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 إستهالل
 

 

ِت َسَيْجَعُل ذَلُُم ٱلرَّضْبََُّٰن ُكدًّاِإفَّ ٱلَِّذيَن َءاَمُنوا َكَعِمُلو  ِلحََّٰ  ا ٱلصََّّٰ

 

 

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang 

Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang." 

 

(QS. Maryam : 96) 
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 إهداء

 أىدل ىذا البحث اجلامعي إىل:

أيب كأمي احملبوباف يف حياٌب " عمراف راشادم كنيبل موف" اللذاف يرشدانٍت كل   .ٔ
 الساعة، اللهم اغفرذلما كارضبهما كما ربّياين صغَتا.

أخي اجلميل "أخي طوبا، كأخي فرقاف، كأخي رفقي" سهل اهلل أمورىم يف  .ٕ
 أمور الدينا كاآلخرة.  

 



 
 

 ك 
 

 توطئة

لى أمور الدنيا كالدين. أشهد أف ال إلو أال كبو نستعُت عاحلمد اهلل رب العادلُت، 
اهلل، كحده ال شريك لو كأشهد أف زلمدا عبده كرسولو. كالّصبلة كالّسبلـ على أشرؼ 
األنبياء كادلرسلُت، سّيدنا كموالنا زلمد كعلى آلو كأصحابو أصبعُت، كمن تبعهم بإحساف 

 إىل يـو الدين. 

وضوع "معٍت احلب يف أغنية كاظم قد سّبت كتابة ىذه البحث اجلامعي ربت ادل
الساىر يف ألبـو انتهى ادلشوار دراسة سيميوطيقية عند جارليس ساندير بَتس". فلذلك 

( يف قسم اللغة العربية كأداهبا كلية العلـو S1ىذه البحث بعض الشركط درجة سرجانا )
الباحث أهنا جامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج. كاعًتؼ  اإلنسانية

 كثَتة النقصاف كاخلطأ رغم أنو قد بذؿ جهده ألكملها. 

كىذه الكتابة مل تصل إىل مثل الصورة بدكف مساعدة الكراـ كأصدقاء االحباء. 
 كلذلك يقدـ الباحث فوائق االحًتاـ كخلوص الثناء إىل:

حضرة األستاذ الدكتور عبد احلارس ادلاجستَت، بصفة مدير جامعة موالنا مالك  -ٔ
 إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.

فضيلة الدكتورة الشافية ادلاجستَت، بصفة عميدة كلية العلـو اإلنسانية جامعة  -ٕ
 موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.

فضيلة األستاذ الدكتور حليمي، بصفة رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا جامعة  -ٖ
 حلكومية ماالنج.موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية ا

، بصفة ادلشرؼ يف البحث ادلاجستَت فٍت رسفاٌب يوريسافضيلة األستاذة  -ٗ
 اجلامعي.

 .، بصفة كيل األكاددييالدكتور حليميفضيلة األستاذ  -٘



 
 

 ز 
 

الكرماء يف قسم اللغة العربية كأدهبا الذين بذلوا صبيع  كصبيع األساتيذ كاألستاداة -ٙ
 علومهم كأكقاهتم.

 إهناء يف ضباسة أعطوين قد الذين كأدهبا العربية اللغة قسم يف أصدقائي كصبيع -ٚ
 .اجلزاء كأحسن خَتا اهلل جزاىم اجلامعي، لبحث ىذا

، منها ميدا -ٛ اميا  ، كريغيتاعامٍت ، كعائشةأرمانوشاه صبيع أصحايب يف كل يـو
 . فكرم ، كمعمرنيعرـك

ي. كنسأؿ هلل أقوؿ ذلم شكرا جزيبل على توجيهاهتم القيم يف كتابة ىذا البحث العلم
 علوما نافغا كجيعلنا من خَت الناس أنفعهم للناس.

 

 ـ ٕٕٓٓيونيو  ٛربريرا دباالنج، 
 الباحثة، 
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 مستخلص البحث

ىر يف ألبـو انتهى ادلشوار )دراسة ام السمعٌت احلب يف أغنية كاظ .ٕٕٓٓحماية الزكية. 
البحث العلمي، قسم اللغة ساندير بَتس(.  سيميوطيقية عند جارليس

العربية كأدهبا، كلية العلـو اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراىيم 
 .اإلسبلمية احلكومية ماالنج

 .، ادلاجستَتيوريسا  ركسفاٌبفٍت:    ةالمشرف
 سيميوطيقية، جارليس ساندير بَتس.  االغنية، احلب،:  الكلمات المفتاحية

 يـو كل يف احلب عن أغاين نسمع ما غالبنا. زلادثة تكوف أف دائمنا شلتع عموضو  ىو احلب  
 يف ادلشهورين ادلطربُت من العديد بُت من. األخرل ادلوسيقى تطبيقات أكيوتوب  خبلؿ من إما

 أغاين ككاتب ملحن أيضنا كلكن مغٍت رلرد يكن مل ألنو ىراالس كاظم الباحثوف اختار ، العامل
 يف للحب عميق معٌت ىناؾ ألف للدراسة مثَتة ادلشوار إنتهى األلبـو من غنيةاأل كلمات. العراؽ
 حب ، الوطن حب ، العشاؽ حب على حيتوم ادلشوار إنتهى ألبـو يف احلب معٌت. أغانيو

 احلب معٌت معرفة ىو البحث ىذا من اذلدؼ. كادلبلحظة اإلشارة تقنية ىي البحث تقنية .األطفاؿ
 .دراسة سيميوطيقية عند جارليس ساندير بَتس" ادلشوار إنتهى" ألبـو يف الساىر كاظم أغنية يف

 ككلمات تفسَتات شكل يف ادلقدمة البيانات ألف نوعية طريقة ستخدـىذا البحث ي
 عن الكتب من كالعديد" ادلشوار إنتهى" ألبـو يف أغاين كانت ادلستخدمة البيانات مصادر. مكتوبة

 كتدكين االستماع تقنية الدراسة ىذه يف البيانات صبع طريقة خدمتاست. احلب كمعٌت يةالسيميوطيق
 .ادلبلحظات

 ألبـو يف أغنيات ثبلث على للحب معاين عشر سبعة اكتشاؼ ىي الدراسة ىذه نتائج
 consummate love, 2 1ىارب من احباب  أغنية يف احلب معٌت على العثور ًب. ادلشوار إنتشاء

companinate love, 1 empty love,dan 1 non love  . فقد كجدت  يةالبنأما بالنسبة ألغنية
 2 فقد كجدت احبك انتأما عن أغنية .  infatuation 1ك النقي احلب ػٖ نوعُت من احلب

romantic love, 1 infatuation, 3 consummate love, 1 companinate love, dan 1          

. fatuous love احلب عن طريق االحًتاـ ادلتبادؿ كاحلب دكف خوؼ ككوف تطبيقو، ديكن أف يتم  يف
 سليب. للتعبَت عن احلب جيب على ادلرء أف يكوف لديو الشجاعة كالصدؽ يف قلبو.
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ABSTRACT 

 

Zakiyah, Himayatuz. 2020. The Meaning of Love In Kadim Al-Sahir's Song in the 

Entaha Al-mishwar Album, Charles Sanders Peirce's Semiotics Study of 

Perspective. Minor Thesis.Department of Arabic Language and Literature, 

Faculty of Humanities, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Advisor : Penny Respati Yurisa, M.Pd.  
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Love is a topic that is always fun to be a conversation. Songs about love often we 

hear in everyday either through YouTube or other music applications. Of the many 

famous singers in the world, researchers chose al-sahir kadim because he was not only a 

singer but also a composer and songwriter. The meaning of love in the album entaha 

almishwar contains about love for lovers, love for the motherland, love for children. The 

purpose of this research is to find out the meaning of love in the song Kadim Al-Sahir in 

the album of Alahaishwar, the study of the perspective of Charles Sanders Peirce's 

semiotics. 

This research method uses qualitative methods because the data presented are in 

the form of explanations and written words. Data sources used were songs in the album 

Entaha al-Mishwar and several books on semiotics and the meaning of love. The data 

collection techniques in this study used the technique of listening and note taking. 

The results of this study are the discovery of seventeen meanings of love on three 

songs in the album entaha al-mishwar. The meaning of love in the song hareb min ahbab 

found 1 consummate love, 2 companinate love, 1 empty love, and 1 non love. As for the 

song al-benayya found two types of love, namely 3 pure love and 1 infatuation. As for the 

uhibbuki anti song found 2 romantic love, 1 infatuation, 3 consummate love, 1 

companinate love, and 1 fatuous love. 
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ABSTRAK 
Zakiyah, Himayatuz.  2020. Makna Cinta Pada Lagu Kadim Al-Sahir Dalam Album 

Entaha Al-mishwar Kajian Semiotika Prespektif Charles Sanders Peirce. 

Penelitian Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Fakultas Humaniora, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Pembimbing  : Penny Respati Y. M.P.d. 

Kata Kunci : Cinta, Charles Sanders peirce, Lagu,  Semiotika. 

Cinta adalah topik yang selalu seru buat jadi perbincangan. Lagu tentang cinta 

sering kali kita dengar dalam sehari-hari baik melalui youtube atau aplikasi musik 

lainnya. Dari banyaknya penyanyi yang terkenal didunia peneliti memilih Kadim al-sahir 

karena dia bukan hanya seorang penyanyi tetapi juga seorang komposer dan penulis lagu 

irak. lirik lagu album entaha al-mishwar menarik untuk diteliti karena terdapat makna 

cinta yang mendalam dalam lagu-lagunya.  Makna cinta dalam album  entaha almishwar 

berisi tentang cinta kepada kekasih, cinta kepada tanah air, dan cinta kepada anak. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui makna cinta pada lagu Kadim 

Al-Sahir dalam album entaha al-mishwar kajian semiotika prespektif Charles Sanders 

Peirce. 

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena data yang disajikan 

berupa penjelasan dan kata-kata tertulis. Sumber data yang digunakan yaitu lagu dalam 

album entaha almishwar dan beberapa buku tentang semiotika dan makna cinta. Adapun 

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak dan catat.  

Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya sebanyak tujuh belas makna cinta 

pada tiga lagu dalam album entaha al-mishwar. Adapun makna cinta dalam lagu hareb 

min ahbab ditemukan 1 consummate love, 2 companinate love, 1 empty love,dan 1 non 

love. Adapun dalam lagu albenayya ditemukan dua tipe cinta yaitu 3 cinta murni dan 1 

infatuation . Adapun  pada lagu uhibbuka anti ditemukan 2 romantic love, 1 infatuation, 3 

consummate love, 1 companinate love, dan 1 fatuous love. Dalam penerapannya cinta 

dapat dilakukan dengan saling menghargai dan menyayangi tanpa ada rasa takut 

dan bersikap negatif. Untuk mengungkapkan cinta seseorang harus memiliki 

keberanian dan kejujuran didalam hatinya. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ؾ 
 

 محتويات البحث
 

 صفحة الغبلؼ
  أ .................................................................. تقرير الباحثة

 ب ..................................................................... تصريح
 ج ............................................................ تقرير جلنة ادلناقشة

 د...................................................................... استهبلؿ
 ق ....................................................................... إىداء
 ك ....................................................................... توطئة

 ح ................................................ باللغة العربية مستخلص البحث
 م .............................................. باللغة اإلصللزية مستخلص البحث
 ؾ ............................................ باللغة اإلندكنيسيا مستخلص البحث

 ؿ .............................................................. زلتويات البحث
 1 ....................................................... المقدمةاألول :  بابال

 ٔ ...................................................... خلفية البحث -أ
 ٖ .................................................... أسئلة البحث -ب
 ٗ ................................................... أىداؼ البحث -ج
 ٗ ...................................................... فوائد البحث -د
 ٘ ..................................................... حدكد البحث -ق
 ٘ ................................................. الدراسات السابقة -ك
 ٛ ...................................................... ثمنهج البح -ز

 ٜ ................................................. البحث نوع -ٔ
 ٜ ............................................. ياناتمصادر الب -ٕ



 
 

 ؿ 
 

 ٓٔ ........................................ صبع البياناتطريقة  -ٖ
  ٔٔ ....................................... البياناتطريقة ربليل  -ٗ

 ٔٔ .................................................. ىيكل البحث -ح
 11 .............................................. الثاني : اإلطار النظري صلالف

 ٖٔ ................................................ ةمفهـو سيميوطيقي.ٔ
 ٚٔ ........................... مفهـو سيميوطيقية جارليس ساندير بَتس.ٕ
 ٕٕ .................................................. راجع دلعٌت احلب.ٖ

 ٕٕ .................................................. فهـو ادلعٌت-أ
 ٕٗ ................................................. فهـو احلب-ب
 ٕٖ ...................................................... ألغنية-ج
 ٖ٘ ..................................... يرة شخصية كاظم الساىر-د

 13 ...................................... نتائج البيانات وتحليلالثالث : صلالف
 ٜٖ ....... معٌت احلي يف األغنية كاظم الساىر يف األلبـو انتهى ادلشوار -أ

 ٙٙ ............ الواقعية يف ألبـو إنتهى ادلشوار احلياة يف احلب تطبيق -ب
 86 ...................................... الرابع : الخالصة واالقتراحات صلالف

  ٛٙ ....................................................... اخلبلصة -أ
 ٜٙ .................................................... االقًتاحات -ب

 ٓٚ ................................................... قائمة المصادر والمراجع
 31 ................................................................. ةسيرة ذاتي

 

 

 



 
 

 ٔ 

 الباب األول

 مقدمة 

 
 خلفية البحث - أ

مناقشة القضايا األكثر كجودنا يف حياة اإلنساف ستكوف دائمنا مثَتة 
ىتماـ الستكشافها. سيطلب معظم الناس دائمنا ادلعٌت األعمق حلياهتم ، كالعثور لبل

على إجابات لقلق حياهتم ، للعثور على أعمق معٌت للحب الذم عانوا منو حىت 
 اإلذلاـ، يشمل ( احلبٜٔ:ٕٛٓٓ)قوميشا  يفالصوفية  خرباء حسب اآلف.

ا احلب إعطاء ديكن ال .القلوب كتفيض التعارؼ،  ديكن كال تعريفو، ديكن الك  حدن
 الصوفية علماء باحلب. بعض الشعور الديكنألنو،  كاألسرار. الطبيعة شرح حىت

 من رحلة يف احملرز أعلى شخص قبل من( ادلقاـ" )ادلستويات" أنو احلبب عرض
 من( شيء) كدكلة احلب اآلخركف الصوفيةعلماء  يعترب ذلك، شخصية. كمع ذبربة

 من احلب معٌت تعزيز ىو صويف. اذلدؼ طريق أك مباراة يف مستول كل عرب السفر
 دائما ىو الذم ادلوضوع ىو كاإلنساف. احلب اهلل بُت احلب احلب، طريق خبلؿ
 ديكن كاليت اجلميع هبا يشعر اليت العاطفية ادلودة أشكاؿ أحد زلادثة.  ليكوف متعة
 بالنسبة طاقةكلل يبد ما على احلب كحزينة.  شلتعة حلظات أكثر إىل تتحوؿ أف

 يكوف أف ديكن أحب.  الذم الشعب من مشركط غَت قبوؿ نلديهم الذم ألكلئك
 فقط معركفنا يكوف قدالذين  األشخاص كحىت كاألصدقاء، كالعشاؽ كاألشقاء لآلباء
 .دقائق لبضع

 خبلؿ من أغنية.  أك فيلم أك ركاية يف احلب معٌت على العثور يتم ما غالبنا
 الكلمات اختيار خبلؿ من مشاعره ينقل أف األغنية فمؤل يستطيع األغنية،
 القاموس يف ادلسرد مصطلحاتبادلوسيقى.  مصحوبة األغنية كلمات يف ادلدرجة
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 تدفق على حيتوم( شعر) أديب عمل أنو على تفسَته يتم( KBBI) اإلندكنيسي الكبَت
 قاؿ اكم كلكن أغنية. عن عبارة أنو على تفسَته يتم كما الشخصية ادلشاعر من

 كلمات إنشاء يتم  .خاص شخص تدفق ىي أغنية (،ٜ:  ٕٔٓٓ)بوديدارما 
 البشرية احلياة يف اخلربة إىل تستند اليت ادلشاعر كتعبَتات التعبَتات على بناءن  األغنية
 ذبارب من كل  ادلؤلف، عاشها اليت التجارب من التجربة استخبلص ديكن .اليومية
 إلحداث كذلك للمؤلف، عنها ادلعرب الناس قربأ ذبربة أك كالندـ كالشوؽ، احلب،
 كلمات أف ( ذكرٚٗ:ٜٙٛٔ. سوصباف )األغاين صنع يف معينة أفكار أك أفكار

 ىذا دلشاعره. على صورة كىي مفضلة شخصية مشاعر شكل يف ىي القصائد
 مثل كاألساليب النظريات نفس باستخداـ األغاين كلمات دراسة ديكن النحو،

 ىذا .تغٌت أف ديكن الشعر جانب إىل للشعر، شلاثلة خصائص اذل الشعر. األغاين
 تارجياف،(  بادلوسيقى الشعر نَتبطوف الذم ادلؤلفُت من العديد كجود بسبب

( ٙ:ٜٚٛٔ )جاريل من خبلؿ برادكبو، ادلوسيقي. الفكر ىو (. الشعر٘:ٖٜٛٔ
 ُتب اجلمع خبلؿ من ادلوسيقى مثل شجي صوت يف قصيدة، إلنشاء الشاعر، يفكر

 .األصوات

 أكتطبيقات خبلؿ يوتوب من يومينا احلب عن األغاين نسمع ما غالبنا
باحثو  اله اختار  العامل، يف ادلشهورين ادلطربُت من العديد بُت األخرل. من ادلوسيقى

 عليو أطلق .عراقينا أغاين ككاتب ملحننا بل فحسب مغنيان  يكن مل الساىر ألنو كاظم
 جبولة الساىر كاظم . قاـ"العامل يف العراؽ سفَت" ك" بيةالعر  األغاين إمرباطور" لقب

 ادلتحدة الواليات ذلك يف دبا العرب دلشجعيو عركضنا قدـ حيث العامل أضلاء صبيع يف
 ًب اليت األلبومات من العديد بُت من .كإصللًتا كأسًتاليا كإيطاليا كأدلانيا كفرنسا ككندا

 كالندـ الشوؽ كحوؿ لعشيقها، حب لىع ربتوم اليت األغاين بعض ىناؾ إصدارىا،
األلبـو  بعنواف ٜٗٛٔ عاـ من بدأت ألبومنا ٖٕ على الساىر كاظم كغَته. حيتوم

العنواف كتاب  مع ٕٙٔٓ سبتمرب ٕٓ يف األخَت كألبومو شجرة الزيتوف زيتوف



 
 

 ٖ 

بعنواف  كانت ٕ٘ٓٓ نوفمرب ٔ يف صدرت اليت األلبـو كلمات من احلوب. كاحدة
 ىو الساىر كاظم ادلغٍت عنها أعرب اليت كاحلنُت احلب عن حيتومانتهي ادلشوار 

 .كثَتا نفتقد الذم احلبيب

 ًب إذا كاليت مباشر، غَت معٌت ذات إشارات األغنية كلمات يف توجد
انتهي  األلبـو أغنية احلقيقية. كلمات األغنية جوىر على ستحصل استكشافها

 للعثور .أغانيو يف للحب عميق معٌت يوجد ألنو للدراسة لبلىتماـ ادلشوار مثَتة
 مهمة عبلمات عن الباحثوف يبحث األلبـو انتهي ادلشوار، يف الوارد احلب معٌتعل
 بو القياـ ديكن ال احلاؿ، بطبيعة العبلمات، ىذه على للعثور .كتفسَتىا الشعر يف
 ادلستمرة. دبعٌت القراءة يتطلب كلكن فقط، قراءات ثبلث أك اثنُت أك كاحد مع
 عن للبحث األغاين كلمات يف كلمات عن البحث الباحثُت على جيب خر،آ

 .معٌت العبلمات ىذه إعطاء ٍب كمن األغاين كلمات يف ادلوجودة العبلمات
 كأساس ادلستخدمة ادلناسبة النظرية فإف العبلقة. لذلك، عٌتتتبع م ديكن كبالتايل،

 استخدـ احلالة، ىذه السيميوطيق. يف أك العبلمة تدرس نظرية ىي البحث ذلذا
 .بَتسيرس ساند جلارليس سيميوطيق ربليبلن  الباحثوف

 سؤال البحث -ب

 يف ادلشكلة صياغة فإف أعبله، ادلوضحة للمشكلة اخللفية كصف على بناءن 
 ىي: البحث ىذا

ألبـو انتهى ادلشوار )دراسة يف معٌت احلب يف أغنية كاظم الساىر  ما .ٔ
 َتس(؟.وطيقية عند جارليس ساندير بسيمي

 .؟يف ألبـو إنتهى ادلشوار الواقعية احلياة يف احلب تطبيق .ٕ
 
 



 
 

 ٗ 

 
 هدف البحثج. 

