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  التجريد

 (Abstraksi) 

  

Puisi al-Ladzaatu Adhgatsu Ahlaam lahir dari buah pena penyair masa 

Abbasiyyah yaitu Abu ‘Atahiyah. Puisi ini menceritakan tentang berbagai macam 

kenikmatan mimpi semu, namun kenikmatan mimpi semu dalam bait puisi ini masih 

terpencar di bait puisi tersebut. 

Penelitian ini menggunakan teori semiotik Michael Riffaterre. Teori semiotik 

Michael Riffaterre bekerja untuk mencari kesatuan makna dalam sebuah puisi. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori semiotik Michael 

Riffaterre. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kesatuan makna dalam puisi 

ini terpusat pada matriks puisi ini, yaitu zuhud dalam menghadapi kehidupa dunia. 

Adapun model atau kalimat monumental dalam puisi ini adalah ya nafsi kuuni ‘ani ad-

dunya muba’idatan dan  laa tal’abanna bika ad-dunya wa khud’atuha. Hipogram 

aktual yang menjadi latar puisi ini terdapat pada surat al-Ankabut ayat ٦٤. Dan 

hipogram potensial dari puisi ini ialah dunia dan harta, bahwa kehidupan di dunia ini 

hanya sementara, dan manusia yang lebih memprioritaskan kehidupan dunia daripada 

kehidupan di akhirat kelak. 
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  الشعار واإلهداء

  الشعار
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  اإلهداء

 الليل وظلّي النهار يف كل أحيانأنتما نوري ...والدي العزيزين �

 أنتم مياه احلياة، يسقون كل عطش... أخي احملبوب وأخيت املخبوبتني �

  اليت تصاحبين كل الدهر بدون التعب...من يكون يف قليب العميق �
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  كلمة الشكر و التقدمي

لّم احلمد هللا العظيم األعظم، واحلليم األحلم، والكرمي األكرم، والعليم األعلم الذي ع  

والصالة والسالم عمى من نيب بعده، حممد صلّى اهللا وسلّم . بالقلم علّم إلنسان ما مل يعلم

  .وعلى آله وأصحابه على الدوام

لقد كتب الباحث هذا البحث إلمتام الوظيفة األكادميية األخرية ولتكميل شرط من 

وعسى أن يكون هذا  .الشروط للحصول على الدرجة العاملية يف علم اللغة العربية وآداا

  .البحث نافعا لدى الباحث وكذلك ملن أراد ازدياد معرفته يف هذا اال

. وكان هذا البحث بعيدا من الكمال والتمام ومن مث حيتوى فيه على النقصان والغلط

  :وأهديت شكرا وتقديرا على مساعدمت يف كتابة هذا البحث، إليكم

كعميدة كلية األداب والعلوم , مرمي املا جستريالسيدة الفاضلة الدكتورة احلاجة سييت  .١

  .الثقافية جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا

كرئيسة قسم اللغة العربية وأدا الىت , السيدة الفا ضلة يوليا نصر اللطيفي املا جستري .٢

إعطاء وكمشرفة هذا البحث الىت قامت بأفسح فرصتها ىف .  قد وافقت هذا البحث

جزاك اهللا . التوجيهات واإلرشادات، وأرجو أن تكون حمل القبول واالستحسان

 .أحسن اجلزاء

السيد الدكتور احلاج رضوان املا جستري، كمشرف أكادميييت الذي قد شرف طول  .٣

 .علوم الثقافيةراسة يف كلية األداب والالد



 ز 

 

ىف قسم اللغة العربية أساتذيت الذين قد علموين العلوم املتنوعة ىف كلية األ داب  .٤

 .جزاكم اهللا خريا كثريا. وأدا

أيب مشش الرحال، وأمي أحدية، اللذين قد بذال : حضرة والدي احملبوبني الكرميني  .٥

أدعو املوىل الرمحن , جهودمها ىف تر بية وذيب نفسي وكل ما أفتقر من مال وعناية

 .أن يغفرهلما ويرمحهما كما ربياىن صغريا

باغوس رمضان ستيوان، ستريونشه، حنون خرية : ايت األ حباء الرمحاء إخواين وإخو .٦

النساء، علية العناية، ليلى خري النداء، وسلمى ميلى، أشكر شكرا جزيال وكثريا، مع 

 ....آمني. السعادة والسالمة يف الدنيا واآلخرة

ظر تثة مين جلميع القرآء األعزاء، وأنوأخريا أرجو أن يكون هذا البحث ورا

واهللا على ما صنعت . ل اإلنتقاد والتنبيه ألجل تصويبيه وتصحيحه يف األيام القادمةك

  .أعلم

  

