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 الشعار واإلهداء

  الشعار

( 31ٌر ) الحجرات : ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلِل أَتْ َقاُكْم، ِإنَّ اهللَ َعِلْيٌم َخِبي ْ   

No matter how hard or impossible it is, Never lose sight of 
your goal 

 

 اإلهداء

هدى هذا البحث إىل :أ  

 أنتما نوري الليل وظّلي النهار يف كل أحيانمطاري و مايسرية والدّي العزيزين ........ 
 ،يسقون كل عطش أخي احملبوب وأخيت احملبوبتني.... أنتم مياه احلياة 
 زمالئي الكرماء الذين تصاحبين كل الدهر بدون التعب 
  قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية

 احلكومية
 جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 
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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “ Hīna Akūnu Āsyiqān “ karya Nizār Qobbāni (Studi 

Analisis Semiotika Michael Riffaterre). Dalam rangka menemukan kesatuan makna 

yang terkandung di dalam puisi, diperlukan interpretasi makna secara struktur dan 

memusat.  

Berdasarkan hal tersebut, penulis memandang bahwa teori Semiotika yang 

dirumuskan oleh Michael Riffaterre dapat digunakan untuk menganalisis dan 

menemukan kesatuan makna yang terkandung dalam teks puisi yang berjudul Hīna 

Akūnu Āsyiqān. Terdapat dua level pembacaan yang dikenalkan oleh Michael 

Riffaterre di dalam teorinya, yaitu pembacaan Heuristik dan pembacaan Hermeneutik 

atau retroaktif ( menemukan Matriks, model dan Hipogram : Potensial dan Aktual 

guna mendapatkan kesatuan makna puisi). 

Adapun hasil dari penelitian yang diperoleh yaitu : Hipogram potensial dari 

puisi ini adalah harapan dan cita – cita terhadap negara. Model atau kalimat yang 

paling monumental dan memiliki ciri yang khas yang didapatkan adalah bait puisi 

yang berbunyi Ashbaha dhauan sāilan dan Aghdu zamānan khārijazzamān.  Matriks 

yang di dapatkan oleh penulis adalah sebuah harapan dan cita – cita yang luhur. 

Hipogram aktual : Q.S Al – Baqoroh ayat 621 dan Q.S Yusuf ayat 78 

Kata kunci: semiotik Riffaterre; pembacaan heuristik; Nizār Qabbāni; Hipogram 
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لتجريدا  

ة " لنزار قباين دراسة حتليلي حني أكون عاشقاالشعر "  ىذا البحث ىوموضوع 
كان يف حاجة إىل يف الشعر   سيميائية مليشل ريفاتري. وللحصول على وحدة املعىن املضمون

 بيان املعىن من حيث الرتكيب والتوحيد. 
اتري يشل ريفمل اليت قدمها ية السيميائيةى الباحث أّن النظر اعتمادا على ذلك، رأو 

يف الشعر" حني أكون عاشقا "  وحدة املعىن املضمونعلى  لنيل قابلة للقيام هبا للتحليل وا
ظريتو، ومها القراءة التكشيفية )املعتمدة اءتان بنامها ميشل ريفاتري يف نلنزار قباين. ىناك قر 

 حريية  والقراءة التوويلية ) لنيل النم  والرراز على املعاىن املعجامية وعالمة ىذه القراءة غري
 واهليفوغرام : اهليفوغرام اإلمكانية واهليفوغرام احلاىل لنيل وحدة املعىن من الشعر  .

يتضمن الشعر " حني أكون عاشقا " لنزار قباين عن تعبري الشاعر حني يكون 
الرجاء واألمنية  ىذا الشعر ىو اهليفوغرام اإلمكانية من حمّبا. أما النتيجة من البحث ىي :

أصبح ضواء سائال وأغدو زمانا خارج الزمان  والنم  الذي اخرتاه الباحث ىوالعالية للوطن. 
الذي ينالو  وخودة من أبيات الشعر. وأما الررازك ألن ىذا النم  لو عالمة خاص وموذل

والسورة  621البقرة األية السورة  الباحث ىو الرجاء واألمآل العالية. واهليفوغرام احلاىل ىو
 .78يوسف األية 
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 كلمة الشكر والتقدير

نهار جعل ال احلمد هلل رّب العاملني ال إلو إاّل ىو العزيز احلكيم ، واحلمد للذي
معاشا للبصر ، والذي جعل الليل راحة لألنام ، واحلمد هلل الذي خلق السموات واألرض ، 
وخلق اإلنسان ن النساء والذكر. والصالة والسالم على سيدنا وحبيبنا حمّمد صّلى اهلل عليو 

 وسّلم وعلى آلو وأصحابو على الدوام. 
ة األخرية ولتكميل شرط من لقد كتب الباحث ىذا البحث إلمتام الوظيفة األكادميي

الشروط للحصول على الدرجة العاملية يف علم اللغة العربية وأدهبا. وعسى أن يكون ىذا 
 البحث نافعا لدى الباحث وكذلك ملن أراد ازدياد معرفتو يف ىذا اجملال.

وكان ىذا البحث بعيدا من الكمال والتمام ومن مث حيتوى فيو على النقصان 
لفرصة ، تقّدم الباحث شكرا جزيال وتقديرا عميقا للسادة الفضالء الذين  يف ىذه ا والغلط.

