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ABSTRAK 

  
Penelitian ini berjudul Syi’ru al-Mathar li> Niza>r Qabba>ni> (Dira>sah 

Tahl>i>liyah S>i>miy>>aiyyah li> Ri>fa>ti>r). Kajian ini menggunakan teori semiotik 

Riffaterre bertujuan untuk menyingkap kesatuan makna yang terkandung dalam 

puisi tersebut.  

 Objek pada penelitian ini adalah puisi Nizar Qabbani yang  terdapat pada 

antologinya Asyhadu an la> Imraatan illa> Anti  yang berjudul  al-Mathar. Masalah 

yang ingin dijawab oleh penelitin ini adalah apa makna puisi Al-Mathar melalui 

teori semiotika?. 

 Teori semiotika yang dimaksud adalah semiotika Michael Riffaterre. 

Adapun langkah-langkahnya, yaitu: pertama, dengan pembacaan heuristik yakni 

pembacaan perkata. Kedua, pembacaan  hermeneutik yakni menemukan hipogram 

potensial, hipogram aktual, dan matrik. Dengan langkah-langkah tersebut akan 

ditemukan makna yang dimaksud. 

Hasil yang di dapat dari analisis ini adalah tentang rindu. Hal tersebut bisa 

dilihat dari pembacaan heuristik yang pemahamannya lebih mudah dicerna dan 

bisa diketahui ekspresi yang tidak langsung. Akan tetapi belum didapatkan satuan 

maknanya. Dilihat dari diskripsi hipogram potensial menunjukkan bahwa sang 

penyair rindu terhadap kekasihnya dan banyak masalah yang menimpa pada diri 

sang penyair sebelum kepergian istrinya. Adapun matrik puisi yang kemudian di 

dapat adalah “kerinduan” terhadap kekasih yang telah tiada atau pergi untuk 

selamanya. Cinta sejati itu hanya bisa dipisahkan oleh kematian, sehingga 

hipogram aktual yang menjadi latar terbentuknya matrik puisi tersebut seperti 

yang terjadi pada novel Layla Majnun yang ditulis oleh Syaikh Nizami pada tahun 

1188. 

 

 

Kata kunci:  Niza>r Qabba>ni>, al-Mathar, semiotika Riffatere. 
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 التجريد 

البحث قباين)دراس"املطر"رشععنوانبهذا لريفاتريليحتةلنزار سيميائية (.لية
ابإلضافة،شعرالفالوارداملعىنلكشفريفاتريلمسيائيةنظريةالشعريةالدراسةتستخدم

.لشعرافاملوجوداملعىنوحدةإنتاجإىل

أشهدأنال"ةشهوراملأعمالهفقبايننزارشعرهوالبحثهذامناهلدف
يريدالباحثاإلجابةعنهاهيمامعىنشعراملشكلةاليت".املطر"بعنوان"أمراةإالأنت

املطرمنخاللنظريةالسيميائية؟

 ريفاتري، نظرايتمايكل البحثهي هذا ف املستخدمة خطواتأماالنظرية
فالتحليل ابستخدام التكشيفيةقراءالاألول، واقراءةوهية ،ابستخداملثاينالكلمات.

ال اليتتبحثعنالتاءويليةقراءة الكامناهليبوغرام ، واملصفوفاتايلاحلهيبوغرام مع، ،
 هذهاخلطواتسوفجتدمعىنفاالستخدام.

.ميكنمالحظةوهيعنالشوقالنتائجاليتمتاحلصولعليهامنهذاالتحليل
ال قراءة خالل وميكنهاتكشيفيةذلكمن أكرب بسهولة هضمها فهم يتم اليت البحثية

العثورعلىالتعبرياتغرياملباشرة،ولكنهاملحتصلبعدعلىوحداتاملعىن.انطالقًامن
حبيبتهوأنالعديدمناملشكالتإشتاقإىليظهرأنالشاعركامنالهيبوغراموصف

المنطتصيبالشاعرقبلرحيلزوجته.و بعدذلكهويتماذيالشعر حلصولعليها
"شوق"احلبيبالذياختفىأورحلإىلاألبد.الميكنفصلاحلباحلقيقيعنطريق
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فكماحدثالشعرمنطتشكيلالذيميثلخلفيةهيفوغراماحلايلاملوت.حبيثيكون
 .1188ميفعامزاكتبهاالشيخناليتجمنونفروايةليالقصة

 

 .ريفاترييارقباين،املطر،سيميائالكلماتاملفتاحية:نز
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 كلمة شكر وتقدير 

     ﷽ 

بروجا السماء الذيجعلف تبارك بصريا، خبريا بعباده هللالذيكان احلمد
عبدهورسوله منريا.أشهدأنالإلهإاّلهللاوأشهدأنحممدا وقمرا وجعلفيهاسراجا

 منريا. وسراجا إبذنه ابحلّق واملرسلني،الذيبعثه علىأشرفاألنبياء والسالم والصالة
ههللارمحةللعاملني،وعلىآلهوأصحابهالغّرامليامني،ومنتبعهمنبيناوحبيبناحممدأرسل
 إبحسانإىليومالدين.

كتبتهذاالبحثالعلميإلمتامبعضالشروطللحصولعلىىاللقىبالعىامليف
إّنإمتىامهىذاالبحىثال لىومىنمسىاعدةا خىرين.فينبغىييل علىماللغىةالعربيىةوأد ىا.