 الدراسة ىذه من الغرض فإف أعبله، ادلذكورةة كلكادلش اخللفية إىل استنادا
 ىو:

ىر يف أالبـو انتهى ادلشوار ام السذلك معٌت حب أغنية كاظ معرفة .ٔ
 )دراسة سيميوطيقية عند جارليس ساندير بَتس(.

 .يف ألبـو إنتهى ادلشوار الواقعية احلياة يف احلب معرفة تطبيق. ٕ
 د. فوائد البحث 

 كذلذا البحث فائدتاف : فائدة نظرية كفائدة تطبيقية  
 فأما الفوئد النظرية, كىي: 

يرجى من ىذا البحث أف يعطى الصورة عن مسيوطيقية جلارليس سانديرس  .ٔ
 بَتس. 

 ومات حوؿ علم اللغة كما يتعلق بو.يرجى من ىذا البحث أف يعطى ادلعل .ٕ
 توسيع ادلعلمات اليت تتعلق باللغة خاصة بعلم مسيوطيقية.  .ٖ

 كاما الفوائد التطبيقية,كىي:

يستطيع الباحث من تطبيق ادلنهج الوصفي دلعٍت البـو انتهى  –للباحث  .ٔ
 ادلشوار. 

زيادة ادلرجع ادلتبة اجلامعة اليت ديكن استحدامها من قبل  –للجامعة  .ٕ
تاجة يف كلية العلـو اإلاسانية خاصة قسم اللغة العربية ك أديبها, اجلامعة زل

 اإلسبلمية احلكومية دباالنج.



 
 

 ٘ 

أف يكوف ىذا البحث مرجعا دلن يريد تطور ادلعارؼ حوؿ  –للقرائُت  .ٖ
 كدراسات يف علم مسيوطيقية خاصة جلارليس ساندير بَتس. 

 

 ه. حدود البحث  

 رلموعة منالباحثة  حيد أكرب، بشكل ثالبح ىذا توجيو يتم حبيث   
 ،كاف ٕ٘ٓٓ نوفمرب ٔ انتهى ادلشوار الذيصدريفاأللبـو  يف ادلوجودة األغاين
، يف أغنية ٕٔ ىناؾ انتهى  حبثية ككائنات فقط أغنيات ٖ أخذ ًب كلكن األلبـو

 كىو ادلوضوع نفس لؤلغنية الثالث السبب كاين احبك. مع ادلشوار، األكىل حبياٌب،
السميوطيقية جلارليس ساندير  إىل الدراسة ىذه تشَت للًتكيز ما. خصش حب

 كالرموز.  كالفهارس األيقونة أم الكائن، بَتس بناءنعلى

 

 و. الدراسات السابقة

حثة الدراسات السابقة اليت تستفاد منها كتؤخذ منها األفكار حيت االب عرض 
 ة. ك ىي كما تلي:يتجلي النقاط ادلعيزة بُت ىذا البحث ك البحوث القددي

. سيميوطيقية يف أغنية كن انت حلمود اخلضر. كلية ٕٛٔٓ. فزلمد عمرا .ٔ
 اإلنسانية ك األدب جامعة شريف ىداية اهلل اإلسبلمية احلكيمية جاكرتا.  ـوعلم

ستحدـ ىذه البحث بادلنهج الكيفي الوصفي كربليل مسيوطيقية جلارليس ا
عرفة أشكاؿ اجلملة اليت ربتول سانديرس بَتس. كأىداؼ ىذا البحث ىو : دل

على ادلعٍت مسيو طيقية لكلمات األغنية كن انت, ٍب دلعرفة ادلعٍت يف كلمات 
األغنية كن انت. كنتائج البحث ىذا البحث ىو : لديو معٌت مسيوطيقية عميق 

 حبيث ديكن مأخوذ الدراسة أك حكمة من كلمات األغنية كن انت. 



 
 

 ٙ 

يل سيميوطيقية يف كلمات أغنية دين السبلـ, . ربلٜٕٔٓبيدا كوماال صفيانا. .ٕ
 ـوكسيدم الرئيس, كالقدس توحيدنا نظرية جلارليس سانديرس بَتس. كلية علم

 مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكيمية ماالنج.موالنا اإلنسانية, جامعة 
الكيفي تتجو على بيانات الصفية من  أمامنهج ىذا البحث ىو ادلنهج

ىذا البحث ىو:  لساف الشخص ادلبحوث. ك أىداؼت ادلكتوبة أكمن الكلما
( دلعرؼ معاين ادلمثل, كتأكيل اإلشارة, كادلوجودة يف كامات أغنية القدس ٔ

( دلعرؼ معاين ادلمثل, كتأكيل ٕتوحيدنا نظرية جارليس سانديرس بَتس .
اإلشارة, كادلوجودة يف كامات أغنية دين السبلـ نظرية جارليس سانديرس 

معاين ادلمثل, كتأكيل اإلشارة, كادلوجودة يف كامات أغنية  ( دلعرؼٖبَتس.
كسيدم الرئيس نظرية جارليس سانديرس بَتس. كأما نتائج البحث اليت حصلتها 

الرموز يعٍت ادلمثل يف كلمات أغنية دين السبلـ,  ٖ٘البحثة ىي, قد إكتشف 
 كسيدم الرئيس, ك القدس توحيدنا. 

ابو  ”sebuah pengakuan”كلمات األغنية . ربليل سيميوطيقية  ٕٙٔٓمزاكر.  .ٖ
 نواسل جارليس سانديرس بَتس. كلية تربية جامعة ماتاراـ.

ىذا البحث ىو  ؼحث بادلنهج الكيفي الوصفي. كأىداتستحدـ ىذ الب
ابو نواس. كنتائج البحث   ”sebuah pengakuan”دلعرفة ادلعاين يف كلمات األغنية

يف كلمات األغنية كمثل: رغبة شخص ىذا البحث ىو يوجد عديد من ادلعٍت 
لى ع وؿ على رضبة اهلل ٍب للحصلصل على نعمة اهلل. رغيبة شحص للحصللح

 الطهارة حىت تتمكن من الوصوؿ إىل تامكاف اجلميل جبانب اهلل.
 Mon. ربليل سيميوطيقية يف كلمات األغنية ٕ٘ٔٓإندرم فرافيتا سارم.   .ٗ

Meillur Amour  ي. اجلامعة احلكومية يوغياكارتا. أنغوف جيفتا سامس تعمل 



 
 

 ٚ 

 ىذه من النوعي. الغرض حملتول ربليبل طريقة الرسالة ىذه تستخدـ
تتضمن: أ(رموز, ب( فهرس,ج(  اليت السيميائية اجلوانب كصف ىو الدراسة

أنغوف جيفتا سامسي.  تعمل Mon Meillur Amourة األغني كلماتالرموز يف  
 شكل يف ادلوجودة السيميوطيقية وانبذلك : اجل إىل تشَت الدراسة نتائج

 األغنية عنواف ىو الذم ب( الفهرس زبطيطية، أ( أيقونة السيميوطيقية عبلمات
، عنواف ككذلك  كاحليوانات، الطبيعة، رموز شكل يف ادلوجودة ج( الرموز األلبـو

 Mon Meillur Amourكاإلصابة. كلمات األغنية  احلب عن الكلمات كاستخداـ

 الذم اآلخر اجلنس حب كىو احلب، عن جيفتا سامسي موضوعوأنغوف  تعمل
 فإف بالتأكيد، احلب أفضل عن التخلي عناد ككذلك كاحلزف، باجلركح ينتهي
 الحق.  كقت يف ما يوما سيعود حب أفضل

 
 دراسة نظرية موضوع الباحث منرة
زلمد عمرا.  ٔ

ٕٓٔٛ. 
سيميوطيقية يف أغنية كن 

 انت حلمود اخلضر
جلارليس 

 ديرس بَتسسان
دراسة ربليلية 
 سيميوطيقية

بيدا كوماال  ٕ
صفيانا.
ٕٜٓٔ 

ربليل سيميوطيقية يف  
كلمات أغنية دين 

السبلـ، كسيدم الرئيس، 
 كالقدس توحيدنا 

جلارليس 
 سانديرس بَتس

دراسة ربليلية 
 سيميوطيقية

مزاكر.  ٖ
ٕٓٔٙ. 

ربليل سيميوطيقية كلمات 
 sebuah”األغنية 

pengakuan” لابو نواس 

جلارليس 
 سانديرس بَتس

دراسة ربليلية 
 سيميوطيقية

إندرم فرافيتا  ٗ
 ٕٓٔٓسارم.

ربليل سيميوطيقية يف  
  Monكلمات األغنية 

جلارليس 
 سانديرس بَتس

دراسة ربليلية 
 سيميوطيقية



 
 

 ٛ 

Meillur Amour تعمل 
 أنغوف جيفتا سامسي

 

ا بشكل ينظر امنا الدراسة األكىل أكثر اىتمام من الدراسات السابقة،
ادلركب ك اجلملة ادلشتملة على ادلعٌت السميوطيقية يف غناء "كن انت". كأما 

كالقدس  كسيدم الرئيس، حث عبلمات يف األغنية دين السبلـ،الدراسة الثانية تب
ك  ".”sebuah pengakuanتوحيدنا. ٍب الدراسة الثالثة هتتم ادلعٌت العاـ من غناء 

 ربمل اليت األغاين كلمات يف الرموز من ادلزيد على العثور الدراسة الرابعة  ًب
 ".  Mon Meillur Amour"  األغنية كلماتيف  احلب  موضوع

، ألف مل ذا البحث يف مسيوطيقية يف معٍت احلب البـو انتهى ادلسشوارفه
البـو انتهى يف  السابقة( يبحث عن معٍت احلب  يكن كاحدا منهم )الدراسات

السابيقة كىذا البحث( يف ادلوضوع   الدراساتسشوار. كامنا الفرؽ )بُتادل
 احلب ىو احلب موضوع على األغاين بعض ىناؾ األلبـو ىذا ادلختار. يف

 .كالشوؽ السعادة على اآلخر اجلنس من كاحلب اإلصابات، إهناء مقابلي اجلنس

 

 ز. منهجية البحث 

 منهج البحث ىو الطريق ادلؤدم إىل الكشف عن احلقيقة بواسطة طائفة
من القواعد العامة اليت هتيمن على سَت العقل كربدد عمليتو حىت يصل إىل نتيجة 

(. كأما يف ىذه الدراسة, الطريقة ادلنهجة الىت ًب القياـ ٖٖ.ٕٜٛٔمعلومة )بدر,
 هبا تشكل.
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 نوع البحث -ٔ
كىي دراسة تقصد هبا صبع  ىذا البحث من نوع ادلكتبوىب

دلوجودة يف ادلكتبة مثل الكتب االبيانات ك األخبار دبصادعة ادلواد 
استحدمت الباحثة يف ىذا البحث العلمي اجملاالت ك الوثائق كغَتىا. ك 

 ادلكتوبة  من الكلمات الكيفي اذباه على بيانات الوصفية طريقة
( طريقة الكيفية ىي طريقة البحثية ال ربتاج إىل ٙ,ص.ٕٚٓٓ)مالينج,

يف التفسَت عن اإلنتاج. تصميم فركض البحث كال تستعمل الباحثة الرقم 
نهج الوصفي ىو أسلوب من أساليب التحليل ادلركز على معلومات  ادلك 

كافية كدقيقة عن ظاىرة أك موصوع زلدد أك فًتة أك فًتات زمنية معلومة 
,كذلك من أجل احلصوؿ على نتائج عملية, ٍب تفسَتىا بطريقة 
موضوعية, هبا ينسجم مع ادلعطيات الفغلية للظاىرة 

(. كفيما بتعلق هبذه دراسة, بيانو لفظيا كليس ٖٛٔ.ٕٓٓٓدرم,)دكي
 بالعدد كتستخدـ الدراسة ادلكتبية أيضا.

 در البياناتامص -ٕ
 كثيقنا ارتباطنا البحث مواضيع حوؿ البيانات مصادر ترتبط

 البيانات، مصدر يف جزءاف يوجد .نتائج على للحصوؿ البعض ببعضها
 (. ٕٚ.ص. ٕٓٔٓنوية )سيسوانتورك, كالثا ألكلية البياناتا مصادر كمها
 عليها احلصوؿ ًب اليت البيانات مصادر ىي ألكلية البياناتا مصادر . أ

 أك القياسات نتائج من البيانات مصدر سواء األكؿ، ادلصدر من
 الدراسة، ىذه (. يفٕ. ص. ٕ٘ٔٓادلباشرة )غاين,  ادلبلحظات

ى األلبـو إنته يف أغاين شكل يف األساسي البيانات مصدر
 ادلشوار. 



 
 

 ٔٓ 

 احلصوؿ يتم اليت البيانات مصادر ىي الثانوية البيانات مصادر  . ب
 ادلادية بالكائنات  مباشرة ترتبط ال اليت الكتب سلتلف من عليها

 بالتحديد يتعلق كئن أك األكؿ ادلصدر من عليها احلصوؿ يتم كال
 من العديد الدراسة ىذه (. يفٙٗ. ص. ٕٔٔٓبالبحث )كيبوكا, 

 يأخذىا اليت النظرية مع الثانوية البيانات دبصادر علقةادلت الكتب
 .بيس رساندي جارليس كنظرية سيميوطيقية نظرية ىي ادلؤلفوف

 طريقة صبع البيانات -ٖ
صبع اللبيانات يف كل البحث األساسية. كبالتايل اإلجابة علي ادلشكلة أك 

نصور, ربديد زلور البحث البيانات ادلطلوبة ) اجلونيدم غاين كفوزاف ادل
 ًب حبيث كأغنية، البحث موضوع الباحثوف . استخدـ(ٖٙ, ص. ٕٗٔٓ

 تدكين كتقنية االستماع تقنية باستخداـ ادلؤلف قبل من تقنيتُت تقدًن
 :ادلبلحظات

 قراءة الكتاب الذم يبحث عن سيميوطيقية. (ٔ
 بالًتاكز كالسماع أغنية يف ألبـو انتهى ادلشوار. (ٕ
وار على كلمات ادلوسيقي الرمسية أك قراءة كلمات يف ألبـو إنتهى ادلش (ٖ

 علي شنيل يوتوب.
 فهم سيميوطيقية جلارليس ساندير بَتس. (ٗ
 تركز البحث عن سيميوطسقية جلارليس سانديرس بَتس.  (٘
 صبع الكتب ك البيانات ك ادلراجيع األخرل. (ٙ

 
 



 
 

 ٔٔ 

 طريقة ربليل البيانات -ٗ
الطابقة طريقة ربليل البيانات ىي طريقة لتنظيم البيانات على التصميم ك 

ادلعينة فبذلك, ترجو الباحثة أف تكتشف الوقواعد أك النظاـ ادلعُت ادلتعلق 
 ربليل فإف وبرماف،ظكى ميلز (. كفقاؿٕٕٔ,ص.  ٕٕٔٓبالبيانات )أضبد, 

 نتائج على احلصوؿ يف مراحل كلو سبتسجيلو الذم البحث نتيجة ىو البيانات
الستنتاجات )طاىَتف, ا ككصفهاكصنع البيانات التجميع منخل أم البحوث،
 تقنيات يف الوصفية النوعية التقنيات ادلؤلف (.يستخدـٔٗٔ, ص. ٕٕٔٓ

 كعرض ربليل أم الوصف، مستول على التحليل البيانات دبعٌت، ربليل
 يهدؼ ال. كاستنتاجو فهمو األسهل من يكوف حبيث منهجي بشكل احلقائق

 .الفرضية اختبار إىل التحليل ىذا
 

 هيكل البحثح. 
 )دراسةمعٍت احلب يف أغنية كاظم الساىر يف البـو انتهى ادلشوار  عن علمي ثحب

 من أربعة أبواب، منها: (رليس سنديرس فَتسياية جقيطسيميو 
البحث،  سؤاؿمة ربتول علي خلفية البحث، ك الفصل األكؿ: مقدمة، يف مقد

كالدراسات  كحدكد البحث, ؼ البحث، كفوائد البحث،كىد
البحث. يف ىذا الفصل يشرح اللمحة عن السابقة، كمنهجية 

 موضوع البحث.
  غنتها اليت األغنية يف ادلوجودة للمحتويات شرحاإلطار النظرم، الفصل الثاين:

رليس اية جقيطسيميو كشرح عن نظرية كاظم الساىر, 
 . سنديرس فَتسي
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رض كربليل الببانات عرض الببانات كربليلها، تتكوف من الفصل الثالث: غ
ة البحث. يالباحثة. كنتائج التحليل ادلناسب دبنهج اليت صبعت
 .األغنية كعبلمات عبلمات عدد ىي الدراسة ىذهكستحصل 

كاإلقًتاحات  األبواباإلختتاـ، ربتول علي اخلبلصة من صبيع  الفصل الرابع: 
 .باحثةمن ال
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 مفهوم سيميوطيقية .1

يضاؼ على طريقة عامة  (،semiotics) يةالسيميوطيقية من اللغة اإلصللي
ىجاء ربجئ اللغة اإلندكنسية ادلكملة. كالطريقة العامة يف إشكاؿ اإلصطبلحات 
على اللغة اإلصلليزية ال حقات يف اللغة اإلصلليزية. السميوطيقية تسمى 

تذكر معاجم ادلصطبلحات اللغوية  (.ٕ، ص.ٜٕٓٓبسميولوجي. )سنطوسو، 
الدراسة العلمية للرموز اللغوية ك غَت اللغوية، باعتبارىا ىو أف السيميوطيقية 

أدكات اتصاؿ. كيعرفو دم كسوسَت بأف الذم يدرس الرموز بصفة عامة، كيعد 
السيميوطيقية كالسميولوجيا مها من  .(ٗٔ)اضبد زلتار . علم اللغة أحد فركعة

