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 كلمة الشكر

احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بـــاهلل من شرور 
أنفسنا ومن سيآت أعمـالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له. 
أشهد أن ال اله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن دمحما عبده ورسوله، أما 

 بعد.

وقد انتهت الباحثة إبذن هللا وتوفيقه من كتابة هذه الرسالة الوجيزة الىت 
تقدمـها لكلية اآلداب جلامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية كمـادة مـن املــواد 

 يف اللغــــة العربيــــة وأدهبا. S.Humالدراسية املقررة على الطلبة للحصول شهادة 

مها لفضيلة املشرفني باحثة الشكر فرصة السعيدة تقدم الويف هذه ال
على مساعدهتما  وخري النساء أحسن عمال املاجستري املاجستريالدكتور ذواحللم 

وجهودمها وأنفقا أوقاهتما يف إشراف الباحثة على إعداد هذه الرسالة إشرافا 
 جيدا كامال، لعل هللا يباركهما وجيزيهما جزاء حسنا.

اجلامعة وعميد كلية اآلداب والعلوم وتقدم الباحثة الشكر لرئيس 
اإلنسانية ورئيس قسم اللغة العربية وأدهبا وجلميع األساتذة وملوظفي املكتبة 
جبامعة الرانريي اللذين قد ساعدوها إبعارة املراجع واملصادر اليت حتتاج إليها يف  

 كتابة هذه الرسالة.



 

 ب

 

بية حسنة وهذابها وال تنسى الشكرلوالديها احملبوبني اللذين قد ربياها تر 
 هتذيبا انفعا لعل هللا جيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة، 

 

وأخريا، ترجو الباحثة من القارئني نقدا بناء واصالحا انفعا إلكمال هذه 
الرسالة، وعس هللا أن جيعلها انفعة للباحثة خاصة وللقارئني عامة، واحلمد هلل 

 رب العاملني.

 

 

 هـ8341ذوالقعدة  81

 م 8181 يوليو 84

 

       الباحثة
 



 
 

 ج
 

 حمتوايت البحث
  

 أ  ............................................... كلمة الشكر
 ج  ............................................ حمتوايت البحث

 ه  ....................................................... جتريد
 1  ........................................ الباب األّول: مقّدمة

 1  ................................. خلفية البحث .أ
 3  ............................... مشكلة البحث .ب
 3  ................................. غرض البحث .ج
 4  ............................ معاين املصطلحات .د
 5  ............................. دراسات السابقةال .ه
 8  ................................. منهج البحث .و

 9  ..................... سرية ذاتية معروف الرصايفالباب الثاين: 
 9  ................................ مولده ونشأته .أ

 10  ...................................... دراساته .ب
 11  ................................. ةاألدبيه نشأت .ج
 12  .................... مؤلفاته األدبية وغري األدبية .د
 15  ........................................ وفاته .ه

 



 د
 

 د

 11 ................................ الباب الثالث: اإلطار النظري
 11  ............................... السيميائية مفهم .أ

 18  ........................... السيميائية عند ريفاتري .ب
  20  .................. السيميائية عند الباحثني العربية .ج
 23 ...  الشيطان والطليان شعريف  ميائية: حتليل السي  الباب الرابع
 23  ................"والطلياننص الشعر "الشيطان  .أ

 25  ............. شعر الشيطان والطليان معىنحتليل  .ب
 32 ....................................... الباب اخلامس: خامتة

 32  ..................................... النتائج .أ
 32  ................................. اتاحت االق .ب

 33 ..................................................... املراجع



 

 ه
 

ABSTRAK 

Nama     : Maryana 

NIM       : 14050209 

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

Judul   : ائية(معىن شعر الشيطان والطليان ملعروف الرصايف )دراسة سيمي  

Tebal Skripsi   : 36 Halaman  

Pembimbing I  : Dr. Zulhelmi, MHSc 

Pembimbing II : Chairunnisa Ahsana AS, MA. Hum 

 __________________________________________________________________  

Penelitian ini berjudul Ma’na Syi’ir Asy-syaiṭānu wa aṭ - ṭaliān Karya Ma’ruf ar-

Rasāfī. Penelitian ini fokus pada satu permasalahan dengan menggunakan analisis 

Heuristik dan Hermeniutik dalam semiutik berdasarkan teori Michael Riffattere. 

Adapun Semiutik berdasarkan teori Rifattere adalah salah satu cara memahami 

makna puisi secara mendalam dan keseluruhan. Adapun tehnik analisa secara 

Heuristik adalah salah satu cara pembacaan makna pada tingkat pertama untuk 

menghasilkan makna secara harfiah. Sedangkan Hermeneutik adalah pemahaman 

karya sastra tingkat kedua yaitu mengkaji ulang hasil interprestasi heuristik untuk 

menafsirkan dan memberi pemahaman terkait pesan yang disampaikan di dalam 

karya sastra tersebut. Pada syair ini terdapatkan 18 makna semiotik. 
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راسة شيطان والطليان ملعروف الرصايف )دمعىن شعر الكان موضوع هذه الرساله 
مليكائل  طريقة التكشف والتأويللرسالة ركزت الباحثة يف املسألة بسيميائية(. يف هذه ا

موجه إلعطاء  االشعر ألن حتليله  إلستخدام يف ناسبماتري. أما السيميائية لرفاتري رف
املعىن األديب. يستخدم رفاتري طريقة اليت تتم من خالل مرحلتني من القراءة، يعين القراءة 

 أما القرءةو  هي قراءة تستند إىل بنية اللغة أو املستوى األول من السيميائية التكشيفية
 01ولذلك وجدت الباحثة  .التكرار لنص بعد أن حتليل بتحليل التكشيفيةفهي  التأويلية

 .املعاىن السيميائية



 
 

1 

االول الباب  

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

الشعر هو الفن أو عمل الذي يؤديه الشاعر يف قصائد تعد قسما من 
األدب، الشعر ليس عمال سهال ساذجا كما يعتقد كثري من الناس، بل هو 

جتتمع هلا يف كل لغة طائفة من  عمل معقد غاية التعقيد. هو صناعة
املصطلحات و التقاليد، ما يزال النقاد منذ أريسطاليس حياولون أن يصفوها مبا 

 1بقبمون عليها من مراصد واملقايس.

اإلنسان  ةاألدبية األوىل اليت ظهرت يف حيافالشعر هو الصورة التعبريية 
منذ العصور األوىل، وهذه األقدمية اليت للشعر ترجع اىل أنّه كان يف تلك 

 2العصور ضرورة حيوية بيولوجية.

