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 استهالل
 حكت أم بكيت.احلياة مستمرة، سواء كان ض

 فال حتمل نفسك مهوما لن تستفيد منها وابتسم 
 

“Hidup akan terus berjalan, baik kamu tertawa maupun menangis. Oleh karenanya, 
jangan bebani dirimu dengan berbagai kegalauan yang tidak ada manfaatnya bagimu 

dan tersenyumlah” 
 (Paulo Coelho)  
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 اإلهداء
 

 :أهدي هذا البحث اجلامعي إىل
احملرتم أيب "منازير" رمحه هللا تعاىل، عسى هللا أن يغفر ذنوبه و يدخله يف اجلن  -1

 .النعيم ويوسع قربه
 .عسى أن يطول عمرها ويسهل مجيع أمورها يف الدنيا واآلخرة احملرتمة أمي إنداه  -2
سليم. ج تا كبرية احلي صبحي و أويس سيفي نوهى وأسرة  أخي دوي رمحد رزق -3

 أسعدهم هللا يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة
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 توطئة
 

احلمد هلل الذي بذكره تطمئن القلوب، وبرمحته يغفر الذنوب، وأنعم علينا أبنواع 
النعم ولطائف اإلحسان، وفضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم والبيان، أشهد أن ال إله 

سيدان حممدا رسول هللا. والصالة والسالم عليه املبعوث خبري امللل  إال هللا وأشهد أن
 واألداين، وعلى آله وأصحابه بدور معامل اإلميان، ومشوس عوامل العرفان. أما بعد.

اء "القيم الدافعية يف غن قد متت كتابة هذا البحث العلمي حتت املوضوع:
باحث واعرتف ال سانديرس بريس"مسيائية عند جارليس  "اضحك" حلمود اخلضر دراسة

 أنه كثري النقصان واخلطأ رغم أنه قد بذل جهده إلكماله.
مالء لكرام والز ا درسنبدون مساعدة امل اجليدة وهذه الكتابة مل تصل إىل مثل الصورة

 فوائق االحرتام وخالص الثناء إىل:  األحباء. ولذلك تقدم الباحث
مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية فضيلة األستاذ الدكتور عبد احلارس ك  .1

 احلكومية ماالنج.
فضيلة الدكتورة شافية كعميدة كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم   .2

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
فضيلة الدكتور حليمي كرئيس قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة  .3

 اهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.موالان مالك إبر 
  ةاألكادميي يف األمور األكادمي املشرف املاجستري فيصل حممد الدكتور فضيلة  .4
 اجلامعي البحث هذا كتابة يف املشرف املاجستري، مصطفى فضيلة عارف  .5
 لبحث اجلامعيتابة هذا اعلى مساعدته يف كم املاجستري فضيلة الدكتور عبد املنتق  .6
 مصباح السرور املاجستري كاملساعد يف حتليل البحث.حممد فضيلة   .7
ا شكرا جزيال على التشجيع والدعاء وأرجو أن يطول هللا عمرهفصيلة أمي سيت شريفة  .8

 ويوسع أرزاقها.
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 وأدهبا العربية اللغة قسم يف املدرسن مجيع .9
 لنا هيئ خصوصا إىل حممد 2016 وأدهبا العربية اللغة قسم يف أصدقائي مجيع  .10

 ف مولنا وحممد ألفا كرمي رمضان.ر او ع احلان
 وأخريا جزاهم هللا خريا أحسن اجلزاء. وعسى هللا أن يشملنا بتوفيقه ويطول عموران

احث البمفيدا س. وعسى أن يكون هذ البحث الفردو  جنةوابرك فيه ويدخلنا يف 
 وللجميع. آمن ايرب العاملن.
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 الباحث

 
 

 هادي أسراري
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 مستخلص البحث
 

القيم الدافعية يف غناء "اضجك" حلمود اخلضر دراسة مسيائية جارليس (، 2020) سراريأهادي 
البحث اجلامعي، قسم اللغة العربية وأدهبا. كلية العلوم اإلنسانية. جامعة موالان . ساندير بريس

 سالمية احلكومية ماالنج.مالك إبراهيم اإل
 ، املاجستري.مصطفىف عار : املشرف 

 .القيم الدفعية، مسيائيةغناء، الكلمات الرئيسية: 
رية ويوجد اللغة الشعرية، اللغة قص وفناألغنية هي عمل فين جيمع بن فن الصوت 

إيقاع بصوت مرتابط واختيار الكلمات )خيايل( ويتضمن اللحن والصوت الغنائي. األغنية 
عه وشاهده، إذا كان من الصعب متييز هي أيضا جزء من تعبري الشخص عن شيء مس

ص. ما مثل استخدام تعبري شخكذلك  ر واألغاين تشرتكان باألغنية عن الشعر. ألن الشع
مييزها إذا كانت الشعر ال تستخدم اللحن واإليقاع بينما األغنية تستخدم اللحن واإليقاع. 

 ين.ايف التعبري عن األغنية، هناك كلمات وألعاب لغوية خللق عشاق األغ
 حتتوي على الرمز، إيقون، وانديكسملعرفة األلفاظ اليت  (1أهداف البحث هي : 

 القيم ة( ملعرف2، ضر عند نظرية جرليس سانديرس بريسيف أغنية "اضحك" حلمود اخل
 الدافعية الوراد يف أغنية اضحك حلمود اخلضر السميائية  عند جارليس سانديرس بريس.

ة يف ، ألن البياانت املقدمالنوعيهو املنهج هذا البحث املستخدم يف ج وأما املنه
 هذا يف الرئسية البياانت مصدر شكل شرح للكلمات املكتوبة أو من خطاب شخص.

 تتعلق يتال الكتب هي الثانوية البياانت مصدر .اخلضر حلمود اضحك غناء هي البحث
 .السميائية بنظرية

دافعا على أغنية اضحك حلمود  25عالمة و 26البحث هي  ذامن ه نتائجالوأما 
اخلضر. من بن عشرة عالمات من اإلنديكس، وعشر عالمات من الرمز، وست عالمات 

لرابين، ي ااإلجتماعي، ست من الدافع يعشرة من الدافع ييقون. أما الدافعية فهاإلمن 
 الفطري. يعوعشرة من الداف
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ABSTRACT 

 

Asrori, Hadi (2020) Motivation Values In "EDHAK" Song Proposed by Humood 

Alkudher Theory of Charles Sandre Pierce Semiotics. Department of Arabic 

Literature, Faculty of Humanities, State Islamic University Maulana Malik 

Ibrahim Malang.  

Advisor: Arif Musthofa, M.Pd.  

Keywords : Song, Values Motivation, Semiotic 

 

The song is a work of art combined from sound art and poetic language arts 

the language is short and there is a rhythm with a unified sound and choice of word 

(imaginative) and involves the melody and the sound of the singer. A song is also 

part of the person’s expression a bout something he has seen. Heard and 

experienced. Naturally, if the song is difficult to distinguish from poetry. Because 

poetry and songs have in common that is both using a person’s expression. What 

distinguishes it isif the poem does not use melody and rythm, while the song uses 

melody and rythm. In song expressions, there is a play on words and language to 

create attraction and uniqueness to the lyrics. So that the form of language that 

results from communication between the songwriter with song lovers community. 

The formulation of the problem in this research is what lafadz contains 

symbols, icons and indexes on the song titled "Smile" popularized by Humood 

Alkhudher Charles Sandre pierce's semiotic theory, and what motivational values 

are contained in the song titled "Smile" popularized by Humood Alkhudher Charles 

Sandre Pierce's semiotic theory. And the purpose of this study are: 1) To find out 

the words that contain symbols, icons, and indexes in the song "Smile" popularized 

by Humood Al-Khudherr in Charles Sanders Pierce's Semiotics theory, 2) To find 

out the motivational values that are contained in the entitled "Smile" which was 

popularized by Humood al-Khudher semiotic theory Charles Sandre Pierce. The 

approach used in this study is a qualitative approach, because the data presented is 

in the form of an explanation of a person's written words or words. The main data 

source for this research is the song titled "Smile" which was popularized by 

Humood AlKhudher. Secondary data sources are books relating to the theory of 

semiotics. 

The results of this study are 26 markers and 24 motivations in Edhak song 

popularized Humood Alkhudher. Among them are ten markers from the indeks, ten 

from marks, and six from icons. As for the motivation, six from biological 

motivation, ten from innate motivation 
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ABSTRAK 

 

Asrori, Hadi (2020) Nilai-Nilai motivasi pada lagu edhak yang dipopulerkan oleh 

Humood Alkhudher perspektif semiotika Charles Sandre Pierce. Skripsi. 

Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim  Malang. 
 Pembimbing: Arif Mustofa, M.Pd.  

Kata kunci: Lagu, nilai motivasi, Semiotika. 
 

 Lagu merupakan karya seni gabungan dari seni suara dan seni bahasa yang 

puitis, bahasanya singkat dan ada irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan 

kata-kata kias (imajinatif) dan mleibatkan melodi dan suara penyanyinya. Lagu juga 

bagian ekspresi seseorang tentang suattu hal yang sudah dilihat, didengarkan 

maupun dialaminya. Wajar jika lagu sulit dibedakan dengan puisi. Karena puisi dan 

lagu mempunyai kesamaan yaitu sama-sma menggunakan ekspresi seseorang. 

Yang membedakanny adalah jika puisi tidak menggunakan melodi dan ritme, 

sedangkan lagu menggunakan melodi dan ritme. Dalam pengekspresian lagu, 

didalmnya terdapat permainan kata-kata dan bahasa untuk menciptakan daya tarik 

dan kekhasan terhadap lirik tersebut. Sehingga bentuk dari bahasa yang dihasilkan 

dari komunikasi antara pencipta lagu dengan masyarakat penikmat lagu. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa saja lafadz yang 

mengandung simbol,ikon dan indeks pada lagu yang berjudul "Tersenyumlah" yang 

dipopulerkan oeh Humood Alkhudher teori semiotika Charles Sandre pierce, dan 

apa saja nilai motivasi yang terdapat pada lagu yang berjudul "Tersenyumlah" yang 

dipopulerkan oleh Humood Alkhudher teori semiotika Charles Sandre Pierce. Dan 

tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui kata-kata yang mengandung 

simbol, ikon, dan Indeks dalam lagu "Tersenumlah" yang dipopulerkan oleh 

Humood Al-Khudherr dalam teori Semiotika Charles Sanders Pierce, 2) Untuk 

mengetahui nilai-nilai motivasi yang terkandung dalam yang berjudul 

"Tersenyumlah" yang dipopulerkan oleh Humood al-Khudher teori semiotika 

Charles Sandre Pierce. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, karena data yang disajikan adalah dalam bentuk penjelasan 

kata-kata tertulis atau ucapan seseorang. Sumber data utama untuk penelitian ini 

adalah nyanyian yang berjudul "Tersenyumlah” yang dipopulerkan oleh Humood 

AlKhudher. Sumber data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan teori 

semiotika. 

Adapun hasil penelitian ini yaitu terdapat  26 petanda dan 25 motivasi pada 

lagu edhak yang dipopulerkan oleh humood alkhudher. Diantaranya adalah sepuluh 

petanda dari indeks, sepuluh dari tanda, dan enam dari ikon. Adapaun motivasi nya 

ialah sepuluh dari motivasi sosial, enam dari motivasi teologis, dan sepuluh dari 

motivasi bawaan 
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 الباب األول
 املقدمة

 خلفية البحث .أ

هناك العديد من األعمال األدبية اليت تتطور على نطاق واسع وبسرعة. فيه 
الكثري من اللغات والفنون املختلطة وغريها، بدءا من القصص القصرية واألغاين والشعر 

ى  األدب هو نشاط فين يستخدم اللغة والرموز األخر والدراما والنثر والفولكلور وغريها. 
 (.16، ص 1983)بدرون، كأداة خللق شيء خيايل 

غالًبا ما يتم تقييم األعمال األدبية على أهنا أشياء فريدة ويصعب تقدميها يف  
صيغة واضحة واثبتة. األدب هو موضوع املعرفة اليت ال ميكن الشك  كثري من األحيان

هو  ألديب، العمل اعامليةالريد وصعب الصياغة يف الصيغة على الرغم من أنه ف فيها.
، ية )شبهالبشر  وميكن اختباره ابحلواس ذي ميكن أن يعطى احلدود واخلصائصالشكل ال
  (.24، ص 2016

أحناء العامل، من األدب اإلندونيسي،  يف مجيع تار انتشاال األعمال األدبية
واألدب العريب، واألدب الصيين، واألدب اإلجنليزية وغريها. احعندما نتحدث عن 

 Cahaya)األدب العريب، فكانت هناك املناقشة املتعلقة ابلشعر. قال جاهااي بواان 

Buana)  للغة  ايف كتاب اتريخ النقد األديب والبالغة عن تعريف الشعر أنه فن يستخدم
كوسيط، كما كانت املوسيقى تستخدم اإليقاع، والصور أبلوان خمتلفة، ورقصات 

  .(26، ص. 2015ركات، وغريها )جاهااي بواان، حب
ال تصف األعمال األدبية كاألعمال األدبية فحسب بل هي تصف أيضا  

كاس احلياة خلربة الباطنية لقرائها، كإنعكتسلية ممتعة، تفيد األعمال األدبية كإضافة ا
و انعكاس املشكالت احلياة البشرية. يالمس الشاعر مشكلة احلياة إىل تركيب اللغة 
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احلسنة يف شكل نثر وشعر و ممثل. لذا، قراءة األعمال األدبية  تعين  قراءة 
 (. 4، ص.1993مشكالت احلياة يف شكل فنون اللغة )لوكسيمربج،

ناء، الشعر، دراما)مسرحي(، الفوكلور و غريها، يدخل  من ألدب يتعلق غا
األعمال األدبية. كمثله الشعر والغناء، من الطبيعي اىل هذ اللحظة ات الشعر واألغنية 
هلما وجه التشبه. الفرق الوحيد ان الشعر ال يستخدم اإليقاع واملوسيقي بيتما األغنية 

ملوسيقي احلايل وجود القصائد تستخدم اتستخدم مها. ولكن من غري املتوقع يف الوقت 
يف األغنية عن وجود شيء متناقض أو أمر يف فعل  )احدها مثل الشعر املوسيقي.

 شيء. إذن املعىن مل يرد يف الكلمات فحسب، ولكن أيًضا يف اإليقاعات واألحلان
 . (27، ص 2006)انداه، 

تشمل العناصر اجلوهرية يف  .لذلك، فإن كلمات األغاين هلا التشابه مع الشعر
الشعر على اجلوانب الصوتية، واجلوانب املرتية )عدد املقاطع يف كل غنائي، أو قافية، 
أو معادلة سليمة، واجلوانب النحوية، واجلوانب الداللية. ولكن، تتضمن األغاين من 

م دالشعر احلري الذي ال حيتوي على قواعد يف عدد املقاطع يف كل الكلمات، ال تستخ
القافية أو معادلة الصوت، وليس لديها إيقاع منتظم كما هو احلال يف اتفاقية القافية 

 .(35، ص 2009)ايوان، الكالسيكية
ويرى فناين أن هناك ثالث وجهات النظر املرتبطة بوجود األعمال األدبية. أوال، 

قت و وهي وجهة النظر تنظر إىل األدب كوثيقة اجتماعية يعكس فيها املوقف يف ال
الذي مت فيه إنشاء األدب. اثنياً، وجهة الظر اليت تعكس الوضع االجتماعي للشاعر. 
اثلثًا، النموذج الذي استخدمه العمل كدليل على الظروف االجتماعية ، على سبيل 
املثال، األغاين اليت شاعها محود اخلضر، واليت تروي كيف تتعامل مع كل مشكلة يف 

فيرباينيت، ) ا ذاتًيا للتغلب على التحدايت اليت تواجههااحلياة بصرب، وأكثر حتفيزً 
 (.3، ص.2010
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ل يفصت، ابلطبع لن يتم الرسالة نتحدث عن كلمات األغاين كوسيلة توصيل
ين أنه هذا يع ،العمل من فهم الرسالة الواردة يفاملشكلة عن العالمة. حىت تتمكن 

هي عالمة أن ال  Danesi وعند رأي دانسي جيب فهم العالمات الواردة يف العمل.
ثل اليت مت لكذأصبح الرايضية ، وما  أو الرموز الصيغ موضع، ،إشارة، غمزة، شيء
 .(37، ص 2010دانسي، ) نفسه غري أو سوى شيًئا

كما يرى جن مريي بريتجين، األغنية هي أدب خاص للغاية، ألن وترية األغنية 
رون ميكن أن جتعل الناس يشع تظهر كل عمق املعىن. كلمات األغنية حلوة ، حبيث

-287،ص. 2001ابلطريان، واالنزالق، والضوء والسذاجة )فيا مسيت و توثون، 
امر، ) مات األغاين هلا بعض أوجه التشاب(. بطبيعة احلال، بن الشعر وكل289

 (22، ص 2008
وكانت األغاين العربية تظهر يف القرن العشرين، وهي معروفة ابملوسيقى الرتكية. 

