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Abstrak 
  

Skripsi ini mengkaji penggunaan unsur-unsur gaya bahasa yang terdapat 
dalam puisi Nizar Qabbani dengan judul Skizoprenia menggunakan pendekatan 
teori gaya bahasa Gorys Keraf. Penelitian ini dipilih lantaran luasnya cakupan gaya 
bahasa yang terdapat di dalam puisi tersebut. Puisi Skizoprenia merupakan salah 
satu karya Nizar yang termaktub di dalam buku Hakadza Aktubu Tarikhunnisa’ 
(Begitulah, Ku Tulis Sejarah Perempuan). Puisi ini sendiri menceritakan mengenai 
kegelisahan luar biasa penyair yang membayangi dirinya terhadap wanita yang 
dikasihi. Kegelisahan-kegelisahan tersebut kemudian mengambang sebagai delusi 
dan gambaran-gambaran imajinatif, sehingga dalam tiap bait puisi ini peniuh 
dengan beragam gaya bahasa dan keluasan makna. 

 Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai 
metode deskriptif analitik. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan 
fakta-fakta kemudian menjelaskannya secara analitis. Sumber yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah puisi Skizoprenia yang terdapat di dalam buku Hakadza 
Aktubu Tarikhunnisa’ sebagai data yang berupa teks dari bait-bait syair. Adapun 
Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku mengenai teori 
gaya bahasa Gorys Keraf, dan sumber sekunder berupa jurnal, skripsi, dan lain 
sebagainya. 

 Hasil penelitian ini mampu menjabarkan puisi Skizoprenia berdasarkan 
unsur-unsur gaya bahasa yang terkandung di dalamnya serta menjelaskan efek dari 
pemakaian gaya bahasa tersebut terhadap pemaknaan, seperti: Memperindah kata, 
memperkaya makna, mempertegas makna, dan lain-lain.  

Kata Kunci: Puisi, Skizoprenia, Unsur-unsur Gaya Bahasa, Nizar Qabbani, Gorys 
Keraf.  
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 جتريد

 أسلوبية نظرية ابستخدام نزار قباينل اسيزوفرنيالشعرعناصر األسلوبية يف يبحث هذا البحث 
ذا كه"كتابه الواردة يف   قباين نزارلعمال األمن  واحدهو  الشعر اهذف .كراف  جلوريس

 املوجودة اللغة ألساليب الواسع النطاق بسبب البحث هذا ختيارا ."نساءالأكتب اتريخ 
عن القلق غري العادي الذي يعاين منه الشاعر  حتكيفهو  رعشال اهذاما  .ذالك الشعر يف

 بها. مث تطفو هذه املخاوف على أ�ا أوهام وصورحيطغى على نفسه جتاه املرأة اليت  الذي
 يف كل مقطع أبمناط خمتلفة من اللغة واتساع املعىن. ا الشعرخيالية ، حبيث متتلئ هذ

 عن الطريقة هذه تتم. التحليلي الوصفي املنهج ابستخدام البحث طريقة تستخدم
 الشعر هو الدراسة هذه يف املستخدم املصدر. حتليلًيا شرحها مث احلقائق وصف طريق

 أبيات من نص شكل يف كبيا�ت  ءنساال اتريخ أكتب هكذا كتاب  يف الوارد اسيزوفرني
 لغةال أسلوب نظرية يف باكت  هي البحث هذا يف املستخدمة األولية املصادر. شعرية

 .ذلك غريو  وأطروحات جمالت شكل يف اثنوية ومصادر ، كراف  وريسجل

 على ابالعتماد اسيزوفرني الشعر وصف على قادرة بحثال هذا نتائجكانت 
 جتميل: مثل ، املعىن على األسلوب هذا استخدام آاثر وشرح فيه الواردة األسلوبية العناصر

 .ذلك إىل وما ، املعىن وتعزيز ، املعىن وإثراء ، الكلمات

 ، جوريس كرافاألسلوبية، نزار قباينسيزوفرنيا، عناصر  ،رعالش: الكلمة املفتاحية
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 وتقدير شكر كلمة
 للنعمته ،تعايلو  سبحانه اهللّ  حضرة إىل أنقل واإلمتنان العاملني ربّ  هلل احلمد

استخدام عناصر اللغة يف الشعر " بعنوان ألطروحة النهائية املهمة حبيث واإلهلام وهديّة
 حمّمد نبينا إىل والسالم الصالة. أخريًا حلها مت "وريس كرافجلأسلوبية دراسة : سيزوفرنيا

 .أمجعني أصحابه ومجع أهله وإىل املرسلني، وإمام النبيني خامت وسلم عليه هللا صلى
 يف أجنح حىت دائًما يشجعونين الذين ألولئك شكري جزيلة أوجه أن يسرين

