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ُ بَْعدَ ُعْسٍر يُْسًرا  َسيَْجعَُل اَّلله

“ God will create ease after hardship” 

The Quran Verse 65:7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهديت هذا البحث إلى :

 

 اللّة رحمها أمي المحبوبة 

 المحبوبة أمي رابّةأبي المحبوب و 

 أخي المحبوب عرفان روشيادى و أختي المحبوبة نفشة الفطر 

 

 

 

 

 

  



 



 ه
 

  



 و
 

ABSTRAK 

 
Puisi “’Alᾱ Hadzihi al-Ardh” adalah salah satu karya dari penyair Mahmud 

Darwisy yang dihimpun dalam sebuah antologi puisi yang berjudul “Diwᾱn Ward 

Aqqal ” 1986. Puisi ini menggambarkan harapan orang-orang Palestina untuk hidup 

normal tanpa merasakan penjajahan di tanah airnya sendiri.  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

pembacaan deskriptif analisis. Adapun tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan keutuhan atau kesatuan makna puisi “ ‘Alᾱ Hadzihi al-Ardh”. 

Penelitian ini menggunakan teori semiotika Michael Riffaterre. Teori semiotik 

Riffaterre menggunakan metode pembacaan melalui dua tahap. Tahap pertama, 

pembacaan heuristik yakni pembacaan pada setiap satuan linguistik yang digunakan 

dalam teks puisi diartikan sesuai dengan konvensi bahasa yang berlaku atau 

didasarkan pada arti kamus. Tahap kedua, pembacaan hermeneutik yakni 

pembacaan berupa penafsiran dari karya sastra dengan mencari model, matriks, 

hipogram potensial, dan aktual untuk mendapatkan kesatuan makna. 

  Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa makna puisi dari 

pembacaan heuristik masih tersebar, dan belum mendapatkan kesatuan makna. 

Kemudian pembacaan heurmeneutik telah mendapatkan pemusatan pada makna, 

menghasilkan hipogram potensial yang menunjuk pada gagasan penyair terhadap 

perjuangan Rakyat Palestina dalam mempertahankan tanah air mereka. Model 

dalam puisi ini ada pada bait : 

 احلياة" يستحق ما األرض هذه على " 
Matriks di dalam puisi ini adalah “Humanisme” dari pandangan filsafat yang 

mengambil eksplorasi dengan tradisi filosofis Utilitarianisme yaitu suatu tindakan 

itu benar jika cendrung menghasilkan kebahagiaan dan tindakkan itu salah jika 

sebaliknya . Kemudian hipogram aktual dalam puisi ini adalah puisi Darwisy yang 

berjudul Bithᾱqah Huwiyah 

Kata Kunci: ‘Alᾱ Hadzihi al-Ardh, Mahmud Darwisy, Semiotika Riffaterre 
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 جتريد

 ديوان" يف مجعها مت الذي درويش حممود للشاعر أشعار من أحد األرض" هذه الشعر "على
 يدركوا أن دون املستقرة احلياة إلجراء فلسطينيني أمنيات الشعر هذا صور  1895 أقل" سنة ورد
 .وطنهم يف االحتالل ظاهرة

ويهداف هذا البحث  الوصفية، التحليلية الطريقة على الكيفي املنهج البحث هذا اعتمد 
. يخائيل ريفاتريمل سيمائيةال نظريةال الباحثةاستخدمت  ،"األرض هذه على" شعرال عىنتفسري مإىل 
 طالعاإل وهي تكشيفية  قراءة األوىل، املرحلة .مرحلتني على القراءة استخدام النظرية هذه عودتو 

بناء على  أو املشروع اللغوي النظام إىل املرتجم الشعر نص يف املستخدمة اللغوية الوحدات كل على
 عن املرتيك، بحثي األديب النص من التفسري وهي أتويلية قراءة هي الثانية، واملرحلة .املعجمي املعىن

