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 لالباب األو  

 مةمقد  

 خلفية البحث . أ

بشكل حدسي 1.ادلعٌتعن األدب ، ال يوجد تعريف زلدد ذلذا اذا حتدشنا

من السهل جدا معرفة ما يسمى باألدب.ومع ذلك ، فإن وصف الفهم  ولكن،

األدب ليس 2ادلوجود يف أذىاننا ىو ما يصعب صياغتو يف صيغة اجلملة الصحيحة.

لكنها لغة ذلا معٌت رلرد لغة مكتوبة أو سللوقة ، إهنا ليست لعبة لغة فقط.

احلياة.يف الواقع ، كان .يقدم القيم اليت ديكن أن تثري روح وحتسُت نوعية شرأك

 Abdul aziz bin))األدب امطالحا كما قل 3قادرا على تلبية الرغبة يف التفكَت.

muhammad al-faishal صلعبد العزيز بن زلمد الفي: 

األدب كل شعر أو نثر يؤثر فى النفس ويهزب الخلق ويذعى الى الفضيلة ويبعذ 

 4عن الرريلة بأسلب جميل
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7 Akhmad Muzakki,Pengantar Teori Sastra Arab,(Malang:UIN-MALIKI PRESS,7111),h. 71 
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 Akhmad Muzakki,Pengantar Teori Sastra Arab,h. 33 

4Akhmad Muzakki,Pengantar Teori Sastra Arab, h. 72 
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( اللغة )الكلمات ، أسلوب اللغة( ، 1اإلندونيسية يعٍت: )األدب باللغة 

( األعمال ادلكتوبة ، واليت بادلقارنة مع غَتىا من الكتابات لديها ميزات سلتلفة 2)

من التميز ، مثل األصالة ، والفن ، واجلمال يف ادلضمون ، والتعبَت ، والدراما ، 

( األدب ، كتاب الربديون 4،)( الكتاب ادلقدس )العلم( 3وادللحمة ، وكلمات ، )

( كتابة ، رسائل ، )قاموس 5)حيتوي( التنبؤات ، التهم ، وما إىل ذلك ،و )

 5.(786: 1988إندونيسي ، 

، ال (Teeuw)تيئوباالقتباس عن Muzaki  (Ahmad( مزكي يف اللغة العربية ، أمحد 

كلمة توجد كلمة تعٍت أن يتزامن مع األدب.الكلمة األقرب ىي على االرجح  

، ولكن أدب أو (belles-lettres)االدب، اآلداب )أدب(.مبعٌت ضيق ، األدب يعني

أو يف كلمات عربية أخرى ، احلضارة.باإلضافة  (civilizzation)حضارةيعٍت أيضا ثقافة 

إىل ذلك ، ىناك العديد من الكلمات اليت ُتظهر أنواًعا معينة من أنواع الساترا ، 

مثل الكاسيده ، وبالطبع كلمة سيور اليت تعٍت الشعر.ومع ذلك ، ال يتم إعطاء 

6األدب كمفهوم مصطلح عام يف الثقافة العربية.
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العمل األديب ىو عمل متماسك.التماسك يف األعمال األدبية يعٍت أنو حىت 

عنصر واحد ال يعمل ، حىت لو كان رلرد نقطة.التماسك يف األعمال األدبية 

دييزىا عن األعمال غَت األدبية.يف األعمال األدبية ، لكل عنصر عالقة بعناصر 

عن استبدالو  ال سيحاقع ، أخرى.العالقة متينة جدًا ، حبيث إذا مت تبادل ادلو 

بعناصره ، فإن العمل بأكملو سيفقد قوتو كعمل أديب وسيسبب تغَتات يف ادلعٌت. 

