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 كلمة الشكر
 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي جعل العربية لغة القرآن وأفضل اللغات اليت ينطق هبا 
د وعلى آله وأصحابه اإلنسان. والصالة والسالم على حبيب الرمحن سيدان حمم  

 د.، وبعايته وإحسانه إىل يوم الدينهبداأمجعني و من تبعه 
فقد انتهت الباحثة إبذن هللا وعونه من إعداد هذه الرسالة الوجيزة اليت 

قدمها لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة الرنريى اإلسالمية احلكومية كمادة ت
من املواد الدراسية املقررة على الطلبة لنيل درجة املرحلة اجلامعية األوىل يف اللغة 

ريي اإلسالمية احلكومية نوالعلوم اإلنسانية جامعة الراا بكلية اآلدب هبدأالعربية و 
 .بندا أتشيه

شعر "أما جلميل" أليب فراس احلمداين )دراسة  ةوقد اختارت الباحث
ة خاصة وللقارئني ثموضوعا هلذه الرسالة، عسى أن تكون انفعة للباح .سيميائية(

 .امةع
ملشرفني مها ابلشكر لفضيلة ا ثةويف هذه الفرصة السعيدة تقدم الباح 

 على مساعدهتما، "املاجستري " و"سومردياملاجستري"الدكتوراندس نوردين ع ر، 
دا كامال، لعل هللا يباركهما على إعداد هذه الرسالة إشرافا جي   ثةيف إشراف الباح

 .اء حسناءز وجيزيهما ج



 ب
 

الشكر ملدير اجلامعة وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ةوتقدم الباحث
امعة الرانريي جباملكتبة  ىوففملمي  األساتذة و جلا و هبورئيس قسم اللغة العربية وأد

 إبعارة الكتب احملتاجة إليها يف كتابة هذه الرسالة. وهااعدسالذين قد 
ها ابة وهذنتربية حسياها بر شكر لوالديها احملبوبني الذين قد تنسى أن توال 

اللهم حتذيبا انفعا، لعل هللا جيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة وهلما الدعاء 
 . اغفرهلما وارمحهما وعافهما

ا الذين قد هبوكما تقدم ابلشكر اخلالص لزمالئها يف قسم اللغة العربية وأد
لعل  .هذه الرسالةساعدوها بتقدمي بعض أفكارهم النافعة ودفعوها إىل إمتام كتابة 

 .اء حسناز هللا جيزيهم ج
 وإصالحا انفعا ئيالقارئني نقدا بنامن ا ةالباحث وجتر ويف هذه الرسالة  

خاصة وللقارئني  ثةإلكمال هذه الرسالة، وأخريا عسى هللا أن جيعلها انفعة للباح
ابهلل ري وال حول وال قوة إال صعامة. حسبنا هللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم الن

 .العلى العظيم واحلمد هلل رب العاملني
 ه 1111 احلجةو ذ 8السالم، دار  

 ،الباحثة
 

 حسنيايت



 ج
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 جتريد
 حسنيايت:   اسم الطالبة  
 151511119:   رقم القيد  

 : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية / قسم اللغة العربية وأدهبا  الكلية / القسم 
 الشعر "أما جلميل" أليب فراس احلمداين :  موضوع الرسالة 
 1111أغسطس  15 :   اتريح املناقشة
 صفحة 11:   حجم الرسالة 

  املاجستري الدكتور نوردين ع ر، : املشرف األول 
 املاجستري سومردي:   املشرف الثاين 

 
وأما  .شعر "أما جلميل" أليب فراس احلمداينهو موضوع هذه الرسالة كان 

: ما معىن سيميائية من قراءة استداللية فهياملشكلة املرتكزة يف هذه الشعر 
وقراءة أتويلية يف شعر أما جلميل أليب فراس احلمداين. وأما املنهج البحث الذي 

الوصفي التحليلي فهو منهج البحث استخدمته الباحثة يف كتابة هذه الرسالة 
قراءة الالسيميائي عند ريفاتري. ومن النتائج اليت حصلت عليها الباحثة هي: أن 

االستداللية هي قراءة النص األديب من بداية إىل هناية النص الذي يعرب املؤلف 
قراءة التأويلية هي إعادة قراءة النص الحرفيا حىت تنتج فهما معىن حرفية. وأما 



 و
 

كان معاىن السيميائية يف هذا ،  األديب ملعرفة تفسريها وموافق ابلثقافة األساسية
هلريستيكي: ما نُعم من أدمي األرض. ومعناه تُ َراٌب مبعىن ا الشعر صعوبة مثل

 اهلرمنيوطيقي: األمل واحلزن. وإخل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ز
 

ABSTRAK 

Nama    : Husniati  

NIM   : 150502029 

Fakultas/Prodi  : Adab dan Humaniora/Bahasa dan Sastra Arab 

Judul  : Syair  “Amma Li Jamiilin” li Abi Firas Al-Hamdani 

  (Dirasahsiymiyaiyyah)  

Tanggal sidang : 25 Agustus 2020 

Tebal skripsi  : 42 Halaman 

Pembimbing I  : Drs. Nurdin AR, M. Hum. 

Pembimbing II : Sumardi, SS., MA 

 

 

 Penelitian ini berjudul Syair “Amma Li Jamiilin” li Abi Firas Al-Hamdani 

(Dirasah syimiyaiyyah). Adapun masalah yang terdapat dalam syair ini adalah: apa 

makna semiotik dari pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik. Adapun 

metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif semiotik 

Riffaterre. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu: bahwasanya pembacaan 

heuristik merupakan pembacaan karya sastra pada sistem semiotika tingkat pertama 

yaitu menghasilkan pemahaman makna secara harfiah, sedangkan pembacaan 

hermeneutik adalah pembacaan kedua berdasarkan konvensi sastra. Artinya, sebuah 

sajak diinterpretasikan melalui pemahaman kata dari makna konotatif.   
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الباب  األول  
 مقدمة

خلفية البحث       ا. 
اتثروا بو من احداث عامة  األدب ىو ينكس عليو حياة أىلو وما و

وينشؤ األدىب إالديب ليتمتعو اجملتمع ويفهمو ويستخدمو. ال  1وظرف خاصة.
ف نستطيع أن نفهم لعمل األنفهمو ابلشعور فنحتاج اىل الفهم اخلاص االختال

 العمل األدىب ابلعلو األجتماعية األخرى. 
السيميائية علم يهتم بدراسة أنظمة العالمات: اللغات، أنظمة 

ولفظ  2اإلشارات، التعليمات. وىذا التحديد جيعل اللغة جزءا من السيمياء.
وىي  3الذي يعين )عالمة(. (semeion) السيميائية تعود إىل األصل اليوانين

ض دراسة الشفرات أي األنظمة اليت متكن الكائنات البشرية من فهم بع
األحداث أو الوحدات بوصفها عالمات حتمل معىن. وىذه األنظمة ىي نفسها 

والعالمة جندىا يف كل مكان، ديكن أن  4أجزاء أو نواح من الثقافة اإلنسانية.
تكون الكلمات والصور واألصوات واآلدب والفلم وغًن ذلك. والسيميائية أيضا

                                                           
  ص  (1958، )القاىرة : دار ادلعارف املعاصر األدب العريبشوقى ضيف،  1
 (، ص : ه 1984، )بًنوت : دار منشورات عويدان، : أنطوان أبو زيد السيمياء، ترمجةبيار غًنو، 2
(،  2، )أفريقيا الشرق : الدار البيضاء، ...ما هي السيميولوجيا، ترمجة : دمحم نظيفبرانر توسان، 3

 9ص:
)بًنوت : دار الفارس للنشرو التوزيع،  السيمياء والتأويل، ترمجة : سعيد الغامنيروبرت شولز، 4

  14-13( ص :  1994
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 5عالمات احلياة.العلم الذي يدرس ظاىرة ثقافية مع فهم ادلعىن من 
  وىناك أنواع أخرى من عالمات على أساس العالقة بٌن الدال و ادلدلول.

وخيتلف معىن السيميائية بٌن الشرق والغرب. والشرق يعترب أن  
السيمسائية ىي علم السحر والكهانة. ويقول صديق القنوجي يف كتابو أجبد 

من السحر. فالتصقت العلوم أبن السيمياء ىي يطلق على ما ىو غًن حقيقي 
عند العرب بعلوم السحر والطلسمات اليت تعتمد أسرار احلروف والرمز 
والتخطيطات الدالة وأحياان ابلكيمياء. وعلم الكيمياء ادلشهور وقد كانت 
السيمياء فرعا من فروع الكيمياء، وقد مسيت السيمياء بكيمياء القرون 

ي العلم أبنظمة العالمة. وللعالمة وأما الغرب ويعترب أن السيميائية ى 6الوسطى.
دال ومدلول، ولكنهم مل يقتصروا يف عالماهتم على العالمت اللسانية، بل 

 7جتاوزوىا إىل شّى مناحي احلياة اجلتماعية.
وتتعلق السيميائية ابألعمال األدبية. ألن فيها عالمات ولغات يصعب 

األدبية. وليست  فيها لفهمها. وهبذه الدراسة يسهل الناقد لفهم األعمال
عالمات يف معىن اللغة فقط، ولكن تشمل ابلشعور والغالف اجلوي وكثافة 

                                                           
5
Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Semiotika: Sebuah Pendekatan dalam Studi Agama, 

Vol.2 No.2 Jul-Des 2008, 289-277 : ص 
يائية نوازع النفس يف القرآن الكرمي، رسالة ماجستري غري سالة سيمر سائدة حسٌن دمحم العمري،6

 54(، ص :  2009 )فلسطٌن: اجلامعة الإلسالمية غرة ،منشورة
 20، ص : نفس املرجع7
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ومعاين إضافية )داللة(، والطاقة غنائية ومجيع فهم اإلشارات اليت تفرضها اتفاقية 
 8األدبية.

