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 كلمة الشكر

 بسم هللا الرمحن الرحيم

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيّات 

أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له أشهد أن ال إله إال هللا 

 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.

  نتهت الباحثة إبذن هللا وتوفيقه من كتابة هذه الرسالة حتت املوضوعافقد 

)دراسة  الراثء يف قصيدة "من أرض السراب بعد سنوات ثالث" ألمينة قطب

. تقدمها لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة الرانري اإلسالمية ميائية(يس

 الطلبة للحصول على شهادةمادة من املواد الدراسية املقررة على كاحلكومية  

"S.Hum" .يف اللغة العربية وأدهبا 

مها  الكرمينيعلى املشرفني قدمت الباحثة الشكر  ،ويف هذه الفرصة السعيدة

. املاجستري سفيان و اخلريذ الدوكتور واألستاذ .املاجستري يميهة إميي ساألستاذ



 

 ب 

 

شراف على كتابة إلأوقاهتما وأفكارمها يف ا إنفاقعلى مساعدهتما وجهودمها يف 

 هذه الرسالة وتكميلها من البداية إىل النهاية.

الباحثة شكرا خاصا لرئيس قسم اللغة العربية وأدهبا وجلميع  توتقدم

انية ملساعدة كتابة هذه والعلوم اإلنس اآلداباألساتيذ واألستاذات فيه، وعميد كلية 

احملبوبني اللذين قد  الديهالو الباحثة الشكر اجلزيل  تقدمتويف هذه الفرصة الرسالة.

أحسن الثواب يف الدنيا  أن جيزيهماهتذيبا انفعا لعل هللا  هاتربية حسنة وهذاب هاربيا

واآلخرة.وأخريا، ترجو الباحثة من القارئني نقدا بنائيا وإصالحا انفعا إلكمال هذه 

هلل رب  خاصة وللقارئني عامة، واحلمد للباحثةالرسالة، وعسى هللا أن جيعلها انفعة 

        العاملني.
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 جتريد

 
 نور احلسنا :  اسم الطالب

 180502003:   رقم القيد

 : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/قسم اللغة العربية وأدهبا  لكلية/قسما

من أرض السراب بعد سنوات ثالث" ألمينة قصيدة "الراثء يف :  موضوع الرسالة
 ميائية(ي)دراسة س قطب

 2022يوليو  21:   اتريخ املناقشة

 صفحة 49 :  حجم الرسالة

 املاجستري، إميي سهيمي:   املشرف األول

 ، املاجستريذو اخلري سفيانالدوكتور :   رف الثايناملش

 

من أرض السراب بعد سنوات ثالث" قصيدة "الراثء يف  هو موضوع هذه الرسالة
. و يهدف هذا البحث إىل معرفة سيميائية الراثء يف ميائية(ي)دراسة س ألمينة قطب

 من منظور ،في التحليلينهج الوصاملفهو  فيهاوأما املنهج الذي استخدمته الباحثة  القصيدة،
( القراءة 1هي: ) الباحثة عليها حصلتريفاتري، ومن النتائج اليت يكائيل السيميائية مل



 

 و 

 

( القراءة اهلريمنيوطقية وهي 2) ،القراءة على مفهوم القصيدة دون السياق هي اهليوريستيقية و
" و "خضم كطيف" " واللقيا"مثل:  القراءة ذات التأويل والتفسري حسب سياق الكالم،

 و( metafora)ميتافوراهي  ( والتعبري غري املباشر و3) موحش" و غري ذالك،

( 4) ،(paradoks)و فرادوكس  (personifikasi)و فرسونيفيكاس (alegori)أليجوري
احلزن العميق و املوحش  الراثء على(model) ( املوديل5، )الراثء هو  (matriks)ساملاتريك

( 7وهو األبيات اليت تتعلق ابملوديل، )  (varian)( الفاراين6، )و الشوق
احلالة النفسية مما يدل على  هذه القصيدة خلفية التأليف وهو  (Hipogram)اهليبوغرام
 ابالكتئاب بسبب وفاة زوجها و صاهبااليت أ لكوهنا من "اإلخوان املسلمني" للشاعرة

 ةمو من قبل نظام احلكاد بسبب االضطهالظروف االجتماعية اليت عاشتها يف ذلك الوقت 
 .ةاملصري
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ

الراثء هو بكاء على امليت و تعداد املناقب، و التفجع و التلهف عليه و 

 مشاعر احلزن الذي نظم عنه شعرا.فهو تعبري عن  1إستعظام املصيبة فيه.

من حيث القافية لقطع متواسية تسمى ابلبيت.  يعد الشعر كالما موزوان

و  اليت حتمل عنواان معينا مسي ابلقصيدة.  و كان جمموعة من األبيات الشعر

إنه كالم يؤثر يف و اخليال والعطيفة،  معىن معانيه على حتتوىالقصيدة  كانت

و ال شك أن لكل الكلمة يف الشعر أتثريا كبريا يف  .أحاسيس و مشاعر القارئ

  2حياة اإلنسان و مستقباله.

                                                             

1
، ص 2004دب جامعة اجلزائر، دار مدين كلية اآلحياة العرب األدبية "الشعر اجلاهلي"، عروة عمر،  

132 
2
 م 2012، الرايض، حكم حمتارات من عيون الشعر و األدبالشيخ حممد بن صاحل الشاوي،  
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  مساتمن  قصيدةال هعتميز بتوبسبب ما  ،كالما مفصال  قصيدةتعترب ال

ما يستعصي على ري فهو كث و املعاين، فكاراألالتلميح وتداعيات  كالرمزية و

يهدف إىل مساعدة خرباء األدب على  ةأدبي دراسةحيتاج  لذلك 3تفسري.ال

،  عصر احلديثفي ف .قصيدةيف أبيات المعرفة العالقات املتبادلة بني الرتاكيب 

، فهي دراسة العالمات وكل ما سيميائيةدراسة هي  قصيدةلفهم الاملقاربة كان 

  4يتعلق هبا: وظيفتها و عالقتها بعالمات األخرى.

يكائيل هذا البحث، تريد الباحثة  أن تستخدم دراسة سيميائية مليف 

فيما  semiotics of poetryشرح يف كتابه  ريفاترييكائيل مل . منهج السيميائيريفاتري

ريفاتري أفكاره مبفهومني ، أن الشعر هو معىن يتعلق بنظريته السيميائية ، يربط 

و شرح أن هناك أربعة دوار 5غري مباشر ، والسمة الرئيسية للشعر هي وحدته.

