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Abstrak 
Penelitian ini berjudul Optimisme pada Lagu Iklan Ramadhan Karya Perusahaan 

Zain Tahun 2017 – 2020. Objek material pada penelitian ini adalah empat lagu 

iklan dari perusahaan Zain yaitu yang terbit pada tahun 2017 – 2020. Objek 

formal pada penelitian ini berisi optimisme dalam karya sastra dengan alat analisis 

atau teori Semiotika Riffaterre. Penelitian ini berisi pembacaan heuristik pada lagu 

iklan tahun 2017 – 2020, dan pembacaan hermeneutik, pencarian matriks, model, 

varian, serta hipogram pada lagu iklan pada tahun 2017 – 2020. Pada penelitian 

ini pembacaan heuristik pada lagu 2017 – 2020 masih belum menemukan arti 

yang komperhensif, maka pembacaan dilanjutkan dengan pembacaan tingkat 

kedua yaitu pembacaan Hermeneutik. Pada lagu 2017 matriks nya adalah 

“harapan berdamai”. Model “ ئدك سلما ال حربا خالق ”, dan varian : (1) tidak 

menginginkan perang (2) berharap orang-orang kembali pada jalan yang benar. 

Pada lagu 2018 matriks nya adalah “meminta pertolongan karena rasa tidak 

berdaya dan takut”. Model “يخرج الخوف من باب الدوالب”. Varian: (1) pengaduan 

nasib seorang yang lemah kepada orang yang memiliki kuasa (2) rasa takut yang 

menyelimuti (3) meminta pertolongan. Pada tahun  2019 matriks nya adalah 

“saling menghargai dalam pertemanan”. Model “ لن نتفارق نبقى رفاق فالدين تمام

 Varian : 1) ketulusan seseorang kepada sahabatnya. (2) rasa sayang pada .”األخالق

teman. (3) toleransi dalam hubungan pertemanan. Pada tahun 2020 matriks nya 

adalah “pertolongan Allah pada setiap kesulitan manusia”. Model “لن ينسانا هللا”. 

Varian : (1) manusia khawatir akan kesulitan. (2) keyakinan manusia bahwa Allah 

selalu ada. (3) bersikap positif pada kesulitan yang dihadapi. Adapun satu benang 

yang saling terkait pada lagu 2017 – 2020 yaitu untuk tetap bersikap dan berfikir 

optimis pada setiap cobaan, serta kesulitan yang sedang dihadapi. 

Kata kunci : Lagu, Optimisme, Zain, Semiotik, Riffaterre. 
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 جتريد

-2017رمضان سنة إعالانت لشريكة "زين"  أغنيةالتفاؤل يف هذا البحث بعنوان 
أربع أغاٍن  اهلدف املادي يف هذه الدراسة هي. )دراسة ريفاتري السيمائية( 2020

. اهلدف الرمسي هلذا 2020 - 2017عام ، مت نشرها يف إعالنية من شركة زين
البحث حيتوي على التفاؤل يف األعمال األدبية ابستخدام أدوات حتليل ريفاتري أو 

 عام لألغاين يف كتشافيةهذه الدراسة على قراءات إحتتوي  نظرية السيميائية.
، ، وقراءات أتويلية، وحبث مصفوفة، ومناذج، ومتغريات2020 - 2017

ال تزال  . هذه الدراسة2020 - 2017 عام على األغاين اإلعالنية يف وهايبوجرام
ال جتد معىًن شاماًل ، لذلك  2020-2017القراءة االستكشافية ألغنية يف 

صفوفة لألغنية اإلعالنية امل ، وهي القراءة التأويلية.راءة املستوى الثاينقاستمرت 
دك سلما ال حراب" ، ن خالقالنموذج هو ". هي "أمل يف السالم" 2017لعام 

( أمل أن يعود الناس إىل الطريق الصحيح. 2( ال تريد احلرب )1واملتغريات هي: )
املساعدة  بسبب اليأس و  هي "طلب 2018صفوفة لألغنية اإلعالنية لعام امل

( 1، واملتغريات هي: )"خيرج اخلوف من ابب الدوالب النموذج هو ". "اخلوف
( اخلوف الذي حييط 2الشكوى من مصري شخص ضعيف إىل شخص يف السلطة )

هي "االحرتام يف  2019صفوفة لألغنية اإلعالنية لعام امل( طلب املساعدة. 3)
نبقى رفاق فالدين متام األخالق" ، واملتغريات  النموذج هو "لن نتفارق .الصداقة"

( التسامح يف 3) ( عاطفة لألصدقاء2) ( إخالص شخص ما لصديقه1هي: )
هي "عون هللا يف كل صعوبة  2020صفوفة لألغنية اإلعالنية لعام املالصداقة. 

( البشر قلقون بشأن 1)، واملتغريات هي: هللا"لن ينساان "النموذج هو ". بشرية
بيا بشأن ( كن إجيا3) ان البشري أبن هللا موجود دائًما( اإلمي2) ابتالصعو 

 الصعوابت اليت واجهتها.
 ، السيمائية، ريفاتري.التفاؤلكلمة دليلبة : أغنية، 



 ز 
 

 التقديركلمة الشكر و 

احلمد هلل وكفى الصالة والسالم على النيب املصطفى وعلى آله وأصحابه  
 اقتفى. أما بعد.أهل الوفاء والتابعني ومن هبداهم 

فقد أمتمت الباحثة يف كتابة هذا البحث العلمى بعون هللا وفضله ومبساعدة  
مجيع األطراف الذين يساعدون الباحثة طوال الكتابة. يسرين أن أقدم كلمة الشكر 

 واالمتنان العظيم والتقدير العميق على وجه اخلصوص :

كاليجاكا اإلسالمية فضيلة املكرم الدكتور املكني كمدير جامعة سوانن   .1
 احلكومية جوكجاكرات.

فضيلة املكرم الدكتور حممد ولدان كعميد كلية اآلداب والعلوم الثقافية  .2
 جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات. 

فضيلة املكرمة الدكتورة إينينغ هرينييت كرئيسة قسم اللغة العربية وأدهبا   .3
فية جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية بكلية األداب والعلوم الثقا

 جوكجاكرات. 
فضيلة املكرمة الدكتورة نورعني كمشرفة هذا البحث اليت قد مت هذا البحث  .4

 على مساعدهتا وتوجيتها.
والداين الكرميني أمي سوكرسيح وأيب مببانج صسوانطوروا اللذان أحباين  .5

ق منذ والديت إىل املستقبل وربياين وعلماين كل األشياء من قلبهما العمي
 الباهر إبذن هللا. أطال هللا امها عمرا و متعمهما بكمال الصحة والعافية.

