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 ستهاللا
 

 عن أنس رضي هللا عنه، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :

 "ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني"

 )أخرجه البخاري ومسلم(

 

Dari Anas bin Malik RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:”Tidak beriman 

salah seorang di antara kalian, hingga menjadikan aku lebih dicintai melebihi 

kecintaannya kepada anaknya, bapaknya dan seluruh manusia." 

(HR. Bukhari dan Muslim) 
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 إهداء
 

 أهدي هذا البحث اجلامعي ل:
 جة سيت قمريةااحلوبة بوأمي احمل ج جنيديا احلأيب احملبوب 
 ين محساين يف دراسيت وربياين منذ صغار اللذي

 و سلمان الفارسي غفر له()اللهم ا املرحوم عبد هللامي و حممد حلإخواين الصغريين 
 من الناجحني يف الدنيا واألخرة عسى هللا أن جيعلهم

 آمني.....
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 ةتوطئ
 

رور أنفسنا ومن ره، ونعوذ ابهلل من شستعينه ونسغفمحدا وشكرا هلل، حنمده ون
هللا فال مضل له ومن يضلله فال هادي له. صالة وسالما  هسيئات أعمالنا، من يهد

دائمني متالزمني على سيدان وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدان وموالان حممد صلى هللا 
ن ومن الضالل عليه وسلم الذي قد محلنا من الظلمات إىل النور ومن الكفر إىل اإلميا

 إىل اهلدى. أما بعد. 
استجابة قد متت كتابة هذا البحث بعون هللا ورمحته ورضوانه، حتت العنوان "

)دراسة االستجابة األدبية بنظرية  روحي فداك ملسعود كرتس غناءالقراء على 
يف  (S-1)الستيفاء شروط االختبار النهائي للحصول على درجة سرجاان " وولفغانغ إيزر(

اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  قسم
ومل يكن كامال.  األخطاءمن  ريواعرتف الباحث أن هذا البحث كث .احلكومية ماالنج

 وخالص الثناء إىل:ال، يشكر هللا عز وجلذلك، 

إبراهيم اإلسالمية  مدير جامعة موالان مالكفضيلة األستاذ الدكتور عبد احلارس  -1
 احلكومية ماالنج

عميدة كلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالان مالك إبراهيم فضيلة الدكتورة شافية  -6
 اإلسالمية احلكومية ماالنج

رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جبامعة فضيلة الدكتور حليمي  -0
 ومية ماالنجموالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلك

 هذا البحث اجلامعيكتابة املشرفة يف  فين رسفايت يوريسا املاجستري  فضيلة -1
يف قسم اللغة العربية وأدهبا   ةمييدااألك األمور مشرفأمحد خليل املاجستري  فضيلة -2

 كلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج



 ز
 

مدير معهد اجلامعة املركزي جبامعة موالان مالك مزكي  ج أمحدا احلالدكتور  فضيلة -2
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 الكراماء على كل علومهم مجيع املدرسني واملدرسات -2
 مجيع أصحايب يف قسم اللغة العربية وأدهبا -0
سالمية يف معهد اجلامعة املركزي جبامعة موالان مالك إبراهيم اإل مجيع أصحايب -0

 احلكومية ماالنج 

أقول هلم شكرا جزيال على كل مساعدهتم مجيعا. اللهم اجعلنا وإايهم من أهل 
يكون هذا البحث اجلامعي انفعا للباحث أن أرجو ل العلم والعمل واخلري. وال أنسى

 ومجيع القراء. آمني ايرب العاملني. 
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 مستخلص البحث
 

)دراسة  روحي فداك ملسعود كرتس غناءتجابة القراء على اس. 6363. حممد خليل الرمحن
. البحث اجلامعي، قسم اللغة العربية االستجابة األدبية بنظرية وولفغانغ إيزر(

وأدهبا، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
 ماالنج

 فين رسفايت يوريسا، املاجستري:  املشرفة
  ، وولفغانغ إيزرغناء ،استجابة القراء:  لرئيسيةكلمات اال

وجود القراء مهم جدا لألعمال األدبية. هذا يفسر كيف يستجيب اجملتمع بعمق خلليقة 
املرء. غالبا ما يشار إىل البحث األديب ابسم دراسة العلوم اإلنسانية. ميكن أن يكون املوضوع يف 

األدبية وعن األدب، كالمها متكامل. من  شكل نصوص أدبية وعن األدب. البحث عن النصوص
اجملاالت املهمة اليت جيب حبثها مشكلة االستجابة األدبية، وهي اجملال الذي يشرح كيف يستجيب 

نتباه الباحث، ابإلضافة إىل  ذب اغناء جي غناء روحي فداك ملسعود كورتيس هوالقراء للعمل األديب. 
أيضا على العديد من أشكال  غناءال اتوي هذ، حي6311كونه غناء عريب شهري منذ إصداره يف عام 

 .غناءالكالم امللفوفة بلغة سهلة الفهم دون تقليل العنصر اجلمايل يف ال
روحي فداك ملسعود   غناءاألهداف من هذا البحث هي لوصف استجابة القراء وأتثري ال

. كيفينهج الوصفي الكورتيس على القراء بنظرية إيزر. هذا البحث هو حبث ميداين ابستخدام امل
طريقة مجع البياانت املستخدمة هي طريقة املقابلة واملالحظة. يتم حتليل البياانت اليت مت مجعها من 
قبل الباحثني ابستخدام التحليل الوصفي مع مناذج حتليل البياانت مثل: طريقة مجع البياانت، 

 وطريقة تصديق البياانت، وطريقة حتليل البياانت.
"روحي فداك" ملسعود كرتس  غناءاستجابة القراء علي ( 1من هذا البحث هي: أما نتائج 

على نظرية وولفغانغ إيزر حتتوي على أربعة عناصر أدبية، وهي املعىن، واألسلوب، والعاطفة/ اخليال، 
 تضحية. واستخدم مسعود كرتس يف هذااليت فيها إرادة املغين ملقابلة رسول هللا ولو ابل غناءورسالة ال

سعود كرتس بنظرية "روحي فداك" مل غناءالتأثري على ( 6ابالستخدام األساليب اجليدة.  غناءال
كلمات حلياتية املؤثرة بعد قراءة هذه  أن القراء يشعرون تعجبا بعظمة النيب والقيمة ا، وولفغانغ إيزر

  هي القيمة النبوية. غناءال
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ABSTRACT 
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by Mesut Kurtis (Study of the Literature Reception Perspective 

Wolfgang Iser). Minor Thesis (Skripsi) Department of Arabic 

Language and Literature, Faculty of Humanities, Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 
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The exsistence of readers is very important for literature works. This 

explains how profound society responds deeply to one's creation. Literary 

research is often referred to as humanities study. The subject can be in the form 

of literary texts and about literature. Literary text research and about literature, 

both are complementary. One important area to be investigated is the problem of 

literary reception, that explains how readers respond to a literature work. The 

song Rouhi Fidak by Mesut Kurtis is a song that attracts the attention of 

researcher, in addition to being a popular Arabic song since its release in 2014, 

this song also contains many figures of speech wrapped in easy-to-understand 

language without reducing the aesthetic element in the song. 

The purpose of this research is to describe the reception of the readers 

and the impact of the song Rouhi Fidak by Mesut Kurtis on the readers in Iser's 

perspective. This research is a field research using descriptive qualitative method. 

Data collection techniques used were interview and observation techniques. The 

data collected is analyzed by researcher using descriptive analysis with data 

analysis models such as; data collection techniques, data validation techniques, 

and data analysis techniques. 

The results of this study are: 1) The response of readers in Mabna Ibnu 

Sina Pusat Ma’had Al-Jamiah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang to the song Rouhi Fidak by Mesut Kurtis in Iser's perspective contains 

four literary elements, including elements of meaning, style of language, taste/ 

imagination, and the mandate of the song that explains about the desire of the 

singer to meet with Rasulullah even though it has to sacrifice. The singer uses the 

beautiful language style of each of his words. 2) The influence of the song Rouhi 

Fidak on readers at Mabna Ibnu Sina Pusat Ma’had Al-Jamiah Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang in Iser's perspective, including the reader 

feeling amazed by the greatness of the Prophet Muhammad, and the reader finds 

prophetic value in the song. 
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ABSTRAK 

 

Kholilurrohman, Muchammad. 2020. Resepsi Pembaca terhadap Lagu Rouhi 

Fidak Karya Mesut Kurtis (Studi Resepsi Sastra Perspektif Wolfgang 

Iser). Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

Pembimbing : Penny Respati Yurisa, M. Pd 

Kata kunci : Lagu, resepsi pembaca, Woflgang Iser 

 

Keberadaan pembaca sangat penting untuk karya sastra. Ini menjelaskan 

bagaimana tanggapan masyarakat yang mendalam terhadap ciptaan seseorang. 

Penelitian sastra sering disebut dengan telaah humaniora. Subyeknya dapat 

berupa teks sastra dan tentang sastra. Penelitian teks sastra maupun tentang 

sastra, keduanya sama-sama saling melengkapi. Salah satu bidang yang penting 

untuk diteliti adalah masalah resepsi sastra, yaitu bidang yang menjelaskan 

bagaimana tanggapan pembaca terhadap suatu karya sastra. Lagu Rouhi Fidak 

karya Mesut Kurtis merupakan lagu yang menarik perhatian peneliti, selain 

dikarenakan lagu ini termasuk lagu arab yang populer semenjak rilis pada tahun 

2014, lagu ini juga mengandung banyak sekali kiasan yang dibalut dengan bahasa 

yang mudah dipahami tanpa mengurangi unsur estetika dalam lagu tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan resepsi pembaca 

dan dampak lagu Rouhi Fidak Karya Mesut Kurtis terhadap pembaca dalam 

perspektif Iser. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

teknik wawancara dan observasi. Data-data yang terkumpul dianalisis oleh 

peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan model analisis data berupa; 

teknik pengumpulan data, teknik validai data, dan teknik analisis data.  

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Tanggapan pembaca di Mabna 

Ibnu Sina Pusat Ma’had Al-Jamiah Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang terhadap lagu Rouhi Fidak karya Mesut Kurtis dalam perspektif 

Iser mengandung empat unsur sastra, diantaranya unsur makna, gaya bahasa, 

rasa/imajinasi, serta amanat dari lagu tersebut yang menjelaskan tentang 

keinginan penyanyi untuk bertemu dengan Rasulullah walau harus dengan 

pengorbanan. Penyanyi menggunakan gaya bahasa yang indah dari setiap kata-

katanya. 2) Pengaruh lagu Rouhi Fidak terhadap pembaca di Mabna Ibnu Sina 

Pusat Ma’had Al-Jamiah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang dalam perspektif Iser, diantaranya adalah pembaca merasa takjub dengan 

keagungan Nabi Muhammad, dan pembaca menemukan nilai profetik didalam 

lagu tersebut. 
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 الباب األول
 قدمةامل

 خلفية البحث .أ
ن قراء، القارئ هو أهم شيء ابلنسبة لألدابء وكذلك األعمال األدبية. بدو 

لن يقرأ أحد األعمال األدبية اليت كتبها كتاب. يف دراسة األعمال األدبية، النص هو 
، راكبمنتج ميت، وجممد، وال يعين أي شيء دون استجابة القارئ أو املرتجم )

 .(. واالستجابة نفسها تتأثر ابلتأكيد مبنظور القارئ أو املفسر262، ص. 6311
ى عل احلصول يتم كيف مثل األديب صللنا خاص تفسري القارئني لكل

إىل   تصل اليت النوااي يف ك و اجلملة هيكل مجال يف ك و األديب العمل من الذوق
 مهًما  للقارئ دورًا توفر اليت األدبية النظرايت إحدى .األديب العمل خالل من القارئ

 األساليبمن   واحدة االستجابة األدبية نظرية تعترب .االستجابة األدبية نظرية هي
 دراسة هي االستجابة األدبية .األديب للعمل معىن إبعطاء القارئ تكلف اليت العملية
 إعطاء من حىت  يتمكن ؤه ر يق الذي األديب للعمل معىن القارئ يعطي كيف تدرس

 .(active) أو  نشطة (passive) سلبية فعل ردود سواء ، له استجابة أو فعل رد
( أن 112، ص. 6331، جرباهيم، حمرر. )عرب عبد هللا Mukarovskyصرح 

األعمال األدبية موجودة كإشارة يف هيكل جوهري مرتبط ابلواقع، وكذلك مع 
اجملتمع، خالقه، واملستجيبني له. إهنا كثافة احملتوى اليت جتعل العمل األديب من الفنون 

 اليت ال تفعل ذلك من سهولة االستمتاع هبا.
أن العمل األديب وثيق الصلة ابلقارئ.  (632، ص. 1002برادوبو ) رأى

األعمال األدبية موجهة للقارئ ولصاحل جمتمع القراءة. ابإلضافة إىل ذلك، حيدد 
القارئ معىن وقيمة األعمال األدبية. وفقا له، ال معىن للمصنفات األدبية بدون القراء 

ن عليه. وذكر  الذين يستجيبون هلا. حتفة يعترب األدب ذا قيمة ألن هناك قراء حيكمو 
كذلك، منذ البداية وحىت اآلن، تلقى العمل األديب دائًما ردود القراء، سواء بشكل
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(. حدث ذلك ألنه مت 632، ص. 1002 برادوبو،فردي أو مًعا أو بشكل مجاعي )
. لذا فإن قيمة العمل األديب ستكون أكثر إنشاء األعمال األدبية واملوجهة للمجتمع

 أتهياًل إذا مت تذكر العمل طوال الوقت كجزء من التاريخ.
يعترب  أن نتباه إىل دور القارئ يف إعطاء معىن للعمل األديب ال يزاللكن اإل

معة كونستانز يف األدب يف جا عالمة، ، أي بعد أن قدم هانز روبرت جاوسجديًدا 
 Literaturgeschichte alsبعنوان  1020 مقال مشهور يف هناية عام يفأملانيا الغربية، 

Provokation ص. 1002برادوبو )عرب  سيجريس، وفًقا لـ ()التاريخ األديب كتحدي ،
أنه يف السابق كانت املسائل املتعلقة  برادوبو، ذكر سيجريس(. لتعزيز رأي 632

عمال األدبية مع الطبيعة هي أكثر ما ابألعمال األدبية أو املؤلفني أو العالقة بني األ
 (.632، ص. 1002، برادوبويالحظها الناس )
وفًقا   .إيزر ولفغانغو  عند االستجابة األدبية نظرية البحث هذا يستخدم

، ص. 6312األدبية )بوركي، األعمال يف املعىن بناء يف دورًا للقارئ فإن ،إليزر
واملعاين   األديب العمل عن ةخمتلف نظر وجهة قارئ لكل يكون أن (. جيب121
هو   ما على القراء يقتصر ال إليزر، ابلنسبة .خمتلفني بقراء ا أيضً  تتأثر املنقولة

 ملا األدبية  وفًقا األعمال على للرد الفرصة القراء منح يتم بل فقط، النص يف مكتوب
   .قرأوه

شاعر هي أعمال أدبية )شعر( حتتوي على تدفق كبري من امل اءنكلمات الغ
وهلا اإليقاع املعني. كلمات  غناءالشخصية أو نسميها أيًضا برتتيب عدة كلمات يف 

 غناءاألغانية هي تقريب نفس الشعر، الفرق يكمن يف الناقل فقط. ترافق كلمات ال
س كذلك. يف بعض األحيان نرى يف املصاحبة بعض املوسيقى، يف حني أن الشعر لي

ميكن  قصيدة تغىن. هذا يعين أنه الغناء هوكلمات مثل الشعر، بل إن   الغناء
هي أيًضا شعر. للحصول على موقف عاطفي، يكون  االستنتاج أن كلمات الغناء
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، 6332، إندراسوارا) للشعر عادة منط معني من اإليقاع الناجم عن املعادلة الصوتية
 (.120 ص.

