
 

1 

 

 الباب األول 

 مقدمة
 

 الفصل األول: خلفية البحث

 الذايت  منعكس، والتمثيل، و صنعيحقيقة احلياة البشرية، والتبيني األعمال األدبية هي 

هنا انعكاس  أن يقال أيايل. األدب هو نتاج اإلبداع البشري والذوق واملبادرة اليت ميكن اخل

مع هذا سواء  .)٢٠٠4سوريامان, ( ب أبًدا عن جتربة احلياة واخليالللحياة. ال ينفصل األد

جتماعي(  حوله )الواقع اال  عمال األدبية هي استجابة املؤلف اللعاملالرأي، تابع ساجنيدو أن األ

، فإن األعمال األدبية  ذلك . وب(٢٠٠4ساجنيدو, (األديب  الذي يتجلى يف شكل أعمال

 عمال ميكن االستمتاع هبا فقط، ولكن أكثر من ذلك ميكن استاليت ليست كأعمال خيالية 

واإلرشاد   ،والعادات  ، واحلياة االجتماعيةاالجتماعية واحلياة ، لتعلم العلوم رجعاألدب كم

 .والرتبية األخالقية للمجتمع االجتماعي ،والسلوك ،الديين

لرتبية األخالقية  اللتعلم و  استعمالهكتاب املولد هو أحد األعمال األدبية اليت ميكن 

-يلد-مولد من ولدكلمة  .  عادةقراءة يف ذكرى املولد النبوي  كتاب املولد    عملللمجتمع. يست

صلى اهلل عليه وسلم هو ذكرى مولد النيب الذي يصادف يف  النيب حممد  ميالد. مولد-مولد
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نشأ يف   الذي ربيع األول يف التقومي اهلجري. االحتفال باملولد النبوي تقليد ١٢إندونيسيا كل 

، هذا االحتفال هو تعبري من مضمونه اجملتمع اإلسالمي بعد فرتة طويلة من وفاة النيب حممد.

 .(١٧4سورياد,  ( أنه تقليد يف إندونيسياأن يقال وميكن عن الفرح وينتمي إىل النيب حممد 

،  وسائل نشر اإلسالم يف إندونيسيا د هي إحدىلو املفهم أن التقاليد الدينية لقراءة ي

، إذا كانت عملية نشره بله اجملتمع األوسع يف إندونيسيافمن املستحيل أن ينتشر اإلسالم ويق

حقيقة واضحة مفادها أن تقليد قراءة املولد هو أحد   توجد. الديين تقليد ال تنطوي على

ن االحتفال  أ ل اقي. حىت ا، وميارسه الصوفيون عامملسلمني التقليديني يف إندونيسياخصائص ا

لنيب حممد ، باإلضافة إىل إحياء ذكرى اف يعترب مهًما جًدا عند املسلمنياملولد النبوي الشري

. كما مت توضيحه سابًقا ، ميكن  ل النيب حممدجلع، وكذلك حماولة يف نشر تعاليم اإلسالم

، وكذلك مع كتاب املولد النبوي حممد الذي ب كمرجع للتعبري عن حياة اإلنساناستخدام األد

 حيتوي على عظمة شخصيته. 

، فإن كلمة لغة. وفًقا ل، ويوجد بشكل النظمعادة  والنثر على كتب املولد  يهيمن الشعر

، قال علي بدري،     وأما الصطالح  مما يعين معرفتها والشعور هبا. و ،    شُعر-كلمة شَعر  الشعر من

، يكون  لد النيبو م. يف  (١984بدري,  (  أو الوزن   عروضالعمال  عمدا باست    هو مجلة  شعرالأن  

 ح صطالا  وأماالوة على النيب.  صشكل  ب نيب والذي عادة ما يكون  هو املدح لل   لمعالشعر املست
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prosa    فقد عّرف حممد سعيد  غالًبا(  الشعرتقرتن بكلمة  كلمة    )   النثربيف اللغة العربية يسمى ،

، وليست يف الشكل وغري ملزمة بقواعد الوزان على أنه لغة مكتوبة عاديةحسني ذلك النثر 

النثر  ، حيتوي  يف كتاب املولد   .، دون سنة( األسكندارِ)أمحد    ر(شطاألخري / ال والقافية )التوافق  

هو لغة  النظممصطلح  وأما .عادةً  على قصص عن والدة النيب حممد وعفته وشخصيته النبيلة

