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 االستهالل
أ  ادن  ىف مي   القلب   ر  سي    الفكرة    ر  ياأ غ  ال 

 ه  لأ  ةأ ضاءأ إ   فالأ  ت  ا ذهبأ فإذأ  ،ه  سراج   ة  رأ ك  والف  

"Tafakkur adalah petualangan Hati di medan Ciptaan Allah, danTafakkur adalah lentera 

Hati, jika lenyap, hatipun lenyap" 

 

 

_يف كتاب احلكم ابن عطاءهللاقوال أمن _    

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلهداء



o ىذا البحث اجلامعى إىل : يأىد 

o الدين وحافظة( وجودمها كروح العيون. ودعاؤكما وسيلة احملبوبة )حسن  ووالديت يوالد
 ىف الدارين. يتبسم جناح

o عّلمىن حقيقة الصرب ىف احلياة. الذى العزيز )ديدي إيكو رياضى(. أخي 

o ن.آلحىت ا يتدراس، منذ أول ومعّلمايت يمعّلم 

o يدعمونينالذين  مجيع األصدقاء. 

o باحلب. ليقيم فؤادي هللا يل ومن أرسل 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

والتقدير  كلمة الشكر  
يرزقنا والذى  هلل الشكر واحلمد على ما قد وّفر لنا من نعمة ادلستمرّة، ادلستعان من كل أمور، 

 لوال بنوره .. قد جّف القلم..و بالعلم واحلب، 



وتفكًن عميق وإيداع األراء. وكلها َنهد قوى لقد دتت كتابة ىذا البحث العلمى ىف ادلوعد  
ينجح بدعاء الوالدين وتشجيع كل شخص يفرحىن كل سعٍن ىف انتهاء كلو. فاستخلصت شكري 

 وتقديرى إىل :

جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية  مديراألستاذ الدكتور موجيا راىرجو ك .1
 االن..مب

 كلية العلوم اإلنسانية.  ةالدكتورة احلاجة إستعاذة ادلاجستًن كعميد .1

اللغة العربية وأدهبا والذي يشرفىن ىف كتابة ىذا  قسماألستاذ فيصل فتاوي ادلاجستًن كرئيس  .0
 البحث.

قد يضيئان لطلب العلم، وأصل غاية  يناللذ "حافظة" يتووالد "حسنالدين" والدي .1
 جناحى. 

 يشجعين لنيل ضياء العلم. الذينذ واألساتذة ىؤالء ياألسات .2

مجيع األساتذ ىف معهد سونان أمبيل العاىل ومجيع ادلشرفٌن وادلشرفات لسيل دعائو طوال وقىت  .3
 حىت انتهاء دراسيت.

 هم واحداً فواحد ىنا. أمسائ والذين مل أستطيع ذكر .4

  الدارين.ىف ويسهل ذلم أمورىم ويوافق حياهتم هللا أحسن اجلزاء ىمجزا

 وزارةالشؤون الدينية
 كلية العلوم اإلنسانية

   قسم اللغة العربية وأدهبا
 جامعة موالنامالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالن.  

 تقرير املشرف

 و:تإن ىذاالبحث اجلامعي الذي قدم

 : ديوى نورحياتى  اإلسم



 11013341:  رقم القيد

 رباعيات جالل الدين الروميىف روالندبارتس  مسيولوجى:   العنوان

  )دراسة حتليلية مسيوطيقية(  

الالزمةليكون على الشكل ادلطلوب  واإلصالحات وأدخلنا فيو بعض التعديالت قدنظرنا 
 قسملكلية العلوم اإلنسانيةيف (S-I)واحلصول على درجة سرجانا  ختبار النهائياالالستيفاء شروط 

 م. 1312-1311وأدهبا للعام الدراسى بية اللغة العر 

 1312-32-11حتريرامباالن.، 

 

 ادلشرف

 

 ، ادلاجستًنفيصلحممد 

 104111311330111331رقم التوظيف:

 وزارةالشؤون الدينية
 كلية العلوم اإلنسانية

   قسم اللغة العربية وأدهبا
 جامعة موالنامالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالن.  

 من طرف جلنة املناقشنياالعتماد 
 مو:لقد دتت مناقشة ىذاالبحث اجلامعي الذي قدّ 

 : ديوى نورحيايت  اإلسم
 11013341: رقم القيد

   يرباعيات جالل الدين الرومىف ريوالندبارتس جمسيولو :  العنوان

 )دراسة حتليلية مسيوطيقية( 



العربية وأدهبالكليةالعلوم للغة ايف قسم  (s1) جناحهاواستحقاقهادرجةسرجانااللجنة وقررت 
 اإلنسانيةجامعةموالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالن..

 حتريرا مباالن.،

 )                 (            الدكتور عون احلاكم، ادلاجستًن .1

 )                 (     عارف مصطفى، ادلاجستًن .1

 )                 (            حممد فيصل، ادلاجستًن      .0

 ادلعرف

 كلية العلوم اإلنسانية  ةعميد

 

 الدكتور استعادة، ادلاجستًن
 103430101001301331رقم التوظيف:                  

 وزارةالشؤون الدينية
 كلية العلوم اإلنسانية

   قسم اللغة العربية وأدهبا
 احلكومية مباالن.جامعة موالنامالك إبراىيم اإلسالمية   

 العلوم واإلنسانية كلية  ةتقرير عميد

كلية العلوم اإلنسانية َنامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية   عميدةقد تسلمت  
 و :تمباالن. البحث اجلامعي الذي كتب

 : ديوي نورحياتى  اإلسم 

 11013341:  رقم القيد

 يرباعيات جالل الدين الرومىف روالند بارتس  مسيولوجى:   العنوان



 ( دراسة حتليلية مسيوطيقية)  

لكلية العلوم اإلنسانية يف قسم  (s1حلصول على درجة سرجانا )االختبار النهائى وا الستيفاء شروط
 اللغة العربية وأدهبا.

  1312-33-13تقريراً مباالن.، 

 

 كلية العلوم اإلنسانية   ةعميد

 
 الدكتور استعادة، ادلاجستًن

       103430101001301331رقم التوظيف: 
 وزارةالشؤون الدينية

 كلية العلوم اإلنسانية
   قسم اللغة العربية وأدهبا

 جامعة موالنامالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالن.  
 اللغة العربية وأدهبا قسمتقرير رئيس 

اللغة العربية وأدهبا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالن. البحث  تسلمقسم
 : الباحثة وتاجلامعي الذي كتب

 : ديوي نورحياتى  اإلسم 

 11013341:  رقم القيد

 يرباعيات جالل الدين الرومروالند بارتس ىف  مسيولوجى:   العنوان

 ( دراسة حتليلية مسيوطيقية)  



(لكلية العلوم اإلنسانية يف قسم s1)حلصول على درجة سرجانااالختبار النهائىوا روطشالستيفاء 
 اللغة العربية وأدهبا.  

 1312-33-11حتريراً مباالن.، 

 

 اللغة العربية وأدهبا قسمرئيس 

 

 ادلاجستًنفيصل،  حممد

 104111311330111331رقم التوظيف:

 تقرير الباحثة

 

لبة:اأفيد علماً بأنين ط  

 : ديوى نورحياتى  اإلسم 

 11013341:  رقم القيد

 روالند بارتس ىف رباعيات جالل الدين الرومى  مسيولوجىموضوع البحث: 

 )دراسة حتليلية مسيوطيقا(

عى أحد ىف ادلستقبل أنو من داذا أوتأليف األخر. وا حضرتو وكتبتو بنفسي وما زادتو من إبداع غًني
تكون ادلسؤولية على ادلشرفة أحتمل ادلسؤولية على ذلك ولن فأنا  تأليفو وتبيٌن أنو فعال من ُنثي

مالك إبراىيم اإلسالمية  اقسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنمسؤويل او 
 احلكومية ماالن..

 



 1312-33-11حتريراً مباالن.، 

 الباحثة

 

 ديوى نورحياتى

 11013341رقم القيد: 

 
 ملخص البحث

البحث )دراسة حتليلية مسيوطيقية(.  الروميروالند بارتس ىف رباعيات جالل الدين  مسيولوجى. 1312نور حياتى، ديوى. 
اللغة العربية وأدهباكلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالن.. حتت إشراف  قسماجلامعي. 

 األستاذ فيصل فتاوي  ادلاجستًن.

 الكلمات الرئيسة: الشعر، مسيوطيقا، رباعيات جالل الدين الرومي.

تكون من احلفر والرسم وادلوسيقي والشعر. ومرجعو تصوير يإن الشعر فن من فنون اجلميلة اليت يسميها العرب الرفيعة، و 
ادلختارة واجلميلة. وكان الشعر ىف  عن إعجابنا هبا وارتياحنا إليها بكلماتمجال الطبيعة والشعر نفسو يصورىا باخليال ويعرب 

واختذت الباحثة اإلسالم.  لنشرال كل شيئ بٌن قبائٍل. وحٌن جاء اإلسالم كان الشعر أوسع مهها العصر اجلاىلي كألة لتصوير احل
الدين  ليذّل جالل من الكلمات واجلمل وفيها أيضًا الرموز بالكلمة ادلختارة يتضمن، وشعره البحث شعر جالل الدين الرومى

إىل حتليل حيتاج و شعر جالل الدين الرومى بشعٍر أخر ىف استعمال اللفظ وأساليبها، ى بوال يساو  لك الشعر.على حالو ىف ذ
 ا ىيهومن أسئلة البحث فيمبعىن واحد، فيمكن فيها معاٍن يناسب مبا يكون احلال جلالل الدين الرومى.  عميٍق ألن ليس اللفظ

عند نظرية رباعيات جالل الدين الرومي  كيف معىن الكلمة الرمزية يفو ؟ اعيات جالل الدين الروميربالكلمات الرمزية يف  ما
 .؟مسيولوجي روالندد بارتس

وارتكزت جالل الدين الرومى. ترباعيا ال اللفظ واختيار كلمة الرمزية يفادلعىن عن مج كشفويهدف ىذا البحث إىل   
كما أرادت الباحثة بتحليل ادلعىن ادلعٌن.   عدد األبيات من رباعيات جالل الدين الرومىالباحثة ىف استخراج األلفاظ الرمزية ىف 

 بنظرية مسيولوجي روالند بارتس. الختالص ماجتده من حتليل اللفظ

وادلنه. ادلسخدم ىف ىذا البحث ىو ادلنه. الكيفى، وأما مدخل البحث ىو مدخل حتليل ادلعىن باختيار اللفظ أو  
 ناسب مبا ورد جالل الدين الرومى بذالك الرمز. ادلعىن ادل زية. حيث حتلل الباحثة عنها وتعطيالكلمة الرم



األبيات عن نياح العشق )طوال، نًن، غنار وىي لفظ الرمز تتضمن  الىتعدد األبيات  وجدت الباحثة ىف ىذا الرباعيات 
دخان، ذلب، أطوف، مرقد، تأسيت( وعن السكران ) وعن احلزن )حكمت، (مزمار، رفيق، طريق( وكمال الشعر )جّواد، مخرٌ 

 وتلك األلفاظ كرمز ىف عدد األبيتات يستعملها جالل الدين الرومى. وعن احملبوب )الشمس(. (أدور، نسيم، مججمة

 

 

 

ABSTRACT 

Nurhayati, dewi. 2015. Semiology of Roland Barthes in Rubaiyat Jalaluddin Rummi ( 

Analysis of Semiotic). Thesis. Arabic Language and Letter department 

Humanities Faculty Maulana Malaik Ibrahim State Islamic University Malang. 

Advisor: Muhammad Faishol, M. Pd 

Keywords: poetry, semiotics, Rubaiyat Jalaluddin Rummi 

Poetry is one of the beautiful arts. Arabian said that the art consists of Rasm, Musil, and 

poetry, and finally it explains about beautification while the poetry describes beautification 

by imagination and explains about happiness and amazement by using beautiful sentences. 

Poem on the Jahiliyah is a tool for imagine the situation between one qabilah  and another 

qabilah. When Islam came, poem have many benefits until the spreading of Islam itself. In 

this discussion, the poem which will be analized by the researcher is the poem of Jalaluddin 

Rummi. The poem of Rummi consists of several words and sentences that is represented by 

symbol. The function of this symbol is to show the situation that will be explained by 

Maulana Rummi. The poem of Maulana Rummi is different with another poem because every 

words and sentences on Rummi’s poem needs analysis. It is because one word in Rummi’s 

poem have many meaning. It is appropriate with the imagination of Jalaluddin Rummi  about 

the situation.  

The purpose of this study is to expose the meaning of the words that consists of certain 

symbol in Rubaiyat Jalaluddin Rummi. The researcher focuses on several words which 

consist of symbol in Rubiyat Jalaluddin Rummi by using certain theory.  

This research uses qualitative methods with semiotic analysis from the words that 

consists of symbol.  It gives an appropriate meaning of the words based on the writer and 

rubaiyat Jalaluddin Rummi. 

The researcher finds that there are several verse which consists of symbol in Rubaiyat 

Jalaluddin Rummi. For example, the symbol of feelings, sadness, madness, and the symbol of 

the lovely people. Those symbol was used by Jalaluddin Rummi to appreciate the condition.  

 

 

 

 



 

 

ABSTRAK 

Nurhayati, dewi. 2015. Semiologi Roland Barthes di dalam Rubaiyat Jalaluddin Rummi 

(Study Analisis Semiotika). Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora Uin 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Faishol Fatawi, M. Pd.  

Kata Kunci: Puisi, Semiotika, Rubaiyat Jalaluddin Rummi. 

 Puisi merupakan salah satu seni yang indah, orang arab mengatakanya sebagai  karya 

keindahan, biasanya terdiri atas Rasm, Musil, dan puisi itu sendiri. Dan kembalinya adalah 

pada penarasian atau penggambaran keindahan suasanan. Adapun puisi sendiri 

mendeskripsikan keindahan dengan Imajinasi dan memaparkan tentang beberapa ketakjuban, 

kesenangan, dengan menggunakan kalimat kalimat, dan lafadz  pilihan yang indah. Syiir pada 

masa jahiliyah bagaikan alat untuk menggambarkan keaadan dari  antar qabilah dengan 

qabilah yang lain. Dan ketika Islam dating, syiir menempati posisi lebbih luas manfaatnya 

hingga pada penyebaran Islam sendiri. Dan dalam pembahasan ini, syiir yang akan diteliti 

adalah syiir Jalaluddin Rummi. Syyir Rummi  terpilih dari beberapa kata dan kalimat yang 

terdiri dari symbol untuk menunjukkan suasana yang hendak disampaikan Maulana Rummi. 

Dan syiir Maulana Rummi tidak sama dengan syiir para penyair lainya,  di dalam 

penggunaan lafadz dan susunannya yang membutuhkan pada analisis yang dalam, karena 

dalam satu lafadz akan memiliki banyak prediktif makna sesuai apa yang Jalaluddin Rummi 

gambarkan prihal suasananya.  

 Tujuan penelitian ini untuk menyingkap makna yang tersembunyi di dalam lafadz 

yang mengandung symbol tertentu di dalam Rubaiyat jalaluddin Rummi. Peneliti 

berkonsentrasi dalam memeilih lafadz lafadz yang mengandung symbol di dalam beberapa 

bait Rubaiyat Jalaluddin Rummi dengan penganalisaan melalui terori tertentu. Sebagaimana 

pembahas menyimpulkan di dalam analisis lafadz di atas. 

 Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan 

pendekatan analisis makna dari lafadz yang mengandung symbol. Dan memeberikan makna 

yang sesuai dengan yang diinginkan pengarang dan sesuai dalam rubaiyat Jalaluddin Rummi. 

Peneliti menemukan kesimpulan di dalam penelitian ini bahwa di dalam Rubaiyat Jalaluddin 

Rummi terdapat beberapa bait yang mengandung lafadz Simbol seperti berikut :  Tentang 

Totalitas Rasa, kesedihan, kegilaan, dan symbol mengenai sosok yang dicinta. Dalam lafadz 

dari symbol symbol di atas digunakan jalaluddin Rummi untuk menunjukkan apresiasi dari 

keadaannya. 

 

 



 األول الفصل

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

ذىب علماء اللغة يف معٌت وخيال.  فيوكلمة مجيلة ألن فيها يتضمن ب يكتب األدىب داعباإل
لفظو ) أدب ( مذاىب شىت، فمنهم من قال إنو الظرف وحسن التناول، ومنهم من قال انو عبارة 
عن معرفة ما حيًتزبو عن مجيع أنواع اخلطأ. ويستفاد من أقواذلم مجيعا أنو خطة احملامد وسنة الفضيلة 

صر وجد أن اجلاىلُت استعملوىا دبعٌت عصرا بعد ع األدب وان من تتبع تاريخ اللفظةواالستقامة. 
عليها السلف الصاحل، قال أعشى ميمون: جروا على  تاخلطة األخالقية وال سيما تلك اليت سار 

شهور: أدبٍت ريب أدب مٍت بال نزق، واستعملوىا أيضا دبعٌت التعليم كما بتضح من احلديث ادل
. قال  وي ظل لألدب ىذا اجملال ادلعنويبعد ظهور اإلسالم إىل أواخر العهد األمفأحسن تأدييب. و 

كارلونالينو: ال غرو أن لفظ األدب عندىم أخذ يعدل عن معٌت زلض األخالق احملمودة، احلاصلة 
من حسن تربية النفوس، حىت صار عبارة عن كل ما وجب مراعاتو ومعرفتو والتحلي بو على من أراد 

ذكر يف إحدى و  .ف يف أعمالو وأفكاره وحديثورلالسة اللطفاء والوجهاء، وتعمد مجيع أنواع التظر 
أنية فرش و و  وصف البيئة اجلديدة ومظاىرىا من قصور وحدائق العربىهو  الكتاب أن أغراض األدب

من ضروب اللهو وادلتعة  ذلكغناء وحنو واثاث ورياش وأزىار ورياض وموائد ورلالس شراب و 
 1وادلدنية.

األدب ىو كل رياضة زلمودة يتخرج هبا اإلنسان يف فضيلة من أن  ومن البيان السابق نرى
الفضائل، وىذه الرياضة كما تكون بالفعل، وحسن النظر واحملاكاة، تكون دبزاولة األقوال احلكيمة اليت 

ىو التعبَت اجلميل عن معاين احلياة والتصوير البارع لألخيلة الدقيقة وادلعاين و  2. تضمنها لغة أي أمة
ادلثقف للسان وادلرىف للحس وادلذىب للنفس وادلصور للحياة اإلنسانية وادلعرب عما يف الرقيقة و 

 3. النفس من خلجات عواطف وأفكار

                                                           
1

 .16، ص  1956 -1376رياض : مطابع الرياض، تاريخ األدب العريب يف العصر العباسي، زلمد سرحان، . 
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شئ الذي البد وجوده يف الحضور إىل اإلحتياجىناك  ةاألدبي اإلبداعال ننسي أن يف كل و 
طفة فيو. االعالقلب والفكر حينما جيري اخليال و  ةىن األدباء او القارئ نفسو.وىو يتعلق حبساسذ
مثالً الشعر كلمة اليت تكتب يف ال. وكل ةار الكلمة األدبييختإحدي ادلعاين يف االذوق يف ب ذلكو 

واحلكاية اليت ربتاج عن التحليل من كلماتو ادلعينة معينو. ة بكلمة رموز ادلعينالتضمن تا أكثرى
ة يسايتبحر فيها كلمات والتعبَتات احلس حيث الروميالدين  جاللالشعر  احديف واجلميلة. كما 
 سفة احلياة.لعن احلب وفوالرموز ادلتنوعة 

تأديب اللسان  ىوأن األدب  بدااألدب يف عصر صدر اإلسالم،  إيل معٌت دإذا نعو و 
 يف حديث الرسول  : "أدبٍت ريب فأحسن تأدييب". أو كما قال عمر ابن اخلطاب :ذكر واخللوق كما 

ما أمجل العبارة فيها، ويدعو علي   4"انسب نفسك تصل رمحك واحفظ زلاسن الشعر حيسن ".
تؤثر منو  يتات احلسن اليآية من آأهنازلاسن األدب باخللق. والكلمة "احفظ زلاسن الشعر حيسن"

 أي األدب.
 على حسب ادلوضوع وىو .اإلنشائى واألدب: األدب الوصفي ُتقسم إىلينقسم األدب 

. وكل ما جاء إىل الفكر ويدعو على كتابتو. الذي حيصل بطريقة التمثيل  إبداع هواإلنشائياألدب و 
وىو يتعلق باإلحساس والرغبة وما يدور خارج الكاتب من العامل ويكتبها بكتابة جيدة على ما يشعر 

األدب  يف فهو خيتلف عن األدب اإلنشائي من جهة ادلوضوع. وادلوضوع فيأما األدب الوصبذا. 
اإلنشائي. وال يوجد ىذا  اإلبداععلى  نقدارأيو شرحًا أو  ها يف تعبَتتستعملاليت لغة  ىو فيالوص

الشرح،  ذلكبعامل أو اإلحساس وغَته ولكنو بتعميق الفهم على ما حصل يف اإلنشاء . للبالتفكر 
.بناء تأليف األديب بعناصره  ىو شعرال. الشعرن األدب على وىي يتعلق البحث على ما صدر م

لقارئ إيل مكانًا مرموقاً. وأمجل أسلوباً. ينتقل ا لو أن القصة يف األدب العريب على البيان السابق
. ألن فيها من صنوف الفتنة وضروب السحر وفنون اإلبداع واجلمال والذوق الدنيا غَت دنيا الناس

 5الناضج واإلحساس ادلرىف.
 ادلعٌت. و ادلعٌتالبحث الزمًا تصرحيو عن  كان،فيو الشعريف ادلختلف   حصول ادلعٌت إىلاونظرً 

من ألفظ الشعر مطابقا  ادلعٌت. بعض منو يأخذ نفسو سلتلفاً وجوده للقارئ علي حسب ادلقًتحادلعُت
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واألديب نفسو. والذي سيبُت صرحيًا ىنا عن حصول  من خلفيتودبعناه ادلعجمي وبعض منو يأخذه 
 ادلعٌت.يف فهم  بارتسد روالندجي بسميولو بفهمها عميقاً  ادلعٌت

. والبد فهمو بأشد الفهم بطريقة الكثَته يسَته توىو روح اللفظ وقسو  ادلعٌتأن  عرفناكما و 
. كما قد ذكر ية إجيادهعنو وكيف م كثَتو فهم، ىناك ادلعٌتوإذا نبحث عن األديب والشاعر والقارئ . 

ىناك تصوير عن توسيع منهاج مسيوطيقي و لو اخلصائص اللغوي ك ادلعٌتأن  الد ين يف كتابو ُتأم
. و مستعمل اللغة، 3. نظام اإلجتماعي الذي يصدره، 2العناصر الداخلي اللغوي، . 1: ادلعٌت

 6. خصائص اإلعالم و متنوعة خطابو.4متكلم كان أو سلاطب. 
احلال خارجو ادلتفق باجملتمع ة بُت اللغة و نرى أن ادلعٌت لو عالق ذلكبناء على لذا، 

. 1ال اخلارجي فهذا يتضمن ثالثة نظرية : احلنفسو ال يباعد حقو عن  ادلعٌتو  و اليوميو.تستعملل
 ادلعٌتبُت  . لذا، ةأن الناس متلك الفكرة ادلعين إىل . والواقعية تنظر تصويرية. 3 رمزية. 2واقعيًة 
احلقيقي واجملرد وادلفرد  ادلعٌتالتقسيم ت العالقة احلقيقية، و حصولو جاء وظي وموضوعو لاللف

  ةبوجود اللغة األدبي ىوأشد حرا يف مساعو واحساسو  ادلعٌتشيئ الذي جيعل الحقيقًة، واجلمع.
. ألّن تفكَت الناس خارج اللغة ال ديكن أن يتحقق علي وجو ادلعٌت كأالت أساسي يف حضور

 7واإلحساس.فن الوحيد الذي يستوعب حبرية األفكار الىو  ألدبأكمل. وذلذا، فإن ا
أنواع الطريقة وادلنهج. كما سبق على كثَت من  ادلعٌت ون، كان الناس يأخذحبرّية التفكَت

 ادلعٌتيف أخذ  بارتسد روالندنظرية ميتولوكي  تستعملأن  باحثةالشرحو. ويف ىذا البحث أرادت 
. ةمن جهة واحدة فقط سواء كان من جهة لفظية او جهة معجمي ادلعٌتالقارئ ال يفهم  يكونحيت 
كتابة الشعر ادلكتوب أو ال. أو نقول هبا أهنم اليعرفون ما يقصد بادلعٌتن شيئًا بقليل من و يقرؤ  مألهن

الفعايل يف كتابة القصة ىي يناسب  ادلعٌتنصور فاتيدا أن ، وقادلادلقصود. فينظرونو بوجو واحد فقط
 8بة األدبية.اءتو. واحلساس يؤثر كثَتا يف ربليلو ألنو كتاساس أو بشعور الذي ينب  بعد قر وجوده حب

ال يكون القارئ يعمي يف فهم األدب بكثَت. ألن هبا نستطيع أن  ونستعمل ىذه النظرية ألن
ادلقصود  ادلعٌتمعاٍن، وال يكون اللفظ األديب مناسبًا  مع دبلو عرف أن كل شيئ يلفظ يف كتابة األن

يتغلق  يتال ةادلستًت. وليعرفها يلزم علينا أن نفهم إ حدي من النظريات األدبي ادلعٌتبو. ولكن،  فيها 
 .بارتسد روالندجي بسميولو . وأحدىا يعٍت كما سنبحث يف ىذا البحث ادلعٌتبكشف 
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أن  ذلكمناسبا إىل ون فهمو عن الشعر هبذه النظرية. و ال يعمقس ان يف الواقع، أكثر النلكو 
الرمزية فيها و  األلفاظبكثَت  بارتسد روالندجي سميولو ب قباين الروميجالل الدين شعر  باحثةاللل رب

التحليل وىي إدماج معٍت اللفظ و  ذلكادلعاين الكثَتة الذي حيصل علي كشف الذوق العميق ب
 .بارتسد والندمسيولوجَت يستطيع حصولو بتحليل  ذلكو  ياجملاز  ادلعٌت

ادلعٌت الثاين. واألدب أي الشعر  عن ادلعٌت يشرح عن نظام بارتس روالند نظريةيف وكان  
 مسيولوجيبيان األيت عن بيان حصول ادلعٌت يف الكما شرح يف األول.  نظام ادلعٌت من نظام أظهر 
 المة.عفعالة ال يةاخلريطة عن كيف بارتس روالندصنع و .بارتسد روالند

 
 املدلول
 

 
 الدال

 املعىن األصلى
 

 الدال الضمين
 

 املدلول الضمين
 املعىن الضمين أواألسطوري

لك ادلعٌت الثا ى فقط ولكنو يتضمن أيضا متالعالمة التلميحي ال  بارتس روالندإذاً، يف نظرية 
وأيضا من ىذه اخلريطة نعرف أن ادلعٌت األصلي تتكون  9عن اشكال ادلعٌت األخر الذي يطرأ وجوده.

ادلعٌت  أيضاً. واستنباطو الضمٍتوق  واحد ادلعٌت االصلى الدال  يفعلى الدال وادلدلول. ولكن 
وذاك ستجده  الضمٍت أو األسطوري ليس  ذلا ادلعٌت ادلزيد ولكن ثانيهما ادلعٌت األصلى اليت أسسها.

حال اجملتمع عند كاتب الشعر. وليس معٌت ال يتعلق ناسبة ادلعٌت و قيقي الذي دجد دبادلعٌت احل
يف أشكال الكلمة ادلستًت  ادلعٌتلكي دجد فيو  .قباين الروميجالل الدين شعر فيخباجها. خاصة 

 وديكن حبصول إىل ادلعٌت يستطيع أن يؤثر إىل ذوق للقارئ. تعلقو بأصل كتابتو.و 
 أسئلة البحث .ب 

ىذا البحث من ادلشكالت كما  ربللأن  باحثةالاول ربإنطالقا من خلفية البحث السابق 
 لي :ت
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 ؟الروميرباعيات جالل الدين يف ما ىي الكلمات الرمزية  .1
 روالند مسيولوجيعند نظرية  الروميرباعيات جالل الدين  يف كيف معٌت الكلمة الرمزية .2

 ؟بارتس
 
 أهداف البحث .ج 

 أىداف ىذه البحث :

 .الروميرباعيات جالل الدين كلمات الرمزية يف معرفة   .1

 مسيولوجيعند نظرية  الروميباعيات جالل الدين  رشعر يف معٌت الكلمة الرمزية معرفة  .2
 .بارتسد روالند

 

 فوائد البحث    .د 

 ومن فوائد ىذا البحث :
نتائج ىذاالبحث أن تظهر إضافة مراجع دراسة مسيوطقية حول الفوائد النظرية:  .1

ادلرتبط بتأليف األدباء  ومعرفة العامة عن ربليل الشعرالرومي رباعيات جالل الدين 
 .ادلشهورين

نتائج ىذا البحث يف وق  ديكن أن يكون دليال لطالب كيفية تطبيق الفوائد التطبقية : .2
دراسة مسيطقية يف الشعر. وأن ديكن مو ىذا البحث متوقع يفهم الطالب لدراسة 

 .ر باستخدام نظرية مسيوطيقية زيادةاألدب وجدت يف الشع
 
 الدراسة السابقة : .ه 

السابق، ولكن ما وجد البحث الذي يبحث عن  البحث لقد حبث  الكاتبة عن كتابة علم
يف ربليل  بارتسد روالندهبذه النظرية ولكن فيو البحث يستعمل نظرية الرومي رباعيات جالل الدين 

 باحثة( الطالبة من قسم اللغة العربية وأدهبا يف نفس اجلامعة بال2911اإلعالن. ىرمي إمسوايت )



ويبحث من الصورة الرمزية دبناسبتة عن ادلعٌت   إعالن "صابون لوكس" يفدبوضوع "العالمة  األن.
 .بارتسروالندبنظرية  ادلقصود

 الصورة الرمزية يف الكلمة الرمزية دبناسبتو ويفرق هبذا البحث األن، أن البحث ىذا ليس يف
عن ادلعٌت ادلقصود. وىذان الباحستان متساويان يف النظرية وسلتلفتان يف موضوع البحث ونتائج 

 األخَت.

