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ABSTRAK 
Lirik lagu Alhubbu Yasood merupakan salah satu karya dari Saif 

Fadhel. Lagu ini menggambarkan bagaimana kondisi di negara Suriah 
yang sedang mengalami konflik. Hal ini menjadikan lagu ini menarik 
untuk diteliti dikarenakan banyak mengandung tanda-tanda yang dapat di 
interpretasikan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan menggunakan 
teori semiotik untuk membedah makna yang terkandung didalam lirik 
lagu Alhubbu Yasood karya Saif Fadhel untuk mengetahui dengan pasti 
kata atau kalimat apa saja yang meemiliki tanda-tanda semiotic 
didalamnya.  

Penelitian ini mencoba mengungkap kata atau kalimat yang 
mengandung optimisme dalam lirik lagu Alhubbu Yasood karya Saif bin 
Fadhel. Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotik Charles Sanders 
Pierce untuk membedah makna yang terkandung di dalam lirik lagu 
Alhubbu Yasood karya Maher Zain. Pierce membangun segitiga makna 
yaitu tanda (representament), pengguna tanda (interpretan), dan acuan 
tanda (object). dengan teori ini peneliti dapat menemukan kata ataupun 
kalimat didalam lirik lagu Alhubbu Yasood yang memiliki makna 
semiotik. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Library Research, yaitu penelitian kepustakaan yang diartikan sebagai 
serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data 
pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Maka 
penelitian ini akan didasarkan pada data tertulis, baik berbentuk buku, 
ensiklopedia, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan tema 
penelitian. Adapun metode yang digunakan peneliti adalah metode 
deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan lirik lagu Alhubbu Yasood 
kemudian menganalisi kata atau kalimat yang mengandung unsur 
semiotik.  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat 10 kata atau kalimat 
yang mengandung tanda-tanda semiotik dalam lirik lagu Alhubbu Yasood 
yang menggambarkan optimisme yang dimiliki rakyat suriah dalam 
menghadapi konflik yang sedang berkecamuk di negaranya.  

Kata Kunci : Semiotik, Lirik Lagu, Maher Zain, Alhubbu Yasood 



 

 ز

 جتريد
تصف  هذه األغنية تكون. سيف فاضل من أعمال عملهي  ب يسوداحلأغنية 

 هلا ه األغنيةهذو . عما يتعلق ابلصراع الداخليظروف يف الدولة السورية الاألحوال و  عن
والعالمات حول الصراع الداخلي اليت ال أشياء مهمة للبحث فإ�ا حتتوي على اإلشارات 

السيميائية للكشف نظرية اليستخدم الباحث ، بناء على ذلك. بد للباحث من تفسريها
 لسيف فاضل وللمعرفة عليها بشكل دقيق. ب يسوداحلعلى املعاين يف أغنية 

 تشارلز ساندرز بريسويكون الباحث يف هذا البحث يستخدم النظرية السيميائية ل 
يكون بريس يف نظريته . لسيف فاضل ب يسوداحلف عن املعاين املوجودة يف أغنية للكش
فالعالمة عبارة عن ممثلة  .عما يتعلق بثالثي األبعاد من املمثلة واملوضوعة واملؤولة يوّضح

مرتبطة مبوضوعتها من جهة، ومبؤولتها من جهة أخرى، وذلك بطريقة جتعل عالقة هذه 
 شاهبة لعالقة املمثلة مع املوضوعة. املوضوعة بتلك املؤولة م

البحث الذي يقوم  ووهليت يستخدمها الباحث حبث مكتيب لبحث ااهذا طريقة 
وكتابتها وحتليليها. ولذلك، هذا البحث يقوم  قرآهتابه الباحث جلمع البيا�ت املكتبية و 

على البيا�ت املكتبية من الكتب واملقاالت والبحوث املتعلقة هبا. بناء على ما قّدمه 
لسيف فاضل هلا كلمات أو عبارات  ب يسوداحلالباحث، فنتيجة هذا البجث أن أغنية 

صفية ، وهي حتليلية و  الطريقة اليت يستخدمها الباحث هي طريقة  حتتوي على العالمات.
 حتليل الكلمة أو اجلمل اليت حتتوي على عناصر مث احلب يسود شرح كلمات األغنية 

 سيميائية. 

ي على عالمات كلمات أو مجل حتتو   ١٠وخلصت هذه الدراسة إىل أن هناك 
يف التعامل مع  ناليت توضح تفاؤل الشعب السوري احلب يسودأغنية شبه يف كلمات 

 الصراعات اليت تدور يف بلدهم.