 ملسعود كرتس، مغين مولود "روحي فداك"استخدم الباحث املوضوع غناء 
جزءا من ألبوم تبسم. مت إصدار  من مجهورية مقدونيا. كان ذلك الغناء 1001يف 

ويضمن فيه اثين عشر أغنية ، وهي "روحي  6311ألبوم "تبسم" نفسه يف عام 
الصالة "، "عيد سعيد"، "غار حراء"، "أدانين"، "احلمد هلل"، "تبسم"، "فداك

" أتيت بذنيب"و"دعاء". متت  "، "فرحة "، Seyreyle، "اي من حبايل"، ""والسالم
مليون مرة على موقع يوتيوب.  11روحي فداك نفسها أكثر من  غناءمشاهدة 

و"تبسم"   "ابإلضافة إىل ذلك، تستخدم أغاين ملسعود كرتس مثل ""روحي فداك
كاألغنية الواجبة أو األغنية اإلختارية يف مسابقة الغناء العريب اليت تقوم هبا عدة 

 ونيسيا.اجلامعات يف إند
حتت  الباحث أن يقدم البحثاملشاكل املذكورة أعاله، يهتم  على إبضافة

تجابة روحي فداك ملسعود كرتس )دراسة االس غناءاستجابة القراء على املوضوع 
 .ر(األدبية بنظرية وولفغانغ إيز 

 
 البحث ةلسئأ .ب

 كما اييل :  أسئلة البحث الباحث فية البحث السابقة، فركزخلعلى ضوء 
يف معهد اجلامعة املركزي جبامعة موالان مالك إبراهيم  استجابة القراءكيف  -1

 ؟ي فداك" ملسعود كرتس بنظرية إيزر"روح غناءعلى  اإلسالمية احلكومية ماالنج
يف معهد اجلامعة املركزي جبامعة موالان مالك  على القراء الغناء كيف أتثري -6

ملسعود كرتس "روحي فداك"  غناء قراءة بعد إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 ؟ بنظرية إيزر
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 ف البحثاهدأج. 
 أما أهداف البحث الذي تقدمها هو:

يف معهد اجلامعة املركزي جبامعة موالان مالك إبراهيم  استجابة القراءملعرفة  -1
 .ي فداك" ملسعود كرتس بنظرية إيزر"روح غناءعلى  اإلسالمية احلكومية ماالنج

يف معهد اجلامعة املركزي جبامعة موالان مالك  على القراء الغناء أتثريملعرفة  -6
ملسعود كرتس "روحي فداك"  غناءبعد قراءة  إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 .بنظرية إيزر
 
 البحث د. فوائد

 الفوائد النظرية والفوائد التطبيقية، فهما: علىهذا البحث يشتمل 
  نظريةالفوائد ال -1

 دراسة االستجابة األدبية بنظرية وولغانغ إيزررجع يف كم (1
استجابة القراء على كمسامهة يف اكتشاف دراسة اللغة واألدب، خاصة يف  (6

 غناء روحي فداك بنظرية وولغانغ إيزر
 بنظرية وولغانغ إيزركوسيلة مقارنة يف البحث عن استجابة القراء  (0

 تطبيقيةالفوائد ال -6
 عن أنواع استجابة القراء على غناء روحي فداك  لزايدة املعرفة (1
 لفهم غناء روحي فداك ويعطي املعلومات حول استجابة األدب (6
 ملعرفة كيفية تطبيق النظرية املذكورة لتحليل األدب (0

 
 حدود البحث ه.

معهد  الطالب يف هو البحث هذايف  جمتمع البحثأن  الباحثحدد 
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الذين اجلامعة املركزي جبامعة موالان 
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يسكنون يف مبىن ابن سينا وهم يدرسون يف الفصل العايل يف برانمج صباح اللغة 
أما عينة البحث يف هذا البحث هي مجيع الطالب يف ذلك  لتعليم اللغة العربية.

 طالبا 12الفصل، وعددها 
 

 الدراسات السابقة و. 
االستجابة األدبية على أغنية رمحن اي رمحن . "6310. فينا نيل السعادة -1

 (".ريلية استجابية بنظرية وولفغانغ إيز دراسة حتلملشاري راشد )
دف هذا البحث أن يصف استجابة القراء و أتثري األغنية على القراء يف يه

املعهد يدرس النور الثنائي اللغه النور احلزيين ماالنج. هذا البحث هو حبث 
ستخدام املنهج الوصفي النوعي. وطريقة مجع البياانت املستخدمة هي ميداين اب

يف هذا البحث، وجدت الباحثة مشاعر السرور والسعادة املقابلة واملالحظة. 
والسالم من القراء عندما مسعن أغنية رمحن اي رمحن، وجدت الباحثة استجابة 

جدت الباحثة أيضا . و على اللغة اليت تفهمها بسهولة، واستجابة لروح التحفيز
األثر الكبري الذي جيعل القارئ أكثر شعورا من اإلاثرة يف القراءة والتحفيظ 

 ومراجعة القرآن العظيم يف املعهد
يف شعر االعرتاف أليب نواس: حتليل  ةاألدبي االستجابة“. 6312نعمة الرافعة.  -6

المية تولونج احلديث للرتبية اإلس القارئ على نظرية إيسر يف معهد دار احلكمة
 .”أجونج

و أتثري شعر االعرتاف أليب  ةاألدبي االستجابةيهدف هذا البحث أن يصف 
معهد دار احلكمة احلديث للرتبية تولونج أجونج على على القراء يف  نواس

هذا البحث هو البحث الكيفي بنوع البحث امليداين، ومنهج . نظرية إيزر
طريقة مجع البياانت يف هذا البحث  البحث املستخدم هو املنهج الوصفي، وأما

على القارائت  ةاألدبي تجابةهي االس نتائج هذا البحث هي املقابلة واملالحظة.
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بيات الشعر االعرتاف أب يف معهد دار احلكمة احلديث للرتبية تولونج أجونج
عن جهة املعىن، األسلوب، العاطفة واخليال هو الشعر الذي فيه  أليب نواس

نيل الرضى، الرمحة واملغفرة من ربه بوجود التوبة النصوحة واإلعرتاف إرادة العبد ل
اليومية،  والتضرع نفسه، والتأثري يف العقيدة الدينية، واألعمالعن الذنوب 

 .والعبودية، واملعاملة
"استجابة الطالب يف قسم األدب اإلندونيسي . 6316. حاري سوليستيا -0

UNS  لى فيلم ع 6313قوة عامLaskar Pelangi التحليل اجلمايل التجرييب :. 
قرارات القيمة، ونتائج التفسري، واألثر النفسي يهدف هذا البحث أن يصف 

وكانوا اجمليبون يف هذا البحث هم الطالب من قسم  Laskar Pelangi  على فيلم
نهج امل. هذا البحث هو البحث النوعي مع UNSاألدب اإلندونيسي جبامعة 

يف  ساسيةاألطريقة املستخدمة هي طريقة جتريبية. كانت البياانت نفسي. الال
عام  قوةاألدب اإلندونيسي  من قسمطالب  13 استجابةهي  البحث هذا

طريقة مجع البياانت املستخدمة . Laskar Pelangiلفيلم  UNSجبامعة  6313
. أما احلصول من هذا البحث هي هناك استبياانت ومقابالت متعمقة هي

، تصنيف Laskar Pelangiات التحفيزية املختلفة للمخربين على فيلم التأثري 
املخربين الذي ينقسم إىل الرتكيز على اجلوانب النصية وغري النصية، والتأثري 

 .Laskar Pelangi  النفسي الذي يظهر على كل خمرب بعد مشاهدة فيلم
يف  Ruang Kosongن على املشاهدي. "استجابة 6310فياندا سوجي موليا.  -1

 لياندي لورنس. Sore: Istri dari Masa Depanسلسلة الويب 
يف  Ruang Kosongاستجابة املشاهدين على هدف هذ البحث هو أن يصف 

استخدم هذا البحث األسلوب . Sore: Istri dari Masa Depanسلسلة الويب 
يف لبياانت مجع ا طريقةو . ومنهج البحث املستخدم هو املنهج الوصفيالنوعي، 

نتائج هذا  لديهم خلفيات خمتلفة. مشاهدينمع ستة  هذا البحث هي مقابلة
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 Sore: Istri dari Masaالفراغات كما هو موضح يف سلسلة الويب  هي البحث

Depan  تفاعل بني املشاهدين مع سلسلة الويب. يتم إعطاء الردود نتج عن
ن يفضل املشاهدون كيف النشطة والسلبية من قبل املشاهدين الستة. مخسة م

اعجاب، على الرغم من  "Sore: Istri dari Masa Depanأن حبكة مسلسل "
كما  على الفراغات املشاهدين ي. استجابةواحد منهم يفكر يف وضعها الطبيع

 هو موضح يف سلسلة الويب متنوعة اعتماًدا على الوقت واملكان واالجتماعي
 البيئة اليت تؤثر.

روحي فداك ألبوم تبسم  غناء. "القيم النبوية يف 6310مانة. أرينا إقليمة أ -2
 ملسعود كرتس )حتليلية تفسريية لبول ريكور(".

روحي فداك  غناءيهدف هذا البحث أن يصف القيم النبوية اليت كانت يف 
ملسعود كرتس. منهج البحث املستخدم يف هذا البحث هو املنهج الوصفي 

خدم حتليل هذا البحث التأويالت بول ريكور نوع البحث املكتيب. يستبالنوعي 
أن  هذا البحث أوضحت نتائجالذي مت تشويه خطواته وتفسريه وختصيصه. 

روحى فيداك تشمل أنسنة وحترر وتسامى ، مث سيعرفون على  غناءالقيم النبوية ل
شكل قيم إنسانية ، أي العالقات اإلنسانية مع أنفسهم ، وقيمة التحرر اخلالية 

افتقاد نبينا حممد  احلياة اآلخرة من السعافات ، والقيمة اإلهلية وهيمن عذاب 
 .صلى هللا عليه وسلم

يف النظرية  يستخدم الباحثون متساواية، من بعض الدراسات السابقة املذكور 
ز البحث الذي سوف يقوم به . هنا ما مييرن اإلستجابة األدبية لوولفغانغ إيز وهي ع
، املوضوع الذي سة. ولكن يف الدراسة اخلامبحثجهة موضوع الهو من  الباحث

، ولكن املنظور كان إجيابيا. لذلك يرغب الباحث يف إكمال استخدمه الباحث متساواي
روحي فداك ملسعود كرتس  غناءاإلستجابة األدبية على  الدراسة من خالل دراسة

 الذي مل حيدث من قبل. رلوولغانغ إيز ابستخدام نظرية 
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 . منهجية البحثح
يف إجراء دراسة متعمقة  هي اخلطوات اليت نقوم هبا الباحثمنهج البحث 

. تتكون منهجية البحث هذه من أنواع ضوع الدراسة الذي اختارها الباحثملو 
البحث، ومصادر البياانت، وطريقة مجع البياانت، وطريقة تصديق البياانت، وطريقة 

 التايل: حتليل البياانت. كل هذه اخلطوات موصوفة يف التفسري
 نوع البحث-1 

املنهج  .(Qualitative Method)املنهج الكيفي مدخل هذا البحث هو 
هو منهجية البحث الذي فيه نشاط جلميع البياانت وال تستعمل الكيفي 

إال إعطاء وتفسري يف اإلنتاج. وللمنهج الكيفي له طرق متنوعة الباحث الرقيم 
بغدان وتيلور أن . قال (Descriptive Qualitative)منها طريقة الكيفية الوصفية 

إجياز البحث الذي ينتج البياانت الوصفية من الكلمات  ةالوصفي ةالكيفي طريقة
)موليونغ،  املكتوبة أو من لسان شخص مبحوث أو أفعال اليت يراقبها الباحث

استخدم الباحث طريقة الكيفية الوصفية ألن يف هذا  (.1، ص. 6316
يف معهد اجلامعة املركزي  استجابة القراءقط أن يصف البحث يهدف الباحث ف

 غناءعلى والتأثري  جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 ي فداك" ملسعود كرتس بنظرية إيزر."روح

يقصد به . (Field Research)البحث امليداين  أما نوع هذا البحث هو
من جمتمع البحث  ساسيةألع البياانت ايستخدف مجيذلك البحث الذي 

والذي يساهم يف حتقيق أهداف البحث بطريقة مجع البياانت اليت سيذكرها 
 الباحث بعده. 
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 مصادر البياانت-0

يتم التأكيد بشكل موضوعي على مصادر البياانت النوعية يف البحوث، 
(. 22، ص. 1001وابلتايل جيب منحها جائزة أو قيمة وزن )سجيجيل، 

 ميي كما يلي:العرض التقد
 الرئيسية( مصادر البياانت 1

مصدر هذه البياانت هو املستند األصلي الذي ال يزال يف حالة 
جيدة أو ميكن أن يطلق عليه بياانت "املعلومات املباشرة" اليت خلصت إىل 

(. سيتم تفسري مصدر البياانت 132، ص. 6332أن تكون فعلية )ماجنا، 
 األساسيةمصادر البياانت  ،البحثوعرضه بشكل أكرب يف نتائج  هذا

نتائج املقابالت مع املستجيبني من  هياليت مت احلصول عليها  للباحث
الفصل العايل لربانمج صباح اللغة العربية مببىن ابن سينا يف معهد  طالب

حول  اجلامعة املركزي جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 روحي فداك" ملسعود كرتس." غناءعلى  هماستجابت

 ( مصادر البياانت الثانوية6
يتم الوثوق ابلبياانت من مصادر خمتلفة قبل إجراء هذا البحث 

(. مصادر البياانت الثانوية اليت مت احلصول 60، ص. 1020)فريدينربيد،
 The Act of Reading: aكتاب لوولفغانغ إيزر حتت املوضوع   عليها من

Theory of Aesthetic Response  خمتلف الكتب والبياانت املستخرجة يف و
 .ةإلستجابة األدبيشكل اجملالت من اإلنرتنت املتعلقة اب
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 طريقة مجع البياانت-3

 ط على النتائج املرجوة وهي ما يلي:للحطوا الباحث خيطط اخلطوات

 (Observation)املالحظة  (1
، صز 6332 )يوسف، املالحظة هي مراقبة دقيقة ومنتظمة لشيء ما

 قراءةجلمع البياانت اليت تتعلق ابستجابة األدب عند القراء هي  .(106
يف معهد اجلامعة املركزي جبامعة موالان مالك لدى الطالب روحي فداك  غناء

روحي  غناء يف قراءةإبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، ملعرفة استجابتهم 
 فداك

 (Interview)املقابلة  (6
من خالل  (interviewee)واحملاور  (interviwer)عملية بني احملاور  املقابلة هي

التواصل املباشر أو ميكن أن يقال أيًضا كعملية حمادثة وجهاً لوجه بني احملاور 
 واحملاور حيث يسأل احملاور مباشرة عن جانب مت تقييمه ومت تصميمه مسبًقا

امعة املركزي املقابلة مع طالب يف معهد اجل. (113، ص. 6332)يوسف، 
األسئلة ملعرفة . وإلقاء جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

معهد اجلامعة املركزي جبامعة موالان مالك إبراهيم يف أحوال الطالب 
روحي فداك، ومعرفة  غناءاإلسالمية احلكومية ماالنج حول اليت تتعلق ب

 روحي فداك. غناءثري بعد قراءة التأ
 

 طريقة تصديق البياانت-4
ليت مت إجراء البحوث بطريقة شاملة ومستمرة حبيث تكون البياانت ا

(. املراحل 126، ص  1002ودقة )سوهناجي،  احلصول عليها أكثر تنظيما
 هي كما يلي:
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من القيام ابملقابلة مع طالب من الفصل العايل  بياانت جيمع الباحث (1
العربية يف مبىن ابن سينا معهد اجلامعة لربانمج "صباح اللغة" ملادة اللغة 

 .املركزي جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 ربط البياانت واملزامنة مع بعضها البعض. (6
 إعادة التحقيق من البياانت اليت مت احلصول عليها. (0
 

 طريقة حتليل البياانت-5
 ميلسهي منوذج حتليل لبحث ا اتقنية حتليل البياانت املستخدمة يف هذ

