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 كلمة الشكر

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العرش العظيم، والصالة والسالم على رسولو الكرًن ، سيدان وموالان 
 رحيم ، وعلى آلو وأصحابو الذين بذلوا أنفسهم وأمواذلم سللصُت لوجو الكرًن.الدمحم رؤف 

إىل الباحثة لقد سبت كتابة ىذه الرسالة هبداية هللا وتوفيقو سبحانو وتعاىل.  وتقدمها 
قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلدب والعلوم اإلنسانية جبامعة الرانري اإلسالمية احلكومية  

ُب اللغة  S.Hum كمادة من مواد الدراسة ادلقررة على الطلبة للحصول على شهادة 
الدعاء اجلميل وأثره عند اجملتمع ُب مقاطعة موتيارا، د اختارت الباحثة العربية وأدهبا . وق

خاصة  ةكموضوع ذلذه الرسالة عسى أن يكون انفعا للباحثدى ) دراسة ربليلية سيميائية(  يب
 وللقارئ عامة.

وُب ىذه الفرصة السعيدة، تقدمت الباحثة على مشرفُت الكرديُت مها األستاذ  
ادلاجستَت الذين قد  ه خَت النساء أحسن عمال صاحلاستاذأو الدكتور نور خالص ادلاجستَت 

هتما وأفكارمها ُب اشراف الباحثة ُب كتابة ىذه الرسالة وتكميلها من البداية حىت انفقا أوقا
 النهاية.

وأيضا الشكر العميق جلميع األساتذة الكرام الذين قد عملوا الباحثة وزودىا دبختلفة العلوم 
 وارشدوىا إرشادا حسنا.

أحسن وتقدمت الباحثة الشكر إىل أصدقاء ادلكرمُت الذين ساعدوا الباحثة 
ادلساعدة،  وال تنس أن تقدمو خاصة لوالديها وأسراهتا احملبوبُت على دعائهم ودعمهم معنواي  

 خرة. يزيهم أحسن الثواب ُب الدنيا واالكان أم ماداي ُب اسبام ىذه الرسالة لعل هللا جي



 

 ب
 

وأخَتا عسى هللا أن جيعلها انفعة للباحثة خاصة وللقارئ عامة. وهللا موافق إىل أقوام 
طريق، حسبنا هللا ونعم الوكيل نعم ادلوىل ونعم النصَت ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم ال

 واحلمد هلل رب العادلُت.
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الدعاء اجلميل ألمية وأثره عند اجملتمع ُب مقاطعة موتيارا، بيدى كان موضوع ىذه الرسالة "
وظيفة باحثة ُب ىذه الرسالة فهي". وأما ادلشكلة اليت حبثتها ال ائية()دراسة ربليلية سيمس

ادلانًتا، العالج، التأثَت، ادلتحمسُت لنوابت الدعاء اجلميل، الرسائل ادلنقولة ُب الدعاء اجلميل 
إىل رلتمع بيدى ُب نص تعويذة دعاء صبيل. أما الطريقة وصفية نوعية فيتم إجراؤىا دبقابالت 

ية وفق شروط موضوعية ُب ادليدان دون أي تالعب أو ىندسة. أما نتائج ىذه معقولة وطبيع
الدراسة فهي ربديد ووصف بعض الوظائف واالستخدامات والتأثَتات واألشخاص ادلهتمُت 
والرسائل ادلنقولة ُب النص، مثل النص ادلستخدم جلذب تعاطف شخص ما مع كائن 

 ادلستخدم.
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Skripsi ini berjudul “Ad-Du‟aai Al-Jamiila Li Ummiiyah wa Astharuhu „Inda 

Al-Mujtama‟ fii Maqaati‟ah Mutiyaara, Biidiy (Dirasah Tahliliyah Simiyaiyah). 

Permasalahan penelitian adalah fungsi mantra, pengobatan, pengaruh, peminat 

mantra, doa pemanis, pesan-pesan yang disampaikan dalam doa pemanis pada 

masyarakat Pidie dalam Teks Mantra Doa Pemanis. Adapun metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dilakukan dengan wawancara 

yang wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan, tanpa adanya 

manipulasi atau rekayasa. Adapun hasil penelitian ini adalah identifikasi dan 

deskripsi dari beberapa fungsi, kegunaan, pengaruh, peminat dan pesan-pesan yang 

terkandung dalam teks, seperti teks yang digunakan untuk menarik simpati seseorang.
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ
 

لكل منطقة ُب إندونيسيا ثقافة غنية، سواء تلك اليت التيزال تتمتع هبا وال 
تتمتع هبا مناطق معينة من اجملتمع، دلعرفة ثقافة كل منطقة ديكن احلصول عليو 

منطقة معينة. واحدة بطرق سلتلفة، علي سبيل ادلثال دراسة األدب القدًن ُب كل 
 1من األدبية القددية ىي تعويذة.

عند احلديث عن طقوس ادلانًتا، اليت تتبادر إىل الذىن، جبب أن تكون 
طقوسا تنطوي على عادات بُت طقوس وأخرى. ىذا يدل على مدى ثراء الشعب 
اإلندونيسي َب الثقافة واإلثنية.تعويذة ىو ترتيب الكلمال أو اجلمل اليت ربتوي على 
قوى سحرية. نوابت ال ديكن إال أن يقال ُب أوقات معيتة.يتم استخدام شعار 
دعاء صبيل ىذا للشخص الذي يعقد حفل زفاف، حيث تفتقر العروس إىل الثقة 

ة وفجرىا ُب مكان التنبول الذي كان ُب وجهها. ٍب القائد الديٍت الذي تال تعويذ
ابلفعل التنبول مع اجلوز األريكة فيها. يعتقد أن تعويذة دعاء صبيل ىذه فعالة، وذلا 

 أتثَت مثَت على من يراىا.

                                                   
1
Muhammad Hamidin,” Bentuk, Fungsi dan Makna Mantra Ritual Upacara Kasambu 

Masyarakat Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna” E-Jurnal Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia,FKIP UHO, Jurnal Bastra, vol. 1 No.2, Juli 2016, Hlm 7. 
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تعرف الطقوس أبهنا سلوكيات وأقوال معينة ُب مناسبات معينة وليست 
ُب حُت  1قوة ابطنية. روتينا عاداي ومظاىر لقيمة ادلعتقد الديٌت، وىي موجهة إىل

أن ادلانًتا ىي واحدة من التقاليد الشفهية اليت تتطور وتولد من اجملتمع كدليل على 
إديان الفرد. تتم قراءة التعاويذ من قبل ادلعاِب أو الشامان َب سلتلف األنشطة 

 3اجلمركية، وخاصة َب أنشطة اليزواج.

ل. ىذا ادلانًتا الذى مسألة طقوس تعويذة ىي القضية اليت لديها نداء فعا
ديتلك قوى سحرية ال ييزال يعتقد ويؤمن، وال ييزال يستخدم من قبل رلتمع بيدى. 

 ديكن أيضا تقسيم الطقوس إىل أربعة أنواع، وىي : 

فعل سحري يستخدم ُب استخدامو مواد يعتقد أن ذلا قرى  .1
 ابطنية.

 الفعل الديٍت، عبادة األسالف. .1
قات االجتماعية من خالل طقوس الطقوس اليت تستخدم العال .3

 تنفيذ االحتفاالت ادلتعلقة دورة احلياة

                                                   
2
Viktor Turner, The Ritual Process : Structure and Anti-Structure, ( New York : Printed 

In The United States Of America, London, 1966) Hlm 4.  

 
3
  Vratitis Erfita Vrawesti, Skripsi : “ Mantra Dalam Ritual Pernikahan Jawa,Masyarakat 

Jember” (Jawa Timur : Universitas Jember, 2016), Hlm 26. 
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الطقوس الواقعية، الطقوس اليت هتدف إىل احلصول على ضباية وقوة  .0
 0اجملموعة، واحدة منها ىي الرفاىية ادلادية. 

واقع الثقافة اإلندونيسية ادلتنوعة ُب سلتلف القبائل والتقاليد وكذلك األداين 
ث منها روائح األسطورة، كما ذكرت مَتسيا إلياد : ىي أساس والبدع اليت تنبع

احلياة االجتماعية والثقفية وتعرب عن عامل من الطرق الثقافية وىي حقيقة معقدة 
 5للثقافة.

الطقوس كما يعرفها علماء األنثر بولوجيا اإلجتماعية ىي :"رلموعة حركات 
أنواع وأشكال سلتلفة تتناسب سلوكية مكررة يتفق عليها أبناء اجملتمع وتكون على 

والغاية اليت دفعت الفاعل اإلجتما عي أو اجلماعة القيام هبا". والطقوس الثعبية سبثل 
:"شلارسات الفئات الثعبية ُب ادلناسبات وماير افقها من تقالَت ومعارف وشلارسات 

كس وأىازيج ورقصى كاألعياد و اخلطوبة واليزفاف واجلتان والوفاة ةاحلصاد و ىي تع
 6حياة ىذا الشعب أوذاك.

لقد إمتعمل ُب كتاابتو األنثربو لوجبة مصطلح القيم الطقسية، وتنص 
فرضيتو حول الطقوس أبن القاعدة األساسيو للطقوس ىي تطبيق القيم الطقسية 

                                                   
4
 Agus Zaenal Fitri, “ Pola Interaksi Harmonis Antara Mitos, Sakral dan Kearifan Lokal 

Masyarakat Pasuruan” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung, el Harakah, Vol.14 No. 1 

Tahun 2012. Hlm 5. 
 

5
Shemaelria Gracelea Aponno, “ Berteologi Kontekstual Dari Mitos Air Tukang Dengan 

Pendekatan Appreciative Inquiry” Dosen STT GPI Papua Fak-Fak, KENOSIS, Vol. 5, No. 2 

Desember 2019. Hlm 96. 

