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 اإلستهالل

 
بُّوا َشْيئاً َوُهَو َشرٌّ لَ  ٌر َلُكْم َوَعسى أَْن ُتُِ  ُكمْ َوَعسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئاً َوُهَو َخي ْ

 َواهللُ يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم الَ تَ ْعَلُمْونَ  

 
 (012)البقرة:
 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 

kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. 

Alloh maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 

  

(QS. Al-Baqoroh:216) 
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 اإلهداء

 
  :البحث اجلامعي إىل اأهدي هذ

 أيب احملبوب يف حيايت منزير بذل جهده روحيا وجسديا لنجاحي

 أمي احملبوبة يف حيايت فاطمة الزهرية اليت أفاضت حمبتها أيل

 وأخي الكبري احملبوب حممد نور حممودى

 فكرىالوأخي الكبري احملبوب حممد زهرل 

 وأخي الكبري احملبوب عارف توفيق

 احملبوبة ويردا كرامةالصغري وأخيت 

 عبد املنتقم األنصاري األستاذ ييف يف البحث العلممشر 
 
 
 

 عسى اهلل أن يبارك هلم يف الدارين...... أمني
 

 



 و
 

  
 

 

 توطنة

 

احلمد هلل الذي هدنا هلذا وما كنا لنهىتدي لوال أن هدنا اهلل، وأشكره سبحانه 
وتعاىل على كمال اإلميان واإلسالم، وعلى مجيع نعمهة كلها ما علمت ومامل أعلم، 
والصالة السالم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا حممد املبعوث بكمال األخالق الكرام، 

 ع التابعني إىل يوم الدين. وعلى أله وأصحابه والتابعني وتاب

دراسة بنيوية عن شعر صلوات ت العنوان " اجلامعىي ُتقدمت هذا البحث 
". وتقدم الشكري وُتييت ُتية هنيئة من عميق قليب إىل كل من قد  العرفان ألمحد مضر

ساهم شارك هذا البحث وكل من ساعدين ببذل سعيه يف إنتهاء كتابة هذا البحث 
 اجلامعي إىل :

 براهيمموالنا مالك إجامعة وفيسور  الدكتور احلاج عبد احلارس، مدير لة الب فضي .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

النا مالك جامعة مو  ، عميدة كلية العلوم اإلنسانيةشافية ةة الدكتور فضيلة األستاذ .0
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

ية العلوم اإلنسانية كل  العربية وأدهبا، رئيس قسم اللغة حليمي فضيلة األستاذ الدكتور  .3
 .جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

ثة اجلامعي، ، الذي أشرفين يف هذه البح عبد املنتقم األنصاريفضيلة األستاذ الدكتور  .4
 جزاء اهلل خريا أحسن اجلزاء.

 وف منهم.شيئ معر مجيع املدارس قسم اللغة العربية وأدهبا على كل علم نافع وكل  .5
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ساعدة، نيال ، زولييا خري النساء، أم أولييا، فوسفيتا الصدقائى احملبوبة مرية القبييةاأل .2
 ومجيع أصحايب الذين قد أعيوا احلماسة يف إمتام هذا البحث اجلامعى.  خري املال، ،  

 Lembaga)  املدرسة التهذيبية املعهد العاىل ماالنج يف واألستاذات مجيع األساتيذ .7

Tinggi Pesantren Luhur Malang)  
 Lembaga Tinggi Pesantren)  ماالنج يف املعهد العاىلمجيع اليالب واليالبات  .8

Luhur Malang)   
 

أخريا، جزاهم اهلل أحسن اجلزاء. وأسأل اهلل أن يشملنا بتوفيقه وييول عمرنا وبارك 
فيه ويدخلنا يف الدار النعيم، وترجو الباحثة من القارئني إصالح ما يف هذا البحث 

 اجلامعىي من األخياء والنقائص. 
 
 

 م 0202يويل  07ُتريرا مباالنج 
 الباحثة 

 
 أمى حمفوظة

 15312248رقم القيد : 
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 ص البحثمستخل

 
. البحث اجلامعي، دراسة بنيوية عن شعر صلوات العرفان ألمحد مضر ،(0303أمى محفوظة )

 كوميةاإلسالمية احل موالنا مالك إبراهيمجامعة كلية العلوم اإلنسانية. قسم اللغة العربية وأدهبا،  
 ماالنج. 

 .: الدكتور عبد املنتقم األنصاري   فاملشر 
 صلوات العرفان،  ،شعر، دراسة بنيوية:  مفتاحيةالكلمات ال

أما معنها هو  .structuraلغًة تصدر من اللغة الالتينية، ( structuralismالبنيوية )
لبنيوية ا بإستخدام الدراسة البنيوية ميكن أن يعرف العناصر يف العمل األدىب. الدراسةالشكل أو البناء. 

سيبحث العناصر يف العمل األدىب كمثل يف شعر صلوات العرفات ألمحد مضر الذي فيه وجد عناصر 
 عالقة.

 .دراسة بنيوية عن شعر صلوات العرفان ألمحد مضرقد أجريت هذه الدراسة هبدف كشف 
(. البنية 0ألمحد مضر (. البنية اجلسدية يف شعر صلوات العرفان 1هذه الدراسة لكشف أما املراد 

ما منهج أ. تستخدم هذا البحث املنهج الكيفيلعرفان ألمحد مضر. يف شعر صلوات االداخلية 
طريقة مجع البيانات أما  .(library research)املستخدم يف هذا البحث هو دراسة املكتبية 
على نظرة  ستخدم طريقة ُتليل البياناتا هذا البحث املستخدمة يف هذا البحث هي القراءة والكتابة.

. تقدم ميليس وهابرمان طريقة ُتليل البيانات الىت (Huberman)وهابرمان  (Miles)ميليس 
 . (model interactive)تسمى بالنموذج التفاعلي 

 وإنسجام عناهمب وثيق متعلق) (  البنية اجلسدية تشمل إختيار الكلمة1أما نتائج هذا البحث : 
 و اللمس خيال مضر محد)كان اخليال يف شعر صلوات العرفان ألاخليال(، الكلمة وترتيب الصوت

) َ ( يف  a زنالتدقيق )هيمن الو  ،اجملازي فيه ، اجملازيف كل السير كله  ، كلمة امللموس(العيين خيال
 والرابع ألولالعرفان يف سير ا شعر صلوات شعر صلوات العرفان بأمحد مضر. أما العروض واإليقاع يف

 بعاخلامس والسا ، وسير"من" والرابع األول وسير ".السالم" والثامن والرابع األول ، وسير"صالة"
ق عالقة بني املخلو  ، الذوقالديين ( البنية الداخلية تشمل املوضوع0. (، واليباعة احلديثة"اهلي"

 وقدرته. قوة اهلل ينسون ال شيًئا يريدون الذين إن. والرسالة ،هي رقيقة ، النغمة والسحنةواخلالق 
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ABSTRACT 

 

Umi Mahfudloh (2020),  Structuralism Theory in Syi’ir Sholawat Irfan by Prof. 

Dr. KH. Ahmad Mudlor, SH. UNDERGRADUATE THESIS, Department of 

Arabic Language and Literature, Faculty of Humanities, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang 

Advisor : Dr. Abdul Muntaqim Al-Anshory, S.Hum., M.Pd 

Keywords : Structuralism, Syi’ir, Sholawat Irfan,  

 

Epistimologically the word structure comes from latin language structura  

which means form or construction. The elements of development in litirature work 

can be known by using structural study. Every literature work can be reviewed by 

structural study like in Syi’ir Sholawat Irfan by Prof. Dr. KH. Ahmad Mudlor that 

has the elements of development that related each other. 

 

This research was conducted with the aim of expressing the Structuralism 

Theory in Syi’ir Sholawat Irfan by Prof. Dr. KH. Ahmad Mudlor. In accordance 

with the objectives of this study, the researcher wanted to look at 1) the physical 

structures contained in Ahmad Mudlor's syi’ir sholawat irfan, and 2) the mental 

structures contained in Ahmad Mudlor's syi’ir sholawat irfan This research using 

qualitative method. The method used is library research. Data collection methods 

used are reading and writing. Researchers used data analysis using the Miles 

Huberman view. Miles Huberman offers a method of data analysis called an 

interactive model. 

 

 The results of this study are (1) physical structure, including: diction in the 

form of syntax deviations, imaging in the form of visual imagery and tactile 

assessment, figurative language in the form of metaphore, verification in the form 

of rhymes dominated by \ a \ sounds or rhythmic repetitions of words, phrases, and 

sentences/meter in the sound of  الهي ,السالم ,صالة, concrete words in the first, second, 

third, fourth, fifth, sixth, seventh, or the last line, and modern typography; (2) 

mental structure, including: religious themes, feelings of surrender to God, finer or 

non-coercive tone and atmosphere, message that humans who want something 

should not forget the power of the Gord of the universe and everything that happens 

is surrendered to Him.  
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ABSTRAK 

 

Umi Mahfudloh (2020). Kajian Strukturalisme dalam syi’ir holawat Irfan Karya 

Prof. Dr. KH. Ahmad Mudlor, SH. SKRIPSI, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, 

Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

 

Pembimbing : Dr. Abdul Muntaqim Al-Anshory, S.Hum., M.Pd 

Kata Kunci : Strukturalisme , Syi’ir, Sholawat Irfan,  

 

Secara etimologis kata struktur berasal dari bahasa latin structura,  yang 

bermakna bentuk atau bangunan. Menggunakan studi struktural dapat diketahui 

unsur – unsur pembangun sebuah karya sastra. Setiap karya sastra dapat dikaji 

dengan kajian struktural seperti di dalam syi’ir sholawat irfan yang terdapat 

beberapa unsur pembangun yang saling berkaitan.  

