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 لشعارا

ـ ًٔا وَُّهَو َخْْيٌ لَُّكْم ۚ َوَعس ٰٓى اَنْ "   ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم ۚ َوَعس ٰٓى اَْن َتْكَرُهْوا َشْي
ُ يـَْعَلُم  ـ ًٔا وَُّهَو َشرٌّ لَُّكْم ۗ َواّللٰ   "َواَنـُْتْم ََل تـَْعَلُمْونَ ُتُِبـُّْوا َشْي

 (216)البقرة: 

“The flower that bloom in adversity is the most rare and beautiful of all” 

(Mulan, 2020) 

 

 اإلهداء

 هذا البحث العلمي إىل هؤَلء األحباء: أهدي

 ة اللذين ربياين صغْي  سييت انعفةوأمي الكرمية  حممد نور خافقأيب الكرمي 

 رفقا ذكية الزاهدة وسيدة نبيلة الزاهدة ْيتنيصغال أخيَتَّ 

 أخي الصغْي حممد جنواب جماهدا 
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ABSTRAK 

Perang antara Israel dan Palestina merupakan rangkaian konflik yang 

panjang. Perang panjang selama enam dasawarsa tersebut membuat para penyair 

Palestina, termasuk Mahmoud Darwish, terkondisi untuk melahirkan puisi yang 

mengandung nilai-nilai humanisme. Puisi ‘An Insa>n karya Mahmoud Darwish 

menggambarkan kondisi sosial masyarakat di duni pada saat ini. Penjajahan yang 

terjadi di seluruh belahan dunia menyebabkan manusia mengalami penderitaan 

dan kesengsaraan. Politik juga menjadi sumber rendahnya nilai kemanusiaan, 

bahkan manusia yang tidak tunduk pada kekuasaan selalu berada dalam 

penindasan. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

bagaimana proses penemuan tanda-tanda dan dimensi humanisme dalam puisi 

tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori 

semiotik Ferdinand De Saussure yang menyatakan bahwa semiotik (tanda) itu 

terdiri dari dua bagian, yang pertama adalah penanda (al-Dal) dan yang kedua 

adalah pertanda (al-Madlul). Pengkajian puisi menggunakan teori ini dilakukan 

bertujuan untuk menyingkap makna di balik ungkapan-ungkapan yang ada dalam 

puisi untuk kemudian disatukan maknanya, sehingga pesan atau nilai humanisme 

yang terkandung dalam puisi tersebut dapat tersampaikan dengan jelas. Hasil dari 

penelitian terhadap puisi ‘An Insa>n terdapat enam dimensi humanisme, yaitu cinta 

kasih, tolong menolong, rela berkorban, penderitaan, keadilan, dan harapan. 

Kata Kunci: Dimensi Humanisme, Semiotik, Penanda dan Petanda 
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 جتريد 

املديدة.  احلرب بني النزاعات  اليت إسرائيل وفلسطني هي سلسلة  الطويلة  احلرب 

حيتوي    اشعر   حيدثون  ،ومنهم حممود درويش  ،ستة عقود جعلت الشعراء الفلسطني  دامت

الظروف اَلجتماعية للمجتمع يف العامل    "عن إنسان"يصف شعر    .إنساين  جانبعلى  

اَلي  اليوم. أحنا  حتاللسبب  مجيع  يف  حدث  معاانة  الذي  يف  العامل    . وبؤسه  اإلنسان ء 

للسلطة  ينصاعون  َل  الذي  اإلنسان  متدنية، حيت  إنسانية  لقيمة  أيضا مصدر  السياسة 

دائمأً  ابضطهاد  عملية  .  يقومون  كيفية  هي  البحث  هذا  يف  تناوهلا  مت  اليت  املشكلة 

البحث  ستخدم  يشعر.  ال يف هذا    ةإنساني   جانبو   عالمات اَلكتشاف عن   املنهج  هذا 

نقسم يأن سيميائية ذي يعّٰب ال سوسْيالوصفي النوعي مع نظرية السيميائية لفرديناند دي 

الدال واملدلول.   النظرية لكشف يف    بحثالتم  يإىل قسمني، مها  الشعر ابستخدام هذه 

إيصال الرسالة أو القيمة    تم ي  حت ،  حد املعاينيو املعاين الكامنة وراء التعبْيات يف الشعر ل

بوضوح. الشعر  يف  الواردة  يف  اإلنسانية  البحث  إنسان"شعر   نتائج  ستة    توجد  ، "عن 

   ستعد للتضحية واملعانة والعدالة واألمل.املاإلنسانية وهي احلب والتعاون و  اجلوانب

 الدال واملدلول ،  السيميائية، اإلنساين اجلانبة: حي  اتات املفالكلم
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 كلمة شكر وتقدير 

 بسم هللا الر محن الرحيم 

العاملاحلمد هلل   والسالم والصالة    الذي فضل بين آدم ابلعلم والعمل على مجيع 

وموَل سيدان  واملرسلني  األنبياء  أشرف  آله  على  وعلى  حممد  العلوم  ان  ينابيع  واصحابه 

 واحِلكم.