 كان هلم فضل على إمتام ىذا البحث ، إليكم :
كعميد كلية اآلداب   ، األستاذ الدكتور احلاج ألوان خريي املاجستريد الفضيل السي .1

 والعلوم الثقافية جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا.
كرئيس قسم اللغة العربية املاجستري ،   الدكتور احلاج أوكي سوكيمانالسيد الفاضل  .2

  الذي قد وافق ىذا البحث. وأدهبا
السيد الفاضل األستاذ الدكتور احلاج توفيق أمحد درديري املاجستري كمشرف ىذا  .3

ون حمل البحث الذي بذل أفسح فرصتو يف إعطاء التوجيهات واالرشادات، وأرجو أن يك
 القبول واالحتسان. جزاك اهلل خري اجلزاء.

، كمشريف األكادميي الذي قد شرف املاجستري رىأنو حنيف أ احلاج الفاضل السيد .4
 طول الدراسة يف كلية اآلداب والعلوم الثقافية.
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مجيع املدّرسني واملدّرسات الذين قد علموا العلوم واملعارف املتنّوعة يف كلية اآلداب  .5
 وم الثقافية يف قسم اللغة العربية وأدهبا.والعل
الذين قد بذال جهودمها  مايسريّة وأّمي مطاري أيب حضرة والدي احملبوبني الكرميني : .6

يف تربية وهتذيب نفسي وكل ما أفتقر من مال وعناية ، أدعو املوىل الرمحن أن يغفر هلما 
 ويرمحهما كما ربياىن صغريا.

يف احلياة الفكرية والروحية  اللغة العربية وأدهبا الذين رافقوا زمالئي الكرماء يف قسم .7
 جتماعية ال ميكن الباحث ذكرىم فردا ، تقول الباحث لكم شكرا جزيال.واال

وأخريا أرجو أن يكون ىذا البحث وراثة مين جلميع القرآء األعزاء ، وأنتظر كل اإلنتقاد 
  أعلم بالصواب.يف األيام القادمة. واهلل والتنبيو ألجل تصويبو
 

 م 5102أغوستوس 52 ،جوكجاكرتا
   الباحث

 
  أمحد فيصل                                         

                            05001121 
 

 ط



 

 ي
 

 محتويات البحث
  أ  ...........................................................  صفحة العنوان
 ب  ...........................................................  إثبات األصالة

 ج  .........................................................  الشعار واإلىداء
 د  ...........................................................  صفحة املوافقة

 ه  ....................................................  موافقة املشرفصفحة 
 و  .................................................................  تجريدال

 ح  ....................................................  التقديرشكر و الكلمة 
 ي  .........................................................  حمتويات البحث

 1  ....................................................  ول : مقدمةالباب األ
 1  ....................................................  خلفية البحث .1
 4  ....................................................  حتديد البحث .2
 4  ............................................  أغراض البحث وفوائده .3
 5  ................................................... التحقيق املكتيب .4
 4  ....................................................  اإلطار النظري .5
 11  ....................................................  منهج البحث .6
 11  .....................................................  نظام البحث .7
 13  ........................  األدبية أعمالوو  عن حياة نزار قباين : حملة الثاين الباب
 13  .............................  األدبية وأعمالو حملة عن حياة نزار قباين .1
 15  ...................................................  شعر نزار قباين .2
 16  .....................................................  ميزات شعره .3
 16  ...........بعض اآلراء لنزار قباين يف الشعر واللغة ويف شعره بنوع خاص .3
 18  ......................................... . األعمال األدبية لنزار قباين4



 

 ي
 

 11  ......................... حني أكون عاشقا " لنزار قباين حملة عن الشعر " . 5
  13  .........  الشعر " حني أكون عاشقا " بالنظرية السيميائيةالباب الثالث : حتليل 

 13  .................................................  القراءة التكشيفية .1
 21  ...................................................  التأويليةقراءة ال .2

 21  ......................................... كانيةماإلفوغرام ياهل .2.1
 26  .............................  والنمط واهليفوغرام احلايل طرازلا .2.2
 27  ...........................................  ايلاحلفوغرام ياهل .2.3

 31  ...................................................  ختتاماإلالباب الرابع : 
 31  .......................................................   اإلستنتاج .1
  31  ..........................................................  اإلقرتاح .2

 33  ................................................................. املراجع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ك



1 
 

 
 

 

 

 الباب األول

 مقّدمة

 خلفية البحث .1

الفٍت الذي استخدمة اللغة لوسيلة يف ( ىو اإلنتاج األدب )العمل األديب
، مثل تطبيق ويف ىذا احلال كانت اللغة حقيقة ثقافية، مع القانون اإلجيايب 1.االتحليليه

 (Sumardjo dan Saini)وفقا لسومارجو وسائٍت  2القواعد الصوتية، والصرفية، والنحوية.
شكل الشكل التجربة، واألفكار، وادلشاعر، وادلعتقدات يف  يفو نسان األدب ىو التعبَت لال ،

من خالل األعمال األدبية، يواصل ادلؤّلف على رأيو عن و  يثَت العاطفة بوسيلة اللغة. حقيقي
للعثور على قيمة لذلك، كان تطبيق األعمال األدبية يعٌت احملاولة  .أحوال البيئة حول حياتو

 3.س يف األدباحلياة الىت تنعك
اآلثار يف  تىي تركالىت  العمل األديب ىو مرآة اجملتمع والعادات أو وقائع الثقافية

، كانت ادلعاىن اللغوية ترّقى كادلعاىن األدبية يف األدب، مع أهنا غَت العمل األدىب. إذن

                                                           
1
  Rachmat  Djoko Pradopo, Beberapa Teori Sastra, Metode kritik, dan penerapannya cet VI   

( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.121 
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 Nyoman Kutha Ratna, Stilistika: Kajian Puitika Bahasa, Sastra dan Budaya, cet II               

( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013 ), hlm. 44. 
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 Alfian Rokhmansyah, Studi dan Sastra, cet I ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) hlm. 2  
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و التمثيل اللغوية تنال زيادة ادلعٌت أ منفصلة من معانيها اللغوية. ويف األدب كانت ادلعاىن
 4هبا.