  م ٢٠٠١٤مايو  ٦جوكجاكرتا،

    الباحث،

  

    عبد اللطيف  
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  األول الباب

  قدمةم

  البحث ةخلفي. أ 

 ساملؤس ،اجلمايلّ الوجه عن يعبر بإمكانه الذي لتعبريا وسيلة باألد ليشكّ
 ،القارئني إىل ثراأل إعطاء من األدب متكّن ١.لغوية أو كانت معنوية الوجوه شتى على
 مهم دور لألدب ذلكل و ٢.القارئني إبداع حيركو ،يلّاجلما العنصر طريق عن اللذّةو

 .متتعا أو كانت تربية ،الناس عند

 ،العريب األدب ماأ. ةاملشتت األشكال يف حاضر األديب العمل ،العامل أحناء يف
 ،اخلطابة و ،النثر و ،الشعر يعين أشكال أربعة يف حاضر ريناملعاص األدباء رأي عند
 األعمال يف ةاجلمالي سطح حيتلّ الشعر أنّ ،الشعر حملّ يف ونبيالعر ذهب ٣.الكتابةو

 يف  ونبيالعر رغب ذلكل و. الاخلي ومجال العاطفة طفةل من بين الشعر ألنّ ،ةبياألد
 ٤.األخرى ةبياألد عمال ألا من كثريا رغبا عرالش

اللغة هو عرالش الىت املوزونة ةاخليالي و والفكرة الذوق و اجلديد املعىن عن رتعب 
 واملعىن والوزن اللفظ: يعىن عناصر أربعة للشعر و ٥. البشرية الروح سر وعن العاطفة

                                                             
١
 Zainuddin Fananie, Telaah Sastra, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, ٢٠٠٢), 

hlm.٦.  
٢
 Ibid, hlm.٦.
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 وزةاملوج باللغة املكتوبة األديب عملال هو الشعر ،ةالكتابي الناحية من و ٦.والقافية
   ٧.رموز ةي بأ اململوءةو

 استخدم. بنيته يف احلدود للشعر أنّ واضحة بدوت سابقاتال التعريفات من
 صعبا الشعر أصبح ذلكل و. املضمون عىنامل اوهل برموز اململوءة ازاإلجي الكلمة الشعر

 نأو ،ةدقّ قراءة هيقرؤول الشعر نيللقارئ فلزوم .نظرية بال قرأ إذا ليفهموه للقارئني
 .ضمونامل عىنامل لنيل أدبية نظريات من نظرية أحد يستخدمو

 ٨.الداخلي بناءال يعىن والثاين اخلارجي بناءال يعىن لاألو ،نعنصرا له الشعر بناء
 بناءال .الشعر ومعىن الشعر ةماد هو الداخلي بناءال اأم. الشعر شكل هو جياخلار بناءال

و ،اجلملة يف الكلمة وإمكان ،الصوت بناء و ،اللفظ اريإخت على حيتوى اخلارجي 
 على حيتوى الداخلي بناءال اأم. النموذج و ،طاللاأل تركيب و ،اجلملة تركيب
 .اخلارجي بناء يف املضمون املعىن و ،األمانة و ،املوضوع

 بد ال حياناأ. الشاعر ألقاها الىت واألمانة ،والعاطفة ،املوضوع يوجد الشعر يف
 القراءة أو اإلستماع .املعىن إعطاء يف خنطئ ال نالعلّ الشاعر ةخلفي على الوقوف من لنا
 و. واضحة مهةافمالشعر مفامهة على حيصل مابإمكا قراءة و ستماعاا أشد الشعر إىل
ما على لالتأم الشعر قراءة. هأطالل يف املضمون املعىن لنيل يساعدنا  يف الشاعر هصب 
 ليتص املسألة هذه. حمبوب غري الشعر بيسب أحيانا الشعر ةمجالي كتسابإل دقّة قراءة
 ،ذلك مهما و. النتيجة إلكتساب الفوري األمور يف يرغبون الذين اتمع أمور مع