منوذًجا لتحليل البياانت أطلق عليه النموذج التفاعلي.  ميلسوهوبرمان. اقرتح 
منوذج التحليل التفاعلي هذا هو عملية دورية ومتداخلة حيث جيب على الباحث 

البياانت ، مرحلة عرض البياانت  ختفيضأن مير بثالث عمليات ، وهي: 
  (.110 ، ص.6330)إدروس،  جاستخالص النتائ)العرض( ، و 

 مرحلة ختفيض البياانت (1
ميكن تفسري ختفيض البياانت على أنه عملية اختيار، والرتكيز على 
تبسيط، وتلخيص، وحتويل البياانت التقريبية الناشئة عن السجالت املكتوبة 

. يف هذه الدراسة، اخلطوات اليت (123 ، ص.6330)إدروس،  من امليدان
 ة احلد من البياانت هي:اختذت يف مرحل

 مجع البياانت اليت مت احلصول عليها (أ
فرز البياانت وتصنيفها على أساس املوضوعات الفرعية اليت سيتم  (ب

 مناقشتها
 ختلص من البياانت غري املطلوبة (ج
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 مرحلة عرض البياانت (6
يتم تعريف مرحلة عرض البياانت أو يشار إليها عادًة ابسم عرض 

ت على أهنا جمموعة من املعلومات املنظمة اليت تتيح إمكانية استخالص البياان
. يف مرحلة عرض (121 ، ص.6330)إدروس، النتائج واختاذ اإلجراءات 

 هي: باحثالبياانت ، اخلطوات اليت يتخذها ال
 وصف املوضوعات اليت مت احلصول عليها من مرحلة ختفيض البياانت (أ

 ل عليها ابستخدام نظرية االستجابة احلصو تفسري البياانت اليت مت (ب
 إليزر ةاألدبي

 إجراء قراءة متعمقة للبياانت اليت مت تفسريها (ج
 رؤية إمكانية ظهور مواضيع فرعية يف التفسري (د
 تفسري البياانت اليت مت احلصول عليها (ه

 استخالص النتائج (0
تفسريها  اخلطوة األخرية هي التحقق واستخالص النتائج اليت مت

على أهنا سحب معىن البياانت اليت مت عرضها وفًقا لفهم الباحث والتفسري 
 لباحثاخلطوات اليت يتخذها ا(. 121 ، ص.6330)إدروس، الذي قدمه 

 يف هذه املرحلة هي:
 قراءة تفسري الباحثني لعرض البياانت (أ

 إعادة حتليل نتائج البحث املقدم (ب
 الباحث.نظرية اليت يستخدمها إعادة التأكد من صحة ال (ج
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 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 مفهوم االستجابة األدبية .أ
عند مراجعة املفهوم، جيب أال ننسى اجلوانب التارخيية اليت تكمن وراء هذه 

جابة األدبية فقط ولكن من خالل األفكار والدراسات. ال تظهر نظرية االست
(، وصلت نظرية 120، ص. 6313سلسلة طويلة من العمليات. وفًقا لراتنا )

البنيوية إىل ذروهتا وكذلك الركود، حىت مع االنصهار يف عامل األدب. لذلك، بدأ 
اخلرباء السابقون يف البحث عن وظيفة أخرى، وهي وظيفة النصوص األدبية على 

 .القارئ
( يف البداية كان 20، ص. 1006وفقا لكسمبورغ )ترمجة هارتوكو  اترخييا،

 هناك تقليد كالسيكي فيما يتعلق بعالقة وظيفة ودور القارئ. أواًل، رأي أرسطو، يف
Poetica  فيما يتعلق بنظرية اخلااترية، واليت وفًقا للفالسفة اليواننيني هي تنقية

 0 -ق.م  22ًيا، رأي هوراسيوس )العواطف )القراء( من خالل تنظيم املأساة. اثن
م( الذي ينص على أن العمل الفين جيب أن يكون مفيًدا وممتًعا. سيطر هذا على 

 .عامل األدب لقرون حىت العصر الرومانسي
يف الواقع، يف العقود القليلة املاضية، أولت نظرايت ما بعد البنيوية اهتماما 

لشكليات الروسية وبنيوية براغ. بدأ جداي هلا كفاءة القارئ. بدأت تُنكر نظرايت ا
استبدال النظرايت اليت تعطي األولوية فقط للهياكل الرمسية ابلنظرايت اليت تويل 

(. حيدث هذا التحول من اهلدف 620، ص. 6332اهتماًما لدور القارئ )راتنا، 
سطة إىل الرباغمايت ألن البحث األديب أو الدراسة يشعران أبهنما عانوا من الركود. بوا

لذلك يبدأ املنظرون األدبيون اجتاًها جديًدا يف دراسة األدب ألهنم يرون أنه جيب 
القارئ )ترمجة سايوطي  دراسة النص األديب )خاصة( فيما يتعلق برد فعل

 .(02 ص. ،6333 لـسيجريس،
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( ، فإن مؤسسي 60، ص. 6333ايوطي، وفًقا لـسيجريس )ترمجة س
نظرية االستجابة هم شكليون روسيا وبنيويون براغ. يكمن االختالف بني االثنني يف 
العالقة بني النص األديب والقارئ. حياول الفنانون الروس ربط التطور التارخيي لألدب 

براغ بتغيريات يف موقف القارئ من النصوص األدبية. يف حني أظهر البنيويون يف 
اهتماًما بفكرة أن النصوص األدبية هي عالمة تؤدي إىل التواصل بني املؤلف 
والقارئ. مث استمر جيس وإيزر يف أسس األيديولوجية اليت ابتكرها موكاروفسكي.  

 .كالمها من مدرسة كونستانز األملانية ولكن بنهج خمتلف

لية االستجابة بناًء على الشرح أعاله، ميكننا أن نعرف أن والدة نظرية مجا
 قد أتثرت ابلعديد من النظرايت األدبية السابقة. صرح بذلك هولوب يف كتابه

Reception Theory A critical Introduction (1001 .أان هناك مخسة 11، ص ،)
تقاليد تؤثر على النظرية اجلمالية لالستجابة، وهي أ( الشكلية الروسية، ب( هيكلية 

نغاردن، د( هانس جورج غادامري التفسريية، هـ( علم براغ، ج( ظواهر الرومان إ
تعمل هذه النظرايت مًعا وتلد يف النهاية نظرية جديدة تسمى .االجتماع األدب

 .مجالية االستجابة أو االستجابة األدبية
يوجد يف النقد األديب عدة مناهج إلجراء البحوث األدبية. هذه املناهج 

رخيي، هنج أنثروبولوجي، هنج تعبريي، هنج هي هنج اجتماعي، هنج نفسي، هنج ات
( أبن النهج 21: 6330راتنا ) ترى، هنج عملي، وهنج موضوعي. يتقليد

الرباغمايت هو الذي يعطي االهتمام الرئيسي لدور القارئ. يرتبط هذا النهج إبحدى 
 .ةاألدبي االستجابةالنظرايت احلديثة اليت تشهد تطورًا سريًعا وهي نظرية 

، يكون للنص معىن فقط إذا كان له ابلفعل ةاألدبي االستجابةج وفًقا لنه
)يونوس،  بدون القارئعالقة ابلقارئ. يتطلب النص انطباًعا ال ميكن أن يوجد 

ألن   االجتماعي عالقة بعلم األدب اهل االستجابة األدبية (.131، ص. 1002
فإن االرتباط بني ، (120: 6330) من مجهور القراء. وفًقا لراتنا انكالمها يستفيد
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حيدث مع الناس العاديني، مع القراء  االجتماعي األدبوعلم  ةاألدبي االستجابة
 (.داخليةامللموسني ، وليس مع اجملتمع املوجود يف األعمال األدبية )ال

للنقد األديب دور كبري يف تطوير النظرية األدبية وإحدى هذه النظرايت هي 
جزء ال يتجزأ من النقد األديب.  ةاألدبي ستجابةاال. لذلك فإن ةاألدبي االستجابة

من  kritesاليت تعين القاضي. أييت االسم  kritesالنقد األديب نفسه أييت من اليواننية 
هي أصل معيار االسم الذي يعين  krineinكلمة الذي يعين القاضي.   krineinالفعل 

األدبية )مسلكة، أساس احلكم. مث أتيت كلمة النقد اليت تعين قاضي األعمال 
  (.1، ص. 6332

والتفسري. السمة املميزة للقبول هي رد االستجابة لوكسمبورغ مييز بني 
الفعل ، املباشر وغري املباشر. التفسري هو أكثر نظرية ومنهجية ، وابلتايل ، ينتمي 

كما هو مقصود يف  االستجابة األدبيةإىل جمال النقد األديب. ومع ذلك ، فإن 
ولكنه مصحوب بتفسري مفصل للغاية وحىت عاصرة ليس مقيًدا كرد فعل، النظرية امل

 (.26، ص. 1006)لوكسمبورغ،  تفسري
، (sinkronis)املتزامن االستجابة، أ(  االستجابةنوعان من  يوجد يف البحث

. يفحص النموذج األول األعمال األدبية (diakronis)غري املتزامن االستجابةو ب( 
ء املعاصرين. جمموعة من القراء، على سبيل املثال، تستجيب فيما يتعلق ابلقرا

 يه االستجابةاجتماعيا ونفسيا على حد سواء لرواية. شكل أكثر تعقيًدا من 
للقارئ ألهنا اشركت القارئ عرب التاريخ. وابلتايل، تتطلب  امنز تاالستجابة غري امل

 غري املتزامن بياانت واثئقية كافية. االستجابةأحباث 
دور القارئ، كما ذكران سابًقا، هو يف احلقيقة انعكاس كامل للنموذج، إن 

والقارئ الذي ال يعرف شيًئا عن العملية اإلبداعية تُعطى الوظيفة الرئيسية، ألن 
القارئ الذي يتمتع هبا ويقيمها ويستخدمها، من انحية أخرى، جيب هتميش 

. لذلك، فيما يتعلق ابلقراء، الكاتب ابعتباره أصل العمل، حىت تعترب إخفاء اهلوية
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على عكس الكتاب، تظهر مصطلحات خمتلفة، مثل: القراء الصرحيني، والقراء 
الضمنيني، والقراء كلي العلم، وما إىل ذلك. القارئ الضمين أو القارئ الذي خياطبه 
املؤلف ابلفعل هو وصف للقارئ الذي هو هدف املؤلف والذي جتسده مجيع 

ليها يف النص. القارئ الصريح هو القارئ الذي يتحدث إليه القرائن اليت حنصل ع
 النص.

على حقيقة أنه منذ نشره ، تلقى  ةاألدبي االستجابةتعتمد طريقة هنج 
العمل دائًما ردوًدا من القراء. وفًقا جلاوس، سيستمر تقدير القراء األوائل لألعمال 

ميكن صياغة  .ىل جيلاألدبية وسيتم احلكم عليهم من خالل ردود أخرى من جيل إ
 التجرييب ةاألدبي االستجابة( هنج 1يف ثالثة مناهج ، وهي ) االستجابةطريقة حبث 

(eksperimental) (6 حبوث )( حبث 0من خالل النقد األديب. ) ةاألدبي االستجابة
-102، ص. 1002)برادوبو ،   (intertekstual) بيةاألد االستجاابتنصي عن 

102.) 
( يتم تقدمي نصوص 1هج التجرييب عدة خطوات، وهي )يتضمن النأوال، 

 ردوده،معينة لقراء معينني إما بشكل فردي أو يف جمموعات حىت يتمكنوا من إعطاء 
( يتم إعطاء القراء قائمة أبسئلة حمددة تتعلق آبرائهم حول النص الذي يتم 6)

 ( مث يتم حتليل ردود القارئ من منظور هيكلي معني.0) ،قراءته
من خالل النقد األديب، مت اقرتاح هذا النهج بشكل  االستجابة، حبث اثنيا

اليت كانت مهتمة ابألدب التشيكي احلديث  (Vodicka)خاص من قبل فوديكا 
(. تويل فوديكا أمهية لدور الناقد ابعتباره املستجيب الرئيسي 1033)منذ عام 

سد وضع وتقييم واملميز: فهو الذي يؤسس جتسيد األعمال األدبية وهو الذي جي
العمل يف وقته. وفًقا لفوديكا، جيب على الباحثني أن يدركوا أن ما هو مهم يف النقد 

يريد الباحثون األدبيون اجليدون متثيل املعايري األدبية  ،األديب ليس رد فعل الفرد
 املرتبطة أبوقات معينة أو جمموعات معينة من اجملتمع.
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( النسخ 1وص يف عدة خطوات: )ميكن اتباع هنج متعدد النصاثلثا، 
( مقارنة وتقييم نصوص خمتلفة من 0)،( قراءات متكررة 6) ،والتكيف والرتمجة

 ( إعطاء معىن لنصوص خمتلفة.1) ،نصوص أخرى
 recipere من الناحية اللغوية، أييت االستجابة األديب من الكلمات

ستجابة القارئ. مبعىن )اإلجنليزية(، مما يعين استجابة أو اreception، (الالتينية)
واسع، يتم تعريف االستجابة على أنه معاجلة النصوص، وهي طريقة إلعطاء معىن 

مع الرأي يتماشى هذا  (.122، ص. 6313للعمل، حبيث يظهر رد عليه )راتنا، 
علم اجلمال الذي يشري  ة هياألدبي االستجابة( أبن 632: 6330رأي برادوبو )
 عمال األدبية من وقت آلخر.األ على قراءالإىل استجابة 

ابملعىن الضيق ، فإن هذا املصطلح مرادف لكونستانز الذي واصل حبثه يف 
 hermeneuticsو  (Mukarovsky)البنيوية  prague، و (Ingarden)الظواهر 

(Gadamer) داخل هذه اجملموعة نفسها ال يزال هناك تياران خمتلفان ، ومها اتريخ .
. عالوة على ذلك، (Wirkhrugs  ،Iser) االستجابةليات ومجا (Jauss) االستجابة

تلقي األعمال األدبية  أن عيناالستجابة ت( أبن 110: 6330) إيندراسواراجيادل 
عبارة عن دفق يفحص النصوص األدبية  االستجابةمن قبل القراء أو االستمتاع هبا. 

العمل األديب  مع نقطة انطالق للقارئ الذي يتفاعل أو يستجيب للنص. يف إدراك
 ، فإنه ليس معىن واحًدا فحسب ، بل له معاين أخرى من شأهنا إثراء العمل األديب.

 ة هياألدبي االستجابةاالستنتاج أن  الباحث بناًء على الرأي أعاله، ميكن
دراسة تركز االنتباه على القارئ، أي كيف يعطي القارئ معىن لألعمال األدبية، 

 وابلتايل يتفاعل مع النص.
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 غناء .ب
( عدة أنواع 6330 :102) Kamus Besar Bahasa Indonesiaتوجد يف
( أصوات إيقاعية خمتلفة )يف التحدث والغناء والقراءة وما إىل 1من معىن الغناء: 

( الفيلم الذي هو أساس قصة الفيلم من النشيد الوطين 0( غناء النضال، 6ذلك(، 
 .الرمسي لدولة معينة

( الغناء الذي حيبه بعض 1وي الغناء على معنيني، ومها: حيت راهارجو، عند
( نوع الغناء الذي يُعرض على املستمعني وتعطي األولوية لتقنيات 6األشخاص، و 

، ص. 1003)راهارجو،  اآلالت األخرىالعرض وحرية استخدام اإليقاع أو أنواع 
26) 

اعية )يف أن الغناء هو جمموعة متنوعة من األصوات اإليق هارجاان، يوضح
التحدث والغناء والقراءة وما إىل ذلك(. الغناء جزء من عمل موسيقي واملوسيقى 
جزء من عمل فين. لذلك، ميكن القول أن الغناء هو صوت إيقاعي مصحوب 

 و dangdut وkeroncong إبيقاعات معينة، حبيث تظهر أنواع خمتلفة من الغناء، مثل
pop و rock  ،(102، ص. 1000)هارجاان. 