 .احلب يسودالكلمات املفتاحية : السيميائية، كلمة أغنية، سيف فاضل، 
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 كلمة شكر وتقدير
ن، احلمـــــد هلل امللــــــك الــــــد�ن، والصـــــالة والســــــالم علــــــى حممـــــد ســــــيد ولــــــد عــــــد�

أن ال إلـــــــه إال هللا وحـــــــده ال  الزمـــــــان، وأشـــــــهد روصـــــــحبه واتبعيـــــــه علـــــــى مـــــــ لـــــــهآوعلـــــــى 

 ســــــيد� حممــــــدا اجلهــــــة والزمــــــان واملكــــــان، وأشــــــهد أنشــــــريك لــــــه املنــــــزه عــــــن اجلســــــمية و 

ـــــذي كـــــان خلقـــــه القـــــر  ـــــده ورســـــوله ال ـــــه الكـــــرمي : ( ن. قـــــال هللا تعـــــاىلآعب ان مـــــع يف كتاب

 ).} ۸-٦إلنشراح {اغت فانصب وإىل ربك فارغب سر يسرا فإذا فر عال

 احلـــــــب يســـــــودإجـــــــراء البحـــــــث بعنـــــــوان تفـــــــاؤل الرعيـــــــة الســـــــوريني يف أغنيـــــــة  مت 

لتلبيـــــــة متطلبـــــــات  ائية لتشـــــــارلز ســـــــاندرز بـــــــريسيدراســـــــة حتليليـــــــة ســـــــيم لســـــــيف فاضـــــــل

 يف (S.Hum) نســـــــــانيةإلا مالعلـــــــــو  يف (Bachelor)كـــــــــالوريو صـــــــــول عـــــــــل درجـــــــــة البحلا

امعـــــة ســـــونن كاليجاكـــــا جب فيـــــةالثقا مداب والعلـــــو آلكليـــــة ا  ا يفدهبـــــآعلـــــم اللغـــــة العربيـــــة و 

 .اتمية جوكجاكر حلكو مية االسإلا

أود أن أعـــــــرب عـــــــن عميـــــــق امتنـــــــاين جلميـــــــع الـــــــذين دعمـــــــوين حـــــــىت يـــــــتم اكمـــــــال 

 :إىل ، جزاكم هللاقالعمي ينكما أعرب عن امتنا  هذا البحث بشكل صحيح،

طلب الذي يعمل جبد ل وأيب ،وجناحي دائما من أجل سالميت أمي اليت تدعوين .1

 .الصغرية احملبوبة وأخيت، املعيشة
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داب آللية اكعتباره عميدا لاب اجيسرتملمد والدان احمالدكتور كرم ملافضيلة  .2

 ات.مية جوكجاكر حلكو مية االسإلامعة سونن كاليجاكا اجب فيةالثقا موالعلو 

كرئيسة قسم اللغة العربية وأدهبا   اجيسرتملا أينيغ هرنييت ةالد كتور كرم ملافضيلة  .3

مية حلكو مية االسإلامعة سونن كاليجاكا اجب فيةالثقا موالعلو داب آللية ايف ك

 ات.جوكجاكر 

 يناأعطحنيف أنواري املاجيسرت كمشريف الذي قد حممد فضيلة املكرم الدكتور  .4

 توجيه على حتليل هذا البحث.

 ينالذين علمو  أدهباو قسم اللغة العربية  علمات يفملوا نيعلمملا يعمج نيرمكملا .5

 .يعام مجكزاء لجل اريخ . جزاكم هللاةفعر ملمن ا ةري ثكال

هذه  يف دقائيأص وهم ، ٢٠١٦ سنة D-BSA الفصل يفدقائي يع أصمج .6

 .نآلا ىتحول ألباركة منذ مرحلة املامعة اجلا

العديد  ينندونيسية، الذين قدمو إلمية االسإلبية االركة الطحلا يف جيع أصدقائي .7

 عة.امجلهذه ا يف ميلةجلمن القص ا

أجلي والذين  منلوفيق دائما ا يلإ ينمتم والذين أهالذين أحب األشخاصميع جلو  .8

 .خرىألم واحدة تلو اهائكر أمسذ  أستطيع أن أال
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أشكر هللا تعاىل، حىت يصلوا على أفضل أجر ممكن من هللا تعاىل، ، اري أخو 

حسبنا هللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري والحول والقوة إال ابهلل العلي 

 ظيم. وهللا املوفق إىل أقوم الطريق.الع
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحثأ. 
علـــــــــى هـــــــــو انعكـــــــــاس  األدب دث.احلـــــــــلتســـــــــجيل  يكـــــــــون العمـــــــــل األديب أداة

ـــــــاةاحل ـــــــون ؤلفـــــــون امل يكـــــــونآخـــــــر. إىل مـــــــن وقـــــــت  ، وهـــــــو يتضـــــــمن أحـــــــدااثي مـــــــا يكتب

كلمــــــات األغــــــاين هــــــي  .واحــــــد مــــــنهم هــــــو كلمــــــات األغنيــــــة .ديباأل عمــــــلاليف  حــــــدث

كـــــن تصـــــنيف كلمـــــات مي.جـــــزء مـــــن األعمـــــال األدبيـــــة املدرجـــــة يف العمـــــل األديب للشـــــعر

١األغـــــاين كشـــــكل مـــــن أشـــــكال هـــــذا النـــــوع مـــــن الشـــــعر. عـــــادًة مـــــا تعـــــرب الشـــــعر الـــــذي  

يشــــكل كلمـــــات عـــــن مشــــاعر عميقـــــة ، لـــــذلك مـــــن الطبيعــــي أن تـــــرتبط هـــــذه القصـــــيدة 