 7.ألن ما يفهم يف األدب ليس "معٌت" بل معٌت "أمهية"

وال ديكن فصل والدة العمل األديب عن وجود األعمال األدبية اليت سبقتو ، 

مكن جدا الربط بُت األعمال األدبية واليت كان الكتاب ديتصها يف وقت ما.من ادل

، ألن كل مؤلف يصبح جزًءا من الكتاب اآلخرين.يصعب على كل مؤلف اذلروب 

 مؤلفاتيقرؤوا ويتفاعلوا مع  ، ألهنم جيب أن اآلخرينمؤلفات  من عمل

 األدب ادلقارن كنظام للعلوم يف رلال األدب. احلديس ظهرت من ىذا8.اخري

أصال يف فرنسا واجنلًتا وأدلانيا وبلدان أوروبية األدب ادلقارن ، وضعت 

أخرى.عالوة على ذلك ، فإن األدبيات ادلقارنة تنشر جناحيها إىل أمريكا وآسيا 
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بشكل عام.يف البداية ، قارن األدب ادلقارن ببساطة األعمال األدبية باألعمال 

كون ىناك األدبية ، للبحث عن ادلفضلُت وسلبية األعمال.من ىذه ادلقارنة ، سي

 9أعمال على ادلستوى الوطٍت وحىت ادلستوى العادلي.

األدب ادلقارن ىو رلال علمي أديب يدرس العالقة بُت األدب وادلقارنات  

األدب ىو منصة األدبية ادلقارنة.لذلك ، من خالل 10األدبية مع اجملاالت األخرى.

يتقاطع أم األدب ، سيكون بإمكانو رؤية ما إذا كان عمل واحد مع عمل آخر 

، وما ىي  (estetika)، علم اجلمال(naratologi)، روايةال.النظريات حول أسلوب اللغة 

مفيدة للغاية بالنسبة للدراسات ادلقارنة األدبية.بدون علم أساسي ونظرية ، لن 

يتمكن الباحث من مقارنة األعمال األدبية بعناية. وعالوة على ذلك ، إذا كانت 

 اثلة مشاهبة جدا يف ادلظهر.األعمال األدبية ادلم

تشمل األىداف األدبية ادلقارنة ما يلي: أواًل ، البحث عن تأثَت األعمال 

والعكس بالعكس يف عامل  ىف ادلخالاألدبية مع بعضها البعض أو تأثَت 

األدب.ثانًيا ، حتديد األعمال األدبية األصلية واليت ال تدخل يف نطاق األديب. 
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ثالثا ، القضاء على االنطباع بأن بعض األعمال األدبية الوطنية تفوق األعمال 

األدبية الوطنية األخرى.الرابعة ، للبحث عن التنوع الثقايف ينعكس يف األعمال 

بعضها البعض. اخلامس ، لتعزيز عادلية مفاىيم اجلمال العادلي يف األدبية مع 

 11األدب. السادسة لتقييم نوعية األعمال من البلدان ومجال األعمال األدبية.

إنتَتتيكس  .(Interteksإنتَتتيكس )اجلزء التايل من األدبيات ادلقارنة ىو 

(Interteks)  أو أيضا تسمى عادة( إنتَتتيكستوالIntertekstual ) أضيق من األدب

ادلقارن.إذا كانت معظم النصوص ادلتداخلة عبارة عن باحثُت فقهيُت كالسيكيُت 

وحديثُت ، يرتبطون دائًما بالنصوص األدبية ، فإن األدبيات ادلقارنة تكون 

أوسع.ديكن لألدب ادلقارن أن يتسع حنو ادلقارنة بُت األدب وادلقارنات األخرى 

أن  ىمالنصوص ادلتبادلة ىو افًتاض مفاب.إن ظهور اليت قد تكون خارج األد

النصوص األدبية ال ديكن أن تقف وحدىاالنص مبٍت على نصوص أخرى. وقد 

لفعلية إنتَتتيكستواال.إن يعمل األخرىنصئل قد أدرك ادلؤلف عند تعبَته عن عملو

متساوية تقريبًا ، فاألدب ادلقارن والنصوص ادلقارَنة يريدان يف الواقع  مفاتو واألدبية
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إذا مل تتضمن األدبيات نصوًصا أخرى ، فإن وظيفة 12تتبع أصالة النص األديب.