                                                             

3
جملة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية و اإلجتماعية، يف مفهوم الشعر و لغته، عبد الصاحب مهدي علي،  

 246، ص 2011أكتوبر  31، 8اجمللد  3عدد 
4
 Panuti Sudjiman, Serba Serbi Semiotika, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992, Hal 6 

5
 Michael Rifaterre, Semiotics of Poetry, Bloomington: Indiona, University Press, 1978. Hal 1 
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(املاتريكس، 3(القراءة اهلرميونيتيقية، 2(القراءة اهليوريستيقية، 1يف تفسري الشعر: 

 (اهليبوغرام.4املوديل والفاراين، 

 أمينة قطبألفتها ت ثالث" "من أرض السراب بعد سنواو قصيدة 

 أفاه املوت"كمال السنانريي" الذي الراحل زوجها حتكي عن كربتها على وفات 

كانت   يف جهاده ضد النظام العسكري املصري يف أثناء صراع احلكومة املصرية.

يتم فيها تعبري عن الراثء بشكل "من أرض السراب بعد سنوات ثالث" القصيدة 

 ،ىل حتليل سيميائي حيث تصور عن معاين الراثء فيهااليت حتتاج إ غري مباشر

 . تدل على احلزن الشديد فهذه اجلملة القلب يدمي مثقال"" :مثل

بناء على اخللفية أعاله، فقد اهتّمت الباحثة إبجراء دراسة سيميائية 

ألمينة قطب.  "من أرض السراب بعد سنوات ثالث"ريفتري يف قصيدة يكائيل مل

 .  لى التصوير عن معاين الراثء يف قصيدة املذكورةو تركز الباحثة ع
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 مشكلة البحث  . ب

و بناء على ما ورد يف خلفية البحث السابقة فمشكلة البحث الىت 

 سيميائية الراثء يف قصيدة " ما: هييف هذه الرسالة توضيحها  ةستحاول الباحث

 ؟تريمن منظور ميكائيل ريفا من أرض السراب بعد سنوات ثالث " ألمينة قطب

 البحث غرض . ج

هو ملعرفة سيميائية الراثء يف قصيدة " و أما غرض البحث يف هذه الرسالة 

 .من منظور ميكائيل ريفاتري من أرض السراب بعد سنوات ثالث " ألمينة قطب

 معاين املصطلحات . د

و قبل الشروع يف البحث، تريد الباحثة أن توضح معاين املصطلحات 

 و:املتعلقة ابملوضوع الرسالة، و ه

 الراثء .1
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و راثية أي بكأه بعد موته و عدد -رثيا-غة من كلمة "رثى": رثى امليتالراثء ل

بكاء يتعمق يف القدم منذ وجد اإلنسان، و وجد أمامه واصطالحا هو  6حماسنة.

 7هذا املصري احملزن، أي أنه عبارة عن تعويذات للميت حىت يطمئن يف قربه.

 قصيدةال  .2

و هي  8من الشعر ما مّت شطر أبياته. من فعل قصد: لغة القصيدة  

موضوع الشعر تعترب على الوزن و القافية و البحر الواحد، إبختصار أن القصيدة 

جمموعة من األبيات الشعر سواء قلت أو كثرت، و يذكر بعض النقاد العرب أهنا 

  9جيب أال يقل عدد األبيات عن الثالثة.

 السيميائية .3

                                                             

6
 ، املادة )رثى(205، ص 1995حرف الراء، لبنان قطر احمليط، بطرس البستاين،  

7
 5دار املعارف، القاهرة، ص الراثء،  ئيفنون األدب العريب: الفن الغناشوقي ضيف،  

8
 : ابب القصدلسان العريبابن منظور،  

9
  216، ص 2007، جامعة ابتنة:اجلزائر، القصيدة العربية بني املفهوم و اآلليةحممد فورار،  
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السومة، و السيمة، و السيماء: العالمة، السيميائية لغة من الكلمة:   

يف معجم لسان العرب البن منظور يف مادة )س،و،م( قوله: السيمة و السمياء 

لتحقيق معرفة دقيقة للمعاىن فالسيمياء هو علم من علوم اللسانيات  10العالمة.

 11املتعلقة كمنتج له معاىن ودالالت هلا عالقة بسلوكه اإلنساين.

 الدراسة السابقة . ه

يف جامعة الرانري و غريها من  ىل حد ما استطلعت الباحثة من املكتابةإ

عرب اإلنترينيت، مل جتد دراسة عن قصيدة "من أرض السراب بعد  املكتبات

سنوات ثالث" ألمينة قطب من منظور أية النظرايت، و هنا تعرض الباحثة 

 البحوث اليت تستخدم نظرية السيميائية مليكائيل ريفاتري:

مبوضوع "قصيدة "إىل أمي"حملمود  2021بق أجرته وردييت، حبث سا .1

درويش )دراسة سيميائية("، يف هذه الدراسة إستخدمت املؤلفة نظرية 

                                                             

10
 372( ص : 1997)بريوت، دار صادر،  3، مادة )س،و،م( اجمللد لسان العربابن منظور،  

11
، 1، العدد 8جملة عاملية لبحوث القرآن، )اجمللد  راسات السيميائية للقرآن الكرمي،الدأايد عبد هللا،  

 95(، ص 2016
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السيميائي لريفاتري يف حتليل القصيدة "إىل أمي". و أما مشكلة البحث 

فيها فهي ما املعاين السيميائية يف القصيدة "إىل أمي" حملمود درويش. و 

ج اليت حصلت عليها املؤلفة أن هذه القصيدة توجد فيها من النتائ

 12تري يف كل مرحلة تفسريه.اعناصر السيميائية لريف

، مبوضوع "حب الوطن يف أغنية "موطين" إلبراهيم 2021إحسان،  .2

طوقان )دراسة سيميائية(،هذه الدراسة إبستخدام نظرية لريفاتري يف 

ا هي حتليل سيميائية حب التحليل األغنية املذكرة. ومشكلة احلث فيه

الوطن يف األعنياء "موطين. حبيث توجد نتائجه من قراءة اهليوريستيقية 

 13واهليورميونيتيقية.

، مبوضوع "الوطنية يف شعر "على حمطة قطار 2018توفيق منندر،  .3

فاملنهج املستخدم يف هذه   سقطا عن احلريطة")دراسة سيميائية("،

                                                             

12
، الرسالة)جامعة اإلسالمية احلكومية قصيدة "إىل أمي" حملمود درويش )دراسة سيميائية(وردييت،  

 1م، ص  2021الرانري(، 
13

الرسالة)جامعة الرانريي اإلسالمية  ، السالةحب الوطن ألغنية "موطين" إلبراهم طوقانإحسان،  
 1م، ص 2021احلكمية(، 
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. و من نتائج البحث وجد هو منهج الوصف التحليليالدراسة 

الباحث، أن هذا الشعر حتتوي على معاين الوطنية. فوجد الباحث 

الكلمات مبعاين غري مباشر حيلله الباحث إبستخدام قراءة اهليورميونيتيقية 

 14للسيميائي عند ريفاتري.

