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 الشعار واإلهداء

 الشعار:

Cintai impianmu. Cintai kerja kerasmu. Cintai hidupmu dengan 

berani, jangan menyerah dan jangan pernah putus asa  

“Donny Dhirgantara” 

 
 اإلهداء:

  ندي. هم أحسنكن الاسري مورواين واخواين فريمان إحسوأمي  تيغوه فرايديأيب 

الناس يف العامل. وهم من أكرب املفرحني يف االبتسام. وهم من زعماء يف االحرتام. 

هم أكمل عناصر العامل يف االنسجام. وهم أكرب الشمس الغامرة حيث خفتت و 

 النجوم على الدوام.

 ن حبيب، لولوك، كورنيا، ادي افعي: اروم إستياين، أمحد ر حبيبيت وأصحايب

مصف،كمال،موان، أشكر شكرا جزيال وكثريا، مع السعادة والسالمة يف الدنيا 

 واآلخرة. آمني ... 
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Abstrak  

Skripsi ini berjudul “Syi’ru Da’il Ayyam Fi Diwan Imam Syafi’I dalam Kajian 

Semiotika Riffaterre”. Puisi Da’il ayyam ditulis oleh seorang penyair terkenal yaitu Imam 

Syafi’i. Puisi karya Imam Syafi’I ini mengandung makna yang sangat mendalam tentang 

pesan moral yang layak untuk dikaji lebih dalam. 

Teori yang digunakan peneliti adalah teori semiotik Riffaterre. Teori ini memiliki 

tujuan untuk menemukan kesatuan makna dalam puisi, sedangkan untuk mendapatkan 

kesatuan makna yang diinginkan, Michael Riffaterre mengemukakan dua jenjang analisis, 

yaitu pembacaan heuristik yang didasarkan pada arti kamus dan pembacaan hermeneutik 

yang terdiri dari matriks, model dan hipogram aktual. Dari dua analisis ini dapat 

menghasilkan kesatuan makna dari puisi “Da’il Ayyam” karya Imam Syafi’i. 

Adapun hasil dari penelitian ini dari pembacaan heuristik didapatkan makna secara 

kamus yaitu pada bait pertama dan bait kedua, sedangkan dari pembacaan hermeneutik, 

peneliti menemukan bahwa puisi ini merupakan suatu pesan kepada seluruh umat manusia 

untuk berbuat baik kepada sesama, memberikan nasihat untuk jangan lupa beribadah kepada 

Allah karena hidup di dunia ini tidak akan lama dan kematian pasti akan datang. Adapun 

model terletak pada kalimat “wa kun rojulan ‘alal ahwali jildan”. Sedangkan matrik dari 

puisi ini adalah bersikap qona’ah atas segala pemberian Allah. Hipogram aktualnya adalah 

beberapa ayat Al-Qur’an yaitu surat Al-Munafiqun [ayat 11], surat An-nisa’[ ayat 78], surat 

Al-baqarah [ ayat 155] dan penggalan syair Imam Syafi’i. 
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 جتريد

م" يف ديوان اإلمام الشافعي )دراسة حتليلية سيمائية لريفاتري(.  هذه البحث بعنوان "دع األّيا

م  كتبها الشاعر الشهري ان اإلمام الشافعي. شعر اإلمام الشافعي وحتتوي على معىن  الشعر دع األّيا

 عميق جدا حول الرسالة األخالقية اليت تستحق دراسة أكثر عمقا.

الباحثون نظرية السيمائية لريفاتري. هذه النظرية يهدف إىل إجياد وحدة املعىن يف استخدم 

الشعر، يف حني احلصول على وحدة واملطلوب من معىن، ميشيل ريفاتري يقرتح مستويني من التحليل، 

ز وهي قراءة االكتشافية عن جمرّيت األمور على أساس معاين وقراءة التأويلية يتألف من النمط والطرا

م" للإلمام الشافعي.  واهليفوغرام احلاىل. من التحليلني ميكن أن تنتج وحدة من معىن شعر "دع األّيا

أما ابلنسبة لنتائج هذه الدراسة القراة االكتشافية اليت حصل عليها معىن القاموس، يف حني من 
ه الشعر هي رسالة القراءة التأويلية يعين يف البيت األول و يف البيت الثاين، وجد الباحث أن هذ

للبشرية مجعاء لفعل اخلري لألخرين، وتقدمي املشورة ال تنسى أن تصلي إىل اّللا للحياة على األرض ان 
تكون طويلة واملوت أتيت ابلتأكيد. أما النمط يف اجلملة "وَُكْن َرُجالً َعَلى اأْلَْهَواِل َجْلًدا". يف حني أن 

عطاهوأوصى قنوع كل أطراز من هذه الشعر هي   
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. اهليفوغرام احلاىل  فهو كالم اّلله الذي يكتب يف القرآن الكرمي كما سيأيت: يف سورة اّلله تعاىل
وقطعة من بيت الشعر ، 155، ويف سورة البقراة اآلية 78، ويف سورة النساء اآلية 11املنافقون اآلية 

  اإلمام الشافعي يف دوان اإلمام الشافعي. 
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 كلمة شكر وتقدير

 

احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 

هللا فال مضل له ومن يضلله فال هادي له. أشهد أن آل إله إال هللا وأشهد أن حممدا عبده  هيهد

تبعهم إبحسان إىل يوم ته ومن ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدان حممد وعلى آله وأزواجه وذراي

 الدين، أما بعد.