Penelitian in dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan unsur 

pembangun yang terdapat dalam syi’ir sholawat irfan karya Ahmad Mudlor. Sesuai 

dengan tujuan dari penelitian ini, penulis ingin melihat 1) Struktur fisik yang 

terdapat pada syi’ir sholawat irfan karya Ahmad Mudlor, 2) Struktur batin yang 

terdapat pada syi’ir sholawat irfan karya Ahmad Mudlor. Penelitian ini merupukan 

kajian strukturalisme yang menggunakan metode kualitatif. Metode yang 

digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah membaca dan menulis. Peneliti 

menggunakan analisis data menggunakan tampilan Miles Huberman. Miles 

Huberman menawarkan metode analisis data yang disebut model interaktif. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) Struktur  Fisik, meliputi: diksi 

berupa penyimpangan sintaksis, pengimajian berupa pengimajian penglihatan/ 

visual dan pengimajian raba/ taktil, bahasa figuratif berupa majas metafora, 

verifikasi berupa  rima yang didominasi oleh bunyi a (  َ )/ irama pengulangan bunyi 

kata, frasa, kalimat/ metrum pada bunyi “الهي ,السالم ,صالة , kata konkret pada baris 

pertama/kedua/ketiga/keempat /kelima /keenam /ketujuh/baris terakhir, dan 

tipografi yang modern; (2) Struktur batin, meliputi: tema religius, perasaan pasrah 

terhadap Tuhan,  nada dan suasana terasa lebih halus/ tidak memaksa, amanat 

bahwa manusia yang menginginkan akan sesuatu maka  jangan lupa akan 

kekuasaan tuhan semesta alam, semua yang terjadi pasrahkan kepadaNya.  
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 الفصل األول
 مقدمة
 

 خليفة البحث .أ
العمل األديب هو وسيلة من الوسائل لنشر األخبار لدى اجملتمع العام اليت 
استخدم هبا املبدع تعبري األفكار واإلحساس على الوقائع املعينة يف حياته أو حياة 

املبدع اليعمل عمال أدبيا دون أثر عليه، بل إنه يعمل عمال أدبيا بعد اآلخر. وكل 
اإلجراءات املتنوعة اليت تأثر إىل اجلسدي أو الروحي يف حياته اإلجتماعي. 
والتعريف من العمل األديب هو صورة من صور احلياة يف البيئات القريبة نتيجة 

 (.0214:1ملالحظة األديب أو املبدع )نوريانا، 
ل األديب هو منتدى للتعبري عن األفكار من املؤلف من نتائج عملية العم

التأمل والتقدير واخليال من احلدث أو مشكلة احلياة البشرية اليت تشمل العالقات 
بني الناس، والناس مع إالههم. احملتويات صورة من مشاكل احلياة اليت يتم حزمها 

 .Wellek & Warren) اسممتعة ومجيلة مع سلسلة من الكلمات. وفقا هلور 

)مجيلة ومفيدة(. إن   dulce  et utile وظيفة عمل األدىب هي  (5. 1225
مجال األدب قادر على الرتفيه وإرضاء قرائه. املتعة يف هذه احلالة تعين أن األعمال 

 األدبية ميكن أن توفر الرتفيه للجمهور من حيث اللغة، وكيفية تقدميه وطريقة العرض
 .العمل األديب مفيد مبعىنوما إىل ذلك. 

ر. وأما الشعر هو الكالم الفصيح أما األدب ينقسم اىل قسمني ومها النثر والشع
املوزون املقفي املعب غالبا عن صور اخليال البديع. هو يتكون على أربعة أشياء 
وهي اللفظ والوزن واملعىن والقافية. هذا هو حد الشعر ألن من الكالم كالما موزونا 
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مقفي وليس بشعر لعدم الصنعة والنية كأشياء أنزلت من القران ومن كالم النيب 
وأما عند األدباء العريب هو (. 42.ص.0211حممد صلى اهلل عليه وسلم )مزكى. 

  .املوزون املقفي املعب عن صور اخليال البديع غالبا حالكالم الفصي
وزن. الو  يلتزم بالقواعد القدمية هو شعر جديد الذي مل عرفانال ةلواعر صش

مية اإلسالمية احلكو  امعةاجليف نشأ أحمد مضر، وهو مدرس  عرفانالالوات عر صش
وي صلوات العرفان حيتشعر  .إبراهيم ماالنج واملعهد العاىل ماالنجوالنا مالك م

 دريس والتعلمأنشية التينشأ هذا الشعر قبل يبدأ على اليرريق يف وصول املعرفة. 
احثة كان لذلك، فكرت الب يف املدرسة اإلبتدائية باليتار، واملعهد العاىل ماالنج.

 العرفان ألمحد مضر املعىن لنصيحة الناس اليت تضمن بعناصر فيه.شعر صلوات 
استنادا إىل نتائج املقابلة مع دانيال حنو االبن الثالث لألستاذ الشيخ احلاج 

أنه قال إبداع هذه الصالة حني ألقى األستاذ  -كاتب صالة العرفان  -أمحد حمضر
ألستاذ لوات النبوية من االدكتور احلاج إمام سوفرايوجو عن حث تكثري قراءة الص

. 1288الدكتور نور خالص ماجد إىل الدكتور احلاج مهتدي رضوان يف بداية سنة 
وحني ذالك حكى املهتدي إىل إمام سوفرايوجو يف خباته حول قراء الصلوات، 

 منها تؤثر إىل إطمئنان قلبه. وبعد اليوم جاء إمام سوفرايوجو يف حلقة احملاضرين
الكراسة الصغرية تتضمن الصلوات. عرف عنها األستاذ حمضر  الكباء وهو حامل

فسأل إىل إمام سوفراسوجو أية كتابة فيها. فقدم إمام سوفرايوجو إىل األستاذ حمضر 
تلك الكراسة. وبعد قراءهتا األستاذ حمضر، قال أن تلك الصالة مل تكن مناسبة 

 .نيقة األكادميةألن تتضمن على الصالة عن طول العمر مع أن اجلامعة هي امل
سب رئي حبصلوات العرفان كموضوع اليت ألهنا شعر ستستخدم الباحثة 

 الباحثة هي الشعر العظيم واجلميل. فلذلك الباحثة ستحليل بالنظرية البنيوية لنيل
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اجلسدية يف هذا البنيوية الدخلية و مبعرفة  البنيوية الدخلية واجلسدية يف هذا الشعر.
وفًقا لتوقعات األمة وُتميهم من مجيع تدفقات احلياة اليت سيكون الناس  الشعر

شكل كما نعلم أن عملية احلياة هي اآلن خمتلية بزايد تأثريها يف عملية احلياة.  تت
متزايد وال ميكن فصلها عن ظهور ظاهرة العوملة. لقد جلبت ظاهرة العوملة تأثريات 

واليابع وغري  ط احلياة والثقافةخمتلفة قادرة على التأثري يف حياة الناس من حيث من
ذلك. ومع مرور الوقت ، فإن ظهور عصر العوملة جيلب أيضا جانبني متعاكسني 

كثري من ، ميكن أن يشعر الية وسلبية. على اجلانب اإلجيايبيف شكل آثار إجياب
الناس بسهولة الوصول إىل املعلومات من خمتلف أحناء العامل. ولكن من اجلانب 

فمن األسهل  ،املعايري والشخصياتفة ومنط احلياة اليت ال تتفق مع السليب للثقا
احث من البيانات السابقة، ستقوم الباحثة بالب الدخول والتأثري على هؤالء الناس. 

 "دراسة بنيوية عن شعر صلوات العرفان ألمحد مضر"نوان ُتت ع
 

 أسئلة البحث .ب
 : البحث فيما يليبناء على خليفة البحث السابق تقدم الباحثة أسئلة 

 ؟ ألمحد مضر صلوات العرفانشعر  البنية اجلسدية يف ما .1
 ؟ ألمحد مضر صلوات العرفان شعر يف ما البنية الداخلية  .0

 
 
 

 ج. أهداف البحث
 من أهداف هذا البحث هي ما يايل : 
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 ألمحد مضر. صلوات العرفانشعر  البنية اجلسدية يف. ملعرفة 1
 ألمحد مضر. صلوات العرفانشعر  يف داخليةالالبنية . ملعرفة 0
 

 د. فوائئد البحث
 الفائدة النظرية .1

نتيجة من هذا البحث لزيادة معرفة اللغة العربية وآداهبا ، مما يوفر  أ.
فوائد جلميع القراء يف شكل صحوة الوجود الذي يصبح الدين شأنا 

 .مهما ملواصلة ُتسينه يف خضم احلالة الراهنة
أن تكون نتيجة من هذه البحث العمل الواضعي يف تيوير دراسة  ب.

 .ألمحد مضر صلوات العرفانشعر  يف داخليةالالبنية  البنية اجلسدية و
من املتوقع أن يسهم هذا البحث يف تيوير األعمال األدبية ، وخاصة  ت.