للحصول علىفقد    الشروط  بعض  البحث إلمتام  العاملي    كتبت هذا  يف اللقب 

سالمية  قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب والعلوم الثقاقية جبامعة سونن كاليجاكا اإل

 كذلك ملن أراد زايدة معرفته و   البحث انفعا لدي  كرات. عسى أن يكون هذاا يوكي  احلكومية

فيحسن اجملال.  أساتالف  هذه  يف  يف هذا  أن أشكر شكرا جزيال على  الفضالء ت ذرصة   

 ، وأخص بذكر منهم:األحباء واألصدقاء

الثقاقية جبامعة  م الدكتور حممد ولدان املاجستْي عميد كلية اآلداب والعلوم  احملت  .1

 سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية.

رئيس   هرنييت  انينج   ة الدكتور   ةاملكرم .2 بكلية   ة املاجستْي  وأدهبا  العربية  اللغة  قسم 

 اآلداب والعلوم الثقاقية.



 
 

 ط
 

 املاجستْي الذي قد بذل اجلهد يف جارت وحيودي  احلاج    األستاذ املكرم مشريف .3

 . توجيه كتابة هذا البحث

وخاصة  األساتيمجيع   .4 احلكومية  اإلسالمية  كاليجاكا  سونن  جبامعة  واحملاضرين  ذ 

 ها. يفمن قسم اللغة العربية وأدهبا وموظاألساتيذ يف كلية اآلداب والعلوم الثقافية 

 أمي وأيب احملبوبني شكرا على إرشادكما علي مدى األايم. .5

إىل   .6 وخصوصا  وأدهبا  العربية  اللغة  قسم  يف  أصدقائي  وإليا  مجيع  ونوفيا  كيكي 

 وميف ورادا. 

ل .7 ميكن  َل  الذين  األصدقاء  مجيع  باحثةل مجيع  تذكر  الذين أ  أن  هم  مسائهم، 

 مباشرة أم غْي مباشرة.   سواء كانت كتابة هذا البحثعلى   الباحثة  يساعدون

حت   البحث  هذا  بداية  من  سالمة  أعطاين  قد  الذي  تعاىل  هللا  أشكر  أخْيا 

نهاية. عسى أن يكون هذا البحث انفعا جلميع الطالب بكلية اآلداب والعلوم الثقافية ال

 ولسائر القراء.

 2021 يناير  6اكرات، جوكي               
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 الباب األول 

 مقدمة 

 ية البحثفخل .أ

األدب جزء من الكيان الثقايف ونتاجه عمل أديب. فكل من الثقافة واحلضارة 

قد   العامل  كل مل  يف  مع  وحضارهتا  العرب  ثقافة  فيها  مبا  العميق،  التغيْي  بفتة  حق 

العتالق 1مميزاهتا.  سوغي األ  لمى  تري  احلقائق.  أو  القصص  بواسطة  عمله  مع  ديب 

أن   وميكن  وخّباته.  خواطره  عن  األدب  هبا  يعّب  وسيلة  األديب  العمل  أبن  هاستوت 

بيئتهي يف  لوحظت  اليت  املشاكل  حول  األديب  آراء  األديب  العمل  الواقع عكس   .

اليت  اَل اَلتجتماعي  الظواهر  عن  تصويرا  للقارئ  ابلنص  اليتتكون   ُتدث جتماعي 

متنوعة. وأشكال  خمتلفة  بصورة   األديب  ويعيدها  اجملتمع  الصدد،   2حول  هذا  ففي 

لقد لون أدابء العرب حضارة اإلنسان مبهارهتم ومزاايهم وأعماهلم األدبية. هم يعّبون  

 عن أفكارهم اإلبداعية من الشعر والنثر والتمثيل. 

و  روعتها  بكل  املكتوبة  التواريخ  وثيقة  العريب  صدر الشعر  قبل  مذ  بديعتها 

في الشاعر  أما  اإلل اإلسالم.  الظواهر  لتسجيل  دوره  وذلك عب  وتصويرها.  جتماعية 

 
1   ), hlm. 1986, (Jakarta: Gramedia, Apresiasi KesustraanJakob Sumardjo & Saini K. M, 

3-4. 
2  .35), hlm.2002, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Teori Apresiasi SastraSugihastuti,  
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جتماعية والسياسية اليت مبثابة ما قاله السيد: "إن حياة األدب العريب هي احلياة اَل

به احلب   3. "ختيط  يف  يبحث  العريب  الشغر  وسائر    جتماعيةاَلو فمعظم  والسياسة 

املشاكل احليوة كصورة املقاومة اليت يكتبها الشاعر يف عمله. وكذلك أبشعار حممود 

 صور فلسطني األرض احملتلة.ت يتدرويش ال

بني منذ  احلرب  املتجذرة  املديدة  النزاعات  سلسلة  هي  وفلسطني  إسرائيل 

ومنذ   أبدا.  تنتهي  َل  طويلة  احلرب حراب  هذه  وتصبح  ماضية.  مخسة عشر سنوات 

عاما أسفرت هذه احلرب بني الشعبني عن مقتل أكثر من مخسة آَلف ومخسة مائة  

العيش إبنسانية.   نإىل منازهلم وأمواهلم ويقنطو   نفلسطيين. وآَلف غْيهم حينو   4لرفٰة 

اَل احلالة  تنعكس  اليت  األدبية  األعمال  استولدت  مث،  التارخيية  -جتماعيةفمن 

مصطلح أبدعه حممود درويش وغسان  ذا  ت أو نثراي. هلفلسطني احملتلة، شعراي كان

فلسط عريب  أديب  كلهما  بينما  نيكنفاين،  الشعر،  عامل  يف  درويش  يعمل  حيث   .