هذا البحث العلمي إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العاملي يف  الباحث كتب

مساعدة اآلخرين. ولذلك، يف هذه الفرصة لن يكتمل هذا البحث بدون علم اللغة العربية وأدهبا. 

اإلرشادات والتشجيعات الثمينة من اجلدير للباحث أن يشكر لكل من ساعده ابلتوجيهات و 

 واألخرى شكرا جزيال عميقا. هم:

ألوان خريي املاجستري كعميد كلية اآلداب والعلوم  الدكتور فروفيسورالفضيلة املكرم  .1

 الثقافية جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية.

لية فضيلة املكرم الدكتوراندس مصطفى املاجستري كرئيس شعبة اللغة العربية وأدهبا بك .2

 اآلداب والعلوم الثقافية.
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 ت دد عع يتعلى هذا البحث ال ةكاملشرف  اتتيك مرية التسنيمه اجمليستري الدكتورة فضيلة .3

على القيام إبشراف الباحث يف إمتام هذا البحث، علف شكر  اجهوده ةوبذل اعوداهت

 درتاح والدعاء.العلى اإلشراف وا

الذي دد عرشد كاملشرف األكدميي  خريان هنضيني اجمليستري الدكتوراندوسفضيلة املكرم  .4

 الباحث طوال الدراسة يف دسم اللغة العربية وعدهبا.

سات الذين دد علموا العلوم واملعارف املتنوّعة يف دسم اللغة العربية مجيع املدرسني واملدر  .5

 وعدهبا.

 سري مورواين واخواين فريمان إحسان الكندي. هم عحسنوعمي  تيغوه فرايديعيب  .6

املفرحني يف االبتسام. وهم من زعماء يف االحرتام. وهم الناس يف العامل. وهم من عكرب 

عكمل عناصر العامل يف االنسجام. وهم عكرب الشمس الغامرة حيث خفتت النجوم على 

 الدوام.

حبيبيت وعصحايب: اروم إستياين، عمحد رفعن حبيب، لولوك، كورنيا، ادي  .7

ة يف الدنيا مصف،كمال،موان، عشكر شكرا جزيال وكثريا، مع السعادة والسالم

 واآلخرة. آمني ...
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هللا .8 جزاكم صديقايتالذينصاحبوينوساعدوينخملصني، أصدقائيو مجيع

 خرياجلزء.

 هميفإمتامهذاالبحثالعلمي.ؤمليذكرأمساكلمن .9
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 الباب األول

 مقدمة

 
 

 البحث خلفية -أ 

 فورة على املستند املؤلف بتكارا من نتاج هيو  اخليالية األعمال من هو األدب

 اللغوية اجلوانب على تعتمد اليت اجلمالية اجلوانب عن تعبريها ميكن اليت والعفوة العاطفة

 كثريا   تؤثر اليت وعاداته وثقافته اجملتمع من عكسية صورة هو األديب اإلنتاج 1.املعنوية وأ

 أيضا   ُمستخَدم األديب اإلنتاج إن ذلك، إىل إضافة. األديب نتاجإلا قصة حبكة يف

 نتاجإلا وبوسيلة. واجلميلة اجلذابة ابللغة تُنظَّم اليت األفكار أو اآلراء لتوصيل كوسيلة

 األديب نتاجإلوا. فيها ويتورط يشرتك ثحي احلياة مسائل عن يعبِّ  املؤلف كان األديب

 ذلك وفوق. اجملتمع يؤثر أن أيضا   يستطيع إنه الوقت نفس ويف اجملتمع من التأثري يقبل

 األديب ألن معي وقت يف حتي اليت األديب نتاجإلا قيمة كثريا   يعيِّ  غالبا   اجملتمع كان

                                                        
Zainuddin Fananie, Telaah Sastra, (Surakarta : Muhammadiyah Uiversity Press, 2000), 

1
 

hlm. 6 
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 أن يستطيع ال وهو عينةامل جتماعيةاال تربطه الذي اجملتمع أعضاء من عضو هو نفسه

