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 ب 
 

 ير الباحثر تق
 : البأفيدكم علما بأنٍت الط

 : زلمد لطفي   االسم
 ٜٖٓٔٓٔ٘ٔ:   رقم القيد

 وابتسامة" : أسلوب لغة نثر نشيد اإلنسان يف رلموعة نثر "دمعة  موضوع البحث
 ربليلية أسلوبية(جلربان خليل جربان )دراسة 

حضرتو وكتبتو بنفسي وما زدتو من إبداع غَتي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى أحد يف 
ولن  ادلستقبل أنو من تأليفو وتتبُت أنو من غَت حبثي، فأنا أربمل ادلسؤولية على ذلك

أو مسؤورل قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية  تكون ادلسؤولية على ادلشرف
 امعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.ج

 ٜٕٔٓمايو  ٕٕربريرا دباالنج، 
 الباحث

 

 زلمد لطفي
 ٜٖٓٔٓٔ٘ٔرقم القيد : 

 
 



 
 

 ج 
 

 تصريح
العنوان أسلوب لغة لطالب باسم زلمد لطفي ربت لىذا تصريح بأن رسالة البكالوريوس 

ربليلية  نثر نشيد اإلنسان يف رلموعة نثر "دمعة وابتسامة" جلربان خليل جربان )دراسة
تقدم إذل رللس ادلناقشة لوادلراجعة من قبل ادلشرف وىي صاحلة ل أسلوبية( قد مت الفحص

ة فاء شروط االختبار النهائي للحصول على درجة البكالوريوس يف قسم اللغة العربييالست
 وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 
 م ٜٕٔٓمايو  ٕٕماالنج، 
 ادلوافق
 ادلشرف

 
 

 عارف مصطفى، ادلاجستَت
 ٕٜٜٗٓٓٔٓٔٚٓٓ٘ٔٔٓٚٔرقم التوظيف:

 رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا
 
 

 الدكتور حليمي
 ٜٕٜٜٚٓٓٔٔٓٓٓٙٔٓٔٛٔ: رقم التوظيف

 
 ةادلعّرف

 
 

  
 
 
 
 



 
 

 د 
 

 تقرير لجنة المناقشة
 لقد سبت مناقشة ىذا البحث اجلامعي الذي قدمو:

 : زلمد لطفي  االسم
 ٜٖٓٔٓٔ٘ٔ:  رقم القيد
 وابتسامة" أسلوب لغة نثر نشيد اإلنسان يف رلموعة نثر "دمعة:   العنوان

 جلربان خليل جربان )دراسة ربليلية أسلوبية(
( يف قسم اللغة العربية وأدهبا لكلية S-1وقررت اللجنة صلاحو واستحقاقو درجة سرجانا )

 العلوم اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 مٜٕٔٓمايو  ٕٕربرير دباالنج، 

 التوقيع جلنة ادلناقشة
 )ادلناقش الرئيسي(                         الدكتورة معصمة -ٔ

 ٕٕٕٕٖٜٗٓٗٓٙٓٓٓٗٓٚٔ رقم التوظيف:     
)                    ( 

 )رئيس ادلناقشة (                   ادلاجستَتزلمد زواوي،  -ٕ
 ٖٕٕٕٜٔٓٓٔٓ٘ٔٓٗٓٔٛٔ رقم التوظيف:     

)                    ( 

 )   السكرتَت   (               عارف مصطفى، ادلاجستَت -ٖ
 ٕٜٜٗٓٓٔٓٔٚٓٓ٘ٔٔٓٚٔرقم التوظيف:      

(                    ) 

 ةادلعّرف
 
 
 
 
 



 
 

 ه 
 

 استهالل

 ةِ رَ جَ شَ  تَ ا ربَْ ذَ وْ ب ُ  بِ رْ قُ بِ  تُ سْ لَ جَ ا وَ اعلَْ رَ بِ  ةِ مَ كْ حلِِ  تُ يْ غَ صْ أَ وَ  سْ وْ ي ُ شِ وْ فُ ن ْ كُ   مَ يْ الِ عَ ت َ  تُ عْ سَِ 
 دِ وْ حُ اجلُْ وَ  لَ هْ اجلَْ  بُ الِ غَ أُ  نَ آْل ا اَ نَ ا أَ ىَ ، وَ ةِ فَ رِ عْ مَ الْ 

-جربان خليل جربان-



 
 

 و 
 

 اإلىداء

 أىدي ىذا البحث إذل:

 احملبوبُت، أمي نور حسنة وأيب زلمد منَت  والدي
 أخي عمر فاروق، وأخيت عزة العُت
 يسر اهلل يف جهادىم وبارك اهلل فيهم

 



 
 

 ز 
 

 الشكر والتقديركلمة 

احلمد هلل الذي اتصف بالكماالت، والصالة والسالم على سيدنا زلمد الذي أيد 
 بادلعجزات وعلى آلو وصحبو الذين فعلوا احلسنات واجتنبوا ادلنكرات.

لقد سبت كتابة ىذا البحث الستيفاء شروط اإلختبار النهائي واحلصول على درجة 
سم اللغة العربية وأدهبا جامعة موالنا مالك إبراىيم سرجانا لكلية العلوم اإلنسانية يف ق

 اإلسالمية احلكومية دباالنج. 
والزمالء  اءالكرم درسُتوىذه الكتابة دل تصل إذل مثل الصورة بدون مساعدة ادل

 قدم الباحث فوائق االحًتام وخالص الثناء إذل: ياألحباء. ولذلك 
ة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية مدير جامع ،رسااألستاذ الدكتور عبد احل فضيلة -ٔ

 احلكومية ماالنج.
عميدة كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراىيم  ،فضيلة الدكتورة شافية -ٕ

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا   ،فضيلة الدكتور حليمي -ٖ

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.مالك إبراىيم 
بقسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم  األكادمي شرفادل ،ادلاجستَت غفران حنبلي فضيلة -ٗ

 .اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 ادلشرف يف ىذا البحث اجلامعي. ، ادلاجستَت عارف مصطفىفضيلة  -٘
 .ام اهلل خَت ىجزا ،ة العربية وأدهبادرسُت يف قسم اللغمجيع ادل -ٙ
 مجيع أصحايب يف قسم اللغة العربية وأدهبا. -ٚ

 ل العلمىم من أىام مجيعا. وجعلنا اهلل وإيشكرا جزيال على كل مساعدهت مول ذلأق
 .ادلخلصُت وجعلنا من عباده الصاحلُت واخلَت

 
 



 
 

 ح 
 

 مستخلص البحث
رلموعة نثر "دمعة وابتسامة" جلربان خليل أسلوب لغة نثر نشيد اإلنسان يف (، ٜٕٔٓ) محمد لطفي

البحث اجلامعي، قسم اللغة العربية وأدهبا. كلية العلوم . جربان )دراسة ربليلية أسلوبية(
عارف اإلنسانية. جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. ادلشرف: 

 ، ادلاجستَت.مصطفى
 نثر نية اجلملة،أسلوب، بالكلمات الرئيسية: 

كأساس إلنشاء أسلوب اللغة. ادلقصود ببنية اجلملة ىنا   ىي أسلوب لغة من ناحية بنية اجلملة
ىو كيفية وضع عنصر اجلملة ادلهم يف اجلملة. ىناك مجل دورية، فضفاضة، ومتوازنة. ينقسم أسلوب 

التوازي ، (antiklimaks) ىبوط مفاجئ ،(klimaks) اللغة القائم على بنية اجلملة إذل؛ ذروة
(pararelisme) ،مناقضة (antitesis) ،التكرار (repetisi) . نثر نشيد وإحدى منها ىي أسلوب يف

 اإلنسان.
 ، ب(نثر نشيد اإلنسان من ناحية بنية اجلملةما أسلوب لغة بحث ىي: أ( ال امن ىذسللة األ

 امن ىذ دفاذل .اجلملةنثر نشيد اإلنسان من ناحية بنية يف  بُت اجلملأسلوب لغة كيف تركيب 
نثر يف  بُت اجلملأسلوب لغة تركيب  و يف النثر من ناحية بنية اجلملةأسلوب لغة  ىو معرفة بحثال

 نشيد اإلنسان من ناحية بنية اجلملة.
مجع البيانات  طريقة. البحث ادلكتيب ىو ونوعو كيفيىذا البحث ىو البحث المدخل 
 باستخدام جملموعةالبيانات اوحلل الباحث . القراءة والتسجيل طريقةىي  بحثال اادلستخدمة يف ىذ
 .ستنباط اخللصةالبيانات، وعرض البيانات، وا تقليلىي و ز وىوبرمان، يميلعند ربليل الوصفي 
أسلوب لغة من ناحية بنية اجلملة يف ىذا النثر يوجد ستة أ(  :بحث ىيال انتائج ىذأما 

، (antiklimaks)، وأربعة أسلوب ىبوط مفاجئ (klimaks) ذروةوعشرون أسلوبا. منها ثالثة أسلوب 
، و عشرة أسلوب التكرار (antitesis)، وستة أسلوب مناقضة (pararelisme)وثالثة أسلوب التوازي 

(repetisi) . األنافوراوجد الباحث نوعُت أسلوب التكرار يف ىذا النثر، يعٍت التكرار (anaphora) 
وواحد تكرار إيباناليبسيس  (anaphora) األنافوراالتكرار  تسعة. (epanalepsis) وتكرار إيباناليبسيس

(epanalepsis). نثر نشيد اإلنسان من ناحية بنية اجلملة يوجد  بُت اجلمل يفأسلوب لغة تركيب ( ب
و  ( repetisi, antitesis, antiklimaks)عشرة أسلوبا. منها أربعة تكرار، مناقضة، ىبوط مفاجئ 

 ,repetisi) ذروةثالثة تكرار،  ،(repetisi, antitesis, pararelisme) توازياثنُت تكرار، مناقضة،  

klimaks) ، ،توازي، ىبوط مفاجئ وواحد تكرار(repetisi, pararelisme, antiklimaks). 
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Style of  language based on sentence structure can be used as a basis for creating 

language style. What is meant by sentence structure here is how to place an element of 

sentence that is important in the sentence. There are sentences that are periodic, are loose, 

and are balanced. Language style based on sentence structure is divided into; climax, 

anticlimax, parallelism, antithesis, repetition. One of them is the language style in prose 

 .by Gibran Khalil Gibran ”نشيد اإلنسان“

The questions of this research are:    a) what style of language based on the 

structure of the sentence in prose “نشيد اإلنسان” by Gibran Khalil Gibran, b) how 

structure of style based on the structure of the sentence between sentenses in prose “ نشيد
 by Gibran Khalil Gibran. The research’s aim is find out style of language based ”اإلنسان

on the structure of the sentence in prose and structure of style based on the structure of 

the sentence between sentenses. 

 

The kind of this research is qualitative. The data collection technique used in this 

research is a reading and noting technique. Then, data were analyzed by researchers used 

descriptive analysis with data analysis models according to Miles and Huberman, it was 

data reduction, data presentation, and verification. 

The result of this research showed that; a) style of language based on the structure 

of the sentence there are twenty-six style. Including three climax , four antiklimaks, three 

paralleisme, six antitesis, and ten repetition. The researcher found two types of repetition 

in this prose, namely anaphora and epanalepsis. Nine anaphora and one epanalepsis. b) 

structure of style based on the structure of the sentence between sentenses there are ten 

style including four repetition, antitesis, anticlimax; two repetition, antitesis, pararelisme; 

three repetition, climax; and one repetition, pararelisme, anticlimax. 
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Gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat, struktur sebuah kalimat dapat 

dijadikan landasan untuk menciptakan gaya bahasa. Yang dimaksud dengan struktur 

kalimat disini adalah bagaimana tempat sebuah unsur kalimat yang dipentingkan dalam 

kalimat tersebut. Ada kalimat yang bersifat periodik, bersifat kendur, dan bersifat 

berimbang. Gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat terbagi atas; klimaks, antiklimaks, 

pararelisme, antitesis, repetisi. Fenomena gaya bahasa itupun juga ada dalam prosa نشيد  
 .karya Gibran Khalil Gibran  اإلنسان

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a) apa gaya bahasa berdasarkan 

struktur kalimat dalam prosa نشيد اإلنسان  karya Gibran Khalil Gibran, b) bagaimana 

susunan gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat yang ada di prosa نشيد اإلنسان  karya 

Gibran Khalil Gibran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya bahasa 

berdasarkan struktur kalimat dalam prosa dan susunan gaya bahasa berdasarkan struktur 

kalimat, antar kalimat yang ada di prosa.  

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik membaca dan mencatat. Kemudian, data dianalisis oleh 

peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan model analisis data menurut Miles dan 

Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; a) gaya bahasa berdasarkan struktur 

kalimat ada dua puluh enam gaya. Diantaranya tiga klimaks, empat antiklimaks, tiga 

paralleisme, enam antitesis, dan sepuluh repetisi. Peneliti menemukan dua jenis repetisi 

dalam prosa ini, yaitu anafora dan epanalepsis. Sembilan anafora dan satu epanalepsis. b) 

struktur gaya berdasarkan pada struktur kalimat yang ada antar kalimat dalam prosa ada 

sepuluh gaya bahasa diantaranya empat repetisi, antitesis, antiklimaks; dua repetisi, 

antitesis, pararelisme; tiga repetisi, klimaks; dan satu repetisi, pararelisme, antiklimaks. 

 

 
 



 
 

 ك 
 

 محتويات البحث

 

 ب ................................................................ تقرير الباحث

 ج ....................................................................... تصريح

 د .............................................................. تقرير جلنة ادلناقشة

 ه ..................................................................... استهالل

 و ........................................................................ إىداء

 ز.................................................................. كلمة الشكر

 ح  ................................................... يف العربية البحث مستخلص

 ط ................................................. يف اإلصلليزية مستخلص البحث

 ي .............................................. يف اإلندونيسية مستخلص البحث

 ك .............................................................. زلتويات البحث

 ٔ ........................................................ مقدمةالالباب األول: 

 ٔ ........................................................ خلفية البحث - أ

 ٗ ........................................................ أسللة البحث - ب

 ٗ ...................................................... أىداف البحث - ج

 ٗ ......................................................... أعلية البحث - د

 ٘ ........................................................ البحث ربديد - ه



 
 

 ل 
 

 ٘ .................................................. الدراسات السابقات - و

 ٜ ...................................................... منهجية البحث -ز

 ٜ .............................................. مدخل البحث ونوعو -ٔ

 ٜ ................................................... مصادر البيانات -ٕ

 ٓٔ .............................................. طريقة مجع البيانات -ٖ

 ٓٔ ............................................. طريقة ربليل البيانات -ٗ

 ٖٔ ................................................ الباب الثاني: اإلطار النظري

 ٖٔ ................................................ علم اللغةسلوب و األ - أ

 ٖٔ .................................................. ب واألدبسلو األ - ب

 ٗٔ ................................................... .األسلوبمفهوم  -ج

 ٘ٔ ............................................... .أسلوب وفقا للخرباء -د

 ٚٔ ................................................... .مفهوم األسلوبية - ه

 ٛٔ ............................................... .أسلوبية وفقا للخرباء -و

 ٜٔ ................... .أسلوب لغة من ناحية بنية اجلملة عند غارس كراف - د

 ٕٕ ................................................. (klimaks) ذروة -ٔ

 ٖٕ ..................................... (antiklimaksىبوط مفاجئ ) -ٕ

 ٕٗ ............................................ (pararelisme) التوازي -ٖ

 ٕٗ .............................................. (antitesis) ة ناقضم -ٗ



 
 

 م 
 

 ٕ٘ ................................................ (repetisi) التكرار -ٗ

 ٕٚ .............................................................. .نثر - د

 ٜٕ ......................................... الثالث: مناقشة نتائج البحثالباب 

 ٜٕ ....................... نثر "نشيد اإلنسان" جلربان خليل جربان عن حملة - أ

 ٜٕ .......................... شرح نثر "نشيد اإلنسان" جلربان خليل جربان - ب

 ٖٓ .................... ناحية بنية اجلملة أسلوب لغة نثر نشيد اإلنسان من - ج

 ٖٔ .......... ذروة بنية اجلملة يف نثر نشيد اإلنسان اليت تضمنت أسلوب -ٔ

 ٖٗ .. ىبوط مفاجئ بنية اجلملة يف نثر نشيد اإلنسان اليت تضمنت أسلوب -ٕ

 ٓٗ ........ التوازيبنية اجلملة يف نثر نشيد اإلنسان اليت تضمنت أسلوب  -ٖ

 ٖٗ ........ مناقضة بنية اجلملة يف نثر نشيد اإلنسان اليت تضمنت أسلوب -ٗ

 ٛٗ ........ التكرار بنية اجلملة يف نثر نشيد اإلنسان اليت تضمنت أسلوب -٘

 ٘٘ . تركيب أسلوب لغة بُت اجلمل يف نثر نشيد اإلنسان من ناحية بنية اجلملة - د

 ٘ٙ ........................................ الباب الرابع: الخالصة واالقتراحات

 ٘ٙ .................................................... ة البحثخالص - أ

 ٘ٙ ........................................................ االقًتاحات - ب
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 الباب األول
 المقدمة

 خلفية البحث -أ
العريب ينقسم إذل قسمُت، علا  األدب ( أنٜٜٛٔيرى أمحد حسن الزيات )

الكالم الذي ، بينما النثر ىو الذي لو الوزن والقافيةكالم الشعر والنثر. الشعر ىو ال
، ألنو سهل االستخدام وال توجد يظهر النثر أواًل من الشعر. الوزن والقافية لو ليس

األدب  يف نثرروابط وقواعد وأيضًا بسبب االحتياجات اإلنسانية العاجلة. ينقسم 
بط بقافية واحدة كل خطُت أو . أوذلا مرتنثر مرسلو  العريب إذل قسمُت؛ نثر قوايف

 (.ٖٙٔ.، صٕٛٓٓفطرياين، ورغادنتا، )، أما الثاين فال يرتبط بالقافية. أكثر
نون، وال ؼلطلون أبدا، بسبب لقد اعتاد العرب على التحدث وفقا للقا

 االختالط باألجانب. ما يسجل الرواة وأقلقة القوية وبسبب ادلَتاث الوراثي يلالس
عطي انطباعا ألنو جيد يف ، باستثناء بعض النثر الذي يالنثر العريب ألنو كثَت نادرا

ورغادنتا، ) أمثال وحكام وصية وخطبة وصف وقصصومعانيها مثل  اإلغلاز، و البالغة
 (.ٖٙٔ.، صٕٛٓٓفطرياين، 

تطوير النثر يف ؽلكن تقسيم  (٘ٔٔ، ص. ٕٕٓٓ)ويرى سوتياسومرغا 
ال ، حلة األوذل للتجديد. يف ىذا الوقتاألدب العريب إذل قسمُت: أ(. النثر يف ادلر 

هتمون بو )النثر زلتوياتو. ال يزالون يقُت يف أسلوبو و الساب يزال ادلؤلفون يتبعون األدباء
ب الكلمة من احملتويات واألفكار. ب(. النثر يف أكثر ىم اىتماما للعالغنائي(. 

ت أكثر اىتماما لألفكار من . كانت خصائص النثر يف ىذا الوقلة التجديدمرح
 ، كما يف ادلاضي. اخلطابية، وال تستخدم الكثَت من الكلمات عناصر أسلوبو

ة أخرى، ما دل إذل فكر  نهجية، وال ؼلرج ادلؤلف من فكرةينهار التفكَت وادل
يكون ادلوضوع  وضوع إذل أن، ؽليل ادلتكتمل فكرة واحدة، وادلقدمة ليست طويلة جداً 
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سوتياسومرغا )ا السياسية واالجتماعية والدينية ، مثل القضايالذي ػلدث للمجتمع
 .(٘ٔٔ، ص. ٕٕٓٓ

ومن األدباء الذي يكتب النثر ىو جربان خليل جربان. كتابة جربان ليس 
النثر فحسبو، ولكن جربان يكتب الشعر والرواية وغَت ذلك. يكتب جربان يف كتابتو 

استخدام الكلمة اإلغلازة أكثر وكذلك ذلا ادلعٌت الكثافة من الكلمة يستخدمها ب
 الناس عامة. وبذلك يقال أن لغة النثر ذلا أسلوب ومعٌت متعددة.

