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 أ
 

 اإلستهالل

 

 دوام على مساع املواعظ، 

 ذا  غاب عن مواعظ عميفإن القلب إ

 3الشيخ عبد القدير اجليالين3
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 اإلهداء

 

 احلبيبني،

 أمي معرفة السعادة وأيب عاشيق خالد

 رّب ارمحهما كما ربّياين ضغريا

 وأقول هلما شكران جزيال

  و إىل ثالث لصهريبفضل األشقاء سبعة بلدي  
شكرا لكم على كل شيء. لن أكون قادرا أبدا على الوصول الذين يسجعين يف كل عمل. 

 .دون دعمكم هذ  النقةة إىل
أصدقائي األعزاء، لقد كان أعظم شرف للجميع أن نقف جنبا إىل جنب معكم هلذ  

أنسى كل يوم قضينا معا منذ كنا يف عنرب حىت األربع سنوات اجلميلة من الصداقة، وأنا لن 
، شوقي ابراري ورنياويتكنوراأللفية  اصدقاء ؤ صديقات احملبوبة  ننتهي دراستنا هذا العام.

 غريهم. بدري، سينتا راستينيت فرافياداري، عريكا وباوا, حممد رضوان و سدولورا كيك و
 

 



 ج
 

 كلمة الشكر والتقدير 

 اهلل إال إلده ال نأ أشدهد ،والددين االدني أمور ىعل نستعني وبه ،العاملني ربّ  هلل مدحلا
 األنبيدداء أشددرف علددى والّسددالم والّصددالة ،ورسددوله عبددد  احممددد نأ وأشددهد لدده الشددريك وحددد 

رسددلني
ُ
 يدددوم إىل بإحسدددان تدددبعهم ومددن أمجعدددني وأصدددحابه آلددده ىوعلدد حممدددد اندددالومو  اسدددّيدن ،وامل

 .الدين
 درجدة علدى واحلصدول النهدائي االختبدار شدروط السدتيفاءتقصدود كتابدة هدذا البحدث 

 إبدراهيم مالدك موالندا جامعدة وأدهبدا العربيدة اللغدة قسدم يف اإلنسدانية العلدوم لكليدة سدرجانا
 . مباالنج احلكومية اإلسالمية

يف تدلليف  ةقدم كلمة الشدكر لكدل شديع يعةدي دعمدة ومسداعدة للباحثدة تفالباحث
 وصناعة هذا البحث. خصوصاً إىل:

 اإلسدالمية إبدراهيم مالدك موالندا جامعدةفضديلة األسدتاذ الددكتور موجيدا راهدارجو مددير   .1
 .مباالنج احلكومية

 .كلية العلوم اإلنسانية  ةعميد ،املاجستري ة،ذاستعا الدكتور فضيلة  .2
فضيلة األستاذ الدكتور حممد فيصل املاجستري رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا، الذى  .3

الذي أشرفتين لكتابة هذا يعلمين علوم الدنياوي واألخروي وعن حياة اجملتمع  و 
  البحث، وجزاك اهلل أحسن اجلزاء جبميع اإلرشادات الوافرة. اهلل يرضا  ويسعد اهلل له.

علددددم و إىل األصدددددقاء الددددذي مسددددتعّد  إعةدددداء يف يسددددتمرون الددددذين و املعلمددددات املعلمددددني .4
أخرياً، عسى أن يكون هذا البحث نافعا للباحث ولكل  ليكون األسرة يف املكان السبيل

 من تفاعل به.
 
 



 د
 

يعلمونين بكل الصرب واخلري، بارك اهلل لكم  الذينواختتام الشكر جلميع اإلخوة 
افعا للباحثة وسائر اآلخرين. "اللهم إين أسللك وجزاكم اهلل اخلري. وعسى هذا البحث ن

 علما نافعا ورزقا واسعا وعمال متقبال واحلمد هلل رب العاملني."
 

 م1300يوليو  6ماالنج، 
 
 

 البباحثة
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 ملخص البحث



 ي
 

 الملخص

. السجع يف شعر "اجلميالت هن اجلميالت" حملمود درويش )دراسة حتليلية 00003331أيو مولد اخلالد. 
. حبث جامعي. قسم اللغة العربية وأدهبا. كلية العلوم اإلنسانية. جامعة"موالن مالك إبراهيم" اإلسالمية ستيلستيكية(

 .املاجستري ،حممد فيصل. املشرف: 1300احلكومة مباالنج 
 .ستيلستيكية، سجعالكلة الرئيسية: 

 
يف هذ  احلالة رصد أو تقييم ضد الشعر ال سيما انةالقا من  .الشعر كلغة أدبية كوسيلة التعبري عن املعين

أسلوب اللغة اليت غالباً ما يتم. اختيار اإللقاء الذي جيعل الشعر يف سلسلة من الكلمات اجلميلة ذلك مثريا لالهتمام 
، العمل والً أ .هناك إمكانيتان لهية للغة املستيدمة يف األعمال األدبية اليت درس مع ستيليستيك .الستعراض
انيا، متيز األحباث اليت أجريت عن طريق دراسة ث .القيام بتحليل النظام اللغوي األدب وتفسري اخلصائع يةستيليستيك

باستيدام  يةالدراسة شكل من أشكال ستيليستيك.مع نظام اللغة مع بعضها البعض يةعدد من اخلصائع ستيليستيك
يكا االستمتاع وفهم، ونقدر العالمة النظم املستيدمة يف األعمال هنج موضوعي. الدراسة تستيدم لتسهيل ستيليست

املتوقعة وميكن  يةمن خالل دراسة ستيليستيك.األدبية أن الدالة معرفة التعبري معربة الذين يريدون كشف مقدم البالغ
 .احلصول على نتائج موضوعية

الت هن اجلميالت" حملمود درويش السجع يف شعر "اجلمي من الشرح أعال ، أخذت الباحثة العنوان وهي 
و ما  ؟ شيف شعر اجلميالت هن اجلميالت حملمود دروي كيف السجع. وبلسئلة البحث،  )دراسة حتليلية ستيلستيكية(

 ؟شحملمود دروي "اجلميالت هن اجلميالت"شعر  عناملعىن احلقيقى 

تستحدم الباحثة يف هذا البحث املدخل الكيفي وباملنهج الوصفي ال نتاج البيانات الوصفية أساسية الذي 
البيانات املستحدمة يف هذا البحث يف يتعلق مبوضوع البحث. وهذا البحث تكون من الدراسة املكتبية، طريقة مجع 

 طريقة الوثائقية. و بةريقة حتليل البيانات املضمون.

درويش انتيابات مثري  لالهتمام إلقاء، كل سةرين من القصيدة ستانزا ينتهي مع حث أن الباحثة نتائج الب
تكرار الكلمة علي الكلمة "اجلميالت هن اجلميالت"  وأظهرت ان  .نفس احلرف. هذا يثري هلجة مجيله يف قراء  الشعر

معاين كثري  من دالله. ويرجع ذلك إىل املعين العام للشعر حيتوي علي  .درويش باستيدام السجع يف رسم قصيدة
 .اختيار إلقاء الذي استيدمه درويش
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Puisi sebagai karya sastra menggunakan bahasa sebagai media untuk 

mengungkapkan makna. Dalam hal ini pengamatan atau pengkajian terhadap puisi 

khususnya dilihat dari gaya bahasa yang sering dilakukan. Pemilihan diksi yang 

menjadikan puisi menjadi suatu rangkaian kata-kata yang indah sehingga menarik 

untuk dikaji. Kajian stilistika merupakan bentuk kajian yang menggunakan 

pendekatan obyektif. Kajian stilistika digunakan untuk memudahkan menikmati, 

memahami, dan menghayati sistem tanda yang digunakan dalam karya sastra yang 

berfungsi untuk mengetahui ungkapan ekspresif yang ingin diungkapkan oleh 

pengarang. Melalui kajian stilistika diharapkan dapat memperoleh hasil yang objektif.  

  Dari penjelasan diatas, peneliti mengambil judul yaitu ” Saja’ dalam Puisi 

“Wanita yang Cantik”  (Studi Analisis Stilistika)” dengan rumusan masalah yaitu; 

Bagaimana bentuk Saja’ dalam puisi “Wanita Cantik” karya Mahmoud Darwis? Dan 

Bagaimana makna secara utuh dari puisi “Wanita Cantik” karya Mahmoud Darwis? 

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Deskriptif. Penelitian ini 

termasuk penelitian pustaka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah analisis konten. 

Hasil penelitian yaitu Darwish pemilihan diksi yang menarik, dimana setiap 

dua baris bait puisi berakhiran huruf yang sama. Hal ini menimbulkan nada yang 

indah dalam melafalkan puisi. Pengulangan kata pada kata “Wanita Cantik” 

menunjukkan bahwa Darwish menggunakan pola saja’ dalam menyusun sebuah 

puisi. Secara keseluruhan makna puisi banyak mengandung makna konotasi. Hal ini 

disebabkan pemilihan diksi yang Darwish gunakan.  
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 ABSTRACT 

Ayu Maulida Alkholid, 00003331.The Poem In The Poetry “Beautiful Woman” Creation 

Mahmoud Darwish (Study Analysis Stylistic). Arabic Language and 

Letters Department, Humanities Faculty, Maulana Malik Ibrahim State 

Islamic University, Malang, 2112. 

Advisor: Dr. M. Faisol, M.Ag 

Keyword: Stylistika, Poem 

  

Poetry as a literary language as a medium to express meaning. In this case the 

observation or assessment against poetry especially judging from the style of 

language that is often done. The selection of diction that makes poetry into a series of 

beautiful words so interesting to review. The study is a form of study stilistika using 

objective approach. The study used to facilitate stilistika enjoy, understand, and 

appreciate the sign systems used in literary works that function to know expression 

expressive who want revealed by the author. Through a study of expected stilistika 

can obtain objective results. 

From the above explanation, the researcher took the title of “ The poem in the 

poetry “Beautiful Woman” creation Mahmoud Darwish” with formulation problems :  

how the poem in the poetry “Beautiful Woman” creation Mahmoud Darwish and 

How the meaning of the poetry “Beautiful Woman” creation Mahmoud Darwish. 

The research method used by researcher is using qualitative approach with 

Descriptive method. This research is library research. Data collection techniques in 

this research using documentation techniques. The data analysis used in this research 

is content analysis. 

The results of research that is interesting diction election Darwish, each of the two 

lines of stanza poem ends with the same letter. This raises a beautiful tone in recite 

poetry. The repetition of the word on the word “Beautiful Woman” showed that 

Darwish using pattern ' in drawing up a poem. Overall meaning of the poem contains 

many meanings of connotation. This is due to the selection of diction that Darwish 

had been using. 
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 الباب األول   

 مقدمة

 البحثخلفية  .أ
ة مع اللغة العربية. و ينقسم قاألمة العربية أمة غنية يف األدب. األدب العربية متةاب

األدب العريب إىل جزأين مها األدب وصفي واألدب إنشاء. األدب وصفي هو ال خيال 
دب رية األدب. أما األظومشلت يف األدبالوصفي أي تريخ األدب, نقد األدب و ن

 هو األعمال األدب اخليالية. شعر , نصر, مصرحية يف نوع األدب اإلنشاء.نساءاإل

على طويل الةريق اللغة العربية األدبية يتفدم من عصر اجلهلية إىل عصر احلديثة. يف 
عصر اجلهلية وحدة من األكثر األدب الشعيب فضال عن األعلى هو الشعر. درجة عالية 

عل الشعر ليس استيدم للجمال ولكنه يستيدم أيضا من الشعر يف عصر اجلهل جي
ألغراض خمتلفة. الشعر لشعب اللغة العربية كوسيلة للتعبري عن جمد الثقافة, ذكريات أيام 
مجيلة والثناءعلى البالد وحب الوطن. فير يف صرخة القبيلة واحلب, واالنتقام وحشد 

ينة أو سعيدة. يف العصر لفعل اخلري. الشعر يستيدم أيضا ذكر القلب شاعر عند حز 
احلديثة الشعر وجود بعض التةورات, مبا يف ذلك الشعر احلديث أنه مل يعد ملتوما كان 

 مثل يف وقت اجلهل.

