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ABSTRAK 
Skripsi ini berjudul Puisi “Ma Ba’da Rahilissamsi” karya Faruq Juwaidah 

(Pendekatan metode terapan dengan teori strata norma Roman Ingarden )”. Puisi 

ini masuk dalam katagori puisi Arab kontemporer karna tidak lagi bergantung 

pada kaidah-kaidah yang terkandung dalam puisi Arab jahili. Tujuan dari skripsi 

ini adalah untuk mengungkap makna yang terdapat dalam puisi Faruq Juwaidah, 

penyair Mesir Modern dengan latar belakang studi di fakultas sastra. Dia mampu 

meletakkan nilai-nilai estetika dan filsafat ke dalam puisinya. Kedalaman makna 

yang menggunakan kalimat sederhana dan mudah dipahami membuat puisi Faruq 

Juwaidah sangat digemari oleh berbagai kalangan. Oleh karena itu puisi karya 

Faruq Juwaidah tergolong sebagai aliran baru dalam kesusastraan Arab, maka 

menarik untuk diteliti keseluruhan aspeknya melalui teori strata norma Roman 

Ingarden. 

Berdasarkan hal tersebut penulis memandang bahwa teori strata norma 

yang dirumuskan oleh Roman Ingarden seorang filsuf Polandia adalah teori paling 

tepat yang dapat digunakan untuk menganalisis makna-mkana puisi “Ma Ba’da 

Rahilissamsi” yang terdapat dalam  antologi puisi “Lianni Uhibbuk” karya Faruq 

Juwaidah. Dalam bukunya Das Literarische Kunstwerk (1931) Roman Ingarden 

membagi norma-norma tersebut sebagaimana berikut: Lapis bunyi (sound 

stratum), Lapis arti (units meaning), Lapis objek, Lapis dunia, dan Lapis 

metafisis. Dengan demikian, untuk mencapai makna dari puisi tersebut penulis 

harus menganalsis lapis demi lapis dari norma-norma tersebut.  

Adapun hasil dari skripsi ini adalah: pada lapis bunyi, puisi “Ma Ba’da 

Rahilissamsi” menyuarakan kegelisahan saya (lirik puisi) dengan susunan suara-

suara berat dan sedih. Kemudian pada lapis arti, puisi “Ma Ba’da Rahilissamsi” 

adalah kegundahan susunan dengan ungkapan kejujuran saya (lirik puisi) dalam 

menciptakan puisi tersebut. Selanjutnya, pada lapis objek, saya (lirik puisi) 

membangun suasana dengan menghadirkan metafor-metafor dari alam sekitar 

yang masih bisa kita lihat dengan kasat mata. Pada lapis dunia, saya (lirik puisi)  

menggambarkan zaman yang sudah banyak berubah. dan sebagai dasar  dari 

timbulnya segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita ialah bukan disebabkan 

oleh alam, melainkan disebabkan oleh diri kita. Dan pada lapis metafisik saya 

(lirik puisi) menggambarkan kesengsaraan diri yaitu manusia tidak bisa kembali 

kemasa lalu maka sebelum bertindak hendaklah berfikir terlebih dahulu. 

 

 Kata kunci: puisi Ma Ba’da Rahilissamsi, Farouq Juwaidah, analisis strata norma 

Roman Ingarden. 
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 التجريد

طنبيقية ت) فروق جويدة" لما بعد رحيل الشمسالشعر" :إن عنوان ىذا النبحث ىو
شعر عريب معاصر ألنو وإن ىذا الشعر  .على نظرية الطنبقات املعيارية ل  رومان إجناردن(

 عايكشف املاهلدف منو ىو  و َّل يتعمد إىل قواعد توجد يف الشعر العريب اجلاىلي. 
وقد  شاعر مصري معاصر ومتخرج من كلية اآلداب.فاروق جويدة وىو  الواردة يف شعر

 بسيطة مجل يستخدم الذي املعٌت عمقاستطاع وضع مفهوم مجايل وفلسفي إىل شعره.
أعمال  لكونو  .خمتلفة دوائر قنبل من جداً  امشهور  جويدة فاروق شعر جيعل الفهم وسهلة

باب تيار جديد يف األدب العريب فمن اجلذابة أن حتلل جواننبها  يف ةخلاد فاروق جويدة
 من نظرية الطنبقات املعيارية لرومان إجناردن.

استنادا إىل ذلك رأى النباحث أن نظرية الطنبقات املعيارية الىت سنبكها الفيلسوف 
ما بعد " النبولندي رومان إجناردن ىي أصح النظريات استخدما يف حتليل معاي الشعر

 Das ويف كتابو " لفاروق جويدة.ألنٍت أحنبك"الشعر جمموعةاملوجود  يف  الشمس" رحيل

Literarische Kunstwerk (ٜٖٔٔ) ىذه الطنباقات إىل ما يلي : إجنردن  لقد قسم
. الطنبقة ٖ units meaning). الطنبقة املعنوية )ٕ (sound stratum) . الطنبقة الصوتيةٔ

من ذلك  عاي. الطنبقة امليتافيزيقية. و للحصول على امل٘. الطنبقة العاملية ٗالكائنة 
 .الشعر، َّلبد أن حيلل النباحث طنبقة بعد الطنبقات من املعايَت املذكورة

قالئق أنا الشاعرية  عن تعْب الطنبقة الصوتية أن هيفوأما النتيجة من ىذا النبحث 
. مث الطنبقة املعنوية ىي مجالية املًتّكنبة وتعْب من صدقة أنا الشاعرية اِلزنالثقيل و  بأصوات

يف إنشاء ذلك الشعر. مث يف الطنبقة الكئنية ينبٌت أنا الشاعرية حالة باستخدام اَّلستعارات 
 زمانالأنا الشاعرية يصف املوجودة يف العامل اليت مازلنا أن نراىا بعيننا. ويف الطنبقة العاملية 

نبب العامل، ولكنو بسنبب ىو ليس بسوجود كل ما حيدث يف حياتنا   .َتاالذي تغَت كث



 

 

أنا الشاعرية تعْب عن اْلضطراب يف نفسو، أن اْلنسان َّل  امليتافزقية. والطنبقة نافسنأ
 .ميكن أن يعود إيل زمان املاضي فمن األفضل إذا يفكر قنبل أن يفعل

طنبقات الفاروق جويدة، حتليل  ،مابعد رحيل الشمس: الشعر الكلمة األساسية
 املعيارية لرومان إجنردان.
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 تقديركلمة شكر و 

نعوذ باهلل من شرور أنفسنا نستعينو ونستهديو ونستغفره. و اِلمد هلل. حنمده و 
فال ىادي لو. يا حي  ومن يضللإنو من يهده اهلل فال مضل لو، و  سيئات إعمالنا، منو 

َّل تكلنا إىل أنفسنا طرفة عُت، أما لنا شؤوننا كلها، و نستغيث، أصلح يا قيوم. برمحتك 
 بعد.