حاول عدد من األدباء والنقاد العرب القدمي عن األسلوب عند معاجلتهم 
ؽلكن اإلشارة ىنا إذل بعض القضايا النقدية والبالغية وقضية إعجاز القرآن الكرمي. و 

بعض اإلضاءات والقضايا ادلهمة اليت طرحها عدد من النقاد العرب القدامي حول 
األسلوب، وىذه اإلشارات ال تعٍت أن ىؤالء النقاد قد حبثوا كل قضايا واألسلوبية؛ 

يف تاريخ الدراسات األسلوبية  –ولو بشكل بسيط–إظلا ىي معادل واضحة ذلا دور 
 (.ٔٔ، ص. ٕٚٓٓ)أبو العدوس، 

أسلوب لغة نثر نشيد اإلنسان يف فلذلك يف ىذا البحث سيشرح الباحث عن 
. ؼلتار الباحث ىذا النثر على أساس رلموعة نثر "دمعة وابتسامة" جلربان خليل جربان

يؤلف جربان ىذا النثر قريب جدا من حقيقة احلياة اليت بعض األسباب، منها؛ 
النثر. يظهر معٌت واسعا، وىو تطبيق احلب  يعيشها الناس خاصة يف تركيب مجل

وتطبيق القيمة اإلنسانية واحلياتية ادلتعلقة بُت اإلنسان واآلخر والرب والطبيعة أيضا. 
جبانب ذلك، ىذا النثر يكتب بقلم رلدد األدب يف الشرق األوسط الذي يدل إذل 

نثر ىناك مجلة مثَتة الطريق أو ادلنهج كتابة الشعر احلر من الوزن والقواف. ويف ىذا ال
جدا لإلىتمام. اجلملة اليت تبُت رحلة الروحية جربان يف الدين. مثال يف قطعة النثر 

 التارل:
"كنت على الطور إذ ذبلى يهوه دلوسى، ويف عرب األردن فرأيت معجزات الناصري، 

 ويف ادلدينة فسمعت أقوال رسول العرب، وىا أنا اآلن أسَت احلَتة"
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حلة روحية من قبل جربان أو شخص آخر الذي يكتب بقلم ىذه اجلمل ىي ر  
جربان. وربتوي ىذه اجلمل على معٌت، يعٍت اإلنسان احلَتان يف الدين، بينما ىو 
نفسو لديو معرفة بالدين اليهودي وادلسيحي واإلسالمي. وأيضا ربتوي ىذا اجلمل 

 األسلوب.
ساس استخدام بنية اجلملة كأ( ٕٗٔ، ص. ٕٙٓٓيرى غارس كراف )

مهم  يف بنية اجلملة بنية اجلملة ىنا ىو وضع اجلملةأسلوب اللغة. ما يقصد بإلنشاء 
علية أو الفكرة األ األول ىناك مجل تكون دورية، إذا مت وضع اجلزء يف تلك اجلملة. 

، إذا مت الثاين ىناك مجل سخيفة، وىذا ىو اليت يتم التأكيد عليها يف هناية اجلملة.
وع الثالث عبارة اليت ربصل على التأكيد يف بداية اجلملة. والن وضع جزء من اجلملة

استناداً  .أكثر من اجلمل متساوية، وىي مجلة ربتوي على جزأين أو عن مجلة متوازنة
 لغةور أعاله، ؽلكن احلصول على أسلوب إذل ثالثة أنواع من بنية اجلملة كما ىو مذك

، التوازي (antiklimaks) ىبوط مفاجئ ،(klimaks) كما يلي: ذروة  بأساس بنية اجلملة
(pararelisme) مناقضة ،(antitesis)التكرار ،(repetisi). 

يعتقد الباحث أن الدراسة يف رلال أسلوب لغة ىي واسعة، ولكن يف ىذا  
البحث، يركز الباحث يف أسلوب لغة من ناحية بنية اجلملة يف نثر نشيد اإلنسان،  

األعلى، ويقاسم أسلوب لغة من ناحية بنية اجلملة كما ذكر غارس كراف يف الفقرة 
، التوازي (antiklimaks) ىبوط مفاجئ ،(klimaks) : ذروةإذل مخسة أقسام

(pararelisme) مناقضة ،(antitesis)التكرار ، (repetisi). 
"كنت على الطور إذ وجدت مجلة  يف األعلى ""نشيد اإلنسانيف قطعة النثر  

عرب األردن فرأيت معجزات الناصري، ويف ادلدينة فسمعت ذبلى يهوه دلوسى، ويف 
تستخدم أسلوب لغة ببنية اجلملة ىبوط  أقوال رسول العرب، وىا أنا اآلن أسَت احلَتة"

ألن بنية مجلتها قد يرزبي. وأيضا تستخدم ىذا ادلثال أسلوب  ،(antiklimaks) مفاجئ
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لتها تكرار كلمة أنا، تكرار لف  أنا ، ألن يف بنية مج(repetisi)التكرارلغة ببنية اجلملة 
 مباشرة أو باستخدام ضمَت مثل يف كلمة "كنت" و"رأيت" و"سعت".

ويستخدم شهاب الدين قليويب، أستاذ يف رلال علم أسلوب جامعة سونان   
كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا نظرية أسلوب لغة عند غارس كراف 
لتحليل بنية أو تركيب اجلملة يف القرآن. يف مستوى بنية اجلملة احدىا يبحث عن 

كرار تعبَت وشكل إستفهام ، إما تكرار قصة أو تكرار كلمة أو ت(repetisi)التكرار
(. لذا، يستخدم الباحث ٙٓٔ، ص. ٕٚٔٓالذي ؼلرج من ادلعٌت األصلي )قليويب، 
 جلربان خليل جربان. "دمعة وابتسامة"ىذه النظرية لتحليل نثر نشيد اإلنسان  

 أسئلة البحث -ب
 من وصف خلفية البحث السابقة فأسللة البحث ىي: 

 اإلنسان من ناحية بنية اجلملة؟نثر نشيد ما أسلوب لغة  -0
يد اإلنسان من ناحية بنية نثر نشيف  بُت اجلملأسلوب لغة كيف تركيب  -9

 ؟اجلملة
 أهداف البحث -ج

 من أسللة البحث السابقة فأىداف البحث ىي: 
 نثر نشيد اإلنسان من ناحية بنية اجلملة.دلعرفة أسلوب لغة  -0
يف نثر نشيد اإلنسان من ناحية بنية دلعرفة تركيب أسلوب لغة بُت اجلمل  -9

 اجلملة.
 أهمية البحث -د

 يرجى من ىذا البحث يأيت بأعلتُت، وعلا أعلية نظرية وأعلية تطبيقية. 
 أعلية نظرية -0

من ناحية بنية اجلملة  نثر نشيد اإلنسانيفيد ىذا البحث معرفة أسلوب لغة  ( أ
 بنظرية غارس كراف.
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 نثر نشيد اإلنسان لغةمعرفة منهج التحليل أسلوب يفيد ىذا البحث   ( ب
 بنظرية غارس كراف.

 أعلية تطبيقية -9
كادلراجع وادلصادر العلمية جلامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية  ( أ

 ماالنج.
 كادلرجع القياسي للباحث اآلخر يف تطويره. ( ب
 أسلوبيةيفيد ىذا البحث إذل معرفة واسعة للباحث عن دراسة ربليلية  ( ج
 يفيد إذل تدريبة مهارة الباحث بدراسة ربليلة أسلوبية ( د
 نشر ادلعلومات من الباحث إذل قارء والباحث األيت. ( و

 تحديد البحث -ه
وكانت مواضع األسلوب من ناحية بنية اجلملة عند غارس كراف ينقسم  

، التوازي (antiklimaks) ىبوط مفاجئ ،(klimaks) : ذروةإذل مخسة أقسام
(pararelisme) مناقضة ،(antitesis)التكرار ، (repetisi).  ويف رلموعة النثر "دمعة

 وابتسامة" حدد الباحث إذل نثر نشيد اإلنسان فحسبو.
 الدراسات السابقة -و

وقد درس العديد من الدراسات يف حبث ربليل األسلوبية، لكن يف الدراسة 
ة أسلوب لغة من ناحية بنية اجلملة السابقة، دل غلد الباحث على وجو التحديد دراس
 ىبوط مفاجئ ،(klimaks) : ذروةاليت يقاسم غارس كراف إذل مخسة أقسام

(antiklimaks) التوازي ،(pararelisme) مناقضة ،(antitesis)التكرار ، (repetisi).  وكان
 الباحث فقد وجد الدراسات اليت ناقشت أسلوبية بشكل عام، منها؛

. حبث جامعي ربت العنوان "سورة ادلدثر يف القرآن الكرمي )دراسة ربليلية أسلوبية(" ٔ
بإعداد رقة اليمٌت، طالبة يف قسم اللغة العربية وأدهبا، جامعة سونان كاليجاكا 

. ونتائج ٕٚٔٓاإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا، يف رسالة البكالوريوس سنة 
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ريف. ىناك إختيار صيغة اإلسم وصيغة ( ادلستوى الصٔىذا البحث كما يلي: 
الفعل مع أثر إختيا رعلا يف ادلعٌت. وأيضا العدول من صيغة اإلسم إذل صيغة 

( ادلستوى الًتكييب. استخدام أنواع من اجلمل. منها مجلة إسية ومجلة ٕاإلسم. 
ة فعلية يف حالة ادلثبتة وادلنفعة إما باإلثبات اجملرد وإما باإلثبات ادلؤكد. ومجل
شرطية ومجلة إستفهامية اليت قد تكون دبعٌت غَت أصلو. وأيضا تكرار اجلملة يف 

( ادلستوى الدالرل. صلد معٌت "ادلدثر" من حيث ادلعٌت ادلعجمي ومعٌت ٖالسورة. 
السياقي يف التحليل األسلويب ىذه الناحية. وىناك عالقة سلتلفة بُت ادلعاين،  

( ادلستوى التصويري. صلد فيو استخدام ٗكالًتادف والطباق وادلشًتك اللفظي. 
( والتناسق بُت النواحي ٘أسلوب التشبيو واجملاز ادلرسل واإلستعارة يف السورة. 

األسلوبية ادلوجودة يف السورة يعرف من جو ىذه السورة يعٍت جو النشط، دبا فيو 
من أمر إلظلاض وأداء بعض األعمال. ويدل على ىذا اجلو إستخدام النداء 

 ة النهي واألمر.وصيغ
. حبث جامعي ربت العنوان إختيار اللف  واجلملة يف الغناء كن أنت حلمود احلضر ٕ

)دراسة أسلوبية(، بإعداد إيلُت كلوديا راسلُت طالبة يف قسم اللغة العربية وأدهبا، 
. ونتائج ىذا ٕٙٔٓجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج سنة 

: ومن إختيار اللف  يدل على الًتادف وىو جاري وتنافس، قلد البحث كما يلي
وضاىي، بدا ورأى، حاز ونال، يسمو ويتعاذل. واللف  يدل على مشًتك اللف  
وىو قلب وظن. واللف  يدل على األضداد وىو ظن. واللف  يدل على ادلقتضى 

جلملة احلال وىو جوىر من اجلملة "جوىرنا ىنا يف القلب تالال"، كن أنت من ا
"كن أنت تزدد مجاال". أما إختيار اجلملة وجدت من اإلسم وىو نكرة ومعرفة، 
واجلملة اإلسية وىي "ذاك مجالنا" و"ذاك يقيٍت"، واجلملة فعلية "قلدت ظاىر ما 
فيهم"، واجلملة اإلنشائية "كن أنت تزدد مجاال". وىذا من إختيار ومالئمة 

 ناء كن أنت لظهور ذبانس الصويت.الكلمة واجلملة يف استخدام األسلوب لغ
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.  حبث جامعي ربت العنوان أسلوب قصة موسى عليو الصالة والسالم يف سورة ٖ
النمل والقصص )دراسة أسلوبية(، بإعداد فتح الرازقُت، طالب يف قسم اللغة 
العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

( يف ربليل البديع ٔ. ينتج ىذا البحث الذي يلي: ٕٙٔٓج سنة احلكومية ماالن
( من ناحية الًتكيب ٕوجد استخدام الًتكيب ومناسبة ادلعٌت واختيار اللف ، 

تأثر الًتكيب يف وضع الكلمة أو اللف  يف القرآن الكرمي خصوصا يف تقدم القصة 
ة ادلعٌت اليت ( يف مناسبٖاليت فيها آيات متشاهبات يف سورة النمل والقصص. 

استخدمها القرآن، أن كل لف  يف القرآن وضعت دبناسبة ادلعٌت، وذلا ارتباط قوي 
( يف اختيار اللف  لو شليزة ومجالية يف تقدم القصة. واختيار ٗبُت اللف  وادلعٌت. 

اللف  يف تلك القصة ليس يف مجالية فحسب، ولكنو يف غٌت األلفاظ الذي 
 سينتج الفهم ادلتنوع.

ث جامعي ربت العنوان ظاىرة اإلنزياح يف أشعار إيليا أيب ماضي )دراسة . حبٗ
ربليلية أسلوبية( بإعداد عُت الرمحة، طالبة قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم 

. ٕٙٔٓاإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، سنة 
نها تشبيهان بليغان وأربعة تشبيهات نتائج ىذا البحث توجد احد عشر تشبيها م

مرسلة رلملة يف شعر "الشباب أبو ادلعجزات"؛ تشبيهان مرسالن رلمالن يف 
شعر "الغد لنا"؛ وتشبيو مرسل مفصل وتشبان مرسالن رلمالن يف شعر "ال 
يدرك اذلرم النجوم". وتوجد تسع استعارات منها استعارة تصرػلية ومخس 

شباب أبو ادلعجزات" واستعارتان مكنيتان يف شعر إستعارات مكنية يف شعر "ال
"الغد لنا" واستعارة مكنية يف يف شعر ال يدرك اذلرم النجوم". ظاىرات اإلنزياح 
الًتكييب يف تلك األشعار توجد أربعة أحذاف منها حذف النداء يف شعر 
"الشباب أبو ادلعجزات" مرة، وحذف ادلبتداء يف شعر "الشباب أبو ادلعجزات" 

ث مرات ويف شعر "ال يدرك اذلرم النجوم" مرة، وحذف ادلنادى يف شعر ثال
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"الشباب أبو ادلعجزات" مرة، وحذف ادلفضل عليو يف شعر "الشباب أبو 
ادلعجزات" مرة. وتوجد ثالثة تقدؽلات منها تقدمي النعت على ادلنعوت يف شعر 

لشباب أبو "الشباب أبو ادلعجزات" مرة، وتقدمي اجلار واجملرور يف شعر "ا
يف شعر "الغد لنا" أربع مرات ويف شعر "ال يدرك اذلرم  ادلعجزات" مرتُت و

يف  يف شعر "الشباب أبو ادلعجزات" مرتُت و النجوم" ست مرات، وتقدمي الظرف
 شعر "الغد لنا" مرة.

خصائص أسلوب خطابة طارق بن زياد قبل فتوح . حبث جامعي ربت العنوان ٘
قسم اللغة العربية  نور العُت، طالبة)دراسة ربليلية أسلوبية( بإعداد  األندلوس
جامعة اإلسالمية و احلكومية رادين فتاح يية األدب والعلوم اإلنسانية وآدهبا كل
 خطبة نص إذل بنسبة فكارألا( ٔ. نتائجها ىي؛ ٕٙٔٓ، سنة ربت  بادلبانج
 طارق حهايوض اليت األفكار: أغراض ثالثة ندلوسىألا فتوح قبل زياد بن طارق
 دل حالالس و العدة بكامل جلرارا يشجلا إن يتكلم ذلو ألا الفقرة ىذه ى زايد بن
 األعداء إلستعمار زياد بن طارق اطبؼل بل انو،إؽل يضعف أو طارق عزؽلة يلن
 الىت األفكار احلرب، ىذه ىف والؼلاف قلوهبم ىف اليتخطر يرجوا كاألسد يكون
 تقدم يف حال،والؼلاف كل يف يصرب أن الثاين فقرة يف زياد بن طارق يضحها
 جيسا يكونوا أن الثالث فقرة يف زياد بن طارق يضحها اليت األفكار بالدىم،
 النظام ينقصهم الذين وادلستضعفُت العبيد من الكشيف جنده يديو وبُت شجعا

 األندلوس فتوح قبل زياد بن طارق احلطابة يف ادلستعملة العبارة( ٕ. واإلخالص
 بن طارق واستخدام وواضحة، قصَتة فيها الكلمات أو ألفاظ أن الكاتبة فرأت
 رائكم، حبر، مفر، أين، الناس،( األوذل فقرة يف. )سهال ألفاظا خطبتو يف زياد
 قليل، صرب، إعلموا،( الثاين فقرة يف) أيد، سيوفكم، إال، يف، لكم، ليس، عدو،
 مؤمنون، أمَت، خَتة، من، جزيرة، ىذه، بلغ، فيو، نفس، عن، أنفسكم، طويل،
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 بعد، ىلكت، كفيتم، حامل، عند، إذل، أول،( األخَتة فقرة يف) ادللك، إال،
 .عليو عاقل

 يف ىي البحث وىذا السابقة الدراسة بُت ادلتساوية العام، بشكل
 اإلختالفات ىي؛ البحث وىذا السابقة الدراسة بُت اإلختالفات وكانت. النظرية
 وتركيز موضوعها ناحية من ىي األوذل السابقة الدراسة يف ظهرت اليت

 ناحية من ىي والثالثة الثانية السابقة الدراسة يف. دراستها سبت اليت ادلشكالت
 السابقة الدراسة ويف. دراستها سبت اليت ادلشكالت وتركيز وموضوعها نظريتها
. دراستها سبت اليت تادلشكال وتركيز موضوعها ناحية من ىي واخلامسة الرابعة
أسلوب لغة نثر نشيد اإلنسان " العنوان ربت البحث أن يظهر البيان، ىذا من

" ربليلية أسلوبية( يف رلموعة نثر "دمعة وابتسامة" جلربان خليل جربان )دراسة
. مشكالهتا وتركيز موضوعها زبتلف ولكن فحسب، النظرية يف ادلتساوية توجد
األسلوب من ناحية بنية اجلملة عند غارس كراف يف مواضع  الباحث يوجد ال

 الدراسة السابقة.
 منهجية البحث -ز

 ونوعو البحثمدخل  -ٔ
. (Qualitative Research)وكان مدخل ىذا البحث ىو البحث الكيفي 

ىو البحث ادلتجذر يف بيلة طبيعية كالكامل، ويعتمد على البشر   الكيفيالبحث 
، وغلري ربليل البيانات االستقرائي ، ويوجو كيفيكأداة حبث، ويستخدم أساليب  

، وصفية، إعطاء األولوية األساسأىدافو البحثية يف زلاولة إلغلاد نظرية من 
للعمليات من النتائج ، واحلد من الدراسات مع الًتكيز، لديها رلموعة من ادلعايَت 

ادلتفق للتحقق من صحة البيانات، وتصميم البحوث ىو مؤقت، ونتائج الدراسة 
، ص. ٕٚٓٓ)موليونج،  عليها من قبل الطرفُت: الباحثُت وادلوضوعات البحثية

(. وفيما يتعلق هبذه الدراسة أو ىذا البحث، سيصف ويستكشف الباحث  ٗٗ
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أسلوب لغة نثر نشيد اإلنسان يف رلموعة نثر كيف اخللفية، مث ػللل الباحث عن 
نهج البحث إذل ادلبادئ التوجيهية دلباإلشارة ، "دمعة وابتسامة" جلربان خليل جربان

 .الكيفيوظلاذج البحث  ادلكتيب
. والبحث (Library Research)وأما نوع ىذا البحث ىو البحث ادلكتيب 

ادلكتيب ىو تسرد األنشطة الذي يتعلق دبنهج مجع البيانات ادلكتبية وقراءة مادة 
 (.ٖ، ص. ٕٛٓٓالبحث وكتابة ذبهيزه )زيد، 

 مصادر البيانات -ٕ
استخدم الباحث يف ىذا البحث نوعُت من ادلصادر للحصول على ادلعلومات 

 ادلتعلقات هبذا البحث، وعلا كما يلي:
 أ(. ادلصادر الرئيسية

"دمعة أما مصادر البيانات الرئيسية يعتمد الباحث بالكتاب العريب 
مكتبة دار العرب ، اليت تصدرىا ٜٗٔٔجلربان خليل جربان يف عام وابتسامة"

 للبستاين القاىرة ادلصرية.
 ب(. ادلصادر الثانوية

ومصدر البيانات الثانوية ىي مصدر البيانات الزائدة يف شكل كتب 
وأدبيات اليت تتعلق بادلواد البحثية. ويشمل صدر البيانات الثانوية ادلستخدم 
ث يف ىذا البحث كتب اللغة العربية ومعجم األدبيات وادلقاالت أو حب

جامعي واألوراق العلمية األخرى. مثل كتاب الذي كتبو أستاذ شهاب الدين 
، ”Ilm Al-uslub: Stilistika Bahasa dan Sastra Arab“( ٕٚٔٓقليويب)

 ."Diksi dan Gaya Bahasa( "ٕٙٓٓوكتاب غارس كراف )
 طريقة مجع البيانات -ٖ

وكان الباحث جلمع البيانات يف ىذالبحث إعتمادا بطريقة الوثائقية 
(Documentation Method)  ىي طريقة جلمع البيانات وادلعلومات من ادلقالة أو
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(. يأخذ ٕٗٚ، ص.ٕٓٔٓالكتب أو اجلرائد أو اجملالت وغَت ذلك )أريكنطو، 
النثر دمعة  الباحث جلمع البيانات حبثو نثر نشيد اإلنسان يف كتاب رلموعة

 وابتسامة.
 طريقة ربليل البيانات -ٗ

وسيتم ربليل البيانات اليت مت مجعها يف ىذا البحث باستخدام التحليل 
الوصفي مع ظلوذج ربليل البيانات وفقا دلايلز وىوبرمان. وكما ذكر سوغيانا، ذكرا 
 مايلز وىوبرمان أن "األنشطة يف ربليل البيانات النوعية يتم تنفيذىا بشكل
تفاعلي، وغلري باستمرار حىت اكتمالو، حبيث تكون بياناتو مشبعًة. األنشطة يف 
ربليل البيانات ىي تقليل البيانات، وعرض البيانات، واستنتاج اإلصلاز/التحقق 

