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 الشعار

اِْلَاِت َوتَ َواَصْوا بِاْلَْقِّ  ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر )2( ِإَّلا الاِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصا َواْلَعْصِر )1( ِإنا اْْلِ
 َوتَ َواَصْوا بِالصاْبِ  )3(

 أربع رائعات :

 بالرضا حتلو اْلياة +

 بتسامة هتون املشكالتباَّل +

 ستغفار تنقضي اْلاجاتباَّل +

 بالدعاء تتحقق املستحيالت  +

 اإلهداء

 أهدى هذا البحث إىل :

 احملبوبني مشس البحري وفايومي ،أيب وأمي احملبوبني 
 ،احملبوبني بيعبد اْلسبد الواسع الرمحن و ع أخّي الصغريين 
 يف قليب ، فائزة اهلّمة احملبوبة  من اليت كانت دائمة 
 .املدرسني واملدرسات الذين علموين العلوم املتنوعة 
 الذين صاحبوين يف التعّلمة والرتبّية أصدقائي وصديقايت األحباء. 
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Abstrak  

Puisi Ibtasim merupakan salah satu puisi yang ditulis oleh seorang penyair 

mahjar, Iliya Abu Madhi. Puisi ini terdapat dalam salah satu kumpulan puisinya, 

yakni al Khamail. Puisi ini menceritakan tentang keoptimisan dalam menjalani 

sebuah kehidupan yang penuh dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Di 

dalamnya terkandung nasehat yang ingin disampaikan oleh penyair. Akan tetapi, 

dalam bait tersebut, kalimatnya masih tercerai berai dan belum menjadi kesatuan 

makna. 

Penelitian ini menggunakan teori semiotika Riffaterre untuk mendapatkan 

kesatuan makna puisi tersebut. Dalam semiotika Riffaterre terdapat dua 

pembacaan, yakni 1). Pembacaan heuristik, yakni pembacaan berdasarkan 

perkamusan, dan 2). Pembacaan hermeneutik yang meliputi : hipogram potensial, 

matrik, model dan hipogram aktual. 

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut : hipogram potensial dari puisi ini adalah terdapat percakapan antara orang 

yang pesimis dan optimis. Si pesimis selalu memandang kehidupannya penuh 

dengan kesedihan dan penderitaan. Sedangkan si optimis mencoba 

mengeluarkannya (si pesimis) dari kungkungan kepesimisan. Dia mengajaknya 

untuk tetap tersenyum dalam menghadapi segala penderitaan hidup, karena 

dibalik semua itu ada hikmah yang indah. Sedangkan matriks atau pusat 

maknanya adalah optimis dalam menghadapi musibah-musibah kehidupan . Dan 

model dalam puisi ini adalah al layali jara’atni alqama   #  qultu ibtasim wa lain 

jara’ta alqama ( malam-malamku menyuguhkanku kepiluan  #  aku berkata : 

tersenyumlah, walaupun engkau disuguhkan kepiluan). Sedangkan hipogram 

aktual yang menjadi latar dari puisi ini adalah latar belakang kehidupan penyair 

dan puisi kam tasytaki Iliya Abu Madhi dalam diwan al khamail. 

Kata kunci : Ibtasim_Iliya Abu Madhi_Semiotika Riffaterre_Optimisme 
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 تجريدال
 

ماضي.  يبإيليا أ ،شاعر ادلهجر كتبهاحدى القصائد الىت  إالقصيدة ابتسم ىي 
لية يف عيش ىذه القصيدة على التفاؤ  ت. وقص  اخلمائلحد ديوانو يعىن أوىي جتمع يف 

 ،اليت يلقيها الشاعر. ولك  حتتوي ادلواعظيضا فيها ياة ادلليةة بانحم  وادلصيبة. وأاحل
 هتا مازالت مفرقة ومل تك  وحدة ادلعىن.بياأالكلمات بٌن 
يف حبثو  للحصول على وحدة ادلعىن يف الباحث النظرية السمائية لريفاتًن  استفاد
يعىن  شيفيةك(. القراءة الت1ومها :  ,ن. وكان فيها قرائتاوادلواعظ فيها تلك القصيدة

لكام  وادلعيار والطراز باذلفوغرام االقراءة التأويلية اليت حتتوى (. 2 ،القراءة بادلعجمي
 واذلفوغرام احلايل.

فوغرام اذلم ا بو الباحث ىي كما يلي : وأ قامفالنتيجة على ىذا البحث الذي 
والبؤس.  باحلزنمادام ادلتشائم ينظر حياتو و ل. وار بٌن ادلتشائم وادلتفائاحلها ىو في الكام 

يف  بتسامدائم االؤل( يدعوه م. وىو )ادلتفاوحياول ادلتفاؤل أن خيففو وخيرجو م  التشاؤ 
عيار )مركز ادلعىن( ىو . وادل، ألن  وراء كلها  حكمة عظيمة مجيلةاحلياة واجهة عقائبم

احلياة. والطراز الذي يكون فيها ىو "الليايل جرعتين علقما   مصائب يف مواجهة التفاؤل
 ابتكارىافوغرام احلايل الذي يكون للفية اذل#  قلت : ابتسم ولة  جرعت علقما". و 

يف ديوانو الثاين وىو  والقصيدة "كم تشتكي" إليليا أيب ماضي للفية احلياة للشاعر ىو
 .اجلداول

 بو ماضي_السمائية لريفاتير_التفاؤليةابتسم_إيليا أالرئيسية :  المفردات
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 كلمة شكر وتقديم

إّن احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سّيئة 
ن الإلو ااّل اهلل وحده ال أو ومن يضلل فال ىادى لو. أشهد أعمالنا من يهد اهلل فال مضل ل

 أّما بعد. هد اّن سيدنا حمّمدا عبده ورسولو،شريك لو وأش
متام الوظيفة األكادميية األخرية ولتكميل شرط من لقد كتب الباحث ىذا البحث ال

البحث نافعا  الشروط للحصول على الدرجة العاملية يف علم اللغة العربية وأدهبا. ولعّل ىذا
 لدى الباحث نفسو وكذلك ملن اراد زيادة معرفتو يف ىذا اجملال.