املعينة   املنهجية ابستخدام املكتوبة الرسائل من سلسلة عبارة الغناء هو
على   نيمع انطباع خللق ستخدمت اليت الكلمات اختيار إىل االنتباه من للكتابة
. البشرية املادية البيئة من تنشأ اليت األفكار أو لفاملؤ  مشاعر متثل حمتوايت القارئ،

املتنوعة.  املعاين بعض على حتتوي ولكنها الواضحة ابللغة إنشاؤها تتم الغناء ا كلمة
تريد  اليت واملشورة املعلومات األخالقية الرسائل على حيتوي أنه كما على كلمات
يف  تقريبا نفسا هي الغناء كلمات يف املستخدمة اللغة .املستمعن إىل تسليمها

ومليئة  ياوفن جمازاي املثال سبيل على العاطفية واإليقاعية الشعر  ابللغات
 (.6، ص. 6312ابملشاعر)أمااييت، 
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. يتعلق املوسيقي ابللغة الذي فيه النغنات يف كل كلمتهالشعر  الغناء هو
وذلك يعين أن املعضم والشكل يتعلق ابلصوت واللفظ. ومن الذي جيذب امللحن 

، أال وهو املوسيقي من الشعر جذبه املعىن والقارئ يف ذلك الغناءساوي ابغناء ييف 
 (.120، ص. 6332، إندراسوارا)

. األغاين مبا يف ذلك أنواع األدب هي الغناءعرب فكرة األديب، ومن الغناء ي
يف كل صفيف،  (syllabe)الشعر احلر أنه ال توجد قواعد يف عدد من القبائل كلمة 

ال يستخدم قافية أو معادلة الصوت، وليس لديهم إيقاع منتظم كما هو احلال يف 
عبارة من الكلمات املكونة بشكل مجيل  الغناء هو ة الكالسيكية.اتفاق القصيد

 تغنيها املوسيقي. األغاين هلا إيقاع ووترية تظهر كل عمق للمعىن. كلمات هلا
. األعمال األدبية )القصائد( اليت حتتوي على تدفق املشاعر الشخصية، 1معنيان: 

 (.261 ، ص.6330)موليونو،   . تكوين أغنية6
 عمال ليس لشعر القدمية يف  عصر العرب عند مرتبطان مها شعروال الغناء

 هو التعقيد، غاية معقد عمل هو بل .الناس من كثريا يعتقد كما ساذجا سهال
 زال ما والتقاليد، املتنوعة املصطالحات من طائفة اللغات كل هلا  يف جتتمع صناعة
 املراصد من يهاعل يقومون مبا يصفوها أن حياولون مند  أرسطوطاليس النقاد

 فلكل الواقع، ولكنه صناعة، الشعر جنعل أن الغريب يكون  من وقد .الومقايس
 الشعر احباثهم يف يقرنون نراهم كنا ولذلك صانع، القدماء  معاها اليوانن عند شاعر

)شوقي   واملوسيقي والرقص والتصوير النحت من والفنون  اجلميلة الصناعات إىل
 (.10، ص. 1023ضيف، 

 صناعة أي صناعة، هو اليوانن رأي يف هو كما العرب رأي يف لشعرفا
 إال الشعر صناع عنها ينحر ال يبحث دقها يف صارمة دقيقة حتضع  لقواعد معقدة
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شوقي  ) تطويره مع وتتطور الشعر منو مع متنو تزال ما األخرى إليها  القواعد ليضيف
 (.11، ص. 1023 ضيف،

 صورة يصور كثرة يف وهو الغنائية وفالظر  يف كله العريب الشعر نشأ
 ال كله وهلذ قواي متثيال الفرد حياة ميثل أيضا وهو وميوله، وأهواءه شخصية  الشاعر

، ص. 1023 شوقي  ضيف،) العريب الغنائي الشعر حيزة يف أن  جنعله من أبس
 وأوضاعها العرايب الشعر زان يف واسع أتثري صاحبه الذي للغناء كان فقد (.00
 غنائية نشأة نشأ العريب شعران أن نزعم حن جتديد أنيت ال أننا الظن وأكرب  .ميةالقد

 منذ ابلشعر نرتبط املوسيقي أن املعروف فمن األخرى، الشعر من  أنواع كتغرية
 (.11، ص. 1023 شوقي  ضيف،) القدمية نشأته

 واسعة خمتلفة موجهة وجدان اإلسالمى العصر إىل اجلاهلي العصر تركنا إذ
مقطوعاته.  ومنو اخلالص الغنائي الشعر منو يف شديد أتثري كان .والرقص ن  الغناءم

 كما العدي الغناء فعرف املختلفة ضروبه على اإلسالمي العصر يف وعرف  الغناء
 يغين حينما املتنوعة املوسيقية اآلالت على تضرب حبوقة الغناء  املصحوب عرف

 (.21-20، ص. 1023 شوقي  ضيف،) املغنون

يف    األغنية يف احملتوايت والرسالة املعىن يعرب الذى األغاين مؤلف كل عند
 الكلمات كتابة شكل يف رسالة منوذج على األغاين كلمات حتتوي .آية كل

 ختلق ميكن حبيث للمستمع معينة صورة ذو اإلنشاء استخدامها متكن واجلمل  اليت
 خالل من اجلمهور مع املدلف تواصل الكثرية األغاين من حىت .املعاين املتنوعة

 ختتلف حبيث الناس أذواق حسب تطورها يف املوسيقى ربط يتم .كلمات  األغنية
 فكرة وتعطي اخلاص سحرها هلا يكون حيث الفنون من عن  غريها املوسيقى
   .الفن لتططور جديدة
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 واحملتوايت األغاين كلمات أن الباحث استنتج سابقا، املذكور التعريف من
 ويشعر حيدث ما كل مع احلية للبيئة استجابة لفؤ امل من الرمزية الكلمات هيفيها 

 ينتج الذي العقل خالل من البيئية احلالة هذه على احلصول تتم .البيئة يف  تلك به
  .الغنائية اللغة يف سبكها تتم األفكار  واليت

  
 نظرية وولفغانغ إيزر .ج

 The Act of Reading: a Theory of ترد نظرية استجابة إيزر يف كتابه

Aesthetic Response  (1987).  يعد التفاعل بني بنية النص والقارئ أمرا أساسيا
لنشاط القراءة. أكدت نظرية ظواهر الفن على أن القراءة األدبية ال تتضمن نًصا 
أدبًيا فحسب، بل تشمل أيًضا الفعل يف الرد على النص. النص نفسه هو جوانب 

ة فقط أنشأها املؤلف، واليت سيتم استبداهلا أبنشطة ملموسة أو إدراك القارئ ختطيطي
  .(61، ص. 1002ملعىن النص )إيزر، 

يريد إيزر من القارئ "القيام" بشيء ما يف قراءة نص أو عمل أديب. بعبارة 
أخرى، حنن كالقراء مدعوون لتفسري معانينا اخلاصة يف العمل ، وتشكيل عاملنا 

ا خليالنا، وأن نصبح شخصيات فيه، ونشعر أبنفسنا مبا تشعر به اخلاص وفقً 
 الشخصيات يف العمل. من خالل هذه عملية القراءة، سيخلق القارئ انطباًعا

(wirkung) ،ميكن للقارئ أن يوضح موقفه سواء كان على اإلجيابيات أو السلبيات ،
 .(01، ص. 6310حزيًنا أو سعيًدا، مثل أو يكره، وغريهم )رحيمة، 

وفًقا إليزر، فإن العمل األديب سيعطي انطباًعا معيًنا للقارئ. يتم احلصول 
على االنطباع من خالل عملية القراءة اليت تثري بعد ذلك التفاعل بني العمل و 
"النص اخلارجي"، ستحدد بشكل كبري االنطباع الذي يظهر عندما يقرأ شخص ما 
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ًضا أن النصوص األدبية تتميز بفجوات يف نًصا ألنه حيدد خيال القارئ. قال إيزر أي
أجزاء غري حمددة. هذه الفجوة هي عامل مهم يف التأثري املوجود يف النص ليمأله 
القارئ. إذا كانت الفجوة صغرية، ميكن أن يسبب النص امللل للقارئ. ويقابل ذلك 

ة إال فجوة متزايدة. يكون إيزر جاًدا عندما يدعي أن النص ال يظهر على قيد احليا
من خالل عملية القراءة، قبل االستجابة، إنه جمرد نقطة سوداء على ورق أبيض. 
جيب أن توضع يف "فعل القراءة"، ويف هذه احلالة يتميز النص األديب حبقيقة أنه 

أو "مكان فارغ" جيب أن ميأله القارئ. )عبد هللا، حمرر.  leerstellen حيتوي على
 وهي نقطة ،االستجابة قبل األدبية النصوص زرإي يشبه (.0، ص. 6331جرباهيم، 

 تنشأ جبانب أخرى أشياء هناك ستكون االستجابة بعد واليت أبيض، على سوداء
 اليت السوداء ابملعاين النقطة إكمال على قادر القارئ أن ويقال .السوداء النقطة
 اغاتالفر  على ملء أيًضا قادر القارئ أن ويقال .األدبية النصوص من عليها حيصل
ولذالك، مراقبة يف استجابة القراء تكون حبثا  .األديب النص يف املوجودة الفارغة

مهما لكشف أن حبث األعمال األدبية ال يدور على النصوص فحسب، بل يبحث 
 .عن أتثري األعمال األدبية يعين استجابة األدب

القراء   هم العاديون القراء .عاديني وقراء مثاليني قراء إىل القراءإيزر  ينقسم
أن   حني يف .للبحث خيططون وال ترفيه وسيلة ك األدبية النصوص يقرؤون الذين

قادرًا   يكون أن أمل على ، عادي قارئ مؤلف من يتكون قارئ هو املثايل القارئ
 جتميع  القراء ميكن .مزعجة متغريات على بناء ردود وتقدمي شذوذ على العثور على

 هو  الشخص الضمين القارئ .صرحيني وقراء ضمنية قراء يف إليزر وفًقا املثاليني
 القارئ .يف  النص بوضوح ذكره دون النص خالل من املؤلف إليه يتحدث الذي
 القراء أن يف  حني .ابلفعل املؤلف به يتصل من لتخمني النص يف بتعليمات مزود

، 6310، األدبية )رامادانيت النصوص يف ابلفعل املؤلفون ذكرهم قراء هم الصرحيني
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 القارئ إيزر  دور يستخدم ،ةاألدبي االستجابة نظرية مناقشة يف (.102ص. 
 ضمنًيا يسعى  القارئ البداية، يف كما  .النص استكشاف على قادرًا ليكون الضمين

 النص. خالل من املؤلف مع التفاعل خالل من لالستكشاف
 سيخربان  علم .ومتلقيه بنيته بني التفاعل هو أديب نص كل قراءة جوهر إن

 النص األديب معىن فهم للقراء ميكن .نفسها القراءة عملية عن قليال القارئ نفس
 ضمان  التواصل إىل املؤلف يستخدمه الذي العام الكود يسعى .يقرؤونه ملا وفًقا

 التعبري عنه، مت كما(. 01، ص.1000)إيزر، االجتاه أحادية الرسائل مع الدقيق
 .األديب النص يف معىن إدخال على درًاقا ضمنًيا القارئ يُعترب
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 الباب الثالث

 عرض البياانت وحتليلها
 

 هحملة عن مسعود كرتيس وألبوم .أ
وقضى طفولته  1001مسعود كورتيس هو مغين مقدوين. ولد يف يوليو 

مسعود من عائلة دينية من تركيا. جاء إىل إجنلرتا يف مدينة سكوبيه، مقدونيا. جاء 
يف سن مبكرة ملواصلة دراسته. أظهر مسعود اهتماًما قواًي ابلنسيح اإلسالمي منذ 
صغره، وإن مل يكن من عائالت ذات خلفية موسيقية. ومع ذلك، خفض األب 

في صوته الذهيب إىل مسعود الذي وصفه قارئ القرآن بصوته اجلميل والقوي والعاط
الذي شوهد منذ الطفولة. قاده ذلك إىل االنضمام إىل عدد من جمموعات 
الناسيدين يف مقدونيا الذين قاموا حملًيا، وقاموا أيًضا ابلعديد من الزايرات الدولية مبا 
يف ذلك العروض يف تركيا واألماكن اجملاورة لغناء نشيد من األحداث الصغرية يف 

 املسجد إىل التجمعات األكرب. 
مسعود هو أيًضا خبري موهوب متعدد اللغات، جييد مخس لغا ، ويتم هذا 
التصوير بشكل مثري للدهشة يف أول ألبوم خاص به: صلوات، والذي يتميز 
ابألغاين اليت جتمع بني العربية والرتكية واإلجنليزية بشكل مجيل وسلس. خترج مسعود 

لعلوم اإلنسانية األوروبية، ويلز من قسم العلوم اإلنسانية مع الدراسات اإلسالمية )ا
 ،إجنلرتا يف دراسات الشريعة(.

األلبوم الذي ميلكه مسعود كرتس يضم حالًيا أربعة، أول ألبوم هو صلوات 
الذي مت إصداره  ”Beloved“، واأللبوم الثاين هو 6331الذي مت إصداره يف مايو 

الذي مت إصداره مؤخرًا  ، واأللبوم الثالث هو تبسم، واأللبوم الرابع6330يف يونيو 
 60، يف "صل على املصطفى" تسمى غناءهو ألبوم "بلغ العال"، الذي بدأ إبصدار 

 ابلتعاون مع علي املغريب. 6310أبريل 
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روحي فيداك. مت إصدار  غناءب 6311بدأ ألبوم تبسم الذي صدر يف يوليو 
. تبسم هنا يعين االبتسام، مأخوذ من 6312نوفمرب  10ألبوم تبسم الكامل يف 

بعنوان روحى فداك  غناءبسما. مت إصدار ال -اللغة العربية اليت أتيت من كلمة بسم 
وحى فيداك يف ر  غناءتبسم نفسها بعد  غناء، بينما مت إصدار ال6311يوليو  2يف 
اب قناة يوتيوب الرمسي التابع على حس . وصل هذا الغناء6311أغسطس  60

مليون مرة مشاهدة آلخر  16لشركة املوسيقى املظللة بواسطة مسعود كورتيس إىل 
 .6363مايو  1حتديث يف 

 قائمة األغاين يف ألبوم تبسم هي كما يلي:
 روحي فداك  -1
 تبسم -6
 احلمد هلل  -0
 أدانين -1
 غار حراء  -2
 ()ابلتعاون مع ماهر زين  عيد سعيد -2
 الصالة والسالم  -2
 اي من حبايل  -0
0- Seyreyle 

 فرحة  -13
 أتيت بذنيب -11
 دعاء. -16

يب األغاين العربية حتظى بشعبية كبرية بني حم غناء هو غناء روحي فيداك
لوات. هذا اغناء شاعه مسعود كريتس )مغين ميكودونيا( من خالل اإلسالمية وص

على حساب يوتوب لـ  6311يوليو  63 ألبومه الشهري "تبسم". مت إصداره يف
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Awakening Music  ،الذي اطلق اغاين مغنية عربية شهرية مثل حمر زين، حارس ج
مليون مرة. هذا  16أكثر من  غناءال اخلضر. حىت اآلن، متت مشاهدة هذا ومحود

للغاية، تتميز بعدد الفنانني، ومستخدمي يوتوب، ابإلضافة إىل  الغناء رائع
و مجعية الصلوات  Nisa Sabyan، مثل نجاري الشهرية اليت تغطي الغناءبجمموعات ال

Syukarol Munsyid .وغريها الكثري 

جملرد أهنا ممتعة لسماعها، ولكن املعىن املوجود فيها  ليس مشهورا غناءال هذا
قوي جًدا أيًضا، يصور شوق اخلادم حلبيب هللا، أي النيب حممد صلى هللا عليه 

ئل رغبته يف لقاء الرسول كانت عظيمة لدرجة أنه جتاوز احلدود. وسلم. ووصف السا
 لدى عشاق الصلوات. املفضل غناءال هذالذا ال تتفاجأ إذا كانت 

 
ملسعود كرتس بنظرية  "روحي فداك" غناءعلى ستجابة القراء العرض البياانت  .ب

 وأتثريها على القراءإيزر 
 ملسعود كرتس بنظرية إيزر "روحي فداك" غناءاستجابة القراء على  -1
 املعىن (أ

 كلمة "حتتويين" يف بيت "راحت حتتويين"  معىن القراء على استجابة (1
 استجابة اسم

ة يمعىن حقيق أوال، "حتتوي".ان ميكن فهمهما من التعبري معنهناك  نصر هللا 
اليت هي القماش املستخدم لتدفئة اجلسم أثناء النوم. أي أن املغين 

وحه عندما نظر إىل صورة النيب. اثنًيا، هذا يعين أن شعر بدفء ر 
صورة النيب حممد قد غطت عقله كغطاء يغطي كامل جسم 

 الشخص النائم
 املعىن هيهو احللم. ميكن للقارئ أن يستنتج أن  "حتتوي"من  املعىن أمني مبارك
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حتلم، ألهنا تتوافق مع سياق املؤلف الذي يصف حالة الشخص 
 شوق للنيب.النائم وحيلم ابل

هنا قصد املغين )يف نومه( ممتلًئا بظل رسول هللا. لذلك  "حتتويين" عبد النور
 يف نومه كان يركز على النيب فقط. 

