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 كلمة الشكر 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

القرآن عربيا وهدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان، احلمد هلل الذي أنزل   
الصالة والسالم على رسولنا الكرمي حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه  

 أمجعي. 
كمادة  وقد انتهى الباحث إبذن هللا وتوفيقه من أتليف هذه الرسالة الوجيزة   

يف اللغة  ”S.Hum“ادة من املواد الدراسية املقررة على الطلبة للحصول على الشه
التمثيل السيميائي لروالن ابرت ىف قصيدة "أحن العربية وأدهبا. وقد اختار الباحث  

إىل خبز أمي" حملمود درويش موضوعا هلذ الرسالة عسى أن يكون انفعا للباحث 
 خاصة وللقرّاء عامة. 

مها    ويف هذه الفرصة السعيدة، قدم الباحث الشكر على املشرفي الكرمي 
بذال ا قد  الذين  املاجسبري  سومردي  واألستاذ  املاجستري  الّدين  شريف  لدكتور 

جهودمها وأنفقا أوقاهتما وأفكارمها يف اإلشراف على أتليف هذه الرسالة وتكميلها 
 من البداية إىل النهاية. 

الباحث   علموا  قد  الذين  الكرام  األساتذة  جلميع  العميق  الشكر  وأيضا 
   إرشادا حسنا. هارشدو كما وزودوه مبختلفة العلوم واملعارف النافعة  

وقدم الباحث شكرا خاصا لرئيس قسم اللغة العربية وأدهبا وجلميع األساتيذ   
  هتم يف إمتام عدمساعلى  واألستاذات فيه، وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  

 كتابة هذه الرسالة. 



 ب  
 

احملبوبي على دعائهما   هينسى أن يقّدم الباحث الشكر خاصة لوالدي وال   
الدنيا واألخرة. ويقّدم   الثواب يف  الرسالة لعل هللا جيزيهما أحسن  إمتام هذه  يف 

 يف إمتام الرسالة.  هي الذين ساعدو ي ه املكر ائالشكر إىل أصدق أيضا الباحث 
عسى هللا أن جيعلها انفعة للباحث خاصا وللقرّاء عامة. حسبنا هللا   وأخريا 

ونعم الوكيل نعم املوىل نعم النصري ال حول وال قوة إاّل ابهلل العلي العظيم واحلمد 
 هلل رّب العاملي. 

 ٢٠٢٢ ينايري ٥بندا أتشيه، 

 الباحث 
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 ج 
 

 البحث  حمتوايت

 أ ................................................................ كلمة الشكر 

 ج ........................................................... البحث  حمتوايت

 ه ....................................................................... جتريد

 ١..................................................... : املقدمة   الباب األول

 ١ ........................................ البحث خليفة  أ.

 ٣ ........................................ أسئلة البحث  ب.

 ٤ ....................................... أغراض البحث ج. 

 ٤ .................................... معان املصطاحلات  د.

 7 ...................................... سابقة الدراسة ال  ه. 

 8.............................................. : اإلطار النظري  الباب الثاين

 ٨ ..................................... النظرية السيميائية  أ.

 ١٤ ...................... النظرية السيميائية لروالند ابرت ب.

 ١7 ........................................... : منهج البحث  الباب الثالث

 ١7 ...................................... منهج البحث  أ.

 ١٨ .................................... مصادر البياانت  ب.



 د 
 

 ١٨ ................................. البياانت طريقة مجع  ج. 

 ١٩ ........................... طريقة ترمجة اللغة األجنبية  د.

 ٢٠ ................................طريقة الكتابة العلمية  ه. 

: التحليل السيميائي لروالن ابرت يف القصيدة "أحن إىل خيز    الباب الرابع
 ٢١ ..................................................................... أمي"  

 ٢١ ................................. ترمجة حممود درويش أ.

 ٢٢ ..... حملة عن قصيدة "أحّن إىل خبز أمي" حملمود درويش ب.

حتليل التمثيل السيميائي لروالن ابرت يف قصيدة "أحّن إىل   ج. 
 ٢٥ ............................ خبز أمي" حملمود درويش

 ٢٥ ............... ( Denotation)معىن دينواتسيون  .١

 ٣٢ ............. ( Connotation)معىن كونواتسيون  .٢

 ٣7 ......................... ( Myth)معىن ميت  .٣

 ٤7 .................................................... : اخلامتة الباب اخلامس
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 جتريد
 

 : موالان إحسان أمحد  اسم الطالب 
 ١٨٠٥٠٢٠٣١:   رقم القيد 

 : كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية/ قسم اللغة العربية وأدهبا  الكليةـ/ القسم
 خبز أحن إىل " قصيدةالتمثيل السيميائي لروالن ابرت ىف :  موضوع الرسالة 

 حملمود درويش  "أمي
 ٢٠٢٢ ينايري  ٥:  اتريخ املناقشة 
 صفحة  ٤٨:  حجم الرسالة 
 الدكتور شريف الّدين املاجستري :  املشرف األول 
 سومردي املاجسبري :  املشرف الثان 

____________________________________________ 
  " أحن إىل خبز أمي  "  قصيدةالتمثيل السيميائي لروالن ابرت ىف  موضوع هذه الرسالة هو  

فمشكلة البحث الىت سيحاول الباحث    حملمود درويش )دراسة سيميائية لروالن ابرت(.
ما   يعين  الرسالة  هذه  ىف  دينواتسيون  توضيحها  معىن كونواتسيون    (Denotation)معىن  و 

(Connotation)    و معىن ميت (Myth)    أحّن إىل خبز أّمي" حملمود درويش من حيث    قصيدةىف"
املنهج الوصفي النوعي.    وه  ا البحثاملستخدم يف هذ  املنهج.  رت دراسة مسائية لروالن اب

متضمنة يف القصيدة ويكن التعبري عنها   سيميائيةمن هذا البحث وجود أقوال  وأما نتائج
، ذكر ىف قصيدته "أحن إىل خبز أمي" فاملعين حين إىل  (Denotation)معىن دينواتسيون    يف

فنقول "أحن إىل ... وطين" يف    (Connotation)معىن كونواتسيون  أمه احلقيقة اليت ولدته،   
فقط تغري معىن األم من  ،  فنقول "احلني إىل احلماية"  (Myth)عىن ميت  م  األم معىن الوطن،

ماية ". وهنا جند أن كل اإلنسان حتتاج وحين " احل  (Myth)معناها احلقيقة إىل معىن ميت  
  إىل احلماية.
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 الباب األول
 مقدمة 

 البحث خليفة  . أ
سيصقل قدرة الفرد على االستمتاع هبذا األدب    ةاألدبي  النصوصإن فهم  

فقط من خالل نقطة التقدير    ةاألدبي  النصوص ال يتم تقدير   ١وتطبيقه يف احلياة. 
أحد أشكال   يه  القصيدة ٢ولكن من خالل حساسية الفرد للمشاعر.  ،والفهم

فيض من األفكار اخلارقة للطبيعة اليت يكن أن حتيي    فيها  ة،األدبي  النصوص  ههذ
سلسلة من الكلمات اليت يطلقها شاعر قادر أيضا    يهو  ٣، وتثري املشاعر واألوهام

يكن   ٤على تقدمي اخلربة واملشاعر والفهم حبيث يكن نقلها إىل القراء واملستمعي. 
أيًضا االستمتاع ابلقصيدة من خالل الرموز أو العالمات املدرجة فيها. سيمثل 

آخر ويكن   العالمة معىن  أو  األشياء تعريفالرمز  بي  العالقة  إىل  االنتباه  بعد  ه 
 ،لروالن ابرت  عند ٥. تُعرف هذه العالمة ابسم السيميائية. هاامللموسة واجملردة في

تعبري  يف  وهي  هن  هاالسيميائية  حتليلها،  يتم  للمعىن  جوانب  ثالثة  معىن اك 
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Pembelajaran Inovatif’, Semantik, 5.2 (2017), hal. 3. 
2  Dian Maryanti dkk., ‘Menganalisis Unsur Intrinsik Cerpen “Katastropa” Karya Han 

Gagas Sebagai Upaya Menyediakan Bahan Ajar Menulis Teks Cerpen’, Jurnal Pendidikan Bahasa 

Dan Sastra Indonesia, 1.September (2018), hal. 787. 
3 Budi Setia Pribadi dan Dida Firmansyah, ‘Analisis Semiotika Pada Puisi “Barangkali 

Karena Bulan” Karya WS. Rendra’, Parole (Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia), 2.2 

(2019), hal. 270. 
4 Yuli Yulianti Nurjannah dkk., ‘Analisis Makna Puisi “Tuhan Begitu Dekat” Karya Abdul 

Hadi W.M Dengan Menggunakan Pendekatan Semiotik’, Parole : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan 

Sastra Indonesia, 1.4 (2018), hal. 535. 
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1.3 (2018), hal. 316. 
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هو   (Connotation)  معىن كونواتسيون و   ،هو املعىن احلقيقي  (Denotation)  دينواتسيون 
هو املعىن الذي ينطبق يف فرتة معينة من خالل   (Myth)  معىن ميتاملعىن الذايت و 

يكن أيًضا أن تكون السيميائية بديالً يستخدم لدراسة  ٦توفري تربير القيم السائدة. 
 7. قصيدة يف بيت  ةىن املوجوداإلجياد وتفسري املع  اودراسته  القصيدة

أمي  أحنّ "يقدم حممود درويش يف قصيدته   لوطنه    "إىل خبز  قوًًي  شوقًا 
. يتم تقدمي الشوق يف شكل تعبريات عميقة وإلقاء حىت يتمكن وما فيه  فلسطي

القراء واملستمعون من معرفة مدى عمق الشعور ابلشوق. بدءاً من احلني الذي 
جيعله يتذكر حياته اليومية يف وطنه بسالم مصحواًب ابخلبز كطعام غالًبا ما يقدمه  

ة الغربية والذي عادة ما يتم تلطيخه ابلزعرت وهو نوع من  الفلسطينيون يف الضف
األسرة    ئوالقهوة كمشروب أثناء االسرتخاء. وكذلك دف ٨الصلصة يؤكل مع اخلبز 

أعرب الشاعر أيًضا عن مدى   ،النظر عن الشوق الكبري  ض عيكمل كل ذلك. وب
االنكسار بشرائط هشة وسهل  ذلك  لو كان  فلسطي. حىت  لوطنه  ن  فإ  ،حبه 

أن يكون إهلًا حيمي وطنه    الشاعر  الشاعر يريد أن يظل مرتبطًا بوطنه. حىت يريد
فإنه   التالية  الفرصة  له  أتيحت  إذا  أبنه  حيلم  حبه  حجم  جعله  وقد  األبد.  إىل 
سيجلب لفلسطي السعادة واالزدهار حىت يتمكن الشعب الفلسطيين من العيش  
بسالم يف وطنه. رى الباحث شيًئا مثريًا لالهتمام يف هذه القصيدة لتتم دراستها  

لشوق الكبري واحلب لوطن هذا الشاعر يتم إدخاله يف اإلمالء هو أن التعبري عن ا

 
6 Axcell Nathaniel dan Amelia Wisda Sannie, ‘Analisis Semiotika Makna Kesendirian 

Pada Lirik Lagu “Ruang Sendiri” Karya Tulus’, SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra Dan Linguistik, 

19.2 (2020), hal. 109-110. 
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Semiotika’, Parole : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, 1.6 (2018), hal. 1017. 
8 Ridhotun Ni’mah, ‘Mempertahankan Tanah Air Palestina Pada Puisi “Qasidatu AL-Ardi" 

Dalam Antologi Al-A’Malu Al-Kamilatu Karya Mahmud Darwisy Analisis Semiotik’, Jurnal 