 
، رللة الرافد، دائرة الثقافة ةاإلعالم حكومة الشارقة :"إشكالية التوظيف البصري للرتاث"دمحم السموري 6

 . 96، ص 1414، يوليو 155اإلمارات العربية ادلتحدة، العدد 
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على األشياء واحلوادث وادلناسبات اليت ديكن إعتبارىا دبثابة األىراف ذات ادلصاّب 
عضاء اجملتمع الواحد، أو سبثل سبثيال رميزاي صبيع األشياء اليت ادلشًتكة اليت تربط أ

تستنر على أتثَت السلوك الرميزي أبنواعو ادلتعددة ومنو ديكن إعتبار فرضيتو حول 
الطقوس أبهنا فرضية عامة للرموز ذلا أتثَتاهتا اإلجتماعية ادلهمة، وىكذا صلد مفهوم 

 7م إحتما عية معربة".الطقوس عند عبارة عن :"حدث رمذي يعبد عن قي

الطقوس التعويذة من الدعاء اجلميل احللية ىذه ككائن للبحث، ألن ىذه 
التعويذة ىي واحدة من األعمال األدبية اليت ربتوي على جوانب طقسية تربز بُت 
سكان اتشية، وخاصة ُب منطقة بيدي. ىذه الرقية ىي واحدة من األعمال األدبية 

ديدا َب قرية ابلوه كامبوك، مقاطعة موتيارا، بيدي اليت زبص جدة ُب قرييت، ورب
رجينجنسي. لقد ًب تسميتو أمية، وفقا لنتائج مقابلة معو، كان ىذا ادلانًتا الييزال 
يستخدم أثنالء طقوس توزيع التنبول ُب حفل زفاف الضيوف ادلدعوين واجملتمع 

 احمليط بو.

سيوفر ابلفعل فرصة يؤكد حبث إميل دوركهاًن أن " أداء الطقوس الدينية 
ألفراد اجملتمع للتأثَت على التيزامهم ذباه اجملتمع، لتذكَتىم أبهنم ُب أي ظرف من 
الظروف، سيعتمدون دائما على اجملتمع". ُب عرصو للمقدس، يرى دوركهاًن أن 

                                                   
، 1،عمان، األردن، طاألنثربولو جياالثقافية، دارعالء الدين للنشر والتوزيع والرتمجةدمحم اخلطيب، 7

 .59، ص 1448
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ادلقدس ىو جانب وشلنوع من ادلعتقدات وادلمارسات الطقسية ادلوجهة ضلو أخالقية 
 8نح الوالء وخيضع ذلا.واحدة ُب رلتمع دي

بناء على ىذه الشروط، يهتم ادلؤلف أمية دبحاولة العثور على معلومات 
لفهم ادليزيد حول وظائف تعويذة دعاء صبيل الواردة َب ادلانًتا. ُب ىذه الدراسة، 
استخدم الباحثون نظرية السيميائية وىي علم السيميت ادلتخصص ُب لظام 

عالمات أو كدراسة اإلشارات )الرمؤشرات والرموز(. السيميائية ىي علم ال
لعالمات. السيميةئية ىي أساسا دراسة الرموز أو الرموز، أي اللظام الذي يسمح 
لكيان معدين كعالمات ذات مغيزى. تقييم العالمان أو الرموز ىو دراسة اللغة ألن 

 اللغة ىي وسيلة ُب تفسَت معٌت لو عدد من اجلوادب الظرفية وادلعلوماتية. 

 

 ب. مشكلة البحث
مهية إجراء البحواء الباحثةحول نوابت دعاء صبيل ىذه ليست لتطوير إن أ  

األدب اإلقليمي، ولكن أيضا لإلجابة على عدد من ادلشكالت احلالية، ادلشاكل 
  الرئيسية اليت جيب وصفها ُب ىذه الدراسة ىي كما يلى:

 ما ىي وظيفة طقوس التحلية دعاء صبيل ؟ .1
 ؟ ودلاذا ذبري التدوية زللية ُب بيدي  .1

                                                   
8
Emile Durkheim.The Elementary Form Of The Religious Life. Tranlated From The 

French By Josep Ward Swain. (London : George Allen and Unwin LTD. Ruskin House Museum 

Street, 1915),Hlm 315 
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 ما ىي آاثر ومصاّب نوابت دعاء صبيل ؟ .3
 ما ىي الرسائل ادلنقولة ُب نوابت دعاء صبيل بُت اجملتمع احمليط ؟ .0

 

 ج. غرض البحث
 ال ديكن فصل ىذا البحث عن عدد من األشياء اليت يتعُت ربقيقها، وىي :  

 وصف وظيفة نوابت دعاء صبيل الطقوسية. .1
 شرح ذبري التدوية زللية ُب بيدي. .1
 التأثَت واالىتما بنوابت دعاء صبيل.شرح  .3
 شرح الرسائل ادلنقولة ُب نةابت دعاء صبيل بُت اجملتمع احمليط. .0

 

 د. معاين ادلطلحات
ُب ىذه احلالة، ىناك بعض التصحيحات اليت ربتاج إىل شرح : الرميز،  

 التعويذة، الصوَب، الطقوس.

الدعاء اجلميل عبارة عن وشم يبدو لطيفا ةجذااب، والدعاء ادلستخدمة  .1
ابلتأكيد ذلا معٌت يتعلق بعالقة احلب وادلودة. زبتلف قوة التعويذة من 
شخص آلخر، سواء كان ادلستخدم أو اذلدف من التعويذة. بسبب عمل 
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تيزاز ادلانًتا الذى جيب أن يدخل عامل ادلرء، تتعرف عليو الروح على أهنا اى
 9أجنيب. استخدام التحلية جلذب اجلنس اآلخر.

التأثَت ىو موقف لو جانب سحري معُت حبيث ديكن للمستخدم أن يشعر  .1
 14.بتالوة شيء ما، سواء كان دعاء أو تعويذة

 Paloh)أمية ىي إحدى معلمات القرآن لألطفال ُب قرية ابلوه كامببيك  .3

Kambuekلقى ىذه الدعاء من ( وأحد ادلتحدثُت ُب تعويذة الدعاء. ت
 11. أستاذه وعلمها ابلنصوص ادلكتوبة والشفوية

اجملتمع عبارة عن رلموعة من الناس ُب ظواىر عابرة لليزمن ويتجسدون ليس  .0
بسبب وجودىم ُب وقت واحد. ال ديكن ربقيق الكمال ُب اجملتمع دون 

 11نطام وعرف وقانون يوجو فرد لتحقيقو. 
 

سَت العالمات. العالمات ىي الكلمات السيميائية ىي دراسة إنشاء وتف .5
والصور ةألصوات والروائح واألشياء وغَتىا، واليت ليس ذلا معٌت جوىري 

 13وتصبح عالمات عندما نربط معٌت أو رميزا بشيء ما.
                                                   

9
Hasnitasari, “Cenning Rara : Mantra dan Doa Masyarakat Bugis” (Sulawesi Selatan : 

UniversitasMuhammadiyah Makassar,2017). Hlm 22. 
10

HeriIsnaini, “Memburu „Cinta‟ denganMantra :AnalisisPuisi Mantra Orang Jawa 

Karya Sapardi Djoko Damonodan Mantra Lisan”, Jurnal Ilmiah Program studi Pendidikan dan 

Sastra Indonesia. Vol 3.No. 2 2017.Hlm 163. 

 توقيت اندونيسية الغربية. 17:03، 1419أبريل  13، ابلوه كامبوك. الثالاثء ادلقابلة. أمية ابتون، 11
12

Sulfan, Akilah Mahmud, “Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Murthahhari 

(Sebuah Kajian Filsafat Sosial)”, UIN Alauddin Makassar, Jurnal Aqidah Ta. Vol. 4 No .2 Tahun 

2018.Hlm 271. 
13

 Paul Vickers, “ Understanding Visualization : A Formal Approach Using Category 

Theory and Semiotics”, IEEE Transsactions On Visualization and Computer Graphics, Vol. 10. No 

10, Mont Year 18 Nov 2013. Hlm 2. 
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 ه. الدراسات السابقة
ُب الدراسات السابقة،استخدمت الباحثة العديد من الدراسات األساليب  

 التاىل:  السيميائية، كما َب البحث

 (09: 1998الطواليب ) .1
يتم التعبَت عن رؤية من شكلو وىو تعويذة الشعر ُب شكل الشعر الشعيب. 
ىذا ألنو ألن النوع الفوكلوري يتمييز الشعر الشفوي والشر الشعيب خبصائصو 
اخلاصة، أس أن شكل اجلملة ليس رلانيا ولكنو مليزم. الشعر الشعيب أو 

عُت، يتكون عادة من عدة سطور من الشعر ىو أدب للناس لو شكل م
اجلمل، بناء على أطوال قصَتة من ادلقاطع، أو ضغط صوٌب قوي ضعيف، 
أو على إيقاع فقط إيل اإليقاع، على سبيل ادلثال، نوابت الوالدة اإلنتانية َب  

 10كاليمانتان. 
 (187: 1996جورج ) .1

معراب عن الطقوس ادلانًتا تستند إىل شخص ما ُب مكان معُت، فإن النص 
مؤكد أيضا، والنطق غَت واضح، والقوة السحرية ضمنية وىناك أتثَت حقيقي 
على التنفيذ. تكون النتيجة أو النتيجة خارج النص ادلقرأ، خارج العامل 

ات التعويذة األديب. ماىو قيمة ىو فعالية أو عدم فعالية اإلمالئي. تعويذ
الفعالة ستحقق نتائج ملموسة كما ىو متوقع، على سبيل ادلثال الشخص 

                                                   
. ترصبة وجيو البعيٍت، منشورات عويدات. بَتوت ابريس، ""الني والطقوس والتغريايتنورالدين الطواليب، 10

 .09، ص 1998ديوان ادلطبوعات اجلامعية اللجيزائو. 
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الذي يتم هتجيتو صبيل. ادلشكلة ليست صبيلة أو ليست صبيلة ىنا، والشىء 
 15ادلهم ىو ما إذ اكانت فعالة أم ال مثل تعويذة ما كياج اليزفاف.