 :إىل اجلزاء خري هللا جزاكم .البحث هذا فيأتل
العلوم و  اآلداب لكلية عميدا ابعتباره املاجستري ولدان حممد الدكتور العزيز فضيلة .1

 .جبوكجاكرات احلكومية اإلسالمية كاليجاكا سونن جبامعة ةيالثقاف
 وأدهبا العربية اللغة قسم كرئيسة املاجستري هرنييت إينيغ الدكتور املكرمة فضيلة .2

 .جبوكجاكرات احلكومية اإلسالمية كاليجاكا سونن جبامعة
 .لألكادميي كمشريف مشرتي املاجستري الدكتور املكرمة فضيلة .3
 وجهين قد الذي كمشريف شهاب الدين قليويب الدكتور الشيخ املكرمة فضيلة .4

 .البحث هذا وإمتام حتليل يف وأرشدين
 املعرفة يعطون قد الذين وأدهبا العربية اللغة قسم يف واملعلمات املعلمني مجيعو  .5

 .والبصرية
 والدين من ورضى دعاء وأيًضا .6
 وا مجيعهم يف إجناز هذا البحثالذين سامه Samuraiأصدقائي يف الفرقة ومجيع  .7
 واحدا أذكر أن أستطيع ال نالذي حيايت، يف املسامهني األشخاص وجلميع .8

 .لكم خريًا هللا جزاكم .فواحدا
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 ٢٠٢٢ايري ين ٢ جوكجاكرات،
 الباحث
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 ي
 

 حمتو�ت البحث

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................. ب 

 ج ..................................................................................................................... الشعار

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ د 
NOTA DINAS PEMBIMBING ......................................................................... ه 

Abstrak ................................................................................................................ و 

 ز ....................................................................................................................... جتريد

 ح .................................................................................................... وتقدير شكر كلمة

 ي ........................................................................................................ حمتو�ت البحث

 ۱ ................................................................................................. املقدمة :الباب األول

 ۱ ............................................................................................. خلفية البحث أ.

 ۳ ........................................................................................... حتديد البحث ب.

 ۳ .............................................................................. و فوائده أغراض البحث .ج

 ٤ .......................................................................................... املكتيبالتحقيق  د.

 ٦ ........................................................................................... اإلطار النظري .ه

 ۱۲ ............................................................................................. منهج البحث .و

 ۱٤ .............................................................................................. نظام البحثز.  

 ۱٥ ............................................................. سرية نزار قباين مع أعماله األدبية :الباب الثاين

 ۱٥ .......................................................................................... قباين نزار سرية   أ.

 ۱۹ ............................................................................ أعمال نزار قباين الشعرية .ب

 ۲۲ ................................................................ نّص الشعر "شيزوفرينيا" لنزار قباين .ج

 ۲٦ ................................ كراف يف الشعر سيزوفرنياالباب الثالث: التحليل األسلويب جوريس  

 ۲٦ ................................................. الفصل األول: األسلوب املؤسسة على بناء اجلملة

 Climax” .............................................................. ۲٦“ النغمة اخلتامية البارزة  أ.



 
 

 ك
 

 Anticlimax” ................................................................ ۲۷“ النغمة البادئة ب.

 Parallelism”.............................................................. ۲۸“ التكرار املتكافئ ج.

 Antithesis” ........................................................................... ۲۹“ الطباق  د.

 Repetition” ........................................................................... ۳۰“ التكرار ه.

 ۳۲ .............................. الثاين: األسلوب املؤسس على مباشرة وغري مباشرة املعينالفصل 

 ۳۲ ..................................................................................... األسلوب البالغي .1

 Assonance” ...................................................................... ۳۲“ السجع   أ.

 Alliteration” ........................................................ ۳۳“ اجلناس الصوطي .ب

 Anasthrope” .......................................................... ۳٤“ التقدمي والتأخري ج.

 Policedenton” ................................................................... ۳٥“ الوصل  د.

 Chiasmus” ..................................................................... ۳۷“ الضفاضع ه.

 Hyperbole” ................................................................ ۳۸“  ملبالغةاو. 

 ۳۹ ........................................................................................ األسلوب املثايل .2

 Simile” ................................................................................ ۳۹“ التشبيه   .أ

 ٤۰ .............................................................. ”Personifications“ التجسيد ب.

 Allusions” ........................................................................... ۳۸“ التلميح ج.

 ٤۱ ................................................................. ”Synecdoche“ اجملاز املرسل  د.

 ٤۲ ................................................................................................ الباب الرابع: اإلختتام

 ٤۳ .................................................................................................. اخلالصة   أ.