الكبريان وعائلتهما وبناهتما و بنينهما احملبوبني كأهنم قبلون  و أخيت أخي .6
 أنفسهم، والذين صربوا على ما فعلته، والذين يرمحوين. شكرا لكم بال هناية.



 ح 
 

م اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب والعلوم الثقافية مجيع أصدقائي يف قس .7
خاصة إىل أخوايت : سلسبيال زفدي، إيكا شريل، زلفى نور  2017للعام 

 العني، حممودة أروم، و إيلما إيلى النساء. شكرا لكم مجيعا. 
مجيع األصدقاء من األساتيذ واألستاذات يف مدرسة االبتدائية الربوىن الذين  .8

إكمال  ة غري عادية ومعرفة جديدة وكذالك فرصة عظيمة يف قدموا يل خرب 
 كتابة هذا البحث العلمي

ه من ممجيع األطراف الذين ال ميكن ذكرهم واحد فواحدا، لكل ما تقد .9
 كتابة هذا البحث العلمي.مساعدة عند إكمال  

شكرا هلم بال هناية. وأسأل هللا أن جيزيكم جزاء األوىف. وعسى أن يكون هذا 
 انفعا لنا ولكم مجيعا.البحث 
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 الباب األول: مقدمة

  أ. خلفية البحث
فن مجايل. خيدم األدب   بداعي يف شكلاألدب هو فرع من فروع العلم اإل 

اىل ذالك، يعمل وصف لألحداث اليت حتدث عند إنشاء عمل. ابإلضافة كتعليم أو 
ضمنيا أو  ىل القراءإلة أخالقية من املؤلف توي فيه على رساحت ةرتفيالاألدب أيضا ك

لك وكذتمثيلية الو  الرواايتا. يتنوع األدب أيضا يف شكل القصص القصرية و صرحي
 1الشعر.

وهو كل كالم  .poesisأو   poemaهياليواننية و  ة منمأخوذ لغة الشعر 
الشعر  حيتوي 2موزون مقفى، أما اصطالحا فإنه القول الذي يتألف من أمور ختيلية.

على مخسة  قارئالىل إدائما على مبادئ مجالية وحتتوي فيها رسالة من الشاعر 
 3.العاطفة والفكر واخليال واألسلوب والنظم عناصر أساسية مثل

مع مرافقة موسيقية. وفقا للقاموس  من كلماتدبية أحد األعمال األهي األغنية 
 انهلا إيقاععاين خمتلفة لألصوات اإليقاعية و اإلندونيسية الكبري، فإن األغنية هلا م

الصوت وهو ، الغناء والشعر هلما نفس العناصر املتساويةمتناغمان لتعميق املعىن.  
نقلها  اليت الشاعر شرىل التعبريات ومعاالسطور واملقاطع اليت ميكن أن تؤدي او 

اان يستخدم أحي طفية فيها ااملشاعر واملعاين الع لنقل رسائل ،للجمهور. يف األغاين
بشكل عام. حىت الكلمات املستخدمة  هاة عن استخدامالشاعر لغة غري مألوف

التسبب يف تشوية املعىن أو خلق معاين جديدة. يقي  و ميكنها عادة إخفاء املعىن احلق

                                                           
 

1
 Rene Wellek, Austin Warren. Teori Kesusasteraan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, diterjemahkan oleh  ,1977 cet. 16. Hal 7 
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 نظرية مايكل ريفاتري السمائية هي انعىن يف قصيدة او أغنية تعترب للعثور على م
 .  النظرية األكثر مالئمة الستخدامها يف حتليل

نقاط جيب أخذها يف االعتبار عند إجراء البحث،  يف نظرية ريفاتري هناك أربع
التأويلية و البحث عن  القراءة و يةإلرشادقراءة االو تعبريات  ماوهي عدم استخد

 4املتغريات والبحث عن اهلايبوجرام.النموذج و و  صفوفة امل

حتليل الشعر ألن الشعر و  ابستخدام نظرية الغناءيف الشرح أعاله، ميكن مناقشة 
صغريا  غناء يكون االختالف بني الشعر والو  هلما نفس العناصر املكونة غناء ال

لشعر ال حيتوى إال مصاحبة للكلمات املوسيقية، يف حني أن ا غناءإذا كان ال ،جدا
 على كلمات.

ت. تعمل يف منطقة الشرق زين هو شركة اتصاالت مقرها يف الكويشريكة 
. تعمل شركة زين يف الكويت 2005ديسمبري  31أفريقيا و تتسع منذ األوسط و 

جنوب السودان. يف كل شهر عودية والسودان و األردن والسوالبحرين والعراق و 
توي على رسائل مثرية للجدل. عمل إعالانت حتكة زين دائما بتقوم شر رمضان 

اإلشادة  إن شركة زين تنال.2018 عام اإلعالن يف يهو جدا  ةمشهور  احدها
املعاين اليت عرب دائما عن املشاعر و فيها تألن املعىن  دائما ابإلعالانت اليت تصدرها

 يعيشها العرب واملستمعون من البلدان األخرى. 

 2017 يف سنة تصدر  اليت غنيةو هي األ ها الباحثةتدرس األغنيةو هناك أربع 
شرق  إرهابيا حيمل قنبلة تبعه 2017 سنة. تصف القصيدة يف  2020اىل 

يصور شعر  2018سنة  لك هرب اجلاين خوفا. يف أوسطيون مث تصاحلوا. و مع ذ
إعالن زين قادة العامل الذين ال يستطعون التغلب على الصعوابت اليت يوجهها 

                                                           
 

4
 Sugiono. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2015 

 Hal 40. 
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أمهية يصف االختالفات الدينية و  2019سنة لك، يف ون. عالوة على ذالفلسطني
الذي يصف  2020 سنة التسامح يف التنشئة االجتماعية. آخرها إعالن زين يف

إلجيابية. القصائد يدعو املسلمني إىل االستمرار يف نشر اخلري واحالة جائحة كوروان و 
  نقلها الشعراء للجمهور.حتمل رسائل تفاؤل ي ةتناوهلا الباحثتاألربع اليت 

توفر األغاين األربع اليت مت حتليلها رابطًا مرتابطًا ، أال وهو جانب التفاؤل.  
هو اللطف مع أعدائنا ، وميكن أن يعطي األمل  2017جانب التفاؤل يف أغنية 

هو التصرف إبجيابية ، أي  2018للعدو ليشعر ابحلرية. جانب التفاؤل يف أغنية 
 2019لبعض ممن حيتاجون إىل املساعدة. جانب التفاؤل يف أغنية مساعدة بعضنا ا