، : الشعر الغنائياعو وىينو أوللشعر نواع سلتلفة وبعض منها الشعر. أ دبيف األ
شعر العريب الوأما بالنسبة لعدد أبياتو ف. وىلم جرى ، والشعر ادلسرحي.الشعر ادللحميو 

اخلاصة  االتفاقيات حيتوينظاما الذي  نوع منو كلل كان .قطعة والشعربما يسمى  يعرف
يعٍت جعل ويف لغة  "poesis "يعٍت صنع أو   "poeimaالشعر يف لغة اليوناين "و  5.هبا

يف  الشعر ألنو بوسيلةوذلك " يعٍت جعل أو صنع، poetry " أو " poem اإلصلليزية يسمى "
أو  حتتوي على رسالة، واليت قد نفسها العامل اخليايل من شيئا عخيًت  شخصكان ال األساس

منط  رتبت مع الكلمات اليت الشعر ىوفوبطينية. أ كان  سواء الطبيعّيا ،عينةادل احلالةيف  صورة
فعّرف الشعر  (.الشاعر)شخصال خيالأجل  مجيلة من التعبَت ديكن أن يكون حبيث معُت

، ويكون أكثر من بيت. وقال ، دال على معٌتيب()للشعرالعر  بأنو كالم موزون مقّفى
بعضهم : ىو الكالم الذي قصد إىل وزنو وتقفيتو قصدا أوليا، فاماما جاء عفو اخلاطر من  

مج.  نقال عن الرأي و  6كالم مل يقصد بو الشعر فال يقال لو شعر، وإن كان موزونا.
أن الشعر ىو فرع واحد من األدب  (Hudson) ىدسون كشفي، (Mc Caulay)كوالي

باستخدام  ، وكذلك الصورةواخلياىل ىإلنتاج الومهتصال إلالذي يستخدم الكلمات كوسيلة ا
  7.فكرة ادلصوِّر ّّب عنتع  نلواأخطوط و 

                                                           
4
  Faruk, Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2012). Hlm. 77 
5
  Jabrohim, Teori Penelitian Sastra, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 93-94. 
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 -wiki-https://ar.m.wikipedia.org 22 10 2116الشعرdiakses pada hari senin,  
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  Aminuddin, Pengantar Apresiasi Karya Sastra, cet VII ( Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

2009 ), hlm. 134. 
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صنع الشاعر إذا يف األساس  أو صانع النو وشكلكبناء،   ىو الشعر أن ويعرف
،  خاص كنوعو  8روحيا. وأ نكا  بناء وإنشاء وتأسيس عامل جديد، جسدياو كفاءنّ الشعر 

يف كثافة  يقع الفرق ديكنو  القصَتة. والقصة وادلسرحية، من الرواية كان الشعر سلتلفا
 9.فسحة احلرية يف اإلبداع اءالشعر للشعر   يعطيال، حىت الًتكيب مع االتفاقيات األدبية

نزار توفيق  ىو أو بالضبط أحد شعراءه رجال األدب العريب احلديث ىأحد من و
مع  ة، وقد كتب العديد من ادلختارات الشعريّ 3291ولد يف دمشق عام الذي ، اينقب

ونشر ديوانو االؤل )قالت  ،3212بدأ كتابة الشعر سنة  10ادلوضوع الرئيسي. يف عتسا اال
دلّية االع عّما كان يعانيو جيل احلرب , وكان ىذا الديوان تعبَتا جريئا3211يل الّسمرأ(( سنة 

 دلقاومة عنيفة حُت صدوره، وقد تعّرض ىذا الديوان،. وكتب عطفّيزضياع وقلق  الثانية من
واعتّب خروجا عن خّط ادلدرسة التقليدية للشعر العريّب شكال  من قبل ادلتزّمتُت واألخالقّيُت،

ة من قبل مبا يف رمسية وتعتّب مقدس اين قادرة على حتويل ما كانتقب وشعر 11ومضمونا.
وىو  12.ية حبيث يشعر بذلك  أكثر الناساحلياة اليومية واحلياة العصر اللغة  من ذلك

اليت  ةر شهو رات ادلىذه ادلختا إحدى من و .واجلمال واحلبّ  مشهور أيضا بشاعر ادلرأة
حيتوي و ، أشعار 11، ويتألف من 3291يف عام  ، الذي نشركتاب احلبّ اخًتعها ىو 

 .ادلتنوعة التعبَتات والعبارات العاطفية ىعل
ذي ال " حُت أكون عاشقاىو " كتاب احلبّ يف سلتارات،  األشعار ومن إحدى

الشاعر  ها، وضعذلك الشعرو دلعٌت. با الذي حيتفل تعبَت الشاعرل حيتوي على أبيات احلبّ 
                                                           

8
  Alfian Rokhmansyah, Studi dan Pengkajian Sastra, cet I ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014 

hlm. 13. 
9
  Siswantoro, Metode Penelitian Sastra, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 ), hlm. 23. 