لكتاب أرسطو يف الشعر من وجهة النظر هذه  تلخيصا ابن رشد فقال
س الوقت قريب من فمن أجزاء صناعة املنطق وهو يف ن فال شك أن الشعر جزء

ناعة هلا امهية فلسفية وال ينزل الشعر يف درجته يف سلم اخلطابة، والشعر أيضا ص
املعرفة من أجل هذا التفسري بل إنه يصعد فيه من حيث يستطيع الشاعر أن 

                                                           

    172-171 :( ص2212 ،دار املعتز :نام)ع " معجم املصطلحات األدبية ر "نصا نواف 1
 :( صم 2211ه/ 141دار الفكر العريب ، )مدينة: "األدب و الفنونة دراسة و نقد "عز الدين إمساعيل 2

9-77   
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وهذا النوع من القراءة يشجعنا أيضا على   يبني ما يفعله يف الشعره وملاذا يفعله.
نا على النظر النظر األوسع يف الشعر خصوصا يف أفعاله املوعظية كما أنه يشجع

 1ب والسياسة.ايف العالقة بني اآلد

عاش هو معروف الراصايف. يف عهد احلديث  الشعراء شاعر من أحد
الرصايف أحدااًث جسيمة، وشهد متغريات كثرية يف العراق خاصة والعامل 

 4م.1947-م1777اإلسالمي عامة، فقد عاش بني عامي 

يف أوائل هذا  القرن يعرف القارىء أن أسس السيميوطيقا قد وضعها 
عاملان أحدمها أمريكى واآلخر سوسرى، األول تشارلس ساندرس بريس، 

قى، والثاين فرديناند دى سوسري، مؤسس علم اللغة احلديث طوف ومنسفيل
السيميوطيقا على  كال الرجلني أقام)عل األقل ابلسنبة للمدارس األوربية(.  

 7مفهوم العالمة.

الرصايف ألن الباحثة هتتم ابلشاعر. ألنه املسلم، اختارات الباحثة معروف 
وكان   مث الشاعر ليس فقط كاتبا الفن أو الشعر ولكنه كتب كثريا من الكتب،

الرصايف مزااي أخرى يف أسلوبه وتعبريه، فالقارئ لشعره حيس كأن تيارا من التعبري 
لنفس قوة الفخم اجلزل، واللفظ املونق العذب، يناسب رنينه يف روحه، فيمأل ا

ونشوة، ال يزال يرتدد صدامها يف أعماق قبله، وكل ذلك من صميم العربية 

                                                           

 41ص. (،1971، الرتاث قيحتقمركز القاهرة: ) "تلخيص كتاب الشعر " ابن رشد 3 

 "الدعوة اإلصالحية يف الشعر العراقي احلديث معروف الرصايف منوذجا " منجد مصطفي هبجت 4 
 2 :م(. ص2224)ماليزاي، 

)مدخل إىل  " "أنظمة العالمات يف اللغة واألدب والثقافة سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد 7  
 117(. ص.1971العصرية، القاهرة: -)دار إلياسالسيميوطيقا("، 
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رف هذا الشاعر يف البالد والباحثة تريد أن تعوحنارها.  ولباهبا، ومعدهنا
ا، خصوصا جبامعة احلكومية اإلسالمية الرانريى.وأما هذا الشعر يعرب يساإلندون

تبحث الباحثة هذا الشعر . وسعن بىن رمى الذي خدعوا إبغراءات الشيطان
يستخدم مرحلتني من القراءة يعين كان  فاترييل ر بنظرية سيميائة عند ميشي
 .القراءة التكشيفية والتأولية

 

 ب. مشكلة البحث

 بنظر اىل خلفية البحث آنفا، فاملشكلة اليت ستبحثها الباحثة هي : 

ابستخدام نظرية  عروف الرصايفمل "الشيطان والطليانالشعر " معىنما 
 ؟السيميائية

 

 غرض البحثج. 

  غرض البحث اليت تبحثها  الباحثة يف هذا الشعر هو:وأما 

ابستخدام  عروف الرصايفمل "الشيطان والطليان"الشعر  معىن ن يعربأل 
 نظرية السيميائية

 د. معاين املصطلحات

قبل الشروع إىل لّب البحث، تريد الباحثة أن تشرح بعض معاين 
 املصطلحات اليت تتضمنها هذه الرسالة:
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 لسيميائية ا .2
من املعروف أن علم السيميائيات علم حديث نشأة، إذ مل يظهر إال بعد 
أن أرسى السويسري "فردينان دي سوسري" أصول اللسانيات احلديثة يف حبر 

 القرن العشرين.

تتقدم السيميائية كمشروع شحاع بنواة جديدة للعلم، فالسيميائية 
(Semiologie) علم اإلشارات أو علم الدالالت وذلك  -إصتالحا -معناها

انطالقا من اخللفية االبستيمولوجية حسب الدالة تعبري غرمياس على ان كل 
  1شيء حولنا يف حالة حث غري منقطع إلشارات.

إن السيميائيات الىت تعين بدراسة العالمة، تستمد من خصائص هذه  
قتصاد العام للعلوم بوصفها جزاء من العلم النفس األخرية وضعها ضمن اال

االجتماعي، واتليا فرعا من علم النفس العام، لذلك فهي تراهن على اللسان يف 
 7فهم طبيعة اإلشكاالت السيميائية.

، السيميائية ينقسم اىل قسمني: القراءة ريتافيكان عند رأي الر 
اإلستكشافية، هي قراءة الىت بناء على اإلستكشافية والقراءة التأويلية، القراءة 

قراءة الىت ابلتفسري الهي فقراءة التأويلية الأما  79اللغة او نظام اسيميائية األوىل.
 فقط.

                                                           

(  ص: م2212 ،دار العربية للعلوم انشرون) اجلزائر العاصمة: ، معجم السيميائياتفيصل األمحد،  6 
7- 11 

اجلزائر، دن الناشر،) "هيمهااها و مفسمعامل السيميائيات العامة اساس " عبد القادر فهيم الشيباين 7 
 12ص:  (. 2227

.210-, (Jakarta; Rajawali Pers, 2009), H. 209Modern Teori Kritik Sastra Arab Klasik danSukran Kamil,  
7
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 الشعر   .3

الشعر هو الكالم املوزون املقفي املعرب عن األخيلة البديعة والصور املؤثرة 
اثر األدبية عهداً البليغة، وقد يكون نثرًا كما يكون نظما. والشعر أقدم اآل

لعالقته ابلشعور وصلته ابطبع، وعدم احتياجة إىل رقي يف العقل، أو تعمق يف 
 12العلم، أو تقدم يف املدينة.

 

 الدراسات السابقةه. 

ثها، البد من الباحثة حبحتتاج الباحثة اىل الدراسات السابقة قبل أن تبدأ 
ملعرفة موضوع البحث، هل موضوع الباحثة قد كتب قبلها او ماهي املوضوعات 

كتبتها الىت  الىت تتصل يف حبثها األن. وبعد أن قرات الباحثة البحوث العلمية 
داب والعلوم اإلنسانية، وجدت الباحثة البحوث العلمية الىت الطلبة يف كلية اآل

 ذا البحث.  هب تتصل

ق احلكيم يائية يف رواية "محار احليم" لتوفمعاين سيمي ،أزهري .1
م. يبحث الباحث عن وجود 2217)دراسة سيميائية(، 

األلفاظ الدالة علي املعاين السيميائية يف الرواية كثرية مثل محار 

                                                                                                                                                               
  

م(. 1792 ،اهرة: دار هنضة مصر للطبع والنشر)الق "اتريخ األدب العريب " أمحد حسن الزايت  10 
 27ص 
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احلكيم، القوش، اجليش وغري ذلك، املعاين االستداللية واملعاين 
 11اهلريمنوطيقية.

هرمانيو طيقا السيميائية يف فلم "القط  ،نفطنة بنت عثما .2
م. تبحث عن املسالة املرتكزة يف 2217الضائع" ألمحد خضر، 

ستخدمة رمز وشكل الوجه الذي تضمن يف فلم. ومن املنهج امل
 12هو منهج الوصف التحليلي.