ذلك الوقت كان نوع املوسيقى ال يزال كالسيكًيا، ومل يكن هناك اختالط مع أنواع يف 
أخرى. العرب يف ذلك الوقت مل يعجبهم املغين فحسب، بل أيًضا مكوانت املوسيقى.  
كما يعجبهم أيضا كل من يطور النماذج من أساليب الشعر والغناء. مث بعد ذلك 

 ظهور  حتولت إىل موسيقى البوب يددي إىلوجود املوسيقى الغربية الكالسيكية اليت
. أحد املغنن هبذا 1990األغنيات مبزيج من األساليب الغربية والشرقية يف عام 

األسلوب هو عمرو دايب بغنائه حتت العنوان "حبييب اي نور العن". كان هذا الغناء 
 .(377، ص. 1997مل تزل مسموعة حىت اآلن وتستخدم يف املسابقات )اليونسكو، 

 إضافة إىل ذلك، فإن األغاين العربية اليت حتظى بشعبية بن كثري من الناس اليوم،
أحدها هي أغنية "اضحك" اليت شاعها محود اخلضر، ألنه ابإلضافة إىل األغنية اليت 
ميكن أن يتمتع هبا مجيع الناس، مت تشغيل األغنية أيًضا على القناة الرمسية محود اخلضر 

ثن مرة. يف أغنية "اضحك" هنالك أيًضا العديد من املعاين الرمزية أكثر من واحد وثال
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والقيم الدافعية حبيث يشعر مستمعو األغنية مبزيد من احلماس والشغف يف معاجلة 
 .(205، ص 2009)بونيو، حياهتم

( حلاجة إىل اإلجناز، إن 1وفًقا ملاكالند، هناك شيئان وراء دوافع الشخص:
احلاجة إىل أن حيقق شخص ما إجنازًا مهًما، أو يتقن جمموعة  احلاجة إىل اإلجناز هي

متنوعة من املهارات، أو يتمتع مبستوايت عالية. ألن الشخص لديه حاجة عالية 
لإلجناز، مبا يف ذلك الثناء ومكافأة النجاح احملقق، واملشاعر اإلجيابية الناشئة عن 

 كافأة األكثر إرضاًء هلم هياإلجناز، والرغبة يف مواجهة التحدايت. ابلتأكيد امل
( احلاجة إىل السلطة والقوة، تستند هذه احلاجة إىل رغبة 2 .االعرتاف من اجملتمع

 .(74-70، ص 2004)بوديونو، الفرد يف احلكم أو قيادة اآلخرين
يف هذه احلالة، تعد األغنية وسيطًا يف نقل الرسالة واملبينة إبيقاع يوفر العديد 

  الكبري على األشخاص الذين يستخدمون اللغة اليت تعطي املعىنمن الفوائد والتأثري
ضمنًيا أو صرحًيا. كلمات األغاين ليست مثل اللغة اليومية ولديها طبيعة غامضة ومعربة 
تددي إىل ميل اللغة للتأثري وإقناع وتغيري موقف القارئ يف النهاية )ويليك و ويرين، 

الرسالة يف كلمات األغاين ، يتم (، لذلك، للعثور على معىن 14-15، 1989
استخدام الطريقة الرمزية وهي جمال العلوم الذي يدرس نظام اإلشارة. بدءًا من كيفية 

 تفسري العالمة ، وأتثرها ابإلدراك والثقافة ، وكيف تساعد العالمة.
أو  ري البشركيفية تفك  عنبريس من اهتمامه ابلتحقيق عند نشأت السيميائية 

لسيميائية الك كانت ذ. ولتنتج بريس أن السيميائية مرادف للمنطق. حىت اسالناس
، 2016 ،علي عمران) تقدر على تعلمه ومتلكه من احلالة الدورية حوهلا بريسعند 
 (.289-277ص 

السيميائية علم العالمات )العالمة( وكل ما يتعلق ابلعالمة اجليدة لكيفية عملها، 
والعالقة مع الكلمات األخرى، وإرساهلا وقبوهلا من قبل مستخدميها، )صبور، 

(. والغناء الذي سيتم حبثها ابستخدام نظرية جارليس 96-95. ص. 2015
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شيء ما ليعمل كممثل ل سانديرس بريس حيث يرى أن السيميائية هو شيء لشخص
 (. 21. ص. 2009آخر يف حالة أو قدرة معينة )أومبريتو إيكو، 

من البيان املذكور يف األعلى، قام الباحث بتعين هذا البحث ابعتباره كقيمة 
الدافعية يف غناء "اضخك" دراسة السميائية من منظور جارليس سانديرس بريس، 

اين اآلخرين وكذلك ألن هذا الغناء حتتوي على املعألهنا مل يقم ابلبحث مع الباحثن 
 السيميائية العديدة والنتائج الدفاعية فيها.

 
 أسئلة البحث .ب

 يف هذه الدراسة هي: بناء على خلفية البحث، فأسئلة البحث
ما هي األلفاظ اليت حتتوي على الرمز، إيقون، وانديكس يف أغنية "اضحك" حلمود  (1

 يرس بريس؟اخلضر عند نظرية جرليس ساند
ما هي القيم الدافعية يف أغنية "اضحك" حلمود اخلضر عند نظرية جرليس سانديرس  (2

 بريس؟
 

 أهداف البحث .ج
 هي: البحث هذا فأهداف السابقة، البحث أسئلة ضوء على

ملعرفة األلفاظ اليت حتتوي على الرمز، إيقون، وانديكس يف أغنية "اضحك" حلمود  (1
 بريس.اخلضر عند نظرية جرليس سانديرس 

ملعرفة القيم الدافعية يف أغنية "اضحك" حلمود اخلضر عند نظرية جرليس سانديرس  (2
 بريس.
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 فوائد البحث .د
 إن فوائد هذا البحث هي:

 الفوائد النظرية  (1
ميكن هلذا البحث املسامهة يف املعرفة يف جمال اللغوايت يف دراسة 

 اآلخرين مساعدة الباحثننظريةجارليش سانديرس بريس، ميكن هلذا البحوث أيًضا 
 يف إجراء أحباث مماثلة من أجل حتسن قدرهتم فهم األعمل األديب.

 تطبيقيةالفوائد ال (2
يستطيع للباحثن إجراء البحوث األخرى عن موضوع أغنية "اضحك" اليت 
يستطيع  الباحث حتليلها من خالل اخلطاب، أو علم الرمز. وميكن أيضا إجراء 

ثري أغنية "اضحك" على سكينة القلب لألجيال يف هذا البحوث الكمية مثل أت
 (.Terhadap ketenangan batin anak milenial sekarang) العصر

 
 الدراسات السابقة .ه

إن الدراسة حول اغنية العربية ليست جديدة، ولكن الدراسة عن األغاين العربية 
ابقة اليت الدراسات السابستخدام نظرية علم الرمز عند ساندر بريس مل تكن كثرية. أما 

 وجدها الباحث هي:
، "سيميوتك يف كلمات أغنية كن أنت العربية عند محود 2018علي عمران،   (1

اخلضر".. يستخدم هذا البحث طريقة كيفية بنظرية ساندري بريس السيميائي. 
يناقش الباحث عن علم الرمز يف أغنية "كن أنت" عند محود اخلضر، حيث توجد 

إينديكس. اختار هذا املوضوع ألن هذه األغنية كانت مشهورة جدا فيها أيقوانت و 
 يف شبان إندونيسيا، وهي حتتوي على الرسالة التحفيزية للناس.
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، "نيسا صبيان يف رسالة دين السالم". يستخدم هذا 2019لقمان هادي ستيوان،  (2
ن عالبحث طريقة البحث الكيفي الوصفي مع طريقة حتليل احملتوى. يبحث الباحث 

رسالة الدعوة يف أغنية "دين السالم". هناك تركيز واحد للمشكلة اليت مت فحصها 
يف الدراسة هو معرفة كيف ميكن استنتاج معىن الرسالة يف أغنية دين السالم أن معىن 
الرسالة املنقولة من خالل األغنية ميكن أن خيلق شعورًا ابلسالم يف اجملتمع. لذلك، 

هم من خالل األغاين، أو ملمارسي الدعوة ينقلون رسائل ميكن للجمهور نقل رسائل
الوعظ من خالل الرتنيمات. ميكن للباحثن إجراء أحباث ابستخدام أشياء مادية 
عن األغاين من خالل حتليل اخلطاب، والتأطري، والسيميائية، وحىت ميكن للباحثن 

 ية. األلفإجراء حبث كمي مثل أتثري أغنية دين السالم الداخلي لألطفال يف
، "الفيديو املوسيقي غامبوس اعطوان الطفولة ". هذا البحث 2019إيران كورنياوايت،  (3

اإلسالمي يف مستوى  من قسم االتصال اإلذاعي 2019مت إجراؤه يف شكل املقالة عام 
انديرس س يستخدم هذا البحث أيًضا طريقة التحليل السيميائي لتشارلزاملاجستري، 

البحث هو لتوفري معىن لإلشارات يف الفيديو املوسيقي . الغرض من هذا بريس
ابستخدام طريقة التحليل السيميائية لتشارلز ساندرز بريس. وبناًء على حتليل 
البياانت اليت مت احلصول عليها من مصادر اإلنرتنت وعلى الفيديو املوسيقي اخلاص 

اضحة  صورة و بربانمج اعطوان الطفولة، يظهر أن هذه الوسائط قادرة على تقدمي
لألحداث اليت حدثت يف فلسطن، مع صور خمتلفة يف الفيديو قادرة على متثيل 
احلزن الذي تشعر به اجملتمع الفلسطيين ولديه معاين ميكن للجمهور فهمها من 
خالل مشاهدة هذا الفيديو. على الرغم من أن هذا الفيديو ال يريد سوى وصف 

ف دم عرض املوقف أو املعاملة الفعلية للعنأوضاع األطفال يف فلسطن من خالل ع
 الذي ترتكبه دولة إسرائيل لفلسطن ، إال أن ما يظهر هو ما بعد احلرب.
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. حتليل سيميوطيقية يف كلمات أغنية دين السالم 2019بدا كوماال صفياان.  (4
وسيدي الرئيس والقدس توحيدان نظرية لسانديرس بريس. البحث العلمي. أهداف 

( ملعرفة معاىن املمثل، وأتويل اإلشارة، واملوجودة يف كلمات 1: هذا البحث هي
( ملعرفة معاىن املمثل، وأتويل اإلشارة، 2أغنية القدس توحيدان نظرية سانديرس بريس، 

( ملعرفة معاىن 3واملوجودة يف كلمات أغنية دين السالم نظرية سانديرس بريس، و
رس أغنية وسيدي الرئيس نظرية ساندي املمثل، وأتويل اإلشارة، واملوجودة يف كلمات

بريس. هذا البحث حبث كيفي. أما نتائج البحث وهي مخسة وثالثون عالمات 
الرموز يعين املمثل يف كلمات أغنية دي السالم وسيدي الرئيس والقدس توحيدان. 

( ثالثة عشر عالمة يف أغنية 2( تسعة عالمات يف أغنية دين السالم، 1منها: 
 ( ثالثة عشر عالمة يف أغنية القدس توحيدان. 3سيدي الرئيس، 

. فوضى اهلوية الصينية يف فيلم احلب )حتليل 2018ا.ر دزوقي نوفل عمرو هللا.  (5
السيميائية جارليس سانديرس بريس(. أهداف هذا البحث هي : ملعرفة ووصف 

ا البحث يستخدم هذ يف فوضى اهلوية الصينية يف فيلم احلب.   الرموز واألشكال
طرق النوعية. هذا البحث مناقشة حول الظلم التمييز والقيود على حقوق الشعب ال

 الصيين.
هناك فرق ومساواة بن هذه الدراسة والدراسات السابقة أما ابلنسبة 
للمساواة ، فهي تدخل يف النظرية املستخدمة ، أي التحليل شبه املنظوري ملنظور 

اسة سة والدراسات السابقة موضوع الدر تشارلز ساندري بريس. والفرق بن هذه الدرا
 وما فحصته هو األغنية الضاحكة اليت شاعها محود اخلضر.
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 منهج البحث .و
 نوع البحث -1

 Library)  نوع البحث املستخدم يف هذا البحث هو البحث املكتيب

Research)  ألنه يشرح األمور عن طريقة وصفية مع تصنيفها حىت صارت نتيجة
، ص 1999النتيجة تسهل يف عملية البحث ومالحظته ) أزوار، مبينة. وتلك 

ج الكيفي هن ذا البحث هو املنهج الكيفي. واملومنهج البحث املستخدم يف ه. (7
هو البحث العلمي الذي يتعرب بياانته بشكل كلمات أومجل أو أوصاف متنوعة 

 لكيفياملنهج ا ابستخدم البحث إىل أغرض  (. ابلنسبة9، ص 2015)ركايسيح، 
القيم الدافعية و السميائية )الرمز، إيقون، إنديكس(   معرفة عن البحث هذا يبحث

 عند جارليس سانديرس بريس لغناء اضحك حلمود اخلضر.
أللفاظ اليت االسابقة، وصف الباحث  من النظرية بناء على تلك التعريفات

ند نظرية عحتتوي على الرمز، إيكون، وإنديكس يف أغنية "اضحك" حلمود اخلضر 
ة والقيم الدافعية يف أغنية "اضحك" حلمود اخلضر عند نظري جرليس سانديرس بريس
 .جرليس سانديرس بريس

 البياانت مصادر -2

 الرئيسية البياانت .أ

مصدر البياانت الرئسية يف هذا البحث هي غناء اضحك من البوم عسري 
 =Awakening Records  (vاحسن حلمود اخلضر يف يوتوب الرسم بسم 

NGpOEvZz8vY https://www.youtube.com/watch?  سنة مطبوعة يف السنة .
 اضحك غناء هي البحث هذا يف الرئسية البياانت مصدر .الفان ومخسة عشر

 .اخلضر حلمود
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 الثانوية البياانت .ب

 الكتاب مثال. يةالسميائ بنظرية تتعلق اليت الكتب هي الثانوية البياانت مصدر
. إيكو أمربتو .العريب واجمللة المرباين األدبية األعمال يف والتطبيقات السيميائية النظرية
. محداوي يلمج للرتمجة، العربية املنظمة: لبانون. اللغة فلسفة و السيميائية.2005

 السيميلئيات. 2012بنكراد، سعيد والتطبيق، النظرية بن السيميولوجيا. 20011
 12/01 النشر اتريخ وتطبيقاهتا، مفاهيمها

 البياانت مجع طريقة -3

الطريقة اليت يستخدم الباحث يف هذ البحث حلصول البياانت هي طريقة 
 (.208، ص. 2016اإلستماع وطريقة الكتابة )براستواو، 

 طريقة االستماع .أ
 استماع األغنية اضحك أبكملها (1
فهم كل كلمة األغنية اليت حتتوي على القيم الدافعية هي الرمز وإيقون وإندكس  (2

 جارلس ساندر بريس.عند 
 طريقة الكتابة .ب

 هيو  وبعد انتهاء طريقة االستماع، جيمع الباحث البياانت بطريقة الكتابة
بكتابة أو مالحظة أو تدوين البياانت حىت حيصل البياانت املرتبة واملنظمة )كيالن، 

 (.167، ص 2012
 قام الباحث اخلطوات: 
لقيم األغنية اليت حتتوي على احتديد وكتابة كل كلمة على البياانت كلمة  (1

 .بريس سعند جارلس ساندير إيقون، إنديكس(  ،الدافعية  )الرمز
الوصف كلمة األغنية اليت حتتوي على القيم الدافعية  )الرمز، إيقون، إنديكس(  (2

 .عند جارلس سانديرس بريس
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 طريقة حتليل البياانت -4
يف هذه الدراسة ابستخدام التحليل الوصفي مع  اجملموعةستحلل البياانت 

منوذج حتليل البياانت وفقا ملايلز وهوبرمان. وكما نقل سوغيونو، فإن مايلز وهوبريمان 
ي يقرتحان أن "األنشطة يف حتليل البياانت الكيفية يتم تنفيذها بشكل تفاعلي، وجتر 

ة يف حتليل ألنشطابستمرار حىت يتم استكماهلا، حبيث تكون البياانت مشبعة. ا
، 2002سن، حأو حتقق ) البياانت وإستخلص ونشر تقليل البياانتالبياانت وهي 

 (.41. ص
 (data reduction)تقليل البياانت  (أ

وقال سوغيونو إن "تقليل البياانت يعين التلخيص واختيار األشياء املهمة 
، ص 2002والبحث عن موضوعات وأمناط وإزالة من غري الضروري" )حسن، 

 (. ابلنسبة هلذه الدراسة، سيتم اختاذ خطوات لتقليل البياانت على النحو التايل:338
 بعد مجع البياانت، تلخص الباحثة البياانت احملصلة. (1
إختيار البياانت املتعلقة ابملوضوعات اليت حتتوي على املعىن ايقون، الرمز، و  (2

عند  مسيائية اينديكس والقيم الدافعية يف غناء اضحك حلمود اخلضر دراسة
 ججارليس سانديرس بريس.

مجع اختيار البياانت على أساس املواضيع الفرعية اليت حتتوي على املعىن ايقون،  (3
الرمز، و اينديكس يف غناء اضحك حلمود خلضر نظرية السميائية جارليس 

 سانديرس بريس
لى ع التخلص من البياانت غري متعلقة ابملواضيع واملوضوعات الفرعية اليت حتتوي (4

معىن السميائية )ايقون، اينديكس، و الرمز( نظرية جارليس سهنديرس بريس و 
 اقيم الدفعية يف غناء اضحك.

 (data display)نشر البياانت  -ب
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خطططة املالبياانت بشكل أوصاف موجزة وخمططة وعالقة بن الفئة و  نشريتم 
ن وما أشبه ذلك. و  اإلنسيابية  البحث ياانت مستخدًما يفمايلز وهوبرمان أن أكثر الب ُبنط

 (.341، ص. 2002النوعي هو النص السردي )حسن، 
 (conclution drawing/verification)استنتاج اإلجناز/التحقق  -ج

من البياانت املكتسبة ومن مث تصنيفها وتبحث عن املوضوعات واملوضوعات 
ملبينة ال تزال االفرعية واألمناط مث استخالص النتائج. ال تزال االستنتاجات األوىل 

مدقتة، وسوف تتغري إذا مل جتد أدلة قوية اليت تدعم فرتة مجع البياانت. ولكن إذا  
كانت االستنتاجات املقدمة يف فرتة األوىل ومدعومة أبدلة صحيحة ومتسقة عند 
مجعت الباحثة البياانت، فإن االستنتاجات املطروحة هي استنتاجات موثوقة )حسن، 

 (.345، ص 2002
وة التالية يف هذا البحث هي فرتة التحقق البياانت بعد مرور البياانت خالل اخلط

 عملية تقليل البياانت ونشر البياانت، على النحو التايل:
 صحة البياانت مع أدلة صاحلة. ثبت الباحثي -1

استنتاجات تستند إىل نظرية السيميائية جارليس سانديرس بريس  رسم الباحثي
 وأنواعها )ايقون،الرمز، و ايديكس
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 الباب الثاين
 اإلطار النظري

 

 مفهوم السميائية -1
  لغة واصطالحا -أ

، يضاف على طريقة عامة هجاء حتجئ (Semiotics) السميائية من اللغة اإلجنليزية 
اللغة اإلندونسية املكملة. والطريقة العامة يف إشكال اإلصطالحات على اللعة 
اإلجنليزية ال حقات على اللغة اإلجنليزية كلها وكذلك تسمى السميائية بسميولوجي. 

