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  البحث
  مقدم إىل كلية اآلداب جبامعة سو�ان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا

  إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العاملي
 فى علم اللغة العربية وأدهبا

 

 
  : وضع

  سرى ستيو �عسه
 ٠٣١١١٣١٩: رقم الطالبة 

 
  شعبة اللغة العربية وأدهبا

  ليجاكا اإلسالمية احلكومية اب جبامعة سو�ان كالكلية اآلد
  جوكجاكرتا

٢٠٠٧ 
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 د 

 التجريد
 

Badr Syakir al-Sayyab (11926-1964) adalah salah seorang penyair terbesar 
dalam kesusastraan Arab yang turut memberikan sumbangan eksperimen dalam 
upaya pembaharuan puisi Arab modern. Pada akhir tahun 1940-an, ia bersama 
Nazik al-Malaikah, menggembar-gemborkan gerakan puisi bebas (al-Syi'r al-
Hurr). Diantara puisi al-Sayyab yang terkenal adalah Madinah Bila Mathar (Kota 
Tanpa Hujan). 

Dalam upaya pemaknaan puisi, dapat dilakukan berbagai macam analisis 
yang diantaranya adalah analisis puisi dengan menggunakan teori semiotik yang 
dikembangkan oleh Michael Riffaterre dalam bukunya Semiotics of Poetry 
(1978). Dalam bukunya tersebut dikemukakan 4 hal pokok dalam usaha 
memproduksi makna sebuah puisi, yaitu (1) Ketaklangsungan ekspresi, (2) 
Pembacaan heuristik dan hermeneutik, (3) Matriks, Model dan Varian, dan (4) 
Hypogram.  

Penelitian Madinah Bila Mathor karya al-Sayyab ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan semiotik ala Riffaterre yang termaktub dalam bukunya 
Semiotics of Poetry, sehingga untuk memproduksi makna puisi  mengacu pada 4 
metode yang ditawarkannya dan kemudian dijadikan sebagai langkah dalam 
analisis data. Selain melakukan metode diatas akan dilakukan pula metode kajian 
pustaka. Untuk konkritisasi makna yang terkandung dalam puisi tersebut dapat 
dilakukan dengan melalui pembacaan heuristik (pembacaan menurut konvensi 
bahasa) dan hermeneutik (pembacaan menurut konvensi sastra). Dengan 
pembacaan tersebut, dapat diungkapkan makna-makna yang tersembunyi yang 
ingin disampaikan oleh sang penyair. 

Berdasar hasil penelitian, puisi  Madinah Bila Mathar banyak menggunakan 
ungkapan ekspresi tidak langsung dengan adanya penggantian arti (displacing of 
meaning), penyimpangan arti (distorting of meaning) dan penciptaan arti (creating 
of meaning). Dalam puisi Madinah Bila Mathar, al-Sayyab nampaknya berupaya 
untuk menggugah semangat revolusi untuk melakukan perubahan total negerinya 
yang telah mengalami penindasan oleh para penguasa dan penjajah. Ia 
mengungkapkan jalan cerita mengenai kondisi-kondisi yang terjadi dengan cukup 
sistematis, mulai dari penindasan yang terjadi di negerinya masa lampau sampai 
penyuaraan revolusi untuk perubahan. Inilah yang dijadikan sebagai matriks yang 
kemudian ditransformasikan dalam model Madinah Bila Mathar (Sebuah Kota 
Tanpa Hujan).  

Matriks sebagai hipogram intern ditransformasikan menjadi varian-varian 
berupa "masalah" atau "uraian" dalam setiap bagian puisi mulai dari bagian 
pertama sampai bagian kedelapan. Untuk memperoleh makna yang penuh, puisi 
kemudian dihubungkan dengan teks-teks lain yang disinyalir menjadi 
hipogramnya, seperti karya-karya puisi sebelumnya baik itu karya Arab maupun 
non Arab, Al-Qur'an, Al-Hadist, kitab perjanjian lama, kitab perjanjian baru, 
kejadian serta pemikiran yang melingkupi penyair, dan sebagainya. 
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ه 

  عارــــــش
  ) ٢٢٤(و الشعرآء يتبعهم الغاوون 

  )٢٢٦(وأهنم يقولون ما ال يفعلون ) ٢٢٥(أمل تر أهنم فى كل واد يهيمون 

  طظلموا وا�تصروا من بعد ما واا كثرياالذين أمنوا وعملواالصاحلات وذكر إال

  )٢٢٧( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 

{ ٢٢٧ - ٢٢٤سورة الشعراء ،  } 
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 و 