 .املوحد املعىن على للحصول واحلايل ،احملتمل وهيفوغرام ،والنموذج

 هذا نتيجة  الباحثة على حصلت قراءتني، ابستخدام الشعر ذلك البحث حلل أن وبعد
 أو املقصود ابملعىنخمتلفة  بل ، الشعر وجدت الباحثة معىن التكشيفية القراءة من: وهو البحث،
 الشعر هذا أن لاحملتم اهليفوغرام نتيجة من وجد التأويلية ويف القراءة .الشعر هلذا احلقيقي املعىن
 "علىهو فالشعر  يف  وجدت الباحثة اليتالنموذج  أما وطنهم، حفظ يف الفلسطينينيمقومة  توضيح
 من "اإلنسانية" فاملرتيك من هذ الشعر هو النموذج هذا اساس ومن ،"احلياة يستحق ما األرض هذه
وخيطئ إذا اتى  سعادةلاتى اب يصح العمل إذا يعين ، للنفعية الفلسفية التقاليد الفلسفي يةر النظ حيث

 الشعر "بطاقة هوية" حملمود درويش  هو الشعر هذا يف احلايل اهليفوغرام ،ابحلزن والقلق

 الكليمات الرئيسية: على هذه األرض، حممود درويش، السيميائية لريفاتري
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 كلمة شكر و تقدير 
 

 الس ماء برْوجا وجعل يف  ذْي كان ِبِعباده َخبي ْرًا بصرْيا، تبارك الهِذْي جعلاحلمد َّلله ال  
ه فْيها سراجا وقمرا منرْيا. أْشهُد اْن ال إِله ِإال  هللا وَأْشَهد اَنه حُممهًدا عْبده وَرُسوله الهِذْي بَعث

ه َوَصْحبه اِبحْلقِ  بشرْيا َونذْيرا، وداعيا ِإىل احْلقِ  ِِبْذنِه وسراًجا ُمِني ْرًا. اَللهُهم  صلِ  علْيه وعلى آل
 تْسِلْيًما َكِثرْيا.   َوسلِ مْ 

كتبت هذا البحث العلمي إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العاملي يف 
علم اللغة العرابية وأدهبا. إن إمتام هذا البحث الخيلو من مساعدة اآلخرين. فينبغي يل 

لبحث أن أقدم خالص شكري اجلزيل وتقديري الكبري للسادة املدرسني مبناسبة كتابة هذا ا
 هلم سهم كبري وفضل عظيم يف سبيل إمتام هذا البحث. املدرسات واألخوات الاليتو 

 وأخص ابلذكر هنا : 
ثقافية جبامعة العلوم الاملاجستري، كعميد كلية اآلداب و  فضيلة املكرم الدكتور أمحد فتاح .1

 سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات.
العلوم اب و س قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلدتري، كرئيفضيلة املكرم مصطفى املاجس  .0

 الثقافية جبامعة سوانن كليجاكا جوكجاكرات الذي قد وافق على هذا البحث.
فضيلة املكرم مسرتي املاجستري، املشرف هلذ البحث الذى مل يسأم لدفع إىل اإلرشادات  .3

 والتوجيهات يف كتابة هذا البحث.
عرابية قد علموين العلوم واملعارف املتنوعة يف قسم اللغة المجيع املدرسني واملدرسات الذين  .4

 وأدهبا.
 ام هذا البحث.إمت ال يزالون يشجعونين حىت أستطيعأيب وأمي وأخي وأخيت الذين كانوا  .6
مني اليت الرمحة، وحنون ذكي ة أ مفتاح ،آيلي التنجوغ دار نوفيتا  وابخلصوص أصدقائي .5

لذين ميكن ذكرهم فردا وا ومجيع أصحايب الذين التصاحبين عندما صعبا أو سعيدا ، 
 يساعدونين ابإلخالص يف إمتام هذا البحث. 