مثــــــل الشــــــعر ، تــــــتم كتابــــــة كلمــــــات أيًضــــــا كتعبــــــري عــــــن  .أبعمــــــق تقــــــدير لــــــروح الشــــــاعر

مشـــــاعر الشــــــاعر لالضـــــطراابت علــــــى خمتلــــــف األحـــــداث واخلــــــربات الـــــيت تتمتــــــع هبــــــا يف 

 باحلــــــأغنيــــــة  كلمــــــات  ملثــــــرية لالهتمــــــام للدراســــــة هــــــيمــــــن كلمــــــات األغــــــاين او  .احليــــــاة

 .اليت أنشأها سيف فاضليسود 

الــــــــيت حبــــــــث أل�ــــــــا تصــــــــف الظــــــــروف  ىلجملبــــــــة إيســــــــود  باحلــــــــأغنيــــــــة تكــــــــون 

منظــــــور آخــــــر  هلــــــا هــــــذه األغنيــــــةو . لــــــداخليلصــــــراع ااب حــــــدثت يف ســــــور� وهــــــي تتعلــــــق
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حــــرب عــــن حتكــــي  األخــــرى يف ســــور�. إذا كانــــت األغنيــــة حــــدثعلــــى الصــــراع الــــذي 

 نالــــذي نيالســــوري مــــن كافحــــةتصــــف التفــــاؤل وامل هــــذه األغنيــــة فــــإنوكثــــرة احلــــزن  شــــديد

 عنايــــــةأن  ونالســــــوري هــــــذه احلالــــــة، يــــــرىطويلــــــة. يف  دةملــــــ الــــــداخليصــــــراع ال واجهــــــوني

 كمـــــا كـــــانا  طبيعيـــــ عيشـــــا أن يعيشـــــواحـــــىت يتمكنـــــوا احلـــــق ســـــيظهر ســـــتأيت و  ال حمالـــــة هللا

 .من قبل عليه

  

ــــــةتصــــــف  ــــــؤس واحلــــــ عــــــن هــــــذه األغني ــــــ زن والغــــــمالب ــــــل لا داخليعــــــن الصــــــراع ال طوي
 ا يلي:مموتظهر هذه احلالة من املقطع . الذي يؤدي إىل شجاعة السوريني

 ال…

 ما عاد يرعبين

 ظلم يهددين

٢ال شيء أخسره  

وف يف قلـــــــــــوب الشـــــــــــعب عـــــــــــدم اخلـــــــــــإىل  هـــــــــــذه األغنيـــــــــــة الســـــــــــابقة أشـــــــــــارت

ــــــؤدي حــــــىت زال،وقــــــد أصــــــاب هــــــذا الشــــــعور هبــــــم بشــــــكل مســــــتمر الســــــوري.  هــــــذا  وي
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كثــــــري مــــــن األطفــــــال يفقــــــدون وابإلضــــــافة إىل ذلــــــك،  . عــــــائلتهمفقــــــد  إىلالصــــــراع أيضــــــا 

 .يكونوا يتامىوالديهم و 

 يتم

 يتم أحاطنا

 قهر يقيد�

٣فكوا لنا األغالل  

يــــة  يف أغنالباحــــث دراســــة حتليليــــة ســــيمائية لكشــــف املضــــمون واملعــــىن يســــتخدم

عمـــــا  إن هـــــذه الدراســـــة ســـــوف تكشـــــف احلـــــب يســـــود بشـــــكل عميـــــق. بعبـــــارة أخـــــرى،

 .ون واملعىناملضم قّدمه املؤّلف خاصة عما يتعلق بكلمة أغنية احلب يسود ملعرفة

ــــــــت  ئيإن لفــــــــظ الســــــــيميا ورد يف القــــــــرآن الكــــــــرمي مبعــــــــىن العالمــــــــة، ســــــــواء أكان

ســــــيماهم يف “متصــــــلة مبالمــــــح الوجــــــه أو اهليئــــــة أو األفعــــــال واألخــــــالق. قــــــال تعــــــاىل: 

ـــــر الســـــجود ـــــل املســـــومة ”تعـــــرفهم بســـــيماهم“  ، وقـــــال تعـــــاىل:”وجـــــوههم مـــــن أث ، واخلي

لعالمـــــات دراســـــة حيـــــاة ا" هـــــيالســـــيميائية  .هـــــي الـــــيت عليهـــــا الســـــمة أو العالمـــــة املميـــــزة

داخـــــل احليــــــاة االجتماعيــــــة، ويقــــــول أب�ــــــا يف حقيقتهــــــا كشــــــف واستكشــــــاف لعالقــــــات 

دالليــــة غــــري مرئيــــة مــــن خــــالل التجلــــي املباشــــر للواقعــــة، كمــــا يقــــول أب�ــــا تــــدريب للعــــني 
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ــــــــاطق أو  ــــــــع، ال جمــــــــرد االكتفــــــــاء بتســــــــمية املن ــــــــوارِي واملتمن ت
ُ
ــــــــى التقــــــــاط الضــــــــمين وامل عل