  داءــــإه
  

   :أهدي هذا البحث
  إىل أبي أمحد سهل احلاج وأمي جوارية احلاجة الكرميني احملبوبني  •
إىل أخي أمحد سوكع أومتا وأخي حممد ستيو هريموان وأخي حممد  •

 صابرين وأخي أمحد سراج الدين وأخي أمحد يفيع الدين احملبوبني

 �ور حياتى إىل أخيت �ور احلكمة وأختى �عمة الصاحلة وأختى يين •
 احملبوبات

 إىل كّل من فى قليب •

•  وإىل أستاذ حممد فريوز احلاج ر احلاجإىل الشيخ أمحد ورسون منو
 الكرميني

 إىل األستاذ حبروم بنيامني الكريم •

فى حتفيظ القرآن " املنور" مدرسة بنات ٧ و ٦إىل صادقاتي فى غرفة  •
  .كرابياك جوكجاكرتا احملبوبات
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 ح 

  حمتويات البحث
 

    لصفحةا                                                    املوضوع
  أ ....................................صفحة املوضوع 
  ب .....................................رسالة املشرف
  ج .....................................صفحة املو افقة

  د .........................................التجريد
   ه......................................... الشعار
   و........................................ اإلهداء

   ز.................................. كلمة الشكر والتقدير
  ح ..................................................................حمتويات البحث

  ٢ ...................................مقدمة: الباب األول
 ٢ ......................................................خلفية البحث .أ  

 ٤ ...................................................حتديد البحث    .ب

 ٥ ............................................وائده أغراض البحث وف .ج

 ٥ ...................................................يب التحقيق املكت .د

 ٦ .....................................................اإلطار النظري  .ه
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ط 

 ١٠ ......................................................منهج البحث  .و

  ١١ .......................................................�ظام البحث  .ز
  ١٤ ......"مدينة بال مطر"قصيدة العن   بدر شاكر السياب وحملة حياةترمجة: الباب الثا�ي 

 ١٤ ............... بدر شاكر السياب  حياةترمجة: الفصل األول 

  ١٩ ............." دينة بال مطرم"قصيدة الحملة عن : الفصل الثا�ي 
  ٢٦ .............."مدينة بال مطر"لقصيدة لسيمائي التحليل ال: الباب الثالث 

  ٢٦ .....................التعابري غري مباشرة : الفصل األول 
 ٢٦ ............................تغير املعنى   .أ

 ٣١ ..........................تشويه املعنى  .ب

 ٣٢ ...........................إبداع املعنى   .ج

  ٣٣ ...............شافية و التأويلية ستكالقرأة اإل: الفصل الثا�ي 
 ٣٣ ........................شافية ستك القرأة اإل.أ

  ٦١ ..........................القرأة التأويلية .ب
  ٦٢ ...............املصفوفة و النموذج والتنوعات : الفصل الثالث 

 ٦٢ ............................املصفوفة   .أ

 ٦٢ .............................النموذج  .ب
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ي 

 ٦٢ .............................التنوعات  .ج

  ٦٤ ..........................اهليفوغرام : الفصل الرابع 
  ٧٠ .................................اإلختتام : الباب الرابع 

  ٧٠ ........................�تيجة البحث : الفصل االول 
  ٧١ .........................اإلقرتاحات : الفصل الثا�ي 

  ٧٣ ......................................ملراجع ثبت ا
    حقاملال

 ترمجة الباحثة 
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  مقدمة: الباب األول 

  خلفية البحث
  حتديد البحث

  أغراض البحث وفوائده
التحقيق املكتيب  
اإلطار النظري  
  منهج البحث
  �ظام البحث
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  مقدمة: الباب األول 
  خلفية البحث  . أ

إن الـشعر  .  وكـذلك األعمـال الـشعرية   ١كا�ت األعمال األدبية ال تولـد مـن الثقافـات الفارغـة        
واللغـة الـشعرية ال تـساوي باللغـة اليوميـة ألّ�هـا         . إ�عكاس فكرالشخص وعاطفته ورغبته بوسيلة اللغة     

 إن اللغـة الـشعرية لغـة مجيلـة          . ز اململوئـة مبعـان متفرقـة      تشتمل على التشبيه وااز واإلستعارة والرمـو      
  . الشكل أو املضمونمن حيث القلب إما فيها  تأثري جيذب

