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 االستهالل

 َفِإنَّ َمَع اْلُعِسِر ُيِسّرا . ِإنَّ َمَع اْلُعِسِر ُيِسّرا

th the So verily with the hardship there is relief, verily wi“

”hardship there is relief 

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, “

”ada kemudahansesungguhnya sesudah kesulitan itu  

6)-Insyirah: 5-(Q.S Al   



 ب
 

 اإلهداء

 أىديىذاالبحثاجلامعيإىل:

إذلاميل"الذيمصطفى "ابحمببباعأزاا  يياايأيب

حيفايندائما"اليتسبتافاة"يابحمبببةشريعة يياايأم

 "إيكاتبتاكىريانيت"ةابحمبببةالكبيأخيت

"جبكبفراستابدوي"الكبيابحمبببيوأخ

وأخيالصغيابحمببب"جاتبررمحةرياافحلافي"

وخلاليابحمببب"بدرالسالم"

قسماللغةالعرباةوأدهبامجاعأصحايب يو

العايللبىبرماالنجمعهدوأصحايب ي

وإلاكممجاعاادلبارك...





 

 



 ج
 

 كلمة الشكر والتقدير

ا وهللحلمدإن حنمده ونستعان، أنفسنا،ونستهديوونستغفره باهللمنشرور ونعبذ
ومنسائاتأزمالنا،منيهداهللفالمضللو،ومنيضللوىاديلو.أمابعد:فقدمتىذا

الشعربطاقةىبيةبحممبددرويشالبحثبعبناهللورمحتووىدايتوورضبنو،حتتادلبضبع"
 دلاكائالريفاتي)دراسة (Michael Riffaterreسامائاة كلالسعادة". البايثة ولقدسعد

 واحلصبل زلىدتامىذاالبحثالبساطإلستقا بعضالشروطالىتتتعلقبالدراسةاآلخرة
 مالك مبالنا جامعةوأدهبا العرباة اللغة قسم  ي اإلنساناةالعلبم لكلاة سرجانا درجة زلى
.مباالنج احلكبماة اإلسالماة إبراىام

ال شكري أقبل أن أنسى الكبيوال الفضل لو كان دلن الالئق وتقديري بافر
اهللأن ولعل مبباشرة. غي كانتأم مباشرة روياة، كانتأم البحثمادية ىذا  يادتام

جيايهمبأيسناجلاا .وخصبصاًإىل:
مبالنامالكإبراىاماإلسالماةاحلكبماةالدكتبرزبداحلارس،مديراجلامعةاعأستاذ .1

 .مباالنج
 زمادةكلماةالعلبماإلنساناة.الدكتبرةشافاة، .2
 رئاسقسماللغةالعرباةوأدهبا.الدكتبريلامي، .3
 .اجلامعي يتألافىذاالبحثشر ادل،ولداناورجاديناتا،ادلاجستيالدكتبر .4
رافقينمنذسنةاعأويل،ادلشر الذيادلاجستيالدكتبراندوسزبداهللزينالرؤو ، .5

 ييتسأخترج يىذهاجلامعة.



 د
 

 اعأزاا  يقسماللغةالعرباةوأدهبامجاعاعأساتاذواعأستاذات .6
.اجلامعيمجاعأصحايبالذينقدازطبااحلّماسة يادتامىذاالبحث .7

اهللوإيّاىممنأىلالعلمأقبلذلمشكراجايالزلىكلمسازدهتممجاعا.وجعلنا،أخيا
القرا . وسائر للبايثة البحثاجلامعي ىذا ينفع أن واليفبتزنرجائي واخلي، والعمل

آمنييارّبالعادلني.
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ABSTRAK 

Tri Desi Ambarwati, 14310060. 2018. Syair “Bithoqoh Huwaiyah Karya Mahmud 

Darwish (Pendekatan Semiotika Michael Riffaterre(. Penelitian Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Arab. Fakutas Humaniora. Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang.   

 

Dosen Pembimbing : Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc., M.Ag  

Kata Kunci  : Semiotika Michael Riffaterre, Puisi, Mahmud Darwish. 

Puisi Bithoqoh Huwaiyah adalah salah satu puisi karya Mahmud Darwish di 

dalam Diwannya Auroq Az-zaitun. Beliau merupakan penyair yang sangat terkenal di 

Negara Palestina. Puisi Bithoqoh Huwaiyah merupakan puisi yang bertemakan 

Patriotisme yaitu menceritakan tentang penderitaan serta kesulitannya di Negara 

Palestina yang dilakukan oleh Israel pada Maysarakat Palestina, Israel  merampas 

tanah air dan melakukan kekerasan terhadap masyarakat Palestina, sehingga 

menimbulkan perlawanan. Adapun perlawanan fisik berupa senapan, senjata, dan 

perang. Puisi ini merupakan perlawanan non fisik karena puisi menjadi gambaran dari 

penyair, itulah yang dilakukan Mahmud Darwish sebagai penyair yang terkenal di 

Palestina.  

Pada penelitian ini permasalahan yang diajukan peneliti yakni  puisi Bithoqoh 

Huwaiyah karya Mahmud Darwish, dari unsur-unsur permasalahan puisi tersebut, 

peneliti mengajukan beberapa rumusan masalah, yakni 1) Bagaimana bentuk 

ketidaklangsungan Ekspresi dari puisi Bithoqoh Huwaiyah karya Mahmud Darwish, 

2) Bagaimana makna yang terkandung dalam puisi Bithoqoh Huwaiyah karya 

Mahmud Darwish dengan pembacaan heuristik dan hermeneutika. Adapun 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah 

yang diajukan peneliti untuk menjawabnya. Peneliti menggunakan pendekatan teori 

Semiotika Michael Riffaterre. 



 ن
 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research). 

Adapun sumber data yang digunakan dalam studi ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer terdiri dari puisi Bithoqoh Huwaiyah di dalam Diwan Auroq 

Az-zaitun dan data sekunder terdiri dari buku-buku Semiotika yang membahas 

tentang Semiotika Michael Riffaterre. Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni 

penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pada umumnya penelitian pustaka 

menggunakan metode kualitatif, metode ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau diucapkan oleh objek yang diteliti.  

  Hasil penelitian yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah 1) bentuk 

ketidaklangsungan Ekspresi dalam puisi Bithoqoh Huwaiyah karya Mahmud Darwish 

diantaranya terdapat pergantian makna, dan penyimpangan makna. 2) Puisi ini 

merupakan puisi yang bertemakan Patriotisme, Negara Palestina dulu merupakan 

Negara yang damai, masyarakatnya hidup tentram dengan mata pencarian sederhana, 

mengolah batu atau mengolah ladang, namun ketika orang Israel atau penjajah datang 

keadaan itu telah berubah menjadi kesedihan, dan perampasan hak milik. Di akhir 

bait merupakan ancaman terhadap Israel atas kemarahan masyarakat Palestina. 
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ABSTRACT 

Tri Desi Ambarwati, 14310060. 2018, Poetry “Bithoqoh Huwaiyah” of Mahmud 

Darwish (a Study of Semiotics Michael Riffaterre). Thesis Research. Arab Language 

and Letters Department, Faculty of Humanities, State Islamic University Maulana 

Malik Ibrahim, Malang. 

Under Supervision : Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc., M.Ag 

Keyword  : Semiotics Michael Riffaterre, Poetry, Mahmud Darwish. 

  

Poetry “Bithoqoh Huwaiyah” is one poem by Mahmoud Darwish in Leaves of 

the Olive Tree. He is a very famous poet in the State of Palestine. Poetry “Bithoqoh 

Huwaiyah” is a poem with the theme of Patriotism is to tell about the suffering and its 

difficulties in the Palestinian State conducted by Israel in society Palestine, Israel 

seized the homeland and perpetrated violence against Palestinian society, resulting in 

resistance. The physical resistance in the form of rifles, weapons, and wars. This 

poem is a non-physical resistance because poetry becomes a picture of the poet, that 

is what Mahmud Darwish did as the famous poet in Palestine. 

In this research, the problem proposed by the researcher is “Bithoqoh 

Huwaiyah” poem by Mahmud Darwish, from the elements of the poetry problem, the 

researcher proposes some problem formulation, that is 1) How does the continuity of 

Expression of “Bithoqoh Huwaiyah” poem by Mahmud Darwish, 2) How is the 

meaning contained in Mahmud Darwish “Bithoqoh Huwaiyah” poetry with heuristic 

and hermeneutical readings. The approach used in this study in accordance with the 

formulation of problems proposed by researchers to answer it. Researchers use 

Michael Riffaterre's Semiotics theory approach. 

The type of this research is library research. The data source used in this study 

consists of primary data and secondary data. The primary data consists of “Bithoqoh 

Huwaiyah” poetry in Leaves of the Olive Tree and secondary data composed of 



 ع
 

Semiotics books that discuss the Semiotics of Michael Riffaterre. Data analysis 

technique in this research is qualitative research with descriptive analysis. In general, 

research literature using qualitative methods, this method produces descriptive data in 

the form of words written or spoken by the object under study. 

The results obtained by researchers in this study are 1) the form of continuity 

of expression in poetry “Bithoqoh Huwaiyah” by Mahmud Darwish such as there is a 

change of meaning, and deviation of meaning, 2) This poem is a poem with the theme 

of Patriotism, the State of Palestine used to be a peaceful country, its people live 

peacefully with simple livelihood, cultivate stones or cultivate fields, but when the 

Israelites or invaders come the situation has turned into sadness, and deprivation of 

property . At the end of the temple is a threat to Israel over the anger of Palestinian 

society. 
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 الفصل األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ
العمل األديب ىو شيئ بشرّم، حقيقة بشريّة، حقيقة ثقافية، ألنو خليقة الناس. مع 
ذلك، العمل لو كجود اػباص الذم يفرقو من اغبقيقة البشرية األخرل. كبو نظاـ 
اجتماعي كنظاـ اقتصادم الذم يسّوه بنظاـ فّن الّتصور كفّن الصويّت كغَت ذلك. كأما 

نظاـ اآلخر كثر ما رآه كوحدة اليت بناىا بالعبلقة بُت الداؿ كاؼبعٌت، التعبَت كالفكر، ال
 1اعبهة اػبارجية كاعبهة الداخلية.

وزكف اؼبقّفي اؼبع ر غالبا عن وور اػبياؿ الشعر عند العرب ىو الكبلـ الفصيح اؼب
لم أف لساف العرب ككبلمهم على فنُت يف : اع 3كأما النثر كما قالو ابن خلدكف2البديع.

، كىو الكبلـ اؼبوزكف اؼبقّفي كمعناه الذم تكوف أكزانو كلها على ركل  الشعر اؼبنظـو
كاحد.كيف النثر ىو كبلـ غَت موزكف. فالنثر ىو يف عرؼ ىؤالء النقاد، فن القوِف غَت 

. كالفرؽ بينهما يرج . يقابل الشعر ذلك الفن القوِف اؼبنظـو ع إُف ىذه الناحية منظـو
كىي اػبطابة  4اؼبوسيقية كحسب. كقسم حسن طبيس اؼبليخي النثر إُف أربع أقساـ 

 كالووايا كاألمثاؿ كاغبكم.

يو اؼبميزات كالطوابع اػبريدة. ذلك انو كأما الشعر فمن العمل األديب الذم حيتوم ف
ذك الطوابع البعيدة من التعريف، أك إف كاف لو التعريف أم تعريف فبل يوجد اػبطأ، كلو 
وواب. كالشعر يبدأ من الكلمات اعبميلة اؼبتفسرة متغَت الصورة حسب ما يكوف بطور 

                                                           
1
 Faruk. Metode Penelitian Sastra Sebuah penjelajahan Awal. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012). 

Hlm. 77 
  ٖٗ(ص.ٜٜٔٔسكندرم ك مصطفى غناين. الوسيط يف األدب العريب كتارخيو. )مطبع اؼبعارؼ. أضبد اإل ٕ
 ٖٙ(ص.ٕٛٓٓعثماف نوايف. يف نظرية األدب األجزء األكؿ. )القاىرة. مكتبة دار اؼبعرؼ.  ٖ

 ٗ٘ص. (ٜٜٛٔحسن طبيس اؼبليجي. األدب كالنصوص لغَت الناطقُت بالعربية. )السعودية. عامدة شئؤف اؼبكتبة. ٗ
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كامبل دكف اؼبعرفة أف   األذكاؽ كتغَت مفامهو اعبميلة. رغم أف الناس ال يفهم الشعر فهما
الشعر من أعماؿ فارغة. كتطور التحليل للشعر ليس فقط يف الدراسة عن الًتكيب أك 

 5العناور الداخلية إمنا كذلك عناور اػبارجية.

إلستعارة كاألكواؼ كف ىو الكبلـ البليغ اؼببٌت على ابن خلدكأما الشعر عند إ
اؼبفصل بأجزاء متفقة يف الوزف كالركم مستقبل كل جزء منها يف غرضو كمقصوده عما 

 6قبلو كبعده اعبارم على أساليب العرب اؼبخصووة بو.

رأل العرب أف الشعر قيمة اعبماؿ يف األدب. الشعر ىو التصنيف الذم ينتج بو 
ب العرب الشعر من اآلداب من اللطافة الشعورية كصباؿ اػبياؿ. من أجل ذلك اح

ا العصر كانت األشعار يف ؾباؿ عرفت أشعار العرب منذ عصر اعباىلية، فهذاألخرل. 
 العاِف كالتأثَت القوم. وار لكل قبيلة مسركر إذا كلده الشاعر.

يف ىذا البحث تقـو الباحثة حبثا جديدا عن شعر"بطاقة ىوية" حملمود دركيش، 
كىو مكتوب يف ديوانو "أكراؽ الزيتوف". يف ىذه الدراسة، كانت الباحثة بإختبار الرموز 

، مث تقـو الباحثة بتفسَت تلك الرموز. إلختبار الرموز اليكفي بقرأة أك اؼبوجود يف الشعر
اؼبعاين  ةد الباحثتطلب القراءة اؼبستمرة حىت ذب مرّاتُت أك ثبلث مرات فقط، كلكنو

 اؼبنسوجو من الشعر.

تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث من أحد النقاد اؼبشهورة ىو ميكائل ريفاتَت 
(Michael Riffaterre)   يف  سيمائيةناقد األدب الفرنسي اؼبؤثر الذم تعمق نظرية

، يف ربليل الشعر كاف ريفاتَتم باتياف معٌت خاص، بغَت خركج 8ذىب برادكبو 7األدب.

                                                           
5
 Rachmat Joko Pradopo. Hubungan Intelektual dalam Sastra Indonesia. (Yogyakarta: Sarjana Wiyata 

Tamansiswa. 1985). Hlm. 5. 
 .ٖ٘٘(. ص. ٕٚٓٓبن خلدكف. تاريخ ابن خلدكف. )بَتكت: اؼبكتبة العصرية. ا ٙ

7
 Sukron Kamil. Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern. (Jakarta: Rajawali Press. 2009). Hlm. 

204-205. 
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ّية العامة. ألف الشعر ىو مكاؼبة بُت الناس كالقارئ، كالقارئ لو دكر مهّم يف عن السيمائ
قتُت لتحليل الشعر باستعماؿ الطري (Riffaterre)اتياف اؼبعاين بالشعر. كعّرؼ ريفاتَت 

كالطريقة التحليل  (Heuristik)، كمها الطريقة التحليل بالقراءة اإلكتشافيةسيمائيةنظرية 
 9.(Hermeneutik)القراءة اإلرذباعية 

األدب العلمي ىو العمل األديب، كاوطلح فليكس فاديكاء على قبض اؼبعٌت نقد 
  10.(Konkretisasi)يف العمل األديب "بالواقعي" 

يد الباحثة يف ىذا البحث العلمي أف تبحث شعر بطاقة ىوية كعلى ذلك، فًت 
اليت تأسست ( Michael Riffaterre)ؼبيكائيل ريفاتَت  سيمائيةحملمود دركيش بالدراسة ال

. كاختارت الباحثة (Hermeneutik)كالقراءة اإلرذباعية(Heuristik)القراءة اإلكتشافية  على
حملمود دركيش من حيث  جتماعية يف فلسطُتشعر بطاقة ىوية ألنو انعكاس للظركؼ اال

شعره، كجيانب آخر كاف البحث العلمي على عملو أكثر على نثره. كعلى ىذا، ستقـو 
الباحثة يف ىذا البحث العلمي على عنواف " شعر بطاقة ىوية حملمود دركيش )دراسة 

 ؼبيكائيل ريفاتَت(. سيمائية

 البحث أسئلة. ب

أمهية القياـ على البحث بالشعر بطاقة ىوية حملمود دركيش ليس فقط لتطوير األدب 
العريب، كلكن غبل اؼبشكلة إعتمادا على الظواىر السابقة فعرضت الباحثة أسئلة البحث  

 كمايلي:

 
                                                                                                                                                                      
8
 Rachmat Djoko Pradopo. Pengkajian Puisi. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2010). Hlm. 

124. 
9 Rina Ratih. Teori dan Aplikasi Semiotik Michael Riffaterre. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017). 

