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 خلفّية البحث .أ

اليوم، بدأت أشكال خمتلفة من األعمال األدبية حتظى بتقدير  يف العصر احلديث  

أيًضا، من جمرد  التقدير  من  الشكل  اجملتمع. خيتلف هذا  من  قبل مستوايت خمتلفة  من 

االستمتاع ابلقراءة إىل القدرة على إنشاء عمل. بدأ جمتمع اليوم يدرك أن هناك العديد 

النوع، تنقسم األعمال األدبية إىل نثر وشعر  من الفوائد لتقدير العمل األديب. وفًقا هلذا  

ودراما. الشعر هو أحد األنواع األدبية اليت حتظى بتقدير واسع من قبل خمتلف مستوايت 

 (.2016اجملتمع )بركة، 

الشعر عمل أديب تطور من حيث الرتكيب واملعىن. ومع ذلك، فإن الشعر هو يف 

حتتوي القصيدة أيًضا على قيم احلياة حول البشر، الواقع تعبري للمؤلف يف نقل شيء ما.  

على الرغم من أهنا لن تفسر يف قراءة واحدة فقط. وذلك ألن املؤلف يقدم الشعر بطريقة 

 (. 2017خمتلفة عن األعمال األدبية األخرى )هوري، 

معىن  القارئ  أعطى  إذا  مغزى  ذا  الشعر  سيكون  معىن.  له  إشارات  نظام  الشعر 

ك، فإن إعطاء هذا املعىن جيب أن مير عرب إطار سيميائي. لذلك، من للقصيدة. ومع ذل



 

 

السيميائي.   املستوى  على  الشعر  حتليل  جيب  صحيح،  بشكل  الشعر  تفسري  أجل 

ابستخدام مراجعة السيميائية، ميكن معرفة معىن العالمات أو الرموز يف الشعر )شافيه،  

2016 .) 

(، يف كتابه "سيميائية الشعر"  1978ينقل أحد النقاد األدبيني، مايكل ريفاتري )

طريقته اخلاصة يف تفسري النصوص أو األعمال األدبية، واليت تركز يف هذا العمل العلمي 

على الشعر. الطريقة أو الطريقة اليت قدمها ريفاتري يف كتابه هي منهج سيميائي يتضمن  

ية والقراءة الرجعية  ( القراءة االستدالل2( الشعر تعبري غري مباشر، )1مراحل، وهي: )  4

( التأويلية،  )3أو  و  واملتغريات،  والنموذج  املصفوفة  )ريفاتري،  4(  هيبوجرام   )1978 :

منهج  14-15،  13 العلمية  األعمال  من  قليل  عدد  يستخدم سوى  مل  اآلن،  (. حىت 

ريفاتري السيميائي، مما جعل املؤلف يرغب أيًضا يف تفسري هنج ريفاتري السيميائي كإضافة  

العمل وكاعت هذا  فإن  لذلك،  الالحقة.  األدبية  األعمال  حتليل  اآلخرين يف  للكتاب  بار 

ريفاتري   منهج  ابستخدام  قباين  لنزار  الرمسي  يف  درسن  قصيدة  يفسر  سوف  العلمي 

 السيميائي. 

يف العمل األديب، دائًما ما يكون له معىن ضمين يف كل قصيدة أو وحدة العمل 

اعر مشاعره يف الشعر، ميكن أن يكون القلق الذي  األديب نفسه، مثل عندما يصب الش 



 

 

اهتمام   الراثء.  أو  اخلسارة  ملشاعر  واالمتنان،  السعادة،  ومشاعر  اجتماعًيا،  نقًدا  يصبح 

 الكاتب هبذا البحث هو الشعور ابلفقد أو الراثء )املرثية(. 

الراثء    املرثية يف الشعر وفًقا لـلقاموس الكبري لإلندزنيسّية هي تلك اليت حتتوي على

والتعبريات عن احلزن )خاصة يف حالة الوفاة(، ولكن ليس فقط يف حالة الوفاة، ميكن أن  

حتتوي املرثية أيًضا على تعبري عن األفكار حول فقدان شيء ذي قيمة، لذلك عند النظر 

إىل موضوع هذه الدراسة، أيمل املؤلف أن تتمكن من تشريح الرسالة الضمنية لقصيدة 

 ي لنزار قباين.درسون يف الرمس

فيما يلي مثال لتحليل قصيدة درسن يف الرمسي لنزار قباين ابستخدام منهج ريفاتري 

 السيميائي: 

 فقد نسيت شكل العصافي 

 تصبح القراءة اإلرشادية: )ابن( لقد نسيت شكل الطيور )الذي أعرفه حىت اآلن( 

شكل   نسي  ألنه  سجًنا  األب  يرسم  التفسرييّة:  القراءة  طلبها  تصبح  اليت  الطيور 

 ابنه. 