يوجهاف على  . كمها تبادؿ، ألهنماsignيعٍت اإلشارة  (semion)اللغة اليونانية 
العلم عن اإلشارة العامة منحرفة غَت عجيبة علي إصبلحهما كاألهنما مستوياف.  
أحد من اإلختبلفات بينهما أف سيميولوجيا يستعملو األكركيب كالسيميوطيقية 
يستعملو العامة اإلصلليزية. أك بكلم أخرل أف مسيولوجيا يتبع فرديناند دم سوسَت 

(Ferdinand De Saussers)  ينبع جارليس سانديرس بَتس.  السيميوطيقيةك 

 سوبور قاؿ ،(٘ٔ، ص. ٕٙٓٓالتواصل سيميوطيقية )صابور، كتاب يف
 أك علم بأهنا السيميوطيق أيضنا يعّرؼ . التواصل كل أساس ىي العبلمات إف

 زلاكلة يف نستخدمها اليت األجهزة ىي عبلمات. العبلمات لدراسة ربليل طريقة
. البشرم الرجل جنب إىل كجنبا األسرة خضم يف العامل، ذاى يف طريقهم ليشقوا

 الظواىر أف يعترب العلم ىذا يقوؿ( ٕٙ٘،ص.ٕٙٓٓفرميعَت يف كريونطونو )
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 السيميائية تعريف ديكن لذلك،. عبلمات ىي كالثقافة اجملتمع أك االجتماعية
 بأف العبلمات ذلذه تسمح اليت كاالتفاقيات كالقواعد األنظمة دراسة أهنا على

 دراسة ىي السميات أف (،ٖ، ص.ٕٔٔٓقاؿ بٍت ىود )  .معٌت ذلا يكوف
 اليها ينظر احلياة يف إلينا يأٌب ما كل ىو، كىذا. اإلنساف حياة يف العبلمات

 يعٍت لشخص شيء عبلمة. معٌت تعطى أف جيب الذم كالشيء عبلمة، اهنا على
 ال البشر بأف جيادؿ (. بَتس يف تيناربوكو،ٕٔ، ص.ٕٛٓٓ)تيناربوكو، آخر شيئا

 خبلؿ من فقط التواصل للبشر كديكن العبلمة، كسط يف التفكَت إال ديكنهم
 ينشأ كيف ىو semiosis عملية يف شيء أىم فإف لبَتس، كفقنا. اإلشارة كسائل
 .التواصل عند الناس يستخدمو عندما عبلمة من ادلعٌت

 علم أف تنتجنس أف ديكن أعبله، ادلذكور الفهم من بعض إىل استنادا
 أف جيب حولنا من حيدث ما كل. العبلمات مع يتعامل علم ىو يةالسيميوطيق

 إطبلؽ على عبلمة ديثل الدخاف ادلثاؿ، سبيل على معٌت، ذات عبلمة لو يكوف
 إعبلنات، أك أكراؽ، أك حب، رسائل ذلك كاف سواء النص، غرار على .النار

 رسـو أك سياسية، ملصقات أك رئاسية، خطب أك قصائد، أك قصَتة، قصص أك
 ،"عبلمة" تكوف قد اليت األشياء كصبيع كاريكاتورية، رسـو أك كاريكاتورية،

 عبلمات تستخدـ إشارة عملية دبعٌت العبلمات نشاط يف نشاىدىا أف فيمكن
 ربليل ديكن لذلك،(. ٚٔ،ص.ٕٙٓٓ)صابور،  كالتفسَتات الكائنات تربط

 .ةميوطيقيالسي باستخداـ كفحصها األغنية كلمات

ككاف مفهـو آخر رلتذب عن سيميوطيقية الذم يبُت بؤمبَتتو ئيكو 
(Umberto Eco)  كعندر أية سيميوطيقية يعٍت حقل الدراسة الذم يدرس عن

األشياء الذم تستطيع أف تستخدـ للكاذب. إف كاف األشياء ال تستطيع أف 
صحة أم تستخدـ لتعريف عن الكذب فهي ال تستطيع أف تستخدـ لتعبَت ال

احلق أيضا. ك خيبلصة من ذلك ال تستطيع األشياء ألم شيء كاف. ك على 
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الرغم من ذلك فإف سيميوطيقية كنظرية الكذب يتضمن فيها نظرية الصحة  
(. ك يرل ٔٔ، ص.ٕٚٓٓككلمة النهر اليت فيها معٌت الليل )موزاكي، 

R.Camp ك C. W. Morris    الرئيسية أف سيميوطيقية يضم االىتماما الثبلثة
 (ٗٔاآلتية: )سلتار عمر. ص.

دراسة كيفية استخداـ العبلمات ك الرموز كوسائل اتصاؿ يف اللغة  - أ
 ادلعنية. 

 دراسة العبلقة بُت الرمز كما يدؿ عليو أك بشَت إليو.  - ب

 دراسة ارموز يف عبلقتها يبعض.  -ج

ة ك على ىذا يضم السيميوطيقية كثَتا من فركع علم اللغة كخباصة الدالل  
ك النحو األسلوب كما أنو بعد من الناحية الداللة كحدىا أعم من علم الداللة 
ألف األخَت هتتم بالرموز اللغوية فقط، أما األكؿ فيهتم بالعبلمات ك الرموز، لغوية  

قد شرع الباحث عن تعرؼ  (.ٗٔ)سلتار عمر، ص. كانت أك غَت لغوية
. قد موضوع السيميوطيقيةرح الباحث عن السيميوطيقية عميقان. ك االف سيش

عرفنا أف تعليل الركمز فيها موضوعو ىو الركمز نفسو. ك األساس يف ىذ العلم 
يعٍت السيميوطيقية االتصايل. ك ذكر أكمربطو أف ما يبحث يف علم السيميطيقية 
ىو كل تنمية الثقافية كتنمية االتصاؿ. كيف تطبيو ىناؾ مناؾ مكاف كثَتة تتلق 

 (. ك استطاع تطبيقة يف حالة األتية:ٓ٘،صٜٕٓٓكمربطو،باالتصاؿ انفان )أ

 االتصاؿ اخلرب - أ
إذا ننظر ربليل الوعي كأننا نتبحر يف ربليل  ادلعٌت عن كل اللفظ 
أك الكلمات. ألف األصل من ىذا العلم ىي السيميوطيقية االتصاؿ، 
سواء كاف تعليم االتصاؿ كأسسو ىو ادلعٌت. كأيضا نقوؿ أنو نتعلم أيضا 



 
 

 ٔٙ 

دلعٌت يتضمن فيها األصل كما النوع منو ككيف كجوده يف اإلتصاؿ عن ا
 اخلَتم ك تعلقو بأفكار اإلنساف. 

 االتصاؿ اإلعبلين - ب
يف االتصاؿ اإلعبلين، ال يستعمل اللغة لوسيلة االتصاؿ بل 
يستعمل الصورة كاللوف ك الصوت فيها أيضا. ككاف التحليل يف 

وطيقية كيتضمن فيها الشعار. السيميوطيقية ىي بتحليل النطرية السيمي
 كنستطيع أف ضللل معناه بالسيميوطيقية. 

 الفليم    -ج

كادلوضوع األخرل نستطيع ربليلو با لسيميوطيقية، ألف كجود   
الفليم يف حولنا لديو رعشة عميق جلميع اإلنساف يف مشاىدتو. 

اف كالعناصر فيو اخلياؿ ما يشبو بإالف. القوة تأثَت األفبلـ على اإلنس
أشد حرا من االتصاؿ األخرل. كديكن حبثو فب األعماؽ ما يقصد بو 

 يف ادلعٌت. 

 األدب -د

كىذا، من كجو مهم يف ربليل السيميوطيقية. كاف األدب ديلك   
القياس الفضاء كالوقت الذم يدؿ على معٌت سيميوطيقية كديكن فهمو 

 عميقا. 

وضوع "مسارة كما يف احلكاية الفصَتة الىت كتبها "عمر خياـ" دب
(Sumaroh ) كباكؾ(Bawuk")  فيو نستطيع أف نشعر منعكس احلياة. كرؤية

، ٕٙٓٓسيميوطيقية يف كتلبو اإلبداعي أك األدب لديو ثبلثة آراء: )صابور، 
 (ٕٗٔص.
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الكتابة اإلبداعية ىي من العرض اإلتصاؿ يتعلق بادلؤلف كاألدب   .ٔ
 كنظاـ الرمز كالقارئ نفسو.

ىي من أشكاؿ استعماؿ الرمز الذم ديلك الكتابة اإلبداعية  .ٕ
 ادلرتب يف احملتويات ادلعينة.

اإلبداعية ىي من الواقعة الـ بنيتها للقارئ مناسبا باخلربة  الكتابة .ٖ
كعلمو يف األدب. كلذا يتجو أىل سيميوطيقية علر أف ربليل 

 األدب يف كجو السيميوطيقية ربليبل لوجود ظاىرا االتصاؿ.

 

 ة جارليس ساندير بيرسمفهوم السيميوطيقي .0
مفهـو السيميوطيقية عند بَتس فهو احلركة كاألثر الذاف توريط التعاكف بُت 
الثبلثة مواد يعٍت العبلمات كموضوعها كمفرسها. كالصلة بُت ىذا ثبلثة جوانب 
ليس ثابيت كلكن دينامي مع أحد منهما يقًتح اآلخر يف منط دكرم )صابور، 

 األساسي ادلبدأ فإف بَتس، جارليس ساندريس إىل بالنسبة(. ٕٔ، ص. ٕٙٓٓ
 ىي اإلشارة أف تعٍت للعبلمة التمثيلية الطبيعة. كسبثيلي شلثل ىو العبلمة لطبيعة
 للتفسَت فرصة توفر العبلمة أف ىي التفسَتية الطبيعة أف حُت يف آخر، شيء

ة: الدراس رلاالت ثبلثة لديها كادلستلم. السيمياطيقية ادلستخدـ على اعتمادنا
 ( ٚٙ-ٙٙ، ص. ٕٕٔٓ)فيكي، 

 ادلختلفة كالطرؽ ادلختلفة، العبلمات سلتلف دراسة. نفسها العبلمة . أ
 الذين بالبشر اإلشارة هبا ترتبط اليت كالطريقة ادلعٌت نقل يف للعبلمة

 .يستخدموهنا
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 ادلختلفة الرموز تطوير هبا يتم اليت الطريقة يتضمن للدراسة رمز أك نظاـ  . ب
 .الثقافة أك تمعاجمل احتياجات لتلبية

 الرموز استخداـ على كالعبلمات الرموز فيها تعمل اليت الثقافة تعتمدج. 
 .كالعبلمات

 علم يف" Grand Theory" باسم بَتس نظرية إىل يشار ما كغالبنا  
 أنظمة جلميع شاملة ىيكلية أكصاؼ ىي بَتس أفكار ألف كذلك. السيميائية

 ادلكونات صبيع ذبميع كإعادة للعبلمة ألكليةا اجلزيئات ربديد بَتس يريد. الوسم
 السماكم شبو التحليل طريقة (. تعرؼٚٔ، ص. ٖٕٔٓكاحدة )كيبوك،  بنية يف

)دانيل تشاندلر،  Triangle of meaningللمعٌت اك  ادلثلث نظرية باسم لبَتس
 ( يعٍت: ٚٙ،ص. ٕٛٓٓ

، مع أنو ادلمثل : الشكل الذم تتخده اإلشارة )كىو ليس بالضركرة ماديا  . أ
 يعترب عادة كذلك(. كيسمسو بعض ادلنظرين )حامل اإلشارة(.

 تأكيل اإلشارة: كىو ليس مؤكال، إمنا ادلعٌت الذم ربدثو اإلشارة.    . ب
 ج.  ادلوجودة: شيء يتخطى كجوده اإلشارة اليت يرجع إليها )ادلرجع إليو(.

 
 تأكيل اإلشارة  

 
 
 

 ادلوجودة  ادلمثل 
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ه بالداّؿ عند سوسور، كتأكيل شبيو بادلدلوؿ. لكن شبيو يف معناادلمثل  
ديلك التأكيل صفة ال توجد يف ادلدلوؿ. إنو إشارة يف فكر ادلؤكؿ. يقوؿ بَتس: 
تتوجو اإلشارة إىل شخص ما، أم تولدىا تأكيل. اإلشارة األكىل )دانيل 

(. على أساس الرسم سيتطيع أف تصريح بأف العقل ٕٚ، ص.ٕٛٓٓتشاندلر،
ة بُت الرمز بإشارة. على أساس نتائج ىذا التفكَت تَتبواىكاف ىو الوساط

كيف ناحية ادلمثل،  مراجع النتائج فضبل عن تصوير جوىريُت إشارة رمزية.
 (ٜٕ-ٖٓ، ص. ٕٙٓٓينقسم بَتس اإلشارة على ثبلثة أنواع كىو: )صابور، 

: مزية اليت توجد يف الرمز. كمثل:  (Qualisign)الكيفية أك الصفة  -ٔ
 رخيم. خفيف،

 : حدث الذم يوجد يف اإلشارة.(Sinsign)سنسنج  -ٕ
 القوعد الواردة يف اإلشارة. :(Legisign)لغيسنج  -ٖ

ينقسم بَتس اإلشارة من ناحية موضوعة على ثبلثة أنواع: )صابور، ك 
 (ٜٕ،ص. ٕٙٓٓ

 ًب عبلقة إليها كاإلشارة اإلشارة بُت العبلقة تكوف حيث عبلمة: الرمز  - أ
 بسبب تشكيلها ًب عبلمة ىو الرمز ىذا .تقليدم بشكل تشكيلها

 .العبلمة مستخدـ إصباع
 هبا اخلاص كادلرجع اإلشارة بُت العبلقة فيها تكوف عبلمة (:Ikon) أيقونة - ب

 يف أف على عبلمة ىو (Ikon)أيقونة  لذلك،. تشابو شكل يف عبلقة
 . العبلمة تلك كائن ىو سلتلفة أشكاؿ
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 إليها كاإلشارة العبلمة بُت العبلقة هافي تنشأ عبلمة: (Indeks) الفهرس   -ج
 عبلقة ذلا عبلمة ىو (Indeks)الفهرس لذلك،. كجودىا قرب بسبب
 .بالكائن مباشرة

 (ٜٔ، ص.ٖٕٔٓعملها )كيبوكا،  ككيفية العبلمات أنواع

 عملية العمل مثاؿ ملحوظ نوع العبلمة

 معادلة - الرمز
 التشابو -

الرسومات كالصور 
 رأيت كادلنحوتات

 عبلقة سببية - أيقونة
 

 النار —دخاف
 يقدر مرض --األعراض

 الفهرس
 اتفاقية  -
 اتفاؽ اجتماعي -

 الكلمات-
 درس لفتة-

 

من ناحية ادلوجدة، ينقسم بَتس اإلشارة على ثبلثة أنواع، يعٌت: )صابور، 
 (ٖٓ، ص. ٕٙٓٓ

: عبلقة على حق شلكن تفسَتشخص ما على أساس (Rheme)رديي  .ٔ
ثاؿ، الناس الذين عيوف ضبراء سبثل النعاس، أك االختيار. على سبيل ادل

 األشخاص الذين نفد يف البكاء.
 : اإلشارة كفقا للحقيقة.(Dicisign)ديسينج  .ٕ
 : اإلشارة مباشرة إىل أف يعطي سببا عن شيء.(Argument)حجة  .ٖ

كمن ناحية ينقسم زلتلف، ينقسم بَتس اإلشارة على عشرة أنواع، على كىو: 
 (ٕٗ-ٖٗ، ص. ٕٙٓٓ)صابور، 



 
 

 ٕٔ 

 : مزية اليت توجد يف الرمز. (Qualisignالكيفية أك الصفة ) .ٔ
: يكوف ادلشابة بُت ادلمثل (Iconic Sinsign)اإليقوف سيسكن  .ٕ

 كالوجودة. مثل: الصورة، كاخلريطة، كالعبلمة.
اإلشارة (: Rheme Indexical Sinsign)ردييتاتيج إنديسيكاؿ سيسكن  .ٖ

ًتث ألف خضورىا بسبب على تدؿ على خربة، كمباشرة يستطيع أف يك
 سيء. مثل: حبر، ألف كثَت من الناس ديوت، ٍب يوجد بيق صبجمة.

 : اإلشارة تعطي معلومات لشيء.(Dicent Sinign)ديسنت سيسكن  .ٗ
اإلشارة اتدؿ على معلومات  (:Iconic Legisign)األيقوف لغيسكن  .٘

 القوعد. مثل: اإلشارة الشَت.
اإلشارة  (:Rheme Indexical Legisign)ردييتاتيج إنديسيكاؿ سيسكن  .ٙ

اليت مرجع على موضوعة خصوص. مثل: إسم اإلشارة. يف الكلمة "أين  
 كتابك؟ تلك كتايب.

اإلشارة : (Dicent Indexical Legisign)ديسنت اندكسيكل لغيسكن .ٚ
تدؿ على معلومات كيشر إىل ادلوصوع ادلعلومات. مثل: مصبح يف سيارة 

 إسغاؼ.
اإلشارة ترابط بيوضوع من خبلؿ (: Rhematic Symbol)ردياتيج سيمبوؿ  .ٛ

 األفكر العامة.
اإلشارة ترابط دبوضوع مباشرة من (: Dicent Symbol)ديسنت اإلشارة  .ٜ

 خبلؿ عقل.
 : اإلشارة مباشرة غلى أف يعطي سببا عن شيء.(Argument)حجة  .ٓٔ
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 الحب لمعنى مراجعة .1

 المعنى هممف  - أ
 رلاالت سلتلف يف الكلمة ٌتمع استخداـ يتم اليومي، االستخداـ يف 

 ادلعٌت فإف لذا كلمة، من ادلستمد الغرض أك ادلعٌت ىو ادلعٌت. احملادثة كسياقات
 إذا(. ٜٔ، ص. ٜٗٛٔ)جيفتادل،  للغاية كموحد للغاية متشابك الكائن مع

 معُت، موقف أك حدث أك بشيء مرتبطة تكوف أف ديكن ال الكلمة كانت
 خاص فهم كىو الكلمة، ىذه من معٌت على احلصوؿ على معتادين لسنا فنحن
 مصدرنا القاعدة نفس من تنشأ اليت الكلمات تكوف ما غالبنا .للمعٌت

 كفقنا كاالستخداـ االختيار يكوف أف جيب لذلك اللغة، أخطاء أك للصعوبات
 ديكن ادلعٌت، لفهم األفكار من العديد بُت من .الكلمة يف الوارد للمعٌت

 بُت العبلقة ىو ادلعٌت كىي متضمنة، للمعٌت عناصر ثبلثة ىناؾ أف مبلحظة
 كديكن ادلستخدمُت، موافقة بسبب العبلقة ربديد حيدث اخلارجي، كالعامل اللغة

 ىناؾ .متبادؿ بشكل فهمها ديكن حىت ادلعلومات لنقل ادلعٌت ذبسيد استخداـ
 كتضييقها توسيعها يتم تغيَتات ىناؾ. ادلعٌت يف التغيَتات من أنواع عدة

 : كتسويتها كاختفائها كتغيَتىا
 االنتشار كاسعة معٌت تغَتات . أ

 ادلعٌت) ادلعٌت بتوسيع ادلقصود أف( ٚٛ،ص. ٜٙٛٔأما كَتاؼ)  
 معٌت على ربتوم كلمة زبتربه الذم ادلعٌت تغيَت عملية ىو ،(األصلي
 سبيل على. عمومية أكثر معاين فئة يشمل حبيث ادلعٌت يتسع ٍب زلدد،
 إىل اخلصر من القمة استخداـ فقط البداية يف قميص مةكل تعٍت ادلثاؿ،
 ادلبلبس عن التعبَت يف كما قميص كلمة معٌت اآلف كلكن الكتف

 احلاضر يف ادلعٌت نطاؽ أف القوؿ ديكننا لذا،. ادلدرسة مبلبس الرياضية،
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 ادلعٌت من أكسع اجلديد ادلعٌت باختصار،. ادلاضي يف عليو كاف شلا أكسع
 .السابق عٌتادل أك القدًن،

 (ادلعٌت زبصص) ادلعٌت يف ضيق تغَت . ب
 عملية" ما، كلمة معٌت تضييق أف( ٜٚ،صز ٜٙٛٔأما كَتاؼ )  

أما  .اجلديد األكل كنطاؽ أكرب، القدًن ادلعٌت أف أم كلمة، هبا سبر
 التخصص عملية" أف على أيضنا تنص( ٙٛ، ص. ٜٜٓٔتاريكاف )

ا أكثر الكلمات ٌتمع يصبح أف إىل يؤدم كاحد تغيَت إىل تشَت  ربديدن
 بيئة يف األحياف بعض يف معينة كلمات تطبيق يتم لذلك". تطبيقها يف

 بشكل زلددة أك متزايد بشكل زلدكدة تصبح قد اآلف كلكن عامة،
 .معانيها يف متزايد

 يتغَت الذم ادلعٌت يف التغيَتج. 
 يف التغيَت نفس ىو الكلي التغيَت( ٚٛ، ص. ٜٜ٘ٔأما جَت ) 
 ادلعٌت أف احتماؿ بالفعل ىناؾ. األصلي ادلعٌت من بدالن  لمةك معٌت

 ىذا أف يبدك كلكن األصلي، بادلعٌت الصلة كثيق يزاؿ ال حالينا ادلوجود
ا بعيد االرتباط  .جدن

 (االختفاء دبعٌت) زبتفي ادلعٌت يف تغيَتاتد. 
 يف سبامنا اختفى أك اختفى معناه ألف ُيستخدـ يعد مل شيء 

 .اذلدؼ اللغة أك احمللي اجملتمع يف كاستخدامها اللغة استخداـ
  األبدم ادلعٌت تعريفق. 

