقت يشار إىل األسلوبية على أهنا مشتقة من علم البالغة

وراثة   يظل  البالغة  علم  وحتليل  للغاية  مكثفا  الغريب  األسلوب  علم  حتليل  كان 
يدرس   فلذلك  القدمية.  الغرب   كثرياملصنوعات  العربيني يف  العلماء  )روشياان،    من 

2021) . 
العلماء العربيون ابلنظر إىل أن يف العامل العريب تقليدا علميا متشاهبا فيحاول 

ما يقبلونه من القدامى. ويقتبسون بعض ما يدرسونه من علم األسلوب أأن يطور و 
العلمي.   تقليدهم  الواقعالغريب على  ألنه يف   يف  العريب اخلاص  نشأ علم األسلوب 

 . (2021)روشياان،  احلقيقة يتجذر من البالغة علم انشئ من التقليد العريب نفسه
علم األسلوب هو دراسة تالحظ مجيع الظواهر اللغوية من اجلانب الصوت 
 إىل اجلانب الداليل. ولكنه أن يكون مباحثه عموما ُّمددًة فكلمات معينة مبراعاة
 اختيار اللفظ أو مبىن اللغة ومالحظة العالقة بني اختيار الكلمة لتحديد مميزات علم

 .(1993)سوجيمان،  املوجودةاألسلوب 
 يقسم ُّممد عبد املنعم خفاجي آراء أبرامس يقول إن من خصائص علم

اللغة  أسلوب  واستخدام  وحنواي  ومعجميا  صوتيا  جانبا  يبحث  أن    األسلوب 
وبعبارة أخرى كان االجتاه من مباحث علم .  (1880)خفاجي، فرهود، و شرف،  

اللفظ  (  2)اجلانب الصويت  (  1)األسلوب هو   اختيار اجلملة  (  3)جانب اختيار 
 .(2015)مزكي،  سواء كانت بالغية أو جمازية  أسلوب اللغة( 4)

 
 اختيار اللفظ  .ب

املنقول. يف   ُّمتوى املعىنتضمن دقة اختيار اللفظ يف عدة أشياء على دقة  
كمساعدة الفكرة وعملية  نوع اللغة العلمية، ختتار الكلمة من حيث ُّمتوى معناها
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البحث حول  ودقته وطالقته.  الفكر العقلي الذي يضغط على موضوعية االتصال
 اختيار اللفظ على عدد من القضااي كما يلي: 

 
 رتادفال -1

لغة  وهي القدمية اليواننية  اللغة من الرتادف كلمة  جاءت  خلالصا 
 آخر اسم  مبعىن الرتادف كلمة  فحرفية مع. مبعىن وسني  اسم مبعىن أونوما
 وهلا  صوتيا  املختلفة اللفظات  هي الرتادف أن  دالليا واصطالحا  ممثل. لكائن
 . (2021)روشياان،  ممثل أو أقرب من ممثل معىن

الرتادف كلمة قريبة يف املعىن. وقد قدم هذا املصطلح أبو احلسني أمحد 
بن فارس يف كتابه الصهييب. هناك جمموعتان تتجادالن حول املرادفات، األوىل 
تدرك وجود املرادفات، الشخصيات هي الروماين والفخر الرازي واألصفحاين.  

ب وأبو علي الفارسي اجملموعة الثانية تنفي وجود املرادفات، والشخصيات ثعال
 وابن فارس وأبو هالل العسكري.

أما غورس كراف إن العالقة بني الكلمات وجودها ترادف واشرتاك  
ميكن   العالقة  تلك  من  األنواع  مخسة  واألضداد.  وهيفونيم  ومتماثل  اللفظ 
الرتادف على  تنطوي  اليت  واملعىن  الصيغة  بني  العالقة  األول  إىل   تقسيمها 
 واشرتاك اللفظ. والثاين العالقة بني كلمة هلا معنيان اليت تنطوي على اهليفونيم
 والعضاد. والثالث العالقة بني الصيغتني اليت تنطوي على املتماثل أي صيغة 

 واحدة تشري إىل املرجعني املختلفني. 
تناوب    لروشياان  التالية:  ابملعايري  مقيسها  ميكن  الكلمة  ترادف  كان 
مجيع السياق وهذا يسمى ابلرتادف الكلي وللكلمتني نفس املعىن  الكلمتان يف  

 .(2021)روشياان، الذهين والعاطفي الذي يسمى ابلرتادف الكامل 
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 ي املشرتك اللفظ -2
ولدى السيوطي مشرتك اللفظ هي كلمة هلا معاين خمتلفة أو أكثر.  

 أنكره العربية، إذ اللغة يف اللفظي املشرتك ورود مسألة يف الباحثون اختلف
 يف إطالق اللفظ جيعل كأن اببه  من خيرجها  َتويال أمثلته مؤٰوال منهم فريق
 ابن الفريق، طليعة هذا يف وكان .جمازا األخرى املعاين ويف حقيقة معانيه أحد

 له  فأورد كثرية وروده، إىل آخر فريق  وذهب  )جعفر بن هللا عبد(درستويه  
 عبيدة،  وأبو الفريق األصمعي هذا ومن فيها، ٰشك  إىل سبيل ال كثرية شواهد
 .(1983)يعقوب، حدة  على مؤلفات  ألمثلة أفردوا الذين زيد،  وأبو

عوامل   إىل العربية اللغة يف اللفظي اإلشرتاك سبب الباحثون أعادف
 :(1983)يعقوب،  منها عٰدة

 . الختالفات يف اللحجات اليت استخدمها العرب القدماءا (أ
تطور األصوات اليت تغريت بسبب حذفها أو حذفها أو زايدهتا حبيث   (ب 

 . تصبح الكلمات واحدة مع بعضها البعض
 لعالقة، أخرى جمازيٰة معان إىل األصلي معناها من األلفاظ بعض نتقلا (ج

قٰوة جمازا اللفظ إطالق  يصبح حىت الستعماهلا،  من األكثار مث  يف 
 .حقيقة استخدامه

  واحدة،  صيغة يف  متقاربني لفظني على تطرأ اليت التصريفية العوارض (د
 .الصيغة هذه معىن يف تعٰدد عنها فيتشأ

 
 األضداد -3

واملراد يف هذه احلالة ليس كلمتني خمتلفتني يف النطق ومعاين خمتلفة، 
بل كلمة واحدة هلا معنيان خمتلفان. لروشياان هو أن يطلق اللفظ على املعىن 
لفظني  وجود  من  احملدثون  اللغة  علماء  يعنيه  ما  بألضداد  تعين  ال  وضٰده. 
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واجلميل يف مقابل   خيتلفان نطقا ويتضادان معىن، كالقصري يف مقابلة الطويل
معنيني   يف  املستعمل  اللفظ  وهو  القدمي  مفهومها  هبا  نعين  وإمنا  القبيح. 