 منهج البحث . و

يف هذا البحث فهو املنهج الوصفي   أما املنهج الذى تستخدمه الباحثة

يلي حيث إهنا تقوم بتحليل سيميائي يف قصيدة "من أرض السراب بعد التحل

سنوات ثالث" ألمينة قطب من منظور نظرية سيميائية عند ريفاتري. و جلمع 

املعلومات والبياانت اليت حتتاج إليها، تعتمد الباحثة على طريقة البحث املكتىب و 

ابلرسالة املبحوثة من الكتب ذالك ابإلطالع على الكتب العلمية املختلفة املتعلقة 

 األدبية و املقاالت وغريها مما تتعلق ابملوضوع.

                                                             

14
، الرسالة)جامعة الرانريي  الوطنية يف شعر "على حمطة قطار سقط عن اخلريطة"توفيق مونندر،  

 1م، ص  2018اإلسالمية احلكمية(، 
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أما الكيفية يف كتابة هذا البحث العلمي فرتجع الباحثة إىل الطريقية اليت  و

قررها قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية األداب و العلوم اإلنسانية جامعة الرانريي 

 أتشيه هو كتاب: بند-اإلسالمية احلكومية دارالسالم

“Pedoman Penulisan Skripsi (Prodi Bahasa dan Sastra Arab) Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Arraniry Darussalam Banda Aceh, 2021” 
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 الباب الثاين

 ترمجة أمينة قطب

تقدم الباحثة يف هذا القسم عن رحلة احلياة للمؤلفة أمينة قطب و نشأهتا و 
 دبية.أعماهلا األ

 حياهتا و نشأهتا .أ 
. 1927أسيوط، مصر بعام مبحافظة يف قرية موشا،   ولدت أمينة قطب

فاطمة حسني عثمان و أهبا قطب إبراهيم.   مولدت يف عائلة بسيطة و ذكية أل

و انشطة من  هىي كاتبة موثوقة كانت موهوبة يف األدب خاصة ىف الشعر

 1اسية يف القرنني األخريين.سي-الذين أهم حركة إسالمية اإلخوان املسلمني

كان والدها فالحا و انشطا يف حذب الوطين  ملصطف كامل. بعد وفاة 

والدها انتقلت عائلةها من أسيوط إىل عاصمة مصر القاهرة. أمينة قطب هي 

االبنة الثالثة ألربعة إخوة. أخوها األول سيد قطب، والثاين حممد قطب ، وأختها 
                                                             

1
منائية، ، مركذ ابن خلدون للدراسات اإل"التاريخ السرى جلماعة اإلخوان املسلمني"على عشماوى،  

 1م، ص  2006
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قه األول ، سيد قطب ، شخصية مهمة يف كان شقياألخرية محيده قطب.  

مجاعة اإلخوان املسلمني وكان الصوت األكثر أتثريًا يف الفكر. تويف ألنه حكم 

 2.عليه ابلشنق بتهمة حماولة اغتيال رئيس مصر

انضمت أمينة قطب إىل مجاعة اإلخوان املسلمني املصرية. هذا التنظيم 

د الناصر ، والذي يعترب مبثابة يعارض النظام املصري يف عهد الرئيس مجال عب

اعتقلت احلكومة ،  1954يف عام  إسكات للدميقراطية وحقوق اإلنسان.

 ،نشطاء اإلخوان املسلمني حبجة تعريض حياة الرئيس مجال عبد الناصر للخطر

ها ، ُسجنت أمينة و سيد قطب. على عكس أخ أخوها مبن فيهم أمينة قطب و

 3.اهقطب لبضع سنوات فقط مث أطلق سراح

، يف العام اخلامس الذي ُسجن فيه سيد قطب ،  1958حوايل عام 

كان من ،  حصلت أمينة على عرض من كمال السنانريي عن طريق سيد قطب

قبلت أمينة االقرتاح. غادر  ،كان معتقاًل يف ذلك الوقت اإلخوان املسلمني و
                                                             

2
 David Saqiv, Islam Otentisitas Liberalisme, Yogyakarta: LKis, 1997, Hal 50 

3
 Umma Farida, Peran Ikhwanul Muslimin Dalam Perubahan Sosial Politik di Mesir, Jurnal 

Penelitian, Vol 1, 2014, Hal 61 



12 

 

 

أمينة إىل القاهرة متوجهًا إىل قنا وتزوج من كمال السنانريي. بعد ذلك عادت 

 4.تزور زوجها يف السجن مرة واحدة يف الشهر على األقل، القاهرة

، أطلق سراح كمال السنريي أخريًا وعاش مع أمينة قطب يف  1973يف عام 

مصر. لكن كمال السناريري اعتقل مرة أخرى وعذب من قبل النظام أثناء 

نوفمرب  8يف . حىت تويف أخريًا 1981هروبه من اجلهاد األفغاين يف سبتمرب 

. ورثت أكثر من عشرين أصاب أمينة شدة احلزن على وفاة زوجها. 1981

قصيدة عن زوجها مجعتها يف كتاب بعنوان "رسائيل إىل الشهيد". توفيت أمينة 

 5مبصر. يف منزهلا 2007 ربنوفم 8يوم األحد يف قطب بعد ظهر 

 األدبية أعماهلا .ب 

سحر القلوب ، وقد مت حتويل  أمينة قطب أبعماهلا األدبية اليت ت تشتهر ا

" الذي أذاب قلوب املسلمني يف ل تراان نلتقيبعنوان "ه شيدقصائدها إىل ان

 و من بعض أعمال األدبية ألمينة قطب: خمتلف بقاع األرض.

                                                             

4
 10م، ص  1985ار الفرقان، ، عمان: د"رسالة إىل الشهيد"أمينة قطب،  

5
 يناير، مصر 8، "وفاة السيدة أمينة قطب، شقيقة الشهيد سيد قطب"م،  2007الساحة العربية،  
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 6رسالة إىل الشهيد .1

من أتليف أمينة قطب لزوجها الراحل   صائدق 23حتتوي على هذا ديوان الشعر 

الواردة فيها مبثابة تعبري عن حزن أمينة قطب على  ائدصكمال السنانريي ، والق

 وفاة زوجها املنتمي لإلخوان املسلمني الذي اعتقل بعد عودته من أفغانستان.

 مع القافلة .2

م، و هو ديوان الشعر تنادى فيه املؤلفة  1999مت نشر هذا الديوان يف السنة 

 حياء.إىل مصاحبة كتاب هللا دوما حىت هتون متابع الطريق األ

 

                                                             

6
 م 1985، عمان: دار الفرقان، "رسالة إىل الشهيد"أمينة قطب،  
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 الباب الثالث

 اإلطار النظرى

 مفهوم السيميائية .أ 

و اصطالحا هي نظام علمي و  العالمة:   semeionالسيميائية لغة من كلمة 

منهج حتليلي اليت تبحث العالمات املوجودة يف العمال األدبية اليت هلا تعبريات 

هتدف السيميائية  1غري مباشرة انجتة عن تغيري املعين ملعرفة املعين احلقيقي فيها.