 ،٢ إن األعمال األدبية مازالت يف التوّتر بني اإلتفاقيـة واإلبتـداع يف عمليـة تأليفهـا              Teeuwقال  
 ألن اإلبـداع هـو العالمـة الرئيـسية          ،عرية العربيـة  وكذلك األعمال األدبية العربية وباخلاصة األعمال الـش       

تغيـر رغبـة النـاس      مـع   ن الشعر سيتغير مـرارا متمـشيا        إ (Riffaterre)وهذا كما قال ريفاتري     . للشعر
فــال عجــب  إذا كــان الــشعر العربــي يف تطــوره مــازال يقــوم بتغــيري . ٣وتبــدل الفكــرة الفنيــة أو اجلماليــة

را واضحا فـى  و ظهالوقد ظهرت هذه احل. العربي اجلديدب ظهور األ�واع األدب إلتفاقية الذي يسب ا
    يف التجربة       . العصراحلديث بظهور الشعر العربي احلر إلظهـار هـذا الـشعر     والشاعر الذي له دور مهم

  )١٩٦٤-١٩٢٦(هو الشاعر العراقي املشهور بدر شاكر السياب 

                                                 
١.. Teeuw dalam Rahmat Joko Pradopo, Pengkajian Puisi, Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2005, hal. 223.       
٢. Tirto Suwondo, Studi Sastra Beberapa Alternatif, Yogyakarta: Hanindita Graha 

Widya, 2003, hal. 137. 

٣. Semiotics of Poetry,Bloomington - London: Indiana University Press, 1978, hal. 1. 
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 ٣

شاعرا عربيا كبريا حديثا جمددا متفّتحا بتأثري  ابكان رائد الشعر احلر بدر شاكر السيو 
ومنها مجالية األفكار والعاطفة واأللفاظ واألسلوب ائص، صة وأشعاره هلا خالّثقافة األوروبية احلديث

 متنوعة كموضوع ثقايف واجتماعي اتعوضودة األشكال ومووالتعبري والتصوير واألخلية وج
 و .  وحساسية اإلجتماعية والسياسية ، واملوت ، والّثورة ،بإّ�ه شاعر احل. وسياسي وغريها

. قد زادت عندما يشرتك يف حركة سياسية بوصف علي �اشط يف حزب من األ حزاب يف العراق
وهذا النشاط ). ١٩٥٣-١٩٤٥( كان السياب عضوا من احلزب الشيوعي العراقي هذا اال ويف 

 ال يستطيع  السياب أن خيتار ويعمل األشياء إّال  ، ورج منهخيقد يكون السياب يدخل السجن و
  . حيصل عليه الرقبة والضغط من احلكومة العراقية

 وهو ال ١٩٥٥ذكرت كتابة من الكتابات بأن السياب قد �شط بنفسه يف الرتمجة فى السنة 
م السياب ويف �شاطه اجلديد قد ترج . ٤يكتب الشعر اجلديد الذي يصبح أن يتخلف مع السلطة

    Edith)  وأيدث ستويل(Aragon)األعمال األدبية الشعرية التى كتبها الشعراء الغربيون كأراغون 
Sitwel)    وإليوت(Elliot) ة .  وغريهما يف عملية قد أعطيت دورا مهموهذه الرتمجات الشعري

ويف مهنته اجلديدة هذه ، ال . ةالتجديد و مرحلتا مهمتا يف جتربة القاعدة  الشعرية العربية اجلديد
 بأ�ه قد ١٩٥٥العدد �وفمرب سنة " الثقافة الوطنية"يستطيع أن يتجنب عن االهتامات كما كتبت جملة 

 وبعض العمال اجلاسوسية Ezra Poundترجم عددا من أشعار الشعراء الفاشستيني والنازيني كـ 
  ٥  Stephen Spender.كـ

                                                 
 ٤ Kadhim al-Ali, As,Sayyab: A censored Poet & Translator, dalam 

http://WWW.translation directory.com/ artikel 556. htm, diakses pada tanggal 4 maret 2006. 
٥ Ibid  
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 ٤

كان يف �ظامه احلكومي ال . عندما زعم صدم حسني يف بلد السيابفزادت هذه احلالة سيئة 
. يوجد هناك مرتمجني أو مصنفني أمواتا كا�و أم أحياء الذين خلصوا  من التفتيش و الرتصيد