لغة خيالية   عملشبيهة بالشعر، ولكن على عكس الشعر الذي يست البيتعلمية يف شكل 

م  نظالتوفر املعلومات واملعرفة للجمهور. يقصد بنمط بيت النظم ، فإن حمتويات عاطفية

ن استيعاب وحفظ املعلومات أو املعرفة اليت حيتوي عليها بسهولة أكرب كما يتمكن مجهوره مل

 .)١98٣السيد, العلمية األخرى ) نطومات يف امل خيرب

كتابات  ا  معروف أهن على األكثر،  ولد املشهورة بني الناس. ومع ذلك كثري من كتب امل

ربزجني الذي كتبه الشيخ جعفر الربزجني ال ، مولد  من الشرق. على سبيل املثالمشهورة  لعلماء  

مولد    ،مشال اليمنمن  عي  اإلمام اجلليل عبد الرمحن الديب  كتبه الذي    الديبعي  مولدو   ، املدينةمن  

 حممد بن حسني بن عبد  ، اإلمام العارف باهلل قسام حضرموت  العلم منكتبه   الذي ررطدمس

 .ذلك  ي، وغريش اهلل احلب

  ، حملي من سرييبون العامل كتبه   الذي عريب عن ميالد النيببكاين هو كتاب مولد الب

مدير املعهد السلفي ببكان  . وهومهّام م أباه أو املعروف باس كياهي احلاج أزكى مهّام شريازي
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 ات مدرس  6٧الذي كان فيه  بكان  ب  يف  يف نطاق مدرسة   عهدامل  ا. تقع هذسيوارينجني سريبون 

أول ك  كياهي احلاج شريازيب  ١966  سنةيف    السلفي  عهد. تأسس مالسلفي  عهدمبا يف ذلك م

كياهي احلاج الثاين بعد   ديرالبابكاين هو امللكتاب مولد  ؤلفام امل. بينما أباه مهّ مدير املعهد

 .شريازي

نه  ، والذي ذكر أبكاين منذ ما يقرب من مخس سنوات د البمولكتاب هذا  متت كتابة 

نفصلة املذكر نظم الزال يف شكل ما قبل جتميعه يف كتاب واحد كامل، كان مولد الببكاين 

غري  نغمة  فيهإذا كانت  دائًما مولد الببكاين بتحديث حمتويات أباه مهّام . يقوم دائًما ويتغري

ب املولد  اكتكما يف  .  أخريًامولد الببكاين    فأصبح   ال يزال حباجة إىل التغيري، أو حمتوى  مناسب  

، والنظم الذي  حشعر مد على    وحيتوي  صفحة  ١4  منكتاب مولد البابكاين  كون  ، حيتالسابق

ونثر سردي يصف ميالد   حيتوي على املعلومات عن العلماء يف عرض اجلوي أي واليسوجنو،

 النيب حممد.

. ليس ذلك فحسب، عادةً   ربيع األول  ٢4 يف  ند االحتفال باملولد النيبعهذا املولد  يُقرأ  

،  أيًضا يف خمتلف الطقوس الدينية واجملتمعية    لمعميزة أخرى لكتاب مولد الببكاين هي أنه يست

قرء مولد  يذلك ك.  كياهي احلاج شريازيمعهد السلفي   الرعاية / مؤسسيف حفلة حول مثل 

واحلفلة  ، اإلسالمية اجلديدة، واخلتان، ووالدة األطفال، والسنة خطبة العرسالببكاين أيًضا يف 
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ام  أزكى مهّ كياهي كاين من قبل  كتاب مولد البب  قرءيالتقليدية األخرى يف جمتمع سرييبون. 

 زي مع طالبه ويرافقه إيقاع الدف. اري ش

فقط،   عهدعلى جمتمع امل، فإن قراءة هذا املولد ال تقتصر وفضيلة أخرى هلذا الكتاب 

شخص   ١٠٠٠-٥٠٠لي قراءة هذا املولد حىت يصل إىل  ، يتابع اجملتمع احملبل أكثر من ذلك 

 يقرؤون هذا املولد مع أباه مهام.