 ٤٥ .............................................................................................. اإلقرتاحات .ب

 ٤٦ ...................................................................................................... ثبت املراجع 

 ٤۸ .................................................................................................... ترمجة الباحث



12 
 

 الباب األول

 املقدمة

 خلفية البحث .أ

من الفكرة املعينة ، وتكون هذه الفكرة يف شكل  ائعاما بدينشأ العمل األديب 
نقل األفكار موضوع ميكن رفعه إىل مشكلة لوصف الرسالة املراد نقلها. ويف احملاولة ل

، هناك حاجة إىل الدراسة حىت يتمكن القارئ من فهم العمل بشكل والرسائل إىل القارئ
الرتاث التارخيي من جيل إىل  اللغة هي أمثنوأما  ملموس وميكن نقل الرسالة إىل القارئ.

جيل، حيث يستخدم اإلنسان اللغة من أجل نقل األفكار املوجودة يف أذها�م إىل 
اآلخرين. و خبالل اللغة ، سيتم استكشاف العمل األديب وتتبع معناه والغرض منه. و يقال 
 أن العمل األديب حيمل أسلوب اللغة الذي يستخدمه األديب ، سواء عن قصد أو بغري

١قصد للحصول على أتثريات معينة للقارئ.  

و علم األصوات كى  وحوالن اللغة  مثل علم الصرف أجهزة يستخدمفأما األديب 
٢.على القراءاملعىن أتثري �يت   استفهام فحص أسلوب اللغة، هناك طريقة يف نقليلذلك ، ل 

٣.علم األسلوب هوعلى التعبري  قدرت ، ومن الطرق اليتالعمل األديب اى  علم األسلوب 
٤هو علم يفحص استخدام اللغة واألسلوب يف العمل األديب.األسلوبية  حتاول األسلوبية  

خاصة؟ فكرته طريقة يف التعبري عن  ألديب) ملاذا خيتار ا١احلصول على إجاابت لألسئلة: (
ا ما هو أتثريهو ) ٣) هل ميكن أن يؤدي اختيار أشكال لغوية معينة إىل قيمة مجالية؟ (٢(

                                                           
1  Panuti Sudjiman, Bunga Rampai Stilistika, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), hlm. 7 
2  Umi Rukhiyatun, Gaya Bahasa Buku “Qasas Al-Hayawsan Fi Al-Qur‟an” Karya 

Ahmad Bahjat, (Yogyakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 3. 
3  Sukestu, Restu, “Cerpen “Derabat” Karya Budi Darma; Analisis Stilistika”, dalam 

Jurnal Widyaparwa, Vol. 31, No.2, Desember 2003, hlm.141 
4  Abdul Rozak Zaidan, dkk, Kamus Istilah Sastra, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm.193. 
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٥على املعىن؟ ي الكشف عن انطباع استخدام ترتيب الكلمات هاألسلوبية  ومن الفوائد 
٦يف اجلمل يف اإلبداعات األدبية، ابإلضافة إىل دقة اختيار الكلمات. و على ذلك  بناء 

إجراء حبث حول خمتارات من الشعر مع الرتكيز  الباحثعلى التفسريات أعاله ، يعتزم 
 .اقرتحه املؤلف ، ابستخدام النظرية األسلوبيةعلى أسلوب اللغة الذي 

فنزار قباين لنزار قباين.  "سيزوفرنيا"هي  الباحث بحثهااليت سي اى الشعر القصيدة
١٩٢٣٫٧ولد يف مدينة دمشق عام  الذي الدبلوماسي ، وهومن الشعراء العريب هو نزار  

اء املعاصرين، فلديه جمموعة من مقارنة بغريه من الشعر  ةمميز  يةقباين يف أعماله األدبية أسلوب
اليت توصف من خالل أسلوب اللغة. قام بذلك نزار قباين بقصد حتقيق التأثريات  املفردات

 يورداملرجوة، مثل إعطاء أتثري مجال الكلمات، وعمق املعىن، والقدرة على أتكيد األفكار 
 نقلها.

طغى  شاعر الذيمنه العن القلق غري العادي الذي يعاين  حتكيشعر سيزوفرينيا ال
خيالية ،  وهام وصورأبها. مث تطفو هذه املخاوف على أ�ا حيعلى نفسه جتاه املرأة اليت 

يف استكشاف  ملعىن.ايف كل مقطع أبمناط خمتلفة من اللغة واتساع  ا الشعرحبيث متتلئ هذ
تب فهو ال يك العظمة، البساطة والكلمة بني  نزار قباين ، جيمعمثالموضوعات احلب 

ع حول موضو  الشعرا العديد من أيضالشعر عن موضوع احلب فحسب، بل يكتب 
 .يةالدينو السياسة والنسوية واإلاثرة اجلنسية 

على أحد موجود  يزوفرينياسالشعر املقاطع اليت حتمل موضوع احلب يف  مثال من 
٨أمناط لغة املؤلف : 

                                                           
5  Syihabuddin Qalyubi, Stilistika Kisah Ibrahim AS dalam Al-Qur‟an, (Yogyakarta: 

Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2006), hlm.5. 
6   Slamet Muljana, Peristiwa Bahasa dan Peristiwa Sastra (Bandung-Jakarta: 

Ganaco,1956), hlm. 2. 
7  Musyfiqur Rahman, Begitulah Kutulis Sejarah Perempuan (Yogyakarta: Diva Press, 

2019) hlm. 105. 
 .٣١، ص. )١٩٨٥، (بريوت: مكتبة نور، ، هكذا أكتب اتريخ النساءنزار قباىن  ۸
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 وليس صحيحا ..
 أننا جنده خمتبئا كالقمر حتت شراشفنا ..

