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  كلمة الشكر

ة غلمه البيان وجعل اللعة العربية لعاحلمد هللا الذي خلق اإلنسان و 

 القرأن، والصالة والسالم على سيدنا حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى اله

  . يف سبيل اهللا ونوصحبه الذين جياهد

على حمطة قطار  "شعر : وبعد، فإن هذه الرسالة اجلامعية حتت عنوان

مكتوبة الستيفاء بعض ) دراسة سيميائية( حملمود درويش سقط عن اخلريطة

شروط االمتحان لنيل الشهادة اجلامعية األوىل يف كلية اآلدب وعلوم اإلنسانية 

  .قسم اللغة العرابية وأد�ا جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية

وعميد   ،ملدير اجلامعة ويف هذه الفرصة الكرمية، يتقدم الباحث بالشكر

وخصوصا  ورئيس قسم اللغة العربية وآد�ا ،كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية

للمشرفني مها فضيلة رشد املاجستري  وفردوس املاجستري على نفصلهما بقبول 

عز -اإلشرف على البحث ومساعد�ما على إمتام هذه الرسالة، سائال اهللا 



 ب 
 

جزاء حسنا ومجيع األساتذة بالكلية، وملوظفي أن يبارك هلما وجيزيهما  -وجل

  .املكتبة الذين ساعدوه بإعارة املراجع املتعددة عند كتابته هذه الرسالة

. اهللا أن جيعلها نافعة للباحث خاصة و للقارئني عامة أسألوأخريا ، 

قوة إال باهللا العلي  والحول وال ،حسبنا اهللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري

  .ظيم واحلمد هللا رب العاملنيالع

  

  

  ١٤٣٨ذو القعدة،  ١١

  الباحث            
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 الباب األول

 خلفية البحث  . أ

فن من الفنون اجلميلة اليت تصور احلياة وأحداثها مبا فيها من األدب هو 

لج يف نفس األديب وجييش فيها توأتراح، وآمال وآالم، من خالل ما خيأفراح 

األدب مرآة  ١.من عواطف وأفكار بأسلوب مجيل، وصورة بديعة، وخيال رائع

أما األدب العريب عند رأي األدباء  ٢.احلياة يعكس ما فيها من خري وشر

وقد  ٣.كتابةاملعاصرين حاضر فب أربعة أشكال، يعين الشعر والنثر واخلطابة وال

يطلق األدب على مجيع ما صنف يف كل لغة من البحوث العلمية والفنون 

   ٤.األدبية، فيشمل كل ما أنتجته خواطر العلماء وقرئح الكتاب والشعراء

الشعر هو نوع من انواع األدب املميزة ألن يف الشعر يستخدم اإلشارة 

اجلميلة ويعرف بأنه شيئ ويعد الشعر كشيئ يرتتب فيه العناصر . يف تعبريه

حيصله األديب من فنية الكلمات املناظمة ويستخدم ا�از والعبارات عن حالة 

يعد الشعر الفن األكرب من فنون األدب، فعندما يذكر األدب  .احلياة اليومية فيه

يف العادة العرابية ينظم الشعر لتذكر امليت  ٥.فإن الشعر أول ما يتبدر إىل الذهن

                                                 
وزارة التعليم العايل جامعة اإلمام حممد  ،الرياض(، األدب العريب وترخيه، عبد العزيز بن حممد الفيصل .١

  ٥: ،  ص )ه١٤٠٥سعود اإلسالمية، 
  ٩: ص : نفس املرجع . ٢
  ٣٩ :، ص )١٩٩٤مكتبة النهضة، : القاهرة (، اصول النقد األديبأمحد الشايب،  .٣
  ٣: ، ص )١٩٥٢. مطبع �ضة مصر: القاهرة (، تاريخ األدب العريبأمحد حسان الزيات،  .٤
  ٢١: األدب العريب وترخيه، ص ... عبد العزيز بن حممد الفيصل. ٥
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لألدب عالمة تناصية كما  ٦.للتعبري اثر العريب وللتعبري افكار املنظممن شرفاء و 

يعتربه ريفاتري عن الشعر تناص عن حيث انه يعرب عن احلالة بعبارة احلالة 

  ٧.األخرى املختلفة لكن تلك احلالة تتعلق حبالة سابقة بعدها

لشعر موجود يف ديوان نزار قباين وحيكي هذا ا" أحبك جدا"إن الشعر 

فيه قافية و  هذا الشعر الشعر الرومنتسية وليسويعد . ة احلب املستحيلقص

  .زناو 

سنة يف أثناء رحلة على  ١٦مع الشعر وهو ابن  بدأت رحلة نزار قباين

ولكنه مل . ١٩٤٤خترج بكلية احلقوق باجلامعة السورية عام . باخرة إىل إيطاليا

ميارس احملامات أبدا، بل عمل مباشرة بالسلك الدبلوماسي، فأحلق بسفارة بالده 

   ٨.وطدت عالقته مع فنانيها وأدبائهايف القاهرة، حيث ت

الريفاتري هي العلم بالعالمة خاصة دراسة الثقافة أو  السيميائية عند

مث رأى ريفاتري بأن الشعر هو التعابري غري مباشرة اليت تشتمل على . اآلدب

وتشوية املعاين ) Displacing meaning(تغيري املعاين :  ثالثة األشياء كما يلي

)Distorting meaning(  وإبداع املعاين)Creating meaning.(
فتغيري املعاين الشعر   ٩

قد ظهر بسبب استخدام التشبيه وا�از والكناية، وأما تشوية املعىن الشعر فقد 

  ١٠.ظهر بسبب البهام والتناقض والسفافة

                                                 
  ٢٨: ، ص  تاريخ، ...أمحد حسان الزيات . ٦
مشورات : دمشق (، "دراسة يف نقد األدب القدمي وللتناص"حسني مجعة، املسبار يف النقد األديب . ٧

  ١٤٠: ، ص )٢٠٠٢احتاد الكتاب العريب، 
  ٣٠٢: ص ) ١٩٩٩بريوت دار صادر، (، الطبعة األوىل، إمتام األعالمخري الدين الزركايل، . ٨
٩.١ , (Bloomington  London, Indiana University), Semiotic of PoentryMachael Riffatere, 

hal  
  ٢ : نفس املرجع، ص .١٠
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ع وضو ين مبانزار قب هذه الرسالة يتخذ قصيدة اليت نظم فكان الباحث يف

و كان يف  يتكلم يف شعره باليغا صيدةيف هذه القكان النزار ". أحبك جدا"

 رسالةلذلك، سيبحث الباحث يف هذه ال. معاين السيميائيةهذه القصيدة 

وقراءة  بحث بالقراءة االستداللتويريد الباحث أن بنظرية العلم السيميائي 

  .لريفاتري اوطيقيهريمن

  مشكلة البحث. ب

  :، مها كز مشكلة البحث يف نقطتني اثنتنيترت

 ار قباين؟ز لن" أحبك جدا"سيميائية يف قصيدة ال عناصرما  - ١

  ار قباين؟ز لن" أحبك جدا"معاين السيميائية املتضمنة يف قصيدة ما  - ٢

  أغراض البحث. ج

  :يهدف هذا البحث إىل األغراض اآلتية 

  يف القصيدة لريفاتري املعاين السيميائية عناصرمعرفة  -١

  معرفة املعاين السيميائية املتضمنة يف القصيدة -٢

  معاني مصطلحات. د

الباجث أن يشرح املعاين املصطلحات اليت كانت يف موضوع هذه يريد 

  :الرسالة، يعين 

 القصيدة -١

وهي القطعة من الشيئ إذا تكسر، كأ�ا " قصدة"مشتقة من لفظ  هي

والبد . وهو استقامة الطريق" القصد"فالقصيدة مأخوذة من . قطعة من الكالم

إذا : وقيل : للقصيدة من أن تتألف من سبعة أبيات يف األقل، قال ابن رشيق

مابلغ  ومن الناس من ال يعد القصيدة إال. بلغت األبيات السبعة فهي قصيدة
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، ويستحسنون أن تكون القصيدة وترا، وأن العشرة وجاوزها ولو بيت واحد

