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كلمة الشكر

بسم هللا الرمحن الرحيم

ومن شرور أنفسنا ومن ونعوذ ��احلمد � الذي حنمده ونستعينه

من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هدي له. أشهد أن ال سّيئات أعمالنا

إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممد رسول هللا. أما بعد

ته. هذه الرسالة، �ذن هللا عّز وجّل وهديفقد انتهت الباحثة من كتابة 

قدمتها إىل قسم اللغة العربية وأدبـها بكلية اآلدب والعلوم اإلنسانية بـجامعة و 

الرانريى اإلسالمية احلكومية كمادة من مواد الدراسية املقررة على الطلبة 

" يف اللغة العربية وأدبـها.S.Humللحصول على شهادة "

ضوعا شعر �زك املالئكة (دراسة سيميائية) مووقد اختارت الباحثة 

هلذه الرسالة عسى أن تكون �فعة للباحثة خاصة وللقارئني عامة.

أستاذ مشرفني الكرمني مهالى الباحثة عفرصة السعيدة، تقدم ويف هذه ال

الذين قد انفقااملاجستريفهمي سفيانوأستاذاملاجستريالدكتور نور خالص 

ا يف االشراف على �ليف هذه الرسالة وتكميلها من البداية ا وأفكارمهأوقاتـهم

إىل النهاية.

الكرام الذين قد علموا الباحثة األساتذة وأيضا الشكر العميق جلميع 

إرشادا حسنا.وزودوها بـمختلفة العلوم واملعارف النافعة و ارشدوها



ب

ميع وتقدم الباحثة شكرا خاصا لرئيس قسم اللغة العربية وأدبـها وجل

فيه، وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ملساعدة كتابة األساتذة األساتذ و 

هذه الرسالة.

تـمام هذه على دعائهما يف إلوالديها الـمحبوبنيالباحثة خاصةوتقدم 

وتقدم إىل أصدقاء الرسالة لعل هللا يـجزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واألخرة.

ام الرسالة.املكرمني الذين ساعدوين يف إمت

وأخريا عسى هللا أن يـجعلها �فعة للباحثة خاصة وللقارئني عامة. حسبنا 

العظيم واحلمد � عم النصري والقوة إال �� العليهللا ونعم الوكيل ونعم املوىل ون

رب العلمني.

ه١٤٣٩ذوالقعدة ١٩،بندا أتشيه

م٢٠١٨أغسطس ١

�دية احلكمه
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ه

جتريد

: �دية احلكمهاسم الطالبة

١٤٠٥٠٢٠٤٩:رقم القيد

قسم اللغة العربية وأد�ا/: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةالقسم/الكلية 

: شعر �زك املالئكة (دراسة سيميائية)موضوع الرسالة

ه١٤٣٩ذوالقعدة  ١٩:�ريخ املناقشة

٥٤:حجم املرسالة

: الدكتور نور خالص املاجسترياملشرف األول

سفيان املاجستري: فهمياملشرف الثاين

اليت أعدها �زك شعريف الائيةالبحث بعنوان التحليل السيميهذا 

املالئكة ، يتناول هذا البحث معاين القصيدة �زك املالئكة ، مستخدمًا نظرية 

ريفاتر السيميائية. تستخدم طريقة حتليل البيا�ت يف هذا البحث أساليب 

إرشادية وتفسريية لإلجابة على املشكالت البحثية الرئيسية. استخدمت تقنية 

ا�ردة اليت تعتزم التحليل قراءة األعمال األدبية على حتليل البيا�ت طريقة القراءة 

النظام السيميائي األول املستوى ، والذي ينتج فهًما حرفًيا للمعىن ، ومن مث 

يستخدم طريقة القراءة التأويلية هو فهم األدب يف املستوى الثاين ، أي مراجعة 

�لرسالة املنقولة يف نتائج التفسريات االستكشافية لتفسري وإعطاء الفهم املتعلق 

معانًيا للسامييوتكس.٤٠العمل. يف هذا السا�ر وجد املؤلف 
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Penelitiaan ini berjudul analisis semiotika pada syair karangan Nazik Al-
Malaikah, penelitiaan ini meneliti makna-makna syair Nazik Al-Malaikah,dengan
menggunakan teori semiotika Riffatere. Adapun metode analisis data dalam
penelitiaan ini menggunakan metode heuristik dan hermeneutik untuk menjawab
permasalahan utama penelitian. Adapun teknik analisis data digunakan metode
pembacaan heuristik yang bermaksud analisanya adalah pembacaan karya sastra
pada sistem smiotika tingkat pertama yaitu menghasilkan pemahaman makna
secara harfiah,dan selanjutnya digunakan metode pembacaan hermeneutik adalah
pemahaman karya sastra pada tingkatan kedua yaitu mengkaji ulang hasil
interpretasi heuristik untuk menafsirkan dan memberi pemahaman terkait pesan
yang disampaikan dalam karya tersebut. Pada syai’r ini penulis menemuka 40
makna semiotika.



١

الباب األول

مقدمة

خلفية البحث.أ

األدب هو نشاط إنساين مبدع يتجسد يف وسيط اللغة. احلديث عن 

الشعر يعين احلديث عن لغة الشعر. ميكن حتليل الشعر كأحد األعمال األدبية 

من خمتلف اجلوانب. يستخدم التحليل أسلوً� مشولًيا �دف فهم املعىن املتضمن 

هو حماولة للقبض وإعطاء معىن للنص الشعري. يتم يف القصيدة. حتليل الشعر 

تعريف األدب العادي كنص ذو لغة مجالية وحمتوى جيد. تعين اللغة اجلمالية 

خللق انطباع وتسلية القراء. حمتوى جيد يعين مفيد مما يعين قيمة أخالقية.

علم العالمات (السميوطيقا) علم يدرس أنساق العالمات واألدلة 

ولفظ السيميائية تعود إىل األصل أكانت طبيعية أم صناعية.والرموز، سواء 

وتُعّد اللسانيات جزءا من السيميائيات ١الذي يعين (عالمة).)(semeionاليو�ن 

______________
)، ٢٠١٦، ترمجة : منذر عياشي (دمشق : دار نبوي، السيميائيات دراسة األنسق السيميائية غري اللغويةبيري جريو، ١

٥ص:



٢

اليت تدرس العالمات أو األدلة اللغوية وغري اللغوية، يف حني أن اللسانيات ال 

وقد شاع اعتبار شارلز ساندرس بريس .تدرس سوى األدلة أو العالمات اللغوية

(charles Sandrers Peirce) و فرد�ند دوسوسري(Ferdinan de Saussure). معا

وستعمل مؤسسي ما يطلق عليه عامة السيمميائية. لقد أسس لتقلدين كربين. 

، )Saussure(أحيا� مصطلح (السيميولوجيا) لإلشارة إىل التقليد السوسوري 

. لكن من الشائع يف أ�من )Peirce(بينما تشري (السيميائية) إىل التقليد البريس 

٢صطلح عام يشمل كل احلقل املدروس. استعمال (السيميائية) كم

وإذا كانت اللسانيات تدرس كل ماهو لغوي ولفظي، فإن السيميولوجيا 

صري  تدرس ما هو لغوي وماهو غري لغوي، أي تتعدى املنطوق إىل ماهو ب

كعالمات املرور ولغة الصم والبكم والشفرة السرية ودراسة األز�ء وطرائق 

Ferdinan)فرد�ند دوسوسري الطبخ. وإذا كان de Saussure) يرى أن

، فإن روالن Sémiologieاللسانيات هي جزء من علم اإلشارات أو السيميولوجياٍ 

الكفة فريى �ن يف كتابه" عناصر السيميولوجيا" يقلب�R.Barthesرت 

______________
)، ص : ٢٠٠٨به (بريوت : مركز دراسات الوحدة العربية، ، ترمجة د. طالل وهالسيميائيةأسس دانيال تشاندلر، ٢

٣١-٣٠



٣

السيميولوجيا هي اجلزء واللسانيات هي الكل. ومعىن هذا أن السيميولوجيا يف 

دراستها �موعة من األنظمة غري اللغوية كاألز�ء والطبخ واملوضة واإلشهار 

تعتمد على عناصر اللسانيات يف دراستها وتفكيكها وتركيبها. ومن أهم هذه 

رت نذكر: الدال واملدلول، واللغة والكالم، العناصر اللسانية عند روالن �

والتقرير واإلحياء، واحملور االستبدايل الداليل واحملور الرتكييب النحوي.

وعليه، فالسيميوطيقا هي لعبة التفكيك والرتكيب تبحث عن سنن 

االختالف ودالالته. فعرب التعارض واالختالف والتناقض والتضاد بني الدوال 

تشف املعىن وتستخرج الداللة. ومن مث، فاهلدف من دراسة اللغوية النصية يك

النصوص سيميوطيقيا وتطبيقيا هو البحث عن املعىن والداللة واستخالص البنية 

.املولدة للنصوص منطقيا ودالليا

مات ولغات يصعب فيها وتتعلق السيميائية �عمال األدب. ألن فيه عال

لفهمها. وهذه الدراسة يسهل الناقد لفهم األعمال األدب . وليست عالمات 

يف معىن الغة فقط . ولكن تشمل �لشعور والغالف اجلوي وكثافة ومعاين 



٤

ت اليت تفرضها اتفاقية ) ، والطاقة غنائية ومجيع فهم اإلشراإضافيه (داللة

٣األدبية

وستبحث العزلةيتأملون و ازك امللئكة فهي تعرب عن يل) لنلالر (عاشقة واما شع

يل) بنظري السيميائية عند ميكل ئل الذي يذهب لالباحثة يف شعر (عاشقة ال

السيميائية بطريقني مها قراءة االستدالل �ن حتلل العمل األديب �ستعمال حتليل

وقراءة التأويل . 