 غسان يف النثر. 

شعر   إنسان"يصف  اليوم.   " عن  العامل  يف  للمجتمع  اَلجتماعية    الظروف 

ا يف طبيعتها وجيب أن ميتلكها  احل يف ،  اإلنسان منذ الوَلدةقوق اإلنسان أساسية جدًٔ
 

النافع،   3 يف  السيد  دراسة  األدب  احلديثة نظالية  النقدية  األدب،  املدارس  مكتبة  )قاهرة:   ،2005  ،)
. 265ص. 

4 , (Jakarta: Jerusalem Kesucian, Konflik, dan Pengadilan AkhirTrias Kuncahyono, 

Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm. 1. 
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أن   ميكن  َل  البشر.تالواقع  من  العظمى  الغالبية  به  اَلي  تمتع  الذي   حتاللسبب 

السياسة أيضا مصدر لقيمة    .عانة والتنكيل والتهيب ابمل  ء العامل حدث يف مجيع أحنا

دائمأً  يقومون ابضطهاد  للسلطة  ينصاعون  الذي َل  اإلنسان  متدنية، حيت    . إنسانية 

 يف هذا العامل.  َلحتاللملكافة االشعر أن يوقظ البشرية يف مجيع أحناء العامل   ميكن هلذا

 املظلومني وكيف عذبوا    ، املستعمرونشعر بوضوح اجلرائم اليت ترتكبها  الويصف هذا  

حمتلة من قبل   هم، ألن معظم أراضياملستعمرونُتت السيطرة    املظلومني  دون إنسانية. 

 .املستعمرون

على    افهذ تدل  خاصة  عالقة  له  تلك املالشعر  غرس  وميكن  خمتلفة،  عاين 

فيها   املهمة  العالمات  بطلب  الشعر  معاين  تدقيق  السيميائي.  اإلطار  عّب  املعاين 

سوف ينتج موضوعا خاصا، وَل يتم حبث عن تلك العالمات إَل بقراءات متكررة.  

الباحث الشعر للبحث عن العالمات غوص يف عمق معاين  تأن    ة بعبارة أخرى، على 

 فيها. 

مفهوم  على  تدل  اليت  العالمات  بعض  الباحثة  وجدت  املطاف،  هذا  ففي 

أوَل:   أبيات شعره،  درويش يف  والبيارق( اإلنسانية حملمود  واملالبس  طعامه  ؛  )أخذوا 
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نْيون مات, ومل (؛ رابعا: )َل غرفة التوقف ابقية (؛ اثلثا: )ورموه يف زانزن املوت اثنيا: ) 

 5(. روما متت

"، وجد ضمْي  أخذوا طعامه واملالبس والبيارقففي السطر األول، وهو بيت "

الغذائية يف   وادامل  ونالطعام وسرق  ونصادر   نو املستعمر ".  املستعمرون"هم" أتت مبعىن "

فقط  .املظلومنيحدائق   الطعام  وآمال  هم،  ليس  مالبس  أي املظلومني  أيخذون   ،

ورموه . ويف السطر الثاين، وجد بيت "يزعجهم ويراقبهميش بسالم دون أن  األمل ابلع

املوت  زانزن  ال  شرحي ".يف  بطرق ل  املستعمرونكراهية    بيتهذا  يقومون  لمظلومني. 

ا بخمتلفة للٰتخلص من املظلومني. و  ، هناك تعذيب يف السجن  دٰخلهمألقوا هبم بعيدًٔ

املوت  حت  وجتويعهم  "املظلومني  بيت  وجد  الثالث،  السطر  ويف  التوقف  .  غرفة  َل 

حالة املظلومني منذ وصول املستعمرين إىل بلدهم. ليس فيه    هذا البيت  شرحي".  ابقية

الوقت الذي يعيشون فيه.   أن  َل يستطيعون  أموال ومنازل وعائالت متبقية، وهناك 

أي مكان إىل  ويذهب  املوت يسرع  أو  اهلياة  إَل  أن خيتار  يف فضاءات  ، وَل ميكن 

". يدل هذا ومل متت روما  ،نْيون مات طر الرابع، فيوجد بيت "وأما يف الس   اجلهاد.