 (.20، ص 2009)سنطوسو، 

هي  (Semiotics) معاجم املصطالحات اللغوية أن السميائية يف اصطالحاوالسميائية  
الدراسة العامية للرموز اللغوية وغريها، ابعتبارها أدوات االتصال. ويعرفه دي سوسري 

، 2014للغة أحد فروعة )امحد خمتار، أبن الذي يدرس املوز بصفة عامة، و يعد غلم ا
 (.14ص 

. ومها (sign) يعين اإلشارة (semion) من اللغة اليواننيةالسميائية والسميولوجيا مها  
تبادالن، ألهنما يوجهان على العلوم عن اإلشارة العامة منحرفة غري عجيبة على 
إصالحهما وألهنما مستواين. اخلتالف من االختالفات املختلفة بينهما، أن 

ة اإلجنليزية. أو اللغالسيميولوجيا تستخدم اللغة األوروبية والسميائية العامة تستخدم 
  Ferdinand De Sausureبعبارة أخرى أن السيميولوجيا تتبع فريديناند دي سوسري

 (.12 .، ص2006والسميائية تتبع جارليس سانديرس )صابور، 

مبعىن العالمات والداللة.  semionلفظ السميائية من اليوانين ومعىن اآلخر  
ومسيائية من فرع العلم الذي يتعلم فيه العالمة وكل ما يتعلق هبا مثل النظام العالمة 
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أنه يتعلم عن األنظمة  premingerوالعملية اجملزية يف استخدام العالمة. شرح فرمينجري 
 توكل اليتوالقواعد واالنفاقات الىت اعطات اىل العالمة عدة املعاين. والعالمة هي 

 .( 64. : ص 2015،الشىء آحر من اخلبزة والعاطفة والغريها )ءينر اسوارا

السميائية هي أحد من العلوم أو املناهج التحليلية للدراسة اإلشارية، واإلشارية  
هي أداة من أدوات الطلبة الطريقية يف هذا العامل بن الناس، رأى روالن برطيس أن 

. (Thing)لتفسري األشياء املتنوعة  (Humanity)نسانية السميائية أصله الدراسة اإل

. و أما (Comunicate)يف هذه احلالة ال جيوز أن ال خيتلط مع احملادثة   (To Snify) والتفسري
تفسري املوضوع فليس حيمل اخلري فقط، ولكنه يثبت ابملنهج املركب من اإلشارة. )صابور، 

 (.15, ص 2006

املوضوع عن علم السيميائية بن التغريب والتأصيل ويف جماالت اآلخرين،  
ميائية ساإلسالمي، تنقسم السميائية إىل قسمن أو نوعن مها السميائية اللغوية وال

س األدب األريب  إن السميائية يف قامو  (.9، ص 2014االصطالحية )سليمان، 
ديري نكقموس مصطلحات األدب تسمى بعلم العالقة أو علم اإلشراة. وجارليس سا

 semiotikيف الغرب )األمريكية( قد عرف كلمة مسيائية  charles sandre pierceبريس 
ومل يبتكر بريس مصطالح السميائية من عنده، بل استمده (. 193: 2011 )كامل،

ابلعالمة  على علم اخلاص John Locke)من املصطلح الذي أطلقة جون لوك )
 .(366:  2013علم اللغة )راغب،   Lockeوالدالالت واملعاين اعرتبه لوك 

فلذلك كانت السميائية والسيميولوجيا ينشئان يف مكانن، ومها األورواب )سوسري  
( ويلقبان "أبيب السميائية العصر". إن 1839-1914( واإلجنليزي )1913-1857

حياهتما فينفس الزمان أو يف زمان وحد، ولكنهما يف مكانن خمتلفن، وعدم التعارف 
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ما يولدان النظرية. بريس هو من أهل الفلسفة واملنطق وسوسري من أهل اللغة بينه
 (.12، ص 2006العامة )صابور،

رأى فردينان دي سوسري أن السيميائية كعلم الذي يدرس عن العالمات حول  
اجملتمع والغرض من ذلك العلم يعين للداللة على كيفية منظمة العالمات ابلقواعد اليت 

  (pierce)(. وأما مفهوم السميائية عند رأي بريس 95، ص 2006ر، ترتبها )صابو 
أهنا حركة وأثر الذان توريط التعاون بن ثالثة املواد يعين العالمات وموضوعها 
ومفسرها. والصلة بن ثالثة املواد ليست اثبتة بل دينامية مع أحد منهما يقرتح اآلخر 

 (.12، ص 2006يف منط دوري )صابور، 

 (Umberto Eco)ورأي اآلخر من اجملتهد عن السميائية اليت يبينها بدمبريتو ئيكو  

وعند رأيه أن السيميائية هي حقل الدراسة الذي يدرس عن األشياء اليت تقدر على 
. إن األشياء التستطيع أن تستخدم لتعريف عن الكذب فهي ال الكاذب استخدامها

ف ال ق أيضا. واخلالصة من ذلك التعريتستطيع أن تستخدم لتعبري الصحة أي احل
. وعلى الرغم من ذلك فإن السميائية كنظرية الكذب تستطيع األشياء أي شيء كان

، ص 2008تتضمن فيها نظرية الصحة ككلمة النهر اليت فيها معىن الليل )مزكي، 
11.) 

بن أو عمل املشاركة  (influence)واألثر  (action) إن السميائية تشمل على الفعل 
واملعىن  (objek) واملفعول أو املوضوع (sign) والرمز (subjek) أربعة العناصر، منها: الفعل
املقصود ابلفاعل هنا ليس الفاعل من البشر  .(interpretant)اجلديد يظهر بعد املطالعة 

أو الناس ولكن هذه الثالثة هي كانت صفتها جتريدية. وال أتثريها عادة االتصالية 
 (.17، ص 2007حقيقية )موزكي، 
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أن السميائية تضمن على ثالثة االهتمامة الرئيسية  C.W.Morrisو  R.Campويرى  
 (. وهي كما يف التايل: 14)خمتار عمر، ص 

 دراسة كيفية استحدام العالمات والرموز كوسائل اتصال يف اللغة املعنية. -أ
 دراسة العالقة بن الرمز وما يدل عليه أو بشري إليه.  -ب
 دراسة ارموز يف عالقتها ببعض.  -ج

فلذلك كانت السيميائية تضمن عن الفروع اللغوية املتنوعة وخاصة بعلم الداللة   
بعيدة من الناحية الداللية وحدها أهم من علم الداللة األن. والنحو واألسلوب كما أهنا 

ة أو غري ياألخري هتتم ابلرموز اللغوية فقط، فأما األول يهتم ابلعالمات والرموز كانت لغو 
 (.14، ص 2014لغوية )خمتار عمر، 

 
 السميائية عند جارليس سانديرس بريس  -2

واألثر الذان تورطاون بن ثالثة فهي احلركة  (Pierce)مفهوم السميائية عند بريس  
املواد يعين العالمات وموضوعها ومفسرها. والصلة بن ثالثة املواد املذكورة من قبل 
يعين العالمات وموضوعها ومفسرها. والصلة بن ثالثة اجلوانب ليست اثبتة ولكن 

 (.12، ص 2006دينامية مع أحد منهما يقرتح اآلخر يف منط دوري )صابور، 
، السميائية عند بريس كما أنه دل على شيء عند شخص (Eco) ه إيكوأما نقل

للتعبري عن األشياء األخرى خمتلفة ابألحوال أو الطاقات. وهلذ تستطيع الباحث أن 
يلخص أن يف احلقيقة تصف الرموز موكلة أو مصورة اليت تصور األشياء األخرى 

 مدسسة ابملعاهدة املعينة.
، 2008ة على ثالثة األشياء كما يلي )دانيل تشاندلر، ينقسم بريس تقسيم السميائي -أ

 (:67ص 
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املمثل : الشكل الذي تتحده اإلشارة )وهو ليس ابملضرورة ماداي، مع أنه يتعرب  -أ
 عادة كذلك(. ويسميه بعض املنظرين )حامل اإلشارة(.

 أتويل اإلشارة: وهو ليس مدوال، إمنا املعىن الذي حتدثه اإلشارة.  -ب
 يتخطى وجده اإلشارة اليت يرجع إليها )املرجع إليه(.املوجودة : شيء  -ت
أما يف كتابه إيكو مايضمن صحيح العالمات، على الرغم من ذلك عدم وجود  

املرتجم أو املفسر. رأى بريس أن التفسري هو ما ينتج عن العالمات يصبح يف العقل املرتجم 
، ص 2009)صابور،  أو املفسر، ولكن ميكن أن يفهم عن تعريف املرتجم أو املفسر

(. و كان املمثل هو صورة صوتية أو مرئية لكلمة ما. وأم املوجودة هي قد تكون املمثل 99
واقعيا أو قابال للتحليل أي املوجودة الديناميكية، وهي األشياء املوجودة يف هذا العامل، 

ها ر واثنيهما هو املمثل املباشر، وشكله جزءا من أجزاء العالمات، وعنصرا من عناص
ة، وأتويل صورة ذهنية مرتابطة مع كلمة أو غري مرتابطة. وهبذه فهي تنبين على نظام وناملك

 رايضي منطقي قائم على النظام الثالثي كما يف السكل املوايل:
 أتويل اإلشارة

 
 املمثل                                    املوجودة                       

أويل ابلدال عند سوسور، وأتويل شبيه ابملدلول. لكن ميلك الت املمثل شبية يف معناه
صفة التوجد يف املدلول. إنه إشارة فكر من املدول. يقول بريس: تتوجه اإلشارة إىل شخص 
ما، أي تولد يف الفكر معادال هلا أو رمبا إشارة أكثر تطورا. تسمي اإلشارة اليت تولدها 

 (.72، ص 2008اندلر، التأويل هي اإلشارة األول )دانيل تش
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على أساس الرسم يقدر على التصريح أبن العقل هو الوساطة بن الرمز ابإلشارة. 
وهرين كانت مراجع النتائج فضال عن التصوير اجل  تريبواهعلى أساس نتائج هذا التفكري 

 إشارة رمزية.
، ص 2007ويف انحية املمثل ينقسم بريس اإلشارة على ثالثة أقسام أو أنواع )صابور، 

 (. وهي كما يف التايل:30-29
 : مزية اليت توجد يف الرمز. كمثل : خفيف،رخيم. (Qualisign)الكيفية او الصفة   -أ

 حدث الذى يوجد يف اإلشارة.:  (sinsign)سنسنج   -ب
 : القوعد الواردة يف اإلشارة. (legsign) لغيسنج  -ت
، 2006أنوع )صابور، وتنقسم اإلشارة من انحية املوضوعة على ثالثة أقسام أو  -ب

 (. وهي كما يلي:29ص 
 (ikon)اإليقون  -1

إن هذا هو النمط من العالمات يكون فضاء أرحب السميائية العامة والسميائية   
البصرية تعربت عنها الثقافات القدمية، وأخذت صبغة دينية حينما صار األيقون تشري 

 اهتم هبا علماء . لقداطالء ديين خالص للكنيسة االرثدكسية يف الشرقإىل 
االنرتوبولوجية الثقافية ووقع عليها الفيلولوجن وعلماء اآلاثر، ولكن احلضارة املعاصرة 
واجملتمعات احلديثة وجدت فيها الضاللة، بل أصبحت لغتها احلية اليت تتجاوز عن 
بعض األحاين املعوقات ابللسان يف حتقيق التواصل األوسع بن البشر. فتكاد كان 

املوضوغ الذي له حظوة رمبا أكثر من غريهن العالمات األخرى يف السميائية  األيقون
املعاصرة علوما ابملوضوعات اليت تربط بينها العالقات املشاهبات اليت المتكن أن 

، 2005نفهمها على النحو الذي تشري إليه كما هو احلال يف اخلرائط )يوسف أمحد، 
 (.93ص 
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 (indeks) إنديكس -2
ألشياء أو األحوال اليت يقدمها الفاعل إىل املفعول. يف هذه نديكس هو اإ 

احلالة، يقوم الفاعل دائًما بعمل شيء لإلبالغ إىل املفعول الذي أعطيت اإلشارة يف 
ذلك الوقت. لذلك، تصف إشارة زمانية. إذا مت تعليق االستخدام، تتغريت اإلشارة 

وهي  لرموز واإلشارة( على فروق دقيقةإىل الداللة أو الرمز. حتتوي الثالثة )الداللة وا
اختالف صغري عن اللغة واللون وما أشبه ذلك. اإلشارة ستبحث حبثا وضيحا يف 

 (. 6-4، ص 1993تأشريية )سنتوسا، املشكلة ال
كثريا ما تتداخل املدسرات مع القرائن على الرغم من أن املدشرات هي  

إذا اندجمت يف إطار العالمات  العالمات االعتباطية أان القرائن تكون تعليلية
الطبيعية، حيث هناك العالقة السببية بن الدال واملدلول. ولكن، سبب التداخل إىل 
أهنما يبدوان مرتادفان، حيث ينضاف إىل ذلك البعد )التالصقي( الذي يتباين بن 

 (.112-111، ص 2005املدشرات والقرائن املتختلفة )يوسف أمحد، 
 

 (simbol) الرمز  -3

الرمز هو الشيء الذي يددي إىل الفهم غري موضوعي ملوضعي. العالقة بن غري 
موضوعي ملوضعي هي تعريف مشمول. يرتبط الرمز دائًما ابلدالالت اليت أعطيت 
اخلصائص الثقافية واحلالة والشرطية. اللون األمحر واألبيض على علمنا "سانغ ساكا 

و رمز للفخر ابلشعب اإلندونيسي. يتم ه (sang saka merah putih) مرياه بوتيه" 
إعطاء اللون األمحر معانيا ظرفيا وشرطيا وثقافيا من ِقبل الشعب اإلندونيسي: روح 
وشجاعة ورغبة عاطفية يف حتقيق املثل النبيلة للشعب اإلندونيسي، وهي جمتمع مزدهر 

ن األبيض  . ابملثل إىل اللو 1945ودستور  (Pancasila)عادل قائم على البانشاسيال  
كما املشروط والظريف والثقايف هو املعىن: املقدس والشريف والعظيم واإلنصراف واملليئة 
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ابحلب.ف لذلك، الرمز هو الداللة ومعناها ديناميكية وخاصة وغري موضوعي وكناية 
 وجماز. 

 
 تعريف األغنية -3

األغنية لغة هي التبري، وأما اصطالحا الألغنية هي تعبري عن شخص يتم نطقه 
 (.155، ص 2005من خالل كلمات األغاين ويرافقه مرافقه موسيقي ) اليكس، 

إن األغنية هي عبارة سلسلة من الرسائل املكتوبة ابستخدام املنهجية املعينة  
ى يستخدم خللق انطباع معن علللكتابة من االنتباه إىل اختيار الكلمات الذي 

القارئ، حمتوايت متثل مشاعر املدلف أو األفكار اليت تنشأ من البيئة املادية البشرية.  
كلمة األغنية تتم إنشاؤها ابللغة الواضحة ولكنها حتتوي على بعض املعاين املتنوعة.  

 تريدها يتكلمات على كما أنه حيتوي على الرسائل األخالقية املعلومات واملشورة ال
تسليمها إىل املستمعن. اللغة املستخدمة يف كلمات األغاين هي نفسا تقريبا يف الشعر 
ابللغات العاطفية واإليقاعية على سبيل املثال جمازاي وفنيا ومليئة ابملشاعر )أمااييت، 

 (.2 .، ص2016
لك ذأغنية هي الشعر اليت فيها التغنات يف كل كلمتها. يتعلق املوسيقي ابللغة و 

يعين أن املعضم والشكل، تتعلق ابلصوت واللفظ. ومن الذي جيذب امللحن يف أغنية 
، 2006تساوى ابجذبه املعين والرئ يف األغنية، وهو املوسيقي من الشعر )سوكارنو، 

( أغنية أن يعرب فكرة األديب. ونوع من أنواع األدبية هو األغنية. فاألغنية 178 .ص
اء موسيقية ترتافق مع صوت اإلنسان، عموما ترافقها هي حتتوي األغاين على أجز 

اآلالت املوسيقية األخرى، وأنواع الغناء تنسم إىل ثالثة أقسام أو أنواع وهوي غناء 
 (.1424، ص 2008األطفال، غناء الوطنية، وغناء الشعبية  )أمحد، 
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شأ ناألغنية نفسها هي رسالة رمزية من االنسان عن كل ماحيدث يف البيئة اليت ت
بسبب االستجابة. يتم التقاط هذه الظروف البيئية من خالل العقل الذي ينتج األفكار 

توي اليت تتم ابللغة. مث ليس بعض األغاين تتم إنشاؤه على أساس الظواهر البيئية اليت حت
على املعىن والرسالة ليتم توصليها للمستمعن. معىن كلمات األغنية هي الرسالة اليت 

  نقلها بناء على مجيع الردود اليت يلقوهنا من البيئة. ميكن أن يقال األغاينيريد الراقص 
كتسليم استعراض الشعور. القضة او التعرض املقدمة إستخدام اللغة اجلميلة للتأثري 
على قلب الشخص وعقله للموافقة واملشاركة يف عرض مدلف األغاين. األغاين هلا 

ع وسعيد غنية نفسها حتتاجون دائما إىل شيء ممتأتثرية كبرية يف عامل اجملتمع ألن األ
 (.2-1، ص 2006مايل )لسوبرايتنا، حتتاجون إىل األشياء املتعلقة ابجلمل اجل

كما قال شوقي ضيف يف كتابه أن الغناء والشعر مها مرتبطان عند العرب يف 
عصر القدمية لشعر ليس عمال سهال ساذجا كما يعتقد كثريا من الناس )شوقي 

(. بل هو عمل معقد غاية التعقيد، هو صناعة جتتمع هلا 43، ص 1960 ضيف،
يف كل اللغات طائفة من املصطالحات املتنوعة والتقاليد، ما زال النقاد مند 
أرسطوطاليس حياولون أن يصفوها مبا يقومون عليها من املراصد الومقايس. وقد يكون 

ماء كل شاعر عند اليوانن القدمن الغريب أن جنعل الشعر صناعة، ولكنه الواقع، فل
معاها صانع، ولذلك كنا نراهم يقرنون يف احباثهم الشعر إىل الصناعات والفنون 

 (.13 ، ص1960من النحت والتصوير والرقص واملوسيقي )شوقي ضيف،   اجلميلة
فالشعر يف رأي العرب كما هو يف رأي اليوانن صناعة، وهي صناعة معقدة حتضع 

ة يف دقها يبحث ال ينحر عنها صناع الشعر إال ليضيف إليها لقواعد دقيقة صارم
، 1960القواعد األخرى ما تزال متنو مع منو الشعر وتتطور مع تطويره )شوقي ضيف،

 (. 14 .ص
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نشأ الشعر العريب كله يف الظروف الغنائية وهو يف كثرة يصور صورة شخصية 
س من أن ثيال قواي وهلذ كله ال أبالشاعر وأهواءه وميوله، وهو أيضا ميثل حياة الفرد مت

 (.38، ص. 1960يي ) شوقي ضيف، جنعله يف حيزة الشعر الغنائي العر 
فقد كان للغناء الذي صاحبه أتثري واسع يف زان الشعر العرايب وأوضاعها القدمية. 
وأكرب الظن أننا ال أنيت جتديد حن نزعم أن شعران العريب نشأ نشأة غنائية كتغرية من 

الشعر األخرى، فمن املعروف أن املوسيقي نرتبط ابلشعر منذ نشأته القدمية أنواع 
 .(41، ص. 1960)شوقي ضيف،

 (syllable) األغاين مبا يف ذلك الشعر احلر أنه ال توجد القواعد من قبائل الكلمات
يف كل صفيف، ال يستخدمه قافية أو معادلة الصوت، وليس لديهم إيقاع منتظم كما 

 االتفاقية القصيدة الكالسيكية. هو احلالة يف
أغنية عبارة من الكلمة املكونة بشكل مجيل تغنيها املوسيقي. األغاين هلا إيقاع 

( األعمال األدبية 1ووترية تظهر كل عمق من األعماق للمعىن. كلمات هلا معنيان : 
 ،ألغنية )موليييونو( تكوين ا2)القصائد( اليت حتتوي على تدفق املشاعر الشخصية. 

