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 كلمة الشكر

 بسم هللا الرمحن الرحيم

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

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

 .عبده ورسوله

الوطنية يف  كتابة هذه الرسالة حتت املوضوعنتهت الباحثة إبذن هللا وتوفيقه من  افقد  

اآلداب والعلوم  . تقدمها لكلية)دراسة سيميائية( حملمود درويش "اك  ن  ه   ن   م  ن  أ  " قصيدة

املقررة على الطلبة  الدراسية اإلنسانية جبامعة الرانري اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد

 .وأدهبا يف اللغة العربية "S.Hum" للحصول على شهادة

 ويف هذه الفرصة السعيدة، تقدم الباحثة الشكر على املشرفني الكرميني مها األستاذ 

، املاجستري صاحلا عمالحسن أة خري النساء ذو اخلري سفيان املاجستري، واألستاذالدكتور 

على مساعدهتما وجهودمها يف إنفاق أوقاهتما وأفكارمها يف اإلشراف على كتابة هذه الرسالة 

 .وتكميلها من البداية إىل النهاية



 

ب  

 

وتقدم الباحثة شكرا خاصا لرئيس قسم اللغة العربية وأدهبا وجلميع األساتيذ  

  .كتابة هذه الرسالة  هتا يفواألستاذات فيه، وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ملساعد

ن قد ربياها تربية ويف هذه الفرصة تقدم الباحثة الشكر اجلزيل لوالديها احملبوبني اللذي 

 .حسنة وهذابها هتذيبا نفعا لعل هللا أن جيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة

وأخريا، ترجو الباحثة من القارئني نقدا بنائيا وإصالحا نفعا إلكمال هذه الرسالة،  

 .وعسى هللا أن جيعلها نفعة للباحثة خاصة وللقارئني عامة، واحلمد هلل رب العاملني

 

 بندا أتشيه –دار السالم           
        ،الباحثة 
  

 نورخفيفة عنايةهللا 
 

 

 



 

ت  

 

 جتريد
 

 هللا نورخفيفة عناية :  اسم الطالب

 180502055:   رقم القيد

 : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/قسم اللغة العربية وأدهبا  الكلية/قسم

          " حملمود درويش )دراسة أ ن  م ن  ه ن اك  قصيدة " الوطنية يف : موضوع الرسالة
 السميائية(

 2022يوليو  21:  اتريخ املناقشة

  صفحة 58 :  حجم الرسالة

 املاجستريذو اخلري سفيان، الدكتور :   املشرف األول

 ، املاجستريخري النساء أحسن عمال صاحلا:   ةالثاني ةاملشرف

 

 

" حملمود ه ن اك  أن من  قصيدة " الوطنية يف موضوع هذه الرسالة 
يف  الوطنية ما املعاين ملعرفةالبحث  يهدفدرويش )دراسة مسيائية( و 

، السيمائية مليكايل ريفاتري نظريةمن  " حملمود درويشأن من  ه ن اك  قصيدة "
 وأما املنهج الذي استخدمته الباحثة هلذا البحث فمنهج البحث الوصفي

القراءة اهليوريستيقية يها هي: ، ومن النتائج اليت مت احلصول علالتحليلي



 

ث  

 

، والقراءة ة على القصيدة مبعناها الواضح دون السياقوهي القراء
اهلريمنيوطقية وهي القراءة ذات التأويل والتفسري حسب سياق 

 فورميتا مثلري املعىن يتغ يالكالم، والتعبري غري املباشر وه
(metafora) وفرسيونيفيكاس ،(personifikasi) ألكوري ،(alergori) .

مثل املعين  . وخلق(ambiguitas)أمبيكويتس  مثلواحنراف املعين 
هو  (matriks) املاتريكسو و القافية.  (enjabement) إجنابيمني

وشأن  ،وطنالوحب  ،اهلوية الشخصية (model)الوطنية، واملوديل 
وهو األبيات اليت تتعلق  (varian) ، و الفاراينوالنضال ،البالد

وهو موضوع هذه القصيدة، مما  (hipogram)واهليبوغرام  ابملوديل،
 شاعر الثورة والوطن. شيدرو  يدل على أن حممود
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna Wathaniah fi Qasidah 

“Ana min Hunaka” li Mahmoud Darwish (Dirasah Simiya’iyyah). Adapun metode 

yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, dengan 

pendekatan  semiotik Riffaterre. Hasil yang di peroleh dari penelitian yaitu: (1) 

pembacaan Heuristik yaitu pembacaan puisi dengan makna yang jelas tanpa melihat 

kepada  konteks kalimat, (2) Pembacaan Hermeunitik yaitu pembacaan dengan 

penafsiran sesuai dengan konteks tuturan, (3) ketidaklangsungan ekspresi yaitu 

adanya pergantian arti melalui majaz metafora, personifikasi, dan alegori. Adanya 

penyimpangan arti ditandai oleh ambiguitas. dan penciptaan arti adanya enjabement 

dan rima. (4) matriks yaitu tanah air (patriotism) (5) model yaitu identitas diri, cinta  

tanah air, keadaan negara, dan perjuangan membela bangsa (6) varian yaitu bait bait 

yang terkait  dengan model dan (7) hipogram yaitu subjek puisi ini, yang 

menunjukkan bahwa Mahmoud Darwish adalah penyair revolusi dan tanah air. 
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 ألولاالباب 

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

هو نتاج عواطفها ومشاعرها وعقوهلا، وهو عصارة مزاجها النفسي،  األدب 

وطابع روحها، وهو يف نفسي الوقت مرتبط هبذه االمة: ارضها ومسائها وقيمها 

وجمتمعها، فهو عصارة وجهة نظرها يف احلياة مستمدة من وتقاليدها، احداثها 

 1داخلها.

 الشعر من الفنون االدبية، بل وأهم أنواعها ابلنسبة للفنون االدبية االخرى. 

ث عن األدب، فأول شيئ يتبادر ىف الذهن يداحلدب " أو كلمة " األ  نظر إىلو 

 ار احلديث عن األدب هو احلديثصهو الشعر، حيت 

                                                             

1
دار بريوت: , )نظرايت النقد االديب احلديثخصائص االدب العريب يف مواجهة انوراجلندي,  

 ۱٦(, ص : ۱۹۸۵الكتاب البناين, 
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محد كمال زكي إن الشعر هو أحد األنواع أوفقا ملا ذهب  2.ذاتهعن الشعر 

الشعر هو الكالم املوزون القفي املعرب عن  3.األدبية الىت هلا شأن كبري يف الفن

األخيلة البديعة والصور املؤثرة البليغة، وقد يكون نثرا كما يكون نظما. والشعر 

ابطبع، وعدم احتياجة إىل رقي  لتهصأقدم اآلاثر األدبية عهدا لعالقته ابلشعور و 

  4.يف العقل، أو تعمق يف العلم، أوتقدم يف املدينة

قطعة شعرية من سبعة  هي القصيدة. معىن الشعر أعم من معىن القصيدة  

القصيدة ينبغي أن تكون عمال فنيا اتما  يقول عباس حممود العقاد 5ر.أبيات فأكث

كما يكمل التمثال أبعضائه. يكمل فيها تصوير خاطر أو خواطر متجانسة،  

والصورة أبجزائها واللحن املوسيقي أبنغامه، حبيث إذا اختلف الوضع أو تغريت 

 صيدةقلذلك، ولكي ينري ظهور ال ٦.النسبة أخل ذلك بوحدة الصنعة وأفسدها

حىت يكون  القصيدةيف خضم حياة الناس ، من الضروري إجراء دراسة حتليلية 

                                                             

, النهضة األدبيةالشعر العريب و اإلحتاهات احلديدة يف عصرجنم الدين احلاج عبد الصفا,  2
 ۱ص :  ,(2٠1٨ , نزفمرب2عدد  اندى األدب, )جملة

3
 3٩(، ص : 1٩٩٧)القاهرة: دار نوابر للطباعة،  ,دراسات يف النقد األديبأمحد كمال زكي،  

 2٨م( ص  1٩52، )القاهرة: دار هنضة مصر للطبع والنشر، اتريخ األدب العريبأمحد حسن الزايت،  4
 ٨(، ص : 1٩٨٦، )بريوت: دار املشرق، املنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف،  5