  ١١.يتجاوز �ا اعقد، أو توقف دونه

القصيدة احلرية هي اليت ال يتقيد فهي  فأما القصيدة اليت نظمها النزار

  ١٢.بالوزن أو القافية

 أحبك جدا -٢

  .ار قباينز ن أنشأهالقصيدة الذي  عنوانهي 

  منهج البحث. د

هذه الرسالة فهو منهج الوصفي  ةكتاب  ا املنهج الذي استخدمه الباحث يفوأم

 يةوطيقيوهريمن ةوذلك االستقراء على معاين السيميائية االستداللي. التحليلي

البحث  ةوجلمع املعلومات والبيانات هلذه الرسالة فيعتمد الباحث على طريق

اليت قررها قسم اللغة  ةهذه الرسالة فيعتمد الباحث على الطريق ةاملكتيب ولكتاب

  :الكتاب هو بند أتشيه -وأد�ا جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكمية دار السالم

Pedoman Penulisan Skripsi (Jurusan Bahasa dan Sastra Arab) Fakultas Adab 

IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2011  

  

  

  

 

                                                 
بريوت، مكتبة لبنان (الطبعة األوىل  معجم مصطلحات النقد العريب القدمي،الدكتور أمحد مطلوب،  ١١

  ٣٢٣:  ص )  ٢٠٠١ناشرون شرمل، 
  ٢١٣: ، ص )١٩٨٤مكتبة لبنان، : لبنان (، العربية يف اللغة واألدبمعجم املصطلحات جمدي وهبه، . ١٢
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  الباب الثاني

  ترجمة نزار قباني

ىل اإليطار النظري، يريد الباحث أن يتكلم عن أن يتوصل الباحث إ قبل

  .ترمجة نزار قباين من حياته ودراسته ومؤلفاته

 ونشأتهحياته  -١

 ١٣.)م١٩٩٨-١٩٢٣/ هـ ١٤١٩-١٣٤٢(نزار بن توفيق القباين

من أسرة دمشقية عريقة إذ يعترب  ولد سوري معاصر، وشاعر ديبلوماسي

  ١٤.ائد املسرح العريبأبو خليل القبانري  جده

على الصعيد الشخصي، عرف قّباين مآسي عديدة يف حياته، منها مقتل 

، وصوًال إىل وفاة ابنه توفيق بريوت بلقيس خالل تفجري انتحاري يفزوجته 

وقد عاش السنوات األخرية ."األمري اخلرايف توفيق قباين"الذي رثاه يف قصيدته 

مىت يعلنون "يكتب الشعر السياسي ومن قصائده األخرية  لندن من حياته يف

ودفن يف مسقط رأسه،  ١٩٩٨ أبريل ٣٠ ، وقد وافته املنية يف"وفاة العرب؟

  ١٥.دمشق

قتلت زوجته بلقيس خالل تفجري السفارة العراقية يف  ١٩٨٢ يف عام

وأخريًا يف لندن حيث  وجنيف باريس بريوت، فغادر نزار لبنان وكان يتنقل بني

ائده قضى اخلمسة عشر عاًما األخرية من حياته، واستمّر بنشر دواوينه وقص

  .مىت يعلنون وفاة العرب؟ واملهرولون«املثرية للجدل خالل فرتة التسعينات ومنها 

                                                 
  ٣٠٢: ص ) ١٩٩٩بريوت دار صادر، (، الطبعة األوىل، إمتام األعالمخري الدين الزركايل، .  ١٣
  ٤٩٥: ص ) بريوت، دار السقي(، األدب العريب عرب العصور هادي التميمي،. ١٤
  ٤٩٦: ص نفس املرجع، . ١٥
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كان قباين يعاين من تردي يف وضعه الصحي وبعد عدة   ١٩٩٧يف عام 

ازمة  بسبب .عاًما يف لندن ٧٥عن عمر يناهز  ١٩٩٨ أبريل ٣٠ اشهر تويف يف

يف وصيته واليت كان قد كتبها عندما كان يف املشفى يف لندن اوصى بأن . بيةقل

  :يتم دفنه يف دمشق اليت وصفها يف وصيته

الذي علمين االبداع والذي علمين اجبدية , الرحم الذي علمين الشعر"

  ١٦."اليامسني

حالة اجتماعية وظاهرة "و" مدرسة شعرية"قال النقاد عن نزار أنه 

أحد آباء "كما لقّبه ".رئيس مجهورية الشعر"وأمساه حسني بن محزة  ،"ثقافية

  .إذ قّرب الشعر من عامة الناس": القصيدة اليومية

شاعر "وصف نزار بكونه  أمحد عبد املعطي حجازي األديب املصري

، "نه جريًئا يف لغته واختيار موضوعاتهحقيقي له لغته اخلاصة، إىل جانب كو 

ملا يشبه  "لت يف املرحلة األخرية من قصائدهاليت وص"لكنه انتقد هذه اجلرأة 

عّية الشاعر علي منصور قال أن نزار قد حفر امسه يف الذاكرة اجلما ."بالسب

يف العصر  عمر بن أيب ربيعة حىت ميكن اعتبارهوأنه شكل حالة لدى اجلمهور 

أذاق العرب صنوفًا من : "عره السياسي قال حسني بن محزةوعن ش."احلديث

قة ناجعة للتنفيس عن لد الذات وجلد احلكام، يف طريالتقريظ جامًعا بني ج

  ."الغضب واألمل

إذ ترأس )"احلديث(له أيًضا دور بارز يف حتديث مواضيع الشعر العريب 

إذ كان نزار "وكذلك لغته  ،"طقوس الندب السياسي واللقاء األول مع احملرمات

د على ا�ازات مع احلداثة الشعرية، وكتب بلغة أقرب إىل الصحافة تصدم املتعوّ 

                                                 
  ٥٠٢: نفس املرجع، ص . ١٦
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A_%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
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وقد ألقت حداثته بظالل كثيفة على كل من كتب الشعر، . الذهنية الكربى

  ".وذلك لكون قصائد نزار سريعة االنتشار

خبز وحشيش وقمر سبًبا جبدال ضخم انتشر كانت قصيدته 

، نتيجة اعرتاض بعض رجال الدين عليه الربملان ووصل حىت قبةدمشق يف

، وقبل ذلك سوريا نشرها خارجفما كان منه إال أن أعاد  ومطالبتهم بقتله،

، مقالة جاء ١٩٤٦ عام القاهرة كتب الشيخ رفاعة الطهطاوي يف ١٩٤٦ عام

كالمه مطبوع على صفة الشعر، لكنه يشمل على ما يكون بني الفاسق : "فيها

  ١٧."والقارح والبغي املتمرسة الوقحة

 مؤلفاتهو دراسته  -٢

العلمية ولد بدمشق وتعلم بالكلية . شاعر عصرهنزار بن توفيق قباين 

وفيها تأثر بالشاعر خليل مردم بك الذي ربطه بالشعر منذ اللحظة . الوطنية �ا

   .األوىل

اخنرط يف  ١٩٤٥ وفور خترجه منها عام اجلامعة السورية درس احلقوق يف

  .١٩٦٦ السلك الدبلوماسي متنقًال بني عواصم خمتلفة حىت قّدم استقالته عام

وتابع عملية " قالت يل السمراء"بعنوان  ١٩٤٤ أصدر أوىل دواوينه عام

" طفولة �د"ديوانًا أبرزها  ٣٥التأليف والنشر اليت بلغت خالل نصف قرن 

منشورات "وقد أسس دار نشر ألعماله يف بريوت باسم  ،"الرسم بالكلمات"و

القصيدة "حيًزا خاًصا يف أشعاره لعل أبرزمها  وبريوت لدمشق وكان" نزار قباين

واليت أمساها  ١٩٦٧حرب  أحدثت". يا ست الدنيا يا بريوت"و" الدمشقية

مفرتقًا حامسًا يف جتربته، إذ أخرجته من منطه التقليدي بوصفه " النكسة"العرب 

                                                 
  ٥٠٤- ٥٠٣: نفس املرجع، ص ١٧

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1946
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/1944
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
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هوامش على "لتدخله معرتك السياسة، وقد أثارت قصيدته " شاعر احلب واملرأة"