 (. أما البيان كما يلي:ٜٔ، ص. ٕٛٓٓ)سوجيانا، 

 (data reduction) تقليل البيانات ( أ

على أساس معايَت زلدد سلفا  تقليل البيانات ىي اختارت البيانات
(. أما يف ىذا البحث، سيتم ازباذ خطوات لتقليل ٔٚ، ص. ٕ٘ٓٓ)سيسوانتارا، 

 البيانات كما يلي:
 بيانات اليت مت احلصول عليهاالبعد اجتماع البيانات، سيقّلل الباحث  (ٔ
أسلوب لغة من ناحية بنية تعلقة بادلوضوع اليت ربتوي على ادلاختيار البيانات  (ٕ

 اجلملة عند غارس كراف.
أسلوب لغة من على اختيار البيانات على أساس ادلوضوعات الفرعية اليت ربتوي   (ٖ

 ناحية بنية اجلملة عند غارس كراف.
أسلوب على زبلص البيانات اليت ال تتعلق بادلوضوع وادلوضوع الفرعي اليت ربتوي  (ٗ

 لغة من ناحية بنية اجلملة عند غارس كراف.
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 (data display)عرض البيانات  ( ب
يتم عرض البيانات يف شكل صفة موجزة، وسطر، واتصال بُت الفلات، 
وخرائط انسيابية، وما أشبو ذلك. ذاكرا مايلز وىوبرمان أن النص القصيت أكثر 

 (.ٜ٘، ص. ٕٛٓٓاستخدام لتقدمي البيانات يف البحث النوعي)سوجيانا، 
كما ذكرا مايلز   وبعد تقلل البيانات، إذًا ىناك موجود خطوة ثانية

 وىوبرمان من قبل. فإن اخلطوة ىي كما يلي:
مت حصول عليها يف شكل ادلواضيع وادلواضيع الفرعي الذي ػلتوي  البيانات اليت (ٔ

 على أسلوب لغة من ناحية بنية اجلملة عند غارس كراف.
 تبسيط البيانات (ٕ
 مث يتم تقدمي البيانات بوصف موجز يف شكل النص القصيت (ٖ
 (conclution drawing) اخللصةاستنباط  ( ج

من البيانات اليت مت احلصول عليها، مث يتم تصنيفها، وتبحث عن 
ادلوضوعاهتا وادلوضوعات الفرعيتها واألظلاطها مث استخالص النتائج. استنتاج األورل 
الذي ذكر ال يزال مؤقتة، وسوف تتغَت إذا دل يعثر أدلة قوية لدعم ادلرحلة التالية 

نات. ولكن إذا كانت االستنتاج الذي ذكر يف ادلرحلة األولية مدعوم من مجع البيا
من أدلة صحيحة ومتسقة عندما يذىب الباحث إذل ادليدان جلمع البيانات، فإن 

 (. ٜٜ، ٕٛٓٓاالستنتاج ادلطروحة ىي االستنتاج ادلوثوقة )سوجيانا، 
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 الباب الثاني
 اإلطار النظري

 األسلوب وعلم اللغة -أ
األسلوبية بعلم اللغة ىي عالقة منشأة ومنبت، ووفق ما يرى عالقة 

بعض الباحثُت تتحدد األسلوبية بكوهنا احد فروع علم اللغة، إال أن اعتمادىا 
على وجهة نظر خاصة سبيزىا عن سائر فروع الدراسات اللغوية، فاألقرب إذل 

من حيث ىي، بل ادلنطق اعتبارىا علما مساوقا لعلم اللغة، ال يعٍت بعناصر اللغة 
بإمكانيتها التعبَتية، وعلى ىذا األساس تكون علم األسلوب األقسام نفسها اليت 

 (.ٓٗ، ص. ٕٙٓٓلعلم اللغة  )ابو العدوس، 
ويرى برند شبلنر أن األسلوبية فرع من علم اللغة النظري، حيث ربتل 

ل علم مكاهنا جبانب النظرية النحوية. فالذي يناظر النظرية األسلوبية يف داخ
اللغة التطبيقي، إظلا ىو البحث األسلويب، ويستنبط ىذا اجملال العلمي من 
أجنلس النظرية األسلوبية مناىج حبث النصوص، كما ينظم التعامل ادلشًتك مع 
الفروع األخرى، فعند حبث أسلوب النصوص األدبية، صلد أن دراسة األسلوب 

للدراسة األدبية كعلم  لغويا تكتمل من خالل أجناس يف رلال فرعي مناسب
 (.ٓٗ، ص. ٕٙٓٓاإلجتماع والتاريخ )ابو العدوس، 

وأدى اإلرتباط التارؼلي بُت األسلوبية وعلم اللغة ببعض مؤرخي النقد إذل 
أن يقعوا يف اخللط، فصاروا يعدون أي تناول لألدب يظهر اىتماما واضحا 

 راسة األسلوبية.دبظاىر لغوية )اخليال، البنية، الصوتية، النحوية( من الد
 األسلوب واألدب -ب

وىناك اإلرتباط بُت األسلوب واألدب الذي يهتم بدراسة الوسائل األسلوبية      
يف النصوص األدبية باعتبارىا صور عقلية تعرب عن شخصية الفرد ادلبدع وواقعو 
يف مرحلة كتابتها، وتبحث يف الذوق اللغوي والكفائة الفنية للمبدع وأثرىا يف 



ٔٗ 
 

 
 

وانب اجلمالية لألسلوب كما تنظر يف تفرد األعمال األدبية وتفرد أصحاهبا اجل
وىي تعد أكثر اإلذباىات األسلوبية تأثَتا يف احلركة النقدية، وقد ارتبطت نشأهتا 
بادلدرسة األدلانية اليت تزعمها كارل فوسار يف شرح كتاب "األسلوب واألسلوبية" 

يف التاريخ األديب، فإنو ينبغي على األقل الذي دعا اذل ضرورة اإلىتمام باللغة 
 ( ٜٓ، ص. ٜٛٗٔاإلىتمام بالتحليل اللغوي )أمحد درويش، 

 مفهوم األسلوب -ج
اإلنتظاء شلا يعٍت ب( -ل-)س سلبمن كلمة  أسلوبكلمة يتجذر  

تعٍت صف من أشجار النخيل وكل  أسلوب. مث كلمة واألحذ واإلستيالء عليو
أخذ فالن ، يف عبارة الفن، على سبيل ادلثالتعٍت أيًضا  أسلوبطريق ؽلتد. كلمة 

االختالف أو النوع أو  فن،، تعٍت كلمة يف أساليب من القول. يف اإلندونيسية
 (.ٓٔ، ص. ٕٚٔٓ)قليويب،  النمط

"، فهي مشتقة من أصل الكلمة األجنبية على Styleأما لف  أسلوب "
كثر كتب البالغة اليونانية القدؽلة  وىي اللغة الالتينية، الذي يعٍت للقلم، ويف أ

كان األسلوب يعد إحدى وسائل إقناع اجلماىَت، فكان يندرج ربت علم 
اخلطابة وخاصة اجلزء اخلاص باختيار الكلمات ادلناسبة دلقتضى احلال )ابو 

 (.ٖ٘، ص. ٕٙٓٓالعدوس، 
على ىذا الفهم، ينقسم  كوسيلة التعبَت عن الكالم، إعتمادا أسلوب

 :إذل قسمُت األسلوب
الذين ، ىم واخلطباء ورواة القصص والشعراء دباءاألاألسلوب األديب،  -ٔ

 ؛األسلوب األديب يستخدمون
األسلوب  الطبيعية أو العلماء بالضبط استخدام العلماء واألسلوب العلمي، -ٕ

 (.ٓٔ، ص. ٕٚٔٓالعلمي)قليويب، 
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بوضوح، لو معاٍن متفاوتة حبيث يصعب ربديده وقياسو أسلوب تعريف 
ألن ىناك اختالفات بُت الباحثُت. يؤكد البعض على أسلوب لغة ادلؤلف، ويؤكد 
البعض على طريقة صنع أظلاط الكالم أو الكتابة، حبيث يكون من الصعب 

 .الواحد للغاية أن يصبح التعريف
يف بعض األحيان ادلعٌت ادلتنوعة، تعٍت  أسلوبيف جوىرىا، فإن كلمة 

الذي يستخدم الوسائط اللغوية. يف بعض األحيان تكون ظلوذجية للمؤلف 
الكتاب، وأحيانا خيارات ذات مغزى و  األدباءأساليب الكالم ذات مغزى من 

من طرق التحدث بشكل جيد، وأحيانا أساليب اللغة ذات مغزى عند التحدث 
  .أسلوبإذل أشخاص آخرين. ىذا يرجع إذل مستوى واسع جدا من ربليل 

 خبراءسلوب وفقا للاأل -د
ىو طريقة الكالم اليت  أسلوبأن  (ٕٚٔٓيف قليويب )  يزعم الزرقاين

يتحدث هبا ادلتحدثون يف إعداد خطاهبم واختيار ادلفردات. طريقة ظلوذجية 
شكر  أعطى. للتحدث يتحدث هبا ادلتحدث يف نقل معٌت اخلطاب والغرض منو

ىو كلمة  أسلوب ،ولاأل؛ أسلوبزلمد عياد ثالث مالحظات حول تعريف 
مرنة تسمح باستخدامها عندما يتحدث شخص ما عن قصة قصَتة أو لقطات 

أيًضا  أسلوبكاملة أو رلموعة من الشعر أو النثر. خبالف ذلك، تشَت كلمة 
 إذل طريقة ذبميع الكلمة أو ادلعٌت وكيفية سردىا.

على قيمة العمل األديب. وبالتارل، يف  أسلوب، ربتوي كلمة الثاين
جيد أو األدب مع  أسلوبيطلق عليو يف بعض األحيان األدب مع استخدامو 
أحيانًا إذل عمل ظلوذجي. وىذا يعٍت ،  أسلوبثالثًا، تشَت كلمة  سيلة. أسلوب

سلتلف بشكل  أسلوب، فهذا يعٍت أن أسلوبعن  عندما يتحدث شخص
اآلخر. النقطة ادلهمة ىي أنو ليس فقط طريقة الكتابة جيدة، ولكن  أسلوب
 طريقة الكتابة اليت زبتلف بشكل واضح عن طريقة الكتابة. أيًضا
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، ؽلكننا من (، أن األسلوب أوأسلوب اللغةٕٙٓٓورأى غارس كراف )
شخص وقدرة الشخص الذي يستخدم ىذه اللغة. كلما  أن ضلكم على شخصية

كان أسلوب اللغة أفضل، كان تقييم الناس ذباىها أفضل؛ األسوأ أسلوب لغة 
حكم عليو. يف النهاية، ؽلكن تقييد أسلوب اللغة كوسيلة الشخص، وأسوأ 

للتعبَت عن األفكار من خالل لغة ُتظهر بشكل خاص روح وشخصية الكاتب 
 )مستخدم اللغة(.

وردبا كان من األوضح واألدق أن نقول أن األسلوب ىو الربوز الذي 
ؽلكن  تفرضو بعض حلظات تعاقب الكلمة يف اجلمل على إنتباه القارئ بشكل ال

حذفو دون تشويو النص، وال ؽلكن فك شفرتو دون أن يتضح أنو دال وشليز، شلا 
غلعلنا نفسر ذلك بالتعريف فيو على شكل أديب أو شخصية ادلؤلف أو ما عدا 

، ص. ٜٜٛٔ)صالح فضل،  "ذلك. وباختصار "فإن اللغة تعرب واألسلوب يربز
ٔٔٔ). 

، ادلستخدم. يف علم اللغوياتنهج غالًبا استناًدا إذل ادل تعريف األسلوب
ادلصدر الرئيسي الذي يولد األسلوب ىو االختيار واالضلراف. اعتمد ىذا ادلعيار 

 .M. Cressot ،Jعدد اللغويُت: بشكل أساسي من ادلفاىيم القدؽلة، مث دعمو 

Marouzeau  ،Pierre Guiraud  ،Stephen Ullman  .األسلوب  لذلك ، ؽلثل
، ؽلثل  Bally  لروط دبصدر وزلتوى اللغة. بينما بالنسبة اختيارًا، واخليار مش

)قليويب،  فعااًل يضاف تلقائيًا إذل احملتوى ادلنطقي يف التواصل زلتوىاألسلوب 
 .(ٚ، ص. ٕٚٔٓ

معايَت يف تعريف  N.E Enkvist، يقدم  ”On Defining Style“يف مقالتو 
، أسلوب كخيار، أسلوب ككائن أديب، األسلوب: أسلوب ادلؤلف يف شخص 

أسلوب كإضلراف عن القاعدة السائدة. أسلوب كخيار ، مقسمة إذل ثالثة أنواع: 
اختيار النحو، واختيار األسلوب ، واختيار غَت األسلوبية. يتضمن االختيار 
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، ٕٚٔٓ)قليويب، عملية اختيار بديل واحد على سلتلف اخليارات ادلتاحة
 (.ٚص.

ب قوة ضاغط تتسلط على ويرى بعضهم مثل ريفاتَت أن األسلو 
حساسية القارئ بواسطة ابراز بعض عناصر سلسلة الكالم ومحل القارئ على 
اإلنتباه اليها، حبيث إن غفل عنها تشوه النص، وإذا حللها وجد ذلا دالالت 
تتميز بو، خاصة دبا يسمح بتقرير أن الكالم يعرب واألسلوب يربز. وىكذا فادلهم 

حظة ما يتولد عن الرسالة أو النص من ردود فعل يف الدراسة األسلوب ىو مال
 لدى القارئ ادللتقى.

ؽلكننا اإلشارة إذل تعريفاتو عند عدد من الباحثُت، فبعض الباحثُت يرى 
أن األسلوب اختيار أو انتقاء، وبناء عليو تقوم الدراسة األسلوبية بتتبع رلموعة 

ؽلتاز بو عن غَته من  االختيارات اخلاصة دبنشئ معُت، دلالحظة أسلوبو الذي
 (.ٖٚ، ص. ٕٙٓٓ)ابو العدوس، ادلنسلُت 

فهًما واسًعا للغاية أن األسلوب ال يتعلق فقط  غارس كراف يعطي
باختيار الكلمات أو القواميس، ولكن يرتبط األسلوب أيًضا بالعبارات، واجلمل 
ادلستخدمة للتعامل مع مواقف معينة. وبالتارل، تغطي مسألة األسلوب مجيع 

، واجلملةالتسلسالت اذلرمية اللغوية: اختيار الكلمات بشكل فردي، والعبارات، 
واجلمل، وحىت تشمل خطابًا كامالً. حىت النغمة الضمنية وراء اخلطاب مدرجة 

واسعة جًدا يف الواقع، وال  سلوبأيًضا يف مناقشة األسلوب. لذا، فإن رلموعة األ
ت معينة، كما ىو شائع يف تشمل فقط عناصر من اجلمل ربتوي على ميزا

 .(ٕٔٔ، ص. ٕٙٓٓ)كراف،  البالغة الكالسيكية

 سلوبيةمفهوم األ -ه
أما األسلوبية، يتعرف من الدارسُت أن كلمة أسلوبية ال ؽلكن أن تعرف 
بشكل مرض، وقد يكون ىذا راجع إذل مدى رحابة ادليادين اليت صارت ىذه 
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تعٍت بشكل من األشكال التحليل  الكلمة تطلق عليها، إال أنو ؽلكن القول إهنا
اللغوي لبنية النص، ومن مث ؽلكن تعريف األسلوبية بأهنا: "فرع من اللسانيات 
احلديثة سلصص للتحليالت التفصيلية لألساليب األدبية أو لإلختيارات اللغوية 

األدبية )أبو العدوس،  –البيلات–اليت يقوم هبا احملدثون والكتاب يف السياقات 
 (.ٖ٘ ، ص.ٕٚٓٓ

ارتبط علم األسلوب أوأسلوبية ارتباطا وثيقا بالدراسة اللغوية اليت قامت 
" Langueعلى يد العادل اللغوي دي سوسَت من خالل التفريق بُت اللغة "

، وإذا كانت الدراسات اللغوية تركز على اللغة فإن علم "Paroleوالكالم "
ادلتكلم أوالكاتب يستخدم األسلوب يركز على طريقة استخدامها وأدائها، إذ إن 

اللغة استخداما يقوم على اإلنتقاء واإلختيار ويركب مجلة ويؤلف نصو بالطريقة 
 (. ٜ، ص. ٖٕٓٓاليت يراىا مناسبة )موسى ربابعة، 

  وفقا للخبراء يةسلوباأل -و
(، أن يف البداية أكد ٕٛٓٓ( يف قليويب )ٜٜٛٔرأى أمحد درويش )

النظرية االجتماعية وعلم النفس والسياسة يف  النقاد األدبيون يف الغرب على
تقييم األدب، ىذا الشرط يشجع الباحثُت والنقاد األدبيُت اآلخرين على العودة 
إذل النقد األديب الذي يركز على جوانب اللغة األدبية نفسها. مع ىذا النقد 
ؽلكن معرفة قيمة العمل. يعرف ىذا النمط من البحث بعدة مصطلحات، وىي 

اللغة أو الدراسات البنيوية أو األسلوبية. يتم يف الغرب قادة ىذه الدراسة، نقد 
(، كان بارل طالب لفرديناند دي سوسَت ٜٚٗٔ-٘ٙٛٔيعٍت شارلز بارل)

( ، وىي شخصية معروفة باسم مؤسس اللسانيات احلديثة. يف ٖٜٔٔ-ٚ٘ٛٔ)
 غضون يعرف بارل كأساس لألسلوبيات احلديثة.

تستمد معايَتىا من النظرية العلمية اليت تنتمي اليها   فالنظرية األسلوبية 
كفرع جزئي منها وزبضع لشروطو العامة والتزييف. ويف معظم الدراسات العلمية 
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ادلعاصرة لألسلوب ربتوي نظرية تقف إذل جواز النظرية النحوية وسباثلها. ذلذا فإنو 
" اليت تعتمد على يف مقابل "علم اللغة التطبيقي" تقوم عملية "البحث األسلويب

أسس النظرية األسلوبية وتستمد منها منهج دراسة النصوص وتنظيم ادلواد 
، ٜٜٛٔ)صالح فضل، بالتضافر مع العلوم األخرى يف مناطق تالقيها 

 (.ٖٔٔص.
بُت األسلوبية العربية  أن األساس (،ٕٓٔٓ) شهاب الدينرأى 

يزىا ىو أن األسلوبية واألسلوبية بشكل عام ال توجد اختالفات أساسية. ما ؽل
العربية جملال الدراسة ىو يف شكل نص عريب ويظهر على خلفية رغبة خرباء اللغة 
يف فهم النصوص الدينية. يف حُت أن األسلوبيات غَت العربية تكون مدفوعة 
عموًما بالتفكَت الفلسفي األرسطي. دبعٌت آخر ، اللغة العربية مدفوعة بأسلوهبا 

حُت أن األسلوبيات غَت العرب لديهم دوافع عامة حبضارة  احلضاري النصي ، يف
بينما يف تطورىا يكاد ال ؽلكن سبييزه ، خاصة بعد ترمجة العديد من كتب  الفكر.

بواسطة صالح فضل وغَتىا )قليويب، ي إذل اللغة العربية ةالغرب ألسلوبيةا
 (.ٛ، ص. ٕٓٔٓ

إذل أن أسلوب اللغة األنسب  الباحثمن ىذه اآلراء ادلختلفة، خلص 
عند غارس  بنية اجلملة  من ناحيةالستخدامو يف ىذه الدراسة ىو أسلوب اللغة 

، ألنو باستخدام ىذه النظرية، سيكون البحث أكثر توجيهًا وأسهل يف كراف
 .ادلستقبلتصنيف مكان العثور على أسلوب اللغة ىذا البحث يف 

 ند غارس كرافمن ناحية بنية الجملة عأسلوب لغة  -ز

على أسلوب اللغة من وجهات النظر متنوعة. لذلك، من  اطالعا
الصعب احلصول على اتفاق بشأن تقسيم شامل ومقبول جلميع األطراف. اآلراء 

، أوالً، من ناحية غَت اللغة حىت اآلن ؽلكن سبييزىا على األقلحول أسلوب اللغة 
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لغة على نطاق واسع، ال تزال ، وثانيًا من حيث لغتها اخلاصة. لرؤية أسلوب ال
ىناك حاجة إذل التقسيم القائم على ادلشكالت غَت اللغوية. ولكن دلنح 
القدرات وادلهارات، سيكون وصف األسلوب الذي يظهر من جانب اللغة أكثر 

 ضرورة.

