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Abstrak 

 

 Skripsi ini berjudul Mafhumul al-Basyi>r Ris}a>’ Gha>nem li ‘Abbas Mahmud 

al-Aqqaad (Dira>sah Tahliliyah Simaiyyah li Charles Morris). Puisi ini dihimpun 

dalam sebuah antologi puisi yang berjudul ‘Abiru Sabi>l. Tema dalam diwan ini 

mengarah kepada keseharian dan kebiasaan dalam kehidupan manusia sehari-

hari. Puisi Ris}a>’ Gha>nem merupakan jenis puisi Ris}a>’ yang menceritakan tentang 

ratapan Abbas kepada sahabatnya Gha>nem yang memiliki akhlak sangat mulia, 

setianya tidak kandas dan sabarnya tanpa batas. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis yang berpegang pada teori 

semiotik Charles Morris. Pengumpulan data dilakukan dengan tahap library 

research (kajian kepustakaan), kemudian mengklasifikasikan tanda berdasarkan 

ketiga aspek kebahasaan yaitu aspek sintaksis, semantik dan pragmatik. 
Berdasarkan analisis semiotik dengan menggunakan semiotik Morris, maka 

peneliti mendapatkan beberapa makna semiotik melalui tiga aspek kebahasaan. 

Selain itu, peneliti menilai dengan menggunakan teori semiotik Charles Morris 

bahwa proses pengungkapan makna tanda-tanda dalam puisi Ris}a>’ Gha>nem akan 

lebih sempurna.   Hasilnya terungkap fakta bahwa dalam keseluruhan bait puisi 

lebih didominasi oleh kalimat yang mengandung tanda yang menunjukkan pada 

kesan kesedihan, kekaguman dan gambaran sosok Gha>nem. Tema dari puisi Ris}a>’ 

Gha>nem adalah tentang ‚ratapan‛>. Semua ini didukung oleh kesatuan struktur 

yang menggambarkan keselarasan antara tema dengan ungkapan, gaya bahasa, 

dan musikalitas dalam puisi Ris}a>’ Gha>nem >.  

 

Kata Kunci: Ris{a’  Gha>nem_‘Abbas Mahmu>d Al-‘Aqqa>d_Semiotika Charles 

Morris_Aspek Sintaksis, Semantik dan Pragmatik. 
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 جتريد

 

ىذا البحث  حتت عنوان مفهوم "البشَت" قصيدة راثء غاًل لعباس حممود العقاد 
)دراسة حتليلية سيميائية لتشارلز موريس(. وىذه القصيدة مكتوبة يف مقتطفات شعرية 

إىل احلياة اليومية والعادات يف حياة بعنوان "عابر سبيل". اجتو موضوع ىذا الديوان 
الذي لديو ، حيكي عن راثء عباس لصديقو غاًل غاًل راثءراثء  قصيدة اإلنسان اليومية.

. إن ىذا البحث حبث نوعي ابدلنهج التحليلي شخصي كرمي وويّف وصبور بال حدود
الوصفي الذي اعتمد على النظرية السيميائية لتشارلز موريس. الطريقة ادلكتبية مستخدمة 

قيام ابلتحليل السيميائي مع مث تصّنف العالمات من تلك العناصر مع ال جلمع البياانت،
استخدام ثالثة مستوايت وىي ادلستوى النحوى وادلستوى الداليل وادلستوى التداويل. 

ئية السيميا دالالتالعلى بعض  ةالباحث تصلحابستخدام النظرية السيمسائية ادلوريسية،
 نظريةالابستخدام  ةالباحث تقدر  . جبانب ذلك،من خالل جوانب اللغة الثالثة

 .كامال شفاك  "غاًل اثءر " قصيدةت يف الكشف عن معٌت العالما علىسيميائية ال
طغت عليو مجل حتتوي على إشارات تدل  قصيدةال من وكشفت النتيجة أن كل بيت

. لذا فمعٌت قصيدة راثء غاًل ىي غاًلعن وصورة  وشعور اإلعجابعلى االنطباع ابحلزن 
األفكار والتعبَتات  االنسجام واالتفاق بُتصف ي ًتكيبكل ىذا مدعوم ب "الراثء".

 ."راثء غاًل" قصيدةواللغة واألساليب ادلوسيقية يف 

ادلستوى راثء غاًل لعباس حممود العقاد، السيميائية لتشرلز موريس،  الكلمات الرئسية:
 . النحوى، الداليل، التداويل



 

 ح
 

 

شكر وتقديركلمة   

 

التفقو يف الدين من اختاره من العباد، أشهد احلمد هلل الفتاح اجلواد، ادلعُت على 
أن ال إلو إال هللا، شهادة تدخلنا دار اخللود، وأشهد أن دمحما عبده ورسلو، صاحب ادلقام 
احملمود، صلى هللا وسلم عليو وعلى آلو  وأصحابو األجماد، صالة وسالم نفوز هبما يوم 

 ادلعاد. أما بعد:

راثء غاًل مبوضوع مفهوم "البشَت" قصيدة ة ىذا البحث العلمي فلقد متت كتاب 
وىو وضعتو الباحثة  موريس(" اسة حتليلية سيميائية لتشارلزلعباس حممود العقاد )در 

للحصول على الشهادة اجلامعية يف كلية اآلداب والعلوم الثقافية يف قسم اللغة العربية 
يل إىل الذين لديهم مسامهة  وأدهبا. وهبذا تود الباحثة ان تقدم الشكر اجلزيل والتقدير العا

كبَتة وفعالة يف إمتام ىذا البحث العلمي حيث كانوا يساعدوهنا كثَتا ابلتوجيهات 
 واإلرشادات والتشجيعات وغَتىا، وىؤالء: 

فضيلة األستاذ الدكتور ادلكُت ادلاجستَت كمدير جلامعة سوانن كاليجاكا  .0
 اإلسالمية احلكومية جبوكجاكرات.