 (14: 1411ىندي ) .3
ت القوة ضد ادلستخدم. غالبا ما يقًتح أن تعويذه الدعاء ىذه تصف زلتواي

يتم العثور على مستخدمي الرموز ُب التعاويذ اليت تعٍت امتالك قوة مايرميز 
إليو. ادلانًتا ربتوي على رسائل، اقًتاحات، زلظورات تؤدي إىل نقطة 

 16صوفية.
 

 و. منهج البحث
الطريقة ادلستخدمة ُب ىذه الدراسة ىي طريقة نوعية. ىذه الطريقة قادرة 
على التقاط وىم وجود الًتابط بُت األ عراض اخلارجية والداخلية ادلختلفة، إىل 
جانب أن البياانت ادلطلوبة ُب ىذه الدراسة وصفية وال تتطلب كمية، لذلك تعترب 
الطرق النوعية مناسبة لالستخدام. يتم ىذا النهج الوصفي بشكل طبيعي و طبيعي 

 17أي تالعب أو ىندسة. وفقا للظروف ادلوضوعية ُب اجملال، دون

                                                   
: أمُت سالمة، ) القامرة : اذليئة ادلصرية "معجم احلضارة ادلصرية القدمية، ترمجة "جورج بونيزوآخرون. 15

 .187(، ص 1996العامة للكتاب، 
16

Hendi Anggoro,”Struktur Mantra Primbon Ajimantrawara,”(Semarang: Universitas 
Semarang, 2011), Hlm. 20. 

17
Darman Manda “ Pembuatan Perahu Sande‟ ( Studi Mitologi Masyarakat Pamboang, 

Kabupaten Majene)” Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. 5, No. 1, Mei 2017, Hlm 58. 
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استغرق الباحثة موقع قرية ابلوه سامبوج، وىي منطقة لؤلؤة، مقاطعة بيدي. 
حدد ىذا ادلوقع على أساس أن يكان ىذه ادلنطقة ما زالوا يقومون اب دعاء صبيل 
 الطقسي، ودور البا حثُت ىو أداة جلمع البياانت. الباحث بصفتو جامع البياانت
الرئيسي، فإن اذلدف الرئيسي من ىذا البحث ىو تعويذة دعاء صبيل ىي أحد 
أشكال الثقافة اليت جيب احلفاظ عليها ُب منطقة بندي. ىذا ادلانًت دعاء صبيل 

.نوع وسلوك هتوية دعاء صبيل نفسهالديو شي مثَت لالىتمام لدراسة دبا ُب ذلك ت



 

11 
 

 الباب الثاين

 ترمجة أمية ابتون

 نشأتةحياتو و  . أ
أمية ابتون ىي مدرسة لتالوة األطفال ُب إحدى القرى، وابلتحديد ُب ابلوه  

ُب قرية ابلوه   1901ولد عام كامبوك، مقاطعة موتيارا، منطقة بيدي، آتشية.
كامبوك. جاءت والدتو من بندا أتشيو و والدىا من ابلوه كامبوك. نشأت األمية  

نت ادلرأة الوحيدة ُب األسرة. نشأت كطفل خالتها، ألن العمة مل تنعم بطفلة وكا
وأصبحت فتاة صبيلة و صبيلة، كثَت من الرجال الذين أرادوا الليزواج منها قبل أمية 

 رسخت حبها ألحد الشباب ُب قريتها. 
عاما، وبعد اليزواج انتقلت األمية إىل منطقة  16كانت متيزوجة عمرىا 

األطفال، عادت إىل مصَتىا أتشيو الوسطى وابركها العديد من األطفال. بعد نشأ 
األصلي أوال. بعد زواج كل أطفاذلا، مات زوجها. بدأ الشعور ابلوحدة عند ما  
كانت ُب منيزذلا اخلاص مغطى أبشجار النخيل واخلشب. للقضاء على الشعور 
ابلوحدة، افتتحت األمة مكاان لدراسة األطفال ُب مقر إقامتها وتستمر حىت يومنا 

 ىذا.

من التعليم االبتدائي فقط، الذي يقع بعيدا عن قريتها. بعد تتخرجت األمية 
ادلدرسة االبتدائية، ذىبت إىل مدرسو سايك سُت الداخلية ُب ابنتون اليقطُت 

عاما. ُب ىذه األزمنة، تتعلم األمة العلوم الدينية،  13)مشال آتشيو( ُب سن 
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خدا مها ُب حياة والكتب العربية، وكتب اجلاوي، وصالة ادلانًتا اليت ديكن است
 الناس اليومية، ةالشعر، ونثال اآلس الذى حيتوي على ادلشورة، نظلم عائشة.

لذلك من بُت العلوم دراستها، ىناك صلوات تقرأ النصوص العربية اليت ىي 
عبارات دعاء اجلميل و شعارات دعاء العمل. حصلت أمية على نص ىذا ادلانًتا 

داخلية. ومع ذلك، فإن األمة سبارس ىذه عند ما كانت ال ييزال ُب ادلدرسة ال
الدعاء من خالل حفظها ُب آتشيو ادلاليو، ُب حُت أن النص العريب ال ديارسها. 
وفقا ذلا، الدعاء أو تعويذة عندما سبارس وضلن نفهم وبعد ذلك الشخص الذي 

 1يسمع ذلك يفهم أيضا زلتوايتو، ٍب يشعر بسرعة الفعالية.

 

 حياهتا أمية . ب
األدب ىو تعبَت عن تعبَت إنساين ُب شكل أعمال كتابية أو شفهية تعتمد 
على األفكار واآلراء واخلربات وادلشاعر مبدع يعكش الواقع أو البياانت األصلية 
ادللفةفة ُب عبوات صبالية من خالل الوسائط الغوية. تعويذة الفن األديب الشفوي 

صور القددية ووقد األجداد الذي يتضمن األدب القدًن الذي عاش منذ الع
القدماء. ُب حياة الناس، تعرف ادلانًتا بعالما تعجب، وىي نوع من النطق يبدو 
وكأنو شعر حيتوي على عناصر خارقة للطبيعة ويهدف إىل ربقيق رغبات أو 

 مكربات صوت الشخص. 

                                                   
1
توقيت اندونيسية الغربية. 17:00، 1419أبريل  13، ابلوه كامبوك. الثالاثء ادلقابلةأمية ابتون،  
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الدعاء اجلميل ىذه العبارات التحلية الصالة عن طريق احلفظ ويعتقد أن 
انًتا يولد قوة سحرية للمساعدة ُب ربقيق أىداف معينة سيكون مؤقتا. ترديد ادل

على عكس احلالة مع نوابت الدعاء احملبة اليت ديكن أن أيسر قلب شخص ما 
طويلة وكيفية القضاء على األشخاص ادلتضررين من ىذه نوابت الدعاء احملبة من 

على االعتقاد أبن تعاليم خالل ادلعاملة من قبل الشامان التقليدية. اعتاد الناس 
الدعاء ليست تعسفية ديكن للناس حفظها وشلا رستها ألن القراءة تعترب مقدسة 
ومن احملرمات. عادة ما يردد ادلانًتا بعض الناس مثل الشامان أو رجال الدين ُب 

 القرية.

يتم استخدام نوابت الدعاء اجلميل ىذه ُب العديد من رلتمعات أتشيو، 
. ربتوي ىذه اإلمالء على الكتابة العربية ويتحدثها لفظيا ُب آتشيو لفظيا و كتابيا

ادلاليو. يتم اسنخدام ىذا التعويذة الدعاء التحلية لشخص يسأل لتالوة تعويذة، 
من أجل زايدة ثقة ادلستخدم. ُب ادلاضي كانت تستخدم ُب كثَت من األحيان 

. كانت حياة ىذا ادلانًتا التغٍت الدعاء اجلميل من قبل اجملتمع العلوي والسفلي
ربظي بشعبية كبَتة مع شعب آتشيو وغالبا ما كانت تستخد من جيل إيل جيل. 

مع أتثَت العصر أيضا،  نوابت الدعاء التحلية مشهورة ُب األدبية والتقليدية ادلخلفة.
بدأت تعويذة الدعاء اجلميل ىذه شيئا ُب نسيان استخدامها. أيخذ اجملتمع 

االعتبار، ليس عن طريق استخدام أساليب خارقة للطبيعة، مصلحة الشخص ُب 
ولكن عن طريق إصدار معالُت، كلما أرادوا زايدة مظهر ىم إىل احلد األقصى، زاد 

 عدد ادلعالُت.
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ُب رلتمع بيدى، خاصة ُب منطقة موتيارا، وفقا لنتائج مقابلة مع اجملتمع، 
تحلية ىذه، لكن ليس كلهم أن ىناك بعض القري اليت ال تيزال تستخدم تعويذة ال

يستخد موهنا أيضا، كما أن القرى األخرى تنطق هبا أيضا. ُب ابلوه كامبوك، ال 
تيزال لغة الدعاء اجلميل ىذه تستخدم من قبل كبار السن أو ادلعلمُت الد ينيُت. 
ىناك بعض الناس الذين يعتقدون أن تعويذة الدعاء اجلميل تنحرف عن تعاليم 

ة. ولكن إذا اكتشفنا أكثر، فإن زلتوايت تعويذة الدعاء اجلميل الشريعة اإلسالمي
ىذه ىناك من يذكر احلمد هلل واألنبياء. ومع ذلك، ىذا تعويذة الدعاء اجلميل 

 مؤقتة للمستخدم. 