 من ناحية غير اللغوي -0 
عناصر سلتلفة. ؽلكن تقسيم من األسلوب نتيجة أن قبل أتباع أرسطو ي  

 :(٘ٔٔ، ص.ٕٙٓٓ)غارس كراف،  ط كالتارلإذل سبع نق األسلوب

بناًء على ادلؤلف: يُعرف أسلوب يسمى وفًقا السم ادلؤلف استناًدا إذل أ( 
ادلعرف ادلستخدم من قبل ادلؤلف أو ادلؤلف يف مقالتو. ؽلكن للمؤلفُت األقوياء 

. ضلن نعرف ومذىبالتأثَت على معاصريهم أو أتباعهم ، حىت يتمكنوا من تشكيل 
 وغَت ذلك.،  "Chairilخَتل" أسلوب

بناًء على الوقت: يُعرف ظلط اللغة ادلستند إذل الوقت خبصائص ب( 
معينة ربدث يف فًتة زمنية معينة. على سبيل ادلثال ىناك ظلط. على سبيل ادلثال، 

 ىناك أظلاط قدؽلة وأساليب كالسيكية وأساليب أدبية حديثة وما إذل ذلك.

اللغة دبعٌت التواصل.   ىي ائطعلى الوسائط: ادلقصود من الوسبناًء ج( 
كل لغة، ألن ىيكل وحالتها االجتماعية، ؽلكن أن يكون ذلا أسلوهبا اخلاص. 
سيكون للعمل ادلكتوب باللغة األدلانية أسلوب سلتلف، إذا كان مكتوبًا 

ة واإلصلليزية باإلندونيسية أو الفرنسية أو اليابانية. وبالتارل ضلن نعرف األدلاني
 وغَت ذلك.والفرنسية واإلندونيسية 

بناًء على ادلوضوع: ؽلكن للموضوع الذي ىو موضوع ادلناقشة يف د( 
مقال ما أن يؤثر أيًضا على أسلوب لغة مقال ما. بناًء على ذلك، ضلن نعرف 
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، الشعبية، التعليمية، (األساليب: الفلسفة، العلوم )القانون، اذلندسة، األدب، إخل
 .وغَت ذلك

بناًء على ادلكان: ىذا النمط يستمد اسو من ادلوقع اجلغرايف، ألن و( 
اخلصائص اإلقليمية تؤثر على التعبَت أو التعبَت عن اللغة. ىناك أسلوب جاكرتا، 

 .وغَت ذلك، جوكجاوأسلوب 

بناًء على اجلمهور: كما ىو احلال مع ادلوضوع، يؤثر اجلمهور أو نوع ز( 
شائعة وىناك أسلوب القارئ أيًضا على األسلوب الذي يستخدمو ادلؤلف. ىناك 

مهذبة مناسبة لقصر زلًتم أو بيلة احلي. ىناك أيًضا أسلوب محيم  أسلوب
 يناسب البيلة األسرية أو لألشخاص ادلألوفُت.

لغرض: أسلوب يعتمد على الغرض من احلصول على على ا بناءً ح( 
اسو من النوايا اليت ينقلها ادلؤلف، حيث يريد ادلؤلف تكريس اضطراباتو 
العاطفية. ىناك أسلوب عاطفي ، وىناك أسلوب ساخر، وأسلوب دبلوماسي، 

 وأسلوب كبَت أو رفيع، وأسلوب فٍت أو إعالمي، وأسلوب فكاىي.

 من ناحية اللغوي -9 

فتقسيمها  اللغة أو عناصر اللغة ادلستخدمة،  ناحيةمن  أسلوبظرنا إذا ن
 :(ٙٔٔ، ص. ٕٙٓٓ)غارس كراف، كما يلي 
أسلوب اللغة الذي ىو ، الكلمةاختيار من ناحية أسلوب اللغة أ( 

ومالءمة دلواقف معينة يف اجلملة، وما إذا كان  ةسبانمىي أم يتساءل الكلمات 
االستخدام الصحيح للكلمات أم ال من خالل طبقات استخدام اللغة يف 

ومالءمة التعامل  مناسبةاجملتمع. دبعٌت آخر، يتساءل ىذا األسلوب يف اللغة يف 
إذل ؛ أسلوب  الكلمةاختيار  من ناحية اللغة سلوبمع مواقف معينة. تنقسم أ

 .الرسي، أسلوب اللغة غَت الرسي، أسلوب اللغة التحادثيةاللغة 
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النغمات ادلوجودة يف اخلطاب، ويستند ىذا  ناحيةمن  ب( أسلوب اللغة
من اللغة إذل اقًتاحات مت إصدارىا من سلسلة من الكلمات ادلوجودة  األسلوب

اقًتاح يف اخلطاب. غالًبا ما يكون ىذا االقًتاح أكثر واقعية إذا كان متبوًعا ب
 أسلوبإذل إذا نظرنا صويت من ادلتحدث ، إذا كان العرض التقدؽلي لغة شفهية. 

اللغة من وجهة النظر الواردة يف اخلطاب، ينقسم إذل: أسلوب اللغة البسيط، 
 واألسلوب النبيل والقوي، واألسلوب األوسط.

بنية اجلملة، وؽلكن استخدام بنية اجلملة  من ناحية أسلوب اللغة ج( 
بنية اجلملة ىنا ىو كيفية وضع عنصر باللغة. ادلقصود  أسلوباس إلنشاء كأس

اجلملة ادلهم يف اجلملة. ىناك مجل دورية، فضفاضة، ومتوازنة. ينقسم أسلوب 
 ىبوط مفاجئ ،(klimaks) ذروةاللغة القائم على بنية اجلملة إذل؛ 

(antiklimaks) التوازي ،(pararelisme) مناقضة ،(antitesis) ،التكرار (repetisi). 

ادلعٌت ادلباشر أو غَت ادلباشر، أي ما إذا كان من ناحية أسلوب اللغة د(   
ادلرجع ادلستخدم ال يزال ػلتف  دبعناه الرمزي أو كان ىناك اضلرافات. إذا كانت 
اإلشارة ادلستخدمة ال تزال رباف  على ادلعٌت األساسي، فإن اللغة بريلة. ولكن 

تغيَت يف ادلعٌت إما يف شكل معناه الدالرل أو اضلرف بعيًدا عن إذا كان ىناك 
كما ىو ادلقصود ىنا. يف ىذا   سلوبمعناه الرمزي، عندئذ يكون ادلرجع لو األ

 رلازية.لغة  أسلوبلغة خطابية  أسلوبإذل ها النوع، يتم تقسيم
بنية اجلملة،  من ناحيةيف ىذا البحث يناقش الباحث أسلوب لغة  ألن

بنية  من ناحيةتقسيم أسلوب لغة  عن ، سيشرح الباحثالنظري اإلطار يف ىذا
 .الباحثللدراسة اليت أجراىا  اجلملة، كأساس
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بنية اجلملة  من ناحية، ينقسم أسلوب اللغة يف فقرة األعلى شرحتكما 
، (pararelisme)، التوازي (antiklimaks) ىبوط مفاجئ ،(klimaks) ذروةإذل؛ 

 . شرح كل قسم من األقسام كالتارل:(repetisi) ، التكرار(antitesis)مناقضة 

 (klimaks) ( ذروةٔ

 (klimaks) من اجلمل الدورية. ذروة (klimaks) ُتستمد أسلوب لغة ذروة
ىي نوع من أنواع األسلوب اليت تبدأ من األفكار األقل أعليتو لألشياء األكثر 

اليمُت، من األمام إذل اخللف برشيق تنتقل الراقصة من اليسار إذل أعليتو، كمثل "
 ". ولُت

يف الكلمات أو  (klimaks)يف ادلثال أعاله، يظهر أسلوب لغة ذروة 
العبارات أو اجلمل األخَتة اليت تؤكد وتزيد من أعليتها من األفكار السابقة. 

تنتقل الراقصة من اليسار إذل  تعطي العبارة األخَتة شرًحا للكلمة السابقة. مجلة "
واليمُت، ولكن الراقصة من اليسار إذل اليمُت " وىذا يعٍت كالعادة ربركت يمُتال

يف ىذا اجلزء برشيق ولُت. ليس كالعادة الراقصة رقصت أيضا إذل األمام واخللف 
"، ترفع بنية اجلملة مقارنة من من األمام إذل اخللف برشيق ولُتمن اجلملة أي "

 (.klimaks) أسلوب لغة ذروةملة لديها اجلملة السابقة، شلا غلعل بنية ىذه اجل

 (antiklimaks)( ىبوط مفاجئ ٕ

بواسطة مجل فضفاضة. بنية ىذا  (antiklimaks)يتم إنتاج ىبوط مفاجئ 
األسلوب اللغة يتم فرز أفكار اجلمل من األفكار األكثر أعليتو إذل األقل أعليتو.  

البالد وعواصم مت إطالق التطوير اخلمسي يف وقت واحد يف عاصمة كمثل "
 ".ادلقاطعات واألحياء الفرعية ومجيع القرى يف مجيع أضلاء إندونيسيا

يف خاصة  (antiklimaks)ىذا ادلثال يدل على أسلوب لغة ىبوط مفاجئ 
الكلمات أو العبارات أو اجلمل األخَتة شلا يقلل أو ينخفض أعليتها من األفكار 
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ة تعطي شرًحا للجملة السابقة. بنية السابقة. اجلملة األخَتة يف بنية ىذه اجلمل
عاصمة البالد وعواصم ادلقاطعات واألحياء  عند ذكر "ىذه اجلملة ينخفض 
" ألن ىذه بنية اجلملة يذكر الكلمة اليت أعليتها أو أفكارىا  الفرعية ومجيع القرى

عواصم أكرب من عاصمة البالد كبَتة يف األول وصغَتة يف األخر ترتيبا. 
  ومجيع القرى.حىت حصل على أصغر يف اجلملة ادلقاطعات، 

 (pararelisme)( التوازي ٖ

التوازي ىو أسلوب اللغة ادلتوازية يف استخدام الكلمات أو العبارات اليت 
تشغل الوظيفة نفسها يف نفس الشكل النحوي. ولكن إذا مت استخدامو كثَتًا ، 

شكل مجل تعتمد  ؽلكن أن تكون ادلتوازيات أيًضا يف .ستشدد اجلمل وسبوت
ثروة اندونيسيا الطبيعية وفَتة جدا سواء على الرئيسية من نفس اجلملة. كمثل "

 ".على الرب والبحر
يف ادلثال أعاله تشار بنية مجلتها تستخدم أسلوب التوازي 

(pararelisme)" .ثروة اندونيسيا . بالتوازي بُت الكلمة الواحدة والكلمة التالية
" ربتوي ىذه اجلملة على رلموعة من واء على الرب والبحرالطبيعية وفَتة جدا س

األفكار ادلتوازي لدى إندونيسيا، يعٍت ثروة الطبيعية وثروة الرب وثروة البحر لدى 
 .اندونيسيا كلها وفَتة جدا

يف ادلثال أعاله ىي لتأكيد عبارة  (pararelisme)وظيفة أسلوب التوازي 
 .رب وثروة البحر لدى اندونيسيا كلها وفَتة جداتشَت إذل أن ثروة الطبيعية وثروة ال

 (antitesis)( مناقضة ٗ
مناقضة ىي أسلوب من اللغة اليت ربتوي على أفكار متعارضة، وذلك 

"األغنياء والفقراء، باستخدام الكلمات أو رلموعات الكلمات ادلقابلة. كمثل 
 األمة والدولة".شيوخ وشباب، كبَت وصغَت عليهم االلتزام باحلفاظ على أمن 
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، (antitesis)يف ادلثال أعاله تشار بنية مجلتها تستخدم أسلوب مناقضة  

األغنياء" مناقضة كلمة بُت الكلمات يف بنية اجلملة. كلمة "ناقضة وقع ادل
"الفقراء"، أو ؽلكن القول أن أفكار ىذان الكلمتُت متناقضة. مث الكلمة التالية 

 كلمة "شيوخ وشباب"،  ىي كلمة " (antitesis)اليت تستخدم أسلوب مناقضة 
شيوخ" مناقضة كلمة "شباب"، أو ؽلكن القول أن أفكار بُت الكلمتُت ىي 
متناقضة بعضها بعضا. مث الكلمة التالية اليت تستخدم أسلوب مناقضة 

(antitesis) " كبَت" مناقضة كلمة "صغَت"، أو "، كلمة "كبَت وصغَتىي كلمة
  الكلمتُت ىي متناقضة بعضها بعضا. ؽلكن القول أن أفكار بُت

 (repetisi)( التكرار ٘ 

التكرار ىو تكرار األصوات وادلقاطع والكلمات أو أجزاء من اجلمل اليت 
تعترب مهمة ألعضاء الضغط يف سياق مناسب. تشمل أنواع التكرار اإليبزيوكيس 

(epizeuksis( والتوتاتيس ،)tautotes( واألنافورا ،)anaphora ،) وإبيسًتفا
(epistrofaوالبسيطة ،) (simploke( واألنسجة الوسيطة ،)mesodiplosis ،)

 (.anadiplosis(، وأناديبلوسيس )epanalepsisوإيباناليبسيس)
(، ىي التكرار ادلباشر، وىذا يعٍت أن epizeuksisالتكرار اإليبزيوكيس )

البد علينا ”ادلثال، الكلمات ادلهمة تتكرر عدة مرات على التوارل. على سبيل 
)غارس كراف،  أخرى العمل دلتابعة كل ما نفتقده"العمل، والعمل، ومرة 

 (.ٕٚٔ، ص. ٕٙٓٓ

يف ادلثال أعاله ، الكلمات ادلهمة ادلكررة وادلتتابعة ىي الكلمات 
 ىذه الكلمة كررت ثالث مرة يف اجلملة نفسها."العمل". 

را وتكرارا يف البناء. على (، ىي تكرار كلمة مراtautotesوالتوتاتيس )
يف ىذا ادلثال، بنية  ."أنت اهتمتٍت، و أنا اهتمتك، أنت وأنا أعداء"سبيل ادلثال: 
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)غارس كراف،  "" و أنا اهتمتك " و ""أنت اهتمتٍتاجلملة اليت كررت ىي مجلة "
 (.ٕٚٔ، ص. ٕٙٓٓ

األوذل (، ىي التكرار اليت يأخذ شكل تكرار الكلمة anaphoraواألنافورا )
اللغة الرسية ىي كموحد يف كل من السطور أو اجلمل التالية. على سبيل ادلثال: "

يف تكوين رلتمع من اللغات اليت ذلجاهتا سلتلفة. اللغة الرسية سوف تقلل من 
االختالفات يف ذلجات األندونيسية جغرافيا، واليت تنمو بسبب قوة الالوعي 

غتهم األوذل ىي لغة األرخبيل. اللغة الرسية للمستخدمُت اإلندونيسيُت ، الذين ل
". التكرار يف ىذا ادلثال وقع يف أول اجلملة ستؤدي إذل أصغر فاصل من النماذج

 (.ٕٚٔ، ص. ٕٙٓٓ" )غارس كراف، اللغة الرسية يعٍت كلمة "
(، ىي التكرار اليت تشكل تكرار الكلمات أو epistrofaوإبيسًتفا )

األرض اليت اجلملة ادلتسلسلة. على سبيل ادلثال: " العبارات يف هناية الصف أو
تسكنها ، والبحر الذي تسافر إليو ىو الشعر / اذلواء الذي تتنفسو ، وادلاء الذي 
ذبعده ىو الشعر / احلديقة اليت تزرعها ، والتلة اليت تشوىها ىي الشعر / الكوخ 

تكرر يف ىذا ادلثال  "، الكلمة اليتالذي ترثاه ، والبناء الذي تعيش فيو ىو الشعر
، ص. ٕٙٓٓىي كلمة "ىو الشعر" اليت وقعت يف هناية اجلملة )غارس كراف، 

ٕٔٛ.) 
(، ىي تكرار موجود يف بداية وهناية عدة أسطر من simploke) البسيطة

أنت تقول إن احلياة عبارة عن اجلمل أو ترتيبات اجلملة. على سبيل ادلثال: "
احلياة ليس ذلا معٌت، وأقول ال / أنت تقول رعشة ، وأقول ال / أنت تقول إن 

الكلمة اليت ليس لدي شخصية، وأقول ال / أنت تقول أنا ال أفهم، وأقول ال"، 
". وأقول الويف هناية اجلملة ىي كلمة "أنت تقول"، تكرر يف بداية اجلملة ىي "

رس  يوضح تكرار بنية اجلملة يف ادلثال أن الًتكيز على الصراع بُت أنا وأنت )غا
 (.ٕٛٔ، ص. ٕٙٓٓكراف، 
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(، ىي التكرار اليت يف منتصف اجلملة mesodiplosisواألنسجة الوسيطة )
ادلوظفون الصغار ال يسرقون أوراق أو عدة مجل متتالية. على سبيل ادلثال: "

الكربون / العبيد ال يسرقون عظام الدجاج ادلقلي / كبار الشخصيات ال يسرقون 
"، الكلمة اليت تكرر يف منتصف ن العذرية وحدىاالبنزين / الفتيات ال يسرق

يوضح تكرار بنية اجلملة يف ادلثال أن الًتكيز على  ال يسرق"،اجلملة ىي كلمة "
 (.ٕٛٔ، ص. ٕٙٓٓشلنوع السرق لكل الشخص )غارس كراف، 

(، ىي تكرار الكلمة األوذل يف أخَت من epanalepsisإيباناليبسيس )
نستخدم أفكارنا ومشاعرنا / على سبيل ادلثال: "سطر واحد أو عبارة أو مجلة. 

". يف اجلملة األوذل والثانية تكرار ضلب السالم ألن إذلنا / أخربين يا ليلة، أخربين
نستخدم  ( وقع يف تكرار ضمَت ضلن يف اجلملة "epanalepsisإيباناليبسيس )
ة الثالثة "، ويف اجلملضلب السالم ألن إذلنا" وكذلك اجلملة "أفكارنا ومشاعرنا

( يعٍت وقع يف تكرار اجلملة "أخربين" اليت وقع epanalepsisتكرار إيباناليبسيس )
 (.ٕٛٔ، ص. ٕٙٓٓيف بداية اجلملة وهنايتها )غارس كراف، 

(، الكلمة أو العبارة األحَتة من اجلملة تصبح anadiplosisوأناديبلوسيس )
البحر يوجد زلار، يف احملار يوجد الكلمة أو العبارة من اجلملة التالية. مثل "يف 

 (.ٕٛٔ، ص. ٕٙٓٓلؤلؤ ، يف اللؤلؤ ال شيء"، )غارس كراف، 

 النثر -ه
ينقسم كالم العرب قسمُت: نثرا ونظما؛ فالنظم ىو ادلوزون ادلقفى؛    

(. ٕٔ. ص. ٜٙٔٔوالنثر ما ليس مرتبطا بوزن والقافية )أإلسكندري، عناين، 
العريب إذل قسمُت، علا الشعر  ينقسم األدب، (ٕٛٓٓفطرياين )ورغادنتا، وعند 

 ليسالكالم الذي ، بينما النثر ىو الذي لو الوزن والقافيةكالم والنثر. الشعر ىو ال
، ألنو سهل االستخدام وال توجد روابط يظهر النثر أواًل من الشعر. الوزن والقافية لو
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 األدب العريب يف نثروقواعد وأيضًا بسبب االحتياجات اإلنسانية العاجلة. ينقسم 
، بط بقافية واحدة كل خطُت أو أكثر. أوذلا مرتنثر مرسلو  إذل قسمُت؛ نثر قوايف

 .أما الثاين فال يرتبط بالقافية
أقسام النثر ثالثة؛ زلادثة، خطابة، كتابة. إما حديث يدور بُت بعض    

ذلك ما الناس وبعض يف إصالح شؤون ادلعيشة واجتالب ضروب ادلصاحل وادلنافع، و 
يسمى احملادثة. وإما خطاب من فصيح نابو الشأن يلقيو على مجاعة يف أمر ذي 
بال؛ وىذا ما يسمى اخلطابة. وإما كالم نفسي مدلول عليو حبرف ونقوش، إلرادة 
عدم التلف  بو، أو حلفظو للخلف، أو لبعد الشقة بُت ادلتخاطبُت وذلك ما يسمى 

 (.ٕٔص. . ٜٙٔٔ)أإلسكندري، عناين، بالكتابة 
ؽلكن تقسيم تطوير النثر يف  (٘ٔٔ، ص. ٕٕٓٓ)ويرى سوتياسومرغا  

ال ، حلة األوذل للتجديد. يف ىذا الوقتاألدب العريب إذل قسمُت: أ(. النثر يف ادلر 
هتمون بو )النثر زلتوياتو. ال يزالون يقُت يف أسلوبو و الساب يزال ادلؤلفون يتبعون األدباء

ب الكلمة من احملتويات واألفكار. ب(. النثر يف للع أكثر ىم اىتماماالغنائي(. 
ت أكثر اىتماما لألفكار من . كانت خصائص النثر يف ىذا الوقمرحلة التجديد
 ، كما يف ادلاضي. اخلطابية، وال تستخدم الكثَت من الكلمات عناصر أسلوبو

 ة أخرى، ما دلإذل فكر  نهجية، وال ؼلرج ادلؤلف من فكرةينهار التفكَت وادل
يكون ادلوضوع  ، ؽليل ادلوضوع إذل أنتكتمل فكرة واحدة، وادلقدمة ليست طويلة جداً 