الدكتور دمحم ولدان ادلاجستَت كعميد لكلية اآلداب والعلوم فضيلة األستاذ  .1
 الثقافية جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جبوكجاكرات.

 فضيلة الدكتوراندوس مصطفى  ادلاجستَت كرئيس لقسم اللغة العربية وأدهبا. .2
فضيلة الدكتورة اتتيك مرية التسنيمة احلاجة كمشرفة قد بذلت أقصى جهدىا  .3

 لى القيام إبشراف الباحثة يف إمتام ىذا البحث.ع



 

 ط
 

مجيع ادلدرسُت يف كلية اآلداب والعلوم الثقافية خصوصا يف اللغة العربية وأدهبا،  .4
  حفظكم هللا ورعاكم.

احملبوبة أمي آنسة اليت ال تقّدر ابلثمن وأيب أرمينشة الذي ال يكّرره الزمن. اللهم  .5
 غَتة.اغفر لوالدّي وارمحهما كما ربياين ص

 .دائًما أمتٌت أن يهتم هللا بكم. عمي وعميتاحملبوبون أسريت يف جوكجاكرات،  .6
 يف كل وقت وزمان. ين تشجيعا ىاماو عشجّ ذين أخوايت الو  ناكبَت ال ايشقيق .7
ويف نفس البيت،   ،1605مجيع أصدقائي يف قسم اللغة العربية وأدهبا جيل  .8

، ”Atas Awan“ واالجتماعية واإلبداعيةاجملاالت التعليمية ؤسسة موأصدقائي يف
وجزاىم هللا  هللا دائما مفظهعسى أن حي ،”Serambi Aceh“وأصدقائي يف تنظيم 

 خَت اجلزاء.
 يف إمتام ىذا البحث. ةالباحث ونوكل من يساعد .06

 وأخَتا أرجو أن يكون ىذا البحث انفعا يل وجلميع القراء األعزاء.
 

 1616أغسطوس  16جوكجاكرات، 
    الباحثة
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 الباب األول

  مقدمة 

 أ.  خلفية البحث

دلؤلف من خالل اللغة. االعمل األديب ىو شكل من أشكال التعبًن عن ذات 

، يعين الشعر والنثر وادلسرحي. حيث اجلنس إىل ثالثة أجناسالعمل األديب من  نقسمي

نوع الشعر من حيث  إىل أن ّيبامحد الشأكمثل طو حسٌن و د األدب  اقسم نقوقد 

بينما  ٔ.يليشعر التمثالو  ىشعر الغنائالو  ىشعر القصصالإىل ثالثة أنواع وىي  مضمونو

إىل ثالثة أنواع، وىي شعر ينقسم  من حيث التزامو بقافيتو وعروضو أن الشعر العريب

ن يلتزم بقواعد الوز  ال )شعر وشعر مرسل ،والقافية(ن )شعر يلتزم بقواعد الوز  مملتز 

ن أو القافية أو حر )شعر غًن ملزم ابلوز  وشعر، والقافية لكنها مرتبطة بوحدة اإليقاع(

من  األديبعملهم  واخرتع األدابء ٕالطفيلة ولكن ال يزال ملتزمًا بوحدة ذاتية لإليقاع(.

. يف بيئتوعايشها قيقية الي احل توايف حي توذبرب مستمدا من ،يوالفكر  اخليايل قوتو

ديكن تفسًن األدب على أنو تعبًن عن الشخص البشري يف شكل خربات وأفكار و .

أدوات  عند قراءه من خالل اناالفتتومحاس وإديان، يف شكل صور معينة تثًن  ومشاعر

                                                           
ٔ  Akhmad Muzakki, Pengantar Teori Sastra Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 

hlm. 54. 
2
  Akhmad Muzakki, Pengantar Teori Sastra Arab…., hlm. 57. 
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 كما ٗ كذلك الثقافة.و  (belles-lettersو اللغة اجلميلة )من حيث اللغة، األدب ى ٖ.ةويلغ

 القضااي الدينية.تعاًف األعمال األدبية  أن

للغة ونظام اإلشارة لنقل عمل األديب، يستخدم ادلؤلف منطًا معيًنا من االيف كتابة  

يها من حيث ف خيتلف خصوصّية مؤلف. و وخاصة األعمال األدبية الشعرية أفكاره.

