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إهداء
أهدى هذا البحث إلى:

والدي المحترمين أبي و أمي. ربّ اغفرلهما وارحمهما كما ربياني صغيرا وحفظهما  .1
تحت رحمتك.

مشايخي وأساتذتي الذين علموني العلم وأدبوني حسن األدب ويدعون لي إلى الله  .2
لنجاحي، عسى الله أن يجعل علومي وعلومهم نافهة ويسرالله أمري وأمورهم أجمعين

زمالئي وزميالتي خصوصا في قسم اللغة العربية وأدبها الذين شجعوني بالجد ونصحوتي  .3
بالحق باركالله فيكم أجمعين.
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مستخلص البحث

ديهليز ياسر، محمد (2019) تحليل لشعر درس في الرسملنزار قباني بمنظور السيميوتيكية 
لريفاتير. رسالة الليسانس. قسم اللغة العربية وأدبها، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالنا مالك 

إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج. المشرف: د. عبدالمنتقم األنصاري

الكلمات المفتاحية:السيميوتيكية، ميكيل لريفاتير، النقد االجتماعي

ويهدف هذا البحث إلى وصف (1) تعبير غير الماشرة: استبدال المعنى، انحراف المعنى، 
تشكيل المعنى (2) القراءة االسترشادية (3) القراءة التأويلية (4) المصفوفة ، النموذجة ، 

المتغيرات و (5) هيبوجرام شعر"درس في الرسم" لنزار قباني.

هذا البحث هوالبحثالمكتبي ألن البيانات األولية والبيانات الثانوية في شكل الكتب أو النسخ. 
يستخدم هذا البحث التقنيات النوعية الوصفية مع منهج سيميائي. البيانات في هذا البحث هي 
في شكل مقاطع وخطوط في شعر"درس في الرسم". والمصدر هذه البيانات هوشعر "درس في 
الرسم"لنزار قباني. وتقنيات جمع البيانات هي مع تكرار قراءة وتسجيل البيانات. وأداة البحث 

هي الباحث نفسه. يتم الحصول على صحة البيانات الداللي ويعززها بصحة حكم الخبراء.

ونتائج البحث التي تم الحصول عليها هي كما يلي: (1) تشمل التعبير غير المباشرة: أ) استبدال 
المعاني الموضحة من خالل استخدام أسلوب لغة المرسل، واالستعارة المكنية، و والتشبية 
التمثيل وغير التمثيل، واالستعارة ، والتشبية. ب) استبدال المعنى ناتج عن: الغموض والتناقض. 
الغموض في الشعر في شكل الكلمات والعبارات. والتناقض ناجم عن السخرية. (2) نتائج هذه 
القراءة الهيوريستقية عن الشعر هي قصص عن الحوار بين األب واالبن في نشاط الرسم. (3) 
القراءاة الهيرمينوتيقية تدل على أن هذا الشعر هو نقد نزار للوضع في دول الشرق األوسط. (4) 
هذه المصفوفة الشعرية هي حب السالم، والنموذج الموجود في هذا الشعر عبارة عن قصة عن 
نشاط الرسم ومتغيراتفي شكل الحوارات تظهر في النشاط. (5) الرسم البياني لهذا الشعر هو 
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الحاالت في دول الشرق األوسط، وتجربة شخصيةالشاعر في وفاة عائلته، والفوضى المختلفة 
التي وقعت قبل عام 1987.

ABSTRACT

DihlyzYasir, Muhammad (2019) The Poetry Analysis of Drawing Lesson by NizarQabbani 

Work Through the Perspective of MikailRifaterre Semiotics. The Department of Arabic 

Language and Letters, The Faculty of Humanity, State Islamic University of Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Supervisor: Abdul Muntaqim Al Anshory

Key Words: Semiotics, MikailRifaterre, social critique

This research is aimed at describing (1) the indirectness of expression: meaning change, 

meaning misleading, meaning creation (2) heuristic reading (3) hermeneutic reading (4) 

Matric, model, variation and (5) Hipogram from the poem “Darsun fi rosm” the work of 

NizarQabbani.

This research is the kind of library research because its primary or secondary data are in the 

form of books and related documents. This research uses descriptive qualitative technique 

with semiotic approach. The research data is in the form of stanza and lines in “Darsun Fi 

Rosm” poetry. The source of this research is “Darsun fi rosm” the work of NizarQabbani. 

Data collection technique is with the repeated reading and data note. The instrument of this 

research is the researcher itself. Data validation is gotten from data writing. The instrument of 

this research is the researcher itself. The data validation gotten from sematic validity is 

strengthened by the validity expert judgement.

The research result gotten is as the following: (1) The indirectness of expression includes: a) 

meaning change which is shown by the use of simile language, personification, synekdoke, 

metaphor, and parable of epics. B) the meaning change is driven by: ambiguity and 

contradiction. Ambiguity in this poem is in the form of word and phrase and the contradiction 

is caused by irony. (2) the reading o heuristic in this poetry is the story about dialogue 

between father and the son in the drawing activity. (3) Hermeneutic reading shows that the 

poetry is the form of Nizar’s critics towards Middle East countries. (4) Poetry matrics is in 

the love of peace, model in the poetry is about the story of drawing activities and its 
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variations in the form of dialogues and appear in its activity. (5) hipogram in the poetry is the 

situations of Middle East countries, personal experience of poet and the death of family and 

many of chaos happened before the year of 1987.

ABSTRAK

Dihlyz Yasir, Muhammad (2019) Analisis puisi pelajaran menggambar karya nizar qabbani 

melalui perspektive semiotika mikail rifaterre. Skripsi. Jurusan bahasa dan sastra arab, 

fakultas humaniora, universitas islam negri maulana malik Ibrahim malang.

Pembimbing: Abdul Muntaqim Al Anshory 

Kata kunci: semiotika, mikail rifaterre, kritik sosial

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) ketidaklangsungan ekspresi: penggantian 

arti, penyimpangan arti, penciptaan arti (2) pembacaan heuristic (3) pembacaan hermeneutic 

(4) Matriks, model, varian dan (5) Hipogram dari puisi “Darsun fi rosm” karya Nizar 

Qabbani

Penelitian ini adalah penilitian pustaka karena data primer maupun data sekundernya berupa 

buku-buku atau dokumen-dokumen yang terkait. Penelitian ini menggunakan teknik 

deskriptif kualitataif dengan pendekatan semiotik. Data dalam penelitian ini berupa bait dan 

baris pada puisi “Darsun Fi Rosm” . Sumber data penelitian ini adalah puisi “Darsun Fi 

Rosmi” karya Nizar Qabbani.  Teknik pengumpulan data adalah dengan pembacaan 

berulang-ulang dan pencatatan data. Instrument penelitian ini adalah peneliti sendiri. 

Keabasahan data diperoleh dari validitas semantic dan diperkuat dengan validitas expert 

judgement.

Hasil penelitian yang di dapat adalah sebagai berikut: (1) Ketikdalangsungan ekspresi 

meliputi:  a)penggantian arti yang ditunjukkan melalui penggunaan gaya bahasa Simile, 

personifikasi, Sinekdoke, metafora, dan perumpamaan epos. b) penggantian arti ditimbulkan 

oleh: ambiguitas dan kontradiksi. Ambiguitas dalam puisi ini berupa kata dan frasa. Dan 

kontradiksi ditimbulkan oleh ironi. (2) hasil pembacaan heuristic puisi ini adalah cerita 

tentang dialog antara ayah dan anaknya dalam sebuah aktifitas menggambar. (3) pembacaan 

hermeneutic menunjukkan bahwa puisi ini merupakan kritik nizar terhadap keadaan di 

negara-negara timur tengah. (4) Matriks puisi ini adalah cinta perdamaian, model dalam puisi 

ini adalah cerita mengenai aktifitas menggambar dan varian-variannya berupa dialog-dialog 
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yang muncul dalam aktivitas tersebut. (5) hipogram dari puisi ini adalah situasi-situasi di 

negara-negara timur tengah, pengalaman pribadi penyair akan kematian keluarganya, dan 

berbagai kekacauan yang terjadi sebelum tahun 1987. 
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الباب األول
مقدمة

خليفة البحث أ.
األدب هو جزء من الثقافة الذي كان موجودا مند العصور القديمة. ألن األدب 
كثمرة الفن التي تستخدم ألداة التعبير عن االستجابة البشرية في حياتهم. يقول مانجون 
ويجايا (في تاووم، 9:1997)  أن كل الشخص من المجتمع في زمانه يستطيع أن 
يأدب فعليا كان أو سلبيا. فقد كان األدب ينشأ قبل الهندسة والعلوم المتقدمة. يملك 
كل الحضارة من المنتجات األدبي, نحو قصة  رامايانا و ماهاباراتا في الهند. وفي 
الحضارة اليونانية القديمة, نعرف شعر Odyseyy لهومير الذي يبحث عن الحرب ترويا. 
حتى قد وجد أقدم المالحم في Mesopotamia من القرن 2000 قبل المسيحي و هو 

مالحم جلجمس الذي يبحث عن كارثة الفيضانت في أحد أجزائها. 
في العالم العربي ال يمكن بأن يفصل بين األدب والشعر. كان الشعر هو كهوية 
الجماعي للمجتمع العربي. شغف المجتمع العربي بالشعر يكون منذ زمان الجاهلية في 
السوق Ukaz .Ukaz هو أشهر السوائق القديمة في الجزيرة العربية. وفي ذلك الوقت, 
يكون السوق Ukaz مكانا لمن الذي يريد أن يكون شعره مشهورا. يجتمع المجتمح 

العربي فيه لتالوة الشعر, إلقاء الخطاب, واألنشطة السياسية.
الشعر هو نوع من األدب باالضافه إلى النوعين اآلخرين وهما النثر و المسرحية. 
بأن شعراً يستخدم االتفاقية كما يستخدم نوعان من األدب أيضاً. يستخدم الشعر اللغة 

ألدواة الفنية في تشكيل المعاني غير المباشرة.  
فقد وجد الشكل بغير المباشرة في الشعر، كما قال مفكرون Formalis روسيون 
عند تقديم المفهوم Defamiliarisasi و Deotomatisasi في نظريتهم. المعنى بغير المباشرة 
هو ما يجعل الشعر إهتماماً في دراسته. ريفاتير ( في فرادوفوا, 78:1998) يقول أن 
الشعر سيتغير بمرور الوقت بسبب المفاهيم الجمالية واألذواق التطورية. ولكن كان 

واحد منه الذي ال يتغير:  يعبر شعر عن شيء بمعن آخر.
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أنتجت الدول العربية العديدة من الشعراء العظماء في تريخها. وفي العصر 
الحديث، أحد من الشعراء العربي المشهورين هو نزار قباني. 

ولد نزار قباني في دمشق عام 1923 م. يتعلم نزار القانون ثم يذهب الى خارج 
البالد ليعمل فيه. وضع نزار في بيروت والقاهرة ولندن وبكين ومدرد قبل أن يقرر لبناء 
إدراة النشر في بيروت. شهد نزار األحداث الكبرى. األول عند ما قتلت أخته نفسها 
ألنها رفضت الزواج، والثاني هو وفاة إبنه حين يدرس في كلية الطب بمصر، و الثالث 

هو عندما تقتل زوجته في حرب لبنان 1981.
يشتهر نزار قباني لقصائد الحب ولكنه يكتب من القصائد عن السياسة أيضا. مع 
أن ال يمكن تحرير الشعر من الحياة. كما قال نزار أن الشعر هو القبلة من الشخصين 
الشاعر والمجتمع. والشاعر الذي ينفى المجتمج هو الشاعر الذي يحاول تقبيل نفسه 

(عن الشعر والجنس والثوراة, 25:1971).
نزاز هو الكاتب المنتج الذي يكتب عشرات الكتب الشعرية في حياته. 
موضوعات الحب والمرأة في شعره لم يجعله غير جذابة للدراسة. ألن نزار شاعر الذي 
يكتب الشعر باستخدام التعبير بغير المباشرة في قصائده. غالباً يستخدم نزار النساء 

والحب في الشعر الذي يتحدث حول القضايا االجتماعية.
في هذا البحث الجامعي, الشعر الذي يستخدام الشعر "درس في الرسم" 
كموضوع البحث الذي مأخوذة من مجموعة الديوان "قصائد مغضوب عليها" في عام 

.1986
الشعر "درس في الرسم" لنزار قباني هو الشعر يتكون من خمسة أجزاء. كل جزء 
من هذه القصائد يصف فيه تعبيراً مختلفا مع األجزاء األخرى. تكرار شكل التعبير في 
هذا الشعر يجعل فريدا من نوعها. إن تكرار الشكل التعبير في هذا الشعر له الغرض 
اآلخر. األول هو لتأخير بعض اآلثار الجمالية في جزء واحد، و توجيه القارئ الى 
الموضوع الكبير في جزءه اآلخر. هذا الشعر مكتوب باستخدام التكرار من بيت الشعر 
األول. يتحدث هذا الشعر أن يحكي عن قصة الصبي الذي يسأل والده عن الرسم. 
عندما يسأل اإلبن والده لرسم الطيور، فيرسم أبوه سجّاناً. في بيت آخر سنجد شيئا 
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مشابها. عندما يسأل اإلبن والده لرسم ساق من القمح، فيرسم أبوه مسدّساً.  وال تزال 
هذه العالقة  بحيث يثير اآلثار الجمالية في الشعر، وتأخير  عن ظهور المواضيع الكبيرة 

حتى يكتب نزار بذلك في جزء األخير عند يسأل اإلبن والده لرسم الوطن. 
تنعكس حالة االجتماعية في الشعر الواقعي. ألن المفهوم الواقعية في أوّله هو 
حركة الفنية الذي يكون إلجبة الجمليات الفنية في العصور الوسطى. يبين حوسكيلير في 
كتبه بالموضوع "الفن -  ما هذا؟" إذا كان الفن في القرون الوسطى يتحدث عن 
األخالق والدين, فإن الوقعية تكون لضدّ ذالك المفهوم. الفن هو أداة إلخبار األحدث 

