إقرار
إنٍت أقر حقا بأن ىذا البحث الذي قمت بتصنيفو كشرط
للحصول على الدرجة اجلامعة األوىل من قسم اللغة العربية وأدهبا كلية
أصول الدين واآلداب جبامعة سلطان موالنا حسن الدين اإلسالمية
احلكوميةبننت،كلهامثرةمنعمليالذايت .
وأما األجزاء ادلؤخ وذة يف كتابة ىذا البحث اليت اقتبستها من
مؤلفاتغَتي ،فقدقمتبكتابةمصادرىابوضوحوفقاألعرافوقواعة
وأخالقياتاألعمالالعلميةيفالعاملاألكادمي .
ويف حالة العثور الحقا على أن مجيع أو بعض حمتويات ىذا
البحث ليس من مثرة عملي الذايت أو العثور يف أجزاء مأخ وذة فإنٍت
لدرجة األكادميية اليت أمحلها والعقوبات
مستعد لتلقي عقوبة سحب ا 
األخرىوفقاللوائحالقانونيةساريةادلفعول .

سَتانج92،أكتوبر9212،م 



سفريادى
رقمالتسجيل172022942:
أ

صورة تجريدية

االسم:سفر يادى،رقمالتسجيل972066341:ادلوضوع:المعنى الفلسفي في "قصيدة
البردة" لإلمام البوصيرى (دراسة تأويلية لبول ريكور).
ميكن مراجعة فهم القصيدة من عدة جوانب ،وىذا يعتمد على حمتويات القصيدة اليت
ستعارة
اءعمومابوجودالقصيدة،لكنوجودالقصيدةالينفصلعناإل 
مناقشتها.جيبأنيستمتعالقر
ً
وادلعٌت الرموزأووجودادلعٌت الفلسفييفالقصيدةوعالقتهاباألشياءأواألحداثخارجاألدب.يتم
تفسَتىذهالظاىرةيفاألعمالاألدبيةمنخاللهنجتفسَتي.هتدفىذهالدراسةإىلوصفادلعٌت
َتيإلثباتاألخباراليتيقًتحهابعضالناسحولماإذا

