الباب األول

مقدمة
أ .خلفية البحث
الريب يف أف كل إنساف ال ينفصل عن األشياء الٍب ذبعلو مستمتعا .ومن
األشياء الٍب يبكن تسليتها اؼبوسيقى .وكمّب من عملية اغبياة اليومية بوعي أـ ال
تترمن الكمّب من اؼبوسيقى .ويكوف للموسيقى تأثّب كبّب على الشخص حيث
تفرل اؼبوسيقى العديد من اجملموعات اؼبختلفة أـ كبواألطفاؿ واؼبراىقْب بل
لكبار السن .ويتم ذبميع غبن اؼبوسيقى من خبلؿ دمج كلمات األغاٍل يف كل
مقاطع حٌب تصبح أغنية.
يعرض غبن اؼبوسيقي جبمع الغنايية يف األبيات حٌب يصّب أغنية .ويثثر
اؼبوسيقي باؼبستمعْب ويريح صباؿ اؼبوسيقي إف كانت غناييتو وأبياتو تبلعص روح
اؼبستمعْب .دغازلبا .)ٚٙ :ٜٜٔٛ ،وقالت إفادة إف األغنية عمل مكتوب
مغِب ويتم تشغيلو دبرافقة موسيقية دإفادة.)ٖٙٗ :ٕٓٔٔ ،

ٔ

ولذلك يدرؾ بأف األغنية من األعماؿ األدبية .كمّب من الناس يرغبوف
فيها حيث ؽبا خصايص فبتعة ووجود العديد من االختبلفات يف األغنية حٌب
تصبح رسالة يريد الشاعر أو اؼبغِب إيصاؽبا إىل الناس ألهنا من إحدى الوسايل
الٍب يبكن استخدامها لنقل االتصاالت أو نقل رسالة صروبة أـ ضمنية.
من اؼبعلوـ أف لكل أغنية أغراض لتوصيلها إىل اؼبستمع .ممل أغنية اؼبريخ
إلشعاؿ الروح وأغنية دقبدوت لدعوة اؼبستمعْب للتأثّب على اإليقاع واألغاٍل
الدينية للتأثّب على اؼبستمعْب لتكوف أقرب إىل اهلل وما أشبو ذلك .يعد الشاعر
جدا يف نقل اؼبعُب الوارد يف الكلمات الٍب شعرىا .فيكوف لطف القلب
مفيدا ً
ً
واغبس العايل لدي الشاعر يبكن أف يدفع القارئ إىل االقبراؼ يف سبلالت
األغنية حٌب يبكن نقل رسالة األغنية  .ديورتوف)ٖٓ :ٕٓٓٛ ،
فالقيم من موضوعات فلسفة علم اإلحبلؿ اعبديدة .وظهر فرع الفلسفة
الذي درسها ألوؿ مرة يف النصف الماٍل من القرف التاسع عشر حٌب تلهم القيم
العديد من الفبلسفة .قد ناقش بعض الفيلسوؼ اؼبشهور أفبلطوف عميقا يف

ٕ

عملو حيث أنو قاؿ إف اعبماؿ واللطف والقداسة ىي مواضيع مهمة للمفكرين
على مر العصور دفرونديزي.)ٔ :ٕٓٓٔ ،
قاؿ شيحلّب يف فرونديزي إف القيمة جودة مستقلة ال زبتلف عن األشياء.
مملما ال يتغّب اللوف األزرؽ إىل اللوف األضبر عندما يتم طبلء الكاين األزرؽ
باللوف األضبر ،وكذلك ال تتأثر القيمة الٍب ال تتأثر بالتغيّبات يف الكاين الذي
هبمعو دفرونديزي .)ٔٔ٘ :ٕٓٓٔ ،فذلك يدؿ على عزـ شيلر تصحيح
أخطاء  Kantيف تعريف مفهوـ األخبلؽ الٍب تنشر صبيع أخبلقيات وأشياء
اؽبدؼ باستخداـ القيمة األخبلقية واؼبمارسات العاطفية .يشّب شيلر إىل أف
القيمة ال تعتمد على األشياء واحملتويات .دفرونديزي)ٔٔٓ :ٕٓٓٔ ،
وتعرؼ األخبلؽ جزء ال يتجزأ يف تنمية الوجودية البشرية دعمريل،
 .)ٗٗ :ٕٓٓٙوليس من الغريب إف الوجود البشري ىو من حيث اؼببدأ
األخبلؽ .يف األساس  ،كاف مقدراً للبشر أف يتمتعوا باألخبلؽ والقدرة على
ضبلها  ،كما يُطلب منهم من اؼبنظورين البلىويت واالجتماعي أف هبسدوا
األخبلؽ احملتملة اؼبوجودة بالفعل يف أنفسهم ليصبحوا أخبلقًا حقيقية يف
ٖ