6
 .14٧ص  ،(م 1٩٩4دار املعارف، )القاهرة: ط: اخلامسة،  ،شعر شوقي الغنائي واملسرحيطه وادي،  
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هو استكشاف حياة الناس وتقدمي تفسريات  نقله املعىن الذي يريد الشاعر

 .قصيدةمتعمقة. للمجتمع وجذب االهتمام العام ابل

يتحدث القصيدة دائًما عن شيء ما بشكل غري مباشر عن طريق إخفائه  

يف عالمة. لذلك، فإن النظرية واألسلوب املناسبني لفهم معىن القصيدة هي 

 االستكشافية والقراءة التأويلية.نظرية ريفاتري السيميائية مع القراءة 

ة للمعىن ، أي من خالل إعطاء صيقرتح منوذج ريفاتري السيميائي طريقة خا 

معىن لألعمال األدبية كنظام لإلشارات ، واملصطلح الذي ينتج معىن العالمات ، 

واملصطلح الذي ينتج معىن العالمات. سيميائية ريفاتري هي األنسب 

ألن التحليل يؤدي إىل إعطاء معىن للعمل األديب الستخدامها يف القصيدة 

  )القافية(.

النظرية السيميائية ريفاتري يف حتليل قصيدة "أان من  ةلذلك استخدم الباحث 

هناك" لشاعر وكاتب فلسطيين حممود درويش. أنتج أعمال مقاومة االستعمار، 

م هذه القصيدة حتكي عن أرض الوالدة، سكن الفلسطينيني الذين أابده

 املستعمرون.
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بناًء على اخللفية املوضحة أعاله، فقد اهتمت الباحثة إبجراء دراسة  

سيميائية لريفتري يف قصيدة "أان من هناك" حملمود درويش. وأتمل الباحثة أن 

يكون هذا البحث شكالً من أشكال املسامهة يف احلفاظ على املصنفات األدبية، 

الوطنية  يف قصيدة "أان من  فة معانابإلضافة إىل أن هذا البحث يهدف ملعر 

 هناك" حملمود درويش ابستخدام نظرية سيميائية مليكائيل ريفاتري.

 البحث مشكلة .ب 

 سيميائية الوطنية عند أما مشكلة البحث يف هذه الرسالة فهي: ما معاين

  " حملمود درويش ؟أان من هناكقصيدة " يف ريفاتري

 رض البحث غ .ج 

سيميائية  الوطنية عند الرسالة فهي: ملعرفة معاينرض البحث يف هذه غ أما

 " حملمود درويش.أان من هناكيف قصيدة "ريفاتري 

 معاين املصطلحات .د 

قبل تستمر ِاىل هذه الرسالة تريد الباحثة أن تشرح بعض معاين  

 املصطلحات الىت تتضمن ىف هذه الرسالة:
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)يطن( وطنا: أقام له من كلمة )وطن( ابملكان صالوطنية : الوطنية لغة ا . أ

به. الوطن هو مكان إقامة اإلنسان ومقرّه، وإليه انتمائه ُولد به أو مل 

 ٧يولد. و مربض البقر والغنم الذى أْتوى إليه.

 -له من كلمة "شعرصالشعر لغة أمن الشعر العريب : :  قصيدةال . ب

القصيدة : القصد : استقامة الطريق،  ٨شعرا" مبعىن شعر له. -يشعر

ويعرف أمحد مطلوب ٩.قصدا. والقصد اتيان الشيئ-يقصد-قصد

القصيدة هي جمموعة من األبيات الشعرية ترتبط بوزن واحد من األوزان 

 1٠.العربية وتلتزم فيها قافية واحدة

 semeion ل اليوانينصتنحدر كلمة سيميولوجيا من "األالسيميائية :  . ت

جنده الذي يعين اخلطاب، والذي  Logos الذي يعين العالمة و

 و  علم االجتماع. Sociologie مستعمال يف كلمات مثل:

                                                             

٧
 ۱۰42م(، ص:  2٠٠4)القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،  املعجم الوسيطإبرهيم أنيس وغريه،  

٨
  5ص نفس املراجع  

9
 2٦4( ص: 1٩٩٧)بريوت: دار صادر،  2مادة )قصد(، ط: لسان العرب،ابن منظور،  

10
 323( ص: 2٠٠1، )بريوت: مكتبة لبنان، القدميمعجم مصطلحات النقد العريب امحد مطلوب،  
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Biologie  علم األحياء.  كلمةLogos  تعين العلم. فيصبح تعريف

 11.السيميولوجيا على النحو اآليت: علم العالمات

 السابقة اتالدراس .ه 

صدد، تعرض الباحثة الدراسات الىت سبقت كتابتها عن قصيدة الويف هذا  

حملمود درويش، ولقد حبثت الباحثة دراسة هذا الشعر يف ملفات "أان من هناك" 

جامة الرانرى واجلامعات األخرى عن طريق اإلنرتنيت، وكمن البحوث العلمية 

اليت تتعلق هبذه القصيدة ودراسته وإىل هذا احلد، قد كتب هذه القصيدة. ومع 

. الدراسات ذلك، مل يتم دراسة هذا البحث ابستخدام نظرية سيميائية لريفاتري

 املتعلقة بسيمائية ريفاتري هي كما يلي:

، "قصيدة "إىل أمي" حملمود درويش )دراسة 2۰2۱وردييت،  . أ

اغرض البحث فيها يلي: ملعرفة املعاين املضمون  اوام 12سيميائية(.

" بناء على القراءة اخلطية والتأويلية. ملعرفة إىل أمي" القصيدةيف 

                                                             

11
إفريقيا الشرق، املغرب، لبنان: -)بريوت، 2تر. حممد نظيف، ط ،ما هي السيميولوجيا، توسان برانر 

 ٠٩، ص (2٠٠٠
12

الرانري ، الرسالة، )جامعة حملمود درويش دراسة سيميائية قصيدة "إىل أمي"، وردييت  
 1ص   (2۰۲۱ بند أتشية اإلسالمية احلكومية
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ملصفوفة والنموذج والتنوعات موضوع يف الشعر عن طريق حتديد ا

يف بحثي ي". أما الفرق القصيدة "إىل أميوملعرفة اهليبوغرام يف 

موضوع الدراسة والتشابه يكمن يف النظرية وسلسلة العروض اليت يتم 

 .ترتيبها

رزقي سهيمي، معين "احلب يف شعر أيب القاسم الشايب )دراسة  . ب

حبث تكميلي قد متها لنيل شهادة  2٠1٨.13السيميائية(، سنة 

الكالوريوس يف اللغة العربية وأدهبا كلية األدب وعلوم اإلنسانية 

ة صجامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشه إندونسيا. وخال

فيها هذه أن زينب حتب وطنها أكثر من حب لنفسها، ومقايس 

قوة العاطفة دق العاطفة وتنوع العاطفة و صالعاطفة املوجودة فيها 

وثبااتلعاطفة واستمرارها. وامامسو العاطفة غري موجوزة يف الرواية ألهنا 

تتكلم عن مسو الصفة األخالقية وقيمتها اليت تكمن يف إاثرة اللذة 

                                                             

13
، الرسالة، )جامعة معىن "احلب يف شعر أيب القاسم الشايب )دراسة السيميائية(رزقي سهيمي،  

 1ص    (2٠1٨ة الرانري اإلسالمية احلكومية بندا أتشي



٨ 

 

فختلف هذا البحث البحث اآلن يف  والسرور دون اإلعتداد.

 املوضوع املراد دراسة وسلسلة العروض املرتبة.

احلب يف شعر "قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل"  رزقي فيرتايىن،ج. 

حبث تكميلي قد متها  .2٠2٠14إلمرؤالقيس )دراسة سيميائية(، سنة 

لنيل شهادة الكالوريوس يف اللغة العربية واداهبا كلية األدي وعلوم 

ة فيها  صاإلنسانية جامعة الرانريي االسالمية احلكومية بندا أتشيه. و خال

إىل الوطان هو موضوع يدفعه الشوق إىل  هذه الشعر موضوع احلنني

مسقط رأسه، ألنه يف اتريخ العرب ال ميكن فصله عن عادات الرحل، 

 أي االنتقال من مكان إىل آخر.

