
  "الزينبية "القصيدةمام على بن أىب طالب ىف نصيحة لإلحكمة و
  ) ريفاتريخائيلحتليل سيميوطيقي ملي(

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  ذا البحثه
  مقدم إىل كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا

   للحصول على اللقب العاملى إلمتام بعض الشروط
  ىف علم اللغة العربية وأدا

 
  وضع

  حممد حنيف
  ٠٣١١١٢٥١: رقم الطالب

  
  شعبة اللغة العربية وأدهبا

  لكلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية
  جوكجاكرتا
٢٠٠٧ 
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Event The Best Can Be Improved 
 

Experience Is The Best Teacher  
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  :أهدي هذا البحث

 إلى أبي وأمي الكريمين  

إلى أخي حمود وبيسونو المهندس والماجيستير و أختي  

منى إيراوتى الماجيستير و أخي محمد شوقى فريوغا 

 المهندالمحبوبين

   خصوصا فطرينى حسن الخاتمة  فى قلبىإلى كل من 

 إلى كل فطرة من الدماء التى يشربها الظالمون 
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 تجريد
ABSTRAKSI 

 Ali bin Abi Thalib adalah anak paman Nabi Muhammad SAW dan 
pemuda yang pertama kali masuk Islam. Ali dilahirkan pada hari Jum’at ١٣ Rajab 
(sekitar tahun ٦٠٠ masehi). Beliau merupakan salah seorang dari Khulafa’ur 
Rasyidin. Beliau wafat secara tragis karena dibunuh oleh Abdurrahman bin 
Muljan seorang Khawarij dalam perjalanan menuju masjid untuk menunaikan 
solat shubuh pada ٢٤ Januari ٦٦١. 
 Puisi az-Zainabiyyah karya Imam Ali bin Abi Thalib yang dikumpulkan 
dan ditulis kembali oleh Abdul Aziz Karim serta diedit dalam buku yang lain oleh 
Yusuf Farhat merupakan puisi yang mempunyai kandungan nilai-nilai luhur  
Islam. Pelajaran baik berupa hikmah dan nasihat dari beliau yang tertuang dalam 
puisi ini secara khusus beliau peruntukan bagi Zainab putrinya tercinta, namun 
secara umum kandungan maknanya diperuntukan bagi kalangan umat Islam 
secara luas. 

Dalam upaya pemaknaan puisi, dapat dilakukan berbagai macam analisis 
yang di antaranya adalah analisis semiotik. Penelitian ini merupakan usaha 
menganalisis puisi az-Zainabiyah karya Imam Ali bin Abi Thalib dengan 
menggunakan semiotik yang dikembangkan oleh Michael Riffaterre dalam 
bukunya Semiotics of Poetry (١٩٧٨). Dalam bukunya tersebut dikemukakan 
beberapa hal pokok dalam usaha memproduksi makna sebuah sajak, yaitu: (١) 
pembacaan heuristik dan hermeneutik, (٢) matriks, model, dan varian, dan (٣) 
hypogram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Puisi az-Zainabiyah banyak menggunakan ungkapan ekspresi tidak 
langsung dengan adanya penggantian arti (displacing of meaning), penyimpangan 
arti (distorting of menaning), dan penciptaan arti (creating of meaning). Untuk 
konkretisasi makna yang terkandung dalam sajak tersebut dapat dilakukan dengan 
melalui pembacaan heuristik (pembacaan menurut konvensi bahasa) dan 
hermeneutik (pembacaan menurut konvensi sastra). Dengan pembacaan tersebut, 
dapat diungkapkan makna-makna yang tersembunyi yang ingin disampaikan oleh 
sang penyair. Dalam puisi az-Zainabiyah, Imam Ali tampaknya berupaya untuk 
menggugah semangat ubudiyah (takwa) dan akhlakul karimah bagi kalangan umat 
Islam yang semakin lama semakin jauh  dari ajaran-ajaran dan sunnah Rasulullah 
SAW.  

Pada bagian akhir penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa puisi ini 
mempunyai arti yang sangat mendalam terkait dengan hikmah dan nasihat dari 
pengarangnya yaitu Ali bin Abi Thalib.  Dari segi pembacaan heuristik puisi ini 
terbagi dalam sebelas bagian sesuai dengan tema per bagiannya. Melalui 
pembacaan hermeneutik terungkap hikmah dan nasihat Ali bin Abi Thalib, 
sedangkan melalui martriks, model, dan varian tersirat tema dan ungkapan yang 
menjadi ruh dari kesleruhan puisi ini. Hypogram  dari puisi ada dua tekstual dan 
kontekstual. Secara tekstual puisi ini banyak dipengaruhi oleh  firman Allah dan 
Hadits Rasulullah SAW. Sedangkan secara kontekstual, erat kaitannya dengan 
keadaan Ali bin Abi Thalib dan sifat-sifat beliau. 