على عكس احلال مع شعار الدعاء احملبة اليت ديكن أن ذبعل الناس مفتونُت، 
ء الرغبة ُب االنتقام ألولئك الذين واليأس، والبعض اآلخر حىت االنتحار وإرضا

يكرىون أو يستعبدون أحبائنا. ىذا ىو ما حيظرة الشريعة ألنو ديكن أن يكون أتثَت 
سليب على اذلدف وينحرف عن دادي اإلسالم. لذلك ديكننا أن نرى أن تطور 
األدب ييزداد بشكل أسرع وأسرع ُب احلشد. ألن الصلوات اليت تتفاعل مباشرة 

ة ألهنا غَت مرئية مباشرة وحياة األشخاص الذين يريدون أن يكونوا تكون مستحيل
 1معاصرين ذبعل الناس عرضة لًتك وراء ىم أي شيء من الطراز القدًن.

 

 

                                                   
2
توقيت اندونيسية الغربية. 49:10، 1414يناير  15، ابلوه كامبوك. األربعاء، ادلقابلةأمية ابتون،  
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 مؤلفاهتا أمية  . ج
أما ابلنسبة للصلوات أو البونًتا اليت كانت سبارس من قبل األمية، اذلدااي من 

 سيك سُت، دبا ُب ذلك : 

 األرز تعويذة الدعاء وضع .1

غالبا ما سبارس ىذه الدعاء من قبل األمة  ُب حياهتا اليومية، واليت تتم قراء 
هتا عند وضع األرز قبل طهي األرز أو نقرأ عندما يكون ىناك حدث كبَت وديكن 
أن يتلي عند فتح متجر لبيع ادلواد الغذائية. للحصول على بركات من هللا. أو ةفقا 

ء لوضع ىذا األرز ٍب األرز الذي طهيناه، عندما نطعم لفهم األمة، إذا قرأان الدعا
 احليواانت، يصلي احليوان إىل هللا من أجل نعمة عيشنا. اليت سيتم طهيها.

 تعويذة الدعاء العمل .1

اعتادت ىذه الدعاء تعويذة للنساء اللو اٌب أرادن الوالدة. يعتقد أن تعويذة 
خدام ىذا التعويذة من خالل الدعاء ىذه قادرة على إطالق ادلخاض، وكيفية ايت

قراءة الدعاء ٍب نفقها على كوب من ادلاء بعد ذلك، فقط اشرهبا وديكن القيام هبا 
أيضا عن طريق وضع التميمة اليت تعد أحد الًتايق. بعد ذلك، يتم ربط التميمة 
خبصر ادلرأة اليت توشك على الوالدة. تعويذة نفسها مصنوعة من الفضة البيضاء 

 اصة، وىناك أيضا التمائم ادلصنوعة من الربونيز.على شكل رص

 تعويذة البضائع ادلفتوحة .3
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ال تيزال تستخدم ىذه الدعاء ادلفتوحة للبضائع لألشخاص الذين تفهمون 
ىذه الدعاء. غالبا ما تستخدم ىذه الدعاء عند فتح عمل ذباري أو بضائع ترغب 

 ُب بيعها. فائدتو ىو توقع وفرة من القوت احلالل.

 ة الدعاء ترى نبااتت األرز عند الربقتعويذ .0

ىناك حاجة ماسة أيضا إىل فائدة ىذه الدعاء من قبل رلتمع  بيدى أوال. 
ال يوجد سوى عدد قليل من الناس الذين يعرفون ىذه الدعاء، ألهنا ربتوى على 
فوائد للنبا اتت األساسية لشعب آتشيو. كيفية استخدام ىذه الدعاء بطريقة عند 

احلقول وحىت الربق يتم قراءة ىذه الدعاء على الفور. نطق ىذه الدعاء  ما نكون ُب
ابستخدام كلمة زلفوظة، وفائدة قراءة ىذه الدعاء خلصوبة نبااتت األرز والغالت 

 اجليدة.

 تعويذة الدعاء بعد الربق .5

ال ينبغي أن تكون ىذه الدعاء خارج ادلنيزل أو داخلو، بعد ضرابت 
عتاد الناس على قراءة ىذه الدعاء، واستخدامها لنبتة الصاعقة، من ادلأمول أن ي

 3تؤكل، على أمل أن حيُت وقت احلصاد.

                                                   
3
توقيت اندونيسية الغربية. 17:14،  1414مارس  10، ابلوه كامبوك . يوم السبت ادلقابلة.  أمية ابتون،  
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 الباب الثالث

 اإلطار النظري عن السيميائية 

 

 مفهوم نظرية السيميائية . أ
معناىا اصطالحا: علم اإلشارات أو علم  (semiologie)السيميائية 

الدالالت وذلك انطالقا من اخلليفة االبستسمولوجية الدالة حسن تعبَت 
على أن كل شيء حولنا ُب حالة بث غَت منقطع لإلشارات. (Greimas)غردياس

فادلعاىن ) وادلعاىن زلصلة لإلشارات اجملتمعة( لصيقة بكل شيء وىي عالقة بكل 
وجامدىا، عاقلها وغَت عاقلها وما علينا ضلن ادلتلقُت سوى إبداء ادلوجودات حيها 

النية ُب التلقي لكي يشرع العقل ُب عملية معقدة مفادىا تفكيك الشبكات 
 1اإلشارية للمعاين احمليطة بنا.

وإن السيميائيات كما صممها سوسَت عبارة عن )علم يدرس حياة 
ص الذي يتلى دائما ىو : )اللغة نسق العالمات ُب قلب احلياة اال جتماعية(. والن

الصم،  -من العالمات ادلعربة عن أفكار، وىي ذلذا تقارن ابلكتابة، وحبروف البكم
وابلطقوس الرميزية، وبعارة اآلداب العامة، وابلعالمات العسكرية، إىل آخره. إهنا 

                                                   
1
 8(، ص: 1414، )بَتوت: دار العربية العلوم انشرون،معجم السيميائياتفيصل األضبر،  
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فقط ذات أمهية أكرب من كل ىذه األنساق. وديكننا، إذن، أن نقيم علما يدرس 
ياة العالمات داخل احلياة االجتما عية. ويشكل ىذا العلم جيزءا من علم النفس ح

 –semelonالعام. وضلن نسميو )السيميائيات( وىي تسمية آتية من )اليواننية 
عالمة( وىي زبربان عن تكون العالمات، وعن القو انُت اليت تسربىا. وهبا أهنا 

ن هبا ستكونو. غَت أهنا سبلك احلق ُب التيزال غَت موجودة، فإننا ال نستطيع أن نته
الوجود. ومكاهنا مقرر بشكل مسبق. وليست اللسانيات سوى جيزء من ىذا العلم 
العام. وستكون القوانُت اليت ستكشفها السيميائيات قابلة للتطبيق على اللسانيات،  

 1كما ستجد ىذه نفسها مرتبطة دبيدان زلدد ضمن رلموع الوقائع اإلنسانية.

يميائيات علم واسع، وشامل، وجامع ُب معتطيات لكثَت من العلوم، إن الس
ولذلك )فاجملال السيميولوجي( ال ييزال الناس فيو بُت أخذ ورد، بسبب أنو مل حيدد 

. حقا فإنو من الصعب جدا وضع مفهوم زلدد للسيميائية، ىذه األ خَتة اليت 3بعد
متعلقة هبذه العالمات، اليت  يعلم الكل أهنا تعٍت ) علم العالمات( لكن ادلشكلة

 ىي أصل الوجود، واليت سبس جل جوانبو. 

ووضع بعض التعاريف اليت اقًتبت من السيميائيات ولو جيزئيا، ولعل أىم 
زلاولة لتعريف ىذا العلم كانت مع فرديناند دي سوسَت، فهو من بشر هبذا العلم 

                                                   
2
ترصبة : منذرعياشي ) دمشق: دار  ، السيميائيات دراسة األنساق السيميائية غري اللغوية،بيَت جَتو 

 . 5م( ص :  1416نبوي، 


3
( 1443) السودان : دار فرحة للنشر والتوزيع،  اإلجتاه السيميولوجى ونقد الشعرعصام خلف كامل،   

  16-15ص : 
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ياة اال جتماعية، اجلديد، الذي ستكون مهمتو دراسة حياة العالمات داخل احل
يقول: " إن اللغة نسق من العالمات اليت تعرب عن األ فكار، وإهنا لتقارن هبذا مع 
الكتابة ومع أجبدية الصم والبكم، ومع الشعائر الرميزية، ومع صيغ اللباقة، ومع 
العالمات العسكرية،وإننا لنستطيع أن نتصور علما يدرس حياة العالقات ُب قلب 

ية، وإنو العالماتية، وإنو سيعلمنا شلا تتكون العالمات وأي القوانُت احلياة اال جتماع
 . 0ربكمها"

فرديناند دي سوسَت رغم دراساتو اللغوية اخلالصة، إال أنو استطاع التفطن 
إىل )السيميولوجيا( اليت اعتربىا زلتوية للسانيات، من زاوية أن اللغة نظم إشاري 

األ نظمة األ خرى، لذا كانت دراساتو حوذلا، ديتاز ابألفضلية واالتساع أكثر من 
 ومل دينعو ىذا من إعطاء تعريف شامل للسيميولوجيا رابطا إايىا ابجملتمع. 