اإلعالن. ولكن األن لنعرف عن ادلعٌت يف   يفالصورة الرمزية  ادلعٌتعرف عن يالبحث السابق 
 ألخَت ويتعلقو بأصل كتابتو.كلم  الرمزية، وكيف يصل إىل معٌت ا

 منهج البحث  : .و 

ذبمعها لتطلب البيانات و  باحثةال تستعملنواع الطريق اليت أأما ادلراد دبنهج البحث ىو 
واإلختبار األصح من العلوم لكي يوجد ما يراد من أصح ىذا البحث . وىو الذي تستخدمو 

 يف ىذا البحث العلمي فهو كما يايل : باحثةال

 ومدخله نوع البحث . أ

. وطريقة الكيفية ىي الطريقة الكيفيإن ىذه الدراسة ىي دراسة كيفية تنتهج بادلنهج 
ادلوافقة ذلذا البحث. ألن الكيفّية ىي منهج البحث الذي الحيتاج إىل تصميم فروض البحث 

 باحثةال  الرقم يف التفسَت عن اإلنتاج. وحيتاج على وصفّية تاّمة دبا وضع باحثةال تستعملوال
على ىذا البحث. وطريق الكيفية عنده اخلصائص ومنهم اخللفّية لتقدمي البحث أصلية مث الثا ى 

 19بدون األدوات األخرى مث الثالث صفتو وصفّية المسائل العلمّية. األوىل باحثةالك  باحثةال
عن صنع العالمة  بارتسد روالندنظرية السميوطقي عند  باحثةوأما مدخلو تستعمل ال

 الضمٍتاد ادلعٌت بتحليل نظريتو. من حيث الدال وادلدلول  وادلعٌت األصلى والدال وكيفية إجي
 أو األسطوري. الضمٍتوادلعٌت  الضمٍتوادلدلول 
 

 مصادر البيانات . ب
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مصادر بيانات البحث على ادلصادر األساسية وادلصادر الثانوية ومها  باحثةال  قّسم
ادلصادر من  باحثةالها توضحو  اليت مجعها واستنبطهاي البيانات ى يةدر األساساادلصفيما يلي:
صادر ادل. الروميجالل الدين ربياعات   : كان  ادلصادر األساسية يف ىذا البحث ىياالوىل
: وىي من 11البيانات  الىت جيمعتها ويستنبطتها ويوضحتها األطراف األخرى ىي  ةالثانوي
برباعيات جالل الدين وما يتعلق  سميولوجيبأو ادلقاالت والبحوث وغَتىا الىت تتعلق  كتبال

 .الرومي

 

 حتديد البحث . ج

ىذه الرباعيات قد حددت الباحثة ىف ىذا البحث أهنا قد اختارت عن مخسة أبيات من 
 أبيات. 1856الىت تتكون من 

 طريقة مجع البيانات. د

مجع  يفالطريقة الوثائقية  باحثةالستخدم تف (Library reseacrhفلكونو دراسة مكتبية )
مث  الرومينجالل الدي شعر  باحثةالتقرأ  حيث تناول البيانات من الكتب وغَتىا.البيانات 
 من الكلمات الرمزية فيها. باحثةالتستخرج 

 . طريقة حتليل البيانات ه

ربلل الباحثة ىف ىذا البحث باستخدام منهج البحث الكيفي الوصفي. قال   
(Lincon 1987)  يستخدم منهج الكيفي خلفية العلمية بتفسَت الظواىر الذي يعمل بطريقات وال

 12يستعمل اإلحصائية.

منهج البحث الكيفي ىو يتعلق جبمع البيانات لتصوير ادلفهوم وتوكيده. وىو جييب وأما  
 13أسئلة اليت تتعلق دبدار البحث الساعة.
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 و.  خطوات حتليل البيانات

 كلو وتبحث عن الكلمات الرمزية فيو.الروميجالل الدين الشعر قراءة نص  .1
 دبعناه. ملة الرمزية فيهااجلفهم كل كلمة و  .2
 .استخراج األلفاظ وشرح معٌت األول .3
ُت يعٌت معٌت الثا ى وشرح معانيها عفوجد فيها معٌت ادل بارتسج روالند تطبق بنظرية   .4

 وكشفها.

.بارتسروالند مسيولوجيادلقصود دبناسبة ربليل النظر  ادلعٌتيستنبط عن   



 الثاين الفصل

 اإلطار النظري

 

 وأنواعه مفهوم الشعر:  لبحث األو امل .أ 

شعرًا و شعَتاً( اى الشعر ىو النظم ادلوزون -يشُعر -مفهوم الشعر لغة من كلمة )شعر
الشعر فن من فنون اجلميلة اليت يسميها و 1مقصوداً يو.وحده تركب تركبا متواضعاً وكام موقفًى موزوناً 

ر والرسم وادلوسيقي والشعر. ومرجعها إىل تصوير مجال الطبيعة والشعر العرب رفيعة، وتتكون من احلف
 2نفسو يصورىا باخليال ويعرب عن إعجابنا هبا وارتياحنا إليها بألفاظ ادلختارة واجلميلة. 

ا فيتم من حالل الًتكيز على الشكل الظاىرى للشعر. وأما تعريف الشعر عند ابن طبطب
 يفعن ادلنثور الذي يستعملو الناس  تعريف الشعر على أنو كالم منظوم ىذه الدائرة يتم  يفو 

عن جهتو زلبة األمساع وفسد على الذوق ولكن من سلاطباهتم دبا خص بو من النظم الذي إن عدل 
 3على نظم الشعر بالعروض الىت ىى ميزنة.صح طبعو وذوقو فال حيتاج إىل اإلستعانة 

استعماذلا. فهناك من  على حسبالشعر، ىناك األنواغ الكثَتة أقسام الشعر  ىلإنظرنا  إذا
 ح والرثاء والعتاب والغزل والتشبيب.يالفخر واحلماسة وادلداذلجاء و  يقسمها على

كان اذلجاء شائعًا بُت األعداء واألضداد من الناس وبُت الشعراء وبعضهم اذلجاء األول : 
و الفرزدقو جرير البعض حيث يذكرون مساوئ بعض وزلاسن أنفسهم ومن ابلغ شعراء اذلجاء 

 . اجلزيرة سبيم قيل يف اذلجاء يوما وجهو إىل الذي قال أقذع ما الطرماح بن احلكيم

ادات العرب وىو الفخر باألنساب واألحساب واألصل أصيلة من ع عادة الفخرالثاىن : 
 ادلولدينمع أنو من دبضر الذي يفخر فيو بشار بن بردالعريب بيت  وادلنبت ومن أمجل أبيات الفخر

 غضبة مضرية *** ىتكنا حجاب الشمس أو أمطرت دماإذا ما غضبنا يوما 
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 إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة *** ذرى منرب صلى علينا و سلما

كان ادلديح للحكام والكبار واألعيان وكان دينح الشاعر من ادلال على قدر  حيادلدالثالث: 
 ية لجودة شعره واعجاب ادلمدوح بو. ومن أشهر ما قيل يف ادلدح قول الشاعر اجلاى

 فإنك مشس وادللوك كواكب *** إذا طلعت مل يبد منهن كوكب

كان   -أي ذكر اسم احملبوبة - التشبيبشعر الغزل مقبواًل وزلبوبًا إال أن  كانزلالغالرابع : 
غَت مقبول. حيث كان الشاعر القدًن يتغٌت دبحاسن زلبوبتو شكاًل وموضوعا ويذكر لوعتو وشوقو 

 4ابن عبدربو األندلسيإليها. و من أمجل ما قيل فيو قول 

 لؤلؤا يسيب العقول أنيقا *** و رشا بتعذيب القلوب رفيق

 ما قد مسعت و الرأيت دبثلو *** در يعود من احلياء عقيقا

ألمنرجعو اىل التأثَت على  ،نظر الشاعر غَت العرىب ومسوه  الغنائي أو ادلوسيقي وىناك أيضاً 
وىناك البيان على أن كثَتما يؤثر الشعر بأشياء كثَتة تبعًا للمؤثرات ادلختلفة  النفس تأثَتادلوسيقى.

 كمايلى:

الصالبة والوعورة حينا ويف الرقة والدمائة حيناً أخر. وذلا أثر  يفالبيئة ادلكانية، فإن ذلا أثر  .1
 ادلعاىن والتشبيهات اليت يأتى هبا الشاعر. يف

 البيئة اإلجتماعية  .2

 الشعر من ناحية اللفظ ومعناه. يفعميق  الزمن وتطوره لو تأثَت .3

 ذلكو  طيب أبلغ من اخلطيب،ادلوىب والذكاء، إذاصلد أن الشاعر ألشعر من الشاعر واخل .4
 والفطنة. الذكاء وحدة القرحية ناشئ عن
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والثقافة الىت هتيئ لبعض الشعراءاحملدثُت كحماد وخلف األمحار أن ينظم الشعر على  .5
أثناء  يفاجادة ذبعلو ينحل القدماء شعره فيندمج  ذلكوأن جييد  مذىب القدماء

 شعرىم.

 وأخر تناسب اجلزالة.وضوع الذي يتناولو الشاعر . فموضوعو تناسبو الدمائة، وادل .6

ىو الشعر الذي يرتبط و  الشعر التقليديز األوال ينقسم الشعر شكال إىل ثالثة أقسام
ىو الشعر الذي حيتفظ بإيقاع دون الوزن وال يتقيد  الشعر ادلرسل أو ادلطلقوالثاىن  .يفبالوزن والقوا

وزن اصطالحي وال قافية ولكن لو مع ب الشعر ادلنثور أو احلرىو الشعر الذي اليلتزم . والثالث بالقافية
 نوع من يقاع ووزن خاص بو الخيلو منهما نثر أديب رفيع. ذلك

والثاىن ىو  (Epigeالشعر القصصي ). األوال ىو وينقسم الشعر عند االفرنج ثالثة أنواع
 5.(Dramatiqueالشعر التمثيلي )والثالث ىو  (Lyriqueالشعر الغنائي   )

 الشعر عناصربحث الثاىن :امل .ب 

رائعة. كلمةً   الذى يبٌت الشعرصر عناصر الشعر. نعرف أن الشعر لديو عنن سنبحث ع
 عناصٍر. أربعةوىي يتكون على 

 يفاألدب، ومع األقدميُت هبا أن امسها مل يستعمل  يفىى عنصر ىام  العاطفة األول :
أو شخٍص أو فكرٍة ما، وىي شعور اإلنسان وما خيتلج يف صدره ذباه أمٍر 6األدب العرىب إال حديثا.

والعاطفة إمنا تعرف بامسها، كاحلزن والفرح واخلجل والغضب واألنس والود واحلب، أو سبيز دبظهر من 
مظاىرىا، كاالبتسام والضحك والبكاء والدمع وامحرار الوجو وما إىل ذلك، وكلها تصلح موضوعا 

سراح العاطفة وإمنا ىو ىرب من للشعر، وأختلف ىنا مع اليوت حيث يقول: "ليس الشعر إطالقًا ل
العاطفة وليس ىو تعبَتًا عن الذات بل ىرب منها"، فإنو مل يصب، حيث أن الشعر تعبَت عن 
العاطفة فيخرجها وقد صورت يف صورة تقرهبا لألذىان، وىذا من فضل الشعر وشلا يتفرد بو الشعراء، 

كن مستحيل، بينما يستطيع حيث يعجز الفالسفة عن تعريف العواطف وىو الشك صعب إن مل ي
والعاطفة إمنا تكون عامة يف اجملتمع أو األمة، أو 7 .لفصلالشاعر أن يًتمجها إىل صور بديعة زبلب اال
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خاصة بالشاعر ذاتو، وحيسن بالشاعر أن حييل العاطفة اخلاصة إىل عامة حىت يشرك معو غَته فيها 
ما قد ال يعٍت السامع لكنو إذا ربدث  وإال فإن صلاحو يف أمر ما أو حصولو على عطية من شخص

  .عن فضيلة الكرم مثال إشارة إىل كرمو أو فرحة النجاح وعلو اذلمة ألنس الناس بقولك وألحبوه

الدكتور عبد اجمليد اذلندي أن احلالة الىت تتسع فيها نفس األديب دبوضوع أو وذىب 
 8.والشوق وىي اليت صورىااحلب  حب الوطن وعاطفة مشاىدة وتنفعل بو وتتأثر بو كعاطفة

الفكر بكسر الفاء اسم للعمل الذي يقوم بو العقل للوصول إىل معرفة ىو  الفكرةالثاىن 
رلهول من تصور أو تصديق، الستحضار صورة اجملهول، أو حكمو، أو جالء الشبهة حولو، 

والتصور، والتخيل، وأعمال العقل ادلسماة تفكَتًا من أجل الوصول إىل اجملهول كثَتة كالتذكر 
والبد للشاعر من فكرة يقوم عليها شعره، يطرحها أو يناقشها،  .والتفطن، والفهم، والتمييز، وادلفارقة

فإن اإلنسان بطبعو يرغب يف أن يكون لكالمو معٌت وأن َيسَتِمَع دلا لو معٌت، فالشعر كادلوسيقى من 
أال تكون الفكرة جلية فردبا يرغب يف أن حيث الطرب ولكنو ديتاز دبعناه، بل ردبا أحب ادلستمع 

يعمل فيها عقلو ويفتش عنها ليستخلصها، فإن الوصول للقصد بعد الفكر يشعرك بلذة القول 
وفضلو ويُثِبُت الفكرة، يقول اجلرجاين: "ومن ادلركوز يف الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب لو أو 

 .9حلى وبادلزية أوىل فكان موقعو من النفس أجل وألطفاالشتياق إليو ومعاناة احلنُت ضلوه كان نيلو أ

ال ربيا دون اإلعتماد على حقيقةمن احلقائق. وإال،  اوىناك أيضًا التعريف عن الفكرة أهن
احلياة اإلنسانية أكثر من تأثَت فيلسوف  يف وبشع فكيف ضلزن أونفرح أونغضب. فرب الشاعر أثر

 أن يطرق األديب األدب اليعٌت يفوليس ضروريًا بأن األفكار ىي مبتكرة، واإلبتكار  بفلسفتو.
موضوعاً غَت مسبوق اويعثر على فكرة مل زبطر على بال غَته. إمنااالبتكار أن يتناول األديب الفكرة 

 10الىت كانت مألوفة فيسكب فيها من عاطفتو وخيالو وفنو ماجيعلهالوناً جديداً.

