الباب األول
المقدمة
أ .خلفية البحث
اعتبارا من كصوؿ اإلسالـ كىو دين تسمل تعاليمو جوانب
سلتلفة من احلياة البشرية ،دخل دين اإلسالـ يف ذلك الوقت إندكنيسيا
كقبلها أغالبية سكاهنا ،لذلك مت قبوؿ بعض اجلوانب ادلتعلقة باإلسالـ،
مثل األدب كالعربية كالكتابة تقوؿ فقط على سبيل ادلثاؿ ،القصيدة
اليت ىي نص يف شكل شعر ،مث تستخدـ كصوت فٍت يتنفس
اإلسالـ ،حيث ربتوم األغاين على الكثَت من عناصر الدعوة
اإلسالمية كنصيحة جيدة كفقا للتعاليم اإلسالمية .عادة ما يتم غناء
األغاين مع إيقاعات هبيجة تشبو تقريبا.
كلمة أدب من الكلمات اليت تتطور معناىا بتطور حياة
األمة العربية كانتقاذلا من دكر البداكة إىل أدكار ادلدنية كاحلضارة .كقد
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اختلفت عليها معاف متقاربة حىت أخذت معناىا الذم يتبادر إىل
أذىاننا اليوـ ،كىو الكالـ اإلنشائي البليغ الذم يقصد بو إىل التأثَت يف
عواطف القراء كالسامعُت ،سواء أكاف شعرا أـ نثرا 1.كإف حنن كقفنا
عند ادلأثور من النصوص اجلاىلية فلن جند فيها ىذه الكلمة حىت سنيل
إىل الناظر أف العرب مل يعرفوىا يف لغتهم القدشنة إىل أف نبغت يف عصر
األمويُت .كلكن ذلك كحده ال ينفي الكلمة عن العصر اجاىلي ،إذ
كاف من ادلقرر الثابت أف األدب اجلاعل ضاع منو كثَت ،كما بق كصل
إلينا بعدعهد طويل مضطرب باألحداث الدينية كالسياسية
كاالجتماعية ،ككاف كصولو بطريق الركاية اليت اعتمدت على الذاكرة
كىو غَت رئيقة احلفظ فمنالو من ذلك نقص كربوير ،كصارت نصوصو
البافية ال تنتهي .يف رأم ادلتحرجُت ،إىل يقُت ،كال سيما إذا مسخة
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 1شوقي ضيف ،تاريخ األدب العريب العصرم اجلاىلي( ،القاىرة :دار ادلعارؼ ۱۱۱۱ ،ق)،
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لنظرية االخناؿ أف نبسط سلطافها على أكثر األدب اجلاىلي كابرم
ذلك مجاعة من ادلستشرقُت كبعض الباحثُت من الشرقُت.
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يف ىذا البحث ال تبحث الباحث الشعر الغنائي ،مثل
الغنائي الذم زنتوم على ادلدح .الشعر الغنائي ىو الشعر الذم يصاغ
يف قصيدة متوسطة الطوؿ ،أك يف مقطوعة ،كىو صاحل للغناء يف
معظمو ،كقد مسى أبو الفرج األصبهاين كتابة الكبَت يف األدب األغاين)
ألنو يشتمل على قصائد أك مقطوعات صاحلة للغناء ،كىذا النوع من
الشعر موجود عند معظم شعوب العامل ،فهو موجود عند اليوناف
األقدمُت ،كعند الركماف ،كعند العرب ،فمعظم الشعر العريب من الشعر
الغنائي ،كىو يشتمل على أغراض كثَتة منها :احلماسة ،ادلدح ،الرثاء،
اذلجاء ،الغزؿ 3.يف ىذا البحث كجدت الباحثة يف الشعر ما زنتوم
 2أمحد الشايب ،اصوؿ النقد األديب( ،القاىرة :مطبعة النهضة العربية۱۱۱۴ ،ـ) ،ص .۲-۱
3عبد العزيز زلمد الفيصل ،األدب العريب كتارسنو( ،الرياض :جامعة اإلماـ زلمد سعود
اإلسالميّة 1445 ،ىػ) ص.۲۳
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غرض ادلدح ،مثل الشعر لإلماـ البوصَتم فهو زنتوم على مدح على