ترتبط ابألعمل األدبية الشعر ارتباطا وثيقا ابلسيميائية، ألن شعر أفكار 
تجارب اليت شوىدت يف الطبيعة بشكل مباشر وغًن مباشر، ادلؤلف يستند إىل ال

تظهر نتائج ىذا الفكر يف خيوط الكلمات ذات القيمة اجلمالية. يف الشعر ال 
يشرح ادلؤلف ابلدقة ما سيكشفو. ادلؤلف ينقل فقط ادلشاعر وااّلراء اليت ىي 

عىن يف الشعر اجلزء الرئيسي أو جزء مهم. ويف النظرية السيميائية ندرس ادلراد وادل
. 

وأما شعر )اما جلميل( أليب فراس احلمداين فهيالبحث حب، نصيحة، أشرة، و 
السيمائ. وستبحث الباحثة يف شعر )أما جلميل( أليب فراس احلمداين بنظرية 

 السيميائية.
ولذلك تريد الباحثة يف ىذا البحث العلمي أن تستخدم النظرية  

ل( أليب فراس احلمداين لكشف معناىا على السيميائية يف حتليل شعر )أما جلمي
 اجلانب الداخلى أو اخلارجي.

 أسئلة البحث ب. 
ر "أم جلميل" أليب فراس ما ىي معاين السيمائية ادلوجودة يف شع

 ؟احلمداين

                                                           
8
Rachmat Djoko Pradopo,272 : ص. ادلرجع السابق 
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 غرض البحث . ج
وأما غرض البحث فهي دلعرفة معاين السيمائية ادلوجودة يف شعر "أما 

 جلميل" أليب فراس احلمداين 
 ين املصطلحاتمعا    . د
معىن السيميائية لغة: توكد معظم الدراسات اللغوية أن األصل اللغوي  .1

كما   –يعود إىل العصر اليوانين، فهو آت   (semiotique)دلصطاح
(، الذي يعين semeion)من الصل اليوانين )–يؤكد )برانر توسان( 

( الذي يعين )خطاب(، وابمتداد أكرب كلمة logos)عالمة( و )
(logos.)9(تعين العلم، فالسيميولوجيا ىي علم العالمات 

ومعين السيميائية اصطالحا: علم اإلشارات أو علم الدالالت      
وذلك انطالقا من اخللفية االبستيمولوجية الدالة حسب تعبًن غردياس 

 10على أن كل شيء حولنا يف حالة بث غًن منقطع لإلشارات.
كلمة "قصيدة" مأخوذة من الشعر: الشعر ىو نوع واحد من الشعر.   .2

اللغة العربية اليت تعين "الشعور". كلمة شعور يتطور يف كلمة شعًن 
وىو ما يعين "الشعر" ابدلعىن العام. يشًن الشعر يف األدب ادلاليزي 
إىل فهم الشعر بشكل عام. ومع ذلك، يف تطورىا القصيدة خضع 

                                                           
 . 12-11( ص : 2010)بًنوت دار العربية للعلوم انشون،  معجم السيميائياتفيصل األمحد، 9

 8، ص : نفس املرجع 10
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روف للتغيًنات والتعديالت حبيث ًب تصميم القصيدة وفقا للظ
 11وادلواقف اليت وقعت.

أما جلميل: إحدى الشعر اليت كتبو أيب فراس احلمداين، حيكى فيها  .3
 عن نصيحة لآلخرين وادلعاانة اليت حدثت يف اجملتمع اليوم.

 الدراسات السابقة . ه
ىرمانيوطيقا السيميائية يف فلم "القط الضائع" ألمحد خضر كتبها  .1

حيث إهنا حتّدثت عن معىن ىرمانيوطيقا  12فطانة بنت عثمان
السيميائية يف فلم "القط الضائع" والنتائج منها: كان حنٌن األسرة يف 
ىذا الفلم، القط يسعر احلنٌن إىل األسرة. وكانت احلياة يف الغابة ىو 
يتعرف مع احليواانت األلفة واحليواانت الوحشية مثل األرنب، 

ّب وغًن ذلك. وكان التعاون، سنجاب، ثعبان، قرد، غزال، منر،د
القط يتعاون مع احليواانت عندما الصياد قبضوا وحبيوا يف قبض. 
وكان سرعة اخلاطر عندما القط متم ادلشاكل لراجع إىل ادلدينة وقابل 

 مع اسرة. وأما ادلكان يف ىذا الفيلم ىو ادلدينة، الغابة واجلبال. 

                                                           
 25، ص : املرجع السابق سائدة حسٌن دمحم العمري،11
، هرمانيوطيقا السيميائية يف فلم "القط الضائع" ألمحد خضر، رسالة غري  فطانة بنت عثمان12

العربية ، )بندا أتشية: اجلامعة اإلسالمية احلكومية الرانًني بكلية اآلداب والعلوم االنسانية قسم اللغة منشورة
 42( ص: 2012وأدهبا، 
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السيميائية يف فلم  ىذه الدراسة السابقة حتدثت معىن ىرمانيوطيقا
"القط الضائع". وىذا تشاهبا البحث العلمى ابلبحث السابق . ولكن 
أرادت الباحثة أن تبحث عن السيميائية يف الشعر اليت مل تدرس من 
قبل. وىذه الدراسات تفيد الباحثة لطريقة البحث السيميائية يف 

 الشعر "أما جلميل" أليب فراس احلمداين.
سالتها ىي مقالة "اي بين أمي" جلربان خليل رحيمة، كان موضوع ر  .2

جربان )دراسة سيميائية(. وأما ادلسكلة ادلرتكزة يف مسئلتٌن ومها : ما 
معىن سيميائية من قراءة استداللية وقراءة التأويلية يف مقالة ايبين أمي 
جلربان حليل جربان. وأما ادلنهج البحث الذي استخدمتو الباحثة يف  

فهو منهج الوصفي التحليلي السيميائي عند ريفاتًن.  كتابة ىذه الرسالة
ومن النتائج اليت حصلت عليها الباحثة ىى: أن قراءة االستداللية ىي 
قراءة النص األديب من بداية إىل هناية النص الذي يعرب ادلؤلف حرفنا 
حىت تنتج فهما معىن حرفية. وأما قراءة التأويلية ىي إعادة قراءة النص 

فة التفسًنىا ومواقف ابلثقافة األساسية. لذلك، حصلت األديب دلعر 
الستداللية و  15ادلعاىن السيميائية:  26الباحثة يف ىذه ادلقالة حوىل 

 13لتأويلية. 11

                                                           
: جامعة الرانًني اإلسالمية  اي بين أمي " جلربان خليل جربان، بندا أتشيهرحيمة، مقالة "  13

 احلكومية.
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مرايان، كان موضوع رسالتها ىي معىن شعر الشيطان والطليان دلعروف  .3
 الرصايف )دراسةسيميائية(. يف ىذه الرسالة ركزت الباحثة يف ادلسألة

بطريقة التكشف والتأويل دلكائل رفاتًن. أما السيميائية لرفاتًن مناسب 
إلستخدام يف الشعر ألن حتليلها موجو إلعطاء ادلعىن األديب. يستخدم 
رفاتًن طريقة اليت تتم من خالل مرحلتٌن من القراءة، يعين القراءة 
التكشيفية ىي قراءة تستند إىل بنية اللغة أو ادلستوى األول من 

لسيميائية وأما القرءة التأويلية فهي التكرار لنص بعد أن حتليل بتحليل ا
 14ادلعاىن السيميائية. 18التكشيفيية. ولذلك وجدت الباحثة 

كان موضوع يف ىذه الرسالة تبحث الباحثة عن "أسلوب ،  عليا مارسا .4
النداء يف الميات أيب فراس احلمداين )دراسة بالغية(". وتبحث الباحثة 
أنواع أسلوب النداء ومعانيها يف الالميات أيب فراس احلمداين. وأما 
ادلنهج الذي استخدمتو الباحثة فهو منهج الببحث التحليلي الوصفي 

البياانت احملتاجة ذلذه الرسالة، تعتمد الباحثة على وجلمع ادلعلومات و 
منهج البحث ادلكتيب، وأما النتائج من ىذا البحث جتد الباحثة أن يف 
الميات أيب فراس احلمداين تتضمن فيها أسلوب النداء للبعيد. وأما 
أسلوب النداء خيرج عن معناه األصلى ىي تسعة معان وىي )التحسر 

                                                           
: جامعة الرنًني اإلسالمية  ، بندا أتشيهمرايان، معىن شعر الشيطان والطليان دلعروف الرصايف 14

 احلكومية.
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، الزجر 5، اإلغراء 4، الندبة 11االختصاص ، 2، التعجب 3والتوجع 
 (. 6، التحًن والتذكر 1، اإلستغاثة 2وادلالمة 

 منهج البحث و.    
أما ادلنهج الذي استخدمتو الباحثة يف ىذه الرسالة فهو ادلنهج التحليلى   

السيميائي عند ميكائيل ريفاتًن. وذلك ابالستقراء على ادلعاين السيميائية 
التأوليلية يف شعر أيب فراس احلمداين. وقد اعتمدت الباحثة يف االستداللية و 

مجع ادلعلومات والبياانت احملتاجة إليها يف إعداد ىذه الرسالة على طريقة 
البحث، وذلك عن طريق قراءة الكتب وادلصادر ادلتنوعة اليت ذلا صلة مبوضوع 

قررىا قسم اللغة  ىذه الرسالة. وإما طريقة كتبة ىذه الرسالة فهي الطريقة اليت
العربية وأدهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة الرانًني اإلسالمية 

  احلكومية دار بندا أتشية ادلدّونة يف كتاب.
  

“Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab Fakultas Adab 

UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh 2015”. 
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 الباب الثاين

 ترمجة أيب فراس احلمداين

واإلمجاعية   رراس امحدداييبيف ىذا الباب تريد الباحثة أن تبحث عن مولد أ
 أيب رراس امحدداي.  ألدبية وشعراو 

 مولده  . أ

ي ابن عم سيف اىو أبو رراس امحارث بن أيب العالء سعيد بن محدون امحدد
مغوارا وشاعرا بليغا وشعره سائر بني امحسن الدولة. رهو شاعر أمري. وكان رارسا 

واجلودة والسهولة واجلزالة والعذوبة والفخامة وامحالوة مع رواء الطبع ومسة الظرف 
 .1وعزة امللك

سورية تقع مشايل  وىي بلدة ،ه يف منبج321م/933أبو رراس سنة  ولد     
أن  ومن مالحظ 2ه.32-م932وقيل: ولد أبو رراس يف املوصل سنة  ،حلب

الرجل  ينتدي بعدومتو إىل متيم. ومع أن نسب ،رراس امحددي: عري النجارأاب 
إال أننا جند من يشكك يف  ،وغري مشكوك ريها ،يف بين محدان ظاىر اعروبة

 3عروبتة من جهة أمو.
                                                           

  274م،( ص 1996، ، )بريوت،:دار الفكر، اتريخ اداب اللغة العربيةجرجي زيدان،  1
  8(، ص : 1994دار الكتاب العريب ، :، )بريوتديوان أيب فراس احلمداينخليل الدويهي،  2

اجستري يف ، رسالة املجتربة السجن يف شعر أيب فراس احلمداين واملعتمد بن عبادعامر عبدهللا عامر عبد هللا،   3
 18(، ص : 2004اجلامعة النجاح الوطنية، )
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يتجاوز  وكان الشاعر آنذاك مل، ه323قتل أبوه سنة إذا  ،نشأ أبو رراس يتيدا
 وكان، هنمأزعد وزعيدا من ي،دداامحكان أبوه بطال من أطال الثالثة من العدر. و 

إبغراء من  ،د قتل سعيد بن محدان بعد أن حاولابخلليفة املقتدر. وق على
 4انصر الدول ،انتزاع املوصل من ابن أخيو ،ليفة العباسياخل

 حياته السياسية واإلجتماعيةب. 

القبيلة من أعظم القبائل قبية تغلب وىذه الدداي من محرراس ا كان أيب
العربية يف اجلاىلية، اليت يعّد بنو محدان من أبرز رروعها، وقد متيزت ىذه القببيلة 
إىل جانب اترخيها اجمليد امحارل ابالنتصارات واملعارك الضارية يف مواجهة 
اخلصم، برباعة أبنائها و كذا رصاحتهم وبالغتهم يف رنون القول، ويعد بذلك 

 رراس" سليل ىذه القبيلة ذات الشأن الكبري.شاعران "أاب 

وتذكر الرواايت خري تيّتدو وىو مل يتجاوز سن الثالثة من عدره، وكذا   
وقد  –خرب مقتل والده، رتذىب ىذه الرواايت إىل أن "محدان" جد الشاعر 

ملا رأى تسرب الضعف إىل جسم الدولة العباسية يف أايمو،  –عرف ابلطدوح 
ستيالء على بعض مقاطعاهتا، على أن املوت مل ديهلو، رضى حدثتو نفسو ابال

حنبو قبل حتقيق أمنيتو، رإذا اببنو عبد هللا والد سيف الدولة يستويل على املول 
ويورثها البنو انصر الدولة احسن، ردا كان من سعيد والد أيب رراس إال أن 

                                                           
3
 2، ص : املرجع السابقعامر عبد هللا عامر عبد هللا،  
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عندما أراد دخولو سعى مع الراضي ابهللا ألجل تولية املوصل وداير ربيعة، ولكنو 
مل يًتّدد ابن أخيو انصر الدولة من قتلو.  وعندما استوىل سيف الدولة على 
مقاليد الدولة املدانية، أحاط ابن عّدة اليتيم ابلرعاية والعطف، ومل يكن أليب 
رراس من العدر آنذاك إال ثالث سنوات، األمر الذي أنسى الشاعر شبح 

القاتل، أما عن رعاية ابن عّدو لو ورضلو  اجلردية، وجعلو يصفح عن ابن عّدو
 5عليو رأمر مل ينكره أاب رراس بعض أشعاره.

وقد كان أبو رراس مرارقا لسيف الدولة وىو ابن الثالثة عشر ربيعا وذلك      
يف بناء دولتو اليت كان هلا شأوا عظيدا آنذاك، وىنا تبدأ أىم مراحل حياة أيب 

لدولة حىت صار ألق الناس بو، كدا اصطحبو رراس، رقد  ازدادت صلتو بسوف ا
األخري منذ صباه يف غرواتو حىت يكتسب املهارات العدلية، يقول أبو رراس يف 

 ىذا الصدد: 

م، وسيّن إذاك 950-ه 339"غزوان معو ورتحنا حصن العيون يف سنة 
  تسعة عشر عاما".

وىكذا تعلم أبو رراس طرق امحرب وأساليبها على أايدي أمهر القادة، إذ مل      
يكد يبلغ سن الشباب حىت خاص معظم امحروب ررقو ابن عّدو سيف الدولة، 
رأبلى بذلك بالء حسنا يف دراعو عن اإلمارة امحددانية اليت كانت حمّط أطداع 

                                                           
، رسالة املاجستري يف اجلامعة منتوري قسنطينة، ، شعر الروميات أليب فراس احلمداينعايدة سعدي  5

  2(، ص:2009)
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خلليفة والبويهيون من أجل الروم واإلخشيد إىل جانب القبائل اليت يثريىا ا
تقويض حكم امحددانيني، رالستطاعت الدولة امحددانية هبذا الصنيع إعادة 
السيادة إىل الدولة اإلسالمية على حدودىا، وتصدع كيان الروم بفضل ما 

 أوتيت بو من نشاط حريب راق التصور. 

 . شعرهج

ف، وامحكيم، حتتوي ديوان أيب رراس الغزل، والفخر، والراثء، والوص     
والعواطف املختلفة. أما غزلو رغزل عاطفّي ريو املشاعر امحارّة، والدموع على 
رراق امحبيب، كدا ريو الغزل التقليدي من وقوف على األطالل، وتشبيهات 
جهلية تقليدية. وأما رخره، رقد ررده شرف أصلو، وغزّة نفسو، ومسّو مكانتو، 

 رجاء رخرا بقومو وبنفسو، يقول :

 نطقت بفضلي وامتدحت عشرييت  #  ردا أان مّداح وال أان شعر 

وراثؤه قليل التفّجع، صادق العاطفة عدوما، حياول التخفيف عن املصاب      
 حبكم يف امحياة واملوت. 

وأما رومياتو رهي القصائد اليت نظدها وىو أسري يف بالد الروم، قد ضّدها 
يّة، ورخره مباضيو ومآتيو يف سبيل خلجات نفسو وحزنو على ما كان لو من حرّ 
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سيف الدولة وقومو، وحنينو إىل أّمو العجوز، وعتبو على سيف الدولة الذي 
 6ماطل يف ارتدائو.

   

                                                           
 13خليل الديهي، املرجع السابق، ص :   6
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 الباب الثالث

 اإلطار النظري

 إطار السيميائية  أ. 

