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 لو  الباب األ

 مقدمة

 خلفية البحثالفصل األول : 

الدينية بطريقة غَت  التعلمية يةو ىو ادلؤسسة الًتباإلسالمي ادلعهد إن 

ادلكتوبة ابللغة  لكت طالبو ابية لعلوم اإلسالمال الكالسكية حيث علم األستاذ

سوس.. سوالطالب يقيمون  ي مسك  الطلةة القرن األالعلماء  الذي ألفهاالعربية 

 .(201 :1002 راسوجو,لمعهد )بل

عناصر, ىي الغرفة سوادلسجد  أن ادلعهد لو مخسأنثرسوبولوجيا رأى ضافر  سو

 )زسلشري الذي يعلمها للطالب الكالسكية سواألستاذ الكت سوالطال  سوتعليم 

1022: 11.) 

قليد اتالن أل.الًتبية التعلمية التقليدية لو صفات خاصة ادلعهد مؤسسة كان 

ادلدرسة  للمعاىد احلديثة مثلالعلمية ليد ابتق ةادلعهد اإلسالمي سلالف ي  يةمالعل

الرئيسية اليت تفرق ادلعهد اإلسالمي  العالماتسوم  (. 251 :1002 )سواحد

ابللغة العربية  ةكتةادل الكت أي  يالًتاثىي الكتاب  التقليدي ابدلعاىد احلديثة
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 اليت ألفها العلماء ادلسلمون العريب سوادلتفكرسون ادلسلمون اإلندسونسي )سوىارتو

1022 332):. 

ئو. يةدأ م  علم الفقو سوأصولو سوالتوحيد متناسوعة بقدر احتوا الكتاب األصفر

سوالتجويد سوغَت ذلك شعراي  سوالنحو سوالصرف سوالةالغة سوالتفسَت سواحلديث سوالتارخ 

 كان اسو نظما اسو نثرا سو ىئالء م  األدب. 

ندسونسي خاصة  ي ادلعهد اإل الةالدالصفراء ادلنتشرة  ي  الكت سوم  

 الغيطيامام جنم الدي   للشيخاإلساالمي ىي كتاب "بينما/قصة ادلعراج" 

 .وسومعراج رسول هللا صلم الكتاب يةحث ع  إسراءالدردري. ىذ 

 سورة اإلسراء  ي األية األسو.ى. بدأ هللا ىذا األية قالو هللا  يىذا كما 

 بتعظيمو سو سوصف عظمة دسوره ألن قدرتو جتاسوز كل شيئ الذي ل  يفعلو االىو.

عرفنا م  ىذا األية أن هللا أسرى الرسول م  ادلسجد احلرام  ي مكة إ.ى 

 الليلة سو معراجو  ي Yerusalem)أيليا )مسجد األقصى يعٍت بيت ادلقدس  ي 

 .الواحدة
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مةحوث رحلة الرسول الذي جاسوزت األبعاد سوادلكان  ي ليلة اإلسراء سوادلعراج 

 ي ىذا الكتاب أيخذ م  األحادث الصحيحة. سوحبثو يكمل بدراسة ع  

سي الذي سوجده األحداث ادلهمة  ي رحلة الرسول سوجتربة جتاسوزت احلدسود احل

الرسول الذي ينام مث محلو ثالثة ادلالئكة الرسول  ي تلك الليلة التارخية. بدأ م  

منها ملك جربيل سو ملك ميكائل لإلسرائ سوادلعراج مث يوعاج إ.ى مكة سولقي 

 أمتو.

 للشيخ ي كتاب "بينما/قصة ادلعراج" مكتوب سواضحا  اإلسراء سوادلعراجرحلة 

الدردري. سوىذا الكتاب سواحد م  كثرة أعمالو سوادلراجع  الغيطيجنم الدي  اإلمام 

 للطالب حىت األن.