 .األعمال األدبية 
 

 الفائدة التيبيقية .0
من املتوقع أن تساعد نتائج هذه الدراسة القارئ على فهم شامل ملا هو 

سدية والبنية البنية اجلوميكنه معرفة  ألمحد مضر صلوات العرفان شعرموجود يف 
فيها. وباإلضافة إىل ذلك، أن يتمكن اليالب من زيادة املعرفة الداخلية 

ية واألدب نحة اللغة العرببيالب اللغة العربية وآداهبا ، وميكنهم إثراء مراجع م
 .يف جامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم ماالنج

 
 ه. الدراسة السابقة
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. رؤية عامل الكاتب يف شعر " يف شعر" لنزر قباين )دراسة 0212قائم الدين.  .1
لمي. قسم اللغة عالبحث الُتليلية بنيوية تكوينية عند نظرية لوسيان غولدمان(. 

 ، جامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالكوآداهبا، كلية العلوم اإلنسانيةالعربية 
استخدم هذا البحث منهج البحث النوعي الوصفي وطريقة   إبراهيم ماالنج.

مجع البيانات يف هذا البحث هي دراسة املكتبية اليت تتناول درسته بقرأة الكتب 
ة لنوال واية مذكرات طبيبوالوسائل الغري اإلخصائية. وهذا البحث ُتليال للر 

السعداوي مبنهج النقد البنيوية التكوينية. أسئلة هذا البحث هي ما العناصر 
الداخلية يف الشعر "يف الشعر" لنزار قباين ؟ ما الرءية العاملية املوجودة يف الشعر 

 ا"يف الشعر" لنزار قباين هو الرءية السياسي املتعلقة باحلياة نزر قباين؟. النتائج هذ
البحث هي يكون الشعر لنزار قباين من عناصر الداخلية منها املوضوع، واخليال، 
واألسلوب. والرءية العاملية املوجودة يف الشعر "يف الشعر" لنزار قباين هو الرءية 

 السياسي املتعلقة باحلياة نزر قباين.
 

لبحث ادراسة بنيوية عن شعر صوت صفري البلبل لألصمعى. . 0214فريح.  .0
المية ، جامعة اإلسوآداهبا، كلية العلوم اإلنسانيةالعلمي. قسم اللغة العربية 

يف هذا البحث استخدم الباحثة املناهج الوصفي احلكومية موالنا مالك إبراهيم.
ذا أما منهج املستخدم يف ه ألن هذا البحث يدل على نوع من البحث الكيفي.

. ونوع البحث يف هذا (library research)البحث هو دراسة املكتبية 
أما نتائج من هذا البحث  .(qualitative)البحث من نوع البحث الكيفي 

يعىن أن العناصر الداخلية يف هذا الشعر هم اخليال، العاطفة، املعىن، القافية، 
والوزن. واحلاصل الباحثة أن الشعر حيمل عن عناصر الداخلية هم اخليال، 
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، 2، والعاطفة 10األسلوب. جتد الباحثة أن اخليال  العاطفة، الكالم، املعىن،
 .02، والقافية 1، والوزن 00، واملعىن 3والكالم 

 
صلوات العرفان   شعربني اجلوانب االجتماعية  .  تأكيد0218نيلنا حسناة.  .3

مضر. اجمللة العلمية. قسم اللغة العربية وآداهبا ، كلية العلوم اإلنسانية ،  ألمحد
موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. هذه الدراسة تستخدم جامعة 

صلوات عرفان الذي يتضمن اخليوط العريضة حول شخص  شعر موضوع البحث
يأخذ طريق احلكمة. وقد مت هذا البحث هبدف التعبري عن التأكيد على العالقة 

راسة ، كانت صلوات العرفان وفقا ألهداف الد شعربني اجلوانب االجتماعية ل
 ( ما هي اجلوانب االجتماعية ملؤلف1صياغة املشكلة اليت أثريت يف شكل )

( كيف يتم التأكيد على العالقة بني 0صلوات العرفان المحد مضر؟ ) شعر
صلوات عرفان ؟ هذا البحث هو حبث ميداين  شعر اجلوانب االجتماعية ملؤلف

قابالت وطرق ات باستخدام امليستخدم أساليب وصفية ببيانات نوعية. مجع البيان
 شعر التحليل إلنتاج البيانات الوصفية. مصدر البيانات الرئيسي املستخدم هو

( اجلوانب االجتماعية للمؤلف اليت 1نتائج هذه الدراسة هي ) .صلوات عرفان
جوانب مبا يف ذلك الوضع االجتماعي للمؤلف ، واأليديولوجية  7تغيي 

مع ، ية االجتماعية الثقافية ، ومكانة املؤلف يف اجملتاالجتماعية للمؤلف ، واخللف
( التأكيد على 0واملصدر االقتصادي للمؤلف ، ونزاهة املؤلف أو احرتافه. )

صلوات العرفان  اليت ترتبط ارتباطا وثيقا  شعر العالقة بني اجلوانب السبعة مع
اختيار من حيث األيديولوجية، و  صلوات العرفان  شعراجلوانب السبعة خللق 
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املفردات ، ومعىن يف هذه الصلوات. باإلضافة إىل ذلك ، وكان اثار كبري عن 
 .صلوات العرفان يف اجملتمع شعراملؤلف 

 الكاتب رؤية عامل فريحو  قائم الدينكانت اختالفات بني البحث السابقات. أن دراسة 
ن( رية لوسيان غولدماظيف شعر " يف شعر" لنزر قباين )دراسة ُتليلية بنيوية تكوينية عند ن

لنا حسنتني اما دراسة يف البحث نيدراسة بنيوية عن شعر صوت صفري البلبل لألصمعى. و 
 صلوات العرفان ألمحد مضر. شعر هي التأكيد عالقة بني جوانب االجتماعية للمؤلف و

 . د مضرألمح صلوات العرفاندراسة بنيوية عن شعر حث سوف تبحث الباحثة هذا الب
 
 

 منهج البحثو. 
 . نوع البحث1

تستخدم هذا البحث املنهج الكيفي كما قال مولوانج هو دراسة هتدف اىل 
 بيريق وصف النتائج يف شكل كلمات او لغة ةفهم الظواهر اليت شهدت الباحث

(. اما بالنسبة 2، ص 0217اليت تستند اىل علميا او القيام بالبيانات )مولونج، 
نهج الكيفي تبحث عن معرفة متعمقة على ظاهرة ألغراض البحث باستخدام امل

 (.1، ص.0212معينية )راجو، 
 library)أما منهج املستخدم يف هذا البحث هو دراسة املكتبية 

research)يف هذا البحث هي التقنيات اليت ميكن  . طريقة مجع البيانات
وب لاستخدامها الباحثون جلمع البيانات. يف هذا البحث استخدمت الباحثة أس

والثقايف. البحوث الوثائقية هي البحوث اليت تتكون من أدوات مجع املعلومات 
فيها املتعمدة على املصادر والوثائق امليبوعة. يف هذا البحث أن تكون الباحثة 

مناهج البحث،  4قادرًا على اإلختيار مدخل ومنهجية البحث. قد قسم أبرام 
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( واقعي هو املنهج 0ب كامال ، )( جترد هو املنهج البحث يكرتث األد1فهي )
( إنتقاء هو املنهج البحث يكرتث جانب 3البحث يكرتث القارئ كامال ، )

( معب هو املنهج البحث يكرتث للمؤلف كامال 4املراجع يتعلق بالعامل احلقيقي ، )
وسوف تستخدم الباحثة املنهج التجرد يف هذا  .(53: 0220)جبوهيم ، 

 البحث.
 ت.مصادر البيانا0

للحصول على نتائج البحث، يستخدم هذا البحث البيانات األساسية 
(. وكل من البيانتني متا اسرتدادها 01،ص. 0213والبيانات الثانوية )أريكونيارا، 

 من مصادر خمتلفة، على النحو التايل :

 لبيانات األساسيةا .أ
البيانات األساسية هي املصدر الرئيسي املستخدم يف الدراسة )السعدي، 

 عرش(. البيانات الرئيسية املستخدمة يف هذه الدراسة هي 25، ص. 0213
 مضر. صلوات العرفان ألمحد

 البيانات الثانوية .ب
البيانات الثناوية هي بيانات مستمدة من مصادر أخرى ميكن استخدامها 

(. اما املصادر 01، ص. 0213األساسية )أريكونيارا، إلثراء البيانات 
فان ألمحد صلوات العر  شعرالبيانات الثناوية يف هذا البحث دراسات السابقة ل

دراسة  لىواألحباث السابقة ع ،البنيويةمضر،والعديد من الكتب الىت تبحث عن 
 و اجمللة العلمية وغريها. البنيوية

 طريقة مجع البيانات .3
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ضرورة الميكن جتنبها يف أنشية البحث على الرغم من ان مجع البيانات 
الباحث أنفسه أصبح أدوات البحث الرئيسية للتفاعل الرمزي مع املخبين أو 

(.ولذالك، جتمع 123، ص. 0210املواضيع املبحوثة )الغاين واملنصوري، 
البيانات امليلوبة مقدما. وطريقة مجع البيانات املستخدمة يف هذا البحث هي 

 لقراءة والكتابة.ا
 طريقة ُتليل البيانات .4

 (Miles)يستخدم هذا البحث طريقة ُتليل البيانات على نظرة ميليس 
. ويؤكد ميليس وهابرمان، ان يف البحث الكيفي، (Huberman)وهابرمان 

البيانات اليت مت مجعها أكثرها يف شكل الكلمات بدال من األرقام. لذلك، جيب ال 
تكون البيانات معاجلة أو خمتارة مرة أخرى قبل ان ميكن استخدامها )يوسوف، 