لرأي العريب الشعر هو أعلى اجلمال األدب. الشعر يعترب من أعمال أدبية اليت فريدة من 
اإليقاع والقيمة اجلمالية. نوعها باملقارنة مع غريها, والشعر هو عمل أدىب حيتوي على 

مرفق للشعر مع بعض القواعد جتعل من الصعب أن نفهم املعىن, حيث أهنا تتةلب 
 مهارة خاصة يف فهم الشعر.

، اليت رتبت يف معبد مجيل الشعر الشعرحتتاج إىل هنج والنظريات يف فهم معىن القصيدة 
واحد  يةستيليستيك نضرية.تم ختزينها داخل سلسلة من الكلمات التصويريةتمن املعاين 
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من النهج املناسب لفهم معىن ضمنية يف القصيدة. اتباع هنج التحليل اليت قادرة علىلغة 
 علم اللغة.وفقا ملبادئ و تبيعا لنظام خصا كاملة 

والً، أ .هناك إمكانيتان لهية للغة املستيدمة يف األعمال األدبية اليت درس مع ستيليستيك
انيا، متيز ث .قيام بتحليل النظام اللغوي األدب وتفسري اخلصائعال يةالعمل ستيليستيك

مع نظام اللغة  يةاألحباث اليت أجريت عن طريق دراسة عدد من اخلصائع ستيليستيك
باستيدام هنج موضوعي.  يةالدراسة شكل من أشكال ستيليستيك.مع بعضها البعض

ر العالمة النظم املستيدمة الدراسة تستيدم لتسهيل ستيليستيكا االستمتاع وفهم، ونقد
من .يف األعمال األدبية أن الدالة معرفة التعبري معربة الذين يريدون كشف مقدم البالغ

 .املتوقعة وميكن احلصول على نتائج موضوعية يةخالل دراسة ستيليستيك

عترب من األعمال األدبية اليت ميكن حبثها مع ستيليستيكية وهو الشعر. الشعر هو شكل ت
 الشع.كال األعمال األدبية اليت حتظى بشعبية كبرية يف اجملتمع حىت وقت قريبمن أش

يفضلها مجيع مناحي احلياة، حيث يتزايد دائماً تقدم اجملتمع من وقت آلخر، حيث منط 
ذواق املتغرية، وتتبع من املفاهيم اجلمالية املتغرية والتقدم ألاملواقف وأشكال الشعر ا
ب أن يكون كل قصيدة لغرض معني اليت يود اجملتمع أن الفكري تتزايد دائماً. جي
 .صاحب البالغ قدم كقراء

يف هذ  احلالة رصد أو تقييم ضد الشعر ال  .الشعر كلغة أدبية كوسيلة التعبري عن املعين
سيما انةالقا من أسلوب اللغة اليت غالبًا ما يتم. اختيار اإللقاء الذي جيعل الشعر يف 

 .ميلة ذلك مثريا لالهتمام الستعراضسلسلة من الكلمات اجل

 معرفة النمط )لغة منط( يف عمق ومعىن يف الشعر ةيف هذا االقرتاح، تريد الباحث
 .يةستيليستيكحتليل  باستيدام سكني كبلدة ش حملمود دروي "اجلميالت هن اجلميالت"

مع نظرية السجع  وباإلضافة إىل ذلك، من املتوقع أن تكشف وصياغة البحوث
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اجلميالت هن " ستيليستيكية, حىت أن إحضار معىن حق وصواب يف معبد الشعر
 ".اجلميالت

وقد طويلة اسم .فلسةيين هأصلو حممود درويش أحد الكتاب العربية احلديثة البارزين 
حممود سليم حسني درويش. ولد يف كامبونج بريوا، "الشرق من عكا" يف اجلليل الغريب، 

حممود درويش .يش هو ثاين طفل سليم ودرويش حوريةحممود درو  .0030مارس  00
العديد من األعمال  0وشهدت األحداث اليت ستصبح يف وقت الحق جداً تلوين شعر .

وتشمل األشغال للشعر أي أسافر  .اليت تنتجها حممود درويش يف شكل الشعر أو النثر
 الشعرحدة من واو غري ذلك. بالأجنها, أورق الزتون, أسحق من فلسةيين,اخري الليل

الدراويش  شعر " يف هذ  ال"اجلميالت هن اجلميالتحممود درويش إىل دراستها، هي 
 .استيدام التكرار تكرار الكلمات يف كل سةر.اختيار اإللقاء فريدة من نوعها

ذا البحث عن قصيدة  هل الباحثة ناقشتاملذكورة أعال ، سوف  البحث استناداً إىل اخللفية
يف هذ  الدراسة الباحثني اجلميالت هن اجلميالت.  ويلخذ العنوانش حممود الروي كتبها

يف الشعر مع األمل هذا البحث ميكن معرفة معاين على حنو  السجعيف حماولة لكشف 
 ستيلستيكية.حتليلية مناسب وصحيح باستيدام 

 البحثأسئلة  .ب
النقةة فيما  وكما املدكور يف البيان السابق وهو خلفية البحث و حتدي املشكالت, وهنا

 ياىل:

 ؟ شحملمود دروي "اجلميالت هن اجلميالت"يف شعر  كيف السجع .0
 ؟شحملمود دروي "اجلميالت هن اجلميالت"شعر  عن املعىن الضمين ما .1

 

 
                                                           

22Palestin : Square Fish, hal:  Palestinian Chilhood.. 2002Barakat, Ibtisam.  1 
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 أهداف البحث .ج
 أما أهداف البحث وهي ما يلي:

 شحملمود دروي "اجلميالت هن اجلميالت"يف شعر ملعرفة انواع السجع  .0
 شحملمود دروي "اجلميالت هن اجلميالت"شعر  عناملعىن احلقيقى  ملعرفة .1

 د. فوائد البحث 

 ومن فوائد البحث تشتمل على أنواع األشكال, فيما يلي: 

 الفوائد النظرية .0
 أما فوائد النظرية فيما يلي:

 شيف شعر اجلميالت هن اجلميالت حملمود درويلتكشف عن السجع  .0
 ستيكيةلتةبيق وتةوير نظرية ستيل .1
 املؤلفات العلمية، ال سيما يف األدب العريب لتةوير .0

 الفوائد الطبيقية .1
 أما فوائد العملية فيما يلي:

 الفوائد للباحثني .0
الشعر، وال سيما يف  ع يفسجالتوقع نتائج هذ  الدراسة تقدمي مزيد من املعرفة لفهم 

 وتلثري على معناها األسلوباختيار 
 للقارئ الفوائد .1
اجلميالت هن "توفري املعلومات للقارئ عن املعين وقيمة الوارد يف الشعر  .0

 شحملمود دروي طاجلميالت
 "اجلميالت هن اجلميالت"أن أعرض للقارئ عن السجع يف الشعر  .3

 شحملمود دروي
النظرية ذات الصلة ال تزال يف  يةتوفري املعلومات للقارئ أن ستيليستيك .5

 .استعراض األدب
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 ه. تحديد البحث

لقد عرفنا أن البحث .تركز الباحثة هلذ  الدراسة وحتددها عن "اجلميالت هن اجلميالت"
يف جمال الدراسة الستيليستيكية حيتوي على فنون كثرية واسعا جدا, فينبغي للباحثة حتديد 
هذ  املوضوع لكون البحث عميقا ومواجها يناسب املقصود.أما بالنسبة الذين هدف 

"اجلميالت هن اجلميالت" حملمود الدرويس. حيلل هذا البحث على  للبحث يف الشعر 
 كلمات اليت حتتوي على السجع يف الشعر حملمود الدرويس مع حتليلية ستليستيكية.

 السابقةات دراسالو. 

بيد  .العلم جديدة كية: الثالث عشر(، وهو ستيليستي0010كما وقد أشار جونا ، )
حول وجود القوة، كانت موجودة منذ وقت طويل. الوعي حول هذا املوضوع، ال سيما 

دور كبري جدًا ملعرفة معىن أو حمتوى يف  يةعالوة على ذلك، قال يونس أن ستيليستيك
أو األدب الذي أوىل  علم اللغةحيث أهنا ال عجب، العديد من علماء  .عمل أديب

 .اهتماما أكرب لتحليل األعمال األدبية باستيدام هذ  النظرية

هذا االستعراض األدب للبحث عن ذات الصلة للدراسة املتعلقة مبالحظة وخيصع 
الدراسات السابقة اليت هلا نفس أو قريب نفس الشيء مع الدراسة. العديد من 
  الدراسات السابقة اليت هلا العالقة مع هذ  البحث هو الدراسة من واحدة فةرية

 .)1330  (و سيت رملة (1330)

 )دراسة حتليلية ستليستيكية(سالم يف القران الكرمي قصة النيب نوح عليه ال .0
لسيت رملة الةالبة يف قسم اللغة العربية و الدهبا كلية العلوم اإلنسان والثقافة 

    .(1330)جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية ماالنج 
قد يبحثت الباحثة يف هذا البحث العلمى عنتناسق األصوات اليت ينشل منها اإليقاع 

 ملوسقي بالفصول املوافقة وتراكيب اجلمل اخلاص امليرتة لتعبري املقاسد العديدة.ا
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وهذ  الدراسة دراسة مكتبية. ألن البيانات امليصولة تصدر من املراجع اليت تعريض قصة 
نوع ومنهج البحث الذي استيدامته الباحثة هو منهج الوصفي ألنه يقوم يعرض 

 شرحها وحللها. البيانات وحتليليها بعد مجعها مث
أما نتائج البحث اليت حصلتها الباحثةهو األصوات واإلختيار اجلمال. وينسم الألصوات 
قسمني: أثارها تناصق إيل الفين وأثارها إىل املعىن. وينقصم اإلختيار اجلمال : نائب 

 الفاعل وحذف الفاعل وتقدمي املفعول.
من ناحية هذف و املوضوع. وخيتلف بني البحث و البحث اليت ستبحث الباحثة هو 

يستيدم الباحثة يف البحث هو هدف الشعر و موضوعة السجع يف شعر "اجلميالت 
 هن اجلميالت حملمود الدرويش. 

لواحدة فةرية الةالبة يف قسم  )دراسة حتليلية بالغية(السجع يف سورة البقرة  .1
نا ملك إبراهم اللغة العربية  و أدهبا كلية علوم اإلنسانية و الثقافة جامعة موال

 .(1330)ماالنج 
قد يبحث الباحثة يف هذ  البحث العلمي عن أسلوب البدع خاصة السجع. يف هذ  

 البحث هو ليعرف االيات املسجوعة وأنواعها يف سورة البقرة.
منهج البحث املستيدم هو املنهج الوصفي ألن البيانات اليت يتم مجعها يف شكل 

الةريقة املستيدمة يف مجع البيانات هي دراسة مكتيتة الكلمات والصور, و ليس أرقام 
وهي طريقة التفكري العلمي الذي يستنبط نتائج البحث من الكتبوهي طريقة الوثائق هي 
تبحث عن بيانات أو األحواألو املتغرية بصفة امللحوظة والنسية والكتاب واجملالة اجلريدة 

قراءة  (0)البحث حتليل البالغي هو: وغري ذلك. وأما منهج البيانات اليت استيدمتها 
 (0)استيراج االيات اليت تتضمن السجع يف سورة البقرة  (1)سورة البقرة اية بعد اية 

 حتليل ايات السجع يف سورة البقرة. 
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نتائج البحث اليت حصلتها الباحثة هي أن أنواع السجع يف سورة البقرة هي السجع 
املةرف والسجع املتوازي. االيات اليت تشتمل على السجع اثنان وسبعون أية, ويكون 
 من السجع املةرف سبع و أربعون ايةو  ويكون م السجع املتوزي مخسة و عشرون اية. 

