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 كلمة الشكر

ن، آة القر ة العربية لغلمو البيان وجعل اللغعاحلمد هلل الذي خلق اإلنسان و 
وصحبو الذين  والصالة والسالم على سيدنا حممد صلى هلل عليو وسلم وعلى الو

 يف سبيل اهلل.  ونجياىد

على حمطة  يف شعر" الوطنية :إن ىذه الرسالة اجلامعية حتت عنوانف ،وبعد
كشرط من الشروط )دراسة سيميائية(   مود دروي حمل " اخلريطةقطار سقط عن 

كمادة من ادلواد الدراسية ادلقررة على   لنيل الشهادة اجلامعية األوىل والواجبات
انية قسم اللغة علوم اإلنسو  اآلدب يف كلية (S. Hum)الطالب للحصول على شهادة

 اإلسالمية احلكومية. ة الرانريبية وأدهبا جامعالعر 

د ارش األستاذ دلشرفني مهاا شكر يقدم الباحث ىذه الفرصة الكرمية،ويف 
يف   كامال  إعداد ىذة الرسالة إشراف جيدا ادلاجستري علىفردوس وحممد  ادلاجستري
مجيع و مها وجيزيهما جزاء حسنا  أن يبارك -عز وجل- اهلللعلى  ،ىذه الرسالةكتابة 
 عند كتابتو تعددةساعدوه بإعارة ادلراجع ادلالذين ودلوظفي ادلكتبة  ،بالكلية األساتذة

 ىذه الرسالة.

ويقدم الباحث الشكر دلدير اجلامعة وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
ة ودلوظف ادلكتبة بكلية اآلداب ذتورئيس قسم اللغة العربية وأدهبا وجلميع األسا

 ىذه الرسالة. والعلوم اإلنسانية ىم ساعدوىا بإعارة كتبو الباحث يف إمتام 



 

 ب

 

نافعة للباحث خاصة و للقارئني  ارجو الباحث أن ىذه الرسالةوأخريا ، 
قوة إال باهلل  والحول وال ،عامة. حسبنا اهلل ونعم الوكيل نعم ادلوىل ونعم النصري

 العلي العظيم واحلمد هلل رب العادلني.
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دراسة  دومود دروي حمل "حمطة قطار سقط عن اخلريطة ىعل"الوطنية ىف شعر ،عنوان هذه الرسالة
 ي الشعر  ومعانيها ما عناصر السيدوميائية فهي شكلة  ي هذا الحح واما امل حتليلية سيدوميائية.
  ي كتابة هذه الرسالة استخدم الحاح . دومود دروي حملسقط عن اخلريطة قطار على حمطة 

ائية املوجودة عناصر السيدومي أن الرسالة فهي منوأما النتائج املكتيب بالوصف والتحليل.  طريقة
واما من  شوك و صحارتتكون من ستة السيدوميائيات وهي عشب  نوعة وهيتم  ي هذا الشعر
على األرض، وأما معناه باهلريمينيوطيقي هو  نحات تنحتنوعة كذلك كالعشب معناه تمعانيها م
شوكا حقيقيا  كل اشياء مؤملة جدا إما  امعنامه والصحار ، كالشوكأن الوطن الشاعر خصحةاملعىن 

 كامادة صغرية وحاد وأما معناه باهلريمينيوطيقي هنا اإلستعدومار  ي بلد الشاعر.
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Skripsi ini berjudul Al-wathaniyah fi syi‟ri “ „ala muhaththatin qitharin saqata  „anil 

kharithah” li Mahmud Darwis (dirasah simiyaiyah), yang mengkaji salah satu syair 

dalam Diwan Mahmud Darwis dengan menggunakan teori semiotika. Adapun metode 

yang digunakan peneliti adalah metode semiotik yang dikemukakan oleh Michael 

Riffaterre. Michael Riffaterre mengemukakan bahwa ada beberapa tahapan yang 

harus diperhatikan dalam. Memaknai sebuah syair, yaitu pembacaan heuristic dan 

pembacaan hermeneutic (retroaktif). Pembacaan heuristic yaitu untuk mengetahui 

makna secara kebahasaan dalam syair Mahmud darwis, setelah itu masuk kepada 

tahapan kedua yaitu melakukan pembacaan hermeneutik yang bertujuan untuk 

mengkaji lebih mendalam antara satu kata dengan kata lain dalam syair Mahmud 

darwis ini yang mana dengan pembacaan ini ditemukan makna yang menunjukkan 

makna semiotik. Dan adapun hasil yang didapatkan dari pelajaran ini bahwa dalam 

syair Mahmud darwis  ini banyak kata yang digunakan Mahmud darwis pada syair ini 

menunjukki makna semiotik yang dapat diketahui melalui metode Michael Riffaterre. 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 
بو من أحداث عامة وظروف  ىو ينعكس عليو حياة أىلو وما تأثروا األدب

وينشؤن األديب ليتمتعو اجملتمع ويفهمو ويستخدمو. ال نستطيع أن نفهم 1خاصة.
العمل األدىب إال أن نفهمو بالشعور فنحتاج اىل الفهم اخلاص ألن خنتلف العمل 

 2.اإلجتماعية األخرىاألديب بالعلوم 
ند أما األدب العريب ع 3األدب مرآة احلياة يعكس ما فيها من خَت وشر. 

أربعة أشكال، يعٍت الشعر والنثر واخلطابة  رأي األدباء ادلعاصرين حاضر يف
وقد يطلق األدب على مجيع ما صنف يف كل لغة من البحوث العلمية  4والكتابة.

 5والفنون األدبية، فيشمل كل ما أنتجتو خواطر العلماء وقرئح الكتاب والشعراء.

                                                 
( 1958تبة الدراسات األدبية،دارادلعارف،مكالقاىرة: ،) األدب العريب ادلعاصر يف مصريف،شوقى ض  1  

  11ص
2
  Nyonya Kutha Ratna. Teori Metode dan Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

2014)  hal. 11 
3
 9 نفس املرجع : ص 

 39 ص (4994)القاهرة : مكتبة الهنضة،  ،، اصول النقد ال ديبأ محد الشايب4 
5
 3 ص (4951)القاهرة : مطبع هنضة مرص.  اترخي ال دب العريب،أ محد حسان الزايت،  
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قرأت عن  6معنها " عالمة "”semeion“ تق من  لغة اليونانية شالسيميائية ت  
نطاق واسع يف نظرية االتصال، نظرية السيميائية اليت حىت اآلن ال تزال تدرس على 

جيعل الكاتب يشعر ادلهتمُت وذات معٌت من الفضول دلعرفة ادلزيد عن نظرية 
 السيميائية النهج. ولذلك، فإن الكتاب حيصل على لقب "نظرية السيميائية"

. الريفاتَت ىي العلم بالعالمة خاصة دراسة الثقافة أو اآلدب السيميائية عند
الشعر ىو التعابَت غَت مباشرة اليت تشتمل على ثالثة األشياء  مث رأى ريفاتَت بأن 

 (distorting meaning)وتشوية ادلعاين ( displacing meaning)كما يلي:  تغيَت ادلعاين 
فتغيَت ادلعاين الشعر  قد ظهر بسبب استخدام  7.(creating meaning)وإبداع ادلعاين 

هبام والتناقض التشبيو واجملاز والكناية، وأما تشوية ادلعٌت الشعر فقد ظهر بسبب اإل
 8والسفافة.