استخدمت الدراسات الثالث اليت مت دراستها أعاله نظرية سيميائية  

ريفاتري لفحص موضوع الدراسة، لكن االختالف يف املواد املدروسة  ميكايل

األوىل وهذه الدراسة درسا شعر الشاعر  بحثموضوع القصائد املدروسة، الو 

بحث الثاين والثالث الالفلسطيين. لكن حممود درويش درس أشعارا خمتلفة، بينما 

                                                             

14
احلب يف شعر "قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل" إلمرؤالقيس )دراسة رزقي فيرتايىن،  

 1( ص 2٠2٠ اإلسالمية احلكومية بندا أتشية، الرسالة )جامعة الرانري سيميائية(



٩ 

 

شعراء وقصائد خمتلفة. الدراسات الثالث املذكورة أعاله مفيدة جًدا لتكون 

للشاعر ترمجة يف العثور  ةباحثمرجًعا يف هذه الدراسة ، أي من خالل مساعدة ال

 .ريفتري يكايلمل يف نظرية سيميائيةلباحثة حممود درويش، ومساعدة ا

 منهج البحث .و 

في التحليلي حيث إهنا صالباحثة فهو املنهج الو  ستخدمهتأما املنهج الذى  

ابستخدام نظرية  يش" حملمود درو أان من هناكتقوم بتحليل سيميائي يف قصيدة "

ريفاتري. وجلمع املعلومات والبياانت اليت حتتاج إليها  ميكايلعند سيميائية 

الباحثة، تعتمد على طريقة البحث املكتىب وذلك ابإلطالع على الكتب العلمية 

املختلفة املتعلقة  ابلرسالة املبحوثة من الكتب األدبية واملقاالت وغريها مما تتعلق 

 ابملوضوع.

العلمي فتعتمد الباحثة على الطريقية اليت وأما الكيفية يف كتابة هذا البحث  

قررها قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة الرانريي 

 بندا آتشية هو كتاب: –اإلسالمية احلكومية دارلسالم 

Pedoman Penulisan Skripsi (Jurusan Bahasa dan Sastra Arab) 

Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda 

Aceh 2014. 
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 الباب الثاين

 ترمجة حممود درويش

تقدم الباحثة يف هذا القسم حلة موجزة عن حياة حممود درويش، ونشأته  

 وأعماله األدبية. 

 حياته ونشأته .أ 

الفلسطينية.  فلسطيين يعد من أبرز شعراء املقاومةحممود درويش، شاعر  

يف اجلليل، ونزح ” الربوة“م يف قرية 1٩41مارس عام 13حممود درويش ولد يف 

م، وعاد إىل فلسطني متخفًيا ليجد قريته 1٩3٨مع عائلته إىل لبنان يف نكبةعام 

مه مشايل غريب قريته الربوة. وأمت تعلي” اجلديدة“قددمرت. فاستقر يف قرية 

 1االبتدائي يف قرية دير األسد ابجلليل، وتلقى تعليمه الثانوي يف قرية كفر ايسيف.

                                                             

1
اضاءات نقدية يف جملة:  ".اخلصائص الفنية ملضامني شعر حممود درويش"جميد حسن، جان نثاري فرشته،   

 .54م( ص: 2٠11، 4، مشاره 1، دوره 1432، شتاء االدبني العريب والفارسي
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حممود درويش، عندما كان شااًب، اهتماًما ابلرسم واملوسيقى والشعر.   

نصح أبن يصبح شاعرًا بداًل من رسام ألن عائلته ال تستطيع حتمل احتياجاته 

  2املالية لشراء مواد الرسم.

سليم درويش هو فالح فلسطيين كان ميلك بعض األرضي يف االب امسه  

قريته الربدة. اما األم فهي من قرية "الدامون" وكان والدها "أديب البقاعى" خمتارا 

 3أى عمدة لقرية الدامون، وهذه األم سيدة فلسطينية التقرأ والتكتب.

ات. حممود درويش هو الثاين من بني مثانية أطفال، مخسة أوالد وثالث بن 

ال توجد عادة يف كتابة الشعر يف أسرة درويش، رغم أن شقيقه األكرب أمحد هو 

 4وشجعه على الكتابة يف طفولته.

أحب حممود درويش القراءة والرسم منذ الصغري، وعمل فيما بعد مدرًسا.  

م. مث   1٩٦1دخل السجون اإلسرائيلية أكثر من مرة. كانت املرة األوىل سنة 

م. وسجن مرة اثلثة عندما ألقى قصيدته نشيد الرجل  1٩٦5 كانت الثانية عام

                                                             

2
 Dalyan Cohen-Mor, Mahmoud Darwish Penyair Palestina dan Kekasih Yahudinya, 

(Yogyakarta: DIVA Press Anggota IKAPI, 2022) hal: 22. 
3
 .11٠م( ص  1٩٦٦، 2، )د.م.ن : دار اهلالل، ط:"حممود د رويش شاعر األرض احمللة"رجاء النقاس،  

4
 11 نفس املرجع ص 
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م سجن الشاعر 1٩٦٧-1٩٦5يف أمسية شعرية يف اجلامعة العربية. وما بني 

بتهمة النشاط املعادي إلسرائيل. وذاع اسم حممود درويش كشخصية عربية نضالية 

  5ضد االحتالل اإلسرائيلي.

أن نسف الفدلئيون عدة م، اعتقل للمرة اخلامسة بعد 1٩٦٩ويف سنة  

هيوين مما صبح الشاعر عرضة لالعتقال بعد أي تدبري صبيوت يف حيفا وبعدها أ

م العربية واألجنبية واستقربه صأدى إىل نفيه خارج وطنه. تتقل الشاعر بني العوا

املقام أخريًا يف بريوت اليت مل يرتكها إال يف أعقاب االجتياح اإلسرائيلي هلا عام 

 ٦م.1٩٨2

انتقل درويش إىل حيفا وبدأ العمل يف رسائل احلزب  ۱۹٦2عام  يف 

الشيوعي اإلسرائيلي اجلديد واالحتاد حيث نشر شعره. وهناك التقى بقادة احلزب 

الفلسطيين، الكاتب إميل حبييب، إميل توما الذي كان له أتثري كبري على تطوره  

 ٧كشاعر.

                                                             

5
 .4ص: 2۰۱۱،ملصرية للنشر والتوزيع كوميتا ."االعمال الكاملة"درويش،  حممود 

 
٦
 12نفس املراجع ص  

 11نفس املراجع ص  ٧
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ية يف أحد حي خطرية للغاصحممود درويش، يعاين من حالة حرج 

طناعي منذ صمستشفيات هيوسنت يف والية تكساس األمريكية وخيضع للتنفس اال

 لصو  قد درويش حممود وكان ،يومني بعد حدوث مضاعفات لعملية القلب املفتوح

 حالته ساءت أن بعد الدقة، ابلغة اثنية مفتوح قلب عملية الجراء هيوسنت اىل

 ٨أكثر. االنتظار ابالمكان يعد ومل األخرية األشهر يف كثريا الصحية

عاًما، بعد إجراء عملية  ٦٧عن عمر  ۲۰۰۸أغسطس  ۹تويف درويش يف  

  ٩جراحية يف القلب يف هيوسنت تكساس، ومت تشييع جنازة رمسية يف رام هللا.

 أعماله األدبية .ب 

إن القصائد اليت كتبها حممود درويش عن وطنه فلسطني وموقفه من دولة  

يف العامل، والنظرة اإلنسانية اليت يلتزم هبا تفصل اليهود بشدة  إسرائيل مشهورة جًدا

عن دولة إسرائيل، وحممود درويش هو ابرز شاعر فلسطني احلاصل على العديد 

من اجلوائز. نعمة االدب ويعترب شاعر فلسطني ومن بعض أعماله األديب حملمود 

 .درويش
                                                             

 ۱۰شعبان ه  ۸، )االحد "وفاة الشاعر الفلسطيين حممود درويش بعد جراحة يف القلب" الشرق األوسط، ٨
 .۱( ص ۱۰۸4۸ العدد 2۰۰۸اغسطس 

 11نفس املراجع ص  ٩
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  1٠بطاقة هويةأ. 