هو قول إجيايب لألصدقاء رغم أهنم من دايانت خمتلفة ، ألن االختالفات تنشأ 
أن تكون إجيابيا ، وتفكر إجيابيا  2020لتكمل بعضها البعض. وجانب التفاؤل يف 

 .العسر يسرايف املصائب ، ألن هللا يرحينا بعد 

 بيت ة االختالفات و املعاين يف كل معاين خمتلفة. ملعرفالفات خمتلفة و اختللشعر 
سنة بفحص كل إعالن من إعالانت زين الرمضانية يف  ة مهتم ةالباحث تإعالن ، كان

فاتري للسمائية يئن مادي ابستخدام نظرية ما يكل ر ككا 2020اىل  2017
 اعالانت من شركة زين كهدف رمسي هلا. و 

املنشورة خالل شهر  األربععلى املوضوع املادي لألحوال  ثيقتصر هذا البح
االعالانت  أبياتمن إمجايل  2020اىل  2017 سنة رمضان، و حتديدا من

النظرية هي نظرية مايكل . بينما 2011 سنةاعتبارا من  الرماضانية اليت مت نشرها
ة النموذجية و ملصفوفالتأويلية لبحث امائية حول القراءة االستكشافية و لساريفاتري 

 هيبوجرامها. متغرياهتا و 
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 ب. حتديد البحث
 : ا كما يليعدة مشاكل أمهه الباحثة تشرح اخللفية أعاله وجدحبسب  

 ؟  2020اىل  2017 يف سنةهو جانب التفاؤل يف أغنية اإلعالن كيف    .1

 ج. أغراض  البحث و فوائده
 هو : فهذاالبحث من أما لغرض  

  .  2020اىل  2017 يف أغنية اإلعالن يف سنة ملعرفة جانب التفاؤل. 1

ة يف شكل مسامهات يف من املتوقع أن يكون هلذا البحث فوائد نظري
له فوائد من املؤمل أيضا أن يكون ة نظرة اثقبة لألعمال األدبية. و إضافالسيمائية و 

لمتعلقة ل بحث، خاصةإلضافة مواد مرجعية ملزيد من ال عملية للكتاب والقراء
 .   كلمات األغاينأو   الشعر تكلماب

 د. التحقيق املكتيب
روائي و قصص ادية يف شكل شعر و املشياء األمن األحباث كثري ستخدم  ي

من املواد البحثية األدبية  حبث متنوع عصر احلديث هناكالقصرية، و لكن يف 
ابإلضافة إىل التمثيلية األغاين أو النصوص  وفالم النصوص يف األاألخرى مثل 

من الدراسات  بحثهناك أيضا ال ،لى أعمال أدبيةخرى اليت حتتوي عصوص األالن
قة، كنظرية تشارلز ساندرس بريس مائية السابياألدبية اليت تستخدم النظرية الس

 مايكل ريفاتري.وسوسور و 

ة بعد قراءة أطروحة مشاهبة، وجدت الباحثة عدة اختالفات يف األشياء املادي
قة و اليت تضم  بسبب استبدال احنراف املعىن راسات السابيف الد رمسيةاألشياء الو 

أّين مت العثور وخلق املعىن وقراءات إرشادية وأتويلية ومناذج ومصفوفة ومتغريات و 
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يستخدم متساواي  حبثا ةد الباحثجتدراسات املتشاهبة مل الأكثر على اهلايبوجرام. من 
 من شركة زين.عالانت رمضانية اإل واحد يعين أشيا مادية على شكل

يف عام  هااتيت هاراتيت و الذي مت نشر قامت حبثها  يتاألطروحة ال مثل
جوانب التفاؤل كمفاوضات ثقافية يف البة جبامعة جاكرات تناقش ، و هي ط2020

مع أسلوب حبث وصفي نوعي  جمموعة من كلمات األغاين من أتليف مارجينال
فة نظرية اهليمنة اليت وضعا غرامشي لتحليل احملتوى. يف هذه الدراسة اسخدمت املؤل

من خالل ربط نظرية تفاؤل األسلوب التوضيحي ملارتن سيليجمان بعناصر شعر. 
كلمات أغنية، تتكون اخلامتة من جانب   مخسة عشربناءا على البياانت املأخوذة من 

عنواان لكلمات األغاين. يظهر معىن جانب التفاؤل يف  أربعة عشرالتفاؤل املوجود يف 
 5جمموعة كلمات األغاين مارجينال مقاومة خلطاب النظام اجلديد.

معىن التفاؤل فربايان ضياه هارداينيت بعنوان  أطروحة البحث اليت أجرهتاالثاين 
. يصف 2015 و اليت نشرت يف عام يف كلمات األغاين األربع من قبل جيكوستيك

دة يف منتصفها للمجتمع. معىن املتفائل يف كلمات األغاين املوجو هذا البحث أمهية 
ابستخدام كلمات األغاين األربعة جليكوستيك، تصف هذه الدراسة أيضا أشياء 

شكل من اليت ذكرت أن مهمة حول العالمة والتشابه بني شعر وكلمات األغاين 
، أي كلمات األغاين كشعر. تستخدم هذه الدراسات شهورأشكال دراسة األدب امل

املعىن وهي  إاين كوري مع ثالثة عناصر يفلروبرت ميلر و ليل النقد العملي نظرية حت
كون متفائال يف احلياة اليومية ذا البحث أن تهلاملعىن. نتيجة عناصر الصوت واللغة و 

 6الصداقة و احلب. عند

                                                           
 

5
 Tati Hartati. “Aspek Optimisme Sebagai Negosiasi Budaya Dalam Kumpulan Lirik 

Lagu Karya Marjinal”, Jurnal Repository UNJ. http://repository.unj.ac.id/id/eprint/3266. 2020. 
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 Febriyana Dyah Hardiyanti. “Makna Optimis Dalam  empat Lirik Lagu Karya Jikustik”, 
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 واهيو مي أنغرايين، طالبة يف جامعة سورااباي الذي كتبتهقال املالثالث و 
رسائل القيم التحفيزية يف  حادي اللون بعنوان  على ألبوم أاحملمدية، يتفحص األغاين

أن رسالة  2019. يوضح هذا البحث يف عام كلمات أغنية األلبوم األحادي اللون
( الشعور ابلتعاطف مع 1معىن القيم التحفيزية يف اليوم أحادي اللون تشمل: )

دين ( احلب لكال الوال2منظور واسع.  )احرتام احلقوق و األخرين من خالل احرتام و 
والشريك،على رغم من أن احلب مليء ابملودة، اال أن املودة ال تؤيت مثارها دائما. 

يكون لدى اجلميع شعور ابلتفاؤل مثل الشعور بعدم االستالم أبدا  ( جيب أن3)
والعمل اجلاد ألن تفاؤل شخص ما ميكن أن جيلب شخصا ما للبقاء قواي يف احلياة. 