 متضادين. ومن أمثلته األزر: القٰوة أو الضعف. 
 أسباب  إىل العربية اللغة يف  األضداد ظاهرة وجود الباحثون  أعاد

 :عٰده أمهها
 .الضٰدان فيه يشرتك عام معىن على وضعه أصل يف اللفظ داللة (أ

 .جمازي آخر معىن إىل األصلي معناه من اللفظ انتقل (ب 
 .واحدة صرفية صيغة يف كاملتني اتفاق (ج
 .األلفاظ استعمال يف العربية القبائل اختالف (د
 الصويت.  التطور لقوانني وفقا مضاد آخر لفظ مع لفظ احتاد (ه

 
 املعربة -4

العربية يف القرآن. الكلمات األجنبية اليت يتم استيعاهبا يف اللغة  املعربة  
 اللغة كتب تتبعنا  إذا املعربة. تعريفه  خيتلف العلماء حول وجود أو عدم وجود

 العرب  تتكٰلم أن :منها متعٰددة أعطته تعريفات  أهنا جند التعريب، عاجلت اليت
 األعجمية ابلكلمة العرب  تتكلم وأن هنجها وأسلوهبا، على األعجمية ابلكلمة
 األجنيب اللفظ هو واملعٰرب  العربية، إىل ن العجميةم الكلمة وننقل مطلقاً،
 فيها تٰتفق التعريفات  وهذه  .القلب أو الزايدة  ابلنقص أو العرب  غرٰيه الذي
 شرط يف ختتلف  لكنها  العرب، به تنطق لفظ أجنيب املعٰرب  أن على بينها،
 القلب، أو ازايدة أو ابلنقص املعٰرب  اللفظ تغيري فبعضها يشرتط التعريب، هذا

)يعقوب،    الشرط هذا اليشرتط اآلخر وبعضها العربية، األوزان  أبحد وإحلاقه
1983) . 
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(  1ع: )أنوا  أربعة املعرٰبة، الكلمة على يطرأ الذي التعبري لروشياان إنٰ 
  .شيء  شيء ونقص زايدة(  3)ابحلركة   حركة إبدال(  2)حرف حبرف   إبدال
 :أمهها عٰدة، أبمور الكلمة عجمة وتعرف

 .العربية  األوزان عن خروجها (أ
 .عربية كلمة يف الجيتمعان حرفني اجتماع  (ب 
 .الذالقة حروف من واخلماسية  الرابعية الكلمات  خلو (ج
 عريب. غري اللفظ أن على اللغة أئمة نص (د
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 الثالث  فصلال
 منهجية البحث

 
 على  احلصول  يف   ةالباحث   يستخدمها  اليت  البحث  أنواع  هذه   البحث  منهجية   تناقش

 ،البحث  نوع  من  البحث  طريقة  تتكون.  البحث  يف  إجراؤها  مت  اليت  واملراحل  البحث  بياانت 
 . البياانت  حتليل وتقنيات  ،البياانت  مجع وتقنيات  ،البياانت  ومصادر

 . كيفييف هذا البحث هو البحث الوصفي ال  ةه الباحث تالذي استخدمنوع البحث،   .أ
ة ممو زين لسعيد تخدمة يف هذه الدراسة هي الرواياألولية املس ،  البياانت و صادر  امل .ب 

اإلنرتنت وما الت على  امصادر البياانت الثانوية يف شكل كتب اجملرمضان البوطي و 
 . إىل ذلك 

 عن  عبارة   هي  كأشياء   ةالباحث  ستخدمهات  اليت   البياانت   ألنطريقة مجع البياانت،   .ج
 طريقة الكتابة. هي طريقة القراءة و  التقنية  هذه فإن  لذا ة،الرواي
القراءة -1  يف   املدروس  الشيء  ألن  القراءة  أسلوب   ةالباحث  ت ستخدما،  طريقة 

 :اخلطوات  يلي فيما. رواية شكل
 .ة ممو زين لسعيد رمضان البوطيالروايالباحثة  قرأت  (أ

لسعيد الرواي  يف  املستخدمة  لفظال  اختيار  الباحثة  تتفهم (ب  زين  ممو  ة 
 . رمضان البوطي

ة ممو  رواي  يفظ  فالل   اختيار   مناقشة  يف  وردت   اليت  لفظال  ةالباحث  ت ددحت (ج
 . زين لسعيد رمضان البوطي

  بتدوين  الباحثة   تقوم  حيث  ، كتابةال  تقنية   بعد التقنية  هذه   طريقة الكتابة، تتم -2
  شكل   يف  متقدمة  بتقنية  التقنية   هذه  اتباع   جيب  األساس  يف  ألنه  املالحظات 

 .املالحظات  تدوين أسلوب 
 .اللفظ اختيار  مناقشة يف وردت  اليت لفظال ةالباحث ت ددحت (أ
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 . ووظائفها اللفظ اختيار مناقشة يف وردت  لفظال ةالباحث وجدت  (ب 
 . ووظائفهااللفظ  اختيار مناقشة يف الواردة األلفاظ ةالباحث تسجل  (ج

 معلومات   إىل  وحتويلها  البياانت   ملعاجلة   للباحثة   طريقة  هي  البياانت   حتليل  طريقة .د
   .البحث ملوضوع الباحثة  فهم لتسهيل

  شحذ   على  يعمل  الذي  التحليل  أشكال  من  شكالً   البياانت   تقليل  يعد -1
  خالهلا   من  ميكن  بطريقة  وتنظيمها   وجتاهلها  وتركيزها  واختيارها   البياانت 

  ة الباحث  استخدمها  اليت  اخلطوات   .منها  والتحقق  النهائية   النتائج  استخالص
 :هي
 ة ممو زين لسعيد رمضان البوطي. الرواي يف اللفظ كل  ةالباحث تالحظ (أ

 زين لسعيد رمضان البوطي.  ة ممو الرواي يف اللفظ كل  ةالباحث تسجل  (ب 
ة ممو زين لسعيد رمضان الرواي  يف  ووظائفها  اللفظ  اختيار الباحثة    ت دحتد (ج

 البوطي. 
  إىل   ابإلضافة  البياانت،  تقدمي  عند  أنه  وهوبرمان  مايلز  يقرتح،  بياانت ال  عرض -2

 ومصفوفات  بيانية  رسوم  شكل  يف  أيًضا  تكون  أن   ميكن  السردي،  النص
 .وخمططات  وشبكات 

 .عليها ويتعرفون البياانت  ة الباحث تصفو  (أ
اختيار اللفظ يف الرواية  املناقشة مع تتوافق اليت البياانت  ةالباحث تقدم (ب 

 ممو زين لسعيد رمضان البوطي. 
  يف   واضحة  تكن  مل  اليت  البياانت   شرح  أو  إجياد  ةالباحث  من  يُطلب  االستنتاج، -3

 . للمساءلة وخاضعة واضحة لتصبح السابق
 .البحث جوهر ةالباحث تفهمت (أ

 . األوىل الفقرة يف جوهرية  استنتاجات  ة الباحث تكتب (ب 
 . الثانية الفقرة يف التكوينية االستنتاجات  ة الباحث تكتب (ج
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 الرابع  فصلال
 وحتليلها  البياانت عرض

 
 مضان البوطي حملة عن رواية ممو زين لسعيد ر  .أ

هي الرواية سائل الغزل اليت اخذت من فولكلور   يرمضان البوط الرواية لسعيد  
املؤلف يف استخدام اللغة ابرزا، وجعلت الرواية ممو زين هلا    إىل اللغة الكتابية. أيثر 

صفة مميزة. لغة الرواية ممو زين فائض ويبىن خيال القصة يف الرواية ممو زين لسعيد  
 رمضان البوطي. 

