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 مة الشكركل

بسمهللاالرمحنالرحيم
العاملني، رب هلل جاحلمد اّلذى هلل والكتابةاحلمد للكتابة القلم عل

والقراء تعاىلللقراءة هلل والعبادة للعبادة ة نوىصلن، على حمّمدسلم سيدان
نعتزهبمالفتّوةوعلىآلهاّلذينشرافالصفاتوبكمالواملشروفإباملوصوف

ةوللّتابعنييفحماسناألخّوة.األبوّ
موضوعمنكتابةهذهالرسالةحتتهإبذنهللاوتوفيقةالباحثتفقدانته

هالكليةاآلدابتقّدم.مقالة"ايبينأمي"جلربانخليلجربان)دراسةسيميائية(
 اإلنسانية امجبوالعلوم احلكومية الرانريياإلسالمية املعة من الدراسيةمادة واد

يفقسماللغةالعربيةوأدهبا. S.Humللحصولعلىشهادةةلباملقررةعلىالط

الباحث ةفإن املقام املشرفنيمهااشكرهةخبالصتقدميفهذا لفضيلة
اخلالص نور والدكتور رياملاجستسوماردياملاجستري على مساعدهتما،

متامكتابةهذهالرسالةإشرافاإيفةإلشرافالباحثإنفاقأوقاهتماوجهودمهايف
هلماالعفووالعافية،يفالدنياواآلخرة.سألهللاتفجيداكامال،

لةالباحثتمقدّو وئيسرالشكر اآلداب كلية وعميد علومالاجلامعة
تشيةولرئيسقسماللغةاإلسالميةاحلكوميةببندأرانريياإلنسانيةيفاجلامعةال
 وجلميع وأدهبا مسامهاحملاضرينالعربية على هذهتهمواحملاضرات كتابة يف

ف مسيعتالرسالة، إنه درجاهتم، يرفع وأن عطائه، يف هلم جيزى أن تعاىل سأله
جميب.
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قّدمريأخو افائقةالباحثتا إىل واحلب لشكر احملبوبني علىوالديها
وابيفالدنياواآلخرة.ثأحسنالايهمزجيهللاالرسالةلعلامهذهمتإيفادعائهم

ابلدعاءةرجوالباحثتالرسالة.وهذهمتامإيفاإىلاألصدقاءالذينساعدوهو
خرياجلزاء.هللاجيزىأنعسى
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Tebal skripsi   : 48 halaman 

Pembimbing I   : Dr. Nurchalis Sofyan, MA 
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Penelitian ini berjudul Maqalah “Yaa Banii Ummi” Li Jibran Khalil Jibran (Dirasah 

siymiyaiyyah). Adapun dua masalah yang terdapat di dalam esei ini yaitu: apa makna semiotik 

dari pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik. Adapun metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah  metode analisis deskriptif semiotik Riffaterre. Adapun hasil yang 

diperoleh dari penelitian yaitu: bahwasanya pembacaan heuristik merupakan pembacaan karya 

sastra pada sistem semiotika tingkat pertama yaitu menghasilkan pemahaman makna secara 

harfiah, sedangkan pembacaan hermeneutik adalah pembacaan kedua berdasarkan konvensi 

sastra. Artinya, sebuah sajak diinterpretasikan melalui pemahaman kata dari makna konotatif. 

Pada esei ini penulis menemukan 26 makna semiotik, yaitu 15 heuristik dan 11  hermeneutik. 

Judul  : Maqalah “Yaa Banii Ummi” Li Jibran Khalil Jibran (Dirasah 

NIM    : 150502068 

Fakultas/Prodi  : Adab dan Humaniora/ Bahasa dan Sastra Arab 
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ
دب يتبع احلياة ألدب. أن اليت تعاكس مما حيدث حياة األدب هو مرآة ااأل

. ا تؤثر فيه، وهو يتبعها ألهنوتقهقرها اإلجتماعية خمتلف حاالت تطورها
إلجتماعية وقع تغيري احلياة ا يف أنه كلما وقع تغيري ،عندهم ،والدليل على ذلك

  1دب.مشابه له األ
تنقسم الفنون األدبية أساسا إىل قسمني ومها: الشعر والنثر، بينما يتم طرح 
األفكار الشعرية ابلقوايف واألوزان. أما النثر يكون بدون تلك القيود وكما يتفرع 
الشعر إىل فروع عديدة مثل الشعر العمودي والشعر احلر واملوشحات والبند 

وجاء يف معجم الوسيط "النثر" هو الكالم اجليد يرسل  2واملخمسات وغريها.
 3بال وزن وال قافية. وهو خالف النظم.

ومن املعروف أن النثر العريب شهد منذ أقدم العصور إىل يومنا هذا تقلبات  
بعض واألصناف والفنون النثرية حيث أن كثرية جتلت يف خمتلف األساليب 

رقون اهلا والكتاب املعاصرون ال يطالفنون النثرية قد إنقرضت أو تغريت أشك

____________ 

 .75(، ص:1980، دار الفارسبريوت: ، )اتريخ األدب مفاهيم ومناهجحسني الواد،  1   
(، 2014جامعة منل إسالم آابد،  )ابكستان: ،النثر اجلاهلي واإلسالمي واألمويملك،  نثرين طاهر  2

 .113ص: 
 .901(، ص : 2004، )مكتبة الشروق الدولية، معجم الوسيطإبراهيم أنيس وغريه،   3
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 اآلن ابب املقامات أو الرسائل الفنية ولكن برزت يف النثر العريب فنون جديدة
 4ومتطورة مثل الرواية والقصة القصرية واملقال.

أهم صور النثر األديب وأمتعها، وهي إنشاء نثري قصري   فمنEsei) ) املقالةأما 
كامل يتناول موضوعا واحدا غالبا كتبت بطريقة ال ختضع لنظام معني، بل 
تكتب حسب هوى الكاتب، ولذلك تسمح لشخصيته ابلظهور. واملقالة 
النموذجية تكون قصرية، ولكن القصر ليس صفة ضرورية، فقد تكون املقالة 

عظم فيها هي أهنا ال ختضع لنظام معني كما قلنا، أو صورة طويلة والسر األ
  5حمدودة يف كتابتها، بل نتبع هوى الكاتب وذوقه.

جربان خليل بها كتهي مقالة من مقاالت اليت  قالة "اي بين أمي" كانت امل
على شعبه الذين  وغضبهب تعن غيظ الكا حتكي وتقص وهذه املقالة .جربان

بطريقة  غيظه الكاتب يعرب وكان .وظروفها بالدهمأحوال ال يهتمون على 
 فكشتبحث و تالباحثة أن لذلك أرادت  فهمها الناس العادي.يال الرمزية اليت 

 يف هذه املقالة بدراسة سيميائية.ودة وجامل املعاين الرمزية
 

 مشكلة البحث .ب
  :الرسالة فهي هذه توضيحها يف ةاول الباحثحتأما مشكلة البحث اليت 

قالة ايبين أمي يف مومعىن قراءة التأويلية  استداللية قراءةسيميائية من ما معىن 
  جلربان خليل جربان؟

____________ 

 .114، ص: السابق املرجع ملك، نثرين طاهر  4
 .92م(، ص:  2012، )القاهرة: هنداوي، النقد األديبأمحد أمني،   5
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 ض البحثاغر أ .ج
 :الرسالة فهي هذه توضيحها يف ةاول الباحثحتاليت  البحث ضاغر أوأما 

يف مقالة ايبين أمي  وقراءة التأويلية ستدالليةإلسيميائية من قراءة املعرفة معىن 
 جلربان خليل جربان؟

 
 معاىن املصطلحات .د

تريد الباحثة أن تشرح معاين املصطلحات اليت تضمنها املوضوع من هذه 
 الرسالة كما يلي:

 مقالة (1
هي مصدر على وزن )مفعلة( بفتح امليم، وإسكان الفاء،  :لغة املقالة

وفتح العني، بعدها الم مفتوحة فتاء، مأخوذة من القول، يقال: قال، يقول، 
أهم صور النثر  مناصطالحا:  املقالةأما  6.قوال، وقيال، وقولة، ومقاال، ومقالة

غالبا كتبت األديب وأمتعها، وهي إنشاء نثري قصري كامل يتناول موضوعا واحدا 
بطريقة ال ختضع لنظام معني، بل تكتب حسب هوى الكاتب، ولذلك تسمح 
 لشخصيته ابلظهور. واملقالة النموذجية تكون قصرية، ولكن القصر ليس صفة
ضرورية، فقد تكون املقالة طويلة والسر األعظم فيها هي أهنا ال ختضع لنظام 

 7كتابتها، بل نتبع هوى الكاتب وذوقه.معني كما قلنا، أو صورة حمدودة يف  
 

____________ 

 .5، ص:املرجع السابقحممد بن خليفة التميمي،   6
 .92 ، ص:املرجع السابقأمحد أمني،   7
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 ايبين أمي (2
أّما  "اي بين أمي" هو موضوع من موضوعات يف كتاب العواصف اّلذى  

على قومه  يقّص عن غيظ جربان خليل جربانفيه  8كتبه جربان خليل جربان.
ربهم مرارا على التغيري و التطّور ليكون خأ هلكنّ اجلهل. و الذى حيّول اإلغفال و 

 9مجيال و هنضة. اقوم
 السيميائية (3

تؤكد معظم الدراسات اللغوية أن األصل اللغوي  معىن السيميائية لغة:
كما يؤكد )برانر   -يعود إىل العصر اليوانين، فهو آت  (semiotique)ملصطلح 
الذي (logos) ، الذي يعين )عالمة( و(semeion))من األصل اليوانين  –توسان( 

تعين العلم، فالسيميولوجيا هي علم ( (logosوابمتداد أكرب كلمة  ،)خطاب(يعين 
  10.العالمات(

اصطالحا: علم اإلشارات أو علم السيميائية  معىن السيميائية اصطالحا:و 
الدالالت وذلك انطالقا من اخللفية  االبستيمولوجية الدالة حسب تعبري غرمياس 

 11على أن كل شيء حولنا يف حالة بث غري منقطع لإلشارات.

