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ُالبحُث ملخصُ 
ُ)لروالنُابرث سيميائية دراسة(رمزُاألسطوريةُيفُخمطوطةُمهرُنورُبوةُسفيتُأجناين:ُ

وجد تر النبوية الذي ميتلكه الرسول، و شرح خمطوطة مهر نور بوة النصوص اإلسالمية مبوضوع النبوة أو نو تُُُُُُ
عتقد أهنا عزمية. وهذه توتوضيحات النصوص اليت    النبوية املزخرفة إبضاءةهناك عديد من الصور والرموز اي الطوابع  

- يبيوكجدرسة الرايض الصاحلني،  املأبحد مدير     تعوجل  خمطوطة هي جمموعة املخطوطة األفراد حملّمد خدمت، وقد
وهناك أيضا    يوجد يف النص، رموٌز حتتوي على وحدات نصية أبحرف األجبدية، ورموز مكونة من اقرتاح.  و قاروت.  

 كن تفسريها فلسفيا وجيب أن تتحلل ابستخدام نظام األدّلة السيميائىة. متية اليت ال رموز األسطور 

 األسطورية   رمز  يف  الواردة  األساسية   املعاين  وأيديولوجية   تفسرير   ووصف  اكتشاف  هو  البحث  هذا  من  الغرض       
 . بوة نور مهر

 البياانت   حتليل  وتقنية .  النوعية   ثالبح  عبنو   أتويلي   وصفي  منهج  هو   الدراسة   هذه   يف  ابالباحثة   املستخدم  املنهج      
 theory of  األدّلة   نظرية   بتنفيذ   ابرث،   لروالن  السيميائى  التحليل  هي  الدراسة   هذه  يف  املستخدمة 

signification  التقرير  مستوى  أو  لة األد  نظام  من  األول  املستوى  :مها  مرحلتني  خالل  من  dennotation  
 الواردة   باطينال  الفضاء  يف  أسطورة  لكشف  ،connotation  اإلحياء   مستوى  أي  ة، دلألا  نظام  من  الثاين  واملستوى

 .فيه الواردة واأليديولوجية  األسطورية  املعاين بتفسري  بوة نور مهر خمطوطات رموز يف

  مكوانت   هي  اليتsignifier   الدال  من   نوعني  على  الباحثة   حصلت   فقد  الدراسة،  هذه  يف  البحث  فنتائج      
  العربية   ابللغة   واملورفيمية   والسراينية   والعربية   العربية   اللغة   وحدات  يف  األجبدية   احلروف  مدلول  وهي  الرموز،  وحدة  من
  يستعمل  أعاله  األسطورية   رمز  يفsignified   املدلول  قصدأّما الو .    هللا  قوة  على  تدلّ   متعددة  ألفاظ  إىل  تشري  اليت
 .األسطورة صانع ينقلها اليت الرسالة  ميثل كمفهومر   corpus املنت
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ABSTRACT 

Septi Anjani: Mysticism Symbols in Mihir Nūr Buwwat Manuscript 

(Semiotic Studies of Rolland Barthes) 

 The manuscripts of mihir nūr buwat explains about the Islamic texts with 

the key themes of Prophethood or "Nūr Buwaat", prophetic light possessed by the 

Apostles, in the mihir scriptures there are several pictures such as prophetic symbols 

or stamps equipped with the illuminations and illustrations of the texts which are 

believed as ‘azimah. The manuscripts of mihir nūr buwat is a personal collection 

manuscript of Mr. Khidmat, and was treated by one of the leaders of the Ar-Riyadlu 

As-Salihin Islamic Boarding School, Cibiuk-Garut. In it, there are  many of symbols 

with the text units of the alphabet letters, and symbols composed of a proposition. 

And then, there are also symbols of mysticism that cannot be interpreted 

philosophically and must be decomposed using a semiotic marking system . 

 The aims of this research is to find out and describe the interpretation and 

the basic meanings ideologies contained in the mysticism symbol of the mihir nūr 

buwwat. 

 The methodology used by researcher in this study is a descriptive-

hermeneutic method with a qualitative research types. The data analysis technique 

used in this study is Rolland Barthes's semiotic analysis, by carrying the 

signification theory through two stages of processes, ie : the first signification level 

system or denotation level and the second level of signification system or the 

connotation levels, to unravel a myth in the mystical space contained in the symbols 

of mihir nūr buwwat manuscripts by interpreting the mythical and ideological 

meanings contained therein. 

 The study results in this research, that researcher found, are two kinds of 

signifiers that became components of the symbol unit, its called as the alphabetical 

letters mark in Arabic, Hebrew, and Syriac and the morpheme units in Arabic that 

refer to the words power of god. The signified  intentionalities in the mysticism 

symbol uses the theological corpus as a concept that represents the message to be 

conveyed by myth makers. 

      Key Words: Myth, Significance, Mysticism Symbol, Semiotics, Mihir Nūr 

Buwwat, Illustration / Illumination, Sufism.                                                            ُ
 


