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كلمة الشكر

بسم اهللا الرمحن الرحيم

، محدا يوايف نعمه ويكافئ مزيده. ذلكم اهللا ربكم احلمد هللا رب العاملني
وهو اللطيف اخلبري. يدرك األبصارال إله إال هو خالق كل شيئ ال إله إال هو 

ال إله إال أنت خلقتين وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك. ريباللهم أنت ريب
يل امري، واحلل عقدة من لساين، يفقهوا قويل. اللهم اشرح يل صدري، ويسر

صل على حممد وعلى آل حممد. أما بعد. 

وجيزة الىت الباحثة بإذن اهللا وتوفيقه من تأليف هذه الرسالة الفقد انتهت
مادة عة الرانريي اإلسالمية احلكومية امداب والعلوم اإلنسانية جبتقدمها لكلية اآل

يف اللغة S.Humاملواد الدراسية املقررة على الطلبة للحصول على شهادة من 
ا.  العربية وأد

ويف هذه الفرصة السعيدة تقدم الباحثة الشكر لفضيلة املشرفني مها 
ما وجهودمها  الدكتور ذواحللم املاجستري وسومردي املاجستري على مساعد

ما يف إشراف الباحثة على إوأنفقا هذه الرسالة إشرافا جيدا كامال، عدادأوقا
اجلامعة رئيسلعل اهللا يباركهما وجيزيهما جزاء حسنا. وتقدم الباحثة الشكر ل

ا وجلميع  وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ورئيس قسم اللغة العربية وأد



ها بإعارة املراجع و ذين قد ساعدلاألساتذة وملوظفي املكتبة جبامعة الرانريي ال
إليها يف كتابة هذه الرسالة. صادر الىت حتتاجوامل

ذين قد لويف هذه الفرصة أيضا تقدم الباحثة الشكر لوالديها احملبوبني ال
ذيبا نافعا لعل اهللا جيزيهما أحسن ال ثواب يف الدنيا ربياها تربية حسنة وهذباها 

. واآلخرة

ا إلكمال هذه وإصالحا نافعءترجو الباحثة من القارئني نقدا بناأخريا، و 
الرسالة، وعسى اهللا أن جيعلها نافعة للباحثة خاصة وللقارئني عامة، واحلمد هللا 

رب العاملني. 
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جترید

سهمييرزىق:ٕامس الطالبة 

د  140502087:رمق الق

ٔدهبا :اللكیة / القسم   لغة العربیة و سانیة/ قسم ا ٓداب والعلوم إال لكیة ا

ٔيب القامس الشايب :موضوع الرسا معىن احلب يف شعر 

) ة(دراسة سميیوتیك 

2018ینایري 23:رخي املناقشة 

ة55:جحم الرسا صف

ٔول  كتور : املرشف ا ذواحلمل املاجستريا

ردي املاجستري اسوم:املرشف الثاين 

هو ٔيب القامس الشايب(اكن موضوع هذه الرسا ة )معىن احلب يف شعر  . وتبحث فهيا الباح
ي یتضمن ٔما. هعن معىن احلب ا ة يف هذه الرسامهنج البحث او ه الباح دم هو ف ي است

ٔما النتاجئ الىت حيهنج الوصفامل لیيل. و ٔن معاين السمي صلالت ي:  لهيا فه يف معىن یائیةت 
ي ی  كون ٔهيا احلبمنهتض احلب ا ةمعاين ال منواحلب  ٔویلیةمعاين ال و تكشیف ل يف ت ، م

ٔول: "ٔ ال  لمحبة مبهيا احلب"شعر ا عوة  ةال عىنمبعىن ا ٔویلیةل مبعىن ا. وٕاذا اكنتكشیف يفه ت
ىل حمبة العامال يف معىن احلب ٔن  ٔول یدل  ىل شعر ا اة الناس  لك جوانب ح ة اليت تتعلق 

ل، املثال:  ي س ستطیع ان یعطي الناس ا ن  ٔو ٕاىل الوا احلب ٕاىل الناس، ٕاىل هللا، 
لسعادة. ل يف شعره  ٔما م ةهو احملبوب مبعىن ال ب" ف عر الثاين "احلشال و . وٕاذا اكن تكشیف

ٔویلیةمبعىن ال  شريىلشعر الثاين یدل ال معىن احلب يف ٔن يفه ت ٔو ربّه. وهذا  ٔن ٕاىلهللا 
ي معىن ك حيمل املعىن ا س ونیریده الشاعر خبالف الهیور ك فهو یعطي ما معىن الهريم

ر. معرفة الشعریده الشاعر يف 
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الباب األول

قدمةم

خلفية البحث .أ

صورة للحياة هية الفنية و يمن أحد النوعاألعمال األدبية هي

يستحيل اإلنسانية وسجل لتارخيها املطرد ومعرض لبيئتها املختلفة، 

تمع كا اإلجتماعيمشكلة ثارآباستحالتها وتنطبع فيه  ة اإلقتصاديو ةا

يفصل بني العمل فلذلك ال يستطيع أن ة وغري ذلك.يقافالثو ةيالسياسو 

ظهر العمل األديب يف ما حوله. حلياة و حتّدث يف واقع االذيماو األديب

قسم العمل األديب إىل القسمني احلياة بالشكل املتنوّع. وعلى شكله هذا، ان

1والنثر.: الشعر األساسني

ميتاز من النثر مبيزات شىت منها اللغة رأى أمحد الشايب، أن الشعر 

املوسيقية املمتازة بالوزن والقافية واعتماده على العاطفة أكثر من النثر ولذلك  

83) ص : 1964أمحد الشايب ، أصول النقد األديب (القاهرة : مكتبة النهضة املصرية ، 1



2

وأما الشعر عند ستدمان كانت مظاهر اخليال فيه كثري وغري ذلك.

(Stadmon)ن املعىن اجلديد والذوق فهو اللغة اخليالية املوزونة الىت تعرب ع

ذهب أمحد كمال زكي يف كتابه و 2والفكرة والعاطفة وعن سر الروح البشرية.

الشعر هو أحد األنواع األدبية الىت هلا شأن  "دراسات يف النقد األديب" إن 

3كبري يف الفن. 

الشعر أن من كل أرائهمتلخص الباحثةانطالقا من األراء السابقة و 

، ةعميقانمعايف الصيغة املوزونة وهلتترمجمث شاعر بري عن نفوس هو تع

الذي يتكون من لغة اإلجياز وله وزن مع الكلمات يبالشعر هو العمل األد

ة أن السابقات. من التعريفيةية أو اخليالالكلمات التصوير ختيارااملتماسكة و 

عر ليست من الكلمات اليت تستعملستخدام الكلمات يف الشاختيار أو ا

هو داب، و مة اجلمال يف اآللعرب أن الشعر قرأى ايف احملادثة اليومية. 

.ل اخلياىلمااجلفة الشعورية و التصنيف الذي ينتج به من اللطي

297و ص : 43ص : املراجع السابق، 2 39) ص : 1997، ات يف النقد األديب (القاهرة : دار نوبار للطباعةأمحد كمال زكي ، دراس3



3

اليت مسيته ةميدغري مقيد يف الصيغة القالشعر يف عصر احلديث كان 

، الشعر احلرحيب أن يصيغ ذلك أن بعضهم . على الرغم ىضو بالعلم العر 

مود حم، 4أمحد شوقيك.اقدميا سلوبيستخدمون اولكن أكثر من الشعراء 

7يف عصر احلديث.الشعراء هم 6، وعمر أبو ريشة5سامي البارودي

اسم الشايب. كانالقوهو أبشاعر من الشعراء يف عهد احلديثأحد

فيه القرن العشرين، عاش يف زمن، كانمنيف النصف األول ياتونساشاعر 

هو شاعر يف عصر احلديث، ولد يف القاهرة ونشأ فيها. كان شوقي م)1932-1868(أمحد شوقي4
ولغته وفنه، يكثر ينقل شعره عن طبع دقيق، وحس صادق، وذوق سليم، وروح قوى. وشوقي حمافظ يف دينه

الرتديد ألمساء األنبياء واخللفاء والكتب املنزلة، واألماكن املقدسة، والنظم يف البحور الطويلة. وقد مجع شعره يف 
ديوان يقع يف أربعة أجزاء. 

