
 )أدونيس(لعلي أحمد سعيد " حوار"شعر 
   ) لميكائيل ريفاتيردراسة تحليلية سيمائية( 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هذا البحث
  مقدم إيل كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا

  إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العاملي
  ىف علم اللغة العربية وأدا

  

 وضح

  عبد الرشيد

  ٠٤١١١٨٧٥: رقم الطالب 
 

 ية وأدبهاغة العربلشعبة ال
  كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية

  جاكرتاكجو
٢٠٠٨  
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  واإلهداءالشعار 
 
 

“jadilah manusia bebas, jadi majikan dirimu sendiri tetapi jangan 
melanggar hak orang lain” 

-Ibunda Pramoedya Ananta Toer- 
 

 .اآلخر حلقوق متجاوزا تكن ال ولكن بنفسك كن حرا، إنسانا كن
)تور أنانتا فرامودييا أم(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :أهدى هذا البحث خصوصا إىل
 

  أيب فسراه الكرمي و أمي فضيلة الكرمية
 )ريب ارمحهما كما ربياين صغريا(
  يين احملبوبني حممد رملي أنوار وحممد مشس الدينوأخ
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 جتريد البحث
 

Puisi "Dialog" Karya Ali Ahmad Sa'id (ADONIS) 
(Analisis Semiotik Michael Riffaterre) 

 
Puisi bagi Adonis adalah "upaya menciptakan dunia baru dengan cara 

melemparkan masa kini ke masa depan atau membuka pintu-pintu masa kini 
untuk menerawang masa depan". Keyakinan Adonis untuk mengubah kebudayaan  
Arab dan mendeklarasikan diri sebagai kreator itu, akibatnya ia banyak dipuja, 
tetapi karena itu pula ia banyak dicela. Ia hijrah dari Suriah ke Lebanon terus ke 
Paris karena tekanan politik, penolakan ide-ide liberalnya serta prahara perang 
saudara yang menyekam api. Tetapi, ia tak pernah puas berkarya. Karyanya 
adalah simbol kreativitas dan perubahan itu sendiri. Adonis, dialah sang penyair-
filsuf yang menggegerkan Arab. Ia pembawa kredo dinamis bagi arti sebuah 
kebebasan, kemanusiaan, dan kemajuan peradaban sebagaimana ia buktikan 
sebelumnya sebagai pemimpin gerakan "sastra pembebasan" (syi’r hurr) era 1950-
an hingga 1960-an. 

Penelitian ini berawal dari permasalahan mengenai makna Cinta (Hubb) 
yang dikemukakan oleh sang penyair dalam puisi Hiwar. Karena karya sastra 
sebagai produk budaya yang tidak terlepas dari kondisi sosial di mana karya 
tersebut diciptakan, sebagaimana yang diungkapkan Teew bahwa “Sastra tidak 
lahir dalam kekosongan budaya”, maka peneliti ingin membuktikan seberapa jauh 
keterpengaruhan antara puisi Hiwar dengan kondisi sosial-politik yang melatar 
belakangi penciptaannya? Untuk itu, Teori yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah semiotik Riffaterre. 

Dalam memproduksi makna, Riffaterre menawarkan tiga hal 
ketidaklangsungan ekspresi dalam puisi. Dikatakan bahwa puisi menyatakan 
sesuatu secara tidak langsung, ketidaklangsungan itu disebabkan tiga hal, yaitu; 
displacing of meaning (penggantian arti), distorting of meaning (penyimpangan 
arti), dan creating of meaning (penciptaan arti). Untuk konkretisasi makna (arti 
dari arti) puisi dapat diusahakan dengan pembacaan heuristik dan pembacaan 
retroaktif atau hermeneutik. 

Setelah melalui pembacaan retroaktif, sebagaimana yang diungkapkan 
dalam semiotik Riffaterre, bahwa dalam pembacaan ini telah ditemukan adanya 
matrik, model, varian dan hipogram pada puisi "Hiwar", maka, oleh peneliti 
dianggap bahwa Cinta dan berbagai konflik yang terjadi di dalamnya  merupakan 
representasi dari sebuah Negara-Bangsa dengan berbagai macam permasalahan 
yang terjadi di dalamnya. Dan hal  ini, ia mempunyai kesamaan dengan kondisi 
sosial-politik yang terjadi di Lebanon-Syiria pada tahun 1975 hingga 1986 dan 
bahkan sampai sekarang atas perebutan wilayah antara bangsa dan berbagai aliran 
yang ada termasuk Islam dengan non-Islam. Namun, Cinta dalam puisi "Hiwar" 
menggenggam sebuah arti kebebasan yang universal dan selalu kritis terhadap 
kehidupan. 
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 كلمة شكر وتقدير
  

من يهـد   ، احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أعما لنا          
مـدا  أشهد أن آل إله إال اهللا وأشهد أن حم        . اهللا فآل مضل له ومن يضلله فآل هادي له        

أللهم صل على سيدنا حممد و على أله وأزواجه وذريته ومن تـبعهم             . عبده ورسوله 
  .بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد

تكميال لدراسيت بكلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكوميـة          
لعلـي أمحـد سـعيد      " حـوار "قام الباحث بكتابة حتت عنوان شعر       ، جوكجاكرتا

ليلية سيمائية مليكائيل ريفاتري إلمتام بعض الشروط للحصول على         دراسة حت ) أدونيس(
فيحسن الباحث يف هذه الفرصة أن يقـدم        . اللقب العاملي ىف علم اللغة العربية وأدا      

، كلمة الشكر اجلزيل والتقدير العميق للذين كانوا هلم فضل عليه ىف إمتام هذا البحث             
  :وأخص بالذكر منهم

الذَين قد ربيا الباحـث     ) أيب فسراه وأمي فضلية   (  الوالدين احملبوبني  .١
  حىت يكون فيما هو عليه اآلن

رئيس جامعة سونن   ، األستاذ الدوكتور حممد أمني عبداهللا املاجستري      .٢
  كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا

الدوكتور احلاج شهاب الدين قليويب املاجستري بوصفه عميدا لكلية          .٣
 . سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتااآلداب جبامعة

الدوكتور ألوان خريي املاجستري بوصفه رئيسا لشعبة اللغة العربية          .٤
 وأدا بكلية اآلداب

حممد حنيف أنوري املاجستري الذي قام بالإلشراف علـى هـذا            .٥
البحث وكان له بكل الصرب وعظيم النفس قد وسع الفرصة لريشد ويوجه            

 تى يؤلف هذا البحث كامالالباحث ح
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مجيع املدرسني واملدرسات ىف كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا          .٦
 اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا

 جوكجاكرتا Ignatius College" ايكناتيوس كوليج"املوظفني مكتبة  .٧
 شكر كثريا على استعارة الكتب الصعوبة لكيلها

 حممد شعراىن رافعى، حممد أدي مواهب عظم،(إخواين وأخوايت  .٨
توفيق، سهالين، أمحد موليانور، هادي فرانوتو، حممد مصدوق الورقي (

كن عاملا وال تكن "أخب عليكم، ومجيع أصدقائي يف ساجنار نون، 
 "جاهال

كانوا هم  ، ومجيع أصدقائي الذين ال ميكنين ذكرهم واحدا فواحدا        .٩
 .كانت أم غري مباشرةيساعدونين ىف إمتام كتابة هذالبحث مباشرة 

 
. وأخريا اعترف الباحث على كثرة األحطاء والنقصان ىف كتابة هذا البحـث           

فلذلك يرجوالنقد املفيد والنصيحة واإلرشاد من أي مكان استكماال لكتابـة هـذا             
ويسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذا البحث نافعا للعلم األدب عامة ولسائر مـن              . البحث

 آمني. يسري قراءته خاصة
  
  

  ٢٠٠٨يوليو  ١٨ ،جوكجاكرتا
  
 

