
 ����� � �	
�� ��� ����� � �	
�� ��� ����� � �	
�� ��� ����� � �	
�� ���""""������� ������������ ������������ ������������ ����� " " " "��������������������    

    )ريفاتريدراسة حتليلية سيمائية ل(

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هذا البحث

  مقدم إىل كلية اآلداب باجلامعة سونان كاليجاك اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا

  إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العاملي

 يف علم اللغة العربية وأدا
 

 

  

  :وضع

  ةخـامسـ

  ٠٣١١١٣٦٤: رقم الطلبة
 

  

����� �� !��� �"��� �#�$����� �� !��� �"��� �#�$����� �� !��� �"��� �#�$����� �� !��� �"��� �#�$ 

 ��%�&'� ��%()*� +�,���- .�/�) ��%�0 1��2� ���- ��%�&'� ��%()*� +�,���- .�/�) ��%�0 1��2� ���- ��%�&'� ��%()*� +�,���- .�/�) ��%�0 1��2� ���- ��%�&'� ��%()*� +�,���- .�/�) ��%�0 1��2� ���-

�3!-�,-�4�3!-�,-�4�3!-�,-�4�3!-�,-�4        
٢٠٠٨  

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 ب  

  ريدـجت
ABSTRAKSIABSTRAKSIABSTRAKSIABSTRAKSI    

 

 
 
 

Banyak cara yang digunakan orang untuk mengungkapkan isi hatinya, 
perasaan, dan bahkan pandangan mengenai sesuatu yang ada di sekitar dan yang 
ditemuinya. Terkadang mereka menggunakan metode yang langsung dapat dipahami 
oleh pembacanya, akan tetapi tidak jarang terjadi orang menggunakan cara yang tidak 
serta merta dapat dipahami karena menggunakan beragam simbol dan tanda. Cara 
seperti inilah yang lazim dipakai oleh penyair dalam mengungkapkan perasaan hati, 
pendapat dan pandangannya mengenai sesuatu dalam rangkaian bait demi bait puisi.  

Meskipun demikian, cara seperti yang kedua ini akan sulit dipahami dan 
dimengerti oleh penikmat karya sastra tersebut. Untuk itu, dalam kondisi seperti 
inilah teori Semiotik hadir dengan menawarkan langkah-langkah yang dapat 
membantu para pembaca dalam memaknai dan memahami karya-karya sastra 
tersebut, terutama puisi. Dari beragam teori Semiotik yang mengemuka dalam jagad 
ilmu pengetahuan terdapat sebuah metode Semiotik yang dikemukakan oleh Michael 
Riffatere yang dianggap sangat komprehensif dalam usaha untuk memahami beragam 
simbol dan tanda yang terdapat dalam sebuah karya sastra puisi. Riffatere 
menawarkan langkah-langkah yang harus dilalui dalam pemaknaan sebuah karya 
sastra, yaitu: 1). Puisi adalah ekspresi tidak langsung yang disebabkan oleh 
penggantian arti, penyimpangan arti, dan penciptaan arti. 2). Pembacaan Heruistik 
yang bertumpu pada kaidah tata bahasa dan Pembacaan Hermeneutik yang berupa 
pemaknaan terhadap tanda-tanda tersebut. 3). Penentuan matriks, model, dan varian-
varian. 4). Penentuan hipogram atau latar belakang penciptaan puisi. 

Dalam konteks penelitian yang dilakukan terhadap puisi al-Quds al-‘Atîqah 
karya Fairûz yang terdapat dalam www.arabicpoem.com ini, terdapat satu hal yang 
dilakukan, yaitu, upaya untuk melihat dan memahami bagaimana gambaran kondisi 
Palestina yang terdapat dalam puisi melalui pemaknaan terhadap beragam simbol dan 
tanda yang terdapat di dalamnya menggunakan teori Semiotik Riffatere. Setelah 
melalui langkah-langkah yang diketengahkan Riffatere, maka peneliti sampai pada 
kesimpulan bahwa teori semiotik Riffatere sangat membantu dalam usaha memaknai 
sebuah karya sastra puisi. Selanjutnya, pemahaman bahwa kondisi yang dialami 
Palestina ternyata sudah sedemikian mengkhawatirkan. Beragam problem terus 
menghimpit negeri ini sehingga membuat masyarakatnya hidup dalam 
ketidaktenteraman dan berada di bawah garis kemiskinan. Aneka ragam 
permasalahan ini seharusnya membuat kita prihatin dan simpati karena pada dasarnya 
setiap saat mereka memerlukan uluran tangan kita.   
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  الشعــار

  

  

  :قـال اهللا تعاىل يف القرآن الكريـم
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  )١: اإلسراء(

  

  

  

  األرض لنـا والقدس لنا واهللا بقوته معنـا

  األقصـى ينتظر صالحـا 

  أساوسنـا... اللـه ... اللـه 

  )النشيد عن فلسطني(
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  اإلهــداء

 

  

  

  :أهدي هذا البحث إىل

  