. وأسلواب ةصالاآلخر أ تو عنظهر شخصي، يمؤلف آخر. خبصوصيتو نأسلوب الّلغة ع

قصيدة عباس زلمود ىف سيميائية من وجوه وىذا ما يدعم الباحثٌن يف ربليل وجو 

 أنو دث علىحيمي يرى مجيع أشكال االتصال الذي العقاد. السيميائية ىي نظام عال

العمل األديب كشيء سيميائي لديو نظام وضع العالمات ٘ (.اي)إشار  يانظام عالم

ختارت الباحثة ا، الّتحقيق اجراءات التفسًن لقرائو. يف ىذإل موضوعة رلموعابعتبارىا 

 ٛٔ من. تتكون ىذه القصيدة موضوع مادىقصيدة "راثء غاًل" لعباس زلمود العقاد ك

ختيار الباحثة قصيدة "راثء غاًل" لعباس ال. ىناك عدة أسباب يف ديوان عابر سبيلبيتا 

 زلمود العقاد، وىي:

ن "عابر سبيل" ذلا خاصية، قبل أن يكتب الشاعر ديوايف  قصيدةىذه الأواًل،  

 .ةيف مقدمة ادلسرحيىو مذكور قصيدتو، يصف األجواء والوضع السابق كما 

                                                           
3
  Jakob Sumardjo & Saini K.M.Apresiasi Kesusastraan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 1994), hlm. 3. 
4
  Akhmad Muzakki, Pengantar Teori Sastra Arab…., hlm. 22. 

5
  M ikhwan dkk, Analisis Teks Sastra, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013),  hlm. 100. 
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رى لشعر عباس وضوع يف ديوان عابر سبيل عن ادلختارات األخادلاثنياً، خيتلف  

اليومية حلياة  اىلإالسياسة والرومانسية. إذّبو ىذا الديوان أكثر ربداًي  يعاًفي ذال

 والعادات يف حياة اإلنسان اليومية.

اثلثاً، قصيدة "راثء غاًل" مبحث عن راثء وحزن عميق. توضح ىذه القصيدة 

ي مل يتوقع ، كم ىو حزين للحصول على األخبار الّ جّوا من ضمًن الشاعر العميقأيضا 

لفطر. ا عيد من قبل بوصف جو احلزن ادلوجود وسط السعادة يف الرتحيب يومبوقوعها 

 ٙوينعكس ذلك يف جزء الشعر يف البيت األول وىو:

ن وداعا يوم صافحت غامناكاأ  

 وىنأتو ابلعيد، والعيد يسخر!

ر لتذّكر ادلوت. كل إنسان سيموت بغض ىذه القصيدة إىل تفك ترابعا، دفع 

 األبدي يف ىذا العامل.ىو أحد يستطيع اذلروب منو. إمّنا هللا  العن العمر و  النظر

 ٚحبسب كلمة هللا:ىذا 

 ُكلُّ نَ ْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوت  

                                                           
6

 .ٜٔٔ(، ص . ٕ٘ٓٓعباس زلمود العقاد، عابر سبيل ، )مصر: هنضة مصر،  
 .ٖ٘( : ٕٔالقرآن، سورة األنبياء، )  7
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 ٛأيًضا:ديث يف احل وورد

 َأْكثَ رُُىْم لِْلَمْوِت ِذْكرًا َوَأْحَسنُ ُهْم ِلَما بَ ْعَدُه اْسِتْعَداًدا أُولَِئَك َأكَياسٌ  

على لقب عمالق األدب العريب.  ل الشاعر عباس زلمود العقادحصخامساً،  

 .اموسوعي اقفمث، وىو قادر على أن يكون لةاجلامعة ادلنتقليو أيًضا يُطلق ع

عامل واستغراقو ىف سادسا، الشاعر عباس ىو كاتب مثايل بسبب عزمو وحّبو  

القراءة والكتابة، حىت ال يكون عباس متزوًجا، ليس لديو زوجة وأوالد، ولكن 

اآلن، دبا يف ذلك  حىتوسع األون ويبحثون ويثنون على اجملتمع ؤ من أفكاره يقر "األطفال"

 من قبل ادلفكرين الكبار.

فحسب، بل يكتب أيضًا كتبًا مرجعية  ار اشعأسابعاً، أعمال عباس ليست  

 .غًنهدلختلف اجملاالت العلمية يف عصره، مثل التفسًن والفلسفة و 

 موضوعكبعد معرفة سبب اختيار قصيدة "راثء غاًل" لعباس زلمود العقاد   

 موضوعكالسيمائية   موريسز تشرلنتخاب نظريّة ال احلجج عن، عرّبت الباحثة ىماد

لبحث. أوالً، ديكن احلصول على ادلعىن ادلثايل للشعر من خالل ثالثة مستوايت ل رمسي

للغة يف السيميائية دلوريس. التحليل على عالقات اإلشارات ىو النهج الصحيح ألنو ا

                                                           
8
  HR. Ibnu Majah no. 4259, dihasankan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu dalam as-

Shahihah no. 1384 
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وريس ابللغوايت، شلا يسمح يركز على معىن القصيدة. اثنًيا، ترتبط جوانب نظرية م

للباحثة معرفة خلفية إنتاج األدلّة أو التعبًنات يف قصيدة "راثء غاًل" لعباس زلمود 

 العقاد.