 2.ويكّونه فيه ينشأ حيث اجملتمع من يقبله الذي التأثري وجود من يتبأ

ختلف اوسيلتها. كخدم اللغة  األدب )العمل األديب( هو العمل الفين الذي يست

ا ال مالفنون األخرى، مثل املوسيقى والرسم أبن وسيلتهما حمايدة يعين أن وسيلته عن

ميلك أي معىن واألنظمة واالتفاقيات. على أساس اللغة كعنصر فيما يتصل ابألدب، 

يف  مائية من الدرجة األوىليالس م واالتفاقية نفسها، مث يطلق عليهالديها ابلفعل النظا

نظام بيسمى فيستخدم اللغة، و  فيه االتفاقيات واألنظمة الذي النظام. وأما األدب

 3.مائية من الدرجة الثانيةيالس

ووصفى. ينقسم  ئىعلى أساسه إىل قسمي مها إنشا دب العرىبألينقسم ا

إىل شعر ونثر. أما األدب الوصفى فينقسم إىل نقد أديب واتريخ أديّب.  ئىاألدب اإلنشا

املمتازة ابلوزن والقافية  ر من النثر مبيزات شىت منها اللغة املوسيقيةالشاعر ميتّز ابلشع

 4ولذلك كانت مظاهر اخليال فيه كثرية وغري ذلك. واعتماده على العاطفة أكثر من النثر

هو اللغة اخليالية املوزونة الىت تعب عن املعىن اجلديد  (Stadmon)الشعر عند ستدمان 
                                                        

Suroso,  Teori  Metode  dan  Aplikasi  Kritik  Sastra,  Cet ke- I, (Yogyakarta:  Elmatera 
2
 

Publishing, 2009(,  hlm. 103. 
  Rachmat Djoko Pradopo, Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik dan Penerapannya, Cet- 

3
 

ke-VIII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.121 
م(، ص.  1964الطبعة السابعة، )القاهرة: مكتبة النهضة املصرية، أصول النقد األديب، أمحد الشايب،   4

43.   
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ألنواع األدبية الىت هلا االشعر هو أحد  5سر الروح البشرية.ة والعاطفة وعن والذوق والفكر 

أصبح املعىن الضميّن. فيجب  مال الشعر إىل ترك املعىن الداليّل و 6شأن كبري يف الفن.

و شبه اجلملة واألبيات أو اخليال الذي  اكتشاف املعىن املتعمق من كل كلمةعلى القارئ 

  7يشتمل يف الشعر.

 الشعر نوع من أنواع األدب املختلف من اآلخر بسبب تصّور كل تعبري يف

والشعر هو  8الشعر. تبز قراءة الشعر أتثري مجال احلال ألن فيه كلمات شعرية متعمقة.

ازية. تلك الرموز هلا املعىن الذي نظام الرموز له وحدات الرموز كمثل مفرادت و لغة جم

  اكتشاف معىن الشعر الكامل حيتاج إىل حتليل متعمق.على اتّفاقّية األدب حىت أتّسس 

  "دع األايم" اإلمام الشافعي بعنوان شعري وصف أعاله، الذ شعرمن بعض ال

ة ورة وطلب املغفر اتوي على املشحيي ذال شعرال ودراستها من قبل املؤلف ه متتي ذال

قرار الشعور ابلذنب حلياة قادمة، وهي إمن هللا، لقبول ما أصبح مصري يف شخص، و 

 .اآلخرة

                                                        
5
 .297أصول النقد األديب، ص.  يفأمحد الشايب،  

6
م(، ص.  1997)القاهرة: دار نوابر للطباعة،دراسات يف النقد األديب الطبعة األوىل، أمحد كمال زكي،   

39. 
7
  Mursal Esten, Memahami Puisi, (Bandung: Angkasa, 2007), hlm 31. 

8 Hasanudin WS, Membaca dan Menilai Puisi, (Pengantar Pengkajian dan Interpretasi), 
(Bandung: Angkasa Bandung, 2002), hlm. 7.  
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وعن تشريح بعض األشعار وتقسيمها يريد الباحث أن حيلل بعض النصوص 

ا املقصودة يف البحث الشعرية اليت ألفها اإلمام الشافعي وهذا حيتاج إىل تعمق معانيه

الشافعي العامل العالمة له الكرامة يشتهر أبحد األئمة  فاإلمام .م"ع األايّ لفهم شعر "د 

-204الذي يقتدي به يف املذاهب األربعة ومذهبه يسمى الشافعية. ولد يف سنة 

املعتصم. الدهر الذي فيه أول تطور  م، يف زمن عباسي، يف أمر767-820ه/ 150

مايريد ومل يقتصر يف العلوم الديين بل العلوم املختلفة، فلذلك   9وعصر ذهيب يف العلوم.