إن ملباشرة التعبري يف القصائد الغنائية معىن ضمنًيا، فمن خالل شخصية األب يريد 

الشاعر أن يصف شيًئا متناقًضا، أال وهو احلرية والشيء الذي ُحِصر منذ اندالع احلرب 

 سالم.يف بلده، تغريت أشياء كثرية. ومنها احلرية وهي حق حياة الناس يف أن يشعروا ابل



 

 

 حتديد البحث .ب

 حتديد البحث أن تؤخذ من اخللفية الدراسة السابقة، هي:

مباشرة  .1 غري  التعبري  شعر  كيف  قصائد    يف  ديوان  يف  الّرسم"  يف  "درٌس 

 ؟مغضوٌب َعَلْيها لنزار قّبايّن  

يف شعر "درٌس يف الّرسم" يف ديوان قصائد كيف قرائتا االرشادية والتفسريية   .2

 َعَلْيها لنزار قّبايّن ؟مغضوٌب 

 

 أهداف البحث .ج

 هو: البحثحيديد سابق، ُنستْنِتج أهداف هذا  بناء على البحث

شعر .1 يف  مباشرة  غري  التعبري  قصائد    وصف  ديوان  يف  الّرسم"  يف  "درٌس 

 مغضوٌب َعَلْيها لنزار قّبايّن. 

ديوان قصائد وصف قرائتا االرشادية والتفسريية يف شعر "درٌس يف الّرسم" يف   .2

 مغضوٌب َعَلْيها لنزار قّبايّن. 

 

 

 



 

 

 البحث  فوائد . د

نتائج من هذه الدراسة املتَوَقع أن الفوائد يقدمون من الناحية النظرية والعملية. فيما  

 يلي الفوائد النظرية  والعملية، مبا يف ذلك: 

 الفوائد النظرية: .1

 معىن الشعر األديب. املراجع حبثية يتكاثر للعامل األديب العريب يف فهم  (أ

وتطويرًا   (ب  انفتاًحا  األدب  دراسة  يرغبون يف  الذين  اآلخرين  للباحثني  كمحفز 

 ألحباث جديدة يف دراسة علم العالمات.

 الفوائد العملية: .2

" درٌس يف الّرسميساعد على تسهيل معرفة القراء وفهم معىن كلمات األغنية يف "

 ريفاتري. من خالل حتليل علم العالمات ل لنزار قّباينّ 

 

 رى اإلطار الفك .ه

النص  هبا  حيمل  الطريقة  من  هو  واملنطوم  الشعر  بني  املمّيز  العامل  ريفاتري،  قال 

(. يف عمل األدب، تنشأ ظاهرة جدلية أو لغة  2013الشعري معاين )ريفاتري يف عرفان،  

 وعملية تفكري بني النص والقارئ. إن الفهم األبسط وفًقا لـريفاتري خبصوص بنية الشعر، 



 

 

أي الظاهرة األدبية هي جدلية كل من النص والقارئ. احلرية هي الشيء الرئيسي ميتلكه 

 القارئ يف تفسري الشعر دون أن يثبته تفسري الباحثة. 

كشف ريفاتري عن عملية اإلنتاج من قصيدة لتؤدي إىل وجود مخس طرق مكتوبة  

كتابه   مباشرة،  (  1:(1999)برادبو،    Semiotic of Poetryيف  غري  قراءات 2التعبري   )

 ( القالب أو كلمات رئيسية و اهليفوغرام. 3اإلرشادية والتأويلية، 

 

 (heuristic and hermeneutic readings)قرائتان اإلرشادية و التأولية  .1

قال ريفاتري لتكون قادرة على إعطاء معىن للشعر بطريقة علم العالمات، مث املراحل 

به   للقيام  )الالزمة  والتأميلة  االرشادية  قرائتان  هي  أعمال opcitأوال  تكون  أن  جيب   .)