لسيميائية يف شعر اولذلك فرتيد الباحثة يف هذ البحث العلمي أن تبحث

لنازك امللئكة لقبض معناها على اجلنب الدخلى أو اخلرجي .(عاشقة اليل) 

البحثمشكلة .ب

شعر لنازك الي ما معانى:أما مشكلة البحث يف هذه الرسالة فهي

املالئكة؟

______________
3 Rachmat Djoko Pradopo, Makalah (kajiaan semiotika) studi sastra program pasca

sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2010,Hal : 272
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ثاض البحأغر .ج

ملعرفة عناصر سيمائية يف أما أغرض البحث من هذه الرسالة فهي : 

.املالئكةشعر لنازك 

معاين املصطلحات.د

ة أن تشرح بعض معاىن قبل الشروع إىل هذه الرسالة تريد الباحث

املصطلحات الىت تتضمن ىف هذه الرسالة :

السيميائية.١

علم اإلشارات أو علم الدالالت –اصطالحا -السيميائية معناها 

وذلك انطالقا من اخللفية اال بستيمولوجية الدالة حسب تعبري غرمياس 

٤على أن كل شيء حولنا يف حلة بث غري منقطع لإلشارات.

الشعر.٢

______________
٨م)، ص ٢٠١٠–ه ١٤٣١الدار العربية للعلوم �شرون : بريوت : ، (معجم السيميائياتأمحد فيصل، ٤



٦

الشعر هو الكالم املوزون القفي املعرب عن األخيلة البديعة والصور املؤثرة 

البليغة، وقد يكون نثرًا كما يكون نظما. والشعر أقدم اآل�ر األدبية عهداً 

عقل، أو تعمق لعالقته �لشعور وصلته �طبع، وعدم احتياجة إىل رقي يف ال

٥يف العلم، أو تقدم يف املدينة.

�زك املالئكة.٣

-حزيران ٢٠القاهرة -١٩٢٣أغسطس -آب �٢٣زك املالئكة (بغداد 

) شاعرة من العراق، يعتقد الكثريون أن �زك املالئكة هي أول ٢٠٠٧يونيو 

٦.من كتبت الشعر احلر

بقةادراسات السال.ه

، ٢٠١٦الشغر "� واعظ الناس" إلمام الشافعى ٧خليف الدين الشاه،.١

إن إن هذا البحث حبث نوعي �ملنهج التحليلية الوصفية. طريقة الدراسة 

______________
٢٨م ) ص ٢٥٩١، (القاهرة : دار �ضة مصر للطبع والنشر، �ريخ األدب العريب، أمحد حسن الز�ت٥

6 Nurfitri. Tema Kesedihan Dalam Puisi Al-kuuliiraa Karya Nazik Al-Malaika, Fib

2014, Hal. 1

سو�ن كاليجاكا اإلسالمية (جوكجاكر� : اجلامعة"� واعظ الناس" إلمام الشافعىخليف الدين الشاه، الشغر ٧

)٢٠١٦ومية كلية االداب والعلوم الثقافيه قسم اللغة العربية وأد�ا احلك



٧

املكتبية مستخدمة جلمع البيا�ت احملتاجة ىف حتليل. والنتيجة من 

التحليل �ذه النظظرية السيميائية، فمن القراءة اإلكتشافية، بني هذا 

ة الىت مل حتصل على وحدة املعىن من الشعر. ومن الشعر الرتكيب الغوي

القراءة التأويلية، وجد البحث أن ىف اهليفوغرام الكامن هناك بيان عن 

الوصية والتنذيرلكل البشر، وهذ احلال ميثل الشاعر �لواعظ الذي يكون 

خماطب له.

، يف هذ ٢٠١٦الشعر "التينة احلمقاء" إليليا أيب ماضي ٨خري األنور،.٢

البحث، النظرية اليت استخدمها البحث هي النظرية السيمياءية ليمخائيل 

ريفراتري. والنتيجة من هذ البحث، وحدة املعىن يف الشعر تركز يف طراز 

هذا الشعر، يعىن صفة حب العطاء. وأما اهليفوغرام الكامن من الشعر 

إلليا أيب ماضي هو األ�نية والتفكري يف النفس، والدعوة مقاء التينة احل

اىل السخاء والكرم، ومصري البخيل واحلمق مبا ملكه هو الفناء واهللك.

______________
ا اإلسالمية احلكومية كلية (جوكجاكر� : اجلامعة سو�ن كاليجاكالشعر "التينة احلمقاء" إليليا أيب ماضي خري األنور، ٨

)٢٠١٦االداب والعلوم الثقافيه قسم اللغة العربية وأد�ا 



٨

الشعر"عزة النفس"إلمام الشافعي(دراسة حتليلية �٩ين سيتيا نينجسيه،.٣

. استخدم هذا البحث النظرية السيمائية ٢٠١٦سيمائية ملشل ريفاتر)

رتر حلصول على معىن ذلك الشعر. ونتيجة البحث الىت قامت �ا لريف

الباحثه كماتلى : اهليفوغرام الكامن من هذا الشعر هو وجد يف التصوير 

عن اجلراحة والبؤوس الذى عرب الشاعر يف ذلك الشعر، ولكن اجلراحة 

والبؤوس ليس هنك املعىن إذ مقارنة مع وقفة احلّرِ ويرجو نواال بياب 

أما الشكل يف هذ الشعر هو أهوان من وقفة احلر ويرجو نواال حنس. و 

بباب حنس.

حملمد درويش"أريد هلذى القصيدة أن تنتهيال"الشعر١٠مرتضى،الحق.٤

. هذ البحث �الكتابة هذا ٢٠١٦(دراسة حتليلية سيمائية ملشل ريفاتر)

البحث ىف الشعر حممد دروش، �يتكون منهج التحليل ىف نظرية سيمائية

من القراءة االستكشاقيه والقرائة التأويلية : وصف اهليبغرام الكامن والنم 

______________
(جوكجاكر� : اجلامعة ،الشعر"عزة النفس"إلمام الشافعي(دراسة حتليلية سيمائية ملشل ريفاتر)�ين سيتيا نينجسيه، ٩

)٢٠١٦اللغة العربية وأد�ا شعبةالثقافيه سو�ن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية كلية االداب والعلوم
، (دراسة حتليلية سيمائية ملشل ريفاتر)حملمد درويشالشعر "الأريد هلذى القصيدة أن تنتهي"الحق مرتضى، ١٠

)٢٠١٦اللغة العربية وأد�ا شعبةالثقافيه (جوكجاكر� : اجلامعة سو�ن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية كلية االداب والعلوم



٩

ومنةذج والرتيك واهليبوغرم الفعلى و النتيجة احملصولة من حتليل الشعر 

يدل على شعر املقاومة. وكان ظهر من القراءة االستكشافية اليت تدل 

وحتقيق معرفة على أنه أسهل للفهم من �حية الغة بعد قيام هذه القراءة 

التعبري غري املمباشر، ولكن مل يصل إىل واحدة املعىن مث ظهر من 

اهليبوغرام الكامن الذي يدل على حياة أ� الشعري احلافلة �ملقومة ال 

ستقالل فلسطني ويومية طفولته احلافلة �خلوف من املوت ومرافقة حبيبته 

لتقاوم معه.

قصيدة "أين أذهب" لنزر قباين (دراسة حتليلية ١١حممد صدقي كمال،.٥

. أما النتإج يتكون منهاج التحليل يف ٢٠١٦سيمائية ملشل ريفاتري) 

نظرية السبميائية لريفاتري من القراءة التكشيفية ومعرفة التعبري غري املباشر 

و القراءة التأولية اليت تتكون من اهليفوغرم الكامل وخيصص الطرز 

وغرام احللي القراءة التكشفية تقوم �ا معرفة املمعان من واملعيار واليف

الكلمة األخرى من القاموس إلرتبط غريها.  

