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 االستهالل
 

 "مْ هِ سِ ف  ن ْ ا بِه ا مه وْ ريِّ  غه  ي   ّت  حه  م  وْ قه ا بِ مه  ريِّ  غه  ي   اله  للاه  إن  "

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 

 

QS. Ar-Ra’d: 11 
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 توطئة
 

على  لسبلـعلى كل كفرة من فضلو كتوجيهاتو، كالصلوات كا رب العادلُتاحلمدهلل 
العنواف ىذا  رسالةإعداد تقرير ال من إكماؿ ةالباحث تسبكنحىت  ، الن ي  دمح ملسو هيلع هللا ىلسيدان

 اإلتصالدراسة نظرية: اهر زيندليف أغنية احلب يسود والظواهرية  التقاليد السيميائية"
 ."(Robert T. Craig)روبرت ت. كريج

 ة تقدديو لتلبية متللبات الباحثعبارة عن مشركع هنائي ًب االبحث اجلامعيىذ
داهبا من كلية العلـو اإلنسانية أيف اللغة العربية ك  (S-1) للحصوؿ على درجة البكالوريوس

عمل حىت االنتهاء اإلسبلمية احلكوميةماالنج. خبلؿ عملية الامعة موالان مالك إبراىيمجب
عرفة كالتحفي  كالتوجيو ، شاركت أطراؼ سلتلفة يف توفَت ادلا البحث اجلامعيمن ىذ
 :عرب عن امتنانو لػتهبذه ادلناسبة أف  ةالباحث عرضت. لذلك ةللباحث
موالان جلامعة كمدير ا  اجستَت،ادل، زين الدين دمح  دكتورفضيلة األستاذ ال .3

 .ماالنج اإلسبلمية احلكومية مالك إبراىيم
 .عميد كلية العلـو اإلنسانيةك،  ادلاجستَت دمح فيصل،الدكتور فضيلة .1
 .داهباأاللغة العربية ك رئيس قسم ، كادلاجستَت،طعبد الباسالدكتور فضيلة .1
كتوفَت ادلعرفة  بصرب كانضباط بتوجيو ،كمشرؼادلاجستَتكاكم،ا دمحز  فضيلة .1

ا البحث اخلاصة بكتابة ىذ ةكاإلجراء ثيف إجراء البح ةادلفيدة للباحث
 .اجلامعي

يف قسم اللغة  صوصايف كلية العلـو اإلنسانية، خ األساتيذ كاألستاذاتمجيع  .8
 .داهباأالعربية ك 

الوالدين احملبوبُت، أيب "سوانردم" كأمي "سلمى إدا توكانكوات" كأخي  .6
الصغَت احملبوب "دكم ستيا كيبوكك". أقوؿ ذلم شكرا ج يبل على كل األشياء 

 القددية كاحلماسة ككذلك الًتبية حىت اآلف.



 و
 

 اجيإ، ربيعة الليل مولدية، ا البحث اجلامعييف العمل على ىذ صحايبأمجيع  .7
ُت تللا ة، عليا عفيفة ماليانةر لية، نبيلة أزىرايين فضادلر  اءافتتاح ادلفرحة، عين

 ا البحث اجلامعي.قدموا الدافع كادلعرفة يف العمل على ىذ
الذين يقدموف دائما  UNIORكMAKBI كAd-du'ali  ئيأصدقامجيع  .8

 .ةكاحلماس للباحثالدافع 
حىت  ا البحث اجلامعييت سامهت يف ادلساعدة يف عمل ىذمجيع اجلهات ال .9

 .فواحدا ذكرىا كاحد ةستليع الباحثتمن إكماذلا كال  ةيتمكن الباحث
حىت ىذه اللحظة. آمل أف  حرصتك  تكافح  ليتا نفسي،كال تنسى، ابللبع .31
 .كاألمة. آمُتكوف كل خلوة يف ادلستقبل مفيدة للدين كالوطن أ
ي اؿ ىناؾ الكثَت من النواقص فيها.  يف إعداد ىذه األطركحة أنو مل ةدرؾ الباحثت

 منفتح على النقد كاالقًتاحات من سلتلف األطراؼ اليت تفيد يف ةلذلك فإف الباحث
كالقراء كلتلوير اللغة ا للباحثُت ذا البحث مفيدكوف ىنالتحسينات ادلستقبلية. أنمل أف 

 .هبا بشكل عاـ. آمُتدأالعربية ك 
 
 

 ـ1111مايو  11ماالنج، 
 الباحثة،

سبيبل ستيا كيدا
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 مستخلص البحث
دراسة يسود" دلاىر زين:  ( التقاليد السيميائية كالظواىرية يف أغنية "احلب1111)ويدا، سبيال ستيا 

البحث اجلامعي، قسم اللغة العربية  ،(Robert T. Craig)ركبرت ت. كريج  اإلتصاؿنظرية 
كأدهبا. كلية العلـو اإلنسانية. جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج. 

 .ادلاجستَتادلشرؼ:  دمح زاكاكم، 
 ، ركبرت كريج، السيميائية، الظواىريةاإلتصاؿالكلمات األساسية: 

ىو علم  ظواىرممة. بينما التقليد الا أك عبلرم  ئي ىو دراسة العلم الذم يفسر التقليد السيميا
ث أمامو. يف كلمات فهم العامل من خبلؿ التجربة ادلباشرة لفهم مفهـو الظواىر األخرل اليت ربد

، ىناؾ أحداث ضمنية ديكننا مراجعة زلتوايهتا كمعانيها من خبلؿ أغنية "احلب يسود" دلاىر زين
. كىكذا ديكن ركبرت ت. كريجمنظور من  اإلتصاؿية على نظر التقاليد السيميائية كالظاىرية

شكل  دلعرفة( 3أىداؼ ىذه الدراسة ىي: )للمستمع أف يفهم ادلعٌت الذم يريد الشاعر نقلو.
من منظور ركبرت ت.   اإلتصاؿسود" دلاىر زين على نظرية قليد السيميائي يف أغنية "احلب يالت

 اإلتصاؿ أغنية "احلب يسود" دلاىر زين على نظرية يف ظواىرمشكل التقليد ال دلعرفة (1كريج. )
ادلستخدـ ، كمصدر البياانت نوعيادلنهج الوصفي ال ا البحث ىوستخدـ ىذيكبرت ت. كريج. لر 

الباحثة ىيلريقة  ستخدـتع البياانت اليت مج طريقاتىو كلمات أغنية "احلب يسود" دلاىر زين. 
ادلستخدمة من  البياانت التحليل طريقةبينما تكوف  .ادلشاىدة، طريقة اإلستماع كطريقة الكتابة

ىذه  واستخبلص النتائج.كقد تضمنت نتائجتقليل البياانت، عرض البياانت ىم خبلؿ ثبلث مراحل
ادلعاين اجملازية ذلا  ج ء 7ك  احلقيقيةعاين ادلذلا  ج ء37يف التقليد السيميائي، ىناؾ ( 3الدراسة: )

 1( ىناؾ 1بناء على التقليد السيميائي لركبرت كريج. )كلمات أغنية "احلب يسود" دلاىر زين   من
رموز تلخص ادلضموف الكلي كمعٌت كلمات أغنية "احلب ايسود" دلاىر زين، كىي عن حقوؽ 

ا خلفية الشاعر كرؤيتو حدث يف الصراع السورم. ىناؾ أيض اإلنساف كاخلوؼ كاإلدياف الذم
  تنقلها ىذه األغنية إ ى ادلستمعُت.كنصائحو اليت
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ABSTRACT 

Wida, Sabilla Setia (2022)Tradition of Semiotic and Phenomenology in Maher 

Zain's Song “Alhubbu Yasood”: Study Communication Theory of Robert 

T. Craig.THESIS. Department of Arabic Language and Literature, Faculty 

of Humanities, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim 

Malang.Advisor: Moh. Zawawi, M. Pd. 

Keywords: Communication, phenomenology, robert craig, semiotic 

The semiotic tradition is the study of science that interprets a symbol or 

sign. While the phenomenological tradition is the science of understanding the 

world through direct experience to understand the concept of other phenomena 

that occur in front of it. In the lyrics of the song "Alhubbu Yasood" by Maher 

Zain, there are implied events that we can review the contents and meanings of 

through semiotic and phenomenological traditions based on the communication 

theory of Robert T. Craig’s perspective. Thus, the listener can understand the 

meaning that the poet wants to convey.The objectives of this study are: (1) To 

describe the form of the semiotic tradition in the song "Alhubbu Yasood" by 

Maher Zain based on the communication theory of Robert T. Craig's perspective; 

(2) To describe the form of phenomenological tradition in the song "Alhubbu 

Yasood" by Maher Zain based on the communication theory of Robert T. Craig. 

This study uses a qualitative-descriptive method, with the data source used is the 

lyrics of the song "Alhubbu Yasood" by Maher Zain. Data collection techniques 

used by the author are watching techniques, listening techniques, and note-taking 

techniques. While the analysis technique used is through three stages, data 

reduction, data presentation, and drawing conclusions.The results of this study 

include: (1) There are 17 stanzas which have denotative meaning and 7 stanzas 

which have connotative meaning in the lyrics of the song “Alhubbu Yasood” by 

Maher Zain based on the semiotic tradition of Robert Craig; (2) There are 3 

symbols that summarize the overall content and meaning of the lyrics of the song 

"Alhubbu Yasood" by Maher Zain, namely about human rights, fear, and faith that 

occurred in the Syrian conflict. There is also the background, vision, and advice of 

the poet which is conveyed to listeners through this song. 
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ABSTRAK 

Wida, Sabilla Setia (2022) Tradisi Semiotik dan Fenomenologi Pada Lagu 

“Alhubbu Yasood” Karya Maher Zain: Kajian Teori Komunikasi 

Perspektif Robert T. Craig. SKRIPSI. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, 

Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang.Pembimbing: Moh. Zawawi, M.Pd.  
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 Tradisi semiotik adalah kajian ilmu yang memaknai sebuah simbol atau 

tanda. Sedangkan tradisi fenomenologi adalah ilmu untuk memahami dunia 

melalui pengalaman secara langsung untuk memahami konsep fenomena lain 

yang terjadi dihadapannya. Pada lirik lagu “Alhubbu Yasood” karya Maher Zain 

terdapat peristiwa tersirat yang dapat kita ulas isi dan maknanya melalui tradisi 

semiotik dan fenomenologi berdasarkan teori komunikasi Robert T. Craig. 

Dengan demikian, pendengar dapat memahami maksud yang ingin disampaikan 

oleh penyair lagu tersebut.Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk 

mendeskripsikan bentuk tradisi semiotik pada lagu “Alhubbu Yasood” karya 

Maher Zain berdasarkan teori komunikasi perspektif Robert T. Craig; (2) Untuk 

mendeskripsikan bentuk tradisi fenomenologi pada lagu “Alhubbu Yasood” karya 

Maher Zain berdasarkan teori komunikasi Robert T. Craig. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif-deskriptif, dengan sumber data yang digunakan 

ialah lirik lagu “Alhubbu Yasood” karya Maher Zain. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan oleh penulis yaitu teknik tonton, teknik simak, dan teknik catat. 

Sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu melalui tiga tahapan, reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil dari penelitian ini 

diantaranya: (1) Terdapat 17 bagianyang memiliki makna denotatif dan 7 bagian 

yang memiliki makna konotatif dari lirik lagu “Alhubbu Yasood” karya Maher 

Zain berdasarkan tradisi semiotik Robert Craig; (2) Terdapat 3 simbol yang 

merangkum keseluruhan isi dan makna lirik lagu “Alhubbu Yasood” karya Maher 

Zain, yaitu tentang hak kemanusiaan, ketakutan, dan keimanan yang terjadi pada 

konflik Suriah. Terdapat juga latar belakang, visi, dan nasehat dari penyair yang 

disampaikan kepada pendengar melalui lagu ini. 
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 الفصل األول
 ادلقدمة

 
 البحث خلفية -أ

يف الوقت احلاضر، تنمو أنواع سلتلفة من ادلوسيقى يف إندكنيسيا بسرعة   
كبَتة، حىت ظهرت أنواع جديدة يف ادلشهد ادلوسيقي اإلندكنيسي، دبا يف ذلك 

ىذه  تلور، Youtubeادلوسيقى الدينية. مع ظهور عصر ادلوسيقى الرقمية، مثل
. يف ك ب ايدة ادلغنُت اجلديدةتكار، ككذلادلوسيقى مع رلموعة متنوعة من اإلب
شديدة من ادلوسيقى الدينية ابستجابة  تناؿعركض اليوتيوب، على سبيل ادلثاؿ، 

 .(Supriyadi, 2021)ا على الكثَت من ادلتابعُت حيصل ادلغنوف أيض ادلشاىدين.
لو ادلوسيقى فكموسيقى صناعية يف العصر الرقمي، جيب أف تتمتع 

خصائص معينة، كىي ادلصللحات ادلستخدمة لتمثيل رسائل الللف. على 
فإف زلتول الشعر يف ىذه ، (pop)الرغم من أف ادلوسيقى تستخدـ أسلوب البوب

ادلوسيقى يرتبط ارتباطا كثيقا ابآلراء كالتعاليم كادلفاىيم كرموز اخلَت. ديكن رؤية 
بس كبع  احلركات/ السلوكيات الواردة يف ىذه الرموز من الرموز اللغوية كادلبل

 .(Supriyadi, 2021)الفيديو ادلوسيقي
مع الرموز ادلوجودة يف ادلوسيقى أك األغنية، ىذا شكل من أشكاؿ 

 دلستمعُتإ ى االتواصل الذم ينقلو ادلغٍت. يريد ادلغٍت أف يعرب ادلعٌت أك احملتول 
ز،سيسهل ذلك على و . من خبلؿ عبلمة رماليت تتضمن يف ىذا الشعر

 ادلستمعُت فهم ما يريد مؤلف األغاين نقلو.
التواصل كالعبلمات ال ينفصبلف. يقدـ ثيودكرسوف تعريفنا يؤكد على 

ىو  اإلتصاؿ. ككفقا لو، فإف اإلتصاؿاستخداـ العبلمات أك الرموز يف 
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وؾ كالعواطف من فرد أك رلموعة إ ى أخرل من انتقاالدلعلومات كاألفكار كالسل
 .(Wibowo, 2013)خبلؿ الرموز

يؤكد على إرساؿ الرسائل مع الوسائط  اإلتصاؿيكشف ىذا التعريف أف 
ك (Moss)موس  كسيلة إلرساؿ الرسائل. جيادؿوف كلالرموز يعٍت الرئيسية، 
ىو عملية تكوين ادلعٌت بُت شخصُت أك أكثر.  اإلتصاؿأبف (Tubs)توبس

جيادلوف أبف ما جيعل التواصل البشرم فريدا ىو قدرتو اخلاصة على إنشاء 
أف (Dedy Mulyana)دادم ملياان كاستخداـ الرموز. من انحية أخرل، كشف

ىو عملية معاملة من أحد ادلتصلُت الذين يرسلوف الرسائل كيفسركهنا  اإلتصاؿ
إذا قاـ شخص ما بتفسَت سلوؾ اآلخرين،  اإلتصاؿأف حيدث بنشاط. ديكن 

 .(Wibowo, 2013)حالة من االعتماد ادلتبادؿ ادلتكلمو ادلستمعككانت 
 Paul E)كبوؿ إم نيلسوف(Judy Pearson)تقوؿ جودم بَتسوف

Nelson)،جادؿ إف التواصل ىو عملية فهم كمشاركة ادلعٌت. يف غضوف ذلك 
ىو زلاكلة الكتساب ادلعٌت.  اإلتصاؿأبف (Wilmot)كيلموط ك(Wenburg)كانبورغ

يعتقد جوردف أف التواصل ىو صفقة ديناميكية. يف تعريفو، قاؿ إف التواصل 
ديكن تعريفو إبجياز على أنو معاملة ديناميكية تنلوم على أفكار 

 .(Wibowo, 2013)كمشاعر
ذلك  منهاتقاليد عرب عنها ركبرت ٌب كريج  7ت، ىناؾ اإلتصااليف علم 

-كالتقليد السيرباين، كالتقليد االجتماعي ،اىرمو ليد الظسيميائي، كالتقالتقليد ال
 ا، كتقليد النقد. يف ىذكالتقليد االجتماعي كالثقايف ، كالتقليد اخللايب،النفسي
د السيميائي تحليلية حوؿ التقليفقط على الدراسات ال الباحثة، يرك  بحثال

 .اىرامو كالتقليد الظ
 بحثال االتقليد السيميائي ىو علم تفسَت رم  أك عبلمة. يف ىذ

للتقاليد، ال ديكن فصل الثقافة عن أحد اجلوانب األساسية، ألف الثقافة ربدد كل 
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معٌت موجود يف الرم . ليس فقط تفسَت رم  أك عبلمة، كلكن أيضنا كجود جانب 
 .(Ruliana, 2019)خرين يف إقناع اآل مهم

بينما التقليد الفينومينولوجي ىو علم فهم العامل من خبلؿ التجربة 
ادلباشرة. يشَت ىذا ابللبع إ ى ظهور كائن أك حدث أك حالة ديكن رؤيتها. يف 

من خبلؿ التجربة. ا يف ربديد ادلعٌت ، تعترب عملية التفسَت مهمة جدىذا التقليد
سيشكل التفسَت ما ىو حقيقي لئلنساف، حبيث ال ديكن الفصل بُت التفسَت 

 .(Littlejohn, 2008)كالواقع 
كمن األعماؿ األدبية اليت ذلا قيمة فنية كرسالة للجمهور أغنية "احلب 

 كىو من لبناف " كىي أغنية غناىا ملرب يعمل كمنتج موسيقي معركؼيسود
ألهنا ربكي عن آماؿ كنضاالت الشعب  بحثماىر زين. ىذه األغنية شلتعة لل

ا يف صراع أىلي طويل، فهم متفائلوف إبدياف راسخ أبف الذم يعيش حالي السورم
 هللا سيساعدىم.