  ٤."التعبري عن مكنو�ت املنت

عنـــــــوان ببتجميـــــــع أطروحـــــــة باحـــــــث ، قـــــــام ال الشـــــــروحات الســـــــابقة بنـــــــاء علـــــــى

ــــــــة الســــــــور  ــــــــة تفــــــــاؤل الرعي ليليــــــــة حتدراســــــــة  لســــــــيف فاضــــــــل احلــــــــب يســــــــود يني يف أغني

 .سيمائية لتشارلز ساندرز بريس

 حتديد البحثب. 
 البحث، يكتب الباحث حتديد البحث مما يلي:بناء على خلفية 

 .يسودب احل يف كلمات األغنية وي على تفاؤلتحت اليت ما هي الكلمات / اجلمل

 أغراض البحثج. 
 البحث مما يلي: رضبناء على خلفية البحث، يكون غ

يف   يالســــــيميائل علــــــى فهــــــم أي كلمــــــات / مجــــــل حتتــــــوي علــــــى عناصــــــر و صــــــحلا

 .احلب يسودكلمات األغنية 
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 فوائد البحثد. 
العلـــــوم األدبيـــــة       ، ســـــوف يكـــــون هـــــذا البحـــــث تكثـــــري معرفـــــة . الفوائـــــد النظريـــــة١

 عامة والعلوم السيميائية خاصة.

 األدبيـــــــة، ســـــــوف يكـــــــون هـــــــذا البحـــــــث مرجعـــــــا يف العلـــــــوم الفوائـــــــد التطبيقيـــــــة. ٢

 عامة والعلوم السيميائية خاصة.

 تحقيق املكتيباله. 
تعمــــــــل دراســــــــات املكتبــــــــة علــــــــى وضــــــــع دراســــــــة مــــــــن بــــــــني الدراســــــــات 

يت قـــــام هبـــــا البـــــاحثون، وجـــــد األخـــــرى احلاليـــــة. بنـــــاء علـــــى عمليـــــات البحـــــث الـــــ

ــــد مــــن الدراســــات  الباحــــث ــــيت كانــــت يف نفــــس املوضــــوع مــــع مــــا فعلــــه العدي ا ال

  الباحث.

ــــــــيت كتبهــــــــا يــــــــوين ر�الرســــــــالة أوال،  ــــــــب ختصــــــــص يف األدب نــــــــيتال ، طال

خ ) مـــــــع لقـــــــب الصـــــــرا ٢٠١٨العـــــــريب، كليـــــــة الثقافـــــــة، جامعـــــــة ابدجادجـــــــاران (

). يــــــــــة ســــــــــيميائية(دراســــــــــة حتليل يســــــــــود بأغنيــــــــــة احلــــــــــوالنضــــــــــال الســــــــــوري يف 

ــــــوع البحــــــوث ــــــة نوعيــــــة مــــــع ن . لريفــــــاتري تســــــتخدم هــــــذه الدراســــــة أســــــاليب حبثي

ب احلــــــونضــــــال الشــــــعب الســــــوري يف أغنيــــــة  حمــــــور هــــــذا البحــــــث هــــــو الصــــــراخ

ب ف عـــــن املعـــــىن الـــــوارد يف أغنيـــــة احلـــــ. هتـــــدف هـــــذه الدراســـــة إىل الكشـــــيســـــود



 

٦ 

عــــــن الرســــــائل  يســــــود، وهــــــي الصــــــراخ والنضــــــال الشــــــعب الســــــوري. والكشــــــف

٥.اليت تريد نقلها فيه  

يف األغنيــــة العربيــــة كلمــــات ن الســــيميائية بعنــــوا رســــالةاثنيــــا، قامــــت ال

كتابتهــــا مــــن قبــــل بــــر�مج دراســــة مت  بــــل محــــود اخلضــــر بشــــعبية مــــن ق كــــن أنــــت

 شــــــــريفجامعــــــــة واإلنســــــــانيات،  اآلدابكليــــــــة طارجــــــــة كليــــــــة ب عمــــــــران  طــــــــال

. تســــــــتخدم هــــــــذه ٢٠١٨جــــــــاكرات يف عــــــــام  هدايــــــــة هللا اإلســــــــالمية احلكوميــــــــة

ـــــب وبعـــــد الغـــــرض مـــــن هـــــذه الدراســـــة هـــــو  ـــــة ســـــطح املكت الدراســـــة طريقـــــة نوعي

معرفــــة شــــكل العبــــارات أو اجلمــــل الــــيت حتتــــوي علــــى معــــاين نصــــفية يف كلمــــات 

ــــــص هــــــذا البحــــــث إىل  ــــــك. وخل األغنيــــــة، وعــــــدم اكتشــــــاف معــــــاين أعــــــي يف ذل

ميـــــــــق مـــــــــن اجلوانـــــــــب أن كلمـــــــــات األغـــــــــاين كـــــــــو� أنتـــــــــا كانـــــــــت ذات معـــــــــىن ع

