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 الباب األول

 المقدمة

 خلفيلة البحث .أ

رسووووووووى اهلل الوووووووولياهلل اسلناا,سوووووووول اظنماهللنبوووووووو ن ا   اهللناار  اس ن ا,ن ن ا

ا وووو ظع قاهلل اهللسانوووو ياهلل اهلليامالنالاهللظىرالا ااقد اهللظق,ناهللظنوووو , ا.يماا .,هكوووواهلل

هللإلسوووودذاهللظاءا   ا ااهللظعكاسوووونكىيايمع اس ن  ا., كااها فايمااهللصن را االووووع ا

 هاهاهللالرض.هللإلنب ياسليا

الياهاهللارسووووووى اهلل اهللظن ن ا عااهللالانياهللظبووووووعلاي  ا,الييااظ م اهللظن م ا اا

هللالنا  را.ارىتاهللظعكاهلل قهللهن اسلنااهللظبووووووووووودذا ن اهللياهللناليا االوووووووووووع اهللظكن فا  اهلل عاا

ياإ ا121-121هللظعكاهللمس سن .الووووووولياهللظعكاهلل قهللهن اسلنل اهللظبووووووودذا. سوووووووىر اهللظ نق ا

هللظعكاحم  ايع يشا داهن مفاهللظق  اهللملث   ر   اشن سفاس ن فا. د  اص   ا,مج  ا

يفامىذاهللظنن فا اص يا, لاا ث اهللظن قاهللظ  رياهللملشووووووووقصا رءاشووووووووو  امق ااسوووووووونشووووووووونقا

  ظبووووووووووووودذا.اهللمج ار  اما ا  ناا,ار,راا.شاهللقان رهاصن شووووووووووووو ا ااي  اهللمل   ا.ا,الا

 .ا كااألر اريامط  نل ا.رن يفارقدصا, د حاالان رياهل ا ااهللظىريمف
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,ظاظكا صثريا ااهللظع  امصووووووووونىيامج  اهللظعكاحم  الووووووووولياهلل اسلناا,سووووووووول ا

 طقصاخمالنفا.هللظشونقا اهللد م ا ا,هللمفاهللظنقنياهللظن ن امص اجةفاهللظعكاد اللياهلل ا

 .صثريا عل ا,لنل ايفاهللظشنقاهللظنقيبسلناا,سل اهللمض .

هللظشوونقاهىاو ىسفا اعىسفا ااهللأليااهللناابا  هللمفايطىره اهللرلقخاقصوو   ا

ق لوووفىارءاهللظلافاهللملبوووا   فاهالا لا فا  هللا ااي  اهللإلمن  ىا  يقهلل اي انفىا,هللظ ين ا

 .1هىارمض ا لا فا  اهلل او ىسفا,سا ناهلل

يفاي رمخاهللأليااهللظنقيب مبووا  ذاهللظشوونقاظىلوو اهللظ ق,نياهللملننشوونفاظل ةا  ا

 .2يفاذظكاهللظىيت ه ا انص ىيا  هللا  اي   لل اهلل,هللظن    

هللملشوووووولىر ا,م ظ  ا  اينعاج اشوووووون اهللن ,نبوووووون انى ا,هللر ا ااهللظشوووووونقاهللظنق نفا

 ,ق لفايفاهللملنل اظنص امج  اهللظعكاحم  اللياهلل اسلناا,سل اهىايصن  اهللظربي .

يصووووووون  اهللظربي اصل فاظل  ناإ اهلل ا,رسوووووووى اهلل الووووووولياهلل اسلناا,سووووووول .ابا

شووووك ايصوووون  اهللا نلفاهع  .ايصوووون  ايا ظس ا اا   اا,سوووواىياهلل ن  .ايصوووون  اهللظربي ا

ل اهللظشووووووووووووونخاهلل  ذاهلله اهللظ ىلوووووووووووووقء.ا,هىا ااهللظنل   اهللظا امعن اسلى اا  فاهلل ا,ارظسن

 رسى اهلل اللياهلل اسلناا,سل .

