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لالباب األو    

مةمقد    

 خلفية البحث .أ 

 .توارد األفكار ر تقرينًا مع الشعر، فرق بني مهّا وهومحود اخلض يف نشيد 

 إذا كان الشعر مجاال، أكثر إذا مسعت حىت املوسيقى نشيد هو سونغمع كلمات

 مع سونغ الشعر كلمات نشيد هو صار، .الواضح ومن هو قراءة قصيدة

 مع سونغ هي اليت األدبية األعمال أشكال من شكل هو كلمات .املوسيقى

 ألن جاذبية أكثر مجاال، أكثر النشيد كلمات تصبح حىت املوسيقى التسليم

 إىل نقلها يف ترغب اليت معني لغرض بذلت اليت نشيدال كلمات كل وقد .يسمع

 جيد أسلوب يف معا موتر الكلمات تسلسل على حتتوي النشيد .ومجهورها اجملتمع

 .أمريكا من مجيل بصوت واملقدمة البالغ مقدم جذابة لغة مع

 صوت وله وسيم تبحث العربية نشيدال املغين من واحد هو اخلضر محود 

 املوضوعات من وغريها الروحانية واالجتماعية، اإلنسانية عن حتكي نشيدال .رخيم
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 يف ولد األوسط الشرق من يأيت وهو .يستمعون الذين ألولئك جيدة قيمة هلا اليت

 ولكن املنشأ بلد يف فقط تشتهر ال نشيدال. إجنليزا يف طفولته أمضى .٩١٩١ عام

 عندما املتحمسني املعجبني محاسة خالل من ذلك جتلى وقد .إندونيسية يف أيضا

 األول ، ألبومان اخلضار محود فللبنان ، الوطنية التلفزة حمطات إحدى يف ظهر

 أصري أحسن الذي ،الثاين واأللبوم ،٠٢۱٣ عام صدر الذي فكرة ألبوم ألبوم،

 ,”اضحك“هي  ،نشيد ۱٢ هناك الثاين، األلبوم يف .٠٢۱٥ عام صدر

 كن انت“ , “ عني“ ,“ هأنذا“ ,“ خله “ ,“لغات العامل “ , “ اصرياحس“

 ألبوم أصري أحسن هي ألبوم.“ قصة العشاق“ ,“ نفسها“ ,“ لعله خري“ ,“

  بعنوان نشيد مشهور األلبوم هذا جعلت اليت نشيد الثاين من محود اخلضر مشهورة،

 .كن انت

 املوسيقى إىل االستماع جيري هلجة بسبب العربية النشيد الشعبية أخرى 

 جاذبية هلا تسبب العربية اللغة النشيد كلمات .معتدل يصبح القلب يف املرء جيعل

 لوسائل جديدة أشياء اختيار جيل .أو اإلجنليزية إندونيسيا اللغة نشيد مقارنة
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انسرتاغرام  .٠، (Youtobe) يوتوب .۱:مثل تريكينالدي مثل االجتماعية اإلعالم

(Instragram) ، الفيسبوك. ٣ Facebook))، أغنيه هذا استعملت .و غري ذلك 

الشهرية  والنشيد املغين جعل .تلفزيون علي يبثأنت  كون أوبرا الصابون يف كان

 يغين كان الذي اجلديد املغين ٠٢٩٩ واآلن .٠٢۱٥ عام يف إندونيسية يف اخلضر

يا ) هو مشهورا جعله الذي , (Nissa Sabyan)سابيان نساءمثل  العربية األغاين

 بالنشيد مهتمني االندونيسيني جيعل النشيد تلك عنوان ان .( حبيب القلب

 ولكن. االنشيد يف الوارد املعين اآلن حىت يفهمون ال اهنم من الرغم علي العربية

 كلمات يف املستخدمة اللغة أسلوب بسبب باالنشيد مسرورا كان اجلمهور

 .االنشيد

ألسلوب اللغة املستخدمة  نشيدميكن ألي شخص ان يستمع إىل عدم فهم اال 

 .من قبل املؤلف لنقل الرسائل أو مشاعر حمتوي املؤلف إىل املستمعني

 6 عن بالبحث مهتمون الباحثني فان ، أعاله املذكورة اخللفية علي وبناء 

 ُكن  " العنوان نشيد علي أصري أحسن حلمود اخلضرالثاين،  ألبومهم يف عربيه ألقاب
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َسن  " ،" أَن تَ   ، ألنه ".عني" و ،" اَلَعاملَ   لَُغات  " ،" ِاضَحك" ،" َهأََنَذا" ،" َاصريَأح 