Demikian! Selamat Membaca! 
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  كلمة شكر وتقدير

  
 والصالة والسالم على الذى خلق اإلنسان علّمه البيان، احلمد هللا الرمحن، 

  .سلممن ال نيب بعده، حممد صلى اهللا عليه و
حكمة ونصيحة : عنوان قد انتهيت من كتابة هذا البحث حتت الفأما بعد، 

) يل ريفاترييخا ئحتليل سيميوطيقي مل( الزينبية لإلمام علي بن أيب طالب ىف القصيدة
  لكالية اآلدابدا اللغة العربية وأة يف شعبةيشهادة اجلامعاليوضع للحصول على 

. احلكومية جوكجاكرتا وداللة هناية الدراسة فيهاجبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية 
  :   وأقول شكرا إىل من ساعدين ىف إمتام كتابة هذا البحث وأخص بالذكر منهم

حممد شاكر آل املاجستري كعميد كلية احلاج السيد الدكتوراندوس  .١
  ،جوكجاكرتا امعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكوميةجباآلداب 

وان خريى املاجستري كرئيس شعبة اللغة العربية وأدا سعادة الدكتور أل .٢
  سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جلامعةبكلية اآلداب
 ،جوكجاكرتا

فضيلة الدكتوراندوس حبروم بنيامني املاجستري كمشرف الباحث ىف  .٣
 كتابة هذا البحث،

 ، وعلماين كبرياوالدي اللذين ربياين صغريا .٤
 ، ألشقاء ا خصوصا اإلخوة وكل من حيبين،كل من ميأل قليب .٥
 إىل كل من ىف قليب، .٦
  ،ومجيع أصدقائي الذين هلم الفضل الكبري يف معاونة كتابة هذا البحث .٧
 كاليجاكاجلامعة سونن ة الطلبة مومجيع أصدقائي ىف هيئة منظ .٨

 ،جوكجاكرتا اإلسالمية احلكومية
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ىف  ية االندونيسيةومجيع أصدقائي ىف حركة الطالب اإلسالم .٩
 ،جوكجاكرتا

  ،ومجيع تالميذي مبعهد إيدي منجورا االسالمي سيمارانج .١٠
  .آمني.  اجلزاء وكتب هلم احلسنات يف الدنيا واآلخرةخريفجزاءهم اهللا 

  
 ٢٠٠٧  نوفمرب١٦ جوكجاكرتا،

  الباحث
  

  محمد حنيف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



  حمتويات البحث
  

  
                                                                 الصفحةاملوضوع

  أ  .........................................................صفحة املوضوع 
  ب  .............................................................شعار وإهداء 
  ج  ............................................................صفحة املوافقة

  د  ....................................................................جتريد
  ه  ......................................................كلمة شكر وتقدير 
  ز  ......................................................... حمتويات البحث

  ١  .....................................................مقدمة : الباب األول 
  ٢  ..............................................خلفية البحث .   أ
  ٣  ..............................................حتديد البحث . ب
  ٣  ......................................أغراض البحث وفوائده . ج
  ٤  ..............................................تحقيق املكتيبال.  د
  ٥  ..............................................طار النظري اإل . ه
  ٨  ............................................... منهج البحث  .و
  ٩  .................................................نظام البحث.  ز
  ١١   ..."الزينبية"بن أيب طالب وحملة عن قصيدة  علي ماماإلترمجة حياة : الباب الثاىن

  ١٢  ..............بن أيب طالباإلمام علي ترمجة حياة :   الفصل األول
  ٢١  .........................." الزينبية"قصيدة ال حملة :   الفصل الثاين
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  ٢٤  ..........................."الزينبية"حتليل سيميوطيقي لقصيدة : الباب الثالث
  ٢٥  .....................القراءة االستكشافية والتأويلية:   الفصل األول
  ٥٥  ....................املصفوفة والنموذج والتنوعات:   الفصل الثاين
  ٦٤  .......................................اهليفوغرام:   الفصل الثالث

  ٧٦  .....................................................االختتام: الباب الرابع
  ٧٧  ..........................................اخلالصة : ولالفصل األ

  ٨١  ........................................االقتراحات: الفصل الثاين
  ٨٢  .............................................................ثبت املراجع 

  ملحق
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  الباب األول
  مقدمة

 خلفية البحث

. قصيدة وكذلك األعمال ال١كانت األعمال األدبية التولد من فراغ الثقافات
 ولغة القصيدة. بته بوسيلة اللغة فكر الشخص وعاطفته ورغت انعكاسقصيدةإن ال

ختتلف عن اللغة اليومية ألهنا تشتمل على التشبيه وااز واإلستعارة والرموز اململوئة 
إنّ اللغة الشعرية لغة مجيلة ولذلك هناك شعور متسك القلب إما بوسيلة . مبعاٍىن متفرقة

  .الشكل أو املضمون
 إنّ األعمال األدبية مازالت ىف التوتر بني االتفاقية واالبتداع ىف Teeuwقال 
ألنّ  العربية العربية وباخلاصة أعمال القصيدة وكذلك األعمال األدبية ٢عملية تأليفها

قصيدة  بأنّ ال)Riffaterre(وهذا كما قال ريفاتري . اإلبداع هو عالمة رئيسية للقصيدة
   ٣.تغير مرارا يناسب بتغير رغبة الناس وتبدل الفكرة الفنية أو اجلماليةست