تقريره النهائي على وجو إمتام ىذا النبحث، و لقد أسنبغ اهلل نعمو علّي بتيسَته 
السالم التامُت مد والشكر لو سنبحانو كما حيب ويرضى  والصالة و املطلوب، فاِل

د اهلل يوم الدين، حممد بن عنبالدائمُت على السراج املنَت حامل رسالة رب العاملُت إىل 
من تنبعو بإحسان. فمن فيض تلك النعمة املسنبغة، والرسالة األمُت، وعلى آلو وصحنبو و 

 ملخصو ىذا.يض ىذا النبحث وتقريره النهائي و املنَتة، كان غ

ألقدم خبالص ألن من َّل يشكر اهلل َّل يشكر الناس، فإنٍت استثمر ىذه الفرصة و 
 وأخص منهم : التقدير، الشكر و 
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 الباب األول

 مقدمة

 

 خلفية البحث .أ

الشعر يف تعريفو القدمي فهو الكالـ ادلوزكف ادلقفى، ادلعرب عن األخيلة  كلمة  إف
أحاسيسو وب الذم يصور بو الشاعر عواطفو ك البديعة كالصور ادلؤثرة، أك ىو األسل

الدىور فأخذ لكن التعريف للشعر منى كجتدد عرب العصور ك ك .1بكلمات موزكنة مقفاة
ىو االحساس الذم ينطلق من سجية فا موجزا ك صاحلا ذلذا البحث ، ك الباحث تعري

الشاعر عن طريق التعبَت باللغة القادرة على توصيل إحساسو لغَته مع توافق ىذا التعبَت 
 2ادلعركفةمع عناصر األدب أك الشعر 

نظر منَت مزيد فهو شيئ من األشياء القدسية اليت تولد  أما الشعر من كجو
 .3اإلنسانية ألجل كلمة احلقمبنهج الركحانية ضلو االنعتاؽ كالتحرر ك  العشق

أديب خيايل يستخدـ اللغة  كمن أعماؿ األدبية ىي الشعر، فالشعر ىو عمل 
كوسيلة إيصالو كتعبَته. أف اللغة مّدة أساسية للشعر، فيستخدـ ادلؤلف اللغة مع

                                                             

1
 .64ص.  ،نقد الشعر أليب الفرج قدامة بن جعفرأبو الفرج قدامة بن جعفر،  
2

 .21. ص، ركائع من األدب العريبىاشم صاحل مناع،  

3
 . 8 .ص ،(2111دلي، صوت األرناؤكط العا: لبناف -)بَتكت السحر ادلعتق بنار العشقمنَت مزيد،  
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ر بو ادلؤّلف احلدس كاخلياؿ  يف إنشاء العمل األديب. كيريد أدلؤّلف ليشعر القارئ مبا شع
فهم  اليت كانت يف الشعر.كلكّن كثَتا من الناس يشعر بصعوبة يف الكلمات ادلعاين من

فتتخّلط  ،معاين احملتويات من الشعر، ألّف يف الشعر قد تكوف اللغة ادلستخدمة لغة ثانوية
يستخدـ ادلؤلف اخليالت األفكار قصائد ادلؤّلف ادلعرّب يف الشعر مبيوؿ ادلعاين ادلختلفة. 

ادلشاعر لديو يف إنشاء الشعر كيستخدـ أيضا تركيز قّوة اللغة الذم يشمل على الًتكيب ك 
لظاىرم كالًتكيب الباطٍت. يصف الًتكيب الظاىرم عادة تعبَتا لغويا عرّب عنو ادلؤّلف. ا

 .4كالًتكيب الباطٍت ىو كحدة تتعّلق بالطرائق الوظيفية
ىي : األكؿ العصر يمي تاريخ األدب إىل ستة عصور، ك لقد قّسم ىدل التم

كالرابع العصر العباسي، موم، الثالث العصر األ، كالثاين عصر صدر اإلسالـ، ك اجلاىلي
  5.اخلامس العصر األندلسي ك السادس العصر احلديثك 

ففي عصر احلديث ىناؾ ما يسمى مبدارس أدبية حسب العصور ك األشكاؿ ك 
احملافظُت )البداية، كالريادة، األساليب اليت توجد يف األعماؿ األدبية منها : مدرسة 

مدرسة ركمانسية )مجاعة الديواف، ك  درسةمة اإلزدىار، كمرحلة التجديد(، ك مرحلك 
 . 6شعر احلرادلية الثانية(، كمدرسة رمزية ك ادلهجر، مجاعة أبولوا، الركمانسية بعد احلرب الع

ؽ األكسط إىل أمَتيكا الشمالية عندما ىاجر شعراء شر  ادلهجر مبا يف ذلك تدفق
جرباف خليل جرباف   الية فرأسهمأمَتيكا اجلنوبية. أما الذين ىاجركا إىل أمَتيكا الشمك 
أما يف جنوب أمَتيكا . ك 1921 تسمى بػ "الرابطة القلمية" عاـ أقاـ رلموعة أدبيةك 

                                                             
4
  Herman J. Waluyo, Teori dan Apresiasi Puisi, (Jakarta: 

Erlangga,1987), hlm. 23. 