كن انت    املؤلف مثل النشيد يف املستخدمة اللغة أسلوب هي األغاين عناوين 6

 الفرص .األسلوبيه التكرار باستخدام حنتاجاملال كلمات ال ال ال نشيد كلمات

 نشيد األخرى من يعرف أكثر 6النشيد  من .أخرى لغات تستخدم كلمات هي

 كلمات يف اللغة أسلوب باستخدام البحث .أصري أحسن البوم علي عناوين

 كائن باستخدام بالبحث الباحثني معظم يقوم .كثريا به القيام يتم مل العربية

 .الدراسة األسلوب لغة منط استخدام هو بالبحث للقيام واحده طريقه .االغنيه

 البحوث للقيام عمقا أكثر تدرس ان تريد الباحثني هؤالء إىل استنادا  

"  األسلوب مع العنوان استخدام الدراسة كلمات يف املستخدمة اللغة أسلوب علي

 . "التحليل األسلويب نشيد ىف البوم أصري أحسن حلمود اخضر 
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 مشكالت البحث .ب 

 على املشكلة الباحث يصوغ أعاله، املذكورة املشاكل خلفية إىل ستناداً 

 :التايل النحو

 البوم أصري أحسن حلمود اخلضر ؟ نشيد يف األسلوب نواعأ ما . ۱

 أحسن حلمود اخلضر؟البوم أصري  يف نشيد األسلوب ما وظائف .٠

 تحديد البحث .ج 

 ان ميكن البحوث علي احلفاظ هبدف .جداً  هامة حتديد البحث يف دراسة

  . البحث وأهداف املنارة تتحقق

 يف هذا البحث هي حتديد البحث أما بالنسبة للذين يصبح نطاق   

للرتكيز على البحث، سيتم حتليل املشاكل يف هذه  .يف بنية اجلملة  سلويباأل

يف حني أن الكائن يف هذه الدراسة  ,الدراسة من خالل النظريات األسلوبية

 .البوم أصري أحسن حلمود اخلضر يف نشيد هو
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 أهداف البحث  .د 

 .البوم أصري أحسن محود اخلضر يف لنشيد األسلوب نواعأ تعرف أن.۱

البوم أصري أحسن محود  يف لنشيد وظيفة املستخدمة األسلوب تعرف أن.٠

 .اخلضر

 

 فوائد البحث  .ه 

 :وتشمل الفوائد بعض فقد بالطبع الدراسة يف

 النظريةمن الناحية  .۱

 علمية مسامهة البحث هذا يكون أن ميكن النظرية، الناحية من  

 أوسلوب علم وهي إال العريب، واألدب بيميكريان اللغة اجملال يف مفيدة

 العربية اللغة يف يتخصصون الذين للطالب مفيدة تكون أن يتوقع الذي

 .اجلمهور وعامة واألدب،
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 عمليال من الناحية .٢

 مرجع إلضافة مفيداً  البحث هذا يف يأمل هو ،عمليال من الناحية

 اجلمهور أو للقراء املتوقعة والفائدة. (االسلوب) stilistika العلوم  دراسة يف

 .للطالب بالنسبة خاصة العام

 

 الدراسة السابقة .و 

 إىل احلاجة مث صدق يعرف أن ميكن .األصالة إىل حباجة األحباث كل يف

 البحوث حول التعرض إعطاء  السابقة الدراسة .السابقة الدراسة استعراض إجراء

 هناك يكون ال حىت بذلك القيام  السابقة الدراسة .السابقة بالباحثني قامت اليت

 .للبحث بداية كنقطة وهذا .ذلك بعد أو السابقة البحوث مع تشابه ال

 مع( ٠٢۱٤) Riza Ardiyantoro  رزه اردينطرهل  بإعداد هذه األطروحةقام 

 يف جنوم يف ألبومفيتريبان  نشيدكلمات  يف األسلوب و الرسائلحتليل " العنوان

تستخدم  السماء يف جنوم يف ألبوم فيتريبان يف ألبوم نشيد :البحث نتائج ".السماء
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التشخيص  ،Hiperbola))املبالغت  املقارنات تشمل( أ)، وهي  يبو سالاألعدة 