Hlm. 6 
10

 Rachmat Djoko Pradopo. Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapannya. (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 1995). Hlm. 106-107  
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 كيف مظهر التعبَت غَت اؼبباشر من الشعر بطاقة ىوية حملمود دركيش؟  .1
كيف اؼبعاين اؼبضموف من الشعر بطاقة ىوية حملمود دركيش بالقراءة اإلكتشافية    .2

(Heuristik)كالقراءة اإلرذباعية(Hermeneutik)  ؼبيكائيل ريفاتَت؟ سيمائيةبنظرية 

 ج. أهداف البحث
 البحث السابقة، كىي كما يف التاِف:كأما أىداؼ البحث اؼبناسبة بأسئلة  

 ؼبعرفة مظهر التعبَت غَت اؼبباشر من الشعر بطاقة ىوية حملمود دركيش. .1
ؼبعرفة اؼبعاين اؼبضموف من الشعر بطاقة ىوية حملمود دركيش بالقراءة  .2

 سيمائيةبنظرية  (Hermeneutik)كالقراءة اإلرذباعية(Heuristik)اإلكتشافية 
 .ؼبيكائيل ريفاتَت

 د. تحديد البحث
 لًتكيزا ىذا البحث تركيزا تامة البحث تقدًن القيود على كبو التاِف: 

نُت ـبتلفة ركيش أشعار كثَتة كمكتوبة يف دكاكما ذكرهتا الباحثة أف حملمود د .1
طاقة ىوية" اؼبكتوبة يف فحّدد الباحثة اؼبوضوع من ىذا البحث ىو شعره "ب

 إحدل ديوانو.
ؼبيكائيل ريفاتَت خاّوة يف مسألة  سيمائيةستحّلل الباحثة ىذا الشعر بالنظرية  .2

كالقراءة (Heuristik)التعبَت غَت اؼبباشر كالقراءة اإلكتشافية 
 .(Hermeneutik)اإلرذباعية

 ه. فوائد البحث
 فوائد البحث تتكوف على النوعُت، الفائدة النظرية كالفائدة التطبيقية: 

 الفائدة النظرية .1
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 لزيادة العلـو كاؼبعرفة عن النظرية سيمائية كخاوة يف نظرية ميكائيل ريفاتَت. . أ
فاتَت لزيادة اؼبعلومات كالفكرة اعبديدة عن كفاعة الطبلب يف فهم نظرية ميكائيل ري  . ب

 من علم سيمائية.

 .الفائدة التطبيقيةٕ

 أ. لزيادة اؼبصادر كاؼبعلومات من فبارسة تعليم اللغة خاوة يف تدريس سيمائية.

ب. لًتقية اؼبعريفة كالفهم عن استخداـ اللغة، كيستطيع ايضا ىذا البحث أف يكوف 
 مراجعا للطبلب، اػباص يف قسم اللغة العربية كأدهبا.

 و. الدراسة السابقة
. شعر "ىي أمي" لعبد الرضبن واٌف العشماكم )دراسة ربليلية ٕٙٔٓ. رجاؿ ىداية. ٔ

ؼبكائل ريفاتَت( البحث اعبامعي. قسم اللغة العربية كأدهبا بكلية العلـو  سيمائية
اغبكومية ماالنج. أما اؼبنهج  اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية

(. Descriptive Methodاؼبستخدـ يف ىذا البحث فهو اؼبنهج التحليلي كالووفي )
أما مصدرىا شعر "ىي أمي" لعبد الرضبن واٌف العشماكم ، كيبحث الباحث ىذا 

ؼبكائل ريفاتَت كما يتعلق هبذا البحث. كإف نتيجة  سيمائيةالشعر بالدراسة التحليلية 
عد أف حيصلعليها الباحثة يف ىذا البحث، فهي مظهر تعبَت غَت اؼبباشر يف شعر اليت ب

ىي أمي لعبد الرضبن واٌف العشماكم منها تبديل اؼبعٌت كتكوين اؼبعٌت كزبريب 
اؼبعٌت. كأما اؼبعاين من ىذه القصيدة بالقراءة اإلكتشافية كالقراءة اإلرذباعية ىي أمي 

حيبل قاسيا على النفس، ثقيبل على القلب، كأمنا ىو اغببيبة رحلت عن الدنيا، كاف ر 
خركج الركح من اعبسد، كلكننا رضينا بقضاء اهلل كقدرة، كآمنا بو عز كجل ملكا 
قادرا حيا الديوت، رضينا، كرجاؤنا فيو عظيم، فهو سبحانو الذم كسعت رضبتو كل 

 الشيء.
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شافعي )دراسة ربليلية . الشعر "عزة النفس" إلماـ الٕٙٔٓ. ناين سيتيا نينجسيو. ٕ
ؼبكائل ريفاتَت( البحث اعبامعي. قسم اللغة العربية كأدهبا بكلية اآلداب  سيمائية

كالعلـو الثقافية جبامعة سوناف كاليجاكا اإلسبلمية اغبكومية يوكياكرتا. تستعمل 
أما  (.Descriptive Methodالباحثة البحث الكيفي باستعماؿ اؼبنهج الووفي )

مأخوذ من الشعر "عزة النفس" إلماـ الشافعي، كاؼبصدر الثاين يف  مصدر األساسي
 ؼبكائل ريفاتَت كما يتعلق هبذا البحث. سيمائيةىذا البحث مأخوذ من النظرية 

كنتائجو ىي اؽبيفوغراـ من ىذا الشعر ىو كجد يف التصوير عن اعبراحة كالبؤكس 
ليس ىناؾ اؼبعٌت إذا الذم ع ر الشاعر يف ذلك الشعر، كلكن اعبراحة كالبؤكس 

مقارنة مع كقفة اغبّر كيرجو نواال بباب كبس. كأما الشكل يف ىذا الشعر ىو أىواف 
من كقفة اغبّر كيرجو نواال بباب كبس. كباختيار الشكل من ىذا الشعر، فالنمط 
الشعر ىو "نتيجة اغبريّة اإلسبلمية". كاؽبفوغراـ اغباِف الذم يتعلق بالنمط ىو كجد 

 . ٕٚألحزاب يف سورة ا

. شعر "دع األياـ" يف ديواف اإلماـ الشافعي )دراسة ٕٚٔٓ. علوم فوزاف الغفارم. ٖ
ربليلية سيمائية لريفاتَت(. البحث اعبامعي. قسم اللغة العربية كأدهبا بكلية اآلداب 
كالعلـو الثقافية جبامعة سوناف كاليجاكا اإلسبلمية اغبكومية يوكياكرتا. تستعمل 

(. كأما Descriptive Methodث الكيفي باستعماؿ اؼبنهج الووفي )الباحثة البح
بالنسبة لنتائج ىذه الدراسة القراءة اإلكتشافية اليت حصل عليها معٌت القاموس، يف 
حُت من القراءة اإلرذبائية يعٍت يف البيت األكؿ كيف البيت الثاين، كجد الباحث أف 

َت لؤلخرين، كتقدًن اؼبشهورة التنسى ىذا الشعر ىي رسالة للبشرية صبعاء لفعل اػب
أف تصلي إُف اهلل للحياة على األرض اف تكوف طويلة كاؼبوت تأيت بالتأكيد. كأما 
النمط يف اعبملة "ككن رجبل على األىواؿ جلدا". يف حُت أف طراز من ىذا الشعر 

 ىو كأكوى قنوع كل أعطاه. 
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موقف ىذا البحث فيما  نظرا إُف اؼبوضوعات من دراسة سابقة، يستطع أف نعرؼ
بتحت العنواف شعر بطاقة ىوية حملمود دركيش )دراسة   بُت األخر. أف ىذا البحث

ربليلية سيمائية ؼبيكائيل ريفاتَت( ببحث فيو عن اؼبعاين اؼبضموف فيو حبسب طريقة النظرية 
 السيماعية ؼبيكائيل ريفاتَت، كىذا البحث َف يبحث أحد من قبل.  

 ز. مناهج البحث
، عن طريق طائفة من    اؼبنهج ىو الطريق الؤدم إُف الكشف عن اغبقيقة يف العلـو

القوائد العامة اليت ربّدد العمليات اليت ديكن عن طريقها الوووؿ إُف نتيجة ملموسة عند 
 دراسة مشكلة ما. 

 نوع البحث .1
( أم أهنا ذبمع البيانات كاألخبار Library Research)ؼبكتوبة ىذا البحث من نوع ا

دبساعدة اؼبواد اؼبوجودة يف الكتب كالدراسة السابقة اؼبتعلقة دبوضوع ىذا البحث. 
كىي  (Qualitative Research Methodكاستخدمت الباحثة يف ىذا البحث دراسة كيفية )

ال تستعمل الباحثة األرقاـ يف  منهج البحث الذم ال حيتاج إُف تصميم فركض البحث
 11التفسَت عن اإلنتاج.

 مصادر البيانات .2
مصادر البيانات ىي اؼبوقف الذم يناؿ منو البيانات يف عملية البحث 

مصادر البيانات  (Lofland and Lofland)عند رأم لوفبلند كلوفبلند 12العلمي.
الرئيسّية يف البحث النوعي ىو الكلمات، كالعمل، كالباقي بيانات إضافة مثل 

 13ئق كغَتىا.الوثا
                                                           

11
 Suharismi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Rineka Citra. 1998). 

Hlm. 12. 
12

 Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Edisi Revisi VI). (Jakarta: Reneka Cipta. 

2006). Hlm. 126.  
13

 Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: Cv. Alvabeta. 2008). Hlm. 62. 
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 إّف مصادر البيانات يف ىذا البحث يتكوف من اؼبصدرين:

اؼبصدر الرئيسي، ىو ذات اؼبعلومات كاغبقائق األولية اليت َف تناكؽبا األيدم كَف جير  . أ
يعٍت الشعر 14أحد بتفسريها أك شرحها أكتدكهنا بالنقل. اقتباسها من قبل، كَف يقم

 "بطاقة ىوية"  يف ديواف أكراؽ الزيتوف حملمود دركيش.
اؼبعلومات يف اؼبصدر الرئيسي بالشرح كالتحليل اؼبصدر الثانوم، ىو الذم يتناكؿ   . ب

كالتفسَت كالتعليق اليت تبحث يساىم يف توضيح اؼبعلومات األساسية كيف اإلضافة 
ؼبكائيل  semiotic of Poetryتستخدـ الباحثة يعٍت كتاب البيانات اليت 15إليو.

 Teori danكتاب لرينا راتيو لرضبة جوكو فرادكفو،   pengkajian puisiكتاب ريفاتَت،  

Aplikasi Semiotik Michael Riffaterre كاؼبعجم ؼبًتجم اللغة، كالكتب األدبية كدعم
 الكتب األخرل كمقالة كؾببلت.

 تطريقة جمع البيانا .3
طريقة صبع البيانات ىي الطريقة اؼبستخدمة عبمع اؼبعلومات كالواقعات يف 

 16اؼبيداف.
اؼبكتبية  الطريقة مع البيانات كىيالباحثة عب تفالطريقة اليت استخدم

(Library Researchفإف هبا يدؿ على ازباذ البيانات كالنظريات كألفكار من ) 
ها كحللها كفسرىا إُف عبارة تالكتب كاؼبصادر اؼبختلفة كاؼبلحوظة كغَتىا مث صبع

 17كاضحة ؿبددة.
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 Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Edisi Revisi VI). (Jakarta: Reneka Cipta. 

2006). Hlm. 107. 
15

 Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Edisi Revisi VI). (Jakarta: Reneka Cipta. 

2006). Hlm. 107. 
16

 Andi Prastowo. Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. 

(Yogyakarta: Ar-Ruz Media. 2011). Hlm. 208 
. صباعة إفريقية ادار )ن. مناىج البحث العلمي كطرؽ كتابة الرسائل اعبامعية. أضبد عثماف، عبد الرضب ٚٔ لعاؼبية للنشر: خرطـو

 ٘ٚ.صـ(ٜٜ٘ٔ
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 طريقة تحليل البيانات .4

استخدمت الباحثة ىذا البحث التحليل باؼبنهج الووفي. كاؼبنهج الووفي 
ىو اؼبنهج الذم يعتمد على دراسة الظاىرة كما توجد يف الواقع، كيهتم بووفها 

كميا. فالتعبَت الكيفي يصفلنا الظاىرة   كوفا دقيقا كيع ر عنها تعبَتا كيفيا أك تعبَتا
 كعمالّية عن ربليل البيانات يف ىذا البحث ىي كما يلي: 18كيوضح خصائصها.

 ؼبصدر األساسي ىو شعر "بطاقة ىوية" حملمود دركيشقراءة ا : أكال
 : الفهم على شعر "بطاقة ىوية" حملمود دركيش ثانيا
 صبع البيانات اليت تتعلق بالبحث. : ثالثا
  ربليل مظهر تعبَت غَت اؼبباشر يف شعر "بطاقة ىوية" حملمود دركيش:  رابعا

 . الشعر بالقراءة اإلكتشافية كاإلرذباعية: ربليل خامسا
 .ربصيل نتيجة البحث سادسا:

بالنظرية السيمائية ؼبيكائيل  "بطاقة ىوية" حملمود دركيشالشعرىذا ربليل يف   
يكوف مرحلتُت، أكال تطلب الباحثة تعبَت غَت اؼبباشر الذم يسبب تبديل ريفاتَت 

قراءة اؼبعٌت، زبريب اؼبعٌت، تكوين اؼبعٌت. كثانيا تقرأ الباحثة بالقراءة اإلكتشافية كال
 اإلرذباعية. 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
)األؼبانية(،  Literatur)اإلقبليزية(،  Literatureاوطبلح األدب يف اللغة الغريبة يسمى 

Litterature   الفرنسية( كلها من اللغة البلتينية(Litteratura كلمة .Litteratura  يتم إنشاؤه
ك كقواعد اللغة على أساس كل  Litteraturaيف الواقع كمًتجم للكلمة النحوية اليونانية. 

littera  كلمة كgramma  .)فبا يعٍت أف اغبركؼ )الكتابة كالرسالة 
كاألدب ىو كل رياضة ؿبمودة يتخرج هبا اإلنساف يف فضيلة من الفضائل، كىذه 

فعل، كحسن النظر، كاحملاكة، تكوف دبزاكلة األقواؿ اغبكيمة اليت الرياضة كما تكوف بال
 19تضمّنها لغة أّم أمة.

العمل األديب ىو العمل الفٍت الذم يستعمل اللغة كسيلة. كأما اللغة ىي نظاـ 
( أف اللغة ىي نظاـ العبلمة األكلية كالعمل Jurji Latmanمة. كيذكر جرج لتماف )العبل

األديب ىو نظاـ العبلمة الثناكية. كاللغة اليت ىي نظاـ العبلمة األكلية للمواولة، كالتفكَت 
كإلقاء كل شيئ. كنظاـ العبلمة الثناكية ىو أف يستنفع األديب دبعٌت اللغة أكال. مث حيضره 

ىت جيعل العمل األديب فيتغَت ألف اللغة اليت تستعمل لصناعة العمل األديب قد األديب ح
تسلمت زيادة اؼبعٌت. فيكوف معٌت اللغة قبل أف جيعل العمل األديب )اللغة اليت تستعمل كل 

(. كمعٌت اللغة الذم جيعل العمل األديب يسمى Meaningيـو للمواوبلت(يسمى باؼبعٌت )
كأما يف علم سيميوطيقية الذم يبحث عن عبلمة اللغة بنظاـ  20.(Significanceبلمغزل )

العبلمة األكلية يسمى بسيميوطيقية يف الدراجة األكُف. كاللغة بنظاـ العبلمة الثناكية يسمى 
 وطقية يف الدراجة الثانوية.بسيمي
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 ٖ(ص. ٜٜٗٔاضبد اإلسكندرم كمصطفى عناين. الوسيط يف األدب العريب كتارخيو. )القاىرة: دار اؼبعارؼ.  
20
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قاؿ طو حسُت إف لكلمة األدب معنُت ـبتلفُت، أحدمها ألدب باؼبعٌت اػباص كىو 
الكبلـ اعبيد الذم حيدث يف نفس قارئو كسامعو لذة فنية، سواء أكاف ىذا الكبلـ شعرا اـ 

كتب يف نثرا. كالثاين الدب باؼبعٌت العاـ كىو اإلنتاج العقلي الذم يصور يف الكبلـ، كي
الكتب. فالقصيدة الرائعة كاؼبقالة البارعة كاػبطبة اؼبؤثرة كالقصة اؼبمتازة كل ىذا أدب باؼبعٌت 
اػباص، ألنك تقرؤه كتسمعو فتجد فيو لذة فنية كاللذة اليت ذبدىا حُت تسمع غناء اؼبغٌت 

ك البديع، كىو اذف يتصل بذكق كتوقيع اؼبوسيقى، كحُت ترل الصورة اعبميلة كالتمثاؿ
كحسك كشعورؾ كديس ملكة تقدير اعبماؿ يف نفسك. كالكتاب يف النحو أك يف الطبيعة أك 
يف الرياضة أدب باؼبعٌت العاـ، ألنو كبلـ يصور ما أنتجو العقل اإلنساين من أنواع اؼبعرفة، 

 21سواء أدث يف نفسك أثناء قرائتو أك ظباعو ىذه لذة أـ الحيدثها. 
 مفهوم النظرية السيمائية أوالسيميوطيقية .أ

سيميوطيقا يف قاموس العرب كقاموس مصطلحات األدب جملدم كىبة يسمى بعلم 
 Charles sandersعبلمة أكعلم الرمز. يف الغريب يتعرؼ سيميوطيقا عبارليس ساندير فَتج )

Peirceاألمريكية. ىف الكتاب النظرم أك نقد األدب العرب كيسمى  (  بالواليات اؼبتحدة
ساالة فاداة، إُف جانب ىذا اؼبصطلح علم العبلمة اؼبعركؼ أيضا يسمى دبصطلح علم 

 Ferdinand Deأدخلت  Semiologiاإلشارة ك سيميوليجية كلمة امتصاص العرب من كلمة  

Saussure ى سيمائية باؽبمزة معٌت أكؽبا شيء من الفرنسي. سيميوطقا يف اللغة العربية يسم
  22متعلق باؽباجس.