من قدراتو اإلبداعية حبيث ال يظهر نص آخر ادلؤلف اإلبداع عالية جًدا.استفاد 

األدب والنصوص متقاربة جًدا ، فيو.ومع ذلك ، إذا كان الباحثون ادلقارنون يف 

فإن ما خيفيو ادلبدعون على نصوص أخرى كما سيتم الكشف عنها.وفقا جلوناه ، 

يتأثر يف الواقع بطبيعة النص الذي يوجد ( Intertekstualإنتَتتيكستوال )فإن ظهور 

فيو نص آخر.ىذا يعٍت أن العنصر النصي الذي يدخل نًصا آخر ديكن أن يكون 

ا كان ىناك احتمال كبَت بأن تكون العناصر الواردة ذات مغزى ، فقد رلرد بقعة.إذ

حدث استقبال مفيد.إذا كان يف النص نصوص سلتلفة ، فهذا يعٍت أن النص 

األديب يدعى كرنفال.كان النص الذي ُولد فيما بعد رلرد فسيفساء من العمل 

ضطر ادلؤلف التايل السابق.تشبو الفسيفساء مادة رلزأة ومبعثرة ، لذلك غالبًا ما ي

 13إىل إعادة ترتيبها يف عملو.من ىذا سيتم إنشاء العمل الذي ىو حتويل نص آخر.

 13آخر.
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يف النهاية جيب أن ( Intertekstualإنتَتتيكستوال )دراسة األدب ادلقارن و 

الربرلة ىي رأس ادلال الرئيسي  ( hiprogram)ىيبوغرام.( hipogram)هيبوغراميدخل اإلقليم

سيولد العمل التايل.لذا ، فإن الربرلة ىي عمل أديب يصبح خلفية يف األدب الذي 

( التوسع ، أي التوسع أو تطوير األعمال. 1ادليالد التايل.الربنارلية مقسمة إىل )

( تعديل ، ىو تغيَت يف 3)( التحويل ىو عكس الرسم البياين أو ادلصفوفة.2)

، ىو نوع من  ekserp( 4)ادلستوى اللغوي ، والتالعب يف تسلسل الكلمة واجلمل. 

 جوىر العنصر أو احللقة يف الرسم البياين الذي مت استغاللو من قبل ادلؤلف.

ىو أن العمل ال ديكن إال  Pradopoفراضاف مبدأ أساسي بُت اللغات وفقا ل

أن يفهم بالكامل يف ما يتعلق بالنصوص األخرى اليت تصبح 

بُت النصوص على رلالُت:اطلب .بشكل عام ، يشتمل البحث hyprogramىيبوغرام

أواًل انتباىنا حول أمهية النص السابق )النص السابق(.ثانيًا ، سوف 

بتوجيو الباحثُت للنظر يف النص السابق كمساىم  ( Intertekstualإنتَتتيكستوال )يقوم

 14يف الكود الذي يسمح مبيالد تأثَتات سلتلفة ذات أمهية.
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ال األدبية السابقة لعبت دورا كبَتا يف من ىذين الًتكيزين ، يبدو أن األعم

اخلليقة.حىت العالقات بُت النصوص ليست فقط يف عمل لغة واحدة ، ديكن 

للنص ادلشًتك أيًضا توسيع أو توسيع األدبيات األخرى.يف األساس ، سوف 

واألدب ادلقارن عن شيئُت ، ( Intertekstualإنتَتتيكستوال )تبحث كل من دراسات 

َت عمل أديب واحد على عمل آخر أو تأثَت أديب يف رلال آخر ( تأث2ومها: )

ديكن جتميع الطريقة األدبية ادلقارنة يف رلموعتُت ، مها طريقة 15والعكس صحيح.

ادلقارنة التارخيية وطريقة ادلقارنة ادلتزامنة.تقارن طريقة ادلقارنة التارخيية بُت فًتتُت أو 

قارنة متزامن ، أي مقارنة األعمال أكثر من فًتات اخللق.يف حُت أن طريقة ادل

يف ىذه الدراسة ، استخدم الباحثون طريقة ادلقارنة ادلتزامنة 16األدبية ادلعاصرة.

شعررمضان و اجلنة يف غناءزلمد بشار و ماىر دلقارنة عناصر العمل األديب ، ومها،

 .زين

                                                             
15Suwardi Endraswara, Metodelogi Penelitian Sastra, h.136 
 
16Suwardi Endraswara, Metodelogi Penelitian Sastra, h.141 



9 
 

زلمد بشار أو زلمد بن بشار بن قدري عرفات ىو مطرب نسيد وىو 

بينما ماىر ماىر زين أو من نعرف أكثر عن 17أردين من أصل فلسطيٍت.مواطن 

ىناك 18ماىر زين فهو مغٍت ،مؤلف األغاين ، وادلنتج ادلوسيقى السويدية اللبنانية.