 ث النوعي أبسلوب التحليل السمائيهي البح الطريقة املستخدمة يف هذا البحث
 7تسارلز ساندرز بريس.الاخلاص 

 تحللو  2015انداه هبساري يف عام  ا أجرهتيتاألطروحة الهذه  الرابع
معىن التفاؤل يف اإلعالن عن حتقيق األحالم مع اإلعالانت السياسية بعنوان 

تخدم املؤلفة نظرية تس .املؤلفة طالبة يف جامعة بوندا موليا نإ. ج ك -جوكوي
ىن التفاؤل املوجود يد معحتد دي سوسور، وهتدف هذه الدراسةاإلشارة من فرديناند 

يف اإلعالن. تكشف نتائج هذه الدراسة أن اجملتمع ليس مدعوا فقط الختيار 
الذي أيضا رسالة جلمهور مفاده أن هناك مرشحا بسيطا للقائد  هاختياره، و لكن

 8مؤيد للقيادة اجملتمع.وعامل، و  قائد يغرس قيم القومية،

يين رمحة، طالبة يف جامعة أنور  هاحبثأجرت اليت يف حبث األطروحة اخلامس مث 
املؤلفة  ت. استخدماي أمي ألمحد بوختاربعنوان  2020ابدجاجاران و نشرت عام 

                                                           
 

7
 Wahyu Mei Anggraeni. “Pesan Nilai-Nilai Motivasi pada Album Monokrom”. Jurnal 

Pendidikan Bahasa dan Sastra, http://journal.um-

surabaya.ac.id/index.php/Stilistika/article/view/2443. 2019. Vol 12 no 1. 

 
8
 Indah Hapsari. “Makna Optimisme dalam Iklan Politik “Wujudkan Mimpi Bersama 

Jokowi-JK”. Jurnal Komunikasi, https://journal.ubm.ac.id/index.php/semiotika/article/view/12. 

2015. Vol 9 no 1. 
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http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Stilistika/article/view/2443
https://journal.ubm.ac.id/index.php/semiotika/article/view/12
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 تبوعة ابلتعبري عناملو التأويلية  رشاديةنظرية ريفاتري السمائية مع مراحل القراءة اإل
املتغريات والكشف عن ملباشرة مث شرح مصفوفة النموذج و التعبريات غري ا

اهلايبوجرام. بناء على نتائج هذه الدراسة من املعروف أن املصفوفة حتتوي على 
ة وهي التضحية والقلق وشوق تضحية األم لطفلها. كما توجد متغريات يف األغني

وع أال وهو "حب و حتضية األم ندم الطفل. من اخلامتة ميكن استخالص املوض األم
 9من أجل طفلها".

يف األطروحة البحثية اليت أجرهتا نداء خولة عنرب طالبة جامعة  السادس
القضااي االنسانية يف كلمات األغنية بعنوان  2021ديبونيغورو والىت نشرت عام 

 . ابستخدام نفس النظرية الىتلفيست‘ تنحى!’و ‘ األخبار املفقودة’و ‘ احلضارة’
التأويلية ة مع مرحليت القراءة اإلرشادية و مائيياستخدمها هذا البحث وهي نظرية الس

منوذج املصفوفة واملتغريات والتخطيط واهليبوجرام فيه. تتكون نتائج و البحث عن 
بقضااي التسامح ‘ احلضارةيف كل أغنية وهي:  هذه األطروحة من القضااي اإلنسانية

بقضااي سياسة وسائل التواصل !‘ تنحى’ اإلنسانية وابلقضااي‘ املفقودة األخبار’و
 10جتماعي.اال

معىن  بعنوان  2020أطروحة أجرهتا ترايان واهيوا سابوترا نشرت عام والسابع 
. يستخدم هذا الطالب يف جامعة ديبونيغورو كلمات أغنية اهلدف يف أغنية بيين راين

ميكن استنتاج نتائج هذه ريفاتري. و للطريقة دراسة األدب مع النظرية السمائية 
الدراسة أن األغاين األربع هلا معاين مرتبطة بعنوان ألبوم وهي املطر. موضوع املطر له 

 11أمل يف القلب.رمزي لليأس واحلزن والشوق بال مقابل و  معىن
                                                           
 

9
 Nuraini Rahmah. “Ya Umm karya Ahmad Buchtair”. Jurnal Repository Unpad, 

https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2020/docId/28560. 2020. 
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 Nida Khaula Anbar. “Isu Kemanusiaan dalam Lirik Lagu Peradaban , Berita 
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11

 Triana Wahyu Saputra.”Makna Lirik Lagu Aimer dalam Album Penny Rain”. Jurnal 

Eprints Undip, http://eprints.undip.ac.id/80869/. 2020. Diakses pada 22 Jun 2020 10:16.  
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يف نتائج ألفني وتسعة عشر مت العثور على حبث أطروحة مماثل يف عام والثامن 
ة ابدجاجاران مع حتليلها بعنوان راينيت الطالبة يف جامع التحليل الذي أجرهتا يوين

. يوضح هذاالبحث كيف صراخ و نضاالت الشعب السوري يف أغنية احلب يصود
دث كيف يؤمنون أبن هللا السوري العنف بسبب الصراع الذي حييواجه الشعب 

ن سيساعد دائما أولئك الذين يقاتلون من أجل احلقيقة وأن هذا الكفاح يتوقع أ
يقود الشعب السوري إىل االستقالل. تكونت نتائج هذه الدراسة من قراءات 

هي اإلميان و الشجاعة والنضال والتقوى تغريات من القراءات التأويلية و إرشادية مل
د أي "إميان الشعب والعرضة حىت ميكن استخالص موضوع أغنية احلب يصو 

 12نضاله من أجل االستقالل".السوري و 

واليت نشرت عام  ابد ابختيارحث اليت أجرهتا عأطروحة البيف  التاسع مث
ؤلف طالب يف جامعة سيبيالس . املكلمات أغنية ابيونغ اتيدوهبعنوان  2018

نتائج التحليل يف ريفاتري، و للالذي يناقش البحث ابستخدام النظرية السمائية  سماري
 ضاستعارات وتناق ما توجد التعبريات، غالبا ( يف عدم استدام1ذه الدراسة هي )ه

( يف القراءة 2اإللزام ألن خلقها تلقائي يف وصف قلب الشوق. )و  ضالغمو 
االكتشافية لكلمات أغنية ابيونغ اتيدوه متيل إىل سرد قصة حول مشكلة واحدة، يف 

( يهيمن على موضوع كلمات 3القلق. )مزجة الشوق و القراءة التأويلية وجد صورا أل
( ميكن العثور على 4ري عن مشاعر الشوق لشخص. )أغنية ابيونغ اتيده التعب