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلّم.
ادلدح ىو تعبَت الشاعر عن اإلعجاب بادلمدكح كإبراز
الصفات اخلَتة ،كاألخالؽ النبيلة كاخلصاؿ احلميدة اليت يتجلى هبا
ادلمدكح ،فالشاعر بفنو احملب إىل النفوس يربز تلك الصفات يف اثواب
زاىية تعجب القارئ كادلستمع ،كخَت ادلدح مادعا إىل اخلَت كما عمل
زىَت بن أيب سلمى عندما مدح ىرـ بن سناف كاحلارث بن عوؼ
إلسهمهما يف إيقاؼ احلرب ادلشتعلة بُت عبس كذبياف ،أك كما عمل
اينو کعب عندما مدح الرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.
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قصيدة الربدة ىي إحدل القصائد ادلشهورة يف خزانة
اإلسالـ .السجع زنتوم على مدح النيب زلمد صلى اهلل عليو كسلم،
التوصية لألخالؽ كالقيم الركحية ىي الركح اجلهاد .كحىت األف تقرؤ
 4عبد العزيز زلمد الفيصل ،األدب العريب كتارسنو ،...ص .۲۴
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القصيدة يف كل احتفاؿ دبناسبة ذكرل مولد الرسوؿ اهلل يف اندكنيسيا،
خاصة يف ادلعاىد اإلسالمية السلفية .ىذه القصيدة يًتجم إىل سلتليفة
اللغة ىي :إىل اللغة الفارسية كالًتكية كاألردية كالبنجابية كالسواحلية
كالبولندية كاإلندكنيسية كادلاليزية كاإلجنليزية كالفرنسية كاألدلانية
كاإليطالية .كيف اندكنيسيا ،تقرؤ القصيدة إحتفاال خاصا مثل برامج
زلمد النيب صلى اهلل عليو
اسرء معراج ككليمة كغَت ذلك ،يف عصر ّ
كسلم كانت اجلاىلية العربية تعبد رموز القوة كالعظمة عبادة بدائية،
كتؤلو مظاىر الطبيعة ادلختليفة على كجو بعيد عن الركحانية ادلهذبة
الرقيقة.
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كلقد أراد احلامتي يف القرف الرابع اذلجرم ،ىو نفسو شاعر
مشهور ،أف زنمل شعراء عصره على اتباع ادلثاؿ الفٍت احلق كما يراه
ىو يف القصيدة اليت تناسب صدكرىا أعجازىا ،كينتظم نسيبها
.۱۳۴
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متدزنها ،كزعم أف ىذا مذىب اختص بو احملدثوف ،لتوقد خواطرىم،
كلطيف أفكارىم.
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شنكن االطالع على فهم القصيدة من عدة جوانب ،ىذا
يعتمد على زلتول القصيدة اليت تريد مناقشتها .إف كجود القصيدة
بشكل عاـ يستمتع بو القراء ،كلكن كجود القصيدة ال شنكن فصلو عن
معٌت الرموز (العالمات) الواردة يف القصيدة كعالقتها باألشياء أك
األحداث خارج األدب مث كجود الظواىر .الظواىر ادلوجودة يف
األعماؿ األدبية ستكوف مهمة جدان للدراسة .الشعر ىو عمل أدب
تطور معناىا مع تطور الثقافة العربية
فٍت ،فالعبارة األدبية تأيت من كلمة ّ
كتتطور حبسب دكرىا الذم يقًتب معناىا من تعريف معناىؤ 7.يتم
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شوقي ضيف ،تاريح األدب العرب العصرم اجلاىلي( ،القاىرة :دار ادلعارؼ،)5119 ،
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8
يؤدم
تفسَت الظواىر يف ادلصنفات األدبية من خالؿ ادلنهج التأكيليِّ .