البحىىىىثأنأقىىىىدمخىىىىال شىىىىكريابزيىىىىلوتقىىىىديريالكبىىىىريللسىىىىادةمبناسىىىىبةكتابىىىىةهىىىىذا
املدرسىىنيواملدرسىىاتواإلخىىوانواألخىىواتالىىذينهلىىمسىىهمكبىىريوفضىىلعظىىيمفسىىىبيل

إمتامهذاالبحث.

وأخ ابلذكرهنا:

فضىىىىيلةاملكىىىىرماحلىىىىىاجيىىىىوداينوحيىىىىودياملاجسىىىىىتري،كىىىىرئي جامعىىىىةسىىىىىو ن .1
كرات.كاليجاكااإلسالميةاحلكوميةجوكجا

فضىىىىيلةاملكىىىىرمالىىىىدكتورأمحىىىىدفتىىىىاةاملاجسىىىىتري،كعميىىىىدكليىىىىةا دا والعلىىىىوم .2
 .الثقافيةجبامعةسو نكاليجاكااإلسالميةاحلكوميةجوكجاكرات

مصىىطفىاملاجسىىتري،كىىرئي قسىىماللغىىةالعربيىىةوأد ىىابكليىىة فضىىيلةاملكىىرم .3
اإلسىىىىىىىالميةاحلكوميىىىىىىىةا دا والعلىىىىىىىومالثقافيىىىىىىىةجبامعىىىىىىىةسىىىىىىىو نكاليجاكىىىىىىىا

 جوكجاكراتالذيقدوافقعلىهذاالبحث.



 ي 
 

مشىرفهىذاالبحىثالىذيمليسىفملىدفعكفضيلةاملكرممسىتارياملاجسىتري، .4
 إىلاإلرشاداتوالتوجيهاتفكتابةهذاالبحث.

صىىاحبالفضىىيلةالسىىيدالىىدكتورإبىىنبىىردةاملاجسىىتريوكىىذالكالىىدكتورحممىىد .5
مجيعاملدرسنيواملدرساتالىذينقىدعلمىوينالعلىومحنيفأنوارياملاجستريو

 واملعارفاملتنوعةفقسماللغةالعربيةوأد افكليةا دا والعلومالثقافية.
أيبوأميوإخواينوأخوايتالىذينكىانوااليزالىونيشىجعون حىنأكىونقىادرا .6

 علىإمتامهذاالبحث.
وخريابهرينداقمريةوسيلفيافطريشكراكثرياخاصةحملّمدعزميتوّكلووي .7

وكىىىىىىىىذلكأصىىىىىىىىحا ومجيىىىىىىىىعأصىىىىىىىىحايبفاديفوكىىىىىىىىانوإقبىىىىىىىىالمولنىىىىىىىىاوفنكيىىىىىىىىوه
IMABAومجيعأصحا ابامعةالذينالميكنذكرهمفىردافىرداوالىذين

 .طلبالعلمحمّرضيساعدون إبخالصف


وعسىىىىىهللاأنمىىىىزيكمأفضىىىىلابىىىىزاءووسىىىىنكمأحسىىىىناحلسىىىىنومعىىىىلهىىىىذا
البحثعمال فعاوصاحلاومفيدا،ابتغىاءمرضىاتهللاتعىاىل.آمىنيايجميىب

السائلني.





2019ديسمبري30جوكجاكرات،




 مش العارفني
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 ل الباب األو  

 مةاملقد  

 

 ة البحثيخلف -أ

ن كل عمل أديب ما هو إال جمموعة خمتارة إاللغة هي مادة أولية أدبية. ميكن القول  

من عدة أجزاء من لغة معينة، مثلما يعترب التمثال قطعة من الرخام تتأكل بواسطة أجزاء  

جيادل   English Poetry and the English Language, F.W. Bateson ،قليلة. يف كتاب 

 1. ويعتمد عليه بشدة ،بيتيسون أبن األدب جزء من التاريخ العام للغة

ت اوقأاليت وقعت يف  ث األدب هو سجل لشهادة لواحد أو سلسلة من األحدا

أو رمبا  . األدب ببساطة تسجيل مجيع األحداث دون ذريعة  يكون  قد  ،كشاهد.  ةمعين

هلذا السبب، من األدب، غالباً ما جيد القراء أشياء  . لطبيعة وراء احلدث حاول أن يفهم ا

لذلك، كدليل للشهادة، ينتج األدب سجاًل للحالة . ةيأو صرحي ة ضمني ،جيدة أو سيئة 

نه يعرض نوعا من صورة اجتماعية. من هناك، كشفت عن . أاالجتماعية يف ذلك الوقت

 

1.217h.  ),1993Gramedia,  :(Jakarta, Teori Kesusastraan ,Rene Wellek & Austin Warren 
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ارخيية اليت حتدث يف  اجلروح التّ اجتماعي، يف نفس الوقت خفية روح العصر، حّت  وضع

 2.أوقات معينة

نظرًا ألن السجالت والتسجيالت يتم إنتاجها أحياًًن من خالل تفسري وتقييم 

احلياة وحياول الكاتب إعطاء معىن هلا، ال تشري حلدث واحد أو أحداث خمتلفة حتدث يف 

بعض األعمال األدبية إىل عالمات أو تعليمات أو تقديرات. قام بتسجيل وتسجيل 

املواقف االجتماعية يف أوقات معينة، مث حاول أن يفسرها من أجل هذه احلياة، ابإلضافة  

 3احلدث. إىل التلميح إىل خمتلف العواقب احملتملة ابعتبارها مثرة هلذا

املصنفات األدبية هي كائنات بشرية أو حقائق إنسانية أو حقائق ثقافية ألهنا نتاج 

إبداع بشري. ومع ذلك، فإن العمل له وجود مميز مييزه عن احلقائق اإلنسانية األخرى مثل  

النظام االجتماعي والنظام االقتصادي والذي يربطه بنظام الفن والفن السليم وما إىل ذلك. 