حياهتم اليومية .دبجرد أف يظهر الوجود الصريح للبشرية مع األخبلؽ كما ىو
موضح أعبله التعبّب عن أف البشر كاينات أخبلقية  ،أو أف األخبلؽ ىي كمامة
بْب البشر واؼبخلوقات األخرى أمر هبب متابعتو دعمريل.)ٗٗ :ٕٓٓٙ ،
وفبا سبق بيانو فالقيمة أمر مهم ومفيد للناس كمصدر اغبجم يف العمل
األديب حيث أهنا األفكار الٍب تصف وتشكل طريقة يف نظاـ اجملتمعات
االجتماعية الٍب تربط دبستمر يف سبلسل من حياة األجياؿ السابقة .وتعرب
األعماؿ األدبية عن ؿبتويات اغبياة البشرية جبميع أنواع السلوؾ يف اجملتمع.
يكمل األدب ونظاـ القيم بعرهما بعرا يف كوهنما كشيء
وجودي.دسلفيا .)٘ :ٕٓٔ٘ ،فاألدب كشكل فِب ينشأ من حياة ذات قيمة
وسيساىم بدوره يف تكوين نظاـ القيم .إضافة إىل ذلك ،فيعطي األدب والقيمة
تأكيدا على أف اإلبداع الفِب جزء من اغبياة نفسها .قاؿ روبسوف يف فثاد إف
ىذه القيمة ىي شبرة ذبربة وأفكار اجملتمع الداعم لؤلدبز دفوأد)ٔ :ٕٓٓٓ ،
فبا ينتج إىل ما قد سبق بيانو يبكن فأف القيمة فكرة عن شيء مهم يف
حياة اؼبرء معيارا للسلوؾ يتطلب منو أف فعل ما مت التعبّب عنو .فنتيجة مفهوـ
ٗ

القيمة السابقة ذبعل ىذه القيم عمليا معيارا للسلوؾ الذي هبعل الناس وباولوف
العيش وف ًقا للقيم الٍب يثمنوف هبا ،على الرغم من أف بعرهم يفتقروف إىل
الشعور بعدـ اإلدراؾ دايما للقيمة الٍب يبتلكوهنا ،وبالتايل جعلها غارؽ يف
سلوؾ يتعارض مع منظور القيمة .دعمريل)ٕٓٓٙ ,
يشبو اػبلق موضوعا ،من حيث انقساـ ؿبتوى األعماؿ األدبية عنصورا
من عناصر احملتوى .إنو شيء يريد اؼبثلف أف ينقلو إىل القارئ واؼبعُب الوارد يف
العمل واؼبعُب اؼبقَبح من خبلؿ القصة .وقد يشبو اػبلق باؼبوضوع على الرغم
دايما نفس الغرض حيث أهنما مترمناف ومأخوذاف من القصة
من أنو ال يقَبح ً
تعقيدا من اػبلق على الرغم
حٌب يتشبو بعرهما بعض .بل يكوف اؼبوضوع أكمر ً
أنو عدـ وجود قيمة مباشرة كاقَباح موجو إىل القارئ .دنور غيانطورو:ٜٜٔٛ ،
ٕٖٓ)
ذكر كيِب يف نورغينطرا بأف اػبلق باؼبفهوـ يبكن أف ينظر إليو على أنو
شكل من أشكاؿ اؼبوضوع يف شكل بسيط ،ولكن ليس كل اؼبوضوع خلقا
دنور غيانطورو .)ٖٕٓ :ٜٜٔٛ ،و يشّب اػبلق إىل إهبابيات وسلبيات البشر.
٘