وصلت إىل حد منع أشعاره يف وسائل  الوطن العريب عاصفة يف" دفرت النكسة

  .اإلعالم

كتب نزار قصيدته الشهرية اليت يتفاخر فيها بالنصر وحبه   ١٩٧٤يف عام 

  :لدمشق

    

 

 يأس وزغردت ميسلونبعد         مشس غرناطَة أطلت علينا

 ومتّين فكلُّ شيء يهونُ    يا دمشق البسي دموعي سواراً 

ناضالت مثنيُ     وضعي َطرَحَة العروس ألجلي
ُ
 إنَّ َمْهَر امل

 وجبال اجلليل واللطرونُ        حنُن عكا وحنُن كرمل حيفا

 وحماٌل أن ينتهي الليمونُ        كل ليمونة ستنجب طفالً 

    

  بلقيس

  :بلقيس ّمحل نزار الوطن العريب كله مسؤولية قتلهاعندما قتلت 

    

 

 اين قد عرفت القاتلني: سأقول يف التحقيق

  إنين من كل تارخيي خجول يافرسي اجلميلة بلقيس

 هذي بالد يقتلون �ا اخليول

 :سأقول يف التحقيق

  كيف أمرييت اغتصبت

  وكيف تقامسوا الشعر الذي جيري كأ�ار الذهب

 استنزفوا دمهاسأقول كيف 

  فما تركوا به وردا وكيف استملكوا فمها

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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 وال تركوا به عنبا

  ١٨. هو النصر الوحيد يف تاريخ كل العرب؟ هل موت بلقيس

  :ومن مؤلفات نزار قباين 

   لقصائد املغناة للشاعر نزار قباينا

  :أم كلثوم

 .أصبح عندي اآلن بندقية -

 .رسالة عاجلة إليك -

 .من أحلان حممد عبد الوهاب -

 :عبد احلليم حافظ -

 .رسالة من حتت املاء -

 .قارئة الفنجان -

 .من أحلان حممد املوجي -

  :جناة الصغرية

 .ماذا أقول له -

 .مىت ستعرف كم أهواك -

 .أسألك الرحيال -

 .أيظن -

 .القصائد حلنها عبد الوهاب

  :فايزة أمحد

 .رسالة من امرأة -

                                                 
  ٥٠٨-٥٠٧: ص ) بريوت، دار السقي(، ، األدب العريب عرب العصور،  هادي التميمي.  ١٨
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 .من أحلان حممد سلطان -

  :فريوز

 .وشاية -

 .حبييبال تسألوين ما امسه  -

 .من أحلان عاصي رحباين -

 :ماجدة الرومي

 .بريوت ست الدنيا -

 .وكلمات -

 .مع جريدة -

 .وأحبك جدا -

 .وطوق اليامسني -

 احلان كاظم الساهر -

 

  :طالل مداح

 .مىت ستعرف كم أهواك -

 .جاءت متشي بإستحياء واخلوف يطاردها -

 .حلن طالل مداح -

 :كاظم الساهر

 .إين خّريتك فاختاري -

 .زيديين عشقاً  -

 .احلب مدرسة -
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 .قويل أحبك -

 .أكرهها -

 .أشهد أال امرأة إالأنت -

 . حافية القدمني -

 .تقولني اهلوى -

 .الرسم بالكلمات -

 .كربي عقلك -

 .اجلس يف املقهى -

 .احلب املستحيل -

 .يدك -

 .واين احبك -

 .مع بغدادية -

 .صباحك سكر -

 .حبيبيت واملطر -

 .حبيبيت -

 .حتركي خطوة -

 .ممنوعة أنيت -

 .يوميات رجل مهزوم -

 .التحديات -

 .أحتبين -

 .احبيين بال عقد -

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86(%D8%B4%D8%B9%D8%B1)&action=edit&redlink=1
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 .لطيفهاألنسان ديتو مع  -

 .إىل تلميذه -

 .بريد بريوت -

 .كل عام وأنت حبيبيت -

  :ديوانه 

 قالت يل السمراء -

 طفولة �د -

 سامبا -

 أنت يل -

 قصائد -

 حبيبيت -

 الرسم بالكلمات -

 يوميات امرأة ال مبالية -

 قصائد متوحشة  -

 كتاب احلب -

 مئة رسالة حب -

 أشعار خارجة على القانون -

 أحبك أحبك والبقية تأيت -

 حيبإىل بريوت األنثى مع  -

 كل عام وأنت حبيبيت -

 أشهد أن ال امرأة إال أنت -
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 اليوميات السرية لبهية املصرية -

 هكذا أكتب تاريخ النساء -

 قاموس العاشقني -

 ١٩.قصيدة بلقيس -

                                                 
   ٣٠٢) ١٩٩٩بريوت دار صادر، (، الطبعة األوىل، إمتام األعالمخري الدين الزركايل، . ١٩
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  الباب الثالث

  لسيميائيةاإليطار النظري ل

عدة يف لسيميائي يف العقود األخرية من القررن العشرين حتوالت عرف ا

التعاطي مع اخلطاب الشعري احلديث على وجه اخلصوص، هذا ما آثر العديد 

من اإلشكاالت يف كيفية مقاربة النص األديب مقاربة واعية على مستوى 

األدوات اإلجرئية، أو على مستوى التأويل واستنطاق النص بشكل ال يفسد 

   .داللة املعاين احلقيقة للبين العميقة

ح، ال يتوقف عند اإلحاالت إىل املعارف والعلوم املختلفة، والتحليل املقرت 

، وكذا ال ينتهي عند داللة معينة، بل يفتح النص على سيل من املعارف املتنوعة

ألنه بالغ التنوع والتعدد، وحييل إىل معارف وإبديولوجيات خمتلفة، وهلذا فإن 

  ٢٠.التحليل السيميائي يستوعب كل هذا ويضعه ضمن اسرتاتيجياته

 السيميائية  مفهوم  . أ

 لغة .١

. مبعىن العالمة والداللة" semion"ولفظ السيميائية هو من اليوناين 

وسيميائي هو من فرع العلم الذي يتعلم فيه العالمة وكل ما يتعلق �ا مثل نظام 

أنه  )Preminger(مث شرح فرمينجري . العالمة والعملية ا�رية يف استخدام العالمة

. يتعلم عن األنظمة والقواعد واالتفاقات اليت اعطت إىل العالمات عدة املعاين

  ٢١.والعالمة هي اليت توكل الشيئ اآلخر من اخلبزة والنكرة والعاطفة وغريها

                                                 
)  م٢٠١٠فصلية حمكمة، ( حممد خاقاين، رضا عامر، ملخص جملة دراسات يف اللغة العربية وآد�ا،. ٢٠

  ٢: ص 
٢١ ., Metode Penelitian sastra Epistimologi, Model, teori, dan Suwadi Endraswara

,(Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hal :  64 Aplikasinya  
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يف معجم لسان العرب البن منظور، ويف ) السميمياء(لقد ورد مصطلح 

وسوم الفرس جعل عليه السيمة والسمياء العالمة، : قوله ) س، و، م(مادة 

وقد ورد  .٢٢السيمة ويقول اجلوهري السومة بالضم العالمة، جتعل على الشاة

قالـ ). ِسـيَما: (ذلك يف كتاب اهللا ، لكن مقصوراً غري ممدود، أي بال مهز، هكـذا

وقال ـ  ٢٣].٢٩: الفتح[} ِسيَماُهْم ِيف ُوُجوهِهم مِّْن أَثَِر السُُّجودِ {: تعاىل