 

 

____________ 

 .35م(، ص 2012 ، )القاهرة: هنداوي،العواصفجربان خليل جربان،  8
  .املكاننفس  9

 .12-11( ص:2010،  دار العربية للعلوم انشون)بريوت:  معجم السيميائياتفيصل األمحد،   10
    8 :، صنفس املرجع 11
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 السابقة اتدراسال .ه
احثة حتتاج الباحثة إىل الدراسات السابقة قبل أن تبدأ حبثها، البد من الب

موضوع البحث، هل موضوع الباحثة قد كتبها من قبلها أو ماهي ملعرفة 
املوضوعات اليت اتصلت ببحثها اآلن. وبعد أن قرأت الباحثة البحوث العلمية 

 اليت تتصل يف هذا البحث.
 12(2018) حممد ايسر .1

نثر "اي بين أمي" جلربان خليل هدف هذه الرسالة إىل معرفة القومية يف 
ي استخدم الباحث يف كتابة هذه الرسالة فهو منهج . ومنهج البحث الذجربان

البحث الوصفي التحليلى. ومن النتائج اليت حصل عليها الباحث هي: األّول، 
املكون املعريف بعربة الدعوة إىل بناء الدولة وتطويرها، دولتهم دولة طيبة فيها مرتع 

اهل الرائقة يف ينبت فيه نبات متنّوعة حيث حتصل طعاما كثريًا وفيها أيضًا املن
اجلبل مّث جترى يف النهر إىل البحر، مبعىن أن الدولة فيها احتمال، الزم أن ينفع 

الثاين، املكون الرتاكمى بعربة الدعوة إىل حماربة االستعمار، على  .لنفوس القوم
القوم أن يكون أسدا الذى يزجمر عند ما يرى اخلبثاء يف الربملان و حيارب 

 .م ويفرتس املرائني ويهتّم اهتمام شديدا على ثورة الدولةالكاذبني على مواعده
اما اتما الثالث، املكون العاطفى بعربة االهتمام ابلقوم، يهتّم خليل جربان اهتم

 .بقومه ويريد خريا لقومه
 

____________ 

بندا أتشيه: جامعة الرانريي اإلسالمية )، القومية يف نثر ايبين أمي جلربان خليل جربانحممد ايسر،  12
 .(احلكومية
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 13(2018) رزقي سهيمي .2
معىن احلب يف شعر أيب القاسم الشايب هذه الرسالة إىل معرفة  تهدف

يف كتابة هذه  ةالباحث ت. ومنهج البحث الذي استخدمالسيميائية()دراسة 
عليها  تالرسالة فهو منهج البحث الوصفي التحليلى. ومن النتائج اليت حصل

أن معاين السيميائية يف معىن احلب الذي يتضمنه أيها احلب  :هي ةالباحث
أيها ألول: "واحلب يكون من معاين التكشيفية ومعاين التأويلية، مثل يف الشعر ا

احلب" مبعىن الدعوة للمحبة مبعىن التكشيفية ومعاىن التأويلية فهي أن املعىن 
احلب يف الشعر األول يدّل على حمبة العامة اليت تتعلق بكل جوانب حياة الناي 
الذي يشعره ابلسعادة. وأما مثل يف الشعر الثاين "احلب" فهو احملبوب مبعىن 

مبعىن التأويلية فهي أن املعىن احلب يف الشعر الثاين يدل التكشيفية. وإذا كان 
يوريستك حيمل املعىن الذي يريده على هللا أو ربّه. وهذا يشري إىل أن معىن اهل

الشاعر خبالف معىن اهلريميونيوتيك فهو يعطي ما يريده الشاعر يف معرفة 
 الشعر.

 
 14(2015نيهان هواوي ) .3

مسوغات القراءة السيميائية للنص الشعري هدف هذه الرسالة إىل معرفة 
: ومن النتائج اليت حصلت عليها الباحثة هيجتربة انزك املالئكة الشعرية. و 

____________ 

، بندا أتشيه: جامعة الرانريي اإلسالمية أيب القاسم الشيبمعىن احلب يف شعر رزقى سهيمي،   13
 .احلكومية

، تلمسان: مسوغات القراءة السيميائية للنص الشعري وجتربة انزك املالئكة الشعريةنيهان هواوي،   14
 جامعة أيب بكر بلقايد.
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األول، إن السيميائية فلسفة تكاملية للحياة تنطوى حتتها جمموعة من جماالت 
احلياة العلمية واحلياتية، حيث ال حدود للفضاءات السيمائية بصفتها علما إذ 

موضوعا هلا كل شيء، وأي شيء مهما كان وابلتايل فإن قدرهتا على تتخذ 
دراسة األجناس والفنون املختلفة ممكنة احلدوث وميكنة دراسة كل مفردات 

السيميائية منهج نقدي خيتلف عن املناهج النقدية احلياة سيميائية. الثاين، 
رافقة مما دفعهم األخرى إذ شارك معظم أعالمه يف املناهج النقدية السابقة وامل

لإلفادة منها يف إجياد األكثر مناسبة للطبيق على جماالت احلياة املختلفة، 
متناولني لألدب بوصفه مفرزا للواقع وهذا جعل السيميائية مهتمة ابجملال الثقايف 
واإليديولوجي والفلسفي والرايضي والتأويلي والشعري والسردي. الثالث، تعد 

عر املعاصر واحلر وذلك من خالل قصيدهتا الكولريا سنة انزك املالئكة رائدة الش
ومبدعة للشعر التفعيلة وانقدة للقضااي الشعرية املعاصرة. الرابع،  1947

ستعانت الشاعرة ابألسطورة اإلغريقية والرومانية ويعود ذلك لدراستها لألدب إ
 على أعماهلا األجنبية وامليثولوجية اإلغريقية. اخلامس، غلب التشاؤم واحلزن واألمل

الشعرية حيث لونت قصائدها للحياة من مأساة وخيبة لألمل حيث جتعل 
  أمام مأمت يرى إال الظالم الكئيب.القارئ 
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 15(2017فطانة بنت عثمان ) .4
هذه الرسالة إىل معرفة هرمانيوطيقا السيميائية يف فيلم القط  تهدف

ألمحد خضر. ومنهج البحث الذي استخدمت الباحثة يف كتابة هذه  الضائع
الرسالة فهو منهج البحث الوصفي التحليلي. ومن هذه املسالة تعرف ومتيز 

استعمل رمز يف ال ملخرج يف الفيلم. كثري املخرج صفة العامل حقيقية أو جمازية 
الفيلم ملستخدم خري إىل املشاهدين. القط الذي مدلع يبدل رشد عندما الضائع 

 يف الغابة والصفته يبدل اتبع البيئته ليقابل مع أمه.
 

 16(2017قمر صفا ) .5
)دراسة  هدف هذه الرسالة إىل معرفة قصيدة أحبك جدا لنزار قباين

 كتابة هذه الرسالة فهو سيميائية(. ومنهج البحث الذي استخدم الباحث يف
منهج السيميائي لرفاتري. يذكر ريفاتري الطرق اليت البد الهتمام هبا يف فهم 

وأما القراءة اهلريمنتكية هي  الشعر، يعين القراءة اإلستدالل والقراءة اهلرمنتيكية.
القراءة دقيقية لبحث عن العالقة بني الكلمة ابلكلمة األخرى يف الشعر حيث 

ءة توجد املعاين تدل على معىن السيميائية وأما النتائج من هذه هبذه القرا
يستجدم النزار يف هذا شعر احلب كثري فيه معاين السيميائية  الدراسة فهو اللفظ

 يعلم ابلقراءة اإلستدالل واهلريمنتيك لرفاتري.
 

____________ 

)بندا أتشية: ، هرمانيوطيقا السيميائية يف فيلم "القط الضائع" ألمحد خضرفطانة بنت عثمان،   15
 جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية(.