وبالتايل فإف الروح اؼبعنوية مهمة للغاية ألهنا تتعلق بإعطاء القيم أو األحكاـ
حوؿ إهبابيات وسلبيات البشر .يتعلق ىذا التقييم باإلجراءات الٍب مت تنفيذىا
قصدا أـ دوف قصد .فيجب اإلدراؾ بأف إعطاء القيم الصاغبة والسيئة لؤلعماؿ
اإلنسانية أمر نسيب .دسلفيا)٘ :ٕٓٔ٘ ،
هبري التخلق كما بأنبية اػبلق كاؼبتخلق باألخبلقية العالية فأنو يعرؼ
وجود اعتبارات جيدة وسيئة .ومع ذلك ليس من النادر أف يكوف فهم اػبّب
جيدا بشكل عاـ ،
والشر نفسو يف بعض األمور نسبيا .ويعتربه شخص أو أمة ً
ليس بالررورة ىو نفسو بالنسبة لشخص آخر أو دولة أخرى .وعادة ما تتأثر
رؤية اؼبرء لؤلخبلؽ والقيم واالذباىات بطريقة حياة الناس .دنور غيانطورو،
)ٖٕٔ :ٜٜٔٛ
يبكن فهم اػبلق يف القصة على أنو اقَباح يتعلق بتعاليم أخبلقية معينة
وارادة يف القصة أو يقصد هبا اؼبثلف عمدا ليتم نقلها إىل القارئ من خبلؿ
القصة اؼبعنية .يف ىذه اغبالة سبكن رؤية األخبلؽ على أهنا معاٍل يبكن أف
وبصل عليها القارئ والٍب ربتوي على عناصر منفعة ألنفسهم .واألخبلؽ الٍب
ٙ

تعِب تعاليم اػبّب والشر يف القصة هبب أف تُفهم يف داللة اػبّب والدصق واؼبوافقة
بآراء معينة وال تتعارض مع القيم اإلنسانية .ويبكن فهم األخبلؽ أو الرسايل
على أهنا شيء يبكن توصيلو للقاري ويرتبط دايما بالعديد من الدالالت
اإلهبابية والفوايد للحياة والتعليم .وتتعامل األخبلؽ مع اؼبشاكل اعبيدة والسيئة
حيث أهنا تتعلق باألشياء اعبيدة .دسلفيا)٘ :ٕٓٔ٘ ،
ومن األغاٍل اؼبشهورة يف أندونيسا ويوطوب أغنية ربت العنواف "كن
أنت" غبمود عمماف اػبرر .كانت ىذه األغنية من ؾبموعات ألبوـ "أصّب
أحسن" الذي يبزغ يف سنة ٕ٘ٔٓ دعمراف .)ٕٛ :ٕٓٔٛ ،وكانت كلمات
األغنية يف ىذا األلبوـ مثلفة من صبل تلهم وتغِب باإليقاع الرخيم لنسخة
البوب العربية .أصبح غبمود عمماف اػبرر اليوـ مغنيا وببو الكمّب من الناس ألنو
يغِب بأغنية ذات موضوع ديِب .ومن ىذه األغاٍل يبكنو الدعوة إىل اؼبستمعْب
من صبيع الفئات الٍب تَباوح بْب األطفاؿ واؼبراىقْب والبالغْب .حٌب اليكفي
بأغنيتو فحسب ،بل أصبح مبط حياة ضبود أيرا مماال ؼبعجبيو دمغفره،
.)ٗ :ٕٓٔٛ
ٚ