خليف الدين الشاه، الشعر "اي واعظ الناس" إلمام الشافعي  .1
م. أن  2211مليشيل ريفاتري(، )دراسة التحليلية سيميائية 

الباحث يبحث ابملنهج التحليلية الوصفية، أّما النطرية الىت 
حليلية سيميائية مليشيل استخدمها الباحث فهي دراسة الت

 11ريفاتري.
أمحد حمبيوب منيف، املعلقات لزهري بن أيب سلمى )دراسة  .4

م. يف هذا الرسل ييحث 2212التحليلية سيميائية لريفاتريي(، 
لباحث ان يكشف املراد واملعىن يف الشعر املعلقات لزهري بن ا

                                                           

بند أتشيه ) أزهري، معاين سيميائية يف رواية "محار احلكيم لتوفيق احلكيم )دراسة سيميائية(، 11  
 م2217 جامعة الرانري(:

)بند أتشيه  ،هرمانيو طيقا السيميائية يف فلم "القط الضائع" ألمحد خضر ،فطنة بنت عثمان 12 
 م2217  (:جامعة الرانري

اي واعظ الناس" إلمام الشافعي )دراسة التحليلية سيميائية مليشيل خليف الدين الشاه، الشعر " 13 
 م2211 سوانن كليجاغا اإلسالمية احلكمية(، جوكجاكرات :) ،ريفاتري(
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ايب سلمى مث املميزات النصوص واألديب يف التعبري احلكمة، 
  14واألمثال، واحلقيقة احلياة، ابلتحليلية سيميائية لريفاتريي.

حلمان عبد هللا، قصيدة "هذى بالد مل تعد كبالدي" لفاروق  .7
م. 2217شاريل موريس(،  جويدة )دراسة التحليلية سيميائية

يبحث الباحث عن عديد العالمات الىت البد من الكشف 
معناها من تلك العالمات، ولكشف معناها يستخدم الباحث 

 17نظرية سيميائية شاريل موريس.

جتد حبثا يف  ، فإن الباحثة ملتلك املوضوعات السابقةعلى الرغم من 
 واعتماد إىل(. سيمائية )دراسة عروف الرصايفمل الشيطان والطليان عرشالمعىن  

عروف الرصايف مل الشيطان والطليان شعرالذلك، ترغب الباحثة يف حبث معىن 
 (.سيمائيةدراسة )

 

 . منهج البحثو

 هذه الرسالة فهو  ةيف كتاب الباحثة هتستخدما الذي ثأما منهج البح
 السميائيةعلى املعاين  ةابإلطالع والقراء. وذلك التحليلي الوصفي   منهج
ول القراءة التكشيفبة والقراءة التأويلية يف ل ريفاتري، حيث إهنا دراسة حميشي

                                                           

 ،املعلقات لزهري بن أيب سلمى )دراسة التحليلية سيميائية لريفاتريي(أمحد حمبيوب منيف،  14 
 م2212، سوانن كليجاغا اإلسالمية احلكمية(جوكجاكرات :)

التحليلية سيميائية هذى بالد مل تعد كبالدي" لفاروق جويدة )دراسة حلمان عبد هللا، قصيدة " 15 
 م2217 سوانن كليجاغا اإلسالمية احلكمية(،جوكجاكرات :) شاريل موريس(،
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الباحثة  عتمدالرسالة فت هعلومات والبياانت هلذامل جلمعو  شعر معروف الرصايف.
الكتاب  الباحثة على عتمدتولكتابة هذه الرسالة  ،يق البحث املكتىبر على ط

امعة الرانري جب، بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية دهبااو قرره قسم اللغة العربية 
 .كتاب  بندا أتشيه  -دار السالم اإلسالمية احلحكومية

"Pedoman Penulisan skripsi (Jurusan Bahasa dan Sastra Arab) Fakultas 

Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh." 4102. 



 

 
9 

ينالباب الثا  

وشعره سرياة ذاتية معروف الرصايف  

 مولده ونشأته .أ

الرصايف شاعر واكادميي عراقي امسه معروف بن عبد الغين بن حممود 
هجرية  1921ولد الرصايف يف حملة القره غول يف بغداد عام  1ي،ر اجلبا

 9ميالدية( يف عهد السلطان عبد العزيز. 1781)

وكان أبوه، عبد الغين حممود، عريفا يف اجليش العثماين، كردي األصل من 
عشرية اجلبارة )او اجلبارية( يف لواء كركوك. اشرتك يف احلرب الروسية عام 

، فلما عاد اخنرط يف سلك الدرك )اجلندرمة( الذي كان يتوىل احملافظة 1788
يقطن ببغداد، ومل يكن  على االمن خارج املدن، ولذلك كان كثري األسفار، قلما

إبنه معروف يراه إال ملاما. وقد عنيت بتنشئته أمه )فاطمة بنت جاسم( اليت مل 
تلد سواه، فتعلقت به وتعلق هبا. وكان هلا اثر عميق يف بفسه، وهي اليت مل 
"كانت مرجعة يف كل شيء، حىت بعد جتاوزه العقد األول من حياته، وهي اليت  

                                                           

لرتبية للبنان للعلوم اإنسانية، ا" جملة كلية نظرات يف نسائيات معروف الرصايفكوثر هاتف كرمي،" 1 
 .132-118( ص. 9111، )11العدد 

، Rayyes Books-Riad El) "سلسلة األعمال اجملهولة معروف الرصايف"، جندة فتحي صفوة، 9 
London ،1277 .11.( ص. 
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 كانت جتهزله كل ما يلزم وهو صغري، وهي اليتكانت ترسله اىل الكتاب 
 3لذلك".

 

 تهدراس .ب
 وتعلم الكرمي القرآن فحفظ الكتاب، اىل الذهاب على معروف وواظب

ة العسكرية اكمل دراسة يف الكتاتيب، مث دخل املدرس .الكتاب مبادىئ
نتقل إىل الدراسة يف املدارس الدينية ودرس على علماء بغداد ااالبتدائية فرتكها، و 

تصل ابلشيخ االنائب، والشيخ قاسم القيسي، مث األعالم كالشيخ عبد الوهاب 
ثنيت عشرة سنة، وخترج على يده، ويذكر االمة حمكود شكري األلوسي والزمة الع

الرصايف(  انه كان يرتدي العمامة وزي العلماء ومساه شيخه األلوسي )معروف
 1ليلون يف الصالح والشهرة والسمعه احلسنة، مقايبال ملعروف الكرخي.