كان النظام اآلخر غالًبا ما يُعترب وحدة مبنية على العالقة بني اإلجراءات، فإن العمل    إذا

األديب هو وحدة مبنية على العالقة بني العالمات واملعاين، وبني التعبريات واألفكار، وبني  

 
2Yayasan Pustaka Obor Indonesia,  :(Jakarta ,Kitab Kritik SastraMaman S. Mahayana, 

2015), h. 3.   

3.4h. , …KitabMaman S. Mahayana,  
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 دب ي أعمال االك  س  اجلوانب اخلارجية واجلوانب الداخلية. مبعىن مشابه، يصف موكاروف  

 4. اخلصوص واألعمال الفنية عموًما كحقائق شبه فظيعةعلى وجه 

لعمل فين.   يرين أبن ما يُقال كأدب هو نشاط إبداعيو جيادل ويلك وأوسنت 

األدب هو كل شيء مكتوب ومطبوع. ابإلضافة إىل ذلك، يعد األدب أيًضا عماًل خيالًيا  

ون أبن األدب هو سُ ر  جيادل إمي   يُنظر إليه على أنه أوسع من حيث الفهم من عمل اخليال.

 5فكار.ري األمزيج من أفضل األفكار األدب سجل خل

حالة وجود األعمال األدبية كحقيقة فظيعة لإلنسانية مهمة جدا. كعمل من 

حقائق اإلنسانية، ميثل العمل األديب تعبريًا عن بعض االحتياجات اإلنسانية، يف حني أن  

 6.ية حتتاج إىل أن تكون معروفةالعمل، كحقائق شبه سامة، له خاص 

حت اآلن، هناك تسعة أنواع على األقل من علم السيميائية اليت نعرفها. وتشمل 

هذه األنواع السيميائية التحليالت السيميائية، الوصفية، احليوانية احليوانية، الثقافية،  

ية هي السيميائية اليت حتلل السردية، الطبيعية، املعيارية، النقانق، اهليكلية. السيميائية التحليل 

إن املواد السيميائية تعرتض العالمة وحتللها إىل أفكار وأشياء   س  ري  أنظمة اإلشارات. قال ب  

 
4Pustaka  :(Yogyakarta Metode Penelitian Sastra Sebuah Penjelajahan AwalFaruk, 

Pelajar, 2015), h. 77. 

5(Yogyakarta:  ,Penelitian Sastra: Pendekatan, Teori, Metode, Teknik, dan KiatSangidu, 

seksi penerbitan Sastra Asia Barat, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2007), h. 34. 

6.77h.  ,Penelitian Sastra: Pendekatan, Teori, Metode…Sangidu,  
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ن الفكرة هي رمز، يف حني أن املعىن هو عبء موجود يف رمز يشري إومعاين. ميكن القول  

 7.إىل كائن معني

ري من العالمات كجماليات الشعر هو أحد األنواع األدبية اليت تستخدم الكث

للباين. يف دراسة الشعر ابستخدام السيميائية، هناك شخصيتان ابرزاتن يف النظرية  

 8. ن  السيميائية تستخدم نظرايهتما على نطاق واسع، مها مايكل ريفاتري ورومان إجارد  

فإن الغرض منه هو   Semiotics of Poetryيف كتابه بعنوان ريفاتري وفقا ل

أن يكون "وصًفا بسيطًا ومتماسًكا هليكل املعىن يف الشعر". مع هذا البيان، من الواضح  

يقرتب من الشعر، وحتديداً معىن الشعر، ميكن أيًضا اإلشارة إىل النهج  ريفاتري  أنه يف كتاب  

 9. على أنه هنج شبه هيكلي

وام واملاجيات والقافية  يتكون الشعر عموًما من عناصر رمسية من الصوت والق

القوام هو اختيار الكلمات املستخدمة للتعبري عن املشاعر يف الشعر.   10. والنغمة والطباعة

الطريقة اليت يشرح هبا الشعراء أفكارهم من خالل أسلوب لغة مجيل يف شكل  هو جماز

 
7Ilmu Studi dan Pengkajian Sastra Perkenalan Awal Terhadap Alfian Rokhmansyah, 

Sastra, (Yogyakarta: Graha Ilmu), h. 103. 

8.103h.  ,Studi dan Pengkajian Sastra…Alfian Rokhmansyah,  

9Pustaka  :(Yogyakarta l,Metode Penelitian Sastra Sebuah Penjelajahan AwaFaruk, 

Pelajar, 2015), h. 140. 

