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Al-Mu’allaqat li Zuhair Bin Abi Sulma (KAJIAN INTERTEKSTUAL RIFFTERRE) 

 

ABSTRAKSI  

Mu'allaqaat merupakan syair yang telah mendapat penghargaan secara 
simbolik oleh masyarakat jahiliyah pada waktu itu dengan dituliskannya syair 
tersebut pada kain yang digantungkan di dinding ka'bah. Jika Umrul bin al-Qays 
lebih diunggulkan dalam bidang ushlubnya (khayal, pujian atau madh), dan 
pemikirannya, adapun Zuhair lebih diunggulkan dalam bidang pujian.  

Keistimewaan karyanya terletak pada kekuatan bahasa dan susunan kata-
katanya, banyak terdapat kata-kata asing (sulit) dalam puisinya, dia berupaya 
untuk mencari hakekat makna asli untuk mengeluarkannya pada konkrisitas 
materi yang sebenarnya. Salah satu hal yang menyebabkan Zuhair diunggulkan 
oleh penyair lainnya adalah bahwa ia merupakan penyair yang paling bersih dari 
kata-kata yang tidak lazim (sakhaf). Zuhair juga termasuk penyair masa Jahiliyyah 
yang bijak dan terkenal dalam pengungkapan kata-kata hikmah dan pribahasa. 
Posisi kesusastraannya, menurut kebanyakan para kritikus sastra Arab, dibangun 
atas hikmah dan kata-kata bijak yang dikenal pada masanya. Kebijaksanaan yang 
beliau miliki tergambarkan dalam syair mu’allaqat nya, dimana beliau mampu 
mendamaikan dua suku yang berperang pada masa itu.  

Secara sederhana, skripsi ini mencoba mengungkap maksud dan makna 
yang terkandung di dalam syair Mu'allaqat Zuhair serta karekteristik teks dan 
pengarangnya dalam mengungkapkan berbagai hal tentang keijaksanaan, 
peribahasa, serta hakekat kehidupannya dengan menggunakan teknis analisis  
intertekstual milik Riffaterre.  

Adapun teknis analisis semiotika milik Riffaterre menggunakan empat 
tahapan pembacaan : Pertama : menemukan ketidakgramatikalan suatu puisi. 
kedua, Pembacaan Heuristik, sebuah tahap pertama yang bermula dari awal 
hingga akhir teks. Pembacaan model ini baru menghasilkan arti secara general.  
Kemudian ketiga, pembacaan Hermeneutik, mengingat objek penelitian ini adalah 
teks masa silam yang menuntut pemahaman dan penghayatan di masa sekarang 
dan di masa akan datang. Apalagi  pola naskah   teks  tersebut berbentuk syair, 
yang mana aspek bahasa dalam hal ini perlu pemahaman secara konfrehensif.  
Dengan analisis tersebut berupaya menggali makna-makna tersembunyi dan 
samar. Keempat Dilanjutkan dengan pengidentifikasian matriks, model, dan 
varian dalam puisi yang diteliti. Penentuan matriks ini memberi makna kesatuan 
sebuah puisi (Riffaterre, 1978: 19). Oleh karena matriks tidak terdapat di dalam 
teks, maka dicari aktualisasinya lewat model diturunkan dan menjadi visible 
dengan varian sehingga menurunkan inti teks secara keseluruhan. 
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Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya matriks tentang cinta, 
peperangan serta kematian. Sedangkan hipogram nya berupa : 

1. Kita tidak bisa melupakan masa lalu. 
2. Peperangan hanya menimbulkan penderitaan. 
3. Kita tidak bisa sembunyi dari kematian. 
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  تقدير كلمة شكر و
  

قول إال احلمد هللا أنبغ أن ياجلميلة اليت  اتمن الكلم جد أي كلمةال يو 
لالذي أنعم     .وعائلته أفصح ناطق بالضادلنيب حممد على او السالم  مث الصالة. يناإ

حترام ملن أن أهدي جزيل الشكر املوفور وفائق اال جيدر يل ،أما بعد
  :مملوؤ الفرح وهم  والفؤاد  البحث العلمي خبلوص ةساعدين يف انتهاء كتاب

مية واإلسالمية احلك سونان كاليجاكا ا معةداب جبعميد كلية اآل .١
  .كجاكرتاجبو

كمشرف البحث العلمي الذي بذل جهده  نواريأحممد حنيف  السيدفضيلة  .٢
  .بإعطاء التوجيهات ليكون هذا البحث الئقا