10
  Nizar Qabbani, Nizar Qabbani, Style Sheet.http//www.nizar.net/the poet.htm (11 Maret 

2016) 
11

ًّ  األدب تارٌخ فى الجامع,  الفاخوريّ  حّنا   601 -606. صفحة 1801, دارالجٌل: بٌروت) األولى الطبعة,  العرب
12

  Achmad Athoillah Fathoni, Leksikon Sastrawan Arab Modern : Biografi dan Karyanya, 

(Yogyakarta : Datamedia, 2007 ), hlm. 129. 
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يهتّم  الو ، وما عليها ألرضإىل ادللك با يف ذلك الوقت و يتحول إىل ادللك نفسو كعاشق
 يف القطعة األتية :  ىل ما قالو. لنستمع إآخر بشيء

 
 حُت أكون عاشقا

 أشعر أين ملك الزمان
 أمتلك األرض وما عليها

 
مجيع لك من إىل ادل ًب حتويلها كيف كان الشاعركشف  ن، رادلذكو  يف  ذلك الشعر

 تعبَتالىو  و .كلها  األشياء وىو حيّس بانّو ديتلك طويال كان أو قصَتا. أو الدىر ناالزم
فقط.  عٌت الّنّصيادلمن  كتمل فهمهاو مل ي صد وادلعٌت الضمٍت.القعلى حيتوي  الذي

ال  .هايعمج األشياء قادر أن ديلك كيف كان عندما أصبح من عاشق  أيضا شف الشاعركتإ
 أي الطبيعة البشرية مل يكن لنا . وىذا يتناقض مع حقيقةالكم صبحلي هحيدّ  يوجد شيء

كما قال لو.   سيأخذه كل شيءاهلل ل فاذا شاء، وقتعلى سبيل االعارة من اهلل يف أي  أمور
ضمٍت اليت ال ىناك معاىن 13. ......ما يف السمؤات وما يف األرض يف القرأن الكرًن ، هلل

من البحوث  حاجة إىل إجراء مزيدنا يف ، فإنىل ذلك إضافة إو  عنها. يكشفجيب أن 
 .دليشل ريفاتَت نظرية السيميائيةلن امستخدما أ لتحليلوا

 تشكيلها. غَت مباشرة الشعر عاىنمىناك  اليت ًب ذكرىا،بعد ادلالحظات اخلاطفة 
نواح، وىي : تشريد  الثاليت تشتمل على ثو رأى ريفاتَت أن يف األشعار تعابَت غَت مباشرة 

 واخًتاع distorting of meaning)واضلراف ادلعٌت ) displacing of meaning)ادلعٌت )
                                                           

13
  Departemen Agama, Al – Quran dan terjemahnya. (Jakarta : Sigma Media, 2009 ), hlm. 
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ستخدام اللغة مثل ألدب بسبب إا. فتشريد ادلعٌت يف creating of meaning)ادلعٌت )
عٌت. ادل فراغتباس والتناقض و والكناية وغَت ذلك. واضلراف ادلعٌت بسبب اإل التشبيو واجملاز

  14يف األبيات. وادلتشاكل والسجع تكافؤادلعٌت بسبب  خًتاعوإ
سلتارات من  "حُت أكون عاشقا" شعرل ار الباحثيختإعن ، قد ذكرنا فيما سبق

ليتم  اين، نزار قب عمل الشاعر يف األدب العريب احلديثمن  الذيو ، كتاب احلبّ شعرية، 
 دلعاىنامن شأهنا أن تشريح  دليشل ريفاتَتنهج السيميائي محتليلها والتحقيق باستخدام 

سيكون أيضا  وبذلك , يةالتأويل قراءةالو  التكشيفيةقراءة ال ،القراءتُت فيها من خالل الواردة
فيو  دسوف صل لغيفوغرام الذيالتحليل  وكذلك لنماذجوا والنمط  من خالل طريقة الطراز
 .وجود العالقة التناصية 

وليس ، غَت مباشرة من معاىن ا فيودل ذا الشعرختار الباحث ىبناء على ذلك ، إو   
 موافق  ىذا الشعرو . الشعر يبحث نفس الذي و قبلو الذي يسبق الباحث ىناك ادلبحث

ضمن . ثانيا، ىذا الشعر يغَت مباشرةعن التعبَت  َتل ريفاتالسيميائية دليش دلقياسأيضا 
 .تحليل من أجل إجياد معنا كامل وشاملالىل إ  حتتاج ليتىن أاعادل

 
 تحديد البحث  .ب

 : ، قام الباحث بتحديد البحث كما يلينظرا إىل خلفية البحث السابق
 ين ؟وحدة ادلعٌت ادلضمونة يف الشعر حُت أكون عاشقا لنزار قبّا  كيف كانت
 

 
                                                           

14
   Michael Riffaterre, Semiotics Of Poetry.(Bloomington : Indiana University Press : 1978 ) 

hlm. 2 
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 أغراض البحث وفوائده : .ج
 : ليت ديكن احلصول عليها من ىذه الدراسة ىي كما يلياألىداف أ 

الذى    حُت أكون عاشقا يف الشعر ةللكشف عن وحدة ادلعٌت الوارد .3
 .اينكتبو نزار قب

 ا ادلنفعة ادلأخوذة من ىذا التحليل فكما يلي :أمّ و 
و اإلسهام أإعطاء التّبع  وسعيوكان يف   رجو الباحث أن ىذا البحثي .3

، خصوصا على الباحثُت العريب رلال األدب ، وال سيما يفللمتناولُت لوللعمل األديب، و 
 ائية لريفاتَت يف حبثهم.يالذين سيستخدمون النظرية السيم