 للمجتمع ةيومي قراءة الشعر يصبح ىحت بسهولة الشعر لقراءة احللّية الطريقة هناك
  .ريفاتري مليشل ةسيميائي ةنظري بإستخدام وهي

                                                             

   
٦
 
  .٢٩٥ ص، ،ا����ر ��

٧
 Zainuddin Fananie, Telaah Sastra, .............٢٠٠٢, hlm.١٠٠ 
٨
 Ibid, hlm. ١٠٠-٩٩  
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 للشعر و أخر ءلشي ءالشي يقول الشعر أنّ يرى ريفاتري ميشل أخذ هيتنظر يف
 إنّ هيتبنظر املسألة حلّ يف ريفاتري ذهب املسألتني هاتني إىل إضافة٩. مباشرة غري معىن
 قراءةالو ةالتكشيفي قراءةال ما ىتسم الىت قراءتني مرحلتني إىل ةحمتاج الشعر قراءة

 و ،املعجم استخدام طريق عن الشعر معىن لنيل تقصد ةالتكشيفي قراءةال اأم .التأويلية
كامن رامهيفوغ حبث طريق عن الشامل الشعر معىن لنيل تقصد التأويلية قراءةال اأم 

(potensial)، ايلاحل و  (aktual)، نمطال و (model)، زاطرالو (matriks).  

أضغاث اتلذّال" الشعر يعين البحث هذا يف الباحث إختاره الذي الشعر اأم 
 عهدال يف يعيش الذي الشاعر هو العتاهية أبو. )م٨٢٦- ٧٤٨( العتاهية أليب "أحالم

 التعظيم على نيتضم شعره من أكثر ألنّ ،ديين مبذهب املشهور وهوالشاعر. اسيبالع
 مباشرة غري معىن فيه ألنّ الشعر هذا الباحث ختارا ١٠.ةالديني فضائلال إىل والدعوة
  :كمثل

  ١١وإبرم لذونقض الزمان إنّ      فهتصر يف وعيد وللزمان

 إنّ يعين املباشرة املعىن اأم و ،مباشرة غري معىن يوجد السابق الشعر نص يف  
 ألنّ وعيد فيه خرةاآل الزمان إىل الدنيا الزمان تغير يعين فهتصر يف وعيد له الزمان
 أبو مهقد الذى مأحال أضغاث اتاللذّ معىن ،ذلك وجبانب. وإبرام نقض لذو الزمان
 يصعب ،ذلك إىل إضافة. املعىن كوحدة يكن ومل ،شعره نص يف ينتشر اليزال العتاهية
 ذلكول. العتاهية أليب "أحالم أضغاث اللذات" الشعر يف ملعىن وحدة لنيل للكاتب
 باحثال عدة ملسا البحث هذا يف ريفاتري مليشل ةالسيميائي ةالنظري الباحث استخدم
  .العتاهية أليب "أحالم أضغاث اتاللذّ" شعرال لتحليل

                                                             
٩
 Michael Riffaterre, Semiotic of Poetry, ( Bloomington: Indiana University Press ١٩٧٨ ), 

hlm.٢-١.  
١٠

  .٣٠٩،ص ،١٩٩٤..........  النقد أصول, الشايب أمحد  

  .٣٩١،ص،) ١٩٨٦, حمفوظة: بريوت( ,عتاهيةال أيب ديوان, العتاهية أبو ١١
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  البحث حتديد. ب

 يعىن البحث هذا يف ستوجب اليت فلمسألة السابقة البحث ةخلفي من انطالقا
  ؟ العتاهية أليب "أحالم أضغاث اتاللذّ" الشعر يف املعىن وحدة هي ما