العديد من الدراسات  ةالباحث تفيما يتعلق هبذا البحث كجد
و تشابو مع البحث ادلراد فات كأكجالسابقةكاليت سوؼ ذبد فيما بعد اختبل

ساسا للباحثُت ستكوف ىذه الدراسات السابقة معلومات إضافية أك أ. دراستو
من حيث موضوع  ، ابإلضافة إ ى استكماؿ النتائج احلاليةإلجراء ىذا البحث
، ل الدراسات السابقة: يوين راينيتا ادلنظور ادلستخدـ. تشمالعمل األديب كأيض

 Jeritan dan Perjuangan Rakyat Suriah Dalam“ست ، در 1138يف عاـ 

Lagu Alhubbu Yasud: Analisis Makna Kajian Semiotik”.  طريقة البحث
ادلستخدمة ىي الوصفي التحليلي. نتائج ىذه الدراسة ىي الكشف عن 

، كادلتغَتات دبا ادلباشرة ، كالقراءات اإلرشادية، كالقراءات التأكيلية التعبَتات غَت
، كالعريضة، ٍب من ىذه ، كاالستبدادإلدياف، كالشجاعة، كالكفاحذلك: ا يف
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عقيدة كنضاؿ " .، يتم تلخيص منوذج عنواف ىذه األغنية ابدلوضوعادلتغَتات
 .(Riyanti, 2018)"الشعب السورم من أجل االستقبلؿ

حبثا عن ، 1138البحث الثاين لعبد ادلغٍت ككسرم، يف عاـ  تناكؿ
“Memahami Komunikasi Melalui Penelitian” أسلوب البحث ادلتبع .

كصفي نوعي. هتدؼ نتائج ىذه الدراسة إ ى كصف العديد من عبلقات التواصل 
( 1ل اجلماعي ؛ ( التواص1؛ ( التواصل بُت األشخاص3يف ذلك:  البشرم دبا
، مع كصف ( التواصل الثقايف8 ؛ماىَتماجل اإلتصاؿ( 1؛ التنظيمي اإلتصاؿ

حبوث ، كتلوير اإلتصاؿ، كتقاليد حبوث اإلتصاؿطبيعة حبوث 
 .(Mughni, 2018)اإلتصاؿ

 Peran Teori“، درس 1138 عاـ البحث الثالث من ىَتايدم، يف

Dalam Studi Komunikasi” أسلوب البحث ادلتبع كصفي نوعي. هتدؼ .
، ككذلك اإلتصاؿكاألنواع ادلختلفة لعلـو نتائج ىذه الدراسة إ ى كصف النلاؽ 
 .(Heriyadi, 2018)اإلتصاؿالعبلقة بُت النظرايت يف رلاؿ دراسات 

 Memilih“، حبث عن 1139بع ذلارم سيتياكاف، يف عاـ البحث الرا

Diantara 7 Tradisi Ilmu Komunikasi Dalam Kerangka Filosofis” .
طريقة البحث ادلستخدمة ىي الدراسة األدبية أبسلوب ادلناقشة ابستخداـ ربليل 

/ سة ىي الكشف عن التقاليد البحثيةاحملتول بتقنية التلخيص. نتيجة ىذه الدرا
 (Setiawan, 2019).اإلتصاؿالنماذج ادلرتبلة ابلنظرايت يف رلاؿ علم 

ا ، أجرل حبث1139، يف عاـ حث اخلامس دلايكل جربائيل ركركنجالب
 Penempatan Teori Dalam Ilmu Komunikasi (Kajian“ حوؿ

Kepustakaan Dalam Perspektif Deductive-Interpretive)”. طريقة البحث
ادلستخدمة ىي مراجعة األدبيات.نتائج ىذا البحث ىي لوصف األساس يف 
مراجعة األدبيات كرسم اخلرائط النظرية على التفكَت اإلنشائي الذم يضع كل 
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 نظرية يف كجهة نظر االفًتاضات النظرية اليت تقف على جوانب النموذج الوضعي
لى ع بعاد تكوين النظرية بناءلها يف أ، كاليت يتم تعديكالتفسرم كالنقدم

، كعلم األكسيولوجيا، من أجل إنتاج منظور تقليدم األنلولوجيا، كنظرية ادلعرفة
.التواصل من خبلؿ رسم خرائط للنظرايت اليت تقف يف عامل  كدراسة العلـو

 (Rorong M. J., 2019). اإلتصاؿ
 Analisis“، يتناكؿ 1113كحيوين، عاـ تيا أكلياء البحث السادس لسف

Struktur Fisik Lirik Lagu Alhubbu Yasudu Dinyanyikan Oleh Maher 

Zain”تظهر نتائج ىذه  .. طريقة البحث ادلستخدمة ىيالبحث يف ادلكتبات
، كالًتاكيب مات أغنية احلب ايسودك دلاىر زينالدراسة الًتكيب ادلادم يف كل

أربعة مقاطع كمخسة كثبلثُت شعر )اللباعة(، كيتكوف من ادلادية تشمل: ظهور ال
، كفيها عناصر. اختيار الكلمات )اإللقاء( كالصور كالكلمات ادللموسة قصيدة

 .(Wahyuni, 2021)كالقافية(Majas)كاللغة التصويرية
 Musik“حبثو عن ، 1113، يف عاـ سوفرايدم البحث السابع من

Religi: Nilai Ekstramusikal Dalam Perspektif Komunikasi” طريقة .
، أم نوغرافية أك نتنوجرافية افًتاضيةالبحث ادلستخدمة نوعية مع اسًتاتيجيات إث

من خبلؿ دراسة جوانب سلوؾ تواصل ادلراقب يف إعادة القراءة. نتائج ىذه 
 ، أم أف ىناؾلدينيةليل ادلعٌت يف ادلوسيقى االدراسة ىي شكل من أشكاؿ رب

اليت تعترب قادرة على تغيَت السلوؾ البشرم على أساس نظرية "قوة ادلعٌت"
بلقة الشخصية بُت البشر . حيدث ىذا التغيَت يف السلوؾ بسبب العاإلتصاؿ
، حىت ىذه العبلقة ذلا معٌت أعمق من ادلوسيقى نفسها. يُظهر منظور كادلتعاؿ
 ,Supriyadi)اة يف تقليد ادلوسيقى الدينيةأف ادلوسيقى ليست سول أد اإلتصاؿ

2021). 
 ، درس1113سة الثامنة دلايكل ىارم ساسونغكو، يف عاـ الدرا

. ”Menelaah Lagu Puji-Pujian Kristen: Kajian Ekstramusikal“عن
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ىذا كأسلوب البحث ادلتبع ىو دراسة األدب كربليل النقد األديب. نتج عن 
ا أكثر أمهية من اجلانب البحث أف ىناؾ جانبا للشعر )كلمات( حيتل دكر 

، ألف الشعر أك كلمات األغنية تظهر العبلقة الشخصية بُت اإلنساف ادلوسيقي
 .(Sasongko, 2021)سامي، أم يسوع ادلسيحكادلت

 Humanisme“، حبثت عن 1113دراسة إلدا ميلدا التاسعة، عاـ 

Dalam Lagu Maher Zain  "سامح"dan  "الحب يسود"(Studi 

Strukturalisme Genetik Goldman)” .ا يعترب أسلوب البحث ادلستخدـ نوعي
من خبلؿ ربليل البياانت يف شكل جوانب أك قيم إنسانية يف شعر األغنية. 

 عناصر جوىرية من حيث الشكل ادلادم 1نتيجة ىذه الدراسة أف ىناؾ 
عناصر جوىرية من حيث شكل الببلغة  8كالشكل الداخلي، ابإلضافة إ ى 

 .(Melda, 2021)دلاىر زين "احلب يسود" ك"سامح" كجدت يف أغنية
، تناكؿ 1113عاـ  ،كدحبلف كعسرايين ننجسيوالدراسة العاشرة لنصـر 

 Children and Their Rights in Heal The World, Love Will Prevail“فيها

and Atouna El Toufoule Songs” . .أسلوب البحث ادلستخدـ كصفي نوعي
حياة األطفاؿ يف الكلمات  بياانت تصف 18نتائج ىذه الدراسة ىي أف ىناؾ 

بياانت لبلحتياجات  31ت عن االحتياجات الفسيولوجية،بياان 8 الثبلث،
 1 بياانت احتياجات ادلكافآت، 1االجتماعية، بياانت لبلحتياجات  1 األمنية،
باب عدـ تلبية حقوؽ توضح البياانت أس 11 اانت احتياجات ربقيق الذات،بي

 .(Nasrum, 2021)على نظرية ادلاركسية لكارؿ ماركس األطفاؿ بناء
على نلاؽ كاسع من قبل العديد من  اإلتصاؿسبت دراسة دراسة علم 

الباحثُت السابقُت. ديكن تتبع ذلك يف بواابت اجملبلت العلمية ادلختلفة. كجد 
كذات  اإلتصاؿالباحثوف العديد من الدراسات السابقة اليت تستخدـ دراسة علـو 

اذباىات  8صلة كثيقة ابلبحث الذم سيقـو بو الباحث. يقسمها الباحثوف إ ى 
 .حبثية
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،حبث يرك  على مناقشة الًتكيب كادلعٌت كالرسالة الواردة يف ذباه األكؿاال
 ، اذليكل ادلادم ألغنية(1 .، ص1138دلاىر زين )راينيت، " سودب ياحل" أغنية
العناصر اجلوىرية، النظرة ، (Wahyuni, 2021)اليت غناىا ماىر زين" سودكاحلب ي"

. (Melda, 2021)دلاىر زينيسود"  احلبك" "سامح" سانية يف أغنييت، كاإلنالعادلية
حبث يناقش حقوؽ اللفل كأسباب عدـ إعماؿ حقوؽ اللفل يف ، االذباه الثاين

أتوان "دلاىر زين ك"احلب يسود"دلايكل جاكسوف ك" أشفي العامل" أغاين
 (Nasrum, 2021).لرديي بنديل"التوفوؿ

ا سلتلفة من عبلقات البحث الذم يصف أنواعىو  ،االذباه الثالث
كتلوير ، اإلتصاؿ، كتقاليد أحباث اإلتصاؿبشرم، كطبيعة حبوث ال اإلتصاؿ
أنواع علـو  ،اإلتصاؿرلاؿ ، اإلتصاؿ، نلاؽ (Mughni, 2018)اإلتصاؿحبوث 
 ,Heriyadi).اإلتصاؿبُت النظرايت يف رلاؿ دراسات  ، كالعبلقةاإلتصاؿ

،البحث الذم يناقش النماذج كالتقاليد ككجهات نظر أحباث االذباه الرابع(2018
، يستعرض التقاليد السبعة لنظرية ليت سبت مراجعتها يف إطار فلسفياإلتصاال
التابعة لركبرت كريج كاليت ًب تقدديها يف كتاب ليتلجوف  اإلتصاؿعلـو 
، منظور التقاليد كالدراسات حوؿ علـو (Setiawan, 2019)اإلتصاؿنظرية "كفوس
 Rorong)اإلتصاؿمن خبلؿ رسم خرائط النظرايت اليت تقف يف عامل  اإلتصاؿ

M. J., 2019). 
ؾ يف ظاىرة ،البحث الذم يرك  على ربليل أسباب السلو االذباه اخلامس
كأسباب ، (Supriyadi, 2021)على جوانب موسيقية إضافية موسيقية إسبلمية بناء

أساس إضايف  السلوؾ يف ظاىرة ادلوسيقى الركحية ادلسيحية يف سياؽ العبادة على
 .(Sasongko, 2021)اجلوانب ادلوسيقية

كابلتايل ديكن االستنتاج من الشرح أعبله أف ىناؾ بع  االختبلفات 
كالتشابو بُت الدراسات السابقة كالبحث احلايل. تشابو ىذا البحث مع البحث 
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اف كمايكل جربائيل ركركنغ الذم أجراه عبد ادلغٍت ككسرم كىرايدم كىارم سيتياك 
كسوبرايدم كمايكل ىارم ساسونغكو يف دراسة النظرية ادلستخدمة. كيف الوقت 

تيا أكلياء ، كسفىو البحث الذم أجراه يوين راينيتنفسو، كاف موضوع الدراسة 
، فإف موقف حبلف، كعرايين نينجسي. كابلتايل، كدكحيوين، كإلدا ميلدا، كنصرـك
 .ؿ للبحث الذم ًب ذكره أعبلهىذا البحث ىو استكما

، يهتم ادلؤلفوف إبجراء حبث ى خلفية ادلشكبلت ادلذكورة أعبلهعل بناء
دراسة نظرية : أغنية احلب يسود التقاليد السيميائية كعلم الظواىر يف" بعنواف
ريد مراجعة ادلعٌت ةتكذلك ألف الباحث" (Robert T. Craig)ركبرت ت. كريجاإلتصال
، ككذلك الظواىر أك األحداث ادلوجودة الضمنية اليت يريد ادلغٍت نقلها أك الرسالة

 .لركبرت كريج اإلتصاؿيف كلمات األغنية بناءن على نظرية 
شكل التقليد دلعرفة ( 3، فإف أىداؼ ىذه الدراسة تشمل: )كابلتايل

ظور من من اإلتصاؿعلى نظرية  دلاىر زين "احلب ايسود" السيميائي يف أغنية
" سودحلب يا" أغنية الظواىرمشكل التقليد  دلعرفة (1ت. كريج؛ ) ركبرت
 .من منظور ركبرت ت. كريج اإلتصاؿعلى نظرية  دلاىر زين

 
 أسئلة البحث -ب

صياغة ادلشكلة يف  ةالباحث تبناء على اخللفية ادلذكورة أعبله، استنتج
 كىي: بحثالا ىذ
" دلاىر زين على نظرية يسودما شكل التقليد السيميائي يف أغنية "احلب  .3

 من منظور ركبرت ت. كريج؟ اإلتصاؿ
" دلاىر زين على نظرية يسوديف أغنية "احلب  الظواىرمما شكل التقليد  .1

 من منظور ركبرت ت. كريج؟ اإلتصاؿ
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 فوائد البحث -ج
 ىذا البحث كىي:من فوائد  فتكوفبناء على أىداؼ البحث أعبله،   
مسامهة علمية يف دراسة األدب العريب ادلتعلقة بكلمات أغنية "احلب  لتقدمي .3

 ".يسود
 تذكَت كاتب كمًتجم أبمهية فهم الرسالة ادلنقولة يف األغنية.ل .1
ادلتضمنة يف األغنية من  يةالرسالة كقيم التقاليد السيميائية كالظواىر  لفهم .1

 .اإلتصاؿخبلؿ دراسة نظرية 
 .ذلاـ للقراء ككذلك ادلستمعُتإل .1
 جع يف الدراسات ادلستقبلية.اكمر   ستخداـال .8

 
 حدود البحث -ه

من منظور ركبرت ت.   اإلتصاؿدراسة نظرية بحثهو ال استخدـ ىذي 
ليلية يف الكشف عن البياانت. كفقا ألفكار كأداة رب  (Robert T. Craig)كريج

ليد كىي التقليد السيميائي كالتق اإلتصاؿتقاليد تتضمن نظرية  7ركبرت، ىناؾ 
نفسيوالتقليد اخللابيوالتقليد ال-اىرم كالتقليد السيرباين كالتقليد االجتماعيو الظ

 ةقـو الباحثتالثقايف كالتقليد النقد. كمع ذلك، لًتكي  ىذا البحث، -االجتماعي
 .اىرمو ليد الظبتحليل التقليد السيميائي كالتق فقط

 
 ادلصطلحات حتديد -د

تم شرحها من تادلصللحات اليت س، ىناؾ العديد من بحثال ايف ىذ 
 :للقارئ. الوصف كالتايل ا البحثلتسهيل فهم زلتوايت ىذة قبل الباحث

التقاليد ىي عادات أك عادات موركثة من األجداد ال ت اؿ قائمة يف حياة  .3
 .الناس
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علم الظواىر ىو طريقة يستخدمها البشر لفهم العامل من خبلؿ التجربة  .1
الشخص يف تفسَت الظاىرة جيعلها دليبلن لفهم ادلباشرة. إف مفهـو ذبربة 

 .مفهـو الظواىر األخرل اليت ربدث أمامو
ىي نظاـ عملي يعتمد على احلياة الواقعية مع ادلشاكل  اإلتصاؿنظرية  .1

كاستقباؿ الرسائل أك . مع عملية إرساؿ اإلتصاؿاليومية من خبلؿ شلارسة 
.األخبار بُت شخصُت أك أكثر حبيث ديكن فهم الرسالة ادلقصودة
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 اإلتصالنظرية  -أ

 اإلتصاؿتعريف  -3
ىو أحد ، ك ة القدديةجوانب النشاط البشري اء منحدإو اإلتصاذل

ا ، نظر كثَتة. كمع ذلك  معافا. لكلمة "اتصاؿ" الظواىر اليت نعرفها مجيع
، فإنو حىت اآلف اإلتصاؿشكل عاـ دلصللح لعدـ كجود تعريف مقبوؿ ب

تواصل ينقل ادلعلومات اليعترب مفاجأة. التعريف البسيط للتواصل ىو فن 
كاألفكار كادلواقف من شخص إ ى آخر. بٌت البشر آليات معقدة كمتنوعة 

ىذه أكثر  اإلتصاؿورة آلية لتوصيل رسائلهم. جعلت األساليب العلمية ادلنش
)العبل، على احلواج  اللبيعية يف عادلنا إاثرة للدىشة يف قدرهتا على التغلب

1131). 
يف قولو: يللق  اإلتصاؿعملية  عن (widdowson)كاشف كيدكسوف 

حُت حيدد مستعمل اللغة موقفا يتللب منو نقل  اإلتصاؿمصللح 
معلومات معينة لتحقيق التقارب ادلعريف بُت األفراد. كمن ٍب ديكن أف يتغَت 
ىذا ادلوقف بشكل أك آبخر. كىذا اإلجراء أك ىذا العملية تتللب التفاكض 
أك تبادؿ كجهات النظر حوؿ ادلعاين خبلؿ التفاعل بُت األفراد. كأطلق على 

شكل من التفاكض لفظ اخللاب. كىذا ادلصللح يشَت إ ى التفاعل ىذا ال
الذم جيب أف أيخذ مكانو لتأكيد قيمة ادلعٌت دلا ينلق بو ادلتحدث. 