إعطاء )مثال جيد للمحاكاة(. أو توحي )شخصية النيب جعل  فوزا نور
 الناس مندهشني حبيث كانت هناك إرادة لتطبيقها يف حياهتم(.

وصف أن املغين دائًما ما يطغى  هي البيت" يف حتتويينمن " املعىن أندي ساتراي
عليه أو يذكر دائًما شخصية الشخص الذي حيبه وجيعل شوق 
املغين يتوق إىل النمو على الرغم من حالة النوم اليت هي رسول هللا. 

 وهذا يوضح أيًضا أن الشوق كان شغوفًا.
لشاعر قصة نومه. وألن األول، حيكي ا البيت انطالقا من سياق أمحد عمربان

الشاعر هو اسم مستعار  فكرةه يرتفع بشكل متزايد، فإن حلبيبشوقه 
 "مغلف" يتم حتقيقه بظل مجال احلبيب )رسول هللا( الذي قد يشمل

حيتوي على نفسه )يف القاموس( -أو اآلخر. احتوىظله الكامل 
 يعين أيًضا تضمينه أو حتقيقه.

حيث خيرب الكاتب  السابق البيتىن يناسب له معكلمة "حتتويين"  ريزا كيفة
عن "أان" الذي فاته رسول هللا يف نومه. كأنه يف نومه كان مغطى 

 بصور الرسول. 
عارف نصر 

 هللا
هنا ليست كلمة  "حتتويين"إن اجلملة عميقة جًدا ألن كلمة 

 . على أمته بشكل عام بل مجلة تعين شفاعة وتعاطف"حتتويين" 
النيب حىت يظهر ظل النيب دائًما يف املنظر الداخلي على ئًما تذكر دا ابن الرجال

 .اأبد رؤيتهويريد دائًما 
أن الشخص الذي يف خضم  البيت" يف هذا حتتويينتعين كلمة " ضياء الدين
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 .شوق عميق
هو أن تكون  اجمال يقع على الرسول، والغرض منه "حتتويين" هي راجب

 االستيقاظ إىل النوم حياتنا جنًبا مع رسول هللا. سواء من
 اشتاق شوق عميق كأن رسول هللا طوى أو مأل فراغ قلبه كله األف هزم

، حيث يشعر شخص بشوق كبري للنيب. مليئاعين تهنا  "حتتويين" عفان
 حىت يف نومه كان ممتلًئا بصورة وجه النيب.

 صورة الرسول صلى هللا عليه وسلم حتجبه املغين إلزام
 مظلل ابلوجه اجلميل للنيب أينما وحيثما كاندائما  ألف كرنيا

على أساس إجابة القراء يف مبىن ابن سينا معهد اجلامعة املركزي جبامعة موالان 
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج مبعىن كلمة "حتتويين" يف بيت "راحت حتتويين"، 

 . مغطى بظل النيب حممدكان معىن كلمة "حتتويين" هو 
شعر املغين ابلشوق إىل النيب، ففي منامه حين املغين احللم ابللقاء مع عندما ي

من أصل كلمة بطانية، فإن  . ألنالنيب فقط بظليركز املغين حيتوي و  يف نومه كانالنيب و 
" هلا معىن ملء حتتويينالبطانية هلا وظيفة لتغطية اجلسم ابلكامل، ابإلضافة إىل أن كلمة "

يتخيل دائًما شخًصا يتوق إليه، ويصور دائًما املغين  عتقد.ي عقلي أو أن تكون جوهر ما
. إهنا صور شخص يتوق إىل ذلك دائًما كما بهوجهه، ومزاجه، ومجيع األشياء املتعلقة 

لوصف احمليط املليء بصور الرسول.  "حتتويين"  كلمة  اختيار لو كان يغطي أايم احلنني.
يتجاوز حدوده وأراد رؤية حىت رسول هللا   إىلما أشاق املغينأيًضا  ذكرالتايل  البيتويف 

 بطانية متعددة الطبقات متأل دماغه بصورة النيب. أنالنيب. ميكن تفسري ذلك على 
يف استجابة أخرى، يذكر أن معىن من كلمة "حتتويين يف البيت "راحت حتتويين" 

ر، وخاصة على أننا حنن البش الدليلمع هو شفاعة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 
املسلمني، قد أنقذان هللا من األشياء السيئة من خالل اإلعجاز العظيم الذي نزل على 

 الكرمي. القرآن وهو النيب،
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 كلمة "فداك" يف بيت "روحي ايحبييب فداك"استجابة القراء على معىن   (2
 استجابة اسم

لتحقيق لدى املغين رغبة يف التضحية جبسده وروحه من أجل النيب  نصر هللا 
 أهداف النيب أو رسالته كرسول هللا.

يعين أن من حيب حبيبه ابلتأكيد سيضحي من أجل  "فيداك" أمني مبارك
  بته.حبي

هو أنين سأفعل أي شيء كشكل من  هذا البيتالغرض من  عبد النور
 أشكال التضحية لرسول هللا. 

 وتفاكحتكافح من أجل إرضاء رسول هللا حىت جتتمع الحًقا.  فوزا نور
 ه.نسبمتجيد و مبمارسة سلوكه 

حقًا أو أنه يقصد هنا هو رسول  بيبيشعر املغين ابحلنني إىل احل أندي ساتراي
املغين يريد حًقا أن يضحي أو حياول  هللا، حبيث يعرف القارئ أن

 .احلبيبأبقصى قدر ممكن من أجل إطالق شوقه للقاء 
حىت لو كان يف املنام.  حلبيباأي شيء ملواجهة  املغينسيفعل  أمحد عمربان

 من أجله. يضحي روحهسحىت 
جيعله يتخيل وسيفعل أي شيء من أجل  شعر املغين ابلشوق حىت ريزا كيفة

 .النيب
عارف نصر 

 هللا
تنفيذ أمر النيب ومواصلة نضال النيب  هيهنا  "فداك"كلمة 

 ابلطريقة اليت دافع عنها النيب
تضحية بكل روحك وماديتك فقط للنيب وكل الشعور ابلرغبة يف ال ابن الرجال

 املرياث الذي جلبه
إذا وقع شخص ما يف حب شيء ما أو شخص آخر، فال ميكن  ضياء الدين
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إنكاره إذا كان هذا الشخص سيفعل أي شيء لصاحل الشخص 
يصوَّر أن  اءغنحيبه أو يضحي به من أجله. يف ال أو الشيء الذي

، حلبيبههللا، مث بسبب شوقه شخًصا يتوق إىل حبيبته وهو رسول 
 سيضحي أبي شيء من أجله.

صل إىل يريد أن ي املغينكما لو أن روح "فداك"  والغرض من  راجب
 رسول هللا رغم أنه جيب عليه أن يضحي.

 النضال من أجل دين هللا بسبب حبه لرسول هللا األف هزم
النيب بيان من فعل يف عزمه أي شيء من أجل توجيه رغباته إىل  عفان

 أي لقاء النيب.
 من أجل الرسول املغين فعلهسيكل ما  إلزام

جيب أن تكون أمة رسول هللا مستعدة للتضحية من أجل التمسك  ألف كرنيا
 بسنة النيب

على أساس إجابة القراء يف مبىن ابن سينا معهد اجلامعة املركزي جبامعة موالان 
ىن كلمة "فداك" يف بيت "روحي اي حبييب كومية ماالنج مبعمالك إبراهيم اإلسالمية احل

 . تضحية ملقابلة النيب " هو، كان معىن كلمة "فداك"فداك
احلب حيتاج التضحية. إذا كان شخص حيب احلبيب ويشتاق عليه، فيجب 

احلبيب املقصود هو رسول  غناءال هذايف عليه التضحية أما ماله أو جسده وغري ذلك. 
 التضحية ابلدعاء لرسول هللا، لدعمه ألن رسول هللا قد هللا يعين أن التضحية هنا تعين

أي شيء كشكل من املغين فعل سي جعل ال مثيل له من قبل أي شيء للمسلمني.
بسبب شوقه إىل ما وراء هذا احلد، فإنه سيضحي أبي  أشكال التضحية لرسول هللا

مة كبرية وهذا يدل على أن منصبه ذو قي شيء من أجل إكمال شوقه جلاللة الرسول.
" هنا أيًضا التخلي عن فداكوإعجابه ابلنيب. تعين كلمة "كبري احلب ، و أمتهمن حيث 

 بشدة.الروح واحلياة أبكملها كأفضل هدية للشخص احملبوب 
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هنا ال تعين أنه جيب أن نراق الدم كشكل من أشكال اإلثبات أننا التضحية 
نضال النيب ابلطريقة اليت دافع  تنفيذ أمر النيب ومواصلة هي التضحيةحنب النيب. لكن 

عنها النيب، أي السالم، على سبيل املثال، أصبحنا مثااًل للناس ليقوموا ابلعبادة، لذلك 
 .ليس فقط التفاخر ابلدين ولكن أيًضا يف أعمالنا

 
 كلمة "ذابت" يف بيت "ذابت يف يديه يدي"استجابة القراء على معىن   (3

 استجابة اسم
ن هذا التعبري هو صورة مدى قرب )التمين( بني املغين الغرض م نصر هللا 

 والنيب حبيث يتم دمج يده يف يد النيب )ملس اليدين(
يد شخص يلمس يد النيب، ولكن عند ملس يد شخص ال ميكن  أمني مبارك

 .أن يلتصق بل يذوب
 " هنا هو أن تصبح واحدة أو تنصهر. ذابمن كلمة " املعىن عبد النور
دين مع السنة اليت يدرسها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متح فوزا نور

، كما لو أهنا ()مارسها يف أي وقت ويف مجيع أركان حياته
 أصبحت عادة ال تنفصل عن حياته

الذوابن هو  " ال يعين الذوابن بني اليدين، ولكنذابت"كلمة  أندي ساتراي
هللا(  عقد اليدين أو عقد بعضهم البعض بني أيدي احلبيب )رسول

 غين، مثل شخص مل يره ويتوق إليه.امل مع
كيف تذوب يديه وتذوب يف   املرغوب اللقاءختيل الشاعر يف  أمحد عمربان

عندما يلمس يد النيب اجمليدة. ذاب )يف القاموس(  احلبيبقبضة 
 يعين أيًضا مذاب

إلظهار معىن اليد اليت متسك  يدي" هييف يدالبيت "ذابت يف  ريزا كيفة
" م، لتصبح واحدة. لذلك كان األمر كما لو أن يدي "أانإبحكا
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 متماسكة بشدة.ويد الرسول كانت 
عارف نصر 

 هللا
هنا اليت ُتظهر درجات النيب األعلى منا. حنن جمرد "ذابت" كلمة 

يف العامل، ال يوجد  العبدأانس عاديني. يف حني أن النيب هو أفضل 
ة حنن كبشر ال نكون إنسان صاحل مثل النيب حممد. هبذه الطريق

متغطرسني انهيك عن التصرف كما لو كنا أنبياء، على الرغم من 
 أن من حيق له أن ميتدح هنا هو نبينا العظيم نبينا حممد

 ه الذي لن يفصله شيء.أمترابط قوي جدا بني النيب و  ابن الرجال
 وحدة واحدة.  هي كلمة "ذاب"ميكن القول أن   ضياء الدين

احلل، من هنا يعين صهر يدي رسول هللا كما لو أننا نريد  رمبا مثل راجب
أن تكون كل األشياء يف يد رسول هللا جيدة مثل إعطاء الناس 

 .واملشاورة، وحل املشاكل مع بعضهم البعض ، صدقته
 يندمج وكأن كل ما يوجه رسول هللا يتخلل كل فعل من أفعاله األف هزم

 مل احلنني إىل الوطنيصبح واحًدا ال ينفصل ألنه يك عفان
 مع النيب، تراجعت ابلفعلواحدا صبح ي إلزام

 دائًما جنًبا إىل جنب وال ميكن الفصل بينهما ألف كرنيا
على أساس إجابة القراء يف مبىن ابن سينا معهد اجلامعة املركزي جبامعة موالان 

ذابت يف يديه "ذابت" يف بيت "كومية ماالنج مبعىن كلمة مالك إبراهيم اإلسالمية احل
 .يكون وحدة واحدة " هو، كان معىن كلمة "ذابتيدي"

بسبب مشاعر احلب والشوق، يشعر يكون يد املغين وحدة واحدة مع يد النيب 
كأن املغين يقابل مع هذا الغناء  عترب ي الشخص أنه كما لو كان مع شخص يفتقده حًقا.

يس مثل إنسان عادي ولكنه جاء ل املغينألن الرسول أييت يف حلم رسول هللا يف منامه. 
ميكن  لبيتيف هذا ا ذوب بيد النيب.ي أبنهوصف يد الشخص يمليًئا ابلنور، لذلك 

تفسريه على أنه يوحد يديه بيد النيب، مما يعين أنه ال تتحد يديه فقط مع يدي النيب، 
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ه حلبيبولكن ميكن أن تشمل اجلسم كله والروح اليت توحدها. هذا شكل من حب األمة 
وهذه الوحدة لن تكون منفصلة ألن املغين  حىت يشعر وكأنه ميكن أن يكون مع النيب.

 النيب.يكمل احلنني إىل 
 
 كلمة "هباه" يف بيت "وهباه المس القلب"استجابة القراء على معىن   (4

 استجابة اسم
 عين كرامة وعظمة النيبكلمة "هباه" ت نصر هللا 

حلم رجل ملئ ابلنور الذهيب وابلتايل جاء  يصور أن النيب نزل إىل أمني مبارك
 مبجده.

 " هو جمده وامتيازاته. هباهمعىن كلمة " عبد النور
 األخالق والشخصية املوجودة يف رسول هللا تعجب الناس.  فوزا نور

  .عبريهو " يعين فيه جمد من فاته، سواء كان كالمه، مظهره، هباه" أندي ساتراي
 . ومجيل هو حسن "هباه"معىن  أمحد عمربان

يف التقاط حواس  رسولالاملوصوفة هي مدى مجال  كلمة "هباه"  إن ريزا كيفة
 أن هبائها ملس قليب.  ذكر البيت"أان". حىت 

عارف نصر 
 هللا

كم هي عظيمة األشياء املثالية اليت ميتلكها   تعين كلمة "هباه"
 ة. النيب. سواء من حيث السلوك للبشر، ولكن أيضا هلل واملالئك

إن عظمة النيب وجمده مرتبطان دائًما وينحتان بثبات على كل  ابن الرجال
 .الناسنضاالته وتضحياته وسلوكه النبيل املتأصل يف قلوب 

عندما يقع شخص يف احلب، فمن املؤكد أن كل ما ميكن رؤيته  ضياء الدين
 .من الشخص الذي حيبه سيشعر ابلكمال

 قلب املغين تملس عظمتهكانت   .نيعاملعظمة الرسول ألنه رمحة لل راجب
إن كمال األخالق وبساطتها يف العامل جيعلها أروع عظمة من أي  ألف هزما



01 
 

 

 شيء
 حببيب هللا، يضيء النور بسبب عظمته العبدعندما يلتقي  عفان
 عظمة األخالق إلزام

 جمد النيب كمثال على الناس ألف كرنيا
سينا معهد اجلامعة املركزي جبامعة موالان  على أساس إجابة القراء يف مبىن ابن

"هباه" يف بيت "وهباه المس مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج مبعىن كلمة 
 .عظمة وإكرام النيب" هو كان معىن كلمة "هباه،  القلب"

عندما يقع شخص يف احلب، فمن املؤكد أن كل ما ميكن رؤيته من الشخص 
ابلنسبة له. ألن كل احلقوق املتعلقة به قد  وسريى البهاءالذي حيبه سيشعر ابلكمال، 

النيب هو  ملست جتاويف قلبه، كما لو مل يكن هناك إعاقة يف الشخص الذي حيبه.
" يعين فيه هباهه معجبا به. "أمتجعل النيب بكل امتيازاته اإلنسان الكامل وأعظم الرسول. 