الفولكلور مث كتبها أمحد خاين إىل رواية مامو زين هي قصة مأخو  ذة من 
عدة   اليت مت جتميعها يف  الرواية  البوطي.  رمضان  لسعيد  رواية  إىل  واقتبست  شعر 
فصول مكتوبة بلغة ابرعة من قبل عامل مسلم حبيث تصبح يف عمله خمتلفة ومميزة مع 

 طي. و اللغة الدينية لسعيد رمضان الب
املختلفة يف  رواية حتكي قصة حب مامو وزين. هم زوج الطبقات  ان من 

الوضع االجتماعي. التقى عن طريق اخلطأ يف احلفل السنوي متنكرا. تنكر مامو يف 
زي امرأة وتنكر زين يف زي رجل. ألنه يف البالد تعقد األطراف بني الرجال بشكل 

 منفصل. 
 

 زين لسعيد رمضان البوطياختيار اللفظ يف رواية ممو  .ب
اختيار اللفظ يف عدة أشياء على دقة ُّمتوى املعىن املنقول. يف نوع اللغة 
الفكر  وعملية  الفكرة  معناها كمساعدة  ُّمتوى  حيث  من  الكلمة  ختتار  العلمية، 
العقلي الذي يضغط على موضوعية االتصال ودقته وطالقته. هذه الدراسة، وجدت 

الرتادف   من  جزءا  اليت كانت  البياانت  بعض  واألضداد الباحثة  اللفظ  واملشرتك 
 : واملعربة. والبياانت من رواية ممو زين لسعيد رمضان البوطي ما يلي



14 
 

 

 
 الرتادف  -1

الرتادف كلمة قريبة يف املعىن. وقد قدم هذا املصطلح أبو احلسني أمحد 
بن فارس يف كتابه الصهييب. هناك جمموعتان تتجادالن حول املرادفات، األوىل 
تدرك وجود املرادفات، الشخصيات هي الروماين والفخر الرازي واألصفحاين.  

ب وأبو علي الفارسي اجملموعة الثانية تنفي وجود املرادفات، والشخصيات ثعال
 وابن فارس وأبو هالل العسكري.

يف  الرتادفحول استخدام األلفاظ  اثنا عشر بياانت وجدت الباحثة 
 رواية ممو زين لسعيد رمضان البوطي. فيما يلي البياانت:

 
 البياانت يف الرتادف  4.  1اجلدول 

 صفحة اجلملة لفظ رقم 

1 
مبكرة  ظهرت حيث   ظهرت  النبوغ  عالئم  ،  فيه 

 3 وجتول فيها

قد استثارت    أن املدينة اليت اجنبته   يبدوو  يبدو 
 4 به طيلة حياته 

2 

على أيدي شيوخ زمانه مث يف املدارس اليت  مدن
 3 الكبرية  املدنيف كانت متوفرة أنذآك 

 بالد
ليس يف كل ذلك شيء مما حيص األكراد  

وضياع  يف أمور حياهتم، بل عليهم الطامة،  
 ولعل ذلك الواقع املر البالد

4 

 قلوب  3
الفكر   مين  ليهيج  أبسرار هاهتا  فأنطلق 

 القلوب
9 
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، سأرسلها  وحبها  األفئدةعن آالم  وأبني   أفئدة 
 9 من غري أواتر أنغاما تطرب القلوب 

4 
 منتشر

خالل )ممي اآلن( و )ممو زين(  وذلك من  
يف اآلن  الصيت  الذائع    الشرق   ديوانه 

 بني اآلداب العاملية املنتشرو والغرب 
4 

 يذيع 
به   ماتتمتع  ما كنت  أن  وزادها    يذيع إال 

 12 يف اجلزيرة كلها ويف معظم   امسيهما

5 

أيضا برحلة إىل   فيقوموقد ينتهج الفرصة   يقوم
 مع مجع من رجاله وحاشيته  الصيد

13 

أن   يستيقظ العقل  استطاع  ويؤوب   يستيقظكما 
 21 إىل رشده

6 
ويزيغ   األعنييربق يف وذلك رونق  أعني

 11 ، وشتان ما بينهما من فرقألبصاراب
 أبصار

7 
 سأزيح 

الوصل   بدواء  أحد  يرمحهما  مل  إذ 
عن   سأزيحواإلسعاد،   احلجاب  للناس 

 قلب ذلك املسكني 
9 

و   فينطلقوا فينطلقوا وصغري  من كبري  رجل  مجيعا 
 13 اتركني وراءهم  أنثىو 

8 
 يودعون 

يوم    يودعونان الوقت أصيال، والناس  ك
مارس )آذار( ليستقبلو من ورائه ربيع    20

 سنة جديدة  
13 

 نعوداآلن حديث ممو واتج الدين ل  نرتكول نرتك
إىل القصر ونعلم ما الذي كن من أمر سيت  

26 
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يف تلك الليلة أدراجهما    رجعتا  وزين، فلقد
 إىل القصر 

9 

 نعوداآلن حديث ممو واتج الدين ل  لنرتكو  نعود 
إىل القصر ونعلم ما الذي كن من أمر سيت  

يف تلك الليلة أدراجهما    رجعتاوزين، فلقد  
 إىل القصر 

26 
 رجعتا

10 

و  أنثى  وصغري  من كبري  مجيعا    رجل فينطلقوا 
 13 اتركني وراءهم  أنثىو 

 امرأة 

اجلاريتين   تينك  حنو  يساورمها  أخذ  الذي 
اجملهولتني من حنان وإعجاب بل وحب 

  امرأاتن واإلشتداد رغم أهنما    الزايدةآخ يف  
 مثلهما على ما تظنان وحتسبان

26 

11 

 زايدة 

اجلاريتين   تينك  حنو  يساورمها  أخذ  الذي 
اجملهولتني من حنان وإعجاب بل وحب 

  امرأاتن واإلشتداد رغم أهنما    الزايدةآخ يف  
 مثلهما على ما تظنان وحتسبان

26 

 إضافة
والفارسية   والرتكية  العربية  اللغة  كانت 

اللغات    ابإلضافة هي  الكردية  اللغة  إىل 
 السائدة يف املنطقة

4 

12 
وعسى أن يدركين إذ يدركين إذ ذاك فيض   نور 

من نور القدس، فيعكس إىل نفسي قبسا 
،  ضيائهمن    نورامن إشراقه ويقذف فيها  

8 
 ضياء
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 يبدو-ت ظهر  (أ

 يف معجم الرائد معناه تبني وبرز بعد اخلفاء. يظَهر"  -"ظهر  لفظ
 ظهر وابن.  يبدو مبعىن-من فعل بدا فعل املضارع يبدو لفظو 

 
 ( 3)ص.  " فيه عالئم النبوغ مبكرة، وجتول فيها ظهرتحيث  "
 ( 4" )ص. أن املدينة اليت اجنبته قد استثارت به طيلة حياته يبدوو "
 

شيء جمرد، ويف هذه احلالة تشري كلمة   يدل إىلاللفظ ظهر    فأما
إىل    يبدو  اللفظوأما    . النوبوغ  لفظإىل    ظهر رؤيته  يدل  ميكن  شيء 
  كلمتان مها  "  املرادفات "  املعاين  وهو معجم  اإللكرتوين  املعجم  يف.  ابلعني

 املرادفات. املعاين حسب معجم متقابالن
 

 بالد-مدن  (ب 
مدن مجع من املدينة ومعناها قرية كبرية آهلة ابلسكان. والبالد  

اإلتساع.   متوسطة  أومدينة  مجاعة،  تستوطنها  املتسعة  ومها  األرض 
 " املرادفات "  املعاين  وهو معجم  اإللكرتوين  املعجم  مرتادفتان يف  كلمتان