 ، )بندا أتشية: جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية(.قصيدة "أحبك جدا" لنزار قباينقمر صفا،   16
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 17(2015أزهري ) .6
هدف هذه الرسالة إىل معرفة معاين سيميائية يف رواية محار احلكيم لتوفيق 
احلكيم )دراسة سيميائية(. ومنهج البحث الذي استخدم الباحث يف هذه 

حصل عليها الباحث الرسالة فهو منهج الوصف التحليلي. ومن النتائج اليت 
ثرية مثل محار احلكيم، هي: أن األلفاظ الدالة على املعاين السيميائية يف الرواية ك

املتضمنة يف الرواية تكون يف  القروش، اجليش وغري ذلك. وأن املعاين السيميائية 
مثل: محار  (Hermeunetik)واملعاين اهلرمنوطقية  (Heuristik)املعاين اإلستداللية 

اإلستداليل. وإذا  احلكيم، فهو احليوان بصفته الكرمية )الطبيعة اإلنسانية( ابملعىن 
كان ابملعىن اهلريمنوطقي فهو أن مصر أصاهبا وهو فقد ال يكاد فيها رجل 
حكيم. وهذا يشري أن املعىن اإلستداليل حيمل املعىن الذي يريده الكاتب 

 خبالف املعىن اهلريمنوطقي فهو يعطي ما يريده الكاتب يف معرفة النص.
 

 18(2017رينا سلفيا ) .7
لفهم معىن القصيدة يف العمق وبشكل عام بنظرية هذه الرسالة  تهدف

ومنهج البحث الذي استخدمت الباحثة يف كتابة هذه . سيميائية لريفاتري
الرسالة فهو منهج الوصفي التحليلى. ومن النتائج اليت حصلت عليها الباحثة 

أن حتليل اإلستدالل هو حتليل النص على أساس تركيب اللغة أو علم  هي:
____________ 

، )بندا أتشيه: جامعة الرانريي اإلسالمية "محار احلكيم" لتوفيق احلكيممعاين سيميائية يف رواية   17
 احلكومية(.

جامعة الرانريي  ، )بندا أتشيه:السيميائية يف قصيدة "سالم عليكم" ألنيس شوشانرينا سافيا،   18
 اإلسالمية احلكومية(.
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رجة األوىل فهو املعىن حرفية ومعىن واضحة. وحتليل التأويل هو العالمة ابلد
حتليل التكرار لنص بعد أن حتلله بتحليل اإلستدالل. ولذلك، حصلت الباحثة 

املعاين السيميائية يف هذه القصيدة. وظهرت هذه القصيدة ترتبط  29حوىل 
اعر أن ينصف ارتباطا وثيقا مبجتمع ألن هناك التمييز. وهبذه القصيدة أراد الش

 الناس أبن ليس هناك االختالف بينهم.
 
 19(2018) توفيق مونندر .8

الوطنية يف شعر على حمطة قطار سقط عن  هدف هذه الرسالة إىل معرفة
. ومنهج البحث الذي استخدم اخلريطة حملمود درويش )دراسة سيميائية(

ومن  .فهو منهج البحث الوصفي التحليلى الباحث يف كتابة هذه الرسالة
تتكون من ستتة السيميائية وهي عشب  النتائج اليت حصل عليها الباحث هي:

شب معناه نبات تنبت على وشوك وصبار واما من معانيها متنوعة كذلك ع
خصبة، كشوك  هو املعىن أن الوطن الشاعر ما معناه ابهلريمينيوطيقيأاألرض، و 

كمادة صغرية وحاد وأما   شياء مؤملة جدا إما شوكا حقيقياأوالصبار معنامها كل 
ميكائيل  السيميائية عندو  يف بلد الشاعر. هنا اإلستعمار معناه ابهلريمينيوطقي

 displacing meaning))يستعمل على ثالثة األشياء كما يلي: تغيري املعاين ريفاتري 
 .(creating meaning)وإبداع املعاين   (distorting meaning)وتشوية املعاين 

 

____________ 

بندا أتشيه: )، الوطنية يف شعر "على حمطة قطار سقط عن اخلريطة" حملمود درويشتوفيق مونندر،  19
 .(جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية
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 البحثمنهج  .و
فهو  يف كتابة هذه الرسالة أما منهج البحث الذي استخدمته الباحثة

تقوم الباحثة بتحليل  حيث ،عند ريفاتري السيميائي الوصفي التحليلي منهج
 . اووصفه ةاملقصود املقالة
مد على طريقة تعفالباحثة،  هاعلومات والبياانت اليت حتتاج إليجلمع املو 

فة املتعلقة ابملسألة املبحوثة إلطالع على الكتب العلمية املختلالبحث املكتبـى ب
 من الكتب األدبية واملقاالت وغريها مما تتعلق ابملوضوع. 

وأما الطريقة يف كتابة هذ البحث العلمي فتعتمد الباحثة على الطريقة 
اليت قررها قسم الّلغة العربية وأدهبا بكلية األدآب جامعة الرانريي اإلسالمية 

 بندا آتشية هو كتاب:-احلكومية دار السالم

Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Dan Sastra Arab Fakultas Adab UIN Ar-

Raniry Darussalam Banda Aceh 2014.  
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 الباب الثاين
 ترمجة جربان خليل جربان

 
 والدته ونسبته .أ

م يف بلدة بّشري اجملاورة 1883ولد جربان يف الّسادس من كانون الثّاين سنة 
ألرز الرّب، والرابضة على كتف الوادي املقّدس )قّنوبني(. والده خليل املكّلف 

لبنان. أمة كاملة ابنة اخلوري اسطفان جباية الّرسوم على املاشية يف جرود مشايل 
رمحة، كانت ذات ثقافة حمدودة، غري أهنا كانت تتحّلى إبرادة ومّهة قويّتني 
ساعداتها على تدبري شؤون املنزل ورعاية أوالدها األربعة: بطرس من زوجها األول، 

 1وجربان ومرايان وسلطانة.
يشاع القريب من بّشري، ما أن بلغ اخلامسة حّّت أدخل يف مدرسة دير مار ال

فتلّقى مبادىء القراءة والكتابة، وكان مواطنه الطبيب سليم الّضاهر يساعده يف 
 2تعّلمه ويف تنمية موهبة الّرسم، اليت ظهرت فيه.

إىل ذلك كان جربان الّصغري يتمّتع يف انصرافه إىل الطّبيعة اخلالّبة اليت تتمّيز 
نفسه، وحّبها ال يفارقة. ففي إحدى رسائله هبا املنطقة، وظّل مجاهلا منطبعا يف 

إىل ابن عّمه خنله يقول: هل أييت ربيع حياتنا اثنية فنفرح مع اأشجار ونبتسم مع 
الزهور ونركض وراء الّسواقي ونرتّّن مع العصافري مثلما كّنا نفعل يف بشّري...هل 

______________ 
 

، )دار اجليل: اجملموعة الكاملة ملؤلفات جربان خليل جربان نصوص خارج اجملموعةأنطوان القّول،   1
 . 11م(، ص: 1994بريوت، 

  نفس املكان. 2
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نرجع وجنلس بقرب مار سركيس وعلى هنر النبات وبني صخور مار 
وأمجل ما يف هذه احلياة اي خنله هو أّن أرواحنا تبقى مرفوفة فوق األماكن جرجس...

 3اليت متّتعنا فيها بشيء من اللّذة.
 

 هجرة جربان .ب
مل ينعم جربان طويال يف حداثته، إذ ضاقت أسباب احلياة أمام عائلته، ألن 
األب اّّتم ابختالس ما كان جيبيه من الرسوم، وسجن، وحجزت أمالكه. فما 
كان من األم إاّل أن غادرت الوطن، ومعها أوالدها األربعة، قاصدة الوالايت 
املّتحدة األمريكّية، حيث نزلت يف حّي الصينّيني يف بوسطن، وكان ذلك سنة 

 4م.1895
ويف بوسطن عملت كاملة وبطرس يف التجارة، واالبنتان مرايان وسلطانة يف 

جمانية، وكان يقضي معظم أوقاته يف خدمة اجلربان. أّما جربان فأدخل يف مدرسة 
الّرسم ومطالعة الرواايت االنكليزية اليت كانت معّلمة اللغة االنكليزية ختتارها له. 
وذات يوم قال ألمته: أوما أخربتك مبا فعلته معّلمة الّتصوير؟ جاءت اليوم برجل، 

فقال  وأرته بعض رسومي. –يصّور بيده اي أّمي، ال ابآللة  –قالت إنّه مصّور 
 5يل: أنت فرخ مصّور. ودعاين لزايرته يف الغد.

 
______________ 

 
 .12، ص:نفس املرجع  3
  .نفس املكان   4
  .نفس املكان  5
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 يدرس يف لبنانجربان  .ج
م أرسل جربان إىل لبنان ليدرس الّلغتني العربية والفرنسية، 1898يف سنة 

فالتحق مبعهد )احلكمة( يف بريوت، حيث تلّقى دروسه على يد مشاهري األساتذة 
)احلكمة( مّدة ثالث سنوات،  يوم ذلك أمثال اخلوري يوسف احلداد، وأمضى يف

 6تبلورت يف خالهلا مواهبه يف الّرسم والكتابة.
وكان يرتّدد يف فصل الّصيف على مسقط رأسه بشّري، فيزور أقاربه ورفاقه. ويف 

وأحّبها، ولكّن تقاليد اجملتمع بشّري، يوم ذلك، تعّرف إىل فتاة من أهل الغىن 
 7وظلم األهل. من قسوة احلرمانحالت دون  زواجها، فذاق احلبيبان كثريا 

 
 عودته إىل بوسطن .د

ابملعرفة وأمل اخليبة ابحلب. م عاد جربان إىل بوسطن، مثقال 1901يف سنة 
من اآلالم، عاانها جربان، ومتثلت بفقده شقيقته وكان هذا األمل فاحتة لسلسلة 

عزمه، مع سلطانة، مث أخيه بطرس فأّمه. ولكن هذه املآسي املتالحقة مل ّتّد من 
 8أنه مل يِبَق له من معني إالّ إبرة أخته مرايان، فتابع حماوالته يف الكتابة والّرسم.

