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 اإلىداء

إىل الذم سبقٍت إىل اهلل، ك" الياس بن محيد"أىدل ىذه الرسالة إىل أيب 
كأخيت الصغَتة " دكٍل سفر اهلل" الصغَتأخي ك "مي بنت أبوبكرنور" احملبوبةأمي 

 .حفظهم اهلل كأبقاىم يف سالمة الدين كالدنيا كاآلخرة " سرم رىيو"
 ، خصة إىل األستاذ كإىل أساتذيت يف جامعة الرانَتم اإلسالمية احلكومية

الذم ساعدٍل يف العثور على عنواف رساليت كساعدٍل يف " ذكؿ اخلَت ادلاجستَت"
الذم " إيفاف أكلياء ترسنادم ادلاجستَت"ـ النظرية، كإىل األستاذ ااإلستخد

أبزرم جفر "ساعدٍل لتوصل مع الشاعر كأشارٍل على النصيحة، كإىل األستاذ 
ٍل أنواع كالذين عٌلمكىم . الذم قد شرح نظرية السيميائية لريفاتَت" ادلاجستَت

. ا ذلم تقدير كإجالؿ كثَت،العلـو ادلفيدة كأرشدكٍل إرشادا صحيحا
امعة الرانَتم بندا اًف يف معهد ات زلبوبتايت كمساعداكإىل أساتذ 

 أصدقائي احملبوبُت يف جامعة الرانَتم اإلسالمية احلكومية  كإىل مجيع،أتشيو
سفريايت "، ك"فطريا أندرياٍل"ك ،"خَت النساء"، كإىل 2013دلرحلة  خاصة
، اليت أعطاٍل محاسة لصناع "أكتارم نبيل رمضاف"، "رمحويت"،  "سفرينا"، "رمحي

 .الذم ساعدٍل لصناع حاسويب عند الضركر" أنت الذكر احلكيم"كإىل . الرسالة
 ىذا البحث العلمى، اسباـ يف  مجيعاأقوؿ شكرا جزيال على مساعدتكم

 . اجلزاءجزاكم اهلل خَت
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كلمة  الشكر 

ف كأفضل اللغات اليت ينطق هبا آاحلمد هلل الذم جعل العربية لغة القر
لو كأصحابو آكالصالة كالسالـ على حبيب الرمحن سيدنا زلٌمد كعلى. اإلنساف

  .، كبعدأمجعُت كمن تبعو هبدايتو كإحسانو إىل يـو الدين

الوجيزة الىت  الرسالة ىذهإعداد  منقد انتهت الباحثة بإذف اهلل كعونو ؼ
احلكومية  اإلسالمية امعة الرانَتل كالعلـو اإلنسانية بجاآلداب لكلية قدمهات

 لنيل درجة ادلرحلة اجلامعية األكىل على  الطلبة ادلقررة الدراسية ادلواد من كمادة
جامعة الرانَتم اإلسالمية يف اللغة العربية كأدهبا بكلية اآلدب كالعلـو اإلنسانية 

. أتشيو احلكومية بندا

ألنيس " سالـ عليكم"السيميائية يف قصيدة ة الباحثت اختار كقد
 خاصة كللقارئُت  ةللباحث نافعة تكوف عسى أف، الرسالة ذلذه موضوعا "شوشاف

.  عامة

 ادلشرفُت علا لشكر لفضيلةة باالباحث قدـتتالسعيدة  الفرصة ىذه كيف
 بذال قد ذافؿا ،"فهمى سفياف ادلاجيسًت" ك "الدكتور نور خالص ادلاجستَت"

جيدا  الرسالة إشرافا ىذه عدادإعلى ة الباحث يف إشراؼ كأنفقا أكقاهتما جهودعلا
 . حسنا جزاء كغلزيهما يباركهما اهلل لعل كامال،



 كالعلـو اآلداب كلية كعميد اجلامعة دلدير الشكرة الباحثكتتقدـ 
 ادلكتبة كدلوظفى األساتذة كجلميع اللغة العربية كأدهبا قسم سمكرئاإلنسانية 

يف كتابة ىذه   إليهاةاحملتاج الكتب بإعارةا ساعدكه قد الذينم الرانَت جبامعة
 .الرسالة

 تربية حسنةا ربياه قد الذين احملبوبُتا لوالديو شكر تأف نسىتكال
كذلما  كاآلخرة الدنيا يف الثواب أحسن غلزيهما اهلل لعل، نافعا هتذيباا كىذباه

  .الدعاء اللهم اغفرذلما كارمحهما كعافهما

الذين كأدهبا ككما تتقدـ بالشكر اخلالص لزمالئها يف قسم اللغة العربية 
. إىل إسباـ كتابة ىذه الرسالة قد ساعدكىا بتقدَل بعض أفكارىم النافعة كدفعوىا

 . اهلل تعاىل أف غلزيهم أحسن اجلزاء يف الدنيا كاآلخرةكدعت
 نافعا كإصالحابناء نقدا  القارئُت منة الباحث رجو تالرسالة ىذه كيف 

 كللقارئُت خاصةة للباحث نافعة غلعلها أف عسى اهلل كأخَتا الرسالة، ىذه إلكماؿ
باهلل  إال قوة كال كالحوال النصَت نعم كادلوىل نعم الوكيل كنعم اهلل حسبنا .عامة
 . كاحلمد هلل رب العادلُت العظيم العلى

ق 1438ذك القعدة  8 ،بندا أتشيو   
 2017  أغوسطوس1         

 

 الباحثة    



 تجريد
 

 رينا سلفيا: اسم الطالبة  

 521303122: رقم القيد  

 قسم اللغة العربية كأدهبا/ كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية: القسم / الكلية 

 ألنيس شوشاف" سالـ عليكم"السيميائية يف قصيدة : موضوع الرسالة 

 ـ 2017 أغسطس 8/ق 1438 ذك القعدة 15: تاريخ ادلناقشة  

  صفحة69  :حجم الرسالة  

 الدكتور نور خالص ادلاجستَت: ادلشرؼ األكؿ  

 فهمى سفياف ادلاجستَت: ادلشرؼ الثاٍل  

ألنيس " سالـ عليكم"السيميائية يف قصيدة موضوع ىذه الرسالة ىو 
 ربليل علتُت علااملسألتُت امل يف ركزت الباحثة  يف ىذه الرسالة.شوشاف

 كأما الطريقة ادلستخدمة يف التحليل .باجملتمع كعالقتو التأكيل كربليل االستدالؿ
كتستخدـ الباحثة نظرية .  بطريقة دراسة السيميائيةىي منهج الوصف التحليليؼ

كمن النتائج . كبشكل عاـ العمق يف القصيدة معٌت لفهم لريفاتَت طريقة سيميائية
ربليل النص على أساس  ىو االستدالؿ ربليلأف   :ليها الباحثةتوصلت إاليت 

. ةمعٌت كاضحة كحريففهو ادلعٌت  تركيب اللغة أك علم العالمة بالدرجة األكىل
كلذلك .  االستدالؿىو ربليل التكرار لنص بعد أف ربللو بتحليلكربليل التأكيل 



 ىذه كظهرت  . ادلعاٌل السيميائة يف ىذه القصيدة29حصلت الباحثة حوىل 
أراد  القصيدة كهبذه. ألف ىناؾ التمييز دبجتمع كثيقا ارتباطا ترتبط القصيدة
 .بينهم االختالؼ بأف ليس ىناؾ  الناسينصف أف الشاعر
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This research is entitled Semiotics Analysis of the poem "Salamualaikum" by Anis 

Chouchene. It focuses on two main issue; analyzing the poem by heuristic and 

hermeneutic technique and also analyzing its relation with society. It used 

descriptive analysis method based on Michael Riffattere's theory. Riffatter's 

semiotics theory is one way to understand the meaning of poem in depth and 

whole. The results show that heuristic is the first step in analyzing the literature of 

the poem which focuses on literal meaning, while hermeneutics is the second step 

which reviews the result of heuristic interpretation to interpret the 29 meanings in 

the poem. Furthermore, this poem is emerged due to the discrimination that occurs 

within the community. So, through this poem, the poet tries to make people aware 

that there is no difference among human being in this world. 
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Penelitian ini berjudul Analisis Semiotika pada syair “Salamualaikum” 

karya Anis Chouchene, penelitian ini fokus pada dua permasalahan inti yaitu 

teknik menganalisa secara heuristik dan tehnik menganalisa secara hermeneutik 

serta hubungan syair ini dengan masyarakat. Adapun teknik analisa yang 

digunakan adalah metode deskripsi analisa berdasarkan teori Michael Riffattere. 

Teori semiotika Riffatter adalah salah satu cara memahami makna puisi secara 

mendalam dan keseluruhan. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu, 

pertama : teknik menganalisa secara heuristik adalah pembacaan karya sastra pada 

sistem semiotika tingkat pertama yaitu menghasilkan pemahaman makna secara 

harfiah. Sedangkan hermeneutik adalah pemahaman karya sastra pada tingkatan 

kedua yaitu mengkaji ulang hasil interpretasi heurestik untuk menafsirkan dan 

memberi pemahaman terkait pesan yang disampaikan pesan yang disampaikan 

dalam karya sastra tersebut. Pada syair ini penulis menemukan 29 makna 

Semiotika. Kedua : syair ini sangat berhubungan dengan praktek diskriminasi 



yang terjadi di dalam masyarakat. Sehingga dengan syair ini penyair ingin 

menyadarkan manusia bahwa tidak ada perbedaan antara sesama manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الباب األول 

مقدمة 

 

 خلفية البحث . أ
اللغات، أنظمة : السيميائية علم يهتم بدراسة أنظمة العالمات

 كلفظ .كىذا التحديد غلعل اللغة جزءا من السيمياء. اإلشارات، التعليمات
كىي دراسة   (.عالمة) الذم يعٍت (Semeion)تعود إىل األصل اليوناٍل السيميائية 

الشفرات أم األنظمة اليت سبكن الكائنات البشرية من فهم بعض األحداث أك 
 كىذه األنظمة ىي نفسها أجزاء أك .الوحدات بوصفها عالمات ربمل معٌت

يف كل مكاف، ؽلكن أف تكوف صلدىا  ةعالـكاؿ .نواح من الثقافة اإلنسانية
السيميائية أيضا العلم ك. ذلكالكلمات كالصور كاألصوات كاآلدب كالفلم كغَت

 كىناؾ أنواع .الذم يدرس ظاىرة ثقافية مع فهم ادلعٌت من عالمات احلياة
كمن عالمات . أخرل من عالمات على أساس العالقة بُت الداؿ ك ادلدلوؿ

                                                             

 5: ، ص (1984دار منشورات عويداف، : بَتكت) أنطواف أبو زيد،  : ترمجة، السيمياء بيار غَتك،
 ،(2000الدار البيضاء، : أفريقيا الشرؽ)، زلمد نظيف:  ترمجة ،، ما ىي السيميولوجيا برنار توساف

  9:ص
دار الفارس للنشركالتوزيع، : بَتكت )سعيد الغاظلي :  ترمجة ،السيمياء والتأويل ركبرت شولز، 

 14-13: ص  (1994
4
Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Semiotika: Sebuah Pendekatan dalam Studi Agama, 

Vol.2 No.2 Jul-Des 2008,  : ص .277-289 



   اعتبار شارلز ساندرس بَتسكقد شاع .كالرموزادلؤشر  األيقونات ىي اتمهم
(Charles Sanders Peirce)  فردناند دك سوسَتك(Ferdinand de Sausssure)  معا مؤسسي

كيستعمل أحيانا . لقد أٌسسا لتقليدين كبَتين. ما يطلق عليو عامة السيميائية
، بينما تشَت (Saussure )لإلشارة إىل التقليد السوسورم (السيميولوجيا)مصطلح 

لكن من الشائع يف أيامنا استعماؿ . (Peirce) لإىل التقليد البَتس (السيميائية)
 .كمصطلح عاـ يشمل كل احلقل ادلدركس (السيميائية)

كالشرؽ يعترب أف السيميائية . كؼلتلف معٌت السيميائية بُت الشرؽ كالغرب
كيقوؿ صديق القنوجي يف كتابو أجبد العلـو بأف . ىي علم السحر كالكهانة
فالتصقت عند العرب . ما ىو غَت حقيقي من السحر"السيمياء ىي يطلق على 

بعلـو السحر كالطلسمات اليت تعتمد أسرار احلركؼ كالرمز كالتخطيطات الدالة 
كعلم الكيمياء ادلشهور كقد كانت السيمياء فرعا من فركع . كأحيانا بالكيمياء

 كأما الغرب كيعترب أف .الكيمياء، كقد مسيت السيمياء بكيمياء القركف الوسطى
كللعالمة داؿ كمدلوؿ، كلكنهم مل يقتصركا . السيميائية ىي العلم بأنظمة العالمة

                                                             
5
Rachmat Djoko Pradopo, Makalah (kajian Semiotika),  Studi Sastra Program Pasca 

Sarjana Universitas Gadjah Mada  Yogyakarta 2010,  : ص 1  

مركز دراسات الوحدة العربية، : بَتكت) طالؿ كىبو 0ترمجة د،  أساس السيميائية دانياؿ تشاندلر،
 31-30  :، ص (2008

 رسالة ماجستَت غَت رسالة سيميائية نوازع النفس في القرآن الكريم،سائدة حسُت زلمد العمرم، 
 54:، ص (2009اجلامعة اإلسالمية غرة، : فلسطُت)منشورة، 



يف عالماهتم على العالمات اللسانية، بل ذباكزكىا إىل شىت مناحي احلياة 
 .االجتماعية