 .(1119)الناقة، كللتحق من فعاليتو كمؤشر لنية ادلتحدث أك قصده 
اليت تعٍت  communisمبٍت على الكلمة البلتينية  اإلتصاؿمصللح 

ا من أيض اإلتصاؿبُت شخصُت أك أكثر. أيٌب  شراكةأك بناء الشراكة ال
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. كشف أحد قتساـتعٍت اإل كاليت Communicoأصل الكلمة البلتينية 
، أف اللريقة الصحيحة  (Harold D. Lasswell)السويل .ىاركلد دالعلماء، 
م قدـ، كما الذم ًب ة على السؤاؿ "من الذىي اإلجاب اإلتصاؿلشرح فعل 

 .(Cangara, 2008)نقلو، كمن خبلؿ أم قناة، كدلن، كأبم أتثَت"
ىو  اإلتصاؿ، كىم جيادلوف أبف اإلتصاؿىناؾ تعريف آخر خلرجيي 

، كىي عملية رم ية تتللب من الناس تنظيم بيئتهم من خبلؿ بناء صفقة
، من أجل تقوية مواقف تبادؿ ادلعلومات البشر من خبلؿ عبلقات بُت

، كما اقف كالسلوؾ. ليس سلتلفا كثَتاكسلوؾ اآلخرين كزلاكلة لتغيَت ادلو 
أبف التواصل ىو عملية يقـو  (Lawrence Kincaid)لورانس كينكيد جيادؿ

، كاليت ابعض اوين أك تبادؿ ادلعلومات مع بعضهفيها شخصاف أك أكثر بتك
 .(Cangara, 2008)اىم متبادؿ عميق بدكرىا ستصل إ ى تف

 .Everett M)إيفريت إـ ركجرزعامل االجتماع الريفي األمريكي، 

Rogers)كجود تبادؿ للمعلومات  ، حاكؿ ربديد طبيعة العبلقة مع
، حيث يريد الشخص تغيَت ادلواقف كالسلوؾ كالعمل اجلماعي يف )الرسائل(

 ,Cangara)اإلتصاؿدؿ للناس الذين يشاركوف يف نشاط عملية خلق فهم متبا

2008). 
 اإلتصاؿمن ادلؤكد أف التعريفات ادلذكورة أعبله ال سبثل مجيع تعريفات 

، كلكن ديكن للباحثُت أكثر أك جراؤىا من قبل العديد من اخلرباءاليت ًب إ
لبشرم ىي شكل من أشكاؿ التفاعل ا اإلتصاؿأقل استنتاج أف صورة 

، عن قصد أك عن غَت قصد. ال يقتصر االذم يؤثر على بعضهم بعض
ا من حيث تعابَت على استخداـ اللغة اللفظية فقط، كلكن أيض اإلتصاؿ

، من ادلمكن أف يكوف كالتكنولوجيا. من التعريف أعبله الوجو كالرسم كالفن
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ل تشابو اللغة أك أكجو التشابو يف ، مثىناؾ بع  أكجو التشابو بُت البشر
 .اإلتصاؿفهم معٌت الرموز ادلستخدمة يف 

 
 اإلتصاؿعناصر  -1

بُت البشر ال  اإلتصاؿ، ديكن فهم أف الذم ًب ذكره اإلتصاؿمن فهم 
رسالة إ ى شخص آخر الديكن أف حيدث إال إذا كاف ىناؾ شخص ينقل 

ال ديكن أف حيدث إال إذا كاف مدعومنا  اإلتصاؿلغرض معُت. ىذا يعٍت أف 
. تتضمن العناصر ادلصدر اإلتصاؿبوجود عناصر أك عناصر تدعم حدكث 

، سيصف ي كالتأثَت. يف ىذا الفصل الفرعيكالرسالة كالوسائط كادلتلق
. فيما يلي اإلتصاؿالباحثوف إبجياز ادلكوانت أك العناصر اليت تشكل عناصر 

(Kunandar, 2019): 
 (Source)ادلصدر أ(

ادلصدر ابعتباره صانع  اإلتصاؿستشمل مجيع أحداث 
كن أف يكوف ادلصدر ، ديأك مرسلها. يف التواصل بُت البشرادلعلومات 

ا يف شكل رلموعات أيض ، كلكن ديكن أف يكوفمن شخص كاحد
ادلصدر اسم ادلرسل أك  ب أك ادلنظمات أك ادلؤسسات.مثل األح ا

 أك,encoder, senderادلتصل أك ادلصللح ابللغة اإلصللي ية ىو 

source.)الرسالة  ب(Message) 
دلستلم. ادلرسل إ ى ا انقلهتىي شيء  اإلتصاؿيف عملية  الرسالة

. ديكن اإلتصاؿوجو أك من خبلؿ كسائل بديكن تسليم الرسائل كجها 
ا أك معلومات أك نصيحة أك دعاية. أف يكوف احملتول علما أك ترفيه

 ,contentىو يُللق على مصللح الرسالة ابللغة اإلصللي ية

messageأكinformation . 
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 (Media)كسائل اإلعبلـ ج(

يف ىذه احلالة ىي أداة تستخدـ لنقل الرسائل من  الوسائط
أك اإلعبلـ ادلعٍت. ادلصدر إ ى ادلستلم. ىناؾ عدة آراء خبصوص القناة 

اجلماىَتم. كسائل  اإلتصاؿىذا البحث على كسائل  ةالباحثصنف ت
بط ادلصادر كادلستقبلُت اجلماىَتم ىي أداة ديكنها ر  اإلتصاؿ
، حيث ديكن للجميع رؤيتها كقراءهتا كمساعها. تنقسم كسائل ادلفتوحة

، مها: الوسائط ادللبوعة اجلماىَتم إ ى نوعُت اإلتصاؿاإلعبلـ يف 
الصحف  تشمل كسائل اإلعبلـ ادللبوعة كالوسائط اإللكًتكنية.
غَت تات ك وادللصقات كالنشرات كادللصقات كالبلفكاجملبلت كالكتب
كمقاطع  الوسائط اإللكًتكنية الراديو كاألفبلـ كالتلف يوفذلك. كيف 
 كاألشرطة الصوتية كغَتىا. احلاسوبالفيديو ك 

 (Receiver)ادلستلم د(

صدر الرسالة. ديكن أف إليو ادل ادلستلم ىو اللرؼ الذم يرسل
، سواء كاف ذلك يف شكل يكوف ادلستلم من شخص كاحد أك أكثر
. حيتوم ادلتلقي على عدة ةأفراد أك رلموعات أك مؤسسات أك دكل

مصللحات مثل اجلمهور أك اذلدؼ أك ادلتصل أك اجلمهور أك 
، ألنو ىدؼ ادلتلقي عنصرا مهما، يعترب اإلتصاؿادلتلقي. يف عملية 

، فسوؼ يتسبب يتم استبلـ رسالة من قبل ادلستلم. إذا مل اإلتصاؿ
، سواء  لفة من ادلشكبلت اليت تتللب غالبا تغيَتاتذلك يف أنواع سلت

 كانت يف ادلصدر أك الرسالة أك الوسائط ادلستخدمة.
 (Effect)أتثَت ك(

ىو الفرؽ بُت ما يفكر فيو ادلستلم كيشعر بو كيفعلو قبل  التأثَت
عرفة الشخص الة. ديكن أف حيدث ىذا التأثَت على مكبعد تلقي الرس
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على أنو تغيَت أك  كمواقفو كسلوكو. لذلك، ديكن أيضا تفسَت التأثَت
تع ي  ادلعتقدات يف معرفة الشخص كمواقفو كأفعالو نتيجة لتلقي 

 رسالة.
 

 (Robert T. Craig)كريج. لروبرت ت اإلتصالنظرية  -ب
 (Robert T. Craig)كريج  .أفكار ركبرت ت -3

، كلكن النظرايت ال توجد نظرية اتصاؿ كاحدة صحيحة، جكفقا لكري
ا. التفكَت يف حل مشاكل أكثر ربديد ادلوجودة مفيدة كشكل من أشكاؿ

فيدة ، كلكن العديد من النظرايت مال توجد نظرية اتصاؿ كاحدة صحيحة"
، . كلما زادت النظرية اليت تعرفها(Craig, 2007)" للتفكَت يف مشاكل زلددة
، فإف التنوع بلت ادلختلفة اليت لديك. كمع ذلكزادت اخليارات حلل ادلشك

يف ىذه الدراسات ىو مصدر ارتباؾ. قاـ كريج بتبسيط منوذج الدراسة ىذا 
أتٌب من عدد صغَت من  اإلتصاؿمع صورة كبَتة توضح أف معظم نظرية 

فات جوىرية عن ادلناىج العملية. ديي  كريج نظرية التقاليد اليت سبثل اختبل
( التقليد 1( التقليد السيميائي؛ )3إ ى سبعة تقاليد، كىي: ) اإلتصاؿ

( 8( التقليد االجتماعيوالنفسي؛ )1( التقليد السيرباين ؛ )1؛ )ظواىرمال
( التقليد 7( التقليد النقدم؛ )6االجتماعي كالثقايف؛ ) ليدالتق

 .(Littlejohn, 2008)الببلغي
، كيتم االتقاليد مًتابلة مع بعضها بعض، كل من ىذه بشكل أساسي

رك  ىذا البحث فقط تبناء على سياؽ ادلشكلة. كمع ذلك، استخدامها 
اىرم، ألهنما أكثر ارتباطا و ليد الظد السيميائي كالتق، كمها التقليعلى تقاليد

 .امناقشتهتم تابدلوضوع الذم س
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 التقليد السيميائي -1
ا للفكر يف تشكل السيميائية، أك التحقيق يف الرموز، تقليدا مهم

. يتكوف التقليد السيميائي من رلموعة من النظرايت حوؿ  اإلتصاؿنظرية 
كيفية سبثيل العبلمات لؤلشياء كاألفكار كالظركؼ كادلواقف كادلشاعر 

ات طريقة ر التحقيق يف العبلمكالظركؼ خارج العبلمات نفسها. ال يوف
ا ادللبقة قوم على مجيع كجهات النظر تقريب ، بل لو أتثَتللنظر إ ى التواصل
 .(Littlejohn, 2008)اإلتصاؿاآلف على نظرية 

الفكرة الرئيسية يف ىذا التقليد ىي ادلفهـو األساسي يف تفسَت عبلمة 
إ ى حالة أخرل. على سبيل ادلثاؿ،  أهنا حاف  لئلشارة كاليت يتم تعريفها على
نار. العبلمة أك الرم  ىو شكل ال، فهذا يشَت إ ى كجود عندما نرل دخاان

من أشكاؿ سلسلة ادلعاين اليت يستخدمها اجملتمع الذم أنشأ الرم  للتواصل. 
تمع كآخر معاين سلتلفة عند استخدامو يف اجملسيكوف لكل رم  بُت 

ذبمع السيميائية رلموعة كاسعة ، مع االىتماـ ابلعبلمات كالرموز .اإلتصاؿ
ا من النظرايت ادلتعلقة ابللغة كاخللاب كاألفعاؿ غَت اللفظية جد

(Littlejohn, 2008). 
جانب أساسي يف علم لو جوانبو الفريدة. الثقافة ىي  السيميائي
 الرم . لذلك، يف علم دد كل معٌت كارد يفالثقافة رب، ألف دراسة ىذا التقليد

، يكوف للعبلمات طبيعة عشوائية. يتضمن معظم التفكَت السيميائي
ينشأ من العبلقة بُت ثبلثة السيميائي الفكرة األساسية اليت تؤكد أف ادلعٌت 

. البشر كمفتاح ، كالعبلمات، كاألشخاص )ادلًتمجوف(، كىي األشياءأشياء
لتفسَت كل فسَت العبلمات لديهم ابلتأكيد بنية عقلية معقدة. رئيسي يف ت

ا. تتمتع ، فإف بناء الفكر يلعب دكرا مهمشكل من أشكاؿ العبلمات
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فهمها البشر كدليل للتفاعل يف اجملتمع بػ "القوة" يف تنفيذ بناء ت الثقافة اليت
 .(Ruliana, 2019)اقع االجتماعي الو 

ي كل شكل من أشكاؿ ال يفسر منط الدراسة يف ىذا التقليد السيميائ
، فإف  إقناع اآلخرين. يف ىذه ادلرحلةا يفا مهماإلشارات، بل لو أيضا جانب
كيفية تفسَت العبلمات كإقناع   ي، أال كىةالفريد دراسة السيميائية ذلا جانبها

 .(Ruliana, 2019)عبلمات اآلخرين دبعٌت ىذه ال
 
 (Susanne Langer)سوزاف الصلرلنظرية الرم   أ(

سوزاف لللغاية اليت أنشأهتا تعترب نظرية الرم  الرائدة كادلفيدة 
، مؤلفة كتاب الفلسفة يف مفتاح جديد، ذات أمهية كبَتة الصلر

لللبلب الذين يدرسوف الرم ية. تعترب نظرية الصلر مفيدة للغاية ألهنا 
تؤكد على بع  ادلفاىيم كادلصللحات الشائعة االستخداـ يف رلاؿ 

ا من التوحيد القياسي للتقليد النظرية نوع. توفر ىذه اإلتصاؿ
 .(Littlejohn, 2008)إلتصاؿاالسيميائي يف دراسات 
فة كالفهم ا يعتقد أف الرم ية ىي أساس ادلعر كاف الصلر فيلسوف

، لكن على مجيع احليواانت حساسإل، هتيمن اا الصلرالبشريُت. كفق
للغة. تستجيب ادلشاعر اإلنسانية تتوسلها ادلفاىيم كالرموز كا

، لكن البشر يستخدموف أكثر من رلرد إشارات احليواانت لئلشارات
 .(Littlejohn, 2008)ابستخداـ الرموز 
 ى كجود شيء ما. على سبيل ىي حاف  يشَت إ (Sign)عبلمة 

تدحرج، فإننا نعلي األمر ، إذا قمنا بتدريب كلب على الادلثاؿ
كابلتايل، ترتبط ، فإف كلمة دعم ىي إشارة للكلب ليتدحرج. الصحيح

أف تكوف ، ديكن ا دبعٌت احلدث الفعلي. مثاؿ آخرا كثيقالعبلمة ارتباط
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. تسمى السحابة عبلمة على ادللر، كالضحك كدليل على السعادة
 .(Littlejohn, 2008)ىذه العبلقة البسيلة ابلداللة 

، من ستخداـ الرموز بلريقة أكثر تعقيدا، يتم اانحية أخرل من
ا عن كجوده. الرم  ىو ؿ جعل الشخص يفكر يف شيء ما بعيدخبل

، شلا يعٍت كجود رم  كر". الرم  ىو تصور بشرم لشيء ما"أداة الف
أك فكرة عامة أك لشيء ما. يعمل كجود الرموز من خبلؿ ربط مفهـو 

بشكل  فهـو ىو ادلعٌت ادلتفق عليو، ادلمنط أك شكل. كفقا الصلر
ي، من انحية قاحلقيادلعٌت ادلتفق عليو ىو ادلعٌت متبادؿ بُت ادلتصلُت. 