                                                           
1 Http://ichsamufti.wordpress.com/2002012002/sejarah-perkembangan-sastra-arab-bag2/,diakses pada 
tanggal 21 desember 2012. 
2 Hasanudin,Ensiklopedi sastra Indonesia ( Bandung: Titian Ilmu Bandung, 2002 ) 

http://ichsamufti.wordpress.com/2006/12/04/sejarah-perkembangan-sastra-arab-bag2/,diakses
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يصوووون  اهللظربي امنقره اهللظع  اص اسوووو سف اباصثريا ااهللظ ل هللياهللإلسوووود نف اسووووىرا

يفاهللظ س, اهللظنق نفار,امرياهللظنق نف.اص ياهع  اهللجمل ظماهللخل لووووووفامنقره اهللملبوووووول ىيامق ىيا

هللظنصووووون  اظان رياهللظشوووووىصاإ اهللظعكاحم  الووووولياهلل اسلناا,سووووول . قي اظنبوووووتا ااهل ها

 هللظن   ارب اا,ظكااصل فاهللظ س  ارمض .

هع  اهللسووووووووووو  ااق لوووووووووووفاملوظنفايصووووووووووون  اهللظربي ا.,يفامىذا ااهللألم ذاهلللووووووووووون ا

هللظ ىشووري ا  ظشوول ارىتاالامبوواطن امبوواننرا ااهللظبووقمق. ل ا  ظن  اهللظعكاحم  الووليا

ااحمىا, ااهللظ ىشووووري اشاقل اريهلل اا,هللري هلل اهللابوووو ا ااهللظ ىشووووري هلل اسلناا,سوووول  هللظعك

.,سع   امبووواننراين ضاهللظ ىشوووري ا اا قدوووا.يصووون  اهللظربي اهىاشوووك ا ااهللشوووك  ا

هللال اع يا,هللظشووووكقاهلل اهلل  ألياشوووونالا ااهللملقضا ااقد اشوووون سفاهللظعكاحم  الووووليا

 3هلل اسلناا,سل .

عفا  ا اساايش ا اامجلفا ننباهللظشنقا هللظنل اهللظ ن ياهىاسل ا ل ا  هللا ظلانل

 شنئاهللققاإلرل راهللظعنفاهللظض عنف.

                                                           
3 Mustoifah.Aspek-Aspek Ilmu Bayan Dalam Qashidah Burdah.Skripsi(Purwokerto:IAIN 
Purwokerto,2012) 
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اهللظ ن ياسل ا  ا ااسقني ي يمفاهللملنىنا طقصاخمال .رلووووووووووووووى ا,يىهللس امنقنيا ااس

ج اهللمقهللياهللملنىناهللظىهللر ا طقصاخبال ا نضوووووول اساا نوايفا,دووووووىناهللظ الظفاسلياننما

 .2ذظكاهللملنىنا),ال  سا ااهللسا  راهللملط  نفاملناضياهللد  ايهلل   (

اظووووو رهللسووووووووووووووووووفا نىناهللملوظ  منعا اهللظنلىذاهللظدايبووووووووووووووا ووووو ذ سلىذاهللظ نووووو يااداوووووف

هللظاشوووووووووووووو نوا هللجملو ب هللظكعو موف.سل اهللظ نو ياهىاهللظنل اهللألصثقاسوووووووووووووولىظفاال ا ااهللظنل ا دمفا

 هللألققء منعاسل اهللملن ينا,اسل اهللظ  م .