 (.624، ص.2003
إذ تركنا العصر اجلاهلي إىل العصر اإلسالمى وجدان موجهة خمتلفة واسعة من 
الغناء والرقص. كان أتثري شديد يف منو الشعر الغنائي اخلالص ومنو مقطوعاته. وعرف 
الغناء يف العصر اإلسالمي على ضروبه املختلفة فعرف الغناء العدي كما عرف الغناء 

ضرب على اآلالت املوسيقية املتنوعة حينما يغين املغنون )شوقي املصحوب حبوقة ت
 .(54-53، ص.1960ضيف، 

عند كل مدلف األغاين الذى يعرب دائما املعىن والرسالة احملتوايت يف االغنية يف   
كل آية. حتتوي كلمات األغاين على منوذج رسالة يف شكل كتابة الكلمات واجلمل 

ذو صورة معينة للمستمع حبيث ميكن ختلق املعاين  اليت متكن استخدامها اإلنشاء
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املتنوعة. حىت من األغاين الكثرية تواصل املدلف مع اجلمهور من خالل كلمات 
األغنية. يتم ربط املوسيقى يف تطورها حسب أذواق الناس حبيث ختتلف املوسيقى عن 

 لفن. ا وتعطي فكرة جديدة لتطوطر غريها من الفنون حيث يكون هلا سحرها اخلاص
من التعريف املذكور سابقا، استنتج الباحث أن كلمات األغاين واحملتوايت فيها 
هي الكلمات الرمزية من املدلف استجابة للبيئة احلية مع كل ما حيدث ويشعر به يف 
تلك البيئة. تتم احلصول على هذه احلالة البيئية من خالل العقل الذي ينتج األفكار 

 لغة الغنائية.واليت تتم سبكها يف ال
 

 املوسيقي -4
املوسيقي هو الصوت الذي يتم ترتيبة إىل األغنية حتتوي على وزن، االنسجام 
وخاصة الصوت املتولدة من األدوات اليت متكن أن تنتج وزهنا. املوسيقى ظاهرة فريدة 

 (.58، ص 2015، زوان ريفريينسي) جدا اليت تستطيع من اآلالت املوسيقية

وكان املوسيقىي العربية عادية، فاملوسيقي العربية ال تعتمد علي ترتيب وزن  
كاملوسيقي الغربية. ويف حيت أن النغمات املستعملة تسمي املقام )مجع : املقامات(، 

وكذلك املوسيقي  (well tempered)وهو ترتيب النغمات اليت مل تتم وضعها متاما جيدا 
لي الصورة املوسيقية أحادية الكتابة علي اجلدران وعالغربية. وينظر إىل طبيعة هذه 

زوان ريفريينسي، (أغنية واحدة اليت ترافقة دف، ولذلك النغم مع ضرابت إيقاع فقط.
 .(12، ص2019

املوسيقي من الفنون اجلميلة مثل الشعر، ويف العريب هلا استعداد فطري حلساسة 
لما ظهر ن توافق خشوانهتم، فنفوسهم وشدة أتثريهم، وكان هلم يف جاهليتهم أحلا
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اإلسالم واختلطوا ابلروم والفرس فاقتبسوا املوسيقي عن تلك األمم قبل سائر العلوم 
 .(528، ص 2013الدخيلة. )جورجي، زيدان، 

 .(10، ص 2004أنواع املوسيقي العربية: )لوسينريو،  -أ
عرفون الناس يلقاء بن املوسيقي الشرقية، ومعظم  (Franco Arabia) فرانكو العربية -1

هذا املوسيقي كما موسيقي البوب العربية. كما املغين داليدا من مصر، سامي  
 كالرك من لبنان.

بدأت التاثرية املبكرة ملوسيقي اجلاز مع استخدام     (Jazz arabia) جاز العربية -2
الساكسفون من قبل املوسيقين مثل مسري سرور، يف األسلوب االستشراقية. 

فون ميكن أن يعرف يف أغاين عبد احلليم حلفظ، وكذلك كاظم استخدام الساكس
 الساهر ورضا العبد هللا.

هي املوسيقي للرقص اإللكرتونية، ( Elektronika Arabia) العربية اإللكرتونية -3
إحدى املوسيقي املشهور يف الشرق األوسط، يتاثو املوسيقي من املوسيقي من 

ملوسيقي واب، واملوسيقي اإلسرتاليا، وأيضا اقبل الوالايت املتحدة، واملوسيقي األور 
 من الغربية األخرى.

ميالدية، موسيقي الروك صربت  1950يف عصر  (Rock Arabia) روك العربية -4
العامل مبا يف ذلك املوسيقي العربية. وينظر إليه يف موسيقي الروك العربية، الذي 

الروك استنادا إىل الفروق وموسيقي ، (heavy mettal) ميزج موسيقي اتمعادن الثقيلة
 الطفيفية يف امللكة العربية السعودية.

  (R&B, Reggae, hip hop) ر و ب، الريغي، واهليب هوب العربية -5
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إزداد املوسيقي العربية كمثلى روب، الريغي، واهليب هوب يف ذلك الوقت مدخرا. يف مغين 
الراب مع االساليب املوسيقية من موسيقي  البوب التقليدية، والعربية كمغين عشتار يف 

 األرز حبييب. 
املوسيقي هو علم أز فن أتليف النغمات أو األصوات ابلتسلسل واجلمع العالقات 

إلنتاج تركيبات )أصوات( هلا وحدة واستمرارية. يف حن أن االغنية عبارة عن الزمنية ا
ا كانت ذجمموعة متنوعة من األصوات اإليقاعية، إال ان النواتت املوسيقية دون الغناء. إ

 (.102، ص 2006األغنية مصحواب ابلغناء )كيدي، 
 
 مفهوم القيم الدافعية اإلنسانية  -5

 القيم الدافعية -أ
مفهوم اإلشارة إىل ما خيص الفرد على القيام بنشاط سلوكي ما، يستخدم  

 (.206 .، ص2003وتوجيه هذا النشاط حنو وجهة معينة )عبد اجمليد، 
نتعرض يف هذا املوضوع ملعىن الدافعية يوجه بوجوه عام والفرق بن هذا املفهوم  

اعث والتصنيفات بوبعض املفاهيم املرتبطة هبا على سبيل املثال: احلاجة واحلافر وال
)األنواع( املختلفة للدوافع. مث انتقل بعد ذلك إىل احلديث عن أمهية الدافعية يف 
الغناء.   والدافعية هي القوية املعنوية املهركة اليت تدفعنا إىل العمل بشيء ما )عبد 

 (.207، ص 2003اجمليد، 
 خصائص الشخص الذي لديه الدافعية وهي كما يلي:

 جهة الوظيفة.املثابرة يف موا -1
 املرونة يف مواجهة الصعوبة. -2
 تفضل العمل بشكل منتقل. -3
 تعبت من املهام الروتينية. -4
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  أنواع الدافعية -ب
تصنيف الدوافع واحلاجات إىل طائفتن حسب املصادر اليت تثريها، وهي على النحو      

 التايل:
 الدوافع الداخلية أوال: 

 (218، ص 2012الفرد كاآليت: )عمار عبد احليم، وتشمل الدولفع اليت تنشأ من داخل 
الدوافع الفطرية: وتشري إىل جمموعة احلاجات والفرائز البيولوجية اليت تولد مع  -1

الكائن احلي وال حتتاج إىل تعلم : فهي متثل مجيع احلاجة العامة املوجودة عند 
أو  ةمجيع أفراد اجلنس الواحد. وتسمى مثل هذه احلاجات ابلدوافع األساسي

دوافع البقاء ألهنا ضرورية يف احلفاظ على بقاء واستمرار كائنات احلياة. إن 
بعض السلوكات اليت تنتج عن هذه احلاجات قد تكون فطرية كرد فعل طبيعي 

 ملثل هذه احلاجات.
الدوافع الداخلية أخرى :مثل حب املعرفة واالستطالع، واإلهتمامات،  -2

 واملبول وغريها.
 اخلارجيةالدوافع اثنيا: 

عكس الدافع الداخلي وهو الدافع الذي جاء من خارج الشخصية اإلنسان وليس  
 وحتتاج إىل شخص كمأوى للشكوى لتكون قادرة له العالقة املباشرة ابهلدف يف حياة.

 على جعلها أكثر قوة يف التعامل مع احلياة وغري ذلك.
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ية مة من خالل عملتسمى هذه الدوافع الثانوية أو املكتبسة، حيث اهنا متعل
التفاعل مع البيئة املادية واإلجتماعية وفقا لعمليات التغزيز والعقاب الذي يوفره اجملتمع. 
وتشمل هذه الدوافع جمموعة احلاجات التعزيز واإلجتماعية مثل : احلاجة إىل االنتماء 

ثل هذه موالضداقة والسيطرة والتغوق والتقبل االجتماعي وغريها من الدوافع اإلخرى. إن 
احلاجات تتطور ادى األفراد خالل عملية اإلجتماعية اليت يتعرض هلا اإلفراد يف األسرة 
واملدرسة والشارع ودور العبادة واملدسسات النعلمية واإلجتماعية احلاجلت وتتقوى وفقا 
لعملية التفذية الراجعة املتمثلة يف الثواب والعقاب اليت يتلقها األفراد من اجملتمع الذي 

 يعيشون ويتفاعلون فيه.
يفرقون علي أمحد واصدقاءه بن نوعن من الدوافع اليت حتفز السخص على تعلم 

أو الذرائعية  (Instrumental motivation)اللغة الثانية. هذان النوعان مها الدوافع الغرضية 
، 2010)علي امحد،   (integrative motivation)أو الوسيطة، والدوافع التكاملية 

 (.119ص.
 (22، ص 2004من حيث األساسي ينقسم الدافع إىل ثالثة أقسام : )نسار،  -ج

: هو الدافع الذي قد وقع يف نفس اإلنسان منذ (Biogenetis)الدافع الفطري  -1
 وجوده كاإلدراة إلدارة ألكل والسرب والعمل وغريها

عنه.   ليم: هو الدافع الذي يكتسب يطريقة التع(Sosiologis)الدافع اإلجتماعي  -2
 كاإلدارة املعرفة العلوم ولذلك يستطيع اإلنسان أن بعلم يبها اجملتمع.

: اإلنسان خملوق الرابين قأن حياول اإلنسان أن يقرابين (Teologis)الدافع الرابين  -3
ويريج أن يعبده وأن يطلب من ربه اهلداية والنجاة من الصاللة. كدلفع  ربه

عليه  شعائر هللا وسنة رسول هللا صلى هللا اإلنسان أ العبد يف العبادة وتنفيذ
 وسلم.
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أما العالقة بن السيميائية واألغاين والدوافع، أن السيميائية هي كالعالمة واألغنية   
كالتعبري عن شخص موجهة من خالل األغنية كانت فيها املعاين العديدة وكذلك الداوفع 

فالعالقة يف األغنية هناك أنواع من   شيء ما يف حياته.هي روح الشخص عن فعل 
اإلشارات اليت حتتاج إىل استكشاف غميقا من خالل علم السيميائية جارليس سانديرس 

، ويف هذه األغنية بعنوان اضحك هناك أيًضا عديد من (Charles Sandre Pierce)بريس 
غاين والدوافع من السيميائية واأل الدوافع املتضمنة اليت جتب دراستها وفحصها. فلذا بدأت

.عرتبط ارتباطًا وثيًقا ببعضها ببيف هذا البحث ت
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 الباب الثالث

 عرض البياانت وحتليلها

يتكون هذا الباب على مناقشة نتائج البحث إعتمادا على أسئلة البحث اليت 
 عرضها الباحث يف الفصل االول. ويتكون هذا الباب على احلياة الشخص محود اخلضر

 املغين ومسيائية عند جارليس ساندير بريس يف كلمة اغنية محود اخلضر.

 محود اخلضرحملة عن سرية حياة  -1

 سرية ذاتية اخلضر -أ

كان امسه الكامل هو محود عثمان اخلضر. وهو أحد من املغنن الشباب يف الكويت 
غاية ميالدية. كانت له خلفية جيدة لل 1989من يناير سنة  24الذي ولد يف التاريخ 

ألنه ولدت من عائلة متعلمة. والده أستاذ، وقد حصل على درجة الدكتورة يف إحدى 
اجلامعات الربيطانية. أما والدته فكانت أيًضا متعلمة وودية ومبدعة تدعم محود دائما يف 

 حتقيق أحالمه.

يبدو اهتمامه ابملوسيقى منذ سن العاشرة، ويف ذلك الوقت اتبع محود عمه إىل 
للتسجيل. ألن عمه كان أيًضا مغنًيا، فدعا محودن للمشاركة يف حفل إدماج  األستوديو

األصوات وتسجيل أعماله الفنية يف االستوديو. من هنا بدأ محود يتعلم الكثري عن 
املوسيقى، وهو يبدأ من تعلم كتابة الكلمات املوسيقية، وصنع األحلان، وممارسة التمارين 

ممتًنا جًدا لصوته اجلميل الذي قد أعطاه هللا تعاىل.  الصوتية، وما إىل ذلك. حىت كان
 لذلك، مل يضيع محود هذه الفرصة من خالل إنتاج األعمال اجلميلة.

يعاين محود من التقلبات واملنعطفات يف حياته. بدأ حياته املهنية منذ الطفولة بل 
اري هور مشقد أصدر األغاين املشهورة. يف وقت ما، يدعوه املغين املش 2002يف عام 
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، ذهب محود إىل احلفل 2004إىل التعاون بعنوان األغنية "اي رجائي". ويف عام  العرادة
 املوسيقي لـسامي يوسف الذي قد أعجبه للغاية، وكان سامي معروفًا أيًضا أبنه جزء من

Awakening Records ابالنضمام  2015. وأخريا، يواجه محود فرصة مثنية. إنه بدأ عام
ومن املعروف أن  .Awakening Records ال شك يف جودة مغنيها، وهي وكالةإىل وكالة 

هذه الوكالة لديها العديد من املغنن املشهورين مثل ماهر زين، ومسعود كرتس، وهاريس 
ج، ومحزة منرية و رائف. مع وجود الفنانن املوهوبن تقدم هذه الوكالة دائًما نشيد اإلسالم 

 ع وخاصة املسلمون فخورًا بذلك.احلديث، حيث يكون اجملتم

، أصدر محود اخلضر أول ألبوم له Awakening Records بعد انضمامه إىل وكالة
بعنوان "أصري أحسن". وكانت شهوريته تبدأ منذ ذلك. كانت أغانيها مشهورة ليست 
 افقط يف الشرق األوسط، ولكن يف مجيع أحناء العامل مثل ماليزاي ولندن وإيطاليا وغريها مب

 يف ذلك إندونيسيا.

فحصل محود أخريا على العديد من اجلوائز  ،"إن اجلهد مل خيون النتائج أبدا"
 جلهده يف إنتاج العمل. وبعض اجلوائز اليت قد حصل عليها محود اخلضر كما يلي:

 2015 -جائزة الدرجة الثالثة لألغنية العربية األكثر مشاهدة على موقع يوتيوب   -1
 )أغنية "اضحك"(

 )ألبوم "أصري أحسن"( iTunes GCC درجة األوىل يف أكثر األلبومات مبيعا علىال -2
كأفضل املغين   - 2016 (Indonesian Nasheed Award)جائزة النشيد اإلندونيسي   -3

 مايو(.  11: ص. 2016الوافد اجلديد. )كوران ريفوبليكا، 
 

 البوم عسري احسن حلمود اخلضر املغين -ب
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البوم محود اخلضر امسه البوم عسري احسن. وهذ  امجع غناء اضحك حد غناء من 
 أغنية من البوم عسري احسن يف سنة الفين ومخشة عشر حلمود اخلضر املغين :

 األلبوم أغنية سنة
 عسري احسن كن أنت 2015
 عسري احسن لغات العامل 2015
 عسري احسن أضحك 2015
 عسري احسن هأنذا 2015
 عسري احسن لعال خري 2015
 عسري احسن خاهلل 2015
 عسري احسن نفسها 2015
 عسري احسن عن 2015
 عسري احسن قصد األشحاق 2015
 عسري احسن عسري احسن 2015

أغنية " أضحك" أحد أغنية من محود املغين. كما عرفنا، كثري من أغنية حلمود 
غنية قصة أ اخلضر املغين، ولكن أغنية املشهرة حلمود اخلضر املغين هو أضحك ألن هذه

عن كيف عش حياة بدون أيس، التبدو حزينا، امنح دائما ابتسامة سعيدة لآلخرين، 
، 8.35على الرغم من أننا يف احلقيقة لدينا العديد من املشاكل.)أضحك من قلبك،

 (2017ص.