العديد من أوجو التشابو اليت ديكن أن نراىا من حملة عن السَت الذاتية للمغنيُت ،  

ة اآلسيوية.بصرف النظر عن تشابو أصل كالمها من شبو اجلزيرة العربية أو من القار 

ادلغنيُت ، ىناك أيضا أوجو تشابو أخرى ، كما ىو احلال يف رؤيتنا ىناك أوجو 

تشابو يف موضوع األغنية ، النوع ادلوسيقي ، ولد يف ادلطربُت يف نفس الوقت ، 

 والعديد من اآلخرين.

يف غناءزلمد شعررمضان و اجلنة بناء على أوجو التشابو ، اختار الباحثون 

شعررمضان و اجلنة يف كمصادر للبيانات يف ىذه الدراسة.ألنبشار و ماىر زين

مها موسيقيان مشهوران يف فًتة زمنية ديكننا النظر  غناءزلمد بشار و ماىر زين

 فيهما.
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شعررمضان و اختار الباحثون األدبيات ادلقارنة كتحليل يف ىذه الدراسةألن

لديهما خالفات وأوجو تشاهبسواء من حيث ىر زين اجلنة يف غناءزلمد بشار و ما

األغاين ، أنواع ادلوسيقى ، تشابو أصل ادلغنيُت وغَتىم.بناًء على ىذه اخللفية ، 

محمد بشار و لشعررمضان و الجنة يريد الباحث إجراء ىذا البحث مع العنوان

 ”.)تحليل ادب المقارن(ماهر زين 

 

 تحديد مشكالت البحث . ب

عن البيان الواسع. أّما  اجتنابتسهيل البحث لحتديدمشكالتالبحث 

شعررمضان و اجلنة حتديدمشكالتالبحث فيو خيتّص مبقارنة العناصر الّداخلّية في

 وعالقة إنتَتتيكستوال بينهما. حملمد بشار و ماىر زين

 تالبحثأسئلة  . ج

البحث  وإستناد إىل خلفية البحث جيزم الباحث مشكالت البحث يف ىذا 

 كما يلى:
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شعررمضان و اجلنة حملمد بشار و مامساوة وفرق العناصر الّداخلّية يف  .1

 ؟ماىر زين 

شعررمضان و ( بينIntertekstualكيف كانت عالقة إنتَتتيكستوال ) .2

 ؟اجلنة حملمد بشار و ماىر زين 

 

 أهداف البحث . د

 وإستناد إىل مشكالت البحث سابقة وجد الباحث أىدافو كما يلى:

 .شعررمضان و اجلنة حملمد بشار و ماىر زينالعناصر الّداخلّية فيمعرفة  .1

شعررمضان و اجلنة حملمد بشار و ماىر وعالقة إنتَتتيكستوال بين معرفة .2

 .زين

 فوائد البحث . ه

 19إّن ىذا البحث لو فائدتان األّول فائدة الّنظريّة والثّاين فائدة العملّية.

افعة على تطّور علوم األدب وباخلصوص على فائدة الّنظريّة من ىذا البحث ىي ن
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2009), h. 16 



17 
 

تنفيذ الّنظريّة من األدب ادلقارن يف األعمال األدبّية. وبعبارة أخرى ىذه الّدراسة 

تعٌت ادلعرفة حول الّنظريّات األدبّية. وفوق كّل حيتاج البحُث أن يدور فّعالة يف 

 تطّور األدب العريب وفهمو لعاشقاتو يف إندونيسيا.

ئدة العملّيةمن ىذا البحث ىي أكثر من مصاحل الباحث من ناحية فا

وعاشقات األدب. للباحث أن يزيد البحُث الفهم عن األعمال األدبية والعالقة 

بينها ووجود األعمال األدبية بال إرتباط باألعمال األدبّية الّسابقة. بنسبة إىل 

األدبية  عاشقات األدب يزيد البحُث فهمها وثقافتها وتقديرىا عن األعمال

 .شعررمضان و اجلنة حملمد بشار و ماىر زين وباخلصوص

 الدرسات السابقة . و

بعد أن قرأ الباحثون العديد من ادلراجع ، مل جيد الباحثون أحباثًا  

)تحليل ادب شعررمضان و الجنة لمحمد بشار و ماهر زين“عنها

يعٍت البحث الباحثالبحث الذي يشابو هبذا البحث يف مقاربتو .أوالً ،”(المقارن

بّينت  21.خصائصشعراذلجاءحلسانبنثابتوجريرم(. فيو حبثت 2114) سولكةل

                                                             
رسالة ماجستَت، غرب منشورة، كلية اآلداب والعلوم حلسان بن ثابت وجرير)دراسة حتليلية مقارنة(،  سولكة، خصائص شعر اذلجاء71