______________
(جوكجاكر� : اجلامعة ، قصيدة "أين أذهب" لنزر قباين (دراسة حتليلية سيمائية ملشل ريفاتري)حممد صدقي كمال، ١١

)٢٠١٦اللغة العربية وأد�ا شعبةالثقافيه سو�ن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية كلية االداب والعلوم



١٠

منهج البحث.و

هو ابة هذهىالرسالة فيف كتبج البحث الذي استخدمته الباحثةهأما املن

املعاين السيميائية على التحليلى.وذلك �الستقراءج البحث الوصفيهاملن

تأويلية يف شعر لنازك املالئكة . وقد اعتمدت الباحثة يف مجع االستداللية وال

على طريقة البحثت احملتاج إليها يف إعداد هذه الرسالة املعلومات والبيا�

هلا صلة مبوضوع قراءة الكتب واملصادر املتنوعة اليت، وذلك عن طريقة املكتيب

اليت قررها قسم اللغة ما طريقة كتابة هذه الرسالة فهي الطريقةأهذه الرسالة . و 

نية جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية العربية وأد�ا بكلية االداب والعلوم اإلنسا

أتشيه املدونة يف كتاب:دار السالم بندا

Pedoman penulisan Skripsi (Jurusan Bahasa dan Sastra Arab) Fakultas Adab

IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014.



١١

الباب الثاين

ترمجة �زك املالئكة

حياته االدبية.أ

شاعرة ١٩٢٣أغسطس ١٢٣ولدت الشاعرة �زك املالئكة يف بغدد،

ونشأت يف بيئة فاضلة، وهي كرمية الشاعر واملؤلف صادق ٢من العرق.

املالئكة. والد�ا "أم نزر" شاعرة أيضا، تلقت دار املعلمني العالية وقدمت لنيل 

٣رسالة الدكتور اه يف النقد األديب من إحدى جامعات أمريكا.

�زك املالئكة شاعرة عراقية سامقة من جيل احلداثة العربية الرائعة الذي 

لد بعد احلرب العاملية الثانية ، ولقد غدا اسم �زك رمزا عراقيا شهريا معاصرا و 

للشعر العريب احلديث، وهو يكشف عن ثقافة عميقة اجلذور جلماعة ذكية 

وعريقة تقطن منذ االف السنني يف واد كله زرع وضرع يف ما بني النهرين 

٢دیوان �زك املال�كة ص : ١
٢٠١٨يم �٢٦س�ة حمفوظة٢٠٠٧-١٩٢٣ا�اكتبة الك�رية: �زك املال�كة / ٢
٢ص : املرجع السابق دیوان �زك املال�كة ٣



١٢

ديث الذي امسوه بـ " اخلالدين . وتكاد تكون �زك املالئكة رائدة للشعر احل

الشعر احلر " ، �لرغم من إن تقامسا مشرتكا يف مسألة "الر�دة" بينها وبني 

زميلها الشاعر بدر شاكر السياب، وهي نفسها تصر علي سبقها ا�ه عندما 

تذكر يف كتا�ا "قضا� الشعر املعاصر" ��ا أول من قال قصيدة الشعر احلر، 

فهو بدر شاكر -يف رأيها-أما الثاين ١٩٤٧وهي قصيدة "الكولريا" العام

.ر يف كانون األول من السنة نفسهاالسياب يف ديوانه "أزهار ذابلة" الذي نش

ة اليت استمرت اكثر من نصف قرن.ولست هنا يف معرض ملثل هذه اجلدالي

دعوين احترر قليال من هذا الطوق ليعلن شاهد الرؤية عن بعض ما يتذكره من 

ما ينغرس يف اعماقه حيت االن بعض انطباعات ولد�ا احاسيس الشواهد ، و 

مثينة ال تقدر �ي مثن .. وهذا ما وجدته عند البعض النادر من املثقفني العرب 

٤الذين يعتزون مبسري�م وجتار�م اخلاصة .

4 http://www.syrianstory.com/nazek.htm, diakses pada tanggal 31 mei 2018, pukul 13:
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١٣

تهادراس.ب

أي أخذ اختبار مدخل "املهنة" من جامعة كامربدج. �زك التعليم املتبع

علم النقد األديب. زك إىل الوال�ت املتحدة ليتعلمذهب �بعد اجتياز االمتحان 

"rokcfeller"درس �زك ملدة عام بعد حصوله على منحة دراسية من مؤسسة 

٥الختيار حماضرات يف جامعة برينستون ، نيو جريسي.

اإلجنليزية والفرنسية خمتلفة مثل: يتعمق اللغت�زك املالئكة هوكان 

إىل أمركية ، جاء للمرة الثانية١٩٥٤والالتينية. يف عام واألملانية 

لدراساته الطبية يف جامعة ويسكونسن كمندوب من جامعة العراق. سرييكت

، أصبح حماضرا يف كلية الرتبية. بعد ١٩٥٧عند عودته إىل العراق ، يف عام 

إىل جامعة البصرة.ذلك انتقل

5 Nurfitri dan Fauzan Muslim “Tema kesedihan dalam puisi Al-Kuuliiraa karya nazik
Al-Malaika, universitas Indonesia 2014. Hal : 2



١٤

، تركت العراق واستقر يف بريوت. يف هذا ١٩٦٠و ١٩٥٩يف سنة 

املكان أطلق أعمال الشعر ونقده. مث يعود مرة أخرى إىل العراق لتدريس اللغة

٦.العربية وآدا�ا يف جامعة البص

مؤلفاته.ج

املؤلفاته املشهورة فهي :وأما

االول ((عاشقة اليل)) أخرجت �زك ديوا�ا عاشقة اليل :)١

٧عام١٩٤٧

epidemi(املصري هامجت الطاعونالكولري :)٢ kolera( ىف

من االذاعة مسع السكان األخبار حول األشخاص الذين لقوا حتفهم م، ١٩٤٧

شخص كل يوم. مرض كولريا هو عدوى ٣٠٠من الكولريا. بلغ عدد الضحا� 

Vibrioحادة يف األمعاء تسببها بكتري� فربيو الكولري " kolera")Adam. 1992 :

مث يقوم �زيك بقصيدة للتعبري عن مأساة الكولريا اليت قتلت املئات من )32

6 Achmad Atho’illah, Nazik Al-Malaikah : Sepintas Biografi dan pemikirannya tentang puisi bebas
(studi tokoh sastra arab), 2009 . Hal : 97-98

٢ص : املرجع السابقدیوان �زك املال�كة ٧



١٥

، مسع أن عدد األشخاص ١٩٤٧أكتوبر ٢٧الناس كل يوم. ويف يوم اجلمعة 

شخص كل يوم ، وكانت قصيدته حتمل اسم ١٠٠٠الذين ماتوا وصل إىل 

الكيولة. 

ا النازيون �مللكة ، حتكي أحزان البشر أو ر�ءهم هذه الشعر اليت ألقاه

على املعا�ة اليت عاىن منها ضحا� كولريا يف مصر. بعض األحداث اليت 

وصفت هي �ئسة للغاية وجعل ضحا�ها يشعرون معذبة جدا. يصرخون 

ويئنون ويصرخون من األمل أل�م سيواجهون املوت. تويف العديد من الضحا� ، 

لتخلي عنها. هذا املرض هو التعذيب ، وليس لديهم أمل للشفاء مهجورة حىت ا

مرة أخرى. ميكنهم فقط االستسالم ملا سيحدث بعد ذلك.

).١٩٩٠:١٩٤أول قصيدة عربية حرة حديثة (بريس هولشعرااهذ

إن ترتيب الصفوف واحملتوى وأسلوب اللغة وانتخاب الكلمة أكثر حرية من 

٨الشعر العريب الكالسيكي حبيث يتم تصنيف هذه القصيدة على أ�ا شعر حر.

8“Tema kesedihan dalam puisi Al-Kuuliiraa karya nazik Al-Malaika,”ص : ٣ نفس املرجع



١٦

الباب الثالث

اإلطار النظري عن السيميائية

مفهم نظرية السيميائية.أ

معناها اصطالحا : علم اإلشارات أو علم )semiologie(السيميائية 

الدالالت وذلك انطالقا من اخلليفة االبستيمولوجية الداللة حسب تعبري 

على أن كل شيء حولنا يف حالة بث غري منقطع )Greimas(غرمياس 

لإلشارات ا�تمعة) لصيقة بكل شيءىوهي لإلشارات. فاملعاىن (واملعاين حمصلة

عالقة بكل املوجودات حيها وجامد ، عاقلها وغري عاقلها وما علينا حنن املتلقني 

سوى إبداء النية يف التلقي لكي يشرع العقل يف عملية معقدة مفادها تفكيك 

١الشبكات اإلشلرية للمعاين احمليطة.

لغة، أمناط، عالمة املرور، السيميائية علم يدرس عن أنساق العالمات: 

إىل آخره. وهذا التعريف جيعل اللغة جزءا من السيميوتيك. إن السيميائية كما 

٨:)، ص٢٠١٠العربیة العلوم �رشون، ، (بريوت : دار معجم الس�ميیائیةف�صل أ�محر، ١



١٧

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

اإلجتماعية). والنص الذي يتلى دائما هو: (اللغة نسق من العالمات املعربة عن 

الصم، و�لطقوس الرمزية، -تابة، وحبروف البكمأفكار، وهي هلذا تقارن �لك

العالمات العسكرية، إىل آخره. إذن، أن نقيم علما ذوبعبارة اآلداب العامة، وب

٢يدرس حياة العالمات داخل احلياة اإلجتماعية.