الفلسفيالوارديفقصيدةالربدة لإلمامالب وص
كانتىناكقداسةحق يقيةأوعناصرشركمثلتعاويذسحريةعلىالقصيدة،حبيثيؤديىذاالبحث
إىلدراسة تأويلية لبولريكور.حبيثميكنأنيفسرشيئًامامتالكشفعنوساب ًقايفالعقل منخالل
ميكنأيضاترمجة
الغامضايفمعناهحبيثميكنفهمو،و
الكلماتكوسيلةللتسليم،بعقالنيةشيءماز
ً
ً
شيءغريبيفالقصيدة.يتمتلخيصىذامنحيثالتأويلية .
و ّأما أسئلة البحث )1 :كيف كانت قراءة اخلطية يف قصيدة الربدة لإلمام البوصَتى؟) 9 ،
كيفكانتقراءةالتأويلية يف نظرية بول ريكور عن القصيدة الربدة لإلمام البوصَتى؟)2 ،كيف ادلعٌت
غراضالبحث)1:دلعرفة كيف أن القراءة ىي اإلستعارة
،وأ 
الفلسفي يف قصيدة الربدة لإلمام البوصَتى؟ 
وادلعٌتالرموزيفقصيدةالربدةلإلمامالبوصَتىاليتمتفحصهاباستخدامطريقةبولريكورالتأويلية)9،
دلعرفة مفهوم التأويلية يف نظرية بول ريكور عن قصيدة الربدة)2،دلعرفة ادلعٌت الفلسفي يف قصيدة الربدة
لإلمامالبوصَتى .
منهجالبحثادلستخدمةىو ادلنهج الوصفي،وبعدمجعالبيانات،مبعاجلةالبياناتوعرضها
وحتليلهاوتفسَتىا.عالوةعلىذلك،يتمتفسَتالبياناتعلىأساسالفهمأوادلعرفةاليتمتتلكها .
بناءً علىاألحباثاليتمتإجراؤىا،ميكنأننستنتج أناإلستعارةاجملموعة  79وادلعٌتالرموز
يف ىذه القصيدة اجملموعة  .55حتتوي ىذه القصيدة على إعجاب اإلمام الب وصَتي ذكر عشق النيب
حممد ،التواصل  ومنع ىوى النّفس  ومعجزاتو ومولده رسول اهلل وشرف القرآن وإلسراء وادلعراج واجلهاد
ّ
وطلبمغفرةمناهلل وشفاعتومنرسولاهلل وادلناجاتوعرضاحلاجات إىلاهللسبحانووتعاىل.ادلعٌت
يبحممدصلىاهللعليووسلم،ىو"النور"الذي يفتقدهوجودهدائما
الفلسفيقيقصيدةالربدة يعٍت النّ ّ
نادائمابالقيامباألفعالالصاحلة
لودائماتأثَتإجيايبعلىاحلياة،ويدعوناويذ ّكر ً
علىالوقت،النورالذي  ً
وادلتابعة على خطى تعاليمو يف احلياة اليومية ،وىي تعاليم اإلسالم والدين الذي جيلب لنا جنا الدنيا
اآلخرة.رسولاهللىوالنورالذييقدمدائماأمثلةعلىحسنالسلوكوالشخصية.النور،منادلعجزات
و
ً
اليتورثهاحىتاآلنوىيالقرآنواحلديثكدليلللحياةالبشريةمنأجلاإلميان والتقوى باهللسبحانو
وتعاىل .
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ABSTRACK
Name: Supriyadi, NIM: 143600279, Title of Paper: "Philosophy meaning in
Qasīdah Al-Burdah Imam Al-Bushiri (Study of Hermeneutic’s Paul Ricoeur)".
Understanding qasidah can be reviewed from several aspects, This
depends on the contents of the qasidah to be discussed. The presence of qasidah is
generally to be enjoyed by readers, but the presence of qasidah is also inseparable
from the metaphors and meaning of symbols or the presence of philosophical
meanings in the qasidah and its relationship with things or events outside of
literature. Interpretation of this phenomenon in literary works is done through a
hermeneutic approach. This study is to describe the philosophical meaning
contained in the Al-Burdah qasidah by Imam Al-Bushiri to prove the news that
some people suggest about whether there is a true sacredness or shirk elements
such as magic spells on the qasidah so that this research leads to the explanation
of Paul Ricoeur's hermeneutics. So that something previously revealed in the mind
through words as a medium of delivery, can explain rationally something that is
still vague in its meaning so that it can be understood, can also translate something
foreign in the qasidah. This is summarized in terms of interpretation,
understanding, and explanation.
Based on the above background, the formulation of the problem in this
study are 1) How is the reading of Heuristics in the Imam Al-Bushiri's qasīdah
burdah?, 2) What is the reading of Hermeneutics in Paul Ricoeur's Theory on the
qasīdah burdah?, 3) What is the philosophical meaning in the qasīdah burdah
Imam Al-Bushiri's?, and this study aims to find out 1) How is the reading of
Heuristics, namely metaphor and symbolic meaning in the qasīdah burdah by
Imam Al-Bushiri, 2) How is the concept of hermeneutics in Paul Ricoeur's theory
on the qasīdah burdah, 3) How is the meaning philosophical in Imam Al-Bushiri's
qasīdah burdah.
The research method used is a qualitative method, after the data collected
then process and present data, analyze and interpret the data. Furthermore, the
data is interpreted based on understanding or knowledge possessed.
Based on research that has been done, it can be concluded that the metaphor
numbered 42 and the symbolic meaning in this qasidah numbered 55. This
qasidah contains the admiration of Imam Al-Bushiri towards the Prophet
Muhammad, Tawasul, guarding the passions, the Prophet's maulid, Praise to the