 ًنىناك بعض الفالسفة السيميائية/السيميولوجية، مثل فرديناند دي سوس 

الدال واجلانب اآلخر  العالمة ىو من األول انباجلالذي يعتقد العالمة مثل صحيفة، 

الشعر كنشاط لغوي من أن ريفرت الذي يعتقد  والفوخيٜ دلول، والصحيفة ىي دليل.ادل

اجلانب فهم على أنو دوانت )حلقة(.شيء كان موجوًدا نًصا ىو ي وخالل

انب لدعم وتشكيل جل وسطو،بينما غائب ىو غرفة فارغة كرويّة يف السنتجمايت

فوق ذلك، يفسر بًنس الدليل كجزء ال يتجزّأ  ٓٔ، يطلق عليو ريفرت اذليبوجرام.الربادغمايت

 الباحثة يف ىذا البحث تومع ذلك، استخدم ٔٔ.إليو الدليل رجعالذى ي قصدمن ال

 قدمونظرية أحد الفالسفة ادلشهورين وىو تشارلز موريس. علم الرموز والدليل الذي 

 semiotics.أو يطلق عليو السيميائية 

  ٕٔ الثالثة، وىي:إىل م موريس األبعاد السيميائيةقسّ 

                                                           
9

 Arthur Asa Berger, Pengantar Semiotika: Tanda-Tanda dalam Kebudayaan 

Kontemporer, Terj. M. Dwi Marianto, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), hlm. 14. 
10

  Faruk. Aku dalam Semiotik Riffaterre, (Yogyakarta: Jurnal Humaniora III Fakultas 

Ilmu Budaya UGM, 1996), hlm. 25 
11

  Dadan Rusmana, Filsafat Semiotika (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) hlm. 126 
12

  Winfried Noth, Hanbook of semiotics, (Bloomington and Indianopolis: Indiana 

University Press, 1990), hlm,5. 
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 أخرى.ئل و الدال أدوات: درس العالقة بٌن بعض syntactics  الّنحوي ادلستوى .ٔ

ىت ال اتوالكائنئل الدالأدوات : درس العالقة بٌن semantics داليلال ادلستوى .ٕ

 (.designate) اإليه ار اشم أصبحت

 هامستخدميو  ئلالدال أدواتالعالقة بٌن  درس :pragmatics تداويلالادلستوى  .ٖ
(interpreter.) 

 ب. حتديد البحث

 ها الباحثة يفت فيبناء على ما سبق ذكره يف خلفية البحث، فادلسألة الي حبث 

يف قصيدة "راثء غاًل" لعباس زلمود العقاد  ىو مفهوم "البشًن" يرتكز ىف ما البحث  ذا ى

  موريس؟نظرية السيميائية لتشارلز الابستخدام 

   

 أهداف البحث وفوائدهج. 

يف قصيدة بشًن" ال" فهومم البحث ىو احلصول على اكان الغرض من ىذ 

 موريس.نظرية السيميائية لتشارلز ال"راثء غاًل" لعباس زلمود العقاد على أساس 

 كان أو عملًيا. من ادلتوقع أن يفيد ىذا البحث نظرايً 

 الفوائد النظرية (ٔ
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 ال ديكن ،السيميائية لتشارلز موريسنظرية  ،أبن ىذه النظريةأكد تال .أ 

على األعمال األدبية اإلصلليزية، ولكن ديكن تطبيقها أيًضا  تطبيقها فقط

 على األعمال األدبية العربية.

 .ىف احلقول السيمائية ادلكتبةإثراء يف ادلسامهة  .ب 

 

 ئد العمليةاالفو  (ٕ

 سيميائية خاصة يف رلال الشعر.جع يف دراسة ار ادلتوفًن  .أ 

ادلعرفة والبصًنة للقارئ فيما يتعلق بتطبيق السيميائية لتشارلز توفًن  .ب 

 موريس.

 . التحقيق املكتيب د

بعد أن قامت الباحثة ابلبحث الذى سبق الباحثون يف نفس ادلوضوع ادلادى 

قصيدة "راثء غاًل" لعباس أحدا قام ببحث ذبد الذى كانت الباحثة بصدد حبثو فلم 

عدة ومع ذلك ىناك نظرية تشارلز موريس السيميائية. معتمدا على زلمود العقاد 

اللغة  على بناء هاربليل غًن أهنا تعاًفالباحثة، ق وعرفتسابقة بقدر ما الدراسات ال
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لقصيدة "راثء غاًل"  ادلاديادلوضوع إليكم بعض األحباث عن  والقافية فقط. وضيوالعار 

 لعباس زلمود العقاد.

كتبتو أيو فجروة، طالبة قسم اللغة العربية البحث األول ىو البحث الذي  

وأدهبا يف كلية اآلداب والعلوم الثقافية جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 

، ابدلبحث "موسيقى الشعر عابر سبيل لعباس زلمود العقاد ٕٗٔٓيوجياكارات عام 

وعلة، بينما اف حز و  لة ووزنيفعت وىو وقافية(". يشمل ربليل العاروض  )ربليل عاروض

حبر  ٖٔحروف وحركة وعيب القافية. أما نتائج ىذه البحث، فهناك  وىو ربليل القافية 

والكامل  حبر الطويل واذلزاج وادلتقارب والوافر والباسط والراجز ييف ديوان عابر سبيل وى

. كما مت ذبهيزه ببيان القافية الي تشمل حروف، مثل كتدار واخلفيف وادل وادلدد والرمل

راوي والوصل وىروج والردف والدخيل. وىناك أيضا تلك الي تشمل احلركات، مثل ال

 ٕٚٔٔوعيب القافية وىي إيطاع. يوجد يف عابر سبيل  الراس واإلشباع والتوجيو واجملر

عاروض والقافية، يف حٌن أن ما دييز القوم الباحثة بدراستها ابستخدام منظور ت ،ابيات

لل فقط أحد موضوع من الديوان، رب ةلبحث وىو أن الباحثذا اهبالبحث ادلذكور أعاله 

 ٖٔوىو قصيدة "راثء غاًل" الي يتم ربليلها ابستخدام نظرية لتشارلز موريس السيميائية.