، تعىن )semion(كلمة سيميون عليه منونهيطلقوكأنه األد�ء االخرونه 

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

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

Litza(وليتذ جنز )PaulCobley(أولئك الذين يستخدمونه. كان فول كبلي Janz(

يعرف مسيوتيك كالدراسة املنهجي حول إنتاج وتفسري، كيف يعمل، وما هي 

إىل احلياة البشرية. وأما املراد من عالمة هي كل شيء ميكن أن فوائدها

٣.يالحظها و حيديدها

٥)، ص:�٢٠١٦رمجة : م�ذر عیايش (دمشق : دار نبوي، ، غویةلق الس�ميیائیة �ري ا��سالس�ميیائیات دراسة ا�ٔ �ريو، بیري ٢
3 Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik & Modern (Jakarta : PT Raja Grafindo

Persada, 2012) hlm : 193-194



١٨

فإنه من الصعب حدا وضع مفهوم حمدد لسيميائية، هذه األخرية اليت 

يعلم الكل أ�ا تعين (علم العالمات) لكن املشكلة متعلقة�ذه العالمات، اليت 

ووضع بعض التعاريف اليت اقرتبت هىي أصل الوجود، واليت متس جل جوانبه.

من السيميائية ولو جزئيا، ولعل أهم حماولة لتعريف هذا العلم كانت مع فرديناند 

فهو من بشر �ذا العلم اجلديد، الذي ستكون مهمته دراسة حياة دي سوسري، 

العالمات داخل احلياة االجتماعية، يقول : " إن اللغة نسق من العالمات اليت 

، ومع فكار، وإ�ا لتقارن �ذا مع الكتابة ومع أجبدية الصم والبكمتعرب عن األ

الشعائر الرمزية، ومع صيغ اللبقة، ومع العالمات العسكرية، وإننا لنستطيع أن 

نتصور علما يدرس حياة العالقات يف قلب احلياة االجتماعية، وإنه العالماتية، 

٤).١٧ها" (منذر عياشي : وإنه سيعلمنا مما تتكون العالو أي القوانني حتكم

إن السيميائيات ال تنفرد مبوضوع خاص �ا، فهي �تم بكل ما ينتمي 

املوضوعات جوءا من سريورة إىل التجربة اإلنسانية العادية شريطة أن تكون هذه

١٦ص : املرجع السابق،،معجم الس�ميیائیات٤



١٩

داللية. فاملوضوعات املغزولة، أي تلك املوجودة خارج نسيج السميوز، الميكن 

٥اإلنسانية أو قول شيء عنها.أن تشكل منطلقا لفهم الذات

إن السيميائيات العامة على املظهر املوضعي يف األنساق الدالة ال يعين 

أ�ا تؤلف مركز اهتماما�ا : فالسيميائيات العامة ليست �لوصفية وال هي 

يقلوب الوقائع السيميائية، ومينحها �لتطبيقية، ولكنها تروم بناء أمنوذج نظري

له خالص تستطيع من خالشكال موحدا، وذلك عرب إنشاء خطب نظري

٦احلديث عن موضوع العالمة.

إن كلمة السيمياء العربية اليت تقابل السيموطيقا أو السيميولوجيا عند 

اءت الغربيني كلمة عربية أصال وفرعا ومولدا، بدليل االشتقاقات املختلفة اليت ج

�ا من جهة، وكثرة النصوص الفصيحة الرمسية اليت وظفت فيها داال ومدلوال 

اليت أشارت إىل مفهوم العالمة بشكل مباشر أو من خالل مقاربة املعىن من 

جانب آخر وذلك ضمن الدراسات واألحباث املختلفة، ويشري عبد اجلليل 

وجية لكلت الكلمتني: العربية مر�ض إىل املفارقة الغريبة يف البنية الصوتية والفنول

٢٨م) ص : ٢٠١٢(سوریة دار احلوار، ٣:، طالس�ميیائیة،سعید بنكر٥
٥) ص : ٢٠٠٨اجلزا�ر ،(ا١ط : ،معمل الس�ميیائیات العامة �ٔسسها ومفاهميهاعبد القادر فهمي الش��اين، ٦



٢٠

(السيمياء)، واإلغريقية (سيمون)؟، إن الكلمة الغربية مؤلفة من: صامت (س) 

+ صائت (ميم) + صائت (ألف) + صامت (مهزة)، بينما الكليمة اإلغريقية 

مؤلفة من: صامت (سني) + صائت (قريب من الياء) (ميم) + صامت (�ء) 

(صامت) ال يلفظ، ومثلما توجد هذه املفارقة + صائت (واو) + يف النهاية نون 

الغريبة  يف البنيتني: الصوتية والفونولوجية توجد مفارقة أخرى أشد عجبا، حيث 

الدال الصويت املتشابه فيهما يدل على مدلول متشابه أيضا هو: العالمة, ومنه 

ن مل فالكلمة العربية واإلغريقية كلتامها أخذ� من لغة قدمية واحدة مشرتكة، إ

تكن إحدامها أخذت من األخرى، وهذا األمر اليتعلق أيضا �لسامية األم، أو 

حىت �للغة (النُّوحية) البعيدة اليت انبثقت منها السامية واحلامية، ومن مث فال 

توجد لغة سامية تدعي أو ميكن هلا أن تدعي األصالة. ولعل هذا ما يوضح 

٧و املصطلحات.التداخل بني اللغات يف كثري من املفاهيم

-جملة كلية اآلداب واللغاتبسكرة (اجلزائر)، –األستاذة آسيا جريوي، كلية اآلداب واللغات جامعة حممد خيضر ٧

.٣٣٧-٣٢٦، ص.٢٠١٣:العدد الثاين عشر



٢١

السيميائية واللغوية.ب

اجته دي سوسري منذ البداية �لسيميائية حنو الغات الطبيعية فقد رأى أن 

اللغات الطبيعية فقد هي أكثر املنظومات تطبقا مع السيمسائية. وذلك ألن 

العالقة بني املفردات ومدلوال�ا عالقتها اعتباطية وألن اللغة ميكن أن ختتزل يف 

للغة تصلح أن تكون منوذجا عدد من العالمات املستقلة واملختلفة. وهكذ فا

األنظمة الدالة غري اللغوية. فاللغة هي أهم منطومة تواصلية ذات فعالية يف لكل 

حقل املعرفة.

)Riffaterre(منهج الريفاتري .ج

إن نظرية السيميوتيك عند ميكائيل ريفاتري هي أمثل النطر�ت املوجودة 

ىل النص من التفصيل ومع يف جمال السيميوتيك. أل�ا تشغيلية جدا حىت تصل إ

.٨أ�ا نفذت نتائج الدراسة الشاملة

ادة م) أستاذجامعي حاصل على شه٢٠٠٤-١٩٢٤وميكائل ريفاتري (

٩م.١٩٥٥سنة )Colombia(الدكتوراه من جامعة كولومبيا

8 Sukron Kamil.املرجع السابق، ص : ٢٠٩



٢٢

Semiotics(وشرح يف كتابه "سيميائية الشعر"  Of Poetry( عن خصائص

١٠الشعر يف علم العالمة.

التعبري غري املبشرة .١

بطريقة ألخرى. ويرى ريفاتري هو إظهار الفكرة بغري مباشرة. ولكن 

)Riffaterre( أن التعبري بغري مباشرة بسبب ثالثة أحوال : هو تبديل املعىن

)Displacing Of Meaning( وزيغ املعىن ،)Distoring Of Meaning( وابتكار

Creating(املعىن  Of Meaning(.١١

 رأى ريفاتري)Riffaterre( املعىن بسبب أن تبديل

. أما االستعارة )Metonym(والكناية" )Methapor(استعمال"االستعارة"

)Methapor( فهي الغة املثلية اليت التستعمل كلمة مقارنة، مثل : الكف

١٢واملثل وغري مها.

٢) ص : �٢٠١٠سكرة، –(اجلزا�ر : �امعة محمد خ�رض ریفاتري �ٔدبیة النص عند م��ائیل فرطاس نعمية، ٩
10 Rachmat Djoko Pradopo,Makalah (Kajian Semiotika), Studi Sastra Program PascaSarjana

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2010, Hal : 2
٣٩) ص : ٢٠١٧: �امعة الرنري،(بندا ٔ��ش�یةالرسا� الس�ميیائیاة يف قصیدة "سالم �لیمك" ٔ�ن�س شوشان رینا سلف�ا، ١١

٣٩نفس املرجع، ص : ١٢
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 شرح ريفاتري)Riffaterre( أن زيغ املعىن بسبب ثالثة أحوال : "الكلم

)Crontradiction(و"التناقض")Nonsense(الفرغ 

١٣.)Ambiguity(و"الوهم

 ابتكار املعىن، إن الشعر له حكم �لنص الذي ال ميلك املعىن يف علم

اللغة، بل كان له املعىن إذ رأى من وجهة العمل األدىب، وأن هذا يف  

١٤الر�عة و قصيدة.كتابة الشعر، كالشعر 

)Hermeneutik(والتأويل )Heurestik(قراءة االستدالل.٢

وعرفت الطريقة اخلاصة ليحليل العمل األديب بتحليل السيميائية فهي : 

قراءة "االستدالل" وقراءة "التأويل".