  .هماا ويعينهمخيفظ أن عسى ربنا ،مها ءاحملترمني بكل حناما ودعالدي او .٣

  
أرجو من الذين يقرؤون هذا البحث العلمي  ،عسى اهللا أن جيزيهم أجزاء

ا البحث الئقا منا سبا على حسب بتقدمي اإلقتراحات واإلصالحات حىت يكون هذ
  .و اهللا و يل والتوفيق مبنه و فضله. نظيم عقليت
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 الباب االول

  ةقدمامل

  

  البحثخلفية   .أ 

. اللغة وسيلةب اخليال قوةوليد لت البشري بداععن اإل ةو عباره األديبنتاج اإل
 والنحاس احلجرما يكون  مثل ، لألدب مادة هي اللغةان  ، وارن ويليك و كما رأى
ر عبا األدب  .تعبريا للمنتاج للموسيقى والصوت والفن ، الطالء واللوحات والنحت

  ١.فصلها ميكن اليتعمد عبدا  األدب و اللغة  .يعاجتماال البشري األديب اخليال نع

االنتاج يكون أن  ذلك. اإلنتاجات متييزا خياليا إىل بالنسبة  األديبنتاج اإلميز 
إنه متمكن به ااض . قارئيف أذهان ال ةاخلياليقادر على فتح بعض الصور  األديب

ق ائدقإىل  األديباالنتاج هم تللوقد إ. و الكراهية وغريها ةمواطف مبثل الغرع واخلزالع
تقديرا  األديباالنتاج قدر . اجلديد األديبإلنتاج لبل إن يكون ذلك  ،قارئالعما يعرفه 

  .٢ تقديك العوامل اجلديدة حلياة اتمع مباشرا على إذ أنه حصل 

                                                                         
١ Rene Wellek dan Warren ، Teori Kesusastraan، (Jakarta: Gramedia، ١٩٩), hlm. ١٤. 
٢ Tirto Suwondo، Studi Sastra Beberapa Alternatif، (Yogyakarta: Hanindita Graha 

Widya. ٢٠٠٣), hlm. ٦. 
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. يدةرخلابع واطلاحيتوي فيه املميزات والذي  األديبعمل ال منفالشعر وأما 
أو إن كان له التعريف أي تعريف فال يوجد  ،ذلك أنه ذو الطوابع البعيدة من التعريف

سب تفسرة متغري الصورة حيلة املمن الكلمات اجلميبدع والشعر  .كله صواب ،اخلطأ
الشعر فهما  رغم أن الناس ال يفهم. ميلةاجل ري مفامههبطور األذواق وتغيكون  ما

ن الشعر عكامال دون امل ط يف قوتطور التحليل للشعر ليس ف. من أعمال فارغةرفة أ
  .٣لك عناصره اخلارجيةية إمنا كذالدراسة عن التركيب أو العناصر الداخل

 ينتج الذى التصنيف هو الشعر. األدب يف اجلمال قيمة الشعر أن العرب رأى
 اآلداب من عرالش العرب أحب ذلك أجل من. اخليال ومجال الشعورية اللطافة من به

 ٤.األخرى

 يف األشعار كانت العصر فبهذا اجلاهلية، عصر منذ العرب أشعار عرفت
 ٥.الشاعر ولده إذا مسرور قبيلة لكل صار. القوي والتأثري العايل جمال

 الواردة يف معلقات سلمى  أيب زهري بن شاعرتسعى هذه الورقة ملناقشة 
بكر حممد بن القسم االذباري  يبأل سلمى  مأخوذ من كتاب شرح زهري بن أيب

  .لرفاتريباستخدام تقنيات أساليب التحليل البنيوي السيميائي 

والد ربيعة ، وهم  ،تأثري صديقه إىل بوصفه  يستغين  ظهور زهري جرم أنال و
روي و  .الثالث رجلال لكذمن  زهريتعلم . بشامة  بن األوس ، وعمه هجر زوج

                                                                         
٣ Rachmat Joko P، . Hubungan intertektual dalam Sastra Indonesia. (Yogyakarta: 

Sarjana Wiyata Tamansiswa: ١٩٨٥). hlm. ٥ 
٤ Yunus Ali al-Muhdar dan H. Bey Arifin،  Sejarah Kesusasteraan Arab، (Surabaya: 

Bina Ilmu، ١٩٨٣)،  hlm. ٢٨. 
٥ Males Sutiasumarga، Kesusasteraan Arab Asal Mula dan Perkembangannya ، (Jakarta: 