وقد ظهرت نظرايت عن اإلشارات )أو الرموز( عرب اتريخ الفلسفة، منذ 
القدم وحىت أايمنا. ووردت أول إشارة بّينة إىل السيميائية ابعتبارىا فروع 

 (Essay مقالة تتناول الفهم البشري (John Locke)الفلسفة، يف مؤلف جون لوك 

Concerning Human Understanding 0961(ن األساسُت يف . ولكن التقليدي
السيميائية ادلعاصرة مصدرىهما على التواىل اللسٍت السوسري فردينان دوسوسور 
و تشارلز ساندرز بَتس. ويرجع وضع سوسور مصطلح "سيميولوجيا إىل 

. وجاء يف مقّرر يف اللسنية العامة لسوسور، 0961سلطوطة كتبها يف العام 
  0بعد موتو. 0609الذي ُنشر يف العام 

يف بداية القرن ادلاضى بشر عامل اللسانيات السويسري فردانندو 
دوسوسَت مبيالد علم جديد أطلق عليو اسم "السيميولوجيا" ستكون مهمتو،  

(، ىي "دراسة حياة 0609وفاتو )كما جاء يف دروسو اليت نشرت بعد 
العالمات داخل احلياة االجتماعية" ولقد كانت الغاية ادلعلنو والضمنية ذلذا العلم

                                                           
ص.  (، 8119، )بَتوت: ادلنظمة العربية للًتمجة، أسس السيميائية تشاندلردانيل طالل وىبو،  0

89-86 
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اجلديد ىي تزويدان مبعرفة جديدة ستساعدان، ال زلالة، على فهم أفضل 
دلناطق ىامةمن الوجود اإلنساين أببعاده  الفرديو واالجتماعية، ظلت مهملة 

 8ئرة التصنيفات ادلعرفية التقلدية.لوجودىا خارج دا

ويف نفس الفًتة التارخية تقريبا، كان فيلسوف األمركي شارل سندرس 
بورس، يف الضفة األخرى من احمليط األطلسي، يدعو الناس إىل تبٍت رؤية 
جديدة يف التعاطي مع الشأن اإلنساين ويف صياغو ختومو وحتديد حجمو وقياس 

قد أطلق على ىذه الرؤية اسم السميوطيقا )اليت نتبٌت امتداداتو فيما حييط بو. و 
ىنا االسم ادلعرب ذلا وىو السميوئيات(.لقد شكلت السميوئيات منذ 
اخلمسينات من قرن ادلاضى، يف اجملال األديب، تيارا فكراي أثرى ادلمارسة النقدية 

  3ادلعاصرة وأمدىا أبشكال جديدة لتصنيف الوقائع االدبية وفهمها وأتويلها.

 مفهوم السيميائية . ب

 لغة .1

تشَت معاجم اللغة العربية  إىل أن لفظة "السيمياء" مشتقة من الفعل "سوم" 
 1وىي العالمة الىت يعرف هبا اخلَت والشر.

                                                           
8
 6، ص. 3(. ط. 8108، )سورية: دار احلوار, السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتاسعيد مبكراد،   

  
  01, ص. نفس املرجع  3
1
املعاصر سعيد بنكر االجتاه السيميائي يف النقد األديب العريب فاطمة الزىرى و رزقي مليكة,   

 1 (، ص.8103 -8108، )البويرة: جامعة أكلي أوحلاج، أمنوذجا
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أما معاجم اللغة العربية احلديث فتشَت إىل معاىن أخرى غَت العالمة 
ااإلسالمية إىل ىذه منها: البهجة، القيمة، احلسن" كما تشَت دائرة ادلعارف 

 1الكلمة على أهنا تعٌت السمة أو إشارة أو إستعار.

وقد ورد يف لسان العريب البن ادلنظور أن )السومة( و )السيمة( و 
عليو السيمة، وقيل اخليل )السيماء( و )السيمياء( العالمة، وسوم الفرس جعل 

ا أهنا ليست من قال غَته، مسومة  بعالمة يعلم هبمسومة اليت عليها السيماء و 
حجارة الدنيا ويعلم بسيماىا أهنا عذب هللا هبا، اجلوىري مسومة أي عليها 

جتعل على الشاة يف  السومة ابلضم، العالمة الىت أمثال اخلوانيم، اجلوىري،
 9احلرب أيضا.

ق أي عالمتهم، والسيما ايؤىا يف يف حديث اخلوارج سيماىم التحلي
هبا اخلَت والشر، قال تعاىل " تعرفهم  وىي عالمة اليت يعرف لو ألافصل 

، وقد جتيء )السما( و )السيمياء( 873بسماىم" سورة البقارة االية  
 7شلدودين.

 ”Semiotique “تؤكد معظم الدراسات اللغوية أن األصل اللغوي دلصطلح و 
"من األصل  -كما يؤكد "برانر توسان"  -يعود إىل العصر اليوانين، فهو آت

                                                           
5
، عامل الكتاب 0، ط مملكة النص:التحليل السيميائي للنقد البالغيينظر دمحم  سامل  سعد هللا:   

   7، ص 8117احلديث، عمان اريد، 

6
    .316-319، ادلادة )ساوم(, ص. 8111، 1، ط ، لسان العرببن منظورا  

7
 1، ص. مرجع السابق، فاطمة الزىرى و رزقي مليكة  
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الذي يعٍت "خطاب"  ”Logos“، الذي يعٍت "العالمة" و  ”Semion“اليوانين 
تعٍت العلم، فالسيمياجليا ىي علم  ”Logos“)...( وابمتداد أكرب كلمة 

 9(.16العالمات، )برانر توسان: 

 ااصطالح .2

السيميائية ىي علم عالمة اليت تعترب ظواىر االجتماعية والثقافية من 
ؤشر والرمز إنقسام العالمات. إاا أدرك اجلهاز و جهاز العالمة. أما  إيقونة و ادل

 6النظام واالصطالح فيفهم عالمات فهما واسقا.

إن السيميائيات ليست علما للعالمات، إهنا دراسة للتمفصالت ادلمكنة 
للمعٌت. فالسميوز ال ديكن أن تكون تدبَتا لشأن خاص بعالمة مفردة، وال 

ىي طريقة يف طريقة يف رصد ادلعٌت  علما لعالمات معزولة. إن السيميائيات
وحتديد بؤره ومظانو، إهنا أيضا طريقة يف الكشف عن حاالت دتنعو وداللو 
وغنجو.وذلذا فالسميوز ليست تعيينا لشيء سابق يف الوجود وال رصدا دلعٌت 

01واحد ووحيد.
 

ولعل تعدد ادلصطلحات اليت حتيل عليها السيمياء، ىو ما نتج عنو تعدد 
ارس والباحثُت يف ىذا العلم تبعا للمصطلح الذي يتبناه كل واحد مذاىب ادلد

                                                           

 08ص.   (، 8101، )بَتوت: منشورات االخالف، ، معجم السيميائياتفيصل األمحر 9 
9
 Rachmat Djoko Pradopo, Semiotik; Teori Metode dan penerapannya, ( Humaniora 

No.7, 1998), h 48 
  18، ص.نفس الورجع  01
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منهم ويوظفو يف حقل السيمياء، كالسيميوجليا والسيميوطيقا واإلشارة، علة 
 00اإلشارة، علم العالمة...

 السيميائيات عند املفكرين مفاهم . ج

إىل تسميو هبذا العم  لتعدد اضلاز أتباع االصلاه السوسَتورمبا لنفس ا
 السيميوطقيا.، بينم أخذ مريدي شارل بَتوس بتسمية لسيميوجليااب

السيميوجليا: علم العالمات انقش الباحثة يف ىذا الفصل األىم سوسري 
دروس يف  –ادلفاىيم والطروحات الفكرية، عمد سوسَت كما جاءت يف كتابو 

اللسانيات العامة أمهها اللسان، الكالم، اللغة واألنساق ادلكونة للغات اإلنسنية 
 بنفس يف ثالثة: -يف ترابطها وعالقاهتا اليت حددىا كذالك

 عالقة قائمة على وجود تناظريُت نسقُت أو أكثر. .0

 العالقة الثانية: ىي من طبيعة توليدية .8

قات، ىي العالقة التأويلية، مبعٌت أن العالقة الثالثة: وىي أىم ىذه العال .3
نسقا ما يصبح أداة لتأويل األنساق األخرى، وقد ركز على مفهوم 
اللسان ابعتباره أداة للتعيُت وأداة للتصنيف وأداة للتقطيع ادلفهومي، إن 
موقع اللسان ىذا ىو الذي جيعل منو بواية رئيسية ضلو فهم مناطق 

                                                           
جامعة  املصطلحااتلسيميائية السردية يف اخلطاب النقدي عند رشيد بن مالك،كمال جدي،    00

   08. ص. 08-8-8100قاصدي مرابح، 
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ديد أمناط التدليل والتواصل جديدة من اإلانين واالجتماعي وحت
 08داخلها.

الذي جعل من السيميائيات مادة أصلية  بريوس  عكس ما اىب إليو
دلقارنة معمل األنساق ادلكونة للتجربة اإلنسانية، نسهعينا يف ااك 

 03ابلفينومينولوجيا وادلنطق والتأويل.

يف الفًتة التارخية اليت كانت يصوغ فيها سوسَت تصوره اجلديد للسانيات 
ويداعبها حلم يف التأسيس علة جديد أطلق عليو السميولوجيا، كان فيلسوف 

( ينحت من جهتو، 0936-0601) شارل سندر بورسالسميائي األمركي 
 انطالقا من أساس إبستمولوجية مغايرة، تصويرا آخر ذلذا العلم سيسميو

السميائيات عنده ال تنفصل من جهة عن ادلنطق ابعتبارىا  السميائيات.و
منطلقا صلبا لتحديد اإلدراك وسَتوراتو وحلظاتو. فهي ابعتبارىا تيحث يف 
األصول األولية ال نبثاق ادلعٍت من الفعل اإلنساىن تقتضي، يف تصوره، النظر 

  01على الدالالت وتداوذلا.إليها ابعتبارىا طرقا استداللية يتم مبوجبها احلصول 

 Aart Van  (فان زوئست ت، آرأوسع التعريفات قول أخرى أما أحد

Zoest كعلم عن العالمة وما بتعلق هبا من طريقة وظيفتها والعالقة بعالمات )

                                                           
 88ص.  مرجع السابق، فاطمة الزىرى و رزقي مليكة،  08
 83، ص نفس املرجع  13
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 97، ص.  املرجع السابقسعيد مبكراد،  
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وقال أيضا  01األخرى، وملصقة، والقبول من جانب أولئك الذين يستخدموهنا.
 09ىو حافر لتعامل االجتاعي الذي عطاء وتطبيق العالمة. Semiosis)السميوز )

فضاء مهما، حيث أخذ  روالن ابرتوتشتغل السيميائية يف أطروحات 
عن سوسَت النظرية ادلتعلقة ابلدال وادلدلول وادلرجع برمتها، إضافة إىل ادلفهوم 

مفهومي. إن ابرت يويل أمهية   هيلمسلفادلزدوج لعة أو كالم، كما اقتسب من 
(" 0671كبَتة للسميائية شلارسة وتنظَتا، إاا صلده يقول يف كتابو مثيولوجيات )

 07ال تبُت دون أداة حتليلية دقيقة، وال سيميولوجيا ال تقوم بوصفها السيميائية.