ليت ستبحث الباحيثة هو من ناحية النظري و وخيتلف بني هذا البحث و البحث ا
املوضع. يستيدم الباحثة يف البحث هو النظرية الستليستيكية و موضوعة السجع يف 

لبحث عن األحباث اليت أجريت على اشعر اجلميالت هن اجلميالت حملمود الدرويس. 
 خع البحث، كما ميكن استيدامه كدليل على صحة هذاتالاخأمل أهنا قد ال جتد 

 .البحث
 ز. منهج البحث

أما بالنسبة لألسلوب . الباحثون أن طريقة إلكمال دراسة جتري حالياويف كل البحث, 
 : للباحثني الذين تدفقت يف هذا االقرتاح هي كما يلي

 متغريات البحث .0
 1املتغري هو غاب ابدأ يف القيام بالبحوث. دون أي متغري، مث سوف ال تتحقق البحوث.

حملمود  "اجلميالت هن اجلميالتالسجع يف شعر " متغري واحد، أيهناك  يف البحوث 
 ش.دروي

 نوع و هنج البحوث .1
توافق مع اخللفية البحوث اليت سبق وصفها الباحثون يف وقت سابق، مث أنه ميكن تلكيد 

يف هذ  احلالة سيتم Library Reseachأن يصنف هذا النوع من البحوث إىل حبوث
لف اإلشارات إىل أدب الكتب املصدر حول الدراسات ربط الباحثني مع خمت

 ية.ستيليستيك

                                                           
. Jakarta: Rineka CiptaProsedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. . 1002Arikunto, Suharsimi.  2

hal: 001 
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يف حني أن النهج الذي سوف يستيدم يف هذ  الدراسة هو هنج نوعي الذي يقوم 
بإنشاء البيانات الوصفية اليت يتم توضيح مكانيًا أو وضع على شيء على ما عليه من 

اجلميالت هن "الكتابة أو النع اليت ميكن دراستها من كائن البحث أي الشعر 
 ش.حملمود دروي "اجلميالت

 صادر البياناتامل .0
صدر البيانات املستيدمة الباحثني، وتتكون من نوعني من البيانات مصادر، هي: 

البيانت األولية هي بيانات اليت مت  0.)البيانات األولية )الرئيسي( وبيانات ثانوية )مؤيد
البيانات األولية يف هذ  الدراسة هو الشعر"اجلميالت  3إنشاؤها أو جيمع مع البحثني.

البيانات الثانوية يف هذ  الدراسة هي مجيع الكتب  وأما. شدروي هن اجلميالت" حملمود
 .املستيدمة كسكني لتحليله يةيف دراسة األدب ستيليستيك

 تقنيات جلمع البيانات .3
أما  5مجع البيانات هي إجراءات منتظمة و موحدة للحصول على يبانات ضروري.

بالنسبة للباحثني تقنية مجع البيانات هو استيدام استعراض املنشورات. استعراض األدب 
طريقة السرتداد البيانات من خالل دراسات من مراجع األدب حول نظرية 

. فمن هذا األسلوب الذي استيدم الباحثون الحقًا كما يدرس بسكني يف يةستيليستيك
 .aن اجلميالت" حملمود درويالتحليل السجع يف شعر "اجلميالت ه

 تقنيات حتليل البيانات .5
حتليل بيانات التقنيات املستيدمة من قبل الباحثني النوعية وصفية، أي كشف بيانات 

وقد مت ذلك جمموعة من البيانات  .الوصف، وال تستيدم أرقام أو ال حتتاج إىل حسابات
قوم بتحليل البيانات اليت مت من خالل استعراض األدبيات، ستتم العملية التالية اليت ي

حتليل البيانات القيام بربط نتائج البيانات مع مراجع مصدر بيانات  .احلصول عليها
                                                           

 62 منحج البحث العلمي. صفح : محمد عبيد. 3
. Jakarta: Metode Penelitian Suatu pemikiran dan Penerapan. 1111Soejono dan Abdurrahman. 2

PT Rineka Cipta..hlm. 23 

 
52. , Yogyakarta: Teras. hlmPengantar Metode Penelitian. 2002Tanzeh, Ahmad.  5 
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. لذا من عملية حتليل البيانات سوف تكون االستنتاجات كيةاملتصلة بنظرية ستيليستي
 يش.شعر"اجلميالت هن اجلميالت" حملمود درو لسجع يف استنتاجات املنتجة حوال

 :6بالنسبة لليةوات وصف حتليل البيانات كما يليأما 
مجع البيانات، وهياملتعلقة بدراسات املوقع مع ذكر الوثائق املتعلقة  .0

بتحديد اسرتاتيجية مجع البيانات اليت تعترب مالئمة وحتديد الرتكيز 
 .وتعميق البيانات املتعلقة بعملية مجع البيانات

 حلد البيانات, أي كعماليات  .1
، والبيانات اخلام جيرد، ركزات،أي كعمليات اختيار التحول حلدالبيان .0

 .امليدانية مباشرة، وأحال يف مجع البيانات
مجعية لتنظيم املعلومات اليت تسمح نتائج التقدمي البيانات, أي  .3

 .األحباث املنجزة
سحب االستنتاجات، منذ بداية مجع الباحثون البيانات ينبغي أن  .5

اليت مت العثور عليها يف امليدان مع جتمع حترتم وتستجيب لألشياء 
 .أمناط أساهان، ونتيجة لذلك

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12.05pada pukul  2201Maret  23.blogspot.com. Diakses pada hari Kamis, 33Sastra.6 
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 الباب الثاني

 النظري طاراإل

 مفهوم ستيلستيكية

 تعريف ستيلستيكية -أ
األسلوب. ستيلستيكية هي الذى  (style) يتصل بلفظ او (stylistika) ستلستيكية إن

أن ستيل من  Gorys Kerafالعلم اللغوى يدرس األسلوب يف اللغة واألدب. ويرى 
ستيلوس, معنا  ألة الكتابة اليت تؤثر يف وضع الكتابة على تظيمة الشمعة. مث تةور هذا 

فاظ املعىن يوما بعد يوم حيث نفهمة يف يومنا احلاضر كمهارة الكتابة أو إستعمال األل
وهذا اإلصةالح معروف يف اللغة العربية بعلم األسلوب.وذكر معجم اللغة أن   0.اجلميلة

ستيلستيك علم يبحث عن اللغة و يستعمل يف علم األدب وهو علم التقابلي بني علم 
اللغة وعلم األدب. وهو علم من علوم اللغة احلديث يبحث فيه عن األسلوب ويبني 

 1الفنية. العالقة بني اللغة وأثارها
 وقال 0إن علم األسلوب  هو علم يبحث عن استعمال اللغة اخلاص. Teeuwقال 

Panuti Sudjiman  إن استيدام نظرية ستيلستيكية يف حتليل النصوص األدبية من شلنه
أن يكون موازنا بني علم اللغة ونقد األدب إذ أهنا حتليل من جانب لغتها وحتليل طريقة 

عناصر والقواعد املوجودة يف اللقة واألثر الذي يبدو من األدباء يف استيدام ال
ومن وظيفة ستيلستيك أيضا تتبع خصائع استعمال اللغة يف ميادين   استيدامها.

األدب فهي اخلصائع اليت ختتلف هبا من نصوص غري أدبية وحتليل اإلخرتاف من 
فمن مث فسيتلستك ختتصر أن ستيلستيك هو دراسة تقابلية بني علم  03القواعد اللغة.

اللغة واألدب وله وجهان رئيسان ومها اللغة والفن. فالوجه الفين  وااألديب متعلق مبنهج 
                                                           

112lm:). h2114Gramedia Pustaka Utama, (Jakarta :  Diksi dan Gaya Bahasa.Gorys Keraf.  2 

22lm: ). h1112ta : Titian Ilahi Press,(YogyakarQur’an. -Stilistika AlSyihabuddin Qalyubi.  2 

22lm: h). 1122Jakarta : Pustaka Jaya, (Sastra dan Ilmu Sastra.A.Teeuw.  1 

3lm:h).  2111, (Jakarta : Grafiti Bunga Rampai Stilistika.Panuti Sudjiman. 11 
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علم (خاص يستيدمه األديب, وأما الوجه اللغوي فيتصل بعلم أساسي لستيلستيك 
 00 .)األسلوب
يف األدب بةريقة خاصة. وبال مكان يكون ستيلستيكية هي استعمال األسلوب  

األسلوب يعتمد على نفس االديب الذى تكتشف فيه قكرة. ويتكرس استعمال اللغة يف 
االدب املعني يف االدوات االتصال االخرى. مسة اخلاص منه معلق باألسلوب أو علم 

ل األسلوب. األسلوب يف األدب هو أسلوب باستعمال اللغة بكيفية عام أو استعما
اللغة فيه مسة خاص من كل األدب. ولكن يظهر يف استعمال اللغة األدب بكيفية عام 
أو سيصي. علم األسلوب يف األدب حياول يعرب عبارة حبد األقصى أو معروف 

 01باالصتالح.
بوجود علم األسلوب أو ستيلستيكية بسبب األديب حياول ليةعن األسلوب  

الذي من مسة اخلاص نفس األديب نفسه إما معلق بعناصر اللغة أم بشكل العبارة. 
ألجل ذلك نسية األدب نعرف من حماولة األدب أحد األقصى استعمال اللغة وحياول 

را. بروز اللغة يوجد إىل أحياد من تركيب األدب ليعرب أنواع االمتياز اللغة الذي يذكر مرا
حياول لقرر امتياز  Teeuwاالستعمال اللغة اليومية. األجل ذلك ستيلستيكية الذي مقدم 

اإلستعمال اللغة بةريفة عرضية. جانب ذلك علم األسلوب هو من وسائل الذي 
اعر يستعمل الشاعر ليبلغ أهدافة، ألنه يكون طريقة ليعرب فكرة نفس وشيصية الش

 00بةريقة خاصة.
علم األسلوب أو ستيلستيك علم لغوي مستقل خيتلف عن البالغة، ولو كان  

هناك تشابة بني علم األسلوب وبني البالغة يف وجوب استعمال األفاظ أو اجلمل 
 املةابقة ملوقف او املقتضى احلال ولكن إذا حبثنا بإمعان هناك فروع كثرية، منها: 

غوي قدمي وأما علم األسلوب فهو علم إن العلم البالغة علم ل .0
احلديث،كما عرفنا أن العلوم اللغوي القدمية تنظر إىل اللغة على أهنا 

                                                           
.22, Qur’an-Stilistika AlSyihabuddin Qolyubi.  11 

22:lmh .)2111,Surakarta : Muhammadiyah University Press(Telaah Sastra. Zainuddin fananie.  12 
13 Telaah SastraZainuddin fananie.  ,13  
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شيء ثابت، يف حني أن العلوم اللغوية احلديثة تسجل ما يةرأ عليها 
 03منتغريها وتةور.