واحتار الباحث األيت على األايت اليت قصة عن  كيف عش حياة بدون أيس، 
ابتسامة سعيدة لآلخرين، على الرغم من أننا يف احلقيقة لدينا التبدو حزينا، امنح دائما 

 العديد من املشاكل. 
 كلمات اغنية اضحك حلمود اخلضر  -ج
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وقبل أن ختتار الكلمات الرموزية، فينبغي لنا أن نعرف الكلمات أغنية اجلميع  
 والكامل، على وهو كما سيأيت:

 
 "اضحك"
 اضحك

 اضحك خل البسمة تنور قلبك        

 خل الفرحة تضوطي دربك  

 ما يف شي يف الدنيا يسوى تزعطل روحك    

 اضحك  

 مثل طفل أبول عمره
 مثل بنيطة تقطف زهرة

 مثل أم تبوطس ولد راجع من برطه
 اضحك لدنياك، اضحك لدنياك، اضحك لدنياك، تضحك معاك

 اضحك
 ما تدري وش جايب بكرة
 كل شي صار البارح ذكرى

 يف ابلك فكرةعيش اليوم وخل البسمة 
 اضحك

 مثل طالب توه انجح
 أو عريس لبيته رايح

 أو مشجع ساعة يدري ان فريقه رابح
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 اضحك لدنياك، اضحك لدنياك، اضحك لدنياك، تضحك معاك
 اضحك. ولو صيفك حار
 اضحك. حىت ألبعد جار

 اضحك ليل مع هنار
 اضحك لو مهما صار

 اضحك. للي سايق جنبك
 اضحك. للي تقول له أحبك

 اضحك. للي يلعب ضدك
 اضحك. بس اضحك
 اضحك. لكل الناس

 اضحك. وعيش هاإلحساس
 اضحك. ألن األساس انك
 تضحك. ايخي اضحك

 
  حتليل البياانت -أ

وبعد عرفت الباحثة من ترمجة احلياة عن محود املغين، كما كتبت الباحثة يف 
 كلمة أغنية يفالبحث، منها لتعريف قيم الدافعية ومسيائية جلارليس سانديرس بريس 

 اضحك حلموداخلضر. وأييت بيان التحليل فيما يلي :
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 اضحك -1
 مسيائية جارليس سانىديرس بريس )ايقون، الرمز, و ايديكس( -أ

نديكسإ الرمز الوصف  رقم كلمة األغنية ايقون 

 1 اضحك - -   الرمز

هذه الكلمات ال تعين األمر للضحك فحسب، بل أيضا فيه نصيحة للسعادة 
واالبتسام. ملاذا؟ ألن هذه األغنية كانت حمتوايهتا أكثر اهتماما إىل االبتسامة والسعادة. 
تدعو األغنية إىل أن يكون الشخص ذكيا يف مواجهة مشاكل احلياة، وأن ال يظهر احلزن 

"اضحك" يف القاموس األمر للضحك، لكنها مل تكن  أو الغضب يف وجهه. وتعين كلمة
مناسبة مبحتوايت األغنية إذا مت تفسريها بطريقة حرفية )وفًقا للمعىن األصلي(، لذلك 
هناك احلاجة إىل البحث عن املعىن اآلخر املناسب بسياق األغنية. فيتم التفسري على أن 

افقة يف كليهما مشاهبة املعىن ومو معناها املناسب هو األمر لالبتسام أو السعادة. توجد 
السياق. يف هذا اجلزء يدعو املغين إىل االبتسام بكل السعادة، ألن فيه أتثري إجيايب وفوائد  
كثرية. ولو كان االبتسام يف الواقع ال يشري إىل السعادة مطلقا، مثل اجملنون الذي يبتسم 

اضطراب  عاين ابطنيا منطوال الطريق. فكان ابتسامه جسداًي مثل شخص سعيد، ولكن ي
عقلي. ولكن قد مت االتفاق يف شكل عام على أن االبتسام له معىن السعادة. واالبتسام 
على أحد هو شكل من أشكال الصدقة. فيفهم أن هذا التحليل يدخل يف موضوع علم 
الرمز عند جارليس ساندير بريس انطالقا من املفهوم األساسي للرمز. وهو عالمة متثل  

ن خالل االتفاق يف سياق معن. كانت املعاين يف الرمز تُبىن بوسيلة االتفاق كائن م
(. 44، 38، ص. 2004االجتماعي أو من خالل بعض التقاليد التارخيية )دانيسي، 

 وكلمة "اضحك" ترمز إىل السعادة، مثل الوردة اليت ترمز إىل احلب. 
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 الدافع الرابين(القيم الدافعية )الدافع الفطري، الدافع اإلجتماع،  -ب
 الدافعية الرابين الدافعية الفطري الدافعية اإلجتماع كلمة اغنية 

 - -   اضحك
أما املعىن الدافعي املضمون يف هذه الكلمات هو األمر لالبتسام على أي شخص 
يف أي وقت وحالة، ألنه أسهل اخلطوة ألن جنتنب اليأس. ويف السميائية بريس هذ 

عي نفس املعىن، إذ كانت املعاين يف الرمز تُبىن بوسيلة االتفاق االجتماالكلمات )الرمز( له 
(، من حيث 44، 38، ص. 2004أو من خالل بعض التقاليد التارخيية )دانيسي، 

ابين  الدافع الفطري، الدافع اإلجتماع، الدافع الر  اساسيا ينقسم الدافع إىل ثالثة أقسام :
لدافع اإلجتماع، الدافع اإلجتماع  هو الدافع ( واحد منهم يعين ا22، ص.2004)نسار،

الذي يكتسب يطريقة التعليم عنه. كاإلدارة املعرفة العلوم ولذلك يستطيع اإلنسان أن 
(.  ألن الرموز والدافع اإلجتماع املقصود 22، ص.2004بعلم يبها اجملتمع.)نسار،

 .الواحد، فاملعىن ىف هذ اجلزء وهو يدخل يف معىن الدافع اإلجتماع

 خل البسمة تنور قلبك  -2
 مسيائية جارليس سانىديرس بريس )ايقون، الرمز, و ايديكس( -أ

نديكسإ الرمز الوصف  رقم كلمة األغنية ايقون 
خل البسمة  - -   الرمز

 تنور قلبك
2 

كما قد ذكر أن االبتسام ميكن أن يوفر طاقة إجيابية لفاعله، فحاول االبتسام! 
حىت يطمئن العقل والقلب وتكون مشكالت احلياة أخف من قبل. أي لو ابتسمت أمام 
الكثري من الناس، فإهنم سريدطون ابالبتسام أيًضا. ألهنم يشعرون ابلسعادة، ويظنون أنك  

ل اآلخرين. فاالبتسام هو رمز من شخصية قوية. كلما تفع كثري االبتسام، وأنك أنيس إىل
ذلك يف كثري من األحيان سيزداد االبتسام من الناس وتشعر ابلسعادة اليت أتيت حبيث ال 
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تظنها. على عكس ذلك، لو كنت متأثرة ابملشاكل ويستطيع اآلخر رؤيتها من خالل 
 سيشعر الناس أيًضا بعدمالنظرة على وجهك العبوس، وعدم املباالة، واالختناق، ف

االرتياح. هذا يدل على أن االبتسام كان رمزا من حسن أحوال اجلسد والروح. فيدخل 
هذا التحليل يف موضوع الرمز عند جارليس. ألن االبتسام رمز من شخصية قوية، ويطمئن 
القلب، ويعطي أتثريًا إجيابيا على نفس فاعله واآلخرين. والرمز هو نوع من العالمات 

 (. 32، ص. 2004التحكيمية واالتفاقية )بودميان، 
 القيم الدافعية )الدافع الفطري، الدافع اإلجتماع، الدافع الرابين( -ب

 الدافعية الرابين الدافعية الفطري الدافعية اإلجتماع كلمة اغنية 
خل البسمة تنور 

 قلبك
  - - 

أما القيمة الدافعية يف هذه الكلمات هي األمر ابلتفكري حول اخلري، حيث يكون 
ما حيدث لك هو خري أيضا، وإال فال. ألن عقلك سيسيطر على نفسك. تشري كلمات 
"خل البسمة تنور قلبك" إىل الثقة ابلنفس. لذلك عندما نعتقد أن االبتسام ميكن أن 

يف اخلري،  ء بقلب سليم، وكثرة الشكر، والتفكرييوفر طاقة إجيابية، ويتم تنفيذ كل شي
لكان اجلسد يقوم ابألعمال احلسنة أيضا. إذ كانت متصال بسميائية بريس هذ الكلماة 

(. 32، ص. 2004الرمز، والرمز هو نوع من العالمات التحكيمية واالتفاقية )بودميان، 
عرفة العلوم ه. كاإلدارة املوالدافع اإلجتماع  هو الدافع الذي يكتسب يطريقة التعليم عن

(. ألن الرموز 22، ص.2004ولذلك يستطيع اإلنسان أن بعلم يبها اجملتمع.)نسار،
الدافع  يف معىنوالدافع اإلجتماع املقصود الواحد، فاملعىن ىف هذ اجلزء وهو يدخل 

 .اإلجتماع ايضا
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 خل الفرحة تضّوي دربك -3
 الرمز, و ايديكس(مسيائية جارليس سانىديرس بريس )ايقون،  -أ

نديكسإ الرمز الوصف كلمة  ايقون 
 األغنية

 رقم

خل الفرحة  - -   الرمز
 تضوطي دربك

3 

تشرح هذه الكلمات عن شيئ حمصول بعد حماولة االبتسام والتفكري يف اخلري 
وسكينة القلب، وهو السعادة اليت حتضر يف حياتك. سيكون قلبك سعيدا طوال يومك. 
ولن تشعر ابحلزن، على الرغم من أن املشكالت سوف حتضر أمامك يف املستقبل. فيدخل 

لى ساندير بريس. الرمز هو عالمة تظهر بناءً عهذا التحليل يف موضوع الرمز عند جارليس 
احلقيقة. يتكون الرمز من القواعد، واملبادئ، والعادات الطبيعية أو التقليدية أو املنطقية اليت 

، ص. 1990ال تعتمد على عالمات رمزية هلا تشابه أو ارتباط حقيقي ابلكائن )بريس، 
13 .) 

 جتماع، الدافع الرابين(القيم الدافعية )الدافع الفطري، الدافع اإل -ب
 الدافعية الرابين الدافعية الفطري الدافعية اإلجتماع كلمة اغنية 

خل البسمة تنور 
 قلبك

  - - 

والقيمة الدافعية املضمونة يف هذه الكلمات هي الدعوة ألن نكون سعداء يف أي 
أحوال، وأن ال نُظهر احلزن لآلخرين، حىت يعتقدوا أننا يف حالة جيدة. ينبغي لنا أن نظهر 
السعادة واألبتسام إىل أي شخص. إذا كان القلب سعيًدا سنشعر ابلراحة يف كل عمل، 

ل يفكر بشكل إجيايب دائًما، ويبدو أن أعمالنا سهلة وتصبح املشاكل أخف، والعق
وليست فيها عقبات. إذ كانت مسيائية بريس الرمز، لرمز هو عالمة تظهر بناًء على 
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احلقيقة. يتكون الرمز من القواعد، واملبادئ، والعادات الطبيعية أو التقليدية أو املنطقية 
، 1990اط حقيقي ابلكائن )بريس، اليت ال تعتمد على عالمات رمزية هلا تشاأبو ارتب

(. والدافع اإلجتماع هو الدافع الذي يكتسب يطريقة التعليم عنه. كاإلدارة 13ص. 
(. 22، ص.2004املعرفة العلوم ولذلك يستطيع اإلنسان أن بعلم يبها اجملتمع.)نسار،

معىن  ألن الرموز والدافع اإلجتماع املقصود الواحد، وفاملعىن ىف هذ اجلزء وهو يدخل يف
 الدافع اإلجتماع

 ما يف شي يف الدنيا يسوى تزّعل روحك -4
 مسيائية جارليس سانىديرس بريس )ايقون، الرمز, و ايديكس( -أ

نديكسإ الرمز الوصف  رقم كلمة األغنية ايقون 
إنديكس 
 متفورال

-   -  ما يف شي يف
الدنيا يسوى 
 تزعطل روحك

4 

الناس ال ينبغي أن يشعروا تشرح هذه الكلمات عن حقيقية احلياة، أي أن 
ابلغضب، بل ينبغي هلم الشعور ابحلب املتبادل، حىت يكون هناك تبادل املساعدة 
والرعاية. نعرف أن الغضب هو شعور شائع لدى اإلنسان كله. أييت الغضب عندما تبدو 
مشاعر االنزعاج والقفز يف الصدر، حىت يستطيع أن يددي إىل اإلجراءات العنيفة. لذلك 

وان هذه األغنية لالبتسام يف أي وقت. كما قد ذكر أن االبتسام له أتثري إجيايب، ليس تدع
فقط لفاعله ولكن أيًضا لآلخرين. فتدخل هذه الكلمات من األغنية يف موضوع 
اإلنديكس الزمين يف علم الرمز عند جارليس ساندير بريس. كان اإلنديكس الزمين يربط 

ل البياين الزمين ابملعلومات القبلية والبعدية هو املثااألشياء من حيث الوقت. والرسم 
 (39-38، ص. 2004لإلنديكس الزمين. )دانيسي، 
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 لقيم الدافعية )الدافع الفطري، الدافع اإلجتماع، الدافع الرابين( -ب
 الدافعية الرابين الدافعية الفطري الدافعية اإلجتماع كلمة اغنية 

ما يف شي يف 
الدنيا يسوى 

 روحكتزعطل 

-   - 

نفهم أن يف هذه الكلمات توجد القيمة الدافعية، وهي أن كل شيء ينبغي أن 
تكون استجابته برأس ابرد، وبقلب سكن، وليس بغضب. إذا كان شخص يغضب 
منك، اشرح بطريقة حسنة ورد عليه اببتسام. فال شك فيه أن غضبه سينقص بعد رؤية 

اء من يائية بريس هذ الكلمات يربط األشيابتسامك، ألنه جزء من شخصية قوية. ويف مس
حيث الوقت. والرسم البياين الزمين ابملعلومات القبلية والبعدية هو املثال لإلنديكس الزمين 

(. و الدافع الفطري هو الدافع الذي قد  وقع يف نفس 39-38، ص. 2004)دانيسي، 
، 2004ا.)نسار،اإلنسان مند وجوده كاإلدراة إلدارة ألكل والسرب والعمل وغريه

(. ألن اإلنديكس والدافع اإلجتماع املقصود الواحد، فاملعىن ىف هذ اجلزء وهو 22ص.
 يدخل يف معىن الدافع الفطري.

 اضحك مثل طفل أبول عمره -5
 مسيائية جارليس سانىديرس بريس )ايقون، الرمز, و ايديكس( -أ

نديكسإ الرمز الوصف  رقم كلمة األغنية ايقون 

مثل اضحك    - - ايقون
 طفل أبول عمره

5 

تشرح هذه الكلمات عن متثيل االبتسام، أي كأن فاعله مثل الذي يولد جديدا.  
كما قد عرفنا أن الصيب يصبح مصدر السعادة لكثري من الناس يف يوم ميالده، كانوا 
 يقبلونه وحيملونه ويهتمون به. يوفر السعادة دائما هلم مثل الذي يبتسم إىل اآلخرين. فهذه
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مات تعترب من مبحث األيقون يف نظرية علم الرمز عند جارليس ساندير بريس. الكل
األيقون هو عالمة متثل مصدرًا مرجعًيا من خالل النسخ، واحملاكاة، والتقليد أو التشبيه. 
مت تصميم العالمة لوصف مصدر مرجعي من خالل احملاكاة أو املعادلة. ويف وصف 

ية وملموسة. ابلنسبة لأليقون، هناك طريقتان يف األيقون جيب أن تكون العالمة واقع
وصفه: أوال، من خالل النظر إىل الشكل التوضيحي )الشكل احلقيقي( أو عن طريق 

 (. 39-38، ص. 2004الرسم التخطيطي )شكل التبسيط( )دانيسي، 

 القيم الدافعية )الدافع الفطري، الدافع اإلجتماع، الدافع الرابين( -ب
 الدافعية الرابين الدافعية الفطري ة اإلجتماعالدافعي كلمة اغنية 
اضحك مثل 

 طفل أبول عمره
-   - 

والقيمة الدافعية يف تلك الكلمات هي أن السعادة احملصولة من االبتسام يشعر هبا 
أيضا اآلخرون. و يف مسيائية بريس يف هذ لكلمات يدخل ايقون، األيقون هو عالمة متثل 

 النسخ، واحملاكاة، والتقليد أو التشبيه. مت تصميم العالمة لوصفمصدرًا مرجعًيا من خالل 
مصدر مرجعي من خالل احملاكاة أو املعادلة. ويف وصف األيقون جيب أن تكون العالمة 
واقعية وملموسة. ابلنسبة لأليقون، هناك طريقتان يف وصفه: أوال، من خالل النظر إىل 

ط( يق الرسم التخطيطي )شكل التبسيالشكل التوضيحي )الشكل احلقيقي( أو عن طر 
(. و الدافع الفطري هو الدافع الذي قد  وقع يف نفس 39-38، ص. 2004)دانيسي، 

، 2004اإلنسان مند وجوده كاإلدراة إلدارة ألكل والسرب والعمل وغريها.)نسار،
ألن اإليقون والدافع اإلجتماع املقصود الواحد فاملعىن ىف هذ اجلزء وهو يدخل  (.22ص.

 يف معىن الدافع الدافع الفطري.
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 مثل بنّية تقطف زهرة -6
 مسيائية جارليس سانىديرس بريس )ايقون، الرمز, و ايديكس( -أ

نديكسإ الرمز الوصف  رقم كلمة األغنية ايقون 
مثل بنيطة  - -   الرمز

 تقطف زهرة
6 

كما كانت يف الكلمات السابقة تعين هذه الكلمات متثيل االبتسام أيضا. سدال 
بسيط، هل ميكن أن يقوم أي شخص بتناول الوردة بقلب فيه الغضب والكراهية؟ فطبعا 
ال، بل بقلب فيه السعادة واحلب، ألن الوردة هي اليت قد يرغب فيها الكثري من الناس 
وتعطى لشخص خاص يف حياهتم. لذا تشبه السعادة الوردة، ولو كانت السعادة هلا 

ليس فتعترب هذه الكلمات من مبحث الرمز عند نظرية جار التعريفات املتنوعة عند الناس. 
، 2004ساندير بريس، ألننا مجيعا قد عرفنا أن الوردة رمز من رموز احلب )دانيسي، 

(. والقيمة الدافعية يف هذه الكلمات هي األمر للسعادة والشكر على أي 44، 38ص. 
ا حت شخًصا سعيدشيء ويف أي أحداث وأحوال. ألن ابتسامك يدل على أنك قد أصب

 وشاكرا.