(. تقدم ميليس وهابرمان طريقة ُتليل البيانات الىت تسمى 427، ص. 0214
. وتتكون هذه اليريقة ُتليل (model interactive)النموذج التفاعلي ب

 data)البيانات من ثالثة مكونات أساسية هي : ختفيض البيانات 
reduction) وعرض البيانات ،(data display) واالستنتاج واختباره ،

(drawing and verifying conclusions)  ،0217)باوييا .
انات حثة عن مجيع البيانات، فاخليواة التالية هي ُتليل البيوبعد انتهاء البا (.124

 يف شكل الوصف. 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 مفهوم الشعر .أ

( الشعر لغًة يصدر من كلمة 43 - 41.ص.0211يف كتاب املزكي )
ا هو الكالم املوزون املقفي حشعورا. وأما إصيال –شعرا  –يشُعر  –َشَعَر 

 عن املوزون املقفي املعب حقصدا. وأما عند األدباء العريب هو الكالم الفصي
صور اخليال البديع غالبا.  قال ابن الرشيق أنه من أريعة أشياء وهي اللفظ 

ٌي ليس وٌن مقفد الشعر ألن من الكالم كالٌم موز حوالوزن واملعىن والقافية وهذه 
بشعر لعدم الصنعة والنية أشياء أنزلت من القرآن ومن كالم النيب صلى اهلل عليه 

سني هو الكالم الذي يعتمد لفظه على املوسيقى والوزن حوسلم.قال طه 
 . ركةفيأتلف من أجزاء يشبه بعضها بعضا يف اليول والقصر واحل

 أن الشعر( 12.ص.0222) كامل  رايف كتابه سوكالشهيب أمحد  أرى
 قفية طراز القدمي( و )على غرار إيقاع من حبر أو  وزن توي علىهو كالم حي

يال اليت عن الذوق واخل املعبة)قوايف النهائية أو مالءمة هناية السير( والعناصر 
اللغة  هو تعبري شعر العريب العقاد أنقال ب أن تكون أكثر هيمنة من النثر. جت

 .(11.ص.0222ا. الروح احلقيقية )سوكر من اضيراب  املولوداجلميل 
بلغ الشعر العريب يف هذا العصر درجة عظيمة من التقدم واالزدهار. 

 ومن أسباب هذه النهضة :
 . تقدير اخللفاء للشعر والشعراء.1
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. اإلمتزاج القوي بني أبناء األمة وظهور جيل جديد يتميز بصفات 0
العصر ممن كان عقلية جديدة، والعجب أن نرى بعض شعراء هذا 

 ينتم إىل عنصر غري عريب.
ضارة الذى عاشت الدولة يف ظله، وميتع فيه الشعراء جبمال . تقدم احل3

 دائقياة، وما أبدعته يد الصنعة من القصور واحلاليبيعة زمباهج احل
. الثقافة الواسعة عن طريق التأليف والرتمجة وعن طريق جمالس العلم 4

 واألدب. 
يف أغراض الشعر ومعانيه وأخيلته، ويف  حالواض عند كل ذلك األثر

  (.122.خ. امللجي.حألفاظه، وأزوانه )
خيتلفان يف  .داخليةال والبنيةاجلسدية  البنية، مها البنيتان يف الشعرو 

جي. عد الشعر ليؤسس هيكل الشعر اخلر انحل يف قو تاجلسدية  الفائدهتما، أن
الشعر الدخلي  عد الشعر ليؤسس هيكلانحل يف قو ت داخليةالو 

 :هي اجلسديةو  (.71.ص.1287)والويا.
 الكلمةر إختيا .أ

لك البد كثريا. لذ  معناُتتوى حيمل الشعر كلمة بسيية اليت 
يع أن ستييعلى الشاعر أن يستخدم وخيتار الكلمة اجلميلة حىت 

من خصائص الشعر، لذلك جيب  وهذابني معنا كثريا يف شعره. ي
ألن هناك عالقة  ه،يف شعر باحرتاٍس  أن استخدم الكلماتشاعر 

 (.70.ص.1287املعىن )والويا.بوثيقة 
كن ل، ال ينظر الشاعر إىل املعىن فقط يف اختيار الكلماتو 

مجال الشعر أيضا. لذلك أن الكلمات اليت اختارها الشاعر إىل 
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 خيتلف معنها مل ولو كانلشعره ال ميكن استبداهلا مبا يعادل كلماته 
ال عناصر الصوتية متشاهبة تقريًبا ،ال ميكن استبدالت كانإن  بينهم. 

 .الكلمة اليت اختارها الشاعر
للة شعره. املد شاعر أن يستخدم كلمة مدللة يفعلى الجيب 

على أكثر من املعاين. إضافة إىل ذلك، جيب الكلمة هي أن ُتتوي 
أن يستخدم الكلمة الىت ُتتوى اليبيعة الشعرية، مبعىن أن هلا  عليه

عن الكلمات املستخدمة يف احلياة اليومية  املختلفةتأثري مجايل 
 (.73.ص.1287)والويا.

 اخليال .ب
دم عالقة وثيقة بإختيار الكلمة. يستخاخليال يف الشعر ميلك 

ىت ح إختيار الكلمة حىت تتأثر خياال. بذلك يظهر الكلمة اخلاصة
 نستييع أن نشعر ببصرنا ومسعنا وذوقنا حاال

(. قصر اخليال بفهم الكلمات أو العبارات 78.ص.1287)والويا.
دي يف  كشف أفن. كن أن تعب عن التجارب احلسية  كالذوقمتاليت 

( أن خياال يسمى تصويرا. يف القوايف 82.ص.1287كتاب والويا )
يال حىت يظهر اخل خيال تفسري حماولة من الشاعر ليشرح ويشرح

 .للقارئ، حبيث يكون القارئ مفتونًا الستخدام عيون قلبه

 ج.  كلمة اخلاصة

ستخدم  ت .يالاخل اهي شرط أو سبب ظهور  كلمة اخلاصة
د ويتصور شيئا الذي يقص يفهمهاة اخلاصة يسهل القارئي أن كلم

أما فائدة هذه  الكلمة اخلاصة هي تيسر القارئ يف الفهم . الشاعر
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 ذا كان الشاعر(. إ81.ص. 1287عىن الشعر كله )والويا.على م
يتخيل ما شعره الشاعر.  يتقن الكلمات، سيكون القارئ  ماهرا

توضيح ما هو ل، ارتباطًا وثيًقا باخليال والرمزيالكلمة اخلاصة تتعلق 
 .املقصود

 اجملازية لغةد.  ال

 ضيحتستخدمها الشعراء لتلغة اجملازية هي اللغة اليت ال
 تتسبب(. وهي 83.ص.1287)والويا. ق غري عاديياألشياء بير 

عىن.  غين بامل ا، الذي ينضح العديد من املعاين أو أهنيانشور شعرا م
ما قصده  تعب اأهن( 83.ص.1287فريين يف كتاب الوالويا ) كشف
 :سباب ، منهااأل، ألن هلا عدة الشاعر

 متًعا مبدعة أدى إىلأن ت .1
 الشعريف لتأثري خيال زائد  .0
 هشعر  لزيادة شدة مشاعر الشاعر يف .3
غة أن يتم نقلها وكيفية نقلها يف ل عىنامل وسيلة تناقض .4

 .قصرية
 التحقق .ه

التحقق يتعلق القافية واإليقاع. يف كتاب الشاعر  يناقش
( أن إيقاع هو تكرار الصوت يف الشعر 22، .ص.1287والويا )

ًعا جًدا شنيسب شاعر شعرًا تلتكوين موسيقي أو تزامن. بذلك يك
 أيضا يف تكرار الصوت. ياعند القراءة. يعتب الشاعر رمزا صوت

 شعر.شاعر وأجواء حمتويات الاملدعم يوبالتايل فإن اختيار الصوت س
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معنه حركات املياه و ،  " rheo " من لغة اليوناين واإليقاع
نقياع. وضح سالمة موجلانا أن االدون ببشكل املنظم، مستمر 

أو منخفض ، طويل أو قصري ، بصوت عال أو اإليقاع مرتفع 
 .(24.ص.1287)والويا.  ضعيف ، يلعب بانتظام وبشكل متكرر

 اليباعة .و
سمى تاليباعة هي إحدى الفروق بني الشعر والنثر واملسرحي. 

اليباعة شكل الشعر. شكل الشعر متنوع للغاية ، من حيث املصفوفة 
مات واألصوات. ذلك واملقصورات واجلمل والكلمات والعبارات والكل

 املذكور  إلنتاج شكل العشر اجلميل ، ودعم احملتوى وذوق وبيئة الشعر
 (.22.ص.1287)والويا.