Zikrul Hakim، ٢٠٠٠،  Cet. ٢)،  hlm. ٢٩. 
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ابدع زهري الشعر وعلم   .شعراء حىت اغرقه للشرومنى يف عائله ال  .نهمم األشعار
  ٦. وكعب جبري ابنائه إىل  األخر مميزة إىل عملية 

يت وصايا حن احلكم والملت ععتيار كلمته الشعرية واستاشتهر زهري خبري اخ
  .قوال حكيما هشعارأالناس كثري جعل 

 و غربيةاشتمل فيه الكلمات ال. تركيبه اجلميلو ةيقوال تهلغ على ه شعر ميز
عقله ووفقاته الصورية قوة  إىل  أو الباطنة و تربيزها  تكشيف املعاىن احلقيقة إىل سعى 
  ٧.احلكمة املشهورية إىل  ومضبوطا نقاد عند مجهور ال األديب هموقفكان و  .يةاخليال

ابن  قال ؟للشاعر الشعر روى كنت إذ : ايوم عباس بن   إىل  عمر  سأل
 : قال الشاعر الذي : عباس

  ولكن محد الناس ليس مبخلد#   ولو ان محدا خيلد الناس أخلدوا 

 ما يعترب مع : ابن عباس عندما سئل. زهري هذي هو شعر
   ٨.حقيقة وأثىن على العبارة ،  ريكراجتنب تإذا  : عمر أجاب ؟عرشال هذا

  :ا الشعر هذ وكرر زهري قصيدة عندما مسع  عمر وقد أعجب

  ٩ني او نفار او جال ءمي  #  وان احلق مقطعه ثالث 

 ال غموض يف غري عادية ، و تعاليم ال يتبع إنه : بالقول ازهري عمرصلح أو 
  ١٠.هو عليه وفقا ملا اآلخرين ثين علىيما يعرفه، و ، ويقولمنطقه

                                                                         
٦ Syauqi Dhoif، tarikh Adab al Araby al Ashr al Jahily،  (Darl Ma'ari f، tanpa tahun), hlm 

٣٠٣. 
٧ Al Adzbari،. Syarh Muallaqat Zuhair. (Beirut: Dar al Ma'rifah)، ٢٠٠٩, hlm. ٦. 
٨ Ibid، hlm. ١٨٤. 
٩ Al Jahis dalam Arkeologi Sejarah- Pemikiran ArabIslam; Adonis، (Yogyakarta; Lkis، 

٢٠٠٧) hlm. ١٨٤. 
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  البحث حتديد  .ب 

 املسألة الباحث فحدد املعروضة بحثال خلفية يف ذكره سبق ما على بناء
  :هى تيةاآل

 ؟ مائييالس حث النظربب سلمى  ات زهري بن أيبكيف حتليل معلق  - أ 
 ؟سلمى   زهري بن أيبمعلقات يف  ما هو املضموى   -ب 

 
  البحث أغراض  .ج 

من  غرض همافن ارئيس ناهدف  البحث هذا كتابة من األغراض أما
 .ةوالعملي ةالنظري األغراض

اإلسـهام   إىل   نتائج هـذه الدراسـة   من الناحية النظرية، فمن املتوقع أن
ــويرت يف ــة طـ ــة نظريـ ــق ، أدبيـ ــق بتطبيـ ــا يتعلـ ــوذج فيمـ  منـ

وبصـرف النظـر    ،السـيمائي  منـهج  الذي يسـتخد  يةاألدب البحوث لتقييم واحد
  .لألدبث البح تقدمي من أجل زيادة ميكن استخدامها اليت نتائج البحوث عن

الشعر  قراءة عمق إىل   إضافة هذا البحث ، ميكن توقعةتطبيقمن الناحية ال
 ورد ما  اخصوص يف األدب ، احملتوى املوجود للجمهور عن  املعلومات، وتوفرياألدب

  .سلمى  معلقات زهري بن أيب يف

  
                                                                                                                                                                                                        

١٠ Ibid، hlm. ١٨٥. 
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  التحقيق املكتيب  .د 

من خالل النظر  .املعلقات يف املدرج شعره .كبري شاعر سلمى  زهري بن أيب
، ليس  بارز علوم إىل  للذهاب سلمى  زهري بن أيب متلكها استمرار وخطور يف

  .يوما اجلاهلية يف الثالثة الرئيسية الشعراء من واحد زهري أنالشعراء   بني  نقاش هناك

