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ة وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية و مسؤول قسم اللغة العربيأاملشرف  تكون املسؤولية على
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صيغة القيم الدينية ومعناها يف ألبوم  هذا البحث اجلامعي حتت العنوان : " احلمد هللا قد مت
. لكن "(Louis Hjelmslevو )هجلمسل لويساسة ميتاسيميوتيكية نور على نور ملاهر زين: در 

 رغم أنه قد بذل جهدها إلكماله.  رأن هناك كثري من النقائص واألخطأ قد اعرتف الباحث
 النهائي واحلصول على درجة سرجاان   فاء شروط االختبارتقصد كتابة هذا البحث الستي

(S-1) ية العلوم اإلنسانية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية قسم اللغة العربية وأدهبا لكل
احث تتقدم كلمة الشكر لكل شخص يعطي دعمة و مساعدة للباحثة يف إعداد هذا فالب االنج.مب

 البحث اجلامعي خصوصا إىل : 
الدكتور زين الدين، األستاذ  جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجرئيس . 1

 املاجستري 
جامعة موالان مالك  سانيةالعلوم اإلنعميد كلية ك، املاجستري  فيصل حممد الدكتوراألستاذ . 2

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 العلوم اإلنسانيةكلية    قسم اللغة العربية وأدهبارئيس كاملاجستري   ،لدكتور عبد الباسطألستاذ اا. 3 

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 ى كتابة هذا البحث اجلامعي،رف علاملشكاملاجستري   ،حممد أنوار مسعدياألستاذ . 4 

أيمل الباحث أن تكافئهم هللا سبحانه وتعلى بوفرة يف الدنيا ويف ، وزاءاجل جزاكم هللا أحسن
 أتمل الباحث أيضا أن تكون نتائج هذه الدراسة مفيدة لالخرين.واألخرة. 

 
 
 

 
 
 
 



 

 و
 

 مستخلص البحث
يف ألبوم نور على نور ملاهر زين:  صيغة القيم الدينية ومعناها"  2022. .أ .ب أمحد .د ،زهروي 

، ". البحث اجلامعي(Louis Hjelmslevو )هجلمسل لويساسة ميتاسيميوتيكية در 
جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  ، كلية العلوم اإلنسانية،وأدهباقسم اللغة العربية 
 احلكومية مباالنج.

 : حممد أنوار مسعدي، املاجستري      املشرف
 ألبوم نور على نور ،ميتاسيميوتيكية ،القيم الدينية معىن، ،صيغة ملفتاحية :الكلمات ا

 
ه مؤسسة ظلتو  2021 صدر عامياأللبوم املصغر ألغنية نور على نور الذي غناه ماهر زين ، هو ألبوم و 

Awakening music منغاين يف عيش حياته الروحية إىل جتربة كاتب األ دار اإلنتاج. ويعود إطالق ألبوم 
. حيتوي األلبوم نور على نور على عدة مقطوعات منها رمضان جاان وقليب سجد ونور على نور وليتك سنوات 10

 .هجلمسو لويسيتم وصف القيم الدينية املوجودة يف األلبوم ابستخدام نظرية ميتاسيميوتيكية و معنا وهو أمحد. 
 على ريف األلبوم نور على نو ومعناها الدينية  مقيال صيغةعن  والوصف والتحليل هتدف هذه الدراسة إىل الكشف

. هذا النوع من البحث هو حبث نوعي ووصفي. (Louis Hjelmslev) ولمسلجه لويس ميتاسيميوتيكية
مصدر البياانت يف هذه الدراسة هو ألبوم نور على نور ملاهر. كانت تقنيات مجع البياانت املستخدمة يف الدراسة 

. تتكون تقنية حتليل البياانت من مرحلتني ، ومها النموذج اإلرشادي والنموذج الكتابةات القراءة وتقني هي تقنيات
التعبري  مضمون من صيغة 3( أ  من القيم الدينية اليت تتكون من: ) صيغةحيتوي األلبوم نور على نور على  .العصيب

يف أغنية قليب سجد.  احملتوي ونالتعبري ومضم مضمون من صيغة 7( بيف أغنية رمضان جاان. ) احملتوي ومضمون
التعبري  مضمون من صيغة 6( ديف أغنية نور على نور. ) احملتوي التعبري ومضمون مضمون من صيغة 5( ج)

أمحد. كما  يف أغنية هو احملتوي التعبري ومضمون مضمون من صيغة 5( ه؛ )ليتك معنايف أغنية  احملتوي ومضمون
 /حول قيمة األلوهية شكل احملتويالتعبري و  شكل من صيغة 8( أ  تتكون من: ) القيم الدينية اليت حيتوي على معىن

شكل التعبري و  شكل من صيغة 3( جحول قيمة العبادة ؛ ) شكل احملتويالتعبري و  شكل من صيغة 9( بالتوحيد. )
( هة احلب ؛ )عن قيم شكل احملتويالتعبري و  شكل من صيغة 2( دنكر ؛ )املي هنعروف املر مأعلى قيمة  احملتوي

 لى قيمة الصلوات.ع شكل احملتويالتعبري و  شكل من صيغة 4
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ABSTRACT 
 

Zahrowii, Ahmad D.A.B (2022) "The Form and Meaning of Religious Value in Maher 

Zain's Nour Ala Nour Album Based on Louis Hjelmslev's Metasemiotics". 
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Faculty of Humanities, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University 

Malang, Supervisor: Muhammad Anwar Mas'adi, M.A. 
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The Mini Album of the song Nour Ala Nour، is an album by Maher Zain that was released 

in 2021 and is shaded by Awakening music as the production house. The album's release is based 

on the songwriter's experience in living his spiritual life for more than 10 years. The album Nour 

Ala Nour has several tracks in it, namely Ramadan Gana, Qolbi Sajad, Nour Ala Nour, Laytaka 

Ma'ana, and Huwa Ahmadun with the religious values contained in the album and described using 

the Metasemiotics theory of Louis Hjelmslev. This study aims to reveal, describe, and analyze the 

form and meaning of religious words in the album Nour ala Nour based on Louis Hjelmslev's 

metasemiotics. This type of research is qualitative and descriptive research. The source of the data 

in this study is the album nour a la nour by Maher Zain. Data collection techniques used in the study 

were reading techniques, and writing techniques. The data analysis technique consists of two stages, 

namely the Heuristic model and the Hermerosa neutic model. The album Nour Ala Nour contains 

forms of religious values which consist of: (a) 3 forms of expression substance and content substance 

in the song Ramadan Gana; (b) 7 forms of expression substance and content substance in the song 

Qolbi Sajad; (c) 5 the form of expression substance and content substance in the song Nour Ala 

Nour; (d) 6 forms of expression substance and content substance in the song Laytaka Ma'ana; (e) 5 

forms of expression substance and content substance in Huwa Ahmadun's song. It also contains the 

meaning of religious values which consist of: (a) 8 expression forms and content forms on the value 

of divinity / monotheism; (b) 9 expression forms and content forms on the value of worship; (c) 3 

expression forms and content forms on the value of Amar Ma'ruf Nahi Munkar; (d) 2 expression 

form and content form on the value of love; (e) 4 expression forms and content forms on the value 

of sholawat. 
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ABSTRAK 

 

Zahrowii, Ahmad D.A.B (2022) “Bentuk dan Makna Nilai Religius dalam Album Nour 

Ala Nour Karya Maher Zain Berdasarkan Metasemiotika Louis 

Hjelmslev”. Skripsi. Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: 

Muhammad Anwar Mas’adi, M.A. 

 
Kata Kunci: Bentuk, Makna, Nilai Religius, Metasemiotika, Album Nour Ala Nour 

 

Mini Album lagu Nour Ala Nour yang dibawakan oleh Maher Zain ini merupakan album yang 

dirilis pada tahun 2021 lalu dan dinaungi oleh Awakening Music sebagai rumah produksinya. 

Perilisan Album tersebut didasari dari pengalaman penulis lagu dalam menjalani kehidupan 

spiritualitasnya selama lebih dari 10 tahun. Album Nour Ala Nour memiliki beberapa track lagu di 

dalamnya, yakni Ramadan Gana, Qolbi Sajad, Nour Ala Nour, Laytaka Ma’ana, dan Huwa 

Ahmadun dengan Nilai Religius yang terdapat pada album dan dijabarkan menggunakan teori 

Metasemiotika Louis Hjelmslev. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan, menguraikan, dan 

menganalisa bentuk dan makna nilai religius dalam album lagu Nour ala Nour berdasarkan 

Metasemiotika Louis Hjelmslev. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitataif dan deskriptif. 

Sumber data dalam penelitian ini ialah album lagu Nour Ala Nour karya Maher Zain. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik baca, dan teknik catat. Teknik 

analisis data terdiri dari dua tahapan، yakni model Heuristic dan Hermerosa neutic. Pada album Nour 

Ala Nour tersebut mengandung bentuk nilai-nilai religius yang terdiri dari: (a) 3 bentuk expression 

substance dan content substance dalam lagu Ramadan Gana; (b) 7 bentuk expression substance dan 

content substance dalam lagu Qolbi Sajad; (c) 5 bentuk expression substance dan content substance 

dalam lagu Nour Ala Nour; (d) 6 bentuk expression substance dan content substance dalam lagu 

Laytaka Ma’ana; (e) 5 bentuk expression substance dan content substance dalam lagu Huwa 

Ahmadun. Serta mengandung makna nilai religius yang terdiri dari: (a) 8 expression form dan 

content form pada nilai ketuhanan/ ketauhidan; (b) 9 expression form dan content form pada nilai 

ibadah; (c) 3 expression form dan content form pada nilai Amar Ma’ruf Nahi Munkar; (d) 2 

expression form dan content form pada nilai cinta; (e) 4 expression form dan content form pada nilai 

sholawat.  
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 الفصل األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ
. اتاإليقاع تلعباليت  هاتلف أنواعو خت ديدواجل قدميال يلجبحمبوابً صبحت املوسيقى أ

ربتطورت املوسيقى أداة مهمة   قدميةتطورت املوسيقى الالكلمات. و  على هيئة ةلاالرس أن ختخ
تطورت املوسيقى . إندونيسياالدول  خاصةً يف الغربية مث انتشرت يف مجيع أحناء العامل ةيف الدول

ة وآالت متعددمع جمموعة  يومالاملسيقي أبنواع املوسيقى املاضي حىت يف إندونيسيا ت منو 
 .من العامل امهم ااملوسيقى تكون جزء ة ألنري كث

فتصبح  تفاعل البشر واآلخر.ألداء  وحدة لكنها تضع املوسيقى رسالة ليست
كن متشاعر اليت ال مثل مشاعر احلب واحلزن واملابخلرب املوسيقى بغري مباشر سلطة الشخص 

 فلتعربر املوسيقي مكانة املواصالت اليت يستفادها األجيال. وصفها
املصنوعة. نطق املوسيقى لوسيطًا اليت تكون  ع املوسيقى بدون األغاينا صن صبحلن ي

ا الشخص. قوم هبي اليت لاصاترسائل أو عملية الل اصاتتضع األغنية يف املوسيقى كعملية و 
هذا . ال ميكن مشاهده ابلطبعو  صانعهتواصل بني ال أن يكونألغنية صال رسالة ااتيف و 

(. 78ص.  ،2019 ،)أريتواننغ جتماعيةاإلات مخلوقكأن يفصله الدور  التواصل عن البشر 
أداة اتصال لديها فن أبهنا حول املوسيقى  اعن أفكاره أمريي عربت( 2009) سوبرابتو يفو 
( 78ص.  ،2019ريتواننغ )أ يضيفو رد لآلخر.وقف الفاملنقل املعلومات واألفكار و ال
االتصال اللفظي  هي يستجيب له اآلخر مبا فيذسلوك الشخص الالشكل يتصال ن اإلأل
 شكل موسيقى وأغاين.ب يةوسيطال

يعين  فإن نظام اإلشارة املوجود للسيميائية املوسيقية يف املوسيقى هو نظام مضاف ،
تقدمي إبداعاهتم من خالل وسطاء مسجلني  ةوريلضر ل لوصول إىل مستمعي املوسيقىاأنه 

يف حتليل األعمال املوسيقية كنص ، سيسهل البحث املتعلق و  بواسطة درجة األوركسرتا.
. (121-120، ص 1993ابملوسيقى الذي كان يركز يف األصل على النحو )فان زويست، 

 بطًا ابلداللة املوسيقى مرت تكون موسيقى البوب مهًماا يعد عرضً ة أن يف سيميائية املوسيقىو 
مشاعر  جماالت املشاعر األساسية املعنيةو  حتتوي على مناطق من املشاعر األساسية.اليت 

احلزن ، والرومانسية ، وسحر احلب ، والوحدة
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، تؤدي يف هذه احلالةو (.146 .، ص2018، وما إىل ذلك )سوبور، والشعور بعدم الفهم، 
تركز هذه الوظيفة على البحث الرمزي حول . للبحث تعبريية مناسبةالسيميائية املوسيقية إىل وظيفة 

أنظمة اإلشارات ووظائفها يف اجملتمع لتوفري تفسريات للدراسات املوسيقية حول اآلالت ، وكلمات 
وظيفة املوسيقى يف اجلوانب الثقافية و جوانب و ، ين ، وطوبولوجيا وتصنيف املوسيقى، واألنواعاألغا

 (.147 .، ص2018)سوبور،  ةعياإلبداة النشاط
، مع وجود العديد من األمثلة امللموسة جمال ثقافة البوبعلى املوسيقى كن و مت

عرض ويسبب حدودها ، البوب حدوًدا غري واضحة يف إندونيسيا، ترتك املوسيقى. و ثقافةال
مصادر  نقاط حول عدم وجوداليتم حتليل . قصورة موسيقى البوب اإلندونيسية ال يزال ضبابًيا

كافية يف توثيق تطور املوسيقى اليت ميكن أن تعكس طبيعة الثقافة اإلندونيسية إىل مصادر 
دأ تطور املوسيقى واضًحا يب، ولكن مبرور الوقت (.94-93 .، ص1998،  لولخارجية )

ألن تطور املوسيقى مصحوب بتطور اجليل احلايل ومسامهته يف عامل املوسيقى اإلندونيسية 
 حىت اآلن.

 حملاولة وتصنع الكلماتيف األغنية.  ا مهمةوجود  (lirik)أصبحت الكلمات
 ةتتكون الكلمات من مزيج لعب اللغة والكلم. و عرب عن األشياء اليت مر هباأن يشخص ال

تخعرَّف (. ف78ص.  ،2019 ،أريتواننغ)عريض الاليت هتدف إىل جذب املستمعني جلمهور 
غين حيتوي على تنسيقات وآالت وأحلان امل الشعر شكلبكتوب املعمل كالكلمات األغاين  

ن أب( 78. ، ص  2019أريتواننغ يف جملته ) أضافو (.243 .، ص 2014)هدايت ، 
ساعدها وييقاع إلاب لففتو و ختتصر  ة اليت تكثفكلمالكلمات األغنية حتتوي على 

 استخدام أمناط اللغة أو شكل الكالم.
ة من حيث تطور عصر املوسيقى يف العامل. حتصد املوسيقى الغربية مسامهة كبري  صلحت

وغريها. أما  والبلوز والروك واجلازعرضها مثل موسيقى البوب ياليت خمتلفة أبنواع املوسيقى 
الدينية خاصة و تطور املوسيقى الكالسيكية بنافسة تالشرقية ليست أقل قدرة على امل ةالدول

يف . و طي مساحة واسعة يف خمتلف البلدانوسيقى العربية. تطور املوسيقى العربية وتغمل
 فردتتاملوسيقى العربية  ألن .يةبوبالدينية و الأبنواع  تشتهراملوسيقى العربية معظم إندونيسيا 

 .، ص2021)أجنارا،  املعزوفاللحن والنغمة النظامية وبنية اإليقاع  نوعال سيما من مميزة 
نيسيا خاصة بني حميب األغاين العربية. لقد يف إندو  مشهورةحىت اآلن  فاملطربني العريب (.19
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 محود كرتيس،  مسعود فاروق، جنوى أشيل، ، زين ماهر مثل العريبدخل مطربو البوب 
ماهر مصطفى ف .العامل حىت اإلندونيسية املوسيقى عامل إىل متزايد بشكل املطربني من وغريهم

غاين األوكاتب  طربم هوو ، 1981يوليو  16لبنان يف  وتولد يفسويدي من ماهر زين 
كان ف أصدر العديد من األلبومات يف أول ظهور له يف عامل املوسيقى.الذي وسيقى املومنتج 
ض وقت طويل متمل و يف األصل أغنية دينية ابللغة اإلجنليزية.  اإنتاجه ت متيتال اتاأللبوم

األلبومات اليت أصدرها  . فأماعلى نشر األغاين املرتمجة من اإلجنليزية إىل العربية واإلندونيسية
"األحد" ، و 2012يف "معذرة" ، و 2019 "شكراً هلل" يف سنة ألبوم إىل ماهر زين تشمل

 .2021 سنةنور على نور يف  ه، وآخر ألبوم2015يف  "املنفرد واملنفردين" ، و2016يف 
ر نور على نو يسمى حبثًا معمًقا حول القيم الدينية يف ألبوم ملاهر زين  الباحثرى جي

ول ألبوم فاأل يعتمد اختيار موضوع البحث هذا على االعتبارات التالية. لبحث.اكموضوع 
. أثناء تفشي الوابء العامل 2021نور على نور هو أحدث ألبوم منفرد ملاهر زين يف عام 

ثاين الرسالة يف األغنية مناسبة لإلنسان كما أهنا مفيدة جلهود التأمل الذايت من الناحية وال
ضيف يكن أن وميمفيدة للبشر، البحث كون يابإلضافة إىل الرسالة أن  ثالثوال ة.الديني

تمكن البحث املستقبل من طرح خصائصه اخلاصة فيما يتعلق ابلبحث ي البصرية واألمل يف أن
منها رمضان جاان،  ايتكون األلبوم نور على نور من مخسة أغاني عن موضوع األغاين العربية.

 ، وهو أمحد.معنا ، وليتكى نورعل ، ونوروقليب سجد
لبوم نور على نور مبين على جتربة كاتب االغاين يف عيش حياته الروحية ألكثر أإصدار 

األلبوم قبل حلول شهر رمضان ه هذا ، أصدر املؤلفوبسبب هذا املوقف سنوات. 10من 
يف مثال  بقليل من أجل جعل املستمعني يفهمون أجواء الرحلة الروحية اليت عاشها املؤلف.

األغنية إىل القرآن كرسالة من هللا سبحانه  هذه تشري. و احد عناوين االغنية نور على نور
ينقل املؤلف معىن أنه ال ينبغي فصل البشر يف قراءة وفهم و وتعاىل وفيها سور وآايت خاصة. 

 كل كلمة يف القرآن كدليل حلياة اإلنسان اليت ستقود البشر إىل نور اخلري.
د جيكنظرية حبثه ألن الباحث    (metasemiotika)ميتاسيميوتيكيةاحث استخدم الب

يعترب استخدام بني الكائن ونظرية البحث مناسًبا  عدة أسباب تتعلق مبوضوع البحث. أوال
اثنًيا  ألنه يكشف عن الرموز والعالمات يف الكلمات املستخدمة على األشياء. هالستخدام

إن موضوع البحث ونظرية  اثلثًا. غنية أو جوهرهاكالمها يتعلق ابلكشف عن حمتوى األ
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الدراسة مناسبان يف البحث ألنه ال يغطي الكثري من املواد يف سياق احملادثة والتواصل لكشف 
هو هنج  (metasemiotika) النهج أو النظرية ميتاسيميوتيكيةأما رابًعا  عالمات اللغة فيه.

 . ما يستخدم يف األحباث احلديثة اندر
 Louis) لويس هجلمسلو( تعتمد على منظور metasemiotikaيميوتيكية )ميتاس

Hjelmslev )وهجلمسل. وقال طور نظريته اخلاصة يف اللغة يهي نظرية خبري من الدمنارك ،
يتم تعريف اللغة على أهنا نظام استنتاجي من االحتماالت اليت تنشأ وتتشكل من مرحلة 

ص.  ،2014 ،)خري النص املسمى ميتاسيميوتيكيةضمنية وداللة لتشكيل عالقة إشارة يف 
( هي استمرار لنظرية فرديناند دي Louis Hjelmslev) وهجلمسل ةنظري فأما (.354

ل ين يف إحدى نظرايت سوسور هي الدل( واالختالف يكمsemiotika) سوسور السيميائية
ومها احملتوى  لغةإىل جانبني من جوانب ال هجلمسوتم تطوير النظريتني من قبل ي واملدلول.