، ىناؾ اجملتمعتستخدـ يف اليت عالمات اؿاللغة النظاـ الوحيد من  ليستك
كادلبدأ  نظاـ إشارة ادلركراؿ  احلديث تستخدـاجملتمع ادلثاؿ يف.  متعددةعالمات

غلب على البشر أف ) التقليدم إعتباطية،شارات ادلركر أيضا إل. اللغةب انفسو
كمنهجي، توجد عالقة جوىرية بُت نظاـ إشارة  (عالمةاؿنظاـ ىذا اؿ ايتعلمو

. معارضة معينة كما ىو الثالثي يعارض صورة دائريةتستند إىل ادلركر اليت 
كل شكل من  أٌف فسرت، ؽلكن أٍف الشارع ىفركب دراجة أك سيارة تعندما 

. كغَت ذلك" كقوؼاؿ شلنوع"، كالفتة الشارع ىفأشكاؿ إشارات ادلركر منتشرة 
أتشيو،  ا اليومية منوةيااٌفتصادؼ يف ت افككذلك يف إعادة الثقافة كاللغة الت

قد أعطى صورة من صور الشكر اهلل الذم ىو  kenduri Blang .Kenduri Blang ادلثاؿ
 ةمنطق .قبلو ا أفضل مماحلصاؿ موسم  كالدعاء لو لكى يكوفالقوت للمزارعُت

 سالحىو  Rencong.  ىو رمز لشعب أتشيوRencong .ثقافة كتقاليد ذلا تشيوأ
،  العالماتةنظاـأيف الدين  ككذلك .العدك  مواجهةعند اتشيو تقليدم ألىل

غلتمع فيو ادلسلموف   مكافادلسجد، ك من رموز اإلسالـرمزىو ك ادلسجد مثل
                                                             

  60: ، ص نفس المرجع 
9
A. Teeuw, Sastera dan Ilmu Sastera, (Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya, 2003),  39 :  ص

10
Zainuddin Johan dkk, Pedoman Pemandu Wisata Aceh, (Banda Aceh: Dinas  

Kebudayaan dan Pariwisata 2013),   72 : ص  

11
Rusdi Sufi, dkk, Aceh Tanah Rencong, (Aceh: Pemerintah Provinsi Aceh Darussalam, 

ص:  ,(2008  67-68 



ككذلك .  للتغيَتىو مكافسجد  املكظيفةألٌف  ألداء اإلجتماعات كاألنشطة،
 . لنصرانية كغَت ذلككنيسةاؿز كشعار ؾكألدياف األخرل ذلا ـرا

ألف فيو عالمات كلغات يصعب فيها . كتتعلق السيميائية بأعماؿ األدب
 عالماتت ليسك. كهبذه الدراسة يسهل الناقد لفهم األعماؿ األدب. لفهمها

 كلكن تشمل بالشعور كالغالؼ اجلوم ككثافة كمعاٍل ،معٌت اللغة فقطيف 
، كالطاقة غنائية كمجيع فهم اإلشارات اليت تفرضها اتفاقية (داللة)إضافية 
 .األدبية

ألنيس شوشاف فهي تعرٌب عن شلارسة  (سالـ عليكم)كأما قصيدة 
كستبحث الباحثة يف . التهديد كادلعاناة اليت حدثت يف اجملتمع اليـوالعنصورية ك

بنظرية السيميائية عند ميكائل ريفاتَت الذم يذىب بأف  (سالـ عليكم)قصيدة 
ربٌلل العمل األديب باستعماؿ ربليل السيميائية بطريقُت علا قراءة االستدالؿ 

 .كقراءة التأكيل

كلذلك فًتيد الباحثة يف ىذا البحث العلمي أف تبحث السيميائية يف 
ألنيس شوشاف لقبض معناىا على اجلانب الداخلى أك  (سالـ عليكم)قصيدة 
 اخلارجي
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أسئلة البحث .  ب

: ركز ىذ البحث يف مسألتُتم، كمضىبناء على ما 

 يت بناء على قراء"أنيس شوشاف" يف قصيدة السيميائيةربليل كيف  .1
  كالتأكيل؟االستدالؿ

؟ ما .2  عالقة القصيدة مظاىر اجملتمع اليـو
 

   أغراض البحث . ج
: كأما أغراض البحث فهي 

 يت بناء على قراء"أنيس شوشاف" يف قصيدة ربليل السيميائيةمعرفة  .1
  كالتأكيل االستدالؿ

 عالقة القصيدة مظاىر اجملتمع اليـومعرفة  .2
 

 معانى المصطلحات.  د
 الباحثة أف تشرح معاٍل أرادت الرسالة، يف صلبقبل الشركع 

 : يف ىذه الرسالةادلذكورةادلصطلحات 
العالمة، مشتقة من الفعل :  السيمياء  : لغةالسيميائيةمعٌت  .1

كىي يف الصورة " ًعٍفلىى"كزهنا " كىسىمى "الذم ىو مقلوب " ساـ"



: ًكمٍسىةه، كيقولوف: مًسىةه، فإف أصلها: يدؿ على ذلك قوذلم" ًفٍعلىى"
ًسٍيمىى بالقصر، كسيماء بادلد، كسيمياء بزيادة الياء كبادلد، 

ـى "كيقولوف  إذا جعل مسة ككأهنم إظلا قلبوا حركؼ الكلمة " سىوَّو
لقصد التوصل إىل التخفيف ذلذه األكزاف، ألف قلب عُت الكلمة 

متأت خالؼ قلب فائها، كمل يسمع من كالمهم فعل رلرد من 
ـى " ـى : ادلقلوب، كإظلا مسع منو فعل مضاعف يف قوذلم" سىوى سىوَّو

اخليل ادلسومة ىي اليت : جعل عليو السيمة، كقيل: فرسىوي، أم
 .عليها السيما كالسومةي، كىي العالمة

دكف ياء يف عدة " السيمياء"أما يف القرآف الكرَل فقد كردت لفظة 
تػىٍعرًفػيهيٍم ًبًسٍيمىاىيٍم الى يىٍسأىليٍوفى النَّواسى ): مواضع، كقولو تعاىل

نػىهيمىا ًحجىابه كىعىلىى األىٍعرىاًؼ رًجىاؿه يػىٍعرًفػيٍوفى ):  كقولو(ًإحلٍىافنا كىبػىيػٍ
كىنىادىل أىٍصحىابي األىٍعرىاًؼ رًجىاالن ):  كقولو(كيالا ًبًسٍيمىاىيٍم 

يٍجرًميٍوفى ًبًسٍيمىاىيٍم فػىيػيٍؤخىذي ):  كقولو(يػىٍعرًفػيٍونػىهيٍم ًبًسٍيمىاىيمٍ 
يػيٍعرىؼي ادل

ـً  ا ًة ) (بًالنػَّووىاًصى كىاأٍلىٍقدى ًئكى ًٍددٍكيٍم رىبُّكيٍم خًبىٍمسىًة اىآلؼو ًمنى اٍلمىالى ؽلي

                                                             

أيلوؿ = ق 1424(- رجب-)(91):  العددالتراث العربي، علم السيمياء في بلقاسم دفة
 69:  السنة الثالثة كالعشركف، ص –ـ 2003 (سبتمرب)

 273: اآلية ،  سورة البقرة
 46:اآلية ،  سورة األعراؼ
 48 : اآلية ، سورة األعراؼ

 41: اآلية  ، سورة الرمحن



عليهم سيما " مسومُت: " قاؿ الطربم يف تفسَت ذلك(ميسىوِّوًمٍُتى 
القتاؿ، كذكر أٌف اهلل أضاؼ التسوَل إىل من سومهم تلك 

 (مسومُت): قولو تعاىل: كذكر القرطيب تفسَت ذلك فقاؿ. السيما
بفتح الواك اسم مفعوؿ كىي قراءة ابن عامر كمحزة كالكسائى 

بكسر الواك اسم فاعل  (مسومُت)كنافع أم معلمُت بعالمات ك 
كىي قراءة أيب عمرك كابن كثَت كعاصم فيحتمل من ادلعٌت ما 

 .تقدـ أم قد أعلموا أنفسهم بعالمة كأعلموا خيلهم
فهي علم اإلشارة الدالة مهما : كأما معٌت السيميائية اصطالحا 

كىذا يعٌت أف النظاـ الكوٌل بكل ما فيو من . كاف نوعها كأصلها
 كأيضا العلم الذم يقـو على .إشارات كرموز ىو نظاـ ذك داللة

  .دراسة العالمات كسَتىا يف اجملتمع
  قطعة شعرية من سبعة أبيات فأكثر:القصيدة  .2
اسم الرجل، شاعر من الشعراء احلديث كىو من  :أنيس شوشاف  .3

 تونساؿ
 :سالـ عليكم  .4

                                                             

   125:  اآلية ،عمراف  سورة اؿ
 23: صالمرجع السابق، سائدة حسُت زلمد العمرم، 

 70: ص ، المرجع السابق، بلقاسم دفة  

 25:  ص  المرجع السابق،سائدة حسُت زلمد العمرم، 
  855: ص ،(1986دار ادلشرؽ، : بَتكت)، المنجد في اللغة واألعالم ، لويس معلوؼ  



عن شلارسة  فيها لأنيس شوشاف، ػلكإحدل القصائد اليت كتبو  
 .التهديد ادلعاناة اليت حدثت يف اجملتمع العادلي اليـوالعنصورية ك

 

دراسات السابقة ال.  ه

قد كجدت الباحثة حبث العلمى السابق عن السيميائية يف مكتبة كلية 
اآلداب كالعلـو اإلنسانية كادلكتبة العامة اجلامعة الرانَتل بندا أتشيو الذم كتب 

 :كنتائج منهما .  كأزىرمفطانة بنت عثماف

ألمحد خضر كتبها " القط الضائع " ىرمانيوطيقا السيميائية يف فلم  .1
 معٌت ىرمانيوطيقا  عنت ربٌدثانوإ حيث فطانة بنت عثماف
كاف حنُت األسرة : ا نتائج منواؿك" القط الضائع "السيميائية يف فلم 

ككانت احلياة يف الغابة .  يف ىذا الفلم، القط يسعر احلنُت إىل األسرة
ىو يتعرؼ مع احليوانات األلفة كاحليوانات الوحشية مثل األرنب، 

ككاف التعاكف، . سنجاب، ثعباف، قرد، غزاؿ، ظلر، دٌب كغَت ذلك
. القط يتعاكف مع احليوانات عندما الصياد قبضوا كحبيوا يف قبص

                                                             

 رسالة غَت ألحمد خضر،" القط الضائع " السيميائية في فلم ىرمانيوطيقافطانة بنت عثماف،  
النسانية قسم اللغة العربية ابكلية اآلداب كالعلـو اجلامعة اإلسالمية احلكومية الرانَتم : أتشيوا بند)  منشورة،
 42:  ص(2012كأدهبا، 



ككاف سرعة اخلاطر عندما القط سبم ادلشاكل لراجع إىل ادلدينة كقابل 
 .كأما ادلكاف يف ىذا الفيلم ىو ادلدينة، الغابة كاجلباؿ. مع اسرة

نو ربٌدث عن إ حيث  كتبو أزىرل"محار احلكيم"لسميائية يف ركاية ا .2
 األلفاظ الدالة على  أف:انتائج منواؿكاحلكيم  رموز األلفاظ محار

ادلعاٍل السيميائية يف الركاية كثَتة مثل محار احلكيم، القركش، اجليش 
أف ادلعاٍل السيميائية ادلتضمنة يف الركاية تكوف يف ادلعاٍل  ك.كغَت ذلك

محار : مثل  (Hermeunetik) كادلعاٍل اذلَتمنوطقية  (Heristik) االستداللية
بادلعٍت  (الطبيعة اإلنسانية)احلكيم، فهو احليواف بصفتو الكرؽلة 

أف مصر أصاهبا كىو كإذا كاف بادلعٍت اذلَتمنوطقي فهو . االستداليل
االستداليل ػلمل كىذا يشَت أف ادلعٍت . فقد اليكاد فيها رجل حكيم

ادلعٍت الذل يريده الكاتب خبالؼ ادلعٍت اذلَتمنوطقي فهو يعطي ما 
  .يريده الكاتب يف ادلعرفة النص

القط "ت معٌت ىرمانيوطيقا السيميائية يف فلم ىذه الدراسة السابقة ربدث
تشاهبا البحث  كىذا". محار احلكيم"السيميائية يف الركاية ت عن ربدثك "الضائع 

يف  السيميائيةرادت الباحثة أف تبحث عن كلكن أ. العلمى بالبحث السابق 
 كىذه الدراسات تفيد الباحثة لطريقة البحث. القصيدة اليت مل تدرس من قبل

 .ألنيس شوشاف" سالـ عليكم"السيميائية يف القصيدة 
                                                             

:  أتشيوابند)، رسالة غَت منشورة، معاني سيميائية في رواية حمار الحكيم لتوفيق الحكيمأزىرم،    
 28 : ص،(2010النسانية قسم اللغة العربية كأدهبا، ابكلية اآلداب كالعلـو اجلامعة اإلسالمية احلكومية الرانَتم 



 

 منهج  البحث . و

 الوصفي أما ادلنهج الذم استخدمتو الباحثة يف ىذه الرسالة فهو ادلنهج
كذلك باالستقراء على ادلعاٍل السيميائية االستداللية كالتأكيلية يف . التحليلى

كقد اعتمدت الباحثة يف مجع ادلعلومات كالبيانات احملتاج . قصيدة أنيس شوشاف
 كذلك عن طريق قراءة الكتب إليها يف إعداد ىذه الرسالة على طريقة البحث،