اإلنسانية.
األحداث اإلنسانية كما يتحدث قبله يوجد في الشعر "درس في الرسم" لنزار 
قباني بكل تفرده، إلن الشاعر هو يملك فريدة النوع في شعره. األثر األدبي هو أثر 
خيالي الذي يستخدم فيه لغة افرادية ويعبر عن ذهن المؤلف بأسلب مميز (Wellek و 

.(15:1995 ،Werren

الشعر الوقعي الذي يكتب به نزار قباني ال يجعل هذا الشعر إفتقد األدبية. ألن 
العنصر األدبي في الشعر ليس فيه جمال اللغة فقط. كما قال ساووة سيتومورانخ في كتبه 
بالموضوع Politik Sastra،  إيجاد عوامل أخرى بغير اللغوياة لتحديد العناصر األدبية في 
الشعر. وهو ما الذي يسمى بالنقاد الجديد في األمريكيين (New Critism) "عالقات 
متبادلة معقدة بين العناصر السخرية، المفرقة، واالستعارة في نص األدبي، ويضع كله في 

الموضوع اإلنسانية المهمة".
من خالل النظر، فيحتاج الباحث النظرية الصحيحة لتحليل هذا الشعر. النظرية 
الذي يستخدم الباحث لهذا البحث هي النظرية السيميائية لريفاتير. ألن النظرية لريفاتير 
يملك الفائد من نظرية األخرى، هذه النظرية هي أنسب النظرية لتحليل الشعر، ريفاتير 
(في فرادوفو،68:2001). ريفاتير (في فرادوفو، 1999) يتحدث، لفهم األسكال غير 
المباشرة في الشعر، فيحتاج الى ان يطلب قراءة الهيرستيقية وقراءة الهيرمينيطقية حتى 

يمكن العثور عليها مصفوفة ونموذج ومتغيرات والرسم البياني.
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ب. أسئلة البحث
 اعتمادا على ما قدمه الباحث في خلفية البحث, فأسئلة البحث هي:

ما صورة التعبير بغير المباشارة في الشعر "درس في الرسم" لنزار قباني في  .1
ضوء نظرية لميكائيل ريفاتير ؟

نتيجة قراءة الهيرستيقية في الشعر "درس في الرسم" لنزار قباني في ضوء  .2
نظرية لميكائيل ريفاتير ؟

نتيجة قراءة الهيرمينيطقية في الشعر "درس في الرسم" لنزار قباني في ضوء  .3
نظرية لميكائيل ريفاتير ؟

ما مصفوفة ونموذج ومتغيرات في الشعر "درس في الرسم" لنزار قباني في  .4
ضوء نظرية لميكائيل ريفاتير ؟

ما صورة الرسم البياني من الشعر "درس في الرسم" لنزار قباني في ضوء  .5
نظرية لميكائيل ريفاتير ؟

ج.  أهداف البحث
وأهداف هذا البحث كما يلي:

1. لمعرفة صورة التعبير بغير المباشارة في الشعر "درس في الرسم" لنزار قباني 
في ضوء نظرية لميكائيل ريفاتير

2. لمعرفة نتيجة قراءة الهيرستيقية من الشعر "درس في الرسم" لنزار قباني في 
ضوء نظرية لميكائيل ريفاتير

3. لمعرفة نتيجة قراءة الهيرمينيطقية من الشعر "درس في الرسم" لنزار قباني في 
ضوء نظرية لميكائيل ريفاتير

4. لمعرفة صورة مصفوفة و نموذج و متغيرات في الشعر "درس في الرسم" 
لنزار قباني في ضوء نظرية لميكائيل ريفاتير
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5. لمعرفة صورة الرسم البياني من الشعر "درس في الرسم" لنزار قباني في ضوء 
نظرية لميكائيل ريفاتير

د. فوائد البحث
1. الفوائد النظرية

أ) ليفهم المعنى من شعر نزار قباني
2. الفوائد التطبيقية

أن يكون هذا البحث ناصرا لتنمية األدب الذي يستخدم تحليل السميائية أ)
أن يكون هذا البحث ناصرا لمواد الدراسة و المقارنة الوثيقة في البحث المماثل  ب)

منه
ليزيد المراجع عن نوع التعبير من شعر نزار قباني ج)

ه. تحديد المصطلحات
1. سيمييائية: دي سوسير (في عصام، 2003: 16-17) يقول، السمييائية هي اللغة 
نظام من العالمات System of Sign التى تعبير عن األفكار و يمكن تشبيه هذه النظام 
بنظام الكتابة، أو األلفباء المستخدمة عند فا قدى السمع و النطق، أو الطقوس الرمزية 
أو الصيغ المحذبة أو العالمات العسكرية، أو غيرها من األنظمة، ولكنها أهمها جميعا.  
2. شعر: هو الكالم الموزون الموقفّى، الذي يستوفي العناصر الفنية التى سبقط عرضها، 
على مستوى يعرفه إلى داءرة األدب، وتقوم صياغته و يمضي أسلوبه على نحو متميز 

بسباب الوزان والقافية (عدنان، األدب اإلسالمي إنسانية و عمالية: 149).
3. نظرية ريفاتير:  ريفاتير (في فرادوفو، 1999) ،نظرية للتحليل الشعر التى تحتاج الى 
أن يطلب قراءة الهيرستيقية وقراءة الهيرمينيطقية حتى يمكن العثور عليها مصفوفة 

ونموذج ومتغيرات والرسم البياني

ف. الدراسات السابقة



6

1. رينالدي سيرا يوواندا، "تحليل الشعر Deutschland لبيرتولد بريج بسيميائية لريفاتير، 
2013، كلية العلوم للغة جيرمان، الجامعة الحكومية بجوغياكرتا. نتائج البحث التي 
تم الحصول عليها هي: (أ) قراءة الهيرستيقية يتحدث عن قبح دولة جيرمان. و أن 
األمير فيها يجعلون الناس يعانون. واألمير هو مصدر الخشية للناس. (ب) المعنى غير 
مباشر يشمل  (أ) باإلستخدام المجازي. (ب) االنحراف عن المعني المشار اليه من 
وجود الغموض والتناقض والهراء (nonsense)، (ج) خلق المعاني التي اثارها وجود 
enjambement ، ريما ، Tipografi. (ج) قراءة الهيرمينيطقية تدلّ على هلكة الحكم 

تحت رعاية الهتلر. Matriks هذا الشعر هو تدمير الدول الجيرمان. Model هذا الشعر 
هي Deutschland، و  Varian من هذا الشعر الذي تتكون في البيت 2،3،5،7،9. 
 hipogram في هذا الشعر هو Hipogram الواقعي الذي يكون في خلفية كتابة هذا 

الشعر.
2. كالوه شافيتي، سيميائية لريفاةير: المودة في الشعر An Die Freude لجوهان جريستوف 
فرييدريج فون سجيلير، 2016، كلية العلوم للغة جيرمان, الجامعة الحكومية 
بجوغياكرتا. نتائج البحث التي تم الحصول عليها هي: (أ) قراءة الهيرستيقية يتحدث 
عن السعادة الرائعة، واألُخُوةِ، والدعوة إلى الرحمة على زمالئهم بإخالص دون تمييز 
بينهم. (ب) المعنى غير المباشرة يشمل: (أ) باإلستخدام المجازي، (ب) االنحراف 
عن المعني المشار اليه من وجود الغموض والتناقض والهراء (nonsense), (ج) جعل 
المعاني التي اثارها وجود enjambement، ريما، Tipografi. (ج) قراءة الهيرمينيطقية 
تبدو أن الشعر تظهير الشعور السعادة الذي تجربهها الشيلير، ألن الشيلير هو يلقي 
المودة الحقيقية من أصدقائه في ساكسونيا. يدرك الشيلير ان التعاطف هو عندما يحب 
الجميع بين الناس و يؤمنو ربهم. Matriks  من هذا الشعر هي المودة، Model هذا 
 hipogram .1،2،3،4،6 هذا الشعر الذي تتكون في بيت Varian ،الشعر هي السعيدة
من هذا الشعر هو في هذا الشعر هو Hipogram الواقعي الذي يكون في خلفية كتابة 

هذا الشعر في عهد الملك كارل يوجين عندما إنتقل شيلر إلى ساكسونيا.
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3. نور أحمد شريف الدين، التشبيه في شعر نزار قباني "كتب الحب" (دراسة تحليلية 
بنانية)، 2016، كلية األدب والعلوم اإلنسانية، الجامعة اإلسالمية الحكومية سونان 
كالي جاكا بجوغياكرتا. نتائج البحث التي تم الحصول عليها هي: (أ) هناك مجموعة 
متنوعة من التشبيه التي يستخدمها نزار قباني في شعر "كتب الحب" و هي 14 من 
تشبيه مرسل، 16 من تشبيه منفصل، 20 من تشبيه بليغ. الغرض من الشاعر باستخدام 

التشبيه هو لرسم عن كبيرة الحب الذي يملك شاعر لحبيبته.
4.  عارشة، العناصر البيانية من الشعر نزار قباني في باب "القدس" (دراسة بلغية)، 2017، 
كلية اآلدب و العلوم اإلنسانية جامعة سونن أمبيل اإلسلمية الحكومية سو رابايا. نتائج 
البحث التي تم الحصول عليها هي: (أ) يجد الباحث عن عنصرين من البيان، وهو 
مجاز وكيناية. أما المجاز يجد الباحث من 25بيانات، أما الكيناية يجد الباحث من 

14 بيانات. 
5. سيكار أديال، تعبيرة الحب في القصائد Won Tae-yeon و Kim So-yeop : طريقة القراءة 
القريبة Close Reading, 2103، كلية العلوم و الثقافة جامعة اإلندونسية. نتائج البحث 
التي تم الحصول عليها هي: (أ) يجد الباحث عن طريقة المحتلفة بين شاعرين للتعبير 
Won  اللغة في المحادثة اليومية, يملك قصائد من Won Tae-yeon عن الحب. يستخدام
Tae-yeon اإلنتظام العدد من الجملة في قصائده. و يستخدام Kim So-yeop اللغة غير 

المباشرة في معانه، يملك قصائد من Kim So-yeop مختلفة العدد من الجملة في 
قصائده. قصائد من Tae-yeon Won يرسم الحب بحماس الى الشخص الذي يكون 

محاوراً. و قصائد من So-yeop Kim يرسم الحب كهدية لألشياء العامة. 
الخالصة من البحث المذكور هي، أمّا البحث األول والثاني هو استخدم النظرية 
سيميائية لريفاتير لبحث الشعر بعنوان deutschland وan de freudie . وأمّا البحث الثالث 
هو دراسة تحليلية بنانية لشعر نزار قبّاني بعنوان كتاب الحبّ، ونتيجته هو وجدت 14 
تشبيه مرسل،  16 تشبيه منفصل، 20 تشبيه بالغ. وأمّا البحث الرابع هو الدراسة 
البالغية في شعر القدس لنزار قبّاني، ونتيجته هو وجدت العناصر البيانية هي المجاز 
close  والكناية، وُجد 20 البيان و14 الكنايات. وأمّا البحث الخامس هو البحث
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 kim والشعر ل  won tae yonلبحث اختالف التعبير بين الشعرين هما الشعر ل reading

 kim sok yeop معظما التعبير غير المباشرة واستخدم won tae yon استخدم .sok yeop

kim sok  المحبّة إلى موضوع واحد وصوّر شعر won tae yon اللغة اليومية. صوّر شعر
yeop المحبّة عاما وعالميا.

اختالف هذا البحث بالبحوث المذكورة هو استخدام النظرية سيميوطيقا 
Rifaterre لبحث شعر "درس في الرسم" لنزار قبّاني

ز. منهج البحث

1.  نوع البحث
هذا البحث دراسة مكتبية. وهذا البحث تكون عمليته على جمع البايانات 
والمعلومات من أي نص، إما من الكتب أو المجالت  أو الصحف أو الجرائد وغيرها 
(كارتيني، 1996: 93). ألن المنهج البحث يساعد الباحث أن يجد الباينات أو 

المعلومة المناسبة باألهداف و الفوائد المقصودة (سوكيونو، 2009: 2-1).
2. مصدر البينات

مصدر البيانات الذي يحتاجه الباحث عند الحصول المعلومات والبيانات 
المتعلّقة ببحثه، كما يلي:

مصادر البيانات الرئيسية أ)
مصادر البيانات الرئيسية هي المصادر األولى التي تجمع منها الباحث واستنبطاتها 
وتوضيحاتها  وهي مصادر المرجعي األساسي الذي يعتمد البحث  ببيانات موجودة في 
تلك المصادر (سوكيونو، 2009: 137). فجعل الباحث الديوان نزار قباني وترجمته 

مصدار البيانات الرئيسية لهذا البحث.
ب)  مصادر البيانات الثانوية

المصادر البيانات الثانوية هي المصادر  بشكل المكتوبة التي تقوم بدورها 
لمساعدة البحث وتحليل المصادر البيانات الرئسية وهي المصادر التي تقوم بدورها 



9

لمساعدة البحث وتحليل المصادر البيانات الرئيسية ويتناول المعلومات في المصادر 
أساسي بالشرح والتحليل والتفريق وتعلب حيث تساعدهم في توضيح المعلومات 
األساسي. ويخطط الباحث استخدام مصادر البيانات الثانوية بكتاب معايير التحليل 
األصلب "لميكيل ريفاتير"، و كتاب عن الشعر والجنس والثوراة "لنرار قباني"، والكتاب 
األخر لمساعدة الباحث في تحليل البيانات الرئيسية من كتب السميائية واألدبية وغير 

ذلك.

3. طريقة جمع البيانات
أ)  طريقة الوثائقية، يعني كل ما متب شخص واعداده بغير طالب االّ بإرادته و هذه 
الطريقة قد استخدم الباحثون في بعد العملية البحث. في جعل البيانات والمعلومة خاصّة 
(سوكيونو، 2013: 216-218) وهذه الطريقة يفيدها الباحث الدليل على بحثه و 
كانت مناسبة في البحث الوصفي ألن طبيعة صفتها موضوعية (ال يكزي، 2008: 

(217
ب)  طريقة القرأة، يعنى من حيث المبتدأ فيم قصد الئيسي فيجد الباحث البيانات 
المتعلقات بباينات البحث. والقرأة تعطي رؤية عديدة، المناسبة بهدف الشكل 

البحث0كيالن، 2012: 163) سيقوم البحث ب:
أ. قراءة الشعر درس في الرسم بمرحلتين: مرحلة قراءة هيورستيقية و قراءة 
الهرميوطيقية أو التأويل حتى يمكن العثور عليها Matriks و Model و Varian و 

.Hipogram

ب. قراءة الشعر واختيار عن تفسيره. طريقة الكتابة، بعد أن يقراء الباحث في الشعر 
"درس في الرسم" لنزار قباني، ثم سيكتب الباحث المعنى من هذاالشعر.