تلك اجلملة يف علم البالغة أحد من شكل على التشبيه و يسمي التشبيه املرسل 
واجململ. يسماه علي ذالك ألن توجد فيها أداة التشبيه ووجه شبه. كان أداة التشبيه على 
تلك اجلملة هي يف الضمري (ه) الذي مرجعه اىل الكلمة "احلب" واما وجه شبه يف تلك 

 شبه به يف تلك اجلملة هي كلمة (القمر).اجلملة هي كلمة (خمتبئا) وم

أصبح الرتكيز الرئيسي  سيزوفرنياكثري من األسلوب الذى كتبه نزار قباين ىف الشعر 
للمؤلف ليكون مبثابة موضوع البحث. للعثور على جمموعة متنوعة من األساليب اللغوية 

ملقصود (التأثريات) من املوجودة يف القصيدة ، وحماولة العثور على طبيعة الرسالة والغرض ا
هذا كشف عن اآلاثر طريقة قادرة لإن عند الباحث، املؤلف وراء أمناط اللغة املختلفة.  ف

 .هي علم األسلوب او األسلوبية الشعر

 حتديد البحث .ب

 و بناء على ما قد بني الكاتب من قبل، فحدد الكاتب هذا البحث كما يلي:

 لنزار قباين؟  سيزوفرنيايف الشعر  ةاملستخدم لغةال أسلوب ما عناصر .أ

 ؟ سيزوفرنيامن األساليب يف الشعر  املوجودما االثر  .ب

 و فوائده أغراض البحث .ج

 كما يلي:فهذا البحث علي أما أغراض  

 سيزوفرنياالشعر ملعرفة األساليب اليت استخدمها املؤلف يف  .1

 سيزوفرنياالشعر ملعرفة األثر الذي يريده املؤلف من األساليب  .2
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 كما يلي:فوأما الفوائد اليت ارادها الباحث من هذ البحث 

 من الناحية النظرية  .1

 لنزار قباين. رنياسيزوف األعمال األدبية خاصة يف الشعر يفالواردة كشف األساليب 

 من الناحية العملية .2

طالبات يف وال جديدة خلزانة األدب العريب وسط الطالب اسيزيد هذا البحث افاق
 .هباالعربية وأدقسم اللغة 

 التحقيق املكتيب .د

كل اجلهود اليت  البحث. أما التحقيق املكتيب هو  التحقيق املكتيب هو جزء مهم يف 
يبذهلا الباحثون للحصول على مجيع املعلومات املكتوبة ذات الصلة ابملشكلة قيد الدراسة 

٩.ومجعها توفري املعلومات للباحث أن املوضوع "سيزوفرنيا" لنزار قباين مل يبحث  وهدفه 
مطلقا. إضافة إيل ذلك، التحقيق املكتيب قابل ملساعدة الكاتب يف حل مشكالت حبثه. 

وث مل تبحث يف الشعر و بعد مالحظة عدة البحوث، وجد الباحث أن كثري من البح
 "سيزوفرنيا".

 :ومن هذه البحوث كما يلى

المية احلكومية سجامعة سو�ن كاليجاكا اإلمتيم، طالب ادي هلن اعمرا .1
 حبثه يفا. هب قسم اللغة العربية وأديفداب والعلوم الثقافية آل، كلية ااتجوكجاكر 
ت ا�) أما البيدراسة أسلوبية( بشيابن حسني احل ابن حممدط الدرر لعلي بعنوان مس

                                                           
9  Lembaga Penelitian IKIP Malang, Dasar-dasar Metodologi Penelitian, (Malang: IKIP 

Malang, 1997) hlm. 23. 
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عرفة األساليب ملحث هو ذا البه الرئيسية فهي كتاب مسط الدرر، و أما الغرض من
 .كتبيةملمن حيث النغم، وتكرار األصوات، وهذا البحث حيتوي علي البحوث ا

، اتالمية احلكومية جوكجاكر سجامعة سو�ن كاليجاكا اإلأمحد نور مزان، طالب  .2
 حبثه االستخدم انواع يف. اهبوأد قسم اللغة العربية يفداب والعلوم الثقافية آلكلية ا