، ال خترج عن كوهنا"معرفة للعالمات، مفهوم الغريبالسيمياء يف  إن
ل العالمي، يف كل صوره وجتلياهتا عند احليوان أو البسر، ونظرية عامة لتمثي

ويذىب أمربتو أيكو إىل دتييزىا أبهنا: علم يدرس سائر ظواىر الثقافة، بوصفها 
وىو ما يقًتب شلا اكر يف مقدمة ابن . أنظمة للعالمات... وىي يف جوىرىا

ال يبدو خلدون، ويتقاطع معو دالليا، على وجو يتميزفيو خط ضئيل من الربط، 
إال دلن أحاط بعلم السيمياء، وأسرار احلروف، ألن العلم ادلسمى لذلك العهد 

  09ابلسيمياء"

                                                           
 15

 Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik &Modern, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2012),   h. 194 
16

 Rachmat Djoko Pradopo, Semiotik; Teori Metode dan penerapannya, h. 46 
       81، ص مرجع السابقكمال جدي،     07
  03, ص.رجعنفس امل  18
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ومنو ما اىب إليو الناقد اجلزائري قدور عبد هللا اثين يف تعريفو للسيمياء 
أبهنا: علو اإلشارة الدالة، مهما كان نوعما أو أصلها... وأن النظام الكوين 

 و رموز، وكذا توزيع وظائفها الداخلية واخلارجية.بكل ما فيو من إشارات 

 السيميائية مليكائيل ريفاتري . د

ميكائيل ريفاتَت ىوالكفيل وحده مبالمسة الظاىرة األدبية يف النص ألنو 
يهتم مبا ىو خصوص يف نص األدب ال بغَته. ويًتكز على النص نفسو وعلى 

أكثر من ادلضمون، وعاى  العالمة الداخلية ادلتبادلة بُت الكلمات وعلى الشكل
األثر األديب من حيث ىو انطالقة للسلسلة يف كثَت من ادلبادئ خصة إمكانية 

لغة الرسالة ااهتا.  لىقّة وموضوعية من خالل الًتكيز عحتليل اللغة األدبية بد
يرى اإلجراءات األسلوبية مرتبطة إرتباطا وثيقا إبدراك القارئ ذلا. السيميائية 

" و قراءة Heuristic كتشافية األوىل"ا  يتكون من طريقتُت مها قراءة دليكائل ريفاتَت
 Retroaktif”.06“أو  ”Hermeneutic”أتويلية

كتشافية ىي قراءة على أساس بنية اللغة أو استندت على نظام قراءة اال 
تلفان السيميائية ادلستوى األوىل. األدب العريب ينقسم إىل الشعر والنثر، مها خي

 كتشافية، ولو كاان ادلبدءان نفسهما.ٌت اال يف قراءة مع
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 Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik & Modern, h. 209 
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كان اذلرمنيوطيق حيث تسعى من خالل عملية التفسَت والفهم إىل حتقيق 
ألفة االنسان ابلعلم. وانتبو إىل قضية ال هنائية التفسَت الذي يتغَت ويتطور، وفق 

تو السياق الثقايف والتارخيي، ويف ىذا يقول: "وىكذا فإن اجملال اذلرمنيوطيقي اا
ال ديكن أن يبقى زلدودا )ضمن( نطاق التعامل مع النصوص، والكذلك يف 
رلال خربة الفن ااهتا ابلتبعية، فعمومية ادلشكلة اذلرمنيوطيقية اليت أدركها 
"شلَتماخر" من قبل، ىي مسألة تتعلق بكل ما يكون قابال للتعقل، أي بكل 

ق عليو، وحيثما يبدو شيء ديكن للموجدات البشرية أن تسعى للوصول إىل إتفا
دث لغات سلتلفة، ح...( أمرا مستحيال،بسبب كوننا نتأن الوصول إىل  تفاىم)

فإن الك يعٍت أن اذلرمنيوطيقيا مل تنتو من مهمتها بعد، وىنا تفرض ادلهمة 
 81اذلرمنيوطيقية ااهتا بكل جديتها أعٍت ابعتبارىا مهمة إلجياد لغة مشًتكة.
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 الباب الرابع

 أليب فراش احلمداين"  أما جلميل " شعر حتليل

 )دراسة السيميائية(

 نص الشعر . أ

وثها يف شعر أليب فراش احلمداين خاصا يف شعر أرادت الباحثة لبحث حب
حينما محل إىل القسطنطينية، قال ابن خالويو: امتنع األمري سيف  ٔ"أما جلميل"

 الدولة  من إخراج ابن أخت ادللك إال بفداء عام ومحل األمري أبو فراس إىل
 :ٕالقسطنطينية وبلغو هبا بالغة فقال وىو يف األسر رمحو هللا تعاىل

ا ِِلَِميٍل ِعْنَد ُكنَّ ثَ َوابُ  ِسيٍء ِعْنِد كُ  أَمَّ
ُ

 ٖنَّ َمَتاُب؟َواَل دل
 َٗوَقْد َذلَّ َمْن تَ ْقِضي َعَلْيِو َكَعابُ  َلَقْد َضلَّ َمْن ََتِْوي َىَواُه َخرِْيَدةٌ 

، َحازِمُ   أِعزُّ ِإَذا َذلَّْت ذلُنَّ رِقابُ  ولكنَِِّن. َوْاحلَْمُد ّلِلَِِّ
َها رِقٌَّة  َواَلََتِْلُك ْاحُلْسَناَء قَ ْلِِبْ ُكلَُّو، َلت ْ  َوَشَبابُ وإنَّ َشَِ

 َوَأْىُفْو َواَل ََيَْفي َعَليَّ َصَوابُ  َوَأْجرِي َفاَل أَْعِطي ْاذلََوى َفْضَل ِمْقَوَدي
                                                           

قال ابن خالوية: قال ابو فراس رمحو هللا: ما كل ما فلتو يف الطرف ارتضيتو ألنِن كنت عليالوالعليل -  ٔ
عليل. وامتنع سيف الدولة من اخراج ملك الروم إال بفداء عام فحملت إىل القسطنطينية وبلغتِن هبا بالغة 

 فكتبت يف ذلك القصيدة... أما ِلميل..
2
  ٘ٗ، ص ٛ(، ط. ٜٜٗٔ) بريوت: دار الكتاب،  فراس احلمدايت،ديوان أيب خليل الدويهي،  

    متاب: رجع عن خطيتو وضاللو. ندم على ما ظهر منو. ٖ
  اخلريدة: الفتاة العذراء. الكعاب: ادلرأة حني يبدو وثديها للكعاب  ٗ
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 ٘فَ َلْيَس َلُو ِإالَّ اْلِفرَاَق ِعَتابُ  ِإِذا اخِللُّ ََلْ يَ ْهُجْرَك ِإالَّ َماَلَلةً 
 َفِعْنِدي أِلُْخَرى َعْزَمٌة ورِكابُ  ِإَذا َلَْ َأِجْد ِمْن ُخلٍَّة َما أُرِْيُدهُ 

 ِفَراٌق َعَلى َحاٍل، فَ َلْيَس ِإََببُ  َولَْيَس ِفراٌق َماْاسَتطَْعُت فَِإْن َيُكنْ 
ْيَف َجَوابُ  َصبُ ْوٌر َوَلْو َلَْ تَ ْبَق ِمِنِّ بَِقيٌَّة،  قَ ُؤْوٌل َوَلْو أنَّ السَّ

َئٌة وَذَىابُ  َوقُ ْوٌر َوَأْحَداُث الزََّماِن تَ نُ ْوُشِن  َولِْلَمْوِت َحْوِل ِجي ْ

ْدُق ِصْدٌق َواْلِكَذاُب ِكَذابٌ  هِبَا وِِأحلَُْظ َأْحوِاَل الزََّماِن ِبُْقَلةٍ   الصِّ

 َوِمْن أَْيَن لِْلُحرَّ اْلَكِرًنِْ ِصَحاُب؟ ِبَْن يَِثُق ْاإِلْنَساُن ِفْيَما يِنُ ْوبُوُ 

 ِذََئًَب َعَلى َأْجَساِدِىنَّ ثَِيابُ  ِوِقْد َصاَر َىَذا النَّاَس ِإالَّ أَقَ لُُّهمْ 