CMES UNS Surakarta, 12.2 (2019), hal. 139. 
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والعالمات اليت حتتوي على معان واسعة حبيث يكن الكشف عنها ووصفها من 
دينواتسيون حيث   معىن و   (Connotation)  معىن كونواتسيون و   (Denotation)  معىن 

 .روالن ابرتل سيميائية مع دراسة (Myth) ميت
أحن "ئية اليت أجريت على قصيدة حممود درويش  هتدف الدراسة السيميا 

إىل البحث عن الرضا الداخلي وتقدير وفهم املشاعر اليت صبها    "إىل خبز أمي
يف   درويش  عن    القصيدة  ههذحممود  الكشف  خالل  دينواتسيون من   معىن 

(Denotation)    معىن كونواتسيون و  (Connotation)    معىن ميتو  (Myth) لذلك من .
مود درويش شخصية حملألن    ،قصيدتهلالهتمام حتليل التمثيالت السيميائية لاملثري  

 حب وطنه حًقا. 
ينطلق هذا البحث من االفرتاض القائل أبن الدراسة السيميائية لقصيدة  

درويش   أمي"حممود  خبز  إىل  عن    "أحن  تكشف  أن  دينواتسيون يكن   معىن 
(Denotation)    معىن كونواتسيون و  (Connotation)    معىن ميتو  (Myth)    النهج حسب 

 روالن ابرت.لالسيميائي 

 أسئلة البحث  .ب
حاول يوبناء على ما ذكر ىف خليفة البحث السابقة فمشكلة البحث الىت س

معىن و    (Denotation)  معىن دينواتسيون   ماوضيحها ىف هذه الرسالة يعين:  تالباحث  
 " أحّن إىل خبز أّمي"  قصيدةىف    (Myth)  معىن ميت و    (Connotation)  كونواتسيون 

 حملمود درويش من حيث دراسة مسائية لروالن ابرت؟ 
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 أغراض البحث  .ج 
 معىن دينواتسيون الكشف عن أما الغرض من البحث ىف هذه الرسالة هو 

(Denotation)    معىن كونواتسيون و  (Connotation)    معىن ميتو  (Myth)    نهج المع 
 .روالن ابرتلالسيميائي 

 املصطاحلات معاين .د
بعض  يلي  فيما  املصطلحات  شرح  أّن  يقرتض  املوضوع,  هذا  ىف 

 املصطلحات اليت حتتاج إىل الشرح:  
 التمثيل  .١

هو عملية يتم فيها إنتاج املعىن   ( Stuart Hall )  ستيوارت هول   عندالتمثيل  
( meaning )    ابستخدام اللغة( language )    ويتم تبادله بي أعضاء اجملموعة يف ثقافة

( culture ) .التمثيل هو اندماج املفاهيم ٩  ( concept )    .يف أذهاننا ابستخدام اللغة
تسمح لنا هذه اللغة بتفسري شيء ما يف شكل أشياء وأشخاص وأحداث حقيقية 

( real )    احلقيقية غري  واألحداث  واألشياء  واألشخاص  لألشياء  اخليايل  والعامل 
( fictional ) .١٠ 
 
 
 

 
9 Stuart Hall, Representation: Cultural Representation and Signifying Practices (London: 

Sage Publication, 2003), hal. 17. 
10 Sigit Surahman, ‘Representasi Perempuan Metropolitan Dalam Film 7 Hati 7 Cinta 7 

Wanita’, Jurnal Komunikasi, 3.1 (2014), hal. 43. 
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 القصيدة  .٢
د القصيدة لغة القصد وهو استفامة الطريق، قصد يقصد قصدا، فهو قاص

القصيدة يعرف ابن منظور القصيدة بقوله "القصيدة من  ١١والقصد إتيان الشيء. 
الشعر ما مت شطر أبياته ... وقال ابن جين مسي قصيدا، ألنه قصد ... وقيل مسي 
قصيدا ألن قائله احتفل به فنقحه ابللفظ اجليد واملعىن املختار .. وليس القصيد 

، فإما ما زاد على ذلك فإمنا تسميه العرب إال ثالثة أبيات أو عشرة أو مخسة عشر
الشعرية  ١٢قصيدة."  األبيات  القصيدة أبهنا جمموعة من  ويعرف  أمحد مطلوب 

قافية واحدة.  فيها  العربية وتلتزم  األوزان  بوزن واحد من  اختلف  ١٣ترتبط  وهبذا 
النقاد يف حتديد مصطلح دقيق ملفهوم القصيدة فقد ارتبط عند  البعض بعدد معي 

ن األبيات، وعند البعض اآلخر يشري إىل جمموعة من اخلصائص اللغوية والفنية م
اليت ينبغي توافرها يف العمل األديب حىت يطلق عليه مصطلح قصيدة بينما ارتبط  
عند ابن منظور ابلرغبة والقصد يف الكتابة، وقد أشار رشيد حيياوي إىل ذلك يف  

يدة على االكتمال وكثرة كم األبيات  قوله "تدل املفاهيم اليت أعطيت ملصاحل قص
فالقصيدة هي الشعر الذي يتألف من سبعة  ١٤والوعي بعملية الكتابة الشعرية." 

أبيات فما فوق، وخيتص عادة داللية معينة خيط ختطيطا فنيا ذي نوع من البناء 

 
 . ٢٦٤  ، ص.(١٩٩٦ دار الصادر، : بريوت) لسان العرب ابن منظور،  11

 .نفس املرجع  12

 . ٣٢٣  ، ص.( ٢٠٠١  مكتب لبنان،:  بريوت)  معجم مصطلحات النقد العريب القدمي  أمحد مطلوب،   13

حيياوي، 14 العربية    رشيد  واألغراض   -الشعرية  الشرق)  األنواع  البيضاء،:  أفريقا  ،          (١٩٩١  الدار 
 . ٢٠ ص.
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يراه   الذي  احلال  مقتضى  حبسب  بشكل كل  بعضها  مع  املنسخة  والرتاكيب 
      ١٥الشاعر.

 دراسة سيميائية لروالن ابرت   .٣
الواقع مشتق من سيميولوجيا دي   تروالن ابر لسيميائية  دراسة   هي يف 

ابر  ١٦.( De Saussure )  سوسور روالن  قام  طرحها،  اليت  النظرية  بتكييف    ت يف 
لكنه استخدم مصطلح   ،signifiant-signifieعن    ( De Saussure )  نظرية دي سوسور 

expression  (لال ل   content  و    signifiant تعبري(  يركز   ١7.  signifie  )احملتوى( 
ذلك،  اجلمل. يف غضون  املعىن يف  تعريف  اجلملة وكيفية  تكوين  على  سوسور 

ابر  روالند  التجربة ت  يواصل  مع  النص  تفاعل  على  أكثر  تركز  اليت  الفكرة، 
تستخدمه.  اليت  والثقافة  ابسم   ١٨الشخصية  الفكرة  هذه  of order "تُعرف 

signification"    وهي فكرة تركز على السيميائية، وهناك مرحلتان من الداللة، ومها
فصل  (Connotation)كونواتسيون  و   (Denotation)دينواتسيون   يكن  ال  مث   .
 ١٩. (Myth)عن العملية األيديولوجية اليت تسمى ميت  (Connotation)كونواتسيون 

 
القبيلة( "  أانهيد انجي فيصل، 15 القصيدة الصورة يف شعر سركون بولص ديوان )عظمة أخرى لكلب 

 . ٣١٩ ص. (,٢٠٢١) ٣٥،٢ ،جملة فنون ذي قار "، اختيارا

16 Toto Haryadi, ‘Analisis Iklan Televisi Sampoerna Hijau Versi “Es Kacang Ijo” Dengan 

Pendekatan Semiotika Roland Barthes’, JADECS (Journal of Art, Design, Art Education & Culture 

Studies), 1.1 (2016), hal .5. 
17 Isnaini Rahmawati, ‘Semiotik Teks Roland Barthes Dalam Kehidupan Kontemporer 

Umat Beragama Mengenai Fenomena Padu Padan Kebaya’, TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan 

Sastra Islam, 17.2 (2017), hal. 30. 
18 Glory Natha, ‘Representasi Stereotipe Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Video 

Klip Meghan Trainor “ All About That Bass ”’, Jurnal E-Komunikasi, 5.2 (2017), hal. 5. 
19 David Ardhy Aritonang dan Yohannes Don Bosco Doho, ‘Analisis Semiotika Roland 

Barthes Terhadap Lirik Lagu Band Noah “ Puisi Adinda ”’, Ilmu Komunikasi Dan Bisnis STIKOM, 

4.April (2019), hal. 84. 
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 الدراسة السابقة  .ه
مثل: أواًل: البحث   إىل خبز أمي أحن    قصيدةوقد أجريت دراسات حول  

حتليل علم  ‘بعنوان     ( Muriana Uswatunnisak )ءنساال  ان أوسواتالذي أجرته مرًي
دب  األدين و ال  ولصيف كلية أو ‘  حملمود درويش  "  مي  أإىل"  قصيدةالنفس األديب يف  

. ويركز هذا البحث على التحليل ٢٠٢٠عام   IAIN Salatigaوالعلوم اإلنسانية يف  
البحث  اثنياً:  األديب.  النفس  علم  منهج  القصيدة ابستخدام  يف  الوارد  النفسي 

أجر  سيربًينيتتالذي  بوتري   ه  وان عنب  ( Seprianti Handayani Putri )هانداًين 
يف كلية العلوم الثقافية جبامعة    "موضوعات الوطنية يف ثالث قصائد حملمود درويش"

القصائد  ٢٠٠٩إندونيسيا عام   الواردة يف  التحزب  البحث عالقة  . وحيلل هذا 
. مع حتليل البنيوية السيميائية بنهج موضوعي.  "أمي  إىل"قصيدة    اهاإحدو الثالث  

يُظهر   أعاله،  البحث  من هذمن منط  اليت يكن حتليلها  األشياء  من   هالعديد 
و معىن كونواتسيون   (Denotation)ومل يناقش التعبري عن معىن دينواتسيون  القصيدة  

(Connotation)    و معىن ميت(Myth)    روالن ابرت فيه. لذلك، لالسيميائي    نهجال مع
تصبح   أميإىل خبز    أحن    قصيدةفإن الدراسة السيميائية لنظرية روالن ابرت يف  

 مهمة للغاية. 
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 الباب الثاين
 اإلطار النظري 

أحّن إىل خبز    "كما شرح الباحث أن موضوع هذه الرسالة هو قصيدة   
السيميائية لروالند ابرت نظرية   "أّمي النظرية  الباحث أن  حملمود درويش. ونظر 

 مطابقة متعلقة إلجابة أسئلة البحث. 

 النظرية السيميائية  . أ
السيميائية هي علم متت والدته احلقيقة بعد خماض تراثي عسري علي يد 
جمال   يف  تدريسه  خالل  من  سوسري(  دي  )فرديناند  السوسري  اللغوي  العامل 

األلسين نشأت السيميائية بيد  اللغوي أوال، فمن هذا احلقل  يات أو البحث  اللسان
كادت تشمل كل ميدان قابل   أن ميدان السيميائية تنوعت فيه أقنية البحث حىت

  ٢٠للتحليل. 
وعليه يكن القول إن السيميائية متثل إحدى االجتاهات النقدية العاصرة 
واليت جاءت عقب البنيوية واألسبوبية والتفكيكية أي أهنا تعترب إحدى االجتاهات 

 
 ، النادي األديب الثقايف "،ة يف اخلطاب النقدي املعاصر، عالمات يف النقدي السيميائ" ،بشري اتوريريت ٢٠

 . ١7٦ ص. (,٢٠٠٤)  ٥٣،١٤
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دراسة   يف  املستثمرة  النقدية  املناهح  طليعة  يف  وأتيت  األلسين  ابحلقل  املعاصرة 
 ٢١النصوص األدبية. 