ان والغلط. وكان ىذا البحث بعيدا عن الكمال والتمام ومن مثّ حيتوي فيو من النقص
 إليكم : ،ا على مساعدة يف كتابة ىذا البحثمثّ أىديت شكرا وتقدمي

املاجستري, كعميد كلية اآلداب  يألوان خري  احلاج الدكتور األستاذالسيد الفاضل  .1
 والعلوم الثقافية جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا.

كرئيس قسم اللغة العربية   املاجستري أوكي سوكيمان احلاج السيد الفاضل الدكتور .2
 وأدهبا الذي قد وافق ىذا البحث.

كمشرف ىذا املاجستري   د درديريستاذ الدكتور احلاج توفيق أمحالسيد الفاضل األ .3
ن يكون وأرجو أ ،رشاداتأفسح فرصتو يف إعطاء التوجيهات واالالبحث الذي بذل 

 حمل القبول واالحتسان. جزاك اهلل خري اجلزاء.
ي الذي قد شرف األكادمي كمشريف  ،الدكتور احلاج ابن بردة املاجستري الفاضل السيد .4

 م الثقافية.طول الدراسة يف كلية اآلداب والعلو 
يف كلية اآلداب والعلوم الثقافية خاصة يف قسم اللغة العربية وأدهبا  مجيع املدّرسني .5

 جزاكم اهلل أحسن اجلزاء. املتنوعة علموين العلومالذين 
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أّمي فايومي اللذين قد بذال جهودمها يب مشس البحري و الكرميني احملبوبني : أ الوالدين .6
ن أكل ما أفتقر من مال وعناية. أرجو اهلل الرمحن الرحيم و هتذيبة نفسي و  يف تربية

 يغفر ذنوهبما ويرمحهما كما ربّياين صغريا.
واملصائب. ولعل اهلل ينقضي  من السيئات كماعلياهلل  وىل احملبوبني أخّي الصغريين .7

 .حاجاتكما
 اليت تصاحبين وتساعدين طول الوقت فرحيا وحزينا.احملبوبة  .8
قاء جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا خاصة قسم صدمجيع األ .9

اللغة العربية وأدهبا الذين صاحبوين وساعدوين طول الدراسة يف كلية اآلداب والعلوم 
 الثقافية. شكرا كثريا وأرجو اهلل أن جيزيكم أحسن اجلزاء. 

كل وأنتظر   ،عزاءن يكون ىذا البحث وراثة مين جلميع القرّاء األوأخريا أرجو أ
 و وتصحيحو يف األيام القادمة. واهلل أعلم بالصواب.جل تصويباالنقياد والتنبيو أل
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 الباب األول
 مقدمة

 

 خلفية البحث    .أ

قسم العمل نا ،ىذا لوعلى شكو  ع.ادلتنو   لشكليف احلياة با األديبالعمل  ظهر
 قد م فيهاتحياة  األديبيف العمل و   1ادلسرح.و  النثرو  الشعر قسام :أ ثالثة إىل األديب

 Rene Wellek dan Austinقال ) 2.كوسيلتهايد من الواقع باستخدام اللغة  التقلالصور و 

Warren  ) العمل  ناك من الواقعة ولوأكثر احلياة واحلياة  األديبالعمل  لقد قدم
 3.ناسناإلالذاتية من يقل د العامل والدنيا  األديب

مل خيرج  وأن من حيث ،بيئتهاياة و فهم احلتعبري بالعاطفة يعٌت الالشعر ىو 
طباع ناإلاطفة والشكل و ساسية وىي العه من تفكري الشاعر. وفيو ثالثة عناصر أابتكار 

 إىل حنتاج قد للحصول على فهم الشعرو  4لشاعر.اليت يستفيدىا االظاىرة يف اللغة 
فيو تصوير  ن  أل  فيوادلعٌت  يف تأدية لكي ال خنطأ ، وذلكخلفية حياة الشاعرتعريف 

 .ناسناحلياة لإل
 الو دون أي عائق. وب السعيدةحلياة ا يعيش أن يف احلياة اإلنسانراد كل أ و

 : الكرمي أنيف القر  ىلاتعوفق قولو  ،ليعبدهىذه احلياة إال  يف اإلنسان اهلل لقخي
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 (٦٥:  اتي  ارج لذ  ) ا   نج و  د  ب  ع  ي   لج  ال  إج  س  ناأل   و   ن  ال ج  ت  ق  ل  خ   ام  و  
من   وىذفة غرضة أصبحت خرة ادلستقبلةاآلت السعادة يف الدنيا و ناك  ،ذلك نوأكثر م

 قد تكون احلياة ال ،. ولكندعاءىمىم و باختيار  قتعليها عليللحصول و . اإلنسانكل 
. منهم ملالسعادة ادلورودة ال تناسب باآل تجعل. ف ناسناإله جترى على ما يريد

