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 كلمة متهيدية
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

بو  عربة كؼبن يؤمن منو أف يستفيد أنزؿ القرآف عربيا ؼبن يريد مد  هل الذماغب 
بلغة أنزؿ هبا القرآف، كالصالة كالسالـ على سيدان دمحم الذم أرسل بلساف  كؼبن يعقل

 قومو كىو عريب مبُت، كعلى آلو كأصحابو كمن تبعهم ابحساف إىل يـو الدين، كبعد.
التوفيق كاؽبداية حىت أستطيع  الذم كىب يلشيء، أشكر هللا عز كجل قبل كل  

أف أمت كتابة ىذه الرسالة ربت العنواف "العبارات التحفيزية يف عناصر ركاية فبو زين 
" الستيفاء بعض الشركط للدكتور دمحم سعيد رمضاف البوطي )دراسة ربليلية داللية(

ية كآداهبا كالعلـو اؼبطلوبة للحصوؿ على درجة سارجاان ىومانيورا يف قسم اللغة العرب
 اإلنسانية جبامعة عالء الدين اإلسالمية اغبكومية.

أعًتؼ أبف ىذه الرسالة اليت كتبتها ما زالت بعيدة عن الصواب كال زبلو عن  
األخطاء ك النقصاف، ك بسبب ذلك، أرجو االقًتاح كالنقد فبن يقرؤكف ىذه الرسالة 

 ل الباحثة خصوصا كالقراء عموما.اإلصالح كإكماؽبا لتكوف رسالة انفعة مفيدة لد
ابلصراحة، لقد كاجهت مشكالت كثَتة يف كتابة ىذه الرسالة ككدت ال  

أستطيع أف أقـو بكتابتها إال دبساعدة صبيع األطراؼ الذين يشاركوف يف كتابة ىذه 
الرسالة، على الرغم ذلك ؾبرد بواسطة دعاء اعانتهم، لكن كفاين هبا أف أمت ىذه الرسالة، 

جزيل الشكر ككماؿ االحًتاـ كربية لك يف ىذه اؼبناسبة الغالية ال أنسى أف أقدـ كلذ
 عظيمة إىل سادات الكراـ، منهم:
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قاما بًتبية حسنة اللذين   (Zainab)كأمي ( La Itoto ) أيب -كالدام اغببيبُت كالكريبُت .4
زاء منذ صغرم كشجعاين اللتحاؽ دراسيت كإسبامها، كعسى هللا أف هبزيهما خَت اعب

 كيبارؾ ؽبما يف أعماؽبما كيزيد يف بركات عمرنبا.
رئيس جامعة عالء الدين اإلسالمية اغبكومية األستاذ اغباج ضبداف جوحنيس، ـ.أ،  .2

هبا.د. كمساعدكه الذين قاموا برعاية مصاحل التعليم كمصاحل الطالب كالطالبات 
 صبيعا.

اد، ـ.أ.غ. كنوابو الكراـ عميد كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية الدكتور ىاشم حد .1
 الذين قد أحسنوا اإلرادة كاػبدمة.

ـ.بد. كسكريًتتو رئيس قسم اللغة العربية كآداهبا دمحم صاحل شاـ سورم، س.أغ،  .1
الدكتوراندة مركايت، ـ.أغ. اللذين قد عمال دكرا مهما يف تطوير قسم اللغة العربية 

 كآداهبا.
 الثانية، مركة ليمبو، س.ىم ـ.ىم. شرفةكؿ، الدكتور ؿبسن، ـ.أغ. كاؼباأل اؼبشرؼ .5

 اللذين ساعداف يف إسباـ كتابة ىذه الرسالة ابلتوجيهات كاإلرشادات النافعة الغالية.
بوسعة علومهم  ب كالعلـو اإلنسانية الذين علموا الباحثةاألساتذة يف كلية اآلدا .6

األمة طالبة مفيدة لغَتم ك  كمعرفتهم ككثرة خرباهتم اليت شجعتٍت ألف أكوف 
 كالشعب.

صبيع اؼبوظفُت كاؼبوظفات الذين قد عملوا على تسيَت علميات التعليم، كخاصة فيما  .7
تتعلق ابألمور اإلدارية حيث ذبد الباحثة منهم خدمة جيدة اليت ال يكاد اللساف 

 يستطيع التعبَت عنها.
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ذه كإىل أصدقاءم،كنا نتعلم معا كنتأمل معا، ككبفز بعضنا بعضا إىل الدراسة، كى .8
 ليس من اؼبمكن أان أنسى، إذا شكرا لكم على كل حاؿ.

أسأؿ هللا عز كجل أف هبعل ىذا العمل خالصا لو، كأف ينفع بو، كأف هبعلو 
  مأجورا كأف يوفق اعبميع إىل يـو اغبساب.
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 مستخلص

  : عني  اسم

 41111118134:  الرقم اجلامعي

للدكتور دمحم سعيد رواية " ممو زين "  عناصر التحفيزية يف تعبارا: ال عنوان الرسالة
 لية (الرمضان البوطي ) دراسة حتليلية د

   
 خارج عناصر يركز ىذا البحث على مشكلتُت: ما ىي العبارات التحفيزية يف

 كما ىي العبارات التحفيزية يف ن للشيخ البوطي من خالؿ النظرية اإلشاريةركاية فبو زي
ك الغرض من  من خالؿ النظرية اإلشارية. ركاية فبو زين للشيخ البوطي عناصر داخل

 .ركاية فبو زينخارج ك داخل عناصر ىذا البحث ىو ؼبعرفة العبارات التحفيزية يف 
. كالطريقة اليت البحث الذم تستخدمو الباحث ىو البحث اؼبكتيب كنوع 

اؼبصادر اؼبستخدمة اؼبعٌت. ك تستخدمها الباحثة ىي الداللة النوعية ابستخداـ اؼبثلث 
ة اؼبستخدمة ىي اؼبصادر اليت در الثانويافهي: اؼبصدر األساسي ىو ركاية فبو زين ك اؼبص

ربتوم على معلومات مرسلة بشكل مباشر كغَت مباشر من مصادر أكلية كاؼبراجع 
 يف اللغة العربية كاإلندكنيسية. كاؼبقاالت كالكتب الداللية

تتكوف  ،من خارج عناصر ث على أف ىناؾ ست ربفيزايتكتدؿ نتائج ىذا البح 
ك عشركف  عناصر الركاية ىناؾ إثٌتأما يف داخل .ربفيزية داخلية ك ربفيزية خارجيةمن 

  ربفيزية، تتكوف من عناصر داخلية ك عناصر خارجية.

من اؼبتوقع أف يكوف ىذا البحث مفيدا كزايدة اؼبعرفة لتعلم علم الداللة للطالب  
 ؼبتوقع أف يفيد لكل صبيع الناس لتحفيز اآلخرين.ك من ا
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Semantik) 

  

 Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah: Apa ungkapan-

ungkapan motivasi dalam luar unsur novel „Mamo Zein” karya Al-Buth dari segi 

teori referensi? Dan Apa ugkapan-ungkapan motivasi unsur dalam novel “Mamo 

Zein” dari segi teori referensi?. Dan tujuan dari penelitian ini agar mengetahui 

ungkapan-ungkapan motivasi dari unsur luar dan unsur dalam novel mamozein. 

 Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam menganalisis penelitian ini 

adalah penelitian kepustakaan dan metode yang digunakan peneliti adalah 

deskriptif dilalah ( pendekatan semantik ) dengan menggunakan segitiga makna. 

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber primer yaitu novel mamo 

zein karya Al-Buth dan sumber sekunder adalah sumber-sumber yang terdiri dari 

beberapa informasi baik secara langsung dan tidak langsung dari beberapa sumber 

utama seperti buku acuan, artikel dan buku-buku semantik yang berbahasa arab 

dan berbahasa indonesia. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya ada  aspek motivasi yang 

terdiri dari motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik dan Pada unsur novel 

terdapat 22 motivasi yang terdiri dari unsur instrinsik dan unsur ekstrinsik. 

 Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan 

pengetahuan tambahan untuk bisa belajar ilmu semantik bagi para mahasiswa dan 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua orang dan untuk memberikan 

motivasi kepada yang lain. 
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 الباب األول

 ادلقدمة

 اخللفيةالفصل األول: 

، يف ىذ اغباؿ سيحاكؿ البشر أف كل إنساف لو الرغبة يف امتالؾ ك ربقيق أىدافو
يتحمس ك يطمح للنجاح يف ربقيقها. كالطريقة اؼبعينة لتعاملها ىي من خالؿ ربفيز 

لتكوف أنفسنا. من خالؿ ربفيز أنفسنا، سيكوف ىناؾ شعور ابغبماس ك أيضا الثقة 
بدكف التحفيز لن يتغَت الشخص من السلوؾ الذم . قادرة على ربقيق األىداؼ اؼبرغوبة

 يتسبب يف عدـ ربقيق اؽبدؼ أك الرغبة.

موجو التحفيز من خالؿ األعماؿ األدبية، كالعمل األديب ىو عمل ما كجو من 
ألدبية ك ىي اغبياة اغبقيقية، كلو أنو من اػبياؿ النثر. ك ىناؾ العديد من األعماؿ ا

الشعر ك القوايف كالقصص القصَتة ك الركاايت ك غَتىا. يف صناعة األعماؿ األدبية 
للمؤلف خصائص خاصة ك عادة األعماؿ األدبية مكتوبة من حياة حقيقية اؼبؤلف.ال 

 يتم االستمتاع ابألعماؿ األدبية فحسب، بل يبكن استخدامها للتعلم للقراء.

الركاية.الركاية ؽبا إمكانة كبَت اليت ترغب فيها ىي كمن أشهر األعماؿ األدبية 
عبذب اىتماـ القراء ابألعماؿ األدبية. ك الركاية نفسها ما تزاؿ ؿببوبة من قبل صبيع 
الدكائر من سنة إىل سنة خاصة يف ىذا العصر الركاايت مشهورة. ك ىناؾ كثَت من 

،ك اؼبؤلفوف لديهم خصائص الركائيُت الذين بدأكا يف عرض أعماؽبم من خالؿ الركاايت
 اػباصة ليجعلوا الركاية مرغوبة للقراء.
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حياة  ثرم، وبتوم على سلسلة من القصص الركاية ىي عمل طويل من اػبياؿ الن
كالركاية  4الشخص مع األشخاص من حولو من خالؿ أبراز شخصية كطبيعة كل فبثل.

ماف ابلرجاؿ ك النساء ك مدينة بوجودىا الىتماـ الرجاؿ ك النساء يف كل مكاف ك ز 
ابلعواطف اإلنسانية ك السلوؾ اإلنساين كقد كاف ىذا االىتماـ من أكرب الدكافع 

كالركاية بكماؽبا ؽبا أجزاء كعناصر مًتابطة مع بعضها البعض، بشكل كثيق  2لؤلدب.
 كمفيد للطرفُت.

 كبشكل عاـ أف عناصر الركاية أكثر اكتماال من عناصر القصة القصَتة. ك يف
العمل األديب اعبيد ىناؾ تفويض أك قيم يبكن أف ربفز القارئ، حبيث يبكن أف تؤثر كل 

 قارئ.

ىي ركاية "فبو زين" للدكتور دمحم سعيد  كمن الركاية اليت سبتع للبحث ك األخذ 
. ىذه الركاية تلهم القراء حقا، خاصة للمراىقُت ألنو يوجد يف الركاية شىت رمضاف البوطي
. يف ىذه الركاية ىناؾ جوانب دة اليت يبكن أف أنخذىا يف حياتنا اليوميةمن القيم اعبي
شاكل اليت تنشأ مثل الدين ك األصدقاء ك األسرة ك أىم من ذلك يعٍت اؼبعديدة. ىناؾ 

 ىناؾ العديد من التحفيزايت.