                                                           
أيو فجاروايت، البحث: "ادلوسقى الشعر عابر سبيل لعباس زلمود العقاد )التحليل عاروض   ٖٔ

 (.ٕٗٔٓوالقافية("، )جوكجاكرات: جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية،
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منصوري، طالبة قسم اللغة العربية  البحث الثاين ىو البحث الذي أجرهتا ردية

موضوع ربت  ٕ٘ٔٓمعة دمحم بوضياف ادلسيلة عام ، جااللغاتداب و اآلوأدهبا، كلية 

يكشف ىذا البحث عن  "الراثء يف شعر عباس زلمود العقاد "عابر سبيل" أمنوذجا".

البديع  انحيةمعىن الراثء يف قصيدة عباس زلمود العقاد مستخدمًا علم البالغة من 

ء للّصديق وراثء راثء للذات وراث يباحثة الراثء إىل ثالثة أجزاء وىال توالبيان. قسم

لرؤساء. أما نتائج البحث يف ربليلها، فالشاعر عباس زلمود العقاد مل يعًن نفسو لفرتة 

ن ىذا البحث ىو أن الباحثة ربلل يف حٌن أن ما دييز البحث أعاله ع طويلة يف الراثء.

 النحوي وادلعنوي ستوىمن ادل حللتها يالراثء يف الديوان عابر سبيل ال موضوعات ىحدإ

 ٗٔ.واقعيوال

، ادلوضوع الرمسيالباحثة أيًضا حبثًا يستخدم نفس  تجبانب إىل ذلك، وجد

 وىو السيميائي لتشارلز موريس :

البحث الذي أجرتو دينار أيك وجيني، طالبة ادلاجستًن قسم اللغة العربية 

وأدهبا يف كلية اآلداب والعلوم الثقافية جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 

ات مساء لنازك ادلالئكة ذ "فكرة ادلساء يف قصيدة ها، ببحثٜٕٔٓيوغياكرات عام 

                                                           
14

، أطروحة: "الراثء يف شعر عباس زلمود العقاد )عابر سبيل(" أمنوذجا، )ادلسيلة: جامعة منصوري ردية  
 (.ٕ٘ٔٓبوضياف، دمحم 
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ىذه القصيدة ادلشقة واحلزن الذي يشعر  ناقش)ربليلية السيميائية لتشارلز موريس(. ت

نظرية  ياألداة ادلستخدمة يف ىذا البحث ى. تسبب هبا الّثوريّ ي أو احلرب الرليّن عليو 

اجلانب و  اجلانب النحويإىل ثالثة جوانب، وىي  السيميائية الي تقسموريس لتشارلز م

  .ىذا البحث ذلا صلة ابلبحث اجلانب التداويل.و  الداليل

لتشارلز موريس  ةلسيميائيابعامل نظرية ال من ةالّرمسي هاموضوع تلك حبوث تتخذ

 ٘ٔ.يف اكتساب فهم متعلق ابلنظرية السيميائية ةوكافية دلساعدة الباحث

 اإلطار النظري .ه

السيميائية ىي ٙٔ .شلا يعين دليال ةاليوانني (semion)كلمة أتيت السيميائية من ال 

هو وسائل االتصال اجلمالية. لذلك، كل الدليل فتعامل مع األدلّة. أما الدليل ت نظرية

 اتطلب الفهم. على حد تعبًن موريس، فإن السيميائية ىي علم دليل، سواء كان إنسانيي

، مناسبة أو ال، لطباتوي على عناصر احلقيقة أو التعلق بلغة معينة أم ال، ربي، اوانيأو حي

 ٚٔأو ربتوي على عناصر سلتلقة. معقولة

                                                           
15

  Dinar Eka Wijayanti, Tesis: “Konsep Al-Masa>’ dalam puisi Z|a>tu Masa>’ karya Na>zik 

Al-Mala>ikah (Analisis Semiotik Charles W. Morris)”(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019). 
ٔٙ

  Suwardi Endraswara, Metode Penelitian Sastra, (Yogyakarta: MedPress, 2008) hlm. 

64. 
ٔٚ

  Jurgen Traubaut, Dasar-Dasar Semiotik, terjemahan dari Elemente der Semiotic oleh 

Sally Patinnasarany, (Jakarta: Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1996), hlm. 3. 
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.  ارمسيموضوعا  ىارلز موريس ابعتبار االنظرية السيميائية لتشىذا البحث يستخدم 

التاريخ السيميائي تطور ا، لو أتثًنا عظيم ىف أمريكي اعظيم اسيميائي افيلسوف كان موريس

نظرية لتشارلز ساندرز بًنس السيمائية امتدادا ل نظريتوكانت ٛٔ .ٜٓٗٔ-ٖٜٓٔيف 

على أن شيًئا ما ىو دليل إذا مت تفسًنه على أنو شيء من قبل  بينهماالسيميائية. اتفق 

 النحوي ادلستوىيقسم موريس علم الدليل والرموز إىل ثالثة فروع للعلوم، وىي  ٜٔمرتجم.