الشكل ما يخعطى (. ف355 ص. ،2014 ،خري)، ولكل منهما شكل ومضمون والتعبري
إنشاء  هجلمسوفهوم نظرية . وملهو حد ملا تصفه الكلمة ضمون، وامللكلمة املستخدمةا

 ،)رومساان، ومضمون احملتوى ظرية شكل التعبري ، وشكل احملتوى، ومضمون التعبريمفهوم ن
 (. 156ص.  ،2014
على نطاق واسع يف البحث لويس هجلمسلو  ميتاسيميوتيكيةمل يتم استخدام نظرية  
ودراسة معىن  ابليياومعىن تعويذة  صيغةتم العثور على القليل منها فقط، وهي دراسة يحبيث 
(. مث حتليل القيم 122 .، ص2020، فسنب طي؛ 124 ، ص.2019، أكوستان) الداللة
، ؛ الغميضة93-92 .، ص2019يا، ل ة ، وتفسري القيم الدينية )أوليني، والرسائل الدالدينية

، 2020، فوتريا؛ 16 .، ص2020؛ حسني، 69 .، ص2021؛ كاملة، 98 .، ص2020
ص. ، 2021 ،أولياومتثيل الرموز الدينية يف الفيلم ) ( 158ص.  ،2021، سيفا؛ 28ص. 
 (.51ص. ، 2022، أكوستينا؛ 22-23

، مت العثور على وجهة نظر حتديد البحث. وجد الباحثون ابقةفبناًء على الدراسة الس
أوجه التشابه واالختالف فيهم. يكمن التشابه يف هذه الدراسة يف استخدام الدراسات 

( Louis Hjelmslev) هجلمسو لويسالنظرية حول السيميائية و ميتاسيميوتيكية ونظرية 
ف يف التحليل ابستخدام نظرية احملتوى والقيم الدينية أو اإلسالمية. بينما يكمن االختال

والتعبري اليت هلا الشكل واملضمون واألشياء املستخدمة يف البحث. إذا كان متعلًقا مبواد 
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وحبث الكائن، فإن الباحث يربطه بشكل ومعىن القيم  (metasemiotika) ميتاسيميوتيكية
الوابء حىت اآلن. ويف اخلتام يقوم  الدينية املوجودة يف الكائن ويوجهه حنو السلوك الذاتية أثناء

 الباحث جبمع نتائج البحث مث تلخيصها وتشكيل حتليل للنظرية املستخدمة حاليا يف الدراسة.
الباحث بعد ذلك إبجراء  ها(، يقومmetasemiotika) استخدام نظرية ميتاسيميوتيكية

استخدامها يف  خطوات البحث وحتليلها حبيث ميكن العثور على نتائج البحث اليت ميكن
 هجلمسو لويسمبين على مفهوم نظرية  وهلذا تنوي الباحث إجراء حبث الدراسات العلمية.

 ميتاسيميوتيكية عن القيم الدينية يف ألبوم نور على نور.
 أسئلة البحث .ب

البحث على النحو  أسئلةيصوغ املؤلف  ،البحث على الوصف املوجود يف خلفيةيبىن 
 :التايل
ميتا  يةنظر على الدينية الواردة يف ألبوم نور على نور ملاهر زين  ةلكلما صيغةما هي  -1

 ؟ (Louis Hjelmslev) هجلمسوسيميوتيكية لويس 
ميتا سيميوتيكية  يةنظر على ملاهر زين  نور على نور لبومما معىن القيم الدينية يف أ -2

 ؟ (Louis Hjelmslev) هجلمسولويس 
 البحث فوائد .ج

ية الواردة يف ألبوم نور على نور ابستخدام نظرية الشكل على شكل القيم الدين ةعرفمل -1
 .هجلمسو لويسواملضمون 

 .عرفة وفهم جوهر النص يف ألبوم نور على نورمل -2
 .وصف الرسالة العامة لكل أغنية يف ألبوم نور على نورل -3

 أمهية البحث .د
 منها: ،أمهية تطبيقية

 الذاتبة. السلوكأن تكون قادرة على إضافة نظرة اثقبة للطالب حول  -1
ثاقبة وكذلك فهم شخص ما بشكل عام حول الأن تكون قادرًا على إضافة   -2

 ة. مدى مالءمة السلوك الذاتي
 خلوق.املأن تكون مفيدة حول االلتزامات البشرية ك  -3
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أن تكون قادرة على إضافة شخصية ذاتية جيدة كشخص الذي يطيع ربه على  -4
 .األمر والنهي
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 الفصل الثاين
 ياإلطار النظر 

 
 السيميائية .أ

السيميائية من الكلمة  السيميائية هي إحدى الدراسات العلمية يف علم اللغة. أتيت
استخدام تطوير يتم (.  32 .، ص2021،  أسرينسارياليت تعين عالمة ) الكلمة اليواننية

بعد عدة   .السيميائية فقط يف القرن الثامن عشر بواسطة المربت الذي كان فيلسوفًا أملانًيا
املناقشات حول اخلطاب الفلسفي ، مما أدى إىل ظهور السسميائية نوات ، أصبحت س

طور الشخصان و مها فرديناند دي سوسور وتشارلز ساندرز بريس. و  شخصيتني ابرزتني ،
نظرايت كل منهما حول علم السيميائية من وجودمها يف نفس الفرتة ، إال أن سوسور وبريس 

سور يف أورواب القارية وبريس يف الرب الرئيسي ألمريكا )رومسان سو ف موجودان يف بلدان خمتلفة.
 (.20 .، ص 2014، 

 سيمسولوجييف البلدين، ومها علم ال لسيميائيةلين هور شاملصطلحني امليتم استخدام 
يستخدم تعبري مصطلح علم السيمسولوجي على نطق واسع يف أورواب مع  والسيميائية.

حياة  تتعلم فيهيخقال أن علم السيمسولوجي هو علم شخصية فرديناند دي سوسور حبيث 
اهلدف هو إظهار كيفية تشكل  (.21 .، ص 2014العالمات يف اجملتمع )رومسان ، 

يكون اجتاه خطاب سوسري أن على هذا األساس  العالمات والقواعد اليت حتكمها.
 (.12 .، ص 2018السيميولوجي يف علم النفس االجتماعي )سوبور ، 

لد مصطلح السيميائية من فكر تشارلز ساندرز بريس الذي كان فيلسوفًا بينما وخ 
يعتمد افرتاض املصطلح على عبارة "العقيدة الرمسية للعالمات" حبيث يساوي بريس  أمريكًيا.

ميكن  (.21ص. ، 2014، رومسانالسيميائية ابملنطق وعالقته بفلسفة الرباغماتية }
شارات اإلتتكون من اليت ة، ليس اللغة وأنظمة االتصال استنتاجها أن مفهوم السيميائية عالم

 عاملها اخلاص املرتبط ابلعقل البشري ألن البشر مرتبط ابلواقع. من ، ولكن السيميائية هلا
حلركة والشكل واملمارسة اب نتضماليت تاللغة نفسها هي النظام األساسي لإلشارات البشرية ف

وع اللغة اليت يتم توصيلها بناًء على العالقات )سوبور االجتماعية يف اإلشارة غري اللفظية لن
 (.13، ص  2018، 
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سواتدي ويري أمتاجا و تييو آرائهم مثل نفس فقد قام خرباء آخرون بتعريف السيميائية ب
ن السيميائية هي عالمة كفعل اتصال مسؤول عن مجيع العوامل يقول تييو أل .لوكسمربوغو 

السيميائية علم يفحص  ويري أمتاجا ألنيفسر و  يف اجملتمع. واجلوانب لفهم الظواهر األدبية
تخعر رف لوكسمبورغ أيًضا السيميائية و  حياة العالمات مبعىن واسع ابستخدام اللغة وغري اللغة.

 ،رومسانعلى أهنا علم منهجي يدرس العالمات والرموز واألنظمة والعمليات الرمزية }
ن السيميائية علم يفحص العالمات واألشياء لذلك ميكن االستنتاج أف (.23ص.  ،2014

 املتعلقة هبا مثل الرموز والتواصل واإلنسان واجملتمع وعملية تكوين العالمة نفسها.
 (signالعالمات ) .ب

تخعرَّف  خمتلفة خلربائها املعنيني. ةنظرياليت حتوز  ويةإلشارات اللغايف السيميائية و 
حياة اإلنسان وتصبح قيمة  وجودة طولاملعايري امل العالمات أبهنا متثيالت لألعراض اليت هلا

وأتيت العالمات املستخدمة يف أشكال هيكلية  كل ثقافة بشرية وتخستخدم كمنظم للحياة.
لألعمال األدبية ، واملباين احلقيقية ، والتحف ، وغريها ألن العالمات مألوفة جًدا للحياة 

 (.124 .، ص 2018البشرية )سوبور ، 
 أن اإلشارة موجودة أيًضا يف ذهن املرتجم الفوري الذي يتم تفسريه. ةنور يوضح الو 

( ، مما يعين أن العالمات هلا أشياء يتم 2000) أرترور أسابرغريالسيميائية كعلم وفًقا لـفألن 
متثيلها بلغة جمازية ضمنية ، حبيث تكون طبيعة اإلبداع التخيلي هي العامل الرئيسي يف 

تؤدي العالمات األدبية  أنمن هذا الفهم و  يخعتقد العالمة عليها النظام.األعمال األدبية اليت 
إىل ظهور إشارات يف النصوص املكتوبة ، والعالقة بني الكتاب واألعمال األدبية والقراء 

سيميائية ال الذين يقولون إن األعمال األدبية حتتوي على معىن العالمات كإشارات غري لفظية.
 .يلمرتبطة ككائن حقيقي مواٍز للدل ى ما سبق، العالمة األدبية عل

املتعددة  تهنظري أما ،وجهة نظره اخلاصة حول العالمات ميلك فرديناند دي سوسور
( متزامن وغري 4( اللغة والكالم ؛ )3( الشكل واحملتوى ؛ )2واملدلول ؛ ) يل( الدل1هي )

 .ةوالنموذجي ية( الرتكيب5متزامن ؛ )
أتيت اللغة  .دلولوامل يلالدل ومهاكل عالمة من جزأين تكون  ي. واملدلول يلالدل (1

 اتيف أفكار وفهمالنقل مثل الصوت الذي يعمل كتعبري  العالمةاملكونة من نظام 
جوانب اللغة من حيث املادة ، ميكن أن يكون  اإلجتاههو  يلتعريف الدل معينة.
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غوي يف شكل صور ويخقرأ. فاملدلول هو عامل لأيخقال أو يخسمع أو يخكتب  أي شيًئا
 .يلذهنية وأفكار ومفاهيم الدل

دون اخللط بينه  قراءةعالمات اليف عىن املحياول مفهوم نظرية سوسور حتليل  
والعالقة  املراجع ، ألن لديهم طريقة معينة للعثور على الصور املتعلقة ابملعىن. وبني

لعلوي والسفلي ، تشبه تصورين بني الضلع ا دلولوامل يلبني  العنصرين ، أي الدل
وأضاف سوسور أن العالقة بني اجلانبني من  (.94، ص  2014ان ، )رومس

 املرجح أن تكون تعسفية / عشوائية حيث ال توجد عالقة علمية بني اجلانبني.
تستمر هذه الطبيعة التعسفية يف البداية مث تتحول إىل دائمة عند العثور على و 

تشكل  ةنطقوامل ةتخرجاملالكلمة  جرة".كلمة "شمثل  تعترب تقليدية  اليت أشياء
 ةالواضح ةن الكائنإ. فيالهذا دلأي يسمى صوت الكلمة  ر الكلمة.اذكإصواًت يف 

لذلك يتم إضفاء الشرعية على العالقة ف .ولدلاملالصورة احلقيقية املوصوفة تسمى و 
 شخص ميكن تفسريها ابستخدامالبني االثنني من خالل االتفاقية ، مما يعين أن 

، حبيث يكون جمموعة متنوعة من التفسريات اليت يتم التعبري  ةكلمة أو مصطلح
عنها ، ال سيما األشياء الرتيبة اليت يطلق عليها صوت الكلمة حبيث ميكن أن 

 من قبل املستمعني والقراء. اتكون فهم
قارن ي .دلولواحملتوى يعين املادة أو امل صيغة. الشكل يعين الالشكل واحملتوى (2

ن يف لعبة الشطرنج ال تعترب قطع أل املصطلحني بلعبة الشطرنج.هذا  ر سوسو 
لعبة. الالرقعة والشطرنج مهمة ولكن ما جيب مراعاته هو وظيفة كل منهما وقواعد 

 حتدده اختالفات.الذي ستنتاج أن اللغة هلا نظام قيم إللذلك ميكن او 
أداة اتصال لفظي يف . نظام اإلشارة يخطلق ابلكامل الذي يعمل ككالماللغة وال (3

هو حتقيق نظام اإلشارة من قبل كل عضو يف والكالم اللغة.  ىسميهذه احلالة 
تعترب اللغة جمردة ألهنا تتعلق ابلعديد من األنظمة املوجودة يف  جمتمع اللغة.
الذي يكون ملموًسا ألنه تصوير خمتلف  كالملابخيتلف األمر  و العالمات. 

 (.347 .ص ،2014 ، خريآلخر )الشخص 
لسوسور الدراسات املتزامنة وغري  . يتميز مفهوم دراسة اللغةمتزامن وغري متزامن (4

الذي يدرس  وغري املتزامنة. فيها املتزامن هو تعلم لغة يف فرتة زمنية معينةف املتزامنة.
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ص.  ،2014 ،خرياللغة على مدى فرتة طويلة من الزمن أو طول الوقت )فيه 
عالمات اللغة فحسب ، بنظرية اللغة لسوسور يف م ال يشرح هذا املفهو  (.347

 ل الوقت.و عني أو طاملزمن ال وددراسة اللغة ابستخدام حدكل بل يشمل أيًضا  
 عالمةخر لنظرية سوسور العالقة بني الاآلة والنموذجية. يصف مفهوم رتكيبيال (5

تسلسلي لارتتيب ابلتم اليت تطاب اخلية هي العالقة بني العناصر يف رتكيبال واللغة.
ة يف تسلسل الكلمة رتكيبيعلى املستوى الصويت ، مت إثبات العالقة ال طي.اخلو 

دون تدمري معىن الكلمة حيث تكون يف ب الصوتية ألنه ال ميكن تغيري الكلمة
هو عالقة يف العناصر اليت ال  يةن النموذجفإالسياق الصريف هي املفهوم الصويت 

ن رؤية العالقات النموذجية على املستوايت ميك حيتويها خطاب مع عناصر مماثلة.
يف اللغة اإلندونسية  الصوتية والصرفية والنحوية من خالل طرق االستبدال مثل

إن مفهوم نظرية سوسور  والضبط واملتوسط والطوب والعني والبياانت. ةالكلم أي
 اللغة اليت عرب عالقة هنا ال يشرح الكلمات فحسب ، بل يشرح أيًضا العالقة بني

 (.350-349 .، ص 2014،  خريعنها املتحدث )
 هجلمسو لويسامليتاسيميوتيكية ج . 

لعب دورًا يف تطور يلويس هيلمسليف هو أحد الشخصيات اللغوية الدمناركية الذي 
" ، كان يةتصاليف نظرية "سيميولوجيا اإل تهميكن مالحظ بعد سوسور. سيميائيةعلم ال

 Prolegomena to" كتاب  مثل كتوبةذكور يف أفضل اململاه ري فكتأتثري كبري ألن  جلمسوهل

Theory of Language "  (154ص.  ،2014 ،)رومسان. 
كن وصفها ميل أن اللغة ال افكره املتعلقة ابلسيميائية اليت تقتبعض  هجلمسويصف 

يعتمد على هيكلها  يةواألمه يةاألول عالمةاللغة نظام ال هذه ألن الص.اخل العالمةعلى نظام 
 عالمةميكن استخدامه لبناء ال الذي ختلف مثل نظام فيجورااملشيء الالداخلي خاصة على 

 (.47ص.  ،1963 ،هجلمسو)
الذي عتقاد أبن اللغة شيء فوق فردي على اإل بداية مبنية هجلمسوفكانت نظرية 
 هجلمسوطور أن يتلهذه الغاية ف نفصل ليس االتصال بشيء خارجي.ملجيب دراسته وحتليله اب

ضيح طبيعة اللغة ي البسيطني والضيقني الذينظاًما بسيطًا وصارًما للمفاهم واملصطلحات 
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 ،ليجيتسهولة من قبل جمتمع اللغة )لفهمها  النظام دراسة إلدراك اللغة حبيث ميكن ير جيو 
 ( .213ص. ، 2001

. ميتاسيميوتيكيةتعرف بنظرية اليت يديدة اجلنظرية ال إىل ظهور هجلمسوأدى مث 
 ما يلي: جلمسوهلفكر التل تشمو 

يف  اةواملعن ةالصوتالنغمة و دراسة منها املستخدمة  أشكال رمسية. واهلدف  ةقيالطر 
 رفضها بشدة.تاللغوايت بل  النظرية صفتال  عالماتال

أن تكون  فيها جيب اليت لنظرية اللغويةابإىل املبادئ التجريبية اليت تنص  النظرية ستندت
ال ميكن أبًدا إنتاج وصف جترييب  كاملة ، وبسيطة قدر اإلمكان ؛الو خالية من التناقضات ، 

لب القارئ إىل فهم افرتاضي حقيقي ؛الفهم جت، أي  ةن مفهوم اللغة استقرائيألللغة على 
 ة.ستنتاجياالاجة حعلم اللغة يؤدي إىل  املستحث للغة يؤدي إىل صدفة ؛

سامهت  فرديناند دي سوسور. يأعرب عنها سلفه ينظرية خمتلفة اليت  هجلمسوقدم ي
علم يعمل على دراسة احلياة وكذلك الوظيفة يف العىن التأكيد على حاجة م هجلمسوأفكار 
كشف أن يفرق يف حتديد نظام اللغة لسوسور. و الإحداث  هجلمسونجح يمث   .اجملتمع

بدون نصي النظام أبن اليريد أساًسا أن يقول  لذاو نظام اللغة هو شيء خاٍل من النص ، 
نموذج ويتجاهل مستوي اللغة فيه ، ومها النموذج اللغة ال ميكن تصوره وخيلص إىل اللغة ال

 (.61، ص. 2018 ،)سوبورواستخدامه 
 جلمسوميتاسيميوتيكية هل( أن املقصود يف 47 .، ص2000يضيف أمني الدين )

 علىا يف النصوص األدبية كحقائق سيميائية حىت يتمكنو  عالماتربط ال صيغةشكل من 
أن بني املدلول تعين أكثر انعكاًسا للذات  عالماتن الألهيلمسليف يقول  وصف احلقائق.

يف اللغة أن السيميائية  عالماتلذلك تعين وظيفة الف جيب إدراًكا وتعبريًا على التوايل. يلوالدل
  .ميتاسيميوتيكيةتصبح مث ة تجردتنتقل من الداللة إىل ال

، أمني الدينتسمى السيميائية العلمية ) جلمسوة هلميتاسيميوتيكياستنتج أن ف 
تم إعطاء األولوية للتحليل العلمي يف احلياة الروحية لإلنسان وي (.47 .، ص 2000

والظواهر اليت تنطوي عليها حيث ال ميكن تطبيق الظواهر اإلنسانية إال بشكل شخصي 
 (.10ص. ، 1963، هجلمسوومجايل وستستمر يف جماالت أخرى )
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لذلك ف .هتم حتليله إىل سالمته ومطلقيشيء ما ال ينقسم النص الذي الحتليل يف و 
يتم إعادة حتليله بعد  الذي عترب فئة سيصبح مكوانً املوجد أن النص تعملية حتليل النص ال

،  هجلمسوذلك إىل مكوانت أخرى وما إىل ذلك حىت يتم االنتهاء من حتليل النص )
 (.13-12 .، ص 1963

( يقوم املرتجم 1وهي ) ا متعددةمعايري يتاسيميوتيكية البناء املنتظم ملتتضمن إعادة 
اليت هلا خارجًيا  عالمة( إعادة البناء املنهجي حتتوي على معىن عالقات ال2إبعادة البناء ؛ )

كإطار للعالقات اللغوية الداخلية ميتاسيميوتيكية  ( تعمل 3أنظمة فرعية متداخلة ؛ )
عادة البناء املوضحة على أهنا إعادة بناء ليس لديها معرفة بنظام يتم تعريف إف .واخلارجية

 (.47 .، ص 2000 ،أمني الدينات املفسرة وغري قادرة على الصياغة وإعادة البناء )لعالما
يصف  نظرية سوسور.كما مثل نظرية تسمى النظام الثنائي اجلزء   هجلمسوطور يتمث 

 .ضمونوامل شكلتتكون من الاليت يف اللغة عالمة  صطلحنياملني ئز هذا النظام املكون من اجل
يلمسليف هلد يعأقد ولكن واملدلول.  يلنظرية سوسور للدلبكال النظامني يف األساس مستوى 

أن على  هجلمسويكشف ف إلضافات واملكوانت يف العالمة.ابتطوير مفهوم النظام النظري 
حيتوي  أنيف النظام الثنائي و  خرى.ألانظرية التظهر  ضمونوامل شكليف هذا النظام الثنائي لل

يف كل جانب من جوانب  توىواحمل تعبريعلى مكوانت تسمى ال ضمونوامل شكلكل من ال
 (.61-60، ص 2018،  سوبورالتعبري واحملتوى )

يخعطى بطريقة الذي  يخعطى للكلمة املستخدمة أو شيءالذي  شكل هو شيء فأما ال
 .يف اللغة ينطقالذي  أو كالم اليت تنطق و كلمةه ضموناملو كاملة وبسيطة ومتماسكة. 