4. طريقة تحليل البيانات
من أجل تحليل البيانات التي قد تناول فيحتاج الباحث إلى طريقة الخاصة 
المستخدم في تحليل البيانات التي تم جمعها. قام هذا البحث باستخدم المنهج البحث 
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الكيفي الوصفى (Descriptive Qualitative)  في تحليل البيانات التي تمت جمعها. 
والمقصود بمنهج البحث الكيفي الوصفى هي طريقة تحليل البيانات بشكل وصفي 
وتفسيري وتأويلي عن البيانات التي قد تمت جمعها، وكانت البيانات وتحليلها تقريرياً 
وصفياً ال كميا إحصائياً (توفق، 1980: 13). وطريقة التي أُستخدمت في تحليل 
هذا البحث هي التحليل السميائي لمكايل ريفاتير في الشعر "درس في الرسم" لنزار 

قباني. 
التحليل السميائي لمكايل ريفاتير مستخدام، ذهب ريفاتير عن أهمية التحليل 
Varian,  ،الشعر بأربعة نوع هي: إستمرارية التعبير، قراءة هيورستيقية، قراءة الهرميوطيقية

model, Matriks, Hipogram. سيعمل الباحث خطوات التحليل البيانات: 

  أ. قراءة الشعر "درس في الؤسم" في قصائد مغضوب عليها لنزار قباني
ب. تعرف الباحث أسكل التعبير في الشعر

ج. تحليل و تفسير المعنى في الشعر

الباب الثاني
اإلطار النظري

أ.  مفهوم  السيمييائية
لفظ السيمييائية هو من اليوناني ”Semion“ بمعنى العالمات والداللة. وسيميياءي 
هو من فرع العلم الذي يتعلم فيه العالمة وكل ما يتعلق بها مثل النظام العالمة والعملية 
المجزية في استخدام العالمة. شرح فريمنجير Preminger أنه يتعلم عن األنظمة والقواعد 
واالتفاقات التى اعطات الى العالمة عدة المعاني. والعالمة هي التى توكل الشيء اآلخر 

من الخبزة والنكرة والعاطفة والغيرها( ءيندراسوارا، 2006: 64). 
السيميياء هو أحد المعربات الثالثة السيميولوجية والسيولتيك والسيمييائية للفط 
يوناني هو (السيميوطيقا) من كلمة (سيميولوجي) وتعني العالمة. ويعرف بعد العلماء 
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بأنه: علم يدرس العالمة ومنظوماتها (أي اللغة الطبعية واالصتناعية) كما يدرس 
الخصائص التى تمتاز بها عالقة العالمة بمدلوالتها (صدق: 77) 

إنّ السيميوطيقية في قاموس األدب األربي كقموس مصطلحات األدب تسمّى  
بعلم العالمة أو علم اإلشراة. وتشارلز س. بيرس Charles S. Pierce في الغرب (األمريكية) 
قد عرّف كلمة سيميوطقية Semiotik (كامل، 2009: 193). ولم يبتكر بيرس 
(John  مصطالح السيميوطيقا من عنده، بل استمدّه من المصطلح الذي أطلقه جون لوك

(Locke على علم الخاص بالعالمة والدالالت والمعاني المتفرّق من المنطق، والذي 

اعتربه لوك (Locke) علم اللغة (راغب، 2003: 366).
ويوجد المصطلحات األخرى من "علم العلمة" في كتب النظرية األدب والنقل 
األدب كما ذكره صلح فضل فهو يعرف بالعلم اإلشارة والسيميوطقية. و"سيميولوجية" 
هي الكلمة التى تعرّف بها فيردناند دي سوسير Ferdinand de Saussure في فرنز. ومع 
ذلك، تعرف كلمة سيميوطقية في اللغة العربية أيضا بإصطالح "السمائية" التي كانت اول 
معنها الفراسة. وممن الذي يستعمل كلمة "السمائية" هو غريب اسكاندار و عبد الرحمن 
بعالى. ولكثرة تلك مصطلحات السيميوطقية فقد افترح صلح فضل ان يستعمل كلمة 

سيميولوجية (Semilogi) فقط لكى ال يفهم بالمخطىئ (كامل، 2009: 193).
علم سيميوطيقية اي علم العالمة هو علم الذي يبحث عن العالمات(صابور، 
2004: 12). قال آرت فان زوسة Aart Van Zoest انّ علم سيميوطقية هو بحث عن 
العالمة وما يتصل بها كفوائدها وصلتها بالعالمة األخرى، وارسلها ومقابلها بمن 
يستعملها. وقيل انّ علم سيميوطقية هو علم الذى يبحث عن العالمات والرموز وإعمل 
الرمزية منحجية (شاحد، 2004: 1-2). وهي النظرية التى توظف علم العالمات في 
الدراسة والتحليل النواع اإلتصل والداللة والمعنى من خالل أنظمة العالمات، ليس الفقط 
فى المجاالت األدبية واللغوية، بل في محتلف العلوم وشتى انواع المعرفة أيضا. فهو 
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تركز على تطبيقاطها ونتائجتها ابتداء من ممارسة اإلتصال الحيواني البدائي، وانتهاء 
باكثر أنظمة االتصال اإلنساني تعقيداً وتشابكاّ وتركيباً مثل اللغة األساطير والشعر 
واألدب العامة، والعلوم الغويات واألنثروبولوجية والسوسييولوجية والسكولوجية 
والرياضة، والمنطق الفلسفي والرياضي والعلوم الطبعية واإلنسانية بصفاة عامة (راغيب، 

.(365 :2003
ان المفكرون علم السيميوطقية الحديثة كثرون، ولكن الفكرين الذى يصلحون 
ان شسموا برائد البنونية: هما تشارلز س. بيرس Charles S. Pierce وفيردناند دي سوسير 
Ferdinand de Saussure ويعتبران بمؤسس علم السيميوطقية (شاحد، 2004: 30). قد 

قام بدور الريادة المبكرة- دون أن إتصال أو معرفة بينهما برغم عملهما في نفس الفطرة 
الزمنية- في تأسيس علم العالمات الذى ال يزال يطرح من القضايا واإلسكاليات ما 
يصعب حمسه بطريقة النهائية، خصّاة فيما يتصل بنظام اللغة بين النظام العالمات التى 
تمتدّ تتشعّب وتتشابك لتغطي كل اإلنسطة الفكرية والسولوكية عند اإلنسان. واذا كان 
األدب والنقاد والرمزيون يقولون إن الحاية غابة أو أحراش من الرموز، فإنها من باب أول 
غابة أو أحراش من العالمات التى تتجاوز الرموز فى إنتشارها وتوغّلها فى كل مناح 

الحياة(راغب، 2003: 230).
وقد ذكر دي سوسير de Saussure في فصل الثالث من كتابه "علم لغة العام" 
تفسير المفهوم السيميولوجي، وذلك قوله: اللغة النظام من العالمة System of Sign التى 
تعبر عن األفكار ويمكن تسبيه هذه النظام بالنظام الكتابة، أو األلفباء المستخدمة عند 
الفاقدى السمع والنطق، أو الطقوس الرمزية أو صيغ المهذبة العالمات العسكرية، أو 

غيرها من األنظمة، ولكنها أهميها جميها (كامل، 2003: 16-17).
عند دي سوسير de Saussure أن العالمات Signs مركة من طرفين متصلين (اتصال 
وجهي الوارقة الواحدة). أما طرف األول فهو إشارة –مكتوبة أو منطوقة- هي الدال 
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Signifier، وطرق الثاني هي مدلول Signified، أو المفهوم الذي نعقله من هذه اإلشارة 

(كامل، 2003: 32). إهتمام دي سوسير de Saussure بخاصة باإلشارة 
اللسانية(كلكليمة)، فهدّد اإلشارة على أنها تتكوّن من "دالّ" و "مدلول". ويميل 
الشراّح المعصرون إلى وصف الدال بأنه شكل الذي تتخده اإلشارة، ومدلول بأنه 
األفهوم الذي ترجع اليه. دي سوسير (في دانيل تشاندلر، 46-47) نوضح رسم 

العالمات كبنية بهذا الشكل:
Significie (مفهوم) و مدلول ،Significant (صوار سميته) العالمات: دال

وهذا البايني:
الدال: (صوار سميته) "شجرة"، يعنى وخود أصوات: ش-ج-ر-ت

مدلول (مفهوم)، وهذا المفهوم: 
ومن ثم فإن العالمات أو الدليل عند دي سوسير وحدة نفسية ذات وجحين 

مرتباطين ارطباطا وثيقا، ويطلب أحدهما اآلخر (كامل،2003: 34).
رأى بيرس (في كامل، 2009: 196-199) أن علم سيميوطقية هو العلم 
واألثار واإلشتراك بين ثالثة الموضوع: العالمة، الموضوع، وتفسير Intrepetan، أو 
المشارة والمشارة اليه وقالبها. وأما المراد بالعالمة فعرّفها بيرس Pierce بقوله: "أعرّف 
العالمات بما يعيّنه األمر اآلخر المعيّن، الذى يسمّى بالموضوعى. بيرس(في درابسة: 

78) أن السيميوطقا ثالثة حقول، هي:
العالمات Index والعالقة بين الدال ومدلول فيها سبيية Casual، فاالدخان  .1

العالمات على النار، والطرق على الباب عالمات على وجود شخص بالباب. 
المثل Icon والعالقة فيه تقوم الى التشابيه، فالرسم هو شبه المرسوم، والتمثال هو  .2

شبه المنحوت.



14

اإلشارة أو الرمز Symbol في لغة بيرس(و سوسير يفضل مصطالحا إشارة)  .3
والعالقة فيها اعتباطية.

وقد تألف دي سوسير de Saussure في علم اللغويات، وبيرس Pierce قي علم 
المنطع البراجماتي في تكامل غير المقصود. ولعل األزدواج في تسميه هذه النظرية 
اللغّوية والنقدية يرجع الى أن دي سوسير de Saussure أسمها بالفرنسية "السيميولوجية"، 
وحين أسمها بيرس Pierce "السيميوطقية" باإلنجليزية. و قد ظلّ األسمان معاً إلى أن 
اتحاد اسم "السيميوطقية"، بقرار اتّخدته "الجامعة العالمية للسيميوتيقا"، التى انعقدت فى 
باريس في يناير 1979 ومع ذلك استمرّ البعض في استخدام المصطلحين كمترادفين 
ومتساويين في المعنى تماماً. ويوضح بول جيرو في كتابه "السيميولوجية" 1971 أن 
الفرق األساسي بين دي سوسير de Saussure وبيرس Pierce أن األول ركّز على الوظيفة 
اإلجتماعية للعالمة في حين ركّز الثانى على الوظيفة المنطقية (راغيب، 2003: 
367). وقد استطاعت النظرية السيميوتيقية أن تتوغّل فى مختلف مجاالت األدب 
والفن والثاقفة. وفي مجاال النقد األدبي استطاعة النظرية السيميوتيقية ابتكاز مناهج 
متّسقة متنوّعة لتحليل كل من الشعر والمسرحية والقصة، بادوات نابعة من كل منها 
على حدة، بحيث أصبح لدين سيميوتيقا للشعر وأخرى للمسرحية والثالثة للقصة، لكنها 
لم نفقد الصلة النقدية والتحليلية فيما بينها ال رتباطها باالمحور اللغوي في النهاية 

(راغيب،2003: 371-370)

ب. نظرية السيمييائية لألدب
إن العمل األدب هو عمل الفنى الذي يستعمل اللغة وسيلة (فرادوفو، 1995: 
121). وكانت اللغة األدب و االسيلة األول لتصويل فكرة األدب. (سيسوانتورو، 
2010: 33). واللغة هي مادة قي إختراج العمل األدبي التى تملك المعنى قبل أن 
تجعل عمال أديبا. واللغة هي مادة قي إختراج العمل األدبي التى كانت لها نظام خاص، 
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خارج النظام في العمل األدبي. وذلك يمسي في سيميوتقيية بلمنهج األول (سيميوتقيية 
بالدراجة األول). وكذلك في الغمل األدب يعنى الفن يٌضنع من اللغة كان له النظام 
الخاصة في الخارج اللعة ويسمى في سيميوتيقيية بالمنهج الثانية. (فرادوفو، 1995: 

.(121
إن نظرية البنيونية وعلم العالمات هما نظرية التحليلية األدب الموضوعية. 
فرادوفو، 1995: 121). وكان تحليل األدب باستعمل نظرية سيميوتيقية مواصلة من 
تحليل األدب بنظرية البنونية. وال يمكن أن تفصل نظرية البنونية عن نظرية السيميوتيقيية 
ألن األدبي يتركّب من عالمات التى لها المعنى. وبغير اإلهتمام على العالمات ومنهج 
العالمات فال نستطيع أن نفعم معناه كامال (فرادوفو، 1995: 118). إذن، إن تحليل 
األدب بنظرية سيميوطيقيية هو سعي لتحليل األدب على وجحة إكتشاف بنيوية 
العالمات، وإن العمل األدبي هو تركيب العالمات وتعين المعنى الممكن منه (فرادوفو، 
1995: 142). ولتحليل هذه البنيونية العالمات نحتاج إلى تحليل البنيونية لنفهم تلك 

المعنى العالمات الذي ربط في بنيونية العالمات (فرادوفو، 1995: 141).