 يفو  احلقيقة. يف شيٍئ ما ال يوجد اخليال ىو كفاءة الفكر لتصويرىو  اخليالالثالث: 
 لَتعى خيالو ماضيًا أو مستقبالً.ويساعد اإلنسان )األديب(  مهم األدب، كانت اخليال من عنصر
باخليال لفسدت حيات اإلنسان وكان مسكيناً. واخليال ال يساوى  وقال عبد ادلنعيم خفاجي. الوال
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إذًا األدب ىو شيئ الذي  ة، ألنو ليس من ىدف االدب.لو كان وجوده مؤسس باحلقيقباحلقيقة 
التخيل واخليال يف النص 11الذي يفارق بُت األدب واألخر. ، وىاىووالكذب اليعرب احلقيقة والباطل

األديب اختالق صور مل يشهدىا احلس بذلك الًتكيب، وإمنا كانت صور أجزائها شلا جرده العقل، 
بو الذاكرة، لذا فهناك ارتباط وثيق بُت التخيل والتصوير، ٍب إن الصورة قد تكون معقولة  واحتفظت

دبعٌت أن العقل ال حييل وقوعها يف اخلارج، وقد تكون غَت معقولة، والبد أن يصدر عن وعي عقلي، 
الشاعر إن .فليس ىو كخياالت النائم، وأن تكون تأليفة اخليال وتركيبّيتو معقولة، وأن تكون دالة

حيتاج للتخيل ألنو ال يعرب تعبَت مباشر رلرد كما يفعل العلماء، بل يعرب تعبَت تصويري كأن يقول 
"فالن أسد"، إذا أراد أن يصف شجاعتو، وكأن يصور السماء كشخص يبكي ودموعو ادلطر ومقلتو 

ن األشياء السحاب، وغَت ذلك كثَت ذبده يف أشعار العرب، وأبلغ التصوير ىو ذلك الذي جيعل م
الروحية ادلعنوية واقعا ديكن دلسو أو زبيلو فهذا ما يعجز عنو الفالسفة وادلفكرين، ولكنو ىُت على 

 12 .الشاعر، وىذا ىو الدافع الذي جيعل األدب والشعر أرضا خصبة للمشاركة الوجدانية

اتب يف  ىو تلك البصمة اليت تلمحها بُت أروقة النص واليت يعتمدىا الكاألسلوب: الرابع: 
كل كتاباتو أو بعضها أو على مستوى عملو الواحد، وال زبلو ىذه البصمة من أن تكون بصمة 
تصوير أو معٌت أوما شابو ويف رأيي أهنا ردبا حلقت بالنظم حال استخدام الشاعر ألفاظ معينة عند 

يو فيكون مناقشتو قضية بذاهتا حيث قد يغلب عليو استخدام ألفاظ يف ذلك الشأن بنظم معهود لد
وإذا كان االستمرار باأللفاظ على نسق معُت يسمى نظماً، فإن االستمرار بادلعاين  .ذلك أسلوبو

على نسق مرسوم يسمى أسلوباً، فاألسلوب ىيئة ربصل عن التأليفات ادلعنوية، والنظم ىيئة ربصل 
 .عن التأليفات اللفظية

نصوص كاتب أو فئة من الكتاب واألسلوب يف النص األديب ظاىرة دائمة أو أغلبية يف 
يتعلق بالشكل وادلضمون ككون لغتو تراثية، أو متجددة، أو عامية أو من السهل ادلمتنع، ومن معاين 
األسلوب إطالقو على طريقة ادلؤلف يف تنسيق أفكاره، فاألسلوب هبذا ادلعٌت ىو الًتتيب 

  .واالنسجام

 امفهوم السميوطيق :الثالثبحث امل .ج 
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 السميوطيقاواع . مفهوم و أن1

فارديناند دا يقا، سنعود إىل أب ىذا العلم على وىو طأو مسيو  مسيولوجيإذا نبحث عن 
ىو علم الذي يبحث عن وجود العالمات يف حال اجملتمع وسيدخل  مسيولوجييقول أن  وىوسوسار

الكونية حولنا وهبذا العلم كي نرى اجملتمع والقارئ البيان 13أيضا ىذا العلم إىل فسيكلوكي اجملتمع.
وذىب أيضاً  تصال ادلقصود عن شيئ.الرى وسيلة خكون العالمة بنسبة اللغة والعالمة األتالذي ت

علم  يفألن 14حبث الداللة. يفدخلت أيضًا رلال السميوطيقا إحدى الكتب عن الداللة أن  يف
 الداللة ىناك استفادة ادلعٌت على اإلطالق من تراكيب الكالم.

لفلسوف األمريكي  19و مسيوطيقا( يف أخر قرن  مسيولوجياإلصطالح )وظهر ىذا 
ال يزال حبثو يف العالمة او الرمز فقط  مسيولوجيقال أن األسس يف حبث  15جارالس ساندرس فَتس.

ة، وىو حيتوي عن كل األشياء احلياة. ألن تضمن فيها عن العالمتكلو اليت   االتصالولكنو يف نظام 
 يف ىذه احلياة. االتصال فال ذلكإذا اليقال ب

حيتوي أيضا على  قايطنظر أن ادلفهوم من مسيو  (Saussure)سوساروننظر بعميق يف رأي 
العالمة يف  اليت ذبدحبركات عقلية اإلنسان  وجهان يعٍت الدال وادلدلول. ومها شيئان اللذان يتعلقان

 16حياتو. ويقول أن الرمز فيها ىو تطبيق الرئي اإلنسان.

أنو علم أو نظرية ربليل العالمة و الرمز. الرمز  مسيوطيقاما سبق نصل إىل مفهوم  اىلنظرا 
حبث الوصول يف ىذا الدنيا، وسط اإلنسان مع اإلنسان. مسيوطيقا  يفنفسو ىو الوسيلة نستعملها 

ومعناىا، يعٌت أن كل  اإلنسانيةأن األسس، علم السميوطيقا ىو علم حبث (Barthes)بارتسعند 
ادلوضوع يف ىذا الدنيا حيمل على اإلعالم .واإلعالم نفسو الزم مفهومو بتحليل تكوين العالمة أو 

 Ferdinand De)سوساريف نفس الكتاب كما شرح فَتديناد دا   (Barthes)بارتسالرمز. كما قد بُت 

Saussure) .لل عميقاً عن مركبات كل األشياء يف وبالعالمات أو الرمز يف حالنا جيعلنا نطلب وضلقبلو
وما  17.(Konvensi)ىذا الدنيا ألن ادلعٌت ىو احلاصل من مركبات الدال وادلدلول حبسب اإلتفاق
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ما  عنيعمل بعمل السميوطيقا جيعلنا نعمق تفصيل ادلنظمات العالمة  وحيملو إىل حواش حقيق 
يف نفس الكتاب على أن Hjelmslevقال  يقصد بو. ننظر مرّة على رأي األخرى عن مفهوم مسيوطيق،

 18العالمة أو الرمز ىو التعليقات بُت سطح ادلظهر  وسطح ادلضمون.

ىو فارديناند دا  الفيلوسوفاألمريكىألب ادلفهوم ادلشهور ىذا العلم عن  باحثةوأخدت ال
 Signifier dan)الدال وادلدلول  لىيتضمن عالعالمات إن، ىو يقول (Ferdinand De Saussure)سوسار

signified)   وادلوضوع األساسي يف ىذا العلم ىو اللغة. ويف اللغة يتضمن فيها اثنان الوجهان أي
اللغة وفيها الصوت كموضوع األساسي.  يفوالرمز نفسو على فهمو يًتكز  19الدال وادلدلول.

ذا، كان لالصوت اإلنسان فقط بل كل األصوات اليت يدل على ادلعٌت ادلعُت. يفاليتخصص 
 العالمات والرمز بوجود اللغة. وىي أي لغة كانت.

إذاً، الدال مشهور باألصوات ادلتعٍت.وادلدلول، أو  توي من ربط الدالربالعالمات كانت ، 
اللغة، وكل ما يكلم بو وما يسمع بو وما يقرأ بو. وادلهم، بينهما  يفةىو من إحدى احملتويات ادلهم

وذكر أيضًا أن ما يبحث يف  ادلدلول.و  الدال وادلدلول الجيوز فراقها. والعالمة من اللغة ىي الدال
الشكل والصورة. أما ادلادة كاحلركة واحلرف و والدال ىو  .االتصالمسيوطيقا ىي تنمية القافية كتنمية 

 20الدال. دل منيت تُ لق بالذىن ومفامهية العىي تت ادلدلول

 ىو. و االتصالىناك أنواع السميوطيقا حبسب وجوه  اللغة، فالسفةكما سبق البيان من 
وجوده عند علماء  تقد اشتهر  أنواع الىت. ومها من االتصايلسكنيفيكاسي و مسيوطيقا مسيوطيقا 

 االتصالبُت مسيوطيقا  اً أن من األمهية نعرف فرق(Umberto Eco)إيقا  وبارتقال أم اللغة القادمُت.
، وأهنما نظام اللغة يفالواقع ذلما  يفسدىناك الفرق ولكن الفرق بينهما ال ومسيوطيقا سكنيفيكاسي،

ىو إنتقال اإلشارات بأي  االتصالأن تنمية  فهمو الزمالبحث. األول الذي  يفشيئان مناسبان 
تنمية الثقافية، الزم وجود التعلق بينهما قى ربليل  يفو . التصال اإىل ىدف االتصالشكل من مصدر 

 21.واحد
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ولو  النظام. يفمسيوطيقا سكنيفيكاسي ىو علم الذي يبحث العالقات بُت مكونات الدال 
من التعلقات العادي حىت التعلقات بينهما ولكن ىناك ادلكونات األعمق  ذلكب في، ال يكذلكب

ىو مكونات اليت تتجو بالطريقو ادلعينة، مثل السيارة، ذلا طريقة خاصة واللغة التعلقات الكاملة. 
منظمات  اللغة، النستطيع أن نستعمل اللغو بطريقتنا ولكن ىناك يفستعمال مكوناهتا. كذا إل

مثل  ستعمالا يفبل فيها اللغة ومنظمات اللغة الستعماذلا. واليكفي بكلمة واحدة ليدل على شيئ 
مها التحليل كتنظيم ، عن ربليالن اللغة  (Sausser)وساروقال س غَتىا.النظريات اللغوية و 

ىذا الوجو يًتكز يف  يفمسيوطيقا  .(Parole)واللغة اليت نستعملها لإلتصال مع اجملتمع    (Langue)اللغة
 لق منها.عاليت يت(Signified)"التعليق" النظامي بُت مجع الدالئل وترتيب استعمال الرمز والنظام 

والرمز ىو مجع الًتتيبات أو مجع اإلتفاق الذي سنجد فيها ربليل الرموز ونستطيع إحياء الرمز الذي 
 22.نتصب بو، بُت األشخاص

أن مسيوطيقايتضمن على كثَت من العلل  (Ferdinad De Sausser)سوساروذىب فارديناد دا 
 Rereadingدبوضوع  Paulوىو نقل من كتاب  (Alex Sobur)و ذكر أليكس صابور .ادلتوازنوصفتو 

saussure ،تعليق بُت الLangue وParoleوجوده كما  ، ونظام اللغة تغَتمها األساسان دينامي اللغة
ًتكز على نظرية حصيل الرمز الذي يلزم فيو تية ىي االتصالومسيوطيقا من جهة  تغَتت حياة اجملتمع.

و  االتصالاطب وادلخاطب و الرسالة و وسائل على وىي : اخل االتصالفيست أسباب وجود 
 23موضوع الكالم.

 االتصالال يلزم وجود ىدف  (Signifikasi)ومن جهة الثانية يعٌت مسيوطيقا سكنيفيكاسى
 ولذا .االتصالبل األفضل فيو الفهم عن الرمز حىت كان تنميتو إىل ادلخاطب أكثر تفهيمامن تنمية 

أنو ىو علم أو طريقة  مسيولوجي تستنبط على معٌت باحثةكانت ال  من كثَت التعرفات وادلفهومات،
 الرموز. والرمز الذي نستعمل فيها كسعينا لبحث ادلعٌت احلقيقي وسط ىذه احلياة اإلنسانية. التحليل

وعلى احلق، أن كل شيئ يًتكز هبذا العلم الىدف فيو إال حلياة اليومية وما يتعلق باإلنسانية، كالماً  
 .تابًة كانت أو صورة وغَتىاكانت أو ك

 وتطبيقو موضوع السميوطيق. 2
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قد حبثنا عن مسيوطيقا من التعريفات العميقة، فنصل األن إىل ادلوضوع مسيوطيقا. كما  قد 
ىذا العلم يعٌت مسيوطيقا  فيفيواألساس ههو الرمز نفسو.عرفنا أن ربليل الرموز فيها موضوع

علم السميوطيقا ىو كل تنمية الثقافية كتنمية  يفوذكر أمربطو إيكو أن ما يبحث  .االتصاىل
 حالة األتية: يفأنفاً، واستطاع تطبيقو  االتصالتطبيقو، ىناك مكان كثَتة تتعلق ب يفو  24ية.االتصال

 اخلربي: االتصال . أ

ربليل ادلعٌت عن كل اللفظ أو  يفتبحر كأننانكما األسس إذا ننظر إىل ربليل الوعي  
 االتصال، سواء كان تغليم االتصالن ىذا العلم ىي مسيوطيقا الكلمات. ألن األصل م

ما النوع منو و   وأيضاً نقول أنو نتغلم أيضا عن ادلعٌت يتضمن فيها األصل و وأسسو ىو ادلعٌت.
 اخلربي وتعلقو بأفكار اإلنسان. االتصالفيكيف ىدفو وكيف وجوده 

 اإلعالين التصالاب.

بل يستعمل أيضا  االتصالاتصال اإلعالين، ال يستعمل اللغة فقط لوسيلة  يف
مسيوطيقا ىو بتحليل النضر السميوطيقي  يفواللون والصوت فيها. وكان التحليل  الصورة

 .ويتضمن فيها الشعار. ونستطيع أننحلل معناه بسميوطيقا

 الفليمج.   

حولنا لديو رعشة  يفألن وجود الفلم وادلوضوع األخرى نستطيع ربليلو بسميوطيقا، 
تأثَت األفالم القوة  اخليال ما يشبو بإعالن.والعناصر فيو  مشاىدتو. يفعميق جلميع اإلنسان 

 ادلعٌت. يفاألخر. وديكن حبثو يف ألعماق ما يفصد بو  االتصالعلى اإلنسان أشد حرا من 

 األدبد.