 13مات األغاين.لرآن وكاهلايبوجرام يف كل من الشعر الق
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 العلمية جملةيف  ت  نشر يتأجرهتا يوليا نصر اللطيفي والاليت  ةقالامل العاشرو 
. لنازك املالئكة‘ أان’قصيدة عنوان ب 2013سوانن كاليجاغا عام  "األدبيات"

. شعر انزك املالئكة ديظرية ريفاتري السمائية مع موضوع مااستخدمت املؤلفة ن
يف القراءة االكتشافية اليت كانت التزال ‘ أان’ ىنتكونت نتائج هذه الدراسة من مع

‘ أان’ايبوجرام احملتمل أن مبعثرة و ليست مركزية. بينما يف القراءة التأويلية، يظهر اهل
يها القوة. منوذج يف هذه الدراسة يعين ليلة غامضة مثل الريح والكتل اليت لدكا هي

أن نستنتج أن  كمساهم. املصفوفة يف هذه الدراسة هي الطبيعة البشرية. ميكن‘ أان’
حمدد للتاريخ على الرغم من أقول إنين مساهم وصانع و ‘ أان’متة هذا البحث هي خا
 14أيضا أعاين من االرتباك يف الظالم.‘ اان’أن 

أوجه  اع دراسات هلبأر  من اثلة أعاله أن أولعدة دراسات مم االستنتاج من
دراسات الحقة هلا  ستي مناقشة جوانب التفاؤل. و تشابه يف األشياء الشكيلة أ

ها، واردة فيه تشابه يف نظرية التحليل، وهي سيمائية ريفاتري مع أربع مراحل أوج
ة لبحوث املتغريات ومناذج ومصفوفا و وهي القراءة اإلرشادية و التأويلية

هايبوجرام. بينما يكون االختالف مع هذا البحث يف املوضوع املادي أي أن املؤلفة و 
من قبل شركة زين ومل يتم العثورعلى حبث مع كائنات  تستخدم أربعة قصائد إعالانت

 سابق. البحث المادية مماثلة يف 
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 Yulia Nasrul Latifi. “Puisi Ana karya Nazik al Malaikah ( Analisis Seimiotik 
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 ه. اإلطار النظري
بل اخلبري من أجل دراسة تتطلب أساسا نظراي يتم تطويره مباشرة من قال هذه

حتليل املشكلة بشكل مناسب. تستخدم هذه الدراسة نظرية مايكال ريفاتري 
زين مع نظرايت شركة السيمائية لتحليل املعىن يف شعر اعالانت رمضان اخلاص ب

 داعمة أخرى لدعم املعىن الوارد فيه. 
 . النظرية السيمائية1

ام االتصال العاملي نفسه، نظشمل اللغة و ت يتمائية هي علم العالمات اليالس
ألن البشر ال يستطعون اهلروب من اللغة كوسيلة للتواصل أثناء التفاعل. 

واليت تعين عالمة. مت semeion مائية من الكلمة اليواننية يأتيت السواصطالحا، 
لوصف املصطلحات الطبية مائية ألول مرة يف اجملال الطيب ياستخدام مصطلح الس

مائية للعقيدة يلح السطلك استخدام الفالسفة مصعد ذ. برضامل اضوفحص أغر 
 15سوسور.العامل اللغوي الذي قدمه بريس و  تطور يفو 

الثقافية هي عالمة. تدرس ن الظواهر االجتماعية و أمائية ي النظرية السريبتع
أبن يكون هلا معىن. أهم جزء  السمائية أيضا األنظمة و القواعد اليت تسمح لإلشارة

 ية هو فهم العالمة نفسها.يف علم السمائ
 . النظرية السيمائية لريفاتري 2

من اقرتاح البحث عن معىن العالمات يف العمل األديب من قبل عدة 
ريفاتري هي نظرية تطرح لمائية يشخصيات أحدهم يعين مايكل ريفاتري. النظرية الس

اع خمتلفة طريقة ذات معىن خاص، أي من خالل إعطاء األعمال األدبية املعىن يف أنو 
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( قراءة 2( تعبري غري مباشر )1عالمات  ) العالمات، و اليت تتكون من أربع من
 16( هيبوجرام.4) متغرية و( حبث مصفوفة منوذجية و 3)أتويلية إرشادية و 

  املباشر . التعبري غري2.1

التعبري أي التعبري عن األفكار بشكل غري مباشر أو ضمين.  عدم استخدام
خلق ثة أشياء، وهي استبدال املعىن واحنراف املعىن و ة عن ثالهذه الطريقة انجت

 17املعىن.
 أ. سبب استبدال املعىن

 ن املعىن من كلمة اىل أخرى، أي أالتحول ىف سبب استبدال املعىن هو
الكلمة متثل كلمة أخرى ابستخدام اللغة التصويرية. غالبا ما يشار اىل اللغة 

. عادة ما تستخدم االستعارات كلمات مقارنة مثل وكناية التصويرية على أهنا استعارة
 18ما اىل ذالك.و "كا" 

 ب.  احنراف املعىن

والالمعىن.  قض والتنا وضانتج عن ثالثة أشياء، وهي الغمراف املعىن حنا
التناقض هو معىن يسبب معاىن متعاكسة. ينتج عنه معىن مزدوج. و  ض هو معىنالغمو 

 19هلا معىن.اليت ليس  صواتالمعىن هو سلسلة من األيف حني أن ال
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 ج. خلق املعىن

عىن له لغواي و لكنه خيلق إن خلق املعىن هو الشعر يف شكل بصري ال م
 اليتاللغة و  خارج علم على أنه تنظيم نصوصيف االصطالح املعىن  خلق .قافيةال

 20و التماثل. طيةو اخل لقافيةتشمل الربط والإلجنامبني و ا
 الكتشافية و القراءة  التأويلية . القراءة االرشادية أو2.2

العالمة التالية لنظرية ريفاتري هي طريقة القراءة. تنقسم طريقة القراءة اىل 
القراءة االرشادية هي قراءة الشعر على أساس أعراف اللغة، أما القراءة قسمني مها 

ري التفسترتبط االستدالل و التأويلية هي قراءة شعرية مبنية على أعرافها األدبية. 
بعالقة تدرجيية، ألن العمل جيب أن يسبقه عمل التأويلة  إرشادي مقطعي. تتطلب 

   21التأويالت أيضا قراءة نتكررة و نقدية.
 .  النماذج و املصفوفة و املتغريات2.3

ن املصفوفة ملخصا لألعمال األدبية اليت مت حتليلها بواسطة املصفوفة يف  إ
مل أو اجلمل البسيطة. من الناحية النظرية كلمة واحدة وجمموعات الكلمات يف اجل