(Personatifikasi) ، التشبيه(simile),   جماز مرسل,(sinekdok)(ب ) يشمل

يتم  األسالويب .(Repetisi)تكرار  Epifora))تكرار الكلمة األخرية و  التأكيد

 .قطعة ٠٢ما يصل اىل  Hiperbola))هي املبالغت  استخدام األكثر استخداًما

بيرتبان يف ألبوم بينتانغ يف  نشيدد املؤلف أن ينقلها من خالل الرسائل اليت يري

 رمبا الحقاً ( "ب (، أي إخالص شخص يعتذر لآلخرين ؛"ما هو معك( "أ (اجلنة

" اخليال الرفيع املستوى( "ت(، أي أمهية الوالء للحفاظ على احلب إىل األبد ؛"

يستطيع أن وهو خيال شخص ما للشخص الذي حيب شخًصا ما لكنه ال 

هو شبهة عشيق جتاه شريكه الذي يفعل شيئًا " خلفي( "ث(يكشفه لشخص ما ؛

.۱ 

يف  النشيدوهو يستخدم موضوع . الفرق مع هذا البحث، على األشياء

العربية، فإن أوجه  النشيداإلندونيسية، ويف حني أن هذه الدراسة هي موضوع 
                                                           

۱
  Riza Ardyanto, “Analisis Gaya Bahasa dan Pesan-pesan Pada Lirik Lagu Peterpan Dalam 

Album Bintang di Surga,” Skripsi, (Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta,٢۱۰٤). 
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ويتني ولكن هذا البحث ال يتم التشابه يف صياغة املشكلة هي كلتا الطريقتني اللغ

 .إال يف أسلوب بنية اجلملة

حتليل "، مع عنوان (٠٢٩٢) (Eko Marini)  أطروحة أعدها إيكو ماريين

تشري نتائج هذه الدراسة إىل  ."لسكار بيالجني رواية بواسطة أندريا هرياتا األسلوب

املعجم  األجنبية،أن التفرد يف اختيار واستخدام املفردات موجود يف معجم اللغات 

خصوصية  .اجلاوي، معجم العلم، كلمات التحية، كلمات تفسريية يف العنوان

اجلوانب املورفولوجية يف رواية السكار بيالجني هي استخدام معجم جاوي 

مث تشمل  .اإلنكليزي واإلنكليزي باإلضافة إىل إعادة التكاثر يف املعجم اجلاوي

استخدام  .واجلمل املركبة وأمناط اجلملة انقالب اجلوانب النحوية استخدام ممثلني ،

أسلوب لغوي جمازي فريد من نوعه وينتج تأثريات مجالية على القارئ، أي التعابري، 

التشبيه metomini) ,)استعارة  ،metafora))جماز املعاين اجملازية، الدالالت، 

(simile),  التشخيص(Personatifikasi)،  املبالغت  و((Hiperbola،  يظهر

التحليل أعاله أن املؤلف قادر على تسليط الضوء على تفرد اختيار واستخدام 
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هو الدافع وراء التفرد من العوامل االجتماعية  .مفردات معينة وغريها من اآلخرين

 وقد نتج عن هذا أسلوبه اخلاص الذي كان مسة خاصة .والثقافية والتعليمية للمؤلف

 ۲.السكار بالجني  أفكاره من خالل روايةيف التعبري عن  اندره هرياته

تستخدم  .الفرق مع هذا البحث هو الدراسات البحثية واألشياء البحثية

دراستها البحثية دراسة استخدام املفردات واجلوانب املورفولوجية والبناء وأمناط اللغة 

تشابه بالرغم من وجود أوجه  .بينما يستخدم الكائن كائنات يف الرواية .التصويرية

 .يف دراسة البحث مع هذه الدراسة ، إال أن القليل منها فقط يف أسلوب اللغة

استخدام  ”،(۲1۱2) (Dina Muhriani) موهرياين ديناً  األطروحة منظم

عبارة عن جمموعة من القصص القصرية من اجلنيات الذين يهيمون على  اجملاز يف

 ."األسلويب دراسة": "األمريكي األعمال" الكسانان هرياتا ندرياأ عمل وجوههم

 خمتلف تظهر وسوف ,وتقصري السرد استعارة استخدام( ٩؛أن  النتائج وأظهرت

                                                           
۲ Eko Marini, “Analisis Stilistika Novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata” Tesis, 

(Surakarta: Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta,٢۱۰۱). 
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 يف واللغة الكلمة اختيار من متنوعة جمموعة ويشمل قارئ، كل لتفسري وفقا فهم