 ٕٓ.الواقعي ادلستوى وادلعنوي  ادلستوى و

على أهنا دراسة األدلّة دبا يف ذلك اللغة  سيميائيةيعّرف موريس وبًنيس أيًضا ال

على أهنا  ةرأى بًنس السيميائيف، ىذين العادلٌن ودراسات أخرى. ولكن يوجد فرق بٌن

من خالل ذبهيز الدليل بواسطة احليواانت أو  الدليلوسع موريس  ماعلم اإلنسان، بين

، أن سلوك البشر واحليواانت متساو بشكل عام عن طريق الرتكيب العضوي. ىذا ال يعين

لكن موريس يوجو حبثو إىل اختالفات بٌن البشر واحليواانت )اللغة والدليل( على أساس 

 ٕٔالتشابو البيولوجي يف السلوك البشري واحليواين.

البحث السيميائي يوجو اذلدف من  .اسلوك ىااألدلّة ابعتبار  نظريةعرّب موريس 

موقف )سلوك( ديكن مالحظتو و فهمو على أنو فعل " الرتكيب العضوي  إىل)الوصفي( 
                                                           

18
  Winfriend Noth, Handbook of Semiotics…, hlm. 48.  

19
  Winfriend Noth, Handbook of Semiotics…, hlm. 49. 

20
 Moch. Sony Fauzi, Pragmatik dan Ilmu Ma’aniy: persinggungan ontologik dan 

Epistemologik, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 4. 
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ما يشار إليو ابسم  وبعبارة أخرى، فإن قصد البحث السيميائي ىو ٕٕ" على التهيُّج.

 الثية األبعاد من منوذجو السيميوزيسثالنظرية السيميائية الأخذ موريس . "موقف دليل"

(semiosis). سيميوزيس ىو مصطلح صاغو بًنس. مث يعرّفو موريس على أنو "عملية ال

ووفًقا  وىي العملية الي يصبح هبا شيء ما دليال لبعض الرتكيب الُعضوّي. "الدليل

دلوريس، فإن السيميوزيس يتضمن ثالثة عوامل رئيسية على شكل "أى أفعال تكون دبثابة 

ادلرتجم ادلعين. ديكن استدعاء  لُيشار إىل األدلّة واآلاثر على بعض ادلرتمجٌن ىي دلي دليل

مفهوم مشار إليو ، (sign vehicle)أداة الدليل ي وى،زيس يسيميو الادلكوانت الثالثة ف

  ٖٕ.(interpretant) مراقبها عملية التفسًن من قبل ،(designatum) بعالمة

 استجابة، على النحو التايل: ستنتج ىذه عملية التفسًن

 

                                                           
22

  Jurgen Traubaut, Dasar-Dasar Semiotik…, hlm. 34. 
23

  Winfried Noth, Hanbook of Semiotics…, hlm.50. 

 الدليل

Sign 
Vehicle 

 قصد الفيزايء

Interpretant 

 التفسًن
Designatum 

 الفكرة
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 ساكسونيةال( Anglo-Saxon)تطورت نظرية الدليل موريس يف البلدان األصللو  

ثالث  ٕٗ.(klaus)وكالوس  (bens)بنس  ، مثلوناألدلاني ونمها أيًضا السيميائيواستخد

عالقات مرتابطة من سيميوزيس، استنبط موريس ثالث عالقات كأساس ألبعاد ثالثية 

 Aart van Zoestمن السيميائية. ىذه ادلستوايت السيميائية الثالثة، كما نقلت عن 

النحوي ىي دراسة األدلّة الي ترتكز على التصنيف والعالقة  انباجل ٕ٘يوى(، ٜٜٙٔ)

، وىي دراسة الداليل انباجلماعي يف تنفيذ وظائفها. واجلوعملية العمل  بٌن األدلة

 وى تداويلال دلستوىوا. (designatum) العالقة بٌن األدلّة دبعىن أو مفهوم أو فكرة األدلّة

. وىذا مفسر أيضا يف كتاب الرسالة (interpreter) رتجمدراسة العالقة بٌن األدلّة وم

 ٕٙ.(Message, signs, and meanings) دالالتالوالعالمات و 

ينصب الرتكيز على ترتيب األدلّة مع بعضها البعض يف تشكيل رلموعة من  

، ةيتم العثور على ادلعىن االصطناعي فقط يف علم اللغ ال، موريس . على حد تعبًناألدلّة

 ولكن أيًضا على مجيع األشياء الي ديكن أن يدركها البشر.

 

                                                           
24

  Jurgen Traubaut, Dasar-Dasar Semiotik…, hlm. 32. 
25

  Dadan Rusmana, Filsafat Semiotika…, hlm. 33. 
26

  Danesi, Messages, Signs, and Meanings, (Toronto: Canadian Scholars’ Press Inc, 

2004), hlm. 9.  
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 ادلستوى النحوي .ٔ

ىي  النحو. ذكر رمالن أن syntaxis ادلستوى السنتكسىادلستوى النحوي ىو  

 ودلوريس ى النحوي ٕٚ.والكلمات علم اللغة يتحدث عن اجلمل والعباراتفرع من 

يف ىذه احلالة، غالًبا ما ينشأ  ٕٛالعالقة بٌن األدلّة من خالل االنتباه إىل شيء ومرتجم.