 :  هيللشعر  البنية الداخليةأما 

 املوضوع .أ
املوضوع هو الفكرة الرئيسية اليت طرحها الشاعر. أما صفاة 

 .هذا املوضوع واضحة حمددة األهداف
 الذوق .ب

س املسئولية حيتوي يف الشعر. أالشاعر لر الذوق هو موقف 
يف تعبري املوضوع والذوق خبلفية االجتماعية  ةعالقة قوي هناك

ل موضوع متأثر من خالعن ؤلف. يعب الشاعر عند املوالنفسية 
 احيةن املعرفة واخلبة وشخصية املؤلف. فإن خلفية املؤلف من

فة عند واملعر طبقة االجتماعية، والتعليم، واخلبة االجتماعية، 
 .تأثري كبري يف تعبري املوضوعات يف الشعرعلى الشاعر تدل 
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 النغمة والبيئة .ج
النغمة هي موقف الشاعر لقارئ. إذا كانت النغمة موقفا 

بيئة هي حالة القارئي بعد قراءة ذلك الالشاعر جتاه لقارئ، ف
الشعر. النغمة والبيئة لديهما عالقة وثيقة، ألن نغمة الشعر أن 
ختلق بيئتا  للقارئ. سوف تتسبب نغمة احلزن اليت جلبها املؤلف 

يئتا نغمة الدينية تتسبب باليف مزاج التعاطف من جانب القارئ ، 
 (. 105.ص.1287)والويا. ةخاص

 رسالةال .د
هي ما ينقل املؤلف من خالل الشعر. من خالل  رسالةال

 سهول يفالفهم موضوع وذوق ونغمة الشعر ، فالقارئ  سيوجد 
ب يف صياغ الكلمة وإنقل ةفهم الرسالة عن الشعر. الرسالة ضمني

املوضوع. أكثر الشعراء الذين مل يفهموا الرسالة يكتبه. يكتبون 
 ة للتواصلشعرا يف ذلك احلالة هم حباجة للتعبري أو حاج

 (.130.ص.1287)والويا.
د الشايب ينقسمان الشعر على ثالثة أنواع محسني وأحطه 

 ( :54،ص.0211)مزكي،
 . الشعر القصصى1

هو الذي يعتمد يف مادته على ذكر الوقائع وتصوير 
كي مناظرها وينيق وادث يف قصة تساق مقدماهتا وُتاحل
يتناول  موضوعياصها. وميتاز القصص بأنه فن رواين بديعي حأش

ون ية أو خرافية لألمة، ويف الغالب تكداث الرتحيحالشاعر فيه األ
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ياة كاملخاطرات دث يف احلحمواضع من العناصر األولية تت
روب وأعمال الشجاعة، والبأس أن يكون فيها شيئ من واحل

قصص  يانا تكونحاألساطري واخلرفات، والقوي غري اليبيعية، وأ
و ذلك من العناصر البسيية أو حن ب أو البغض أو شفقةاحل

 م طويلة.حفتنيمها مال
 . الشعر الغنائ0

الغناء أشهر القسم وأسريه. وهو الذي يصف فيه الشاعر 
س به من اخلواطر، وما جييش يف نفسه من خواجل : من ما حي

زن والغضب والرضى. لكن إذا كان ب وبعض إستقل واحلاحل
يه الصلة وسيقية فقد بقيت فالشعر الغنائي قد إستقل عن األلة امل

باملوسيقي، فكل األشعار الغنائية جند فيها عنصرا ضروبا من 
د شايب تعريف هذا القسم بأنه التعبري محاملوسيقي. وعرف أ

زانه حاملباشر عن العواطف الشخصية جبد فيه الفرد متنفسا أل
وأشجانه، وصوتا الالمه واماله، ووسيلة سريعة قوية يبلغ هبا من 

 وس ما يريد.النف
 . الشعر التمثيلي3

يف  وادث تساقادثة من احلهو الشعر يقصد به تصوير احل
قصة فيه مناظر يقوم هبا ابيال وأشخاص ميثل كل منهم دوره 
ويؤدي مهمته ويبز أمام العيون بالواقع وعماد الشعر التمثيلي 

يف  ية يشبه القصصحوار بني أشخاص خمتلفني. فهو من نااحل
سن االختيار والتأليف والتنسيق حالسرد والتتابع، والبد من 
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ه ية مضمونة لحدة للوصول إىل الغاية. وهو من ناحوتوفري الو 
صفة ذاتية ألن يكون تعبريا مباشرا عن شخصيتهم املختلفة. 

 ولذلك يسمى هذا الشعر بالشعر املوضعى على طريقة ذاتية.
 الشعر على ثالثة أقسام : ديث ينقسمويف عصر احل

. الشعر امللتزم : هو الشعر الذى يقلد قواعد العروض يف الوزن 1
 والقافية وهذا مايسمى بالشعر التقليدي.

. الشعر املرسل : هو الشعر الذى يقلد التفعيالت العروضية ولكن 0
 يقلد الوزن والقافية.

 التفعيلل ىتحفية ر : هو الشعر الذي اليقلد الوزن وال القا. الشعر احل3
إمنا مقيد بالنظم الشري، يعب فيه الشاعر مشاعره وخياله بالكالم 

 (. 57 - 52.ص.0211اجلميل )مزكى.
  

 .  شعر صلواة العرفان ب

 ةيلتزم بالقواعد القدمي هو شعر جديد الذي مل عرفانال ةوالعر صش
 امعةاجليف نشأ أحمد مضر، وهو مدرس  عرفانالالوات عر صوزن. شوال

نشأها  .إبراهيم ماالنج واملعهد العاىل ماالنجوالنا مالك اإلسالمية احلكومية م
الك والنا ماإلسالمية احلكومية م جامعةأحمد مضر جلميع اليالب واليالبات 

إبراهيم ماالنج واملعهد العاىل ماالنج، واشتهرت بينهم. ينشأ هذا الشعر قبل 
د العاىل إلبتدائية باليتار، واملعهيف املدرسة ا أنشية التدريس والتعلميبدأ 

 ماالنج.



18 
 

  
 

قال إمام سوفرايوغو حملتدي  1228وأخر  1227حواىل هناية عام 
قراءة ثري كرضوان أنه كان يأمر لنور خالص ماجد تشجيع قادة احملمدية على ت

الصلوات. فيما بعدما سأل اإلمام سوفرايوغو معتدي رضوان عن معىن 
الصلوات. أوضح مهتدي رضوان أن الوفق لتجربة الناس الذين يقرؤون 
الصلوات كان قبلهم سلمية. كما يف العادة السابقة أصبحت عادة لكبار 

ة موالنا عاحملاضرين يف املاضي لعقد احلالقة الصغرية يف كل مرة جتمع يف اجلام
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. 

القة  بينما كبار احملاضرين يف احلو يف اليوم التاىل اجتمع إمام سوفرايوغو 
محل املالحظات اليت ُتتوى على الصلوات اليت قد ألف مريب املعهد اإلسالمية 

 هو الفاطمية مباالنج. مع العلم أن أمحد مضر سأل اإلمام سوفرايغو، ما
مكتوب  على الصحيفة ؟ مث قال أمحد مضر من الذي قد كتب تلك الصلوات 
؟ أعيين أحسنه. مث سلمه إمام سوفرايوغو إىل أمحد مضر. بعد قرأ وتفخم 
أمحد مضر أنه يشعر أن هذه الصلوات ينقصها تناسب ألنه حيتوى على حول 

كومية سالمية احلالعاء طول العمر، يف حني أن اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإل
مباالنج نفسها مكان الدراسة اليت فيها احملاضرين واليالب أو غريها من 

 الكلمات اليت ُتتوي على األكادميني. 
أما بعد ذلك، جتمع أمحد مضر مرة أخرى يف الغرفة إمام سوفرايغو. 
أنه صقل شعرا مث يشرح معناه ومبادئ علم البالغة. وفق يف هناية املياف 
بشكل تقليدي صلوات اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

صلوات العرفان. جعل إمام سوفرايغو شعر مباالنج. قدم أمحد مضر اسم 
صلوات العرفان هوية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. 
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أخريا ألقيت صلوات العرفان أول مرة جرا خترج جامعة موالنا مالك إبراهيم 
ه يعىن ومعن العرفان تصلوا نصاإلسالمية احلكومية مباالنج حىت األن. أما 

(Lia, 2011. H.106 ) : 
 والسالم اهلل صالة

 القران خلقه من على
 البيان ميلغ حممد

 العلم  رمحة بقصد
 احلكام ذوى واله

 الكرام نعم وصحبه
 العرفان حنو سلك من
 السالم و الصالة نور

 منتقما يا اهلي
 األثام كل  فنجنا

 عونا لنا كن  هلل
 النعم افضل لنيل
 األمم سلم اهلي

 اخلتام بأحسن واختم
 رمحن ويا ياربنا

 السالم دار فأدخلنا
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 مضر ألحمد السيرة  .ج
رجل من عائلة متميزة يف قريته. مساه والده أمحد مضر  هوأمحد مضر 

كان أبه احلاج أمحد   1237أغسيس  2ورث روح النضال. ولد يف الموجناع يف 
حمضر وأمه احلاجة ناسية. ويف التاسع من عمره، عندما جيلس يف الفصل الثالث 

. يف سفر على السيزان الروحي سواهان باباتيف املدرسة اإلبتدائية، كان متهما بال
خترجه  عد، خدم الشيخ مشافر ب1251إىل عام  1247ثالث سنوات من عام 

بوجونغورو ملدة  SGAIيف املدرسة اإلبتدائية التهذيبية، مث ذهب اىل املدرسة يف 
ثالث سنوات واحد ُتت رعاية مدرسة احملمدية للخدمة 

 (.028.ص.0211)لييا.
، درس يف املعهد بكندال دانر بوجونغورو ُتت رعاية يف وقت واحد

أبو دار. بعد أن يدرس فيه، وصل رحلته الروحية إىل املعهد العيتان، ويداع، توبان. 
سيمارانج ختصص يف  SMA، كان راغبا ملواصلة دراسته يف 1253يف عام 

اإلقتصاد اإلجتماعي بسبب دمه التجاري. درس يف هذه املدرسة ملدة عامني حىت 
، أهنى أمحد مضر دراسته يف سيمارانج وعاد بكثافة يف بلده األصلى 1222عام 

 النغتان.
مع خليفة التعليم باملعهد الىت قد منى فيه، فإنه ليس خياال أن أصبح 

ا اهرا يف جمال اللغة، خاصة يف العربية والعلوم اليت هلشخصيا فاقها يف الدين وم
شعر  ميكنه إنشاء ذلكعالقة بالعربية كعلم البالغة وعلم العروض وغري ذلك. 