 أغباان حصى وتُرابِبفرِق  تغابيتُ عن قومي فظّنوا غباَويت

 إذاً علموا أين شهدُت وغابوا ولو َعَرفوين حقَّ معرفيت هبم

 وال كل قوَّاٍل لديَّ ُُيابُ  وما كلَّ فعاٍل ُُيازى بفعِلوِ 

 كما ظنَّ يف ُلوح اذلجري ُذَبب وُربَّ كالٍم مرَّ فوَق مسامعي

 ََتَّكُم يف آسادىَن ِكالب إىل هللِا أشكو أنّنا ِبنازلٍ 

 لدّي، وال للمعتفني َجناب َترُّ اللياِل ليَس للنفِع موِضعٌ 

 وال ُضربْت ِل َبلعراء ِقبابُ  وال ُشدَّ ِل سرٌج على ظهِر سابحٍ 

عْت، ِل يف احلروب ِحرابُ  وال بَ َرقت ِل يف اللقاِء قواطٌع،
َ

 وال دل

ٌر وعامرٌ   وَكْعٌب، على ِعاّلهتا، وِكالبُ  سنذُكَر أايمي ُُني ْ
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 زال دوَن ماِل للحوادِث َببُ  اِلاٌر ال زادي بطيٌء عليهمُ أان 

 وال عورَايت للطالبنَي ُتصاب وال أطلُب العوراَء ِمنهم أضيُبها

 وأحَلُم عن ُجهاذلم وأىابُ  وأسطو وُحِب اثِبٌت يف صدورِىم

 إذا ُفلَّ منو مضِرٌب وُذَببُ  بِن عّمنا ما يصَنُع السيُف يف الوغى

 ِشداٌد على غرٍي اذلَوان ِصالب بِن عّمنا ال تنكروا احلق إننا 

 ويوِشُك يوًما أن يكون ِضراب بِن عّمنا ذمُن السواِعُد والظِبُّ 

 حريّون أن يُقضى ذلم ويُهابوا وإنَّ رِجااًل ما ابنكم كابن أخِتهم

 أبيتم، بِن أعمامنا، وأجابوا؟ فعن أي ُعذٍر إن ُدعوا وُدعيُتم

 رِحاُب عليَّ للُعفاِة رِحابُ  أدّعي، ما يعَلُم هللا غريَهوما 

 ٙوأموالُُو للطالبنَي  ِِناب أفعالُُو للراغبنَي كرميةٌ 

َي صارِمٌ   وأظَلَم يف عيِّن منُو ِشهاب ولِكْن نبا منُو بكفَّ

 ولِلموِت ظُفٌر قد أطَل وانبُ  وأبطأ عِن، وادلنااي سريعةٌ 

ه  وال َنَسٌب بني الرِجال قُرابُ  فإن َل يكن وٌد قدًن نعدُّ

 ٚوِل عنَك فيِو حوطٌة ومنابُ  فأحَوَط لالسالم أن ال ُيضيَعِن 

 ٛلُيعَلَم أيُّ احلالتنِي َسرابُ  ولكِن راٍض على ُكلَّ حالةٍ 

 لديك، وما دون الكثري حجاب ومازلت أدىف َبلقليد حمبة

                                                           
 أي أن ابن عمو رجل كرين معطاءالببخل على طالب  ٙ
   أطباعِن : إي أنو أمهلِن وَل يكرتث, ادلنااي: ادلوت. استعارة للموت ظفرا ومناَب  ٚ
 سراب : ما برتاء لإلنسان يف وسط  الطريق، أو يف الصحراء، كأنو ماء  ٛ
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 وذكري مِن يف غريىاوطالب وأطلب إبقاء على الود ارضو

 ثواب، وال َيش عليو عقاب كذلك الوداد احملض ال يرجتي لو

 ويف كل يوم لفتة وخطابُ  وقد كنت أخش اذلجرو لشمل جامع

نَ َنا ُمْلُك قَ ْيَصرٍ   َولِْلَبْحِر َحْوِل َزْخَرٌة َوِعَباب َفَكْيَف َوِفْيَما بَ ي ْ
ْفِس فِْيَما تُرِْيُدهَ   ِبُرِّ اْلَعْتِب ِحنْيَ أاَُثِب؟أاَُثُب  أَِمْن بَ ْعَد َبْذِل الن َّ

َتَك ََتُْلْوا َوْاحلََياُة َمرِيْ َرةٌ  َتَك تَ ْرَضى َوْاأَلاَنُم ِغَضابُ  فَ َلي ْ  َولَي ْ
َنَك َعاِمرٌ   َوبَ ْيِِنْ َوبَ نْيَ اْلَعاَلِمنْيَ َخرَابُ  َولَْيَت الَِّذي بَ ْيِِن َوبَ ي ْ

 ٌ  ُكلَّ الَِّذي فَ ْوَق الت ُّرَاِب تُ َرابُ َو  إَذا نِْلُت ِمْنَك اْلُودَّ فَاْلُكلَّ َىنيِّ
 َوُشْريب ِمْن َماِء اْلُفَراِت َسَرُاب َفَما لَْيَت ُشْريب ِمْن ِوَداِدَك َصاِفًيا

 وحتليل شعر "أما جلميل" أليب فراش احلمداين )دراسة السيميائية(ب. 

"إكتشافية"  قراءة يف نوعني مها اىتّم ريفاتري بتحليل القراءة السيميائية
(Heuristic)  قراءة أتويلية و(Hermeneutic).  أليب " أما جلميل" شعروَتليلو يف

 بقراءة السيميائية لريفاتري كما يلي: فراش احلمداين
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عليَّ  َيفيوال  وأىفو  ِمقوديفضَل  اذلَوىوَأجري فال أعطي #  .ٔ
 #َصوابُ 

 معناه اذلريستيكي ىو:
يف اخلري والشر. وميل النفس إىل الشهوة. : ادليل والعشق، ويكون اذلَوى

  ٜوالنفس ادلائلة إىل الشهوة.
 ٓٔ: قاد يقيد قيدا.ِمقودي

 : أرمرف عن الصوابأىفو
خفاء، وخفية، وخفية: استرت. ويقول: خفى  -َيفى: من خفى: شيء

عليو، وىو خاف وخفى وىي خافية. ج خفااي. ويقال: ىو خفى 
 ٖٕٚ ٔٔالبطن: ضامره.

 ي ىو:يوطيقومعناه اذلرمن
ىي مهة اليت خطر يف قلِب أو ذىِن خريا كان أو سيِّأ. يقول  اذلَوى 

الشاعر أنو ال يتبع اذلواه إال دلصلحة األمة أو الدين أو دلصلحتو.كما 
قال تعاىل يف التنزبل الزيز: ) أَفَ َرأَْيَت َمِن اَّتَََّذ ِإذَلَُو َىَواُه( وفيو: ) َواَل تَ تَِّبِع 

هوى )ج( أىواء. ويف التنزيل العزيز:) ِواَل تَ تَِّبُعْوا أَْىَواَء قَ ْوٍم َقْد اذْلََوى(. وادل

                                                           
9
  ٔٓٓٔ، ص. ٗ(، ط. ٕٗٓٓ) القاىرة: مكتبة الشروق الدولية,  ، املعجم الوسيط،شوقى ضيف  

 ، ص.ٔ(، ط. ٕٛٓٓ، )قاىرة: عاَل الكتاب، اللغة العربية املعاصر، معجم أمحد خمتار عمر  ٓٔ
ٕٔٛٛ 

11
 ٖٕٚص. ، ، املعجم الوسيطشوقى ضيف  
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   َٕٔضلُّْوا(.
 ِبعىن الشاعر عليو أن يتمالك نفسو ولن تدع اذلوى تتحكم بو. ِمقودي

 ِبعىن لن يدعهم أن يضلونو عن احلقيقة إرمراف عن الصواب. أىفوأما 
 َيفى يعىن ابتعد عن احلقيقة.

 # ورِكابُ  عزَمةٌ فعندي ألخرى  َل أجد من ُخلٍة ما أريُدُه       إذا #. ٕ
 معناه اذلريستيكي ىو:

  ٖٔ: يقال ىذا عزمة من عزمات هللا: حق من حقوقو.زَمةٌ عَ 
 ٗٔ: للسرج: ما توضع فيو الرِجل.ورِكابُ 

 ي ىو:ومعناه اذلرمنيوطيق 
مها ِبعىن إذا َل ُييد من خلة ما يريد، عليو أن يبهث عن  زَمٌة ورِكابُ عَ  

أفضل احلياة.إما يف البيئة واألصدقاء أو العمل، ألن كلو أيثّر أتثريا قواي 
 يف احلياة.
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 ٔٓٓٔص.  نفس املرجع،  
13

   ٜٜ٘ص. نفس املرجع،  

14
       ٖٚٙص.  نفس املرجع،  
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ٖ. 

 

 
. 

  # حوِل جيَئٌة وَذىابُ  وللموتِ       تنوُشِن وأحداُث الزمانِ وقوٌر  # 
 معناه اذلريستيكي ىو:

زارين من  -الزماِن: وقت قصري أو طويل "حكاايت زمانوأحداُث 
  ٘ٔزمان" مدة الدنيا كلو، ويقول لو الدىر" مصاعب الزمان"

 ٙٔتنوُشِن:تنال مىن.
ما يضيف الطبيعة وال يالئمها، كخوف واحلزن")َوأَيْتِْيِو  وللموِت:

 ٚٔاَْلمْوُت ِمْن ُكلِّ َمَكٍان َوَما ُىَو ِبَيٍِّت(
  ٛٔقال من مكان إىل أخرى.جيَئٌة وَذىاُب:منت

 ي ىو:ومعناه اذلرمنيوطيق
 وأحداُث الزماِن ِبعىن ما يصيب بو من ادلصائب

تنوُشِن ِبعىن َّتريب، وىذا ما شعر الشاىر حينما محل إىل 
 القسطنطينية. أنو لقدكان ىادءا َبلرغم يصيب كثريا من األَل. 