 ن حيلل الشعر الذي ألفه اإلمام الشافعي.به الباحث هو أ

" . الشعر الذي فيه مع اإلايّ ث، الباحث يركز على حتليل شعر "د يف هذا البح

 وعظة و دافع:م
 

 فما حلوادث الدنيا بقاء # الليايل ةوال جتزع حلادث

 رخاء1وال بؤس عليك وال  # وال خزن يدوم, وال سرور

 10فما يف النار للظمان ماء # وال ترج السماحة من خبيل

                                                        
9
م/  2005)بريوت: دار املعرفة  قيق عبد الرمحن املصطاوي،حتديوان اإلمام الشافعي،مام الشافعي، اإل  
  .10ه(. ص.  1426

10
 .17ديوان اإلمام الشافعي،ص. مام الشافعي، اإل 
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 أزواج كلمة هيو  فيه النمطو  طرازال الباحث وجد  الشعر، عن املالحظة من
 الذي املعىن به يتعلق وفيما .املاء مع النار ويقرتن سعيد، حزين مع وإرفاقها ،(املعارضة)

 وهذا القصيدة، معىن خصوصا. األدب معىن القارئ إعطاء عن مسؤوال يكون أن جيب
 ملهارات وفقا يعين عناصرال هذه جتد أي االستدالل، من تبدأ القراءة عملية أن يعين

 تفسريي مستوى إىل رفعهي مث القارئ على جيب ولكن. اللغة وظيفة أساس على لغةال
 11.لذلك ومعىن قراءة بعد معىن هلا قصيدة يف وعالمات الغاية، هلذه حتقيقا. القراءة

وينبغي أن ، الشعر املعىن الكامل تنفيذ أنه من أجل (Riffaterre)ريفاتريأوضح 
أن  وينبغي أيضا يف األدب، الوارد والنموذج صفوفةامل قادرا على حتديد القارئ يكون
 البحوث ككائن الشافعي ديوان الباحث واختار 12نصوص أخرى. مع ابلتزامن ينظر
 يستخدم" ماألايّ  عد " قصيدة درست قد دراسات وجود الباحثي من املعرفة أوال، ألنه،
 ببالس أما. لريفاتري ائيةالسيم نظرية تطبيق حماولة إىل الكتاب دفع مما ،لريفاتري ةائيالسيم
 .القصيدة يف املناسبة أهنا على تفسر أن جيب أن على دالئل الباحثون رأى الثاين،

 وميكن جدا، مناسبة لريفاتري ائيةالسيم ةلنظريا الباحث ارياخت سبب
 هناك النظرية الناحية ومن ".ماألايّ  عد " قصيدة يف الوارد املعىن عن للبحث استخدامها

 أخرى أمور بي من ،طراز عىنامل وحدة على ولاحلص قبل الذهاب خالل من مراحل عدة
 ميكن واليت. األوىل للمرحلة قراءةال ىهو  األمور جمرايت عن يةفاشتكاال  قراءةال خالل من

 اجلملة بناء مورفولوجيا، املعيارية، اللغة لقواعد وفقا القصيدة قراءة أبهنا تعريفها

                                                        
11

  Michael Riffaterre, Semiotics of Poetry, (Bloomington and London: Indiana University 
Press, 1978), hlm.4-6 

   
 Michael Riffaterre, Semiotics of Poetry. hlm.6 . 
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 الدرجة املعياري عاما إحساسا دتول األمور جمرايت عن يةفاشتكال ا قراءةال. دالالتالو 
 13.النحوية ةائيالسيم نظام األوىل

 اليت ةالثاني القراءة مرحلة إىل الباحث مضى األوىل، القراءة مرحلة مرور بعد
 التفسري، عملية من الثانية املرحلة وجدت ال املرحلة هذه يف. يةالتأويل قراءاتال إليها ريشت

 املرحلة قرأ قد الذين تتعلق مقارنة والقيام الوراء إىل ننظر أن حتاول القراء. صحيح تفسري
 يف شيء كل أن فهم يف تبدأ أن ميكن لقراءا أن يعين وهذا. القراءة عملية من األوىل

 ذات احلقائق فمن فيه، اللغة قواعد ليس كما يبدو األوىل، القراءة مرحلة يف البداية،
 طالنم هذا يف واليت ومشتقاته، طمن جتد سوف هذه الثانية القراءة رحلةم ويف 14.الصلة

 .الشعر من القصد أو األساسي املعىن وحدة عن البحث يف املؤشر أو طالنقا تصنيف أن

 األدب مع التنسيق اىل حيتاج األدب األدب، ملعىن الكامل املعىن وإعطاء 
 15.خالقه من اخللفية أو  رامغو فهي أصبح يذال األخر

 

 

 

 

                                                        
13

  Rachmat Djoko Pradopo, semiotika: teori, metode dan penerapannya dalam pemaknaan 
sastra. Jurnal  humania no. 10  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999),  hlm 81. 