كن أن جتعل متانتجان كلمة واأللفاظ اجلميلة الىت العرفان ُتتوي على  صلوات
  .يشعر يف احلب والسالم مع شعر صلوات العرفان عند اإلستماع املستمع

 أما عمل شيخ أمحد مضر يف حياته يعين :
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 ( 1257 -1254مدير املدرسة  بابات ) .1
 (1222 - 1254الموجنان ) مدير املدرسة .0
 (1282الموجنان )بابات  45رئيس املستشفى  .3
 (1227مدير اجلامعة اإلسالمية الموجنان ) .4
احلكومية موالنا مالك امعة اإلسالمية مدرس كلية الرتبيىة جب .5

 (1223) ماالنجإبراهيم 
 (1272رئيس املؤسسة الدراسة اإلسالمية ماالنج ) .2
 (1278عميدة كلية الرتبية الموجنان ) .7
 مريب املعهد العايل ماالنج .8

 أما عمل العلمية ألمحد مضر هو :

تاريخ الدعوة وايل التسعة و سونان غريي، ميبعة ألوي سورابايا  .1
(1274) 

 (1224)خالف يف املذهب، ميبعة سارجانا إندونسي سرابايا  .0
 (1224)علوم املنيق، ميبعة سارجانا إندونسي سرابايا  .3
 (1225)قاموس الفلسفة العامة، ميبعة راجاوايل  .4
  (1222)علم النحو والصرف، ميبعة سارجانا إندونسي سرابايا  .5
الرتبية اإلسالمية، مكتب التأليف حبث العلمى ماالنج   الفلسفة .2

IAIN (1222) 

 أما اخلدمة أمحد مضر لرتبية هي :

 (1275مؤسس بيت اليتيم مابارات مركوسونو ماالنج ) .1
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مؤسس املدرسة العاىل العلم احلكم سونان كريي ماالنج  .0
(1277) 

 (1278مؤسس كلية الرتبية اجلامعة سونان كريي الموجنان ) .3
 (1282) الموجنانبابات  45املستشفى س مؤس .4
 (1222مؤسس اجلامعة اإلسالمية الموجنان ) .5
 (0222مرىب املعهد العاىل ماالنج ) .2

 
 د. النظرية البنيوية

 ،الالتينية تصدر من اللغة غةً ل( structuralismالبنيوية )
structura.  نذُ نظرية البنيوية مال أصلُ  كانالشكل أو البناء.هو أما معنها 

ا تليس سييعظيم أر  ملفكر poetica امليالدي يف قبل القرن الرابع 
(Aristoteles ،0212:124( )سهاندي.)  من الفروع البنيوية هي فرع

 يوناين القدمي،يف عهد الها عن  اللغوية. األدبية اليت ال ميكن فصلُ  ثِ بحيف ال
والوحدة  ,(wholenessالصحة )فاهيم مب نظرية البنيويةال اتليسأرسيقدم 

(unitiy), ( والتعقيدcomplexity،) كلية وال(coherence) هذا يدل .
سوواردي. ) عتمد على التماسك العام للعناصر األدبيةياملعىن كامل   على أن
 (.52.ص. 0213

. سوراو سي فردينان د ة،اللغتلتزم البنيوية بشخصية عظيمة يف جمال 
وا يف جن 1857وسور عام ايف هذا اجملال. ولد فردينان دي س يؤثر تأثريا كبريا

ية النظرية اللغو  اس. وضع أسيةفرنسالاريس، فيف  1213عام  هو مات، و 
  .املزدهرو ة تيّورُه خلفي يويلال واجنلمذهب ل
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بدأ امل أن( 0212:125)سهاندي،  وسورادي س فردينان شرح
)الشكل  signifiant ح بنيواضالتمييز الاألساسي يف علم اللغة هو وجود 

؛ بني  )المفسرة والداللة والرمزية( signifie والعالمة والرمز( و
parole الكالم( و( langue  ؛ وبني )اللغوية التزامنية )اللغة

(sinkroni)  الظواهر اللغوية و (diakroni) ."ذا التصنيف الدقيق هب
 .مستقال فرعا  ازدهر، وسيكون أن علم اللغةل، ميكن والواضح

  فسهألنه يعتمد على األدب نأكثر موضوعيًة  بنيويةالبحث النظر يُ 
ناين، ألامن العناصر األخرى. يعتمد هذا البحث على هنج  فيه شيء دخلالي

رتكيز ال، هناك يةبنيو نص العمل األديب. يف البحث اليف ركز امل بحثالوهو هنج 
تلك العناصر  صلوُت. ةاألدبيلنصوص يف ا ائيةبنالعناصر العلى العالقات بني 

 بينعي املعلى الفهم الوض تحليل البنيوية عادةً الالعالقة. يعتمد ب معنا كامال
 ُتليل النصف  بقهاتيوثوقة مث البنيويَة  امل نظريةَ ال ةالباحثبين تعلى النص. 

  (.50.ص. 0213)سوواردي. 
 . عمال األدبيةأليف االعناصر اجلوهرية  ُتليلاب بنيويةالنظرية ال اهتمت

عمال األدبية أو ألالبنائية لبالتحليل املوضوعي للعناصر تسمى  هذه النظرية
 بني لشاملةَ ا هي نظرية تؤكد العالقةَ و عمال األدبية. ألل بنيويةال يةالتحليل

على  .عضابني بعضها بعالقة ال تإذا كان اذه العناصر معنهل. عديدةعناصر الال
تشمل إختيار  سديةاجلبنية ال .سديةواجل ةالداخلي بنيةال ،نأغلب للشعر عنصرا

الكلمة، اخليال، كلمة امللموس، لغة اجملازي، التدقيق )الوزن، العروص، 
 ذوق، النغمة وة تشمل املوضوع، الالداخلي بنيةالواإليقاع(، واليباعة. 

 السحنة، والرسالة.
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 خيوات عمل التحليل البنيوية
.ص. 0213)سوواردي.  فيما يلىعر لتحليل البنيوية للشأما طريقة ا

53.) : 
 فهم أنواع العناصر يف الشعر .1
 اقرأ النص الشعري بعمق .0
 معايرة نص الشعر .3
 ترمجة النصوص الشعرية إىل لغة اإلندونيسي من املستوى األول .4
 لغة اإلندونيسي من املستوى الثاين الترمجة النصوص الشعرية إىل  .5
 .الشعرية وُتليلهاالبحث عن العناصر املوجودة يف النصوص  .2
  يتم التفسري مع اإلدراك الكامل ألمهية الرتابط بني العناصر. .7
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 الفصل الثالث

 عرض البيانات وتحليلها

 

لوات أبانت الباحثة البنية اجلسدية و البنيىة الداخلية يف شعر ص يف هذا الفصل
 يلي :. أما شرحها كما العرفان ألمحد مضر

 البنية الجسدية في شعر صلوات العرفان ألحمد مضر .أ
 : يف شعر صلوات العرفان ألمحد مضرالبنية اجلسدية أما 

  الكلمة اختيار .أ
 ثيقو  متعلقمضر  ألمحد العرفان صلوات شعر يف الكلمات اختيار

 حممد رانالق خلقه من على" عبارة .الكلمة وترتيب الصوت وإنسجام مبعناه
 احلسنة سوةواأل الكرمية األخالق له الذي اهلل ملخلوق ُتية هي "البيان مبلغ

 للمسلم مقدس كتاب القرآن أن نعلم شافعهم. وهو املخلوق. جلميع
 عظة على ويوحيت ذلك وغري والعقيدة والسياسة الفقه يف دليال له يستخدم

 الدنيا ياةح لعيش هدى و فائدة تأخذ هبا اليت وحكاية اهلل، خملوقات جلميع
 .اآلخرةو 

 لذيا حممد النيب أي "القران خلقه من على" بعبارة املقصود وأما
 األنبياء خامت هو حممد اهلل نيب ".البيان مبلغ حممد" التالية اجلملة يف يشرح

 وسلم ليهع اهلل صلى جاء .السابقني األنبياء حيمله ما يكمل أن وظيفة وله
 ألخالقا يف ظهرا صاحل وشخص حسنة أسوة لديه ألمته. نورا حيمل هو امرا،

 ".لقرانا خلقه من على" للعبارة املؤلف استخدام أسباب أحد وذلك .اليومية
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 اخليال .ب
 للمسا خيال مها العرفان. صلوات شعر يف خيالني املؤلف إستخدم

 ألمحد العرفان صلوات شعر يف اللمس خيال املؤلف وضع العيين. خيال و
 املعبود. اىلتع هلل املخلوق عن ُتية هي الكلمة هذه "إهلي". الكلمة يف مضر

 وكبري معظي تعاىل اهلل أن أيقن عبد ليكن "إهلي" الكلمة املؤلف إستخدم
 تعاىل هللبا املخلوق عالقة على تدل "يامنتقما" والكلمة شيء. كمثله  ليس

 نبأحس واختم األمم، سلم األثام، كل  "فنحنا الكلمة كمثل  أموره وأسلمه
  اخلتام".