 الباحث
 

  عبد الرشيد
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 حمتويات البحث
 

  أ  .......................................................صفحة املوضوع 
  ب  ........................................................الشعار واإلهداء 
   ج  ..........................................................صفحة املوافقه
   د  ..........................................................رسالة املشرف
 ه    ...........................................................جتريد البحث

   و  ......................................................كلمة شكر وتقدير
 ح  ........................................................حمتويات البحث 

  ي  ................................................................اجلداول
  

  ١   ...................................................)مقدمة(الباب األول 
  ١   ................................................خلفية البحث . أ
  ٥   ..............................................حتديد البحث . ب
  ٥   ......................................أغراض البحث وفوائده . ج
  ٧   ..............................................التحقيق املكتيب . د
  ٩   ...............................................اإلطار النظري . ه
  ١٥  ................................................منهج البحث . و
  ١٨   .................................................نظام البحث . ز

    
  ٢٠  ......." حوار"وشعر ) أدونيس(ترمجة حياة علي أمحد سعيد : الباب الثاين
 ٢٠  ...................................حياة علي أمحد سعيد ترمجة . أ

 ٢٢   ...............................................تربيته  .١
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 ٢٥   ............................................ته وانتاجا .٢
 ٣٢  ..............................................." حوار"شعر . ب

 
  ٣٥  .........................." حوار"التحليل السيمائي لشعر : الباب الثالث

  ٣٩  ..........................................القراءة اإلستكشافية . أ
  ٣٩   ..................................القراءة اإلستكشافية  .١
  ٤٦   ......................................تعبري غري مباشر  .٢

  ٤٧   .....................................إستبدال املعين ) أ
  ٤٨  .....................................حتريق املعين )  ب
 ٤٩  .......................................خلق املعين ) ج

  ٤٩  ..........................................القراءة اإلرجتاعية  . ب
  ٥١  ..............................................تريك ملا .١
  ٥٣  ...............................................املودل  .٢
  ٥٤  ............................................الفاريان   .٣
 ٥٦  ...........................................اهليفوغرام  .٤

 ٥٩   ................................................) االختتام(الباب الرابع 
  ٥٩  ..................................................اخلالصة . أ
  ٦٠   .......................................... كلمة االختتام. ب

  

 ٦٢   ...........................................................ثبت املراجع 
  ٦٥  .........................................................ترمجة الباحث 

  املالحق 
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  اجلداول
  

   ٥٧......ريبتحليل سيمائي ملكائيل ريفات) أدونيس(لعلي أمحد سعيد " حوار"من شعر 
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لالباب األو 

  املقدمة

 خلفية البحث  .أ 

فالفنان خيتـرج   . األدب عبارة عن اإلنتاج واإلبتكار ال يكون يف بداية حماكيا         
واألدب لـذلك   . وينتج العامل احلديث استمرار العملية إبداع الطبيعة واستكماال هلـا         

 ظهر األدب أثناء اتمع بشأنه إنتاجا خياليا لألدب ويف نفس           ١.تعبري العاطفة العفوي  
عاىن األدب بعمليـة اإلسـتجزاء      . الوقت انعكاسا على الظاهرات اإلجتماعية حوله     

نسان احلضاري للثقافة اإلنسانية وحضارته الدينامية إذ أنه يتمكن من نظر إىل تاريخ اإل 
وكان اإلنتـاج   . وظهور اإلنتاج األدىب لذلك عبارة عن جزء حياة اتمع        . أينما كان 

  ٢.األدىب يف هذا الصدد يصبح إنتاجا فنيا يستخدم اللغة بوصفها أداة

مـن هـذه    . عروف أن لألدب أنواع شىت منها الشعر والنثر والدراما        ومن امل 
هذا، ألن العناصر األدبية كلها تتبلـور علـى         . األنواع فالشعر أوىل من الثانية الباقية     

والقراءة له عبارة عـن اللـذة       . الشعر ويصبح الشعر فنا أدبيا أساسيا منذ قدمي الزمان        
ل الناس ينتج وخيترع الشعر ويقرضه منذ قـدمي         استغراقا للذة الشعورية اليزا   . األدبية
  ٣.الزمان

                                                 
1 Jan van Luxemburg dkk,  Pengantar Ilmu Sastra (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 5. 
2 Jabrohim (Ed), Metode Penelitian Sastra (Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, 2003), 
hlm. 69. 
3 Rachmat Djoko Pradopo, Pengkajian Puisi: Analisis Strata Norma dan Analisis Struktural 

dan Semiotik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1900), hlm. v. 
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وره على كونه لغة وتعـبريا      بوصفه من أنواع اإلنتاج األديب، اليترك الشعر د       
واملعادلة بني الشكل واملضمون عبارة عـن مجالـة         . للنـزهات االجتماعية والعقلية  

  .الشعر وفضيله العليا، باإلضافة إىل االسلوب والتركيب

 أنّ الـشعر هـو      املعرفة والوعي على   بدون   فهما جيدا اليفهم اإلنسان الشعر    
  املعنوي املعىن احل  له،  اإلنتاج الفين ،املعىن   وقبل فهم  ٤. دون أن يكون الشيئ فارغا     قيقي 

 ليأخذ معىن الشعر الـذي      دوام التصارع  الشعر   اءةقر. يف ذلك الشعر، فاإلنسان يقرأه    
، حاصل اخللـق     يشكّل الشعر األحسن صيغة اللغة اليت جنتمع ونستقلّ        . الشاعر ةيقدم

 وحيق له يصب جهـدا       الشعر جحيي لذلك:  وحزن من اإلنسان مع كل التجربة يف حمبة      
  ٥.لك الشعر يعطي املعىن على ذ الذي املسؤولوهوجمموعا أيضا من فريق القارئ 

انتـاج  . مفهوم الشعر ال ميكن املفكوك عن خلفية املسألة اتمعية و احلضارية          
هذا .  يدلّ على اتمع وال يتباعد واملعد عن اتمع والقوات على زمنها           األدب الذي 

الـشاعر ال   . احلال تذكّر أنّ األديب كان عضو اتمع، فإنه ال ميكن املفكوك عنـها            
شـكل  جتماعي واحلضارة هي موجود يف      خلفية اإل . يتباعد عن التأثريات اإلجتماعية   

  . الشعرخلقمنها دب، انتاج األ

أرض يدخل  ثاين،  ال العاملومثل هذا احلال قد وقع يف أرض العرب، بعد حرب           
مبناسبة . عصر اجلديد الذي يدلّ بالتبديل املهم يف حياة اإلجتماعية والسياسة         يف  العرب  

اجلهاد لتحصل احلكومة اليت تستقل بنفسها، فيربز هناك معدد حزب سياسي الـذي             
غ احلرية الرباءة من سيطرة الغريب فقط، ولكن دافع و أكّـد تلـك              لغرض ليس له بل   

حالة الديناميـة   . احلرية على األساس طريقة السياسة وبرنامج اإلجتماعية واإلقتصادية       
ورط أقوام فكري و سبب له إبرازا الشعور اجلديـد عـن متـورط يف جهـاد     اليت ت 

 ٢. ، صنفس املصدر 4                                                 
5 A. Teeuw, Tergantung Pada Kata (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), hlm. 5. 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 ظاهر مصور أيضا يف أشعار      ب مرة أخرى اليت   جمتمع العر اإلستقالل القومية و ترتيب     
 ٦"أدونيس" يسم عروف أمحد سعيد أو امل علي والسياسة من شعراء، منهماإلجتماعية

٧.ت طموح فرقتهيتصوالذي 

. كّر العرب املعاصـر املقـدم      ومف وناقد هو شاعر ) أدونيس(علي أمحد سعيد    
ـ   ١٩٣٠ الكامل علي أمحد سعيد أسرب، ولد يف سنة          يسمه صابني مبحافظـة   بقريـة ق

حصل تقديرا الدويلّ، من بـني      .  اللغات  إىل ةترمجنتاجات امل له اإل . الالذقية يف سوريا  
، جييـان   )١٩٧١(لبنان أورود من جملس الشعر العاملي يف فيتسبوروغ         -ذلك سوريا 