الســـــلمية حبيـــــث ميكـــــن اختـــــاذ احلكمـــــة والـــــدروس مـــــن كلمـــــات األغنيـــــة. حتتـــــوي  

كلمــــــــات األغنيــــــــة املــــــــذكورة أعــــــــاله علــــــــى معــــــــىن أننــــــــا جيــــــــب أن نتعامــــــــل مــــــــع 

ــــــــة وثقــــــــة  ــــــــزيني أنفســــــــهم إبجيابي أنفســــــــهم ابإلضــــــــافة إىل ذلــــــــك، مــــــــن خــــــــالل ت

 .٦ألنفسهم

                                                           
٥Jeritan Dan Perjuangan Rakyat Suriah Dalam Lagu Alhubbu Yasood (Kajian Riyanti, Yuni. “ 

Makna Analisis Semiotic)”. Bandung.2018 
٦Semiotika Dalam Lirik Lagu Arab Kun Anta Yang Di Populerkan Oleh Imron, Muhammad.  

Humood Al Khuder.Jakarta.2018 



 

۷ 

دراسة اخلضر ود محالشعبية من  ها أ� ذا بعنوان كلمات الرسالةاثلثا، 

طالب من بر�مج  أليف أجي فور�ما كتبها.  حتليلية سيمائية لتشارلز ساندرز بريس

املعهد العلوم اإلنسانية، و ، واآلدب ل الدين،صو اللغة العربية واألدب، كلية أ قسم

. تستخدم هذه الدراسة طريقة ٢٠٢٠يف عام ساالتيكا  اإلسالمية احلكومية 

الغرض من . لتشارلز ساندرز بريسالسيميائية  نوعية مع نوع البحوث وصفية ذات

هذه الدراسة هو معرفة الكلمات / اجلمل اليت حتتوي على رموز ومؤشرات 

وما الرسائل  محود اخلضر تعيشهاا ها أ� ذ قو�ت يف كلمات األغاين العربيةوأي

٧.األخالقية الواردة فيه  

ـــــــى البحـــــــوث الســـــــابقة، تبـــــــني أ ـــــــاء عل ـــــــذي ســـــــيقومبن بـــــــه  ن البحـــــــث ال

لســــــــيف  داحلــــــــب يســـــــو   الســــــــوريني يف أغنيـــــــة الرعيـــــــة تفــــــــاؤلالباحـــــــث بعنـــــــوان 

ــــة ســــيم فاضــــل ــــه شــــخصمل يبح ائية لتشــــارلز ســــاندرز بــــريسيدراســــة حتليلي مــــن  ث

 قبل.

  

                                                           
۷Lirik Lagu Ha Ana Za Yang Dipopulerkan Humood AlKhudher (Analisis . Alif Aji Purnomo 

Semiotika Charles Sanders Pierce).Salatiga.2020. 



 

۸ 

 طار النظرياإلو. 

 السيميائية. ١

ملراجعــــــة العالمــــــات واملعــــــاين الــــــواردة يف كــــــل كلمــــــة / مجلــــــة يف كلمــــــات 

تشـــــارلز ل يميائيريقـــــة البحـــــث الســـــط تخدم الباحـــــث، يســـــاحلـــــب يســـــودغنيـــــة األ

 semionأتيت مــــن اليو�نيــــة، وهــــي كلمــــة ائيةســــيميالســــاندرز بــــريس. لغــــة 

الــــذي قيــــل إنــــه ســــجل اترخيــــي يف التــــاريخ،  يائمييالســــممــــا يعــــين عالمــــة. الفهــــم 

علــــــــــــم العالمــــــــــــات الــــــــــــيت تنظــــــــــــر يف ظــــــــــــاهرة التواصــــــــــــل  يهــــــــــــالســــــــــــيميائية  أن

 ۸.اجملتمع والثقافةاالجتماعي أو 

 لســـيميائية ا ، تســـتندسلتشـــارلز ســـاندرز بـــري  الســـيميائية وفقـــا لنظريـــة

ـــــــــف هـــــــــو الســـــــــبب، يف حـــــــــني ـــــــــة كي ـــــــــتم إىل املنطـــــــــق، ألن الدراســـــــــات املنطقي  ي

ــــــريس التفكــــــري وفقــــــا ل تشــــــارلز لمــــــن خــــــالل عالمــــــات. هــــــذه العالمــــــات وفقــــــا ب

ا يــــتم ملــــي معــــىن تتــــيح لنــــا التفكــــري والتواصــــل مــــع اآلخــــرين وتعطــــ ســــاندرز بــــريس

 .عرضه من قبل الكون

إجـــــــراء (عمـــــــل)، نفـــــــوذا، (أتثـــــــري)، أو التعـــــــاون مـــــــن  هـــــــي الســـــــيميائية 

ـــــــــك العالمـــــــــات (عالمـــــــــة)، واألشـــــــــياء واملرتمجـــــــــني  ثالثـــــــــة مواضـــــــــيع، مبـــــــــا يف ذل

                                                           
۸. Semarang: Semiotika, Teori dan Aplikasi pada Karya Sastra Umaya, M.N.sriningsari, A. & A 

IKIP PGRI Press. 