ستبحث الباحمة يف ىذا البحث ربت اؼبوضوع " القيم اػبلقية يف ألبوـ
أصّب أحسن غبمود عمماف اػبرر ددراسة سيميايية بْب النصوص عبوليا
كريشتيفا) .يوجو ىذا البحث إىل ربليل القيم اػبلقية يف األبيات لبعض األغاٍل
يف ألبوـ أصّب أحسن غبمود عمماف اػبرر .فخلفية اختيار ىذا اؼبوضوع وجود
القيم اػبلقية الٍب تشتمل عليها األبيات لبعض األغاٍل يف ألبوـ أصّب أحسن
غبمود عمماف اػبرر.
فبا الشك يف أف عناوين األغنية اؼبستخدمة يف األلبوـ ذبعل اؼبستمع
يتساؤؿ عما ربتويو األغنية.ال يتم تصوير القيم اػبلقية الواردة يف كلمات
األغاٍل واضحا ولكنها تتطلب هنجا لدراستها .نظرا إىل ىذا الواقع فتهتم
الباحمة بفحص القيم اػبلقية الواردة يف أغاٍل ألبوـ "أصّب أحسن" غبمود عمماف
اػبرر باستعماؿ نظرية حوؿ السيميايية عبوليا كريستيفا .وتتمُب الباحمة قادرة
على أهباد القيم اػبلقية الواردة يف ألبوـ "أصّب أحسن" غبمود اػبرر.
وأما العوامل األخرى الٍب جعلت ألبوـ "أصّب أحسن" غبمود عمماف
اػبرر موضوعا ؽبذا البحث وىي رد فعل إهبايب من اجملتمع عندما مت إطبلؽ
ٛ

ألبوـ أصّب أحسن ألوؿ مرة يف أوايل عاـ ٕ٘ٔٓ وأنتج نتايج رايعة .ومت
مبيعا على iTunes
تسجيل ألبوـ أصّب أحسن على أنو األلبوـ األكمر ً
 Gulfوكاف يف اؼبرتبة العاشرة يف  Billboarأللبومات اؼبوسيقى العاؼبية .ومع
ذلك فإف اغبماس الكبّب للشعب اإلندونيسي ذباه واحدة من أغنيات فرح ضبود
عمماف اػبرر "كن أنت" جعل أغنية اللغة العربية مصنوعة بشكل خاص يف
النسخة اإلندونيسية.
يعتقد ضبود أف اؼبوسيقى أو الفن طريقة أكمر فعالية للتأثّب على اآلخرين
إهبابًا وسلبًا .دمغفرة .)ٖٚ :ٕٓٔٛ ،ومن األغاٍل اؼبوجودة يف األلبوـ ،يبكنو
نقل رسالة أخبلقية إىل مستمعيو تتكوف من صبيع اجملموعات بدءًا من األطفاؿ
واؼبراىقْب والبالغْب .كلمات األغنية يف األلبوـ مثلفة من صبل تلهم وتغِب
باإليقاع الرخيم للنسخة العربية .ليس فقط من األغنية ،أصبح مبط حياة ضبود
مماال ؼبعجبيو .هبذب ىذاف الشيئاف انتباه الناس ليسألوا اؼبزيد عن ؿبتويات
أيرا ً
ً
األغنية يف األلبوـ.