إىل معرفة املعاين اليت حتتوي عليها العالمة. كنظرية يف التحليل، السيميائية تعترب 

على الدراسة املنهجية لتفسري العالمة وكيف تعمل وما هي فوائدها حلياة 

 اإلنسان.

العالمات يف  متعلق بتحليل يةُعرّ فت السيميائية على أهنا فرع من فروع العلم

 تذبالنقاش حول السيميائية ومل جي ندر،  عصرالثامن عشر ، ولبعض ال هناية القرن

                                                             
1
 Michael Riffaterre, Semiotics of Poetry, Bloomington: Indiana University press, 1984, Hal 2 
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مت إجراء دراسة  2علم اللغة واألدب. الباحثيانتباه الفالسفة أو غريهم من 

فرديناند دي سوسور   يف بداية القرن العشرين من قبل حديثاالعالمات )السيميائية( 

ابلنسبة إىل سوسور  3.املنطقو عامل  كعامل لغوي وتشارلز ساندرز بريس كفيلسوف

"السيميولوجية" هي علم يدرس دور اإلشارات كجزء من احلياة اإلجتماعية. أما 

ابلنسبة إىل الفيلسوف تشارلز بريس فحفل الدراسية الذي يسميه "السيميائية" هو 

 4الدستور الشكالين لإلشارات مما يقرهبا من املنطق.

ل واملدلو  (signifier) الداليقسم فرديناند دي سوسور العالقة بني 

(signified)  بناًء على اتفاقية تسمى الداللة ، بينما يشري تشارلز ساندرز بريس

الذي يستخدم مصطلح السيميائية إىل أن العالمات تنقسم إىل ثالثة أنواع ، وهي 

5.(symbol) والرمز (ikon) واأليقونة (index) الفهرس
إىل جانب تطورها ، هناك  

 ،مبا يف ذلك .النظرية السيميائية اليت اقرتحها علماء آخرون شكل نالعديد م
                                                             

2
 Ambarini, dkk, Semiotika Teori dan Aplikasi Pada Karya Sastra, IKIP PGRI SEMARANG, 

2012, Hal 27 
3 Ambarini, dkk, ibid, Hal 35 

4
، ترمجة: د. طلالل وهبه، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، أساس السيميائيةدانيال تشاندلر،  

 30م، ص  2008
5
Ambarini, dkk, ibid, Hal 37 
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الذي طور مستويني من العالمات ، ومها مستوى  سالنظرية السيميائية لروالن ابرت

ريفاتري اليت  يكائيلمل السيميائية ، ونظرية (Konotasi)والداللة (Denotasi)الداللة

ة إبعطاء معىن للمصنفات األدبية األعمال األدبييف حبوث اقرتحت طريقة خاصة 

 6مع نظام اإلشارات.

الدالالت معناها اصطالحا : علم اإلشارات أو علم  (semiology) السيميائية

 (Greimas) االبستيمولوجية الداللة حسب تعبري غرمياس خللفيةوذلك انطالقا من ا

7.على أن كل شيء حولنا يف حالة بث غري منقطع لإلشارات
ائية على تركز السيمي 

. تتضمن السيميائية ليس فقط ما نسميه يف الدراسة والبحث عن العالمات

اخلطاب اليومي "إشارات"، لكن أيض كل ما "ينوب عن شيء آخر. أتخذ 

 8اإلشارات شكل كلمات وصور وأصوات و إمياءات.

                                                             
6
 Rina Ratih, Teori dan Aplikasi Semiotik Riffaterre, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2016, Hal2-

5 
 8 ( ص2010، )بريوت: دار العربية انشرون، معجم السيمائيةفيصل األمحر، 7

8
حدة ، ترمجة: د. طلالل وهبه، بريوت: مركز دراسات الو أساس السيميائيةدانيال تشاندلر،  

 28م، ص  2008العربية، 
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 أنوع السيميائية .ب 

ن يف الشرح السابق، وضح أن السيميائية هي نوع من أنوع اللسانيات،لك

قال سعيد  9يف حياة اجملتامعية.  السيميائية عما تدرس كل ما ينوب عن شيء آخر

و  10بنكراد: "إن كل مظاهر الوجود اليومي لإلنسان تشكل موضوعا للسيميائية".

هذا تعين أن السيميائية تدرس عالمة يف كل الدرس اللغوي و غري اللغوي. و هلذا، 

 ات اللغوية و غري اللغوية.تقسم أنواع السيميائية على السيميائي

 11السيميائيات اللغوية (1

 : تتمثل السيميائيات اللغوية يف أشكال لسانية أمهها

 الفونولوجيا( تالصوتيا(: 

أبصوات اللغة  هتتمهي من أهم دراسات السيميائيات اللسانيات، 

الفونيمات( والتنسيق بينها، يقول "برانن توسان": والفونولوجيا متكنت )

                                                             

9
 28، ص نفص املرجع  

10
 29، ص 2012، سورية: دار احلوار، السيميائيات سعيد بنكراد، 

11
 72-70، ص املرجع السابق 



18 

 

 

اء جديدة منها تصنيف األصوات وربطهامبجموعات من وضع أشي

خاصة، وإحصاء اإلمكانيات الرتكيبية للفونيمات، ووضع األلف ابء 

صوتية كونه متكن من صقل أصوات كل لغات العامل )برانر توسان ص 

 التواصل اإلنساىن.والصوتيات ضرورية ألنظمة (، 15

 الرتكب 

بة أو منظوقة ىف اللغات،  إن الرتكب يدرس بنية اجلمل سواء كانت مكتو 

كما يدرس اإلعراب والتصريف وترتيب الكلمات والوحدة الدنيا للرتكيب 

 هي "املورفيم" )اللفظ(.

 التصريف 

هو دراسة اهليئة الشكلية للكلمات وما يطرأ عليها من تغريات حنوية تنتج 

من التحويالت الرتكيبية من مجع وإفراد وتذكري وأتنيث وهو ما يؤدي إىل 

 ري ىف الداللة. حنو: كتاب وكتب، سيارة وسيارات.تغ

 الداللة 
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سنني ىف هذا العنصر، وىف عجالة، الفرق اجلوهري بني علم الداللة 

والسيميائيات، فهذه األخرية تبحث عن العالقة الرابطة بني الداالت 

واملدولوالت، ىف حني يهتم علم الداللة ابملدلوالت ودالالت اللغات، 

 تواصل، وقد حدد عملها ىف التحليل البنيوي للنصوص.وابقى أشكال ال

 السيميائيات غري اللغوية (2

هذا هو اجملال األوسع الذي ركذت عليه السيميائيات خصوصا يف أاتمنا 

هذه. و إننا نقصد هبا ما خيص حواسنا اخلمس: السمع و البصر و الذوق 

ة: التحليل و اللمس. و من األمثلة على الدراسة السيميائيات غري اللغوي

 12السيميائي يف الرسم و الثقاقة و غريمها.