اه جنار يف مواجهة مسؤول هذه القصيدة هي نتاج مونولوج ألق 

إسرائيلي، يتكون من مخسة مقاطع، كل منها يبدأ بكلمة سجل اان عريب، 

وقد اكتسبت هذه القصيدة شعبية كبرية لروح التحدي وأتكيدها للهوية 

 11العربية .. يف مواجهة سلطة معادية.

  12ميأإىل ب. 

 أمي عندما كان درويش ال يزال وراء القضبان عام ىلنشأ شعر إ 

، وسجنه اجليش اإلسرائيلي لقراءته الشعر يف جامعة القدس 1٩٦5

الفلسطينية دون إذن، ويف ذلك الوقت كانت والدته تزور درويش ابخلبز 

والقهوة. عندما كان الغداء على وشك تسليم درويش، منعه مسؤولو 

السجن، وبطرق خمتلفة مُسح لألم أخريًا بتناول الغداء لدرويش، مث استطاع  

هما التحديق يف بعضهما البعض، وسرعان ما ألقى درويش جسده كل من

                                                             

1٠
 ٨٠( ص. 2٠٠5لبنان: الرايض الرّيس للكتب والنشر، -)بريوت ".1األعمال األوىل "حممود درويش،  

11
 11نفس املراجع ص   

 14 نفس املراجع ص 12
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رخت اندمة على أفعاله. كان شديد األسف صيف منزله. ذراعي األم و 

ومذنب ألمه. أخريًا، عندما عادت والدته إىل املنزل، كتب قصيدة هي 

"إىل أمي". القصيدة من أتليف حممود درويش، وهي من نصيب والدته 

لوطنه فلسطني. القصيدة من أتليف حممود درويش، احلقيقية والشوق 

 13وهي من نصيب والدته احلقيقية والشوق لوطنه فلسطني.

 14السجنج. 

 جمموعة شعرية من أتليف درويش بعنوان "عاشق من فلسطني".  

حتتوي املختارات قصيدة مبوضوع احلرية وآمال الشعب الفلسطيين على 

"السجن" الذي يُزعم أنه يف  االحتالل اإلسرائيلي. ومن بني قصائده

الوقت الذي نفى فيه اجلانب اإلسرائيلي درويش. هذا مبين على العام 

الذي كتب فيه قصيدة السجنو وإدخال حممود درويش يف السجن عام 

                                                             

13 Muhammad affan, nalisis semiotika riffaterre pada puisi ila ummi karya Mahmoud Darwish, 

Skripsi, (Semarang: IAIN Salatiga, 2021), hlmn 3-4 

14
 14 نفس املراجع ص 



1٦ 

 

السجن هو فورة درويش العاطفية الغتفاره والتغيريات اليت   . شعر1٩٦٦

  15مر هبا أثناء وجوده يف السجن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

15 Mukhotob Hamzah, Muhammad Barrunnawa, Representasi Keresahan Mahmoud 

Darwish dalam Puisi al-sijn: kajian Semiotik Riffatere, Jurnal : al-ma’rifah Jurnal 
Budaya, Bahasa, dan Sastra Arab (Vol.18, No.1, April 2021) hal.28 
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 الباب الثالث

 اإلطار النظري

 مفهوم السيميائية .أ 

الذي يعين  semeion ل اليوانينصتنحدر كلمة سيميولوجيا من "األ 

 الذي يعين اخلطاب، والذي جنده مستعمال يف كلمات مثل: Logos العالمة و

Sociologie علم االجتماع. و Biologie كلمة علم األحياء  .Logos  تعين

 1العلم. فيصبح تعريف السيميولوجيا على النحو اآليت: علم العالمات.

دراسة السيميولوجي، دراسة اللغة الفرنسية واملستخدمة يف أورواب من قبل  

فرديناند دي سوساري. أثناء دراسة السيميائية، دراسة اللغة اإلجنليزية واستخدمها 

تشارلز ساندرز بريس. يف األساس، تدرس هااتن الدراستان العالمات. الفرق هو 

لفة يف نفس اجملال العلمي. مصطلح فقط ألن اجملموعتني هلما لغات ودراسات خمت

السيميائية أكثر شيوًعا من مصطلح السيميولوجيا، لذلك غالًبا ما يستخدمه 
                                                             

1
 ، ص(2٠٠٠إفريقيا الشرق، املغرب، لبنان: -)بريوت ،2تر. حممد نظيف، ط ،ما هي السيميولوجياتوسان،  برانر 

٠٩ 
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علم املوز  (ferdinand de Saussure)عرف فرديناد دو سوسر  2السوساريون.

 3.)العالمات( أبنه العلم الذي يدرس حياة العالمات داخل احلياة االجتماعية

خاص ابلعالمات، هدفها دراسة املعىن اخلفي لكل نظام السيميائية علم  

عالميت، فهي تدرس لغة اإلنسان واحليوان وغريها من العالمات غري اللسانية 

ابعتبارها نسق من العالمات مثل عالمات املرور وأساليب العرض يف واجهة 

 4.احملالت التجارية واخلرائط والرسوم البيانية وغريها

يمياء موازاي لعلم الداللة عند بعض النقاد العرب وقد ورد مفهوم الس 

رين. منها:" علم الداللة أو السيمياء هو علم تفسري معاين الدالالت صاملعا

ال صوالرموز وإللشارات وغريها. وهو امتداد لأللسنية وتطورا هلا، ألنه يعتمد عليها أ

 5.ويهتم علم الداللة" السيمياء" بدراسة أنظمة العالمات واللغات"

                                                             

2 Tommy Chirstomy, Pengantar Semiotik Pragmatik Pierce: Nonverbal dan Verbal 

dalam Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas 

Indonesia, Jurnal (Bahasa Pelatihan Semiotika, 2001), 7. 

3
 33(، ص 2٠٠٨، )تر(، )عمان: دار جمد الوي للنشر أصول القواعد والتاريخ السيميائيةآن اينو وآخرون،  

4
 1٠٠( ص 2٠٠٧)االردن: مؤسسة الورق للنشر والتوزيع،  سيميائية الصورة،قدور عبدهللا،  

5
منشورات وزارة الثقافة اجلمهورية العربية السورية،  : ، )دمشقلألدبالنقد ولداللة حنو حتليل سيميائي  ،حممد عزام 

 .٨ص  ،)1٩٩٦
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رها، حني جعل اللغة نظام عالميا صاما سوسري تطرق اىل العالمة وعنا 

 signifie وتية مسعية( و مدلولصورة ص) signifiant بتأليف من احتاد دال

ورة ذهنية(، وفق عالقة اعتباطية جتعل منها )عالقة( حقيقة ترابطية شبهها ص)

 ٦بوجهي العملة الواحدة.

 أنواع السيميائية .ب 

السيميائية إىل نوعني، ومها سيميائية االتصال وسيميائية تقسيم  

الداللة. تؤكد سيميائية االتصال على نظرية إنتاج اإلشارات ، بينما تؤكد 

السيميلوجيا  سيميائية الداللة على فهم العالمة أو إعطاء معىن هلا.