( معناه تفسَت العبلمة، كيف مطبوعات semeسيميوطيقا لغة ىو من لغة يوناف )
الشيئ الذم يتفق اجملتمع على معناه من قبل (، معناه الرمز ىو semeionاألخرل يسمى ب)
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ظبيوطيقا ىو الدراسة  litza janzك   paul cobleyقاؿ  23كيتضمن فيو األشياء األخرل.
  24َت الرمز، ككيف عملو كفائدتو للحياة اإلنساف. النظامية عن تصنيع كتفس

كقد أيد ىذا الرأم أيضا حباثونا العرب، خصووا بعد اطبلعهم على األحباث الغريبة 
سيمائية الشعرية يقوؿ: يتكوف مصطلح سيمائية حسب ويغتو فهذا الصاحب الكتاب ال

(، إذ أف اعبذر الوؿ الوارد tique( ك)semioمن اعبذرين ) semioticsأك  semiotiqeاألجنبية 
( يعٍت إشارة أك عبلمة، أك ماتسمى sema( ك)semioيف اللغة البلتينية على كلمتُت )

حُت أف اعبذر الثاين كما ىومعركؼ علم، ( يف signe( كباإلقبليزية )signeبالفرنسية )
  (tiqueك ) (semioكتواول الكاتبة شرحو اؼبعجمي للمصطلح فيقوؿ أنو دبدج الكلمتُت )

يصَت معٌت اؼبصطلح )علم اإلشارات(أك )علم العبلمات( كىو علم اليت اقًتحو دك سوسَت 
De Saussere  ت(، فيكوف العلم كمشركع مستقبلي لتعميم العلم الذم جاء بو )اللسانيا

 25العاـ لئلشارات.
 Charlesيعود الفضل يف نشأة اليميولوجيا إُف فرقتُت عتيدتُت، مها فقرة ساندر بَتس 

Sanders Pierce(ٜٔٔٗ-ٖٔٛٛالذم أطلق على ىذا العلم اسم السيميوطقا )  كىو أكثر
ارتباط بالفلسفة، كالتـز اؼبريكيوف من بعده، كفقرة فرديناف دم سوسَت الذم اقًتح عليو اسم 

 السيميولوجية كالتزمو األكركبيوف من بعده.
علم الرمز يف معاجم اؼبصطبلحات اللغوية ىو الدراسة العلمية للرموز اللغوية  كغَت 

بأف الذم يدرس  (De Saussere)دم سوسور اللغوية، باعتباريها أداكات اإلتصاؿ. كيعرؼ
 26الرموز بصفة عامة، كيعد علم اللغة أحد فركعو.
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تعريف السيمائية ىي دراسة اإلشارات. كىي ليست ؿبض منهج لتحليل النصوص، 
إضافة إُف الشيفرات كاؼبمارسات الدالة. كسيميوليجيا: إمنا تشتمل نظرية اإلشارات كربليلها، 

. يستخدمو ٜٗٛٔكرد مصطلح السيميوليجيا عند سوسور، يف ـبطوط لو يرجع إُف العاـ 
أحيانامتبع التقليد السوسر لئلشارة إُف دراسة اإلشارات، مثاؿ ذلك بارت كليفي 

(، أما السيمائية فتشَت Baudrillard( كبودريا )Cristiva( ككريستيفا )Levi Straussسًتاكس)
( Ricards( كرجياذ )Morrisأحيانا إُف متبعى التقليد البَتسي يف عملهم. مثاؿ ذلك موريس )

(. كتشَت السيميولوجيا أحيانا إُف الدراسات اليت هتتم Sebeok( كسيبوؾ )Ogdenكأكغدف )
ذات بعد فلسفي بالدرجة األكُف بتحليل النصوص، بينما تشَت السيمائية إُف دراسات 

 27أك ر.
أف السيمائية عبلمة على أهنا أعماؿ اإلتصاالت. مث يتم ىذا الرأم  Teeuwقاؿ 

انبا أساسيا لفهم الظاىرة ليكوف السيمائية ىي النماذج األدبية اليت سبثل صبيع العوامل ك ج
 28األدبية باعتبارىا أداة التواول خاوة يف اجملتمعات يف كل مكاف.

السيمائية كالعلم اليت تعمل للكشف صبيع العبلمة يف اغبياة اإلنساف بعبلمة اللفظي 
غَت اللفظي. كما اؼبعرفة العملية لفهم اغبيقة العبلمات، كباػبصوص الذم يشهد يف  أك

 29اغبياة اليومية لتحسُت نوعية اغبياة من خبلؿ الفعالية كفاءة الطاقة ليتم إخراجها.
( أف سيميوطيقا ىي العلم أك الطريقة التحليلية لتبحث Nurgiyantoroقاؿ نوركيانتارا)

العبلمة. النظرية السيميوطيقة ديكن سبييزىا إُف نوعُت: سيميوطيقية إتصاالت اليت تؤكد على 
 30كسيميوطيقية داللة اليت تؤكد على فهم أك إعطاء معٌت الرمز.  نظرية إنتاج الرمز.
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من بعض اآلراء عن السيمائية أعبله ، ديكن رسم اػبطوط أف السيمائية كل ما يرتبط 
من  بالرمز. يف ىذه اغبالة تشمل عبلمة الفظي ك عبلمة غَت اللفظي، دبا فيو اللغة كاحدة

نظاـ العبلمة. خببلؼ ذلك، السيمائية تبحث كيف يتم إنتاج عبلمة كما اؼبعٌت يكوف يف 
 تلك العبلمة.

 مفهوم الشعر .ب
 .تعريف الشعر1

شعورا باؼبعٌت تعريفا،عاطفة، إيفاقا، كاع، -شعرا-يشعر-الشعر لغة من الكلمة شعر
الغناء، اإلنشاذ، أك  تشكل، أك تغَت الشعر. أما ذىب جرجي الزيداف الشعر باؼبعٌت

الًتتيل. الشعر يف لغة ع رين من الكلمة شور باؼبعٌت الصوت كالغناء األغاين، يف مصادر 
الكبلـ الفصيح اؼبوزكف اؼبقفي اؼبع ر الشعر ىو  31الكلمة شعر ىي شَت باؼبعٌت القصيدة.

 32غالبا عن وور اػبياؿ البديع.
الشعر من الفنوف اعبميلة اليت يسميها العراب اآلداب الرافيعة، كىي اغبفر كالرسم 

كمرجعها اُف تصوير صباؿ الطبيعة، فاغبفر يصورىا بارزة، كالرسم  كاؼبوسيقس كالشعر.
يصورىا مسطحة باالشكاؿ كاػبطوط كااللواف، كالشعر يصورىا باػبياؿ كيع ر عن 
اعجابنا هبا كارتياحنا اليها األلفاظ. كاؼبوسيقى كالشعر ىو يع ر عن صباؿ الطبيعة 

 33اف، ككبلمها يف االول شيئ كاحد.بااللفاظ كاؼبعاين، كىي تع ر عنو األنغاـ كاألغب
ذىب أضبد الشايب الشعر العرب ىو الكبلـ أك الكتابة من لديو الوزف أك البحر 

منة من كالقافية مع عناور التعبَت الذكؽ كاػبياؿ اليت ذبب أف تكوف أكثر مهي
كإنو مكوف من أربعة أشياء، كىي اللفظ كالوزف كاؼبعٌت كالقافية، فهذا ىو حد 34النثر.

                                                           
31

 Akhmad Muzakki. Kesusastraan Arab Pengantar Teori dan Terapan. (Yogyakarta: Ar-ruz Media. 

2006). Hlm. 41. 
 ٕٗ(ص. ٜٜٗٔاضبد اإلسكندرم كمصطفى عناين. الوسيط يف األدب العريب كتارخيو. )القاىرة: دار اؼبعارؼ.  ٕٖ
  ٓ٘جرجي زيداف. تاريخ آداب اللغة العربية اعبزء األكؿ. )بَتكت: دار اؽببلؿ. دكف سنة(ص.  ٖٖ

34
 Sukron Kamil. Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern. (Jakarta: Rajawali Pers. 2009). Hlm. 

10. 



ٔ٘ 
 

شياء انزلت الشعر ألف من الكبلـ كبلما موزكنا مقفي كليس بشعر لعدـ الصنعة كالنية كأ
من القرآف كمن كبلـ النيب ؿبمد ولى اهلل عليو كسلم. كقاؿ الدكتور عّز الدين إظباعيل 
أف الشعر ىو الصورة التعبَتية األدبية األكُف الىت ظهرت يف حياة اإلنساف منذ العصور 

يف تاريخ األدب العريب، أف الشعر العريب سبقو يالشعر الكبلسيكى كما نفهم  35األكُف.
 من معرفة الشعر قبلو.

يرل )أرسطو( أف الشعر فرع من التقليد كاحملاكاة للحياة كالطبيعة. كما كاف يرجع 
يف نقده إال حكم الفكر الالعاطفة كاف أرسطو أكؿ ناقد نظر غلى النقد كعلم، كسن 

تقليد  -مثل سائر الفنوف-ظرية للشعر جرل عليها يف نقده. كذىب أيضا أف الشعر ن
أما 36أكؿباكة للطبيعة كاإلنساف، مث قسمو إُف أنواع ثبلثة: غنائى، كقصصى، كسبثيلى.

الغنائي ىو الذم يصف فيو الشاعر ماحيّس بو من خواطر، كما جييش يف نفسو الشعر 
من خواًف من حّب كبغض كفرح كحزف كغضب كرضى. كالشعر القصصي ىو الشعر 
الذم يعتمد يف مادتو على ذكر كقائع كتصوير أحادث يف قصة تساؽ مقدماهتا كربكى 

يقصد بو تصوير حادثة من مناظرىا كينطق أشخاوها. ك الشعر التمثيلي ىو الشعر 
اغبوادث تساؽ يف قصة من القصصي فيها مناظر يقـو هبا أبطاؿ كأشخاص ديّثل كل 
منهم دكره كيؤّدم مهمتو كي رز أماـ العيوف بالواقع كعماد الشعر التمثيلي اغبوار بُت 
أشخاص ـبتلفُت. كالغالب على الشعر العريب ىو الغناء، ذلك الفن الذم يصور 

 37شخصية كيعتمد على اػبياؿ التفسَتم.العواطف ال
" دبعٌت اػبلق. كيف poeisis قاؿ تارين أف الكلمة الشعر أولو من اللغة اليونانية "

" دبعٌت الشعر poem" دبٌت الشاعر، ك"poet" دبعٌت الشعر، "poetryاللغة اإلقبلية يسمى "
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كالقافية. فعلى ىذا اؼبعٌت يكوف مدل الشعر ضيقا فصار "نتيجة الفن األديب اليت كلماهتا 
 38تركيب حسب شرائطها اؼبعينة باستخداـ الوزف كالقافية كالكلمات اجملازية.

الشعر من كجو العرب ىو كما ذركة اعبماؿ يف األدب. ألف الشعر ىو شكل من 
أشكاؿ الًتكيب الناتج عن رقة الشعور كصباؿ اػبياؿ، كلذلك فإف العرب أكثر سعادة 

 39مع الشعر من األعماؿ األدبية األخرل.
الشعر ىو باعتباره كسيلة للتعبَت عن األفكار الذم ينهض مشاعر، الذم حيفز 
اػبياؿ اغبواس يف الًتتيب اإليقاعي. ذىب ريفاتَت الشعر دائما تغيَت كفقا لتطور الذكؽ 

  40كاؼبفاىيم اعبمالية التغيَت.
الشعر أساسا كل الوقت دائما يقـو بالتغَتات كالتطورات يف تعريفو. كذلك ألف 
 من طبيعة الشعر يف شكل أنو العمل الفٍت الذم ىو دائما يف التوتر بُت اإلتفاقية كالتغَت

 41)االبتكار(.
الشعر اليقبل التعريفات اعبامدة كال اعبامعة اؼبانعة كىو ايضا اليقبل اؼبنطق الذم 
تواضع عليو اؼبناطقة أك الناس ألف لو منطقة اػباص الذم يتغَت من عصر إُف عصر كمن 

شاعر حىت داخل اللغة الواحدة، كلكن أبسط التعريف لو كأعقده يف الوقت شاعر إُف 
 نفسو ىو ماػبصو البعض.

من التعريف الواردة أعبله ديكن الئلستنتاج بأف لفة الشعر ىو ـبتلف من لغة 
اغبياة اليومية كتتطلب زيادة االىتماـ إُف ربديد التعريف. أحيانا ألف اللغة اؼبستخدمة يف 

مات كاكبرفت عن اؼبعٌت اغبقيقي أك دالالت، ؽبا معاين متعددة كاجملاز. الشعر ىي عبل
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كلكن لو وفة خاوة ثابتة بأف الشعر تعلن شيئا دبعٌت آخر، أك ديكن أف يشار إليها 
 باسم التعبَت شكل غَت مباشر.