قصيدة هي اإلنتاج األديب الذي يبحث من أنواع األوجه والتركيب ال
 تركيب تتكون  وذلك من بعض البحث ميكنه التطبيق على القصيدة ألهنا،والتكوين

                                                 
١  Teew dalam Rahmad Djoko Pradopo, Pengkajian Puisi, Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, ٢٠٠٥, hal. ٢٢٣. 
٢  Tirto Suwondo, Beberapa Alternatif Studi Sastra, Yogyakarta : Hanindita Widya 

Graha, ٢٠٠٣, hal.١٣٧. 
٣  Michael Riffaterre, Semiotic of Poetry, Bloomington : Indiana University Press, ١٩٧٨, 

hal.١٠. 
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بثمرة الفن  عرفتركب من العناصر اإلمجاىل، لقصيدة توكانت ا. الكثريةمن العناصر 
   ٤. استعمال ااز وتعبري عن حالة احلياة اليوميةهلا كلمة اليت تلهم من اإليقاعى وفيها

كان اإلنتاج األديب .  القصيدة الزينبية التظهر من املفرغفإن من ذلك، اقطالوإ
الوقائع فيها تشكيل التصور من أشغال البال حدى األعمال ترث الثقافة، حىت إ

والتفكر العميق من املؤلف،  ليعرب اإلحساس ىف هذه احلالة، و تصوير الكاتب لتعبري 
  . جتماعية ىف زمانهالوقائع اال

ئه عن العلوم  أن العلماء جبانب استيالالزمان، طوال هذا ومن املظاهر اليت تنمو
كان اإلمام الشافعى هو و. فن األديبى أيضا، منها خر، بل توىل على علوم أاملعينة
 حنو قد يعمل القصيدة ىف يضا، أ يتوىل فن األدىبأنه ، من األئمة األربعة ىف الفقهماماإل

  .ديوانتبليغ العلوم إىل تالميذه حىت مجع قصيدته ىف 
 وكان .لة واملعرفةادنطق مبوجب احلقيقة والفلسفة والعاحلكمة لغة هى الو

واحلكمة هى تشكيل التجارب . عرف احلكمة مبوجب عن فن علومهم اإلختصاص
واحلكمة هى  .بفهم الدنيا واألخرة  يعىن املعرفة الىت تتعلق اإلنسانية .أعلى قيمة

ؤتى احلكمة ي: " وكذلك قوله سبحانه وتعاىل. تتعلق على تعريف الفلسفةالىت احلكمة 
كانت النصيحة ىف القاموس و  "٥.مة فقد أوتى خريا كثريامن يشاء ومن يؤتى احلك

و تعليم احلسنة،  ويشمل العبارة ىف قصة تسمى لعامة معناها التعليم أندونسية االلغة اإل
  . النصيحة

 شمل الىت تىب طالبوكانت القصيدة الزينبية عمل من أعمال اإلمام علي بن أ
اإلمام وكان .  عامة والفتوى لبنته زينب خاصة واملسلمون النصيحة، واحلكمة،فيها
اخلطابة،ىف دين ماهر ىف فن األدب خصوصا بن أيب طالب خليفة من خلفاء الرش علي 

  .  ىف عصرهوكان خطيب بليغ 
                                                 

ر بية فى اللغة و األدب، مجدي وهبه وكامل المهندس ٤ مكتبة : لبنان(،  معجم المصطلحات الع

   ٢١٠.،ص١٩٨٤،)لبنان
٥  Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Jakarta : PT Ichtiar Baru van 

Hoeve,٢٠٠٢, cet.X, jil.III,hal ١١٣-١١٢. 
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الة القصيدة   ىف عصرخلفاء الرشدين الخيتلف حبقصيدةالاحلالة أن هناك تعليق 
قصيدة التنمو منوا حسنا يعىن، أن ال.  وقبله اهللا صلى اهللا عليه وسلمرسولىف عصر 
.  الشريفمي واحلديثنتشار القرآن الكر املسلمني بانتشارا واسعا الهتماموالتنتشر إ
ودون . يب طالبانه اإلمام علي بن أمثل ما قدص  بتة،عمال القصيدة الختلوولكن، أن أ

بن أىب  البلغاء واملتكلمني اإلمام علي ديوان أمري املؤمنني وسيد" اره ىف شعأبعض 
  .وان أخرى وصححه يوسف فرحت ىف دي الذى أمت تدوينه عبد العزيز الكرمي"طالب 

 مجال احلس تبرزاجلميلة ومرتبة بإيقاع املعينة حىت أ تركيب اللغة القصيدة هي
 القصيدة هي.  وكذاك القصيدة وسيلة لتعبري احلالة الواقعة،اإلنتاج األديب هو. لقارئه

، ولذلك اإلستقراء على ة عنوان من املسائل االجتماعية أراد الشاعر تعبريهاوحدة اللغ
ل لي السميوطيقي مليخائينبية من جهة حكمته ونصيحته يركزعلى التحلي الزيلقصيدةا