اللسانية عرفت تطورا كبريا منذ النظرايت السوسورية وخمتلف مستوايت 

  ٧.اللغة والكالم دراسة

                                                             

6
)جامعة قاصدي مرابح  بن مالك املصطلحات السيميائية السردية يف اخلطاب النقدي رشيدكمال جدي،  

 1٨(، ص 2٠21ورقله،

٧
، ص (2٠٠٠إفريقيا الشرق، املغرب، لبنان: -)بريوت، 2تر. حممد نظيف، ط ،ما هي السيميولوجياتوسان،  برانر 

۱4 . 
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السيميوتيقا كما هو معلوم عبارة عن لعبة التفكيك و الرتكيب،  

وحتديد البنيات العميقة الثاوية وراء البنيات السطحة املتجلية فنولوجيا، 

 ٨.تركيبيا، تصريفيا، و دالليا

 أ( الفنولوجيا )أو الصوتيات( 

ساسية بدو من املصطلح نفسه أن الفونولوجيا من الدراسات اال 

 وات اللغة )فونيماتصللسيميولوجيا اللسانية اليت تعىن أب

phonemes ) والتنسيق فيما بينها، والفونولوجيا متكنت من وضع

ة صوات وربطها مبجموعات خاصأشياء جديدة منها تصنيف األ

اء االمكانيات الرتكيبية للفونيمات، ووضع االلفياء صوتية دولية صوإح

 ٩.لغات العاملمتكن من نقل أصوات كل 

                                                             

٨
، )تلع اجلديد االجتاهات السيميوطيقية: التيارات واملدارس السيميوطيقة يف الثقافة الغريبةمجيل محدوى،  

 ٩( ص 2٠15واحلصري على شبكة األلوكة، 
 

9
، ص (2٠٠٠املغرب،  إفريقيا الشرق،لبنان: -)بريوت، 2تر. حممد نظيف، ط ،ما هي السيميولوجياتوسان،  برانر 

۱۵ 
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وجيب أن نؤكد يف هذا االطار أن الفونولوجيا اليت تعترب املشكل  

األساسي احملرك لدراسة التعبري اللساين، الهتمنا إال قليال )على شكل 

ل صإخبار أساسي( ألن اهتمامنا اجلوهري ينص على عالقة التوا

القائم بواسطة خمتلف أشكال التعبري )اللساين أو غري اللساين( 

يلة صاملوجودة يف خمتلف أنظمة العالمات اليت تشكل العالقات التوا

 1٠.االنسانية

 ب( الرتكيب

الرتكيب علم لساين جد معقد، يدرس بنية اجلمل يف اللغات  

)مكتوبة أو منطوقة( ترتيب الكلمات، مكان الصفات واملفعوالت، 

 اخل بغية إقامة حنو عاملي…. تغبريات اجلموع، االعراب، التصريف

                                                             

10
، ص (2٠٠٠إفريقيا الشرق، املغرب، لبنان: -)بريوت، 2تر. حممد نظيف، ط ،ما هي السيميولوجياتوسان،  برانر 

۱٦ 
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للغات، أيضا للغة ما كجوهر حنوي كما يفعل يف الوقت الراهن عدد 

 11.من اللسانني األمريكيني

الرتكيب يدرس العالقات اليت تقوم بني هاته املورفيمات نفسها،  

عالقات بني روابط التنسيق والفرضيات، بني املعمول الظريف ونواة 

مات أن حتصى اخل وميكن للمورفي… الفرضية، بنًي املوضوع واحملمول

ر الدنيا االساسية: االبدال، صيف تقابلها مع الفونيمات، وهلا نفس العنا

وهو الوحدة الدنيا  moneme وااملونيم  12الانقسامية، االستقاللية.

 الداللة تفلت للرتكيب ولكن تدرسها الداللة ث، مثال الكلمة

pomme تفاحة و السانتيم syntheme  هو جمموعة من املونيمات

                                                             

11
، ص (2٠٠٠إفريقيا الشرق، املغرب، لبنان: -)بريوت، 2تر. حممد نظيف، ط ،ما هي السيميولوجياتوسان،  برانر 
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بطاطس. إن جمموعات املونيمات هي  pomme de terre املركبة مثال

 13.اليت تؤلف السانتيمات

 ج( التصريف

يتعلق األمر ابلدراسة اللسانية )يتعلق مبا كان سابقا ابلنحو( للهيئة  

الشكلية للكلمات، والتغريات النحوية املرتتبة على خمتلف العمليات 

التأنيث، احلياد )المذكر وال  التحويلية للغة }اجلمع، التذكري أو

لي غري موجود صريف األصاخل{ الت… يف، الصرفصمؤنث(. تو 

فيا فقط، ولكن ينشئ عالقات مرتبطة جوهراي ص)سيكون إذن و 

 14.الرتكييب –ابلرتكيب نسميه إذن التصريف 

 د( الداللة
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۱٨ . 

 

 



24 

 

اخلطاب الصحفي خيلط دائما بني مصطلحي "داللة" و "علم  

حيان الندرك االختالفات املوجودة بني العالقات" ويف بعض األ

املصطلحني. الداللة الهتتم إالابملدلوالت اللغات وخمتلف أشكال 

ل. نظر ألننا حينما نلمس جطااب سيميولوجيا ال ميكن صالتعبري والتوا

أن نفعل أي شيئ، أخر غري أن تدمج فيه الداللة ولكن العكس غري 

كعلم مستعل. وجيدر بنا أن ممكن. هكذا تكون الداللة بنينت نفسها  

نشري يف هذا اإلطار إىل التطور النسيب الذي شهدته الدراسات 

االدبية وغريها وحنو اللسانيات  الداللية اليت اجتهت حنص النصوص

 15.اتركة لألحباث السيميولوجية االهتمام أبشكال التعبري غري اللسانية

 

 عناصر املنهج السيميائية .ج 

                                                             

15
، ص (2٠٠٠إفريقيا الشرق، املغرب، لبنان: -)بريوت، 2تر. حممد نظيف، ط ،ما هي السيميولوجياتوسان،  برانر 
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من اهم املناهج النقدية يف العصر احلديث، إن املنهج السيميائي  

رة يف الغرب أو حىت صوكان له حضور ابرز وواضح جدا يف الدراسات املعا

 ر املنهج السيميائي هي:صيرى بعض الباحثني أن عنا .يف العامل العريب

 العنصر البنيوي اللغوي : وهو الذي يرتبط ببنية النص ولغته .. 1

وهو الذي يرتبط مبا عليه النص من إبداع فين  . العنصر الفين اجلمايل :2

 يف تكوين الشكل.

.العنصر النفعي الداليل : وهو الذي  يرتبط ابملؤلف وبيئته والتناص مع 3

 النصوص األخرى.

 السيميائية عند ريفاتري .د 

أييت معىن األدب وفًقا لنظرية السيميائية ريفاتري يف شكل القراءة  

 منيوطقية. التعبري غري املباشرة بسبب تغيري املعىناهليوريستيقية والقراءة اهلري 

(displacing of meaning) ,واحنراف املعىن (distorting of 
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meaningوخلق املعىن ,) (creating of meaning) . ,ماتريكس

 1٦وديل, والفاراين. وهيبوغرام.ملوا

 (heuristic) القراءة اهليوريستيقية )أ

القراءة اهليوريستيقية هي القراءة وفًقا لنظام اللغة املعياري، القراءة  

يف املستوى األول.  يف هذه احلالة، يتم تطبيع العمل األديب للشعر، ويتم 

إرجاع الكلمات اليت فقدت عنواهنا.  ابإلضافة إىل ذلك، من حيث 

ني القراءة، ميكن إضافة كلمات أو عبارات أو مجل لتوضيح العالقة ب

 1٧األسطر واملقاطع.

  (hermeneutic)القراءة اهلريمنوطقية) ب

القراءة اهلريمنيوطقية مبثابة إعادة قراءة من أجل تقدمي تفسري قائم  

على األعراف األدبية ، أي الشعر كشكل غري مباشر للتعبري. لذلك ميكن 

من  أن نفهم أن القراءة اهلريمنيوطقية هي القراءة وفًقا للنظام السيميائي

                                                             

1٦
 Rina Ratih, teori dan aplikasi semiotik michael riffaterre, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,2016) hal.4 
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 Ambarini. Nazla Maharani Umaya, Semiotika teori dan aplikasi pada karya sastra, 

(Semarang: Ikip PGRI Semarang Press, 2012) hal. 5 
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املستوى الثاين. هذا جهد لتوضيح املعىن بشكل أكرب، من الضروري 

البحث عن املوضوع واملشكلة من خالل البحث عن املاتريكس، 

 1٨والواموديل والفاراين.

 التعبري غري املباشرة) ج

 وهي تغيري املعىن :التعبري غري املباشرة يف الشعر عن ثالثة أشياء 

(displacing  of meaning،) واحنراف املعىن (distorting of 

meaning) ،وخلق املعىن (creating of meaning).1٩  

تغيري املعىن هو تغيري  (displacing of meaning) تغيري املعىن -

الكلمات من املقاطع يف القصيدة دون استخدام املعىن الفعلي، على 

سبيل املثال يف استخدام شكل الكالم يف الشعر، والذي ينتج عن 

 وفرسونيفيكاس ،(metafora) فوروميتا، (simile) مسايل
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(personifikasi)، وألكوري (alegori) ،ومتونيمي 

(metonomia) ،وسينكدكي (sinekdoke). 