 املعاين   حسب معجم  كلمتان متقابالن مدن وبالد    كلمة  نإ  على  دلت
 .املرادفات 
 

أنذآك يف   متوفرة  اليت كانت  املدارس  أيدي شيوخ زمانه مث يف  "على 
 (  3الكبرية" )ص.  املدن

فيصفو مين القلب وجتلو أمام عيين أسرار  
 هذه احلياة 
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ليس يف كل ذلك شيء مما حيص األكراد يف أمور حياهتم، بل عليهم  "
 ( 4" )ص. ولعل ذلك الواقع املر البالد الطامة، وضياع 

 
العديد من يف  مبعىن  "  يف املدن الكبريةيف رواية ممو زين إن مجلة " 

ضياع  "  اللفظ بالد يف مجلةإن    ىدل عل ت  أعاله  ملةاجلى. و املدن الكرب 
 . استخدام اللفظ "بالد" ألن املشكلة تتعلق ابجلماعة" البالد

 
 أفئدة -قلوب (ج

قلب مجع  فعل    قلوب  الشيء -قلبمن  قلب  معناها  يقلب 
اإلنسان. وتقلبيه أي تغيريه من حال إىل حال كقلب الثوب، وقلب  

ويعرب ابلقلب عن العقل أي هي الذي جيعل اإلنسان ينتقل من الباطل 
عضو    وذكر يف معجم الوسيط أن القلب  مسي القلب لتقلبه.  إىل احلق.

دته  عضلي أجوف يستقبل الدم من األوردة ويدفعه يف الشرايني، عاق
بنياط يف اجلهة اليسرى من التجويف الصدري، وبه   إىل أعلى معلقة 

يساري به الدم األمحر، ومييين به الدم األزرق احملتاج إىل التنقية؛    جتويفان
وبكل جتويف جتويفان فرعيِان يفصل بينهما صمام، ويسمى التجويف  
عن  ابلقلب  يعرب  وقد  البطني.   : السحفليح والتجويف  األذين،  العلوي: 

القرآن   العقل. تفسري  والرأالكرمي  ويف  والروح  العقل  مبعىن  قلب  ي ، 
 ضغة الذي يف الصدر أي قلب نفسه.املو 

يفؤد أي تدل على شدة حرارة،  -أفئدة مجع فؤاد من فعل فأد
أي  التفؤد،  فيه معىن  لوحظ  إذا  فؤاد  له  يقال  لكن  والفؤاد كالقلب، 

فؤاد هي قلب وقيل وسطه التوقد واحلرارة واهلمة واإلحساس املرهف.  
. ويف تفسري القرآن ؤهوقيل الفؤاد غشاء القلب، والقلب حبته وسويدا

وآليات   غشائه  أو  القلب  وأوساط  احلواس  من  إحدى  الفؤاد  الكرمي 
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العواطف أي يف مركز املشاعر. العقل ومنطقة  أما    التفكري أي مركاز 
 املرادفات. املعاين حسب معجم القلوب والفؤاد كلمتان متقابالن

 
 يذيع-منتشر (د

ر فاعل من انتشر معناه استعر وانبسط وانتدح وانشعب  منتشِ 
وأرج وامتد وتشعشع وتفرق وذاع ومضى. املثل انتشر اخلرب مبعىن ذاع  

  يف يذيع معناه انتشر.  -ويذيع فعل املضارع من فعل ذاعيف كل مكان.  
 كلمة   أن  على  يدل"    املرادفات "  املعاين  وهو معجم  اإللكرتوين  املعجم

 .املرادفات  املعاين حسب معجم متقابالن كلمتان انتشر ويذيع  
 
وذلك من خالل )ممي اآلن( و )ممو زين( ديوانه الذائع الصيت اآلن  "

 ( 4)ص.  " بني اآلداب العاملية  املنتشريف الشرق والغرب و 
امسيهما يف اجلزيرة كلها ويف    يذيع وزادها ما كنت ماتتمتع به إال أن  "

 ( 12)ص.   "معظم 
 

  أعاله   مجلة  كما أوسع من لفظ يذيع.    "منتشر"لفظ  الأن    نعلم
 استخدام لفظ "يذيع" ليدل إىل هذا وهذا. 

 
 يستيقظ -يقوم (ه

يقوم لفظ  الباحثة  يف   يستيقظو   وجدت  املختلف  الفصل  يف 
زين. األول يف الفصل "عيد الربيع )النوروز(" والثاين يف الفصل   رواية ممو

 ". سر اجلاريتني"
 
أيضا برحلة إىل الصيد مع مجع من رجاله    فيقوموقد ينتهج الفرصة  "

 ( 13)ص.  " وحاشيته
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 ( 21)ص.  " ويؤوب إىل رشده يستيقظ كما استطاع العقل أن "
 

واعتدل وانتصف.  يقوم معناه انتصب واقفا  -يقوم من فعل قام
كلمة استيقظ معناه صحا وانتبه منه. يف املعجم اإللكرتوين وهو معجم  
املعاين "املرادفات" يدل على إن كلمة يقوم ويستيقظ كلمتان متقابالن  

إن اللفظ استيقظ    يقوم مبعىن يفعل.أما    حسب معجم املعاين املرادفات.
 . معناه صحا وانتبه منه

 
 أبصار-أعني ( و

عضو اإلبصار لاِلنسِان وغريه من احليوِان.   عني أيأعني مجع  
بصر  اأبصو  و ر مجع  العني  اختالط  معناه  عند  اإِلب صار  ُيستطاع  حنَي 

ابلظحل  املعىن.مات.  النحور  يف  مرتادفان  كلمتان    أبصارو   أعنيأما    فهما 
 املرادفات. املعاين حسب معجم متقابالن
 
، وشتان ما بينهما من  ابألبصار ويزيغ    األعني وذلك رونق يربق يف  "

 ( 11)ص.   "فرق 
 

ذي تعريف األمريتني، هذان كلمتان  اجلزيرة اخلضراء ال   فصليف ال
يف مجلة واحدة كلمة "أعني" يدل على عضو من اجلسم واألبصار يدل  

 على إنه َتثري الفكر. 
 

 ينطلقوا -أزيح ( ز
زاح  أزيح عن يزيح  -من كلمة  زاح  املثل:  وبعد.  ذهب  مبعىن 

مبعىن   قلِ ينطَ -أما ينطلقوا من كلمة انطلق مكانته أي تنحى عنه وابتعد.  
  ذهب ومٰر.
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للناس احلجاب    سأزيحإذ مل يرمحهما أحد بدواء الوصل واإلسعاد،  "

 ( 9ص. )  " عن قلب ذلك املسكني
وراءهم  فينطلقوا" اتركني  وأنثى  ورجل  من كبري وصغري  )ص.    " مجيعا 

13 ) 
 

اجلملة   يف  أزيح  اللفظ  ولفظ  إن  الناس.  من  سأبتعد  مبعىن 
 حسب معجم   كلمتان متقابالن  نطلقوا  حا ز أما  فمبعىن فيذهبوا.    فينطلقوا
 املرادفات. املعاين

 
 نرتك-يودعون (ح

يودٰع مبعىن ترك وفارق. أما نرتك من فعل -ودٰعيودعون من فعل  
حسب   كلمتان متقابالن  يرتك مبعىن طرح وخال ورفض وخلف.-ترك

  املرادفات. املعاين معجم
 
مارس )آذار( ليستقبلو   20يوم   يودعونكان الوقت أصيال، والناس    "

 ( 13)ص.   " من ورائه ربيع سنة جديدة
واتج الدين لنعود إىل القصر ونعلم ما الذي    اآلن حديث ممو   لنرتك و "

  " كن من أمر سيت وزين، فلقد رجعتا يف تلك الليلة أدراجهما إىل القصر 
 ( 26)ص. 