الباحثي علي أن النظرية السيميائية من النظرية الفكرية وقد أكد بعض  
الرتاثية   العربية  الثقافة  الكرمي وظهرت جذورها يف  القرآن  اليت كانت موجودة يف 

العام لغة واصطالحا بيد أن   ووسعتها الثقافة األوروبية احلديثة، حيث احتد معناها
 فإن القرآن الكرمي  اخلصوصيات هي اليت تفردت يف املعين االصطالحي، ومن مث

 روده بدات اللفظو   بكثرة من خالل   قد وردت به مصطلحات تتعلق هبذا املنهج
 مصطلحات أخري ت  ورود  كذلك يف القرآن  الكري  ست  مرات  و  )سيماهم(،

 حسب القرب والبعد  املصطلحات  هذهيف النص  ال قرآين ارتبطت به مثلته أيضا و
 ،التعويض، التلويح الرمزاللمحة،اإلشارة)السيميائي من املفهوم النقدي وهي

 ٢٢(. احلنف التورية، التعمية، اللحن،
ومن انحية أخري يذكر بعض الباحثي أن السيميائية ليس هلا اتريخ واحد،  
ألهنا مل تنشأ مع سوسري أوبريس بل تعود يف بدايتها  إلىالفكر اليوانن مع كل من 

متناثرة تفتقد إىل إطار نظري تتساوق أرسطو وأفالطون والرواقيي يف شكل  أفكار 
داخله. إال أنه مروراء ابلدرس اللغوي العريب والفلسفة العربية يكن إرجاعها  يف 

 سيميائيتي مها:  أحدث نسخها  إىل
 

 
ئم علي النظرية السيميائية يف تنمية مهارات  فاعلية منوذج تدريسي قا"  ،علي عبدل املنعم حممد حسي ٢١

  ٢١،١  ،جملة البحث العلمي يف الرتبية,  " القراءة التناصية للنصوص األدبية لدى طلبة كلية الرتبية شهية اللغة العربية 
 . ٤٩7 ، ص.( ٢٠٢٠)

جملة    "،فاعلية النظرية السيمائية يف النص القرآن"  ،حسن عبد اهلادي الدجيلي واثئر مسري الشمري ٢٢
 . ٢٠٦ ، ص.(٢٠٠٤) ١،٩ ،جامعة اببل العلوم اإلنسانية
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 ات التأثري  ذوهي السيميائيات الغرياسية  :       األوربية ةالسيميائي. ١
  السوسريي الياملسليفي. وهي ترتكز علي تقاليد    
 ٢٣. لسانية وبنيوية ثنائية    

 ثرب املنطقي  تأات الذوهي السيميائيات البريسية  : والسيميائيات األمريكية . ٢
 وم علي املنطق والعمل  تقالفلسفي وهي القين     
  ٢٤.والتجريب    

فمن الشائع أن يعد دي سوسري وبريس معا مؤسسي العلم الدي    لذلكو 
يطلق عليه السيميائية، إال أن هناك استعمالي هلدا املصطلح، فقد يستعمل أحياان  

لالشارة إيل التقليد السوسريي، يف حي تشري    Semiologyمصطلح السيمولوجيا  
البريسي، وقد عوف استعم  Semioticsالسيميائية   التقليد  اليوم  الإيل  السيميائية 

  .٢٥بوصفها مصطلحا عاما، يشمل حقول اللغة ومنظومات التمثيل األخوي
  السيميائية أن    علىة األكاديية تؤكد  يأن الدراسات األدب  إىلوجتدر اإلشارة  

القرن   منتصف  مع  انبقت  قد  نقدي  املعطيات   العشرينكمنهج  ضمن  وذلك 
اجلديد   النقدي  املنهج  هذا  انبعاث  علي  وقد ساعد  النصي  التحليل  يف  العامة 
احنسار البنيوية وانغالقها علي النص مع إلغائها لكل املالبسات والسياقات املتصلة 
بفضانه اخلارجي، مما أدي اءيل عزوف العديد من الدارسي ومن بينهم من كانوا  

 
 . ٢٠٠٣ ، ص.(٢٠٠7) ٣،٥٣ ،جملة عامل الفكر "،يف سيميائيات التلقي" ،مصطغى شاديل ٢٣
نصية: )مقاربة لسميوطيقيا  حنو سيميائية للعناصر السوسيو" ،فاروق إبراهيم مغريب ورودان أمسر مرعي ٢٤

  ٣،٢٩  ،جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية,  " اجتماعية لألدب(
 . ١٥٢ ، ص.( ٢٠٠7)

حسي ٢٥ حسب  واملنهج    السيميائية "  ،مسلم  النظرية  إشكاليات  الشعري  النص  تشريح  ‘وحتليل 
 . ٣٥٣ ، ص.(٢٠١٥) ٣٣،١ ،جملة اللغة العربيدة وآداهبا جامعة الكوفة كلية اآلداب, "للغنامى أمنوجنا ‘النص
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 ٢٦. البنيوي نفسهزعماء هلذا املنهج 
أن   من  الرغم  علي  أنه  استخالص  هنا يكن  علما   السيميائيةومن  تعد 

هذا املنهج األويل موغلة يف القدم إال أن سوسري وهذا  جذورحديث النشأة فإن 
ابتفاق جل الباحثي يعد أول من أسس النشأة احلقيقة هلذا العلم، فهو أول من 

كتابه حماضرات يف علم اللسان العام وذلك   يف  روع السيميولوجي املعاصر بشر ابملش
بي هناًيت القرن التاسع عشر وبداًيت القرن العشرين . لذا فهو من أحد أهم 
العلوم املعاصرة يف الدراسات النقدية واليت تشربت من أفكار جمموعة كبرية من 
منحته  خمتلغة  بتطورات  مر  السيمياء  علم  إن  النظر  يلفت  ومما  املعرفية،    احلقول 

قابلية لقراءة النصوص بشيت أنواعها من أجل هلف مهم وهو إضاءة النص األديب 
 ٢7وكشف مغاليقه. 

السيميائية النظرية  ماهية  عن  األكادي أما  األدب  والرتبوي  كفيشري  ي 
والدراسات السابقة والبحوث إيل عدد من التعريفات هلذه النظرية يعرضها الباحث 

يل املعين اإلجرائي املناسب يف ضوء إجراءات هذا البحث إفيما يلي بغيبة الوصول  
 يته: صو صوخ

أبهنا أطروحة ألسنية تعين علم اإلشارة الذي   حيث عرفها بشري اتوريريت 
العلوم اإل  نسانية والطبيعية األخري، فهي نظرية سيميوطيقية مجعية يشمل مجيع 

اللغوية للنص وما   النصوص األدبية ودراسة األحداث  تتجلي فاعليتها يف قراءة 
تفرض ت واليت  االعتباطية  العالقات  من  سياق  يف  مجالية  عطاءات  من  به  زخر 

 
 ،جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية "،ة منهج ألسين نقديي السيميائ" ،أمال كعواش ٢٦

 . ٣٢٩ ، ص.(٢٠١٥) ٣٤،١
  .٤٩7، ص. املرجع السابق، علي عبدل املنعم حممد حسي ٢7
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ريه ثي ما ت ما أهنا حتاول الربط بي األنساق كأنظمة رمزية وب كدالالت ال هنائية،  
يف   ارتقي ابلنص صعدتهذه األنساق من إحياءات ودالالت، إهنا خطوة إجيابية  

 ٢٨سلم احلضارة اجلمالية. 
حدي  إعلي أهنا    حسن الدجيلي واثئر الشمري يعرفهاويف سياق متصل  

مي وظهرت جذورها يف القافة  كر ية اليت كانت موجودة ابلقرآن الفكر النظرًيت ال
ارة أو العالمة املوحية اإلشة وهي تعين  ثالرتاثية ووسعتها الثقافة األوربية احلدية  يالعرب 

رات املثبوتة يف النص عن طريق الذخرية الثقافية الغين اشحيث هتتم بتحليل اإل
للغة وربط   العميقة  النص ومعرفته  النص وظروف  الناقد مبعرفة صاحب  يدخرها 

يل زمن أبعد إاوز زمن والدة النص  رجه إلعطاء آفاق توقع تتج اداخل النص خب
 ٢٩ري. ثبك  منه

فالنظرية السيميائية هنج لدراسة الظواهر والوقائع وال ضري يف تطبيقها علي 
ال اجلهة  موضوعه  يفيدان  علم  فهو  اجتماعي  هو  ما  هبا    يتكل  أنواع تقتنص 

 ٣٠. تضبط تلك الدالالتيتيل القواني الإما يهدينا ك الدالالت واملعان  
أبهنا نظرية اختذت دالالت فضفاضة أكثر مما هي  ويعرفها مسلم حسي  

تعر  تعريفاهتا هو  أوسع  املعتمد علي  إأمربتو    يفحمددة حتديدا دقيقا ولعل  يكو 
ف استعمال ر ارة. وقد عإشموضوعها، فالسيميائية تعين بكل ما يكن أن يعد  

ة اليوم بوصفها مصطلحا عاما يشمل حقول اللغة ومنظومات التمثيل يالسيميائ 

 
املعاصر يالسيميائ"بشري اتوريريت،   ٢٨ النقدي  اخلطاب  الثقايف جبدة ،  "ة يف  األديب    ١٤،٥٣،  النادي 

 .١7٩ ص. (،٢٠٠٤)
 . ٢٠٦، ص. املرجع السابق، الشمري اثئر مسريالدجيلي و حسن عبد اهلادي  ٢٩
 . ١٥٣، ص. املرجع السابق، مرعي  رودان أمسر و مغريبفاروق إبراهيم  ٣٠
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 ٣١األخري.
يل البحث عن دالئل  إأبهنا العلم الذي يهدف  أمال كعواش    كما تعرفها

  ري العالمات وأتويالهتا يف الكون كله وكان هلذا التوسيع يف جماالهتا وانفتاحها الكب 
ة إذن ذلك العلم  ي نسانيبة، فالسيميائأن تداخلت معها العلوم واملعارف العلمية واإل

قافية بوصفها أنظمة للعالمات قائمة علي نرضية ث الذي يدرس سائر الظواهر ال
مؤداها أن ظواهر الثقافة مجيعها ما هي يف الواقع سوي أنظمة عالمات وهذا يعين 

 ٣٢ن. ثو أن الثقافة يف جوهرها عملية اتصال وهذا اتفق عليه اللغويون احملد
أهنا منهج نقدي مستقل   ىعلية  ئ ميايرف النظرية الس عالسياق ت  ات ذويف  

وحتديد قراءة نقدية مناسبة له، وهذا لن   طاقهتنسيهتم فيه الناقد ابلنص األديب ال
نا  ه ومن    الناقديه من قبل  لواصلة عتمدحتقق إال من خالل املمارسات النقدية ال

رئ ايق فهم القعم يضا علي تالذي يتعامل بداية مع النص وأ  السيميائيكان املنهج  
تعرف علي النص ينص من خالل فتح حوار تفاعلي بي النص والقارئ الذي  لل

ل هذه احملاوالت كدالئل معتمدة يف حتليل  ثه ومتتاره وداللر ويكتشف خفاًيه وأس
 ٣٣. النصوص ولدراسة العالمات

السيميا القيصريئ فالنظرية  يعرفها فيصل  نظرية شاملة وواسعة    ،ية إذن مما 
حبيث   ومتطورة  مبتؤ ومتعددة  يشتغل  بذاته  قائما  عاملا  النظرية  نلف  ظوماته 