ن هناك أربعة جوانب أل هجلمسوحيث ميكن استنتاج وصف النظام الثنائي من قبل 
مضمون للعالمات يف اللغة اليت تنقسم إىل شكل تعبري ، وشكل حمتوى ، ومضمون تعبري ، و 

 (.156ص. ، 2014، رومسانحمتوى )
التأثري املقيد على مفاهيم اللغويني للغة أن ( 103ص.  ،1963) هجلمسوكشف ي

لقد اعترب أن تعبريات اللغة املنطوقة جيب  مل.اثبت غري جترييب مما يعين أنه غري كيالطبيعية 
على  Eberhard und Kurt Zwirnerشار يكما   أن تتكون حصراًي من "األصوات".

كن استبداهلا ميو تم التغاضي عن حقيقة بعض مكوانت الكالم الذي يوجه اخلصوص ، 
 تتعاون يف تدريب اللغة الطبيعية. الذي إبشارة
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شرحه يف ب هجلمسوميكن استنتاج وصف النظرية اليت اقرتحها  أنمن هذا التفسري ف
 : املخطط التايل

 
 

قبل تكوين شكل التعبري ،  هجلمسوعرب عنه ييقول وصف عالمة على النظام الذي 
حبيث يتم إدراكها وتوفر قيوًدا  مبضمون التعبريمير ي الذيوجد شيء مثل مادة ليس هلا شكل 

 مضمونمع شكل احملتوى الذي يتكون من  مستوىإنه  التعبري.شكل على تطبيق استمارة 
بشبكة ملقاة يف  عالمةيتم فيها تشبيه شكل ال اليت استعارة جلمسوهليقدم التطبيق  احملتوى.
يكون مرئًيا من السطح ،  ا لذيللشبكةعند إلقاء الشبكة يف البحر ، سيظهر ظل  البحر.

د من امتداد حياليت  ضمونامل ىسمي و هجلمسوحبيث يخطلق على ظل الشبكة بواسطة 
 الشبكة يف البحر.

 القيم الدينيةد. 
واسع التخعرَّف كلمة "دين" على و . احلكم عىنتاملعاين يف قاموس  لغة كلمة "دين"أما   

تعين كل املشاعر الداخلية اليت  شرعاما كلمة "دين" وأ. وع والطاعةشاخلضوع واخلمبعىن أبهنا 
وسع األعىن مبلدين ا( يف كتابه أن 123 .، ص 1989)سوبيجانتورو يذكر  هلا عالقة ابهلل.

، 2002، عصام الدينيف املوسوعة اإلسالمية اإلندونيسية )يف  "دينكلمة "  اوأم من الدين.
يا كاسم الكتاب املقدس لشيفا اهلندوسية. سنسكريتية دخلت إندونيساللغة ال( هي 30 .ص

يؤمن به اجملتمع على أنه كلمات دارما  اة الذيياحليخعرَّف الدين يف استخدامه أبنه معتقد ف
 (.ة)التينيراليجية دين )عربية( ، و ال)سنسكريتية( ، و 

م الدين عصاالشخص. فأوضح  ليؤدي تعريف الدين لسوبيجانتورو إىل ارتباط داخ
لتزام به ألن د يف احلياة الذي يتم اإلاعتقعىن معاداًل للدين ، أي اإلميان أو اإلبلدين ان أب

 كلمة الدين أتيت من الالتينية.

مضمون تعبري شكل تعبري

مضمون حمتوى شكل حمتوى

اللغة
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الصعب اتفاق على  على ن تعريف الدين له تعريفات خمتلفة وال يزالأليوضح اخلرباء و 
وق التجريبية عنصر مهم يف الدين مثل توماس داي الذي يعتقد أن الدين هو استخدام وسائل ف

اجات العامل حبأن الدين ال يهدف إىل إسعاد اآلخرة وينسى  وه فاملرادألغراض غري جتريبية. 
أن نسأل أو ال بد لذلك فألن الشيء احلقيقي ما لن يتحقق بدون القوة البشرية نفسها ، 

يف تعر أبن شرح ج. ميلتون ينغر أيًضا يو  (.34 .، ص 1993،  هندروفوفيتونصلي إىل هللا )
قال يواكيم واش إن بو  الدين نظام عقائدي وممارسة جمتمعية يف التعامل مع مشاكل احلياة.

 ةعقائدي ةنظامالما جيب مراعاته ثالثة عناصر يف الدين ، وهي النظرية اليت تشري إىل الدين ، و 
قات شري إىل الدين نظام عالت يتال ةزمة ، والسوسيولوجيشري إىل قواعد مالاليت ت ةعمليال، و 

 (.35 .، ص 1993وتفاعالت )هندروبوسبيتو ،  ،اجتماعية
هذا العنصر األساسي يف الدين مهم جًدا ملعرفة الدين نفسه. تشمل هذه العناصر أما 

 الص اإلنسايناخلتؤثر على حياة اإلنسان ؛ )ب(  اليت خارقة للطبيعة ة)أ( االعرتاف بوجود قو 
 خلارقة للطبيعة ؛ )ج( املوقف العاطفي البشريا ةيتوقف على عالقة اإلنسان اجليدة ابلقو 

 سلك الاخلارقة ، مثل اخلوف واالحرتام واحلب واالستسالم وغريه ؛ )د(  وةاه القجي الذي
العناصر الثالثة األوىل هي وجود فميكن مالحظته مثل الصالة والصوم والصوم وغريها. الذي 

عصام أو التعبري عن هذا االعتقاد ) العنصر الرابع يف شكل املظهر اخلارجيو روح الدين ، 
 (.31 .، ص 2002،  الدين

، قال هللا سبحانه وتعاىل  19: ل عمران اآليةآيف سورة  الدينورد ي الكرمي يف القرآنو 
لذلك فإن اإلسالم و ني. عامللل ةرمحالاإلسالم دين فاإلسالم ".  عند هللامما يعين "إن الدين 

  حياته.من األداين اليت هتتدي اإلنسان يف
يف إندونيسيا ، بدأ أتباع اإلسالم يف القرن السابع بعد امليالد منذ اكتشاف مقربة و 

م( ، والسلطان مالك صاحل يف آتشيه الشمالية  1082فاطمة بنت ميمون يف لريان جريسك )
م(. حىت منتصف القرن اخلامس عشر  1419م( ، والشيخ موالان مالك إبراهيم ) 1297)

واسع. مث يف عهد واليسونغو ، انتشر اليعتنق اإلندونيسيون اإلسالم على امليالدي ، مل 
 2016تم استيعاهبا يف ثقافة األرخبيل )روملي ، ي،  يةواسع ، وخاصة يف جاو الاإلسالم على 

 (.29 .، ص
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اتبع اإلسالم يف زمن واليسونغو تعاليم الصوفية يف شكل تعلم عن األلوهية ومعىن 
م الذي يدرسه واليسونغو هو أكثر من جتديد لفهم ثقافة الناس يف مسة احلياة وغريها. اإلسال

اتبع و من مسات اإلسالم حيث يتم استيعاب الدين الذي يتبناه اجملتمع مع الثقافة القائمة.
اإلسالم يف زمن واليسونغو تعاليم الصوفية يف شكل تعلم عن األلوهية ومعىن احلياة وغريها. 

يسونغو هو أكثر من جتديد لفهم ثقافة الناس يف مسة من مسات اإلسالم الذي يدرسه وال
 اإلسالم حيث يتم استيعاب الدين الذي يتبناه اجملتمع مع الثقافة القائمة.

الكيايي ابتكر هذا املصطلح و يخعرف اإلسالم يف إندونيسيا ابسم إسالم نوسانتارا. 
ليس  الم نوسانتاراإسقال إن ي( الذي 18-17ص. ، 2016، رمليراج )عقيل س احلاج

العامل مصطلًحا جديًدا ، ولكنه أصبح شائًعا مرة أخرى منذ أن أعيد يف افتتاح املؤمتر الوطين 
يف مسجد االستقالل جباكرات. سيستمر  2015يونيو  14يف لنهضة العلماء  والعلماء

التارخيية  اإلسالم يف إندونيسيا يف النضال من أجل النموذج اإلسالمي الذي يشري إىل احلقائق
ومحايته من خالل هنج ثقايف يقوم على كيفية  أي نوسانتارا النتشار اإلسالم يف األرخبيل

 وال تقمع الثقافة. ،احتضان الثقافة واحلفاظ على الثقافة واحرتام الثقافة
ولدت   .يتحرك الدين اإلسالمي الذي يدرسه واليسونغو ليكون له قوته يف التدريس

ب ثقافة اجملتمع من خالل االستفادة من شبكة األسرة ، والسلطة ، هذه القوة من استيعا
تكمن قوة هذه احلركة يف تعاليم  وخربة واليسونغو يف أخذ تعاطف الناس يف تلك احلقبة.

الصوفية ، واستيعاب التعليم ، ودعوة الفنون والثقافة ، والنظام اجلديد للمجتمع املسلم 
هذه احلالة إىل مفهومي شكل الوحدة )وحدة الوجود( ( تشري الصوفية يف 1اإلندونيسي. )

ووحدة السهود )وحدة الرؤية( اليت تعرف معتقدات اجملتمع احمللي ويف رؤية األشياء الطبيعية 
( يهدف االستيعاب يف التعليم إىل بناء مدارس داخلية إسالمية 2) اليت هلا هالة من األلوهية ؛

عوة اإلسالمية حبيث ميكن مالحظة أن دور املعلمني قادرة على تعليم اجليل القادم يف الد
جًدا ، متأثرًا أبمثلة حقيقية مثل سنان بواننج. ورادن فتح كسالطني للمملكة  والطالب مهم

( تستخدم احلركة الفنية والثقافية وسائط وااينج تتكيف مع قصة 3) اإلسالمية يف دمياك.
ف األغاين واملوسيقى واملوسيقى واأللعاب. اإلسالم ونفثه ، وكذلك إشراك األوصياء يف أتلي

فيما يتعلق ابهلندسة املعمارية ، يبدو أيًضا أن هناك اندماًجا ثقافًيا للقيم اإلسالمية مثل 
السقف املكون من ثالثة طوابق والذي يعين رمزًا لإلميان واإلسالم واإلحسان والرقص 
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ل )وحيد يبقلم سنان أمب إيلري-إيلرية. السوداين الذي يوصف أبنه ممارسة صوفية وأغنية األغني
( يتكون النظام اجملتمعي من سكن األوصياء الذين هم مركز 4) ( ؛23 .، ص 2006، 

اجملتمع. الحًقا ، سيظهر أتثري األوصياء أيًضا حبيث ميكن نقله أيًضا إىل اجملتمع )روملي ، 
 (.43-41 .، ص 2016

من قبل املسلمني لكي يصبحوا مسلمني حيتاج نظام األسلمة ابلتأكيد إىل أن ينفذ 
كون املسلم صاحلًا ، وهي قبول مبادئ يجاء يف آية أن هناك مخسة متطلبات لفصاحلني. 

، ومساعد احملتاجني ، وإعالء املهنية ، والصرب  هاإلميان ، والقيام بتعاليم أركان اإلسالم كل
 .(4. ص ، 2006يواجه احملاكمات واالختبارات )وحيد ،  الذي على ذلك
يف اإلسالم نعرف مبدأ الشريعة اإلسالمية. هذا املبدأ هو نقطة البداية أو املعبدة. أما 

قق عاملية متأصلة حي( فإن مبدأ الشريعة اإلسالمية 22ص. ، 2016، روح الدينوجلهيا )
يصبح نقطة توجيه يف قانوهنا حبيث يشكل هذا املبدأ الشريعة اإلسالمية وفروعها. ميكن و 

 واسع حبيث يصبح قيمة دينية واردة يف اإلسالم.المبدأ الشريعة اإلسالمية هذا على  اعتبار
أبهنا القوة الدافعة للحياة اليت تعطي معىن وصالحية احلياة  يف اإلسالم تخعرَّف القيمة

ألفعال الفرد ، وابلتايل فإن نظام القيم يؤثر على الشخص حبيث يصبح مبدًأ يف حد ذاته 
مبادئ و (. تشكل هذه القيم أساًسا ضروراًي يف الدين. 36 .، ص2002،  عصام الدين)

 (:22 .، ص 2016، روح الدينالشريعة اإلسالمية هي كما يلي )
األول هو التوحيد. وهذا املبدأ يفسر أن اإلنسان يف نفس التشريع ، أي مجلة ال إله 

ه. مما يعين استسالم البشر إال هللا. يشمل التوحيد يف اجملال البشري تنفيذ عبادة العبد لرب
كتعبري عن قدرته املطلقة. حبيث يخعطى البشر يف عبادهتم إرشادات حبيث تكون يف أداء 

املبادئ التوجيهية حلياة البشر ليست سوى فالعبادة وفًقا لألوامر وال حتيد عن حترمي هللا. 
 القرآن والسنة وكذلك إرشادات إضافية يف شكل اإلمجاع والقياس.

 هو العدل. يتم تطبيق هذا املبدأ حبيث ميكن تطبيقه بشكل صحيح عند تطبيق والثاين
القانون. العدالة املعنية هي يف شكل العدالة للذات ، والعدالة القانونية ، والعدالة االجتماعية 
، والعدالة العاملية. جيب أن يكون القائد عاداًل عند القضية ألن هذا املبدأ يتعلق مبسؤولياته 

يتم  أنيف اإلسالم و ته. راعيتمسؤول عن  راع وكلكم كمة. كما يوضح احلديث  كلكقاد
تطبيق مبدأ العدالة بسبب العالقة اليت تغطي جوانب من احلياة مثل العالقة بني اإلنسان 
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وهللا. عالقة الرجل بنفسه ؛ العالقات اإلنسانية مع البشر اآلخرين ؛ والعالقات اإلنسانية 
 ة.مع البيئة الطبيعي

مر معروف هني منكر. من وجهة نظر اشتقاقية ، يعين هذا املبدأ األمر أوالثالث هو 
ابخلري ومنع الشر / الشر. والغرض األساسي من هذا املبدأ هو بناء احلياة البشرية على أساس 
مفهوم املعرفة وإبعادها عن األشياء اليت تنبعث منها رائحة العصيان والشر. يف الشريعة 

هو اهلندسة االجتماعية والرقابة االجتماعية حبيث  أمر معروف هني منكر، مبدأ  اإلسالمية
 يتم استخدام هذا املبدأ يف تطبيقه يف أوامر وحمظورات البشر يف ممارسة الدين.

احلرية. املبدأ املطروح هو أن البشر مخنحوا حرية تنفيذ الشريعة. واملقصود  هو الرابع
حيث التفكري والرتابط واجلدل والدين والسياسة وما إىل ذلك.  احلرية الفردية واجلماعية من

تخعرَّف احلرية أبهنا حتديد موقف الفرد من فعل شيء ما. ومع ذلك ، فإن اإلسالم يضع 
حدوًدا من أجل توفري السيطرة على حتديد املواقف البشرية حىت ال تنحرف عن النهي ووفًقا 

( 26، ص  2006قل والعقل يف هذا األمر )وحيد ، ألوامر هللا. إن الدور يف استخدام الع
يصبح شيًئا فرداًي ومجاعًيا يف احلفاظ على ما هو جيد من املاضي واستخدام األفضل يف 

 شيء جديد.
املساواة. يعين هذا املبدأ أن رفقاء البشر يفهمون بعضهم البعض ألن هو  اخلامس 

ساواة أو املساواة من خالل القرآن الذي مجيع البشر متساوون يف نظر هللا. مت تفسري هذه امل
يقرأ أن البشر خلقوا من أجناس خمتلفة ، وصنعوا يف األمم والقبائل من أجل التعرف على 
بعضهم البعض. بناًء على حقوقهم ، فإن البشر ، الفقراء واألغنياء ، سواء كانوا أذكياء أو 

ألن اإلسالم يعرتف مببدأ املساواة أغبياء ، سيبدو مجيًعا متشاهبني ويستحقون نفس السلطة 
 هذا.

التعاون. ميكن تفسري مبدأ التعاون على أنه موقف ملساعدة إخواننا من  هو السادس
البشر ، ال سيما من حيث زايدة اخلري والتقوى إىل هللا سبحانه وتعاىل. ويوضح القرآن أيًضا 

واحلفاظ على الشرف بني إخواننا أن التعاون يهدف إىل إعالء دين هللا وتقوية عالقات القرابة 
 من البشر.
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السابع هو التسامح. مبدأ التسامح املنشود هو التسامح الذي يضمن عدم املساس 
حبقوق اإلسالم وأهله. ال يخقصد ابلتسامح أو التسامح يف سياق العبادة فحسب ، بل يشمل 

 أيًضا مجيع أحكام الشريعة اإلسالمية.
أو القيم الواردة يف اإلسالم تشمل كل ما يتعلق بنطاق  فإن مبادئ الشريعة اإلسالمية

احلياة البشرية بشكل عام. هذه املبادئ هي األساس حىت يتمكن البشر من حتسني جودة 
بشكل عام من  على ما سبقإخالصهم هلل سبحانه وتعاىل. تتكون مبادئ اإلسالم املذكورة 

اطًا إضافية حبيث ال ترتبط القيم سبعة مبادئ ، ولكن هناك مبادئ أو قيم أخرى تصبح نق
 املبادئ بذلك فحسب ، بل ميكن ترمجتها إىل عامل اإلسالم. /
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 نوعية منهج البحث -أ

منهج و كيفي المنهج يف االنتهاء من البحث، يستخدم الباحثون العديد من النهج، وهي 
، تستند كرسويل(. ووفقا لmetasemiotika) ييتكيوامليتاسيميوت املكتيبمنهج الوصفي و 

(. بينما تقوم 2ص.  ،2012،إمزيراألحباث النوعية إىل بياانت نصية لتحليل البياانت )
البحوث الوصفية بتحليل البياانت ابستخدام صور ميكن رؤيتها أو مشاهدهتا 

( مث وصفها من خالل أحباث املكتبة يف مجع البياانت 34ص. ،2012،تريييونو)
(. أتيت البياانت من نص مع نتائج األحباث السابقة، 81-80ص. ،2010،ريسيتوسا)

ابإلضافة إىل سجالت أخرى تتعلق أبحباث مماثلة حىت يتمكن الباحثون من وصف شكل 
ومعىن القيم الدينية يف ألبوم نور عالء نور أغنية ماهر زين. كما استخدمت الدراسة هنجا 

لغة لوصف البحث مث ربطت البياانت ابحلياة املتعلقة ميتاسيميا يف شكل عالمات يف نصوص ال
 ابلقيم الدينية.