 ٢٤].٢٧٣: البقرة[} رِفـُُهم ِبِسيَماُهمْ تـَعْ {: سبحانه

 اصطالحا - ١

السيمياء هو أحد املعربات  الثالثة  السيمولوجيا والسيولتيك والسيميائية 

. وتعين  العالمة) السيميولوجيا(من  كلمة ) السيميوطيقا(للفظ يوناين هو 

أي اللغات (ومنظوما�ا  علم  يدرس  العالمة :ويعرف بعض العلماء بأنه

كما يدرس اخلصائص اليت  متتاز  �ا  عالقة  العالمة  )  الطبيعية واالصطناعية

  ٢٥.مبدلوال�ا

إن دي سوسري كان يرى أن اللسان نسق من العالمات اليت تعرب عن 

وهو ما ميكن أن يقارن بلغة ا لصم والبكم والطقوس الرمزية األخرى  املعىن،

وقد تزامن هذا التبشري مع ما كان  .دينية كانت أم ثقافية مادامت وسط ا�تمع

من أن النشاط البشري مبجمله ) ١٩١٤-١٨٣٩(يقوله عامل آخر هو بريس 

وبطبيعة احلال فإن النشاط اللساين هو نشاط سيميائي ألنه  .نشاط سيميائي

                                                 
  ٣٧٢: ص ) ١٩٩٧بريوت، دار صادر، ( ٣ا�لد ) س، و، م(، مادةلسان العرب ابن منظور،. ٢١
   ٢٩: لقرأن الكرمي، سورة الفتح ا. ٢٣
   ٢٧٣: القرأن الكرمي، سورة البقرة . ٢٤
  ٧٧: السيميائية اجتاهات وأبعاد، حماضرات امللتقى الوطين األول، ص  إبراهيم صدق،. ٢٥
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إنين وحسب علمي الرائد أو  :يقول بريس عن نفسه .جزء من النشاط البشري 

ملوضوع املتمثل يف تفسري وكشف ما مسيته باألحرى أول من ارتاد هذا ا

السيميوطيقا أي نظرية الطبيعة اجلوهرية واألصناف األساسية ألي سيميوزيس 

إن هذه السيميوطيقا اليت يطلق عليها يف موضع آخر املنطق تعرض .حمتمل 

نفسها كنظرية للدالئل وهذا ما يربطها مبفهوم السيميوزيس الذي يعد على حنو 

  .٢٦املكونة للدالئل دقيق اخلاصية

ربط هذا العلم باملنطق، حيث فقد " شارل سندرس بورس"أما األمريكي 

ليس املنطق مبفهومه العام إال امسا أخر للسيميوطيقا، والسيميوطيقا : "يقول

  ٢٧.)٢٦: رشيد بن مالك ( "لية  للعالمات نظرية شبه ضرورية أو نظرية شك

لم الذي يدرس العالمات، الع: "والسيميائيات عند كل الغربيني هي 

زيف و و�ذا عرفها كل من تودوروف وغرمياس وجوليا كريستيقا وجون دوبوا وج

  ٢٨).١٨: عصام خلف كامل (راي دوبوف 

هي العلم الذي يدرس : السيميائيات بقوله" صالح فضل"رف ويع

فصالح فضل  ٢٩.األنظمة الرمزية يف كل اإلشارات الدالة وكيفية هذه الداللة

�ذا التعريف يشرتط أن تكون اإلشارات املدروسة ذات داللة، ألن 

فريبطها بالثقافة " علواش سعيد"السيميائيات تدرس داللة هذه اإلشارات، أما 

                                                 
أفريقيا (، ترمجة عبدالقادر قنيين، الطبعة األوىل  حماضرات يف علم اللسان العامفريدناند دي سوسري ،  ٢٦

  ٨: ص ) م١٩٨٧الشرق، دار بيضاء، 
  ١٧: ، ص )٢٠١٠بريوت دار العرابية للعلوم (، الطبعة األوىل  معجم السيميائيةفيصل األمحر، . ٢٧
  ١٧: نفس املرجع، ص . ٢٨
  ١٨: نفس املرجع، ص . ٢٩
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هي دراسة لكل مظاهر الثقافة، كما لو كانت أنظمة : ومظاهرها حني  يقول 

  .ة عالمات يف الواقعللعالمة، اعتمادا على افرتاض مظاهر الثقافة كأنظم

ونستنتج من كل هذه التعاريف أن السيميائيات نظرية واسعة جدا، ال 

ليست سوى " : سعيد بنكراد"ميكن اإلملام بل جوانبها، فهي كما يقول 

تساؤالت ختص الطريقة اليت ينتج �ا اإلنسان سلوكاته أي معانيه، وهي أيض 

وما أعقدها خني تكون  ). بنكرادسعيد (الطريقة اليت يستهلك �ا هذه املعاين 

 .كذلك

يف " السيمسائيات"كانت هذه أهم اآلراء اليت دارت حول مصطلح 

بالد الغرب، ويف بالدنا العربية، فهو ككل األعمال العظيمة اليت يكثر حوهلا 

النقاش، تضاربت حوله اآلراء، وبدرجة كبرية يف اجلانب املصطلحايت كما يف 

فقد ثبت . قص ذلك من قيمته بل على العكساجلانب املفهومي، ال لين

للجميع أنه علم له مكانته املتميزة وسطؤالعلوم واملناهج األخرى، وقد اكتسب 

هذه املكانة بقدرته على احتضان مجلة من العلوم يف مظلته، ومبرونته يف التعامل 

  ٣٠.مع الظواهر املختلفة

بارت،  اشتهر منهم غري دي سوسري تشارلز ساندر بريس وروالند

وغارعاس وباكيسون  ومرينواريكو ومايكل رميتري وجوليا كريستيفا وباريرا  هري 

وقد ربط بريس بني املنطق والسيميوطيقا إذ جعل املنطق يف . نستاين مسث

كتابات حول العالمة، ظهر قبل  : مفهومه العام امسا آخر هلا  وله كتاب عنوانه

بحث عن األنظمة الدالة يف خمتلف كتاب دي سوسري غاية السيميائية عنده، ال

ليس باستطاعيت أن أدرس أي شيء يف : العلوم العقلية واإلنسانية فهو يقول

                                                 

  ١٩: ص  ،نفس املرجع٣٠ 
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الكون كالرياضيات، واألخالق، وامليتافيزيقا واجلاذبية األرضية، والديناميكية 

احلرارية والبصريات ،والكيمياء، والتشريح، وعلم الفلك، والنفس، وعلم 

قتصاد، وتأريخ العلم والكالم إال على أنه نظام الصوتيات، وعلم اال

    ٣١.سيميولوجي

إن السميائيات ال تنفرد مبوضوع خاص �ا، فهي �تم بكل ما ينتمي إىل 

التجربة اإلنسانية العادية شريطة أن تكون هذه املوضوعات جزءا من سريورة 

السميوز، ال ميكن فاملوضوعات املعزولة، أي تلك املوجودة خارج نسيج . داللية

  ٣٢.أن تشكل منطلقا لفهم الذات اإلنسانية أو قول شيء عنها

 أنواع السيميائية .٢

احتلت السيميائيات حقول املعارف األدبية والنقدية كعلم يهدف إىل  لقد

البحث عن العالمات وتأويال�ا يف الكون كله، وكان هلذا التوسيع يف جماال�ا 

ا العلوم واملعارف العلمية واإلنسانية، لكنها وانفتاحهاالكبري أن تداخلت معه

استطاعت أن جتد لنفسها منهجا مستقال، حماولة فرض تطبيقا�ا على خمتلف 

قسم لغوي وآخر غري لغوي، فما : حلياة، فكان منها قسماها املهمانمظاهر ا

  ٣٣الفارق بني اللغوي وغري اللغوي ياتر؟

  

  

 السيميائيات اللغوية -١

                                                 
واألدب العريب   اللغة معهد(األديب  اجلزائري يف ميزان النقد السيميائية والنصاألدب أعمال ملتقى . ٣١

  ١٠: ص ) م١٩٩٥ ،جامعة عناية، 
  ٢٨:  ص )   م٢٠١٢سورية، دار احلوار، (، الطبعة الثالثة  السيميائية مفاهيمها وتطبيقا�اسعيد بنگـراد  ٣٢

  ٧٠نفس املرجع، ص  ٣٣
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، وقد ٢٠السيميائيات اللغوية بشكل كبري منذ القرن لقد تطورت 