 هذه استخدام تأثري( ٠آخر؛ حدث مع حدث هذا مساواة يقدمها تفكري طريقة

 ملدلول معىن أو ملعىن القيمة يعطي اللغة، جتميل أو بينجيستيتيسان اليت االستعارة

 لنتائج وفقا .للقارئ ممال يكون ال حىت األحداث أكثر للحياة صورة وخلق كلمة

 من اجملموعة ودراسة الستعراض املتوقع الطالب أن املقرتح املشورة البحث، هذا

 هرياتا ندرياأ عملوجوههم  على يهيمون الذين اجلنيات من القصرية القصص

 واألدب اللغة جمال يف العلوم لتطوير كنموذج خمتلفة الكسانان بطريقة استعراض

 للنشر البحوث نتائج من درسا وتأخذ تفهم أن املتوقع من والقارئ إندونيسيا من

 ۳.االجتماعية احلياة يف

 لكنه اللغة، أسلوب يف سواء والبحوث، البحثية دراسيت يف التشابه أوجه

 على كائنات يستخدم أنه البحث موضوع يف والفرق جمازي، النمط، لغة يف فقط

 .العربية باللغة الناطقني كلمات يف أنا بينما قصرية، قصص
                                                           

3 Dina Muhriani,” Penggunaan Metafora Dalam Kumpulan Cerpen Bidadari yang 

Mengembara Karya A.S. Laksana: Kajian Stilistika” Skripsi,(Makkasar:Fakultas Bahasa dan Sastra, 

Universitas Negeri Makkasar,٢۱۰٧). 
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هذه الدراسات حتليل األساليب من حيث االلقاء، واجملاالت، واجلوانب 

 موضوع البحث هو على الروايات والقصص القصرية  .املورفولوجية واللغة التصويرية

 النشيد حيث ال يزال حتليل بنية اجلملة والكائنات يف .اإلندونيسية و النشيد

بناًء على هذه البيانات ،  .احلقيقية أو كلمات األغاين العربية يف الدراسة حمدوًدا

احسن حلمود البوم اصري  يف نشيد األسلويب ينوي الباحث فحص األنواع والوظائف

 .اخضر

 

 اإلطار الن ظري   .ز 

 .يستخدم هذا البحث نظريات ذات صلة لدعم التحليل املطلوب حتقيقه

 .النظريات املستخدمة هي على النحو التايل

 بلو األس . أ

منذ مئات السنني ، وكلمة اشتقاقية من اإلجنليزية  اشتهرت األساليب

تعرف باسم كلمة األسلوب األسلوبية تأيت من كلمتني ، أي كلمة منط تعين 
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لذلك ميكن تفسري األسلوبية على أهنا  .iluعيني istic األسلوب بينما كلمة