لبدر شاكر السياب اليت تعد من إحدى أعماله اخليالية واليت قد " مدينة بال مطر " والقصيدة 
ومن أهم موضوع مصنفاته الرائعة قد ترجم . لن ختلص من التفتيش.) (...إرجتمها ميا برمازي 

إىل اللغة اإلجنليزية لكون بعض أفكاره املودودة  يف حمتويات مصنفاته قد �قد حكومة العراق حنو 
  .١٩٥٠السنة 

لبدر شاكر السياب املشحون باإلئتالف " مدينة بال مطر " التاىل مقتطفة من القصيدة بو 
  :  بني الروائع املوسيقية والراسخة الشعورية عند شاعرها والتالزم 

  مدينتنا تؤرق ليلها �ار بال هلب
  ثم تزول ٌمحاها حتم دروهبا والدور 

  ويصبغها الغروب بكٌل ما محلته من سحب
  فتوشك أن تطري شراره ويهب موتاها

ل املوسيقي وحادة وبااإلضافة إيل ذلك ، أن هذه القصيدة قد إمتألت بالتناسق بني اجلما
ة والسياسية . العاطفياب يف تعبري عواطفه رموزا لسبب حالة العراق اإلجتماعيو استخدم السي

القصيدة فهما شامال ، ولكشف معان الرموز املوجودة فيها فيجب علي  وألجل فهم . حينذاك 
 . القارئ أو الباحث أن حيللها حتليال دقيقا

  

  حتديد البحث. ب
 اليت ستبحثها الباحثة يف هذا  البحث ائل فاملس ،ما سبق ذكره يف خلفية البحثبناء على 

  :  لبدر شاكر السياب وفقا لألسئلة األتية "مدينة بال مطر " قصيدة الهي املعا�ي املضمو�ة يف 
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 ٥

  أي تعابري غري مباشرة يف القصيدة ؟ .١
 ما القراءة االستكشافية والتأويلية يف القصيدة ؟ .٢

 والنموذج والتنوعات يف القصيدة ؟مااملصفوفة  .٣

  القصيدة ؟ما هيفوغرام هلذه .٤

 
  أغراض البحث وفوائده. ج

أما الغرض النظري فهو دعوة . مها غرض �ظري وغرض عمليو هلذا البحث غرضان 
وأما الغرض العملي فهو . القراء ألن ميلكوا احلساسية علي القضايا اإلجتماعية والسياسية والدينية

حث عن املعا�ي السيمائية املضمو�ة يف القصيدة ويفهمها ويكشفها إمجاليا بنظر التعابري غري الب
  .كشف املصفوفة والنموذج والتنوعات وهيفوغرام مباشرة وقيام بالقراءة االستكشافية والتأويلية و

  األخص يف جمال األدبو على خزا�ة العلم  فى تغنيةسامهةاملهي فوأما فوائد هذالبحث 
العربي الذي يبحث يف تطبيق �ظرية التحليل األدبي الغربي ومنهجه يف حتليل القصيدة العربية احلديثة 

ياليت تسمي بالشعر احلر.  
  
  التحقيق املكتيب. د

كلية اآلداب جبامعة سو�ن كاليجاكا ل   اللغة العربية وأدهبايف شعبةبعد أن فتشت الباحثة 
 غاجة  جبامعة العلوم الثقافيةكلية ويف قسم أدب آسيا الغربية ب ،تااإلسالمية احلكومية جوكجاكر

 أمحد جبامعة الدراسات اإلسالمية كلية ب وأدهبا العربية اللغةوكذلك يف قسمجوكجاكرتا مادا 
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 ٦

 طالب  بعدلبدر شاكر السياب مل يبحث" مدينة بال مطر" قصيدة أن فوجدت ،جوكجاكرتادحالن 
  .ة للقيام ببحثها وقابلة الئقه القصيدةهذفإن لذلك و. عاتفى تلك اجلاممن الطالب 

وإحدي طرائق اإلستنتاج للقصيدة يف إطار أكادميكي إستخدام سيمائيي ريفاتري حسب 
 ما أكثرت  على هذا ،بناء ، و  "Semiotics of Poetry" العنوانما يكتب يف كتابه حتت 
 إئتالف املعا�ي من املصنفات األدبية اليت إستخدمت ليحصل هبا  لغوية  التفاتيش املتعّلقة بصياغ