  .يـنة أيب املكرم احلاج عبد الوحيـد وأمي احملبوبة احلاجة خن�

  .أسرتـي األشقيـاء يف تيكـال�

  . معلمـي أينمـا تكونوا�

  . إخـوين وإخوتـي أينمـا تكونوا�
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 ه  

  كلمـة شـكر وتقـدير

  

  

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم أشرف األنبياء واملرسلني حممد صلى 

  ...اهللا عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الصاحلني، آمني 

قم وحديت بإمتام هذا البحث املقدم إىل قسم اللغة العربية وأدا جبامعة إين مل أ

مساعدون كثريون سونان كاليجاك اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا، وإمنا هناك 

  .ين على إمتامهونساعدي

فلذلك، يطيب يل يف هذه املناسبة أن أقدم شكري اجلزيل وتقديري اخلالص 

 ، وفضيلة سابقاآل، املاجستري، كعميد كلية اآلدابلفضيلة الدكتورندوس حممد شاكر 

 الدكتور علوانو الدكتور احلاج شهاب الدين قليويب، عميد كلية اآلداب حاليا،

اآلداب الذين  يف كلية املسؤولني كرئيس قسم اللغة العربية وأدا وأيضا مجيع خريي

  . أيديهم لتسهيل اجراءات كتابة هذا البحثقد مدوا

ضا تقدمي شكري اخلالص وتقديري العميق لفضيلة الدكتورندوس وينبغى يل أي

فإن إلرشاداته . مستاري، املاجستري، على تفضله باإلشراف على كتابة هذا البحث

  .وتوجيهاته دورا كبريا يف إمتام هذا البحث

ويليق يب أيضا يف هذه املناسبة تقدمي شكري العميق البالغ جلميع مدرسي يف 

ة سونان كاليجاك اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا الذين قد كلية اآلداب جبامع

  .هذبوين وزودوين علوما متنوعة

ويسرين أن أقدم أعلى شكري وأعمق اعترايف وأخلص تقديري وأفضل حتييت 

 الذين قد ربياين -أيب احلاج عبد الوحيد واحلاجة خنينة–لوالدي احملبوبني الشريفني 

نا قد بذال جهدمها وطاقتهما من أجلي منذ نعومة أحسن تربية وأفضل تأدية، كما كا

ين الكبرية راشدون، اإخو: وعلى مجيع أسريت احملبوبة يف مركاساري تكال. أظفاري
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 و  

مشس املعاريف، وأخيت الصغرية نور عزيزة، وحممودين، وعمر، وضافري، وان، يسوفو

كذلك أن أقدم الشكر وال يفوتين . ا صهوري كيار، وصافية، وإينا، ومخسنتوأيض

  .اجلزيل واالعتراف اخلالص ألصدقائي أينما تكونوا

هذا، وعسى اهللا أن جيزيكم خري اجلزاء وأحسنه، فإن اهللا ال يضيع أجر 

  .احملسنني، آمني يا جميب دعاء السائلني

  
  
  

   هـ٩١٤٢ حمرم ٣١جوكجاكرتا، 
   م ٢٠٠٨ يناير ٢٢                 

  

  

  ةـاحثـالب                 

  

  خامسة                     
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 ز  

  حمتويـات البحـث

  

  

  أ............................................................. صفحة املوافقة 

  ب..................................................................... جتريد 

  ج.................................... ................................الشعار 

  د.................................................................... اإلهداء 

   ه .........................................................كلمة شكر وتقدير 

  و............. ...............................................حمتويات البحث 

  

  الباب األول

  مقدمـة

  ١............................................................. خلفية البحث . أ

  ٣........................................................... حتديد البحث . ب

  ٣........ ...................................................غرض البحث . ج

  ٣............................................................. منهج البحث . د

  ٥......................................................... اإلطار النظري . هـ

  ٨........................................................... التحقيق املكتيب . و

  ٩............................................................. البحث نظام . ز

  

  الباب الثاين

  شرح موجز حلياة فريوز

  ١١........................................................ سرية حياة فريوز . أ

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 ح  

   ١٧............................................. املؤثرة وموضوعات شعرها . ب

  

  الباب الثالث

  لفريوز" القدس العتيقة"التحليل على قصيدة 

  ٢١.............................................................. جو النص . أ

  ٢٥.. ....................................................ية ورستيكقراءة ه. ب

  ٢٧............................... .......................قراءة هرمنوتيكية . ج

  ٣٧. ." ..............................القدس العتيقة"املوضوع واملسألة لقصيدة . د

  ٣٨. ." .............................القدس العتيقة"خلفية التحصيل لقصيدة . هـ

  

  الباب الرابع

  اإلختتـام

  ٤٠............................... ................................اخلالصة . أ

  ٤١.............................. ...............................اإلختتام . ب

  ٤٢.. ......................................................مراجع البحث . ج

  

  ٤٥... ...............................................................املالحق 

  ٤٧.................... ....................................الباحثة حياة ترمجة 
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  ةـدمــمق

 اب األولـالب

  

  ةــدمـمق

  

  