قسم  ة لكلّية األدب وعلوم الثقافّية،إلعطأ ادلسامهة يف األدب العريّب خاصّ  .9
 اكرتا.كجو جامعة سونان كاليجاكا ج هبا،وأد اللغة العربية
ومن ادلتوقع أن يكون ىذا البحث مفيدا كمرجع أو مقارنة ألحباث شلاثلة  .1

 .أجريت على األعمال األدبية األخرى
 التحقيق المكتبي .د

يف  ىذا البحث الذي يسبقيقصد من ىذا التحقيق ادلكتيب حتقيق عدم البحث 
ادلراقبة  وبقدر  15.يف نفس ادلوضوعبحث اليتكّرر  ىتا ادلوضوع مع تساوي ادلادة حىذ

 جيد ومل، ت، وادلكتبةيوالتصفح يف اإلنًتن حث بدءًا من التطلعوادلالحظة اليت قام هبا البا
عدد ولكن ىناك . على دراسة السيميائية لريفاتَت اينقب نزارشعر الباحث أي باحث يبحث 

على النحو  النظرية ىينفس   استخدام من حيث أوجو التشابو اليت ذلا قليل من الدراسات
 :التايل

                                                           
15

  Lembaga Penelitian IKIP Malang, Dasar-dasar Metodologi Penelitian, ( Malang: 

Lembaga Penelitian IKIP Malang, 1997), hlm.22. 
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القصائد فُت عربّيُت" يف مقتطفات شعرية اتّية لسيّ االذ سَتةالبحث بعنوان "ال .3
 اهإديان فرمنشالذي كتبو  ة لريفاتَتيائيدراسة حتليلية سيم ة لنزار قباينالسيسي

. يف ىذه الدراسة، 9131سنة  كرتاكاجاه مادا جوكجا طالب جبامعة  
 تناقش احلكام العرب الدكتاتور الذينإىل أن ىذه الورقة  الباحثإستنتج 

 تصويرا وتاجلّب  ال حاكمشأن ىذا الشعر . ويصّوريظلمون على شعبهم
 وادلعاملة القاسية ال أنو لديو طابع سيء من األخالق وادلعاملةإ دا،رائعا ج

احلافلة بالبؤس إذا قيس حبياة شعبو  . وحياة حاكم مليئة بالًتاف لشعبو
 النتقاد الدولة العربية. وقد نظمت ىذا الشعر.  والفقر

أنت كل آمُت و مقتطفات شعرية  " من يف احلّب البحريّ بعنوان "  لبحثوا .9
طالب جبامعة كاجاه مادا ال ،  موالنااملعين الذي كتبو نزار قبال"  حبيبيت

الذي  ىو احلبّ و   يف حبثو عن معٌت احلبّ  واستنتج ، 9131يوكياكرتا سنة 
 .بعض و ضلًتم بعضنا ب ديكن أن نفهم بعضنا بعض ،

مقتطفات شعرية  " من رسالة جنديُت يف جبهة السويسبعنوان "  لبحثوا .1
طالبة ال ،راين كوستيانا ذي كتبوال ائية لريفاتَتياين بتحليل السيمبزار قلن

يظهر حبثو أن أزمة السويس اليت  ،9131جبامعة كاجاه مادا يوكياكرتا سنة 
أربعة بلدان ىي فرنسا وإسرائيل  على تشمل 3291أكتوبر  92وقعت يف 

 . و إصللًتا و مصر

اين مقتطفات شعرية لنزار قب ن" م أحزن يف األندلسبعنوان "  لبحثوا .1
طالب جبامعة  ال ريفاتَت الذي كتبو أديب عون اهلل ف،ائية ليبتحليل السيم

، وخلص يف حبثو عن حالة الًتاث  9131كرتا سنة كاجاه مادا جوكيجا 
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العربية بعد تراجع احلكم اإلسالمي يف  -الثقايف واحلضاري لإلسالم 
 األندلس .

دف ذل ما يتعّلق بافيو التشابو أالّتساوي  باحث أن ىناكعًتف اليف ىذه احلالة ، إ  
 منطلقا استنتج الباحث. ولذلك يادادل باذلدف ىناك اإلختالف فيما يتعّلق رمسّي ولكنال

 واين مل يبحثلنزار قب حُت أكون عاشقامن نتيجة ذلك التحقيق ادلكتيب باّن البحث للشعر 
حىت  حتليلها وتطويرىاىل إحاجة يف  لشعر، ال يزال ىذا الذلكو  باحث آخر من قبل.أي 

 ".حُت أكون عاشقا "  معٌت الشعر عن كشفاليف  أصبحت أكثر عمقا 
 اإلطار النظري .ه

 رلاال لفهم ما فيها ائية دليشل ريفاتَتيسيمالسوف تستخدم ىذه الدراسة النظرية  
. السيمائي ىو شيء ائي ىو علم أو منهج حتليل اإلشارةيإن السيم.  من ادلعاىن ادلضمونة

ويف ىذه  16ينوب شيء آخر مثل التجرب والفكر والشعور واخلطاب وما أشبو ذلك.
ن البحث اجلديد س فكرة ريفاتَت، وىي من إحدى ميدااالدراسة قام الباحث بنظرية على أس

يقصد بو أن  حيث Semiotics of Poetry)  بيئة العلمية، كما عّبه ريفاتَت يف كتابو )اليف 
17.نسبيا عن بنية ادلعٌت يف الشعر و متواضع يكون  وصفا غَت متماسك