لغة تصويرية تساوي شيًئا واحًدا بشيء ابستخدام   وه (simile) مسايل

. كلمات مقارنة مثل: على سبيل املثال، على سبيل املثال، مثل

هو أسلوب غري مباشر للمقارنة والعالقة بني  (metafora) فوروميتا

هو ( personifikasi) فورسونيفيكاس. و الشيء األول والثاين موحية

شخصية جتسيد للكالم ، وهو نوع من اللغة التصويرية اليت تعطي 

ة ابلبشر حبيث صطبيعة األشياء غري احلية خبصائص مثل تلك اخلا

هو  (alegori) ألكوريو  مثل البشر.ميكنهم التصرف والتصرف 

شخصية جمازية للكالم ، نوع من أسلوب اللغة املقارنة الذي يتم سرده 

يف رموز جمازية يتم توسيعها من خالل مكان األشياء أو األفكار اليت 

هو كلمة أو عبارة تستخدم  (metonomia) متونيميو يتم ترميزها.

ملستخدمة شيًئا مرتبطًا ف كلمة أخرى. ال جيب أن تكون الكلمة اصلو 

 سينكدكيو  بشكل مباشر، ولكن ميكن أن تتعلق جبزء منها فقط.
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(sinekdoke)  هو من الكالم الذي يذكر اسم اجلزء بداًل من االسم

 2٠.ابلكامل، أو العكس

عندما يكون هناك  (distorting of meaning) واحنراف املعىن -

)شيء معاكس( أو أمبيكويتس )معىن مزدوج( ،أو كونرتادكسي 

 21نونسيس )كلمة ليس هلا معىن(.

هو اصطالح شاعري  (creating of meaning) وخلق املعىن -

يف شكل أشكال بصري ليس هلا معىن لغواًي، ولكنها تؤدي إىل ظهور 

)قطع الرأس يف  (enjabement) إجنابيمني معىن يف القافية بني

معىن، ولكن يف لغة السطر التايل، هذا قطع الرأس حنواًي ليس له 

االصطالح. مبثابة أتكيد أو أتكيد على السطر( القافية )تكرار نفس 

ر املرئية اليت ميكن صالصوت ابنتظام يف مقاطع الشعر( الطباعة )العنا
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أن جتذب انتباه القراء بسبب العامل املتعمد للمؤلف يف كل عمل أديب 

 22.جلعله أكثر إاثرة لالهتمام(

 (varian) والفاراين (model) واموديل (matriks) ماتريكس) د

الكلمات الرئيسية أو جوهر سلسلة من النصوص، تسمى  

املاتريكس، املتاتريكس هي مفهوم جتريدي ال يتحقق أبًدا وال يظهر يف 

النص، ميكن أن تكون املاتريكس يف شكل كلمات أو عبارات أو مجل 

املوديل يف شكل   أو مجل بسيطة، فإن أول حتقيق للماتريكس هو

 23.كلمات يتم توسيعه بعد ذلك إىل الفاراين وابلتايل خفض النص

  (hipogram) وهيبوغرام) ه

تنقسم اهليبوغرام إىل قسمني، ومها اهليبوغرام احملتملة واهليبوغرام  

اهليبوغرام احملتملة ال ميكن أن تكون يف النص ولكنها . الفعلية

اهليبوغرام الفعلية  املاتريكس. مستخرجة من النص وغالًبا ما تسمى
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ميكن أن تكون يف شكل نصوص حقيقية، أو كلمات أو مجل مضرب 

هبا األمثال ، وتتجلى اهليبوغرام الفعلي يف النصوص املوجودة سابًقا، إما 

 24يف شكل أساطري أو أعمال أدبية أخرى.
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 الباب الرابع

 حملمود درويش "َأََن ِمْن ُهَناكَ "التحليل السيميائي يف قصيدة 

 مناسبة القصيدة .أ 

ف حياة الفلسطينيني يف حيفا والقدس، صقصيدة حتتوي على و  

 الصهيونينيول صانتشر خربهم يف مجيع أحناء العامل، بسبب و  حيث

دمروا حياة الفلسطينيني من حيث البنية التحتية والتمويل و إسرائيليني، 

 هاوغريها. لذلك اضطر الفلسطينيون إىل ترك منازهلم. هذه القصيدة كتب

، ليس فقط وهو يف معزل يف أمريكا فلسطني،بالد حممود درويش خارج 

ألنه أراد اهلروب من االضطهاد السياسي من قبل السلطات اإلسرائيلية، 

 بل أراد أيًضا تطوير نفسه كشاعر.

حملمود  3كتاب األعمال االوىل هي خمتارات من   "َأاَن ِمْن ُهَناكَ "قصيدة 

 :  25"أاََن ِمْن ُهَناكَ م. فيما يلي القصيدة "1٩٧٦درويش عام 

 َأاَن ِمْن ُهَناَك. َويل ذِْكراَيٌت. ُوِلْدُت َكَما ُتوَلُد النَّاُس. يل َواِلَدهْ 
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 َذٍة اَبرَِدهْ ِدقَاُء. َوِسْجٌن بَِنافِ صْ وبيٌت كثرُي النَّواِفِذ. يل ِإْخَوٌة. أَ 

. يل ُعْشَبٌة زَاِئَدهْ   َويل َمْوَجٌة َخطَفتْ َها النَّواِرُس. يل َمْشَهِدي اخلَاصُّ

 ي الَكاَلم، َورِْزُق الطُُّيوِر، َوزَيْ ُتونٌَة َخاِلَدهْ صِ َويل َقَمٌر يف أقَا

ُيوِف َعَلى َجَسٍد َحوَُّلوه ِإىَل    َماِئَدهْ َمَرْرُت َعَلى اأَلْرِض قَ ْبَل ُمُرور السُّ

َه َوأَْبِكِي  َماُء َعَلى أمَّ َها ِحنَي تَ ْبكي السَّ َماَء ِإىَل أُمِّ َأاَن ِمْن ُهَناَك. أُِعيُد السَّ
 .لِتَ ْعرَفيِن َغيَمٌة َعاِئَدْها

  .تَ َعّلْمُت ُكلِّ َكالٍم يَِليُق مبَحَكَمِة الدِّم َكْي أُْكِسَر الَقاِعدهْ 

ْكتُُه َكْي أُرَكَِّب ُمْفَرَدًة َواِحَدهْ تَ َعّلمُت ُكلِّ الَكالَِم ، َوفَ   .كَّ

 ...ِهَي: الَوَطنُ 

 

 التحليل السيميائي يف قصيدة  .ب 

 أ. القراءة اهليوريستيقية

 "َأاَن ِمْن ُهَناَك. َويل ذِْكراَيٌت. ُوِلْدُت َكَما ُتوَلُد النَّاُس. يل َواِلَدهْ "
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قال  ذكرايت،ف الشاعر أنه جاء من هناك وله صييف هذا املقطق   

الشاعر أنه من أصول فلسطني. وله أب وأم. ولدت من أم مثل أي إنسان 

  آخر يولد.

 "ِدقَاُء. َوِسْجٌن بَِناِفَذٍة اَبرَِدهْ صْ وبيٌت كثرُي النَّواِفِذ. يل ِإْخَوٌة. أَ "

يصف الشاعر أنه كان لديه منزل به العديد من النوافذ  يف هذا املقطق 

   زنزانة سجن ابرد.دقاء و صواألقارب واأل

. يل ُعْشَبٌة زَاِئَدهْ "  "َويل َمْوَجٌة َخطَفتْ َها النَّواِرُس. يل َمْشَهِدي اخلَاصُّ

يصف الشاعر أنه يتمتع بسحر أمواج البحر اجلميلة ويزوره طيور يف هذا املقطق 

 .وكل هذا اجلمال شهدته عينيه. النورس والعشب الكثيف

 "الَكاَلم، َورِْزُق الطُُّيوِر، َوزَيْ ُتونٌَة َخاِلَدهْ ي صِ َويل َقَمٌر يف أقَا"

ويصف الشاعر أن لديه قمر مجيل كل ليلة وطيور مجيلة يف هذا املقطق  

 . تطري عاليا وبركة شجرة الزيتون

ُيوِف َعَلى َجَسٍد َحوَُّلوه ِإىَل َماِئَدهْ "  "َمَرْرُت َعَلى اأَلْرِض قَ ْبَل ُمُرور السُّ
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ويصف الشاعر أنه مشى على وجه األرض قبل أن أيخذ  يف هذا املقطع 

الصهاينة اإلسرائيليون السيوف ويطعنوا جثث الفلسطينيني الذين حولوها إىل 

  طعام.