  ٣٤.أخذت الكثري من مبادئ وقواعد اللسانيات

عالمات الكالم : نيات إىل قسمني كبريينوتنقسم العالمات اللسا

والثانية عالملت الكتابة ووحد�ا الدنيا تسم " الفونيم"ووحد�ا الدنيا تسمى 

 الواقع من منطلق اعتباطية ومقابلة األصوات بالكلمات هي يف ".حروف"

قد حتدث عن الكلمات اليت " بورس"وجند  ".دوسوسري"الدليل مثلما مساها 

" دوسوسري"اعتربها عالمات وهي بذا�ا تشكل رموزا ومؤشرات يف حني جند 

كما نعرف قد اهتم باللغة يف ذا�ا ولذا�ا، وكان من املبشرين بظهور 

: ها، لقد جعل اللغة ذات شكل ثنائيفيالسيميائيات، لكنه مل يؤسس ويطور 

دال ومدلول، ميارسها الفرد باستمرار، تتكون من وحدات مستقلة وثابتة، وهي 

نظام من : "ية والصوتية املنتجة للكالم إ�ااملسؤولة عن العمليات السمع

العالمات تستند أساسا، وقبل كل شيئ على احتد بني املعىن والصورة الصوتية، 

إميل " (بكو�ما نفسيني) أي املعىن والصورة(الوجهان للعالمة ويتميز هذان 

  ٣٥).١٧٦ :بنفينست 

  ٣٦:سبب كون اللغة نظاما سيميائيا هو أ�ا" بنفينيست"ويرى   

 ).أي قصدية القول(تتمثل يف قول حييل إىل موقف معني  .١

 .وحدا�ا مستقلة متثل كل واحدة منها عالمة .٢

 .ع لقيمها اإلشاريةإنتاجها واستقباهلا مشرتك بني اجلمي .٣

                                                 
  نفس املكان.٣٤
  ٧١: نفس املرجع، ص .  ٣٥

  نفس املكان. ٣٦
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 ).١٨٧:إميل بنفينيست(أداة للتواصل بني مرسل ومرسل إليه  .٤

  :وتتمثل السيميائيات اللغوية يف أشكال لسانية أمهها 

 ):الفونولوجيا(الصوتيان  .١

أهم دراسات السيميائيات اللسانيات، �تم بأصوات اللغة هي من 

لفونولوجيا متكنت من وا": برنان توسان"والتنسيق بينها، يقول ) الفونيمات(

وضع أشياء جديدة منها تصنيف األصوات وربطهامبجموعات خاصة، وإحصاء 

اإلمكانيات الرتكيبية للفونيمات، ووضع األلف باء صوتية كونه متكن من صقل 

، والصوتيات ضرورية ألنظمة )١٥برنار توسان ص ( أصوات كل لغات العامل

  ٣٧.التواصل اإلنساين

 :الرتكيب  .٢

يدرس بنية اجلمل سواء كانت مكتوبة أو منطوقة يف اللغات،   إن الرتكيب 

كما يدرس اإلعراب والتصريف وترتيب الكلمات والوحدة الدنيا للرتكيب هي 

، وهو موضع تغريات تصريفية، ويؤدي تغريها إىل تغري يف )اللفظ" (املورفيم"

اإلبدال : نيا مثلالداللة، كما أن للمورفيمات والفونيمات نفس العناصر الد

وهو (، والسانتيم )وهو أصغر وحدة دالة(الالنقسامية، االستقاللية املونيم 

وهو (واللكسيم ) امريء القيس، حضر موت:جمموعة املوتيمات املركبة، مثل

مةنيم (بينما املورفيم ) مونيم معجمي يتجلى يف العالقة االستبدالية االختيارية

  ٣٨).بطية التسلسليةالرتا حنوي ويتجلى يف العالقة

 التصريف .٣

                                                 
  نفس املكان. ٣٧
  ٧٢: نفس املرجع، ص . ٣٨
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وهو دراسة اهليئة الشكلية للكلمات وما يطرأ عليها من تغريات حنوية  تنتج 

من التحويالت الرتكيبية من مجع وإفراد وتذكري وتأنيث وهو ما يؤدي إىل تغري 

  كتاب وكتب، سيارة وسيارات: حنو . يف الداللة

  الداللة .٤

الفارق اجلوهري بني علم الداللة سنني يف هذا العنصر، ويف عجالة، 

والسيميائيات، فهذه األخرية تبحث عن العالقة الرابطة بني الداالت 

واملدلوالت، يف حني يهتم علم الداللة باملدلوالت ودالالت اللغات، وباقي 

أشكال التواصل، وقد حدد عملها يف  التحليل البنيوي للنصوص، حماولة 

تمة بشكله، أما السيميائيات فقد تعدت الكشف يف داللة التعبري غري مه

  .النصوص األدبية اللسانية إىل غريها من أشكال التعبري غري اللسانية

 السيميائيات غير اللغوية -٢

السمع، والبصر، والذوق، : إننا نقصد �ا ما خيص حواسنا اخلمس

   ٣٩.والشم، واللمس

 السيمسائية  المنهج عناصر .٣

 :املنهج السيميائي ثالثة هييرى بعض الباحثني أن عناصر 

  .ولغته وهو الذي يرتبط ببنية النص :العنصر البنيوي اللغوي  - ١

وهو الذي يرتبط مبا حيتوي عليه النص من إبداع  :العنصر الفين اجلمايل  - ٢

  . الشكل فين يف تكوين

وهو الذي يرتبط باملؤلف وبيئته والتناص مع :العنصر النفعي الداليل  - ٣

 .األخرى النصوص

                                                 
  ٧٣: نفس املرجع، ص . ٣٩
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  الريفاتيرمنهج  .٤

وفيه الشيئ الذي يريد أن . يعرب ريفاتري عن الشعر أنه من عملية اللغة

أي يتكلم الشعر عن الشيئ . يصله إىل القارئ، وفيه الؤسالة يف استعبارها

ولكن يف اصاله أو كالم شيئ معني مذكور، يستخدم الشعر بالقصد . املعني

يتعلق بالفكرة الفنية وهي أن عرب ريفاتري عما . اآلخر أو يتكلم به غري مباشرة

واختصاريا، يتكلم الشعر شيئ واحد . الشعر يعرب عن األفكار واملادات مباشرة

  ٤٠.وهذا يفرق اللغة الشعرية باللغة اليومية أيضا. بالقصد شيئ أخر

العلم بالعالمة خاصة دراسة الثقافة أو الريفاتري هي  عند السيميائية

مث رأى ريفاتري بأن الشعر هو التعابري غري مباشرة اليت تشتمل على  .اآلدب

وتشوية املعاين ) Displacing meaning(تغيري املعاين :  ثالثة األشياء كما يلي

)Distorting meaning ( وإبداع املعاين)Creating meaning.(فتغيري املعاين الشعر   ٤١

فقد كناية، وأما تشوية املعىن الشعر قد ظهر بسبب استخدام التشبيه وا�از وال

   ٤٢.ظهر بسبب البهام والتناقض والسفافة

لغة الشعر ختتلف عن لغة االستعمال العادي وهذا ما أشلر إليه ف

إن الشعر يعرب عن مفاهيم وأشياء تعبري غري مباشرة : يف قوله "ميشال ريفاتري"

  إن قراءة التصوباختصار، إن القصيدة تقول شيئا وتعين شيئا آخر، لذا ف

                                                 
٤٠ ., (Bloomington & London, Indiana Semiotic of PoentryMachael Riffatere, 

University), hal : 1  
   نفس املكان. ٤١
  ٢: نفس املرجع، ص .  ٤٢
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الشعري او القصيدة احلديث تتطلب منا استنتاجا صحيحا ملعىن القصيدة، 

