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 اإلستهالل 
 قال هللا تعاىل يف كتابه الكرمي: 

 ( 118 خمتلفنيو لوشاء ربك جلعل الناس أمة واحدة وال يزالون ) 

 ( 118:  هود)سورة 
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 اإلهداء 
 أقدم هذا البحث إليكم مجيعا : 

و1 الليل  إىل  الصباح  ومن  الكبري  إىل  الصغري  من  حفظين  قد  اليت  احملبوبة  امي  من    . 
 طني. اهري إىل الباالظ

. أيب الكرمي الذي قد أخرج جهده لنيل تربية ابنه من الصغري حىت الكبري ومن اإلبتداء 2
 اجلامعة.حىت 

. مجيع معلمي وأساتيذي وحماضري وعميد كلييت ومدير جامعيت اليت كانوا من أعطاين  3
 النصيحات والبياانت حىت عرفت الفرق بني األلف املمدودة واللّينة. 

 للشخص اليت يظهر دائما يف خناية مساء الشفق.  .4

يف قسم اللغة . كل أصحايب يف جامعة سوانن غريي اإلسالمية ببوجونغارا خصوصا 5
العربية وأدهبا الذين الميكن أن أذكر أمسائهم واحدا فواحدا الذين قد أعطوين محاسة و 
اعتماد النفس حىت كنت كما اآلن. اي أصحايب لعّل هللا يسر أموركم وابرك خطواتكم.  

 آمني! 

 . القارئني والقارائت األعزّاء. 6
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 كلمة الشكر والتقدير 
هلل    الذين  احلمد  على  ليظهره  احلق  دين  و  ابهلدى  رسوله  أرسل  لو  الذي  و  كله 

عبده و   حممدا  أن  أشهد  و  له،  شريك  ال  حده  و  هللا  إال  إله  ال  أن  أشهد  كره املشركون، 

تبعهم   من  و  صحبه  و  اله  على  و  حممد  حبيبنا  على  ابرك  و  سلم  و  صل  اللهم  رسوله، 

 ، أّما بعد!إبحسان إىل يوم الدين

املوضوع:    انتهى كتبقد    حتت  اجلامعي  البحث  يف حتليل  هذا  الوطنية  اخلطابية 
شوقي لألمحد  الدين"  ألهل  "اجلماعة  لغ  شعر  حتليلية  أن  ة(وي)دراسة  الباحث  واعرتف   .

رج فلذالك  واخلطأ  النقص  من  اليزال  البحث  منكم هذا  واإلقرتاحات  النقد  الباحث  ى 
 القارئني.
اآلن    ليس كما  البحث  األحباء.  وهذا  واإلخوان  الكرام  األسايت  مبساعدة  إالّ 

 ولذالك قدم أعلى اإلحرتام وخالص الثناء إىل:

اإلسالمية 1 غريي  سوانن  اجلامعة  مدير  احلاج  املاجسرت  املعارف،  جوهر  حممد   .
 ببوجونغارا.

 . الدوكتورة امرؤة العزيزة، املاجسرت عميد كلية األدب. 2

 شعبة اللغة العربية وأدهبا. نور املشفعة، املاجسرت رئيس 3

 يف كتابة هذا البحث اجلامعي  نور املشفعة ، املاجسرت مشرفة. 4

العلم    أهل  من  وإايهم  هللا  وجعلنا  مساعدهتم،  على كل  جزيال  شكرا  هلم  أقول 
 والعمل ويرمحنا من يف األرض و من يف السماء.
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املنفعة    تعطي  كونه  الصغرية  الكتابة  هذه  لعّل  والدنيا و  الّدين  يف  واملصلحة 
من   والتكتبنا  املستقيم  الصراط  اهدان  عموما.  القرّاء  وسائر  خصوصا  للباحث  واآلخرة 

 اخلاسرين. آمني!
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 وزارة الشؤون الّدينّية
 قسم الّلغة العربّية وأدهبا 

 كلّية األدب
 بوجونغارا جامعة سوانن غريي اإلسالمية

 

 ة املشرفتقرير 
 

 إن هذا البحث اجلامعي اّلذي قدمته :
 : حممد رمحن حكيم   اإلسم 

   201455130005:   رقم القيد 

اخلطابية الوطنية يف شعر "اجلماعة ألهل الدين" لألمحد  : حتليل   موضوع البحث
 ة(وي)دراسة حتليلية لغ شوقي

 
 

التعديالت   بعض  فيه  وأدخلنا  دقيقا  نظران  الشكل  قد  على  ليكون  الالزمة  واإلصالحات 
( سرجاان  الدرجة  على  واحلصول  الدراسة  إلمتام  املناقشة  شروط  الستيفاء  (  S1املطلوب 