هاب و شاها الشيخ عبد النسة الراشدة اليت أدر وعني الرصايف معلما يف م
النائب، مشال األعظمية، مث نقل مدرسا لألدب العريب يف األعدادية ببغداد، أايم 

فيها إىل أعالن الدستور عام م، وظل 1219الوايل انمق ابشا الصغري عام 
م، مث سافر إىل اسطنبول فلم حيظ برعاية، مث عني مدرسا ملادة اللغة 1217

م، وأنتخب 1212العربية يف الكلية الشاهانية وحمررا جلريدة سبيل الرشاد عام 
م، وعني 1211نتخابه عام اعيد أم، و 1219م عضوا يف جملس مبعواثن عا

                                                           
 11س املراجع، ص: نف 3
 .132-118ص : .... كرمي  كوثر هاتف،  مراجع السابق 1
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م. 1291م، وعاد إىل بغداد عام 1291قدس عام مدرسا يف دار املعلمني يف ال
م، وأصدر فيها 1293م، وعاد إىل بغداد عام 1299مث سافر إىل اإلسنانة عام 

م، 1293جريدة األمل، وأنتخب عضوا يف جممع اللغة العربية يف دمشق، عام 
م، مث عني أستاذا 1293وبعد ذلك عني مفتشا يف مديرية املعارف ببغداد عام 

 1م.1298لعربية بدار املعلمني العالية عام يف اللغة ا

 

 األدبية  هنشأت  .ج

م من الشعر يف مطلع شبابه حيث كان جريئا يف قس بدأ الرصايف يف
شعاره الدوله العثمانية وسلطات االحتالل أشعاره السياسة، فقد هاجم أب

 6تلقي علومه يف املعاهد الدينيه.الربيطانية وواصل 

وان شاعر العراق األكرب، األستاذ "معروف يظهرت الطبعة األوىل من د
م. وقد رتب أشعار الطبعة األوىل يف أربعة 1211الرصايف البغدادى" سنة 

 8أبواب، هي: الكونيات، واالجتماعيات، والتارخييات، والوصفيات.

م، أي بعد اثنتني وعشرين سنة، ظهرت الطبعة الثانية 1239ويف سنة 
"مطبعة دار املعرض ببريوت" يف جملد واحد تبلغ لديوان "الرصايف"، أخرجتها 

 7، فهي تزيد على ضعف الطبعة األوىل عدد صفحات.191صفحاته 

                                                           
 كانفس املن  5

   6. www.oubabylon.edu.iq/eprints/pubdoc_11_1658_597.doc 

 8
ص:   (د.ت دار الفكر العريب،القاهرة: ) مصطفى السقايح: حتصديوان الرصاىف،  ،عروف الرصايفم 

 ض
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وقد ظهرت هااتن الطبعتان يف حياة الشاعر، ولكنا ال ندرى مقدار 
مشاركته يف اإلشراف على ترتيب دوانه وتبويبه واعتماد أصوله، مث تصحيحه 

، تظهر هذه الطبعة الثالث من ديوان وطبعه.وبعد حنو عشرين سنة أخرى
م, وترك من 1211"الرصايف" ولكنها تظهر بعد أن ودع الشاعر احلياة يف سنة 

شعره ثروة ضخمة ألبناء هذا اجليل واألجيال املقبلة، من أبناء العروبة وحمبيها 
والدارسني هلا، وهي، كما يراها القارىء، جزءان يف جملد واحد، تبلغ صفحاهتا 

صفحة، تنشرها "املكتبة العصرية ببغداد"، وتطبعها مطبعة "دار  177حنو 
 2الكتاب العريب ابلقاهرة".

 

 وغري األدبية مؤلفاته األدبية  .د

 ه هي:، وأما مؤلفتمن األديب وغري األديب كان مؤلفات كثريملعروف الرصايف 

 املطبوعة (1)
 ومن مؤلفات الرصايف املطبوعة هي:

الطبيعة األوىل، املكتبة األهلية، بريوت  وان الرصايف،يد -1
1211 

 1239طبعة الثاين، مطبعة املعرض، بريوت 
 1212طبعة السادس، القاهر 
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روية مرتمجة عن الرتكية لألديب لرتكي انمق كمال، ، الرؤاي -9
 1212نشرت ببغداد عام 

مطبعة )صداي ملت(  ،دفع اهلجنة يف ارتضاخ اللكنة -3
 م(.1219 ه )توافق1331سنة ، استانبول

)جمموعة احلاضرات  ،نفح الطيب يف اخلطابة واخلطيب -1
اليت القاهايف مدرسة الواعظني بألستانة(، مطبعة األوقاف 

هجرية املوافقة لسنة  1336اإلسالمية بألستانة سنة 
 م1218

ومع كل  1291نشرت يف القدس عام  ،األانشيد املدرسية -1
 نشيد حلنه ابلنوتة املوسيقية  

)جمموعة احملاضرات اليت القيت  ،االريب حماضرات األدب -6
على مدرسي املدارس الرمسية يف بغداد(، مطبة العراق، 

 .1291بغداد، 
 . 1291)رسالة شعرية(، بريوت،  ،متائم الرتبية و التعليم -8
 صالح اللغة العربية لتدريس وما حيب -7

)حماضرة القاها يف  ان يكون عليه مدرس اللغة العربية،
فتشا اللغة العربية يف وازرة املعارف(، البصرة حني كان م

 .1296مطبعة الفرات، بغداد، 
)جمموعة احملاضرات اليت  ،دروس يف التاريخ اللغة العربية -2

القيت عال طالب دار املعلمني العالية ببغداد عام 
1297.) 
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 . 1211مطيعة املعارف، ببغداد  ،رسائل التعليقات -11
)تعليقاته على كتب مع أيب ، على ابب سجن ايب العالء -11

العالء يف سجنه لطه حسني(، دار احلكمة للنشر 
 .  1216والطباعة، ييغداد، 

)رد على ما جاء يف رسالة "عامل الذابب" ، عامل الذابب -19
 .1216للدكتور فائق شاكر (، ببغداد، 

 .1219ببغداد،  ،األدب العريب وممريات اللعة العربية -13
 .1211غداد، بب ،املعري ءآراء ايب العال -11
 .1212ببغداد  نظرة إمجالية يف حياة املتنيب، -11

 وطةاملخط (2)
 ومن مؤلفات الرصايف املخطوطة أيضا هي:

)نسخة مصورة احملمدية أو حل اللغز املغدس، الشخصية   .1
 منه يف املكتبة اجملمع العلمي العراقي(.

)جمموعة حماضراته اليت قاها ، األدب الرفيع يف ميزا الشعري .9
دار املعلمني العالية ببغداد يف علم العروض على طالب 

 والقافية(.
)حبث السياسة والدين واإلحتماع، كتابه الرسالة العراقية،  .3

 (.1211يف الفلوجة عام 
 املرافقو املالبسوا من –كتاب اآللة واآلداة وما يتبعهما  .1

 اهلنات
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حماولة لرد اللغة وهو دفع املراق يف كالم اهل العراق،  .1
اقية إىل أصوهلا واملصادر اليت انتلقت منها العامية العر 

اليها، والتعريف مبعاين األمثال البغدادية وشرح كلماهتا. 
وقد نشر جزء من هذه الكتاب يف جمالة )لغة العربية( ايل  
كان يصدرها األب أنستاس الكرملي يف بغداد عام 

، مث نشرات أجزاء أخرى يف جريدة )حرببوز( اليت 1291
ري اثبت يف بغداد أيضا. وقد نشر القسم كان يصدرها نو 

كانون الثاين   19( الصادر يف 16األول منها يف العداد )
 11مث يف أربعة اعداد اتلية. 1239)يناير( 

 
 وفاته .ه

تويف الرصايف يف داره يف جملة السفينة األعظمية ليلة اجلمعة يف ربيع الثاين 
سار فيه األدابء م، وشيع مبوكب مهيب 1211مارس  16هـ او 136عام 

الشيخ  واألعيان ورجال الصحافة ودفن يف مقربة اخليزان، وصلى على جنازته
مجدي األعظمي، وشهد الصالة عليه الشاعر وليد األعظمي، وقالوا يف أتبينه 

 11قصائد كثرية.