 

                                                             

12
 72، ص املرجع السابق 
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 السيميائية عند ريفاتري .ج 

( انقًدا أدبًيا فرنسًيا أنتج 2006-1924كميل ريفاتري )  يكائيلكان م .1

يكشف ريفاتري يف كتابه املعنون . العديد من أفكاره يف جمال األدب

"semiotics of poetri شر )تعبري غري بشكل غري مبا املعىن" أن الشعر ينقل

مباشر(. يقول الشعر شيًئا ما يعين شيًئا آخر. كما أوضح برادوبو أن الشعر 

لذلك ، هناك حاجة  13نظام إشارات له معىن قائم على األعراف األدبية.

إىل حتليل ملعرفة معىن العالمات يف القصيدة. يف هذه احلالة ، يصف ريفاتري 

عتبار من أجل إجياد معاين عدة مراحل من التحليل جيب أخذها يف اال

 ، وة اهليورميونيتيقيةالقراء ، واهليوريستيقيةالقصيدة ككل ، وهي: القراءة 

والفاراين  (Model)واموديل  (Matriks) ماتريكسو ، التعبري غري املباشرة

((varianاهليبوغرام ، و. 

 القراءة اهليوريستيقية .1

                                                             
13

 Rachmat Djoko Pradopo, Beberapa Teori Sastra, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003, hal 

122 
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تحليل يف تفسري األعمال األدبية هي املرحلة األوىل من ال اهليوريستيقيةالقراءة 

كلمات ال ُتستخدم يف احلياة   قصيدة . غالًبا ما جند يف الدراسة سيميائيةب

القراءة  خذاليومية وتراكيب اجلمل املربكة. لذلك يف هذه احلالة ، أت

دورًا يف توضيح الكلمات املربكة وتركيبات اجلمل. يف مرحلة  اهليوريستيقية

 .، يتم ترمجة وتوضيح معىن الكلمات ومرادفاهتا ةاهليوريستيقيالقراءة 

 القراءة اهليورميونيتيقية .2

 هي القراءة لريفاتري سيميائية نظريةاألدبية ب عماليف دراسة األ ثانيةاملرحلة ال

 يورميونيتيقيةعلم اهل األدبية فيحتاج إىللفهم ما يقصد املؤلف . اهليورميونيتيقية

 14يعلقها املؤلف على اإلشارات اليت يستخدمها.الذي يفرز وخيتار املعاين اليت 

ويف هذه املرحلة توجد عالمات يف األعمال األدبية اليت يتم تفسريها للحصول 

 على القصد احلقيقي للعمل األديب.

 التعبري غري املباشرة .3

                                                             
14

 Jean Grondin, Sejarah Heurmeuneutik, Penerjemah: Inyiak Ridwan, Jogjakarta: Ar-ruzz 

Media, 2007, hal 54 
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ريفاتري ينظر إىل األدب كتعبري غري مباشر. لدراستها ، جيب إجياد استمرارية 

ثالثة  ناتج من التعبري غري املباشرل األدبية. وفًقا لريفاتري ، فالتعبري يف األعما

 distorsing)ىن، واحنراف املع(Displacing of meaning)املعىن أشياء ، وهي: تغيري

of meaning) وخلق املعىن ،(Creating of Meaning).15 

، (simile)مثل السيميلي عن استخدام اللغة التصويرية سبب املعين التغيري .أ 

، (alegori)أليجوري، (personafikasi)، فورسونيفيكاسي(metafora)ميتافور

هذه اللغة التصويرية على  استخدميف عمل أديب.  (paradoks)فرادوكس

 16الكالم.حتميل ردود القراء وتقدمي شيء يف أقصر 

أ( غموض (حنراف املعىن حيدث بسبب الغموض والتناقض واهلراء. ا .ب 

ب( حتدث (عر اليت هلا معاٍن متعددة ، الكلمات أو اجلمل يف الش

التناقضات بسبب السخرية )تقدمي نوااي معاكسة( واملفارقات )مقارنة 

                                                             
15

 Michael Riffaterre, Semiotics of Poetry, London: Indiana of University Press, 1978, hal 2 
16

 Suminto Sayuti, Puisi dan Pengajarannya, Semarang: IKIP Semarang pers, 1985, hal 75 
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ج( الالمعقول هي كلمات ليس هلا معىن (بني شيئني متعارضني( ، 

 .تكرار يتكون من دمج أو مقطع لفظي

حيدث إنشاء املعىن عندما تعمل مساحة النص كمبدأ تنظيمي إلخراج  .ج 

من األشياء النحوية اليت ال معىن هلا لغواًي ، مثل القافية ،  إشارات

 وااللتزام والطباعة.

 varian))والفاراين  (Model)واموديل  (Matriks) ماتريكس .4

إنه مصطلح  17هي الكلمة األساسية لتفسري الشعر امللموس. اتريكسامل

ذج عبارة عن  ميثل املعىن الكامل للعمل األديب. مث يتم تفعيل املصفوفة يف منو 

كلمة أو مجلة ميكن أن متثل مقطع القصيدة. مث يتم التعبري عن شكل ترمجة 

  .النموذج يف املتغريات املوجودة يف كل سطر أو مقطع من العمل األديب

 هيبوغرام .5

                                                             
17

 Pradopo, Pengkajian Puisi, Yogyakarta: Gadjah Mada University pers, 2008, hal 299 
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هي عالقة العمل األديب ابألعمال األدبية األخرى وعالقتها خبلفية اهليبوغرام 

 تملةهيبوغرام احملإىل ريفاتري اهليبوغرام ، يقسم  إنشاء العمل األديب. يف كتابه

الفعلية اليت هي عالقة النص هيبوغرام تظهر يف األعمال األدبية و الذي 

 18ا.ابلنصوص املوجودة مسبقً 
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 الباب الرابع

 التحليل السيميائي يف قصيدة

 "من أرض السراب بعد سنوات ثالث" ألمينة قطب
 

يف هذا الباب تريد الباحثة أن حتّلل سيميائية الراثء يف قصيدة "من أرض 

 السراب بعد سنوات ثالث" ألمينة قطب مع مناسبة القصيدة.