10 ,Sebuah Buku Ajar pai Rasis;Teori Sastra Dari Marxis SamSainul Hermawan, 

(Banjarmasin: FBS FKIP ULM), h. 21. 
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غمة هي  شعر. رميا هي نقل الشعر يف شكل تكرار الصوت من البداية والوسط والنهاية. الن

موقف الشاعر لقرائه، على سبيل املثال، كونه متواضع، يرعى، ميلي، مقنع، وغريهم. يف 

حني أن الطباعة عبارة عن جمموعة من القواعد واملقاطع واجلمل والعبارات والكلمات 

 11. واألصوات إلنتاج شكل مادي قادر على دعم احملتوى والذوق واجلو

ها والبحث عنها للعثور على أعمق رسالة أبكمل  شعرجيب استكشاف حمتوايت ال

جيًدا.   شعرأو قيمة يف القصيدة. جيب القيام بذلك حت يتم نقل الرسالة املوجودة يف ال

متشيا مع الغرض من األدب، أن اهلدف األكثر أمهية لألدب هو أن تكون قادرة على نقل 

القراء وخرباء الشعر ومع ذلك، ال يزال العديد من . املعلومات املختلفة جلميع القراء

يكافحون من أجل العثور على رسائل موحدة يف الشعر. فيما يتعلق ابلتفسري أعاله،  

 12. ستحلل هذه الدراسة شعر احلب لنزار قباين كهدف ألحباثه

أشهد أن ال  يعين ككائن من كتابه الضخم  استخدم ذينزار قباين ال شعر أخذ

تعلق ي. خيتار الباحث العنوان ألنه توجد عدة عوامل وهي: أواًل،  املطربعنوان    ال انتإامراة  

ابستخدام  بحثمناسب لل  شعرمبا خرب نزار قباين عن احلب وعشيقته، اثنياً، ال شعرال

ثل أفكار نزار قباين، رابًعا، ال  مي شعرتري، اثلثًا، يفرتض الباحث أن الافينظرية مايكل ر 

 
https://sahabatnesia.com/unsur- من 2019مارس   29العناصر الشعرية، مقتبس يف التاريخ 11

puisi/-intrinsik 
12.11 .), h2001(Yogyakarta: Hanindita,  ,Sastra Metodologi Penelitian Jabrohim,  

https://sahabatnesia.com/unsur-intrinsik-puisi/
https://sahabatnesia.com/unsur-intrinsik-puisi/
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بشكل  شعرال حبثتم يمباشرة فهم القارئ بشكل مباشر، لذلك، س شعرميكن نقل ال

. مت العثور على أمثلة من العالمات اليت شوهدت لشعرأعمق للعثور على املعىن الوارد يف ا

جر، احل  النقش يف  وأنت يف القلب مثل    13.املطر وكيف أحموك من أوراك ذاكريت؟  شعريف  

 .شعروال تزال هناك عالمات أخرى يف ال

كشفية والقراءة  تطريقتني للقراءة اليت نفذت ابلتتابع، وهي القراءة الريفاتري قرتح ا

14. ليةو التأ
مأخوذة من معىن القاموس ألن مبدأ قراءة اإلعصار هو قراءة   تكشيفيةالقراءة ال 

لية هي قراءة مبنية على قواعد أدبية. وهذا  يو األدب على أساس النظم اللغوية. القراءة التأ

من خالل فهم الكلمات من املعاين الضمنية والتعبريات غري املستدامة   شعرهو، يتم تفسري  

15.اء عمدااليت يتم القيام هبا عن طريق الشعر 
مثري لالهتمام للدراسة    املطروهكذا، فإن شعر    

 يف نظرية ميكايل ريفاتري لكشف املعىن متاًما.   تاءويليةوال  تكشيفيةابستخدام طريقة القراءة ال

 

 

 

13 :(BasaBasi, Yogyakarta ,Aku Bersaksi Tiada Perempuan Selain EngkauNizar Qabbani, 

2018), h. 89. 

14Pustaka  :(Yogyakarta ,Metode Penelitian Sastra Sebuah Penjelajahan AwalFaruk, 

Pelajar, 2015), h.144. 

15(Yogyakarta: Pustaka  ,Teori dan Aplikasi Semiotika Micahel RiffaterreRina Ratih, 

Pelajar, 2017), h. 45. 
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 حتديد املسألة -ب

أال   ا البحثهذسابقة فاملسألة اليت حددها الباحث يف  ال  البحث  بناًء على اخللفية

 ؟ريفاتريائيل ك يمل سيميائيةعلى علم ال بناء املطرشعر  ما معىن وهي

 

 غرض البحث وفوائده   -ج

السيميائية    من خالل نظرية   املطر   وحدة معىن شعر  عن  للكشف  ا البحثهذ  غرض

 . ريفاتريل ائييكمل

 هي:ف هذا البحثفائدة  أما

ل  ائي على متديد قراءات وحدة املعىن ابستخدام سيميائية ميكع يشجللت .1

 ريفاتري.