 التوازنعدم و القائم.  الواقعادلتوقع و اإلنسان حلم بني  نالتواز عدم سبب ل ىذادث احلو 
 .اإلنسانحيط حياة فيها ىو سرية احلياة اليت ست

لصورة من احلياة اليت يقدم ا أنحياول  ىو ماضي أيبا ييلمسو إمهجري إوىناك 
شعراء  حدو ماضي ىو أأبا يلىعملو. إ ىحدالواقع واحللم يف إ التوازن قد يكون عدم

كسائحة معروف بالشاعر الذي يناظر احلياة  ىو  ،بالتفائلية. وغري ذلك شهورجر ادلادله
فتاح المالية نالفرصة ال ناسناإلجيعلها  أنمن حيث ينبغي  ٦،من سوائح الوجود

. ىكذا احلياة اليت ميليةال سكنةادلىي  الدنيا حياة ،هوعند فيها. على النعمدة والسعا
 ٥.أنخليل جب  نالشاعر ادلشهور جب ارئاسة  حتت رابطة القلميةالحد شعراء أيصورىا 

صورة من  7من رلموعة اخلمائل "بتسما" ناعنو حتت ه قصائد ىحدإيف  ناك
 ة.مهم   ىناك موعظة ،ناوراء كل ماك احللم والواقع. ولكنبني  التوازن بعدم احلياة ادلليئة

 ،ليست اللغة اليومية فيها ادلستفيدةاللغة  ألن   ،واضحة لشاعربريات مل يذكر اتع ىناكو 
 ثة بني الشخصني. تلك القصيدة قدمها الشاعر يف شكل احملاديةلغة الشعر ال لكنو 

 باحلزن مليئكشخص   يلعب دورهشخص وال. شاعرالشخص  نما ديث أأهنفك
م تأثري من ؤ التشاو . يريدهيكن فيها أمل  مل ،ظالم كلها عاش فيهااحلياة اليت  .التشاؤمو 

اسب نتقد ال إنساناليت يتمٌت  إليها كل  دةاحلياة السعيف .احللم والواقعبني  التوازنعدم 
صورة من واقع الو احلزن.  هميف حالة حتمل معليه احلياة تضي ق . كأنادللموسبالواقع 

 احلزن العميق. ىلإملو حتتناسب باحللم  اليت ال "بتسم"اقصيدة الاحلياة يف 
                                                           

 ٦٩٥ص.  ،(رلهول السنة ،بريوت –)لبنان : دار اليل  الامع يف تاريخ االدب العريب االدب احلديث ،حنا الفاخوري ٦
 ٥٩ - ٥٣ص.  ،بريوت( –. )دار العودة ماضي أيبا يلىديوان ا ،ماضي أيبا يلىا  ٥
 ٧7ص.  ،( ٨٩٩٣ ،بريوت –. ) لبنان : دار الكاتب والكتاب ماضي : الداول اخلمائل تب وتراب أيبا يلىمن اعمال الشاعر ا ،ماضي أيبا يلىا  7
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ىذا الشخص دائم  ناوك ،يف مواجهة احلياة اليلعب دورا متفائوشخص آخر 
. يف حياتوبتسام اال دائم ويكون .ادلخاطب نحز  عن خيفف وىو يريد أن .بتساماال
 إىليعطي احلماس  أنحياول و ديره باالبتسامة.  ،ادلاضي الذي مل يتناسب حبلمو عصرال

موقف  ينشأ أنحياول  ،لكليعيش احلياة. وغري ذ تسامبدائم االادلخاطب ليكون 
ق دى الطر حإسامة ىي االبت ن  أل. يف عيشو ليكون دائم االبتسامادلخاطب  إىلل التفاؤ 

 .يف النفس يةلالتفاؤ  إلنشاء
 بالتفاؤلية م ادلخاطبؤ يتغري موقف تشا أنل ئادلتفا حياول ،يف تلك القصيدةو 

ل بالتعبريات ادلتفائ ينكسره م يف تلك القصيدةؤ التشاو . يف حياتو سعادةالباحلزن و 
سامة بتاإلو حياتو. يف  دائم اإلبتساممره أ ال  إ مل يكن كثري من التعبري ادلقولو لية. التفاؤ 
 .قبلو كادلذكور  ناسناإليف  يةلالتفاؤ  ق إلنشاءحدى الطر ىي إ

واىر احلياة ادلليئة بالظ ينا يف سريةإل تعطي ادلوعظة أنول تلك القصيدة حتا
 األبياتيف كسار ادلعٌت نامع  م والتعبري غري مباشرة للفه الصعبة اللغة ،ولكنادلختلفة. 

ورد دة. كما ت يف تلك القصينااليت ك ادلواعظاختاذ وحدة ادلعٌت و ل صعوبا الباحثجتعل 
 : يلىفيما بيات القصيدة أ بعضيف 

 يف السماءقلت ابتسم يكفي التجهم     *قال السماء كئيبة وهتج ما    
الشاعر ليصو ر  يستفيدىاىناك العالمات اليت  ،بيات تلك القصيدةأمن  يف بعض

ن يف احلياة ادلاضية وىي تصوير احلز التجهم السماء احلزين و  ،لك البيتحياتو. يف ذ
اعر الش يستفيدتصويرة لعصر ادلاضي الظالم. و مة أعالتعبرية غري مباشرة. والسماء ال