فكانت السيميائية تستعمل تعبَت يف الشعر والنثر والرواية وعَتذلك, فهي  
الوطن عند حملمود ىذا البحث اراد الباحث أن يبحث عن السيميائية يف الشعر 

مود حمل "زلطة قطار سقط عن اخلريطة ىعل"الوطنية ىف شعر :درويش حتت عنوان 
 يف ىذا الشعر يتكلم عن الوطنية درويش . كان زلمود درويش دراسة سيميائية

 وكان يف ىذا الشعر عناصر السيميائية وكل سيميائية ذلا معاىن

                                                 
6
  Alex, Sobur,  ” Analisis Teks Media” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) hal. 37. 

7
  Machael Riffatere, Semiotic of Poentry, (Bloomington  London, Indiana University) hal 10 

8 Ibid, hal 2 
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التعبَت بوزن، اتباع على وزن الشعر لغة ىو العلم إصطالحا ىو الكالم 
الشعر ىو نوع من انواع  األدب ادلميزة إلن يف الشعر يستخدم اإلشارة يف  9عريب.

تعبَته. يعد الشعر كشيئ يًتتب فيو العناصر اجلميلة ويعرف بانو شيء حيصلو 
األديب من فنية الكلمات ادلناظمة ويستخدم اجملاز والعبارات عن حالة احلياة 

يف العادة العربية ينظم الشعر لتذكر ادليت من شرفاء واللتعبَت اثر  10.اليومية فيو
 11العريب واللتعبَت افكار ادلنظم.

 مشكلة البحث .ب 
وبناء على ما قد شرح الباحث يف خلفية البحث، وتركز ىذا البحث يف 

على زلطة سقط عن يف الشعر  ومعانيها ما عناصر السيميائية الناحية التالية، ىي :
 ؟مود درويش حملاخلريطة 

 

 

 

  

                                                 
 8 ( ص1995)شركة حكمة شهيد إينداء: ،ادليسر يف علم العروضخطيب األمم،   9

 31 ( ص1984, )لبنان: مكتبة لبنان,األدبو  معجم ادلصطلحات العربية يف اللغةرلدي وىبو،   10
 28 ( ص1952قاىرة : مطبعة هنضة مصر: . )التاريخ األدب العريبامحد حسان الزيات،   11
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 أغراض البحث .ج 
 وأما أغراض البحث من ىذه الرسالة فهي :

مود حمل على زلطة سقط عن اخلريطةمعرفة عناصر السيميائية يف شعر   -1
 درويش

على زلطة سقط عن اخلريطة حملمود معاين السيمائية يف الشعر  معرفة -2
 درويش

 معاني المصطلحات .د 

  حتتاج اىل الشرح وىي :ىذه الرسالة ىناك مصطلحات الىت يف موضوع

ارتباط باطٍت حنوه ، والقومية ىي الوطنية ىي حب الوطن ، والشعور ب .1
 12حب األمة ، والشعور بارتباط باطٍت حنوىا.

ليها كالٌم يعتمُد على استخداِم موسيقا خاّصٍة بو ُيطلُق ع  لغةالّشعر  .2
يُعرُف الّشعُر بأنّو نوٌع من  الشعر اصطالحا ماوأُمسّمى ادلوسيقا الشعريّة.

أنواع الكالم يعتمُد على وزٍن دقيٍق، ويُقصُد فيو فكرٌة عاّمة لوصِف 
وتوضيح الفكرة الرّئيسة اخلاّصة بشعر. ومن الّتعريفات اأُلخرى للّشعر 

                                                 
12

-)مركز دراساد الوحدة ادلربية, بَتوت والقومية,, آراء وأحاديث يف الوطنية خلدوت ساطع العصري  ابو  
 9( ص 1944لبنان,
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ىو الكلماُت اليت حتمُل معاٍن لغويّة تؤثّ ُر على اإلنسان عند قراءتو، أو 
 .13 يُّ كالٍم ال حيتوي على وزٍن شعرّي ال ُيصّنُف ضمن الّشعرمساعو، وأ

مود حملالوطن  على زلطة قطار سقط عن اخلريطة : موضوع من الشعر .3
 درويش

"العلمة" تدرس عالمات على احلياة البشرية.ألن  والسيميائية ىي .4
البشرية لديهم القدرة تعطي معٌت دلختلف على االجتماعية والثقافية 

 .14 والطبيعية

 منهج البحث .ه 
أما منهج البحث الذي يستخدمو الباحث يف كتابة ىذه الرسالة فهو منهج 

 ستقراء على معاين السيميائية االستداللية  واذلَتمنوطيقيةو باالوصف التحليلي،
وجلمع ادلعلومات والبيانات ذلذه الرسالة يعتمد الباحث على طريقة البحث 

الرسالة فيعتمد الباحث على الطريقة الىت قررىا قسم اللغة ولكتابة ىذه .ادلكتيب
 بند أتشية ىو الكتاب: -وأدهبا جبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكمية دار السالم

Pedoman Penulisan Skripsi (Jurusan Bahasa dan Sastra Arab) Fakultas Adab UIN 

Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014 

 

 

 

                                                 
 

 12( ص 2009-5-14:,أب زلمد غنيم )تعريف الشعر وفائدتو وفضل13
  

14
 Hoed, Benny H., “Strukturalisme, Pragmatik dan Semiotik dalam Kajian Indonesia: Tanda 

yang Retak  (Jakarta: Wedatama Widya Sastra: 2002)  hal 30. 
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 السابقة ةسادر ال .و 
موضوع للسيميائية يف رواية محار احلكيم كتبو أزىرى حيث أنو  حتدث عن      

الرموز األلفاظ محار احلكيم نتائج منو أن األلفاظ الدالة على ادلعاين السيميائية يف 
رواية كثَتة مثل محار احلكيم، القروش، اجليش  وغَت ذلك. و أن ادلعاين السيميائية 

تكون يف ادلعاين االستداللية  ادلتضمنة يف رواية  (heuristic) وادلعاين اذلَتمنوطقية
(Hermeunetik)  )مثل:محار احلكيم ، فهو احليوان بصفتو الكرمية  )الطبيعة اإلنسانية

بادلعٌت االستداليل . وإذا كان بادلعٌت اذلَتمنوطقي فهو  أن مصر أصاهبا وىو فقد 
اليكاد فيها رجل حكيم . وىذا يشَت أن ادلعٍت االستداليل حيمل ادلعٌت الذى يريده 

عطي  ما يريده الكاتب يف ادلعرفة النص  الكاتب خبالف ادلعٍت اذلَتمنوطقي فهو ي  
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 الباب الثاني

 ترجمة محمود درويش

 حياته ونشأته . أ

(  فيفي قرية "الربوة" القريبة من عكا، 31/31/3493ولد زلمود درويش )
م  إىل 3491مشال فلسطٌن. وجلأ مع عائلتو خالل نكبة الشعبة الفلسطٌن عام 

لبنان، حيث مكثت عائلة عاما واحدا، وعادت "متسّللة" إىل قريتها اليت كانت 
للتدمًن الكامل، فأقامت يف "دير األسد" اجملاورة. انضّم إىل احلرب تعرضت 

الشيوعي اإلسرائيلي مطلع سنوات الستٌن من القرن العشرين وانتقل إىل حيفا، 
افية، اليت اصبح رئيسا حيث عمل زلررا يف صحيفة "االحتاد" ورللة "اجلديد" الثق

 لتحريرىا.