ليمنع انقراض ىو السة  الذي يدفع حبث ىذا كتاب "بينما/قصة ادلعراج" 

ألن اليزيل م   تناسوع دراسة الكتاب األصفر خاصة كتاب "بينما/قصة ادلعراج"

سو  اجملتمع ادلتقدم جنةا إ.ى جن  مع تطور العلم سو تكنولوجيا. تطور العلم

 تكنولوجيا يسهل على اتصال الثقافة اليت تؤثر بعضها الةعض.
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الذي  مل يعرفوا سواضحيا قصة إسراء سومعراج رسول حىت األن كثَت م  اجملتمع 

ذه القصة القددية سولذلك ى .هللا الذي حيتوي على احلكم العميقة ع  احلياة

سو الرسوم  اجملتمع  ي ىذا الزمان حيةون القصة اجلديدة م  األدب مثل الرسواية

اذلزلية سو القصة القصَتة سواألفالم. األعمال األدبية القددية ىي مراجع للقصة 

 الغيطيجنم الدي   اإلمام  للشيخالقددية مثل كتاب "بينما/قصة ادلعراج" 

الدردري الذي يةحث ع  قصة اإلسراء سوادلعراج سو حيتاج ا.ى الةحث سو الدارسة 

سولذالك ىذا كتاب "بينما/قصة ادلعراج"  ألن الينقرض سويكون قصة اترخية فق..

 مهم ان يكون حبث األديب. سوىذا الةحث يستعمل لتكمل الةحوث قةلو.

ىو  الدردري يالغيطجنم الدي   اإلمام  للشيخكتاب "بينما/قصة ادلعراج" 

العمل األديب القدمي. كما قال فرادسوفو أن األدب ىو العمل الفٍت الذي يستعمل 

 (212: 1023 اللغة كاألداة. )فرادسوفو,

السيميائية  ي حبث كتاب "بينما/قصة ادلعراج" الظرية الستعملة ىي نظرية 
 نظام سوحتليل إجياد خالل م  greimas) جردياس )semiotika naratif) السردية )

 .للقصة الرئيسي اإلطار تشكل حبيث مرتةطة تكون مث ، اكتان



5 
 

 

 تشريح إ.ى يهدف greimas) ) ردياسج نظرية ابستخدام اذليكل حتليل

 كتاب  ي الواردة األديب سوالتكوي  األدب جوان ع   سوالعميقة ، شاملو سوفضح

 الدردري. الغيطيجنم الدي   اإلمام  للشيخ"بينما/قصة ادلعراج" 

 حتليلها يتم ابن يسمح"بينما/قصة ادلعراج"  كتاب  ي قصوال  ي صراع كل
 ديك  الحق سوقت  ي سوجدت اكتان سلط. إ.ى استنادا. اكتان نظام ابستخدام
 مرتةطة تكون ان الرئيسية ادلخططات خالل م ( التدفق) سواحد اطار  ي الةحث
 .الرئيسية القصة ىيكل تشكيل أجل م  اكتان

 حتديد املسئلةالفصل الثاين : 

 تظهرر اليت ادلشاكل صياغة فان ، أعاله عنها االعراب مت اليت اخللفية إ.ى استنادا
 :يلي كما ىي الدراسة ىذه  ي

"بينما/قصة ادلعراج"  كتاب سوادلعراج  ي اإلسراء قصة تسلسل كيف .2

 الدردري؟ الغيطيجنم الدي   اإلمام  للشيخ

 للشيخ"بينما/قصة ادلعراج"  كتاب  يالسردية  اجلوان  إ.ى االشارة كيف .1

 الدردري؟ الغيطيجنم الدي   اإلمام 
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 اإلمام  للشيخ"بينما/قصة ادلعراج"  كتاب  يسوالزم   الفضاء نظائر كيف .3

 الدردري؟ الغيطيجنم الدي  

 

 

 منفعة البحثو  أغراض البحثالفصل الثالث : 

 :يلي ماك ىي الدراسة ىذه  ي حتقيقها يتعُت اليت سواألىداف

"بينما/قصة ادلعراج"  كتاب سوادلعراج  ي اإلسراء قصو تسلسلمعرفة  .2

 .الدردري الغيطيجنم الدي   اإلمام  للشيخ

"بينما/قصة ادلعراج"  كتاب  يالسردية  اجلوان  إ.ى االشارهمعرفة  .1

 .الدردري الغيطيجنم الدي   اإلمام  للشيخ

جنم  اإلمام  للشيخ"بينما/قصة ادلعراج"  كتاب  يسوالزم   الفضاء نظائر .3

 .الدردري الغيطيالدي  

 سردية نظرية لوضع الةحث يستخدم ان ادلتوقع م  النظرية، الناحية م سو 
 دراسات مع جتري اليت االدبيو سواالعمال األدب نظرايت سوتعزيز سوأضافو ردياسجل

 .أخرى
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 ألي مرجع ألضافو مفيدا الةحث ىذا يكون ان ادلتوقع م  ، سوعمليا