قدار أن م أقام جربان أّول معرض له يف الّرسم، وشاءت األ1904ويف سنة 
يتعّرف إىل سّيدة أمريكية ثرية راقية هي ماري هاسكل، كانت زارت املعرض 

______________ 
 

 .13، ص:نفس املرجع  6
 .نفس املكان  7
 .نفس املكان  8
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للقاء نقطة حتّول يف حياته، وبداية ترّقي سّلم وأعجبت برسوم جربان، وكان هذا ا
 9الشهرة.

سنة نفسها، بدأ جربان ينشر مقاالته يف جريدة )املهاجر( لصاحبها ويف ال
أمني الغريب، فاستأثر أسلوبه اجلديد إبعجاب القرّاء، ما شّجعه على إصدار 

 10(.1908م( و )األرواح املتمّردة( )1905)املوسيقي( و )عرائس املروج( )
 

 جربان يف ابريس: .ه
قّدرت ماري هاسكل مواهب جربان، وكان احلّب قد مجع بينها، فأرسلته إىل 

 11معاهدها العالية.، ليدرس أصول الّرسم يف 1908ابريس سنة 
ويف ابريس، يف احلي الالتيين، تعّرف إىل األدابء والفّنانني، والسّيما النّحات 

سنوات ختّصصه الّثالث، وزار مدن فرنسا، الكبري أو غيست رودان، واجتهد طوال 
 12ومتاحف إيطاليا وبلجيكا وانكلرتا وروائعها الفنّية اخلالدة.

 
 جربان يف نيويورك .و

نيويورك، حيث م إىل 1912عاد جربان إىل بوسطن، ومنها انتقل سنة 
استقّر، بعد أن ملع جنمه يف عاملي األدب والّرسم. وهناك يف طابق علوي من بناية 

______________ 

 
 .نفس املكان   9

 .نفس املكان  10
 .14نفس املرجع، ص:  11
 .نفس املكان  12
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قدمية ختاهلا أحد أديرة لبنان التارخيية، يف جو )صومعة( فسيحة هادئه، عزل جربان 
نفسه منصرفا إىل الّرسم والتأليف ابلّلغتني العربّية واالنكليزيّة، فتوالت إصدارات 

م( و 1914) م( و )دمعة وابتسامة(1912مؤلفاته: )األجنحة املتكّسرة( )
م(. وهنا ال بّد أن نشري إىل 1919ملواكب( )م( ابالنكليزية، و )ا918)اجملنون( )

م بني جربان واألدبية مّي زايدة، واستمّر 1914أن حّبا ابملراسلة بدأ منذ سنة 
 13م.1931

وبفضل جهده وعطاءاته يف األدب والّرسم أصبح جربان قبلة أنظار أدابء 
كان م، ف1920املهجر، فالتّفوا حوله، وأّسس مع بعضهم )الرابطة القلمية( سنة 

جربان عميدها، ومّسي أعضاؤها عّماال وهم: ميخائيل نعيمة، وليم كاتسفليس، 
ندره حّداد، إيلّيا أبو ماضي، وديع ابحوط، رشيد أيّوب، الياس عطاهللا، عبد 

 14املسيح حّداد، نسيب عريضة.
م أصدر جربان )العواصف( و )الّسابق( ابالنكليزية، وفيها 1920ويف سنة 

 15هور اضطراابته الصحّية.أيضا كانت بداية ظ
م(، 1921البدائع والطرائف( )(مث تتابع صدور مؤلفاته العربية واالنكليزية: 

م( وهو خري ما ترك جربان، إذ ترجم إىل أكثر 1923و )النيب( ابالنكليزية )

______________ 
 

 .نفس املكان  13
 .15، نفس املرجع  14
 نفس املكان 15
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م(، و )يسوع ابن االنسان( 1926اللغات األجنبية و )رمل وزبد( ابالنكليزية )
 16م(.1931)( م( و )آهلة األرض1928)

 
 وفاته .ز

أخذت منه العّلة يوما بعد يوم، ميّكنها من صّحته وقّوته استمراره يف العطاء 
م. 1931دون ملل أو كلل، حّت انطفا سراج حياته يف العاشر من نسيان سنة 

آب من الّسنة نفسها نقل رقاته إىل بشّري، مسقط رأسه، لري قد بسالم  21ويف 
دة إليه. وبعد وفاته صدر يف دير مار سر كيس، املكان الذي كان حيلم ابلعو 

م( وكالمها ابالنكليزيّة. وبقي الكثري 1932م( و )حديقة الّنيب( )1932)الّتائه( )
 17من آاثره ينتظر الكشف واجلمع والصدور.

ال يزال جربان، بعد رحيله، يشغل الناس أبدبه وفّنه كما كان يشغلهم يف 
كان له األثر الذي جلربان،   حضوره، فااآلداب العربّية، مل تعرف حّّت اآلن أديبا،

جرب، بني التقليد والتجديد. إنطوى  إذ إنه فاصل اترخيي حاسم، كما يقول مجيل
 18بوجوده عهد وبدأ عهد.
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إن جربان، كما عّرفه، حّنا الفاخوري، )عبقرية خالدة ختّطت جدود املكان 
 والّزمان. وكان هلا حتت كّل كوكب مملكة وسلطان. نطقت ابلكلمة، فرّددها

 19الكون بكّل لغة ولسان(.
 

 مؤلفات جربان املنشورة .ح
انتظم ما كتبه جربان يف ستة عشر مؤلفا صغريا نعّرِفها بشكل موجز سريع على 

 الشكل التايل:
كان، يف األصل، مقاال طويال له  م( هو أّول كتاب 1905املوسيقى ) -1

حتّدث فيه، دون تعّمق، عن املوسيقى وأتثريها، وازدهارها يف األمم، 
أبواهبا كالنهاوند، واألصفهان، والصبا، والرصد، واصفا عارضا أشهر 

أحلان العود وصف خبري جمّرب. كل ذلك أبسلوب شعرّي أقرب إىل 
 20االجتاه امليتافيزيقّي.

 تضّمن ثالث أقاصيص:م( 1906عرائس املروج ) -2
جيال والنار اخلالدة، وفيها يظهر اعتقاد جربان ابلتقّمص، إذ رمال األ .أ

ق.م. مث اختطف املوت من الشاب 116يروي حكاية عاشا يف السنة 
 21م.1890معشوقتة، ليعود العاشقان إىل األرض يف ربيع سنة 
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دينة مرات البانية، يصور فيها طهارة قلب امرأة أوقعها أحد أوغاد امل .ب
بشكره، فأعالت طفلها بشذوذها. اجتمع هبا الكاتب، وهي ختتضر، 

 22فدار بينهما حديث شجّي حول نقاء النفس وأدران اجلسد.
يصّور جربان فظاظة الرهبان مبقابل سذاجة القروّي  اجملنون، وفيهيوحنا  .ج

 23وعفويّته، شأان محلة شعواء على رجال الدين.
م( فيه أربع أقاصيص. يف األوىل )وردة اهلاين( 1908األرواج املتمّردة ) -3

يتظّلم جربان من التقاليد، والشرائع الزوجَية االجتماعّية، وينّدد ابلزواج 
ون، قاّصا بعضا من سرية حسناء مجيلة، ألِفة الشرقيّ  التجارّي الذي

ُزوِّجت كرها برجل هرم ثّري. ويف الثانية )صراخ القبور( يثور على 
إقطاعّية رجال الدين. وعلى الشرائع اليت سّنها القوّي ليفتك 
ابلضعيف، مرتكزا إىل حكم ابإلعدام أصدره أمري طاغية على ثالثة 

مري ذودا عن عرضه، والثانية مظلومني: األّول جندل قائدا من قّواد األ
احلقل وُرمجت، مث تركت فريسة للوحوش، ألهنا امرأة ُجّرت عارية إىل 

خانت زوجها املفروض عليها، و )اجملرم( الثالث شنق بشجرة ألنه 
سرق ونبيل دقيق من الدير ليطعم أوالده اجلياع. ويف القّصة الثالثة 

خالص حبيبها، )مضجع العروس( يروي جربان قّصة فتاة شّكت إب
فقّررت أن تتزّوج رجال ال حتبه. ويف ليل زفافها، رأت حبيبها، فقتلته 
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خبنجر مث انتحرت بعد أن ألقت عظة يف قضااي احلب، والنقمة، والقوة، 
أن تكون والظلم، والغين، وغريه. والقصة الرابعة )خليل الكافر( تكاد 

 24نسخة منّقحة عن )يوحنا اجملنون(.
م( وهي رواية صّور فيها جربان احلب الذي 1912رة )األجنحة املتكس -4

كان بينه وبني سلمى كرامة، ولكن أاب الفتاة أذعن ملشيئة أحد املطارنة 
فزّوج ابنته اببن أخي املطران، كل ذلك أبسلوب شعرّي وجداينّ مشبع 