التأكيل إىل األعماؿ األدبية كأشياء ربتاج إىل تفسَت 9.إف ادلنهج
التأكيلي الذم يتطور بشكل متزايد كيستوعب األفكار البنيوية ،كنظرية
ما بعد البنيوية ،كالنظرية السردية ،باإلضافة إىل أفكار العلوـ
االجتماعية األخرل ،رنعل تفسَت الظواىر غَت مقيد بشكل متزايد.
رموزا
هبذا ادلعٌت ،يصبح البشر مع مجيع األحداث كاألفعاؿ يف حياهتم ن
يف شكل نصوص شنكن تفسَتىا الستكشاؼ ادلعٌت ادلتضمن فيها مث
تلد ادلعاين الفلسفية .كأكضح ريكور أف التأكيل ىو نظرية عمل الفهم
يف تفسَت النص كفلمر ،مؤكدا أف الًتكيز يف الدراسات التأكيلية يشمل
فهم النص ،كالقضايا األكثر توجهان فيما يتعلق بالفهم كالتفسَت .ىذا
يدؿ على أف الفكرة الرئيسية يف التأكيل ىي فهم النص.
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البشر يف عامل رمزم .اللغة كاألسطورة كالفن كالدين ىي أجزاء من
العامل الرمزم ،مث احلركات البشرية كالسلوكيات غَت الواعية ستؤدم إىل
اكتشافات دبعٌت ادلعٌت الفلسفي الذم شنكن العثور عليو يف الرموز.
كل شيء يصبح سلسلة مًتابطة تعطي معٌت رمزم يف التجربة
اإلنسانية .عالكة على ذلك ،يؤكد كسَتير يف كتابو "اإلنساف كالثقافة"
رموزا .ادلعرفة البشرية ىي يف األساس معرفة
أف العقل البشرم يتطلب ن
رمزية .ربتوم ادلعرفة الرمزية على عنصرين متعارضُت .احلقيقي كاحلقيقي
احلقيقي ،مث الفعلي كادلثايل .من خالؿ اتباع طريق أفكار عمانوئيل
كانط ،أكد سسَتير أف ىذين األمرين كانا ازدكاجية يف أساس ادلعرفة
اإلنسانية .تنسق نظرية األشكاؿ الرمزية الثنائية يف الفكر اإلنساين.
النقاش اجلديد كسَتير حوؿ الثقافة ىو أنو رأل تطور الثقافة من حيث
الرمزية .يعرب كسَتير عن الطبيعة الرمزية للتجربة اإلنسانية على النحو
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التايل :مل يعد البشر يعيشوف فقط يف الكوف الفيزيائي ،يعيش البشر يف
عامل رمزم.
كبالتايل ،ال شنكن تفسَت كجود رمز كصورة فارغة أك رمز
يوضح مفهوـ الرموز يف كتاب "قوة الرموز" أف الرموز ذلا طبيعة اإلشارة
إىل أعلى (مثالية) أك تشَت إىل أفق أكسع دكف أف تًتؾ العالقة مع
جديدا أك سلتل نفا عن ما
تقليدا .ال تعد الرموز شيئنا
ن
ادلألوؼ كتصبح ن
يُرمز إليو ،كلكن ال يزاؿ ىناؾ دنط من العالقات التمثيلية أك ادلوازية.
أيضا على أبعاد
كبالتايل ،فإف الرموز ليست عادلية فقط كلكنها ربتوم ن
خاصة 11.النسبة إىل ديلسطن ،مؤلف الكتاب ،الرموز ىي كلمات أك
صور شائعة كمفهومة من قبل العقل كتعترب حقيقة .ىذا موجود بالفعل
كمن ادلتوقع حىت كما ىو ،بطريقة مفتوحة مرتبطة بالعالقة الصحيحة.
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إف أذنية كجود الرموز ذبعل من بوؿ ريكور رمزان للًتكيز
األساسي يف التأكيل ،كذلك قبل البحث عن ادلعٌت الفلسفي يف العمل
األديب كفهمو أكالن ،فهم معٌت الرموز كالرموز كادلفاىيم التأكيلية يف العمل
رمزا كنوع من البنية ادلهمة اليت
األديب .عالكة على ذلك ،صاغ ريكور ن
تشَت إىل شيء بشكل مباشر كأساسى بادلعٌت احلريف كأضاؼ مع معاين
أخرل ،دبعٌت ثانوم كرمزم حيث ال شنكن اخًتاؽ إال ادلعٌت األكؿ .ىذا
ىو السبب يف أنو يقوؿ أف الرموز تعٍت دائما ضعف يف رلاؿ الدراسة
التأكيلية.
أحد أنواع الشعر العريب معركؼ جبمالو بيتا الشعر قصيدة
الربدة ىو نوع من األدب العريب التقليدم يف شكل شعر أك شعر
يتألف من علماء غَت عاديُت لإلماـ البوصَتم كغالبنا ما يغنوف يف
منتدل األزىر حوؿ العامل .استلهمو الشاعر العريب األسطورم ،زىَت
زلمد كثَتان .كمن األعماؿ
بن أبو سلمى ،ألف شعره أشاد بالنيب ّ