 
.  من املاضي إىل شيء جديد   اللفظ يودعون مبعىن يرتكون  أما

    ىل آخر.إ شيء  ك إن اللفظ لنرتك أي لنرت و 
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 رجعتا-نعود (ط
- مبعىن رجع. أما رجعتا من فعل رجعيعود  -عل عادفنعود من  

  حسب معجم متقابالنومها لفظان  . وعوده على بدئه ع مبعىن عاديرجِ 
 .املرادفات  املعاين

 
إىل القصر ونعلم ما الذي    لنعود ولنرتك اآلن حديث ممو واتج الدين  "

فلقد   وزين،  سيت  أمر  من  إىل    رجعتا كن  أدراجهما  الليلة  تلك  يف 
 ( 26)ص.   ". القصر

 
اللفظ   إن  على  فأماد عا"يدل  جمرد  من  عوده  مبعىن  كلمة   " 

 .عوده على بدئه أي  "رجع"
 

 ةامرأ-أنثى ( ي
أنثى مجع من ِإانث وأانثى، األنثى خالف الذكر من كل شيء  

 مبعىن انثى املرء مجع نساء ونسوة. أما امرأة  امرأة ومرأة.ومرادفه 
 
وراءهم" اتركني  وأنثى  ورجل  من كبري وصغري  )ص.    " فينطلقوا مجيعا 

13 ) 
 

عيد الربيع يف رواية ممو زين لسعيد رمضان لفظ أنثى يف الفصل  
 .أنثى مبعىن امرأةيدل على إن اللفظ  البوطي

 
وإعجاب    الذي أخذ يساورمها حنو تينك اجلاريتين اجملهولتني من حنان"

مثلهما على ما    امرأاتن بل وحب آخ يف الزايدة واإلشتداد رغم أهنما  
 ( 26)ص.   "تظنان وحتسبان 
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اجلملة هذه  و   من  امرأة  لفظ  اللفظ  هناك   مرأةمبعىن    امرأة إن 
 . وأنثى وضد من الذكر

 
 إضافة -زايدة (ك

زاد فعل  من  مبعىن  -زايدة  فأما  يزيد  الزايدة.  وأعطى  وامنا  كثر 
 أكثر وأتبع وآوى.  مبعىن يضيف-مصدر أضاف إضافة

 
الذي أخذ يساورمها حنو تينك اجلاريتين اجملهولتني من حنان وإعجاب  "

رغم أهنما امرأاتن مثلهما على ما    واإلشتداد   الزايدة بل وحب آخ يف  
 ( 26)ص.   "تظنان وحتسبان 

إىل اللغة الكردية هي    ابإلضافة كانت اللغة العربية والرتكية والفارسية  "
 ( 4)ص.    "اللغات السائدة يف املنطقة 

 
كثر، واللفظ إضافة  مبعىن    زايدةدل على إن اللفظ  فأما اجلملة ت

 . أكثر وأتبع وآوى مبعىن
 

 ء ضيا-نور (ل
األبصار  األشياء ويري  يبني  ما  والنور  الضوء وسطوعه،  النور 

فعل   مصدر  ضياء  معناها  -ضاءحقيقتها.  ضيائه"  "من  ومجلة  يضوء 
 .حسب معجم املعاين املرادفات ومها لفظان متقبالن ضوؤه. 

 
القدس، فيعكس    نوروعسى أن يدركين إذ يدركين إذ ذاك فيض من  "

، فيصفو مين  ضيائه إىل نفسي قبسا من إشراقه ويقذف فيها نورا من  
 ( 8)ص.   "القلب وجتلو أمام عيين أسرار هذه احلياة
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نور مبعىن يرى األبصار أعاله  فأما مجلة   اللفظ  يدل على إن 
 حقيقتها ولفظ ضياء مبعىن ضوئه. 

 
 ي شرتك اللفظامل -2

 يف الباحثون  اختلف  كلمة هلا معاين خمتلفة أو أكثر.   فظرتك الل ش م
 أمثلته مؤٰوال منهم فريق أنكره إذ   العربية، اللغة يف اللفظي املشرتك ورود مسألة
 ويف حقيقة  معانيه  أحد يف اللفظ  إطالق  جيعل كأن اببه  من خيرجها  َتويال 
 . جمازا األخرى املعاين

حول استخدام األلفاظ مشرتك اللفظ يف  وجدت الباحثة أربع بياانت  
 . فيما يلي البياانت:رواية ممو زين لسعيد رمضان البوطي

 البياانت يف مشرتك اللفظ   4.2اجلدول 

 
 

 صفحة اجلملة لفظ رقم 

بروح انر  1 احلياة  و    سأعيد  )ممو(  إىل  بياين  من 
 9 احلب والغرام  انر  )زين( ضحييت

على الرجل الذي أعجب    أعثرلن  يبدو أنين   أعثر   2
 14 به 

 شيخ   3
بعد مغادرهتا لذلك   -مل تعد العجوز هيالنة  

، وإمنا ابدرت يف إعداد  إىل القصر  –  الشيخ
 ح طبيبة لعدة هتيئة الوسائل لكي تصب

32 

بعد مغادرهتا لذلك   -مل تعد العجوز هيالنة   قصر  4
 32 القصر إىل  – الشيخ
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 انر  (أ
الفحم مادة  انر   أو  اخلشب  احرتاق  عن  انمجة  ُّمرقة  مضيئة 

إىل مكان يف اآلخرة،    لتسمى تستخدم  الذي  انر  أي    انر املوقد و   .وحنومها
 املثل انر جهنم وسقر وجحيم وغري ذلك عكس اجلنة.

 
احلب    انر "سأعيد احلياة بروح من بياين إىل )ممو( و )زين( ضحييت  

 ( 9)ص.   والغرام"
 
والغرام" معناه  انر" لة  ماجلأما    لغة  ،  حرق احلب  ااحلب  إهنا 

 . رمزية لشعور عميق جًدا ابحلب
 

 أعثر (ب 
اللفظ و   أطلعو   جعل  امعناه  أعثر  أما  مجلة  طعنودل  املثل   .

دله    أي   " أعثره على أصحابه  "،  دله عليهم  أي   " أعثره على أصحابه"
كلمة أعثر  . و طعن فيه وذمه وشكاه  أي  "أعثر به عند احلاكم"  عليهم

 يف رواية ممو زين  اليت ُتكتب
 
 ( 14)ص.   على الرجل الذي أعجب به" أعثر يبدو أنين لن "
 

الربيع" هناك لفظ   الفصل "عيد   بعد حرف لن وهو  أعثريف 
   . أبدا الذي أعجب به جيد على الرجلمل  دل على إني

 
 شيخ  (ج

من أدرك الشيخوخَة،    (1  :معىن كلمة شيخ يف معجم املعاين
ذر املكِانة     (2وهي غالبا عند اخلمسني، وهو فوق الكهل ودون اهلرم.  
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 شيخ البلد:من رجال اإلدارة يف القرية، (  3من علم أو فضل أو رايَسة.  
 وهو دون العمدة. واجلمع : شيوخ، وأشياخ.