   ٤٣.وهذا ال يتأيت إال بالفحص الدقيق للكلمات اليت تتكون منها

. والشعر بوصفه تعبري اللغة، أنه أن يفهم القارئ بإتفاق اللغة املعينة

. الرسالة فيه) صعب( بدون سيطرة اتفاق اللغة، ال ميكن على القارئ أن يطلب

وحثيقة الشعر هي . وبوصفه الظاهرة األدبية، أنه من احملاورة بني النص والقارئ

لطلب املعىن أو (وعالقة باللغة املذكورة هي أن قارئ الشعر . الوحدة الغامضة

. سيمنتيكية يف الشعر البد غليه أن يكشف عن األشكال غري مباشرة) الرسالة

ف القارئ اتفاق اللغة ولكنه ال يستطيع أن يلعب خارج وهلذه املشكلة، لو يعر 

إذا حيدث مثل . وهذا يقرأ شكل اللغة بوحدات النحوية املظهورة. لغة الشعر

السبق، فيقع يف جمال اهليوريستيك، وهو القراءة املعتمدة على اتفاق اللغة العامة 

وربولوغي بوصفها احملاكة مع بناء تركيب املعىن املتغاير، ويشمل عليه امل

تنتج هذه القراءة املعىن أو اعطاء املعىن املناسب بالنظام . والسيمانتيك والنحوي

واملعىن املطلوب هو . first order semiotics systemالسيميائي األول، او يسم ب 

وال تستفيئ هذه القراءة لفهم معىن الشعر . شامل املعىن املناسب بالنحو العام

  ٤٤.احلقيقي

ملذكور، البد أن يتقدم القارئ على القراءة املعتمدة باإلتفاق وما يتعلق با

ومساه ريفاتري بالقراءة اهليوريستيك، وهي القراءة عن النظام السيميائي . األديب

وهي تسمى بالقراءة  second order semiotics systemيف الطبقة الثانية أو 

                                                 
املغرب دار البيضاء، مطبعة (،١، طمد معتصمدالئليات الشعر، ترمجة ودراسة حمريفاتري،مايكل، . ٤٣

  ٧: ص ) ١٩٩٧النجاح، 
٤٤ .,(Yogyakarta: Pustaka Metode Penelitian Sastra Sebuah Penjelajahn AwalFaruk, 

Pelajar, 2012), hal : 145  
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القضايا املظهورة يف القراءة وهذه القراءة حمتاجة كطبيق احلل حلل . مينيوتيكاهلري 

وتلك القضايا هي من حلن رمز اللغة ، ويستطيع حلن  .األوىل وهي هيوريستيك

يعرف باملصطلح وهذا . املعىن أن يصري املعىن فب اللغة الشعرية

)ungrammaticality( وهو من أحد الشكل التحريفي إىل املراجع األدبية الواقعة ،

ووجود الشيئ األخر، كشكل شذ . اشرة الشعراو حضور احملاكاة يف غري مب

املراجع األدبية على هذه الواقعة وهي التغيري الواضح على الصورة بطريقة غري 

لذلك، إذا يصعب القارئ بفهم متعدد يف طبقة . مستقيم او ما أراده القارئ

 اهليوريستيكية فبوسيلة القراءة السيمانتيكية سينال القارئوحدة املعىن يف القراءة

   ٤٥.القصيدة املقروء

  اهلريمنيوطيقا -

مل ختتلف املعجمات وال املوسوعات فيما بينها كثريا يف الرتيخ ملصطلح  

هريمنيوطيقا، اللهم إال اختالف املصنفني واملرتمجني العرب يف وضع مقابالت 

فإىل جانب التعريف هريمنيوطيقا، وهو األكثر شيوعا، الذي يتعدد يف . عربية هلا

الف التهجي، فقد يصل إىل صورة هريمنيوتيك بإحقاق األصل نفسه باخت

هناك الرتمجة اليت تنوعت تنوعا واسعا امتد من اإلضافة إىل املصدر . الغريب

علم الفهم والتفسري أو علم التأويل، وفن : الصناعي، كما جنده يف مقابالت 

  .، وصوال إىل التأويلية والتفسرييةالتأويل ونظرية التفسري

أحدمها يرى أن : أما بصدد األصل االشتقاقي للكلمة فهناك رأيان

 toومعناه أن يؤول  hermeneueinمصطلح هريمنيوطيقا مشتق من الفعل األغريقي 

interpret وهو يشري إىل ا�ال العقلي املتعلق بطبعية واقتضاءات التأويل ،

                                                 

  ١٤٤: نفس املرجع، ص . ٤٥         
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اقية مع اسم واآلخر ير أن املصطلح ذو عالقة اشتق. للتعبريات اإلنسانية

  ٤٦.هرمس

اهلريمنتكية هي القراءة دقيقية لبحث عن العالقة بني الكلمة بالكلمة 

  .األخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الباب الرابع

                                                 
  ٤: ص )  بغدادجامعة (، تأويلية الشعر العريبيوسف حممد جابر اسكندر،  .٤٦
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  )من الوجهة السيميائية( لنذار قباني " أحبك جدا"تحليل قصيدة 

  القصيدة -١

  أحبك جداً 

  وأعرف أن الطريق إىل املستحيل طويـل

  وأعرف أنك ست النساء

  لدي بديـلوليس 

  وأعرف أن زمان احلنيـن انتهى

  ومات الكالم اجلميل

  لست النساء ماذا نقول

  أحبك جدا

  أحبك جداً وأعرف أين أعيش مبنفى

  وأنت مبنفى

  وبيين وبينك

  ريحٌ 

  وغيمٌ 

  وبرقٌ 

  ورعدٌ 

  وثلٌج ونـار

  وأعرف أن الوصول لعينيك وهمٌ 

  وأعرف أن الوصول إليك

  انتحـار
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 ويسعدين

  ألجلك أيتها الغاليةأن أمزق نفسي 

  ولو خريوين

  لكررت حبك للمرة الثانية

  يا من غزلت قميصك من ورقات الشجر

  أيا من محيتك بالصرب من قطرات املطر

  أحبك جداً 

  وأعرف أين أسافر يف حبر عينيك

  دون يقني

  وأترك عقلي ورائي وأركض

  أركض

  أركض خلف جنونـي

  أيا امرأة متسك القلب بني يديها

  ال ترتكيين سألتك باهللا

  ال ترتكيين

  فماذا أكون أنا إذا مل تكوين

  أحبك جداً 

  وجداً وجداً 

  وأرفض من نــار حبك أن أستقيال

  وهل يستطيع املتيم بالعشق أن يستقال

  وما مهين
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  إن خرجت من احلب حيا

  وما مهين

  إن خرجت قتيال

 أحبك جداً 

 وأعرُف أين تورطُت جداً 

 وأحرقُت خلفي مجيع املراكْب 

 وأعرُف أين سأهُزم جداً 

 برغم أُلوف النساء 

 ورغم أُلوف التجارْب 

  أحُبِك جداً 

 وأعرُف أين بغابات عينيِك وحدي أحارْب 

 وأين كـُكل ا�انني حاولُت صيد الكواكْب 

 وأبقى أحُبك رغم اقتناعي

 بأن بقائي إىل اآلن حياً 

 أقاُوم حُبك إحدى العجائْب 

   أحُبِك جداً 

 غامر برأسيوأعرُف أين أُ 

 وأن حصاين خاسْر 

 وأن الطريق لبيت أبيِك 

 حماصر بألوف العساكرْ 

 وأبقى أحُبك رغم يقـيـين
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 بأن التلُفظ بامسِك كفر 

 وأين أحارُب فوق الدفاتْر 

  أحُبِك جدا

 وأعرُف أن هواِك انتحارْ 

 وأين حني سأكمل دوري 

 سُريخى علي الستارْ 

 والقي برأسي على ساعديك 

 لن جيـئ النهارْ  وأعرُف أن

 وأقنُع نفسي بأن ُسُقوطي 

 قـتيٍل على شفـتيك انتصاْر 

  أحُبِك جداً 

 وأعرُف منُذ البداية بأين سأفشل

 وأين خـالل فُصول الرواية سأقـتل

 وُحيمل رأسي إليِك 

 وأين سأبقى ثالثني يوماً 

 ُمسجـى كطفٍل على رُكبتيِك 

 وأفرح جداً بروعة تلك النهاية 

 ِك وأبقى أحبُ 

 أحبِك جداً 

  