قصة  ،تقص عن قصة حب نبت يف األرض كأينع يف السماء "فبو زين"ركاية 
  ،كلتانبا صبيلتاف،مَتة سيت كاألمَتة زيناأل، ن لو شقيقتاف صغَتاتفاؼبلك أمَت زين الدي

هما فقد كاف اظب،كانتا لؤلؤتُت ؿبجوزتُت ىف صدفة ذلك القصر عن معظم األبصار

                                                             
1
Maman Suryaman, dkk, Bahasa Indonesia (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2018), h. 109 . 
 .425ص. ، (2242)القاىرة:ىنداكم,النقد األديب أضبد أمُت, 2
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لكن كالنبا قصص   ،1ذائعُت منتشرين يف أطراؼ اعبزيرة بل يف كثَت من بالد كردستاف
 .حب ـبتلفة

دكتور دمحم سعيد رمضاف البوطي كاؼبادة البحثية اخًتت الباحثة ركاية "فبو زين" لل
ىذه  تفكَت اإلنساف يف ألهنا كثَت من العبارات التحفيزية يف عناصرىا ك لكن يف فهم

النظرية اإلشارية لنعرؼ كيف اإلنساف يفكر يف اؼبعٌت عن ىذه  التحفيزايت كبتاج إىل
 . التحفيزايت

 ادلشكلةالفصل الثاين: 

اؼبذكورة أرادت الباحثة أف تقدـ اؼبشاكل اليت ستقـو الباحثة  كفقا ؼبا يف اػبلفية 
 كربصر اؼبشاكل على ما أييت: ،فيما بعد من خالؿ ىذه الرسالة

من  للشيخ البوطي "فبو زين"ما ىي العبارات التحفيزية يف خارج عناصر ركاية  .1
 ؟خالؿ النظرية اإلشارية

من  للشيخ البوطي "فبو زين"عناصر ركاية  داخل ما ىي العبارات التحفيزية يف  .2
 ؟خالؿ النظرية اإلشارية

 توضيح مصطلحات ادلوضوعالفصل الثالث: 

فينبغػػػػػػػػػػػي ثػػػػػػػػػػػة يف صػػػػػػػػػػػميم البحػػػػػػػػػػػث مػػػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػػػذه اػبطػػػػػػػػػػػة قبػػػػػػػػػػػل أف تػػػػػػػػػػػدخل الباح
 شرحا دقيقا. ضوعو للباحثة أف تشرح كل كلمة وبتويها اؼب

                                                             
 . 49ص.  ،(2249دمشق:دار الفكر,)الطبعة اػبامسة؛ فبو زين وطي,دمحم سعيد رمضاف الب 1
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ات ك كلمتُت نبا العبار العبارات التحفيزية: العبارات التحفيزية تتكوف من   (4
ع من العربة كالعبارة. كعرب الوادم، كيفتح: شاطئو العبارات صبالتحفيزية. 

-وبفز-كالتحفيزية أصل كلمتها حفز 1كانحيتو.ك انحيتو. كعربه عربا ك عبورا.
التحفيزية ىي عرض نفسي يف شكل دافع ينشأ يف الشخص بوعي الزباذ  5حفزا،

يف شكل جهود يبكن أف إجراء مع حدؼ ؿبدد. يبكن أف يكوف الدافع أيضا 
موعة من األشخاص  للقياـ بشيء ما ألهنم ؾب تتسبب يف ربريق شخص معُت أك

 6.ربقيق اغبدؼ اؼبنشود أك اغبصوؿ على الرضا عن أفعالو يريدكف

يف: حرؼ اعبر. ذبر معٌت الفعل قبلها إىل االسم بعدىا أم ذبر ما بعدىا من  (2
 7األظباء.

 8ك اعبسم البسيط.أاألصل اغبسب  ،العناصر صبع من العنصرعناصر:  (1

 البوطي " للدكتور دمحم سعيد رمضافنفبو زي"ركاية  (1

تعترب من األدب  ك 4692كتبت يف عاـ ىي قصة حب كالسيكية كردية  
كىي  ،(4727-4657)كالشاعر الكردم أضبد خاين  الكردم. كىو أىم عمل للكاتب

اف ك ين شقيقة حاكم بوطاألمَتة ز ربكي عن مرحلة اترىبية فبزكجة بقصة عشق بُت 
إىل العربية الشيخ دمحم سعيد رمضاف  هااألمَت. ترصبكىو ابن أحد عماؿ  ،شاب يدعى فبو

 .البوطي. تنتهي القصة دبوت فبو مث موت زين فوؽ قربه

                                                             
 .4214(، ص. 2228) القاىرة: دار اغبديث، القاموس احمليط ؾبد الدين الفَتكز آابدم،  1
   .56، ص. اؼبعجم الوسيطشوؽ ضيف،  5

6
Widayat Prihatanta, "Teori-Teori Motivasi” Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Vol.1,No.83 (2015) h.3. https://scholar.google.com. ( 20 

Januari 2022 ). 
  .425؛ بَتكت : دار الكتب العلمية(، ص.  ة) الرابعة عشر جامع الدركس العربية مصطفى الغالييٍت،  7
 .111ص. ، اؼبعجم الوسيط شوؽ ضيف،8
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 دمحم سعيد رمضاف البوطي (5

لبوطي. ينحدر البوطي من  سعيد رمضاف اىو العالمة ك الشيخ كالكتور دمحم
ـ يف قرية )جيلكا( التابعة عبزيرة بوطاف الواقعة يف  4929كلد عاـ فقد  ،أصل كردم

كىو عامل متخصص يف العلـو اإلسالمية كمن أىم اؼبرجعيات  ،العراؽتركيا قرب حدكد 
رحـو مال رمضاف البوطي إىل ىاجر مع كالده اؼب ،دينية على مستول العامل اإلسالميال

لبوطي ىو فقيو كأديب دمشق اؼبشهور.  رمضاف ا 9كلو من العمر أربع سنوات. ،دمشق
آلداب كالفلسفة كاإلصباع كالقصة اكتب أكثر من طبسُت مؤلفا يف علـو الشريعة ك 

 كمشكالت اغبضارة كغَتىا.

ك ربصيل  42.درسا ك دراسة" دبعٌت قراءة-يدرس-: مصدر من فعل "درسدراسة (6
 44لدراسة.العلـو كالدراسة على أنواع، منها دراسة ذاتية كىي مبط أك شكل ل

 42ربليال كربلة" دبعٌت حاكؿ معرفة عناصرىا.-وبلل-حللربليلية: مصدر من كلمة " (7
ىػػػػػػػػي مػػػػػػػػأخوذة مػػػػػػػػن كلمػػػػػػػػة "داللػػػػػػػػة" بػػػػػػػػزايدة اليػػػػػػػػاء الدالػػػػػػػػة علػػػػػػػػى النسػػػػػػػػبة  ةيػػػػػػػػدالل  (8

علػػػػػػػػػػم  41داللػػػػػػػػػػة" دبعػػػػػػػػػػٌت أرشػػػػػػػػػػد.-يػػػػػػػػػػدؿ-كالتػػػػػػػػػػاء اؼبربوطػػػػػػػػػػة. أصػػػػػػػػػػل كلمتهػػػػػػػػػػا "دؿ
يث ابعتبػػػػػػػػػار أف الداللػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػو علػػػػػػػػم قػػػػػػػػػد  تناكلػػػػػػػػػو اللغػػػػػػػػاكيوف مػػػػػػػػػن قبػػػػػػػػل، ك حػػػػػػػػػد

                                                             
9
 www.wikipedia.org. Dengan  Judul "دمحم  سعي  رمضاف البوطي"   (23 Januari 2021).  

10 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyat, 

2017), h. 126. 
 .1ـ (، ص.  4545) القاىرة: دار اؼبتعاريف،  لساف العربابن اؼبنظور،  44
 .228، ص. اؼبعجم الوسيطشوؽ ضيف،  12
 .215، ص. اؼبعجم الوسيط ،شوؽ ضيف41
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يف مطلػػػػػػػػػػػػع القػػػػػػػػػػػػرف أصػػػػػػػػػػػػولو كأسسػػػػػػػػػػػػو ك مػػػػػػػػػػػػنهج البحػػػػػػػػػػػػث فيػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػددت 
 41العشرين.

 السابقة ةالدراس الفصل الرابع:

 ىو: ،بحثاؼبوضوع الذم يتعلق هبذا اللقد كجدت الباحثة 

فبو ك زين يف قصة "فبو  شخصية :ها سيت مطمئنة ربت اؼبوضوعالرسالة اليت كتبت .4
 45موند فركيد (.زين" لرمضاف البوطي ) عند سغ

ك اؼبوضوع السابق يف ربليلو ك صياغة ىذا البحث ختالؼ بُت من اؼبمكن أف اال
ك كذلك يف اؼبشكلة ك ىي  ،موضوعها يبحث عن شحصية فبو ك زيناؼبشكلة ك 

يف ( Ego)ك األان الوسطى ،(SUPEREGO)ك األان األعلى  ،(Id)األان الدنيا  نبحث عت
 ."فبو زين"العناصر التحفيزية يف ركاية تبحث عن ثة الباح كأما ."فبو زين"ركاية 

اؼبذىب الركمانتيكي يف قصة  :عالرسالة اليت كتبتها إنداه بوجي أستويت ربت اؼبوضو  .2
  46.لرمضاف البوطي "زين فبو"

استخدـ ىذا البحث اؼبنهج اإلستقرائي ك البياين ك اإلستداليل ك ربليل 
 حليل الداليل لتعرب العناصر التحفيزية.الت تستخدـركمانتيكي. ك أما الباحثة ال

 

                                                             
 .4(، ص. 4121)مكة اؼبكرمة:جامعة أـ القرل،  علم الداللة عند العربعلياف بن دمحم اغبازمي،  41
)سورااباي: كلية الرسالة سيت مطمئنة، "شخصية فبو كزين يف قصة فبو زين لرمضاف البوطي عند سغموند فركيد"،  15

 (.2224ديسمبَت  21(4(، ص. 2246ونن أمبل اإلسالمية اغبكومية سورااباي، اآلداب كالعلـو األنسانية جامعة س
داب جامعة )سورااباي: كلية اآل الرسالةإنداه بوجي أستويت، "اؼبذىب الركمانتيكي يف قصة فبو زين لرمضاف البوطي"،  16

 (.2224ديسمبَت 2 ) 4(، ص.2242ية اغبكومية سورااباي، سونن أمبل اإلسالم
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 :الرسالة اليت كتبتها إيئس إستقامة ربت اؼبوضوع  .1

(Perbandingan Novel Tenggelamnya Kapal Vander Wicjk (TKV) Karya 

Hamka Dengan Novel Mamo Zein (MZ) karya El-Bouth.
17 

يستخدـ  ىذا البحث أفاؼبوضوع السابق  ك ىذا البحث ختالؼ بُتفإف اال
كلكن األدب اؼبقارنة ال يبكو الوقوؼ  ،(Clement)كفقا لكليمت  اؼبقارنةالنظرية األدبية 

فإف النظرية الًتكيبية الوراثية ىي النظرية  ل،النظرية األخر  إىل وبتاج فقط بلدبفرده 
 .يةاحثة  تفحص بدراسة ربليلية داللأما البك  اؼبطلوبة يف ىذا البحث.

 ية البحثمنهج الفصل اخلامس:

 نوع البحث. 4

كالطريقة اليت  . و الباحثة ىو البحث اؼبكتيبنوع البحث الذم تستخدم
اؼبتعلقة ها الباحثة ىي الداللة النوعية بوسائل قراءة الكتب كاؼبقاالت ك الرسالة تستخدم

 هبذا البحث يف اؼبكتبة.