Messenger of Allah, Miracles and the Qur'an, Isra 'Mi'raj, jihad, Rasulullah, and
prayers to Allah SWT. The philosophy meaning of this qasidah burdah is Prophet
Muhammad SAW., he is "The Light" that is always missed his presence all the
time, the light, which always has a positive impact on life, invites and reminds us
to always do good deeds and follow in the footsteps of his teachings in daily life,
namely the teachings of Islam, religion which brings us survived the world and
the hereafter. Rasulallah is the light that always provides examples of good
behavior and character. The light, from the miracles that he has inherited up to
now, namely the Qur'an and Al-Hadits as a guide to human life in order to believe
and devote to Allah SWT.
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ABSTRAK
Nama: Supriyadi, NIM: 143600279, Judul Skripsi: "Makna Filosofis
dalam Qasidah Al-Burdah karya Imam Al-Bushiri (Analisis
Hermeneutika Paul Recoeur)".
Pemahaman qasidah dapat ditinjau dari beberapa aspek, Hal ini
tergantung pada isi qasidah yang ingin dibahas. Kehadiran qasidah pada umumnya
memang untuk dinikmati oleh para pembaca, tetapi kehadiran qasidah juga tidak
terlepas dari metafora dan makna simbol ataupun terdapatnya makna filosofis
dalam qasidah tersebut serta hubungannya dengan hal-hal atau kejadian-kejadian
di luar sastra. Penafsiran fenomena ini dalam karya sastra dilakukan melalui
pendekatan hermeneutika. Penelitian ini untuk mendeskripsikan makna filosofis
yang terkandung dalam qasidah Al-Burdah karya Imam Al-Bushiri untuk
membuktikan kabar berita yang disarankan beberapa orang tentang apakah benar
adanya kekeramatan ataupun unsur kesyirikan seperti mantra sihir pada qasidah
tersebut sehingga Penelitian ini mengarah kepada penjelasan hermeneutika Paul
Ricoeur. Sehingga terungkap sesuatu yang sebelumnya masih dalam pikiran
melalui kata-kata sebagai medium penyampaian, dapat menjelaskan secara
rasional sesuatu yang masih samar-samar di dalam maknanya sehingga dapat
dimengerti, juga dapat menerjemahkan sesuatu yang asing di dalam qasidah. Hal
tersebut terangkum dalam pengertian penafsiran, pemahaman, dan penjelasan.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah 1) Bagaimana pembacaan Heuristik dalam qasīdah burdah
karya Imam Al-Bushiri?, 2) Bagaimana pembacaan Hermeneutika dalam Teori
Paul Ricoeur pada qasīdah burdah tersebut?, 3) Bagaimana makna filosofis dalam
qasīdah burdah karya Imam Al-Bushiri?, dan penelitian ini bertujuan untuk
menggetahui 1) Bagaimana pembacaan Heuristik yaitu metafora dan makna
simbolik dalam qasīdah burdah karya Imam Al-Bushiri, 2) Bagaimana konsep
hermeneutika dalam Teori Paul Ricoeur pada qasīdah burdah tersebut, 3)
Bagaimana makna filosofis dalam qasīdah burdah karya Imam Al-Bushiri.
Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, Setelah datadata terkumpul kemudian mengolah dan menyajikan data, menganalisis dan
menginterprestasikan data. Selanjutnya, data tersebut diinterpretasikan
berdasarkan pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
metafora berjumlah 42 dan makna simbolik dalam qasidah ini berjumlah 55.
Qasidah ini berisikan tentang kekaguman Imam Al-Bushiri terhadap Nabi
Muhammad SAW., Tawasul, menjaga hawa nafsu, maulid Nabi, Pujian untuk
Rasulullah, Mukjizat dan Al-Qur'an, Isra' Mi'raj, jihad, syafa'at Rasulallah dan doa
kepada Allah SWT. Makna filosofis dalam qasidah burdah ini yaitu Nabi
Muhammad SAW., adalah "Cahaya" yang selalu dirindukan kehadirannya setiap
waktu, cahaya, yang selalu memberikan dampak positif bagi kehidupan, mengajak
dan mengingatkan kita untuk selalu mengerjakan perbuatan baik dan mengikuti
jejak-jejak ajarannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu ajaran Agama Islam,
agama yang membawa kita selamat dunia dan akhirat. Rasulallah adalah cahaya
yang selalu memberikan contoh tauladan dari segala prilaku dan budi pekertinya
yang baik. cahaya, dari mukjizat yang dimilikinya warisannya hingga kini yaitu
Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai pedoman hidup umat manusia agar beriman dan
bertaqwa kepada Allah SWT.
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تصديق المشرف
إ ّنىذاالبحثللطالب:سفريادى،رقمالتسجيل،172022942:

حتتادلوضوع:المعنى الفلسفي في "قصيدة البردة" لإلمام البوصيرى
(دراسة تأويلية لبول ريكور) ،قسماللغةالعربيةوأدهباكليةأصولالدين

واآلدابجامعةسلطانموالناحسنالديناإلسالميةاحلكوميةبننت .قد
متتكتابتووتستعدالكاتبةللمناقشة.

ادلشرفالثاين 

ادلشرفةاألوىل



هتا راهرجا ،الماجستير

مري خيراني ،الماجستير
الحاجة ّ

رقمالتوظيف120229999222211225:

رقمالتوظيف124212919221199229:

ه

المعنى الفلسفي في "قصيدة البردة" لإلمام البوصيرى
(دراسة تأويلية لبول ريكور)

بحث
مقدملكليةأصولالدينواآلداب 
لتكملةالشروطللحصولعلىالدرجةاجلامعةاألوىليفقسماللغةالعربية
وأدهبا


وضع 

سفر يادى
رقم التسجيل 972066341:
ادلشرفةاألوىل 

حتتإشراف



ادلشرفالثاين


هتا راهرجا ،الماجستير

مري خيراني ،الماجستير
الحاجة ّ

رقمالتوظيف124212919221199229:

عميدكليةأصولالدينواآلداب

رقمالتوظيف120229999222211225:

مبوافقة

رئيسةقسماللغةالعربيةوأدهبا


الدكتورة الحاجة إيدا نور سيدا ،الماجستير

ماوردي ،الماجستير
أ.د .الحاج أودي مفردي
ّ

رقمالتوظيف120011929222199221:

رقمالتوظيف120129221227221221:

و

تصديق لجنة االمتحان

قد متت مناقشة ىذا البحث حتت عنوان :المعنى الفلسفي في "قصيدة
البردة" لإلمام البوصيرى (دراسة تأويلية لبول ريكور) ،يفيوماجلمعةمن 92
أكتوبر9212 ،م ،أمام جلنة االمتحان منكلية أصول الدين واآلداب جبامعة
سلطانموالناحسنالديناإلسالميةاحلكوميةبننت.
ومنحكاتبةالبحثبالدرجاتاجلامعةاألوىليفقسماللغةالعربيةوأدهبا.
سَتانج92،أكتوبر9212،م 

جلنةاالمتحان 

رئيسةاللجنة


محمد صحيح ،الماجستير
الدكتور ّ
رقمالتوظيف124121911222221229 :



ادلمتحنةاألوىل 

الدكتورة الحاجة إيدا نور سيدا ،الماجستير

رقمالتوظيف120011929222199221:




ييتى حسنة ،الماجستير
رقمالتوظيف120722129212229212:
األعضاء 
ادلمتحنالثاين 


الدكتور اللو ترجمان أحمد ،الماجستير
رقمالتوظيف120922119222191225 :

ادلشرفةاألوىل

مري خيراني ،الماجستير
الحاجة ّ
رقمالتوظيف124212919221199229:

سكرت َتةاللجنة

ادلشرفالثاين

هتا راهرجا ،الماجستير
رقمالتوظيف 120229999222211225:
ز

اإلهداء
أىديتىذاالبحثالعلميإىلالوالدين
ا)وأمي
احملبوبُتالكرميُتمهاأيب(مدسور ّ
سبنو)البطلوادلصباحيفحيايت،غفر

(ك
اهللذلماورمحهماكماربياينصغَتا.وإىل
أخيتاحملبوبة(سح ونو)أخيوأخيت
احملبوب،وإىلمجيعأىلي أساتذي
واألساتديتالذينقادواينيدعوينوعلموين،
وإيلأصحايبيفقسماللغةالعربيةوأدهبا.

ح

الشعار
أعملت أقالمي وحينا منطقي في النصح
.والمأمول لم يتحقق


I use my pen, sometimes my logic, for the sake of
 an idea and dream that has not yet come true.



"Kupakai penaku, terkadang juga logikaku
Demi sebuah ide dan mimpi yang belum menjadi
nyata".