 واستنادا إىل هنج الدراسة، يستخدم الباحثون هنجا يستند إىل عدة حجج، وهي:
ب بياانت البحث يف شكل نص واملكتيب بسبوالنوعي  كيفينهج الاستخدام امل -1

 رمز يف النص.الوأيضا من نتائج البحوث السابقة اليت تؤدي إىل  مكتوب،
ألن النظرية املستخدمة ال تزال   (metasemiotika)يةكينهج ميتاسيميوتماستخدام  -2

 اندرا ما تستخدم يف البحوث والبياانت البحثية اليت مت مجعها يف شكل عالمات يف النص.
 ميكن أن يقدم هذا األسلوب طريقة لوصف الرسالة املنقولة على النص. -3
 ألنه أكثر قابلية للتكيف مع ما يريد النص نقله. هذا األسلوب سهل االستخدام -4

 مصادر منهج البحث -ب
صل على مصادر بياانت البحوث من البحوث يف شكل مالحظات وسجالت ايتم احل

ية ومصادر البياانت الثانوية ساسوواثئق حبثية حبيث تقسم إىل طريقتني، مها مصادر البياانت األ
 ،بوجننيت الرئيسي هو أول مصدر للبياانت املتولدة )ومصدر البياان (.84ص.  ،2010،سيتوساري)

(. يف هذه الدراسة يف شكل ألبوم أغنية بعنوان نور عالء نور ملاهر زين129ص.  ،2001
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من قبل موسيقى الصحوة تتكون من مخس أغنيات فيه،  2021الذي صدر يف عام 
 ،16يف أبريل مت االفراج عن قليب سجد  ،2021 ،9اان صدر يف أبريل جوهي رمضان 

أطلق سراح ليلتكة معا يف أبريل  ،2021 ،24أطلق سراح نور عالء نور يف أبريل  ،2021
 .2021مايو/أاير  10أطلق سراح هوى أمحدون يف   ،2021 ،30

ويف حني تفسر مصادر البياانت الثانوية على أهنا مصادر بياانت تؤدي دورا يف توفري 
نوي هذا له فهم آخر، وهو البياانت التكميلية أو بياانت املعلومات، فإن مصدر البياانت الثا

(. يف هذه الدراسة، كانت مصادر البياانت 129ص. ،2001،بوجننياملقارنة يف البحوث )
 ةيكيالثانوية مصادر بياانت مأخوذة من الكتب واجملالت املتعلقة ابلسيمائية وامليتاسيميوت

(metasemiotika)  .والقيم الدينية 
 ع البياانتأسلوب مج -ج

اجلمع اجلهود املبذولة للحصول على بياانت هتدف إىل شرح  أسلوبوتتفهم 
(. يقوم الباحثون يف مجع البياانت بعدة مراحل، 203.، ص2011البحوث )حممد، 

 وهي:
 القراءة -1

يتم إجراء القراءة من قبل الباحث من خالل قراءة النص أبكمله عن طريق 
 حث هي كما يلي:للنص. مراحل البا احلركات إعطاء

 قرأ الباحث النص واحدا تلو اآلخر من األغاين األوىل إىل اخلامسة. (1
 .وضع الباحث عالمة على كل نص من األغنية األوىل إىل األغنية اخلامسة (2

 الكتاية  -2
يتم تنفيذ تقنية التسجيل من قبل الباحثني هبدف مجع املعاين اليت حتتوي على 

 تنفيذها هي كما يلي: القيم الدينية. املراحل اليت يتم
 .كلمات أو مجل تتعلق ابلقيم الدينية  يسجل الباحث (1
 يسجل الباحث السياق وراء الكلمات أو اجلمل اليت حتتوي على قيم دينية (2

 
 
 



21 
 

 
 

 أسلوب حتليل البياانت -د
يف تقنيات حتليل البياانت، يستخدم الباحثون تقنيات حتليل البياانت 

ص. ،2012 ،)أسرينينغ ساري طوات التاليةالنموذجية السيمائية. وفيما يلي اخل
25): 

 :تنفيذ النموذج اإلرشادي عن طريق (أ
 .فحص البياانت يف شكل كلمات ومجل يف نصوص لغويةب يقوم الباحث (1
 .يكشف الباحث معىن البياانت يف النص (2
 م الباحث بتجميع البياانت على أساس النظرية.و قي (3
صول على البياانت اليت للح 3د الباحث تدقيق البياانت يف النقطة يعي (4

 تتوافق مع البحث.
 عن طريق:عصيب النموذج تنفيذ ال (ب

 .يقوم الباحث بفحص البياانت اإلمجالية على مراحل (1
 .يقوم الباحث بتحليل البياانت وفًقا للمعىن املوجود يف البياانت اإلمجالية (2
 يكشف الباحث عن جوهر البياانت اخلاصة بصياغة املشكلة. (3
 البياانت ويربطها بصياغة املشكلة. يشرح الباحث معىن (4
 بناءً على نتائج املالحظات والتوثيق. 4تخذ الباحث خطوات يف النقطة ي (5
 . يتوصل الباحث إىل استنتاجات من خالل سردها يف شكل فقرات (6

 منهج التحليل -ه
يف ثالثة أجزاء متصلة ببعضها البعض. يف البداية  التحليلة نهجةاملمناقشة نتائج هذه 

ة، صفحة يء مع: صفحة العنوان )اخلارجي والداخلي الغطاء(، صفحة بيان األصلسيتم مل
أتييد معلمه، رئيس جملس اإلدارة الرئيسي وعميد، جملس صفحة أتييد الفاحص، صفحة 

 حمتوايت البحث، صفحة مستخلص البحثشعار، صفحة العرض، صفحة مقدمة، صفحة 
 اجلدول.قائمة و 

فصول، وهي يف الفصل األول أو املقدمة املليئة  حيتوي القسم الرئيسي على مخسة
السابقة، ومنهجية البحث. يف الفصل  دراسةوال ،وأمهيته ،ه، وأهدافأسئلتهخبلفية البحث، و 

النظري حيتوي على الدراسات اليت حتتوي على النظرايت ذات الصلة وفقا طار الثاين أو اإل
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لتعرض للبياانت وحتليلها استنادا إىل . ويتضمن الفصل الثالث معلومات عن االيحثلعنوان 
نهج املتبع وكذلك نتائج الدراسة صراحة. ويتضمن الفصل الرابع استنتاجات واقرتاحات امل

، والسرية الذاتية، قائمة املصادر واملراجعتتعلق بصياغة املشاكل. بينما يف النهاية حيتوي على 
 .الحقوامل
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها

 
 يقسمو يشرح الباحث نتائج البحث يف شكل أوصاف وتفسريات. أن هذا القسم  يف

اليت سبق  بحثال أسئلةالباحث الفصول الفرعية ويصنفها إىل ثالثة أجزاء رئيسية على  أيضا
دينية يف الذكرها. سيصف الفصل الفرعي األول شكل الكلمات اليت حتتوي على عناصر 

الفرعي الثاين معىن القيم الدينية يف األلبوم. وسيصف ألبوم نور على نور. سيشرح الفصل 
ينقل الباحث الشرح يف الوصف ف. ذاتيةالفصل الفرعي الثالث القيم الدينية املوجهة للسلوك ال

 :التايل
 لبوم نور على نورأالكلمات الدينية يف  صيغة .أ

ت ذات حصل الباحث على بعض البياانفأما بعد قراءة وفهم كلمات البوم نور على نور 
عين كل ة ت. كما أوضحنا سابًقا، فإن الدينيةدينيالالصلة بعناصر كلمات حتتوي على معىن 

مسائل األلوهية والعبادة واحلب وما إىل ذلك.  حسبدينية القيم التوي على حتو  اما يتعلق هب
م من خالل جتميعها أوالً مع الرتكيز على حمتوى كل أغنية يف ألبو  الباخثهذا الفصل تشرح ف

 :املناقشة على النحو التايلو نور على نور. 
 الكلمات الدينية يف رمضان جاان صيغة(. 1

أغنية رمضان و رمضان جاان هي أغنية من كلمات أنور حسني وحسني طنطاوي. 
كلمات أغنية فديد. اجلصغري اللبوم األ وجود على فتح ابببجاان اليت قدمها ماهر زين ، 

. 2021يف مايو  يقعالبشرية بقدوم شهر رمضان الذي رمضان جاان حتتوي على ترحيب 
وجد الباحث بعض املعاين يف كلمات األغنية حول شكل القيم الدينية ابستخدام و 

 على النحو التايل: يةميتاسيميوتيك
 

 مضمون التعبري  شكل التعبري

 وحرد الدرامي >>> أثبت إميانك ابخللود
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 مضمون احملتوي  شكل احملتوي

 الدرامي ،وحرد >>> و األبدياالحتاد 

 
 أ1 جدول

هلا حد للمعىن املعرب و  ،شكل التعبري من مضمون التعبريعلى يتكون  1.1أ اجلدولف
ميكن أيًضا رؤيته بني شكل احملتوى ومضمون احملتوى. يتضح الدليل على ما وصفه و عنه. 

املعطى حبيث  جبملة أو كلمة ألن الشيء يتكون من الكلمة أو اجلملة من خالل التفسري
  يف اللغة العربية. ملةيصبح مكواًن كاماًل حسب اجل

تعطي معىن شكل التعبري هي "أثبت على  ملةمضمون التعبري )وحرد الدرامي( يف سياق اجل
إىل دعوة للبشرية مجعا لالستيقاظ من فيه يشري السياق أن باملعىن العام فإميانك ابخللود". 

إمياهنم الشخصي قبل اجلوهر األبدي األول لشهر رمضان  النوم مما يعين التنافس إلثبات
 .املبارك القادم

مضمون احملتوى )والدرامي( يف سياق الكلمة تعطي معىن شكل احملتوى ، أي "االحتاد" 
ماضي فعل " تدخل يف ةو "األبدي". ويف املعىن الذي حناول التعبري عنه ، فإن كلمة "وحد

 ئم"ا"الد كلمة "الباقي" من كلمةو وغريها.  حتاد والتوحيدرابعي جمرد مع وزن "فعلة" أي اال
 .اليت تعين أبدي. فتعترب الكلمة من اللهجات املختلفة يف اللغة العربية

تعطي جلوانب العقيدة.  اليت دينيةالقيم اليتم تضمني إثبات العقيدة يف شكل 
ر رمضان ، كما واملقصود يف سياق كلمات األغنية هو زايدة روح العبادة قبل حلول شه

يتضح من زايدة جودة اإلميان. ليس هذا فقط جيب أن تزداد جودة اإلميان دائًما على الرغم 
 من مرور شهر الصيام حىت يصبح إنسااًن مكرًسا دائًما هلل سبحانه وتعاىل.

 
 مضمون التعبري  شكل التعبري

أبن هللا وحده وليس له 
 شريك

 ال إله إال هللا >>>

 مضمون احملتوي  شكل احملتوي
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وليس له ،أبن هللا وحده 
 شريك

 إال هللا ،ال إله >>>

 
  ب1 جدول

هلا حد للمعىن املعرب عنه. و  يتكون شكل التعبري من مضمون التعبري 1.2أ اجلدولف
ميكن أيًضا رؤيته بني شكل احملتوى ومضمون احملتوى. يتضح الدليل على ما وصفه جبملة و 

الكلمة أو اجلملة من خالل التفسري املعطى حبيث يصبح  أو كلمة ألن الشيء يتكون من
 . مكواًن كاماًل حسب الكلمة يف اللغة العربية

التعبري  "ال إله إال شكل له ال هللا( يف سياق اجلملة تعطي معىن إالتعبري )ال  مضمون
 له شريك. ابملعىن العام فإن سياق اجلملة يشري إىل الشهادة البشرية أبن هللا وحده ليسو هللا". 

احملتوى ، أي "ال  شكلله ال هللا( يف سياق الكلمة تعطي معىن إاحملتوى )ال  ضمونم
سياق الكلمة هو مجلة التهليل اليت مت فهمها على نطاق واسع. ولفظ "ال" هو فإله إال هللا".

بد ، بينما كلمة "ال" تعين أن املعينفي أو ينفي مجيع أنواع العبادةنوع من "ال انفية جلنس" 
هو عبادة "ال" وتنازل عنه. ويف كلمة "إال" معىن االستثناء و "هللا" هو املعبود. يقصد بكلمة 

 " استبعاد النوع الذي له احلق يف العبادة هو هللا سبحانه وتعاىل.إال"
"ال إله إال هللا" هو حكم التوحيد ، وهو مدرج يف شكل القيم الدينية يف جانب كالم   

 اق يركز على الشهادة مبعىن أن هللا وحده له احلق يف العبادة.األلوهية ، ألن السي
 

 مضمون التعبري  شكل التعبري

مجعنا مرة أخرى بعد فراق 
 طويل

 تلم الشمل بعد غياب >>>

 مضمون احملتوي  شكل احملتوي
بعد فراق  ،مجعنا مرة أخرى
 طويل

 بعد غياب ،الشمل،تلم  >>>

 
 ج1 جدول
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التعبري من مضمون التعبري هلا حد للمعىن املعرب عنه. ميكن أيًضا  يتكون شكل 1.3أ دولفاجل
رؤيته بني شكل احملتوى ومضمون احملتوى. يتضح الدليل على ما وصفه جبملة أو كلمة ألن الشيء 
يتكون من الكلمة أو اجلملة من خالل التفسري املعطى حبيث يصبح مكواًن كاماًل حسب الكلمة يف 

 .اللغة العربية
التعبري "مجعنا مرة  شكل ( يف سياق اجلملة تعطي معىنتلم الشمل بعد غيابالتعبري) مضمون

أخرى بعد فراق طويل". يشري سياق معىن الكلمة إىل شهر رمضان حيث جتتمع األسرة مرة أخرى 
بعد وقت طويل. ألن رمضان هو نقطة االنطالق للتجمع مع العائلة مع االحتفال جبمال اإلفطار 

ا. ليس هذا فقط ، إن شهر رمضان هو الشهر الذي تنتظره البشرية مجعاء ألنه شهر والسحور معً 
 خاص ابلنسبة هلم.

احملتوى  أي  شكلاب( يف سياق الكلمة تعطي معىن غب، احملتوى )تلم، الشمل مضمون
فعل مضارع هو  "تلم""مجع" ؛ "يشمل ، يتكون من ، حيتوي على"غائب ، غري موجود". شكل كلمة 

مما يعين التجميع. ومن مث فإن شكل كلمة "الرماد سياماال" يعين التغطية ، ويف يلم" -"ملن مأتنيث 
السياق يقصد به التجمع. وهذا توكيد للشيطان حىت يصري مذلق من الشيطان. بينما كلمة "غياب" 

، والذي ة "غياب" اإلشارة إىل وقت الغيابهنا تصبح "مضحف إليه" من كلمة "بدع". وتعين كلم
 تم تفسريه يف سياق الكلمة على أنه "مت فصله لفرتة طويلة".ي

مدرج يف كلمة ديين ألهنا حتتوي على معىن  على ما سبقإن شكل الكلمة اليت مت وصفها 
الصداقة يف سياقها. إن تعريف الكلمة اليت مت جتميعها ومت فصلها منذ فرتة طويلة هو املعيار لكيفية 

خصائص الفروق الدقيقة يف رمضان املليء ابلعديد من األشياء اليت  صياغة التعبري. هذا يتوافق مع
. هذا تفسري أن شهر رمضان هو شهر  ngabuburitتنبعث منها رائحة مثل الذهاب إىل املنزل  

 األغاين. جدولاملهاجرين البعيدين عن عائالهتم حيث يتناسب اجلو بشكل مثايل مع ما كشفته أغنية 
 قليب سجدنية يف الكلمات الدي صيغة(. 2

هي أغنية من كلمات أمحد اليافعي وغناء ماهر زين. مت إطالقها ألول مرة يف  قليب سجد
 قليب سجدبصفتها الوكالة. حتتوي كلمات أغنية  Awakening Musicبواسطة  2021أبريل  16

يكون  على حقيقة أن البشر حيتاجون حًقا إىل جوهر األقوى ، كحظرية للمساعدة البشرية. جيب أن
طلب املساعدة من هللا فقط ، على الرغم من أن هللا يف بعض األحيان ال يعينه بشكل مباشر ولكن 
من خالل وساطة عباده اآلخرين. فكما نطلب املساعدة لتيسري األمر يف مجيع األمور ، فإن هللا ييسر 
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ثون شكل الكلمات ، وجد الباح على ما سبقله الرزق من خالل عباده اآلخرين. بناًء على الشرح 
 اليت حتتوي على الدين 

 ايل:يف كلمات األغنية. العرض على النحو الت
 

 مضمون التعبري  شكل التعبري
 قليب يسجد على اببك يدعو

 >>> إىل هللا
 سجد اببك على قليب

 هللا اي يدعوك
 مضمون احملتوي  شكل احملتوي

 قليب يسجد على اببك يدعو
 إىل هللا

 سجد كابب على قليب >>>
 هللا اي يدعوك،

 
 أ2 جدول

يتكون شكل التعبري من مضمون التعبري هلا حد للمعىن املعرب عنه. ميكن أيًضا  2.1أ دولفاجل
رؤيته بني شكل احملتوى ومضمون احملتوى. يتضح الدليل على ما وصفه جبملة أو كلمة ألن الشيء 

يصبح مكواًن كاماًل حسب الكلمة يف يتكون من الكلمة أو اجلملة من خالل التفسري املعطى حبيث 
 .اللغة العربية
يف سياق الكلمة يعطي معىن التعبري ) هللا اي يدعوك سجد اببك على قليبالتعبري ) ضمونم

صيغة أي "قليب يسجد على اببك يدعوك اي هللا" ومعىن كلمات األغنية هو اخلضوع هلل. ألن قلب 
 يف اجلوهر هو استسالم كامل جسداًي وذهنًيا. اإلنسان يصعب إدارته. لذا فإن االستسالم هلل

االستسالم يف اآلية ميثل أنه ال يوجد شيء يف الطبيعة البشرية أمام هللا. لذلك تفسر هذه اآلية أن 
 القلب جيب أن يطيع واطلب املساعدة منه فقط.

يف سياق الكلمة يعطي معىن شكل احملتوى  يدعوك( ،سجد، اببك، قليب) احملتوي مضمون
فقط النقاط  ناقش الباحثيع" ؛ "الدعاء / االستفسار منك". أي "قليب" ؛ "على أبوابك" ؛ "الركو  ،

" ألن هذه الكلمات مرتبطة ابلتدين. يف كلمة قليب هي يدعوكالرئيسية وهي كلمة قليب. "سجاد" "
هم قلبون بداية اجلملة حبيث يصبح موضعها مبتدى. ينقسم القلب عند اإلنسان إىل ثالثة أنواع ، و 

مييت ، وقلبون مريض ، وقلبون سليم. أواًل ، البشر الذين لديهم قلوب قلبية ميتة لديهم طبيعة أكثر 
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شرًا من احليواانت على الرغم من أن شرهم أييت من العقل. اثنًيا ، اإلنسان الذي لديه قلبون مرحب 
بشر الذين هلم قلبون سليم ، مبعىن قلب مريض له طبيعة املؤمن ولكن قلبه مريض وراء ذلك. اثلثًا: ال /

 أن قلوهبم طاهرة كرمية ، وال مرض يف قلوهبم.
ل ماضي وموقعها خرب من كلمة قليب. معىن السجود هو عأما كلمة سجد من كلمة ف

االستسالم أمامه. والسجود يعين أيًضا أن تكون خاضًعا ومطيًعا دون الشعور ابلتهرب لدى اإلنسان. 
 .هلا معىن الدعاء لك. واملقصود به أن يكون القلب على اخلضوع هلل ابلدعاء "يدعوك" بينما كلمة
حتتوي على معىن ديين من حيث األلوهية. يف اجلوهر ، خخلق  يف مجيع الكلمات املذكورةو 

البشر لعبادة هللا كما هو موصوف يف القرآن. ال ميكن فصل هذا اجلوهر عن العبادة فقط ، ولكنه 
 ميكن أن تدعم البشر ليكونوا أقرب إىل إهلهم.يتضمن أشياء أخرى 

 
 مضمون التعبري  شكل التعبري

 إال هللاليس شيء آخر 
 لالتصال واالستجداء

 أدعوه أحد غريك أان مايل >>>
 واترجاه

 مضمون احملتوي  شكل احملتوي
 إال هللاليس شيء آخر 

 >>> واالستجداء،لالتصال ،
 أدعوه، أحد غريك أان مايل

 هواترجا ،
 

 ب2 جدول
يتكون شكل التعبري من مضمون التعبري هلا حد للمعىن املعرب عنه. ميكن أيًضا  2.1أ دولفاجل

رؤيته بني شكل احملتوى ومضمون احملتوى. يتضح الدليل على ما وصفه جبملة أو كلمة ألن الشيء 
حسب الكلمة يف يتكون من الكلمة أو اجلملة من خالل التفسري املعطى حبيث يصبح مكواًن كاماًل 

 اللغة العربية.
 شكل ( يف سياق اجلملة تعطي معىنواترجاه  أدعوه أحد غريك أان مايلالتعبري ) ضمونم

لالتصال واالستجداء". ابملعىن الكلي املعطى ، يشري السياق إىل  إال هللاالتعبري أي "ليس شيء آخر 
 .ريب ، لن أكون بدونك اي هللا اي معىن ال شيء ابلنسبة يل غريك
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 شكل( يف سياق الكلمة تعطي معىن واترجاه  أدعوه أحد غريك أان مايلاحملتوى ) ضمونم
يف و احملتوى ، أي "ال شيء ابلنسبة يل" ؛ "ما عدا انت"؛ "تعاىل"؛ "يتصل بك"؛ "أتوسل إليك". 