  لسوهدي بعنوان  ضىاملمن وقت  أجريت سلمى  بن زهري أيب عن البحث
ميكن  نسختهالباحث مل يعثروا على  ألسف فإن ، ولكنومعلقته  سلمى بن أيب زهري

  البحث لطالب على أيضا لباحثجد الوو   .النسبية هلذه الدراسة  كمادة استخدامها
  .سلمى  بن املدح يف الشعر زهري بعنوانسالمية ماالنغ اجلامعة اإل

  شرح كما احلمد، توماسل سلمى  بن زهري: يليمبا  زهري  مت الكتب حول
  . بو بكر املصطوي السبعة أل  معلقات  شرح  مث ،االذبري بن بكر أبو

  املعرفة سلمى بن زهري حول معلقات ال توجد دراساتف
  .املذكور سلوباألب

  

 اإلطار النظري  .ه 

النظرية ان هذه ومن املفهوم  .ةسيمائيوسوف تستخدم هذه الدراسة النظرية 
عن  ة اموعةكل نص هو عبار  .نص مع نص آخربني الالعالقة احلرفية تستخدم 

وهذا يعين أن يتم  .االقتباسات ، وكل نص هو امتصاص وحتويل لنصوص أخرى
يف هذه احلالة  .يث املادة األساسية للخلقحبإنشاء النص على تأثري النصوص األخرى ، 

، اختذ املؤلف املكونات األخرى إلنشاء املنظمة ، ونظرا للتفاوت وفقا الحتياجاا 
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هذا هو النص الذي يرتبط دائما واحدة مع  .وذلك إلنتاج نص جديد أو عمل جديد
النص اجلديد  .ا نص آخر أو كإطار مرجعينص آخر ، وقراءة نص يعرض دائم

  ١١.بدأ النصية البينيةمبوهذا ما يسمى  .على النص القدمي ةمضاهاة ، ومواجه
األول الكاتب  .هبفيما يتعلق  هناك نوعان من األسباب اهلامة املطروحة

جع النصوص اهذا يعين أن الكاتب يستخدم كمر .الق النصختالقارئ من النص قبل 
خالل عملية  إىل  جتانص حمان الالثاين  .ء بصورة مباشرة أو غري ذلكاألخرى ، سوا

  ١٢.القراءة
مبعىن أنه مل يكن موجودا  ،أن النص هناك عالمات على النصوص الغامضة

جيب على القارئ البحث يف اماكن . نفسها هاتتمخيمن الكلمات ، ولكن القارئ 

أن التفسري الثاين إحضار نص  وبالتايل ، ينبغي .اخرى للحصول على التفسري الثاين

  ١٣.نسخة األصلكآخر 

،  ولدلاملبني الشكل واملعىن أو الدال و قصرية بسيطة ةسيمائييف ليست و
إنشاؤه املكان والزمان ،  وضحنرى أمهية  كريستيفا .السيميائية التقليدية يفكما دفع 

خرى يف لذا ، جيب أن يكون النص يف عالقة مع نصوص أ .يف مساحة حمددة الوقت
يف هذه  كريستيفا .الفضاء ، وبني نص واحد مع النص يف وقت سابق من خط الزمن

أي أساس أو معيار يف حد ذاا ،  إىل احلالة يؤكد أن النص ال تقف وحدها ، وتفتقر 

                                                                         
١١ Jonathan Culler، Structuralist Poetics، Strcturalism، Linguistic، and the Study of 

Literature. (London: Routledge & Kegan Paul. ١٩٧)٧، hlm. ١٣٩ 
١٢ Julia Kristeva، Desire of Language A Semiotic Aproach to Literature and Art. 

(Oxford. Basil Blackwell. ١٩٨٠)، hlm. ١ 
١٣ Michael Riffat erre، Semiotic of Poetry. (London: Metheun & Co. Ltd. ١٩٧٨). hlm. 

٩٤. 