  . رفاتري

 حتديد البحثب

بناء على ما سبق ذكره ىف خلفية البحث، فاملسألة اليت سيبحثها الباحث يف 
 وفقا علي بن أىب طالب لإلمام" الزينبية"قصيدة الهذا البحث هي املعاىن املضمونة ىف 

  :لألسئلة اآلتية
 القراءة االستكشافية والتأويلية ىف القصيدة؟ كيف
 املصفوفة والنموذج والتنوعات و اهليفوغرم ىف القصيدة؟كيف 

 ما احلكمة والنصيحة ىف القصيدة؟

 أغراض البحث وفوائده

أما الغرض النظري فهو . هلذا البحث غرضان مها غرض نظري وغرض عملي
وأما .  والدينيةعاملةاالجتماعية وامل حوالدعوة القراء ألن ميلكوا احلساسية على األ

الغرض العملي فهو البحث عن املعاىن السيميوطيقية املضمونة يف القصيدة ويفهمها 
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ويكشفها إمجاليا بنظر التعابري غري مباشرة وقيام بالقراءة االستكشافية والتأويلية 
  .وكشف املصفوفة والنموذج والتنوعات و اهليفوغرام

هي مسامهة خزانة العلم على األخص يف جمال األدب فحث وأما فوائد هذا الب
  .الغريب ىف التطبيق الشعر القدميالعريب الذي يبحث يف تطبيق نظرية التحليل األديب 

  تحقيق المكتبيال

 الىت اتحدى النظري رفاتري من إالسيميوطيقيةكادمية كانت ىف ساحة أ
كما كتب ىف كتابه حتت . )الشعر(تمل أكثرعمل البحث ىف األعمال األدبية عست
 تتعلق أكثر البحث عالمة اللغة لنيل وحدة املعىن حيث  Semiotic of Poetry عنوانال

  .ل رفاتري اخلارجية باستخدام نظرية سيميوطيقية مليخائيو أإماالداخلية
 Aku dalam"فاروق ىف مقالته .ىف هذاالبحث، أكد الباحث على التحليل د

Semiotika Riffaterre "، و "Topeng Sapardi dalam Pandangan Riffaterre " لعبد
 Tuhan Kita Begitu Dekat karya Abdul Hadi W.M dalam kajian "احلميد، و

semiotika Riffaterre "لفوجى سنتوسو.  
 ىف قسم اللغة العربية باحثعلى النظر الفعلمي، أما الكتابة على شكل حبث 

داب اآل، وىف دراسة ية احلكوميةنن كبيجاكا اإلسالمسو امعةجلوآداا بكلية اآلداب 
امعة كجاه مادا، وىف جلقسم آداب آسيا الغربية ىف كلية اآلداب و الثقافة ب ةالعربي

 على معرفة الن،جلامعة أمحد دح اإلسالمية لدراسةكلية ابقسم اللغة االعربية وآداا 
 الزينبية لقصيدةأن البحث عن اىل املكتبات املوجودة ىف تلك اجلامعة، الكاتب بنظر إ

امعة كجاه مادا ىف السنة حبثه حممد لؤلؤاملكنون جب إلمام على رضي اهللا عنه، قدل
 Puisi Nasehat AZ-ZAINABIYYAH Imam Ali Ibn Abi Thalibحتت العنوان . ٢٠٠٥

r.a. dalam  “Diwan Imam Ali” Analisis Semiotik مل يبحث الباحث عن املصفوفة
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ج والتنوعات واهليفوغرام على القصيدة، أما ىف هذاالبحث فأراد الباحث أن والنموذ
 .يبحثها ليكون املعىن كامال

 طار النظرىاإل

وهذا . استخدم هذا التحليل النظرية السيميوطيقية وهي دراسة عن الدليل
كنظرية إنّ السيميوطيقية دراسة منظمة عن . التحليل سيبحث ىف العمل األديب داالًّ

 وأما معىن ٦. نتاج الدال وتفسريه وكيف عمليته وما هي فوائده يف حياة اإلنسانكيف
لى شكل والشيء املوكل عليه مسي بالدال أو املدلِّل ع. الدال فهو ما وكّل شيئا آخر
. حتاد بني الدال واملدلول ال ميكن فرقهماوالرمز هو إ. الرمز واملدلول أي معىن الرمز

. والرموز يف القصيدة هي وسيلة االتصال الوسيمة حىت حيتاج كل رمز تفسريه
نّ التحليل السيميوطيقي يشتمل على التحليل األديب  أ يف النقد األديب، Premingerرأى

ا متعلقا باالتفاقيات الزيادية وحتليل اخلصائص اليت تسبب تنوع بوصفه ظهوًرا لغوي
   ٧.املناهج لكشف املعاين

ته مث اعتربت بوسيلة  من انعكاس فكرة املؤلف وعاطفته ورغبظهرت القصيدة
واللغة اازية حبقائق أعماهلا . وأما اللغة نفسها فهي نظام الرمز الذي له معان. اللغة