ج. سيمييائية لميكئيل ريفاتير
ميكئيل ريفاتير Michael Rifaterre هو الناقد األدبي واألستد الجمعي، حاصل على 
شهادة الدكتورة من جامعة كولومبيا سنة 1955، كرس حياته لدراسة األدب (نعيمة، 
2010: 20). إن سيميولوجية لميكئيل ريفاتير تتأثر عليها النظرية البنونية لدى فيردناند 

.(Ferdinand de Saussure) دي سوسير
ويتفق ميكئيل ريفاتير مع الشكليين الروس في نظرية الى الشعر بوصفه استخداما 
خاصة للغة، فاللغة العادية عملية تستخدام لإلشارة إلى نوع من الواقع، أما اللغة الشعرية 
فتركز على الرسالة بوصفها غاية في ذاتها (سالدان، 1998: 179). وقال ميكئيل 
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ريفاتير في كتابه سيميوطقا الشعر Semiotik of  Poetry مند البداية حتى اآلن كان الشعر 
تتغير لغتة وصيغته الفنية. إنه يرى أن الشعر هو مظهر من مظاهر إنسطة اللغة تختلف عن 
اللغة العامة. أن الشعر يعبر عن مفاهيم و أشياء تعبيراّ غير مباشرة و بإختصار، إن 
القصيدة تقول شيأ وتعنى شيأ آخر. وهذا يشير الى أن القول الشعر يعتمد على نظام 
إشارى يختلف عن النظام الذى يستحدمه المتكلم العادى أو حتى الشاعر نفسه في حياته 
اليومية، ويقول هذا النظام على مصاحبات وتقاباالت غير متوقعة تجمعها وحدة متنجاسة 

تختلف عن الوحدة التى تجمع لغة الكتابة النشرية.

د. نظرية السيمييائية ريفاتير

األفكار غير المباشر .1
وهنا األفكار غير المباشر بسبب ثلثة أحوال:

أوالً، إستبدل المعنى Displacing of Meaning بسبب إستخدام التسبيه واإلشتعارة.   
كان استبدال المعنى هو انتقال الرمز من المعنى إلى اآلخر أو يرمز الكلمة بالكلمة 
األخرى مثل اللغة التصويرية. قال فرادوفو(2010:62) أن استعارة كناية عامة هو تشبيه،  

Perumpamaan Epos استعارة، مجاز جزء، تمثيل، تجسيم، كناية،  المثل من ملحمة

تشبيه أ)
تشبيه هو مساومة الشيء باألشياء األخرى باستخدام الكلمات المقارنة ككلمة "المثل"، 

الكاف "ك" واآلخر (فرادوفو، 2001:73).
ب) استعارة

استعارة هي اللغة التصويرية التي تصوّر أو تبدّل الشيء باألشياء األخرى بدون الكلمات 
المقارنة (فرادوفو، 2003:124). قال Alterbend (في بادرون، 1989:27)أن 

استعارة هي اللغة التصويرية التي ترى الشيء باألشياء األخرى المختلفة.     
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تجسيم  ج)
تجسيم هو التصوير الذي يساوي األجسام بالشخص. يصوّر األجسام كمثل الشخص أو 
البشر الذي له االستطاعة في الفعل والفكر والعمل. تجسيم  يجعل الصورة أو اللوحة 
حياة، ويعطي الصورة الواضحة والظاهرة. قال بادرون (1989:32) أن تجسيم هو اللغة 
التصويرية التي تصوّر الصفات الشخص إلى الحيوان أو النباتات أو األجسام أو التصوّر.  

مجاز جزء  د)
قد شرح Alterbernd (في فرادوفو، 2013:147) أن مجاز جزء هو اللغة التصويرية 
التي تذكر جزءا مهما من الشيء لألشياء األخرى. وقد قال فرادوفو أيضا (فرادوفو، 
2007: 79-78) أن مجاز جزء نوعان، األول sinekdoke pars pro toto  وهو ذكر 

البعض للكل. والثاني sinekdoke totem pro parte وهو ذكر الكل للبعض.   
كناية ه)

قال Alterbend (في بادرون، 1989:35) أن كناية هو استخدام السمات أو الخصائص 
أو العالمات أو الصفات من الموضوع لتبيينه ووصفه. اتفق Cuddon (في بادرون، 
1989:35) أيضا وقال إذا كان السمات أو الصفة يُبدّل تلك الصفات وهو يسمى 

بكناية.  
ف) تمثيل

تمثيل هو قصة المجازية تقصّ عن قصة األخرى. رأى Perrine (في بادرون، 
1989:39) أن تمثيل هو االستعارة المستمرة والمواصلة.

المثل من ملحمة ر)
المثل من ملحمة  هو المقارنة المطولة. يشكَّل،  المثل من ملحمة بمواصلة صفات 
مقارنه في الكلمات أو العبارات المتتابعة. أضاف فرادوفو (2007:71) أن ،  المثل 
من ملحمة يستخدم ليعطي الشكل الجلي، وإن غرض هذه ،  المثل من ملحمة هو 

تعميق الصفات المقارنة وليس تصوّر التساوي فقط.

 والثانياً، أشد من المعنى Distorting of Meaning الذي يسبب بثالثة احوال:
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االلتباس Ambiguity في علم البالغة مثل التورية ولها المعنيان قريب ظاهر غير المراد،  أ)
وبعيد خفيٌ هو المراد (الجارم وأمين، 2008: 295). يتكوّن الشعر من الكلمات 
والعبارات والجمل الذي فيه المعنى المختلفة والتفاسير الكثيرة (فرادوفو، 
2007:285). اختالف المعنى في تفسير الشعر يعمل إلبراز السرّ حتى جعل الشعر 
ألفت ويثير الرغبة في فهمه. الغموض يسمّى بالمعنى المختلفة. يستطيع كل الرجل أن 
يفسّر المعنى. يفسّر القارئ مطلقا، ألن الكلمات لها المعنى المتنوّعة(بادرون، 

1989:54) لكن دقة المعنى تعتمد على الحجج المظهرة. 
ب)والتناقص Contradiction في علم البالغة مثل الطباق والمقابلة. الشعر يعبّر الشيء غالبا 
عكسيا. وهذا يسبّب القارئ يركز على ما في الشعر. قال (فرادوفو،2007: 288) أن 

المفارقة هي األسلوب يدلّ على الشيء المخالفة والمعارضة بشكلها.
والكالم الفراغ Nonsense كمثل إستخدام  الكالمة الزائدة، نحو "ما" و"با" و"من زائدة"  ج)

للقافية أو للبحر.

وثالثاً، إبتكز المعنى Creating of Meaning الذي يوجد في الناص ال يملك المعنى في 
علم اللغة، بل يوجد المعنى في الشعر. كما وجد في القصيدة باستخدام العروض، 

والرباعية، والموشّهة، والقافية (كامل، 2009: 207). 
كان إهتمام السيمييائية بالتلقي إهتماماً كبيراً حتى أن ميكئيل ريفاتير طوّر 
طريقة السيمييائية خاصة بالقراءة جاعال منها قرائتين، إحدهما: قراءة هيرستيقية وقراءة 
هيرمينيطقية. ففي الهيرستيقية يقوم القارئ بالتعرف على المعاني األولية لشيفرة القصيدة. 
وفي قراءة هيرمينيطقية ال يكتفي بالمعرف على المعاني األولية وإنما يقوم بالتفسير 
الشيفرة. وتأويلها الفتاً النظري الى المعاني الثانوية التى يتوصل إليها عن طريقة 

التأويالت (خليل، 2003: 106).

قراءة هيورستيقية .2
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القراءة الهيرستيقية هي يقوم القارئ بالتعرف على المعاني األولية لشيفرة القصيدة 
(خليل، 2003: 106).

كانت القراءة الشعرية تستحدام بقراءة الشعر سجاعا بناء على تركيب أسلوب 
اللغة، وليظهر المعنى يحتاج أن يضع الترادٌف الذي يوضع في كوسين. و كذلك 
تركيب الجاملة تناسب بالجملة األصلية أيضاً. وإذ كان تركيب الجاملة الشعرية في 
األدبي العربي تنقلب كثيراً ألهّمية القافية أو البحر، فمن الممكن تصدر إلى تركيب 

الجاملة األول إلظهر المعنى (كامل، 2009: 211-210).

القراءة الهيوريستيقية هي القراءة في المستوى األول في نظرية السيميائية لريفتير. 
والذي يجري في هذه القراءة هي المحاولة لتوضيح القراءة لكل من الجمل بإضافة 
الروابط، مثل: و، أو، ثم، بل، إذا، حتى وما إلى ذلك، حيث تحتاج تلك الكلمات 
إلثبات المعاني ولكون صفات الشعر الضخمة في تركيب الكلمات. مثاال على ذلك 
أبيات الشعر حيث قالت في منطوقها: "لوامع القمر تتساقط في سطوح البيت/ورجل 
يستوي في بلكون/يصرف فنجان روبستا/يحتسب كم مرة غلبه الفحص". تحتمل 
إجراءات القراءة الهيوريستيقية في هذه األبيات بإضافة الروابط "إذا" في مستهل البيت 

وكلمة "كان" بعد كلمة "بيت"، ثم كلمة "و" بعد "روبستا".

قراءة هيرمينيطقية .3
القراءة الهيرمينيطقية ال يكتفي بالتعرف على المعاني األولية و إنما يقوم بتفسير 
الشيفرة، وتأويلها الفتاً النظر الى المعاني الثانوية التى يتوصل إليها عن طريقة التأويالت 
(خليل، 2003: 106). والعبارة الهيرمينيطقية أقدام المناهج العلمية، من الزمان أفالطو 
Plato وآريستوتيلس Aristoteles.كان في بدايتها تستخدم لتفسير الكتاب المقدّس. 

 , Dilthey مضافة الى ذلك، في القرن التاسع عسر نشأت الهيرمينيطقية المعاصرة بى
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Heidegger , Gadamer, Ricoeur Sheiler Macher، و من هؤالء ميكئيل ريفاتير 

(راتنا،43). 
القراءة الهيرمينيطقية هي القراءة الثانية لتفسير المعنى كامال. إن القارئ في هذه 
القراءة قد يفهم كامال ما قرأه ثم يشير المعنى الخارجى في العالمة. وبقرأة الهيرستيقية 
والهيرمينيطقية، نجد معنيين مختلفين المعنى اللغوى الداخلى والمعنى الخارجى 
اإلصطالحى. المعنى اللغوى الداخلى هو الكالم اإلعالم في المحاكة Mimesis مواجة 
بانسخة وله صفة مكتبية تُناسب اللغة والنسخة. وأما المعنى الخارجى اإلصطالحى فهو 
وحدة بين الصيغة و الداللة، والمعنى الخارجى يخرج من مراجع اللغة ويصدر إلى أشياء 
خارج النسخة (ريفاتير،1978: 3-2). وكانت القراءة الهيرستيقية للقارئ تحصّل له 
على المعنى في نسخة فقط. وأما المعنى الخارجى فيحصل عليه عند قرأة التفسير أو 
قراءة الهيرمينيطقية. وتبادل المعنى الداخلى الى المعنى الخارجى ينشئ منهج التفسير 

وهو أن الرموز تشرحها النسحة (ريفاتير،1978: 81). 
أغراض الهيرمينيطقية هي التحقيق المهنى الدخلى بتعبير المعنى الخارجى. وليفهم 
المعنى النص في الشعر، يحتاج الى القارئ نوعان من التفسير هما: التفسير الرسمى أم 

ظاهر، والتفسير الروح (هادي، 2001: 96). 
القراءة الهيرمينيوتقية هي القراءة في المستوى الثاني في نظرية السيميائية لريفتير، 
حيث تشارك التأويل. فيمكن أن نقول ألبيات "لوامع القمر تتساقط في سطوح 
البيت/ورجل يستوي في بلكون/يصرف فنجان روبستا/يحتسب كم مرة غلبه الفحص" 
السابقة بأنها تأتي بتأويل: كان رجل يشرب القهوة أمام بيته حين يمد الليل ظالمه. ففي 
هذا الصدد، تدل على معنى الليل جملة "لوامع القمر تتساقط في سطوح البيت"، أما 
الشرب فتدل عليه جملة "يصرف فنجان"، مع أن الباحث يعرف أن المشروب هو القهوة 

لداللة كلمة "روبستا" حيث كانت نوعا من القهوة
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المصفوفة، والنموذج، والمتغيرات .4
لتوضيح وبحث معنى الشعر، فيبحث عن موضوعه وتفاصيل وخالصة 
 Matriks بمصفوفة،نموذج، والمتغيرات (ريفاتير، 1978: 13). يجب تجريد مصفوفة
من الشعر أو األعمال األدبية األخرى التي تبحث، و مصفوفة  ليس صريحا في الشعر 

(ريفاتير، 1978: 19-21). 
مصفوفة هو مصدر المعنى في الشعر. في العادة مصفوفة ال يكتب في الشعر بل 

هو الكلمة األساسية لتفسير الشعر (فرادوفو، 2008: 299).
في فهم الشعر، تصوّر ريفاتير بثقالة. ينقسم ثقالة جزءان هما ثقالة مستديرة 
وجوف كرية في وسط ثقالة وهما العناصر المهمة ال يتفرّقان ويتكاتف بعضها بعضا. 
جوف ثقالة هو مسند ثقالة مستديرة. هذا الحال سواء كان بالشعر، الخالء في الشعر 
والحال المعدوم في الشعر هو مسند وعماد في الشعر ويكون هذا األمر مراكز المعنى 

المهمة ويجب لوجوده.
وضح وتمّ وجود مصفوفة بشكل نموذج Model، يعني شيء منظور في   
 .Matriks يقال أيضا بالشكل األول من مصفوفة Model النصوص الشعرية. نموذج
نموذج Model هو الجملة أو الكلمات التي ترمز وتمثّل المقطع الشعرية. نموذج يصوّر 
والمتغيراتVarian  الذي وجد في كلّ البيت. وبعبارة أخرى، الشعر هو التطور من 

. Varian ثمّ يغيّر ويحوّل في المتغيرات  Modelحتى نموذج Matriks مصفوفة
بشكل موجز، تأتي المصفوفة بمعنى موضوع الشعر. فالمصفوفة تتضمن في 
هيكل الشعر، وتتضح بعد أداء القراءة فيه. وأما النموذج هو التحقيق األول للمصفوفة 
وهو طريقة الشاعر لعرض الموضوع في أجزاء الشعر. وأما المتغير هو تحقيق النموذج، 
وهي يأتي بشكل الجمل أو القصص الموجودة في النموذج. فمن المثال السابق، نعرف 
أن المصفوفة فيه هي القلق. فهنالك رجل يكتئب أمام البيت ويشرب القهوة، وهو يفكر 
عن امتداد فترة الفحص (لبحثه). وإذا استمر ذاك الشعر، فاألنواع المحتملة للتسجيل 
إلكمال الموضوع هي عبارة: "ثم يقوم في يومه الغد ويتجه إلى المكتبة"، "وحين أمسى 
اليوم ذهب إلى أستاذه ليشكو بعض المشاكل"، وغيرها من العبارات. فهاتين نشاطتين 
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متغيران من النموذج وهو النشاطة. وكل منهما أي النموذج والمتغير محتاج لتقوية نشأة 
الموضوع.