صيدة يف هذه القو نفس الشيء السابق.  أرجو" " و "أدعو" متثل الكلمتان أنمعىن الكلمة املعرب عنها 
احلال  أمايتم وضع الكلمتني على أهنما أتكيدات أو تعزيزات لتفسري القلب يف عبادة هللا.  أنالغنائية 

يبدو األمر وكأنه مجلة مكتوبة بشكل مثري لالهتمام. هذا ألنه يبدأ "غريك"  و "مايل أان"مع الكلمتني
ع نفسي يف عدم إظهار نفسي بدونك ضيكأنه ال توجد كرامة إنسانية أمام هللا حىت لفظ "ما يل أان"  بـ

 .اي هللا ، لذلك أتوسل إليك وأدعو لك
حتتوي على كلمات دينية متثل مفهوم األلوهية أن تم شرحها يالعام للجمل والكلمات اليت 

يتم إعادة أتسيس مفهوم األلوهية يف هذه احلالة يف طبيعة اإلنسان و كما يف مناقشة الكلمات السابقة. 
 تكليفه بعبادة هللا سبحانه وتعاىل.الفرد الذي مت 

 
 مضمون التعبري  شكل التعبري

 هللا اي هللا املدد ايرب يطلبك >>> االحتاج اىل عونك اي هللا

 مضمون احملتوي  شكل احملتوي

 >>> اي هللا ،اىل عونك،االحتاج 
 اي هللا ،املدد ايرب، يطلبك

 هللا
 

 ج2 جدول
من مضمون التعبري هلا حد للمعىن املعرب عنه. ميكن يتكون شكل التعبري   2.3أ دولفاجل

أيًضا رؤيته بني شكل احملتوى ومضمون احملتوى. يتضح الدليل على ما وصفه جبملة أو كلمة ألن 
الشيء يتكون من الكلمة أو اجلملة من خالل التفسري املعطى حبيث يصبح مكواًن كاماًل حسب 

 الكلمة يف اللغة العربية.
التعبري شكل   هللا( يف سياق اجلملة تعطي معىن ايرب املدد هللا اي)يطلبك التعبري  ضمونم

حتاج اىل عونك اي هللا". فإن املعىن املعربَّ عنه يقدرم املعىن األساسي لكلمات أغنية قليب سجاب ال"ا
ري ، يتم وضع تعب على ما سبقاليت تنقل معىن أن البشر حيتاجون إىل عون هللا يف حياهتم. من املعىن 
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كلمات األغاين على أنه نداء عميق للبشرية ملا مت اختباره. حبيث يستخدم الكلمة سياق النداء واملنادة 
 للتأكيد على أنه يف حالته حيتاج حًقا إىل عون هللا سبحانه وتعاىل.

احملتوى ، أي شكل رب ، املدد( يف سياق الكلمة يعطي معىن  ايتوى )يطلبك ، مضمون احمل
ت "حيتاجك" ؛ "اي  أهلي"؛ "األكثر توسعا". يهدف معىن كلمة "يثلوبوكا" إىل أن يكون حالة ملا عربر

عنه الكلمات السابقة. يف الكلمة نفسها ، يشري املعىن الضمين إىل حاجة اإلنسان األساسية إىل هللا. 
 عندما يتمفساعدة. لذلك ، ابملالتمثيل على    فعل مضارعومع ذلك ، يف سياق الكمية ، يفسر 

تم احلصول عليه يكون يف جوانب تتعلق ابلالهوت. وهذا ينطبق أيًضا بتفسريها، فإن املعىن الذي 
على كلمة "املداد" اليت هي يف شكل ربو من العديد من أمساء هللا احلسىن واجلوانب األلوهية ذات 

س كلمة "املدد" الصلة. يف حني أن كلمة "اي رب" هي مندى الفادز نيدا "اي" مما يعين أن هللا هو نف
 كأحد أمساء هللا احلسىن.

" ؛ "اي إهلي"؛ و يطلبكحتتوي كلمات األغنية يف هذا السطر على الشكل الديين لكلمة "
. تشري هذه الكلمات إىل اجلانب اإلهلي حيث حيتاج على ما سبق"املدد" الذي أوضح الباحث معناه 

 ساعدة.البشر أساًسا إىل إهلهم خاصًة عندما حيتاجون إىل امل
 

 مضمون التعبري  شكل التعبري
سأحبك إىل األبد اي ريب ، لوالك 

 ليب اتهقلألبد لوالك أحبك ريب  >>> ضاعت قليب

 مضمون احملتوي  شكل احملتوي
سأحبك إىل األبد اي ريب ، لوالك 

 ضاعت قليب
 ليب اتهقلألبد لوالك أحبك ريب  >>>

 
 د2 جدول

يتكون شكل التعبري من مضمون التعبري هلا حد للمعىن املعرب عنه. ميكن   2.4أ دولفاجل
أيًضا رؤيته بني شكل احملتوى ومضمون احملتوى. يتضح الدليل على ما وصفه جبملة أو كلمة ألن 
الشيء يتكون من الكلمة أو اجلملة من خالل التفسري املعطى حبيث يصبح مكواًن كاماًل حسب 

 ية.الكلمة يف اللغة العرب
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التعبري شكل ليب اته( يف سياق اجلملة تعطي معىن قلألبد لوالك أحبك التعبري )ريب  ضمونم
أي "سأحبك إىل األبد اي ريب ، لوالك ضاعت قليب". ابملعىن العام الذي مت التعبري عنه ، يشري السياق 

معىن للتعبري عن امتنان هللا  إىل التعبري عن حمبة املرء هلل. هذا التعبري عن حمبة هللا ميكن أيًضا أن يعطي
 على هدايته.

ه( يف سياق الكلمة يعطي معىن اتليب ، قمضمون املضمون )ريب ، أحبك ، لألبد ، لوالك ، 
صيغة احملتوى ، أي "ريب" ؛ "أحبك"؛ "مدى احلياة"؛ "لوالك" ؛ "قليب"؛ "ضائع". ويف املعىن الذي 

اول التعبري عنه ، فلفظ )ريب( طلب على هيئة " مشمولة يف صيغة أحبكدعوة لسؤال هللا. كلمة " حيخ
" واليت تعين "احلب". والكلمة تعرب عن مشاعر احلب ملن حيب-أحبكلمة "  فعل رابعيلكلمة فعل 

" لتعزيز مجال اللغة. حبيث تصبح الكلمة اليت تليها لوالكحيبه وهي حمبة هلل تعاىل. تستخدم كلمة "
" توضع على أهنا مجلة لوالك قليب اتهالم. لذلك ، فإن اجلملة "تفسرياً ابإلضافة إىل كوهنا شخصية ك

 تدل على تواضع اإلنسان أمام هللا.
" اليت تفسر تعبرياً أحبككلمات األغنية يف هذه اآلية هلا شكل كلمة دينية يف سياق كلمة "

ه احملبة. ال عن مشاعر احلب هلل. احملبة ليست للبشر فقط ، ألن هللا جيب أن يتمتع البشر أيًضا هبذ
 يعرب عن حمبة هللا ابلكالم فحسب ، بل أيًضا ابألفعال مثل تنفيذ أوامره واالبتعاد عن كل نواهي.

 
 مضمون التعبري  شكل التعبري

أعتمد عليك دائماً يف كل شيء 
 ألقاه ما كل  يف املعتمد عليك دوماً  >>> أواجهه

 مضمون احملتوي  شكل احملتوي
يف كل دائما إليك ، أعتمد ، 
 شيء ، أواجهه

<<< 
 ،ما كل  يف ،املعتمد ،عليك، دوماً 

 ألقاه
 ه2 جدول

يتكون شكل التعبري من مضمون التعبري هلا حد للمعىن املعرب عنه. ميكن   2.5أ دولفاجل
أيًضا رؤيته بني شكل احملتوى ومضمون احملتوى. يتضح الدليل على ما وصفه جبملة أو كلمة ألن 

ة أو اجلملة من خالل التفسري املعطى حبيث يصبح مكواًن كاماًل حسب الشيء يتكون من الكلم
 الكلمة يف اللغة العربية.
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 شكل ( يف سياق الكلمة يعطي معىنألقاه  ما كل  يف املعتمد عليك دوماً التعبري ) ضمونم
السياق  يشريفيف مجيع املعاين اليت مت وصفها أما التعبري أي "أعتمد عليك دائماً يف كل شيء أواجهه". 

إىل اعتماد البشر على إهلهم. عادة ما يرتبط هذا االعتماد ابألشياء اليت يواجهها البشر ، وخاصة 
مشاكلهم. هذا االعتماد متنوع للغاية ، بدًءا من االستسالم والصرب والكرم عند جتربة األشياء اليت 

احلق يف هللا تعاىل على يواجهها البشر. لذلك فإن البشر ال يعتمدون على غريهم من البشر ألن 
 .عباده

ا ، ألقاه( يف سياق الكلمة يعطي معىن مل يف ك)دوماً ، عليك ، املعتمد ،  تويمضمون احمل
احملتوى ، أي "دائما إليك ، أعتمد ، يف كل شيء ، أواجهه". يف املعىن املعربَّ عنه ، لكلمة  شكل

اتبع على عباده ، وجيب أن يعتمد عليه اإلنسان "دومان ، عليقة ، املعتمد" معىن موحَّد ، وهو أن هللا 
هي إضافة ملا "يف كل ما ألقاه"  يف أن كلمةو منه.  دائًما ابلسؤال والصالة وكل ما يتعلق بطلب شيء

 .يريده البشر حًقا  مبعىن أن كل ما يواجهونه ، أيمل البشر دائًما يف املساعدة من رهبم
كل الديين لكلمات "دومان" و "املعتمد". يف حتتوي كلمات األغنية يف املقطع على الش

 الواقع ، مل يتم متييز الكلمتني األوىل والثانية يف معنامها ألهنما ال يزاالن يف سياق واحد. كلمة 
"املعتمد" على أهنا املبتدى وهي الغرض من اجلملة املوصوفة وكلمة "الداومان" هي "مؤشر 

 عتمد ".املدى الزمين لكلمة" امل
 

 مضمون التعبري  تعبريشكل ال

دموعي تتدفق على خدي ، 
 >>> ارمحين اي خالقي

 اي ورد خدي على دمعي
 رمحاك خالقي

 مضمون احملتوي  شكل احملتوي

دموعي ، على خدي ، 
 >>> إجابة ، اي خالقي ، ارمحين

 اي ،ورد ،خدي على ،دمعي
 رمحاك ،خالقي

 
 و2 جدول
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مون التعبري هلا حد للمعىن املعرب عنه. ميكن يتكون شكل التعبري من مض  2.6أ دولفاجل
أيًضا رؤيته بني شكل احملتوى ومضمون احملتوى. يتضح الدليل على ما وصفه جبملة أو كلمة ألن 
الشيء يتكون من الكلمة أو اجلملة من خالل التفسري املعطى حبيث يصبح مكواًن كاماًل حسب 

 الكلمة يف اللغة العربية.
شكل ( يف سياق الكلمة يعطي معىن رمحاك خالقي اي ورد خدي على دمعيالتعبري ) ضمونم

أي "دموعي تتدفق على خدي ، ارمحين اي خالقي". بكل املعاين اليت مت وصفها ، يشري السياق  التعبري
إىل شعور حيتاج حًقا إىل املساعدة. تكشف هذه اجلملة مدى عجز اإلنسان أمام إهله. يخقصد ابلدموع 

 .ن تكون تفسريًا حيتاج بشدة إىل نعمة هللا. ابلشيء كوسيلة مبعىن "اإللتصاق" ابهلليف هذه اجلملة أ
( يف سياق الكلمة يعطي معىن رمحاك ،خالقي اي ،ورد ،خدي على ،دمعي) تويمضمون احمل

شكل احملتوى أي "دموعي ، على خدي ، إجابة ، اي خالقي ، ارمحين". يف املعىن الذي حناول التعبري 
ف كلمة "دمعي ، على خددي" أبن معونة هللا مطلوبة بشدة. لذلك مت استخدام الكلمة عنه ، توص

 .اليت تليها مبعىن الدموع يف النص السابق
حتتوي كلمات األغنية يف اآلية على الشكل الديين لكلمة "رمحة" ألهنا تعين رمحة. الشفقة 

من أي شيء. والشفقة يف هذا السياق  تعين احملبة ليس فقط للحب ، بل تعين أيًضا احلراسة واحلماية
هي من الناحية اإلهلية حيث يسأل اإلنسان هللا أن يرمحه حىت حيفظه وحيميه مما ال يريده ، سواء 

 املشاكل اليت يواجهها أو غريها. كانت
 

 مضمون التعبري  شكل التعبري
ملساعدة ا يعطيأنت من 
 . ما أان بدونكيهواالعتماد عل

 أان من أان، السند تأن املعني أنت >>>
 لوالك

 مضمون احملتوي  شكل احملتوي
، أنت الداعم ، ما أان  ناصرأنت ال

 >>> بدونك
 أان من أان ،السند أنت  ،املعني أنت

 لوالك
 

 ز2 جدول
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يتكون شكل التعبري من مضمون التعبري هلا حد للمعىن املعرب عنه. ميكن   2.7أ دولفاجل
ومضمون احملتوى. يتضح الدليل على ما وصفه جبملة أو كلمة ألن  أيًضا رؤيته بني شكل احملتوى

الشيء يتكون من الكلمة أو اجلملة من خالل التفسري املعطى حبيث يصبح مكواًن كاماًل حسب 
 الكلمة يف اللغة العربية.

تعطي معىن  كلمة( يف سياق اللوالك أان من أان، السند أنت املعني أنتالتعبري ) ضمونم
ملساعدة واالعتماد عليه. ما أان بدونك؟". ويف كل معاين وصفت يعطي اري أي "أنت من التعبشكل 

قرينة القرينة مدح العبد هلل. جيب اإلعراب عن احلمد عند الصالة إىل هللا سبحانه وتعاىل ، ألن هللا 
راً قى شخص آخر جماملة جتعله فخو لء عندما يهبذا يرحم من يريد أن يصلي ويسأله. إنه نفس الشي

، حبيث كل ما يتعلق ابلشخص الذي ميتدحه ، جيب أن يكون هذا الشخص على استعداد للقيام 
 .بذلك

( يف سياق الكلمة تعطي معىن لوالك أان من أان، السند أنت، املعني أنتاحملتوى ) ضمونم
عنه ،  ، أنت الداعم ، ما أان بدونك؟". ابملعىن الذي حياول التعبري ناصراحملتوى أي "أنت ال شكل

واليت تعين األكثر فائدة. ولفظ "معني" مدح هلل ، وكذلك األمساء احلسىن  يف "معني" يتم تضمني كلمة
لة املكونة من الكلمات كلمة "السند" الواردة يف كالم احلمد هلل تعاىل. ويف الوقت نفسه ، فإن اجلم

عىن مهًما لتفسري اإلنسان والك" تصبح مشاركة لشخصية الكالم ألهنا تعطي م، آان ، ل من"آان ، 
 .نفسه كخادم ال يستطيع فعل أي شيء

على شكل الكلمة الدينية "آان ، رجل ، آان ،  على ما سبقحتتوي كلمات األغنية يف اآلية 
لوالك" ألهنا تتناغم مع مجال اللغة املعطاة والنية املعرب عنها. على الرغم من أن الكلمة ميكن أن تكون 

فقط من أجلك" ابستخدام كلمات قصرية. ومع ذلك ، فإن اجلملة الطويلة إىل "أان ضعيف" ، "أان 
حد ما اليت حتتوي على كلمتني "آان" هي أمجل عند النظر إليها مع إضافة كلمة "رجل" كفاصل 

 كلمة.ال بقلساق يف شكل كلمة "الوالكا" كتفسري واإلغال
 نور على نورالكلمات الدينية يف  صيغة(. 3

هي إحدى األغاين اليت صدرت يف ألبوم احلد األدىن ألغاين ماهر زين يف أبريل نور على نور 
. عنوان هذه األغنية مأخوذ من قليب سجد. وصدرت أغنية نور على نور بعد األغنية السابقة 2021

العنوان الرئيسي لأللبوم املصغر ملاهر زين. نور على نور حيتوي على القرآن وهو نور للبشرية. نزل 
لذلك  جيب أن حيافظ البشر دائًما على القرآن ويعتين و ن كدليل وحامي ودليل للبشر يف احلياة. القرآ
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وجد الباحثون صيغ كلمات حتتوي على معىن التدين. وتفسري  أن هبم قدر اإلمكان. وعلى الشرح
 ذلك على النحو التايل:

 
 مضمون التعبري  شكل التعبري

 لبلسم جلراح و آالمو انت ا >>> لألمل والوجع اءأنت دو 

 مضمون احملتوي  شكل احملتوي
 و آالم ،جلراح ،و انت البلسم >>> واألمل، من األمل ،أنت معاجل

 
 أ3 جدول

يتكون شكل التعبري من مضمون التعبري هلا حد للمعىن املعرب عنه. ميكن   3.1أ دولفاجل
ى ما وصفه جبملة أو كلمة ألن أيًضا رؤيته بني شكل احملتوى ومضمون احملتوى. يتضح الدليل عل

الشيء يتكون من الكلمة أو اجلملة من خالل التفسري املعطى حبيث يصبح مكواًن كاماًل حسب 
 الكلمة يف اللغة العربية.

التعبري أي شكل ( يف سياق اجلملة يعطي معىن جلراح و آالم و انت البلسمالتعبري ) ضمونم
اين اليت مت وصفها ، يشري السياق إىل معىن القرآن كدواء لألمل والوجع". ويف مجيع املع اء"أنت دو 

لعالج اآلالم والوجع. وهذا يعين أن القرآن يصبح دواء شفاء من القلب نتيجة ظهور األمل والوجع 
هذا  حىت االن هتو ثبحافظ و  ، ملواء لعالج األوخضع كدأ من شيء غري حمبوب. إن القرآن الذي ينش

 .فاته القدمية على ما نزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلمزال يف مؤلما  ن القرآن أل
احملتوى شكل ( يف سياق الكلمة تعطي معىن و آالم،جلراح  ،و انت البلسم) احملتوي مضمون

حياول التعبري عنه فإن كلمة "بلسم" هي خرب أن يف املعىن الذي و أي "أنت معاجل ، من األمل ، واألمل". 
ح" نفسها هلا معىن اجلرح ، لكنها يف هذا السياق ا طب أو املعاجل. كلمة "جر "أنت" وتعين ال فظمن ل

الم" نفسها هلا آي يتعررض له شخص ما ، وكلمة "ال تعين اجلرح فحسب ، بل تعين أيًضا األمل الذ
لقرآن ميكن أن يكون دواء معىن األمل أو الوجع. يركز املعىن الذي تعرب عنه كل كلمة على تصوير أن ا

 .ه كثريًا ويعتمدون عليه غالًباأقر ملن ي
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ليت تعين حتتوي كلمات األغنية يف اآلية على شكل كلمة دينية على شكل كلمة "بلسم" ا
" مما يعين ءفاش"وننزل القرآن ما هو يف القرآن قد أوضح أن هللا قال ما قرأ  الطب واملعاجل. نعلم أن

انحية أخرى ، اندًرا ما يقرتب البشر من  أن القرآن نزل كدواء أو عالج جلميع األمراض. لكن من
الذين ما زالوا يتعلمون و ته. أقر و أنين اندراً ما درسته  القرآن بشكل خاص يف الوقت احلاضر. هذا يعين

 استكشاف اآلايت وفحصها.
 

 مضمون التعبري  شكل التعبري
أشفق على قلبك عندما 

 تكون يف ورطة
 تضيق و حينر عليك ساعة ما >>>

 مضمون احملتوي  تويشكل احمل

 >>> تكون يف ورطة  ،الشفقة
  ،ساعة ما،و حينر عليك 

 تضيق
 

 ب3 جدول
يتكون شكل التعبري من مضمون التعبري هلا حد للمعىن املعرب عنه. ميكن   3.2أ دولفاجل

أيًضا رؤيته بني شكل احملتوى ومضمون احملتوى. يتضح الدليل على ما وصفه جبملة أو كلمة ألن 
يتكون من الكلمة أو اجلملة من خالل التفسري املعطى حبيث يصبح مكواًن كاماًل حسب  الشيء

 الكلمة يف اللغة العربية.
( يف سياق اجلملة تعطي معىن التعبري ابلصيغة و حينر عليك ساعة ما تضيق) مضمون التعبري

شري السياق إىل بكل املعاين اليت مت وصفها ، يو ، أي "أشفق على قلبك عندما تكون يف ورطة". 
القرآن على أنه أكثر هدوًءا من الصعوابت اليت مير هبا ، عند احلزن واملرض واملشاعر اليت دائًما ما 

 .تكون ثقيلة التحمل
( يف سياق الكلمة يعطي معىن صيغة احملتوى تضيق ،ساعة ما،و حينر عليك ) تويمضمون احمل

هلا  "حين عليك" اول التعبري عنه ، فإن كلمة، أي "أشفق عليك ، مىت ، متاعب". ابملعىن الذي حن
معىن الشفقة أو التعاطف ولكنها موجهة أكثر إىل الشفقة ، مما يعين أن القرآن سيظل موجوًدا دائًما 

يعين  "حين على" هلا استخدامات خمتلفة يف اللغة. إذا كان املراد "حين" حىت يف أوقات الشدة. كلمة
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ل" يف اللغة العربية عتعين الشوق. يتنوع استخدام كلمة "ف"ليك" مة حين إالشفقة أو الشفقة فكل
ل، سيكون املعىن خمتلًفا على الرغم عبشكل كبري ، خاصة مع اختالف األحرف بعد استخدام كلمة ف

يف األساس يف فهم اللغة العربية ، من األفضل أن تكون قادرًا و ال تزال كما هي.  لعمن أن كلمة ف
ت املستخدمة وبالغة اللغة. ال يزال الباحثون يف طور التعلم لفهم املعىن. ليس على فهم معىن الكلما

 .ابلضرورة من منظور الباحث نفسه ، ولكن مصحواًب مبراجع كافية لفهم ما تريد الكلمة املعينة متثيله
" واليت حين عليكحتتوي كلمات األغنية يف اآلية على شكل كلمة دينية على شكل كلمة "

ر ابألسف أو التعاطف مع شيء ما. واملقصود هبذا املقطع هو أن القرآن سيشفق على تعين الشعو 
قلب من يقرأ القرآن ويدرس ويسمع قراءته من الناس يف كثري من األحيان. وذلك ألن القرآن يهدئ 

 القلب يف حالة الضيق أو الضيق أو املصيبة.
 