) أما دراسة أسلوبيةاألسلوب يف كتاب الشعر سيبقي احلب سيدى لنزار قباين (
حث ذا البت الرئيسية فهي كتاب سيبقي احلب سيدى، و أما الغرض من ها�البي

عرفة األساليب املؤسسة من حيث بناء اجلملة وحيث مباشرة و غري مباشرة ملهو 
 .كتبيةملاملعين، وهذا البحث حيتوي علي البحوث ا

، كلية اتالمية احلكومية جوكجاكر سجامعة سو�ن كاليجاكا اإلطالب كاسران،  .3
 حبثه بعنوان اسلوب القرآن يف. اهبوأد قسم اللغة العربية يفداب والعلوم الثقافية آلا

ت الرئيسية فهي �). أما البياستيليستيكية حتليليةدراسة (سورة الزلزلة والعادايت  يف
والعادايت. واما الغرض من هذا البحث هو ة الزلزلة سور  يفالقرآن الكرمي خاصة 

ذا البحث حيتوي علي  القرآن من �حية القواعد. وهيفستخدمة ملساليب األعرفة امل
 البحوث املكتبية.

، كلية اتالمية احلكومية جوكجاكر سجامعة سو�ن كاليجاكا اإلسري احلسن، طالب  .4
 حبثه األساليب اللغوية يف يف .اهبوأد قسم اللغة العربية يفداب والعلوم الثقافية آلا

حث ذا البمسرحية حادثة خط اإلستواء حملمدحسن عبد هللا. و أما الغرض من ه
عرفة األساليب املؤسسة من حيث االحتيار األلفاذ، و بناء اجلملة، ومباشرة ملهو 

 .كتبيةملوغري مباشرة املعين، وهذا البحث حيتوي علي البحوث ا
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 اإلطار النظري  .ه

الطريقة اليت يستعملها الكاتب يف التعبري عن موقفه،  واألسلوب اصطالحا ه
واإلابنة عن شخصياته األدبية املتميزة عن سواها، إذ خيتار املفردات ويصوغ العبارات، 
و�تى ابجملاز واإليقاع وذلك قصد التعبري هبذه الطريقة عن قناعته ووجد انياته، والقصد 

املتلقي الذي سيشارك املرسل أفكاره بعد  من إيراد الكالم يف نسق معني هو التأثري يف
١واألسلوب. اقتناعه ابلفكرة  ٠  

١. )style(علم األسلوب أو األسلوبية هو علم يدرس األسلوب   األسلوب  
 )style( .١هو دراسة عن اللغة الواردة يف األعمال األدبية ٢ تؤخذ من الكلمة  )style(كلمة   

٣مع.آلة تستخدم للكتابة على لوح من الش مبعىن )stilus(الالتنية وهي  واملهارة يف   
 (stylus)لك اللوح. مث كلمة ايل الودوح أو غري الودوح على ذ استخدام هذه اآللة أتدى

يف اللغة اليو�نية. واستخدام اآللة أيضا للكتابة  (stulos)أل�ا نفس املعىن ب (stylus) قرأ ب
١على ورق مشمع. ٤ معناها إىل القدرة واملهارة يف الكتابة أو  ومع تطور الزمان حتول 

يعرف ابألسلوب وهو طريقة  (style)اإلستخدام الكلمات اجلميلة. ويف اللغة اإلندونيسيا 
١خاصة الستخدام اللغة وتسبب إىل بعض اآلاثر. ٥  

ة موقوف يبيجة الشخص يف كتابة األعمال األدبناء على التعريف السابق، أن نت
بان مشهوران يف الفرتة اليو�نية هدمة فيها. ويف اترخيه، كان مذعلى األسلوب املستخ

                                                           
١ ص.  ،)١٩٦٦أمحد الشايب، األسلوب: دراسة بالغية حتليلية ألصول األسلوب اإلنشائية، (مكتبة النهضة املصرية،   ٠

٤٠. 
1 1  Nyoman Kutha Ratna, Stilistika: Kajian Puitika Bahasa, Sastra, dan Budaya, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 8. 
1 2  Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: UGM Press, 200), hlm. 279. 
1 3  Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 

hlm. 112. 
1 4  Syihabuddin Qalyubi, Ilm al-Uslub: Stilistika Bahasa dan Sastra Arab, (Yogyakarta: 

Karya Media, 2013), hlm. 1. 
1 5  Nyoman Kutha Ratna, Stilistika: Kajian Puitika Bahasa, Sastra, dan Budaya, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.9. 