 . أغراض الشعرٕ
 42الشعر عند العرب يشتمل على أغراض كثَتة كىي:

 التشبية أكالغزؿ . أ
ىو ذلك الشعر الذم يصور فيو الشاعر شوقو كإحساسو ذباه اؼبرأة، كما 

لشقاء الذم يعانيو، كيصور الشاعر صباؿ اؼبرأة اليت أوابو من اآلالـ اليت يكابدىا كا
حيبها يف أحسن وّور اعبماؿ. ككثَتا ما يع ر شعراء الغزؿ عن اؼبرارة اليت حيسوف هبا 
بسبب فقد اغببيب، كقد يكوف الغزؿ عفيفا، كما قد يكوف سافبل فبجوجا منافيا 

 ألخبلؽ العاؼبية.
 اؽبجاء . ب

ضب كالنقمة يف أبيات كقصائد تع ر عما اؽبجاء ىو التصوير السخط كالغ
حيس بو الشاعر ذباه اؼبهجو، كلذلك قبد شعر اؽبجاء يعدد الصفات الذميمة اليت 
يتصف هبا اؼبهجو أك اليت يرميو هبا الشاعر، كيهذؼ اؽبجاء إُف التفليل من شأف 

 اػبصم. 
 الووف  . ت

ك طَت، ي رز ذلك ىو التصوير ماحييط بالشاعر من طبيعة، كمايراه من حيواف أ
يف أبيات قد يتقدـ فيها الشاعر على الرساـ، فالشاعر العريب كوف الناقة كالفرس 
كالبقرة كالوحشية الظليم كاذئب، كما كوف معارؾ الصيد كمعارؾ القتاؿ، ككوف 
صباؿ الطبيعة كألواف الرياض، كبرع يف كوف القصور كاآلثار الباقية من حضارات 

 األمم اؼباضية.
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 رثاءال . ث
الرثاء ىو الشعر الذم يع ر عن األسى كاغبزف كاألَف، في رز الشاعر أحاسيسو 
كخلجات نفسو ذباه الفقيد، كردبا عدد الشاعر الصفات اغبميدة اليت يتصف هبا 
اؼبيت من شجاعة ككرما أك من علم كفضل، كأحيانا يندفع الشاعر إُف التفكَت يف 

 اغبياة كاؼبوت.
 اغبماسة . ج

امسي ىو الشعر الذم ديجد البطولة كيتغٍت بالشجاعة كيصور الشعر اغب
الرجولة كركوب اػبيل كخوض اؼبعارؾ كمنازلة األعداء كووف اغبرًن األخذ بالثأر 

 كالتحريض على القتاؿ.
 اؼبدح . ح

ىو تعبَت الشاعر عن اإلعجاب باؼبدح كإبراز الصفات اػبَّتة، كاألخبلؽ 
حلى هبا اؼبدح، فالشاعر بفنو احملبوب إألل النفوس النبيلة كاػبصاؿ اغبميدة اليت يت

 ي رز تلك الصفات يف أثواب زاىية تعجب القارئ كاؼبستمع.
 . تطّور الشعرٖ

كعرت ما كاف للشعر العريب من دكلة كسلطاف يف عصوره األكُف، مث ما أوابو 
من ضعف يف عصر اؼبماليك كصبود يف عصر العثمانيُت كجاء العصر اغبديث فلم 

د الشعراء أمامهم غَت ما ألفوه عند آبائهم فجركا يف مضمارىم. كذىب الباركدم جي
ككاف فبن منحو اهلل يف الشعر عبقرية نادرة ظبت بو عن ميداف مزامنيو كجعاتو يتجو 
إُف عصور األزدىار كخباوة العباسيُت. كسار الشعراء يف طريقة الباركدم يدنوف منو 

رسة شوقي الىت اسطاغت أف توائم بُت الذكؽ تارة كيناكف أخرل، حىت جاءت مد
اعبديد اؼبعاور كبُت احملافظة على أووؿ الفن الشعرم اؼبتوارث عن العرب. كجاء 
اؼبهجريوف مث جاء ؿبمود خفيف كشعراء آخركف، فجنحوا للشعر اؼبرسل على كبو ما 

ىا، مث جاء ونع أبو العتاىية، من إتيانو بكل بيت على قافية مغايرة ؼبا قبلها كمابعد
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إيليا أبو ماضي دباظباه ؾبمع البحور، كىو أف يتكوف الشعر من ؾبموعات من 
األبيات، لكل ؾبموعة حبر كقافية مغايراف ؼبا قبلها كما بعدىا. كظهرت مدرسة 

ق تقريبا نشر )أمُت  ٖٖٗٔاجملددين )مدرسة الديواف(. كالشعر اغبر كاؼبنثور: يف عاـ 
باء اؼبهجر ماظبوه القصيدة النثرية، أك الشعر اؼبنثور، أك الرحياين( ك )ج راف( من أد

 43النثر الشعرم.
 لميكائيل ريفاتير ج. طريقة اإلستفهام في النظرية السيمائية

ىناؾ كثَت من النظريات لبحث العلمي األديب كأحده النظرية السيمائية. 
لعلم بأف الظواىر اإلجتماعية كرأل ىذا ا44السيمائي ىو علم العبلمات أك الرمز.

كالثقافية عبلمات. درس السيمائي النظامات، كالقواعد كاالتفاقيات اليت امكنت 
تلك العبلمة اؼبعٌت. أف السيمائية ىي نظرية تستفيد لفهم األعماؿ األدبية اليت 

 تعتمد على العبلمات اليت تكوف فيها.
يمائية ؼبيكائيل ريفاتَت. تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث يعٍت النظارية الس

كالتحليل السيمائي لريفاتَت احتول على مرحلتُت من القراءة. اؼبستول األكؿ القراءة 
التكشيفية ىي لدم اؼبعٌت )اؼبعٌت اللغوم(، كاؼبستول الثاين القراءة اإلرذباعية ىي 

 لدم اؼبعٌت )اؼبعٌت الدالِف(.
يعرض مبادئ أساسية يف  (،ٜٛٚٔ" )semiotics of poetryقاؿ ريفاتَت يف "

 التعريف الشعر سيمائيا. اؼببادئ األساسية األربعة ىي اليت على النحو التاِف:
 
 
 

                                                           
 نبيلة لويس. اؼبعُت: يف األدب العريب كتارخيو. )جاكرتا: كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية جامعة شريف ىداية اهلل اإلسبلمية اغبكومية.ٖٗ

 .ٔٙٔ-ٓٙٔ(. ص. ٕ٘ٓٓ
44

 Rachmat Djoko Pradopo. Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik dan Penerapannya. (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 1995). Hlm. 119. 



ٕٓ 
 

 التعبير غير المباشر .1
حسب ميكائيل ريفاتَت أف الشعر يتغَت دائما من الوقت إُف الوقت بتبديل 

كاعت ر عن الشعر كأشكاؿ نشاطة اللغة. 45تطّور الذكؽ كتبديل مفهـو ايستيتيك.
الشعر تع ر عن شيئ كتصرح الآلخر. فالشعر الكبلـ غَت مباشر حيث يكوف اللغة 
 اؼبستخدمة ـبتلف عن اللغة اليومية. لذلك، التعبَت غَت اؼبباشر ىو اإلتفاقية األدبية

 عموما.
رأل ريفاتَت كاف االتعبَت غَت اؼبباشر يف الشعر بثبلثة أسباب: تبديل اؼبعٌت 

(Displacing of Meaning( كزبريب اؼبعٌت ،)Distorting of Meaning كتكوين ،)
 46(.Creating of Meaningاؼبعٌت )

أنواع الثبلثة من التعبَت غَت اؼبباشر يف الشعر سوؼ هتدد سبثيل كضوح الواقع 
أك مايسمى دبيميسيس. كاألساس يف ميميسيس اتصاؿ اؼبباشر بُت الكلمة بالكائن. 

ربتاج إُف ملئها بالنظر إُف شكل من يف ىذا اغباؿ، ىناؾ فراغ اؼبعٌت من العبلمة اليت 
 التعبَت غَت اؼبباشر للتوول إُف التعريف جديد )اؼبعٌت الدالِف(.

 (Displacing of Meaningتبديل اؼبعٌت ) . أ
تبديل اؼبعٌت ىو ديثل كلمة بعبارة أخرل كما اغباؿ يف اللغة اجملازية، أك ربوؿ 

 اؼبعٌت تقـو بالقياـ اإلستعارة من اؼبعٌت إُف اؼبعٌت األخرل. قاؿ ريفاتَت تغَت
نطق برادكبو، اإلستعارة كالكناية مها اللغة 47كالكناية يف األعماؿ األدبية.

اإلستعارة، الليجورم،  التصويرية بشكل عاـ، أم التشبيو )اؼبقارنة(، التجسيد،
 كسينيكدككي.
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لذالك، ليس ؿبدكدا اللغة التصويرية لبلستعارة كالكناية فقط. كىذا أف 
اإلستعارة كالكناية ىي اللغة اللغة اؼبهمة جدا حىت قادرا على استبداؿ اللغة 

 التصورية األخرل.
 اؼبقارنة (1

نة بُت تابع أك حكاية رمزية أك مقارنة للملحة )ملحمة التشبيو( ىي اؼبقار 
اؼبوسعة. مت إنشاؤه من حكاية رمزية فشعر ملحمي عن طريق استمرار الصفات 
اؼبقارنة أكثر يف صبلة الكلمة أك العبارات اليت يف وف كاحد. يف بعض األحياف 

 ىذه متقدمة لفًتة طويلة جدا. 
ئ (، ىي اللغة التصويرية اليت تشبو شيsimileاؼبقارنة أك سبثيلة أك سيميلية )

كاحد إُف شيئ آخر دبستخدمة الكلمات اؼبقارنات. كبو: مثل، كما، كمالو، ك 
 الكلمات اؼبقارنات اآلخر.

ىذه اؼبقارنة تسمى أبسط كاألكثر استخداما لغة التصويرية يف الشعر. 
مثاؿ اعبملة طرزاف 48كلكن يف الواقع، ىذه اؼبقارنة تكوف متنوعة وفة أيضا.

 لئلشارة إُف سلوؾ بدائي.
 اإلستعارة (2

اإلستعارة ىي إشارة تدؿ أك الستعاضة عنو بعدـ تطبيق الكلمة مثل، مثل 
ذىب بيكر، تشاىده اإلستعارة شيئ من  49قوائم مرجعية، كأحواض اؼبياه، إٍف.

 الكنائنات األخرل.
استعارة يتكوف من جزأين مها مصطلح الرئيسية )األجل الرئيسي( كالفًتة 
الثانية )الفًتة الثانوم(. مدة أساسية، كما دعا التينور، الفًتة الثانية تسمى 
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ؼبركبات. الرئيسية مصطلح أك فحول ذكر األشياء مقارنة، بينما مصطلح أك ا
السيارة الثانية تتمل يف مقارنة. كعلى سبيل اؼبثاؿ "األرض ىو الكلبة": األرض 

 ىى األساسية كمصطلح الكلبة السيارة الثانية.
ككثَتا ما ينطق الشاعر فًتة ثانية دكف ينطق فًتة رئيسة أك فحول. كيسمى 

النوع من اإلستعارة ضمنا. مثاؽبا: ىذه اغبياة ملـز كاؼبسجونُت. اؼبراد ىو أف ىذا 
اغبياة تشبيو إُف حبل الذم يربط بُت، كمثل كيس عقد. ىناؾ، اؼبذكورة ليست 

 اؼبقارنة كلكن وفة اؼبقارنة.
(ىي اإلستعارة Dead Metaphorإُف جانب ذلك، يكوف اإلستعارة اؼبيت )

وا أنو إستعارة. على سبيل اؼبثاؿ: قدـ اعببل، ذراع مبتذلة أف الناس قد نس
 الكراسي، كغَت ذلك.

 التشبية (3
التشبيو ىو لغة التشبية تساكم شيئا كاحدا مع األشياء األخرل اليت 
ليست ىي نفسها، أك بياف أف شيئا شارؾ غَته يف كوفو بادة ملفوظة أك 

التشبيو تصوير مفصولة دبقارنة الكلمات تكوين عبلقات مع أخرل 50ملحوظة.
معاف. كوسيلة يف مساكاتو التشبيو يستخدـ العبارة مثل، مثل قوائم اؼبراجعة، 

 باؾ، مثل، مثبل، كاؼبقارنة بُت الكلمات األخرل.
بُت التشبيو  51كذىب كَتاؼ أف التشبيو ىو إجزاء مقارنة ورحية.

كاإلستعارة، ىناؾ أكجو تشابو، كلكن إُف جانب ذلك ىناؾ أيضا فرؽ. 
التشبيو يقارف بُت إثنُت من الكائنات أك األشياء اليت يتم اكبليسيت بعبارة 

قارنة كائنُت أك أشياء ضمنيا أك بعدـ استخداـ اؼبقارنة، بينما اإلستعارات م
 الكلمات يف اؼبقارنة.
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اؼبعاين اؼبرتبطة ببعضها البعض ترتبط دبعادلة بكلمة من أجل توضيح تلك 
 الكلمات. جيب أف يكوف اعبزء الثاين من اؼبعادلة اغبد أدىن ؽبا نفس الطوابع.

 التجسيد (4
ُف معاملة اعبماد كما لوكانت  ىو ذبسيد منط اللغة اليت تشَت إُف إشارة إ

مثل "الًتبة كاؼبياه النـو اآلف يف 52كما لو أهنا خصائص اؼباؿ ىناؾ يف البشر.
 ومت الليل".

دة اليت يتم إجراؤىا ىذا يشبو الرقم األشياء لؤلشخاص ، كاألشياء اعبام
للعمل، كالتفكَت ، كما إُف ذلك مثل البشر. ىذا التجسيد يستخدـ على 

كجيعل ىذا التجسيد 53نطاؽ كاسع من قبل الشعراء من اؼباضي حىت اآلف.
 على قيد اغبياة ، كيصبح كضوحنا ، يعطي خياال ملموسا.اللوحة 

 الكناية (5
الكناية لغة تصويرية اؼبستخدمة من قبل يرتدم اإلسم أك خصائص لتلك 

غالبا ما تسمى 54البضائع أك أم شيئ ناىيك عن األشياء اليت ترتبط معها. 
ميتونيمي اسم بديل. ىذا الشكل من اللغة ىو استخداـ ظبة من ظبات كائن 

اللغة اجملازية 55أك استخداـ شيئ قريب جدا على اتصاؿ معو الستبداؿ الكائن.
أقل استخدامنا من اؼبسماة، اإلستعارة، ك التجسيد ىي الكناية ك سينكدككي. 

 الكناية يف اللغة اإلندكنيسية تسمى ؾباز استبداؿ اإلسم.   
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 سينكدككي (6
كائن )الشيئ(   سينكدككي ىي لغة إشارة تذكر كاحد جزءا ىاما من

ك  Pars Pro Totoىناؾ نوعاف من سينيكدككي أم  56لكائن أك الشيئ نفسو.
Totum Pro Parte:57 

1. Pars Pro Toto اللغة التصويرية الذم يقوؿ يف جزء منو إُف اعبامعة. كتشمل :
أمثلة اعبمل كوباقبات اعبدار كقلوب النساء. كلمات اعبدراف كدقيق بارس 

بعض األجزاء فقط )اعبدراف كالقلب(، لكن الواقع توتو فرك الذم أذكر فقد 
 اعبدار، كفبثل فقط لئلشارة امرأة.

2. Totum Pro Parte .اللغة التصويرية الذم يذكر عموما بالنسبة ؼبعظم :
 Totum Proكتشتمل األمثلة اعبمل ماشعور قصة عاَف اؼبتوقفة. كلمة العاَف 

Parteاة اػباوة للعاَف بالنسبة ِف.، اإلشارة إُف العاَف عموما كبديل للحي 
 الليجورم (7

الليجورم ىي اللوحة التصويرية أك التصويرية للقصة. القصة التصويرية أك 
اللوحة التصويرية ىذه اللوحة يلمح إُف الشيئ اػبرل أك غَتىا من األحواؿ. 
الليجورم ىناؾ أكثر يف القصائد شاعر جديد. لكن، يف الوقت األف ىناؾ 

ائد اإلندكنسي حديث. اؼبثاؿ قصيدة يصف اغبياة اإلنساف زكرؽ أكثر يف القص
 58مليء بالعقبات قبل الوووؿ إُف الوجهة.

 59اؼبثاؿ:سبب تغَت اؼبعٌت موجود أيضا يف استخداـ منط اللغة الريتورية ك
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(، نوع من أسلوب اللغة اليت اؼبوجودة تكرير Aliterasiأليتَتاسي ) .1
 الكونسونوف سواء.

 (، نوع من أسلوب الببلغية اليت تأخذ إنعكاس تركيبAnustrofأنوسًتكؼ ) .2
 الكلمة اليت ديكن أف تكوف يف صبلة.

(، نوع من أسلوب اللغة اليت ربتوم بياف مبالغ فيو من Hiperbolaىيفَتبوال ) .3
 خبلؿ اؼببالغة يف شيء.

 (Distorting of Meaningزبريب اؼبعٌت ) . ب
زبريب اؼبعٌت ىو إكبراؼ اللغة يف التقييم أك يف اللغة العادية من اإلنفعالية 

نشاء الوضوح، الًتكيز، الديكور، الفكاىة، أك شيء من ىذا للتأثَت هتدؼ إُف إ
 اآلخر. 

قاؿ ريفاتَت أف التخريب اؼبعٌت بسبب ثبلثة أمور: األكُف بالغموض، كالثانية 
 60بالتناقض، كالثالثة باؽبراء.