 البياانتمصدر . 2

 اؼبصدر  األساسي (4

 فبو زين" للشيخ الباحثة ىو ركاية " رجعت إليها اؼبصدر األساسي الذم
 البوطي.

                                                             
17 Iis Istiqomah,  Perbandingan Novel Tenggelamnya Kapal Vander Wijck Karya Hamka 

Dengan Novel Mamo Zein Karya El-Bouthy, Thesis (Bandung: Fak. Adab dan Humaniora UIN 

Sunan Gunung Jati, 2015), h. 1. 
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 اؼبصدر الثانوم (2

اؼبصادر اليت ربتوم على معلومات  الباحثة ىو اؼبصدر الثانوم الذم رجعت إليها
كاؼبراجع كاؼبقاالت كالكتب مرسلة بشكل مباشر أك غَت مباشر من مصادر أكلية،

 ربية كاإلندكنيسية.عالداللية يف اللغة ال

 بياانتال طريقة صبع.1

قامت الباحثة جبمع البياانت مع االعتماد على طريقة مكتبية عن طريق قراءة  
ركاية "فبو زين" للشيخ البوطي كمطالعتها مطالعة عميقة كتسجيل العناصر التحفيزية يف 

 تلك الركاية كاؼبالحظة من اؼبراجع اآلخر اليت تتعلق هبذا البحث.

 طريقة ربليل البياانت.1

الباحثة ىي ربليل العناصر التحفيزية يف  هالبياانت اليت استخدمتطريقة ربليل ا
 ركاية "فبز زين" دراسة ربليلية داللية. 

 أهداف البحث و فوائدهالفصل السادس: 

 أىداؼ ىذا البحث ىي :

للدكتور دمحم سعيد و زين" ركاية "فب خارج عناصر يف ؼبعرفة العبارات التحفيزية .4
 رمضاف البوطي.

فبو زين" للدكتور دمحم سعيد ركاية " عناصر داخل رات التحفيزية يفؼبعرفة العبا .2
 رمضاف البوطي.
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 ما يلي :الفوائد اؼبوجودة يف ىذا البحث فك أما 

 الفائدة النظرية .4

من اؼبتوقع أف يضيف ىذا البحث مراجع يف تطور العلـو ك يبكن أف يكوف 
 للشيخ البوطي.زين"  فة العناصر التحفيزية يف ركاية "فبودراسة اجتذابية ؼبعر 

 الفائدة العلمية .2

لباحثة خاصة ك يرجو ىذا البحث أف يكوف لو فائدة متوافرة للمجتمع عامة ك ا 
 " للشيخ البوطي.التحفيزية يف ركاية "فبو زينألنو يبحث عن العناصر 
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 الباب الثاين

 نظرية علم الداللة

ع كاغباؿ. معٌت الكلمة يف ابللفظ كالًتكيب ك السياؽ كالوض ةمعٌت اللغة مرتبط 
، كلذلك ىناؾ نظرية داـخسياؽ االست اللغة ال يبكن فصلو عن أصل الكلمة ك التعيُت ك

يف علم الداللة: النظرية اإلشارية، النظرية التصورية، النظرية السلوكية، النظرية السياقية، 
اؼبعٌت، ك النظرية النظرية التحليلية، النظرية التولدية، النظرية الوضعية اؼبنطقية يف 

يف ىذه النظرية الثمانية، تركز الباحثة على نظرية كاحدة فقط يعٍت النظرية  4الربصباتية.
  اإلشارية.

النظرية اإلشارية تسمى أيضا ابلنظارية االظبية ابؼبعٌت يعٍت النظرية اليت تشَت إىل  
يف ىذا اغباؿ أف عناصر  .كمثلث اؼبعٌت الرمز ك اؼبدلوؿ عليو ك اؼبعٌت أم الشيء اػبارجي

 اؼبعٌت موضحة يف اؼبثلث التايل:

 

 

  

                                                             
1
Moh. Matsna, kajian Semantik Arab Klasik dan Kontemporer ( Cet. I; Jakarta: Kencana, 

2016), h. 11- 13. 

 الرمز

 اؼبعٌت
 

 مدلوؿ عليو
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فهذا الرسم يبيز ثالثة عناصر ـبتلفة للمعٌت، كيوضح أنو ال توجد عالقة مباشرة 
كالكلمة أك اعبملة عندنبا ربوم جزأين بُت الكلمة كرمز، كمدلوؿ عليو الذم يعرب عنو. 

 2تبط ابلفكرة أك اؼبرجع.مر  نبا صيغة موتبطة بوظيفتها الرمزية، ؿبتول

أف اؼبعٌت ىو الفكرة يف ذىن اإلنساف كىو وباكؿ كيف اإلنساف   يوضح اؼبثلث
يفكر ابلفكرة اعبيدة عندما تقرأ عبارة ما أك صبلة ما. كهبعل الشخص أف يفكر كيفية 

ىذا ىو اؼبكاف الذم يتم  ، ابستخداـ الكلمات الصحيحة.التعبَت عن شيء ما ابعبيد
 اؼبعٌت. فيو إدراؾ

 لداللة و أنواعهااب التعريفالفصل األول: 

أم فرع من علم اللغة بشكل عاـ، أف علم الداللة ىي العلم الذم يدرس اؼبعٌت  
الذم يتناكؿ نظرية اؼبعٌت. كعلى ذلك، ستبُت الباحثة اؼبفهـو من علم الداللة ك أنواعها 

 لغة ك اصطالحا، ك مع تعاريف ؽبا عند اللغويُت.

داللة"بفتح الداؿ أك كسرىا دبعٌت -يدؿ-ة لغة مصدر من أصل كلمة "دؿالدالل 
يف  لةالكلمة الد  يف القرآف اإلرشاد ك اإلشارة ك اؽبدل. لةاللفظ الدمعٌت  ك1اإلشارة.

 : 22اآلية  يف صورة األعراؼالقرآف الكر  سبعة مواضع منها 

 1... ما بغركر   َفَدؽبّٰ 

". أما يف اللغة semanticsية أشهرىا اآلف كلمة "علم الداللة يف اللغة اإلقبليز  
يسميو علم الداللة ك بعضهم يسميو علم اؼبعٌت كلكن حذار من العربية فبعضهم 

                                                             
  .55-51(، ص. 4998) الطبعة اػبامسة؛ القاىرة: علم الكتب، علم الداللة أضبد ـبتار عمر،  2
  .445) الطبعة األكىل؛ مصر: مكتبة شراؽ الدكلية(، ص. اؼبعجم الوسيط شوؽ ضيف،  1
 .22: 7سورة األعراؼ/ 4



12 

 

 

 

استخداـ صيغة اعبمع ألف علم اؼبعاين فرع من فركع البالغة، ك بعضهم يطلق عليو اسم 
 5السيمانتيك، أخذا من الكلمة اإلقبليزية أك الفرنسية.

لداللة، كما يدؿ عليو اظبو ىو علم يبحث يف معاين الكلمات كاعبمل، إف علم ا 
أم يف معٌت اللغة. كلعلم الداللة اسم آخر شائع ىو علم اؼبعٌت. الحظ أف اؼبرادؼ لعلم 
الداللة ىو علم اؼبعٌت ك علم الداللة ىو أحد فركع علم اللغة. ك علم اللغة ينقسم إىل 

  6ظرم ك علم اللغة التطبيقي.النفرعُت رئيسيُت نبا علم اللغة 

ؿبمود السعراف يف علم كأما علم الداللة عند اللغويُت فلو تعاريف متنوعة منها  
أف علم الداللة علم قد  ك أف بدا أنو حديث. فما من أمة إال ك اللغة مقدمة للقارئ 

علم  ىوك أما علم الداللة عند أضبد ـبتار عمر يف علم الداللة حبثت يف ألفاظ لغتها.
مستحدث بفضل أف علم اللسانيات اغبديث. طور نظرايتو، ككضع أصولو، ككضح 
معاملو ، ك بُت صلتو ابلعلـو األخرل. فغدا علما قائما بذاتو لو مناىجو كنظرايتو بعد أف  

 7كاف ضمن العلـو األخرل كالفلسفة كاؼبنطق كعلم النفس.

كاف ط بُت اؼبنطق ك الفلسفة.رتباأف ىناؾ االكأما مفاىيم الداللة عند الفرايب  
اىتم الفرايب  اىتماما ابلغا ابأللفاظ، فصنفها إىل تصنيفات عدة، بل إنو كضع ؽبا علما 

ك دراسة الفرايب لؤللفاظ ال يبكن تصورىا دبعزؿ عن الداللة ، خاصا ظباه "علم األلفاظ".
ظ ك دالالهتا كجهاف فال كجود أللفاظ فارغة الداللة يف علم اؼبنطق كالفلسفة، إمبا األلفا

لعلمة كاحدة، فبا سيسمح ذلك يف القركف اؼبؤخرة إىل أبراز صبلة من العالقات الداللية 

                                                             
 .44(، ص. 4998عة اػبامسة؛ قاىرة: علم الكتب، ) الطبعلم الداللة أضبد ـبتار عمر،  5
 .41(، ص. 2224األردف: دار الفالح للنشر ك التوزيع، الطبعة األكىل؛)علم الداللة دمحم علي اػبويل،  6
 .1ص.  (،4121) مكة اؼبكرمة: جامعة أـ القرل، علم الداللة عند العربعلياف بن دمحم اغبازمي،  7
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الناذبة عن ارباد الداؿ دبدلولو، كىو ما ظهر جليا يف العصر اغبديث على ارباد اللفظ 
 8ابؼبعٌت.

وعات تعد تعرض الفالسفة اليواننيوف من قد  الزماف يف حبوثهم كمناقشاهتم ؼبوض 
من صميم علم الداللة. كمعٌت ىذا أف الدراسة الداللية قديبة قدـ التفكَت اإلنساين، 
كمواكبة لتقدمو كتطوره.كقد تكلم أرسطو مثال عن الفرؽ بُت الصوت كاؼبعٌت، كذكر أف 

 9متطابق مع التصور اؼبوجود يف العقل اؼبفكر.اؼبعٌت 

كن أف تقسم حبسب مصدرىا إىل ما تتضمن ىذه العبارة أنواعا من الدالالت يب 
 أييت:

 داللة صوتية .4

اللفظ أم أصوات الكلمة  داللة صوتية أم داللة لفظية ىي اليت تستفاد من
 كىي أقول الدالالت.األصوؿ .

 داللة كبوية .2

أف الكلمة تكتسب ربديدا كتربز جزءا من اغبياة االجتماعية كالفكرية عندما 
قاتو الوظيفية: الفاعلية، اإلسنادم كعال ربل يف موقع كبوم معُت يف الًتكيب

اؼبفعولية، اغبالية، النعتية، اإلضافة، التمييز، الظرفية، فمثال: خاطبت الطحاف يف 
. فكلمة " طحاف" يف موقع اؼبفعوؿ بو تربز شأف ربسُت عملو ك زايدة مقدار إنتاجو

                                                             
-28(، ص. 2224)دمشق:ارباد الكتاب العرب، داللة أصولو كمباحثو يف الًتاث العريب علم المنقور عبد اعبليل،  8

29. 
 .47، ص. علم الداللةأضبد ـبتار عمر،  9
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من وباسبها أك  يف جهة من العالقة االجتماعية ىي موقع احملاسبة كاؼبسؤكلية . ىناؾ
 يسأؽبا.

 داللة صرفية .1

داللة صرفية ىي اؼبستفاد من صيغة الكلمة أم داللة صيغة فعل على الفعل 
ىناؾ نوع من الداللة يستمد عن طريق الصيغ كبنيتها، مثال كلمة "كذاب" ك زمنو.