  خلفية البحث. أ

 استخدمها لتعبري قوله أو فكرته عن الظـواهر         طريقة خمتلفة له  كل إنسان   إن    

وجد هناك من يستخدم طريقة أو أسلوب التعبري مباشرة إىل ذهن           . املوجودة يف العامل  

م وقد جيد أيضا مـن يـستخد      . القارئني حىت يستطيعوا أن يفهموا ما قصده الصانع       

ستخدامه على عدة الكلمات غري املباشرة       ال املباشرة ومل يفهموه القارؤون    غري   اأسلوب

عدة أفكـاره ومـا     عن  الشعراء للتعبري    هاهذه هي الطريقة اليت استخدمو     .يف املعىن 

غري املباشرة يف املعىن أو     الستخدام الكلمات   اإن  . عمال األدبية األخطرت يف قلبهم يف     

جبانب الختالفها بأعمال الكتابة األخرى جانبا،     أغراض،  له  ألدبية  عمال ا األالرموز يف   

الفهـم  ، وأهم منها جلعل عملية      وإمنا لتأدية لون اجلمالة يف سلسلة كلماا جانبا آخر        

    .لك العملالدقيق ملن أراد أن يهتم بذ

ـ   هو الذي قامته   اسابقاملذكور  التعبري  سلوب  ألاالستخدام  و   اللبنانيـة   ة األديب

ما يف قلبها وفكرا عـن      ع للتعبري   ، اد وديع حداد أو الشاهرة باسم فريوز،       ةبريالك

ة الـيت   الـشاعر وتعربت هذه   قدمت  ". القدس العتيقة "فلسطني يف قصيدا بالعنوان     

 بالزيـارة إىل    هاقيامعن خربا عند     ١حصلت على العديد من األومسة واجلوائز األدبية      

صور االفتراضات حىت حني يف قـصيدا املوجـودة يف          البالد الذي سار أيامه بع    هذا  

  .www.arabicpoem.com :إنترنيت بالعنوان

                                                 
لبناين من احلكومية اللبنانية والفرنسية وسام االستحقاق ال: عرة اللبنانية هياجلوائز اليت حصلت عليها هذه الشااألومسة وومن بعض  ١

     .ة يف الباب الثاين من هذه الكتابة اليت تبحث عن سرية حياة فريوز خصوصااحثبالبيان أكثر منها ستقدم ال. يةوالفلسطينية والتونسية واألردون
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  ةـدمــمق

املذيعة أمام القارئني ألعمال األدبية الظـاهرة يف        قدمت هذه األديبة اللبنانية و      

الظاهرة اليت البد لنا أن تم ا، وهي        . هذه القصيدة اليت بسطت فيها أحوال فلسطني      

  حـوال  أل يستقبل   )النصراين واإلسالم اليهود و  (يةوديان السما مع أل أن فلسطني كا

شعر اتمع هذه األحوال الـسيئة منـذ        .  حياة اتمع هذا البالد    يفالسيئة حىت تتأثر    

م حىت  ١٢٩١-١٠٩٥ب الصليبية عام    ، على األخص منذ وقوع احلرو     العصور القدمية 

 وهذه األحوال السيئة    ٢.م١٩٤٦فلسطني عام   بالد  إسرائيل إىل تفريق    -حرب العرب 

      .هذا العصر التقدم اجلديد واحلديثيف تقع طول الزمان يف فلسطني حىت 

استخدمت هذه الشاعرة واملغنية معا الرمز لتصوير أحوال احلزينة اليت أصـاا              

 :ومن بعض الرموز اليت استخدمتها فريوز يف هذه القصيدة هـي          . هذا البالد جار هلا   

  .ليل صار احلزن، البيوت بال أصحاب وما أشبه ذلك ي،الدكاكني الل

 دي إىل الظاهرة بـأن     قدمتها الشاعرة يف هذه القصيدة تؤ     ما أكثر الرموز اليت       

الـسالم  اإلطمئنـان و  . ن قد خطرت   اإلطمئنان اليت شعرها الفلسطينيو    األحوال دون 

وبتقدمي هذه  . نتطمئسيئة ومل   بالد   أحوال ال  تاللذين يرجومها اتمع لن يقعا إذا كان      

مسائل اليت استقبلها جمتمع     أن توقظ القارئني ألن يساعدوا    القصيدة، أرادت الشاعرة    

  .هذا البالد فلسطني

. ن مباشرة مها القارؤو يفهولكن، مجيع ما قدمتها الشاعرة يف هذه القصيدة مل            

 يكـون نظرية السيمائية اهلامـة ألن      الإىل البحث بواسطة     ن القارؤو حتاجولذلك، ا 

 املقصود أو لب حىت يصل إىل اليت قدمتها الشاعرة وهلا املعىن    الرموز   القارؤون يفهمون 

  .  الغرض من قرض هذه القصيدة

  

  

  
                                                 

2
   html.palestina/com.tragedipalestina.www, History of The Arabs, Hitti. Philip K. 

Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta), 2005, hlm. 808-836. Badri Yatim, Sejarah 
Peradaban Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2006, hlm. 76-79.    
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  ةـدمــمق

  حتديد البحث. ب

صـورة  "وفقا خبلفية البحث السابقة، وجدت الباحثة املسألة البحث، وهـي           

لتكون  املسألة البحث    هتبني الباحثة هذ  مث،  ". لفريوزالقدس العتيقة   فلسطني يف قصيدة    

  : كما يليأسئلة

لفـريوز  " القدس العتيقة "قصيدة  الرموز املوجودة يف    صورة  كيف كانت   . ١

 . صورة فلسطنيأن تصورتستطيع 

أن تـساعد يف تفهـيم      تستطيع  النظرية السيمائية الريفاتريية    كيف كانت   . ٢

     .صورة فلسطني املوجودة يف هذه القصيدة

     

  البحثض غر. ج

 الغـرض األول  : مهـا و هذا البحث،     غرضان تريد الباحثة تطبيقهما يف     هناك

" القدس العتيقـة  "صورة فلسطني املوجودة يف قصيدة      النظري، وهو لتعريف وتفهيم     

 الفكـرة  تقدميالغرض التطبيقي، وهو الثاين . لفريوز بواسطة النظرية السيمائية لريفاتري    

هـة  اجلالعلوم عن صورة فلسطني مـن       والعلم أمام القارئني، على األخص الدارسني       

 . األديبة أو الشاعرة مثل فريوز

  

  منهج البحث. د

  نوع البحث. ١

، وهو البحث الذي يعمل بطريقة )library research(حبث مكتيب هذا البحث   

  .صدر املكتيب  كاملصدر األساسي والثانوياملاملطالعة أو الدراسة على 

  مجع احلقائق. ٢

 كانـت  ق البحث املتعلقة بفريوز، عن سرية حياـا     ع حقائ قامت الباحثة جبم    

وجبانب ذلك، مجعت كتب تتحدث عن نظرية السيمائية املستخدمة يف هذا           . اوأعماهل

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



٤ 

  

  ةـدمــمق

واحلقائق ) data primer(احلقائق األساسية : نوعني، مهاالفتكونت احلقائق من . البحث

ونظريـة  بفـريوز  املتعلقـة  احلقائق األساسية هي الكتب ).  data sekunder(الثانوية 

ومن الكتـب الـيت     . سلوب السيمائي الذي قدمه ريفاتري    األالسيمائية، على األخص    

لفريوز املوجـودة يف إنترينيـت      " القدس العتيقة "قصيدة  : دخلت يف هذا اجلانب هي    

  صباحا الثامنة الساعةيف   ٢٠٠٧  يونيو ١٠ يف التاريخ    com.arabicpoem.www: بعنوان

 "Metodologi Penelitian Sastra" رمحات جوكو فرادوفو يف الكتـاب لة وكتاب، متاما

هي الكتب املساعدة املتعلقـة بنظريـة       فأما احلقائق الثانوية    و. )نقحامل (Jabrohimلـ

لـزين الـدين فنـاين، وكتـاب     " Telaah Sastra "كتاب:  ومنهافريوز،السيمائية و

"Metodologi Penelitian Sastra "لـSuwardi Endraswara وكتاب ،"Evaluasi Teks 

Sastra "لـSegers. Rien T ،وعنوان إنترنيت :com.tragedipalestina.www يف التاريخ 

 konflik/wiki/org.wikipedia.www: م، وكذلك عنوان إنترنيت٢٠٠٧ أغوستوس ٢١

palestina-israel وكتـاب  م،  ٢٠٠٧ أغوسـتوس  ٢١ يف التاريخ"History of The 

Arabs "لـPhilips K. Hittiوكتابني لـ ،A. Teeuw" Membaca dan Menilai Sastra" ،

لـرمحات جوكو فرادوفو " Pengkajian Puisi"وكتاب ، "Sastra dan Ilmu Sastra"و 

    .وعدة الكتب والكتابات األخرى املوافقة مبوضوع البحث الذي تقوم به الباحثة

  حتليل احلقائق. ۳

نـهج   فتقوم الباحثة بتحليل احلقـائق مـستخدما مل        بعد أن مجعت احلقائق،   

ـ ورحتليل الشعر على سبيل قـراءة ه       وهو   ٣.السيمائية اليت قدمها ريفاتري    و تيكية أ س

تيكية أو القراءة اليت قامت ا      ونرمالثاين، قراءة ه  و .القراءة على أساس التركيب لغتها    

   .الباحثة على طريقة الترمجة أو تبيني املعىن من الرموز املوجودة يف تلك القصيدة

   

  

                                                 
3
 Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra, Cetakan Keenam, (Yogyakarta: PT. 