 ( Ambiguitasالغموض ) (1
يف الواقع إّف الغموض مشكلة حبد ذاهتا ترتبط بالشعر العريب سواء كاف 
قدديان أك حديثان، حيث يصبح البيت الشعرم الغامض قاببلن للنقاش كاغبوار  
كلما تعمّقت بالبحث أكثر، كبذلك يتّخذ أشكاالن متعددة فمرة يكوف 

، كأخرل يكوف عارضان جاء يف مناسبة معينة. كمع ذلك مستقبلن، كمتعمدان 
فإف الشعر العريب القدًن بشكل عاـ َف يكن متهمان بالغموض كاإلهباـ بل  
كاف كاضحان غالبان، كيستخدـ كل ما ىو مكشوؼ كبارز إاّل أنّو مع تقادـ 

األلفاظ  :الزمن فقد ظهرت ىذه الصفة على الشعر بعدة أشكاؿ، كىي
 فاظ اؼبشًتكة، التعسيف يف الصياغية، كدقة اؼبعاين.الغريبة، األل
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 (Kontradiksiالتناقض ) (2
يف الشعر اغبديث أكثر من الكلمة الغلمضة ىو أحد من طريقة 

لقد تكوف أظهار الشيئ عكسو،   ينقل اؼبعاين تناقضا. الكلمة الغلمضة
 لفت االنتباه ليجعل القارئ تفكَتا.  ىذه الكلمة الغلمضة

 (Nonse) اؽبراء (3
اؽبراء ىي الكلمات اليت لغويا ال تعٍت شيئا أهنا كانت ؾبرد سلسلة 
من األووات، غَت موجود يف القاموس. كمع ذلك، أهنا ىراء القصيدة ؽبا 

 معٌت. 
 (Creating of Meaningج. تكوين اؼبعٌت )

قاؿ ريفاتَت أف تكوين اؼبعٍت حيدث إذا مت تطبيق مساحة النص عند أساس 
لتصيغ العبلمة اػبركج من األمور النحوية اليت ال تعٍت لغاكيا، اؼبثاؿ التنظيم 

(، أك الداللة يف بُت موقف enjambementسيميًتم، السجع، اقبيبيمن )
(. تكوين اؼبعٌت ال تعٍت شيئا وريح لغاكيا homologuesاؼبعادالت يف الشعر )

ميًتم، السجع، لكن، إذا يفسر ؽبا معٌت عميق شامبل. تكوين اؼبعٌت بسبب سي
 (، كالطباعة.enjambementاقبيبيمن )

 (Rimaالسجع ) (1
السجع ىو قافية يف الشعر. قاؿ امَتالدين إف السجع ىو الصوت 
الذم يكرره سواء يف خطوط الشعر أك أخَت اػبطوط الشعر. السجع جيعل 
الشعر صبيبل ليستمع ك يعطي اإلنطباع معُّت حىت يؤكد مراد الكاتب. نوع 

جع عن طريق اػبطوط نوعُت مها السجع خارجية ك السجع داخلية. االلس
السجع خارجية ىي  قافية بُت اػبطوط يف الشعر، كالسجع داخلية ىي 
قافية يف كاحد اػبطوط. السجع داخلية تتكوف من أسوناسي )معادلة 
الصوت يف الصويّت( ك أليتَتاسي)معادلة الصوت يف كونسوناف(. ك نوع 
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ب(، كالسجع -ب-أ-بعة أقساـ ىي السجع اؼبماثل )أالسجع داخلية أر 
أ( ك السجع -ب-ب-ب(، كالسجع التعانق )أ-أ-ب-العرض )أ

 61د(.-ج-ج-ب-أ-اإلنكسار )أ
 ( enjambementاقبيبيمن ) (2

كتبة النحوية من اػبطوط اُف خطوط األخرل. ككظيفتو ىو  اقبيبيمن
الكلمة أك اعبملة اليت يوطد بُت قبل اػبطوط كبعده. كاقبيبيمن يعطى أف 
يؤكد يف ذلك اػبطوط. قاؿ الشيوطي كتبة اػبطوط يف الشعر لسلط الضوء 
على فكرة تعبَتا كيعمل لسلط الضوء على تفسَت مزدكج حىت يكثر ؿبتويات 

 ود.الشعر اؼبقص
 (Tipografiالطباعة ) (3

الطباعة ىي الشكل البصرم للشعر يكوف زبطيط اغبركؼ ك زبطيط 
اػبط يف العمل الشعر. تنظيف االلطباعة غبصوؿ الشكل البصرم اؼبسوؽ 

 62كليؤكد اؼبعٌت أك التعبَت الكاتب من نتوء الكلمة، العبارة، أك اعبملة.
" لسوتاردجي Tragedi Winka dan Shikaأمثلة تكوين اؼبعٌت يف الشعر "

سلوب الطباعة اؼبرتبة تعرجيا. ىذا كالزـك باتشرم. ىذا الشعر يهتم تركيز أ
كلتا كلمتُت   ".kasih" ك "kawinالشعر تتكوف من كلمتُت فقط يعٍت "

". يف الشعر kasih" ك"kawinمقطوع كانقلبت ناذبيا، لغاكيا ال معٌت ؽبا إال "
" ؽبا معٌت ؾبازيا، أم حياة زكجّية تسببت تفكَت kasihك" "kawinكلمة " 

 الرياح على قيد اغبياة.
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كانت طباعة التعرج أوبل يشَت أف الزكاج من سبب سعادة اغبياة، بعد 
تصفيتها من خبلؿ الشوارع كمليئة باؼبخاطر، يف هناية اؼبطاب غجتمو مع 

 63الكوارث. كأخَتا كاف الزكاج تسّبب على اؼبأساة.
. طريقة اإلستفهام في السيمائية لميكائيل ريفاتير: القراءة اإلكتشافية والقراءة 2

 اإلرتجاعية
نظاـ اللغة كاألدب مها ىيئتاف مهمتاف يف السيمائية. كالفٍت ىو نظاـ الرمز لو  

ة التحليل، اؼبعٌت بواسطة اللغة لنيلو. أف كل نص الشعرم لو معطياتو اػباوة يف عملي
فليس كل النصوص الشعرية فقط طريقة كاحدة يف معطياهتا اإلبداعية، فمنها ما 
يقتضي قراءة كاحدة لفهم مافيها من الكلمات غامضة كمعاين مبهمة، كردبا قد يفاف 

 64من الشراح.
" إف الشعر يلـز فيو أم Semiotics of Poetryقاؿ ميكائيل ريفاتَت يف كتابو "

 يفهم يف حديث ـبتلف باألبيات الثقافية األخرل. كيلـز فيو أيضا أف يقرأ على كجو
ـبصوص لفهم كليتو. كسيوجد أفكار أف لفهم الشعر كامبل مراحل القراءة كعناوره 

(. كنعلم كل retroactiveاؼبهمة. أف الشعر يفهم بوحدة التعلق كيقرأ قراءة رجعية )
 65العناور يف الشعر.

إذا الباحثة ربّلل ما تقرأ بالتناص فعليها أف تعمل باألربعة من مكّونات استدراؾ 
اؼبعٌت لنيل اؼبقاود األشعار الصوفية شامبل. كتلك األربعة من قضية السيمائية يف 

 66الشعر ؼبيكائل ريفاتَت: 
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إف الشعر لو تعبَت غَت مباشر ألنو فيو تغَت اؼبعٌت كربربفو ك تكوينو. كأما يف  . أ
 لببلغة من اؼبعاين كالبياف كالبديع.العربية علم يدرس عن ؾباؿ ىذا يسمى بعلم ا

إف اؼبؤلفات األدبية فبها اللغة بوظيفتها الؤلرمزة بداللتها خاوة يف كوف شكل  . ب
األدب شعرا. كالطريقة اليت يستخدمها القارئ يف استفهاـ الشعر خطوتاف، أكال 

( كىو الكلمات Meaningال بد على القارئ أف يقرأ عناور الشعر معٌت لغويا )
أم 67(. Mimetikالعبارات يف كظيفتها اللغوية كوسائل اإلتصاؿ احملاكة )ك 

 يطلب اؼبعٌت األساسي.
ؼبركزم كيسمس أحيانا اؼبعٌت التصورم أك اؼبعٌت األساسي أك األكُف اك ا

( كىذا اؼبعٌت ىو Cognitive(، أك اإلدراكي )Conceptual Meaningاؼبفهومي )
العمل الرئيسي للتصاؿ اللغوم، اؼبثاؿ اغبقيقي للوظيفة األساسية للغة، كىي 
التفاىم كنقل األفكار. كمن الشؤط إلعتبار متكلمُت بلغة معينة أف تكونوا 

للمعٌت األساسي. كديلك ىذا النوع من اؼبعٌت تنظيما مركبا راقيا من  متقاظبُت
نوع ديكن مقارنتو بالتنظيمات اؼبشاهبة على اؼبستويات الفونولوجية 

اؼبعجمية حينما كقد عرؼ نيدا ىذا النوع من اؼبعٌت اؼبتصل بالوحدة 68كالنحوية.
 ترد يف أقل سياؽ أم حينما ترد منفردة.

( كىو الرموز Significanceكثانيا البد على القارئ أف يفهم الشعر داللة )
كاألرمزة اليت كجدت لكوهنا معٌت يتضمنها الشعر كفّك الًتميز فيو بنيوية. 

 خر.فالقارئ ديكن أف يشَته دبهارتُت اللغوية كاألدبية كعبلقتو بالنص األ
بسيطة لفهم اؼبعٌت العميق الواردة يف الشعر اكال بقراءة إكتشافية 

(Heuristic ىي إرتباط النص دبعاين كلماتو بنسبة قواعدىا من علم النحو )
( يف النص Ungrammaticalitiesكالصرؼ كالداللة ككجداف خبلؼ القواعد )
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فاؽ اللغوم حىت  الشعرم هبا، خبلؼ القواعد ىي بنيوية النص اليت زبالف اإلتّ 
كأنو ليس لو معٌت حقيقي ألف معنىاه يف اإلجياز. يف اؼبصطلة األخرل ىذه 
القراءة تسمى بالقراءة السيمائية اؼبستول األكُف كفقا على األتفاقية اللغوية. 

( بعد اف توجد خبلؼ Hermeneutic/Retroaktiveكثانيا بقراءة إرذباعية )
عر تأكيبل مث ارتباهبا بالنص الذم احتمل القواعد كىي قراءة لطلب معاين الش

فيو مث مقارنتها بعناور األخرل حىت إنتاج اؼبقاود اليت ديكنها التعلق خببلؼ 
 69القواعد.

القراءة اإلكتشافية ىي قراءة العمل األديب بالنظاـ السيماعي يف اؼبستول 
األكؿ. يعٌت فهم اؼبعٌت كما يوافق اللغة يف وميم اؼبوضوع. نتيجة القرل لفهم 

(. Intensional Meaningاؼبعٌت لغاكيا، تكوف مفهـو اؼبعنىا اؼبعٌت اؼبكثف )
لذلك البد التفسَت األديب حىت القراءة التفسَتية أك اإلرذباعية يعمى فهم العمل 
األديب يف طبقة ثانية. كىي تأسيس اؼبعٌت من نتيجة القراءة اإلكتشافية، جرب 

  ٓٚبتفسَت اؼبعٌت الضمٍت.
لتحصيل اؼبعٌت التفسَتية يف األدب البد مفهـو األدب كن السيمائية 
اؼبستول األكُف. اؼبقصود اؼبعٌت اإلكتشافية جيرب أف يفسر اؼبعٌت ضمٍت 
كأمهيتها. يف اؼبستول األكُف حيتاج مفهـو من الرمز اللغة. كيف حُت اؼبسول 

 رل الرمز األدبية ك الرمز الثقافية.الثاين حيتاج من العبلمات األخ
بُت عن عملية القراءة اإلرذباعية أف عدـ التطابق النحوم يكوف الداؿ يف 
الدرجة احملاكة كسيتكمل اُف اؼبنظومة األخرل. عند شعر القارئ اغباؿ مستول 
ؽبم، يكونوا اعًتاؼ، إف اػباص التطابق النحوية يعٍت حيوؿ أساسهم كيرمز 
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عبلقة اؼبتفرقة. انتقاؿ الداؿ من اغبديث الدرجة األخرل اُف إجتماعية من ال
األخرل، ما ربويل مركب اؼبعٌت يف درجة أسفل النص اُف كحدة اؼبعٌت تكوف 
النظاـ الذم ىو اكثر مبنيا. كيف الدرجة اآللية من النص، ىذا اغبويل كظيفة ىو 

 منطقة ؿبدكدة من السيمائي.
رفض القراءات احملاكة بوحدة القراءات كل ىذه اؼبادة ىي العناور اليت ت

( بالطريقة اللغوية. لذلك احتاج قراءة Meaningاليت تتمّيزة اإلكتشايف يف اؼبعٌت )
يف الدرجة التالية اليت فيها لعض التصوير، إف القارء قد يبحث اؼبعٌت 

(Significance كيفسر بواسطة ربويل مطلوب القارئ. يسّكل اؼبعٌت كدكنات )
(Donat ) فيها غرفة فارغة اليت تكوف نقطة الًتكيب، تكوف النمط كيصّوب اُف

 71النّص اآلخر كىي اؽبيفوغراـ من ىذا الشعر.
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 الثالفصل الث
 عرض البيانات و تحليلها

 لمحة عن الشعر ومؤلفه .أ
 لمحة عن الشعر .1

مود شعر بطاقة ىوية ىو الشعر الذم ألف الشاعر الفلسطيٍت اظبو ؿب
دركيش. كاف ىذا الشعر يصور األالـ كاغبزف كالظلم. ىي األالـ اليت أواهبا 

 الشاعر بنفسو كاألالـ اليت أواهبا ببلده أك ؾبتمعو. 
ينتمي الشعر "بطاقة ىوية" إُف ديواف دركيش الثاين"أكراؽ الزيتوف" الذم 

ػ" ـ، كيتكوف الشعر من طبسة مقاطع، يبدأ كل مقطع بػٜٗٙٔوػػدر عػػػاـ 
سجل أنا عريب" ، كيعتمد دركيش اعتمادا مباشرا على اللغة الشعرية يف مستواىا 
األكؿ دكف أف يكوف ىناؾ حضور لئلهباـ كالرمزية اؼبغرقة يف غموضها، أك 
العبلقات الغامضة يف التصوير، فهي تع ر عن ىوية الفلسطيٍت اؼبتجذر يف أرضو، 

لغ حد العجب يف فتح أضيق "ك تطرح القضية يف عبارات بسيطة، بساطة تب
 األبواب على أرحب اآلفاؽ.

كيشَت الشعر إُف موقف ومودم يف األرض العربية ربت اإلحتبلؿ، حيث 
يع ر الشاعر بقوة متحدية تلك السلطات ليثبت عمق الوجود العريب، فػ"أنا 
العريب" تأخذ مداىا األكسع لتشمل كل العرب الذين يعانوف فبا يعاين الشاعر، 

ذلك تعد قصيدة مقاكمة للطمس كؿبو الشخصية العربية على األرض كىي ب
 احملتلة.

يف ىذا الشعر عبأ ؿبمود دركيش اُف اؼبباشرة فجاء شعره واخبان وارخان 
يع ر عما جيوؿ يف أعماقو دكف لف أك دكراف بعيدان عن الرمزية اؼببهمة يف الشعر . 

لقريبة من حياة كفهم أبناء كيف ىذه القصيدة عاد كاستعمل التعابَت الدارجة ا
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شعبو فاستعمل : بطاقة اؽبوية ، رغيف اػببز ، األثواب ، الدفًت ، السرك ، 
 الزيتوف ، احملراث ، األعواد كالقصب . 

لقد بلغ الوضوح كاؼبباشرة يف ىذا الشعر إُف أبعد اغبدكد عندما قاؿ ككل 
بالذات كشف   رجاؽبا يف اغبقل كاحملجر حيبوف الشيوعية ، ففي ىذا السطر

الشاعر عن رأيو السياسي الشخصي كعممو على كافة أبناء القرية . كمن 
 اؼبعركؼ أف ؿبمود دركيش كاف عضوان يف اغبزب الشيوعي "االسرائيلي".

 لمحة عن مؤلف الشعر .2
-ٖ-ٖٔكلده يف  كاف اظبو الكامل ىو ؿبمود سليم حسُت دركيش.

يف قرية ال ركة يف اعبليل. ترعرع يف عائلة تتكوف من طبسة أكالد كثبلث  ٜٔٗٔ
، نزح كعائلتو إُف جنوب ٜٛٗٔبنات. ككاف ؿبمود دركيش اإلبن الثاين.يف سنة 

لبناف، كىناؾ عرؼ معٌت كلمة الجئ. عاد بعد ذلك مع عائلتو ليسكن يف قرية 
رية البعنة. انتهى اؼبطاؼ بالعائلة إُف اعبديدة دير األسد، كتعلم مدة قصَتة يف ق

 القريبة من قريتو اؼبهجرة ال ركة. قد أطلق على طفولتو اسم "الطفولتو اؼبنفية".  
كاف نبيها يف دراستو، كاف يهول الرسم كركوب اػبيل كاالستماع إُف 
الزجل الشعيب. تلقى تعليمو الثانوم يف كفر ياسيف. مث عمل يف الصفاحة 

وعية. أشرؼ على ربرير ؾبلة اعبديدة، كقد انتقل إُف السكن يف مدينة الشي
إُف  ٜٓٚٔحيفا. اعتقل عدة مرات بسبب مواقفو كشعره. ترؾ الببلد فجأت يف 

موسكو حيث سافر يف بعثو دراسية، مث سافر إُف مصر، كىناؾ أعلن موسوغات 
ظمة التحرير خركجو من الببلد، مث انتقل إُف لبناف، َف ينتم رظبيا إُف من

انتخب عضوا فيها مث استقل ٜٙٛٔالفلسطينية بل كاف مقربا منها، حىت العاـ 
 ٕٚ.ٖٜٜٔعاـ 

                                                           
 ٖحسُت ضبزة. األديب ؿبمود دركيش. مؤسوعة أحباث كدراسات يف األدب الفلسطيٍت اغبديث. ص.  ٕٚ
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عاش ؿبمود دركيش يف حيفا بعدما انتقلت العائلة إُف قرية أخرل اظبها 
كت فيها بيتا. يقوؿ "كيف حيفا عاشت عشر سنُت كأهنيت فيها اعبديدة كامتل

دراسيت الثانوية، مث عملت ؿبررا يف جريدة "اإلرباد" ككانت فبنوعا من مغادرة 
حيفا مدة عشر سنوات. كانت إقاميت يف حيفا إقامة جريدة. مث اسًتجعنا ىويتنا، 

إقامة. كاف فبنوعا على ىوية ضبراء يف البداية مث زرقاء الحقا ككانت أشبو ببطاقة 
لغاية العاـ  ٜٚٙٔطواؿ السنوات العشر أف أغادر مدينة حيفا. كمن العاـ 

كنت فبنوعا من مغادرة منزِف، ككاف من حق الشرطة أف تأيت ليبل لتحقق   ٜٓٚٔ
من كجودم. ككانت أعتقل يف كل سنة كأدخل السجن من دكف ؿباكمة، مث 

 اضطررت اػبركج.
وعي اإلسرائيلي كعمل يف الصحافة اغبزب مثل انتسب إُف اغبزب الشي

اإلرباد، كاعبديد اليت أوبح فيما بعد رئيس ربريرىا. تفرض بالقياـ بنشاط معاد 
ـ، ٜٙٙٔـ، ٜ٘ٙٔـ، كٜٔٙٔلدكلة غسرائيل،فطورد كاعتقل طبس مرات 

  ٖٚـ.ٜٓٚٔـ، كفرضت عليو اإلقامات اعبريدة حىت العاـ ٜٜٙٔـ، كٜٚٙٔك
عمل ؿبمود دركيش كرئيس التحرير  ٜٜٚٔحىت  ٜ٘ٚٔمنذ سنة 

وار دركيش رئيسا جمللة الكرماؿ  ٜٓٛٔلصحيفة الشؤكف الفلسطنية. كيف السنة 
أف يقيم يف راماهلل  اليت طبعت أكؿ مرة يف بَتكف. كبعد ذلك انتقل إُف ق روقبل

بعده. كىو وار من أحد األعضاء اغبية يف اللجنة التنفيذية ؼبنظمة التحرير 
 الفلسطنية.