 ط
 

 
 أن جيزيكم أفضل اجلزاء وحيسنكم أحسن احلسن. أمني  َّلله عسى 
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 الباب األول

 قدةةامل

 
 البحث ةيفخل .أ

دبية تشك ل من نظام سيميائي وهلا معىن. واللغة األل ااألعمغة هي  وسيلة من لال

أْيضا وسيلة التعبري جملال األدب، ويف انحية أخرى ليس األدب جمرد اللغة اليت ُتكو ن من 

الكلمات لكن اللغة هي اليت تعرب وتفسر عنه. فمجال األدب وماداته ال ميكن التعبري 

 1يفة يف مادات األدب وهي الوظيفة التواصلية،عنهما إال من خالل اللغة. وكانت للغة وظ

 برمز سم اةامل ويمعن تدل على رموز وقبل استخدام اللغة يف األعمال األدبية كانت اللغة

 0.سيميائية 

وي ينظم . للشعر نظام قالعملية اللغوية املختلفة عن استغدام اللغة عموماالشعر هو 

يت املادات األدبية حيث تكون اللغة ال ويته إلنشاء الشعر، والشعر هالشاعر وحيبس حر 

 .3تتكون من الكلمات فيه بالغية

                                                           
 1 Burhan Nurgiyantoro،Teori pengkajian Fiks ،(Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada  

Press، 2009)، cet. 7, hlm. 272 

 2  ,(Yogyakarta: Gajah Mada University Press ,pengkajian Puisi ,Rachmat Djoko Pradopo

2012), hlm: 120-121 
3 .23 ta: Pustaka Pelajar, 2010), h.(YogyakarMetode Penelitian Sastra, Siswantoro,   



2 
 

يف إلقاء املساعدة الكبرية يف األدب عن املقاومة  اجنح كان حممود درويش

دمرت إسرائيل  1849يف قرية الربوة، ويف عام   1840الفلسطينية. ُولد حممود درويش عام 

وهاجر آل حممود درويش  4أهلها إىل دول حوهلا مثل األردن وسوراي ولبنان. الربوة وهاجر

 عاد حممود درويش وآله إىل 1848السنة  سنة يفإىل لبنان مع املهاجرين اآلخرين، وبعد 

 .6القرية احمليطة هبا، وبىن إسرائيل مستعمرة جديدة هباأيضا الربوة ووجدوا القرية مدمرة 

. ورأى حممود درويش منذ هو طفل من زمن مقوامة فلسطني كان حممود درويش

فال عجب إذ كانت أشعار حممود  5صغره جهود أهل فلسطني يف مكافحة االْستْعمار.

درويش هلا معىن عميق عند أهل فلسطني حيث تضمنت أشعاره حول املوضوعات 

 حد عشرإالشعر  ن ديوانيكتب حممود درويش ستة وعشر    1اإلنسانية وفقدات البالد.

 9.وردٌ أقليف ديوانه  "على هذه األرض"ومن أشعار حممود درويش املكتوبة ، نثرا

 1895هو ديوان الشعر السادس عشر حملمود درويس وقد طُبع ديوانه عام  الورد األقل

ألول مرة وفيه مخسون شعرا منها "على هذه األرض" حيث تضمن فيه استحقاق كل 

تا عن احلياة الشعر بيتا فبي هذا احلياة الالئقة. تكلم -ويكون فيه أهل فلسطني–إنسان 

                                                           
  ،Birwa/index.html-https://www.palestineremembered.com/Acre/alمن ، 2102 إبريل  22مقتبس في تاريخ 4
5 . “Reflecting on the Life and Work of Mahmoud Darwish”Zein, -Munir Ghannam and Amira El

Center for Internatonal and Regional Studies. No.3, Brief 2009, h. 1.  
6 ,vol 11,  Poetry of Mahmoud Darwish—Palestinian Resistance, Jurnal Sanchari Sengupta

,eraturehttps://www.academia.edu/Documents/in/Resistance_Lit  2102 إبريل  22مقتبس في تاريخ  
7 . (Cambridge, Cambridge University Press), 2003, h. The Arabic Literary HeritageRoger Allen, 

111.   

 02-00, ص. 2102(، Mahmoud Darwish foundation، )رملة: ورد أقلمحمود درويش ، 8 

https://www.palestineremembered.com/Acre/al-Birwa/index.html
https://www.academia.edu/Documents/in/Resistance_Literature
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اليت استعمرها املستعمرون. وأظهر حممود درويش رغبته لتذوق االطمئنان واحلرية بوطنه 

 فلسطني يف الشعر "على هذا األرض".