 م. 2018/2019لكلية األدب يف قسم اللغة العربية وأدهبا للعام الدراسي 
 

 م 2018مايو  25تقريرا ببوجونغارا، 

 املشرفة 
 
 

 نور املشّفعة املاجسرت 
 196904251998031022التوظيف : رقم 
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 وزارة الشؤون الّدينّية

 قسم الّلغة العربّية وأدهبا 
 كلّية األدب

 بوجونغارا جامعة سوانن غريي اإلسالمية

 

 شعبة اللغة العربية وأدهبا  ةتقرير رئيس
 

تسلمت رئيسة شعبة اللغة العربية وأدهبا لكلية األدب جامعة سوانن غريي اإلسالمية 
 بوجونغارا البحث اجلامعي اّلذي كتبته الباحث :

 : حممد رمحن حكيم   اإلسم 

   201455130005:   رقم القيد 

( سرجاان  الدرجة  على  واحلصول  الدراسة  العربية  S1إلمتام  اللغة  قسم  يف  األدب  لكلية   )
 م.  2018/2019دهبا للعام الدراسي وأ
 

 م 2018مايو  25تقريرا ببوجونغارا، 

 شعبة اللغة العربية وأدهبا ةرئيس 

 
 نور املشّفعة املاجسرت 

  196904251998031022رقم التوظيف : 
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 وزارة الشؤون الّدينّية

 قسم الّلغة العربّية وأدهبا 
 كلّية األدب

 غارا جامعة سوانن غريي اإلسالميةبوجون

 تقرير عميد كلية األدب
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

اللغة العربية وأدهبا لكلية األدب جامعة سوانن غريي  تسلمت رئيسة شعبة  
 اإلسالمية بوجونغارا البحث اجلامعي اّلذي كتبته الباحث :

 : حممد رمحن حكيم   اإلسم 

   201455130005:   رقم القيد 

حتليل    املوضوع لألمحد  :  الدين"  ألهل  "اجلماعة  شعر  يف  الوطنية  اخلطابية 
 (ةويدراسة حتليلية لغ) شوقي

( سرجاان  الدرجة  على  واحلصول  الدراسة  العربية  S1إلمتام  اللغة  قسم  يف  األدب  لكلية   )
 م.  2018/2019وأدهبا للعام الدراسي 

 

 م 2018مايو  25تقريرا ببوجونغارا، 

 عميد كلية األدب 
 

 الدوكتورة إمرأة العزيزة املاجسرت 
 195108081983031001رقم التوظيف : 
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 الّدينّيةوزارة الشؤون 
 قسم الّلغة العربّية وأدهبا 

 كلّية األدب
 غارا جامعة سوانن غريي اإلسالميةبوجون

 نة املناقشة بنجاح البحث اجلامعي تقرير جل 
 لقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي اّلذي قدمه : 

 : حممد رمحن حكيم   اإلسم 

   201455130005:   رقم القيد 

حتليل    املوضوع لألمحد  :  الدين"  ألهل  "اجلماعة  شعر  يف  الوطنية  اخلطابية 
 ة(وي)دراسة حتليلية لغ شوقي

( لكلية األدب يف قسم  S1وقررت اللجنة جناحها واستحقاقها على الدرجة سرجاان )
 اللغة العربية وأدهبا لكلية األدب جامعة سوانن غريي اإلسالمية.

 (   )  (رئيسة اجمللس) املاجستريالدكتورة إمرأة العزيزة . 1

 (   )  ( ة ألوىلاملناقش )  ري املاجست لنا اندرايانن. 2

 (   )  ( ة الثانيةاملناقش )  رياملاجست نور املشّفعة .3

 (   )  ( الكاتب)  رياملاجستنوار . سيف األ4

 م 2018مايو  25تقريرا ببوجونغارا، 

 عميد كلية األدب 

 

 العزيزة املاجسرت الدوكتورة إمرأة 
 195108081983031001رقم التوظيف : 
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 تقرير الباحث
 

 أفيدكم علما أبنين الطالب :

 : حممد رمحن حكيم   اإلسم 

   201455130005:   رقم القيد  

اخلطابية الوطنية يف شعر "اجلماعة ألهل الدين"  : " حتليل  موضوع البحث 
 ة(وي" )دراسة حتليلية لغ لألمحد شوقي

 

 

يف   أحد  اّدعى  وإذا  األخر.  أتليف  او  غريي  إبداع  من  زادته  وما  بنفسي  وكتبته  حضرته 
املستقبل أنه من أتليفه وتبني أنه فعال من حبثي فأان أحتمل املسؤولية على ذلك ولن تكون  

وأدهبا كلية   العربية  اللغة  قسم  مسؤويل  أو  املشرفة  على  سوانن املسؤولية  جامعة  األدب 
 غريي اإلسالمية بوجونغارا.