 

۹ 

جمـــــردة، ال يتـــــأثر بعـــــادات  يائمييالســـــاملوضـــــوع يعـــــين أن الكيـــــان  الفـــــوريني. هـــــذا

الـــذي  االتصـــال ملموســـة. العالمـــة هـــي اتصـــال بـــني شـــيء مـــا بنتـــائج التفســـري

يـــــــنص علـــــــى شـــــــيء آخـــــــر يف بعـــــــض الطـــــــرق. نتـــــــائج التفســـــــري هـــــــي أحـــــــداث 

  ۹.نفسية يف ذهن املرتجم

ــــــريس قســــــميبنــــــاء علــــــى الكــــــائن،  . ورمــــــز ،عالمــــــة أيقونــــــة، فهــــــرس ب

ـــــني  العالمـــــة واألرض يف نفـــــس الوقـــــت األيقونـــــة هـــــي عالمـــــة علـــــى أن العالقـــــة ب

الشــــــــكل الطبيعــــــــي. أو مبعــــــــىن آخــــــــر، األيقونــــــــة هــــــــي العالقــــــــة بــــــــني العالمــــــــات 

ــــال، الصــــور واخلــــرائط. املؤشــــر  ــــيت تشــــبه؛ علــــى ســــبيل املث واألشــــياء أو املراجــــع ال

ـــــــني العالمـــــــات والعالمـــــــات  ـــــــة ب هـــــــو عالمـــــــة تشـــــــري إىل وجـــــــود عالقـــــــات طبيعي

مــــــات تشــــــري مباشــــــرة إىل الواقــــــع. املثــــــال الســــــببية أو العالقــــــات الســــــببية، أو عال

األكثـــــر وضـــــوحا هـــــو الـــــدخان كعالمـــــة علـــــى النـــــار. العالمـــــات ميكـــــن أن تشـــــري 

مـــن خـــالل االتفاقيـــة. هـــذه اإلشـــارة هـــي عالمـــة  denotatum أيضـــا إىل

تقليديــــة تســـــمى عـــــادة الرمـــــز. لـــــذلك، فــــإن الرمـــــز هـــــو عالمـــــة تظهـــــر العالقـــــات 

                                                           
۹ Ibid  
۱۰. Yogyakarta. Pustaka Widyata, Metodologi Penelitian SastraEndaswara  

ma. 2006. Hal 65. 



 

۱۰ 

تســــــتند العالقــــــة   القــــــة بــــــني التحكــــــيم،الطبيعيــــــة بــــــني العالمــــــات وأراضــــــيها. الع

  .إىل اتفاقية اجملتمع

 لتوضيح ذلك التقدمي فانظر إىل هذا اجلدول التايل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثانية الثانيانية األوالنية الثالثيات
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۱۱ 

 التفائول. ٢

 ،، ورؤية األشـــياء اجليدة، والتفكري اإلجيايبالتفاؤل هو وجهة نظر شـــاملة 
، إىل األهداف املرجوةلب األفراد مشــاعر التفاؤل جت .وســهل إعطاء معىن لنفســك

١وهي اإلميان بنفســك وقدراهتم. ١ إن موقف التفاؤل جيعل الشــخص خيرج بســرعة  
ا من  من املشــــــكالت اليت يســــــمعها بســــــبب الفكر واملشــــــاعر القدرة. بدعم أيضــــــً

 افرتاض أن األشخاص املخلصني لديهم حظهم اخلاص.
يف  اخصــــــــائص لألشــــــــخاص املتفائلني ، مب ١٢مان ، هناك غوفًقا لســــــــيلي 

 ذلك:
 دائما جاهزة إذا واجهت صعوابت. .أ

 .حماولة العثور على حل .ب
 .واثق من املستقبل .ج
 .املبتكر .د
 .فكر دائًما إجيابًيا .ه
 .يوفر مساحة تقدير .و
 .ومهي .ز
 .شخص مبتهج .ح
 .لديه قدرة فكرية جيدة .ط
 .لديك اتصال جيد .ي
 احلب .ك
 .قبول التغيريات حىت ال ميكن تغيريها رغم ذلك .ل

                                                           
۱۱.Ruzz Media-rJogjakarta: A .teori psikologi-TeoriGhufron, N. M., & Risnawita, R. (2016).   



 

۱۲ 

هنـــــــاك العديـــــــد مـــــــن العوامـــــــل الـــــــيت ميكـــــــن أن تـــــــؤثر مان ، غبينمـــــــا وفًقـــــــا لســـــــيلي

 :على التفاؤل

 دعم اجتماعي .أ

هنــــاك دعــــم كــــاٍف ميكــــن أن جيعــــل األفــــراد أكثــــر تفــــاؤالً أل�ــــم يشــــعرون 

 ابلثقة يف أن املساعدة ستكون متاحة دائًما إذا لزم األمر.