سوتياسومرغا )ا السياسية واالجتماعية والدينية ، مثل القضايالذي ػلدث للمجتمع
 .(٘ٔٔ، ص. ٕٕٓٓ
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 الباب الثالث
 مناقشة نتائج البحث

 لمحة عن نثر "نشيد اإلنسان" لجبران خليل جبران -أ

أنا كنت منذ األزل، وىا أنا ذا، وسأكون إذل آخر الدىر وليس لكياين 
انقضاء. سبحت يف فضاء الالهناية وطرت يف عادل اخليال واقًتبت من دائرة النور 
األعلى، وىا أنا اآلن سجُت ادلادة. سعت تعاليم كنفوشيوس وأصغيت حلكمة براعلا 

آلن أغالب اجلهل واجلحود. كنت وجلست بقرب بوذا ربت شجرة ادلعرفة، وىا أنا ا
 يفو ، ردن فرأيت معجزات الناصريويف عرب األعلى الطور إذ ذبلى "يهوه" دلوسى، 

وىا أنا اآلن أسَت احلَتة. شاىدت قوات بابل ، قوال رسول العربادلدينة فسمعت أ
ورلد مصر وعظمة اليونان، ودل أزل أرى الضعف والذل والصغر بادية يف مجيع تلك 
األعمال. جالست سحرة عُت دور وكهنة أشور وأنبياء فلسطُت وما برحت أنشد 
احلقيقة. حفظت احلكمة اليت نزلت على اذلند، واستظهرت الشعر ادلنبثق من قلوب 
سكان جزيرة العرب، ووعيت ادلوسيقي ادلتجسمة من عواطف أىل ادلغرب، ومازلت 

ُت الطامعُت، وقاسيت ظلم أعمى ال أرى، وأصم ال اسع. احتملت قساوة الفارب
احلكام ادلستبدين، وعبودية األقوياء الباغُت، وما برحت ذاقوة أكافح هبا األيام. 
شاىدت وسعت كل ذلك وأنا طفل، ولسوف أشاىد وأسع أعمال الشبيبة ومآتيها، 
ولسوف أشيخ وأبلغ الكمال وأرجع إذل اهلل. أنا كنت منذ األزل، وىا أنا ذا، 

 (.ٖٖٔ-ٕٖٔ، ص.ٜٗٔٔر الدىر وليس لكياين انقضاء )جربان، وسأكون إذل آخ

 نثر "نشيد اإلنسان" لجبران خليل جبران شرح -ب
كان الكتاب والشعراء يف مصر وسوريا وادلهجر عندما ظهرت "دمعة 
وابتسامة" ؽلألون الصحف واجملالت دبقاالت ورسائل وقصائد عقيمة بليدة خالية من 

ان أكثر الناس ػلسبون كل من وزن الكالم شاعرا وكل الشعور بعيدة عن القلب، وك
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من رتب الفقرات كاتبا، ولكن دلا ابتدأ جربان بنشر "دمعة وابتسامة" غَت الناس 
أفكارىم وعلموا للمرة األوذل أن الشاعر احلقيقي ىو الذي يضرب بأصابعو السحرية 

 حهم يف ادلنام.على أوتار قلوهبم، ويعيد على مسامعهم يف اليقظة ما تسمعو أروا
ومن ذلك احلُت ابتدأ فتيان الكتاب والشعراء بتقليد "دمعة وابتسامة" 
والنسح على منواذلا، فلم ؽلر عامان أوثالثة على ظهورىا حىت كان جلربان تالميذ 

 (.  ٜٗٔٔوأتباع منتشرون يف كل مكان من العادل  العريب )مقدمة "دمعة وابتسامة" 
حول الرومانسية عن نثري او نسميها بالنثر حكى جربان يف ىذا الشعر ال

. ىذا النثر قريب جدا حبقيقة نعكاسات الصوفيةاالاحلياة والعلوم والفلسفة والالىوت و 
احلياة اليت يعيشها الناس، وىو تطبيق احلب وتطبيق القيم اإلنسانية واحلياتية ادلتعلقة 

فتظهر معٌت واسعا.  بُت اإلنسان واآلخر والرب والطبيعة باستخدام كلمة مركبة
جربان، ىو رلدد األدب يف الشرق األوسط الذي –وجبانب ذلك، مؤلف ىذا النثر 

يدل إذل الطريق يستعملو الشاعر حلرة من األشعار التقليدية ويدل إذل األشعار احلرية 
 من وزن الشعر  أو النثر.

الرومانسية ، . أواًل ، اجلربانيةىذا النثر سيك جدا مع الفروق الدقيقة يف 
وىي ادليل ضلو احلياة الطبيعية، والشعور الذي يستخدم كأساس رئيسي وربليل كل 

. شيءالاستخدام األساليب الرمزية واجملازية يف مناقشة وانتقاد . ثانيا، شيء جبمال
ليس مرتبطًا جًدا بالقواعد القياسية لقواعد اللغة يف التعبَت عن األفكار، حيث ثالثا، 

 (.ٕٜٔ، ص. ٕ٘ٔٓ)فائز،  اليت ؽللكها الشعراء أن اخلصائص

 نثر نشيد اإلنسان من ناحية بنية الجملةأسلوب لغة  -ج

ىذا ادلبحث يتعلق بنظرية غارس كراف الذي ينقسم أسلوب لغة اذل أربعة 
النغمات  ناحيةمن  الكلمة، أسلوب اللغةاختيار من ناحية أسلوب اللغة اقسام، ىي 

من ناحية أسلوب اللغة ، بنية اجلملةمن ناحية أسلوب اللغة ، ادلوجودة يف اخلطاب



ٖٔ 
 

 
 

. إعادة النظر يف أسللة البحث فالبد أن يركز الباحث ادلعٌت ادلباشر أو غَت ادلباشر
 .بنية اجلملةعلى حبثو بتحليل أسلوب لغة من ناحية 

استخدام بنية اجلملة كأساس إلنشاء  يعٍتبنية اجلملة، من ناحية لغة أسلوب  
بنية اجلملة ىنا ىو كيفية وضع عنصر اجلملة ادلهم يف اجلملة. باللغة. ادلقصود  وبأسل

ىناك مجل دورية، فضفاضة، ومتوازنة. ينقسم أسلوب اللغة القائم على بنية اجلملة 
، مناقضة (pararelisme)، التوازي (antiklimaks) ىبوط مفاجئ ،(klimaks) ذروةإذل؛ 

(antitesis)التكرار ، (repetisi)  ،(ٕٗٔ، ص. ٕٙٓٓ)غارس كراف. 

 (klimaks) ذروةبنية الجملة في نثر نشيد اإلنسان التي تضمنت أسلوب  -0

. /مرتفعةاللغة اليت لديها طبيعة دورية متزايدة أسلوب ذروة ىو نوع من
، ٕٙٓٓ)كراف،  لذلك بنية اجلملة لديها تسلسل متزايد من األفكار السابقة

، (klimaks) ذروة أسلوب لغة يف نثر نشيد اإلنسان(. تضمنت اجلمل ٕٗٔص.

 وىي كالتارل:

جالست سحرة عُت دور وكهنة أشور وأنبياء : نثر نشيد اإلنسان أ( مجلة يف
 (.ٕٖٔ، ص.ٜٗٔٔ)جربان،  فلسطُت وما برحت أنشد احلقيقة

الفاربُت الطامعُت، وقاسيت ظلم احتملت قساوة  :نثر نشيد اإلنسان مجلة يفب( 
 احلكام ادلستبدين، وعبودية األقوياء الباغُت، وما برحت ذاقوة أكافح هبا األيام

 (.ٕٖٔ، ص.ٜٗٔٔ)جربان، 

شاىدت وسعت كل ذلك وأنا طفل، ولسوف : نثر نشيد اإلنسان مجلة يفج( 
إذل اهلل  شيخ وأبلغ الكمال وأرجعأشاىد وأسع أعمال الشبيبة ومآتيها، ولسوف أ

 (.ٖٖٔ، ص.ٜٗٔٔ)جربان، 

 البيانات اليت يف األعلى ىي؛ حشر 
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جالست سحرة عُت دور وكهنة أشور وأنبياء فلسطُت وما برحت أنشد 
 (ٕٖٔ، ص.ٜٗٔٔ)جربان،  احلقيقة

أو ؼلترب ذروتو حىت يرتفع  أعاله لديو أسلوب اللغة يف مجلة اجلملة بنية
" مث " جالست سحرة عُت دورجبملة " . ابتدأت بنية ىذه اجلملةهناية اجلملة
جالست بنية اجلملة من مجلة " اللغة أسلوب"، وأنبياء فلسطُت " مث "وكهنة أشور

التوازي  أسلوب " تستخدموأنبياء فلسطُت" حىت "سحرة عُت دور
(pararelisme)" فليكن وما برحت أنشد احلقيقة، ولكن ألن انتهاء ىذه اجلملة "

 .(klimaks) ذروةلدى ىذه بنية اجلملة على وىي أسلوب 
يف الكلمات أو  (klimaks) أعاله، يظهر أسلوب لغة ذروة البيانيف 

العبارات أو اجلمل األخَتة اليت تؤكد وتزيد من أعليتها من األفكار السابقة. 
دور جالست سحرة عُت ". مجلة تعطي العبارة األخَتة شرًحا للكلمة السابقة

" توضح ىذه اجلملة عن ذبول اإلنسان يف طلب وكهنة أشور وأنبياء فلسطُت
على الرغم من ولكن ادلعرفة، بدءا من التعلم السحر والتعلم عن الدين السموي، 

يعرف اإلنسا عن السحر الدين السموي ال يزالون اإلنسان يطلب اإلنسان عن 
 ترفع، "وما برحت أنشد احلقيقة "أي  يف ىذا اجلزء من اجلملةحقيقة ادلعرفة. و 

 سلوبألديها اجلملة  ىذه اجلملة السابقة، شلا غلعل بنية منبنية اجلملة مقارنة 
 .(klimaks) ذروةلغة 

 وكذلك مجلة: 

احتملت قساوة الفاربُت الطامعُت، وقاسيت ظلم احلكام ادلستبدين، 
)جربان،  وعبودية األقوياء الباغُت، وما برحت ذاقوة أكافح هبا األيام

 (.ٕٖٔ، ص.ٜٗٔٔ
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 (klimaks) ذروةتستخدم أسلوب  اخل" احتملت قساوة"يف  اجلملة بنية

احتملت . ابتدأت بنية ىذه اجلملة جبملة "أو ؼلترب ذروتوألن بنية مجلتها يرتفع 
وعبودية " مث "وقاسيت ظلم احلكام ادلستبدين" " مث قساوة الفاربُت الطامعُت

، (pararelisme)التوازي " حىت ىنا تستخدم ىذه اجلملة بأسلوب األقوياء الباغُت
وما برحت ذاقوة أكافح هبا ولكن ألن يف انتهاء ىذه اجلملة وجدت اجلملة "

 .(klimaks) ذروة" فصار بنية ىذه اجلملة تستخدم أسلوب األيام

يف الكلمات أو يظهر أعاله  البيانيف  (klimaks) أسلوب لغة ذروة
اجلمل األخَتة اليت تؤكد وتزيد من أعليتها من األفكار السابقة. العبارات أو 

احتملت قساوة الفاربُت " . مجلةتعطي العبارة األخَتة شرًحا للكلمة السابقة
توضح  الطامعُت، وقاسيت ظلم احلكام ادلستبدين، وعبودية األقوياء الباغُت "

هؤالء اإلنسان ولكنىذه اجلملة عن اإلنسان الذي يظلم ويعبد من قبل احلاكم، 
وما برحت ذاقوة "أي  يف ىذا اجلزء من اجلملةيكافحون حملاربة الطغيان والظلم. و 

 ىذه اجلملة السابقة، شلا غلعل بنية منبنية اجلملة مقارنة  ترفع، "أكافح هبا األيام
 .(klimaks) ذروةلغة  سلوبألديها اجلملة 

 وكذلك مجلة:

ولسوف أشاىد وأسع أعمال شاىدت وسعت كل ذلك وأنا طفل، 
)جربان، شيخ وأبلغ الكمال وأرجع إذل اهلل الشبيبة ومآتيها، ولسوف أ

 (.ٖٖٔ، ص.ٜٗٔٔ

 (klimaks) ذروةتستخدم أسلوب  "شاىدت وسعت إخل" يف  اجلملة بنية

طفل مث طفل . وجد الباحث الكلمة أو ؼلترب ذروتوألن تركيب بنية مجلتها يرتفع 
اليت يذكر ىذه الكلمة يف نفس اجلملة بالًتتيب الذي ، اهلل أرجع إذلمث أشيخ مث 

 .(klimaks) ذروةأسلوب يرتفع، وىذه ىي خصائص 
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يف الكلمات أو  (klimaks) أعاله، يظهر أسلوب لغة ذروة البيانيف 
العبارات أو اجلمل األخَتة اليت تؤكد وتزيد من أعليتها من األفكار السابقة. 

"شاىدت وسعت كل ذلك ". مجلة شرًحا للكلمة السابقةتعطي العبارة األخَتة 
وأنا طفل، ولسوف أشاىد وأسع أعمال الشبيبة ومآتيها، ولسوف أشيخ وأبلغ 

" توضح ىذه اجلملة عن تسلسل أو ترتيب ادلرحلة العمرية الكمال وأرجع إذل اهلل
 أرجع اذل اهلل ترفع ،اليت ربدث يف اإلنسان اليت تقع يف الكلمات"طفل، أشيخ

 سلوبألديها اجلملة  ىذه اجلملة السابقة، شلا غلعل بنية منبنية اجلملة مقارنة 
 .(klimaks) ذروةلغة 

هبوط مفاجئ  بنية الجملة في نثر نشيد اإلنسان التي تضمنت أسلوب -9
(antiklimaks) 

األسلوب اليت أفكار بنية نوع من أنواع  يى، (antiklimaks)ىبوط مفاجئ 
)كراف،  (klimaks) ذروةمجلتها تنخفض أوؽلكن أن يقال أنو عكس من أسلوب 

ىبوط  أسلوب لغة يف نثر نشيد اإلنسان(. تضمنت اجلمل ٕٗٔ، ص.ٕٙٓٓ
 وىي كالتارل:، (antiklimaks)مفاجئ 

اخليال سبحت يف فضاء الالهناية وطرت يف عادل : نثر نشيد اإلنسان أ( مجلة يف
، ٜٗٔٔ)جربان،  واقًتبت من دائرة النور األعلى، وىا أنا اآلن سجُت ادلادة

 (.ٕٖٔص. 

سعت تعاليم كنفوشيوس وأصغيت حلكمة براعلا : نثر نشيد اإلنسان ب( مجلة يف
 وجلست بقرب بوذا ربت شجرة ادلعرفة، وىا أنا اآلن أغالب اجلهل واجلحود

 (.ٕٖٔ، ص. ٜٗٔٔ)جربان، 
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ويف عرب كنت على الطور إذ ذبلى "يهوه" دلوسى،  :نثر نشيد اإلنسان ج( مجلة يف
وىا األردن فرأيت معجزات الناصري، ويف ادلدينة فسمعت أقوال رسول العرب، 

 (.ٕٖٔ، ص. ٜٗٔٔ)جربان،  أنا اآلن أسَت احلَتة

شاىدت قوات بابل ورلد مصر وعظمة اليونان، ودل : نثر نشيد اإلنسان د( مجلة يف
، ٜٗٔٔ)جربان،  الضعف والذل والصغر بادية يف مجيع تلك األعمال أزل أرى
 (.ٕٖٔص. 

حفظت احلكمة اليت نزلت على اذلند، واستظهرت : نثر نشيد اإلنسان ه( مجلة يف
الشعر ادلنبثق من قلوب سكان جزيرة العرب، ووعيت ادلوسيقي ادلتجسمة من 

، ٜٗٔٔ)جربان،  ععواطف أىل ادلغرب، ومازلت أعمى ال أرى، وأصم ال اس
 (.ٕٖٔص. 

 شرخ البيانات اليت يف األعلى ىي؛

سبحت يف فضاء الالهناية وطرت يف عادل اخليال واقًتبت من دائرة النور 
 (.ٕٖٔ، ص. ٜٗٔٔ)جربان، األعلى، وىا أنا اآلن سجُت ادلادة 

ىبوط تستخدم أسلوب  ""سبحت يف فضاء الالهناية إخليف " اجلملة بنية
ألن أفكار بنية مجلتها تنخفض. ابتدأت بنية ىذه اجلملة ، (antiklimaks)مفاجئ 
واقًتبت من  " مث "وطرت يف عادل اخليال" " مث سبحت يف فضاء الالهنايةجبملة "

التوازي " حىت ىنا تستخدم ىذه اجلملة بأسلوب دائرة النور األعلى
(pararelisme)يسبب ىذه  ، ولكن ألن يف انتهاء ىذه اجلملة وجدت اجلملة اليت

" فصار بنية ىذه وىا أنا اآلن سجُت ادلادةاجلملة تنخفض، تلك اجلملة ىي "
 .(antiklimaks)ىبوط مفاجئ اجلملة تستخدم أسلوب 

يظهر أعاله  البيانيف  (antiklimaks)ىبوط مفاجئ أسلوب  أسلوب لغة
أعليتها من األفكار  تنخفضيف الكلمات أو العبارات أو اجلمل األخَتة اليت 
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سبحت يف فضاء " . مجلةالسابقة. تعطي العبارة األخَتة شرًحا للكلمة السابقة
الالهناية وطرت يف عادل اخليال واقًتبت من دائرة النور األعلى، وىا أنا اآلن 

توضح ىذه اجلملة عن اإلنسان الذي يرغب باحلرية ولكن رغبتو  " سجُت ادلادة
 ىذه اجلملة السابقة، شلا غلعل بنية منبنية اجلملة مقارنة يسجن حبالو. تنخفض 

 .(antiklimaks)ىبوط مفاجئ لغة  سلوبألديها اجلملة 

 وكذلك مجلة:

سعت تعاليم كنفوشيوس وأصغيت حلكمة براعلا وجلست بقرب بوذا 
)جربان،  ربت شجرة ادلعرفة، وىا أنا اآلن أغالب اجلهل واجلحود

 (.ٕٖٔ، ص. ٜٗٔٔ

ىبوط تستخدم أسلوب  ""إخل سعت تعاليم كنفوشيوس يف " اجلملة بنية
يف هناية  إطلفضاجلملة  ىذه اللغة يف بنيةأسلوب  ألن، (antiklimaks)مفاجئ 
وكذلك أفكار بنية مجلتها تنخفض. ابتدأت بنية ىذه اجلملة جبملة   اجلملة

بقرب بوذا وجلست " مث "وأصغيت حلكمة براعلا مث ""سعت تعاليم كنفوشيوس"
تستخدم ىذه اجلملة بأسلوب  إذا توقفت اجلملة ىنا إذن"، ربت شجرة ادلعرفة

وىا أنا اآلن " ولكن ألن هناية ىذه اجلملة ىي اجلملة، (pararelisme)التوازي 
أفكار بنية مجلتها تنخفض فصار بنية ىذه اجلملة " و أغالب اجلهل واجلحود

 .(antiklimaks)ىبوط مفاجئ تستخدم أسلوب 

أعاله  البيانيف  (antiklimaks)ىبوط مفاجئ أسلوب  أسلوب لغةيظهر 
أعليتها من  تنخفضيف الكلمات أو العبارات أو اجلمل األخَتة اليت يعٍت 

سعت " . مجلةاألفكار السابقة. تعطي العبارة األخَتة شرًحا للكلمة السابقة
ربت شجرة تعاليم كنفوشيوس وأصغيت حلكمة براعلا وجلست بقرب بوذا 

تصف ىذه اجلملة عن اإلنسان  " ادلعرفة، وىا أنا اآلن أغالب اجلهل واجلحود
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الذي تعلم إذل زعماء األديان فيما يتعلق جبميع أنواع ادلعرفة، لكن اإلنسان ال 
اجلملة السابقة، شلا  منمقارنة  األخَتة بنية اجلملةيزال يشعر باجلهل. تنخفض 

 .(antiklimaks)ىبوط مفاجئ لغة  سلوبألديها اجلملة  ىذه غلعل بنية

 وكذلك مجلة:

ويف عرب األردن فرأيت كنت على الطور إذ ذبلى "يهوه" دلوسى، 
وىا أنا معجزات الناصري، ويف ادلدينة فسمعت أقوال رسول العرب، 

 (.ٕٖٔ، ص. ٜٗٔٔ)جربان، اآلن أسَت احلَتة 

ىبوط مفاجئ تستخدم أسلوب " إخل كنت على الطور  يف " اجلملة بنية
(antiklimaks) ،يف هناية اجلملة إطلفضاجلملة  ىذه اللغة يف بنيةأسلوب  ألن 

كنت على   وكذلك أفكار بنية مجلتها تنخفض. ابتدأت بنية ىذه اجلملة جبملة "
" مث ويف عرب األردن فرأيت معجزات الناصري" مث "الطور إذ ذبلى "يهوه" دلوسى

تستخدم  إذا توقفت اجلملة ىنا إذن"، العربقوال رسول ويف ادلدينة فسمعت أ"
ولكن ألن هناية ىذه اجلملة ىي ، (pararelisme)التوازي ىذه اجلملة بأسلوب 

أفكار بنية مجلتها تنخفض فصار بنية ىذه " و  وىا أنا اآلن أسَت احلَتة " اجلملة
 .(antiklimaks)ىبوط مفاجئ اجلملة تستخدم أسلوب 

يظهر أعاله  البيانيف  (antiklimaks)ىبوط مفاجئ أسلوب  أسلوب لغة
أعليتها من األفكار  تنخفضيف الكلمات أو العبارات أو اجلمل األخَتة اليت 
كنت على الطور إذ  . مجلةالسابقة. تعطي العبارة األخَتة شرًحا للكلمة السابقة

ويف عرب األردن فرأيت معجزات الناصري، ويف ادلدينة ذبلى "يهوه" دلوسى، 
تصف ىذه اجلملة عن  وىا أنا اآلن أسَت احلَتةفسمعت أقوال رسول العرب، 

اإلنسان الذي يعلم ويعرف عن التعاليم الدينية اإلبراىيمية ولكن علمو ومعرفتو 
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ابقة، شلا اجلملة الس منمقارنة  األخَتة بنية اجلملةغلعلو احلَتة. تنخفض أفكار 
 .(antiklimaks)ىبوط مفاجئ لغة  سلوبألديها اجلملة  ىذه غلعل بنية

 وكذلك مجلة:

شاىدت قوات بابل ورلد مصر وعظمة اليونان، ودل أزل أرى الضعف 
، ص. ٜٗٔٔ)جربان،  والذل والصغر بادية يف مجيع تلك األعمال

ٖٕٔ.) 