  
14

  Rachmat Djoko Pradopo, semiotika: hlm 82 
15

  Rachmat Djoko Pradopo, semiotika: hlm 83 
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 البحث حتديد -ب 

الباحث أن حيدد األمور ، يريد ذكرها سابقا مت البحث اليت فيةخل فبناء على

 التالية :

قراءة ابللإلمام الشافعي  "مع األايّ د "يف الشعر  ما املعاين املضمونة   (1

 ؟يةالتأويلقراءة الو  كتشافيةاال 

إلمام ل "مع األايّ د "يف الشعر  اهليفوغرام احلاىلو  طوالنم ازر الطكيفية  ما  (2

 ؟ الشافعي

  

 وفوائده البحث أغراض - ج

لبحث أهداف وفوائد. أما هذا افوفقا لألمور احملدودة اليت سبق ذكرها،      

 :فهي ابلنسبة ألهداف هذا البحث

قراءة ابللإلمام الشافعي  "مع األايّ نة  يف الشعر "د املعاين املضمو عرفة مل  (1

 .يةوالتأويل كتشافيةاال 
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 "مع األايّ د " يف الشعرات بي النصوص الواردة و العالق الطرازو  طالنمملعرفة  (2

 .لإلمام الشافعي

 :هيف أما ابلنسبة للفوائد املرجوة من نتائج هذا البحث

فوائد للقارئ، وال سيما يف جمال األدب، فهم المن املتوقع أن توفر  (1

 لإلمام الشافعي. "مع األايّ د " شعرالالقارئ  

م األعمال األدبية أي الشعر من املتوقع أن حيصل القارئ على فه (2

 .ةائيوانب السيماجللبحث  عن لالهتمام وا

ومن املتوقع أن يكون هذا البحث مفيدا كمرجع أو مقارنة ألحباث  (3

 .مماثلة أجريت على األعمال األدبية األخرى

 

 املكتيب التحقيق - د

حملاضرين املراقبة واملالحظة اليت قام هبا الباحث بدءا  من التشاور مع ا وبقدر

 "دع األاّيم"شعر ال يف ث يبحثجيد الباحث أي حببة مل 1والتصفح يف اإلنرتنت، واملكت

عدد ولكن هناك (. Riffaterre) ائية لريفاتريدراسة السيمابل يف ديوان اإلمام الشافعي
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على  النظرية هينفس   استخدام من حيث أوجه التشابه اليت هلا قليل من الدراسات

 :النحو التايل

 احملسينة" بعنوان 2005 عام يف الرفاعي إلياس قبل من مكتوبة أطروحة (1

 طروحةاو  ،(بديع العلوم املثلث حتليل) الشافعي اإلمام قصيدة على "البعديّة

 قصائد أعدت. البديع علوم حتليلية ابستخدام الشافعي اإلمام قصائد تحبث

 العناصر مع منمق مث واضحة اإليقاع أمناط ابستخدام الشافعي اإلمام

 .املعنويّة احملسينة و -ةالفظ نةاحملس من عنصران وكالمها ،احملسينة املختلفة

ر وا، بعنوان" الشعر احل2009عبد الرشيد يف عام الرسالة اليت كتبها  (2

مائية لريفاتري." حاول الباحث على  يلعلي أمحد سعيد، دراسة حتليلية س

ظروف السياسية خلفها، كشف معاين احلب كما ألقاها الشاعر مع ال

القصيدة مع الظروف االجتماعية و السياسية وراء  أتثريات وإثبات مدى

يقدم التعبري غري   لريفاتري  ائيةئها. واستخدم الباحث نظرية السيمإنشا

مباشر يف الشعر. فنتائج حبثه أن احلب والصراعات الواردة هو متثيل للدولة 

وهذا يناسب مع الظروف  فيه. واألمة مع خمتلف املشاكل اليت حتدث

إىل عام  1975االجتماعية والسياسية اليت وقعت يف لبنان و سوراي يف عام 

وحىت اليوم على الشعب بي الدول وخمتلف تيارات القائمة، مبا يف  1986
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ومع ذلك، فإن شعر احلب  و غري اإلسالمية. ةاإلسالمي من األمور ذلك

 ي عاملية و حامسة دائما للحياة.هيف استيعاب الشعور ابحلرية اليت 

 ، بعنوان "املعلقات2012يف عام الرسالة اليت كتبها أمحد حمبوب منيف  (3

ائية لريفاتري. ببساطة، حياول هذا يملزهريبن أيب سلمى" الدراسات الس

البحث للكشف عن القصد واملعىن الوارد يف القصيدة املعلقات لزهري 

كثرية عن احلكمة، وجوهر احلياة وخصائص النص وصاحبه يكشف أشياء  

ابستخدام التحليل من العالقات من النصوص لريفاتريي. يستخدم أربع 

مراحل من القراءة،يوجد ختالف الشعر عن القواعد املألوفة، والقراءة املوجهة، 

وقراءات التأويل، واملصفوفات والنماذج واملتغريات. نتائج هذه الدراسة هو 

رام: ال ، واحلرب، واملوت. يف شكل هيبفغحلباكتشاف مصفوفة من ا

ميكننا أن ننسى املاضي واحلروب تتسبب يف املعاانة، وحنن ال نستطيع 

 االختباء من املوت.