القراء اليوم  كثري من  مستوى تقدير القراء للغة الشعر مبناهج متنوعة.لرتقية  .2

 .فقط خبطوط شعر عابرة

 ذج البحوث اللغوية اليت ميكن للجميع الوصول إليها. و من خزانة  لزايدة .3
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 التحقيق املكتيب -د

للغاية ابلنسبة للباحث معرفة املوقف يف العلوم املتعلقة ابلدراسة املراد  من املهم 

  جّدا دراستها، حت تكون هناك حاجة إىل مراجعة األدبيات. مراجعة أدبيات مهمة

لتضمينها، وهذا يصبح مهًما ملعرفة قيمة أصالة الدراسة. هذا هو املعيار يف البحث، ال 

 .ابستخدام نفس النظريةجيوز تكرار نفس الكائن أو العنوان 

وقد أجريت البحوث ابستخدام نظرية السيميائية هبا. الكائنات املدروسة هي أيضا  

العديد من املتغريات. فيما يتعلق ابملوضوعات واألشياء اليت سيقوم الباحث بفحصها، 

يف  مع العنصر املادي لشعر املطر، مل جيدها الباحث أبًدا. ميكل ريفاتري خاصًة السيميائية 

. من بني  ريفاتري  هذه احلالة، وجد الباحث فقط العديد من املوضوعات حول علم نظرايت 

 هذه األعمال ما يلي:

 شعر قصوةبعنوان  البحث ديدي كانكان. كان الذي كتبه البحثاألول، 

دراسة أجريت يف عام   16. ية لريفراتر(ئايم يليلية سإلبراهيم ًنجي )دراسة حت

قصيدة كتبها إبراهيم ًنجي. استكشف البحث  . وكان موضوع البحث  2015

 
)جوكجاكرات: مكتبة جامعة   شعر قسوة إلبراهيم ًنجي دراسة حتليلية سيميائية لريفاتري، ديدي كان كان،  16

 (، ص. ز2015كاليجاكا، سوًنن  
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هو إنتاج رسم بياين حمتمل لرحلة   شعروكان استنتاج ال شعراملعىن املوجود يف ال

ل حياة املصريني من الوالدة إىل املوت. النموذج الذي مت احلصول عليه هو "وقص

الغرييب" ألنه موجود يف النص، مث املصفوفة املختارة هي نقد على حبيب 

اجتماعي، وهذا النقد االجتماعي موجه جلميع املواطنني واحلكومة املصرية ألنه  

هم، حسب الوقت الفعلي بينابحلب واالحرتام املتبادلني والثقة  ال يوجد شعور

رحلة حياة الشعب املصري يف ظل االستعمار الربيطاين  تلتلك الفرتة، كان

 .القاسي

شعر ال أريد هلذا   بعنوان ن البحثمرتضى. كا يقحل الذي كتبه البحثالثاين، 

البحث  17. لريفاتري( القصيدة أن تنتهي حملمود درويس )دراسة حتليلية مسيائية

من قبل حممود  شعر . وكان اهلدف من البحث2016الذي أجري يف عام 

  شعر  شعروكان ختام ال شعريش. حبث البحث يف املعىن املقصود يف الو در 

اليت جتعل القراءة   تكشيفيةنضال. ميكن مالحظة ذلك من خالل القراءات ال

ت أسهل للفهم من حيث اللغة بعد االنتهاء منها وحتديد استمرارية تعبريا

 
،  دراسة حتليلية مسيائية لرفاتري رويش اشعر ال أريد هلذا القصيدة أن تنتهي حملمود د هليق مرتضى،17

 (، ص. ز. 2016)جوكجاكرات: مكتبة جامعة سوًنن كاليجاكا، 
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ظهر حياة الشاعر املتعثر لتحرير فلسطني، وطفولته  لذي ياكامن ال وغرامبهي

ينظر أيًضا إىل منوذجه:    مثّ   اليومية املليئة بقلق املوت، ووالء عشيقه لاللتقاء مًعا.

إليك  يأيت  : سالت"ال متنعين الشمس عين!" وق  يعين    !ال حتجب الشمس عيّن ف

نظر إىل املصفوفة ي" قال: "سيأيت إىل النهر عندما أحضنك". مث  ّمك  هر هيا اهلالن

عر ألنه  االيت تظهر احلب. حتتل إسرائيل فلسطني بسبب حبه لدينه. يناضل الش 

كن مالحظة  حيبو وطنه، واملرأة ترافق كفاح الشاعر من أجل حمبته. أخريًا، مي

وراء والدة هذه القصيدة، وهي احتالل إسرائيل   ايلاحلهيفوغرام ذلك يف 

 .اعرلفلسطني كما عاش الش 

رية إلبراهيم طخ شعر آري فرياوايت. عنوان الرسالة  هت الذي كتب البحث الثالث،

. 2017، حبث ُأجري يف عام 18( ريتاية لريفيائمي ليلية سدراسة حتًنجي )

إبراهيم ًنجي. يستكشف البحث املعىن املوجود يف   شعرموضوع البحث هو 

القصيدة وختام القصيدة هو أن نتحدث عن اهنيار حب شخص أصيب خبيبة 

أمل وصورة وعد خاطئ. للباحث قوته اخلاصة ألن إبراهيم ًنجي نفسه شاعر 

يرتبط عمله ابلشهوة، كما حتب النساء. للحصول على سالمة الشعر، استخدم 

 
)جكجاكرات: مكتبة جامعة    شعر خرتة إلبراهيم ًنجي دراسة حتليلية مسائية لريفاتري،أري فرياويت، 18

 (، ص. ز. 2017سوًنن كاليجاكا، 
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السيميائية، ألهنا كانت فعالة للغاية للنص الدقيق )التفصيلي(،  الباحث النظرية  

 ومع نتائج الدراسة اليت أجريت على أهنا شاملة. 