 يفضر م ألمحد العرفان صلوات شعر يف العيين خيال الشاعر وضع
 سلمو  عليه اهلل صلى نه بأ مؤمن الشاعر أن البيان". مبلغ "حممد مةالكل

 جعلها حىت ألمةا جلميع النيب أخالق وجه ودينه. مبعجزاته للعاملني رمحة نبيا
 اهلل صلى النيب )ذرية أسرته كان اى احلكام" ذوى "وأله الكلمة مث إهلاما.

 جلميع رأم هي النيب ذرية ذلك. وغري وعارفا وعاملا حاكما جيدا وسلم( عليه
 ليهع اهلل صلى النيب أصحاب أن الكرام" نعم "وصحبه الكلمة مث األمةز

 العلم. يف اإلسالم دين نشروا الذين الراشدين خلفاء هم وسلم
 امللموس كلمة      ج.

 عرالشا غرض أن .بالدقيق األديب عمله سيري أن يريد شاعر كل
 شعر يف امللموس كلمة  كانت  وبالتايل، .مجاال عمله جعل األديب عمله على

 كلمةبال عمله يف واضحة كلمة  شاعر يشعر .مضر ألمحد العرفان صلوات
 فهم يف صعوبة يشع أنه أي ، بالعكس يشعر القارئ أن ولكن امللموس،
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يف شعر صلوات العرفان  الوزن لجدو  هذا .اعرالش يقصده الذي املعىن
 :ألمحد مضر 
 يف شعر صلوات العرفان ألمحد مضر الوزن لجدو 

 السير كلمةال

  السالم و اهلل صالة
 القران خلقه من على 1

  حممد
 

0 
 مبلغ

 البيان
 العلم رمحة

  اله
 

3 
 احلكام
 صحبه
 الكرام
  سلك

 العرفان حنو  4
 نور

 الصالة
 السالم

  إهلي
 منتقما 5
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 األثام
  هلل

 
2 

 عونا
 نيل

 النعم
  إهلي

 
7 

 األمم
 أحسن

 اخلتام
  ياربنا

 رمحن يا 8
 السالم دار

 
 لغة اجملازيةال    د.

 ممساوة وهي اجملازي يستخدم شعر صلوات العرفان ألمحد مضر اجملاز
لى من عيف الكلمة " العرفان ألمحد مضريف شعر صلوات وجد  شيئني. ال

لفاضل  ا عدل املؤلف. "حممد مبلغ البيان" اليت تعدل بالكلمة "خلقه القران
 صلى اهلل عليه وسلم. شخصية النيب حممدب القرآن كما يف
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 (الوزن، العروض، اإليقاع)التدقيق     ه.
عادل امل الوزن هو .تدقيق هو ما يتعلق باالوزن والعروض واإليقاع

ر الصوتية تكرا هو العروض .الشعر يف خية األول والوسط واألخر يف الصوتية
 النبة يف الكلمة. تكرار أما اإليقاع هو. واجلمل والعبارة الكلمة يف

  يف يف شعر صلوات العرفان ألمحد مضرتشابه الصوة وجد  والوزن
 a هيمن الوزن  .متكررا تلك الصوة تظهر)ُa )َ(، i  )ِ(، u  ) سيركل ال

ات يف شعر صلو  الوزن لجدو  . هذايف شعر صلوات العرفان ألمحد مضر )َ( 
 :العرفان ألمحد مضر 

 يف شعر صلوات العرفان ألمحد مضر الوزن لجدو 
 الرقم الوزن سيرال الكلمة

 الَةُ صَ 
 اهللِ 

 و
اَلمُ   السَّ

 َعلىَ 
 َمنْ 

 اْلُقْراَنْ 

 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a (  َ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

دٌ   حُمَمَّ
 اْلبَ َيانْ 

 ِبَقْصدِ 
 َرمْحَةِ 

 
 

0 
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 اْلَعَلمْ 
 َواَلِهِ 

 َذِوى
 احلَِْكامْ 

 َوَصْحِبهِ 
 نِْعمَ 

 اْلِكرَامْ 

 
 
 

3 

 َمنْ 
 َسَلكَ 

 حَنْوَ 
 اْلِعْرفَانْ 
اَلةِ   الصَّ

 وَ 
اَلمْ   السَّ

4   

 ِاهلَِيْ 
 يَا

 ُمْنَتِقًما
َنا  فَ َنجِّ

 ُكلَّ 
 اأْلَثَامْ 

 
 
 

5 

   لِلَّهِ 
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 لََنا
 َعْونًا
 لِنَ ْيلِ 

  اَْفَضلِ 
َعمْ   الن ِّ

 
 

2 

 ِاهلَِي
 َسلِّمِ 

 اأْلَُممْ 
 َواْخِتمْ 

 بَِأْحَسنِ 
 اخْلَِتامْ 

 
 
 
 

7 

 يَاَرب ََّنا
 َويَا

 َرمْحَنْ 
 َفَأْدِخْلَنا

 َدارَ 
اَلمْ   السَّ

 
 
 

8 

  

  1 اهللِ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ُمْبِلغِ 
 ِبَقْصدِ 

   َرمْحَةِ 

 
0 
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 َواَلِهِ 
 َذِوى

 احلَِْكامْ 
 َوَصْحِبهِ 

 نِْعمَ 
 اْلِكرَامْ 

 
 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

i (  َ ) 

 
 
 

0 

 اْلِعْرفَانْ 
اَلةِ    الصَّ

4 

 ِاهلَِيْ 
 ُمْنَتِقًما

َنا   فَ َنجِّ

 
5 

 لِلَّهِ 
 لِنَ ْيلِ 

 اَْفَضلِ 
َعمْ   الن ِّ

 
2 

 ِاهلَِي
 َسلِّمِ 

 َواْخِتمْ 
 بَِأْحَسنِ 

 اخْلَِتامْ 

 
 

7 

  

 8 َفَأْدِخْلَنا
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 الَةُ صَ 
اَلمُ   السَّ

 اْلُقْراَنْ 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

u (  َ ) 

 
 
 
 
 

3 

دٌ   حُمَمَّ
  ُمْبِلغِ 

0 

- 3 
 4 نُ ْورُ 

 ُمْنَتِقًما
  ُكلَّ 

5 

 2  ُكنْ 
 7 اأْلَُممْ 

- 8 
 

ا واجلمل. أم والعبارة الكلمة التكرار الصويت يف هو العروض
 الرابعو  األول سيرهو يف يف شعر صلوات العرفان ألمحد مضر العروض 

 والرابع األول سيرو  ".السالم" والثامن والرابع األول سير، و "صالة"
 ".اهلي" اخلامس والسابع سير، و "من"

ر يف شعالنبة يف الكلمة. جند إيقاعا  تكرار أما اإليقاع هو
 األول سير، و "صالة" والرابع األول سيريف  صلوات العرفان ألمحد مضر

 اخلامس سير، و "من" والرابع األول سير، و "السالم" والثامن والرابع
 إيقاًعا لييفا. خيلق هذا". اهلي" والسابع
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 االيباعة    و.
 ألن ة،على طباعة حديث حيتوييف شعر صلوات العرفان ألمحد مضر 

أما  .لعروضيا بالقواعد يلتزم الذي يتبع منيا قدميا مل العرفان شعر صلوات
ملعرفة طريق ا على حيتوي الذي معناه  خيني، من مقيع هذا الشعر كان كل

ألف هذا  .مجيل يف ذلك الشعر معىن يكون وخملوقه حىت اهلل بني والعالقة
 .اسير  8 ابيت 4 وه كله العدد فإن الشعر برتتب ببيتني ذايت عالقة. بالتايل

 
 البنية الداخلية في شعر صلوات العرفان ألحمد مضر .ب

 بنية أن يكون ال األديب، هناك العمليف البنية اجلسدية باإلضافة 
 شملت  هو البنية الداخلية. تلك البنية .األديب كامال العمل املهم ليكون األخر

 :البنية الداخلية يف شعر صلوات العرفان ألمحد مضر
 املوضوع .أ

أى  ، ادينيً  موضوًعا يستخدميف شعر صلوات العرفان ألمحد مضر 
شرا ذاكرا وجيعل ب لتقوى على اهلل، ر بشرايؤث أو جيلب أن هذا الشعر قادر أن

ن بعض ع يعب الذي اهلل عز وجل. الشاعر استخدم موضوعا دينيا على قدرة
 الشاعر يستخدم السابع سيريف ال: ذلك هو أما أبيات شعر صلوات العرفان،

 اجلملة مث يف. بعظيمه ويؤمن إهله،( شاعر) عن خادم ُتية وهي ،" اهلي" كلمة
 واختم" بارةمث يف الع .على اهلل وتوكال اعتمادا تبنّي  اليت" األمم سلم" األخرى
هبا أن اهلل تعاىل هو حيدد وينظم الدنيا واألخرة. تلك  يعين" اخلتام بأحسن

 ليجعله ميمئنة يف أخر حياته . طلب على اهلل اخلادم أن العبارة  تظهر
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ظهرت  .اهللإىل " ياربنا" الشاعر الدعوة يستخدم األخري، سيريف ال
 ، أنة اهللسير  ذكر من" رمحن ويا" مث ، اهلل يف تلك الدعوة عالقة خاصة من

 على اخلادم اعتماد ويعبد. إن يؤمن أن ال شريك له، وهو استحق وحده اهلل
عر صلوات ش من األخرة العبارة يف بل ذلك فحسب حنو على يتوقف مل اهلل