، قال  مرةهذا الكتاب ألول  األستاذ بكاين هو أنه عندما تسلممبولد الب  ة اهتمام الباحث

من قبل، وهي  كتب املولد  من ملهمةالببكاين كان مولد أنه عندما كتب أباه مهام كتاب 

عىن  حمتويات إما يف امل مولد الببكاين هذا، حبيث حتتوي ، وغريهميع بيدو ، درارطمسو ، الربزجني

تكفي  األستاذ . إن كلمة "ملهمة" اليت طرحها خراآلتشابه بالوملد  بيتالمقتطفات من و 

سيكون مثريًا  هذا املولد  لنصوص حول األدب على  ل  عن فكرية  لتصبح نقطة مهمة أن البحث

 مع نصوص أخرى. حبث لالهتمام إذا 

، ُكتبت اجلملة على سبيل املثال، يف اجلملة الواردة يف مولد الببكاين يف الفصل اخلامس

 األوىل:

)مولد الببكاين، دون   "وإظهاره من عامل اخلفاء إىل عامل الظهور والشهادة بصورته اجلسمية"

د الربزجني إلحدى اجلمل من مول (transposisi)املقام  لاقتنايبدو أن اجلملة هي . ( ٥سنة: 
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)مولد   جسما وروحا بصورته و معناه" هوإظهار " ، وهي:من اجلملة الثانية  الثالثالفصل 

 الربزجني، دون سنة(. 

، ولكنه ال يغري تقريًبا  تغيريًا يف مجيع الكلمات/التأكيدات   لمعاملست  املقام  لاقتنايعترب  

وهي إشارة  "اجلسمية"ين السابقتني هي كلمة ولداجلملتني يف امل من اجلملتني. وأبرزحمتوى 

 . "ا "معنهجديدة لكلمة 

ء األول والثاين والثالث يشابه  الببكاين يف اجلز منتاج من مو أن  ةالباحث ت كما وجد

آية  من  ، واجلزء الثالث هو  شكل شعربالثاين من القصيدة  . يتكون اجلزء األول و عيبيالدمبولد  

 .٥6األحزاب و  ،١٢8التوبة:  يف صورةالقرآن 

 اجلملة  منيف الباب الثالث    بكاينالبدرار. يف  ط المسد  لو مبكاين أيًضا من  يقتبس البمث  

 6-4حمتويات اجلمل  راجع يف، واملكلهمنت الكتاب  تغيري انتقال املقام ب، هناك 6إىل  4

 ترّحل، وكالمها يشرح حول ٢٣-١9 اجلملة ٧رار يف الباب مراجع يف مسط الدمأخوذة من 

م ونوح وإبراهيم. حىت يف النيب آدضلع ابتداء من  ،ورحم جميدأضالع نور النيب حممد إىل 

 م. اشده عبد اهلل بن عبد املطلب بن حوصل إىل وال ،النهاية 
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  فكرية   ة اليت قدمت نظريةهمامل، تُعرف جوليا كريستيفا بأهنا الشخصية  يف عامل األدب 

راتنا,  ( على نطاق واسع على أهنا شبكة من العالقات بني نص وآخر تعرف، واليت وصلنصل

٢٠٠٧( 

حتويل امتصاص/، أو أن النص خيزن نصوًصا خمتلفة فيه األديب وللنصتعّرف فكربة ل

جوليا كريستيفا بأن العالقات بني النصوص ليست يف شكل  امن نصوص أخرى. وقد بررهت

ديب . يصبح وجود نص أو عمل أليأو حتو  امتصاص، بل هي فقطإىل نصوص أخرى  مراجع

 . وصصللن  ة فكريةدراس  المعباست  بحثالرئيسي يف ال  رتكيز هو ال  هيتحول يف كتابة العمل بعد

أن النص األديب ال ميكن أن يقف مبفرده دون    أن يقال، ميكن  بناًء على اآلراء املختلفة

، ميكن أن يبدأ وجود العمل األديب من بطًا بنصوص أخرى. ألنه يف األساسأن يكون مرت

األدبية ختزن نصوًصا  ، فإن األعمال  أيًضا  حوطمواألعمال األدبية السابقة. وباألخذ من اقتباس  

، هناك عناصر مرتابطة بني ذلك خمتلفة فيها، أو هي امتصاص/حتويل من نصوص أخرى. وب

سواء كانت تؤثر على بعضها البعض، أو العالقات بني  ،األخرمع كتابة األعمال األدبية 

 . )١99٣حوطمو,  (بًقاا س ، أو متتص املعىن من نصوص موجودةالنص

  ي ذ الكشف عن أجزاء مولد الببكاين ال  ة ريد الباحثت،  بناًء على الرأي املوصوف سابًقا