سكينة" يف  ال  روضة. حتمل عنوان الرسالة "ة اإلثننيعز   الذي كتبه  البحث  الرابع،

ائية  يليلية سيم اد )دراسة حتعباس حممود العقّ لديوان "عائشة األصيل" 

. كان موضوع الدراسة قصيدة كتبها  2017حبث أجري يف عام  ،19(يفاتريلر 

عباس حممود العقاد، يستكشف البحث املعىن املقصود يف القصيدة وختام  

القصيدة هو رسم بياين حمتمل للقصيدة يف تصوير حديقة هادئة، حيث اهلدوء  

هو احلياة واملوت. ومع ذلك، فإن احلياة واملوت ليست مشكلة ألن الروح وروح 

اهلدوء لن تتأثر مبشكلة صغرية. يف حني أن النموذج النموذجي الذي ميثل كامل  

جات". مع اختيار النموذج  ااحمل ظيقياة ال تاحلموت و  هو "بني شعرصوت ال

. يوجد  النفس املطمئّنة"، تكون املصفوفة اليت حصل عليها الباحث " شعرمن ال

اليت تنص    27املتعلق مبصفوفة الشعر هذه يف سورة الفجر اآلية    يفوغرام احلايلاهل

 .على: يـأيتها النفس املطمئنة

 
الشعر روضة السكنة يف ديوان عائشة األصيل لعباس حممود العقاد دراسة حتليلية مسائية    عزّة إثنني،19

 (، ص. ز. 2017)جكجاكرات: مكتبة جامعة سوًنن كاليجاكا، لريفاتري،  
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من التفسري الوارد أعاله، تشرح هذه القصيدة روًحا هادئة حبيث ال تقوض  

أفعال روح الشاعر مهما كانت إغراءات الشياطني للشاعر. ألنه ال ميكن أن  

 تتأثر الروح اهلادئة أبي شيء.

بعنوان قصيدة  البحثزيل. انالفهمي عني  الذي كتبه البحثمس، اخلا

حبث ُأجري يف عام  20. ية لريفاتري(ائمية سليبلقيس لنزار قباين )دراسة حتلي

. اهلدف من البحث هو قصيدة لنزار قباين، البحث يستكشف املعىن 2016

ل على الوارد يف القصيدة. وخلصت الدراسة إىل أن الرسم التخطيطي احملتمل يد

أن قصيدة بلقيس اليت حتمل عنوان هذه القصيدة هي مأساة تركت حزًًن عميًقا  

وهو وفاة زوجته احلبيبة بلقيس، بسبب تفجري انتحاري يف السفارة   علىللغاية،  

أخلط بني   أًنالعراقية الكبرية يف لبنان. يف القصيدة، يتم رسم شخصية، وهي 

، آمل  أًن  ، لكن يف هناية حياتهأنت  الشوق واخلسارة واالرتباك الذي تسببت فيه

 أن يعود ليعيش معه. 

 
)جكجاكرات: مكتبة   ، قباين دراسة حتليلية مسائية لريفاتريقصيدة بلقيس لنزار فهمي عني النازيل، 20

 (، ص. ز. 2016جامعة سوًنن كاليجاكا، 
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ترتكز وحدة املعىن يف هذه القصيدة على املصفوفة، اليت هي أمل يف احلياة،  

هل كما هو احلال ابلنسبة للنموذج أو اجلملة املختصرة يف هذه القصيدة، وهي  

رجل. مت العثور على الرسم البياين  سوف ترتفع سنابيل.    عد شعرك  من ب  ، ىتر   اي

يدة بلقيس" لنزار قباين،  صالفعلي الذي ميثل خلفية هذه القصيدة يف قصيدة "ق

 قرأن اف، والصور العص" ملنءسمااليف    ةوروحنا معّلق  قىىوهو اتريخ من "احلّب يب

 . 34 أية سورة اللقمان، 

 

 اإلطار النظري  -ه

اإلطار النظري هو جعل النظرية معيارًا لتحليل نشاط العمل. فيما يتعلق مبعىن 

الشعر، ابلطبع، ما يدرس هو معىن الشعر ابلكامل من خالل إجياد وفهم الرموز أو  

العالمات املوجودة فيه. يف هذه احلالة، لفهم املعىن يف القصيدة ككل، استخدم الباحث  

 مسيائية لرفاتري. نظرية 

ائية هي علم العالمات. سيمياء أصل الكلمة أييت من "سيميون" اليوًننية السيمي

اليت تعين عالمة. يفرتض هذا العلم أن الظواهر والثقافة االجتماعية أو اجملتمعية هي 
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عالمات. السميوطيات تتعلم األنظمة والقواعد واالتفاقيات اليت تسمح هلا ابحلصول على 

 21.معىن

يات أيًضا يستخدم األمريكيون مصطلح سيميتيكي أكثر ائوغالبا ما تسمى السيمي 

هلذا العلم، يف حني أن الفرنسيني يستخدمون سيميولوجي يف كثري من األحيان.  

الشخصيات اليت تعترب مؤسسي هذه املعرفة هي فرديناند دي سوسور وتشارلز ساندرز  

 بريس. 