مل متت وهناك  بالدمم  ماتوا ولكن    املظلومنيرغم أن بعض  البيت على موقفأً متفائالًٔ،  

 
 . 12(، ص. 2013، )فلسطني: دار النصْي، أوراق الزيتون    حممود درويش، 5
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،  "ألف  زادمات واحد ف". كما قال القول  املستعمرينأجيال قادمة يشٰنوا حرابًٔ على  

   حل هللا حمل املزيد. املظلومنيعندما مات 

ن مرتبط لو  شحص  درويش  حممود  أن  لوجدان  رابعة،  األبيات  هذه  تعمق 

اليت ُتتاج إىل الفحص والتدقيق   عالمات متعمق بشعور اإلنسانية. يوجد كثْي من ال

روح  درويش  حممود  نفس  يف  أن  نعرف  أن  علينا  ذلك،  جبانب  املعىن.  خالل  من 

جتماعية من فلسطني احملتلة اَلهتمام الكبْية حنو الشعب. فأشعار اتريخ املقاومة اَل

ا لدى    حتاللضد  الوعي  لتلبية  حياول  وهو  األن.  وحت  بل  طويلة،  لفتة  إسرائيل 

حتالل يف هذه األرض. بكونه  اإلنسان يف أحناء العامل، وفلسطني خاصة، ملكافة اَل 

اَل التنقل  يف  مفكرا  أصبح  إسرائيل،  استالء  بعد  أوليا  دورا  شاعرا  ويلعب  جتماعي 

 إحياء أصالة الشعب وتربة فلسطني ابألدب.عظيما يف 

يف الشعر    لواردةا  عالمات ال  بحثية، جتتذب الباحثة لفانطالقا من هذه اخلل

إنسان" و   "عن  درويش  مث    اجلانبحملمود  الشعر.  ذلك  يف  هذا  اإلنساين  تصنيف 

إب كيفيا  دي  نظرية    ستخدامالبحث  تلك   سوسْي فرديناند  على  واستند  السيميائية. 

 ق. يدر للبحث والنقاش حنو عمجتألشياء املذكورة سابقا اة، فقيثة الو صل ال
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 حتديد البحث  .ب

  كيففكان ُتديد البحث هو    بناء على ما سبق ذكره يف خلفية البحث،

 . يف الشعر "عن إنسان" حملمود درويش واجلانب اإلنساين واردةالالعالمات 

 رض البحثغج. 

هو   البحث  هذا  من  اإلنساين    الواردةالعالمات  عرفة  ملالغرض  يف  واجلانب 

 الشعر "عن إنسان" حملمود درويش.

 د. فوائد البحث 

 وفوائد هذا البحث منها:

 الفوائد النظرية .1

 لفهم الشعر.توفْي املعرفة حول دراسة النظرية السيميائية املوجهة 

 ئد العمليةاالفو  .2

ممارسة طالب قسم اللغة العربية وأدهبا كلية اآلدب والعلوم الثقافية جبامعة سوانن  

واألوسع  واجملتمع  خاص  بشكل  جوكجاكرات  احلكومية  اإلسالمية  كاليجاكا 

بشعر   سوسْي لفرديناند دي  بشكل عام ليكونوا قادرين على فهمة قراءة سيميائية  

 يه. اإلنساين ف اجلانب"عن إنسان" حملمود درويش و 
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 ه. التحقيق املكتب 

  املادي بعد أن قامت الباحثة ابلبحث الذى سبق الباحثون يف نفس املوضوع  

شعر "عن إنسان" حملمود  الأحدا قام ببحث  جتد  الذى كانت الباحثة بصدد حبثه فلم  

فرديناند دي سوسيومعتمدا على    درويش هناك  السيميائية.    نظرية  ذلك  عدة ومع 

ما  الدراسات  ال بقدر  تعاجلفالباحثة،    هعرفتسابقة  أهنا  اللغة   على  بناء  هاُتليل   غْي 

فقط. والقافية  عن    والعاروضي  األحباث  بعض  لاملوضوع  إليكم  "عن املادي  شعر 

 . إنسان" حملمود درويش

ة تعرض رسالة البكالوريوس ُتت العنوان "الرؤية األنسانية وأتثْي  ثبدأت الباح

بها حلمي إيرونشاة من جامعة إندونيسيا. وهو يلصق حممود درويش يف فلسطني" كت

الغاصبني.   إسرائيل  ملكافحة  فلسطينني  ُتفز  اليت  درويش  حملمود  األشعار  بعض 

ي على صوابلتايل،  استنادا  فلسطني  حنو  درويش  حممود  عند  اإلنسانية  رؤية  عن  رح 

املكتسبة واملطبوعات  املكتبة  ابملكافحالدراسة  البياانت  ُتليل  فنتائج  إل.  ستقالل ة 

 6فلسطني، وُتيط حياته الصغارية ابخلوف من املوت، وفاء احلبيبة للجهاد معا. 

العنوان البكالوريوس ُتت  رسالة  تعرض  شعر " وابلتايل،  يف  الوطنية    القيم 

فردينان دي    تُنسى كأنك مل تكن" حملمود درويش: دراسة سيميلوجية على منهج 
 

6Helmi Irwinsyah, “Pandangan Humanisme dan Pengaruh Mahmoud Darwish di 

Palestina” dalam skripsi, Universitas Indonesia, 2013.
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اإلسالمية احلكومية سوربيا. وجد  أمبيلسوانن " كتبها أيف إرهام من جامعة  سوسْي 

أن هذا الشعر كان قادر على رفع الروح والوعي ابلقومية الفلسطينية. مث يصف هذا 

عام   يف  الكّبين  احلدثني  منذ  فلسطني  دولة  اآلن،    1967و    1948الشعر  وحت 

خسارة أجزاء كبْية من فلسطني  والعامل يغض الطرف عن هذا حلدث الذي أدى إىل  

، ومن سوسْيدي    فردينان فأخذت نتيجة البحث ابستخدام نظرية  وحقوق شعبها.  