م ) هو شاعر مصري، وهو رائد مدرسة البعث واإلحياء 1904-ه 1838ود سامي البارودي (حمم5
يث، وهو أحد زعماء الثورة العربية وتوىل وزارة احلربية مث رئاسة الوزراء باختيار الثوار له، يف الشعر العريب احلد

ولقب برب السيف والقلم.
وهو شاعر األديب الدبلوماسي الذي محل م) شاعر سوريا، 1990–ه 1910عمر أبو ريشة (6

والعريب وعرب يف اعماله وشعره بأرقى وأبدع الصور يف عقله وقلبه احلب والعاطفة للوطن ولإلنسان وللتاريخ السوري 
والكلمات واملعاىن.

ضة مصر للطبع 7 أمحد حسن الزيّات، تاريخ األدب العريب للمدارس الثانوية والعليا (القاهرة: دار 
491-490والنشر) ص: 
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املغرب العريب تعاين أثقال اإلحتالل األورويب، وتغوص يف حبور الظلم بالد 

8واجلهل والتخلف، على كل صعيد.

،شعرهيفالبسيطة دون الصعوبةالكلمات السهلة و يستخدمكانو 

وبعض القصائد يف غة اليومية. لو الةغة الواضحللباوكل شعره يستخدم

إشارة قصائده ،ذلك عناوينمنالعنوان، وهي عبارة عن احلّب. ديوانه له

عىن اخلاصة يف تلك القصيدة.امللّخص لتحديد غة اليت متكن أن تلال

يم القاسهذا املوضوع، ألّن أباختارت الباحثة اومن البيان السابق

، وهو شاعر من يم يف عصره وأيضا له أشعار كثريةالشايب هو شاعر عظ

جعلت الباحثة مستغرقة ولو كان قد توّيف بل كل شعره .املذهب الرومنسي

ولديه ظهور شعور القائدة الورادة يف أشعار أيب القاسم الشايب و ألن تبحثها،

. وهناك العديد ه الباحثةعرفالكثري من املعىن وأحد منه معىن احلب الذي مل ت

أو عرف املعىناملوضوع، مما جعلت الباحثة ألن تمن العناوين لديه نفس 

وت : دار أمحد حسن بسج،   (بري ، تقدمي وشرح: ديوان أيب القاسم الشايبأبو القاسم الشايب، 8
3م). ص : 2005الكتب العلمية، الطبعة األوىل. 
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حبث وجد مل تانب ذلك جب. مث ةويااملتسضوعاتد من هذه املو و قصامل

سةاحلّب يف شعر أيب القاسم الشايب (درامعىن موضوع "حتت علمي 

ا) من قبليةالسيميائ أن ةفلذلك تريد الباحث.يف قسم اللغة العربية وأد

يكائيل ريفاتري.عند مالسيميائيةث تلك القصيدة بدراسةتبح

ة البحث مشكل.ب

فاملسئلة اليت تريد أن ، ةها الباحثتخلفية البحث اليت شّرحنظرا إىل

: هيةالباحثهاتبحث

ما معىن احلب يف شعر أيب القاسم الشايب؟

ض البحث غر .ج

: هوفوأما أغراض البحث

.معىن احلب يف شعر أيب القاسم الشايبملعرفة



6

معاني المصطلحات .د

معاىن بعضتريد الباحثة أن تشرح، قبل الشروع إىل لّب البحث

: هذه الرسالةهاتتضمناملصطلحات اليت

احلبّ .أ

احلب: الوداد. و(عند الفالسفة):ميل إىل األشخاص أو األشياء العزيزة 

فهو شعور باالجنذاب واإلعجاب اطالحوأما احلب إص9.أو اجلذابة أو النافعة

، أو شيئ ما، وقد ينظر للحب على أنه كيمياء متبادلة بني حنو شخص ما

رمون  اثنني، ومن املعروف أن اجلسم يفرز هرمون األوكسيتوسني املعروف 

10احملبني أثناء اللقاء بينهم. 

15110م)، ص : 2004: مكتبة الشروق الدولية، بريوتجممع الغة العربية، املعجم الوسيط (9 Mawdoo.com
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الشعر.ب

وأما 11شعرا" مبعىن شعر له.–يشعر -الشعر لغة أصله من كلمة "شعر

زون املقفى املعرب عن األخيلة البديعة و هو الكالم املو فمعىن اصطالحاالشعر

الشعر التمثيلي، و : الشعر امللحمى، نواع الشعر هوغية. وأؤثرة البلالصور امل

ين الشعر هو الكالم اإلنشائ: إوقال شوقى ضيف يف كتابه12والشعر الغنائي. 

13البليغ الذي يقصد به إىل التأثري يف عواطف قراء وسامعني.

ائيةيالسيم.ج

484م)، ص :2004: مكتبة الشروق الدولية، بريوتجممع الغة العربية، املعجم الوسيط (11
سعود م حممد بنجامعة اإلمارياض : عبد العزيز بن حممد فيصل، األدب العريب وتارخيه (12

24-21) ص : 1405إلسالمية،ا -7) ص : 1119،ر اجلاهلي (القاهرة : دار املعارفعصشوقي ضيف، تاريخ األدب العريب: ال13 10
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علم فهيصطالحا اأما معىن و 14،الشيءالمةلغة مبعىن عالسيميائية

الذي يدرس اإلشارات والعالمات اليت يستعملها اإلنسان لالتصال، ويتضمن 

شارات واإلمياءات والكلمات والشارات واإلعالنات والنقوش واملوسيقى ذلك اإل

15واإلشارات الدخانية واملالبس والطعام واملشروبات..اخل.

مبعىن تفسري العالمات، (seme)يةلغة اليونانالخذ من ائية هي تؤ يلسيما

غة واملنطق والكيفية والتفسري. لي يسبب نشأة هذا العلم هو علم الوالعرف الذ

هو فيلوسف و ، Charles ShanderPeirceهو ائيةيعلم السيملوأول رائد 

16فرنسا.غة منلالعاملهو و ، Ferdinand de Saussareأمريكى والثاين 

غة، وعند شرليس أن لر أن نشأة علم العالمة هي علم الرأى سوسو 

تعلق بعلم العالمة. ائية تأن علم السيمينا يتفقامملنطق، ولكنهنشأته هي علم ا

يائيةالسيممث يستمره ريفاتري باألساس الذى حيصله من حبث مؤلفة األدبية. كان 

14 Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik & Modern (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012) hlm : 193
16416) ص : 2009ن : دار املعتز، نواف نصار، معجم املصطلحات األدبية (عما15 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm 97
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القراءة . تأويليةالقراءة الو التكشيفية: القراءة عان مهاو ريفاتري يقسم إيل نعند 

غة الرمسية والصرفية واملعانية والنحوية مث حتصل معىن بالهي القراءة تكشيفيةال

أو يسمى بالقراءة التكرارية هي القراءة ميونيتيكقراءة اهلري السجع مجيعا، وال

17بالتكرار من األول حىت األخر مع تفسريها.

الدراسات السابقة .ه

ثة قبل أن تبدأ حبثها، البد من الباحالدراسات السابقةإىلالباحثةحتتاج 

قبلها أو ماهي ها منالباحثة قد كتبملعرفة موضوع البحث، هل موضع

البحوث العلمية بحثها األن. وبعد أن قرأت الباحثةاتصلت باملوضوعات اليت 

باحثة البحوث والعلوم اإلنسانية، وجدت الدابيف كلية اآلكتبتها الطلبةالىت

يف هذا البحث. تتصلالعلمية الىت

إحسان فوزي، الشعر النثري "أغنية املطر" يف جمموعة الشعر .1

دمعة وابتسامة جلربان خليل جربان ( دراسة حتليلية سيمائية 

17 Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik & Modern, (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 193-209



10

يف هذا البحث حبث 2016.18سنةمليكائيل ريفاتري )، 

قراءة اهليوريستيك و القراءة اهلريمينيتيك يف الباحث عن ال

السيمائية مليكائيل ريفاتري، وهذا الباحث يستعمل منهج 

البحث مبنهج حتليلية السيمائية مليكائيل ريفاتري. 