القوانني اليت يصل إليها علم البالغة قوانني املةلق، ال يلحقها التفري من  .1
 عصر أو بني بيئة وبيئة، أو شيع وشيع. فمن ضروري أن عصر إىل

أما علم األسلوب فإنه فد  05تراعي دائما كما تراعي قوانني النحو.
يسجل الظواهر ويعرتف بلهنا يصيبها من تغيري، وحيرص فقط على بيان 

 06داللتها يف نظر قائيلها، فةبعي أال يتحدث عن صحة أو خةاء.
حىت  -ل سيادة املنةق على التفكري العلميأنشل البالغيون علمهم يف ظ .0

وخلدمة اخلةابة أكثر من خدمة الفن الشعري.  -يف املوضاعات األدبية
ولذك فإن أهم عنصر يف ظروف القول عندهم هو اخلالة العقلية 
للمياطب, اإلهتمام باحلالة الوجدانية للمياطب واملتكلم مجيعا. أما 

لذي دخل فيه علم النفس إىل علم األسلوب فقد نشل يف هذا العصر ا
شئ حماالة احلياة. وقد عىن علماء النفس احملدثون باجلانب الوجداين من 

 00اإلنسان أكثر مما باجلانب العقلي.
عالوة على ذلك وجدنا التشابه بينه وبني النقد األديب يف موضوع حبثهما هو حول  

العمل األديب شعرا كان أو نثرا، على الرغم من أن هناك فرقا دقيقا، فستيلستيك يبحث 
عن العمل األديب من حيث ظواهر البارزة مثل علم الصوت واختيار وغريها بينما يبحث 

 01ديب من نواحية الباطنة.النقد األديب عن العمل األ

                                                           
.161Qur’an,-Stilistika AlSyihabuddin Qalyubi.  12 

05 Qur’an-Stilistika AlSyihabuddin Qalyubi.  060    
06 Qur’an-Stilistika AlSyihabuddin Qalyubi.  003  
00 Qur’an-Stilistika AlSyihabuddin Qalyubi.  003  

Qur’an-Stilistika AlSyihabuddin Qalyubi.  01  003  
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ويلزم علينا أن نالحظ أن علم اللغة هو علم يبحث فيه عن علم األصوات وتراكيب 
األلفاظ واجلمل ويستمر ذلك بتحليل ستيلستيك الذي من شلنه ان توجه االثار 

 اإليقاعية واملنوية اليت تبدو من كل اختيار كل منهما.

 موضوع دراسات ستيلستك  -ب
يتعلق بفروع علم اللغة وميادينه، مثل يبحث استعمال اللغة يف ستيلستيك  

العمل الفين وتاثري  استعماله فةبعا علينا حنلل مبنهج علم اللغة اإلجتمعي كاللهجة يف 
الكالم. وأما يف خصوصية العمل الفين كلها فيحرتك يف ميادين األصوات والصرف 

والعمل الفين هو املضمون اخلاص  00عا.والنحو والداللة بل كاد يتعلق بعدد امليادين م
الذي يعرب اللغة ينفع كل مايكون فيه، ومن ضوء علم اللغة وجدن فيه إشارة األصوات 
والنحو والصرف وغري ذلك يف تردد كثريا مثل جناس استهالل والسجع واإلستعارة وغري 

ن يدل ذلك. وللبحث الستيلستسكي أن يعرض كيف ينفع ويتلثر تلك اإلشارة ويسعى أ
 13على عرض التعبري غرضه أي استيدم العمل الفين أدة اإلتصال.

 يرى شهابوالدين القليوب أن املوضوع ستيلستيكية أم ينقسم على أربع أقسام، منها :
 األصوات (0
 (Prefensi Kalimat)اختيار اجلمل (1
  (Prefensi Lafal) اختيار الكلمة (0
  (Deviasi) اإلحنراف (3

 

 

 

                                                           
4, hlm Bunga Rampai StilistikaPanuti Sudjiman.  12 

121hlm  Qur’an,-Stilistika AlSyihabuddin Qalyubi.  20 
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 مفهوم الشعر -ج
 تعرف الشعر (2

وشعرا. أما اصةالحا، هناك اراء كثرية من  –يشعر  –الشعر لغة من شعر  
اللغويني، منها : عند الدكتور على بدري الشعر هو  كالم موزون قصدا بوزن عريب. عند 
لوويس معلوف الشعر هو كالم يقصد به الوزن والقافية. أما من اراء األدباء فييصون 

املقفي املعرب غالبا عن صور اخليال البدبع. عند  الشعر بلنه الكالم الفصيح املوزون
الشعر هو اللغة اخليالية املوزونة اليت تعرب عن املعىن اجلديد والذوق  (Stadmon) ستدمون

 10والفكرة والعاطفة، وعن سر الروح البشرية.

أما عند الدكتور حممد التوجني يف كتابه، الشعر لغة : العلم, واصةالحا : كالم  
قصدا بوزن عريب معروف. وقال اخلليل هو ما وافق أوزان العرب. وقال غري  هو موزون 

الكالم املوزون املقصود به الوزن املرتبط مبعىن وقافية. واليكفي أن يكون الشعر موزون 
الشعر هو يف 11الكالم بل جيب أن بضم معىن متيزا عن العامة، موافقا للذوق العام.

  10النثر، الكالم املوزون املقفي, وأحد قسمي االدب.اإلصةالحا امللثر, ويف مقابل 

ومن تلك التعرفات املذكورة عن الشعر نستةيع أن نعريف بلنه كالم يقصد به  
  13الوزن القافيف ويعرب عن األحيلة والبديعية.

 عناصر الشعر (1
أمجع النقد تقريبا أن االدب يتكون من عناصر الشعرية ومنها اخليال، والعاطفة،  

فكار، والوزن، واألسلوب. فكل نوع من االدب أن يشتمل على هذ  العناصر واأل
األربعة، وقد يكون بعض األنواع األدبية حتتاج إىل كمية أكرب من هذ  العناصر مما 

                                                           
 12-11lm : h). Ikhlas-:Al . (SurabayaIlmu ‘Arudl wal QawafiMas’an Hamid.  21 

  22حممد التوجني. املعجم املفصل يف االدب اجلزء الثاين. )بريوت : دار الكتب العلمية, 0000(. ص : 55
     232, دون السنة(. ص : . )بيروت : دار العلم للماليينالمعجم المفصل في اللغة واالدب, المجلد الثانيإميل بديع يعقوب.  23

.13Ilmu ‘Arudl wal Qawafi,Mas’an Hamid.  22 
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حيتاجه من نوع أخر. فالشعر مثل حيتاج إىل مقدار من اخليال أكثر مما حيتاج إليه احلكم 
  15ىن أكثر من حاجته إىل اخليال هكذا.واحلكم حيتاج إىل مقدار من املعا

 عنصر العاطفة .أ
العاطفة إحدى عناصر  16للعاطفة املقام األول يف األسلوب الشعري.   

األدبو وهى القوة اخلفية الىت حتريك األديب، فتفيض بسببها نفسه, مث يرتجم أفكار  
انت قوة وأحاسيسة إىل أصوات ذات مقاطع حروف يف إنتاجه ألدىب. والعاطفة، وإن ك

 10خفية، فال بد هلا من أسباب حتركها ونثريها.
يعرب معامله الوافعي،, ويعةية أبعادا  -إذا –احتاد العاطفة باملوضو    

والصفات جديدة، وجيعل من املوضوع الواحد موضوعات متعددة ختتلف باختالف 
تظع العاطفة الشعر يف  11الشعراء، بل باختالف احلالة النفسية الىت احتدت باملوضوع.

 نةقة رؤية خاصة به.
 عنصر الخيال .ب

 10هو القوة النفسية اليت تقوم بتصوير الفكرة األبية تصويرا أدبيا مؤثرا.   
والصفات اجلديدة للموضوع من صنع اخليال، غري أن اخليال ال ينشط لتصور األشياء 

ثها يف نفوسنا، فما الذي بدون عاطفة، وال قيمة لصورة خلو من عاطفة تعرب عنها، وتبتع
شيع البير عند حافظ وجعله مغريا حانقا وما جيعله عابدا يف ثورته وهوئه كما فعل 
الشويف؟ إهنا احلالة النفسية الىت عاناها حافظ من خوف وفزع، وما الذي جعل املوج 

                                                           

 10حميط النقد العريب. )مصر : دار املعارف, السنة(. ص :دون يف ابراهيم علي ابو اخلشب. 25 
 11(. ص :0030. )الكويت : وزارة الرتبية, النقد العريب والبالغة, الةبعة األوىلإمساعيل مصةفي الصيفي.  16
   000:(.ص  )القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية, دون السنةشعر احلرب اجلزء األول يف عصر اجلاهلي. علي اجلندى.  10
    10النقد العريب والبالغة, الةبعة األوىل,  .إمساعيل مصةفي الصيفي11
  01ابراهيم علي ابو اخلشب. يف حميط النقد العريب,   10
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املرتفع صالة قائمة عند الشوقي وما جيعله جباال تكاد تنقض على الفلك كما هو عند 
 03فظ؟ إهنا احلالة النفسية الروحية الىت كان ميتلئ هبا قلب شوقي.حا

كان اخلالف بني البئات يؤثر خالفا يف األخلة االدبية. وأن األقاليم    
امليتلفة مل تكن هلا القدرة الواحدة على تغدية خيال الشعاراء. لكن مامدى استجاب 

القوة الىت تستسع أن تصور هؤالء الشعاراء لذلك وما مدى تلثرهم به؟ اخليال هو 
 00األشياء واملعاىن ومتثلها شاخصة أمام من خناطبه ونثري إىل مشاعر .

 عنصر األفكر )المعنى( .ج
الفكرة هو الذي يشرف على العاطفة وينسدها، وحيدث التسلس بني    

وال يتم التجريبة الشعرية بوجود  01الشعر، فيجعلها تتةور داخل تصمية رمسية الفكرة هلا.
وضوع والعاطفة واخليال والفكر، إال حني يهتدى الشاعر إاى تعبري املوصل لذلك كله امل

إلىنفوسنا، فمن هذ  العناصر اجملتمعة، واملصهورة، املثملة يف التعبري تتكون التجربة 
  00الشعرية.

وال يقف دور الفكر يف التجربة الشعرية عند هذا احلد، فقد يةل عليك    
و حكمة عميقة نابعة من معايشة احلياة اإلنسنية وما يسيةر يف صورة رأى صائب، أ
  03عليها من سنن اجتماعية.

 عنصر الوزن .د
وقد تنبه العرب هلذ  األوزان قبل اخلليل بن أمحد واألخفش، وما    

يستعملوا حبرا يف موضوع ال يليوبه، وقد تناول شعرهم أغراضا متنوعة، وكان هلم يف 

                                                           

   03 إمساعيل مصةفي الصيفي. النقد العريب والبالغة, الةبعة األوىل, 01
   00علي اجلندى. شعر احلرب اجلزء األول يف عصر اجلاهلي00.

   01إمساعيل مصةفي الصيفي. النقد العريب والبالغة, الةبعة األوىل, 11 
   00إمساعيل مصةفي الصيفي. النقد العريب والبالغة, الةبعة األوىل, 10
  03  إمساعيل مصةفي الصيفي. النقد العريب والبالغة, الةبعة األوىل, 10
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أوزان، ويف الوصف أوزان، ويف املالحم أوزان، ويف الغزل  التهجيج أوزان, ويف الرثاء
 05أوزان.