بدال من "كاذب"، ألف األكىل جاءت على صيغة هبمع اللغويوف القدماء على أهنا 
بالغة. فكلمة "كذاب" تزيد يف داللتها على كلمة "كاذب"، استمدت ىذه تفيد ابؼب
بقدر من  من تلك الصيغة اؼبعينة، فاستعماؿ كلمة "كذاب"، يبد السامع الزايدة

 الداللة مل يكن ليصل إليو أك يقصوره لو أف اؼبتكلم استعمل كاذب. 

 أك اجتماعية داللة معجمية .1

 وية اؼبشًتؾ يف كل ما يستعمل منداللة معجمية ىي جوىر اؼبادة اللغ
كىي مأخوذة من اؼبعجم أك اتفاؽ اللغويُت، مثال كلمة " اشتقاقاهتا كأبنيتها الصرفية، 

 ىاتف".

 الفصل الثاين: أنواع ادلعىن يف علم الداللة

بعض الناس قد يظن أنو لبياف معٌت الكلمة الرجوع إىل اؼبعجم ك معرفة اؼبعٌت أك  
. كإذا كاف ىذا كافيا ابلنسبة لبعض الكلمات، فهو غَت كافة ابلنسبة اؼبعاين اؼبدكنة فيو

لكثَت غَتىا. كمن أجل ىذا فرؽ العلماء الداللة بُت أنواع من اؼبعٌت البد من مالحظتها 
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كرغم اختالؼ العلماء يف حصر أنواع اؼبعٌت  42قبل التحديد النهائي ؼبعاين الكلمات.
 ة ىي أنبها:فإننا نرل أف األنواع اػبمسة اآلتي

 أك األكىل أك اؼبركزم اؼبعٌت األساسي .4

اؼبعٌت األساسي يسمى أحياان اؼبعٌت التصورم أك اؼبفهومي، أك اإلدراكي. كىذا 
اؼبعٌت ىو العامل الرئيسي لالتصاؿ اللغوم، كاؼبمثل اغبقيقي للوظيفة األساسية للغة، 

ة معينة أف يكونوا متقاظبُت كىي التفاىم كنقل األفكار. كمن الشرط العتبار متكلمُت بلغ
للمعٌت األساسي. كيبلك ىذا النوع من اؼبعٌت تنظيما مركبا راقيا من نوع يبكن مقارنتو 

من ىذا النوع ابلتنظيمات اؼبشاهبة على اؼبستوايت الفونولوجية ك النحوية.كقد عرؼ 
 ما ترد منفردة.اؼبعٌت أبنو اؼبعٌت اؼبتصل ابلوحدة اؼبعجمية حينما ترد يف أقل سياؽ أم حين

 اؼبعٌت اإلضايف أك العرضي أك التضمٍت .2

اؼبعٌت اإلضاؼ ىو اؼبعٌت الذم يبلكو اللفظ عن طريق ما يشَت إليو إىل جانب 
معناه التصورم اػبالص. ك ىذا النوع من اؼبعٌت زائد على اؼبعٌت األساسي كليس لو صفة 

مثال كلمة " امرأة" يتحدد اػبربة. الثبوت كالشموؿ، كإمبا يتغَت بتغَت الثقافة أك الزمن أك 
معناىا األساسي بثالثة مالمح ىي إنساف ك ذكر ك ابلغ، فهذه اؼبالمح الثالثة تقدـ 
اؼبعيار لالستعماؿ الصحيح للكلمة. كلكن ىناؾ معاين إضافية كثَتة، كىي صفات غَت 

 اإلضافية معيارية، كقابلة للتغَت من زمن إىل زمن، كمن ؾبتمع إىل ؾبتمع. ىذه اؼبعاين
تعكس بعض اػبصائص العضوية ك النفسية كاالجتماعية، كما تعكس بعض الصفات 

 . يف أذىاف الناس ابؼبرأة كالثرثرة كإجادة الطبخ كلبس نوع معُت من اؼبالبساليت ترتبط 
                                                             

 .19-16، ص. علم الداللةأضبد ـبتار عمر،  11
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 اؼبعٌت األسلويب .1

اؼبعٌت األسلويب ىو ذلك النوع من اؼبعٌت الذم ربملو قطعة من اللغة ابلنسبة 
االجتماعية ؼبستعملها كاؼبنطقة اعبغرافية اليت ينتمي إليها.كما أنو يكشف عن  للظركؼ

مستوايت أخرل مثل التخصص كدرجة العالقة بُت اؼبتكلم كالسامع كرتبة اللغة 
اؼبستخدمة أدبية ك رظبية كعامية كمبتذلة، ك نوع اللغة لغة الشعر ك لغة النثر كلغة القانوف 

 أك الوسيطة كاغبديث ك اػبطابة ك الكتابة.  ك لغة العلم كلغة اإلعالف 

تتفقاف يف اؼبعٌت األساسي كلكن الثانية يقتصر  daddy ك Fatherفكلمتاف مثل 
استعماؽبا على اؼبستول الشخص اغبميم.ك مثل ىذا يبكن أف يقاؿ عن الكلمات اليت 

لغة  مثل: داد يف تدؿ على معٌت األبوة كتعكس الطبقة اليت ينتمي إليها اؼبتكلم
األرستقراطيُت كاؼبتفرقبُت، الوالد أك كالدم يف أديب فصيح، اباب يف عامي راؽ، أبواي أك 

 آاب يف عامي مبتذؿ.

 اؼبعٌت النفسي .1

ىو يشَت إىل ما يتضمنو اللفظ من دالالت عند الفرد. فهو بذلك اؼبعٌت النفسي 
فقط، كال يتميز معٌت فردم ذايت. كابلتايل يعترب معٌت مقيدا ابلنسبة ؼبتحدث كاحد 

ابلعمومية، كال التداكؿ بُت األفراد صبيعا.كيظهر ىذا اؼبعٌت بوضوح يف األحاديث العادية 
لؤلفراد، كيف كتاابت األدابء كأشعار الشعراء حيث تنعكس اؼبعاين الذاتية النفسية بصورة 

 كاضحة قوية ذباه األلفاظ كاؼبفاىيم اؼبتباينة.
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 اؼبعٌت اإلوبائي .5

يتعلق بكلمات ذات مقدرة خاصة ائي ىو ذلك النوع من اؼبعٌت الذم اؼبعٌت اإلوب
ىذا النوع من اؼبعٌت يف ثالثة ىي التأثَت على اإلوباء نظرا لشقافيتها، كقد حصر أتثَتات 

 الصويت، التأثَت الصريف، التأثَت الداليل. 

 لعناصر وأنواعهااب التعريفالفصل الثالث: 

ىذا ما هبعل  مكامل عناصر لبناء القصة كىو جزء من  عنصر الكلمة ك اللغة
الركاية، ككذلك األدب بشكل عاـ يصبح ملموسا لوجود كليهما. كبشكل عاـ أف 
الركاية تبٌت من خالؿ عناصر معا تنشأ مكامل اؼبعٌت، كالعنصر ينقسم إىل قسمُت يعٍت 

ن خالؿ يبكن تنفيذ أنشطة التقدير اعبديدة م العناصر الداخلية كالعناصر اػبارجية.
العناصر الداخلية لؤلعماؿ األدبية تتكوف من اؼبوضوع، كاغببكة، عنصرين كما يلي:

ككجهة النظر، كاإلعداد، كالشخصيات، كأسلوب اللغة. كالعناصر اػبارجية ترتبط ابؼبؤلف 
   44يف أتليف اؼبصنفات العربية كىي: التارىبية  كاإلجتماعية كالثقافية.

؛  األعماؿ األدبية من الداخل مثلر اليت تبٌتالعناصر الداخلية ىي العناص (4
 ككجهة النظر كالرسالة. اللغة كأسلوب كالتوصيف كاالعداد اؼبوضوع 

 اؼبوضوع .4

يقـو عليها عمل أديب، كاليت تدعمها أحياان اؼبوضوع ىو األفكار اليت 
صورة اػبلفية لعمل آخر. يبكن أف تكوف السمات العاملية اليت ترتبط األحداث 

                                                             
11

Zainuddin Fananic, Telaah Sastra (Surakarta: Muhammadiyah University Press,2002) 

h. 84-90. 
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اؼبهمة لدرجة أهنا تصبح دافع اؼبؤامرة. ىناؾ أكقات تكوف فيها الفكرة معا يف 
 الشخصية للعمل.

 الشخص .4

 كىو الفاعل الذم ىبترب حداث يف القصة.ىو من أىم لبناء قصة،  الشخص

 عداداأل .2

م ربدث فيو القصة. يبكن أف تظهر عداد ىو اؼبكاف أك اؼبشهد أك الوقت الذاأل
 ؼبزاج عند حدكث القصة.عداد اؼبكاف, ك األكقات كاأ

 سلوب اللغةأ .1

يستخدـ أسلوب اللغة  يصاؿ اؼبعٌت.أسلوب اللغة ىو استخداـ اللغة يف إ
 عبارة اؼبعٌت يف الكلمة أك يف اعبملة.للمساعدة يف توصيل 

 كجهة النظر .1

 كجهة النظر ىي طريقة اؼبؤلف ؼبعرفة يف النظر إىل من يبثل يف القصة.

 الرسالة .5

 القراء مثل النصيحة ك التحفيزية. اليت يبلغ اؼبؤلف إىل التوصيةالرسالة ىي 
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 العناصر اػبارجية .2

كاألحواؿ اليت تؤثر  42العناصر اػبارجية ىي العناصر اليت تبٌت من خارج األدب.
 على العناصر اػبارجية للقصة فيما يلي:

 القيم الدينية .4

 .أتيت من دين معُت القيم الدينية ىي قيم يف قصة تتعلق ابلقواعد أك التعاليم اليت

 القيم الثقافية .2

 القيم الثقافية ىي القيم اؼبتعلقة ابلعادات كالتقاليد اليت تنطبق على منطقة ما .

 القيم االجتماعية .1

القيم االجتماعية ىي قيم يتعلق ابلًتتيبات االجتماعية فقط أك بُت األفراد يف 
 اجملتمع.

 القيم األخالقية .1

القصة اليت ترتبط ابألخالقية. يبكن أف تكوف القيم القيم األخالقية ىي القيم يف 
 األخالقية يف القصة قيما أخالقية جيدة، كما يبكن أف تكوف قيما أخالقية سيئة.

 

 

                                                             
12

Maman Suryaman, dkk, Bahasa Indonesia ( Jakarta: Kementerian pendidikan dan 

Kebudayaan, 2018), h. 110 -114. 
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 لتحفيزية وأنواعهااب الفصل الرابع: التعريف

التحفيزية ىي عرض نفسي يف شكل دافع ينشأ يف الشخص بوعي الزباذ إجراء 
ف الدافع أيضا يف شكل جهود يبكن أف تتسبب يف ربريق مع حدؼ ؿبدد. يبكن أف يكو 

ربقيق اغبدؼ  موعة من األشخاص  للقياـ بشيء ما ألهنم يريدكفؾب شخص معُت أك
التحفيزية كالتحفيزية تنقسم إىل قسمُت  41.اؼبنشود أك اغبصوؿ على الرضا عن أفعالو

 الداخلية كالتحفيزية اػبارجية:

 ة الداخليةالتحفيزي .4

الداخلية ىي التحفيزية اليت جاءت من داخل الشخص نفسو. تنشأ التحفيزية 
عادة بدكف التأثَت من البيئة اػبارجية. ىذه التحفيزية رباكؿ الشخص أف ىذه التحفيزية 

ك ىذه أييت التحفيزية إىل شخص آخر بدكف التأثَت من اػبارج مثل اؼباؿ ك غَته.
 41معٌت لآلخرين.التحفيزية تظهر كمثل نداء القلب إلعطاء شيء ذم 

 التحفيزية اػبارجية .2

ظهر بسبب التشجيع أك التأثَت من البيئة ىي التحفيزية اليت ت لتحفيزية اػبارجيةا
اػبارجية. تستخدـ ىذه التحفيزية ليجعل الناس متحفزا.التحفية ؽبا القوة للتأثَت أعماؿ 

 الناس.
                                                             

13
Widayat Prihatanta, "Teori-Teori Motivasi” Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Vol.1,No.83 (2015) h.3. https://scholar.google.com. ( 20 

Januari 2022 ). 
14

 Fatin Nur Azizah, Aspek Motivasi Pada Novel Di Bawah Langit Madani Karya YF 

Rijal, skripsi (Tegal: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti, 2019), h. 32. 