  هتئداف و البحث غرض. ج

 غرض افأم. نظري غرض و ،تطبيقي غرض ومها غرضني البحث هلذا إنّ
 أليب "أحالم أضغاث اتاللذّ الشعر" يف املعىن بوحدة عالقة املعىن لنيل وفه ،تطبيقي
 نفعة لعلّ و ،العلم حميط يف  العلم  من قطرة صب وفه نظري غرض اأم و. العتاهية

 ريفاتري مليشل ةالسيميائي ةنظريال يستخدم ملن

  املكتيب التحقيق. د

 مل املوجودات املعلومات صادرامل يف و ، املكتبة يف الباحث به قام الذي تفتيش طوال
 السيميائية ةالنظري ولكن . ةنظري ةبأي العتاهية بوأ الشعر يف  يبحث أحد هناك يكن
 الباحثون استخدموها قد البحث هذا يف الباحث استخدمها اليت ريفاتري مليشل

  . السابقون

 رينطا سفيت حبث ٢٠٠٧ السنة يف .ةارسم سيت و ،رينطا سفيت يعىن بعضهم
 أن إنسان كلّ على يعىن حبثه من نتيجةال و ،علي إمام ديوان يف والعقل العلم فضل يف

  و ،حبثه كنمط العلم ألهل إالّ ماالفضل و ،حبثه كطرز الكرمية األخالق و بالعلم يقوم
 ابنة قصيدة مارسة سيت حبث ،السنة نفس ويف. حبثه كهيفوغرام ١١ األية اادلة سورة
 احلزن عن يالتخلّ على احملاولة يعىن ما احبثه من نتيجةال و. ماضي أيب إلليا الفجر
 الالعذّ لقول و ،حبثه كطرز والديه موت بسبب الولد يعانيه الذي
 أيب إلليا الطالسم الشعر و ،حبثه كنمط) مسكينة( قوهلم من هوخري#)خبيله(عنك
  .حبثه كهيفوغرام ماضي
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 ألنّ. لبحثه ئق ال الباحث به سيقوم الذي فالبحث  ،املكتيب التحقيق هذا على إضافة
 ةبنظري العتاهية أليب "أحالم أضغاث اتاللذّ" الشعر يف يبحث أحد هناك يكن مل

ريفاتري مليشل ةسيميائي.  

  النظري اإلطار. ه

 لسبي على النظريات أوالت و. األديب عملال لتحليل النظريات من كثرية هناك
 النظرية من التطوير لتشكّ احلقيقة يف السيميائية ةالنظري. بعضا بعضهن تكمل العموم
ةالبنيوي .السيميائية ةالنظري لر ،بريوس ش.ِس هؤالء ،العلماء بعض ارهطو، 

  ١٢.فلوكس و ،كالوس ،سيمور ،أبرام ،جكوبسون

 عالمةال بوسيلة األديب عملال على املفامهة هو السيميائية النظرية من التأكيد  
 العالمةو ،لعالمةا نظام لتشكّ اللغة أنّ املظاهر من سمؤس األمر هذا. فيه وجدت اليت
 الدال. املدلول و الدال ومها ،بعضا بعضهما قايتفر ال ين الذ الوجهني من حادتاإل هي
 لكنو  ١٣.املفهوم أو املعىن الوجه ليشكّ واملدلول ،العالمة يف الصوت  الوجه ليشكّ
 اللذان انالشيئ همالكن و ،احلقيقي املعىن ليس واملدلول ،بالصوت مماثل ليس الدال

  .العالمة اأشارمه

 مليشل السيميائية النظرية هي الباحث اهاستخدم اليت النظرية ،البحث هذا يف
 املرحلة. القراءتني املرحلتني على يتضمن ريفاتري مليشل السيميائية التحليل. ريفاتري
  ١٤.التأويلية القراءة هي الثانية القراءة املرحلة و ،التكشيفية القراءة هي األوىل القراءة