11

األخرل اليت قدمها اإلماـ البخارم صلوات ادلضرية كمغلقة مع صلوات
اذلمزية كالكواكب الدكرية.
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قصيدة الربدة اختيار كموضوع للدراسة ألف القصيدة ىي
القصيدة اليت ربتوم على عناصر اجلماؿ ،إىل جانب قراءة القصيدة
الربدة أصبح تقليدا أف يستخدـ لبعض اجملتمعات يف إندكنيسيا ،كىناؾ
من ادلعاين الواردة مهم جدا يف القصيدة دبا يف ذلك ادلعٌت الفلسفي يف
أف تصبح ىذه األعماؿ مثَتة لالىتماـ لدراسة ألف ادلبدعُت من ىذه
األعماؿ التعبَت عن ادلعٌت الذم كاف ينقل إىل القارئ بشكل غَت
مباشر دبعٌت من ادلعاين رلانا أك أذنية يف ذىن الشاعر الذم ال شنكن
فهمها إال من خالؿ دراسة التأكيل .مث ،من ربليل معٌت الفلسفي ذلذا
من أجل تأكيد كإثبات أف األساس بردة نفسو عدـ كقوع خطأ من
غرض ،كظيفة ،كالغرض كالفوائد أيضا لتصويب تلك القصيدة بردة ال
12
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شنكن أف يؤدم إىل حرمة للجميع ،كليس يف اآلخرين شنكن أف زندث
فقط ألنك الثقة ذلم جبد كإخالص ،حبيث رأل شرؼ ،كادلعجزات،
كىي زلقة يف ذلك بردة متارس بالنسبة لبعض الناس أف نتوقع لقاء
نفسو مع النيب.
تستخدـ قصيدة الربدة كهدؼ للبحث بشكل عاـ إلرناد
حل دلشكلة الفهم كالتفسَت كإلرناد ادلعٌت الفلسفي الوارد يف قصيدة
الربدة حىت يفهم القارئ ادلعٌت احملجوب يف القصيدة .شنكن حل ىذه
ادلشكالت عن طريق التأكيل ،ألف التفسَت التأكيلي كما ىو موضح
ساب نقا ىو طريقة لتفسَت رمز يف السياؽ دلعرفة معناه بناءن على ىذا
ادلوضوع ،متت دراسة قصيدة الربدة من قبل اإلماـ البوصَتم دبفهوـ
التأكيلية لبوؿ ريكور.
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ب .أسئلة البحث
من اخللفية البحث السابقة فأسئلة الدراسة يف ىذه الدارسة كماتلي:
 .1كيف تكوف القراءة اخلطية يف قصيدة الربدة لإلماـ
البوصَتل؟
 .2كيف تكوف القراءة التأكيلية يف نظرية لبوؿ ريكور عن
القصيدة الربدة لإلماـ البوصَتل؟
 .3كيف ادلعٌت الفلسفي يف قصيدة الربدة لإلماـ البوصَتل؟
ج .أغراض البحث
ىذا البحث أغراض ،كىو كمايلى:
 .1دلعرفة كيف أف القراءة اخلطية ىي اإلستعارة كادلعٌت الرموز يف
قصيدة الربدة لإلماـ البوصَتل اليت مت فحصها باستخداـ
نظرية لبوؿ ريكور التأكيلية.
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 .2دلعرفة مفهوـ التأكيلية يف نظرية بوؿ ريكور عن القصيدة
الربدة.
 .3دلعرفة ادلعٌت الفلسفي يف قصيدة الربدة لإلماـ البوصَتل.
د .فوائد البحث
من الناحية النظرية ذلذه الدراسة أربعة فوائد من ىذا البحث فهو
مايلى:
 .1إضافة رؤية القراء لفهم االستعارة كادلعن الرمزم كادلفاىيم
التأكيلية كادلعٌت الفلسفي يف قصيدة الربدة لإلماـ البوصَتم
اليت يتم فحصها باستخداـ طريقة بوؿ ريكور التأكيل.
 .2ادلساذنة يف األفكار كإثراء العلوـ الفلسفية خاصة يف رلاؿ
التأكيلية.
 .3كن مادة دراسة مقارنة للباحثُت اآلخرين الذين يدرسوف
ادلعٌت يف الشعر.
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 .4لزيادة احلب على رسوؿ اللّو صلى اللّو عليو كسلّم كليعطى
صورة العامة على القارئ كأفضل الصلوات.
 .5لفهم قصيدة الربدة ال شنكن أف يتسبب يف اخلالص للجميع،
كال شنكن أف زندث أم شيء آخر فقط ألنو يثق يف
اإلخالص ،حبيث تكوف االمتيازات كادلعجزات ،كحىت بردة
بالنسبة لبعض الناس أف يتوقعوا لقاءىم مع رسوؿ اهلل.
ه .التحقيق المكتبي
بعد يوجد التحليل احلقيق ،دلعرفة كفهم ادلعٌت الفلسفي قصيدة
الربدة من قبل اإلماـ البوصَتل يف ربليل بوؿ ريكور للتأكيل ،من ادلهم
القياـ بقراءة كتابة قصيدة الربدة من تأليف اإلماـ البوصَتم كبوؿ
ريكور .يف األساس من خالؿ قراءة ىذه األعماؿ ،شنكن فهم قصيدة
الربدة لإلماـ البوصَتم ،كشنكن فهم ادلشكالت ادلتعلقة بنظرية بوؿ