مبا كل ما يُرى، يشعر، معروف من ور  .عبريهو جمد من فاته، سواء كان كالمه، مظهره، 
 املغين// املؤلفهو رسول هللا، كل شيء تسبب  البيتهذا الشخص أو يف هذا 

حىت متكن من  مجيال جدا كان النيب بسعادة غامرة.يشعر الشخص الذي يفتقده 
 القلب.يف . سيكون من الصعب جًدا فقدان شيء مرتبط أو املغين اخرتاق قلب الشاعر

ملغين نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم، كأن النيب مليئا ابلنور بسبب هباه أو وعندما يلقي ا
 عظمته.

األخالق والشخصية املوجودة يف رسول هللا تعجب الناس. عندما جيد الشر  
الذين يعجبونه،  اإلنسانليس فقط من  م النيب.أخضعه ،يستجيب ابخلري. ألن هذا

الدقة املتواضعة للتواضع والبساطة جتعلنا أكثر إن . ولكن أيًضا من اجملموعة املالئكية
أن يهزم النيب ألنه كان حبيب هللا. جيب تقليد  استطعمل يكن من . أتثرًا. يستحق الثناء

هذه األشياء من شخصية النيب حممد ليس من كلماته ولكن من عقله. وجيب على البشر 
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ا حنن جمرد مسمار صغري من أن يدركوا أننا بشر فقط وليسوا أي شيء مقارنة ابلنيب، رمب
 .أنفسهم تكربما ميلكه النيب. لذلك من البشر ليس لديهم احلق يف 

 
 كلمة "بلسم" و "شفا" يف بيت "أنت يل بلسم وشفا"استجابة القراء على معىن   (5

 استجابة اسم
خاصة  للمغينعالًجا  مبعىن أن شخصية النيب قادرة على أن تكون نصر هللا 

 شكل عام. دواء جلروح اجلهل والظالم األخالقي.وجلميع البشر ب
. لذلك فإن حضور النيب يف أحالم قومه املسلمنيرسول هللا حمب  أمني مبارك

 هو أمر غري عادي جيعل الدواء أو القلب ملطفا للناس.
معىن كلمة "بلسم" هو ترايق لعالج اجلروح. ال تُفسر اجلروح هنا  عبد النور

 / ظهري، بل جروح نفسية.  على أهنا جروح جسدية
رسول هللا هو الدافع والتشجيع للبشرية عندما يشعرون بنقاط  فوزا نور

ضعفهم. عن موقف الرسول صلى هللا عليه وسلم يف مواجهة مجيع 
 احملاكمات اليت مرت بصرب وإخالص وخضوع.

يقصد هبما عالج الشعور  هنا "شفا"معىن كلمة "بلسم" و  أندي ساتراي
 .ابحلنني

 ه.ألمتإنسان مينح الدفء ويصبح عزاء  هوالنيب  أمحد عمربان
رسول هللا دواء ألي شخص. يف هذه احلالة كما لو أن توقه  ريزا كيفة

 هو دواء منفصل ومتعة خاصة به ملن يشعر به. لرسول هللا
عارف نصر 

 هللا
ال تعين أن النيب مطهر يف حد ذاته. لكن  و"شفا" "بلسم"كلمة 

دواء  ،عالج البؤس ،شخص ميكنه أن خيلصنا من النعاسالنيب هو 
 أمل احلياة. 

النيب شفاء جلميع األمراض واجلروح اجلسدية والروحية سيعطي  ابن الرجال
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ه وهو فقط قدوة لكل السلوك أمتشفاعة عظيمة يتوقعها مجيع 
 البشري.

ميكن  الواجلم، ابإلضافة إىل املظهر الرائع شخص كاملألنه يعترب  ضياء الدين
اجلرح هو جرح  آمل ألنأن يكون أيًضا دواء وترايق للجروح. 

 دواء يعطه شخص حيبه. هييصنعه شخص حيبه، وفعالية الدواء 
 ترايق اء هوفش أمايشبه تربيد النفس  بلسم راجب

 رسول هللا كمعاجل لكل اجلروح، ألنه يفرغ منه ألف هزما
على سبيل املثال،  الصلوات  قراءة .رسول هللا مثل الطب والرتايق عفان

 ميكن أن يغري املزاج الذي كان يف األصل هاداًئ للغاية.
 واملستكملعند املرض،  واملعاجللب النعمة، اككمال للدين، ج إلزام

 الفقدانعند 
 اعرتف رسول هللا كعالج لكل شيء ألف كرنيا

جبامعة موالان  على أساس إجابة القراء يف مبىن ابن سينا معهد اجلامعة املركزي
"بلسم" و "شفا" يف بيت "أنت يل  كومية ماالنج مبعىن كلمةمالك إبراهيم اإلسالمية احل

 .الدواء من شوق املغين إىل الرسولهو "بلسم" و "شفا" ، كان معىن كلمة بلسم وشفا"
لعالج اجلروح. ال تُفسر اجلروح هنا  دواءهو نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم 

، بل جروح نفسية. رسول هللا هو الرتايق جلميع يةر ظه أو ح جسديةعلى أهنا جرو 
ه حيمي من مجيع أمراض القلب. والغرض من  أمتاألمراض العقلية. هو الذي أنقذ وجعل 

" هنا هو معاجل. شفاء اجلروح اليت غالًبا ما تكون مليئة ابلتحيزات السيئة شفاكلمة "
كون قلوبنا هادئة وحممية من أنواع خمتلفة من والقلق واحلسد وغريها. بتذكر رسول هللا ست

  .أمراض الكبد
مثل، ألن الشوق أحيااًن يشعر ابألمل إذا مل  هي " يف ذلك البيتبلسمكلمة "

أن البلسم  نعرف يتم الوفاء به، فعند مقابلة شخص يشعر ابحلنني، فإن األمل شفي متاما.
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إشارة إىل النيب ألنه إنسان مينح ميكن أن يوفر إحساًسا دافًئا يف ختفيف األمل. هذا 
 ه.ألمتالدفء ويصبح عزاء 

 
 األسلوب (ب
سعود  يف كلمات الغناء "روحي فداك" ملاستجابة القراء على اخيار الكلمات اجليدة  (1

 كرتس
 هجة ال نعم اسم

ألن الكلمات املستخدمة ليست مألوفة     نصر هللا 
 وتشعر ابلشعور األديب جًدا

ال ميكن التقاطها على الفور بسبب. جيب     أمني مبارك
 فهم وسائل اللغة اليت حتيط هبا

اختيار الكلمات املستخدمة جيد جدا.     عبد النور
 بيتيُرى عندما يستخدم املؤلف هناية كل 

-كما يف كلمة يوما  ،حبيث تكون مناسبة
 املدى-منا، اهلدى

 أهناقيمة أدبية جيدة، على الرغم من  هلا    فوزا نور
لغة الستخدم ت ايبدو بسيطًا يف الفهم، ألهن

 يومية.ال
الكلمات املختارة ألن هناك العديد من     أندي ساتراي

 تفسريالالكلمات اليت حتتاج إىل 
رب املستمع على هذا الغناء جي جيد ألن    أمحد عمربان

 كتبهي  الذ للبيتسب اناملالتفكري يف املعىن 
 الشاعر.
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قادرة على  البيتيبدو أن كلمة واحدة يف     ريزا كيفة
إدراك رغبة املؤلف يف إدراك مدى الشوق 

 واملتعة اليت يشعر هبا.
عارف نصر 

 هللا
   هناك كلمات ميكن أن جتعلنا  يف الغناء ألن

أكثر انغماًسا يف الكلمات حىت حنب النيب 
أكثر من خالل ختيل مدى حب النيب حممد 

 هألمت
 هل التعبري عن السبب املقصودس    ابن الرجال
الميكن  اجملازهناك  بيتيف كل  ألن    ضياء الدين

 تفسريها بقراءة واحدة فقط.
اجلمل جيدة ولكن ال ميكن للجميع     راجب

شكل  تستخدم كثريا منالوصول إليها ألن 
 الكالم

أسلوب اللغة سهل القراءة واحلفظ للناس     ألف هزما
 العاديني

 جيد إمالءه فريد، وإبداع الكاتب    عفان
املستخدم معقد ، فهو ال يزال يف  اجملاز    إلزام

 مرحلة يسهل فهمها
يتم ترتيب نرده بدقة حبيث يكون مجياًل عند     ألف كرنيا

 قراءته
على أساس إجابة القراء يف مبىن ابن سينا معهد اجلامعة املركزي جبامعة موالان 

كومية ماالنج حول استجاهتم عن اختيار الكلمات اجليدة يف مية احلمالك إبراهيم اإلسال
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هذا الغناء "روحي فداك" ملسعود كرتس، كلهم موافقون أن اختيار الكلمات يف  غناء
 جيد.

جيب على كل مؤلف األعمال األديب أن يستخدم الكلمات اجليدة ليكون 
ار الكلمات املستخدمة هو جيد. ، فطبعا أن اختيهذا الغناءالقراء مهتمني لقراءهتا. ويف 

ال يزال بدليل على أن الكلمات املستخدمة فيها كلها ليس من اللغة الصعبة ولكن 
مما يعين أن القارئ ال يعرف على الفور حلصول املعىن املقصود،  اعميقا تفسري يتطلب 

معىن الكلمة أو كيفية التعبري عن شوقه ليس فظاظة ولكن مع االستعارات املثرية 
، كمثل كلمة "حتتويين"، "حوض"، الهتمام حبيث يصبح تسليم شوقه أكثر مجاالل

حتتوي على القوايف اجلميلة كمثل يف هذا الغناء "بلسم"، إخل. ويف الناحية األخرى أن 
املدى(، البيت السابع -منا(، البيت اخلامس والسادس )اهلدى-البيت األول والثاين )يوما

تشتمل الكلمات الضمنية، فلم  لكن ألن هذه كلمات الغناء. إخلفداك(، -والثامن )تراك
 يستطيع بعض العام أن يفسره جبيد.

 
 حي فداك" ملسعود كرتسيف كلمات الغناء "رو سهولة الفهم  استجابة القراء على (2

 هجة ال نعم اسم
أو  اجملازالكثري من  تستخدمال  ألهنا    نصر هللا 

من الصعب فهم األعشاب، لذلك ليس 
 معناها

ألن استخدام لغات خمتلفة مع كل يوم.     أمني مبارك
 حتتاج إىل حتليل مفصل

 اللغة املستخدمة سهلة الفهم والنطق.     عبد النور
زال يال  األهن اليس من الصعب فهمه    فوزا نور

ستخدم الكلمات اليت غالًبا ما تظهر يف ت
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 احلياة اليومية.
جًدا فهمها ألن الكلمات غري  من الصعب    أندي ساتراي

على وجه اخلصوص،  للقارئمألوفة ابلنسبة 
وحتتاج إىل الرتمجة بشكل جيد للعثور على 

 .اجليدة املعىن
 ألن العديد من املعاين ضمنية.    أمحد عمربان

الكلمات املختارة ال تزال مرتبطة ابلكلمات     ريزا كيفة
 اليومية.

عارف نصر 
 هللا

   غناءكلمات المن  لغة الي، فإن يف رأي 
تستخدم لغة يسهل فهمها ولكن هلا معىن 

 عميق 
جتميع اجلمل اليت جتعل القارئ سهل الفهم     ابن الرجال

 للغرض وميكن أن يعطي القارئ نظرة عليه
لفهم، ليف الواقع، ليس من السهل متاًما     ضياء الدين

ولكن هناك كلمات ال ميكن حتديدها من 
قراءة واحدة فقط لتتمكن من تفسري  خالل
 .البيت

ب صياغة اللغة جتنظرًا لصعوبة فهم اللغة،     راجب
 اليت تشبه الشكل مرة أخرى أبفكاران

ملفردات الشائعة وقلة فقط ممن قد اب    ألف هزما
حيتاجون إىل قاموس للتأكد من سهولة 

 فهمه يف العديد من الدوائر
ميع الناس التفسري بشكل ال ميكن جل ألن    عفان
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 جيد.
احلياة مرتبطة جًدا ابلبشر ، لذا من السهل     إلزام

 الشعرجًدا فهم 
سهل تتستخدم بعض احملتوايت لغة يومية     ألف كرنيا

 فهمها وحتتوي على معاين صرحية
على أساس إجابة القراء يف مبىن ابن سينا معهد اجلامعة املركزي جبامعة موالان 

 غناءيف  سهولة الفهمبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حول استجاهتم عن مالك إ
هم خمتلفون يف رأيهم، تسعة قراء يعتربون أن الكلمات يف "روحي فداك" ملسعود كرتس، 

 هي سهولة الفهم، وستة قراء على العكس. الغناء اهذ
ها سهولة سهولة الفهم ألن الكلمات في هو هذا الغناءالفرقة اليت تعترب أن 

ا جتعل من السهل على املستمعني فهم الرسالة اليت ينقلها أبياهتكل كلمة يف النطق.  
ستخدم اجملاز واإلعتبارات الصعبة. ال ي هذا الغناء. فطبعا هذا الرأي يؤسس أبن املؤلف
سهل فهمها ولكن هلا معىن عميق ي كلمات الغناءاملستخدمة يف هذه اللغة ال ولو أن

 .االستمتاع هباالقراء يع مجلحبيث ميكن 
صعبة الفهم ألن مل يستطيع بعض العام أن  هو هذا الغناءالفرقة التالية تعترب أن 

والسبب   يفسره جبيد. حيتاج القراء الوقت لتحليل املعىن املناسب والعميق واجلميل.
اء  الذي حيتاج إىل تفكري القر  ضمينالعىن حتتوي على امل غناءاألخر أن هذه الكلمات ال

كمثل يف بيت "حوضه كوثر وروا". احلوض املقصود هنا ليس حوض املاء لكن حوض 
 الشفاعة لرسول هللا.
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يف كلمات الغناء "روحي فداك" ملسعود  استجابة القراء على استخدام اللغة اليومية  (3
 كرتس 

 هجة ال نعم اسم
أن كل الكلمات املستخدمة ليست لغة  لو    نصر هللا 

ما يسيطر عليها هو لغة احلياة  يومية، لكن
انمت " البيتاليومية. مثل كلمة انم يف 

 "أعيين يوما
يستخدم الكثري لغة رمزية يصعب فهمها     أمني مبارك

 و"حتتويين"، "هباه"مثل 
اللغة املستخدمة هي اللغة اليومية اليت     عبد النور

نسمعها غالًبا، حىت يتمكن املستمعون من 
دون أن  بيتلكلمات يف كل االستمتاع اب

 ينزعجوا من معىن الكلمة الصعبة
ألنه خمصص ملعظم الناس، لذلك هناك     فوزا نور

 حاجة إىل لغة بسيطة للكاتب والشاعر.
الكلمات املستخدمة ليست من اللغة     أندي ساتراي

اليومية ولكن الكثري منهم يستخدمون لغة 
ل رمزية، ألهنم يستخدمون اللغة لتجمي

 األغنية ومعناها.
، "حتتويين رؤايك"، "ذابت يف يديه"    أمحد عمربان

. يبدو أنه اندرا ما يستخدم يف "بلسمو"
 احملادثة اليومية.