Pustaka Widyastama), 2006, hlm. 66-67.   
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  الطريقة املستخدمة. ٤

هـي الطريقـة    فوأما الطريقة اليت استخدمتها الباحثـة يف هـذا البحـث            

ألن توصـل األشـياء     وهي الطريقة املستخدمة يف البحث      ،  التارخيية-وجيةالسوسيول

ع اإلجتماعية وتارخييتهم   أحوال اتم  املوجودة يف أعمال األدبية بالظواهر املوجودة يف      

  .واقع احلياةيف 

  

   النظرياإلطار. ـه

وجد هناك ف. العديد من النظريات األدبية    علماء األدب قد انتج     عرفنا أن   كما  

لنظرية األدبية اليت تركز حبثها على الكاتب لنفس العمل وأيضا، ما تركز حبثها علـى        ا

ذلك عمل األدب وكذلك البحث على البيئة أو األحوال اليت تكون خلفية التحصيل ل            

 النقدية على   لطرقبتقدمي بعض ا  ) Abrams (سقام أبرام فوفقا ذه الظاهرة،      .العمل

) objektif( اهلدفيـة    ،)pragmatik( النفعية   ،)ekspresif( ةلتعبرييا:  وهي هذه الظاهرة، 

ها نظريات األدبية الـيت قـدم     ال عدة   فولدت من هذه الطرق     ٤).mimetis (واحملاكية

 املؤسسة على االفتراض بأن العمل      ها إحدى النظرية املبنية   وجد من بين  و. ء األدب علما

واشـتهرت هـذه    . ري والتفهيم  الرموز أو العالمات اليت تقبل التفس       يتكون من  األديب

  .النظرية فيما بعد بالنظرية السيمائية

                                                 
4
 كالتعبري أو قته بالكاتب الذي يعرف عمل األدب، على األخص عالشكل النقدي الذي يرى العمل األدب،هي ال) ekspresif(ة التعبريي 

 أثر آلثار املعينة يف أذهان القارئني،هي الشكل النقدي الذي يرى العمل األدب كالشيء املبين للوصول إىل ا) pragmatic(وأما النفعية . لقول الكاتبا

 والقارئ والعامل عراليت تبحث العمل األدب كالشيء القائم باحلري واخللوص من الشا) objektif(واهلدفية . الفين الفرحي كان أو آثار أخرى املتنوعة

" احلق"هي الشكل النقدي الذي يرى العمل األدب كالتمثيل والتصوير والتدليل على العامل وحياة الناس املستخدمة ) mimetis(ية واحملاك. تدوره

 Rachmat Djoko Pradopo, Prinsip-Prinsip :أنظر إىل. التصويري أو الشيء الذي ال بد أن يصوره كاملعيار األول أو األساسي

Kritik Sastra, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 1997, hlm. 26-27. 
Rachmat Djoko Pradopo, Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik dan Penerapannya, Cetakan 
Kelima, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1995, hlm. 140. A. Teeuw, Sastra dan Ilmu Sastra, 

Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Jaya), 1984, hlm. 50.  
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 وجبانب ذلك، يـذكر هـذه       ٥.السيمائية هي طريقة التحليل لدراسة العالمة       

النظرية كالعلم الذي يدرس املوضوعات، احلوادث أو الوقائع ومجيع البوادر الثقافيـة            

مجيـع أشـكال   عن  ي يبحث    ذكر بعض آخر بأا العلم الذ       أو ٦.املوجودة كالعالمة 

أو نظام ) code(واملؤسسة على اإلشارة ) signs(املواصالت اليت تقع بواسطة العالمات     

  إليـه رواملشا) signifier(ر اشامل: والعالمة هلا جانبني، ومها  ٧).sign system(العالمة 

)signified .(وأمـا    إليه، رار هو الشكل الرمسي الذي يعلم الشيء املسمى باملش        اشامل 

    ٨.املقصود أو املعىنر وهو اش هو الشيء الذي يعلمه امل إليهراملشا

كتابة هذا البحث، استخدمت الباحثة نظرية السيمائية كما قدمها ميكـال           ول  

 Roland( برتيس دروالن صاحبه،قام ريفاتري مع . Semiotics of Poetryريفاتري يف كتابه 

Barthes(،      نظرية األسلوب    بدراسة السيمائية على سبيلpost-structuralism . ا  أسند

 إذا كان املعىن يطالع ويدرس إال بواسطة بنيويتـه          وأسسا رأيهما على االفتراض بأن    

تقع هذه الظاهرة ألن    و. حقيقة املعىن أبدا  ع  ، فال يقدر أن يرف     فحسبه ترمزها يف الكلمة  

لنا أن نقول   عىن أو جيوز    مليف قرينة اللغة األدبية الكلية، جيد حقيقة املعىن خارج ذلك ا          

   ٩.ر بنيويتهاشاملعىن ال حيضر وفقا مب: رة أخرىيف عبا

                                                 
٥  Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi, Cetakan Ketiga,  (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press), 2000, hlm. 40.  
  
٦  Umberto Eco, A Theory of Semiotics,  (Bloomington: Indiana University Press), 1978, 
hlm. 6-7.  

  
٧  Rien T. Segers, Evaluasi Teks Sastra, Terjemahan: Prof. Dr. Suminto A. Sayuti, 

(Yogyakarta: Adicita Karya Nusa), 2000, hlm. 4.  
  