نحوي ىو "تركيب دليل" يعترب الناس أن رلال البحث ال ٜٕسوء فهم يف تعريف موريس.

ادلغزى. وأوضح موريس بشكل أعمق أن ىو . على أّن دليل دلوريس Saussureمن 

الوظيفة النحوية ىي صياغة  النحوية ىي حقل يبحث يف إمكانيات تركيبات مهمة.

الي  اتأشكال الكلم وإن مغزى اللغة ى للجمع بٌن أمهية. االقواعد الي ستكون أساس

 ٖٓد من العناصر الصوتية.تتكون من عدد زلدو 

 
                                                           

27
  Ade Nandang dan Abdul Kosim, Pengantar Linguistik Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2018) hlm. 82. 
28

  Jurgen Traubaut, Dasar-Dasar Semiotik…, hlm. 39. 
29

  Jurgen Traubaut, Dasar-Dasar Semiotik…, hlm. 40.  
30

  Jurgen Traubaut, Dasar-Dasar Semiotik…, hlm. 41. 

Sign 
Vehicle 

 قصد الفيزايء

قصد الفيزايء آخر   
 (Sign Vehicle) 

Interpretant 

 التفسًن
Designatum 

 الفكرة
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 ادلستوى الداليل .ٕ

 هتدف دراسة  فرع من علم اللغة يدرس ادلعىن يف اللغة. وىادلستوى الداليل  

لديها عالقات وثيقة مع العلوم االجتماعية األخرى،  .اللغوية عاينادل إىل معرفةالداللة 

الداللة ىي دراسة ادلعىن ن إ ٖٔمثل علم االجتماع واألنرتوبولوجيا والفلسفة وعلم النفس.

موريس، الداللة ىي رلال  على حد تعبًن ٕٖأو فرع من اللغوايت يدرس نظرية ادلعىن.

 ٖٖعالقة األدلّة ابألشياء الي تشًن إليها.ىف علمي يبحث 

 ادلستوى التداويل .ٖ

أنو علم يفحص العالقة بٌن األدلّة  تداويلالىذا ادلستوى يعّرف موريس 

ن السيميائية الي تدرس أصول األدلّة واستخدامها ومستخدميها أو كجزء م

نية ادلتحدث.  انبجترتكز على ية تداولال ٖٗوأتثًناهتا كعالمة يف ظروف معّينة.

تاج ربوىذا يشمل شرح ما يعنيو الناس يف سياقات معّينة والتأثًن على ما يقال. 

أيًضا إىل التحقيق يف الطريقة الي يستطيع ادلستمع من خالذلا  تداوليةادلقاربة ال

االستنتاج على ما يتم التحدث بو للوصول إىل تفسًن للمعىن ادلقصود من 

 ادلتحدث.
                                                           

31
  Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 

hlm. 4. 
32

  Sahkholid Nasution, Pengantar Linguistik Bahasa Arab, (Jawa Timur: CV Lisan 

Arabi, 2017), hlm. 148. 
33

  Jurgen Traubaut, Dasar-Dasar Semiotik…, hlm. 42. 
34

  Jurgen Traubaut, Dasar-Dasar Semiotik…, hlm. 43. 
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إن  ٖ٘الّتصديق وادلقصود والتخطيط والعمل. تداوليةتشمل األفكار الرئيسية يف ال

، ىذا ىو تداوليةنما يف البي ،بحثالادلعنوي ال يلحق ادلستخدم يف و  الّنحوي

تستحق أيًضا النظر إليها من حيث البحث األديب الذي تداولية الىتمام. المركز ا

 يفحص عالقة الكاتب بعملو أو عالقة القارئ ابلعمل.

 .  منهج البحثو

 وأما اخلطوات الي متر يف ىذا البحث ففيما يلي:

 نوع البحث (ٔ

تصنيف البحث ادلكتيب يف رلال  إن نوع ىذا البحث ىو البحث ادلكتيب. يتم

البحث النوعي، أي البحث الذي يؤدي إىل استكشاف البياانت من خالل موارد 

ة واألطروحة ومواقع والبحث الكتاب ودائرة ادلعارف وادلقالة واجملالت العلمية يىو  ادلكتبة،

 اإلنرتنت للحصول على اإلطار النظري الذي أصبح أساسا ذلذا البحث.

 مصادر البحث (ٕ

مها مصادر البياانت األولية  الباحثة مصدرين، تميف ىذا البحث استخد

والثانوية. ادلصدر األساسي ىو البياانت الي يرتبط مباشرة دبواد البحث وادلوضوع. 