 ان ديك  الةحث ىذا نتائج فان ذلك إ.ى االضافو. األدب تعلم  ي شخص

"بينما/قصة ادلعراج"  كتاب دراسة ينوسون الذي  اآلخري  للةاحثُت مفيدة تكون

 الدردري. الغيطيجنم الدي   اإلمام  للشيخ

 سابقةالدراسة الالفصل الرابع : 

 سلتلفة ألغراض النص علي أجريت اليت الدراسات أسو الكتاابت كانت
 ىذه أسو سوظيفة كل ، ذلك سومع. سلتلفو دسوائر قةل م  سواسع نطاق علي تؤدي

 .بعضم   بعضها بُت تفرق اليت اخلصائص م  متنوعة رلموعة لديها الدراسات

"بينما/قصة ادلعراج"  كتاب حبثع   احملدسودةالةاحث  معرفةإ.ى  استنادا
 اليت الةحوث سولك  ، أبدا حيدث مل الدردري الغيطيجنم الدي   اإلمام  للشيخ
 يلي سوفيما. الكثَت بو القيام مت سوقد جردياس. ج. ا الةنية نظرية استخدام تدرس
 سواليت اخلرباء هبا قام اليت االدبيو ابالعمال ادلتعلقة سوالدراسات الةحوث نتائج
 سوىمجرب  ،( 2991)لتحليل ىذا الكتاب ىو سوسوندسو  اليها الرجوع ديك 

(2991.) 

 Danawa Sari Putri " بعنوان اذليكلي للتحليل دراسة (2991)سوسوندسو 

Raja Raksasa  "تلك إ.ى ادلستندة ةيتجالن .جردياس. ج. ا التطةيق نظرية 
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 استنادا: يلي كما ىي جردياس. ج. ا اذليكلية الةنية نظرية ابستخدام الدراسة
 Danawa Sari " قصة ان القول ديك  الوظيفي النموذج سو اكتان ىيكل حتليل إ.ى

Putri Raja Raksasa " (2913 )أمناط أربعو علي العثور مت ألنو جدا معقدة 
 م  أمناط أربعة كان سولو .منفصل بشكل تتةعها ديك  عنصر كل ىيكل م 

سو  الثاين النم. ىيكل ىي الرئيسية القصة( تدفق) إطار أصةحت اليت  اذليكل
 .اجلان  األخدسود رلرد كانت األخرى الثالثة األمناط

 Pasar dalam)"ردياسج منظور م  السوق" بعنوان دراسة (2991) سوىمجرب 

perspektif Greimas) رسواية حتليل إ.ى يستند استنتاج سو "(Pasar dalam 

perspektif Greimas  )يلي فيما جردياس. ج. ا اذليكلية لنظريةا ابستخدام : 
( 1)خيتلف  شكل  ي اكتان سلط. ستخداماب "pasar"رسواية  حتليل ديك ( 2)

( 3). خيتلف شكل  ي سوظيفي ىيكل ابستخدام "pasar"رسواية  حتليل ديك 
 القصة ىيكل( 1) .اكتان 10 إ.ى يصل "pasar"رسواية   ي سوجدت اكتان اجملموع

( 5). سومتنوعة قصة كثَتة ىيكل لديها اكتان سلط. إ.ى استنادا pasar" ي رسواية 
لو  الوظيفي اذليكل إ.ى استناداحللت  إذا ، "pasar" ي رسواية  القصة ىياكل
 م  الوظيفية اذلياكل سو اكتان بُت العالقة( 1) .سومتنوعة كثَته القصة ىيكل
. مستدامة عالقات ىي الرئيسية االكتان أسو الرئيسية القصة ىيكل تشكيل أجل

 .سوإنفاذ الدفاع ىو"pasar"رسواية   ي الوارد الرئيسي فالكائ 

 اإلطار الفكريالفصل اخلامس : 
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 الدردري الغيطيجنم الدي   اإلمام  للشيخ"بينما/قصة ادلعراج"  كتاب 
ىذا النص خيرب ع  إسراء سو . القددية االدبية االعمال م  سواحد نوع ىو ىذا

أمتو. ىذا   اإلمام معراج النيب دمحم بدأ م  أسول ذىابو حىت يعود سوخيرب قصة رحلتو 
 لديهااليت  كالقصة. القصة ىيكلسو  األخدسودلو  "بينما/قصة ادلعراج" كتاب
الذي  نظريةب  حتليلها ديك  "بينما/قصة ادلعراج" كتاب ها,في القصة ىيكل
 سوظيفي ىيكل  ي االدبية االعمال حتليلكان   جردياس نظرية  ي. ردياسج قدمها
 .للقصة الرئيسي اإلطار تشكل حبيث مًتابطة تكون مث اكتان سوسلط.