 اللغة قواعد يف كرد الذم( ادلعٌت أبدية) األبدم ادلعٌت فهم  
 (ٜٜٓٔ(، كجَت )ٜٜٓٔ(، سودارنو )ٜٜٛٔ(القياسية اإلندكنيسية

 للمعٌت معنيُت فإف أخرل، لغة إىل ما شيء يقرض عندما ىو
 أبدية) األبدم تتغَت. ادلعٌت أك أبدية الكلمة معٌت كمها سيستمراف،
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 للغة األصلي ادلعٌت أف يعٍت كىذا(  (ٜٜ٘ٔجَت ) حسب( ادلعٌت
 كلمة أف يعٍت كىذا. ادلستلم لغة إىل إقراضها يتم عندما أمر ادلصدر
 ادلعٌت أك للكلمة ادلتاح ادلبلغ حيث من ادلعٌت يف تغَتنا تشهد ال القرض
 ادلستلم. الوحيد

 عبلقة ذلا" ادلفسر ادلعٌت" مع" الكلمة معٌت" بُت بأف القائلة النظر هةكج 
 ادللموس، بُت ادلميزة الكلمات معٌت تصنيف إىل النهاية يف يؤدم شلا جوىرية،

 . غالبنا (ٕٓٔ،ص. ٕٚٓٓكالعادلي)كوستانيت،  اخلاص، اجلمع، ادلفرد، اجملرد،
 أمرنا اخلاص أك الكوين، أك  ادلنحرؼ أك اخلرسانة، بُت الفاصل احلد يكوف ما

 سبيل على. موضوعي غَت أك موضوعي التحديد أف سبامنا كحيدد للغاية صعبنا
 أيضنا إليها اإلشارة ديكن كلكن كشيء سحابة كلمة إىل اإلشارة ديكن ادلثاؿ،
 كالعامل الكلمات معٌت بُت العبلقة فإف البدكية، يف ".احلزين ادلزاج" باسم

 قبل من للعبلقة التعسفي التحديد أف من الرغم على حكم رلرد ىي اخلارجي
 كلمة تسمية أف يف السبب ىو ىذا. اتفاقية كجود على يعتمد ادلستخدمُت

 .سباسك ذلا بل فردية ليست ادلعٌت
 
 

 م الحبو مفه - ب
 حياتنا يف حىت غالبنا، مناقشتها يتم اليت ادلوضوعات أحد ىو احلب 
 كاألدب ادلختلفة الفنية كاألعماؿ باحل عن سلتلفة بكلمات زلاطة اليومية

 كموضوع احلب يف كاإلعبلنات كادلسلسبلت كاألفبلـ ادلوسيقى إىل باإلضافة
 يف األحياف من كثَت يف يقاؿ كما احلب(. ٖ، ؼ.ٕٛٓٓ)ديوم، رئيسي

 كيتجاكز كغامضنا للتعريف قابل غَت األساس يف يعترب الركمانسية القصص
 ما غالبنا. فقط مناسب بشكل يتم أف ديكن احلب تناكؿ. العقبلين اخلطاب
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 ذلك بعد تصف فريدة شخصية كرغبات احتياجات أنو على احلب إىل يُنظر
 نطاؽ على اجلمهور يعتقد(. ٖ، ؼ. ٕٛٔٓ)ديوم،  اخلاص اجملاؿ يف احلب
 البناء من جزء ىي اليت األشياء سبيل حبيث ىذا مثل احلب فكرة كاسع

 البناء من نوع. منو مفركغا أمرا تكوف أف إىل للحب كالثقايف االجتماعي
 أف القوؿ ديكن. احلب كتعريف معٌت كحيدد الواقع يف يؤثر كالثقايف االجتماعي

سَتنبيغ )يف يندريياستوٌب  حبسب .احلب عن مهيمنتُت قراءتُت ىناؾ
 عديدة بطرؽ احلب عن التعبَت ديكن( ٕ٘ٔ، ص. ٕٗٔٓكنواعسارم، 

الذم يتكوف من ثبلثة ( The triangular theory of love)ب احل مثلث كنظرية
، (passion)، كالعاطفة(intimacy) عناصر رئيسية ىي: العبلقة احلميمة

. سيقاؿ أف عبلقة احلب مثالية إذا كانت يف ىذه (commitment)كااللتزاـ
 (: ٚٔ،ص. ٕٗٓٓ)ىارييانتو، العبلقة ثبلثة مكونات للحب

 (Intimacyالعبلقة احلميمة ) .ٔ
 كالتعلق التقارب إىل تشَت مشاعر يتضمن عاطفي عنصر ىي يةاحلميم

 تولد اليت ادلشاعر أيضنا احلميمية تتضمن. بالشريك العاطفي كاالرتباط
 ما، شخص من قريبنا شخصنا السمات تشمل. احلب عبلقة يف الدؼء
 طويلة لفًتة الوطن إىل باحلنُت كيشعر طويلة، لفًتة معو التحدث كحيب

 .بالكتفُت اإلمساؾ أك باليدين اإلمساؾ يف رغبة كىناؾ ،
 (Passionالعبلقة العاطفة ) .ٕ

 طبيعة تشجيع أساس على اجلماىَت ربفيز عنصر ياج ىو العاطفة
 إىل تشَت اليت باحلارة التحفيزية العناصر تتأثر. الداخلية جنسية

 يف. حب عبلقة يف اجلنسية للصناديق ادلادم كاالرتباط الركمانسية،
 .أخرل أشياء مع االرباد يف رغبة ؾىنا العاطفة

  (Commitment)االلتزاـالعبلقة  .ٖ
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 قرار إىل القصَت ادلدل على يشَت للحب إدراكي عنصر ىو االلتزاـ
 حبماية ادلرء التزاـ إىل الطويل ادلدل على كيشَت شريكو حبب الشخص

 .عليو كاحملافظة حبو
 كلكن عالية، عاطفة لديهم البعض. شخص كل يف مكوف كل خيتلف 
. الزكاج أك اخلطوبة سياؽ يف دائمنا العبلقة يف احلب يكوف ال. منخفض االلتزاـ
 العبلقات من سلتلفة أنواعنا الثبلثة ادلكونات ىذه نسبة أمناط تشكل أف ديكن
 (ٛٗ-ٙٗ، ٕٗٓٓ: )ىارييانتو، التايل اجلدكؿ يف موضح ىو كما

 
 الوصف ادلكونات ادلوجودة الشكل

 ادلكونات صبيع (Non-loveعَت حب )
 مفقودة الثبلثة

 العبلقات معظم يف موجودة
 العادية الصداقات مثل الشخصية،
 (فقط ادلعارؼ)

 فقط احلميمية (Likingتركؽ )
 كالدعم ادلتبادؿ كالتفاىم القرب ىناؾ

 تكوف ما عادة. كالدؼء العاطفي
 كدية عبلقة ىناؾ

 فقط العاطفة (Infatuationاالفتتاف )
 النظرة من احلب مع احلاؿ ىو كما

 اجلذب فقداف يتم ما عادة األكىل،
 .بسهولة اجلسدم

 Emptyحب فارغ )

Love) فقط االلتزاـ 
 تزكجوا الذين األزكاج يف عادة يوجد
 يف ادلثاؿ سبيل على) طويلة لفًتة

 (ادلسنُت األزكاج
حب ركمانسي 

(Romantic Love) 
 احلميمية
 كالعاطفة

 اطفةالع على تنطوم اليت العبلقات
 كعاطفية جسدية عواطف على تنطوم
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 أك ادلواعدة) التزاـ أم دكف قوية،
 (الزكاج

عبلقات حب 
(Companinate Love) كااللتزاـ احلميمية 

 تتضمن ال اليت ادلدل طويلة العبلقات
 الصداقة ذلك يف دبا جنسية، عناصر

 (كالزكجة الزكج بُت الصداقة أيضنا)

 Fatuous) حب مسُت

Love) كااللتزاـ ةالعاطف 

 على) معينة التزامات مع العبلقات
 اإلثارة أساس على( الزكاج ادلثاؿ سبيل

 اللذين كالزكجة الزكج عادة. اجلنسية
 ضبيميتهما فقدا

 حب بارع
(Consummate 

Love) 
 مثالية حب عبلقة ىدؼ اصبح ادلكونات صبيع

   
 على التعرؼ يف يبدأكف ادلراىقُت يف أنو استنتاج ديكن أعبله اجلدكؿ من  

 الزكجُت يف. احلميمية من عنصر على ربتوم اليت العبلقات خبلؿ من احلب
 أف ديكن جاىزة، كاالجتماعية العاطفية العوامل على احلكم ًب إذا البالغُت،
 ادلكونات ىذه تظل أف ادلؤمل كمن بالزكاج، االلتزاـ طريق عن العبلقة تستمر
 رئيسية قوة االلتزاـ يعترب معينة، ثقافات يف. القدر بنفس كقوية موجودة الثبلثة

 ذبربتو خبلؿ من كبَت حد إىل الشخص حب عبلقة منط ربديد يتم. الزكاج يف
 احلب، مشاعر عن الوالدين كبل يعرب كيف. الطفولة من بدءنا اخلاصة

 الرعب حىت الركمانسية كالقصص ادلقربُت، األصدقاء مع األكلية كالعبلقات
 .العبلقة يف ما شخص ىعل كتؤثر تطبع سوؼ
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 ادلراحل تظهر( ٜٕ،ص. ٕٙٔٓأما أنطنوجي )يف اريياٌب كنوقوؿ،   
 احلب ينمو. احلب مشاكل من خيلوف ال الذين األفراد من الكبار منو من ادلبكرة

 أشياء خبلؿ من احلب عن التعبَت يتم. فرد لكل كاالستجابة التحفيز من
 احلب عن التعبَت كيفية خبلؿ من إليو يُنظر كصريح، ضمٍت حب ىناؾ كثَتة،
 الفلسفي كَتكجارد تفكَت يظهر( ٕٖٛ، ص. ٖٕٔٓأما فَتيَتا ) .نفسو

 األصيل احلب ينشأ ال زلبوبُت، نكوف أف نريد أننا نشعر عندما أنو كالبلىوٌب
 كاحد ىو احلب حيث ادلفارقة. نفسو احلب من مفارقة أيضنا بل فحسب،

 كلكن حاجة احلب احلاجة، أيضنا لكنك  ىدية ىو احلب ، عدة أيضنا كلكن
 أكجو ذلا القيم ىذه ككل رلاين، أيضنا كلكنو بالثقة مليء احلب دين، أيضنا

 حبو ربقيق شخص كل يواجو النقي، احلب ربقيق يف. فيها كاالختبلؼ التشابو
(. أما أنطونييوس agapeأغايب ) كحب (erosإيركس) حب بُت كالتوتر اخلاص

 احلب أف يشرح، كَتكيغارد works of loveب ( يف كتاٙٔ، ص.ٕٛٔٓ)
 :مها نوعُت إىل ينقسم

 احلب ايركس كاغايب .ٔ
 ىو إيركس حب: يعٍت ٘ أغايب ىناؾ كاحلب إيركس بُت اختبلفات  

 ىياحلب ايركس  إف ثانينا، ،مركزية ىو أغايب احلب أف حُت يف أناين،
 ما غالبنا ثالثنا،. الذات منح ىوأغايب  احلب أف حُت يف ، جشعة مصلحة

 من ىدية ىوأغايب  احلب بينما الدنيوم، احلب أهنا علىاحلب إيركس  تُفهم
 بينما البشرية، الرغبة ىو التعرية مصدر رابعنا،. اإلنساف إىل تنحدر اهلل

 أكثر ىو احلب إيركس كخامسنا، ،نفسو اهلل من ىدية ىو احملبة مصدر
 كل كيلمس بالفعل لقخيأغايب  احلب أف حُت يف األشياء، بأحد اىتمامنا
 . األشياء
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 التلقائي كاحلب النقي احلب .ٕ

 العفوم كاحلب النقي احلب بُت الفرؽ سبييز أيضنا أحياننا يصعب  
 احلب، من الفرؽ على للحصوؿ. للبشر اليومية احلياة يف غالبنا حيدث ألنو
 احلب إىل يسعوف الذين األشخاص يف ادلوجودة احلب شبار من رؤيتو جيب
 نفسو ينقذ بل احلظ، سوء من اإلنساف حيرر لن اخلالص احلب. بوفحي دلن
 الذم العفوم احلب عن كخيتلف كالعميقة، التامة بالراحة كحيظى اليأس من

 حيبوا أف للناس ديكن حيث إذلي، الطاىر احلب ىذا. فقط معينة لفًتة حيب
 كفقناك  بإخبلص حيبوا أف يستطيعوف الذين الناس. اهلل ألكامر كفقان  بصدؽ
 حيب الذم العفوم احلب عكس على. احلب حكمة لديهم اهلل ألكامر

 .بصدؽ احلب كليس شيء على احلصوؿ تريد أنك جملرد شخصنا
 من كليس احلب حوؿ الصيغ من العديد ىناؾ كانت إذا ما فهم ديكن  

 أبعاد يتضمن أنو يبدك احلب ألف كذلك. صحيحة صياغة أم ربديد السهل
 احلب صياغة ستكوف الطريقة، هبذه. الشخصية كذباربو ارهكأفك ادلرء مشاعر

 احلب معرفة ألف صعوبة، أكثر األمر يبدك. احلب ذلك حيفز كما ذبربة كل مثل
 فركيد سيجموند يناقش. االنضباط من نوع أم للغاية كاضحة ليست اآلف حىت

 احلياة ريزةغ) احلياٌب الدافع أك( اجلنسية الرغبة) اجلنسي الدافع يتعلق فيما احلب
 .ص ،ٕٕٓٓ) فرـك إريك كىو معركؼ نفس عامل أما (.إيركس أيضنا تسمى أك

 نظرية كل أف يذكر ،(The art of loving) احملبة فن يف احلب إىل بالنظر(. ٔٔ
 بالبشر يبدأ احلب عن شيئنا ألف. البشر عن بنظرية تبدأ أف جيب احلب عن

 .احلب طبيعة خيلقوف الذين كالبشر
 احلب لذلك،. سلبية عاطفة كليس نشاط احلب أف أخرل مرة ؿيقا ٍب  

 نية يف يرد ال عميق، معٌت لو ىنا العطاء. القبوؿ كليس الشخصي، العطاء ىو
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 من شكل كأعلى" دبعٌت إعطاء كلكن. الثناء أك ادلكافآت على احلصوؿ
 خيترب ، العطاء خبلؿ من". أنفسهم يف ادلوجودة اإلمكانات عن التعبَت أشكاؿ

،ص. ٕٕٓٓ ،فرـك) بالسعادة كيشعر بالربكات، مليء كفَت، كمخلوؽ نفسو
 يف ما شخص أك ما شيء مع الوحدة ىو الناضج احلب إف أيضنا كقاؿ(. ٖٛ
 مع اآلخر أحدمها ظركؼ ربت شخص أك شيء مع كحدة يف ظركؼ ظل

 أخرل  (ٖٗ، ص.ٕٕٓٓفرـك ) قاؿ. كفرديتها الفردانية سبلمة على احلفاظ
 احلب أف يقاؿ ذلك، على عبلكة. البشر يف موجودة نشطة قوة وى احلب أف
 كتفرد بسبلمة التضحية دكف كاالنفصاؿ، العزلة مشكلة على للتغلب كسيلة ىو

 اثنُت يزاؿ ال لكنو شخصُت ارباد ىو احلب أخرل، كبعبارة. البعض بعضهم
(become one and yet remain two ). 