واالصطالحية واملفهومية ابلدرجة األويل علي عنصر اللغة وخصوصياهتا التعبريية  

 
 . ٣٥٣، ص. املرجع السابق، مسلم حسب حسي ٣١
 . ٣٣٢- ٣٣١، ص. املرجع السابق، كعواشأمال   ٣٢
جبايلي ٣٣ التصورات  "  ،مسراء  يف  املفاهيمي  ابلبناء  وعالقته  السيمياثي  للفكر  اإلبستيمولوجية  اخللفية 

 . ١٢٥  ، ص.( ٢٠١٦)  ٢١،١ ،جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية، مركز جيل البحث العلمي "،العربيدة
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يل حامل عالمي إومحولتها الداللية وحي يدخل فضاء القصيدة أو النص يتحول  
هدف ت تطوير بنيتها ورؤيتها معا. فهي نظوية تسثري يفين القصيدة ويسهمم يف

مقاربة النصوص األدبية اخلاصة بدراسة األدب ونظمه وتشكيالته ووسائل التعبري 
اخلاصة ابلنص األديب وجتلياته العالمية اللسانية يف مقارابت جديدة منتجة، فهي  

تها يف مستوي يية تتميز حبرصها الشديد علي فهم العالقة األدبية وجتلياهتا ورؤ ر نظ
 ٣٤قافية األخري.ثص األديب واجملاالت النالعالقة اجلدلية بي ال

  سيميائية لروالند ابرتال نظرية ال .ب
   (Saussure). كان سوسري(Saussure) سوسري روالن ابرت هو خليفة الفكر

لكنها أقل   ،اجلملة حتدد املعىن تشكيل اجلملة وطرق أشكاهلا مهتًما بطرق معقدة
 ينقل معان خمتلفة للناس على حقيقة أن نفس اجلملة يكن أن تكون اهتماًما

التفاعل بي النص  تواصل الفكر من خالل التأكيد وضع خمتلف. روالن ابرت
من ذوي اخلربة   والتفاعل بي االتفاقيات ،وثقافة مستخدميها  والتجربة الشخصية

 Order“أي    "داللة ترتيب"رة ابرت ابسم  تُعرف فك واملتوقع من قبل مستخدميها.

”of signification .٣٥   
السيميائياليفحص   ابرتل  تحليل  تعمل  ةالعالم  روالند    تلك وكيف 

مقسمة إىل دالالت   ، تستند هذه الفكرة إىل تفكري سوسور يف عالمة ذلك ةالعالم

 
 ، جملة األطروحة للعلوم اإلنسانية  "،سيمياء القصيدة احلزن عالمة شعرية دالة "  ،فيصل صاحل القصريي ٣٤

 . ١٢٣  ، ص.( ٢٠١٨)  ٩،٣
35 Firdaus Noor dan Ratu Nadya Wahyuningratna, ‘Representasi Sensualitas Perempuan 

Dalam Iklan New Era Boots Di Televisi (Kajian Semiotika Roland Barthes)’, IKRA-ITH 

HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora, 1.2 (2017), hal. 4. 
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إىل  ،٣٦ومدلوالت  ابرت  حتليل  ينقسم  التحليل حيث  من  مراحل  وهي    ،عدة 
نظام  (Myth)ميت  و   (Connotation)كونواتسيون  و   (Denotation)دينواتسيون    .
يتكون من سلسلة    ،هو نظام إشارات من الدرجة األوىل (Denotation) دينواتسيون  

.  خلفيته املدلول، أي العالقة بي مادية الدال واملفهوم اجملرد املوجود يف  و  الدالمن  
رمز اجتماعي يظهر معىن عالمته فورًا  ظهور الرموزتؤدي اللغة إىل س ابرت، عند

على بناًء  السطح  واملدلول على  الدال  بي  دينواتسيون مستوى    يف  العالقة 
(Denotation).  على   خمفية معناها )ضمين(  رموزاللغة  قدم  ت ومن انحية أخرى، ت

هو .(Connotation)كونواتسيون  املستوى   اخلفي  املعىن  أو إ  معىن  هذا  يديولوجيا 
   ٣7.ابرت عندأساطري 

حتليل  ،تابر عند   شكل.  حول  تدور  السيميائية  اليت  فإن  السيميائية 
 صلهلكن حلل املعىن أب  ،الدال واملدلول اقرتحها روالند ابرت ال تركز فقط على

 ، الدال واملدلول  التعليق هو مستوى الداللة الذي يصف العالقة بي ٣٨. إضافتهو 
إنتاج معان صرحية ومباشرة وحمددة. بينما   أو بي اإلشارة وإشارهتا إىل الواقع الذي

والذي يعمل    ،لولهو مستوى الداللة الذي يصف العالقة بي الدال واملد  داللة
مباشر وغري مؤكد )يعين االنفتاح على كل االحتماالت(.   فيه املعىن غري الصريح

 ٣٩. لكيفية عمل الالفتاتقم إبنشاء خريطة  ابرت

 
36  Bambang Mudjiyanto dan Emilsyah Nur, ‘Semiotika Dalam Metode Penelitian 

Komunikasi’, Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika Dan Media Massa PEKOMMAS, 16.1 

(2013), hal. 77. 
37 Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis 

Semiotik Dan Analisis Farming (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 17. 
38 Annisa Akhlak dkk., ‘Pemali Dalam Masyarakat Etnik Banjar Di Kota Samarinda: Suatu 

Tinjauan Semiotika’, Jurnal Ilmu Budaya, 3.2 (2019), hal. 123. 
39 Alex Sobur, op. cit., hal. 69. 
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األساس بي    ،يف  فرق  كونواتسيون   (Denotation)دينواتسيون  هناك 
(Connotation)  وكذلك   يف العام  كونواتسيون   (Denotation)دينواتسيون  الفهم 
(Connotation)  .ابرت فهمها  وأتباعه اليت  ابرت  سيميولوجيا  دينواتسيون    ،يف 
(Denotation)  كونواتسيون  بينما    ،املستوى األول من األمهية نظام  وه(Connotation )  

أكثر ارتباطًا    (Denotation)دينواتسيون  يكون    ،يف هذه احلالة هي املستوى الثان.
ابرت التخلص منه    حاول  ،ابملعىن املغلق. كرد فعل على هذا املعىن احلريف القمعي

املعىن  فقط.  (Connotation)كونواتسيون  هناك    عندهورفضه.   أن  وقال كذلك 
 ٤٠. طبيعي هو شيء "احلريف"

 

 
  

 
40 Ibid., hal. 63. 
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 الباب الثالث 
 منهج البحث 

اليت أجراها الباحثون وتقديها، حيتاج الباحثون إىل قبل مناقشة األحباث   
البحث   منهجية  فأما خطوات  الكاملة.  األهداف  لتحقيق  البحث  حتديد طرق 

 هي فيما يلي: 

 منهج البحث  . أ
عمل   هو  حتهدف  يالبحث  هذه دائًما  حل    واملشكالت    يللإىل 

أن البحث هو فحص منهجي   يُقال،  حينئذ املشكالت احلالية ابلواقع املادي. و 
 ٤١. عاماوحتديد املواد إلضافة معلومات إىل البشر 

هي    املنهج  البحث  هذا  يف  نوعي    منهجاملستخدم  على  يكبرت وصفي  ز 
مفص املزودة أبوصاف  من  املالحظات  تتمكن  للجمل حىت  ومتعمقة  لة وكاملة 

نوعي  الوصفي  ال  املنهج ٤٢وصف املوقف الفعلي من أجل دعم عرض البياانت. 
حبث يتم إجراؤه على هنج نوعي بسيط من خالل التدفق االستقرائي    منهج  وه

 
    ،(١٩٩٦  ،)اإلسكاندرية: مكتبة مطبعة اإلشعاع  مناهج البحث العلمي  ،عبد هللا حممد الشريف ٤١

 . ١٣ ص.
42 Syarifuddin, ‘Perwatakan Tokoh Pergerakan Feminisme Dalam Novel Ahlām Al-Nisā 

Al-Harem Karya Fatima Mernissi (Sebuah Kajian Strukturalisme Genetik)’, Jurnal Adabiya UIN 

Ar-Raniry, 21.2 (2020), hal. 53. 
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أو العمليات واألحداث التفسريية حبيث يكن استخالص استنتاج من العملية أو 
 ٤٣احلدث. 

 مصادر البياانت  .ب
يات وأوصاف أبجاءت بياانت هذا البحث يف شكل حقائق ومعلومات و 

يف   البياانت    أحنّ   قصيدةوردت  هذه  ُتستخدم  درويش.  حملمود  أمي  خبز  إىل 
مصادر  الدراسة.  هذه  يف  الواردة  األسئلة  على  اإلجاابت  معىن  عن  للكشف 

أبيات من قصيدة حممود دروي الدراسة هي  أحنّ البياانت يف هذه  إىل خبز   ش 
وكتب ومقاالت علمية ذات صلة. استندت صحة البياانت اليت مت احلصول   ،أمي

واملراجع لكتب املصدر )الصالحية   ،عليها إىل إعادة القراءة )الصالحية الداللية(
 ٤٤(. األصحابية صالحية  الومناقشات األقران ) ،املرجعية(

 طريقة مجع البياانت  .ج 
إىل خبز أمي حملمود   أحنّ   قصيدةمتت تقنية مجع البياانت من خالل قراءة  

معان   الباحث  الحظ  القراءة  وأثناء  وإبجتاه.  ودقة  بعناية  دينواتسيون درويش 
(Denotation)   كونواتسيون  و(Connotation)   ميت  و(Myth)   يف قصيدة حممود درويش

تقنيات حتليل البياانت املستخدمة هي عرض البياانت   وأّما ٤٥إىل خبز أمي.   أحنّ 
البياانت  النتائج. تتمثل اخلطوات األوىل يف تقدمي  البياانت واستخالص  وتقليل 

 
43 Deasy Yunika Khairun dkk., ‘Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif 

Bimbingan Dan Konseling’, Quanta, 3.1 (2019), hal. 83-84. 
44 Burhan Nurgiyanto, ‘Transformasi Cerita Wayang Dalam Novel’, Jurnal Litera, 15.2 

(2016), hal. 205. 
45 Nurhuda Hendra Purnama, ‘Kajian Semiotik Nilai Edukatif Novel Grafis Serat Tripama 

Gugur Cinta Di Maespati Karya Sujiwo Tejo’, Jurnal Nosi Universitas Islam Malang, 5.5 (2017), 

hal. 4. 
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يات وأوصاف وردت أب من خالل إعداد البياانت يف شكل حقائق ومعلومات و 
الالقصيدةيف   البياانت  البياانت عن طريق إعادة تصفية  يت مت . اثنًيا، يتم تقليل 

احلصول عليها. اثلثًا، يتم استخالص النتائج من خالل وصف البياانت وتفسريها  
 ٤٦ابلنظرية املستخدمة. 