 منهج البحث وخطواتهالفصل السادس : 

 الةحثمنهج  .2

 ينظر ادلوضوعي النهج. موضوعي هنج الةحث ىذا  ي ادلستخدم نهجادلف
 سوالةيئة اخلالق م  عنو اإلفراج ديك  الذي ادلستقل العامل ابعتةاره األدب إ.ى

 علي حتليلها ديك  االدبيو االعمال حيت يكون ، وانمز   ي سوالثقافية االجتماعية
 .ىيكلها أساس

 اليت العناصر ع  تكشف سوف الةحث ذلذا ادلستخدم ادلوضوعي نهجادل
 ابلتحليل ادلعرسوفة العناصر علي االىتمام لًتكيز موضوعي نهجم. القصة  ي تراكم

 ىي إلغاء حيت رد العناصر اخلارجي أثَتت اليت ادلنطقية سوالنتائج. اجلوىري فق.
 احلرجية العناصر م  سوغَتىا ، سوالسياسية ، سواالجتماعية ، التارخيية اجلوان  مثل



11 
 

 

 ، مستقال حتليال أيضا ادلوضوعي نهجادل سويسمي. الذاتية السَتة ذلك  ي مبا ،
 العناصر حتليل علي التفاىم سوتركز. ةاجملهري قراءةسوال ، دليكرسوسكوب سوحتليال
 جهة م  العناصر رلموع سومع انحية م  العناصر ابعتةار عالقة بُت ادلكونة
 (.13:1001راتنا) أخرى

 نهجم ىو الدراسة ىذه  ي ادلستخدم نهجادل فان ، ذلك إ.ى االضافو
  ي مفرطة سوليست  مرنو سوىي االعتةارات م  لعدد ادلستخدم نهجادلىو  نوعي

 سوجدت حُت  ي التغيَتات امكانيو عطاءسوإل  مفهوما عاده حتدد سوال  التفصيل
  ي مغزى سوذات نوعها م  فريدة  لالىتمام سومثَته  االساسيو احلقائق م  ادلزيد
 (.39:1003بوجن ) اجملال ىذا

 موضوع لو يتعرض ما ظاىره فهم ىو النوعي الةحث ابستخدام ادلقصود
 ، الشمولية  ي. سوغَتىا سواإلجراءات سوالدسوافع سوالتصورات السلوك: مثل الةحث
 سوابستخدام ، خاص طةيعي سياق  ي سواللغة األلفاظ شكل  ي سوصف سوبواسطة
 (.1:1001ونغميلي) الطةيعية الطرق سلتلف

 م  نوع سوىو ،( اذليكلية الةحوث) النوعي النهج النهج ىذا سويوضح
 اإلجراءات ابستخدام حتقيقها ديك  ال اليت االخًتاعات تنتج اليت الةحوث

 .الكمي القياس أسو أخرى بوسائل أسو االحصائية

 اىداف الةحث .1
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"بينما/قصة ادلعراج"  كتاب قصة سلط. اكتان ىو الةحث ىذا م  اذلدف
 سلط. اكتان حتليل نتائج بُت سوالرب. الدردري الغيطيجنم الدي   اإلمام  للشيخ
 ىيكل تشكيل القيام أجل م  اكتان سوظائف ست إ.ى اكتان تقسيم سوكذلك
  ي الواردة االحداث شكل  ي الةحث هبذا اخلاصة الةياانت. الرئيسية القصة
 الدردري الغيطيجنم الدي   اإلمام  للشيخ"بينما/قصة ادلعراج"  كتاب نص

 النصي الكتاب ىو الةحث ىذا  ي الةياانت مصدر. اكتان سلط. علي حتتوي
 يطةع ، الدردري الغيطيجنم الدي   اإلمام  للشيخ"بينما/قصة ادلعراج"  كتاب
 .اندسونيسيا ، سورااباي ، كارمسا

 تقنيات مجع الةياانت .3

 الغيطيجنم الدي   اإلمام  للشيخ"بينما/قصة ادلعراج"  كتاب علي للحصول
 إ.ى الكتاب ىذامث استخدم . الكتاب متجر أقرب  ياشًتى الةاحث  الدردري