إن مفكري علم السيمسائية احلديث كثَتون، ولكن ادلفكرين الذين 
 (Charles Sander Pierce)يصلحون أن يسموا برائد البنيوية: مها تشارليز س. بَتس 

 ويعتربان مؤسسى علم السيميائية. (Ferdinand de Saussure)دي سوسَت وفرديناند 

وقد ذكر سوسَتمن كتابو ) علم اللغة العام( تفسَتا دلفهوم السيميولوجيا 
الىت تعرب عن األفكار Signs System ofوذلك ُب قولو ) اللغة نظام من العالمات( 

دلستخدمة عند فاقدى السمع وديكن تشبية ىذه النظام بنظام الكتابة أو األلفباءا
والنطق أو الطقوس الرميزية أو الصيغ ادلهذبة أو العالمات العسكرية أو غَتىا من 

                                                   
4
 16فيصل األضبر، ادلرجع السابق، ص :   
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األنظمة ولكنو أمهها صبيعا. وديكننا أن نتصور علما موضوعو دراسة حياة العالمات 
ُب اجملتمع، مثل ىذا العلم يكون جيزءا من علم النفس اال جتماعى، وىو بدوره 

(.Semiology)م النفس العام، وسأطلق عليو علم العالمات جيزء من عل
5 

فإن سوسَت حصر ىذا العلم ُب دراسة العالمات َب دالالهتا اال جتماعية، 
على العكس عند بَتس الذي جعلها تدرس العالمات العامة ُب إطارىا 
ادلنطقى.فالسيميوطيقا البَتسية ال ينصرف كاما اىتمامها إىل العالمة فقط، بل 
يتجاوزىا إىل ما تنتجو ىذه العالمة شلا ىو اثنوى وغَت أساسى إىل درجة أن يصبح 
ذاقيمة، كتذاكر احلافالت والصكوك الةصرفية، أو ذاشكل إبالغى كالتعبَت عن 

 Charles Sanders)أما األمريكى شرل سندرس بورس  6العواطف وكالتعبَت األدىب.

Pierce)،حيث يقول : )ليس ادلنطق دبفهومو العام  فقد ربط ىذا العلم العلم ابدلنطق
إال امسا آخر للسيموطيقا، والسيوطيقا نظرية شبو ضرورية أو نظرية شكلية 

وقد اىتم ) بورس( كثَتا بدراسة الدليل  7(.16للعالمات( )رشيد بن مالك : 
 الغوي من وجهة فلسفية خالصة.

                                                   
5
16عصام خلف كامل، ادلرجع السابق، ص : 


6
 Umberto Eco.1986. Semiotics and the philosophy of Language : Indiana University press, 

America. Hal: 156. 
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دلوضوع متمثال للعالمة على مستوى ا (Peirce)وتناول الناقد تصنيف بَتس 
أن سيميوطيقية ىو العمل  (Pierce)ورأى بَتس  8ُب )ادلؤشر، األ يقونة و الرميز(.

واألثر وإلشًتاك بُت ثالثة ادلوضوع : العالمة وادلوضوع وتفسَت أو ادلشارة ةادلشارة 
بقولو : أعرف العالمة دبا (Pierce)إليو وقالبها. وأما ادلراد ابلعالمة فعرفها بَتس 

 ألمر اآلخر ادلعُت، الذي يسمى ابدلوضوع. يعينو ا

بقولو : ىو ادلعرفة الىت تفًتضها العالمة لكي أتٌب (Pierce)بعرفو بَتس 
دبعلومات إضافية زبص ىذا ادلوضوع ) سعيد بنكرأد ( وىو اآلخر جيزء من العالمة 
وديكنو اال شتغال كعالمة، وعلى ادلرسل وادلرسل إليو أن يكوان على معرفة سابقة 
دبوضوع ما حىت تتم عملية احلوار، والوضوع ادلباشر ىو ادلوضوع ادلاثل أمام أعيننا 

 فإحالتنا على وجوده مباشرة، كإحالتنا على )شجرة( ولو ثالث عالمات : 

 عالمة أيقونية  .1

وىي العالمة الىت تشَت إىل ادلوضوعة الىت تعرب عنها عرب الطبيعة الذاتية 
اهبة.وُب كتاب األخر أن أليقونية ىي : " إشارة تقيم للعالمة فقط عالقتها ىي ادلش

عالقتها دباضوعها من خالل الشبو ادلوجود بينهما. مثال الصورة الفوتغرافية ىي مثل 
 9عن االشارة األيقونة ألن ىناك شبو بُت ما سبثلو وادلوضوع )الشخص( ".

                                                   
8
اجلهود النقدية عند أمحد يوسف من خالل كتبو ) القراءة النسقية، السيميائيات حياة بن الشيغ،  

 144(، ص : 1415) اجليزئر : جامعة قاصدي مرابح،  الواسفةن يتم النص( رسالة ما جستري غري منشورة


9
(1997) دمشق : منشورات وزارة الثقافة،  سيطياء بزاغ للمسرح : دراسات سيميائيةأدمَت كورية،  
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 . الؤشر 1

شًتكة معو، ىو عالمة ربيل على ادلوضوع ال متالكو بعض اخلصائص ادل
وىذه اخلاص ئص سبكنو من اإلحالة على ادلوضوع، ومثل األيقون ىناك مؤشر 
جيزئي كاالسم والضمَت الدال على الفرد لكنو ليس فردا، وىو كالثانيانية يرتبط 
ديناميا مع ادلوضوع الفردي من جهة، وبذاكرة الشخص ومعانيو من جهة أخرى. 

الضمَت الدال على الفرد لكنو ليس فردا، ومثل األيقون ىناك مؤشر جيزئي كاالسم و 
وىو كالثانيانية يرتبط ديناميا مع ادلوضوع الفردي من جهة، وبذاكرة الشخص 

 14ومعانية من جعة أخرى.

 الرميز .3

الرميز ىو رلموعة من اال صطالحات أو ادلوز الفرعية ادلستخدمة حاليا 
إليصال ادلعٌت أو ذلو عالمة تشَت إىل ادلوضوعة الىت تعرب عنها عرب عرف، غالبا ما 
يقًتن ابألفكار العامة الىت تدفع إىل ربط الرميز دبوضوع.  األكثر شيوعا ىي اللغة 

دلصطلح أيضا لإلشارة إىل األشكال ادلنطوقة لشخص ما، ولكن ديكن استخدام ا
الدية : فكر ُب سلطط ألوان الصورة ) على سبيل ادلثال األضبر للخطورة(، أو قواعد 

 ألعاب الطاولة ) على سبيل ادلثال العالمات العسكرية ُب الشطرنج(.  

( 1857-1913)(Ferdinand de Saussure)أكد فرديناند دي سوسور
وقيمة فقط عند ما يتم تفسَتىا فيما يتعلق  على أن اإلشارات تكتسب معٌت
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 55فيصل األضبر، ادلراجع السابق، ص :  
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يعضها البعض. يعتقد أن العالقة بُت ادلوقع وادلعلم عالقة تعسفية. لذلك، يتطلب 
تفسَت اإلشارات ادلعرفة دبجمةعة من االتفاقيات أو الرموز ادلستخدمة حاليا 

 11لتوصيل ادلعٌت.

و أو سلسلة من السيميائيات، يشَت ادلصطلح نفسو إىل نظرية إشارة معقدة 
التخصصات العلمية اليت ترتبط ُب الغالب ابدلنطق واللغوايت والفن التمثيلي، 
وتستخدم كأدوات نظرية و أو ربليلية للدراسات اإلعالمية ادلعاصرة. ُب الوقت 
احلاضر، مشكلة استخدام السيميائية كأداة نظرية أو ربليلية للدراسات اإلعالمية 

جدال حول طبيعة اللغوايت وغَت اللغوايت فيها يتعلف  ىي أن ادلصطلح نفسو أاثر
 ابستخدامها ُب الدراسات اإلعالمية. 

يردد ىذا الشك النظري السيميائيات اجلدل حول " الكلمات والصور " ُب 
الدراسات اإلعالمية، والذي يظهر التعميم ادلفرط للخصوصية والنقاء ادلتوسط. 

العلم الذي يدرس العالمات وهبذا عرفها كل والسيميائيات عند كل الغربيُت ىي : 
 Juli)وجوليا كريستيففا(Greimas)وغردياس (Todorov)من تودوروف 

kristeva) وجون دوبو( John du Pont)  وجوزيف راي دوبوف. فادلوشوع األساسى
 11الذي تدور حولو السيميائيات ىو)العالمة( والشيء سواىا.

مصطلح السيميوطيقا من عنده، بل استمده من (Pierce)ومل يبتكر بَتس 
على  العلم اخلاص ابلعالمات (John Locke )ادلصطلح الذي اطلقو جوك 

                                                   
11

 .Ferdinand de Saussure.Course in General Linguistic. “ Pengantar Linguistik umum”. 

(Terjemahan : Rahayu S. Hidayat, 1988).Hal. 150. 
12

  17فيصل األضبر، ادلراجع السابق، ص.  
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والدالالت وادلعاين ادلتفرع من اادلنطق، والذي اعتربه لوك علم اللغة، وكان أكرب 
إصلاز لبَتس أنو سعى لتصنيف كل ادلعطيات ادلدركة ةادلعاشة ُب احلياة، ُب رلمو 

ات سلتلفة من العالمات ال بد أن يستوعبها اإلنسان، ويدرك أبعادىا حىت ع
يستطيع إدراك ادلعٌت من الوجد واحلياة نفسها، فهي تكون شبكة من العالقات ال 
مهرب لإلنسان منها. وقد قسمها بَتس إىل ثالث رلمو عات ىي : األ يقوانت 

 13وادلؤشرات والرموز. 

ية ترى ُب النص األديب منظومة مفتوحة بصفة كإذا كانت الظرية السيميوطيق
متجددة لكي تستوعب ادليزيد واجلديد من التفسَتات اليت كلما تعددت، فإهنا تثبت 
ثراء العمل األديب وخصوبتو، وترفض فكرة النص ادلغلق أو النص النهائي، فإن ىذه 

تثريها وذبدد  النظرية ذاهتا تعترب نفسها مفتوحة لكل التيارات النقدية اليت ديكن أن
من حيويتها وقدرهتا على ادلواصلة واالستمر.  فليس ىناك قول فصل أوهنائي ُب أية 
قضية أدبية أو نقدية، بل ىناك اجتهادات ربليلية تنهض على مربرات موضوعية 
من داخل األعمال األدبية اليت تشكل ُب رلموعهالغة شاملة من أىم الغات اليت 

 10واكبت البشر عرب العصور.