 القيم الدافعية )الدافع الفطري، الدافع اإلجتماع، الدافع الرابين( -ب

 الدافعية الرابين الدافعية الفطري الدافعية اإلجتماع كلمة اغنية 
مثل بنيطة تقطف 

 زهرة
  - - 

والقيمة الدافعية يف هذه الكلمات هي األمر للسعادة والشكر على أي شيء ويف 
أي أحداث وأحوال. ألن ابتسامك يدل على أنك قد أصبحت شخًصا سعيدا وشاكرا. 
واما مسيائية جارليس يف هذ لكلمات يدخل الرمز،الرمز فتعترب هذه الكلمات من مبحث 
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عرفنا أن الوردة رمز من رموز احلب )دانيسي، الرمز عند نظرية بريس ، ألننا مجيعا قد 
(، والدافع الفطري هو الدافع الذي قد  وقع يف نفس اإلنسان 44، 38، ص. 2004

 (. (.22، ص.2004مند وجوده كاإلدراة إلدارة ألكل والسرب والعمل وغريها.)نسار،
ل يف معىن يدخ (. ألن الرمز والدافع اإلجتماع املقصود الواحد، فاملعىن ىف هذ اجلزء وهو

 الفطري.
 مثل أم تبّوس ولد راجع من بّره -7

 مسيائية جارليس سانىديرس بريس )ايقون، الرمز, و ايديكس( -أ
نديكسإ الرمز الوصف  رقم كلمة األغنية ايقون 
مثل أم تبوطس  - -   الرمز

ولد راجع من 
 برطه

7 

إن املقصود من هذه الكلمات سواء ابلكلمات قبلها، أي متثيل االبتسام السعيد 
مع قبلة األم لولدها الذي قد رجع إىل البيت. كما قد عرفنا أن الوالدين سيكوان سعيدين 
عندما يعود أوالدمها بعد العمل لفرتة طويلة، أو يدرسون خارج البالد. إهنم ال يرجعون 

يعودون للقائهما لكان اآلابء وخاصة األمهات سعداء للغاية لشهور وسنوات. وعندما 
حىت يبدو االبتسام والدموع من وجوههم ويعطون أوالدهم قبلة حمبة. وبتصوير السعادة 
هكذا، فما أمجل معىن االبتسام. إنه شيء بسيط ولكن له معىن كبري. وعند نظرية علم 

عهم موضوع الرمز، ألن الناس مجي الرمز جلارليس ساندير بريس تعترب هذه الكلمات من
يعرفون أن األم هي امرأة كرمية يف العامل، وعندما تشتاق لولدها وجيده راجعا إىل املنزل 
لكانت سعيدة للغاية. فيوجد هناك التمثيل عن السعادة احملصولة من االبتسام بقبلة األم 

لكلمات أنه إذا (. والقيمة الدافعية يف هذه ا44، 38، ص. 2004لولدها )دانيسي، 
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مل يكن لديك شيء ميكنك أن يعطيه إىل اآلخر، كن سعيًدا ألن السعادة حيصلها 
 االبتسام، واالبتسام جزء من الصدقة.

 القيم الدافعية )الدافع الفطري، الدافع اإلجتماع، الدافع الرابين( -ب
 الدافعية الرابين الدافعية الفطري الدافعية اإلجتماع كلمة اغنية 

د تبوطس ولمثل أم 
 راجع من برطه

  - - 

والقيمة الدافعية يف هذه الكلمات أنه إذا مل يكن لديك شيء ميكنك أن يعطيه إىل 
اآلخر، كن سعيًدا ألن السعادة حيصلها االبتسام، واالبتسام جزء من الصدقة. وأما 

رمية كالسميائية بريس يف هذ الكلمة الرمز، ألن الناس مجيعهم يعرفون أن األم هي امرأة  
يف العامل، وعندما تشتاق لولدها وجيده راجعا إىل املنزل لكانت سعيدة للغاية. فيوجد 

، 2004هناك التمثيل عن السعادة احملصولة من االبتسام بقبلة األم لولدها )دانيسي، 
(. والدافع اإلجتماع  هو الدافع الذي يكتسب يطريقة التعليم عنه.  44، 38ص. 

، 2004وم ولذلك يستطيع اإلنسان أن بعلم يبها اجملتمع.)نسار،كاإلدارة املعرفة العل
(. ألن الرمز والدافع اإلجتماع املقصود الواحد، فاملعىن ىف هذ اجلزء وهو يدخل 22ص.

 يف معىن الدافع اإلجتماع.
اضحك لدنياك، اضحك لدنياك، اضحك لدنياك، تضحك معاك بس  -8

 اضحك
 لرمز, و ايديكس(مسيائية جارليس سانىديرس بريس )ايقون، ا -أ

نديكسإ الرمز الوصف  رقم كلمة األغنية ايقون 
اضحك لدنياك،  - -   الرمز

تضحك معاك بس 
 اضحك

8 
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تعين هذه الكلمات األمر إىل إظهار االبتسام اجلميل للجميع، وإظهار أحوال 
جيدة. فبنشر االبتسام إىل اآلخرين يعرفون أنه ليس شيئا مجيال فحسب، بل االبتسام 
هو نعمة أعطاها هللا لنا وجيب أن حنفظها ألن فيها فوائد كثرية. فكطر! لو كان جبانبك 

  مث يبتسم أيضا، هل أنت سعيد بذلك؟ نعم، طبعا. شخص حزين ورأى ابتسامك اجلميل
كانت هذه الكلمات عند نظرية علم الرمز جلارليس ساندير بريس تعترب من مبحث الرمز. 
الرمز هو عالمة متثل الكائن من خالل االتفاق يف سياق معن. واملعاين يف الرمز تبين 

، ص. 2004رخيية )دانيسي، بطريقة االتفاق االجتماعي أو من خالل بعض التقاليد التا
38-44 .) 

 القيم الدافعية )الدافع الفطري، الدافع اإلجتماع، الدافع الرابين( -ب

 الدافعية الرابين الدافعية الفطري الدافعية اإلجتماع كلمة اغنية 
اضحك لدنياك، 
اضحك لدنياك، 
اضحك لدنياك، 

تضحك معاك 
 بس اضحك

  - - 

 أن نقوم ابالبتسام دائما. جيب علينا نشر االبتساموالقيمة الدافعية املوجودة هي 
إىل اآلخر والشكر كثريا، ألن إخواننا الذين يناضلون يف فلسطن حيتاجون إىل االبتسام 
والضحك الذي قد فقد منهم اآلن، وال يشعرون شيئا سوى اخلوف. وأما مسيائية بريس 

 ل االتفاق يف سياق معن.يف هذ الكلمة الرمز، الرمز هو عالمة متثل الكائن من خال
واملعاين يف الرمز تبين بطريقة االتفاق االجتماعي أو من خالل بعض التقاليد التارخيية 

(. فاملعىن ىف هذ اجلزء وهو يدخل يف معىن الدافع 44-38، ص. 2004)دانيسي، 
 .(22، ص.2004اجتماع. )نسار،
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 اضحك ما تدري وش جايب بكرة -9
 بريس )ايقون، الرمز, و ايديكس(مسيائية جارليس سانىديرس  -أ

نديكسإ الرمز الوصف  رقم كلمة األغنية ايقون 
إنديكس 
 متفورال

-   -  اضحك ما تدري
 وش جايب بكرة

9 

تبن هذه الكلمات األمر للسعادة واالبتسام هذا اليوم بينما يكون الشخص 
يء حيوطل الغيوم شصحيًحا جسميا، إلن االبتسام بسيط ومجيل ويوفر طاقة إجيابية، وكأنه 

إىل أضواء ساطعة. ابتسم اليوم! ألنه ال أحد يعرف عما سوف حيدث غًدا. فأفضل 
الناس هو الذي كانت حياته مفيدة. واالبتسام شيء بسيط له فوائد ومنافع لفاعله 
واآلخرين. تعترب هذه الكلمات من مبحث اإلنديكس الزمين يف نظرية علم الرمز عند 

يكس الزمين األشياء واألحداث من حيث الوقت. وفيه الرسم البياين جارليس. يربط اإلند
 (.44-38، ص. 2004الزمين مع تقدمي معلومات قبلية وبعدية )دانيسي، 

 القيم الدافعية )الدافع الفطري، الدافع اإلجتماع، الدافع الرابين( -ب
الدافعية  كلمة اغنية 

 اإلجتماع
الدافعية 
 الفطري

الدافعية 
 الرابين

ما  اضحك
تدري وش 
 جايب بكرة

  - - 
 

والقيمة الدافعية املوجودة هي أن يبتسم الشخص، ويدعو بطريقة صحيحة، 
واالستفادة من الوقت بعمل اخلري. ألن الوقت هو الذهب، أي كان مثينا. واألايم اليت قد 
مضت لن تعود أبًدا ملرة أخرى. وأما مسيائية بريس يف هذ الكلمة اإلنديكس، اإلنديكس 

 الوقت. وفيه الرسم البياين الزمين مع تقدمي معلومات الزمين األشياء واألحداث من حيث
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(. فاملعىن ىف هذ اجلزء وهو يدخل يف 44-38، ص. 2004قبلية وبعدية )دانيسي، 
 (.22، ص.2004معىن الدافع اجتماع. )نسار،

 كل شي صار البارح ذكرى -10
 مسيائية جارليس سانىديرس بريس )ايقون، الرمز, و ايديكس( -أ

نديكسإ الرمز الوصف  رقم كلمة األغنية ايقون 
إنديكس 
 متفورال

-   -  كل شي صار
 البارح ذكرى

10 

تعين هذه الكلمات أن األشياء السابقة قد مضت، وينبغي أن ال يفكر الشخص  
كثريا يف تلك األمور املاضية. افتح صفحة جديدة! واجعل األمور املاضية تقييما ذاتيا 

تقبل.  وال تنس أن تبتسم لليوم وللمس وخربة، كي تكون شخًصا أفضل يف املستقبل،
كانت هذه الكلمات من موضوع اإلنديكس الزمين يف نظرية علم الرمز عند جارليس 
ألنه يربط األشياء واألحداث من حيث الوقت. و يوجد فيه الرسم البياين الزمين مع 

 (.44، 38، ص. 2004معلومات قبلية وبعدية )دانيسي، 

 الفطري، الدافع اإلجتماع، الدافع الرابين(القيم الدافعية )الدافع  -ب
الدافعية  كلمة اغنية 

 اإلجتماع
الدافعية 
 الفطري

الدافعية 
 الرابين

كل شي صار 
 البارح ذكرى

  - - 
 

والقيمة الدافعية هي أن الزمن املاضي مثل مرآة الرؤية اخللفية للسيارة، والزمن 
املستقبل هو الزجاج األمامي للسيارة. يعين هذا التشبيه أن األايم املاضية كانت تقييما 
ذاتيا، وينبغي أن يكون الشخص أفضل يف األايم القادمة. النظر إىل الوراء ليس شيئا 
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ان انعكاسا وحماسبة. كان الزجاج األمامي للسيارة أكرب من مرآة ممنوعا، ولكن إمنا ك
الرؤية اخللفية، ويعين هذا أن املستقبل أوسع من املاضي. فيجب على أي شخص أن 

يوجد فيه الرسم البياين الزمين مع معلومات   مسيائية بريس يرحطب ابملستقبل سعيدا. ويف
(. فاملعىن ىف هذ اجلزء وهو يدخل يف 44، 38، ص. 2004قبلية وبعدية )دانيسي، 

 (.22، ص.2004معىن الدافع اجتماع. )نسار،
 عيش اليوم وخل البسمة يف ابلك فكرة -11

 مسيائية جارليس سانىديرس بريس )ايقون، الرمز, و ايديكس( -أ
يكسندإ الرمز الوصف  رقم كلمة األغنية ايقون 

إنديكس 
 متفورال

-   -  عيش اليوم
وخل البسمة 
 يف ابلك فكرة

11 

ال ختتلف هذه الكلمات كثرية عن التحليل السابق، أن احلياة هذا اليوم جيب أن 
يستخدمها الشخص قدر اإلمكان. اعمل الكثري من اخلري حىت ميكن أن يرضي اآلخرون 
عند النظر إلينا مثل االبتسام! ابتسم أينما كنت! ألنه نعمة من نعم هللا. ويظهر يف الوجه 

إن االبتسام شيء جذاب، ولن يضعف أو يضغط على عضالت  بطريقة توسيع زاوية الفم.
الوجه. إذا حتضر يف قلبنا العواطف السلبية، فكانت مجيع أنظمة اجلسم فوضوية. وعندما 
يبدأ الشخص ابالبتسام كانت ضرابت القلب أبطأ، وينخفض ضغط الدم، ويسرتخي 

مز جلارليس نظرية علم الر اجلسم، ويشعر بسائر الفوائد األخرى. تعترب هذه الكلمات عند 
يف نفس املوضوع ابلتحليل السابق أي اإلنديكس الزمين الذي يربط األشياء واحلدث من 

 (. 44، 38، ص. 2004حيث الوقت )دانيسي، 
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 القيم الدافعية )الدافع الفطري، الدافع اإلجتماع، الدافع الرابين( -ب
الدافعية  كلمة اغنية 

 اإلجتماع
الدافعية 
 الفطري

الدافعية 
 الرابين

عيش اليوم وخل 
البسمة يف ابلك 

 فكرة

  - - 
 

والقيم الدافعية املوجودة هي أنه إذا كان هناك شيء سهل ويوفر الكثري من الفوائد 
لنفسك، افعل ذلك! ألن الوقاية خري من العالج، لكي ال تندم يف املستقبل. و عند 

 الذي ابلتحليل السابق أي اإلنديكس الزميننظرية علم الرمز جلارليس يف نفس املوضوع 
(. والدافع 44، 38، ص. 2004يربط األشياء واحلدث من حيث الوقت )دانيسي، 

اإلجتماع  هو الدافع الذي يكتسب يطريقة التعليم عنه. كاإلدارة املعرفة العلوم ولذلك 
والدافع  (. ألن اإلنديكس22، ص.2004يستطيع اإلنسان أن بعلم يبها اجملتمع.)نسار،

 اإلجتماع املقصود الواحد، فاملعىن ىف هذ اجلزء وهو يدخل يف معىن الدافع اإلجتماع.

 اضحك مثل طالب توه انجح -12
 مسيائية جارليس سانىديرس بريس )ايقون، الرمز, و ايديكس( -أ

نديكسإ الرمز الوصف  رقم كلمة األغنية ايقون 
اضحك مثل    - - ايقون

طالب توه 
 انجح

12 

تشرح هذه الكلمات عن أحد أمثلة السعادة، مثل الذي قد حدث إىل الطالب 
الناجح من دراسته. يستخدم التوغا مبرافقة الوالدين مع أفضل الدرجات. فنعرف من 
خالل النظر إىل وجهه أنه سعيد جدا. يدرس جبهد ملدة أربع سنوات ويواجه الصعبة 
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رة لدفع ن حياولون العمل جبد يف املطر واحلراوالسهلة يف الدراسة حىت ينجح، واآلابء الذي
مثن دراسة الطالب فقط من أجل جناحه. هذا يدل على أن السعادة شيء ال ميكن 
تعريفها كامال ابلكلمات. وكانت هذه الكلمات تعترب من مبحث األيقون يف نظرية علم 

لب الناجح من االرمز عند جارليس ساندير بريس. يظهر األيقون متثيل السعادة حبالة الط
 (. 44، 38، ص. 2004الدراسة )دانيسي، 

 القيم الدافعية )الدافع الفطري، الدافع اإلجتماع، الدافع الرابين( -ب
الدافعية  كلمة اغنية 

 اإلجتماع
الدافعية 
 الفطري

الدافعية 
 الرابين

اضحك مثل 
طالب توه 

 انجح

  - - 
 

ل يكون هناك غرض، ويف ك والقيمة الدافعية املوجودة هي أن يف كل أمل جيب أن
غرض جيب أن تكون هناك تضحية، ويف كل تضحية جيب أن يكون هناك جناح. فإن كل 
شيء حيتاج إىل التضحية والنضال. ال حتزن وابتسم وافرح! ألن هللا مع الصابرين واجملتهدين. 
 وكانت هذه الكلمات تعترب من مبحث األيقون يف نظرية علم الرمز عند جارليس ساندير

، 2004بريس. يظهر األيقون متثيل السعادة حبالة الطالب الناجح من الدراسة )دانيسي، 
(.و الدافع الفطري هو هو الدافع الذي قد  وقع يف نفس اإلنسان مند 44، 38ص. 

(. ألن 22، ص.2004وجوده كاإلدراة إلدارة ألكل والسرب والعمل وغريها.)نسار،
افع الواحد، فاملعىن ىف هذ اجلزء وهو يدخل يف معىن الداإليقون والدافع اإلجتماع املقصود 

 اإلجتماع.
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 أوعرس لبيته رايح -13
 مسيائية جارليس سانىديرس بريس )ايقون، الرمز, و ايديكس( -أ

نديكسإ الرمز الوصف كلمة  ايقون 
 األغنية

 رقم

أو عريس  - -   الرمز
 لبيته رايح

13 

كانت هذه الكلمات سواء ابلشرح من قبل أي تقدمي مثاال آخر من السعادة.  
كان مثال السعادة يف هذه الكلمات هي العريس الذي يذهب إىل املنزل. ويعين أنه 
 سيلتقي حببيبته اليت يرغب فيها منذ القدمي. يوجه إىل املنزل بقلب سعيد، ووجه فيه

. ن يوم السعادة له. سيقوم بسنة رسول هللااالبتسام، وقلب ينبض، ألن ذلك الوقت كا
مت تقدمي املثال من السعادة ابلعريس الذي يذهب إىل املنزل ألن السعادة هلا معان خمتلفة 
من كل فرد، وأتثريها ليس فقط على نفسه، ولكن على اآلخرين أيضا. تعترب هذه 

عرفنا  ريس. وقدالكلمات من موضوع الرمز يف نظرية علم الرمز عند جارليس ساندير ب
مجيعا أنه إذا كان هناك العريس جيب أن تكون هناك أيضا العريسة، وحتضر يف قلبهما 

، 38، ص. 2004السعادة. لذلك كانت الكلمات تدخل يف مبحث الرمز )دانيسي، 
44 .) 

 القيم الدافعية )الدافع الفطري، الدافع اإلجتماع، الدافع الرابين( -ب
الدافعية  كلمة اغنية 

 اإلجتماع
الدافعية 
 الفطري

الدافعية 
 الرابين

أوعرس لبيته 
 رايح

       -    -   
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والقيمة الدافعية هي أن تكون شخًصا منتًجا! لقد خلق هللا الناس مبليون فائدة 
ومنافع، فافعل شيًئا مفيًدا الذي ليس فقط لنفسك ولكن أيًضا لآلخرين. طاملا أنه كان 

تعترب  يتبعها العديد من الناس، فزادت فوائد العلم الذي تناله.حسنا لالتباع ويستطيع أن 
هذه الكلمات من موضوع الرمز يف نظرية علم الرمز عند جارليس ساندير بريس. وقد 
عرفنا مجيعا أنه إذا كان هناك العريس جيب أن تكون هناك أيضا العريسة، وحتضر يف 

، ص. 2004الرمز )دانيسي،  قلبهما السعادة. لذلك كانت الكلمات تدخل يف مبحث
(. و الدافع الرابين هو اإلنسان خملوق الرابين قأن حياول اإلنسان أن يقرابين ربه 44، 38

ويريج أن يعبده وأن يطلب من ربه اهلداية والنجاة من الصاللة. كدلفع اإلنسان أ العبد 
الكلمة بن (. يف هذه 22، ص.2004يف العبادة وتنفيذ شعائر هللا وسنة الرسول)نسار،

مسيائية بريس ومعصود هذا الكلمة يربط حداث ابهلل.  ألن الرمز والدافع الرابين املقصود 
 الواحد، فاملعىن ىف هذ اجلزء وهو يدخل يف معىن الدافع الرابين.