 لكل مرادؼ ىي احلب كلمة أف( ٖٛ: ٖٕٓٓ زلمود،) اللغويوف يزعم  
 مرادؼ ىي( مةض يف اءى حبرؼ) باحلباب غنية أهنا حُت يف كادلودة، احملبة من

 ككلمة كاحملبوب ادلهيب معٌت نفس فلها احلبيب كلمة أما. بوبكاحمل حلبا
 بكفاءهتم مدعومُت ،(اللغة فقو) الفقو علماء. احملبوب مرادؼ ىي احلبب
 دقة أكثر ىدايا تقدًن على قادركف ادلفردات، صوؿأ تتبع كإمكانية العالية
( حب االنساف) من يأٌب احلب كلمة معٌت بأف جيادلوف. احلب تعريف كربليل
 اليت البيضاء لؤلسناف مشابو احلب". كالمعة كنظيفة بيضاء أسناف" يعٍت الذم

 .ضباسنا كأكثر حيوية أكثر احلياة جيعل احلب ألف تتوىج،
 ألف ما، شيء ضلو غريزم ميل ىو احلب( ٔٗ: ٖٕٓٓ) حملمود كفقنا  

 يف بثبات كُزرع احلب ازدىر إذا. احلبيب عيوف يف كساحر صبيل الشيء
 القلب ألف ،شببو ُيسمى القلب عطوؼ فإف للقلب، الداخلية العطبلت

 يطلق فإنو انتشارنا، أكثر القلب تدفق أصبح إذا. كالتحمل التوىج يف يستمر
 يسمى فإنو قلبو، على بالفعل يسيطر باحلنُت الشعور ىذا كاف إذا. الغراـ عليو

 بقوة، كإدماجو ترسيخو ًب قد احلب كاف إذا ٍب. العميق احلب كىو ،عشيق
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. كالبلكعي العطبلت يف عميقنا اخًتؽ قد احلب ألف ،شغق"" عليو يطلق فإنو
 أف يعٍت شلا ،ك تعبدأتتيم  عليو يطلق فإنو معُت، حد إىل احلب يصل كعندما

  .ألحبائك خادمنا جيعلو احلب يف ىم دلن الذاٌب االستعباد
( ادلاء حباب) من مأخوذ احلب كلمة معٌت أف يف جيادؿ من كىناؾ  
 عن التعبَت ىو احلب التفسَت، ىذا على بناء". ادلائية ادلوجة ذركة" يعٍت الذم
 احلب كلمة معٌت أف مفاده رأم أيضان  كىناؾ. كأغلبها القلب مشاعر أقول

 صبل يف استخدامو مثاؿ". كدائم دائم" دبعٌت( الثبات) ك( اللزـك) من أٌبي
 احلب". الوقوؼ يريد كال يركع الذم اجلمل" يعٍت الذم( احب البعَت) كاملة

 كرغبة الشوؽ، يغطيها عندما العاصفة كادلشاعر االضطراب يعٍت مصطلح ىو
 .احلبيب احلبيب مقابلة يف قوية
 لكل مرادؼ ىي احلب كلمة أف( ٖٛ: ٖٕٓٓ زلمود،) اللغويوف يزعم  
 مرادؼ ىي( مةض يف اءى حبرؼ) باحلباب غنية أهنا حُت يف كادلودة، احملبة من

 ككلمة كاحملبوب ادلهيب معٌت نفس فلها احلبيب كلمة أما. بوبكاحمل حلبا
 بكفاءهتم مدعومُت ،(اللغة فقو) الفقو علماء. احملبوب مرادؼ ىي احلبب
 دقة أكثر ىدايا تقدًن على قادركف ادلفردات، أصوؿ تتبع ةكإمكاني العالية
( حب االنساف) من يأٌب احلب كلمة معٌت بأف جيادلوف. احلب تعريف كربليل
 اليت البيضاء لؤلسناف مشابو احلب". كالمعة كنظيفة بيضاء أسناف" يعٍت الذم

 .ضباسنا كأكثر حيوية أكثر احلياة جيعل احلب ألف تتوىج،
 تغطية دبعٌت كمفصلة، كاسعة معاين على القرآف يف احلب ـومفه حيتوم  

 من كهدية ما، شيء ذباه كالسعادة بالسعادة الشعور ىو احلب. كحيدا سلتلف
 كراىية كتصبح تضيع أف ديكن حىت أقل أك أعلى شدهتا تكوف أف ديكن اهلل
 اهلل، زلبة ىو األعظم. طبقات قيم احلب ىذا(. ٕٗ٘ ، ص.ٕٙٓٓ،عشهرم)
 يف احلب. اآلخرين زلبة ٍب اهلل، سبيل يف النضاؿ زلبة ٍب اهلل، رسوؿ بةزل ٍب
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 اهلل الكرًن، القرآف يف. اهلل حب عن يزيد لشيء احلب ىو ىذا شلنوع، القرآف
 بنزاىة يتمتعوف الذين ألكلئك احلب يعطي دائما كتعاىل سبحانو اخلالق

 .جيدة الشخصية سبلمتهم ليست الذين أكلئك حيب كلن جيدة شخصية
 

 األغنية -ج
 من كالشعر اإلبداعية األعماؿ مثل األغاين كلمات نصوص تتشكل   

(  ٖٕ، ص.ٕٗٔٓىَتمينطيو،  يف) كالويو يقوؿ. متكاملة عناصر عدة خبلؿ
 العنصر ىو اجلسدم العنصر. كعقلية جسدية عناصر من يتكوف الشعر أف

 يعرب الذم الشعور أك العقل ىو العقلي العنصر بينما يستخدمو الذم اللغوم
 أك قصيدة لبناء كمتكامبلف مًتابطاف العنصرين كبل. ادلؤلف/  الشاعر عنو

 تثَت أفكار عن تعرب القصيدة أف( ٚ، ٕٚٓٓفرادكفو ) يقوؿ. كظيفية كلمات
 أمر ذلك كل. إيقاعي ترتيب يف اخلمسة احلواس خياؿ ربفز كاليت ، ادلشاعر

. انطباعنا كيعطي لئلعجاب ثَتم بشكل عنو كالتعبَت تسجيلو يتم ، مهم
 .تنسى ال بأشكاؿ مؤلفة اإلنسانية، للتجربة كتفسَت مهم سجل ىي القصيدة

. اجلوانب من متنوعة رلموعة من أديب فٍت كعمل الشعر دراسة ديكن  
 من تتكوف بنية ىو الشعر أف إىل بالنظر كعناصره، بنيتو من الشعر دراسة ديكن

 أك األنواع خبلؿ من الشعر فحص أيضنا ديكن. سلتلفة شعرية ككسائل عناصر
 دراسة ديكن كبادلثل،. الشعر من متنوعة رلموعة لوجود نظرنا االختبلفات،

 من دائمنا كقراءتو الشعر كتابة يتم آلخر كقت كمن التارخيية، زاكيتو من الشعر
ا التطورات تتغَت الشعر، عصر طواؿ. الناس قبل (. ٔ: ٕٚٓٓ ، برادكبو) دائمن
 قصائد ىي الكلمات" أف (ٖ، ص. ٕٗٔٓىَتمنطويو، يف) شبو يقوؿ ، لذا

 كلكنها كبسيطة قصَتة صبل عن عبارة الكلمات". العواطف عن تعرب قصَتة
 الشعر يتطلب كبادلثل،. ادلؤلف عواطف تعبَتات من أعمق معاين على ربتوم
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 األغنية كلمات التفسَت يستكشف سوؼ. التفسَت أيضا األغاين كلمات قراءة
 تكوف حبيث يتغَت أف كديكن رلاين التفسَت. يفسر أف شخص ألم ديكن. بدقة
 .للغاية كمتنوعة كاسعة التفسَتات نتائج
 أف ديكن فردم، بشكل الشعر قراءة( ٕٜ،ص. ٕٛٓٓكفقا يندراسورا )  
 أك لبلحتياجات كفقنا كعي دكف الشعر يدخل ٍب. أيضنا الباحث هبا يقـو

 للشعر األخبلقية القيم إجياد يف الرغبة مثل. بقنامس حددكىا اليت" األمناط"
 الدين أمُت يعتقد. ذلك إىل كما كالدينية النبوية كالقيم االجتماعي كالنقد

 اجملردة، البنية يف الوارد ادلعٌت لفهم زلاكلة يف أنو أيضنا( ٖٕٔ، ص.ٜٕٓٓ)
 النصوص يف ادلعٌت تفسَت. الوصف( ٕ) التفسَت،( ٔ) مها نشاطاف، ىناؾ

. نفسو األديب النص يف ادلوجود الواقع عن يبتعد أف جيب احلالة ىذه يف ألدبية،ا
 أف من الرغم على ،(ٖٕٔ ، ص.ٜٕٓٓ الدين، أمُت يف) تودكركؼ جيادؿ
 االجتماع كعلم الفلسفة خبلؿ من األدبية النصوص يفسركف الناس من العديد
 يرتبط الذم ادلعٌت ىو عليو احلصوؿ ًب الذم ادلعٌت النهاية يف النفس، كعلم
 .نفسو األدب النص فحصو الذم ادلعٌت كليس ادلعنية، بالتخصصات فقط

ألغنية من الفنوف اجلميلة مثل الشعر، كيف العرب استعداد ذلا فطرم 
حلساسة نفوسهم كشدة تأثرىم، ككاف ذلم يف جاىليتهم أحلاف توافق خشونتهم، 

سوا ادلوسيقي عن تلك األمم فلما ظهر اإلسبلـ كاختلطوا بالرـك كالفرس اقتب
(. أنواع ألغنية ٜٕ٘، ص. ٖٕٔٓقبل سائر العلـو الدخيلة )جورجي زيداف، 

 : ٔالعربية

 (Franco Al-Arabiaفانكو العربية ) - أ
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لقاء بُت موسيقي غربية موسيقي شرقية، كمعظم الناس يعرفوف 
ىذه ادلوسيقي كما موسيقي البوب العربية. كما الغٍت داليدا من مصر، 

 امي كبلرؾ من لبناف.س
 (Jazz Al-Arabiaجاز العربية ) - ب

بدات التاثَتات ادلبكرة دلوسيقي اجلاز مع استخداـ الساكسفوف 
من قبل ادلوسيقيُت مثل مسَت سركر، يف أسلوب استشراقية. استخداـ 
الساكسفوف ديكن يستطيع أف يعرؼ يف أغاين عبد احلليم حافظ، 

 . ككذلك كاظم الساىر كرضا العبد اهلل
 (Elektronika Al-Arabiaالعربية اإللكًتكنية )   -ج

العربية اإللكًتكنية ىو ادلوسيقية للرقص اإللكًتكنية، احد 
موسيقي ادلشهور يف الشرؽ األكسط، يتاثر ىذا ادلوسيقي من ادلوسيقي 
من قبل الواليات ادلتحدة، كادلوسيقي االكركبا، كادلوسيقي أسًتاليا، كأيضا 

 لغربية األخرل.ادلوسيقي من ا
 (Rock Al-Arabiaركؾ العربية )    -د

موسيقي الركؾ ضربت العامل، دبا يف ذلك  ٜٓ٘ٔيف  عصر 
ادلوسيقي العربية. كينظر اليو يف موسيقي الركؾ العربية، الدم ديزج مع 
موسيقي ادلعادف الثقيلة، كموسيقي الركؾ، استنادا إىل الفركؽ الطفيفة يف 

 ودية.ادلملكة العربية السع
 R&B, Reggae, dan Hipركب، الريغي، كاذليب، كاذليب ىوب العربية)   -ق

Hop Al-Arabia) 
إزدىر ادلوسيقي العربية كمثلى ركب، الريغي، كاذليب ىوب يف 
ذلك الوقت مؤخرا. يف مغٍت الراب مع األساليب ادلوسيقية من موسيقي 

 يب. البوب التقليدية، كالعربية كمغٍت عشتار يف األرز حبي
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 شخصية كاظم الساهر سيرة .2
 كالده كاف. ٜٚ٘ٔ سبتمرب ٕٔ يف العراؽ ادلوصل، يف الساىر كلد  
 نشأ. النجف من كالدتو دراج قبيلة من سامراء من كاف لكنو بغداد، يف يعيش

 القصر يف عامل ابن كىو. ببغداد احلرية حي يف حياتو من كبَتان  جزءان  كأمضى
 اذباىو تدعم الساىر عائلة تكن مل كالدتو، عن رالنظ بصرؼ .أشقاء تسعة كلو
 من كبدالن  ناجحنا، سيصبح أنو يف ثقة لديهم يكن مل. موسيقينا يصبح أف يف

 إىل مرة ذات يأخذه كاف ساىرال أخوه. زلامينا أك طبيبنا يصبح أف أرادكا ذلك
 بطريقة تغٍت أف اختيارؾ من أنو كأخربه عادة، الناس يغٍت حيث سلتلفة أماكن
 الوحيدة الطريقة إف قاؿ. السيئة بالطريقة ذلك تفعل أف ديكنك أك زلًتمة

 كقت يف كادًن استوحى. نفسك كربًـت موسيقاؾ ربًـت أف ىي النجاح لتحقيق
 ذليا عملو كرس الذم قصَت، مصطفى الشاعر قبل من احلياة من مبكر

 ٕ.داشوايل
 كًب ٜٛٚٔ ـعا يف زبرج حيث ادلعلمُت معهد كدخل دراستو يف سبيز  
 ادلوصل، يف ادلوسيقى درس بتدريس قاـ. ادلوصل يف مدرسة يف مدرسنا تعيينو
 اىتمامو منا. العراؽ لشماؿ اجلميلة الطبيعة على تعّرؼ حيث عقرة منطقة

 التعرؼ فرصة لو أتاحت اليت الراديو عرب األغاين إىل يستمع كىو بادلوسيقى
 يف األكىل أغنيتو كاظم كتب.الوىاب عبد زلمد مثل ادللحنُت أعماؿ على

. حيبها لفتاة مؤلفة الكبلسيكي، الطراز على ركمانسية قطعة كىي عشر، الثانية
 سن يف. األسرة دلساعدة ادلدرسة بعد مبكرة سن يف كالده مع يعمل كاف
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 .سنوات ست دلدة درس حيث للموسيقى بغداد دبعهد التحق كالعشرين احلادية
 الساىر اشًتل دراجتو، بيع بعد. األغاين كتابة يف بدأ العاشرة، يف كاف عندما
 قبل أشهر ثبلثة دلدة اجليتار فنوف تعلم يف كبدأ عشرة، الثانية سن يف غيتار
 ٖ.لو أداة أكؿ كانت. كبلسيكية أغنية كتابة
 يف قبولو كًب شيوعنا، أكثر آلة كىي العود، آلة إىل بعد فيما انتقل   

 على حرصو من الرغم على. كالعشرين احلادية سن يف للموسيقى بغداد أكادديية
 قبل من مرفوضنا نفسو كجد أنو إال كصوتو، بأغانيو ادلوسيقى أعماؿ اخًتاؽ

. اخلاصة موادىم بغناء فقط لو مسحوا كالذين هبم، اتصل الذين ادلنتجُت صبيع
 عرب الذاٌب الساىر تعليم منحو للموسيقى، بغداد أكادديية إىل انضمامو قبل

 منتصف يف العربية الصوتية ادلوسيقى من الغنية اجملموعة يف راسخة أسسنا والرادي
 الكبلسيكية، العربية ادلوسيقى من بكل كبَتة دراية على أصبح. العشرين القرف
 شكل كىو العراقي، ادلقاـ كموسيقى كلبنانينا، مصرينا الرئيسيوف شلثلوىا كاف اليت
 األمناط يف ادلتُت األساس ىذا. كبَتة عةكرلمو  الصوتية بالرباعة يتميز زللي فٍت

 .كملحن كمغٍت عملو يعلم التقليدية ادلوسيقية
 اسم أكرب أصبح أف بعد كاجلوالت، األلبومات إصدار يف الساىر استمر  

 كلكن ركمانسية، كأكثر أكثر أغنياتو منت الذم األكسط، الشرؽ موسيقى يف
 يضر عندما حىت ي،كبلسيك بشكل متأثرة أعماالن  يكتب أف شأنو من

 األكركبيُت الفنانُت مع التعاكف خبلؿ من النمو يف مسعتو استمرت. بشعبيتو
 يف العيش يواصل. كرافيتز كليٍت برايتماف سارة ذلك يف دبا الشمالية، كأمريكا
 من يزاؿ ال بينما .كتورنتو كباريس كديب القاىرة يف بالتناكب كيقيم اخلارج،

 فقد موسيقاه، ربديد يف اكتساحها يساعد اليت كبَتة،ال باألكركسًتات ادلعجبُت
 بإعادة السماح حد إىل ذىب أنو حىت التكنولوجي، االبتكار على منفتحنا ظل
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 ٖٚ 

 مأخوذة "ال تتنهد"، ألغنيتو( األرض ربت العادلية عرب االنصهار قبل من) ادلزج
 ارإصد على ربصل اليت ألبوماتو أكؿ ادلستحيل، احلب ٕٓٓٓ عاـ إطبلقو من

 .العراؽ يف شهرة األكثر ادلمثل ىو الساىر كاظم. رمسي أمريكي
 أغنية كأصدرت كرافيتز ليٍت مع الساىر ساىر تعاكنت ٕٗٓٓ عاـ يف  

 بوقت ذلك كبعد ،"السبلـ نريد" بعنواف Rock The Vote على للحرب مناىضة
 سارة مع( احلرب إنتصار" )احلرب انتهت" بعنواف األغنية أصدرت قصَت

 يف الكدامُت حفيظة ادلشهور كألبومو احلرًن ألبومو يف صدر الذم يتماف،برا
 EMI من ،Dergham Owainati تنفيذم من الدكلياف الثنائياف. األكسط الشرؽ

Music Arabia. 
 ذلك يف دبا العادليُت الفنانُت من العديد مع العمل الساىر يواصل  

 يف شارؾ. جونز ككوينسي رتر،بو  سي كيو جرامي جائزة على احلائزاف ادلنتجاف
 Quincy Jones إنتاج من" ادلستقبل ضلن" العامل حوؿ خاصة موسيقية حفبلت

 أطفاؿ لصاحل ركما يف Roman Maximos ملعب يف Dawn Elder من كبتنسيق
 خليجي) القدـ لكرة اخلليج بطولة افتتاح يف ٕٗٓٓ ديسمرب يف شارؾ. العامل
 قنوات ٓٔ على مباشرة بثها ًب اليت عراقيةال العمليات عودة أجرل حيث( ٚٔ

 البـو الوحدة، يف شارؾ متدين عريب فناف كاظم ذلك، جانب إىل. فضائية
 .ٕٗٓٓ صيف أكدلبياد مسؤكؿ

 
 ألبومات من كاظم الساىَت 

 األلبومات سنة رقم
 شجرة الزيتوف ٜٗٛٔ ٔ
 غزاؿ ٜٜٛٔ ٕ
 ال يا صديقي ٜٜٓٔ ٖ



 
 

 ٖٛ 

 مدرسة احلب ٜٜٚٔ ٗ
 انا كليلىك  ٜٜٛٔ ٘
 حبيبيت كادلطر ٜٜٜٔ ٙ
 احبث عنك ٕٔٓٓ ٚ
 حافية القدمُت ٖٕٓٓ ٛ
 إىل تلميذ ٕٗٓٓ ٜ

 إنتهى ادلشوار ٕ٘ٓٓ ٓٔ
 يوميات رجل مهزـك ٕٚٓٓ ٔٔ
 ال تزيديو لوعو ٕٔٔٓ ٕٔ
 كتاب احلب ٕٙٔٓ ٖٔ



 
 

 ٖٜ 

 الفصل الثالث

 البيانات وتحليل عرض

 
السهر يف ألبـو انتهى ادلشوار  معٌت احلب يف أغنية كاظيم عن البحث نتائج

 أجزاء خبلؿ من البلفتة إجياد خبلؿ من جارليس ساندير بَتس دراسة سيميوطيقية عند
 ادلعٌت. لعلم دلعرفة األغنية ىذه كلمات أجزاء ربليل سيتم. كالفيديو األغاين كلمات من

 الرموز جوانب خبلؿ من الكائن جانب من األغاين كلمات شرح سيتم البلفتات، ربليل
 ديكن عاـ، بشكل. األغاين كلمات فيديو مقطع تفصيل خبلؿ من كالرموز كالفهارس

) سيتاربوكو،  ادلرئية كالعبلمات اللفظية اإلشارات كمها جانبُت، من العبلمات رؤية
 كأمناط اللغات من متنوعة رلموعة من اللفظية اإلشارات تُرل(. ٖٓ، ص.ٜٕٓٓ
 كيفية من تُرل بصرية عبلمات. عليها احلصوؿ ًب اليت كالتفامهات كادلوضوعات الكتابة
  .رمزم أك (،Indelexsiaايندليسييا ) أيقونية، أكانت سواء ، رمسها