قراءة االستدالل)Heurestik(: هو حتليل لقراءة الشعر، ميكن أن يتم

عن طريق قراءة قصيدة إستنادا إىل بنية لغته. لتوضيح املعىن، ميكن أن 

يضع عبارة حمرف أو مرادف يف أقواس، وكذلك أيضا بنية اجلملته 

٤٠-٣٩نفس املرجع، ص : ١٣
٤٠نفس املرجع، ص : ١٤



٢٤

تعديل تعبريات اخلام. ألن تركيب الشعر يف األدب العريب وخباصة 

ر، وميكن إستعادة يف تركيب غالبا ما عكس يف فائدة القافية أو البح

اجلملة عادي لتوضيح املعىن. مع قراءة اهليوريستيك سيتم العثور على 

اجلوانب اجلمالية األعمال األدبية وأيضا عناصر جوهرية وكذلك 

١٥متاسك العناصر.

) والتأويلHermeneutik هو حتليل التكرار لنص بعد أن : (

هاية مع التفسري. هذه القراءة حتلله بتحليل القراءة من البداية إىل الن

راري األدب (شعر). واهلدف من هذا التحليل هو تعطي معىن احل

١٦اكتشاف املعىن من النص املخفي.

15 Sukron Kamil  املرجع السابق، ص : ٢١٠-٢١١
٤٢-٤١املرجع السابق، ص : ١٦
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)Matrik(املصفوفة .٣

شعر نشأت من املصفوفة. والشعر هي نتيجة من ترمجة مصفوفة. أن 

بسيطة وترجم هذه املصفوفة. هذه املصفوفة ميكن أن تكون كلمة مركبة أو مجلة 

١٧حىت يكون ترمجتها أطوال وأكمال.

)Hipogram(عالقة التناص .٤

هنك طرق أخرى إلنتاج معىن األعمال األدبية السيميائية هو مببدأ 

مبدأ التناص هو مبدأ العالقات بني النص الشعر. أن القصيدة هي التناص. 

القصائد على استجابة (اجلواب أو الردود) عن القصيدة السابقة دون وضع 

١٨التسلسل التارخيي، ومل يكشف عن الطبيعة األساسية للقصيدة.

٤٢، ص : ملرجع نفس ا١٧
٤٣-٤٢نفس املرجع ، ص : ١٨



٢٦

الباب الربع

حتليل السيميائية يف الشعر "عاشقة الليل" لنازك املالئكة

شعرنص .١

١عاشقة الليل

نوع القصيدة : فصحى ملف صويت: ال يوجد٤٥٩رقم القصيدة : 

� ظالَم الليــِل � طــاوَي أحزاِن القلوبِ 

أُْنظُِر اآلَن فهذا َشَبٌح �دي الُشحـــــوبِ 

أستارَك ، كالطيِف الغريبِ جاء َيْسَعى ، حتَت 

حامًال يف كفِّه العــوَد يُغنّــــي للغُيوبِ 

ليس يـَْعنيِه ُسكوُن الليــِل يف الوادي الكئيبِ 

**

هو ، � ليُل ، فتاٌة ُشهد الوادي ُســـرَاها

أقبَل الليُل عليهــا فأفاقْت ُمْقلتاهـــــا

وَمضْت تستقبُل الوادْي �حلــاِن أساهــا

فاَقَك تــدري ما تُغنّــي َشَفتاهــاليَت آ

1 Adab.com
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آِه � ليُل و� ليتَــَك تـدري ما ُمَناهـــا

**

َجنَّها الليُل فأغر�ا الَدَ�جــي والسكــونُ 

وَتَصبَّاها مجاُل الَصْمــِت ، والَصْمُت فـُُتونُ 

فَنضْت بـُْرَد �اٍر لّف َمْســراُه احلنيـــنُ 

ــوُن حزيــنُ وَسَرْت طيفاً حزيناً فِإذا الك

فمن العوِد نشيٌج ومن الليـــِل أنيـــنُ 

**

ِإيِه � عاشقَة الليِل وواديـــِه اَألغــنِّ 

هوذا الليُل َصَدى وحٍي ورؤيـــا ُمَتمنٍّ 

َتْضحُك الُدنْيا وما أنِت سوى آهِة ُحــْزنِ 

فُخذي العوَد عن الُعْشِب وُضّميِه وغنّــي

 من ِسْحر وفنِّ وِصفي ما يف املساِء احلُْلوِ 

ما الذي ، شاعرَة اَحلْريِة ، يـُْغري �لسماِء ؟

أهي أحالُم الَصبا� أم خياُل الشعـــراء ؟

أم هو اإلغراُم ��هوِل أم ليُل الشقــاِء ؟

أم ترى اآلفاُق َتستهويِك أم ِسْحُر الضيـاِء ؟

عجباً شاعرَة الصْمِت وقيثاَر املســـاء



٢٨

وجالٌل وغمـوضُ طيُفِك الساري شحوٌب 

مل يـََزْل َيْسري خياًال َلفَّه الليُل العـريضُ 

فهو � عاشقَة الظُْلمة أســـراٌر َتفيضُ 

ِهيـضُ 
َ
آه � شاعريت لن يـُْرَحَم القلُب امل

فارِجعي ال َتْسأيل الَربْق فما يدري الوميضُ 

َعَجباً ، شاعرَة اَحلْريِة ، ما سـرُّ الُذُهوِل ؟

اً حاملاً حتَت النخيـِل ؟ما الذي ساقِك طيف

ُمْسَنَد الرأِس اىل الكَفِني يف الظلِّ الظليلِ 

ُمْغَرقاً يف الفكر واألحزاِن والصمِت الطويلِ 

ذاهالً عن فتنِة الظُْلمة يف احلقِل اجلميــلِ 

أَْنصيت هذا ُصراُخ الرْعِد ، هذي العاصفاتُ 

فارِجعي لن ُتْدركي سرّاً طوْتُه الكائنــاتُ 

َجِهْلناُه وضنَــْت خبفايــاُه احليــاةُ قد 

ليس َيْدري العاصـُف ا�نوُن شيئاً � فتاةُ 

فارمحي قلَبِك ، لــن تـَْنِطُق هذي الظُُلماتُ 



٢٩

حتليل السيميائية.٢

األلفاظرقم

� ظالَم الليــِل � طــاوَي أحزاِن القلوبِ .١

٢اظالَم معنه الليل–ظالَم معناه االستداليل هو :

ومعناه التأويل هو : 

األول ، ينضم إىل الشاعر شاعر قلبه حزين أو قلق ، لذا لبيتيف ا

عندما ينظر إىل الليل املظلم يقول "� ليلة مظلمة تضيف إىل جرحى". 

حيث ميكن للرجل يف تلك الليلة أن يضع ليلته على الظاهر فهو 

تة ، لذلك يصور الشاعر الليل أو مظلمة ومظلمة مرة أخرى صام

يصف الليل حسب حالة قلبه احملزن ، ال يهدأ ، لذلك عندما يرى 

الليل ، �لنسبة له يضيف الليل بشكل متزايد إىل جروحه ، ألن ليلة ال 

ميكن أن تعطي القليل من السطوع لقلبه ، ليلة فقط مضيفا بشكل 

متزايد على اجلرح القائمة .

٤٨١) ص : ٣، ط : ٢٠٠٨(بريوت : املنجد يف اللغة والإلعلم،معلوف،لويس ٢
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اآلَن فهذا َشَبٌح �دي الُشحـــــوبِ أُْنظُِر .٢

معناه االستداليل هو :

٣: حنيل هزيلالُشحـــــوبِ 

ومعناه التأويل هو :

يقصد �ا الظل الذي يعين هنا "َشَبحٌ "يف املقطع الثاين يوجد كلمة

لظل ألنه هو عجزه، ال يعترب بعد اآلن، وال يعين حىت اآلن، يشبه إىل ا

.عاجزيشبه الشخص لكنه 

جاء َيْسَعى ، حتَت أستارَك ، كالطيِف الغريبِ .٣

معناه االستداليل هو : 

٤: أمساء احلسىنلطيفِ ا

ومعناه التأويل هو : 

من فرح �حلضور، هو يشعر أن الليل قد غريهواملرد من هذا البيت

إىل حزن

١١٦٩) ص : ١، ط :٢٠٠٨،علم الكتب:ألقاهرة ، (معجم العربية املعاصرةأمحد خمتار عمر، ٣
١٢٧٠) ص : ١٩٩٧سوريب :املنوير (أمحد ورسون منوير، ٤
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حامًال يف كفِّه العــوَد يُغنّــــي للغُيوبِ .٤

االستداليل هو :معناه 

٥: انتابهالعــوَد 

يف هذا البيت شاعر يتخيل،عقله ليس يف العامل ومعناه التأويل هو :

احلقيقي حىت يف هذه االية، تقشف االية أن خياالت الشاعر حقيقية، 

لكنها جمرد خيال ألن كل خيال �هيك عن الليل سيشعر أنه صحيح

الوادي الكئيبِ ليس يـَْعنيِه ُسكوُن الليــِل يف .٥

معناه االستداليل هو : 

٦: حزنالكئيبِ 

ومعناه التأويل هو :

، يؤكد أن الذين يفكرون يف تلك الليلة كما يراه على بيتيف هذه ال

ظاهره ، يشعر أنه �لنسبة له ليلة مظلمة ، مثل وادي كئيب ، أي أنه 

ما هو املقصود هنا لألشخاص الذين يفكرون ، د مجال يف الليلال يوج

١٥٧١ص : مرجع السابق،، أمحد خمتار عمر٥
١٨٨٧ص : مرجع السابق،، أمحد خمتار عمر٦
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ليلة مظلمة مثل وادي كئيب ، هذا ليس مثل الليلة اليت نتخيلها ، على 

الرغم من أنه مظلمة ، ولكن يف الواقع ميكن أن يشع اجلمال ، على 

عكس الوادي القامت ، الليل مجيل .. حىت يف بعض األحيان هناك قمر 

وجنم مشع.