هيبوكرام .5
قال كريستيفا Kristeva (في فرادوفو، 2001: 26) أن العالم هو النصوص. 
النصوص ليس الكتابة، اللغة، القصة الشفوية فقط. لذلك المجتمع، العادة، واألحكام 
كلّه من النصوص. من أجل ذلك، لحصول ولوجود معنى الشعر، ال بدّ أن يفهم الشعر 
كالرمز، وال تنسى عن العالقة بين الشعر وتاريخه، بين الشعر والشاعر، بين الشاعر 

وعهده ثم العالقة بالشاعر قبله(فرادوفو، 2001: 126).
رأى جولير Culler (في فرادوفو، 2001: 127) أن كلّ النص هو االمتصاص 
من النصوص األخرى. المقصود هو النص يأخذ األشياء الجيدة بعد المشاهدة 
واالستيعاب من األشياء المهمّة بالوعي أم ال. وبعد أن يردّ النصوص األخرى ويفهم 
االتفاقات األدبية، فتتحوّل الفكرة الجمالية أو المفاهيم الكثيرة إلى األعمال األدبية 
الخاصة بالمفاهيم والفكرة الجمالية الخاصة حتى يكون األعمال الحديثة. االتفاقات 
 Hipogram  والفكرات المفهومات يعرف بمقارنة النصوص الذي أصبح هيبوكرامه

بالنصوص الجديدة.  
رأى ريفاتير أنّ األعمال األدبية يمكن أن تفسيرها متكامال إذا ارتبطت باألعمال 
األدبية األخرى إما دعما أو متعارضة. العالقة بين األعمال األجبية وآخر تسمى 
بهيبوكرام. تفقّد هيبوكرام من خالل عالقة األعمال األدبية بخلفيته التاريخية. أساسيا 
هيبوكرام هو خلفية تشكيل العمل، المتعلقة بحالة المجتمع، األحداث في التاريخ، أو 

العالم وحياة الشاعر. كما مصفوفة ، هيبوكرام هو جوهر المعنى الذي واجب لوجوده.
 Hipogram actual أنقسم ريفاتير هيبوكراما بقسمين هما هيبوكرام الحقيقي
وهيبوكرام اإلحتمل Hipogram potensial. األول، هيبوكرام اإلحتمل هو هيبوكرام الذي 
ظاهر في األعمال األدبية. وهذا في شكل إفتراض Presuposisi، النظام الوصف، ومعنى 
داللة الموجودة في كلّ األعمال األدبية وعالقته غير الموجود في المعجم بل في 
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أفكارنا. والثاني، هيبوكرام الحقيقي هو العالقة بين النصوص والنصوص الموجودة قبله 
(ريفاتير، 1978: 23). 

تحليل سيميوطيقا ريفاتير هو تحليل الشعر المالحظ إلى شخصية الشعر 
وبالخطوات يعني التعبير غير مباشرة، قراءة االرشادية ، قراءة التفسيرية، وبحث مصفوفة، 

نموذج، متنوع المختلف.

الباب الثالث
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أ.تاريخ الشعر السياسي من نزار قباني

في البداية كان الشعر نزار قباني هو الشعر تضمن موضوع المرأة. هذا ألن الشعور بفقدان 
نزار ألختها الكبرى ألنها رفضت المباراة. وُلد نزار في عام 1923، عندما كان عمره 15 
عامًا، أي في عام 1938، انتحرت أخته البالغة من العمر 25 عامًا لرفضه الزواج المدبر. حتى 
في عام 1942، نشر نزار مجموعة من شعره األولى ، قالت لي الثمراء، الشعر الذي يحتوي 
على الحب وكيف الظروف االجتماعية للمرأة في ذلك الوقت. في عام 1945 تخرج من كلية 

الحقوق وأصبح دبلوماسيًا، وهي مهنة كان لها تأثير مهم في تطوير شعره.
بعد حرب هزيمة الدول العربية في الحرب العربية اإلسرائيلية األولى في عام 1948، 
بدأالشعر نزار السياسية في الظهور. ورد نزار على فوضى الوضع في سوريا بسبب النصر 
اإلسرائيلي من خاللشعره. كما هو الحال في قصيدته المعنونة "خبز وحسيس وقمر" ، وهوالشعر 

نددت بإفالس األمة العربية بسبب الجهل والفساد والخرافات. تم سجنه تقريبًا بسبب الشعر.
كان عام 1956 نقطة تحول في شعر نزار، إذا كان يكتب سابقًا الكثير عن الحب 
والمرأة، في عام 1956 أصبح كتابه بعنوان شعر من نزار قباني أيضًا بداية شعر السياسية. في 
عام 1966استقال نزار من منصبه الدبلوماسي واستقر في بيروت. يكتب نزار الشعر "درس في 

الرسم" في العام 1987. 

ب.الشعر درس في الرسم
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درس في الرسم

1
يضع إبني علبة ألوانه أمامي

ويطلب منّي أن أرسم له عصفوراً ..
أغطّ الفرشاة باللون الرمادي

وأرسم له مربعا عليه قفل .. وقضبان
يقول لي إبني، والدهشة تمأل عينيه :

" .. ولكن هذا سجن ..
أال تعرف، يا أبي، كيف ترسم عصفوراً ؟؟ "

أقول له: يا ولدي .. ال تؤاخذني
فقد نسيت شكل العصافير ...

2
يضع إبني علبة أقالمه أمامي

ويطلب منّي أن أرسم له بحراً ..
آخذ قلم الرصاص،

وأرسم له دائرة سوداء
يقول لي إبني :

" ولكن هذه دائرة سوداء، يا أبي ..
أال تعرف أن ترسم بحراً ؟

ثم أال تعرف أن لون البحر أزرق ؟ .. "
أقول له: يا ولدي
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كنت في زماني شاطراً في رسم البحار
أما اليوم .. فقد أخذوا منّي الصنارة

وقارب الصيد ..
ومنعوني من الحوار مع اللون األزرق ..

واصطياد سمك الحرية

3
يضع إبني كراسة الرسم أمامي ..

ويطلب منّي أن أرسم له سنبلة قمح
أمسك القلم ..

وأرسم له مسدساً ..
يسخر إبني من جهلي في فن الرسم

ويقول مستغرباً :
أال تعرف يا أبي الفرق بين السنبلة .. والمسدس ؟

أقول له يا ولدي ..
كنت أعرف في الماضي شكل السنبلة

وشكل الرغيف وشكل الوردة ..
أما في هذا الزمن المعدني

الذي انضمت فيه أشجار الغابة
إلى رجال الميليشيات

وأصبحت فيه الوردة تليس المالبس المرقطة ..
في زمن السنابل المسلحة

والعصافير المسلحة
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والثقافة المسلحة
والديانة المسلحة ..
فال رغيف أشتريه

إال وأجد في داخله مسدساً
وال وردة أقطفها من الحقل
إال وترفع سالحها في وجهي
وال كتاب أشتريه من المكتبة
إال وينفجر بين أصابي ...

4

يجلس إبني على طرف سريري
ويطلب منّي أن أسمه قصيدة
تسقط منّي دمعة على الوسادة
فيلتقطها مذهوالً .. و يقول:

" ولكن هذه دمعة، يا أبي، وليست قصيدة "
أقول له:

عندما تكبر ياولدي ..
وتقرأ ديوان الشعر العربي

سوف تعرف أن الكلمة والدمعة شقيقتان
وأن القصيدة العربية ..

ليست سوى دمعة تخرج من بين األصابع ..
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5
يضع إبني أقالمه، وعلبة ألوانه أمامي

ويطلب منّي أن أرسم له وطناً
تهتز الفرشاة في يدي

وأسقط باكياً

جنيف 1986/1/20

ج. األفكار غير المباشر في الشعر "درس في الرسم" لنزار قباني في ضوء نظرية لمكيل 

ريفاتير 

أوالً، إستبدال المعنى. كان إستبدال المعنى هو انتقال الرمز من المعنى الى اآلخر أو يرمز 
الكلمة بالكلمة األخرى مثل اللغة التصورية.

التشبيه .1
تشبيه هو مساومة الشيء باألشياء األخرى باستخدام الكلمات المقارنة ككلمة "المثل"، 

الكاف "ك" واآلخر (فرادوفو، 2001:73).
في الشعر التي تشمل التشبيهات هي الخطوط التالية:

وأن الشعر العربية ..
ليست سوى دمعة تخرج من بين األصابع ..

السطر أعاله هو عبارة عن التشبيه ألن الشاعر يقارن أن الشعر العربي هو نفس الدموع التي 

تنقط من األصابع.
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االستعارة المكنية .2
االستعارة المكنية هو التصوير الذي يساوي األجسام بالشخص. يصوّر األجسام كمثل 
الشخص أو البشر الذي له االستطاعة في الفعل والفكر والعمل. تجسيم يجعل الصورة أو اللوحة 
حياة، ويعطي الصورة الواضحة والظاهرة. قال بادرون (1989:32) أن االستعارة المكنيةهو 
اللغة التصويرية التي تصوّر الصفات الشخص إلى الحيوان أو النباتات أو األجسام أو التصوّر.في 

الشعر، االستعارة المكنية هو أكثر عدد. فيما يلي االبيات الذييحتوي علىاالستعارة المكنية

يقول لي إبني، والدهشة تمأل عينيه
الجملة أعاله تحتوي على االستعارة المكنية ألن العجائب يشبه كائنًا صلبًا، بحيث 
يمكنه ملء المسافة. "العجائب مأل عينيه"، حاولت الجملة يشكل إعجاب الصفة، وكانت العين 

تُعتبر غرفة يمكن ملؤها بشيء ما.

الذي انضمت فيه أشجار الغابة
إلى رجال الميليشيات

الجملة أعاله تشمل أيضا علىاالستعارة المكنية. ألن األشجار تتساوى مع شكلها 
وطبيعتها مع البشر والميليشيات. من خالل هذااالفتراضفهذا يعني أن األشجار لها أرجل، 
وأيدي، ويمكن أن تحمل السالح، ويمكن أن تقاتل، وتكون غاضبة، ويمكن أن تفعل أشياء 

أخرى والتي في هذه الحالة تشبه ما يمكن للميليشيات القيام به كبشر.

وأصبحت فيه الوردة تليس المالبس المرقطة ..
تتساوى األزهار أيضًا مع البشر. بحيث يبدو كأن األزهارارتداء المالبس.

في زمن السنابل المسلحة
تعتبر سيقان كالبشر حتى يتمكنوا من حمل األسلحة.

والعصافير المسلحة
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تعتبر الطيور أيضًا ذات وعي بشري، لذا فهي مسلّحة أيضًا.

والثقافة المسلحة
ال يقتصر االستعارة المكنية على استخدامه في الكائنات الحية التي تتساوى خصائصها 
مع البشر، ولكن يمكن أيضًا استخدام االستعارة المكنية في المفاهيم، في هذه الحالةالثقافية. 
الثقافة مسلحة، كما لو أن للثقافة وعيها الخاص مثل البشر، لذا فهي تحتاج إلى األسلحة، سواء 

للقتال أو اللجوء.

والديانة المسلحة ..
كمثل الثقافة، والدين هو أيضا مفهوم. الشاعر نزار قباني يستعير الدين. فيما يتعلق بالدين 

باعتباره شيئًا ذا وعي في حد ذاته، فهو يربطه بالمفاهيم اإلنسانية. الدين مسلح.

تسقط منّي دمعة على الوسادة
الدموع ال تسقط، ولكن بالتنقيط. ألن كلمة السقوط تستخدم فقط للكائنات التي لها 
وحدة صلبة. الزجاجة يمكن أن تسقط. أكياس يمكن أن تسقط. عندما تكون الدموع عبارة عن 
أشياء سائلة لها كمية صغيرة في كل إنتاج، يتم إضافتها إلى كلمة السقوط لإلشارة إلى أنه عند 
حدوث حالة من البكاء، ثم تم استعارة الدموع في ذلك الوقت. تتساوى الدموع مع األجسام 

الصلبة، بحيث يمكنها "السقوط" مثلها.

سوف تعرف أن الكلمة والدمعة شقيقتان
الكلمات والدموع هما شيئان مختلفان. الكلمات عبارة عن مجموعة من الحروف 
المكتوبة، بينما الدموع عبارة عن ماء يخرج من العين ألسباب معينة. فيما يتعلق بكلمات 
ودموع األخوين التوأم، أن وجود االستعارة المكنية هنا. يتم تشبيه الكلمات والدموع 

بخصائصها وأشكالها بحيث يمكن اعتبارها لها نفس األم.
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مجاز جزء .3
قد شرح Alterbernd (في فرادوفو، 2013:147) أن مجاز جزء هو اللغة التصويرية 
التي تذكر جزءا مهما من الشيء لألشياء األخرى. وقد قال فرادوفوأيضا (فرادوفو، 2007: 
79-78) أن مجاز جزء نوعان، األول تشبيه التمثيل وهو ذكر البعض للكل. والثاني تشبيه غير 
التمثيل وهو ذكر الكل للبعض. في الشعر وجدت تشبيه، كالهماتشبيه التمثيل وتشبيه غير 

التمثيل

كنت أعرف في الماضي شكل السنبلة
في الجملة أعاله، فعل الماضي هوتشبيه التمثيل. انه يظهر جزئيا للجميع. ألن الشاعر 
يكتب كلمة فعل الماضي هناك ليس فقط إلظهار الوقت في تاريخ معين، وليس ماضي خاص 
أشار إليه الشاعر. لكن جميع جوانب الماضي، بدءًا من الوقت والتاريخ واألشياء األخرى التي 
تحيط به. فعل الماضي هناك تعني أن التاريخ كله، وليس فقط وقتًا في الماضي، بحيث يكون 

هوتشبيه التمثيل، يظهر جزئيًا للتاريخ كله الذي تم تشكيله في كلمة "الماضي".