16

ريكور للتأكيل كشنكن دراستها بتعمق .لتجنب االزدكاجية يف البحث،
سيقدـ ادلؤلف بعض نتائج الدراسات السابقة ادلتعلقة بأحباث ادلؤلف.
 .1أمحد مرادم يف مقالتو ادلعنونة "قصيدة الربدة البوصَتل يف
ادلنظور التصويف" ،كىو جوىر أطركحتو ادلعنونة "األبعاد
الصوفية يف شعر الربدة البوصَتل" يف عاـ  ،2443انتاسارم
بنجرماسُت آيُت ،شرح البعد اللطيف الوارد يف شعر بردة.
ككفقا لو ،فإف احملتول ادلوجود يف قصيدة الربدة يشمل تعاليم
الصوفية السنية ككذلك التصوؼ الفلسفي الذم تظهره بيتا
زلمد .ركز حبثو على نص قصيدة
اليت تشرح نور زلمد كطبيعة ّ
الربدة فقط.
 .2البحث ارنيس فحرية "ادلبحث كاألمانة قصيدة الربدة اإلماـ
البوصَتل زنتوم الطباؽ (ادلرافية علم البديع) كلية علوـ
الثقافة جامعة فدجاجراف قسم األدب العربية يف ىذا البحث

17

عن ادلبحث كاألمانة يوجد يف قصيدة الربدة ،من نصيحة ألف
اليعرؼ يف احلب ،ال يتبع ىول النفس كاال يعمل ادلعصية
كيؤمن إىل اهلل تعاىل كرسولو ىذا البحث فرؽ دبا قد حبث
الوكاف حبدؼ الواحد .لكن الباحثة االتبحث ادلعٌت يف قصيدة
الربدة.
 .3حبث كتبو عبد الواحد بس موضوع "التحليل التأكيلية يف
الشعر سغرايوصو يف ذلك البحث عبد الواحد زنلل يف الرموز
كاإلستعارة كمجيعها رلموعة يف نظرية بوؿ ريكور" .كلذلك،
بعد أف فتشت الباحثة ىذا الشعر مل يبحث أحد من قبل،
كىذا البحث يليق يف حبثو كربليلو.
و .اإلطار النظاري
تطور بوؿ ركور النص إىل منطق بُت احلدث كادلعٌت ،يعٌت ادلعٌت
اقًتاح أف تعترب كظيفة ادلسند الذم رنتمع بالتحديد كبذلك حطاب

18

ربينها كأحدث قل خطب فهم بادلعٌت .كىذا يعٍت الوسائل اليت تظهر
على زلتوم نسبيا كاتركيب كظفتُت ربديد كالتنبؤ التدكيد كرباكزات
حدث ذباكزات يف ىذا ادلعٌت الذم يكوف عالمة اخلطاب بوؿ ركور.