واللغة كمادة أدبية أخرى هلا . اخليالية عنصر رئيسي جيعل الشعر مملوء بنظام الرموز
. اقية األدبويف العمل األديب عني أو نسق معىن اللغة باتف. نظام خاص واتفاقية خاصة

" املعىن"للتفريق بني معىن اللغة واألدب فاستخدم اصطالحان ومها اصطالح 
(meaning) املعىن على املعىن" للغة واصطالح "(meaning of meaning/significance)  
بوصفها اتفاقيات أدبية هي تصنيع وضوح التخمني  أما وظيفة السيميوطيقي و. لألدب

                                                 
٦  Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar,٢٠٠٤, hal.٩٧. 
٧ Rahmad Djoko Pradopo, Beberapa Teori Sastra , Metode, Krtitik, dan Penerapannya, 

Yogyakarta:Pustaka Pelajar,٢٠٠٣, hal.١٥٥. 
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  ٨.نتاج املعىن يف القصيدةالضمين الذي يسيطر على 
بناء على الشرح السابق فالقصيدة بوصفها نتاجا من العمل األديب ميكن 

 األديب بأنّ معىن العمل )Riffaterre(رأى ريفاتري . نظرها كبوادر سيميوطيقية أو كرمز
 إذًا، فال شك ٩.وكذلك القصيدة يستطيع أن يرجع إىل شيء ما خارجها أو داخلها

 تستطيع أن ُتذكر بالبوادر السيميوطيقية لإلمام علي بن أىب طالب" الزينبية"بأنّ قصيدة 
  .أي الرموز الىت تستطيع أن يدرسها الباحث باستخدام التحليل السيميوطيقي

وأما النظرية السيميوطيقية اليت سيستخدمها الكاتب يف حتليل هذه القصيدة 
يف  )Riffaterre(اخترعها ميخائيل ريفاتري  فهي النظرية السيميوطيقية اليت" الزينبية"

ويف هذا الكتاب قدم أربعة أحوال رئيسية إلنتاج . ١٩٧٨  Semiotics of Poetry كتابه
  :معاىن القصيدة وهي

 القراءة االستكشافية،  .١
 القراءة التأويلية، .٢
 املصفوفة والنموذج والتنوعات، .٣
 .اهليفوغرام .٤

  .املخبوءةواألسس األربعة املذكورة سيستخدمها الباحث لتحليل معاىن القصيدة 
 بأنّ القصيدة هي التعابري غري مباشرة الىت تشتمل )Riffaterre( رأى ريفاتري

 وتشويه املعىن (displacing meaning)تغيري املعىن : على ثالثة األشياء كما يلي
(distorting meaning) وإبداع املعىن (creating meaning).فتغيري املعىن ىف القصيدة ١٠ 

قد ظهرت بسبب استخدام التشبيه وااز والكناية وأما تشويه املعىن ىف القصيدة قد 
                                                 

٨  Jabrohim, Metode Penelitian Sastra, Yogyakarta: PT Hanindita Widya Graha, ٢٢٠٣, 
hal.١١٨.  

٩   Sangidu, Metode Penelitian Sastra, Teori, Teknik, dan Kita,Yogyakarta: Unit 
Penerbitan Sastra Asia Barat FIB UGM, ٢٠٠٣, hal.١٨ 

١٠  Michael Riffaterre, Semiotic of Poetry, Bloomington: Indiana University Press, ١٩٧٨, 
hal.٢٠. 
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ظهرت ألنّ فيه اإلام والتناقض والسفاسف وحينما فيه هناك التناسق أو البحر 
دفات املعىن اللغوي بني املواضع ىف القصيدة فقد حدثت والقافية أو التضمني أو مترا

 واإلام هو كلمة أو تركيب أو مجلة هلا املعاىن الكثرية املتنوعة وأما ١١.إبداع املعىن فيه
التناقض يظهر ىف تعبري التناقض الظاهري والتعبري الساخر وأما السفاسف هو الكلمة 

اللغوي حىت الميكننا أن جند ىف القاموس واملعىن اجلديد قد عينه الىت ليس هلا املعىن 
  .املؤلف

اليستطيع القارئون أن يفهموا القصيدة إالّ أن يفهموا اتفاقية اللغة ألنّ 
بالقراءة إنّ القراءة على أساس اتفاقية اللغة تسمى . القصيدة وجودها التعبري اللغوي

صوص األدبية إرجاعيا بوسيلة العالمات وهي التفسري األول للناالستكشافية 
 لفهم لغة القصيدة اليقف القارئ ىف هذه القراءة ولكن جيب عليه أن يستمر ١٢.اللغوية

 أو التفسري الثاين للنصوص األدبية وهي تكرار القراءة من األول إىل بالقراءة التأويلية
 وهذه القراءة هي قراءة القصيدة على أساس اتفاقية ١٣.األخري بالتفسري أو التأويل

  .األدبية
 هي املصفوفةو.  بأنّ القصيدة حمولة من املصفوفة)Riffaterre(قال ريفاتري 

وبىن هذا . بالنموذجفكرة جتريدية مل تظهر ىف النصوص وأما وجودها األول يسمى 
 القصيدة جيب على الباحث أن يطلب مصفوفة  ولتسهيل فهم١٤.لتنوعاتالنموذج ا