 يف. اتاللغوي العالمات للشم ا تقام اليت القراءة لتشكّ التكشيفية قراءةال
 ،بساطة التكشيفية القراءة فعر  وإذا ١٥.املعىن توجد بإمكاا ،القراءة هذه رحلةامل
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 املعىن على ساملؤس الشعر معىن لبحث ا تقام اليت القراءة هي التكشيفية لقراءة فا
 رأي عند .مباشرة غري املعىن وهي القراءة هذه تصعب مشكلة هناك ولكن. ياملعجم
 تبديل لاألو: يعىن أشياء ثالثة  بسبب مباشرة غري املعىن أصبح رفاتري ميشل
 الثالث ، (distorting of meaning)املعىن حتريف الثاين ، (displacing of meaning)املعىن

 ١٦. (creating of meaning)املعىن ختراعا

 عالمة حتويل طريق عن مباشرة غري املعىن بيسب املعىن تبديل أنّ رفاتري نبي مثّ
 و التشبيه دووج بسبب املعىن تبديل صبحي ما وكثريا. األخر املعىن إىل دالواح املعىن

 و ،عىنامل خمالفة و ،املشترك اللفظ دووج بسبب صبحي املعىن حتريف اأم .اإلستعارة
 من السيمياء طريق عن املعىن تنظيم دووج بسبب يصبح املعىن إختراع اأم و.  اهلراء

 طاللاأل من متشاكل بني املعىن تكافؤ و ،قافية و،متماثل: مثل ،اتاللغوي اتاملوضوع
  ١٧.ما

 ابإمكا التكشيفية قراءةال مرحلة يف مباشرة غري عىنامل بسبت اليت املشكالت
 ليست اليت اجلملة أنّ ريفاتري نبي. التأويلية قراءةال وهي ،تليها قراءة مبرحلة تسهل أن
  ١٨.األخر نظام يف مالاش تكون سوف األوىل مرحلة يف السيماء تصبح اليت قواعدة هلا
  الذي يعجمامل املعىن من يعىن ،التعيني حماولة هناك التأويلية قراءةال يف بأنّ بسب هذه و
 ةطريق عن الشعر وطرز ،نمطالو ،ايلاحلو كامنال يفوغراماهل نيع أن بإمكانه جدوُِ قد
  .املعىن شمولةب يقرأ بإمكانه الشعر معىن أصبح ىحت التأويلية قراءةال

 الذي النص اوأم. األديب العمل بنية من ةخلفي يكون الذي النص هو يفوغراماهل
و لتدخاميفوغراهل لحتو الب ىيسمال نصشكل يف حاضر بإمكانه هيفوغرام ١٩.يلتحو 
 أو (sistem deskripsi) وصفال ونظام ،(kutipan) قتطافالاو ،  (klise)مبتذلة عبارة
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 هوف (aktual)ايلاحل يفوغراماهلب قصدي الذي وأما.  (tema kompleks)املعقّد املوضوع
 يفوغراماهلب  يقصد الذي اأمو. النص وجود قبل املوجود قتطافاالو ،بتذلةامل عبارةال
 موضوع ليكون املمكن من أكثر الذي اللغوي نتضمال كلّ فهو  (potensial)كامنال

   .الشعر

 بإمكانه النمط. الطرز لبنية مستخدمة ةشعري مجلة هوف (model) النمط امأو
 ةلمج تصبح بإمكاا اليت أشعرهاو مجلة أقلّ هوف زاالطر اأم و ،الشعر نصوص يف يوجد
  .باومركّ ،الطو أكثر

  البحث منهج. و

 ذلكول. منظّما البحث يكون ألن جدا مهم العلمي البحث كلّ يف املنهج تخداماس إنّ
  :يلي كما البحث مناهج البحث هذا يف الباحث استخدم

 البحث منط. ١

البحث منهج يعىن البحث هذا يف الباحث إختاره الذي البحث منط اوأم اكيفي 
 هذا و ٢٠.الرموز و ،التفسري و ،الفكرة و ،البياين شكلال على يقدم الذي وهوالتحليل

 والّات املتنوعة الكتب يف واملطالعة البحث يعىن مكتيب حبث أيضايشكّل بحثال
  ٢١.البحث هذا يف املسألة إلجابة واملؤيدة البحث مبوضوع املناسبة األخرى والكتب
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  البيانات مجع طريقة. ٢