13

كبذلك النص باخلطاب لو ىذا فو يعٍت منتق حدث كادلعٍت بوؿ ركور
يقوؿ الدنيا ىو اجلمع ادلراجع ما فتح من كل أقساـ النص كصعفي ما
قرأ ،فهم أحب.
من الشرح السابق خلصة أف اإلطار التحليل تأكيلية لعمل
بالنص بالدنياء مستقل راه النص بالدنياء نفسو حررت من ثقل علم
النفس العقليو أك بواسطة ربريو ادلؤلف لذلك فهم النص حظاب فهدا
يعر ضمنا معٌت ينبغي استعماؿ نظرياتاف ادلناسباف لتحليل يعٍت
االستعارة كالرموز من الفكر لبوؿ ركور.

M.Ikhwan Rosyidi, dkk; Analisis Teks Sastra, p.153.

13

19

 .1نظرية اإلستعارة
يقوؿ مونرك

()Metafora

Monroe

بَت دسلي إف االستعارة ىي ((قصيدة

مصغرة)) كمن ىنا فالعالقة بُت ادلعٌت احلريف كادلعٌت اجملازم أشبو بنسخة
سلتصرة يف داخل مجلة كاحدة من الدالالت ادلعقدة ادلتداخلة اليت تسم
العمل األديب ككل .كأعٍت بالعمل األديب ىنا العمل الذم ينطوم على
خطاب متميز عن أم عمل آخر ذم خطاب ،كالسيما اخلطاب
العلمي ،بكونو يربط ادلعٌت الصريح بعالقة بادلعٌت الضمٍت.
يقوؿ بوؿ ريكور أف االستعارة

))Metafora

14

يتعلق بالداللة الكلية

دبعٌت تطابع كالمة ادلكًتحات يف الداليل ،اإلستعارة ىو النتائج على
تشويق التوحد بُت الكالمتُت يف مجلة اإلستعارة كبذلك يف ىذ احلاؿ
اإلستعارة ادلتعلق بالكلمة.

 14باكؿ ريكور ،نظرية التأكيل اخلطاب كفائض ادلعٌت ،...ص .۵۶-۵۵
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 .2يف نظرية الرموز

()Simbol

لفظ "الرموز" يف اللغة اندكنيسيا عالمة كالرموز .الرموز يف اللغة
اليونانية ىي

Sumbalo

بادلعٌت صلة 15.الرموز ىو عالمة كلكن ليس

كل عالمة ىو الرموز ،ريكور يقوؿ الرموز بًتكيب كمناسبة فيو ادلعٌت
ظاىر ،رئيس الفكرة أك األدبية يرجو اىل زيادة ادلعٌت ،ادلعٌت األخر غَت
ظاىر 16.كبذلك الرموز يف بوؿ ريكور ىو الرموز الذم يستطيع التعبَت
باحلررت األف لعد حلبة اسيا كاخليل.
معٌت الرمزم زنتوم على معنياف ،أكال ىو معٌت الوسيلة الوحداة
كحوؿ ادلعٌت إضايف .معٌت األساس نظر ادلعٌت ثانوم ىو احلقيقة
ادلعٌت 17.عالقة الرموز مضطرب ألف يستطيع ترجم حبرية ،الرموز يعمل

15

W.Poespoprodjo, Hermeneutika, (Bandung: CV.Pustaka Setia,
2004), p.117.
16
M.Ikhwan Rosyidi, dkk; Analisis Teks Sastra, p. 159.
17
M.Ikhwan Rosyidi, dkk; Analisis Teks Sastra, p. 161.
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بًتكيبو حُت تفسَته ،كتعويليو زنتاج إىل ىذا البحث على أقل األديب
ادلطلوب لوظيفة رمزية يف الكلمة الواحدة.
 .3مفهوـ التأكيلية بوؿ ريكور (ادلعٌت الكامل)
كفقا لريكور ،كالتفاىم ( )Understandingإىل النص يعٍت ،أكالن،
إدراج بُت مسندات كضعنا ىو كل ما لو معٌت

and unwelt

.Welt

توسيع األفق ادلسموح بو دلناقشة ادلراجع اليت فتحها النص أك العامل
الذم افتتحتو ادلطالب ادلرجعية دلعظم النصوص ،كثانيان السماح
لألعماؿ

()Teks

توسيع أفق فهم الذات للقراء :يعمل إطار التحليل

التأكيلي لبوؿ ريكور يف النص باعتباره عادلا مستقالن ،كالنص لو عادلو
ن
اخلايل من عبء سيكولوجية مؤلفيو ،كالنص ىو لغة مكتوبة تفي
بنفسها ،دكف االعتماد على اللغة ادلنطوقة .لذلك ،ينتقل التفسَت يف
منطقتُت ،كذنا "يف"  ،Senseيف شكل "تفسَت"

()Explanation

ضد

22

العامل يف النص ك "اخلركج"  ،Referenceيف شكل "فهم"
( )Understandingعلى العامل اخلارجي كما ادلشار إليها يف النص.