Https://repository.upstegal.ac.id. (18 Januari 2022).  
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 الباب الثالث
 ملخص الرواية

 زين" للشيخ البوطيالفصل األول: ملخص رواية "ممو 

ركاية فبو زين لسعيد رمضاف البوطي ىي إحدل األعماؿ األدبية بشكل الركاية. 
ك ركاية فبو زين ىي مؤلفة من مؤلفات سعيد رمضاف البوطي. ابغبقيقة ىذه الركاية كتبها 
الشيخ أضبد اػباين الكردم مث ترصبها سعيد رمضاف البوطي إىل اللغة العربية حوؿ 

 4ـ. 4957 – 4955

جزيرة يف منطقة  ـ، حدثت يف جزيرة بوطاف. 4191ىذه الركاية تبدأ يف سنة 
كردستاف الداخلة يف مشاؿ العراؽ.اؼبعركؼ أيضا ابسم جزيرة ابن عمر. كلدت ىذه 

 من رحم قصَت أمَت جزيرة بوطاف اؼبعركؼ أبمَت زين الدين، لو أختاف شقيقتافالركاية 
كانتا لؤلؤتُت ؿبجوزتُت ىف صدفة ذلك تانبا صبيلتاف،  كل  اظبهما أمَتة سيت ك أمَتة زين.

هما ذائعُت منتشرين يف أطراؼ اعبزيرة بل يف كثَت فقد كاف اظب،القصر عن معظم األبصار
، ال أحد من رجل غَت ؿبرمهما أذف 2، لكن كالنبا قصص حب ـبتلفةمن بالد كردستاف

 اللقاء معهما، النظر فقط ال يؤذف ال سيما ابللقاء.

ىو رجل شقي كمسكُت يف خسارة عقب من التهاب انر احملبة. ىلك  فبو
بسبب أيد خدعة كمبيمة ك حسود ك بغض. أما زين ىي امرأة بيضاء لوف جلدىا ك 

                                                             
دمحم مالك اؼبشهورم، القيم الدينية يف ركاية فبو زين لسعيد رمضاف البوطي دراسة ربليلية يف علم األدب االجتماعي،  1

فرباير  49. )25 -21، ص. (2248، )ماالنج : كلية العلـو اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكوميةالرسالة 
2222.) Https://scholar.google.com.   

 . 49ص.  ،(2249دمشق:دار الفكر,)الطبعة اػبامسة؛ فبو زين دمحم سعيد رمضاف البوطي, 2
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صبيلة كجهها كسحر الليل الذم قامت مالؿبو أبدع تقسيم كقدس قلبها. ك لكن القلب 
 1اغبنيف يعذب خبسارة طويلة كنشلها ببطن الكف الداين.

يا بغَت عمد ك رباب. لكن كظيفة فبو كسكراتَت ؾبلس القصر ليس لو القوة لق
بل ال أذف حملبة بينهما. قصة حب نبت يف األرض ك  كاؼبكانة لزكاخ أك خطبة أمَتة زين.

أشبر يف السماء. حينما جاء العجل لقصة احملبة بينهما ما يوجد يف ارباد حالؿ عندنبا. 
عن حاؿ دينها بصوت غَت متصل نيا، يقوؿ ألمَتة زين إذ ال يشعر فبو اغبياة يف الد

 كنظرة آيسة.

بعد أف يسمع الناس بينهما، عرفوا أف فبو يًتؾ ىذه الدنيا أبدا كغَت بعيد من 
تلك اغبدثة اعًتفت أمَتة زين أف حبيبها تويف من ىذه الدنيا فأغمي عليها. شعر البالد 

ت ال يشعر حالكة احملبة. كجاء الناس إىل شديد دبوت فبو، حىت جاءه الرجل اؼبو الاغبزف 
 أمَتة زين على ظهر أختها تنظر جسد فبو دفن يف األرض. مقربتو أفواجا. ككذلك

مث جلست أمَتة زين على قرب فبو معانقا شاىد قرب فبو بزماف قد . كجاءىا  
الناس كلكن انزعجوا ألف يف كقت حُت توفيت أمَتة زين كىي جلست كتعانق شاىد قرب 
حبيب قلبها. كال شك حينئذ صوت بكاء كراثء تعود ؼبرة اثنية، كذلك سحابة من اغبزف 

ردفنت أمَتة زين جانب قرب حبيب قلبها فبو.ك حقا، قصة حب بُت  تلفف ىذا البالد.
 فبو كزين ىي قصة حقيقية كمؤبدة ك ىي قصة ؿببة نبتت يف األرض ك شبرت يف السماء.

 

                                                             
 .48فبو زين، ص. سعيد رمضاف البوطي، دمحم  1
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 د رمضان البوطيالفصل الثاين: سرية دمحم سعي

 كتربيتو مولده (4

رمضاف البوطي ىو الشيخ العالمة الدكتور دمحم سعيد رمضاف البوطي. كلد جبزيرة 
ـ. ينحدر البوطي من أصل كردم. كىو عامل  4929بوطاف التابعة لًتكيا يف سنة 

متخصص يف العلـو اإلسالمية اليت تكوف من أىم اؼبرجعيات الدينية على مستول العامل 
مي. ىاجر مع كالده اؼبرحـو مال رمضاف البوطي إىل دمشق ك لو من العمر أربع اإلسال
 سنوات.

كاف كالده الشيخ مال رمضاف من أحد شيوخ اؼبتصوفة، كىو العامل بسَتة رسوؿ 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص. فقد كاف كالده معلمو األكحد، علمو أكال مبادئ العقيدة، مث مبادئ علـو اآللة 

صرؼ، كسلكو يف طريق حفظ ألفية ابن مالك يف النحو، فحفظها يف أقل من من كبو ك 
 عاـ.

عهد الشيخ مال رمضاف بولده الشيخ دمحم سعيد رمضاف البوطي كىو يف السادسة 
كانت تعلم األطفاؿ قراءة القرآف، كأكصاىا بو. فكانت تعلمو   من عمره إىل امرأة فاضلة،

مث  م، حىت ختم  القرآف عندىا خالؿ ستة أشهر.القرآف ك تلقنو إايه على الوجو السلي
عهد بو إىل مدرسة ابتدائية أىلية خاصة، قرب سوؽ ساركجة يف دمشق، كمل تكن تلك 

 اؼبدرسة تعٌت إال بتعليم الدين كمبادئ اللغة العربية كالرايضيات.

تلقى التعليم الديٍت النظامي دبدارس دمشق، مث انتقل إىل مصر للدراسة يف 
كحصل على الشهادة الدكتورية من كلية الشريعة، كلو أكثر من ستُت كتااب  األزىر،
القضااي اإلسالمية. انتهى من دراستو الثناكية الشرعية يف معهد التوجيو ـبتلف  تتناكؿ 
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بكلية الشريعة يف جامعة األزىر. كحصل على 4951اإلسالمي بدمشق، كالتحق عاـ 
كالتحق يف العاـ الذم يليو بكلية اللغة العربية من . 4955الشهادة العاؼبية منها يف عاـ 

 1جامعة األزىر، كانؿ دبلـو الًتبية يف هناية ذلك العاـ.

 مؤلفاتو (2

 فمن اؼبؤلفات رمضاف البوطي كما يلي :

 دار الفكر.، اؼبطبعة: 152البداايت البكورة أعمايل. عدد الصفحات:  .4

عدد الصفحات:  التعرؼ على الذات ىو الطريق اؼبعبد إىل اإلسالـ. .2
 ، اؼبطبعة: دار الفكر.212

، اؼبطبعة: 116اؼبذاىب التوحيدية كالفلسفات اؼبعاصرة. عدد الصفحات:  .1
 دار الفكر.

ال أيتيو الباطل، كشف ألابطيل ىبتلقها كيلصقها بعضهم بكتاب هللا عز  .1
 دمشق. -، اؼبطبعة: دار الفكر212كجل. عدد الصفحات: 

 دمشق.-، اؼبطبعة: دار الفكرة أجزاء(سشرح كربليل )طباغبكم العطائية  .5

-، اؼبطبعة: دار الفكر121كلمات يف مناسبات.عدد الصفحات:  .6
 دمشق.

 دمشق.-برانمج دراسات قرآنية )اعبزء الثالث(. اؼبطبع:دار الفكر .7

                                                             
) ظبارانج: جامعة كايل  رسالة الدكتورادمحم أكوس زىور الفقهاء، تطبيق منهج تفسَت الشيخ دمحم سعيد رمضاف البوطي،  4

  .62-57(، ص. 2246سوقبو ظبارانج بوانمج الدراسة العليا قسم التفسَت كاغبديث، 
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، 261(. عدد الصفحات: لناس مشورات كفتاكل )اعبزء الثاينمع ا .8
 دمشق.-اؼبطبعة: دار الفكر

 ما قلتو أماـ بعض الرؤساء كاؼبلوؾ. اؼبطبعة: دار اقرأ.ىذا  .9

 دمشق.-، اؼبطبعة: دار الفكر282مشورات اجتماعية. عدد الصفحات:  .42

 اؼبطبعة:دار الفارايب.، 111سغالطونك إذ يقولوف... عدد الصفحات:  .44

اإلسالـ كالعصر ربدايت ك آفاؽ )حوارات لقرف جديد(. عدد  .42
 دمشق.-لفكر، اؼبطبعة: دار ا211الصفحات: 

مشكلة اعبسر اؼبقطوع ابلعربية  -أكربة من التقنية إىل الركحانية  .41
كربل  دمشق.-، اؼبطبعة: دار الفكر442ات:كاإلنكليزية. عدد الصفح

وؽ(. عدد يقينيات الكونية )كجود اػبالق ككظيفة اؼبخلال
 .192الصفحات:

 حرية اإلنساف يف ظل عبودية  هل ) سلسلة ىذا ىو اإلسالـ(. عدد .41
 ، اؼبطبعة: درا الفكر.411الصفحات: 

هللا أـ اإلنساف أيهما أقدر على رعاية حقوؽ اإلنساف؟. عدد الصفحات:  .45
 ، اؼبطبعة: دار الفكر.411

، 272مع الناس مشورات كفتاكل ) اعبزء األكؿ(. عدد الصفحات:  .46
 اؼبطبعة: دار الفكر.

، اؼبطبعة: 462ذبربة الًتبية اإلسالمية يف ميزاف البحث. عدد الصفحات:  .47
 دار الفارايب.