 25بروح التقديس للحب.
سلوب ومخسون مقاال كتبها أب م( فيه ستة1914دمعة وابتسامة ) -5

حاكى فيه مزامري داود، ونشيد سليمان، وسفر أيوب، ومراثي أرميا، 
ونبوءات أشعياء، وعظات الناصرّي. وضّمنها ثورة على جهل املقاييس 
البشريّة وظلمها، ومباحث يف احملّبة، واألمومة، والطفولة، واملوت، 

 26وشخصّية املسيح، وغريها.
م( هو أول كتاب جلربان ابإلنكليزية، ينطوي على 1918)اجملنون  -6

مخسة وثالثني فصال، كان قد نشر قمسا منها يف بعض اجملالت العربية 
واإلنكليزية. وفيه جّدد محلته على التقاليد االجتماعّية، والظلم واجلهل، 
فسخر من غباوة الفالسفة يف )اللعني(، وعّرض ابلرايء االجتماعي يف 

األم وابنتها(، وهجا الواقع، ساخرا من الناس ويقظة( و ))بني هجعة 
______________ 
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يف )الكلب احلكيم( و )الناسكان(، و )اطلبوا جتدوا( وغريها. كذلك 
عرض يف بعض منها نظريّته يف التقّمص واخلالص. واجملنون، عند 
جربان، يف كتابه )اجملنون(، ويف سواه رمز السيطرة على الذات والتحّرر 

تماعّية الفاسدة، إنه جربان الثائر على الظلم واجلهل، من التقاليد االج
اجلريء على انتزاع األقنعة اليت يلبسها اإلنسان العصرّي فيطمس هبا 

 27شخصّيته.
م( قصيدة طويلة ساق فيها جربان خواطر فلسفية يف 1919املواكب ) -7

أهم شؤون احلياة البشريّة، كاخلري، والشر، والدين، واحلق، والعدل، 
وفيها تّياران يبدوان كما لو كان حوارا بني شخصني. األول  وغريها.

ميثل احلياة بظاهرها القبيح وابطنها اجلميل، فيترّبم مبا يف احلياة البشريّة 
والثاين ميّجد وقلق وصراع دائم بني اخلري والشر.  من رايء وضعف وذلّ 

لفية حيث ال خري وال شر، حلياة يف )الغاب(، أي حياة الفطرة والس
بل تسام فوقهما. والتّياران صدى الزدواجّية الذات يف اإلنسان: ذات 
التمّدن، وذات الفطرة املتمثلة ابلرعاة الفتيان، أو مها صدى ملا يراه 
جربان من رايء وشر، وما يريده من صفاء وهدوء وأمن. واجلدير 
ابملالحظة أن هذه القصيدة أصدرها جربان على نفقته اخلاصة يف حّلة 
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ببعض رسومه اجلميلة. وهي العمل اجلرباين الوحيد الذي يتقّيد  أنيقة
 28فيه ابلوزن والقافية خللق عمل فيّن ذي شأن.

م( هو الكتيِّب الثاين ابللغة اإلنكليزية فيه مخسة 1920السابق ) -8
وعشرون مقاال صغريا، بعضها قصص صغرية رمزيّة )امللك الناسك( 

...وبعضها اآلخر خواطر )بنت األسد(، )احلرب واألمم الصغرية(
 29صغرية، كما يف )احملّبة(، و )الطمع( و )التوبة(.

م( فيه سبع قصص قصرية، وبعض املقاالت 1920العواصف ) -9
املتنّوعة. أما القصص فبعضها من صنف احلكاايت الرمزية: 
)العاصفة(، )الشيطان(، )الشاعر البعلبكّي(، و )البنفسجة الطموح(، 

بة غامضة، هي )سفينة الضباب(، واثنتان يف وواحدة تروي حادثة غري
النقد االجتماعّي: )السم يف الدسم(، و )ما وراء الرداء(. أما املقاالت 
فترتاوح بني الثورة الصاخبة العنيفة على الضعف، كما يف )حّفار القبور( 

و )العبوديّة(، و )اي بين أمي(، و )حنن وأنتم(،  –وهي األشد عنفا  –
وأحفاد القرود(، و )األضراس املسّوسة(، و )العاصفة(،  و )أبناء اآلهلة

ووحشية، وغربة، وبني الكتابة الوجدانّية بكل ما فيها من حب وكآبة، 
وأمل، وشوق، وحنني، وخاصة يف مقاله املؤثر )مات أهلي( الذي كتبه 
عندما قضت احلرب العاملّية األوىل على األلوف من أبناء وطنه جوعا 
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ىّن لو كان سنبلة من القمح انبتة يف تربة لبنان يقتات ومرضا. وفيه يتم
هبا طفل جائع، أو مثرة اينعة يف بساتني لبنان جتنيها امرأة جائعة، أو 

 30طائرا يف فضاء لبنان يصطاده صياد جائع.
م( هذا الكتاب ليس سوى جمموعة اختارها 1921البدائع والطرائف ) -10

ان الذي مل يكن له صاحب )مكتبة العرب( يف مصر من كتاابت جرب 
رأى يف اختيارها وتسميتها. وجّلها مأخوذ من )دمعة وابتسامة(، و 
)العواصف( وغريمها من مؤلّفات جربان، مع بعض املقاالت اليت مل 
يكن جربان قد نشرها يف كتاب، ومنها )وعظتين نفسي(، وفيه عودة 

ّصل نظرته إىل املساواة بني البشر، و )لكم لبنانكم ويل لبناين( وفيه يف
املختلفة عن غريه حنو وطنه لبنان، و )مستقبل اللغة العربية( وهو مقابلة 
أجرّتا معه جملة )اهلالل( املصريّة يف بعض شؤون اللغة العربية و )إرم 
ذات العماد( وفيه أتمل يف مصري اإلنسان، واحلياة، واملوت، والروح، 

 31واملادة، ووحدة الوجود، واألمل.
هو أكثر كتب جربان رواجا، وأمهها على اإلطالق،  م(1923 )النيبّ  -11

م، 1959إذ ترجم إىل أكثر من أربعني لغة، وبيع من نسخه حّت السنة 
 أي بعد صدوره بست وثالثني سنة، مليون نسخة، ومنهم من يقول

قبل  م، أي1912جربان قد بدأ التفكري به منه السنة مليونني. وكان 
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ويف يف مذكرات ماري هاسكل. صدوره إبحدى عشرة سنة، كما جاء 
تتناول موضوعات الكتاب سنة وعشرون فصال عدا املقّدمة واخلامتة، 

كالسيكّية شاملة ّتم الناس يف كل زمان ومكان: البيوت، اجلرمية 
والعقاب، الشرائع، احلرية، العقل واهلوى، اللذة واألمل، التعليم، 

هذه املوضوعات ميزج جربان بني الصداقة، اجلمال، الدين واملوت. ويف 
كل صفحة منه   املبادىء الصوفية. واحلكم العلمية، والِقَيم الروحية.ويف

جند فكرة مجيلة. أما األسلوب فشاعرّي يف إطار طريف يتألف من 
ينتظر يف مدينة  –وهو جربان نفسه  –حكاية عن نيب امسه املصطفى 

وترمز إىل اجملتمع البشري الذي يعيش فيه  –خيالية امسها ) أورفليس( 
وسفينة )هي املوت( تنقله إىل أرض أجداده )هي اآلخرة(.  –جربان 

ويف يوم وداعه ألهل املدينة، يلقي عليهم خطبا يضّمنها خالصة 
 32تعاليمه.

م( ال يتضّمن هذا الكتّيب فكرا جربانيا جديدا، 1926رمل وزبد ) -12
عبارة عن جمموعة حكم كان بعضها، كما تذهب السيدة برابرة  فهو

إحدى صديقاته، مالحظات أبداها هلا، ودّون  Barbara Youngيونغ 
 33اصات من الورق.بعضها على قص
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م( حياول جربان، يف هذا الكتاب، أن 1918يسوع ابن اإلنسان ) -13
يتحّدث عن )أقوال املسيح، وأعماله كما رواها ودّوهنا أولئك الذين 
عرفوه(، لذلك يضّمنه انطباعات وآراء مفرتضة يديل هبا تالمذة يسوع، 

عقيدة وأمه، وبعض أفراد أسرته، وأعداؤه، وغريهم. ويتضّمن  الكتاب 
خامتة كتابه حتت عنوان التقّمص اليت آمن هبا جربان الذي يظهر يف 

)رجل من لبنان بعد تسعة عشر قران(. وقد حاول جربان يف هذا 
الكتاب أيضا حبث موضوعات يف املنطق والفلسفة، واحلضارة اليواننّية، 

 34فجاء حبثه سطحّيا غري موّفق.
م( يتضّمن هذا الكتيب حوارا رمزاي بني ثالثة آهلة 1931آهلة األرض ) -14

يهتمون مجيعا مبصري ألوهّيتهم، ومصري اإلنسان، وليسوا، يف احلقيقة، 
سوى اإلنسان اخلارج عن نطاق نفسه إىل حالة من األلوهة، بنزعات 
إنسانّية ثالث. فاإلله األّول متربّم بتكرار احلياة الرتيب، فريغب يف 
االمنحاق. ويستمتع اإلله الثاين بقدرته على اإلنسان، واللعب مبصريه، 