 
 انتهى المشوار األلبوم في الساهر مكاظمعنى الحب في األغنية   - أ

 ميكاظ العراقي للفناف عشر السابع األلبـو ىو انتهى ادلشوار ألبـو
 أغنية ٕٔ ىناؾ األلبـو ىذا يف. ٕ٘ٓٓ نوفمرب ٔ يف ـاأللبو  ىذا صدر. الساىر
 األغاين أما. ٗالكبلسيكية العربية كاللغات العربية البوب موسيقى على ربتوم

  أم ادلشوار إنتهى األلبـو يف ادلوجودة
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 ٗٓ 

 رقم مبحث األغاني مّدة
 ٔ البنية ٘ٓ:ٖ
 ٕ األكىل حبياٌب ٚٗ:ٗ
 ٖ جيتك أمشي ٖٙ:ٗ
 ٗ إرجع حبييب ٕٔ:ٗ
 ٘ ىارب ٖٔ:ٖ
 ٙ إنتهي ادلشوار ٙٗ:ٛ
 ٚ صغَت ٖٗ:ٖ
 ٛ ماشي بشارع ٕٗ:ٖ
 ٜ لك ايامي ٘ٗ:ٗ
 ٓٔ تتبغداد علينا ٚٓ:ٖ
 ٔٔ كاين احبك ٕٙ:ٛ
 ٕٔ ربركي ٜٗ:٘

 
 يف الباحثة ستخصص ادلشوار، إنتهى األلبـو يف أغنية ٕٔ بُت من

كأين احبك  بنية،كال ،ىارب من األحباب كىي احلب، يف أغنيات ثبلث التقاط
 األغنية:  كلمات بينما

 
 ٘ ىارب من األحباب .ٔ

 ىارب من األحباب ىارب من األصحاب
 من كل مدينة كحارس كأبواب

 ىارب انا من بيت رائع تشتهي كل عُت
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 ٗٔ 

 كنا ربت ظلو انا كانت طيور اثنُت
 الضحكة كالدمعة نقسمها على شخصُت

 كلعبت احلدكد السود بالقلب الرحيم
 البيت كاحلب العظيمكاهنار سقف 

 غَتة كبعد الغَتة شك كبعد الشك عشرة من جحيم
 افتح عيوين معهم ليلة األحزاف

 
 ٙالبنية .ٕ

 لبنّية .. حلوه البنيَّو

 البنية .. كلها حنية

 تعاكس يبّ إالبنيَّة .. 
 البنية .. ىبل ىبل ىبل ىبل

 اإليد شكليتو ,اإليد
 الفم فديتو، كالفم 

 كاخلد بستو كبكيتو
 (ال مابيها)ي ؟ بيها ش

 عيٍت بيها شي؟ ال مابيها
 

 اإليد شكليتو ,اإليد
 الفم فديتو، كالفم 

 كاخلد بستو كبكيتو
 بيها شي؟ ال مابيها
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 ٕٗ 

 دادا بيها شي ؟ ال مابيها
 

 إال أجرم كاحضنها حضنو
 رص تفاحات الوجنوأقك 

 ىذا اخلد ما أشبع منو
 بيها شي؟ ال مابيها

 عيٍت بيها شي ؟ ال مابيها
 أتريَك من خد كأتري

 كاتغده اتغده من خد
 عيٍت كافرش افرش كاسبدد

 بيها شي؟ ال مابيها
 دادا بيها شي ؟ ال مابيها
 تتلوف يف خدىا كفمها
 تغمزيل كذبرم على امها

 إال اخذىا حبضٍت كاضمها
 بيها شي؟ ال مابيها

 قولوا بيها شي؟ ال مابيها
 
 

 ٚكأين احبك .ٖ
 ك لكن اخاؼبكاين اح

 ط فيك. التعلق فيكي. التوحد فيكاخاؼ. اخاؼ التور 
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 ٖٗ 

 كاين احبك

 فقد علمتٍت التجارب

 اف اذبنب عشق النساء
 كموج البحار.
 كاين احبك

 دعيٍت اصب لك الشام
 .فأنت خرافية احلسن ىذا الصباح 

 دعيٍت اترجم بعض كبلـ ادلقاعد كىي ترحب فيك
 دعيٍت اعرب عن ما جيل بباؿ الفناجُت كىي تفكر يف شفتيك

 كرشدكما. بقطعة شام. كىل تكتفُت كما كنت اعجبك ال
 أما انا فأفضل كجهك من غَت سكر

 دعيٍت اقوؿ بكل اللغات اليت تعرفُت كال تعرفُت
 احبك انت. احبك انت.

 دعيٍت افتش عن مفردات. تكوف حبجم حنيٍت اليك
 دعيٍت افكر عنك.
 كاشتاؽ عنك آه

 كابكي كاضحك عنك. آه
  اليقُتكالغي ادلسافة بُت اخلياؿ كبُت

 دعيٍت انادم عليك بكل حركؼ النداء
 لعلي اذا ما تغنيت بامسك من شفيت تولدين

 دعيٍت السس دكلة عشق
 تكونُت انت ادلليكة فيها

 كاصبح فيها انا. انا



 
 

 ٗٗ 

 كاين احبك....اعظم العاشقُت
 

 ،البنية احباب، نم اربه األغاين كلمات ربليل الباحثة سيشرح تالية، كخطوة
جارليس  السيميوطيقية ربليل إىل استناداانتهى ادلشوار  األلبـو يفك انا احبيك 

 أل إيقونية ك الفهارس كالرموز. معٌت الثبلثي النموذج باستخداـ بَتس ساندرز
ٔ.   

 إيقونية

  
 "ٚٔ.ٓارب من أحباب يف "ى: فيديو موسيقي ٔالصورة 

 بكلتا رأسو كديسك بلدتو من يسَت نظارات يرتدم رجل الفهارس
 .يديو

 باحلزف كجهو مدينتو، من ادلغٍت مشى كليب الفيديو ىذا يف الرموز
 .الرجل ىذا يغٍت الفيديو ىذا للعياف يف كاضحة كاإلحباط

  # ىارب من األحباب
 #  ىارب من األصحاب

 #من كل مدينة كحارس كأبواب
 
 
 
 



 
 

 ٗ٘ 

 :نقاش
 يف األغاين ككلمات الفيديو مقطع على كادلبلحظات التحليل يظهر

 كجو ،امرف من عجلة يف ادلدينة خارج يسَت الذم الرجاؿ أف أعبله والفيدي
 ذبربة ألنو باإلحباط يشعركف الذين الناس مثل رؤكس سبسك هيد حزين،
 صديق كأفضل أسرتو أفراد أحد دلغادرة لديهم ألف ىنا احلزف. العميق احلزف

 احلب ىنا. ئةكالداف احللوة ذكرياتو كترؾ ادلدينة بوابة إىل مدينتو من خرج. لو
 ىذه كلمات يف. consummate love من نوع ىو الفيديو مقطع يف ادلوجود
 بو القياـ جيب الذم اذلركب عن قلبو كل عن ادلغٍت عرب ، األغنية

 .ببلده على احلرب. احلرب اذلارب يعٍت ، أحبهم الذين لؤلشخاص
   

ٕ.   
 إيقونية

 
 دقيقة مدة علىارب من أحباب ىفيديو موسيقي  ٕ الصورة 
"ٔ.ٜٔ" 

 ادلدينة رأل فوؽ من. ارتفاع من مدينتو إىل ينظر رجل الفهارس
 الذين أكلئك لتجنب طويبلن  شوطنا قطع لقد. بيتو ككذلك

 إيذائو أرادكا
 يـو ذات كشلتعة آمنة كانت اليت كادلنازؿ ادلدف تعد مل الرموز

 مهدئ كىو دائمنا ادلنزؿ ديؤل الذم اللطيف الضحك. مرتاحة



 
 

 ٗٙ 

ا  تغٍت ، ىذا الفيديو مقطع يف. الدموع فقط كخيتفي جدن
 أم: ، األغنية كلمات ادلغنية

 #ىارب انا من بيت رائع تشتهي كل عُت
 #كنا ربت ظلو انا كانت طيور اثنُت

   
 :نقاش

 يف األغاين ككلمات الفيديو مقطع على كادلبلحظات التحليل يظهر
 احلزف من اذلركب يريد كبيتو ادلدينة إىل ينظر الذم الرجل أف أعبله الفيديو

 باحلزف استبدالو يتم كالضحك كالراحة بالدؼء مليئنا كاف الذم ادلنزؿ ألف
 الرجل خرج عندما مثل ادلشاكل صبيع زبتفي حىت الرجل يهرب. كالدموع

 كأفضل عشيقها مع الوقت تقضي مدينة ذكرل، تصبح مدينة. مدينتو من
 سواء دائمنا تدكر اليت ادلدينة فأركا من ركن كل يف كذكرياهتا ذلا صديق
 حزنو يف تفكر. دكار فيلم مثل سعيدة أك زلبطة أك سعيدة أك حزينة كانت
 رؤية .قبل من كاف كما يعد مل دبنظر السماء إىل ينظر ادلظلة ربت كجلس

. أخرل مرة حزنو يذكره جواره إىل تطفو اليت الطيور من أزكاج من اثنُت
 ىناؾ كلكن  companinate love نوع ىو األغنية ىذه كلمات يف احلب
 .فيها حزف
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٗٚ 

ٖ.    
 إيقونية

 
 دقيقة مدة علىارب من أحباب ىفيديو موسيقي  ٖ الصورة

"ٔ.٘ٓ" 
ا سار الذم الرجل كصل ىذا، الفيديو مقطع يف الفهارس  عن بعيدن

 تصبح ما عادة. كحده اجلسر على مشى. اجلسر إىل مدينتو
 .دلناطقا بُت حدكدية مناطق اجلسور

 بُت اثنتُت إىل كتنقسم قائمة تزاؿ ال األحباء عن الذكريات الرموز
 مقطع يف. باحلب مليء بقلب حدكد على ديشي. كاحلزف ادلتعة

 أم : ، األغنية كلمات ادلغنية تغٍت ىذا، الفيديو
 # الضحكة كالدمعة نقسمها على شخصُت

 #كلعبت احلدكد السود بالقلب الرحيم
 

 :نقاش
 يف األغاين ككلمات الفيديو مقطع على كادلبلحظات تحليلال يظهر

. قلبو يف صراع من يعاين اجلسر على ديشي الذم الرجل اف أعبله الفيديو
 يعيد. دائمنا فيو متأصلُت جزأين يف كادلتعة احلزف ظلىارب كي لذلك،

. كأصدقائو أصدقائو أفضل مع أحبائو، مع مرة ذات صنعها اليت الذكريات
 يف السوداء احلدكد من الغرض. ادلناطق بُت احلدكدية ادلنطقة إىل رحلتو حىت



 
 

 ٗٛ 

 تصبح. معينة منطقة بُت احلدكدم الصراع منطقة ىو األغنية ىذه كلمات
  األغنية ىذه كلمات يف. حيبهم الذين األشخاص دلقابلة أمامو عقبة احلدكد
 يةضبيم يقدـ الذم  companinate love نوع ىو احلب من ادلناسب النوع
 .كعائلة شريك بُت أك كدية عبلقة يف اجلماعي العمل كالتزاـ

 
 

ٗ.  
 إيقونية

 
 دقيقة مدة علىارب من أحباب ىفيديو موسيقي  ٗ الصورة

"ٕ.ٖٔ" 
 السكك جسر على يقف نظارات يرتدم الذم الرجل الفهارس

 الوجوه إظهار خبلؿ من لو الوركُت كاللمسات احلديدية
 ًب الذم الطريق بُت كاليسار اليمُت إىل بالنظر. كاخللط القلقة

 ادلنطقة على يقف اجتيازه، سيتم الذم كالطريق اجتيازه
 .احلدكدية

 الذم ادلكاف عن بعيدان  تركت قد كانت اليت ادلدينة يتذكر الرموز
 بسبب اهنارت ادلنازؿ أف إىل بالنظر. اآلف فيو يقف كاف

 عظيم أمر كالرعاية كادلودة احلب غياب إف. احلرب عواقب
 غناء يتم ىذا الفيديو مقطع يف. مستمرة احلرب أف لدرجة



 
 

 ٜٗ 

 األغنية أل كلمات
 #كاهنار سقف البيت كاحلب العظيم  

 

 :نقاش

 يف األغاين ككلمات الفيديو مقطع على كادلبلحظات التحليل يظهر
 يف. الصراع منطقة حالة يلف ما دائمنا كالقلق االرتباؾ اف أعبله الفيديو
 كمليئة صبيل بشكل بناؤىا ًب اليت ادلنازؿ أف ادلغٍت ينقل غنيةاأل ىذه كلمات
 يتم .كحلوة مريرة ذكريات فقط كتًتؾ ادلبٌت بقايا اآلف استبداذلا ًب قد بالعاطفة
 حوؿ كاالرتباؾ بالقلق اآلف كاحدة مرة حدث الذم كالدؼء احلب استبداؿ
 الذم حلبا األغنية، ىذه كلمات يف. الصراع من آمن مكاف إىل الذىاب
 .التزاـ فقط ىناؾ ،empty love نوع ىو حيدث

 
٘.   

 إيقونية

 
 دقيقة مدة علىباب حارب من أىفيديو موسيقي  ٘ الصورة

"ٕ.ٕٛ" 
 غضبنا كأبدل ادلرج حوؿ متوقفنا يسَت كاف الذم الرجل الفهارس

 احلزف يشعر. لو كال هناية سلم الذم ال الصراع من كإحباطنا
 بنفسو. شهد الذم احلزف ككذلك اع،النز  ضحايا يعيشو الذم



 
 

 ٘ٓ 

احلزف كادلشاعر الغاضبة يظهراف بظهراف بنغمة عالية يغٍت هبا  الرموز
 خيبة مشاعر اقًتبت. القلب يف دائما كالشك الغَتة. ادلغٍت
 إف. اجلحيم عشر مثل كاف فيها األمل. كاالرتباؾ األمل

 مقطع يف. قليبلن  العبء زبفف كالقصص احلزف مشاركة
 األغنية ال : كلمات غناء يتم ىذا يوالفيد

 # غَتة كبعد الغَتة شك كبعد الشك عشرة من جحيم
 #افتح عيوين معهم ليلة األحزاف

 
 :نقاش

 يف األغاين ككلمات الفيديو مقطع على كادلبلحظات التحليل يظهر
 دكف سلمي آخر بلد مع الغَتة ىي ادلغٍت يقصدىا اليت الغَتة اف أعبله الفيديو

 أف ديكن هتديدات بدكف بسعادة العيش يريدكف إهنم. األمد طويل عصرا  أم
 يف الشك ىو األغنية ىذه كلمات يف إليو ادلشار كالشك. كقت أم يف تأٌب
 احلزف األغنية، ىذه كلمات يف. ادلوت أك البقاء على قادرين سيكونوف أهنم

 مشاركة ادلغٍت كيريد. الذم اشتد آدلو اجلحيم يف ادلعاناة ُعشر منو يعاين الذم
 األغاين ككلمات الفيديو مقطع يف. أغنية خبلؿ من الصادؽ كاحلب احلزف
. كااللتزاـ كالعاطفة احلميم احلب بدكف احلب يعٍت non-love نوع يظهر ىذا،
 .البشر بُت االىتماـ بسبب احلب من النوع ىذا ينشأ

 
 
 
 
 



 
 

 ٘ٔ 

ٙ.   
 إيقونية

 
 "ٚٔ.ٓ" ةدقيق مدة علىالبنّية فيديو موسيقي  ٙ الصورة

 كذات اجملعد الشعر ذات الفتاة هبا شعرت اليت السعادة الفهارس
 ابتسامة. كالدىا كتف على جلست اليت ادلستديرة العيوف
 يبتسم كرجل. صورة بورؽ شلسكة شفتيها على حلوة

 .ادلشي فيريدا اأهنم كبدا ادلنزؿ افرجخي كانا. بسعادة
 نفيسة فستاف رتدمت صغَتة فتاة كليب الفيديو ىذا يف الرموز

كمها كانا يف  .كالدىا كتغيط للعب ادللصقات لعبة كحيمل
. سعيد بشعور باليـو كاالستمتاع معنا للتمشيةادلنزؿ ٍب خرجا 

. كضحكة الفتاة تظهر على فمها كابتسامة كالد حبمل ابنتها
 األغاين ادلغنيةكلمات تغٍت ىذا الفيديو مقطع يف

 #  لبنّية .. حلوه البنيَّوأيا
 #البنية .. كلها حنية

 #تعاكس يبّ إالبنيَّة .. 
 

 :نقاش
 الفيديو يف األغاين ككلمات الفيديو مقطع على كادلبلحظات التحليل يظهر
 على بالطيبة مليئة ابنتو يرل أب. حقنا رائع بنتوال كحب األب حب أف أعبله



 
 

 ٕ٘ 

 ال أب ،الوقت طواؿ ابنتو كجو على يشع كيضحك ابتسامة يرل أب كجهو،
 يف. تبتسم ابنتو علجي أف دائما حاكؿ. ابنتو كجو على احزن يرل أف يدير 

 الفتاة كالده ضبل ٍب. كالتمشي باخلركج كالدىا الفتاة تغرم ىذا، الفيديو مقطع
 احلب من نوع ىو فيو ادلوجود احلب نوع ىذا، الفيديو مقطع يف. كتفو على
 على يعتمد النقي احلب من نوع ىو األسرية العبلقات يف احلب نوع. النقي
 .حيب صادؽ قلب

 
ٚ.  

 إيقونية

 
 "ٖٙ.ٓ" دقيقة مدة علىالبنّية فيديو موسيقي  ٚ الصورة

 ٍب البسكويت ملحب ،خفيفة كجبة تأكل صغَتة فتاة الفهارس
. ككالده الذم رأل ذلك طلب الشوكوالتة مرىب يف غمسها

 الوجبة الصغَتة منها كلكنها رفضت كىي تضحك.
 األب ذبعل كيديها االبنة بفم احمليطة ادلتناثرة تةالشوكوال الرموز

 البسكويت بطلب األب غاضب عندما. االبنة لرؤية غاضبنا
 كاألب االبن بُت القرب إف. كبلمها كضحك الطفل رفض
 األب قلب ذبعل تضحك الفتاة يرل كعندما للغاية مرئي
 كلمات ادلغنية الفيديو ىذا تغٍت مقطع يف. بالسعادة يشعر
 أم  ية،األغن

 # اإليد شكليتو ،اإليد



 
 

 ٖ٘ 

 #الفم فديتو، كالفم
 

 :نقاش

 يف األغاين ككلمات الفيديو مقطع على كادلبلحظات التحليل يظهر  
 يديو ملطخ البسكويت مع ؤكلب الذم الشوكوالتة مرىب  أف أعبله الفيديو
 ذبعليراىا االب منها  اليت كالسعادة الشوكوالتة، ألواح مثل يديو كانت حبيث
 يرد مل. البنتو كسعادتو حياتو يعطي األب ألف أيضنا، بالسعادة يشعر األب

 ألف البنتو األب سيعطيو ما كل. أيضنا سيؤذيو ألنو يبكي أك ابنو خييب أف
 نوع األغنية، ىذه كلمات يف. دائمنا كرببو تتذكره أف ابنتو من يريد األب
. كابنتو األب بُت قيالن احلب نوع ىو عنو التعبَت ادلغٍت يريد الذم احلب
 .ادلشركط كغَت الصادؽ احلب

 
ٛ.   