 األجنبية  ترمجة اللغةطريقة  .د
إجراء الرتمجة هو األسلوب أو الطريقة اليت يستخدمها املرتجم أثناء عملية 

الذي ي املبدأ  الرتمجة على مستوى الكلمات والعبارات واجلمل. طريقة الرتمجة ه
طريقتنا يف ترمجة النص الذي يؤدي إىل شكل الرتمجة. يتم استخدام طريقة   يؤسس

نيو   الرتمجة حىت تكون أنشطة الرتمجة اليت يتم إجراؤها أكثر فعالية وكفاءة. يذكر
أن هناك مثانية أنواع من طرق الرتمجة مقسمة إىل جمموعتي ،   (Newmark)  مارك
للغة املستهدفة: تُعرف طريقة الرتمجة هذه اباملوجهة    و  يةلغة املصدر ابل  املوجهةومها  

 ٤7.(Diagram V) أيًضا ابسم الرسم التخطيطي اخلامس
ال هذه  يف  املستخدمة  الرتمجة  طريقة  رسالةطريقة  نيومارك   هي   ترمجة 

(Newmark)،    موجهة حرفية  ترمجة  طريقة  املصدر ابلوهي  احلرفية يةلغة  الرتمجة   . 
(literal translation)  الرتمجة اخلطية أيًضا  هي بي   (linear translation)  أو تسمى 

. يف عملية الرتمجة ، يبحث املرتجم  (free translation)احلرية الرتمجة احلرفية والرتمجة  

 
46 Nur Farida, ‘Bentuk Hegemoni Total Dalam Novel Setan Van Oyot Karya Djokolelono; 

Kajian Sosiologi Sastra’, Prosiding SENASBASA; Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra, 3.2 (2019), 

hal. 870. 
47 Kasno Atmo Sukarto, ‘Pendekatan Strukturalisme dalam Penelitian Sastra, Bahasa, dan 

Budaya’, Jurnal Pujangga, 3.2 (2017), hal. 50. 



٢٠ 
 

 

املصدر  للغة  النحوية  الرتاكيب  منالأو    املناسبة  يةعن  اهلدف ال  قريبة  هذه يةلغة   .
،   ا فحرفاهذه الرتمجة يف البداية كرتمجة حرف  أجريتالرتمجة احلرفية خارج السياق.  

 ٤٨. يةلكن املرتجم عدل الصياغة وفًقا لقواعد اللغة اهلدف

 العلمية طريقة الكتابة   .ه
البحث على  املعلومات والبياانت احملتاجة هلذا  الباجث يف مجع  يعتمد 

واملصادر   الكتب  طريق  وذلك عن  املكتيب  البحث  هلا صلة  طريقة  اليت  املتنوعة 
مبوضوع هذه الرسالة. وأيضا يعتمد الباحث خالل كتايته على طريقة اليت قررها 

 الرانريي اإلسالمية الكومية يف كتاب: قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة 
“Pedoman Penulisan Skripsi (Jurusan Bahasa dan Sastra Arab) Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014”   

  

 
48 Peter Newmark, Approach to Translation (Oxford : Pregamon Press, Ltd., 1981), hal. 48  
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 الباب الرابع
 السيميائي لروالن ابرت ىف القصيدة "أحن إىل خبز أمي"  التحليل

 ترمجة حممود درويش . أ
شاعر فلسطيين   ،يف الربوة فلسطي ١٩٤١ مارس ١٣حممود درويش ولد 

ولد يف املرتبة الثانية لسامل وحورية درويش.   ٤٩يعرب عن نضال الشعب الفلسطيين. 
م حممود  علّ   منجده    كان والده مالك أرض مسلم وكانت والدته أمية. لذلك كان 

دفعه وعائلته    حىت،  قريتهدمر اجليش اإلسرائيلي    ،السادس  هدرويش القراءة. يف سن
 ٥٠إىل الفرار إىل لبنان. 

ألول مرة من خالل مغين ورحالة هرب   القصيدةف حممود درويش على  تعرّ 
. القصيدةلكتابة    شجاعةأعطتها الشغف وال  منمن اجليش اإلسرائيلي. أختها  

  ( ١٩تاسع عشر )ال  هعندما كان ال يزال يف املدرسة. يف سن  تهالقصيدبدأ كتابة  
 اتبعت . مث  يف ذلك العام أيضا  هقصيدت مت نشر أول جمموعة من  و    ١٩٦٠عام  

  القصائد مما جعله من رواد ذلك . ١٩٦٤جمموعته الثانية وهي أوراق الزيتون عام 
فخرية من جامعة بلجيكا عام جائزة ودكتوراه    ٣٠كما حصل على    ٥١املقاومة. 
. ومن بي اجلوائز اليت انهلا جائزة ١٩٦٦ومن جامعة بريوت يف لبنان عام    ١٩٩٨
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  (  Peace Prize Lenin ) ليني للسالمبرايس  ( ؛  ١٩٦٩)  ( Lotus Prize )برايس   لوتس

 ٥٢.  the Lannan for Cultural Freedom ( ؛ وأعلى ميدالية فرنسية و١٩٨٣)
أبنه   وفلسطي  إسرائيل  بي  الصراع  درويش  حممود  بي  "ووصف  صراع 

عاش يف    ،أخرى  مساء  من مساء إىل  منتقلةياة  حب  حممود درويش  . عاش"ذاكرتي
 لبنان وتونس واألردن وروسيا ومصر وفرنسا. يعود درويش إىل إسرائيل ويزور وطنه 

 ،يف هيوسنت  ٢٠٠٨أغسطس    ٩. تويف حممود درويش يف  عاًما يف املنفى  ٢٦بعد  
 بعد اخلضوع جلراحة الكبد.  ٥٣  الوالًيت املتحدة ،تكساس 

 حملمود درويش "إىل خبز أمي أحن  "قصيدة عن حملة  .ب
من القصائد اليت كتبها. ومن املعروف أن القصائد اليت   ةحملمود درويش عد

كتبها هلا معان عميقة ومشاعر قوية وكل ذلك حمصور ومغلف بكلماته وقصائده  
ومن قصائده  ٥٤االكتئاب. أم  الشوق  أم  كان ذلك معناه احلزن  أالشعرية سواء  

عندما كان   القصيدة. ُكتبت هذه  ز أميأحن إىل خب اليت هلا إحساس قوي قصيدة  
. يف  هُكتبت ألم  القصيدة. هذه  ١٩٦٥حممود درويش يف السجن اإلسرائيلي عام  

أي فلسطي. الوطن الذي يعنيه   ،يتم تفسري األم على أهنا الوطن  ،هذه القصيدة
ألصدقائه وعائلته وأحبائه. تنطلق هذه القصيدة    شاملليس فقط الوطن، بل هو  

وهو اخلبز من أجل بقاء اإلنسان حىت يكون   ،لثقافة األيقون يف وطنهمن موضوع ا
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القوة العاطفية املستخدمة يف   ٥٥وأخرياً هناك احلب واملودة.  ،هناك توازن وسالم
خطوة أن يفهم مدى الشوق  فتتطلب من القارئ خطوة  حىّت  جداالقصيدة قوية 

الذي يشعر به حممود درويش لوطنه ابستخدام مفردات مثل اخلبز والنار والقهوة  
مقاطع كما   7واخلشب والشعر واخللود وملسة األم. تتكون أبيات القصيدة من  

 فيما يلي: هو 
 أحن إىل خبز أمي 

 ( أحنُّ إىل خبز أمي١) 
 وقهوة أُمي

 وملسة أُمي.. 
 الطفولةُ وتكرب يفَّ 

 يوماً على صدر يوم  
( وأعَشُق عمر ي ألن ٢)  

 إذا ُمتُّ ,
 أخجل من دمع أُمي !

إذا عدُت يوماً  ،( خذيين٣)  
 وشاحاً هلُْدب كْ 

 وغّطي عظامي بعشب 
 تعمَّد من طهر كعبك

 
55 Liu Ze Yu dan Nahla A.K Alhartani, ‘The Image of Women in The Poetry of Mahmoud’, 
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( وُشّدي واثقي.. ٤)   
 خبصلة شعر..

 خبيٍط يلوَّح يف ذيل ثوبك..
( عسان أصرُي إهلاً ٥)   

 إهلاً أصرْي. 
 إذا ما ملسُت قرارة قلبك ! 

( ضعيين , إذا ما رجعتُ ٦)  
 وقوداً بتنور انرْك... 

 وحبل غسيل على سطح دارك 
 ألن فقدُت الوقوف
 بدون صالة هنارك 

 فرّدي جنوم الطفولة ،( َهر ْمُت 7)
 حىت ُأشارك 

 صغار العصافري 
 درب الرجوع ... 
 لُعشّ  انتظار ك ! 
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 " إىل خبز أمي  أحن  " حتليل التمثيل السيميائي لروالن ابرت يف قصيدة   .ج 
 حملمود درويش

تظهر النتائج اليت مت احلصول عليها من هذه الدراسة  ،وبناًء على التحليل
قصيدة   معىن  أميأن  خبز  إىل  مبع  أحن  عنها  التعبري  يكن  درويش   ن احملمود 

 . كما يلي  (Myth)ميت و  (Connotation)كونواتسيون و  (Denotation)دينواتسيون 

 ( Denotation) معىن دينواتسيون .١
مل تطغ عليه    ،مفاهيمي  ،هو معىن مناسب  (Denotation)  معىن دينواتسيون 

يف   ٥٦وهو موضوعي ألنه مقبول بشكل عام.   ،بعد مشاعر وقيم ومشاعر معينة 
نظام للداللة يقع يف   وه (Denotation) معىن دينواتسيون ، لروالند ابرتالسيميائية 

ويسمى   األول  دينواتسيون .  the first order significationاملستوى   معىن 
(Denotation)  الدااللةمعىن    وه من  التحليل ٥7.حقيق  على  ختار حممود  ا  ،بناًء 

كلمات بسيطة وسهلة على القارئ ختيلها   أحن إىل خبز أميدرويش يف قصيدة  
يكن   أساسية  الستخدامها كمواد  قوية  إشارات  الكلمات  هذه  تصبح  حبيث 

معىن أن    ،روالند ابرتإدخاهلا يف معان واسعة ومشاعر عميقة. ابإلشارة إىل رأي  
هو املعىن الفعلي للكلمة اليت يكن معرفتها من الشرح   (Denotation)  دينواتسيون 

للقصيدة    (Denotation)  معىن دينواتسيون اموس. لذلك يكشف الباحث عن  يف الق
القاموس للسيد حممد مرتضى احلسني ابلرجوع إىل   العروش من جواهر  اتج 

 الزبيدي. 
 

56  Nina Selviana Tudjuka, ‘Makna Denotasi Dan Konotasi Padaungkapan Tradisional 
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مب عنها  التعبري  إىل  حتتاج  مجل  أو  عبارات  أو  عدة كلمات  عىن هناك 
  أم و  ن حأ  ،الكلماتمثل    أحن إىل خبز أمييف قصيدة     (Denotation)  دينواتسيون 

  عدت و  ينذيخو  معدو  أخجلوعشق  أو  متو  عمرو  ملسةو  ةقهو و  خبزو
ط  خيوشعر  و  اثقي و و  ديشو  كعبو  طهرو  عشبو  عظامو  هدب و  وشاح و
  سطح داركو  غسيلو  حبلو  وقودو  رجعتو  قلبو  إلهو  ثوب ذيلو  لو ح يو
 .عش  وعصافري و أشاركو وقوفو

 : البيت األول
 أحنُّ إىل خبز أمي 

 أُميوقهوة 
 وملسة أُمي.. 

 وتكرب يفَّ الطفولةُ 
  يوماً على صدر يوم  

وامرأة   الوالدة  تعين  أم ٥٨.أشوق وأبكي شديداً وأستطربتعين    أحنكلمة  
 ٦٠. ما يكتل من الدقيق املعجون مثّ يّد وُيشوى يف النار  تعين  خبز ٥٩. الرجل السنة

بذالك ألهنا تقهي شارهبا والشبعة احملكمة واللنب احملض مسيت  اخلمر    تعين  ةقهو 
الطعام  يف  عين  ت  ملسة ٦١. عن  منبثة  قّوة  وهي  الظاهرة  اخلمس  احلواس  إحدى 

 
دار إحياء الرتاث  :  بريوت)  ٣٤م.  ،  اتج العروش من جواهر القاموس  حممد مرتضى احلسي الزبيدي، 58
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التماس  عند  ذلك  وحنو  اليبوسة  والرطوبة  والربودة  احلرارة  هبا  تدرك  العصب 
يريد الشاعر أن   ،(Denotation)  معىن دينواتسيون يف   ٦٢. ؛ اجلسواالتصال به احلياة

  ئيشرح اشتياق الشاعر ألمه اليت أجنبته ومتنحه الطعام والشراب كل يوم حبب ودف
. وهذا يوضح أن كل هذه األشياء اوالدته. هذا ما جيعلها شيًئا يبقى يف الذاكرة أبدً 

 ذكرها بسبب الظروف غري املالئمة ي  شيء له إال أن  . وال اآلن   ليست حول الشاعر
 . وهي عند اهلرب

 : البيت الثان
 وأعَشُق عمر ي ألين

 ، إذا ُمتُّ 
 أخجل من دمع أُمي ! 