18 
 

 
 

ب ههذا املذ، (Platonik) التوينافب األول هو هابلنظرية األسلوبية، ومها: املذ املتعلقة
لعبارات ليست كلها اسلوب. يعترب أن األسلوب هو نتيجة التعبري: وذهب من افكارهم أن ا

ب يعترب أن األسلوب هو نتيجة ههذا املذ  (Aristoteles) طوب الثاىن هو ارسهو املذ
١متعلقة يف كل التعبري. ٦  

علم األسلوب هو تطبيق قواعد علم اللغة يف حبث األسلوب. واما األسلوب 
٧املقصود هو ما يستخدم يف األعمال األدبية ابعتبار األثر اجلميلة. وبعبارة أخرى، علم  

١يف النصوص األديبة.األسلوب هو تطبيق قواعد علم اللغة  ٨ وذهب شهاب الدين قليويب  
يف أن األسلوبية تستخدم لبيان وظيفة الفن، ووظيفة اجلمال، و أشكال معينة من اللغة يف 

١النص ٩. 

كراف، و   ريسو سلوبية جلأللنظرية اا باحثتخدم البناء على البيان السابق، اس
 :وريس كراف أنواع اللغة إىل اربعة أقسام، هيم جسقين

 األسلوب املؤسس على إختيار األلفاظ .1

هذا األسلوب يبحث يف أصوب الكلمات مناسبا للتنظيم يف اجلملة، و عن صحة 
استخدامها من طبقات الناطقني ابللغة املعينة يف اجملتمع. وبقول آخر إن األسلوب 

٠يبحث عن أصوب وصحة العبارة يف مواجهة احلاالت املعينة.  

                                                           
1 6  Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 

hlm. 112. 
1 7  Nyoman Kutha Ratna, Stilistika: Kajian Puitika Bahasa, Sastra, dan Budaya, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.10. 
1 8  Kris Budiman, Kosa Semiotika, (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 110 
1 9  Syihabuddin Qalyubi, Stilistika: Bahasa dan Sastra Arab, (Yogyakarta: Karya Media, 

2013), hlm.70 
2 0  Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 

hlm. 117. 
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تنقسم اىل ثالثة أقسام وهي: األسلوب فختيار األلفاظ لي اعأما األسلوب املؤسس 
 ۲۱.وارألسلوب غري الرمسي، وأسلوب احلالرمسي، وا

 األسلوب املؤسس على النغم .2

النغم هو طريقة تعبري املسألة على القارء. واما احلماسة، والشجاعة، و السعادة، 
والواهي، كلها  والغزال، املشهور، واملزاح، واحلزين، والشوق، والطاعة، والضعف،

٢ميكن للتعبري ابلنغم. ٢ هو اإلقرتاحات املوجودة يف  ألسلوب املؤسس على النغمفا 
 ۲۳ـذهن القارئ بسبب سلسلة الكلمات الىت حيتويها احلوار

أقسام وهي: األسلوب  نقسم ايل ثالثةفياملؤسس علي النغم  وبفأما األسال
 ۲٤والقوة، واألسلوب املعتدل. ةالبسيط، وأسلوب الشرف

 األسلوب املؤسس على بناء اجلملة .3

هو امتام الكشف عن األفكار  املقصود من األسلوب املؤسس على بناء اجلملة هو
عناصر النحوية وفيها  .الرئيسية لعقل القارئ من خالل اإلشارة إىل بنية اجلملة

من العبارات واألحكام واجلمل. القواعد النحوية كانت موقعها أعلى من املوصف 
عجمية. القواعد النحوية هي صغة الكلمة لقواعد معينة. وجبانب ذلك، عنصر امل

 .۲٥الكلمات ال ميكن للكتابة بعدم وجود قواعد اللغة

                                                           
2 1  Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, hlm. 117-119. 
2 2  Burhan Nurgiantoro, Stilistika, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), 

hlm.167. 
2 3  Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, hlm. 121. 
2 4  Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, hlm. 121-122. 
2 5  Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, hlm. 124. 
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إيل مخسة أقسام، وهي أسلوب  هتنقسمفاملؤسس على بناء اجلملة  وبفأما األسال
تكافئ، وأسلوب الطباق، وأسلوب املتكرار الالذورة، وأسلوب اهلبوط، وأسلوب 

 ۲٦التكرار.

 املعينيف وغري مباشرة  ةملؤسس على مباشر األسلوب ا .4

املعين، ينقسم اللفظ إيل  يف وغري مباشرة ةمن حيث مباشر  إعتمادا على األسلوب
(احنرف). إذا كان الكالم يستخدم اللفظ على  معناه األصلي ومعناه املنحرف

الكالم يستخدم اللفظ إذا كان و  صلي وهذا الكالم يعرف بكالم عادي،معناه األ
٧.معناه األصلي او املنحرف فهذا الكالم له قيمة أسلوبية يف غري  

 :يلقسمني وها يلتنقسم ا املعينيف وغري مباشرة  ةمباشر علي  سساملؤ  وبسالألا

 غيالسلوب البألا .1

دة التأثري األسلوب املنحرف من مبناء العاد إلفا وهغي السلوب البألا
 :كما يلى  يلينقسم اسلوب ألهذا ا املعني. و

ا مبد الذم أتكيوأسلوب  والتقدمي والتأخري،، يتالسجع ، والتجانس الصو 
صل، و ل، و ا خاطب الغائب، و الرتكيب التجاورياملو  يشبه املدح،

لنفي، ابت ، وأسلوب التورية، و اإلثباذفوالضفاضع، وأسلوب إجياز احل
Histeron Proteron  معنه ستفهام لغريإلواطناب، والتوقع، اإلواإلسهاب، و 

 ارض اإلجيايب.غة، و التعارض، والتعبالملصلي، والتحام، والتصحيح، واألا

 األسلوب املثايل .2
                                                           

2 6  Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 
hlm. 124-127. 