. كان األدب ديلك القياس الفضاء والوقت ربليل مسيوطيقا يفمهم من وجو وىذا، 
عمر اليت كتبو حكاية القصَتة  يفكما   وديكن فهمو العميق. مسيوطيقامعٌت الذي يدل على 

 منعكس احلياة فيو.فيو نستطيع أن نشعر ، ( Bawuk)و باوك   (Sumaroh)مسارةدبوضوع  خيام
الكتابة اإلبداعية ىي من . 1أراء: كتابة اإلبداعي أواألدب لديو ثالثة   يفورؤية مسيوطيقا 
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. كتابة اإلبداعى ىي 2  يتعلق بادلؤلف و األدب كنظام الرمز والقارئ نفسو.االتصاىلالعرض 
. الكتابة اإلبداعية ىي 3 احملتويات ادلعينة. يفمن أشكال استعمال الرمز الذي ديلك ادلراتب 

ولذا يتجو أىل مسيوطيقا على ان  تها للقارئ مناسبا خبربة و علمو يف األدب.بنيالواقعية الزم 
 25.االتصالظاىرة وجو السميوطيقا ربليال لوجود  يفربليل األدب 

 روالندبارتسي جنظرية مسيولو  بحث الرابع:امل .د 

ىي نظرية  ىذا البحث يفباحثةالذي ستستعمل ال مسيولوجىنظرية كما قد سبق أن ال
البنيويُت وىو أول من يؤسس ويستمر أراء  بارتسد روالند. كان بارتسد والندمسيولوجَت 
إىل مسيوطيقا  قبلو مسيولوجيىذه النظرية، كإسهامو إىل علم  يف. مسيولوجيعن  (Ferdinand)فارديناند

. ولكن كالمها من إحدى االتصايل، وأيضا مسيوطيقا ميطاص واألدب والقصة وااّلىوت (ك) النص
ربليل مسيوطيقا ىى  يفر موضوعًا ذلا واألكث 26. (Roland Barthes)بارتسد روالندالتحليل لادلوضوع 
الل ىذا البحث يعٌت الشعر جليف  باحثةفيها اإلنشاء وأحيانًا األشعار. كما ستبحث ال و عن النص

 الضمٍت و اللغة. ادلعٌتفيىذا الكتاب أنو ديّيل حبثو  يفويبُت أيضا  .الروميالدين 

ولد  وقت ادلعُت أيضاً. يفادلعُت جملتمعنظام الرمز الذي يبُت أراء ا بارتسد روالندل مسيولوجي
ويسكن مع أمو  عمره قد ًب سنة. يفقد تويف أبوه من األسرة العادية وانتقل إىل بايون. و  1915سنة

 دلساعدهتا. وفيو يسكن مع أّمو وانتقل إىل فاريس حُت وصل عمره إىل تسع سنة. وجده وجدتو.
حرمنيوتيكا  ربليل العالمات، وىو رمز يفز الذي قد استعملو شرح يف نظرياتو أن ىناك مخس الرمو 

(Kode hermeneutika) ورمز الضمٍت(Kode Semik/konotatif) ( ورمز فروأريتيكLogika Tindakan ورمز )
 يفنو عند ربليل النص إحدى ممن ثالثة أوجو الزم وجود  ذلكو  27يستفز لعلوم ادلعُت.الثقايف الذي 

 نفس الكتب. يفكما سيشرح كل منو سيأٌب مطابقاً دبا ذكره   بارتسد روالند مسيولوجينظرية 

عند قراءة النص كل األسئلة   يفرمز حرمنيوتيك حيتوي على أمل القارئ إلجادة "احلق" 
وفيو ادلناسب بُت  نص ادلروث. يفمن عناصر ادلهمة  عنصر . وىذا الرمزيكون وسط القراءة الذي

يتضمن من كثَت األوجو يف ربليل النص، ويف قراءة أما رمز الضمٍت  احلكاية. يفظهر الواقع وحلو 
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أن يف النص ىناك   (Barthes)بارتسينظر  النص يلزم للقارئ أن يرتب ادلوضوع يف النص ادلقروء.
 يفُت عدل على الرمز ادلتكلمة ال تإذا كان ذلكو برمز أخر ادلناسب، بعالرموز الكثَته ويستطاع مج

وىذا يؤسس  والرمز الشكلية من رمز اخلياىل البنائي. النص يفاحملتال ادلقصود النص، ففيها سيظهر 
 Kodeوالرمز فروأتَتيك ) الكالم نفسو.,عن رأي ما يقول أن ما يظهر من االصوات والفونيم 

Tindakan كان كل ما وقع يف احلكاية أو بارتس( ىو جهاز النص األوىل للقارئ ألن على نظرية ،
 النص يتضمن عن الرموز، ألن ىذا الرمز يتعلق بفعالية احملتالُت الذين الزم وجوده لتكامل النص فيو.

 28.ىي القوالب النص إىل الكون ادلعروف للثقافةوالرمز الثقايف 

يعمق حبثو  بارتسد روالند، نلزم أن نعرف أن بارتسد روالند مسيولوجىحُت نبحث نظرية 
حيتاج إىل فعالية  بل صلىادلفهوم ىي صفة الرمز األ ادلعٌت(، لو كان The Readerإىل دور القارئ )

دب ىو ، واأل الذي يبٌت يف نظام األخربيانو أنو يًتكز على نظام ادلعٌت الثاين فيبارتسالقارئ. وقال 
 يف، كما قد صرح اللغة كنظام األولادلعنا الثاين الذي يبٌت على نظام فيتأليف اإلبداعي الواضح 

 صورة التالية:

على الدال وادلدلول وادلعٌت األصلى والدال  ويتضمن ىذه اخلريطة على ست مراحل ادلعٌت
 ادلعٌتصطوري. وسيبحث طريقة فعالو ليصل إىل الضمٍت أو األ ادلعٌتو الضمٍت  وادلدلول الضمٍت 
 كمل يلي:. بارتسد روالندادلقصود بعميق التحليل عند 

 

 لاملدلو
 

 
 الدال

 

 املعىن األصلى
 الدال الضمين

 
 دلول الضمٍتادل

 املعىن الضمين أواألسطوري 
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وقت  يفول أن رمز األصلى تتضمن على الدال والدلول . ولكن كما قد شرح يف باب األ
لدي ، وىذا يدل على أن الكمة اليزال يف معٍت واحد، بل الضمٍت كالدالصلي  األ ادلعٌتواحد 

د روالندبسميلوكي عند  ادلعٌتربليل  يفمساعدتو  ىاىيالتفاسَت الزيادة مطابًقا حبال النص واجملتمع.
د روالندوتعريف  يىناك الفرق تعريف معٌت األصلى ومعٌت الضمٍت بُت تعريف العام مع أن، .بارتس
 .بارتس

وأحياناً  ،"معٌت احلقيقي" قال عند تعريف العام أن معٌت األصلى معروف دبعٌت احلرفية 
ناسب دبا ممعٌت األصلى ىذا يراجع إىل استعمال اللغة دبعٌت احلقيقيالقواليب، و يساوي أيضًا ب

ىو نظام سكنيفيككاسي األول يقال أن معٌت األصلى  بارتسد روالندولكن عند تعريف ينطق.
د روالند. وشرح عند نظرية دبستور ادلعٌتومعٌت الضمٍت ىو الثاين. وىنا أن معٌت األصلى معروف 

وقت  يفعلى قيمة الثقافة ، ويعطي احلق أو دبيطاس معروف بعمالية أيدولوجيأن الضمٍت  بارتس
وأيضًا بُت  الكاتب يفالثقايتوازن بُت ادلعٌت اللفظ وخربة د روالندويذكر يف إحدى النص أن ادلعُت.

د روالندوالضمٍت، وىو الفرق بُت سوسار و  . يفضل معٌت األصلياإلتفاق بُت اجملتمح والكاتب نفسو
 29د إىل الدال وادلدلول أيضاً.روالندلو استغمل  بارتس

نظرياتو ىي العلم الذي  يفوما نعرف دبيطالوكى  مسيولوجيأن  بارتسد روالندقد ذكر 
 الواقع كالرموز ذلكيستكشفون بوجود الواقع من الرمز بل ىم  باحثةال فيال يك يتعلق بالقيمة.

، العالمات يعٌت الرمز والدال وادلدلول يتكون من ثالثة أيضاً  وادليطاس كلمات األخر ادلعينة.وتعلقو ب
ألن ميطاس من نظام معٌت  قبلو سميولوجىمن تواصل الولكّن ميطاس ىو نظام خاص ألنو مشّكل 

 30.الثاىن

احلياة إذا  يضيق يبقطع الكلمتة " يفكما   وسيفصل مثال التحليل عن نظريتو كما األٌب:
 بتحليل األٌب: اللفظ ناٌي. الكلمة يتضمن عن معٌت العميق فذلك."أنت يف قلىب فناي ،يوماً تبعدين

بعد، سنعرف بعٍد عن ربصيل ادلعٌت "ناي". وسيفصل من معٌت األصل والدال الضمٍت وادلدلول 
 الضمٍت وادلعٌت األصطوري. 
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 ىا ىي الصورة ادلتمثل من ىذا : 

 
 ادلدلول

أالت للموسيقى 
يصوتبها اإلنسان 

 عندما سيغنيو
 

 
 

 الدال
 نايٌ 
 

 

 ادلعٌت األصلى

 "ناي"
 

 الدال الضمٍت

 
 
 
 

 عن البكاء واحلزين وأنُت القلوب

 
 ادلدلول الضمٍت

على يدل"ناي 
رمز احلن يشبو 
صوتو حُت 

يصوت اإلنسان 
 ببكاء الناس"

 

الضمٍت أواألسطوري ادلعٌت   

 "رمز احلزن"



  

الشعر ال ديلك معنا واحد واألصلى فقط. ألن إذا  يففمن ىنا، ظهر أن كل ما يكتب  
دبرور التحليل بُت الدال وادلدلول والدال الضمٍت الذى فيو. الضمٍتليلو، سنجد عن معٌت حنناسب بت

سيكشف ادلعٌت يف نظام األول واستمر دبدلول الضٍت كشرح ما يقصد من قبل وىناك مركبات ادلعٌت 
أو األسطوري وىو  الضمٍتالذي يناسب دبقصود الشعر، حىت وصل إىل انتهاء التحليل وىو معٌت 

 أجر ما يعرب اجملتمع عنو.

 
 



 الثالث الفصل

 نبذة عن حياة جالل الدين الرومي

 ترمجة احلياة .1

 .اإلسالممؤرخي األدب و  عشاق، عشاق الشعر، وخاصة بالنسبة لبعض الناس

 مع .الصويف والشاعر، الكبَت العلماء وكان .ليست غريبةبالتأكيد  الروميجالل الدين امس
يف  ىذا األمر .جالليةأو طريقة موالوية  يتطور جالل الدين الرومي، وبادلثل ىشام الدين االشيخ
 هبم فيالذكرادلزامَت، الطبول و يرافقو و  . درويشدوامات  ادلولوية الدراويش ادلعروف باسم الغرب

 السنوات ال  على مدى .درويش ىرقص إىل أن حنن غالبا ما تشَت أوما .النشوة للوصول إىل
. ادلثنوي امسو عظيمة وعجيبة رلموعة منقصيدة إنتاج كان قادرا على األخَتة من حياتو51

ربيع  من 6 على حاليا (أفغانستان) بلخ الذي ولديف الصويف الشاعر جالل الدين الرومي وكان
هباء ، ودعا كان والدىأحد أحفادأيب بكر.م5001سبتمرب 00أو من تاريخ ىجرية،606األول

، األتقياءالعلماء و  والدجالل الدين الرومي .خوارزم ومن العائلة ادلالكة األمو كوهنا .الدينولد
 5.فيبلخ الشهَتةتطلعي، وىو مدرس ونو  الصويف

 الروميخلفية احلياة جالل الدين  .1

 األسرة جهة .أ 

  سبتمرب 00 أوه 606 أفغانستان، بلخ، الذي ولد يف جالل الدين الرومي
 كماالقنوى   البلخ زلمدبن زلمد االسم الكامل حتمل الرومي جالل الدين موالنا5001

 بن زلمد ولد هباء الدين، . والدهروما يفألن حياتو قد ًب و طويل عمره  الرومي يدعو
، وكان امسو عال مندينوإتقان  وى خلقبسبب و  .ادلذىب احلنفي تبعي كبَتا عادلا كان،  حسُت

أهنا و  .لعلماء اآلخرين دلعظما حتسد عليو وان ولكنعلى ما يبدوكان عن .العلماءسلطان 
 .للسلطات هباء الديناشتكى التشهَت و أطلقت 
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كان أبوه يهاجر إىل مكة للحج وىم يًتكون البيت. طول السفر، ىم جيدون أحسن 
أي مكان ىم يسًتحون. حُت وصل إىل نيسابور يلتون مع الغامل  يفالتسليم من اجملتمع 

إىل هباء الدين ولد :  ضغَتًا وقال الروميالعالمة فاريرالدين العطار و كان جالل الدين 
ىذه الدنيا  يف"احفظ ىذا الولد وكن تكرميًا لو ألن بعد قليل، سيكون زلرق  القلوب احملبُت 

  ”Erzincan“". حُت وصلوإىل دمشق )الشام( بعد رليئهم منا احلج مث يستمرون السفر إىل 
سنة يتزوج  51 الروميويطلبوهنم األمَت  ليثبتون حلظة فيو. وحُت وصل عمر جالل الدين 

مع خاتوم وىي بنت خجاء اللسمركاندى وىو من يتبعوهنم ليًتكو البلخ. وىل جالل الدين 
سنوات: وكانت  1ولد "هباء الدين زلمد" و "عالء الدين زلمد" ويثبتون ىناك حىت  الرومي

سنوات، وكان اجملتمع  10أمو "مؤمنة" وأخوه توفيان ىناك. وقد تويف أبوه حُت وصل عمره 
 طلبون إىل جالل لكي يكون بدال ألبيو.  ي

 اجملتمع جهة .ب 

إذا  نبحثو من جهة اجملتمع، فكان من حبٍث  كان جالل الدين موالنا ىو من الشيخ 
ويعطى كل احلكمة إىل من حيتاج إىل حب  يفالكبَت حيمل النور على احملبُت. وىو العامل الصو 
م اإلنسان من الظلمات إىل النور ووجد اجملتمع هللا تعاىل. وينظر اجملتمع إليو كادلرشد الذي يؤ 

والقيمة الروحية حىت جيعلونو كاحملبوب احلقيقى.  إذًا فمن  الرومينفس  يفشيئًا جديدًا 
فيهذا .وسيلة لوصول اجملتمع حولو إىل أحسن احلال الروميادلعروف أن حبضور جالل الُت 

لتكون قادرة  اليت حتدثفي ادلنطقة اجملاورة،تعقيدات مصدر قلق لل العادلأن يكون، يتوقع اإلطار
مناسبات  يف التوقعات، واحد عندما .بشكل صحيح موالنا نقل الرسائلتقدمي علىفهم و 

والسالم  التسامح واحملب متتبٌت العال احتياجات ألن، مع احلنُت وأحيانا أخرىمع احلب،
على ، "أعلنت منظمة0001ام مثفي ع أيضا، فيمثل ىذا التفاؤلإليو واجملتمع يعطى  .األملو 

 0.للجميع واخلَت العامل كلهنح أجندة وتصبح زالت قائمة قد الرومي اليت رفعتها أن القيم أمل

 يف حياتوإىل اجملتمع  الرومينفس البيان، أن ىناك إسهام جالل الدين  يفوقد ذكر 
اجملتمعات، وقال انو  والتأثَت علىكثَت من الناس و  تعطي االنطباع، وكثَت بعد وفاتوحىت 
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الذين  من الناس ىو رمز موالنا .اإلسالم الصويف شخصية عظيمة، وكذلك كانفيلسوفا
، وادلثال احًتام اآلخرين وكذلكبأمان، و  والتسامح، واحلب حب الرسول، حيب هللا يقعون
يف  ليس فقط بالتأكيد تؤثر موالنا، األفكار ورائعةفكرة مًتجم لل، الوحدة والتعاونأعاله 
، اذلندية وشبو القارة إيران يف، وخاصة أيضاعلى نطاق واسع تنتشرًتكيا، ولكن ول األناض
العديد ، وكتبوا أعمالو ترغب يف الصوفية وكان زعماء، العلماء، وكثَت من تأثَت كبَت ذلاوآثار 

 مثنوي إىل لغات وقد ترجم .أعمالوتستمر يف  والغرب يف الشرق قيمة، من التفسَتات
والفهم عن حياة اجملتمع من الشاعر مهم  .مستمرة اآلن حىت، دينا الكثَتأنشطة الًتمجة و 

تأليفو. وكل من  يفجدّا ألن ىذا يتعلق بعلم اجملتمع، نعرف حال رلتمعو الذى يؤثر كثَتًا 
السميوطيقا يتشابك مع علم اإلجتماع وعلم النفس، ومها يدفعان علم األسلوب إىل توسيع 

 0حتليل (( األساليب اللغوية، أو األدبية إىل تفسَت النصوص األدبية.رلال من )) 

 الصوفية جهة .ج 

 .تأثَتا فيعصره الصوفية ولكنو أيضا شخصية، جالل الدين الروميليس رلردشاعر

االزدىار يف و  يف تركيا مقرىا الطريقة ادلوالوية ، وىورقم واحد ادلعلم ىو جالل الدين الرومي
الفنانُت يف مجيع أحناء العثمانية و  اإلمرباطورية يف قصر كانلو تأثَت كبَت.ادلنطقة احمليطة هبا

كما الصوفيُت، مقابل الرومي بقوة تأليو العقل واحلواس يف حتديد احلقيقة. يف . 5661العام
 .وقتو، والتعرض للضرب ادلسلمُت من ىذا ادلرض

  كويا وداع  يفكادلعلم   الروميودلا تويف برىان الدين، يبدل :  تأثري مشس تربيز
معروف و أىل احلكم حىت كان  كويا والية مملوؤ بالعلماء العادلُت من مجيع أحناء العامل. 