٧ 
 

على أساس عالقات أو معايري داخلية لنفسها ، من دون أي  امبعىن أن النص موجود
  ١٤.بقاسالشيء بدافع خارجي من النص 

 واملفاهيم تغري األذواق تطور بسبب متغري دائما شعرأن الريفاتريي  أثر
 .اللغوي شكل من أشكال النشاط واحدة شعرال يعترب أن و .من فترة ألخرى اجلمايل

  ١٥ .بشكل غري مباشر الشعر تحدثي .أخرى بطريقة ءاشياال عن الشعريعترب 

عن  العمل األديب عرب. وميةاحلياة الي لغةالختلف با الشعر ستخدما ،األول
، ثالثة أمور عن ينجم املراوغ .أخرىبطرق  بشكل غري مباشر مت التعبري الفكرة اليت

هذه  ددان و الواضح  .عىنامل ختالقامث  عىنامل تشويه احنرافو،  استعاضة املعىنوهي 
 احملاكاة الزاوية يف ).memesis( احملاكاة ما يسمى أو من شأن واقع التمثيل ثالثة منال
مع  ملؤها نييتعل ال تزال شواغرو .الكائنات مع بني الكلمات وجود عالقة مباشرة يه

  ١٦.معىن جديد إلنتاج اتعبري املراوغ على شكل عالمة

 املرحلة األوىل من على القراءة ويطلق .ةتفسرييو املوجهة، القراءات الثاين
يف  تلعب .يف املرحلة األوىل دثاليت حت يف هذه املرحلة جمريات األمور وتفسري لقراءة

حاالت " تعترف بوجودالقراءات أن  هذهمن لقارئ اميكن و  .دورا هاما هذه املرحلة
األعمال  بنيةب علقما تت من حيث أو اللغة من حيثكان سواء ، األديبالعمل  يف "شاذة
  .ةاألدبي

حول، األدب هو نتيج ملصفوف الت. املتغرياتة مث ، مصفوفة، والنموذجالثالث
افتراض بنية النص كما  إىل مصفوف  جموين. ةرفياحل الكلمةمعقدة من و هو أدىن 

                                                                         
١٤ Teeuw، Teori Pengkajian Sastra، hlm. ١٤٦-١٤٥. 
١٥ Pradopo، Beberapa Teori Sastra، Metode Kritik، dan Penerapannya. 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar، ٢٠٠٥)، hlm. ١٢٤ 
١٦ Riffatere، Semiotics of Poetry،  hlm. ٢. 
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لقد كان دائما . قد تكون كلمة مصفوفة مل يظهر يف النصو. شعراليف القارئ  هادراك
. يشار على منوذج ذيالشكل األساسي ال إىل وينظم املتغريات . على شكل متغري

ولد تقدم ملصفوفة املفإن وهكذا . من نفس اهليكلمصفوفة، والنموذج، هي املتغريات 
  .أو التنمية ةتجاهلقتناء النظام يف اإل امنوذج حتديدو يكون للنص، 

 ئةالقرا من خالل إاله  وتفسريالشعر  ال ميكن حتقيقو .سيمائيهو ، الرابع
األعمال فهم  إىل القارئ  تعتمد، مع نصوص أخرى األديب اإلنتاجوتتربط  .احلرفية

  ١٧ .ئالقار قدرةقدر على أيظا  يعتمدو سيمائي ديباأل
  

  مناهج البحث  .ه 

 كتبـة امل البحـوث  املعـروف نـوعني ومهـا    جمـال األدب  البحـوث يف 
ـ  نصوص البحوث جسم إذا كان البحث املكتبة إىل ويشار . امليدانية والبحوث  ةاألدبي

ــةك ــدراما أو الرواي ــ النصــوص والشــعر وال أو النصوصــاألخرى ذات  ةاألدبي
  ١٨.األدب صلةال

 التركييب بني النهج اتباع ج مشترك هذه الدراسة هو يف النهج املتبع طريقة
اجلوانب  لتحليل النهج املتبع . سيمائيلوجي مث ، والسيميو

على   اليت تظهر االتفاقيات للتعرف علىلوجي السيميو جا ويستخدم .الذاتية لشعرا
لوجي السيميو جاملنه كما يستخدم .ةهذه القصيد ملعىن وحدة
األنترتيك  و. الشعر ايف هذ انعكاس من ميكن أن ينظر إليه حبيث املوضوع لتأطري
  .متريك و هفوكرمه إلجياد

                                                                         
١٧ ibid، hlm. ١. 
١٨ Prihatmi، Buku Pedoman Penulisan dan Konsultasi Tesis.  (Semarang: Program 

Magister Ilmu Susastra Undip، ٢٠٠٤)،  hlm. ١٤-١٢. 
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األعمال  هو شكل من أشكال يف هذه الدراسة البيانات األساسية
هي  البيانات الداعمة مصادر .ايب سلمى بن زهري معلقات شعر من ةاألدبي