 شعرل، ألن هذا الشعر من اأو ال شعر "على هذه األرض"الالباحثة  توسبب اختيار 

ن هذا الشعر ، يكو اتل  عن الشعر العريب عموما. ونانيخممن فقرات و شك ل تحيث   احلر  

، اثالثالو صورة عن جهاد أهل فلسطني، وأحد أبياته مكتوب على قرب حممود درويش. 

عبة ىف الصشعر "على هذه األرض" على الكلمات اجملازية والعالمات أو الرموز الحيتوي 

 وإعطاء املعىن لألبيات الشعرية.وحتليل الشعر هو حماولة اللتقاط  ،تفسريها 

 يف اعتبار إنتاج املعىن، هناك أربع نقاط جيب أخذها Riffaterre)  (يف نظرية ريفاتري

نماذج، واملتغريات، ، والاملرتيكالقراءة االستكشافية، والقراءة التأويلية، مث البحث عن يعين 

 وابلتايل أصبح مفهوم الشعر أكثر وضوحا. 8واهليفوغرام.

 البحث حتديد .ب

الباحثة  ريسفتكي  ،هذا البحث هي  ةعلى خلفية البحث السابقة، فمشكلبناًء 

 ؟ريريفات ليخائيدرويش ابلنظرية السيميائية مل"على هذه األرض" حملمود الشعر  معىن 

 

                                                           
2 , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), tik Michael RiffaterreTeori dan Aplikasi SemioRina Ratih, 

h. 5. 
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 غرض البحث وفوائده .ج

  ولغرض من هذا البحث هبناًء على خلفية البحث ومشكالت البحث السابقة، فإن ا

 يخائيلملمود درويش ابلنظرية السيمائية "على هذه األرض" حمل كش  املعىن يف الشعر

 .ريفراتر

 فوائد هذا البحث من الناحية النظرية والعملية:  

 لعربيةا بقسم اللغة بال  ط  المن الناحية النظرية، يرجى من هذا البحث أن يساعد  (1

 .يةسيميائة ماد  وخاص ة يف  يف فهم وتطبيق النظرايت األدبيةا واألدهب

من الناحية العملية، يرجى من هذا البحث أن يساهم املعارف يف جمال البحوث   (0

 السيميائية يف الشعر، خاصة يف نظرية مايكل ريفتري. 

 لتحقيق املكتيبا .د

مل جتد الباحثة املوضوعات املتساوية هبذا البحث، ومل يُبحث الشعر "على هذه 

ض الدراسات ، لكن فإن بعريريفت يخائيلابلنظارية السيميائية ملرويش األرض" حملمود د

 لديها أوجه تتشابه مع األشياء الرمسية، يعين:

ية إىل تغاة العامل" أليب القاسم الشايب؛ دراسة حتليل "أواًل، البحث بعنوان "الشعر

داهبا ،  أاللغة العربية و  ممن قس كتبته ذكرية نيلوفر فضيلة طالبة  سيميائية ملاكيل ريفاتري"،

 جاكراتجوكسوانن كاليجاغا اإلسالمية احلكومية كلية األدب والعلوم الثقافية ، جامعة 
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. ومن نتائج هذه الدراسة من القراءات اإلكتشافية حتصل من املعاىن املعجمية، أما 0119

لشاعر على حاكم االقراءة التأويلية فتحصل من هيفوغرام أن الشعر "إىل تغاة العامل" انتقاد 

 ول" للشايب، شعر "النيب اجملهو الديكتاتوري الظلم على ما عمله، مث اهليفوغرام احلايل هو 

 11النمط يف هذا الشعر هو االستقالل والعدالة.

ة عفوك" لإلمام الشافعي، دراسة حتليلي نانياً، البحث بعنوان "الشعر "اي ريب

داهبا ، كلية ألغة العربية و القسم  سيميائية ملايكل ريفتري" كتبه مفيت نبيل رفسنجاين، طالب

. ومن نتائج 0119 اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات سنة األدب والعلوم الثقافية ، جامعة 

القراءة  ين فمصدرها املعاجم، وأما منة على املعافي  اهذا البحث، ابلنظر إىل القراءة اإلكتش

التأويلية ففي الشعر اهليفوغرام احملتمل حيث احتوى الشعر على رجاء العبد على عفو ربه 