، جويت  )١٩٩٤(، فريز دي ال مديتران و نزمي حكمة أورود          )١٩٩١(مالرييو إتراجنري   
خ القوي مـستلم    ذكر إمسه مرارا ملرش   ). ٢٠٠١(ميدال أوف جويت غيسل سيكاف      

 لكرشخ القوي من املنطقة جنوب      فراموديا أننتا تور  مثل  . اهلدية نوبل يف اال األدب    
ات علـي  نتاجمن بني اإل. شرقي آسيا، خصوصا من بالد إندونيسيا على ذلك الوقت    

 أغاين  ،)١٩٥٧ (أوراق يف الريح  ،  )١٩٥٧( قصائد األوىل هن  ) أدونيس(أمحد سعيد   
 يف  يكتب احث أن بى اليت ال متكن ال    خرنتاجات أ كثري اإل ، و )١٩٦١(قي  حميار الدمشا 

ترجم إىل اللغة اإلندونيسيا خبري النهضيني، من واحد        امل اجلديد   اإلنتاج. صحيفةالهذه  
حبث يف  : الثبيت و املتحول   عنوان هو الكتاب ب   نتاجذلك اإل . املدرس يف كلية اآلداب   

علـم األثـار     -أدونيس: عنوانرمجة اإلندونيسيا ب  ت  إذا يف . اإلبدأ و اإلتبأ عند العرب    
يف عامل التفكري، إمسه ينتأ، مشهور      . اإلسالم، جز األول و الثاين    -ر العرب فك-الترخيية

                                                 
 هو إسم آهلة اجلمال واخلصب والنهض أدونيس .  هذا النداء هو يرمز تبديال حركتا و حتويال 6

هذه آهلة قُِتل خلرتير الربي قبل بعث إلالهة مسمى . ة تاموزيسم بابيلونيا آهل. فونيزيا، قبل تقليد من يوناينّ
كما قال اُسطورة، . يسم يوناينّ أفروديت. هذه إالهة يسم أيضا بإسم إالهة إشتار. أشتاروت اليت بعد هام به

 Ahmad Mulyadi, Adonis: Perubahan-perubahan Sang،أنظر. (آهلة أدونيس ض على كل موسم الربيع
Pecinta (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 86. atau Arkeologi Sejarah Pemikiran Arab-Islam, Terj. 

Khoiron Nahdiyyin (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. xvi.  
 
7 Anonim, Puisi Arab Modern, Disusun dan Diterjemahkan oleh Hartojo Andangdjaja 

(Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), hlm. 25-26. 
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ـ  احثب قصد ال  يتبعد نشرة حاصل له التحقيق األطروحة الدكتور، األطروحة ال         ي ه
 هذا هـو  . ارس، فرنسا اآلن يف ف  ) أدونيس(يقيم علي أمحد سعيد     . أسم الكتاب التايل  

  :على العنوان) أدونس(علي أمحد سعيد ل  من األشعارالشعر

  حوار

ال تقُلْ كان حيب  
خامتًا أو ِسوار  
حصار إنّ حيب  
  إنه اجلاحمونْ

  .يبحرون إىل موم، يبحثونْ
  

  ال تقلْ كان حبي
  قمراً،

  ٨.إنه شرار

 مثل الوطنية؟   أي، بل    معىن التوصية يف الوطنية     يظهر بصورة حلظة ذلك الشعر   
ياسة يستطيع أن يقيل أيضا ليسبح احلق يعين حق اإلنسان رعوي مـن ضـغط الـس               

 قلقا دائما   احثبا السؤال الذي يسبب ال    لسالطني، بل كيف هو مثل احلق رعوي؟ هذ       
يرغب أن يعبر املعىن بصورة األصرح، ما  هي احلقيقة التوصية اليت ترغـب أن تعبـر     

  .بالشاعر على ذلك وقت الشعر  خلقه

 توصـل   والعالمة بنفسها ال تستطيع أن    . الوصية هي واحدة من إظهار العالمة     
ـ   . ةاملقصود منها بدون ذكر ما، مبن، وملا تلك العالمة موجود           مـن   ةبل، ال مفكوك

                                                 
8 Mounah A. Khouri and Hamid Algar, An Anthology of Modern Arabic poetry (Los 

Angeles & London: University of California Press Berkeley, 1974), hlm. 196. 
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 حياول النظرية السيمائية، هـذه      باحثفلتحليل ذلك الشعر، ال   . عالقة املكن والوقت  
 أن  باحـث الحيقن  فلذلك،  . سرياالنطرية على العموم لتحليل العالمات اليت حفظ التف       

فهو إظهار أكرب الذي حياج التعـبري عنـه         ) أدونيس(عيد  لعلي أمحد س  " حوار"الشعر  
  ي السيمائية متلك  و. بطريق النظرية السيمائيهي و على الشعر    ة اخلاص  اإلهتمامة النظري

٩.نظرية السيمائية مليكائيل ريفاتري

  حتديد البحث .ب 

 عـبري تركز على ت   ، فاملسألة اليت تظهر يف هذا البحث      بناء على خلفية البحث     
مع سياقاته االجتماعيـة يف ذلـك       حوار   النص موجودا يف شعر      شتمل على املعىن امل 
  :كما يلىف يف هذا الصدد املقدم السؤال الوقت أما

بالنسبة ألدونيس  حوار   يف شعر    إىل أي مدى يؤثر املعىن الشعر إىل الواقعة األدبية         .١
   ؟ السيمائيةريميكائيل ريفاتإىل حتليل 

  ؟حوار جتماعية السياسية يف شعر اقعة االالوونيس أد يشاهد ما .٢

 أغراض البحث وفوائده .ج 

  :إىلغرض هذا البحث ي

 ألدونيس بتحليلية الـسيمائية مليكائيـل       حوارر يف شعر    تعبري املعىن الذي يتصو    .١
  .ريريفات

                                                 
و ه. هو زعيم مقدم يف فن السيمائية الذي يظهر إشترك القارئ) ٢٠٠٥-١٩٢٤( ميكائيل ريفاتري 9

 A. Teeuw, Estetik, Semiotik dan: أنظر. مدرس يف كلِّية اآلدب الفرنسى احلديث جبامعة كولومبيا يف نيويرك
Sejarah Sastra (Yogyakarta: BASIS edisi XXX Oktober, 1980), hlm, 1. 
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 .حوار شعر خلقة  تكون خلفيالنواحى اإلجتماعية السياسية اليتيدلّ  .٢

 يعين لزيـادة    ١٠.ي معىن العملي أو املنقعة من البحث الفعل       وفوائد البحث ه  
ق باإلرتقاء اإلعتبار يف قراءة العملية األدبيـة،        اموعة املكتبة يف فن األدب، اليت يتعلّ      

وزيادة الفكرة العلومية يف األدبية،     . خصوصا على الشعر الذي من واحد نوع األدب       
. خصوصا على النمو اللغة العربية وأدا جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكوميـة           

  .مع ذلك، واحد من كيس التارخيية الوثيقية على العموم

  : الفوائد إىلترجاو

نظريا، احلاصل من هذا البحث يرجو أن يعطى أسهام يف خزانة العلوميـة              .١
دراسـة األدبيـة،    ال علـى    ونزيتركطالب الذين   ل، خصوصا ل  نيللباحث

وخصوصا أيضا لطالب اللغة العربية وأدا يف كلية اآلداب جبامعة سونن           
  .كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا

. ألدونيسحوار  عمليا، يرجو هذا البحث يرتفع الفهم وإعتباره على شعر           .٢
سوى ذلك، ليعطى صورة فكرية أما عن خلفية اإلجتماعية الـسياسية يف            

 .ذلك الوقت الذي شعر خلق بالشاعر

                                                 
10 Musthofa dkk, Panduan Penulisan Proposal, Skripsi dan Munaqasyah (Yogyakarta: 

Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 12. 
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 التحقيق املكتيب  .د 