 أو مشجع ساعة يدري ان فريقه رايح -14
 مسيائية جارليس سانىديرس بريس )ايقون، الرمز, و ايديكس( -أ

نديكسإ الرمز الوصف  رقم كلمة األغنية ايقون 
أو مشجع    - - ايقون

ساعة يدري 
 ان فريقه رايح

14 

كانت هذه الكلمات سواء ابلكلمات قبلها اليت تشرح عن مثال السعادة. ويف 
هذه الكلمات مت تقدمي املثال ابملشجع الذي وجد أن فريقه قد فاز. مثل مباراة كرة القدم، 
عندما يتنافس الفريقان ويفوز أحدمها يف املباراة لكان أحد املشاهدين يصرخ بفخر عند 

قه كان بعض منهم يقفز على الكراسي، وبعض منهم يعانق صديمعرفة فريقه الفائز. حىت  
جبانبه، وبعض منهم ينوي الصدقة إىل الفقري. هذا يدل على أنه سعيدا جدا كمشجع ينظر 
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فريقه فائزا يف املباراة. كانت السعادة تبدو من شيء بسيط، ولكن معناها كبري جدا. وتعترب 
عند نظرية علم الرمز جلارليس، ألن هناك هذه الكلمات يف األغنية من مبحث األيقون 

 .(44، 38، ص. 2004متثيل السعادة ابملشجع الذي وجد أن فريقه قد فاز )دانيسي، 

 القيم الدافعية )الدافع الفطري، الدافع اإلجتماع، الدافع الرابين( -ب
الدافعية  كلمة اغنية 

 اإلجتماع
الدافعية 
 الفطري

الدافعية 
 الرابين

أو مشجع 
يدري ان ساعة 

 فريقه رايح

       -    -   
 

والقيمة الدافعية يف هذه الكلمات هي أن تدعو إىل هللا عندما تتأمل عن شيء. 
وإذا تتحقق إرادتك، فأعط شيًئا آلخر كشكل من أشكال الشكر إىل هلل. وتعترب هذه 
الكلمات يف األغنية من مبحث األيقون عند نظرية علم الرمز جلارليس، ألن هناك 

، 38، ص. 2004متثيل السعادة ابملشجع الذي وجد أن فريقه قد فاز )دانيسي، 
(. والدافع الرابين هو اإلنسان خملوق الرابين قأن حياول اإلنسان أن يقرابين ربه 44

ويريج أن يعبده وأن يطلب من ربه اهلداية والنجاة من الصاللة. كدلفع اإلنسان أ العبد 
(. يف هذه الكلمة 22، ص.2004 وسنة الرسول)نسار،يف العبادة وتنفيذ شعائر هللا

بن مسيائية بريس ومعصود هذا الكلمة يربط حداث ابهلل.  ألن اإليقون والدافع الرابين 
 املقصود الواحد، فاملعىن ىف هذ اجلزء وهو يدخل يف معىن الدافع الرابين.
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 اضحك ولو صيفك حار -15
 الرمز, و ايديكس(مسيائية جارليس سانىديرس بريس )ايقون،  -أ

نديكسإ الرمز الوصف  رقم كلمة األغنية ايقون 
اضحك ولو  - -   الرمز

 صيفك حار
15 

توجد يف هذه الكلمات دعوة إىل االبتسام بدون النظر إىل الوقت، أي بدون حد 
زمين. يستطيع أن يقوم به مجيع الناس يف أي عمر وموقف. االبتسام سهل وجمان. كان 

فوائده كثرية وليست فقط للنفس، بل لآلخرين أيًضا. إن الشخص شكله بسيط، لكن 
الذي خيرج من بيته سعيًدا كان خمتلفا ابلذي ال يشعر شيئا. الشخص الذي كان سعيًدا 
قد خطط أنشطته منذ السابق. عندما خيرج من بيته مع الشمس اليت كانت شديدة احلرارة 

و االبتسام، بذلك، بل سيمره. هكذا هويف منتصف الطريق ينزل املطر فطبعا لن يشتكي 
ألنه يددي إىل السعادة، والسعادة تددي إىل احلماسة. فتعترب هذه الكلمات من مبحث 
الرمز عند نظرية علم الرمز جلارليس. كان االبتسام السعيد رمزا من احلماسة الكبرية، إذا  

ن مل يبال ه ليكو كان الشخص له قلب سعيد فإن كل ما سيمر به من احلرارة واملطر وغري 
 .(44، 38، ص. 2004ذلك )دانيسي،  بكل

 القيم الدافعية )الدافع الفطري، الدافع اإلجتماع، الدافع الرابين( -ب
الدافعية  كلمة اغنية 

 اإلجتماع
الدافعية 
 الفطري

 الدافعية الرابين

أو مشجع 
ساعة يدري ان 

 فريقه رايح

       -    -   
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والقيمة الدافعية هي أال نشكو ولو قليال، وأن نكون شاكرين لكل ما أعطاان هللا،   
  كما قد وعد هللا لنا "لئن شكرمت ألزيدنكم" )اآلية(. فتعترب هذه الكلمات من مبحث
الرمز عند نظرية علم الرمز جلارليس. كان االبتسام السعيد رمزا من احلماسة الكبرية، إذا  

سعيد فإن كل ما سيمر به من احلرارة واملطر وغريه ليكون مل يبال كان الشخص له قلب 
والدافع الرابين هو اإلنسان خملوق الرابين  (.44، 38، ص. 2004بكل ذلك )دانيسي، 

قأن حياول اإلنسان أن يقرابين ربه ويريج أن يعبده وأن يطلب من ربه اهلداية والنجاة من 
، 2004عبادة وتنفيذ شعائر هللا وسنة الرسول)نسار،الصاللة. كدلفع اإلنسان أ العبد يف ال

(. يف هذه الكلمة بن مسيائية بريس ومعصود هذا الكلمة يربط حداث ابهلل.  ألن 22ص.
 الرمز والدافع الرابين املقصود الواحد، فاملعىن ىف هذ اجلزء وهو يدخل يف معىن الدافع الرابين.

 اضحك حىت ألبعد جار -16
 رس بريس )ايقون، الرمز, و ايديكس(مسيائية جارليس سانىدي -أ

نديكسإ الرمز الوصف  رقم كلمة األغنية ايقون 

إنديكس 
 روانج

-   -  اضحك حىت
 ألبعد جار

16 

تعين هذه الكلمات من األغنية أن االبتسام ليس له التقيد ابملسافة، إذا كان هناك 
جريان قريبون أظهر ابتسامك! كما لو كان هناك جريانك البعيدين ابتسم أيضا إليهم! وهذا 
يكون يف أي مقر تلتقي هبم مثل الشارع، أو السوق، حىت يف اجلوال عندما مل تلتق هبم 

بتسام ميكن أن يعزز الصداقة، وحيافظ على عالقات جيدة، وحتسن منذ سنوات. ألن اال
أشياء مثل الغيوم اليت تتغري إىل أضواء ساطعة. لذلك هذه األغنية تقدم لنا املعىن العظيم 
لالبتسام. وعند نظرية علم الرمز جلارليس كانت الكلمات تعترب من مبحث اإلنديكس 
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ع أو فضاء من الكائن واملخلوق واحلدث فيما املكاين. يشري اإلنديكس املكاين إىل موق
 (.39-38، ص. 2004يتعلق مبستخدم الرمز )دانيسي، 

 القيم الدافعية )الدافع الفطري، الدافع اإلجتماع، الدافع الرابين(.  -ب
الدافعية  كلمة اغنية 

 اإلجتماع
الدافعية 
 الفطري

الدافعية 
 الرابين

اضحك حىت 
 ألبعد جار

       -    -   
 

والقيمة الدافعية املوجودة هي أن حنفظ العالقة ابألشخاص ولو كانت املسافة اليت 
تفصلك عنهم بعيدا. وأسهل طريقة لذلك هي احملادثة. كلطم الناس! ابإلضافة إىل أنه 
ميكنك احلفظ على العالقة هبم، هناك وعد من هللا أن يطول العمر إذا نقوم بصلة الرحم. 

جلارليس كانت الكلمات تعترب من مبحث اإلنديكس املكاين.  و وعند نظرية علم الرمز
يشري اإلنديكس املكاين إىل موقع أو فضاء من الكائن واملخلوق واحلدث فيما يتعلق 

والدافع الرابين هو اإلنسان خملوق  (.39-38، ص. 2004مبستخدم الرمز )دانيسي، 
ه اهلداية ده وأن يطلب من ربالرابين قأن حياول اإلنسان أن يقرابين ربه ويريج أن يعب

والنجاة من الصاللة. كدلفع اإلنسان أ العبد يف العبادة وتنفيذ شعائر هللا وسنة 
 (. يف هذه الكلمة بن مسيائية بريس ومعصود هذا الكلمة 22، ص.2004الرسول)نسار،

زء جليربط حداث ابهلل.  ألن اإلنديكس والدافع الرابين املقصود الواحد، فاملعىن ىف هذ ا
 وهو يدخل يف معىن الدافع الرابين.
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 اضحك ليل مع هنار -17
 مسيائية جارليس سانىديرس بريس )ايقون، الرمز, و انديكس( -أ

نديكسإ الرمز الوصف كلمة  ايقون 
 األغنية

 رقم

إنديكس 
 متفورال

-   -  اضحك
 ليل مع هنار

17 

توضح هذه الكلمات من األغنية أنه ال يوجد حد زمين لالبتسام، سواء كان 
صباًحا أو هنارا. هناك حرية تعطى ألي شخص أن يبتسم. ملاذا ال توجد حدود؟ ألن 
النشاط البشري ليس فقط يف الصباح والنهار ولكن أيًضا يف الليل. لذا فإن أي شخص  

م ال طاملا كان مطابقا مبقتضى احلال. االبتساكان ُحرطا يف االبتسام يف أي وقت ومكان، 
يضر نفسك. إذا كنت تظهر االبتسام إىل اآلخر ويرد لك ابلعبوس، فال تثبط عزميتك. 
املهم هو أنك تفعله بقلب خملص، وهللا ينظر إىل كل عملك الصاحل. يف نظرية علم الرمز 

ط األشياء يظهر ويرب عند جارليس تعترب هذه الكلمات من مبحث اإلنديكس الزمين الذي
، 2004واحلدث حسب الوقت. وكانت هذه الكلمات تتعلق مبعلومة بعدية )دانيسي، 

 (. 44، 38ص. 

 القيم الدافعية )الدافع الفطري، الدافع اإلجتماع، الدافع الرابين( -ب
الدافعية  كلمة اغنية 

 اإلجتماع
الدافعية 
 الفطري

الدافعية 
 الرابين

اضحك ليل مع 
 هنار

       -      - 
 

والقيمة الدافعية املوجودة أن يكون الشخص قادرًا على إدارة الوقت جيًدا، ويتم ذلك   
ابلوعي، ليس ابإلكراه. يف نظرية علم الرمز عند جارليس تعترب هذه الكلمات من مبحث 
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اإلنديكس الزمين الذي يظهر ويربط األشياء واحلدث حسب الوقت. وكانت هذه 
(. والدافع الفطري هو 44، 38، ص. 2004تتعلق مبعلومة بعدية )دانيسي، الكلمات 

الدافع الذي قد  وقع يف نفس اإلنسان مند وجوده كاإلدراة إلدارة ألكل والسرب والعمل 
(. ألن اإلنديكس والدافع اللفطري املقصود الواحد، 22، ص.2004وغريها )نسار،

 افع الفطري.فاملعىن ىف هذ اجلزء وهو يدخل يف معىن الد

 اضحك لومهما صار -18
 مسيائية جارليس سانىديرس بريس )ايقون، الرمز, و ايديكس( -أ

نديكسإ الرمز الوصف  رقم كلمة األغنية ايقون 
إنديكس 

 فريصنا
-   -  اضحك لومهما

 صار
1

8 

تعين هذه الكلمات األمر لالبتسام يف أي وقت تريد، ونشر السعادة من القلب 
إبخالص. ال تبال بكالم اآلخر! لقد قمت بعمل جيد واستمر ذلك! ألنه أحيااًن يكون 
اخلري الذي نقوم به دائًما خاطًئا يف العيون البغيضة. ال هتتم مبا حيدث، وكن صاحلا! 

ك ام يف أي حال. وعندما يهونك الشخص فرد إليه اببتسامتدعوان هذه األغنية إىل االبتس
األمجل، فالتأثري احملصول منه مثل املاء الذي خيمد احلريق. تعترب هذه الكلمات من مبحث 
اإلنديكس الشخصي يف نظرية علم الرمز عند جارليس. يربط اإلنديكس الشخصي 

ي اإلنديكس الشخص األطراف اليت تشارك يف املوقف. وضمائر الناس هي مثال على
 (. 39-38، ص. 2004)دانيسي، 
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 القيم الدافعية )الدافع الفطري، الدافع اإلجتماع، الدافع الرابين( -ب
الدافعية  كلمة اغنية 

 اإلجتماع
الدافعية 
 الفطري

الدافعية 
 الرابين

اضحك لومهما 
 صار

       -      - 
 

القيمة الدافعية هي أن يبقى الشخص يف سلوك جيد، ألن معظم الناس أذكياء 
جًدا يف احلكم على اآلخرين وجاهلون ألن حيكموا على أنفسهم. اإلنديكس الشخصي 
يف نظرية علم الرمز عند جارليس. يربط اإلنديكس الشخصي األطراف اليت تشارك يف 

، ص. 2004الشخصي )دانيسي،  املوقف. وضمائر الناس هي مثال على اإلنديكس
 (. و الدافع اإلجتماع هو الدافع الذي يكتسب يطريقة التعليم عنه. كاإلدارة 38-39

، 2004املعرفة العلوم ولذلك يستطيع اإلنسان أن بعلم يبها اجملتمع )نسار،
(. ألن اإلنديكس والدافع اإلجتماع املقصود الواحد، فاملعىن ىف هذ اجلزء وهو 22ص.

 معىن الدافع اإلجتماع. يدخل يف

 اضحك للي سايق جنبك -19
 مسيائية جارليس سانىديرس بريس )ايقون، الرمز, و ايديكس( -أ

نديكسإ الرمز الوصف  رقم كلمة األغنية ايقون 
إنديكس 

 روانج
-   -  اضحك للي

 سايق جنبك
19 

تعين هذه الكلمات أن االبتسام ال يوجه لشخص خاص، بل االبتسام موجه على 
أي شخص. واملثال املذكور هو االبتسام إىل السائق. االبتسام شيء بسيط وميكن أن 
جيعلنا نشعر أبننا أقرب إىل أي شخص. كان الناس يف العصر احلاضر ال ميكن أن يكونوا 
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سام. يبعد القريب. لذا، تدعو هذه األغنية إىل االبتبعيدين عن التكنولوجيا، وهذا احلال 
 ألن االبتسام جيعل البعيد قريبا، وجيعل القريب أقرب من قبل. وتعترب هذه الكلمات يف

األغنية من مبحث اإلنديكس املكاين عند نظرية علم الرمز جلارليس. يبحث اإلنديكس  
 (. 39-38، ص. 2004سي، املكاين عن العالقة بن األحداث ومستخدم الرمز )داني

تعين هذه الكلمات األمر لالبتسام يف أي وقت تريد، ونشر السعادة من القلب 
إبخالص. ال تبال بكالم اآلخر! لقد قمت بعمل جيد واستمر ذلك! ألنه أحيااًن يكون 
اخلري الذي نقوم به دائًما خاطًئا يف العيون البغيضة. ال هتتم مبا حيدث، وكن صاحلا! 

ك ام يف أي حال. وعندما يهونك الشخص فرد إليه اببتسامتدعوان هذه األغنية إىل االبتس
األمجل، فالتأثري احملصول منه مثل املاء الذي خيمد احلريق. تعترب هذه الكلمات من مبحث 
اإلنديكس الشخصي يف نظرية علم الرمز عند جارليس. يربط اإلنديكس الشخصي 

ي اإلنديكس الشخص األطراف اليت تشارك يف املوقف. وضمائر الناس هي مثال على
 (. 39-38، ص. 2004)دانيسي، 

 القيم الدافعية )الدافع الفطري، الدافع اإلجتماع، الدافع الرابين( -ب
الدافعية  كلمة اغنية 

 اإلجتماع
الدافعية 
 الفطري

الدافعية 
 الرابين

اضحك لومهما 
 صار

       -      - 
 

والقيمة الدافعية هي عدم النظر إىل أي شخص نعطيه شيئا، بل ينبغي أن ننظر 
إىل أي شيء نعطيه شخصا. نظرية علم الرمز عند جارليس. يربط اإلنديكس الشخصي 
األطراف اليت تشارك يف املوقف.وضمائر الناس هي مثال على اإلنديكس الشخصي 

الدافع الذي قد  وقع يف نفس (. والدافع الفطري هو 39-38، ص. 2004)دانيسي، 
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، 2004اإلنسان مند وجوده كاإلدراة إلدارة ألكل والسرب والعمل وغريها )نسار،
(. ألن اإلنديكس والدافع اللفطري املقصود الواحد، فاملعىن ىف هذ اجلزء وهو 22ص.

 يدخل يف معىن الدافع الفطري.