 Ali Imron Al) املأروف امرون على يف Keraf)) كراف يقول .علم أسلوب

ma’ruf ,أن األساليب هي طريقة للتعبري عن العقل من خالل اللغة  (٠٢٢١

 ٤.اليت تظهر على وجه التحديد روح وشخصية املؤلف

 سييهابودين كوليويبيف ) (Nurgiantoro) نورجييانتورو يقول

(syihabuddin qolyubi),٠٢۱تركز  .األسلوب هو دراسة أسلوب (٧

هكذا  .املؤلف يف صنع عملهدراسة املصمم على حتليل اختيار املؤلف أو 

أو مع مجل أكثر حتديًدا ،  .األسلوب هو دراسة األدب بشكل عام

أو املتحدثني ( جمموعة من الناس)األسلوبية هي دراسة أسلوب الشخص 

 .يف عمله األديب

 .ترمجة كلمة منط هو املصطلح املعتاد املستخدم يف التقاليد العربية

  .اليت يعين اشيء كما يف كلمة سلب  تأيت من كلمة اسلوب كلمة

                                                           
4
 Ali Imron Al-Ma’ruf,stilistika ,(Surakata:Cakra Books Solo 2009).,٧.ص. 



14 
 

 syihabuddin) سييهابودين كوليويب يف( Al Zarqani)) الزاركاينيقول 

qolyubi),٠٢۱هو طريقة واضحة للتحدث يف  الرأي أن أسلوب (٧

 وأضاف أنه ميكن أيًضا تفسري أسلوب .تشكيل خطابه واختيار مفرداته

معىن وهدف  كطريقة فريدة للتحدث يتحدث هبا املتحدثون يف نقل

  stilistikaكما هو موضح سابًقا، يف األدب العريب األديب، .اخلطاب

مأخوذة من  (Abd Al salam) ساالملابدول ا وفقال. االسلوب و االسلوبية

هذه الكلمة تأيت من  .stylistique ,الالتينية والعديد من اللغات الفرنسية

يظهر  . البشر جذر أسلوب مما يعين أنه حيتوي على خصائص خاصة يف

 ٥.اللقب أن جوانب العلم منطقية وموضوعية

 .مث يف اللغة العربية ، تُعرف األسلوبية باسم األسلوبية

وكل طريق , يقال للسطر من النخيل أسلوب: ابن منظر يف الساب

: يقال , والألسلوب هو الطريق والوجه واملذهب: قال, مماد فهو أسلوب
                                                           

٥
 Syihabuddin Qolyubi.,Stilistika dan ilm al uslub studi komperatif (Yogyakarta:Idea 

Sejahtra,٢۱۰۰٥-۰٤.ص,(٧. 
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يقال .  الطريق نأخذفيه واألسلوب بالضم الفنواألسلوب . وجيمع االسلوب

إن أنفه لفى أسلو : ويقال , أخذ فالن يف اساليب من القول اى أفانني منه

 6(مادة سلب :  ٩١١٩ح,(Ibnu Manzur) ابن منظؤر. )إذاكان متكربا

املعىن املصوغ يف :" أنه : يف حني عرفه مصطفى أمني وعلي اجلارم  

ن أقرب لنيل الغرض  املقصود من الكالم وأفعل ألفاظ مؤلفة على صورة تكو 

األسلوب العلمي واألسلوب : وأنواع  األساليب ثالثة , يف نفوس سامعيه

٧.األديب واألسلوب اخلطايب
 

 

 األسلوب أنواع . ب

 Burhan)هان نورجييانتورو  يف بر) Ambras))ابرامس يقول 

Nurgiantoro),٠٢۱( اإلجنليزيةاللغة )جيادل أنه من حيث األسلوب ( ٧

أو ميكن أن تكون " أسلوب اللغة"ميكن أن يكون اإلندونيسية لتكون 

 .لذا ، فإن شروط اللغة وأسلوب الرسم يظهران بنفس املعىن" .العضادة"
                                                           

6
٠٢٢١مكتبة األداب: القهرة)األسلب والألسلوب .اجلريحممدرمضان  (   

7
٩٤٣٥\٩٤٣ ٤: السنة اجلامعية , مجالية األسلوبه اخلربي   
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. هناك العديد من الصياغات املتعلقة بالركائز اليت كتبها الناس وبعضها

يعرب املؤلف  هي طريقة نطق اللغة يف النثر، أو كيف( أسلوب) األسلوب

يتميز األسلوب خبصائص لغوية رمسية مثل اختيار  .عن شيء سيتعرض له

الكلمات، وتركيب اجلملة ، وأشكال اللغة التصويرية ، ووسائل البالغة، 

 ٩.واستخدام التماسك ، إخل

 Soediro)يف سوديرو ساتوتو ) (Gorys Keraf)غوريس كراف يقول 

Satoto),٠٢۱اللغة هو يف الواقع كيفية اختيار  كما جيادل بأن أسلوب( ٠

عبارات أو  .الكلمات أو االحلان اليت تشكك يف مالءمة استخدام الكلمة

األسلوب كل  مث تتضمن مشكلة .مجل معينة للتعامل مع مواقف معينة

العبارات والعبارات واجلمل أو  .خيارات اللغة للكلمات بشكل فردي

تتضمن النغمة املتضمنة وراء اخلطاب يف الواقع،  .تشمل أيًضا خطابًا كامالً 

 الواقع يف هو اللغة أمناط من جمموعه فان لذلك، .أيًضا قضية منط اللغة

                                                           
8
 Burhan Nurgiyantoro,Stilistika.,(Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2017),۳٩.ص-

٤۱. 
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 بعض منط تبني اليت اجلملة عناصر فقط ليس تغطي واليت جدا، واسعه