 عملت احلالة كتب املولد األخرى(. استمع نصوص أخرى )يف هذه  املقام لاقتن ا كان فيه
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درار. بعد  ط الومس عيبيدالثالثة نصوص تأشري للمقارنة هي مولد الربزجني ومولد  ةالباحث

 بكاين. يف مولد الب حممد نيبقصة ال (sequence)حمتويات  كشف تسلسل  ةريد الباحثتذلك، 

كياهي احلاج بكاين لـالعنوان مولد الب  ة الباحث  ت، رفعالسابقةبناًء على اخللفية املوصوفة  

 األديب(.  فكرية للنصوص)دراسة أزكى مهّام شريازي 

 

 الفصل الثاني: تحديد البحث

 كما يلي: حتديد البحث   فكان، يف اخللفية الباحثة بتهبناًء على الوصف الذي كت

 ؟  بكاينمولد الب تأليفالعناصر التارخيية ل  كيف .1

  كاينملأخوذ من نصوص أخرى يف مولد الببنص التأشري ا ال انتقال املقام يفو  صيغة كيف .2

 ؟

 ؟  بكاينقصة النيب يف مولد الب (sequence) حمتوىكيف  .3

 

 الفصل الثالث: أغراض البحث

 :كما يليأغراض البحث   فكان ، حتديد البحث املوضح سابقا بناًء على
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 مولد الببكاين  تأليفالعناصر التارخيية ل ملعرفة .1

 نص التأشري املأخوذ من نصوص أخرى يف مولد الببكاينال انتقال املقام يفو  صيغة ملعرفة .2

   قصة النيب يف مولد الببكاين (sequence) حمتوىملعرفة  .3

 

 فوائد البحثالفصل الرابع:  

نظريا كان أو تطبيقا. وستأيت فوائده   على نطاق العلمي ذا البحث مفيدنتائج هلولعل 

 تلي:كما 

 الفوائد النظرية .١

a.  رؤى أكادميية جيدة، خاصة يف جمال األدب و علمية  تربّعاأن يقدم هذا البحث يرجى

للطالب كمصدر للقراءة أو البيانات أو املراجع يف  استطع استعمالهاملقارن، حبيث 

 تطوير البحث.

b. مقارنة األعمال األدبية.عن االهتمام للطالب ملواصلة تطوير واستكشاف  زادة 

 الفوائد العملية .٢

a.  جامعة سونان غونونج جايت اإلسالمية   لطالب مقدم على العربة هذا البحث يرجى

 اللغة العربية وآداهبا، خاصة لطالب قسم باندونج  احلكومية
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 ، خاصة للمجتمع األكادميي املهتم باألدب املقارن. هاديدالعلمية وتز   رأيب. تقدمي ال

 

 اإلطار الفكريخامس: الفصل ال

فكرية  نظرية    المععلى است  هرتكيز ب بحث  البكاين كموضوع  مولد الب  بحثال  اهذ  استعمل

مأخوذة من عدة كتب  وصلنصفكرية ل أضافت نظريات أدبية مع جلوليا كريستيفا  وصلنصل

 كتبها كّتاب آخرون خرباء يف جمال األدب.

بكاين. لذلك من هذه الرتمجة،  الب هي القيام برتمجة يدوية ملولد تقام هبا واخلطوة اليت 

اليت تؤثر على بعضها البعض يف جانب حمتوى النص الذي  أجزاء النص ستعرف بشكل 

فكرية . تنحرف الدراسات غري مباشراألدبية  وصلنصفكرية ل مفاهيم المعباست تحللس

، ال ميكن أن تولد من فراغ ثقايف. تشمل اض القائل بأنه كلما متت كتابتهاعن االفرت   وصلنصل

اخلاص يف شكل نصوص  وجودها  ، يف  االتفاقيات اليت حتدث يف اجملتمعالعناصر الثقافية مجيع  

. تؤكد جوليا كريستيفا أن كل نص أديب عبارة عن (٢٠٠٠نورغيانتورو,  (  أدبية مكتوبة مسبًقا

 . 2013) ,فرادوفو( فسيفساء من االقتباسات واالستيعاب وحتويل النصوص األخرى

 تقّدرعدد من النصوص األدبية اليت لنص إىل دراسة فكرية لهتدف الدراسة أو النظرية 

، على سبيل املثال للعثور على وجود عالقة بني العناصر  عينةاملالعالقات صيغات يف أن هلا  
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  الواردةىل إجياد جوانب معينة لنص هنا إل فكرية  اجلوهرية للنصوص املدروسة. تسعى دراسة