 
،  إىل القصر   –  الشيخبعد مغادرهتا لذلك    - مل تعد العجوز هيالنة  "

الوسائل لكي تصبح طبيبة  لعدة هتيئة  )ص.    " وإمنا ابدرت يف إعداد 
32 ) 
 
  ذر املكِانة من علمله    هل النجوم أوالشيخ هي أ   لفظ  معىن 
ألنه يف الفصل السابق كانت    أهل النجومأبنه    عرفت الباحثة  النجوم.

   هناك مجلة
 

اخلامتني، مث أكب على دفاتره وحسابه... وأخذ ينهمك    الشيخ"فأخذ  
 ( 30..." )ص. احلساب والرتقيممرة يف 

 قصر  (د
والتقصري   املد  والعشي وبيت فخم  القصر أي خالف  والغاية 

 واسع. فأما مجلة  
 
 "القصر إىل    – بعد مغادرهتا لذلك الشيخ  -مل تعد العجوز هيالنة  "

 ( 32)ص. 
 
إن اللفظ قصر يف   كما اجلملة يف الفصل "الطبيبة السائحة"   

 . بيت فخم واسعهذه اجلملة مبعىن 
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 األضداد -3
واملراد يف هذه احلالة ليس كلمتني خمتلفتني يف النطق ومعاين خمتلفة، 

خمتلفان.   معنيان  هلا  واحدة  عشربل كلمة  الباحثة  حول    وجدت  بياانت 
 : رواية ممو زين لسعيد رمضان البوطياستخدام األلفاظ األضداد يف 

 
 البياانت يف األضداد  4.3اجلدول 

 صفحة  اجلملة لفظ رقم 

1 
 5 صوت التاريخ   انتهاءفقد يعز لذا  انتهاء 
 3 يف الكتاتيب  اإلبتدائية تلقى خاين علومه ابتدائية 

2 
 ىكب 

وكانت بني البياض    مها )سيت(كرباكان اسم  
 11 الناصع والسمرة الفاتنة 

)زين(  الصغرىوأما   صغرى  فقد كانت   وامسها 
 11 وحدها الربهان الدال

3 
الشادي..  اجلس  أيها  إىل   فاجلستعال  .وأنت 

 8 لتتم سكرة الروح بشجي من غنائك  جانيب

الفرصة   يقوم ينتهج  إىل    فيقوموقد  برحلة  أيضا 
 13 الصيد مع مجع من رجاله وحاشيته 

4 

 11 أهباء وقيعا فاخرة فحسب  داخلهتكن يف    ومل داخل

 خروج 
إال أن َتخر عن موكب القصر  فما علينا  

بفتور   متظاهرتني  جسمي غدا  واحنطاط 
 ، اخلروجمينعنا من 

14 

 أمام  5
عيين أسرار   أماموجتلو  فيصفو مين القلب  

 8 هذه احلياة 
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فينطلقوا مجيعا من كبري وصغري ورجل وأنثى   وراء
 13 هموراءاتركني 

6 
  أنثىو   رجلفينطلقوا مجيعا من كبري وصغري و  رجل

 13 اتركني وراءهم
 أنثى 

7 
فيهم   غين امتزج  وحتاذى الفقريو   الغينقد   ،

 الصغري والكرب وتالقى املثقف واجلاهل
16 

 فقي

8 

 شاب 
اجلمع  ذلك  استعراض  عليهما  ليسهل 

فيه   جتد  قد  الذي  فىت  احلاشد  منهما  كل 
 املالئم جلماهلا  الشاب و أحالمها، 

17 

 شيخ 
بعد مغادرهتا لذلك    - مل تعد العجوز هيالنة  

، وإمنا ابدرت يف إعداد إىل القصر  –  الشيخ
 لعدة هتيئة الوسائل لكي تصبح طبيبة 

32 

9 

 ختتفي
عن  ختتفيوتكاثف فوق بيوهتا اليت راحت 

املتفرقة   األضواء  من  آاثرهم  خملفة  األعني 
 اليت تشع هنا وهناك

15 

 ظهرت 
فيه عالئم   ظهرت حيث  مثل تربيز وبدليس،  

الرابع  النبوغ مبكرة الربيع  يتجاوز  ، وهو مل 
 عشر من عمره 

3 

10 
فيهم   مثقف  امتزج  والفقريقد  وحتاذى الغين   ،

 16 اجلاهلو  املثقف الصغري والكرب وتالقى
 جاهل 
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 ابتدائية -انتهاء (أ
انتهى مصدر  ووصلت ينتهى  -انتهاء  هنايتها  بلغت  معناه 
منسوب إىل اإلبتداء، املثل مجلة "التعليم  وانقضاؤها وهنايتها. وابتدائية  

 .  ألوىل من التعليم األويل" أي التعليم األويل يف املرحلة ا
 
 ( 5)ص.  " صوت التاريخ  انتهاءلذا فقد يعز "
 ( 3)ص.   "يف الكتاتيب  اإلبتدائية  خاين علومهتلقى "
 

صوت   بلغت هنايتمبعىن    انتهاءأما اجلملة األول هناك لفظ  
األويل معناها  "اإلبتدائية" لفظ  تدل على إن . وأما اجلملة الثاينالتاريخ

 املرادفات   املعاين  حسب معجم  متقابالن   ابتدائيةو   انتهاء   . يف الكتاتيب
 واألضداد.
 

 صغرى-ىكرب  (ب 
صغرى اسم مؤنث وأما  .  معناه أكثر كربا  اسم مؤنث أكرب كربى

 "اجلزيرة اخلضراء":فيما يلي مجلة يف الفصل  .أصغر معناه أكثر صغرا
 
)سيت( وكانت بني البياض الناصع والسمرة الفاتنة    كربامهاكان اسم    "
 ( 11)ص.   "

اجلملة   من  لفظ كربى  زينأما  من  أكرب  سيت  إن  على   تدل 
 )أخت سيت(. 

 
" )ص.  .فقد كانت وحدها الربهان الدال   وامسها )زين(  الصغرى "وأما  
11 ) 
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أما لفظ صغرى من اجلملة تدل على إن زين أصغر من سيت  
معجم   متقابالن كلمتان    صغرىو   كربى ولفظ  (.زين)أخت     حسب 
 واألضداد. املرادفات  املعاين

 
 يقوم  -اجلس (ج

ختلف يف رواية  الفصل املوجدت الباحثة لفظ اجلس ويقوم يف  
"اجلزيرة ممو زين. األول يف الفصل "ملحمة ممو زين" والثاين يف الفصل  

 اخلضراء".
 
الشادي...تعال  " أيها  الروح    فاجلسوأنت  سكرة  لتتم  جانيب  إىل 

 ( 8" )ص. بشجي من غنائك
أيضا برحلة إىل الصيد مع مجع من رجاله    فيقوموقد ينتهج الفرصة  "

 ( 11" )ص. وحاشيته
 

ن سان .  جيلس مبعىن قعد-اجلس فعل األمر من كلمة جلس اإل ِ
ء أقام وفالن جلسا أتى جلسا   جلوسا وجملسا قعد والطائر جثم والٰشي 

انتصب واقفا،  يقوم معناه -. يقوم من كلمة قاممن األر ض فهو جالس
واللذان   قاعد.  من  معجم  متقابالن ويقوم    املرادفات   املعاين  حسب 

 واألضداد.
 