 اجلمع حياول أن إالّ البيانات مجع يف اخلاض املنهج الباحث يستخدم ال   
 البيانات وانقسمت. ميكن ما أكثر البحث مبوضوع املناسبة و املؤيدة البيانات

  :نوعني إىل اموعات

  ةالرئيسي البيانات. أ

 وقال. املركزة واملسألة البحث مبواد رةمباش تعلّقي ما هي الرئيسية البيانات
 من عاجال الباحث يهاعل حصل بيانات الرئيسية البيانات إنّ محاد سور وينارنو

 العتاهية أيب ديوان منها البحث هذا يف الرئيسية اناتوالبي ٢٢.خاص هلدف مصادرها
 اجلامعة طبعه فاتريري مليشل Semiotics of Poetry و. ١٩٨٦ بريوت يف حمفوظة طبعه
 . ١٩٧٨ بلومنطون يف إنديانا

  ةاإلضافي  البيانات. ب

 التتعلّق اليت البحث مبوضوع ومتعلّقة مؤيدة بيانات هي اإلضافية البيانات
 األدبية والكتب البحث مناهج عن الكتب املثال بيلس على ،البحث ذا مباشرة

 إمتامه يف اإلستعانة من تتمكّن أنها الّإ بالبحث تعلقةامل خرىأ وكتب اللغوية واملعاجم
  .وإكماله

  البيانات حتليل طريقة. ٣

 اتاللذّ" الشعر لتحليل ريفاتري مليشل السيميائية النظرية الباحث تخدماس
 أضغاث اتاللذّ" الشعر الباحث حلّل ،البحث هذا يف. العتاهية أليب "أحالم أضغاث
 التحليل مرحلة يف .تأويلية قراءةب و شيفيةتك بقراءة يعىن حتليلني مبرحلتني "أحالم
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 يف ،الضدية الثنائية هناكو اللغوي املعجم بإستخدام تكشيفية ةقراءب الشعر يقرأ األوىل
 التعيني و بنيوية قراءة الشعر قراءة يعىن التأويلية قراءةب الشعر يقرأ الثانية التحليل مرحلة

   .رالشع وطرز ،منط و ،حايل و كامن هيفوغرام عن

  البحث نظام. ز

 اإلستنتاج على حيصل حتى البحث هذا يف ستبحث اليت املسألة أصول لفهم تسهيال
  :كاآليت الباحث استخدمه الذي فنظام واملنظّم الكامل

 و البحث وغرض البحث وحتديد البحث خلفية على يشتمل ،مقدمة األول الباب
  .البحث نظام و البحث جمناه و النظري اإلطار و املكتيب والتحقيق فائدته

  األدبية وأعماله العتاهية أيب حياة ترمجة عن حملة الثاين الباب

 بإستخدام العتاهية أليب "أحالم أضغاث اتاللذّ" الشعر حتليل على حيتوى الثالث الباب
  .ريفاتري مليشل السيميائية النظرية