 .اخلطابة-الكالسيكية اخلطابة يف ميكن اجلمهور مثل الزخارف،

 Soediro)يف سوديرو ساتوتو ) (Gorys Keraf)غوريس كراف يقول 

Satoto),٠٢۱املستخدمة االسلوبيه البداية نقطه إىل استنادا التصنيف (٠ 

 :أنواع أربعه يف

 .سلوب على أساس اختيار الكلمةاأل .۱

 .سلوب بناء على بنية اجلملةاأل. ٠

 و سلوب بناء على النغمات املوجودة فيه ؛األ. ٣

 .معناها أم السلوب يعتمد على ما إذا كان األ. ٤

 أسلوب بناء على بنية اجلملة

 Soediro)يف سوديرو ساتوتو ) (Gorys Keraf)غوريس كراف يقول 

Satoto),٠٢۱جيادل بأن بنية اجلملة من حيث أسلوب اللغة، ميكن أن ( ٠

ميكن  أسلوب بناء على بنية اجلملة .تكون اجلمل دورية، فضفاضة، ومتوازنة
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هبوط )( ب) Klimaks, (ذروةاألحداث( )ا)ما يلي  سلويباأل أن تنتج

  (تكرارمتكافئ) (ث)  Repetis, (راتكر )( ت) ,Antiklimak  (األسلوب

Paralelisme , ( نقيض) (ج)و Antitesis.٩ 

 

  Klimaks)) ذروةاألحداث .أ 

إىل التعبري عن األفكار   ذروةاألحداث ويهدف هذا النمط من أسلوب

خالل عرضها بطريقة متسلسلة ، والتشديد عليها أو أي شيء آخر من 

ويظهر تسلسل التسليم الكثافة املتزايدة ألمهية الفكرة ، والغرض منها هو 

 .إظهار أمهية شيء منطوق

  و   ,فهم   ,اكتشف جيب على كل معلم يقف أمام الفصل :املثال

 مادة سيد تدرس

 

 
                                                           

9
 Soediro Satoto,STILISTIKA,(Yogyakarta2012,penerbit Ombak).,۰٥٢-۰٥۱.ص. 
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  ( Antiklimaks ) األسلوب هبوط .ب 

 والتأكيد عن الكشف إىل يهدف أنه األسلوب هبوط الشكل منط

 تسلسل، طريق عن عليه عرض طريق عن آخر شيء أي أو الفكرة على

 الفكرة، هذه أمهية الكثافة أكثر مينجيندورنيا يبني الذي التسليم تسلسل

  ٩٢.املنطوقة شيء أمهية تظهر أهنا هبدف

العاصمة  مت إطالق مخس سنوات للتنمية يف وقت واحد يف: املثال

، ومجيع القرى يف مجيع أحناء  املناطق الفرعية،  عواصم املقاطعات، الوطنية 

 .إندونيسيا

 

 ) ( Repetisiراتكر  .ج

التكرار هو تكرار اجلوانب اللغوية للجمل مثل تكرار األصوات أو 

من . الكلمات أو جمموعات الكلمات أو العبارات أو العبارات أو اجلمل

                                                           
11

 Burhan Nurgiyantoro,Silistika.,٢٧٢.ص. 
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تنشأ قوة أو طاقة أو اهتزازات خالل إجراء تكرار هذه العناصر ميكن أن 

۱۱.للكالم أو اإلفصاح
 

 

  ( Paralelisme )ئتكرارمتكاف .د

 Burhan)يف بورهان نورجييانتورو ) (Baldic)بالديك يقول 

Nurgiantoro),٠٢۱جيادل أن التوازي هو سلسلة من البىن اليت هلا    (٧

أو أوجه تشابه ميكن أن تكون يف شكل مجل أو مجل أو صفائف مرتابطة 

تأثري االستخدام  .تسلسالت أخرى تشري أيًضا إىل وجود عالقات متداخلة

هو توازن ترتيب التسلسالت اليت مت احلصول عليها من خالل  تكرارمتكافئ

 ۱٠.تكرار هياكل مماثلة

 

 