ىبوط تستخدم أسلوب " شاىدت قوات بابل إخل يف " اجلملة بنية
يف هناية  إطلفضاجلملة  ىذه اللغة يف بنيةأسلوب  ألن، (antiklimaks)مفاجئ 
وكذلك أفكار بنية مجلتها تنخفض. ابتدأت بنية ىذه اجلملة جبملة  اجلملة

إذا توقفت "،  وعظمة اليونان " مث "ورلد مصر  " مث "شاىدت قوات بابل"
ولكن ألن ، (pararelisme)التوازي تستخدم ىذه اجلملة بأسلوب  اجلملة ىنا إذن

ودل أزل أرى الضعف والذل والصغر بادية يف مجيع  " هناية ىذه اجلملة ىي اجلملة
أفكار بنية مجلتها تنخفض فصار بنية ىذه اجلملة تستخدم " و تلك األعمال

 .(antiklimaks)ىبوط مفاجئ أسلوب 

يظهر أعاله  البيانيف  (antiklimaks)ىبوط مفاجئ أسلوب  أسلوب لغة
أعليتها من األفكار  تنخفضيف الكلمات أو العبارات أو اجلمل األخَتة اليت 
شاىدت قوات بابل  . مجلة السابقة. تعطي العبارة األخَتة شرًحا للكلمة السابقة

ورلد مصر وعظمة اليونان، ودل أزل أرى الضعف والذل والصغر بادية يف مجيع 
قوة وتقدم احلضارات ادلصرية واليونانية تصف ىذه اجلملة عن   تلك األعمال

مقارنة األخَتة تنخفض أفكار  بنية اجلملةولكن عند اإلنسان كلها يبدو صغَتا. 
ىبوط مفاجئ لغة  سلوبألديها اجلملة  ىذه اجلملة السابقة، شلا غلعل بنية من

(antiklimaks). 
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 وكذلك مجلة:

ادلنبثق من  حفظت احلكمة اليت نزلت على اذلند، واستظهرت الشعر
قلوب سكان جزيرة العرب، ووعيت ادلوسيقي ادلتجسمة من عواطف 

)جربان، ادلادة  أىل ادلغرب، ومازلت أعمى ال أرى، وأصم ال اسع
 (.ٕٖٔ، ص. ٜٗٔٔ

ىبوط مفاجئ تستخدم أسلوب " إخلحفظت احلكمة يف " اجلملة بنية
(antiklimaks) ،يف هناية اجلملة إطلفضاجلملة  ىذه اللغة يف بنيةأسلوب  ألن 

حفظت  وكذلك أفكار بنية مجلتها تنخفض. ابتدأت بنية ىذه اجلملة جبملة "
واستظهرت الشعر ادلنبثق من قلوب سكان  " مث "احلكمة اليت نزلت على اذلند

إذا "، ووعيت ادلوسيقي ادلتجسمة من عواطف أىل ادلغرب" مث " جزيرة العرب
، (pararelisme)التوازي ملة بأسلوب تستخدم ىذه اجل توقفت اجلملة ىنا إذن

" ومازلت أعمى ال أرى، وأصم ال اسع " ولكن ألن هناية ىذه اجلملة ىي اجلملة
ىبوط أفكار بنية مجلتها تنخفض فصار بنية ىذه اجلملة تستخدم أسلوب و 

 .(antiklimaks)مفاجئ 

أعاله  البيانيف  (antiklimaks)ىبوط مفاجئ أسلوب  أسلوب لغةيظهر 
أعليتها من األفكار  تنخفضيف الكلمات أو العبارات أو اجلمل األخَتة اليت 

حفظت احلكمة ". مجلة السابقة. تعطي العبارة األخَتة شرًحا للكلمة السابقة
اليت نزلت على اذلند، واستظهرت الشعر ادلنبثق من قلوب سكان جزيرة العرب، 
ووعيت ادلوسيقي ادلتجسمة من عواطف أىل ادلغرب، ومازلت أعمى ال أرى، 

تصف ىذه اجلملة أن اإلنسان يف احلقيقة يعرف ويفهم احلكمة  "وأصم ال اسع 
األخَتة تنخفض أفكار  بنية اجلملةولكن اإلنسان يغلق أذنيو وعينيو عن ذلك. 
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ىبوط لغة  سلوبألديها اجلملة  ىذه اجلملة السابقة، شلا غلعل بنية منمقارنة 
 .(antiklimaks)مفاجئ 

 

التوازي بنية الجملة في نثر نشيد اإلنسان التي تضمنت أسلوب  -3
(pararelisme) 

استخدام الكلمات ىو أسلوب اللغة ادلتوازية يف  ،(pararelisme)التوازي 
أو العبارات اليت تشغل الوظيفة نفسها يف نفس الشكل النحوي. ولكن إذا مت 

ؽلكن أن تكون ادلتوازيات أيًضا يف  .استخدامو كثَتًا ، ستشدد اجلمل وسبوت
ثروة اندونيسيا الطبيعية كمثل "  من نفس اجلملة. الرئيسيةشكل مجل تعتمد على 
 (. ٕٗٔ، ص.ٕٙٓٓ")كراف، والبحروفَتة جدا سواء على الرب 

يف الواقع، يستخدم جربان الكثَت من التوازي، ولكن مت إحباطو ألن 
 .هنايتها اطلفضت يفوكذلك ىناك عدًدا من ترتيبات اجلمل اليت ارتفعت 

وىي  ، (pararelisme)التوازي  أسلوب لغة يف نثر نشيد اإلنسانتضمنت اجلمل 
 كالتارل:

أنا كنت منذ األزل، وىا أنا ذا، وسأكون إذل : نساننثر نشيد اإل أ( مجلة يف
 (.ٕٖٔ، ص. ٜٗٔٔ)جربان،  آخر الدىر وليس لكياين انقضاء

حفظت احلكمة اليت نزلت على اذلند، : نثر نشيد اإلنسان مجلة يفب( 
واستظهرت الشعر ادلنبثق من قلوب سكان جزيرة العرب، ووعيت ادلوسيقي 

 ومازلت أعمى ال أرى، وأصم ال اسع ادلتجسمة من عواطف أىل ادلغرب،
 (.ٕٖٔ، ص. ٜٗٔٔ)جربان، 

أنا كنت منذ األزل، وىا أنا ذا، وسأكون إذل  :نثر نشيد اإلنسان مجلة يفج( 
 (.ٖٖٔ، ص. ٜٗٔٔ)جربان،  آخر الدىر وليس لكياين انقضاء 

 البيانات اليت يف األعلى ىي؛ حشر 
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آخر الدىر وليس لكياين أنا كنت منذ األزل، وىا أنا ذا، وسأكون إذل  
 (.ٕٖٔ، ص. ٜٗٔٔ)جربان،  انقضاء

يف ىذا  اجلملة اليت تصبح االفتتاحىذه اجلملة ىي مجلة مفتاحية أو بنية 
أسلوب اللغة  دلاذا يتم تصنيف ىذه اجلملة باعتبارىا اجلملة اليت تستخدمالنثر. 
. ابتدأت بنية فكرة متوازنة من البداية إذل النهاية لدى مجلتهاألن بنية ؟ ادلتوازية

وسأكون إذل آخر  " مث "وىا أنا ذا" مث "أنا كنت منذ األزل ىذه اجلملة جبملة "
، ال يوجد جزء من اجلملة ىذه اجلملةيف "،  وليس لكياين انقضاء " مث "الدىر

التوازي تستخدم ىذه اجلملة بأسلوب  إذنإرتفعت اليت اطلفضت أو 
(pararelisme). 

بُت الكلمة ألن  البيان اعاله يف (pararelisme) التوازي يظهر أسلوب
أنا كنت منذ األزل، وىا أنا ذا، وسأكون إذل " .متوازيا الواحدة والكلمة التالية

 ربتوي ىذه اجلملة على رلموعة من األفكار" آخر الدىر وليس لكياين انقضاء
اإلنسان يبقى حىت يف وقت الحق، اإلنسان اإلنسان، يعٍت كائن لدى  ادلتوازي

 ىو ملك اهلل وسيعودون إذل اهلل.
تأكيد عبارة لأعاله ىي  يف البيان (pararelisme) التوازي أسلوبوظيفة 

 أن كلها ملك اهلل وستعود كلها إذل اهلل. تشَت إذل

 

 وكذلك مجلة:

حفظت احلكمة اليت نزلت على اذلند، واستظهرت الشعر ادلنبثق من 
قلوب سكان جزيرة العرب، ووعيت ادلوسيقي ادلتجسمة من عواطف 

، ٜٗٔٔ)جربان،  أىل ادلغرب، ومازلت أعمى ال أرى، وأصم ال اسع
 (.ٕٖٔص. 
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يف ىذه بنية اجلملة وجد الباحث اجلملة اليت ذلا أسلوب التوازي، ومجلتها 
هما كلت ال أرى وأعمى كلمة ، "ومازلت أعمى ال أرى، وأصم ال اسعيعٍت "

كلتهما ذلما معٌت ادلتوازية.  ال اسع وأصم ذلما معٌت ادلتوازية، وكذلك كلمة  
 وقد مت التأكيد أن ىذه بنية اجلملة تستخدم أسلوب التوازي.

بُت الكلمة ألن  البيان اعاله يف (pararelisme) التوازي يظهر أسلوب
ال  وال أرى، أصم  وأعمى الكلمة ادلقصودة ىي .متوازيا الواحدة والكلمة التالية

تأكيد عبارة لأعاله ىي  يف البيان (pararelisme) التوازي أسلوبوظيفة . اسع
 أن تلك الكلمة سواء معنها. تشَت إذل

 وكذلك مجلة:

أنا كنت منذ األزل، وىا أنا ذا، وسأكون إذل آخر الدىر وليس لكياين  
 (.ٕٖٔ، ص. ٜٗٔٔ)جربان،  انقضاء

 بالتأكيد لنفس السبب ،اجلملة اليت تفتح النثرىذه اجلملة ىي نفس   
التحليل ىو على . (pararelisme)التوازي فبنية ىذه اجلملة تستحدم أسلوب لغة 

وىا أنا " مث "أنا كنت منذ األزل ابتدأت بنية ىذه اجلملة جبملة "؛ النحو التارل
، اجلملة ىذهيف "،  وليس لكياين انقضاء " مث "وسأكون إذل آخر الدىر " مث "ذا

تستخدم ىذه اجلملة  إذنإرتفعت ال يوجد جزء من اجلملة اليت اطلفضت أو 
 .(pararelisme)التوازي بأسلوب 

بُت الكلمة ألن  البيان اعاله يف (pararelisme) التوازي يظهر أسلوب
أنا كنت منذ األزل، وىا أنا ذا، وسأكون إذل " .متوازيا الواحدة والكلمة التالية

 ربتوي ىذه اجلملة على رلموعة من األفكار" وليس لكياين انقضاءآخر الدىر 
اإلنسان، يعٍت كائن اإلنسان يبقى حىت يف وقت الحق، اإلنسان لدى  ادلتوازي

 ىو ملك اهلل وسيعودون إذل اهلل.
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تأكيد عبارة لأعاله ىي  يف البيان (pararelisme) التوازي أسلوبوظيفة 
 أن كلها ملك اهلل وستعود كلها إذل اهلل. تشَت إذل

 (antitesis)مناقضة  بنية الجملة في نثر نشيد اإلنسان التي تضمنت أسلوب -4

، وذلك اليت ربتوي على أفكار متعارضة من اللغة أسلوب ة ىيناقضم
كمثل   .لمات أو رلموعات الكلمات ادلتعارضة معنها أو أفكارىاباستخدام الك

عليهم االلتزام باحلفاظ على أمن  وصغَت كبَت،  شيوخ وشباباألغنياء والفقراء، "
يف نثر نشيد تضمنت اجلمل  .(ٕٗٔ، ص.ٕٙٓٓ" )كراف، األمة والدولة

 وىي كالتارل:، (antitesis)مناقضة  أسلوب لغة اإلنسان

خر أنا كنت منذ األزل، وىا أنا ذا، وسأكون إذل آ: نثر نشيد اإلنسان أ( مجلة يف
 (.ٕٖٔ، ص. ٜٗٔٔ)جربان،  الدىر وليس لكياين انقضاء

سبحت يف فضاء الالهناية وطرت يف عادل : نثر نشيد اإلنسان مجلة يفب( 
)جربان،  اخليال واقًتبت من دائرة النور األعلى، وىا أنا اآلن سجُت ادلادة

 (.ٕٖٔ، ص. ٜٗٔٔ

وأصغيت حلكمة براعلا سعت تعاليم كنفوشيوس : نثر نشيد اإلنسان مجلة يفج( 
  وجلست بقرب بوذا ربت شجرة ادلعرفة، وىا أنا اآلن أغالب اجلهل واجلحود

 (.ٕٖٔ، ص. ٜٗٔٔ)جربان، 

ويف كنت على الطور إذ ذبلى "يهوه" دلوسى، : نثر نشيد اإلنسان مجلة يفد( 
عرب األردن فرأيت معجزات الناصري، ويف ادلدينة فسمعت أقوال رسول 

 (.ٕٖٔ، ص. ٜٗٔٔ)جربان،  اآلن أسَت احلَتة وىا أناالعرب، 
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شاىدت قوات بابل ورلد مصر وعظمة اليونان، : نثر نشيد اإلنسان مجلة يفه( 
)جربان،  ودل أزل أرى الضعف والذل والصغر بادية يف مجيع تلك األعمال

 (.ٕٖٔ، ص. ٜٗٔٔ

 البيانات اليت يف األعلى ىي؛ حشر 

وسأكون إذل آخر الدىر وليس لكياين أنا كنت منذ األزل، وىا أنا ذا، 
 (.ٕٖٔ، ص. ٜٗٔٔ)جربان،  انقضاء

يف بنية اجلملة اليت يف األعلى، وجد الباحث الكلمة اليت معنها أو 
أسلوب مناقضة أفكارىا متعارضا شلا يدل على أن ىذه اجلملة تستخدم 

(antitesis) ،من خالل كيفيتها يعٍت  .انقضاء، رآِخ ، األزل؛ وىذه الكلمات ىي
 ادلعجم.النظر يف تعريف الكلمات يف 

: ما ال أول لو -؛ القدم وذلا تعريفيف ادلعجم ة الكلمىذه ، األزل كلمة
 (.ٙٔ، ص. ٕٕٔٓ.ادلعجم الوجيز)

القدم،  ؛ مقابل األول أوذلا تعريفيف ادلعجم ة الكلمىذه  ،آِخر كلمة
ادلعجم بعد فناء خلقة )من أساء اهلل تعاذل الباقي  -ويقال جاءوا عن آِخرىم. و

 (.ٛ، ص. ٕٕٔٓ.الوجيز

، مصدر انقضى؛ ذلا تعريفيف ادلعجم ة الكلمىذه ، انقضاء كلمة
الشيئ: فٍت وانقطع و  انقضى. انقضى ينقضي ، انْ َقِض ، اْنِقضاًء ، فهو ُمنْ َقضٍ 

 إنتهاء وأيضا نسميها بآِخر )معجم ادلعاين اإليليكًتوين(.

 تعريف ادلصطلحات ادلذكورة أعاله ، ؽلكن أن نستنتج ذلك إذل انظر 
، آِخر× ل األز لديها معٌت وأفكار متعارضة؛  (األزل، آِخر، انقضاء)الكلمات 
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ىذه النظر إذل ىذا التحليل، ؽلكن القول أن بنية ب، انقضاء× األزل وكذلك 
 .(antitesis)ة ناقضم اجلملة ذلا أسلوب

 وكذلك مجلة:

سبحت يف فضاء الالهناية وطرت يف عادل اخليال واقًتبت من دائرة النور 
 (.ٕٖٔ، ص. ٜٗٔٔ)جربان، األعلى، وىا أنا اآلن سجُت ادلادة 

وجد الباحث يف بنية اجلملة اليت يف األعلى، اجلملة اليت معنها أو 
أسلوب مناقضة أفكارىا متعارضا، شلا يدل على أن ىذه اجلملة تستخدم 

(antitesis) .ىي وىذه اجلملة: 

 وىا أنا اآلن سجُت ادلادة× سبحت يف فضاء الالهناية -

 وىا أنا اآلن سجُت ادلادة× وطرت يف عادل اخليال -

 وىا أنا اآلن سجُت ادلادة× واقًتبت من دائرة النور األعلى -

كيف . (antitesis)ىذا البيان يف األعلى كلها متعارضا أي مناقضا   
 ، ىذا ال ؽلكن. كيفسجُت ادلادةيف أنا اآلن سبحت يف فضاء الالهناية، لو 

ًتبت كيف اق  ، ىذا ال ؽلكن.سجُت ادلادةيف أنا اآلن  لوطرت يف عادل اخليال 
، ىذا ال ؽلكن. لذالك يف سجُت ادلادة يف أنا اآلن من دائرة النور األعلى، لو
 .(antitesis)أسلوب مناقضة ىذه البنية اجلملة وجد 

 وكذلك مجلة:

سعت تعاليم كنفوشيوس وأصغيت حلكمة براعلا وجلست بقرب بوذا 
)جربان، ربت شجرة ادلعرفة، وىا أنا اآلن أغالب اجلهل واجلحود 

 (.ٕٖٔ، ص. ٜٗٔٔ
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يف بنية اجلملة اليت يف األعلى، وجد الباحث اجلملة اليت معنها أو 
أسلوب مناقضة أفكارىا متعارضا، شلا يدل على أن ىذه اجلملة تستخدم 

(antitesis) .ىي وىذه اجلملة: 

 وىا أنا اآلن أغالب اجلهل واجلحود× سعت تعاليم كنفوشيوس -

 هل واجلحودوىا أنا اآلن أغالب اجل× وأصغيت حلكمة براعلا -

 وىا أنا اآلن أغالب اجلهل واجلحود× وجلست بقرب بوذا ربت شجرة ادلعرفة -

وجد الباحث إذل أن ىذا البيان يف األعلى كلها متعارضا أي مناقضا 
(antitesis) . سعت تعاليم كنفوشيوس وأصغيت حلكمة براعلا وجلست كيف

. اآلن أغالب اجلهل واجلحود ، ولكن دل أزلبقرب بوذا ربت شجرة ادلعرفة
 .(antitesis)أسلوب مناقضة لذالك يف ىذه البنية اجلملة وجد 

 وكذلك مجلة:

ويف عرب األردن فرأيت كنت على الطور إذ ذبلى "يهوه" دلوسى، 
وىا أنا معجزات الناصري، ويف ادلدينة فسمعت أقوال رسول العرب، 

 (.ٕٖٔ، ص. ٜٗٔٔ)جربان،  اآلن أسَت احلَتة

يف بنية اجلملة اليت يف األعلى، وجد الباحث اجلملة اليت معنها أو 
أسلوب مناقضة أفكارىا متعارضا، شلا يدل على أن ىذه اجلملة تستخدم 

(antitesis) .ىي وىذه اجلملة: 

 وىا أنا اآلن أسَت احلَتة × كنت على الطور إذ ذبلى "يهوه" دلوسى  -

 وىا أنا اآلن أسَت احلَتة ×ويف عرب األردن فرأيت معجزات الناصري  -

 وىا أنا اآلن أسَت احلَتة ×ويف ادلدينة فسمعت أقوال رسول العرب  -
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وجد الباحث إذل أن ىذا البيان يف األعلى كلها متعارضا أي مناقضا 
(antitesis) .  ويف عرب األردنكنت على الطور إذ ذبلى "يهوه" دلوسى، كيف 

أنا  ولكن فرأيت معجزات الناصري، ويف ادلدينة فسمعت أقوال رسول العرب،
أسلوب . ىذا متعارضة. لذالك يف ىذه البنية اجلملة وجد اآلن أسَت احلَتة

 .(antitesis)مناقضة 

 وكذلك مجلة:

شاىدت قوات بابل ورلد مصر وعظمة اليونان، ودل أزل أرى الضعف 
، ص. ٜٗٔٔ)جربان،  األعمال والذل والصغر بادية يف مجيع تلك

ٖٕٔ.) 