 

                                                   
13

م(، ص :  1443) لوصلمان، الشركة ادلصرية العاملية للنشر : موسوعة النظرايت األدبية، نبيل راغب،  
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14
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 أنواع السيميائية    . ب
لقد احتلت السيميائيات حقول ادلعارف األدبية والنقدية كعلم يهدف إىل 
البحث عن دالئل العالمات وأتويالهتا ُب كون كلو، وكان ذلذا التوسيع ُب رلاالهتا 
وانففتاحها الكبَت أن تداخلت معها العلوم ةادلعارف العلمية واإلنسانية، لكنها 

لنفسها منهجا مستقال، زلاولة فرض تطبيقاهتا على سلتلف استطاعت أن ذبد 
 مظاىر احلياة، فكان منها قسماىا ادلهمان : قسم لغوي وآخر غَت لغوي.

 السيميائيات اللغوية .1

، وقد أخذت 14لقد تطورت السيميائيات اللغوية بشكل مبَت منذ القرن 
غوية ُب أشكال الكثَت من مبادئ وقواعد اللسانيات. وتتمثل السيميائيات الل

 لسانية أمهها : 

 الصوتيات ) الفونولوجيا (  . أ

ىي من أىم دراسات السيميائيات اللسانية، هتتم أبصوات 
 اللغة )الفونيمات( والتنسيق بينها. 

 الًتكيب   . ب

إن الًتكيب يدرس بنية اجلمل سواء كانت وكتوبة أو منطوقة 
 الكلمات.ُب اللغات، كما يدرس اإلعراب والتصريف وترتيب 
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 التصريف . ت

وىو دراسة اذليئة الشكلية للكلمات وما يطرأ عليها من 
تغَتات ضلوية تنتج التحويالت الًتكيبية من صبع وإفراد وتذكَت 

 وأتنيث. 

 الداللة. ث

أما السيميائيات فقد تعدت النصوص األدبية السانية إىل 
 غَتىا من أشكال التعبَت غَت اللسانية.

 السيمسائيات غَت اللغوية  .1
 العالمات الشمية  . أ

مل تتوصل السيميائيات إىل تطبيق دقيق ومنهجي على مثل ىذه 
 العالملت، إال أهنا رباول الكشف عن دالالهتا.

 العالمات اللمسية . ب
ىي قليلة االستعمال ُب عالقاتنا اإلنسانية، تربز أمهيتها ُب مراحل منو 

 الطفل األوىل.
 قيةالعالمات الذو  . ت

 أىم عالقة تنشا عن ىذه احلاسة ىي عالقة اإلنسان بطعامو وتوقو لو. 

 العالمات اإلشارية أو اإلديائية . ث
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ىي عالمات ذلا أمهيتها ُب حياتنا إذ تستعمل كبديل للكلمات الفاحشة 
 البكم. -وكبديل هنائي للكالم عند الصم

 العالمات السمعية . ج

السمع، ادلرتبطة   إننا ندرك دالالت األصوات من خالل حاسة
 كثَتاابإلدراك.

 البصرية  -العالمات السعسة . ح

 إهنا وليدة العصر احلديث، عصر التكنولوجيا ادلتطورة.

 العالمات األيقونية ) البصرية ( . خ

تعد دراسة العالمات األيقونية من أىم دراسات السيميولوجيا بعد اللغة، 
ة، ٍب أضافت السيميولوجيا وقد سبقت إييها دراسات اتريخ وسوسيولوجيا األيقون

 15عليها وطورهتا. 

 

 عناصر السيميائية  . ت
 يرى عدد من الباحثُت أن عناصر ادلنهخ السيميائي ىي : 

 العنصر البنيوي اللغوي : وىو الذي يرتبط ينية النص ولغتو.  .1

                                                   
15

79 -74(، ص 1414، )بَتوت: دار العربية العلوم انشرون،معجم السيميائياتفيصل األضبر،  
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العنصر الفٍت اجلمايل : وىو الذي يرتبط دبا حيتوي عليو النص من ابداع  .1
 فٍت ُب تكوين الشكل.

العنصر النفعي الداليل : وىو الذي يرتبط ابدلؤلف وبيئتو والتناص مع  .3
 النصوص األخرى.

إن ادلنهج السيميائي قائم على اإلحاطة ابدلادة التجريببة ) النص( من نواحي 
عدة كاللغة والصوت واللون والشكل وكل ماكان عالمة دلعٌت حىت تصل إىل 
استخالص جيد حملتوى النص كاحمليط الذي نشأ من خاللو، ويتسع ليشمل الثقافة 

دلنهج الذي اليركن إىل ربليل البشرية أو يضيفف ليشمل حييز الذات البشرية، إنو ا
النص بلغتو الظاىرة، بل يركن اىل التحليل العميق للنص ويتجاوز ذلك بتفسَته 
للمعٌت الذي خلف اللغة من خالل داللة العالمات اليت حيتويها النص كاللون 
واحلركة ةاإليقاع والصوت والشكل، إنو منهج ال ينظر إىل النص نظرة جافة، وال 

 16باعية القراءة، وإمنا يعتمد على إجياد األدلة على ادلعاين. يعتمد على انط

 

 ج. اثرالدعاء اجلميل
 معٌت الرموز ُب سياق اجملتمع ُب ادلكان .1

                                                   
16

غياب ادلنهج السيميائي التطبيقي ُب ربليل الظاىرة اإلعالمية"، وزارة ” د. اكرم فرج عبد احلسُت الربيعي.  
 . 73. ص 1416(. 30-33الثقافة، مركيز البحوث. رللة الباحث اإلعالمي. العدد ) 
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ككائنات اجتماعية وأيضا ككائنان تواصل، فإن البشر ُب حياهتم مشمولون 
طة برموز سلتلفة. يستخدم البشر رلموعة متنوعة من الرموز، اليت ًب إنشاؤىا بواس

البشر أنفسهم والرموز الطبيعية. ُب التواصل، غالبا ما يطلق على الرموز لإلشارة إىل 
 شيء آخر، بناء على موافقة رلموعة من األشخاص ولكل رميز معٌت.

بناء على ذلك فإن ىذا الرميز داخل من النشاط الطقوس البدين للحصول 
ىل معٌت التواضع والعطاء على أىداف وغاايت زلددة. يعتقد أن ورقة التنبول ترميز إ

واإلكرام. وكأن ىذا ادلعٌت تفسَت عن منو التنبول ملفوفة حول شجرة مادون  
اإلضرار أبي جذع حيث يعيش، ديثل ىذا الرميز وعملية الطقوس سبثيال من حيث 

 17الثقافة يشَت إىل ادلعٌت الفلسففي الوارد ُب نظام الثقافة.

لدعاء اجلميل، اليت تظهر ُب سياق اجملتمع ُب معٌت الرميز الوارد ُب تعويذة من ا
ُب مكان وثيق الصلة ابلرميز ادلوجود حول أتشية. كما كانت عادة شعب أتشيو 
الذين غالبا ماكانوا يستهلكون التنبول جبوز األريكا. ُب شعب آتشيو الرميزي، ىناك 

ح يعطي عادة إعطاء التنبول إلحدى الففتيات اللواٌب يرغنب ُب اليزواج، وىذا ادلصطا 
احلب. ىناك أيضا عادة أتشية الستبدال دعوة اليزفاف إبعطاء ورقة التنبول شلايعٍت 
دعوة شخص ما. ىناك أيضا حفل زفاف، عندما يوافق اجلانبان من عائلة العريس 
على اتريخ اليزفاف، سيأٌب ادلرشحون الذكور إىل منيزل العروس عن طريق جلب 

 التنبول كرميز التفاق اليزواج.
                                                   

17
 Muhammad Amrullah, “ Representasi Makna Simbolik Dalam Ritual Perahu 

Tradisional Sandeq Suku Mandar di Sulawesi Barat”.Jurusan Ilmu komunikasi Fakultas Ilmu 

Sosial Dan Ilmu Politik.Universitas Hasanuddin. Makassar. Hal 35-48. 
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كرميز لتمجيد الضيف، التنبول أيضا كرميز للسالم والدفء االجتماعي   التنبول
وكذلك التنبول كوسيلة للتوا صل االجتماعي اليت تنظم السلوك. لذلك، بسبب 
عادات شعب آتشيو مع تقليد أن يصبح التنبول كرميز رئيسي، قام األشخاص 

لتحلية اليت السابقون أيضا بنقل عرض التنبول إىل شعار طقوس الدعاء اجلميل ا
يعتقد ُب اجملتمع السابق أن تقليدا ىذا اليزفاف يكون فعاال عندما يكون الشخص 
الذي درس ودرس، ستؤثر ىذه الصالة على من يطلب منو تالوة الصالة، وتعليق 
التنبول ُب رلتمع آتشيو ىو موقف من التمسك بقيمة التآلف واال نسجام ُب 

 احلياة.

 على اجملتمع أتثَت تعويذة الدعاء اجلميل .1

ىذا اإلمالئي لو خصائصو اخلاصة اليت ربتوي على رموز معينة، كما 
أن ادلانًتا لديها متطلبات عمر الستخدامها، ولكن التأثَت للحظة فقط. 
الفرق ىو مع شعار الدعاء اجلميل الدائم الذي لو أتثَت سليب على 

ذلذه الدعاء احملبة ادلستخدمُت ُب ادلستقبل، من األمثلة على اآلاثر السلبية 
على الفاعل الذي الديارس ىذه الصالة مرة أخرى أن تطغى عليو األخطاء 

 ويكون ذلا أتثَت على النفس.