٨  Rachmat Djoko Pradopo, Penelitian Sastra dengan Pendekatan Semiotik, dalam 

Metodologi Penelitian Sastra, Drs. Jabrohim (ed.)  (Yogyakarta: PT. Hanindita), 2001, hlm. 71. 
Rachmat Djoko Pradopo, Pengkajian Puisi, Cetakan Kesembilan, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press), 2005, hlm. 121-122.    
  
٩  Zainuddin Fannanie, Telaah Sastra, Cetakan Kedua, (Surakarta: Muhammadiyah 

University Press), 2001, hlm. 144-145.  
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 Semiotics of بكتابة الكتاب بالعنوانريفاتري  تلك الفكرة والقول، قام تنفيذولل  

Poetry    يف الكشف عن العمـل      من اهتمامها  أربعة أشياء مهمة ال بد       ، الذي قدم فيه 

   ١٠:، كما يليهيف هلامةوأما تلك األربعة ا. األديب

. هذا مبعىن أن للعبارة معىن آخر عند التعـبري        ف.  أن الشعر ليس من عبارة مباشرة      -١

حتريف و)  ب،)displacing of meaning (تبديل املعىن ) أ: فترجع إىل أسباا أماو

   .)creating of meaning (جتديد املعىن و)  ج،)distorting of meaning(املعىن 

وشرح ذلـك أن يف اخلطـوة       . يةرمنوتيكه وقراءة متكررة أو     يةورستيكهة   قراء -٢

 ويـة قواعد اللغ الؤسس على   ت يعىن قراءة    يةورستيكهاألوىل أن نقرأ الشعر بقراءة      

  علـى  وهذا يعرف بسيمائية  . إما من جهة صرفها أو حنوها أو صوا أو معناها         

صل على معىن حتة األوىل ال ولكن الطريق. )first order semiotics(الدرجة األوىل 

تاج إىل الطريقة الثانية يعىن قراءة متكـررة أو         حي ولذلك   ،حقيقي يريد به الشاعر   

على  وهذا يعرف بسيمائية     ١١. لتحصيل معىن حقيقي يريد به الشاعر      يةرمنوتيكه

  . )second order semiotics (الدرجة الثانية
                                                 

١٠  Rachmat Djoko Pradopo, Penelitian Sastra dengan Pendekatan Semiotik, dalam 
Metodologi Penelitian Sastra, Drs. Jabrohim (ed.)  (Yogyakarta : PT. Hanindita), 2001, hlm. 75-88  

  
11
يف حبث القصيدة عند نظرية السيمائية اليت قدمها ريفاتري ممكنة تتعلق قوية مبا وجدت يف علم الفلسفة، " هرمنوتيكية"االستخدام كلمة   

 عن كيفية الناس للفهم هرمنوتيكية هي العلم املتعلقة بالبيان. ألن ما قدمها ريفاتري يف نظريته السيمائية مساوية بنظرية اهلرمنوتيكية، بل مل يوجد البيان عنها

، )Paul Richor(وعند فول ريكور . املتعلقة حبد الفهم عن  النص املكتوب أو العمليات اإلرادية واإلختيار الناس قطعية أو الظواهر الوجودية قطعية

  . هي النظرية عن عملية الفهم املتعلقة بتفسري النص

النظرية ) ١: بتقدمي التعريف عن هذا العلم، وهو) Richard Polmer(لمري ولكثرة املعان املختلفة عن هذا العلم، فقام رجيار ف

العلم املستخدم لفهم اللغة يف ) ٣، )التعريف عصر النهضة(كالطريقة العامة للغة دوره العلم الذي يدور ) ٢، )التعريف القدمي(املستخدمة لتفسري الكتاب 

صدرت هذه . الدراسة لفهم النص) ٧النظم التفسريية، ) ٦الظاهرة الوجودية والظاهرة فهم الوجودية، ) ٥أساس املعرفة للعلوم اإلنسانية، ) ٤كل أشكاله، 

  . التكلم، والتبيني لكي يفهم، والترجم: هذه الكلمة هلا ثالثة معان خمتلفة، وهي.  مبعىن التأويل أو التفسري)hermeneuein (الكلمة من اليونان

املأسسة على نظر ) ١٨٣٤- ١٧٦٨( Frederic Ernest Schleiermacher  النظرية لـومن بعض النظرية اهلرمنوتيكية هي

وفقا بالقواعد (النحوية :  بتقدمي نظريتني يف النفسري، ومهاFrederic Ernest Schleiermacherقام . الفلسفيت الذي شرحت فيها تفسري النص

قامت التفسري النحوية باهتمام على خصوصية الكلمة وعدة الكالم وأيضا، االهتمام على . سس هرمنوتيكيتهاأل ملعارضة )السيكولوجية(والصناعية ) اللغوية

:  هلا جانبني اهلامة، وهيFrederic Ernest Schleiermacherوالتفسري النحوية عند . تأثر اونوع اللغة والثقافية حبيث عاش فيها الكاتب 