 ,Littlejohn)اجملازم عٌتادلة أك ادلعٌت الشخصي ذلا ، فإف الصور أخرل

2008). 
 Vincent)، يف لوحة رمسها فنسنت فاف جوخعلى سبيل ادلثاؿ

Van Gogh)ألشخاص الذين يركف اللوحة ، سنعلي معٌت مع ا
على أنو معٌت داللة. يف غضوف ذلك، بعد  ، كيتم تفسَت ذلك ابلفعل

لة ، فإف للرساـ ابلتأكيد معناه الشخصي اخلاص أك دالكل شيء
، يرل الصلر ادلعٌت كعبلقة معقدة بُت دلعٌت اللوحة. يف ىذه احلالة
 تتضمن الداللة )ادلعٌت ادلشًتؾ( كالداللة الرموز كاألشياء كالبشر اليت

. كتفسَت ذلك على النحو (Littlejohn, 2008))ادلعٌت الشخصي( 
 التايل:

 
 قيقيادلعٌت احل

الفعلي  ىو ادلعٌت األصلي أك ادلعٌت األصلي أك ادلعٌت ادلعٌت احلقيقي
كاليت تعٍت  حقيقي، كلمة رقيق ذلا معٌت للكلمة. على سبيل ادلثاؿ

لبيعي". كلمة زىرة ذلا معٌت "حالة جسم الشخص األصغر من ال
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ىو  حلقيقييف حدائق ال ىور". ادلعٌت ا ، أم "زىور كما نراىاحقيقي
لق على معٌت ل. يف علم الببلغة )علم البياف(، يجملازمعكس ادلعٌت ا

تعريفو َت الذم ديكن فهم ، أم ادلعٌت األصلي للنلق أك التعبحقيقي
لد اللفظ أك الكلمة أك التعبَت من أجل من قبل الناس بشكل عاـ. ك 

 .(Taufiqurrochman, 2015)ادلعٌت نفسو 
 

 اجملازمعٌت ادل
من خبلؿ  ادلعٌت احلقيقيىو معٌت آخر يضاؼ إ ى  ازماجملادلعٌت 

ـ الكلمة. مثاؿ االرتباط دبعٌت قيمة الشخص أك اجملموعة اليت تستخد
، دبعٌت ة، ىذه الكلمة ذلا داللة زلايدةىو كلمة رقيق جملازمعلى ادلعٌت ا

، كىي مرادفة rampingأهنا ليس ذلا قيمة طعم لليفة. لكن كلمة 
لناس ، ذلا داللة إجيابية مع قيمة طعم لليفة. سيكوف اkurusلكلمة 
 ، كاليتkrempeng، فإف كلمة أف يقولوا ضليفا. من انحية أخرلسعداء 

، ذلا داللة سلبية ذات قيمة طعم rampingك kurusىي أيضا مرادفة 
غَت سارة. ال حيبها الناس عندما يقولوف إف أجسادىم كرديية. مثاؿ 

 ، فتبُت أف معٌت ال ىرة، إذا قيلت "فاطمة زىرة قريتنا"آخر لكلمة زىرة
لة إ ى فاطمة اجلميلة. مل يعد معناه األصلي. انتقلت طبيعة ال ىرة اجلمي

، يصف أشخاص آخركف مجاؿ فاطمة أبنو زىرة دبعٌت آخر
(Taufiqurrochman, 2015). 

، كىو ابجملازم ادلعٌت ازمى ادلعٌت اجمليف مناقشة علم البياف يسم
إ ى ادلعٌت الثاين. ىذا ادلعٌت مل يولد للتعريف تغيَت من ادلعٌت األصلي 

بكلمات ذلا عبلقة مرادؼ  ىناؾ أتكيد ديي  ادلعٌت اجملازم بشكل عاـ.
ية تغيَت ادلعٌت. كيف ، ىناؾ عملك عبلقة مناصحة. يف معٌت اجملازمأ
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، ألنو بُت الكلمات رل م ليس للكلمات ادلًتادفة معٌت، الوقت نفسو
ادلعٌت اجلديد.  يوجد تغيَت من ادلعٌت األصلي إ ى ادلتعلقة ابدلرادفات ال
، أم حقيقياليت تعٍت األسد ذلا معٌت  ، الكلمةيف اللغة العربية
، ار ب". الكلمة ذلا مرادفات كىي: امة، اـ، أنيا"كحش، مفًتس

ادفة ذلا نفس اللعاـ، كىكذا. كمع ذلك، فإف كل ىذه الكلمات ادلًت 
كلكن ال ي اؿ ذلا معٌت داللة ، كليس ذلا معٌت ضمٍت أم األسد

(Taufiqurrochman, 2015). 
 

اختبلفات، كىي علم الداللة، كبناء  1لى حيتوم التقليد السيميائي ع
 :(Littlejohn, 2008)، كالرباغماتية. التفسَت كالتايل اجلملة
 دالالت أ(

الدالالت عن كيفية ارتباط العبلمات دبا تشَت إليو أك تتحدث 
أم عامل  ،إذا كانت السيميائية تصف عادلُت ما تشَت إليو العبلمات.
فإف ، ككيف تكوف العبلقة بُت العادلُت، األشياء كعامل العبلمات

 الدالالت ىي ما سبثلو العبلمة.
 النحوية ب(

ابللبع ابلعبلمات. النحوية ىي دراسة يف علم السيميائية ترتبط 
العبلمات احلقيقية ال تقف كحدىا. دائمنا ما يكوف كل شيء تقريبا 

، يشَت بناء اجلملة إ ى نظاـ تسجيل منظم بلريقة ما. لذلكا من ج ء
القواعد اليت ديكن من خبلذلا دمج اإلشارات يف أنظمة معقدة 

ية ، يشَت النحو إ ى اإلشارات أك اذلياكل اللغو خرللمعٌت. دبعٌت آ
 ادلوجودة يف ىذه العبلمات.

 تداكليةال ج(
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دث العبلمات فرقا يف حياة كيف رب  تداكليةُتظهر دراسة ال
اإلنساف كاآلاثر كالتأثَتات ادلختلفة للعبلمات على احلياة االجتماعية. 
ىذا اجملاؿ من دراسة السيميائية لو التأثَت األكثر أمهية يف نظرية 

عترب أدكات للتواصل اإلشارة ت، ألف اإلشارات كأنظمة اإلتصاؿ
، تكمل الرباغماتية بعضها البع  ابلتقاليد االجتماعية البشرم. لذلك
 كالثقافية.
 

 ظواىرمالتقليد ال -1
ك حدث أك حالة ديكن يشَت مصللح الظاىرة إ ى حدكث كائن أ

، فإف الفينومينولوجيا ىي طريقة يستخدمها البشر لفهم العامل رؤيتها. لذلك
دلباشرة. يقوؿ موريس مَتلو بونيت، اخلبَت يف ىذا التقليد، لتجربة امن خبلؿ ا

من بع  التجارب يف ، مستمدة إف "كل معرفة ابلعامل، حىت معرفيت العلمية
سية ، فإف الظواىر ذبعل التجربة احلقيقية ىي البياانت الرئيالعامل. كىكذا
 .(Littlejohn, 2008)ترؾ األمور كاضحة كما ىي  ظواىرايللواقع. تعٍت ال

يفحص ىذا التقليد أف الناس يفسركف ذبارهبم بنشاط كحياكلوف فهم 
العامل من خبلؿ ذبارهبم الشخصية. إف عملية ادلعرفة ابلتجربة ادلباشرة ىي 
رلاؿ دراسة الظواىر. علم الظواىر ىو طريقة يستخدمها البشر لفهم العامل 

دلباشرة. إف مفهـو ذبربة الشخص يف تفسَت الظاىرة من خبلؿ التجربة ا
 ,Ruliana)يت ربدث أمامو لفهم مفهـو الظواىر األخرل ال جيعلها دليبل

2019). 
خيلص ستانلي ديت  إ ى أف ىناؾ ثبلثة مبادئ أساسية للظواىر. أكال، 

العامل عندما توجد ادلعرفة مباشرة يف التجربة الواعية، دبعٌت أنو ديكننا فهم 
شياء يف حياة ادلرء. بعبارة ، يتكوف معٌت األشياء من قوة األنتعامل معو. اثنيا
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، اللغة ابلنسبة لك. اثلثاياء ما تعنيو ، ستحدد كيفية ارتباطك ابألشأخرل
 .(Littlejohn, 2008)ىي كسيلة للمعٌت 

، ديكننا تفسَت بناء عقلية الشخص يف تفسَت ابلنظر إ ى الدراسة أعبله
العامل من حولو. حيدد ىذا التقليد كيفية تواصلو مع األشخاص من حولو. 

، أال كىو جانب التفسَت. ا التقليد لبلىتماـ يف دراسة ىذىناؾ جانب مثَت
، جيعل منط عملية الفهم من خبلؿ التجربةإف تفسَت الشخص لظاىرة تبدأ ب

تواصل الفرد لو جانبو الفريد. التفسَت ىو عملية نشلة للفكر اإلبداعي 
 .(Littlejohn, 2008)كالعمل يف توضيح التجارب الشخصية 

، كىي الظواىر دراسات عامة 1لفينومينولوجي على التقليد احيتوم 
أكيلية. التفسَت كالتايل الكبلسيكية كالظواىر اإلدراكية كالظواىر الت

(Zaenuri, 2016): 
 

 الظواىر الكبلسيكية أ(
، واىر الكبلسيكية مع إدموند ىوسرؿعادة ما ترتبط الظ

الكتابة يف  ، أثناءجيا احلديثة. حاكؿ ىوسرؿنومينولو مؤسس الفي
ؿ الوعي ، تلوير طريقة إلقناع احلقيقة من خبلمنتصف القرف العشرين

، ديكن التحقق من احلقيقة من خبلؿ التجربة  . ابلنسبة لوادلرك
ادلباشرة مع السجل أبنو جيب أتديبنا يف ذبربة كل شيء. فقط من 

وصوؿ إ ى ، من أجل الكمع ذلكاحلقيقة. خبلؿ اليقظة ديكن معرفة 
ا أك نتخلى احلقيقة من خبلؿ اليقظة، علينا أف ننحي عاداتنا جانب

عنها. علينا التخلص من فئات التفكَت كعادات رؤية األشياء من 
، األشياء يف العامل تقدـ نفسها ربة األشياء حقنا. يف ىذه احلالةأجل ذب
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ي للغاية. ديكن ذبربة لوعينا. هنج ىوسرؿ يف الفينومينولوجيا موضوع
 العامل دكف احلاجة إ ى الًتكي  على الفئات الشخصية للفرد يف العملية.

 
 ظواىر اإلدراؾال ب(

، يتبٌت علماء الظواىر اليـو فكرة أف على عكس ىوسرؿ
التجربة ذاتية كليست موضوعية كيعتقدكف أف الذاتية ىي شكل مهم 

شخصية مهمة يف التقاليد من أشكاؿ ادلعرفة. يعد موريس مارلو بونيت 
، وضوعية ىوسرؿ الضيقة. ابلنسبة لوالظاىراتية لئلدراؾ. عارض م

البشر ىم م يج من الشخصيات اجلسدية كالعقلية اليت زبلق معٌت يف 
، العامل. ضلن نعرؼ شيئنا فقط من خبلؿ عبلقتنا الشخصية بو. كبشر

ذبربتنا ؿ كيفية ا نؤثر على العامل من خبلضلن نتأثر ابلعامل، لكننا أيض
، األشياء ال توجد من تلقاء نفسها كبصرؼ لو. ابلنسبة لو مرة أخرل

لي البشر معٌت النظر عن اللريقة اليت تُعرؼ هبا. من ادلفًتض أف يع
، ربة ظاىرية ىي ابللبع ذاتية. إذف، لذا فإف أم ذبلؤلشياء يف العامل

 ىناؾ حوار بُت البشر كمًتمجُت كما يفسرىوف.
 

 اىر التأكيليةالظو  ج(
، لكن التقليد ذلَتمينوطيقية إ ى حد ما الثانيةتشبو الظواىر ا

أكسع يف شكل تلبيق أكثر اكتماال للتواصل. ترتبط ىذه الظواىر 
، كىو معركؼ بعملو يف حد الشخصيات، كىو مارتن ىايدجرأب

ا ابسم أتكيل بديل للحركة(. تُعرؼ فلسفتو أيض التأكيل الفلسفي )اسم
الذم يعٍت "تفسَت الوجود". الشيء األكثر أمهية ابلنسبة الدازاين 

جرد العيش يف العامل. ذليدجر ىو التجربة اللبيعية اليت ربدث حتمنا دب
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خبلؿ التحليل الدقيق أك ، ال تُعرؼ حقيقة األشياء من ابلنسبة لو
، كلكن من خبلؿ التجارب اللبيعية الناذبة عن استخداـ االخت اؿ

بناءن على  ليومية. التواصل ىو كسيلة ربدد ادلعٌتاللغة يف احلياة ا
، كستؤثر عن طرؽ جديدة لرؤية العامل ، سنبحثاخلربة. عندما نتواصل

اللغة ادلستخدمة على أفكاران. يتم تضمُت اللغة يف ادلعٌت كتؤثر 
فإف ىذا التقليد  ،بتنا لؤلحداث كادلواقف. كابلتايلابستمرار على ذبر 

ربة مع اللغة كالتفاعل االجتماعي، ىو التج، الذم سيوحد ظواىرمال
 .اإلتصاؿا لدراسة ابللبع كفق
 
 (Paul Ricoeur)بوؿ ريكورلالظواىر التأكيلية  (3

، يعّرؼ ريكور تاب التأكيبلت كالعلـو اإلنسانيةيف ك
اذلَتمينوطيقا على النحو التايل: "التأكيل ىي نظرية عمليات 

ىذه احلالة يكشف أف ، كيف يف عبلقتها بتفسَت النص"الفهم 
هم يف تفسَت اذلَتمينوطيقا ىي نظرية حوؿ كيفية عمل الف

، قاؿ إف "الفكرة األساسية ستكوف النص. عبلكة على ذلك
لنص موضع ربقيق اخللاب كنص. كستكوف صياغة فئات ا

"، شلا يعٍت أنو يقوؿ أف مفتاح دراسة اىتماـ الدراسة البلحقة
، يف حُت أف تعميق كنصَتمينوطيقا ىو إدراؾ اخللاب  اذل

فئات النص سيكوف موضوع ادلناقشة دل يد من الدراسات 
(Ricoeur, 1981). 