هللقا راهللظ  رثفايصوووووووون  اهللظربي ا ن  اهللظ ىشووووووووق ا بسا  رها ىدووووووووى اهللظ   األناا

ا.ا,سل اهللظعكاحم  اللياهلل اسلنااهللا   ايفاص امجلفامل نامج   اى اسلياسع لقا

يصوووووووون  اهللظربي اص  امبووووووووا  ذاسليانط صا,هللسوووووووو ا ااي  اهللجملا  اهللن ,نبوووووووون ا

,يق  ايصووووووووووووون  اهللظربي اهللمضووووووووووووو ايفاظا خاخمالنفا ااهللظن  ا ث ا .,هللملنل اهللإلسوووووووووووود نف

ا ووووووووريسووووووووووووووووووووونوووووووو  يووووووووقصووووووووال هللألريمووووووووف هللظوووووووو ووووووووعووووووووةوووووووو  وووووووونووووووووف شووووووووووووووووووووو هوووووووولووووووووال هللظوووووووو وووووووو سووووووووووووووووووووواوووووووو  

.ارىتامابووووعاظل  رثلا لن ايصوووون  اهللظربي ا5 هللظنقنبوووونف رمل نن  هللمط ظن هللظا ى  هللإلجنلنامف

   ا  ن ا,هللر ا ااسل اهللظ ن ياهىاهللظاش نا.

                                                           
2 Zamroji,Muhamad,Nadzam Al-Jauhar Al-Maknun Mutiara Balaghah,(Blitar:Pena Santri,2012) 
5 Http://elmajnoen.blogspot.co.id/2012/02/asal-usul-qosidah-burdah.html, diakses pada tanggal 22 
desember 2012 

http://elmajnoen.blogspot.co.id/2012/04/asal-usul-qosidah-burdah.html
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هللظاشووو نااهىاهللظ الظفاسليارياشووونأ ار,ارشووون  اشووو رصتامريه ايفالووونفار,ارصثقا

, انقم اهللظاشووو ناا اظكاقق تاهللملشووو رصفايفاسلاا2 ىهللسوووطفاريهلل ا ااري,هللخاهللظاشووو نا.

 حنىاهللشو  ابم ا, كقايفاهللظ هللراابنااالمبو يايشو نل .ر,اهللظاش نااهىا ن ياريساشنأ اهلل,اا

رشوووووووووووووونو  اشوووووووووووووو رصوتامريهو ايفالوووووووووووووونوفار,ارصثقا  و يهلل اهياهللظك نيار,احنىه ا لنىرفا

ار,اهللظاش نااهىاهللد صار قا   قابا,ل ا  يهلل اظاقض.ا2ر, ل ىرف.

 اهللظ   اهللأل,س ارياهللملوظ اهللسووووووووووانقض ,  خاهلل ثلفاهللظاشوووووووووو ناايفاهللسوووووووووواع يهللاهلل

ايصن  اهللظربي :

 8كالّزهر فى ترف والبدر في شرف# والبحر في كرم والّدهر في همم.  

 ص ظاهقايفايقني اهىا ث  ا ااهللظاش نااهللملنص األناامش  اهلليهلل اهللظاش ناا,ا

ا, ااهللظاش نا.

ن  اهللظربي اهللظعكاحم  ايفايصا  إلد افاهلل اذظكا يقم اهللظ  رثفاهلليا لن الىر 

ا  ظنل اهللظ ن يامنىناهللظاشنا.

 أسئلة البحث .ب

   اهللنىهلل اهللظاش ناايفايصن  اهللظربي ا؟ .1

                                                           
ا1ننماهللملق  .2 
اسلياهللاق ي  صطنياهلل ل هللظ دمفاهللظىهللد ف.) صق:يهللرهللملن رني ول اسعف(2 
ا(2010اننا س  اهلل  و ىسف )يى  ي:هللظاه هلل 1 
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   الىر اهللظعكاحم  اللياهلل اسلناا,سل ايفايصن  اهللظربي ا؟ .2

 أهداف البحث .ج

ا  ظع قاهللسألفاهللظ   اانن ذاهللظ  رثفاهلله نياهللظ   اص  امليا:

 هللظربي .يفايصن  املنقافااهللنىهلل اهللظاش ناا .1

 ملنقافاصن الىر اهللظعكاحم  اللياهلل اسلناا,سل ايفايصن  اهللظربي ا .2

 فوائد البحث .د

 الفوائد النظرى

 رنىهلل اهللظاش ناابايصن  اهللظربي ظام ي اهللظنل ا .1

 ظام ي اهللظنل الىر اهللظعكاحم  اللياهلل اسلناا,سل ايفايصن  اهللظربي  .2

 الفوائد التطبيقية

 للباحثة

 يصن  اهللظربي ملنقافاهللظ  رثفا لن اهللظاش ناا,هللنىهللساايفا .1

 ااصن  اهللظربي ياهللظ  رثفالىر اهللا   اهللظعكاحم  اللياهلل اسلناا,سل ايفانقافمل .2

 للقارئ

 .ظام ي اهللملقهلل  اسااسل اهللظ ن ياهللظاش ناا,رنىهللسا .1

 .يصن  اهللظربي ظاطىمقاسل اهللظ ن ياهللظاش ناابا .2
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 ي يفايصن  اهللظرباالياهلل اسلناا,سل لظام ي اهللظنل اساالىر اهللظعكاحم  ا .3

 تحديد البحث .ه

ا,هللس ا  س ا عل ا:ااهللظاش نا اهللإلنش   سااسل اهللظ دامفاظن اسقاع ارياهللظ   ا

هللجمل ب اهللظىلووووووووووو ا,اهللظنصووووووووووو ا,مريه.ا,الا كااهللظ  رثفاظا لن اسااهللظنل اهللظ ن يامجنن .ا

ظوووواظووووك اروووو يخاشثلوووو ارى اهللظاشوووووووووووووو نووووا. علوووو اينق  اهللظاشوووووووووووووو نووووا هللرصوووو نووووا هللي,هللخا

 هللظاش نا ,م ماا ,هلليب  ا.اااااااااااا

 الدراسة السابيقة .و

ان اهللأل, ايفايرهللسفا دمنفامنعاهللظاش نا االي سالاهللظ  رثفارياهاهللاهللظ   اهى

سوووو نااايرهللسوووو خامبووووانن ا عل ا,م قاا عل اراك رهلل.اهللظ  ر ايفاهللظبوووووطىراهللظا ظنفايلكا

هللظ رهللسووووو خاهللظبووووو  نفاج نياسقضاققمطفاهللظ رهللسووووو خايفاهاهللاهللملىدوووووى ا,إ قهللباهللظعن  ا

 هللمل ناهلل ا لاهاهللاهللظ   ا,  اس نفا ااهللظ رهللس خ:

رنىهلل اااىر اهللظقها اش ايك نلالا,ش اهللظ  ر ايفه نئاا ريهلل,هلليتا هللظاشوووو ناايفاسوووو .1

 ذ.1112هللإلسد نفاهللدكى نفاسىرهلل  م اسعفا

حم  اا  اا هللظاشوووووووو ناايفاسووووووووىر اهللظ نق ا اش اهللظ  ر ايفاهلليبوووووووو اهللظاشوووووووو ناا, لن ا .2

سع لوووووقاهللظاشووووو ناايفاسوووووىر اهللظ نق ايفايبووووو اهللظلافاهللظنق نفا,ريج اصلنفاهللأليهللاا   نفا

اذ.1112هللدكى نفاسىرهلل  م اإن ,نبن  سعفاسىنااهلل  ن اهللإلسد نفا
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ر ذالووووو نحا هللظاشووووو ناايفاشووووونقاهللإل  ذاشووووو انالا اش ايك نلالا,ش اهللظ  ر ا .3

ا رنىهلل اهللظاشووووووو ناا, نىناشووووووونقاهللظشوووووووققالايفايبووووووو اهللظلافاهللظنق نفا,ريج اصلنفاهللأليهللاا

 ذ.1115   نفسىناار  ن اهللإلسد نفاهللدكى نفاسىرهلل  م اإن ,نبن  سعفا

اهاهللظ  ىثاهللظثداووووفايعوووو ,ظووووتاهللظاشوووووووووووووو نوووواا اا ىهللنوووو االرراهللظ وووو رثووووفارياهوووو