والشعر حُت سنو قد صار  يفتبحر علم الصو  يف الروميإحدى البيانت، أن يبدأ  يفوذكر 
ادلسألة من اجملتمع حولو، ليناقش  السؤال والشكوى الروميمن عمره. ويفتح  61شيوخًا 

 لديهم. و تغَت حياهتم تاماً حُت لقائو بشمس التربيز )مشس الدين التربيزى(. 
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يعلم اجملتمع  مث كان الرجل الذي يسألو عن شيئ، يقول  الروميحُت الوقت، كان 
وال يستطيع اجلواب  الروميبسؤالو ادلوافقة بفكر  الرومي:"ما ىو الرياضة والعلم؟". ويتعجب 

مي معو ويشعر الرومي التعجب العميق للشمس التربيز  وكان ىو صوفياًّ.  فيو ويتعارف الرو 
عرف سالد عن حال أبيو وىو ابن الرمومى ويقول إىل أبيو: "أن ادلعلم العالمة صار ادلتعلم 

نفس التربيز، العامل  يفالصغَت ، وكل يوم العامل العالمة يتعلم العلم منو: ولكن ىو الواقع ألن 
صوفياً منذ مرافقتو مع الشمس التربيز.  الروميالعلوم ال يقس بشيئ.   وصار العالمة ىو لو 

تطوير أفكاره حىت  يفوكان حزنو بفراقو مع الشمس التربيز وشوقو للقاء بالشمس يؤثر كثَتًا 
الشمس كّل يوم وليثنأه، يكتب الشعر وجيمع كلو  الرومييكون شاعرًا مشهوراً. وليذاكر 

يز"  ويداون أيضًا عن نصائح الشمس التربيز ويشهر باسم كتاب فصار "ديوان مشس الترب 
مبرّة مع  الرومي"مقاالت مشس التربيز". بعد ما تويف الشمس التربيز، لقى جالل الدين 

صاحب جديد ووجد مصدر إذلام جديد منو وىو الشيخ ىشام الدين حسن ابن زلمد، 
تدوين  فيالروميحياتو ينجح جالل الدين  يفسنوات  51كل حال، حوال   يفوبدفعو 

قراءتو باسم مثنوى ويتضمن ىذا الكتاب بست رللداً  يفرلموعة الشعر الكبَت وادلتعجب 
كتابتو تغليم التصوف العميق الذي يؤتى بشكل   يفأبياتاً من الشعر. وكان  00100ويتكون 

 6.فاريسى ادلتنوعة )أسطورة و احلكاية و غَتىا( حىت يسمى ادلثنوي بقرأن

شيئ معجب وىو بعض من  الرومي)الرقصة التداورية(، لدى جالل الدين "مسا" 
 يفعلى وىي الرقصة. ذات يوم، يغرق جالل الدين الرمى غرقًا عميقا يفتعاليمو عن الصو 

 يفحُت ذاك " كذا  الروميرقصتو وكان صاحبو يصوت الناي و كمان، وقال جالل الدين 
حال اخلشوع ونصل إىل حال اإلحوال كان الدرويش يتكلمون  يفالصالة، نتكلم مع هللا و 

صل هللا عليو وسلم  فيمع هللا باحلب والسما يتضمن فيها احلب والصالة على النيب ادلصط
عن رقصتو أن ىناك السّر ، أن فيها يتضمن ادلوسيك  الروميوعلومو. قال جالل الدين 
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كان  السما يفعل فجاءة والسما كالطواف عصره،   يفوادلوسيك ىو باب لوصول إىل البقاء. 
مع أصحابو بعد  الروميبدوٍر لنيل اإللو واستعداد الطعام والشراب، ويرقص جالل الدين 

ادلساجد الطرق مدينة كويا. وفيها الشعر من مثنوى بشعور احلب علمية  يفصالة العشاء 
 البحر.  يفمن ادلوج  القلوب كبلور جيرى يفهبذه الرقصة. وحُت يدق الطبول فيشعر بأشد 

تصوير تنظيم  يفإحدى البيان يقال أن السما كلبيان  يفوفلسفة من ىذا الرقصة 
العامل الذي يصرح بدور الكواكب. وحيتفلو مقّدسة وينظم بتنظيٍم خاص. واألن يقام مثل 

كثَت من   يف، والوفاة ىى الوقت ادلنتظر لو كما الروميىذاإلحتفال لذكر وفاة جالل الدين 
شعره أن ادلوت ىو اليوم لقاء احملبوب وىو رب العرش العظيم. يبدأ ىذا الرقصة بتصويت 
الناي شم يدخل ادلرقصون بلباس أبيض كرمز الكفن و جبة السوداء الكبَتة كرمز القرب 

 1والقبنسوة الطويلة احلمراء أو الرمادى كرمز النيشان.

 الروميالتأليفات جلالل الدين  .2

ديوان حصر يف ثالثة مؤلفات آثاراً نثرية وشعرية، أما آثاره النثرية فتنرك جالل الدين ت
والدين  يفاألدب الصو  يفأدب العرىب.  يفالشمس التربيز. وىو مثل الرثاء ادلدح كالقصيدة 

 فيالروميشيئ الذى ميدح ىو الصفة والشخصية واالخالق وادلعرفة. بدأ جالل الدين 
تو عن احلب الذى يأخذه من التصوف. ويتكون عن النصوص ادلختارة التعبَت عن خرب 

وموضوعها  اجملالس السبعةجلميل. وبعضها يكتب بالغزل . و أبياتًا من الشعر ا 06000
ويشتمل ((فيو ما فيو)) وكتاب .مواعظ وخطب، كتبها قبل أن يعتنق الصوفية فكراًوعمالً 

من  (( ادلثنوي))  كتابتألف  و  .على أحاديث وزلاضرات ألقاىا على تالميذه ومريديو،
ألف بيت شعر فارسي يتخللها بعض أشعار كتب بالعربية.  01ستة أجزاء تضم حنوًا من 

ولعل .أي قرآن بالفارسية (( قرآن هبلوي)) ويبالغ اإليرانيون يف تعظيم ىذا الكتاب ويسمونو 
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ه أن حسام الدين جليب طلب من أستاذ -فيما يذكر-سبب تأليف جالل الدين للمثنوي 
لفريد الدين العطار، يكون مرجعًا ألتباع الطريقة « منطق الطَت»أن ينظم عماًل على غرار 

على « ادلثنوي»ُبٍت . ىـ واستمر سنوات طويلة611ادلولوية، وقد بدأ الرومي نظمو عام 
رلموعة من القصص لبيان مقاصد فلسفية صوفية أو تعليمية، وأغلب القصص تعود إىل 

جالل زلورًا دلناقشات وألوان من احلوار إلظهار فكرتو الفلسفية أو أصول قدمية جيعلها 
التعليمية. وىو يورد القصة أو قسمًا منها، مث يستطرد للتحدث يف احلكمة اليت نستقيها من 
وراء القصة، وينتقل يف كتابو من موضوع إىل آخر دون ارتباط بينها أو ترتيب، غَت أن 

 .6ورة فنية مًتابطةالشاعر يعاجل ادلوضوع الواحد بص
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات

 الرومي نالكلمات الرمزية من أبيات رباعيات جالل الدي . أ

وحيتوى الرباعيات  (.ٖٖٛٔرباعيًة. وعدد أبياهتا ) ٜ٘ٙٔ الروميتضم رباعيات جالؿ الدين 
على اإلىداء واحلب والعشق واحلزف وغًنىا كأنو قبس إىل  روح موالنا لعلو يقرتب بشمس ولعلنا 

. واختارت الباحثة عدد األبيات الىت تتضمن فيها الرموز عن احلب الرومينقرتب دبوالنا جالؿ الدين 
 كما يلى:   والعشق واحلزف وغًنىا. وستحلل الباحثة عن بعض األبيات عنها فهي

 األبيات عن نياح العشق:  .1

 طواؿ النهار والليل 

 نًٌن، وىادئ  

 غنار مزمار

 ال رفيق سوى العشق 

 طريق،دوف بدء أو هناية

 يدعو الرفيق ىناؾ:

 ٔماالذى يهملك حٌن تكوف احلياة سلفوقة بادلخاطر

 األبيات عن كمال الشعور  .2

 خرج جواد من مكاف غًن معروؼ

 العشقمحلنا حيث ذقنا ىنا 

 . ىذا الطعاـذلكوحىت مل نعد ضليا ك
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 ٕمخٌر، نسقيو على الدواـ 

 األبيات عن اخلزن  .3

 حسبت أىن حكمت نفسى،

 فتأسيت على زماف قد مضى.

 اعتباري، شيأ واحدا أعملو يفأخذا 

 ٖلست أدرى من أنا

 األبيات عن السكران .ٗ

ال كسات مخر ىنا، لكن مخرا تدور 

 الدخاف، بل ذلب.

 ٗصوات خافقًة،امسعو األ 

 أطوؼ إىل مرقدؾ الليلة،

 أدور أدور وحىت الصباح

 نسيم من ىواءيبوح، األف ،

 ٘ويعرض رفيقى على مثل طاس مجحمة لغًن مسمى

 

 األبيات عن احملبوب  .5
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 22نفس المرجع ، . 

 
3
 24نفس المرجع ، .

 
4

 23نفس المرجع ، . 

 
5

 66نفس المرجع ، . 

 



 السماء؟ يفما ذلذا النهار بشمسٌن 

 ليس كمثلو هناٌر،

 صوت مهيب يزؼ إىل الكوكب:

 هناركم، األف، كينونات مفتوحةٌ 

 

 

 

 

 

 

)حبسب الدال،  قباين الروميجالل الدين  بيت رباعياتمعين الكلمات الرمزية يف   . ب
 الضمين أواألسطوري املعىناملدلول، املعىن األصلي، الدال الضمين، املدلول الضمين، و 

 (عند  مسيوطيقا روالندد بارتس

 األبيات عن نياح العشق: 

 طواؿ النهار والليل 

 نًٌن، وىادئ    

 غنار مزمار     

 ٙلو خبا، نذويٌ      
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طوال النهار  يتضمن البيت عن معىن العشق، ىناؾ الكلمات الىت تشًن إىل معىن العشق: "
الخذ ادلعىن، تستعمل  بارتس" . وقبل ندخل إىل طريقة روالندد  غنار مزمار" ، "نًن" والليل"،

 الباحثة عن معىن ادلعجمى وىو:

 املعىن املعجمى
 املعىن اللفظ
7طاؿ )الشيئ بالضم أي امتّد( طواؿ

 

8نور )أى الضوء( نًن
 

9ناى غنار مزمار
 

فمن معىن ادلعجم سابقاً، يتضمن ادلعىن العميق و نستطيع أف نعرفها بسميوولوكى روالندد 
 فالتحليل كما يلى:"غنار مزمار". و نًن" ، والكلمات الرمزية فيها وىى "بارتس
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 ؿاملدلو
 

 "تنور ويضيئ
 الظالـ"

 

 
 الدال
 نًن
 
 

 

 املعىن األصلى

 نور
 الدال الضمين

 
 
 

 املدلول الضمين

بوجود النًن فكاف 
الظالـ قد ضاع. وكل 



 

 

من ىذا التحليل نعرؼ أف معىن األصلى واألسطرى لديو العالقة.  فالنًن ىو شيئ جيعلو 
كل حاٍؿ، وكل ما يُنتظر ىو مشتاؽ   يفاحملبوب الذى يستطيع أف ينظر كّل حاٍؿ، وجوده منتظر 

أبيات الشعر عن العشق واحلب. ونسبتو بصفة النًن كما ضللل  يفدائماً. وىذا الرمز الـز اإلستعماؿ 
معىن ادلعجم أنو  يعىن  يف". كما مزمار أنفًا يعىن ىو يضئ و منًن كل شيئ. والكلمة التالية ىى"

 ". ولديو ادلعىن العميق الذى يتعلق بالشوؽ، كما يلى:ناى"

 املدلول
 

"ألة ادلسيقى 
يصوت اإلنساف 

 "لسماع شيئ

 

 الدال

 مزمار
 
 

 

 املعىن األصلى

 "ناي"
 الدال الضمين

 
 
 

و واألىة صوت احلازف , 

 املدلول الضمين

صوت الذى يدلعلى 
 صتو. يف، يشبو البكاء األنٌن

 الضمين أواألسطوري املعىن 

 "رمز العشق"

 

  ,ينًن ,يضيئ
االنا سينتظر حضوره 
 أبداً 

 

الضمين أواألسطوري املعىن   

 "رمز العشق"



 

سنجد معىن واسعًا عن ىذه الكلمة، األصل ىو ألة لتصويت الشيئ فذلك يدؿ على أنٌن 
القلب بعالقت الصوت فيو. واحلقيقة، ىناؾ ادلفردات األخرى ادلتساوية الىت تعىن ناى. وإذا نرى من 

شدتو.  يفوالشوؽ مساٍو بالبكاء صفتو، كاف مزمار يشبو البكاء الشديد حينما ُيصوَّت شديداً. 
 ذلك الرمز مطابق جداً. ف

انتظار احملبوب. باستعماؿ   يفالبيت عن حاؿ نفسو  ذلكفيالروميلقد صّور جالؿ الدين  
كلمة "طواؿ" ليس طويل ألف لديها ختصيص ادلعىن بأشّد طولو. ورمز طولو بكلمة النهر والليلة. أما 

اللة على رمز البكاء. لكى ننظر إذا نرجع إىل كلمة "مزمار" فكاف احلاصل من حتليل أنفاً ىو كألة لد
استعماؿ مزمار حٌن نصوتو فكاف الصوت كصوت شديد احلزف. زىذا مناسب حباؿ  يفعميقاً، أف 

موع من عيوننا، واستمر احلزف يوما بعد يوـٍ كما الدالعشق، فكثًن منا حٌن نكوف عاشقاً، انفجرت 
الذى سيدؿ جالؿ الدين لنا بشّدة  عشقو منتظرا زلبوبو. فهذا الرمز فيالروميحاؿ جالؿ الدين 

 عشقو كمزماٍر يبكى بعميق.