االستكشافية، ومستمرة يف   القراءة  بدًءا من مراحل  املستوايت،  املرحلتني متعددة  هاتني 

 مستوى القراءة التأويلية. 

 التعبي غي مباشرة .2

األفكار   أو  لألفكار  بيان  عن  عبارة  هي  مباشرة  غري  التعبري  فإن  ـريفاتري،  فقال 

)توفيق،   أخرى  بطرق  أو  مباشر  التعبري  2016بشكل غري  استمرارية  إن وجود عدم   .)



 

 

( املعىن  تبديل  هي  أشياء،  ثالثة  عن  املعىن displacing of meaningانتج  وحتريف   ،)

(distorting of meaningوخلق امل ،)( عىنcreating of meaning .) 

 ( displecing of meaningتبديل املعىن ) (أ

تبديل املعىن انتج عن استخدام االستعارة أو امليتوين يف األعمال األدبية. ال يقتصر 

هذا االستعارة أو املرادف ابللغة اجملازية بشكل عام على اللغة اجملازية لالستعارة والكناية.  

الل  أن  حقيقة  إىل  استبدال ويرجعه  يف  جًدا  مهمة  جمازية  لغة  هي  الكناية  و  اجملازية  غة 

املثلية، والتجسيد، والتزامن،  التشبيه )املقارنة(، واملالحم  أشكال الكالم األخرى، وهي: 

 والرموز.

 (Distorting of Meaningحتريق املعىن ) (ب 

واجلمل.  والعبارات  الكلمات  يف  للمعىن  احنراق  هناك  الشعر،  كتابة  يف 
ريفاتري أسباب ظهور احنرافات ذات معىن إىل ثالثة أشياء، وهي الغموض  يقسم  

 والتناقض واهلراء.
 (Creating of Meaningصناعة املعىن ) (ج

إليها من حيث   ينظر  اجلديدة  معاين  الشعر هو خلق  األدب  املعىن يف  خلق 

العلم العالمات ومن شكلها البصري. وعند النظر إليها من اجلانب اللغوي، فإن  

كل الشعر ليس له معىن. وفقال ريفاتري احلصول يتم على األشكال البصرية من ش



 

 

املقطع  املواقف يف  )املساواة يف  واملتماثلني  والطباعة،  اجلمعيات،  وتكوين  القافية، 

 الدعائي(، والفرقة. 

 

  (matrix, model, variant)القالب واالسوة والبديل .3

القالب.   بسبب  الشعر  تشكيل  األساسية هو  بداية  الكلمات  أو  القالب 
قال  الشعر.  يف  العام  املعىن  مصدر  هو  القالب  ككل.  وصف  الشعر  جوهر 
برادوبو، للبحث عن القالبون يف الشعر، جيب إجراء اجلراحة أوالً يف كل صف  

 (، وجدت الكلمات األساسية لبناء الشعر.2013واآلية )عرفان، 

 

 السابقة الدراسات . و

الدراسات السابقة هتدف لكشف عن النظرايت واألفكار نتائج البحوث أْجريت 

صلته   حيث  من  التحليل  والنطاق  املشكلة  من  احلد  إىل  يْهدف  القسم  قبل.  من 

( حبثًا بعنوان "حتليل دور الدعوة محود  ۲018ابلدراسات السابقة. أجرت )ليلة املغفرة،  

ت يوتوب". هتدف الدراسة أجرهتا ليلة املغفرة  اخلضر يف أغنية كن أنت على وسيلة االنرتن

إىل اكتشاف الرسائل الدعاية الواردة يف أغنية "كن أنت" حلمود اخلضر ابستخدام منوذج 

املغفرة   ليلة  حللت  الدراسة،  هذه  يف  بريس.  ساندرز  تشارلز  من  العالمات  علم  حتليل 



 

 

أن يفهمه املستمعون من العالمات املوجودة يف كلمات األغاين حبيث تشكل املعىن ميكن 

 خالل وسائل اإلعالم. 