تدرك أن البيت الشعرى يتكون من عدة وحدات نغمية تكرار فيه، كما    
يتكرر االيقاع يف اجلملة املوسيقية، والوحدة هي التواىل األحراف املتحركة والساكنة على 

فعيالت عداد معينا نشاء ما يسمى حنوى منتظم دقبق وتسمى )التفعلية( فإذا بلغت الت
 06الوزن أو البحر.

 معرفة السجع و أنواعه -د
وهو ثالثة  01وأفضله ما تساوت فقر . 00السجع هو توافق الفاصلتني يف احلرف األخري.

 أقسم :
السجع املةرف : وهو ما اختلفت فيه الفاصلتان وزن واتفقتا يف حرف  .0

  00السجع.
ألفاظ إحدى الفقرتني أو أكثرها يف السجع املرصح : وهو ما اتفقت فيه  .1

الوزن والتقفية. مثل قول احلرير : وهو يةبع األسجع جبواهر لفظه، ويقرع 
 33األمساع بزواجر وعظه.

السجع املتوزي : وهو ما متفقت فيه وزنا ورويا. كقوله احلرير أبو القسم  .0
صاحب املقامات : أودى يب الناطق والصامت، ورثى يل احلاسد 

 30والشامت.

                                                           

   05   ابراهيم علي ابو اخلشب. يف حميط النقد العريب. ص : 030-036
   06  إمساعيل مصةفي الصيفي.  النقد العريب والبالغة, الةبعة األوىل. ص : 33

   00 أمحد  قلش. تيسر البالغة.الةبعة الثانية, ص: 035 
   01علي اجلرمى و مصةفى امني.البالغة الوضحة, طبعة اخلامسة عشرة.)سوربايا : اهلداية, 0060(. ص : 100       

  00  إنعام فوال عكارى. املعجم املفصل يف علوم البالغة البديع والبيان واملعاىن.)بريوت : دار الكتب العلمية0006, ص: 501
   33أمحد اهلامشى. جواهر البالغة يف املعاىن والبيان والبديع.0063. ص 333

   30أمحد اهلامشى. جواهر البالغة يف املعاىن والبيان والبديع, 500
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وقد استحسن البديعيون من السجع ما تساوت فقرتا  بعدد األلفاظ  كفوهلم : )الزمن 
يعري ويرجتع, والدهر مينح وينتزع(. وإن مل تتساوالفقرتان على هذا النحو فاألحسان ما 
طالت فقرته الثانية, كقول القائل :)كتايب إىل من انتهت أىل اجملد حدد , ونبت مغرسي 

وعود (. واستقبحوا أن تكون الفقرة الثانية أقصر من األوىل, كما   اجلود والفضل جذور 
استقبحوا يف كل حال اإلغراق يف التكلف والتصنع وتكرار املعاين والةويل يف أثواب 

 31اللفظ الفائضة عن أقدار املعاين, طلبا للسجع وتكلفا له.

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

   22إنعام فوال عكارى. املعجم املفصل يف علوم البالغة البديع والبيان واملعاىن, ص : 501
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 الباب الثالث

 عرض البيانات

 
 شعر "الجميالت هن الجميالت" لمحمود درويش عرض البيانت عن -أ

 سيرة محمود درويش .2
يف قرية الربوة يف اجلليل. ترعرع يف عائلة تتكون  00/0/0030ولد حممود درويش يف 

نزح وعائلته إىل  0031من مخسة  أوالد وثالث بنات. كان حممود االبن الثاين. يف عام 
عد ذلك مع عائلة ليسكن يف قرية جنوب لبنان. وهناك عرف معىن كلمة الجئ. عاد ب

دير األسد. وتعلم مدة قصرية يف قرية البعنة. انتهى املةاف بالعائلة إىل اجلديدة القرية 
 30من قريته املهجرة الربوة. وقد أطلق على طفولته اسم "الةفولة املنفية".

عيب. كان نبيها يف دراسته، وكان يهوى الرسم وركوب اخليل واالستعماع إىل الزجل الش
تلقى تعليمه الثانوي يف كفرياسيف، مث عمل يف الصحافة الشيوعية، أشرف على حترير 
جملة اجلديد، وقد انتقل إاى السكن يف مدينة حيفا. اعتقل عدة مرات بسبب موافقه 

إىل موسكو حيث سافر يف بعثه دراسية. مث سافر  0003وشعر . ترك البالد فجلة يف 
خروجه منالبالد. مث انتقل إىل لبنان، ومل ينتم رمسيا إىل  إىل مصر. وهناك أعلن مسوغات

انتيب عضوا فيعا مث  0016منظمة التحرير الفلسةينية. بل كان مقربا منها، حىت العام 
 . 0000استقال عام 

. وعمل يف بريوت يف ملسسات 0010شغل منصب رئيس رابةة الكتاب الفلسةينيني 
حرير الفلسةيين. بعد خروجه من بريوت أقام يف النشر والدراسات التابعة ملنظمة الت

. فكان يتنقل بني 0003باريس ثالثة  عشر عاما. مث عاد إىل رام اهلل بعد اتفاقية أسلو 

                                                           
  3( .ص، 2011)حيفا : مكتبة كل شيء، شعر محمود درويش.  في دراسات. حمزة حسين23 
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مسكنية يف عمان ورام اهلل. شغل يف رام اهلل منصب مدير مركز خليل السكاكيين حيث 
 . 0010واصل فيه نشر جملة الكرمل الثقافية املهمة اليت أسسها 

 البيت بانسبة حملمود درويش له فلسفة خاصة فكما يقول :

البيت  .البيت يعين يل اجللوس مع النفس ومع الكتب ومع املوسيقى ومع الورق األبيض
ففي الستني  .هو أشبه بغرفة إصغاء إىل الداخل وحماولة لتوظيف الوقت يف شكل أفضل

رتف بلنين أهدرت وقتًا طوياًل فيما يشعر املرء بلنه مل يبق لديه وقت طويل. وشيصيًا أع
ال جيدي، يف السفر، يف العالقات وغري ذلك. إنين حريع اآلن على أن أوظف وقيت 
ملصلحة ما أعتقد أنه أفضل وهو الكتابة والقراءة. يشكو كثري من الناس من العزلة، أما 

د االختبارات أنا، فإنين أدمنت العزلة، ربيتها وعقدت صداقة محيمة معها. العزلة هي أح
الكربى لقدرة املرء على التماسك. وطرد الضجر هو أيضًا قوة روحية عالية جداً. وأشعر 
أنين إذا فقدت العزلة فقدت نفسي. أنا حريع على البقاء يف هذ  العزلة، وهذا ال يعين 
أنه انقةاع عن احلياة والواقع والناس.إنين أنظم وقيت يف شكل ال يسمح يل بلن أنغمر يف 

 .33القات اجتماعية قد ال تكون كلها مفيدةع

عندما كنت خارج الوطن، كنت أعتقد أن الةريق سيؤدي إىل البيت، وأن البيت أمجل 
من الةريق إىل البيت. ولكن عندما عدت إىل ما ُيسمى البيت، وهو ليس بيتًا حقيقياً، 

احللم ما زال غرّيت هذا القول وقلت: ما زال الةريق إىل البيت أمجل من البيت ألن 
أكثر مجاالً وصفاء من الواقع الذي أسفر عنه هذا احللم. احللم يتيم اآلن. لقد عدت إىل 

 .35القول بلولية الةريق على البيت

عالقيت القوية بالبيت منت يف املنفى أو يف الشتات. عندما تكون يف بيتك ال متجد 
لبيت يتحّول إىل صبابة وإىل البيت وال تشعر بلمهيته ومحيميته، ولكن عندما حترم من ا

مشتهى، وكلنه هو الغاية القصوى من الرحلة كلها. املنفى هو الذي عّمق مفهوم البيت 
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والوطن، كون املنفى نقيضًا هلما. أما اآلن فال أستةيع أن أعّرف املنفى بنقيضه وال 
 الوطن بنقيضه، اآلن اختلف األمر وأصبح الوطن واملنفى أمرين ملتبسني

درويش رأي غري تقليدي يف سريته الذاتية حني قال: أواًل ما يعين القارئ يف سرييت حملمود 
 -مكتوب يف القصائد. وهناك قول مفاد  أن كل قصيدة غنائية هي قصيدة أوتو

ذاتية، علمًا بلن هناك نظرية تقول إن القارئ ال حيتاج إىل معرفة سرية  -بيوغرافية أو سري
ل معه. ثانياً جيب أن أشعر بلن يف سرييت الذاتية ما يفيد، الشاعر كي يفهم شعر  ويتواص

أو ما يقدم فائدة. وال أخفيك أن سرييت الذاتية عادية جداً. ومل أفكر حىت اآلن يف كتابة 
سرييت. وال أحب اإلفراط يف الشكوى من احلياة الشيصية ومشكالهتا. وال أريد بالتايل 

أحيانًا إىل التبجح بالنفس، فيصّور الكاتب  أن أتبّجح بنفسي، فالسرية الذاتية تدفع
نفسه وكلنه شيع خمتلف. وقد كتبت مالمح من سرييت يف كتب نثرية مثل "يوميات 

 .36احلزن العادي" أو "ذاكرة للنسيان" وال سيما الةفولة والنكبة

 محطة تونس/ باريس

 .تراجيديغادرت دمشق إىل تونس ورأيت خالهلا الرئيس عرفات واالخوان يف مشهد "
رأيت الثورة الفلسةينية تقيم يف فندق على شاطئ حبر. كان املشهد مؤملاً جداً ويستدعي 
كتابة رواية عن هذا املصري. لكن عرفات سرعان ما أعاد بناء مؤسسته. وقال يل: واصل 

فقلت له أين أصدرها؟ قال يل:  .إصدار "الكرمل". كان مهتمًا حىت باجلانب الثقايف
لندن، يف باريس، يف قربص.. ذهبت من مث إىل قربص كي أرتب شؤون  حيث تشاء، يف

الرخصة. وصدرت "الكرمل" من قربص فيما كنت أنا أحررها يف باريس وأطبعها يف 
 ."نيقوسيا وكان معاوين الكبري هو الشاعر سليم بركات
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عاش يف باريس حنو عشر سنوات ولكن يف شكل متقةع، إذ كان يسافر باستمرار. 
 قريل من منظمة التحرير يف تونس. يصف درويش إقامته يف باريس بالقول : ويبقي

كانت باريس عبارة عن حمةة أكثر منها إقامة أو سكناً. ال أعرف. لكنين أعرف أنه "
يف باريس متت والديت الشعرية احلقيقية. وإذا أردت أن أمّيز شعري، فلنا أمتسك كثرياً 

هناك أتيحت يل فرصة  .لة الثمانينيات وما بعدهابشعري الذي كتبته يف باريس يف مرح
التلمل والنظر إىل الوطن والعامل واألشياء من خالل مسافة، هي مسافة ضوء. فلنت 
عندما ترى من بُعد، ترى أفضل، وترى املشهد يف مشوليته. عالوة على أن باريس مجالياً 

يل. يف باريس كتب يف حتّرضك على الشعر واإلبداع. كل ما فيها مجيل. حىت مناخها مج
وصف يوم خريفي: "أيف مثل هذا اليوم ميوت أحد؟". ومدينة باريس أيضًا هي مدينة 
الكّتاب املنفيني اآلتني من كل أحناء العامل. جتد العامل كله مليصًا يف هذ  املدينة. 
وكانت يل صداقات مع كّتاب أجانب كثريين. وأتاحت باريس يل فرصة التفرّغ أكثر 

ة والكتابة. وال أعرف فعالً إن كانت باريس هي اليت أصابتين أم أن مرحلة نضج ما للقراء
متت يف باريس، أم أنه تةابق العنصرين بعضهما مع بعض؟ يف باريس كتبت ديوان "ورد 
أقل" وديوان "هي أغنية" و"أحد عشر كوكباً" و"أرى ما أريد" وكذلك ديوان "ملاذا تركت 

ذاكرة للنسيان" وغاية "ئد "سرير الغريبة". وكتبت نصوص احلصان وحيداً؟" ونصف قصا
هذا الكتاب النثري التحرر من أثر بريوت، وفيه وصفت يومًا من أيام احلصار. معظم 
أعمايل اجلديدة كتبتها يف باريس. كنت هناك متفّرغاً للكتابة على رغم انتيايب عضواً يف 

ولة الفلسةينية. مثلما كتبت نصوصاً اللجنة التنفيذية. ويف باريس كتبت نع إعالن الد
كثرية ومقاالً أسبوعيا يف جملة "اليوم السابع". كلنين أردت أن أعّوض عن الصيب الذي  

 ."كان يالحقين يف مدن أخرى
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 وفته

بعد إجراء عملية  1331أغسةس  0تويف يف الواليات املتحدة األمريكية يوم السبت 
 .هيوسنت، اليت دخل بعدها يف غيبوبة أدت إىل وفاتهالقلب املفتوح يف املركز الةيب يف 

نعى رئيس السلةة الفلسةينية رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير حممود عباس شاعر 
أيام يف كافة األراضي الفلسةينية حزنا  0فلسةني الكبري حممود درويش، وأعلن احلداد 

 وع الثقايف احلديث"، والقائدعلى وفاته، واصفا درويش "عاشق فلسةني" و"رائد املشر 
أغسةس يف مدينة رام اهلل حيث  00وري جثمانه الثرى يف الوطفي الالمع واملعةاء. 