مصفوفة يبدأ يف ة، و وفة اىل منوذج وحتويله اىل متغري ر أن الشعر هو تطوير مصفذك  ي  
. واحد ابلشعر ألن نتائج ترمجة املصفوفة يف النص ةوميكن تسمي ،تكوين قصيدة

الك ذل دة، املصفوفة يشبه الفراغيأن املصفوفة تعطى معىن وحدة القصهذا يوضح 
  22نصوص الشعر.اندرا ما توجد املصفوفة يف 
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 همث يتم تفعيل املصفوفة يف منوذج. النموذج هو كلمة أو مجلة ميكن ان متثل
ن خالل الطبيعة الشعرية للكلمة ديد النموذج محتشعر يف قصيدة . وميكن أبيات 

رة يف ج يف املتغريات املنتشيتم التعبري عن وصف منوذ  .اجلملة الواردة يف النصو 
على أنه وصف للنموذج املوجود يف كل  ة بعبارة أخرى ميكن تفسري املتغري ، و لقافيةا

 23و كل سطر.بيت 
 . هايبوجرام2.4

معناه ل أديب، ميكن أن يكون اهلايبوجرام هو نص ميثل خلفية إنشاء عم
،أن ةمتغري بل املؤلف. ابإلضافة إىل منوذج واملصفوفة و أو حتريفامن ق حقيقيا

أن يكون جمتمعا  اهلايبوجرام ميكن .فهم معىن شعريف رام من االنتباه اهلايبوج
ألحداث خيالية أو واقع صلة. يتكون اهلايبوجرام من نوعني، مها اهلايبوجرام وا

  24احملتمل و اهلايبوجرام الفعلي.

العمل األديب من معناه  يفالضمين اهلايبوجرام احملتمل هو ختطيط نصي 
. اهلايبوجرام احملتمل عبارة عن مصفوفة حتتوي على نص اللغوي واألعمال األديب

أساسي أو كلمات رئيسية يف شكل عبارة كلمة أو مجلة. يف حني أن اهليبوجرام 
 25الفعلي هونص متعلق بنص موجود مسبقا.

نظرية مايكل ريفاتري السيمائية هي حتليل مسيائي نتائج  يف الشرح أعاله، 
عة اليت تعطي معىن لألعمال األدبية. هناك أرب المةأو الع ابستخدام طريقة اإلشارة

النموذجية و  القراءة التأويلية، و إجياد املصفوفةطرق و هي القراءة اإلرشادية و 
 املتغرية و كذالك اهلايبوجرام.  و 

                                                           
 

23
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24

 Redyanto  Noor. Pengantar Pengkajian Sastra. Semarang: FASindo. 2004. Hal 34. 

 
25

 Muhammad Hermintoyo. Kode Bahasa dan Sastra. Semarang: Gigih Pustaka Mandiri. 

2014. Hal 18. 
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 و. منهج البحث
( طريقة 2( طريقة مجع البياانت و )1) اومه حلتنيتستخدم هذه الدراسة مر  

 الشرح التايل :  حتليل البياانت. مع
 . طريقة مجع البياانت 1

هي احلصول عبارة عن دراسة أدبية، و  ه الدراسةطريقة مجع البياانت يف هذ
 سنة اىل سنة ألفني وسبعة عشر كة زين رمضان منشر لعالانت اإلالشعر العريب على 

 من مرافق اتصاالت على يوتوب مث ترمجتها إىل اللغة اإلندونيسيةألفني و عشرون 
 .حتليل القراءات اإلرشادية أواالستكشافيةو 
 . طريقة حتليل البياانت2

ة يف هذه الدراسة يعىن القراءة تشمل طرق حتليل البياانت املستخدم
ومناقشة البياانت  البياانت حتديدو  البياانت الستماع و إعادة القراءة وتسجيلاو 
يفاتري حول قراءة ة مايكل ر رسم املراجع. مث درس ابستخدام النظرية السيمائيو 

حبث اهلايبوجرام متغريهتا و كذالك منوذج و و  عن مصفوفةوحبث  التأويلية البحث
 فيها، مث يتم استخالص االستنتاجات.

  ز.  نظام البحث
حيتاج التأليف العلمي يف هذا البحث اىل نظام البحث لتسهيل القارئني 

 ي كما يلي: هفهمه. لذا، قسمت الباحثة هذا البحث على أربعة أبواب و 

البحث وحتديد البحث وأغراض األول هو مقدمة تتكون من خلفية الباب 
 .البحث وفوائده والتحقيق املكتيب واإلطار النظري ومنهج البحث ونظام البحث
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 أغنية )أ(تفصيل القراءات االستكشافية و التحليلة التأويلية  الثاىن هو بابال
كة زين رمضان يف عام يشر  يةأغن)ب(    2017كة زين رمضان يف عام يشر 

كة زين يشر  أغنية)د(  2019كة زين رمضان يف عام يشر  أغنية ()ج 2018
 .  2020رمضان يف عام 

تفصيل عن مصفوفة النموذج، و املتغريات والبحث عن  الثالث هو بابال
كة زين يشر  أغنية)ب(    2017كة زين رمضان يف عام يشر  أغنية )أ(اهلايبوجرام. 
 أغنية)د(  2019كة زين رمضان يف عام يشر  أغنية ()ج 2018ام رمضان يف ع

 .  2020كة زين رمضان يف عام يشر 

الباحثني للقراء و  لنتائج البحث واالقرتاحات اخلالصةالرابع هو  بابال
 .األشياء الرمسيةملني الذين سيأخذون نفس املواد و احملت
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 الباب الرابيع: خامتة

 خالصة . أ
هلا أربعة أبيات. البيت  2017شافية يف األغنية اإلعالنية لعام القراءة اإلكت 

األول له أربعة أسطر، و يف البيت الثاين له ستة أسطر ، ويف البيت الثالث له أربعة 
له  2017أسطر ، ويف البيت الرابع له أربعة أسطر. وأن يف األغنية اإلعالنية لعام 

ات. وأما األغنية اإلعالنية لعام سطر واحد الرسالة من الشاعر يف اخري األبي
هناك ثالثة أبيات. البيت األول له مخسة أسطر، ويف البيت الثاين له مخسة 2018

له  2018أسطر ، ويف البيت الثالث له ثالثة أسطر. وأن يف األغنية اإلعالنية لعام 
يف اخري األبيات. وأما األغنية اإلعالنية لعام  سطر واحد الرسالة من الشاعر

هناك أربعة أبيات. البيت األول له ثالثة أسطر، و يف البيت الثاين له ثالثة 2019
أسطر ، ويف البيت الثالث له ثالثة أسطر ، ويف البيت الرابع له ستة أسطر. وأن يف 

له سطران الرسالة من الشاعر يف أول واخري األبيات.  2019األغنية اإلعالنية لعام 
هناك ثالثة أبيات. البيت األول له ثالثة أسطر، 2020وأما األغنية اإلعالنية لعام 

ويف البيت الثاين له ثالثة أسطر، ويف البيت الثالث له ثالثة أسطر، ويف البيت الرابع 
له سطران الرسالة من الشاعر  2019له ستة أسطر. وأن يف األغنية اإلعالنية لعام 

 يف أول واخري األبيات.