5
 .18. ص ،(2115دار الساقي،  :لبناف –)بَتكت  األدب العريب عرب العصورىدل التميمي،   

6
 دار األندلوس للنشر :)ادلملكة العرية السعودية األدب العريب احلديثزلمد صاحل الشنطي،  

 121، ص.  (1996،كالتوزيع
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أيضا تسمى "العصبة األدبية"  أسس رلموعة أدبيةفيكوف ميكائيل معلوؼ رئيسا ذلم ك 
 .19327 عاـ

كىي . 1948ادلأساة اإلنسانية اليت تؤمل الفلسطنيُت تسمى بػػػ النكبة يف عاـ ك 
لسنة اليت طرد فيها الشعب الفلسطيٍت من بيتو كأرضو كخسر كطنو لصاحل، إقامة الدكلة ا

إسرائيل. كتشمل أحداث النكبة، احتالؿ معظم أراضي فلسطُت من قبل  -اليهودية
ألف فلسطيٍت كحتويلهم إىل الجئُت، كما  751احلركة الصهيونية، كطرد ما يربو على 

فظائع كأعماؿ النهب ضد الفلسطينيُت، كىدـ أكثر تشمل األحداث عشرات اجملازر كال
ىذه ادلأسة  .قرية كتدمَت ادلدف الفلسطينية الرئيسية كحتويلها إىل مدف يهودية 511من 

تلعب دكرا مهما يف تطور األدب العريب. حيث توجد ىناؾ ما يسمى بػ "شعر أبناء 
فلسطُت بعد النكبة )خارج األرض احملتلة( ك الشعراء يف ىذا العصر : سامح قاسم 

( 1945فاركؽ جوايدة )(، توفيق زياد ك 2118-1942(، زلمود دركيش )-1939)
 .8غَت ذلكك 

ىو شاعر كلغوم مصرم. كلد ك  1945فربارير عاـ  11فاركؽ جويدة كلد يف 
 عامل األدب، بحب قراءة الكتب فظة كفر الشيخ،منذ طفولتو غرؽ فاركؽ يفيف زلا

حفظها ، كلو كاف ال يفهم  يتمكن من قصائد العربية اجلاىلية حىتالمبا يف ذلك  ةلسلفيا
 .معناىا

يسمح  ، شلاكسهلةكيشتهر فاركؽ أيضنا بقصائده باستخداـ كلمات بسيطة 
أف  كىو يعتقد .للقراء من سلتلف البلداف كالثقافات بفهم كتلقي رسائل من ادلشاعر منو

، حيث يستطيع الشاعر نقل أفكاره كرسائلو يف كل آية مجاؿ القصيدة يكمن يف بساطتو
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  .122ص. ، األدب العريب احلديثزلمد صاحل الشنطي،  

8
 .426.  ص ،(1981، نشر كزارة بدمشق: ، )دمشق، األدب يف الفلسطُتعبد الكرمي الكرمي 



4 
 

 
 

ىل باإلضافة إىل ذلك ، فإف شاعرنا كبَتنا بالنسبة إ .من آياتو إىل مجيع اجملتمعات ادلختلفة
 9من شعره على الرغم من تغَت الزمن 4أك  3فاركؽ ىو عندما يستمر 

لقصائد لقب من فاركؽ جويدة. كاف قادرا على الصنع اال"ملك احلب" ىو 
ميكن التحكم يف .، كجعل قصائد القومية مليئة بالقيم الوطنيةاحملبة للحب بكلمات مجيلة

من خالؿ يديو الباردة ، أنتج العديد من الكتابات ، من بينها  فاركؽ.  شيئُت من قبل
سلتارات شعرية ، درامية ، ككتابات عن السياسة كالثقافة. أما بالنسبة لبعض اقتباساتو 

كلألشواؽ عودة  (.1977احلب ) ىكيبق. (1975حبيبيت ال ترحلي )ي: الشعرية فه
ألين أحبك  (.1981) دائما أنت بقليب (.1979يف عينيك عنواين ).(1978)
أمواؿ مصر:   كمن ناحية النثر: (.1986الوزير العاشق )كمن ناحية الدرامية: (. 1982)

 .11(1976كيفضاعت )
 يف"مابعد رحيل الشمس" يتضمن   أما القصيدة اليت يريد الباحث دراستها فهي

 سوؼ يذكر الباحس يف الباب الثالث.(. 1982) ألنٍت أحبك ختاراتادل
ادلليئة  صوات ادلتنوعة اجلمالية كلو ادلعاينبعد رحيل الشمس" لو األالشعر "ما 

بالقيم اإلنسانية كاجلمالية.احملادثة عن أنا الشاعرية كالشخصية الرئيسية تعرّب عن قالئقة 
بيت اليف مثل دتيل إىل اساليب تتعلق بالعامل  كما أصاب نفسو. العبارات عن ذاكرهتو 

 كما يايل:  األكؿ
 الوقت..

 عُت الليل يسبح يف شواطئها السواد
 كالدرُب يلبُس حولنا ثوُب احلداد

 شيخ يناـ على الرصيف
 قط كفأر ميت القط يأكل يف بقايا الفأر مث يدكر يرقص يف عناد
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 .152. (، ص2112)دار الشركؽ، لو أننا مل نفًتؽفاركؽ جويدة،   

11
 .153ص.  لو أننا مل نفًتؽ،فاركؽ جويدة،   
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 كالشيخ يصرخ جائعا كيصيح: يارب العباد
 ىذا زمن رلاعة كالناس تسقط كاجلراد

حّل  القالئق كاالضطرابا اليت تعاين تعرب ىنا عبارة استظالـ أنا الشاعرية  يف 
 الليلة اجلميلة صارت مظلمة، كىذا يعرب على حاؿ احلزف يف قلب أنا الشاعرية. عليو.

أنا الشاعرية أنو ال يشعر  ياةال يكوف بفرح بل حبزف يعرب احل أم الدرب احلياةك"الدرب" 
" كباحلقيق كيصيحكالشيخ يصرخ جائعا  القط يأكل يف بقايا الفأر بفرح على عيشو. "

  القط الفأر يعرب عن مركر احلياة. ك"الشيخ" ال يقول أف يعيش حباؿ ذلك احلدث.  يفوز

لفركؽ  "ما بعد رحيل الشمس" أراد الباحث أف يعمق يف معاين الشعر كهبذا
. كيف حتليل ىذا الشعر أخذ الباحث نظرية م اإلنسانية كاجلماليةادلليئة بالقيجويدة 

ما بعد الشعر" ذلك ادلعيارية لركماف إصلردف كألة التحليل لكشف ادلعاين يفالطبقات 
 " لفاركؽ جويدة.رحيل الشمس

بحتاج ىذا التحليل إىل أف يكوف صائبا إىل معرفة كجود الشعر ذاتو. إف الشعر   
ىو سبب ميكن أف يظهر خربة. إف كّل خربة الشخس ( wellek) كيليك كما يعتربه

 شعريا إال بعضا منها. لذالك ال بّد للشعر من أف يفهم كبناء ميكن أف تكوف عامال
ة ال جتوز ادلعايَت الكالسكية إّما كانت ىي فلسف (wellek)كيليك  ادلعابَت. كما شرحو

ك " ىنا. كال بد لنا من أف نفهم تلطالح "ادلعيارأدبية أـ سياسية أف تشّوش  االص
خربة أشخاص العمل األديب مع أنو كاف عمال ال بد لتحميلو من كل ك  ،ضمٍتالادلعايَت 