  .القصيدة املبحوثة ومنوذجها وتنوعاا
 بأنّ القصيدة ستملك املعىن الكامل إن ُيربط )Riffaterre(رأى ريفاتري 

 Julia( وكانت جوليا كريستيفا ١٥.بالقصيدة األخرى إما ىف املعادلة أو ىف املناقضة

Kristeva( يف جملة ١٩٦٦ وهي بلغارية األصل قد قالت عام )تل كل( TEL QUEL 
                                                 

١١  Ibid, hal. ٢٠.   
١٢  Ibid, hal.٥. 
١٣  Ibid, hal.٦-٥. 
١٤  Ibid, hal.١٩. 

  ١٥   Rahmad Djoko Pradopo, Beberapa Teori Sastra , Metode, Krtitik, dan 
Penerapannya, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,٢٠٠٣, hal.١٥٥. 
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سات، وكل نص هو الفرنسية بأن كل نص هو عبارة عن لوحة فسيفسائية من االقتبا
 قالت أيضا بأنّ كل نص يتشكل من قطعة ١٦.تشرب وحتويل لنصوص أخرى

وكل نص  هو امتداد لنص آخر، أو حتويل عنه . موزاييك من الشواهد
"transformation".ويعرف ريفاتري ١٧ )Riffaterre(ًإن التناص هو أن : " التناص قائال

 والنص ١٨".يالحظ القارئ عالقات بني عمل وأعمال أخرى سبقته أو جاءت بعده
  .هيفوغراًما )Riffaterre(الذي أصبح خلفية ظهور العمل مساه ريفاتري 

 منهج البحث

إنّ املنهج، لغة، هو الطريق الواضح، أما اصطالحاً، فيعين كما حدده جممع 
عاجلة مسألة اللغة العربية يف القاهرة بأنّ املنهج هو خطوات منظمة يتخذها الباحث مل

 وكان املنهج نافعا لتبسيط وتسهيل حلّ املسألة ١٩.أو أكثر ويتتبعها للوصول إىل نتيجة
لإلمام علي بن أىب " الزينبية"يأخذ الباحث قصيدة .  تقريب وطريقة التحليلوفيه
وخصائص هذا املنهج ىف . وأما منهجه املستخدم فمنهج كيفي.  مادةً للبحثطالب

  :دراسة األدب هي كما يأيت
  الباحث له دور مهم وهو الذي سيقرء العمل األديب مدقِّقًا، .١
 صفي باستخدام الكلمات أو الصور،البحث يستخدم التحليل الو .٢
يفضل املنهج عمليةً وليست النتيجة ألنّ العمل األديب هو شيء له تأويل  .٣

 كثري،

                                                 
، )منشورات اتحاد الكتاب العرب: دمشق(، تجليات التناص في الشعر العربي: النّص الغائب محمد عزام، ١٦

 .٣٠. ، ص٢٠٠١
 .٣٨.  نفس المصدر، ص١٧
ات منشور: دمشق(، )دراسة في نقد النقد لألدب القديم وللتناص(المْسبار في النَّقْد اَألدبي  حسين جمعة، ١٨

 ١٤٠. ، ص٢٠٠٣، )اتحاد الكتاب العرب
دراسة الجهود النقدية المنشورة في الصحافة : اتجاهات نقد الشعر العربي في العراق مرشد الزبيدي، ١٩

  .٢١. ، ص٢٠٠٠، )اتحاد الكتاب العرب: دمشق(، ١٩٩٠-١٩٥٨العراقية بين 
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 يستخدم املنهج حتليال استقرائيا، .٤
 ٢٠.املعىن ىف هذا املنهج مهم جدا .٥

مبناسبة التقريب الذي ُيستخدم ىف البحث وهو التقريب السيميوطيقي 
فنتاج معىن الشعر يتبع  Semiotics of Poetry كما كتبه ىف كتابه )Riffaterre(لريفاتري 

حتليل ات وهي  وأصبحها الباحث خطوات حتليل البيان)Riffaterre(ريفاتري الطرق عند 
الباحث بالقرءة االستكشافية والتأويلية مث تعيني املصفوفة والنموذج والتنوعات 

  .وكذلك اهليفوغرام

 نظام البحث

  :وأما نظام هذا البحث فيتكون من أربعة أبواب وهي
حتديد البحث  وخلفية البحثالباب األول مقدمة ويشتمل هذا الباب على 

طار النظرى ومنهج البحث ونظام يق املكتىب واإل والتحقوأغراض البحث وفوائده
  .البحث

بن أىب طالب و قصيدته حياة اإلمام علي والباب الثاىن يتوصف عن ترمجة 
  .الزينبية

حتليل ، وهو يشتمل على "الزينبية"حتليل سيميوطيقي لقصيدة والباب الثالث 
املبحوثة ومنوذجها القراءة االستكشافية والتأويلية مث البحث عن مصفوفة القصيدة 