ـ دف املادي و  اهل هذا التحقيق املكتيب، هو املقصود ليعلم        من  دف الرمسـي  اهل
 هو  احثبادي يف هذا البحث املقصود لل     هدف امل . ون اآلخر ونذي قد يدرس الباحث   ال

وإنّ هدف الرمسـي الـذي     ). أدونيس(وشاعر باإلسم علي أمحد سعيد      " حوار"شعر  
 هو نظرية السيمائية مليكائيل ريفاتري، بل، معلوم الذي قد مـستعمل            احثلباملقصود ل 

تعمل بالنظرية السيمائية مع هدف املـادي       كثريا بذلك النظري، من هم الذين قد مس       
  :بنفسهم، هم

 بتحليلية سيمائية   قصيدة الربدة للبوصريي  يف  " اجلهاد"حممد مقداد على الكلمة     
حلافظ إبراهيم بتحليليـة    " اللغة العربية "قصيدة  مارىن أستوتى على    ٢٠٠٣،١١يف سنة   

 جلـربان خليـل     "البالد احملجوبة "طاطأ سوهريمان على     و ١٢  ٢٠٠٥سيمائية يف سنة  
 الطالب والطالبات يف كلية      هم  الباحثون ٢٠٠٥.١٣جربان بتحليلية سيمائية يف سنة      

  .كومية جوكجاكرتااآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احل

الباحثون اآلخرون الذين يدرسون على هدف املادي بتحليلية سيمائية مليكائيل          
إلمام علي ابن طالب عليه      الزينبية حممد لؤلؤئ املكنون على شعر نصيحة     : ريفاتري هم 

                                                 
. واجب على اإلرتفاع وحيمى ويقيم دين اإلسالم" اجلهاد" حممد مقداد يف حبثه يستخلص أنّ 11

 ٢٠٠٣كلية اآلداب سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا، البحث يف شعبة اللغة العربية وأدا 

عن " اللغة العربية" كما قالت مارىن أستوتى أيضا هي تستخلص على حبثها يعين اجلهاد لتطهري 12
البحث يف شعبة اللغة .  اللغة اآلخر، ألنّ اللغة العربية هي لغة كرمية يصري لغة القرأنسيطرة اللغة اإلجنليزية أو

 ٢٠٠٥العربية وأدا كلية اآلداب سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا، 

. هي اجلهاد إىل حرية لبنان" البالد احملجوبة" سوهريمان يستخلص له البحث قال أنّ  وإذا طاطأ13
 ٢٠٠٥البحث يف شعبة اللغة العربية وأدا كلية اآلداب سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا، 
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، اخلالصة من حبثه هو حـول       ٢٠٠٦مام علي سنة    السالم ورضي اهللا عنه يف ديوان إ      
ء، وفيه دعاة للناس أن يقابل احلياة بالنظر إيل العمر الذي أعطـاهم اهللا              حياة الدنيا فنا  

هـو  على شعر   ) ل ا ( هو مل ألف     األخرالباحث  . حكيما، وأن يفكّر وينظر إيل نفسه     
 تـب الباحـث   ك،  ٢٠٠٧سنة  " مسط الدرر "لعلي بن حممد حسني احلبشي يف       النور  

يه وسلّم ينجى الناس من الظلّل،      إنّ حممدا رسول اهللا صلّى عل     : خالصة حبثه كما يلي   
ومدح الشاعر حممدا صلّى اهللا عليه وسلم بـالنور يهـدي           . وهو رسول كرمي خلقا   

يعين إفريزا مرانتيكا تبحث الشعر الذي تضغظ على دينيـة          والباحثة اآلخرة   . احلائرين
ـ          " قمر بني النجوم  "الشعر   نة يف ديوان أىب نواس روي علي فعور بتحليلية السيمائية س
من خالصة البحث أخت إفريزا مرانتكا أنّ أبيات الشعر تبين حواراحلب بني            . ٢٠٠٧

اإلله والناس، ولكنه ال يستطيع الناس أن يأذن عفو احلاطر ليقارب به ألنّ الناس غـري                
ووجب لنا أن نتبع أسـوة      . الئق تقارب به إالّ أشخاص الذين مطهر من كل الذنب         

صيبة فسلّم إىل اهللا ونصرب بالشك احلسن، وإذا قبلنا النعمة فـذكر            األنبياء وإذا قبلنا امل   
 هم الطالب والطالبات من كلية علم       احثبالباحثون املذكورون لل  . هللا مباشرة وشكر ا 

  .اآلداب جبامعة كاجه مدا جوكجاكرتا

 ألدونيس مل حيـدث أصـال أو مل         حوار، البحث على شعر     من هم الباحث  
الطا لبات عند شعبة اللغة العربية وأدـا يف كليـة اآلدب            يبحث من قبل بالطالب و    

لذلك، هذا  . جبامعة سونن كاليجكا اإلسالمية احلكومية، من جنب اللغوية أو األدبية         
  . بنظرية سيمائية مليكائيل ريفاتريحوارالبحث يريد أن حيلِّل شعر 
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 اإلطار النظري. هـ

 النظـري تـستطيع أن تـساعد        بحث، ألنّ  يف ال  همةامل اآللة اليت    هيالنظرية  
،  ويف هذا البحـث ١٤.الباحث لتثبت الغرض ووجهة حبثه، ولتختار الفكرات مصادفة       

 األدب يـشكّل    انتاجألنّ  .  األدب انتاجالكاتب يستعمل نظرية األدبية لتحليل على       
) خالق العملية ( األدب، فلذك احلال، واإلنس    هو خالق اإلنتاج  تركيب املعىن واإلنسان    

عطاء املعىن يفعل بطريقته وحاصل العملية      . يعطيب املعىن لعامل ظاهر على أساس املعرفة      
، فأي اجلنس عملية األدبيـة بنفـسها        املذكورية على أساس املفهومية     ١٥.هي العالمة 

 مراجـع   اإلنتـاج األدب  ترى  ف للعالمة. مةة السيمائية أو العال   تستطيع أن تعتقد بادر   
  . أو داخل نفسهاخارجالشيئة من 

هذا العلم يعتقد ظاهرة    . هي علم العالمة  ) السيميوطيقية-السيمائية(السيمائي  
وكل  الطرائقيدرس السيمائي    .اإلجتماع أو اتمع و تلك احلاضرة يشكّل العالمات       

١٦.عىن امل هلاتفاقيات العالماتمتكن اإل والنظام

 ، semeحمددا من كلمة ، Litza Jans و Paul Cobley عندالسيمائي إصطالحا، 

مـن   يذكر يف مرجع آخـر أنّ الـسيمائي          .اليت من لغة اليوناين يعين بتفسري العالمة      
هكذا كانت مفهومة الوسعة، بالنظر، السيمائي . اليت معنها العالمة،   semionمة ـكل

مبعىن دراسة النظام ما تتعلق باإلنتاج وتفسري العالمة، كيف طريقة عملها، ومنفعتـها             
  ١٧.على حياة الناس

                                                 
14 Musthofa dkk, Panduan Penulisan Proposal, Skripsi dan Munaqasyah (Yogyakarta: 

Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 13. 
15 Sangidu, Penelitian Sastra: Pendekatan, Teori, Metode, Teknik dan Kiat (Yogyakarta: 

Unit Penerbitan Sastra Asia Barat Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2004), hlm. 18. 
16 Jabrohim (Ed), Metode Penelitian Sastra (Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, 2003), 

hlm. 67-68. 
17 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2006), hal.97. 
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، رجـل لـه جنـسية       )١٩١٣-١٨٥٧(غـوي   كل فرديناند دي سؤسوري  
              سويسري الذي يستعمل إصطالح سيميولوجي مائال، أوال يشكّل جـزء مـن فـن
الِفيسيولوجية اإلجتمائية مث خيطو فرديناند دي سؤسـوري يعـين ينـشر مفهـوم              