 .كادلذكورادلليئة بالعالمات  لكن اللغة اخليالية و  ،غة اليوميةاللغة اليت ليست الل
بالشكل ادلتنوع مع  تستفيداللغة  تناك  ،السيما الشعر ،األديبيف العمل 
العناصر الرئيسة من  ،حبط  عارض 8حىت ختتلف باللغة اليومية. ادلمكنات ادلختلفة

بناء وثالثا اليا ناوث ،مل من الفكرة والعاطفةيشت ،والأ: تتكون من ثالثة عناصر الشعر

                                                           
8
  Nyoman Kutha Ratna, Stilistika: ..., hlm. 149 
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تعب عن ادلعٌت الديد  نةو موز الشعر ىو لغة خيالية  ،ناعند ستدمو ة. ناماألو  ةطباعناإل
الشعر  أن  لك الشرح بيشرح ذ 9البشرية.روح و عن سر الالعاطفة و الفكرة و الذوق و و 
 ادلعٌت ،يعٌت جديد. ستخدام اللغة اليت ذلا معٌتبا ،اخليالاحلافلة بباللغة  ل فو الشاعرؤ ي

ىناك ادلعٌت الديد الذي و  .ي القاموسصلي لكن ادلعٌتليس ادلعٌت األادلقصود بالشاعر 
 الديد حتتاج النظرية اليت تستطيع للحصول على ادلعٌتو و. من جيب الباحث على طلب

النظرية لكشف  الباحث اجتحي ،تشرح احملتويات من الشعر تفصيال. من ىنا أن
القصيدة مل تكن  ىذه مازالت ،السيماو فيها.  قاذلا الشاعر اليت ادلواعظالعالمات و 

 سهال. تفهم القارئني أن تأيتعٌت اليت ادلوحدة 
ة دليخائيل ريفاتري لفهم اللغة مائييقاربة السادل يف ىذا البحث يستخدم الباحث

 10مائية ىي علم عن العالمات.يالعالمات من القصيدة سهال. السو  ادلعٌتوحدة  يف
ىناك  ،"ابتسم"قصيدة اليف و حدى النظريات ادلناسبة لبحث القصيدة. إىي  مائيةيالس

ىا ادلتشائم لو ؤ ادلعبات فيها لتعبري تصوير تفا ،لكيف حياتو. وغري ذ العالمات اليت عب 
 أنادلتشائم تشكل عن العالمات اليت البد منو  إىللية ؤ نشإ التفايف عيش حياتو و 

 يفسرىا.
القراءة  . ومهاتنيمن خالل ادلرحلتني القرائئل ريفاتري دليخا سيمائيةالبالبحث 

ة اليت حتتوي اذلفوغرام الكامن وادلعيار والطراز واذلفوغرام يلىالتكشيفية والقراءة التأو 
الشيئ الذي كون ، حىت يلقراءة العالمات يف تلك القصيدة ناستساعد احلايل. ومها

 للقارئني.  الشاعر مفهوما يلقيو

 حثحتديد الب .ب

                                                           
 ٧٩7ص. ( ٨٩٩١ ،النهضى القاىرة : مكتبة). األديبل النقد و اص ،امحد الشياب  ٩
10

  Rahmat Djoko Pradopo, Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, Dan Penerapannya. ( 

Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995 ), hal. 119 
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اليت سيوجبها  فادلسألة ،على خلفية البحث اليت شر حها الباحث أساسا
 ىي :  يف ىذا البحث الباحث
بالنظرية السيمائية  ماضي أيبا يليإلٌت يف قصيدة إبتسم كيف وحدة ادلع .٨

 ؟ لريفاتري
 ؟ اليت تكون يف ىذه القصيدةللحياة  ادلواعظما  .٧

 ائدهفو أغراض البحث و    .ج

 البحثض اغر أ .1

 ىو : للوصول إليو الغرض الذي يريده الباحث
 "بتسما"قصيدة اليف  عن وحدة ادلعٌت البحث  .1
 .الكشف عن ادلوعظات الواردة فيها  .2

 فوائد البحث .2

لفائد الذي يريده ا ،لمياعفعلمي ونظري.  ،ناىناك فائدالبحث  يف ىذا
توازن بعدم  ادلليئةنفس يف احلياة لية للشاء التفاؤ ناطلب من وحدة ادلعٌت و ال الباحث ىو
ىذا البحث  لعل ،نظرياالقصيدة. و  اليت تكون يف ادلواعظ اخذ احللم بطريقبني الواقع و 

وخاصة  ،األديببحث الالتطور يف  إىل اهاماساآلخرين و  يكون مرجعا للباحثني أن
 السيمائية لريفاتري.  

 التحقيق ادلكتيب .د

للباحث  التعريفيعطي  أنغرضو ىو و البحث. يف  جدا التحقيق ادلكتيب مهم  
يق يساعد التحق ،لكذ إىلم ال. إضافة أ نو خر اآل الباحثون اهب ادلوضوع قامىذا ىل 

ا ييلإلقصيدة ابتسم البحث ل ،ما علمو الباحث بقدر. مسألتوادلكتيب الباحث يف هناية 
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باحثون اآلخرون ا القام هب ولكن كثري من البحوث اليت سبق ذلا البحث.أيب ماضي ما 
 : من قبل منها ا الباحثونهب البحوث اليت قامو نفس ادلوضوع. على 

اإلسالمية احلكومية  كاليجاكا  أنسون امعةلطالبة  ،(٧٠٠٦إيئس مريايت ) .1
 يليااحلكمة للحياة يف قصيدة ادلساء إلجوكجاكرتا يف حبثها حتت ادلوضوع 