  .وتنوعاا وىف أخري التحليل هناك شرح اهليفوغرام حلصول املعىن الكامل هلذه القصيدة
والباب الرابع حمتوى على االختتام الىت تشتمل على ما وصل إليه الباحث من 

  .نتيجة البحث واالقتراحات
  
  

                                                 
 ٢٠  Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra, Yogyakarta: Pustaka 

Widyatama,٢٠٠٤, hal.٥٠.  
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  الباب الرابع
  تامـاالخت

  اخلالصة: الفصل األول

م علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه إلمال" الزينبية "و بعد حتليل هذه القصيدوة
  : بتحليل السيميوطيقي مليخائيل رفاتري تأيت اخلالصة 

  :يعىن معاىن هذه القصيدة
   :  و التأويلية تأتى اخلالصةمن جهة القراءة االستكشافية  . أ

اجلزء األول حتى الرابع عشرة مقدمة عبر أن حياة الدنيا فناء، وفيه دعاة للناس 
  . أن يقابل احلياة باالنظر إىل العمر الّىت أعطاهم اهللا حكيما، و أن يفكّر وينظر إىل نفسه

اجلزء اخلامس عشرة حتى التاسع عشرة حبث أنّ اإلنسان ال بد له اإلنتباه 
  .تالستعمال الوق

اجلزء العشرون حتى الثالث والعشرون دعاة لتقوى اللّه ورسوله، والقناعة و 
  .يبعد الطمع

  .اجلزء الرابع والعشرون دعاة النتباه إىل املرءة ألنّ املرأة ملؤمن أعظم البالء
  .اجلزء اخلامس والعشرون دعاة ملواجهة العدو بطريقة مكرمة

لثالثون اإلنتباه ألن ال يصاحب املرء اجلزء السادس والعشرون حتى الواحد وا
احلقود، و الكذوب، و املنافق، و دعاة ألن ال يفارق األصدقاء و األقرباء بدرجام 

  .املتفرقة
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اجلزء الثاين والثالثون حتى السادس والثالثون دعاة لينتبه املرأ ىف التكلّم، و 
  .حفظ القلب من مرضه، و حفظ السر

 والثامن والثالثون دعاة ألن يقارن الناس بني العمل اجلزء السابع والثالثون
  .والدعاء و اأن يقابل املرء كل املصيبة بالصرب و التوكّل

اجلزء التاسع والثالثون حتى الواحد واألربعون حبث عن كيفيات املعاملة 
  .باتمع والضيوف واملظلوم

ة سيزيد جتارب املرء اجلزء الثاىن واألربعون حبث عن ضرورية اهلجرة، باهلجر
  .و علومه

اجلزء الثالث واألربعون والرابع واألربعون  ختتيم الشعر عبر أنّ هذاالشعر الئق 
  .اإلعتماد
  :من جهة النظر إىل املصفوفة و النموذج والتنوعات و اهليفوغرام يعىن   . ب

و ل النظر إىل املصفوفة و النموذج والتنوعات فصوبعد التحليل هذه القصيدة و
،  أن املصفوقة من هذه القصيدة حتسني العبادة والتقوى إىل اهللا ومعاملة مع اهليفوغرام

الغري ألن اهللا يقول ىف كتابه الكرمي إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم، و منوذجها يعىن ىف 
  :البيت واحد وعشرون 

  )و البهي األهيبـقي هـإن الت    فزـالزمها تـوى اهللا فـفعليك تق(
ا فجميع األبيات املوجودة ىف هذه القصيدة، وهيفوغرامها النصية تتعلق وأما تنوعا

هذه ببعض اآليات القرآنية و احلديث الشريف وأيضا بعض القصيدات كما سبقت 
ذكرها، وهيفوغرامها الواقعية أن اإلمام علي بن أيب طالب جبانب خليفة من خال فة 

األحوال املوجودة ىف زمانه . أعمال األديباألربعة املشهور بالرشدين أنه ماهر وبليغ ىف 
وله أخالق الكرمية حىت أشار . ميكنه أن خيطب وينظم القصيدة للدعوة اإلسالمية
وهو رجل آمني حىت صدقه . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باعثا ىف بالد اليمن

  .اخلليفة و بعثه منصح للبالد
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 طالب لبنته زينب من جهة احلكمة والنصيحة لإلمام علي ابن أىب. ت
  خصوصا وجلميع املسلمني عاما

  : هذه القصيدة يعىن ومن بعض حكم اإلمام علي بن أىب طالب  ىف

  .أن احلياة األخروية خالدة واحلياة الدنيوية فناء -

 .د النفس منذ الصغار ملقابلة اهلرماستعدا -

 .ازدياد الذكر والتفكر والعبادة هللا تعاىل منذ الصغار -

 . ار للعبادة إىل اهللا تعاىل ليوم اهلرمصغالد يوم استفا -

 إن اهللا ال ينظر إىل األموال وال إىل األجسام بل ينظر إىل العبادة والتقوى -
 .إليه