. ةاألدب العربي ودراسات  معلقات وخاصة على ب ،حول الكت األديب مصادر
. ثالبح موضوع املرتبطة املراجعل تسجي مث وتفسري قراءةال العمل هذا ىخطو

يف  لبياناتا معاجلة لنتائج املرحلة األخرية  تعرض. البيانات معاجلة الثانية هي املرحلة
  .البحث شكل

  

  نظام البحث  .و 

كل  وميكن وصف. فصول مخسة  إىل هذه الدراسة النظاميات سيتم تقسيم
  .على النحو التايل فصل من فصوله

املقدمة مسي عنوان هذا الباب باملقدمة الشتماله امجاال على :   األول  الفصل
ويدخل حتتها خلفية املسألة،  .مضمون البحث وتقدميا ملا فيه قبل بيانه التفصيلي

تيب، ومناهج البحث، واإلطار وحتديد املسألة، وأغراض البحث ومنافعه، والتحقيق املك
  .النظري، ونظام البحث

األشياء  هذا القسم ووصف . سلمى  بن أيب زهري سرية ، يناالث الفصل
بإنشائه  ما يعمل ووفاته ، وأساتذته ، حىت الذاتية  احليةة سريب تتعلق اليت

  .ةاألدبي تالمذه يف هو وملن ،

 علقةحتليال مل تتضمن سوف يف هذا الفصل .الشعر حتليل ، الثالث الفصل
  )hermenuitik(و التفسريي  heruistik )(املوجهة من حيث  سلمى  أيب بن زهري
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 االستنتاجات واالقتراحات الواردة يف توي علىحي  .ختتاماال ،الرابع الفصل
   .هذه الدراسة
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  الباب الرابع

  االختتام

  

حنطو اآلن ىف الباب األخري وهو االختتام، وهذا االختتام يشتمل فيه 
  :فنستنتج فيما ذكره ىف أبواب السابقة وهى. االستنتاج واالقترحات

وأوجزهم  ،اعفهم قوال ،يف اجلهلية من املقدمني الشعراءزهري بن أيب سلمى أن  )١
  .اكثرهم متدحيا لشعرهو ،وأغزرهم حكمة ،لفظا

. هلا معىن كامل يف عالقته أو معارضته ألعمال أدبية أخرى بأن العمل األديب )٢
يعترب النص الذي تريد إنشاء و . صر من معىناولذلك ، ينطوي النص على عن .

وميكن القول . هيفوكرم اي قاعدة من النصوص املكتوبة يف وقت الحق ،
، استمارات منوذجية ، واألفكار  وصمن نص من نص هيفوكرماستيعاب عناصر 

حيت ، أو خمتلف العناصر اجلوهرية األخرى ، وقد يكون من طبيعة التناقضات ، 
و يف معلقته هو عشور احلب نموذجية الو . ينتج عمل جديد مل يعد معترف ا

. ن الغذال ميكننا ان يغفل زما: ثالث  يف معلقتهو اهلفوكرام  .احلكمة مثاحلرب 
 .يكتمون املوت و ال ميكننا ان.  احلرب إال املرضاليوجد يف
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  :بعض االقتراحات منها كما يلى وستقدم الكاتب

زهري بن أيب سلمى شعر فينبغي للمتعلم واملعلم أو الباحث أن يزيد احملاضرة عن  )١
  .وليس إال يف القرآن الكرمي فحسب إمنا يف النصوص األدبية أيضا

املستحسن أن يوجب احملاضر طالبه على حبث  فمن سيمائيجيانب تعليم نظرية  )٢
  .غريها ة كالديواناألدبيمباشرة يف النصوص العربية و سيمائي نظرية

 ،أحسب أن هذا البحث املتواضع مازال يبعد من الكمال لكن هذا هو قدريت )٣
ومن  ،سيمائينظرية وأرجو هذا البحث عسى أن يزيد العلوم خاصة ىف جمال 

 .للبحث املقبل املمكن أن يكون املبدأ

  العربية املصادر
 .بیروت: دار المعرفة  .شرح معلقات زھیر  .٢٠٠٩ .ابن قسیم ،األذبري

 .بیروت: دار المعرفة  .اشعار الشعراء .٢٠٠٥ ،المنتشري

 .بیروت: دار المعرفة   . ،tarikh Abad al Araby al Ashr al Jahily ،سوقي ضیف

 .بیروت: دار المعرفة  . .معلقات السبعةشرح ,  .٢٠٠٤هللا ابي عبد .،الزوجاني
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