خمالنف هللظ  ىثاهللظثدافا اا صووووووووو يراهللظ   اخمالنفا هللمل   اهللأل, ا  ارنىهلل اهللهللظاشووووووووو ناا

,اىهلل   اهللظاشوووو ناايفاسووووىر اهللظقهاا هللمل   اهللظث ينامنعاريبوووو ذاهللظاشوووو ناا, لن اسع لوووووقا

اشونقاهللظشقرالا,هاهاىنهللظاشو ناايفاسوىر اهللظ نق ا هللمل   اهللظث ظ امنعارنىهلل اهللظاشو ناا, ن

ا وووااهللظ ووو رثوووفارنووو ارياهللألقريهللظ  ىثاهللظثداوووفاخمال اسااهووواهللاهللظ  ووو اهللظوووا اينىذا

ايع , .

 Estetika Qasidah”هللظ  و اهللملانلنوفايصوووووووووووووونو  اهللظربي اهللظىتاق رمق ا  ملىدوووووووووووووو 

Burdah Karya Al Bushiri”ا
اهاهاهللظ   ام   اين اهللا   ايفايصن  اهللظربي ا اارن اهللأليااهللظنقيب.

لووووىر اهللظعكاانفامنعاهللظاشوووو نااسارسده هللظ   اهللملانل ا نلىذاهللظ دما ااهللظ   

يصوووووون  اهللظربي اهللظ ىشووووووري   ايى  ارىتاهلل ي.ظاظكااحم  الوووووولياهلل اسلناا,سوووووول ايفا

ا.مق يارياهاهللاهللظ   ا كاارياينطالاا    

ا
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 منهج البحث .ز

اهللظ  رثفاباهاهللاهللظ   اهللملعلجاهللظا  ا:ايبا  ذ

 نوع البحث .1

ا(kualitatif deskriptive)هاهللظ   اهللملع هجاهللظكننيايبووووووووووووووا و ذاهللظ  رثفايف

هللملكاى ووفا علبوووووووووووووو ياهللظشوووووووووووووو  ااإجتوو هوو اسلياهللظ نوو نوو خاهللظىلووووووووووووووننووفا ااهللظكل وو خا

اهللمل  ىث.

هللظ   اهللظا ا صوو ا ن ن خاهللظىلووننفا ااشووك ا هللظ   اهللظكننالاهىااهلل س 

ا1هللظكل  خااهللملكاى فاهلل,ا عطىيفا ااش  اهللألرىهلل املدر ال .

هللظاءا اصوووووووووووووو ا ن ن خاهللظىلووووووووووووووننفا,هالاصل فاهللظ   اهللظكننياهىهللظ   ا

هللملكاى وفار,اهللظكد نوف هللظصووووووووووووووىرموفا,رو هق اهللظنل نوفا,الامبووووووووووووووان  اهللظ   اري  ار,ا

ا10رب ا.

هاهللاهللظ   االامبان  اهللظ   اري  ا,اهللدب اار,اهللظن ي.ألياهاهللظ   ا

ا:هللظاش ناايفايصن  اهللظربي .ا,هال مص اهللظ ن ن خا, للل امنىناسااهللألسلىا
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ي نفا,هللدبوووووو اا,هللظن ي.رىتاباهاهللاهللظ   االا ا  اظنبووووووتاهللظ ن ن خاهللظقا

اري نفا,هللدب ااظكاا ا  اهللظشقنار,ا لن ابايصن  اهللظربي .