 مناسبة القصيدة .أ 

أمينة  الشاعر راثء كتبهاالقصيدة  تعد "من أرض السراب بعد سنوات ثالث"

قطب على وفاة مينة أل الكربة شكاوى والحتتوي على  هذه القصيدة قطب. و

زوجها كمال السنانريي الذي كان انشطًا يف مجاعة اإلخوان املسلمني وتويف فور 

عودته من جهاده يف أفغانستان. هذه القصيدة هي واحدة من عشرين قصيدة  

"رسالة إىل ها أمينة لزوجها الراحل مجعت يف ديوان شعري بعنوان الرسالة تكتب

 . الشهيد"
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، و يف ديواهنا قالت: رسالة إىل زوجها الراحللقد أنشأت هذا الديوان ك

"هذه الرسائل كلها إليك، كتبتها بعد تلك الليلة، بعد أن غادرت بيتنا و مل تعد. 

إهنا أول رسائل لن تراها و لن تقرأها، و مل تبعث بعدها بردا. و لكين كتبتها إليك 

 1عودة".رغم هذا اليقني: فما كنت أملك حبس الدموع و أنت ترحل عين بال 

 التحليل السيميائي يف قصيدة .ب 

 القراءة اهليوريستيقية .1

تعد القراءة اهليوريستيقية خطوة الألوىل يف تفسري سيميائية القصيدة، تقوم قراءة 

اهليوريستيقية على البنية اللغوية اليت ترتجم الكالم و الرتكيب وقفا للغة اليومية و 

 الكلمات تنطبق على النحوية.

 

 

                                                             

1
 3، ص املرجع السابقأمينة قطب،  
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 قى أم أهناهل تراان نلت

 كانت اللقيا على أرض السراب

 مث ولت و تالشى ظلها

 2و استحالت ذكراية للعذاب

عن السؤال تعين  ( 1) بيتلزوجها الراحل. يف ال الشاعرةوجهته  سؤااليصف  

( 2) .حقيقي لقاءهذا ال : أكانهنا ةعنيه الشاعر ت، وما  احلقيق وجود اللقيا بينهما

و السراب هو ظاهرة  .(السراب)جمرد لقاء يف أرض  يف الواقع لقاءأم أن هذا ال

طبعية ترى كمسطحات املاء تلسق ابألرض عن بعد، تنأش عن انكسار الضوء يف 

السراب  خيبو الظل من ذات( مث يشرح كيف 3) طبقات اجلو عند اشتداد احلر.

 ساعدا استبدلت ذكرى اللقاءذاك الوقيع يسبب  و(4)اختفت شيًئا فشيًئا 

 .ايف قلبه العضيمة ابلكرب

                                                             

2
 82، ص نفس املرجع 
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 هكذا يسأل قليب كلما

 3طالت األايم من بعد الغياب

يف  ةه الشاعر تإىل السؤال الذي طرحهو مرجع أعاله  بيتيف ال فكلمة "هكذا"

و هذا تقع   ( 6. )ااألسئلة تثار دائًما يف قلق قلبه ذاكمثل ف( 5السابق. )بيت ال

 .وجهابعد وفات ز الوقت  تباطيء مرورب تشعر الشاعرةكلما 

 

 فإذا طيفك يرنو ابمسا

 4و كأيّن يف استماع للجواب

( يوضح أن هناك أوقات يبدو فيها ظل زوجها ينظر إليها اببتسامة. 7) بيتيف ال

 الإلجابة على سؤاهل إليها وكأن الظل قد أتى ت الشاعرة( ويف تلك اللحظة شعر 8)

 الذي جعل قلبه يئن أكثر.

                                                             

3
 82نفس املراجع، ص  

4
 82نفس املراجع، ص  
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 أومل منضي على احلق معا

 5اخلري لألرض اليبابكي يعود 

( 9مع زوجها. ) امرة أخرى سؤااًل يعرب عن ذكرايهت ةسأل الشاعر ت، ا البيتيف هذ

و هنا كلمة "أرض اليباب" تعين: أرض (10) .احلقيقة مًعا انيدعم ايوضح أهنم

 من قبل. لهخلري الذي كان اب اخلرب. تدعم احلق لذي تكون هذا األرض حتيط

 

 فمضينا يف طريق شائك

 لى فيه عن كل الرغابنتخ

 و دفّنا الشوق يف أعماقنا

 6و مضينا يف رضاء و احتساب

                                                             

5
 82نفس املراجع، ص  
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( 12. )الذي أترحهما يف استقباله اجتازوا طريًقا مليًئا ابألشواك ا( أوضح أهنم11)

( يف هذا 13) هبذه الطريقة ضحوا برغباهتم واألشياء اليت حيلمون هبا. انلكي مير و 

( 14البعض بدفنه يف أعماق قلوهبم. ) اعضهمالصراع يستمرون يف كبح شوقهم لب

 رضاء و احتساب على األمل من هذا الشوق.بقلب  جهادمهاويواصلون 

 قد تعاهدان على السري معا

 7مث أعجلت جميبا للذهاب

 (زوجها) ه( لكن16مًعا. ) الكفاح السري لنشد هذا عاهدانلقد شرح أهنما ( 15)

 (.املوت) تعّجل لإلجابة الدوع من ربّه

 

 

 

                                                                                                                                                                              

6
 83نفس املراجع، ص  

7
 83س املراجع، ص نف 



31 

 

 

 أيها الغائب عذرا يف شاكيت

 8فإىل طيفك أانت عتاب

ا و  من قلبه تناقلت أن يغفر املتوىف هذه الشكوى ةمل الشاعر أت( 17) يتيف الب

 .و كأهنا تريد أن تصرخ أمام ظلهم )املتوىف(( 18. )كتبت يف هذه القصيدة

 

 قد تركت القلب يدمي مثقال

 9اتئها يف الليل يف عمق الضباب

بدا قلبه ضائًعا كأن   ( و20. )نزف الدماء يف قلبها  وفت زوجها  ب(  أصا19)

 يف ظالم الليل يلفه ضباب كثيف.

 

                                                             

8
 84نفس املراجع، ص  

9
 84نفس املراجع، ص  
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 و إذا الليل خضم موحش

 تتالقى فيه أمواج العباب

 و إذا خطوي وحيد حائر

 10يقطع الدرب طويال، يف اكتئاب

 

من اخلضم يف وسط ا وكأهن الشاعرة شعرتالليل  أتى( عندما 21) بيتيف ال

البحر الذي  يف وسط  تكانا  أهن ت( شعر 22)اخلضم هو البحر الواسع.. ملوحشا

يف  خطوهتا ستمرتأن  بعد وفات زوجها عليها ( و23. )كان أمواجه ميوج شديدا

و خطو تل اضل طريقهت و هذا جيعلها( 23. )بنفسها و هي تشعر ابحلاءر الدنيا

لعجز عن مجيع اإلنفعاالت فاإلكتئاب هو حالة يشعر فيها األحد اب .إكتأبت قلبها

 و الضغوط، سواء كان الضغوط من نفسه أو من البيئة حوله.  