"خبت نار نفسي" لإلمام الشافعي كرامة، الشعر ستىي  .2

حبثت 2016.19سنة )، (دراسة حتليلية سيمائية لريفاتري

ا البحث أن باستخدام القراءة اإلستكشافية يف الباحثة يف هذ

الشعر مل يدل معين الشعر إيل وحدة املعين و بالقراءة التأويلية 

من اهليفوغرام حصلت الباحثة علي تفسري عميق. وكان 

. املنهج استعملت الباحثة مبنهج البحث األدايب

إحسان فوزي، "الشعر النثري "أغنية املطر" يف جمموعة الشعر دمعة وابتسامة جلربان خليل جربان"، 18
ا، كلية اآلداب والعلوم الثقافية، جامعة رسالة علمية للحصول على شهادة البكالوريوس يف قسم اللغة العربية وأد

2016، جوكجاكرتاسونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية
سيت كرامة، "الشعر "خبت نار نفسي" لإلمام الشافعي"، رسالة علمية للحصول على شهادة 19

ا، كلية اآلداب والعلوم الثقافية، جامعة سونان   كاليجاكا اإلسالمية البكالوريوس يف قسم اللغة العربية وأد
2016احلكومية جوكجاكرتا، 
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أمحد رفعان حبيب، شعر مقطعات يف ديوان حممود وراق ( .3

يف هذا 2015.20سنة يلية سيمائية لريفاتريية )،دراسة حتل

البحث حبث الباحث عن القراءة اإلستداللية و القراءة 

. و منهج البحث بطريقة مجع البيانات، وحتليل التفسريية

البيانات، وعرض البيانات. 

سلمى ميال فسفيتا، الشعر دعاء يف ديوان الشعر العريب .4

2015.21سنة لريفاتري)،املعاصر (دراسة حتليلية سيمائية 

وجدت الباحثة املعين الشامل لذلك الشعر من القراءة 

التكشيفية، وجدت الباحثة املعاىن املنتشرة. ومن القراءة 

التأويلية، وجدت الباحثة اهليفوغرام الكامنة الىت بإمكان أن 

شهادة علىأمحد رفعان حبيب، "شعر مقطعات يف ديوان حممود وراق"، رسالة علمية للحصول20
ا، كلية اآلداب والعلوم الثقافية،  جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية  البكالوريوس يف قسم اللغة العربية وأد

2015احلكومية جوكجاكرتا، 
علىسلمى ميال فسفيتا، "الشعر دعاء يف ديوان الشعر العريب املعاصر"، رسالة علمية للحصول21

ا، كلية اآلداب والعلوم الثقافية، جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية  شهادة البكالوريوس يف قسم اللغة العربية وأد
2015احلكومية جوكجاكرتا، 
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طريقة تشمل معىن الشعر. ومنهج البحث استعملت الباحثة ب

الدراسة املكتبة. 

السجع يف ديوان أيب القاسم الشايبل عيين، اجلناس و نور .5

حتدثت الباحثة كان اجلناس 2011.22سنة بالقافية الدال، 

يف ديوان أيب القاسم بالقافية الدال وهو اجلناس التام و 

اجلناس غري التام، وأما السجع هو السجع املتوازي، السجع 

يف املطّرف و السجع املشطر. ومنهج البحث، أن الباحثة 

طريقني ومها طريقة مجع املواد و طريقة هذه الرسالة سلكت

التحليل.

ن أيب القاسم الشايب بالقافية الدال"، رسالة علمية للحصولنورل عيين، "اجلناس والسجع يف ديوا22
ا، كلية اآلداب، جامعة سونان أميبل اإلسالمية احلكومية ر شهادة البكالو على يوس يف قسم اللغة العربية وأد

2011سورابايا، 
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عينا، التشبيه يف ديوان أيب القاسم الشايب يف باب قّري .6

يف هذا البحث 2012.23لسفة الثعبان املقّدس"، سنة "ف

تستخدم الباحثة مبنهج مجع املواد ومنهج حتليل املّواد. 

والباحثة يبحث عن التشبيه يف ديوان أيب القاسم الشايب.

رومساينيت، صورة احلب يف األرواح املتمردة للجربان خليل.7

النتائج الىت 2014.24ان (الدراسة الوصفية)، سنة جرب 

حصلت الباحثة هي أن صورة احلب يف ثالثة رواية هي القصة 

عن املوضوع والثانية،األوىل عن املوضوع "وردة هاين"

"مضجع العروس"، والثالثة عن املوضوع "صراخ القبور"، وأما 

من ناحية األنواع احلب يف الرواية هي حب بني الزوجني، 

الة علمية قّري عينا، "التشبيه يف ديوان أيب القاسم الشايب يف باب "فلسفة الثعبان املقّدس"، رس23
ا، كلية اآلداب، جامعة سونان أمبيل اإلسالمية ر شهادة البكالو على للحصول  يوس يف قسم اللغة العربية وأد

2012احلكومية سورابايا، 
رومساينيت، "صورة احلب يف األرواح املتمردة جلربان خليل جربان"، رسالة علمية على شهادة 24

ا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بند  البكالوريوس يف قسم اللغة العربية وأد
2014أتشيه، 
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احلب بني الرجال واملرأة، وحمبة لشباب. ومنهج البحث 

تستخدم الباحثة هو منهج الوصفي. 

فطماويت، تقلبات احلب يف رواية "فديتك ياليلى" ليوسف .8

النتائج الىت 2015.25اعي (دراسة وصفية)، سنة السب

حصلت الباحثة هي من ناحية إبراهيم وراجيه تنقسم إىل 

تقلبات احلب الذي يشعرها عندما رجية القسمني: أسباب 

مسه إبراهيم لقد يكون سمع الغناء، مث يتخيل عن الرجل اقد ي

ا. وعالقة احلب بني رجية وإبراهيم قويا حىت  أمري يف حيا

راهيم يوجه جدها بأن خطبته جلعل زميله احلياة. ومنهج إب

نهج الوصفي. املالبحث تستخدم الباحثة هو 

ليوسف السباعي، رسالة علمية على شهادة فطماويت، "تقلبات احلب يف رواية "فديتك ياليلي" 25
ا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بند  البكالوريوس يف قسم اللغة العربية وأد

2015أتشيه، 
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ليلي فطريا، صورة احلب يف رواية "الشاعر" ملصطفى لطفي .9

النتائج اليت 2016.26نفلوطي (دراسة وصفية)، سنة امل

حصلت الباحثة هي ناحية أنواع احلب يف رواية منها: احلب 

حب املرأة، احلب احلقيقي، احلب بني الزوجني، بني الرجل و 

نفس، حب لألصدقاء واألقرباء. ومن ناحية العوامل املؤثرة 

يف نشأة احلب منها: اجلمال، األسرة، السلوكية أو الشخصية. 

ب يف نفس اإلنسان منها: الصراع وأما من ناحية أثر احل

التضحي والصراع النفسي. ومنهج البحث استخدمت الباحثة 

هو املنهج الوصفي التحليلى. 

مقدمة ليلي فطريا، "صورة احلب يف رواية "الشاعر" ملصطفى لطفي املنفلوطي"، رسالة علمية26
ا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الرانريي على للحصول شهادة البكالوريوس يف قسم اللغة العربية وأد

2016أتشيه، ااإلسالمية احلكومية بند
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من" آسىت نورجّنة، صورة احلب يف رواية "الرجل الذي .10

النتائج 2016.27لنجيب الكيالين (دراسة وصفية)، سنة 

ية منها : الىت حصلت الباحثة من ناحية األنواع احلب يف الروا

حب بني الرجل واملرأة، حب الوالدين ألولدمها، حب الولد 

للوالدين، حب بني الزوجني. ومن ناحية العوامل املؤثرة يف 

نشأة احلب منها: اجلمال، احتضنت إريان اإلسالم، امرأة 

مطيعة لإلسالم. وأما من ناحية أثر احلب يف نفس اإلنسان 

حتويل إريان إىل اإلسالم. فمنها: غرية، يتعلم إريان اإلسالم،

ومنهج البحث استخدمت الباحثة هو املنهج الوصفي. 

هذه بعض الدراسات الىت وقفت عليها الباحثة وهلا اتصال باملوضوع 

الذي تعاجله يف هذه الدراسة (أو الرسالة)، فإن الباحثة مل جتد حبثا يف معىن 

ناء على ذلك أن وباحلب يف شعر أيب القاسم الشايب (دراسة السيميائية).