سائل دبوضوعية قدر مهمة التأكيل ىي تفسَت ادلعاين كالر 
، يريده النص. ال يقتصر النص نفسو، ابللب ا دلااإلمكاف كفق
قائق ادلكتوبة أك ادلكتوبة بصراي )ادلرئي( ادلستقل، كلكنو على احل
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ا ابلسياؽ. يوجد يف السياؽ جوانب سلتلفة ديكن أف يرتبط دائم
تدعم تكامل ادلعٌت. يتعلق اجلانب ادلعٍت أيضنا بسَتة ادلؤلف 
)الفناف( كسلتلف األمور ادلتعلقة هبا. الشيء الذم جيب 

ج النص جيب أف يكوف مبلحظتو ىو أف اختيار األشياء خار 
ليل جيب أف ينتقل دائمنا يف الدليل النصي. ىذا يعٍت أف التح

، كليس العكس. كاألىم من ذلك كلو أف عملية دائمنا من النص
التفسَت ىي دائمنا حوار بُت النص كادلًتجم. ريكور يسميها 

 .(Andriansyah, 2017)دائرة التأكيل 
 مصللحات ريكور ىو جدلية بُت التفسَت ادلعٌت يف

كالفهم. التفسَت ىو ربليل بنيوم يتم إجراؤه على العمل من 
خبلؿ عدـ النظر إ ى عبلقتو ابلعامل خارج النص. بينما الفهم 
ىو ربليل من خبلؿ النظر يف ادلراجع خارج النص كىو ما 
يسمى ادلعٌت السياقي. يتم التوسط يف الفهم الكامل من خبلؿ 

، فإف التحليل فسَتية اليت تسبقو كترافقو. لذامجيع اإلجراءات الت
تابعة حركتو من الفهم البنيوم ىو كساطة لفهم النص شلا يعٍت م

 ,Andriansyah)، من ما يقولو إ ى ما يتحدث عنو إ ى ادلرجع

2017). 
رباكؿ التأكيبلت استكشاؼ ادلعٌت من خبلؿ مراعاة 
النلاقات اليت تغلي النص. النلاؽ ادلشار إليو ىنا ىو تضمُت 

، خبلؿ االىتماـ ابلنلاقات الثبلثةالنص كادلؤلف كالقارئ. من 
من ادلأموؿ أف يكوف ىناؾ جهد لفهم كتفسَت ما ىو نشاط 

بع كيفية إ ى تت ، ابإلضافةادة بناء كإعادة إنتاج معٌت النصإلع
ادلؤلف تضمُت ، كما ىو احملتول يريد رفع النص من قبل ادلؤلف
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، كحياكؿ أيضنا ذبديد ادلعٌت كفقنا دلعٌت النص كيريد تضمينو
قراءة النص أك فهمو. بعبارة النص.مع احلالة كالشرط عند 

، تويل اذلَتمينوطيقا االنتباه إ ى ثبلثة أشياء كمكوانت أخرل
، ٍب بذؿ جهود اجلهود، كىي النص كالسياؽ تفسَترئيسية يف 

 .(Andriansyah, 2017)التهيئة للسياؽ 
 

 (Roman Jakobson)رومان جاكوبسونلاإلتصالنظرية  -ج
لنماذج اخللية مع ا اإلتصاؿلدل جاكسوف بع  أكجو التشابو مع منوذج 

كالبنية الداخلية  أبشياء مثل ادلعٌتا ، كاف مهتم، بصفتو لغوايكادلثلثة. كمع ذلك
، جاكوبسوف يسد الفجوة بُت ادلفكرين العمليُت كالسيميائية. للرسائل. لذلك

يتكوف منوذج جاكوبسوف من ج أين. يبدأ جاكوبسوف بنمذجة العوامل التأسيسية 
. ىناؾ ستة عوامل جيب أف تكوف موجودة حىت اإلتصاؿ)األساسية( يف فعل 

ا فيما يتعلق ابلوظائف اليت يؤديها كل صنع جاكوبسوف منوذج. ٍب إلتصاؿحيداث
 .(Fiske, 2012)اإلتصاؿعامل يف فعل 

بدأ جاكوبسوف بنموذج خلي أساسي معركؼ. يرسل ادلرسل رسالة إ ى 
ادلستلم. أدرؾ جاكوبسوف أف الرسالة جيب أف تشَت إ ى شيء آخر غَت الرسالة 

إ ى النقلة الثالثة يف منوذج ادلثلث نفسها. يسمي جاكوبسوف ىذا السياؽ: يشَت 
ا قبل. حىت اآلف، كاف من السهل جدحيث النقلتاف األخرايف مها ادلرسل كادلست

 اإلتصاؿربديد النموذج من جاكوبسوف. ٍب يضيف عاملُت آخرين: األكؿ ىو 
كىو قناة مادية كالعبلقات النفسية بُت ادلرسل كادلتلقي. كالثاين ىو الكود، كىو 
نظاـ معٌت مشًتؾ يستخدـ ذليكلة الرسائل. يظهر تصور منوذج جاكوبسوف يف 

 :(Fiske, 2012)الرسم البياين التايل
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 سياؽ
 ادلستلم   رسالة   تسليم

 تصاؿإ
 شفرة

 الرئيسية اإلتصاؿعوامل  .ٓٔ صورة
 

يؤدم إ ى ظهور كظيفة جيادؿ جاكوبسوف أبف كل عامل من ىذه العوامل 
، كيف كل عملية اتصاؿ ديكننا العثور على تسلسل ىرمي ذلذه سلتلفة للغة

الوظائف. أنشأ جاكوبسوف منوذجنا بنفس بنية النموذج السابق لشرح ست 
ىذا  كظائف اتصاؿ )ربتل كل كظيفة نفس مكاف العامل الذم تشَت إليو(. يظهر

 :(Fiske, 2012)النموذج يف الرسم البياين التايل
 

 اإلحالة
 ادلخركطي الشعرم    ادلشاعر

Phatic 

 ميتا-لغة
 اإلتصاؿكظائف  .ٔٔ صورة

 
ا ما نستخدـ  بلقة بُت الرسالة كادلرسل: غالبتصف الوظيفة االنفعالية الع

ل عاطفية ىي توصيكلمة "معربة" لئلشارة إ ى ىذه الوظيفة. الرسالة اليت ذلا كظيفة 
شخصية بشكل ؛ كل ىذه العناصر ذبعل الرسالة ادلشاعر كادلواقف كحالة ادلرسل

، تصل ىذه الوظيفة مثل قصائد احلب على سبيل ادلثاؿ، فريد. يف بع  الرسائل
، ائل احلب مثل التقارير اإلخباريةاالنفعالية إ ى ذركهتا. يف أشكاؿ أخرل من رس

ى اجلانب اآلخر من العملية ىي الوظيفة ادلخركطية. يتم إلغاء ىذه الوظيفة. عل
، يُفًتض أف ادلستلم. يف األكامر أك الدعاية تشَت ىذه الوظيفة إ ى أتثَت الرسالة على
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، تكوف ىذه الوظيفة ت األخرلاإلتصاالشيء؛ يف أنواع ىذه الوظيفة ىي أىم 
، ىي قعي" للرسالةوجو الوا، "الت. من الواضح أف الوظيفة ادلرجعيةذات أكلوية أقل

يف ىذه الوظيفة على  اإلتصاؿأكلوية قصول يف التواصل الواقعي كادلوضوعي. يرك  
ظائف الثبلث )العاطفي، "احلقيقة" أك الدقة الواقعية. من الواضح أف الو 

، ادلرجعي( ىي كظائف منلقية تعمل على مستوايت سلتلفة من مجيع ادلخركطي
 (Fiske, 2012)ك BكNewcomb'sAا بنماذج يقارتباطا كث كترتبط اإلتصاؿأعماؿ 

X. 
قد تبدك الوظائف الثبلث التالية يف البداية أقل دراية من الوظائف الثبلث 

ا ابستخداـ ، قد نوقشت سابقphatic، سابقا، على الرغم من أف إحداىاادلوصوفة 
؛ كذلك مفتوحة اإلتصاؿىي إبقاء قنوات  phaticمصللحات سلتلفة. كظيفة 

. اإلتصاؿدلتلقي: ضماف استمرارية على العبلقة ادلستمرة بُت ادلرسل كاللحفاظ 
Phatic  كالعبلقات اجلسدية كالنفسية اليت جيب أف  اإلتصاؿموجو إ ى عوامل

بواسلة عناصر رسائل زائدة عن احلاجة  phaticتوجد. دبعٌت آخر يتم تنفيذ 
 .(Fiske, 2012)يفة فلريةىي كظكرار )مكرر / ديكن التنبؤ بو(. الوظيفة الثانية للت

ـ. عندما كظيفة اللغة الفوقية )ميتالينجواؿ( ىي ربديد الكود ادلستخد
، قد أحتاج إ ى توضيح حقيقة أنٍت أستخدـ رموز أستخدـ مصللح "التكرار"

بدالن من الرموز يف سياؽ العمل. عادة ما يكوف صندكؽ السجائر الفارغ  اإلتصاؿ
، فإف كل لكن إذا ًب إرفاؽ الصندكؽ جبريدةامة. ك الذم يُرمى يف جريدة قددية قم
. يؤدم ، يصبح صندكؽ السجائر مرسبلفٍت شيء يف إطار كمعلق يف معرض

على معٌت دعوة السنت علينا  غة كصفية تنص على "قبوؿ ىذا بناءالشكل كظيفة ل
، لػ "منبوذكف من اجملتمع، لنرل أهنا استعارة ف نسعى للعبلقات كالنسب اجلماليةأ
لناس كمولدين للقمامة. جيب أف ربتوم مجيع الرسائل على كظيفة لغة كصفية ا
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 صرحية أك ضمنية. جيب أف ربدد الرسائل الشفرة اليت يستخدموهنا بلريقة ما
(Fiske, 2012). 

الوظيفة األخَتة شعرية )شعرية(. ىذه الوظيفة ىي العبلقة بُت الرسالة 
لوظيفة ىي األىم يف الواضح أف ىذه ا ، مناجلمايل كالرسالة نفسها. يف التواصل

، فإف كظيفة اللغة الفوقية لئلطار مهمة للتأكيد على الوظيفة الشعرية ادلثاؿ أعبله
اكوبسوف أف ، أكد جعلبة السجائر كالصحيفة. كمع ذلك للعبلقة اجلمالية بُت

ا يف احملادثة اليومية. سنميل إ ى قوؿ "متفرج برمء" ىذه الوظيفة ربدث أيض
د برمء / مذنب( مقارنة بػ "متفرج غَت متورط" )شاىد غَت مشارؾ( ألف )شاى

 .(Fiske, 2012) اليةالنمط اإليقاعي أفضل من الناحية اجلم
 

 أغنية "احلب ايسود" دلاهر زين -د
، كىي رلموعة متنوعة من األصوات اإليقاعية. األغنية أك األغنية ذلا معٌت
، كاللغة قصَتة كذلا إيقاع مرتبط بفن الصوت كاللغة الشعرية األغنية ىي عمل فٍت

بصوت متماسك كاختيار الكلمات التصويرية )خيالية( كتتضمن اللحن ابإلضافة 
 .(Riyanti, 2018)إ ى صوت ادلغٍت 
الشاعر أك كاتب األغاين جيدا ، جيب أف يكوف تيار كلمات األغاينعند اخ

يف معاجلة الكلمات. كلمات األغاين ىي تعبَت الشخص عن شيء رآه أك  احق
، يلعب مؤلفو األغاين ابلكلمات كاللغة خللق ك اختربه. يف التعبَت عن ذبارهبممسعو أ

 .(Riyanti, 2018)فرد يف الكلمات أك الشعر جاذبية كت
دلنتجة من خبلؿ التواصل بُت مؤلف ا من اللغة اتتشكل كلمات األغنية أيض

خبصائصها األغاين كاجملتمع الذم يستمتع ابألغنية. تتمي  كلمات األغنية أيضنا 
، ألف صب األفكار من خبلؿ كلمات األغنية يع زه كخصائصها مقارنة ابلشعر

 .(Riyanti, 2018)ع كلمات األغنية اللحن كنوع اإليقاع الذم يتم تكييفو م
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 الفصل الثالث
 منهج البحث

 
كاف ادلنهج ىو الربانمج الذم حيدد لنا السبيل للوصوؿ إ ى احلقيقة أك اللريق 

البحث عبارة عن  منهج. (3977)بداكم، ادلؤدل إ ى الكشف عن احلقيقة يف العلـو 
تقييم للخلوات ادلستخدمة لتسهيل البحث يف ربقيق األىداؼ احملددة مسبقا 

(Djajasudarma, 2010) البحث، ىناؾ عدة نقاط سيتم شرحها من قبل  منهج. يف ىذه
 طريقةمجع البياانت ك  طريقةالبحث كمصادر البياانت ك  ية منهجدبا يف ذلك نوع ةالباحث

 ربليل البياانت. شرح كل من ىذه النقاط كما يلي:
 
 البحث ية منهجنوع -أ

يتم ىذا النوع من البحث لو معٌت، كىو نشاط علمي يقـو على ربليل ك 
كمتسقة للكشف عن احلقيقة. ديكن القياـ بذلك من  تنفيذه بلريقة منهجية

خبلؿ البحث عن حقائق جديدة كتلويرىا إ ى نظرية لتعميق كتوسيع نلاؽ 
من  ثبلثة استخدمت الباحثة ا البحث، . يف ىذ(Ramdhan, 2021)ادلعرفة 

 على النحو التايل:. كتفسَت ذلك كادلكتبية كالوصفية نوعيةال األحباث كىم
 نوعيالبحث ال -3

البحث النوعي ىو نوع من البحوث العلمية اليت تفًتض 
كجود حقائق كظواىر اجتماعية يتم بنائها من خبلؿ كجهات نظر 

  .(1119)السامرائي، األفراد كاجلماعات ادلشاركة يف البحث 
كشف جوف دبليو كريسويل أف طريقة البحث النوعي ىي طريقة 

نظر إليها بعدسة نظرية، ٍب تعاجل ت، ٍب ةتبدأ ابفًتاضات الباحث
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بدراسة مشكبلت البحث اليت تدرس كيف ديكن للبشر فهم 
. (Cresswell, 2013)ادلشكبلت االجتماعية أك اإلنسانية القائمة 

ريد الًتكي  على ةتىذا البحث ابلبحث النوعي ألف الباحث يسمى
نتائج ربليل التقاليد السيميائية كالظاىرية الواردة يف كلمات أغنية 

لركبرت ت.   اإلتصاؿ" دلاىر زين بناء على نظرية يسود"احلب 
 كريج.

 البحث الوصفي -1
اليت تستخدمها الباحثة  بحثالمنهجالبحث الوصفي ىو 

كما يعلي البحث الوصفي . (Arifin, 2012)لشرح كتفسَت األشياء
األكلوية إلجياد حل دلشكلة ما كفقنا للبياانت ادلوجودة، كذلك 

 مسي ىذا. (Narbuko, 2003)إبعداد البياانت كمراقبتها كتفسَتىا 
ادلعٌت الوارد يف   ةصف الباحثت( س3البحث ابلبحث الوصفي ألنو: )

أشكاؿ  ةصف الباحثت( 1" دلاىر زين. )يسودكلمات أغنية "احلب 
" دلاىر يسودالتقاليد السيميائية كالظواىر يف كلمات أغنية "احلب 

 لركبرت ت. كريج. اإلتصاؿزين بناء على نظرية 
 بحث ادلكت يال -1

بحث يستخدـ من خبلؿ مراجعة منهجالىو  كت يالبحث ادل
الكتب كاألدب كادلبلحظات كاجملبلت كالقصص التارخيية كالتقارير 

. (Cahyono, 2020)ادلختلفة ادلتعلقة ابدلشكلة ادلراد حلها 
لركبرت  اإلتصاؿمنهج نظرية  ا البحثاستخدمت الباحثة يف ىذ
" دلاىر زين. يسوديء، كربديدا أغنية "احلب ت. كريج يف ربليل الش

على البياانت من ةحصل الباحثتس من خبلؿ البحث يف ادلكتبات،
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واإلنًتنت كبياانت داعمة من ىذا الكتب كاجملبلت كالصحفخبلؿ 
 البحث.

 
 در البياانتامص -ب

ادلصدر ىو الكاتب الذم جيد فيو ادلعلومات كادلعارؼ الصحيحة 
مصدر البياانت . (1111)العسكرم، من أجل ادلوضوع الذم يريد حبثو 

البحث ىو ادلكاف الذم ديكن فيو توليد البياانت كاحلصوؿ عليها من 
بشكل عاـ، يتم تصنيف مصادر . (Arikunto, 2010)ة الباحثأجرهتا 

البياانت إ ى نوعُت، كمها مصادر البياانت األكلية كمصادر البياانت 
 الثانوية. فيما يلي شرح مصدرم البياانت:

 ساسيةمصدر البياانت األ -3
در البياانت الرئيسية اليت ىي مص ساسيةدر البياانت األمص

. (Suryabrata, 1987)البحثتشَت مباشرة إ ى ادلوضوع الرئيسي يف 
" يسودادلصدر األساسي للبياانت يف ىذا البحث ىو أغنية "احلب 

 Awakeningمن قبل شركة 1131دلاىر زين كاليت صدرت عاـ 
Records. 

 الثانويةدر البياانت مص -1
در البياانت اليت ًب احلصوؿ در البياانت الثانوية ىي مصمص

عليها من خبلؿ أطراؼ أخرل، كمل يتم العثور عليها مباشرة من 
موضوع البحث الرئيسي. تستخدـ مصادر البياانت الثانوية لغرض 

. (Munawaroh, 2013)ساسيةصادر البياانت األاستكماؿ كدعم م
ىي الكتب  ا البحثدر البياانت الثانوية ادلستخدمة يف ىذمص

ا كاجملبلت كادلقاالت لتكملة النظرية كدعم األشياء ادلستخدمة يف ىذ
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. مصادر البياانت الثانوية يف شكل كتب مستخدمة تشمل  البحث
لستيفن دبليو ليتلجوف، مقدمة يف علـو  اإلتصاؿكتاب نظرية 

من قبل الربكفيسور. الدكتور. حفيظ كنجارا، ماجستَت،  اإلتصاؿ
، اإلتصاؿبقلم جوف فيسك، كتاب نظرية  اإلتصاؿمقدمة يف علـو 
كد.فوجي (Poppy Ruliana M.Si)فويف ركلياان أتليف د. درا.