 

                                                           

، Rayyes Books-Riad El"سلسلة األعمال اجملهولة معروف الرصايف"، ) دة فتحي صفوة،جن 11 
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 الباب الثالث

 السيميائية رياإلطار النظ

  مفهوم السيميائية .أ

" أن و إيكومضت، ويرى أمربت عود إىل الف سنةان اتريخ السيميولوجيا ي
ل، وأن السيميائية املعاصرة هم أول من قالوا أبن العالمة هي دال ومدلو  رواقيني

 1.تها وبعدها الفكري على اإلكتشافهمسفارتكزت يف فل

يف اللغة االفالطونية اىل جانب حنو  Semiotike سيميوطيقاجند مصطلح 
grammatike  الذي يعين تعلم القراءة والكتابة، ومندمج مع الفلسفة أو فن

التفكري، ويبدو أن السيميوطيقا الينواننية مل يكن هدفها إال تصنيف عالمات 
ىل جرد الفكر لتوجيهها يف منطق فلسفي شامل: السيميولوحيا القدمية تنتمي إ

  2مدلوالت الفكر.

املظاهر مع ما  وانطالقا من هذا تنصهر السيميولوجيا حسب بعض
نسميه راهنا ابملنطق الصوري. خيتفي املصطلح ملدة طويلة وال جنده إال يف دراسة 

                                                           

مل  )اجلزائر أيب بكر بلقايد تلمسان، يف جامعة مقالة السيميائية أم السيميولوجيا؟  ري،شيل باعبد الع 1 
 202ص:  (تنشر

 73( ص :2000:دمحم نظيف )بريوت : أفريقيا شرق، ترمجة  ما هي السيميولوجيابرانر توسان،  2 
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  Semiotike( حتت اسم1301-1372)  John Loeke االجنليزي  للفيلسوف
 7اننية االفالطونية.و ة اليسفالفلقدمتها مشاهبة لتلك اليت وبداللة جد 

جيب انتظار أواخر القرن التاسع عشر جلمع التعريفات األوىل واحملددة 
 "ش.س اليورس. : بقلم أحد اجلامعيني األمريكني ةللسيميوطيقا القدمي

Charlessanders peiree semiotic  (1211-1131 علم العالمات يسمى ،)
 Ferdinand deالسيميوطيقا ويف نفس الوقت تقريبا، السوسري فردان دوسوسور 

saussure (1227-1183يعرف يف كتاب : حماضرات يف اللس ) )انيات العامة
)العلم الذي يدرس حياة العالمة يف كنف احلياة اإلجتماعية "ليت يسمسها 

 سيميولوجيا.

مرتادفان األول   semiologi وسيميولوجيا semiotikيميوتيكا املصطلحان س
 Semiotiqueسيا من االجنليزية والثاين من الفرنسية )وتكون إذن ازدواجيا فرن

انطالقا من املصطلح االجنليزي( سيتعايشان ملدة طويلة إىل أن يوضع متيز 
 semieمنهجي بني سيميولوجيا وسيميوطيقا : "متثل كل سيميوطيقا أو مسي 

 Icابلتسية للغة  Langueابلنسبة للميدان السيميولوجي ما ميثله كل لسان 

Langage. املادة سيموطيقا" "semiotique  مطبوعة لدى االمركيني بتغيري داليل
( طفيف )هباأهنا تعين غالبا يف ما وراء االطسي، السيمييولوجيا يف مشوليتها

. Buyssensأبويسنس مطبوعة بطابع غري خمالف لدى  semie وأيضا املادة مسه

                                                           

  73نفس املراجع، ص:  7 
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Eric  يبدو أن األول والثاين يعنيان جوانب اجملال السيميولوجي، كل اجملموعات
  1اليت متثل ابلنسبة للسميوجلي ما متثل اللغات ابلنسبة للساين.

 

 السيميائية عند رفاتر .ب
يعين ابإلعطاء  ملعرفة املعىن، ةاخلاص طريقةال السيميائية هي  انرياترف أىر 

  املعىن األديب كنظام من عالمات. أن السيميائية لرفاتري حمكم إلستخدام يف
ة اليت طريقة لقراء يستخدم رفاتري موجه إلعطاء املعىن األديب. االشعر ألن حتليله

 8تتم من خالل مرحلتني من القراءة، يعين القراءة التكشيفية و التأويلية.
   التكشيفية .1

قراءة تستند إىل بنية اللغة أو املستوى األول من قراءة التكشيفية هي 
يف خطوة هذه القراءة، إذ كانت املقارنة بني قراءة الشعر مع قراءة  3السيميائية،

. وهذا احلال ألن ، على الرغم أن املبدا هو نفسهقليال وجد  كالمها خمتلفان النثر
اللغة القياسية. القراءة التكشيفية يف النثر هو يف النثر لغته ال تنحرف عن قواعد 

قراءة "التدقيق النحوي" قصته، أي قراءة من البداية إىل النهاية القصة 
 3ابلتسلسل.

                                                           

 71، ص :راحعنفس امل 1 
ogyakarta; Pustaka Pelajar, ( Y Semiotik Michael Riffatter Teori Dan AplikasiRina Rati,   

8

2016) Hal: 5-9 

 

(Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2015) Hal.  Teori dan Pengajaran SastraEmzir, saifur Rahman,   
3

55 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2009) Teori Kritik Sastra Klasik dan Modern,Sukran kamil,   
3
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 التأويلية .2

لتأويل، ويف انظرت نظرات خمتلفة  قةباسكانت هذه حوصلة من مدارس 
دائرة احلقيقة فقد تبلور مفهم اهلرمنيوطيقا بشكل أوضح بعد خروجه من 

الالهوت على يد الفيلسوف األملاين "شلري ماخر" إذا أنه أول من نقل هذا 
املصطلح إىل علم أو فن لعملية الفهم وشروطها يف حتليل النصوص، واعترب " أن 
النص عبارة عن وسيط لغوي ينقل فكر املؤلف إىل القاري" )نصر حامد أبو 

  1(.20زيد: 

ف "هايدغر" الذي أقام و الفيلس يف املقابل جندكما يقوله أبو زيد 
"هوسرل" لكن رفض  أساس فلسفي معتمدا على ظاهراتية ىاهلرمنيوطيقا عل

على فكرة الوجود،  ة يف الوعي الذايت، ابر تكازه واملتمثلفكرة هذا األخري
قا عنده هي ظاهراتية كما اصطلح عليها "هوسرل" واملنهج الطاهري يفاهلرمنيوط

األشياء لتتجلى أو تظهر كما هي، دون فرض  عنده يقوم على أساس ترك
مقوالتنا أو تفسرياتنا عليها، وهذا ألسياء تكشف نفسها من خالل اللغة، إذ 

 .شف عن الوجود نفسه"أنه "يفسر الوجود يف الوجود اإلنساين بطريقة تك
وهكذا يفهم اإلنسان العام بعد تكشف العامل له من خالل اللغة، وهو ما 