سيت نور جنة، "صورة احلب يف رواية "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيالين، رسالة علمية للحصول 27
ا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الرانريي اإلسالمية على شهادة البكالوريوس يف قسم اللغة العر  بية وأد

2016احلكومية بند أتشيه، 
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املوضوع الذي اقرتحته الباحثة تأخذ منحى خمتلفا عن املوضوعات األخرى، 

ترغب الباحثة يف حبث معىن احلب يف شعر أيب القاسم الشايب (دراسة 

السيميائية). 

منهج البحث .و

نهج املأما املنهج الذي استخدمته الباحثة يف كتابة هذه الرسالة فهو 

عند ميكائيل على نظرية السيميائيةقراءةوذلك باإلطالع وال،التحليلييالوصف

ا دراسة حول ال،(Michael Rifarterre)ريفاتري  قراءة التكشيفيةحيث إ

يف شعر أيب القاسم الشايب. قراءة التأويليةوال

وأما طريقة مجع املعلومات والبيانات احملتاجة هلذه الرسالة فتعتمد الباحثة 

الباحثة على الكتب والدوريات حيث طالعتة ث املكتبطريقة البحعلى 

كيفية كتابة هذه الرسالة فتعتمد ذه الرسالة. وأماواملقاالت والويب اليت تتعلق 

ا، بكلية اآلداب والعلوم  الباحثة على الكتاب الذي قرره قسم اللغة العربية وأد

كتاب:وهو  اإلنسانية جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية دار السالم
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الباب الثاني

وشعرهألبي القاسم الشابيسيرة ذاتية

القاسم الشابييسيرة ذاتية أب.أ

مولده ونشأته .1

م، يف بلدة 1909شباط فرباير من سنة 34ولد أبو القاسم يف 

هو من أبناء القرن العشرين الذين نشأوا فيما 1الشابة، وهي من ضواحي توزر.

ره ، أيام كان العامل العريب يتعثر بني حاضوالثانيةربني العامليتني األوىل بني احل

اجلديد يف تلك الفرتة ، ودعاة اإلصالح وأنصار األليم وماضيه القريب املنقوص

تزيدمها سيطرة الغرب على الشرق، ، إمنا يلقون جحودا وأذى الاإلنتقالية

، إال احتداما وسطوة لدى فريق واسع من ومشوخه حبضارته، ووثوقه مبصريه

2خلاصة والعامة على السواء.ا

: دار الكتب بريوت(أمحد حسن بسج، ، تقدمي وشرح: ديوان أيب القاسم الشايبأبو القاسم الشايب، 1
5: م) ص2005العلمية، 

11: ) ص1970الدار الّتونسية للنشر، :قاسم الشايب، أغاين احلياة (تونسأبو ال2
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ايب، الذي يتحدر من أسرة وكان والده الشيخ حممد بن بلقاسم الش

مع األزهر، بعد دراسة سبع سنوات، يف أوائل القرن ، قد خترّج يف اجلاالشابية

اية امث التحق جبامع الزيتونة يف تونس، العشرين ملطاف ما كان ، ونال يف 

طق التونسية. يف قاضيا شرعيا متنقال يف املنا، ويعني )شهادة التطويع(يسمى 

قة والديه ، ينتقل برفو القاسم حديث عهد يف هذه الدنيااألثناء كان أباهذ

ما املقام ، فلم ينعم يف قضاء سنوات طفولته يف بلدته اليت ولد حيث يستقر 

3فيها. 

تهدراس.2

، مث أرسله األوىل على يد والده بالدرجة األوىلراستهتلقى أبو القاسم د

من عمره، قدم إىل العاصمة سنة ب يف بلدة قابس، ويف الثانية عشرإىل الكّتا

ّيات له 1920ه/1339 م، حيث التحق جبامع الزيتونة للدراسة، حيث 

الفرصة احلقيقية من أجل التحصيل العلمي وخصوصا العلوم الدينية، فقضى 

: دار الكتب بريوتأمحد حسن بسج،  (، تقدمي وشرح: ديوان أيب القاسم الشايبأبو القاسم الشايب، 3
5: صم)1995،العلمية
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العلم، ولكنه كان ال خيفي سبع سنوات يدرس ويطالع، وخيالط املثقفني وأهل 

اره القبول والرضا. ومع ذلك تربمه وتضجره من إقامته يف مكان ال تلقى فيه أفك

ن لنفسه ثقافة واسعة عربية حبتة، مجعت بني الرتاث العريب يف أزهى كوّ "فقد 

املهجر، ومل يكن عصوره، وبني روائع األدب احلديث مبصر والعراق وسوريا و 

دب الغرب من خالل ما كانت تنشره آال أنه اطلع على ، إ"يعرف لغة أجنبية

الدور العربية من تلك األداب واحلضارات. 

م ويف شهر يونيو/حزيران نال الشايب شهادة التطويع 1927ويف سنة 

ى دروسه يف جامع الزيتونة. ويف العام التايل  م انتسب إىل 1928حيث أ

ا سنة  4م.1930املدرسة التونسية للحقوق ونال إجاز

نشاطه األدبي.3

أن الشايب مجع ثقافة واسعة عربية األستاذ أمحد حسن بسج ذكرلقد 

قول عن األداب الغربية، يية عن طريقة ما قرأه من ترمجات و من جهة، وغرب

6رجع السابق ، ص : امل4



22

لذلك تفتحت قرائحه الشعرية يف سن مبكرة يف حدود الثانية عشرةمن عمره 

م كانت من 1923مها سنة ومما يروى يف ذلك أن قصيدة (يا حب) اليت نظ

أوائل شعره. وكتب يف الصفحة األدبية جلريدة النهضة، كل اثنني، سنة 

م.وظهر شعره مطبوعا ضمن كتاب (األدب التونسي يف 1926ه/1942

ا ألقى حماضرة يف 1927ه/1344القرن الرابع عشر)، سنة  م. ويف السنة ذا

ا : (اخليال الشعري عن د العرب)، كانت مادة نادي قدماء الصادقية عنوا

5الكتاب الذي محل العنوان نفسه فيما بعد.

ديوانه.4

م ومساه (أغاين احلياة) وقد رتبه 1934مجع الشايب ديوانه يف صيف 

بنفسه، واختار ما يريد من القصائد وأمهل البعض األخر، وكان يعده بذلك 

للطبع، ولكن املوت منعه من ذلك، فتوىل أخوه حممد األمني الشايب تلك املهمة 

تلك الطبعة م. ومتيزت 1954فنشر الديوان بإشراف أمحد زكي أبو شادي سنة 

ا التزمت الرتتيب الذي كان ارتضاه الشاعر نفسه لقصائده، فلم يطرأ أي  بأ

6السابق ، ص : رجع امل5
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: (نظرة يف بعض قصائد مل يثبتها الشاعر. وهيتعديل على الديوان، إال بإضافة 

احلياة)، (أنشودة الرعد)، (يف الظالم)، (أيها احلّب)، (أيها الليل)، (شعري)، 

6(أغنية األحزان)، (جدول احلب).

وفاته .5

م، فتوجه إىل تونس العاصمة فنزل يف 1934اشتد عليه املرض سنة 

9أغسطس آب بقي فيها حىت تويف سحر يوم 26املستشفى اإليطايل يف 

7م، ونقل جثمانه إىل بلده توزر حيث دفن فيها.1934اكتوبر -تشرين األول

شعره "أيها الحب، الحب".ب

ويف لشايب هو شاعر مشهور،القاسم اان أبأالباحثة فيما مضى ذكرت

أطالل وغريها.لبطاء على ل والرثاء واالغز :كثري من أغراض متنوعة، منهاهشعر 

وهذان شعرمها: 

8رجع السابق، ص : امل6
7رجع السابق ، ص : امل7
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"أيها الحب"

ومهومي، وروعيت، وعنائيأيها احلب أنت سر بالئي

وسقامي، ولوعيت، وشقائيوحنويل، وأدمعي، وعذايب

وعّزيت، وإبائيوحيايت، أيها احلب أنت سر وجودي

وأليفي، وقّريت، ورجائيوشعاعي ما بني دجيور دهري

يف حيايت يا شديت! يا رخائييسيا سالف الفؤاد! يا سم نف

فيطغى، أم أنت نور السماء؟أهليب يثور يف روضة النفس

ن كؤوسا، وما اقتنصت ابتغائيحلب قد جرعت بك احلزأيها ا

حنانيك يب! وهون بالئيبلحفبحق اجلمال، يا أيها ا

من ظالم خلقت، أم من ضياء؟ليت شعري! يا أيها احلب، قل يل:
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"الحب"