ٜ

أوضحت نتايج ربليل الكاتبة أف ىناؾ رسالة أو قيمة أخبلقية ينقلها
كاتب األغاٍل واؼبغِب يف ألبوـ "أصّب احسن ".القيمة األخبلقية الواردة يف
هنجا لدراستها .من
الكلمات ال يتم وصفها بوضوح يف الواقع ،ولكنها تتطلب ً
خبلؿ النظر يف ىذه الظاىرة  ،يهتم اؼبثلفوف بفحص القيم األخبلقية الواردة يف
األغاٍل اؼبوجودة يف األلبوـ بشكل أعمق باستخداـ دراسة السيميايية .األمل،
يبكن للباحمْب أف يبحموا عن أي قيم أخبلقية واردة يف األلبوـ قادروف على
استخداـ هنج بيِب .يسعى ىذا النهج إىل مقارنة نص مع نصوص أخرى
"يشتبو" يف أهنا مرتبطة دعلوـ الدين)ٕٔٓ :ٕٜٓٔ ،
قاؿ كريستيفا إف نظرية طريقة بْب النصوص تتحرؼ عن االفَباض
األساسي بأف كل نص ىو فسيفساء من االقتباسات .يأخذ اؼبثلف عند كتابة
العمل مكونات من نصوص أخرى ليتم معاعبتها وإنتاجها وف ًقا إلبداعو بوعي
وببل وعي .من ىذا الوصف ،تعتقد كريستيفا أف النص هبب أف يكوف لو عبلقة
أو عبلقة مع نصوص أخرى تظهر أوالً .دكريستيفا.)ٙٙ :ٜٔٛٓ ،

ٓٔ

إضافة إىل ما قد سبق بيانو فاختارت الباحمة موضوع البحث ربت
اؼبوضوع " القيم األخبلقية يف ألبوـ أصّب أحسن غبمود اػبرر ددراسة التحليل
السيمايي بْب النصوص عبوليا كريستفا) .فيشتمل ىذا البحث على ربليل طريقة
بْب النصوص عن أبيات األغاٍل من حيث التحليل السيمايي بْب النصوص
عبوليا كريستفا .ويوجو ىذا البحث إىل ربليل أبيات األغاٍل يف ألبوـ أصّب
أحسن غبمود عمماف اػبرر من حيث التحليل السيمايي بْب النصوص عبوليا
كريستفا.
ب .تحقيق البحث
اعتمادا على خلفية البحث ،فتحقيق البحث الذي قررتو الباحمة يف صورة
األسئلة اآلتية:
ٔ .ما القيم اػبلقية الٍب تشتمل عليها األبيات لبعض األغاٍل يف ألبوـ أصّب
أحسن غبمود عمماف اػبرر ؟
ٕ .كيف طريقة بْب النصوص لؤلغاٍل يف ألبوـ أصّب أحسن غبمود عمماف
اػبرر من حيث التحليل السيمايي عبوليا كريستفا ؟
ٔٔ

ت .أغراض البحث
نسبة بتحديد البحث السابق فأغراض ىذا البحث فبا يلي:
ٔ .معرفة القيم اػبلقية الٍب تشتمل عليها األبيات لبعض األغاٍل يف ألبوـ
أصّب أحسن غبمود عمماف اػبرر.
ٕ .معرفة طريقة بْب النصوص لؤلغاٍل يف ألبوـ أصّب أحسن غبمود عمماف
اػبرر من حيث التحليل السيمايي عبوليا كريستفا.
ث.

فوائد البحث

بناءا على أغراض البحث السابقة فتتمُب الباحمة أف تنفع نتايج ىذا البحث
نظريا وتطبيقيا .أما الفوايد من ىذا البحث فهي:
ٔ .الفوايد النظرية
أ) إغناء المروة العلمية ومراجع البحث للغة العربية وأدهبا يف فهم معُب
كلمات الشعر األدبية.
ب) جعل وسيلة لتقوية القوة النقدية والعقلية لدي الباحمْب على اؼبفاىيم
الٍب تتعلق بدراسة السيميايية.
ٕٔ

ٕ .الفوايد التطبيقية
فالفوايد التطبيقية ؽبذا البحث فبا يلي:
أ)للقارئ
يساعد ىذا البحث على تسهيل القارئ يف معرفة معاٍل أشعار األغاٍل يف ألبوـ
عسّب أحسن للخومد اػبدير على ضوء التحليل السيميايي بْب النصوص
عبوليا كريستيفا
ب)للباحث اآلخر
كانت نتايج ىذا البحث إسهاما يف عملية الكتابة لديواف اؼبكتبة اؼبوجودة
حبيث يكوف مرجعا للبحث اآليت خاصة يبلك موضوعا متساويا ولكن ربلل من
ضوء آخر.
ج .البحوث السابقة المناسبة
قد وجد كمّبا البحث يتعلق باألغنة العربية ،ولكن البحث الذي يبحث
فيو القيم اػبلقية يف ألبوـ أصّب أحسن غبمود عمماف اػبرر ددراسة سيمايية
عبوليا كريستفا مل يبحث من قبل .يشتمل ألبوـ أصّب أحسن على عشرة األغاٍل
ٖٔ