 ىذه كتابةكإما طريقة . در ادلتنوعة اليت ذلا صلة دبوضوع ىذه الرسالةاكادلص
 كالعلـو بادآلالرسالة فهي الطريقة اليت قررىا قسم اللغة العربية كأدهبا بكلية ا

ادلدٌكنة يف بندا أتشيو   جامعة الرانَتم اإلسالمية احلكومية دار السالـاإلنسانية
 :كتاب

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

IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الباب الثاني

 أنيس شوشانترجمة 

 حياتو ونشأتو  .أ 

كيلقب بشوشاف ألف لقب .  كاشتهر باسم أنيس شوشافنيسأامسو 
 (Bizerte) زرتمكلد يف مدينة ب.  كىو شاعر تونسي.العائلة كمعناه أسود

 ككاف .عاصمة لُتإىل مث انتقل . ـ1982 من مارس سنة 29يف  التونسية
عرب  للباحثة قاؿ مجا كما حبا عائلتو كػلب. أنيس شوشاف لو سبعة إخوة

نشأت يف أسرة تتكوف من سبعة إخوة ك أخت كأبوين، ككنت "الفيسبوؾ 
كطفوليت كانت مجيلة كشلتعة خاصة ككنت . األصغر، يقولوف إٍل كنت ادلدلل

غالب الوقت برفقة ايب ادلتقاعد من اجليش الوطٍت، ككنت دائم االستماع للشعر 
ك الغناء البدكل بصفة أف أصوىل من اجلنوب التونسي كمشاىل ادلولد، عاشق 

ككنت من ادلتفوقُت يف الدراسة حليب للمعرفة كتربية على . للبحر ك زرقتو كموجو
 برنامج يف أيضا أنيس كقاؿ ".قيمة اضنها األىم يف ىذه احلياة كىي احلب

منذ الصغر كاف كالدم يدللٍت ألنٍت كنتي األصغر يف : "ادليادين  قناة "حوارم"
كحُت ؽلشي كاف . العائلة كىو حينها خرج للتقاعيد لذلك كنتي داًئمان أيرافقي أيب

                                                             

 21:17ـ، 2017 أبريل 7 : الدخوؿتاريخ ،  الربيد االلكًتكٍلعرب احلوار  
 2016 أكتوبر 6: الدخوؿ تاريخ ،من رسالة الربيد االلكًتكٍل الشاعر الًتمجة اليت أرسل 
 17:43، 2016 ديسمرب 25: الدخوؿ تاريخ ، سبوؾماحلوار عرب الف 



دائمان ييرٌدد الًشعر ألنٌو من اجلنوب التونسي كيف اجلنوب التونسي الكًلمة تعٍت 
  .ءالكثَت، كأذكر شي

كأنيس شوشاف ىو الشاعر جبلد أسود الذم يعيش يف بلد العرب فيها 
كيشاىد يف بلده خاصة ال سالـ . احلرب بُت العرب كبُت القبائل كادلذاىب فيو
كأبرز الشاعر شوشاف يف قصيدتو . كلو كاف فيو اإلسالـ الذم يدعو إىل السالـ

الفتا إىل أف السالـ ىجر ادلسلمُت بعدما انتشر . أسباب اخلوؼ من اإلختالؼ
 ".يعنيو عاد ما أجدادنا إسالـ كأف فيو إسالـ ال لتأسلم كاستسالـ تسليم "

شعرا دكف أف يلمسنا، كإف استطاع أف " السالـ"كتب الشاعر عن 
يف قصيدة لشاعر تونيسي، . ػلكينا أف ؼلطبنا عينا لعُت، كرد السالـ خجال

يف قصيدة كانت . ػلكينا كؼلاطب اجلميع أف انشدكا السالـ كانبذكا العنصرية
بعربية خالصة، الشاعر يتكلم الفرنسية بطالقة أك العامية التونيسي شعرا سعبيا 

كىو ؼلاطب الناس كنفسهم كيتابعو .  كالشاعر ؼلاطب اإلنساف كيدعو.أيضا
 منها ذبربتو، أساس على القصيدة أيضا ىذه ككتب .بالسالـ على الواف سلتلفة

" األياـ رللة" يف جاء كما حزينة، أٌمو طفولتو ككانت عند اليت كقعت السخرية
يف احلقيقة الدافع الرئيس لشاعرييت ىو الوجع، إذ كانت ىناؾ العديد من "

 كصاخصكدراسيت نت  بسبب لوٍل ادلختلف، فقد ؾمادلمارسات العنصرية ذباه
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كيف تكوف أسود كمتميزا يف " معلميت ت يلؿا كذات عاـ، ؽ.يف اللغة العربية
فهم معٌت ىذا السؤاؿ، كال دكاعي الربط بُت اللوف أ، حينها مل "اللغة العربية؟

كالتميز يف اللغة العربية، ككاف ىذا السؤاؿ انطالقة الضطهاد قادـ، حيث 
حبث أ ٍل ىذه ادلعلمة درجات متدنية بسبب ربطها الغريب، ىذا ما جعلٍلأعطت

من ماذا تعٍت "ىا ذات يـو عندما يف اخلامسة، تسأؿكأتذكر بأٍل ، معن نفس
، كاليت تعٍت يف اللهجة التونسية " هبا البعض؟ٍل اليت ينادم"كحلوش"كلمة 

، فأثر يب ىذا ادلشهد الذم تعمق فيما بعد، م، فبكت أـ"يا أسود"الدارجة 
 .كصوال إىل ادلرحلة اجلامعية، مع أكؿ قصة حب، كاليت رفض فيها بسبب لوٍل

 بعضهم يتقاتلوف الناس .العريب العامل يف نراىا أف ؽلكن كىناؾ أحداث كثَتة
 كىيب يف قناة  زاىي سألو عندما أنيس قاؿ كما تونس، يف بعضا، ككذلك

كم كتبت ىذه القصيدة من كاًقع ذبربة؟ من معاناة : زاىي وىبي"ادليادين 
ىي : أنيس شوشان شخصٌية كاختباره شخصي كحيايت يف العالقة مع اآلخرين؟

كما قلت لك قبالن، من أىم األسباب يف احلقيقة ىي . خليط من ذبارب كثَتة
يف أنٌك تشاىد الناس . تلك اليت يراىا ادلرء على شاشات التلفزة كاليت تفجعو
" تونس"حىٌت يف بالدم . تقتِّولي يف بعضها البعض بطريقة رىيبة يف العامل العريب

. كنا نعيش كنشاىد الوجوه مبتًسمة كنلمس األمل كنشعر باحللم كبأشياء حلوة
فرًحنا قليالن بعد الثورة كلكن دخلت علينا أشياء غريبة كمفاىيم جديدة يرغبوف 
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منها تبديل طريقة عيشنا كحىٌت مفاىيمنا يف إقامة دكلة دبعٌت أهنا دخلت علينا 
 .لتسرؽ لنا بالدنا

ركاد شبكات التواصل االجتماعي ككل ىف  ال ؼلطئوأنيس شوشاف اسم ك
من تعرض دلوقف اضطهد فيو للونو أك دينو أك فكره أك اثنيتو، فهذا الشاعر 
الذم لطادلا دافع يف قصائده عن السالـ، كعن التعايش، كعن قبوؿ اآلخر، 

 بزغ من تونس لتضرب شهرتو اآلفاؽ العربية، بل .كرفض العنصرية بكل أشكاذلا
 ةكلو قصائد بالفرنسية سللوط .ترجم قصائده إىل بعض اللغات األخرلمك

العنصرية كما يعانيو السود يف تونس من نظرة دكنية كاحتقار  بالعربية تتكلم عن
 .داخل تونس كتسميتهم خباف العبيد كىي منطقة كاف سكاهنا من السود

تونس اؿقاؿ للوزراء ؼ، التونسإذا كنا نتحدث عن معاناة السود يف 
اليـو الوطٍت " يف يعترب كىذا. قزاؿ يعاٍل يف بلدال م أف السود "يوسف شاىد"
 ادلنظمات كاجلماعات الناشطة يف عدة فيونطوم م الذم "دلناىضة التمييزا

بلد من بالد الذم   ىو أكؿتونساؿ.  ـ2016 ديسمرب 27 الثالثاء :تونساؿ
 على االتفاقيات الدكلية للقضاء على مجيع أشكاؿ التمييز كيعمل يزيل الرقابة
 .. الشاىد يوسفأكد رئيس الوزراء"العنصرم 
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 "حنعبل" على قناة "ىات ضلكيو " برنامجا يف ضيف أنيس شوشافكافك
  أنيسباعكالقصيدة اليت قدمها ك .تونساؿالتونسية يف حلقة ناقشت العنصرية يف 

ع أف يلفت مستطم  النقد سواء بالعربية أك الفرنسية أك التونسية، قصائد طويل يف
انتباه مستخدمي كسائل التواصل االجتماعي، الذين تتداكلوا القصيدة ادلسجلة، 

يف سابقة مل يعهدىا مستخدمو . بتقبل اآلخر كبنبذ العنصرية كمنادين بالسالـ
شعرية ليست  قصائد شبكات التواصل االجتماعي يف الشرؽ األكسط، بتدكاؿ

بكلمات  شوشاف استطاع. لشعراء عرب مشهورين كنزار قباٍل كزلمود دركيش
بسيطة، لكن بثقة كفكرة عميقة أف ػلكي اجلميع، أف ؼلاطبهم يف الوقت ذاتو 

 ألف مشاىدة عرب حسابات سلتلفة على يوتيوب 50لتسجل أكثر من 
  .كفيسبوؾ

كىو  أسرتو، أصغر يف ألنو لوالده، صغاره خصوصا منذ مدلال ككاف أنيس
 قصيدة كقرأ لو حقيقية احلياة معٌت تقاعده كحكى كالده الذم يرافق أبيو بعدما

 يبأكاف "كما قاؿ أنيس يف رللة األياـ . كلذلك رغب أنيس ىف الشعر مجيلة،
 نت لوأيب متقدـ يف العمر، كؾك تادلؤثر األكؿ يف صناعة ىذا الوعي، فلقد كلد

 إذ كاف ػلكي يل خرباتو يف احلياة، كيأصل لدم مفاىيم من قبيل .مثابة الرفيق
 إذ كاف ينشد . الشعرحبب إيلٌ احلرية كحب األرض كالوفاء كاالنتماء كما أنو 

حفظها يف ذاكريت، ألنشد شعرا أستمتع هبذه األشعار كأ نتاألشعار كثَتا، كؾ
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كبعد ذلك كقع بُت يدم . ألصدقائ يف ادلدرسة بناء على ما اكتسبتو من أيب
 م أليب القاسم الشايب، فأحببت ىذا الديواف رغم عدـ فهم"أغاٍل احلياة"ديواف 

 سنا يدرسوف اللغة العربية كآداهبا، فحصلت ٍلخويت الذين يكربكفإلو، فيما كاف 
 .نطلق يف عامل القراءةم، ؿيو لنزار قباٍل، من أخ"طفولة هند"على ديواف 

 أكضحيف ىذه احلالة . أنيس ليحكي قصة شعره  كدع"شلنوع"كيف برنامج 
كأكضح  العنصرية دلعارضة كلمات كتب الذم أنيس  عن بإغلازالتشريفات مدير

أنيس ىو شاعر سلتلف يف شكلو يف كلماتو يف "تاريخ من قصائده أيضا عن 
معانو سلتلف ككلماتو اليت عربت أفق من سامعو ألكؿ مرة فأصابتهم دىشة 

كشاعر يتكلم لغة شارعو شاعر تصور كلماتو على أكجج . احلب يف معاف أخذه
رلتمعو كنفاقاتو اليت تغضيها كلمة حلول يف شعرة رجاؿ سياسة كصحف 

 كىو شاب .كلماتو من أعماؽ آمل كاجلرح كالفرح يتكلم بلغة الكلمة ادلنتقات
أليست . شاعر التونيسى تفاصل حلكايا انتلقت من لوف بشرهتم افريقية التونيسية

افريقيا تقرة تنتمى األقل يف اسم إىل تونيس أمل تكن تونس ىي بلد الذم كاف 
أفرقيا "كجزء منها أفريقا جديد  "افريقا لشوس"يسمى يوما ما افريقا القدَل 

.  كانتلق يتحدث عن مأسات كمشاعر ظلم اإلنساف ألخيو اإلنساف".نوفا
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. ليست قصتو ىو فقط بل قصة كل سلتلفُت ينتمي إىل عدد سلتلف عن األكثرية
أنيس شوشاف مبدع طبقات أشعره الىت انتلقت يوما يف فديو على اليوتوب أك 
. على قناة تونسية آفة العلم العرب فقط ألنو ربدث إبداعا عن ذبريبة شخصى

أنيس شوشاف ػلل ضيفا ليتحدث بشعر كمشاعر بالعربية الفرنسية كاللغة زللية 
 .التونسية

 دراستو و ثقافتو .ب 

تونس ، كإىل جانب كونو اؿ يف ا حقوقيا كناشطافناف أنيس شوشافكاف ك 
زلًتفا بالرقص ادلعاصر، فحصل على دبلـو التقنيات السمعية كالبصرية 

يتمتع بكتابة نصوصو باللغة العربية كاللغة الدارجة ك .كمتخصص يف اإلخراج
 كشلا أرسلو أنيس .ترجم أشعاره إىل العديد من اللغاتمالتونسية كالفرنسية ، ك

درس يف علـو مكتبات كتوثيق بادلعهد األعلى "شوشاف ترمجتو إىل الباحثة أنو 
ف تلك أ كىو ، كلكن انقطع عنها لسبب بسيط كرلنوف يف ذاؾ الوقت،للتوثيق