 سلسلة أحباث يف القصة. اؼبطبعة: دار الفارايب. .48
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فقو السَتة النبوية مع موجز لتاريخ اػبالفة الراشدة. عدد الصفحات:  .49
 ، اؼبطبعة: دار الفكر.  592

 الصفحات.ىذه مشكالهتم. عدد  .22

اعبهاد يف اإلسالـ: كيف نفهمو؟ ككيف مبارسو؟. عدد الصفحات:  .24
 عة: دار الفكر.، اؼبطب128

اؼبرأة بُت طغياف النظاـ الغريب كلطائف التشريع الرابين. عدد الصفحات:  .22
 ، اؼبطبعة: دار الفكر.212

 ، اؼبطبعة: دار الفكر.212اإلنساف مسَت أـ ـبَت؟ عدد الصفحات:  .21
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 الباب الرابع
 نتائج البحث

تحفيزية يف نتائج البحت اليت تفحصت الباحثة ربت اؼبوضوع :العبارات ال
عناصر ركاية فبو زين للدكتور دمحم سعيد رمضاف البوطي )دراسة ربليلية داللية(. بناء على 

بعبارات ربفيزية يف عناصر ركاية فبو زين للشيخ البوطي نتائج البحث الذم مت القياـ بو 
ابستخداـ الدراسة التحليلية الداللية، ىناؾ العديد من التحفيزية يف عناصر ىذه 

 يل سيتم تقديبو على النحو التايل.اية.بناء على ىذا التحلالرك 

 ركاية "فبو زين" للشيخ البوطي خارج التحفيزية يف : تصنيف4عبدكؿ 

 عداداإل مجالا التحفيزية الرقم

 1 التحفيزية الداخلية .1

 2 التحفيزية اػبارجية .2
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 خ البوطيركاية "فبو زين" للشي عناصر التحفيزية يف : تصنيف2عبدكؿ 

  عدادامجال اإل عناصر الرواية الرقم

 4 اؼبوضوع  .1

 42 الشخص  .2

  عداداأل  .3

  سلوب اللغةأ  .4

  كجهة النظر  .5

 1 الرسالة  .6

 4 القيم الدينية  .7

 4 القيم الثقافية  .8

 1 القيم االجتماعية  .9

 4 القيم األخالقية  .11
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للشيخ  ة ممو زينخارج عناصر رواي العبارات التحفيزية يفحتليل : األول الفصل
 البوطي

 التحفيزايت يف ركاية فبو زين للشيخ البوطي .أ 

 التحفيزية الداخلية (4

 4 تحفيزيةال

" أما ىذا فليس يل إىل فهمو سبيل، ككل ما كراء الذم أخربتك عنو ال يبكن 
إال ابغبدس كالتخمُت. غَت أين أستطيع إرشادؾ إىل حيلة قد اػبوض يف شيء منو 
 4تهما كاالصباع هبما.تنفذين منها إىل معرف

ىذه التحفيزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك ستبُت  
 الباحثة فيما يلي:

 الرمز: اعبملة .4

 (شيخ ىـرأان )مدلوؿ عليو:  .2

 اؼبعٌت: البشر يعلموف كلكن هللا أعلم كل ما يف الدنيا. .1

 2 التحفيزية

و، كىذا الفلك الدائر من حولنا، كل "ىذه اغبياة كهبجتها، كىذا السلطاف كأهبت
ذلك مظاىر الاطمئناف إليها كال أماف ؽبا. ىذه األشكاؿ اليت يتضرب فيها النور الساطع 
ابلظلمات القاسبة، كىذه الصور اليت سبتزج فيها مباىج األفراح كاألعراس دبآسي اؼبآمت 

                                                             
   .18(، ص. 2249) الطبعة اػبامسة؛ دمشق: دار الفكر، فبو زين دمحم سعيد رمضاف البوطي،  1
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تدارؾ ساعات اللذة كاألحزاف، كل ينحذران من تفويت الفرص بعد حلوؽبا، كينبهنا إىل 
 2بُت شيخ كألمَت، كسلطاف كفقَت". قبل غركهبا. فالدىر مل يكن يوما ما يفرؽ يف خداعو

يف ىذه التحفيزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك ستبُت 
 الباحثة فيما يلي:

 الرمز: اعبملة .4

 فرصالمدلوؿ عليو:  .2

 بقدر اإلمكاف ألف الفرصة لن أتيت مرتُت.كل شيء هبب أف يكوف جاىزا اؼبعٌت:   .1

 1 التحفيزية

...كاف عليك أف تعلم أف ىذا اؽبلع يف السعي مظهر للجزع اؼبعيب، كأف 
ارتعاشك الدائب طيش ال ينبغي، كأف تعجلك للفناء قبل أف ينضج منك اعبسم بشوقو، 

 1إمبا ىو زبلص من الصرب كآالمو.

اسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك ستبُت يف ىذه التحفيزية الباحثة ستحلل بدر 
 الباحثة فيما يلي:

 الرمز: اعبملة .4

 لعاؽبمدلوؿ عليو:  .2

ال هتلع، ال تستعجل، كال هتوج ألف لن يؤدم إال إضاعة الصرب ك جلب اؼبعٌت:  .1
 الشدة.

                                                             
 .67، ص. فبو زيندمحم سعيد رمضاف البوطي،  2
  .98ص. فبو زين، دمحم سعيد رمضاف البوطي،  3
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 1 التحفيزية

... أيها القلب عد.. عد ! ال زبدعنك مفاتن الغركر كاألصداغ. كال تصدقن 
ابتسامات الثغور كالشفاه، كال أيخذنك سحر العيوف النجل، أك هبذبنك إشراؽ  شيئا من

الوجوه بُت ظلمة الشعور اؼبلتوبة. فكل ىذا الذم يتألق يف عينك نوره إمبا ىو انر كصبر، 
 1سرعاف ما يتوقد عليك ؽبيبا، كهتلك يف لظاه.

اؼبعٌت، ك ستبُت يف ىذه التحفيزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث 
 الباحثة فيما يلي:

 الرمز: اعبملة .4

 القلب اؼبتجوؿ مدلوؿ عليو:  .2

نشبو ىذه التحفيزية أبنو الدنيا كالدنيا ىالك، ابلداخل ىناؾ سعادة، حزف، اؼبعٌت:  .1
 كشدة. حيث كل ما لبتربه مؤقتا، فاآلخرة ىي اغبياة اػبالدية.

 التحفيزية اػبارجية (2

 4 التحفيزية

فات من حوؿ سيت يف صبود كذىوؿ يبجدف خالق ىذا اعبماؿ، ...ككقفت الوصي
 5كقد اعًتفت حَتهتن أبف اعبماؿ الذم صورتو خالق ال سبيل ليد اؼبخلوؽ يف تغيَته.

يف ىذه التحفيزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك ستبُت 
 الباحثة فيما يلي:

                                                             
   .425ص. فبو زين، رمضاف البوطي،  دمحم سعيد 4
 .72ص.  فبو زين،دمحم سعيد رمضاف البوطي،  5
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 الرمز: اعبملة .4

 سيتمدلوؿ عليو: األمَتة  .2

 اؼبعٌت: إف اعبماؿ الكامل الذم خلقو بيد هللا ال يبكن أف يغَته أيدم البشر. .1

 2 التحفيزية

" اغبياة صبيلة اي مواليت، كأنت أصبل منها. كالدنيا من حولك مشرقة، كإشراقك 
أمت منها. فاهنضي.. كافرحي.. كابتسمي.. ليتم يف اغبياة الكماؿ، كيتكامل للدنيا 

 6اإلشراؽ".

التحفيزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك ستبُت يف ىذه 
 الباحثة فيما يلي:

 الرمز: اعبملة .4

 مدلوؿ عليو: نصيحة خامة القصر إىل األمَتة زين .2

 قلقُت كيدمر حياتنا.اؼبعٌت: ال تسكن يف اغبزف طويال، ألنو سيجعلنا  .1

 ة " ممو زين" للشيخ البوطيالفصل الثاين: العبارات التحفيزية يف عناصر رواي

 العناصر الداخلية (4

 اؼبوضوع .4

 4 التحفيزية

 .قصة حب نبت يف األرض ك أينع يف السماء...
                                                             

   .91ص. فبو زين، دمحم سعيد رمضاف البوطي،  6
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 ىذه التحفيزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك ستبُت يف
 الباحثة فيما يلي:

 الرمز: اعبملة .4

 قصة حبمدلوؿ عليو: .2

نا أف أنخذ العربة ىو الصرب، ك حب كالنبا غَت موحد يف التحفيزية اليت يبكن اؼبعٌت: .1
 العامل بسبب رفض عائلة األمَتة،  كلذلك كحدنبا هللا يف اآلخرة.

 الشخص .2

 4 التحفيزية

"كمل يكن األمَت زين الدين ذا كفاءة فحسب، بل كاف يتمتع إىل ذلك بغٌت كاسع 
ليمنعة من امتالكو العجيب كدبظهر كبَت من القوة كالسلطاف. كالغريب أف ذلك مل يكن 

لقلوب أمتو، كاكتسابو ؿببة سائر طبقات شعبة، فبا أذاع اظبو مقركان ابؽبيبة كاإلجالؿ؛ ال 
 7."يف جزيرة بوطاف كحدىا، بل يف سائر أكباء كردستاف كإماراهتا

يف ىذه التحفيزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك ستبُت 
 ا يلي:الباحثة فيم

 الرمز:اعبملة .4

 مدلوؿ علية:األمَت زين الدين .2
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ابلكماؿ الذم كاف يبتلكو األمَت زين الدين ، فال هبعلو متكربا كمعظم اغبكاـ اؼبعٌت: .1
  حقا مع أىل جزيرة بوطاف.يف ذلك الوقت، على العكس ىو متواضع 

 2 التحفيزية

أعلى للجماؿ،  ... خلقهما هللا يف ذلك القصر، بل يف تلك اعبزيرة كلها مثال
كمبوذجا كامال للفتنة كالسهر اإلؽبي يف أظبى مظاىرنبا، ككأمبا أبدعتهما يد اػبالؽ ىذا 

ليؤمن كل فناف كابرع، كمبدع كصانع، أف اعبماؿ االبداع العجيب يف ذلك القصر الرائع 
إمبا ىو ىذا..! ال رصف األحجار كفن النقش كصنعة التلميع، ىذه فتنة تبهر القلوب 

ر الباب، كذلك ركنق يربؽ يف األعُت كيزيغ ابألبصار، كشتاف ما بينهما فرؽ  كتسك
 8"كبَت.

يف ىذه التحفيزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك ستبُت 
 الباحثة فيما يلي:

 الرمز:اعبملة .4

 مدلوؿ عليو: نبا )األمَتة سيت ك األمَتة زين( .2

هللا يظهر عظيمو كجاللتو لعبده، كأف هللا أظهر أف خلقو  اؼبعٌت: صباؽبما يشَت إىل أف  .1
  .كاف أكمل من الفنانُت يف ىذا العامل
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 1 التحفيزية

كحدىا الربىاف الداؿ على أف اليد ... ك أما الصغرل كاظبها زين فقد كانت ىي 
 9اإلؽبية قادرة على خلق اعبماؿ كالفتنة يف مظهر أبدع من أختها كأظبى!"

يزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك ستبُت يف ىذه التحف
 الباحثة فيما يلي:

 الرمز: اعبملة .4

 مدلوؿ عليو: األمَتة زين .2

اؼبعٌت: األمَتة سيت صبيلة كجذابة كساحرة، لكن األمَتة زين أصبل ك أعجب ك  .1
لكي  يبدك أف هللا خلقها عمدا أصبل بكثَت ك أنيق من أختها،اجتذب من أختها،

ك من بُت األصبل ما زاؿ اعبماؿ ما يزاؿ ىناؾ أصبل  أنو بُتنكوف أكثر من اغبكيم 
 ىناؾ أصبل منها. 