 إيقونية

 
 "ٕ٘.ٓ" دقيقة مدة علىالبنّية فيديو موسيقي  ٛ الصورة

 كابتسامة دافئ باحتضاف استقبلها ٍب جدىا، من الفتاة اقًتبت الفهارس
 على ذبلس الفتاة ترؾ النظارات يرتدم الذم اجلد. سعيدة
 كحب. بعناية الفتاة شعر كسبسح فخذه

 قليبلن  غاضب بوجو جدىا إىل جاءت رلعد شعر ذات فتاة الرموز



 
 

 ٘ٗ 

 على الفتاة كجلست ذلا سعيد كاحتضن بوجو استقبلو كجدىا
 شيء كل أفيقاؿ ذلا اف كل شئ  ككأنّو شعرىاكمسح  فخذىا

 كلمات ادلغنية تغٍت ىذا الفيديو مقطع يف .يراـ ما على
 أم األغنية،

 راحت تشتكي مٍت جلدىا #
 عرفنا لعبها من جدىا# ما

 
 :نقاش 

 يف األغاين ككلمات الفيديو مقطع على كادلبلحظات التحليل يظهر  
بسبب ابيها يضايقها اتت اىل جدىا  منزعج كجو ذات فتاة أف أعبله الفيديو

 اسهكجلّ  قادمة حفيدتو رأل عندما كاحتضنو جده ابتسم. لتشكو من كلدىا
ككاف مسحو . ةاحملبوب وتحلفيد لناعما كالشعر الضفائر كمسح فخذه، على

 يكوف كلن يراـ ما على سيكوف شيء كل ،بلطف كابتسامتو يقاؿ ال ربزين
 يف. جدىا مع اللعب كيفية الفتاة تفهم. ىنا جد يوجد ألنو لك إزعاج ىناؾ
 موجود احلب. النقي احلب نوع ىو كاجلد احلفيدة بُت احلب نوع ادلقطع، ىذا

 .كإيذائو نسيانو من يتمكن لنك  مرة ألكؿ يراه عندما
 

ٜ.   
 إيقونية

 



 
 

 ٘٘ 

 "ٕ٘.ٓ" دقيقة مدة علىالبنّية فيديو موسيقي  ٜ الصورة
 خد بتقبيل األب قاـ. ككاف لعبا كضحكا ابنتو، األب عانق الفهارس

 كالصراخ. جسدىا مد طريق عن رفضت الفتاة كلكن ابنتها
شرع يف ككاف االب . السرير على ابنتو يضايق الذم األب الرموز

خديها احلمراء مثل التفاح االضبر، كال ربب ابنتو اذا تقبيل 
 ذلك ابنو حيب ال ذلك، كمع. األضبر التفاح مثل قبلت خدىا

 كلمات ادلغنية تغٍت الفيديو ىذا مقطع يف. خدىا قبل إذا
 أم األغنية،

 # إال أجرم كاحضنها حضنو
 #رص تفاحات الوجنوأقك 

 
 :نقاش

 يف األغاين ككلمات الفيديو مقطع على حظاتكادلبل التحليل يظهر  
 ضبراء تفاحة مثل شلتلئة ضبراء خدكد لديها اليت الفتاة يبدك أف أعبله الفيديو

 كلكن ذلك يف ترغب ال الفتاة كلكن. كمستديرة ضبراء تفاحة مثل مستديرة
 كالده ككاف هبا كالقرب ذلا القبلة كيف يتحَت ذلك فعند ذلك يف الترغب الفتاة

 يف. الفتاة جبانب يكوف أف دائمنا كأراد ابنتو أحب فقد ،رريتها دبجرد يرضى ال
 Infatuation ىو الصحيح احلب نوع أعبله، األغاين ككلمات الفيديو مقطع

love. 

 

 

ٔٓ.   



 
 

 ٘ٙ 

 إيقونية

 
"  دقيقة مدة علىأحّبك أنت فيديو موسيقي  ٓٔ الصورة
ٓ.ٖٗ" 

 كمليء السركر من بشعور بالوف على يكتب الذم الرجل الفهارس
 كانت اليت ادلرأة جاءت. الطاكلة على كعكة ىو باحلب
 .كسعيدة حلوة بابتسامة الرجل ىذا كاستقبلها نظارة، ترتدم

 كالبالونات المرأة الرجل دبشاعر كتبت اليت البالونات تزين الرموز
 صديقتو جاءت ٍب. الطاكلة على كالكعك ادلعيشة غرفة

 يفقد أف خيشى كاف. باحلب ئةشلتل عينيو يفكعانقا كنظرة 
 األغنية، كلمات ادلغنية تغٍت ىذا، الفيديو مقطع يف. امرأتو
 أم 

 #اخاؼ ك لكن اخاؼبكاين اح
 #اخاؼ التورط فيك

 #التعلق فيكي
 #التوحد فيك

 

 :نقاش
 يف األغاين ككلمات الفيديو مقطع على كادلبلحظات التحليل يظهر   

 باذلواء، ادلليئة البالونات على احلب صبل يكتب  الذمرجبل أف أعبله الفيديو



 
 

 ٘ٚ 

 كاف عندما. الطاكلة على الكبَت كالكعك بالبالونات ادلعيشة غرفة يزّين
ا يكوف أف من كاخلوؼ بالسعادة شعر امرأتو، ىو ينتظره الذم الشخص . كاحدن

ا كاف  خائفا كاف. فقداهنا من باخلوؼ أيضنا شعر كلكنو امرأتو رأل ألنو سعيدن
 نفسو كبُت بينو شيء كل يصبح أف من خائفا كاف امرأتو، على ماداالعت من

ا  كاف أنو عينيو يف النظرة قالت. البعض بعضها مع متورطنا يكوف كأف كاحدن
 نوع فوؽ األغاين ككلمات الفيديو مقاطع يف. كثَتا امرأتو أحب لكنو خائفا
 .romantic love احلب نوع ىو األغنية ىذه كلمات يناسب الذم احلب

 

 

 

ٔٔ.   
 إيقونية

 
 دقيقة مدة علىأحّبك أنت فيديو موسيقي  ٔٔ الصورة

"ٔ.ٖٔ" 
 سعيدا مضى دبا كتذكر كثب عن امرأتو عيٍت إىل الرجل نظر الفهارس

 .كالقلق اخلوؼ عن تعبَت مع امرأتو إىل نظر. كسركرا
 كمليئة احلميمة شديد كامراتو الرجل بُت العيوف بُت العيوف الرموز

 باخلوؼ يشعر يزاؿ ال الرجل ىذا لكن. مرت اليت بالذكريات
 كجهو استدار ٍب. ذاكرتو مؤلت صبيلة ذكريات. نفسو من

 كلمات ادلغنية تغٍت ، ىذا الفيديو مقطع يف. امرأتو كترؾ



 
 

 ٘ٛ 

 أم األغنية،
 #فقد علمتٍت التجارب

 #كموج البحار اف اذبنب عشق النساء
 

 :نقاش

 يف األغاين ككلمات الفيديو مقطع على كادلبلحظات التحليل يظهر  
 يف أحبها لقد. كعقولو وبوقل يف مشاكل لديو الذم لالرجأف  أعبله الفيديو

 ال. كماضيو ادلريرة كخرباتو هبا مر اليت التجارب يتذكر أف عليو كاف كلكن قلبو،
 باحلنُت الشعور يتجنب أف يريد إنو. اآلف حياتو يف التجربة ىذه تتكرر أف جيب
 مقطع يف. البحر من موجة مثل يهتز مزاجو جيعل باحلنُت الشعور ألف ادلرأتو إىل

 ألف infatuation love الذم احلب نوع ىو ادلناسب احلب نوع ىذا، الفيديو
 .األغنية ىذه كلمات يف فقط ىو بالعاطفة الشعور

 

ٕٔ.   
 إيقونية

 
 دقيقة مدة علىأحّبك أنت فيديو موسيقي  ٕٔ الصورة

"ٔ.ٓٗ" 
 ذىب ٍب. العميق شديد حبب عشيقتو ذقن كضبل لرجلا نظر الفهارس



 
 

 ٜ٘ 

 كأحضر بالشام مليئة بعلبة حبو إىل كعاد ادلطبخ إىل الرجل
 فراصليباين زىور الرجل أعطى. الشام يف لتخلط صغَتة زىرة

 .أذنو يف كأدخلها حلبيبو
 مع الرجل جاء. خاص معٌت ذلا كحبيبو الرجل بُت العيوف الرموز

 اليامسُت ٍب خيلط. الفراصليباين كزىور امسُتكالي الشام من صينية
. عشيقها أذف يف الفراصليباين زىرة كزُىرت الشام، مشركب يف
 أم :  األغنية، كلمات ادلغنية تغٍت ىذا الفيديو مقطع يف

 #دعيٍت اصب لك الشام
 #فأنت خرافية احلسن ىذا الصباح  

 #دعيٍت اترجم بعض كبلـ ادلقاعد كىي ترحب فيك 
عرب عن ما جيل بباؿ الفناجُت كىي تفكر يف شفتيك دعيٍت ا

# 
 

 :نقاش
 يف األغاين ككلمات الفيديو مقطع على كادلبلحظات التحليل يظهر  

. قلبو خيشى كلكنو ادلرأة حيب أنو تعٍت امرأتو إىل الرجل نظرة إف أعبله الفيديو
 الرجل كىذا .عميقتدؿ باّف كراء شكها حب  ذلا ادلطوية الفراصليباين زىرة

 احلب أف معٌت ذلا اليامسُت زىور اليامسُت، زىورب  ادلخلوط الشام يصب
 حكاية مثل عشيقها لو بالنسبة. احللو احلب ىو كعشيقتو الرجل بُت ادلوجود
 قيمة لو كاف أمامو الذم العاشق أف أيضنا الرجل ككشف. الصباح يف صبيلة
 عن التعبَت يريد حبيبتو اهشف يرل الرجل ادلرأة تشرب عندما. لو بالنسبة كبَتة

 يـو يف خطأ ىناؾ يكوف ال حىت أمامو كاضحنا شيء كل يكوف حىت شيء أم



 
 

 ٙٓ 

 احلب نوع فوؽ األغنية ككلمات الفيديو مقطع يف. حقنا سيحبها األياـ من
 .كااللتزاـ كالعاطفة األلفة ىو الذم  consumate love  ىو فيو ادلوجود

 
ٖٔ.   

 إيقونية

 
 دقيقة مدة علىأحّبك أنت يقي فيديو موس ٖٔ الصورة

"ٕ.ٖ٘"" 
 قدمو الذم الشام شربت عشيقتوىي  أصبحت اليت ادلرأة الفهارس

 زللية الشام يشرب اليت حبيبتو كجو إىل الرجل نظر. الرجل
 ديكن كال عرضي بشكل ربدثا لقد. باحلب مليئة بعيوف الصنع
 .مكثف بشكل بينهما النظرة فصل

 ىي حبو عن هبا يعرب اليت كالطريقة وعيني يف ادلظهر إف الرموز
 الرجل، صنعو الذم الشام ادلرأة أحببت .للغاية ركمانسية
 نظر عندما. باحلب صنعو الذم الشام على ادلرأة كشكرت

 السكر من أحلى كاف عشيقتو كجو أف شعر عشيقتو، إىل
 كلمات ادلغنية تغٍت ىذا الفيديو مقطع يف. الشام يف ادلوجود
  أم : األغنية،

 #اعجبك الشام. كىل تكتفُت كما كنت دكما
 # كرشبقطعة 



 
 

 ٙٔ 

 #أما انا فأفضل كجهك من غَت سكر
 

 :نقاش

 يف األغاين ككلمات الفيديو مقطع على كادلبلحظات التحليل يظهر  
كانت ادلراة اليت شربت الشام   الشام شربت اليت ادلرأة كانت أعبله الفيديو

. كعشيقتو الرجل بُت أعُتب وتشكر  .الذم اعطاىا ادلناسب بلساهنا مغرمة
 مع كادلزاح التحدث عندك . عنها التعبَت تريد كثَتة معاف ذلا كابتسامتها عيناىا

حُت   لطيفة كانت امرأتو على نظرة الرجل ألقى الطعاـ، غرفة يف عشيقتو
 على تناكلو الذم السكر مذاؽ من أكثر ابتسامتها حلوة ككانت تبتسم،

 ككلمات الفيديو مقاطع من. أمامو ادلرأة كابتسامة جبماؿ أعجب. اإلطبلؽ
 مع احلب الذم  romantic love نوع ىو احلب من ادلناسب النوع فوؽ األغاين
 .منو عنصر ىو كالعاطفة األلفة

 
ٔٗ.   

 إيقونية

 
 دقيقة مدة علىأحّبك أنت فيديو موسيقي  ٗٔ الصورة

"ٖ.ٕ٘" 
 كيرل امعه ضحككي الرقص، مثل كحبيبتو ذكرياتو تكررت الفهارس



 
 

 ٕٙ 

 كربدث الدرج على كبلمها جلس. هاممنا عند حبيبتو كجو
 صديقتو، حيب كىو. صديقتو تعرفها ال أشياء عن الرجل
 .أمامو ادلرأة

 مع متشابكتُت االثنُت كذكريات خطوات على كبلمها جلس الرموز
 كاف ما كشف الرجلك  البعضمن  ابعضه متشابكة كمرتبطة

 يعرب عندما. أحبها أنو تعرفو ال ما ككشف. كقلبو ذىنو يف
 ادلرأة ابتسامةك  .ادلناسب كادلزاج الكلمات خيتار حبو عن

 الفيديو مقطع يف. أمامها يقف الذم الرجل ربببأهنا  تقوؿ
 أم :  ، األغنية كلمات ادلغنية تغٍت ىذا

 #دعيٍت اقوؿ بكل اللغات اليت تعرفُت كال تعرفُت
 #احبك انت احبك انت

 #ن مفرداتدعيٍت افتش ع
 # اليكيبيبتكوف حبجم ح 

 

 :نقاش
 يف األغاين ككلمات الفيديو مقطع على كادلبلحظات التحليل يظهر  

 أمامو ادلرأة وبعلى حب تدؿ أف يكشفها اليت ادلفردات على بانو أعبله الفيديو
 الرجل لدل يوجد مل. العميق حبو حجم على ربتوم أهنا تدؿ اليت كادلفردات

 العمل صور أحاطت. دائمنا يبلحقو كاف الذم احلب اآلف، بعد حبو يف شك
 الرجل أف قلبو، ذىنو يف دائمنا يدكر كاف ما الرجل ككشف عقلو اجلماعي
 ابتسمت. أمامو حقنا ادلرأة حيب أنو من للتأكد الكلمات ىذه ككرر أحبها،

 مقطع يف. أيضنا الرجل ربب أمامها اليت ادلرأة أف تقوؿ ككأهنا بلطف ادلرأة



 
 

 ٖٙ 

 consummate نوع ىو احلب من ادلناسب النوع فوؽ األغنية ككلمات الفيديو

love.  
 

ٔ٘.   
 إيقونية

 
 دقيقة مدة علىأحّبك أنت فيديو موسيقي  ٘ٔ الصورة

"ٖ.٘ٚ" 
 حبيبها شعر بلطف الرجل كرفع الدرج على جيلساف الزكجاف الفهارس

 تملحي  أشياء يف الرجل يفكرك . فخذه على رأسو استقر الذم
 .كشريكو معو ربدث أف

 كثَتة أشياء أف على إشارة يعطي حلبيبو بلطف الرجل ضرب إف الرموز
 أف يريد. خيتلطاف غالبا كالواقع اخلياؿ بُتكىو . فيها يفكر
 الواقع كىو كاضحنا شيء كل يبدك حبيث. االثنُت بُت يفصل
 يف حبيبو تركها إذا لعشيقتو بالشوؽ مليئا عقلو كاف. كاخلياؿ

 كلمات ادلغنية تغٍت ىذا الفيديو مقطع يف .األياـ من يـو
 أم:  األغنية،

  #دعيٍت افكر عنك
 #كاشتاؽ عنك آه

   #كابكي كاضحك عنك. آه



 
 

 ٙٗ 

 #كالغي ادلسافة بُت اخلياؿ كبُت اليقُت
 

 :نقاش
 يف األغاين ككلمات الفيديو مقطع على كادلبلحظات التحليل يظهر  

 يف حيدث بشيءيفّكراف  الدرج منتصف يف سافاجلال الزكجُت اف أعبله الفيديو
 مل إذا كثَتا صديقتويعشق  أنو الرجل اعتقد. مرت اليت األشياء أك ادلستقبل

 أف يرد كال. األياـ يف اكذيت إذا عشيقتو يف ايفكر  الرجل بكيي. معا ايكون
 يتحقق أف يريد كىو .حبيبتو كبُت بينو مسافةعن  يرغبك . بسببو حبيبتو ؤذمي

 مقاطع يف احلب نوع. ادلستقبل يف ستمر السعادة عن خياؿ رلرد كال ءشي كل
 .companinate love احلب نوع ىو أعبله األغاين ككلمات الفيديو

 
ٔٙ.   

 إيقونية

 
 دقيقة مدة علىأحّبك أنت فيديو موسيقي  ٙٔ الصورة

"ٗ.٘ٔ" 
 لعود شريكها من مستاءة ادلراة فبدت ادلسافة بعد على كجلسا الفهارس

 .أخرل مرة كبينها بينو ذكرياتال
 اف اىل يشَتاف ادلتباعداف كجلوسهما منها اليو احلادة النظرة الرموز

 كل ،تغضب ال كي امراتو يغوم اف كاراد تشاجر، بينهما



 
 

 ٙ٘ 

 مقطع يف. ادلرأة تلك لتذكب يقوذلا كالرائعة اجلميلة األمساء
 أم:  األغنية، كلمات ادلغنية تغٍت ىذا، الفيديو

 #نادم عليك بكل حركؼ النداءدعيٍت ا
 لعلي اذا ما تغنيت بامسك من شفيت تولدين

 

 :نقاش

 يف األغاين ككلمات الفيديو مقطع على كادلبلحظات التحليل يظهر   
 بعُت اليو كنظرت تغضبو حىت ظهر بينهما التشاجر ذكرل اف أعبله الفيديو
 صبيلة أمساء بذكر طائوأخ عن االعتذار كزلاكلة إغواء يف الرجل كال يزاؿ .قاسية
. شريكها اءإغو  بسبب ادلرأة ابتسمت كأخَتا. لو كتغفر قلبها يذكب حىت كحلوة

 مرة كلدت امرأة مثل فأنت ، شفيت على امسك غنيت إذا ردبا الرجل ىذا سبٌت
 احلب من ادلناسب النوع ، أعبله الفيديو كمقطع األغنية كلمات يف. أخرل

 .fatuos love ىو

ٔٚ.   
 إيقونية

 
 دقيقة مدة علىأحّبك أنت فيديو موسيقي  ٚٔ الصورة

"٘.ٖٓ" 
 حوؿ كتقامسا بينهما الدؼء تبادال ك زلتضناف كالزكجاف الفهارس



 
 

 ٙٙ 

 .دنياىا من جزءنا يكوف أف الرجل يريد. حياهتما
 اعطاىا كلها كاحملبة. كالدؼء الراحة يعطي بينهما كادلعانقة الرموز

 دنياىا دخوؿ يريد الرجل كىذا. احتضنها اليت للمراة الرجل
 اعظم كسيكوف. عادلو يف مبلكان  امرأتو الرجل جعل. كايامها
األغنية  كلمات غناء يتم ىذا الفيديو مقطع يف. المراتو عشيق
 أم: 

 # دعيٍت السس دكلة عشق
 #  تكونُت انت ادلليكة فيها

 #  كاصبح فيها انا. انا
 # اعظم العاشقُت
 #كاين احبك

 

 :نقاش

 يف األغاين ككلمات الفيديو مقطع على كادلبلحظات التحليل يظهر   
 الذم ادلعٌت كاف. الفديو ىذا كيف ، معٌت ذلا الزكجُت معانقة اف أعبله الفيديو
 يدخل أف يريد. ذراعيو بُت الذم حقنا ادلرأة أحب بأنو الشعور ىو الرجل أعطاه
 أعظم كيصبح صبيبلن  مبلكان  تصبح حيث امرأتوىو ك  حيتويو الذم احلب عامل

 مكاننا يكوف أف يريد. كحزينة سعيدة امرأتو تكوف عندما ىناؾ سيكوف. عاشق
 ، ىذا كاألغنية الفيديو مقطع يف. فيو اهتمشاكبل من كتشكو امراتو فيو تتكئ
 .consummate love نوع ىو احلب من ادلناسب النوع

 

 



 
 

 ٙٚ 

 الواقعية الحياة في في ألبوم إنتهى المشوار الحب ظاهرة  - ب

يف العامل،  حاجة أساسية يف حياة اإلنساف. منذ أف كلدنا حلب كادلودةا
تفاعل البشرم. بدكف احلب احلب كادلودة ادلتعلقة بال اضطر البشر إىل احلصوؿ

ف ضارنا بالبشر يف حياتنا كديكن أف يكو  شياء السيئة أف تستمر، ديكن لؤلكادلودة
ا أك قصصن  هماألغاين قصص حبتكوف الكلمات اليت كتبها مؤلفو عادةن ك أنفسهم. 