                                                           
35

  George Yule, Pragmatics, (Inggris: Oxford Univesity Press, 1996) hlm. 155 
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الباحثة من نص قصيدة "راثء غاًل"  تواألولية ذلذا البحث الذي استخدم فالبياانت

م ضة مصر عاعابر سبيل" نشرت من قبل هنديوان "للعباس زلمود العقاد ادلكتوب يف 

نوية اتشارلز موريس السيميائية. أّما البياانت الثصر وربليلها ابستخدم نظرية ميف  ٕ٘ٓٓ

 تالبحث. يف ىذه احلالة، حصل ات العالقة هبذاذ ة هي مصدر البياانت ادلساعدف

اجملالت دعم البحث مثل الكتاب والبحث و ت يعلى ادلصادر و ادلراجع ال ةالباحث

 .اواألطروحات وضلوى

 طريقة مجع البياانت (ٖ

كتابة. طريقة   -ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو طريقة ادلكتبة  طريقة مجع البياانت

ادلكتبة ىي مجع البياانت من ادلصادر ادلكتوبة الي تدعم ربليل البياانت. على أن طريقة 

ىناك عدة مراحل جلمع ٖٙ الكتابة ىي تسجيل نتائج اجملموعة من مصادر مكتوبة.

 البياانت الي ستقوم هبا الباحثة، من بٌن أمور أخرى :

 الباحثة قصيدة "راثء غاًل" لعباس زلمود العقاد تكرارا. تقرأ .أ 

سجل الباحثة البياانت يف شكل كلمات وعبارات ومجل تشًن إىل سيميائية ت  .ب 

 معينة.

                                                           
36

 Tri Mastoyo Jati Kesuma, Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa, (Yogyakarta: 

Carasvatibooks, 2007), cet, pertama, hlm. 44. 
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الذى حث ربديد البصنف الباحث البياانت حبسب ادلوضوع بناء على ت .ج 

 ا.ربلله

 

 طريقة التحليل (ٗ

تتم ستخدمها الباحثة ىي طريقة التحليل الوصفي. تالي  ربليل البياانتطريقة 

قيد البحث مث يتبعو  ات ىفكائنعلى  التحليل الوصفي من خالل وصف احلقائق  طريقة

 ٖٚالتحليل.

 . نظام البحثز

 إىل أربعة أبواب، فهي كما يلى: ةقّسمو الباحثتوىذا البحث  

 هوفوائد ووأىداف هديدخلفية البحث ورب يشتمل ىذا الباب على الباب األول،

 .ووالتحقيق ادلكتيب واإلطار النظري ومنهج البحث و نظام

"راثء  قصيدةيشتمل على ترمجة حياة العباس زلمود العقاد ومناسبة  الباب الثاين،

 .اغاًل" ونصه

                                                           
37

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

Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 53. 
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على  موريس تحليل، يبحث عن التحليل سيميائي لتشارلزال الباب الثالث،

 . راثء غاًل للعباس زلمود العقادمفهوم "البشًن" يف قصيدة 

  قرتاحات.تام الذي يشتمل على اخلالصات واالاخل الباب الرابع،



 

 

 الباب الرابع 

ماخت  

 اخلالصة  . أ
بناء على حتليل قصيدة راثء غاًل بدراسة سيميائية لتشارلز موريس وجدت 

 الباحثة االستنباطات اآلتية: 
ميكن الداللة السيمائية يف قصيدة راثء غاًل من خالل املستوى النحوى  .1

استنباطها من استخدام ثالث عالمات وىي عالمة الشولة ),( وىي اكثرىا 
عالمة االستفهام )؟( وعالمة النداء )!(.  من ا ابملقارنة بغريىاماستخدا

أكثر من ورد موردا غالبا و  أان ، وجد أيًضا أن الضمريابإلضافة إىل ذلك
 وضمري ىو. ضمري أنت

غاًل من خالل املستوى الداليل تشري إىل أن  الداللة السيمائية يف قصيدة راثء .2
وىو الشاعر الذي يشعر ، يف ىذه القصيدة هلا معىن داليل "أانشخصية "

 .صديقو غاًلوفاة ابحلزن بسبب 
الداللة السيمائية يف قصيدة راثء غاًل من خالل املستوى التداويل يوجد فيها  .3

أان( وروحو،  االتصال املوجود بني اإلنسان )شخصية وىي ثالث مراحل
 والتواصل بني شخصية أان والبشر اآلخرين، والتواصل بني شخصية أان وربو.

غاًل لعباس حممود العقاد ىو  اثءيف قصيدة ر )خرب السرور( البشري  داللة .4
، وفقط من خالل املوت ميكن على شكل موت بسبب إميان العبد البشري
  سبحانو وتعاىل.، أي لقاء هللاص أن حيصل على السعادة احلقيقيةللشخ
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 االفرتاحات . ب

افرتاحات خاصة  تورد بعدىا، وسأجرتووقد قدمت الباحثة خالصة البحث الذي 
 للقراء والباحثني اآلخرين على النحو التايل.

افرتاحات للقراءة، وخاصة لطالب قسم اللغة العربية وأدهبا عند تقييم النص  .1
يزل يف حاجة إىل النظر و األديب الذي كتبو عباس حممود العقاد، أنو مل 

الدراسة فإنو مل يدرس بعد سوى عن طريق حتليل سيميائي لتشارلز موريس 
 وحدىا، بل ميكن أيضا مقاربتو بنظرايت سيميائية أخرى.

ابلنسبة للباحثة، من أجل مواصلة البحوث يف مجيع كائنات الدراسة، مثل  .2
حممود العقاد من  ابقة من عباس حممود العقاد اآلخر، ملعرفة أفضل بعباس

 خالل أعمالو.
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