بيات يف الشعر "تنسى  أ  23ة من  ماللة أو العَلاملعروف أن هناك سيميولوجية أو الد

   7".كأنك مل تكن

ال الباحثة أيضا رسالة  العنوان "راثء يف    يوميةوجدت  العربية    شعرُتت  اللغة 

مبارك من جامعة سوانن   إبراهيم" كتبها أمحد سهل  أهلها حلافظ  بني  تنعى حظها 

جوكجاكرات.  احلكومية  اإلسالمية  ا  كاليجاكا  ُتليل  خالل  اللغة   شعريف    لرموزمن 

، سوسْيستخدام النظرية السيميائية لفرديناند دي  سإب  العربية تنعى حظها بني أهلها

متكن من العثور على معىن هذه القصيدة أبن اللغة العربية هي اللغة اليت يستخدمها 

نقل اإلهلام، يبدأ الوجود هنا تدرجييأً  تاملستخدمون العرب كوسيلة للتواصل والتفاعل و 

الذين   الصحف كمكان لطموح األشخاص  التآكل واإلمهال.  اللغة يف  يستخدمون 

 
7A. Irham “Patriotisme dalam Puisi Tunsa Kaanaka Lam Takun Karya Mahmoud 

Darwish (Kajian Semiotika Ferdinand de Saussure)” dalam skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 

2017. 
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توقفو  الواردة.    نالعربية  اللغات األجنبية  تدرجييأً عن استخدامها وبدأوا يف استخدام 

الذي   احلب  من  حمرومة  أبهنا  تشعر  اليت  املرأة  وصف  خالل  من  املعىن  هذا  وينقل 

لو  اإلنسان  يعطيه   ابلية، حت  تدرجيئًا  أعطته  الذي  اجلمال  يصبح  من حوهلا حبيث 

 8التايق فلن يكفي معاجلته.أعطته عددًٔا من 

ا البحوث  السابقة،ملدبية األمن بعض  أنه قد مت إجراء   ذكورة    ميكن أن نرى 

السيميائية ل  يفحبث   ما مييز هذا .  سوسْيفردينان دي  شعر حملمود درويش ابلنظرية 

مع التكيز على   عن إنسانحملمود درويش بعنوان    شعرالبحث مت إجراؤه ابلتحديد يف  

 يفاألنساين    اجلانبو   عالمات الخاصة    سوسْيدراسة نظرية السيميائية لفرديناند دي  

 هذا البحث يستحق القيام هبا. لك ، لذالشعر ذلك 

 اإلطار النظري و. 

البحث يف    النظرية هي أداة مهمة للغاية يف البحث ألهنا ميكن أن تساعد

بينما   دقيقة.  مفاهيم  على  بناءًٔ  البحث  النظريُتديد  يوفر   إطارهو    اإلطار 

فرديناند دي  نظرية    ة الباحث  تيف هذه الدراسة، استعمل  9حدودأً ملا يعتّب مهمأً. 

 
8‘Arabiyyah Tan’a Hazuha -Lugah al-Ahmad Sahal Mubarok “Ratapan dalam Puisi al

Bayna Karya Ahmad Karya Hafidz Ibrahim” dalam jurnal tanding Vol. II, No. 2, UIN Sunan 

Kalijaga, 2019.
9, (Yogtakarta: Pedoman Akademik Dan Penulisan SkripsiTatik Maryatut Tasnimah dkk, 

Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 

4. 
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وحبث    سوسْي حملمود   اجلانبالسيميائية  إنسان"  "عن  الشعر  يف  اإلنساين 

 درويش.

 السيميائية   سوسْيفرديناند دي نظرية  .1

ال من  السيميائية  يعين    ة اليوانني  )(semionكلمة  أتت  وأما   10.العالمةمما 

العالمة ومنظوماهتا السيميائية اصطالحا فهي علم يدرس  اللغات  (  تعريف   أي 

واإلصطناعية العالمة   )الطبيعية  عالقة  هبا  متتاز  اليت  اخلصائص  يدرس  كما 

األخر  11.مبدلوَلهتا تعريف  الذي  ىوأما  العلم  هي  السيميولوجية  أو  السيميائية   :

 12.العالمات: اللغات، وأنظمة واإلشارات والتعليمات  يهتم بدراسة أنظمة 

أصبحت   ساندرز    السيميائيةلقد  شارلز  أمريكي  فيلسوف  عمل  على 

ة والنقد ي النظر ويف الكتاب  (.  1839-1914)(Charles Sanders Peirce)   بْيس

العالمات   السيميائية  ،العريب األديب علم  وعلم   .هي  اإلشارات  بعلم  وتسمى 

 Ferdinand)  سوسْياين من الفرنسية فردينان دي  ثال  ر دصالكان  .  السيميولوجية

de Saussure  )سمى بعلم السيميولوجية. ولذلك ت. ويف لسان عريب  ةالسيميولوجي

 
10.143), hlm. 1984, (Jakarta: Pustaka Jaya, Sastra dan Ilmu SastraA. Teeuw, 
  ، حماضرات امللتقى الوطين األول السمياء و النص األديب  ،يميائية اجتاهات و أبعاد سال  ، ابراهيم صدق 11