منها اضحك وأصّب أحسن و لغات العامل و خلو وىأنذا و عْب و كن انت و
لعلو خّب و نفسها وقصة العشاؽ .ولكن يف ىذا البحث تركز الباحمة من تلك
األغاٍل العشرة على طبس األغاٍل وىي أصّب أحسن وىأنذا و عْب و كن انت
و نفسها.
قد قاـ مغفرى بالبحث يف السنة  ٕٓٔٛربت اؼبوضوع "ربليل رسالة
دعوة ضبود عمماف اػبرر ألغنية كن أنت يف يوطوب" ، ,قدـ مغفرى يف حبمو
هنج التحليل السيميايي باستخداـ مبوذج من

Charles Sanders

 Pierceباستخداـ أغنية كن أنت فحسب .ونتايج ىذا البحث أنفي أغنية
كن أنت وجدت أربع نقاط من رسايل الدعاية دبا يف ذلك ربرَل الغّبة وملك
القلب النبيل و القوؿ اػبّب ال القوة  ،والمقة .دمغفرى)ٕٓٔٛ .
قاـ عمراف بالبحث يف السنة  ٕٓٔٛربت اؼبوضوع " السيمايية يف
أبيات أغنية كن أنت غبمود عمماف اػبرر " ،قد استخدـ يف حبمو النهج
السيميايي لنظرية تشارلز ساندرز بّبس .أجرى حبمًا يف أغنية كن أنت فحسب
وليس يف أغاٍل أخرى يف ألبوـ "أصّب أحسن" دعمراف)ٕٓٔٛ .
ٗٔ

قامت أمانة بالبحث يف السنة  ٕٜٓٔربت اؼبوضوع " القيم النوية يف شعر
أغنية روحي قي ذاؾ ألبوـ تبسم ؼبسعود كرنس دالتحليل التأويلي لفوؿ ريشور)،
استخدمت أمانة منهج التأويل كأداة تشريح األغنية .ذكرت نتايج حبمها بأف
القيم النبوية يف أغنية روحي فيداؾ تشمل أنسنة وربرر وتسامى ،وتعرؼ فيها
قيم إنسانية ،أي العبلقات اإلنسانية بنفسها وقيمة التحرر اػبالية من عذاب
اآلخرة بالشفاعة وقيمة األلوىية وىي شوؽ النيب صلى اهلل عليو وسلم .دأمانة،
)ٕٜٓٔ
قاـ ستياواف بالبحث ربت اؼبوضوع "نساء سبياف يف رسالة أغنية دين
السبلـ" دالتحليل السمايي) .استخدـ يف حبمو التحليل السيميايي من أشكاؿ
التحليل اؽبيكلي البلحق وىو مبوذج السيميايية تشارلز ساندرز بّبس .وخلص
ستياواف إىل أف معُب الرسالة اؼبنقولة من أغنية دين السبلـ يبكن أف ىبلق شعوراً
بالسبلـ يف اجملتمع بالنسبة للمجتمع عاما .دستياواف.)ٕٜٓٔ ،

٘ٔ

اعبدوؿ ٔ ٔ.أحواؿ البحث

اسم الباحث/ة

السنة

مغفرى

ٕٓٔٛ

عمراف

ٕٓٔٛ

أمانة

ٕٜٓٔ

ستياواف

ٕٜٓٔ

البحث

موضع
البحث

مدخل البحث
التحليل
السيميايي

"ربليل رسالة دعوة ضبود
عمماف اػبرر ألغنية كن
أنت يف يوطوب

أغنية "كن
أنت"