  .البحث وخيتم سابقةال األبواب يف املسائل ختصارا على يتضمن ختتاما الرابع الباب



  الرابع الباب

  ختتاما

 ستنتاجاال .١

 النظرية باستخدام" أحالم أضغاث اللذّات" عرالش بتحليل القيام وبعد

 ، الشعر ذلك من املعىن وحدة الباحث وجد العتاهية، أليب ريفاتري مليشل السيميائية

  :ليت كما

 أحالم أضغاث اللذات شعرال ىنامع الباحث وجد التكشيفية، القراءة من  . أ

 هذه يف ىناعامل ولكن املعجمية، يناواملع اللغوية املعاين من تتكون اليت

 .الشعر نصوص مجيع يف ختتلف تزال ال املرحلة

 تشمل بإمكانه الذي الكامن اهليفغرام الباحث وجد التأويلية، القراءة من   . ب

 أليب أحالم أضغاث اللذّات الشعر من الكامن اهليفغرام أماو. الشعر معىن

 :يلي كماف العتاهية

 يظفرون الذين والناس فترة، إالّ ياالدن احلياة يف احلياة أنّ واملال، الدنيا

  .اآلخرة احلياة على الدنيا باحلياة

  x طرف ،طمع x صرب :يعىن الباحث وجدها اليت يةالضد ائيةالثن أما  

 غري x جتريب ،مستهدفx  مكتسب ،تبين x خترم ،عام x  يوم ،أحالم

  .بغي  x حلم ،جتريب

 عن الشاعر سيعبر يعىن قةالساب الضدية الثنائية من املتضمن فاملعىن

 والناحية اإلجيابية الناحية يعىن الناحياتان هناك الدنيا احلياة هذه يف بأنّ الفكرة

. بعضا بعضهما يتعلّقان املوجودتان الناحياتان كلّ من واحدة وكلّ. السلبية

 طريق يف بأحالم يتعلّق والطرف اإلنسان، أخالق يف بالطمع يتعلّق كالصرب
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 خترم والفعل الدنيا، موقيت يف يف بعام يتعلّق ويوم الدنيا، لينظرون اإلنسان

 اآلخرة، باحلياة الدنيا يظفرون الذي اإلنسان حالة يف تبين بالفعل يتعلّق

 جتريبة بغري يتعلّق جتريب وكذلك الدنيا، احلياة يف بالتجريب بتعلّق ومكتسب

 اإلنسان حال يف فمبستهد مكتسب يتعلّق واآلخر، الدنيوي، التجريب يف

  .الدنيا احلياة ليقضون

 "أحالم أضغاث اللذات" الشعر يف الباحث وجده الذي النمط مث

  :هو ،العتاهية أليب

  وخدعتها الدنيا بك تلعنب ال -  مبعدة الدنيا عن كوين نفس يا

 أليب أحالم أضغاث اللذات الشعر من النمط الباحث وجد فبعد

 ريفاتري مساها اليت اجلملة أي ةالتالي اجلملة يف الشعر عىنم يركز ،العتاهية

 أضغاث اللذات الشعر من الطراز يشكّل الدنيا، مواجهة يف الزهد. بالطراز

 الشعر يف املعىن وحدة على تتضمن اجلملة هذه ألنّ ،العتاهية أليب أحالم

 فهو الطراز من احلايل اهليفغرام وأما .العتاهية أليب أحالم أضغاث اللذات

 .٦٤ اآلية العنكبوت السورة يف توبةاملك

 قتراحاال .٢

" أحالم أضغاث اللذات" بالشعر يتعلّق ما عن الباحث وحبث حلّل أن بعد

 من بالضوابط مهتما العلمي البحث من البد أنه الباحث رأى العتاهية، أليب

 يف بحثال من األحسن هو ما على ليحصل تلي كما تسردها اليت اإلقتراحات

  :تلي كماف اإلقتراحات أماو. لاملستقب

 النظريات هناك بل وحده، ريفاتري مليشل تليس السيميائية النظرية إنّ  . أ

 ولذلك،. السيميائية أهايل وضعوها اليت املتنوعات األخرى السيميائيات



٤٠ 

 

 تكون ألن األخرى، بالنظريات بعد ما يف الباحثة أو الباحث يستخدم أن

 .األخرى النظريات بوسيلة البحث من املتنوعات النتائج فيه

 هناك ولكن الشعر، لدراسة اديحو حتليال ليس السيميائي التحليل إنّ   . ب

 والتحليل التركييب، والتحليل التناصي، كالتحليل األخرى التحاليل

 فيمكن إذا. التارخيي والتحليل التحكيكي، والتحليل السيكولوجي،

 األخر، بالتحليل الشعر هذا لّلحي أن املستقبل يف الباحثة أو للباحث

 .املتنوع نهجاملوب املتفرقة، وبالنظرية

 سبحانه وأستعينه وأمحده البحث، هذا يف النهاية إىل أتيت وقد هذا،

. البحث هذا انتهى وعونه فبنعمته تصفون، ما على املستعان واهللا وتعاىل،

 ملن أرجوو. اجلميع من به عزم هو من لكلّ البحث هذا ينتفع أن وأرجو

 مكمال البحث هذا ليكون وانتقادته آراءه يلقي أن األخطاء فيه رأى

  . ومنقحا
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