ألَل وادلعاانة كأنو جيَئٌة وَذىاُب يعىن  يشعر َبخلواطر وا وللموتِ أما  
 ميوت كل يوم. 

 # ثيابُ على أجسادىنَّ  ِذَئَبً         وقد صاَر ىذا الناس إال أقّلُهم #  ٗ.

                                                           
15

  ٜٜٚص.  ،، مرجع السابقأمحد خمتار عمر  
  ٘ٗ، نفس املرجعخليل الدويهي،   ٙٔ
    ٖٕٙٔ، ص. السابقمرجع   ٚٔ
  ٕٙٗ، ص. نفس املرجع  ٛٔ
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 معناه اذلريستيكي ىو:
 ٜٔ: )ج( مذابِذَئَبً 

  ٕٓثياُب: )ج( من ثوب: ما يلبث، ويقال: رجل طاىر الثوب.
   ي ىو:ومعناه اذلرمنيوطيق

 إىانة ووساخة ِبعىن ِذَئَبً 
 ثياُب ِبعىن الشرف

ل الشاعر يف ىذا البيت:ومن الناس حيبوِنم لتحقري واإلىانة بعضهم يقو 
بعضا َبلكذب واخليانة وادلكيدة، عندما لديهم خيارا أن يكونوا 

 .صاحلون، كما عرفنا خري الناس أنفعهم للناس
 # تُرابو  حصى أغباانِبفرِق         تغابيتُ عن قومي فظّنوا غباَويت #  .٘

 معناه اذلريستيكي ىو:
  ٕٔحصى:صغار احلجارة والعدد الكثري.

 ٕٕتُراب :ما نُعم من أدًن األرض )أتربة، وترَبن. 
 ي ىو:ومعناه اذلرمنيوطيق

 حصى و تراب ِبعىن األَل واحلزن

                                                           

     ٜٖٓص.  ، املعجم الوسيط، شوقى ضيف ٜٔ 
20

  ٕٓٔ ، صنفس املرجع   

21
  ٓٛٔ، صنفس املرجع  

22
  ٖٛ ، صنفس املرجع  
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أن يف احلقيقة بعد محل إىل القسطنطينية ويفارق بينو وبني قومو وعائلتو، 
األَل وادلصاعب. ويف الواقع وجد أبو فراس نفسو بعيدا عن  كليشعر  

 .وطنو

                                                           
23

  ٜٙٚص.، ، املعجم الوسيطشوقى ضيف   

24
  ٕٙٛ. ، صنفس املرجع  

25
  ٙٓٚ.، صنفس املرجع  

 ُذَبب اذلجري ُلوحكما ظنَّ يف         مسامعي فوقَ  كالٍم مرَّ وُربَّ   #

# 
 معناه اذلريستيكي ىو:

الَكاَلُم: يف أصل اللغة: األصوات ادلفيدة. وعند ادلتكلمني: ادلعىن 
 ٖٕالقائم َبلنفس الذي يعرب عنو أبلفاظ.

 َٕٗمرِّا، وُمُرْورًا، ودَمَرِّا: جاز وذىب ومضى. -األمر أوفالن :مرَّ  

ظرف مكان يفيد االرتفاع والعلو، فإذا أضيف كان منصوَب.  :فوقَ 
يقال: السماء فوق األرض. ويف التنزيل العزيز: )فَِإْن ُكنَّ ِنَساًء فَ ْوَق 

.)   ٕ٘اْثنَ تَ نْيِ

.ٙ 
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26

 ٓٔٔٔ ص ،السابق، مرجع أمحد خمتار عمر   

27
 64ص  ديوان أيب فراس احلمدايت،خليل الدويهي،   

28
  ٙٗ ، صنفس املرجع  

29
  ٖٛٓ، ص نفس املرجع  

بلغ مسامعي ما قيل عِّن" على : ج ِمْسَمع ِمْسَمَعة: آذان " مسامعي
  ٕٙمسامعو: حبيث يسمع.

  ٕٚاذلواء بني السماء واألرض.  :الُلوح
 ٕٛشدة احلر . :اذلجري

ُذَبٌب: اسم يطلق على كثري من احلشرات اجملنحة، منها الذَببة ادلنزلة، 
ٌن. ويقال: فالن ذَبب: إذا كثر التأذى  وذَببة اللحم )ج( أَِذبٌَّة، وِذَبَّ

ذَبب ىذا األمر: شره. وذَبب العني: إنساِنا. يقال: ىو  بو. وأصابو
 ٜٕأعز من ذَبب العني. وذَبب السيف: حد طرفية.

 ي ىو:ومعناه اذلرمنيوطيق

يدل على أذنيو.  فوَق مسامعييدل على مسيع الكالم.  كالٍم مرَّ 
 ادلدح والتأنيب يور على أذنيو.

 الُلوح ِبعىن البيئة االجتماعية
 حوال الدولية ادلليئة َبحلرب والفتنة.اذلجري يدل على أ

 ُذَبٌب ِبعىن لبشر و الوساخة 

 

ول الشاعر يف ىذا البيت يقول الشاعر أنو يسمع َبلوضوح يف يق  
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  ٜ٘ٔص ، املعجم الوسيط، شوقى ضيف  ٖٓ

 ٚٔ، ص  نفس املرجع   ٖٔ
  ٗٛٚ، ص  نفس املرجع    ٕٖ

حياتو رب الناس يقولون عنو إما ادلديح أو اإلىانة. ىو احلياة، ومنهم 
   من حيبونو و يرغون عنو. أحوال الدولية َتيط َبحلرب والفتنة.

 # البىَن كِ آسادََتَّكُم يف         ِبنازلٍ  إىل هللِا أشكو أنّنا #
 انه اذلريستيكي ىو: مع

ادلنازُل: الدار وادلكانة وادلرتبة . )ج( منازل. يقال: لو منزلة عند 
 ٖٓاألمري:مكانة. وىو رفيع ادلنازل: ادلراتب.

نِّْورِيَّة، يشمل الذكر واألنثى، ويط لق آساد: جنس من الفصيلة السِّ
على األنثى أسادة ولَبُ َؤة، وىو من الوحوش الضارية، ولو يف العربية 

 ٖٔأمساء كثرية. )ج( آساد، وأسود، وُأْسد، وأحد بروج السماء.
ِكالٌب:مجج من كلب:حيوان أىلى من الفصيلة الكلبية ورتبة 

 ٕٖاللواحم، فيو سالالت كثرية، ترايب للحراسة، أو للصيد، أو للجر.
 ي ىو:اذلرمنيوطيقومعناه 

 ادلنازُل ِبعىن الوطن والزمان وادلكان.
  اجملد و الشرف.آساد يدل على احلاكم ذو 

.ٚ 

 ِكالٌب ِبعىن اجملرض و الكريو.
الناصر يف ىذا الدنيا إال  أما ادلعىن الدقيق يف ىذا البيت فهو ما
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33

 ٖ٘ٓٔ ص ،، مرجع السابقأمحد خمتار عمر   

34
  ٛٚ٘ ص، ، املعجم الوسيطشوقى ضيف  

35
 ، ص.مرجع السابق، خليل الدويهي  

36
  64. ص نفس املرجع  

37
   ٜٓٚ صنفس املرجع، ، شوقى ضيف 709  

هللا.حينما يعيش يف الزمان الفتنة. حيث يتم احلاكم يف احلكام َبلطمع 
والشر. ألن يتأثر َبلتحريض عن الناس الذى كريو لو، وحيكم احلاكم 

 ولكن هلل وحده. .ألمر حصل لو اجملدوطنو إال إلمر أوجبتو الفخر، و 

 # ِقبابُ  لعراءوال ُضربْت ِل َب     سابحٍ  ظهرِ على  سرجٌ وال ُشدَّ ِل  #
 معناه اذلريستيكي ىو:

سرٌج:ج سروج: رحل، يوضع على ظهر الدابة ليقعد عليو ادلراكب، 
وغلب استعمالو للخيل" سرج حصان" السرج اِلانِب: سرج مصمم  

كي ُيلس عليو الراكب ورجاله تكوانن على جانب واحد من 
  ٖٖالفرس.

اإلنسان مؤخر الكاىل إىل أدىن العجز. ظهٌر:خالف البطن. ومن 
  ٖٗ)ج( أظهر، وظهور، وظهران.

 ٖ٘سابٌح:السريع من اخليل.
 ٖٙالعراُء: ادلكان اخلاِل.

 ِٖٚقباٌب: السيف القاطع. ومن األنوف: الضخم العظيم.
 ي ىو:ومعناه اذلرمنيوطيق

.ٛ 

 



ٖ٘ 
 

                                                           
38

  ٙٗ، ص.مرجع السابق، خليل الدويهي 

39
 ٖٕٚٓ ص ،، مرجع السابقأمحد خمتار عمر  

40
 ٗٙٗ ، صفس املرجعن   

 سرٌج يدل على االعتماد
 ِبعىن ملكة ظهِر سابٍح 

 العراُء ِبعىن ادلكان 
  الكفاح الصراع و ِبعىن ِقبابٌ 

:يصبح  احلاكما ليس من َبألمر السهل,  يقول الشاعر يف ىذا البيت
ال أحد ميكن الوثوق بو حقا. ألي شخص ويف أي وقت ميكن أن 

 َيني.