من السماء، فكانْت ساطع الفلقِ احلب شعلة نور ساحر، هبطتْ 

وعن ُوجوه اللَّيايل بُرُقَع الَغَسقِ ومّزقْت عن جفوِن الّدْهر َأغشيًة 

أيّاُمُه ِبِضياِء الَفْجِر والشَّفقاحلبُّ روح إهلي، جمنحٌة 

ْجنماً، مجيًال، َضُحوكاً، جد مؤتِلقِ يف هذه الدُّنيا، فـََيجعُلهايطوفُ 

وال تآلف يف الدنيا بنو أُُفقِ لوالُه ما ُمسعْت يف الكون أغنية 

خاض اجلحيم، ومل ُيْشِفْق من اَحلَرقِ وَّقهاحلب جدول مخر، َمْن تذ

خويف إذا ضّمين قرب؟ وما فرقيغاية آمال احلياة، فمااحلبُّ 
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الباب الثالث

ياإلطار النظر 

عن السيميائيةمفهوم.أ

) ائيةسيميالوي ملصطلح (أن األصل اللغتؤكد معظم الدراسات اللغوية 

يعود إىل العصر اليوناين، فهو آت كما يؤكد (برنار توسان) من األصل اليوناين 

(سيميون)، الذي يعىن (عالمة) والذي يعىن خطاب، وبامتداد أكرب كلمة 

(logos)1.)09هي علم العالمات (برنار توسان:ائيةتعىن العلم، فالسيمي

مبعناها العام "هي علم اإلشارة الّدالة مهما كان نوعها وأصلها" ائيةوالسيمي

ذا تدّل على أّن  نظام الكوين بكّل ما فيه من إشارات ورموز هو نظامالوهي 

هي " العلم الذي يدرس بنية اإلشارات ائيةذا فإّن السيميذو داللة. و

2واخلارجية.وعالقتها يف هذا الكون ويدرس توّزعها ووظائفها الّداخلية 

11) ص :2010منشورات االختالف، (بريوت:، معجم السيميائياتاألمحدصلفي1 يد علي، دور السيميائية اللغوية تأويل النصوص الشعر 2 ية، شعر الربدين هيام عبد الكرمي عبد ا
27-24: ) ص2001(، رسالة املاجستري يف اجلامعة األردنية،منوذجا
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علم يدرس عن أنساق العالمات: لغة، أمناط، عالمة املرور، ائيةالسيمي

كما ائيةالسيميائية. و يف جيعل اللغة جزءا من السيميإىل آخره. وهذا التعر 

يف قلب احلياة صممها سوسري عبارة عن (علم يدرس حياة العالمات

من العالمات املعربة عن : (اللغة نسق اعية). والنص الذي يتلى دائما هوجتماال

الصم، وبالطقوس الرمزية، -أفكار، وهي هلذا تقارن بالكتابة، وحبروف البكم

وبعبارة اآلداب العامة، وبالعالمات العسكرية، إىل آخره. إذن، أن نقيم علما 

3جتماعية.احلياة االيدرس حياة العالمات داخل 

، تعىن )Semeion(مث أدباء األخرى يطلق عليه من كلمة سيميون 

كعلم عن العالمة و كل شيء )Aart Van Zoest(عالمة. ويعّرف آر فان زئيس 

مرتبط به، كطرق األدائه، فيما يتعلق بآخر عالمة، وملصقه، والقبول من جانب 

Paulأولئك الذين يستخدمونه. كان فول كبلي Cobley( وليتذ جنز

)LitzaJanz(حول إنتاج وتفسري، كيف ةجيكالدراسة املنهالسميائيةأنيعرف

دار ، ترمجة: منذر عياشي (دمشق: ، السيميائيات دراسة األنساق السيميائية غري اللغويةجريوبيري 3
5م)ص : 2016نبوي، 
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هي كل شيء ميكن ففوائدها إىل احلياة البشرية. وأما املراد من عالمة يعمل، وما

4أن يالحظها و حيديدها.

وهناك بعض نظرية السيميائية، كسوسور، بريس، ومورس. السيميائية

وأصبحت مرجعا لبعض النهج لتحليل إشارات تطبيق لتحليل أغراض الثقافية

: ((تعىن )Umberto Eco(أحد أوسع التعريفات قول أمربتو إيكو 5املعمارية.

ليس فقط ما ائيةعتباره إشارة)). تتضمن السيميبكل ما ميكن االسيميوتيك

) شيء نسميه يف اخلطاب اليومي ((إشارة))، لكن أيضا كل ما ((ينوب عن)

، تأخذ اإلشارات شكل كلمات وصور وأصوات ائيةيميآخر. من منظور س

6وإمياءات وأشياء.

سفة، عرب تاريخ الفل») الرمز«رات (أو وقد ظهرت نظريات عن اإلشا

باعتبارها فرعا ائيةت أّول إشارة بينة إىل السيميمنذ القدم وحىت أيامنا. وورد

4 Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik & Modern (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012) hlm : 193-1945 Rina Ratih, Teori dan Aplikasi Semiotik Michael Riffaterre (Yogyakarta :Pustaka Pelajar,2016) hlm : 2 أسس السيميائية، ترمجة: طالل وهبة (بريوت : مركز دراسات الوحدة العربية، دانيال تشاندلر، 6 28) ص : 2008
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الفهم مقالة تتناول)John Locke(من فروع الفلسفة، يف مؤلف جون لوك 

Essayي البشر  Concerning Human Understanding()1690 .(

املعاصرة مصدرمها على التوايل ائيةلتقليدين األساسيني يف السيميولكن ا

(Ferdinand Deاأللسين السوسري فردينان دوسوسر Saussure()1858-

Charles()، والفيلوسف األمريكي تشارلز ساندرز بريس 1913 Sanders
Pierce()1839-1914.(7

دور اإلشارات  بالنسبة إىل سوسور، ((السيميولوجيا)) هي ((علم يدرس

جتماعية)). أما بالنسبة إىل الفيلسوف تشارلز  بريس كجزء من احلياة اال

فحقل الدراسة الذي يسّميه ((السيميائية)) هو ((الدستور الشكالينّ 

ا من املنطق. 8لإلشارات))، ممّا يقّر

هتمام عن ا)Charles Sanders Peirce(ساندرز بريس رأى تشارلز 

ا نفكر فقط عن طريقة العالمة. فلذ، أننا منكن أنميائيةيالس لك بدو

29نفس املرجع، ص: 7 30نفس املرجع، ص: 8
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ا متكننا أن نفكر، تتعلق باآلخرين، وإعطاء معىن  النستطيع أن نتخابر، أل

9تصال وأمهية أن تكون أوضح.، االميائيةيمايظهر بالكون. بالس

ميكائيل ريفاتيرعند ائية السيمي.ب

ريات املوجودة يف عند ميكائيل ريفاتري هي أمثل النطإن نظرية السيميائية

ا جمال السيميائية ا تشغيلية جدا حىت تصل إىل النص من التفصيل ومع أ . أل

ريفاتري يستخدم أنسب يف عند ائيةالسيمي10نفذت نتائج الدراسة الشاملة.

11املعىن الشعر.قافية، ألن حتليله يؤدي إىل إعطاء

ستخدام اللغة بشكل عام أن الشعر أنشطة لغوية خمتلفة بارأى ريفاتري

). كان الشعر يتحدث دائما عن شيء غري مباشر بإخفائه يف 1978(ريفاتري، 

سبة لفهم معىن قصيدة هي عالمة. ولذلك، من النظرية واألساليب املنا

9 Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik & Modern, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012) hlm : 195 209نفس املراجع، ص : 10
11 Rina Ratih, Teori dan Aplikasi Semiotik Michael Riffaterre (Yogyakarta :Pustaka Pelajar,2016) hlm : 5
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راءة قالو التكشيفيةقراءةلاعند ميكائيل ريفاتري بقرائتني مها: ائيةالسيمي

12.لتأويليةا

تكشيفيةقراءة الال.1

إىل نظام ة أو استنادهي قراءة بنية اللغاملراد من قراءة التكشيفية

املستوى األول. وبناء على ذلك، إذا كانت املقارنة بني قراءة الشعر ائيةالسيمي

ألن يف النثر لغته ال ل هو نفسه. وهذا احلافمع قراءة النثر خمتلفة، ولو كان املبدأ 

تدقيق اليف النثر هو قراءة "للغة القياسية. القراءة التكشيفيةنحرف عن قواعد ات

13النحوي" قصته، أي قراءة من البداية إىل النهاية القصة بالتسلسل.