 
 

                                                           
 http://www.darwishfondation.org/atemple.php?id=607 لسَتة الذاتية. ربت اؼبوقع.مؤسسة ؿبمود دركيش. ا ٖٚ
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 نص الشعر "بطاقة هوية" لمحمود درويش .3
 كىذا الشعر "بطاقة ىوية" حملمود دركيش"

 سجل
 أنا عريب

 رقم بطاقيت طبسوف ألفك 
 ك أطفاِف شبانية

 ك تاسعهم سيأيت بعد ويف
 فهل تغضب

 سجل
 أنا عريب

 ك أعمل مع رفاؽ الكدح يف ؿبجر
 ك أطفاِف شبانية

 أسل ؽبم رغيف اػببز
 ك األثواب ك الدفًت

 من الصخر
 ك ال أتوسل الصدقات من بابك

 ك ال أوغر
 أماـ ببلط أعتابك

 تغضبفهل 
 سجل

 أنا عريب
 أنا إسم ببل لقب

 وبور يف ببلد كل ما فيها
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 يعيش بفورة الغضب           
 جذكرم                 

 قبل ميبلد الزماف رست           
 ك قبل تفتح اغبقب

 ك قبل السرك ك الزيتوف
 ك قبل ترعرع العشب
 أيب من أسرة احملراث
 ال من سادة قبب
 كجدم كاف فبلحا

 ك ال نسبببل حسب 
 يعلمٍت مشوخ الشمس قبل قراءة الكتب

 ك بييت كوخ ناطور
 من األعواد ك القصب
 فهل ترضيك منزليت
 أنا إسم ببل لقب

 سجل
 أنا عريب

 ك لوف الشعر فحمي
 ك لوف العُت بٍت

 ك ميزايت
 على رأسي عقاؿ فوؽ كوفية

 ك كفى ولبة كالصخر
 زبمش من يبلمسها
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 ك عنواين
 ةأنا من قرية عزالء منسي
 شوارعها ببل أظباء

 ك كل رجاؽبا يف اغبقل ك احملجر
 حيبوف الشيوعية
 فهل تغضب

 سجل
 أنا عريب

 سلبت كرـك أجدادم
 ك أرضا كنت أفلحها
 أنا ك صبيع أكالدم

 ك َف تًتؾ لنا ك لكل أحفادم
 سول ىذم الصخور

 فهل ستأخذىا
 حكومتكم كما قيبل

 إذف
 سجل برأس الصفحة األكُف

 أنا ال أكره الناس
 ك ال أسطو على أحد
 ك لكٍت إذا ما جعت
 آكل غبم مغتصيب

 حذار ... حذار من جوعي
 ك من غضيب
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 تحليل البيانات  .ب

 مظهر التعبير غير المباشر من الشعر "بطاقة هوية" لمحمود درويش .1
ينبغي يف تفسَت الشعر "بطاقة ىوية" ترصبة التعبَت غَت اؼبباشر الواردة يف 
الشعر. كما قد ذكرنا من السابق دبا رأل ميكائيل ريفاتَت :أف الشعر ىو التعبَت 
غَت اؼبباشر، يعٍت الشعر يع ر بلغة خاوة ـبتلفة كمضمونة فيو شيئ أخر. التعبَت 

ؽ األديب كسببها بثبلثة أسباب ىي تغيَت اؼبعٌت، زبريب غَت اؼبباشر ىو اإلتفا
 اؼبعٌت، مث تكوين اؼبعٌت.

 (Displacing of Meaningتبديل اؼبعٌت ) . أ
 نشأت تبديل اؼبعٌت يف أبيات الشعر "بطاقة ىوية" حملمود دركيش" منها:

 (Simileالتشبيو ) (1
أحدمها ىو عقد مقارنة بُت طرفُت أك شيئُت يف وفة كاحدة كيريد 

 على اآلخر يف ىذه الصفة، بالستخداـ أداة للتشبيو.
يف الشعر "بطاقة ىوية" ؿبمود دركيش كجدت التشبيو يف األبيات 

 التالية:
 كالصخرككفى ولبة   .1
 كما قيبلحكومتكم    .2

( كف اليد تشبيو من ٔيف ىذا الشعر "بطاقة ىوية" كجد تشبيو )  
ة تشبيو من لفظ كما قيبل ( حكومٕلفظ وخر باستخداـ حركؼ "ؾ" )

 )قبل ىذه العبارة(.
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 (Metaforaاإلستعارة )  (2
ىي تشبيو بليغ حذؼ أحد طرفيو. نفهم من الكبلـ السلبق أف 
التشبيو البد فيو من ذكر طرفُت األساسُت كمها )اؼبشبو كاؼبشبو بو( فإذا 

 حذؼ أحد الركنُت اليعد تشبيها بل يصح استعارة.
وية" ؿبمود دركيش كجدت اإلستعارة يف األبيات يف الشعر "بطاقة ى

 التالية:
 أنا عريب .1
 قبل قراءة الكتب مشوح الشمسيعلمٍت  .2
 كوخ ناطوركبييت   .3

( ٕ( لفظ أنا يشبو بلفظ عريب، )ٔيف ىذا الشعر "بطاقة ىوية" كجد )
 ( مث لفظ بيت يشبو كوخ ناطور. ٖك تعليم يشبو لفظ مشوح الشمس، )

 (Personifikasiالتجسيد ) (3
كجدت الباحثة التجسيد يف الشعر "بطاقة ىوية" حملمود دركيش يف 

 األبيات التالية:
 جذكرم .1
 الزماف رست ميبلدقبل  .2
 السرك كالزيتوفقبل  .3
 ترعرع العشبقبل  .4
 لصخرولبة كا كفىك  .5

( جذكرم، قبل ميبلد الزماف ٔيف ىذا الشعر "بطاقة ىوية" كجد )
ك كالزيتوف، قبل ترعرع العشب، لفظ جذكرم ذبسيد من رست، قبل السر 

( ككفى ذبسيد من الصخر. إذف، ٕالسرك كالزيتوف ك ترعرع العشب )
 الكائنات اغبية تشبو باعبماد.
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 (Metonimiالكناية ) (4
كجدت الباحثة التجسيد يف الشعر "بطاقة ىوية" حملمود دركيش يف 

 األبيات التالية:
 فهل تغضب  .1
 بلط أعتابكأماـ ب .2
 فهل ستأخذىا .3

( جيب اللفظ ىل يف أخَته ٔيف ىذا الشعر "بطاقة ىوية" كجد )
بالرمز األسئلة، كناية اليت ربدث إذا كاف اؼبعٌت الضمٍت يشَت إُف وفة 

( يف ىذا السطر يسمى كناية النصبة ٕ"غضب" حىت يسمى كناية الصفة )
ذكرىا كاستبداؽبا بالفظ  ىي ربديد شيء من شيء، احًتاـ الذات اليت َف يرد

( جيب اللفظ ىل يف أخَته بالرمز األسئلة، كلكن يف أخَت ٖ"أعتاب" )
 الكلمة َف يستتخدـ.

 (Sinekdokiالسينيكدككي ) (5
سينكدككي ىي لغة إشارة تذكر كاحد جزءا ىاما من كائن )الشيئ( 

 لكائن أك الشيئ نفسو.
 Pars Pro Toto))  عريبأنا  .1
 (Totem Pro Toto)الناس أنا ال أكره .2

( لفظ أنا ليس أنا فقط كلكن تبديل ٔيف ىذا الشعر "بطاقة ىوية" كجد )
( الناس معناه ٕمن الفلسطنيُت الذين يعيشوف يف نفس اغبياة بالفظ أنا. )

 ليس صبيعو كلكن بعض الناس اإلستعمار يعٌت إسرائيل.
 (Allegoriالليجورم ) (6

أك التصويرية للقصة. القصة ؾبازا أك الليجورم ىو اللوحة التصويرية 
 اجملازم ىذه اللوحة يلمح إُف أشياء أخرل أك غَتىا من األحداث.
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كجدت الباحثة الليجورم يف الشعر "بطاقة ىوية" حملمود دركيش يف 
 األبيات التالية:

 وبور يف ببلد كل ما فيها .1
ين يف ىذا الشعر "بطاقة ىوية" ترمز إُف السكاف الفلسطينيُت الذ

 يعيشوف يف الببلد ال تزاؿ اؼبريض حىت كلو مت استعمار الببلد.
 (Hiperbolaمفرط ) (7

ىو الكشف الذم يبالغ الواقع، هبدؼ اغبصوؿ على تأثَت معُت ليس 
 اغبقيقي ، لذلك تصبح اغبقيقة غَت معقولة.

كقبل / كقبل تفتح اغبقب/ ميبلد الزماف رستجذكرم/ قبل  .1
 .ترعرع العشبكقبل / السرك كالزيتوف

الشاعر أكثر اؼبعٌت جذكرم بقبل ميبلد الزماف كتفتح اغبقب ك 
 السرك كالزيتوف كترعرع العشب. 

 (Distorting Meaningزبريب اؼبعٌت ) . ب
كما رأم ميكائيل ريفاتَت إذا كانت يف األبيات كجدت الغموض 

(Ambiguitas( ك التناقض ،)Kontradiksi( مث الكبلـ الفارغ ،)Nonsense فأما .)
الغموض يسبب بأف اللغة األدب متضاؼ كيف ىذا اغباؿ أم لغة الشعر لغتها 
تأكيل ـبتلف. الغموض الذم كجدت يف الشعر "بطاقة ىوية" حملمود دركيش 

 رأس، كسجل بالصخرمنها عبارة أسل ؽبم رغيف اػببز، كاألثواب كالدفًت من 
، مث أماـ ببلط أعتابك، كعبارة ضبفهل تغالصفحة األكُف. كالتناقض فيو عبارة 

 .فهل ستأخذىاعبارة 
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 (Creating of Meaningج. تكوين اؼبعٌت ) 

تكوين اؼبعٌت ىو اإلتفاقية الشعرية اليت ىي شكل من أشكاؿ ببلغية اليت 
اؼبرئي ال معٌت ؽبا لغويا، كلكنو يطرح اؼبعٌت الشعر )الؤلدب(. بعبارة أخرل، 

نص خارج اللغوم. كسببها بالقافية، ترتيب األبيات، تكوين اؼبعٌت ىو منظمة ال
قطع األبيات كاؼبتماثل أم موقف اؼبعادالت يف األبيات. كلكنو قاؿ نوركيانتورا يف 
مهيلة السكة أسلوب اللغة بسبب تكوين اؼبعٌت أف يولد عمل حوؿ ىيكل 

 .الكلمة، منها: رفتيس، كانقهرا، ك فرالسليسما، ك سؤاؿ ريتوريس، كغَت ذلك

 (Repetisiالتكرار ) .1
كشبة اسلوب يستخدـ الكلمات الرئيسة  الواردة يف اعبملة األكُف، 
لتحقيق تاثَت معُت يف نقل معٌت التكرار. التكرار ىو نوع كاحد من الرقم 
التعبَت اليت يتم تضمينها يف فئة كىو ؾبازم التأكيد على غرار اللغة تكرار 

اعبملة للتأكيد على القضايا اؼبتعلقة  الكلمات كالعبارات، كنفس الشرط يف
 ؾبازم.
 مرات ٙ.تكرار لفظ "سّجل" ٔ
 مرات ٘. تكرار لفظ "أنا عريب" ٕ
 مرات ٕ. تكرار لفظ "كأطفاِف شبانية" ٖ
 مرات ٖ. تكرار لفظ "فهل تغضب" ٗ
 مرات ٕ. تكرار لفظ "أنا اسم ببل لقب" ٘
 مرات ٖ. تكرار لفظ "ؿبجر" ٙ
 راتم ٖ. تكرار لفظ "وخر" ٚ

 ( Tipografi. الطباعة )ٕ
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الطباعة ىي الشكل البصرم للشعر يكوف زبطيط اغبركؼ ك زبطيط 
 اػبط يف العمل الشعر.

 سجل .1
 أنا عريب .2
 ك رقم بطاقيت طبسوف ألف .3
 ك أطفاِف شبانية .4
 ك تاسعهم سيأيت بعد ويف .5
 فهل تغضب .6
 سجل .1
 أنا عريب .2
 ك أعمل مع رفاؽ الكدح يف ؿبجر .3
 ك أطفاِف شبانية .4
 أسل ؽبم رغيف اػببز .5
 ك األثواب ك الدفًت .6
 من الصخر  .7
 ك ال أتوسل الصدقات من بابك .8
 ك ال أوغر .9
 أماـ ببلط أعتابك .10
 فهل تغضب .11

 سجل .1
 أنا عريب .2
 أنا إسم ببل لقب .3
 وبور يف ببلد كل ما فيها .4

 ٔالبيت 

 ٕالبيت 

 ٖالبيت 
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 يعيش بفورة الغضب .5
 جذكرم .6
 قبل ميبلد الزماف رست .7
 ك قبل تفتح اغبقب .8
 ك قبل السرك ك الزيتوف .9

 ك قبل ترعرع العشب .10
 أيب من أسرة احملراث .11
 ال من سادة قبب .12
 كجدم كاف فبلحا .13
 ببل حسب ك ال نسب .14
 يعلمٍت مشوخ الشمس قبل قراءة الكتب .15
 ك بييت كوخ ناطور .16
 من األعواد ك القصب .17
 فهل ترضيك منزليت .18
 أنا إسم ببل لقب .19

 سجل .1
 أنا عريب .2
 ك لوف الشعر فحمي .3
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 وية" لمحمود درويشالمعاني المضمون من الشعر "بطاقة ه .2

المعاني المضمون من الشعر "بطاقة هوية" لمحمود درويش بالقراءة  .أ
 (Pembacaan Heuristikاإلكتشافية )

كيسند القراءة اإلكتشافية عن ؾبريات األمور على البحث عن معٌت 
لغوم، كؼبن اؼبعاين من ىذه القراءة غَت كمغزم معجمية لتوضيح اؼبعٌت ال

سباما. كيف ىذه القراءة من العمل األديب بالقراءة خطيا، أم كفقا لبنية اللغة  
كنظاـ السيمائي اؼبستول األكُف. لتوضيح ىذه اؼبعٌت ديكن أف يضاؼ قراءتو 
 مع الكلمات الواول اؼبكتوب بُت قوسُت كأعيدت الكلمات ؽبيكا الصريف.