يتخّلى عن القّوة ليؤمن ابحملّبة. وأما اإلله لكنه، قبل هنآية احلوار، 
الثالث، فيعتقد أن احملّبة هي احلقيقة األساسية الوحيدة يف احلياة. 
وهكذا يدور الكتاب حول احملبة، ولكن أبسلوب تسوده الكآبة، 

 35التفكري ابملوت ابعتباره احلقيقة الوحيدة اخلالدة.و 
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م( هو آخر كتاب جلربان أمّت كتابته قبيل موته، يتضّمن 1932التائه ) -15
مخسني قّصة وأسطورة استوحاها من الرتاث الشرقّي، وهي تشبه قصص 
)اجملنون( من حيث السخرية من معتقدات الناس، والتربّم بسخافات 

 36العامل.
م( هذا الكتاب أصدرته السيدة برابرة يونع 1933حديقة النيب ) -16

إحدى صديقات جربان، بعد موته بسنتني، وهو يتضّمن فصوال كان 
جربان قد هّيأها له، وأخرى ال عالقة هلا مبوضوع كتابه، كان جربان قد 
نشرها يف العربية، مث نقلها إىل اإلنكليزية. ومثّة تشابه كبري بني )النيب( 

احد، وهو جربان نفسه، واملواعظ تكاد تتشابه، وحديقته، فالبطل و 
والرموز هي هي، مع بعض الفروق أمهها أن موضوع )النيب( عالقة 
اإلنسان أبخيه اإلنسان، أما موضوع )حديقة النيب(، فعالقته 

 37ابلطبيعة.
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 الباب الثالث

 اإلطار النظري

 
 السيميائية  مفهوم .أ

تتقدم السيميائية كمشروع شجاع بنواة جديدة للعلم، فالسيميائية 
(semiologie)  علم اإلشارات أو علم الدالالت، وذلك  –اصطالحا  –معناها

انطالقا من اخللفية االبستيمولوجية الدالة حسب تعبري غرمياس على أن كل 
شيء حولنا يف حالة بث غري منقطع لإلشارات. فاملعاين )واملعاين حمصلة 
لإلشارات اجملتمعة( لصيقة بكل شيء وهي عالقة بكل املوجودات حّيها 

تلقني سوى إبداء النية يف قلها، وما علينا حنن املوجامدها، عاقلها وغري عا
التلقي لكي يشرع العقل يف عملية معقدة مفادها تكفيك الشبكات اإلشارية 

 1للمعاين احمليطة بنا.
إن السيميائيات اليت تعين بدراسة العالمة، تستمد من خصائص هذه 

النفس األخرية وضعها ضمن االقتصاد العام للعلوم بوصفها جزءا من علم 
االجتماعي، واثليا فرعا من علم النفس العام، لذلك فهي تراهن على اللسان يف 

 2فهم طبيعة اإلشكاالت السيميائية.
 اتاط، عالميدرس عن أنساق العالمات: لغة، أمنالسيميائية علم وإن 

وهناك اتفاق  ا من السيميائية.املرور، إىل آخره. وهذا التعريف جيعل اللغة جزء  

____________ 
   .8 ( ص:2010)بريوت: منشورات االختالف،  معجم السيميائيات، رفيصل األمح  1

 .12( ص:2008)سيدي بلعباس: اجلزائر،  معامل السيميائيات العامةعبد القادر فهيم الشيباين،  2
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عام، يف الواقع، إلعطاء اللغة مكانة مرموقة ومستقلة تسمح بتعريف 
السيميائيات على أهنا: )دراسة األنساق السيميائية غري اللغوية(، وسنتبىن هذا 

 3التعريف هنا.
عبارة عن )علم يدرس حياة  كما صممها سوسري  اتالسيميائيإن 

العالمات يف قلب احلياة االجتماعية(. والنص الذي يتلى دائما هو: )اللغة 
نسق من العالمات املعربة عن أفكار، وهي هلذا تقارن ابلكتابة، وحبروف 

الصم، وابلطقوس الرمزية، وبعبارة اآلداب العامة، وابلعالمات العسكرية، -البكم
إذن، أن أمهية أكرب من كل هذه األنساق. وميكننا،  إهنا فقط ذاتإىل آخره. 

ويشكل هذا العلم  نقيم علما يدرس حياة العالمات داخل احلياة االجتماعية.
تسمية آتية من  جزءا من علم النفس العام. وحنن نسميه )السيميائيات(، وهي

القوانني اليت عالمة( وهي ختربان عن تكون العالمات، وعن  – semeion)اليواننية 
تسربها. ومبا أهنا ال تزال غري موجودة، فإننا ال نستطيع أن نتكهن مبا ستكونه. 
غري أهنا متلك احلق يف الوجود. ومكاهنا مقرر بشكل مسبق. وليست اللسانيات 
سوى جزء من هذا العلم العام. وستكون القوانني اليت ستكشفها السيميائيات 

تبطة مبيدان حمدد كما ستجد هذه نفسها مر   قابلة للتطبيق على اللسانيات،
 4ضمن جمموع الوقائع اإلنسانية(.

والسيميائية مبعناها العام "هي علم اإلشارة الّدالة مهما كان نوعها 
وأصلها". وهي هبذا تدّل على أّن الّنظام الكوين بكل ما فيه من إشارات ورموز 

الذي يدرس بنية  هو نظام ذو داللة. وهكذا فإن السيميائية هي "العلم
____________ 

، ترمجة: منذرعياشي )دمشق: دار نبوي، السيميائيات دراسة األنساق السيميائية غري اللغوية بيريجريو، 3
   .5ص: م(2016

 .نفس املكان  4
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اإلشارات وعالقتها يف هذا الكون ويدرس توّزعها و وظائفها الّداخلية 
 5واخلارجية.

السميائيات ال تنفرد مبوضوع خاص هبا، فهي هتتم بكل ما ينتهي  إنو 
إىل  التجربة اإلنسانية العادية شريطة أن تكون هذه املوضوعات جزءا من 
سريورة داللية. فاملوضوعات املعزولة، أي تلك املوجودة خارج نسيج السميوز، 

فليس  شيء عنها، ال ميكن أن تشكل منطلقا هلم الذات اإلنسانية أو قول
مبقدوران أن نتحدث عن سلوك مسيائي إال إذا نظران إىل الفعل خارج جتليه 

يدرك ابعتباره حالة  املباشر، فما يصدر عن اإلنسان ال ينظر إليه يف حرفيته، بل
إنسانية مندرجة ضمن تسنني ثقايف هو حصيلة لوجود جمتمع. و"وجود اجملتمع 

لعالمات استطاع اإلنسان أن ذاته رهني بوجود جتارة للعالمات. فبفضل ا
، وينفلت من ربقة يتخلص من اإلدراك اخلام، وأن يتخلص من التجربة الصافية

 6ن.الزمان واملكا
وأقصر تعريف للسيميائية  هو: ))دراسة اإلشارات((. لكن هذا ال يفيد  
كثريا السائل عن تعريف، فيسألك: ))ماذا تعين ابإلشارة؟((. وأنواع اإلشارات 

 يت نسميها إشارات يف حياتنامن املرجح أن ختطر ابلبال مباشرة هي الاليت 
وانيت، والنجوم ابعتبارها ، واإلشارات على احلاليومية: كإشارات السري

 7...إشارات

____________ 
الربدين ، شعر دور السيميائية اللغوية أتويل النصوص الشعريةهيام عبد الكرمي عبد اجمليد علي،   5

 .12( ص: 2001منوذجا، رسالة املاجستري يف اجلامعة األردنية، )
  .29-28م( ص: 2012سورية: دار احلوار،  ، )السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتاسعيد بنكراد،  6
، ترمجة: طالل وهبة )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، أسس السيميائيةدانيال تشاندلر،   7

  .27( ص: 2008
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، ال -))دراسة اإلشارات(( -ابستثناء تعريف السيمياء األساسي األول
يتفق أعالم السيميائية على ما يتضمنه مصطلح السيميائية. وأحد أوسع 

: ))تعين السيميائية بكل ما ميكن  Umberto Eco))التعريفات قول أمربتو إيكو 
اخلطاب اليومي اعتباره إشارة((. تتضمن السيميائية ليس فقط ما نسميه يف 

))إشارات((، لكن أيضا كل ما ))ينوب عن(( شيء آخر. من منظور 
سيميائي، أتخذ اإلشارات شكل كلمات وصور وأصوات وإمياءات وأشياء. وال 
يدرس السيميائيون املعاصرون اإلشارات مفردة، لكن كجزء من ))منظومات 

صناعة املعىن إشارات(( )مثال ذلك: وسيلة اتصال أو صنف(. يدرسون كيفية 
  8ومتثيل الواقع.