فتاٌة ُشهد الوادي ُســـرَاها هو ، � ليُل ، .٦

معناه االستداليل هو : 

٧فتاةٌ -فت 

ومعناه التأويل هو :

السابقة أن الليل ليس مثل وادي كئيب ، واآلن هذا بيتتشرح ال

الشاعر السادس يؤكد لفتاة ، اليت تنظر إىل الليل كوادي كئيب ، ملاذا؟ 

ألنه يعزو الليل إىل شيء يشعر به ، ألنه يف الليل يرى واديه السري. إن 

اهلدف من الوادي السري هنا هو تذكريه بكل أخطائه أو ذنوبه يف ليلة 

عر به يف حياته ذلك فقد رأى الليل كوادي قامتة ، ألن ما يشمظلمة ، ل

٥٦٦لويس معلوف, مرجع السابق، ص : ٧



٣٣

.�ه يعين أنه هو الفتاة اخلاطئة يف ماضيها،قامتة للغاية

أقبَل الليُل عليهــا فأفاقْت ُمْقلتاهـــــا .٧

معناه االستداليل هو : 

٨: ظلمالليلُ 

ومعناه التأويل هو :

الليل وستبقى الليلة مذابة ، على هذه اآلية تكشف عن السماح لتمرير 

.لن �دأ أبداً. حل مع ما قيل

وَمضْت تستقبُل الوادْي �حلــاِن أساهــا .٨

معناه االستداليل هو :

٩مضى : انفذه-َمضتْ 

ومعناه التأويل هو :

يف هذه اآلية ، تستمر الفتاة يف اإلمهال مع كل ما جعلها مهملة وغري 

مؤذية.

٢٠٥٥ص :مرجع السابق،، أمحد خمتار عمر٨
٧٦٥ص : مرجع السابق،,لويس معلوف٩



٣٤

ليَت آفاَقَك تــدري ما تُغنّــي َشَفتاهــا .٩

معناه االستداليل هو :

١٠: شرب كل مافيه من املاءَشَفتا

زاملرد يف اليت املرأة ال يريد أن حتدث األشيء مرة ومعناه التأويل هو :

أخرى.

آِه � ليُل و� ليتَــَك تـدري ما ُمَناهـــا .١٠

معناه االستداليل هو : 

١١: ظلمالليلُ 

ومعناه التأويل هو :

يف هذا البيت اجلملة "�ليل" اليل سيعرف املرد من هذه اجلملة أن الليلة 

.ستعرف ماذا حدث على تلك املرأة

َجنَّها الليُل فأغر�ا الَدَ�جــي والسكــوُن .١١

معناه االستداليل هو : 

٣٩٥ص : مرجع السابق،,لويس معلوف١٠
٢٠٥٥ص :مرجع السابق،، أمحد خمتار عمر١١



٣٥

١٢احلركةضد:السكــونُ 

ومعناه التأويل هو :

الشاعر كما لو كان الليل رجال، وخيرب الليل أن التعبرييف هذ البيت

يذهب، ألنه مهما كان هناك؟ املصطلح على الرغم من أن الليل ال 

يزال يرافقه مثل الليل كوادي قامت ، ليس كمسكن أو صديق له ، فما 

هو معىن الليل؟ لذا أفضل أن تذهب ليال يف العزلة.

وَتَصبَّاها مجاُل الَصْمــِت ، والَصْمُت فـُُتوُن .١٢

معناه االستداليل هو :

١٣: أسكتهالَصْمــتِ 

ومعناه التأويل هو :

أن كل اجلمال اختفى أيضا مع مرور الليل ، الذي يشرحبيت يف هذه ال

أحضر يف الواقع مجال الليل ، ولكن من كان ينظر إىل الليل كوادي  

.كئيب ، بعد كل اجلمال ال يزال ال يزال صامًتا وال يتزحزح

٣٤٢ص : مرجع السابق،,لويس معلوف١٢
١٣١٨ص :مرجع السابق،، عمرأمحد خمتار ١٣



٣٦

فَنضْت بـُْرَد �اٍر لّف َمْســراُه احلنيـــُن .١٣

معناه االستداليل هو : 

١٤: ثناهاحلنيـــنُ 

ومعناه التأويل هو :

يف هذه اآلية يقال كل يوم مير ، كالثواين والساعات متر ، بال معىن ألن 

النفس ال �يت إال من اخلياشيم واخلروج منها ، مما يعين أن أ�مه ال معىن 

ق ، ولكن حياته ليست ال يعين هلا ، غري مفيدة ، يعيش فقط يستنش

.شيئ

الكــوُن حزيــُن وَسَرْت طيفاً حزيناً فِإذا.١٤

١٥: كئيبحزيــُن ،معناه االستداليل هو 

ومعناه التأويل هو :

كما لو أنه يدعو احلزن للقدوم واحلاضر ولكن يف احلقيقة لن واملرد

يستطيع أبداً أن يكون قادراً على ذلك ، ألنه إذا جاء احلزن فإن حياته 

٥٧٦ص : مرجع السابق،، أمحد خمتار عمر١٤
٤٨٨ص : نفس املرجع، أمحد خمتار عمر،١٥



٣٧

.ستكون �لتأكيد أكثر حز�ً 

فمن العوِد نشيٌج ومن الليـــِل أنيـــُن .١٥

١٦: ظلمالليلُ ، معناه االستداليل هو 

ومعناه التأويل هو :

يعين قصة الليل ، لذلك ليس من قصة مجيلة من الليل للصراع أو واملرد

اهلتاف مع قصة شخص كامل من احلزن.

إيِه � عاشقَة الليِل وواديـــِه اَألغــنِّ .١٦

١٧: ما يغىن من الكلمَألغــنِّ ، معناه االستداليل هو 

ومعناه التأويل هو :

، القصد من العبارة هو الليِل وواديـــِه اَألغــنِّ هناك عبارة البيتيف هذ

.ىن ، قال أن هذه هي القصةيف كلمة مع

هوذا الليُل َصَدى وحٍي ورؤيـــا ُمَتمنٍّ .١٧

١٨ظلم، اليل :معناه االستداليل هو

٢٠٥٥ص :مرجع السابق،، أمحد خمتار عمر١٦
١٦٤٧ص : نفس املرجع،، أمحد خمتار عمر١٧
٢٠٥٥ص :مرجع السابق،، أمحد خمتار عمر١٨



٣٨

ومعناه التأويل هو :

أن تلك الليلة تكشف لنا لنرى ونستمتع جبمال واملرد يف هذ البيت

.الليل إذا رأينا املظهر احلقيقي ونفكر يف مجاهلا

َتْضحُك الُدنْيا وما أنِت سوى آهِة ُحــْزِن .١٨

١٩: كئيبُن حزيـ، معناه االستداليل هو

ومعناه التأويل هو :

، يعرب الشاعر عن حزنك الذي قصد به أن يكون حزن بيتاليف هذه 

رجل أن الفتاة قد قيلت يف اآلية السابقة، وأن نية العامل ستضحك هي  

كم هي حزينة، فالعامل لن يهتم أبدًا ولن يهتم الناس أبدًا سيظلون 

يضحكون على احلزن الذي أصاب أحدهم. ألنه مثل الواقع الذي 

عن مقدار احلزن أو احلزن الذي حيدث على أية حال، بغض النظر 

يواجهه الشخص يف العامل، أحياً� ما يظل اآلخرون يضحكون دون 

االهتمام به. إذا كنت ال تزال حتزن، فإن العامل سوف يضحك على 

٤٨٨ص : نفس املرجع، أمحد خمتار عمر،١٩



٣٩

.حزنك

فُخذي العوَد عن الُعْشِب وُضّميِه وغنّــي .١٩

٢٠: كثر مالهغنّــي، معناه االستداليل هو 

هو :ومعناه التأويل

یِه وغ�ّــيواملرد الكلمة  ، إنه رجل غين يعين أنه غين �ملعرفة وقد وُمضّ

يكون أيًضا غنًيا إذا كانت هناك فرصة لتغيري احلياة، سأعيش حياة 

.سعيدة

وِصفي ما يف املساِء احلُْلِو من ِسْحر وفنِّ .٢٠

٢١: زينهفنِّ ، معناه االستداليل هو 

ومعناه التأويل هو :