                                                             

10
 85-84نفس املراجع، ص  
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 القراءة اهليورميونيتيقية .2

القراءة اهليورميونيتنقية هي القراءة الثانية لتفسري املعىن كامال. و هي القراءة 

 ذات التأويل و التفصري حسب سياق الكالم.

 

 القراءة النص

 ابللقاء مع زوجه الراحلأمل الشاعرة  اللقيا

 خرافة الشاعرة أرض السراب

هذه القطعة من البيت "كانت اللقيا على األرض السراب". و هو حتتوي يف شكل 

 السؤل يقصد على أمل الشاعرة أن تلقي زوجها الراحل كمال السنانري.

 القراءة النص

 ذكرايت عن زوجها طيفك

 يف قلبها صربمزيد ال يف استماع للجواب
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هذه القطعة من البيت "و إذا طيفك يرنو ابمسا وكأين يف استماع للجواب". يقصد 

 فيه عن القلق يف قلب الشاعرة الذي زاد عندما تذكر عن زوجها الراحل.

 القراءة النص

 الكفاح من أجل اإلسالم منضي على احلق

 ثقافة اإلسلمية يف مصر أرض اليباب

اإلخوان "ميان إىل منظمة مصرية تسمى أمينة وزوجها انشطان إسالميان ينت

. مهمة هذه املنظمة هي احلفاظ على الثقافة اإلسالمية يف مصر واليت  "املسلمني

  كانت يف ذلك الوقت متأثرة بشدة ابلثقافة الغربية.

 

 

 القراءة النص

 اإلضطهاد من احلكومة املصرية  طريق شائك
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 حياة سعيدة وسلمية كل الرغاب

يف   البيت "فمضينا يف طريق شائك نتخل فيه عن كل الرغاب".هذه القطعة من 

 إىل ، مت سجن أمينة من قبل احلكومة املصرية. ويقال أهنا تزوجت اكفاحهم

دائًما منفصلني حيث كانت أمينة يف ذلك الوقت  وزوجها يف السجن. لذلك كاان

ال أهنما تعيش يف مصر وكان زوجها ال يزال يف السجن. على الرغم من زواجهم ، إ

ال يستطيعان العيش مًعا ، ويف النهاية مات كمال السنانريي يف جهاده مع اإلخوان 

، أي  انا يريدحمل مم ايف هذه القصيدة أهنم ةكشف الشاعر تاملسلمني. لذلك 

 .م كزوج وزوجةيسلالسعادة و الالعيش يف 

 القراءة النص

 احلزن العظيم القلب يدمي مثقال

 اإلضطراب ابيف الليل يف عمق الضب

دأ قلبها هتمنذ وفاة زوجها ، تعيش أمينة حزاًن عميًقا وال ا البيت أّن: يوّضح يف هذ

 دائًما.
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 القراءة النص

 موحش شديد خضم موحش

 عاطفة الكوكبة احلذينة أمواج العباب

هو الوقت املناسب للبشر للراحة من أنشطتهم والتفكري يف  "الليل" أن ناكما علم

 ابعد وفاة زوجه اعرب عن وحدهتتأن  ةريد الشاعر يف هذا البيت، تلك أحزاهنم. لذ

 .مليء ابلعواطف احلزينة اوأن قلبه

 

 القراءة النص

 احلياة خطوي

 الغرض من احلياة الدرب

دائًما مليًئا ابالرتباك.  اهتمبفرد احياهت تعيشالذي  ةبعد وفاة زوجها ، كان الشاعر 

 احلزينة. استطع السيطرة على مشاعرهتمل  اة ألهنيف احليا اهغرضفقد ت القد جعله
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 التعبري غري املباشر .3

العمل األديب كتعبري غري مباشر. التعبريات غري املباشرة هي تعبريات  يرى ريفاتري

يف القصيدة تشرح شيًئا ما ولكن هلا معىن أو غرًضا آخر إلعطاء أتثري شعري على 

 اجلمل املوجودة يف القصيدة.

 (metafora) ميتافور .أ 

باشر يف شكل املهي شكل من أشكال الكالم الذي يعرب عن شيء  ميتافور

 مقارنة تناظرية دون استخدام الكلمات اليت تؤدي إىل املقارنة.

 

 هل تراان نلتقى أم أهنا 

 كانت اللقيا على األرض السراب

ما كلمة "نلتقى" يف بيت الآلتية تشبه ابجلملة "اللقيا على األرض السراب" 

 .ه الظل ولكن اتضح أنه ليس حقيقيًايشب
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 (alegori) أليجوري .ب 

رمزية هي مجلة أو بيان يشرح شيًئا أو حداًث آخر أو مبعىن آخر هو بيان  

 كرمز لشيء آخر.

 

 فإذا طيفك يرنو ابمسا

 كأين يف استماع للجوابو  

اجلملة يف هذا املقطع تشبه ظهور ذكرى الشاعر لزوجها الراحل واليت تشبه 

شعور  تقصد على هي "كأين يف استماع للجواب" . واجلملةة "طيفك"ابلكلم

 الشوق لزوجها الراحل.

 

 أومل منضى على احلق معا

 كي يعود اخلري لألرض اليباب
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اجلملة يف هذا املقطع تشبه جهاد أمينة وزوجها يف جهادمها داخل مجاعة 

مية يف مصر يف اإلخوان املسلمني اليت كانت مهمتها احلفاظ على الثقافة اإلسال

 ذلك الوقت.

 قد تركت القلب يدمي مثقال

 اتئها يف الليل يف عمق الضباب

 و إذا الليل خضم موحش 

 تتالق فيه أمواج العباب

عيشهما الشاعر.  تهذه املقاطع األربعة هي استعارة للحزن والوحدة اللذين 

 تشبه عن"عمق الضباب"  حزن عميق والقلب يدمي مثقال" تشبه عن  "كلمة 

عاطفة حزينة ال  تشبه عن "أمواج العباب"ويف املقطع التايل كلمة  .الشعور ابلوحدة

 ستطيع السيطرة عليها.ت

 (personifikasi) فرسونيفيكاس .ج 
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التجسيد هو أسلوب لغوي يعطي خصائص أو سلوًكا لألشياء اجلامدة ذات 

 اخلصائص الشبيهة ابلبشر.

 

 هكذا يسأل قليب كلما

 لغيابطالت األايم من بعد ا

كلمة يصحبها فعل ينطبق على البشر ، وهو   "قليب"يف هذا املقطع كلمة 

 عن "الشوق". وهذا يعين"يسأل" 

 (paradoks) كسو فراد .د 

هو بيان يبدو أنه يتعارض مع االفرتاضات العامة ، ولكنه يف  ادوكسفر 

 الواقع حيتوي على حقيقة.