 
                                                           

11, Atar semi.,Stilistika Sastra,(Padang: Universitas Negeri Padang  press,2008),۰٢٩.ص. 
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 Burhan Nurgiyantoro,Stilistika.,٢٥٢.ص. 
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 ( Antitesis )      نقيض  .ه

هو منط حيتوي على أفكار متضاربة، وذلك باستخدام نقيض 

أسلوب نقيض هذا يستخدم منط  .الكلمات املقابلةالكلمات أو جمموعات 

 ٩۳(.نقيض)متوازن 
 

 

 سلوبوظائف األ .ج 

 ،(Aditia Hartadi)هارتادى يف أديتيا) (Sugiarti)سوجياريت  وفقال

 إيصال يف الكاتب كيف مفاهيم يتضمن األديب العمل يف واألساليب( ۲1۱٧

 والغالف معىن مينوانساكان على وقادرة ومتجانسة مجيلة اليت اللغة استخدام فكرة

 يف املوقف خطورة تزايد .القراء للمس والعاطفية الفكرية الطاقة ميكن اليت اجلوي

 التأمل قوة من ولدت ولكن األدب بسبب حتدث اليت األدبية املؤلف حقوق قراءة

 .القراء للتأمل االنتخابية القوة يتطلب كما فهم بغية البالغ لصاحب الداخلي

 أو الكلمة دالالت الدالة ينظر أن ميكن اللغة منط صياغة يف. رأي العام الرأي
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 Atar semi.,Stilistika Sastra,۰٢٩.ص. 
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 أو الكلمات ولدت مجال عن فضال معىن، من الظالل وكيفية معىن، من العبارة

 والقراء بينييماك التأثري أو إقناع هو اللغة غرار على الدالة مث منه، ملغادرين .العبارات

 .(۲1۱٧ ،(Aditia Hartadi)هارتادى، يف أديتيا) (Tarigan)تارجيان  وفقال

 

 يف) (Keraf)كراف  يقول حسب األسلوب خمتلفة للدالة بالنسبة أما

 :وتشمل.(۲1۱٧ ،(Aditia Hartadi) هارتادى، أديتيا

 ,وظيفة املعلومات .۱

 ,وظيفة لشرح .٠

 ,لِيشعل شيء مقصود مجادات وظيفة. ٣

 ,ليظهر ِلضحك وظيفة .٤

 ٩٤.تعزيزوظيفة لتأكيد أو  .٥
 

 

 

                                                           
14

 Aditia Hartadi,”Jenis dan Fungsi Gaya Bahasa Perbandingan Dalam Kumpulan Puisi 

Terlepas Karya Muhammad Rois Rinaldi (Kajian Stilistika),”Skripsi,(Purwokerto: Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto,٢۱۰٢۰.ص,(٧. 
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 البحث طريقة .ح 

 أنواع البحث .أ 

 البيانات نوع استخدام سيتم اليت البيانات أنواع هي البحث هذا يف

حممد   يف Nurhayati)) نورهايايت ويقول ۱٥.الوصفي النهج مع النوعية

 إجراء وميكن للباحثني ذلك يهدف أن (Muhammad Ghofur) غوفور

 جتاه وعالقته باحلقيقة يتعلق فيما املتوخاة واملنهجية العمق يف املالحظات

االسلويب  وأساليب الفئات نظرية البحث هذا يستخدم .البحث موضوع

 النص حتليل أو األدبية النصوص حتليل يف اللسانيات على تطبيقها ميكن

 رسائل ضد مجاليات تقييم أو لتفسري ال التحليل هذا خالل من .األخرى

 .اللغة عناصر لوصف فقط ولكن له حلل الذي األدب

 النمط لغة على األسلوب التعرف  هو لغوية علوم على عامة بصورة

 غفور حممد يف) سودميان يقول .عمل يف اجلمال معرفة إىل يهدف الذي

                                                           
۱٥ Atar semi,.Metodelogi Penelitian sastra,(Bandung:angkasa.۰٩٩٢),٢٤.ص. 
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(Muhammad Ghofur) ،٠1أسلوب يف يقع نقطة الثقيلة دراسة نشر( ٩٤ 