ديب والفين عموما، فتفسري العمل األديب هو تفسري للحياة، حيدث مع النص األ
 2.ومادته مستمدة من الوجود نفسه )أحجار، ألوان، أنغام، لغة...(

                                                           

(  ص: م2010 ،دار العربية للعلوم انشرون) اجلزائر العاصمة:  "معجم السيميائيات"فيصل األمحد،  1 
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ي ذلبناء األديب من خالل التشكيل الفالبناء الوجودي ينتقل إىل ا 
يتجاوز الذاتية واملوضوعية، ومبجرد ما يتحقق هذا التشكيل حيقق العمل وجوده 

ي )الوقعي اجملسد(، فالعامل واألرض عنده يساواين على الرتتيب املضمون األرض
والشكل، كما أن األول يرمز للظهور واالنكشاف، بينما يرمز الثاين لالختفاء 
واالستتار، وعلى املتلقي يف عملية تفسري النص أن ميلك معرفة أولية عن نوع 

ال يلتقون ابلنص خارج إطار النص وخلفيته، أو عل األقل تصورا عنه، فاملتلقون 
الزمان واملكان، بل يف ظروف حمدد تؤثر يف نوعية تفسري اهتم ويولد هذا االلتقاء 
تساؤالت عدة تبحث عن إجاابت داخل النص ذاته، وهذا هو األساس 

   10الوجودي لفهم النص وتفسري.

 

 ج. السيميائية عند الباحثني العرب

تؤكد جل الدراسات يف الرتاث  –األخرى ككل العلوم واملباحث املعرفية 
أن العرب قد عرفوا ما يسمى اليوم بعلم السيميولوجيا، وإن   –العريب القدمي 

كانت إشاراهتم مبعثرة ومتناثرة يف أحضان علوم متنوعة كعلم النحو، وعلم 
 11البالغة، وعلم التفسري وعلم التصوف وغريها.

 دت استعماالت مصطلحلقد تعدب رشيد بن مالك، ايف كت يوجد كما
"سيمياء" كعلم عند العرب قدميا، فهذا "ابن سينا" يف خمطوطة له "بعنوان: 
"كتاب الدر النظيم يف أحوال علوم التعليم" ويف فصل حتت عنوان: "علم 

                                                           

   118-111نفس املراجع، ص:  10 

 22ص: مرجع السابع،...  معجم السيميائياتفيصل األمحد،  66 
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السيميا" يقول: "علم السيميا علم يقصد فيه كيفية متزيج القوى اليت يف جواهر 
 12.صدر عنها فعل غريب، وهو أيضا أنواع"العامل األرضي ليحدث عنها قوة ي

ويواصل "رشيد بن مالك" ذكره ملا ورد حتت هذا العنوان من هذه  
املخطوطة ل"ابن سينا" فيذكر تلك األنواع، وهي متعلقة ابحلر كانت العحيبة 

أما البعض اآلخر فمعلق  اليت يقوم هبا اإلنسان وبعضها متعلق بفروع اهلندسة،
ابلشعوذة. هذا ويتعرض "رشيد بن مالك" للحديث عن خمطوطة آخر ل"دمحم 
شاه بن املوىل مشس الدين الفناري"، حتت عنوان: "كتاب أمنوذج العلوم" وذلك 

ه "ورد فيه فصل حتت عنوان "علم السيمياء" زمنه: " إمنا نذكر منه 1220سنة 
 17احلروف وفيه ثالثة اصول".احلالل، وهو ما يتعلق بتصريف 

أما "ابن خلدون" فيقدم فصال من مقدمته لعلم أسرار احلروف، وهو كما 
يقول: "املعروف ابسيميا نقل وضعه من الطلسمات إليه يف اصطالح أهل 

اخلوارق يف جنوحهم إىل كشف حجاب احلسن، وظهور من غالة املتصوفة التصر 
ن الواحد وترنييه، وزعموا أن للكمال ومزعمهم اليت تنزل الوجود ع على أيديهم

ها سارية األمسائي مظاهرة أرواح األفالك والكواكب، وأن طبائع احلروف وأسرار 
هذا النظام". ف "ابن خلدون" من هذه الوجهة قد حتدث عن يف األكوان على 

اجلانب الغييب والسحري لعلم السيمياء على عكس "دمحم شاه بن املوىل مشس 
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الدي حتدث عن جانب واقعي وجانب سحرى، ومهما يكن  الدين الفناري"
 11بعيدة كل البعد عن معناها احلايل.ف "السيماء" كعلم عند العريب 

حتدث اجلارجاين يف الدالئل اإلعجاز عن املعاين النفسية والرتتيب، 
وكيف تساهم هذه األشياء يف تغيري الداللة، كما أشار إىل أن الداللة ال أتيت 

وإمنا للسياق دور مهم جدا يف الكشف عن من اجلانب الشكل املكتوب فقط، 
  18الداللة اخلفية.

رجة األوىل، عن التحول الداليل كما حتدث "اجلرجاين" بصفته بالغيا ابد
حيث أن أهم ما تتميز به العالقات اللسانية هو "قابليتها للدخول يف عالقات 
تركيبية، إىل جانب التحول الداليل، حبيث تتحول العالمة يف سياق معني إىل 

 ( عالمة ذات داللة مركبة يتحول مدلوهلا إىل دال ابحثا عن مدلول آخر"
اصية متتاز هبا العالمة اللغوية دون غريها من العالمة مصطفى فاسي(، وهذه خ

  13الداللة األخرى، وذلك حتت مايعرف ابجملاز واالتساع والتضاد.

                                                           

   17 نفس املراجع،... ص: 72-71.
   77 نفس املراجع،... ص: 11

   68 نفس املراجع،...ص: 71
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 الباب الرابع

 حتليل الشعر الشيطان والطليان

 شعر "الشيطان والطليان" .أ

 خيطب يف محع له قد حضر  رأيت إبليس عدو البشر

 وخضب الشيب وقص الشعر  قد لبس الوشي على قبحه

 اي من عصى هللا ومن قد كفر  وهو ينهي حزبه قائال:

 جاءت من هللا حبكم القدر  ةاليوم قد طابت لنا لعن

 قدره هللا لنا يف سقر  قد هان اخللود الذي واليوم

 أكرب من خام من قد غدر  إذا أمة الطليان قد أصبحت

 شنعاء ال متحى وال تغتفر   زلت إىل العار هبا زلة

 كفران من زاغ وأبدى البطر  فهي اليت هان بكفراهنا

 النفت من فرط احليا وانظر  لو ألقي الصخر مبخزاهتا

 لغار منه ماؤه واحنسر  هازلو أصاب البحر من عار 
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 جئنا من اللؤم إبحدى الكرب  حنن الشياطني على أننا

 ننفر من انفران وافتخر  صران إىل جنب بين رومة

 يف رفضنا آدم أو من عذر  فال نبايل اليوم من المنا

 يستسلم السمع له والبصر  إذا يف بين رومة عذر لنا 

 البشر يف أننا أفضل هذا  فهم على هللا لنا حجة

 فيه ليوم خزية مبتكر  وأن يوما نقضوا عهدهم

 نذكر فيه فوزان والظفر   فلنتخذه خري عيد لنا

 حنين به األنس ونقضي الوطر    ولنعلنه يوم أقراحنا

 