َه َوأَْبِكِي " َماُء َعَلى أمَّ َها ِحنَي تَ ْبكي السَّ َماَء ِإىَل أُمِّ َأاَن ِمْن ُهَناَك. أُِعيُد السَّ

 ."الِتَ ْعرَفيِن َغيَمٌة َعاِئَدهْ 

يصف الشاعر ذكرى أن الشاعر جاء من هناك ، يريد الشاعر أن يف هذا املقطع 

يعيد السماء لوالدته عندما تبكي السماء على أمه ، ويصف الشاعر ذلك حىت 

 تتمكن السحابة من التعرف على نفسها مرة أخرى.

 ."ِعدهْ تَ َعّلْمُت ُكلِّ َكالٍم يَِليُق مبَحَكَمِة الدِّم َكْي أُْكِسَر الَقا"

يصف الشاعر أنه تعلم كل الكلمات املناسبة يف أعلى يف هذا املقطع  

 حمكمة لكسر مجيع القواعد

ْكُتُه َكْي أُرَكَِّب ُمْفَرَدًة َواِحَدهْ "  ."تَ َعّلمُت ُكلِّ الَكالَِم، َوَفكَّ

 "ِهَي: الَوَطنُ " 
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ميكن يصف الشاعر أنه يتعلم كل الكلمات مث يكسرها حىت  يف هذا املقطع

 ترتيبها يف كلمة واحدة وهي الوطن.

 ب. القراءة اهلرمنوطقية

 العبارة األوىل  

 اهلرمنوطقية النص

 اهلوية الشخصية َأاَن ِمْن ُهَناكَ 

 حب الوطن يل َواِلَدهْ 

أتكيد  أن الشاعر جاء من هناك، أي "َأاَن ِمْن ُهَناكَ " املقطع يصف  

يصف  .ل وهو وطين حنو بالدهالشاعر للجمع مهما كان الشاعر يف معز 

األم  .قضى فيه طفولته مليئة ابلذكرايتأم أن الشاعر له  "يل َواِلَدهْ " املقطع

تعين هنا الوطن.  ميكن تسمية الوطن األم أبهنا تلد شخصية ومنظور  

ككائن اجتماعي.  كما هو احلال مع األم، فإن حب الوطن ال يتطلب 

 كأفراد يف اجملتمع.شروطاً ألن احلب ينمو من ضمريان  

 العبارة الثاىن
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 اهلرمنوطقية النص

 شأن البالد )فلسطني( بيٌت كثرُي النَّواِفذِ 

، الغرض من مبعىن شأن البالد "بيٌت كثرُي النَّواِفذِ " املقطع يصف  

هذا املقطع هو أنه يصف الوضع يف منزل به العديد من األقارب وحالة 

مع املدينة اليت تعيش يف وائم مع زمالئها املنزل دافئة جًدا.  وكذلك احلال 

 املقيمني ملساعدة بعضهم البعض والعمل مًعا

 العبارة الثالث

 اهلرمنوطقية النص

َها  حب الوطن أُمِّ

َهاأُ  " املقطعيصف  وأوضح الشاعر أنه يريد  هاويصف الشاعر أن األم "مِّ

حًقا االستقالل لبلده ، يف حني أن بالده كانت ابلفعل يف وضع متوتر 

 للغاية.
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 العبارة الرابع

 اهلرمنوطقية النص

 النضال  تَ َعّلْمُت ُكلِّ َكالمٍ 

يشرح هذا  ويصف الشاعر أن "تَ َعّلْمُت ُكلِّ َكالمٍ " املقطعيصف   

كل الكلمات مبعىن دراسة مجيع   الشعر طبيعة النضال من خالل دراسة

املعلومات اإلخبارية من مصادر خمتلفة حبثًا عن معلومات حول كل ما هو 

انتقامي ، لذلك عندما يكون الشاعر يف املنفى قد أخذ زمام املبادرة لكتابة 

 .الشعر حملاربة الغزاة ضد الكلمات بدالً من ذلك. من خالل الكلمات

 عبري غري املباشرج. الت

 تغبري املعىنأ( 

 ميتافور -

 "َأاَن ِمْن ُهَناَك. َويل ذِْكراَيٌت. ُوِلْدُت َكَما ُتوَلُد النَّاُس. يل َواِلَدهْ "
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أيًضا لدي ذاكرة ال  كاعتدت أن أعيش وأكون هناك، وهنا

واآلن أان لست هناك وال تظهر إال الظالل اليت  ميكن نسياهنا.

 للشاعر )حممود درويش(.الضمري "أان" هنا موجه . كنت هناك

 فرسونيفيكاس -

ُيوِف َعَلى َجَسٍد َحوَُّلوه ِإىَل " َمَرْرُت َعَلى اأَلْرِض قَ ْبَل ُمُرور السُّ

 "َماِئَدهْ 

لكلمة  فرسونيفيكاس، يستخدم الشاعر يف هذا املقطع 

ُيوِف".  ما هو يف الواقع طعنة هو أن هناك حركة  "ُمُرور السُّ

ى األشياء اجلامدة مثل السيوف.  يقوم هبا البشر، وليس عل

يبدو أن الدراويش يقول إن السيف هو الذي حيول اجلسد إىل 

طعام.  لكن يف الواقع، السيف هو جمرد شيء غري حي 

 يستخدم كأداة للطعن.

َماُء َعَلى " َها ِحنَي تَ ْبكي السَّ َماَء ِإىَل أُمِّ َأاَن ِمْن ُهَناَك. أُِعيُد السَّ

َه َوأَْبِكِي لِ   "تَ ْعرَفيِن َغيَمٌة َعاِئَدْهاأمَّ
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، أي يقول فرسونيفيكاسيف هذا املقطع، يستخدم الشاعر 

َماءُ "الشاعر  الذي  . يف احلقيقة السماء ال تبكي."تَ ْبكي السَّ

 يبكي هو إنسان.

 ألكوري -

 "ِدقَاُء. َوِسْجٌن بَِناِفَذٍة اَبرَِدهْ صْ وبيٌت كثرُي النَّواِفِذ. يل ِإْخَوٌة. أَ "

.  قدميا، "سجن" و "بيت"ألكوري يف هذا املقطع يف كلمات 

عندما كان ال يزال يف وطنه ، كان يعيش يف منزل مفعم 

يعيش يف وائم مع أقاربه والسكان احملليني،  ابلدفء واالنسجام،

ولكن اآلن يف عزلة، أجواء احلياة االجتماعية ال تستجيب 

 البعض. هلظروف بعض

 ب( واحنراف املعىن

 يكويتسأمب -

 "ِدقَاُء. َوِسْجٌن بَِناِفَذٍة اَبرَِدهْ صْ وبيٌت كثرُي النَّواِفِذ. يل ِإْخَوٌة. أَ "
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ديق يعين الصاحب صدقاء هي مجع من الكامة صأ:  ِدقَاءُ صْ أَ 

 ء"دقاصا"هنا هو املعىن الوارد يف أمبيكويتس  .الصادق الود

 .السكان الفلسطينيني

 ج( خلق املعىن

   (enjabement) إجنابيمني -

ْكُتُه َكْي أُرَكَِّب ُمْفَرَدًة َواِحَدهْ "   ".تَ َعّلمُت ُكلِّ الَكالَِم، َوَفكَّ

 ..."ِهَي: الَوَطنُ "

يف هذا املقطع املوسيقي يف اجلملة "أُرَكَِّب ُمْفَرَدًة  إجنابيمني

َواِحَدْه" مع الرتكيبة اليت قدمها الشاعر، تصبح كل من الكلمتني 

َرَدًة َواِحَدْه" و "ِهَي: الَوَطُن" ابرزين. يبدو أن هذه "أُرَكَِّب ُمفْ 

بحت صاألقسام تطلب من القارئ االنتباه. بعبارة أخرى، أ

مبعىن كلمة واحدة يف هذا املقطع هو  املقاطع اآلن أكثر أمهية.