 و استحالت ذكرايت للعذاب

مقارنة  عن زوجها اليت تعين ذكرايت مجيلة ""ذكرايتيف هذا املقطع كلمة 

تناقض بعضها البعض يف املعىن. لكن ها هي احلقيقة ان ت "عذاب"بكلمة 
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أبن تويف اصبحت هلا االمل  ةتذكرها الشاعر تالذكرايت اجلميلة مع زوجها اليت 

 .ذوجها

 يبوغراماملاتريكس، املوديل، الفاراين واهل .4

 املاتريكس .أ 

املعاين املوجودة يف القصيدة. وفًقا لربادوبو ، مصدر كل  يه اتريكسامل

الكلمة األساسية لتفسري الشعر الذي مت جتسيده. عادة ال تظهر  يهاتريكس امل

يف  ايف مجل القصيدة ولكنها املصدر الرئيسي الذي جيب العثور عليه املاتريكس

 .القصيدة القصيدة من أجل تفسري

 املاتريكس يف هذه القصيدة هي: الراثء
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 املوديل .ب 

يعد املوديل عبارة أو كلمة الذي ميكنه أن ترمز مقاطع يف الشعر، و يعني النموذج 

 اإلجراء للحصول قصيدة أو تطويرها.

 يف هذه القصيدة هي: وديلو من امل

 الراثء على احلذن العميق .1

 الراثء على املوحش .2

 الراثء على الشوق .3

 الفاراين .ج 

ن املوديل ورد يف كل بيت حتتوي الفاراين على شكل من أشكل الوصف م

 من القصيدة.

 فالفاراين وجدهتا الباحثة هو:
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 الراثء على احلذن العميق .1

 "فإىل طيفك أانت عتاب"

 "قد تركت قليب يدمي مثقال"

 الراثء على املوحش .2

 "اتئها يف الليل يف عمق الضباب"

 "و إذا الليل خضم موحش"

 "و إذا خطوي وحيد حائر"

 الراثء على الشوق .3

 "اان نلتقى أم أهناهل تر "

 "هكذا يسأل قليب كلما"

 "فإذا طيفك يرنو ابمسا"
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 "أومل منضي على احلق معا"

 اهليبوغرام .د 

هي عالقة العمل األديب ابألعمال األدبية األخرى وعالقتها خبلفية اهليبوغرام 

الذي  تملةهيبوغرام احملإىل ريفاتري اهليبوغرام إنشاء العمل األديب. يف كتابه ، يقسم 

الفعلية اليت هي عالقة النص ابلنصوص هيبوغرام ظهر يف األعمال األدبية و ت

 ا.املوجودة مسبقً 

أمينة قطب وزوجها كمال السنانريي نشطاء إسالميون مصريون ينشطون يف 

منظمة تسمى اإلخوان املسلمني. وكالمها يقوم دائًما مبهمة اإلخوان املسلمني يف 

، اعتقل النظام  1981ة يف مصر. لكن يف عام القضاء على أتثري الثقافة الغربي

احلكومي املعارض للتنظيم كمال السنانريي. واعتقل كمال السنانريي وتعرض 

. وكانت وفاة زوجها صدمة 1981للتعذيب حىت وفاته يف تشرين الثاين )نوفمرب( 

ألمينة قطب مما دفعها لكتابة قصيدة حتتوي على راثء زوجها الراحل ، ومنها 

 ."من أرض السراب بعد سنوات الثالث"قصيدة 
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لكوهنا من  هذه القصيدة هي احلالة النفسية للشاعرة )هيبوغرام( وخلفية أتليف

ابالكتئاب بسبب وفاة زوجها والظروف  صاهبااليت أ "اإلخوان املسلمني"

 ةمو من قبل نظام احلكهاد بسبب االضطاالجتماعية اليت عاشتها يف ذلك الوقت 

 .ةاملصري
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 الباب اخلامس
 اخلامته

و بعد ما حبثت الباحثة من الباب األول إىل الباب الرابع عن سيميائية الراثء  

يف قصيدة "من أرض السراب بعد سنوات ثالث" ألمينة قطب، فحان الوقت 

 الباحثة أن تصل إىل النتائجو التوصيات.

 النتائج .أ 

من أرض السراب بعد "ومن النتائج اليت حصلت عليها الباحثة أن قصيدة  

 و هي توجد فيها مجيع عناصر السيميائية لريفاتري مينة قطب" ألسنوات الثالث

والقراءة  ،أي القراءة على مفهوم القصيدة دون السياق القراءة اهليوريستيقية

مثل:"و  طقية وهي القراءة ذات التأويل والتفسري حسب سياق الكالم،ورميونياهلي

 القراءة اهليوريستيقية تعين على أن الشاعرة تشعر كأهنا إذا الليل خضم موحش" يف

يف وسط من البحر الواسع املوحش، ففي القراءة اهليورميونيتيقية توجد أن الكلمة 

 والتعبري غري املباشر و "خضم موحش" تعين عن املوحش الشديد أصاب الشاعرة.

و   (personifikasi)يو فرسونيفيكاس (alegori) أليجوري و (metafora) ميتافورا يه
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على  راثءال (model) ، واملوديلالراثءهو (matriks) واملاتريكس  .(paradoks)فرادوكس

اليت تتعلق  وهو األبيات  (varian)، والفارايناحلزن العميق و املوحش و الشوق

مما يدل على  هذه القصيدة خلفية التأليفوهو  (hipogram) واهليبوغرام ،ابملوديل

ابالكتئاب  صاهبااليت أ لكوهنا من "اإلخوان املسلمني" نفسية للشاعرةاحلالة ال

بسبب بسبب وفاة زوجها والظروف االجتماعية اليت عاشتها يف ذلك الوقت 

 .ةاملصري ةمو من قبل نظام احلكاالضطهاد 

 التوصيات .ب 

 و من التوصيات الىت تريد الباحثة أن تسجلها هي:

العربية وآداهبا أشياء حبثية أكثر تنوعا ترجو الباحثة أن خيتار طلبة اللغة  .1

ل األدبية مثل الشعر والنثر ايف املستقبل، فهناك العديد من األعم

 واملسرحية واألفالم وغريها.
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الرجاء من مجيع طالبة قسم اللغة العربية و أداهبا  البحث عن مشاكل  .2

 مينة قطب" ألمن أرض السراب بعد سنوات ثالث" خمتلفة يف قصيدة

 بية للقسم.دألجل الثروة األ ة أخرىمن وجه

ترجو الباحثة إىل عميد كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية توفري الكتب  .3

األدبية و اللغوية ليتسىّن كلية قسم اللغة العربية و أدهبا لكتابة البحوث 

 العلمية.
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