خصصت له هناك قةعة أرض يف قصر رام اهلل الثقايف. وقد شارك يف جنازته اآلالف من 
أبناء الشعب الفلسةيين وشيصيات أخرى يف مقدمتهم الرئيس حممود عباس.ومت نقل 

الشاعر حممود درويش إىل رام اهلل بعد وصوله إىل العاصمة األردنية عّمان ،  جثمان
 .30حيث كان هناك العديد من الشيصيات من العامل العريب لتوديعه

 السيرة الشعرية -ب
بصدور جمموعته الشعرية عصافر بال  0063بدأ  درويش مسريته الشعرية رمسيا عام 

والرومامني يف هذ  اجملموعة. كما تعرض هلا النقد  أخنحة. وقد امتزج احملوران الوطنياملمي
مثنني على جانب الوطين ومعرضني عن جانب الغزيل. وقد تنصل درويش فيفةرة مبكرة 
من هذ  اجملموعة، ومل يدرجها يف اجملموعة الكاملة. ومل يقبل أن تةبع ثانية. لقد كانت 

. 0063راق الزيتون انعةافة درويش واضحة شكل ومضمونا فيمجموعته الثانية أو 
وباعتبار  حمرارا يف جملة اجلديد الثقافية، اليت واكبت ورصدت أهم تةورات حركة األدب 
العريب يف اسرائيل. اهتم أال يغلب اجلانب املضموين، ويقصد فيه معاناة السعب 

 31الفلسةيين. والية الفلسةينية على اجلانب اجلملي .
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ليس سهال ألنك تصاب بالرهبة وبالتهيب، ان تلج عامل حممود درويش الشعري امر 
ذلك ألنه عامل غين واسع متنوع متلون، ال يستقر على مدرج واحد، فهو دائم االغتناء، 
دائم التةور، عامل متقافز قفزاته سريعة وواسعة متتح من املوروث الشعري العريب ومن 

رة هذا العامل الشعري الشعر املضارع عربيا وعامليا. هذا من جهة، اما من اخرى فان حماص
الدافق واملتجدد امر غري ممكن ال بل مستحيل يف حماضرات ثالث فشاعر بقامة حممود 
درويش حباجة اذا اردنا حقيقة ان نستكشف شعر  وان نتغور مبانيه ومعانيه ولغته 
وتقنيات قصائد  وجتديد  وحتوالته، حباجة اىل حماضرات وحماضرات ولكنها حماولة اولية 

 .30ف على بعض حماور شعر امري الكالم املعاصر حممود درويشللوقو 
يف معرض رد  على الشاعر ادونيس الذي اهتم يف دراسة له بعنوان "الشعر والثورة"، 

شعر حممود درويش وشعر اخوانه بانه شعر  0060 13نشرها يف جملة )اهلدف( العدد 
ها وليس شعرا يواكب غري ثوري وحمافظ وذلك ألنه شعر يصف حركة املقاومة ويغني

احلركة وخيلق معادال ثوريا باللغة ويفكك البنية العادية العربية املوروثة، حيث يقول 
ادونيس: "فان كانت مهمة املقاومة ان تفجر الواقع السياسي/االقتصادي وتغري . فان 

. يف ويغري " (مهمة الشاعر العريب الثوري هي ان يفجر نظام اللغة )الثقافة/القيم السائدة
رد  على ذلك يقول "حممد دكروب" يف كتابه "االدب اجلديد والثورة" الصادر عن دار 

"ان كالم ادونيس تصور ذهين ميكانيكي، ال يرى االرتباط العضوي  0013الفارايب سنة 
والتلثري املتبادل بني حركة الواقع وحركة الشعر. وكون حركة الشعر والثقافة امجاال هي 

ركة الواقع ككل، أي هي انعكاس معقد ومتحول يف املييلة شكل نوعي متميز حل
واالحساس والدماغ اىل شعر وفن وثقافة صادر اساسا عن حركة الواقع نفسه، وعن 
حركة الصراع االجتماعي، وحركة الثورة بالتايل. هذا التحول هو الذي يعةي للشعر 

جمرد انعكاس ميكانيكي حلركة والفن والفكر امجاال تلك الصفة النوعية املميزة، فال تبقى 
 .الواقع املادي
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قسم النقاد مراحل درويش الشعرية إىل عدة أقسام جيمعها القاسم املشرتك بني مجيع 
قسيمات، وهو عالقة الشاعر بالوطن وقضيته عالقته باملنفى أو خروجه من بالد تال

شعر  إىل ثالثة ي قسم ذت. من بني هؤالء النقاد حممد فكري اجلزار. الذوعالقته بال
  املرحلة بدايات تفتح وعي ذأقسام : املرحلة األوىل أو مرحلة الوجود يف الوطن. متثل ه

الشاعر على قضية وطنه. وهنا ميثل الوعي اجلماعي. املهد واحلضانة لنمو الشاعر مجاليا. 
  املرحلة صورانتماء الشاعر إىل وطنه مث صورت االحتالل وصورة ذوقد مشلت ه

. أما مرحلة الثانية عند اجلزارفهي مرحلة الوعي املمكن واحللم اإلنسان وفيها مواجهته
  خنلع رؤية درويش الشعرية من مجعيتها اجملتمعية يف الرحلة األول.
 ميكن تقسيم املسرة الشعرية عدد حممود درويش إىل ثالث مرحلة :

ر يف هذ  املرحلة ( أمسيها مرحلة االتصال. انتمى الشاع0063-0003املرحلة األوىل )
إىل التيار الرومانسي يف الشعر العريب املعاصر. وقد احتذى بشعراء أمثال بدرشاكر 

(. تالحظ يف هةه املرحلة 0001-0001(  ونزار قبين )0063-0016السياب )
سيةرة اخلةب املباشر على نصه الشعري. يوظف الشاعر تقنيات أسلوبية مثل التناص 

ع وغريها من التقنيات. ختدم مضمون رسالته. يبدو كذلك أن أو الرمز الرتاثي. القنا 
 موافق الشاعر السياسي األيديولوجي واضح وراشح من خالل نصه الشعري.

( أمسيها مرحلة االنتصال. وهي مرحلة بينية متكن فيها 0003-0010املرحلة  الثانية )
على اخلةاب بعض من مميزات املرحلة األوىل وخصوصا حضور ضمريمجاعة املتكلني 

الشعري. وما يرتتب عن ذلك من انعكاس على مستوى الشكل. لكن، طور الشاعر يف 
هذ  املرعلة أسلوبه. وتةورت دالالت شعر  منفتحة على دالالت أوسع من تلك 
احملصورة يف بعداألديولوجي، كما اكتسبت إحاالت الشاعر إىل التارخ والدين واألسةورة 

. أصبح نصح الشعري ملينا باالشرات األسلوبية والتناصية. واألدب واحلضارة زمخا أكرب
ميكن مالحظة  تاثر الرمز من احلضارة املسيحية والبهودية يف هذ  الفرتة بوضوخ الفت. 
يبدو عن خروج الشاهر من إسرائيل قد ساهم يف هذا التةور. ألن االبتعاد عن األرض 
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ا طور مفهوم املنفى الذي قلما طور عند الشاعر مفهوم الرؤيا واستشراف احلدث. كم
. إن التقاء  احلر باحلضارة العاملية والعربية ترك اثرا 53جند  متةورا ومركبا عند شاعر اخر

على الشعرية. وجعلة بتفاعل مع مكونات العضرتني تفاعال خالفا. بعد خروج درويش 
د يف هذ  من اسرائيل وبدايه التفاته إىل مجالية نصح الشعري نالحظة نوعا من مترد

 املرحلة. 
( امسيها مرحلة االنفصال. وأقصد بذلك أن الشاعر 1331-0010املرحلة الثالثة )

االنفصال تدرجييا وبشكل الواضح وواع عن اخلةاب اإليدولوجي املباشرة يف شعر . قد 
سببا يف خيبة أمل الشاعر يف القومية العربية اليت امن هبا  0011يكون خلروج من بروت 

لة الثانية. يقول درويش : مليدرك أنين كنت يف حاجة ألن أقواهلا هنا يف بروت : يف املرح
سجل أن عريب. هل يقول العريب املعريب أنه عريب؟ يا للزمن امليت. ياللزمن احلي. لقد 
انفصل عن الضمري"حنن" وبدأ بالعودة إىل إىل الضمري "أنا" . أي االتفات إىل الداتية. 

املرحلة احيانا دور الةفل عاندا إىل املضي الةفويل. مثلما يتقمض درويش يف هذ  ا
. حتول شعر درويش إىل 0005انعكس ذلك يف جمموعته ملاذا تركت احلصان وحيدا. 

جتربة قوامها التناص كمظلة أسلوبية على حالف املرحلة األول.حيث كان التناص جزءا 
رحلة بتحويل على املستوى ثانويا من تكوين القصيدة وختلقها. مر الشاعر يف هذ  امل

احلماعي. بدأ يرى يف قضية شعبه جرحا يتجاوز احمللية إىل العاملية. وعلى  املستوى 
الذايت فقد مر الشاعر بتجربية املوت السريري مما اصةر  أن يعود يف أشعار  إىل مرحلة 
 الةفولة وإىل اسئلة احلياة واملوت. حيث اصبح  مواثيف املوت مركزيا يف شعر .

 . 133350وخصوصا يف جمموعته جدارية حممود درويش. 
 
 
 

                                                           
 1.ص، شعر حممود درويش  يف دراسات. محزة حسني 53 
 01.ص، شعر حممود درويش  يف دراسات. محزة حسني 50 
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 وصفية عن شعر "الجميالت هن الجميالت" -ج
هي واحدة من الشعر اليت كتبها أصل األديب شعر "اجلميالت هن اجلميالت " 
 احلديث 

حيكي قصة التعبري الشيع من اجلمال  الشعرهذ   الفلسةينية امسه حممود درويش. من
األنثوي. اجلمال معجبا على نةاق واسع فضال عن اجلمال الذين يرغبون يف احلصول. 