 الثقة  .ب

األفــــــــراد الــــــــذين لــــــــديهم ثقــــــــة كبــــــــرية مبــــــــا فيــــــــه ، ويعتقــــــــدون أن قدرتــــــــه 

 هلا تفاؤل كبري.سيكون 

 االعتزاز .ج

األفــــراد الــــذين يعــــانون مــــن احــــرتام الــــذات عاليــــة الــــدافع دائًمــــا للحفــــاظ 

علـــــى رؤيــــــة إجيابيــــــة ألنفســــــهم والبحــــــث عــــــن األصــــــول الشخصــــــية الــــــيت 

ميكـــــن أن تعـــــوض عـــــن الفشـــــل ، حبيـــــث حيـــــاولون دائًمـــــا أكثـــــر صـــــعوبة 

 وأفضل يف اجلهود التالية.

 خربة تراكمت .د



 

۱۳ 

،  التعامـــــــــــل مـــــــــــع املشـــــــــــكالت أو التحـــــــــــد�تالتجـــــــــــارب الفرديـــــــــــة يف 

نــــد عتفائــــل وخاصــــة التجــــارب الناجحــــة الــــيت ميكــــن أن تعــــزز املوقــــف امل

   مواجهة التحدي التايل.

 منهج البحثز. 
مها يكـــــون مـــــنهج البحـــــث مهمـــــا جـــــدا فالبحـــــث، النـــــه طريقـــــة يســـــتخد
داف الباحـــــــــث ليصــــــــــل إىل نتيجـــــــــة البحــــــــــث وليكـــــــــون موافقــــــــــا ومناســـــــــبا أبهــــــــــ

 البحث.

 البحثنوع . ١

ـــــوع  يف هـــــذه الدراســـــة هـــــو حبـــــث مكتبـــــة. بشـــــكل  البحـــــث املســـــتخدمن

 ۱۲عــــــام، تبحــــــث أحبــــــاث املكتبــــــة علــــــى وجــــــه التحديــــــد الــــــنص القــــــدمي واحلــــــديث.

هتـــــدف هـــــذه الدراســـــة إىل التعبـــــري عـــــن البيـــــا�ت واملعلومـــــات مبســـــاعدة املكتبـــــة، 

مثــــــل الكتـــــــب واألطروحـــــــات واألطروحـــــــات واجملـــــــالت واملصـــــــادر األخـــــــرى ذات 

 .الصلة هبذا البحث

 تع البيا�طر يقة مج. ٢

                                                           
۱۲., hal 39Teori, Metode, dan Teknik Peneltian SastraNyoman Kutha Ratna,   



 

۱٤ 

ة جلمـــــــع عـــــــدد مـــــــن البيـــــــا�ت يف حماولـــــــ تفســـــــري مجـــــــع البيـــــــا�ت كـــــــوني

أســــــئلة البـــــاحثني. يف مجـــــع البيـــــا�ت، اســــــتغرق الالزمـــــة لإلجابـــــة علـــــى  كتبيـــــةامل

ــــة الصــــحوة ــــاة املوســــيقى الرمسي ــــيت نشــــرت  الباحــــث شــــكل نــــص عــــريب علــــى قن ال

ملزيــــــد مــــــن القــــــراءة الشــــــاملة والعميقــــــة م يــــــو تــــــوب مــــــن خــــــالل وســــــائل اإلعــــــال

 .على النص للعثور على حمتوى املعىن السميمي يف كلمات األغاين وبعد

 . مصدر البيا�ت٣

ـــــــني.  قـــــــام الباحـــــــث ـــــــع مصـــــــادر البيـــــــا�ت هـــــــذه الدراســـــــة إىل فئت بتجمي

مــــــأخوذة  يســـــود باحلــــــالـــــيت تشــــــمل: كلمـــــات األغنيـــــة  وهـــــي البيـــــا�ت األوليــــــة

يقى علـــــــــى كتـــــــــب يوتيـــــــــوب وعلـــــــــم مـــــــــن القنـــــــــاة الرمسيـــــــــة الـــــــــيت تصـــــــــوت املوســـــــــ

ـــــــــريستشـــــــــارلز ل ســـــــــيميائيةال ـــــــــا�ت الثانويـــــــــة، مهـــــــــا  .ســـــــــاندر ب يف حـــــــــني أن البي

الت والســــــكر�ت والصــــــحف وهكــــــذا الــــــدعم املراجــــــع، كــــــل مــــــن الكتــــــب واجملــــــ

 .تنفيذ البحث

 ت�ليل البياحتمنهج . ٤

 .استخدم الباحث أساليب التحليل الوصفي الدراسة ههذيف 



 

۱٥ 

تــــتم عمليــــة حتليليـــــة وصــــفية مـــــن خــــالل وصـــــف احلقــــائق الـــــيت تتبعهــــا التحليـــــل. 