 اضحك للي تقول له أحبك -20
 يقون، الرمز, و ايديكس(مسيائية جارليس سانىديرس بريس )ا -أ

نديكسإ الرمز الوصف  رقم كلمة األغنية ايقون 
اضحك للي  - -   الرمز

 تقول له أحبك
20 

تبن هذه الكلمات أن االبتسام الذي يوجه على أقرب شخص مثل الزوجة أو 
الزوج أو األم أو األب أو األسرة أو األقارب كان أفضل إذا مت تقدميه مع القول "أحبك". 
هذا خارق العادة حقا، أليس كذلك؟ كما يقول الزوج "أحبك" لزوجته اببتسام مجيل 

ب ما يقوله الزوج، فتشعر أيًضا ابلسعادة بسب وقلب سعيد. وعندما مسعت الزوجة إىل
ابتسامه، وتشعر ابحلب أيضا. فإن االبتسام ميكن أن يددي إىل السعادة اليت ليست فقط 

 للنفس ولكن يشعر هبا اآلخرون أيًضا. شيء بسيط ولكن له أتثري كبري. كانت هذه 

الرمز. ألن  مبحثالكلمات عند نظرية علم الرمز جلارليس ساندير بريس تعترب من 
يف كل االبتسام سعادة، ويف كل السعادة حب. هذا هو الذي اتفق عليه الناس مجيعا 

 (.44، 38، ص. 2004)دانيسي، 
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 القيم الدافعية )الدافع الفطري، الدافع اإلجتماع، الدافع الرابين( -ب
الدافعية  كلمة اغنية 

 اإلجتماع
الدافعية 
 الفطري

الدافعية 
 الرابين

لومهما اضحك 
 صار

       -      - 
 

والقيمة الدافعية هي أن يشكر الشخص كثريا عندما يستطيع أن يشعر ابلسعادة  
ويقدر على االبتسام، فينبغي أن يستخدمه جيًدا. و كانت هذه الكلمات عند نظرية 
علم الرمز جلارليس ساندير بريس تعترب من مبحث الرمز. ألن يف كل االبتسام سعادة، 

، ص. 2004ق عليه الناس مجيعا )دانيسي، ويف كل السعادة حب. هذا هو الذي اتف
(. والدافع الفطري هو الدافع الذي قد  وقع يف نفس اإلنسان مند وجوده  44، 38

(. ألن الرموز 22، ص.2004كاإلدراة إلدارة ألكل والسرب والعمل وغريها )نسار،
 لفطري.اوالدافع الفطري املقصود الواحد، فاملعىن ىف هذ اجلزء وهو يدخل يف معىن الدافع 

 اضحك للي يلعب ضدك -21
 مسيائية جارليس سانىديرس بريس )ايقون، الرمز, و ايديكس( -أ

نديكسإ الرمز الوصف  رقم كلمة األغنية ايقون 
إنديكس 

 فريصنا
-   -  اضحك للي

 يلعب ضدك
21 

كانت هذه الكلمات من األغنية تدعوان إىل االبتسام دائًما يف أي أحوال. على 
يعارضك شخص ويصرخ عليك حىت يهينك، فرد ابالبتسام! إن سبيل املثال، عندما 

 االبتسام ال يقلل من كربايئك، بل كان االبتسام رمزا من قوتك ألحوال تواجهها.
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ليس االبتسام إمنا يددي إىل السعادة، بل أيًضا كان طريقة استجابة احلياة. يف  
ي نديكس الشخصنظرية علم الرمز عند جارليس تعترب هذه الكلمات من مبحث اإل

 (. 39-38، ص. 2004الذي يربط األطراف املشاركة يف املوقف )دانيسي، 

 القيم الدافعية )الدافع الفطري، الدافع اإلجتماع، الدافع الرابين( -ب
الدافعية  كلمة اغنية 

 اإلجتماع
الدافعية 
 الفطري

الدافعية 
 الرابين

اضحك للي 
 يلعب ضدك

       -    -   
 

هي أن القوي ليس الذي كان له جسد كبري مع الوشم على جلده،  والقيمة الدافعية
وليس الذي يقول الكلمة السيئة كثرية، بل القوي هو الذي يكون صبورا يف مواجهة 
مشاكل احلياة، ويقبل ما قد أعطاه هللا. هذه الكلمات من مبحث اإلنديكس الشخصي 

(. والدافع 39-38ص.  ،2004الذي يربط األطراف املشاركة يف املوقف )دانيسي، 
الرابين هو اإلنسان خملوق الرابين قأن حياول اإلنسان أن يقرابين ربه ويريج أن يعبده وأن 
يطلب من ربه اهلداية والنجاة من الصاللة. كدلفع اإلنسان أ العبد يف العبادة وتنفيذ 

 (. يف هذه الكلمة بن مسيائية بريس22، ص.2004شعائر هللا وسنة الرسول)نسار،
ومعصود هذا الكلمة يربط حداث ابهلل.  ألن الرمز والدافع الرابين املقصود الواحد، فاملعىن 

 ىف هذ اجلزء وهو يدخل يف معىن الدافع الرابين.
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 اضحك لكل الناس  -22
 مسيائية جارليس سانىديرس بريس )ايقون، الرمز, و ايديكس( -أ

نديكسإ الرمز الوصف  رقم كلمة األغنية ايقون 
إنديكس 

 فريصنا
-   -  اضحك لكل

 الناس
22 

تدعوان األغنية هبذه الكلمات إىل االبتسام للجميع دون استثناء. ينبغي أن ال 
يكون هناك فرق يف العرق والدين. ألن االبتسام هو حركة الشفتن اليت توفر الطاقة اإلجيابية 

منتجات  االبتسام منواليت ميتلكها كل إنسان. االبتسام مل ينتجه أي مصنع، أي ليس 
جيب شراؤها. كان جماان وبسيطا مع مالين الفوائد اليت ليست للنفس فقط ولكن لآلخرين 
أيًضا. يف نظرية علم الرمز عند جارليس تعترب هذه الكلمات من مبحث اإلنديكس 

 (39-38، ص. 2004الشخصي الذي يربط احلاالت املختلفة )دانيسي، 

 الفطري، الدافع اإلجتماع، الدافع الرابين(القيم الدافعية )الدافع  -ب
الدافعية  كلمة اغنية 

 اإلجتماع
الدافعية 
 الفطري

الدافعية 
 الرابين

اضحك لكل 
 الناس

       -    -   
 

والقيمة الدافعية املوجودة يف هذه الكلمات هي أن كل الناس سواء، أي خيلقهم  
هذه الكلمات من مبحث اإلنديكس الشخصي الذي يربط  هللا، ولديهم العقل. و

(. والدافع الرابين هو اإلنسان خملوق 39-38، ص. 2004احلاالت املختلفة )دانيسي، 
الرابين قأن حياول اإلنسان أن يقرابين ربه ويريج أن يعبده وأن يطلب من ربه اهلداية 

نة تنفيذ شعائر هللا وسوالنجاة من الصاللة. كدلفع اإلنسان أ العبد يف العبادة و 
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(. يف هذه الكلمة بن مسيائية بريس ومعصود هذا الكلمة 22، ص.2004الرسول)نسار،
يربط حداث ابهلل.  ألن اإلنديكس والدافع الرابين املقصود الواحد، فاملعىن ىف هذ اجلزء 

 وهو يدخل يف معىن الدافع الرابين.
 اضحك وعيش هاإلحساس -23

 ريس )ايقون، الرمز, و ايديكس(مسيائية جارليس سانىديرس ب -أ
نديكسإ الرمز الوصف  رقم كلمة األغنية ايقون 
اضحك  - -   الرمز

وعيش 
 هاإلحساس

23 

تشرح هذه الكلمات أن االبتسام ال يددي فقط إىل السعادة، بل أيًضا يددي إىل 
إحياء العاطفة. ألن االبتسام يبدو من أجل إرادة القلب، فكلما يبتسم الشخص كثريا 
تزداد سكينة القلب أيضا، ويشعر ابلسعادة، ويعرف مجيل ما أعطاه هللا، حىت يستطيع 

ء العاطفة. يف نظرية علم الرمز عند جارليس تعترب أن يشكر. ها هو املقصود من إحيا
هذه الكلمات من موضوع الرمز. ألن االبتسام رمز من حياة القلب، وحياة القلب ميكن 

 (. 39-38، ص. 2004أن يشعر هبا كل شخص )دانيسي، 

 القيم الدافعية )الدافع الفطري، الدافع اإلجتماع، الدافع الرابين( -ب
الدافعية  كلمة اغنية 

 اإلجتماع
الدافعية 
 الفطري

الدافعية 
 الرابين

اضحك وعيش 
 هاإلحساس

       -      - 
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والقيمة الدافعية فيها هي أن اجلمال ال يبدو دون السبب، بل حنن حنققه. اجعل 
حياتك اليومية مجيلة حبيث يكون قلبك حيىي دائًما، أحدها ابالبتسام. تعترب هذه الكلمات 

االبتسام رمز من حياة القلب، وحياة القلب ميكن أن يشعر هبا  من موضوع الرمز. ألن 
(. والدافع الفطري هو هو الدافع الذي 39-38، ص. 2004كل شخص )دانيسي، 

 قد  وقع يف نفس اإلنسان مند وجوده كاإلدراة إلدارة ألكل والسرب والعمل وغريها

ذ حد، فاملعىن ىف ه(.. ألن الرمز والدافع الفطري املقصود الوا22، ص.2004)نسار، 
 اجلزء وهو يدخل يف معىن الدافع الفطري.

 اضحك ألن األساس انك تضحك -24
 مسيائية جارليس سانىديرس بريس )ايقون، الرمز, و ايديكس( -أ

نديكسإ الرمز الوصف  رقم كلمة األغنية ايقون 
   - - ايقون

 
 

اضحك ألن 
األساس انك 

 تضحك

24 

تعين هذه الكلمات إىل وضع نظام لالبتسام. كما كان نظام األسرة فيما يتعلق 
ابلنظافة. بعد االستيقاظ ننظف السرير ونستحم، هذا العمل يهدف إىل أن تكون حياتنا 
نظيفة ومرتبة. واالبتسام كذلك أيضا، أي ميكننا وضع نظام فيما يتعلق به. على سبيل 

شخص يغضب، فممنوع لنا أن نغضب أيضا، بل جيب أن املثال، عندما يكون يف املنزل 
نشرح إليه بطريقة جيدة ونظهر االبتسام. هذا احلال مثل النار الذي يصيب به املاء. 
فهذه الكلمات تعترب من مبحث األيقون يف نظرية علم الرمز عند جارليس ساندير بريس. 

ريقتان يف يقون، هناك طويف وصفه جيب أن تكون العالمة واقعية وملموسة. ابلنسبة لأل
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وصفه: أوال، من خالل النظر إىل الشكل التوضيحي )الشكل احلقيقي( أو عن طريق 
 (. 39-38، ص. 2004الرسم التخطيطي )شكل التبسيط( )دانيسي، 

 القيم الدافعية )الدافع الفطري، الدافع اإلجتماع، الدافع الرابين( -ب
الدافعية  كلمة اغنية 

 اإلجتماع
الدافعية 
 الفطري

الدافعية 
 الرابين

اضحك وعيش 
 هاإلحساس

       -      - 
 

والقيمة الدافعية هي أن اخلري أنت تعرفه، والسعادة أنت تكوطهنا، والنجاح أنت 
تنضال لتحقيقه، ليس شخصا آخر. يف نظرية علم الرمز عند جارليس ساندير بريس، يف 

صفه: ابلنسبة لأليقون، هناك طريقتان يف و صفه جيب أن تكون العالمة واقعية وملموسة. 
أوال، من خالل النظر إىل الشكل التوضيحي )الشكل احلقيقي( أو عن طريق الرسم 

(. والدافع الفطري هو هو 39-38، ص. 2004التخطيطي )شكل التبسيط( )دانيسي، 
عمل لالدافع الذي قد  وقع يف نفس اإلنسان مند وجوده كاإلدراة إلدارة ألكل والسرب وا

(. ألن الرمز والدافع الفطري املقصود الواحد، فاملعىن ىف 22، ص.2004وغريها )نسار،
 هذ اجلزء وهو يدخل يف معىن الدافع الفطري.

 تضحك ايخي اضحك -25
 مسيائية جارليس سانىديرس بريس )ايقون، الرمز, و ايديكس( -أ

نديكسإ الرمز الوصف  رقم كلمة األغنية ايقون 
إنديكس 

 فريصنا
- -    تضحك ايخي

 اضحك
25 
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تدعو هذه الكلمات إىل أن حنقق االبتسام كثريا، حىت مل يكن هناك احلزن. ميثل 
االبتسام كل اخلري، وقد أصبح جزًءا من احلياة. إنه بسيط وسهل، ويددي إىل شيء مجيل. 
تعترب هذه الكلمات من مبحث موضوع اإلنديكس الشخصي يف نظرية علم الرمز عند 

 اليت تشارك يف املوقف.  جارليس. يربط هذا املوضوع األطراف

 القيم الدافعية )الدافع الفطري، الدافع اإلجتماع، الدافع الرابين( -ب
الدافعية  كلمة اغنية 

 اإلجتماع
الدافعية 
 الفطري

الدافعية 
 الرابين

اضحك وعيش 
 هاإلحساس

       -      - 
 

الدافعية املوجودة هي أن توصل أي شيء انفع، وأن تقوم أبي عمل والقيمة 
اخلري، على الرغم من أن اجلميع ال حيرتم جهودك. بل اعتقد أن هناك القانون الطبيعي: 
"من يزرع، حيصد". تعترب هذه الكلمات من مبحث موضوع اإلنديكس الشخصي يف 

)دانيسي،  راف اليت تشارك يف املوقفنظرية علم الرمز عند جارليس. يربط هذا املوضوع األط
(.  والدافع اإلجتماع هو الدافع الذي يكتسب يطريقة التعليم 39-38، ص. 2004

، 2004عنه. كاإلدارة املعرفة العلوم ولذلك يستطيع اإلنسان أن بعلم يبها اجملتمع )نسار،
زء وهو جل(. ألن اإلنديكس والدافع اإلجتماع املقصود الواحد، فاملعىن ىف هذ ا22ص.

يدخل يف معىن الدافع اإلجتماع.
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 الباب الرابع

 اخلالصة واالقرتاحات

 اخلالصة -أ

بعد مناقشة نتائج البحث يف الباب الثالث، أخذ الباحث خالصة البحث كما 
 يف التايل:

 السميائية جارليس سانديرس بريس يف أغنية اضحك -1
ندير بريس، جارليس سابعد ما يتم التحليل ابستخدام نظرية السميائية عند 

ية " نظر يف كلمات األغاين " اضحكحث العناصر بنوع ومجلة وهي وجد البا
الرمز  يف كل  ، و انديكس يف كل كلمات بعشرة معاينايقون بريس له ستة معاين، و 

 .كلمات بعشرة معاين

فكانت كلمات األغنية حتت املوضوع "اضحك" عند محود اخلضر تستخدم 
 هكثريا. ويتم االستنتاج على أن علم الرمز يستطيع استخدام  نوع اإلنديكس والرمز
 لتحليل األغنية أيضا.

ويف القيم الدافعية يف كل كلمات أغنية "اضحك وهو تدعو املستمعن إىل 
يف كل كلمات اغننية ون يف حياهتم، وهي: أن يكونوا سعداء دائما ويضحك

لمات أغنية الدافع الرابين بكويف ع اإلجتماع بعشرة القيم الدافعية، اضحك، الداف
وأخري يف  الدافع الفطري يف غناء اضحك بعشرة ، اضحك ستة القيم الدافعية

 .القيم لدافعية
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ئية ة بعد إجراء دراسة السمياومتكن الباحث من إجياد الدفع يف هذ األغني 
جارليس سانديرس بريس. لذلك السميائية جارليس سانديرس بريس طريقة عند 

 للعثور على القيم الدافعية يف هذه األغنية.للباحثن 

 االقرتاحات -ب

قد انتهى البحث اجلامعى املوضوع القيم الدافعية يف غناء " اضحك" حلمود 
اخلضر، ويقرر الباحث أن هذا البحث يكون بعيدا عن الكمال أو متام وهناك من 

ون منه كاألخطاء والنقصان فال بد على من يبحث عما يتعلق هذا البحث ألن ي
من أي جهات كانت. أرجوا من هذا البحث أن يكون مصدرا علميا ملن رغب 

 يف البحث عن لسميائية عند جلارليس سلنديرس بريس.  

أما ابلنسبة للقارئ، إذا كانت هناك العديد من األخطاء يف هذه الدراسة 
، فريجى تقدمي النصح واألخطاء حىت يتحسن الباحثون على الفور حىت تكون 

فضل يف املستقبل. وللعاملن الفقيهن واألكادميين، قد يتمكنون من مواصلة هذا أ
صرية والقصص القالبحث يف أشياء خمتلفة مثل السيميائية يف األفالم والقصص 

 ذلك.املصورة وما أصبح 
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 قائمة املصادر واملراجع
 

 املصادر -أ
   غناء اضحك حلمود اخلضر

https://www.youtube.com/watch?v=NGpOEvZz8vY    
 

 املراجع العربية   -ب
 .السيميائية و فلسفة اللغة. لبانون: املنظمة العربية للرتمجة2005أمربتو إيكو. 

. حتليل سيميوطيقية يف كلمات أغنية دين السالم 2019بدا كوماال صفياان. 
 وسيدي الرئيس 

 السيميولوجيا بن النظرية والتطبيق.. 20011مجيل محداوي. 
والقدس توحيدان نظرية لسانديرس بريس. البحث العلمي. قسم اللغة العربية وأدهباز 

 جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج.
 .، يف املتب السياسي للجيهة الدميقر لطية، للربيع الفلسطييت1997فهد سليمان، 

 سفتمبري 29ر حقيقى: ص ، انواع السح2015صديق حسن خان القنوجي،
  12/01.السيميلئيات مفاهيمها وتطبيقاهتا، اتريخ النشر  2012سعيد بنكراد،

، اسس السسميائية دانيال تشاندلر، : علم الفلسفة واملنطق 2012دانيال تشاندار،
 اللغة العربية.

 ، علم الداللة. القاهرة: علم الكتب.2006عمر.أمحد خمتار، 
 فلسطن: بتصرف-قى يف إلسالم،القدس.حكم املوسي2005سيما.

 . اآلالت املوسيقية 2017حسنين احلريري. 
 . اللغة العربية كائن حي،مصر: انشرون2013جورجي زيدان.

 صيف سوقي.)بال اتريح. الفن ومذاهبه يف الشعر العريب.القاهرة: داراملعار العلم.
 رية مصر العربية.. اتريخ آداب اللغة العربية. قاهرة: مجهو 2013زيدان جراجي. 
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. الغناء واملعارف يف ضوء الكتاب 1431سعيد بن على بن وهف بن القحطاين. 
 والسنة. الرايض.

 . األدب العريب وانرخيه يف العصر اجلاهلي.دار املعارف1936عطية، حممد، هامث. 
 . النقد األدب. القاهرة: مدسسة هنداي للتعليم والثقافة2012أمن أمحد.

. الدور التغرييب لبطرس البستاين يف دائرة املعارف 2010عبدهللا بن حسن بركات. 
 العربية
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