
 الفصل األول

 أساسيات البحث

 مقدمة . أ
اجملتمع لتعبري عن شعورهم و مقاصدهم. إن يف جدا مهم  ه، ألنحيتاج إىل إتصال الناس كان

علم الذي يدرس عن  1.اإلتصال يستخدمه الناس بواسطة اللغة. و أما هو النظام الرمزي
 الرموزية هي مسيوتيكية.

الرموز وتفسريها وكيف طريقة عملها وفوائدها حلياة مسيوتيكية هي دراسة نظامية عن انتاج 
اإلنسان. وكانت حياة اإلنسان مليئة بالرموز. وقد صارت عملية حياة اإلنسان فعاال جدا 

 homo semioticus.2 -بواسطة الرموز. و أضحى اإلنسان يتصل بينهم. ولذلك يسمى اإلنسان ب

 فرقة( و Charles S.Peirseتشارلز فريزز ) فرقة، يعين تنقسم إلىفرقتنيالتطور سيميوتيكية  
ق، على فريز أهل فلسفة و منطألن  تفرقتانلفتخإ(.  Ferdinand de Saussureفردنان دو شوشور ) 

تشارلز وإذا وافقنا على ماقاهل3أن شوشور أهل علم اللغة. بل كالمها البحث عن الرموز.
إال مصطلح آخر من املنطق، أى املعتقد  يوتيكية(، فليس السم1986: 4)Charles S. Piersفريزز

( فريى أن 1966: 16) Ferdinand de Saussureفردنان دو شوشورعن الرموز. أما الشكلي 
على هذا، كان هى علم عام عن الرموز، وهو علم يدرس حياة الرموز بني اجملتمع. و  ميوتيكيةالس
. شوشور نفس االجتماعية عند ديال فرعا من الفلسفة، وفرعا من علوم فريززعند  ميوتيكيةالس

( semiologi)والسيميولوجيا  (semiotika)ميوتيكيةز استخدام كل من مصطلح السوكان من اجلائ

للداللة على علم عن الرموز دون وجود فرق ملحوظ بينهما. والفرق الوحيد بينهما، كما يرى 
(، هو أن مصطلح السيميولوجيا أكثر شيوعا ىف مناطق أوروبا 1978: 124) Hawkesهوكس 
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أكثر استخداما لدى مستخدمى  يوتيكية، بينما كانت السيشوشور الالىت ورثت الرتاث اللغوي 
 4.الفريززي اللغة اإلجنليزية أو هم الذين ورثوا الرتاث اللغوي

وهذه القصيدة تتكون من  مليئ بالرموز هوالقصيدة الربدة. ىتأما أحد األعمال األدبية ال
أة أو الكواكب الدريَّة يف مدح خري الربية، أحد أشهر بيت 160 . قصيدة الربدة أو قصيدة الربر

يف القرن  حممد بن سعيد البوصرييصل اهلل عليه وسلم(، كتبها حممدالنيب  مدحيف ) القصائد
وقد أمجع معظم الباحثني على أن هذه . السابع اهلجري املوافق القرن احلادي عشر امليالدي

إن مل تكن أفضلها، حىت قيل: إهنا أشهر قصيدة املديح النبوي القصيدة من أفضل وأعجب قصائد
وقد انتشرت هذه القصيدة انتشارًا واسًعا يف البالد . مدح يف الشعر العريب بني العامة واخلاصة

يف معظم بالد اإلسالم كل ليلة مجعة. وأقاموا هلا جمالس اإلسالمية، يقرأها بعض املسلمون 
قول الدكتور زكي مبارك: ي. أو جمالس الصالة على النيب ،الربدة الشريفةعرفت بـمجالس 

البوصريي هبذه الربدة هو األستاذ األعظم جلماهري املسلمني، ولقصيدته أثر يف تعليمهم األدب »
والتاريخ واألخالق، فعن الربدة تّلقى الناس طوائف من األلفاظ والتعابري غنيت هبا لغة 

تّلقوا أبلغ درس يف كرم الشمائل  التخاطب، وعن الربدة عرفوا أبوابًا من السرية النبوية، وعن الربدة
واخلالل. وليس من القليل أن تنفذ هذه القصيدة بسحرها األخاذ إىل خمتلف األقطار اإلسالمية، 