الشاعر  أنب حبثويف  احثةخلصت البمائية(. ية سيلىأيب ماضي )دراسة حتل
ء اليت جتمع يف عملو يعب  عن حل احلياة بالطرق ادلتنوعات. قصيدة ادلسا

ة لشيوخا يواجهة احلياة ادلستقبلة أيف مسلمى  إىلعن حلو   شر حيناالث
يكون  ،كل شيئ جيري بسنة اهلل  ،اوعندى .ستخدام الرموز يف حاالتنااب

النهار مث  ادلساء  وقت الصباح بعد لك عكسو. ويكونالنهار بعد الليل وكذ
 )الصباح( الطفولة ىناك وقت ،ناسناإلياة التوقيت حل وينتهى بالليل. يف

 .)الليل( والشيوخ)ادلساء( ادلراىق و  )النهار( الشبابو 
ية يف قصيدة ناسناإلحبث يف حبثو حتت ادلوضوع " ،(٧٠٠٥إمام خباري ) .2

  ،مائية لريفاتري(. بناء على حبثويالس ةيلىلا أيب ماضي )دراسة حتيلياليتيم إل
والد األيتام الذين األ أن  ب تلك القصيدة مكشوفة منها إىلة يلىمن القراءة التأو 
وا ناخرى. ولو كا. لديهم كرامة كسائر االطفال األيذل و ال يبدون بالذليل

سوف ينالون  ،اةناادلع . ولكن وراء تلكاةنايعيشون يف حالة الفقرية و ادلع
 ناسنت الفقرية جتعل قدرة اإلناماك .مايريدوهن ناادة و رعاية احلياة اللتالسع

  ذاىبة ولكن عكسها.
يف قصيدة التني ية اإلنسان( حبث يف حبثو حتت ادلوضوع ٧٠٨٠ )نيمحد حسأ .3

 ماضي ىو أيبا يليإ ،مائية(. عندهية سيلىماضي )دراسة حتل أيبا يليللشاعر إ
و مضمونا. أشكال  شاعر التجديد يف الشعر ىوو الشاعر ادلعاصر ادلشهور. 

يليا الواسعة. اشتهر إ النعومة واإلنسانيةيف شعره ىي اللطيفة و  اإلمتيازات
حالم. لنيل األ اإلنسان إىلدعوتو و الميل و  نادياإل حب احلياة ولتفائلو و 
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 مليئةماضي  أيبا يليشعار إأ أن  واخلالصة بية. ناسناإلبأيضا مشهور  ناوك
 ية. ناسناإلب

قصائد  أن  خيلص ب أنيستطيع  ،الباحثون ثالثة البحوث اليت قام هبا إىل ساساأ
 ناك ،لكذ حالم يف احلياة. وسوىنيل األؤلية لية والتفاناسناإلب ةماضي مملوء أيبا يلىإ
 اسب مع األملني الكون ي الذي واقعاليف مواجهة  النصيحات يقدم أنيضا حياول أ

 .ناحييف بعض األ

 طار النظرياإل .ه

 مائييىا السيمائية. الساحدإو  ةاألدبياألعمال  بحثلمن النظريات  كثريىناك  
 ةيوالثقاف الظواىر االجتماعية أن  ب ىذا العلم و رأى 11علم عن العالمات. ىو

تلك العالمات  تمكنااليت  تفاقياتاالقواعد و الو  اتمانظدرس السيمائي ال. عالمات
م انظىو  األديبالعمل  أن  بىذا يتذكر  .معٌت ذو بناء ىو األديبالعمل   12.عٌتادل

السيميائية ىي  أن  ،كل حالعلى   13.متوسطا ستخدم اللغةي معٌتلو الذي  العالمة
 تكون فيها.العالمات اليت  ة اليت تعتمد علىاألدبيلفهم األعمال  تستفادنظرية 

ادلعٌت  ا منطلبلريفاتري  ىذا البحثيف النظرية السيمائية الباحث  يستفيد
والتحليل ماضي.  أيبا يليإل "ابتسم"قصيدة ال ة اليت تكون يفناماحملتويات واألو 

 وىل قراءة تكشيفيةرحلة األادلني من القراءة. تعلى مرحل السيمائي لريفاتري احتوى
 وعلى بناء اللغة أ تعتمدية قراءة القراءة  التكشيفو  14.ةيلىية قراءة تأو نادلرحلة الثوا

تقام  قراءة التكشيفيةالو  15.ولللمستوى األة السيمائية تفاقياالعلى نظام  سيمائيا ىي

                                                           
11

 Rahmat Djoko Pradopo. Beberapa Teori Sastra, ..., hlm. 119 
12

  Rahmat Djoko Pradopo. Beberapa Teori Sastra, ..., hlm. 119 
13

 Rachmar Djoko Prodopo, Pengkajian Puisi. … hlm. 120-121 
14

  Michael Riffaterre, Semiotics Of Poetry. ( Bloomington : Indiana University Press :1978 ), 
hlm. 4-5 
15

  Rahmat Djoko Pradopo,  Beberapa Teori Sastra ..., hlm. 135 
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ادلعٌت من القصيدة يف القراءة وحدة  جدو لقاموسي. التبا بحث عن ادلعٌت ادلعتمدلل
 ول.األ فيها اتفاقية للمستوي ن  يفية ألالتكش

. قال حقيقياٌت ليست مع ادلستفيدةاللغة  أن ،يف حبث الشعر علومومن ادل
عل الشعر مقاربا جي الذي العالمات غري مباشرة. ىذا الفكرة و الشعر يعب أنريفاتري 