 

قد نسمع أيضا اللغة مة يف الشعر ىي اللغة اليومية و قال ريفاتَت أن اللغة ادلستخد    
باللغة  سلتلف ستخدامهاإ. بل الًتكيب والصيغة يف ستخدمها الشاعر يف شعرهغَت العادية إ

كان الفرق ،  لذلكو  .ودلعٌت الذي حيتويبا، الشعر يعّب عن شيئ سلتلف اليومية. واخلالصة
. وبالتايل، فمن ادلهم أن نفهم  بُت الشعر وغَت الشعر  يكون يف كيفية النّص إظهار ادلعٌت

                                                           
16

  Burhan Nurgiantoro, Teori PengkajianPuisi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2012), hlm. 4 
17

  Faruk, Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2012), hlm. 140. 
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وسوف نتكّلم عن كل من العناصر  18.وصف ىيكل معٌت الشعرو  او التناسب تماسكال
 الثالثة السابقة يف كالم فيما يلى :

 تشريد ثالثة أشياء، ىي : سبببالشعر يعّب عن شيئ غَت مباشر  نّ أوال، يقال إ  
وثالثا ،  (distorting of meaning)، إضلراف ادلعٌت .(displacing of meaning) ادلعٌت

تشريد ادلعٌت يف األدب بسبب  إّن  . وقال(creating of meaning)ادلعٌت  خًتاعإ
رلاز ادلرسل وغَت ستعمال اللغة مثل التلميح، والتشبيو والتجسيد واإلستعارة والكناية أو إ

والتناقض  (ambiguity)ضلراف ادلعٌت، وىي اإللتباسشياء الذي يسبب إاالذلك. وثالثة 
(contradiction) ادلعٌت  وفراغ(non-sense)ادلعٌت ىو قاعدة أساسية على  خًتاع. وإ

لغويا، ولكن يطوف ويظهر  ن ليس لو معٌتأ اعة الدال يف خارج اللغوي، رغمتنظيم يف صنال
وادلتشاكل  (ryme)والسجع  (typography) ادلعٌت يف العمل األديب كالطباعة

(homologues) .19يف األبيات 
ىي   فيةيتكشلقراءة اال تفسَتية.ال تأويلية أوالقراءة الفية  و يتكشلقراءة اال، ثانيا

 فية لتكشيقراءة االتنتج و . يف الدرجة األوىلالنظام السيميائي  اللغوية أو القراءة ادلتأسسة على
ألعمال با ىناك مشكالت فيما يتعلق ، فإن. ومع ذلك ح، وىذا يعٍت واضعٌت حرفياادلفهم 

ّن ادلعٌت الذي أ ويف احلقيقة ،فحسب فهم ادلعٌت أكثر من ادلعٌت احلريفوىي كيف ناألدبية 
ية قراءة التأويلفال.  20.يسّمى مبعٌت التكثفيّ  ما ادلؤلف يعّّب بادلعٌت الضمٍت وىذا وسيوّصل

األدبية  تفاقيةاإلب الثاينمستوى ية القائمة على نظام السيميائي للعمال األدبة لألقراءال ىي
.21 

                                                           
18

  Michael Riffaterre, Semiotic of Poetry, (Bloomington and London: Indiana University 

Press, 1978), hlm. 1. 
19

  Michael Riffaterre, Semiotic of Poetry,….hlm.2. 
20

  Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajain Fiksi, hlm. 33. 
21

  Rachmat Djoko Pradopo, Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik,…………hlm.135. 
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اخلطوة التالية  فان دليشل ريفاتَت السيميائية ، كما وردت يفادلتكررةقراءة البعد و  
ىل حاجة إال تزال يف  ةيفهم الطراز كفكرة جتريديّ يف ىذه احلالة، و . الطراز والنمط ىي حتديد

وإن . ومع ذلك، واحدة ديكن تلخيصها يف كلمة واحدة أو عبارة الفكرة وىذه. التحليل
، ولكن الذي يظهر ىو ييت الشعر بالتظهر يف ب ارة ادلقصودة مل تكنعبالكلمة أو ال

كلمة أو   يف صورة ديكن أن يكونىذا النمط و النمط.  اإلدراك األّول من الطراز ىو دراك.اإل
 زلّولة أومغَّتة من وص الشعريةصالنّ  عيمج أنّ  أشار ريفاتَت و 22.نةأو مجلة معيّ  عبارة خاصة

 غَتو  مشوالال و اكثر طو  التعبَت تسبباليت  القليلة الواحدة اجلملة الطراز، وىي صورة عن
 القواعدية لبنيةت رلرد اإلدراك لصبحكما أافًتاضية،  عبارة عن اإل الطزار و .حرفية

يف ادلذكورة تظهر الكلمة  يف كلمة واحدة، حبيث ال ثالشل الطراز كونن يديكن أو وادلعجمية. 
وىل يسيطره اإلدراك األ وصيفة الطراز ،يدرك يف عدد من التفاوت ادلتوايلّن الطراز وإ .النصّ 

 23وىو ما يقال لو بالنموذج. 
، مبا يف  كل نصّ   . جوليان كريستيفا يقول أنّ  اذليفوغراماخلطوة التالية ىي حتديد 

اآلخر . على  وصمن بعض مقتطفات و امتصاص وحتويل النصذلك النصوص األدبية ، 
 اليت أصبحت خلفية إنشاء العمل الذي دعت معُّت  نصّ  موجود ىناك، وجو اخلصوص