 فيه املؤلف يف هذ  الشعر اجلمال حتديد املواقع مع خمتلف األمثال.
 

 شعر "الجميالت هن الجميالت" -د
 الجميالت هن الجميالت

  الَكَمنَجات يف اخلاصرةْ  نَدْقشُ   اجلميالت ُهنَّ اجلميالُت    

 عرٌش بال َذاكرةْ   اجلميالت ُهنَّ الَضعيَفاتُ 

 يلٌس ُيضيءُ َواَل حَيْرَتقْ    اجلميالت ُهنَّ الَقويّاتُ 

َرات     َربَّاُت َوْحِي قَِلقْ    اجلميالت ُهنَّ اأَلميدْ

 جاراُت قَدْوٌس قُدزَحْ    اجلميالُت ُهنَّ الَقريْدَباتُ 

 مْثَل أََغاين الَفرَحْ    الَبعْيَداتُ اجلميالت ُهنَّ 

َراتُ  َعركةْ    اجلميالت ُهنَّ الَفقيدْ
َ
 َكالَوْرد يف َساَحة امل

لَكةْ   اجلميالُت ُهنَّ الَوحيداتُ 
َ
 مْثَل الَوصيدَْفات يف َحْضَرة امل

    َخااَلُت خَنْل السماءْ   اجلميالت هن الةويالت 

    لس ماءْ ُيشَرْبَن يف ك  اجلميالت ُهنَّ القصرياُت 
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   َماجنو ُمَقشََّرٌة ونبيٌذ ُمَعتَّقْ   اجلميالت ُهنَّ الكبرياُت 

    َوْعُد غٍد وبراعُم زنبقْ   اجلميالت ُهنَّ الصغرياُت 

 انت اذا ما اجتمعن لييرتن يل أنبل القاتالت  اجلميالُت كلّْ اجلميالتُ 

 عرض البيانات وتحللها -ه
يرتبط وثيقا مع هذ  اللغة الذي تصبح  يف حتليل األعمال األدبية ستيلستيكية 

الوسيلة الرئيسية. يري رتنا التحليل اجليد هو الدراسات اليت حتافظ على التوازن بني 
يف حتليل ستيلستيكية جيب أن يبحث على أمرين:  51أساس  اللغوية و الثقافة األدبية.

معىن وظيفة. مبعىن سعى من خالل التفسري املرتبةة جممل العمل، يف حني أن وظيفة  
النهج القائمة أعال، مث ميكن بتحليل  50إنشاء من دور ستيلستيكية يف البناء أعمال.

 لشعر.
بنية الداخلية وهي دراسة ستيلستيكية وال وهناك عنصران يف حتليل الشعر 

 الكلمة، الصور، أسلوبللشعر. يف دراسة ستيلستيكية ناقش مسللة قبول، واللغويات،
يف حني أن البنية الداخلية مناقشة موضوع، والشعور، هلجة .  امليازي اللغة، الوقت
  .وبناء على عرض أعلى، ما يلي حتليل الشعر بادراسة  ستيلستيكية 53ووالية.
 أسلوب (0

ر "اجلميالت هن اجلميالت" له معىن رمزي جيب أن يكون كلمات يف الشع 
يتةلب تفسريها اخلاص لتحديد. وهو يف كل نقةة الكلمة "اجلميالت"  مفهوما بعناية.

 بشكل عام الشعر هو من الصعب أن نفهم. هل هناك تفسري معني. تتةلب فهم دقيق.
يستيدم الشاعر الكلمات للتعبري عن شيء. وهو األمر الذي دعا املعاين 

                                                           
Pustaka karta : (YogyaStilistika Kajian Puitika Bahasa, dan Budaya.Nyoman Kutha Ratna.  22

Pelajar, 2111).hlm :331 

 26lm. ). h2111(Yogyakarta : CAPS,  Metodologi Penelitian Sastra.Suwardi Endraswara.  23 

26). hlm. 2008(Palembang : Penerbit Unsri,  Teori dan Aplikasi Stilistik.Nurhayati.  52 
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استيدام الكلمات للتعبري عن شيء ما تلميحي غري مباشر. استيدام تلميحي تلميحي.
 أيضا خللق تلثري مجايل.

 كلمات العديد من الدالالت. مثل يف سةرينشعر  يستيدم الكما يف املوضوع 
هذا هو داللة املعىن الذي يتةلب التفسري. . اكرةْ عرٌش بال ذَ  -اتُ عيفَ اجلميالت ُهنَّ الضَ 

 .ِي قَِلقْ حْ رَبَّاُت وَ  -اترَ ميدْ اجلميالت ُهنَّ األَ  يف صف الربع وهناك أيضا دالالت أخرى
َ احَ د يف سَ رْ الوَ كَ - اتُ رَ قيدْ اجلميالت ُهنَّ الفَ دالالت يف صف السبع  دالالت يف . ركةْ عَ ة امل

 .وَْعُد غٍد وبراعمُ زنبقْ  - ُهنَّ الصغرياتُ  اجلميالتصف اثىن عشر 

أسلوب يف  شعر "اجلميالت هن اجلميالت" يكون هلا أثر األمل و املثل.  
الشاعر يف هذ  الشعر باستيدام كلمة اجلمال املتكرر ومقارنتها مع األمثال. تلثري األمل 

  أنبل القاتالت. انت اذا ما اجتمعن لييرتن يلميكن أن ينظر من البيت األخرية و هي 
اجلميالت ُهنَّ الَقويّاُت، اجلميالُت  -اجلميالت ُهنَّ الَضعيَفاُت صياغة نقيض املثل :  

اجلميالت ُهنَّ  -اجلميالت ُهنَّ الَبعْيَداُت، اجلميالت هن الةويالت  -ُهنَّ الَقريْدَباُت 
 اجلميالت ُهنَّ الصغرياُت.  -القصرياُت، اجلميالت ُهنَّ الكبرياُت 

 الصور (1
للقارئ. يف األساس    الدور هو لتوليد الصور اخليالية االدب عمل يف الصور 

كلمة صور تعكس من خالل اللغة اجملازية. وتشمل الصور استيدام كلمة لغة لوصف 
الصور اليت   التصرحيات وأي جتربة حسية خاصة.فكرة، خةة و ،دوق، خةواألجسام،

" الشاعر اجلميالت هن"اجلميالت  الشعر يفمت إنشاؤها من قبل اختيار الكلمات. 
االستفادة من الصور لتحويل القارئ صورة من خالل التعبري غري املباشر. شعور الصور  

الشاعر استيدام الصور لبناء الصور يف  الشعر هذ  يف كما يف القلق والسعادة واليلس.
صور تساعد ال .شعرالقارئ يشعر ما الشاعر. الصور تساعد القارئ يف فهم معىن ال

 .شعرالقارئ أن نقدر معىن ال
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 الكلمات الواقع (0
وجدت األسلوب يف شكل الكلمات الواقع اليت أن تثري يف هذ  الشعر  

الذي الصور. الكلمات الواقع مما يدل على يف القلق والسعادة واليلس الصور، كما 
 الوضع.يصف عناصر الشعر على وجه التحديد هبدف املؤلف للقارئ ميكن أن يشعر 

 غناء (3
توحيد حروف العلة يف  هناك غناء فريد.يف شعر "اجلميالت هن اجلميالت"  

 :  توحيد حروف العلةالعلة يف هناية الكلمة كل سةرين. توحيد حروف و 
 ويّاتُ اجلميالت ُهنَّ القَ  -  اتُ عيفَ اجلميالت ُهنَّ الضَ  -
 اتُ بَ ريدْ اجلميالُت ُهنَّ القَ  -  اترَ ميدْ اجلميالت ُهنَّ األَ  -
  اتُ رَ قيدْ اجلميالت ُهنَّ الفَ  -  اتُ دَ عيْ اجلميالت ُهنَّ البَ  -
 اجلميالت هن الةويالت -  حيداتُ اجلميالُت ُهنَّ الوَ  -
   اجلميالت ُهنَّ الكبرياتُ  -  اجلميالت ُهنَّ القصرياتُ  -
 اجلميالُت كلّْ اجلميالتُ  -  اجلميالت ُهنَّ الصغرياتُ  -

 الكلمة كل سةرين :العلة يف هناية توحيد حروف و 
وتنتهي مع نفس  يف هذ  اآليةنَدْقُش الَكَمنَجات يف اخلاصرْة، عرٌش بال َذاكرْة.  -

 حبرف "ة". ينهي. حرف العلة
 

وتنتهي مع نفس حرف  يف هذ  اآلية. ِي قَِلقْ حْ َربَّاُت وَ ، قْ رتَ  حيَْ اَل وَ  ضيءُ يلٌس يُ  -
 حبرف "ق". ينهي. العلة

وتنتهي مع نفس حرف  يف هذ  اآلية. حْ رَ اين الفَ غَ أَ  لَ مثْ ، قُدزَحْ  سٌ وْ جاراُت قدَ  -
 حبرف "ح". ينهي. العلة

 احَ د يف سَ رْ الوَ كَ  -
َ
 رَ ضْ ات يف حَ فَ صيدْ الوَ  لَ مثْ ، ركةْ عَ ة امل

َ
وتنتهي  يف هذ  اآلية. ةْ لكَ ة امل

 حبرف "ة". ينهي. مع نفس حرف العلة
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وتنتهي مع نفس حرف  يف هذ  اآلية. ُيشَرْبَن يف كلس ماءْ ، ل السماءْ خنَْ  تُ ااَل خَ  -
  حبرف "ء". ينهي. العلة

وتنتهي مع نفس  يف هذ  اآلية. َوْعُد غٍد وبراعُم زنبق، اجنو ُمَقشََّرٌة ونبيٌذ ُمَعتَّقْ مَ  -
 حبرف "ق". ينهي. حرف العلة

 استيدام أسلوب أصوات مع وجود اختالفات يف الشعر يثري إيقاع مما خيلق إيقاع مجيل.
 عصر (5

هو شعور من الرهبة والرغبة يف  الشعر "اجلميالت هن اجلميالت" الشعور بالتوتر يف
انت اذا ما  -كلّْ اجلميالُت اجلميالُت  شعراحلصول. ذلك يف السةر األخري يف ال

 . اجتمعن لييرتن يل أنبل القاتالت

 اللغة اجملازي (6
 اجملازاستيدام املهيمن يف الشعر"اجلميالت هن اجلميالت" حملمود درويش  

وباإلضافة إىل   .هي عبارة يف النمط الذي يقارن بني أشياء خمتلفةالرابةة  اجملاز .الرابةة
أي تكرار الكلمات. تكرار الكلمات حتدث يف   اإلعادة اجملاز هناكذلك 
 . "اجلميالتكلمة"
 موضوع (0

" حيكي اجلميالت هن اجلميالت" الشعر يف .املوضوع هو أن ينقلها املؤلف 
كان معجبا إىل حد كبري من اجلمال، ويشبه اجلمال   قصة شيع وصف اجلمال. حيث

مع جمموعة واسعة من األمثال. وهو تتويج لكل شيء، وقال انه يريد أن يكون مثل هذا 
انت اذا ما اجتمعن لييرتن يل أنبل شعر " ميكن أن ينظر إليه يف هناية ال اجلمال.
 ". القاتالت

من التحليل السابق ستيلستيكية إيالء االهتمام جلانبني من جوانب  
خصوصيات األعمال األدبية، أي أن من حيث اللغوية واملعاين. وميكن أيضا حتديد مبدأ 
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أساسيا من وحدة األدب. العثور على األهداف اجلمالية املشرتكة اليت تربز يف العمل 
  ة األفكار واملبادئ املؤلف.األديب من عنصر كله. وهكذا، ميكن فهم قيم

 .احلق يف إجراء البحوث ستيلستيكية الشعر هو واحد من موضوع الدراسة 
يف هذ   .ستيلستيكية الشعر لديها كثافة معينة من اللغة واللغة املناسبة لدراستها مع

احلالة كمثال على الشعر "اجلميالت هن اجلميالت" حملمود درويش. حممود درويش اليت 
لضوء على اجلوانب امليتلفة لتشكيل كلمة قوية وغري متوقعة. مث من اجلانب تسلط ا

الداخلي، كيف حممود درويش الذين لديهم التعبريية موقف تقدمي طبق الشعر معربة. 
 أيضا املواقف االجتماعية وحقيقة اليت حتدث يف اجملتمع. شعرويوضح هذ  ال

 

اللغة اجملازي، و الكلمات الواقع، غناء، عصر، الصور، أسلوب،  من حتليل 
وهكذا، اكتسبت الباحثني الشعور الشعر " اجلميالت هن اجلميالت" حملمود   موضوع.