 املقصود أو املعىن لكل الكلمات يف الكالم تعرف من الثاينو. املساوية بني الكاتب والقارئيف علم اللغة ويل أو التفسري يف الكالم هي ما تتطور  التأاألول

أو نستطيع أن نقول بأن يف جانب األول هو عالقة الكاتب بالقارئ والثاين تعيني العالقة يف نظم . عالقة تلك الكلمات بالكلمات األخرى يف نفس الكالم

رشدت الطريقة الشهودية املفسر إىل أن يتجلس يف مكان الكاتب حىت جيد ). املقارنية(الصناعية حتتوى على الطريقة الشهودية والقياسية  التفسري وأما. اللغة

  . املختلفة مع األخرى بعد قارنه بالكاتبني األخرىالبعض للكلية وتأدية اخلصوصيات ومحلت القياسية الكاتب ك. األحوال الكاتب
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 صرحيا فال بد من البحث عن املوضوع ومسألتها ببحث املعيار        شعر ليكون معىن ال   -۳

(matriks) ،  والطراز (model) ،  واملنوعات (varian-varian) تلـك هـي   . أوال

مـن  ف.  اجلملة إما يف و وإمنا مضمون فيه إما يف الكلمة        الثالثة ال تظهر يف الشعر    

  .  من القصيدةتلك الثالثة جند املوضوع

ر أو األعمال األدبية تكون جمددة من القراءة األخرى اليت تكون            كثري من األشعا   -٤

غـة،  اللست حمدودة إال يف النص كالكتابـة و       خلفية التحصيل هنا لي   . خلفية حتصيلها 

 بأن العامل هـي  Julia Cristiva و Teeuwكما قال – والقصة اللسانية فحسبها، وإمنا

ال بـد   على ذلـك،    ف . أيضا نظماتمع وال والتقاليد،  هي تكون    -١٢النص األساسية 

  . وراء أسباب ظهور الشعرللباحثة من معرفة ما

  

  التحقيق املكتيب. و

البحث مثل مـا    هناك  جد   مل يو  ،اليت قامت ا الباحثة   الحظة  اعتمادا على امل    

النظريـة   املتعلقة بوجدت الباحثة الكتابات وبالرغم من ذلك، . باحثة القيام به   ال هتريد

 ، األوىل : وهي .ابة هذا البحث  تكا الباحثة للقيام ذه القصيدة ل      تريده كما) السيمائية(

) ٢٠٠٢ (أليب ماضـي  "الطـني "اإلنسانية يف قصيدة     البحث ألمحد حوسينو بالعنوان   

ـ  و ".الطني"الذي ركز حبثه إىل وجدان النتائج اإلنسانية املوجودة يف قصيدة             ،ةالثاني

، )٢٠٠٢(إليليا أيب ماضـي     " املساء"يدة  التفاؤل يف قص  البحث لفخر الدين بالعنوان     

ـ  و ".املساء"يف قصيدة   املوجودة  الذي سعى أن جيد شكل التفاؤل        البحـث   ،ةالثالث

                                                                                                                                      
حيث قال بأن الوظيفة لعامل اهلرمنوتيكية هي ) ١٩١٢-١٨٣٣ ( Wilhelm Diltheyرمنوتيكية األخرى هي النظرية لـوأما النظرية اهل

 بأن الكلمة هي النتيجة من الصلة كما ظهرت الصراح من الشعور Diltheyوعند .  والتغيري الفهم والتأويل يف العلوم اإلنسانيةالقيام بتحليل الفلسفيت

: البيان األكثر، لينظر إىل. وأما املقياس األساس للمعىن يف النص هو النية الكاتب وتوحدت تلك املعىن النص بالنية الكاتب العقلية. لطبيعيةاألذى كالعالمة ا

Richard E. Palmer, Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi, Cetakan Kedua, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2005, hlm. 14-110 .وأيضا إىل :Roy J. Howard, Hermeneutika, Wacana 

Analitis, Psikososial, dan Ontologis, Cetakan Kedua, (Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia), 
2001, hlm. 23-53.                     

12
 A. Teeuw, Pembaca dan Menilai Sastra, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 

1983, hlm. 65.  
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). ٢٠٠٥(أليب ماضـي    " املـساء "احلكمة للحياة يف قصيدة      إليئيس مريايت بالعنوان  

 استخدمت تلك البحوث الثالثة نظرية التحليلية السيمائية، بل مل تركـز حبثهـا إىل             

  .  كما تريد الباحثة القيام ا" القدس العتيقة"قصيدة 

 ،القيام ـا  الباحثة  الذي تريد   " القدس العتيقة "دة  ويف قرينة البحث على قصي      

            .فأن تركز الباحثة التحليل إىل السعي لفهم صورة فلسطني املوجودة يف هذه القصيدة

  