 السيميولوجي معـروف    ١٨.الماتالسيميولوجي يصري علم ملهم البحث كل نظام الع       
يـستعملون   أهل اللغة واألدب الذين. عند قطعة األروبية، اخلاص فرنسا يف العلومية

بل يف العلم اآلخر    ة واألدب    كل علوم، الحدهلا على علم اللغ      كلمة السيميولوجي يف  
مثلها فن التصوير، اهلندسة املعمارية، الصورة الداخلية، الِفلم، األنتروبولوجي الثقافية،          

ـ  . إلجتماعيالفلسفة، وعلم السيكولوجي ا    ب علـى حبثهـا تـستعمل       وينشر الكت
باإلصطالح السيميولوجي قد يستعملون أهل العلم الذي مؤثّر يف آخر هذا العـصر             

 رونالد بارتيس، جاكويس ديريدا، تزيفيتان تودوروف، بريي غـويرود،          :كما التايل 
  .وجوليا كريستيفا

الشعيب يستعمل مبتكلّم أهـل اللغـة       ) السيميوطيقي(وإنّ إصطالح السيمائي    
، تلك اإلصطالح أوال املتولد     )بالد فامن سام  (اإلجنليزية ومن جنسية األجلوسكسوين     

). ١٩١٤-١٨٣٩(ي يسمي تشارلز ساندرز بريس      من مثر الفكري فيلسوف األمريك    
ينشر تشارلز ساندرز بريس السيمائي متعلق بالفلـسفة         .هو سوى السيمائي و منطق    

وفلسفة األمريكـي   ) ١٨٧٨(كيف خيلق فكرنا مشرقا     بكتابه  . الذرائعية أوالرباغمائية 
-١٨٥٩(، جون ديـووي     )١٩١٠-١٨٤٢(وليم جيمس   : ينشر بأتباعه كما التايل   

١٩.، وحنوه)١٩٣١-١٨٦٣(، جورج هربرت ميد )١٩٥٢

ذاً، على األسـاس    إ. أصل الكلمة والسيميولوجي يف نفس    وهكذا، السيمائي   
     ب على اآلهل هذا احلصن ثانيا      . غري املتفرق ظاهرا بني السيمائي والسيميولوجيفحس

                                                 
18 Puji Santosa, Ancangan Semiotika dan Pengkajian Susastra (Bandung: Angkasa, 1993), 

hlm. 2. 
 ٣. ، صنفس املصدر 19

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 كرة تشارلز ساندرز بريس خصوصا    ف نتشرتذا  إ. الن عادةً مبفرادات اللغة متفرقة    يستعم
 خصوصا فرنسا        يف األمريكي ،وأهـل  .  فالتابع فرديناند دي سؤسوري كثريا باألرويب

السيمائية األخر الذي جنسية إيطايلّ يعين أومبريطو إكو يتحصل على األثر من إثنـا              
  ٢٠.ِجهِتهم

 ميكائيـل   هانـشر يمائية، منها الـيت     نظرية الس ال هذه الذين   وناألهلقد نشر   
 تستعمل البحث،ويف هذا   .  على الشعر  ة اخلاص يةهتمامأن النظرية هلا اإل   بالعلّة  . ريفاتري
  .لعلي أمحد سعيد أو أدونيس" حوار"قراءة الشعر لنظرية السيمائية ال تلك

يتغري دائما لتغري    قال أنّ الشعر  سيمائية الشعر،   عند ميكائيل ريفاتري، يف كتابه      
يتحدث ميكائيل  . تطور الشهوة وتصور اإلحساس دورا فدورا من املاضي إىل احلاضر         

وكـان يف   .  ليعىن الشعر، بل أنه يستطيع أن يصب أيضا على النثر          ريفاتري على العالقة  
ويف هذا احلـال    . ذلك الشعر تعبري غري مباشر الذي يشكّل معاهدة األدب عليه عما          

الشعر واحـد    قال( يقال ميكائيل ريفاتري على الشيئ الذي املتفرق من معنه احلامل           
 املقصود من تلك اجلملة يعين احلركة اليت متكن بسبب التعبري           ٢١).الشيئ واملعىن األخر  

  : احلال يسبب ثالث نوع املسألة، يعينذلكغري مباشر، 

ملعىن اآلخر، هـذا    يتنقّل العالمة من واحد املعىن إىل معىن اآلخر أو مهنة ليوكّل ا            )١
ستعمال ااز أو اإلستعارة أو التشبية و       وهو يسبب اإل  .إستبدال املعىن احلال يذكر   

  .اإلنتاج األدبالكناية أو ااز املرسل يف 

  .حتريق املعىنيدلّ هذا احلال  وفارغ املعىن املخالفةو اإللتباسكان  )٢

                                                 
20 Aly Abu Bakar Basalamah, Semiotik dan Penerapannya dalam studi Sastra (Yogyakarta: 

Adabiyyat, vol. II, No. 2 Juli, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab, 2003), hlm. 108. 
21 Michael Riffaterre, Semiotic of Poetry (Bloomington & London: Indiana 

University Press, 1978), hlm. 1. 
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 كـان   حينمااملعىن  عدم   من اتعناصر اللغ ال عند املعىن الفرصة     النص على  يعطى )٣
 ٢٢.خلق املعىن هذا احلال يقال خارج النص،

 لـيس ويف حديث الشعر الذي يحلّل عليه، يقدم ميكائيل ريفاتري الرأى بأنّ            
املثبت . ا لطيف حتليال  يعطى عليه  لو يكون أن   تثبت كل ما يسيب على الشعر     اللغة اليت   

تحصل أن يثبت مـا     ، إذاً، هو القارئ ي    العلم بكل اإلستطاعة و   القارئملعىن الشعر هو    
التـام وعلـى     اجلهة غري    بعضحتليلية اللغوية على    . مهنة الشعرية فيه   وميلك   متصل به 
قواعـد   تركيب    هو ليس إالّ   الشعر. احلد اإلستطاعة لقارئ   على   وزيتج ىخرجهة األ 

 م ميكائيل ريفـاتري الـشعر     يقد. "عرال حتليل قواعد اللغة على الش     ": ، بل اللغة فقط 
 املتـساوي   ) لريفاتري إصطالحه ( األسلوب عالقاتالاليت هلا الفوائد     املواصالتلوسيلة  

حصل الـشعر     حتى القارئقرأ  قد  ذلك الرجاء يثبت بكل ما      .  القارئ بعالقة رجاء 
  . حتليل عالقة مجيع الشعر عليهحنيعلى املعىن 

 وخلق  وحتريق إستبدال: ر، يعين وغري مباشر املذك   تعبري    أحوال من  سوى ثالثة 
 يسوم ميكائيل ريفاتري أيضا على القراءة اليت تعطى معىن الشعر بالسيمائي، هي             املعىن،
التفـسريية أو   (أويسمى قراءة اهلريمينيوطيقية     ٢٣اإلرجتاعية وقراءة   اإلستكشافيةقراءة  
 ).التأولية

تشكّل طريقة العملية اليت يعمل القارئ بتفسري النص األدبيـة          سافية  اإلكتالقراءة   .١
هذه القراءة بناًء على معاهـدة اللغويـات أو         . مراجعاً جاوج عالمات اللغويات   

هذه القـراءة هـي     . قواعد اللغة الفصحى واملعجمي والصريفّ والنحوي والداليلّ      
يف هذا املكان يدقِّق    .  اللغويات خطوة األوىل، بصفة القراءة اليت بناًء على معاهدة       

تتحـصل  . معىن النص الذي اليزال متخالف وتفاصلت األشياء ومتذر ومنكسر        
                                                 

 ٢. صنفس املصدر،  22
 ٥. صنفس املصدر،  23
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القـراءة  . قراءة اإلستكشافية املعىن مجيعا املناسـب بقواعـد اللغـة الفـصحى           
لذلك، الشعر واجـب    ). الشعر(اإلستكشافية مل يعبر املعىن كان يف انتاج األدب         