ختربان أن هناك جمموعة من  2017لعام  يةعالناألغنية اإلالقراءة التأويلية  
األعداء قتلوا األطفال حىت أصبحت املدرسة مهجورة لعدم وجود أطفال يذهبون إىل 

كما تسبب األعداء يف حالة من اجلمود خلصومهم وحاصروهم يف حرب  املدرسة.
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وبسبب احلرب  حىت ال يتمكنوا من اهلروب وأفضل طريقة للخروج منها هي املوت.
أصبحوا عاجزين ومل يكن أمامهم سبيل سوى الشكوى إىل هللا من مصريهم. األعداء 

إن األشخاص الذين  قاسيون جدا ، احلرب قاسية جدا ، لكن هللا يساعد األبرايء.
كما  يتعرضون للهجوم أيملون فقط يف أن يتمكن األعداء من عبادة إهلهم إبخالص.

وأال يكونوا وقحني ، وأن يواجهوا  أيملون أن يتصرف األعداء بلطف مع دينهم
خصومهم بقلب مسامل دون خوض حرب ، وميكنهم أن مينحوا حرية الرأي إلخواهنم 

حبيث يدعو املظلومون  من بين البشر وأال يكونوا سلطويني أو يفرضون إرادهتم.
التعصب بشكل إىل االنتفاض ابلشيء احلقيقي ، والكراهية ابلشفقة ، و الناس 
فلسطينيون يشتكون من مصريهم لقادة  2018لعام  يةغنية اإلعالنيف األ أفضل.

العامل إلنقاذ الدولة الفلسطينية اليت تواجه صعوابت بدعوة الرؤساء لإلفطار يف 
أيمل فلسطيين أن يساعدهم الرئيس يف التغلب على  عاصمة فلسطني. وهو القدس

لفلسطينيني أن سبب احلرب ، كان او  الصعوابت اليت يواجهوهنا بسبب احلرب.
يكونوا مستعدين لفقدان إخواهنم وأخواهتم. أ جربوا على البقاء على قيد احلياة من 

يف  .الربيد ، ألن منزهلم دمرته احلربخالل البقاء يف الربيد وأخذ الطعام املتاح يف 
داينتني خمتلفتني ، ومها  حيكي عن صداقة امرأتني من 2019لعام  يةاألغنية اإلعالن

يقبلون دائًما الرفض من حوهلم ، ويعتقدون أنه ال ميكن احلفاظ  واملسيحية. سلمةامل
استفز األشخاص من حوهلم أيًضا أن الصداقة اليت مروا هبا   على هذه الصداقات.

كانت طريًقا مضلاًل ، وجيب على االثنني االنفصال ، وال ينبغي أن يكون أولئك 
ع ذلك ، فإن صداقتهم نقية وصادقة وم الذين ينتمون إىل دايانت خمتلفة أصدقاء.

للغاية ، فهم يشعرون ابلكسر أو األذى عندما يرون املساجد والكنائس تتعرض 
حيكي عن موقف يتأثر بوابء. نتيجة  2020لعام  يةيف األغنية اإلعالن للهجوم.

املنزل ، حىت مت إغالق مجيع مؤسسات  يف لتفشي املرض ، مل يغادر أي شخص
أصبح االقتصاد صعًبا ،  ا مل تسمح بوصول أشخاص آخرين.خدمة اجملتمع ألهن
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من الناس يف حرية من أمرهم بشأن ما أيكلونه غًدا. كما مت إغالق دور أكثر و 
ال يوجد من يزور الكعبة. نتيجة لتأثري الطاعون ، أجرب البشر على البقاء  العبادة.

  على قيد احلياة مع كل ما لديهم.
هي "أمل يف السالم" بينما النموذج  2017نية لعام اإلعال غنيةلألصفوفة امل 

( أمل أن 2( ال تريد احلرب )1" ، واملتغريات هي: )حرابال  سلما ئدك خالقهو "
اهلايبوجرام يعود الناس إىل الطريق الصحيح. كان اهلايبوجرام الذي مت العثور عليه 

 غنيةلألصفوفة املالسالم.  األمل يفوهي  تمل والذي كان مكافًئا ملصفوفةاحمل
" بينما النموذج بسبب اليأس و اخلوف هي "طلب املساعدة  2018اإلعالنية لعام 

( الشكوى من مصري 1" ، واملتغريات هي: ) ابب الدوالب اخلوف منخيرج  هو "
( طلب 3حييط ) ( اخلوف الذي2لسلطة )شخص ضعيف إىل شخص يف ا

تمل والذي كان مكافًئا اهلايبوجرام احمل . كان اهلايبوجرام الذي مت العثور عليهاملساعدة
هي  2019اإلعالنية لعام  غنيةلألصفوفة املوهي استجداء املساعدة.  ملصفوفة

لن نتفارق نبقى رفاق فالدين متام  " بينما النموذج هو " االحرتام يف الصداقة"
( عاطفة 2( إخالص شخص ما لصديقه. )1)" ، واملتغريات هي: األخالق

. كان اهلايبوجرام الذي مت العثور عليه ( التسامح يف الصداقة3لألصدقاء. )
 غنيةلألصفوفة املوهي االحرتام.  تمل والذي كان مكافًئا ملصفوفةاهلايبوجرام احمل
لن " بينما النموذج هو  عون هللا يف كل صعوبة بشرية هي " 2020اإلعالنية لعام 

( اإلميان 2شأن الصعوابت. )( البشر قلقون ب1)هللا" ، واملتغريات هي:  ينساان
. كان ( كن إجيابيا بشأن الصعوابت اليت واجهتها3البشري أبن هللا موجود دائًما. )
وهي  تمل والذي كان مكافًئا ملصفوفةاهلايبوجرام احملاهلايبوجرام الذي مت العثور عليه 

 عون هللا.    
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  االقرتاحات  . ب

هناك عالقة ذات معىن ، أي أن مع حتليل األغاين اإلعالنية األربعة أعاله ،  
تكون إجيابًيا يف كل صعوبة تواجهها ، ابجلهد والصالة ، سيساعد هللا عبيده ابلتأكيد 
على جتاوز هذه الصعوابت. مت إثبات عالقة املعىن ابألغاين األربع من خالل التحليل 

 السيميائي لـريفاتري وفًقا للتفسري أعاله.
املستقبلي ابستخدام نظرية مايكل ريفاتري زداد البحث تأن  ةمل الباحثأت 

ي السيميائية مع تفسريات أكثر اكتمااًل وأكثر دقة وفًقا لطرق مايكل ريفاتري ، وه
 ايبوجرام.، وحتديد املصفوفات والنماذج واملتغريات واهلالقراءات اإلرشادية والتأويلية

انية األربع اليت أو استخدم نظرية سيميائية أخرى ابستخدام أغاين الدعاية الرمض
 أنشأهتا شركة زين.