 .11أديبا خالصا كشامال
يتكّوف الشعر من بضع طبقات ادلعايَت ككّل كاحد من ادلعايَت يؤدل إيل طبقة  

 Das literaricheحتليل ركماف إصلردف يف كتابو  (wellekكيليك) ادلعايَت حتتها. كذكر
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  Rahmad Djoko Pradopo, Pengkajian puisi (Yogyakarta: Gajah 
Mada University Press,2114), hlm.14. 
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Kunwerk )ويقسمها كما يلي: طبقة املعايري األوىل هي )، أنه حيّلل تلك املعايري ١٩٣١
) حتتوي على Unit of Meaning(فالثانية طبقة املعىن ). Sound Stratum( طبقة الصوت

كلها من وحدات املعىن. تصبح   ،فونيم واملقطع اللفظي والكلمة والعبارة اللغوية واجلملة
  الشعرية.اجلملة فقرة فبايا مث وحدة القصة الشعرية أو وحدة القافية 

ويسبب وحدات املعىن إىل وجود الطبقة الثالثة تضّم فيها اخللفية والشخصية   
واألشياء املعّربة وعامل املؤلف من القصص أو الرسوم الشعرية. وما زال رومان إجنردن أن 

ما ميكن )wellekويليك ( يضيف إىل هذه الطبقة طبقتني يعّدمها إدخاهلا إىل  إىل أ
ا طبقة العامل حيت تعتربها من زاوية النظر املعينة اليت ال حتتاج إىل حتقيق ومه ،طبقة الثالثة
لكن ليس كل األعمال األدبية  ،وطبقة امليتافزقية ،ولكنها ضمنيا يف الشعر ،حقيقتها

  .١٢حتتوي على طبقات من املتافزقية

احتار الباحث نظرة الطبقات  ،على ما سبق بيانه يف خلفية البحث إستناد  
ااملعيارية لرومان إجنردن لتحليل املعاين الواردة يف الشعر "ما بعد رحيل الشمس" لفروق 

 جويدة حتليال دقيقا.

 

 

 

 

 

  
                                                            

١٢ Rahmad Djoko Pradopo, Pengkajian Puisi Analisis Strata 
Norma dan Analisi Struktural dan semiotik (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press,٢٠١٤), hlm.١٥.   
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 تحديد البحثب.

استنادا على خلفية البحث املذكورة سابقا حول هذا البحث إجابة السؤال   
الوارد يف الشعر "ما بعد رحيل الشمس" ين االظاهرة من حتديد البحث وهو ما املع

 ؟على مستقبل عند رومان إجنردن لفاروق جويدة

  راض البحث وفوائدهأغج. 

دف هذه البحث إىل: كشف    إضافة إىل ما سبق بيانه يف حتديد البحث 
  املعاين الواردة يف الشعر "ما بعد رحيل الشمس" لفروق جويدة.

  هذا البحث فهي:أما الفوائد اليت يرجى وقوعها من   

أن يكون هذا البحث تشجيعا للقارئني على القيام مبراجعة األعمال األدبية يف  .١
 اللغة العربية من أجل توسيع الكنوز العلمية واألدبية.

تمع العام وجمال  .٢ تقدمي األفكار اجلديدة للكتاب والباحثني واألكادمييني وا
  األدب العريب.
  د. التحقيق المكتبي

السابقة حول قضية أو دراسة بنفس  التحقيق املكتيب هو الدراساتيعترب   
ا.   املوضوع ويهدف إىل معرفة مدى صحة البحوث اليت تقام 

  أما التحقيق املكتيب يف هذا البحث فيتكون على البحوث التالية :
دراسة حتليلية يف الطبقات املعيارية "شعر "بقايا أمنية" لفروق جويدوة ال ،األول
الطالب  وهو كتبه الباحث حممد خري الدين. هذا البحث . )٢٠١٦( "لـرومان إجناردن

جبامعة سونان كاليجاكا احلكومية اإلسالمية. يبني هذا البحث عن الشعر املعاصر الذي  
واعيد العروضية أيضا حنو كتبه الشاعر فاروق جويدة، حيث ال يرتبط هذا الشعر بالق

ه يتضمن املعىن شعر غنائيا و سهال للفهم لدى القارئ ولكنكان هذا الالقافية.  الوزن و 
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لل ىذا الشعر بنظرية الطبقات ادلعيارية لػركماف إصلاردف. ك نتائج ىذا بحالعميق. مث 
الطبقة ادلعنوية ىي الكلمات القلق. ب( صور احلزف ك تلبحث ما يلي: أ( الطبقة الصوتية ا

كصريح جدا حيث يؤدم منها اجلماؿ تبُت أف الشعر ىو صادؽ جدا السهلة للفهم ك 
ادلعُت. ج( الطبقة الكائنية، تتكوف منها: القمر، كالليلة، كالزىرة كالربيع. د( الطبقة 

 .13عر حيث بحصل على اآلماؿ كاألحالـادليتافيزيقية ىي نتيجة التأمل العميق للشا

الطبقات ليلية على لشعر فراسة ادلؤمن إلبن القيم اجلوزية )دراسة حتا"لثاين، ا 
طالب  كىو ىذا البحث كتبو الباحث أمحد،. (2111) "ركماف إصلاردف(ادلعيارية لػ

جبامعة سوناف كاليجاكا احلكومية اإلسالمية. كيركز ىذا البحث على الشعر العريب 
بن القيم إلتبطا بقواعد البحور كالقوايف التقليدم أك الشعر العريب القدمي الذم ال يزاؿ مر 

نتائج ىذا ك  ات ادلعيارية لركماف إصلاردف.مت حتليلو باستخداـ نظرية الطبقاجلوزية، الذم 
ف من حبر البسيط ك قافية الباء البحث كما يف البياف التايل : أ( الطبقة الصوتية، تتكو 

يف هناية كل قافية يصور السعادة. ب( ء اليت تصف القلق كخيبة األمل  ك الالـ كاذلاك 
ىذا الشعر سهل للفهم من قبل العربيُت عامة، تكشف  الطبقة ادلعنوية، ادلعٌت يف

موضوع ادلضموف دكف ترؾ النص من الطبقة السابقة. ج( الطبقة الكائنية، حيث يتعلق 
ادلاؿ، كالثواب، كالشخصية  ىنا أنت، ىو، ىم. أما خلفية الشعر مع الناس، كالوقت، ك 