 يرقض فيما بني تلك الزمر  مث انثىن الشيخ أبو مرة

 ران إليهم وأحد النظر  حىت إذا أكمل أشواطه

 مشوه الوجه كثري القذر  مث دعا من بينهم واحدا

 رومة وادخلها قبيل السحر  وقال: اي خنزب ابدر إىل 

 دب البلي يف جمده فاندثر  واذهب إىل "عمانويل" الذي

 أخاك يدعوك إىل املستقر   وقل له: إن أاب مرة

 يف دركة سافلة من سقر  فإن يقل أين؟ فقل: إنه
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 1أبحرف النريان: أين املفر؟  معقد خزي كتبوا حوله

 

 ليل السيميائية يف الشعرحت .ب

الباحثة يف الباب الثالث عن السيميائية عند رفاتري وكان  تكما قد حبث
رفاتري يستخدم مرحلتني من القراءة يعين القراءة التكشيفية والتأولية، ويف هذا 

  بتلك القراءة. ان حتليل هذا لشعر الباحثةتريد الباب 

 

 منرة الشعر التكشيفية التأولية
رأى الشاعر ان الشيطان 
)ابليس( هو عدو الكبري 
وعدو مبني للناس، كما قال 
هللا يف القرآن الكرمي يف 
الصورة البقرة يف اآلية 

: وال تتبعوا خطوات 161
الشيطان إنه لكم عدو 
مبني، وكان الشيطان دائما 
يوسوس كل الناس ان يعمل 

عدو مبعىن عكسه 
 2صديق

لبشرمبعىن إنسان ا
 3=حنس اإلنسان

 ومعى التأويلية هي :
 

رأيت إبليس عدو 
  البشر

خيطب يف مجع له 
 قد حضر

 

1 

                                                           

 (د.ت دار الفكر العريب،مصر: ) تصحيح: مصطفى السقاديوان الرصاىف،  ،عروف الرصايفم 1 

   2 أمحد خمتار عمر، معجم اللغة العربية املعاصر )القاهرة: عامل الكتب، 2001( ص: 1743
   3 نفس املراجع، ص: 204



32 
 

 

 عمال قبحا و إلبتعاد هللا.
 

يف هذا البيت راى 
الشاعر ان الشيطان جعل 
وغري شيئا قبحا ليكون 
جيدا عند الناس، وكثري من 
الناس خيدعون مع إعراء 
الشيطان وكان الناس ال 
يعرفون اهنم قد فعلوا شئ 

حقا. وايضا كثري من  سيئا
الناس عرف أن الشيطان 
هو عدوهم لكن يعملون ما 

 يوسوسه.
 

لبس الوشى مبعىن 
ألبسه، كساه، غطاه 

"لبست أطفاهلا 
-مالبس الكدرسة

 7لبسه اتج اإلمارة".
وخضب الشيب 

 5:تلون
وقص الشعر:قطع منه 

 6ابملقص
 

قد لبس الوشي 
على قبحه

وخضب  
عر الشيب وقص الش  

2 

بيت راى يف هذا ال
الشاعر ان الشيطان يعطى 
األخبار اجليدة جملموعته، 
وقال اي من عصى هللا وقد  

حزبه :القوم :مجعهم 
أحزااب، ج أحزاب: 

  4اجلمعة من الناس
سقر: إسم من أمساء 

وهو ينهي حزبه 
اي من عصى  قائال:

 هللا ومن قد كفر
اليوم قد طابت لنا 

3 

                                                           

   7 نفس املراجع، ص: 1990
   5 نفس املراجع، ص: 655 
   6 نفس املراجع، ص: 331

  4 لويس املعلوف، املنجد يف اللغة العربية واألعالم، )بريوت: دار املشرق، 1916(، ص: 131 
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كفر ان اليوم قد جاء علينا 
لعنة من هللا. حيث كان 
تلك لعنة جاء عليهم مبا 
فعلوا. وهم قد يعرفون ان 

كما  هللا قد ثبتهم يف النار.
وجدان يف القرآن الكرمي يف 

: 39الصورة البقرة يف اآلية 
والذين كفروا وكذبوا بئايتنآ 
أولئك أصحب النار هم 

 فيها خالدون.
 

 1جهنم )مؤنثة(
 

جاءت من  لعنة
 هللا حبكم القدر
 واليوم قد هان
 اخللود الذي

 قدره هللا لنا يف سقر
 

عندما أمة الطليان 
قد يكونوا أمة كربى من 
اخلف اىل هللا ومن قد خان 
فتلك األمة ستزل اىل شيئا 
سيئا حقا، اما اخلطاء الذين 
فعلهم هو اخلطاء الميكن 
ان ميسحه وال يستطيع ان 

غدر: خان، نقص 
 9عهده وترك الوفاءبه

 10زلق وسقطزلت : 
 

إذا أمة الطليان قد 
 أصبحت

أكرب من خان من  
 قد غدر 

ا زلت إىل العار هب
 زلة

شنعاء ال متحى 

7 

                                                           

   1 أمحد خمتار عمر، نفس املراجع، ص: 1044
   9 أمحد خمتار عمر، مراجع السابع،... ص:1594 
   10 لويس املعلوف، مراجع السابع، ... ص: 303
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 يغفر هللا له.
 

 والتغتفر 

زلة األمة الطليان  
كمثل احلجر الىت لو القي 
الناس إبحد نسمة فإنكسر 

 احلجر.
 

الصخر: احلجر 
 العظيم الصلب

لو ألقي الصخر 
 مبخزاهتا 

ال نفت من فرط 
 احليا وانظر 

5 

فسوف تكون مياه البحر 
ملوثة وجافة إذا سقط الزلة 

 فيها.
 

 11:انكشف احنسر
 

ن لو أصاب البحر م
 عارها

لغار منه ماؤه 
 واحنسر

6 

جاء الشياطني من 
اللؤم إبحدى الكرب،أما يف 
املاضى الشيطان هو خملوقة 
الطاعة إىل هللا، مث عند هللا 

اىل اآلدم يعمرهم لسجود 
ولكن الشياطني ال يريدون 
ان يسحدوا اليه فذلك 

 غضب هللا هلم.
 

لى حنن الشياطني ع 
 أننا

جئنا من اللؤم 
 إبحدى الكرب

4 

                                                           

  11 نفس املراجع،...ص: 133 
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عند دخول الشياطني إىل 
بىن الرموى كثري من الرموي 
يغفل حضورهم، لكن 
الشياطني ايضا يغفل من 
قد غفله، وينفر الشياطني 
من من كان ينفرهم 

، دخل إلن ويبعدهم
يضللهم حىت يفوز 
الشياطني ان جيعلوا الرموى 

 الكفر.
 

ين صران إىل جنب ب افتخر:تباهى به12
 رومة 

ننفر من انفران 
 وافتخر 

1 

فتلك الشياطني ال يبايل 
شخصا إىل شخص غريه 
حىت تعرض آدم على رغم 

 آدم هو خملوق الكرمي.
 