وعلى الرغم من «. وأن يكون احلرص على تالوهتا وحفظها من وسائل التقرب إىل اهلل والرسول
عابوا على القصيدة ما السلفيةعلماءأن بردة البوصريي هلا هذا التبجيل واملكانة األدبية، إال أن 

 5.حممدالنيب مدحيرون أنه غلو في

حممد بن سعيد بن محاد بن حتسن بن أيب سرور بن حيان بن عبد اهلل بن هو 
لبوصريى املصري املكين بأيب عبداهلل، وامللقب بشرف الدين. ولد سنة أربع مالكالصنهاجى، ا
 6بإلسكندرية. 781وتويف سنة إحدى ومثانني وسبعمائة  294وتسعني وستمائة 
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درس العلوم الدينية وما تيسر له من علوم اللغة كالنحو والصرف والعروض واألدب والتاريخ 
ذلك عند احلاقة جبميع الشيخ عبد القاهر. مث اطلع والسرية النبوية. وحصل البوصريى على 

البوصريى على أسرار التصويف وآدابه وطرقة عن أيب العباس املرسي الذي خلف أبا احلسن 
 7الشاذيل يف طريقة.

 أسئلة البحث . ب
 أما أسئلة البحث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي:

 بوصريى ؟ما أشكال الرموز يف قصيدة الربدة ألمام ال .1
 ما معاين الرموز يف قصيدة الربدة ألمام البوصريى؟ .2

 ج.   أهداف البحث

 أما األهداف اليت يسعى هذا البحث اىل حتقيقها فهي ما يلي:

 ملعرفة أشكال الرموز يف قصيدة الربدة ألمام البوصريى.  .1
 ملعرفة معاين الرموز يف قصيدة الربدة ألمام البوصريى. .2

 د.  أهمية البحث

 أمهية البحث اليت تسعى الباحثة فهي أمهية النظرية و أمهية التطبيقية كما يلي :أما 

 أمهية النظرية  .1
أمهية النظرية ترجوها الباحثة فهي كانت النتائج من هذا البحث لتطور العلمية يف جمال 

 األدب مبداخل السميوتيكية خصوصا الرموز يف األعمال األدبية.

 أمهية التطبيقية .2
رية أرجتها الباحثة فهي  كانت النتائج من هذا البحث تصري مراجعا لطالب أمهية النظ

 خصوصا يف جمال األدب مبداخل السميوتيكية ألعمال األدبية.
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 ه. توضيح المصطلحات

 8.علم يدرس عن اقصاد، حوادث، مجيع احلضارة الرموز.الرمز هو  . 1

يقع خالف حول نطق الكلمة ) املعىن هو آدق جزء من آجزاء الكلمة. يف العداة، ال  .2
شكلها املسموع ( وال حول كتابتها ) شكلها املكتوب (، كما ال يقع خالف حول توزيعها 

 9النحوي ) اسم، فعل، صفة، حرف (. املسألة الدقيقة هي معىن الكلمة.

تتكون الربدة عناصر. األمامي اجلزء الشعر مملوء عن تذكر إىل احلب، الشوق و احلب. مث  .3
عن التحذير من فتنة هوى النفس مث احلمد للنيب عن امليالدى و املعجزات. مث مملوء مملوء 

 10عن القرأن، اجلهاد، اإلسراء و املعراج.
حممد بن سعيد بن محاد بن حتسن بن أيب سرور بن حيان بن عبد اهلل بن البوصريى هو  .4

البوصريي مالكالصنهاجى، البوصريى املصري املكين بأيب عبداهلل، وامللقب بشرف الدين. 
هبذه الربدة هو األستاذ األعظم جلماهري املسلمني، ولقصيدته أثر يف تعليمهم األدب 

ى الناس طوائف من األلفاظ والتعابري غنيت هبا لغة والتاريخ واألخالق، فعن الربدة تّلق
التخاطب، وعن الربدة عرفوا أبوابًا من السرية النبوية، وعن الربدة تّلقوا أبلغ درس يف كرم 