 1 التحفيزية

... فأجابتها زين: " كلكن كوبك إف ىذا يعٍت أف يكوف ذلك الرجل ابلغا 
الذركة يف اعبماؿ. كأين ذبدين من قد استقر فوؽ ىذه الذركة..؟ أـ لعلك ربسبُت أف 

جاؿ كلهم يعيشوف يف قصر مثل قصرؾ ىذا، كينشؤكف يف مثل ما أنت فيو من الر 
 42نعمة؟".
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يف ىذه التحفيزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك ستبُت 
 الباحثة فيما يلي:

 الرمز: اعبملة .4

 مدلوؿ علية: األمَتة سيت .2

 ال ذباىد من أجلو. ال ربلم أحالـ كبَت! عندما لديك األحالـ لكناؼبعٌت:  .1

 5 التحفيزية

"... كأكرب الظن أننا سننجح يف الفكرة، سيتاح لكل منا أف ذبد من بُت شباب 
  44ىذه اعبزيرة الواسعة األطراؼ من يركقها كيعجبها"

يف ىذه التحفيزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك ستبُت 
 الباحثة فيما يلي:

 ةالرمز: اعبمل .4

 (الثقة من األمَت زينأكرب الظن )مدلوؿ علية:  .2

 أف اػبطة ستسَت كما يراـ.اؼبعٌت: على الناس لديو الثقة، ألنو من االعتقاد  .1

 6 التحفيزية

...فنهضتا تودعاف اعباريتُت اللتُت مل تزاال يف غيبة عن رشدنبا، بعد أف عمدت  
عها، كالذم نقش عليو بوشي كل منهما إىل اػبامت النادر الثمُت الذم يتؤلأل يف أصب

دقيق رائع من حجارة اؼباس كالياقوت اسم صاحبتو؛ فألبستو إصبع كل من اعباريتُت، 
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عن كاستبدلتا بو خاسبُت بسيطُت كاان يف يد كل منهما، لينوب ذلك عنهما يف التعبَت 
ىل تقديرنبا كالعطف عليهما، مث ليكوف كسيلة ؽبما فيما بعد إىل معرفتهما كاالىتداء إ

 42أصلهما.

يف ىذه التحفيزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك ستبُت 
 الباحثة فيما يلي:

 الرمز: اعبملة .4

 مدلوؿ علية: اػبامت .2

كوسيطة للتعرؼ على اؼبعٌت: ىااتف األمَتاتف لديهما األخالؽ الكريبة، بتبادؿ اػبوامت   .1
 بعضها البعض يف اؼبستقبل.

 7 التحفيزية

... ك أما اآلخر فكاف أحد سكريتَتية الديواف يقاؿ لو فبو، ككاف الصفى الوحيد 
لتاج الدين من بُت شقيقيو كسائر أصحابو، قد جعل هللا بينهما من الود كاإلخاء ما يندر 
اتفاؽ مثلو بُت أم أخوين أك صديقُت. كلعل الذم صبعهما على ذلك التحابب كاإلخاء 

 موؽبُت بو كؽبا عجيبا يف  عشقهما الشديدين للجماؿ. فقد كاانما عرفا بو من تعلقهما كت
كل صوره كمظاىره، ككاف يبلغ هبما التأثر حبقيقتو مبلغا فوؽ ما ىو معتاد أك طبيعي،  
كما كاان يف شوؽ شديد إىل أف يلمحا كلو مرة يف العمر ىاتُت األمَتتُت اللتُت ذاع 

 41كبقائها.صباؽبما يف معظم جهات كردستاف 
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ىذه التحفيزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك ستبُت يف 
 الباحثة فيما يلي:

 الرمز: اعبملة  .4

 مدلوؿ عليو: الصحبة بُت فبو ك اتج الدين .2

الصداقة القائمة على هللا تعلى يبنح هللا القوة الصداقة اليت ستكوف دائما اؼبعٌت:  .1
 صداقة كثيقة كـبلصة.

 8 التحفيزية

أخي: إف ىذا الذم ربدثو اآلف ليس ذلك الذم عرفتو، إمبا ىو اليـو إنساف  "
؛ فقد كهللا فقدت كل  آخر، فال تبحث يف عن شيء فبا تسميو البأس كاعبلد كالعـز
ذلك، كليس الذم تراه إال جسما متهلهال، فقد عشش األمل يف كل نقطة منو، كقلبا 

الراحة كالطاقة كاعبلد كالصرب، فقد انتهت متأججا تتقد فيو انر ال تعرؼ ىو ؽبا، أما 
عالقة كل ذلك من سائر جوارحي ك جسمي. فدعٍت على األقل أستقبل قدرم إف مل 

 41ابؼبعذرة يل".تكن تشعر 

يف ىذه التحفيزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك ستبُت 
 الباحثة فيما يلي:

 الرمز: اعبملة .4

 )نصيحة اتج الدين إىل فبو( مدلوؿ عليو: فبو .2
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ينشأ الشعور ابليأس عند كصوؿ الفشل، كلكن ال يعٍت أنو بسبب عدـ اؼبعٌت:  .1
 احملاكلة، كلذلك هبب أف كباكؿ اغبصوؿ على ما نريد من كل أركاحنا.

 9 التحفيزية

فقاؿ ؽبا: " أما ىذا فليس يل إىل فهمو سبيل، ككل ما كراء الذم أخربتك عنو ال 
 45يف شيء منو إال ابغبدس كالتخمُت...".يبكن اػبوض 

يف ىذه التحفيزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك ستبُت 
 الباحثة فيما يلي:

 الرمز: اعبملة .4

 (شيخ ىـرأان )مدلوؿ عليو:  .2

ه عليم اؼبعٌت:البشر يعرفوف لكن ال يعرؼ كل شيء، ألف معرفتهم ؿبدكدة، كهللا كحد .1
 ء.يعلم كل شي

 42 التحفيزية

بركحي اي أمَتيت الصغَتتُت فديتكما، كجعلت هللا ريب حافظا لكما، فأنتما " 
إنساف كل عُت، كحبة الشوؽ لكل فؤاد. ىبيل إيل أف ىذا القصر قد كمد بعض بريقو، 
كتوارل من أكبائو الكثَت من أنسو، منذ اليـو الذم خرجتما فيو ؼبهرجاف الربيع، مث عدسبا 

من ىذا اإلطراؽ كالتفكَت كالذبوؿ! فهل يل أف أسأؿ عن السر الذم طواه  دبا ربمالف
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اليت تسببت كل ىذا يف ذىولكما؟ فقد أستطيع معونتكما يف مقدمكما أك عن اػبمرة 
 46شيء إذا كاف مستعصيا، أك أستخدـ تدبَتم كسحرم إف كاف خافيا".

ثلث اؼبعٌت، ك ستبُت يف ىذه التحفيزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دب
 الباحثة فيما يلي:

 الرمز: اعبملة .4

 مدلوؿ عليو: اىتماـ عجوز القصر ) ىيالنة( .2

اؼبعٌت: من اؼبوقف الذم يبكننا رؤيتو من عجوز القصر أننا هبب أف هنتم ابآلخرين  .1
 سواء كانت أمَتة أك شخصا يعٍت الكثَت ابلنسبة لنا.

 عداداأل .1

حداث اليت ؽبا عالقة سببية. لة من األالقصة اليت أنشأىا اؼبؤلف يف سلس
عداد أف الباحثة ألعداد التقدمي. ك يف ىذا ايف ىذه الركاية األ عداد الذم يستخدـكاأل

 ال توجد التحفيزايت حقا.

 سلوب اللغةأ .1

أسلوب اللغة اؼبستخدمة يف ركاية فبو زين للدكتور دمحم سعيد رمضاف البوطي ىو 
 اللغة الفصيحة.
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 كجهة النظر .5

. ك كجهة النظر اليت تستخدـ يف ىذه هة النظر ىي هتتم دبن يركم ىذه الركايةكج
 الركاية ىو اؼبتكلم يعٍت الشخصية يف ىذه الركاية.

 رسالةلا .6

 4 التحفيزية

ف من اإلمعاف يف اػبطأ أف نسلم أنفسنا إىل اضطراابت من " اظبع اي صديقي: إ
ؿ أتثَتىا كاشتداد كطأهتا. كال ىذا النوع، فلن تكوف النتيجة بعد ذلك سول استفحا

ريب أف ذلك ليس مناسبا ؼبثلي كمثلي. ككالان يف ىذا البلد معركؼ ابعبلد كاإلقداـ، 
ككل منا تعرفو ىذه اعبزيرة ابلبطولة كالعـز كالبأس، فماذا عسى أف يكوف أثر ىذا الذم 

سامع الناس نعانيو يف ظبعتنا إذا عرؼ ذلك غدا بُت الناس..؟ كماذا سيلحق بنا إذا ت
زباذلت عزيبتنا كاهنارت حبديثنا. ككيف أننا ككبن أكلو العزيبة كالشجاعة كالبأس. قد 

شجاعتنا كتبدد أبسنا؛ بسالح امرأتُت كقوهتما فقط..؟ فلينهض كل منا من فراش ىذا 
الفتور، كلنمط عنا ىذا التوجع الونبي، الذم إمبا أسلبناه كبن على أنفسنا، كلنتذكر أننا 

   47. كأنو ال يبكن للوىن أف يتخذ طريقو إىل نفوسنا".أشداء

يف ىذه التحفيزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك ستبُت  
 الباحثة فيما يلي:

 الرمز: اعبملة .4
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 النصيحة اتج الدين إىل فبو مدلوؿ عليو: .2

ن ركود القلق كاغبزف يف الصداقة من اؼبهم تقد  النصيحة ألصدقائنا لينهض م اؼبعٌت: .1
 .إذا كاف حزينا

 1 التحفيزية

" أقسم لك اي صديقي؛ أنٍت لو كجدت أم سبيل لتقد  سعادتك على 
سعاديت، كلو ظهر يل أم طريق يبكنٍت أف أفتدم فيها ىنائي كحيب بلحظة كاحدة من 
حبك كسعادتك، ؼبا توانيت عن ذلك. كلكنك تعلم أف ىذه ىي السبيل الوحيدة 

اليت علق القضاء قلبينا هبا، كثق أنٍت لن أستسيغ طعم سعاديت ينا إىل آمالنا لوصوؿ كل
 48اليت هتنئٍت هبا، إال بعد أف يسعدين التوفيق يف إيصالك إىل مناؾ كآماؿ حبك".

يف ىذه التحفيزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك ستبُت 
 الباحثة فيما يلي:

 الرمز: اعبملة .4

 دلوؿ عليو: كالـ اتج الدينم .2

يوسع قلبو لك، تصب كل سعادتو لك، اؼبعٌت: الصديق اغبقيقي ىو الصديق الذم  .1
 مع أنو يف حزف.
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 1 التحفيزية

".. إف اغبجاب اي موالم، إف كاف ال يرجى منهم فوؽ ما يرجى من الكالب، 
شيء سول أف غَت أف الكالب فيها طبيعة اإلخالص كالوفاء، أما ىذا فأنو ال يعنيو 

  49يكوف كغدا خبيثا".

يف ىذه التحفيزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك ستبُت 
 الباحثة فيما يلي:

 الرمز: اعبملة .4

 مدلوؿ عليو: نصيحة اتج الدين إىل األمَت زين الدين .2

ال تدافع عن شخص وبب أف ينشر القذؼ، ألف ىذا الشخص سيجلب اؼبعٌت:  .1
 ثة.لك كار 

 5 التحفيزية

... كال بدع، فالشوؽ انر يف الفؤاد ال تزيده النصيحة إال اتقادا، كىو سر 
مستكن يف اعبوانح ال يفيده العتب كاللـو إال افتضاحا. ال سيما إف كاف ىذا الناصح ال 

عن دنيا قلبو يدرم سر اغبزف كاألمل فيمن ينصحو، فهو يلقي على ظبعو كالما بعيدا 
ب أف ذلك ال يزيد يف نفسو إال شعورا ابلغربة كإحساسا ابلوحشة كآالمو، ال ري

 22كاآلالـ.
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يف ىذه التحفيزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك ستبُت 
 الباحثة فيما يلي:

 الرمز: اعبملة .4

 مدلوؿ عليو: الشوؽ .2

لشوؽ ال اؼبعٌت: مرض الشوؽ ال يبكن عالجو ابلنصيحة أك الكلمات، ألف داء ا .1
 يزكؿ إال بتوجيو الكالـ ؼبن فاتو.

 العناصر اػبارجية (4

 القيم الدينية .4

 4 البتحفيزية

 ...قصة حب نبت يف األرض ك أينع يف السماء.