خراج سنيمائي كربصل عل إمث درس  .الدراسة ال سبثل شخصو كفكره يف شيء
 يعمل هبا ألنو من جهة اصطدـ بواقع احملابات ك ملشهادة يف مساعة اإلخراج ك

مسية شبابية للمصدح ادلفتوح اين أادلعارؼ كيف نفس الوقت محلتو الصدفة إىل 
مكانو تقامسها مع الناس فصعد على الركح ك إكل من ؽلتلك موىبة يف الكتابة ب
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نبهر الناس ك تفاجئ ىو بردة للفعل اإلجابية  اقاؿ نصا من نصوصو بالفرنسية ؼ
ك لكن عرؼ من تلك اللحظة أنو كجد طريقو احلقيقي فواصل الكتابة بالدارجة 
التونسية مث عاد لعشقو القدَل اللغة العربية أين حاكؿ ك الزاؿ خلق ظلط سلتلف 

سهل يف ادلفردات عميق يف معناه يلمس بو ادلاء جيلو أساسا ك األجياؿ 
 .الالحقة دكف السقوط يف االبتذاؿ ك الرداءة

:  خربتو

 ادلشاركة يف عديد من ادلسرحيات كراقص كمعد رقصات ميستزك .1
 االنتماء جملموعة الرقص التابعة 2012 إىل 1999كمن . 2013

مسؤكؿ عن األنشطة الثقافية كالفنية جبمعية  لدار شباب بنزرت
  . إىل اليـو2014مناميت من 

ادلشاركة يف العديد من األنشطة كادللتقيات الثقافية يف تونس كخارج  .2
تونس مع مجلة من ادلنظمات احلقوقية منها، ادلعهد العريب حلقوؽ 

  . إىل اآلف2011منظمة العفو الدكلية، أنا ليند، من  اإلنساف،

 إىل 2011القياـ بالعديد من العركض الفنية يف الشعر ادلنطوؽ من  .3
 .اآلف
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 ادلهرجانات منها مهرجاف بنزرت الدكيل  منادلشاركة يف عديد .4
 .2014مهرجاف سطيف الدكيل للشعر ادلنطوؽ  ،2012

ىل أنو عضو يف مجعية مناميت اليت تقاـك كل ادلمارسات إىذا باإلضافة 
بقـو بورشات يف الكتابة بالعديد من ادلدارس ـ 2013العنصرية كذلك من سنة 

ال من إاإلبتدائية بتونس كذلك اؽلانا منو على أف التغيَت ال يستقيم كال يكوف 
 .خالؿ االشتغاؿ على الطفل

 

 مؤلفاتو .ج 

 ية يف البالد العربت كقعيتالعنصرية اؿ يف نبذ  متعددةقصائدهكتب أنيس 
سيصدر يف منتصف ، ككديواف شعره مل يصدر بعد. كخصوصا يف بالد تونيس

 .العاـ ادلقبل

   :  الباحثةقفت عليها كيت أنيس اؿقصائد ق ىيكىذ

  :سالـ عليكم .1
 قد اشتهرتك .كىذه القصيدة ربكى عن السالـ كانبذ العنصرية

 "اليوتيوب"كانتشرت على كساًئل التواصل االجتماعي كعلى 
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 ماليُت 4 كنالىت خالؿ أسابيع قليلة أكثر من ،بشكلو خاصٌ 
القصيدة قرأهتا حضرتك يف برنامج تلفزيوٍل تونسي كىو . ميشاىدة

عربية "قناة " حديث العرب" كعرض أيضا يف برنامج "ىات ضلكييو"
sky News" 

 
  أعرؼ أنكم تتساءلوف عٍت  .2

  اليت انتشرت"Cap FM Tunisie" يف مذياع قناة القصيدة عرض ىذه
كىذه القصيدة  يوتيوب،كعلى كساًئل التواصل االجتماعي  على

 .سبع اليـوادلجربكى عن االختالفات الىت ربدث يف 
 

 بال عنواف .3
  اليت انتشرت".Cap FM Tunisie" يف مذياع قناة القصيدة عرض ىذه

  القصيدةكىذه. يوتيوبكعلى كساًئل التواصل االجتماعي  على
 قيمة اجملتمع، كفقدت الدكلة عن يف حدثت اليت عن األحداث ربكى
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 اغتصاب مثل اجملتمع، يف كالعنف العلماء اختفت اليت األخالقية،
 .االقتصادم كالفشل اإلنساف، حقوؽ كمظامل امرأة
 

 األرض للجيمع .4
شاعت اليت " التاسعة" على التلفزيوف يف قناة القصيدة عرض ىذه

 كىذه "اليوتيوب"كانتشرت على كساًئل التواصل االجتماعي كعلى 
 كلكن دمرت ىذه التقاليد، ػلًـت اجملتمع اليت حالة عن عبارة القصيدة

 احلق كليس ذلم بلده يف احلماقة يكونوا حىت بالغربة كيشعركف الثقافة
 يف ربدث اخلالفات كحىت الكراىية، يف كغرؽ اجملتمع السيادة يف

 ألف حبرية، يعيش الذم اجملتمع يكوف أف ينبغي حيث. سلمي رلتمع
 .حلكومهم كليس للجميع، األرض ىذه
 

 يا كرديت .5
كىذه القصيدة  (MP3) ىذه قصيدة من الصوتالباحثة حصلت 

ربكى عن حب الوطن كيتشبو الوطن بالوردة العطرة كىذا الوطن ىو 
 توإخالصو البنتو كالقطؾ  أيضا احلبىذا يشبو، كىدية اهلل للحياة

 .كزكجتو كحىت حياتو
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 حبييب .6
على " بيت القصيدة" على التلفزيوف يف برنامج القصيدة عرض ىذه

شاعت كانتشرت على كساًئل التواصل االجتماعي اليت " ادليادين"قناة 
 عن حب ادلرأة كانتظر  كىذه القصيدة ربكى"اليوتيوب"كعلى 

 كثرة كنسي عن نفسو ألف. شاعر طوؿ الوقت كحىت مدل حياتو
 .تفكَت ىذه ادلرأة

 
 مسافر يف أزقة قلبك  .7

 كىذه القصيدة (MP3) ىذه قصيدة من الصوتالباحثةحصلت 
 كيقوؿ الشاعر ال ينفع نعيش يف الدنيا بال ربكى عن زلبة اخلالق

 .اخلالق اىل القرب
 

 يا ابن كطٍت .8
 على الذم نشر" دنيا يا احللوة" يف برنامج القصيدة عرض ىذه

 الشباب على (مل يهتم)جهل  القصيدة ىذه توضح ك.يوتيوب
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 مستقبل أف عرفنا كما إليو كلكن حاجة يف الدكلة كحىت عندما بلده،
. ىذا احلاؿ شجب أنيس. الشباب شخصية يف األمة

 

 يا أيب .9
حصلت  ك على كساًئل التواصل االجتماعي ىذه القصيدةكانتشرت
كىذه القصيدة  " الفسيبوؾ ألنيس شوشاف"يف  ىذه قصيدة الباحثة
ناجحا  الطفل يبلغ كالد كػلكى عن الًتبية الطفل حىت  حبربكى

 كىذا كلو من فضل كالده
 

 :يا أيها السياسى  .10
 كىذه القصيدة (MP3) ىذه قصيدة من الصوتالباحثةحصلت 

 نسياف كجعلو كالثركات السلطة ػلبوف  عن السياسيُت الذمربكى
 أف السياسيُت السياسيُت كيشبو كالعدالة كما أمجل حياة أجل من

 سوؼ أهنا حيث اجملتمع استعباد السياسيوف لسلطتو ك عبدا يكوف
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الباب الثالث 

 اإلطار النظري عن السيميائية

 

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

 الدالالت كذلك انطالقا من اخلليفة االبستيمولوجية الدالة حسب تعبَت غرؽلاس
(Greimas )فادلعاٌل . على أف كل شيء حولنا يف حالة بث غَت منقطع لإلشارات
لصيقة بكل شيء كىي عالقة بكل  (كادلعاٍل زلصلة لإلشارات اجملتمعة)

ادلوجودات حيها كجامدىا، عاقلها كغَت عاقلها كما علينا ضلن ادلتلقُت سول 
إبداء النية يف التلقي لكي يشرع العقل يف عملية معقدة مفادىا تفكيك 

  .الشبكات اإلشارية للمعاٍل احمليطة بنا

كمن ادلعركؼ أف علم السيميائيات علم حديث النشأة، إذ مل يظهر إال 
 أصوؿ اللسانيات احلديثة، يف حبر القرف (Ferdinand de Saussure)بعد أف أرسى 

العشرين، مع اإلشارة إىل أنو قد كانت ىناؾ أفكار سيميائية متناثرة يف الًتاثُت 
الغريب كالعريب على حد سواء، كألنو علم استمد أصولو من رلموعة من العلـو 
ادلعرفية، فإف مهمة ربديده كإعطاء مفهـو عاـ لو من األمور الصعبة جدا، ذلذا 
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السبب تعددت اآلراء يف تعريفو، كيف ربديد مصطلح دقيق لو، سواء يف اللغات 
لقد عرؼ ىذا العلم فوضى مصطلحية كبَتة جدا، . الغربية أك يف اللغة العربية

كأخذ زكايا نظر متعددة، حىت كإف أخذ مكانتو كمنهج نقدم، لو كجاىتو يف 
معاجلة النصوص األدبية، خاصة بعد أف تأكد فشل ادلشركع البنيوم، الذم 

 .انغلق على نفسو غَت سامح ذلا بالتجوؿ يف فضاءات النص اخلارجية

  ، إف السيميائيات علم كاسع، كشامل، كجامع يف طياتو لكثَت من العلـو
فاجملاؿ السيميولوجي ال يزاؿ الناس فيو بُت أخذ كرد، بسبب أنو مل )كلذلك 

 حقا فإنو من الصعب جدا كضع مفهـو زلدد للسيميائية، ىذه .ػلدد بعد
لكن ادلشكلة متعلقة هبذه  (علم العالمات)األخَتة اليت يعلم الكل أهنا تعٍت 

 .العالمات، اليت ىي أصل الوجود، كاليت سبس جل جوانبو

ككضع بعض التعاريف اليت اقًتبت من السيميائيات كلو جزئيا، كلعل 
أىم زلاكلة لتعريف ىذا العلم كانت مع فرديناند دم سوسَت، فهو من بشر هبذا 

العلم اجلديد، الذم ستكوف مهمتو دراسة حياة العالمات داخل احلياة 
إف اللغة نسق من العالمات اليت تعرب عن األفكار، كإهنا : "االجتماعية، يقوؿ

لتقارف هبذا مع الكتابة كمع أجبدية الصم كالبكم، كمع الشعائر الرمزية، كمع 
صيغ اللباقة، كمع العالمات العسكرية، كإننا لنستطيع أف نتصور علما يدرس 
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حياة العالقات يف قلب احلياة االجتماعية، كإنو العالماتية، كإنو سيعلمنا شلا 
، فرديناند دم (17:منذر عياشي)" تتكوف العالمات كأم القوانُت ربكمها

 (السيميولوجيا)سوسَت رغم دراساتو اللغوية اخلالصة، إال أنو استطع التفطن إىل 
اليت اعتربىا زلتوية للسانيات، من زاكية أف اللغة نظم إشارم ؽلتاز باألفضلية 

كاالتساع أكثر من األنظمة األخرل، لذا كانت دراساتو حوذلا، كمل ؽلنعو ىذا من 
 .إعطاء تعريف شامل للسيميولوجيا رابطا إياىا باجملتمع

إٌف مفكرم علم السيميائية احلديث كثَتكف، كلكن ادلفكرين الذين 
( Charles Sanders Pierce)بَتس .علا تشارلز س: يصلحوف أف يسموا برائد البنيوية

 .كيعترباف مؤسسى علم السيميائية (Ferdinand de Saussure)كفرديناند دم سوسَت
تفسَتا  (علم اللغة العاـ)كقد ذكر سوسَت يف الفصل الثالث من كتابو 

 System of  Signsاللغة نظاـ من العالمات )دلفهـو السيميولوجيا كذلك يف قولو 
الىت تعرب عن األفكار كؽلكن تشبيو ىذه النظاـ بنظاـ الكتابة أك األلفباء 

ادلستخدمة عند فاقدل السمع كالنطق أك الطقوس الرمزية أك الصيغ ادلهذبة أك 
كؽلكننا أف نتصور . العالمات العسكرية أك غَتىا من األنظمة كلكنو أعلها مجيعا

علما موضوعو دراسة حياة العالمات يف اجملتمع، مثل ىذا العلم يكوف جزءا من 
علم النفس االجتماعى، كىو بدكره جزء من علم النفس العاـ، كسأطلق عليو 
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فإف سوسَت حصر ىذا العلم يف دراسة العالمات  . Semiology علم العالمات
يف دالالهتا االجتماعية، على العكس عند بَتس الذم جعلها تدرس العالمات 

فالسيميوطيقا البَتسية ال ينصرؼ كامل اىتمامها إىل . العامة يف إطارىا ادلنطقى
العالمة فقط، بل يتجاكزىا إىل ما تنتجو ىذه العالمة شلا ىو ثانول كغَت 

أساسى إىل درجة أف يصبح ذا قيمة، كتذاكر احلافالت كالصكوؾ ادلصرفية، أك 
 .ذا شكل إبالغى كالتعبَت عن العواطف ككالتعبَت األدىب

فقد ربط ىذا   (Charles Sanders Pierce)أما األمريكى شرؿ سندرس بورس
ليس ادلنطق دبفهومو العاـ إال امسا آخر ): العلم بادلنطق، حيث يقوؿ 

 (للسيميوطيقا، كالسيميوطيقا نظرية شبو ضركرية أك نظرية شكلية للعالمات
كثَتا بدراسة الدليل اللغوم من  (بورس)كقد اىتم . (26:رشيد بن مالك )