 حتليل هناك على الرغم من أن، الباحث وجد، السابقة الدراسة الثالث يف

 ابلتأكيد ة خمتلفةنتيج، مث املختلفة األشياء املادية إىل، ولكن نظرا النظرية ستخدام نفساب
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 مع على حنو أكثر عمقاتطويرها حتليلها و  ال يزال يتعي لذلك، فإنه االستنتاج. أو

 .كائنات خمتلفة

 

  النظري اإلطار  - ه

تعريف النظرية يف عامل العلمية والفهم واملفاهيم واملقرتحات اليت ترتبط بقوة، 

دون نظرية، ليس هناك سوى معرفة جمموعة من احلقائق، ولكن  16.ولقد مت التحقق منها

رتكيز يف نظرية االختيار هو ليس ما إذا  وابلتايل، فإن ال 17.لن يكون هناك أي العلم

كانت نظرية، وإمنا الكيفية اليت يعمل هبا النظرية. طاملا أهنا قادرة على شرح نظرية كل 

 املشاكل اليت يواجهها الباحثون، نظرية أنه جيب أن يتم استخدامها.

سس أب ، جاء الواضعومعانيها العالمةائيات تؤسس نظرية لدراسة ظهرت السيم

ائيات غريهم، مثل فرديناند دي ا تلهم عدة من املفكرين يف السيمائيات كمالسيم بناء

 18.وميشيل ريفاتري و روالن ابرت وتشارلز ساندربريس و أمبتوإيكو سوسري

م طرق ستخد، فإن الباحث ياإلمام الشافعيالوة على ذلك، يف حتليل شعر ع

قّدم ثالثة أشياء التعبريغري املباشر يف الشعر. لريفاتري. يف إنتاج املعىن،  ةائيالتحليل السيم
                                                        

16
  Ratna Nyoman Kutha.Teori,Metode, dan Teknik Penelitian Sastra  hlm. 1 

17
  Tri Mastoyojati Kusuma, Pengantar Metodologi Penelitian Bahasa, (Yogyakarta: 

Carasvatibooks, 2007), hlm. 3 
Mohammad  A. Syuropati, 5 Teori Sastra Kontemporer dan 13 

18
  Tokohnya, (Yogyakarta: 

In Azna Book, 2011), hlm. 3-4 
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يقال أن الشعر يعب عن شيء غري مباشرة، تسبب ثالثة أمور، وهي: استبدال معىن، 

املعىن. ميكن لتجسيد معىن )مبعىن من املعاين( زراعتها مع وهذا يعين املخالفات، وخلق 

 أو أبثر رجعي. يةوالتأويل كتشافيةقراءات شعرية وقراءات اال 

هو  لريفاتري ةائيالسيم على النحو الوارد يف، أبثر رجعي من خالل قراءة بعد

 .أبدا حتيينها اليت مت املفاهيم اجملردة فهم طراز، ميكن للهذه احلالة يف طوالنم طرازا حتديد

كلمة أو ،  على الرغم من ذلك .أو مجلة كلمة واحدة ميكن تلخيصها يف هذا املفهوم

 .االدراك هو الذي يظهر السؤال، ولكن يف القصيدة يف نص مل يظهر السؤال عبارة يف

 كلمة أو عبارة تكون ميكن أن طهذا النم.  طرازال األول من دراكإلا وعلى غرار

 19.معينة

النصية. مبدأ  مبادئ ممارسة القارئعلى  فيجب طنموال لطرازا بعد حتديد

 نهأ الواقع .لبعضها البعض النصوص األدبية العالقة بي هو مبدأ العالقات بي النصوص

يف  الفارغة. ثقافةال من ، اليولدالشعر، مبا يف ذلك األعمال األدبية افرتاض أن ينطلق من

ميكن أن  استجابة .األعمال السابقة رد على أو هي استجابة،  القصيدة هذه الظروف

 عملية تعرف يف النص. عملية التحول حتما حيدث هذه احلالة، يف االحنراف. تكون إما

النص اخللفي أو النص األساسي  رام هوغو فيعرف هيكان ريفاتري   مرافوغمصطلح هي جود
                                                        

Michael Riffaterre, Semiotics of Poetry, (Bloomington and London: Indiana Univeersity 
19

 

Press, 1978), hlm.19-21 
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 رامفوغهي، ومها إىل قسمي ميكن تقسيمها رامفوغيف العملية كانت هي يف خلق نص آخر.