ابلنسبة إىل سوسور، ))السيميولوجيا(( هي ))علم يدرس دور اإلشارات  
كجزء من احلياة اإلجتماعية((. أما ابلنسبة إىل الفيلسوف تشارلز بريس فحقل 
الدراسة الذي يسميه ))السيميائية(( هو ))الدستور الشكالين لإلشارات((، مما 

 9يقرهبا من املنطق.
هتّم سوسور خباصة ابإلشارات اللسانّية )كالكلمات(، فحّدد اإلشارة ا

على أهنا تتكّون من ))دال(( و ))مدلول((. ومييل الشرّاح املعاصرون إىل وصف 
الداّل أبهنا الشكل الذي تّتخذه اإلشارة، واملدلول أبنه األفهوم الذي ترجع 

 10إليه.
ثري من العلوم، يف طياته لك إن السيميائيات علم واسع، وشامل، وجامع

ولذلك )فاجملال السيميولوجي ال يزال الناس فيه بني أخذ ورد، بسبب أنه مل 
____________ 

 .28، ص: نفس املرجع  8
 .30 ص ،نفس املرجع  9

      .46ص: مرجع السابق، دانيال تشاندلر،   10
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(، حقا، فإنه من الصعب جدا وضع 16-15حيدد بعد( )عصام خلف كامل: 
مفهوم حمدد للسيميائيات، هذه األخرية اليت يعلم الكل أهنا تعين )علم 

ه العالمات، اليت هي أصل الوجود، واليت العالمات( لكن املشكلة متعلقة هبذ
 11متس جل جوانبه.

أما األمركي )شارل سندرس بورس( فقد ربط هذا العلم ابملنطق، حيث 
مه العام إال امسا آخر للسيميوطيقا، والسيميوطيقا يقول: )ليس املنطق مبفهو 

(. وقد 26نظرية شبه ضرورية أو نظرية شكلية للعالمات( )رشيد بن مالك:
 12)بورس( كثريا بدراسة الدليل اللغوي من وجهة فلسفية خالصة.اهتم 

اإلشاري العام هي دراسة قدمية، وقد اختلفت  وهكذا فإن دراسة الّنظام
املنطلقات الّنظرية هلذه الّدراسات ابختالف الثقافات واملراحل الّتارخية اليت 

يف القدم  مّرت هبا. وقد عرفت بعض التأمالت السيميائية عن حضارات موغلة 
كاحلضارة الّصينية واهلنديّة واليواننية والّرومانية والعربية، إال أّن تلك الّتأمالت 

 13واإلشارات السيميائية اخضرت يف أطر ذاتية بعيدة عن املوضوعية العلمية.
 
 السيميائية عند ريفاتري  .ب

تستخدم ، أن اللغة الشعرية خمتلفة عن اللغة اليومية الىت رأى ريفاتري 
كان الشعر يتحدث دائما عن شيء غري مباشر .الناس للتوصيل أو االتصال

ولذلك، من النظرية واألساليب املناسبة لفهم معىن قصيدة إبخفائه يف عالمة. 

____________ 
 .16 ، ص:املرجع السابق، رفيصل األمح  11

 .17ص:  ،نفس املرجع  12

 

 .12، ص: املرجع السابق، هيام عبد الكرمي عبد اجمليد علي 13
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قراءة ميكائيل ريفاتري بقرائتني مها: قراءة الإلستداللية و هي السيميائية عند 
 14التأويلية.
دراسة عالمة، يف حني لطريقة التحليل ل أوسيميائية هي علم الدراسة ال

أن عالمة هي شيء الذي ميثل شيء آخر ميكن أن يكون جتربة، واآلراء، 
  15واملشاعر، واألفكار، وغريها.

وبني ريفاتري أن الشعر منذ زمن بعيد حىت اآلن يتغري بسبب تغيري 
لعمل الإلدراك والصيغة الفنية )يف هذا احلال، قد حبث ريفاتري خاصة عن ا

األديب من نوع الشعر، ولكن هذا البحث يستطيع أيضا أن يستعمله يف العمل 
مث السيميائية عند ميكائيل ريفاتري بقرائتني مها: القراءة  16األديب من نوع النثر(.

 الإلستداللية والقراءة التأويلية.
 

 يةاالستداللالقراءة  .1
لم النص على أساس تركيب اللغة أو ع قراءة هو (Heurestik) يةاالستدالل

وهو معرفة نظام اللغة، واختصاص  الالزمةتوفري  العالمة ابلدرجة األوىل. لذلك
 Actual)على رمز اللغة. والعمل االستدالل فهو املعىن حرفية ومعىن واضحة 

Meaning) . ولكن يف كثري من احلاالت األدب املعىن الذي أراد الكاتب يعين
 17اجملاز وليس مبعىن احلقيقي.معىن 

 
____________ 

14 Rina Ratih, Teori dan Aplikasi Semiotik Michael Riffaterre, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2016), hlm: 5 
15 Faruk, Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012), hlm. 140. 
16 Rahmat Djoko Pradopo, Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapannya, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm: 124. 
17 Khusnul Arfan, Skripsi Analisis Semiotika Riffaterre dalam Puisi Das Theather, Statte 

Der Traume karya Bertolt Brecht, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013) Hlm: 47. 
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 ةالقراءة التأويلي .2

مبعىن التعبري أو القول،   ((Hermeneiaلغة أتيت من اللغة اليواننية  التأويلي
والشرح، والرتمجة من الثالثة ترتبط ارتباطا وثيقا مع التفسري. والتأويلية هي إعادة 

. يف القراءة التأويلية، االستداللقراءة النص كاألعمالية األدبية بعد القراءة 
املراجع للنصوص، مبا يف ذلك النصوص األدبية، ينبغي أن يسعى إىل فهم املعىن 

ابت اإلبداعية اليت تقف وراء البنية. ويف هذا احلال، التأويلية تشري إىل الكتا
)خمفى(، ليس املعىن احلقيقي.  معىن )رسالة( النص الداخلية ومتسام، والكامنة

 وكان هدفه احلصول على أفق احلقيقية املرجوة من النص، ويف األدب العام
 18)وخاصة يف الشعر( رمزية وجمازاي.

التقاليد العربية أو اإلسالمية، التأويلية قابل للمقارنة إىل أتويلية، مبا يف  يف
اجتاه اهلدف وعن قريب. معىن لغة، أتويل من كلمة أّول مبعىن استعادة معىن إىل 
معىن احلقيقي أو طابع آخر. ويف معىن إصطالحا، أتويل يعرف أبنه رحلة الروح 

ظاهريه حنو معىن الداخلية أو اجملاز الذي يف فهم النصوص )العمل األديب( ملعىن 
 19يتضمن يف النصوص.

 

____________ 
18 Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik & Modern, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2012) hlm: 221-222. 

 233-232: ، صنفس املراجع 19
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 الباب الرابع

 حتليل السيميائية يف مقالة "اي بين أمي"

 
يف هذا الباب ستبحث الباحثة حبثها إىل نوعني ومها معاىن السيميائية من 

قراءة التأويلية. ولكن  خالل قراءة اإلستداللية ومعاىن السيميائية من خالل
 أمي.ستبحث الباحثة أوال عن حملة عامة عن مقالة اي بين 

 
 حملة عامة عن املقالة .أ

م، فيه النثر 1920كتب جربان خليل جربان كتاب العواصف يف السنة 
منه سبع قصص قصرية، وبعض املقاالت املتنّوعة. أّما املقاالت فترتاوح بني الثورة 

 الصاخبة العنيفة على الضعف، كما يف "اي بين أّمي".
العواصف، لديه ثالث "اي بين أّمي" موضوع من موضوعات يف كتاب 

صفحات فيه يقّصص عن غيظ جربان خليل جربان على قومه الذى حيّول اإلغفال 
واجلهل. ولكّن جربان خليل جربان أخربهم مرارا على التغيري والتطّور ليكون القوم 

 قوما مجيال و هنضة، وفيه أيًضا جتد السيميائية.
 

 ستداللية االحتليل  .ب
االستداللية الثالث عن تعريف قراءة كما شرحة الباحثة يف الباب 

(Heurestik)  هو حتليل النص على أساس تركيب اللغة أو علم العالمة ابلدرجة
األوىل. وهكذا توفري الذي حنتاج وهو معرفة نظام اللغة، واختصاص على رمز 
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ولكن  . (Actual Meaning)اللغة. والعمل االستدالل فهو املعىن حرفية ومعىن واضحة 
 معىن اجملاز وليس مبعىن يف كثري من احلاالت األدب املعىن الذي أراد الكاتب يعين

 احلقيقي.
 
 معىن من قراءة اإلستداللية بيت املقالة رقم

 أميبين اي  .1
 

كلمة "بين" أصلها من "بنني" تكون 
أخره  مضافا مّث حذف حرف النون يف

 1.ومعنها مجع من الولد الذكر
 

 أميماذا تريدون مين اي بين  . 2
 

و "ي"  2"أمي" مبعىن الوالدةكلمة 
 ضمري متصل متكلم وحدة.

"أهدل" أيخذ من كلمة "هدل" كلمة  ألرضيكم حلمائمكا  هِدل  أأ .3
 3مبعىن صوَّت.

 
كلمة "احلمائم" هي مجع من محام:  ألرضيكم احلمائمكأهِدل   أ .4

 4جنس طري من الفصيلة احلمامية.

______________ 
 

 .72(، ص: 2011، )مكتبة الشروق الدولية، معجم الوسيطإبراهيم مصطفى وغريه،   1
 .27، ص: نفس املرجع  2
 977 ، ص:نفس املرجع 3

 200، ص:نفس املرجع  4
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ألرضي  كاألسد  أزجمرأو  .5
 نفسي؟

 

وكان فيه زجمر : رّدد صوته يف صدره 
 5ِغَلظ.

نَّورِيَّة،  األسد : جنس من الفصيلة السِّ
يشمل الذكر واأل نثى، ويطلق على 
األنثى أسدة ولَب ؤة، وهو الوحوش 

 6الضارية، وله يف العربية أمساء كثرية.
 