18

 .4النظرية الفلسفي
كباإلضافة إىل الًتكيز على الرمز كاحملاز ،ريكور تركز أيضا على
مفهوـ فلسفي من الرموز الواردة يف النص.

19

كلمة الفلسفي من

اليوناين ،يعٍت من الكلمة  Philosبادلعٌت احلب كالكلمة  Shopiaبادلعٌت
حكمة ،معرفة ،براعة ك غَت ذلك .مث يرتبط مع ريكور التفكَت يف
الفلسفي يف نص ىو تعتزـ ريكور لشرح بالتفصيل زلتويات النص
كربديد مع مفاىيم احلياة لو دكر كظيفة حياة اإلنساف .مع ذلك ،فإف
نص ريكور ليس فقط كعلم كلكن يف النص ىناؾ رسالة للحياة.

18

W.Poespoprodjo, Hermeneutika, (Bandung: CV.Pustaka setia,
2004), p.121-125.
19
Merry Choironi, dkk, Alfaz Vol. 3, (Serang: t.p., 2015), p. 90-91.
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ز .منهج البحث
منهج البحث يف ىذ البحث ادلستخدمة ىي ادلنهج الوصفي ،الطريقة
للحصوؿ على معرفة عن ادلبحوث ادلعُت كاالكصاؼ مناسبة للحالة
ادلبحوث كما تظهرىا النظرية ،فادلناىج ادلستخدمة يف ىذا البحث كما
يلي:
 .1مصادر البيانات
تتمثل إحدل العمليات ادلهمة للغاية يف دراسة ما يف ربديد
نوع البيانات كف نقا لغرض الدراسة ألنو فقط من خالؿ احلصوؿ على
بيانات البحث ،ستتم عملية البحث حىت رند الباحث إجابة من بياف
ادلشكلة ادلصاغ .تنقسم البيانات الواردة يف ىذه الدراسة إىل قسمُت
ذنا:
أ .بيانات أكلية

24

مت احلصوؿ على بيانات أكلية يف ىذه الدراسة مباشرة من اإلماـ

البوصَتی القصيدة يف كتاب نشرتو بعنواف " اإلماـ البوصَتی شرح
شيخ اإلسالـ شيخ شرؼ ال ّدين زلمّد بن سعيد بن محّاد الصنهاجي-
رمحو اهلل ،ضبطها كعلق عليها شيخ عبدلرمحن حن زلمود ،بردة
ادلديح ،مكتبة االداب ،القاىرة-ف ،39..86 :من منشورات دار
الًتاث البوددلي".

24

ب .البيانات الثانوية
يتم احلصوؿ على البيانات الثانوية من عدد من ادلراجع اليت
تدعم تنفيذ البحث من خالؿ قراءة الكتابات كادلقاالت كاألكراؽ أك
ادلواد ادلرجعية األخرل ذات الصلة بالبحث.

24
زلمد بن سعيد بن محّاد الصنهاجي-
اإلماـ البوصَتی شرح شيخ اإلسالـ شيخ شرؼ ال ّدين ّ
رمحو اهلل ،ضبطها كعلق عليها شيخ عبدلرمحن حن زلمود ،بردة ادلديح( ،مكتبة االداب ،القاىرة-ف:
 ،39..868من منشورات دار الًتاث البوددلي) ،ص .6-23
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 .2مجع البيانات
الطريقة ادلستخدمة من قبل ادلؤلف جلمع مصادر بيانات سلتلفة
يف حبث ادلكتبة ىذا ىي طريقة اإلشارة إىل استخداـ تقنيات تدكين
ادلالحظات .يتم استخداـ طريقة اإلحالة لالستماع إىل كل ما يتم
قراءتو يف األدبيات أك ادلراجع ادلختلفة كف نقا دلشاكل البحث بينما يتم
استخداـ تقنية تدكين ادلالحظات لتسجيل ادلعلومات ادلختلفة ذات
الصلة بالبحث ،مراحل مجع البيانات يف ىذه الدراسة كىي:
أ .قراءة الكائن ادلراد فحصو ىي قصيدة االربدة اإلماـ
البوصَتی.
ب .أعد كتابة قصيدة الربدة إماـ البوصَتی كف نقا للنص
األصلي يف الكتابة الرقمية.
ج .سجل األشياء ادلهمة كف نقا دلشاكل البحث.