ويدؿ البيت عن العشق الذى يشبو بأنٌن القلب يصور بأنٌن ادلزمار كل هنار وليلة، وكاف 
 تاريخ حياتو منتظر زلبوبو وىو مشس التربيز.  فيالروميجالؿ الدين 

عن عميق العشق بنفس  والرمز التايل كلمة تدؿ على العشق أيضاً، و على من يتكلم 
 شعره : يفنيل حق هللا. فنياح عشقو يصور  يف. وحيكى عن من يصاحبو الرومي

 ال رفيق سوى العشق

 طريق،دوف بدء أو هناية

 يدعو الرفيق ىناؾ:

 ٓٔماالذى يهملك حٌن تكوف احلياة سلفوقة بادلخاطر

 فادلعىن ادلعجمى فيها :
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 املعىن املعجمى
 املعىن اللفظ
11)صاحب(خليل  رفيق

 

12مكاف لسلك اإلنساف طريق
 

ادلعجم يعىن خبليل وكدالك لفظو "طريق" دبعىن مكاف لسلك اإلنساف .  يفولفظ "رفيق"  
تلك الكلمة دبعىن غًنه. فذلك ضلتاج  يفاستعماؿ الشعر يقصد ادلعىن  يفرلاؿ أخرى أى  يفولكن 

 إىل حتليل كما سبق. 

 املدلول
 

 الصفة ادلطمئنة 

 الدال
 رفيق
 
 

 
 املعىن األصلى

 هبيج و لطيف
 الدال الضمين

 
 
 
 

 "صفة هبيج، يطمشن "

 ملدلول الضمينا

لطيف وصحيح النظر 
حٌن. وىنا، كل ما يهيج 

وكاف صحيح ليكوف 
الصاحب. وحضوره 

 منتظر دائماً.
 الضمين أواألسطوري املعىن 

 "رمز العشق"
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أراد أف يدلنا على أف عشقو  الروميلنالحظ إىل ىدا التحليل ىذا التحليل، أف جالؿ الدين 
حياتو. وعرفنا من ىذا التحليل على أف لفظ "رفيق" بادلعىن األصلى  يفإىل من يرافقو ليال وهنارًا 

على أف الرفيق مرموز حببيب جالؿ الدين.كاف معناه   الضمين" مث يستمر إىل ادلدلوؿ هبيجولطيف"
نفس  يفوجود ىذه الصفة، ينبت العشق والشوؽ حىت صار ب الروميمرافقة جالؿ الدين  يفكصفاتو 

سبب العشق وىو األثر الذى يؤتى إىل احملبوب بصفتو  يفموالنا. والعالقة بٌن الرفيق والشوؽ ىي 
علم الداللة،   يفالعميق. ونلخص على أف الرفيق دبعىن "صديق" ومن حيمى صاحبو بصفتو الرفيق. و 

تضييق الداللة دبرور الزماف. ألف الرفيق حيلل على حسب كاف ادلعىن "الرفيق"ىو ختصيص الداللة أو 
، فكاف ادلعىن التخصيص لتدّؿ على ادلعىن األسطورى. وىو أف الكلمة أصبحت الضمينادلعىن 

 ٖٔبالتخصيص دالة على بعض ما كانت تدّؿ عليو من قبل.

كما مث نأتى بتحليل أخر عن كلمة "الطريق". ولفظ طريق يتضمن على معىن العشق. وىى  
 يلى:

 

 
 

 املدلول
 

مكاف طويل 
 جلري الناس

 

 

 لالدا

 طريق
 

 

 املعىن األصلى

 "مكاف جلري الناس"
 الدال الضمين

 
 املدلول الضمين

طريق الذى يشبو بشيٍئ 
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 مكاف طويل جلري الشخص

ال أخر لو. ألف شكلو 
طويل، وحيتاج إىل وقت 
طويل لنصل إىل غايتو. 
 وىا ىو العشق
 

 الضمين أواألسطوري املعىن 

 رمز العشق
والبياف السابق يدؿ على أف لفظ الطريق، ليس دبعىن مكاف للمشي أو غًنه. ولكن هبذه  

وىى ضلتاج  الضمينصفة الطريق وىو طويل، فارغ، خاؿ. وبذلك نأخذ ادلعىن  يفالنظرية، ننظر أكثر 
وادلراد فيها  الضمينوادلدلوؿ  الضمينالداؿ  يفعلى وقت معٌن جملاوزه. وعالقة لفظ طريق بالعشق 

يعود إىل صفتو مكاف واستعمل لفظ طريق كثًنا لتصوير طوؿ العشق. وىو يشبو بوقت حيتاج إليو 
 صاحب العشق ليصل إىل احملبوب. 

العشق ىو الرفيق. والرفيق ىو العشق، حىت ال يكوف حّد بينهما. ودبدة طويلة ما يلقى  
 ال بدء والهناية فيو. وينبت احلياة سلفوقًة بادلخاطر. دبحبوبو يشبو بالطريق الذى

 األبيات عن كمال الشعور .2

 خرج جواد من مكاف غًن معروؼ

 محلنا حيث ذقنا ىنا العشق   

 . ىذا الطعاـذلكوحىت مل نعد ضليا ك     

 ٗٔمخٌر، نسقيو على الدواـ     

فيو يعىن : "جوادو مخر". وىى  كما قد سبق، ضلتاج إىل معىن معجم. فكاف الكلمة الرمزية 
 كما يلى:
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 املعىن املعجمى
 املعىن اللفظ
15مسيح و بسيط اليدين جواد

 

16شراب مسكر مخر
 

ىذا البيت و يدؿ على أهنما معىن كماؿ  يفىاتٌن الكلمتٌن "جواد  ومخر"، كانتا رمز  فيف
 ودتاـ الشعور. ولكى نعرؼ عنو نلـز علينا أف ضلللو وىو كما يلى:

  
 

 املدلول
 

الصفة العالية، 
حيب العطا دوف 
 رجاء الشواب 

 

 
 الدال
 جواد
 

 وافر القلب

 

 املعىن األصلى

 مسيح وبسيط اليدين
 لدال الضمينا

 
 
 
 
 

 كماؿ الصفة، ويطمئنمن ينظر إليو

 املدلول الضمين
الفة اخلالصة دوف 

 القلب يفالساتر 
وىذا يدؿ على دتاـ 

 القلب
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الضمين أواألسطوري املعىن   

 "رمز عن دتاـ القلب"
ادلعىن األصلى ىو الصفة الىت ديلك بشخص، دتاـ القلب، وىو من صفة   يفإف لفظ جواد  

 ٚٔكرمي و جواٌَد ومجعو ِجياٌد وقيل أصلو جويٌد ِوزاف كرمٌي و شريٌف وىو من مذىب البصريٌن.

لديو ادلعاىن الكثًنة مناسبة بسياؽ واللفظ الثاىن ىو كلمة "مخر". كما عرفنا أف لفظ مخر 
  الكالـ. فادلعىن ادلقصود هبذا البيت ىو كما يلى:

 

 املدلول
 

 "شراب ادلسكر"
 

 

 الدال
 مخر
 
 

 لدال الضمينا
 
 
 

حاؿ  يفشراب ذائب، مسكر   

 
 املدلول الضمين

إلزالة الفكر وغطاء 
العقل زيسبب احلاؿ 
 شللوؤ باخلياؿ

 

الضمين أواألسطوري املعىن   

 "رمز عن دتاـ الفلب"
وإدا نالحظ ادلعىن ، " و ىناؾ ادلعىن للخمر ب "مخر عنو" لبقدتامالولفظ مخر يرمز إىل "

على أف  الضمينادلعىن ادلدلوؿ  يفاألصلى من لفظ مخر نرى أنو شراب إلزالة الصداع وغًنه. ونعرؼ 
سيسرت أيضًا ما يفكر بو. فصار  ذلكفكر الشخص. وب يفكل شيئ   يسرتاخلمر يستطيع أف 

الشخص يشعر حباؿ رحٍب. و ىنا كاف ادلعىن األسطورى حباؿ القلب الراحب للمحبوب دوف يفكر 
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البيت كلمة "مخٌر، نسقيو على الدواـ " فذلك فد صرح أف ادلعىن فيو يدّؿ على  يفشيًأ أخر.ونظرنا 
 شعار العر ى عن احلب.كثًن من األ  يفدتاـ الشعور برمز سقاية اخلمر. كما نعرؼ 

 األبيات عن اخلزن  .1

 حسبت أىن حكمت نفسى،

 فتأسيت على زماف قد مضى.

 اعتباري، شيأ واحدا أعملو  يفأخذا      

 ٛٔلست أدرى من أنا  

فمن ىذا البيت، نرى كلمة حكمت تدؿ على اليأس. وىناؾ استعماؿ اللفظ ادلتخصص  
الذي يؤكد على داللة احلزف. فهى "حكمت" و "تأسيت" و "مضى". فيلـز علينا اف نعرؼ ادلعىن 

 ادلعجم كما يلى : يفاالصل 

 املعىن املعجمى
 املعىن اللفظ

19حيكم شيئا )أى دتنع من أخالؽ األرذاؿ(  حكمت  "حكم"
 

20حيزف عن حاؿ نفسو تأسيت  "َأِسَى"
 

 

 

 

  

 وهبذه ادلفردات، سنحلل واحد فواحد عن ادلعىن العميق الذي يتعلق باحلزف. وىو كما يلى :   
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 املدلول
 

"افعل الذى 
يدلعلى حكم 
شيئ دلا يفعلو 

 "أحد

 

 

 الدال
 حكم 
 
 

 املعىن األصلى

 خطإ شيئ""حيكم عن 
 لدال الضمينا

 

 "شيئ الذى ينظر حاؿ نفسو عميقا

 املدلول الضمين

يدلعلى أمر شيئ و 
حيكم بنفسو ما يفعل 
بنفسو. وما يتعلق ب 

"حكم" يدؿ على خطإ 
 نفسو

الضمين أواألسطوري املعىن   

 "رمز اليأس"
ىذا البيت. من حتليل السابق عن  يفسنبٌن صرحيًا عن ادلعىن اليأس او احلزف الذي يتضمن  

ادلعىن األصلى من "حسبت أىن حكمت نفسى نرى أف لفظ "حكم" ىنا سلتارة لرمز ىذا البيت ألنو  
 Teori Roland)بارتسالشعر. ولكن بوجود نظرية حتليل ادلعىن لروالندد  يفكلمة نادرة االستعماؿ 

Barthes) يفعن اليأس واحلزف. وإذا لفظ "حكم" صلد ادلثاؿ،  يفسنجد ادلعىن ادلناسبة باذلدؼ كما 
( الضمين( ومعىن اخلامس )ادلدلوؿ الضمينمعىن الرابع )الداؿ  يفمعىن الثاىن ىو دبعىن أمر مث صلد 

معىن أوسع من أصلو، وادلراد أف كل ما يأمر حبازٍف فكاف ادلأمور فيها كاف حبزٍف. فيدؿ ىذا  يفيتبحر 
.ونستطيع أف نؤتى معىن أنو حيكم نفسها الروميا جالؿ الدين البيت على حزف صاحب الشعر موالن

 حباؿ ال يفهمو ويسأؿ بنفسم كل ما يشاء. وىو حيزف حبالو.



ىذا البيت، ستحلل الباحثة عن الكلمة األتية وىي  يفولكى نفهم فهما عميقًا عن ادلعىن 
ييأس" وىو ال ديلك احلمسة ليومو ادلستقبل بسسب مسألة  -"تأسيت"من أصل لفظ "أسى 

 تواجهو. فالتحليل كما يلى :
 

 املدلول
 

عكس احلماسة، وال 
رجاء لو لشيئ الديكن 

 حياتو يفوجوده 
 
 

 

 الدال
 "ييأس-أسى 

 املعىن األصلى

 حزناً وأنو ال يقر أف يفعل شيئاً""يشعر 
 

 الدال الضمين

 
 
 
 

 

 "اليأس عن شيئ وال رجاء لو لشيء حباؿ حزف"

 املدلول الضمين
"الصفة لمه كان 

يحزن وفسه لشيئ 

وال  هو يىظر وفسه 

ال قدر لفعل ما ال 

 يمكه له

 

الضمين أواألسطوري املعىن   

 "رمز احلزف"
فبهذا التحليل نعرؼ أف جالؿ الدين الروى يستعمل كلمة اليأس "حكم" ليدلنا على أنو  

حاؿ اليأس. وكلما يواجهو حباؿ اليأس  يفالوقت الذي ال يستطيع تصويره بشيٍئ. وىو  ذلكفيحالو 
حالو. وىو احلزف. ال  يفذىن الشاعر. وكل من يياس حبالو فهو كل شيئ قد مضى  يففينبت احلزف 



ادلاضى، وكذا باليأس، كل ما يُػْيَأُس فيو فيؤثر باحلزف العميق ال سيما عن  يفاحلاؿ يلى ولكن  يف ُحزفَ 
ىذه الرباعيات. إذاً كل لفظ حيتاج حتليلو لنرى معىن  فيالرومياحلب والشوؽ، كما كتب جالؿ الدين 

احلقيقى فيو وما يراد بالكاتب.فالرتمجة الكاملة وىى كما يلى لنفهم عميقأ عن رمز احلزف أو اليأس 
 فيو:

التحليل السابق فيها، لفظاف مناسباف حباؿ احلزف زمها "حكمت و تأسيت" مها يذالف  يفو  
صل لفظ "حكمت" بكلة "حسبت" . واتصل لفظ "تأسيت" بكلمة  على أهنما يؤكداف حلالو. وات

"زماف قد مضى" فليس اليأس جائت من وقت ادلستقبل ولكن من وقت مضى. ويؤخر موالنا جالؿ 
ىذا البيت بتصوير األسئلة "لست أدرى من أنا؟؟". لو ال يستعمل  يفكتابة الشعر   الروميالدين 
 احلزف. األبيات ليوجد سؤاؿ من رمز  يفالرمز 

 

 األبيات عن السكران .ٕ

ال كسات مخر ىنا، لكن مخرا تدور 

 الدخاف، بل ذلب. 

 امسعو األ صوات خافقًة،              

 ٕٔدبا تنخر بو األنغاـ.     

ىذا البيت رموز عن السكراف، السكراف يقصد ىنا بسبب احلب دلوالنا جالؿ الدين  يفو  
حببو إىل مشس التربيز. يستعمل كلمة "دخاف" و "ذلب". مث "األنغاـ". فمن مرادؼ ىذه  الرومي

 ادلفردات بٌن الدخاف واللهب ضلن ضلتاج إىل حتليل وانكشاؼ ادلعىن، وىى كما يلى:

 املعىن املعجمى
 املعىن اللفظ
22)هبيج خفيف من النار( خبار النار  دخاف
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  23.( 1551 داركبير،: طهران.  )رياعياتجالاللدينالرومي. جالاللدينالرومي،. 
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 151. معجم مصباح المنير، 



23جدوة النار ذلب
 

 

لديهما معىًن عميق ليدؿ على السكراف ليس ديعىن "دخاف واللهب"فقط، بل ىذاف اللفظاف 
 لديو تفاسًن ادلعىن العميق مناسباً بالشعر. وحيتاج حتليلو كما يلى.