عندما تكبر ياولدي ..
تستخدم الجملة أعاله أيضًا هوتشبيه التمثيل، ألن الشيء الكبير المقصود بالشاعر ليس 
كبيرًا في مفهوم معين. جسم كبير ، أو فهم كبير، أو كبير في المفاهيم. لكن الهدف الكبير هو 
الموقف الذي يصبح فيه الطفل كبيرًا، إما من حجم الجسم في العمر ويزيد من المعرفة وما إلى 
ذلك. تشير الكلمة الكبيرة في الجملة إلى العديد من األشياء، والتي تُظهر جزءًا فقط. ثم يتم 

تضمينه في تشبيه التمثيل.

في زمن السنابل المسلحة
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إلى جانب تشبيه التمثيل، هناك أيضاتشبيه غير التمثيل. هذا هو عكس تشبيه التمثيل. 
الجملة أعاله تستخدم تشبيه غير التمثيل، فهي تعرض الكل لجزء. "في وقت كانت فيه سالل 
القمح مسلحة"، بدا األمر كما لو أن جميع األماكن في تلك الفترة كانت مسلحة بسيقان 
القمح. على الرغم من أن ما يعنيه الشاعر كان هناك موقع معين فقط، في مناطق معينة من العالم، 
والتي في ذلك الوقت، كانت سيقان القمح مسلحة. في هذه الحالة، تشتمل الجملة على تشبيه 
غير التمثيل، ألنها تظهر البعض أو مكانًا معينًا فيه ساق القمح مسلحًا، على افتراض أنه كان 

عصرًا كانت فيه سالل القمح مسلحة.

ويطلب منّي أن أرسم له وطناً
الدولة في الجملة هي أيضا منتشبيه غير التمثيل. بالطبعال يعتزم الشاعر افتراض الدولة 
هناك كدولة بمعنى المفهوم، حيث تكون الدولة منطقة، كاملة مع هيكلها اإلداري ومبانيها 
وشعبها والشوارع ونظامها االقتصادي. لكن البلد المقضود فقط هو البلد في المفهوم، وهو في 
هذه الحالة فقط  الصورة عن البلد على الورق باستخدام الخط. في هذه الحال ، فإن البلد 

هوتشبيه غير التمثيل، ألنها ال تشير إلى الحالة المثالية الكلية، بل إلى الصور فقط.

.

التمثيل .4
التمثيل هو قصة المجازية تقصّ عن قصة األخرى. رأى Perrine (في بادرون، 
1989:39) أن تمثيل هو االستعارةالمستمرة والمواصلة. يوجد المجازالتمثيلفي هذا الشاعر في 

الجمل التالية:

فال رغيف أشتريه
إال وأجد في داخله مسدساً
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في الجملة أعاله هوالمجاز التمثيلي، ألن الشاعر يعتزم إظهار أنه ال يوجد شيء آمن في 
هذا العصر، وكل ذلك في خطر ويجب أن يكون كل إنسان حذرًا. هذا ضمنيًا في عبارة "ال 

يمكنك شراء الخبز، دون العثور على سالح فيه".

وال وردة أقطفها من الحقل
إال وترفع سالحها في وجهي

الجملة أعاله تستخدم أيضًا تشبيه التمثيل بنفس الفكرة. "ال توجد أزهار يمكنك 
التقاطها في حديقة دون رش الدم على وجهك" مما يدل على حالة غير آمنة. هناك مثال تم 
تصميمه للعرض ، حتى عند التقاط الزهور، حيث يعتبر التقاط الزهور نشاطًا طبيعيًا، يجب 

توخي الحذر. لماذا؟ ألننا "في هذا العصر".

وال كتاب أشتريه من المكتبة
إال وينفجر بين أصابي ...

الصور النهائية موجودة في الجملة أعاله. مع نفس الفكرة عن انعدام األمن في عصر ما، 

وصف الشاعر ذلك في عبارة "ال يمكنك شراء الكتب التي ال تنفجر بين أصابعك" ، بمعنى 

خطر انفجار قنبلة حتى في كتاب ، وظهور انعدام األمن هذا العصر من مختلف جوانب الحياة ، 

بدءا من الزهور في الحديقة، والخبز، وحتى الكتب.

المثل من ملحمة .5
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المثل من ملحمة  هو المقارنة المطولة. يشكَّل،المثل من ملحمة بمواصلة صفات مقارنه 
في الكلمات أو العبارات المتتابعة. أضاف فرادوفو (2007:71) أن ،المثل من ملحمة 
يستخدم ليعطي الشكل الجلي، وإن غرض هذه ،المثل من ملحمة هو تعميق الصفات المقارنة 

وليس تصوّر التساوي فقط.
فيما يلي مقارنة بالمالحم في هذه الشعر:

أما في هذا الزمن المعدني
الذي انضمت فيه أشجار الغابة

إلى رجال الميليشيات
وأصبحت فيه الوردة تليس المالبس المرقطة ..

في زمن السنابل المسلحة
والعصافير المسلحة
والثقافة المسلحة

والديانة المسلحة ..
فال رغيف أشتريه

إال وأجد في داخله مسدساً
وال وردة أقطفها من الحقل
إال وترفع سالحها في وجهي
وال كتاب أشتريه من المكتبة
إال وينفجر بين أصابي ...

تشكلت هذه المقارنة من عبارة "ولكن هذا عصر صعب، حيث انضمت األشجار في 

الغابة إلى الميليشيات". ثم يتم شرح وتوضيح الفكرة األولية في الجملة من خالل االستمرار في 
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قيم المقارنة. في هذه الحالة ، استمر الشاعر: بعد انضمام األشجار إلى الميليشيا، كانت هناك 

أزهار مرتدية، ثم رأى الشاعر أيضًا أن سيقان القمح والطيور وحتى الدين كانت مسلحة أيضًا. 

هذا يؤدي إلى وصف الشاعر في هذه القصيدة بأنها "ال يوجد شيء آمن" من الخبز والزهور 

وحتى الكتب. في هذا اليوم وهذا العصر، كل شيء خطير. يمكن أن تكون المقارنة بين 

المالحم طويلة جدًا.

وثانيا، أشد من المعنى الذي يسنن بثالثة احوال: االلتباس، التناقص، كلم الفرغ
االلتباس .1

االلتباس Ambiguityفي علم البالغة مثل التورية ولها المعنيان قريب ظاهر غير المراد، و بعيد 
خفيٌ هو المراد (الجارم و أمين، 2008: 295). يتكوّن الشعر من الكلمات والعبارات 
والجمل الذي فيه المعنى المختلفة والتفاسير الكثيرة (فرادوفو، 2007:285). اختالف المعنى 
في تفسير الشعر يعمل إلبراز السرّ حتى جعل الشعر ألفت ويثير الرغبة في فهمه. الغموض 
يسمّى بالمعنى المختلفة. يستطيع كل الرجل أن يفسّر المعنى. يفسّر القارئ مطلقا، ألن 
الكلمات لها المعنى المتنوّعة(بادرون، 1989:54) لكن دقة المعنى تعتمد على الحجج 

المظهرة. 
فيما يلي الجمل التي تحتوي على االلتباس:

كنت أعرف في الماضي شكل السنبلة
عندما تكبر ياولدي ..

في زمن السنابل المسلحة
ويطلب منّي أن أرسم له وطناً
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في الجملة األولى، فعل الماضي له معنى مزدوج. عبارة "في الماضي أفهم شكل ساق 
القمح" لها معنيان. أوالً، إذا فهم شخص ما شكل سيقان القمح في الماضي، فهل هذا يعني أنه 
قد نسي شكله في هذا اليوم وهذا العصر، بحيث يكون شكل سيقان القمح في الوقت الحاضر 
غائب تمامًا عن فهمه؛ هو ال يعلم؟ المعنى الثاني هو، هل هناك شخص يفهم شكل سيقان 
القمح في الماض، وكذلك الحاضر؟ بحيث يمكن فهم فهمه لساق القمح في الماضي، في 
سيقان القمح في الوقت الحاضر، مما يعني أنه يمكن للشخص استخالص استنتاجات جيدة 

حول أوجه التشابه أو االختالفات في سيقان القمح في الماضي مع الحاضر؟
في الجملة الثانية، "عندما تكون كبيرًا يا ولدي" أيضًا معنى مزدوج. أوالً ، هل هناك 

حجم مادي كبير؟ أو الثاني، كبير هناك موجهة لمفهوم في تطور الحياة البشرية؟
في الجملة الثالثة، "في عصر حيث سيقان القمح المسلحة" لها أيضًا معنى مزدوج. 
األول هل العصر الذي سيتم تناوله هناك هو العصر العالمي، حيث يجد جميع البشر في ذلك 
الوقت بسهولة سيقانًا مسلحة من القمح. أو الثاني ، هل يشير العصر فقط إلى عصر في منطقة 

معينة؟
في الجملة الرابعة، "ويطلب مني أن أصور البلد" هناك أيضًا معنى مزدوج. األول هل الدولة 
هناك دولة مثل مفهوم الدولة الذي هو في أذهاننا، أي نظام الحكم، مع المجتمع وبنيته 
االجتماعية، أو بالمعنى الثاني، الدولة تشير فقط إلى صورة الدولة على الورق يعني خريطة البلد؟

التناقص .2
والتناقص Contradiction في علم البالغة مثل الطباق و المقابلة. الشعر يعبّر الشيء غالبا 

عكسيا. وهذا يسبّب القارئ يركز على ما في الشعر. قال (فرادوفو،2007: 288) أن 
المفارقة هي األسلوب يدلّ على الشيء المخالفة والمعارضة بشكلها.
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يمكن إنشاء التناقض بسبب وجود المفارقة أو من خالاللسخرية،. في هذا الشعر، لم 
يجد الباحث أي السخرية، لكن الباحثوجد الكثير من المفارقة. الشعر الذي تتكون من خمسة 

أجزاء نصف مغلقة باستخدام السخرية، كما نقل الباحثاألجزاء اآلتي:

كنت في زماني شاطراً في رسم البحار
أما اليوم .. فقد أخذوا منّي الصنارة

وقارب الصيد ..
ومنعوني من الحوار مع اللون األزرق ..

واصطياد سمك الحرية

***
أما في هذا الزمن المعدني

الذي انضمت فيه أشجار الغابة
إلى رجال الميليشيات

وأصبحت فيه الوردة تليس المالبس المرقطة ..
في زمن السنابل المسلحة

والعصافير المسلحة
والثقافة المسلحة

والديانة المسلحة ..
فال رغيف أشتريه

إال وأجد في داخله مسدساً
وال وردة أقطفها من الحقل
إال وترفع سالحها في وجهي
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وال كتاب أشتريه من المكتبة
إال وينفجر بين أصابي ...

***
عندما تكبر ياولدي ..

وتقرأ ديوان الشعر العربي
سوف تعرف أن الكلمة والدمعة شقيقتان

وأن القصيدة العربية ..
ليست سوى دمعة تخرج من بين األصابع ..

في النقطة األولى، يُشار إلى السخرية بوصف موقف، حيث كان الموضوع (األب) في 

وقت مناسب لوصف البحر. لكن اآلن، قال األب إنه أخذوه بعيدًا عن خطاف الصيد، وعن 

قارب الصيد، وعن الحديث الحر عن الصيد. وهذه السخريةالحرية األولى له البشر، واآلن بعض 

البشر يأخذون في الواقع حريات بشرية أخرى.

في النقطة الثانية، تتم اإلشارة إلى السخرية من خالل صورة لألب الذي يشعر بأنه ال 

يفهم ما يحدث اآلن. في الماضي، قال األب في الشعر، إنه ال يزال يتعرف على شكل ساق 

القمح وشكل الخبز وشكل الزهرة. لكن في هذا اليوم وهذا العصر، كل شيء يتغير أمام أعين 

األب. شرح األب حول انضمام األشجار في الغابة مع الميليشيات، وحول الزهور الملبوسة، 

وعن الدين، والثقافة، والطيور، سيقان القمح التي أصبحت اآلن مسلحة. السخرية، السالح الذي 

يجب استخدامه فقط من قبل األشخاص الذين لديهم اعتبارات أخالقية (إنسانية) مرتبطة اآلن 

بمختلف جوانب الحياة، في السعي لتحقيق طموح معين.
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في النقطة الثالثة، يتم إظهار السخرية من خالل وصف أن الشعر العربي في المستقبل 

يشبه المسيل للدموع من األصابع. إن مساواة الشعر المرادف بالجمال ودموع المعاناة، هي 

سخرية عصر فقد الناس فيه ضميرهم. حقبة تسببت في غضب البشر، حقبة تسبب فيها الشعراء 

في كتابة شعرهم، ألنه عندما يكتبون الشعر، فإن ما كتبوه كان يعاني.

3. كالم الفراغ

ال يوجد أي معنى في تصور الشعر لنزار قباني. ألن جميعها مكتوبة بوضوح وهذا الشعر 

نفسها تصنف على أنها شعر سردية ، وهي الشعر الذي يحتوي على قصة وشخصيات.

وثالثا، إبتكز المعنى الذي يوجد في الناص ال يملك المعنى في علم اللغة، بل يوجد 
المعنى في الشعر. وهي: العروض، الرباعية، الموشّهة، والقافية.

في هذا البحث، ال يوجد الباحث النغمة،والطباعة، والمتماثل الذي ال يغير المعنى .