 األعمال األدبية الالحقة. و يف األعمال السابقة 

 ، يعتمد األدب املقارن يف الواقع على ثالثة أشياء: بشكل عام
 ( Afinitas) . التقارب ١

 األديب(مؤلف . التقليد )العناصر التارخيية لل ٢

أو كلياً  كان  تأثري العناصر األدبية جزئياً  أواألدب من فراغ مل يولد . مفهوم التأثري )٣

 وتكييف وترمجة(. لحني ذا التأثري سيكون هناك حتول وتهب، 

فكرية  ،  مبعىن آخرية لغوية وعملية خطاب.  عمل   يهفكرية للنصوص  ،  كريستيفا  رأيمن  

كريستيفا مصطلح   لمعإشارة إىل نظام إشارة آخر. تست عبور من نظام يه للنصوص

"transposisi واحد أو أكثر  نظم المع، يتم استالعبورذلك " لوصف هذا العبور. على طول  

ابقة. ميكن أن يكون هذا التدمري على واحد أو أكثر اإلشارات الس  نظماإلشارات لتدمري 

  ، واستبداله بنظام هو املرجع كان  ، يف شكل إزالة جزء من نظام اإلشارة الذيثالسبيل امل

 جديد.  اإلشارة

 وليا كريستيفا: جل وصصنفكرية لل فيما يلي خمطط توضيحي لنظرية 
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 راجع املطالئع نظام 
 ول(النص األ)

 جديد طالئعنظام  
 ( النص الثاين)

 (:Transposisiانتقال املقام ) 
، استبدال ، حذف تدمري،. ١

 تغيري  ، تكفيف،شطب
ممارسة  احنراف،   ،. تغيري٢

 األلعاب

 

 

يف البحث تقام هبا املقارنة اليت  خطة(، فإن ٢٠١6  (الرمحن وإمزير  رأي المعباست

 بكاين هي كما يلي:على مولد الب ألديباللنصوص فكرية ل

 والرتمجة  تكييفاو  ،. النسخ١

 املتكررة . القراءة ٢

 . طالئعال. مقارنة وتقييم النص مع نص ٣

 . إعطاء معىن للنص.4

 لي:كما ي  م املخططقدي، مع شرح مفهوم كامال  فهمهيلكي 
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 مولد الببكين

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 السابة الفصل السادس: الدراست

ربدة،  ال ، على سبيل املثال قصيدة  هو كثري  خمطوطة املولد النبوي  لمعستيي  ذالبحث ال

 ،سابًقا  ت، ألنه كما أوضحللهبكاين مل حيأن هذا املولد الب  . إالخالفه، و دررط الالربزجني، مس

هذا مولد   ةالباحث  لتمعسرييبون فقط. لذلك است  جممعةال تزال خمطوطة الببكاين معروفة بني 

 لبحث.االببكاين كموضوع 

طالئع املراجع نظام   

 ترمجة 

 حمتوية النص 

 فكرية للنصوص حمتوية قصة النيب

انتقال املقام وطالئع   التأليفية وتارخيية النص 
 النص آخر

 مسط الدرر الربزجني الديبعي
 

اإلطار  : اللصورة األولى

 الفكري
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خرى  األدبية األعمال مبوضع األ وص صنلل  ة فكرية دراس المعباستالبحث نتائج وأما 

 ختلفة هي كما يلي:امل

يف ية( ملفتاح السالم مكتوبة ولوجل فال ةريي )دراس صية البو ز مرسالة بعنوان خمطوطة اهل .١

، يف  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةب، اللغة العربية وآداهبايف قسم ، م ٢٠٢٠سنة 

تصف هذه الرسالة حترير  ، باندونج.احلكومية اإلسالمية جايت  غونونج سونان جامعة

النص حبيث يصبح خمطوطة كاملة خالية من األخطاء الكتابية مث تقوم برتمجتها  

فكرية قارن  امل دب األدراسة هذه الرسالة  لمعطوطة. تستللحصول على حمتويات املخ

، وهو خمطوطة الربزجني لإلمام خر الطالئع اآلنص    لمعوليا كريستيفا باستللنصوص جل

دائًما  نًصا آخر حيتاج نص ال تأليفبأن رية جعفر بن حسن الربزجني بناًء على النظ

 دراسة النص و عنلى نتائج حلصول ع باعتباره مثال وإطار، إما لإلبداع أو الفهم

 .(٢٠٢٠مفتاح السالم, ( رييصليف يف هذه املخطوطة احلمزية البالتأ

لسيميائية  ا دراسة    ء. لألبنا  اء باآل  ا يصااكر يف كتاب و شرسالة بعنوان نصيحة الشيخ حممد   