 .كجهة فلسفية خالصة

للعالمة على مستول ادلوضوع  (Peirce)كتناكؿ الناقد تصنيف بَتس 
أف سيميوطيقية  (Pierce) كرأل بَتس .(ادلؤشر، األيقونة ك الرمز)متمثال يف 

العالمة كادلوضوع كتفسَت أك : ىو العمل كاألثر كاإلشًتاؾ بُت ثالثة ادلوضوع 
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: بقولو (Pierce)كأما ادلراد بالعالمة فعرفها بَتس . ادلشارة كادلشارة إليو كقالبها
 .أعرؼ العالمة دبا يعينو األمر اآلخر ادلعُت، الذم يسمى بادلوضوع

ىو ادلعرفة الىت تفًتضها العالمة لكي تأيت :  بقولو (Pierce) يعرفو بَتس
كىو اآلخر جزء من  (سعيد بنكرأد)دبعلومات إضافية زبص ىذا ادلوضوع 

العالمة كؽلكنو االشتغاؿ كعالمة، كعلى ادلرسل كادلرسل إليو أف يكونا على معرفة 
سابقة دبوضوع ما حىت تتم عملية احلوار، كادلوضوع ادلباشر ىو ادلوضوع ادلاثل 

كلو ثالث  (شجرة)أماـ أعيننا فإحالتنا على كجوده مباشرة، كإحالتنا على 
 : عالمات
 عالمة أيقونية  .1

ىي العالمة الىت تشَت إىل ادلوضوعة الىت تعرب عنها عرب الطبيعة 
 عالقتها ىي (كالصورة الفوتوغرافية)الذاتية للعالمة فقط 

ادلشاهبة، كىي أقوف جزئي كما األكالنية جزئية، مثل اللوحة دكف 
: كيف كتاب األخر أف أليقونية ىي. تعليق أك الرسـو البيانية

. إشارة تقيم عالقتها دبوضوعها من خالؿ الشبو ادلوجود بينهما"
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مثال الصورة الفوتغرافية ىي مثل عن االشارة األيقونة ألف ىناؾ 
 ."(الشخص)شبو بُت ما سبثلو كادلوضوع 

 
 ادلؤشر .2

ىو العالمة اليت تشَت إىل ادلوضوعة اليت تعرب عنها عرب تأثرىا 
كالدخاف الذم ىو مؤشر على كجود )احلقيقي بتلك ادلوضوعة 

 ىو عالمة ربيل على ادلوضوع ال متالكو بعض اخلصائص (النار
ادلشًتكة معو، كىذه اخلصائص سبكنو من اإلحالة على ادلوضوع 

، كمثل األيقوف ىناؾ مؤشر جزئي كاالسم (50:زلمد ادلاكرم)
كالضمَت الداؿ على الفرد لكنو ليس فردا، كىو كالثانيانية يرتبط 
ديناميا مع ادلوضوع الفردم من جهة، كبذاكرة الشخص كمعانيو 

أيضا كاشارة يرتبط دبوضوع  (index) ، كادلؤشرمن جهة أخرل
بواسطة عالقة حسية قد تكوف سببية أك تقاربية مثل  (بشيء)

كمثل األيقوف ىناؾ .  الرعد كالربؽ يدالف على قدـ عاصفة
مؤشر جزئي كاالسم كالضمَت الداؿ على الفرد لكنو ليس فردا، 
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كىو كالثانيانية يرتبط ديناميا مع ادلوضوع الفردم من جهة، 
 كبذاكرة الشخص كمعانيو من جهة أخرل

 

 الرمز .3
ىو عالمة تشَت إىل ادلوضوعة الىت تعرب عنها عرب عرؼ، غالبا ما 

 يقًتف باألفكار العامة الىت تدفع إىل ربط الرمز دبوضوع
 

العلم الذم يدرس العالمات كهبذا :  كالسيميائيات عند كل الغربيُت ىي 
 Julia) كجوليا كريستيفا(Greimas)كغرؽلاس( Todorov)عرفها كل من تودكركؼ

Kristeva)كجوف دكبوا (John du Pont)  كجوزيف رام دكبوؼ (Joseph Ray Dubov) 
إف : بقوذلا( جوليا كريستيفا)أما موضوعها فتحدده  (18:عصاـ خلف كامل )

دراسة األنظمة الشفوية كغَت الشفوية كمن ضمنها اللغات دبا ىي أنظمة علم 
فادلوضوع . (26:عصاـ خلف كامل )(أخذ يتكوف كىوض السيميوطيقا

 .كال شيء سواىا (العالمة)األساسى الذم تدكر حولو السيميائيات ىو 
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فتقوؿ أف ىدؼ السيميوطيقا أك  (سيزا قاسم) أما الباحثة العربية 
تفاعل احلقوؿ ادلعرفية ادلختلفة، كالتفاعل ال يتم إال بالوصوؿ إىل )طموحها ىو 

مستول مشًتؾ ؽلكن من خاللو أف ندرؾ مقومات ىذه احلقوؿ ادلعرفية، كىذا 
 .(ادلستول ادلشًتؾ ىو العامل السيميوطيقي

ىي العلم الذم يدرس : السيميائيات بقولو (صالح فضل) كيعرؼ 
: عصاـ خلف كامل)األنظمة الرمزية يف كل اإلشارات الدالة ككيفية ىذه الداللة 

هبذا التعريف يشًتط أف تكوف اإلشارات ادلدركسة ( صالح فضل)، ؼ(20
 (سعيد علواش)ذات داللة، ألف السيميائيات تدرس داللة ىذه اإلشارات، أما 

ىي دراسة لكل مظاىر الثقافة، كما لو : فَتبطها بالثقافة كمظاىرىا حُت يقوؿ 
كانت أنظمة للعالمة، اعتمادا على افًتاض مظاىر الثقافة كأنظمة عالمات يف 

 (.20: عصاـ خلف كامل)الواقع 

فهي   كنستنتج من كل ىذه التعاريف أف السيميائيات نظرية كاسعة جدا،
ليست سول تساؤالت زبص الطريقة اليت ينتج هبا  : (سعيد بنكراد)كما يقوؿ 

 .اإلنساف سلوكاتو، أم معانيو كىي أيضا الطريقة اليت يستهلك هبا ىذه ادلعاٍل

يف بالد الغرب،  (السيميائيات) ىذه أىم اآلراء اليت دارت حوؿ مصطلح 
كالعرب، فهو ككل األعماؿ العظيمة اليت يكثر حوذلا النقاش، تضاربت حولو 
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اآلراء، كبدرجة كبَتة يف اجلانب ادلصطلحايت كما يف اجلانب ادلفهومي، ال 
فقد ثبت للجميع أنو علم لو مكانتو . لينقص ذلك من قيمتو بل على العكس

ادلتميزة كسط العلـو كادلناىج األخرل، كقد اكتسب ىذه ادلكانة بقدرتو على 
 احتضاف مجلة من العلـو يف مظلتو، كدبركنتو يف التعامل مع الظواىر ادلختلفة

إف السيميائية يف قاموس األدب العريب كقاموس مصطلحات األدب 
يف الغرب  (Pierce)بَتس . كتشارلز س. تسمى بعلم العالمة أك علم اإلشارة

مصطلح  (Pierce)كمل يبتكر بَتس  .قد عٌرؼ كلمة السيميائية (األمريكية)
 John)السيميوطيقا من عنده، بل استمده من ادلصطلح الذم اطلقو جوف لوؾ 

Locke)  ،على العلم اخلاص بالعالمات كالدالالت كادلعاٍل ادلتفرع من اادلنطق
 .علم اللغة ((Lockeكالذم اعتربه لوؾ 

يف كتب نظرية األدب " علم العالمة"كيوجد ادلصطلحات األخرل من 
. كنقد األدب كما ذكره صالح فضل كىو يعرؼ بعلم اإلشارة كسيميوطيقية

. كسيميوطيقية ىي معرب من سيميوطيقية اليت كاف تعريفها سواء بسيميوطيقية
 .يف فرنسا كسيميولوجية  ىي الكلمة اليت تعرؼ هبا فرديناند دم سوسَت
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كىي النظرية الىت . علم السيميائية ىو العلم الذم يبحث عن العالمات
توظف علم العالمات يف دراسة كربليل أنواع التصاؿ كالداللة كادلعٌت من خالؿ 

أنظمة العالمات، ليس فقط يف اجملاالت األدبية كاللغة، بل يف سلتلف العلـو 
فهى تركز على تطبيقاهتا كنتائجها انتداء من شلارسات . كشىت أنواع ادلعرفة أيضا

االتصاؿ احليواٍل البدائي، كانتهاء بأكثر أنظمة االتصاؿ اإلنساٍل تعقيدا 
كتشابكا كتركيبا مثل لغة األساطَت كالشعر كاألدب عامة، كعلـو اللغويات 

 .كاألنثركبولوجية كالسيكولوجية كغَت ذلك

 

 أنواع السيميائية . ب
لقد احتلت السيميائيات حقوؿ ادلعارؼ األدبية كالنقدية كعلم يهدؼ 
إىل البحث عن دالئل العالمات كتأكيالهتا يف كوف كلو، ككاف ذلذا التوسيع يف 

رلاالهتا كانفتاحها الكبَت أف تداخلت معها العلـو كادلعارؼ العلمية كاإلنسانية، 
لكنها استطاعت أف ذبد لنفسها منهجا مستقال، زلاكلة فرض تطبيقاهتا على 

 .قسم لغوم كآخر غَت لغوم: سلتلف مظاىر احلياة، فكاف منها قسماىا ادلهماف
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 : السيميائيات اللغوية .1
، كقد 20لقد تطورت السيميائيات اللغوية بشكل كبَت منذ القرف 

كتتمثل السيميائيات اللغوية يف . أخذت الكثَت من مبادئ كقواعد اللسانيات
 :أشكاؿ لسانية أعلها

ىي من أىم دراسات السيميائيات : (الفونولوجيا)الصوتيات  1.1
 كتنسيق بينها (الفونيمات)اللسانية، هتتم بأصوات اللغة 

إف الًتكيب يدرس بنية اجلمل سواء كانت مكتوبة أك : الًتكيب 1.2
منطوقة يف اللغات، كما يدرساإلعراب كالتصريف كترتيب 

 .الكلمات
كىو دراسة اذليئة الشكلية للكلمات كما يطرأ عليها : التصريف 1.3

من تغَتات ضلوية تنتج من التحويالت الًتكيبية من مجع كإفراد 
كتاب : ضلو . كتذكَت كتأنيث كىو ما يؤدم إىل تغَت يف الداللة

 ككتب، سيارة كسيارات
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فهذه ىي تبحث عن العالقة الربطة بُت الداالت : الداللة 1.4
 كادلدلوالت

 
 السيميائيات غير اللغوية .2

مل تتوصل السيميائيات إىل تطبيق دقيق : العالمات الشمية 2.1
كمنهجي على مثل ىذه العالمات، إال أهنا رباكؿ الكشف عن 

دالالهتا، إف حاسة الشم كما ىو معركؼ ىي اليت تساعدنا على 
كركد، )التمييز بُت الركائح الرديئة كاجليدة فاجليدة من أصلى نبايت 

 (عطر حشيش، خشب
ىي قليلة االستعماؿ يف عالقاتنا اإلنسانية، : العالمات اللمسية 2.2

تربز أعليتها يف مراحل ظلو الطفل األكىل، إذ غلب على الطفل أف 
الربكدة كاحلرارة، الصالبة : يتحسس كل شيء حولو كيكتشفو

 كالنعومة
أىم عالمة تنشأ عن ىذه احلاسة ىي عالمة : العالمات الذكقية 2.3

اإلنساف بطعامو كتذكقو لو، إذ أنو يعقلن طريقة أكلو، ككما كضح 
فإف ىذا كاف منذ استطاع سلفو طبخ طعامو  (ليفي شًتاكس)
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برنارد )" من الطبيعة إىل الثقافة منذ اللحم ادلطبوخ مث ادلغلي"
الوحدة الذكقية الدنيا ( ليفي شًتاكس)، كقد حدد (26: توساف

الدالة كىي الذكقة بواسطة أنظمة تعارضات داخل تصنيف 
 (مغلي/مطبوخ، مشوم/ماٌف، ٍلء/ حلو)ادلعطيات الذكقية 

 .كالسيميائيات تطمح إىل أف تنظر ذلذا اجملاؿ
ىي عالمات ذلا أعليتها يف : العالمات اإلشارية أك اإلؽلائية  2.4

حياهتا إذ تستعمل كبديل للكلمات الفاحشة ككبديل هنائى 
العالمات  (أمربتو إيكو)البكم، كقد حدد -للكالـ عند الصم

كمجموعة دالة لإلشارات ادلتفق عليها اجتماعيا، "اإلؽلائية 
، كما نستعملها "(27:برنار توساف)اإلؽلاءة كوحدة دنيا ذلك 

يف حالة عجزنا عن كصف شيء ما بلغة أجنبية، فنشَت إليو أك 
 نومىء إليو فتصبح لدينا لغة عادلية بديلة،

إننا ندرؾ دالالت األصوات من خالؿ : العالمات السمعية 2.5
 (برناف توساف)حاسة السمع، ادلرتبطة كثَتا باإلدراؾ، كقد قسم 

الظواىر الفظة كذلا دالالت : أنظمة التواصل السمعي إىل ثالثة
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كرغي الصبياف، كقهقات سلتلفة كاحلاكيات )خاصة 
 (29: برناف توساف)(الصوتية