الشعر  ،يعٌت يعب الشعر الشيئ ادلختلف بادلعٌت ادلضمون فيو. على البسيط ،بالسيمائي
 سببي ،عنده 16ريفاتري عنو بتعبري غري مباشرة. صود االخرى. وذكريعب الشيئ بادلق

 (displacing of meaning) و ىي : تشريد ادلعٌت ،على ثالثة االمور تعبري غري مباشرة
يذكر و  17.(creating of meaning)ادلعٌت تبكريو  (distorting of meaning)ادلعٌت حتريفو 

استعمال بسبب م األدبتشريد ادلعٌت يف  أن  يف الكتاب "السيمائية يف الشعر" لريفاتري 
و رلاز ادلرسل وغري ذلك. أاية الكنستعارة و ل التلميح والتشبيو والتجسيد واالاللغة مث

عدم و  (kontradiksi)التناقضو  (ambiguitas)االلتباسبسبب ادلعٌت مريف وحت
 (sajak)السجعو  (tipografi)الطباعةبسبب دلعٌت ما وتبكري. (nonsense)ادلعٌت

 18بيات.يف األ (homologue)وادلتشاكل
. ةيلىتأو قراءة  وىي يةناقراءة الثال إىل الباحثوصل  ،وىلاأل بالقراءةرور ادلبعد و 

كررة بعد قراءة ادلقراءة ال ىي ةيلىالتأو قراءة ال. احقيقي ايف ىذه ادلرحلة تفسري  ناكو 
 ن  عٌت. ألادل لتأديةة األدبيبالتفاقة  يقرأ أنيكون الشعر و  19ة.األدبية تفاقلاب تكشيفية

 الشعر تعبري غري مباشرة فوجب على تفسريه من التشبيهات فيو.
 ادلسألةادلوضوع و طلب منو في األديباحلصول على ادلعٌت يف العمل وللتوضيح و 

تطور الشعر ىو  ،يةمن الناحية النظر و  20.واذليفوغرام احلايل  الطرازادلعيار و بالبحث عن 
و لمة أكر ىو الكلمة الرئيسة اليت تكون  ادلعياالنوعيات.  إىلري فتغالطراز  من ادلعيار مث

الطراز  إىل يغري اداخليا ادلعيار ىيفوغرام نابسيطة. كو مجلة أو بعض الملة أعبارة 
                                                           

16
  Michael Riffaterre, Semiotics ..., hlm. 2 

17
  Rahmat Djoko Pradopo,  Beberapa Teori Sastra, ..., hlm.124 

18
  Michael Riffaterre, Semiotics ..., hlm. 2 

19
  Rahmat Djoko Pradopo, Beberapa Teori Sastra, ..., hlm. 135 

20
  Michael Riffaterre, Semiotics Of ..., hlm. 19-21 
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عيار . فمن ادلواذليفوغرام احلايل ىو خلفية ابتكار الشعر النوعنيات. إىلمث  اتشبيه
 .األديبيخلص ادلوضوع من العمل ف واذليفوغرام احلايلوالطراز 

ىناك عالقة خلفية  ،سابقال األديببالعمل  األديباالبتكار من العمل ال يفصل 
أدبية أو رلتمعا أو لك باذليفوغرام. قد يكون ىذه اخللفية نصوصا ويذكر ذ ،بابتكاره

 ىيفوغرام كامن ولاأل ،قسمني إىلفوغرام اذل . ينقسمحداثا يف التارخيي والطبعي واحلياةأ
لكن جيب النص و غري صريح يف  الكامن يفوغراماذليكون  21.ىيفوغرام حايل يناالثو 

يفوغرام الكامن ىو كل التضم ن اللغوي الذي أكثر من اذلو من النص.  صالتخليعلى 
يكون  حقيقي من حيثىو نص  احلايليفوغرام اذلو  لشعر.ادلمكن ليكون موضع ا

 22النص الديد. ابتكارمن خلفية  ايلاحليفوغرام اذل

 منهج البحث .و

مازال  23االسبابية. لكشف و خطو نظاميأة لفهم الواقعطريق هج ىو ادلن
ي يستخدم ادلنهج الذ ،لكمنظما. لذ البحث ليكون ،يف كل البحث يستفادادلنهج 

  : يلىالباحث يف ىذا البحث كما 

 البحث نوع .1

 البحثىو  يف ىذا البحث الباحث استخدموالبحث الذي  ونوع
 Metode“ وناالذي عنو زلمد ناصر يف كتابو . (Library Research) ادلكتيب

Penelitian”، إجراء ات بناالبيمجع ادلكتيب ىو طريق  بالبحثادلراد  أن  ب يعب
اليت  ادلسألةاآلداب والتسجيالت والتقارير ادلتعلقة بالكتب و  إىلالدراسة 

                                                           
21

  Michael Riffaterre, Semiotics Of ..., hlm. 23 
22

  Hesti Mulyani, Naskah Serat Asmaralaya : Sakaratul Maut Dalam Konsep Kejawen, 

Jurnal Kejawen ISSN : 1858-294-X, ( Vol. 1, No. 2 , Agustus 2006), hlm. 120. 
23

 Nyoman Kuntha Ratna, Teori, Metode Dan Teknik Penelitian Sastra. ( Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar, 2014 ), hlm. 34 
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 النظرية ادلستخدمة يف ىذا البحث ن  أل ،لكب ذناج إىلو  24سيتم حلها.
 يعٌتمائية يقريبة السال ىي لقريبة اليت يستخدمها الباحثفا ،مائيةيىي الس