يا  صا. حيتوي كتاب و ٢٠٢٠يف سنة  زة  حكمة نفر   كتبتها  وليا كريستيفافكرية للنصوص جل

ب. يشرتك هذا البحث يف شيء مشرتك، أال والطال على نصائح لألطفال ءألبنال اءباآل
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تؤثر    متكن قد  اليت  األديب للبحث عن نصوص سابقةفكرية للنصوص  نظرية    المعوهو است

ألبناء. تظهر نتيجة البحث أن املراجع من مقتطفات ل اآلباء يا صايف تأليف كتاب الو 

املوجودة يف كتب   النصائح يف كتاب الوصايا هي نص القرآن والنصوص احلديثة والنصوص

لنصائح  تتغري. ثانياً: أنواع ا   هي  املرجعنص  ص النصيحة و األخالق األخرى، والعالقة بني ن

صائح اليت تشمل األخالق إىل اهلل، تشمل الن اءبن آلباء لألا الواردة يف كتاب الوصايا 

عند األكل واملشي   هالمع، واألخالق لإلنسان، وبعض األخالق اليت جيب استلو والرس

 . (٢٠٢٠نفرزة, ( والكالم

تكوين الشخصي درر يف  ط الالرتبوية اإلسالمية يف كتاب مس  رسالة بعنوان "حتليل القيم .٢

،  ، قسم الرتبية اإلسالمية ٢٠٢٠يف سنة  تيونو  ديديك نور سكتبها  كامل"  الإلنسان  ال

 اماالنج. الغرض من هذ  األسالمية احلكومية  ، جامعة موالنا مالك إبراهيمكلية الرتبيةب

قيم عالقة درر و ط اليف كتاب مس هاوحتليل قيم الرتبية اإلسالمية هو وصف بحث ال

 اتشري نتائج هذ ل.امكالر يف تكوين اإلنسان ر دط الالرتبية اإلسالمية يف كتاب مس

درر تشمل قيم العقيدة  ط الإىل أن قيم الرتبية اإلسالمية الواردة يف كتاب مسبحث ال

تعترب قيم األخالقية واالجتماعية. الشريعة، و أو  ةقيم العبادة أو املعامل و  أو التوحيد، 
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ر وثيقة الصلة بالتكوين در ط الأمهية القيم الرتبية اإلسالمية الواردة يف كتاب مس

 .(٢٠٢٠ستيونو, ) الكاملاألنسان شخصي ال

-Pembinaan Akhlak Remaja Melalui Kegiatan Rutinan Maulid Adبعنوان "رسالة   .3

Diba’iy Majalungu Utara Kecamatan Watakumpul Kabupaten Pemalang  " كتبها  

بروكريتو.    IAINكلية الرتبية ب ، قسم الرتبية اإلسالمية ٢٠٢٠سنة إهلام موالنا يف 

 أنشطةتنمية األخالقية للشباب من خالل  هو وصف تنفيذ البحث  ال  االغرض من هذ

من خالل هذه   شباب أن تنمية أخالق امل  البحث  نتائج . وأظهرت  عبي دالمولد    روتونية

للشباب يف هذا النشاط هو   ةاألخالقي التنمية  صورة يد. ب األنشطة الروتينية سارت 

 نيب  لتحقيق هدف غرس الشعور باحلب وتقليد أخالق ةاضر احملو  عيبيدالد لو مقراءة 

 (.٢٠١9موالنا, ) حممد

 ’Meningkatkan Akhlak Santri Melalui Kegiatan Shalawat Dibaبعنوان " رسالة .4

di Pondok Pesantren Al-Barokah Desa Mangunsuman Siman Ponorogo"    كتبها

بونوروغو.    IAIN،  كلية الرتبيةي  ، قسم الرتبية اإلسالمية٢٠١8  سنة  الدين يفخري  أمحد  