هـــــــذه الطريقـــــــة ليســـــــت موصـــــــوفة فقـــــــط ولكنهـــــــا تـــــــوفر أيضـــــــا تفـــــــاهم وتفســـــــري 

مث قـــــــم بتحليلهـــــــا بــــــنهج ســـــــيموتيك مـــــــن خـــــــالل اإلشـــــــارة إىل  .۱۳حســــــب الرغبـــــــة

 .العالمات والرموز احلالية

 نظام البحثح. 
ل كة بشــــــــهــــــــذه الدراســــــــ يف دمةتخســــــــملجيــــــــة اهنملناقشــــــــة املا تنظــــــــيممت 

 عوضــــــو ملج عــــــن اختــــــر  ال حــــــىتأربعــــــة أبــــــواب  التقســــــيم إىل لجــــــي مــــــن خــــــالهمن

 :هذه الدراسة هي كما يلي يفة ناقشملجية اهمن ه.دراست

وخلفيــــــــــة  خلفيــــــــــةو  مقدمــــــــــة حيتــــــــــوي علــــــــــىل صــــــــــفول هــــــــــو األالبــــــــــاب 

تــــــــــيب البحــــــــــث وحتديــــــــــد البحــــــــــث وأغــــــــــراض البحــــــــــث وفوائــــــــــده والتحقيــــــــــق املك

 واإلطار النظري ومنهج البحث ونظام البحث.

ف و ســـــي ات حـــــول ســـــرية مـــــاهر زيـــــنالثـــــاين هـــــو فصـــــل معلومـــــ بـــــابال

 .احلب يسودوأغنية  فاضل

                                                           
۱۳., hal 53Teori, Metode, dan Teknik Peneltian SastraNyoman Kutha Ratna,   

 

 



 

۱٦ 

الثالـــــــــث هـــــــــو فصـــــــــل حيتـــــــــوي علـــــــــى نتـــــــــائج حتليـــــــــل البيـــــــــا�ت  بـــــــــابال

 .والبحث

  احات.رت قإلوا الصةاخل ىعلتوي حيالذي  ريخألالباب الرابع هو الفصل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

۳۹ 

 الباب الرابع

 ختتامالا
 

ــــــيت تتوافــــــق مــــــع ، جييــــــب املؤلــــــف علــــــى أســــــئلة مــــــن بــــــابيف هــــــذا ال املشــــــاكل ال

صـــــــياغة املشـــــــكلة واألهـــــــداف البحثيـــــــة، وقـــــــد مت إجـــــــراء نتـــــــائج البحـــــــث. كمـــــــا يقـــــــدم 

املؤلـــــف اقرتاحـــــات وفقـــــا لنتـــــائج هـــــذه الدراســـــة، وكـــــال االقرتاحتـــــني هـــــي التهـــــاب املظـــــامل 

 واملشورة العملية.

 الصةخلا أ.
  نســــــتنتج أن ، ميكن أنالســــــابق بابالنتائج حتليل البيا�ت والبحث يف  ناء علىب

تبها سيف بن فاضل ك  سودب ياحلهناك العديد من الكلمات واجلمل على كلمات األغنية 

 ١٠هناك  ؤخذ من األغنية.توي على رسالة ميكن أن تحت، مما يعين كلمة سيميائيةهلا معاين 

وهناك . فهارس ٥أيقو�ت و  ٥وهي يف هذه األغنية  كلمات حتتوي على عناصر سيميائية

ا   لذلك خلص الباحث . األغنيةهذه  كلمات حتتوي على عناصــــــر من التفاؤل يف   ٥أيضــــــً

جمرد الرتفيه، ولكن ميكن مراجعتها والرســــــــائل الواردة يف  ليســــــــت ســــــــودب ياحلإىل أن أغنية 

 ذلك بعد ذلك دراستها وتطبيقها.



 

٤۰ 

ـــــة كلمـــــات   ميكـــــن  ال احلـــــب يســـــودهـــــذه الدراســـــة يف حالـــــة دراســـــة حالـــــة األغني
اللغويـــــة  ، ال يـــــزال هنـــــاك العديـــــد مـــــن النظـــــر�تائييميل الســـــمراجعـــــة فقـــــط مـــــن خـــــال

لبحــــــــث يف هــــــــذه األغنيــــــــة. يــــــــوحي املؤلــــــــف أن  اوالعلميــــــــة األدبيــــــــة ميكــــــــن اســــــــتخدامه
 .من وجهة نظر خمتلفة تكون أكثر مشوال وتوسيع

 االقرتاح ب.
أغنيــــة احلــــب يســــود لســــيف فاضــــل دراســــة  كلمــــات  قــــد انتهــــى الباحــــث حتليــــل

حتليليــــــة ســــــيميائية، ويرجــــــو الباحــــــث مــــــن الطــــــالب الــــــذين يريــــــدون أن يفهمــــــوا األغنيــــــة 

فـــــإن  ويكشـــــفوا عـــــن معنـــــاه فـــــال بـــــد هلـــــم أن يعلمـــــوا الســـــيميائية ويتعلمـــــوه تعلمـــــا دقيقـــــا.

 كما يلي:  رتاحات اليت ميكن للباحثني تقدميها كجهد لفهم هذه األغنيةقاإل

هــــــــاوي األغنيــــــــة واملعلمــــــــني والقــــــــراء ليعــــــــاين املعــــــــىن ينقلــــــــب اىل علــــــــى  .1

 األغنية كلمات  الكلمات حىت يتمكنوا لفهم املعىن

 واستخدام هذالبحث كمرجع إلجراء البحث املماثلة األخرى   .2
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