كما هو ،  افرتاضية بلغة أن تعزى اليت ميكن احملتملة رامفوغالفعلية. هي رامغو فاحملتملة وهي

 .واضحة حقيقية أو الفعلية هي امر فوغهي، يف حي أن طرازال موجود يف

 من قبل ريفاتري أعاله الرئيسية املذكورة النقاط األربع هذه يتم التعبري عن

 يف شعر الوارد املعىنإثبات و  لكشف كمرجع وسيتم استخدامها، املعىن يف إنتاج كخطوة

بناء ف. بتفسري مث سيتم القيام، يف القصيدة الواردة عالمات من خالل .اإلمام الشافعي

 معىن فهم جوهر أنه من أجل ميكن القول أعاله، مت ذكرها النظرية اليت إطار على

 .الذي يتعي القيام به ةائيالسيم تفسري حيتاج، لإلمام الشافعي القصائد

 

 منهج البحث  -و

 رفض أو مبر حنو الباحث توجيه على تعمل طريقة هو البحث منهج     

 قصيدة معاين لفهم البحثية املشاكل لصياغة وفقا 20.األهداف حتقيق توجيه أو الفرضية

 واحد صف يف معىن من جوانب ألربعة االحرتام مع األسلوب تستخدم الشافعي مامإلا

 :يلي كما

                                                        
20
  Edi Subroto, Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural, (Surakarta: LPP UNS 

dan UNS Press,2007), hlm. 14. 
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 معىن عن يعب الذي املباشر، غري التعبري تشكل اليت القصائد أو دةالقصي .1

  :طريق عن املباشر غري التعبري تسبب وقد. اآلخرين مع األشياء

 (displacing meaning) املعىن استبدال . أ

 ( distorting meaning) املعىن واحنراف  . ب

 21.(creating meaning) املعىن وخلق  . ت

 من القصيدة قراءة يتم مرة ألولا 22.التأولية والقراءة االكتشافية القراءة .2

 والصرف النحو معيار قبل من يقرأ وهو ألمور،ا جمرايت عن الكشف قبل

 القصيدة معىن تولد األمور جمرايت عن الكشف هذا قراءة. اجلملة وبناء والداللة،

 القراءة هذه تعط مل. ائيةالسيم األوىل لدرجة وفقا املعيارية اللغة لقواعد وفقا ككل

 إعادة جيب صيدةالق فإن ولذلك،. أمهية معىن األدب األمور جمرايت عن االتشافية

 اتفاقية كتبها اليت التأويلية والقراءات رجعية 23.تفسري إلعطاء رجعي أبثر قراءة

 النظام قراءة هي التأويلية القراءات. مباشر غري تعبري هو الشعر أن األدبية،

 .مستويي من ةائيالسيم

                                                        
21

  Michael Riffaterre, Semiotic of Poetry, (Bloomington and London: Indiana Univeersity 
Press, 1978), hlm. 2 

   
22

  Michael Riffaterre, Semiotic of Poetry, hlm.5-6 
 

23
  Michael Riffaterre, Semiotic of Poetry, hlm. 5-6 
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 يف ومشكلة سعى موضوع املزيد على واحصل صيدةالق معىن توضيح .3

.  يلخصه أن الشعر جيب الطراز وتناقش 24.واملتغريات طوالنم الطراز على العثور

 أن ميكن الرئيسية، الكلمة هي املصفوفة هذه. القصيدة يف صريح الطراز يعلن ومل

 إىل يؤدي الطراز هذه. بسيطة مجلة أو عبارة أو مركبة كلمة حدة،وا كلمة تكون

 العثور يتم مع. موضوعات أو موضوع تصبح مل طرازال هذه لذلك،. املوضوع هذا

 الداخلية رامغو فهي كما الطراز. موضوعا وجدت هناك يكون وسوف ،الطراز على

 هو البديل هذا. الطرازات إىل وحتويله الطراز. الرمز شكل يف النمط إىل تتحول

 من. املشكلة شكل يف املتغريات. مقطع أو خط: عالمة كل على التحول النمط

 موضوع استخراج أو االستنتاج ميكن هلذا، املختلفة شكالألوا طوالنم طرازال

 يعين وهذا رام،غو فهي ذلك مع. إنشائها من اخللفية يف النص هذا رامغو فهي .قافية

 .ماالاكت أكثر تصبح الشعر معىن أن

 البحث نظام -ز

لفهم النقط املبحوثة يف هذا البحث، قسم الباحث رسالته إىل مخسة تسهيال 

 أبواب كما يلي:

                                                        
24

  Michael Riffaterre, Semiotic of Poetry, hlm. 19-21 
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وحتديده حيتوي على املقدمة فيها سبعة فصول أي خلفية البحث  :الباب األول

والتحقيق املكتيب واإلطار النظري و منهج البحث  هفوائدوأهدافه و 

 .البحث ونظام

 .األديب مع عمله اإلمام الشافعيعن سرية يبحث  :ينالباب الثا

 ةائيدراسة السيمالر اإلمام الشافعي يف شعحيتوي على حتليل  :الباب الثالث

ية أيضا أويلوالقراءة الت يةكتشافلريفاتري اليت تتألف من القراءة اال 

والبحث عن العالقات بي النصوص يف ذلك  لطرازوا طتعيي النم

 الشعر.