باستخداـ مبوذج
من Charles
Sanders
Pierce

السيمايية يف أبيات أغنية

أغنية "كن

النهج السيميايي

كن أنت غبمود عمماف

أنت"

لنظرية تشارلز
ساندرز بّبس

اػبرر

" القيم النوية يف شعر
أغنية روحي قي ذاؾ

أغنية روحي

ألبوـ تبسم ؼبسعود كرنس

يف ذاؾ

"نساء سبياف يف رسالة

أغنية دين

ٔٙ

التحليل التأويلي
لفوؿ ريشور

مبوذج السيميايية

أغنية دين السبلـ"

السبلـ

دالتحليل السمايي)

القيم األخبلقية يف ألبوـ
الباحمة

أصّب أحسن غبمود

ٕٕٓٓ

عمماف اػبرر ددراسة
سيمايية عبوليا كريستفا)

تشارلز ساندرز
بّبس

بعض األغاٍل
يف ألبوـ أصّب
أحسن غبمود
اغبرر

دراسة سيمايية
بْب النصوص
عبوليا كريستفا

نظرا إىل اعبدواؿ ٔ .ٔ.ىناؾ متساويات واختبلفات بْب البحوث
السابقة اؼبناسبة بعرها البعض السيما ىذا البحث وتوجد اختبلفات من حيث
موضوع البحث ومدخلو اؼبستخداـ لكل حبث .يركز بعض من البحوث يف
اعبدواؿ ٔ ٔ.على حبث أغنية "كن أنت" فحسب واليبحث يف كل أغنية
اللبوـ أصّب أحسن غبوميد اػبرر.
كاف ىذا يبحث يف القيم اػبلقية الٍب يشتمل عليها ألبوـ أصّب أحسن
غبمود عمماف اػبرر بدراسة سيمايية عبوليا كريستفا .يشتمل ألبوـ أصّب أحسن
على عشرة األغاٍل منها اضحك وأصّب أحسن و لغات العامل و خلو وىأنذا و
ٔٚ

عْب و كن انت و لعلو خّب و نفسها وقصة العشاؽ ,واؼبدخل اؼبستخداـ يف
اعبدوؿ ٔٔ.

التحليل السيميايي باستخداـ مبوذج من

Charles

 ،Sanders Pierceوأما اؼبدخل اؼبستخداـ يف ىذا البحث فدراسة
سيمايية بْب النصوص عبوليا كريستفا.
ح .اإلطار الفكري
يتم استخداـ اإلطار الفكري يف البحث مرجعا رييسيا يف ربليل البيانات.
ويتم إجراء البحث حبمتو الباحمة باستخداـ طريقة نظرية جوليا كريستيفا لتحليل
العبلمات على موضوع الدراسة يف شكل ألبوـ األغنية "أصّب أحسن" غبمود
اػبرر باستخداـ الدراسة السيميايية عى نظرية جوليا كريستيفا التداخلية.
يشتق كلمة السيميايية لغة من الكلمة اليونانية  semeionتدؿ على
معُب عبلمة .لذا فإف السيميايية علم اإلشارة أو العبلمة .السيميايية ىي فرع من
العلوـ الٍب تتعامل مع دراسة العبلمات وكل ما يتعلق هبا ،ممل نظاـ اإلشارات
والعمليات الٍب تنطبق على استخداـ العبلمات .دزوويشت.)ٔ :ٜٜٖٔ ،
وتعرؼ العبلمة على أهنا شيء يبكن اعتباره على أساس األعراؼ االجتماعية
ٔٛ