 ىيفوغرام ديكن اإلشارة إليو على أنو، يف حُت أن النص الذي امتصاص وحتويل ىيفوغرام
، و ، والتوفيقدلعٌت احلقيقي ادلستخدمة، مقارنة. للحصول على طرق ا التحويليّ  النص

 24. ىيفوغراممع  ل النصّ يادلتناقضة حتو 
 

                                                           
22

  Michael Riffaterre, Semiotic of Poetry,….hlm.19 – 21. 
23

  Yulia Nasrul Latifi, Puisi Ana Karya Nazik Al – Malaikah Analisis Semiotik Riffaterre, 

Jurnal Adabiyyat, (Yogyakarta: Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, 

UIN Sunan Kalijaga, 2013 
24

  Rachmat Djoko Pradopo, Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik,……hlm.132. 
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 نهج البحثم .ه
ضلو، " يعٍت meta، "الفوقية اليت ىي مزيج " من لغة اليونانيةmethodosادلنهج "

ث األديب ىو . والبحاالجتاهالطريق أو  فمعناه " hodosوأما " ، بعد، اتباعهامن خالل 
طلب احلقيقة األدبية يف مصادرىا وإضاعتها. فمنهج البحث األديب ىو الطريقة اليت دتر 

 لتوجيو خيدم طريقة 25األدب. صل إىل حقيقة يف موضوع من موضوعةعليها الباحثة لت
 ادلشاكلصياغة وفقا ل أىداف البحث توجيو أو فرضية رفض ومّبر أ ضلو الباحث
، وحتليل مجع البيانات مرحلة وىي، عّب ثالث مراحل عملية البحث فستتم 91البحثية.

 .البيانات وعرضنات، البيا
 تم اختاذىا يف إعداد ىذه الدراسة ىي كما يلي :اخلطوات اليت ست

 نوع البحوث .1
لبحث . يف ىذا ا(Library Research)إّن نوع ىذا البحث ىو حبث مكتيب  

ادلراجع ودفًت اليومية العلمية بقراءة وتعليم بعض الكتب و  حبث الباحث حبثا مكتبيا دتت
 يف ىذا البحث. ول على اإلطار النظرينًتنيت للحصواإل

 مصدر البحث  . ب
ومصدر البحث الذي استخدمو الباحث نوعان، مها ادلصادر األولية وادلصادر  
 الثانوية. 

الباحث وادلصادر األولية ىي ادلصادر األساسية ذلذا البحث أي حصل  . أ
ىي  . ومن ادلصادر األولية ذلذا البحثعليها مباشرة بغَت أية وسيلة

 3291يف عام  اين الذي نشرلنزار قب‘‘ حُت أكون عاشقا ’’ ر الشع

                                                           
25
 . ،ص(1801 الدٌوانً، مطبعة:  بغداد) ،األدبً البحث منهج الطاهر، جواد على 

26
  Edi Subroto, Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural, (Surakarta: LPP UNS dan 

UNS      Press, 2111), hlm. 14. 
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بشكل غَت  مصادر البيانات الثانوية، و البيانات اليت ًب احلصول عليها  . ب
، ولكن ال تزال تعتمد على فئات أو مباشر أو عن طريق وسيط

يف ىذه احلالة البيانات الثانوية اليت  27ادلعلمات اليت تكون مبثابة ادلراجع.
اليت تتعامل مع األشياء، و القواميس  ًب احلصول عليها من الكتب

، وادلواد الداعمة األخرى ادلرتبطة هبذا ت، واجملالتيومقاالت و اإلنًتن
 البحث.

 مجع البيانات .2
وىو ىنا مجع البيانات  شطة يف عملية البحثحدة من األنمجع البيانات ىي وا 

وقد أجريت عملية مجع  28.الألساسية اليت ذلا دورىا اذلاّمة لتزويد جودة نتائج البحث
البحث يتم من خالل قراءة البيانات عن طريق مكتبة )البحوث ادلكتبة ( ، وىو ما يعٍت أن 

 29وحتليل و مراجعة األدبيات أو مكتبة ادلواد اليت ذلا صلة مبوضوع البحث.
 حتليل البيانات .3

.  سائل الواردة يف البياناتة ادليف معاجل جهود الباحث عبارة عن حتليل البيانات 
، و حتليل األحباث اليت أجريت  ىذا التحليل ىو التحليل الوصفيالطريقة ادلستخدمة يفو 

سهولة . النهج  ، لذلك فمن ادلفهوم أكثرعرض احلقائق و الوقائع بشكل فهمعن طريق 
من خالل  نص الشعرادلعاين الواردة يف  الذي فهم لريفاتَت السيميائي نهجالىو  ىنا ادلتبع

عن رلريات األمور والقراءة التأويلية . وباإلضافة إىل  فيةلتكشيقراءة اال مها القراءتا عملييت
 ز و ادلتغَتات.االطر ، ادلصفوفات و ىيفوغرامحتديد القيام  بتحليل يف  يسعى الباحث ذلك

 

                                                           
27

  Siswantoro, Metode Penelitian Sastra,……..hlm.71. 
28

  Lembaga Penelitian IKIP Malang, Dasar – Dasar Metodologi Penelitian,hlm.95. 
29

  Dudung Abdur Rahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta. 