 . الوطنية
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 القافية -

 القافية يف هذه القصيدة ينتهي ابحلرف "ه"

 الفاراين، واهليبوغراماملاتريكس، املوديل، د. 

 أ( املاتريكس 

 ماتريكس يف هذه القصيدة : الوطنية. 

 ب( املوديل

 :ومن املوديل الذي وجدته الباحثة هم

  اهلوية الشخصية - 

 حب وطن - 

 شأن البالد -

 النضال الدفاع عن األمة -

 ج( الفاراين



43 

 

 : ومن الفاراين الذي وجدته الباحثة هم

 "ِمْن ُهَناكَ  َأانَ اهلوية الشخصية : " -

َها"أُ ُُ  ،"يل َواِلَدهْ حب وطن : " -  "مِّ

 "يٌت كثرُي النَّواِفذِ بَ شأن البالد : " -

 تَ َعّلْمُت ُكلِّ َكالمٍ النضال الدفاع عن األمة :  -

 د( اهليبوغرام

خلفية أتليف هذه القصيدة ألن حممود درويش نزل إىل املنفى ليس  

ل بل أراد أن يطور هراًب من االضطهاد الذي ميارسه جيش االحتال

إمكاانت الشاعر فيه، هذه القصيدة تبدأ جبملة "جئت من". هناك 

"وهناك العديد من املقاطع اليت تستخدم نفس اجلملة، فمن الواضح 

نع الشعر يف املكان الذي نفي فيه ولكن الشيء الذي نوقش صجًدا أنه 

 يف شعره ظل وطنه.
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 اخلامسالباب 

 اخلامتة

الوطنية يف  وبعد ما حبثت الباحثة من الباب األول إىل الباب الرابع عن 

، فحان الوقت للباحثة أن )دراسة سيميائية( حملمود درويش ”أان من هناك“قصيدة 

 .قرتاحاتتصل إىل النتائج واال

 النتائج .أ 

ومن النتائج اليت حصلت عليها الباحثة أن قصيدة "أان من هناك"  
القراءة يف  ر السيميائية لريفاتريصحملمود درويش توجد فيها مجيع عنا

اهليوريستيقية وهي القراءة على القصيدة مبعناها الواضح دون السياق، 
والقراءة اهلريمنيوطقية وهي القراءة ذات التأويل والتفسري حسب سياق 

(، metaforaالكالم، والتعبري غري املباشر وهي تغيري املعىن مثل ميتافور )
(. واحنراف alergori(، ألكوري )personifikasiوفرسيونيفيكاس )

 (. وخلق املعين مثل إجنابيمني ambiguitasاملعين مثل أمبيكويتس )

(enjabement)(و القافية. واملاتريكسmatriks)  ،هو الوطنية
، وحب الوطن، وشأن البالد، اهلوية الشخصية( modelواملوديل )

 ( وهو األبيات اليت تتعلق ابملوديل،varianفاراين)والنضال، و ال
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( وهو موضوع هذه القصيدة، مما يدل على أن hipogramواهليبوغرام )
 درويش شاعر الثورة والوطن. حممود

 

 قاراحاتاال .ب 

 يف ما يلي : اتقرتاحاال ان تقدم الباحثةوهنا تريد 

عن مشاكل خمتلفة دهبا البحث أميع طلبة قسم اللغة العربية و جللرجاء . ا1

 يف قصيدة "َأان ِمْن ُهَناَك" حملمود درويش من وجهة أخرى.

، من املتوقع أن يكونوا قادرين على فهم نظرية سيميائية ةللطلب. ترجوا 2

 عالمات يف حتليل األعمال األدبية.الريفاتري بعناية حىت يتمكنوا من فهم 

 .يف جمال السيميائية ، خاصةأدبية معاصرةإضافة مراجع  ةللكلي. الرحاء 3
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 املراجع

 اللغة العربية .1

 م( 2٠٠4)القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،  املعجم الوسيطإبرهيم أنيس وغريه، 

، )القاهرة: دار هنضة مصر للطبع والنشر، اتريخ األدب العريبأمحد حسن الزايت، 

 م(1٩52

 (1٩٩٧)القاهرة: دار نوابر للطباعة،  دراسات يف النقد األديب,أمحد كمال زكي، 

 (2٠٠1، )بريوت: مكتبة لبنان، معجم مصطلحات النقد العريب القدميامحد مطلوب، 

، )تر(، )عمان: دار جمد الوي للنشر أصول القواعد والتاريخ السيميائيةآن اينو وآخرون، 

 2٠٠٨) 

, )بريوت: االديب احلديثخصائص االدب العريب يف مواجهة نظرايت النقد انوراجلندي, 

 (۱۹۸۵دار الكتاب البناين,  

إفريقيا الشرق، لبنان: -)بريوت، 2تر. حممد نظيف، ط ،ما هي السيميولوجياتوسان،  برانر

 (2٠٠٠املغرب،  
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االجتاهات السيميوطيقية: التيارات واملدارس السيميوطيقة يف الثقافة مجيل محدوى، 

 (2٠15شبكة األلوكة،  ، )تلع اجلديد واحلصري علىالغريبة 

 1٩٦٦، 2، )د.م.ن : دار اهلالل، ط:حممود د رويش شاعر األرض احمللةرجاء النقاس، 

 م(

، )االحد وفاة الشاعر الفلسطيين حممود درويش بعد جراحة يف القلبالشرق األوسط، 

 (۱۰۸4۸ العدد 2۰۰۸اغسطس  ۱۰شعبان ه   ۸

، الرسالة، الشايب )دراسة السيميائية(معىن "احلب يف شعر أيب القاسم رزقي سهيمي، 

   (2٠1٨ة الرانري اإلسالمية احلكومية بندا أتشي )جامعة 

احلب يف شعر "قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل" إلمرؤالقيس )دراسة رزقي فيرتايىن، 

 (2٠2٠ ، الرسالة )جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية بندا أتشيةسيميائية( 

 1٩٩4دار املعارف، )القاهرة: ط: اخلامسة،  ،نائي واملسرحيشعر شوقي الغطه وادي،  

 (م

 (2٠٠٧)االردن: مؤسسة الورق للنشر والتوزيع،  سيميائية الصورة،قدور عبدهللا، 
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 بن مالك املصطلحات السيميائية السردية يف اخلطاب النقدي رشيدكمال جدي، 

 (2٠21قاصدي مرابح ورقله، )جامعة 

 (1٩٨٦، )بريوت: دار املشرق، اللغة واألعالماملنجد يف لويس معلوف، 

منشورات وزارة الثقافة : ، )دمشقالنقد ولداللة حنو حتليل سيميائي لألدب ،حممد عزام

 )1٩٩٦اجلمهورية العربية السورية،   

 (2٠٠5لبنان: الرايض الرّيس للكتب والنشر، -)بريوت ،1األعمال األوىل حممود درويش، 

 (2٠٠5لبنان: الرايض الرّيس للكتب والنشر، -)بريوت ،3األوىل األعمال حممود درويش، 

 (2۰۱۱، )املصرية للنشر والتوزيع كوميت،االعمال الكاملةدرويش،  حممود

، )جملة: اخلصائص الفنية ملضامني شعر حممود درويشجميد حسن، جان نثاري فرشته، 

، 4، مشاره 1، دوره 1432اضاءات نقدية يف االدبني العريب والفارسي، شتاء  

 م(2٠11 

 (1٩٩٧)بريوت: دار صادر،  2مادة )قصد(، ط: لسان العرب،ابن منظور، 
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النهضة األدبية, الشعر العريب و اإلحتاهات احلديدة يف عصرجنم الدين احلاج عبد الصفا, 
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