 770. ص
 3ص.  1ط. (،م  1987  ، أفرقيا الشرق: الدار البيضاء)  ، ميائية النص األديبيس  ،أنور املرجتي  12
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عن  يدرس  الذي  العلم  واحد:  معين  على  يدل  السيميولوجية  أو  السيميوتكية 

 13. العالمات 

السيميولوجية تصور علم    سوسْييعّب دي   بحث يف تمن مؤسسي علم 

اَل احلياة  ضمن  العالمة  النفس حياة  علم  من  جزءا  يشكل  و  جتماعية. 

يف تعريفه للعالمة   سوسْيوينطلق دي   14س. ابلتايل من علم النف  اإلجتماعي. و 

اللفظية من نقد التصور الزاعم أبن اللغة ليست سوى َلئحة من املفردات املقابلة 

اللفظية َل.  مماثل من األشياء  لعدد الشيء واَل  تربط  فالعالمة  بل بني   ،سمبني 

 ، وهذه الصورة ليست صوات ماداي .  (acoustique image)  الصوتيةاملفهوم والصورة  

شيئا   حبتافأي  متثيل أتبل    ، يزايئيا  أي  الصوت  هلذا  النفسي  إايه  يتال ثر  متنحنا   

 .شهادة حواسنا هلذا الصوت 

 يعتمد على التمييز بني مستويني: النفسي   سوسْييتضح من هذا أن دي  

(pshycique  )دياوامل (materiel).   الصورة حصول  يكون  النفسي  املستوى  فعلى 

 
13 Raja (Jakarta: PT. Teori Kritik Sastra Arab: Klasik dan Modern,Sukron Kamil., 

Grafindo Persada, 2012), hlm. 193.

  1ط.  29ص. ، (1990، دار الطلعة للطباعة والنشر : بْيوت، )ءرات يف السيميا اٰ تيعادل فاخوري، 14
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والشيء   الصوتية املادي  الصوت  فيوجد  املادي  املستوى  على  أما   واملفهوم. 

(chose) 15.اخلارجي

ختتص العالمة إبقتان حدي املستوى النفسي    سوسْي وفقا لدي    ،وابلتايل

واملفهوم. وهذا إقتان إمنا حيصل بشكل يستعمل معه ُتقق   الصوتية أي الصورة  

16.اآلخر. فاألمر الوحيد املتحقق ابلفعل هو العالمة أحدا حلدين دون

العالمة اللفظية   ،على حدة سوى جتريد حمض. إذن  عتبار كل حداوما  

   17:ذو وجهني هو أمر نفساين 

 

 

 

 

 

 ميكن متزيق إحدى صفحتيها   كالورقة اليت َل  ، هلا  سوسْيفهي حسب تشبيه دي  
 .  دون إتالف األخرى

 
30...، ص. ء تْٰيات يف السيمياعادل فاخوري، 15

31...، ص. ء تْٰيات يف السيمياعادل فاخوري، 16

31...، ص. ء تْٰيات يف السيمياعادل فاخوري، 17

 صورة صوتية

 مفهوم
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اَلمشكلل   تنجب البعض  إطالق  عن  النامجة  صورة الت  على  "العالمة"  سم 
متضا  ييسمن  أ  سوسْيدي    ريد ي .الصوتية بكلمات  احلدين  من  وهكذاربكال    ، ة. 

م ابلدالص يستبدل  الصوتية"  "الصورة  ابملدلول(  signifiant)  طلح  "املفهوم"    ومصطلح 
(signifie.) على وجهمها : 

 

 







 

 

 الدال

 املدلول
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أن للعالمة يف نظرية دي   النظرية األديبوقيل رمحة جوكو فرادوبو يف كتابه 

إلشارة وجانب املدلول لاملدرك حسيا    (signifier)  جانبني: جانب الدال  سوسْي

(signified)  اي املعىن. أما جانب الدال صورة شكلية تشْي  ،إلشارةلغْي ملموس

يف   إىل الكامن  املعىن  أي  العالمة  إليه  أشارت  ما  املدلول  جانب  بينما  املدلول 

وأما املدلول هي   ،أن الدال هو صورة صوتية هلا معىن  سوسْيدي  العالمة. وحيدد  

 18.الدال صورة ذهنية أو هو مفهوم

 اإلنساين  اجلانب .2

على أنه مقاييس، يف حني أن اإلنسانية هي    انبغالبًٔا ما يتم تفسْي اجل

اإلنساين هو مقياس   اجلانبكإنسان. لذا فإن    ؛؛ بشكل إنساينإنسانخصائص  

للخصائص )األشياء( املهمة واملفيدة ملستقبل احلياة البشرية والوعي ابحتام كرامة 

 19اآلخرين واحتامها.