يف ، بعي يف مدرسة الربكةيدالد تنفيذ أنشطة مولملعرفة هو بحث ال االغرض من هذ

ملعرفة تأثري ونسومان سيمان بونوروغو يف حماولة لتحسني أخالق الطالب و قرية ماجن
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الطالب يف أخالق على أخالق الطالب. والنتيجة هي زيادة  عييبيدالد أنشطة مول

والتقييم. يتمثل تأثري ة من خالل التعود والتعليم كالرب  عهديف م عيبيدالأنشطة مولد 

يف أن تصبح حافزًا لتحقيق األهداف البشرية  كةالرب معهد عي يف بيدالد أنشطة مول

معرفة وقادرة على حتقيق و وذات شخصية نبيلة املؤمن واملتقى وهلا األخالق احملمودة 

 (.٢٠١8خري الدين, ) الدينيةو  اجملتمع احلياةذاهتا في

ي ش درر للحبيب علي بن حممد احلبط القيم التصوف يف كتاب مس"بعنوان  أطروحة .٥

  عابدين.  انكر شألمحد  ٢٠١8 سنة ")دراسة حتليل احملتوى وسيميائية ريفاتريي(

 باب ( يف ال١) :حصل عليها هيقد الصوفية اليت  ، القيمريفاتريي لسيميائية بواسطة 

  مسط الدرر من ١4و  ١٣الباب يف  مث  نور حممد.  البحث عن مسط الدرر،  من 4

يف املظهر  النيب حممد الذي كان مثالًيا باليت وصفها صورة إنسان كامل، توجد 

 .(٢٠١8عابدين, ) واألخالقة والصفات والبكل ، اجلسدي

يف شرح هبجة العلوم يف خمطوطة مفهوم التوحيد "فكرية للنصوص بعنوان  رسالة .6

قسم ، ٢٠١٧يف سنة إمياس ماسيتوه كتبها   "السيميائية دراسة الفلولوجية السمرقندي

سونان جونوج جايت ، جامعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةياللغة العربية وآداهبا 

للحصول على  ة الفلولوجيةدراس بحثال اهذ لمعستي. جباندو اإلسالمية احلكومية 
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صول على حمتوى النص. حترير نصي خاٍل من األخطاء الكتابية. مث تابع الرتمجة للح

 (.٢٠١٧ماسيتوه, فكرية للنصوص )املؤلف نظرية  لمعلتحليل النص، يست

 Ideologeme Novel Memang Jodoh Karya Marah Rusli Kajian"بعنوان رسالة  .٧

Intertekstual Julia Kristeva  "   نيا كورنيا. يستند هذا البحث إىل كتيتها    ٢٠١٧سنة

، يوجد يف النص أجزاء من عمل ليست يف فراغ ثقايف. ومع ذلك افرتاض أن والدة ال

إىل تقدمي شكل  بحثال اهدف هذييتم استيعاهبا مع بعضها البعض.  النص

أن النصوص  بحث . تظهر نتائج الMemang Jodohيف نص  هومعنىاأليديولوجيني 

هلا أوجه تشابه أو موازاة مع  Memang Jodohاالجتماعية والتارخيية املوجودة يف نص 

النصوص االجتماعية والتارخيية املوجودة خارج النص. تتضمن أشكال النصوص  

،  يهوأبناء أخيه، والرجال كأبناء أخ Mamakاالجتماعية والتارخيية اليت مت العثور عليها 

، وأمساء ، وملكوك rumah gadang، وزجيات، وحتصيل نقود، ومتزوجني، خريات و 

، وأحداث االحتالل األجنيب، و العدوان العسكري خالل الفرتة االستعماريةاملدارس 

على النصوص االجتماعية   Minangkabauاهلولندي األول والثاين. هتيمن ثقافة 

 .(٢٠١٧كورنيا,  ) والتارخيية. هذه اهليمنة متثل اإلقصاء الثقايف
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 Nilai-Nilai Pendidikan Moral Menurut Ja’far Al-Barzanji (Studi"رسالة بعنوان  .8

Analisis tentang Kitab Al-Barzanji)"    كتبها حممد مفاح الدين يف قسم تربية

إجياد قيم الرتبية األخالقية  سالتيغا. يهدف هذا البحث    IAINاإلسالمية بكلية الرتبية  