 خروج -داخل (د
يف معجم املعاين اإللكرتوين "داخل من اسم معناه ابطن.  داخل  

خيرج هو برز من داخله -مصدر خرج  خروج  اللفظو   .الشيء هو ابطنه" 
ومها اخلارج.  معجم  متقابالن  كلمتان  إىل   املرادفات   املعاين  حسب 

 واألضداد.
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 ( 11)ص. ومل تكن يف داخله أهباء وقيعا فاخرة فحسب" "

بفتور   متظاهرتني  غدا  القصر  موكب  عن  َتخر  أن  إال  علينا  فما   "
 ( 14)ص.   واحنطاط جسمي مينعنا من اخلروج،"

 
داخل معناه يف القصر   اللفظ  تدل على إنأما اجلملة األول  

برز من  لفظ خروج هو  دل على إن  ت  الثاين  ملةاجلو   أمري زين الدين.
 .داخله إىل اخلارج

 
 وراء -أمام (ه

 
 ( 8)ص.   " فيصفو مين القلب وجتلو أمام عيين أسرار هذه احلياة"
اتركني  " وأنثى  ورجل  من كبري وصغري  هم" )ص.  وراءفينطلقوا مجيعا 

13 ) 
 

أمام ظرف مكان    ك قدام عيين.تدل على إن  األول  ملةأما اجل
  معىن اجلملة الثاين هناك لفظ وراء و   أماو   تدل على إن شيئا قدام شيء.

أنثى  معناها  .  خلف ظرف مكان تذكر وتؤنث  يف معجم املعاين هو  وراء
حسب   كلمتان متقابالنمها    وراءو   أمام  كبري وصغري ورجل.خلف من  

 واألضداد.  املرادفات  املعاين معجم
 

 أنثى-رجل ( و
 يف الفصل "اجلزيرة اخلضراء"  أنثىو   رجلوجدت الباحثة لفظ  

 يف رواية ممو زين. 
 

 ( 13)ص. "فينطلقوا مجيعا من كبري وصغري ورجل وأنثى اتركني وراءهم"  
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الذكر البالغ من  الرجلو   ورجلة  رجال رجل هو مجع من كلمة

 األنثى خالف الذكر من كل شيء  ،ِإانث وأانثىأنثى مجع من  و   بين آدم
  املعاين   حسب معجم  متقابالن ومرادفه امرأة ومرأة. كلمة رجل وأنثى  

وقعت كل رجال وكل مرأة. وتلك مجلة اليت  معناه    واألضداد.  املرادفات 
 يف الباب الثاين حتت املوضوع عيد الربيع )النوروز(. 

 
 فقري -غين ( ز

لفظ   الباحثة  "  فقريو   غينوجدت  الفصل  الربيع  يف  عيد 
 " يف رواية ممو زين.)النوروز(
 
والكرب وتالقى املثقف  قد امتزج فيهم الغين والفقري، وحتاذى الصغري  "

 ( 16" )ص.  واجلاهل
 

فعل غين  غين وافر  ذو  مبعىن  يغىن-اسم من  مكتف من  مال 
  . ُّمتاج ال ميلك من املوارد ما يكفيه ويكفي عياله هو    فقري. أما  قالرز 
  ذو " مبعىن قد امتزج فيهم الذين الغين والفقريقد امتزج فيهم مجلة "أما ف

من املوارد ما   ونميلك  ال  ونُّمتاجوالذين    مكتف من الرزق مال وافر
عياله ويكفي  معجم  متقابالنومها كلمتان  .  يكفيه    املعاين   حسب 

 واألضداد. املرادفات 
 

 شيخ-شاب  (ح
يف الفصل املختلف يف رواية    شيخو   شاب وجدت الباحثة لفظ  
" الفصل  األول يف  زين.  )النوروز(ممو  الربيع  الفصل  عيد  والثاين يف   "

 ". الطبيبة السائحة"
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ليسهل عليهما استعراض ذلك اجلمع احلاشد الذي قد جتد فيه كل  "

 ( 17)ص.   "منهما فىت أحالمها، والشاب املالئم جلماهلا
إىل القصر،    –بعد مغادرهتا لذلك الشيخ    - مل تعد العجوز هيالنة  "

الوسائل لكي تصبح طبيبة  لعدة هتيئة  )ص.    " وإمنا ابدرت يف إعداد 
32 ) 
 

من أدرك سن البلوغ ومل يصل إىل سن الرجولة. وكلمة    شاب 
من أدرك سن البلوغ ومل  أي الرجل    "والشاب املالئم جلماهلا" شاب يف  

كما تبيني يف معجم املعاين تدل   خشيكلمة  أما  يصل إىل سن الرجولة.  
إن   فوق  على  وهو  اخلمسني،  عند  غالبا  وهي  الشيخوخَة،  أدرك  من 
 املعاين  حسب معجم  متقابالن  شيخو   شاب   لفظو   .ودون اهلرمالكهل  
 واألضداد. املرادفات 

 
 ظهرت  -يختتف (ط

لفظ الباحثة  يف   ظهرت و   ختتفي  وجدت  املختلف  الفصل  يف 
رواية ممو زين. األول يف الفصل "عيد الربيع )النوروز(" والثاين يف الفصل 

 ". حياة أمحد خاين"
 

راحت ختتفي عن األعني خملفة آاثرهم من  "وتكاثف فوق بيوهتا اليت  
 ( 15)ص.   األضواء املتفرقة اليت تشع هنا وهناك"

النبوغ مبكرة، وهو مل " فيه عالئم  تربيز وبدليس، حيث ظهرت  مثل 
 ( 3" )ص. يتجاوز الربيع الرابع عشر من عمره 

 
كلمة ظهر  و   ِاسَترَت وتوارى. مبعىن  ي  خيتف-يمن فعل اختف  يتفخت

  أما يف معجم الرائد مبعىن تبني وبرز بعد اخلفاء.يظَهر"  -من فعل "ظهر
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حيث ظهرت " وبعض مجلة من اجلملة الثانية  اللفظ ختتفي مبعىن اسرت.
 . تبني وبرز بعد اخلفاءظهر مبعىن لفظ إن ال " فيه عالئم النبوغ مبكرة

 
 جاهل -مثقف ( ي

لفظ   الباحثة  الفصل  وجدت  يف  وفقري  الربيع  غين  "عيد 
 )النوروز(" يف رواية ممو زين.