2 7  Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 
hlm. 129. 
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 .نحرف البعيد خاصة من �حية املعىنملسلوب األ هو ايلثاملاألسلوب ا

 :كما يلى  يلسلوب ينقسم األوهذا ا

تلميح، لد، واوالتجسيخلرافة، ستعارة، و القصة والرمزية واإلالتشبيه، وا
eponim ،لية، حلااوجماز ة، رسل، والتورية، واسلوب الكنايملوالكناية، واجملاز ا

 ,Innuendo, Antifrasis، جاءهلالذع، واستهزاء الإلبسخري، او التحكم، ال
 . النطقي والتشابه

 :سألة كما يلىملت السابقة، فحدد الباحث ا�ن قليال من الوقت وبكثرة النظر أل

 :يهسة أقسام و مخؤسسة على بناء اجلملة، فيها تتكون من ملسلوب األا .1

 النغمة اخلتامية البارزة .أ

 النغمة البادئة .ب

 التكرار املتكافئ .ج

 الطباق .د

 التكرار  .ه

 وهي: مني قسيلؤسسة على مباشرة وغري مباشرة املعىن، تنقسم املسلوب األا .2

 :غيسلوب البالألا .1

 السجع .أ

                                                           
2 8  Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 

hlm 129. 
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 اس الصوطيناجل .ب

 التقدمي والتأخري  .ج

 الوصل .د

 الضفاضع  .ه

 بالغةملا .و

 :يلثاملسلوب ااأل .2

 التشبيه .أ

 التجسيد .ب

 التلميح .ج

 اجملاز املرسل .د

ألسلوبية املؤسسة على ابشعر سيزوفرنيا  هذه النظرية، مل يبحث الباحث يفولكن  
كنه مي الادة ملبناء اجلملة و األسلوبية املؤسسة على النغم، ألن ضيق الوقت ووسيعة ا

 اللغة، منطي خصائص عن للكشف الباحث ميلكه دقي وجود بسبب هذا ثهما.حبالكاتب 
 التقليدية اللغات لتصنيف ،األسلوب املؤسس على إختيار األلفاظ يف املثال، سبيل على

خمصص لفحص  ة فإن نطاق هذا البحثالعربي للثقافة متعمقة دراسة يتطلب الشعبية أو
 .أسلوب اللغة فقط
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 منهج البحث .و

 البحث ويتكون من طريقة التفكري وللحصول يفلبحث هو طريقة تستخدم منهج ا
٢غرض معني. ٩ ومصادر البيا�ت، وطريقة  منهج البحث يتكون من جنس البحث، يف 

 ت. أما الشرح كما يلي:�ت، و طريقة حتليل البياا�مجع البي

 جنس البحث .1

ذهب . (Library Research) كتبيةملالبحث استخدم الباحث الدراسة ا ذافي هف
ع كتبية هي طريق مجمليقول أن الدراسة ا ”Metode Penelitian“  كتابهيفصر �حممد 

٠.سألة السابقةتعلقة ابململئق ااثنات بدراسة الكتب، واآلداب، والو البي  

 ت�مصادر البيا .2

 :يهو  القسُمني يل البحث. وهي تنقسم ايفمصادر البيا�ت هي جزء مهم 

 البيانة الرئيسية .أ

البيانة  يأخرى ه البحث، وبعبارة يفالبيانة الرئيسية هي بيانة مهمة 
٣األساسية. ١  هذا البحث هي شعر سيزوفرينيا لنزار يفأما البيانة الرئيسية   

 قباين.