أتثَتىذا الشعار الدعاء اجلميل للناس خاصة ُب بلوه كامبوك وحول بيدى، 
ىو أكثر إجيابية ليس ألغراض شريرة ألنو مؤقت. القتناع وإديان رلتمع بيدى ذباه 

انًتا وتعكس أن اإلديان ابلغيب ىو جيزء اليتجيزأ من العقل الباطٍت جملتمع بيدى. ادل
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لذلك، من الطبيعي فقط استخدام شعار الدعاء اجلميل ىذا ألجيذب االىتمام 
 اليزمٍت. 

 أما التأثَتات وىي : 

 أوال. سيكون مستخدمو التعاويذ على ثقة.
 اثنيا. زايدة اجلاذبية واجلاذبية ُب النفس.

 18ثا. لن يكره أحد.اثل
 فوائد نوابت الدعاء اجلميل للمجتمع .1

  ُب سياق ىذا الشعار، ىناك العديد من الفوائد الواردة فيو، وىي : 
 أوال. ديكن أن يكون تسريع ادلباراة.
 اثنيا. احلفاظ على االنسجام احمللي.

 19اثلثا. ترث البضائع.
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 الباب الرابع

 حتليل " دعاء مجيل"  

 
 ي :ىالدراسة و  هىذأما ابلنسبة لتحليل 

 وظيفة نوابت دعاء مجيل الطقوسية . أ
تؤكد وظيفة ىذا الشعار على الطقوس الدينية اليت ستعطي ُب الواقع كل فرد 
من أفراد اجملتمع الفرصة لتجديد التيزامهم ذباه اجملتمع لتذكَتىم أبهنم سيعتمدون 

ربت أي ظرف من الظروف. ال ينفصالن، ُب حالة اجملتمع دائما على اجملتمع 
السابقة الذين يؤمنون ابلقوى اخلارقة موجودون وغالبا ما يستخدمون ُب احلياة 

 اليومية للمجتمع.

الناس ُب أتشية خاصة ُب منطقة بيدي، الكثَت من الناس يعرفون عن الدعاء 
ء ُب حفل اليزفاف اجلميل، وكان معظمهم ُب ادلاضي يستخدمون ىذه الدعا

ادلستمر. يقرأ شعار الدعاء اجلميل ىذا شيخ تقليدي يفهم الصلوات ٍب يتم نفخو 
على التنبول داخل مكان التنبول، ىناك أيضا قراءة ىذه الدعاء ُب أماكن أخرى 

 حسب رغبة ادلستخدم.

 أما الوظائف اليت يعتقد أهنا فعالة بفضل شعار الدعاء اجلميل، وىي :

 هل احلصول على ادلباراةاجعل من الس .1
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شعار الدعاء اجلميل ىذا سلصص أيضا ألي شخص غَت متيزوج أو يصعب 
احلصول على تطابق. لذلك، ديكن دلستخدمي ىذا الشعار التباع عدة طرق، مثل 
أن يكون ادلستخدم قادرا على حفظ الدعاء اجلميل، بعد االستيقاظ ُب الصباح، 

تنفخ ُب ادلاء عند غسل وجهك. جدير جيب على ادلستخدم قراءة الدعاء ٍب 
ابلثقة، شخص ديارس ىذه الدعاء ويقوم ابخلطوات بشكل روتيٍت، فعندئذ ستشعر 

 فعالية ىذه الدعاء من تلقاء نفسها.

 االنسجام األسىي .1

ابإلضافة إىل وظيفة ىذه الدعاء كصالة لتبدو جذابة، ديكن قراءة ىذه 
ويقرأ ىذه الدعاء أحد اليزوجُت على  الدعاء على وجو التحديد لليزوج أو اليزوجة،

حد سواء اليزوج أو اليزوجة حىت يكوان ُب نظر الشريك الوحيد كيفية استعمال ىذه 
الدعاء، ربضر اليزوجة أو اليزوج ادلاء ُب كوب واحد ٍب تالوة ىذه الدعاء وتنفخ ُب 

لناس ادلاء، أو ديكن أن تصاب قليال ُب فخذ اليزوجُت أثناء الدعاء اجلميل. يعتفقد ا
ُب وقت سابق أنو بتالوة ىذا التناغم ُب الدعاء سيتم خلق وذبنب الغش ُب 

 العالقات.

 ترث البضائع .3

ابإلضافة إىل وظيفتها دلصلحة شخص ما، فإن ىذه الدعاء فعالة أيضا 
ابلنسبة لشخص يفتح نشاطا ذباراي يعتقد أنو قادر على سبرير صفقات شخص 
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مثل شخص يقرأ الدعاء اجلميل ٍب ينفخ ُب سيقرأ ىذه الدعاء. طريقة استخدامو 
 1صبيع أنواع األطعمة اليت نبيعها.

 وأما أقوال الدعاء اجلميل فهي : 
   دعاء مجيل

 

 
 اي بيتيل

  االسم االصفر
 اي اريكى اجلوز
 اسم الشاابب

 اان آكل التنبول االصفر
 اان آكل اجلوز الشباب

                                                   
1
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 امسى مانع كونيع
 موجات موجة على جبهىت

 الصديق َب وجهىفيل 
 سبع صلوم َب جسدى

 شبانية صلوم أمامى
 اي القطر 

 دعاء صبيل
 التحلية َب العُت

 التحلية َب القلب
 كل االنبياء

 دمحم الذى اصبح
 ابلنسبة ىل
 انظر اىل

 مثل نيب هللا يوسف
 امسع صوتى
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 مثل نىب هللا داود
 دبباركة صالة الكلمة

 مع هللا الالو االهللا
 1دمحم رسول هللا

 ) وصف مقطع( 

 . 6-1شكل الرميز ادلستخدم :  .1
 .11-7الدعاء تعويذة تؤدي إىل الروح :  .1
 . 15-11جذابة دلن يرى :  .3
 . 11-16سلاطبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص :  .0
 .15-13أتسيس عالقة الدعاء مع هللا :  .5

ُب اقتباسات آايت الدعاء، تضمنت عدة معاين مع الفلسفة، أما عن شكل 
 على شكل رموز مستخدمة، على شكل :العالمات ادلقدسة ُب الدعاء 

 التنبول. أ

وحب أىل أتشيو. مع رلموعات سلتلفة من ادلتواضع و العطاء يرميز إلىمجد 
ت ال تضر النبااتت الناس، حيدد السَتيو أيضا ماليُت النبااتت وفوائد ىذه النباات

األخرر على الرغم من كروم التنبول على جذوع األشجار األخرى. كان األشخاص 
                                                   

2
ورقة الدعاء اجلميل 
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السابقون يفسرون نبات التنبول على أنو نبات من احلياة حيتاجو معظم الناس على 
 3أنو نبات طيب.

 ادليدان. ب

يرميز إىل حسن اخللق وصدق ولديو درجة عالية، على استعداد للقيام بشيء 
بقلب مفتوح وجاد. ىذاادلعٌت مأخوذ من طبيعة شجرة أريكا كثيفة ُب يعمل 
 0احلجم.

 مانع كونيع . ت

الغرض من مانع كونيع ىذا النيدار ىو مثل الصوت ادلوجود ُب التعويذة 
 5والذي ىو ُب األساس رلرد الذين يتلون. يتدفق الطاقة ألولئك الذين يتلون.

 موجات. ث

اذلالة ُب حياة ادلرء ستشع من خالل الدعاء ىذا التفسَت ادلوجي يعٍت أن 
 6اجلميل.

 الفيلة. ج
                                                   

3
 Nurlela Ginting, dkk, Kontribusi Ibu Rumah Tangga Pedagang Siri Dalam Membantu 

Pendapatan Keluarga Di Kecamatan Laubaleng Kabupaten Karo, (Banda Aceh : Unsyiah,2019) 

Hlm 1. 

 

 
4https://www.kompasiana.com/lanjarjiwo/filosofi-menginang-makan-

pinang_551a0f35813311587d9deofb 

5
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6
  http://www.ombaklaut.com/2016/10/filosofi-ombak-laut-dalam-kehidupan.html?m=1 
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دبعٌت أن صبيع النساء صبيالت ويتغَتن ُب أنفسهن، فقط ما ديييز 
 7األخالقي.

 صلمة. ح

ُب بعض ىذه اآلايت ادلانًتا، ىناك عدة مرات نطق كلمة صلمة شلا يعٍت 
شخص  دلؤكد أنو سيتم أسر أيإشعاع الضوء من داخل جسم اإلنسان، ومن ا

 8يراه.

 

 معاجلة دعاء مجيل يف بيدى  . ب
الدعاء اجلميل ىذه مصنوعة كممارسة للطب ُب بيدى، ألن رلتمع بيدى كان 
يعتقد أن حلظة واحدة قد ربث مرة واحدة ُب العمر ىي رلرد زواج. ٍب اعتاد الناس 
على ازباذ حل ابستخدام عالج الدعاء اجلميل. ليس فقط ُب اجلطاابت، ىناك 

أشخاص ُب صبيع أضلاء األرخبيل ديارسون الدعاء اجلميل، فقط بلغات سلتلفة أيضا 
ومعاين سلتلفة. الدعاء اجلميل خارج منطقة أتشية ىي وراثية وربتوي على رموز وفقا 

 للتنوع ُب ادلكان.

يدعى أبو  (Bambi )من مقابلة مع أحد سكان بيدى الذي جاء من ابميب 
اجلة الدعاء اجلميل ىذه ألن شخصا يريد أن ، قال : تتم مع(Abu Bakar)بكر 

                                                   
 

7
  https://m.detik.com/finance/sosok/d-1560439/rhenald-kasali-dan-filosofi-gajah 

8
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يبدو جذااب ألي شخص يرى. أمام زوجها، منع زوجها من رؤية أي شيء سيئ 
منها، وعدم مشا لروائح الكريهة، واالبتسام دائما بلطف، وقول األشياء اجليدة، 
وطاعتها ُب حُت ال ترتكب أمرا غَت أخالقي هلل. ذات مرة استخدم ىذه الدعاء 

وجتو من أجل احلفاظ على االنسجام ُب بيتو، وما زلنا نًتكها إىل ادلستحقُت، ذباه ز 
 أي هللا سبحانو وتعاىل.