رات خالل عقد الستينات بسبب تعرض لالعتقال واإلقامة اجلربية عّدة م
للدراسة يف موسكو، وأقام  3473نشاطو السياسي والسقايف. غادر حيفا عام 

فيها عاما واحدا، قبل أن يقرر التوجو إىل القاىرة، حيث عمل زلررا يف صحيفة 
والتحق دينظمة التحرير الفلسطينية  3471"األىرام". غادر القاىرة إىل بًنوت عام 

ا الثقافية، ترأس "مركز الدراسات الفلسطينية" وأسس رللة وعمل يف مؤسسته
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"الكرمل" ورأساحتاد الكتاب والصحيفٌن الفلسطينيٌن وارتبط بعالقات وثيقة مع 
 3القيادة الفلسطينية.

فمحمود درويش حنيف وطويل، سريع احلركة يف شيء من العصبية، مرتفع 
قة انسانية. وصوت زلمود يف الرأس يف اعتزاز ال يشوبو غرور، وىو يتميز يف عال

احلديث خفيض ىاديء. أّما القاؤه للشعر فيبلغ درجة عالية من اجلودة واألصالة 
والقدرة على التأثًن الوجداين. وزلمود درويش على عالقة صداقة بزميلو الشاعر 
مسيح القاسم. وزلمود زلب للغناء وادلوسيقي وىو حيب صوت فًنوز وأم كلثوم 

ظ. كما أنو كثًن االستماع اىل ادلوسيقي الغربية، وىو حيب النكتة وعبد احلليم حاف
 ادلصرية ويتابع الربامج الفكاىية يف االذاعات ادلصريو ادلختلفة.

ومن الصفات الشخصية حملمود درويش أنو خجول جدا. ومن عاداتو أنو 
تثبت يسهر كثًنا وجيد يف الليل متعتو، وفرصتو للتفكًن والتأمل. وكل ىذه الصفات 

 1ما شخصية زلمود من بساطة وحب طبيعى عميق للحياة.

بعد خروج ادلقاومة الفلسطينية منها يف اعقاب  3411غادر بًنوت عام 
االجتياح االسرائيلي ذلا وتنّقل بٌن قربص وتونس وسوريا قبل أن ينتقل لإلقامة يف 

هناية  باريس. انتخب عضوا يف اللجنة التنفيذية دلنظمة التحرير الفلسطينية
الثمانينات واستقال منها حتفظا على اتفاق اسلو بٌن ادلنظمة وإسرائيل. صاغ 

                                                 
 7( ص: 3، ط1331"، حيفا: )دار راية للنشر، خطب الدكتور ادلوزونةزلمود درويش، " 3
 331-339، دار اذلالل. ص: -شاعر األرض احملتلة–رجاء النقاش، زلمود درويش 1
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مبشاركة ادلفكر الفلسطيين ادوارد سعيد وثيقة اعالن االستقالل الفلسطيين عام 
نثرية حّققت لو حضورا باىرا يف الوجدان  33عمال شعريا و 13. أصدر 3411

احلديثة العربية يف النصف الثاين من القرن الفلسطيين والعريب واعترب احد أىم رواد 
لغة، وبيع من اعمالو أكثر من مليون نسخة، كما  11العشرين. ترمجت اعمالو اىل 

حاز عشرات اجلوائز األدبية الرفيعة وشهادات الدكتوراة. عاد إىل الوطن ألول مرة 
ه وشارك للقاء الروائي إميل حبييب الذي تويف يف ذات يوم وصولو، فرثا 3441عام 

منتقال بٌن عّمان ورام اهلل. عاد صيف  3447يف جنازتو يف الناصرة. أقام منذ عام 
 اىل حيفا وقدم أمسية احتفالية وتارخيية يف ادلدينة. 1337عام 

تويف يف مدينة ىيوسنت االمريكية عملية جراحية يف القلب ودفن يف رام اهلل. 
 1الفلسطينية".حتّول يوم ميالده إىل "يوم الثقافة الوطنية 

 

 مؤلفاته  . ب
 عصافًن بال أجنحة .3

ادلرحلة األوىل ىي مرحلة الطفولو الفنية وديثلها ديوانو األول )عصافًن بال 
وكان عمر الشاعر تسعة عشر عاما.  3413أجنحة( وقد صدر ىذا الديوان سنة 

ويقول زلمود درويش نفسو عن ىذا الديوان "انو ديوان ال يستحق الوقوف أمامو.  
بًنا عن زلاوالت غًن متبلورة". كنت يف سنيت الدراسية األخًنة، وكان الديوان تع

                                                 
 7. ص: ادلرجع السابق 1
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ورغم أن ىذا الديوان يكشف عن بعض احلرارة والصدق والطموح الفكر والفىن يف 
طفولة زلمود درويش الفتية اال أنو ديوان ضعيف بكل معىن الكلمة، فالنعبًن فيو 
مباشر بل وساذج يف كثًن من االحيان، والتجارب واألفكار فيو زلدودة، والصور 

ائمة على الزخرف والبالغة اخلارجية والرغبة يف تقدمي لون من ألوان االهبار الشعرية ق
 9اللفظى.

  عاشق من فلسطٌن .1
)عاشق من فلسطٌن( عن شوق الشاعر إىل  شعرعرب زلموددرويش يف ىذه 

يف السجن  شعرحبيبتو، يعنىشوقهإىل الوطن أو األرض الفلسطٌن. وكتب ىذه 
 (.م3417 - م3413)

 آخر الليل .1
قصيدة طويلة من ستة مقاطع بعنوان )أزىار الدام( تسجل بصورة فنية رفيعة 
مأسة ) كفر قاسم(، وما يتعلمو النضال العريب واالنسان العريب من ىذه ادلذجة. 

وعنوانو )مغىن الدام( يصور لنا زلمود درويش شهداء  شعرففي ادلقطع األول من 
ر على أحلاهنا. فالشهداء مل ديوتوا، "كفر قاسم" وقد حتول اىل "أوتار" يغين الشاع

ولكنهم أصبحوا أصواتا إذلية تعزف لألمل وللمستقبل، لقد انطلق الشهداء ورفرفوا 
بأجنحتهم احلانية على كل احملزونٌن من أبناء األرض احملتلة ديسحون الدموع وديلون 

 القلوب بألمل.

                                                 
 337ادلرجع السابق. ص:  9
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يعة )كفر ويصور زلمود درويش التناقض بٌن موقف القرية الوادعة الود
قاسم( وأىلها الذين ال يهتمون اال باحلياة ومشاغل وبٌن موقف االسرائيليٌن ادللىء 

 1بالظلم والنزاعة الدموية ادلعادية للحياة.

 ال أريد ذلذه شعر أن تنتهي .9
ىذا ديوان زلمود درويش األخًن قبل وفاتو. كتبو يف السجن. مازال يكتب 

يف احتالل من اإلسرائيل. ولذالك، يريد أن يف قصيدتو عن البلد ادلختلة، ويرغب 
 يستمر قصيدتو أكثٌر ما إنكار لليحودي.