عتْ  وال ،قواطعٌ ِل يف اللقاِء  بَ َرقتوال  #
َ

 ِحرابُ ، ِل يف احلروب دل

# 
 معناه اذلريستيكي ىو:

 يربق : الضوء يلمع يف السماء–بَ َرق: من برق 
 ٖٛقواطٌع:السيوف القاطعة.

عت:أضاء
َ

 ٜٖدل
ِحراٌب: َحاَرَب حُيَاِرُب ، حُمَارَبًَة َوِحَراًَب. ج ُحُرْوٌب: قتال ونزال بني 

 ٓٗفئتني، عكس ِسْلم.

.ٜ 
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  1945 ص ،، مرجع السابقأمحد خمتار عمر  

42
 ٚٗ، صالسابقمرجع ، خليل الدويهي  

43
  ٜٖٗٔ، ص مرجع السابق 

 ي ىو:ومعناه اذلرمنيوطيق
ع يدالن على الشروف

َ
 بَ َرق ودل
 ِبعىن القتال احلىبقواطٌع 

 ِحراٌب ِبعىن بطل
ما من حروب يكرمو الناس، وما يرتكز  يقول الشاعر يف ىذا البيت

م وال الكرًن وال كل ما يف الدنيا فِن. احلكم ال يدو الناس بكفاحو.و  
 . ألن البقاء إىل هللا. الشريف  

 

يَ ولِكْن نبا منُو ب #  # ِشهابمنُو  عيِنّ يف  أظَلمَ و         صارِمٌ  كفَّ
 معناه اذلريستيكي ىو:

َي: ج أُكف) لغري مصدر( وكفوف) لغري مصدر(:مصدر ُكفّّ و   كفَّ
/َكفُّ عن. راحة اليد مع األصابع"َبطن الكف إذا -كفّّ وَكفّّ

  ٔٗالعبء الثقيل توزعتو.
  ٕٗصارٌِم: السيف القاطع.

 ٖٗأظَلَم: خال من النور.

.ٔٓ 
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    ٘ٛ٘ٔ، ص نفس املرجع  

45
  ٚٗ، ص نفس املرجع، خليل الدويهي  

46
  ٚٗ، ص نفس املرجع، خليل الدويهي  

يف اإلنسان واحليوان" لو عينان  عنٌي: ح أعنُي و ُعُيون: عضو اإلبصار 
 ٗٗأال إُنا العينان للقلب رائد. -كعيِن الصقر

 ِ٘ٗشهاٌب: ضوء.
 ي ىو:ومعناه اذلرمنيوطيق

َي   قوة ِبعىنكفَّ
 حازم ِبعىنصارٌِم 

 احلزن واألَل ِبعىنأظَلَم 
 الشعور والفكر والقلب ِبعىنعنٌي 

 يف النعام ىنا ِبعىنِشهاٌب 
وادلشقة َبلرغم محلو إىل القسطنطية بلدا سليما الشاعر يشعر َبألَل  

 ذاك الوقت. ويعيش فيو بضع سنة.

 

 # أطَل وانبُ قد ظُفٌر  لموتِ ولِ    سريعةٌ  وادلناايوأبطأ عِن،  #
 معناه اذلريستيكي ىو:

 ٙٗوادلنااي:مجع ادلنية، وىي ادلوت.
سريعٌة: ج ِسراع وُسرعان، مؤ سريعة، )ج مؤ( سراع:صفة مشبهة 

.ٔٔ 
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 ٜٔ٘ ص ، نفس املرجع ،أمحد خمتار عمر  

    ٖٕٙٔ، ص. مرجع السابق  ٛٗ
49

 ٖ٘ٗٔ ص ،، مرجع السابقأمحد خمتار عمر   

 تدل

 ٚٗعلى الثبوت من سرَُع. شديد السرعة، عكس بطيء. 
ادلوُت: ما يضيف الطبيعة وال يالئمها، كخوف واحلزن")َوأَيْتِْيِو اَْلمْوُت 

 ِٛٗمْن ُكلِّ َمَكٍان َوَما ُىَو ِبَيٍِّت(
ظُفٌر: ج أظفار وأظُفر، جج أظافري:مادة قرنية تنبت يف أطراف 

ما حك -ظفر اليد/الرجل/الطائراألصابع، تكون يف األنسان وغريه" 
  ٜٗجلدك مثل ظفرك.

 ي ىو:منيوطيقر ومعناه اذل

 ادلنااي ِبعىن السقوط وادلوت
 سريعٌة: ادلوت دائما أتتى مث تنتهى بسرعة، ال يقدم ِبقدمة.

ولِلموِت ظُفٌر ِبعىن ادلوت لن َياف ألي خملوق. حاكما كان أو 
 أتتى مث تنتهى يف وقتو. دائما راعيا  فقريأ أو عنيا، عافيا أو مريضا،

 

 مضِربٌ منو  لَّ إذا فُ    يف الوغى  السيفُ بِن عّمنا ما يصَنُع  #
 #وُذَببُ 

.ٕٔ 
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  ٓٗ٘ص  (،ٖٕٓٓ،)لبنان: دار ادلشرق، الوسيط يف العربية املعاصرةاملنجد صحِب حطوى،   
51

 ٙٗ، ص.  نفس املرجع، خليل الدويهي  

52
 ٙٗ، ص.  نفس املرجع   

53
 ٙٗ، ص.  نفس املرجع  

  

 معناه اذلريستيكي ىو:
ْيُف: ج سيوف: سالح مصنوع من شفرة فوالذ حاّدة  السيُف: السَّ

 ُٓ٘يضرب بو َبليد، ويعلق من الكِتف إىل اِلنب األوىل.
 ٔ٘::انكسر من احلده.ُفلَّ 

 ٕ٘مضِرٌب: ما يضرب بو كالسيف ورموه.
 ٖ٘وُذَبب:انذَبب من السيف حده.

 ي ىو: ومعناه اذلرمنيوطيق

ْيُف ِبعىن احلرب واِلهاد.  السَّ

 يدل على الكئيب  ُفلَّ 
 مضِرٌب و وُذَبب ِبعىن الكفاىة  

يقول الشاعر يف ىذا البيت: ما الفائدة من القتال والدفاع عن الوطن 
 إذا احلماس للقتال سيكون كئيب  
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 الباب اخلامس

 خامتة

 النتائج . أ

بعد أن حاولت الباحثة البحث عن لب ىذه الرسالة إلجل احلصول على  
اجلواب من أساس ادلسألة يف كتابة ىذا البحث فوصلت إىل بعض النتائج ادلهمة 

 وىي ما يلي: 

يف شعر أما جلميل، يتضمن فيو أبيات الشعر الذي ال يفهم ادلعانو بسهولة  .1
السيميائية لريفرتر أفضل احلل إجيابة على ىذه األسئلة ووصل واستخدام 

على إدراك قراءة ادلعان ادلناسب يف أبيات الشعر السابقة ويفهمو الباحثة و 
 القرى.

تؤكد معظم الدراسات اللغوية أن األصل اللغوي السيميائية  لغة مبعىن  .2
يؤكد "برانر  كما  -يعود إىل العصر اليوانين، فهو آت ”Semiotique دلصطلح 
 ”Logos“، الذي يعين "العالمة" و  ”Semion“"من األصل اليوانين  -توسان"

.ويف االصطالح: السيميائيات ليست علما  الذي يعين "خطاب"
 للعالمات، إهنا دراسة للتمفصالت ادلمكنة للمعىن. فالسميوز ال
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ميكن أن تكون تدبًنا لشأن خاص بعالمة مفردة، وال علما لعالمات 
رصد ادلعىن وحتديد بؤره ومظانو، إهنا  السيميائيات ىي طريقة يفمعزولة. إن 

 أيضا طريقة يف الكشف عن حاالت متنعو وداللو وغنجو

: ما اذلًنستيكي مبعىن تُ َراب   عوبة مثلاىن السيميائية يف ىذا الشعر صكان مع .6
 وإخل األمل واحلزن. :ينُعم من أدًن األرض. ومعناه اذلرمنيوطيق

 التوصيات . ب

حتليل دراسة السيميائية عملية كبًنة وصعوبة، لذا حيتج  إىل الثقفة الواسعة  
 وقواعدىا لتحصيل فهم دقيق وعميق عن السيميائية، وفهم الغة العربية 

 

 كلمة اخلامتة . ج

احلمد هللا حنمده ونستهديو ونستغفره، ونعوذ ابهللا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل لو ومن يضلل لو فال ىادي لو، وأشهد أن 
ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أن دمحم عبده ورسولو، والصالة والسالم 

قد مت ىذا البحث إبذن هللا تعاىل على سيدان دمحم وعلى الو وصحبو أمجعٌن. ل
وقدرتو، وبدعاء الوالٌن و إبرشاد األساتذ وجبهود لتمام ىذا البحث. ترجو الباحثة 
أن ينفع ىذا البحث ذلا و لكل من قرأة. وىذا البحث ما زال بعيدا عن التمام 
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واكمال، ولذالك حيتج إىل اإلفرتاحات وإلرشادات من كل نقاد. وىذا مين أقول 
 هللا رب العلمٌن على كل النعم. احلمد
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