: الوطن كاألرض نافية ادلكانهي الليل كالنهار كيـو القيامة. أما خلفالوقت ادلستخدمة 
ىا الكاتب ق( الطبقة ادليتافيزيقية  ىي القصة اليت أنشأ بقة العادلية ىيكاخلياـ. د( الط

 .14زلاكلة العيش بالسعادة يف الدنيا كاآلخرة
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طبقات ادلعيارية لػركماف "بقايا أمنية" لفركؽ جويدكة )دراسة حتليلية يف الالشعر زلمد خَت الدين،  
  .5( ص. 21۱6 ،جامعة سوناف كاليجاكا اإلسالمية احلكومية :)جوكجاكرتا إصلاردف

14
ليلية على الطبقات ادلعيارية لػركماف إصلاردف دراسة حت( راسة ادلؤمن إلبن القيم اجلوزيةمحد، الشعر فأ  

 .5( ص. 2111، ناف كاليجاكا اإلسالمية احلكوميةجامعة سو  :)جوكجاكرتا
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كاجب ادلعّلم ألمحد شوقي. )دراسات ليم ك الشعر قصيدة العامل كالتع" ،لثالثا
 ةالباحث وتىذا البحث كتب. (2115 )"لركماف إصلرجن(حتليلية لطبقات القواعد البنيوية 

ىذا . جوكجاكرتا سوناف كاليجكا احلكومية اإلسالمية جبامعة ةالطالب ، كىيئيشةانور ع
ساليب ادلتنوعة األقيمة التعليم  ب الذم يتم فيهاد شوقي يقـو على قصيدة ألمحالبحث 

ك نتائج ىذا ادلعيارية لركماف إصلردف. اجلميلة اليت تقـو هبا الشعر. مث تبحث فيها النظرية 
كامل ك القافية الل فيها حبر م: أ( الطبقة الصوتية ىي تستعالبحث كما يف البياف التايل

رسالة األخالقية إىل ىي تتضمن ال يف كل األبيات. ب( الطبقة ادلعنويةالـ الذم يقـو لا
 ،ىي التلميد الطبقة الكائنيةالوظيف كمعّلم لطالبو. ج( ك  دكر ادلعلمادلعّلم كي اىتم 

يف الزمن  م كخلفية الوقت احلياةادلصر  كسقرط. كخلفية ادلكاف خوفو ،دكنلوبك  ،ادلعلمك 
 ىا الكاتب ق( الطبقة ادليتافيزيقية  ىيبقة العادلية ىي القصة اليت أنشأالط القدمي. د(.
 .15ا كاآلخراةيات السعيدة يف الدني احلاحملاكلة يف 

"أنطولوجيا الشعر السحر ادلعتق بنار العشق" دلنَت مزيد )مقاربة الرابع، الشعر 
كتبو  ىذا البحث (. 2117التطبيقية علي نظرية الطبقات ادلعيارية لركماف إصلردف(.)

أغراض  طالب جبامعة سوناف كاليجاكا احلكومية اإلسالمية. كىو .فازا بنا العاملالباحث 
 مزيد "السحر ادلعتق بنار ة يف شعر منَتكشف اخلصائص ادلميزة الواردىذا البحث ل

أنطولوجيا ىذا البحث ىي انكشاؼ اخلصائص ادلوجودة يف يف  ك النتيجة ".العشق
ف يستخدـ أساليب خرب أكاد الشاعر . 1: الشعر"السحر ادلعتق بنار العشق" دلنَت مزيد

. 4 سامية. نزعة إنسانية 3 ـ اللغة البسيطةااستخد. 2 مقدـ يف بداية كل من شعره
كاد .5 كمناسبة أية إىل أخرل يف القرآف الكرمي  ك أخرىناؾ عالقة موضوعية بُت كاحد 
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)دراسات حتليلية لطبقات القواعد  تعليم ك كاجب ادلعّلم ألمحد شوقيالعامل كال نور عائشة "قصيدة 
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مقاربة عشقية .7 احلنُت إىل الوطن.6 الكالـ يف ىذا الشعر كالما خربيامجيع اف يكوف 
 16غيبية ركحانية صوفية

 = Nostalgi)= ادلتعايل  ةالقصائد احلنين ضد ادلعيارية حتليل الطبقات، "اخلامس

Transendensi   )ىذا البحث حبثو غوستاؼ سيتيبو. يف رللة (. 2116" )تويت ىَتايتلػػ
)اجمللة العلمية للغة كاألدب(. كاستند ىذا البحث على قصائد   LOGATلوغات/
حياة األفكار، مث حتلل باستخداـ اليت لديها تأمالت  غامضة عن  تويت ىَتايت الشاعرة

: أ( الطبقة فهي كما يلى لركماف إصلاردف.  أما نتائج ىذا البحثالطبقات ادلعيارية 
الصوتية، اليت هتيمن على األصوات ادلتحركة )السجع( / أ /، / ؤ /، ك ادلتغامنة )اجلناس( 

دؿ على يضوع الذم ظهر فيو الثقيلة / غ /، / ؾ /، / ب /، / ت /. ب( ك ادلو 
كلمة سهلة  يف حياة الناس. ج( الكلمة ادلستخدمة ىي  لالصمت ك القلق كادلأساك 

ادلرحلة ادلبتذلة الطاعة لالتفاقيات. ك( كاد ( إف اللغة اجملازية مل تدخل كبسيطة. ىػ
الشاعر أف يستخدـ الصور يف مجيع قصيدتو. ز( يعترب ىذا الشعر جتربة الشاعر 

 .17للمجتمع ادلعاصر

 اإلطار النظري .ه

ذا البحث ىي نظرية الطبقات ادلعيارية، اليت ىي عبارة النظرية ادلستخدمة يف ى
عن الطبقات اليت ال تفهم كالقواعد الكالسيكية أك األخالقية، أك السياسة، بل إهنا البد 
أف تفهم كالقاعدة الضمنية اليت جيب استخالصها من كل جتربة فردية األديب كمجاعتو  
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أنطولوجيا الشعر السحر ادلعتق بنار العشق" دلنَت مزيد )مقاربة التطبيقية علي نظرية  العامل،فازا بنا   
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 (  Nostalgi = Transendensiضد القصائد احلنُت = ادلتعايل ) غوستاؼ سيتيبو، ۱9
 .34-36 ( ص.21۱6)سومطرا الشمالية، جامعة سومطرا الشمالية،  الطبقات ادلعيارية حتليل) تويت ىَتايتلػػ
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لكنها تتكوف فقط من نظاـ كاحد ك بية ال تتكوف األعماؿ األد. 18ؿ نقية ككلكأعما
 من الطبقات ادلعيارية،  لذلك تأدم كل طبقة إىل الطبقات الالحقة.