 .مبتبوع التفسريية) اهلريمينيوطيقية(اإلرجتاعية القراءة :  يعىنبقراءة الثانية،

هي القراءة املـصبة ليطلبـها وحـدة معـىن          ) اهلريمينيوطيقية (اإلرجتاعيةالقراءة   .٢
هذا القراءة يعمل بالتركيِبي، يعين تتحرك ذهابا وإيابا من اجلزء إىل مجيعها            .الشعر

من القراءة على مجلة األوىل مـن الـشعر   احلصل . ورجوع إىل اجلزء وإىل آخرها  
. تستطيع املنقيح و املعلّق مرة أخرى بعد عملية القراءة مباشرةً إىل جـزء اآلخـر              

يوجد القارئ معىن األديب األعلى، يعين معـىن        ) اهلريمينيوطيقية(ٍاإلرجتاعية  بقراءة  
 .مجيع النص األديب لنظام العالمة

     مبعاهدة األدب  ثبت مبعاهدة األدب أو تناسب    ويف انتاج األدب، معىن اللغة ت .
طبعا، ألنّ انتاج األدب مادا من اللغة اليت قد ميلك تلك النظام ومعاهـدة األدب ال                

األدب ميلك معاهـدة بنفـسه جبانـب        . تستطيع املفكوك أبدا من نطام اللغة ومعنها      
، يعين معاهدة الـيت     لذلك، معاهدة انتاج األدب فتسمى معاهدة الزيادة      . معاهدة اللغة 

 املعـىن ليميز معىن اللغة ومعىن األدب، فيعمـل إصـطالح          . يزاد على معاهدة اللغة   
(meaning)  مغزىللّغة، وإصطالح (significance) ٢٤.ملعىن األدب

اللغة هي نظام العالمة ويف انتاج األدب تصريها املتوسط يعين نظام العالمـة             
يف علم العالمات أو السيمائية، معىن اللغة لنظام العالمة الدرجة األوىل           . الدرجة األوىل 

ها وانتاج األدب هو من نظام العالمة األعلى درجتها من اللغـة فيـسم         . املعىنيسمى  
ويف األدب، تلك معاهـدة     . متلك اللغة  املعاهدة املعينة     .نظام السيمائية الدرجة الثانية   
يف مثل هذه احلالة، فتسبب املعىن اجلديد، يعـين ذلـك           . اللغة تناسب مبعاهدة األدب   

                                                 
24 Rakhmat Djoko Pradopo, Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapannya 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 121. 
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 (meaning of meaning).إذاً، ذلك معىن األدب يشكّل معىن عن املعـىن  . معىن األدب

٢٥مغزى اللغة، ذلك معىن األدب يسمى ليميزه من معىن
.(significance)  

انتاج األدب من أي اجلنس بنفسها تستطيع أن تعتقد بظـاهرة الـسيمائية أو              
كعالمة، معىن انتاج األدب تستطيع أن تراجع على مـا خارجـا األدب أو              . العالمة

يـستطيع أن   " حوار" على أساس احلال التايل، الشعر       ٢٦.داخال انتاج األدب بنفسها   
  .يعتقد بظاهرة السيمائية أو كعالمة اليت الئق لتطالع بتحليل السيمائي

مـن ذلـك    املتريك  عملية املعنوي الشعر بطريق طويال تستطيع أن تستعمل         
كعكة كحـالّة مقليـة     (كما يعطي مليكائيل ريفاتري بالقياس كعكة الدونات        . الشعر
، وإذا ما الذي غري حاضر هـو        .ا الذي حاضر بنصي هو حلم الدونات       م ٢٧)بالدهن

غرفة الفارغ مستدير الشكل الذي كان متوسطه إسناد وشكل الضربة علـى حلـم              
غرفة الفارغ بنصى غري حاضر بل يثبت شكله الشعر لشعر          . الدونات يصري الدونات  

على حلم الدونات هو    و غرفة مستدير الشكل الذي إسناد وشكل        . اهليفوغراميسمى  
أو أم الكلمة كان له الكلمات أو اجلملة من         املتريك  . املتريكمركز معىن الشعر يسمى     

احلاضر على النص   . غري حاضر يف النص   املتريك  هذا  اهليفوغرام،  كمثل  . الدليل الشعر 
الكلمة أو اجلملة اليت كانت     (املودل  هو  املتريك  هو الفعل منه، وهو الفعل األول من        

هو إشتقاق النـصي،    املتريك  . املودلبالفعل األول، يعىن    الفاريان  فيثبت  ). يف النص 
٢٨.هو يثبت ذلك طريق اإلشتقاقاملودل وإذا 

                                                 
 ١٢١. صنفس املصدر،  25
26 Sangidu, Penelitian Sastra: Pendekatan, Teori, Metode, Teknik, dan Kiat (Yogyakarta: 

Unit Penerbitan Sastra Asia Barat Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2004), hlm. 18. 
27 Michael Riffaterre, Semiotic of Poetry (Bloomington & London: Indiana University 

Press, 1978), hlm. 13. 
 ١٩. صنفس املصدر،  28
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يعمل املعنوي الشعر بالعميق واملمتِلئُ يتحصل أن يستعمل املتـصف بـالنص            
التحويل هو نقْـلُ    . اهليفوغرامختلُّله  عملية بعده املشكل حتويل و    . اهليفوغراماآلخر أو   

انتـاج األدب   . الفكر إىل النص اآلخر الذي حقيقته املستوى، بل يف الشكل املختلف          
   ر عملية األدب التايل وجد مِلئَ املعىن      هيفوغرامه  الذي املتصفيستطيع التحويل  . يصي

حتصل انتـاج األدب     ى طلب املعىن،   ويف خط  ٢٩.له شكل دفع املعاهدة أو إستمرارها     
  .مطلوب معنه صائباً ودقتاً) الشعر(

 نهج البحثامل .و 

ويعطي املعىن على نـص      حتليل الشعر لغرض مفهوم معىن الشعر وهو يقبض       
هذه احلالة تذكّّر أنّ انتـاج األدب       . تشكّل ذلك انتاج األدب تركيبا هلا معىنً       .الشعر

اللغة ملوسط انتاج األدب    . ك املعىن تستعمل موسط اللغة    تشكّل تركيبا العالمة اليت متل    
٣٠.قد تشكل تركيب السيمائية أو العالمة، يعين تركيب العالمة وتكون املعىن

يقدم ميكائيل ريفاتري ألنّ العملية احلقيقية لشعر يستعمل منهج اخلالق املعـىن،            
التعبري غري مباشر تسبب بثالثة أحوال هي إستبدال املعىن، حتريق          . يعىن تعبري غري مباشر   
 ويف هذا البحث، املنهج املستعمل هو منهج الـسيمائية يعـىن            ٣١.املعىن، وخلق املعىن  

  .أو اهلريمينيوطيقيةاإلرجتاعية وقراءة اإلستكشافية قراءة 

تفـسري   طريقة العملية اليت تعمل بالقارئ على ال       اإلستكشافيكان منهج قراءة    
.النص األدب باملرجع العالمات اللغوية    
ة

                                                

 وكان هذا املنهج طريقة العملية اليت تعمل        ٣٢

 
 ٢٣. صنفس املصدر،  29
30 Rachmat Djoko Pradopo, Pengkajian Puisi: Analisis Strata Norma dan Analisis 

Struktural dan Semiotik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 121. 
31                  , Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapannya (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 124. 
32 Sangidu, Penelitian Sastra: Pendekatan, Teori, Metode, Teknik, dan Kiat (Yogyakarta: 

Unit Penerbitan Sastra Asia Barat Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2004), hlm. 19. 
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 مع عمليته إستمراراً من طريق قراءة النص األدب ذهابا وإيابا من املقدم حتى              بالقارئ
بذلك قراءة ذهابا وإيابا، حيصل القارئ يذكر احلوادث أو احلادثات يف ذلـك             . املآخر

وبعد ذلك، يصل القارئ تلك احلادثـات بـني واحـد           . النص األدب املقرؤ جديدا   
لى تركيب األدب األعلى، يعين معىن مجيـع  باألخرى حىت يوجد معىن انتاج األدب ع      