إهنا كليدة العصر احلديث، عصر : البصرية-العالمات السمعية 2.6
التلفاز اذلاتف احملموؿ، : التكنولوجيا ادلتطورة، تتمثل مظاىره يف

الكمبيوتر كىو يطالق ما بُت األيقونة كالصوت، كقد بدأ العمل 
يف ىذا اجملاؿ أكال سوسيولوجيو التواصل، فنحن يف حياتنا اليومية 

نسمع أصواتا كلغات، كنرل إؽلاءات كصور، كاستخداـ ىاتُت 
احلاستُت مرتبط باإلدراؾ كالفكر أشد االرتباط، كىذا ظاىر 

. خصوصا يف عصرنا احلايل، إذ علا أصلع كسيلتُت لتعليم اللغات
كاف الشعر قدؽلا يفهم كػلفظ من خالؿ السماع، كاليـو بفضل 

: الكتابة استطعنا قراءتو كمساعو كترسيخو أكثر يف األذىاف، مثل
أما عن نظريات ىذه العالمات ككيفية . السينما، ادلسرح، اإلشهار

تطبيقها فقد ظهرت بشكل كاضح من خالؿ دراسة كل منها 
غلى حدة أم دراسة السمعي من جهة، كالبصرم من جهة 

  .أخرل، ىذا األخَت الذم سنتحدث عنو يف العنصر ادلوايل
عبارة عن سبثيل كاقعي ينتقل إىل  : (البصرية)األيقونية  عالمة 2.7

الذىن ليًتسخ فيو كموضوع، لكن علينا تقنينو كربديده حىت 
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نتعرؼ على ىذا ادلوضوع، كىي حاملة للداللة كالتواصل 
 .كالتمثيل

 
 عناصر السيميائية . ج

  :يرل بعض الباحثُت أف عناصر ادلنهج السيميائي ثالثة ىي
 . كلغتو  كىو الذم يرتبط ببنية النص:اللغوم   العنصر البنيوم .1
 كىو الذم يرتبط دبا ػلتوم عليو النص من :العنصر الفٍت اجلمايل  .2

 .الشكل إبداع فٍت يف تكوين
كىو الذم يرتبط بادلؤلف كبيئتو كالتناص : العنصر النفعي الداليل   .3

 .األخرل مع النصوص
 

 (Riffaterre)منهج الريفاتير . د
كأما ريفاتَت يقدمو . ما ذكر من السابق أنو معٌت السيميائية بشكل عاـ

 . بطريقة خاصة كلكن معناىا ال ينفصل من ادلعٌت السيميائية بشكل عاـ
أستاذ جامعي حاصل على شهادة  (ـ2004-1924)كميكائل ريفاتَت 

 كىو أحد النقاد .ـ1955 سنة (Columbia) الدكتوراه من جامعة كولومبيا
 . ادلشهورين كناقد األدب الفرنسي ادلؤثر الذل تعمق يف السيميائية ىف األدب
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أف الشعر منذ زمن بعيد حىت اآلف يتغَت بسبب  (Riffaterre)كبُت ريفاتَت 
خاصة  (Riffaterre)يف ىذا احلاؿ، قد حبث ريفاتَت )تغيَت الإلدراؾ كالصيغة الفنية 

عن العمل األديب من نوع الشعر، كلكن ىذا البحث يستطيع أيضا أف يستعملو 
 Semiotics) "سيميائية الشعر" كشرح يف كتابو .(يف العمل األديب من نوع النثر

of Poetry) عن خصائص الشعر يف علم العالمة. 
 :التعبَت غَت ادلباشرة  .1

كيرل ريفاتَت . كلكن بطريقة ألخرل. ىو إظهار الفكرة بغَت مباشرة
(Riffaterre)  ىو تبديل ادلعٌت : أف التعبَت بغَت مباشرة بسبب ثالثة أحواؿ
(Displacing of Meaning)كزيغ ادلعٌت ،(Distorting of Meaning) كابتكار ادلعٌت(Creating 

of Meaning).  

 

أٌف تبديل ادلعٌت بسبب استعماؿ  (Riffaterre)رأل ريفاتَت 1.1
أما االستعارة . (Metonym" )الكناية"ك (Metaphor)" االستعارة"
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(Metaphor)  ،فهي اللغة ادلثلية اليت ال تستعمل كلمة مقارنة
 .الكاؼ كادلثل كغَت علا: مثل

: أف زيغ ادلعٌت بسبب ثالثة أحواؿ (Riffaterre)شرح ريفاتَت  1.2
( Crontradiction")التناقض"ك (Nonsense)"الكالـ الفارغ"
ألٌف  (Ambiguity" )الوىم"كأما سبب . (Ambiguity)" الوىم"ك

كسبب . معٌت لغة األدب متضاعف، كخصوصا يف لغة الشعر
ألف لغة الشعر يشتمل على  (crontradiction)" التناقض"كالـ 

قد تكوف إظهار شيء  (Ironi)" الغلمضة"كالكلمة . اخلالؼ
ىو الكلمات الىت ال  (Nonsense)" الكالـ الفارغ"ك. عكسو

سبلك ادلعٌت يف علم اللغة، ألنو يتكوف من غذؽ الصوت فقط، 
 .ؽللك ادلعٌت ىف الشعر (Nonsense)" الكلم الفارغ"كلكن 

ابتكار ادلعٌت، إف الشعر لو حكم بالنص الذم ال ؽللك ادلعٌت  1.3
يف علم اللغة، بل كاف لو ادلعٌت إذا رأل من كجهة العمل 
 .األدىب، كأٌف ىذا يف كتابة الشعر، كالشعر الرباعية كقصيدة
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 (Hermeneutik) كالتأكيل(Heuristik)قراءة االستدالؿ .2

اللغة )كما قد سبق ذكره، أف اللغة الشعرية سلتلفة عن اللغة اليومية 
باستعماؿ ( ادلراد ىنا بالشعر)ككاف ربليل العمل األديب . (للتوصيل أك االتصاؿ

كأما اذلدؼ . قراءة االستدالؿ كالتأكيل: ربليل سيميائية يعرؼ بطريقُت، علا
إعطاء ادلعٌت من العمل األدىب الذم قد يكوف سيميائية بالدرجة : منهما فهو 

رأل ريفاتَت أف إعطاء معٌت العالمة يف العمل األدىب ىو عمل القارئ، . الثانية
كعرفت الطريقة . ألف تلك العالمة أف يكوف ذلا ادلعٌت إذا ربلل كتعطى ادلعٌت منو

كقراءة " االستدالؿ"قراءة : اخلاصة ليحليل العمل األديب بتحليل السيميائية فهي
 ".التأكيل"

ىو ربليل النص على أساس تركيب (: Heurestik )االستدالل 2.1
 ضلتاج الذم  كىكذا توفَت.اللغة أك علم العالمة بالدرجة األكىل

 العملك.  رمز اللغة علىىو معرفة نظاـ اللغة، كاختصاصك
 Actual) ةمعٌت كاضحة كحريففهو ادلعٌت  (Heurestik )االستدالؿ

Meaning .)الذم أراد ادلعٌت  كلكن يف كثَت من احلاالت األدب
 .يعٍت معٍت اجملاز كليس دبعٍت احلقيقي الكاتب
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ىو ربليل التكرار لنص بعد أف ربللو (: Hermeneutik )التأويل 2.2
ىو إعادة القراءة من البداية إىل ك. بتحليل قراءة ىَتيسطيقية

األدب  ىذه القراءة تعطي معٌت احلرارم. النهاية مع التفسَت
 كاذلدؼ من ىذا التحليل ىو اكتشاؼ ادلعٌت من .(شعر)

 النص ادلخفي

 

 (Model) النموذج ك(Keyword) أك كلمات الدالة( Matrik)ادلصفوفة  .3

  (Varian) ادلتغَتاتك
من ترمجة   نتيجةىي كالقصيدة. قصيدة نشأت من ادلصفوفةأف 

كلمة مركبة أك مجلة  أك ىذه ادلصفوفة ؽلكن أف تكوف كلمة كاحدة. مصفوفة
إذا تعرؼ ادلصفوفة كىذا يعٍت . كماؿؿ كأاأطوهتا يكوف ترجم حىت ترجمكبسيطة 

كأما .. القصيدةيف رء يعرفوف موضوع اقوؿ إف القت، فإنو القصيدةمصفوفة يف 
 الكلمات أك  منىذا النموذج ؽلكنك. النموذج ىو االدراؾ األكؿ من ادلصفوفة

 القصيدة العثور على النموذج يف. اليت سبثل ادلصفوفة يف القصيدةالعبارات الواردة 
يكوف ذج كًلاؿ كصفوفة كامل. مستول الكلمة أك العبارة ؽلكن أف ينظر إىلك

 ىذه ادلتغَتات ىو شكل من أشكاؿ الًتمجةك. ادلتغَتات
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 (Hypogram) عالقة التناص .4
بدأ ة ىو مبالسيميائي ىناؾ طرؽ أخرل إلنتاج معٌت األعماؿ األدبية

أف القصيدة ىي  .مبدأ العالقات بُت النص الشعر مبدأ التناص ىو. التناص
  القصيدة السابقة دكف كضع القصائد علىعن (الردكد أك اجلواب)استجابة 

 .التسلسل التارؼلي، كمل يكشف عن الطبيعة األساسية للقصيدة

قصيدة ىي االستجابة على كاؿ.  مل يولد يف فراغ ثقايفكالقصيدة
. التقليد ىذه االستجابة يف شكل سلالفات أك إعادة توجيهها ك.ةسابق القصائد
يتحرؾ شيء يف شكل أك  ىو ربويلك. قصائدهعلى  قربويل الشاعر كاستيعاب

. (hypogram) ريفاتَت هبيفوغـر مسيك. يف األساس نفسو الذم النموذج آخر،

كيف ىذه الرسالة ستستعمل الباحثة نظرية السيميائية دليكائل ريفاتَت 
(Michael Riffaterre )للقصيدة اليت تعتمد على القراءة االستدالؿ كالتأكيل . 
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 الرابعالباب 
 ألنيس شوشان" سالم عليكم"تحليل السيميائية في قصيدة 

 

 لمحة عامة عن القصيدة .أ 

 قد اشتهرتك. ىي قصيدة أصدرىا أنيس شوشاف" سالـ عليكم"قصيدة 
 ،بشكلو خاصٌ " اليوتيوب"كانتشرت على كساًئل التواصل االجتماعي كعلى 

القصيدة حضرت يف .  ماليُت ميشاىدة4كنالىت خالؿ أسابيع قليلة أكثر من 
كأما ىذه القصيدة تعرٌب عن  ."ىات ضلكييو"برنامج تلفزيوٍل تونسي كىو 

 .التهديد كمعانات اليت حدثت يف اجملتمع اليـوشلارسة العنصورية ك

 أف كتب ، كىذا ىو السببمنذ قدَل ال يرل الذمالشاعر السالـ كأراد 
. كعي الناس بأعلية السالـ على األرضم أف يريدىذه القصيدة، ألنو 

 : كما يقوؿ ىف قصيدتو 

 سالـ كعلينا عليكم سالـ

 سالـ كإلينا إليكم سالـ

 السالـ رد من على سالـ
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 يرد مل من على حىت كسالـ

 السالـ الرب باسم سالـ

 الصمد اهلل العباد رب

 فيو ترعرعنا سالـ

 البلد ىذا بأرض معجوف سالـ

 فيو نسكن عدنا ما سالـ

 فينا يسكن عاد ما سالـ

 حقائبو ػلـز كىو نراقبو، سالـ

ا ليهجر، ا ركيدن  أراضينا ركيدن

 العميقة بكلمة الشاعر كؼلاطب مررا "السالـ" كلمة الشاعر كظهر
 األحواؿ بُت كأحوالو حاؿ كل على كسالـ بالسالـ ككلها .الواسعة بادلعاٌل
 يسكن من على السالـ يقل كمل للجميع سالـ يعد، ال معاف لو كسالـ .ادلستورة
 الشاعر نقد كقد .فيو يسكن كلوال فيو يسكن من كل دائما السالـ لكن حولو،
 ال لكن اإلسالـ قوؿ من السالـ كأف سالما، يعمل كال سالما القى من على

 كنشر السالـ إىل العامل اىل مجيع اإلنساف، كاإلنسانية ال تعرؼ .بالسالـ يعيش
لونا كال جنسا كال قوما كال كطنا كىي عادلة مدركة فإف حلت يف قلب اإلنساف 



كإف فقدىا . رفعتو إىل الدرجة العليا ادلؤسسة على احملبة كالعدؿ كادلساكاة كادلعرفة
 .نزلت بو إىل الدرؾ الألخالقي، حيث البغض كالظلم كاحلقد كالوحشية كاجلهل

كجو الفناف كالشاعر الكبَت التونسي أنيس شوشاف ادللقب بفناف السالـ  
ىذا كقد أبدع الشاب  .رسالة قوية اىل كل العنصريُت دبختلف مستوياهتم كرتبهم

التونسي، الشاعر أنيس شوشاف، يف انتقاء كلماتو لقصيدة تناىض العنصرية، 
كالطائفية يف بالده، أثارت لدل ادلغٌردين مشاعرنا سلتلطة، معتربين أهنا رسالة لكل 

كأبرز . من نظر إىل نفسو يف ادلرآة كرأل شخصنا آخر، أعلى من غَته من البشر
 اخلوؼ من االختالؼ الفتنا إىل أفَّو السالـ سببالشاعر شوشاف يف قصيدتو 

التسليم كاالستسالـ لتأسلم ال إسالـ فيو، كأف "ىجر ادلسلمُت، بعدما انتشر 
اىل ذلك ذباكبت كل مواقع التواصل االجتماعي  .إسالـ أجدادنا ما عاد يعنيو