۞ MALAK HIFNI NASIF (BAHITSAH AL-BADIYAH) ۞

ط

سيرة الباحث
اسمالكامل:سفريادى 
حملادليالدوتارخيو :سَتانج19،أغستس 1220
الوظيفةاالمجاعية:طالبمنقسماللغةالعربيةوأدهباكلية
أصول الدين واآلداب ،جبامعة سلطان موالنا حسن الدين اإلسالمية
احلكوميةبننت .
إسماألبمدسوراوإسماألمكسبنو .
وأماادلدارساليتتتعلمالكابفيها،فهي :
 .1ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية فنتانج كسبالن ،س َتانج بننت سنة
9224-9221م
 .9ادلدرسةدينيةأوليةفنتانج،سنة9224-9221م
 .2ادلدرسة"اخلَتيةفنتانج"ادلتوسطةاإلسالمية،سنة9212-9224م 
 .7ادلدرسة الثانوية احلكومية  1فنتانج بقسم العلوم الطبيعية ،سنة
9212-9212م
 .5وبعد ذلك التحق الباحثة بقسم اللغة العربية وأدهبا ،بكلية أصول
الدين واآلداب ،جامعة سلطان موالنا حسن الدين اإلسالمية
احلكوميةبننتيفالعامالدراسى 9210-9217م


ي

شكرا وتقديرا
بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمدهللالذيانعمبنعمةاإلميانواإلسالمأشهدانالالواال
اهللو أشهدانحممدا رسولاهللوالصالة والسالمعلىأشرف األنبياء
وادلرسلُتسيدناحممدوعلىالووصحبوأمجعُت،امابعد .
والميكنيفىذاالبحثومتاماالمبساعدةاآلخرين،ولذلكاريد
انألقيكلمةشكروتقديراىلالذييساعدوينيف امتامالبحث،فألقيها
خصوصا :
 .1للسيدالكرميرئيس جامعةسلطانموالناحسنالديناإلسالمية
احلكوميةبننت السيد الفاضل األستاذ الدكتور احلاج فوز اإلميان
ادلاجستَت
عميدكليةأصولالدينو اآلدابالسيدالفاضل
 .9للسيدالكرمي 
األستاذالدكتوراحلاجأوديمفرديماوردي،ادلاجستَت.
 .2السيدة الفاضلة الكرمية رئيسة قسم اللغة العربية وأدهبا الدكتورة
احلاجةإيدانورسيداادلاجستَت،اليتقدوفقتىذاالبحث.

ك

مري خَتاين ادلاجستَت ،و ىتا راىرجا
 .7للسيدة الكرمية احلاجة ّ
أعد فرصتهما
ادلاجستَت ،بوصفهما مشرفان للكاتب اللذان قد ّ
وأفكرمهادلساعدةالكاتبوإلمتامىذاالبحث.
 .5للسادات الفضالءاألساتدةيفكليةاصولالدينواألدابيف
ىذهاجلامعةالذينبذلواجهدىميفتكوينطالب اللغةالعرابية
وأدهبا.
 .0أليب وأمي اللذين قد اعطاين الفرصة واألمانة للدراسة يف ىذه
اجلامعة.وأطلباليكالعفوعلىتأخَتامتامىذاالبحث.اللهم
اغفرذلماوارمحهماكماربياينصغَتا.
دائما الدعم واحلماس
 .4إخواين وأخوايت احلبيبة الذين يعطونٍت ً
ويذكرونٍتدائمابإكمالبسرعةىذاالبحث.
ً

 .0مجيع أصدقائي خصوصا لطالب يف  قسم اللغة العربية وأدهبا
وسائر الطلبة جبامعة سلطان موالنا حسن الدين اإلسالمية
احلكوميةبننت 
 .2وزمالينالكرماءمجيعالطلبةيف قسماللغةالعربيةوأدهباالذين
يصاحبونٍتطوالتعلمييفىذهاجلامعة.
ل

.12مجيعأصدقائيالتنظيمالذينعلموينعنالقيادةوادلسؤولية.
جعل اهلل ىذا البحث عمال صاحلا إيل ونافعا يل ولسائر القراء
ومجيع الطلب خصوصا لقسم اللغة العربية وأدهبا .وإنٍت ألرجو حداية
أخَتا ،حسيباهللونعمالوكيلنعمادلوىل
وتوفيقا،آمُتياربالعادلُت.و ً

ونعمالنصَتعليوتوكلتوإليوترجعاألمور .
بننت92،أكتوبر9212،م 
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