  ٣٣.النص لتركيب العالمة

أو اهلريمينيوطيقية هي قراءة التكرار من األول حتى اآلخـر          اإلرجتاعية  مث قراءة   
و تفسر   اإلرجتاعية   مكررا بقراءة اإلستكشافية  ة األخرى، وجب قراءة     بالتفسري الكلم 

، يعين تركيب الـسيمائية     )الشعر(بطريقة اهلريمينيوطيقية على أساس معاهدة األدب       
  ٣٤.الدرجة الثانية

تقـرأ علـى    اإلستكشافية  بقراءة  ) أدونيس(لعلي أمحد سعيد    " حوار"الشعر  
يقرأ الـشعر   . أساس معاهدة اللغة مناسب مبقام اللغة لتركيب السيمائية درجة االؤىل         

هذا الشعر يستعمل أيـضا     اإلستكشافية  ويف قراءة   . حبرفية على تركيب ميعيارية اللغة    
ل الكلمة املكتوب يف عالمة احلصر لكى مناسب كل اجلملة صرحيا، وعلى مفهوم             خبال

يـستعمل بقـراءة   ) املعىن الذي حماصر يف الشعر    (ما الذي املقصود باملألّف أو الشاعر       
  .أو اهلريمينيوطيقيةاإلرجتاعية 

 وكان هذا البحث هو البحث املكتيب(library research)،   يعين البحث الـذي
طريق اجلمع الدفاتر أو الكتب مع انتاج الِعلِمية املناسب مبوضـوع البحـث،             يعمل ب 

  :حيصل بطريق التصنيف كما يلي

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

Press, 1978), hlm. 2. 
34 Rachmat Djoko Pradopo, Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapannya 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 137. 
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) أدونيس(يف هذا البحث هو الشعر الذي يخلق بعلي أمحد سعيد           املنبع األويلّ    .١
كان له عربيـاً، إجنليزيـاً، أو الـذي يتـرجم إىل لغـة              " حوار"باملوضوع  

 أو عملية العلمية األخرى الـيت حتتـوى علـى حالـة             اإلندونيسية، الكتب 
اإلجتماعية السياسة يف وقت كتب ذلك الشعر والكتب اليت حيتـوى علـى             
نظريات البحث األدبية بتستعمل نظرية السيمائية، السيمائية مليكائيل ريفـاتري          

 .خصوصا

٢.    ،نظريـة   حييط حبث العلمية اليت قد يعمل بالباحث القدمي يصري        املنبع الثانوي 
 .السيمائية مليكائيل ريفاتري حتليال على عملية األدب، اخلاص يف الشعر

٣.    ،ات         املنبع الثلثيترنيت ودفاتر اليوميلة وفلم الثقايفّ وشبكة انحييط املقالة وا
 .اليت متعلّق باملوضوع يف هذا البحث

ين مجـع    يع طريقة األوىل ويف هذا البحث مجع املعلومات يعمل بثالثة أطرق،         
املعلومات كانت هلا املناسبة بإنتاج األدب أو حالة اإلجتماعية السياسة على اتمع يف             
ذلك الوقت، طريقة الثانية تصنيف املعلومات يعين السعي لتختار املعلومـات لكـى             

املعلومات املتصنيف  . تسهل يف مفهوم املعلومات، وطريقة الثالثة هي تفسري املعلومات        
ويستعمل التفسري على انتـاج األدب بتـستعمل        . حصل املعىن احلقيقي  مث متفسري لتت  

 .نظري ومنهج السيمائية مليكائيل ريفاتري
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 نظام البحث .ز 

يقسم هذا نظام البحث أربعة أبواب ولكل الباب كان الفصل، املقصود هـذا             
  .احلال ليحصل البحث كامال وتركيبا

ب فصوال فالفصل األول هو خلفيـة       الباب األول هو املقدمة ويقسم هذا البا      
البحث يعين يتصور على عالقة العامة من البحث حىت يتحصل الصورة الصرحية أمـا              

يعمل هذا البحث والفصل الثاين هو حتديد البحث والفـصل           عن خلفية البحث ملاذا   
 الثالث هو أغراض البحث وفوائده والفصل الرابع هو التحقيق املكتيب والفصل اخلامس           

هو اإلطار النظري والفصل السادس هو منهج البحث والفصل األخر من الباب األول             
  .يعين الفصل السابع هو نظام البحث

حييط الباب الثاين على ترمجة علي أمحد سعيد أو يـسمى أدونـيس وشـعر               
يقسم هذا الباب على الفصلني، الفصل األول هو ترمجة علي أمحد سـعيد             ". حوار"
 ميتلئ من تربيته وانتاجاته املتحصلة، مث الفصل الثاين هو الشعر بعنوان            الذي) أدونيس(
  ".حوار"

  ويقسم هذا البـاب      "حوار"التحليل السيمائي لشعر     وحييط الباب الثالث هو   
أو اهلريمينيوطيقية، وكـان يف     اإلرجتاعية  وقراءة  اإلستكشافية  على الفصلني، مها قراءة     

وتعبري غري مباشر وفيه إسـتبدال املعـىن،        اإلستكشافية   الفصل األول جزان مها قراءة    
أو اهلريمينيوطيقية  اإلرجتاعية  وكان الفصل الثاين يعين قراءة      . حتريق  املعىن وخلق املعىن    

  .املتريك، املودل، الفاريان واهليفوغرامفيها 

  .مث الباب الرابع هو اإلختتام الذي يتكون من اخلالصة واإلقتراحات
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  الباب الرابع

  االختتام

  اخلالصة  . أ

قد استخلص الباحث من هذا الباب األحباث املتقدمة  املناسبة بتحديد البحث            
الذي صار مركزا هلذا البحث، يعين دراسة حتليلية سيمائية مليكائيل ريفاتري على شعر             

 ).أدونيس(سعيد لعلي أمحد " حوار"

، )ضد احلرب ( هو القوة الصراحة والصدق والصلح       حواركان احلب يف شعر     
الشعب واللغة والـدين و     : كل أشياء هي  " يفرط"و" يعلي"لذلك احلب يستطيع أن     
كـلّ  " يـرقص "يستطيع أن   ) احملب(من يتبع فلسفة احلب     . اإليديولوجي وغري ذلك  

مث يـستويل انقـسام إىل      . واسعة بال قلقة وال خوف    اِحلص بتصرف ومجيع القيمة ال    
، الغريب والشرقي وغـري     "الدنيوي"و" الديين"حنو  الشطري  القسمني وتصميم الفكر    

. جيدا وإبكاريا وأنيـسا ومساحـة     " األخر"احملب قادر اإلعتبار واإلهتمام عن      . ذلك
ل النـاس يف احليـاة   أو إسـتقال " احلرية" :نوعان مهمان، مها" حوار"فكان يف شعر 

 .على كل حركة احلياة" الناقد"و. املتنوعة

: كانت فيها " حوار"مث على الواقعة اإلجتماعية السياسية اليت تصري خلفية شعر          
 عند لبنان بسبب طول اإلضطراب منذ       ١٩٧٥صراع السياسة أو احلرب قد يوقع سنة        

وألنّ اشـتد عـصف     .  وبكلّ اإلرتداد يف عامل العـرب      ١٩٤٨مأساة الفلستني سنة    
 ١٩٥٦، انتقل أدونيس إىل لبنان سـنة        )سورية(اإلجتماعية السياسية يف بالد الشاعر    
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هذا احلال يسبب احلـرب     .  وانتقل مرة ثانية إىل باريس، فرنسا      ١٩٨٦حتى يف سنة    
 .األهلي وقد وقع طول الوقت يف لبنان

 كلمة االختتام . ب

اليكتفي بالدراسة السيمائية   " حوار"وان  يعترف الباحث أنّ فهم الشعر على عن      
: ألدونيس، فمن املستحسن على الباحثني املستقبلني يستعملون النظرية األخرى، بينها         

النظرية الفيسيولوجية األدبية لسيغموند فرويد أو النظريـة الـصوصيولوجية األدبيـة     
 .يريداللوسيان غولدمان أو النظرية الديكونستروكسية األدبية جلاكويس د

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 ثبت املراجع

  

 الكتب .١

  .لندن. البالغة الواضحة. ١٩٦١ى أمني، اجلارم، علي، ومصطف

دار : املغـرب : املعجـم يف اإلعـراب    . ٢٠٠٤سفرآغا، عمر توفيق، وحممد بنيس،    

  .املعريفة

Adonis, 2007, Arkeologi Sejarah Pemikiran Arab-Islam. Jilid I. Terj. Khairon 

Nahdiyyin. Yogyakarta: LKiS. 