من الكلمة ما هو السحر والفن ما إذا كان بيتاليشرح يف هذه 

السحر والفن هو نفس حزين. أي أن أخربه أي أحد جيد وما هو 

صحيح، أو أخربه عن شيئني متشا�ني تقريباً، لكن اجلوهر خمتلف، 

١٦٤٦ص : مرجع السابق، ، أمحد خمتار عمر٢٠
١٧٤٦نفس املرجع ، ص : ٢١



٤٠

.أخربه ألنه ال يستطيع أن مييز الفرق

 ؟ما الذي ، شاعرَة اَحلْريِة ، يـُْغري �لسماءِ .٢١

٢٢: تردداَحلْريةِ ، معناه االستداليل هو 

ومعناه التأويل هو :

أن شخص ما كان يضايقين عندما  يـُْغري �لسماِء القصد من الكلمة

كان مرتبًكا كحلم امرأة كان يتخيلها أو شخص يبتسم عندما نظر إىل 

.السماء

أهي أحالُم الَصبا� أم خياُل الشعـــراء ؟ .٢٢

٢٣:الظنخيالُ ، معناه االستداليل هو 

ومعناه التأويل هو :

كما لو كانت املرأة حتلم بشخص ما ولكنها كانت جمرد كتابة خيالية

أم هو اإلغراُم ��هوِل أم ليُل الشقــاِء ؟.٢٣

٢٤: أمهله�هولِ ، معناه االستداليل هو 

٥٩٤ص : مرجع السابق،، أمحد خمتار عمر٢٢
٢٠٢ص : , مرجع السابق،لويس معلوف٢٣



٤١

ومعناه التأويل هو :

لذلك يسمى الغباء ال يزال غبيا يف األساس أو رمبا ��هولِ معىن املعىن

عندما أملح يف تلك الليلة قد تكون ليلة �ئسة أل�ا يف الظاهر ال تبدو 

سوداء ، صامتة ومظلمة ، �هيك عن أنه هو واحد مع احلماقة هو 

.�ئس متزايد

أم ترى اآلفاُق َتستهويِك أم ِسْحُر الضيـاِء ؟.٢٤

٢٥: خدعهِسْحرُ ، هو معناه االستداليل 

ومعناه التأويل هو :

هو بيتال، يعلمنا الشاعر أن الوهم املشار إليه يف هذه بيتاليف هذه 

الرغبة يف شيء مجيل ومعىن السحر هنا معجزة. لذا فإن الوهم �جلمال 

بدع يف ذلك
ُ
.الذي نتخيله سوف يغيب عن نور املعجزات إذا رغب امل

عجباً شاعرَة الصْمِت وقيثاَر املســـاء .٢٥

٢٦: أسكتهالَصْمــتِ معناه االستداليل هو : 

٤١٣ص : مرجع السابق،، أمحد خمتار عمر٢٤
٣٢٣ص : مرجع السابق،,لويس معلوف٢٥



٤٢

ومعناه التأويل هو :

أن الشاعر عندما يلفظ كلمة ما من غالف جوي بيتاليشرح يف هذه 

جيب أن يبالغ فيه �لتأكيد كما لو كان مجيًال جداً، حيث يشعر الناس 

�لدهشة عند قراءته. يف استعارة لغته كان قد كذب ألن ما يقوله ليس 

متوافقا متاما مع الواقع ، والذي ميكن القول أن الشاعر ال ميكن أن 

،ألنيب، مبعىن أنه ال يستطيع أن يبالغيلتزم الصمت من األكاذ

.القصيدة ستبدو عارضة إذا قال ال مبالغة أو كلمات عادية

طيُفِك الساري شحوٌب وجالٌل وغمـوُض .٢٦

٢٧: حنيل هزيلشحوبٌ ، معناه االستداليل هو 

ومعناه التأويل هو :

يف هذه اآلية يصف املرء تفكريه أو تفكريه لشخص غري عادي، األمسى

يعين أن فكره عاٍل، وأحياً� شيء ال ميكن التفكري فيه من اآلخرين،  

.كان قادرًا على التفكري فيه

١٣١٨ص :مرجع السابق،، أمحد خمتار عمر٢٦
١١٦٩ص : مرجع السابق،، أمحد خمتار عمر٢٧



٤٣

مل يـََزْل َيْسري خياًال َلفَّه الليُل العـريُض .٢٧

٢٨، اليل : ظلممعناه االستداليل هو 

ومعناه التأويل هو :

تشرح عن العقل الذي قصده هو مكان للتخيل يعين بيتاليف هذه 

مكان اخليال أو اخليال حيث يفكر يف كل األحالم أو األحالم، مع 

عقله أنه يستطيع ختيل كل ما يريد أو أي شيء يريد أن يتخيله، ولكن  

كل ذلك هو جمرد مكان للخيال ليس حقيقة الواقع، والقصد من هذه 

التخيل يف عقله، ال يوجد حد على الليلة الشاسعة، هو أنه حر يف 

اإلطالق أو ال شيء ميكن أن حيد من أي شيء يرغب يف التخيل، وال 

ميكن ألحد أن حيد من خياله، ألنه يف ذهنه فقط شخص ما، هو 

.شخص آخر يستطيع حظر أو تقييد خليته

فهو � عاشقَة الظُْلمة أســـراٌر َتفيُض .٢٨

٢٩خلبه:أســـرارٌ ، معناه االستداليل هو 

٢٠٥٥ص :،نفس املرجع، أمحد خمتار عمر٢٨
٩١ص : نفس املرجع،، أمحد خمتار عمر٢٩



٤٤

ومعناه التأويل هو :

يف هذه اآلية تشرح عن ذهننا سرًا عظيًما، ألن ال أحد يستطيع أن 

يعرف، ما يدور يف أذهاننا، إنه سر عظيم، ملاذا مدهش؟ ألنه ال يوجد 

أحد يستطيع إفشاء السر، �ستثناء مالك العقل نفسه الذي قذف به. 

لل إىل أذهاننا ليعرف ما هي ألنه ال ميكن ألحد أن يدخل أو يتس

أفكار املرء. إذا كان سرًا عادً� مثل عار شخص على سبيل املثال، فإن 

السر عادة ما يتم تسريبه ألنه ميكن أن يعرفه أشخاص آخرون من الفم 

إىل الفم، بينما ال ميكن معرفة السر يف ذهن الشخص، �ستثناء 

.الشخص نفسه الذي يروي ذلك

ِهيـُض .٢٩
َ
آه � شاعريت لن يـُْرَحَم القلُب امل

٣٠يقلب-، قلب معناه االستداليل هو 

ومعناه التأويل هو :

ِهيـُض معىن كلمة
َ
يريد أن يشرح أن رجًال قال للشاعر إنه غري القلُب امل

١٨٤٧ص : مرجع السابق،، أمحد خمتار عمر٣٠



٤٥

مستعد لقبول قصائد شعره أو قراءة قصائده. إن قلب الشاعر كبري ،  

.قد يكون أكثر من الالزمكبري ألن شيئاً يقول الشاعر

فارِجعي ال َتْسأيل الَربْق فما يدري الوميُض .٣٠

٣١: ضوءالوميضُ ، معناه االستداليل هو 

ومعناه التأويل هو :

السابقة قال أنه مل يكن راغباً إذا أصبح قلبه كبرياً ، لذلك أراد بيتاليف 

أن يعيد الشاعر قلبه مرة أخرى ، وهذا هو قلبه الصغري ، قلبه احلقيقي 

الذي ال يهتم به مهما كانت عقباته ، بغض النظر عن مدى العائق 

.الذي ال يزال يريد قلبه

الُذُهوِل ؟َعَجباً ، شاعرَة اَحلْريِة ، ما سـرُّ .٣١

٣٢: نسيهالُذُهولِ -، ذهلمعناه االستداليل هو 

ومعناه التأويل هو :

مرتبًكاشاعرايكونعندما،مذهلشيءعنيكشفالبيتهذهيف

٢٤٩٩ص : مرجع السابق،، أمحد خمتار عمر٣١
٢٤٠ص : مرجع السابق،,لويس معلوف٣٢



٤٦

ماذامتسائالً ،احلريةعليهبدا.متدرجةستظلاليتالقصائدحول

،لهيرّوجكانماشخًصاهناكأنالشاعررأىعندماولكن،يكتب

األخريةاجلملةويف.الشخصعنيتساءلكانالذي،املرتبكالشاعر

حبيث،فقطكلمتنيعنعبارةوالتشويشاملرءبنياخللطيكونقد،

ولكن،الشاعرهواخللطأنحنييف.وتعديلهمجاالأكثراملعىنيظهر

.املتأملالشخص

ما الذي ساقِك طيفاً حاملاً حتَت النخيـِل ؟.٣٢

٣٣: خيالطيفاً ، معناه االستداليل هو 

ومعناه التأويل هو :

يريدالأوشيًئاحيبالشخصعنيعربأنالشاعريريداآليةهذهيف

يفكرما،األسئلةيطرحأنجيب،ماشخصهناككانإذا،الرتف

،تقريباالناسكلبهيهدأالذيالرتفإىليتوقالفهولذلك،به

.الرتفيريدظاهرعلىالبشركلألن

١٤٣٢ص : السابق،مرجع ، أمحد خمتار عمر٣٣



٤٧

ُمْسَنَد الرأِس اىل الكَفِني يف الظلِّ الظليِل .٣٣

٣٤: اليلالظلِّ ، معناه االستداليل هو 

ومعناه التأويل هو :