جني لإلمام جعفر بن حسن الربزجني، ألن الباحث  الواردة يف نص الربز  ةعامتمع جمل

الربزجني يفهم أي شيء    ألشخاص احلاضرين يف قراءةأنه ليس بالضرورة أن يكون ا  ىير 

من القيم الواردة فيه. نتائج هذا البحث هي قيم الرتبية األخالقية الواردة يف كتاب 

التسامح،  و ، بني الناس املتنازعنيصالح او ، اضعالتو و ، اخلجلو ، قنعةلالربزجني مثل: ا

ابدأ يف التحية،  و الكالم كما مطلوب،  و هلل،  الغضب  و ،  مواجهة امللوكعدم اخلوف من  

 (.٢٠١6مفتاح الدين, ) وقول احلقيقة ، واحرتم اآلخرين

-Peringatan Tradisi Maulid Nabi Serta Pembacaan Kitab Alرسالة بعنوان ".  ١٠

Barzanji di Desa Pegandon Kabupaten Kendal (Studi Komparatif Menurut 

NU dan Muhammadiyah  " كلية  ٢٠١٠ سنة كمال الدين أوىل  نور كتبتها ،

كيفية ملعرفة  هو  بحث  ال  االغرض من هذ  . و سيمارانجواليسوجن  IAINول الدين  صأو 

معرفة قبول تقليد قراءة و ، ي وفًقا لنهضة العلماء واحملمديةإحياء ذكرى املولد النبو 

،  ية يف قرية بيغاندون، منطقة كنداللماء واحملمدكتاب الربزجني يف نظر هنضة الع
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ندون يف خماطبة ومدى التشابه واالختالف بني هنضة العلماء واحملمدية بقرية بيغا

اإلسالمية. وأظهرت   لعقيدةتاب الربزجني يف مراجعة ا وتالوة كذكرى املولد النيب

النتائج أن: هناك أوجه تشابه واختالف يف االستجابة إلحياء ذكرى املولد وقراءة  

 .)٢٠١٠كمال الدين,  (كتاب الربزجني

ة على نطاق  شهور وصفها سابقاً هي كتب املولد النيب وهي ماليت السابقة  دراسات وال

حليل أول من قام بت ي ه ة ، والباحثديبحثه أحبكاين مل واسع يف اجملتمع، بينما هذا مولد الب

بكاين فرص واسعة ليكون  ولد الب ملأن يكون  يرجى  ،  هذا البحثبواسطة  ،  لذلك بكاين.  مولد الب

العلماء  د كتبه ال سيما بالنظر إىل أن مولد الببكاين هو كتاب مول ،يف اجملتمعا شهورً م

 . ببكان، سرييبونرزي الذي يأيت من قرية شيااإلندونيسي احمللي أزكا مهام 

بكاين هبدف  األديب يف البحث عن مولد الب وصصنل ل فكرية نظرية ة الباحثتستعمل 

، ملعاين اليت حيتويها النص األديباألديب وكذلك معرفة ا وصلنصل فكرية املسامهة يف مقارنة

يني وجلميع أفراد اجملتمع األكادمي ة لباحثل العربةو  العلم ه كمعرفة إضافية المعحبيث ميكن اس

 الذين يصنعون مصادر القراءة واملواد املرجعية لتطوير املزيد من البحث.

لكياهي ديب بعنوان مولد الببكاين األعمل الموضوع  ة الباحث ت ، أخذبحثال ايف هذ

 ، سرييبون. مدير املعهد السلفي ببكان سيوارجنني، زياري شمهام  ىأزك احلاج
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 الفصل السابع: نظام الكتابة

  ا الكتابة يف هذوأما نظام الكتابة يف هذا البحث إىل تسهيل املناقشة. مظام هدف ي

البحث،   غراض، وأحتديد البحث، و خلفية البحث  على  : املقدمة اليت تشملولاأل:  وه  بحثال

كتابة.  نظام ال، و ونظامه، وخطوات البحث  يالسابقة، وإطار الفكر   دراسات ، والوفوائد البحث

، ودراسات احملتوى  األديبفكرية للنصوص  ، و لألعمال األدبية يف املولد النيب  نظرية، دراسة  ثاينال

الذي يتضمن وصًفا لنص العمل وترمجة النص.  ، حترير النص وترمجته ثالثالبناًء على النص. 

كاين ملولد الببا وصلنصل فكرية ، حتليلأزكى مهام شريازيبكاين. املؤلف مولد البسرية  ،رابعال

 ، خامتة تتضمن استنتاجات وتوصيات. امساخلالتأشري األخرى. مع نصوص 

  