إىل بنية مكن أن يتم عن طريق قراءة قصيدة استناديفلقراءة الشعر، وأما

يف أقواس، وكذلك ةأو مرادفةيضع عبارة حمرفلتوضيح املعىن، ميكن أنو لغته. 

أيضا بنية اجلملته تعديل تعبريات اخلام. ألن تركيب الشعر يف األدب العريب 

ستعادة يف تركيب ميكن اوخباصة غالبا ما عكس يف فائدة القافية أو البحر، و 

13نفس املكان12 Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik & Modern, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012) hlm : 210
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سيتم العثور على اجلوانب تكشيفيةقراءة الالاجلملة عادي لتوضيح املعىن. مع 

14اجلمالية األعمال األدبية وأيضا عناصر جوهرية وكذلك متاسك العناصر. 

القراءة التأويلية.2

مبعىن التعبري أو (Hermeneia)ةأيت من اللغة اليونانيالتأويلية لغة ت

والتأويلية طا وثيقا مع التفسري. الشرح، والرتمجة من الثالثة ترتبط ارتباو القول، 

القراءة . يف تكشيفيةقراءة الالقراءة النص كاألعمالية األدبية بعد هي إعادة 

، املراجع للنصوص، مبا يف ذلك النصوص األدبية، ينبغي أن يسعى إىل التأويلية

بنية. ويف هذا احلال، التأويلية فهم املعىن الكتابات اإلبداعية اليت تقف وراء ال

والكامنة (خمفى)، ليس املعىن شري إىل معىن (رسالة) النص الداخلية ومتسام،ت

احلقيقي. وكان هدفه احلصول على أفق احلقيقية املرجوة من النص، ويف األدب 

15العام (وخاصة يف الشعر) رمزية وجمازيا.

211، ص: املرجع السابق14
222-221رجع السابق، ص : امل15
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قابل للمقارنة إىل تأويلية، مبا لعربية أو اإلسالمية، التأويليةيف التقاليد ا

كلمة أّول مبعىن استعادة معىن يف اجتاه اهلدف وعن قريب. معىن لغة، تأويل من

إىل معىن احلقيقي أو طابع آخر. ويف معىن إصطالحا، تأويل يعرف بأنه رحلة 

از  الروح يف فهم النصوص (العمل األديب) ملعىن ظاهريه حنو معىن الداخلية أو ا

16الذي يتضمن يف النصوص.

بعامة إىل شري يف مصطلح هي تتأويليةن الرونوين ماتن يف كتابه، أرأى ب

ستحضر عالقة النص باملرجع ري النصوص الدينية والفلسفية. وهي تتفس

(Referent) ،عىن بصفة خاصة باملعطيات اخلارجة عن اللغة، مثل ظروف وهي ت

التارخيى مبا -إنتاج النصوص وتلقيها، وهلذا فإنه يركز على السياق اإلجتماعى

17يف ذلك التفسريات املعاصرة.

233- 232مرجع السابق، ص : 16 (القاهرة:ترمجة: عابد خزندار، ، معجم مصطلحات السميوطيقايزيتاس رينحبهافلو برونوين ماتن17
◌ٍ 102م) ص : 2008املركز القومى للرتمجة، 
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الباب الرابع

في شعر أبي القاسم الشابيالسيميائية تحليل 

)أيها الحب(قصيدةمعنى الحب في .أ

القصيدة تحليال تكشيفيةتحليل.1

ا كما شرحت الباحثة يف الب اب الثالث عن تعريف قراءة التكشيفية بأ

املستوى األول أو قراءة كلمة قراءة بنية اللغة أو استناد إىل نظام السيميائية

.)أيها احلب(وفيما يلي حتليل قراءة اهليوريستيك يف شعر 1فكلمة.

أيها احلب = أيها من كلمة املنادي مبعىن نداء أو دعوة ، احلب .1.1

مبعىن اهلوى أو حمبة . فلذلك معىن من تلك الكلمة هي دعوة عن 

2احملبة أو اهلوى

1 Rina Ratih, Teori dan Aplikasi Semiotik Michael Riffaterre
(Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2016) 5ص: 

878ص: )2010معلوف، املنجد يف اللغة، (بريوت: املطبعة الكاثوليكية،لويس 2
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3ومهومي،وروعيت، وعنائي.# أيها احلب أنت سّر بالئي .2.1

مشكليت وحزين واملسحة من مجايل وتعيب.  يا حب أنت ختفي 

د "بالئي" مبعىن املشكلة أو املصيبة بزيادة ياء املتكلم من نوع املفر كلمة 

، ) مبعىن احلزن بزيادة ياء املتكلماهلم(وهو أنا، "مهومي" مجع من

، "عنائي" مبعين تعب كلماملت"روعيت" مبعىن املسحة من اجلمال بزيادة ياء 

. املتكلمبزيادة ياء 

4وسقامي، ولوعيت، وشقائي.# وحنويل، وأدمعي، وعذايب.3.1

ورقيق جسمي، وماء عيين يسيل، وعقايب، ومرضي، وحرقة حزين، 

"حنويل" مجع من كلمة ناحل مبعىن رقيق اجلسم بزيادة ياء كلمة وحمنيت.  

يسيل بزيادة ياء ماء العني، "أدمعي" مجع من كلمة دمع مبعىناملتكلم

، "سقامي" املتكلم، "عذايب" مبعىن العقاب والنكال بزيادة ياء املتكلم

(بريوت: دار الكتب ، تقدمي وشرح: أمحد حسن يسج، ديوان أيب القاسم الشايبأبو القاسم الشايب3
13م) ص: 2005العلمية،

نفس املكان4
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، "لوعيت" مبعين حرقة احلزن بزيادة املتكلممبعىن مرض أو مريض بزيادة ياء 

.املتكلم، "شقائي" مبعين احملنة بزيادة ياء املتكلمياء 

5يت وإبائي.وحيايت، وعز # أيها احلب! أنت سر وجودي .4.1

أيها احلب أنت ختفي حضوري ومنّوي وقويت ورفضي أو زهدي.  

، "حيايت" مبعىن النمو املتكلمكلمة "وجودي" مبعىن حضور بزيادة ياء 

، ىن القوة والغلبة بزيادة ياء املتكلم، "عزيت" مبعاملتكلموالبقاء بزيادة ياء 

.املتكلم"إبائي" مبعىن رفض أو زهد بزيادة ياء 

6وأليفي، وقريت، ورجائي.# وشعاعي ما بني دجيور دهري .5.1

وضوئييت ما بني ظلم زماين ومطيعي وبارديت وأمنييت. كلمة "شعاعي" 

، "ما بني" مبعىن ما وسط، "دجيور" مبعىن املتكلممبعىن ضوئية بزيادة ياء 

، "أليفي" مبعىن املتكلمظلمة أو مظلمة، "دهري" مبعىن زمان بزيادة ياء 

نفس املكان5
نفس املكان6
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، "رجائي" املتكلم، "قريت" مبعىن باردة بزيادة ياء املتكلمبزيادة ياء مطيع 

. املتكلممبعىن أمنية بزيادة ياء 

يف حيايت يا شديت! يا # يا سالف الفؤاد! يا سم نفسي .6.1

7رخائي!.

يا مخرة القلب! يا سم روحي، يف منّويت يا قّويت! يا حسن احلال!.  