 
 

                                                 
 نفس ادلرجع 1
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 الباب الثالث

 طار النظري اإل

عرف السيميائي يف العقود األخَتة من القررن العشرين حتوالت عدة يف 
التعاطي مع اخلطاب الشعري احلديث على وجه اخلصوص، هذا ما آثر العديد من 
اإلشكاالت يف كيفية مقاربة النص األديب مقاربة واعية على مستوى األدوات 

فسد داللة ادلعاين اإلجرئية، أو على مستوى التأويل واستنطاق النص بشكل ال ي
 احلقيقة للبٍت العميقة. 

إن األدب هو من الًتكيب ادلتعدد، حىت الفهم ادلعٌت ىف العمل األديب حيتاج 
إىل التحليل. والتحليل ادلذكور هو من السعي ألخذ ادلعٌت واعطائه يف النص األديب 

أن اللغة هي من  ،(Sausure)الذي يشمل عليه النظام العالميت. كما قدمه سويسر 
نظام العالمة أوالداللة و بوصفها كنظام العالمة، أهنا تتوكل شيئ آخر ادلسمى 

 بادلعٌت. 

 السيميائية  مفهوم . أ
 لغة .1

" مبعٌت العالمة والداللة. وسيميائي semion"ولفظ السيميائية هو من اليوناين 
هو من فرع العلم الذي يتعلم فيه العالمة وكل ما يتعلق هبا مثل نظام العالمة 
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أنه يتعلم عن  (Preminger)والعملية اجملرية يف استخدام العالمة. مث شرح فردينجَت 
مة هي األنظمة والقواعد واالتفاقات اليت اعطت إىل العالمات عدة ادلعاين. والعال

 1اليت توكل الشيئ اآلخر من اخلبزة والنكرة والعاطفة وغَتها.

)السميمياء( يف معجم لسان العرب البن منظور، ويف  معاىن ادلصطلحات
مادة )س، و، م( قوله : السيمة والسمياء العالمة، وسوم الفرس جعل عليه السيمة 

د ورد ذلك يف كتاب . وق2ويقول اجلوهري السومة بالضم العالمة، جتعل على الشاة
اهلل ، لكن مقصوراً غَت شلدود، أي بال مهز، هكـذا: )ِسـيَما(. قالـ تعاىل: }ِسيَماُهْم 

وقال ـ سبحانه: }تـَْعرِفـُُهم  3[.29يف ُوُجوهِهم مِّْن أَثَِر السُُّجوِد{ ]الفتح: 
 4[.273ِبِسيَماُهْم{ ]البقرة: 

 اصطالحا .2
السيمولوجيا والسيولتيك والسيميائية السيمياء هو أحد ادلعربات  الثالثة  

للفظ يوناين هو )السيميوطيقا( من  كلمة )السيميولوجيا( وتعٍت  العالمة. ويعرف 
بعض العلماء بأنه: علم  يدرس  العالمة ومنظوماهتا )أي اللغات الطبيعية 

 5واالصطناعية(  كما يدرس اخلصائص اليت  دتتاز  هبا  عالقة  العالمة  مبدلوالهتا.

                                                 
1 Suwadi Endraswara, Metode Penelitian sastra Epistimologi, Model, teori, dan 

Aplikasinya,(Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hal :  64  
 372( ص : 1997)بَتوت، دار صادر،  3، مادة)س، و، م( اجمللد ، لسان العربابن منظور 3
  29القرأن الكرًن، سورة الفتح :  3
  273القرأن الكرًن، سورة البقرة :  4
 77ادللتقى الوطٍت األول، ص : ، زلاضرات السيميائية اجتاهات وأبعاد إبراهيم صدق، 5
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إن دي سوسَت كان يرى أن اللسان نسق من العالمات اليت تعرب عن ادلعٌت، 
وهو ما ديكن أن يقارن بلغة ا لصم والبكم والطقوس الرمزية األخرى دينية كانت أم 
ثقافية مادامت وسط اجملتمع. وقد تزامن هذا التبشَت مع ما كان يقوله عامل آخر 

مبجمله نشاط سيميائي.  ( من أن النشاط البشري1914-1839هو بَتس )
وبطبيعة احلال فإن النشاط اللساين هو نشاط سيميائي ألنه جزء من النشاط 
البشري .يقول بَتس عن نفسه : إنٍت وحسب علمي الرائد أو باألحرى أول من 
ارتاد هذا ادلوضوع ادلتمثل يف تفسَت وكشف ما مسيته السيميوطيقا أي نظرية الطبيعة 

ساسية ألي سيميوزي  زلتمل .إن هذ  السيميوطيقا اليت اجلوهرية واألصناف األ
يطلق عليها يف موضع آخر ادلنطق تعرض نفسها كنظرية للدالئل وهذا ما يربطها 

 .6مبفهوم السيميوزي  الذي يعد على ضلو دقيق اخلاصية ادلكونة للدالئل

أما األمريكي "شارل سندرس بورس" فقد ربط هذا العلم بادلنطق، حيث 
"لي  ادلنطق مبفهومه العام إال امسا أخر للسيميوطيقا، والسيميوطيقا نظرية يقول: 

 7(.26شبه ضرورية أو نظرية شك لية  للعالمات" )رشيد بن مالك : 

                                                 
ترمجة عبدالقادر قنيٍت، الطبعة األوىل )أفريقيا  زلاضرات يف علم اللسان العام ،فَتدناند دي سوسَت ،  6

 8م( ص : 1987الشرق، دار بيضاء، 
 17(، ص : 2212، الطبعة األوىل )بَتوت دار العرابية للعلوم  معجم السيميائيةفيصل األمحر،  7
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والسيميائيات عند كل الغربيُت هي : "العلم الذي يدرس العالمات، وهبذا 
زيف راي و عرفها كل من تودوروف وغردياس وجوليا كريستيقا وجون دوبوا وج

 8(.18دوبوف )عصام خلف كامل : 

ويعرف "صالح فضل" السيميائيات بقوله: هي العلم الذي يدرس األنظمة 
فصالح فضل هبذا التعريف  9الرمزية يف كل اإلشارات الدالة وكيفية هذ  الداللة.

يشًتط أن تكون اإلشارات ادلدروسة ذات داللة، ألن السيميائيات تدرس داللة 
، أما "سعيد علواش" فَتبطها بالثقافة ومظاهرها حُت  يقول : هي هذ  اإلشارات

دراسة لكل مظاهر الثقافة، كما لو كانت أنظمة للعالمة، اعتمادا على افًتاض 
 مظاهر الثقافة كأنظمة عالمات يف الواقع.

ونستنتج من كل هذ  التعاريف أن السيميائيات نظرية واسعة جدا، ال ديكن 
فهي كما يقول "سعيد بنكراد" : ليست سوى تساؤالت ختص  اإلدلام بل جوانبها،

الطريقة اليت ينتج هبا اإلنسان سلوكاته أي معانيه، وهي أيض الطريقة اليت يستهلك 
 هبا هذ  ادلعاين )سعيد بنكراد(. وما أعقدها خُت تكون كذلك.