 الدراسات استخدم الةحثية الةياانت ستكمالال. الةحث ىذا لتحليل مواد
 .الةحث ألىداف سوفقا مراجع ع  للةحث ادلكتةية

 الةياانت تلك.دقيقة بياانت علي احلصول إ.ى يهدف الةياانت مجع تقنية
 الدراسة ىذه تناقش. بو القيام يتم الذي الةحث مع تتوافق اليت الةياانت ىي

 الغيطيجنم الدي   اإلمام  للشيخ"بينما/قصة ادلعراج"  كتاب النص ىيكل
 .بو سوالكتابة القراءة تقنيات مع الدردري
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 سوتستند. َتمينيوتيكاذل سوقراءة االستدالل قراءة قسمُت إ.ى القراءة تقنيو سوتنقسم
 نظام إ.ى تستند اليت اذليكلية أسواذليكلية  اللغوايت قراءة علي االرشادية قراءة

 االدبية االعمال قراءة ىيَتمينيوتيك اذل قراءةسو . األسول ابدلستوي اخلاص االتفاقية
 االتفاقية إ.ى استنادا أسو الثاين ادلستوي م مسيوتك  نظام أساس علي تقوم اليت

قراءة  خالل م . اللغة رمز حرفيا معٍت للتقاط بو القيام االستدالل قراءة. االدبية
 خالل م . هاسلطط قصةال زلتوييقوم  كيف يعرف ان سوديك  ، االستدالل
 اليت األشياءبكتابة  متعمقة قصة معٌت يعرف ان ديك  ، ىَتمينتيك قراءات
 .مهمة تعترب

 مث االدبية االعمال  ي الواردة الةياانت جلمع تستخدم تقنية ىي التقنية مالحظة
 الفور علي األسلوب ذلك يتم ان ديك  مالحظة. مالحظات شكل  ي كت 
 اختيار ديك  معينة قرطاسية سوابستخدام ، القراءة تقنيات م  االنتهاء عند

 النسخ ىو الذي الكائ  نوع علي اعتمادا ، ىنا ادلوجودة ثالثو م  سواحد النسخ
" الحظ تقنية" الكتابة هىذا سميت .الصويت سو الصويت الدم سو اسورتوجراليس م 
 .(235:2993سودارانتو)

 م  ىي هبا القيام سيتم اليت الةياانت مجع تقنيات فان ، الةحث ىذا تنفيذ سواما
  :يلي ما خالل

 ادلالحظة . أ
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 مبراقةة ابلقيام سومجعها الةياانت علي للحصول زلاسولة ىي سوادلالحظة
 ىذه جوان  سلتلف بُت العالقة سوتنظر الظواىر تالحظسو  بدقة النشاط
 .الظاىرة

 كتاب زلتوايت كل سوفهم قراءة ىي الةحث ىذا  ي الواردة ادلالحظة
 سوسجلت الدردري الغيطيجنم الدي   اإلمام  للشيخ"بينما/قصة ادلعراج" 

 .حبثيو كمواد الضرسورية الةياانت

 الواثئق  . ب

 مت اليت االساسية الةياانت تعزز اليت الداعمة الةياانت ىي الواثئق
 إ.ى االضافو. سوتقارير سواثئق شكل  ي الةياانت مصدر م  اسًتدادىا

 سوسيلة ىو الواثئق األسلوب   الدي حس صاحل ذكره دلا سوسوفقا ، ذلك
 سوالكت  مذكرات شكل  ي متغَت--متغَت ع  الةياانت علي للعثور

  حس) سوغَت ذلك اعمال جدسولسو  سوإجتماع الكتاابت سوالصحف
 (.231:2919الدي 

 حتليل الةياانت .1

 .مراحل ثالث إ.ى تنقسم ، ادلتاحة الةياانت حتليل  ي

 ادلرحلة األسو.ى . أ
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 الثالثة الطةيعية ادلناظر حول عاما شعورا التحليل يعطي ان سوينةغي
 تقسيم ينةغي ، العملية ىذه سو ي. حتليلو سيتم الذي النص  ي ادلوجودة
حىت يكون موضوعو  مواضيعية كتل إ.ى شيء كل سوقةل أسوال النص

 حتوض ستحدد سو القصة ىذه  ي الواردة الرئيسية القوة مث. سواجتاىو معرسوفا
 تعطي ىو سويلاأل ادلرحلة  ي االخَتة اخلطوة. اكتان اهنا علي سوتصنف
 .سوالزمانية ادلكانية النظائر