 Das Literarische (193۱) يف كتابو ركماف إصلاردف فيلسوؼ البولندية قسم

Kunstwerk    : ىذه الطباقات إىل ما يلي 
 (sound stratumالطبقة الصوتية ) (1

(، عندما sound stratum)الطبقة األكىل من الطبقات ادلعيارية ىي الطبقة الصوتية 
قرأ القارئ شعرا ما فإف ذلك يبدك أنو سلسلة من األصوات اليت تقتصره كقفة قصَتة، 

تفاقيات إلكالطويلة. كلكنو مل يكن رلرد صوت ضجيج بال معٌت. يبدك الصوت يوافق با
كتؤدم إىل معٌت. بسبب ىذه الوحدات الصوتية حىت يفهم  يتم ترتيب ذلك يتاللغوية، ال

الناس ادلعٌت الذم يتضمن فيها، كلذلك أصبحت الطبقة الصوتية أساسا لوجود الطبقة 
 الثانية كىي الطبقة ادلعنوية.

  units meaning)الطبقة ادلعنوية )  (2
تشكل الطبقة ادلعنوية سلسلة من سلسالت الفونيمات، كادلقاطع كالكلمات 
كالعبارات، كاجلمل. ك كل ذلك كحدة من كحدات ادلعٌت. حيث أصبحت السلسلة من 

إىل كحدة من   لذلك تثَت ىذه السلسة ادلعنوية اجلملة فقرة كفصال كقصيدة تامة .ك 
، كالكائنات العارضة، كعامل الكتاب الذم كحدات الطبقة الثالثة، اليت ىي خلفية الفاعل

 يشكل عن القصة كالرسم.
 الطبقة الكائنية (3

إف الطبقة ادلعنوية السابقة شلا تسبب إىل الطبقة الثالثة، اليت تتشكل كالكائنات 
ادلطركحة فيها، ك ما تكوف خلفية يف الغالب ىو )إما أف تكوف اخللفية مكاف ، ك 
الزماف، أك الظرؼ(، ك الفاعل )شخصية(، كعامل ادلؤلف )قصة أك العامل الذم خيلق من 
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  Rahmad Djoko Pradopo, Pengkajian puisi, hlm. 12. 
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اندماجا ك عالقة بُت الكائنات ادلذكورة، ك اخللفية، ك  قبل ادلؤلف، يعترب ىذا األمر
 الفاعل، كبنية القصة(.

 الطبقة العادلية  (4
لقائها، امن كجهة معينة كال حتتاج إىل  ميكن النظر إليهاالطبقة العادلية ىي اليت 

كلكن الواردة فيها )ضمنية(. كلذلك ميكن التعبَت عما حدث يف األدب  ما ىو 
 "، حىت إىل نفس احلدث."مسموع" أك "مرئي

 الطبقة ادليتافيزيقية (5

ادلأساكية، ادلرعبة أك  السامية،تشكل الطبقة ادليتافيزيقية الصفات ادليتافيزيقية )
 .لفن أف يقدـ للقارء فكرة طارئة )التأمل(لكادلقدسة(، مع ىذه الصفات ميكن  ادلخيفة،

 منهج البحث .و

، كىذه تعٍت "من شيء"، أك metaإف كلمة "ادلنهج" مشتقة من كلمة اليونانية 
تعٍت بػػ "رحلة". إف ادلنهج اشتقاقيا، يشَت إىل الرحلة ف، hodos"بعد شيء"، كأما كلمة 

من مكاف إىل آخر؛ كىنا يفهم ادلنهج كطريق للمعرفة. لقد عّرؼ دكنالد بولكيغهـو 
(Donald Polkinghorne) ( يف ادلنهج للعلـو اإلنسانيةMethod for the human sciences )
 (، أف "ادلنهج" نوع من أنواع النشاطة اليت هتدؼ إىل حتقيق النتائج من البحث.1983)

 أنواع البحوث. 1

يعترب ىذا النوع نوعا من البحث ادلكتيب )البحوث ادلكتبية(. مبا أف ىذا النوع 
يصف بادلقاربة ادلكتبية، حىت أف الباحث ال ينطوم سلربا أك مستطلعا، كلكنو يفسر 
تفسَتا يف فهم كمعاجلة مشكالت البحث باستخداـ النظرية ك منهج البحث الذم 

 اختاره.
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 در ادلعطياتامص. 2
يتكوف مصدر ادلعطيات  من ىذا البحث إىل نوعُت، كمها مصدر ادلعطيات 
األكلية كمصدر ادلعطيات الثانوية. أما مصدر ادلعطيات األكلية ادلستخدمة يف ىذا البحث 

د. ك أما كمصدر ادلعطيات الثانوية فاركؽ جوي" لمابعد رحيل الشمسفهو الشعر "
 .ادلستخدمة ىنا فهو ادلراجع األخرل اليت ال تزاؿ تتعلق هبذا البحث

 تقنيات مجع ادلعطيات. 3
تقنيات مجع ادلعطيات ىي طريقة من الطرؽ اليت تقاـ  جلمع ادلعطيات اليت حتتاج 

عن  دفاركؽ جويل "مابعد رحيل الشمس"ة الشعر يف البحث. كيتم مجع ادلعطيات  بقراء
للحصوؿ على ادلعطيات  . كينبغي أف تكوف القراءات مستمرةيقطريق القراءة ادلتكررة كدق

كعالكة على ذلك، البد أف تكوف ادلالحظة على األشياء مهمة توافق بالنظرية . 19الدقيقة
الفحص كفقا دلصاحل  ادلستخدمة كمعطيات البحث. فبعد مجع ادلعطيات، سيتم إجراء

 البحوث.  كبعد النظر العميق فيها، ختتار ىذه ادلعطيات كمصدر كمرجع ذلذا البحث.

 منهج تحليل المعطياتز. 