د. قراءة هيرستقية
قراءة هيرستيقية هي يقوم القارئ بالتعرف على المعاني األولية لشيفرة القصيدة (خليل، 

.(106 :2003
كانت القراءة الشعرية تستحدام بقراءة الشعر سجاعا بناء على تركيب أسلوب اللغة، و 
ليظهر المعنى يحتاج أن يضع الترادٌف الذي يوضع في كوسين. و كذلك تركيب الجاملة 
تناسب بالجملة األصلية أيضاً. و إذ كان تركيب الجاملة الشعرية في األدبي العربي تنقلب كثيراً 
ألهّمية القافية أو البحر، فمن الممكن تصدر إلى تركيب الجاملة األول إلظهر المعنى (كامل، 

.(211-210 :2009
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القراءة اإلرشادية هي قراءة المستوى األول. حيث يضيف الباحث في هذا الشعر فقط 
ازداد الوصل الالزمة (ألن هذا الشعر واضحة تمامًا ألنها شعر سردية) عندما ينتقل االبيات 
ويجعل شكل الشعر نثرًا، يصبح من السهل الحقًا الوصول إلى المستوى الثاني من القراءة 

والقراءة التأويلية والتفسيرية.

 .1
يضع إبني علبة ألوانه أمامي ويطلب منّي أن أرسم له عصفوراً(ثم) أغطّ الفرشاة باللون الرمادي 
وأرسم له مربعا عليه قفل .. وقضبان (بعد ذلك) يقول لي إبني،(مع) والدهشة تمأل عينيه، 
(يقول)" .. ولكن هذا سجن .. أال تعرف، يا أبي، كيف ترسم عصفوراً ؟؟ "(ثم) أقول له: يا 

ولدي .. ال تؤاخذني فقد نسيت شكل العصافير ...
في القراءة اإلرشادية، الجزء األول من الشعر هو صورة لحادث حول طفل يطلب من والده رسم 

طائر، لكن والده يصف السجن بدالً من ذلك.

 .2
يضع إبني علبة أقالمه أمامي(ثم) ويطلب منّي أن أرسم له بحراً ..(و)آخذ قلم الرصاص وأرسم 
له دائرة سوداء(يرى و) يقول لي إبني :"ولكن هذه دائرة سوداء، يا أبي ..أال تعرف أن ترسم 
بحراً ؟ ثم أال تعرف أن لون البحر أزرق ؟ .. "أقول له: يا ولدي(،)كنت في زماني شاطراً في 
رسم البحار(و لكن) أما اليوم .. فقد أخذوا منّي الصنارة وقارب الصيد ..ومنعوني من الحوار 

مع اللون األزرق .. واصطياد سمك الحرية.

الجزء الثاني من القراءة الكشفية هو نفس الجزء األول. هذه صورة لطفل يطلب من والده رسم 
شيء ما، لكن األب رسم شيئًا آخر. هذه المرة طلب الطفل من والده رسم البحر، لكن بدالً 
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من رسم البحر، رسم األب في الواقع دائرة مظلمة. وعندما احتج الطفل ألبيه على أن البحر كان 
أزرقًا ، ردّ األب بقصة عن حالة األشخاص الذين يعيشون كصيادين.

.3
يضع إبني كراسة الرسم أمامي ..ويطلب منّي أن أرسم له سنبلة قمح(ثم) أمسك القلم .. وأرسم 
له مسدساً .. (بعد ذلك) يسخر إبني من جهلي في فن الرسم(،) ويقول مستغرباً : أال تعرف يا 
أبي الفرق بين السنبلة .. والمسدس ؟ (و) أقول له (،) يا ولدي ..كنت أعرف في الماضي 
شكل السنبلة وشكل الرغيف وشكل الوردة .. أما في هذا الزمن المعدني (الزمان) الذي 
انضمت فيه أشجار الغابة إلى رجال الميليشيات (،) وأصبحت فيه الوردة تليس المالبس المرقطة 
.. في زمن السنابل المسلحة(في زمن) والعصافير المسلحة (في زمن) والثقافة المسلحة (في 
زمن) والديانة المسلحة ..(اآلن) فال رغيف أشتريه إال وأجد في داخله مسدساً (،) وال وردة 
أقطفها من الحقل إال وترفع سالحها في وجهي(،) وال كتاب أشتريه من المكتبة إال وينفجر بين 

أصابي ...

طلبت القراءة اإلرشادية للجزء الثالث من الطفل من والده أن يرسم ساق القمح، ولكن مرة 
أخرى رسم األب شيئًا آخر هو السالح. سخر الطفل من قبح فن رسم والده، وأخبر األب ابنه 
أنه فهم شكل سيقان القمح، لكن اليفهم اآلن ألن األشجار في الغابة قد انضمت إلى الميليشيا. 
أكد األب أنه اآلن هو عصر سيقان القمح والزهور والدين والثقافة المسلحة. ال يوجد خبز لم 

يوضع في البندقية، وال توجد أزهار ليست شائكة، وال توجد كتب ال تنفجر.

.4
يجلس إبني على طرف سريريويطلب منّي أن أسمه قصيدة (بعد ان يسمع ما الذي ذكره)تسقط 
منّي دمعة على الوسادة (،) فيلتقطها مذهوالً .. و يقول:" ولكن هذه دمعة، يا أبي، وليست 
قصيدة"(ثم) أقول له: عندما تكبر ياولدي .. و(عند) تقرأ ديوان الشعر العربي(،) سوف تعرف 

أن الكلمة والدمعة شقيقتان (،) وأن القصيدة العربية ليست سوى دمعة تخرج من بين األصابع.
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القراءة االستكشافيةفي الجزء الرابع على عكس البقية، هذه المرة لم يطلب الطفل من والده أن 
يرسم، لكنه طلب من والده قراءة الشعر. لكن األب لم يقرأ الشعر، فقد ذرف الدموع فقط. 
يسأل الطفل المفاجئ لماذا يبكي والده، ويجيب األب بأن الشعر العربي والدموع في وقت 

الحق توأمان.

.5
يضع إبني أقالمه، وعلبة ألوانه أمامي ويطلب منّي أن أرسم له وطنا(.) تهتز الفرشاة في يدي(،) 

وأسقط باكياً.
في الجزء األخير ، القراءة االستكشافية هي أن الطفل يطلب من والده أن يرسم البلد، وليس 

هناك ما يفعله األب إال الصمت والبكاء.

ه. القراءة الهيرمينوتقية

القراءة الهيرمينيطقية أو التأويلية هي القراءة الثانية لتفسير المعنى كامال. إن القارئ في 
هذه القراءة قد يفهم كامال ما قرأه ثم يشير المعنى الخارجى في العالمة. و بقرأة الهيرستيقية و 
الهيرمينيطقية، نجد معنيين مختلفين المعنى اللغوى الداخلى و المعنى الخارجى اإلصطالحى. 
المعنى اللغوى الداخلى هو الكالم اإلعالم في المحاكة Mimesis مواجة بانسخة و له صفة مكتبية 
تُناسب اللغة و النسخة. و أما المعنى الخارجى اإلصطالحى فهو وحدة بين الصيغة و الداللة، و 
المعنى الخارجى يخرج من مراجع اللغة و يصدر إلى أشياء خارج النسخة (ريفاتير،1978: 
3-2). و كانت القراءة الهيرستيقية للقارئ تحصّل له على المعنى في نسخة فقط. و أما 
المعنى الخارجى فيحصل عليه عند قرأة التفسير أو قراءة الهيرمينيطقية. و تبادل المعنى الداخلى 
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الى المعنى الخارجى ينشئ منهج التفسير و هو أن الرموز تشرحها النسحة (ريفاتير،1978: 
 .(81

أغراض الهيرمينيطقية هي التحقيق المهنى الدخلى بتعبير المعنى الخارجى. و ليفهم 
المعنى النص في الشعر، يحتاج الى القارئ نوعان من التفسير هما: التفسير الرسمى أم ظاهر، و 

التفسير الروح (هادي، 2001: 96). 
في القراءة التأويلية، تنطوي القراءة على التفسير. بحيث يكون هناك العديد من الكلمات 
التي يرى الباحث أن لها معنى خاص لبناء وحدة الشعر. أوالً، يبدأ الباحث بكلمة "الطير" في 

الجزء األول.
لماذا الطيور؟ لماذا ال األسماك أو الفئران أو غيرها من الحيوانات؟ بالطبع ال يستخدم 
الشاعر فجأة صورة الطائر في شعره، بمعنى، هناك غرض معين يريد الشاعر نقله والشاعر 

يستيقظ خالل تلك الصورة.
ما يمكن للباحث العثور عليه، الطيور هنا عالمة على شيء آخر. إذا كانت النار يمكن 
أن تثير الغضب، أو الورود تدل على الحب، فإن الطيور يمكن أن تشير إلى الحرية في هذا 
الجزء األول، طرح نزار قباني الفكرة األولية عن الشعر بكلمة "الحرية". كيف هي الحرية؟ 

سوف نجد هذا الحقًا في األقسام التالية.
إن رأي الباحث في أن المقصود الطيور كدليل على الحرية، ومما يعزز من ظهور صورة 
السجن. كما نعلم في الشعر، عندما طُلب منه أن يرسم طائرًا، لم يرسم األب طائرًا، لكنه 
وضع صندوقًا به عارضة ومفتاح ، وهي صورة قريبة من صورة السجن ، رغم أنه من الناحية 

االسترشادية يمكن القول إنها كانت عبارة عن قفص طائر
من خالل رؤية أن هذا الشعر الدرس هو شعر سردية، وهو شعر له قصة وشخصيات، 
يعتقد الباحث أن كل شخصية في القصة لها أيضًا خلفيتها الخاصة. خلفية غير موصوفة بوضوح 

في الشعر، ولكن يمكن رؤيتها ضمنيًا. منها ذكرى األب للطيور ورده على الطيور.
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تُظهر القراءة التأويلية في الجزء األول أن هناك ضياعًا في الحرية، وهو ما لم يعد أبوه 
يشعرون به اليوم. ذكريات األب في الماضي، خبرته، تحجب صورة الطيور كالحيوانات التي 
تطير في السماء، لتصبح سجونًا، مكانًا مستحيالً فيه الحرية. إذا كان األب يتخيل طائرًا، فإن 
ما يظهر في ذهنه ليس طائرًا يطير في السماء، بل طيرًا في قفص، طائر مسجون. بعد فترة من 
الوقت الطيور غير مرئية، والتي ينظر إليها فقط القفص. الحرية قد اختفت تماما. بالتأكيد ، 

تلعب بعض التجارب النفسية لشخصيات األب دورًا في هذا األمر.
تُظهر القراءة التأويلية في الجزء األول أن هناك ضياعًا في الحرية ، وهو ما لم يعد أبوه 
يشعرون به اليوم. ذكريات اآلباء في الماضي ، تجاربهم ، تحجب صورة الطيور كالحيوانات 
التي تطير في السماء ، لتصبح سجونًا ، مكانًا مستحيالً فيه الحرية. إذا كان األب يتخيل 
طائرًا، فإن ما يظهر في ذهنه ليس طائرًا يطير في السماء، بل طيرًا في قفص، طائر مسجون. 
بعد فترة من الوقت الطيور غير مرئية ، والتي ينظر إليها فقط القفص. الحرية قد اختفت تماما. 

بالتأكيد ، تلعب بعض التجارب النفسية لشخصيات األب دورًا في هذا األمر.
القراءة التأويلية في الجزء الثاني التي تم الحصول عليها هي، مثال، امتداد لفكرة الحرية 
التي كتبها الشاعر في الجزء األول. إذا كان الشاعر يعني في الجزء األول فقط الحرية برمز 
الطيور، واآلن في الجزء الثاني، يتم وصف الحرية بشكل أوضح. بالطريقة التي أخبرها األب، 
كان في سن جيدة ليرسم البحر. لكن في هذا العصر، تم نقل كل ما يتعلق بالبحر منه: خطاطيف 
للصيد، قوارب صيد. في هذا العصر، منعوا األب من الحديث عن البحر وصيد األسماك حريا. 

أي أن الحرية غير موجودة في هذا العص، حتى لو كانت مجرد حرية في الكالم
ثم عندما يسأل الطفل عن صورة البحر، ما يصفه األب هو دائرة مظلمة. لم يجد الباحث 
معنى الدوائر المظلمة هنا كرموز. يمكن للباحث فقط العثور على دوائر مظلمة في سياق 
"الحرية المفقودة" بعد ربطهم بالسلوك العنيف الذي يصاحب غالبًا فقدان الحرية. يمكن تخيل 
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هذه الدائرة السوداء، في سياق المعبد، كصورة لدائرة تحيط عادةً بالجرح على الجلد. على 
سبيل المثال الدوائر السوداء الموجودة على العين المصابة بكدمات.

ولكن هناك حدث واحد في الشرق األوسط قد يكون إشارة إلى "الدائرة السوداء" في 
المقطع الثاني. تم تأكيد ذلك من خالل تاريخ االنتهاء من الشعردرس في الرسم وتاريخ الحدث.

كان الحدث الذي قصده الباحث هو ما كان يعرف باسم سبتمبر األسود، وهو حدث 
وقع في سبعينيات القرن الماضي. كان سبتمبر األسودحربًا أهلية بين الجنود األردنيين 
وميليشيات التحرير الفلسطينية. بعد أن فقد األردن حافة الغرب من أرضه، نقلت ميليشيا التحرير 
الفلسطينية مقرها إلى األردن وجعلت بلدة كرامة الحدودية قاعدة وشنت هجومًا على إسرائيل 
من هناك. (موسوعة الصراع العربي اإلسرائيلي: تاريخ سياسي واجتماعي وعسكري ، 569) 
قامت الميليشيات الفلسطينية في البداية فقط بإنشاء قواعد في األردن لمهاجمة إسرائيل ، ولكن 
مع مرور الوقت حاولت الميليشيات الفلسطينية إقامة دولة داخل الدولة بعدم االمتثال للسلطات 
المحلية. وحتى كان لديه الوقت لتنفيذ محاولة قتل الملك حسين، ملك األردن، مرتين. في 
أوائل نوفمبر 1968، هاجم جنود أردنيون الميليشيا الفلسطينية المسماة "النصر" بعد أن 
هاجمت المجموعة الشرطة األردنية. ليس كل الفلسطينيين يدعمون أعمال النصر، لكن رد 
األردن كان يهدف إلى إرسال رسالة مفادها أنه ستكون هناك عواقب لتحدي سلطة الحكومة. 