 ، ةعالمهي عروفة اليت جيب أن تكون متتضمن املصطلحات املتعلقة ابلسيميائية 

علم السيميائية. يتم تقسيم هي األشياء الرئيسية اليت نوقشت يف  مة. العالواملدلول ،الدال

أشكال رمسية حتدد شيًئا ما   دلول هو. املمدلول والدال العالمة نفسها إىل قسمني، مها 

 22نفسها. دلولعالمة مميزة بواسطة امل وه داليسمى عالمة، بينما ال

  أليقونة ، ميكن تقسيم العالمة إىل ثالثة، وهي ادال ومدلولعلى العالقة بني البناًء  

.  الدالعالمة تشري إىل وجود اتصال طبيعي بني العالمة و  يه يقونةوالرموز. األ فهرسوال

الفهرس هو عالمة هلا عالقة سببية بني العالمات. الرمز هو عالمة تشري إىل عدم وجود  

 

21 ,Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik Dan PenerapannyaRachmat Joko Pradopo, 

Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), h. 119. ) 

22.120 .h..., Beberapa Teori SastraRachmat Joko Pradopo,  
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، والعالقة املوجودة هي عالقة اإلجهاض )حسب دال واملدلولعالقة طبيعية بني ال

 23الرغبة(. 

هناك تعبري غري مستدام. مبعىن، يتم التعبري عن الشعر  الشعر، يف ريفاتريوفقا ل

 24.لكن الكلمات املستخدمة هلا معىن خارج النص ابلكلمات واجلمل،

. هذه  سيميائي  أربع مراحل إلجياد معىنريفاتري  يف دراسة السيميائية الشعرية، يقدم  

 املراحل هي:

 . أواًل، تفسري الشعر حسب اللغة النصية 

اثنًيا، ميكن أن تكون إعادة قراءة مجيع عناصر النص الشعري، وإبراز الكلمات  

 .وإجيادها، يف شكل حماضرات وغريها لشعرغري املعتادة يف ا

، وداللة املعىن اللغوي يف شكل شعراثلثًا، احبث عن الرسم التخطيطي يف ال

 . االفرتاض املسبق، الداللة، واملعارضة

 
23.121 .ha..., Beberapa Teori SastrRachmat Joko Pradopo,  

24(London: Roudledge  ,The Persuit of Signs; Semioti, Literature, DeconstructionCuller, 

Clasics, 2005), h. 89. 
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عبارة عن بيان مت إنتاجه من الرسوم البيانية   و، وهشعرة الرابًعا، احبث عن مصفوف 

 25. اليت مت العثور عليها

 

 منهج البحث - و

طريقة البحث هي وسيلة لتحقيق اهلدف، وهو حتقيق املشكلة الرئيسية. وابملثل 

 ا البحثمع البحث يف اللغة املقدمة يف األدب، جيب أن متر ابلطريقة الصحيحة. يف هذ

استخدم طرق البحث النوعي الوصفي، والوسائل النوعية الوصفية ليست يف شكل أرقام 

 أو معامالت حول عالقة املتغريات.

 معطيات (1

البياًنت هي مصدر مجيع املعلومات أو املواد اخلام اليت توفرها الطبيعة واليت جيب 

البحث عنها. البياًنت مادة مناسبة لتقدمي إجاابت للمشاكل قيد الدراسة. البياًنت هي 

اجلزء األكثر أمهية يف شكل حبث. لذلك، يتم جتميع األشياء املختلفة اليت تشكل جزًءا 

 
25A Reader’s Guide to Contemporary Peter Brooker, Raman Shelden, Peter Widdowson, 

Literary Theory, (London: Person Education Limited, 2005), h. 58   
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جلمع هذه البياًنت البحثية يف شكل بياًنت ًنعمة أو بياًنت ًنعمة   من العملية الكاملة

 ، مها: ، إىل قسمنيا البحثيف شكل كلمات، عبارة اجلمل الواردة يف هذ

 أ. البياًنت األولية  (1

البياًنت األولية هي البياًنت الرئيسية اليت حيتاجها الباحث ألغراض 

 املطر شعر، كانت البياًنت األولية يف شكل نص، وهي ا البحثالبحث. يف هذ

 . "أشهد أن ال امرأة إالّ أنت   "يف كتاب 

 ب. البياًنت الثانوية  (2

ا البياًنت الثانوية هي بياًنت إضافية حيتاجها الباحث لدعم أحباثه. يف هذ

، البياًنت الثانوية يف شكل ورقات وكتب ومقاالت وجمالت هلا صلة بتقوية  البحث

 .بحثاجلدال واستكمال نتائج ال

 تقنيات مجع البياًنت  (2

، استخدم الباحث تقنيات املكتبة وتقنيات تدوين املالحظات.  ا البحثيف هذ

تقنية املكتبة هي تقنية ابستخدام مصادر مكتوبة للحصول على البياًنت. يف حني أن  

 مصادر تقنية تدوين املالحظات هي تقنية عن طريق تسجيل البياًنت الالزمة يف

 البياًنت األولية والبياًنت الثانوية. 
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 حتليل البياًنت  (3

هو أسلوب   ا البحثاألسلوب املستخدم يف حتليل البياًنت اليت مت مجعها يف هذ

حتليل وصفي نوعي، مع اخلطوات التالية: مجع البياًنت وتوضيح البياًنت ورسم 

 26.االستنتاج والعرض التقدميي

 

 نظام البحث -ز

كاملة ومنهجية، لذلك هناك حاجة للكتابة املنهجية.    ا البحثكون هذيجيب أن  

 ميكن وصفها.  أبواب من أربعة  ا البحثتتكون هذ

خلفية املشكلة، وصياغة املشكلة، والغرض من   توي على، حياألول مقدمة  بابال

م  الدراسة، وفوائد البحث، ومراجعة األدب، واألساس النظري، ومنهجية البحث، ونظا

 علم الكتابة.