ولكن، سيكون أفضل من شلاسة الدعاء اجلميل، من األفضل استخدام 
عالج الصلوات الواردة ُب القلرآن واليت ثبتت صحتها بوضوح وديكننا الوثوق هبا.  

ربة، الذكر. ىذا ال يعٍت شلارستنا مع تعويذة كما وجدت ُب سورة يوسف، الفا
الدعاء اجلميل  الدعاء اجلميل ىذه ديكن أن نسميها سيئة، ولكن ديكننا أن نقول

 9يدرس قيمة الشريعة. يدرس اخلاصة معلم روحيىذه ابلطريقة 

 

 التأثري واالىتمام  ابلدعاء اجلميلج.
ابلوه كامبوك ادلسمى عائشة، كان يستخدم ىذه من مقابلة أحد سكان 

الدعاء عندما يوم زفافو، قال : الدعاء اجلميل ىذه مشروعة ُب االستخدام طادلا 
أهنا ال تنحرف عن الشريعة اإلسالمية. األمر سلتلف مع الدعاء احملبة اليت ديكن أن 

ه الدعاء ذبعل الناس رلانُت حول أولئك الذين يقصدون الشر. عندما استخدم ىذ
ُب يوم زفافو، مل يطلب استخدام الدعاء، ولكن ُب اجملتمع أوال، اعترب استخدام 
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ىذه الدعاء عادة منفصلة. الشعور الذي ينشأ بعدأن تلقى ىذه الدعاء، كان يشعر 
 بثقة كبَتة واألشخاص الذين رأوا أيضا شعروا ابإلاثرة. 

 وأما أتثَت مستخدمي الدعاء اجلميل على شكل : 

 يشعر ادلستخدمون اإلمالئي ابلثقة سوف .1

التأثَت الذي سيظهر للمستخدم ىو زايدة الثقة ابلنفس والقضاء 
 على اخلوف لدى ادلستخدمُت بُت ادلشاىدين.

 زايدة اجلاذبية واجلاذبية ُب النفس .1

يعتقد الناس الذين يستخدمون ىذه الدعاء، أن ىذه الدعاء 
للغاية وستتألق ىلة لو.  مؤثرة جدا للشاىد، سيبدو ادلستخدم ساحرا

 اذلدف النهائي ىو جعل الكون أيسره ادلستخدم.

 ال أحد يكره .3

مستخدمو ىذه الدعاء يؤثرون أيضا على أولئك الذين يكرىوننا، 
بعد أن نقرأ تعويذة الدعاء، فإن األشخاص الذين كانوا يكرىون شيئا 

 14فشيئا نشأوا ُب قلوهبم.

ادلسمى  ابلوه كامبوكأحد سكان  من نتائج مالحظاٌب ُب مكان احلادث،
آسيا، شعر ذات مرة بفعالية الدعاء اجلميل ىذه عند استخدامو، قال " قبل 
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اليزواج، كان يكره أحد أفراد عائلتو دون سبب واضح واستمر لفًتة طويلة، بسبب 
االنيزعاج من موقف عائلة واحدة. كان مصمما على شلرسة الدعاء احملالة ىذه من 

صلواتو، وكيفية استخدام صالتو كل صباح عندما يذىب إىل  أجل احلفاظ على
النهر لقراءة ىذه الدعاء لو ُب ادلاء ادلتدفق ٍب غسل وجهو. من نتائج صالتو، بدأ 
الشعور ابلفوائد والناس الذين يكرىونو يظهرون تدرجييا حناان ُب القلب الذي يكره 

 11االنسجام والتناغم ُب األسرة يستمر ُب االستيقاظ.

مصلحة األشخاص السابقُت هبذه الدعاء اجلميل ىىي ُب شكل تعاليم 
حول شلرسة الدعاء للمجتمع، ألهنا هتدف إىل أن تكون عملية ُب ادلظهر اجلميل 

. اعتاد الكثَتون ُب أو الرغبات اليت ربتوي على اخلَت على الرغم من أهنا مؤقتة
 عة ُب حياة الناس.اجملتمع على إعطاء األولوية ذلذه الدعاء ألهنا متنو 

 أما اىتمام اجملتمع هبذه الدعاء، فهو : 

 إضافة جاذبية ذاتية.. أ
 إضافة طاقة إجيابية.. ب
 احلصول على االىتمام بسهولة.. ت
 جذب اجلنس اآلخر.. ث
 الثقة ُب التحدث.. ج
 القضاء على الطاقة السلبية.. ح
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ولكن مع زايدة معرفة الناس وتعليمهم اآلن، فإن صلوات التحلية ىذه 

بعض الشيء، ألن الناس اآلن اليؤمنون أبشياء خارقة أو عملي. إذا أراد مهتمة 
شحص ما جذب االنتباه، فسيحاول ىؤالء األشخاص عالجات ابىظة الثمن أو 
يكرىنا شخص ما اليوم، ىذا ما ديييز درجة دخص ما على الرغم من وجود البعض 

 11.شلن ال يكرىون
، وقد بد ابلوه كامبوكخاصة ُب ديكننا أن نقول أن الوضع ُب اجملتمع اآلن 

أان ننسى اسم الدعاء اجلميل. جيزء صغَت منهم فقط استخدموا ومسعوا ابسم الدعاء 
اجلميل، واندرا ما مسع عشاق الدعاء ىذا، حىت لو كانت ىناك حفالت زفاف 

، ىناك بعض األشخاص (Paloh kambuek)ابلوه كامبوكعلى سبيل ادلثال ُب قرية 
يستخدموهنا على الرغم من أهنم ال يستخدموهنا يعترب شيء معتاد. الذين ال ييزالون 

 لذلك، فقط الناس الذين استخدمواىذه الدعاء شعروا بففعالية الدعاء اجلميل.
 

 الرسائل ادلنقولة يف الدعاء اجلميل بني اجملتمع احمليطد.
 أما بعض الرسائل ادلسلمة ُب زلتوى الدعاء اجلميل فهي : 

 التعاليم اإلسالميةالدعاء حسب  .1
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إن الرسائل ادلنقولة ُب شكل شيء أو حىت شيء نففعلو جيب أن 
تستند إىل تعاليم دين هللا ورسولو، ألنو ال يوجد شيء مستحيل إن شاء هللا. 
شيء جيب أن نربطو ابهلل وحده، ُب كل من الشفاء واخلَت حىت يتمكن 

 اجملتمع من العيش ُب وائم.

 التعليم العميق .1

اليت يتم نقلها ُب زلتوى شعار الدعاء اجلميل عي حول فهم  الرسائل
العادات ادلوجودة ُب رلتمع بيدى. يعلم ىذا التعليم عن فهم الدعاء والقيم 

 13األخالقية ادلتعلقة ابلتفاعل مع اآلخرين واالنسجام ُب اجملتمع.
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 الباب اخلامس

 خامتة
أن تسجل و التوصيات اليت  و ُب ختام ىذه الرسالة العلمية، تريد الباحثة

حصلت الباحثة ُب مرور كتابة ىذه الرسالة العلمية. ولعلت أن يعود على القارئُت 
 منفعة كثَتة.

 

 النتاتج . أ
 ومن أىم نتاتج الرسالة اليت وجدهتا الباحثة ىي :

 .وظيفة نوابت دعاء صبيل الطقوسية .1
 .اجعل من السهل احلصول على ادلباراة. أ

 .االنسجام األسىي. ب
 .البضائع ترث. ت

 
 معاجلة دعاء صبيل ُب بيدى  .1

الدعاء اجلميل ىذه مصنوعة كممارسة للطب ُب بيدى، ألن رلتمع 
بيدى كان يعتقد أن حلظة واحدة قد ربث مرة واحدة ُب العمر ىي رلرد 

زواج. ٍب اعتاد الناس على ازباذ حل ابستخدام عالج الدعاء اجلميل. ليس 
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ُب صبيع أضلاء األرخبيل ديارسون  فقط ُب اجلطاابت، ىناك أيضا أشخاص
الدعاء اجلميل، فقط بلغات سلتلفة ومعاين سلتلفة. الدعاء اجلميل خارج 

 .منطقة أتشية ىي وراثية وربتوي على رموز وفقا للتنوع ُب ادلكان

 
 التأثَت واالىتمام  ابلدعاء اجلميل .3

 أتثَت :
 .سوف يشعر ادلستخدمون اإلمالئي ابلثقة. أ

 واجلاذبية ُب النفس.زايدة اجلاذبية . ب
 ال أحد يكره.. ت

 اذلتمام :

 إضافة جاذبية ذاتية.. أ
 إضافة طاقة إجيابية.. ب
 احلصول على االىتمام بسهولة.. ت
 جذب اجلنس اآلخر.. ث
 الثقة ُب التحدث.. ج
 القضاء على الطاقة السلبية.. ح

 الرسائل ادلنقولة ُب الدعاء اجلميل بُت اجملتمع احمليط .0
 الدعاء حسب التعاليم اإلسالمية.. أ

 التعليم العميق. . ب
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 التوصيات . ب
 وُب آخر ىذه الرسالة تقدم الباحثة التوصيات، وأمهها كما يلي : 

ُب دراسة تعويذة الدعاء اجلميل، من ادلأمول أن يعرف   .1
القارئ أكثر أن تعويذة الدعاء اجلميل ىي واحدة من مصادر 

 الطب الروحي ألىم الناس وخاصة ُب بيدى.
يويل القراء اىتماما أكرب ابلثقافة من نتائج دراسيت، آمل أن  .1

 والتقاليد ُب آتشيو.
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