26

 .3طريقة ربليل البيانات
بعد البيانات اليت مت مجعها ،قم دبعاجلة البيانات كتقدشنها كربليلها
كتفسَتىا ،عالكة على ذلك ،يتم تفسَت البيانات بناءن على الفهم أك
جدا ،حبيث شنكن للبيانات اليت مت
ادلعرفة اليت شنتلكها ،كالتقييم مهم ن
جيدا 21.الطريقة ادلستخدمة
معٌت ن
تقدشنها أك ربليلها أف تعطي معٌت أك ن
يف البحث ىي نظرية الرمز كاالستعارة يف علم التأكيل يف بوؿ ريكور،
تشمل ادلرحلة البحثية اليت ستنفذ يف الدراسة ما يلي:
أ .القياـ بقراءة دقيقة ذلدؼ البحث الذم مت ربديده؛
ب .إجراء اختيار العينة كبيانات سيتم استخدامها للبحث ،أم
الشعر الذم زنتوم على اإلستعارة كرموز كبحث مواضيعي؛

21

“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”, (Serang: UIN SMH Banten,
2016) FUDA p.9-10.
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ج .مجع بيانات إضافية تدعم ىذا البحث .البيانات الداعمة يف
شكل كثائق (كتب ادلكتبة) اليت تدعم ىذا البحث؛

22

د .إجراء ربليل دقيق لالستعارات كالرموز ادلوجودة يف القصائد اليت
مت أخذ عينات منها يف الدراسة باستخداـ دنوذج مادة التأكيل بوؿ
ريكور .تشمل خطوات العمل يف التحليل :أكالن ،اخلطوات ادلوضوعية
(التتبع) ،كىي ربليل ككصف اجلوانب الداللية لالستعارات كالرموز بناءن
على مستواىا اللغوم .ثانيان ،اخلطوات االنعكاسية (الفهم) ،أم ربط
العامل ادلوضوعي للنص بالعامل ادلشار إليو ،كالذم يف اجلانب الرمزم
غَت لغوم ،تقًتب ىذه اخلطوة من مستول علم الوجود .اخلطوات
الفلسفية الثالث ،كىي التفكَت باستخداـ االستعارة كالرموز كنقطة
أيضا خطوة كجودية ،فهم على مستول
انطالؽ .كتسمى ىذه اخلطوة ن
الوجود أك كجود ادلعٌت نفسو.
22

W.Poespoprodjo, Hermeneutika, (Bandung: CV. Pustaka setia,
2004), p.113-114.
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ق .صياغة استنتاجات حوؿ البحث الذم مت 23.األسلوب ،يف
دراسة األدب ،لو مقياس علمي خاص بو يتحدد خبصائصو كنظاـ.
ح .تنظم البحث
يف ىذا البحث تستعمل الباحث نظاـ البحث ،فيما يلي:
الباب األكؿ؛ مقدمة :تشمل على خلفية البحث كأسئلة البحث
كأغراض البحث كفوائده كالتحقيق ادلكتيب كاإلطار
النظرم كمنهج البحث كنظاـ البحث.
الباب الثاين؛ حملة عن حياة اإلماـ البوصَتی ،تستمل على مولده
كنشأتو كشخصيتو كثقافتو ،كالبيئة األدبية ،كتيار أعماؿ
كأفكاره.
الباب الثالث؛ النظرية التأكيلية لبوؿ ريكور.

23

Kutha Ratna Nyoman, Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2015), p.44-46.
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الباب الرابع؛ التحليل التأكيلية يف قصيدة الربدة لإلماـ البوصَتی
كيستمل على اإلستعارة كالرموز فيها كربليل التأكيل
فيها كمعناىا الفلسفي.
الباب اخلامس؛ خامتة :تشمل على النتائج كاالقًتاحات.

