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بعد أن وفقين اهلل يف إجناز هذا البحث أرى إمتاما للفائدة أن أذكر يف هذه اخلامتة ما توصلت إليه من   
 نتائج.

سيميوتيكية هو علم الذي يدرس عن العالقات الرموز ومعانيها. يف هذا البحث، أخذت الباحثة   
الدال واملدلول.  ،اسية للغة وهى مركبة من العنصرينأن العالمة متثل وحدة أس النظري شوشور يعىن الرموز

أما الدال فهو مفهوم أو معىن لرمز صويت. واملدلول هو األصوات املركبة من الفومنات اللغوية نفسها. 
أحد وبعبارة أخرى، إن الرموز اللغوية ترتكب من األصوات واملعاىن. أن أن املعىن سيظهر حينما يقدم 

قيمة معينة ملوضوع معني. وهذان العنصران يتعلق أحدمها على اآلخر. وبالرغم من أنه من املمكن تفريق 
بني الدال واملدلول، فإن من الواقع أنه الحيصل تركيبه من مفهوم معني، وهذه الصورة الصوتية هى الىت 

. وهذا الرمز يتألف من عنصر املعىن أو ما تدل mejaتنتج الرموز. على سبيل املثال، هناك رمز لغوي نقرأه 
، الذى ’meja‘. وبالتاىل فإن رمز ’meja‘وعنصر الصوت أو مايدل على تركيب الفونيم  ’meja‘عليه كلمة 

يتألف من عنصر املعىن وصوته يرجع إىل مرجع خارج عن اللغة، وهو مكتب كأثاث من أثاثات البيت. 
)رمز لغوي(، فإن مكتب معني بصفته أثاثا ميثل املدلول. وقد يظهر رمز ميثل داال  ’meja‘وإذا كان لفظ 

 صويت ىف تركيب الكلمات )الىت هى معروفة بشبه اجلملة ىف اجملال التعليمي(.
املعلومات الىت تدقيق  39مث يف البحث التكميلي قصيدة الربدة إلمام البوصريي  وجدت الباحثة   

 الباحثة عن الرموز ومعانيها.
 

 أن بعض أشكال الرموز يف قصيدة الربدة:

، الئمي، احلب، أثبت، الدمع والسقما، دمع، القلب، املاء عني، الربق، قلب، اصب، دمعاالدال: 
.نصيح  
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، اهلوى، اللذات، خطَّْي عربٍة وضــىنى ا، حب، طلل، مضطرم، منسجم، أومض، يهم، احلب، املدلول : دم
 هنم.

 أن بعض املعىن يف قصيدة الربدة: 

عدة اليت قطرة يف اخلد دمع ليس الدام إال أصيب املصيبة، بل يف البيت األول من قصيدة الربدة  .1
 مزْجَت دمعا َجَرى من مقلٍة بـــدمتكتب 

الربق اخلطف عمل أن اخلطف ضوضأ يف ألذن، و أمض جمانس النور. مث يف البيت الثاين عدة  .2
 .وَأومض الربق يف الظَّْلماِء من ِإضـمِ تكتب من قصيدة الربدة 

يف العادة الكلمة يهم يستعمل للعاطفة أو للناس. إذن قلب غري يهم فقد. بل يف هذا البيت من  .3
 وما لقلبك إن قلت استفق يهــــمقصيدة الربدة تكتب 

يف العادة الكلمة خمبؤ يستعمل للناس، وحب جمانس بسعادة. مث يف البيت الربيع من قصيدة  .4
 .أحيسب الصُب أّن احلب منكتـــم  الربدة تكتب 

الكلمة قطر مبعىن إنبثق، رش، سكب. وعدة اليت قطر ليس الدمع ولكن املاء، مثل املاء الذي  .5
 .بني منسجم منه ومْضطَـّـــــرمِ دة تكتب قطر يف الدلو. بل يف البيت الرابع من قصيدة الرب 

 
 

 