 ليست لغة أجنبية أو لغة غري مفهومة.    ريزا كيفة
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عارف نصر 
 هللا

    اجلملة املستخدمة سهلة الفهم ألهنا تشبه
فهمها وال اللغة اليومية. من السهل 

حىت يتمكن  الصعبيةتستخدم اللغة العربية 
القراء من فهم معىن كلمات األغاين بسهولة 

 أكرب
يتم تصنيف معظم الكلمات املستخدمة     ابن الرجال

على أهنا كلمات غالًبا ما يتم التحدث هبا 
 واستخدامها يف احلياة اليومية

ي اندرا ما ذال اجلميل اجملازألن استخدام     ضياء الدين
يف اللغة  البيت هذاتستخدم اجملازات يف 

 اليومية، ولكنها تستخدم يف العمل األديب.
 ألنين مل أفهم معىن األغنية    راجب

 لغة بسيطة ولكنها مجيلةال    ألف هزما
يف احلياة  ةممستخدلغة شائعة  املعظم    عفان

 االيومية. مثل انم وراح وغريمه
استخدام اجملاز أقل شيوًعا يف احلياة ألن     إلزام

 اليومية
سهل تتستخدم بعض احملتوايت لغة يومية     ألف كرنيا

 فهمها وحتتوي على معاين صرحية
على أساس إجابة القراء يف مبىن ابن سينا معهد اجلامعة املركزي جبامعة موالان 

يف تخدام اللغة اليومية اسمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حول استجاهتم عن 
قراء يعتربون أن  تسعة"روحي فداك" ملسعود كرتس، هم خمتلفون يف رأيهم،  غناء

 قراء على العكس. تستخدم اللغة اليومية، وستة هذا الغناءالكلمات يف 
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ستخدم اللغة اليومية بدليل أن الكلمات فيها  ي هذا الغناءالفرقة اليت توافق أن 
تخدمها الناس يف احلياة اليومية. أيخذ الباحث األمثلة كمثل كلمة كثري من اللغة اليت يس

 "انمت" )البيت األول(، "منا" )البيت الثاين(، "راحت" )البيت الثالث(، وإخل. 
غري مستخدم اللغة اليومية ألن فيها كثري من  هذا الغناءالفرقة اليت تعترب أن 

لغة اليومية اليت ال حتتاج إىل التحليل العبارات اليت الميكن فهمها كمثل يفهم القراء ال
يف احلياة  مل يستخدم غناءيف هذه كلمات ال اجملاز عميق للحصول على املعىن املقصود.ال

، لكن تلك الكلمات ليس معىن غناء. لو وجد القراء اللغة اليومية يف الكلمات الاليومية
 حقيقي، بل يوجه إىل املعىن الضمين.

 
يف كلمات الغناء "روحي فداك" ملسعود  استخدام أساليب اللغة  استجابة القراء على (4

 كرتس 
 هجة ال نعم اسم

، وخاصة األديبالعمل أعتقد أن مجيع أنواع     نصر هللا 
 ،اللغة أساليب ، تستخدمشعرأو ال الغناء

 خاصة البالغة. 
حيتوي الكثري على أمناط يصعب فهمها مثل     أمني مبارك

 "ذابت"
أسلوب اللغة املستخدمة مناسب للغاية.     رعبد النو 

 البيتواحد إىل  بيتاجلمع بني اجلمل من 
 التايل مالئم للغاية واملعىن مستمر

هناك العديد من االستعارات اجملازية     فوزا نور
املختلفة اليت حتل حمل املواضع ولكنها ال 

 تزال يف سياق أفقي عمودي.



12 
 

 

على أسلوب غري رتيب،  لغناءهذا اتوي حي    أندي ساتراي
حيث اختلف موضع الصياغة مبا يتناسب 
مع النغمة وممتع االستماع، ولكن ال يزال 

 وفًقا للقواعد العربية.
ستبدو األعمال األدبية فارغة وغري جذابة     أمحد عمربان

، هذا الغناء يف .لغةأسلوب الإذا مل يكن 
"ذابت اللغة، مثل  أساليبهناك العديد من 

 ، إخل.يف يديه يدي"
ميكن لكل كلمة أن متثل مشاعر املؤلف اليت     ريزا كيفة

 ميكن أن يشعر هبا القارئ جبماله اخلاص.
عارف نصر 

 هللا
    ،على الرغم من استخدام اللغة اليومية

األسلوب، توي على هذا الغناء حييف ولكن 
 هو استخدام الكلمات ذات املعىن العميق

لغة أنيق وجيد للغاية المرتبة من أسلوب     ابن الرجال
 حبيث ميكن فهم معىن اجلملة

جيب أن حتتوي معظم األعمال األدبية على     ضياء الدين
اللغة، ألنه مع أسلوب اللغة ميكن  أسلوب

هذا أن جيذب خرباء األعمال األدبية، ويف 
 بيت، يهتم القارئ جًدا بكل الغناء

 مكتوب.
ي على شكل الكالم، على سبيل ألنه حيتو     راجب

هذا،  عينتكن أن مت، كلمة "ذاب" املثال
 ، إخل.وذلك
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عند الغناء يكون أسلوب اللغة واضًحا جًدا     ألف هزما
من االستمتاع ابألغنية  يستطيع القارءحىت 

 ومعناها
ينظر إليها من كيفية وصف شيء غري     عفان

مباشر. ولكن ابستخدام معاين ضمنية 
 ج إىل تفسري لفهمهاحتتا 

 املعاين اليت تنطوي عليها األغنيةكثرة     إلزام
على معىن  املختارةتوي معظم اللغات حي    ألف كرنيا

 جماز لتجميل كلمات األغنية.و ضمين 
على أساس إجابة القراء يف مبىن ابن سينا معهد اجلامعة املركزي جبامعة موالان 

يف استخدام أساليب اللغة ية ماالنج حول استجاهتم عن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوم
توي على أساليب حي هذا الغناءكلهم متفقون أن   "روحي فداك" ملسعود كرتس، غناء
 .اللغة

األسلوب هو شيء مهم لتأليف األعمال األدبية. بدون األسلوب، ستكون 
، أخذ الباحث اءهذا الغناألعمال األدبية ستكون فارغة ولن جتذب اهتمام القارئ. يف 

مثال عبارة "اندته عيوين" اليت من املستحيل على العيون االتصال هبا. ألن العني تعمل 
على الرؤية،. ومثال آخر يف بيت "ذابت يف يديه يدي" اليت من املستحيل أيضا أن 

ألن اجلمع بني  غناءيكون اليد ذائبا. القراء يهتمون أيضا أببيات يف هذه الكلمات ال
ن بيت واحد إىل البيت التايل مالئم للغاية واملعىن مستمر. وكيفية وصف شيء اجلمل م

 .غناءالغري مباشر، أي ابستخدام املعىن الضمين واجملاز لتجميل  غناءاليف هذه الكلمات 
 
 



12 
 

 

يف كلمات الغناء "روحي فداك" استجابة القراء على استخدام الرموز )السميوطيقية(  (5
 ملسعود كرتس 

 هجة ال نعم اسم

ال أفهم السيميائية لذلك  )القارئ( ألنين    نصر هللا 
عندما أستمع وأقرأ كلمات األغنية ال 

 أستطيع دراسة التعبريات السيميائية
يستخدم كثري الرموز اليت تؤدي إىل مسألة     أمني مبارك

 "حوض" معينة مثل كلمة 
من يستخدم املؤلف العديد  غناءالهذا يف     عبد النور

 البيت "حتتويين رؤايك"الرموز. كما يف 
يتضح من عدد الرموز أو ميثل معىن معاين     فوزا نور

 أخرى.
ستخدم الرمز ي غناءالهذا أن  القارئ عتقدي    أندي ساتراي

أنت يل بلسم " البيت. كما يف أبياهتايف 
 "وشفا

 ةالرمزيكثرية احدها   رمزيةغنية األيوجد يف     أمحد عمربان
 الشفاء.و بني النيب حممد وبلسم 

رمز لبحرية  "حوض"كمثال على كلمة     ريزا كيفة
 املاء.

عارف نصر 
 هللا

    من الواضح أن الكلمات تستخدم
السيميائية ألهنا ال حتتوي على املعىن 

 احلقيقي ولكن هلا معاين أعمق أخرى
ال تزال تستخدم الرموز اليت تستخدم يف      ابن الرجال



10 
 

 

 كثري من األحيان
ابإلضافة إىل أسلوب اللغة، حتتوي األغنية     ضياء الدين

أيًضا على رموز ترمز إىل حمتوايت القلب 
 اليت يشعر هبا كاتب العمل األديب.

مل  ألنهما يعنيه الرمز  القارئ عرفيال     راجب
 درسهي

حتتوي بعض الكلمات على رموز أو     ألف هزما
وق شخص ما عند عالمات يفهمها ذ

 ترديدها
 القارئ به شك ي    عفان
املثل الذي يعيش يف الشعر هو صورة     إلزام

 حقيقية للحياة اليت أرادها الشاعر
 اي رموز يف كلمات االغنية القارئ مل جيد    ألف كرنيا

على أساس إجابة القراء يف مبىن ابن سينا معهد اجلامعة املركزي جبامعة موالان 
الرموز استخدام ك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حول استجاهتم عن مال

 اثنا عشرهم خمتلفون يف رأيهم،  "روحي فداك" ملسعود كرتس، غناءيف )السميوطيقية( 
 قراء على العكس. تستخدم الرموز، وثالثة الغناء قراء يعتربون أن الكلمات يف هذا

لى معىن حقيقي، بل املعىن اآلخر الرمز هو استخدام الكلمة لكنه اليدل ع
يستخدم املؤلف العديد من الرموز. كما يف  هذا الغناءيف املتعلق أو غري املتعلق ابلكلمة. 

. هبذه الرموز جتعل اجلمل يف "اندته عيوين"، "عانق طيفه قليب"، البيت "حتتويين رؤايك"
لم الرمز أو . أما وجد أحد القراء، هو ملا يدرس عن عتنبض ابحلياة األبيات

حتتوى على الرمز. فيجيب هذه  الغناء السميوطيقية. وأحد أخر يشك أبن هذه كلمات
 االستجابة أبنه مل جيد الكلمات اليت حتتوي على الرموز.
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 /اخليالالعاطفة (ج
 ناغين يشعر حزيكان امل (1

 هجة ال نعم اسم
 للتأثر ألن الشاعر أكثر تعبريا عن الشعور    نصر هللا 

روحي اي "مل كما عرب عنه يف التعبري واأل
 "حبييب فداك

حزين ألنه اشتاق للنيب وكان أيمل أن يقابل     أمني مبارك
 النيب يف نومه

ي الذ البيتيف هذه األغنية ال جيد القارئ     عبد النور
شري إىل املغين يف احلزن، إذ أن مجيع ي

 تظهر احلمد والسعادة لرسول هللا. األبيات
يعكس الشعر أكثر التعبري عن الشوق     نور فوزا

لشخصية مرغوبة وممتدحة، غاب ابلطبع 
. هذا ما جيعل املقابلةبسبب عدم وجود 

 الشاعر حزينا
يشعر الشاعر/ املغين ابحلزن ألنه مل يتمكن     أندي ساتراي

وهو رسول  املقصودمن مقابلة الشخص 
 .هللا

 ن شوقه الغامر.عربر الشاعر فقط ع    أمحد عمربان
على  الشوقيبدو أن الشاعر يشعر مبتعة     ريزا كيفة

 رسول هللا.
عارف نصر 

 هللا
    حًبا كبريًا للنيب، وال ُتظهر  األغنيةُتظهر

 .احلزن بل ُتظهر احلب والسعادة
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الشاعر حيب الشوق العميق الذي مير به مما     ابن الرجال
 جيعله يريد التعبري عن مشاعره

كان الشاعر حزيًنا ألنه شعر بشوق كبري     ياء الدينض
جًدا للشخص الذي أحبه، لكنه مل يتمكن 

 من مقابلته.
 ألن اللغة ترتقي حًقا    راجب

 توضح األغنية شوق النيب    ألف هزما
 بشوق عميق املغين بيصا    عفان
 ألن لقاء الرسول سعيد للغاية    إلزام

 .يلقير الشوق يريد أن يصو     ألف كرنيا
على أساس إجابة القراء يف مبىن ابن سينا معهد اجلامعة املركزي جبامعة موالان 

 غناءيف احلكومية ماالنج حول استجاهتم عن شعور حزن املغين مالك إبراهيم اإلسالمية 
 سبعة قراء يتفقون أن املغين .كان القراء خمتلفني يف رأيهم  "روحي فداك" ملسعود كرتس،

 حزين ومثانية قراء على العكس.
كان املغين يشتاق إىل  هذا الغناءأما الفرقة اليت ترى أن املغين حزين ألن يف 

حبيبيه واملقصود هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. املغين يتأمل مبقابلة النيب لعالج 
الفرقة اليت شوقه العميق. ألن مل يستطع أن يقابل مع النيب، فشعر املغين ابحلزن. وأما 

عن سعادته يف احملبة والشوق لرسول املغين  عربر  هذا الغناءالتعترب أن املغين حزين ألن يف 
زين. لكن يف  عن األبيات اليت تعترب حال املغين احل الغناءكلمات . ما وجد القراء يف  هللا

 عن جمد رسول هللا. اءغنكل أبياهتا، تعترب كلمة ال
 

 



21 
 

 

 ع رسول هللا رجا املغين أن يقابل م (2
 هجة ال نعم اسم

على مقابلة النيب حممد. يتمىن ألن الشاعر     نصر هللا 
 ولكن يف الواقع مل جيتمع

ألن كلمات األغنية توضح أنه يريد مقابلة     أمني مبارك
النيب. السطر الثالث حىت النهاية هو 

 الوصف
يف هذه األغنية ميكن للقارئ أن يشعر     عبد النور

للقاء رسول هللا. كما يف عبارة  املغينق بشو 
 ""يب شوق فاق املدى

الشاعر يكشف كل شيء مدهش عن     فوزا نور
نفسه رسول هللا، هذا كدليل على احلب 

 والشوق
أيمل الشاعر/ املغين أن يتمكن من مقابلة     أندي ساتراي

اللقاء هو أمر مرغوب فيه  ألنرسول هللا 
 ملن يفتقده.

 يات.األبمكتوب بوضوح يف     انأمحد عمرب 
 وقد ورد بوضوح يف كلمات األغنية.    ريزا كيفة

عارف نصر 
 هللا

    أراد مقابلة رسول  املغينمن الواضح جدا أن
. هللا. مثل األشخاص الذين حيبون شخًصا

 ليسمقابلة شخص ما حيبونه  فطبعا يريدون
 العكس.