الٍب مت إنشاؤىا ساب ًقا وأنو يبمل شيئًا آخر .مت مفهوـ العبلمة لغة على أهنا
مسألة تشّب إىل وجود أشياء أخرى .دإينديوا .)ٚ :ٕٖٓٔ ،فتعرؼ السيميايية
بأهنا دراسة العبلمات الٍب تتأسس يف دراسة الرموز الٍب ىي أي نظاـ يسمح لنا
بالنظر إىل بعض الكيانات كعبلمات أو كشيء ذي مغزى .دبوديباف:ٕٓٔٔ ،
ٖ).
السيميايية ىي دراسة الرموز والعبلمات واؼبعاٍل واستخدامها يف الرؤية
األدبية للبحث يف أغراض ؿبددة مل يتم وصفها واضحا من قبل الكاتب .ال
وبمل اؼبوضوع معلومات فحسب لدعوة خرباء للتواصل ،بل ىناؾ قواعد لنظاـ
وخبّبا
خبّبا سيمياييًا ثقافيًا ً
منظم للعبلمات .فرديناند دي سوسور ،الذي يعترب ً
يعرؼ السيميايية على أهنا علم يبحث العبلمات يف اغبياة
يف علم اإلنسافّ ،
االجتماعية .دتوفيق)ٔ :ٕٓٔٙ ،
أكدت كريستيفا أف كل نص أديب عبارة عن فسيفساء من االقتباسات
واستيعاب وربويل نصوص أخرى .دفرادوفو يف توفيق )ٜٕ :ٕٓٔٙ ،لذلك،
تسمى نظرية السيميايية لكريستيفا "النظرية بْب النصوص" .االفَباض األساسي
ٜٔ

للنظرية بْب النصوص أف النص يتم يف مكاف وزماف ملموسْب .لذلك  ،البد أف
تكوف عبلقات بْب نص مع نصوص أخرى أو أعماؿ يف الفراء ويف جدوؿ
زمِب .وىكذا  ،فإف النص أو العمل ال يقف وحده .دتوفيق)ٜٕ :ٕٓٔٙ ،
ويف رأي كريستيفا ،يعد التناص أو نظرية بْب النصوص عملية لغوية
وعملية خطابية .وبعبارة أخرى  ،فإف التناص ىو اؼبرور من نظاـ تسجيل إىل
نظاـ تسجيل آخر .تستخدـ كريستيفا مصطلح "تبديل" لوصف ىذا العبور.
وتتم اإلشارة خبلؿ اؼبعرب إىل نظاـ تسجيل واحد أو أكمر واستبدالو بأنظمة
تسجيل جديدة .ويبكن ؽبذا التدمّب أيرا عبور أجزاء من نظاـ سبييز النص
اؼبرجعي .أو يبكن أف يكوف ؾبرد تغيّب أو تشويو أو التبلعب بالعبلمات هبدؼ
حاسم من السخرية أو ؾبرد مزحة دفيليأنج يف توفيق.)ٜٕ :ٕٓٔٙ ،
اعبدوؿ ٕ ٔ.اػبط الباٍل جملرى التسجيل

نظاـ التسجيل

نظاـ التسجيل اؼبرجع

اعبديد

دالنص األوؿ)

دالنص الماٍل)

ٕٓ

التبديل
ٔ .اؽبداـ ،النسخ ،اإلبداؿ ،اغبذؼ
أو القطع
ٕ .التغيّب ،التشوية أو اللعب

فتصور الباحمة اإلطار الفكري ؽبذا البحث فيما يلي:
ألاغىية

القيم الخلقية

السيمائية لجوليا
كريستيفا

بين الىصوص/التىاص

هظام التسجيل املرجع
(الىص ألاول)

التبديل

الصورة  1.1إلاطار الفكري

ٕٔ

هظام التسجيل الجديد
(الىص الثاوي)

فموضوع ىذا البحث األغاٍل يف ألبوـ "أصّب أحسن" غبمود اػبرر
باستخداـ اؼبدخل السيمايي عبوليا كريستيفا ،يركز ىذا البحث على دراسة القيم
اػبلقية الٍب تشتمل عليها األغاٍل يف ألبوـ "أصّب أحسن" بالنصوص األخرى
كاؼبراجع من القرآف واغبديث واؼبخفوظات.

ٕٕ