 
قد امتزج فيهم الغين والفقري، وحتاذى الصغري والكرب وتالقى املثقف  "

 ( 16)ص.   " واجلاهل
 

معرفة مثقف   له  من  متعلم،  معناه  ثٰقف  من  املفعول  اسم 
فاعل من جِهل  ابملعارف أي ذو ثقافة ورمح مقوم. وأما لفظ جاهل  

 والعامي والغيب واألمي.  ومعناه اليفقه فيها شيئا
واجلاهل"مجلة  أما  و  إن "  املثقف  على  تدل  زين  ممو  رواية  يف 

والعامي.   املتعلم  مبعىن  وجاهل   لفظو هذان    متقابالن لفظان    مثقف 
 واألضداد. املرادفات  املعاين حسب معجم

 
 املعربة -4

 أو  الزايدة أو  ابلنقص العرب  غرٰيه  الذي األجنيب اللفظ هو واملعٰرب 
 تنطق أجنيب  لفظ املعٰرب  أن على بينها،  فيها تٰتفق التعريفات  وهذه .القلب

 اللفظ تغيري يشرتط فبعضها التعريب، هذا شرط يف ختتلف لكنها  العرب، به
 وبعضها  العربية، األوزان أبحد وإحلاقه القلب، أو ازايدة  أو ابلنقص املعٰرب 
حول    .(1983)يعقوب،    الشرط هذا اليشرتط اآلخر البياانت  يلي  فيما 

 رواية ممو زين لسعيد رمضان البوطي: املعربة يف 
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يف رواية ممو زين    املؤلف   كتب يكما  .  "نوروز"الباحثة لفظ    وجدت 
الربيع )النوروز   الفصل الربيع الذي    يهالنوروز    (" أما كلمة الثاين "عيد  عيد 

حيتفل األكراد والفرس يف احلادي والعشرين أشار إليه اخلاين هنا هو عيد نوروز.  
من آذار من كل سنة. حيتفل به أبناء الشعب الكردي ابخلروج إىل الطبيعة  

. ويشعلون النار  فلكلورية. يعقدون حلقات الرقص والدبكات متزينني ابحللى ال
  ، اليت أشعلها )كاوا احلداد( قبل آالف السنني معلنا هناية الظلم واإلستبداد

 .(2007)البوطى،  رمزا للنصر والتحرر
  



 
 

36 

 امساخل فصلال
 امتةاخل

 
 اخلالصة  .أ

  اختيار "عنوان  ال  حتت  األسلويب  التحليل  عندمن هذا البحث    اليت  اخلالصة
رواية    يف  اللفظ  اختيار  أنواع:  يعين  "رواية ممو زين لسعيد رمضان البوطى  يف   اللفاظ

 األلفاظ (  1)  منها  بياانت   27  ةالباحث  ت لذلك وجد  يممو زين لسعيد رمضان البوط
 املعىن  يف   املتقابلة  األلفاظ(  3)  ،ياللفظ  شرتك( امل2)  الرتادف،  أو   املعىن  يف  املتقاربة 

  ومنها  بياان   12  الرتادف  أو  املعىن  يف  املتقاربة   فلأللفاظ  املعربة.(  4)  األضداد  أو
-أعني ،  يستيقظ-يقوم،  يذيع-منتشر،  أفئدة-قلوب،  بالد-مدن،  يبدو-ظهرت 
،  إضافة -زايدة،  امرأة-أنثى،  رجعتا -نعود،  نرتك-يودعون،  فينطلقوا-سأزيح،  أبصار
ويف األلفاظ . قصرو  شيخ و  أعثرو  انر  منها بياانت  4 اللفظ مشرتك ويف. ضياء -نور

األضداد أو  املعىن  يف  منها   10  املتقابلة  ،  صغرى-كربى،  ابتدائية -انتهاء  بياانت 
،  شيخ-شاب ،  فقري-غين،  أنثى-رجل،  وراء-أمام،  خروج-داخل،  يقوم-اجلس
 واحد أي نوروز.  بيان املعربةويف . جاهل-مثقف، ظهرت -ختتفي

ستيلستيكية هو دراسة أسلوبية مت تطويره لتحليل الكتابة. هناك العديد من 
فروع الدراسات الصقلية، أحدها اختيار اللفظ. يف الكتابة، جيد املؤلف بعملية العثور  

شرتك املللفظ الرتادف و على كلمة مناسبة ليتم تضمينها يف كتاابته. من أنواع اختيار ا
 واألضداد واملعربة. ياللفظ

 
 توصياتال .ب

حبث الباحثة بعض رواية "ممو زين" لسعيد رمضان البوطي حول اختيار  قد  
هذا البحث جلميع اجملموعات حبيث ميكن استخدامه    ةقدم الباحثتو   اللفظ وأنواعه.
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. فيما يلي التوصيات الباحثة للقارئ العامة والباحثون الشابون وجامعة يف املستقبل
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج: 

يزيد القارئ العامة التعلم العربية خاصة يف الدراسة ستيلستيكية حول اختيار   -1
 اللفظ وأنواعه.

زين" كلهم أو بعضها للدراسة    رواية "ممو يستطيعون أن يبحثوا  أما الباحثون   -2
 األخرى املثل يف اجملازي وخلفية املؤلف وغري ذلك.

الباحآ -3 تطوير    ةمل  يف  إهلام  ومصدر  إضافيا  مرجعا  البحث  هذا  يكون  أن 
يف    األسلوبية ستيلستيكية  دراسة  اإلسالمية  جامعة  أو  إبراهيم  مالك  موالان 

   .احلكومية ماالنج
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 سية ذاتية 
 

يف قرية مينونغو    2000سبتمرب م  17ولدت يوم األحد    نور خليلة،
صلحا   مها  لزوجني  الرابع  البنت  وهو  المونغان،  سوكودادي  مبقاطعة 

يف    ت الدراسة يف روضة عائشية مينونغو مث استمر   ت وسيت زمارة. بدأ
م، يف ذلك العام 2012مينونغو حىت عام  2مدرسة االبتدائية ُّممدية 

  20ملؤسسة، وهي مدرسة الثناوية ُّممدية  أيضا التعلم يف نفس ا  توصل 
مت اإلعالن عن خترجها طالبة مثالية. وهي متخرجة يف مدرسة   2015مينونغو ويف عام  
ُّممدية   عام    1العالية  يف  مث  2018ابابت  إبراهيم    تلتحق ا،  مالك  موالان  جامعة  يف 

 .يف قسم اللغة العربية وآداهبا كلية العلوم اإلنسانية ج اإلسالمية احلكومية مباالن
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 مالحق 
 ملخص من رواية "ممو زين"

 
الدين،  زين  أمري  قصة  حيكي 
صغرياتن،   شقيقتان  له  ملك 
زين.  واألمرية  سييت  األمرية 
ال  جبمال  األمرياتن  تتمتع 

واحد   يوم  عندما يضاهى. 
كما   الربيع.  حفلة  أقيمت 
السكان   احتفلت االبنتان مع 
أن  ومبا  اآلخرين.  األصليني 
كان   الرجال  احتفال  مكان 
النساء،   مكان  عن  منفصالً 
رجال،  بزي  األمرياتن  تنكرت 
إىل  حبرية  االنضمام  أجل  من 
الرجال وإجياد الرجل املناسب 

لسوء احلظ، مت الكشف    هلم.
قبل رجلني تنكروا أيًضا بزي نساء. اتج الدين ومامو. عندما  عن مالبسهم التنكرية من  

التقيا ونظر إىل بعضهما البعض، فجأة فقد اتج الدين ومامو الوعي. هذا جعل األمرية 
 سيت واألمرية زين يف حرية من أمرمها، األمر الذي تركهما أخريًا بعد تبادل اخلوامت ألول مرة.

 
  املصدر: 

https://perpustakaan.itera.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=2649 

https://www.noor-book.com/book/review/347475 

https://perpustakaan.itera.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=2649
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 " ممو زين"مقطع رواية 

 



43 
 

 

 



44 
 

 

 



45 
 

 

 



46 
 

 

 



47 
 

 

 



48 
 

 



49 
 

 



50 
 

 



51 
 

 



52 
 

 



53 
 

 



54 
 

 



55 
 

 



56 
 

 



57 
 

 



58 
 

 

 