كانت هذ  أهم اآلراء اليت دارت حول مصطلح "السيمسائيات" يف بالد 
 بالدنا العربية، فهو ككل األعمال العظيمة اليت يكثر حوذلا النقاش، الغرب، ويف

تضاربت حوله اآلراء، وبدرجة كبَتة يف اجلانب ادلصطلحايت كما يف اجلانب 

                                                 
 17جع، ص : نف  ادلر  8

 18نف  ادلرجع، ص :  9
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ادلفهومي، ال لينقص ذلك من قيمته بل على العك . فقد ثبت للجميع أنه علم 
تسب هذ  ادلكانة بقدرته له مكانته ادلتميزة وسطؤالعلوم وادلناهج األخرى، وقد اك

على احتضان مجلة من العلوم يف مظلته، ومبرونته يف التعامل مع الظواهر 
 12ادلختلفة.

اشتهر منهم غَت دي سوسَت تشارلز ساندر بَتس وروالند بارت، وغارعاس 
وباكيسون  ومَتنواريكو ومايكل رميتَت وجوليا كريستيفا وباريرا  هَت نستاين مسث. 

ُت ادلنطق والسيميوطيقا إذ جعل ادلنطق يف مفهومه العام امسا آخر وقد ربط بَتس ب
ذلا  وله كتاب عنوانه: كتابات حول العالمة، ظهر قبل كتاب دي سوسَت غاية 
السيميائية عند ، البحث عن األنظمة الدالة يف سلتلف العلوم العقلية واإلنسانية 

الرياضيات، واألخالق، فهو يقول: لي  باستطاعيت أن أدرس أي شيء يف الكون ك
وادليتافيزيقا واجلاذبية األرضية، والديناميكية احلرارية والبصريات ،والكيمياء، 
والتشريح، وعلم الفلك، والنف ، وعلم الصوتيات، وعلم االقتصاد، وتأريخ العلم 

   11والكالم إال على أنه نظام سيميولوجي.

م بكل ما ينتمي إىل إن السميائيات ال تنفرد مبوضوع خاص هبا، فهي هتت
التجربة اإلنسانية العادية شريطة أن تكون هذ  ادلوضوعات جزءا من سَتورة داللية. 

                                                 
 19نف  ادلرجع، ص : 12  

واألدب العريب ،   اللغة )معهد,األديب األدب اجلزائري يف ميزان النقد السيميائية والنص ،أعمال ملتقى 11
 12ص :  ,(م1995جامعة عناية، 
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فادلوضوعات ادلعزولة، أي تلك ادلوجودة خارج نسيج السميوز، ال ديكن أن تشكل 
 12منطلقا لفهم الذات اإلنسانية أو قول شيء عنها.

 أنواع السيميائية. ب
 السابقة فلخص الباحث بأن السيميائية هي:التعريقات  بالنظر إىل

لقد احتلت السيميائيات حقول ادلعارف األدبية والنقدية كعلم يهدف إىل البحث 
عن العالمات وتأويالهتا يف الكون كله، وكان ذلذا التوسيع يف رلاالهتا 
وانفتاحهاالكبَت أن تداخلت معها العلوم وادلعارف العلمية واإلنسانية، لكنها 
استطاعت أن جتد لنفسها منهجا مستقال، زلاولة فرض تطبيقاهتا على سلتلف 
مظاهر احلياة، فكان منها قسماها ادلهمان: قسم لغوي وآخر غَت لغوي، فما 

 13الفارق بُت اللغوي وغَت اللغوي ياتر؟

 السيميائيات اللغوية -1
، وقد أخذت 22لقد تطورت السيميائيات اللغوية بشكل كبَت منذ القرن 

 14الكثَت من مبادئ وقواعد اللسانيات.

وتنقسم العالمات اللسانيات إىل قسمُت كبَتين: عالمات الكالم ووحدهتا 
الدنيا تسمى "الفونيم" والثانية عالملت الكتابة ووحدهتا الدنيا تسم "حروف". 

                                                 
م(   ص :  2212احلوار، ، الطبعة الثالثة  )سورية، دار السيميائية مفاهيمها وتطبيقاهتاسعيد بنگـراد  12

28 
 72نف  ادلرجع، ص  13
 نف  ادلكان14
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ومقابلة األصوات بالكلمات هي يف الواقع من منطلق اعتباطية الدليل مثلما مساها 
". وصلد "بورس" قد حتدث عن الكلمات اليت اعتربها عالمات وهي "دوسوسَت

بذاهتا تشكل رموزا ومؤشرات يف حُت صلد "دوسوسَت" كما نعرف قد اهتم باللغة 
يف ذاهتا ولذاهتا، وكان من ادلبشرين بظهور السيميائيات، لكنه مل يؤس  ويطور 

ا الفرد باستمرار، فيها، لقد جعل اللغة ذات شكل ثنائي: دال ومدلول، ديارسه
تتكون من وحدات مستقلة وثابتة، وهي ادلسؤولة عن العمليات السمعية والصوتية 
ادلنتجة للكالم إهنا: "نظام من العالمات تستند أساسا، وقبل كل شيئ على احتد 
بُت ادلعٌت والصورة الصوتية، ويتميز هذان الوجهان للعالمة )أي ادلعٌت والصورة( 

 15(.176إميل بنفينست : بكوهنما نفسيُت" )

 16ويرى "بنفينيست" سبب كون اللغة نظاما سيميائيا هو أهنا: 

 تتمثل يف قول حييل إىل موقف معُت )أي قصدية القول(. .1
 وحداهتا مستقلة دتثل كل واحدة منها عالمة. .2
 إنتاجها واستقباذلا مشًتك بُت اجلميع لقيمها اإلشارية. .3
 (.187إميل بنفينيست:أداة للتواصل بُت مرسل ومرسل إليه ) .4

 وتتمثل السيميائيات اللغوية يف أشكال لسانية أمهها :

 الصوتيان )الفونولوجيا(: .1
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هي من أهم دراسات السيميائيات اللسانيات، هتتم بأصوات اللغة 
)الفونيمات( والتنسيق بينها، يقول "برنان توسان": والفونولوجيا دتكنت من وضع 

األصوات وربطهامبجموعات خاصة، وإحصاء أشياء جديدة منها تصنيف 
اإلمكانيات الًتكيبية للفونيمات، ووضع األلف باء صوتية كونه دتكن من صقل 

(، والصوتيات ضرورية ألنظمة 15أصوات كل لغات العامل )برنار توسان ص 
 17التواصل اإلنساين.

 الًتكيب : .2
 اللغات،  إن الًتكيب  يدرس بنية اجلمل سواء كانت مكتوبة أو منطوقة يف

كما يدرس اإلعراب والتصريف وترتيب الكلمات والوحدة الدنيا للًتكيب هي 
"ادلورفيم" )اللفظ(، وهو موضع تغَتات تصريفية، ويؤدي تغَتها إىل تغَت يف الداللة،  
كما أن للمورفيمات والفونيمات نف  العناصر الدنيا مثل: اإلبدال الالنقسامية، 

صغر وحدة دالة(، والسانتيم )وهو رلموعة ادلوتيمات االستقاللية ادلونيم )وهو أ
ادلركبة، مثل:امريء القي ، حضر موت( واللكسيم )وهو مونيم معجمي يتجلى يف 
العالقة االستبدالية االختيارية( بينما ادلورفيم )مةنيم ضلوي ويتجلى يف العالقة 

 18الًتابطية التسلسلية(.