الدراسة   اختيار    السابقةاملتشابه يف  الباحثة هي من حيث  الدراسة سيفحصه  مع 

النوع   نفس  من  مطربني  أغنيات  مثل  دراسية  أشياء  نستخدم  حنن  التحليل.  موضوع 

أغنيات   عشر  من  واحدة  هي  أنت"  "كن  أغنية  اخلضر.  محود  ميلكه  العريب  الشعيب 

النهج  موج حيث  من  الثانية،  املشابة  الباحثة.  سيدرسه  أحسن"  "أصري  ألبوم  يف  ودة 

التحليلي املستخدم. تستخدم ليلة املغفرة املقاربة علم العالمات كأداة لتشريح األغاين، 

 وكذلك الباحثة يستخدمونه املقاربة علم العالمات. 

بدو  مغفرو  ليلى  تقوم  أواًل،  مها:  الدراستان  بني  كجانب املختلفات  الدعوة  ر 

اثنًيا،   دراسته.  كجانب  األغنية  يف  الوارد  املعىن  هو  الباحثة   يناقش  بينما  الدراسة، 

الوارد علي   املعىن  املغفرة منوذًجا من تشارلز ساندرز بريس يف استكشاف  ليلة  تستخدم 

 موضوع الدراسة، بينما يستخدم الباحثة منوذج ِلميشيل كاميل ريفاتري.

( وقته  ۲014حبث رمحت هداية  الرائعة يف  ببحث واحدة من األغاين  ( يف جملته 

كلمات  يف  الدافع  ملعىن  داللة  شبه  "حتليل  بعنوان  اجمللة  قزح".  قوس  "عساكر  بعنوان 

وجود  بتحليل  هداية  لرمْحت  الدراسة  نِدجي".  بواسطة  قزح  قوس  عساكر  من  األغاين 



 

 

قو  األغنية  الدافع  يف  قزح".  "عساكر قوس  أغنية  العديد من حتفيزي يف  للغاية، ألنه  اًي 

 الكلمات البّناءة للغاية يف حتقيق األحالم.

الباحثة، واملتشابة األوىل هي حيث  الدراسة أجراه رمحت هداية ما سيَـْفعله  يشبه 

جوانب الدراسة. رمحت هداية يستكشف معىن الدافع، كما يدرس الباحثة املعىن سيتلقاه  

امل التشابه  أوجه  اثنياً،  ِكالمها  املستمعون.  الدراسة.  موضوع  هي  الدراستني  يف  وجودة 

يف   الدراستني  بني  االختالفات  توجد  الدراسة.  موضوع  ليْصبح  األغاين  يستخدمان 

لفرديناند   العالمات  علم  هدايت  رمحت  يستخدم  األشياء.  لتشريح  املستخدمة  الطريقة 

 .ريفاتريدي سوسور والباحثة  إبستخدام علم العالمات ل

التا )الدراسة  وآخرون  نِنسيح،  ِوردي  أجريت من داين  "معىن ۲014لية  بعنوان   )

االنتهاء من   لريفيفرت".  العالمات  األغنية سان جاتسو كوكونوكا: دراسة علم  الكلمات 

متزوجني  زوجني  وصف  هو  األغنية  من  عليه  احلصول  مت  الذي  واملعىن  أحباثهم،  نتائج 

ِبداية ز  التعامل األمل ملنحهم مليئني ابألَمل واحلماس والسعادة، يف  واج مليء، حياولون 

 (.۵: ۲014السعادة يف حياة جديد )

العالمات  علم  الدراسة  املستخدمة يف شكل  الطريقة  هي  الدراستني  بني  املتشابه 

أغنية ريفاتريلنموذج   للبحث. تغىن  املستخدمة ككائن  بينهما هو مَغين األغنية  الفرق   .



 

 

ن ابللغة الياابنية. بْينما مت تقدمي األغنية على ألبوم "سان جاتسو كوكونوكا" هو روميو روم

 "أصري أحسن" بواسطة هو محود اخلضر ابللغة العربية. 

( يف اجمللته بعنوان التفسري معىن كلمات األغاين ۲01۲التايل هو رندي، وآخرون ) 

كان نتائج    .دراسة علم العالمات : جملموعة املوسيقى"أتثري الدفيئة" يف ألبوم "أتثري الدفيئة" 

الدراسة تظهر  أن ألبوم "أتثري الدفيئة" هو انعكاس للحياة االجتماعية املعقدة. حتتوي 

 أغاين "أتثري الدفيئة" على انتقادات للحقائق االجتماعية املختلفة اليت حتدث يف اجملتمع. 