لشاعر ذاؽ مر اإلحتبلؿ كاغتصاب األرض، فع ّر  " كاف مرآة
الشاعر عن نفسو كذباربو تعبَتا مباشرا، بل خطابيا واخبا يف معظم 

 األحياف.
 عنواف الشعر "بطاقة ىوية" (1

ىذا الشعر اؼبعنوف ب"بطاقة ىوية"،يف اؼبعجم الكبَت اللغة 
"ىوية"  اللفظ "بطاقة" دبعٌت )يصيغ كرقة تربيعة( ك اللفظاإلندكنسية 

دبعٌت )ظبة اػباص لشخص(. إذاف، ىذا اؼبعنوف من الشعر يضم اؼبعٌت 
الورقة اليت توجد ظبة اػباص لشخص كاؼبثاؿ اسم، عنواف، كظبة 

 األخرل. 
 :ٔالبيت  (2

 سجل
 أنا عريب

 ك رقم بطاقيت طبسوف ألف
 ك أطفاِف شبانية
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 ك تاسعهم سيأيت بعد ويف
 فهل تغضب

كؿ اللفظ "سجل" يف اؼبعجم الطبلب السطر األكؿ من البيت األ
دبعٌت يكتب شيئ لتنبيو يف الكتاب. الشاعر يريد القارئ لتذكَت، 
كتدكين ليس فقط تسجيبل أيضا. يف ىذا اللفظ ىو اللفظ األمر كلكن 
اليستخدـ بالرمز األسئلة )؟( فعل ماضى من اللفظ َسّجَل. كيكّرر يف  

 كل البيت. 
اللفظ "أنا عريب". اللفظ "أنا" ىو السطر الثاين من البيت األكؿ 

ضمَت متكلم كحدة. ك اللفظ "عريب" دبعٌت العرب األوليُت ما الوافد 
 اعبديد. يكّرر لفظو طبسة مرات ليؤّكد القارئ عن ىويتو. 

السطر الثالث من البيت األكؿ اللفظ " ك رقم بطاقيت 
طٍت )الشاعر/ؿبمود دركيش( طبسوف ألف" دبعٌت ديلك الشاعر رقم الو 

خبمسُت ألف، كيشرح يف ىذا السطر أف سكاف العرب أكثر من 
 طبسُت ألف نفس.

السطر الرابع كاػبامس من البيت األكؿ اللفظ " أطفاِف )ؾبتمع 
الفلسطُت( شبانية" ك" ك تاسعهم سيأيت بعد ويف". كيلقي الشاعر 
عن حالة العائلة، أف الشاعر ديلك تسعة األطفاؿ كلكن األخَت يولد 

 صل الصيف.بعد ف
السطر السادس من البيت األكؿ " فهل تغضب". اللفظ "ىل" ىو 
حرؼ اإلستفهاـ كلكن يف ىذا السطر ال يستخدـ بالرمز األسئلة )؟(. 
كاللفظ "تغضب" دبعٌت )غَت سعيد للغاية(. يف ىذا السطر يسأؿ 
الشاعر ػبصم )لديك وفة الغضب أك سوؼ تكوف غاضب(. ىذا 

 لبيت ثبلثة مرات يف البيت األكؿ، الثاين، الرابع.اللفظ يكّرر يف أخَت ا
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 :ٕالبيت  (3
 سجل
 أنا عريب

 ك أعمل مع رفاؽ الكدح يف ؿبجر
 ك أطفاِف شبانية

 أسل ؽبم رغيف اػببز
 ك األثواب ك الدفًت

 من الصخر
 ك ال أتوسل الصدقات من بابك

 ك ال أوغر
 أماـ ببلط أعتابك

 فهل تغضب
اين اللفظ "سجل" يف اؼبعجم الطبلب دبعٌت السطر األكؿ من البيت الث

يكتب شيئ لتنبيو يف الكتاب. الشاعر يريد القارئ لتذكَت، كتدكين ليس 
فقط تسجيبل أيضا. يف ىذا اللفظ ىو اللفظ األمر كلكن اليستخدـ 

 بالرمز األسئلة )؟( فعل ماضى من اللفظ َسّجَل. كيكّرر يف كل البيت.
اللفظ "أنا عريب". اللفظ "أنا" ىو ضمَت  السطر الثاين من البيت الثاين

متكلم كحدة. ك اللفظ "عريب" دبعٌت العرب األوليُت ما الوافد اعبديد. 
 يكّرر لفظو طبسة مرات ليؤّكد القارئ عن ىويتو.

السطر الثالث من البيت الثاين" كأعمل مع رفاؽ )زمبلء( الكدح يف 
 )أف تفعل شيئا ؿبجر". اللفظ يف معجم الطبلب اللفظ "أعمل" دبعٌت

لقمة العيش(. كاللفظ رفاؽ مرادؼ بلفظ ـبادنة ك اللفظ الكدح دبعٌت 
إجتهاد العمل، مث تركيب من ذلك اللفظ )رفاؽ الكدح( مضاؼ مضاؼ 
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إليو. ك "يف" ىو حرؼ اعبر، ك اللفظ "ؿبجر")تعدين اغبجارة( اسم زماف 
يف ىذا السطر مكاف من فعل اؼباضي َحَجَر، ؿبجر دبعٌت تعدين. اؼبقصود 
 ىو أف الشاعر يعمل يف مكاف التعدين ليكفي حاجة العائلة.

السطر الرابع، اػبامس، السادس،كالسابع "كأطفاِف شبانية/أسل ؽبم 
رغيف)عجُت( اػببز/ كاألثواب كالدفًت/ من الصخر. يف ىذا السطر يكّرر 

ُف عن حاؿ عائلتو، أف يعطي الطعاـ باإلناء اػببز ك األثواب كالدفًت إ
. يف ىذا السطر يتعلق فوؽ الصف.    عائلتو من عمل يف ؿبجر كل يـو

السطر الثامن، التاسع ،كالعاشر "كال أتوسل)شحذ( الصدقات من 
بابك )إستعمار(/ كال أوغر/ أماـ ببلط أعتابك )إسرائيل( ". يف اللفظ 
"ال أتوسل" الشاعر اليطلب إُف خصم. كاللفظ "الصدقات" يف معجم 

 إعطاء الشيئ للفقراء، ك"من" حرؼ اعبر ،ك "بابك" دبعٌت الطبلب دبعٌت
اؼبكاف لدخوؿ،ك"ك"كاك العطف " ال أوغر" دبعٌت ال يريد أف يكوف 
خاشعة أكال يريد إىانة. ك اللفظ "أماـ ببلط أعتابك" دبعٌت يف أماـ بيتك. 
القراءة اإلكتشافية يف ىذا السطر دبعٌت ال يريد أف يكوف ؿببوبا ألنو قادرة 

 على دعم عائلتو دكف الصدقات من اآلخرين.   
السطر اغبادل عشر من البيت الثاين " فهل تغضب". اللفظ "ىل" 
ىو حرؼ اإلستفهاـ كلكن يف ىذا السطر ال يستخدـ بالرمز األسئلة )؟(. 
كاللفظ "تغضب" دبعٌت )غَت سعيد للغاية(. يف ىذا السطر يسأؿ الشاعر 

تكوف غاضب(. ىذا اللفظ يكّرر ػبصم )لديك وفة الغضب أك سوؼ 
 يف أخَت البيت ثبلثة مرات يف البيت األكؿ، الثاين، الرابع.

 :ٖالبيت  (4
 سجل

 أنا عريب
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 أنا إسم ببل لقب
 وبور يف ببلد كل ما فيها

 يعيش بفورة الغضب
 جذكرم

 قبل ميبلد الزماف رست
 ك قبل تفتح اغبقب

 ك قبل السرك ك الزيتوف
 ك قبل ترعرع العشب

 ن أسرة احملراثأيب م
 ال من سادة قبب
 كجدم كاف فبلحا

 ببل حسب ك ال نسب
 يعلمٍت مشوخ الشمس قبل قراءة الكتب

 ك بييت كوخ ناطور
 من األعواد ك القصب

 فهل ترضيك
 منزليت

 أنا إسم ببل لقب
السطر األكؿ من البيت الثالث اللفظ "سجل" يف اؼبعجم الطبلب 

لشاعر يريد القارئ لتذكَت، دبعٌت يكتب شيئ لتنبيو يف الكتاب. ا
كتدكين ليس فقط تسجيبل أيضا. يف ىذا اللفظ ىو اللفظ األمر كلكن 
اليستخدـ بالرمز األسئلة )؟( فعل ماضى من اللفظ َسّجَل. كيكّرر يف  

 كل البيت.
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السطر الثاين من البيت الثالث اللفظ "أنا عريب". اللفظ "أنا" ىو 
عٌت العرب األوليُت ما الوافد ضمَت متكلم كحدة. ك اللفظ "عريب" دب

 اعبديد. يكّرر لفظو طبسة مرات ليؤّكد القارئ عن ىويتو.
السطر الثالث من البيت الثالث اللفظ "أنا اسم ببل لقب"، أنا ىو 
ضمَت متكاـ كحدة،يف اؼبعجم الطبلب "اسم" ىو تسمية لشحص، 

 كمعٌت "ببل لقب" َف يوجد لدم درجة يف تلك منطقة. 
بع كاػبامس من البيت الثالث "وبور يف ببلد كل ما السطر الرا

فيها/ يعيش بفورة الغضب" معٌت ىذا السطر ىو بقي الرجل يف 
اؼبنطقة، على الرغم من أف اؼبنطقة اليت عاش الدمار الكامل ألكلئك 

 الذين هنبوا الببلد.
السطر السادس، السابع، الثامن، التاسع، كالعاشر من البيت 

تمع الفلسطٍت(/ قبل ميبلد الزماف رست/ كقبل الثالث " جذكرم)ؾب
تفتح اغبقب/ كقبل السرك كالزيتوف/ كقبل ترعرع العشب" يف ىذا 

 السطر لدم اؼبعٌت ككاف أسبلؼ كانت ىناؾ منذ زمن سحيق.
السطر اغبادم عشر ك الثانية عشر من البيت الثالث "أيب من أسرة 

كعامل، بدال من احملراث/ المن سادة قبب" أبوه الذم يعمل فقط  
العمل كموظف من الدرجة. الشاعر حيكي الوضع اغبقيقي اليت سبر هبا 

 أسرتو.
السطر الثالثة عشر ك الرابعة عشر كاػبمسة عشر من البيت الثالث 
"كجدم كاف فبلحا/ ببلحسب كال نسب/ مشوخ الشمس قبل قراءة 

 الكتب"
اد السطر ستة عشر ك سبعة عشر "كبييت كوخ ناظور/ من األعو 

كالقصب" يف ىذا السطر يبحث عن حالة جده الذم كاف يعمل  
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كمزرعة، جّده دائما علمتو عن عظمة الشمس اليت تنَت العاَف دائما ، 
مث علمو اعبد القراءة. السطر شبانية عشر من البيت الثالث "فهل 
ترضيك)اإلسرائيليوف( منزليت )الفلسطنيوف(".اؼبعٌت ىذا السطر ىل أنت 

 يت .راضي عن عائل
السطر تسعة عشر من البيت الثالث "أنا اسم ببل لقب" أنا ىو 
ضمَت متكاـ كحدة،يف اؼبعجم الطبلب "اسم" ىو تسمية لشحص، 

 كمعٌت "ببل لقب" َف يوجد لدم درجة يف تلك منطقة.
 :ٗالبيت  (5

 سجل
 أنا عريب

 كلوف الشعر فحمي
 ك لوف العُت بٍت

 ك ميزايت
 على رأسي عقاؿ فوؽ كوفية

 ى ولبة كالصخرك كف
 زبمش من يبلمسها

 ك عنواين
 أنا من قرية عزالء منسية

 شوارعها ببل أظباء
 ك كل رجاؽبا يف اغبقل ك احملجر

 حيبوف الشيوعية
 فهل تغضب
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السطر األكؿ من البيت الرابع اللفظ "سجل" يف اؼبعجم الطبلب 
دبعٌت يكتب شيئ لتنبيو يف الكتاب. الشاعر يريد القارئ لتذكَت، 

ين ليس فقط تسجيبل أيضا. يف ىذا اللفظ ىو اللفظ األمر كلكن كتدك 
اليستخدـ بالرمز األسئلة )؟( فعل ماضى من اللفظ َسّجَل. كيكّرر يف  

 كل البيت.
السطر الثاين من البيت الرابع اللفظ "أنا عريب". اللفظ "أنا" ىو 
ضمَت متكلم كحدة. ك اللفظ "عريب" دبعٌت العرب األوليُت ما الوافد 

 اعبديد. يكّرر لفظو طبسة مرات ليؤّكد القارئ عن ىويتو.
السطر الثالث كالرابع من البيت الرابع اللفظ " كلوف الشعر فحمي 

 )أسواد(/كلوف العُت بٍت" ىذا خصائص البدنية.
السطر اػبامس كالسادس كالسابع كالثامن امن البيت الرابع اللفظ 

ص( فوؽ كوفية/ككفى "كميزايت )الفلسطينُت(/على رأسي عقاؿ)مصي
)اليد( ولبة كالصخر )حجر قسا(/ زبمش)يصفق( من 

 يبلمسها)كوفية(".
السطر التاسع كالعاشرة كاغبادية عشر كالثانية عشر كالثالثة عشر من 
البيت الرابع اللفظ " ك عنواين )الفلسطُت(/ أنا من قرية عزالء)منعزؿ( 

ك كل رجاؽبا )قادة  منسية)قابل للنسياف(/ شوارعها )قرية( ببل أظباء/
 األسرة( يف اغبقل ك احملجر/حيبوف الشيوعية".

 :٘البيت  (6
 سجل

 أنا عريب
 سلبت كرـك أجدادم
 ك أرضا كنت أفلحها
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 أنا ك صبيع أكالدم
 ك َف تًتؾ لنا ك لكل أحفادم

 سول ىذم الصخور
 فهل ستأخذىا

 حكومتكم كما قيبل
عجم الطبلب السطر األكؿ من البيت اػبامس اللفظ "سجل" يف اؼب

دبعٌت يكتب شيئ لتنبيو يف الكتاب. الشاعر يريد القارئ لتذكَت، 
كتدكين ليس فقط تسجيبل أيضا. يف ىذا اللفظ ىو اللفظ األمر كلكن 
اليستخدـ بالرمز األسئلة )؟( فعل ماضى من اللفظ َسّجَل. كيكّرر يف  

 كل البيت.
لفظ "أنا" ىو السطر الثاين من البيت اػبامس اللفظ "أنا عريب". ال

ضمَت متكلم كحدة. ك اللفظ "عريب" دبعٌت العرب األوليُت ما الوافد 
 اعبديد. يكّرر لفظو طبسة مرات ليؤّكد القارئ عن ىويتو.

سلبت )اإلستعمار(كرـك أجدادم )الفلسطُت( ك أرضا  
كنت)الفلسطُت(  أفلحها )أرض( أنا)الفلسطُت( ك صبيع أكالدم  ك 

ك لكل أحفادم )سليل الفلسطينوف( سول ىذم َف تًتؾ )اسرائيل( لنا 
الصخور )حجر قسا( فهل ستأخذىا )وخور( حكومتم )اإلستعمار(  

 كما قيبل )قاسية جدا(.
 :ٙالبيت  (7

 إذف
 سجل برأس الصفحة األكُف

 أنا ال أكره الناس
 ك ال أسطو على أحد
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 ك لكٍت إذا ما جعت
 آكل غبم مغتصيب

 حذار...حذار من جوعي
 كمن غضيب

البيت السادس معناه الشاعر تذكَت مرة أخرل لتسجيل اإلفصاح يف 
أعبله، كربت عنواف كبَت على الصفحة األكُف من أجل قراءة كتذكَتة دائما 
"أنا )الفلسطنيوف( ال أكره الناس/ ك لكٍت)الفلسطنيوف( إذا ما جعت. يف 

 ىذا السطر ىو هتديد للغزاة.

شعر "بطاقة هوية" لمحمود درويش بالقراءة المعاني المضمون من ال .ب
  (Pembacaan Hermeneutikاإلرتجاعية )

بعد اؼبستول األكُف القراءة اإلكتشافية مث القراءة اؼبستول الثاين ىي  
القراءة اإلرذباعيىة أك القراءة التفسَتية يعٍت إعادة القراءة عموما مع التفسَت 

ر تعمقا يف تفسَته كتسمى ىذه القراءة أيضا بالقراءة فيو. يف ىذا اؼبستول أكث
 اؼبستول الثاين. 

نتائج جديدة يف معٌت  القراءة اإلكتشافية يف الشعر بطاقة ىوية أعبله، 
على  الشعر على أساس لغة االتفاقية ليس ؼبعٌت الشعر لذلك ، للحصوؿ

 اإلررباعيةاؼبعٌت الكامل لشعر بطاقة ىوية جيب أف يقرأ على أساس القراءة 
 أم القراءة على أساس اإلتفاقيات األدبية.