 

 م 2018مايو  25تقريرا ببوجونغارا، 

 الباحث

 

 حممد رمحن حكيم
 201455130005رقم القيد 
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 املستخلص
حكيم رمحن  الوطنية،  201455130005،حممد  اخلطابية  اجلماعة   حتليل  الشعر  يف 

شوقي لألمحد  الدين  قسم  ألهل  اجالمعي.  البحث  األدب، .  وأدهبا، كلية  العربية  اللغة 
ببوجونغارا   اإلساملية  غريي  سوانن  املفيد،    2018جامعة  مفتاح  اإلشراف:  ،حتت 

 اخلطابية الوطنية، الشعر اجلماعة ألهل الدين الكلمة الرئيسية:  .امالجست

تشكل   اليت  اخلارجية  العناصر  من  الشعر    الشعرانطالقاً  أن  الباحثون  يدرك   ،
اخلطاب على  خطاب  يةحيتوي  جمتمع    ية وأن كل  طريقة  على  للتأثري  هدف  له  اجملتمع  يف  يثار 

البحث    التفكري. هذا  الوصفييستخدم  خطاب  املناهج الكيفي  نظرية حتليل  مع    ية وحتليلها 
الشعر  فوكو شوقيلأل    ”Kerukunan Umat Beragama“  يف  أسئلة  .محد  الباحث   يعخد 

مها:   و  اثناين  على  الوطنية1البحث  شوقي     .ما  ألمحد  الشعر  طابية اخل.كيف  2  ؟يف 
 ؟ الوطنية شعر "اجلامعة ألهل الدين" ألمحد شوقي

البياانت  يقولب كتاب    مجع  الذي  األساسية  مصادر  البياانت،  مصادر  من  تواجد 
Puisi Syauqi    لتعريف الوطنية  تصور  يبحث  الذي  الكتاب  من  هي  الثانوية  مصادر  و 

 كيف الشكل الوطنية اليت يطلع لألمحد شوقي. 
البحث،   هذا  من  لظهر حاصل  اليت  الوطنية  اخلطابية  شكل  أن  الباحث  اخلالص 

لتشكيل   الرومانسية،  الشوقي  الوطنية  العرقية،  الوطنية  املدينة(،  )الوطنية  املواطنة  الوطنية 
الدينية.   الوطنية  الثقافية،  أمحد  الوطنية  خطابشو ويثري  اجملتمع  وطنال  يةقي  حالة  بسبب  ية 

 اجلماعات املسيحية.  املصري اليت عانت من انقسام ، ال سيما بني اإلسالم و

 

 

 



 ل

 
 

ABSTRAK 

Mochammad Rahman Hakim.201455130005. Analisis wacana Nasionalisme 

pada syair Kerukunan Umat Beragama karya Ahmad Syauqi. Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab Institut Agama Islam Sunan Giri 

Bojonegoro .2018 . Pembimbing Nurul Musyafa’ah,SS., M.Pd.I 

Kata Kunci: Wacana Nasionalisme, Puisi Kerukunan Umat Beragama 

 

 Di tinjau dari unsur Ekstrinsik yang membentuk syair, peneliti menyadari 

bahwa puisi mengandung wacana dan setiap wacana yang dimunculkan dalam 

sosial mempunyai tujuan untuk mempengaruhi cara berfikir masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dan dianalisa dengan teori analisa 

wacana Foucolt pada puisi “Kerukunan Umat Beragama” karya Ahmad Syauqi. 

Fokus permasalahan yang di paparkan dalam pembahasan ini ada dua yaitu : 1. 

Apa itu Nasionlaisme dalam syair karya Ahmad Syauqi?. 2. Bagaimana wacana 

Nasionalisme Ahmad Syauqi dalam puisi Kerukunan Umat Beragama?. 

Pengumpulan Data diperoleh dari sumber data Sekunder yang merupakan 

buku Puisi Syauqi, dan sumber data Primer yang diperoleh dari tulisan dan buku 

yang mengandung wacana tersebut untuk mengetahui bagaimana bentuk 

Nasionalisme yang dimunculkan oleh Ahmad Syauqi.  