 مضمون التعبري  شكل التعبري

 اي رسالة من املوىل تعاىل >>> أنت رسالة من هللا تعاىل

 مضمون احملتوي  شكل احملتوي

 تعاىل ،من املوىل،اي رسالة  >>> أنت رسالة من هللا تعاىل

 
 ج3 جدول

يتكون شكل التعبري من مضمون التعبري هلا حد للمعىن املعرب عنه. ميكن   3.3أ دولفاجل
ليل على ما وصفه جبملة أو كلمة ألن أيًضا رؤيته بني شكل احملتوى ومضمون احملتوى. يتضح الد

الشيء يتكون من الكلمة أو اجلملة من خالل التفسري املعطى حبيث يصبح مكواًن كاماًل حسب 
 الكلمة يف اللغة العربية.

التعبري أي شكل  ( يف سياق اجلملة تعطي معىن  تعاىل ،من املوىل،اي رسالة التعبري ) ضمونم
 مجيع املعاين اليت مت وصفها يشري القرينة إىل القرآن على أنه رسالة "أنت رسالة من هللا تعاىل". ويف

من عند هللا. ميكن تعريف املعىن على أنه كلمة. هناك رسائل أو كلمات يتم الكشف عنها بشكل 
مباشر وال تعتمد على احتياجات البشرية يف ذلك الوقت. نزل القرآن أواًل يف اآلية اليت تقول "اقرأ". 
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أن وجود القرآن قد نزل على البشرية ودليلهم يهدفون إىل قراءته ليس فقط للقراءة ولكن  وهذا يعين
 .أيًضا بدراسة وفهم معاين الكلمات الواردة يف القرآن

احملتوى ، شكل ( يف سياق الكلمة يعطي معىن تعاىل ،من املوىل،اي رسالة مضمون اجلوهر )
  الذي حياول التعبري عنه ، فإن كلمة "أطروحة" هيأي "أنت رسالة ، من عند هللا تعاىل". ابملعىن

ثل كلمة "رب" واليت تعين الرسالة أو الكلمة. كلمة "موال" هلا معىن هللا ، م حرف النداء من منادى
" هي فيل مذخوري ، وهي من مسائل الفادز السابقة ، وهي اليت مت شرحها . يف حني أن كلمة "أتأْىلأ

" اجلوهر األمسى ، ولكن عندما يخفحأص األمر أكثر ، جند أن املعىن كلمة "موىل". وتعين كلمة "أتأْ  ىلأ
 .املقصود هو أكثر من معىن هللا تعاىل

حتتوي اليت   الدينيةحتتوي كلمات األغنية يف اآلية أعلى شكل كلمة دينية على شكل كلمة 
ن قراءة الرسالة )القرآن( كلمة "رسالة" على جانب من جوانب العبادة ، ألنه إذا كان القرآن رسالة فإ

 حتصل على مكافأة ، انهيك عن تعميقها يف دراستها.
 

 مضمون التعبري  شكل التعبري
آية كرسي حتميين ، وتقربين إىل 

 هللا وترفعين
و  أان آية الكرسي بتحميين >>>

 تقرربين و ترقريين
 مضمون احملتوي  شكل احملتوي

ان ، آايت كرسي ، امحيين ، أ
 رفع مكانيتقربين ، و 

و  أان آية الكرسي بتحميين >>>
 تقرربين و ترقريين

 
 د3 جدول

يتكون شكل التعبري من مضمون التعبري هلا حد للمعىن املعرب عنه. ميكن   3.4أ دولفاجل
أيًضا رؤيته بني شكل احملتوى ومضمون احملتوى. يتضح الدليل على ما وصفه جبملة أو كلمة ألن 

أو اجلملة من خالل التفسري املعطى حبيث يصبح مكواًن كاماًل حسب الشيء يتكون من الكلمة 
 الكلمة يف اللغة العربية.

( يف سياق اجلملة تعطي معىن  و تقرربين و ترقريين أان آية الكرسي بتحميينالتعبري ) ضمونم
وصفه ، يشري التعبري ، أي "آية كرسي حتميين ، وتقربين إىل هللا وترفعين". ابملعىن العام الذي مت شكل 
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السياق إىل اآلايت اليت تخقرأ ابستمرار ميكن أن توفر احلماية للبشر. وكثريا ما تستخدم آية الكرسي 
الواردة يف حرف الباقورة أبي حال من األحوال ، سواء كانت القراءة بعد الصالة ، أو أحداث التهليل 

 .فظ والعون والتقرب إىل هللا، أو غريها. آية الكرسي حتتوي على طلب العبد إىل ربه يف احل
( يف سياق الكلمة يعطي معىن  و تقرربين و ترقريين أان آية الكرسي بتحميين)توي مضمون احمل

شكل احملتوى ، أي "أان ، آايت كرسي ، امحيين ، قربين ، ورفع مكانيت". ابملعىن الذي حياول التعبري 
 كلمةو الكرسي.   / أان. وتعين كلمة  آايتان" هي دومري منفشل واليت تعين أانأعنه ، فإن كلمة "

،  "أان" اليت تعين "ين" اليت تعين "مع" ، وامتالك كلمةاجلر ابلباء  هي مزيج من األحرف "بتحميين 
معطوف  هي "ترقيين و "تقربيين" واليت تعين "احلماية". يف حني أن الكلمتني فعل"هم" من مصدر و

 ."الكلمتان هلما معىن "االقرتاب" و "رفع الدرجة / أو الكرامة حتميين"." السابقة ، وهي كلمةلفظ  من
حتتوي كلمات األغنية الواردة يف اآلية على شكل كلمات دينية على شكل كلمات "حتمي" 
و "تقرب" و "طرقي". ميكن أن يكون القرآن درًعا للبشر ، ويستخدم هذا الدرع للحماية من األشياء 

ياء املتعلقة أبشياء تتجاوز العقل. وآية الكرسي مهمة جًدا يف نظر اليت تزعج اإلنسان أو من األش
اجلمهور ، وخاصة عامة الناس. تصبح آية الكرسي ضرورة إضافية لإلنسان ألن آية الكرسي جزء مهم 

 من اجملتمع.
 

 مضمون التعبري  شكل التعبري
هذه الكلمات هتدئ قليب 

وتداوي من اجلروح عندما أكون 
 مريًضا

 ،مأدد قليب ،م داد كلماتهده  >>>
 و بيشفيين،وبكون جمروح 

 مضمون احملتوي  شكل احملتوي

هذه عدة كلمات ، متد قليب ، 
 عندما أمرض ، اشفيين

<<< 
 ،مأدد قليب ،ده م داد كلماته
 و بيشفيين،وبكون جمروح 

 
 ه3 جدول
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رب عنه. ميكن يتكون شكل التعبري من مضمون التعبري هلا حد للمعىن املع  3.5أ دولفاجل
أيًضا رؤيته بني شكل احملتوى ومضمون احملتوى. يتضح الدليل على ما وصفه جبملة أو كلمة ألن 
الشيء يتكون من الكلمة أو اجلملة من خالل التفسري املعطى حبيث يصبح مكواًن كاماًل حسب 

 الكلمة يف اللغة العربية.
( يف سياق اجلملة و بيشفيين،جمروح وبكون  ،مأدد قليب ،ده م داد كلماتهمضمون التعبري )

تعطي معىن التعبري ، أي "هذه الكلمات هتدئ قليب وتداوي من اجلروح عندما أكون مريًضا". ابملعىن 
العام الذي مت وصفه ، يشري السياق إىل القرآن عندما نقرأه ، سنجد فيه السالم. ميكن للقرآن أيًضا 

لذلك ، فإن االقرتاب من القرآن سيكون جيًدا جًدا ، أن يشفي األمل الذي يسببه القلب والعقل. 
خاصة يف موسم مثل هذا ، فهناك العديد من اخلطاابت األخرى ضد مظاهر األيدي البشرية ، سواء 
كانت دعاية ميكن أن تسبب االنقسام ، وهي قضااي جتعل عقولنا تعتقد ذلك. خطأ. ال ال وغريها 

 .من األمور املتعلقة ابلدعاية والقضية
( يف سياق الكلمة و بيشفيين،وبكون جمروح  ،مأدد قليب ،ده م داد كلماتهمضمون احملتوى )

تعطي معىن صيغة احملتوى ، أي "هذه عدة كلمات ، متد قليب ، عندما أمرض ، اشفيين". يف املعىن 
مة الذي حياول التعبري عنه ، فإن كلمة "ديه" هي صيغة مفردة لطبيعة املصيبحة. يستخدم شكل كل

"ديه" يف السياق العريب كتلميح. على سبيل املثال يف قاموس املعاين "مهدي ايسيدوق الرجال ديه 
نيشوب وآان إندي الدليل" الذي يعين "ال تستمع إىل هذا الشخص ، إنه حمتال وميكنين إثبات ذلك". 

تالية يف الكلمات. كلمة "ميداد" تعين كلمةا أو قدرًا ما حبيث يتم دجمها يف السياق مع الكلمات ال
بينما كلمة "مدد" ختتلف عن "مداد" ألن هذه الكلمة هلا معاين التوسع والتوسع والوصف. تعين كلمة 

 "بيكوين" شرح معىن حالة الشخص حبيث يكون هلا معىن "عندما أأتذى أو أشعر ابملرض". كلمة
 .واليت تعين الشفاء "يشفي-شفى" أتيت من كلمة "يشفي"

غنية الواردة يف اآلية على شكل كلمات دينية على شكل كلميت "ماداد" حتتوي كلمات األ
و "ايسيفي" واليت هلا معىن "متدد" و "شفاء". يتم تفسري التمدد بقصد توسيع مجيع أمراض الكبد 
املوجودة مثل احلسد ، والشهوة ، والكربايء ، وغريها. بينما انتشرت كلمة شفاء كمكمل للمعىن. 

ب طاهرًا طاهًرا من مجيع األمراض اليت حيتويها. اجلانب املعرب عنه يف هذا املقطع هو وهبذا يكون القل
 جانب من جوانب القلب حيتوي على أنواع خمتلفة من األشياء ، سواء كانت جيدة أو سيئة.
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 ليتك معناالكلمات الدينية يف  صيغة (4
ي عن النيب حممد دائما يذكر ليتك معاان هي األغنية الرابعة من ألبوم نور على نور واليت حتك

عباده. كعبد هللا سبحانه وتعاىل ، سأل رسول هللا فقط هللا سبحانه وتعاىل. يف كلمات هذه األغنية 
 جيد الباحث صيغ كلمات حتتوي على تدين. الوصف كالتايل:

 
 مضمون التعبري  شكل التعبري

 دينا سبياًل يأنفعخناهتأ  >>> لتهدينا ألفضل طريقة

 مضمون احملتوي  تويشكل احمل
لريشدان إىل طريق يعود ابلفائدة 

 دينا سبياًل يأنفعخناهتأ  >>> علينا

 
 أ4 جدول

يتكون شكل التعبري من مضمون التعبري هلا حد للمعىن املعرب عنه. ميكن   4.1أ دولفاجل
ة ألن أيًضا رؤيته بني شكل احملتوى ومضمون احملتوى. يتضح الدليل على ما وصفه جبملة أو كلم

الشيء يتكون من الكلمة أو اجلملة من خالل التفسري املعطى حبيث يصبح مكواًن كاماًل حسب 
 الكلمة يف اللغة العربية.

التعبري "لتهدينا شكل  ( يف سياق اجلملة تعطي معىن دينا سبياًل يأنفعخناهتأ التعبري ) ضمونم
ىل معىن أن رسول هللا هو دليل للبشرية ألفضل طريقة". بكل املعاين اليت مت وصفها ، يشري السياق إ

 .اليت تظهر أفضل طريق هلا. أرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هلل هدى الناس إىل الصراط املستقيم
احملتوى ، أي  شكل( يف سياق الكلمة تعطي معىن  دينا سبياًل يأنفعخناهتأ احملتوى ) ضمونم

ملعىن الذي حناول التعبري عنه ، فإن كلمة "هتدي" هلا معىن "لريشدان إىل طريق يعود ابلفائدة علينا". اب
إعطاء اإلرشاد ، والتوجيه ، والعرض ولكن يف السياق األنسب هو استخدام معىن اإلرشاد. كلمة 

هلا معىن  "ينفع" "سبيلة" هلا معىن املسار ، اهلدف ، مثل كلمة "ثريق" اليت تعين الطريق. بينما كلمة
 .ي" و "ينفعو" على شكل مأعلأم موضوري مبينمفيد. الكلمتان "هتد

كلمات األغنية يف اآلية حتتوي على شكل كلمات دينية على شكل كلميت "هتدي" و "ينفع" 
منكر. تشري هااتن الكلمتان إىل تصوير النيب كدليل ومرشد أمر معروف وهني منكر واليت تتعلق جبوانب 
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جيه من هللا سبحانه وتعاىل عن طريق نزول القرآن للبشرية مجعاء. إن هداية النيب هي ابلتأكيد تو 
 والسنة كإرشادات للبشرية يف ممارسة اإلميان واإلسالم واإلحسان.

 
 مضمون التعبري  شكل التعبري

 نأشبأعخ نأظأرًا حني نأراكأ  >>> سنشعر ابلرضا عندما نراك

 مضمون احملتوي  شكل احملتوي
نشعر ابلرضا ، انظر ، 

 عندما نراك
 نأشبأعخ نأظأرًا حني نأراكأ  >>>

 
 ب4 جدول

يتكون شكل التعبري من مضمون التعبري هلا حد للمعىن املعرب عنه. ميكن   4.2أ دولفاجل
أيًضا رؤيته بني شكل احملتوى ومضمون احملتوى. يتضح الدليل على ما وصفه جبملة أو كلمة ألن 

ى حبيث يصبح مكواًن كاماًل حسب الشيء يتكون من الكلمة أو اجلملة من خالل التفسري املعط
 الكلمة يف اللغة العربية.

التعبري أي شكل  ( يف سياق املقدار تعطي معىن نأشبأعخ نأظأرًا حني نأراكأ التعبري ) ضمونم
تم وصفها ، يشري السياق إىل نية النظر إىل النيب يبكل املعاين اليت و "سنشعر ابلرضا عندما نراك". 

وع والعطش. هذا يعين أن شخصية رسول هللا مجيلة جًدا لدرجة أنه حىت ليشعر أبنه لن يشعر ابجل
البشر الذين ينظرون إليه ال يشعرون ابجلوع والعطش. معىن الرضى هو تفسري مدى سعادتنا عندما 

 .ننظر إىل النيب وكأننا نشعر ابلرضا عن شيء ما
احملتوى أي  شكلطي معىن ( يف سياق الكلمة تعنأشبأعخ نأظأرًا حني نأراكأ احملتوى ) ضمونم

"نشعر ابلرضا ، انظر ، عندما نراك". ابملعىن الذي حناول التعبري عنه ، فإن كلمة "انسيباو" تعين امللء 
 .تعين أن أراك ، أن ننظر إليك كالبصر. كلمة نراو تعين الرؤية  "نظرا" والرضا والشبع والكفاية. كلمة

ك" اليت تتعلق اة دينية على شكل كلمة "نر حتتوي كلمات األغنية يف اآلية على شكل كلم
جبانب احلب. إن النظر إليك يعين دائًما الرغبة يف الرؤية والتحديق والشعور ابلسعادة من خالل حملة 

 .، خاصة إذا كان يخنظر إىل املرء على أنه رسول
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 مضمون التعبري  شكل التعبري

 قأاكأ ونخصأل ري وراءأكأ نلْ  >>> سنصلي خلفك حىت نلتقي بك

 مضمون احملتوي  شكل احملتوي

 ونخصأل ري وراءأكأ نْلقأاكأ  >>> سنصلي جبانبك ، نلتقي بك

 
 ج4 جدول

يتكون شكل التعبري من مضمون التعبري هلا حد للمعىن املعرب عنه. ميكن   4.3أ دولفاجل
كلمة ألن   أيًضا رؤيته بني شكل احملتوى ومضمون احملتوى. يتضح الدليل على ما وصفه جبملة أو

الشيء يتكون من الكلمة أو اجلملة من خالل التفسري املعطى حبيث يصبح مكواًن كاماًل حسب 
 الكلمة يف اللغة العربية.

التعبري ،أي  شكل( يف سياق اجلملة تعطي معىن  ونخصأل ري وراءأكأ نْلقأاكأ التعبري ) ضمونم
صفها ، فإن السياق يشري إىل الشخص "سنصلي خلفك حىت نلتقي بك". ويف مجيع املعاين اليت مت و 

الذي أيمل أنه لو كان النيب معه يصلي جبانب النيب حىت يلتقي هو والنيب. يصف هذا السياق سعادة 
 الشخص عندما يكون جبانب النيب

احملتوى أي شكل ( يف سياق الكلمة تعطي معىن نْلقأاكأ  ،وراءأكأ  ،ونخصأل رياحملتوى )ضمون م
اول التعبري عنه ، فإن كلمة "نأشخل ي" تتضمن شيطااًن "سنصلي جبانبك ، نلت قي بك". ابملعىن الذي حيخ

موضراًي واليت ميكن أن تعين الصالة ، والصالة ، والصالة. يف كلمات األغنية يتعلق األمر أكثر ابلصالة 
يث يعطي جبانبه ، لكن الباحث حيوهلا إىل صالة ألنه يرى معىن أن بيان الصالة من جانبه ال يكفي حب

الباحث معىن الصالة جبانبه. وتعين كلمة "ورد" يف قاموس اللغة العربية "اخللف" ، ويف سياق مشابه 
حياول الباحث تغيري املعىن حبيث يكون املعىن يف جانبه ألن معىن كلمة "وأرأوأقأة" يف اجلملة هو األنسب 

 .أو األنسب الستخدامها يف اجلملة
ية على شكل كلمة دينية على شكل كلمة "نوشويل" اليت تتعلق حتتوي كلمات األغنية يف اآل

جبانب العبادة. يتم تعديل ذلك حبيث ميكن استنتاج إفشاء املعىن من الرغبات أو التوقعات البشرية 
 من حيث أداء العبادة ، أي الصالة مع النيب.
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 مضمون التعبري  شكل التعبري

 اجلنة ونأنالأ بر فْـقأت كأ  >>> سنأيت اجلنة معك

 مضمون احملتوي  شكل احملتوي

 ونأنالأ بر فْـقأت كأ اجلنة >>> سننال معكم والسماء

 
 د4 جدول

يتكون شكل التعبري من مضمون التعبري هلا حد للمعىن املعرب عنه. ميكن   4.4أ دولفاجل
ألن  أيًضا رؤيته بني شكل احملتوى ومضمون احملتوى. يتضح الدليل على ما وصفه جبملة أو كلمة

الشيء يتكون من الكلمة أو اجلملة من خالل التفسري املعطى حبيث يصبح مكواًن كاماًل حسب 
 الكلمة يف اللغة العربية.

التعبري أي "سنأيت شكل ( يف سياق اجلملة تعطي معىن  ونأنالأ بر فْـقأت كأ اجلنةالتعبري ) ضمونم
اق يشري إلينا ، أي أن البشر سيتشفعون اجلنة معك". ويف مجيع املعاين اليت مت وصفها ، فإن السي

 .فيحصلون على اجلنة إذا اتبعوا الرسول
أي "سننال  احملتوى شكل( يف سياق الكلمة تعطي معىن ونأنالأ بر فْـقأت كأ اجلنةاحملتوى ) ضمونم

معىن احلصول ،  "ننال" معكم والسماء". ابملعىن الذي حياول التعبري عنه ، ميكن أن يكون لكلمة
ول ، وكال املعنيني متماثالن. كلمة رفقكة تعين الصديق ، الصديق ، الرفيق. ومع ذلك ، عند واحلص

وضعها يف سياق الكلمات ، يكون معىن الكلمة أكثر مالءمة ملعىن الوجود معك ألن النيب ليس 
صديًقا أو صديًقا فحسب ، بل هو مرشدان ومرشدان ومرشدان له. الطريق الذي أنعمه هللا سبحانه 

 .وتعاىل
ننال على شكل كلمة دينية على شكل كلميت " على ما سبقحتتوي كلمات األغنية يف اآلية 

" واليت تتعلق جبوانب العبادة. هذا ألن معىن السري مًعا مبعىن النضال مًعا للوصول إىل اجلنة من واجلنة
س هذا فقط ، عندما خالل عملية ليست سهلة متر عرب التقلبات واملنعطفات يف التجارب القائمة. لي

 تريد أن تصل إىل نعمة هللا ، فأنت ابلطبع حباجة إىل مرشد حىت ال يضل املسار الذي تسلكه.
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 مضمون التعبري  شكل التعبري
نقضي على الظلم ونكافح من أجل 

 نأرفأعخ ظخلًما، نـأْنصرخ حقَّا >>> احلقيقة

 مضمون احملتوي  شكل احملتوي
ن أجل سنمحو ، طغيان ، نكافح م

 احلقيقة
 نأرفأعخ ظخلًما، نـأْنصرخ حقَّا >>>

 
 ه4 جدول

يتكون شكل التعبري من مضمون التعبري هلا حد للمعىن املعرب عنه. ميكن   4.5أ دولفاجل
أيًضا رؤيته بني شكل احملتوى ومضمون احملتوى. يتضح الدليل على ما وصفه جبملة أو كلمة ألن 

من خالل التفسري املعطى حبيث يصبح مكواًن كاماًل حسب الشيء يتكون من الكلمة أو اجلملة 
 الكلمة يف اللغة العربية.