 

 
 املدلول
 

"نسمة النار 
وحالو عقيبة من 

 "النار

 

 

 الدال
 

 دخان
 

 

 املعىن األصلى

 خبار النار
 الدال الضمين

 
 
 
 

وما سبب من النر وحلارخبار الذى خيطره،   

 
 املدلول الضمن

يضمن عن سبب 
شدسد من أشد احلار 
وىذا يدؿ على عقيبة 
احلاؿ الشديد وىو نار 
وىذا يعىن شديد حاؿ 

 احليب إىل احملبوب
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 125. معجم المنور، 



الضمين أواألسطوري املعىن   

 رمز السكراف
 

شيٍئ. وأما يشبو با لسكراف وىو حينما نننظر  يففكاف الدخاف دبعىن اخلواتر عن ما حدث  
النار والدخاف. فالدخاف كعالمة غاية احلدث. فالتحليل يلى عن كلمة "ذلب" وىذا يتعلق أيضاً 

 بالسكراف.

 
 املدلول

 

حشوة النار 
الذى  بسب 
 . أشد احلار منو

 

 

 الدال
 هلب
 
 
 

 

 املعىن األصلى

 "جدوة النار"
 

 الدال الضمين
 
 
 

النارجدوة   
 

 املدلول الضمن

تذّؿ اللهب على أشّد 
حاؿ كانت احلب أـ 

 الغضب 

الضمين أواألسطوري املعىن   

 ”رمز السكراف“
 



والسكراف الذي يقصد ىنا وىو حاؿ الشخص الذى يشبو اللهب حٌن الوصوؿ إىل غاية 
بٌن الداؿ وادلدلوؿ عن معىن اللهب  الضمينقلبو كاف فيو احلب أو العشق. حٌن ضللل عميقًا ادلعىن 

نرى أنو يشتد حاره واشتد دخانو بسبب النار. فاحلب أو العشق ىنا كالنار مشبهة لوجود أو األصل 
الذى يسبب الدخاف واللهب. وحاؿ العشق أى سكراف صاحب احلب ىو ذلب الذى يتوىج. إذاً، 

أصوؿ السبب. أما حاؿ العشق وللهب شيئاف متساوياف ومها هناية  يفالنار واحلب شيئاف متساوياف 
 احلاؿ أو العقيبة الشديدة من احلب أو النار. فكاف أخر ذلك احلاؿ يشبو حاؿ السكراف.

حيكى ىذا البيت على أف حاؿ احلب والعشق بٌن احلبيب واحملبوب وتفاعل الصوت اخلافقة  
أو اجلنوف. ألف كما عرفنا أف اجملنوف ىو من ال يعرؼ  دوف كلمة يدؿ على غاية احلاؿ وىو سكراف

واللفظ الرمزى ىنا  قلبو كلهب ودخاف ينبت حبار النار أو حار احلب. يفشيًأ إال ما حيبو. والشعور 
يتكوف من لفظ "أطوؼ" و " مرقد" و "أدور" و "نسيم" و "مججمة" الذى يكونوا لفظ الذى يؤكد 

 يقة. والتحليل كما يلى:معىن اجلنوف ولديو عالقة عم يف

 املعىن املعجمى
 املعىن اللفظ

مكاف بعدد  يفيدور )بادلكاف حولو(  أطوؼ )طاؼ(
24معٌن

 

 مكاف للنـو يرقد(-مرقد )رقد
  أدور )دار(

أى مكاف  كاف  يفيدور)حترؾ على زلوره( 
25وبأي عدد كاف

 

26)نفس الريح( رياح اذلواْ   نسيم
 

27الدماغ عظمى الراس ادلشتمل على مججمة
 

ىا ىي الكلمات الىت تضم فيها معىن تتعلق باجلنوف أو السكراف. فكما سبق ضلتاج إىل 
 :بارتسحتليل ادلعىن عند روالندد 
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 432. نفس المراجع، 
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 112. نفس المراجع ، 



 املدلول
يفعلو بدور معٌن 

 مكاف واحد يف

 

 ؿالدا

 أطوف
 

 املعىن األصلى

 يدور
 

 الدال الضمين
 

مكاف واحد يفيدور   ,بعدد معٌن ,

 
ملدلول الضمنا  

أي يطوؼ ىو  يدور
يدّؿ على فعل الذى 
حيبو أحد، وىو كما 

 فععلو إىل شيئ.
 

الضمين أواألسطوري املعىن   

""رمز السكراف  
معىن واحد  يفىذا اجملاؿ، ال يساوى بطاؼ يطوؼ حوؿ الكعبة. مها  يفاللفظ "أطوؼ"   

البيت أنفاً، يدّؿ ادلعىن  الرابع واخلامس بٌن الداؿ وادلدلوؿ كإشارٍة أف كل ما  يفولكن كما قد حتلل 
حيب الشخص الشيئ، وكل شيئ حيبو أحد سيفعلو بعدد مرّة مناسب دبا حيبو كانت بالطواؼ أو 
بالشم أو بالنر بعدد مرات. فكل ما يفعلو بكثًن وىو يدلعلى عميق حبو. وىذا يناسب بكلمة " 

" الضمين". حٌن ننظر إىل معىن "الداؿ وادلدلوؿ أدور أدور وحىت الصباح، قدؾ الليلةمر أطوؼ إىل 
مناسب باستمرار الكلمة "أدور حىت الصباح"، وطوؿ ىذا الوقت يدلعلى عميق حبو حىت يشبو 

 قصة الف ليلة وليلة.  يفاجلنوف. كحكاية ليلة ورلنوف كما 

ىذا البيت. وحتليل معناه   يفمث كلمة الثانية، لفظ "مرقد". يدخل ىذا اللفظ إىل رمز اجلنوف 
 كما يلى :



 
 املدلول

مكاف للراحة “
 ”و إزالة التعب

 

 

 الدال
 مرقد
 
 
 

 املعىن األصلى

"  "مكاف النـو
 

 الدال الضمين
 
 
 
 

، مكاف خاص"  "إزالة التعب و مكاف النمـو

 
 املدلول الضمن

 

على مكاف يشبو 
خاص بنفسو، ال أحد 
جيوز دخولو إال شخصاً 

 معيناً .
وكل من يدخلو يدّؿ 

على أنو شخصاً 
 ختصيصياً.

 

الضمين أواألسطوري املعىن   

رمز اجلنوف""  
حتليل ىذا البيت، على أف يستعمل  يفالعالقة بٌن ادلرقد وحاؿ اجلنوف نستطيع أف نرى  

الشاعر لفظ "مرقد" ليدؿ على القارئ أف حبضور احلب يستطيع أف يصلو إىل مكاف شخصى الذى 
ال أحد سوى ادلالك لدخوؿ إليو. ولكن، بسبب احلب و عميق الشعور فكاف ادلرقد رمز لصفة 

ىذه الكلمات،  يفصرح عميقاً  اجلنوف. وىذا يؤكد بكلمة قبلو وىى : "أطوؼ إىل مرقدؾ اليلة". قد
معىن  يفغاية جنونو. وكيف خيتار مرقد ليس األخر؟؟ألف كما نظرنا  يفعن تصوير حاؿ موالنا 



اخلامس، يقاؿ على أنو مكاف خاص شخصي، لذا.. مكاف ال يساوى لألخر فكاف فيو ختصيص. 
 ادلكاف، سوى صاحب ادلرقد فكاف لو اإلمتياز.  ذلكفمن يهدؼ 

 

 

 

 لل عن حتليل األيت من كلمة "أدور".مث سنح 

 املدلول
فعل يدور، يفعلو 
حلبو على شيئ،  
كل يو او كل 

 وقت ما.
 

 الدال
 
 أدور
 

 

 املعىن األصلى

 يفل شيئ بعدد مرة          
 

 الدال الضمين
 
 
 
 

أي مكاف يفيدور بعدد ما يقصد. ويدور   

 
 املدلول الضمن

يفعلو مرّة دبرّة، ويفعلو 
 حبب.

يدلعلى سرور و اإلفراح 
 حٌن فعلو

 الضمين أواألسطوري ادلعىن 

 "رمز السكراف "
 



التحليل من ىذا اللفظ يدلنا عن الفعل الذي يفعل بعدد مرّات كّل ما حيب.ىذا البحس 
 يفاستعماؿ الكلمة. ونرى  يفيطوؼ سابًقا، ولكن فارقو –يكاد أف يساوي شرحو ببياف عن طاؼ 

مكاف ثابت أى حوؿ مرقدىا". وىذا يدلنا على  يفالبيت أف كلمة "أدور" قد يعطى ادلعىن "يدور 
يستعمل لفظ "أدور و أطوؼ"  ذلكانتظار رليئ احملبوب، حىت الصباح. فب يفجنوف صاحب الشاعر 

 ليدلنا على عميق األحواؿ ويقرب إىل اجلنوف. 

بعض احلكاية أنو يدور حوؿ جدار ليلى ألف  يففحينما نقرأ شعر امرؤ القيس، سنجد فيها  
 أشد حبو لليلى. فما احلب الذى يؤدى إىل اجلنوف سوى احلب احلقيقى؟؟.

 والتحليل يلى عن معىن النسيم . 

 
 املدلول

 
كاننت مطمئنة، 

 ،عاصف
 

 

 الدال
 نسيم

 "ريح"

 املعىن األصلى

 "ريح اذلواء"
 الداؿ الضمين

 
 
 
 

شللوؤ بلطيفىواء ىادئ يسر النفس،   

 املدلول الضمن
 

يتصور إىل حاؿ نفس 
 احلبيب. ىادئ

 

 املعىن الضمنيأواألسطوري
 رمز عن األفراح



ىذا البيت، يدؿ على رمز حاؿ احملبوب. إذا كنا جانب احملبوب، فكاف  يفكاف النسيم 
شعورنا على الفرح، كهواء ينعش ويربّد قلوبنا.  فها ىو احلاؿ الذى سيشرح موالنا عن حلو. ولكن 

 يفكما أثارت الكلمة األخًنة   ذلكحالو ليس كما يرجو، و يعرض الرفيق نفسو منفرداً دوف رليئو. و 
 لفظ "مججمة". 

 
 املدلول

 
 الرأس يفالعظاـ  

 وال حلم فيو
 

 
 الدال
 مججمة
 

 املعىن األصلى

 عظمى الرأس 
 لدال الضمينا

 
 
 

 

عظمى الرأس الذى ال منفعة فيو و وجوده 
 سلاؼ

 املدلول الضمن
 

يدؿ اجلمجمة على 
شيئ غاؿ وال منفعة. 

وجوده  يف  
 عقيبة من ادلوت. 

 

 املعىن الضمنيأواألسطوري
السكراف""رمز عن   

 

ىنا يستعمل الشاعر على كلمة مججمة ليدلنا على حالو. مثل اجلمجمة الىت ال نافع فيها وال 
( على أنو كميت بانو ال ينتفع الضمينيقدر أف يفعل شيئاً. وىذا يستوى دبعىن الرابع )ادلدلوؿ 

 ىذا احلاؿ كلن موالنا مأسوفاً.  يفاحملبوب ويعرضو واحداً. و 



ىذا البيت. وكانت  يفوشلا سبق بيانو قد صرح معىن اجلنوف من كل الرموز الذى يستعمل  
العالقة بٌن ألفاظ الرمزية جيعل الشعر يظهر معناه دبعىن اجلنوف. فال نستطيع أف يعىن واحد فواحد 

ر عن مث أتى األبيلت األخًنة يتصو ألخذ ادلعىن، ولكن ضلتاج إىل حتليٍل يناسب اىل اللفظ األخر. 
 احملبوب.

 األبيات عن احملبوب .3

 السماء؟ يفما ذلذا النهار بشمسٌن 

 ليس كمثلو هناٌر، 

 صوت مهيب يزؼ إىل الكوكب:

 هناركم، األف، كينونات مفتوحةٌ 

 ىذا البت وىو :  "مشس"فالشمس كما يلى : يفواللفظ الرمزى 

 معىن املعجم اللفظ
 ٕٛالنًن األعظم الشمس

 

 

 
 املدلول

 
يضيئ، ينور و “

ينتشر احلار إىل 
العامل ومصدر 

 ”احلياة الناس
 

 
 الدال

 مشس
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 .142. معجم المنور، 



 

 املعىن األصلى

 "النجم"
 

 
 الدال الضمين

 
 
 

 "منًن، عظيم ، و مصدر احلياة"

 
 املدلول الضمن

يدا الشمس على شيئ 
عطيممصدر حياة 
ادلخلوؽ بضياءه وال 

 .حياة دونو

 املعىن الضمنيأواألسطوري

 "رمز احملبوب"
  

إذا نظرنا اىل حتليل ادلعىن "الشمس" ىناؾ ادلدلوؿ الذى يدؿ على تضيئ الشمس على كل 
يقاؿ  الضمينادلدلوؿ  يفالدنيا.  و  يفالكوف. وىذا نعرؼ اف الشمس مركز احلياة لكل شيئ 

لفظ  الروميىذا البيت، يستعمل جالؿ الدين  يفتفصيلياً إف عدـ الشمس يسبب عدـ احلياة. وكذا 
نفسو سوى  يفناية على زلبوبو ألف وجود مشس تربيز كاساس حبو و روح حياتو. وال عظم "مشس" ك

 دوف زلبوبو دائماً. الرومينفس  يفعظيم احملبوب. وال حياة 

وىاىو التحليل عن بعض اللفظ الرمزي بتحليل السميوطيقا لروالند بارتس. إف اللفظ الرمزى 
اإلنساىن. حيث تكوف الكاتبة عوامل  االتصاؿاألد ى بلو ادلعىن العميق ألف فيو حياوؿ اإلبداع 

وما ضلصل عن ىذه ادلعىن ىو كشف ادلعىن عن لفظ الرمز بتحليل عميق ٜٕحضور ادلعىن. يفأساسي 
 حىت صلد عن معىن األسطورى.
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 الفصل اخلامس

 االختتام

 اخلالصة . أ

نعرف من ىذا البحث أن شعر جالل الدين الرومي خيالف بشعٍر أخر يف استعمال اللفظ 
يناسب وأساليبها، حيتاج على حتليل عميٍق ألن ليس اللفض مبعىن واحد، فيمكن فيها معاٍن أخر 

مبا يكون احلال جلالل الدين الرومي.وجدت الباحثة يف ىذا الرباعيات عن عدد األبيات االيت 
  تتضمن من لفظ الرمز كما األىل:

األبيات عن نياح العشق )طوال، نري، غنار مزمار، رفيق، طريق( وكمال الشعر )جّواد،  .1
وف، مرقد، أدور، مخٌر( وعن احلزن )حكمت، تأسيت( وعن السكران )دخان، ذلب، أط

 نسيم، مججمة( وعن احملبوب )الشمس(. 
وتلك األلفاظ كرمز يف عدد األبيتات يستعملها جالل الدين الرومي.وكان  .2

عناحلزنوعنالسكرانوعناحملبوحبىت نستطيع ان نعرف معناه من حتليل عميق بسميولوجى 
 روالند بارتس.

 

 اإلقرتاحات . ب

 عميق.حيتاج حبث العلمى على وقت طويل لتحليل  .1

 ودراسة ادلعىن يف الكلمات الرمزية حتتاج على استخراج األلفاظ الرمزية. .2

كان اللفظ يف كثري من األشعار العربية ال ديلك معىن واحد لوصول إىل معىن ادلناسب  .3
 بالشعر، ولكن ىناك معان كثري كتفسري عن األلفاظ الرمزية.

 ثبت املراجع

 املعاجم: . أ
 1994دار الكتب العلمية، : بريوتمعجممصباح ادلنري. أمحد بن أمحد بن حممد. الفيومى،  .1
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