كتوبة، كتب الشاعر  امل األبياتمن مجيع     ابن الرجال
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كيف اشتاق إىل لقاء رسول هللا برغباته 
 العميقة

يات أن الشاعر األبيتضح يف إحدى     ضياء الدين
 رسول هللا وكان متلهفا للقائه.على  مشتاق

 حتتوي على األمل"اي" ألن كلمة     راجب
 أبيات األغنيةواضح جدا يف كل     ألف هزما

 وقبسبب شغفه الش    عفان
 "ايك اي رسول هللاؤ رو " بيتمكتوب على     إلزام

الشوق الذي أن  ذكريف كلمات االغنية     ألف كرنيا
قابل على الفور مع يان  املغين ريديتوقعه ي

 رسول هللا
على أساس إجابة القراء يف مبىن ابن سينا معهد اجلامعة املركزي جبامعة موالان 

ة ماالنج حول استجاهتم عن رجاء املغين مبقابلة الرسول احلكوميمالك إبراهيم اإلسالمية 
كان القراء كلهم متفقني على أن املغين يرجو   "روحي فداك" ملسعود كرتس، غناءيف 

 مبقابلة مع النيب حممد صلى هللا عليه وسلم.
ليس غريبا أن احلبيب الذي يشتاق إىل حبيبته يرجو أن يقابلها ألن العالج من 

يعترب املغين عن شعوره ورجاءه ملقابلة رسول هللا  هذا الغناءلة فقط. يف الشوق هو املقاب
، أي يف البيت "عيين ترجو أن تراك روحي اي اءغنلذي يظهر يف أبيات هذه الكمات الا

حبييب فداك". شرح يف ذلك البيت أن املغين يرجو أن يقابل مع رسول هللا حىت املغين 
 هللا. سيضحى أبي شيء من أجل مقابلة رسول

 
 
 



20 
 

 

 الرسالة / املقصود (د
 اءغنالقراء من كلمات ال أيخذالرسالة اليت تستطيع أن  استجابة الفراء على

 "روحي ففداك" ملسعود كرتيس 
 استجابة اسم

جيد هو واحد من أهم األشياء يف احلياة  نبيلإن احلصول على  نصر هللا 
 نبيلال. إذا كان الذي ينبلهألنه سيؤثر على سلوك الشخص 

 العكسكما جيًدا أيًضا، و  الشخص سيكونفجيًدا، 
دليل على حمبة  وكثرة الصلوات هي احب حبيب هللا رسول هللا. أمني مبارك

 الرسول.
، سلوكهرسول هللا أن نتذكر امسه دائًما، وأن نتبع  كأمةجيب علينا   عبد النور

 وهنتم أبسرته وأصدقائه. 
كل شيء عنه. وابملثل عندما حنب   عندما حنب شخًصا، سنتابع فوزا نور

 النيب.
 العالج األكثر فعالية للشوق هو مقابلة الشخص الذي فاته. أندي ساتراي
 أكثر شخص ينبغي أن نفتقده هو رسول هللا بكل مجاله وجمده. أمحد عمربان

رسول هللا  عربة أن الشوق علىو أقصة  هلا غنيةاأل الكلمةيف هذه  ريزا كيفة
 لكل من يشعر هبا. اعالجوسيكون ة و السعاد يسبب

عارف نصر 
 هللا

مهمة األغنية هي أن تدرك أننا بشر، ال نتكرب ،وال نتعسف. اعلم 
نيب ألن أشرف إنسان هو النيب حممد صلى هللا ال ليسأننا بشر 

 عليه وسلم.
ميكننا أن نفهم أن أفضل شوق للنيب فقط، ألنه شخص جدير  ابن الرجال

ية ، وبتذكره يف كل مرة حنصل على قطرات من جدا للحياة البشر 
 شفاعته العظيمة، وهو أيضا عالج جلميع األمراض اليت عانت
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إن فقدان شخص ما هو أمر طبيعي، ولكن يف الشوق ال تدع  ضياء الدين
ملكة مجال تطغى علينا. ألن الشوق ليس ابلضرورة ابملثل مع 

 .على رسول هللاالشوق نفسه، ابستثناء الشوق 
كل شؤوننا أو سلوكنا إذا اتكأ على النيب حممد أو اعتمد عليه  راجب

 حيتوي على حكمة أكرب
الشوق العميق لشخص حنبه ونشجع للتشفع لن يقابله شوق  ألف هزما

 ألحد
 ال تنس أن تصلي للنيب من أجل شفاعته فيما بعد عفان
 صاحلة أمة كن إلزام

على مدح رسول هللا وكموزع شوق هذه االغنية جيدة جدا حتتوي  ألف كرنيا
يف يوم  ةعاشفننال ال، سعليه ونصلي نتذكرهن أب نرجوملثال االمة. 

 القيامة.
على أساس إجابة القراء يف مبىن ابن سينا معهد اجلامعة املركزي جبامعة موالان 

 عناءمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حول استجاهتم عن الرسالة اليت حتتوي يف 
هي أفضل النبيل يف هذه  اءغنملسعود كرتس، كانت الرسالة من هذا ال"روحي فداك" 

 الدنيا هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
عندما ننبل الشخص، فطبعا سنتبع كل األشياء اليت تتعلق به. حنن كأمة النيب 

 األمةنسى تكيف حممد صلى هللا عليه وسلم فوجب علينا أن نكورن رسول هللا نبيال.  
لو استطعنا أن نتشفع ونقابله  فكيف ،جدا ممتعا كان اللقاء مع النيب يف املنام. نبيهم

ألن النيب  بذلك، حنن كأمته سنتبع كل األشياء عن النيب، مما سلوكه وشخصيته. ؟مباشرة
علمنا كم أعظمه وحنن فقط أمته اليت اء يغنهذا الفقط جيب أن يكون أسوة حسنة لنا. 

 اعته يف اآلخرة. لذلك جيب أن ننمي اإلميان وأنمل أن نلتقي برسول هللاتتطلع إىل شف



22 
 

 

وال ننس أن نصلى عليه لكي ننال شفاعته يف  .بطريقة كثرة الصلوات عليه واتباع سننه
 يوم القيامة.

 
 ملسعود كرتس بنظرية إيزر على القراء"روحي فداك"  غناءأتثري  -2
 العاطفة (أ

"روحي ففداك" ملسعود   غناءكلمات البعد قراءة   مورهشعاستجابة القراء على 
 كرتيس
 استجابة اسم

، حصلت على معرفة جديدة من املفردات من الناحية العلمية نصر هللا 
العربية. ومن الناحية النفسية، أشعر بتذكري املغين بوجود شخصية 

النيب حممد وكذلك رسالته اليت دفعتين إىل إعادة تعلم  وهوعظيمة 
 اإلسالمية بشكل صحيح الشريعة

 هللا احلب إىل رسول زايدة أمني مبارك
بعد قراءة كلمات األغنية، يشعر القارئ إبعجاب النيب صلى هللا  عبد النور

 عليه وسلم وحبه. ميكن هلذا القارئ أن يشعر مبا يشعر به املغين. 
 ا.إليه كثريً  واستمعمعتاد على ذلك  أن القارئ، واحلمد هلل هدوء فوزا نور

ابحلنني ومتثل مشاعر القارئ أيًضا مع هذا عند معرفة ما تشعر به  أندي ساتراي
الشعور ابحلنني، يصبح أيًضا مدرًكا أنه إذا كنت تريد حًقا عالج 

 احلنني، فإنه يتطلب التضحية.
الشعور ابللمس، ألنين نفس الشاعر/ املغين. ألنين أشعر أيًضا كم  أمحد عمربان

 أفتقد رسول هللا
عندما  ما أمجليف األغنية كما لو مت وصفها  ألنملست وخبطت.  ريزا كيفة

 نلتقي برسول هللا
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عارف نصر 
 هللا

شعور احلب الذي يتضخم بشكل متزايد للنيب احلبيب النبيل جداً. 
 هذه االغنية حتفزان على احلب ومعرفة حجم عظمة الرسول.

ل املعىن احلقيقي للحياة حصل على أشياء مهمة يف احلياة حو  ابن الرجال
 على رسول هللاوطريقة جيدة للحياة وقم بتوفري الدافع للحب 

يشعر القارئ مبا يشعر به الشاعر، ألن الشاعر قادر على جلب  ضياء الدين
 األجواء بعمق حبيث يبدو أن القارئ متورط فيه.

ها من  إذا كانت يف سياق أغنية اللغة العربية ترقى إليها، ونظرت إلي راجب
كلمات أغنية اللغة اإلندونيسية كما لو أهنا تريد مقابلة رسول هللا. 

 الشعور ابحلزن والتقدير
 رسول هللا علىزايدة احلب  ألف هزما

شيء غري عادي يعزز الشعور ابلشوق لشخص مل نكن نعرفه من  عفان
 قبل.

 كثرة الصلوات عليه إلزام
ة أن مجيع املسلمني جيب أن كانت حمبة الرسول عظيمة لدرج ألف كرنيا

يشعروا هبا. الشوق ملثال األمة الذي يوجه األمة إىل الطريق 
 الصحيح.

على أساس إجابة القراء يف مبىن ابن سينا معهد اجلامعة املركزي جبامعة موالان 
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حول استجاهتم عن شعور القراء بعد قراءة 

 ."روحي فداك" ملسعود كرتس، كانت القراء يشعرون تعجبا بعظمة النيب ءغناالكلمات ال
ألهنم مثل املطربني مدعوون  ايدة احلب عليهز و  يشعر القراء تعجبا بعظمة النيب

. يبدو أن كل بيت يقودان إىل جانب النيب. هذا الغناءلتجربة جمد النيب من خالل أبيتات 
حلب على رسول هللا كان متزايدا ألن صور املغين يف هدئ قلقنا وتقربنا منه. اي هذا الغناء
على ما أمجل احملبة على رسول هللا. تلك احملبة يسبب على اهلدوء والسعادة.  هذا الغناء



22 
 

 

ويشعر القراء ابللمس، ألهنم كنفس املغين أي يشعرون أيًضا ابلشوق على رسول هللا 
القارئ الصلوات عليه ألهنم يرجو ، يكثر اءغن. وبعد قراءة هذه كلمات الوإرادة مقابلته

 أن ينال الشفاعة منه يف يوم القيامة.

 
 القيمة (ب

غناء كلمات القيمة احلياة اليت أتثر حياة القراء بعد قراءة   استجابة القراء على
 فداك" ملسعود كرتيس"روحي 
 استجابة اسم

ب التعبري حمبة النيب حممد ال يتم التعبري عنها شفهًيا فحسب، بل جي نصر هللا 
 عما حيظره النيب حممد. تبعيدعنها يف فعل ما أيمر به النيب حممد و 

 قيمة دينية أمني مبارك
غنية دينية تعلمنا االقرتاب من اخلالق وحبيبه النيب أغنية األهذه  عبد النور

 حممد. 
عندما نريد أن نبدأ شيًئا، ابدأ بتنمية احلب، حبيث ال يكون نصف  فوزا نور

 يف مزيد من التطوير.تدابري 
 ،الشوق احلقيقي الذي جيب الشعور به هو أن يغيب عن رسول أندي ساتراي

بداًل من املراهقني ذوي الروح الشديدة الذين يعشقون نظرائهم 
 املعاصرين.

قيمة إمجالية. إن وجهة نظري جتاه النيب مقتنع بشكل متزايد أبنه  أمحد عمربان
وهو الشخص الذي نستحقه   على وجه األرض، لكاملالشخص ا

 .أسوة حسنة هكثريًا أن نصبح
 .نعم الشوق على الرسول وشعرحرية شخص ما فاتته رسول هللا  ريزا كيفة

، ال تتظاهر، ال تكن تعسفًيا، ال ميكنك جمرد متكرباال تكن عارف نصر 
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الكذب. فوق السماء هناك مساء أخرى. ألننا جمرد بشر فاسدين ما  هللا
إىل الكثري من التوجيه. سيكون األمر سيًئا إذا شعران أبننا  زلنا حباجة

اإلنسان هو أكرم أقدس وأذكى وأعلى درجة. على الرغم من أن 
 رسول هللا.

ميكننا الوصول إىل مجيع أهدافنا يف حني أن هناك إرادة وجهد  ابن الرجال
 حقيقيني

سنا وقلوبنا حىت من السيطرة على أنف عندما نستطيع أحسناسيكون  ضياء الدين
 ال نؤذي أنفسنا بشدة.

 ابلتأكيد نتجه يف كل حياتنا نريد تقليد النيب راجب
 حتسني األخالق وحتسني العالقات مع هللا.  ألف هزما

 املزيد من القيمة الدينية عفان
الرسول، على الرغم يف نفس إن القدوة النموذجية يف احلياة موجودة  إلزام

 ، لكن حاولمثل الرسول من أهنا ليست مثالية
أن ينمو يف حب رسول هللا من خالل تنفيذ مجيع أوامره  يرجو ألف كرنيا

 والتمسك بسنته.
على أساس إجابة القراء يف مبىن ابن سينا معهد اجلامعة املركزي جبامعة موالان 

تطيع مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حول استجاهتم عن القيمة احلياتية اليت يس
رة بعد "روحي فداك" ملسعود كرتس، القيمة احلياتية املؤث غناءالقراء أن أيخذوها من ال
 هي القيمة النبوية. قراءة هذه الكلمات الغناء

أعظم وأكرم اإلنسان يف هذه الدنيا هو نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم. بعد 
 بشكل متزايد، ويقلد ، ميكن للقارئ أن يعمق مثال النيبغناءقراءة هذه الكلمات ال

هي اليت أحدثت تغيريات  ذا الغناءهلأفعاله ويطبقها يف احلياة اليومية. فقط من األبيات 
كمثل النيب كان ال يزال يتعبد  كبرية لنا، مما أدى بنا إىل أن نكون أمة فضلى من قبل.
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دعوة  جيب أن نستمر يف .ه أن جنتهد أكثركأمتيجب علينا  ف .بشكل مثايل لطلب املغفرة
النيب ألن الدعوة ال يقتصر على احملاضرات، ميكن أن يكون أيًضا من خالل األغاين 

 .ذات اإليقاع اجلميل
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 الباب الرابع
 خلامتةا

 اخلالصة .أ
ء على مبنية على عرض البياانت وحتليلها عن استجابة القرا هذه اخلالصة

دراسة االستجابة األدبية بنظرية وولفغانغ إيزر( "روحي فداك" ملسعود كرتس ) غناء
 بنتائج كما يلي:

يف نظرية وولفغانغ إيزر ب"روحي فداك" ملسعود كرتس  غناءاستجابة القراء علي  -1
مبىن ابن سينا معهد اجلامعة املركزي جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 

توي على حي روحي فداك ملسعود كرتس غناءوجد الباحث أن  :النجاحلكومية ما
اليت غناء الورسالة  / اخليال،والعاطفة، واألسلوباملعىن،  وهي أربعة عناصر أدبية،

هذا فيها إرادة املغين ملقابلة رسول هللا ولو ابلتضحية. واستخدم مسعود كرتس يف 
 ابالستخدام األساليب اجليدة. الغناء

يف مبىن ابن نظرية وولفغانغ إيزر "روحي فداك" ملسعود كرتس ب غناءعلى  التأثري -2
سينا معهد اجلامعة املركزي جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

حلياتية القيمة ا: وجد الباحث أن القراء يشعرون تعجبا بعظمة النيب و ماالنج
 لنبوية.هي القيمة ا غناءكلمات الاملؤثرة بعد قراءة هذه  

 
 اإلقرتاحات .ب

روحي فداك ملسعود كرتس مل  غناءأن هذا البحث يف استجابة القراء على 
 غناءبنبغي الباحث الباحثني األخرين أن حيللوا يكن كامال وفيه النقصان، فلذلك 

األدبية مثل و "روحي فداك" ملسعود كرتس ابلدراسة األخرى من النظرايت اللغوية 
. لكن يرجو الباحث من هذا البحث أن أو األسلوبية وغري ذلك النظرية السميوطيقية

 يكون انفعا للقراء وخزانة العلوم اللغوية واألخرى.
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 سرية ذاتية

 

يناير  60يف ماالنج اتريخ  ولد، حممد خليل الرمحن
م. خترج من املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية "روضة  6333

 التحق م  مث 6311العلوم" يف أمبيل غادينج ماالنج سنة 
ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية "املصلية" يف أمبيل غادينج 

مث التحق ابملدرسة الثانوية اإلسالمية  6311ماالنج سنة 
مث التحق  6312مبدينة ماالنج و خترج فيه سنة  1احلكومية 

ابجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حىت 
م .وقد قام  6363قسم اللغة العربية وأدهبا سنة حصل على درجة البكالوريوس يف 

ابخلدمة يف معهد اجلامعة املركزي جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
ماالنج )مشهور مبصطلحة معهد سوانن أمبيل العايل( كاملشرف يف قسم تعليم 

  (JDFI)مي األفكار حىت خترج من اجلامعة. وقد شارك يف مجعية الدعوة والفن اإلسال
 كاملشرف يف قسم النشيد.