 
31...، ص. ء تْٰيات يف السيمياعادل فاخوري، 18

19.714), hlm. 2003, (Jakarta: Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia Alwi, dkk, 
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اإلنسانية هي نظرة ترى كل الناس كشكل واحد، بغض النظر عن الطبقة 

من   شكل  كل  ترفض  واإلنسانية  عرقهم،  يتبعه  الذي  والدين  والثقافة  واجلنسية 

 21فإن اإلنسانية هي فهم يركز على اإلنسان. هردمنوفقًٔا لـ 20. لتمييزأشكال ا

احل كرامة   إلنسانية ا  ماسة تظهر  إىل  النظر  بوجوب  اإلميان  يف  األساسية 

فإن   سوسينو،  رأي  وحبسب  هبم.  خاصة  ابستقاللية  يتمتعون  كأفراد  اإلنسان 

تكشف ما يشكل النبل الكرامة تعين الدرجة أو الرتبة، لذا فإن كرامة اإلنسان  

الذي مييزه عن غْيه من املخلوقات على األرض.   ، اإلنسانية لذالك و  22البشري 

والتعسف يف نظام  اَلحتاللقد محت كرامة اإلنسان من مجيع أشكال التالعب و 

 23السلطة.

يف األعمال األدبية، ميكن أن يكون الشعر ضمنئًا يف موضوع اإلنسانية  

أن ميكن  قراءته  عند  لـ  الذي  وفقًٔا  للقارئ.  انطباعًٔا  موضوع واليو  يعطي  يف 

 
20Basritama, , (Jakarta: PT Lentera Manusia dan Alam SemestaMurtadha Muthahhari, 

2002(, hlm. 253.
21, (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Humanisme dan SesudahnyaF. Budi Hardiman, 

Gramedia), 2012), hlm. 7.  
22Islam dan Humanisme, Aktualisasi Humanisme Dalam Islam Di Frans Magnis Suseno, 

Tengah Krisis Humanisme Spiritual, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 211.
23.112), hlm. 1995, (Jakarta: Erlangga, Teori dan Apresiasi PuisiHerman J. Waluyo, 
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بنفس القيمة والكرامة. جيب أَل تكون اَلختالفات يف   إلنسان اإلنسانية، يتمتع ا

 24. ةإنساني بني يز يالثروة واملرتبة واملكانة سببًٔا للتم

 منهج البحث . ز

ا  جمنه أو  الطرق  هو  تخلالبحث  بت طوات  الظن  لكش تب  لفهم  يء ش امي 

 :كما يلىهذه البحث   يفدمة خستملللبحث. وأما الطريقة ا يكون وسيلةالذي 

 أنواع البياانت  .1

نتائجمهي    البياانت  من  اليت  ج موعة  من   البحث  عليها  حصل 

ا  الحظات امل الملأو  اليت حصلت البي  25. البحث  يفليلها  ُت  يتعلومات  اانت 

يف الباحثة  هو  عليها  البحث  عن   مجل  هذا  اَلكتشاف  عملية  على  تدل 

 ."عن إنسان" شعر الالدال واملدلول يف 

 مصدر البياانت  .2

البحث    مصدر هلذا  إنسان"شعر  ال  هوالبياانت  الديوان    "عن  يف 

 .2013عام يف مصر  دار النصْي، ي نشرهذحملمود درويش ال أوراق الزيتون 

 
 

24.112), hlm. 1995, (Jakarta: Erlangga, Teori dan Apresiasi PuisiHerman J. Waluyo, 
25 .100), hlm. 2009, (Yogyakarta: Teras, PenelitianPengantar Metode Ahmad Tanzeh,  
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 طريقة مجع البياانت  .3

  ملكتبية هذا البحث هي الطريقة ا  يفدمة  خستملاطريقة مجع البياانت  

:كما يلى  احثةا البهبقامت  يتطوات الخل. أما املالحظةوا

 . تكرارا  "عن إنسان" شعر احثة قراءة الب.أ

الب.ب  اَل بياان  احثةكتابة  أظهرت   اجلانب و   عالمات ال عن    تشافكت 

 اإلنساين يف هذا الشعر.

   .ديد البحثُتعلى  بناءًٔ البياانت  احثةصنفت البج. 

 ُتليل البياانت . 4

الوصفي التحليلي    ملنهجالوصفي التحليلي. ا  ملنهجا  احثةالب  مدختست

ا خ  ملنهجهو  من  به  قامت  االالذي   26ابلتحليل.  مالقيا  مثدة  املل وصف 

يف   اإلنساين  اجلانب  عن  البحث  هذا  حملمود  يصف  إنسان"  "عن  الشعر 

 السيميائية. النظرية فرديناند دي سوسْي ستخدام درويش اب

 
26, (Yogyakarta: Teori, Metode, dan Teknik Penelitian SastraNyoman Kutha Ratna, 

Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 53. 
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 ح. نظام البحث

 .صول عليهاحلامي واظنتيجة البحث الن  يف لالتسهي إىل نظم البحث فهدي

 :أربعة أبواب، وهي البحث إىل ظامهذا البحث، فيقسم ن أما يف

 :عليها البحث، وهي مقو يي على مقدمة و تحيول ألالباب ا

 .كلةش توي هذا القسم أسباب اختيار محيخلفية البحث،  .1

 .توي هذا القسم على أسئلة هي جوهر البحثحيديد البحث، ُت .2

 .إجراء البحث يف هدافأل توي هذا القسم احيغرض البحث،  .3

 م.تطوير العلو  رية والعملية يفظتوي هذا القسم الفوائد النحيفوائد البحث،  .4

 .البحوث السابقة  جتوي هذا القسم على دراسة لنتائحي، يبكتالتحقيق امل .5

النإلا .6 ون حيري،  ظطار  مفاهيم  على  القسم  هذا  مناسبة  ايظر توي  إلجلابة  ل ت 