كتاب سيميائية ٍب  ، (Dr.  Puji Lestari, S.IP., M.Si)ليستارم
 Indiwan Seto) دلؤلف انديواف سيلو كحيو تاإلتصاال

Wahyu) كمصادر بياانت اثنوية أخرل يف شكل رلبلت أك مقاالت
 .علمية تكمل ىذا البحث

 
 مجع البياانت طريقة -ج

مجع البياانت ىي العملية ادلستخدمة يف ربديد خلوات  طريقة
مجع البياانت من  طريقة. تعد ةتاجها الباحثرباحلصوؿ على البياانت اليت 

، ىناؾ ا البحث. يف ىذ(Tanzeh, 2009)أىم ادلراحل يف البحث النوعي 
طريقة ، ك االستماع طريقةادلشاىدة، ك  طريقةستخدمة، كىي طريقاسب 1

 . كتفسَت ذلك على النحو التايل:الكتابة
 طريقة ادلشاىدة -3

تستخدـ للحصوؿ على البياانت  طريقةادلشاىدة ىي  طريقة
يف ربليل األفبلـ أك مقاطع الفيديو اليت ىي موضوع البحث 

(Rachmat, 2012):ادلراحل أك اخللوات اليت ازبذىا الباحثوف ىي . 
" يسودشاىدت الباحثة ألكؿ مرة مقلع فيديو ألغنية "احلب  أ(

 كأساليب البحث اليت ًب ذبميعها.دلاىر زين ابستخداـ ادلناىج 
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" دلاىر زين يسودمقلع فيديو ألغنية "احلب  ةالباحث تشاىد ب(
 لبلطبلع على كصف زلتوايت مقلع الفيديو.

" دلاىر زين يسودشاىدت الباحثة مقلع فيديو ألغنية "احلب  ج(
وارد يف زلتول الفيديو كليب لتحليل شكل التقليد الظاىراٌب ال

 لركبرت كريج. اإلتصاؿعلى نظرية  بناء
 ستماعاإل طريقة -1

ة تستخدـ للحصوؿ على البياانت طريق االستماع ىي طريقة
من خبلؿ االستماع إ ى استخداـ اللغة ادلنلوقة من قبل ادلخربين 

(Sudaryanto, 2015) . االستماع نفسو ىو عملية تشمل أنشلة
اللغة، كالتفسَت، كالتقييم، كالتفاعل مع االستماع، كربديد أصوات 

اخللوات اليت ازبذىا . (Nuryaningsih, 2021)ادلعاين الواردة فيها
 ىي: ةالباحث
 " دلاىر زين.يسوداستمعت الباحثة إ ى أغنية "احلب  أ(
استمعت الباحثة مرارا كتكرارا لفهم معٌت كلمات أغنية "احلب  ب(

 " دلاىر زين.ديسو 
" دلاىر زين يسوداستمعت الباحثة مرة أخرل ألغنية "احلبوا  ج(

 اإلتصاؿلتحليل شكل التقليد السيميائي القائم على نظرية 
 لركبرت كريج.

 كتابةال طريقة -1
طريقة الكتابة ىي طريقة اليت تستخدمها الباحثة الستمرار 

استخداـ أدكات الكتابة لتسهيل  ةلباحثاكن طريقة االستماع. سب
 ت، قامطريقة الكتابةيف . (Nuramila, 2020)تسجيل البياانت

بتسجيل البياانت هبدؼ كصف البياانت اليت ًب احلصوؿ  ةالباحث
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االستماع. تشمل اخللوات اليت طريقة ادلشاىدة ك  طريقةعليها من 
 ما يلي: ةازبذىا الباحث

 " دلاىر زين.يسودالحظت الباحثة معٌت كلمات أغنية "احلب  أ(
 " دلاىر زين.يسودزلتول أغنية "احلب  ةالباحث تسجل ب(
أشكاؿ التقاليد السيميائية كالظاىرية الواردة  ةالباحث تالحظ ج(

" دلاىر زين بناءن يسوديف مقلع الفيديو ككلمات أغنية "احلب 
 لركبرت كريج. اإلتصاؿعلى نظرية 

 
 حتليل البياانت طريقة -د

ربليل البياانت ىي عملية ذبميع البياانت حبيث ديكن  طريقة
تفسَتىا. يف ىذه احلالة عن طريق كصف أك كصف البياانت هبدؼ فهم 

 ةالباحث ت، استخدما البحثيف ىذ. (Harun, 2007)ا البحثنتائج ىذ
ربليل البياانت، دبا يف ذلك تقليل البياانت  طريقاتثبلث مراحل يف 

شرح ادلراحل الثبلث  . (Miles, 1992)كعرض البياانت كاستخبلص النتائج
 كالتايل:
 تقليل البياانت -3

عمل ملخص أك ملخص كاختيار األشياء ىي تقليل البياانت 
بدقة  ةقرر الباحثتالرئيسية لصقل البياانت كتركي ىا. يف ىذه ادلرحلة، 
. (Sarosa, 2017)البياانت ادلللوبة كذات الصلة أبىداؼ البحث

 ىي كالتايل:ة تخذىا الباحثتاخللوات اليت س
بفرز البياانت اليت تنتمي إ ى تقليد السيميائية  ةالباحث تقام أ(

كالظواىر يف أغنية "احلب يسود" دلاىر زين بناءن على نظرية 
 من منظور ركبرت كريج. اإلتصاؿ
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البياانت اخلاصة ابلتقاليد السيميائية كالظاىرية  ةالباحث تصنف ب(
من  اإلتصاؿ" دلاىر زين بناء على نظرية يسوديف أغنية "احلب 

 ر ركبرت كريج.منظو 
 عرض البياانت -1

عرض البياانت ىو مرحلة هتدؼ إ ى فحص البياانت األكلية 
اليت ًب مجعها مسبقا، كشرح معناىا أك تفسَتىا، كمواءمة البياانت 

يف ىذه  ةتخذىا الباحثتاخللوات اليت س. (Arief, 2010)مع معناىا
 ادلرحلة ىي كالتايل:

البياانت يف شكل أكصاؼ صلبة كاردة يف  ةالباحث تصف أ(
 اجلدكؿ.

البياانت اخلاصة بنتائج التحليل ادلتعلق بتقليد  ةالباحث تشرح ب(
دلنظور  اإلتصاؿعلم السيميائية كالظواىر بناءن على نظرية 

 ركبرت ٌب كريج.
 م امنة البياانت مع أىداؼ البحث. ةالباحث تشرح ج(
شرحا منهجيا للمعليات أعبله من خبلؿ شرح  ةقدـ الباحثت د(

مناقشة األشكاؿ السيميائية كالظاىرية للتقاليد يف أغنية 
من منظور  اإلتصاؿ" دلاىر زين استنادا إ ى نظرية يسود"احلب 

 ركبرت كريج.
 استخبلص النتائج -1

استخبلص النتائج ىو مرحلة متقدمة من عرض البياانت. يف 
نتائج ربليل البياانت ابالعتماد على  ةاحثستنتج البتىذه ادلرحلة 

احملتول العاـ للدراسة. ديكن الستخبلص ىذا االستنتاج أف جييب 
على أىداؼ البحث اليت ًب إعدادىا منذ البداية. االستنتاجات يف 
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كصفية كجديدة يف طبيعتها كمل يتم العثور عليها يف  ا البحثىذ
تخذىا ت. تشمل اخللوات اليت س(Winarni, 2018)دراسات سابقة 

 ما يلي: ةالباحث
اخللوط العريضة لنتائج مناقشة البحث يف  ةالباحث تأخذ أ(

من منظور  اإلتصاؿشكل كصف قوم يعتمد على نظرية 
 ركبرت ٌب كريج.

 إ ى استنتاجات جوىرية كتكوينية. ةالباحث تتوصل ب(
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 الرابع فصلال
 عرض وحتليل البياانت

 
من األكصاؼ اليت  يف ىذا الفصل الفرعي، سيصف الباحث نتائج البياانت يف العديد

 ، كمها عرض التقليد السيميائيالعرض التقدديي إ ى قسمُت ةالباحثقسم تفسرىا الباحث. 
 . الشرح التفصيلي لبلثنُت على النحو التايل:اىرمو ليد الظكالتق
 
 أشكال التقليد السيميائي يف أغنية احلب يسود دلاهر زين  -أ

يف الباب السابق كصفت الباحثة شكل التقليد السيميائي ادلستخدـ يف ىذه 
. (Susanne Langer)الدراسة من خبلؿ ربليل نظرية الرموز من منظور سوزاف الصلر

العبلمات  يف نظرية الرموز سوزاف النغر، ىناؾ دراستاف سيتم ربليلهما دلعرفة
قـو الباحثة بشرح ادلعاين . ستازمكادلعٌت اجمل حلقيقيز يف كائن ما، كمها ادلعٌت اكالرمو 
اليت ربتويها أغنية "احلب ايسود" دلاىر زين بناء على نظرية الرم   ازمكاجمل حلقيقيا

يل البياانت اليت . فيما يلي شرح مع نتائج ربل(Susanne Langer)سوزاف الصلر
 ، دبا يف ذلك:ةالباحث تكجد

 
 ٍتيرعبال ماعاد 

 الشعور ابخلوؼ أك القلق بشأف شيء يعترب كارثة. :ادلعىن احلقيقي
اجلملة يف كلمات ىذه األغنية تظهر أف الشعب السورم مل يعد لديو أم  التحليل:

خوؼ يف ذلك الوقت، لقد أهنوا احلرب اليت كانت مستمرة. إهنم يعتقدكف أنو يف 
الصعب. دبا  كجود هللا سبحانو كتعا ى، سوؼ ينتصركف كيتخلوف ىذا الوقت

 ر.، فإف االستقبلؿ سَتحب هبم على الفو لديهم من ثقة كشجاعة
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 يهددين ظلم
 فعل قاٍس غَت عادؿ كمهدد كظامل. :ادلعىن احلقيقي

الكلمة يف كلمات ىذه األغنية ىي استمرار لؤلغنية السابقة، شلا يدؿ  التحليل:
على أهنم مل يعودكا خائفُت من االستبداد، كىو عمل قاس تقـو بو السللات 

الشعب كمواجهتو من كاحلكومة حبق ادلواطنُت السوريُت. يستخدموف اجليش لقمع 
أجل احلفاظ على االستقرار السياسي للببلد. للظلم الذم سبارسو السياسة السورية 
أربع ركائ  أساسية، ىي: أكال، السللة يف يد عشَتة األسد. اثنيا، ىذا النظاـ 
يوحد األقلية العلوية. اثلثا، السيلرة على جهاز ادلخابرات العسكرية ابلكامل. 

 .(Fadhilah, 2017)ب البعث للنظاـ السياسي رابعا: احتكار ح  
 

 أخسرهال شيء 
 األشخاص غَت احملظوظُت أك الذين ال حيصلوف على منافع. :ادلعىن احلقيقي

الكلمات يف كلمات ىذه األغنية تدؿ على معٌت أهنم )الشعب السورم  التحليل:
( لن خيسر شيئان يف ىذا الصراع. النقلة ادلهمة ىي أف ما فعلوه ابلنظاـ  ادلظلـو
السورم ىو احلقيقة. ٍب ما فعلتو احلكومة للمدنيُت سيكافأه هللا سبحانو كتعا ى ، 

َت من نواح كثَتة، لكنهم يف احلقيقة  ردبا إذا تبُت بوضوح أف الدكلة قد خسرت الكث
 كمدنيُت ال حيصلوف على أم شيء من ىذا الصراع.

 
 معو الرب حلقفا

 احلالة أك الشيء الذم يتوافق مع الوضع الفعلي. :ادلعىن احلقيقي
يظهر اجل ء الغنائي من ىذه األغنية أف هللا دائما مع عبده الصاحل. تع ز  لتحليل:ا

ىذه اجلملة ثقة ادلدنيُت السوريُت أبف ما فعلوه ابلنظاـ السورم ىو حقيقة جيب 
 متابعتها ككذلك شكل من أشكاؿ ادلساءلة عن مواقفهم احلكومية.
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 هينصر ال شك 
 هرب من اخللر.فعل شيء خيفف ادلعاانة أك ي :ادلعىن احلقيقي

كلمات ىذه األغنية ال زبتلف كثَتان عن الكلمات السابقة، فهذه   التحليل:
األغاين مرة أخرل تع ز الدليل على إدياف الشعب السورم دبا فعلوه. كانوا يعتقدكف 
أف هللا سوؼ خيفف معاانهتم كخيلصهم من سلاطر الصراع الذم حدث على مر 

 السنُت.
 

 سنعودحتما 
 العودة إ ى ادلكاف األصلي أك احلالة األصلية. :احلقيقيادلعىن 

يف ىذه احلالة، ادلعٌت أف الشعب السورم سيعود حبماستو للقتاؿ ضد  التحليل:
احلكومة السورية االستبدادية، تليها اجلملة التالية اليت مفادىا أنو بنواايىم 

 كتصميمهم يؤمنوف أف حب هللا كزلبتو اربح معهم.
 

 يقيدانقهر 
 الشيء الذم يغلي أك يتسبب يف عدـ تنفيذ خلة. :ادلعىن احلقيقي

يعٍت يف ىذه احلالة موقف احلكومة كاجليش السوريُت يف التعامل مع  التحليل:
ادلتظاىرين. أطلقوا النار على ادلتظاىرين كخلفوا أربعة قتلى. مل يثبط إطبلؽ النار 

عل الشعب السورم احتجاجات الشعب السورم. من انحية أخرل، اشتد رد ف
بشكل مت ايد كأدل إ ى انتشار التظاىرات إ ى مدف الضواحي األخرل. تلورت 
ىذه االحتجاجات كادلظاىرات فيما بعد إ ى حرب أىلية كربل. ال تستخدـ ىذه 

مة يف احلرب فحسب، بل تستخدـ احلرب األسلحة التقليدية مثل تلك ادلستخد
 ا األسلحة الكيميائية.أيض
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 ألغبلؿافكوا لنا 
 أداة تستخدـ لربط اليدين أك القدمُت. :ادلعىن احلقيقي

معٌت ىذه الكلمة ىو دعوان نذىب، أعلوان احلرية. ًب اعتقاؿ العديد  التحليل:
من ادلتظاىرين كاحتجازىم كسجنهم من قبل جنود اجليش ألهنم احتجوا على 

 احلكومة السورية.
 

 مابقت دنيال كراميتسأصوف  
 مكاف االحًتاـ كالسمعة الليبة كاحًتاـ الذات. :ادلعىن احلقيقي

معٌت ىذه اجلملة أف الشعب السورم منضم إ ى مجاعة معارضة  التحليل:
للحكومة السورية، كسيحتفظوف ابلسمعة الليبة لكل معسكر يف احلرب. كتشمل 
رلموعات ادلعارضة: اجليس احلر )اجليش السورم احلر/ اجليش السورم احلر(، 

، لتغيَت الدديقراطي، كجبهة النشرةطٍت السورم، كجلنة التنسيق الوطنية لكاجمللس الو 
كتنظيم الدكلة اإلسبلمية يف العراؽ كسوراي )داعش(. كلكل رلموعة عتاد عسكرم، 
كىناؾ عدة رلموعات تتعاكف مع جهات خارجية. كمع ذلك ، كبغ  النظر عن 

ذاتو شخصي أك يؤدم كجود ىذه اجملموعات، فإف معٌت احلفاظ على الشرؼ حبد 
 إ ى كل فرد.

 
 يسائلنا طفل

 ا أك من اجليل الثاين أك من نسل أكؿ.البشر الذين ال ي الوف صغار  :ادلعىن احلقيقي
كلمة األطفاؿ ادلذكورة يف كلمات ىذه األغنية ذلا معٌت كاضح. دلاذا كرد   التحليل:

يف كلمات ىذه االغنية ىم اطفاؿ؟ ألف األطفاؿ ىم من بُت الضحااي العديدة 
 الناذبة عن الصراع الداخلي للدكلة السورية.
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 ؟يقتلنامن ذا 
 القضاء أك القتل أك االنتحار. :ادلعىن احلقيقي

، ما ىو ادلقصود بعبارة "ضلن" للجملة السابقة، يف ىذه اجلملة ابلنسبة التحليل:
، أسفرت احلرب انت ادلرصد السورم حلقوؽ اإلنسافىنا أطفاؿ. استنادنا إ ى بيا

ألف شخص. كمن بُت مجيع  171األىلية يف سوراي عن مقتل ما ال يقل عن 
 31811ألف شخص مدنيوف ، بينهم  81الضحااي الذين قتلوا ما يصل إ ى 

 .(Fadhilah, 2017)طفل 
 
 أطفاؿ؟ ذنبنامن 

 فعل خاطئ خيالف شرع هللا أك دينو. :ادلعىن احلقيقي
معٌت ىذه اجلملة سؤاؿ موجو إ ى النظاـ السورم كقواتو العسكرية. ما  التحليل:

ىو خلأ ىؤالء األطفاؿ؟ ىل ىؤالء األطفاؿ يفعلوف أشياء زبالف القاعدة؟ 
األطفاؿ األبرايء الذين قتلوا ببل سبب. لقد ًب التخلي عنهم من قبل كالديهم 

كبسبب ىذه كإخوهتم كعائبلهتم، شلا جيعلهم عاج ين عن فعل أم شيء. 
الظركؼ، يدفع من يبذؿ قصارل جهده لئلفراج عن األيتاـ كربرير معاانة األيتاـ 

 من قبضة احلكومة السورية اذلمجية.
 