 اللغات تأثري دراسة الرئيسي الغرض كان االسلوب ولكن ولغة، اللغة

 ٩6.اجلمالية

  شكل انظر سبب االسلوب النهج هنج استخدام البحث هذا

 .البوم أصري أحسن حلمود اخلضر يف نشيد االسلويب املستخدمة

 

 مصادر البيانات .ب 

 مصادر البيانات األولية. ۱

و , أرتباطا مباشر اللبحث البيانات األولية هي البيانات اليت ترتبط

 البوم أصري أحسن نشيدمن  البيانات اليت تأخذ

  .حلمود اخلضر 

 

 
                                                           

16
 Muhammad Ghofur,”Pemakaian Gaya Bahasa Pada Lirik Lagu 

L’ARC~EN~CIEL”,Vol.٢,No.۰ (September-Februari٢۱۰٤),۳٩.ص. 
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 مصادر البيانات الثانوية. ٢

 أي مكتوبة، وثيقة شكل يف البحث هذا يف  البيانات الثانوية

  األسلوب ونظريات عن واليومية أطروحة الشعيب، الدفاع وقوات الكتب،

 عن فضال اإلندونيسية، يتحدث جيدة مراجع( األسالوب)األسلوب 

 .العربية اللغة

 

 طريقة جمع البيانات  .ج 

 Tri) تري ماستويو جادي كسومايف ) (Sudaryanto)سوداريانتويقول 

Mastoyo Jadi Kesuma) ,٠٢1الدراسة هذه يف البيانات مجع أن يقول (٧ 

 مل الباحثني األسلوب، هذا يف مقدرة غري ليبات إىل تشري تقنيات مع به القيام

 باستثناء املرشح البيانات ومظهر تشكيل لتحديد مباشرة مشاركة تشارك
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 وخرجت شكلت واليت احملتملني، البيانات ضد مراقب-مراقب فقطك

 ۱٧.له تتجاوز اليت اللغوية األحداث من

أو  املوسيقى االستماع إىل يف أجراها اليت الدراسة يف تقنية استماع

. تقنية و بعد ذلك هي تقنية قيد .نشيد يف البوم أصري أحسن حلمود اخضر

 اليت الغناء يف أن اجلمل أو الكلمات مسجل خطاب يقيد عن تقنية قيد

 .على األسلوب حتتوي

 طريقة تحليل البيانات  .د 

 حتليل باستخدام طريقة الدراسة هذه حتليل بيانات البحث يف

 :أدناه متعددة األسلويب املرحلة خالل من النهج مع احملتويات

 جتميعها مت بالعربية مقتطفات شكل يف البحوث من الكائنات أو البيانات .۱

 .اجلملة بنية من النوع األسلوب يتضح حسب

 
                                                           

1٧ Tri Mastoyo Jadi Kesuma,Pengantar (Metode)Penelitian Bahasa,(Yogyakarta:Penerbit 

Carasvatibooks ٢۱۱٧,  .٤٤.ص,(
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  من اللغة إىل الرتمجة تشغيل بإعادة قم مث املقتطفات، جتميع يتم أن وبعد .۲

 .االستخدام األسلوب نفسها لغرض حتليل يف ختفيف إندونيسية

و   األسلوب  استخدام معرفة ميكن املرتجم، املؤلف االقتباسات من .٣

 .األسلوب الوظائف

 

 نظام البحث .ط 

 مع عدة الباب إىل مقسم والتقرير حبوث شكل يف البحث هذا يف سريد

 :التايل النحو على كتابة تصنيف

 مقدمة: الباب األول

 خلفية البحث .أ 

 مشكالت البحث .ب 

 حتديد البحث .ج 

 أهداف البحث .د 
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 فوائد البحث .ه 

 السابقةالدراسة  .و 

 اإلطار الّنظرّي  .ز 

 البحث طريقة .ح 

 نظام البحث .ط 

  اإلطار الن ظري   :الثاني الباب

 بلو األس .أ 

 األسلوب أنواع .ب 

 وظائف األسلوب  .ج 

 حمود الخضرو نشيد ذاتية سيرة : الثالث  الباب

 محود اخلضرذاتية سرية  .أ 

 محود اخلضرنشيد  .ب 
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  راخلض حلمودحسن أصري أىف نشيد البوم  وظائفة و األسلوب أنواع :الرابع  الباب

 اإلختتام: مساخالالباب 

 الّنتائج البحث .أ 

 اإلقرتاحات .ب 

 