  .البحث لك شا على م

مناهحيالبحث،    جمنه .7 القسم  هذا  وا   جتوي  البحخلالبحث  منها و   ثطوات 

 .ت ناالبي ُتليلت و انع البيا مجت و ت ومصدر البياانالبياان

 .البحث ماظن .8
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ال البحث.  حي  ثاينالباب  حبكة  لفهم  مطلوبة  معلومات  على  تبحث  توي 

 . "عن إنسان"هذا الباب حملة عن حياة حممود درويش وشعر  يف ة ثالباح

ال البحث  ثالباب    .ت البحثانلبيا  لليُتتوي على وصف و حيالث هو مادة 

اإلنساين يف الشعر    اجلانبو   عالمات العن    تشافكب اَل ا هذا الب   يفة  ثتبحث الباح

 . سوسْيفردينان دي لرية ظ ن مداخستاب "عن إنسان"

 : يتكون من متةالرابع هو خااب بال

االخلا .1 هي  اجإلصة،  على  اش ملابة  وأغراض ملكلة  البحث  بتحديد  ناسبة 

 .البحث

اقحياحات،  قت اَل .2 على  القسم  هذا  مقدمةت توي  نتائ  بناءًٔ   احات    ج على 

  .رية والعمليةظالبحث الن
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 الباب الرابع 

 خامتة 

 اخلالصة  .أ

حول   واملباحث  البحث  نتائج  إىل  يف   اجلانبو   عالمات الاستنادًٔا  اإلنساين 

الشعر  ،  سوسْيفرديناند دي  بنظرية    حملمود درويش"  عن إنسان"شعر  ال يصف هذا 

ترتكبها   اليت  اجلرائم  إنسانية.    ، املستعمرونبوضوح  دون  املظلومني  عذبوا  وكيف 

.  نياملستعمر ، ألن معظم أراضيهم حمتلة من قبل  نياملستعمر ُتت السيطرة  ن  و املظلوم

كبْية.    حلزن   نو املظلوم  خيضعون والالخيء،  ومعاانة  والسارق  ابلقاتل  متهمون 

و لتعٰرضون  و  فاحشة.  لتعذيب  بطرقيقة  الالقتل  زرعوها يف    نبات ماتت  األراضي  اليت 

أحلقتها    الزراعية اليت  واألضرار  احلرب  من   كثْي   املستعمرونصادر    .املستعمرينمن 

يف   املنتجة  الزراعية  املظلومةاألراضي  عليها.  البالد  ا    األمر  هذا  وسيطر  جدًٔ ضار 

املتوتر،  على الزراعة يف    ون الذي يعتمدظلومني  ابمل معيشتهم. على الرغم من الوضع 

 َلستعاد حقوقهم.  ينهضونو هم حيتقون  ،الوضعلكنهم َل يتجاهلون ويلومون و 

اإلنسانية وهي احلب    اجلوانبستة    هو  حملمود درويش"  عن إنسان"شعر  اليف  

يفتح هذا الشعر ألعني العامل أن  والتعاون ومستعد للتضحية واملعانة والعدالة واألمل.  

 نحطٰةض القيم اإلنسانية للمتتعرٰ   هي مشكلة إنسانية.   ظلومنيابملاملشكلة اليت حلت  
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 هم  ليقيم العدل.  اميإىل القوة واحل  ظلوموناملحيتاج  .  ظلومنيامل  حياة  هتميش حقوقو 

إىل محاية دمائهم وممتلكاهتم وأرضهم.  ونحيتاج

 اإلقرتاحات  .ب

دبية العربية،  ألألعمال ال عسى أن يزيد هذا البحث معرفة القراء واهتمامهم  

ال يف  البحث،  شعروخاصة  هذا  يف  أجل .  عن   من  يف    ة اإلنساني  اجلانب الكشف 

واملدلول.    نأأوَل  الشعر، جيب   الدال  قراءة  ُتليل  واملدلولَل ميكن  فة دصامب   الدال 

البحث عن   جيب أن يستخدم التعبْي عن املعىن يف الشعر النظرية السيميائية. و   .فقط

 سوسْي يف الشعر َل يتم من خالل نظرية السيميائية لفرديناند دي    ةاإلنساني  اجلانب

 فقط، ولكن ميكن تطوير هذا البحث مع نظرايت سيميائية أخرى. 

ا البحث هذا يكون أن الباحثة تتمىن دراسات    للقراء  مفيدًٔ يف  والباحثني 

عموما ذلك،  األخرى  ومع  ا هذ يف  قصور أوجه هناك تزال َل أنه  الباحثة  تدرك. 

.البحث هذا إصالح أجل من واقتاحهمء  القرا نقد الباحثة تقبل لذلك  البحث.
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