وسكن عين  ت  مت ٦٤. ةحياعين  ت  عمر ٦٣. لصقتعين    أعشق حّي  ضد 
وال      أخجل ٦٥. وانم يتكلم  ال  ساكتا  بقي  االستحياء؛  من  والدهش  التحري 

العيعين  ت  دمع ٦٦. يتحرك سرور  ماء  أو  حزن  هذ ٦7.من  ر  ُفسّ    القصيدة   هإذا 
أن    ،(Denotation)دينواتسيون  بشكل   يشرح  الشاعر  شفقة وحيافظ    لهفإن هذا 

على عمره. حب نفسه هو شكل من أشكال حبه ألمه اليت تكون معه دائًما. 
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 ،إذا مات الشاعر سيشعر ابلضيق لرتك والدته وهذا عمل سيء. عالوة على ذلك
 جعل والدته تذرف الدموع بسبب وفاته. 

 : البيت الثالث
 إذا عدُت يوماً  ،خذيين

 وشاحاً هلُْدب كْ 
 وغط ي عظامي بعشب 
 تعمَّد من طهر كعبك

  وشاح ٦٩. جعتتعين    عدت ٦٨. التناول؛ حوز الشيء تعين    يينذخكلمة  
ابجلواهرتعين   ويرصع  عريضاً  أدمي  من  يسبح  عريض  شعر تعين    هدب 7٠. أدمي 

العيني  اللحمتعين    عظام  7١. أشفار  الذي عليه  احليوان    تعين   عشب 7٢.قصب 
  طهر 7٣. الكإل يف الربيع يهيج وال بيقىواحدته عشبة وهو سرعان    الرطبو الكأل  
اإلنسان تعين    كعب 7٤. النجاسة كالطهارة نفيض  تعين   للعظم ومن  كل مفصل 

يفسر   ،(Denotation)  دينواتسيون معىن  يف   7٥. وقيل هو العظم الناشز فوق القدم
مث يريد أن ينتقل إىل مكان آخر    األصليةإذا عاد إىل حالته    تههذا الشاعر رغب
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ويستخدم كغطاء رمش يعمل كحماية للعيني من األوساخ والغبار. يشرح الشاعر 
أيًضا رغبته يف تغطية هيكله العظمي ابلعشب الذي منحه هللا والذي جيلب اخلري  

 للحياة البشرية من خالل األقدام املقدسة املوضوعة عليها. 
 : البيت الرابع

 وُشد ي واثقي..
 خبصلة شعر..

 خبيٍط يلوَّح يف ذيل ثوبك..
عين  ت  شعر 77.غريهبل و كاحل ما يشتد به  عين  ت  واثقي  7٦.قّويعين  ت  شدي

ج   السلكتعين    طخي 7٨. نبتة اجلسم محا ليس بصوف وال وبر من اإلنسان وغريه
النار أو عين  ت  يلوح  7٩. أخياط وخيوط وخيوطة تغيري لون اجللد من مالقاة خر 

 ثوب ٨١. آخر كل شيء وهو من اإلزار والثوب أي ما جرتعين    ذيل ٨٠. السمش 
ذالك.  وغري  وفراء  وخز  وصوف  وقطن  من كتان  لباس  دينواتسيون   ٨٢تعين 

(Denotation)  يوضح هذا الشاعر أنه يريد تقوية عالقته بوطنه حىت لو    ،على ذلك
 كانت مربوطة بشعر أو على األقل خبيوط هشة تتدىل من أطراف الثوب. 
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 : البيت اخلامس
 عساين أصرُي إهلاً 

 إهلاً أصرْي. 
 إذا ما ملسُت قرارة قلبك ! 

معبودعين  ت  هإل معلقة   عينت  قلب ٨٣. مألوه؛  الفؤاد  من  مضغة  أو  الفؤاد 
يوضح هذا الشاعر أنه يريد أن يصبح    ،(Denotation)دينواتسيون  يف   ٨٤. ابلنياط

إدارة كل شيء على هذه األرض يريده وإىل   ،إهلًا يكنه  الذي  خاصة يف اجلزء 
 .األبد حىت يتمكن من مقابلة قلب أمه أو مشاعرها وملسها بسالم دائًما

 : البيت السادس
 إذا ما رجعتُ  ،ضعيين
 بتنور انرْك...وقوداً 

 وحبل غسيل على سطح دارك 
 ألين فقدُت الوقوف

 بدون صالة هنارك
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 عينت  احلبل ٨٦تعين احلطب.  وقود ٨٥. ضد االنصراف؛ عدتعين  ت  رجعت
دار   ٨٩. أعلى كل شيءظهر البيت؛  تعين  سطح   ٨٨.املغسول    غسيل ٨7.الرابط

 ٩١.وهو خالف اجللوسا  قائم   مداتعين    وقوف ٩٠تعين احملل جيمع البناء والعرصة. 
الشاعر رغب  ،(Denotation)دينواتسيون  يف   ليكون   تهيشرح  املنزل  عند عودته إىل 

وقوًدا للموقد الذي يكن أن يدفئ اجلسد يف الشتاء وحبل الغسيل الذي يدعم 
بسبب ذلك. خدمات  األرض  يريد جتفيفها حىت ال تسقط على  اليت  املالبس 

 والدته ال يفقد عقله. 
 : البيت السابع

 َهر ْمُت , فرد ي جنوم الطفولة 
 حىت ُأشارك

 صغار العصافري 
 الرجوع ... درب 

 لُعش   انتظار ك !

 
 . ٦٥ ، ص. ٢١، م. نفس املرجع 85

 . ٣١7  ، ص. ٩، م. نفس املرجع 86

 . ٢٦٢ ، ص. ٢٨، م. نفس املرجع 87

 . ٩٨ ، ص. ٣٠، م. نفس املرجع 88

 . ٣7٢ - ٤7١  ، ص. ٦، م. نفس املرجع 89

 . ٣١٨  - ٣١7 ، ص. ١١، م. نفس املرجع 90

 . ٣٦٨ ، ص. ٢٤، م. نفس املرجع 91



٣٢ 
 

 

الكواكب وعند اإلطالق تعين    جنوم  ٩٢. أقصيت الكرب وهو هرم  تعين  هرمت
الثرًيّ  الصغري من كل شيء.الطفولة   ٩٣.وهو  التشارك. أشارك     ٩٤تعين   ٩٥تعين 
جيعل فيه    املوضععين  ت  درب  ٩٦. ومسي عصفوراً ألنه عصى وفر  تعين طائر  عصافري

الطائر الذي جيمع من دقاق احلطب يف أفنان موضع  تعين    عش ٩7. التمر ليقب
ويفتح  الناحية   ٩٨. الشجر  أن   ،  (Denotation)دينواتسيون  من  الشاعر  يوضح 

حىت   ئالشاعر كبري السن ويريد إحضار جنمة الطفولة كروح جديدة مليئة ابلدف
يتمكن من مرافقة الطيور الصغرية املفقودة إىل العش حيث كانت والدهتا تنتظر 

 هناك. 

 ( Connotation) معىن كونواتسيون .٢
أييت من التفاعالت اليت   ٩٩هو معىن جمازي  (Connotation)  معىن كونواتسيون 

وت  املستخدم  أو  القارئ  عواطف  أو  مبشاعر  العالمة  تلتقي  عندما   نحض تنشأ 
ذات   العالمات  تفسري  الثقافية.  أكثر    (Connotation)  معىن كونواتسيون بقيمهم 
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من   سيميائية   ١٠٠. (Denotation)دينواتسيون  انفتاًحا  ابليف  معىن   ، رتروالند 
يقع يف املستوى الثان ويسمى   الذي لداللةانظام  و  ه (Connotation) كونواتسيون 

the second order signification  . معىن كونواتسيون  (Connotation)  أو   معىن ذاتٍ   وه
ابإلشارة.  مرتبطًا  ويظل  الذات  بي  التحليل ١٠١ما  على  حممود   ،بناًء  يضيف 

داللة مجيلة وعميقة جتعل من السهل على   أحن إىل خبز أميدرويش يف بيت  
القراء االستمتاع هبا وجيعل األمر يبدو كما لو كانوا يف الظروف اليت حتدث يف  
القصيدة. هذه نتيجة اختيار كلمة بسيطة وقوية تستخدم كعالمة إلدخال املعىن  

 واملشاعر. 
 :البيت األول

   أحنُّ إىل خبز أمي
 وقهوة أُمي

 وملسة أُمي.. 
 وتكرب يفَّ الطفولةُ 

  يوماً على صدر يوم  
لكن يريد الشاعر    ،معناها احلقيقي  إىل  أممل تعد كلمة    ،األول  البيتيف هذا  

الكلمة على أهنا الوطن، أي فلسطي. إن موطن الشاعر هو أكثر  تلك  أن يفسر  
اليت تعين أن يفوتك ويشعر ابلضياع    أحنكما يتضح من اختيار كلمة    ،ما يفتقده
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مما يدل   ،والدته  ملسةوالقهوة  و  اخلبزيقول الشاعر إنه يفتقد    ،الشديد. بعد وطنه
وتكرب على أن الشاعر يفتقد حياته اليومية يف أوقات السلم والطمأنينة. تعين كلمة  

ما تقدم ذكرًيت الطفولة اليت تستمر يف النمو وتشري ضمناً إىل أنه كل  يف  الطفولة
تكرار كل ذلك. ألن الوقت  على  زاد افتقده لتلك الذكرًيت وصعوبة    ،يف السن

 ير ولن يعود أبًدا. 
 : البيت الثان

 وأعَشُق عمر ي ألين
 ، إذا ُمتُّ 

 أخجل من دمع أُمي ! 