ت. بذكر إحسان ربه وتصوير حاله كالعارف احلاذق يف اخلريا ذلكشعر بقرب وفاته، و الملا 

والوحدة املوضوعية هلذا الشعر تكون يف النمط "اإلهتمام آبداب الدعاء من أسباب إجابة 

الدعاء وأسباب احلصول على عفو الرب". والنموذج هلذا الشعر يكون يف البيت األول 

واضع؛ ية لتكوين الشعر يكون يف ثالثة مواألخري. أما اهليفوغرام احلايل الذي يكون خلف

ويف  36، وسوراة املائدة: 66، وسوراة األعراف:3يف اآلايت القرآنية وهي سورة النصر :

                                                           
ذكرية نيلوفر فضيلة , الشعر إلى طغاة العلم" ألبي القسم الشابى )الدراسة التحليلية السميائية لريفاتير (، البحث ) جكجاكرتا :  01 

 (2108الجامعة الحكومية جوكجاكرتا ، 
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احلديث النبوي الشري  الذي يتحدث عن حتميد الرب والثناء عليه قبل الدعاء الذي رواه 

 الوحدة ور املنسبة بنيأبو داود والرتمذي. وهذه كلها تؤي دها الوحدة العضوية اليت تص

   11املوضوعية والتعبريات واألساليب واملوسيقى يف الشعر "ايرب عفوك".

"الشعر أذكر للشوق ألشرف فياض، دراسة حتللية مسيائية  نالثًا، البحث بعنوان

األدب والعلوم الثقافية  داهبا ، كليةأاللغة العربية و طالبة قسم  ملايكل ريفاتري" كتبه نور رائف ة

ومن نتائج البحث هي: من  .0111 اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات سنة جامعة ، 

القراءة اإلكتشفية هو حصول الباحثة على املعاين من املعاجم. أما ابلنظر إىل القراءة 

فالفاعل "أان" القائل للفاعل "أنِت" أنه أراد اهتمام "أنت" لكن الفاعل "أنِت" ال  التأويلية

 ان" بعد انتظاره مدة طويلة فأحل  الفاعل "أان" صلته ابلفاعل "أنِت" بلأتيت إىل الفاعل "أ

الفاعل "أان" مل يزل حيب الفاعل "أنِت". والنمط يف هذه القصيدة هي حتويل الدين من 

منظور علم النفس الديين. هناك ثالثة مناذج يف هذه القصيدة، يف حني أن الرسم البياين 

ان" لقصيدة هو علم النفس الديين، وهو "نظرية تطور اإلميالفعلي الذي ميثل خلفية هذه ا

Development Theory  Faith اليت قدمها جيمس دبليو فالورJames W.  

Flower .10  

                                                           
اكرتا : الجامعة ،البحث ) جكجيا ربي عفوك لي إمام شافعي )درسة تحليلية السميائية مخال رفتير( الشعرمفتي نبيل رفسنجني ،  00 

 (2108الحكومية جوكجاكرتا ، 
امعة ، البحث ) جكجاكرتا : الج الشعر "أذكر للشوق" ألشرف فياض )دراسة تحللية سميائية لميخائيل ريفاتير(نور رائفة ،  02

 (2107الحكومية جوكجاكرتا ، 
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دراسة سيمائية ملايكل  "بطاقة هوية" حملمود درويش" الشعررابًعا، البحث بعنوان 

 اإلنسانية جامعة العلوم كلية وأدبه العربية اللغة طالبة قسمريفاتري كتبه تري ديسي أمربوايت، 

وجود  (1ومن نتائج حبثها هي: .0119ماالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان

بطاقة هوية حملمود درويش ومن بينه تغيري املعىن ،  شكل عدم استدامة التعبري يف قصيدة

( هذه القصيدة هي قصيدة مبوضوع الوطنية حيث كانت الدولة 0واحنراف املعىن.