2003), hlm.7. 
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 نظام البحث .ز
 أبواب وىي :إىل أربعة  لى البحث الكامل قّسم الباحث حبثول عو حصلل 

مقدمة ويشبمل ىذا الباب على خلفية البحث وحتديد البحث وغرض  :الباب األول
 .إلطار النظري و منهج البحث ونظام البحثوالتحقيق ادلكتيب وا البحث ومنفعتو

 .ةلو األدبياعم وأ ايننزار قب وحملة عن حياة :الباب الثاين
 ويشملاين بالقراءة السيميائية لنزا قبا " " حُت أكون عاشقالشعر حتليل  :الباب الثالث
 فية والتأويلية.لتعابَت غَت مباشرة والقراءة التكشيعلى حتليل ا
 مل على النتيجة واإلقًتاحات.ي على االختتام الذي يشحيتو واإلختتام  :الباب الرابع
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 الباب الّرابع

 اإلختتام

 اإلستنتاج

اين باستخدام النظرية لنزار قبكون عاشقا " وبعد القيام بتحليل الشعر " حني أ
 :  ث وحدة املعىن من ذلك الشعر ، كما يلىل ريفاتري وجد الباحالسيميائية مليش

ن و وجد الباحث معاىن الشعر " حني أكون عاشقا " اليت تتك من القراءة التكشيفية، .1
متنوعة و   لة ال تزالمن املعاىن اللغوية واملعاين املعجمية، ولكن املعاين يف ىذه املرح

 متكسرة يف مجيع نصوص الشعر.
الذي جيائز فيو أن يتضمن معىن  وجد الباحث اهليفوغرام الكامن من القراءة التأويلية، .2

 الشعر. 
 من الشعر " حني أكون عاشقا " فكما يلى : و أما ىيفوغرام اإلمكانية

 .لشعور احلبية الوطنيةينشاء لستطيع أن ت . إلهناالرجاء واألمنية العاىل للوطن
 ×خارج، أنقل  ×دخل  الواردة من ذلك الشعر يعىن : أّما األفكار املتناقضة

 أصابع ×الصني، لسان  ×أوقف، فرس 
بأّن اجملتمع ديتلك اىل  الشاعر عن الفكرة فاملعىن املتناقضة الواردة السابقة يعىن سيبنّي 

ة الضّدية متعّلقان بينهما. دخل يتعّلق بضّده وكانت الثنائيّ  يف احلكومة. احلقوق والوجوب
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يعىن يف احلياة الوطنية موجود ىناك حّقان للعائلة رعوّي ديتلك اىل املمكنني ىف كّل احلال. 
ألنقل يتعّلق باإليفاق يعىن  كانت يف اإلمارة ممكنة إىل أن ينقل حّق التّنفيذ أو الّسلطة 

ىن لّكل اجملتمع مستحق أن خيتار نظام الرتبّية وديكن ليوقفو. والُفرس يتعّلق بالصني يع
للمستقبلهم. لسان يتعّلق باألصابع يعىن يف تبليغ املطمح اىل احلكومة ممكنة اللسان أي 

 بالعمل أو باألفعال.
حصلهما الباحث يعتقدمها أكثر ىائال وىو أصبح ضوء سائال و  الذي انوأما النمط

البيتان ، ألهنما تعبري لكل فكرة املكتوب يف البيت أغدو زمانا خارج الزمان. وخيتار ىذان 
العايل للتغيريات الذي أكثر جهدا فيالبلد  الفكرة األوىل ىو الرجاء واألمآلالشعر األربع. و 

 الذي قد حياول يف حتقيقو. والثاين خطوة عظيمة الذي يأخذ ألجل املستقبل أكثر حسنا.
وىذا الرجاء  اء وىو الرجاء لكل أمنية العايل.أخذ الباحث الطراز يف ىذا الشعر يعىن الرج 

 س وروح من مجيع الشعراأس

 قتراحاال

بعد أن حّلل وحبث الباحث عن ما يتعّلق بالشعر " حني أكون عاشقا " لنزار قباين، 
رأى الباحث أنّو البّد من البحث العلمي مهتّما بالضوابط من اإلقرتاحات اليت تسردىا كما 

 األحسن من البحث يف املستقبل. وأما اإلقرتاحات فكما يلي : تلي ليحصل على ما ىو
ة السيميائية ليست مليشل ريفاتري فقط، بل ىناك النظريات السيميائيات األخرى يالنظرّ  إنّ 

املتنّوعات اليت وضوعها أىايل السيميائية. ولذلك، أن يستخدم الباحث أو الباحثة يف ما 
و النتائج املتنّوعات من البحث بوسيلة النظريات بعد بالنظريات األخرى، ألن تكون في

 األخرى.
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إّن التحليل السيميائي ليس حتليال وحيدا لدراسة الشعر، ولكن ىناك التحاليل 
التحكيكي، األخرى كالتحليل التناص، والتحليل الرتكييب، والتحليل السيكولوجي، والتحليل 

يف املستقبل أن حيّلل ىذا الشعر  ، فيمكن للباحث أو الباحثةوالتحليل التارخيي. إذن
 بالتحليل األخرى، وبالنظرية املتفرّقة، وباملنهج املتنوّع.

ىذا، وقد أتيت اىل النهاية يف ىذا البحث، وأمحده وأستعينو سبحانو وتعاىل، واهلل املستعان 
على ما تصفون، فبنعمتو وعونو انتهى ىذا البحث. وأرجو أن ينتفع ىذا البحث لكّل من 

آراءه وانتقادتو ليكون ىذا  رجو ملن رأى فيو األخطاء أن يلقىعزم بو من اجلميع. وأىو 
 البحث مكمال ومنقحا.
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