   عن العالمات يف القصيدة.ون من قبل قام هبا الباحث اليت قريبةال

 اتنامصادر البي .2

ينقسم الباحث  ،ىذا البحثلسهل  ىم ادلهمة يف البحث.أات ناالبي
 : يلىات البحث كما نابي

 األساسة ةناالبي .2.1

ليت مت احلصول ا ةناي البيأة األولية ناىي البي األساسية ةناالبي
ىم أاألساسية  ةنات البيناكو  25.وسيلةيها مباشرة من مصادرىا بدون عل
 األساسية. ةناث مل يقم بو الباحث بدون البيىذا البح ن  ات ألناالبي
بتسم من رلموعة اات األساسية يف ىذا البحث ىي قصيدة نابيال

 ماضي. أيبا يليإل اخلمائل

 ويةناالث ةناالبي .2.2

ي أحلصول عليها غري مباشرة اليت مت ا ةناوية ىي البيناة الثناالبي
وية ناة الثنات البيناك   26ال تزال تعتمد على فئة ادلراجع.ولكن  ،بوسيلة

وية مكونة من ناة الثناالبي ،مهمة لنيل البحث الكامل. يف ىذا البحث
 خرى ادلتعلقة هبدف البحث. ات األناالبيالكتب والقموس واجملالت و 

 اتناطريقة مجع البي .3
                                                           

24
 M. Nazir. Metode Penelitian. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003,  cet.ke-5), hlm. 27 

25
 Siswantoro, Metode Penelitian Sastra; Analisis Struktur Puisi. ( Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2010, hlm. 70 
26

 Siswantoro, Metode Penelitian Sastra; ..., hlm. 71 
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وية يف ىذا ناو ثأة يساسات أنامل تكن الطريقة اخلاصة لمع البي
ادلوضوع الذي ادلناسبة بات احملتاجة و نامع البيأن جيول الباحث حياو البحث. 

 ادلكتيب. حبثو الباحث بالبحث

 اتناطريقة حتليل البي .4

مائية لريفاتري لتحليل قصيدة ابتسم من ييستخدم الباحث النظرية الس
يستخدم  "ابتسم"قصيدة الماضي. يف حتليل  أيبا يليرلموعة اخلمائيل إل

يف مرحلة و . ةيلىقراءة تأو من القراءة ومها قراءة تكشيفية و  الباحث ادلرحلتني
ول باستخدام مازالت زلدودة لتحليل ادلستوى األ ،ىذه قراءة تكشيفية

مل يكن ادلعٌت ادلقصود و تحليل اللغوي من حيث بناء مجلتها. الو أ القاموس
قصود تفس ر ادل أنحاولت  ةيلىيف قراءة تأو ذه ادلرحلة. و بالشاعر معروفا يف ى

يفوغرام اذل تعينييقام التحليل ب ،تكشيفية. ىناالقراءة ال إىل للشاعر اعتمادا
 ة السابقة.يلىالتحل إىل ستندادالباالطراز ادلعيار و و 

 نظام البحث .ز

يستخدم الباحث نظام البحث   ،يف ىذا البحث ولتسهيل التأليف والكتابية
 : كما يلى

 غراضأالبحث وحتديد البحث و  فيةخل علىتوي حيو مقدمة  : ولالباب األ
 منهج البحث ونظام البحث.تحقيق ادلكتيب واالطار النظري و الوفوائده و 
 اعمالوحياة الشاعر و  حيتوي تشريح عن :أينالباب الث

ا يليإل اخلمائيلمن رلموعة  "ابتسم"قصيدة الحتليل  علىحيتوي  : الباب الثالث
 ،النظرية السمائية لريفاتري باستفادةماضي  أيب

 االقًتاح.اخلالصة و  علىحيتوي و ختتام اال : الباب الرابعو 
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 حسن احلياة ادلستقبلة.أىل إالزمان ادلاضي مرآة احلياة يدل  اجعلْ  .4
 بتسامفلذلك ابتسم! فاال ،العميق للزمان ادلاضي اليرجع الوقت ادلاضي احلزن .5

 سعدكم.ي
 .بتسامين باالرّد بغض اآلخر  .6
يقية يف الرضى ما حلظتان ولكن السعادة احلقفقط ألنّ  ادلتاعليست السعادة يف ادلال و  .7

 لئلنسان يف احلياة.  ةقناعالو 
حكمة  وراء فيها ألنّ  ،وإن كانت مليئة باآلسى واحلزناشكروا على حياتكم ادلاضية  .8

 .عظيمة
 بتسامة صدقة.االف !!ابتسم .9

 ُت ال يستسلمون يف ربقيق احبلمهم.كونوا متفائلُت الن ادلتفائل .10
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 الباب الرابع
 اختتام

 اخلالصة    .1

النظرية  مستخدمايب ماضي أإليليا  "ابتسم"ن قام الباحث بتحليل القصيدة وبعد أ
 وجد الباحث وحدة ادلعىن من تلك القصيدة كما يلي : ،ائية لريفاتًنميالس

وجد الباحث معاين القصيدة ابتسم اليت تتكون من  ،من القراءة التكشيفية .1
صيدة ولكن ادلعاين يف تلك الق ،القاموسيةأو ادلعاين اللغوية وادلعاين ادلعجمية 

 مازالت ختتلف يف مجيع نصوص القصيدة
الذي يشتمل بادلعىن  فوغرام الكامنوجد الباحث اذل ،ة التأويليةومن القراء  .2