 تضمينه ميت أن للخالق اخلادم طلب يعين هبا" السالم دار فأدخلنا"  العرفان
 .اجلنة اى" السالم دار" يف

 الذوق .ب
ظهر أمحد مضر ذوقا على اهلل يف شعر صلوات العرفان. أما ذوقه 
هو عالقة بني املخلوق واخلالق. املخلوق سأل اهلل و وتوكل عليه يف مجيع 
أموره. أن اخلالق يسئلهم ويوكلهم. إذن، سيشعر الشاعر واثقا أن اهلل 

نه وتعاىل هو املكان الرجوع جلميع األمور الدنيا واألخرة. ذوق سبحا
ا أول الشعر،  هذ على اهلل يف واالستقالة التبعية إىل عالقة الشاعر يشري

 اهلل ة"صال اجلملة يف وسلم عليه اهلل صلى النيب كانت الصالة على
 التالية ةمث مجل .اهلل برسول املؤلف اإلميان عالقة وهذه توضح. والسالم"

الما س يعيي أن اهلل أن الشاعر ييلب  توضح اليت" األمم سلم اهلي"
 واختم" مث مجلة . النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم وسكينا جلميع أمة

 ينيفأ نأ على اهلل  الذي طلبه الشاعر أى تعب الشعور اخلتام" بأحسن
 حسن اخلامتة.  حالة يف

 ويا اربنا"ي اجلملة يف اهلل على إىل عالقة ذوق الشاعر الذى يشري
 األنسبو  األعلى تظهر املعىن اليت "رب" الكلمة الشاعر يستخدم رمحن".

مقام  سهنف الشاعر يضع ، أخرى بعبارة .الكاملة اتهسير  بكل للمعبود
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 رمحن" امث اجلملة  "وي .ة الكاملسير أن العبد يولد بعيدا عن  نعلم. العبد
 حنن عباده حنتاجو  يرحم مجيَع خملوقه كله أنتعاىل قادر على  أنه ، يعىن هبا

 األخرية من شعر صلوات العرفان اجلملة ظهر ذوق الشاعر يف .رمحته
 يف فأهيني الشاعر اهلل أن طلب اجلملة، قبل تلك. السالم" دار "فأدخلنا

 لشاعراخلتام". مث بعدها أن ا بأحسن حسن اخلامتة يف العبارة "واختم حالة
 .البشر مجيع إليه ييمح الذي املكان يف نفسه يضع طلب أن

 ج.    النغمة والسحنة
عب نغموة تيف شعر صلوات العرفان ألمحد مضر كانت نغمة وسحنة 

عر يف شأن النغمة . خيلق سحنة الشعر املوقف هذا. موقف الشاعر لقارئ
 تدعو اهتديدية. أهن أو قسرية هي رقيقة، ليستصلوات العرفان ألمحد مضر 

 الكلمة خدامباست القارئ من شعر صلوات العرفان. يتأثر سير كل يف للعيش
 اليت "اهلي" الكلمة الشاعر يستخدم يف هذا الشعر، .والصالة اجلميلة

يف  هللة اسير  ذكر مث. فهمها غالبا، ليسهل يف الصالة يستخدمها الناس
 .وهذا جيعل سحنة ميمئنة ، رمحن" "ويا العبارة

ينجو شخص ما يسري حنو العرفان اى يف هذا الشعر هو الدعاء الذي 
طريق طلب العلم. بدأ املؤلف هذا الشعر بالصالة على النيب حممد ص اهلل 
عليه وسلم كما ورد يف احلديث: إن الدعاء موقوف بني السماء واألرض 

 اليصعد منه شيء حىت تصلي على النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم.
 صالة اهلل والسالم

 قرأنعلى من خلقه ال
 حممد مبلغ البيان
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 بقصد رمحة العلم
يستعمل الشاعر الكلمة الصالة اليت يعىن هبا حسن الثناء والبكة من 
اهلل سبحانه وتعاىل، يشيد املؤلف النيب أوال ويتمىن له نعمة من اهلل تعاىل، 
حبيث بارك اهلل له دائما. أما بعده تشرح ملن شهدت يف األية األوىل، له حمبة 

ي أخالقه القرأن. مث يوضح املؤلف أن النيب صلى اهلل عليه وسلم اهلل الذ
الذي خلقه القرأن، رسول الشرح أ البيغاء. يف األية الثالثة معىن البيان نفسه 
هو القرأن. أن النيب حممد هو الشخص الذي حيمل القرآن ويفسره ويشرحه 

 إىل الناس رمحة العلم. 

 وأله ذوى احلكام

 وصحبه نعم الكرام

 ن سلك حنو العرفانم

  نور الصالة والسالم

يف هذا البيت ال ينسى الشاعر يقرأ الصلوات على النيب وعلى عائلته 
ذات احلكمة وكذالك على أصحابه امللك وأفضل العز. هذا يدل على فهمه 
العميق يف دينه. أما بعده يشرح الشاعر من سار يف طريق عرفان فله نور 

يه. ويبدو أن املؤلف يدع ليالب العلم لكي مبارك من اهلل والسالمة عل
 يكنونو ميشو على طريق العرفان ألن أنعمهم اهلل بنور النعمة

 إهلى يامنتقيما

 فنجنا كل األثام



38 
 

  
 

 هلل كن لنا عونا

 لنيل أفضل النعم

يف هذا البيت استبأ الشاعر واستغفره من الذنوب. واهلل وحده هو 
الشاعر أن اهلل تعاىل وحده هو مقدم املعونة،  سيرالذي يعيي العون. ي

 واملساعدة للحصول إىل أفضل النعم.

 سلم األمة إهلى

 وختم بأحسن اخلتام

 ياربنا ويارمحن

 فأدخلنا دار السالم 

يف هذا البيت يدعو املؤلف ربه، اللهم احفظ أمة كلها. واختار 
مقيد باخلصوصية. الشاعر يف هذا الدعاء الكلمة األمة وهي ميلق عام ال 

يعين هبا املسلمني كلهم. وسأل اهلل أن يغلق احلياة وينهى احلياة بأفضل غياء 
للحياة. بعد أن يسأله تعاىل حبسن اخلامتة، دعاه أن يدخله إىل دار السالم. 
يستخدم  الضمري املتكلم مع الغري مبعىن أنه كل من يقرأ هذا الشعر فيصلى 

قرأ هذا الشعر فهو يدعو لوالديه، واليالب من أجل األخر. واليفل الذي ي
 ملعلمه، واملسلمني إلخواهنم املسلمني.

 الرسالة  .د
 يًئاش يريدون الذين إن هذا شعر صلوات العرفان يف الواردة الرسالة

 شيء كل  أن نعلم. له تسليمه يتم حيدث ما كل وقدرته، قوة اهلل ينسون ال
.املكتوبة يف اللوح احملفوظ وقوته اهلل إلرادة هو كله العامل يف حيدث
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 الفصل الرابع

 اإلختتام

 الخالصة .أ
لوات البنية اجلسدية والبنية الداخلية يف شعر صاستند إىل عرض البيانات عن 

 العرفان ألمحد مضر، فخالصة هذا البحث كما يلي :
لتدقيق كلمة امللموس، اجملاز، امشل على إختيار الكلمة، اخليال،  البنية اجلسدية  .1

 صلوات شعر يف الكلمات اختيار )الوزن، العروض، اإليقاع(، واليباعة.
اخليال يف  . كانالكلمة وترتيب الصوت وإنسجام مبعناه وثيق متعلق العرفان

  يين.الع خيال و اللمس خيال مها خيالني. مضر بأمحدشعر صلوات العرفان 
ن يف شعر صلوات العرفا ازأما اجمل. كله  سيركلمة امللموس يف كل ال كانت

) َ ( يف شعر صلوات العرفان بأمحد  a . هيمن الوزناجملازي جماز مضر بأمحد
 الرابعو  األول يف سير العرفان شعر صلوات مضر. أما العروض واإليقاع يف

، "من" والرابع األول سيرو  ".السالم" والثامن والرابع األول سير، و "صالة"
 انكانت اليباعة احلديثة يف شعر صلوات العرف  ".اهلي" اخلامس والسابع سيرو 

مشل على املوضوع، ألمحد مضر   يف شعر صلوات العرفان البنية الداخلية .0
أن املوضوع يف شعر صلوات العرفان  والرسالة. الذوق، النغمة والسحنة،

اخلالق. و موضوع ديين. أن الذوق يف شعر صلوات العرفان عالقة بني املخلوق 
 الرسالةديدية. هت أو قسرية أن النغمة يف شعر صلوات العرفان هي رقيقة، ليست

 قوة اهلل نينسو  ال شيًئا يريدون الذين إن هذا شعر صلوات العرفان يف الواردة
 كله العامل يف حيدث شيء أن كل نعلم. له تسليمه يتم حيدث ما كل وقدرته،

 وقوته.  اهلل إلرادة هو
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 اإلقترحات البحث  .ب

  محد مضر هذا البحث يف شعر صلوات العرفان ألقرتحات أما إ
لبحث هذا ا هذا البحث يستخدم وينفع لتيوير العلوم األدبية عاما.

البنية اجلسدية والبنية الداخلية يف شعر صلوات العرفان ألمحد مقصور على 
حوث إىل الب. هذا البحث مل يكن كامال وفيه القائص، فلذلك حيتاج مضر

األخرى عن يبحث هذا الشعر بنظرية األخرى. لكن ترجو الباحثة من هذا 
 البحث أن يكون نافعا للقراء خزانة العلوم اللغوية واألخرى.
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