  نظام البحث. ز

  : نظام البحث التاىلةباحث الخدمتاست ،ة التحليليةدراس الهلتسهيل البحث يف هذ  

  مقدمة:   الباب األول

ض اغربحث، وأ حتديد ال و بحث،  من خلفية ال  كال  يتكون هذا الباب    

 والتحقيق املكـتيب    ، واألساس النظري،  الطريقة املستخدمة ، و البحث

  . ونظام البحث

  فريوزشرح  موجز حلياة  :   الباب الثاين

آثـاره  و وثقافته وشاعريته    فريوزة  ى شرح حيا  احتوى هذا الباب عل   

  .  وموضوعاا

   "القدس العتيقة"التحليل على قصيدة :   الباب الثالث

" القـدس العتيقـة   "التحليل على قـصيدة     اشتمل هذا الباب على     

 لفهم صورة فلـسطني      ريفاتري اهة كما قدم   السيمائي باستخدام نظرية 

  .املوجودة يف هذه القصيدة

  االختتام:   رابعالباب ال

  . واالختتاماحتوى هذا الباب على اخلالصة من هذا البحث
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١٠ 

  

  ةـدمــمق

  فريوز، صور"القدس العتيقة"اشتمل هذا القسم على نص القصيدة : امللحق         

 حياة  وترمجةتعلق باملوضوعت مما  والبياناتيف عديد األشكال

  .الباحثة
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 ٤٠

  عـاب الرابـالب

  

  امـاالختت

  

 اخلالصة. أ

لفريوز باستخدام نظرية " القدس العتيقة"انطالقا من الدراسة على القصيدة 

ة إىل تقدمي بعض اخلالصات يف التالية، وصلت الباحثية للريفاتري السابقة، السيمائ

  :وهي

غري املباشرة يف املعىن املوجودة يف هذه القصيدة الالرموز أو الكلمات  .١

هي من أسلوب الشاعرة ألن تقدم نظرها ورأيها عن " القدس العتيقة"

وبالرغم من ذلك، تلك الرموز مل يفهمها إال بعد استخدام . فلسطني

 .خطوات التحليل القصيدة عند نظرية السيمائية الريفاتريية

فلسطني هو الوالية االستراجية يف الشرق األوسط الذي يستطيع أن يوصل  .٢

وبالرغم من ذلك، . ىل األخرى وله نتائج التارخيية العاليةبعض الواليات إ

 بعض القوات اليت تريد أن تصيب هذه الوالية الرتاعات الطويلة بني

مسائل ذلك، حياة شعبها بعيدة من األمن والسالمة وهلم عدة فب. هاتستولي

السياسية وكذلك والتربية والتعليم، و، األمنوسائل اإلجتماعية، امل: منها

ة ممن د، هم حيتاجون املساعكل ساعات. قتصادية وما أشبه ذلكاإل

 .يريدون أن يساعدوم
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 ٤١

  االختتام. ب

ة ملن أراد ي الفكركتابة بالرجاء لزيادة ا األجواءهكذا كتبت الباحثة هذه ال  

النظرية السيمائية الريفاتريية، وكذلك أن يراجع يف كيفية تطبيق هذه أن يقوم بدراسة 

وأرجو أيضا، ألن تكون مرجعا للقارئني وتوسيعا .  حبث األعمال األدبيةالنظرية يف

  . وز مثل فريريب، على األخص األدباء اللبنانينياألدب العلفكرم يف حبث 

بعيدة عن الكمال كما ة بأن هذه الكتابة وبالرغم من ذلك، أيقنت الباحث

 فهم اللغة العربية وأدا ة يفباحث إال لنقصان الت كلها ليسوإن هذه.  من األولنذكره

 .  وما يتعلق ا من العلوم، وألجل ذلك أرجو النقد واالنتقاد
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  امللحــق

  

  

  القدس العتيقة

 

  مريت بالشوارع 

  شوارع القدس العتيقة 

  قدام الدكاكني اللي بقيت من فلسطني 

  حكينا سوى اخلربية 

  وعطيوين مزهرية 

  قالوا يل هيدي هدية 

  من الناس الناطرين 

  ومشيت بالشوارع 

  شوارع القدس العتيقة 

  أوقف على باب بواب 

  صارت وصرنا صحاب 

  ينة وعينيهم احلز

  من طاقة املدينة 

  ديين بغربة العذاب ؤين وتذخأت

  كان يف أرض وكان يف إيدين عم بتعمر 

  عم بتعمر حتت الشمس وحتت الريح 

  وصار يف بيوت وصار يف شبابيك عم بتزهر 

  صار يف والد وبإيديهم يف كتاب 

  و بليل كله ليل صار احلزن سيد البيوت 
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  واإليدين السودة خلعت األبواب 

  وصارت البيوت بال أصحاب 

  بينهن وبني بيون صار مثل الشوك والنار 

  واإليدين السودة 

  عم صرخ بالشوارع 

  شوارع القدس العتيقة 

  خلي الغنية تطري عواصف وهدير 

  يا صويت ضلك طاير زوبع الضماير 

  خربهن عاللي صاير بلكه بيوعى الضمري

  

  )م٢٠٠٧ يونيو ١٠ يف التاريخ com.arabicpoem.www :صدرت هذه القصيدة من(

  

  

  :بعض صور فريوز
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