أي  التعبريشكل ( يف سياق اجلملة تعطي معىن نأرفأعخ ظخلًما، نـأْنصرخ حقَّاالتعبري ) ضمونم
"نقضي على الظلم ونكافح من أجل احلقيقة". ويف مجيع املعاين اليت مت وصفها ، يشري السياق إىل 

،  على ما سبققوم الرسول صلى هللا عليه وسلم إبقامة العدل يف مجيع الدوائر. يف السياق موقف 
تعين كلمة إذا أن هذا املوقف ميكن حتقيقه من خالل زايدة إميان املرء ابلدفاع عن احلق من جانب 

مر النيب. تظهر هذه الثقة ابلنفس على الفور من شخص حيب حبيبته حًقا ، خاصة عندما يتعلق األ
 .ابجلهاد يف سبيل هللا

توى أي شكل احمل( يف سياق الكلمة يعطي معىن  نأرفأعخ ظخلًما، نـأْنصرخ حقَّامضمون املضمون )
"سنمحو ، طغيان ، نكافح من أجل احلقيقة". ابملعىن املراد التعبري عنه ، فإن كلمة انرفاو هلا معىن 

هلا معىن املساعدة . وكلمتا "دزملان" و  "ننصر" الرفع والرفع والقضاء واملسح وحنو ذلك. بينما كلمة
 ."حقرون" هلا معىن الباطل / الظلم واحلقيقة / العدل

على شكل كلمات دينية على شكل كلمات  على ما سبقحتتوي كلمات األغنية يف اآلية 
ياق " اليت تتعلق جبوانب إعالء العدالة. يتم تضمني العدالة يف الساقح، و  ظلما، وننشر ، و  ع"نرف

الديين الناجم عن املوقف البشري نفسه حيث جيب أن يكون البشر مثل قومه ، أي النيب حممد ، 
 متسًقا يف دعم العدالة داخل األسرة واجملتمع وخارج اجملتمع.
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 مضمون التعبري  شكل التعبري

 لنـخعأم ررأ يف أرض هللا >>> سنبين على أرض هللا

 مضمون احملتوي  شكل احملتوي

 لنـخعأم ررأ يف أرض هللا >>> على أرض هللاسنبين 

 
 و4 جدول

يتكون شكل التعبري من مضمون التعبري هلا حد للمعىن املعرب عنه. ميكن   4.6أ دولفاجل
أيًضا رؤيته بني شكل احملتوى ومضمون احملتوى. يتضح الدليل على ما وصفه جبملة أو كلمة ألن 

التفسري املعطى حبيث يصبح مكواًن كاماًل حسب الشيء يتكون من الكلمة أو اجلملة من خالل 
 الكلمة يف اللغة العربية.

تعطي معىن التعبري أي "سنبين على أرض  كالم( يف سياق اللنـخعأم ررأ يف أرض هللام التعبري )
يشري السياق إىل نية أن يبين اجلنس البشري ، ويبين ، ويبين فتم وصفها ، ي أنيف مجيع املعاين و هللا". 

 .ء خللق أرض جديرة ابلبشرأي شي
احملتوى أي "سنبين على  شكل( يف سياق الكلمة معىن لنـخعأم ررأ يف أرض هللااحملتوى ) ضمونم

هلا معىن البناء والتشييد والتأسيس. يف  "نعمر" ملعىن الذي حناول التعبري عنه ، فإن كلمةاأرض هللا". 
 .رضحني أن كلمة "أرض" ميكن أن يكون هلا معىن األرض واأل

" نعمرعلى شكل كلمة دينية على شكل كلمة " على ما سبقحتتوي كلمات األغنية يف اآلية 
املرتبطة ابجلانب السابق حبيث عند اجلمع ، فهذا يعين أنه بعد حتقيق العدالة ، فإن اخلطوة التالية هي 

 وإمجاع ، وقياس. إنشاء وبناء مبىن جديد يتوافق مع اإلسالم على أساس قوانني القرآن. عن ، وسنة ،
 هو أمحدالكلمات الدينية يف  صيغة (5

هوا أمحدون هي األغنية اخلامسة واألخرية من ألبوم نور على نور من أتليف أمحد اليافعي. 
تتحدث أغنية هوا أمحدون عن أمهية الصالة على النيب حممد. يف كلمات هذه األغنية جيد الباحث 

 يل:صيغ كلمات حتتوي على تدين. الوصف كالتا
 
 



47 
 

 
 

 مضمون التعبري  شكل التعبري
 هب أْدي ه  نـأتـأعأبَّد >>> هديته نعبد هللا
 مضمون احملتوي  شكل احملتوي
 هب أْدي ه  نـأتـأعأبَّد >>> إبرشاده نعبد

 
 أ5 جدول

يتكون شكل التعبري من مضمون التعبري هلا حد للمعىن املعرب عنه. ميكن   5.1أ دولفاجل
توى ومضمون احملتوى. يتضح الدليل على ما وصفه جبملة أو كلمة ألن أيًضا رؤيته بني شكل احمل

الشيء يتكون من الكلمة أو اجلملة من خالل التفسري املعطى حبيث يصبح مكواًن كاماًل حسب 
 الكلمة يف اللغة العربية.

نعبد هللا". التعبري "هبديته شكل  تعطي معىن  كالم( يف سياق الهب أْدي ه  نـأتـأعأبَّدالتعبري ) ضمونم
 .يف مجيع املعاين اليت مت وصفها ، يشري السياق إىل إرسال النيب حممد إلرشاد قومه أبمر عبادة هللا تعاىل

احملتوى أي "إبرشاده  شكل( يف سياق الكلمة تعطي معىن هب أْدي ه  نـأتـأعأبَّد املضمون ) ضمونم
"نتعبد" هلا نفس معىن األغنية السابقة وهي  نعبد". ويف املعىن املراد التعبري عنه ، فإن كلميت "هدي" و

"هدى " و "تسليم وعبادة". تعين هذه الكلمات أنه مع وجود الرسول الذي أييت أبمر من ربه ، فإن 
 .البشر يعبدون وخيضعون لإلله الواحد ، وهو هللا سبحانه وتعاىل

ي" و "نتعبد" حتتوي كلمات األغنية يف اآلية على شكل كلمة دينية على شكل كلميت "هد
، وكلتامها مرتبطة ابجلانب اإلهلي الذي ينزل بتوجيهات من النيب صلى هللا عليه وسلم. جيب أن يعبدوا 
اإلله الواحد فقط ، وهو هللا سبحانه وتعاىل. حىت يكون اإلنسان ممتًنا للنيب ألنه بتوجيهاته يعرف 

 ال غريه.ق يف أن يخعبد نه وتعاىل له احلالبشر األوائل حىت يومنا هذا أن هللا سبحا
 

 
 مضمون التعبري  شكل التعبري

  رأبر  صألر  عألأْيه  ايأ  >>> اللهم صل عليه

 مضمون احملتوي  شكل احملتوي
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  رأبر  صألر  عألأْيه  ايأ  >>> اللهم صل عليه

 
 ب5 جدول

كن يتكون شكل التعبري من مضمون التعبري هلا حد للمعىن املعرب عنه. مي  5.2أ دولفاجل
أيًضا رؤيته بني شكل احملتوى ومضمون احملتوى. يتضح الدليل على ما وصفه جبملة أو كلمة ألن 
الشيء يتكون من الكلمة أو اجلملة من خالل التفسري املعطى حبيث يصبح مكواًن كاماًل حسب 

 الكلمة يف اللغة العربية.
 صل اللهم" شكل التعبري معىن يتعط الكالم سياق يف(  رأبر  صألر  عألأْيه  ايأ التعبري ) ضمونم

 وسلم عليه هللا صلى حممد النيب إىل صالتك إىل السياق فيشري وصفه يتم الذي العام املعىن". عليه
لألمني. اشتهرت  ةأال وهو اإلسالم رمح ، وتعاىل سبحانه هللا ابركه الذي الطريق إىل هداان الذي

تذكرها عند حماولة الصالة على النيب صلى هللا  سلسلة الكلمات الواردة يف اجلملة ومن السهل جًدا
 .عليه وسلم

 أي ، املضمون صيغة معىن يعطي الكلمة سياق يف(   رأبر  صألر  عألأْيه  ايأ مضمون املضمون )
النداء  يف سياق "اي رب" اول التعبري عنه ، يتم تضمني كلمةحيخ  الذي ابملعىن". عليه صل اللهم"

تستند هذه السلسلة من الكلمات أحيااًن إىل  الصلوات.و لمة كثريًا يفحيث يتم استخدام ك واملنادى
 احلاجات حسب وغريها ، رمحن واي ، رحيم واي ، التوابصفات أخرى يف هللا مثل: اي غفار ، واي 

ل" إذا كانت تتبع معىن الكلمة تعين السالم صبينما كلمة "و تخستخدم عادة يف الصالة اليومية .  اليت
ل" معاٍن أخرى تخستخدم بناًء على مكان وضع الكلمة مثل معىن صل. ميكن أن يكون لكلمة "والنب

 .الصلوات والصالة
حتتوي كلمات األغنية يف اآلية على شكل كلمة دينية على شكل كلمة "شويل" واليت تتعلق 

لصلوات على جبانب السنة ابإلضافة إىل العبادة ، أي الصالة على النيب حممد. فينبغي أن يضاعف ا
 النيب حىت يتشفع فيما بعد يف صورة عون يوم القيامة.
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 مضمون التعبري  شكل التعبري

ي >>> هو النيب املسح )املاحي( ُّ اْلمأاح   وأهخوأ النَّيب 

 مضمون احملتوي  شكل احملتوي

ي >>> هو النيب املسح )املاحي( ُّ اْلمأاح   وأهخوأ النَّيب 

 
 ج5 جدول

يتكون شكل التعبري من مضمون التعبري هلا حد للمعىن املعرب عنه. ميكن   5.3أ دولفاجل
أيًضا رؤيته بني شكل احملتوى ومضمون احملتوى. يتضح الدليل على ما وصفه جبملة أو كلمة ألن 
الشيء يتكون من الكلمة أو اجلملة من خالل التفسري املعطى حبيث يصبح مكواًن كاماًل حسب 

 ربية.الكلمة يف اللغة الع
ي( يف سياق ال ضمونم ُّ اْلمأاح  التعبري ، أي "هو  شكلتعطي معىن  كالمالتعبري )وأهخوأ النَّيب 

النيب املسح )املاحي(". ابملعىن العام الذي مت وصفه ، يشري السياق إىل رسول هللا ابعتباره أفضل 
معىن أن النيب ال ينقل شخصية للبشر جيب تقليدها. إذا نظرت إىل كلمة "النيب" ، فإن املكتوب هو 

الوحي ولكن يف سياق خمتلف. عندما نعلم أن هناك كلمة "النيب" متبوعة بكلمة متيزها ، فإن ما يتضح 
 .هو معىن كلمة "النيب" وهي لقب النيب حممد صلى هللا عليه وسلم

ي( يف سياق الكلمة معىن  مضمون ُّ ، اْلمأاح  "هو النيب  احملتوى ، أي شكلاحملتوى )وأهخوأ النَّيب 
مما  اإلسم الضمري تشمل "هو" الذي ميسح )املاحي(". يف املعىن الذي حياول التعبري عنه ، فإن كلمة

يعين أنه رجل. وكلمة النيب هلا معىن النيب ، الرسول ، أي كنية ملن كلفهم هللا أن يكونوا أوصياء على 
فقط ال ينقل الوحي من عند هللا. أما األرض ، لكن لفظ النيب يعين أنه إذا كان املرسل له لقب نيب 

الشخص الذي يتم إرساله إللقاء الوحي فهو يسمى روسول. يف حني أن كلمة املاحي هي لقوب 
رسول هللا حيث يهدئ أصدقاءه دائًما عندما يكونون يف موقف صعب ، فإن معىن املسح هو حمو 

 .كل حزن حيدث يف أمته أبفضل حل له معهم
يف اآلية على شكل كلمات دينية على شكل كلميت "النيب" و "املاحي"  حتتوي كلمات األغنية

 واليت تتعلق جبوانب املديح على الرسول الكرمي. فنزداد صلواتنا له كأمته عليه الصالة والسالم.
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 مضمون التعبري  شكل التعبري

ُّ احلْ  >>> ر(اش)احل حسيبنيب   شراوأهخوأ النَّيب 

 يمضمون احملتو   شكل احملتوي

ُّ احلْ  >>> ر(اش)احل حسيبنيب   شراوأهخوأ النَّيب 

 
 د5 جدول

يتكون شكل التعبري من مضمون التعبري هلا حد للمعىن املعرب عنه. ميكن   5.4أ دولفاجل
أيًضا رؤيته بني شكل احملتوى ومضمون احملتوى. يتضح الدليل على ما وصفه جبملة أو كلمة ألن 

لة من خالل التفسري املعطى حبيث يصبح مكواًن كاماًل حسب الشيء يتكون من الكلمة أو اجلم
 الكلمة يف اللغة العربية.

ُّ احْلاشر( يف سياق اجلملة تعطي معىن  ضمونم التعبري ، أي "هو نيب  شكلالتعبري )وأهخوأ النَّيب 
كوننا   يشري السياق إىل النيب صلى هللا عليه وسلمفتم وصفه ، يملعىن العام الذي ار(. اش)احل حسيب

نبًيا ونبًيا حيقق معناها دائًما عندما نصلي إليه ، فريجع إلينا أجر الصالة املمنوحة ، حبيث يكون معىن 
الوفاء هو النيب الذي يشبه كأس ممتلئ. االنسكاب من الزجاج هو مكافأة للنيب الذي يرجع إىل عبده 

 .الذي يصلي له دائًما
ُّ ، احلْ  اشر( يف سياق الكلمة تعطي معىن صيغة احملتوى ، أي "هو مضمون احملتوى )وأهخوأ النَّيب 

شر(". يف املعىن الذي حياول التعبري عنه ، فإن كلمة "هوا" واردة يف اسم ضومري املنفل انيب حيقق )احل
ر" مخدرجة يف اش، وكلمة النيب هي لقب رسول هللا كما هو موصوف يف املقطع السابق. كلمة "احلأ 

" اليت تعين الوفاء واجلمع والتحصيل وهي واحدة من اللقوب املوجهة إىل شرحأ بكلمة " اإلسم الفاعل
 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

حتتوي كلمات األغنية يف اآلية على شكل كلمات دينية على شكل كلميت "النيب" و 
عليه الصالة ر" واليت تتعلق جبوانب من الثناء على الرسول الكرمي. فنزداد صلواتنا له كأمته اش"احلأ 

 والسالم.
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 مضمون التعبري  شكل التعبري

هو القمر الذي ينري 
 الكوكب

ٌر أضأاءأ كأوأاك ب >>>  قأمأ

 مضمون احملتوي  شكل احملتوي
هو القمر الذي ينري 

 الكوكب
ٌر أضأاءأ كأوأاك ب >>>  قأمأ

 
 ه5 جدول

 املعرب عنه. ميكن يتكون شكل التعبري من مضمون التعبري هلا حد للمعىن  5.5أ دولفاجل
أيًضا رؤيته بني شكل احملتوى ومضمون احملتوى. يتضح الدليل على ما وصفه جبملة أو كلمة ألن 
الشيء يتكون من الكلمة أو اجلملة من خالل التفسري املعطى حبيث يصبح مكواًن كاماًل حسب 

 الكلمة يف اللغة العربية.
ٌر أضأاءأ كأوأاك بالتعبري ) ضمونم التعبري  أي "هو شكل تعطي معىن  كالمسياق ال( يف  قأمأ

القمر الذي ينري الكوكب". يف مجيع املعاين اليت مت وصفها ، يشري السياق إىل تشبيه النيب صلى هللا 
عليه وسلم ابلقمر الذي ينري الكوكب. فالضوء املنبعث كالقمر مطمئن وال يبعث مثل ضوء الشمس 

 .مام أمتهألن الرسول نفسه كان دائما مطمئنا أ
ٌر أضأاءأ كأوأاك ب) توىاحمل ضمونم احملتوى ، أي "هو  شكل( يف سياق الكلمة تعطي معىن قأمأ

القمر الذي ينري الكوكب". يف املعىن الذي حناول التعبري عنه ، فإن كلمة "قمر" هلا معىن القمر الذي 
ن "قمر" غناها مشاري رشيد يتم تقدميه على أنه النيب صلى هللا عليه وسلم كما يف صالة أخرى بعنوا

 . كما ريني" موجودة يف شيطان ماضي اليت تعين أضاءل هللا . كلمة "و واملعىن الوارد يف اموجه إىل رس
 قصيدة" 1000اب أفركيين للشيخ مجال الدين يف كت"الكون أضاء "   استعملت الكلمة يف قصيدة

م والكواكب. لكن ما يناسب سياق اليت تعين النجو  "كوكب" هي مجع كلمة "كواكب" بينما كلمة
 .اجلملة هو كوكب ألن القمر ال يضيء النجم منطقًيا ألن النجم يضيء من تلقاء نفسه
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حتتوي على شكل كلمات دينية على شكل كلميت  على ما سبقكلمات األغنية يف اآلية 
ك دعوان نصلي "قمرون" و "عدلوا" واليت تتعلق جبوانب مدح لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم. لذل

 أكثر له حىت يتشفع فيما بعد من النيب صلى هللا عليه وسلم.
 معىن القيم الدينية يف ألبوم نور على نور .ب

على  الباخث غنية يف ألبوم نور على نور. وحصلحمتوى كلمات األ يف عىنامل بعد معرفةأما 
مجعتها يف شكل توصيف البياانت ذات الصلة حسب شكل الكلمات اليت حتتوي على معىن التدين مث 

حسب نقاط القيم الدينية املعطاة. كما أوضحنا يف الفصل السابق ، حتتوي القيم اإلسالمية أو التدين 
 الباخثجمع يسامح واملساواة وغريها. لذلك ، سعلى معايري خمتلفة ترتاوح بني األلوهية والعدل والت

هم القيم الدينية يف ألبوم نور على نور. مناقشة هذا الفصل الفرعي حىت يتمكن اجلمهور من فهم وف
 الوصف كالتايل:

 التوحيد أو األلوهية -1
قيمة األلوهية أو التوحيد هي قيمة دينية هلا أساس أن هللا واحد ، أي هللا سبحانه وتعاىل. 
تصبح قيمة األلوهية أعلى نقطة يف اجملال الديين لوجود الدين بدًءا مبعرفة هللا والصفات اليت تقوم 

يه. حبيث جيب أن ميتلك كل مسلم هذه القيمة اإلهلية ويقوم هبا ألهنا تتعلق جبوانب تطبيقها يف عل
 :احلياة. وجد الباحثون يف ألبوم نور على نور بعض البياانت املتعلقة بقيمة األلوهية على النحو التايل

 العقيدة / التوحيد (أ
اإلنسان وإميانه بوجود هللا تعاىل  إن قيمة العقيدة يف ألبوم نور على نور هي متثيل إلدراك

إال ال إله ابملضمونني الذي يقرأ  أ "1 " دولاجلتعبري وشكل احملتوي على شكل ال كما هو وارد يف
إىل  ب "1" دولاجل ي أيضا يف شكل التعبري وشكل احملتوي على، حيتويهللا. مث يف األغنية الثانية

شكل التعبري وشكل  م هلل سبحانه وتعاىل. ويفعلى إحساس ابالستسالم واالستسال ج "2" دولاجل
 .عن اعتماد اإلنسان على هللا آنيقر  ه" أن2"  دولاجل احملتوي على

 اإلميان  (ب
تكمن قيمة اإلميان يف األلبوم نور على نور يف إثبات مدى اإلميان ابهلل سبحانه وتعاىل مع 