  حتليلها -٢



٣٠ 
 

. يستخدم الباحث منهج القراءة السيميائية لريفاتري يف حتليل هذا البحث

تتكون منها قراءة هريستيك أو االستدالل اي ترجيم معاين الكلمات املفردات 

وتوضيحها وقراءة هريمنيوتيقية اي قراءة رجعية حيث يبحثه الباحث من بداية 

  .البحث اىل �ايته

 

  طويـل املستحيلإىل  الطريقوأعرف أن   ١

  :ومعناه االستداليل هو

  ٤٧ال ميكن حتقيقه، حمال: املستحيل 

 ٤٨سبيل واسع مير عليه الناس: الطريق 

   :معناه اهلريمنيوطيقي هوأما هنا فو 

  .وهو احلب األمل الصعباملستحيل هنا مبعىن 

  الطريق هنا الزمان

  .قباينيف اللفظ أعرف هو نزار " أنا"الضمري 

طويل، هناك حيتج إىل  يقول الشاعر أن الزمان إىل وصول احلب مبعىن

  .صربيقني ونشاط و 

                                                 
  )٢٠٠٤مكتبة الشروق الدولية، (، الطبعة الرابعة غريب -عريب معجم الوسيطجممع اللغة العربية،  .٤٧
  )١٩٩٢دار العلم للماليني، (، الطبعة السابعة معجم الرائد لغوي العصري جربان مسعود، .٤٨



٣١ 
 

  نـارو  ثلجٌ و  رعدٌ و  برقٌ و  غيمٌ و  ريحٌ  وبيين وبينك  ٢

  : ومعناه االستداليل هو 

أن بينه وبني احملبوبة ريح وغيم وبرق ورعد  الشعريف هذا البيت، يقول 

  وثلج ونار

  ٤٩.اهلواء املتحرك:  ريحٌ 

  ٥٠.السحاب:  وغيمٌ 

  ٥١.الضوء يلمع يف السماء على إثر انفجار كهربائي يف السحاب:  وبرقٌ 

  ٥٢.صوت يدوي عقب وميض الربق:  ورعدٌ 

  ٥٣.ما مجد من املاء : وثلجٌ 

   ٥٤مادة مضيئة حمرقة نامجة عن احرتاق اخلشب أو الفحم وحنومها، : ونـار

  ٥٥َحاِمَيةٌ  ناَرٌ : كما يف القرأن الكرمي 

  : ومعناه اهلريمينيوطيقي هو

  .هأملللوصول إىل  شاعرالوكلها مانع وحمنة جيتاز 

  

                                                 
  )٢٠١٣(، عريب -معجم الغين عريبعبد الغين أبو العزم، . ٤٩
  )٢٠٠٤مكتبة الشروق الدولية، (، الطبعة الرابعة غريب -عريب معجم الوسيطجممع اللغة العربية، . ٥٠
  نفس املرجع. ٥١
  نفس املرجع. ٥٢
  نفس املرجع. ٥٣
  )٢٠١٣(، عريب -معجم الغين عريبعبد الغين أبو العزم، . ٥٤
  ١١: ، سورة القيامة القرأن الكرمي. ٥٥



٣٢ 
 

  ك وهمٌ عينيل الوصولوأعرف أن   ٣

  :ومعناه االستدالل هو 

  ٥٦بلغ: وصول 

وهو مثىن من عني معناه عضو اإلبصار لإلنسان وغريه من : عينيك 

  ٥٧.احليوان

  .الوهم ما حتت الظن

أن الوصول لعيين املرأة احملبوبة  أن يعرف يقول النزار هذا البيت، ويف

  .  وهم

  : ومعناه اهلريمينيوطيقي 

  أوجد وجلبالوصول مبعىن 

  اهتمام: عينني هنا 

يف هذا البيت يقول نزار قباين أن إمكان موجود اهتمام املراة احملبوبة نزار 

  . قليل

  ألجلك أيتها الغالية فسين أمزقأن   ٤

  ومعناه االستداليل هو 

  ٥٨شق و خرق: مزق 

  ٥٩الروح: نفس 

يقول الشعر يف هذا البيت، ألجل املرأة احملبوبة، يفقش الشاعر نفسه، 

                                                 
  عريب -معجم الغين عريب. ٥٦
  )٢٠٠٤مكتبة الشروق الدولية، (، الطبعة الرابعة غريب -عريب معجم الوسيطجممع اللغة العربية، . ٥٧
  )١٩٩٢دار العلم للماليني، (الطبعة السابعة  معجم الرائد لغوي العصري،جربان مسعود، . ٥٨

 )٢٠٠٤مكتبة الشروق الدولية، (، الطبعة الرابعة غريب -عريب معجم الوسيطجممع اللغة العربية، . ٥٩



٣٣ 
 

  .واللفظ الغالية هو الغزل

  ومعناه هريمينيوطيق هو

  .نفسي هنا مبعىن جسد

يريد الشاعر أن يقول أن احملب هو أن جياهد حبه ولو  :  فسين أمزق

  .جسده وشقهكان مقتوال 

  قطرات املطرأيا من محيتك بالصرب من   ٥

  ومعناه االستداليل هو 

  ٦٠قطرات مجع من قطرة، معناها املرة، واحد القطروهو املطر

  ٦١املاء النازل من السماء: املطر 

  ومعناه هريمينيوطيق هو

  .قطرات املطر هنا املصائب

 بالصرب يف كل حال يقول الشاعر أنه حيمي املرأة احملبوبة من املصائب

  دون يقني حبر عينيكوأعرف أين أسافر يف   ٦

  ومعناه االستداليل هو

مياه عظيمة حتملها األمواج إىل حدود األرض اليابسة، حيد املغرب : حبر 

  ٦٢.مشاال البحر األبيض املتوسط وغربا احمليط األطلسي

وهو مثىن من عني معناه عضو اإلبصار لإلنسان وغريه من  :عينيك 

  ٦٣.احليوان

                                                 
  نفس املرجع. ٦٠
  نفس املرجع. ٦١
  )٢٠١٣(، عريب -معجم الغين عريبعبد الغين أبو العزم، . ٦٢
  )٢٠٠٤مكتبة الشروق الدولية، ( ، الطبعة الرابعةغريب -عريب معجم الوسيطجممع اللغة العربية، . ٦٣



٣٤ 
 

  ٦٤إرحتال من بلده:  أسافر

يف حبر  عراالشيسافر  يريد أن،اي ممكن الشاعر حاله شاك دون يقني

  .عيين املرأة املذكورة وهو عارف

  ومعناه هريمينيوطيق هو

  أطلب: أسافر 

  اهتمامك كثري: حبر عينيك 

يفول الشاعر يف هذا البيت أن طلب اهتمام املرأة صعب، نزار قباين 

دون "اهتمام املرأة احملبوبة ألنه صعب حىت يقول النزار  شاك لطلب

  ".يقني

  

   

  وأركض ورائي أترك عقليو   ٧

  ومعناه االستداليل هو 

  يشري إىل الشاعر " أنا"فعل املضارع بالضمري : أترك 

  ترك معناه طرح

ما يكون به التفكري واالستدالل وتركيب التصورات والتصديقات : عقل 

  ٦٥والقبيح واخلري والباطلوبه يتميز احلسن 

  .يقول النزار يف هذا البيت، أنه طرح عقله ورائه ليحب املرأة

  

                                                 
  )٢٠٠٤الدولية، مكتبة الشروق (، الطبعة الرابعة غريب -عريب معجم الوسيطجممع اللغة العربية، . ٦٤
  نفس املرجع. ٦٥



٣٥ 
 

  ومعناه هريمينيوطيق هو

  :أترك عقلي ورائي 

أن يقدم وجدان و  ينبغي يف احلب، يطلب: يف هذا البيت، النزار يقول

   .ألن احلب اليفهم بالعقل بل بالعاطفة )أثرة(عاطفة من العقل

  .س فكر احلب بل شعر احلبويشار أنه لي

  