أنهيقال،"إرفع"،يديهعلىرأسهوضعإىل�دفاليتهذ البيت يف

هذهمثليفألنهانتشارخاللمن،بعمقيفكرأنللمرءميكن

.حزنهوجتربةأعمقالتفكريعلىقادراالشخصيكونالظروف

ُمْغَرقاً يف الفكر واألحزاِن والصمِت الطويِل .٣٤

٣٥، الصمت : اسكتهمعناه االستداليل هو 

ومعناه التأويل هو :

والوحدةالصمتيففقطألنناصمتيفوحزنفكرالتاليةاآليةويف

علىرؤوسناوضعحالةيفألنهاحلزنوبعمقبصدقندركأنميكننا

.العيشميكنهالعميقواالستيعابالتفكريميكنناأيدينا

ذاهالً عن فتنِة الظُْلمة يف احلقِل اجلميــِل .٣٥

٤٨١، ص : نفس املرجعلويس معلوف،٣٤
١٣١٨ص :مرجع السابق،، أمحد خمتار عمر٣٥



٤٨

٣٦: اليلالظُْلمة-ظلم،معناه االستداليل هو 

ومعناه التأويل هو :

كليفنفكر،الصمتيفوحنزننفكركناعندماتشرحهذ البيتيف

نتذكرحنن.نعيشهملا،احلياةحقيقةكليفونفكر،وأخطائنا،ذنوبنا

أنكاملؤكدمن"الشاعريقولمث.اإلهليةذكرى،املوت،اخلطيئة

أخرىمرةخنسرفلن"اجلميلالعاملوظالمإغراءاتعنبعيداً ستكون

يفبعمقونفكرنتخيلكناألننا،العاملإغراءاتكلمع،العاملكلمع

العاملظلماتعنبعيداً سنبقىأيضاً أنناهيواحلقيقة،احلياةمعىن

.بصددهحننماهذا.اآلنبعدالعامل�درولن،اجلميل

أَْنصيت هذا ُصراُخ الرْعِد ، هذي العاصفاُت .٣٦

٣٧: الغرضالعاصفاتُ ، معناه االستداليل هو 

ومعناه التأويل هو :

صوتيشبه.التعذيبحولحجةجمرديكونأنميكنالكلمةيف

٢٠٥٥ص :نفس املرجع،، أمحد خمتار عمر٣٦
٥٠٩، ص : مرجع السابقلويس معلوف،٣٧



٤٩

.والصفريالصاعقة

فارِجعي لن ُتْدركي سرّاً طوْتُه الكائنــاُت .٣٧

٣٨: اعادهفارِجعي، معناه االستداليل هو 

ومعناه التأويل هو :

أنلناينبغيالأنهندركأنجيب،كبشر،أننااآليةهذهيفيشرح

البشريني�لزملمبالنيغريأومرتدديننكنمللوحىت،مرتدديننكون

ألنالبشرمعشريراً شيئاً فعلواإذاونذكرهم،بعضاً بعضناعنللتعبري

.ببعضهتذكريهجيبإنسانكل

قد َجِهْلناُه وضنَــْت خبفايــاُه احليــاُة .٣٨

٣٩حيوات–احليــاُة ، معناه االستداليل هو 

ومعناه التأويل هو :

شخًصايكونأنبهيقصدأونفسهالشاعريصفهذ البيت يف

متهلنينكونعندما،العاملظالميفننجرفعندمالذلك،مهمًال 

٨٦٠ص : مرجع السابق،، أمحد خمتار عمر٣٨
٥٩٩ص : نفس املرجع،، أمحد خمتار عمر٣٩



٥٠

الذينألولئكمكافأةهوالعذابفإن،هللاوعدفعندما،ومفقودين

.بهإلزامهمتوقدااللتزاماتكليتجاهلون

ليس َيْدري العاصـُف ا�نوُن شيئاً � فتاُة .٣٩

٤٠: الغرضالعاصف، معناه االستداليل هو 

ومعناه التأويل هو :

النظربغض،أبداً بنا�تملناحلياةهذهأنالشاعرخيرب�البيت هذيف

من�يتالوعيفإنو�لتايل،ذلكنعرفأنجيب،نفعلهماعن

أولئك�ستثناء،حننأحديهتمفلن،غري�يف�ملكناإذا،أنفسنا

.موجوًدايزالالكانلوحىت،يهتمونالذين

فارمحي قلَبِك ، لــن تـَْنِطُق هذي الظُُلماُت .٤٠

٤١: اليلالظُْلمة-، ظلممعناه االستداليل هو 

ومعناه التأويل هو :

واحلماية،قلبكبسببهوقلبكعلىالرمحةيكونحىتاجلملةمعىن

٥٠٩، ص : السابقمرجعلويس معلوف،٤٠
٢٠٥٥ص :نفس املرجع،، أمحد خمتار عمر٤١



٥١

تدعوهالقلوبكمأبقلذلك.آخرشخصوليس،بكاخلاصةالذاتية

.العصيانويفالدنياظلماتيفويبتعدينحرفأويذوب



٥٢

الباب اخلامس

خامتة

تريد الباحثة أن تسجل النتائج يف ختام هذه الرسالة العملية، 

واالقرتاحات اليت حصل عليها الباحثة يف مرور كتابة هذه الرسالة العلمية.

النتائج.أ

ومن أهم نتائج البحث أن املعاين السيميائية يف شعر �زك امللئكة تكون 

لل الباحثة يف هذه الشعر التأويل وبعد أن حتيف املعاين االستدالل واملعاين 

فتعرف أن حتليل هذه الشعر �ذ النظرية من خري املناهج لكشف معناها الذي 

قد عرفها أن اكثر من شعر �زك املالئكة يستخدم لفظ صعوبة يف فهمها.

وحتليل السيميائية قد ميكن أن تستعمل على شعر �زك املالئكة. ومن ذلك 

قراءة االستدالل والتأويل.وحصلت الباحث املعاين لى حتليل يتأسس ع

السيميائية اليت سبقتها الباحثة يف حتليل.



٥٣

االقرتاحات.ب

ومن  أهم االقرتاحات هي :

الرجاء من مجيع طلبة قسم اللغة العربية وأد�ا بكلية اآلداب والعلوم .١

اإلنسانية أن يهتموا بنظرية األدب السيميائية.

اجلامعة اهتماما لكلية اآلدب والعلوم اإلنسانية  الرجاء من مدير .٢

اجلامعة بكتب كاهتمامه لسائر الكليات يف إجياد والتوفري مكتبة

اآلداب وخاصا كتب السيميائية األدب.

ومن املمكن لطلبة قسم اللغة العربية وأد�ا أن يقرؤوا نظرية .٣

تتوسع السيميائية على يد ميكائل ريفاتري ويستخدموا نظريته لكي 

العلم يف البحث.



٥٤

 املرجع

املرجع العربية.١

ر ، ترمجة : منذالسيميائيات دراسة األنسق السيميائية غري اللغويةبيري جريو، 

)٢٠١٦عياشي (دمشق : دار نبوي، 

: مركز به (بريوت، ترمجة د. طالل وهأسس السيميائيةدانيال تشاندلر، 

٢٠٠٨دراسات الوحدة العربية، 

لعلوم ، (بريوت : الدار العربية لمعجم السيميائياتأمحد فيصل، 

م)٢٠١٠–ه �١٤٣١شرون : 

، (القاهرة : دار �ضة مصر، �ريخ األدب العريبأمحد حسن الز�ت

٢٨م ) ص ١٩٥٢للطبع والنشر، 

ديوان �زك املالئكة 

-٢٦نسخة حمفوظة٢٠٠٧-١٩٢٣الكاتبة الكبرية: �زك املالئكة / 

٠٥٢٠١٨



٥٥

م) ٢٠١٢سورية دار احلوار، (٣، ط : السيميائيةسعيد بنكر، 

معلم السيميائيات العامة أسسها عبد القادر فهيم الشيباين، 

)٢٠٠٨ا(اجلزائر ،١،ط :ومفاهيمها

–األستاذة آسيا جريوي، كلية اآلداب واللغات جامعة حممد خيضر 

٢٠١٣:العدد الثاين عشر-جملة كلية اآلداب واللغاتبسكرة (اجلزائر)، 

(اجلزائر : جامعة حممد أدبية النص عند ميخائيل ريفاتري فرطاس نعيمة، 

)٢٠١٠بسكرة، –خيضر 

املرجع االندونسي.٢

Rachmat Djoko Pradopo, Makalah (kajiaan semiotika) studi sastra

program pasca sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2010

Nurfitri. Tema Kesedihan Dalam Puisi Al-kuuliiraa Karya Nazik Al-

Malaika, Fib 2014

http://www.syrianstory.com/nazek.htm, diakses pada tanggal 31 mei 2018,

pukul 13: 41

Achmad Atho’illah, Nazik Al-Malaikah : Sepintas Biografi dan

pemikirannya tentang puisi bebas (studi tokoh sastra arab), 2009
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