إف الباحث يف ىذا البحث استخدـ نظرية الطبقات فا سبق بيانو شلانطالقا 
ادلعيارية لػركماف إصلاردف. مث لتحليل الشعر قدر شلكن من الدقة فال بد أف يعرؼ ما ىي 
حقيقة )كجود( ىذا الشعر. يشكل الشعر سببا بحتمل ظهور جتربة. كمن مجيع جتربة 

ر ب فعال أف يفهم الشعتنفذ العملية الشعرية. كلذلك، جي قليل منهاففردية يف الواقع 
هج الباحث  يف ىذا ادلنهج بعض ادلن من مث استخدـ)قصيدة( كالبنيات ادلعيارية. ك 

كما ىو موضح يف كتاب  .التحليلي ادلنطبق على البحث التطبيقي، كىو ادلنهج الوصفي
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 Suwardi Endraswara, Metodologi penelitian sastra bandingan 

(Jakarta: bukupop, 2111), hlm. 171. 
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البحث التطبيقي، إف كظيفة من كظائف من البحث التطبيقي ىي دلعاجلة ادلشاكل 
ك ىذه بادلنهج الوصفي، فيثَت ىذا . 21ياة ك إجياد حلوؿ ذلذه ادلشاكلاحلقيقية للح

البحث اىتماما على اكتشاؼ حقيقة )اكتشاؼ احلقائق( كما ىو يف احلالة احلقيقية. 
على الرغم من أف امسو ادلنهج الوصفي، كىذه الطريقة ليست فقط جتهز ادلعطيات 

لبناء االقًتاحات التصرفات بناء  كالواقعات كحدىا، كلكن أيضا تعاجل كتفسر كل ذلك
 .21على نتائج معاجلة ىذه ادلعطيات

األنواع التطبيقي هبذا ادلنهج الوصفي لو األشكاؿ ك يف التنمية، كاف البحث ك 
اليت تولد نوعا من النماذج التحليلية. كالشكل الذم استخدمو الباحث يف ىذا البحث 

( ألف كظيفة من content analysisتحليل احملتول )الىو الشكل اإلستطالعي بنموذج 
كظائف ىذا النموذج ىي  حل ادلشاكل الفعلية من خالؿ الًتكيز على الكتابة يف حقل 

 22معُت

 نظام البحث . ح
 ترتب نظاـ ىذا البحث إىل ما يلي :

الباب األكؿ ىو ادلقدمة اليت تتكوف من خلفية البحث، ك حتديد البحث، ك أغراض 
، ك منهج البحث، ك نظاـ ادلكتيب، ك اإلطار النظرمالبحث ك فوائده، ك التحقيق 

 البحث.
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23   Nyoman Yosa. Teori sastra dan penerapannya  (Bandung: 
Karya putra Darwati, 2112), hlm. 11. 

21
 Nyoman Yosa. Teori sastra dan penerapannya. 73-74. 

22  Nyoman Yasa. Teoru Sastra dan Penerapannya  (Bandung: 
Karya Putra Darwati,2112), hlm.87. 
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 الباب الثاين بحتوم على ترمجة احلياة أك السَتة الذاتية لفركؽ جويدة
 الباب الثالث بحتوم على حتليل الشعر "ما بعد رحيل الشمس" لفركؽ جويدة

 كاإلقًتاحات اخلالصة يتكوف منك الباب الرابع ىو اخلادتة 
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 الباب الرابع

 

 الخالصة . أ

 طبقات املعيارية لرومان اجنردانال على ضوء بالبحث والتحليلالباحث  موبعد قيا
لشعر "ما بعد ه يف حتديد البحث السابق أن اط نتائج أساسية أجابت سؤاال ذكر ستنبا

 الشمس" لفروق جويدة تصور املعاين التالية:رحيل 

أن الطبقة الصوتية تعرب عن قالئق أنا الشاعرية  هيفوأما النتيجة من ىذا البحث 
. مث الطبقة املعنوية ىي مجالية املرتّكبة وتعرب من صدقة أنا الشاعرية احلزنالثقيل و  بأصوات

يف إنشاء ذلك الشعر. مث يف الطبقة الكئنية يبىن أنا الشاعرية حالة باستخدام االستعارات 
 زمانالأنا الشاعرية يصف املوجودة يف العامل اليت مازلنا أن نراىا بعيننا. ويف الطبقة العاملية 

وجود كل ما حيدث يف حياتنا ىو ليس بسبب العامل، ولكنو بسبب   .رياالذي تغري كث
أنا الشاعرية تعرب عن اإلضطراب يف نفسو، أن اإلنسان ال  امليتافزقيةأنفسنا. والطبقة 

 ميكن أن يعود إيل زمان املاضي فمن األفضل إذا يفكر قبل أن يفعل.

 االقتراحات . ب
وبعد ما عرض الباحث املعطيات والشرحات هلذا البحث فيوّد أن يقوم 

االقرتاحات راجاً لتكون نافعة لسائر الطالب والكتاب والباحثني واألكادميني وكل من 
ىو جويدة فاروق إن  تعلق بفاروق جويدة واعمالو، وىي:يأراد أن يقوم بالبحث فيما 

http://forum.islamstory.com/18565-%D3%ED%D1%C9-%C7%E1%D4%C7%DA%D1-%DD%C7%D1%E6%DE-%CC%E6%ED%CF%C9.html
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أحد أشهر الشعراء املصريني يف العصر احلديث متكن من امتالك قلب وفكر الكثري من 
الناس وخاصة الشباب، جيد القارئ لقصائده العديد من املعاين اجلميلة اليت تفيض 

س، فنجده ينظم قصائد احلب احلاملة الناعمة إىل جانب باملشاعر املعربة واألحاسي
الشعرية العلمية، ومن  ومن أمهية األصوات .القصيدة الوطنية الثائرة، وقد برع يف كليهما

الشعر ، وقد استطاع وضع مفهوم مجايل وفلسفي لرؤية شعرية.  أىم رّواد التجديد يف
تيار جديد. وال يف الطبقات فمن االزم أن حيلل ىذا من ناحية أخرى. وخاصة عن 

املعيارية لرومان اجناردان فقط. ولكن يقام الباحث يف التحليلية األخرى مثل التحليلية 
 .االسمائية وغريى



44 
 

  

 

 

 قائمة المراجع

 

 المراجع العربية :

 
،)القاهرة: اذليئة ادلصرية  احلب يف شعر فاروق جويدةإبراهيم خليل إبراهيم، كتاب 

 (.8002العامة للكتاب 
،)القاهرة: اذليئة فاروق جويدةكتاب احلب والوطن يف حياة إبراهيم، خليل إبراهيم،  

 (.8002ادلصرية العامة للكتاب 
)القاهرة:  كتاب الصورة الشعرية وخصوصيتها لفاروق جويدةإبراهيم، خليل إبراهيم، 