 درويش على التايل:
 

 الجميالت هن الجميالت

(Wanita Cantik) 

  ات يف اخلاصرةْ نجَ مَ نَدْقُش الكَ        اجلميالت ُهنَّ اجلميالتُ 

(Wanita yang cantik mengukir biola di setiap sisinya) 

 

 اكرةْ عرٌش بال ذَ    اتُ عيفَ اجلميالت ُهنَّ الضَ 

 (Kecantikan yang lemah bak singgasana tanpa ingatan) 
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 قْ رتَ  حيَْ اَل وَ  ضيءُ يلٌس يُ     ويّاتُ اجلميالت ُهنَّ القَ 

(Kecantikan yang tangguh menyinari keputusasaan dan tidak mudah 

terbakar oleh keputusasaan) 

  ِي قَِلقْ حْ َربَّاُت وَ     اترَ ميدْ اجلميالت ُهنَّ األَ 

(Kecantikan yang memimpin adalah pengasuh  inspirasi kegelisahan  

 قُدزَحْ  سٌ وْ جاراُت قدَ     اتُ بَ ريدْ اجلميالُت ُهنَّ القَ 

(Kecantikan yang dekat bak  pengikut busur pelangi) 

 حْ رَ اين الفَ غَ أَ  لَ مثْ     اتُ دَ عيْ اجلميالت ُهنَّ البَ 

(Kecantikan yang jauh seperti halnya pemberi kebahagiaan) 

 احَ د يف سَ رْ الوَ كَ     اتُ رَ قيدْ اجلميالت ُهنَّ الفَ 
َ
 ركةْ عَ ة امل

(Kecantikan yang fakir layaknya bunga mawar di halaman arena 

pertempuran) 

 رَ ضْ ات يف حَ فَ صيدْ الوَ  لَ مثْ    حيداتُ اجلميالُت ُهنَّ الوَ 
َ
 ةْ لكَ ة امل

(Kecantikan yang tunggal seperti pelayan di hadapan ratu) 

 ل السماءْ خنَْ  تُ ااَل خَ    اجلميالت هن الةويالت  

(Kecantikan yang tinggi seperti kosongnya pohon kurma diatas langit)  

 ُيشَرْبَن يف كلس ماءْ     ُهنَّ القصرياتُ اجلميالت 

(Kecantikan yang rendah meminum di secangkir air) 
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  اجنو ُمَقشََّرٌة ونبيٌذ ُمَعتَّقْ مَ     اجلميالت ُهنَّ الكبرياتُ 

(Kecantikan yang besar seperti halnya mengupas anggur tanpa alat) 

  غٍد وبراعُم زنبقْ  َوْعدُ     اجلميالت ُهنَّ الصغرياتُ 

(Kecantikan yang kecil seperti janji esok dan bertunas layaknya bunga 

lili)     

انت اذا ما اجتمعن لييرتن يل أنبل    اجلميالُت كلّْ اجلميالتُ 
 القاتالت

(Kecantikan dari segala kecantikan adalah kamu dengan segala 

kecantikanmu untuk memperdayakanku  berjuang dengan kemurahan 

hati) 

املعاين الضمنية الواردة يف الشعر " اجلميالت هن اجلميالت" وهذا هو عن إعجاب 
حممود درويش ضد املرا .  كيفيه توضيح افتتانه درويش ميثل املرا  مع العديد من األمثال  

مْثَل  اجلميالُت ُهنَّ الَوحيداتُ اجلميالت ُهنَّ الَضعيَفاُت عرٌش بال َذاكرْة، كمثل 
لَكْة، اجلميالت ُهنَّ الَبعْيَداُت مْثَل أََغاين الَفرَْح، و غري ذلك  

َ
كما الَوصيدَْفات يف َحْضَرة امل

 هو مكتوب يف الشعر أعلى. 

َراتُ   ستيدام لغة مثل َعركْة، اجلميالت ُهنَّ الَفقيدْ
َ
اجلميالُت ُهنَّ  َكالَوْرد يف َساَحة امل

لَكْة،  داتُ الَوحي
َ
مل اختيار من كلماته قليال الستيدام مْثَل الَوصيدَْفات يف َحْضَرة امل

ولد درويش يف الدولة  .مصةلح يف احلرب. وتتعلق هذ  احلالة باحلالة اليت ولد درويش
 .الفلسةينية اليت تعترب فلسةني بلدا معاديا لليهود تارخييا وأصبحت احلرب احداثا يوميه

وهذا هو املكان الذي يريد  .علي القوميني يف درويش يعمل يف الشعر الروح اليت تؤثر
كما هو احلالة مع اي فلسةيين ،   .السالم يف داشاري مع احلب علي ارض فلسةني
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مث ، إذا   .زوج مرتني ويف املرتني اليت طلق فيها أيضا .درويش يريد أيضا احلب يف بلدها
شعر "اجلميالت هن اجلميالت" عمل كنا نشعر أعمق معين سنجد نقةه واحد  يف ال

انت اذا ما  -اجلميالُت كلّْ اجلميالُت حممود درويش يف ستانزا النهائي الذي يقرا "
ن كل اجلمال هو داخل أمرا  وكل اجلمال الذي  اجتمعن لييرتن يل أنبل القاتالت" 

ال كانت ال تعين اي شيء عندما مجال ومجال ذلك هو ليس لدينا وحنن نتمتع مع النض
 .للحصول عليه

 تحليل األبيات التي تشتمل على السجع -و
 .تَدَوا ُفُق الَفاِصَلتنْيِ يف احَلْرِف اأَلِخرْيِ ِمَن الَنْثرِ 

 ات يف اخلاصرةْ نجَ مَ نَدْقُش الكَ        اجلميالت ُهنَّ اجلميالتُ  (2
 اكرةْ عرٌش بال ذَ    اتُ عيفَ اجلميالت ُهنَّ الضَ 
سةر األول بني كلمة "اجلميالت" و سجع مةرف تتفق يف  يف هذا األسلوب

 "الضعيفات". و تتفق يف سةرين  بني كلمة "اخلاصرة" و "ذاكرة".
 قْ رتَ  حيَْ اَل وَ  ضيءُ يلٌس يُ     ويّاتُ اجلميالت ُهنَّ القَ  (1

  ِي قَِلقْ حْ َربَّاُت وَ    اترَ ميدْ اجلميالت ُهنَّ األَ 
"القويات" و "األمريات". سجع مةرف تتفق يف سةر ثالثة بني كلمة  يف هذا األسلوب

 و تتفق يف سةرأربعة بني كلمة "حيرتق" و قلق".
 

 قُدزَحْ  سٌ وْ جاراُت قدَ     اتُ بَ ريدْ اجلميالُت ُهنَّ القَ  (0
 حْ رَ اين الفَ غَ أَ  لَ مثْ     اتُ دَ عيْ اجلميالت ُهنَّ البَ 

سجع مةرف تتفق يف سةر مخسة بني كلمة "القريبات" و  يف هذا األسلوب
 تتفق يف سةر ستة بني "قزح "حيرتق" و "فرح"."البعيدات". و 

 احَ د يف سَ رْ الوَ كَ     اتُ رَ قيدْ اجلميالت ُهنَّ الفَ  (3
َ
 ركةْ عَ ة امل
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 رَ ضْ ات يف حَ فَ صيدْ الوَ  لَ مثْ    حيداتُ اجلميالُت ُهنَّ الوَ 
َ
 ةْ لكَ ة امل

سجع مةرف تتفق يف سةر سبعة بني كلمة "فقريات" و "وحيدات".  يف هذا األسلوب
   مثانية بني "املعركة "حيرتق" و "امللكة ". و تتفق يف سةر

ميكن االستنتاج أن منط قافية يف الشعر السجع يف السابقة   من حتليل 
درويش تقع على كل من خةني. متوت احلروف  "اجلميالت هن اجلميالت" حملمود

 .لنقرأ ونسمع نعمةأكثر مجاال سونغ. حىت  شعرالساكنة املعادلة يف النهاية خلق 
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 الرابع لبابا

 االختتام

 الخالصة .2
من التحليل السابق ستيلستيكية إيالء االهتمام جلانبني من جوانب  

خصوصيات األعمال األدبية، أي أن من حيث اللغوية واملعاين. وميكن أيضا حتديد مبدأ 
العمل أساسيا من وحدة األدب. العثور على األهداف اجلمالية املشرتكة اليت تربز يف 

  األديب من عنصر كله. وهكذا، ميكن فهم قيمة األفكار واملبادئ املؤلف.
 .احلق يف إجراء البحوث ستيلستيكية الشعر هو واحد من موضوع الدراسة 

يف هذ   .ستيلستيكية الشعر لديها كثافة معينة من اللغة واللغة املناسبة لدراستها مع
ميالت" حملمود درويش. حممود درويش اليت احلالة كمثال على الشعر "اجلميالت هن اجل

تسلط الضوء على اجلوانب امليتلفة لتشكيل كلمة قوية وغري متوقعة. مث من اجلانب 
الداخلي، كيف حممود درويش الذين لديهم التعبريية موقف تقدمي طبق الشعر معربة. 

 .ويوضح هذ  الشعر أيضا املواقف االجتماعية وحقيقة اليت حتدث يف اجملتمع
حممود درويش موقف حاسم إلظهار الصورة احلقيقية جلمال املرأة. فهي قادرة  

على نقل رسالة غري مباشرة للقارئ ما يعنيه اجلمال احلقيقي. يتم إرفاق الشعر واألدب 
لوالية والرسالة الرئيسية. ومع ذلك، أساسا أي نوع من األعمال األدبية ميكن دراسته 

الرتكيز على تشكيل كلمة مجيلة واسلوب جذاب صاحبه. وهكذا، وأنواع  ستيلستيكية
 من األعمال األدبية هلا األجزاء اليت تعترب مهمة يف كل عنصر ومناقشتها.

 المقترحات .1
قامت الباحثة هبذا البحث إلمتام البحث اجلامعي الذي يصري أحد الشروط للحصول 

. إن هذا ا جبامعة موال مالك إبراهيم ماالنجعلى درجة بكالوريا قسم اللغة العربية وأدهب
البحث مهم حاجة إىل فهم على علم األسلوب خصوصا عن ستيلستيكية، فلذا ينبغي 
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لةالب قسم اللغة العربية وادهبا أن يتعمقوا يف هذاالعلوم حىت يستةيع أن يقوم يف شعر 
بغي لباحث عرب وخيفظوا . هذا البحث يتعرض عن السجع يف شعر حممود درويشو فين

 أخر يبحث يف اجلهة األخرى املثل علم السلوب.
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