  أن أستقيالنــار حبك وأرفض من   ٨

  ومعناه االستداليل هو 

    ٦٦مادة مضيئة حمرقة نامجة عن احرتاق اخلشب أو الفحم وحنومها،:  ونـار

  ٦٧.ما يكون يف سنبل واألكمام: حب 

  ومعناه هريمينيوطيق هو

  نار هنا معناه لوعة و أليم

  .بل يرفض أن خيرج ويذهب من حبه يآذىهيعرف نزار قباين أن احلب 

  

  املراكبْ خلفي مجيع  وأحرقتُ   ٩

  ومعناه االستداليل هو

   ٦٨أهلك :أحرق 

  ٦٩.املراكب مجع من مركب وهو ما يركب عليه يف الرب والبحر

                                                 
  )٢٠١٣(، عريب -معجم الغين عريبعبد الغين أبو العزم، . ٦٦
   )٢٠٠٤مكتبة الشروق الدولية، (، الطبعة الرابعة غريب -عريب معجم الوسيطجممع اللغة العربية،  .٦٧

  نفس املرجع .٦٨
  نفس املرجع .٦٩



٣٦ 
 

يف هذا البيت، يقول النزار أن يهلك مراكب خلفه وهذا كما يفعل عبد 

 واحيرق مراكب عسكره لئال يهربالرحم الدخيل عند حربه مع جنوده، وهو 

حىت ينصروا املسلمون يف  حىت ليس هلم خيار إال حر�م كافرين جنوده

 .حر�م

 ومعناه هريمينيوطيق هو

  أترك: أحرق 

  هوى و إرادة : مراكب 

  .حبهيدرك لمبعىن يرتك النزار مقاصد وهوىه إىل شيئ 

  وحدي أحارْب  بغابات عينيكِ وأعرُف أين   ١٠

  ومعناه االستداليل هو 

  ٧٠.أرض واسع ذات شجر كثري متكاثف: غابة 

 كما تقدم معناه: عني 

  ومعناه هريمينيوطيق هو

  رمش: غابة 

  .برمش عينيها، يغزل النزار، أنه يعرف أن حيارب وحده يف هذا البيت

  

  الكواكبْ وأين كـُكل ا�انني حاولُت صيد   ١١

  ومعناه االستداليل هو 

 ٧١.مساوي يدور حول الشمس ويستضئ بضوئها جرم: الكوكب 

                                                 
  نفس املرجع. ٧٠
  نفس املرجع. ٧١



٣٧ 
 

  ومعناه هريمينيوطيق هو

  .الكواكب هنا مبعىن حبة احلب و اهتمام

 . كا�نون، يطلب النزار حبة احلب و اهتمام من املرأة احملبوبة

  

  خاسرْ  حصاينوأن   ١٢

  ومعناه االستداليل هو

  ٧٢نقص: خاسر 

  ٧٣املوضع املنيع: حصن 

  ومعناه هريمينيوطيق هو

  هلك أو أن خاسر هنا مبعىن 

  قوة و مهة: حصن 

 .زالت مهة النزار يف طلب حبه

  

  العساكرْ  وأن الطريق لبيت أبيِك حماصر بألوف  ١٣

  ومعناه االستداليل هو 

 جيش: العسكر 

  ومعناه هريمينيوطيق هو

  .عوين للقاء أبيك، ألن الطريق ملكك وهو نكاحككثري موانع متن

  

                                                 
  نفس املرجع. ٧٢
  املرجعنفس . ٧٣



٣٨ 
 

  النهارْ وأعرُف أن لن جيـئ   ١٤

  ومعناه االستداليل هو

  ٧٤.ضياء ما بني طلوع الفجر إىل الغروب: النهار 

  ومعناه هريمينيوطيق هو

  فرصة: النهار 

 .مبعىن يعرف النزار ليس له فرشة ولكنه حيارب يف حبه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  نفس املرجع.  ٧٤



٣٩ 
 

  الباب الخامس

  الخاتمة

 النتائج  . أ

السابق ألجل بعد أن شرح الباحث عن املبحوث شرحا شامال يف االب 

احلصول على اجلواب من أساس املسئلة يف كتابة هذا البحث فيختصر الباحث 

  :النتيجة من هذا البحث كما يلي 

تنتج عناصر السيميائية لريفاتري يف هذه القصيدة القراءة باالستدالل اوال  -

مث  هذه القراءة املعىن أو اعطاء املعىن املناسب بالنظام السيميائي األول

يسمى  لقراءة عن النظام السيميائي يف الطبقة الثانيةلك القصيدة باتقرأ ت

 .باهلريمنيوتيقي

معاين السيميائية يف هذه القصيدة كثري، مثل قطرات املطر اي مصائب  -

 . وغريه

 التوصيات  . ب

حتليل دراسة سيميائية عمالية كبرية، ولذلك، حيتج إىل الفهم وجد 

  .وإسهاب أحسن لتحصيل فهم أحسن وعميق

 كلمة خاتمة  . ت

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله 

الباحث يرجو أن . مت هذا البحث بإذن اهللا تعاىل وبعونه لقد. وصحبه أمجعني

وهذا البحث ما زال بعيدا عن التمام والكمال، . ينفع هذا البحث لكل من قرأه

مين، أقول احلمد وهذا . اإلرشادات من كل نقادولذلك حيتاج إىل اإلقرتاحات و 

  .هللا رب العاملني



٤٠ 
 

 :ملراجع العرابية ا

  )١٩٩٤مكتبة النهضة، : القاهرة (أمحد الشايب، اصول النقد األديب، 

 ،مطبع �ضة مصر: القاهرة (أمحد حسان ألزيات، تاريخ األدب العريب، 

١٩٥٢(  

: لبنان (واألدب، جمدي وهبه، معجم املصطلحات العربية يف اللغة 

  )١٩٨٤مكتبة لبنان، 

دراسة يف نقد األدب القدمي "حسني مجعة، املسبار يف النقد األديب  

  )٢٠٠٢مشورات احتاد الكتاب العريب، : دمشق (، "وللتناص

بريوت دار صادر، (خري الدين الزركايل، إمتام األعالم، الطبعة األوىل، 

١٩٩٩ (  

  ) بريوت، دار السقي(، العصوراألدب العريب عرب هادي التميمي، 

الدكتور أمحد مطلوب، معجم مصطلحات النقد العريب القدمي، الطبعة 

  )  ٢٠٠١بريوت، مكتبة لبنان ناشرون شرمل، (األوىل 

بريوت، دار ( ٣ا�لد ) س، و، م(ابن منظور، لسان العرب، مادة 

 ) ١٩٩٧صادر، 

امللتقى الوطين  السيميائية اجتاهات وأبعاد، حماضرات إبراهيم صدق،

 األول 



٤١ 
 

فريدناند دي سوسري ، حماضرات يف علم اللسان العام ، ترمجة عبدالقادر 

 ) م١٩٨٧أفريقيا الشرق، دار بيضاء، (قنيين، الطبعة األوىل 

الدكتور أمحد مطلوب، معجم مصطلحات النقد العريب القدمي، الطبعة 

  )  ٢٠٠١بريوت، مكتبة لبنان ناشرون شرمل، (األوىل 

بريوت، دار ( ٣ا�لد ) س، و، م(ن منظور، لسان العرب، مادةاب

  )١٩٩٧صادر، 

مكتبة (غريب، الطبعة الرابعة  -عريب معجم الوسيطجممع اللغة العربية، 

  )٢٠٠٤الشروق الدولية، 

دار العلم (جربان مسعود، معجم الرائد لغوي العصري، الطبعة السابعة 

  )١٩٩٢للماليني، 

  )٢٠١٣(، عريب -معجم الغين عريب عبد الغين أبو العزم،

دار العلم (جربان مسعود، معجم الرائد لغوي العصري، الطبعة السابعة 

 )١٩٩٢للماليني، 

ريفاتري،مايكل، دالئليات الشعر، ترمجة ودراسة حممد معتصم، 

  ) ١٩٩٧املغرب دار البيضاء، مطبعة النجاح، (،١ط

 

  

  



٤٢ 
 

  :املراجع إندونسية وإجنلزية 
Faruk, Metode Penelitian Sastra Sebuah Penjelajahn Awal,(Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2012)  

Suwadi Endraswara, Metode Penelitian sastra Epistimologi, Model, teori, 
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