يف بنية اجلملة اليت يف األعلى، وجد الباحث اجلملة اليت معنها أو 
أسلوب مناقضة أفكارىا متعارضا، شلا يدل على أن ىذه اجلملة تستخدم 

(antitesis) .ىي وىذه اجلملة: 

ودل أزل أرى الضعف والذل والصغر بادية يف مجيع ×  شاىدت قوات بابل   -
 تلك األعمال

مجع قُ ّوة دبعٌت كلمة قوات والضعف كلتهما متعارضان، كلمة قوات   
الطاقة ادلؤثر الذي يغَّت أو ؽليل ِإذل تغيَت حالة سكون اجلسم َأو حالة حركتو 
بسرعة منتظمة يف خط مستقيم، مبعث النشاط والنمو واحلركة ، وتنقسم إذل 

)معجم ادلعاين  باعثة وفاعلةطبيعية وحيويَّة وعقلية ، كما تنقسم ِإذل 
 اإليليكًتوين(.

كلمة الضعف مصدر من ضعف لديها معٌت ىزل أو مرض، ذىبت قوتو 
 (.ٓٔٗ، ص. ٕٕٔٓ.ادلعجم الوجيزأو صحتو )
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ودل أزل أرى الضعف والذل والصغر بادية يف مجيع تلك ×  ورلد مصر  -
 األعمال

معٌت النبل والشرف كلمة رلد والذل كلتهما متعارضان، كلمة رلد ذلا   
(. مث كلمة الذل ٘ٔٙ، ص. ٕٕٔٓ.ادلعجم الوجيزوادلكارم ادلأثورة عن اآلباء )

ادلعجم )ذلا معٌت متعارض دبجد. كلمة الذل لديها معٌت الضعف وادلهانة والرفق 
 (.  ٕ٘ٙ، ص. ٕٕٔٓ.الوجيز

ودل أزل أرى الضعف والذل والصغر بادية يف مجيع تلك ×  وعظمة اليونان  -
 عمالاأل

كلمة عظمة والصغر كلتهما متعارضان، كلمة عظمة ذلا معٌت أعظم، 
(. مث كلمة الصغر ذلا ٜ٘ٗ، ص. ٕٕٔٓ.ادلعجم الوجيزأكثر، الكربياء والزىو )

ضدُّ الِكبَ ُر، الطُّفولة ، طراوة لديها معٌت الصغر معٌت متعارض بعظمة. كلمة 
 )معجم ادلعاين اإليليكًتوين(. الُعمر، ذلَّ وىان

 (repetisi)التكرار  بنية الجملة في نثر نشيد اإلنسان التي تضمنت أسلوب -5

ر األصوات وادلقاطع والكلمات أو تكر  من اللغة أسلوب ىي التكرار
)كراف،  أجزاء من اجلمل اليت تعترب مهمة ألعضاء الضغط يف سياق مناسب

يف  (repetisi)التكرار  من أسلوب كثَتيستخدم جربان   .(ٕٚٔ، ص. ٕٙٓٓ
، سواء كان تكرار األصوات، وادلقاطع، والكلمات، واجلمل. نثر نشيد اإلنسان

يف ىذادلبحث، سيقوم الباحث بتحليل ىذا التكرار يف كل مجلة من النثر، كما 
التكرار  أسلوب لغة يف نثر نشيد اإلنسانسيأيت يف التارل. تضمنت اجلمل 

(repetisi) ،:وىي كالتارل 
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أنا كنت منذ األزل، وىا أنا ذا، وسأكون إذل : نثر نشيد اإلنسان أ( مجلة يف
 (.ٕٖٔ، ص. ٜٗٔٔ)جربان،  آخر الدىر وليس لكياين انقضاء

سبحت يف فضاء الالهناية وطرت يف عادل : نثر نشيد اإلنسان مجلة يفب( 
)جربان،  اخليال واقًتبت من دائرة النور األعلى، وىا أنا اآلن سجُت ادلادة

 (.ٕٖٔص. ، ٜٗٔٔ

سعت تعاليم كنفوشيوس وأصغيت حلكمة براعلا : نثر نشيد اإلنسان ج( مجلة يف
وجلست بقرب بوذا ربت شجرة ادلعرفة، وىا أنا اآلن أغالب اجلهل واجلحود 

 (.ٕٖٔ، ص. ٜٗٔٔ)جربان، 

ويف كنت على الطور إذ ذبلى "يهوه" دلوسى، : نثر نشيد اإلنسان د( مجلة يف
عجزات الناصري، ويف ادلدينة فسمعت أقوال رسول عرب األردن فرأيت م

 (.ٕٖٔ، ص. ٜٗٔٔ)جربان،  وىا أنا اآلن أسَت احلَتةالعرب، 

شاىدت قوات بابل ورلد مصر وعظمة اليونان،  :نثر نشيد اإلنسان مجلة يفه( 
)جربان،  ودل أزل أرى الضعف والذل والصغر بادية يف مجيع تلك األعمال

 (.ٕٖٔ، ص. ٜٗٔٔ

جالست سحرة عُت دور وكهنة أشور وأنبياء : نثر نشيد اإلنسان يفو( مجلة 
 (.ٕٖٔ، ص. ٜٗٔٔ)جربان،  فلسطُت وما برحت أنشد احلقيقة

حفظت احلكمة اليت نزلت على اذلند،  :نثر نشيد اإلنسان مجلة يفز( 
واستظهرت الشعر ادلنبثق من قلوب سكان جزيرة العرب، ووعيت ادلوسيقي 

  ىل ادلغرب، ومازلت أعمى ال أرى، وأصم ال أسعادلتجسمة من عواطف أ
 (.ٕٖٔ، ص. ٜٗٔٔ)جربان، 
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احتملت قساوة الفاربُت الطامعُت، وقاسيت  :نثر نشيد اإلنسان مجلة يفح( 
ظلم احلكام ادلستبدين، وعبودية األقوياء الباغُت، وما برحت ذاقوة أكافح هبا 

 (.ٕٖٔ، ص. ٜٗٔٔ)جربان،  األيام

شاىدت وسعت كل ذلك وأنا طفل، ولسوف  :يد اإلنساننثر نش مجلة يفط( 
أشاىد وأسع أعمال الشبيبة ومآتيها، ولسوف أشيخ وأبلغ الكمال وأرجع إذل 

 (.ٖٖٔ، ص. ٜٗٔٔ)جربان،   اهلل

أنا كنت منذ األزل، وىا أنا ذا، وسأكون إذل  :نثر نشيد اإلنسان مجلة يفي( 
 (.ٖٖٔ، ص. ٜٗٔٔ)جربان،  آخر الدىر وليس لكياين انقضاء

أنا كنت منذ األزل، وىا أنا ذا، وسأكون إذل  :نثر نشيد اإلنسان مجلة يفك( 
............................ ........ آخر الدىر وليس لكياين انقضاء

..................................................................... 
أنا كنت منذ األزل، وىا أنا ذا، وسأكون إذل آخر الدىر وليس لكياين 

 (.ٖٖٔ-ٕٖٔ، ص.ٜٗٔٔ)جربان،  انقضاء

 البيانات اليت يف األعلى ىي؛ حشر 

أنا كنت منذ األزل، وىا أنا ذا، وسأكون إذل آخر الدىر وليس لكياين 
 (.ٕٖٔ، ص.ٜٗٔٔ)جربان،  انقضاء

يف أول  أنايف ىذا البيان وجد الباحث بوجود أسلوب التكرار كلمة 
تكرار اجلملة ويف وسطها. إذا يشَت إذل بيان اإلطار النظري فهذه التكرار يعٍت 

يأخذ شكل تكرار الكلمة األوذل يف كل  يتالتكرار ال، ىي (anaphora) ورااألناف
 .من السطور أو اجلمل التالية
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 وكذلك مجلة:

فضاء الالهناية وطرت يف عادل اخليال واقًتبت من دائرة النور سبحت يف 
 (.ٕٖٔ، ص.ٜٗٔٔ)جربان،  األعلى، وىا أنا اآلن سجُت ادلادة

وجد الباحث يف ىذه اجلملة بوجود التكرار كلمة الفعل اليت ػلف  
إذا يشَت إذل بيان  ،سبحت، طرت، اقًتبتضمَت مستًت من أنا يعٍت يف كلمة 
 يتالتكرار ال، ىي (anaphora) وراتكرار األنافاإلطار النظري فهذه التكرار يعٍت 

 يأخذ شكل تكرار الكلمة األوذل يف كل من السطور أو اجلمل التالية

 وكذلك مجلة:

سعت تعاليم كنفوشيوس وأصغيت حلكمة براعلا وجلست بقرب بوذا 
)جربان، ربت شجرة ادلعرفة، وىا أنا اآلن أغالب اجلهل واجلحود 

 (.ٕٖٔ، ص.ٜٗٔٔ

وجد الباحث يف ىذه اجلملة بوجود التكرار كلمة الفعل اليت ػلف  
 إذا يشَت ،"سعت، أصغيت، جلست، أغالبضمَت مستًت من أنا يعٍت يف كلمة 

، ىي (anaphora) وراتكرار األنافإذل بيان اإلطار النظري فهذه التكرار يعٍت 
 يأخذ شكل تكرار الكلمة األوذل يف كل من السطور أو اجلمل التالية يتالتكرار ال

 وكذلك مجلة: 

ويف عرب األردن فرأيت كنت على الطور إذ ذبلى "يهوه" دلوسى، 
وىا أنا معجزات الناصري، ويف ادلدينة فسمعت أقوال رسول العرب، 

 (.ٕٖٔ، ص.ٜٗٔٔ)جربان، اآلن أسَت احلَتة 
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وجد الباحث يف ىذه اجلملة بوجود التكرار كلمة الفعل اليت ػلف  
إذا يشَت إذل بيان  ،سعت، رأيتكنت، "ضمَت مستًت من أنا يعٍت يف كلمة 
 يتالتكرار ال، ىي (anaphora) وراتكرار األنافاإلطار النظري فهذه التكرار يعٍت 
 يف كل من السطور أو اجلمل التارليأخذ شكل تكرار الكلمة األوذل 

 وكذلك مجلة:

شاىدت قوات بابل ورلد مصر وعظمة اليونان، ودل أزل أرى الضعف 
، ٜٗٔٔ)جربان،  األعمالوالذل والصغر بادية يف مجيع تلك 

 (.ٕٖٔص.

وجد الباحث يف ىذه اجلملة بوجود التكرار كلمة الفعل اليت ػلف  
إذا يشَت إذل بيان . أرى ، أزل،شاهدت "ضمَت مستًت من أنا يعٍت يف كلمة 
 يتالتكرار ال، ىي (anaphora) وراتكرار األنافاإلطار النظري فهذه التكرار يعٍت 

 يأخذ شكل تكرار الكلمة األوذل يف كل من السطور أو اجلمل التالية

 وكذلك مجلة:

جالست سحرة عُت دور وكهنة أشور وأنبياء فلسطُت وما برحت أنشد 
 (.ٕٖٔ، ص.ٜٗٔٔ)جربان،  احلقيقة

وجد الباحث يف ىذه اجلملة بوجود التكرار كلمة الفعل اليت ػلف  
إذا يشَت إذل بيان  ،أنشد، برحت، جالست "ضمَت مستًت من أنا يعٍت يف كلمة 
 يتالتكرار ال، ىي (anaphora) وراتكرار األنافاإلطار النظري فهذه التكرار يعٍت 

 يأخذ شكل تكرار الكلمة األوذل يف كل من السطور أو اجلمل التالية

 وكذلك مجلة:
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حفظت احلكمة اليت نزلت على اذلند، واستظهرت الشعر ادلنبثق من 
جزيرة العرب، ووعيت ادلوسيقي ادلتجسمة من عواطف  قلوب سكان

، ٜٗٔٔ)جربان،  أىل ادلغرب، ومازلت أعمى ال أرى، وأصم ال أسع
 (.ٕٖٔص.

وجد الباحث يف ىذه اجلملة بوجود التكرار كلمة الفعل اليت ػلف  
"حفظت ، استظهرت، وعيت، أعمى، أرى، ضمَت مستًت من أنا يعٍت يف كلمة

 وراتكرار األناف إذل بيان اإلطار النظري فهذه التكرار يعٍت إذا يشَت .أصم، أسع
(anaphora) يأخذ شكل تكرار الكلمة األوذل يف كل من  يتالتكرار ال، ىي

 .السطور أو اجلمل التالية

 وكذلك مجلة:

احتملت قساوة الفاربُت الطامعُت، وقاسيت ظلم احلكام ادلستبدين، 
)جربان، وعبودية األقوياء الباغُت، وما برحت ذاقوة أكافح هبا األيام 

 (.ٕٖٔ، ص.ٜٗٔٔ

وجد الباحث يف ىذه اجلملة بوجود التكرار كلمة الفعل اليت ػلف  
إذا ". أكافح"احتملت، قاسيت، برحت، ضمَت مستًت من أنا يعٍت يف كلمة

، ىي (anaphora) وراتكرار األنافيشَت إذل بيان اإلطار النظري فهذه التكرار يعٍت 
 يأخذ شكل تكرار الكلمة األوذل يف كل من السطور أو اجلمل التالية يتالتكرار ال

 وكذلك مجلة:

شاىدت وسعت كل ذلك وأنا طفل، ولسوف أشاىد وأسع أعمال 
)جربان،  وأبلغ الكمال وأرجع إذل اهلل الشبيبة ومآتيها، ولسوف أشيخ

 (.ٕٖٔ، ص.ٜٗٔٔ
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وجد الباحث يف ىذه اجلملة بوجود التكرار كلمة الفعل اليت ػلف  
إذا . أسع، أرجع"، أشاىد، سعت، شاىدت" ضمَت مستًت من أنا يعٍت يف كلمة

، ىي (anaphora) وراتكرار األنافيشَت إذل بيان اإلطار النظري فهذه التكرار يعٍت 
 يأخذ شكل تكرار الكلمة األوذل يف كل من السطور أو اجلمل التالية يتالتكرار ال

 وكذلك مجلة:

أنا كنت منذ األزل، وىا أنا ذا، وسأكون إذل آخر الدىر وليس لكياين 
 (.ٕٖٔ، ص.ٜٗٔٔ)جربان،  انقضاء

يف أول  أنايف ىذا البيان وجد الباحث بوجود أسلوب التكرار كلمة 
تكرار اجلملة ويف وسطها. إذا يشَت إذل بيان اإلطار النظري فهذه التكرار يعٍت 

يأخذ شكل تكرار الكلمة األوذل يف كل  يتالتكرار ال، ىي (anaphora) ورااألناف
 . من السطور أو اجلمل التالية

البيانات الواردة أعاله ىي بيانات حول التكرار اليت مت أخذىا من 
اذا مت أخذىا بالكامل من النثر، فوجد الباحث أسلوب التكرار يف  اجلملة. أما

 بداية النثر وهنايتو، كما يلي: 

أنا كنت منذ األزل، وىا أنا ذا، وسأكون إذل آخر الدىر وليس لكياين 
انقضاء..........................................................

أنا ذا، وسأكون إذل آخر الدىر ........... أنا كنت منذ األزل، وىا 
 (.ٖٖٔ-ٕٖٔ، ص.ٜٗٔٔ" )جربان، وليس لكياين انقضاء

تكرار إيباناليبسيس إذا يشَت إذل بيان اإلطار النظري فهذه التكرار يعٍت 
(epanalepsis) ،ىي تكرار الكلمة األوذل يف أخَت من سطر واحد أو عبارة أو مجلة. 
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تشَت التكرار يف بداية وهناية ىذا النثر إذل أن اإلنسان ملك اهلل وسيعودون  
إذل اهلل كادلالك، كما نقلت جربان يف النثر الذي يستخدم آية القرآن يف أعلى النثر 

)القرآن الشريف، سورة " وكنتم أمواتا فأحياكم مث ؽليتكم مث ػلييكم مث إليو ترجعون"
 .(ٕٛ(، اية. ٕالبقرة )

 الجملة نثر نشيد اإلنسان من ناحية بنية بين الجمل فيأسلوب لغة تركيب  -د

نثر نشيد  بُت اجلمل يفأسلوب لغة تركيب ىذا ادلبحث سيشرح الباحث 
 اليت سيتم شرحها على النحو التارل؛ اإلنسان من ناحية بنية اجلملة

لكياين أنا كنت منذ األزل، وىا أنا ذا، وسأكون إذل آخر الدىر وليس   -0
 يف أول النثر. (.ٕٖٔ، ص.ٜٗٔٔ)جربان،  انقضاء

، (pararelisme)التوازي ىذه اجلملة ربتوي على ثالثة أسلوب لغة، ىي 

دلاذا يتم تصنيف ، (pararelisme)التوازي . (repetisi)التكرار ، (antitesis)مناقضة 
 مجلتهاألن بنية ؟ أسلوب اللغة ادلتوازية ىذه اجلملة باعتبارىا اجلملة اليت تستخدم

أنا   . ابتدأت بنية ىذه اجلملة جبملة "فكرة متوازنة من البداية إذل النهاية لدى
وليس  " مث "وسأكون إذل آخر الدىر " مث "وىا أنا ذا" مث "كنت منذ األزل
، ال يوجد جزء من اجلملة اليت اطلفضت أو ىذه اجلملةيف "،  لكياين انقضاء

 .(pararelisme)التوازي تستخدم ىذه اجلملة بأسلوب  إذنإرتفعت 

أسلوب أيضا ربتوي دلاذا يتم تصنيف ىذه اجلملة ، (antitesis)مناقضة 
ألن وجد الباحث الكلمة اليت معنها أو أفكارىا  ؟(antitesis)ادلناقضة اللغة 

، (antitesis)أسلوب مناقضة متعارضا شلا يدل على أن ىذه اجلملة تستخدم 

  .انقضاء، رآِخ ، األزل؛ الكلمات ىيوىذه 

يف ىذه بنية اجلملة وجد الباحث بوجود أسلوب ، (repetisi)التكرار 
يف أول اجلملة ويف وسطها. إذا يشَت إذل بيان اإلطار النظري  أناالتكرار كلمة 
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يأخذ شكل  يتالتكرار ال، ىي (anaphora) وراتكرار األناففهذه التكرار يعٍت 
 .تكرار الكلمة األوذل يف كل من السطور أو اجلمل التالية

سبحت يف فضاء الالهناية وطرت يف عادل اخليال واقًتبت من دائرة النور  -9
 (.ٕٖٔ، ص.ٜٗٔٔ)جربان،  األعلى، وىا أنا اآلن سجُت ادلادة

ىبوط مفاجئ ىذه اجلملة ربتوي على ثالثة أسلوب لغة، ىي 
(antiklimaks) ، مناقضة(antitesis) ، التكرار(repetisi) . ىبوط مفاجئ
(antiklimaks) ،تستخدم  ""سبحت يف فضاء الالهناية إخليف " اجلملة بنية

ألن أفكار بنية مجلتها تنخفض. ابتدأت ، (antiklimaks)ىبوط مفاجئ أسلوب 
" اخليالوطرت يف عادل " " مث سبحت يف فضاء الالهنايةبنية ىذه اجلملة جبملة "

" حىت ىنا تستخدم ىذه اجلملة بأسلوب واقًتبت من دائرة النور األعلى مث "
، ولكن ألن يف انتهاء ىذه اجلملة وجدت اجلملة اليت (pararelisme)التوازي 

" فصار وىا أنا اآلن سجُت ادلادةيسبب ىذه اجلملة تنخفض، تلك اجلملة ىي "
 .(antiklimaks)ىبوط مفاجئ بنية ىذه اجلملة تستخدم أسلوب 

وجد الباحث يف بنية اجلملة اليت يف األعلى، اجلملة  ،(antitesis)مناقضة 
أسلوب اليت معنها أو أفكارىا متعارضا، شلا يدل على أن ىذه اجلملة تستخدم 

وىا أنا × سبحت يف فضاء الالهناية -:ىي وىذه اجلملة. (antitesis)مناقضة 
-، وىا أنا اآلن سجُت ادلادة× اخليال وطرت يف عادل  -،اآلن سجُت ادلادة

 .وىا أنا اآلن سجُت ادلادة× واقًتبت من دائرة النور األعلى 

سعت تعاليم كنفوشيوس وأصغيت حلكمة براعلا وجلست بقرب بوذا ربت   -3
، ٜٗٔٔ)جربان،  شجرة ادلعرفة، وىا أنا اآلن أغالب اجلهل واجلحود

 (ٕٖٔص.
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ىبوط مفاجئ ىذه اجلملة ربتوي على ثالثة أسلوب لغة، ىي 
(antiklimaks) ، مناقضة(antitesis) ، التكرار(repetisi) . ىبوط مفاجئ
(antiklimaks) ،تستخدم  ""إخل سعت تعاليم كنفوشيوس يف " اجلملة بنية