 .الشمائل واخلالل
 و. تحديد البحث 

لكي ال يتسع البحث إىل مامل يفد يركز حبثه فيما وضع ألجله وال يتسع إطارا و موضوعا  
 يف ضوء مايلي : ةالباحثه تفحدد

يف قصيدة الربدة ألمام  إن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو أشكال الرموز ومعانيها .1
 اخلامس ألوحلىتالبوصريىجزء ا
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إن هذا البحث يركز يف دراسة أشكال الرموز ومعانيها يف قصيدة الربدة ألمام البوصريى على  .2
 (.Ferdinand de Saussureدو شوشور )حتليلية و هي إستعماهلا و معانيها عند فردنان 

 ز. الدراسات السابقة

جة األول حبث تكميلي قدمه لنيل الدر حليمة السعدية، حتليل الرموز )دراسة مسيولوجية( 
سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا, سنة دعوة وعلم اإلتصالفيكلية ال علم اإلتصالال قسم

 م. 2011

يف هذا البحث تستعمل أن نظرية رالند بردس الذي نشر نظرية فردنان دو شوشور يعين 
رالند بردس. مث القصد املدلول. باستعمال حتليل سيميولوجية  Yهو الدال، إذا  X=Y ،Xبالرمز 

يف هذا البحث يعين إعالن الدخان جي سام سو الذي حتليل الناص و الصورة غري مسعي. إذا 
سابقة و هذه الرسالة يعين من املوضوع و القصد و منهج البحث. إذا يف حبث  خيتلف بني حبث

سابقة تبحث عن التحليل الرموز يف اإلعالن الدخان. مث يف هذه الرسالة تبحث عن الرموز و 
 .معانيها يف قصيدة الربدة إلمام البوصريى

كميلي قدمه حبث تقصة مهس اجملنون لنجيب حمفوظ )داسة مسيولوجية(  فؤاد أنصاري،
لنيل الدرجة األول يف اللغة العربية وأدهبا يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية األداب جامعة سونن 

 م. 2004أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا, سنة 
. وهي السميوتيكيةالنظرية أنواع السيميوتيكية، وهناك تسعة أنواع  البحث يستعمل

و مسيوتيكية  (Semiotik Deskriptif)مسيوتيكية وصفية و (Semiotik Analitik)مسيوتيكية حتليلية 
و مسيوتكية قصصية  (Semiotik Kultural)و مسيوتيكية حضارية  (Semiotik Faunal) حيوانية 

(Semiotik Naratif) ومسيوتيكية طبيعية(Semiotik Natural)  و مسيوتيكية مقياسية(Semiotik 

Normatif) عية و مسيوتيكية اجتما(Semiotik Sosial)  و مسيوتيكية تركيبية(Semiotik Struktural) .

أنواع السميولوجية يف قصة مهس اجملنون لنجيب حمفوظ. أما هذه الرسالة تبحث باستعمال حتليل 



ية مسيوتيكية يف دراسة أدبية حتليلالرموز و معانيها يف قصيدة الربدة ألمام البوصريى حكاية عن 
 (.Ferdinand de Saussureوشور )فردنان دو شعند 

علم ال قسماألول جة حبث تكميلي قدمه لنيل الدر سري يوفانا، حتليل سيميوتيكية  
سنة  ،بيل اإلسالمية احلكومية سوراباياامعة سونن أمدعوة وعلم اإلتصاجلفيكلية ال اإلتصال
 م. 2006

يعين األيقونية : العالمة اليت تبني مدلوهلا  تشارلز فريززيف هذا البحث تستعمل أن نظرية 
عن طريق احملاكاة، اإلشارية : العالمة اليت تسري إىل مدلول لعالقة تالمزية، الرمز : العالمة اليت 

تشارلز باستعمال حتليل سيميوتيكية تفيد مدلوهلا بناء على اصطالح بني مجاعة من الناس. 
الن الصبون لوك. إذا خيتلف بني حبث سابقة و هذه . مث القصد يف هذا البحث يعين إعفريزز

الرسالة يعين من املوضوع و القصد و منهج البحث. إذا يف حبث سابقة يبحث عن التحليل 
الرموز يف اإلعالن الصبون لوك. مث يف هذه الرسالة تبحث عن الرموز و معانيها يف قصيدة الربدة 

 .إلمام البوصريى

 
 