Hasil dari penelitian ini, Peneliti menyimpulkan bahwa bentuk wacana 

Nasionalisme yang dimunculkan Syauqi berbentuk Nasionalisme 

Kewarganegaraan (Nasionalisme Sipil), Nasionalisme Etnis atau 

Etnonasionalisme, Nasionalisme Romantik, Nasionalisme Budaya dan 

Nasionalisme Agama. Dan Ahmad Syauqi memunculkan wacana Nasionalisme 

tersebut karena kondisi masyarakat Mesir mengalami perpecahan, terutama antara 

golongan Islam dan Kristen. 
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ABSTRACT 

 

Mochammad Rahman Hakim. 201455130005. Analysis Discourse Of 

Nasionalism Thoughtful The Poetry Harmony Members Of A Religious 

Community By Ahmad Syauqi. Thesis of study literature and arabic language 

fakulty Adab  Institut Agama Islam  Sunan Giri Bojonegoro 2018. The lecture by 

Nurul Musyafa’ah, SS, M.Pd.I. 

Key word : Analisys Discourse of Nasionalism the poetry Harmony of religious 

members. 

 

For the observation from substance ekstrinsik that maked a rhyme, the 

resourcher consciousing that the poetry is contains the discourse and every 

dicourse who appeared into social has a purpose to influence the manner main. 

This resourcher use kualitative method an analysing eith teory foucolt discourse at 

poetry  “ Harmony of members religion”, By Ahmad Syauqi. Focus with the 

problem was explaned in the topic, there are: 1.What is the Nasionalism in the 

rhyme by Ahmad Syauqi? 2. How the discourse Nasionalism by Ahmad Syauqi in 

the poetry of Harmony  members of a religious community? 

 

From the collected data is getting from secondary data who constitute 

Puisi Syauqi book and the source data is getting from writing and a book that 

contains discourse to know how type Nasionalism that appeared by Ahmad 

Syauqi. 

 

The result from this reseacrh, the researcher conclution about the type of 

discourse Nasionalism that appeared by Syauqi typed Nasionalism Sipil, Etnic 

Nasionlism or Etno Nasionalism, Romantic Nasionalims, Culture Nasionalism 

and Relegion Nasionalism. Ahmad Syauqi appeared that discourse Nasionalism 

because the condition  Mesir society exprience a saparated, specialy between 

Islam group and Christian.    

 

 

 

 

 



 ن

 
 

 البحث  توايحمت
 

 صفحة الغالف

 صفحة فارغة  

 أ ................................................................ صفحة املوضوع

 ب  ................................................................... اإلستهالل 

 ج ..................................................................... اإلهداء

 د .......................................................... كلمة الشكر والتقدير

 و .................................................................. تقرير املشرفة 

 ز ............................................. تقرير رئيسة شعبة اللغة العربية وأدهبا 

 ح ....................................................... تقرير عميد كلية األدب 

 ط ....................................... تقرير جلنة املناقشة بنجاح البحث اجلامعي 

 ي ................................................................ تقرير الباحث

 ك ................................................................... املستخلص 

 ن ............................................................... حمتوايت البحث

 1 ................................................................... ابب األول

 1 ............................................................ أ .خلفية البحث

 4 ..........................................................ب. أسئلة البحث. 

 4 ......................................................... ج. أهداف البحث 

 4 ........................................................... د.  فوائد البحث



 س

 
 

 4 ............................................................ الفوائد النظرية 

 4 .......................................................... الفوائد التطبيقية 

 5 ...........................................................ه. الدراسة سابقة

 7 .............................................................و.منهج البحث

 7 ........................................................... .نوع البحث1

 7 .........................................................مصادر البياانت2

 8 .................................................... .طريقة مجع البياانت3

 9 ................................................... .طريقة حتليل البياانت 4

 10 ......................................................... ز.هيكل البحث.

 11 ................................................................. الباب الثاين 

 11 .......................................................... أ. املبحث األّول

 11 .......................................................... . سرية فوكو1

 13 ......................................................... ب.املبحث الثاين 

 13 ....................................................... .مفهم اخلطابية 1

 15 ................................................. .طريقة اخلطابية الفوكو 2

 19 .................................................... .موضوعية اخلطابية3

 22 .................................................. .العالقة بني اخلطابية 4

 23 .................................................. .منهج التحليل فوكو 5

 26 ............................................................... الباب الثالث 

 26 ............................................. أ.تعريف الوطنية و خصائصها.



 ع

 
 

 26 ....................................................... .تعريف الوطنية1

 29 ........................................... .الطريقة اليت ظهرت اخلطابية2

 30 ........................................... ب.خطابية الوطنية كتصور الدولة 

 30 ....................................... .فكرة اخلطابية الوطنية يف الشعره. 1

 52 ............................... . اخللفية الشوقي يف إاثرة خطابية الوطنية.2

 55 ........................................... .أشكال الوطنية امحد شوقي3

 59 .................................................................. ابب الرابع

 59 ................................................................ أ.خالصة

 60 ........................................................... ب. اإلفرتاحات

 راجع امل

 