 , جيب أف تتم القراءة اإلرذباعية بعد قراءة سيَت بناءن على اتفاقية أدبية 
تفسَت من خبلؿ فهم كلمة اؼبعٌت الضمٍت كعدـ التعبَت غَت  كىذا يعٍت أنو يف

ـو يف الشاعر ، ذبعل ىذه القراءة التفسَتية شعر مفه اؼبباشر الذم يؤديو
 ؾبملو.
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من حيث معٌت بقراءة اإلرذباعية  ينظر إُف عنواف الشعر بطاقة ىوكية 
دبعٌت كرقة وغَتة تكتب اإلسم كعنواف فقط أنو معًتؼ بو كمقيم شرعي يف 

 الببلد. 
اختيار الشاعر ىو كلمة    يف البيت األكؿ من ىذا الشعر "سّجل" 

مث تكوف  "أكُتْب"  رلإذا استبدلت بكلمة أخ   بسيطة مع معٌت اؼبذكرة
نتيجة اؼبعٌت ـبتلفة على الرغم من أف الكلمتُت مًتادفاف. "سّجل" ىو الفعل 

يسّجُل بشكل الكبلـ اإلنشائي مث يتكرر ىذه -األمر من الفعل سّجلَ 
الكلمة"سّجل" لتكوف بداية كل آية تشَت إُف غرض معُت من استخداـ 

اؼببلحظات التذكر أك  الشاعر يريد حقا من القارئ أف يدكف,الكلمة 
الشاعر ىو العريب الذم لديو بطاقة ىوية ,التسجيل ليس ؾبرد كتابة ىويتو 

 .برقم طبسُت ألف من ؾبتمع الفلسطٍت
مث يف البيت األكؿ ، ال تزاؿ كل أشكاؿ الكلمة مفردات بسيطة يسهل  

مع مفردات بسيطة كلكنها غنية دبعاين. الشاعر  فهما  كما يف البيت بعده
كاػبطوط ىي توسيع اؼبقطع األكؿ كعدد قليل من  تخداـ اؼبفردات اليوميةباس

اعبمل اؼبتكررة. كمثل "كأطفاِف شبانية/ كتاسعهم سيايت بعد ويف/ فهل 
تغضب" صبيع البيت الثبلثة ىي اعبمل الواردة يف البيت األكؿ الذم ديكن 

عبملة، الشاعر ىذا يتفق مع الغرض من اختيار ىذه ا ,تكراره يف االبيت التاِف
أف لديو شبانية أطفاؿ كتولد التاسعة  ,يريد أف يقوؿ عن الظركؼ مع عائلتو

يريد الشاعر أف يثبت أف الببلد لديها عائلة تواول إنتاجها  بعد الصيف، 
يؤكد ىذا الشاعر أيضا أف شعب  .كأف األطفاؿ يف النهاية ىم كرثة األمة

ؿ قوم. مث يف الكلمة "فهل فلسطُت عندما ديوت أحدىم سيك ر ألفا بنضا
تغضب" ىناؾ موضوع كاحد حيث أف الفاعل ىو "أنت" مع اؼبسند الذم مت 
التعبَت عنو بكلمة غاضبة. يتكرر استخداـ اعبملة الواحدة أعبله من قبل 
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يف البيت األكؿ كالثاين كحرؼ إغبلؽ.  xٖالشاعر حبيث يتم استخداـ 
ألنو إذا رأيت معٌت يف  عبملة.يتم التكرار إلظهار الضغط على ا كالرابع.

الكلمة "فهل تغضب" جيب أف الرمز األسئلة )؟(بينما يف الكلمة ليست  
يتكرر الشاعر عبعل القارئ يشارؾ يف إعطاء التأكيد حبيث يتم  كذلك.

 .التعبَت عن اؼبعٌت يف السؤاؿ
يف ىذا البيت الثاين يسمى ىوية بالفظ "سجل" ك "أنا عريب". مث  

كمواطن فلسطيٍت يعيش اغبياة مع اجملتمع الفلسطيٍت كل حيدث كيف ىو  
، العمل مع الزمبلء يف احملجر لَتعي اغبجر بُت أف لكسب دخل كيف هناية  يـو
اؼبطاؼ لدعم عائلتو بشراء اػببز، كاألثواب كالدفًت مع اغباجة األخرل. 

ك الشاعر يصّور حالتو اؼبثاؿ لن جيعلو التسوؿ كاالستجداء على اإلستعمار أ
إسرائيليوف،كَف يريد أف يتعرض لئلىانة بسبب حولو، كَف يريد أف يشحذ يف 
أماـ باب اإلستعمار، كَف يريد تعت ر ضعيفة من اإلستعمار،  مكتوب يف 
السطر "كالأتوسل الصدقات من بابك/ كال أوغر/ أماـ ببلط أعتابك" . من 

ألعلى، الشاعر خبلؿ كلماتو الشاعر يلقى أف الفلسطٍت لديهم تقدير الذات ا
يدؿ على أنو يف ؿبنة ، لكنو لن يتوسل أحدا، كيبقى أف يكره أكلئك الذين 
سرقوىم من سعادهتم يعٍت فلسطنيوف. يف ىذا السطر اللفظ " أماـ ببلط 
أعتابك" ىناؾ كناية معناه الضمٍت متعلقة بنسبة أك ربديد  على شيء من 

تاب" لذا، يسمى بكناية شيء، يعٍت إحًتاـ ال يسمى ك يبديل بالكلمة "أع
نسبة. كيف ىذا البيت يوجد استخداـ كاك العطف لوول يعٍت انتضاـ بُت 

 اعبملة كاحد مع اعبملة األخرل. ألنو يوجد تشبيو بشكل الكبلـ اػببارم.
يف البيت الثالث يسمى ىوية بالفظ "سجل" ك "أنا عريب" كاؼبثاؿ 

لقب يف ببلده الفلسطنيوف ك  يف البيت األكؿ كالثاين، مث يقوؿ لديو اسم ببل
يقوؿ أنو الشخص األكثر و رنا يف ببلده مع كل ما حيدث يف ذلك، كلو 
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ببلده مستعمر ال يزاؿ وابرا يف ببلده حملاربة الغزاة كالدفاع عن ببلده. ىذا 
ىو شكل من أشكاؿ الوالء الكامل للوطٍت. على رغم يستعمر ثبوت الدـك 

تعمار. كلو أنو اجملتمع أكثر من التعذب ك ك اعبهاد ليحّرر ببلده من اإلس
القتاؿ كلكن، ال يزاؿ وابرا يف ببلده يعٍت فلسطنيوف. مكتوب يف السطر 

 "أنا اسم ببل لقب/ وبور يف ببلد كل ما فيها/ يعيش بفورة الغضب".  
مث يف السطر "جذكرم/ قبل ميبلد الزماف رست/ كقبل تفتح اغبقب/ 

رعرع العشب" اؼبعٌت ىو جذكره كجود يف ببلده كقبل السرك كالزيتوف/ كقبل ت
قبل مولد الزماف، ك تفتح اغبضارة، كقبل نشأ العشب، السرك ك الزيتوف. 
ىذا ىو شكل من اشكاؿ التأكيد على الوطنية، أف ببلد الفلسطٍت ديلكو 
اليت كانت كراثية بل قبل منو العشب. يف ىذا البيت يستخدـ الشاعر باجملاز 

صّور األحداث الطبيعية بالظركؼ اليت دير هبا البشر. اللفظ التجسيد الذم ي
"الزماف" يف ذبسيد كالظركؼ البشر الذم دير مولد، كيف ىذا البيت يستخدـ 
اجملاز اؼبفرط يعٍت اؼبعٌت األكثر أف نشأ جذكره قبل موجود النبات، كقبل أف 

يو يكوف شيئ يف ببلده، يف حُت ربقيقو مولد الناس األكؿ نيب أدـ عل
السبلـ، بينما كفقا جملاؿ العلـو البيوليجية ، اؼبصنع األكؿ ال يوجد سول 

 الطحلب. الشاعر مبالغة يف استخداـ اللفظ ليؤكد حوؿ جذكره. 
يف ىذا البيت يوجد الرمز اؼبثاؿ "السرك" ك " الزيتوف" مقصوده ليزيد  

اة خياؿ على األشياء. خببلؼ ذلك، من حيث اؼبعٌت "العشب" الذم مساك 
بالرعاية االجتماعية، مث اللفظ " السرك" ك "الزيتوف" أحد من النباتات يوجد 

 يف ببلد العرب ؼبصدر سبل العيش يف فلسطيٍت.
مث يبحث حالة أبيو من قـو احملراث، ليس من قـو اؼبسؤكلُت، يف  

الزماف أبيو سبل العيش يف ذلك الببلد يف اغبقوؿ كمزارعُت كاحملجر. اؼبقصود 
من حسب الدرجة األعلى لكن من حسب العادة فقط. ك يف ىذا ىو ليس 



ٜ٘ 
 

السطر حيدث حالة جّده يف الزماف اؼباضي يعمل فبلحا. اللفظ "فبلحا" ىو 
الرمز من أحد سبل العيش يف ببلده. مث " تعلمٍت مشوح الشمس قبل قراءة 
الكتب" اؼبقصود ىو يعلم القراءة الكتب جبده كلكن قبل التعليم جده 

ائما عن مشوخ الشمس اليت تنّور الدنيا. يف ىذا السطر يكوف اجملاز علمتو د
التجسيد اللفظ "مشس يف ذبسيد كحوؿ الناس الذم لديها شدة كقوة، 

 الناس ؼبشبو ك مشس ؼبشبو بو ك مشوخ ألداة التشبيو.
بعد حالة أبيو ك جّده يبحث عن حالة بيتو أف يشبو منزؿ كوخ  

ة فقط من األعواد كالقصب. "كبييت" ىو ناطور، الذم بسيطة جدا مصنوع
شكل من تشبيو مرسل يشبو ب"كوخ ناطور" لذا ، ديكنك زبيل أف اؼبنزؿ 
بسيط للغاية، مث يسمى "فهل ترضيك منزليت" ىذا ىو شكل من أشكاؿ 
اؽبجاء لئلستعمار عن حالة بيتو مصنع من األعواد كالقصب فقط. كيكّرر 

انو َف يصبح أم شيء يف ببلده  لفظ "أنا اسم ببل لقب" ىذا ليؤّكد
 الفلسطٍت.

يف البيت الرابع يسمى ىوية بالفظ "سجل" ك "أنا عريب" كاؼبثاؿ يف  
البيت األكؿ كالثاين كالثالث. مث يبحث خاوة من الفلسطنيوف، عند 
الفلسطنيوف لوف الشعر فحمي كلوف العُت بٍت. مث يسمى اػبصائص 

ؽ كوفية/ ككفى ولبة كالصخر/زبمس الفيزيائية "كميزايت/على رأس عقاؿ فو 
من يبلمسها" يف على رأس موجود سند كوفية ىذا يدؿ على أف 
الفلسطينيُت لديهم شخصية دينية، مث كف يده بصعوبة كالصخرة، حىت 
عندما تكوف على اتصاؿ سوؼ تشعر باػبشونة ألهنم يعملوف يف احملجر 

اعبملة ديكن زبيل  رفعوا الفحم كل اليـو حىت يديهم قسا. من خبلؿ ىذه 
كيف حالتو جسديا. مث يسمى عن عنوانو "ك عنواين/ أنا من قرية عزالء 
منسية/ شوارعها ببل أظباء/ ككلهم رجاؽبم يف اغبقل كاحملجر/حيبوف 
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الشيوعية"ىو من قرية منفصل ك نسيا، َف يذكر اظبو مرة أخرل شوارعو، ألف 
 شوارعو دفن ربت أنقاض البناء اليت مت تأسيسها دمرت من اإلسرائيلُت حىت

اغبجارة. كل زعيم عائلة يذىب إُف اغبقل كاحملجر إلطعاـ عائلتو حىت لو  
كاف ؾبرد اػببز. كؾبتمعو حيبوف الشيوعو. حيبوف دبعٌت يكرىوف، ألهنم 
استعبد بالفعل عن اإلستعمار كأخَت البيت الشاعر يسمى كلمة "فهل 

 تغضب".
"سجل" ك "أنا عريب" كاؼبثاؿ يف البيت اػبامس يسمى ىوية بالفظ  

يف البيت األكؿ كالثاين كالثالث كالرابع. الشاعر يقوؿ استياءه من اؼبستعمرين 
الذين استولوا على فبتلكات الشعب الفلسطيٍت، اؼبنازؿ اليت مت بناؤىا بالفعل 
ىدـ، الناس يقتلوف بدكف سبب، كترؾ أطبلؿ اغبجر كاؼبعاناة القاسية فقط. 

قوؿ غضبو يف اإلستمار. مث يف اللفظ "فهل ستأخذىا" يف ىذا البيت ي
حقيقة موجود الرمز األسئلة )؟( يف اخَت اللفظ كلكن الشاعر ال يستخدمو، 
أنو حيتوم على جبلؿ سخرية بسبب معناىا كحدىا. كأخَت 
البيت"حكومتكم كما قيبل" ببلد إسرائيل كما قيل بالفعل ، قاسية جدا ، 

 لشعب الفلسطيٍت من دكف سبب. سرقة ، تدمَت كطنو كقتل ا
يف البيت السادس أك ابيت األخَت خيبة أملو بالتهديد "إذف/ سجل  

برأس الصفحة األكُف" معناه لكي ال ننسى أف الدكلة الفلسطينية الدكلة 
القوية ليست دكلة ضعيفة. إذف، بغض النظر عن مدل اضطهاده للمستعمر  

يكوف حذرا مع غضبو كؾباعو  فإنو لن يستسلم. ىذا هتديد للمستعمر أف
الذم يعاين بسبب أعماؿ الغزاة. يف اللفظ "انا ال أكره الناس" معٌت 
"الناس" ليس صبيع الناس كلكن بعض الناس يستعمركف فلسطُت فقط يعٍت 
إسرائيل. كؼبّا الرمز عبلمة القراءة يعٌت نقطة ثبلثة  يف الكلمة"حذار... 

ف الذم استوُف على كطنو ك ال تًتؾ حذار" الشاعر يؤّكد أف يدؿ الشخصيو 
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شيئا ألسبلؼ إال شّدة ك إنقاض اغبجر حىت أعطاه ربذيرا يف أخَت الشعر 
 "حذار...حذار من جوعي/كمن غضيب".
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 الباب الرابع
 خاتمة

 ج البحثنتائ . أ
بعد القياـ بتحليل "الشعر بطاقة ىوية" حملمود دركيش باستخداـ النظرية 

 سيمائية ؼبيكائيل ريفاتَت، كجدت الباحثة كحدة اؼبعٌت كما تلى: 
من التعبَت غَت اؼبباشر، كجدت الباحثة أما تبديل اؼبعٌت منها تشبيو، إستعارة،  .ٔ

نيكدككى، الليجورم، كمفرط. كمن تكوين اؼبعٌت منها التكرار ذبسيد، كناية، سي
 كالطباعة. كمن زبريب اؼبعٌت منها الغموض كالتناقض.

من القراءة اإلكتشافية، كجدت الباحثة معاين الشعر "بطاقة ىوية" حملمود دركيش  .ٕ
حلة ال تزاؿ اليت تتكوف من اؼبعاين اللغوية كاؼبعاين اؼبعنوية، كلكّن اؼبعاين يف ىذه اؼبر 

زبتلف يف صبيع النصوص الشعر. كمن القراءة اإلرذباعية، كجدت الباحثة معاين 
الشعر "بطاقة ىوية" حملمود دركيش ديكن خبلوتو أف اؼبقصود يف اللفظ "أنا" يف 
الشعر ىو ؾبتمع الفلسطنيوف، كاإلستعمار يصور الشاعر ىو اإلسرائيليوف. أّكلو 

يُت الذين يعيشوف بسبلـ مع سبل العيش البسيطة الشاعر يبحث ىدكء من الفلسطن
رعاية اغبجر كرعاية اغبقل، كلكن إذا جاء إسرائيليوف أك إستعمار ربوؿ الوضع إُف 
حزف، ك اغبرماف من حقوؽ اؼبلكية. الشاعر من اجملتمع الفبسطنيُت يشعر ذلك 

عر إعطاء القلق كالتعبَت عن ذلك يف البيت بعد البيت يف ىذا الشعر، كأخَته الشا
االنتقادات يف أخَت البت الشعر لشكل غضبو إُف اإلستعمار. من الواضح أف ىذا 
الشعر ىو شكل من أشكاؿ كفاح فلسطيٍت حىت موضوع الوطنية كاضح يف ىذا 

 البيت.
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 اإلقتراحات  . ب
بَت غَت اؼبباشر كالقراءة اإلكتشافية ىذا البحث العلمي يركز على بعض التع

كالقراءة اإلرذباعية يف الشعر "بطاقة ىوية" حملمود دركيش كعبلقة بينهما بنظرية 
 سيمائية ؼبيكائيل ريفاتَت. 

كتريد الباحثة من الطبلب كالطالبات كالسادة القراء أف يزيد ؼبثل ىذه الدراسة. 
ة نفسها كؼبن قرأه أصبعُت، كترجو كعسى أف يكوف ىذا البحث العلمي نافعا للباحث

منهم نصائحا كإرشادات يف ىذا البحث العلمي، كيقًتح إُف اإلخواف الطبلب 
كالطالبات أف يقّدركا أف يواولو إُف أحسن التحليل منها، كتطلب الباحثة العفو إذا 
ما جاءت فبو النواقص كاألخطاء، كاختم ىذه اؼبقالة العلمية باغبمد هلل رّب 

 .العاؼبُت
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