ألرضي  األسدك  أزجمرأو  .6
 نفسي؟

 

نَّورِيَّة،  األسد : جنس من الفصيلة السِّ
واأل نثى، ويطلق على يشمل الذكر 

األنثى أسدة ولَب ؤة، وهو الوحوش 
 7الضارية، وله يف العربية أمساء كثرية.

 
املعرفة أوفر من حجارة  خبزو  .7

 األودية
 

بز : اسم ملا يصنع من الدقيق خ
 8املعجون املنضج ابلنار.

عاش الوادي يف أعماق هذا  .8
 آابؤان، وجدودان

اجلبال والتِّالل الوادي: كل منفرَج بني 
 9واآلكام.

______________ 

 
 399، ص:نفس املرجع  5

 17، ص:نفس املرجع  6

 17، ص:نفس املرجع  7

 215 ، ص:نفس املرجع 8

 1022 ، ص:نفس املرجع 9
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ه قربوا، فكيف نرتكه كهوفويف   .9
 ونذهب إىل حيث مل يذهبوا

كهوف: كهوف مجع من كهف، 
الكهف هو البيت املنقور يف اجلبل، أو 

 10كالغار يف اجلبل إال أنه واسع.
 

وكانت دموعي جتري صافية  .10
 لبلوركا
 

 11البّلور: حجر أبيض شفاف.
 

قاصفة جتيء  رعودوالضحك  .11
 قبل العاصفة، وال أتيت بعدها

 

رعود: رعود مجع من الرعد، الرعد هو 
 12صوت ي َدوِّ عِقب وميض الربق.

أرواحكم تنتفض يف مقابض  .12
 واملشعوذين الكهان

 

الكهان: الكهان مجع من كاهن، 
الكاهن هو كل من يتعاطى علما 
دقيقا، ومن العرب من كان يسمى 

 13كاهنا.املنجم والطبيب  
 

أقدام وبالدكم ترتعش حتت  .13
 والفاحتنياألعداء 

أقدام مجع من قدم، القدم: ما يطأ 
 14األرض من رجل اإلنسان.

______________ 

 
 803، ص:نفس املرجع  10

 69، ص:نفس املرجع  11

  353، ص:نفس املرجع  12

  803، ص:نفس املرجع  13

  420، ص:نفس املرجع  14
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 أقدام وبالدكم ترتعش حتت .14
 والفاحتنياألعداء 

 

األعداء مجع من عدو هو ظلمه وجتاوز 
 15احلّد.

 
 الشبيبةإمنا احلياة عزم يرافق  .15

 
الشباب، واملعىن الشباب الشبيبة: 

 16الفتاء واحلداثة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
 

 588، ص:نفس املرجع  15

 470 ، ص:نفس املرجع 16
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 تأويليةحتليل الج. 
مبعىن التعبري أو   ((Hermeneiaوأما قراءة التأويلي لغة أتيت من اللغة اليواننية 

القول، والشرح، والرتمجة من الثالثة ترتبط ارتباطا وثيقا مع التفسري. والتأويلية هي 
كاألعمالية األدبية بعد القراءة االستدالل. يف القراءة التأويلية، إعادة قراءة النص  

املراجع للنصوص، مبا يف ذلك النصوص األدبية، ينبغي أن يسعى إىل فهم املعىن 
الكتاابت اإلبداعية اليت تقف وراء البنية. ويف هذا احلال، التأويلية تشري إىل معىن 

 خمفى(، ليس املعىن احلقيقي.)رسالة( النص الداخلية ومتسام، والكامنة )
 معىن قراءة التأويلية بيت املقالة رقم

مجع من الولد الذكر الذين يسكنون يف  بين أمياي  .1
الدولة الواحدة، وتلك الدولة أيخذ من 
كلمة "أمي"، إذن معىن "بين أمي" من 
مجلة "اي بين أمي" هي الدعوة على القوم 

 يف دولىت )كاتب(.
 

من هذا البيت، يظهر لنا أّن اجلملة  أأهِدل  كاحلمائم ألرضيكم . 2
"أأهدل كاحلمائم ألرضيكم"مبعىن هل 
الزم عليَّ أن أسكت وال أ حارهبم أل سعد 

 أنفسكم.
 

أو أزجمر كاألسد ألرضي  .3
 نفسي؟

من هذا البيت، شرح الكاتب أّن اجلملة 
"أو أزجمر كاألسد ألرضيكم" مبعىن أو 
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أ حارهبم وَأحد َم ك لَّ اجلبناء  الزم عليَّ أن
 واخلبثاء ألسعد نفسي.  

 
وخبز املعرفة أوفر من حجارة  .4

 األودية
 

من هذا البيت، اخلبز مبعىن الطعام أو 
اخلريات  يوجد حوهلم، حول بيوت 
القوم، ولكنهم قد كانوا جائعون وال 

 أيكلون الطعام وال ينفع اخلريات.
 

 الوادي عاشهذا يف أعماق  .5
 آابؤان، وجدودان

 

الوادي هو مكان واحد من هذا البيت، 
واملكان مسامح فيه األنبات والفواكه 
واألطعام. وذلك القوم يسكنون يف ذلك 
املكان واليريدون اخلروج لينظرو مناظر 

 يف العامل.
 

قربوا، فكيف نرتكه  ويف كهوفه .6
 ونذهب إىل حيث مل يذهبوا

 

كهوف هي مكان مظلم من هذا البيت،  
فيه املقابر لإلنسان السابق الذين ماتوا 
وقربوا أجسادهم يف الكهوف. إذن هم 
عاشو وماتوا يف ذلك املكان وال خيرجون 

 منه.
وكانت دموعي جتري صافية  .7

 كالبلور
صافية  الدموع اليت جترىمن هذا البيت، 

كالبلور أمثن من بكاء انكسارهم، وتلك 
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أمثن الدموع ال تستطيع أن تغسل  
 األدران يف قلوهبم.

 
والضحك رعود قاصفة جتيء  .8

 قبل العاصفة، وال أتيت بعدها
 

صوت للرعد هو صوت من هذا البيت، 
يِّف  أرواحهم. وأما ضحك  الذي خي 
جربان خليل جربان كالرعد عندما 

وم، وقد كانت يضحك أوجاع الق
ضحك أتتى عندما كره جربان خليل 

 جربان.
 

أرواحكم تنتفض يف مقابض  .9
 الكهان واملشعوذين

من هذا البيت، أرواحهم خينعون على 
قول كهان، كل األفعال اليت فعل القوم. 
ذلك كما قال الكهان يف ذلك املكان، 
والقوم ليس لديه احلرية يف الفكرة 

 والعمل.
 

وبالدكم ترتعش حتت أقدام  .10
 األعداء والفاحتني

 

أقدام األعداء: ي ستعمر بالدهم، 
واملستعِمر  هو احلكومة، خينعون على أمر 
األعداء نفوسهم وبالدهم حتت ملك 

 األعداء.
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الشباب لديه عزم قوّي ومحاسة، ومها  يرافق الشبيبةإمنا احلياة عزم  .11
ون حيتجان ليعيش يف مرحلة الشبيببة، د

العزم واحلّماسة. قد كانت حياته 
كالشيخ اّلذي ال يستطيع أيثر و يغري 

 احلياة ليكون أحسن من قبل.
 

 
تلخيص من نتيجة التحليل السابق فلخصت الباحثة أبن املقالة اليت كتبه 
جربان متضمنة فيها معاين اإلسداللية والتأويلية. حيث أن معاين اإلستداللية أكثر 

عشر، وأما  15معاين التأويلية. من الناحية اإلستداللية تتكون من عددها من 
 معاين. 11من انحية التأويلية تتكون من 
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 الباب اخلامس

 خامتة

يف ختام هذه الرسالة العلمية، تريد الباحثة أن تسجل النتائج اليت حصلت 
 عليها الباحثة يف مرور كتابة هذه الرسالة العلمية.

 
 النتائج .أ

 أهم نتائج الرسالة اليت وجدهتا الباحثة:ومن 
موافقة على املعاين  قراءة االستداللية هي معاين السيميائة من انحية أن .1

األديب  قراءة النص املوجودة يف القموص أو املعجم. وهذا عن طريقة 
 إستداللية. 15وهذه املعاين تتكون من من بداية إىل هناية النص. 

قراءة  معاين السيميائة من انحية قراءة التأويلية هي عن طريقةوأما  .2
ابلثقافة  ةمواقفالباحثة معىن األختفاء  حىت تصورت يف زهن مراراالنص 

 أتويلية.11وهذه املعاين تتكون من  األساسية.
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 التوصيات .ب
 ومن أهم التوصيات هي:

ترجو الباحثة إىل طلبة قسم اللغة العربية وأدهبا أن يستطيعوا كشف  .1
 عن النثر والشعر والرواية وأعمال األدبية األخرى ابلنظرية املتنوعة.

الباحثة إىل مكتبة اجلامعة الرانريي عامة ومكتبة كلية اآلدب ترجو  .2
والعلوم اإلنسانية خاصة أن تكثر وتزيد الكتب عن اآلدب واملصادر 
العربية املتعلقة ابألدب العربية والنظرية األدبية مثل نظرية 

 السيميوتيك، وغريها.
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