الفلسطينية بلد السالمة حيث يعيش أهلها بسالم مع سبل عيش بسيطة كزراعة الذرات 

زن واحلرمان حلالة إىل احلأو زراعة احلقول، ولكن عندما أييت اإلسرائيليون أو الغزاة حتولت ا

من حقوق امللكية يف هناية املعبد هتديدا من إسرائيل بسبب غضب الفلسطيين. إن حبث 

بطاقة هوية هو أن هناك شكاًل من أشكال التعبري غري املستدام يف قصيدة بطاقة  الشعر

هذه  التغيريات يف املعىن واحنراف املعىن. واملوضوع يف ذلكهوية حملمود درويش مبا يف 

 13القصيدة هو الوطنية.

حىت اآلن مل تعثر الباحثة على أشياء مادية تستخدم نفس املشكلة يف هذه الدراسة. ومع 

 رمسية.هذه الدراسات هلا أوجه تشابه مع غراض ، فإن بعض ذلك

 

 

                                                           
(، البحث Michael riffaterre”"تري ديسي أمباروتي، شعر "بطقة هوية" لمحمود درويش )دراسة سيمائية لميكائيل ريفاتير  02

 (2104)ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج، 
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 اإلطار النظري .ه

 الشعر  .1

الشعر العريب  ايأوال الشعر العريب الكالسيكي، نان ينقسم الشعر العريب إىل قسمني:

احلر. أما الشعر العريب الكالسيكي هو الكالم أو الكتابة اليت حتتوي على وزن أو حبر 

)تتبع أسلوب أو إيقاع النمط القدمي( وقافية )القافية النهائية أو تطابق هناية السطر ( 

 14وعناصر التعبري عن الذوق وخيال الذي جيب أن يكون أكثر هيمنة من النثر.

، أصبح الشعر العريب يتحول إىل الشعر احلر  كما اعتمده حممود الزمن تطورولكن ب

درويش. والشعر احلر هو الشعر الذي ال يرتبط مبالحظة النمط القدمي  والعروض والقافية 

ولكن يتم ترتيبها  ، الشعرحيث يقرتب أبسلوب النثر األديب وترتيب صفه ليس يف شكل 

 16ألسفل.

 السيميائي .0

السيميائية هي علم الرمز. ليست األعمال األدبية فحسب اليت ميكن دراستها من 

خالل علم السيميائية، ولكن كل جماالت العلوم األخرى تقريًبا ميكن دراستها أيًضا 

                                                           
 225(.ص. 0286شيب أحمد، أصل نقد أألدبي )مكتبة نهضه المسرية :  04
05 , (Jakarta: rajawali press, 2009), h.16, Teori Kritik Sastra ArablSukron Kami 
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 ظامنية هي حماولة لتحليل األدب كوالدراسة األدبية السيميائ 15ابستخدام السيميائية.

 .11ألعمال األدبيةتفاقي اإ

 ريفاترييخائيل ية سيميائية ملنظر  .3

كانت لغة الشعر خمتلفة استخدامها عن اللغة اليومية عموما، ويشعر ابختالفهما عوام 

على معىن خاص،  Michael Riffaterreفتري يعرض النموذج السميائي ملايكل ر  19القراء.

ملايكل نظرية سيميائية  يعين إعطاء معىن لألعمال األدبية كنظام من العالمات. وكانت

إىل إعطاء املعىن  يألن حتليله يؤد شعرريفاتري مناسبة يف استخدامها لبحث املعىن من ال

 .للعمل األديب

 قراءة التكشيفية ال .1

القراءة االستكشافية األساسية تدل على تفسري املرحلة األوىل حيث تقرأ من أول النص 

األديب إىل آخره، وتتم القراءة االستكشافية برمز لغة مرجعية، وستنتج هذه القراءة األوىل 

                                                           
06 , (Jakarta: Pusat Bahasa Semiotik dan Penerapannya dalam Karya SastraOkke K.S, Zaimar, 

Departemen pendidikan Nasional), h. 2. 
07 (Yogyakarta:  , dan penerapannyaBeberapa Teori Sastra, metode kritikRachmat Djoko Pradopo, 

Pustaka Pelajar,1995), h. 10. 

 08 University Pers), 1978, , (Blomingtoon & London: Indiana Semiotic of PoetryMichael Riffaterre, 

hlm. 1. 
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إذن القراءة االستكشافية هي القراءة بناءً على الرتكيب  18سلسلة من املعاين غري املتجانسة.