  . إما من العامل الداخلي أو اخلارجي للمصنفات األدبيةية ، ريفاترية�ظرية سيمائي
 التحليل ق منلدكتور فاروا  ما فعلهىفى عملية التحليل هلذا البحث علأسندت الكاتبة و 
 Pandangan Riffaterre    dalam Topeng " و" Aku dalam Semiotic Riffaterre" يف كتابته

Sapardi " ولعبد احلامد " Tuhan Kita Begitu Dekat"  لعبد اهلادي يف حبث عن سيمائي
  . ريفاتري لفوجي سا�توسا

  
  اإلطار النظري. ه

ليل وهذا التح.  الدليل العالمة وستخدم هذا التحليل النظرية السيمائية وهي دراسة عنا
 �تاج الدال وتفسريه و ية كنظرية أن السيمائية دراسة منظمة عن كيفل األدبي داال، سيبحث يف العم

 والشيء.  خر وأما معين الدال فهو ما وّكل شيئا أ٦. عمليته وماهي فوائده يف حياة اإل�سانيةكيف
حتاد بني الرمز هو إ. املوّكل عليه مسي بالدال أو املدّلل علي شكل الرمز واملدلول أي معين الرمز

 حيتاج كل رمز يدة هي وسيلة اإلتصال الوسيمة حتىوالرمز يف القص. الدال واملدلول ال ميكن فرقهما
                                                 
 ٦Nyoman Kutha Ratna.  Teori, Metode dan Tehnik Penelitian Sastra, Yogyakarta : 

Pustaka  Pelajar, 2004, hal. 97.  
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ن التحليل السيمائيي يشتمل علي التحليل األدبي أ  ، يف النقد األدبيPremingerرأى . تفسريهإىل 
تى تسبب تنوع املناهج لكشف را لغويا متعلقا باإلتفاقيات الزيادية وحتليل اخلصائص الاهبوصفه ظ

  ٧.املعا�ي
وأما اللغة . عتربت بوسيلة اللغةاظهر الشعر من أ�عكاس فكرة املؤلف وعاطفته ورغبته ثم 

واللغة اازية حبقائق أعماهلا اخليالية عنصر رئيسي جيعل .  �فسها فهي �ظام الرمز الذي له معان
ويف العمل . ة أخرى هلا �ظام خاص واتفاقية خاصة  واللغة كمادة أدبي٨.الشعر مملوء بنظام الرموز

 اللغة واألدب فاستخدم نىللتفريق بني مع. األدبي عني أو�سق معنى اللغة باتفاقية األدب
 meaning) "املعنى على املعنى" للغة واصطالح (meaning)" املعين"أصطالحان ومها إصطالح 

of meaning  /significance)ةعاهي صنف بوصفها إتفاقيات أدبية ةالشعريوظيفة الوأما .  لألدب 
    ٩.وضوح التخمني الضمين الذي يسيطر على �تاج املعنى يف الشعر

 الشرح فالشعر بوصفه �تاجا من العمل األدبي ميكن �ظره كبوادرمن سابق ما بناء على و 
 وكذلك الشعر يستطيع أن  بأن معنى العمل األدبي(Riffaterre)رأى ريفاتري . سيمائية أو كرمز

لبدر شاكر " مدينة بال مطر"قصيدة الإذا فال شك بأن  .١٠ ما خارجه أو داخلهيل شيءيرجع إ
السياب تستطيع أن تذكر بالبوادر السيمائية أي الرموز اليت تستطيع أن تدرسها الباحثة باستخدام 

  .سيميائيالالتحليل 
                                                 

٧ Rahmad Djoko Pradopo, Beberapa Teori Sastra, Metode, Kritik, dan Penerapannya, 

Yoyakarta: Pustaka Pelajar , 2003, hal 119 . 
٨Ibid   hal   112.      
٩ Jabrahim, 2003  Metode Penelitian Sastra,.Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya, 

hal. 118.  
١٠ Sangidu, Penelitian Sastra; Pendekatan, Teori, Metode , Teknik, dan Kiat, Jogjakarta: 

Unit Penerbit Sastra Asia  Barat Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2003, hal. 18.   
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" مدينة بال مطر"اتبة يف حتليل هذه القصيدة وأما النظرية السيمائية اليت ستستخدمها الك
 Semiotics of Poetryيف كتابة (Riffaterre)  ريفاتري خمائيلهي النظرية السيمائية اليت إخرتعها 