 التصريف .3
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ات وما يطرأ عليها من تغَتات ضلوية  تنتج وهو دراسة اذليئة الشكلية للكلم
ا يؤدي إىل تغَت يف من التحويالت الًتكيبية من مجع وإفراد وتذكَت وتأنيث وهو م

 .: كتاب وكتب، سيارة وسياراتالداللة. ضلو

 الداللة  .4
سنُت يف هذا العنصر، ويف عجالة، الفارق اجلوهري بُت علم الداللة 

تبحث عن العالقة الرابطة بُت الداالت وادلدلوالت، والسيميائيات، فهذ  األخَتة 
يف حُت يهتم علم الداللة بادلدلوالت ودالالت اللغات، وباقي أشكال التواصل، 
وقد حدد عملها يف  التحليل البنيوي للنصوص، زلاولة الكشف يف داللة التعبَت 

ة إىل غَت مهتمة بشكله، أما السيميائيات فقد تعدت النصوص األدبية اللساني
 غَتها من أشكال التعبَت غَت اللسانية.

 السيميائيات غَت اللغوية .5
هبا ما خيص حواسنا اخلم : السمع، والبصر، والذوق،  الكاتب قصدي

  19والشم، واللم .

 ائية يعناصر المنهج السيم.ج
 يرى بعض الباحثُت أن عناصر ادلنهج السيميائي ثالثة هي:

 ولغته. وهو الذي يرتبط ببنية النص :ر البنيوي اللغوي و العنص -1
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وهو الذي يرتبط مبا حيتوي عليه النص من إبداع  :ر الفٍت اجلمايل و العنص -7
 الشكل.  فٍت يف تكوين

وهو الذي يرتبط بادلؤلف وبيئته والتناص مع :ر النفعي الداليل و العنص -7
 األخرى. النصوص

 الريفاتير السيميائية عند.د
ن يصله من عملية اللغة. وفيه الشيئ الذي يريد أيعرب ريفاتَت عن الشعر أنه 

سالة يف استعبارها. أي يتكلم الشعر عن الشيئ ادلعُت. ولكن ر إىل القارئ، وفيه ال
يف اصاله أو كالم شيئ معُت مذكور، يستخدم الشعر بالقصد اآلخر أو يتكلم به 

رب عن األفكار غَت مباشرة. عرب ريفاتَت عما يتعلق بالفكرة الفنية وهي أن الشعر يع
وادلادات مباشرة. واختصاريا، يتكلم الشعر شيئ واحد بالقصد شيئ أخر. وهذا 

 22يفرق اللغة الشعرية باللغة اليومية أيضا.

. الريفاتَت هي العلم بالعالمة خاصة دراسة الثقافة أو اآلدب السيميائية عند
مث رأى ريفاتَت بأن الشعر هو التعابَت غَت مباشرة اليت تشتمل على ثالثة األشياء  

( distorting meaning)وتشوية ادلعاين  (displacing meaning)كما يلي:  تغيَت ادلعاين 

فتغيَت ادلعاين الشعر  قد ظهر بسبب استخدام  21.(creating meaning)وإبداع ادلعاين 
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والكناية، وأما تشوية ادلعٌت الشعر فقد ظهر بسبب البهام والتناقض التشبيه واجملاز 
  22والسفافة.

لغة الشعر ختتلف عن لغة االستعمال العادي وهذا ما أشلر إليه "ميشال لف
ريفاتَت" يف قوله: إن الشعر يعرب عن مفاهيم وأشياء تعبَت غَت مباشرة وباختصار، 

احلديث  شعرإن قراءة التص  الشعري او تقول شيئا وتعٍت شيئا آخر، لذا ف شعرإن 
، وهذا ال يتأيت إال بالفحص الدقيق شعرتتطلب منا استنتاجا صحيحا دلعٌت 

  23للكلمات اليت تتكون منها.

والشعر بوصفه تعبَت اللغة، أنه أن يفهم القارئ بإتفاق اللغة ادلعينة. بدون 
لرسالة فيه. وبوصفه سيطرة اتفاق اللغة، ال ديكن على القارئ أن يطلب )صعب( ا

الظاهرة األدبية، أنه من احملاورة بُت النص والقارئ. وحثيقة الشعر هي الوحدة 
الغامضة. وعالقة باللغة ادلذكورة هي أن قارئ الشعر )لطلب ادلعٌت أو الرسالة( البد 
غليه أن يكشف عن األشكال غَت مباشرة سيمنتيكية يف الشعر. وذلذ  ادلشكلة، 

اتفاق اللغة ولكنه ال يستطيع أن يلعب خارج لغة الشعر. وهذا  لو يعرف القارئ
يقرأ شكل اللغة بوحدات النحوية ادلظهورة. إذا حيدث مثل السبق، فيقع يف رلال 
اذليوريستيك، وهو القراءة ادلعتمدة على اتفاق اللغة العامة بوصفها احملاكة مع بناء 

والسيمانتيك والنحوي. تنتج هذ   تركيب ادلعٌت ادلتغاير، ويشمل عليه ادلوربولوغي
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 firstالقراءة ادلعٌت أو اعطاء ادلعٌت ادلناسب بالنظام السيميائي األول، او يسم ب 

order semiotics system وادلعٌت ادلطلوب هو شامل ادلعٌت ادلناسب بالنحو العام. وال .
 24تستفيئ هذ  القراءة لفهم معٌت الشعر احلقيقي.

البد أن يتقدم القارئ على القراءة ادلعتمدة باإلتفاق األديب. وما يتعلق بادلذكور، 
ومسا  ريفاتَت بالقراءة اذليوريستيك، وهي القراءة عن النظام السيميائي يف الطبقة 

وهي تسمى بالقراءة اذلَتمينيوتيك. وهذ   second order semiotics systemالثانية أو 
ظهورة يف القراءة األوىل وهي القراءة زلتاجة كطبيق احلل حلل القضايا ادل

هيوريستيك. وتلك القضايا هي من حلن رمز اللغة ، ويستطيع حلن ادلعٌت أن يصَت 
وهو من أحد  ،(ungrammaticality)ادلعٌت فب اللغة الشعرية. وهذا يعرف بادلصطلح 

الشكل التحريفي إىل ادلراجع األدبية الواقعة او حضور احملاكاة يف غَت مباشرة 
. ووجود الشيئ األخر، كشكل شذ ادلراجع األدبية على هذ  الواقعة وهي الشعر

التغيَت الواضح على الصورة بطريقة غَت مستقيم او ما أراد  القارئ. لذلك، إذا 
يصعب القارئ بفهم متعدد يف طبقة القراءة اذليوريستيكية فبوسيلة القراءة 

  25ادلقروء. شعرالسيمانتيكية سينال القارئوحدة ادلعٌت يف 

 اذلَتمنيوطيقا -
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 ختتلف ادلعجمات وال ادلوسوعات فيما بينها كثَتا يف الًتيخ دلصطلح مل 
هَتمنيوطيقا، اللهم إال اختالف ادلصنفُت وادلًتمجُت العرب يف وضع مقابالت عربية 
ذلا. فإىل جانب التعريف هَتمنيوطيقا، وهو األكثر شيوعا، الذي يتعدد يف نفسه 

ي، فقد يصل إىل صورة هَتمنيوتيك بإحقاق األصل الغريب. هناك باختالف التهج
الًتمجة اليت تنوعت تنوعا واسعا امتد من اإلضافة إىل ادلصدر الصناعي، كما صلد  
يف مقابالت : علم الفهم والتفسَت أو علم التأويل، وفن التأويل ونظرية التفسَت، 

 وصوال إىل التأويلية والتفسَتية.