مع ىذه القصيدة اليت جعلت ىذه ادلواقع هتتز كتفاعلت معهما بقدر كبَت من 
 .االحًتاـ ك التأثر

 

 نص القصيدة .ب 

 "سالم عليكم"

 سالـ كعلينا عليكم سالـ
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 سالـ كإلينا إليكم سالـ

 السالـ رد من على سالـ

 يرد مل من على حىت كسالـ

 السالـ الرب باسم سالـ

 الصمد اهلل العباد رب

 فيو ترعرعنا سالـ

 البلد ىذا بأرض معجوف سالـ

 فيو نسكن عدنا ما سالـ

 فينا يسكن عاد ما سالـ

 حقائبو ػلـز كىو نراقبو، سالـ

ا ليهجر، ا ركيدن  أراضينا ركيدن

 فيو إسالـ ال لتأسلم كاستسالـ تسليم مكانو، كػلل

 يعنيو عاد ما أجدادنا إسالـ كأف

 السالـ منا يهاجر مل أتدركف



 الظالـ فينا يعم مل أتدركف

 ؼلاؼ رلتمع ألننا ببساطة

 االختالؼ ؼلاؼ رلتمع ضلن

 كلكم أك جٌلكم أك بعضكم تعجب لن كلمايت

 أعرؼ

 اخلراؼ من أكوف أف رافض ألٍل سأقوذلا لكٍت

 االعًتاؼ يرفض رلتمع ضلن

 التخلف يعيش رلتمع انو

 صفاقة بكل يصيح رلتمع ضلن

 سلتلف لفكر حامل أنٌو كيٌدعي

 فراغ من التعايل يهول رلتمع ضلن

 مثقف رلتمع أنو كيٌدعي

 القرؼ ىذا ما كيلي يا

 غالؼ إال ليس عندنا االختالؼ فقبوؿ



 يؤذينا اللوف اختالؼ

 يؤذينا الشكل اختالؼ

 يؤذينا الفكر اختالؼ

 يؤذينا الدين اختالؼ

 يؤذينا اجلنس اختالؼ حىت

 فينا اختالؼ كل اغتياؿ ضلاكؿ لذا

 زعاؼ مسنا لبعضنا ربولنا

 احلمق من أمحق رلتمع ضلن

 احلمق من أمحق رلتمع ضلن نعم

 كاخلرافات كالًتىات التفاىات على نتنازع

 العمق يف نغوص أف دكمنا كنرفض

ا أبرئ كال  ساسة كال مدنيُت ال أحدن

 الصمت لبالدة يستكُت من ال

 القداسة فينا يٌدعي من كال



 كاألعمى الغرب يتبع من ال

 كالنخاسة اخلالفة أرلاد إعادة يريد من كال

 خالؼ من األرجل كتقطيع

 فينا نغوص أف صلرب دعونا

 أعماقنا يف

 أركاحنا نعانق أف صلرب دعونا

 اختالفاتنا األركاح يف نعانق أف صلرب دعونا

 ..أمامكم أنا ىا

 بأفكارم بأطوارم بًشعرم بشىعرم بلوٍل

 أخافكم ال أنا

 عٍت اختالفكم أخاؼ ال أنا

 مٍت كألنكم منكم، ألنٍت

 فن طللق دعونا

 احللم يف نغوص دعونا



 سخافة بال ثقافة لنرسي

 خالفة أمسى ىو فينا الرقي ليكوف

 كاألطياؼ كاألجناس األعراؼ نذكب دعونا

 كاألدياف كاأللواف كاألفكار

 اإلنساف سول نرل كال

 

 تحليل السيميائية في القصيدة .ج 

 ستحلل الباحثة ىذه القصيدة من ناحية االستدالؿ كالتأكيل

 األلفاظ رقم

 سالـ على من رد السالـ  .1

 سالـ حىت على من مل يرد

 : معناه االستداليل ىو

 منعو كصرؼ كأرجعو: رد 

                                                             

 877: ص (2008عامل الكتب، : القاىرة) معجم اللغة العربية المعاصرةأمحد سلتار عمر،   



 :كمعناه التأكيلي ىو

كىذه احلالة . كصف ىذ البيت حالة الناس بوجو عاـ
كؽللكوف الناس يف حياهتهم القوة . تتأسس على صفة أصلهم

كالناس ىم الذين ؽللكوف العنصورين . لفعل احلسنة كالسيئة
كالنفس ىو النصور الذم صفتو سبيل إىل . كعلا العقل كالنفس

كأما العقل ىو العنصور الذل . حث الناس على فعل احلسنة
 .يسيطر الناس ألف يفعلوا السيئة

2.  

 

 سالـ باسم الرب السالـ

 :كمعناه االستداليل ىو 

   اهلل عٌزكجلٌ –إلو : الرب 

 / اسم من التسليم كالكالـ من التكليم (مص): السالـ 
  أماف- أمن - ًسلم

 :كمعناه التأكيلي ىو 

أحٌب اهلل عز كجل السالـ كأف السالـ : ىو" برب السالـ"كادلرد 

                                                             

ماتى : يوغياكرتا) إندونيسي- العصري عربي" كرابياك"قاموس بك علي كأمحد زىدم زلضر، اأت 
 952: ص (1999كريا غرافك، 

 347:  ص ،(1986دار ادلشرؽ، : بَتكت)، المنجد في اللغة واألعالم، لويس معلوؼ 
 1076:  ص ، المرجع السابقبك علي كأمحد زىدم زلضر ،اأت 



كلذلك يلقب . دائما مع اهلل الذم عُت اإلنساف يف خواطره كفرحو
 . نفسو برب السالـ

 سالـ ترعرعنا فيو  .3

  كمعناه االستداليل ىو

   شبٌ - نشأ : ترعرع 

 :كمعناه التأكيل ىو 

. اهلل تعاىل إىل  الناسقربمالسالـ الذم   ىوالبيت ا ىذراد منكامل
 كسوؼ تظهر بُت الناسيبدك ادلساعدة كاالحًتاـ سلسالـ ألف ا

 إىل  الناسيكوف ىادئة كمرػلة كأقربحىت الشعور باألمن كاخليار 
  يف نفوس الناسالشعور الذم ينمو ىذا ك. اهلل

 سالـ معجوف بأرض ىذا البلد  .4

 :كمعناه االستداليل ىو

    من األدكية: معجوف 

 :كمعناه التأكيل ىو

 اليت تعاًف األمراضأدكية ؾ "السالـ" كضح الشاعر أف كلمة

                                                             

 462:  ص ،نفس المرجع 
 586:  ص ،(2-1ط ،1972القاىرة،  ) المعجم الوسيط، آخركف إبراىيم أنيس ك 



 كلوكاف ذلم  دكلة إندكنيسياكرأينا يف .الناس ككذلك السالـ يطمئن
 تـر بُت القبائل كادلناطقيحسالـ ككف ب يعيشقبائل متنوعة كلكنهم

  السالـ يطمئنأفكىذه ىي الدلة 
 فينا يسكن عاد ما سالـ  .5

 :كمعناه االستداليل ىو 

 رجع: عاد 

 :كمعناه التأكيل ىو 

.  أبدا ىو تشبيو السالـ لشخص لن يعود" ما عاد"كادلراد بكلمة 
بعض   ألننا نعيش يف أنانية لذلك ضلن نكره بعضنا

 حقائبو ػلـز كىو نراقبو سالـ  .6

 : كمعناه االستداليل ىو

 كالحظو حسره : راقب : نراقبو

 ربطو ليحكم كضلوه باحلزاـ شدة : حـز :  ػلـز

 ككل الزاد ادلتاع فيو غلعل ما : احلقيبة من مجع : حقائب : قحقائب

                                                             

 1257: ، ص المرجع السابقبك علي كأمحد زىدم زلضر، ا أت 
 363 :ص، المرجع السابق ،آخركفإبراىيم أنيس ك 
 165:  ص نفس ادلرجع، 



 الرحل كراء ػلمل ما

 :كمعناه التأكيل ىو

كيستعد . قأمتعت ينظمتشبيو شخص   السالـكصف ىذا البيت أف
 ق بدأت ببطء لتختفي الناسالسالـ الذم شعر ك.سنا اؿترؾمؿ

ا ليهجر،  .7 ا ركيدن  أراضينا ركيدن

 :كمعناه االستداليل ىو

  تباعدترؾ  :ىجر :ليهجر

ا  زلال : ركيدن

 : كمعناه التأكيل ىو

 تو إقاـ السالـترؾ كببطء
 كػلل مكانو، تسليم كاستسالـ لتأسلم ال إسالـ فيو  .8

 : كمعناه االستداليل ىو

 نزؿ فيو: ادلكاف بادلكاف : حٌل : كػلل 

                                                             

 187:  ص نفس ادلرجع، 
 1966 :، ص المرجع السابقبك علي كأمحد زىدم زلضر، اأت 
 972:  ص ،المرجع السابق ،آخركفإبراىيم أنيس ك 
 381:  ص ،نفس ادلرجع  



  مقاـ- منزيلة: مكاف 

  خضوع، إنقياد–رفع، تقدَل، مناكلة : تسليم 

 إنقياد-خضوع: استسالـ 

 إظهار اخلضوع كالقبوؿ دلا أتى بو زلمد (مص): إسالـ 

 :كمعناه التأكيل ىو

  من التهديدباخلوؼالناس سوؼ يشعركف ؼالسالـ، ضياع بعد 
 ضلٍت كاستقاؿ جلميع القواعد حىت ال يشعرم ـ كأنوكمعانات
اإلسالـ 

 كأف إسالـ أجدادنا ما عاد يعنيو  .9

 : كمعناه االستداليل ىو

 أبو األب، أبو ألـ: مجع من جد : أجداد 

 :كمعناه التأكيل ىو

                                                                                                                                                                       

  147: ، ص المرجع السابق،  لويس معلوؼ 
 1799: ، ص المرجع السابقبك علي كأمحد زىدم زلضر، ا أت 
 478: ، ص  نفس ادلرجع 
 101: ، ص نفس ادلرجع  
 347: ، ص المرجع السابق،  لويس معلوؼ 
 110:  ص ،المرجع السابق ،آخركفإبراىيم أنيس ك  



ىو الزمن القدَل ككضح الشاعر أف " أجدادنا"كادلراد من كلمة 
 على  ادلاضىال تظهر مرة أخرل، كما اعتاد الناسالقدَل اإلسالـ 

ككذلك يف احًتاـ  العلم، يفزلًتما ك معجبوف بعبادة اهلل ىم أف
اإلسالـ يف ك القدؽلةر كعصب تشبيو "أجدادنا"كادلراد بكلمة  ، الناس

العصور القدؽلة لن تظهر مرة أخرل 
 الظالـ فينا يعم مل أتدركف  .10

 :كمعناه االستداليل ىو

 خٌيم ساد، مشل، : عم : يعم

 ذىاب النور: الظالـ

 :كمعناه التأكيل ىو

 ىو ظالـ ب  كادلراد يف الظالـ،عاش الناسالشاعر دلاذا كسأؿ 
سخر، كليس خَت فيو كتوبيخ كالسب كاجلهل كالتخلف 

 كلكم أك جلكم أك بعضكم تعجب لن كلمايت  .11
 : كمعناه االستداليل ىو

 لفظة أك كلمة: كلمايت 

                                                             

 1319: ، ص المرجع السابقبك علي كأمحد زىدم زلضر، اأت  
 577: ص ،المرجع السابق ،آخركفإبراىيم أنيس ك  

 1516: ، صالمرجع السابقأتابك علي كأمحد زىدم زلضر،  



 :كمعناه التأكيل ىو

فعاؿ  األكأقواؿ األ يف ىذا البيت ىو" كلمايت" ةكلمكادلراد من 
الرغم أف الشاعر ب .اخلطئهم ينصف أف  الناساكؿيحالشاعر الذم 

 فئدةيدرؾ أف كل ما يفعلو ليس لو 
 اخلراؼ من أكوف أف رافض ألٍل سأقوذلا لكٍت  .12

 : كمعناه االستداليل ىو

 تركو كجانبو كرماه كطرده: رافض

 الضأف من الذكر : اخلراؼ

 :كمعناه التأكيل ىو

غَت مرغوب فيو كذاب اًفغَت أقوالو كأفعالو   أف بالرغمكد الشاعرأ
يعارض مجيع األعماؿ كس سيقوؿ احلق كلكنو، لناسكغَت مهم ؿ
 ألف الشاعر ال يريد أف يكوف ق كال ػلبذ فيو حقاليت ليست

 .جباف
 صفاقة بكل يصيح رلتمع ضلن  .13

 سلتلف لفكر حامل أنو كيدعي
 : كمعناه االستداليل ىو

                                                             

 360: ص المرجع السابق، آخركفإبراىيم أنيس ك  
 831:  ص ،نفس ادلرجع  



 صرخ : صاح : يصيح

 كقاحة : صفاقة

 :كمعناه التأكيل ىو
ىنا يعٍت اجملتمع الذين " يصيح"أكضح الشاعر أف ادلعٌت من كلمة 

يتكربكف بكل ما عندىم من التخلف، كال يعرفوف أهنم يف حالة  
 اجلهل كالتخلف 

 فراغ من التعايل يهول رلتمع ضلن  .14
 مثقف رلتمع أنو كيدعي

 :كمعناه االستداليل ىو
 اخللى مكاف -اخلدك :فراغ

 للمهارة اظهارا عبد كال بالسالح كجالده خاصمو :مثقف
 كاحلذؽ

 :كمعناه التأكيل ىو
ككذلك يف ىذا البيت كصف الشاعر أف اجملتمع يتكربكف دبا فيها 

هبذا احلاؿ ألف بقدرهتم يكوف الناس  من التخلف كتأسف الشاعر
   متكربا كباحلقيقة أف الناس ال ؽللكو شيء ككلهم هلل