  :معا�ي القصيدة وهي  يف هذا الكتاب أربعة أحوال رئسية إل�تاج  و قدم. ١٩٧٨
  ،التعابري غري مباشرة .١
 ،القرأءة اإلستكشافية والتأويلية .٢

 ،املصفوفة والنموذج والتنوعات .٣

 .اهليفوغرام .٤

  .واألسس األربعة املذكورة ستسختدمها الباحثة لتحليل معا�ي القصيدة املخبؤة
 بأن الشعر هو التعابري غري مباشرة اليت تشتمل على ثالثة األشياء (Riffaterre) رأى ريفاتري 

  وإبداع meaning)  (distortingعنى وتشوية امل(displacing meaning)تغيري املعنى : كما يلي
بسبب إستخدام التشبيه وااز  فتغيري املعنى يف الشعر قد ظهر (creating meaning). ١١املعين

  ،قد  ظهر ألن هناك اإلهبام والتناقض والسفاسف ف وأما تشويه املعنى يف الشعر  ،والكناية
 أو مرتادفات املعنى اللغوي بني املواضع يف هناك التناسق أوالبحر والقافية أوالتضمنيوجد وحينما 

 واإلهبام هو كلمة أو تركيب أو مجلة هلا املعا�ى الكثرية ١٢.الشعر فقد حدث إبداع املعنى فيه
هي ف وأما السفاسف  ،يظهر يف تعبري التناقض الظاهري والتعابري الساخرةفوأما التناقض ، املتنوعة 

ديد قد عينه د فى القاموس ومعنى اجل جنن حتى ميكننا أالكلمة اليت ليس هلا املعين اللغوي
  .الشاعر

                                                 
١١ Michael Riffaterre, hal. 1-2.   
١٢  Ibid, hal. 2.  
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إن .  ألن الشعر وجود التعبري اللغوي ،تفاقية اللغة افهمباليستطيع القارئون أن يفهموا الشعر إال 
القراءة علي أساس اتفاقية اللغة تسمى بالقراءة اإلستكشافية وهي التفسري األول للنصوص األدبية 

 هذه  القراءة ولكن عندلفهم اللغة الشعرية ال يقف القارئ و  ١٣.لة العالمات اللغوياتإرجاعيا بوسي
 للنصوص األدبية وهي تكرار القراءة من ة الثا�ييةجيب عليه أن يستمر بالقراءة التأويلية أو التفسري

ة هي قراءة الشعر علي أساس إتفاقي  وهذه القراءة ١٤. األخري بالتفسري أوالتأويلحتىاألول 
  .األدبية

واملصفوفة هي فكرة جتردية مل .  ن الشعر حمول من املصفوفةإ (Riffaterre)قال   ريفاتري 
 ولتسهيل ١٥وبنى  هذا النموذج التنوعات. يسمي بالنموذجف وأما وجودها األول  .تظهر يف النصوص

  ها فهم الشعر جيب علي الباحث أن يطلب مصفوفة القصيدة املبحوثة ومنوذجها وتنوعائ
 إما يف  ،خرالشعر اآل  به ربطإذا بأن الشعر سيملك املعنى الكامل (Riffaterre)رأى ريفاتري 
وهي بلغارية األصلية قد قالت  (Julia Kristeva)  وكا�ت جوليا كريستيفا ١٦.املعادلة أو املناقضة

  اإلقتباساتن كل �ص هي عبارة عن لوحة فسيفائية منإ الفر�سية  Tel Quel يف جملة  ١٩٦٦عام 
ن كّل �ص يتشكل من قطعة إقالت أيضا و  ١٧. وكل �ص هو تشرب وحتويل لنصوص أخرى،

 ١٨ ”Transformation“ أو حتويل عنه ، خرآ من الشواهد وكّل �ص هو إمتداد لنص فسيفساء

                                                 
١٣ Ibid , hal  5. 
١٤ Ibid , hal . 5-6. 

١٥ Ibid, hal. 19. 
16  Rahmad Djoko Pradopo, Bebereapa Teori Sastra, Metode, Kritik, dan Penerapannya, 

Yoyakarta: Pustaka Pelajar , 2003, hal. 155. 
     .  ٣٠، ٢٠٠١ ،منشورات إحتاد الكتا ب العرب:  دمشق،جتليا ت التناص يف الشعر العربي :النص الغا ئب  ،حممد عزام١٧
   .٣٨.  ص،�فس املصدر ١٨
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عالقات بني عمل ال القارئ ناص هو أن يالحظإن الّت:  الّتناص قائال (Riffaterre)ويعرف ريفاتري 
 والنص الذي أصبح خلفية ظهور العمل مساه ريفاتري ١٩.وأعمال أخرى سبقته أو جاءت بعده

(Riffaterre)هيفوغراما .  
  