 واالقرتاحات. جات ى االختتام الذي يتألف من االستنحيتوي عل :رابعالباب ال

 



60 
 
 
 

 
 

 

 

 الرابع الباب

 االختتام

 

 اخلالصة .أ

"م" لمإما"م الشاعع  لالرراة  اكاتششاعةة االرراة  الشعر "دع األيّ ما املعاين املضمونة  يف  .1

 :امه الشأايلةة

اترك األي"م ألهنا قد  يعين يف البةت األال  "م"أليّ الشعر "دع ايف الرراة  اكاتششاعةة  .أ

. ايف تانت جتةئ تاألي"م املاضةة ااملسشربلة  اارض مبا حكمه هللا إلةك من قضاة

  تةأس من حادثة يف الدنةا ألن حوادثها غري اثبشة.اكا البةت الثاين 

النصائح ملخاضة احلةا  يف هذا اليت مت احلصول علةها اهذا يعين  أايلةةيف الرراة  الش  .ب

العامل الشسلك الشواضع يف اجملشمع ألن سلوك املشعجرف سةؤدي الكارثة. كاينبغى 

وتل ألن لةست املصةبة الةأس إذا تؤدي املصةبة الكن كابد أن يصرب شخص ايش

أبدية. انصائح احلةا  لةكثر شخص العباد  االسلوك الطةبة إلعداد املوت ألنه 
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سةأتى يف أي اقت اكايعرف العمر االدراجة أي املوت يسشطةع أن أيتى الصغار 

  االكبار. 

 "م" لمإما"م الشاعع  ه :االطراز ااهلةفوغرا"م احلاىل يف الشعر "دع األيّ  النمط .2

  هو البةت الشعر "دع األّي"م" لمإما"م الشاععىف  الباحث هذي اجداللنمط ا .أ

 شر:اعالثالث اال

 اُتْن َرُجالً َعَلى اأْلَْهَواِل َجْلًدا ** َاِشْةَمُشَك السََّماَحُة َااْلَوعَاةُ 

نْ َةا سَ                     َواةُ إَذا َما ُتْنَت َذا قَ ْلٍب قَ نُ ْوٍع ** َعأَْنَت َاَماِلُك الدُّ

أعطاه اأاصى قنوع تل مإما"م الشاعع  عهو ل"م" ع األيّ لطراز من شعر "د ا  .ب

 .اّلّل تعاىل

  مإما"م الشاعع  عهو تال"م هللا الذي ل"م" األيّ  اهلةفوغرا"م احلايل من شعر "دع ج.

، اسور  النساة: 11سور  املناعرون:  يت:يكشب يف الررآن الكرمي تما سةأ 

يف داان اإلما"م  من بةت الشعر اإلما"م الشاعع ، اقطعة 155: اسور  البررا ، 78

  الشاعع .
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 االقرتاحات   .ب

عع ، ابعد أن حّلل الباحث احبث عن ما يشعلق لالشعر "دع األّي"م" يف ديوان اإلما"م الش             

 عمنها: حث العلم  مهشّما لالضوابط من اكاقرتاحات اليت تسردهارأى الباحث أنه كابد من الب

ريت السةمائةة األخرى إّن النظرية السةمائةة  لةست ملةشةل ريفاتري احد ، بل هناك النظ .1

 املشنوعات هبا. الذلك أن يسشخد"م الباحث اآلخر يف ما بعد لالنظريت األخر.

لةس حتلةال ااحدا لدراسة الشعر، الكن هناك الشحلةل األخرى   إّن الشحلةل السةمائ  .2

رتتةيب االسسةكولوج  االشارخي  اغريه. إذن ميكن للباحث اآلخر أن حيّلل هذا تالشحلةل ال

 الشعر لالشحلةل اآلخر، الالنظرية املشفرقة، الاملنهج املشنوع.

اتوعةره  عبعوان اّلّل سبحانه اتعاىلالباحث إىل النهاية يف هذا البحث،  هذا قد أتى

ا عن الكمال بل عةه أتثر من بحث بعةدهذا البحث، الكن هذا ال إمتا"مانشه  الباحث على 

. ااجد ما مل يكن صوالا ه، علذلك يرجو الباحث أن يصحح احيرر تل من قراةانصالنر

ه اّلّل إىل صراطه املسشرةم ا أن ينفع هذا البحث للرراة عموما ياأخريا يرجو الباحث أن يهد

 اخصوصا للباحث.
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