إىل أن الشاعر حيب وطنه    وأعَشُق عمر ي ألين يشري    ،الثان   البيتيف هذا  
جل  ألهنا يشري إىل احلياة. أي أنه ال يزال فعل شيء    عمرب حياته.  حي  كما

يف  وطنه.  حيب  أن  يستطيع  ال  الشاعر  يوت  عندما  لذلك  فلسطي.  وطنه 
أو املوت إىل أن الشاعر ال يستطيع التحرك وفعل أي   متتشري كلمة  ،القصيدة 

وال يعين املوت ابملعىن احلقيقي للكلمة.   ،وهذا جيعله خيجل من دموع وطنه  ،شيء
املعىن هو أن عدم قدرته على فعل شيء ما جيعله يشعر ابلذنب ألنه ال يستطيع  

جل  ألوطنه الذي ال يزال حباجة إىل مساعدهتا. لديه رغبة قوية يف القتال    مكافأة
ب مقيدة  خطواته  لكن  مت  أإسرائيل. ك  سجنوطنه  إذا  إيقافها  يكن  ال  مياه  ن 

 حتفاظ هبا لفرتة طويلة جًدا ستدمر السد. اال
 : البيت الثالث

 إذا عدُت يوماً  ،خذيين
 وشاحاً هلُْدب كْ 
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 وغط ي عظامي بعشب 
 تعمَّد من طهر كعبك

إىل أن الشاعر يريد   خذيين إذا عدت يومايشري    ،الثالث  البيتيف هذا  
  ، اليوميف  األصليةأن يكون مفيًدا لوطنه إذا كانت حالته حرة وعادت إىل حالته 

ال يعرف مىت سيحدث.    األصلية اليتمما يعين أنه عندما يعود الشاعر إىل حالته  
أو حجاابً يوحي ابلرجل   وشاحاوعندما حيي يوم عودته يكون مستعداً ألن يكون  

هي جزء مهم وقيّ م حيمي العيني حبيث إذا    هدباخلطر.    الذي حيمي وطنه من 
ولو للحماية    مستعدكانت تدل على وطنه فهي مهمة جدا وقيمة ابلنسبة له و 

 ، ذرة غبار. مث إذا كان عمره قد انتهى ومل يكن لديه وقت للقتال  كان اخلطر من
ى املقاتلي مه أن يُدفن يف وطنه الذي ينعم به دائًما على خطسفإن الشاعر يريد ج

الذي  عين وطًنا ت عشبجل وطنهم الذي تدل عليه كلمة ألالذين يقاتلون دائًما 
 . العديدة العقباتللحياة ولو على روح قوية و له شجاعة 

 : البيت الرابع
 وُشد ي واثقي..

 خبصلة شعر..
 خبيٍط يلوَّح يف ذيل ثوبك..

يطلب    واثقي..خبصلة شعر..خبيٍط..وُشد ي  يف  و   ،الرابع  البيتيف هذا  
أي رغم أن الرابطة   ،"خيط"و    "شعر"بالشاعر أن يوثق عالقته بوطنه رغم أنه  

عله جزًءا من وطنه الذي  جتكن أن  فمن املهم، مت.  بل لو كانت الرابطة سدى هشة
مما يعين أنه يفسر   خبيٍط يلوَّح يف ذيل ثوبك..وهو ما يشري إليه    كان يف الكربة

 وطنه فلسطي.دث يف حت يتال الكربة
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 : البيت اخلامس
 عساين أصرُي إهلاً 

 إهلاً أصرْي. 
 إذا ما ملسُت قرارة قلبك ! 

يف هذا   إلهاإلله احلقيقي ولكن    إله ال تعين كلمة    ،اخلامس  البيتيف هذا  
ليحمي وطنه   بقاءالسياق له داللة على كونه قائًدا. حيلم الشاعر أبن يصبح قائداً  

جل محاية وطنه واليت تدل على  ألأن مشاعره صادقة    يعرب. يريد الشاعر أن  اأبد
أي أنه عندما يكون خملًصا من أعماق قلبه    إذا ما ملسُت قرارة قلبك ! ذلك  

ة  يض ومليء ابحلزن. قلب هذا الوطن يعين حالر امل  وطنهيستطيع أن يلتقي بقلب  
ويريد الشاعر أن حيسن حالة    ة. حيث يكون وطنه يف كربما تقع يف وطنه اآلن 

 .وطنه
 : البيت السادس

 إذا ما رجعتُ  ،ضعيين
 وقوداً بتنور انرْك...

 وحبل غسيل على سطح دارك 
 ألين فقدُت الوقوف

 بدون صالة هنارك
  داللة على الرفاهية و وقوداً بتنور انرْك...حيمل  ،السادس البيتيف هذا 

يشري ضمناً إىل دعم املعاانة اليت يشعر هبا الوطن.   وحبل غسيل على سطح دارك
  ضمناً الرخاء له ويريد أن يكون  ينشرفإنه يريد أن  ،عندما يعود الشاعر إىل وطنه 
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وإذا كان بدون  . يصف الشاعر أنه سيصبح أقوى مع كل ذلك.  وطنه للمعاانة  
 وطنه فال مكان للعودة.

 : البيت السابع
 َهر ْمُت , فرد ي جنوم الطفولة 

 حىت ُأشارك
 صغار العصافري 

 درب الرجوع ... 
 لُعش   انتظار ك !

هنا ابملعىن احلقيقي للنجمة.    جنوممل يتم تفسري كلمة    ،السابع  البيتيف هذا  
السياق القصيدة  ،يف هذا  النجم إىل روح. إذا نظران إىل  إهنا    ،يشري  جنمة يقال 

مما يعين روًحا جديدة مثل روح الشباب الذين ال يزال لديهم الكثري من    ،الطفولة
فإنه ال يزال  ،أنه إذا تقدم يف السنهنا الشاعر  يعربالطاقة واإلمكانيات الكبرية. 

. تشري كلمة ته من أجل وطنه مثل الشباب بروحه الشاب  القتالأن يستمر يف    مريداً 
الص األحرا  افريعص غار  األشخاص  إىل  مكان  هنا  لديهم  وليس  إليه.   للعودةر 

إىل دًيرهم   ،لذلك األشخاص  مرافقة هؤالء  على  قادرًا  يكون  أن  الشاعر  يريد 
اليت يتم تفسريها على أهنا مكان  عشأي الوطن الذي تدل عليه كلمة  ،احلقيقية 

 ينتظر فيه الوطن عودة املقاتلي إىل دًيرهم احلقيقية. 

 ( Myth) معىن ميت .3
  ( Connotation)كونواتسيون  هو عملية أيديولوجية للمعىن    (Myth)  معىن ميت

معينة   زمنية  فرتة  تنطبق خالل  اليت  السائدة  للقيم  تربير  توفري  على  يعمل  الذي 
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هي داللة على مستوى   (Myth)ميت  فإن   ، وفًقا لروالن ابرت ١٠٢والكشف عنها. 
فمع مرور    ،البعد الرتكييب. إذا مت رفع عالمة مرارًا يف  (Connotation)كونواتسيون  

  مة من التطبيقات األخرى يف النموذج. ئسيصبح اجلزء املرفوع أكثر مال  ،الوقت
يف    ،a second-order semiological systemهي    (Myth)ميت   العالمة  أن  يعين  مما 

استخدم حممود    ،بناًء على التحليل ١٠٣النظام األول تصبح الدال يف النظام الثان.
  ( Myth)ميت  كلمات حتتوي على معان    ن إىل خبز أمي حأدرويش يف قصيدة  

أييت   الثقافية.  القيم  مع  ميتتتفاعل   معىن كونواتسيون من    (Myth)  معىن 
(Connotation)  الذي يتم إدخاله يف إشارات قوية إلهانة مشاعر القارئ وفتح عامل

 خيال القارئ حبيث تشعر القصيدة ابلقرب منه ألهنا تتفق مع عاداته. 
ميتإذا كشفنا   الشاعر  عاما  (Myth)  معىن  أن  فيها  ظهر  القصيدة،   يف 

أي فلسطي بعد احتضانه يف املنفى. عندما يكون   هرسالة الشوق للوطن  سيعرب
ما بعيًدا عن شيء  والقتال من أجل    ،الشخص  العودة واحلماية  الرغبة يف  فإن 

 زر "  يف احملفوظاتمصلحته ستكون أكرب من جمرد البقاء يف املنزل. يشبه القول  
حبا تزدد  الشعور "غبا  من  يزيد  البعض  بعضكما  ترى  ما  اندرًا  أنك  يعين  مما   .

ه قريتأنه عندما يكون اإلنسان بعيًدا واندرًا ما يرى عائلته أو يعود إىل    أيابحلب.  
 بيتا سنرى فيما يلي. فوإذا كشفنا بيتا  تزداد الرغبة يف لقائه والعودة إليه.  ،ووطنه
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 :البيت األول
 أحنُّ إىل خبز أمي 

 وقهوة أُمي
 وملسة أُمي.. 

 وتكرب يفَّ الطفولةُ 
  يوم  يوماً على صدر 

وهو   (Myth)ميت  هلا معىن    لاألو   البيتاملذكورة يف    أميإن استخدام كلمة  
هاحلاميالشخص   األشياء  الشخص    ذا  هو  ا.  أعطى كل  استحقه الذي   ما 

. هذا جيعله غري ذلكو   ربياتت  مكانت تعاليم أ أسواء    ،لألشخاص الذين حيميهم
مكااًن   أعطى  ألنه  والسعادة  الرعاية  على  احلصول  يف  رغبة  األكثر  الشخص 

لكن ذلك لن يكون كافًيا   ،ته مكافأعل الناس من حوله يرغبون يف  جيوذكرًيت  
لتحقيق    انتهىلو  و حىت   الشاعر كل  عمر  أن جيعله  الطبيعي  من  لذلك  ذلك. 

األخذ يف االعتبار ما أعطته  شخص يفتقدها دائًما يف أي وقت ويف أي مكان مع  
تالها كلمة  احلاميالشخص  له   مث  للشعب   خبز.  األساسي  الغذاء  وتعين 

ه الفلسطينيون شربمما يعين مشرواًب ي   ،القهوةخاصة يف الضفة الغربية و  ،الفلسطيين
دف دائًما  يكمله  ذلك  وكل  اسرتخاء.  حالة  يف  يكونون  عندما  العائلة   ؤعادة 

وتضامنها. هذه هي عادة الشعب الفلسطيين عندما يسرتخي. وكل ذلك مل يعد  
إبمكان الشاعر أن يفعله بسبب ظروف ال تدعم كل ما حدث. حبيث ال يكن  

 إال تذكر كل هذه العادات وختيلها.
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 : البيت الثان
 وأعَشُق عمر ي ألين

 ، إذا ُمتُّ 
 أخجل من دمع أُمي ! 

لوطنه فلسطي. يف   ،الثان  البيتيف هذا   عن حبه  مثاالً  الشاعر  يعطي 
تعين احلياة للشعب الفلسطيين أن تكون مفيدة لألمة على الرغم   ،(Myth)ميت  

من عدم وجود حياة وعدم فائدة لألمة رغم أهنا ال تزال على قيد احلياة. يعترب 
اج إىل الكفاح  الشعب الفلسطيين دائًما أن الوطن الذي يعيش فيه هو أمه ألنه حيت

من أجل رفاهيته حىت هناية حياته. هذه هي احلياة يف نظرهم. لذا فإن الطريقة 
اليت حيبون هبا وطنهم هي نفس حبهم ألمهم. املوت أمر شائع بي أبناء الشعب  

  ،الفلسطيين وهم سعداء للغاية إذا ماتوا وهم يقاتلون من أجل وطنهم. ومع ذلك
جل وطنهم الذي حيتاج إىل ألم ليس القيام بشيء  فإن املوت احلقيقي ابلنسبة هل

 مساعدهتم بينما ال يزال إبمكاهنم املساعدة. 
 : البيت الثالث

 إذا عدُت يوماً  ،خذيين
 وشاحاً هلُْدب كْ 

 وغط ي عظامي بعشب 
 تعمَّد من طهر كعبك

يريد الشاعر أن جيعل نفسه أكثر فائدة وأن يصبح  ،الثالث البيتيف هذا 
دفن   هستطع إدراك ذلك فيمكنبدرًعا لوطنه الذي يعتربه مهًما وذا قيمة. وإذا مل  

مات. يريد الشاعر قد  مما يعين أن الشاعر ال يستطيع حتقيق ذلك ألنه    ،العظام
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الفلسطيين الشعب  الذي كان دائما شاهدا على كفاح  العشب  . دفن جثته يف 
 ، ميتاً   الشاعرولو كان  العشب للشعب الفلسطيين خمبأ للمقاتلي الفلسطينيي. أي  

 . كفاحيف ال الشعب الفلسطييناليزال مرافقة 
 : البيت الرابع

 وُشد ي واثقي..
 خبصلة شعر..