آراء كاتب األغاين حوؿ احلياة من حوذلم. يف األلبـو إنتهى ادلشوار كجدت  ىي
 .الكاتبة حبنا سلتلفنا يف كل أغنية

 (Nasionalisme)ببلده  حبشكل  . أ
 قبل من احلب مشاعر ظهور أم نفسو، الوطن حب ىو الوطن حب

 كالنزاىة، الوحدة على حلفاظكا كالتضحية اخلدمة خبلؿ من لوطنهم ادلواطنُت
 تواجو اليت كالتحديات كاالضطرابات التهديدات صبيع من كطنهم كضباية

 لو أمة لشعب سياسي موقف أهنا على نفسها القومية تعريف كيتم. ببلدىم
 شعب يشعر كبالتايل كادلشًتكة، كاإلقليمية الثقافية كاألىداؼ األىداؼ نفس
 .سهانف األمة ذباه عميق بوالء األمة

 االنتقالية الفًتة ربديات ملء على قادرة اآلف القومية تكوف أف جيب
 أف طادلا نفسها القومية لتهز القومية اجلديدة القيم هتز لن بالطبع. عليها كاإلجابة
 أف يعٍت شلا باالنتماء، شعور لديهم يزاؿ ال اإلندكنيسي، الشعب أم مؤيديها،

 ىي جوىرىا يف القومية. متبادؿ بشكل عليها االتفاؽ يتم جديدة قيمنا لديهم
 قمع أشكاؿ صبيع تعارض القومية ألف ادلشًتكة، كالرفاىية العامة للمصلحة
 سبيز ال. أمة أك اجملتمع يف صباعات أك أفرادا كانت سواء األخرل، األحزاب
 .األجناس أك األدياف أك القبائل بُت القومية

 للوطن حب مشاعر دينال يكوف أف جيب إندكنيسيا، يف كمواطنُت ضلن
 حب إظهار يبدأ أف ديكن رأيي، يف. اليومية حياتنا يف احلب ىذا نظهر كأف األـ



 
 

 ٙٛ 

 من األـ الوطن حب سلوؾ تعكس كىي بسيطة، أشياء من لوطنهم ادلواطنُت
 من الوطنية التنمية يف مواطن كل يشارؾ. الوطنية التنمية يف ادلشاركة خبلؿ
 كدفع خلربتو، كفقنا جيد بشكل العمل ادلثاؿ سبيل على زبصصو، رلاالت خبلؿ

 من اإلندكنيسية ادلنتجات كحب احملدد، الوقت يف الضرائب كدفع الضرائب
 منتج. احمللية ادلنتجات من بدالن  احمللية ادلنتجات لشراء األكلوية إعطاء خبلؿ
 ،ما لبلد حبنا لزيادة بو القياـ جيب شيء ىو الوطٍت النشيد إىل االستماع. أجنيب

 االستماع يف بدأكا الذين كاألشخاص الوقت مع اآلف يتآكل الوطٍت نشيدنا ألف
 .الغربية األغاين إىل

 أك الكلية يف طالبنا أك ادلدرسة يف يزاؿ ال الذم الشباب جيل أف حُت يف
 ذلك يف دبا سلتلفة، عديدة بطرؽ األـ الوطن حب موقف ربقيق ديكن طالبنا،

 كاحًتاـ البعض، بعضهم كزلبة اهلل، أكامر كإطاعة لم،الع مراسم بعد جبد، الدراسة
 من إلندكنيسيا فخور طالب لتصبح األبطاؿ، خدمات تكرًن كادلعلمُت، اآلباء
 على التعرؼ. كبانكاسيبل إندكنيسية بركح أكادديي، كغَت أكادديي ربقيق خبلؿ
 .إندكنيسيا لبلد حبنا لزيادة بو القياـ جيب شيء ىو إندكنيسيا تاريخ

 
 للوالدين الشوؽ . ب

 فيها علينا يتعُت أكقات ىناؾ األىداؼ، كربقيق ادلعرفة عن البحث أجل من
 مع ادلغادرة ىي قليبلن  الشائعة التضحيات من كاحدة. كثَتة بأشياء التضحية
 ىي كالشوؽ كالعزلة الوحدة. اخلارج يف أطفاالن  يكونوا أف جيب ألهنم الوالدين
ا نكوف عندما. اخلارج من األطفاؿ هبا يشعر اليت األشياء  فإننا الوالدين، عن بعيدن
 .مباشرة إليهم التحدث إىل احلاجة دكف كشوقنا مشاكلنا ضلفظ

ا العيش يبدك قد  قادرين كوننا إىل باإلضافة شلتعنا أمرنا الوالدين عن بعيدن
 ال ألهنم سعداء نكوف ما عادة اخلارج، يف كأطفاؿ ضلن أحرارنا، نكوف أف على



 
 

 ٜٙ 

ا. أخرل مرة بذلك القياـ منهم يُطلب أك تنظيملل خيضعوف  شلا اآلباء عن بعيدن
 من الكثَت لدينا كاف إذا خاصة. بأنفسنا االعتناء صعوبة مدل ندرؾ جيعلنا

 يف. العمل أك الكلية من الضغط بسبب الشديد الضغط أك ادلرض أك ادلشاكل
 مع نكوف اعندم حياتنا جودة مدل نتذكر أف ديكننا حياتنا، يف نقطة أدىن

 .كالدينا

 ، البحار أعماؽ من أعمق يزاؿ ال األـ كجبل اجلبل يشبو األب صبلح إف
 يتوقعوف ال إهنم. ألطفاذلم الوالدين خَت مدل بأف تفسَته ديكن الشكل ىذا يف
 جعل ىو فيو يفكركف ما كل ، لؤلطفاؿ اخلَت يفعلوف عندما. أطفاذلم من ردا

 فعلو ما دائمنا كضلًـت ضلًـت أف جيب لكطف ضلن. كمبتسمُت سعداء أطفاذلم
 اآلباء من مفقودة ذكريات دائمنا ستكوف اليت األشياء بعض يلي فيما. آباؤنا
 :ماتوا الذين

 ادلعتادة احلكيمة النصيحة. ٔ

 تعليمنا إىل يهدفوف إهنم. ألطفاذلم حكيمة نصيحة دائمنا اآلباء صبيع يقدـ
 نسمع ال األحياف بعض يف ذلك، كمع. لقب من هبا مركا اليت األشياء من الكثَت
 أف ننكر أف ديكننا ال يذىبوف أك بعيدين يكونوف عندما اآلف،. النصيحة ىذه

 شيئنا اآلف أصبحت سابقنا، ذباىلناىا اليت احلكمة كلمات. فاتت قد النصيحة
 .الوقت طواؿ منهم مساعو نود

 القلب من يكونوا مل الذين أكلئك غضب. ٕ

 كمع. يعاقبوف حىت أك يغضبوف اآلباء جعلت أخطاء اارتكبن أننا البد
 دكف فقط الوقت لبعض يغضبوف سوؼ. حقنا غاضبُت يكونوا مل الواقع يف ذلك،
 عندما. القلب من ليس الغضب ألف غضبهم على سرا يندموف أهنم علمنا

 .العقاب حىت أك التوبيخ من حلظات سنفتقد يرحلوف،



 
 

 ٚٓ 

 الوالدين هبا يقـو اليت الطبخ. ٖ

 نسيانو ديكننا ال شيء ىو األمهات، كخاصة اآلباء، يصنعو الذم الطهي
ا ا، أك يذىب عندما. احلياة مدل أبدن  شخص أم طبخ حىت. طبخو سنفتقد بعيدن
 الشهَتة ادلطاعم إىل الذىاب ديكننا. الذكؽ مطابقة على قادرنا يكوف لن

 طعم استبداؿ على قادرة تكوف لن كادلكلفة اللذيذة كلكن اللذيذة كاألطباؽ
 .القلب يف الشوؽ بالتأكيد سيدعو الذم األـ طبخ

 

 للحبيب الشوؽ. ج
 يف إنساف كل هبا قاـ اليت األحداث أشكاؿ من شكبلن  احلب يصبح

 كضلن سلتلف، بشكل بالتجارب الشعور كلو كاف. كونو زلبا اك زلبوبا  ماا حياتو
 كل حيب خصافش ىناؾ كاف إذا. احلب ىو قلوبنا يف بو نشعر ما أف نعلم

 ىذا فإف ،امستمر  ككاف ذل إذاك . التقارب كبلمها فسيحاكؿ اآلخر، منهما
 اآلخر،كال  مهاكاحد حاكؿ إذا العكس، على. حب إىل سيتطور باحلب الشعور

 . احلب إىل ينمو لن الشعور ىذا فإف
 شكلو من األحياف من كثَت يف احلب إىل يُنظر احلاضر، الوقت يف

 الذم احلب إف. احلب من كاحد صندكؽ يف مدرلُت قُتمنط خبلؿ من الفردم
 كاالستعداد الزكجُت، من ادلشركط غَت بالقبوؿ يتعلق اآلف حىت اجملتمع يفهمو

 .ادلوت ينفصل حىت السعيد كالزكاج العاطفية، كالعاطفة كثَتة، بأشياء للتضحية
 

 الذين العشاؽ من زكج يقـو عندما أنو دبعٌت كثَتنا زبتلف ال اليـو احلياة
 من البعض لبعضهم مفاجآت بإعطاء مقابلتهم كيريدكف طويلة لفًتة يلتقوا مل

 فقط ليس معنا، عليها سيحصلوف اليت بادلفاجآت سعداء ذبعلهم أف شأهنا



 
 

 ٚٔ 

 ديزحوف سيفعلوف، كثب كعن الدافئة العناؽ كلكن تقدديها يتم اليت ادلفاجآت
 الذم الشوؽ من قليبلن  يقللوا أف يف يأملوف البعض بعضهم مع كيتحادثوف

 البعض بعضهم جيعل الذم العبلج ىو بو يقوموف الذم للعبلج بو يشعركف
 األبد.  إىل سعداء سيظلوف بأهنم البعض بعضهم يعدكف كما مرتاحنا،

 األحياف بعض يف ، طويلة لفًتة البعض بعضهم العشاؽ يرل ال عندما
 :إليها يتوقوف اليت شياءاأل بعض كىنا ، يفتقدكهنا أشياء ىناؾ أف فقط يدركوف

 االىتماـ شكل. ٔ
 العديد ىناؾ. عاشق كل قبل من للغاية متوقع شيء ىو االنتباه شكل

 أشكاؿ ادلثاؿ سبيل على للعشاؽ، نوليها أف ديكن اليت االىتماـ أشكاؿ من
 يومك؟ كاف كيف أكلت؟ قد كنت إذا عما السؤاؿ مثل االىتماـ من صغَتة

 للغاية مفيد األحياف بعض يف األسئلة من البسيط شكلال ىذا اآلف؟ تفعل ماذا
 بعيدة لعبلقات خيضعوف الذين أك متكرر بشكل جيتمعوف الذين الزكجُت لكبل
 .ادلدل

 .التقارب عند بالراحة الشعور. ٕ
 ما نادرنا معنا الوقت قضاء علينا فليس ، نلتقي ما نادرنا زكجُت كنا إذا

 عليها كنرد معك، مشاركتها يريد اليت صصالق إىل نستمع أف جيب. لدينا يكوف
 ادلثَتة األشياء كنناقش يركيها اليت باألشياء مهتموف أننا كنظهر للقصة كفقنا

 يكوف عندما مرتاحنا شريكنا يصبح الطريقة ىذه ألف. معنا دلناقشتها لبلىتماـ
 .معنا

 صربه. ٖ
 الصرب فإف سليب، كضع يف ما شخص يكوف عندما. جيدة نوعية الصرب

ا مفيد ا الصعب من. األمور تسوء ال حىت جدن  غَت شخص مع التواصل جدن
 شريكك الصرب جيعل األحياف، بعض يف. الضغط ربت دائمنا سنظل ألننا صبور
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 لك يقدـ ٍب بصرب شريكك إليك يستمع كرطة يف نكوف عندما كثَتنا يفتقدؾ
 فدك  بصرب شريكك سينتظرؾ حدث إىل متأخران  تأٌب عندما أك مدخبلت،

 .تفويتو جيب عادم غَت شيئنا صربؾ سيكوف. غضب
 دائمنا يتشاجركف الذين العشاؽ يكوف عندما العصر كىذا اليـو ىذا يف 

 البعض أف حىت العبلقة تنكسر ال حىت كيغريوف يستسلموف الذين أكلئك بُت
 اإلجراءات أحد. ينكسر ال حىت العبلقة على للحفاظ شيء أم لفعل مستعدكف

 ىدايا البعض بعضهم إعطاء ىو العبلقة تنقطع ال حىت هبا سيقوموف اليت
 يفعلونو الذم العناؽ. الزكجاف يريده ما البعض بعضهم كإعطاء اجليدة الكلمات

 بااللتزاـ كذّكركا. كالراحة الدؼء ىناؾ العناؽ كيف كاحلب ادلودة عن تعبَت ىو
 .البعض بعضهم مشاعر كاحًتاـ البعض بعضهم برعاية قطعوه الذم
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 الباب الرابع
 الخالصة واالقتراحات

 الخالصة - أ

 نظرية باستخداـ الباب الثالث يف البحث كنتائج التحليل نتائج إىل استنادنا
 ديكن كالرموز، كالفهارس األيقونات أم Triangularطريقة  بَتس ساندريز جارليس
 كألبنية ابأحب من ىارب على إنتهى ادلشوار ألبـو يف كاجلمل الكلمات بعض أف استنتاج

 شيء ىو احلب. احلب معٌت كضيق كاسع نطاؽ على زبتلف احلب معٌت ذلا كأحّبك أنيت
 يوجد األلبـو ىذا يف الوارد احلب أف إىل الباحثة خيلص لذلك. نعرفو أف دكف دائمنا حولنا
 أغنية يف بلده يف موجودنا كاف الذم احلب إىل الشوؽ أكالن،. أغنية كل يف حب ثبلثة

بابهارب من أ  يف نعيش كنا إذا ما ليشعركا مستمعيو ادلغٍت جيلب األغنية ىذه يف ،ح
 األب حب لطفلو، األب حب الثانية، األغنية يف. يـو كل بالصراع كمليئة حرب منطقة
. استبداذلم ديكن كال بصدؽ أطفاذلم حيبوف اآلباء ألف. باألرقاـ قياسو ديكن ال لطفلو

 توضح األخَتة، األغنية يف. كسعادة بصحة طفلو ليجعل شيء أم عن األب سيتخلى
 كنكوف ضلبها أكقات ىناؾ. كيهبط يصعد ما دائمنا للعشاؽ احلب أف أحبك أنت، أغنية

 ادلشاكل بسبب البعض بعضنا مع كالقتاؿ القتاؿ ديكننا الوقت نفس كيف للغاية سعداء
 .هبا قمنا اليت

 بلده حب ىو بابأى من بىار  أغنية يف احلب معٌت إجياد يف االستنتاج أما
 اربى اغنية يف. بلده يف يكوف أف ينبغي الذم للسبلـ كشوؽ حيب، دلن شوؽ كشكل

 ,consummate love, 2 companinate love 1 ال  احلب من انواع عدة ىناؾ أحباب من

1 empty love dan 1 non-love  .حب فيها ادلوجود احلب فإف البنايا ألغنية بالنسبة أما 
 يوجد ،البنية أغنية يف. ابنتو من األب كخوؼ األب اىتماـ من كشكل توالبن األب
 ادلكافأة أك الرد طلب دكف الوالدة من يأٌب الذم النقي احلب3  كمها ، احلب من نوعاف
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 األخَتة األغنية يف .شغف أك رغبة رلرد ىو احلب أف ىو باحلبinfatuation  1 كنوع ،
 احلب، لبدء خائفا الرجاؿ كاف افزكجال حب ىو فيها ادلوجود احلب أحّبك أنت أغنية
 أنواع عدة كجدت. حبيبتو كأخرب حبو بدء على الرجل ذبرأ ناضج، كفكر بشجاعة كلكن

 romantic love, 1 infatuation, 3 consummate love, 1 companinate 2  أم احلب، من

love, dan 1 fatuous love . 

 

 االقتراحات - ب

احلب يف  معٌت عن دراسة ادلؤلف أجرل عليها، احلصوؿ ًب اليت االستنتاجات على بناء
ميوطيقية عند جارليس ساندير ىر يف ألبـو انتهى ادلشوار دراسة سيام السأغنية كاظ

 كمراعاة كمدخبلت االقًتاحات تستخدـ أف ادلتوقع من ، الدراسة ىذه نتائج مع. بَتس
 . ادلعنية األطراؼ سلتلف من

 ىذه نتائج تعميق األفضل من يكوف أف جيب. سواء حد على كالقراء للكتاب  .ٔ
 .الكماؿ عن بعيد ادلؤلف أنتجو ما أف يدرؾ ادلؤلف ألف الدراسة،

 امعةاجل تتطور أف ادلتوقع من اإلنسانية، العلـو لكلية خاصة. للمؤسسات  .ٕ
 اليت ادلختلفة الدراسات من ماالنج يف إبراىيم مالك موالنا احلكومية اإلسبلمية

 .  اجهاإنت ًب
 كجو على كاألدهبا العربية اللغة يف يتخصصوف الذين للطبلب بالنسبة .ٖ

 احلصوؿ ًب ما من ادلعرفة كاستخداـ تطوير يف يشاركوا أف ادلتوقع من اخلصوص،
 تنتج أف كديكن عبثا، ليس لذلك كالدكلة، لؤلمة ادلفيدة احملاضرة خبلؿ عليو

 .ستقبلادل يف تفسَتىا ديكن ك جودة كذات أفضل منتجات
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