 ادلرحلة الثانية . ب

 بشكل تكون اليت ادلواضيعية للكتل التايل التحليل ىو سوالتايل
 كل علي فرضها جي  اليت الرمسية القواعد ابستخدام. مشوال أكثر فردي
 :أعمق ىيكل إ.ى للوصول امكانية اآلن سوىناك ، كتلو

 األسول, حللت اكتان الوقت سوالفضاء منفصال لكل قطعة (2
أكان سوعالقة بُت اكتان  مزاجكل قطعة سو تعُت  الثاين,  (1

 اكتانو سلةيا اسو نشطيا سوأكان متعلقا بعضو الةعض ام ال.
 سوتشمل ؟ احلركة متيزت كيف اكتان حركة حتليل ، الثالث (3

 سواإلدراك سوالًتكيز سوادلواجهة االقتناء: يلي ما احلركة قائمة
 العالقة عيُتلت يستخدم ىذا كل. سوالتعديل سوالتمديدات

 .اكتان بُت
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 مت سوىنا. اجلزء سوغاايت أىداف حتديد ُتيعتينةغي  ، الرابع (1
 ادلعارف اكتساب سوىي) ادلعرفية ادلشاركة بُت التمييز

 ادلعرفة م  التحقق ىي اليت) العملية سوادلشاركة (سوادلهارات
 (.تطةيقها أسو سوادلهارات

 ادلواضيعية األجزاء ترتي  يتم ، االخَتة ادلرحلة  ي ،اخلامس (5
 سوىنا. الرابعة م  االسويل ادلرحلة نتائج أساس علي االصلية

تةُت  ي  اآلن االسويل ادلرحلة  ي ادلواضيعيو ادلعينة الكتل فان
 احلصول مت اليت النتائج إ.ى اداستنا السردي  الربانمج
 االنفصال ىناك كانأ ما القطاعات ىذه  ي. عليها

 اكتان مزاجتغَت أ اكتان؟ بُت العالقة  ي( ادلخلة االعمال)
 الكتل حتديد أعاده ينةغيف صحيحا، ىذا كان سوإذا ؟

 .الرابعة ادلرحلة سوتكرار ادلذكورة
 ادلرحلة الثالثة . ت

 اذليكل إ.ى السردي اذليكل م  ثالةاح ينتقل ان اآلن ينةغي
 ديك  حبيث متاما استةعد ظاىرال ىيكل فان ، سوىكذا. للنص الداخلي
 بو القيام ديك  العملسو كذالك  ، سوالنص الةاحث بُت ادلسافة م  التاكد
 ان مث الثانية ادلرحلة نتيجة سوىي رمسية برامج لو الذي السرد إ.ى استنادا
 .السابقة ادلراحل م  بقواعد زلكومو ليست الثالثة ادلرحلة



16 
 

 

 التعارض. احلقيقية سوالقيمة ادللحوظة ةالقيم تطور سوصف ديك  اذا
 سواالنفصال االقًتان جممرتة. حب احلقيقية سوالقيمة ادللحوظة القيمة بُت
 (.222-220:1021 سولدان) اكتان سو ادلوضوع بُت

 نظام الكتابةالفصل السابع : 

 الةحث ينقسم ، الدراسة م  ادلتوقعة النتائج علي للحصول زلاسولة سو ي 
 :ىي ، أبواب ةأربع إ.ى

 ادلسئلة حتديد الةحث اخللفية ع  تتضم  مقدمة ىوالةاب األسول  
 منهجسو  التفكَت أساسسو  األدبيات مراجعةسو  الةحث سومنفعة الةحث أغراضسو 

  الكتابة نظامسو  سوخطواتو الةحث

 الذي النظري األساس مناقشة اي ، النظري األساس م  الثاين الةاب 
 .سوالزمان الفضاء م  النظائرجردياس سو  السرد م  جوان  يشمل

 ,التسلسل حتليل سوتشمل الةياانت حتليل علي حيتوي الثالث ةابال 
 سومعراج رسول هللا إسراء قصة سوالوقت الفضاء نظائرسو  جردياس السردية سواجلوان 

 .الدردري الغيطيجنم الدي   اإلمام  للشيخ"بينما/قصة ادلعراج"  كتاب  ي

 النتائج تتضم  اليت الةحثية االنشطة م  سلسلة اختتام ىوالةاب الرابعة 
 .توصيات أسو سواقًتاحات