العالمات املعادلة بني الباحَثني هي الطريقة املستخدمة، وابلتحديد ابستخدام علم  

. مث فيما يتعلق ابملعىن الوارد، ما يريد املؤلف أن ينقله. من كال االغِنيتني حتتوي  ريفاتريل

على انعكاسات للحياة االجتماعية. الفرق بني الدراستني هو لغة الكائن، حيث أيخذ  

 رِندي اإلندونيسية كْهدِف للدراسة، ويستخدم املؤلف أشياء ابللغة العربية. 

رمحن   جملة  ۲014)اتيان  يف   )Electronic Theses & Dissertations (ETD)   جامعة

مادي داين: حتليل    غدجه  أمحد  أتليف  األغاين من  الدينية يف كلمات  "العناصر  بعنوان 

". الغرض منه هو التعبري عن استمرارية التعبري والدراسة عن املعاين ريفاتريعلم العالمات ل

 األغنية.الدينية والعناصر يف 

التحليل الذي أجري له أوجه تشابه مع التحليل الباحثة، أي حتليل املعاين الواردة  

. املختلفات  بني الدراستني هو من  ريفاترييف األغنية ابستخدام الدراسة علم العالمات ل



 

 

حيث األشياء. يستخدم إتيان أغنيات األغاين ابللغة اإلندونيسية بينما تستخدم الباحثة  

 ت العربية. الكائنا

 

 تنظيم البحث .ز

لتسهيل  منهجي  بشكل  املكتوبة  البحوث  يف  املناقشة  تكوين  هو  البحث  تنظيم 

هذه  يف  الكتابة  ونظمت  واتساقا.  تنظيما  أكثر  تكون  حبيث  أبكملها  البحث  صياغة 

 الدراسة يف فصول الفصل، اليت تتالف يف جمموعها من مخسه األبواب، وهي: 

علي   الباب  حيتوي  اهن األول،  كله  لعقليه  العريضة  األساس  هي  اليت  مقدمة 

خلفيه   مع  يبدا  الوصف  الرسالة  هذه  أساس  علي  والصلبة.  واضح  سياق  يف  ويسكب 

وكيف   الرسالة،  عنوان  الختيار  السبب  هو  ما  حول  فيه  تلخيصها  يتم  اليت  املشكلة 

ومل ذلك،  علي  وعالوة  الرسالة.  علي  القبض  ميكن  املادة  من  مع حمله  من املوضوع.  زيد 

الدراسة قد استعرضت  الفائدة من  البحث وان  الغرض من  أيضا ما هو  الوضوح، ذكر 

وعالوة علي ذلك، ولكي ال حيدث ذلك، فان هناك أيضا نتائج خمتلفه    نظراي أو عمليا. 

الباب األول يبدو   السابقة اليت سكبت يف استعراض املكتبة. وهكذا، يف هذا  للبحوث 

املبدا  انه يصف حمتوايت اطروحه ج  يعا ولكن يف واحده املدجمة والوحدة الصلبة ليكون 

 التوجيهي للفصول الثانية والثالثة والرابعة واخلامسة. 



 

 

كنظريّة   املستخدمة  النظرايت  لنظرية  النظري  األساس  علي  حيتوي  الثاين،  الباب 

 حتليل املتعلقة بدراسة علم املعاين علي األمر والّنداء.

منهج البحث الذي يتم الكشف عنها علي أمل ما هو   الباب الثالث، حيتوي علي

وحتليل   البياانت،  جع  وتقنيات  البحثية،  البياانت  وأنواع  البحثية،  البياانت  مصدر 

 البياانت. رايت تطويره كان فيما بعد يف الكتابة علم تصنيف. 

ملؤّلف   الذاتية  للسرية  ومناقشته  البحث  حتليل  علي  حيتوي  الرابع،  الباب 

 .  شعر درٌس يف الّرسم يف ديوان قصائد مغضوٌب َعَلْيها لنزار قّباينّ حث عن الكتاب.يب

به،   القيام  مت  الذي  البحث  يتضمن  الذي  االستنتاج  هو  اخلامس،  الفصل 

 واالقرتاحات والتوصيات.