 01أو وفًقا ملعىن القاموس. اللغوي

 قراءة أتويلية ال .0

ة. يف هذه تستند هذه القراءة على االتفاقيات األدبي، التأويلية القراءة ة الثانية هياملرحل

املرحلة تشرح الباحثة معىن األعمال األدبية املستندة من التفسري األول من نتائج القراءة 

 د املعاين.األوىل، ويف هذه املرحلة تريد الباحثة احتا

 رتيكالنموذج و امل .3

فهوم مهو من  رتيك. واملمرتيكالكلمة األساسية أو جوهر سلسلة النصوص تسمى 

  مرتيك صفوفة يفميظهر يف النص، وميكن أن يكون  أبًدا وال اال يتم تنفيذه ىتال ةتجريديال

يعين النموذج على وجه    رتيكوالتحقق األول من امل 01كلمات أو عبارات أو مجل بسيطة.

 ا.إىل متغريات وينزِل النصوص مجيعه ملرتيككلمات أو مجل معينة، ومت توسيع هذا ا

وة الدافعة هو الق رتيكالسمة الرئيسية من النموذج هي طبيعته الشعرية، إذا كان امل

ة  املختلفدائًما يف رتيكهو احلد من االشتقاق حيث يظهر امل نموذجالشتقاق النص فإن ال

                                                           
 02 Pelajar, 2017), , (Yogyakarta: Pustaka Teori dan Aplikasi Semiotik Michael RiffaterreRina Ratih, 

h. 6. 

 21 , h.6.Teori dan Aplikasi Semiotik Michael RiffaterreRina Ratih,  

 

 20 , h.7.Teori dan Aplikasi Semiotik Michael RiffaterreRina Ratih,  
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إىل نص آخر يسمى  رتيكوسيشري امل 00.مرتيكاليت حيددها النموذج كأول حتقيق لل

 .املعنية شعرهيفوغرام  من ال

 اهليفوغرام  .4

اهليفوغرام هو النص الذي يكون خلفية إلنشاء النص اجلديد ، حبيث ميكن املؤل  

احملتمل  راميينقسم اهليفوغرام إىل قسمني: يعين اهليفوغ 03اتباعه وميكن تشويهه أيًضا.

 واهليفوغرام احلايل. 

أما اهليفوغرام احملتمل ال يدخل يف النص صرحية، ولكن جيب استخالصه من النص. 

الذي يكون جوهر النص أو الكلمات الرئيسية، وميكن أن  رتيكوهيفوغرام احملتمل هو امل

كون على ي يكون على شكل كلمة أو عبارة أو مجلة بسيطة. أما اهليفوغرام احلايل ميكن أن

شكل نص حقيقي أو كلمات أو مجل أو أمثال أو نص بكامله،  فيكون اهليفوغرام احلايل 

 04خلفية إلنشاء النصوص اجلديدة.

 ةنهج البحث .و

اختذت الباحثة ف أما حتليل البياانت يف هذه الدراسة،نوعية الهذا البحث يُعد من دراسة 

 :اخلطوات التالية

                                                           
 22 , h.7.Teori dan Aplikasi Semiotik Michael RiffaterreRina Ratih,  

 22 , (Blomingtoon & London: Indiana University Pers), 1978, Semiotic of poetryMichael Riffaterre, 

h. 23. 

 24 , h. 8.Teori dan Aplikasi Semiotik Michael RiffaterreRina Ratih,  
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 نوع البحث .1

فال ُتدخل الباحثة شخصا آخر يف عمل    البحث املكتيب إن نوع هذا البحث هو

  البحث، بل جتوب الباحثة املسائل ابملراجع واملصادر املناسبة ابلنظرية املختارة لدي الباحثة.

 مصادر البياانت .0

در ملصدر الثانوي. واملصايكون يف هذا البحث مصدران: يعين املصدر األساسي و ا

لشعر "على هذه األرض" حملمود درويش الذي أدخله يف ا واألساسي يف هذه الدراسة ه

السيميائية ملايكل ريفاتري. وأما املصدر  Semiotic of Poetryديوانه "ورد أقل" و كتاب  

الثانوي هلذا البحث : األطروحة واجملالت العلمية وجمموعة أطروحات النقد األديب واملقاالت 

 العلمية واملصادر أخرى املتعلقة ابلبحث.