 م2114، تاح اإلسالمية احلكومية بادلباججامعة رادين فاإلنسانية
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والفرق وادلساواة بينهما وأسبابو فيو. إستعملت  خصائصشعراذلجاءحلسانبنثابتوجرير

وبذلك البحث يف "دراسة األدب ادلقارن  21( يف كتابو.Suwardiالّنظريّة لسواردي )

بُت قصيدة الربدة لإلمام البوصَتي ومولد الّضياء الاّلمع للحبيب عمر بن حفيظ" 

 يشابو بو يف مفعول البحث حتليل مقارن بُت شعرين.

جامعة اإلسالمية ثانياً ، حبث زلمد منصور ، طالب لغة األدب العريب يف  

ناقش زلمد منصور "حتليل األدب ادلقارن .2116ام عاحلكمومية رادن فتاح فادلباج 

بُت قصيدة الربدة من قبل اإلمام بوشَتي ومولد الضليع الالمي" حلبيب عمر بن 

حفيظ ".يف ىذه الدراسة شرح زلمد منصور العناصر اجلوىرية يف قصيدة الربدة من 

ويف قبل اإلمام بوشَتي مع مولود الدليلة الالمي من قبل حبيب عمر بن حفيظ 

ىذه الدراسة ،يفحص منصور العناصر اجلوىرية لألدب باستخدام نظرية أمحد 

يف ىذه الدراسة ، شرح زلمد منصور أيًضا العالقة بُت النصح بُت 22موزاكي.

قصيدة الربدة من اإلمام بوشَتي ومول الديليو الالمي من قبل حبيب عمر بن 
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Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra, h. 128 
77 Akhmad Muzakki,Pengantar Teori Sastra Arab, h.25 
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اليت (hypogram)ىيبوغرامور نظرية حفيظ ،دلعرفة العالقة ادلتبادلة ، استخدم زلمد منص

 23.(Reffatere)ريفاتَتياقًتحها 

حىت اآلن حبثًا عن اجدالباحث من بعض الدراسات ادلذكورة أعاله ، مل  

.وبناًء على ىذه البيانات ، شعررمضان و اجلنة يف غناءزلمد بشار و ماىر زين

يف غناءزلمد بشار شعررمضان و اجلنة يعتزم الباحث دراسة األدبيات ادلقارنة حول 

ن ، حيث يبحث الباحث يف الفروق والتشاهبات بُت العناصر اجلوىرية و ماىر زين

 ذلذه األغاين.

 

 ظري  اإلطار الن   . ذ

شعررمضان و اجلنة حملمد بشار و ماىر  يف ىذا البحث يبحث

.ويستعمل ادلقاربة يف األدب ادلقارن. األدب ادلقارن ىو الّدراسة ادلكتبّية بُت زين

( أىّم كثَتا من عالقات األدب Interdisiplinerالثّقافات. ىذه دراسة الّتبادلّية اجمللّية )

                                                             
73 Suwardi Endraswara, Metodelogi Penelitian Sastra, h.137 
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األدب ادلقارن ىو علم اّلذي تعّلم بو بُت عالقات  24من ناحية الوقت وادلكان.

 األدب وادلقارنة بُت أدب وغَت ذلك.

خيّي األدب ادلقارن التّار باحلقيقة، األدب ادلقارن ينقسم إىل قسمُت ىي 

(Diakronik )( واألدب ادلقارن التزامٍّتSinkronik .) األدب ادلقارن التّارخيّي ىي طريقة

األدب ادلقارن التزامٍّت و  اليت يقارن هبا بُت صناعات األدب يف العصور ادلختلفات.

 25ىي طريقة اليت يقارن هبا بُت صناعات األدب يف نفس العصر.