اجلملة  ىذه اللغة يف بنيةأسلوب  ألن، (antiklimaks)ىبوط مفاجئ أسلوب 
وكذلك أفكار بنية مجلتها تنخفض. ابتدأت بنية ىذه  يف هناية اجلملة إطلفض

" مث وأصغيت حلكمة براعلا مث ""سعت تعاليم كنفوشيوساجلملة جبملة  "
تستخدم  إذا توقفت اجلملة ىنا إذن"، وجلست بقرب بوذا ربت شجرة ادلعرفة"

اجلملة ىي  ولكن ألن هناية ىذه، (pararelisme)التوازي ىذه اجلملة بأسلوب 
أفكار بنية مجلتها تنخفض فصار " و وىا أنا اآلن أغالب اجلهل واجلحود" اجلملة

 .(antiklimaks)ىبوط مفاجئ بنية ىذه اجلملة تستخدم أسلوب 

يف بنية اجلملة اليت يف األعلى، وجد الباحث اجلملة  ،(antitesis)مناقضة 
أسلوب اليت معنها أو أفكارىا متعارضا، شلا يدل على أن ىذه اجلملة تستخدم 

وىا أنا × سعت تعاليم كنفوشيوس  -؛ىي وىذه اجلملة. (antitesis)مناقضة 
وىا أنا اآلن أغالب × وأصغيت حلكمة براعلا -، اآلن أغالب اجلهل واجلحود

وىا أنا اآلن × وجلست بقرب بوذا ربت شجرة ادلعرفة -، اجلهل واجلحود
 .أغالب اجلهل واجلحود

وجد الباحث يف ىذه اجلملة بوجود التكرار كلمة ، (repetisi)التكرار 
"سعت، أصغيت، جلست، الفعل اليت ػلف  ضمَت مستًت من أنا يعٍت يف كلمة 

 وراتكرار األنافإذا يشَت إذل بيان اإلطار النظري فهذه التكرار يعٍت  ،أغالب
(anaphora) يأخذ شكل تكرار الكلمة األوذل يف كل من  يتالتكرار ال، ىي

 .السطور أو اجلمل التالية
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ويف عرب األردن فرأيت معجزات كنت على الطور إذ ذبلى "يهوه" دلوسى،  -4
 وىا أنا اآلن أسَت احلَتةالناصري، ويف ادلدينة فسمعت أقوال رسول العرب، 

 (.ٕٖٔ، ص.ٜٗٔٔ)جربان، 

ىبوط مفاجئ ىذه اجلملة ربتوي على ثالثة أسلوب لغة، ىي 
(antiklimaks) ، مناقضة(antitesis) ، التكرار(repetisi) . ىبوط مفاجئ
(antiklimaks) ،ىبوط تستخدم أسلوب " إخل كنت على الطور  يف " اجلملة بنية

يف هناية  إطلفضاجلملة  ىذه اللغة يف بنيةأسلوب  ألن، (antiklimaks)مفاجئ 
  وكذلك أفكار بنية مجلتها تنخفض. ابتدأت بنية ىذه اجلملة جبملة " اجلملة

معجزات ويف عرب األردن فرأيت " مث "كنت على الطور إذ ذبلى "يهوه" دلوسى
إذا توقفت اجلملة ىنا "، قوال رسول العربويف ادلدينة فسمعت أ" مث "الناصري
ولكن ألن هناية ىذه ، (pararelisme)التوازي تستخدم ىذه اجلملة بأسلوب  إذن

أفكار بنية مجلتها تنخفض فصار " و  وىا أنا اآلن أسَت احلَتة " اجلملة ىي اجلملة
 .(antiklimaks)ىبوط مفاجئ بنية ىذه اجلملة تستخدم أسلوب 

يف بنية اجلملة اليت يف األعلى، وجد الباحث اجلملة  ،(antitesis)مناقضة 
أسلوب اليت معنها أو أفكارىا متعارضا، شلا يدل على أن ىذه اجلملة تستخدم 

كنت على الطور إذ ذبلى "يهوه" دلوسى  -؛ىي وىذه اجلملة. (antitesis)مناقضة 
وىا  ×ويف عرب األردن فرأيت معجزات الناصري  -، أسَت احلَتةوىا أنا اآلن  × 

وىا أنا اآلن  ×ويف ادلدينة فسمعت أقوال رسول العرب  -، أنا اآلن أسَت احلَتة
 .أسَت احلَتة

وجد الباحث يف ىذه اجلملة بوجود التكرار كلمة ، (repetisi)التكرار 
إذا  ،سعت، رأيتكنت، "الفعل اليت ػلف  ضمَت مستًت من أنا يعٍت يف كلمة 

، ىي (anaphora) وراتكرار األنافيشَت إذل بيان اإلطار النظري فهذه التكرار يعٍت 
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يف كل من السطور أو اجلمل يأخذ شكل تكرار الكلمة األوذل  يتالتكرار ال
 التارل.

شاىدت قوات بابل ورلد مصر وعظمة اليونان، ودل أزل أرى الضعف والذل  -5
 (.ٕٖٔ، ص.ٜٗٔٔ)جربان،  مجيع تلك األعمالوالصغر بادية يف 

ىبوط مفاجئ ىذه اجلملة ربتوي على ثالثة أسلوب لغة، ىي 
(antiklimaks) ، مناقضة(antitesis) ، التكرار(repetisi) . ىبوط مفاجئ
(antiklimaks) ،تستخدم أسلوب " شاىدت قوات بابل إخل يف " اجلملة بنية
يف  إطلفضاجلملة  ىذه اللغة يف بنيةأسلوب  ألن، (antiklimaks)ىبوط مفاجئ 
وكذلك أفكار بنية مجلتها تنخفض. ابتدأت بنية ىذه اجلملة جبملة  هناية اجلملة

إذا توقفت "،  وعظمة اليونان " مث "ورلد مصر  " مث "شاىدت قوات بابل"
ولكن ألن ، (pararelisme)التوازي تستخدم ىذه اجلملة بأسلوب  اجلملة ىنا إذن

ودل أزل أرى الضعف والذل والصغر بادية يف مجيع  " ة ىذه اجلملة ىي اجلملةهناي
أفكار بنية مجلتها تنخفض فصار بنية ىذه اجلملة تستخدم " و تلك األعمال

 .(antiklimaks)ىبوط مفاجئ أسلوب 

تستخدم " شاىدت قوات بابل إخل يف " اجلملة بنية، (antitesis)مناقضة 
اجلملة  ىذه اللغة يف بنيةأسلوب  ألن، (antiklimaks)ىبوط مفاجئ أسلوب 
وكذلك أفكار بنية مجلتها تنخفض. ابتدأت بنية ىذه  يف هناية اجلملة إطلفض

"،  وعظمة اليونان " مث "ورلد مصر  " مث "شاىدت قوات بابلاجلملة جبملة "
، (pararelisme)التوازي تستخدم ىذه اجلملة بأسلوب  إذا توقفت اجلملة ىنا إذن

ودل أزل أرى الضعف والذل والصغر  " ولكن ألن هناية ىذه اجلملة ىي اجلملة
أفكار بنية مجلتها تنخفض فصار بنية ىذه اجلملة " و بادية يف مجيع تلك األعمال

 .(antiklimaks)ىبوط مفاجئ تستخدم أسلوب 



ٙٓ 
 

 
 

وجد الباحث يف ىذه اجلملة بوجود التكرار كلمة ، (repetisi)التكرار 
إذا . أرى ، أزل،شاهدت "الفعل اليت ػلف  ضمَت مستًت من أنا يعٍت يف كلمة 
، ىي (anaphora) وراتكرار األنافيشَت إذل بيان اإلطار النظري فهذه التكرار يعٍت 

يأخذ شكل تكرار الكلمة األوذل يف كل من السطور أو اجلمل  يتالتكرار ال
 .التالية

 جالست سحرة عُت دور وكهنة أشور وأنبياء فلسطُت وما برحت أنشد احلقيقة -6
 (.ٕٖٔ، ص.ٜٗٔٔ)جربان، 

التكرار ، (klimaks) ذروةىذه اجلملة ربتوي على إثٍت أسلوب لغة، ىي 
(repetisi) .ذروة (klimaks) ،يرتفع  أعاله لديو أسلوب اللغة يف مجلة اجلملة بنية

جالست سحرة . ابتدأت بنية ىذه اجلملة جبملة "أو ؼلترب ذروتو حىت هناية اجلملة
بنية اجلملة من  اللغة أسلوب"، وأنبياء فلسطُت " مث "وكهنة أشور" مث " عُت دور
 أسلوب " تستخدموأنبياء فلسطُت" حىت "جالست سحرة عُت دورمجلة "
" وما برحت أنشد احلقيقة، ولكن ألن انتهاء ىذه اجلملة "(pararelisme)التوازي 

 .(klimaks) ذروةفليكن لدى ىذه بنية اجلملة على وىي أسلوب 
وجد الباحث يف ىذه اجلملة بوجود التكرار كلمة ، (repetisi)التكرار 

 ،أنشد، برحت، جالست "الفعل اليت ػلف  ضمَت مستًت من أنا يعٍت يف كلمة 
، (anaphora) وراتكرار األنافإذا يشَت إذل بيان اإلطار النظري فهذه التكرار يعٍت 

يأخذ شكل تكرار الكلمة األوذل يف كل من السطور أو اجلمل  يتالتكرار الىي 
 .التالية

حفظت احلكمة اليت نزلت على اذلند، واستظهرت الشعر ادلنبثق من قلوب  -7
ادلوسيقي ادلتجسمة من عواطف أىل ادلغرب، سكان جزيرة العرب، ووعيت 

 (.ٕٖٔ، ص.ٜٗٔٔ)جربان،  ومازلت أعمى ال أرى، وأصم ال اسع
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ىبوط مفاجئ ىذه اجلملة ربتوي على ثالثة أسلوب لغة، ىي 
(antiklimaks)،  التوازي(pararelisme) ، التكرار(repetisi) . ىبوط مفاجئ
(antiklimaks) ،ىبوط تستخدم أسلوب " إخلحفظت احلكمة يف " اجلملة بنية

يف هناية  إطلفضاجلملة  ىذه اللغة يف بنيةأسلوب  ألن، (antiklimaks)مفاجئ 
 وكذلك أفكار بنية مجلتها تنخفض. ابتدأت بنية ىذه اجلملة جبملة " اجلملة

واستظهرت الشعر ادلنبثق من قلوب  " مث "حفظت احلكمة اليت نزلت على اذلند
ووعيت ادلوسيقي ادلتجسمة من عواطف أىل " مث " سكان جزيرة العرب

التوازي تستخدم ىذه اجلملة بأسلوب  إذا توقفت اجلملة ىنا إذن"، ادلغرب
(pararelisme) ،ومازلت أعمى ال أرى،  " ولكن ألن هناية ىذه اجلملة ىي اجلملة
أفكار بنية مجلتها تنخفض فصار بنية ىذه اجلملة تستخدم " و وأصم ال اسع

 .(antiklimaks)ىبوط مفاجئ أسلوب 

يف ىذه بنية اجلملة وجد الباحث اجلملة اليت ذلا ، (pararelisme)التوازي 
كلمة ، "ومازلت أعمى ال أرى، وأصم ال اسعأسلوب التوازي، ومجلتها يعٍت "

 ال اسع وأصم كلتهما ذلما معٌت ادلتوازية، وكذلك كلمة   ال أرى وأعمى 
كلتهما ذلما معٌت ادلتوازية. وقد مت التأكيد أن ىذه بنية اجلملة تستخدم أسلوب 

 التوازي.
وجد الباحث يف ىذه اجلملة بوجود التكرار كلمة ، (repetisi)التكرار 

استظهرت، "حفظت ، الفعل اليت ػلف  ضمَت مستًت من أنا يعٍت يف كلمة
إذا يشَت إذل بيان اإلطار النظري فهذه  .وعيت، أعمى، أرى، أصم، أسع

يأخذ شكل تكرار  يتالتكرار ال، ىي (anaphora) وراتكرار األنافالتكرار يعٍت 
 .الكلمة األوذل يف كل من السطور أو اجلمل التالية
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ادلستبدين، وعبودية احتملت قساوة الفاربُت الطامعُت، وقاسيت ظلم احلكام  -8
، ٜٗٔٔ)جربان،  األقوياء الباغُت، وما برحت ذاقوة أكافح هبا األيام

 (.ٕٖٔص.

التكرار ، (klimaks) ذروة ىذه اجلملة ربتوي على ثالثة أسلوب لغة، ىي
(repetisi) .ذروة (klimaks) ،تستخدم  اخل" احتملت قساوة"يف  اجلملة بنية
. ابتدأت بنية ىذه أو ؼلترب ذروتوألن بنية مجلتها يرتفع  (klimaks) ذروةأسلوب 

وقاسيت ظلم احلكام " " مث احتملت قساوة الفاربُت الطامعُتاجلملة جبملة "
" حىت ىنا تستخدم ىذه اجلملة بأسلوب وعبودية األقوياء الباغُت" مث "ادلستبدين
وما اجلملة "، ولكن ألن يف انتهاء ىذه اجلملة وجدت (pararelisme)التوازي 

 ذروة" فصار بنية ىذه اجلملة تستخدم أسلوب برحت ذاقوة أكافح هبا األيام
(klimaks). 

وجد الباحث يف ىذه اجلملة بوجود التكرار كلمة ، (repetisi)التكرار 
"احتملت، قاسيت، برحت، الفعل اليت ػلف  ضمَت مستًت من أنا يعٍت يف كلمة

 وراتكرار األنافإذا يشَت إذل بيان اإلطار النظري فهذه التكرار يعٍت ". أكافح
(anaphora) يأخذ شكل تكرار الكلمة األوذل يف كل من  يتالتكرار ال، ىي

 .السطور أو اجلمل التالية

شاىدت وسعت كل ذلك وأنا طفل، ولسوف أشاىد وأسع أعمال الشبيبة  -9
، ٜٗٔٔ)جربان،  وأرجع إذل اهللومآتيها، ولسوف أشيخ وأبلغ الكمال 

 (.ٕٖٔص.

التكرار ، (klimaks) ذروةىذه اجلملة ربتوي على إثٍت أسلوب لغة، ىي 
(repetisi) .ذروة (klimaks) ،تستخدم  "شاىدت وسعت إخل" يف  اجلملة بنية
. وجد أو ؼلترب ذروتوألن تركيب بنية مجلتها يرتفع  (klimaks) ذروةأسلوب 
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اليت يذكر ىذه الكلمة ، أرجع إذل اهللمث أشيخ مث طفل مث طفل الباحث الكلمة 
 ذروةأسلوب يف نفس اجلملة بالًتتيب الذي يرتفع، وىذه ىي خصائص 

(klimaks). 

وجد الباحث يف ىذه اجلملة بوجود التكرار كلمة ، (repetisi)التكرار 
، أشاىد، سعت، شاىدت" الفعل اليت ػلف  ضمَت مستًت من أنا يعٍت يف كلمة

 وراتكرار األنافإذا يشَت إذل بيان اإلطار النظري فهذه التكرار يعٍت . أسع، أرجع"
(anaphora) يأخذ شكل تكرار الكلمة األوذل يف كل من  يتالتكرار ال، ىي

 .السطور أو اجلمل التالية

أنا كنت منذ األزل، وىا أنا ذا، وسأكون إذل آخر الدىر وليس لكياين  -01
 (.ٕٖٔ، ص.ٜٗٔٔ)جربان،  انقضاء

، (pararelisme)التوازي ىذه اجلملة ربتوي على ثالثة أسلوب لغة، ىي 

ىذه اجلملة ىي ، (pararelisme)التوازي . (repetisi)التكرار ، (antitesis)مناقضة 
فبنية ىذه اجلملة تستحدم  بالتأكيد لنفس السبب ،نفس اجلملة اليت تفتح النثر

ابتدأت بنية ؛ التحليل ىو على النحو التارل. (pararelisme)التوازي أسلوب لغة 
وسأكون إذل آخر  " مث "وىا أنا ذا" مث "أنا كنت منذ األزل ىذه اجلملة جبملة "

، ال يوجد جزء من اجلملة ىذه اجلملةيف "،  وليس لكياين انقضاء " مث "الدىر
التوازي تستخدم ىذه اجلملة بأسلوب  إذنإرتفعت اليت اطلفضت أو 

(pararelisme). 

يف بنية اجلملة اليت يف األعلى، وجد الباحث الكلمة ، (antitesis)مناقضة 
أسلوب اليت معنها أو أفكارىا متعارضا شلا يدل على أن ىذه اجلملة تستخدم 

كيفيتها يعٍت  .انقضاء، رآِخ ، األزل؛ وىذه الكلمات ىي، (antitesis)مناقضة 
 ادلعجم.من خالل النظر يف تعريف الكلمات يف 

يف ىذا البيان وجد الباحث بوجود أسلوب التكرار  ، (repetisi)التكرار 
يف أول اجلملة ويف وسطها. إذا يشَت إذل بيان اإلطار النظري فهذه  أناكلمة 
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يأخذ شكل تكرار  يتالتكرار ال، ىي (anaphora) وراتكرار األنافالتكرار يعٍت 
 .الكلمة األوذل يف كل من السطور أو اجلمل التالية

نثر نشيد اإلنسان من ناحية  بُت اجلمل يفأسلوب لغة تركيب بعد ربليل 
، وجد الباحث أن يف ىذا النثر قد استحدم جربان خليل جربان كثَتا بنية اجلملة
 .(antitesis)مناقضة و ،  (repetisi)التكرار  عن أسلوب
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 الباب الرابع
 قتراحاتالخالصة واال

 الخالصة -أ

استنادا إذل نظرية أسلوب من ناحية بنية اجلملة عند غارس كراف مت البحث 
جلربان خليل  وابتسامة" أسلوب لغة نثر نشيد اإلنسان يف رلموعة نثر "دمعةعن 
 . ونتائج ىذا البحث فيما يلي:جربان

أسلوب لغة من ناحية بنية اجلملة يف ىذا النثر يوجد ستة وعشرون أسلوبا. منها  -ٔ
وثالثة  ،(antiklimaks) وأربعة أسلوب ىبوط مفاجئ ،(klimaks) ذروةثالثة أسلوب 

و عشرة أسلوب ، (antitesis)، وستة أسلوب مناقضة (pararelisme) التوازيأسلوب 
يف ىذا النثر، يعٍت التكرار  التكراروجد الباحث نوعُت أسلوب . (repetisi) التكرار
 ورااألنافالتكرار  تسعة. (epanalepsis)تكرار إيباناليبسيس و  (anaphora) ورااألناف
(anaphora)  تكرار إيباناليبسيس وواحد(epanalepsis). 
يوجد  اجلملةنثر نشيد اإلنسان من ناحية بنية  بُت اجلمل يفأسلوب لغة تركيب  -ٕ

 ,Repetisi, antitesis)عشرة أسلوبا. منها أربعة تكرار، مناقضة، ىبوط مفاجئ 

antiklimaks )   ،توازيو اثنُت تكرار، مناقضة (repetisi, antitesis, pararelisme)، 
، ىبوط مفاجئ توازيتكرار،  وواحد، (repetisi, klimaks) ذروةتكرار، ثالثة 

(repetisi, pararelisme, antiklimaks). 

   االقتراحات -ب
البحث دل يكن كامال. فلذلك يرجو الباحث اذل ا يرى الباحث أن ىذ

ن يستمروا ىذا البحث من القارئُت خاصة دلن يشتغلون تعليمهم باللغة العربية وأدهبا أ
النصوص احية بنية اجلملة عند غارس كراف يف إما بأسلوب لغة من ن ،كانأي ناحية  

ىذه النظرية نادرة يف استعمال البحث العلمي يف جامعة موالنا األدبية األخرى ألن 
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مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، أو إما بنفس النصوص األدبية ولكن 
أخرى وجعل ىذا  الباحثُت القادمُت باستخدام نظريةالباحث  اقًتحبالنظرية األخرى. 

عفة وجهات النظر وتوفَت الفهم العميق للقارئُت كمقارنة، لنيل مضاالبحث  
 والباحثُت.
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 سيرة ذاتية

م.  ٜٜٗٔسبتمرب  ٛولد يف باسوروان تاريخ محمد لطفي، 
م.  ٕٚٓٓيف رجوسو باسوروان سنة  زبرج من ادلدرسة اإلبتدائية

وينوصلان يف وينوصلان  ٔاحلكومية مث التحق بادلدرسة ادلتوسطة 
م. مث التحق بادلدرسة الثانوية ادلهنية  ٕٓٔٓباسوروان سنة 

م. بعد  ٖٕٔٓاحلكومية يف وينوصلان باسوروان وزبرج فيو سنة 
(. وبعد أن ٕ٘ٔٓ-ٖٕٔٓزبرج يف ادلدرسة الثانوية ادلهنية عمل يف الشركة دلدة عامُت )

جلامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية توقف عن العمل من الشركة، التحق با
 م. ٜٕٔٓماالنج حىت حصل على درجة البكالوريوس يف قسم اللغة العربية وأدهبا سنة 

 

 