د" مبعىن القلب، كلمة "نفسي" كلمة "سالف" مبعىن اخلمرة، و"الفؤا

املتكلم، و "حيايت" مبعىن النموة بزيادة ياء املتكلممبعىن روح مث زيادة ياء 

، و"رخائي" مبعىن حسن احلال.املتكلم، "شديت" مبعىن قوة زيادة ياء 

8فيطغى، أم أنت نور السماء؟.# أهليب يثور يف روضة النفس .7.1

فع، أو أنت ضوء السحاب؟.  أ حر النار يهوج يف روضة الروح فريت

كلمة "أ" هي من اإلستفهامية مبعىن ماذا، كلمة "هليب" مبعىن حّر النار،  

كلمة "روضة" مبعىن بستان، كلمة "النفس" مبعىن الروح، كلمة "فيطغى" 

نفس املكان7
نفس املكان8
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مبعىن ارتفع، كلمة "أم" هي من نوعة حرف العطف مبعىن أو، كلمة 

"نور" مبعىن ضوء،  "أنت" هي إسم الضمري من نوع املخاطب، كلمة 

كلمة "السماء" مبعىن السحاب.

كؤوسا، وما اقتنصت # أيها احلب قد جرعت بك احلزن  .8.1

9ابتغائي.

أيها احلب قد ترّددت معك اإلغتّم إناء، وما إصطادها طليب. كلمة 

"أيها احلب" مبعىن دعوة إىل احلب، كلمة "جرعت" مبعىن ترّدد مع زيادة 

عىن معك، كلمة "احلزن" مبعىن اإلغتّم، كلمة ، كلمة "بك" مباملتكلمتاء 

"كؤوسا" مجع التكسري من كلمة كأس مبعىن إناء أو كوب، كلمة 

"اقتنصت" مبعىن إصطادها، وكلمة "ابتغائي" مبعىن طلب مع زيادة ياء 

. املتكلم

14مرجع السابق، ص: 9
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حنانيك يب! وهّون # فبحق اجلمال، يا أيها احلب .9.1

10بالئي.

فبحق احلسن، يا احلب رمحيت! خيفف مصيبيت. كلمة "اجلمال" مبعىن 

احلسن، كلمة "حنانيك" مبعىن امنحين رمحة بعد رمحة، كلمة "وهّون" مبعىن 

.املتكلمخيفف، وكلمة "بالئي" مبعىن مصيبة بزيادة ياء 

#   من ظالم خلقت، أم .   ليت شعري! يا أيها احلب، قل يل: 10.1

11من ضياء؟.

تين أشعر! يا احلب، تكلم إلّيا : من سواد صنعت، أو من نور؟. كلمة لي

"ليت شعري" أي مبعىن ليتين أشعر، كلمة "قل" مبعىن تكلم، كلمة "يب" مبعىن 

إلّيا، كلمة "ظالم" مبعىن سواد، مث كلمة "خلقت" مبعىن صنع مع زيادة تاء إسم 

الضمري هي، وكلمة "ضياء" مبعىن النور.

نفس املكان10
نفس املكان 11
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ة تحليال التأويليةالقصيدتحليل .2

اتأويليةكما شرحت الباحثة يف الباب الثالث عن تعريف قراءة  ال بأ

وفيما يلي حتليل 12.إعادة قراءة النص كاألعمالية األدبية بعد القراءة التكشيفية

.)أيها احلب(يف شعر تأويليةقراءة ال

أيها احلب أنت سّر بالئي # ومهومي، وروعيت، وعنائي.1.1

تضح لنا أن الشاعر يعرب كل ما يشعره إىل احلب، كل يهذا البيت، من 

احلزن، القلق وكل املصيبة تستطيع أن تنتهي. حىت أنه يعتقد أن احلب أعظم 

سر يف حياته.

وحنويل، وأدمعي، وعذايب # وسقامي، ولوعيت، وشقائي.2.1

تضح لنا أن الشاعر يشعر بأن كل حدث له هو سر يمن هذا البيت،

احلب يشعر بعد احلب الذي يأيت عرب يف حياته.عظيم من 

12 Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik & Modern, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012) hlm : 221
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. أيها احلب! أنت سر وجودي # وحيايت، وعزيت، وإبائي3.1

تضح لنا أن الشاعر يشعر بوجود احلب، كان احلب يمن هذا البيت،

يستطيع أن يقوي ما يضعف واحلزن سوف يكون السعادة للشخص.

ورجائي. وشعاعي ما بني دجيور دهري # وأليفي، وقريت، 4.1

أيضا يزال مشيدا كم كبري من  يعربالشاعرتضح لنا أن من هذا البيت، ي

كلمة احلب، ووجود احلب أي يستطيع أن يعيشون حياة وسوف يشعر أخف، 

أكثر إسرتخاء، وميكن أن جيعل كل مشكلة يف حياة فإنه سيكون السهل حله. 

وأيضا احلب يستطيع أن يعكس هذا الظروف، وميكن أيضا أن احلب احلزن 

رح يف احلياة.حىت يستطيع أن يعطي ج

. يا سالف الفؤاد! ياسم نفسي # يف حيايت يا شديت! يا رخائي5.1

تضح لنا أن الشاعر يتساءل إىل اخلالق الذي قد تعزيز يهذا البيت،من 

إحساس باحلب إليه، ومع احلب خلق قلب الثابت، الذي قادر على إبادة أي 
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السموم يقنع على نفسه. كذلك بوجود احلب، وأنه قادر على أن يصبح قوة 

الصفاء لنفسه.و 

فيطغى، أم أنت نور السماء؟. أهليب يثور يف روضة النفس # 6.1

تضح لنا أن الشاعر يشبه الشعور اجلديد باحلب تنمو يهذا البيت،من 

عليه مثل حريق الذي هو جيري خمضخض، مما يعىن أن حبه لشخص مشتعل يف 

حىت يتساءل  روحه. وأنه يشبه أيضا احلب مثل الضوء الذي يأيت من السماء، 

كيف ومن أين هذا احلب ينشأ، ألن حضوره كان قادرا على توجيه كل شيء.

. أيها احلب قد جرعت بك احلزن # كؤوسا، وما اقتنصت ابتغائي7.1

تضح لنا  أن الشاعر يشعر بالشك إىل احلزين يأيت من يهذا البيت،من 

احلب، ألنه قد وجدت احلب مادام أن يبحثه.

ل، يا أيها احلب # حنانيك يب! وهّون بالئي. فبحق اجلما8.1
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تضح لنا أن الشاعر يتحدث عن كل اجلمال الذي يهذا البيت،من 

يأيت من احلب، احلب أن يكون قادر على إعطاء عاطفة هائلة، وكان أيضا 

قادرا على حال املشاكل يف هذه احلياة.

من . ليت شعري! يا أيها احلب، قل يل: # من ظالم خلقت، أم 9.1

ضياء؟

تضح لنا أن الشاعر يشعر الشعور باليأس إىل احلب، يومن هذا البيت، 

وأنه أيضا يشعر بالشعور احلائرة واملرتددة إىل احلب، أحيان احلب كالظالم، 

وأحيانا كالضوء عن حضوره غري متوقع.
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)الحب(قصيدةمعنى الحب في .ب

القصيدة تحليال تكشيفية تحليل .1

ا تكشيفية الباب الثالث عن تعريف القراءة اللباحثة يف كما شرحت ا بأ

إىل نظام السيميا ئية املستوى األول أو قراءة كلمة اللغة أو استنادقراءة بنية 

. )احلب(يف شعر ما يلي حتليل القراءة التكشيفيةوفي13فكلمة.

من السماء، فكانت # احلب شعلة نور ساحر، هبطت.1.1

14ساطع الفلق.

ر، نزلت من السماء، فكانت متأللئ الصبح.  احلب اللهاب ضوء باه

كلمة "شعلة" مبعىن اللهب أو احلرارة الساطعة. كلمة "نور" مبعىن الضوء. كلمة 

"ساحر" مبعىن باهر أو فاتن. كلمة "هبطت" مبعىن نزلت بزيادة تاء الفاعل من 

13 Rina Ratih, Teori dan Aplikasi Semiotik Michael Riffaterre
(Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2016) 5ص: 

108أمحد حسن بسج، مرجع السلبق، ص: 14
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إسم الضمري هي، وهذا إسم يعود إىل كلمة "شعلة أو حرارة الساطعة". كلمة 

" مبعىن متأللئ. وكلمة "الفلق" مبعىن الصبح."ساطع

وعن وجوه الليايل بُرقع ومّزقْت عن جفون الّدهر أغشية # .1.1

15الغسق.

وشّقت عن جفاف الزمان غطاء، وعن وجوه الليل محق ظلمة الليل.  