 يتم أحا طنا يتم

 األبناء الذين ليس لديهم أب. :ادلعىن احلقيقي
معٌت كلمات ىذه األغنية أف العديد من األطفاؿ تيتموا ألف آابئهم ماتوا  التحليل:

يف ساحة ادلعركة يف الصراع يف سوراي. تساءلوا أين كالديو. ىذه اجلملة ذلا نقلة 
 كاضحة، ديكن أف يفهمها ادلستمع مباشرة، ما يريد الشاعر أف ينقلو.
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 ذاؾ أقصى منام نيتسأعيش جل
ة حيث تنعم النفس البشرية )الركح( ابلسعادة كمكافأة على اآلخر  :ادلعىن احلقيقي

 حسناتو يف ىذه الدنيا.
ديكن أف نفهم بوضوح أف معٌت كلمات ىذه األغنية ىو أنو يف خضم  التحليل:

الصراع ادلستمر الذم ال ي اؿ يتصاعد يف الدكلة السورية، فإهنم، أم اجملتمع ادلدين، 
لنضاؿ من أجل حقهم يف النظاـ السورم، سيستمركف يف البقاء كيستمركف يف ا

ألهنم يف الواقع يعيشوف يف الدنيا. لتحقيق السعادة يف اآلخرة، أم جنة هللا. 
يظهركف أف السعادة األبدية كالسركر كالفرح ىي هناية كل أمل ضلو اخللود احلقيقي، 

 كىو لقاء هللا ركيب.
 
 حيدكين فاهلل أمسى غاييت خوؼال 

 حالة الشعور ابلقلق أك القلق بشأف شيء يعترب كارثة. :ادلعىن احلقيقي
ديكن فهم اجلملة يف ىذه القصيدة الغنائية بوضوح أف كل ما جيعل  التحليل:

الشخص خائفنا ال ديثل عقبة أمامو. يف ىذه احلالة ، مل يعد ىناؾ خوؼ على 
 الشعب السورم ، ألهنم دائمنا ما يتمسكوف إبدياهنم دبحبة هللا كعينو.

 
 !ضعفنااي ربنا ارحم 

 احلالة اليت يشعر فيها الشخص ابلضعف كالعج . :ادلعىن احلقيقي
جوىر اجلملة يف ادلقلع أعبله ىو شرح ضعف اخلادـ الذم ُرسم أنو  التحليل:

سيللب دائمنا ادلساعدة كيستجدم الرمحة من ربو. كىنا يريد الشاعر دعوة 
أماـ هللا سبحانو كتعا ى. حىت ادلستمعُت ليعرفوا أف كل إنساف سللوؽ ضعيف 

 تكوف عوف هللا قوة كخيلق لديهم شعور ابلتفاؤؿ، يف ىذه احلالة الشعب السورم.
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 أنصران رىباي 
 ما يؤمن بو كيعبده كيعبده البشر على أنو سبحانو. :ادلعىن احلقيقي

جوىر اجلملة أعبله ديكننا أف نفهم بوضوح أف هللا سبحانو كتعا ى ىو : التحليل
ا يف ربو. ال خيتلف ادلساعدة كلبيعة خادـ أيمل دائم الوحيد الذم ديكننا طلب
، فهو يع ز طلب ادلساعدة ا عن القصيدة الغنائية السابقةىذا اجل ء من األغاين كثَت 

 من الشعب السورم إ ى رهبم يف التعامل مع الصراع الداخلي يف بلدىم.
 

 يلوؿ الدربال ال مهما 
 طريق طويل، أك قلعة أرض، أك مسار. :ادلعىن اجملازي

يف ىذه احلالة، للكلمة اليت ربتها خط ذلا معٌت ضمٍت، كىو مثل ركح  التحليل:
الشخص الذم ال يستسلم أبدا. ابستخداـ ىذا القياس، سيكوف من الواضح أف 
اللريق اللويل أمامنا مباشرة. يعٍت أف شخصا ما قد فكر يف اذباه اذلدؼ الذم 

ك لن يكوف من السهل االستسبلـ. يظهر اجل ء الغنائي من ىذه سيفعلو. لذل
األغنية دليبل على النضاؿ الدؤكب للشعب السورم يف مواجهة صراع داخلي 

 طويل األمد مع أنظمة بلدىم.
 

 اخليل ديضيع مى غدا ك
شخص ضعيف يف البداية، ٍب يصبح قواين ابمتبلؾ ركح كاملة  :ادلعىن اجملازي

 ملتهبة.
اجلملة يف ادلقلع الغنائي من ىذه األغنية تبُت أف كلمة "ع مي" تعٍت نية  التحليل:

قوية أك تصميم لدل البشر مثل القوة، مع مثاؿ على كونك مثل احلصاف الذم 
يتمتع ابلسرعة كالرشاقة. لذلك ديكن االستنتاج أف الشخص الذم كاف ضعيفنا 

اللذين يتمتع هبما. يف ىذه كغَت قوم يف البداية سيصبح قواين ابلصبلبة كاحلماس 
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احلالة لن خياؼ الشعب السورم من مواجهة الصراع الداخلي الذم حيدث يف 
 بلده، فهو يعتقد أنو بنوااي قوية يكوف النصر معهم.

 
 قدمامكلئن عثرت 

 رغبة اإلنساف يف البقاء قواين يف كجو احل ف كالقلق الذم يصيب. :ادلعىن اجملازي
ال ت اؿ تتعلق جبملة اآلية السابقة، فهدؼ كجوىر اجلملة يف كلمات  التحليل:

ىذه األغنية ىو كصف مشاعر كرغبات الشعب السورم الذم مل يستسلم أبدا يف 
مواجهة كضعو احلايل. عندما يعيق نضاذلم يف أم كقت أشياء غَت متوقعة، يظلوف 

 أقوايء ابلقوة ادلضاعفة اليت ديتلكوهنا.
 

 قوامست يد 
 الثقة يف النهوض كبناء احلماس داخل النفس. :عىن اجملازيادل

ال ي اؿ مرتبلا ابدلقلعُت ادلوجودين يف األغنية السابقة، مثل حصاف  التحليل:
رشيق يرك  بسرعة ٍب يسقط، تؤكد اجلملة يف ىذا ادلقلع مرة أخرل أنو عندما 

ض مرة يكوف الشعب السورم على كشك االستسبلـ، فسوؼ يستمركف يف النهو 
 أخرل مع محاس قوم كقوة يف النضاؿ من أجل حقوقهم ضد النظاـ السورم.

 
 دكف قيود كسنمضى من
. :ادلعىن اجملازي  عدـ كجود شيء ملـ 

يف ىذه احلالة، ادلعٌت ىو أف احلرية اليت حيلم هبا الشعب السورم  التحليل:
 ستتحقق بقوة احلب كالرمحة من هللا سبحانو كتعا ى.
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 فاهلل الودكد احلب يسود
 عن حالة ركح اإلنساف ادلليئة ابلقوة كاألمل فقط ابهلل كحده. :ادلعىن اجملازي

تشرح ىذه اجلملة عن احلب كالقوة كىو شيء ديكن أف جيعل الشخص  التحليل:
لديو آماؿ كبَتة. كذلك لقسم أف هللا رحيم كأف احملبة كالقوة ابلتأكيد الرجاء. 

غنية، منها مشاعر الشجاعة كالقوة كاحل ف كالدموع كتتنوع ادلشاعر يف كلمات األ
من قلوب الشعب السورم يف عيش حياة مليئة ابلتكتيكات السياسية. مع الثقة 

 يف قوة زلبة هللا، سيصلوف إ ى ابب النصر، أم احلرية احلقيقية.
 

 مستحرييتهللا أكرمٍت دلا 
 كجود احلرية. :ادلعىن اجملازي

عٍت أف أحدا كاثق من أف هللا سوؼ ديجده، إذا مل يعد يف ىذه احلالة ي التحليل:
ذلك الشخص خائفا كيفكر دائما يف كل شيء بتفاؤؿ. يف الواقع، مع اإلدياف 

 أبهنم يف هللا سبحانو كتعا ى، فإف احلرية احلقيقية كالنصر ستأٌب إليهم.
 

 أشكال التقليد الظواهري يف أغنية احلب يسود دلاهر زين -ب
الشرح الوارد يف الفصل السابق، فقد كصف الباحث شكل التقليد بناء على 

الظاىراٌب ادلستخدـ يف ىذه الدراسة، كىو ربليل النظرية الظاىراتية للتأكيل من 
التأكيلية، ىناؾ ثبلث دراسات سيتم ربليلها  يةمنظور بوؿ ريكور. يف نظرية الظواىر 
 دلعرفة ادلعٌت الوجودم يف الشيء.

ىناؾ ثبلث مراحل من التحليل التأكيلي لبوؿ ريوكور، كىي الفهم الداليل، 
كالفهم الظواىر، كالفهم الوجودم. أكال، الفهم الداليل ىو معٌت الرموز )اذلدؼ(. 
اثنيا، الفهم الفينومينولوجي يعلي معٌت للرموز )ذاتية(. اثلثا، فكر جبعل الرموز ىي 

. تتناكؿ ىذه الدراسة ادلراحل الثبلث ألغنية (Ulumuddin, 2021)نقلة البداية 



47 
 

 
 

"احلب يسود" دلاىر زين بناء على نظرية بوؿ ريكو يف الظواىر التأكيلية. كتفسَت 
 ذلك على النحو التايل:

 
 الفهم الداليل -3

الفهم الداليل الذم يعرؼ أيضا ابسم فهم الرموز ىو فهم على 
حتة. يف ىذه العملية، أم عند تفسَت النص، يبدأ األمر مستول اللغة الب

بتخمُت أك زبمُت معٌت النص، ألف القارئ ال ديلك حق الوصوؿ إ ى معرفة 
نية ادلؤلف. ابلنسبة لريكور، ىذه عملية فهم مبكرنا كساذجة أيضا، دبعٌت أنو 
عند زلاكلة فهم النص بشكل عاـ، ال يتعلق األمر دبعلومات مفصلة من 

. يُعرؼ ىذا احلدث ابسم الفهم ما قبل التأمل. يف ىذه ادلرحلة، يعترب النص
 النص ذا قيمة يف تقدمي رلموعة متنوعة من ادلعاين.

نظاـ الفهم الداليل ىو سبرير الرموز. كفقا لريكور، فإف الرم  ىو ىيكل 
تعليم يوجد فيو معٌت مباشر يشَت إ ى معٌت آخر، كما ديكن فهمو بشكل 

بُت ادلوضوع كادلوضوع. ادلعٌت من رم  إ ى رم  يعٍت أنو جيب فهم غَت مباشر 
الرم  ٍب سبريره للعثور على ادلعٌت ادلوضوعي. سيجد ىذا معٌت الرموز كالرموز 
احلرفية يف ربليل ريكور اذلرديينوطيقي على مستول الفهم الداليل، كربديدا 

 حوؿ معٌت عنواف ككلمات أغنية "احلب يسود" دلاىر زين.
لل ادلؤلف أف يف عنواف أغنية "احلب يسود" رموز ذلا معٌت اإلنسانية حي

كاحلب. أم أف من يريد العودة كحيب كطنو سيجلب لوطنو النصر 
 كالسعادة.

ربكي الرموز ادلوجودة يف كلمات أغنية "احلب يسود" عن حقوؽ 
 اإلنساف كقوتو كإديانو. ىا ىو التفسَت:
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 ظلم يهددين
 قهر يقيدان
 ا األغبلؿفكوا لن

 كسنمضي من دكف قيود
 هللا أكرمٍت دلا مستحرٌب

 سأصوف كراميت مابقت دنيال
 سأعيش جلنيت ذاؾ أقصى منام
 كي منضي من دكف قيود

 
يف كلمات اغنية "احلب يسود" أعبله كلمات ربوم مقومات  أ(

االنسانية كاحلق يف العيش هبدكء ببل خوؼ. بعبارة أخرل، ىم 
من خوفهم. كاف الكثَت منهم خائفُت كقلقُت سوريوف من عجوف بشدة 

شلا حيدث. ابإلضافة إ ى ذلك، يريد الشاعر أف ينقل أف اخلوؼ 
كالقلق من فوضى الصراع الذم حدث جيعلو يرغب يف حل مجيع 
اخلبلفات اليت يشعر هبا فقط يف احل ف. جعل حياة اإلنساف يف الظل، 

يحافظوف على رلد أم حياة مليئة ابخلوؼ كعدـ الراحة كالقلق. كس
 حياهتم حىت أيٌب ىذا األمل.

 
 ال ماعاد يرعبٍت
 ال شيء أخسره

 ال ال مهما يلوؿ الدرب
 ع مى غدا كاخليل ديضي
 كلئن عثرت قدمام
 ست يد قوام
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اآلايت يف كلمات أغنية "احلب يسود" أعبله ربتوم على عنصر آخر  (ب
على كل من اإلنسانية، أال كىو شخص لديو القدرة على التغلب 

ادلشاكل اليت يواجهها. تؤكد كلمات األغنية على أف كل إنساف لديو 
القوة اليت ديتلكها. ىذه القوة يف شكل االعتقاد أبف كل إنساف قادر 
على التعامل مع أم مشكلة أك صراع. مع قوة اإلدياف، سوؼ تكوف 
قادرة على تنمية ثقة ادلرء بنفسو. ابإلضافة إ ى ذلك، ىناؾ أيضا قوة 
ركحية، أم قوة الركح دلواصلة النضاؿ للتغلب على ادلشاكل. ُتشبو 
ىذه القوة الركحية ابحلصاف الذم جيرم بسرعة، رغم أف ساقيو تتعثر 
غالبا، لكنو يقف على قدميو كيستمر يف اجلرم دكف الشعور ابألمل أك 

 اخلوؼ.
 

 فاحلق معو الرب
 ال شك ينصره

 احلب يسود فاهلل الودكد
 حتما سنعود

 حتما سنعود كاحلب يسود
 ال خوؼ حيدكين فاهلل أمسى غاييت

 اي ربنا ارحم ضعفنا!
 اي رىب أنصران

 
تؤكد كلمات ىذه األغنية أيضا على أف البشر ىم من خلق هللا،  (ج

كلديهم اعتقاد أبف مجيع ادلشاكل اليت يواجهوهنا سيكوف ذلا حل. إهنم 
دبحبتو كرمحتو،  يؤمنوف أبف هللا سيخلصهم حىت يف أصعب الظركؼ.

 فإف هللا ديجد الذين على طريق احلق.
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 الفهم الظواىرم -1
الفهم االنعكاسي / الظواىرم أك ما يسمى أيضا إعلاء ادلعٌت ابلرموز 
ىو أيضا استكشاؼ دقيق للمعٌت من أجل ادلعٌت. ىذا فهم من كجهة نظر 
ية ادلؤلف. يف ىذه العملية، يبدأ ادلًتجم يف البحث عن تفسَتات نقد
كمنهجية فيما يتعلق ابدلعٌت األكيل الناتج عن فهم ما قبل االنعكاس. ديكن 
التحقق من صحة ادلعٌت األكيل أك تصحيحو أك تعميقو من خبلؿ النظر يف 
البنية ادلوضوعية للنص. يف ىذه ادلرحلة، يبدك أف الفهم ادلستخدـ جيب 

 احلصوؿ عليو من خبلؿ حلظة جدلية منلقية للتفسَت.
معٌت للرموز اليت يتم تفسَتىا لفهم النص  ظواىرمنظاـ الفهم اليعلي 

من منظور اجلاين )شخصي(. يف ىذه احلالة، يتعاطف ادلؤلف مع اجلاين 
ا. اره الحقدلعرفة الغرض من النص الذم ًب إنشاؤه على الرغم من إصد

يستعرض ادلؤلف خلفية الشاعر الذم يؤلف األغنية ، حبيث ديكن إنتاج  
 غنية بعنواف "احلب يسود".كلمات األ

ربكي أغنية ماىر زين عن الصراع بُت الشعب السورم كحكاـ الببلد، 
حبيث يكوف الضحااي أطفاال ال يعرفوف شيئا عن ضحااي القمع البشرم. يف 
ىذه احلالة، تسببت احلوادث بُت اجملتمع ادلدين كسللات الدكلة يف فقداف 

 األطفاؿ. اإلنسانية كقمع كاسع النلاؽ للعنف ضد
شكبل  1133كانت االضلراابت االجتماعية يف سوراي يف مارس 

من أشكاؿ االحتجاج ادلناى  للحكومة. مع ىذا االحتجاج ، كاف 
ادلتظاىركف مستوحُت من ادلتظاىرين يف الشرؽ األكسط يف أحداث الربيع 
العريب أك الربيع. ردت حكومة بلد األسد بعنف على االحتجاجات 

فاقمت األكضاع. كأمرت احلكومة كاألح اب السياسية  السلمية اليت
 كادلخابرات بتفريق ادلتظاىرين ابلنَتاف ادلباشرة كالقوة.
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بصفتو مؤلف أغنية "احلب يسود"، يتمتع ماىر زين بنظرة عادلية  
ككاتب يبتكر أعماالن أدبية. ُتظهر ىذه األغنية الصراع بُت الناس 

أف خلفية ىذا الصراع ىي دبثابة  كالسللات ادلدنية كالدكلة. كىو يرل
تكتيك سياسي كشكل من أشكاؿ النقد االجتماعي يف احلياة االجتماعية. 
ىذا رأم ماىر زين الذم لعب دكرا يف نقل أحداث احلرب السورية. جلبت 
قصة الصراع العديد من الضحااي األبرايء، كخاصة األطفاؿ الذين مل يعرفوا 

كة قوة كجسد، كلكن ىناؾ شيء أكثر ما جيرم. ليست احلرب رلرد معر 
 نببل، كىو اإلحساس ابإلنسانية كمشاعر احلب لآلخرين.