  منهج البحث. و

أما أصطالحا فيعين كما حدده جممع اللغة العربية يف و  ،إن املنهح لغة هو الطريق الواضح
ة مسالة أو أكثر ويتتبعها للوصول إيل القاهرة بأن املنهج هو خطوات منظمة يتخذها الباحث ملعاجل

تأخذ و .  وفيه تقريب وطريقة التحليلهحّل املسألة وتسهيل  وكان املنهج �افعا لتبسيط٢٠.�تيجة
 فى نهج املستخدماملوأما ة للبحث ، لبدر شاكر السياب ماد" مدينة بال مطر"قصيدة الالباحثة 

  :هج يف دراسة األدب هي كما يأتيوخصائص هذا املن.  فمنهج كيفيحبث هذه القصيدة 
١. وهو الذي سيقرأ العمل األدبى قراءة دقيقة الباحث له دور مهم .  
 ،البحث يستخدم التحليل الوصفي باستخدام الكلمات أو الصورو  .٢

 له تأويل األدبي هو شيء ألن العمل  ،يفصل املنهج عملية وليست النتيجةو  .٣
 .كثري

 .ليال استقرائيا فى التحليل حتيستخدم املنهجو  .٤

                                                 
 ص ،٢٠٠٣،نشورات إحتاد الكتاب العرب م، دمشق،)دراسة يف �قد النقد لألدب القديم وللّتناص( املسبار يف النقد األدبي ،حسني مجعة١٩

١٤٠.  
: دمشق ( ،١٩٩٠-١٩٥٨دراسة اجلهود النقدية  املنشورة يف الصحافة العراقية بني: إجتاهات �قد الشعر العربي يف العراق  ،مرشد الزبيدي ٢٠

  .٢١.   ص،٢٠٠٠ ،)إحتاد الكتاب العرب
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 ١١

 ٢١. جداااملعنى يف هذا  املنهج مهمو كان  .٥

 (Riffaterre)مبناسبة التقريب الذي يستخدم يف البحث وهو التقريب السيمائي لريفاتري و 
 (Riffaterre) فنتاج معنى الشعر يتبع الطرق عند ريفاتري Semiotics of Poetryكما كتبه يف كتابه 

ثم قامت ، ل بيا�ات وهي حتليل  التعابري غري مباشرة يف القصيدة تها الباحثة خطوات حتليوجعل
  .  اهليفوغرامو ثم تعيني املصفوفة والنموذج والتنوعات  ،الباحثة بالقراءة اإلستكشافية والتأويلية

  
  �ظام البحث. ز

  :وأما �ظام البحث فيتكون من أربعة أبواب وهي
 ،وحتديـد البحـث  ، لفيـة البحـث     الباب األول مقدمة ويـشتمل هـذا البـاب علـي خ           

 و�ظـام    ،  ومنـهج البحـث     ،  واإلطار النظري   ،  والتحقيق املكتيى   ، وأغراض البحث وفوائده  
  .البحث

الباب الثا�ي يتوصف عن ترمجة الشاعر بـدر شـاكر الـسياب وحملـة عـن قـصيدة        و  
  .مدينة بال مطر املبحوثة

وهو يشتمل علي حبث التعابري غري " مدينة بال مطر"لقصيدة لالباب الثالث حتليل سيمائي 
 ثم البحث عن مصفوفة القصيدة املبحوثة  ، وحتليل القراءة اإلستكشافية والتأويلية ،مباشرة

                                                 
٢١ Endraswara, Suwardi, Metodologi  Penelitian Sastra, Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 

  2004, hal. 5.    
  