يشّق، بزيادة تاء الفاعل من إسم الضمري هي وهذا -كلمة "مّزقت مبعىن شقّ 

الضمري يعود إىل كلمة "شعلة". كلمة "أغشية" مبعىن غطاء. كلمة "برقع" مبعىن 

محق. وكلمة "الغسق" مبعىن ظلمة الليل. 

16أيّامه بضياء الفجر والشفق.# احلب روح إهلي، جمنحة.3.1

احلب روح إهلي، له كنف أيامه بنور الصبح والغروب. كلمة "جمنحة" 

مبعىن كنف. كلمة "الفجر" مبعىن الصبح. وكلمة "الشفق" مبعىن الغروب. 

نفس املكان15
نفس املكان16
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جنما، مجيال، ضحوكا، جّد # يطوف يف هذه الّدنيا، فيجعلها.4.1

17مؤتلق.

، اجلمال، السعادة يكون جمتمعني.  يدور يف هذا الّدنيا، فيصنعها النجوم

كلمة "يطوف" مبعىن يدور بزيادة  إسم الضمري هو وهذا الضمري يعود إىل كلمة 

"احلب". كلمة "جيعل" مبعىن يصنع. كلمة "مؤتلق" مبعىن جمتمع. 

18وال تآلف يف الدنيا بنوأفق.# لواله ما مسعْت يف الكون أغنية.5.1

، وال جتتمع يف الدنيا . كلمة لواله ما مسعت يف العامل قصيدة/نشيد

"الكون" مبعىن العامل. كلمة "أغنية" مبعىن نشيد أو قصيدة. كلمة "تآلف" مبعىن 

مبعىن اخلط، و"أفق" مبعىن املستقيم.جيتمع. كلمة "بنو"-إجتمع

خاض اجلحيم، ومل يشفق من # احلب جدول مخر، من تذّوقه.   6.1

19احلرق.

109مرجع السابق، ص: 17
نفس املكان18
نفس املكان19
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دخله نار شديد اإلشتعال، ومل حذر منه احلب جدول مخر، من ذاقه مرّة 

أثر النار. كلمة "تذوقه" مبعىن ذاقه مرّة بعد مرّة مث زيادة هاء من إسم الضمري 

هو وهذا الضمري يعود إىل كلمة "احلب". كلمة "خاض" مبعىن دخله. كلمة 

"اجلحيم" مبعىن نار شديد اإلشتعال. كلمة "يشفق من" مبعىن خافه أو حذر 

احلرق" مبعىن أثر النار.منه. وكلمة "

20خويف إذا ضّمين قرب؟ وما فرقي.# احلب غاية آمال احلياة، فما.7.1

اية أمل احلياة، فما خويف إذا دخله قرب؟ وما شديد خويف. كلمة  احلب 

اية. كلمة "آمل" مجع من أمل. كلمة "ضمين" مبعىن دخله بزيادة  "غاية" مبعىن 

شديد خويف.. وكلمة "فرقي" مبعىن ضمري املتكلم

نفس املكان20
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تحليال تأويليةالقصيدةتحليل.2

اكما شرحته إعادة قراءة النص  الباحثة يف الباب الثالث بأ

وفيما يلي حتليل القراءة 21.كاألعمالية األدبية بعد القراءة التكشيفية

.التأويلية

احلب شعلة نور ساحر، هبطت # من السماء، .1.1

فكانت ساطع الفلق

أغشية # وعن وجوه الليايل ومّزقت عن جفون الّدهر .1.2

قبرقع الغس

رأت الباحثة أّن هذا الشعر يتحدث عن معىن احلب إىل ربّه يف حياة 

تضح لنا  أن الشاعر ميثل احلب كضوء الشمس يف يالشاعر. من هذين البيتني،

الصباح الذي نزل من السماء لنور كل الناس. مبعىن أن احلب يستطيع أن 

21 sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik & Modern, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012) hlm :221
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يشجع الناس من الذي يشعر باحلب. وأيضا احلب يستطيع أن يضيع املوحشى 

يف قلبه، وأنه يستطيع أيضا أن حيذف ظالم الليل الذي جرى. 

احلب روح إهلي، جمنحة # أيّامه بضياء الفجر والشفق.1.3

ذه الدنيا، فيجعلها # جنما، مجيال، يطوف يف ه.1.4

ضحوكا، جد مؤتلق

ن الشاعر يعرب احلب مثل روح الرّب له  تضح لنا أيمن هذين البيتني،

كنف نورين، مها نور الشمس يف صباح اليوم ونور الشمس للغروب يف املساء.  

كان احلب يدور هذا العامل كاالنجوم الذي ينور كل القلب الذي يشعر باحلب، 

وأحيانا احلب كاجلمال والسعادة يكون جمتمع بينهما. املراد من هذان البيتان، 

ستطيع أن يفرح الناس، مث يستطيع أن جيعل الناس إبتسامة. أن احلب ي

لواله ما مسعت يف الكون أغنية # وال تآلف يف الدنيا .1.5

بنو أفق
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تضح لنا أن الشاعر يعرب أن احلب هو اجلمال (أغنية يمن هذا البيت، 

من رنان) يف العامل، إذا مل يكن بسبب منه، فهناك ال اجلمال يف هذا العامل، 

هناك ال اجلمال يف األفق (خط مستقيم)ولن يكن 

احلب جدول مخر، من تذوقه # خاض اجلحيم، ومل .1.6

يشفق من احلرق

تضح لنا أن الشاعر يعرب أن احلب هو أنشطة اخلمر يمن هذا البيت،

يستطيع أن جيعل الناس مشعورا باحلب. مث يف هذا البيت يعرب أيضا، من الذي 

عن شيء آخر، وال يباىل من حوله.يشعر احلب فهو ال يذكر أو ال يفكر 

احلب غاية آمال احلياة، فما # خويف إذا ضمين قرب؟ .1.7

وما فرقي

الشاعر يعرب أن احلب هو غاية على كل أنتضح لنا يهذا البيت،من 

عمل احلياة أو على كل مسئلة يف هذه احلياة، ألن احلب يستطيع أن يعطي 

الذي يأيت إىل الناس يشعر احلب.املسئلة و يستطيع أيضا أن ينتهي كل املسئلة
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الباب الخامس

خاتمة

يف ختام هذه الرسالة العلمية، تريد الباحثة أن تسجل النتائج اليت 

حصلت عليها الباحثة يف مرور كتابة هذه الرسالة العلمية. 

النتائج .أ

ا الباحثة أن معىن احلب الذي يتضمن  ومن أهم نتائج الرسالة اليت وجد

يف شعر أيها احلب واحلب أليب القاسم الشايب، فهي كما تأيت: 

تضمن يف شعر أيها عىن احلب الذي يميف السيميائيةأن املعاين .1

، مثل يف تأويليةمعاين الو يكون يف معاين التكشيفيةاحلب واحلب

. تكشيفيةمبعىن المبعىن الدعوة للمحبة""أيها احلبشعر األول: 

يف شعر األول يدل معىن احلب أن فهوتأويليةعىن الوإذا كان مب

،على احملبة العامة اليت تتعلق بكل جوانب حياة الناس على سبيل

احلب إىل الناس، إىل اهللا، أو إىل الوالدين يستطيع ان املثال:
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وأما مثل يف شعر الثاين دة.يعطي الناس الذي يشعره بالسعا

تأويليةعىن ال. وإذا كان مبتكشيفيةعىن الفهو احملبوب مب"احلب" 

. وهذا يشري معىن احلب يف شعر الثاين يدل إىل اهللا أو ربّهفهو أن

حيمل املعىن الذي يريده الشاعر خبالف تكشيفيةعىن المإىل أن 

رفة الشعر.فهو يعطي ما يريده الشاعر يف املعتأويليةمعىن ال

التوصيات .ب

ومن أهم التوصيات هي: 

ا أن يستططلبة قسم الترجو الباحثة إىل .1 يعوا  لغة العربية وأد

بالنظرية األخرىوأعمال األدبية عن الشعر والرواية كشف 

املتنوعة. 

كتبة كلية اآلدبمكتبة اجلامعة الرانريي عامة ومترجو الباحثة إىل .2

باعن اآلدأن تكثر وتزيد الكتب خاصة والعلوم اإلنسانية

والنظرية األدبية مثل نظرية ب العريبواملصادر العربية املتعلقة باألد

السيميوتيك، نظرية التعبريية، وغريمها. 
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