االشتقاقي للكلمة فهناك رأيان: أحدمها يرى أن مصطلح  أما بصدد األصل 
 ،to interpretومعنا  أن يؤول  hermeneueinهَتمنيوطيقا مشتق من الفعل األغريقي 

وهو يشَت إىل اجملال العقلي ادلتعلق بطبعية واقتضاءات التأويل للتعبَتات اإلنسانية. 
 26م .واآلخر ير أن ادلصطلح ذو عالقة اشتقاقية مع اسم هر 

 اذلَتمنتكية هي القراءة دقيقية لبحث عن العالقة بُت الكلمة بالكلمة األخرى.
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 الباب الرابع

 تحليل السيميائية في الشعر

 لمحة عامة عن الشعر الوطن عند لمحمود درويش .1
الباحث بأن ىذا الشعر يؤلف ألن صاحب الشعر يأن بلده ماراى  على رأي

طنية فهذا دليل أن مؤلف سيطرة ادلستعمرين. ىذا الشعر يتكلم كثًنا عن الو يف 
ىذا الشعر فارأى الباحث عناصر الوطنية وبعد ان يقرأ الباحث الشعر على وطنية. 

 يف ىذا الشعر مثل غضب الشاعر عن ادلستعمرين
زلطة  ىعل"الوطنية ىف شعرىذا الشعر مائة مجسة واربعون بيتا حتت عنوان: 

ولكن الباحث اليبحث عن الوطنية بل  مود دروي حمل "قطار سقط عن اخلريطة
 السيميائية يف ىذا الشعر.

 
 زلمود دروي  -سقط عن اخلريطة على زلطة قطار 

 ُعْشٌب، ىواء يابس، شوك، وصبار
 على سلك احلديد. ىناك شكل الشيء

 ...يف عبثية الالشكل ميضغ ِظلَّوُ 
 عدم ىناك موثق.. ومطوٌَّق بنقيضو
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 وميامتان حتلقان
 على سقيفة غرفة مهجورة عند احملطةِ 
 واحملطُة مثل وشم ذاب يف جسد ادلكان

 حنيلتان كإبرتٌن طويلتٌن ىناك ايضا سروتان
 تطّرزان سحابة صفراء ليمونّيةً 
 :وىناك سائحٌة تصّور مشهدين

 األّوَل، الشمَس اليت افرتشْت سرير البحرِ 
 والثاين، ُخلوَّ ادلقعِد اخلشيبِّ من كيس ادلسافرِ 
 يضجر الذىب السماويُّ ادلنافُق من صالبتوِ 
 وقفُت علي احملطة.. ال ألنتظر القطارَ 

 عواطفَي اخلبيئَة يف مجاليات شيء ما بعيٍد،وال 
 بل ألعرف كيف ُجنَّ البحُر وانكسر ادلكانُ 
 كحجرة خزفية، وميت ولدُت وأين عشُت،
 .وكيف ىاجرِت الطيوُر ايل اجلنوب او الشمال
 أال تزال بقييت تكفي لينتصر اخليايلُّ اخلفيفُ 
؟ أال تزال غزاليت ُحبَلي؟  على فساد الواقعيِّ

 كم كربنا، والطريق ايل السماء طويلةٌ كربنا.  
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 كان القطار يسًن كاألفعى الوديعة من
 بالد الشام حيت مصر. كان صفًنُهُ 
 .خيفي ثُغاَء ادلاعِز ادلبحوَح عن هنم الذئاب

 .كأنو وقت خرايف لتدريب الذئاب علي صداقتنا
 وكان دخانو يعلو علي نار القري ادلتفّتحات

 .اتِ الطالعات من الطبيعة كالشجًن 
 احلياُة بداىٌة. وبيوتنا كقلوبنا مفتوحُة األبواب
 كنا طيبٌن وُسذَّجاً. قلنا: البالُد بالُدنا
 .قلُب اخلريطة لن تصاب بأيَّ داٍء خارجي  
 والسماء كرمية معنا، وال نتكلم الفصحي معاً 
 .اال دلاماً: يف مواعيد الصالة، ويف ليايل الَقْدر

 :وماضينا ُيسّلينا حاُضرنا يسامرنا: معاً حنيا،
 اذا احتجتم إيّل رجعُت . كنا طيبٌن وحادلٌن
 فلم نر الغَد يسرق ادلاضي.. طريَدتَُو، ويرحلُ 
 كان حاضرنا يُ َرِّبِّ القمح واليقطٌن قبل ىنيهة،

 ويُرقُِّص الوادي
 وقفُت على احملطة يف الغروب: أال تزال
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ُع َفْخَذَىا بالربق؟  ىنالك امرأتان يف امرأة تُ َلمِّ
 اسطوريتان   عدّوتان   صديقتان، وتوأمان
 على سطوح الريح. واحدٌة تغازلين. وثانيةٌ 
 تقاتلين؟ وىل َكَسَر الدُم ادلسفوُك سيفاً 
 واحداً ألقول: إّن إذليت األويل معي؟
 صدَّْقُت أغنييت القدميَة كي أكّذَب واقعي
 كان القطار سفينًة بريًة ترسو.. وحتملنا

 قعية كلما احتجنا ايلايل مدن اخليال الوا
 اللعب الربيء مع ادلصائر. للنوافذ يف القطار
 .مكانُة السحريِّ يف العاديِّ: يركض كل شيء
 تركض األشجار واألفكار واألمواج واألبراج
 تركض خلفنا. وروائح الليمون تركض. واذلواء
 وسائر األشياء تركض، واحلنٌن إيل بعيد

 .غامٍض، والقلب يركضُ 
 ان سلتلفاً ومؤتلفاً كلُّ شيٍء ك

 وقفُت على احملطة. كنت مهجوراً كغرفة حارس
 األوقات يف تلك احملطة. كنُت منهوباً يطل
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 علي خزائنو ويسأل نفسو: ىل كان ذاك
 العقُل / ذاك الكنُز يل؟ ىل كان ىذا

 الالزورديُّ ادلبلَُّل بالرطوبة والندي الليليِّ يل؟
 الفراشةىل كنُت يف يوم من األيام تلميَذ 

 يف اذلشاشة واجلسارة تارة، وزميلها يف
 االستعارة تارة؟ ىل كنت يف يوم من االيام
 يل؟ ىل مترض الذكري معي وُتصاُب باحُلمَّي؟
 أري أثري على حجر، فأحسب انو َقَمري

 وأنشُد واقفاً 
 طللية اخري وأُىلك ذكريايت يف الوقوف
 على احملطة. ال أحب اآلن ىذا العشب،

 اليابس ادلنسّي، ىذا اليائس العبثيَّ،ىذا 
 .يكتب سًنة النسيان يف ىذا ادلكان الزئبقيِّ 
 .وال أحب األقحوان علي قبور األنبياء