                                                             

 1159: ، ص المرجع السابقبك علي كأمحد زىدم زلضر، اأت  
 1180:  نفس ادلرجع، ص  

 684:  صالمرجع السابق، كآخركفإبراىيم أنيس  
 98:  ص  نفس ادلرجع،



 القرؼ ىذا ما ياكيلي  .15
 : كمعناه االستداليل ىو

 جهنم يف كاد : الويل

 ادلرض يف كالنكس كالوباء كالعدكل يستكره ما سلالطة :القرؼ
 كالتهمة

 :كمعناه التأكيل ىو
كادلرد بالويل ىنا ليس دبعٌت جهنم، كلكن خيبة الشاعر على 

ككذلك بكلمة القرؼ . تعرب عن األسف" كيل"ككلمة . اجملتمع
ليس دبعٌت ادلرض كلكن التخلف كىم مل يعًتفوف دبا أصاهبم من 

 اجلهل كالنقصاف 
 غالؼ إال ليس عندنا االختالؼ فقبوؿ  .16

 : كمعناه االستداليل ىو

 كالسيف القاركرة كغالؼ : الشيء بو يغشى الغشاء: غالؼ

 :كمعناه التأكيل ىو
أف إختالؼ عند اجملتمع ليس إال أمر " غالؼ"كادلراد بكلمة 

 حىت يكوف مسألة كبَتة. كلكن الناس يكربكف ادلشكلة. بسيط
 يؤذينا اللوف اختالؼ  .17

                                                             

 729 : ص نفس ادلرجع،
 659:  ص نفس ادلرجع،



 يؤذينا الشكل اختالؼ
 يؤذينا الفكر اختالؼ
 يؤذينا الدين اختالؼ

 يؤذينا اجلنس اختالؼ حىت
 : كمعناه االستداليل ىو

 صفة اجلسم من السواد كالبياض كاحلمرة: اللوف 

 كصورتو الشيء كىيئة ادلشكل ادللتبس األمر : الشكل

 إعماؿ العقل يف ادلعلـو للوصوؿ إىل معرفة رلهوؿ: الفكر 

 :كمعناه التأكيل ىو
 كالشكل اللوف"ككلمة  .ناقريحاإلخالفات أكضح الشاعر أف 

 عن الشاعر إلعطاء أمثلة ايستخدمو "كاجلنس كالدين كالفكر
،  كثَتااإلخالفات اليت ربدث  اللوف"كالكلمات  يف رلتمع اليـو

لعادات ىا الشاعر با شبو"كاجلنس كالدين كالفكر كالشكل
 بُت الناس كجعلها العداكة  اتكالثقاؼ

 فينا اختالؼ كل اغتياؿ ضلاكؿ لذا  .18
 : كمعناه االستداليل ىو

                                                             

 847:  ص  نفس ادلرجع،
 491:  ص  نفس ادلرجع،
  698 : ص  نفس ادلرجع،



  غٌرة حُت على القتل : اغتياؿ

 :كمعناه التأكيل ىو

 مثل اختالؼ، االختالؼتدمَت مجيع ىو  "اغتياؿ"كلمة كادلراد ب
. األغنياء كالفقراء

 زعاؼ مسا لبعضنا ربوؿ  .19
 : كمعناه االستداليل ىو

 سريعا يقتل : زعاؼ مسا

 :كمعناه التأكيل ىو
كف قتلكملقاتل كات كيف ىذا البيت أكضح الشاعر أف الناس يتغَت

  ألف الناس يكوف سم لغَته بسرعةبعضهم

                                                             

 166: صالمرجع السابق، بك علي كأمحد زىدم زلضر، اأت 
 299ص  : ،المرجع السابق،  لويس معلوؼ



 احلمق من أمحق رلتمع ضلن  .20
 : كمعناه االستداليل ىو

 رأيو فسد أك قل : احلمق

 :كمعناه التأكيل ىو
اهنم يف حالة  يعًتفوف مل الناس ىو أف "احلمق"راد بكلمة كامل

 اجلهل كيتربؤف منها

 العمق يف نغوص أف دكما كنرفض  .21
 : كمعناه االستداليل ىو

 إمتأل أك إزدىم : نغوص

 ادلفازة أطراؼ ما -كضلوىا كالودم كالفج البئر قعر : العمق

 :كمعناه التأكيل ىو
اليريدكف أف يتفهموا كيتفكركا كيتأملوا  أف الناس ككضح أيضا

  عن ىذه مشكلةحل بعضهم بعضا يف 
 ساسة كال ادلدنيُت ال أحدا أبرئ كال  .22

 الصمت لبالدة يستكُت من ال
                                                             

 155:  ص نفس ادلراجع، 

 1352 :ص المرجع السابق،  أتابك علي كأمحد زىدم زلضر،  

 :   ص،المرجع السابق،  لويس معلوؼ



 : كمعناه االستداليل ىو

 سكوت :الصمت

 :كمعناه التأكيل ىو
 كل اجملتمع مسؤلوف هبذه ادلشكلة كال يسكتوف كضح الشاعر أفكأ

 كالذين كظف كاملسبعادلجككذلك  حرالن يكوف كأف الناس . فيها
ػلتموف يف ظل حكومة 

 القداسة فينا يدعى من كال  .23
 : كمعناه االستداليل ىو

 الطهارة : القداسة

 :كمعناه التأكيل ىو
كىم  أكلئك الذين يعًتفوف الضمَت ىو" القداسة" كادلراد بكلمة

 مشكلة قال يعفي من ىذالذم 
 كاألعمى الغرب يتبع من ال  .24

 : كمعناه االستداليل ىو

 كلو بصره كذىب /البصر فاقد :أعمى

 :كمعناه التأكيل ىو
                                                             

 1187: ص المرجع السابق، بك علي كأمحد زىدم زلضر، اأت 
 612: ص ، المرجع السابق،  لويس معلوؼ

 531:  ص ،المرجع السابق، لويس معلوؼ 



 يف أخذ لتفكَتيف ا ىو عدـ رغبة الناس "ألعمىا"كلمة كادلراد ب
 الغربية اليت ات الثقاؼكفتبعم الناس، حيث اف الثقافات الغرب

 ـتواثقاؼب ال يهتموف بل مصدرا  الناسعتربىام
 أعماقنا يف فينا نغوص أف صلرب دعونا  .25

 : كمعناه االستداليل ىو

 دعا الشاعر لكي نتفهم بعضنا بعضا يف ىذه ادلشكلة

 :كمعناه التأكيل ىو
 الناس للتفكَت الغباء دعى الشاعر

 أركاحنا نعانق أف صلرب دعونا  .26
 : كمعناه االستداليل ىو

 صدره اىل كضمو عنقو على يديو جعل :عانق : نعانق

  عصارة أك خالصو : ركح : أركاحنا

 :كمعناه التأكيل ىو
كدعا الشاعر الناس بأف يلتـز كيغرس ادلعارؼ ادلوجودة يف نفس 

 الناس كيستفد دبا فيها من العقوؿ لتغيَت ىذه ادلشكلة 
 أمامكم أنا ىا  .27

 :كمعناه التأكيل ىو
                                                             

 534 :  نفس ادلرجع، ص
 998: ص المرجع السابق، بك علي كأمحد زىدم زلضر، اأت 



 جزءىو الناس ك  شاعر غلرم حوؿأف ىو" بكلمة أمامكم"كادلراد 
 ىممن

 فن طللق دعونا  .28
 احللم يف نغوص دعونا

 سخافة بال ثقافة لنرسىي
 خالفة أمسى ىو فينا الرقي ليكوف

 
 : كمعناه االستداليل ىو

 ربقيقها الىت بالوسائل العلمية للنظريات العمل تطبيق : فن
 كادلرانة بالدراسة كيكتسب

 مناـ : احللم

 كضعف رؽ : سخافة

  تقدـ : الرقي

 :كمعناه التأكيل ىو
 كدعا الشاعر الناس أف بتدع باإلبدعات اجلديدة

                                                             

 703 : ، صالمرجع السابق، كآخركف إبراىيم أنيس 
 791 : المرجع السابق، صبك علي كأمحد زىدم زلضر، ا أت

 421 :، ص المرجع السابق ، كآخركفإبراىيم أنيس  
 987 :المرجع السابق، ص بك علي كأمحد زىدم زلضر، ا أت



 اإلنساف سول نرل كال  .29
 : كمعناه االستداليل ىو

  عنصر/ عرؽ : األجناس

 :كمعناه التأكيل ىو
يعٍت كل ما يتعلق .  اإلنسانية: كادلراد من كلمة اإلنساف ىو 

  اآلخرينمع االحًتاـ باإلنساف ؾ
 

 تحليل العالقة بين القصيدة والظاىرة من المجتمع اليوم .د 

 نشدكا السالـم أف الناسؼلاطب ك .عن السالـىذه القصيدة ربكى 
. كىذه القصيدة يتعلق بأحداث اليت حدثت يف يومنا ىذا. نبذكا العنصريةكم

حدثت يف قطاع األرض ليس كىذا احلاؿ . كالناس يتشجركف بعضهم بعضا
 ـ الذمكهأمريكا  اآلخر، ؾ قطاع األرضأيضا يفحدثت كلكن أفريقا فحسب 

 كحىت البطالة م التعليميفرقوف يف اجملل ككيفرقوا بُت األسود كاألبيض كاؽليز
 ػلصلوف على أجور أقل األسود ككذلك دفع ركاتب األسود أعلى من األبيض

 اجملتمعات  إف ادلذحبة اليت كقعت يف مياظلار، حيثككذلك .األبيضمن 
مغادرة البالد كاالنتقاؿ إىل بلداف ك اضطر كحىتمياظلار ذبح الركىينجا 

                                                             

 655:  نفس ادلرجع، ص
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 مواطنيو ؽلنعوف توحكـوكانت كذلك ما ػلدث للشعب الصيٍت ك .أخرل
 . على الصياـ يف شهر رمضاف

 أف ليس ىناؾ فرؽ بُت ينصف الناسأف كأراد الشاعر هبذه القصيدة 
 . ىذا ىو اإلسالـ دين ادلساكاةالناس ك

نو يدعو الناس إىل االعتقاد بأف ليس ىناؾ أ كل الناس كالشاعركأحب  
فيا صديقي مل زبطا ضلن رلتمع أمحق من احلمق "كقاؿ الشاعر . الفرؽ بُت الناس

فنحن كثَتا نتنازع على التفهات كاخلرافات كضلن عرب ال ضلب األجناس األسود 
ال فرؽ بُت عريب كال ): صػلى اهللي عليًو ك سلػم  "فهذا ال ، فيقوؿ رسوؿي اهلًل 

أحبك أخي كما , ما أمجػػػل التآخي  .(أعجمي كال أبيض كال أسود إال بالتقول
ألسنا مجيعان ! دلاذا نقوؿ ىػذا عريب ك ىذا أجنيب! دلاذا نقوؿ أبيض ك أسػود  أنت

خلق اهلل مجيعا ن ككما قاؿ رسوؿ اهلل أنو ألفضل ألحد على أحد إال 
 ".بالتقول
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الباب الخامس 
 خاتمة

 
ختاـ ىذه الرسالة العلمية، تريد الباحثة أف تسجل النتائج  يف

. كاالقًتاحات اليت حصل عليها الباحثة يف مركر كتابة ىذه الرسالة العلمية

النتائج  . أ
 : الباحثة ىي  كمن أىم نتائج البحث الىت تناكلتها

أف ادلعاٍل السيميائية يف قصيدة أنيس شوشاف تكوف يف ادلعاٍل  .1
 كبعد أف (hermeneutik) كادلعاٍل التأكيل (heuristik)االستدالؿ 

ربٌلل الباحثة يف ىذه القصيدة فتعرؼ أف ربليل ىذه القصيدة 
هبذه النظرية من خَت ادلناىج لكشف معناىا الذم قد عرفها أف 
. أكثر من قصائد أنيس شوشاف يستخدـ لفظ صعوبة يف فهمها

سالـ "كربليل السيميائية قد ؽلكن أف تستعمل على قصيدة 
. كمن ذلك ربليل يتأسس على قراءة االستدالؿ كالتأكيل". عليكم

اليت سبقتها الباحثة   ادلعاٍل السيميائية29كحصلت الباحثة حوىل 
 يف ربليلها

ألف شعر . كظهرت ىذه القصيدة ترتبط ارتباطا كثيقا دبجتمع .2
كالناس يتشاجركف . الشاعر أف ليس ىناؾ السالـ بُت الناس



بعضهم بعضا كيًتددكف يف أف اختالفهم كإختالؼ الثقافة 
 . ىذه ىي عالقة بُت القصيدة كاجملتمع اليـو. كالعادت كالتقاليد

 
 االقتراحات   . ب

: كمن أىم االقًتاحات ىي 

الرجاء من مجيع طلبة قسم اللغة العربية كأدهبا بكلية اآلداب  .1
 . كالعلـو اإلنسانية أف يهتموا بنظرية األدب السيميائية

الرجاء من مدير اجلامعة اىتماما لكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية  .2
كاىتمامو لسائر الكليات يف إغلاد كالتوفَت مكتبة اجلامعة بكتب 

 .اآلداب كخاصا كتب السيميائية األدب
كمن ادلمكن لطلبة قسم اللغة العربية كأدهبا أف يقرؤكا نظرية  .3

كيستخدموا  (Michael Riffaterre)السيميائية على يد ميكائل ريفاتَت
 .  نظريتو لكي تتوسع العلم يف البحث
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