 مجع البياانت طريقة .3

مت مجع البياانت هذه الدراسة يعىن من خالل طريقة املالحظة والقراءة االكتشافية 

 .والقراءة التأولية، والقيام هبا بعناية ودقة للحصول على البياانت حسب ما أرادها الباحثة

 تقنيات حتليل البياانت .4

وصفية نوعية  دراسة حتليليةب اانت املستخدمة يف هذه الدراسة أما تقنيات حتليل البي

"على  لشعراابستخدام السميائية لرفاتري. وجاءت البياانت اليت أرادت الباحثة حتليلها من 

. Riffaterreهذه األرض" حملمود درويش ابستخدام النظرية السيميائية ملايكل ريفاتري 
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والقراءة التأويلية،  ،يةفيتكشواخلطوات اليت اختذت الباحثة يف حتليل البياانت هي القراءة ال

 "على هذه األرض". الشعرواهليفوغرام من  .احلايل واهليفوغرام  واملرتيك  النموذجو 

 نظم البحث .ز

تستخدم الباحثة نظام الباحثة نظام البحث لتبسيط الدراسة لكي ال خيرج من فواعدة. ويف 

 :هذا البحث النظاميت املستخدمة من قبل الباحثة هي كما يلى 

الباب األول : املقدمة، ويشتمل على خلفية البحث ومشكالت البحث وأهداف البحث 

 وفوائده والتحقيق املكتيب واإلطار النظري ومنهج البحث وخطة البحث.

 الباب الثاين: يشتمل على ترمجة حممود درويش والصورة العامة للشعر "على هذه األرض". 

ة "على هذه األرض" حملمود درويش ابلنظريالباب الثالث: يشتمل على حتليل الشعر 

 السيميائية ملايكل ريفاتري.

 الباب الرابع: يشتمل على االختتام بذكر نتائج البحث وكتابة املراجع واملصادر.
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 الرابع الباب 

 اخلامتة

 اخلالصة .أ

يخائيل مل السيميائية نظرية ابستخدام األرض" هذه على" الشعر عن التحليل بعد

 التكشيفية القراءة حيث من: يلي فيما املوضحة املعىن وحدة الباحثة وجدت ،ريفاتري

 من نظر لو بل املعجمي، للمعىن مضبوط األرض" هذه على" الشعر مراد الباحثة وجدت

 .احلقيقي الشعر مبراد اإلختالف هناك القراءة، هذه حيث

 الباحثة وجدت .الشعر لقراءة الثانية املرحلة وهي التأويلية، القراءة حيث من

 أن هي لاحملتم اهليفوغرام نتيجة: احلايل واهليفوغرام والنموذج واملرتيك لاحملتم اهليفوغرام

 كلها  البيت بثالث تنشئ وهي وطنهم، عن للدفاع فلسطينيني مقاومة يصور الشعر هذا

 عن تنقد الفلسطيين، للشعب االستقالل أمنيات تدل و احلياة صراع من املراحل توضح

 .فيها اإلنسانية األحداث كل

  واختيارت "احلياة يستحق ما األرض هذه فهو "على الشعر هذا يف النموذج

الباحثة هذا النموذج ألن ه من اخلصائص أو الكلمة الرئيسية يف هذا الشعر وهذه اجلملة هلا 

 رأى .الفلسفي املنظور يعىن "اإلنسانية" من فاملرتيك. معىن قوي  يتعل ق حبري ة احلياة اجلملة

 كثرية، أشكال لإلنسانية الشعر إن هذا لكونية أصبحت روحا اإلنسانية الفكر أن الباحثة
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 صح العمل إذاي يعين ، للنفعية الفلسفية التقاليد الفلسفي يةر النظ حيث من .يف الباحثة تأخذ بل

هو الشعر حملمود   الشعر هلذا احلايل اهليفوغرام وخيطئ إذا اتى ابحلزن والقلق، لسعادةاتى اب

 .حتت العنوان "بطاقة هوية" درويش
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