 
 

  



53 
 

 ثبت املراجع

 املرجع العربية

. معامل السيميائيات العامة أسسها و مفاهيمها. 2008الشيباين، عب القادر فهيم. 
 .2021نوفمرب  8اجلزائر : سيدي بلعباس. يرجع يف يرجع يف  

. و اترخيه الوسيط يف األدب العريب. 1916اإلسكندري، امحد و عناين، مصطفى. 
 مصر دار املعارف مبط. 

. )أمحد صمعي، مرتجم(. مركز السيمائية و فلسفة اللغة. 2019إيكو، أمربتو. 
نوفمرب  8دراسات الوحدة العربية. املنظمة العربية للرتمجة. يرجع يف  
 2021. 

(. 1994. )سعيد الغامني، مرتجم . السيمياء و التأويل1982شولز، روبرت. 
 .2021نوفمرب  8سة العربية الدراسات و النشر. يرجع يف بريوت: املؤش 

 .2017 اعالن زين رمضان(. 26، مايو 2017زين )

.508nOBFv49https://youtu.be/U     

. 2018سيدي رئيس إعالن زين لرمضان (. 16، مايو 2018زين )
Dg97cv7https://youtu.be/JIJB. 

. 2019الدين متام األخالق إعالن زين لرمضان (. 6، مايو 2019زين )
oxipI8https://youtu.be/RxUpY. 

. 2020ال ينسنا هللا إعالن زين لرمضان (. 24، أبريل 2020زين )
uEI3Ph16bF0https://youtu.be/. 

https://youtu.be/U49nOBFv508
https://youtu.be/JIJB7cv97Dg
https://youtu.be/JIJB7cv97Dg
https://youtu.be/RxUpY8oxipI
https://youtu.be/RxUpY8oxipI
https://youtu.be/0bF16Ph3uEI
https://youtu.be/0bF16Ph3uEI


54 
 

 املرجع اإلندونيسية

Anbar, N.K.  2021. “Isu Kemanusiaan dalam Lirik Lagu Peradaban , Berita 

 Kehilangan , dan  Miggir!”. Jurnal Eprints Undip, Diakses pada 06 

 Jan 2021 09:37 

Anggraeni, W.M. 2019. “Pesan Nilai-Nilai Motivasi pada Album 

 Monokrom”. Jurnal  Pendidikan Bahasa dan Sastra. Vol 12 no 1. 

Bachtiar, A.A. 2018. “Lirik Lagu Payung Teduh: Kajian Semiotika 

 Riffaterre”. Jurnal Diglib  UNS, Hapsari, I.  2015. “Makna Optimisme 

 dalam Iklan Politik “Wujudkan Mimpi Bersama  Jokowi-JK”. Jurnal 

 Komunikasi, Vol 9 no 1. 

Hardiyanti, F.D. 2015. “Makna Optimis Dalam  empat Lirik Lagu Karya 

 Jikustik”, Jurnal  Repository UGM. 

Hartati, T.  2020. “Aspek Optimisme Sebagai Negosiasi Budaya Dalam 

 Kumpulan Lirik  Lagu Karya Marjinal”, Jurnal Repository UNJ. 

 Diakses pada 31 Jan 2020 11:25 

Hermintoyo, M.. 2014. Kode Bahasa dan Sastra. Semarang: Gigih Pustaka 

 Mandiri.  

Latifi, Y.N. 2013. “Puisi Ana karya Nazik al Malaikah ( Analisis Seimiotik 

 Riffaterre)”. Jurnal Adabiyyat, Vol 12 no 1.  

Nurgiyantoro, B. 2009. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gajah Mada 

 University.  

Pradopo, R.D. 1987. Pengkajian Puisi, Yogyakarta: Gadjah Mada University 

 Press.  

Pradopo, R.D. 2010. Pengkajian Puisi: Analisis Strara Norma dan Analisis 

 Struktural dan Semiotik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.  

Rahmah, N. 2020. “Ya Umm karya Ahmad Buchtair”. Jurnal Repository 

 Unpad, Ratih, R. 2017.Teori dan Aplikasi Semiotik Michael Riffaterre. 

 Yogyakarta:Pustaka Pelajar.  

Riyanti, Y. 2019. “Jeritan dan Perjuangan Rakyat Suriah dalam Alhubbu 

 Yasood”. Jurnal RepositoryUnpad, Saputra,T.W. 2020  

Sugiono. 2015. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

 Bandung: Alfabeta.  

Wellek, R & Warren, A. 1977. Teori Kesusasteraan, Jakarta: PT Gramedia 

 Pustaka Utama, cet. 16.  


	ATTAFAAUL FIIUGHNIYATI I'LAANAAT LISYARIIKATI ZAIN RAMADHAN SANATI 2017-2020 (DIRAASATI RIIFAATIIR ASSIIMAAIYAH)
	HALAMAN PENGESAHAN
	SURAT KEASLIAN SKRIPSI
	SURAT PERSETUJUAN PEMBMBING
	Abstrak
	تجريد
	الشعار
	الإهداء
	كلمة الشكر والتقدير
	محتويات البحث
	الباب الأول: مقدمة
	أ. خلفية البحث
	ب. تحديد البحث
	ج. أغراض البحث و فوائده
	د. التحقيق المكتبي
	ه. الإطار النظري
	1النظرية السيمائية
	2النظرية السيمائية لريفاتير
	2.1التعبير غير المباشر
	أ. سبب استبدال المعنى
	ب. انحراف المعنى
	ج. خلق المعنى
	2.2القراءة الارشادية أو الكتشافية و القراءة التأويلية
	2.3النماذج و المصفوفة و المتغيرات
	2.4هايبوجرام

	و. منهج البحث
	1طريقة جمع البيانات
	2طريقة تحليل البيانات

	ز. نظام البحث

	الباب الرابيع: خاتمة
	أ. خلاصة
	ب. الاقتراحات

	ثبت المراجع
	المرجع العربية
	المرجع الإندونيسية