 (.8002اذليئة ادلصرية العامة للكتاب 
دراسة حتليلية على الطبقات ادلعيارية ( الشعر فراسة ادلؤمن إلبن القيم اجلوزيةمحد، أ

)جوكجاكرتا: جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية ان إجناردن لـروم
،80٢٢), 

أنطولوجيا الشعر السحر ادلعتق بنار العشق" دلنري مزيد )مقاربة التطبيقية  بنا العامل، فازا،
)جوكجاكرتا: جامعة سونان   علي نظرية الطبقات ادلعيارية لرومان إجنردن

 .(80٢٢كاليجاكا اإلسالمية احلكومية، 



45 
 

، أجمللد الثاين نبذة البيان يف تسهيل معرفة قواعد سياق كالم أهل العرفان ،البيان، عبد
 (.80٢2)مبيكاسان: نوبا، 

 .(80٢2لبنان: دار الساقي،  –ريوت )ب األدب العريب عرب العصورالتميمي، هدى، 
 (.٢828 الغيبدار  :)القاهرةألنين أحبك جويدة، فاروق، 
 .(80٢8)دار الشروق،لو أننا مل نفرتق جويدة، فاروق، 

الشعر "بقايا أمنية" لفروق جويدوة )دراسة حتليلية يف الطبقات خري الدين، حممد، 
جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية  :)جوكجاكرتاادلعيارية لـرومان إجناردن 

 .(80۱٦احلكومية، 

)سورية: دار الفكر   ادلعجم ادلفهرس دلعاين القرأن العظيمرشدي الزين، حممد سّبام، يف 
٢882.) 

)بريوت: دار أطراف احلديث النبوي الشريف زغلول، حممد،  ،السعيد بن بيسوين
 .الكتب العادلية(

لــتويت  (  Nostalgi = Transendensiضد القصائد احلنني = ادلتعايل )سيتيبو، غوستاف، 
)سومطرا الشمالية، جامعة سومطرا الشمالية،  هريايت )حتليل الطبقات ادلعيارية

80۱٦). 

)ادلملكة العرية السعودية: دار األندلوس  األدب العريب احلديثالشنطي، حممد صاحل، 
 .للنشر

العامل والتعليم و واجب ادلعّلم ألمحد شوقي )دراسات حتليلية  "قصيدةعائشة، نور، 
)جوكجاكرتا: جامعة سونان كاليجاكا لطبقات القواعد البنيوية لرومان إجنرجردن 

 .(80٢2اإلسالمية احلكومية، 
 (،٢882)بريوت: دار الكتب،  مقدمة يف النقد األديبعبد اهلل، حممد حسن، 



46 
 

 Yogyakarta: Edia) ،كشف اخلايف يف االعروض والقوايف  فتح ، أمحد،
Sejahtera,80٢2) 

 (،٢82٢، )دمشق: نشر وزارة بدمشق، ، األدب يف الفلسطنيالكرمي، عبد الكرمي
 (8008)ادلملكة العربية السعودية،ادلعجم ادلوسوعي،، أمحدخمتار عمر، 

لبنان: صوت األرناؤوط العادلي،  -)بريوت السحر ادلعتق بنار العشقمزيد، منري، 
80٢٢،) 

 (٢882، )الكويت من قضايا اللغةمصطفى ، ، أ.ر النحاس،
 (٢88٦والتوزيع،

 المراجع األجنبية
A. Teeuw, Tergantung Pada Kata, (Jakarta: Pustaka Jaya, 0891) 

Ali al-Khuli, Muhammad, A dictionsry of theoretical linguistics, (Lebanon: 

Maktabah Lubnan, 0891). 

Djoko Pradopo, Rahmad, Pengkajian puisi (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press,1103). 

Djoko Pradopo, Rahmadو Pengkajian Puisi Analisis Strata Norma dan Analisi 

Struktural dan semiotik (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,1103).  

El-Dhahdah, Abou Fares, The Future of Arabic Grammar, A Social 

Imperative,(Bairut0821). 

Endraswara, Suwardiو Metodologi penelitian sastra bandingan (Jakarta: bukupop, 

1100). 

J. Waluyo, Herman, Teori dan Apresiasi Puisi, (Jakarta: Erlangga,0897). 

Yosa, Nyoman, Teori sastra dan penerapannya  (Bandung: Karya putra Darwati, 

1101). 

 

 

 

 



44 
 

المراجع اإلنترنيت   

https://www.kutub-. 80٢2، مارس 1٢أخد يف التاريخ، 
pdf.com/book/٦8٢2%D-8%28%D2%A1%D8%2٦%D8%28-

%D2%A1%D2%AD%D2%A2%D8%21.html 
-story.com/http://forum.islam58565.880٢مارس  8٢أخذ يف التاريخ 

%D3%ED%D5%C9%C-4%E5%D4%C4%DA%D5-
%DD%C4%D5%E6%%CC%E-DE6%ED%CF%C9.html 

 

https://www.kutub-pdf.com/book/6918-%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D8%A8%D9%83.html
https://www.kutub-pdf.com/book/6918-%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D8%A8%D9%83.html
https://www.kutub-pdf.com/book/6918-%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D8%A8%D9%83.html
https://www.kutub-pdf.com/book/6918-%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D8%A8%D9%83.html
http://forum.islamstory.com/18565-%D3%ED%D1%C9-%C7%E1%D4%C7%DA%D1-%DD%C7%D1%E6%DE-%CC%E6%ED%CF%C9.html
http://forum.islamstory.com/18565-%D3%ED%D1%C9-%C7%E1%D4%C7%DA%D1-%DD%C7%D1%E6%DE-%CC%E6%ED%CF%C9.html
http://forum.islamstory.com/18565-%D3%ED%D1%C9-%C7%E1%D4%C7%DA%D1-%DD%C7%D1%E6%DE-%CC%E6%ED%CF%C9.html

	صفحة العنوان
	إثبات الأصالة
	رسالة المشرف
	الشعار
	الإهداء
	صفحة الموافقة
	التجريد باللغة الاندونيسية
	التجريد باللغة العربية
	كلمة شكر وتقدير
	محتويات البحث
	الباب الأول مقدمة
	أ. خلفية البحث
	ب.تحديد البحث
	ج. أغراض البحث وفوائده
	د. التحقيق المكتبي
	ه. الإطار النظري
	و. منهج البحث
	ز. منهج تحليل المعطيات
	ح. نظام البحث

	الباب الرابع
	أ. الخلاصة
	ب. الاقتراحات

	قائمة المراجع