 خبيٍط يلوَّح يف ذيل ثوبك..
الرابع يريد الشاعر أن يقوي عالقته بوطنه حىت أبشياء هشة    البيتيف هذا  

تت اليت  واخليوط  الشعر  الشعب    طرفمن    لّوحمثل  أن  على  يدل  مما  املالبس 
يقاتل   العديد من مالبسهم اتلفة و جل رفاهيته.  ألالفلسطيين يف مأزق وما زال 

 ومتهالكة. 
 : البيت اخلامس

 عساين أصرُي إهلاً 
 إهلاً أصرْي. 

 ملسُت قرارة قلبك ! إذا ما 
يستطيع إصالح   ،اخلامس  البيتيف هذا   قائداً  يصبح  الشاعر أبن  حيلم 

. إن شخصية اً أبد  املشاكل اليت يواجهها وطنه ويصبح قائداً يستطيع محاية وطنه
حرتام عايل. القائد الذي يثقون به هو ابزعيم للشعب الفلسطيين هي شخصية  

حىت   دائًما.  حيميهم  الذي  متينالقائد  جمرد  مشاعر   ،لو كان  لديه  الشاعر  فإن 
 صادقة جتاهه. 
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 : البيت السادس
 إذا ما رجعتُ  ،ضعيين

 وقوداً بتنور انرْك...
 وحبل غسيل على سطح دارك 

 ألين فقدُت الوقوف
 بدون صالة هنارك

للتعبري عن    وقوداً بتنور انرْك...ُتستخدم عبارة    ،السادس  البيتيف هذا  
للفلسطينيي ابلنسبة  والسالم.  الرخاء  واالسرتخاء    ،معىن  االجتماع  وقت  يعد 

 ، وتناول الطعام مع العائلة يف املنزل أحد أشكال الرخاء والسالم املرغوبة. لذلك
االزدهار أنه خالق  له داللة على  يتم   ،كوقود  مث  يدرك ذلك.  أن  الشاعر  يريد 

للتعبري عن استعداد الشاعر لدعم   سطح دارك وحبل غسيل على  استخدام عبارة  
خارجه   أو  املنزل  سطح  على  التجفيف  وطنه.  يف  املوجودة  أمنية املشاكل    من 

. ومع عاجالويتم أداء الواجبات املنزلية    اعيالفلسطينيون ألن املالبس جتف سر 
فإن جمرد جتفيف املالبس يتطلب إذاًن من إسرائيل وهو أمر مزعج للغاية.    ،ذلك

فإن الشاعر يريد أن حيقق هذه الرغبة وهو على استعداد لدعم كل هذه   لذلك
 وطنه. ل مكافأةاملشاكل ك
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 : البيت السابع
 َهر ْمُت , فرد ي جنوم الطفولة 

 حىت ُأشارك
 صغار العصافري 

 درب الرجوع ... 
 لُعش   انتظار ك !

خملوقات حرة يكنها   (Myth)  معىن ميتالعصافري يف    ،السابع   البيت  ايف هذ
وابلنسبة  مكان.  أي  يف  وتعيش  مكان  أي  يف  وجتلس  مكان  أي  يف  تطري  أن 

أهنم    ،للفلسطينيي حىت  لإلنسان.  الروحية  احلالة  أبهنا  الطيور  توصف  ما  غالًبا 
يستخدمون الطيور للتضحية إذا مل يكن هناك محل. هذا هو اجملتمع الفلسطيين  

 . احلقيقةالذين يريدون العودة إىل وطنهم ن و املقدس هم الذي وصفه الشاعر
يكن مالحظة    ،حملمود درويش  ن إىل خبز أميحأقصيدة    أبياتابلنظر إىل  

  ، أن حممود درويش يف معان شعره يستخدم إشارات حتتوي على معان واسعة
نهج مع ال  وهو   ت روالن ابر لسيميائي    هنجويتضح أن هذا يكن كشفه من خالل  

من   يتألفان  للداللة  درجتي  وجود   ( Denotation)دينواتسيون  املعان  فكرة 
إىل   ١٠٤. (Myth)ميت  و   (Connotation)كونواتسيون  و  يؤدي  النهج  هذا  أن  أي 

يف   املتضمنة  العالمات  معىن  عن  خالل    النص الكشف  من  املعان األديب 
الكلمات (Myth)ميت  و   (Connotation)كونواتسيون  و   (Denotation)دينواتسيون    .
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يف   العالمات.   النص املوجودة  أشكال  من  شكل  هي  هنج ١٠٥األديب  فإن    لذا 
لإلشارات يف  لسيميائي   الواسع  املعىن  الكشف عن  مفيد جًدا يف  روالند ابثرز 
أميقصيدة   خبز  إىل  كونواتسيون و   (Denotation)دينواتسيون  املعان  يف    أحن 

(Connotation)  ميت و(Myth) . 
دينواتسيون يف   بسيطة (Denotation)  معىن  ، خيتار حممود درويش كلمات 

ويسهل على القارئ ختيلها حبيث تصبح هذه الكلمات إشارات قوية الستخدامها  
ألن   عميقة.  ومشاعر  واسعة  معان  يف  إدخاهلا  يكن  أساسية  معىن  كمواد 

إذا مت    ،أمي مثل كلمة   ١٠٦هو املعىن األساسي للكلمة.  (Denotation)  دينواتسيون 
فنقول "أحن إىل   فإن الكلمة ستمثل املرأة اليت تلد طفالً  ،أصلهاتفسريها بشكل 

فيتغر   الوطن  يعين  إضافةفإن املعىن سيتغري إذا مت تفسريه    ،. ومع ذلكخبز أمي"
يضيف حممود درويش معىن    ،يف هذه الكلمة  .القول إىل "أحن إىل ... وطين" 

الق  إضافة به وفهمه. طبع مجيالً وعميًقا يسهل على  املعىن    ،اراء االستمتاع  هذا 
هذه نتيجة اختيار كلمة   ١٠7حمسوس ألن معناه مرتبط ابملعىن الثقايف للمصطلح.

ُيشار أيًضا إىل   ،بسيطة وقوية تستخدم كعالمة إلدخال املعىن واملشاعر. لذلك
ميت مث أدخل حممود درويش معىن   ١٠٨.حقيقياملعىن الضمين على أنه معىن غري  

(Myth)    كونواتسيون يف أبياته. هذا هو املعىن الذي حيدث عندما يصبح جانب
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(Connotation)   .ميت  مت تطوير معىن   ١٠٩فكرًا شائًعا يف جمتمعات معينة(Myth)    من
الذي مت إدخاله يف إشارات قوية لإلساءة ملشاعر   (Connotation)  معىن كونواتسيون 

القصيدة ابلقرب منه ألهنا تتفق مع   القارئ وفتح عامل خيال القارئ حبيث تشعر
 القصيدة يف    أمفإن كلمة    ،عاداته. ابلنسبة لعادات وأساطري الشعب الفلسطيين

يف أي وقت ويف أي مكان ملا قدمه  الشاعر  حينه ولذلك شخص حاميهلا معىن 
نقله  أ أسواء    ،وما  تعليًما  القصيدة وجد    ريب.اقأأو    تربية  مكان  يف  ُحلل  وما 

 . "احلني إىل احلماية"الباحث أنه يف 
تبعناها  اإذا نظران إليها و   أميلكلمة    (Myth)  معىن ميت  وه  احلامي  شخص ال

الباحث يف   . ووجدمبا ذكر قبلهحممود درويش    أبيات قصيدةحسب املقطع يف  
اليت ورد ذكرها يف القصيدة. على   أميلكلمة    (Myth)  معىن ميتالبحث أن  هذ  

على أهنا راحة. تتجسد كلمة الراحة من    أميكلمة  إتياء  ما يبدو ، يكن أيًضا  
ها سابًقا. نتيجة احلماية املعطاة هي إتيائيت من احلماية اليت مت  اآلعمق  األمعىن  

هو الشكل الذي   (Myth)ميت  ، فإن معىن    ميأبالراحة. لذا ، إذا اعترب شخص  
ألن   الراحة.  شخص    األحديوفر  مع  ابلراحة  يشعر  دائًما  حنّ سي  هو فالذي  ه 

مرات يف بداية القصيدة   ٣  أميذكر حممود درويسي كلمة     بل وخيدمه.  كافأهيسو 
نحه  مبمواصفات مرحية شعر هبا. الراحة اليت شعر هبا هي عندما شعر  ٣مع ذكر 

مال أكثر  الراحة  أن  يتضح  لذلك  واملودة.  الفراغ  ووقت  إذا ئالذكرًيت  مة 
  تنا هنا وهذا ينطبق على القصيدة وحيا   أميلكلمة    (Myth)استخدمت كمعىن ميت  
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ميت    الراحةكلمة    تصريف   .أيضا  اليومية أمي لكلمة    (Myth)املشتقة من معىن 
تستحق معىن دينواتسيون   اليت  و معىن كونواتسيون   (Denotation)كلمة جديدة 

(Connotation)    ومعىن ميت(Myth)  دون هناية. التصريف    لنفسها. وسيتكرر هذا  
ها هو ذا الذي سُيوجد من حتليل   إثراء اللغة يف العامل.  التصريف من سببذا  هو 
  .   روالن ابرتي لسيميائيالبنهج كلمة ال
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 الباب اخلامس
 خامتة 

 النتائج  .أ
ه بعنوان قصيدتتظهر هذه الدراسة خربة حممود درويش يف تفسري كلمات  

. يريد الشاعر أن يصف إحساًسا ابحلب والشوق وإحساًسا  يأحن إىل خبز أم
وإحساًسا ابلرغبة يف التضحية من أجل وطنه وهو ما ال يعمل  ابلرغبة يف احلماية 

عن  اً جيد الكشف  بعد  هذا  ُعرف  وقد  دينواتسيون املعان  يف    قصيدته. 
(Denotation)   كونواتسيون  و(Connotation )   ميت  و(Myth)   بدراسة سيميائية لروالند

 .تابر 
( التالية:  االستنتاجات  إىل  الدراسة  هذه  مب١توصلت  دينوات(   سيون عىن 

(Denotation) ذكر ىف قصيدته "أحن إىل خبز أمي" فاملعين حين إىل أمه احلقيقة ،
فنقول "أحن إىل ... وطين" يف   (Connotation)  عىن كونواتسيون مب(  ٢)ه،   تلد و اليت  

فقط تغري   ،فنقول "احلني إىل احلماية"  (Myth)  عىن ميت( مب٣)  ،األم معىن الوطن
" احلماية ". وهنا جند أن كل   (Myth)معىن األم من معناها احلقيقة إىل معىن ميت  

 اإلنسان حتتاج وحين إىل احلماية. 

 التوصيات  .ب
بعض   تشري  أن  من  الباحث  رأى  املفيدة   التوصياتوأخريا،  متكن  اليت 

 الباحثي والقارئي عن العلم واملغرقة، ومنها: 
ب اللغة العربية وآدهبا أشياء حبثية أكثر الباحث أن خيتار طال  يرجو .١

ما   اندرًا  اليت  األدبية  األفعال  من  العديد  فهناك  املستقبل،  تنوًعا يف 
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القصيدة يدرسها طالب اللغة العربية وآداهبا يف جامعة الرانري مثل  
النظرًيت  و  أيًضا  املسرحية واألفالم وغريها. إىل جانب ذلك، خيتار 

 اندرًا ما تستخدم لزًيدة مراجع الطالب.واألساليب اليت 
ال  .٢ يدرسون    باحثيرجو  طالب  املستقبل  يف  هناك  يكون  أن  أيًضا 

وجيدون جوانب أخرى  درويش مود حمل "أحن إىل خبز أمي" القصيدة
 يكن دراستها يف البحث. 

   وهللا أعلم ابلصواب.
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