هواهللاهللملعلجاإراىهلل ا در فا,    اهللظ ن ن خاهللملكاى فا ااهللظكا اا,هللاقهلل  ا

ااذظكاهللظدايانل ا نصن  اهللظربي .,هللظ   اهللظنل نفا,مري

 البيانات مصادر .2

اهللظ   اماكىياسليا ص رماا,مه :ا ص يراهللظ ن ن خاب

 األساسية المصادر (1

هللملصووووووو يراهللألسووووووو سووووووونفاهىاهللملصووووووو راهللظاءا ن اهللملقهلل  اهللأل, ا ,ابا

صا ااو ىسفا نق,رخامى نسفا,هللسووو ىسنفاهاهللظ   اهللملصووو راهللألسووو سووو نفاهىا اا

  يفاهللملنل اهللإلسد نفاهللظبديفاالمنا ي

 المصادرالثانوية (2

ا,با  هللملصووووو راهللألسووووو سووووونف. صووووو راهللظث نىمفاهىا صووووو راهللظاءامانل ا

 nadzam al-jauharul)هووووواهللظ  ووووو اهللملصوووووووووووووووووو يراهللظثعووووو ,موووووفاهىصاووووو اهللظ دمنوووووفا

maknun”mutiara balaghah”.هللظ دموووووفا,هللدوووووووووووووو وووووفا,ا ىهللهقهللظ دموووووف هللاىهللهقا

هللملكعىي(ا,اصاووووو اااسل اهللظووووو الظوووووفا,اهللاقهلل ووووو ا,هللظ  ىثاهللظنل نوووووفاهللظدايانل ا

ا  ملص راهللألس سنف.
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 طريقة جمع البيانات (3

ري,هللخامج اهللظ ن ن خاباهااهللظ   اهللظ  رثفايبووووووووووا  ذايرهللسووووووووووفا,ر س ا

هياطقمنووفاا(Library Resech)ا,هللظطقمنووفاهللظثوو  ننووف(dokumentasimetod)هللملكا نووف

ياحارءاهللألشووووون  اهللملكاى  خاص اهللظك ي ا,هللجمل الخا,هللظىا   ا,هللألن  فا,حمضوووووقا

 11,ي   اهللالبفا ل ىر خاهللظنى ن خا,مرياذهللظك.ا

 طريقة تحليل البيانات (4

 ينقراهللظ  رثفايصن  اهللظربي ا,ينل ا .1

 ينقراهللظ  رثفا,ينلن ل اهللظع قم خاسااسل اهللظ ن ياهللظاش نااباصا ااهللظ دمف .2

  لن اهللظ  رثفالىر اهللا   اهللظعكاحم  اصايفايصن  اهللظربي ا  ظاش نا .3

 ين ريا,يطىراسااسل اهللظ ن ياهللظاش نااظا لن ايصن  اهللظربي  .2

      يباعا  ار,ارانا  جاهللظا لن . .5

 ل البحثهيك .ح

اظاع ن اهللظ رهللسفا,يقين اهللظ   ايضحاهللظ  رثفاشثل اسليارر نفار ىهللا:

ااىهلل ووووووو اا:اهللظ  ااهللأل,  اهللظ  ووووووو  , ارهووووووو هللني اهللظ  ووووووو  ,  ونووووووو  وووووووف ,قولننوووووووف

ا.هللظ    ,ا علجاهللظ   ا,هنك اهللظ   اهللظ      م 
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,م مااا ينقم اهللظاشوو ناا,هللرص نا ريهلل اهللظاشوو ناا:هللإلط راهللظع ق ا,مشووا  اسلنااهللظ  ااهللظث ي

ا,ريب  ا.

:سقضاهللظ ن ن خا, لنلل  م   ااهللظ  رثفاانل اهللظنص اهللأل, ا  فااهللظث ظ اهللظ  ا

ساايصووون  اهللظربي ا ,هللظنصووو اهللظث    لن ارسووو ظن اساايصووون  اهللظربي ا,هللظنصووو اهللظث ظ اا

ا.س ظن اهللظاش نااباهللظنصن  اهللظربي رهللظى ىيا

  يفا,هياهللإلساع   ا,هللإلي هللر خ.هلل ققاهىهللظ  ااهللظقهلل  :هللخل

  

 

 

 

 

 