 

 

                                                           
2 9  Kartini Kartono, Penganta Metodologi Riset Nasional, (Bandung: Mondari Maju, 1996), 

hlm. 20. 
3 0  M. Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.27. 
3 1  Mahi M. Hikmat, Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 72. 
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 البيانة الثانوية .ب

 ام للبيانةة أو إمتساعدمل البحث، و هي يفالبيانة الثانوية هي بيانة مهمة أيضا 
٣الرئيسية. ٢  سلوبيةألابتعلقة مل هذا البحث هي الكتب ايفالبيانة الثانوية   

 .وريس كرافجل ”Diksi dan Gaya Bahasa“وخصوصا كتاب 

 طريقة مجع البيا�ت .3
ع مج يف .طالعةملات بطريقة الكتابة و ا�ا البحث، استخدم الباحث جلمع البيذ هيف

 ر قباين."سيزوفرينيا" لنزاشعر  يفدة ر البيا�ت، كتب الباحث األساليب الوا

 حتليل البيا�ت  .4
هو  ت بتحليل وصفي. التحليلي الوصفي هذا البحث، حلل الباحث البيا�يف

٣وبعده حتليل.نهج الذي قام ببيان الواقعيات ملا ٣  

 :لباحث كما يلىاب قام يتخلطوات الا

والكتب باين، ق الشعر "سيزوفرينيا" لنزار يفستخدمة ملساليب األقرأ الباحث ا .1
 مرة كثرية.لبحث ابتعلقة ملا

 .سلوبيةألالنظرية اب   الشعر "سيزوفرينيا" لنزار قباينيفساليب ألحتليل ا .2

 .نظم نتيجة البحث بتنظيم جيد بشكل البحث العلمي .3

 

 

                                                           
3 2  Mahi M. Hikmat, Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 72. 
3 3  Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 

hlm.53 
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 ز.  نظام البحث

 :يأبواب، وه  أربعةيله الباحث إالبحث، فقسم يفلتسهيل الفهم 

سألة، ملقدمة ويتكون من خلفية املحيتوى على اول أل: البحث يف الباب ا الباب األول
طار إلث وفوائده، الدراسات السابقة، اسألة، أغراض البحملحتديد ا

  لنظري، طريقة البحث، ونظام البحث.ا

سريته و مؤلفاتته و  و نزار قباينة حياة مج هذا الباب حيتوى على تر يف:  الباب الثاين
 .حملة سريعة يف الشعر "سيزوفرينيا"

سلوب ألساليب يتكون من األحتليل اتوى على  هذا الباب حييف:  الباب الثالث
ؤسس على مباشرة وغري مباشرة ملسلوب األجلملة، واعلى بناء ااملؤسس 

 عىن.ملا

خلالصة من مجيع البحث توى على اأخري البحث. وحي :هذا الباب هو الرابعالباب 
اإلقرتاحات.
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 لباب الرابعا

 اإلختتام

 اخلالصة .أ

بناء على التحليل الوارد يف األبواب السابقة ، وجد الباحث ان نزار قباين يستخدم 
و كثري من األقوال واألحداث اليت وصفها  سيزوفرنياأسلوب اللغة اي األسلوبية يف شعره 

فاظ ، وقادر ري مجيل ، غين املعىن ، واضح األلالشاعر التأثريات املرجوة ، مثل إعطاء أتث
 كار املراد نقلها. على إبراز األف

 ، منها:هذه النسخة ة يفاللغ وجد الباحث بعض عناصربعد حتليل هذا الشعر، 

النغمة اخلتامية البارزة، ب املؤسس علي بناء اجلملة، وجد الباحث فيها و األسل .أ
 . النغمة البادئة، التكرار املتكافئ، الطباق، التكرار

ستنبط الباحث بعض املعين، وا يفمباشرة وغري  ةاشر مب علي املمؤسساألسلوب   .ب
 :األسلوب مركبا من األسلوب البالغي واملثال كما يلي

التقدمي ، يةناس الصوطاجلهي السجع، ف ةالبالغي اليبأما من األس .1
 . واألثر من األساليب السابقة هيوالتأخري، الوصل، الضفاضي، املبالغة

، واحدة ومجلة اخريلتفريق بني مجلة اوحسنة السمع، و  الكالم، يةجلمال
 و للتأكيد علي األشياء.

التشبيه، التجسيد، التلميح، اجملاز املرسل. هي ف ةاملثالي اليبما من األسأ .2
هو يعطي صورة لشيئ واحد من خالل  واألثر من األساليب السابقة هي
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التسهيل ملعرفة الصفة الشخصيات تسهيل التفسري و  مقارنته أبشياء أخري،
 .علي املعينلغين و 
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 اإلقرتاحات .ب

السابقة لكي ا سيزوفرني بعض اإلقرتاحات بعد ان حبث علي الشعر قدم الباحث
 ينتفع ويستفيد للباحثني يف املستقبل ما يلي: 

واملقصود واألراء  لعلم اللغة و متكنها لكشف املعيناألسلوبية هي جزء من ا  .1
للمؤلف يف أتليفه. وابإلضافة اىل ذلك هي حتليل األعمال األدبية ابلنظرية 

 األسلوبية مهمة إلفهام السامع والقارئ فهما متاما ألن اللغة كوسيلتها.

ميكن علي حبثها ابلنظرية والتحليلية املختلف، مثل:علم ا سيزوفرنيالشعر  .2
 جية وهلم جرا.الداللة، وعلم اإلجتماع والسيكولو 
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