 .صوت إثبات اإلميان خبلود واحد
 دعاءال (ج
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و" 2" دولاجل شكل التعبري وشكل احملتوي على يفألبوم نور على نور يف  دعاءتظهر قيمة ال
 يف. مث دعاءأثناء الو يف شكل مقدار ما حيتاجه اإلنسان إلهله من خالل التوسل فعاًل أثناء البكاء 

أن أنت، أي  هو استمرار للكلمات السابقة مبعىنز" 2" دولاجل شكل التعبري وشكل احملتوي على
 ، أفضل مساعد لألشخاص الذين حيتاجون إىل املساعدة.هللا سبحانه وتعاىل

 العبادة -2
قيمة العبادة أو األعمال الورعة قيمة تتعلق بتنفيذ األوامر اليت تخفرض على اإلنسان. عبادة 
العبد تنقسم إىل عبادة واجبة وعبادة سنة. العبادة اإلجبارية هي عبادة جيب القيام هبا ، وتشمل 

ة والصوم والزكاة والعقيدة ، واحلج ملن يقدر عليها. يف حني أن عبادة السنة أركان اإلسالم من الصال
فلن حتصل على شيء هي عبادة ، وإذا مت القيام هبا فسوف حتصل على أجر ، وإذا مل يتم ذلك 

يف ألبوم أغنية نور على  باحثالمثل صالة السنة، وصوم السنة، والعمرة، والسواك وغريها. وجد 
 :علق بقيمة العبادة حمل التساؤل. الوصف كالتايلنور بياانت تت
 الصالة وأوامرهم أ( 

وقيمة الصالة العبادة واجبة على كل مسلم. الصالة هي أمر من هللا عن طريق النيب حىت 
 يفو  أ ".5ل " دو اجلشكل التعبري وشكل احملتوي على  يفاإلنسان من عبادة رهبم املدرج  يتمكن

، تعين خدمات الصالة املعروضة الصالة والعبادة ج"4" دولاجلعلى  شكل التعبري وشكل احملتوي
شكل التعبري  يفلوا على مكافأة على شكل اجلنة مبعىن تنفيذ االلتزامات اليت يتم تنفيذها حىت حيص

 .د"4" دولاجلوشكل احملتوي على 
 ب( القراءة واملمارسة والفوائد يف القرآن

ور على نور ، وهي األغنية الثالثة اليت حتمل نفس عنوان القيمة القرآنية الواردة يف ألبوم ن
األلبوم ، تعين أن الفوائد اليت حنصل عليها من قراءة القرآن هي أنه ميكن استخدام القرآن كمعاجل 

عندما تكون يف ورطة  أ "،3" دولاجل شكل التعبري وشكل احملتوي على يف من األمل. داخل اجلسم.
شكل التعبري وشكل ، ومحاية ملن ميارسها يف ب "3"  دولاجلتوي على شكل التعبري وشكل احمل يف

 ج ".3"  دولاجلاحملتوي على 
شكل  يفوجودة القرآن هو أيًضا رسالة هللا اليت نقلها هللا سبحانه وتعاىل عن طريق نبيه وامل

رفع ي شخص يتطلع إىل مما جيعلها دائرة الدرجات أل 3.3أ دولاجلالتعبري وشكل احملتوي على 



54 
 

 
 

فضاًل عن كوهنا تطميًنا ومعاجلًا من  د "3" دولاجلشكل التعبري وشكل احملتوي على  يفالدرجات 
 .ه "3" دولن الذي أصاب أحًدا يف اجلاحلز 

 الرحم صلةج( 
متثل قيمة الصلة اليت حيتويها ألبوم األغنية الظروف خالل شهر رمضان مع جتمع العائالت 

. ج"1" دولاجلشكل التعبري وشكل احملتوي على  يف، وحتديداً طويلةها منذ فرتة اليت مل تلتقي ببعض
، فإن معىن تقوية أواصر األخوة ابلبقاء على صلة مبا يقصد يف كلمات األغنية إذا اجتمعت األسرة

 األوىل.
 أمر املعروف وهني املنكر -3

هيه. خيتلف إن قيمة ألمر معروف وهنائياً له معىن تنفيذ مجيع األوامر واالبتعاد عن كل نوا
فإنه خيتلف من حيث  يف قيم العبادة السابقة. ومع ذلكعن ما مت شرحه  أمر معروف وهني منكر

املمارسة ، أي بناء الروتني البشري بشكل عام. وجد الباحثون بعض البياانت املناسبة املتعلقة هبذا. 
 الوصف كالتايل:

 ر معروفأم (أ
 دولاجل شكل التعبري وشكل احملتوي على يفتتوافق حرفًيا مع املعىن. أمر معروف  rقيمة؛

، والنيب هو توجيه البشر إىل أفضل نيباللق أكثر بدور أو مهمة النيب كر معروف تتعمأإن قيمة أ " 4"
 .طريق وكذلك إرشادهم لتحقيق رضا هللا

 العدل  (ب
لواقع وجهة ة له يف امبدأ العدالة هو قيمة مرتبطة إبعالء احلقيقة. مبدأ العدالة يف القيم الديني

مر معروف ، ولكن يف هذه احلالة ليس ألن مبدأ العدالة الوارد يف األلبوم ملموس ألنظره اخلاصة
 دولاجلشكل التعبري وشكل احملتوي على  يفسياق مجلة خمتلف ، وابلتحديد  منكر يفوهني منكر 

السابق  لجدو هو جتسيد للو" 4اجلدول " شكل التعبري وشكل احملتوي على يف بينما مسكه" 4"
 عندما مت أتسيس احلق على أرض هللا.

 احلب -4
قيمة احلب هي قيمة دينية يف شكل الطبيعة اجلسرية اليت ميتلكها اإلنسان. حب اإلنسان 

. الشيءص هو شعور ابإلعجاب جتاه البشر أو احليواانت أو احليواانت أو األشياء اليت يفضلها شخ
شخص ما على استعداد لفعل أي شيء من أجل ينشأ احلب من الشعور ابلسعادة عندما يكون 
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الشخص اآلخر الذي حيبه. احلب من منظور عام له تعريفات خمتلفة وفًقا للبشر الذين خيتربون كيف 
 :أييت احلب. يف ألبوم األغنية ، وجد الباحثون ارتباطًا بني البياانت املتعلقة بذلك. الوصف كالتايل

 حب هللا. أ
وابلتحديد يف أغنية د" 2" دولاجلري وشكل احملتوي على شكل التعب يفيظهر حب هللا 

، فإن تعريف احلب هو الذي يريد أن يظل دائًما مع شخص حيبه على أمل أنه عندما جدسقليب 
سؤء  ، يكون قلب هذا الشخص من طبيعةالشخص ابلقرب من الشخص الذي حيبهيكون هذا 

 . .إىل هللا سبحانه وتعاىلالظن 
 حب رسول هللا. ب

وحتديداً يف ب" 4" دولاجل شكل التعبري وشكل احملتوي على يفللنيب كما هو مبني  احلب
من حيبه ال فعندما يرى معنا هو تعريف احلب نفسه. أي إذا شعر أحدهم مبتعة احلب ليتك أغنية 

، خاصة إذا كان احلبيب هو واألمل وما إىل ذلك، مثل العطش واجلوع يشعر أبي شيء يف جسده
 ى هللا عليه وسلم.النيب حممد صل

 الصلوات -5
إن قيمة الصلوات أو الثناء على النيب صلى هللا عليه وسلم هي قيمة مرتبطة ابلتسبيح املغين 
واملوجره إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. إذا احتوى ما يغىن على صفات النيب وخصائصه وقصصه 

، فعادًة عن الطبيعة واجلاللة وطلبات هللارأ ، فعادة ما يطلق عليه اسم "الصلوات". أما إذا كان ما يخق
يف ألبوم نور على نور بعض البياانت  أو ذكرًا حسب طريقة قراءته. ووجد الباحثما يخسمَّى سلكًيا 

 :املتعلقة بقيمة الشالوات. الوصف كالتايل
 واتالصل -1

ب" 5" دولاجلشكل التعبري وشكل احملتوي على  يفمة الشالوات يف ألبوم األغاين توجد قي
، هللا على حممد لصم كالتايل: اي رب شائعة االستخدا تلواصال ةوهي قراءة عامة يف الصالة. قراء

ومع  لرسول هللا يف الرمحة واألمان والربكة.على حممد، وغريهم. وقراءة هذه الصالة  صلل حممد، ص
أيمر قراء املسلسل. لذلك الناجتة عن فإن الصلوات اليت تخعطى هلم ستعيد لنا فيما بعد املكافأة  ذلك 

 .البشر مبضاعفة الصلوات للنيب حممد حىت حيصلوا فيما بعد على شفاعة وكذلك أجر قراءهتا
 للنيب صلى هللا عليه وسلم ثناء -2
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قيمة الثناء على النيب صلى هللا عليه وسلم هي قيمة تتعلق خبصائص النيب. وتنقسم طبيعة 
على النيب: الصديق واألمانة والتابليغ والفتون. بينما  الرسول إىل إلزامية وجيز. وخصائص الواجب

ج" 5" دولاجلشكل التعبري وشكل احملتوي على  يف سيارية أو إنسانيةطبيعة اجليز للنيب هي طبيعة ب
. هذه الصفة حمجوزة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ريي طبيعة اخل، فإن طبيعة النيب املبينة ه د"5" و

يتميز النيب حممد بتمثيل القمر الذي ه" 5" دولاملاحي واحلصري. بينما يف اجل الذي يتميز خبصائص
 ينري األرض بسالمها ونعومة نورها.
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 الفصل اخلامس
 خامتة
 

 خالصة البحث .أ
وظلته  2021األلبوم املصغر ألغنية نور على نور الذي غناه ماهر زين ، هو ألبوم صدر عام 

ويعود إطالق ألبوم نور على نور إىل جتربة كاتب  دار اإلنتاج. Awakening musicمؤسسة 
تم إطالقها تزامنا مع حلول شهر رمضان يسنوات. مث  10األغاين يف عيش حياته الروحية ألكثر من 

الذي حل يف مايو من العام املاضي. حيتوي األلبوم نور على نور على عدة مقطوعات منها رمضان 
 أمحد. وهو انجاان وقليب سجد ونور على نور وليتك مع

حيتوي ألبوم ماهر زين نور على نور على القيم الدينية يف كل أغنية. القيم الدينية هي القيم 
، وغريها. مر معروف هني منكرأ، و توي على خصائص دينية مثل التوحيد، والعبادة، والشريعةاليت حت

 .هجلمسو لويس يكيةميتاسيميوتتم وصف القيم الدينية املوجودة يف األلبوم ابستخدام نظرية ي
 من صيغة 3( أ  من القيم الدينية اليت تتكون من: ) صيغةحيتوي األلبوم نور على نور على .

 التعبري ومضمون مضمون من صيغة 7( بيف أغنية رمضان جاان. ) احملتوي التعبري ومضمون مضمون
يف أغنية نور على  احملتوي التعبري ومضمون مضمون من صيغة 5( جيف أغنية قليب سجد. ) احملتوي
 من صيغة 5( ه؛ )ليتك معنايف أغنية  احملتوي التعبري ومضمون مضمون من صيغة 6( دنور. )

أمحد. كما حيتوي على معىن القيم الدينية اليت تتكون  يف أغنية هو احملتوي التعبري ومضمون مضمون
 صيغة 9( بالتوحيد. )حول قيمة األلوهية /  شكل احملتويالتعبري و  شكل من صيغة 8( أ  من: )

 شكل احملتويالتعبري و  شكل من صيغة 3( جحول قيمة العبادة ؛ ) شكل احملتويالتعبري و  شكل من
عن قيمة احلب ؛  شكل احملتويالتعبري و  شكل من صيغة 2( دنكر ؛ )املعروف هني املمر أعلى قيمة 

 لى قيمة الصلوات.ع شكل احملتويالتعبري و  شكل من صيغة 4( ه)
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 ات البحثتوصي .ب
يهدف البحث بشكل أساسي إىل فهم وحتليل ووصف املشكالت اليت حتدث يف البيئة. ال 

، ولكن أيًضا يف أشياء يف شكل أشياء خمتلفة موجودة حوهلا ة يف الواقع فقط يف البيئةتوجد املشكل
ًة كطالب مثل األدب والتعليم ووسائل التواصل االجتماعي وعلم النفس وعلم االجتماع وغريها ، خاص

متخصص يف اللغة العربية ويستخدم اللغوايت واألدب. . لذلك جيب فهمها بشكل أكرب حىت ميكن 
 إجراء البحث بشكل صحيح.

 لويس ميتاسيميوتيكيةكدراسة.   هجلمسو لويس ميتاسيميوتيكيةتستخدم هذه الدراسة نظرية 
. يف ردانن دي سوسورفوهو من أتباع نظرية  هجلمسو لويسنفسها هي نظرية طورها  هجلمسو

ظرية اللغة، ، يستخدم الباحث قدرته احملدودة من خالل ربط طريقه بنميتاسيميوتيكيةالبحث عن 
من املأمول أن تتمكن األحباث املستقبلية من شرح مراحل نظرية و . يللواإلفراج املشروط، والد

 بوضوح. ميتاسيميوتيكية
يًضا سبًبا لنقص هذا البحث. لذلك من ميكن أن يكون نقص املراجع والقدرة احملدودة أ

املتوقع أن يكون البحث املستقبلي قادراً على تطوير النظرية اجلديدة ومن مث تطبيقها بشكل صحيح 
وعدم نسيان تلخيصها وإعادة كتابتها ابلطريقة الصحيحة لفحص النظرية املشار إليها يف هذا البحث. 

 الذين أخذوا الوقت الكايف لقراءة هذا البحث.لذلك أهنى الباحث هذه اجلملة بشكر القراء 
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 املالحق

 الكلمة "رمضان جاان"
 إصحى اي انمي

 وحرد الدرامي
 ال إله إال هللا
 رمضان كرمي

 
 فوانيس احلارة تنورر

 حتكي عن ضيف جديد
 ميأل قليب أفراح

 وخيلري الدنيا عيد
 

 رمضان جاان
 وفرحنا به
 بعد غيابه

 أهال رمضان
 غنروا وقولوا شهر بطوله

 غنروا وقولوا
 أهال رمضان
 رمضان جاان

 
 وصوت الداعي فينا يبان

 بيندهنا بكل أذان
 يقول حير على القرآن

 وميأل قلوبنا ابإلميان
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 وترجع ملرة األحباب
 ونسمع دقرة األبواب
 وسفرة حب جتمعنا

 تلم الشمل بعد غياب
 

 رمضان جاان
 وفرحنا به
 بعد غيابه

 نأهال رمضا
 غنروا وقولوا شهر بطوله

 غنروا وقولوا
 أهال رمضان
 رمضان جاان

 
 أهال رمضان

 قولوا معاان
 أهال رمضان
 رمضان جاان

 
 Musixmatch:  املصادر

 حممود الشريف ،حسني تنطوي ،أنور حسام ،كاتب الغين : ماهر زين
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 "الكلمة "قليب سجد
 قليب على اببك سجد

 يدعوك اي هللا
 

 أحد مايل أان غريك
 أدعوه واترجاه

 
 قليب أان كلما ابتعد

 ذاق األمل واآله
 

 يطلبك ايرب املدد
 هللا اي هللا

 
 مايل مايل غريك أحد

 أدعوه واترجاه
 

 ريب أحبك لألبد
 لوالك قليب اته

 
 دوماً عليك املعتمد

 يف كل ما ألقاه
 

 دمعي على خدي ورد
 اي خالقي رمحاك

 
 أنت املعني أنت السند
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 كأان من أان لوال
 

 Musixmatch:  املصادر
 كاتب الغين : أمحد أليفي
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 "نور على نورالكلمة "
 اي نور على نور

 ازاي مهجور
 و انت البلسم جلراح و آالم

 اي رسالة من املوىل تعاىل
 حمفوظة و عايشة مدى األايم

 
 ازاي انسيني و ال نقرا ايسني

 ماشيني يف الدنيا كده ودايسني
 نز قصادان و مش شايفنيالك

 مش بس كتاب ده دليل و طريق
 و حينر عليك ساعة ما تضيق

 و يف عزر الوحدة بيبقى صديق
 

 أان آية الكرسي بتحميين
 و تقرربين و ترقريين
 اقرأ املزرمل أالقيين

 دخنييت يف القرآن ده و ديين
 

 النرور حواليرا هنا و جنيب
 واان ليه ببعد كده عن ريب

 اته مأدد قليبده م داد كلم
 و بكون جمروح و بيشفيين

 
 LyricFind:  املصادر
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 "الكلمة "ليتك معنا
دينا سبيالً يأنفعخنا  ليتك معنا، هتأ

ْعنأا  ليتك معنا، ما كخنا ضألأْلنا أو ض 
 ليتك معنا بزمان نا اي رسول هللا

 
دينا سبيالً يأنفعخنا  ليتك معنا، هتأ

ْعنأ   اليتك معنا، ما كخنا ضألأْلنا أو ض 
 ليتك معنا بزمان نا اي رسول هللا

 
نيأ نـأرأاكأ   ليتك معنا، نأشبأعخ نأظأرًا ح 
 ليتك معنا، ونخصأل ري وأرأاءأكأ نـأْلقأاكأ 

 
 ونـخقأب رلخ كفريكأ ونأسعأد

عخنا  ليتك معنا، نـأْرو ي لك عما يخوج 
 ليتك معنا، لتـأبخوحأ إليكأ مأدام عخنا

وْ 
أ
 ىلأ يف عخالهونأنالأ بر فْـقأت كأ اجلنة ونعيمأ امل

 ليتك معنا بزماننا اي رسول هللا
 

 ليتك معنا، ما كان أبخمت نا فقري
 ليتك معنا، نـأْرعأى يتيًما، نـخْؤو ي كسري

 ليتكأ مأعأنا بزماننا اي رسول هللا
 

 ليتك معنا، ما إمتأألْت دخنياان مأعأاصي
ي ٍر قأاس  ا القلبخ كأحأجأ  ليتك معنا، ما غأدأ

 رسول هللاليتك معنا بزماننا اي 
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ْنأا يف ظأالم اجلهل    ليتك معنا، ما هتخ
 ليتك معنا، ما أأْغفأْلنا دأْورأ العقل  

ْعنأا بنيأ األخمأم    وأتأراجأ
 

 ليتك معنا، نرفعخ ظخلًما ننصخرخ حقَّا
 ليتك معنا، ما انقأسأمأْت أخمَّتخنا ف رأقأا

يا وبقخورة لنـخعأم ررأ يف أرض  هللا  بسالٍم حنأ
 ن نا اي رسولأ هللاليتك معنا بزما

 
  Musixmatchر: املصاد

 يوسف سند ،كاتب الغين : داليا أمارا
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 "الكلمة "هو أمحد
 هو أمحدٌ 
 هو أمحدٌ 

 
 هو أمحٌد وحممد

 قليب حممرد
 هبديه  نتعبَّد
 قليب حممرد

 اي رب ر صل ر عليه  
 ما الطريخ انحأ وغأرَّد
 ما الطريخ انحأ وغأرَّد

 
 املاحي وهو النيبُّ 
 قليب حممرد

 الوجهخ كاملصباح  
 قليب حممرد

ا الظالم واندى  حمأ
 اندأى لكل فالح  
 اندأى لكل فالح  

 
 هو أمحٌد وحممرد

 هبديه  نتعبَّد
 اي رب ر صل ر عليه

 ما الطريخ انحأ وغأرَّد
 هو أمحٌد وحممرد

 هبديه  نتعبَّد
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 اي رب ر صل ر عليه
 ما الطريخ انحأ وغأرَّد

 
روهو النيبُّ ا  حلاش 
 قليب حممرد

 وحنن فيه نخفاخر
 قليب حممرد

 من مل يخصل ر عليه
ر  فهو البخيلخ اخلاس 
ر  فهو البخيلخ اخلاس 

 
 وهو النيبُّ العاق ب

 قليب حممرد
 قمٌر أضاءأ كواكب

 قليب حممرد
 م سكخ اخل تام  حبييب
 أعلى األانم  مأرات ب
 أعلى األانم  مأرات ب

 
 هو أمحٌد وحممرد

 دهبديه  نتعبَّ 
 اي رب ر صل ر عليه

 ما الطريخ انحأ وغأرَّد
 هو أمحٌد وحممرد

 هبديه  نتعبَّد
 اي رب ر صل ر عليه
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 ما الطريخ انحأ وغأرَّد
 هو أمحدٌ 
 هو أمحدٌ 
 هو أمحدٌ 

 
 لكل العاشقني حبيبٌ 

 وأان حبييب .. حبييب حممرد
 هو أمحٌد وحممرد

 هبديه  نتعبَّد
 اي رب ر صل ر عليه
 دما الطريخ انحأ وغأرَّ 

 
 هو أمحٌد وحممرد

 هبديه  نتعبَّد
 اي رب ر صل ر عليه

 ما الطريخ انحأ وغأرَّد
 هو أمحٌد وحممرد
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