 ىذه التحفيزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك ستبُت يف
 الباحثة فيما يلي:

 الرمز: اعبملة .4

 مدلوؿ عليو:قصة حب .2

: التحفيزية اليت يبكننا أف أنخذ العربة ىو الصرب، ك حب كالنبا غَت موحد يف اؼبعٌت .1
 العامل بسبب رفض عائلة األمَتة،  كلذلك كحدنبا هللا يف اآلخرة.
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 القيم الثقافية .2

 4 التحفيزية

... من االحتفاؿ يف مثل ذلك اليـو بشركؽ الربيع كيومو اعبديد. فالطبيعة ؽبا 
، كمن كاجبها عليهم أف وبتلفوا هبا يف مولدىا اعبديد، فينطلقوا عليهم حق ك منة كربل

صبيعا من كبَت كصغَت كرجل كأنثى؛ اتركُت كراءىم كل آاثر التصنع كالتكلف اليت تعج هبا 
دنيا اؼبدف كالعمراف، إىل حيث تلوح صفحات االبداع اإلؽبي الساحر. فيخشعوف ؽبا 

." كحدىا، كيظلوف معها يف نشوة كمرح إىل أف  24تتوارل عنهم مشس ذلك اليـو

يف ىذه التحفيزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك ستبُت 
 الباحثة فيما يلي:

 الرمز: اعبملة .4

 مدلوؿ عليو: احتفاؿ عيد الربيع .2

اؼبعٌت: تقاـ احتفاؿ عيد الربيع للتعبَت عن االمتناف للنعمة العظيمة اليت تتجلى يف  .1
 طبيعة.الثركة ال

 

 

 

                                                             
  .24-22ص. فبو زين، دمحم سعيد رمضاف البوطي،  24



46 

 

 

 

 2التحفيزية 

فقالت:" كوبك كأين اغبل يف ىذا..؟ فمىت كانت النساء يبتزجن ابلرجاؿ يف مثل ىذا 
اليـو االمتزاج الذم تظنُت..؟ كىل ذبهلُت أنو ستكوف لنا أمكنة خاصة من دكف 

 22الرجاؿ؟ أـ...".

ستبُت يف ىذه التحفيزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك 
 الباحثة فيما يلي:

 الرمز: اعبملة .4

 مدلوؿ عليو: لنا ) النساء( أمكنة خاصة من دكف الرجاؿ .2

اؼبعٌت: القيم الدينية بُت الرجاؿ كالنساء يف جزيرة بوطاف قوية كمنتصبة للغاية اليت قاـ  .1
 هبا األمَت زين الدين فلهذا ال زبتلط بُت الرجاؿ كالنساء.

 القيم االجتماعية .1

 4 التحفيزية

... ككنت تنظر إليهم فتمتد هبم العُت يف اعبهات األربع، مث ال تكاد تبلغ 
النهاية. تراىم خليطا متضاراب من شىت الطبقات كاألشكاؿ كاالذباىات، قد امتزج فيهم 

اؼبثقف كاعباىل. فيهم العاشق الذم جاء الغٌت ابلفقَت، كرباذل الصغَت كالكبَت، كتالقى 
من طبر النسياف. كفيهم الشاعر الذم أطرؽ خاشعا يرنو إىل ليغمر جراح قلبو بكؤكس 
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الفتنة اغباؼبة، يستوحي منها آايت اإلؽباـ، كفيهم الفيلسوؼ الذم أسرتو اغبَتة كملكو 
 21...!الذىوؿ، فهول ساجدا ػبالق ىذا السحر كاعبماؿ

 يف ىذه التحفيزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك ستبُت
 الباحثة فيما يلي:

 الرمز: اعبملة .4

 مدلوؿ علية: سكاف جزيرة بوطاف .2

سكاف جزيرة بوطاف ؽبم اىتمامات ابجملتممع اىتماما مرتفعا، كل منهم اؼبعٌت:  .1
 يندؾبوف صبيعا يف كاحد بدكف النظر عن مكانة األحد.

 2 التحفيزية

نوا كاحدا، ... كال بدع، فالطبيعة أمهم صبيعا من دكف تفريق، ربنو عليهم ح 
  21تبتسم ؽبم ابتسامة كاحدة، كتسقيهم ضبياىا من كأس ال زبتلف.

يف ىذه التحفيزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك ستبُت 
 الباحثة فيما يلي:

 الرمز: اعبملة .4

 الطبيعةمدلوؿ عليو:  .2
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اس نفس اؼبعاملة. اؼبعٌت: الطبيعة ترحم صبيع الناس نفس الطريقة، تعامل صبيع الن .1
 كىي عادلة لكل البشر.

 1 التحفيزية

" بركحي اي ألمَتيت الصغَتتُت فديتكما، كجعلت هللا ريب حافظا لكما، فأنتما 
إنساف كل عُت، كحبة الشوؽ لكل فؤاد. ىبيل إىل أف ىذا القصر قد كمد بعض بريقو، 

ؼبهرجاف الربيع، مث عدسبا كتوارل من أكبائو الكثَت من أنسو، منذ اليـو الذم خرجتما فيو 
 دبا ربمالف من ىذا اإلطراؽ كالتفكَت كالذبوؿ.! فهل يل أف أسأؿ عن السر الذم طواه
مقدمكما، أك عن اػبمرة اليت تسببت كل ىذا يف ذىولكما؟ فقد أستطيع معونتكما يف 

 25 شيء إذا كاف مستعصيا، أك أستخدـ تدبَتم كسحرم إف كاف خافيا".

الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك ستبُت يف ىذه التحفيزية 
 الباحثة فيما يلي:

 الرمز: اعبملة .4

 عجوز القصر ) ىيالنة (مدلوؿ عليو: تضحية  .2

تضحية كبَتة للعجوز القصر إىل األمَتتُت، ىنا يبكن مالحظتو أبهنا قيمة :اؼبعٌت .1
 خرين.اجتماعية عالية إىل اآلخرين، التضحية من أجل سعادة اآل

 1 التحفيزية .1

... الكوف كلو منذ فجر اغبياة مسرح للصور اؼبتضادة كاؼبظاىر اؼبتناقضة. فهذا 
الليل كالنهار، كالنور كالظالـ، ىذه الشمس اؼبتوىجة كالظالؿ الوارفة، ىذا اؽبجر 
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كالوصاؿ، كاؼبآمت كاألعراس، ىذه اؼبآسي كاألفراح، كىذا البؤس كالنعيم، ىذه الوركد 
مباذج ؼبشهد ىذا الكوف اؼبتناقض؛ أبدعو هللا  بُت أشواكها الدامية؛ كل ذلك  الناعمة

كذلك، ليوجد يف كل من اػبَت كالشر معناه، كليستبُت كل منهما ابآلخر، كيتميز كل 
عنصر بنقيضو، مث لكي تشيع يف الكوف ركح اغبركة كالكفاح، كلًتتبط ىذه اػبالئق بنظاـ 

 26السعي كالتعاكف.

فيزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك ستبُت يف ىذه التح
 الباحثة فيما يلي:

 الرمز : اعبملة .4

 مدلوؿ عليو: اغبياة .2

خلق هللا ىذا العامل من اؼبتضادة عمدا حىت وبتاج كل منهم اآلخر، حاكؿ اؼبعٌت:  .1
 كمساعدة بعضهم البعض.

 القيم األخالقية .1

 4 التحفيزية

. كلتحسبوين من صبلتكم يف " فؤلكن كاحدا من كم من أجل اتج الدين اليـو
 27السعي إىل ىذا الطلب، كالقياـ يف سبيل إرضائو".

يف ىذه التحفيزية الباحثة ستحلل بدراسة ربليلية داللية دبثلث اؼبعٌت، ك ستبُت 
 الباحثة فيما يلي:
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 الرمز: اعبملة .1

 مدلوؿ عليو: صفة األمَت زين الدين .5

 زين الدين أنخذ التحفيزية أف اؼبلك هبب أف يكوف ذا طبيعة من كالـ أمَتاؼبعٌت:  .6
 متواضعة، هبذه الصفة يبكننا أف قبعل الناس سعداء يقربوف معنا. 
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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 الفصل األول: اخلالصة

بعد أف حللت الباحثة العبارات التحفيزية يف عناصر ركاية فبو زين للدكتور دمحم 
تتعرؼ العبارات التحفيزية فيها، ففي ىذا الباب األخَت ستجمل سعيد رمضاف البوطي ل

 الباحثة نتائج البحث، كىي كما يلي:

شيخ البطي ىناؾ ركاية فبو زين للخارج ، يف يف خارج عناصر الركاية التحفيزية  .4
من التحفيزايت  زيد من التحفيزايت الداخليةكجدت الباحثة اؼبربفيزاف. 
 لآلخرين  اإلنساف ربفيز من نفسألهنا األبرز ىي اػبارجية.

اؼبوضوع الذم كاف يف ىذه الركاية  لو القيم يف داخل عناصر الركاية،التحفيزية  .2
ؽبا  الشخصيات اليت تلعب يف ىذه الركايةاألخالقية، يعلمنا عن الصرب. ك 

األخالؽ الكريبة، كىي التواضع، كالثقة العالية، كاالىتماـ.كأسلوب اللغو 
غة الفصيحة.ك كجهة النظر اؼبستخدمة ىي اؼبتكلم.ك األمانة اؼبستخدمة ىي الل

كأما التحفيزية يف خارج يف ىذه الركاية ىي النصيحة من صديق إىل صديق.
عناصر الركاية ؽبا  القيم انطباعية منها القيم االجتماعية، بُت ؾبتمع كآخر ال 

وف بغَت يبيزكف بعضهم عن بعض، بُت غٍت ك فقَت، صغَت ك كبَت، كلهم ىبتلط
 .النظر إىل االجتماعية
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 قرتاحاتالفصل الثاين: اال

قد سبت الباحثة يف كتابة ىذا البحث العلمي بعوف هللا كتوفيقو كبعد ما تعمقت 
الباحثة العبارات التحفيزية يف عناصر ركاية فبو زين للشيخ البوطي فتعينت الباحثة 

 االقًتاحات فيما يلي:

للباحثة خصوصا ك للقراء عموما ألف  عسى أف يكوف ىذا البحث مفيدا .4
 للشباب يف ىذا العصر. ةحفيزية اليت يف ىذه الركاية جيدتال

اإلهبايب من كامل ؿبتوايت ىذه باب أف أيخذكا العربة من اعبانب يبكن الش .2
كالقيم  ىذه الركاية ال تقدـ التحفيزية فقط، كلكن ىناؾ القيم الدينيةك الركاية ، 
 ف قدرة حسنة للشباب يف ىذا الزماف.اغبسنة ليكو  األخالقية

أف يبحثوا من حيث أسلوب  للباحثُت القادمُتاليت يبكن تقديبها  ةاالقًتاح .1
 .اللغة، ألف ربسُت اللغوية يف ىذه الركاية فبتع للبحث من حيث ربليل البالغة
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 سرية ذاتية

زجَتة زينب. كلدت يف  السيدة ك طايطال إ السيد ىي ابنةعني 
ـ.  2222أبريل  41نوغ سجوؾ، كو  قرية يف بوطاف ابلضبط

ية كونوغ غبكومية األكىل يف قر زبرجت من اؼبدرسة اإلبتدائية ا
 ـ، مث التحقت دبعهد األمانة للبنات يف مدينة 2242سجوؾ سنة 

 2248ابكابك ست سنوات من اؼبدرسة اؼبتوسطة إىل اؼبدرسة الثانوية، زبرجت يف سنة  
دبكاسر حىت حصلت على  ابعبامعة عالء الدين اإلسالمية اغبكومية تـ، مث التحق

ألدب كالعلـو اإلنسانية سنة يف قسم اللغة العربية كآداهبا يف كلية ا درجة سرجاان ىومانيورا
 ـ. 2222

 