عالقاتو التارخيَته من األداب اخلارجة  األدبادلقارن ىودراسة األدب القومي

عن نطاق اللغة القومية الىت كتب هبا. وىذاالنوع من الدراسة ليس من العسَت 

تتبادل فيما بينها عالقات التأثَت والتأثر  –حتقيقو: ألن األداب ـ ىف سلتلف األمم 

تتكافأ على الرغم من اختالف اللغات الىت كتبت هبا، واألفكارات كثَتاما تتناظرو 

ىف معظم اللغات وإالدلاتيشرت الًتمجة، ودلالقى كبار الكتاب حظا وإعجابا ىف 

 26زلتلف الللغات ، واال دلا نسجت االداب احلديثة عل منوال األداب القددية.
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Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra, h. 128 
75

Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra, h. 141 
 6زلمد عبد اجلواد فاضل، دراسات ىف األدب ادلقارن )قاىرة، رقم اإليداع(،ص.76
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األدب ادلقارن لو أحباث كثَتة. يستطع الباحث أن يقارن ما من شيء لو 

لعناصر الّداخلّية. العناصر الّداخلية ىي متشابو وعالقة بُت األعمال األدبّية حنوى ا

عناصر من بناء األعمال األدبية يف الّداخل. ينقسم أمحد مذّكي العناصر الّداخلية 

العاطفة ىي حالة الّنفسية 27إىل أربعة أقسام ىي العاطفة واخليال والفكرة والصورة.

ىو القدرة  اخليالة.و القويّة تدل على الّشعور الفرحّية أو احلزنّية أو الّشجاعة فاعليّ 

على صناعة الّصور يف األحالم أو األفكار عن شيء اّلذي ما إكتشفو احَلواّس 

الفكرة أو ادلوضوع ىو ادلعيار الرئيسي دلعرفة األعمال اخلمس أو ما وقع يف اجللّي.

ىو طريقة وأسلوب اللغة يف إعداد وترتيب أجزاء ادلقاالت ، أو والصورةاألدبية.

 لية لألعمال األدبية.األمناط اذليك

العناصر اجلوىرية لألدب باستخدام نظرية يف ىذا البحث يبحث الباحثفيفي 
باإلضافة إىل العناصر اجلوىرية لألدب ، سيقوم  28.(Ahmad Muzakki)مزكي أمحد

وقال . (kasim)قسيم النصوص ، اليت تستخدم نظريةالباحثون بدراسة العالقات بُت 
من األدب ادلقارن وسيع. كّل الباحث جيوز أن يقارن ( أّن البحث Kasimقسيم )

شيء الذي يشابو بو. وأما حبوث اليت تكون ماىية يف حبث األدب ادلقارن يعٍت 
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Akhmad Muzakki, Pengantar Teori Sastra Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 75 
78

Muzakki, Pengantar Teori Sastra Arab, h. 75 
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الفكرة وادلذىب والصورة وادلولد والنظر األديب وتاريخ األدب ونقد األدب والعالقة 
 29بُت العمل األديب ورلال اآلخر.

بنسبة إىل  31بحثّية ادلكتبّية.طريقة الىذا البحث يستخدم الباحث يف  
شعررمضان و اجلنة ادلقاربة والنظري والّطريقة الّسابقة عسى أن حيصل على البحث 

 صوايب وعلمي.يف غناءزلمد بشار و ماىر زين

 

 هيكال البحث . ط

الّطريقة ىي كيفّية العملّية ادلرتّبة يف بداية العملّية البحثّية ليصل األىداف 

شعررمضان و الّداخلّية يف  عناصرال معرفةواألىداف من ىذا البحث  31ادلعّينة.

والفرق وادلساواة وعالقة إينتَتتيكستوال بينهما. اجلنة حملمد بشار و ماىر زين 

 وعلى ذلك حيّلل الباحث األدب ادلقارن بادلناىج كما يلى:

 أنواع البحث .1

بحثّية ادلكتبّية. يستخدم طريقة ال أن ىذا البحث اذلدف يف الباحث لينال

قم البيانات فيو ليس العداد والرّ  ( ُيستعَمل شكلُ Creswell( )2009يل )قال كريسو 

                                                             
29Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra Bandingan, h. 81 
31

Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra, h. 137 
31

Sangidu, Penelitian Sastra: Pendekatan, Teori, Metode dan Kiat, (Yogyakarta: Universitas Gajah 