إليليا أيب ماضي كما  "ابتسم"من القصيدة  ما اذلفوغرام الكامنأقصيدة. و لل
 يلي :
ألّن احلياة قد تكون  ،يف مواجهة مصائب احلياة بتسامالدعوة لال -

 ما يرام.جترى على 
 ،ابتسم ضدّ ث يعنىى : جتّهم وأما الثنائية الضّدية اليت وجدىا الباح -

 ،معدم ضدّ حّي  ،شفاء ضدّ داء  ،قضى ضدّ قارن  ،يرجع ضدّ وّّل 
 يذىب. ضدّ يأيت  ،البشاشة ضدّ التربّم 
 ن يعرب الشاعرابقة ىو يريد أادلتضمن من الثنائية الضّديّة السادلعىن 

ناحية ناحية السعادة والناحية األخرى  ناحيتاناحلياة الدنيا ىناك  الفكرة بأنّ 
مثل ك،  تعلقان بعضهما بعضام من الناحيتٌن ادلوجودتٌن. وكل واحدة احلزن
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دة. للحصول على السعا بتسامبالتجهم. التجّهم يقضي باالتعلق ي بتساماال
وفعل  .يأيتا ىب وإمّ ا يذالشيئ يف احلياة إمّ ن وفعل وّّل يتعلق بفعل يرجع أل

سيقضي  منلك يف احلياةي من حيث الشيئ الذ ،قارن يتعلق بقضى يف احلياة
. و التربّم يتعلق يف وقت غًن معروف. والداء يتعلق بالشفاء يف الطبّ 

بالبشاشة يف احلياة. واحلي يتعلق بادلعدم يف الدنيا. وفعل يأيت يتعلق بيذىب 
 ا يذىب.ا يأيت إمّ من حيث الشيئ إمّ  ،يف احلياة

يا أيب ماضي ىو إليل "ابتسم"مث الطراز الذي وجده الباحث يف القصيدة 
 ".الليايل جرعتين علقما  *  قلت : ابتسم ولئن جرعت علقما :"قال

، إليليا أيب ماضي "ابتسم"ث الطراز من القصيدة ن وجد الباحأبعد ف
ىو  ،الذي مساه ريفاتًن بادلعيار القصيدة يف عىنادلمركز  أنّ الباحث بيرى 

ىو  "ابتسم"قصيدة  يف واذلفوغرام احلايلاحلياة.  مصائبيف مواجهة  التفاؤل
وقصيدتو السابقة يعىن "كم تشتكي" يف ديوانو الثاين  خلفية احلياة للشاعر

 .اخلمائل
 كما يلي :  عليها اليت خيلصها الباحث وادلواعظ

 ادلليئة باحلزن والبؤس. ظواىر احلياة الشاعر باالبتسام والرضى يف دعوة .1
اليت قد تكون غًن مناسب مع  كن دائم التفاؤل يف مواجهة مصائب احلياة .2

 أحالمنا. 
 اآلخرين أو لنفوسنالة ولكن تأثًنىا كبًنة االبتسامة ىي سه .3
 أحسن احلياة ادلستقبلة.ّل إالزمان ادلاضي مرآة احلياة يدل  اجعل   .4
 ، فلذلك ابتسم! فاالبتسامالعميق للزمان ادلاضي اليرجع الوقت ادلاضي احلزن .5

 سعدكم.ي
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 ين باالبتسام.آلخر رّد بغض ا .6
ما حلظتان ولكن السعادة احلقيقية يف فقط ألنّ  ادلتاعليست السعادة يف ادلال و  .7

 لإلنسان يف احلياة.  ةقناعالالرضى و 
 وراء فيها ألنّ  وإن كانت مليئة باآلسى واحلزن،اشكروا على حياتكم ادلاضية  .8

 .حكمة عظيمة
 بتسامة صدقة.!! فاالابتسم .9
 ٌن ال يستسلمون يف حتقيق احالمهم.فائلٌن الن ادلتفائلكونوا مت .11

 قرتاحاال    .2

رأى  ،بالنظرية السيمائية "ابتسم"قصيدة البعد أن قام الباحث بالبحث على 
ادلذكور  االقرتاح و . يف ادلستقبل وحسنمن االقرتاح للحصول على أ و البد لوالباحث بأنّ 
 كما يلى :

ليست  ،ولكن .طلبا من وحدة ادلعىنفاتًن لسيمائية لرييستفيد النظرية االبحث ىذا  .1
النظرية السيمائية األخرى ادلتنوعة اليت  كىذه النظرية السيمائية وحدىا بل ىنا

  وضعها العلماء السيمائية.
تحليل ىذه ب أن يكون الباحثون األخرون القيام ذه القصيدةذلالباحث كرجو  أ .2

 وليأتوا إّل النتيجةى اخلالصة األخرى لحصول علالقصيدة بالنظرية األخرى ل
 العنصر ادلشوق اآلخر. مازالىناك  ألنّ  ،األخرى
وأمحد اهلل وأشكره سبحانو  ،النهاية يف ىذا البحث إّل احثالب وقد وصل ،ىذا

لنفس وأرجو أن يتفع ىذا البحث وتعاّل الذي بعوعنو ونعمتو انتهى ىذا البحث. 
أن يلقي آراه  رأى فيو األخطاء . وأرجو دلنعموما يقرأ ىذا البحثن ودل الباحث خاصة

 ّل الباحث ليكون ىذا البحث كامال. إ
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