 .حترام إىل الضيف يكثر رزقنااال -

  . عدو عاقل خري وأنفع من صديق جاهل -

  :يعينبن أىب طالب من هذه القصيدة ة لإلمام علي حيونص  

  .ىل اهللا تعاىل منذ الصغارد إالزه -

 .عش عند البيئة االجتماعية وتعشر فيها -

 .ىل مجيع اخلرياتالسماعة إ -

 .ىل وقت واستفده باخلريتعلم من وقت إ -

 .التقوى اىل اهللا -

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 .القناعة وراحة القلب -

 .التنبه ىف مقابلة املرأة واألموال -

 .ترك احلقد واحلسودأ -

 .التنبه ىف الكالم -

 .أدى األمانة -

 .حترم الضيوفا -

 .أطلب العلم والرزق إىل أحناء االرض -

  .املهارة ىف اختيار الصديق -
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  االقتراحات: الفصل الثاين

  :قتراحات كما يلىولإلصال البحث العلمي ىف املستقبل، فهناك إ
ل ريفاتري فقط ولكن هناك النظرية  النظرية السيميوطيقية ليست مليخائيإن .١

السيميوطيقية الىت منّاها الرجال السيميوطيقيون اآلخرون، إذًا ميكن الباحث 
  املستقبل أن حيلّل هذه القصيدة بالنظرية السيميوطيقية األخرى،

كن هناك حتليل د ىف دراسة الشعر وليحوحتليل سيميوطيقي ليس حتليل و .٢
وحتليل تفكيكي وحتليل سآخر كتحليل تركييب يكولوجي  وحتليل تناصي

املستقبل أن حيلّل هذه ىف ميكن الباحث وحتليل تارخيي، وهلم جرا، إذًا 
  .القصيدة بالتحليل اآلخر وبالنظرية املتفرقة وباملنهج املتنوع

بقول احلمد هللا رب العاملني وبشكره، قد فرغنا من كتابة هذا البحث بعون 
وانب مباشرة كانت أو غري اهللا تعاىل ودايته وتوفيقه، وأيضا بعون من سائر اجل

ونسأل اهللا العظيم جباه حبيبه . وأخريا نسأل اهللا أن جيعل هذا البحث نافعا. مباشرة
الكرمي حممد صلى اهللا عليه وسلم أن يغفر ذنوبنا ويستر عنا يف الدارين عيوبنا وخيتم لنا  

  آمني.وإلخواننا باإلميان إنه كرمي حليم حنان منان 
ع الخيلو من النقصان واألخطاء فالرجاء من القارئني  وهذا البحث املتواض

  .النقد البناء إلمتامه
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Diakses pada tanggal ١٢ Agustus ٢٠٠٧ pukul ٢١,٤٣. 
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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

Nama   : Muhamad Hanif 

Tempat/Tgl Lahir : Kab. Semarang/ ١٨ Agustus ١٩٨٣ 

NIM   : ٠٣١١١٢٥١ 

Alamat Asal : PP Edi Mancoro Gedangan o٢/٠١ Tuntang Kab Semarang 

Jawa Tengah ٥٠٧٧٣ telp/fax. (٠٢٩٨)٣١٣٣٢٩ 

Alamat Yogya : Nologaten ٠٣/٠٨ Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta 

٥٥٢٨١ Hp. (٠٨٥٢٢٦٣٠٢٠٤٣/٠٨٨٨٦٨٦٨٠٥٧) 

Orang Tua : 

a. Bapak  : KH. Mahfud Ridwan,Lc. 

    Pekerjaan  : PNS 

b. Ibu   : Hj. Nafisah 

    Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

Pendidikan  : TK Bina Putra Gedangan  Th. Lulus ١٩٩٤ 

     SD Gedangan II   Th. Lulus ١٩٩٥ 

     KMI PM Darussalam Gontor  Th. Lulus ٢٠٠١ 

Penidikan non formal :  

Madrasah Diniyyah Ma’arif Gedangan Th. ١٩٩٢-١٩٩١ 

Madrasah Diniyyah Edi Mancoro  Th. ١٩٩٥-١٩٩٣ 

PP Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta Th. ٢٠٠٤-٢٠٠٢ 

Pelatihan Manajemen Ritel Koperasi  Th. ٢٠٠٧  

Pelatihan Resolusi Konflik di Jakarta  Th. ٢٠٠٧  

Pelatihan GERMA PTAI di UIN Jakarta Th. ٢٠٠٧  

Prestasi  :  

  Medali Perak Futsal PIONIR PTAI di KALBAR ٢٠٠٧  

Pengalaman Organisasi : 

Bendahara Gerakan Pramuka PM Gontor Th. ٢٠٠١-٢٠٠٠ 
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Majelis Pembimbing Pramuka PM Gontor Th. ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

Sekretaris PMII RaFak Adab UIN   Th. ٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

Ketua Umum PMII RaFak Adab UIN Th. ٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

WaPres DEMA UIN Sunan Kalijaga  Th. ٢٠٠٨-٢٠٠٧ 

Sekretaris Yayasan PP Edi Mancoro   Th. ٢٠٠٦-....  

  

 

Yogyakarta, ١٦ November ٢٠٠٧ 

 

 

            

Muhamad Hanif  

        NIM : ٠٣١١١٢٥١ 
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