 : تركهرفضنا
 

من  فال نبايل اليوم
 المنا

 آدم أويف رفضنا 
 من عذر

9 

إذا كان الشياطني قد جعلوا 
الرموي طائش حيث كان 
مسع وبصرهم قد موجه 

:رفع عنه اللؤم  عذر
 والذنب

 13أفضل : أحسن

إذا يف بين رومة 
 عذر لنا

ه يستسلم السمع ل

10 

                                                           

   12 نفس املراجع،...ص : 1649 
  13 نفس املراجع،...ص :514 
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إليهم وعندهم عذر يف بين 
الرمى، فلهم حجة إىل هللا 
ان هم أفضل من الناس 

 يكرم هللا له.
 

 والبصر 
نا فهم على هللا ل

 حجة 
ذا يف أننا أفضل ه

 البشر
يبتكر الشياطني عند جاء 
اليوم مستهدف فيه خزية 

 بين رومة.
 

خزية : فذل بذلك 
 وهان 

 

وأن ليوم نقضوا 
 عهدهم

بتكر فيه ليوم خزية م  

11 

فتلك اليوم جيعل الشياطني 
 يوما عيدا وفوزن هلم.

 

 : حصل عليه الظفر
 

يد فلنتخذه خري ع
 لنا

 نذكر فيه فوزان
 والظفر

12 

فرح الشياطني مبا فعلوا كان 
هم ينجحون من تضليل 

 البشر وخيسره.
 

 17الوطر : البغية
 

راحناولنجعلنه يوم أف  
جنين به اإلنس 
 ونقضي الوطر

13 

شخص قبيح كان يف وجهه 
 وسخ.

 

 : الوسخالقذر
 

 مث دعا من بينهم
 واحدا

 مشوه الوجه كثري

17 

                                                           

   17 أمحد خمتار عمر، مراجع السابع،... ص: 906 
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 القزر 
امرالشيخ ابو مرة إىل خنزب 
 لسرع لدخول إىل بين رومة.

 

 :أسرع ابدر
 

در وقال: ايخنزب اب
 إىل 

ل رومة وادخلها قبي
 السحر

15 

ال جيد طريقا لذهاب إيل 
 اي مكان كان.

 

 املفر :امللجأ
 

ا معقد خزي كتبو 
 حوله 

16 

 

 

 



 
 

23 

لباب اخلامسا  

 خامتة

ج واالفرتاحات اليت سجل النتائرسالة العلمية، تريد الباحثة أن تهذه ال ةمتيف مخا
 حصل عليها الباحثة يف مرور كتابة هذه الرسالة العلمية.

 النتائج .أ
أن املعاين السيميائية يف شعر معروف الرصايف تكون على املعاين  .1

قراءة . أما ال(Hermeniotik) ية( واملعاين التأويلHeuristik) ةالتكشيفي
قراءة تستند إىل بنية اللغة أو املستوى األول من هي فالتكشيفية 

 هفهي التكرار لنص بعد أن حتليل القراء التأويلية السيميائية، وأما
 بتحليل التكشيفية.

 تبحث عن الشيطان والطليان يف احلرب.وكان يف هذا الشعر  .2
 جيعل اإلطليني كفارا.بفوزه يعىن وكان الشيطان يفرح 

 
 االقرتاحات .ب

لعربية وأدهبا أن يستطيعوا  قسم اللغة ا بترجو الباحثة إىل طال  .1
الشعر والرواية وأعمال األدبية األخرى ابلنظرية  معاينكشف 
 املتنوعة. 
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ترجو الباحثة إىل مكتبة اجلامعة الرانريي عامة ومكتبة كلية اآلدب  .2
والعلوم اإلنسانية خاصة أن تكثر وتزيد الكتب عن اآلداب 
واملصادر العربية املتعلقة ابألدب العريب والنظرية األدبية مثل 

 نظرية التعبريية، وغريمها.  ال، ائيةنظرية السيميال
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 املراجع

 العربيةملراجع ا .أ
 

)القاهرة: دار هنضة مصر للطبع   اتريخ األدب العريب  أمحد حسن الزايت
 م1952 (،والنشر

 م2002، ))القاهرة: عامل الكتبمعجم اللغة العربية املعاصر  أمحد خمتار عمر،

املعلقات لزهري بن أيب سلمى )دراسة التحليلية سيميائية أمحد حمبيوب منيف، 
، )سوانن كليجاغا اإلسالمية احلكمية: جوكجاكرات( ،لريفاتريي(

 م2012
 أزهري، معاين سيميائية يف رواية "محار احلكيم لتوفيق احلكيم )دراسة سيميائية(،

 م2019 جامعة الرانري( بند أتشيه:)
هذى بالد مل تعد كبالدي" لفاروق جويدة )دراسة حلمان عبد هللا، قصيدة "

سوانن كليجاغا جوكجاكرات: ) ريس(،التحليلية سيميائية شاريل مو 
 م2019 اإلسالمية احلكمية(،

اي واعظ الناس" إلمام الشافعي )دراسة التحليلية خليف الدين الشاه، الشعر "
سوانن كليجاغا اإلسالمية جوكجاكرات: ) ،سيميائية مليشيل ريفاتري(

 م2012 احلكمية(، 

 م1522(، الرتاث قيحتقمركز القاهرة: ) تلخيص كتاب الشعر ،ابن رشد
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، (ترمجة :دمحم نظيف )بريوت : أفريقيا شرقما هي السيميولوجيا برانر توسان، 
 م2000

  أنظمة العالمات يف اللغة واألدب والثقافة ،سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد
    م1522(العصرية، القاهرة-)دار إلياس مدخل إىل السيميوطيقا

 هيمهااها و مفسالسيميائيات العامة اساسمعامل  ،عبد القادر فهيم الشيباين
 م2002دن الناشر،اجلزائر، )

مقالة يف جامعة أيب بكر بلقايد  السيميائية أم السيميولوجيا؟  ري،شيل باعبد الع
 ( مل تنشر )اجلزائر تلمسان،

( دار الفكر العريب )مدينة: ،األدب و الفنونة دراسة و نقدعز الدين إمساعيل 
 م 2012

هرمانيو طيقا السيميائية يف فلم "القط الضائع" ألمحد  ،عثمانفطنة بنت 
 م2012  جامعة الرانري( بند أتشيه:) ،خضر

دار العربية للعلوم ) اجلزائر العاصمة: ، معجم السيميائياتفيصل األمحد، 
 م2010 ،انشرون

بنان جملة كلية الرتبية لل، نظرات يف نسائيات معروف الرصايف كوثر هاتف كرمي،
 م2012 ،10للعلوم اإنسانية، العدد 

، (املشرق ، )بريوت: داراملنجد يف اللغة العربية واألعالملويس املعلوف، 
 م1522



23 
 

 

دار الفكر القاهرة: ) تصحيح: مصطفى السقا، ديوان الرصاىف ،عروف الرصايفم
 د. ت العريب،(

منجد الدعوة اإلصالحية يف الشعر العراقي احلديث معر " ي هبجت
 م2002، ()ماليزاي "الرصايف منوذجاوف مصطف

-Riad El)"سلسلة األعمال اجملهولة معروف الرصايف"،  جندة فتحي صفوة،

Rayyes Books ،London) 1522م 

 م2010 ،(دار املعتز :نا)عم  ،معجم املصطلحات األدبية ، رنواف نصا

، (لويس املعلوف، املنجد يف اللغة العربية واألعالم، )بريوت: دار املشرق
 م1522
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