 . نزار قباين السري الذاتية توي علىحي  عامة، سريةالثاين  بابال

 
26(Surakarta: Muhammadiyah  ,Analisis Psikologis: Metode Penelitian SastraSiswantoro, 

University Press, 2005), h. 126. 
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حتليل الشعر وهو حيتوي على نص الشعر وحتليليه بنظرية السيميائية   الثالث   بابال

لريفاتري من القراءة التكشيفية والقراءة التأويلية واهليفوغرام الكامن واملرتيك والنموذج  

 .واهليفوغرام احلايل

 اخلالصة واالقرتاح، حيتوي على الرابع خامتة بابال
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 الباب الرابع 

 اخلامتة

 اخلالصة -أ

البديهية اليت نظرت يف عدم أحضرت نظرية ريفاتري السيميائية اجلدة بسبب اثنني من أفكاره 

استدامة التعبري الشعري ووحدة املعىن. جتد أعمال النظرية املستندة إىل هذين املستويني من القراءة اكتماًلا  

نظرًيا للحصول على فهم شامل ومعىن للشعر، ألن املستوى التكشيفية تتكز على البنية والتقليد معىن 

ة، واملعىن الذي مل يرتكز واملستوى التاءويلية يف البحث عن عناصر  القاموس، الذي يتميز بعالقات املعارض

 النص الشعري للحصول على وحدة املعىن، النماذج، النمط، هيبوغرام.

إن شعر املطر الذي كتبه نزار قباين هلا معىن ًل يزال مبعثراا ومفتتاا ومتناقضاا يف مستواه اإلرشادي.  

ة تسجيله أو أتويله، يعطي الرسم التخطيطي احملتمل معىن أن ينقل بعد قراءته يف املستوى الثاين، إعاد

الشاعر ما يف قلبه من خالل شعر املطر الذي حيتوي على شوقه وفقدانه أن زوجته احلبيبة تالشت وتطاردها  

 دائماا ظالل حبيبته ميكن أن ننسى ذلك.  
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 اإلقرتاح -ب

 التالية: بناءا على نتائج البحث أعاله، ميكن تقدمي اًلقرتاحات 

ابلنسبة للباحثني األدبيني، جيب أن يكون الباحث القادم قادراا على إجراء البحوث  .1

، وكالمها يتعلق هبذا البحث، ابإلضافة إىل تلك املتعلقة مبشكالت  بشكل أكثر مشوًلا

أشهد أن ًل امرأة إًلا أخرى يف البحث مع موضوع شعر املطر لنزار قباين يف كتاب 

نب ميكن التحقيق فيها خبالف احلب واحلنني إىل حبيبه، حبيث ، ألن هناك جواأنت

ًل ميكن للمرء إجراء البحوث األدبية بشكل صحيح دون فهم ومعرفة كافية لألدب 

على وجه التحديد يف نظرية ريفاتري السميائية، لكنها مدعومة أيضاا من قبل علوم 

 أخرى خارج األدب.

ون يف املصنفات األدبية قادرين على جعل ابلنسبة للمعلمني، جيب أن يكون املعلم .2

املصنفات األدبية مصدراا للتعليم، سواء يف املرحلة اًلبتدائية أو الثانوية، وخاصة  

 األعمال األدبية اليت هلا عالقة ابلقيم الثقافية. حبيث يتطور العمل األديب بشكل جيد. 

لبحث من تقدير القراء ابلنسبة للقارئ، من املتوقع أن تزيد توقعات الباحث يف هذا ا .3

لألعمال األدبية ألن البحث الذي أجري ابستخدام أشياء أدبية يف جزء من حبثهم 

ا للقراء يف كثري من األحيان. ابإلضافة إىل توقعات الباحثني،  ميكن أن يكون مفيدا
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ميكن أن يكون هذا البحث بداية لإلهلام ملزيد من الباحثني يف حتليل شعر املطر 

قباين، وميكن أن يكون هذا البحث مادة مرجعية للقراء الذين يرغبون يف    للمخرج نزار

 دراسة األعمال األدبية أو الشعر بنفس الطريقة.

 

 كلمة اخلامتة -ت

احلمد هلل سبحانه وتعاىل قد أعطى مواهبه ونعمه للباحثني، حىت يتمكن من إكمال هذه 

 األطروحة على الرغم من أهنا ليست يف الوقت املناسب.

احث، أدرك أنه ًل يزال هناك العديد من أوجه القصور يف هذه األطروحة. لذلك، أعتذر بغزارة  كب

 آمل وأن يكون هذا البحث معرفة إضافية وكنزاا للمعرفة ألي شخص يقرأها أمني ًيربا العاملني. 
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