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 ١٢

 ويف أخري التحليل هناك شرح هيفوغرام للحصول على املعين الكامل هلذه  ،ومنوذجها وتنوعاهتا
  . القصيدة

علي ما وصلت إليه الباحثة من �تيجة  الذي يشتمل ختتام اإلتوي علىحي والباب الرابع
  .قرتاحات واإلالبحث
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  الباب الثا�ي
  الشاعر بدر شاكر السيابحياة ترمجة 

 قصيدة مدينة بال مطرالوحملة عن 

  ترمجة الشاعر بدر شاكر السياب: الفصل األول 
  قصيدة مدينة بال مطرالحملة عن : الفصل الثا�ي 
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٤٩ 

  اإلختتام:  الباب الرابع 
 

  �تيجة البحث: الفصل األول 
لبدر شاكر السياب حتليال مسائيا " مدينة بال مطر " وبعد أن حّللت الباحثة  القصيدة 

  : أتت إىل �تيجة هذا البحث كما يلى ،ريفاترييا

. اعهاستخدمت هذه القصيدة تعابري غري مباشرة سواء كان تغيري املعنى أو تشويهه أو إبد .١
 وأما ،وقد ظهر تغيري املعنى بسبب إستخدام اللغة اازية كالتشبيه واإلستعارة والكناية

 .تشويه املعنى يف القصيدة  فقد ظهربسبب إستخدام األلفاظ املتناقضة

لبدر شاكر السياب هى حتليل  كّل ما " مدينة بال مطر "إن القراءة اإلستكشافية يف القصيدة  .٢
و أتبعت هذه القراءة قراءة يقال هلا بالقراءة التأويلية اليت . ة من األلفاظذكر يف هذه القصيد

وضح هبا كل ما يغمض من املعا�ي واملقاصد املستوعبة يف كّل وحدة من وحدات القصيدة 
 .،  حيث بلغت إىل التصورات عن ما يتعّلق بالقصيدة من املعا�ي واملقاصد وغريمها

أّ�ها لتسرد وتصور األحوال اليت قامت "  مدينة بال مطر"صيدة إن مايراد باملصفوفة يف الق .٣
والنموذج يف هذه القصيدة  هو الرتكيب الذي جعله .   و العراق،عليها حياة أهل بابل
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وأما النموذج الذي ذكر يف هذه القصيدة قد أكدته التنوعات اليت . الشاعر عنوان القصيدة
 .القصيدة واليت بينت كّل املسائل فيهّاترّتبت يف كّل وحدة من الوحدات يف هذه 

لبدر شاكر السياب يرجع إىل  القصائد اجلاهلية ، " مدينة بال مطر " أن اهليفوغرام للقصيدة  .٤
 Edith Sitwell والقصيدة أ�شودة املطر لبدر شاكر السياب �فسه ، والقصيدة من الغرب ل

 .  ر اليت تأثرهبا صاحب هذه القصيدةو القرأن الكريم واحلديث الشريف واإلجنيل و األفكا

  

 اإلقرتاحات: الفصل الثا�ي 

لبدر شاكر " مدينة بال مطر " بعد أن حّللت وحبثت الباحثة عن ما يتعّلق بالقصيدة 
 رأت أ�ه ال بد أن يكون البحث العلمي مهتما بالضوابط من اإلقرتاحات اليت تسردها ،السياب 

  : واإلقرتاحات هي كما يلى ،ن من البحث يف املستقبلكما يلى ليحصل على ما هو األحس

إن �ظرية السمائية ليس هي مليشيل ريفاتري وحده فحسب ، بل هناك النظريات السمائية  .١
 أن يستخدم الباحث أو الباحثة يف ،لذلك . األخرى املتنوعات اليت وضعوها السيمائيون

ملتنوعات من البحث حسب  ألن تكون فيه النتائج ا،ما بعد النظريات األخرى 
 .النظريات
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إن حتليال سيمائيا ليس حتليال وحيدا لدراسة الشعر ، ولكن هناك حتاليل أخر كتحليل  .٢
. تناصي ، وحتليل تركييب ، وحتليل سيكولوجي ، ووحتليل حتكيكي ، وحتليل تارخيي

خر  فيمكن للباحث أو الباحثة فى املستقبل أن حيلل هذه القصيدة بالتحليل اآل،إذا
 .وبالنظرية املتفرقة وباملنهج املتنوع

 وا ، وأمحده وأستعينه سبحا�ه وتعاىل ،هذا ، و قد أتيت إىل هناية هذا البحث 
وأرجو أن ينتفع هذا . املستعان على ما تصفون ، و التوفيق والعون فأكمل هبما هذا البحث

األخطاء أن يبدي آراءه وإ�تقادته و أرجو ملن رأى فيه . البحث لكّل من هو عزم به من اجلميع
  .       ليكون هذا البحث حبثا مكمال ومنقحا
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