كتب ماىر زين أغنية احلب يسود ليس فقط ذلذه احلادثة، بل 
لبناف، كىو يف الثامنة من  -اختربىا منذ الصغر يف مسقط رأسو بَتكت 

إ ى االنتقاؿ إ ى عمره. عندما اندلعت "احلرب اللبنانية"، اضلر ىو كعائلتو 
مدينة سويدية. يف ىذه احلادثة، تسبب الصراع بُت اجملتمع ادلدين كسللات 
الدكلة يف قلق السوريُت كخوفهم من الليل كالنهار، حىت أهنم مل يعرفوا الوقت. 
دفع ىذا ماىر للتعبَت عن دعمو لسوراي. لقد شعر ابلدمار لرؤية رلموعة 

ات شليتة من قبل دكلة إسرائيل السابقة. السوريُت الذين كقعوا ضحااي ذلجم
، فقد انوف أكثر من غَتىم يف ىذه احلرباألطفاؿ األبرايء ىم الذين يع

فقدكا اللفولة السعيدة اليت كاف جيب أف يشعركا هبا. يريد ماىر زين أف 
جيعل مستمعيو يشعركف ابحلرب كالقمع اللذين يشعر هبما الشعب السورم 

 نسانيتو.يف كفاحو من أجل بقاء إ
أغنية ماىر زين بعنواف "احلب يسود" تنقل رسالة كسبلـ من خبلؿ  
كلماهتا كآالهتا. حىت ينجرؼ الذين يستمعوف إليها كيتعاطفوف مع ىذه 
األغنية، كيكرسوف أنفسهم حلرية الدكلة السورية. يف ىذه األغنية، يلمح 

كالوحدة يف ماىر زين إ ى تبلشي األخبلؽ البشرية، كيدعو إ ى ركح السبلـ 
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عن بركات قوة هللا كفوائدىا. يشعر ماىر زين أنو من ادلهم جدا  فضبلالعامل، 
.  نقل ىذا يف خضم الصراعات اليت ربدث يف أج اء أخرل من العامل اليـو

 
 الفهم الوجودم -1

الفهم الوجودم/ األنلولوجي أك ما يسمى ابخللوة الفلسفية، أم 
اية. يظهر ىذا الفهم على مستول كجود التفكَت ابستخداـ الرموز كنقلة بد

ادلعٌت نفسو. يشار إ ى ىذه العملية ابسم االستيبلء الذم يعٍت ضمنا عملية 
ا لعملية عرضها النص، فضبل عن كوهنا تتوجيفهم الذات أماـ العامل اليت ي

التفسَت، حيث يصبح الشخص أكثر كعيا بنفسو. يف ىذا السياؽ، يدمج 
يف نظريتو التأكيلية. إف فهم النص يعٍت إلقاء الضوء  ريكور اجلوانب الوجودية

من اخلصوصية. يف ىذه  جود ادلرء من خبلؿ دخوؿ عامل خاؿعلى ك 
ادلرحلة، ىناؾ حوار بُت القارئ كالنص. نظاـ الفهم األنلولوجي ىو 
استخداـ الرموز كنقلة انلبلؽ، كىو ما يسمى أبخذ معٌت منظور شخصي 

ك عن طريق اجلمع بُت الفهم الداليل كفهم أك ذاٌب. ديكن القياـ بذل
الظواىر. يف ىذه احلالة، أيخذ ادلؤلف ادلعٌت ابستخداـ منظور شخصي أك 

 نفسو.
كن ربليل مفهـو أغنية "احلب يسود" دلاىر زين سبكحبسب الباحثة، 

 على النحو التايل:
معٌت أغنية "احلب يسود" دلاىر زين ىو إظهار احلب كاإلدياف ابهلل  أ(

 حانو كتعا ى.سب
ربكي كلمات أغنية "احلب ايسود" عن خوؼ السوريُت من العنف  ب(

كالفتنة، ككذا نضاالهتم يف التعامل مع الصراعات الداخلية مع حكومة 
. ابإلضافة إ ى ذلك، ُتظهر ىذه  بلدىم اليت ال ت اؿ مستمرة حىت اليـو
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أبف هللا  األغنية أيضا أنو من الضركرم أف نكوف متفائلُت إبدياف راسخ
 سبحانو كتعا ى سيساعد كل خادـ زلتاج.

 ىناؾ عدة اقًتاحات يريد الشاعر نقلها يف ىذه األغنية، كىي: ج(
، ينشأ اخلوؼ عند البشر. لكن تذكر يف اخلبلؼ الذم حيدث (3

، ديكن للبشر ابلتأكيد أف خبلؿ زلبة هللا كزلبتوأنو من 
 يواجهوىا.

 قوة يف ذلك الشخص. إف كجود اخلوؼ يف الشخص سي داد (1
 تذكر أف احلقيقة ستظهر عاجبل أـ آجبل. (1
ديثل ادلؤلف الرأم العاـ حوؿ النظاـ االجتماعي كالثقايف للشاعر  د(

كإشارات إخوانو من البشر فيما يتعلق ابدلشاكل اليت يواجهها. الرؤية 
ياؿ أك خياؿ ، بل ىي رسالة اليت ربتويها ىذه األغنية ليست رلرد خ

أخبلقية يف احلياة اليومية كتظهر مشاعر الشاعر يف رؤية العامل.
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 الفصل اخلامس
 اإلختتام
 

 اخلالصة -أ
ائية كالظاىرية يف أغنية كتوصلت الباحثة إ ى أشكاؿ من التقاليد السيمي

 من منظور ركبرت كريج على النحو التايل: "احلب يسود" دلاىر زين انلبلقا
ادلعاين ذلا  ج ء 7ك  احلقيقيةعاين ادلذلا ج ء37، ىناؾ يف التقليد السيميائي -3

بناء على التقليد كلمات أغنية "احلب يسود" دلاىر زين   من اجملازية
 السيميائي لركبرت كريج.

الكلي كمعٌت كلمات رموز تلخص ادلضموف  1، ىناؾ رمظواىيف التقليد ال -1
زين، كىي عن حقوؽ اإلنساف كاخلوؼ كاإلدياف سود" دلاىر أغنية "احلب ي

الذم حدث يف الصراع السورم. ىناؾ أيضا خلفية الشاعر كرؤيتو كنصائحو 
 اليت تنقلها ىذه األغنية إ ى ادلستمعُت.

 
 التوصيات -ب

اىرية ألغنية "احلب و على ربليل كاستنتاجات التقاليد السيميائية كالظ بناء
أف  ةود الباحثتمنظور ركبرت كريج،  من اإلتصاؿيسود" دلاىر زين على نظرية 

 نقل عدة اقًتاحات منها:ت
ا للباحثُت تركي  دراساهتم البحثية على ربليل النظرية من ادلهم جد -3

 ادلستخدمة.
ديكن للباحثُت استخداـ نظرايت أخرل لتحليل األشياء ادلستخدمة يف ىذه  -1

 الدراسة.
 مستحدثة إذا ًب ربليلها يف أشياء أدبية.ستكوف النظرية يف ىذه الدراسة  -1
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على الباحثُت قراءة الكتب األخرل اليت تدعم ربليل البياانت يف إجراء  -1
 البحوث كمضاعفة األدب االجتماعي كالسياسي كالثقايف.

جيب على الباحثُت قراءة كدراسة كفهم النظرية كطرؽ البحث ككل. يتم  -8
 اطئة كاليت ال تتماشى مع التوقعات.ذلك لتجنب ربليل كعرض البياانت اخل
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 سرية ذاتية
ـ.  1111أبريل  33، كلدت يف سوركنج اتريخ سبيال ستيا ويدا

 1131من ادلدرسة اإلبتدائية يف كبلددياؾ سوركنج سنة  تزبرج
ابدلدرسة ادلتوسلة اإلسبلمية احلكومية موديل  تـ. ٍب التحق
 ابدلدرسة الثانوية احلكومية  تـ. ٍب التحق 1138سوركنج سنة 

ابجلامعة موالان  تـ. ٍب التحق 1138نة ماالنج كزبرج فيو س 1
مالكإبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج. حت حصلت على درجة البكالوريوس يف قسم 

ة اجلامعية كاصبحت لنشاألعدة في ـ. كقد شاركت 1111اللغة العربية كأدهبا سنة 
 ـ. 1113-1111يف السنة  (UNIOR) عبلقات عامة يف منظمة طلبة اجلامعية للرايضة
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 ملحقات
 
 سرية روبرت يت كريج -أ

 3917مايو  31ت كلد يف اإلتصاالركبرت ت. كريج ىو منظّر يف رلاؿ 
 يف مدينة ركتشسًت بنيويورؾ. حصل على درجة البكالوريوس من تعليمو عاـ

 3971، ٍب حصل على ادلاجستَت عاـ من جامعة كيسكونسن ماديسوف 3969
 ت من جامعة كالية ميتشيغاف.اإلتصااليف  3976كالدكتوراه عاـ 

ت جبامعة كوالردك بولدر ابلوالايت اإلتصاالكريج أستاذ إمريريتوس يف قسم 
بعد أف خدـ  1118إ ى  1113ادلتحدة. كما شغل منصب رئيس القسم من 

ضا يف عدة أماكن مثل جامعة تدريس أي. ابإلضافة إ ى ذلك ، قاـ ابل3991منذ 
 .1131، كجامعة إلينوم يف شيكاغو. ٍب تقاعد عاـ سببل، كالية بن
 Research on، كاف عضوا يف اجمللس التأسيسي جمللة 3988 عاـ يف

Language and Social Interaction أصبح زلررا مؤسسا جمللة 3993. ٍب، يف عاـ ،
ا ، كبعد ذلك ًب انتخابو رئيست الدكليةاإلتصااللة لتابعة لرابت" ااإلتصاال"نظرية 

ا ، أصبح كريج عضو 1119 . ٍب يف عاـ1118إ ى  1111للمنظمة من عاـ 
ت الدكلية منظمة. يعمل حالينا كمحرر لسلسلة كتيب اإلتصاالمدل احلياة يف 

 ادلنظمة.
 

 سرية ماهر زين -ب
انتقلت عائلتو إ ى ، لبناف. يف طرابلس 3983يوليو  36زين يف  كلد ماىر

سنوات. يف السويد التحق ابجلامعة إلكماؿ دراستو  8السويد عندما كاف عمره 
، كاف حيب ندسة اللَتاف. عندما كاف مراىقاكحصل على درجة البكالوريوس يف ى
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قضاء كقت متأخر من الليل مع أصدقائو يف ادلدرسة. يغنوف كيكتبوف كجيربوف 
 ادلوسيقى.

زين صناعة ادلوسيقى يف السويد كعمل مع اندر  ، دخل ماىربعد زبرجو
. 1118، كىو منتج موسيقي سويدم أتسس يف ادلغرب عاـ (Red One)خّيار 

، ذىب إ ى الوالايت ادلتحدة 1116إ ى نيويورؾ عاـ  Red Oneبعد انتقاؿ 
 Katاألمريكية B&Rكدخلها. صناعة ادلوسيقى ىناؾ. إنو منتج قياسي مع مغنية 

DeLuna. 
، فإف عامل ادلوسيقى الذم . كمع ذلكRed Oneتعلم ماىر زين الكثَت من 
، حىت أنو شعر يف ماليات اليت جعلتو يشعر ابلتعاسةشارؾ فيو قدـ الكثَت من الك

ادلكاف اخللأ. يف النهاية كجد اإلجابة على شكوكو يف ادلوسيقى بعد أف التقى 
ط يف األنشلة ، بدأ ينشك احلُتسلمة يف ستوكهومل. منذ ذلكانضم إ ى اجلالية ادل
 ، كيشعر أف ىذا ىو ادلكاف الذم يعنيو فيو ادلن ؿ.اليت تتم يف ادلسجد

ٍب قرر العودة إ ى السويد كتغيَت حياتو ادلهنية ليصبح مؤلف أغاين كمغٍت 
رحلة جعلتو ملرابن دينينا يتمتع بنفخ إسبلمي كديٍت. ىذه ادلسَتة اللويلة كال

، لكن ائية يف صناعة ادلوسيقى األجنبيةء كسط منافسة استثنا. اختيار جرمإسبلمي
، كخاصة سيقى اإلسبلمية جعلو معبودا بُت جيل الشباباختياره لدخوؿ عامل ادلو 
 يف البلداف اإلسبلمية.
، دخل ماىر زين يف شراكة مع شركة ادلوسيقى اإلسبلمية 1119يف يناير 

Awakening Records3ألبـو لو كالذم صدر يف  . بدأ داف يف عمل أكؿ مشركع 
ا مع مسار  31على  . حيتوم األلبـوThank You Allahربت اسم  1119نوفمرب 

مسارين إضافيُت. أعيد إصدار األلبـو بنسخة قرع كنسخة فرنسية من إحدل 
 األغاين.
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ك جهود ماىر زين للًتكيج أللبومهم األكؿ كانت  Awakeningسجبلت  
ك  Youtubeك  Facebookالتواصل االجتماعي انجحة للغاية ابستخداـ كسائل 

iTunes أصبحت األغاين ادلوجودة يف األلبـو مشهورة يف 1131. يف أكائل عاـ ،
 الشرؽ األكسط ككذلك الشباب ادلسلم يف الدكؿ الغربية.

يف مالي اي  Googleا على ، أصبح الفناف األكثر حبث1131يف عاـ 
ة من قبل شركة موسيقى هادة الببلتينيكإندكنيسيا. حصل ألبـو ماىر زين على ش

 Sony، ككذلك من إندكنيسيا ، كىي Warner Music Malaysia، كىي من مالي اي

Music Indonesia  كHits Recordsحقق ىذا األلبـو أعلى مبيعات . يف مالي اي ،
معجب  1111، ىناؾ أكثر من . كيف الوقت نفسو يف إندكنيسيا1131يف عاـ 

 )اندم ماىر زين إندكنيسيا للمشجعُت(. MZIFضاء دلاىر زين من أع
 

 البوم االستديو:
1. Thank You Allah (2009) 

2. Forgive Me (2012) 

3. One (2016) 

 

 البوم صغري:
1. Palestine Will Be Free(2009) 

2. Insha Allah (2010) 

3. The Chosen One (2010) 

4. Freedom (2011) 

5. I Believe(2011) 

6. Ya Nabi Salam Alayka (2011) 

7. For The Rest Of My Life (2011) 

8. Number One For Me (2012) 

9. So Soon (2012) 

11. Love Will Prevail (2013) 

11. Ramadan (2013) 

12. Muhammad (Pbuh) (2014) 

13. Nas Teshbehlana (2014) 

14. One Day (2014) 

15. A’maroona A’maloona (2015) 

16. Peace Be Upon On You (2017) 

17. Assubhubada (2017) 

18. Kun Rahma (2017) 



63 
 

 
 

19. Huwa Al Qur’an (2018) 

21. Gulmek Sadaka (2018) 

21. Ala Nahjik Mashayt (2019) 

22. Ummi (2019) 

23. Ya Khuda (2019) 

24. Lawlaka (2019) 

25. Live It Up(2019) 

26. Antassalam (2020) 

27. Ramadan Gana (2021) 

28. Qalbi Sajad(2021) 

29. Nour Ala Nour (2021) 

31. Laytaka Maana (2021) 

31. Huwa Ahmadin (2021) 

 
 كلمات االغنية احلب يسود -ج

 احلب يسود
 

 ال ماعاد يرعبٍت
 ظلم يهددين
 ال شيء أخسره

 ال ال مهما يلوؿ الدرب
 فاحلق معو الرب
 ال شك ينصره

 ع مى غدا كاخليل ديضي
 كلئن عثرت قدمام
 ست يد قوام

 كسنمضى من دكف قيود
 احلب يسود فاهلل الودكد
 حتما سنعود

 حتما سنعود كاحلب يسود
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يسائلناطفل   
 من ذا يقتلنا؟
 من ذنبنا أطفاؿ؟
 يتم يتم أحا طنا
 قهر يقيدان
 فكوا لنا األغبلؿ

 ع مى غدا كاخليل ديضي
 كلئن عثرت قدمام
 ست يد قوام

 كسنمضي من دكف قيود
 احلب يسود فاهلل الودكد
 حتما سنعود

 حتما سنعود كاحلب يسود

 هللا أكرمٍت دلا مستحرٌب

غاييتال خوؼ حيدكين فاهلل أمسى   

 سأعيش جلنيت ذاؾ أقصى منام
 اي ربنا ارحم ضعفنا!
 اي رىب أنصران 

 كي منضي من دكف قيود

 احلب يسود فاهلل الودكد
 حتما سنعود

 حتما سنعود كاحلب يسود