Mada, 2007), h. 13 
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فظ أو يستعمل اللّ س 32بتعداد. الباحث ذين حيّللهمكّرر الّ رجة والتّ والقيمة والدّ 

ة. ادلقارنة ادلكتبيّ  وأنواع البيانات يف ىذا البحث ور وغَت ذلك.الكلمات والصّ 

 إينتَتتيكستوالالعناصر الداخلية وعالقة  دراسة األدب ادلقارن ليقارنيستخدم فيو 

 .شعررمضان و اجلنة حملمد بشار و ماىر زينبُت 

 مصادر البيانات .2

مصادر البيانات تنقسم إىل قسمُت مصادر البيانات األوىل ومصادر 

 البيانات الثّانويّة.

ىت يتعلق ىف ىذا البيانات ال ذا البحثانات األوىل فيهيمصادر الب .أ.2

 . شعررمضان و اجلنة حملمد بشار و ماىر زينالبحث لعنى

يت ادلصّنفات والكتب الّ  ذا البحث ىية فيهانويّ انات الثّ يبمصادر ال .ب.2

ة ألمحد مزّكي وكتاب نظريّ  ة األدب العريبّ تعّلق بو حنو كتاب نظريّ ت

األدب ديثي لشكرا كامل وكتاب لفي واحلالسّ  نقد األدب العريبّ 
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Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 82 
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راسة العلي جامعة شريف ىداية اهلل جاكرتا وغَت قارن لطلبة الدّ ادل

 ذلك.

 طريقة جمع البيانات .3

الوثيقّية  طريقةمجعالبياناتمن ناحية أنواع البحث يستخدم الباحث 

(Dokumentasiيستعملها لتبيُت ال .)شعررمضان و اجلنة حملمد الّداخلّية في عناصر

التّارخيية بالّنظر إىل ادلصّنفات عناصر والفرق بينهما والوادلساواة بشار و ماىر زين

 والكتب فيها ادلاّدة وادلعلومات كانت أساسّية يف ىذا البحث.

 البيانات طريقة تحليل .4

اإلستقرائّية.  ةيّ طريقةحتليليف ىذا البحث يستخدم الباحث 
من البيانات اإلستقرائّية ىي طريقة الّتفكَت اّليت تأخذ هبا اخلالصة ةيّ طريقةحتليل

 فيو كما يلى: ةالبياناتيّ طريقةحتليل33اخلصوصّية.
 .شعررمضان و اجلنة حملمد بشار و ماىر زينلعنىهماالّداخلّيةفي عناصرال .أ4

شعررمضان و اجلنة حملمد بشار و لعنىعالقة إينتَتتيكستوال بُت  تحليل.ب4

 .ماىر زين
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Sutrisno Hadi, Metode Research, (Jakarta: Andi Offset, 1986), h. 42 
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 البحث هيكال . ه

فينقسم الباحث البحث إىل من ناحية سهولة البحث و إصال األىداف 

 كما يلى:  نظامالبحثمخسة أبواب.و 

 : ادلقّدمة الباب األّول

 حتديدمشكالتالبحثو  مشكالتالبحثو  خلفيةالبحثادلقّدمة فيها 

وفوائد البحث واإلطالع ادلكتيّب واإلطار الّنظرّي ومناىج البحث  أىدافالبحثو 

 ونظام البحث.

 حيتوى على:: األساسية الّنظريّة  الباب الثّاين

 األدب ادلقارن .1
 (Intertekstualإينتَتتيكستوال ) .2
 بادالداخلية يف اآل عناصرال .3

 شعررمضان و اجلنة :  الباب الثّالث

 شعررمضان و اجلنة يف غناءزلمد بشار .1

 .شعررمضان و اجلنة يف غناء ماىر زين .2

 إينتَتتيكستوال بينهماوعالقة شعررمضان و اجلنة: العناصر الّداخلّية في الباب الّرابع
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 شعررمضان و اجلنةالّداخلّية في عناصرال .1

 شعررمضان و اجلنةادلقارنة بُت  .2

 شعررمضان و اجلنةعالقة إينتَتتيكستوال بُت  .3

 الباب اخلامس : اخلامتة حيتوى على الّنتائج واإلقًتاحات
 
 
 

 
 
 