 وال أحب خالص ذايت باجملاز، ولو أرادتين
 الكمنجُة ان اكون صدي لذايت. ال احب سوي
 .الرجوع ايل حيايت، كي تكون هناييت سرديًة لبداييت
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 ىنا انكسر الزمان كدوّي أجراٍس،
 وقفُت يف الستٌن من جرحي. وقفُت على
 احملطة، ال ألنتظر القطار وال ىتاف العائدين
 من اجلنوب ايل السنابل، بل ألحفظ ساحل
 ...الزيتون والليمون يف تاريخ خارطيت. أىذا

 كل ىذا للغياب وما تبقي من فُتات الغيب يل؟
 ىل مرَّ ِّب شبحي ولّوح من بعيد واختفي

 ألُتُو: ىل كلما ابتسم الغريُب لنا َوَحيَّاناوس
 ذحبنا للغريب غزالًة؟

 وقع الصدي مين ككوز صنوبرٍ 
 ال شيء يرشدين ايل نفسي سوي حدسي

 
 
 
 
 
 
 



ٖٔ 

 

 

 عناصر السيميائية و معانيها.2
 معانيها السيميائية الشعر كلمة رقم
 ، ىواء يابس، ُعْشبٌ  ٔ

 وصبارشوك 
ىذة الكملة يف 
 البيت األول من

زلطة  ىعلالشعر، 
قطار سقط عن 

 اخلريطة
 

ىنا معناه حقيقي  ،من كلمة عشب عشب
 .ٔعلى األرض تنبتنبات 
 
 طيقيوأما معناه باذلًنمينيو  
 الشاعر هيقصد ادلعىن الذي ىو 

 .صب الوطنخ يعين

 ُعْشٌب، ىواء يابس،  ٕ
 وصبار شوك

ىذة الكملة يف 
البيت األول من 

زلطة  ىعلالشعر، 

معناه  شوك  معناه حقيقي من كلمة شوك
شوكا  كل اشياء مؤدلة جدا إما

 .ٕحقيقيا كاماده صغًنة وحادة
طيقي ىنا وأما معناه باذلًنمينيو 

 اإلستعمار يف بلد الشاعر.
                                                           

 (ٕٗٓٓ)مكتبة الشروق الدولية، ، الطبعة الرابعة غرِّب -معجم الوسيط عرِّبرلمع اللغة العربية،  ٔ 
 (ٕٜٜٔالطبعة السابعة )دار العلم للماليٌن،  ، معجم الرائد لغوي العصري،جربان مسعود  ٕ
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 قطار سقط عن
 اخلريطة

 

 ُعْشٌب، ىواء يابس،  ٖ
 وصبارشوك 

ىذة الكملة يف 
البيت األول من 

زلطة  ىعلالشعر، 
قطار سقط عن 

 اخلريطة
 
 

صبار ىو   معناه حقيقي من كلمة وصبار
و في . وصحراءنبت يف الت نبات
ا من ًن يريده كثالٖ.ك كثًنة اشو 

  ضررالناس ألنو 
 وأما معناه باذلًنمينيوطيقي ىنا 

وادلعىن اخلفي من ىذه الكلمة ىي 
االستعمار الذي يسيطر بلد 

 فلسطٌن وىو اسرائيل
 الشاعر يتكلم عن احلال يف وطنو. 

  
لن  قلُب اخلريطة ٗ

تصاب بأيَّ داٍء 
 خارجي  

ىذة الكملة يف 

  قلب اخلريطة
 داءٍ و 

 ومعناه االستداليل ىوقلب 
عضو عضلي أجوف يستقبل الدم 
من األوردة ويدفعة يف الشرايٌن، 
قاعدتو إىل أعلى معلقة بنياط يف 

                                                           

  ٚص  نفس ادلرجع  ٖ
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البيت ثالثون من 
زلطة  ىعلالشعر، 

قطار سقط عن 
 اخلريطة
 

التجويف اجلهة اليسرى من 
 الصدري
: وعاء من جلد أو حنوه اخلريطة

 يشد على مافيو
 .: ادلرض ظاىر أو باطنا داءٍ 
 

 وأما معناه باذلًنمينيوطيقي 
ادلراد من قلب اخلريطة ىنا ىي 
عاصمة البالد الفلسطٌن وىو 

وادلستعمرين يف بلد  .القدس
 بأهنم كداءفلسطٌن يعترب 

 داء :
 ينستعمر ادلراد داء ىنا كادل
 ومعىن ىذا البيت،
ين يف بلد فلسطٌن وكل مستعمر 

 .يعترب بأهنم كداء
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 الدمُ وىل َكَسَر  ٘
واحداً  ادلسفوُك سيفاً 

 ألقول
ىذة الكملة يف 

اثنان واربعون البيت 
 ىعلمن الشعر، 

زلطة قطار سقط 
 عن اخلريطة

 الدم ومعناه االستداليل ىو الدم
سائل أمحر جيري يف عروق اإلنسان 

 .و احليوان
 

 وأما معناه باذلًنمينيوطيقي 
واقع حرب يف وطن الشاعر، 
 ورلاىدين يف عارض مستعمر. 

 
ال أحب اآلن ىذا  ٙ

 ىذا اليابسالعشب،
 ادلنسيّ 

ىذة الكملة يف 
البيت سبعة وستون 

 ىعلمن الشعر، 
زلطة قطار سقط 

 عن اخلريطة
 

 ومعناه االستدالل ىو العشب ىذا اليابس
 نبات تعي  على األرض

 اليابس ومعناه االستداليل ىو
 .جاف

 وأما معناه باذلًنمينيوطيقي
 .ندبة احلرب
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مث حتلقان على  ٚ
 شاحبارتفاع 

ىذة الكملة يف 
البيت اربعة ومثانون 

 ىعلمن الشعر، 
زلطة قطار سقط 

 عن اخلريطة

 شاحب ومعناه االستداليل ىو شاحب
متغًن اللون مهزول من مرض أو 

 جوع أوغًن مها
 
 معناه باذلًنمينيوطيقيوأما 

 عن خوفادلراد شاحب ىنا 
 االرتفاع

  
 
 

فلخص الباحث أن  بعد أن يبحث الباحث عن السميائية يف ىذا البابو 
تتكون من سبعة  زلطة قطار سقط عن اخلريطةالسميائية ادلوجودة يف شعر على 

شوك وصبار وقلب اخلريطة وكسر الدم  مسيائيات وعي : وعشب وىواء يابس و
 وىذا ليابس وشاحب. 
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 التوصيات
هبا أن يكشفوا عن الوطنية يف الرجاء من مجيع طلبة قسم اللغة العربية وأد .1
ود درويش درسة سيميائية من وجهة "على حمطة قطار سقط عن خريطة" حملمشعر 

 خرى.أ

ة اجلامعة الرانريي أن توفر الكتب األدبية والعلوم اإلنسانية بمكت الرجاء من .2
 مثل الشعر وغريه.
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 املراجع العربية .1
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 م(2012
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 ( 1291الطبعة األوىل )أفريقيا الشرق، دار بيضاء، 
فيصل األمحر، معجم السيميائية ، الطبعة األوىل )بريوت دار العرابية للعلوم 

2010)  



،)املغرب دار البيضاء، 1مايكل، دالئليات الشعر، ترمجة ودراسة حممد معتصم، ط
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 (1294لبنان,
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