Anonim, 1983. Puisi Arab Modern. Disusun dan diterjemahkan oleh Hartojo 

Andangdjaja. Jakarta: Pustaka Jaya. 

            , 2005. Adonis: Perubahan-perubahan Sang Pencinta. Terj. Ahmad 

Mulayadi. Jakarta: Grasindo. 

Astuti, Marini, 2005. Skripsi S1 Yogyakarta: Jurusan Bahasa dan Sastra Arab 

Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga. 

Audah, Ali. 2002. Dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Jilid 4, Pemikiran dan 

Peradaban. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 

Ba'albaki, Munir. 1982. Al-Mawrid: A Modern English-Arabic Dictionary. Beirut: 

Dar el-Ilm lil Malayen. 

Culler, Jonathan. 1981. The Pursuit of Signs. London: Routledge & Kegen Paul. 

Jabrohim, (Ed). 2003. Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta: Hanindita 

Graha Widya. 

Khouri, Mounah A. and Hamid Algar. 1974. An Antholology of Modern Arabic 

Poetry. Los Angeles &  London: University of California Press Berkeley 

Luxemburg, Jan van, dkk. 1986.  Pengantar Ilmu Sastra.  Terj. Dick Hartoko. 

Jakarta: Gramedia. 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Mark, Karl & Frederick Engels. 2005. Keluarga suci: Kritik atas Kritik yang 

Kritikal. Terj. Ira Iramanto. Jakarta: Hasta Mitra. 

Miqdad, Mohamad, 2003. Skripsi S1. Yogayakarta: Jurusan Bahasa dan Sastra 

Arab Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Munawwir, Ahmad Warson. 2002. Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia. 

Surabaya: Pustaka Progressif. 

               , dan Muhammad Fairuz. 2007. Al-Munawwir: Kamus Indonesia-Arab. 

Surabaya: Pustaka Progressif. 

Musthofa, dkk. 2006. Panduan Penulisan Proposal, Skripsi dan Munaqasyah. 

Yogyakarta: Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab UIN Sunan 

Kalijaga. 

Pradopo, Rakhmat Joko. 1990. Pengkajian Puisi : Analisis Strata Norma dan 

Analisis Struktural dan Semiotik. Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press. 

              , 2007. Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapannya. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Ratna, Nyoman Kutha. 2006. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra: Dari 

Strukturalisme Hingga Postrukturalisme–Perspektif Wacana Naratif. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Riffaterre, Michael. 1978. Semiotic of Poetry. Bloomington and London: Indiana 

University Press. 

Randal, Jonathan C. 1985. Tragedi Lebanon. Terj. Erna Riswati. Jakarta: Inti 

Sarana Aksara. 

Sangidu. 2004. Penelitian Sastra: Pendekatan, Teori, Metode, Teknik, dan Kiat. 

Yogyakarta: Unit Penerbitan Sastra Asia Barat Fakultas Ilmu Budaya UGM.  

Santosa, Puji. 1993. Ancangan Semiotika dan Pengkajian Susastra. Bandung: 

Angkasa. 

Suhirman, Totok, 2005. Skripsi S1. Yogyakarta: Jurusan Bahasa dan Sastra Arab 

Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga.                                                                                  

Teeuw, A. 1983. Tergantung Pada Kata. Jakarta: Pustaka Jaya. 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Zoest, Aart van. 1993. Semiotika: Tentang Tanda, Cara Kerjanya dan Apa yang 

Kita Lakukan Dengannya. Terj. Ani Soekowati. Jakarta: Yayasan Sumber 

Agung. 

 

 الطبعة املوقوت .٢

Adabiyyat, Vol. II, No. 2. Juli 2003; Aly Abu Bakar Basalamah, Semiotik dan 

Penerapannya dalam Studi Sastra. Yogyakarta: Adabiyyat, Jurusan Bahasa 

dan Sastra Arab Fakultas Adab. 

Adabiyyat, Vol. 6, No. II Juli-Dersember 2007; Yulia Nasrul Latifi, Pemaknaan 

Puisi dan Penerapannya dalam Sajak Doa Karya Chairil Anwar. 

Yogyakarta: Adabiyyat, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab. 

BASIS Oktober XXX 1980; Teeuw, A. 1980. Estetik, Semiotik dan Sejarah 

Sastra. Yogyakarta: BASIS. 

KOMPAS, Sabtu, 15 Desember 2007; Zacky Khairul Uman, Program Studi Arab 

Universitas Indonesia; Cak Tarno Intitute. 

TEMPO, Edisi 47/XXX/15-21 Januari 2007; Goenawan Mohamad, Adonis dalam 

Catatan pinggir. Jakarta: TEMPO 
 

 الوثيقة .٣

Micro Film Dokumenter Pramoedya Ananta Toer (CD). Biografi Pramoedya 

Ananta Toer, Seri Film Dokumenter, On The Record. Jakarta: Yayasan 

Lontar, tt atau bisa diakses dalam http://www.lontar.org. 

The PIP Anthology of World Poetry of the 20th Century, Volume 8. Copyright 

©2006 by Douglas Messerli and Green Integer. 

http://utankayu.org/in/index.cfm?action=detail&cat=event&id=130.html//diakses/

/jum’at//9//mei//2008//pukul//03.03// 

http://www.cerminretak.htm//diakses//kamis//08//mei//2008//pukul//01.22//  

http://www.culturebase.net/artist.php?403//diakses//minggu//11//mei//2008//pukul

//01.09// 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 ترمجة الباحث
 
 
 

Nama : Abd. Rosyid 
Tempat/Tgl Lahir : Lamongan, 02 November 1985 
NIM  : 04111875 
Alamat Asal  : Pesanggrahan RT/RW: 03/01 Laren Lamongan 62262 
Alamat di Yogyakarta : Sapen GK I/ 631 Yogyakarta 55221 
 
Orang Tua  

a. Bapak  : Pasrah 
Pekerjaan : Petani 

b. Ibu   : Fadlilah 
Pekerjaan : Pedagang 

 
 
Riwayat Pendidikan: 
 

Pendidikan Formal 
1. MI Sirajul Ulum Pesanggrahan Laren Lamongan Th. Lulus 1998 
2. MTs Fathul Hidayah Pangean Maduran Lamongan Th. Lulus 2001 
3. MAN Denanyar Jombang Th. Lulus 2004 
4. S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004-

sekarang) 
 

Pendidikan Non-Formal 
1. Ponpes Fathul Hidayah Pangean Maduran Lamongan (1998-2001) 
2. Ponpes Manba’ul Ma’arif Denanyar Jombang (2001-2004) 
  

 
 
 
 

    Yogyakarta, 18 Juli 2008 
 
 
 
         (Abd. Rosyid) 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



  مالحق
  
  

  ٧٧حوار
  

  ال تقلْ كانْ حبي
خامتاً أو سوار  
ي خصارإنَّ حب  
  إنه اجلاحمونْ

  ...يبحرون إىل موم، يبحثون
  

  ال تقلْ كانْ حبي
  قمراً

ه شرارإن.  

  

 

                                                 
١Mounah A. Khouri and Hamid Algar, An Anthology of Modern Arabic Poerty 

(London & Los Angeles: University of California Predss), hlm. 196. 
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