(تاريخ األردن الحديث، 230)
بالنظر إلى أن الشعر كانت مكتوبة في عام 1978، فمن الممكن جدًا الذي يشير إليه 
نزار إلى الدائرة األسود هي الحرب األهلية في األردن. ومما يعزز ذلك مرة أخرى الجمل التي 
كتبها نزار في المقطع التالي، حيث تنضم "األشجار إلى الميليشيا"، والتي تعني "حرب 
عصابات". ونفذت نفس الحرب من قبل ميليشيات التحرير الفلسطينية مع جنود أردنيين قبل أن 
يستسلموا في 17 يوليو 1971 في الغابة القريبة من الجون. (أسد األردن: حياة الملك حسين 

في الحرب والسالم 311)
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القراءة التأويلية في الجزء الثالث التي تم الحصول عليها هي، أوضح نزار قباني موقفًا 
يشار إليه في القصيدة باسم "هذا العصر". إذا في البحث السابق يبحث في ما يتعلق عن فقدان، 
في الجزء الثالث هناك الظواهرالحدث. نرى مناالستعارات مثل الثقافة المسلحة والدين المسلح 
وعدم وجود كتب ال تنفجر وما إلى ذلك. في هذا القسم، نحصل على معنى أن "هذا العصر" 
هو عصر األسلحة ليست فقط أسلحة نفهمها جسديًا، ولكن أيضًا المفهوم هو األسلحة. مثل 
الثقافة والدين. يستخدم "اليوم" الثقافة والدين كسالح ألغراض معينة. يتم عرض صور مثل 
األشجار التي تنضم إلى الميليشيات، ثم سيقان القمح المسلحة، والزهور التي ترتدي مالبس، في 
إشارة إلى معنى هذا العصر، ال يمكن ترك أي شيء دون رادع، يجب إتقان كل شيء. بعض 

الطموحات تتطلب منا االستفادة من كل جانب، الستخدامها بهذه الطريقة.
الجزء الرابع من القراءة التأويلية، إذا قيل في القسم السابق كيف تتحرر حرية هذا العصر، 
جنبًا إلى جنب مع الظواهر التي تحدث في هذا العصر، في الجزء الرابع، يُظهر الشاعر تشاؤمه 
بشأن الموقف (بعد األجزاء الثالثة السابقة أوضح كل شيء من ضيق صدره. هذا يعني ضمنا 

عبارة "في المستقبل الشعر والدموع هي نفسها"
في السابق، بالطبع يجب أن نفهم أن الطريقة التي ينظر بها نزار الشعر، سوف تؤثر على كيفية 
معنى الشعر في هذا الجزء الرابع. قال نزار بأن ال يمكن فصل الشعر عن المجتم، ألن الشعر هو 
قبلة بين الشعراء والمجتمع، وإذا تم فصل القصيدة عن المجتمع، فإن الشاعر يحاول فعالً تقبيل 

نفسه.
بعد فهم هذا ، يمكننا أن نضمن أن الشعر في عالم نزار قباني هو لسان حال المجتمع. 
الشعر هو انعكاس لالضطراب القائم ، حيث يتم التعبير عن الشعراء، كفنانين، بكل قوتهم 
اإلبداعية. بافتراض أن الشعر ليس أشبه بالدموع التي تتدفق من بين أصابع مثل تلك الموجودة 
في شعر، فقد رأى نزار قباني، كشاعر، ظاهرة "هذا العصر" بتشاؤم كبير. وكأنه أراد أن يوضح 
أنه لم يعد هناك أمل، ألنه في المستقبل، احتوى الشعر كله على معاناة. ال يوجد قصيدة عن 
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الجمال، ليس ألن الشعراء ال يمكنهم الكتابة عن الجمال، ولكن بسبب اختفت فيهاالجمال في 
ذلك الوقت

وفي الجزء الخامس، يحصل هذا الشعردرس في الرسم على وحدة المعنى. الجزء األول: 
قادنا إلى فكرة الحرية، ثم في الجزء الثاني، نوضح كيف تكون الحرية في ذلك الوقت، بينما 
يحتوي الجزء الثالث على الظواهر التي تحدث عندما تختفي الحرية، ثم الجزء الرابع هو الجزء 
الذي ينطلق منه الشاعر في وقت سابق يختبئ وراء شخصية األب، عندما رفع صوته قليالً من 
خالل إظهار تشاؤمه حول الوضع الذي تم إنشاؤه ألن الحرية قد تم استبدالها بالقمع (بإظهار 
التشابه بين الشعر العربي القادم والدموع) وهكذا في هذا الجزء الخامس، انتهى كل شيء في 
الجزء الخامس، إلى جانب كونه ختاما، هو أيضا التفسير، في الواقع حول الشعر الذي يرسمه. 
حول معنى الحرية، حول الظواهر الموصوفة، هي كيفية العالقة المتبادلة فيما بينها من حيث 

تكوين المعنى في الشعر.
إن األسلوب الذي يستخدمه الشعراء في بناء هذا الشعر هو في كل قسم، من الجزء 
األول إلى الرابع، مثل المنزل، تم بناء هذه القصيدة من أسس تعزز بناء شعره في كل جزء. ومن 
ناحية أخرى، الشعر هذا يبني وحدته بشكل خالق مع تقنية تأخير سالمة المعنى حتى أربعة 
تكرارات للنمط من األول إلى الرابع (الحوار الذي يحدث بين الطفل واألب هو نمط يستخدمه 
نزار) وأخيراً تظهر سالمة المعنى في الجزء الخامس. الجزء الذي يوضح أيضًا أن هذا الشعر 
عبارة عن قصيدة عن قلق الشاعر تجاه البلد ، والتي يتم كتابتها باستخدام أسلوب سرد مع 

شخصيات األب والطفل، وله قصة في شكل الحوارات بين الشخصين خالل أنشطة الرسم

و. المصفوفة، والنموذج، والمتغيرات
الشعر هو تطوير من المصفوفة إلى النموذج ثم يتحول إلى المتغيرات. يتم ترتيب 
الخطوط في الشعر، وهناك أساسا فكرة واحدة أن يبني الشعر. هذه المصفوفة في شكل كلمة 
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واحدة، مزيج من الكلمات والجمل والكلمات البسيطة (ريفاتير، 1978:25). بعد ذلك يتم 
تحويل المصفوفة في شكل النموذج، وهذا النموذج في شكل من أشكال الكالم أو االستعارة. 
المصفوفة ليست مكتوبة في الشعر، والذي مكتوبة في الشعر ليست سوى المتغيرات التي تضفي 

الشعر.
المصفوفة في الشعر بعنوان درس في الرسمي للنزار قباني هي الحب. أساسا هذاالشعر 
هوالشعرالذي يظهر حب الشخص ما للسالم والحياة المتناغمة. حتى لو كان هناك شعور بالقلق 
وراء هذاالشعر، فإن القلق ناتج عن عدم المساواة بين الحالة المتوقعة والظروف التي تحدث في 

عصر ما.
إلى جانب المصفوفة هناك أيضا النماذج والمتغيرات. النموذج هو أول تحقيق 
للمصفوفة. مع اختيار عنوان درس في الرسمي، يمنح نزار قباني بالفعل المفتاح ألي نموذج 
يستخدمه لوصف هذه المرونة، أي من خالل النقد الذي ألقاه من خالل الصور التي كتبها نزار 
في أجزاء من شعره مع بعض التقنيات، والتي نزار جعل شعره شعرا سردية لها حبكة وشخصية. 
إذن النموذج في هذه القصيدة هو قصة عن شخصيات األب والطفل. يتحول النموذج بعد ذلك 
إلى أشكال مختلفة في شكل مشاكل وتصورات للظواهر المتعلقة بالمصفوفة من خالل المحادثة 

بين األب واالبن في آيات الشعر درس في روسمي، من خالل تلك الشخصية.
المتغيرات في هذا الشعر هي كما يلي:

أول آية، المتغيرات في شكل حرية ضائعة، حيث كان األب يواجه صعوبة في التمييز بين 
صور الطيور وصور السجن. ألنه عندما يُطلب من الطفل تصويرالطائر، قام األب في الواقع 
بوضع قضيب حديدي مع مفتاح، وهي صورة تشبه السجن بصريًا. والشكل الذي يمثل عدم 
الحرية من خالاللداللية. من خالل هذه الصورة، أعرب الشاعر عن قلقه بشأن غياب الحرية. 
ألن صور الطيور الموجودة في صورة األب، ليست الطيور التي تطير بحرية في السماء، ولكن 
الطيور الموجودة في أقفاص. على افتراض أن هناك تجربة معيّنة من قِبل شخصية األب، فإن 
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قفص الطيور له ارتباط في العقل الباطن لألب مع صورة للسجن. تظهر على عدم المساواة 
الحرية.

اآلية الثالثة، متغير في شكل وصف للظواهر التي تحدث في هذا العصر. يوجد في 
النسختين األولى والثانية نفس المتغير، وهو عبارة عن الحرية. في اآلية الثالثة، كيف يتم شرح 
الحرية المعنية مرة أخرى من خالل الظواهر التي ينطوي عليها حوار األب. تظهر اآلية الثالثة 
العديد من الظواهر التي هي سبب قلق الشاعر، وكلها تعبر عنها استعارات مثل "األشجار قد 
انضمت إلى قوات الميليشيا"، "الثقافة المسلحة، الدين"، "ال توجد ورود تتسبب في إصابة 
الجلد بالجروح"، ال هناك خبز ال يخبئ بداخله "،"ال يوجد كتاب ال ينفجر". المقصود من 
جميع األمثال لوصف كيف كان الوضع ذلك العصر. الظواهر التي تحدث عندما تفقد الحرية 

شكلها. ال يوجد سوى الرعب.
اآلية الرابعة، المتغير في شكل يأس وموقف متشائم. الحرية التي ال وجود لها، وهي حالة 
حقبة من الفوضى، ال تقدم أي أشياء جيدة في المستقبل. من خالل كتابة أن الشعر العربي في 
المستقبل ال يختلف عن الدموع، يظهر الشاعر بشكل غير مباشر يأسه من أجل أمل الغد. ألن 
الشعر، الذي عادة ما يكون مرادفًا للجمال، ال يحتوي إال على دموع. لذلك، ال يوجد جمال 
للشعر يوم غد، ال يمكن ألي شاعر أن يكتب الجمال، ولكن ألن الجمال قد رحل، كل ما 
تبقى هو المعاناة. في حين أن اآلية الخامسة هي إعادة تأكيد للمعنى العام للقصيدة. عندما طلب 
الطفل من والده أن يصف البلد، صمت األب في البكاء. هكذا اتضح أن هذا الشعر تدور حول 

قلق الشاعر من حالة أو بلد.

ز. الرسم البياني (الهيبوغرام)
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ينقسم الهيبوغرام إلى نوعين، هما: الرسم البياني الفعلي والرسم البياني المحتمل. الرسم 
البياني الفعلي هي جميع اآلثار المترتبة على المعنى اللغوي. يمكن أن يسمى هذا الرسم البياني 
الفعليالمصفوفة. والثاني هو والرسم البياني المحتمل، والرسم البياني المحتمل هو الجزء الخلفي 
من الشعر، يمكن أن يكون مع نصوص شعرية أخرى أو يمكن أن يكون مع األحداث التي 
تشكل خلفية الشعر. إن الرسم البياني الذي يمثل خلفية قلق الشاعر في الشعر هو الصراع الذي 

ال ينضب في دول الشرق األوسط.
في البداية كانالشعر نزار قباني هو الشعرتضمن موضوع المرأة. هذا ألن الشعور بفقدان 
نزار ألختها الكبرى ألنها رفضت المباراة. وُلد نزار في عام 1923، عندما كان عمره 15 
عامًا، أي في عام 1938، انتحرت أخته البالغة من العمر 25 عامًا لرفضه الزواج المدبر. حتى 
في عام 1942، نشر نزار مجموعة من شعره األولى ، قالت لي الثمراء، الشعر الذي يحتوي 
على الحب وكيف الظروف االجتماعية للمرأة في ذلك الوقت. في عام 1945 تخرج من كلية 

الحقوق وأصبح دبلوماسيًا، وهي مهنة كان لها تأثير مهم في تطوير شعره.
بعد حرب هزيمة الدول العربية في الحرب العربية اإلسرائيلية األولى في عام 1948، 
بدأالشعر نزار السياسية في الظهور. ورد نزار على فوضى الوضع في سوريا بسبب النصر 
اإلسرائيلي من خاللشعره. كما هو الحال في قصيدته المعنونة "خبز وحسيس وقمر" ، وهوالشعر 

نددت بإفالس األمة العربية بسبب الجهل والفساد والخرافات. تم سجنه تقريبًا بسبب الشعر.
كان عام 1956 نقطة تحول في شعر نزار، إذا كان يكتب سابقًا الكثير عن الحب 
والمرأة، في عام 1956 أصبح كتابه بعنوان شعر من نزار قباني أيضًا بداية شعر السياسية. في 

عام 1966استقال نزار من منصبه الدبلوماسي واستقر في بيروت.
لقد ذُكر ما سبق أن الشعر نزار قباني هوالشعر تنتجه االنعكاسات الشاعر على الوضع 
على كتلته. في شعر درس في الرسمي، نواجه أيضًا االضطرابات، والتي بالطبع ال يمكن فصلها 

عن االنعكاس الشاعر على ما هو في طبيعته.
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النموذج المستخدم في رسم شعر الدرس هو قصة شخصيات األب والطفل. نزار قباني 
فقد ابنه الذي كان يدرس الطب في مصر. لذلك يمكن القول، أن صورة الطفل التي اختارهنزار 

في الشعرليست عرضية، ولكن هناك الخلفية المعينة، وهي فقدان نزار لطفله.
خالل حياة نزار واجه العديد من األحداث الكبرى. بعد وفاة أخته الشقيقه، قتالبنه في 
انفجار قنبلة، وبعد ذلك، في عام 1981، قُتلت زوجته في هجوم انتحاري في الجزء الثاني من 
العراق في بيروت. ال يمكن فصل مثل هذه األحداث عن عمليته اإلبداعية كشاعر، ألن هناك 

االستجابة كتبه نزار للرد على المشكلة، التي تنطوي عليها آيات شعره.
كتب شعردرس في الرسم في عام 1987، مما يعني أن هناك العديد من األحداث 
الكبرى في األرض العربية التي استجاب نزار قباني، منها للوضع الناجم عن االستقالل اإلسرائيلي 
والحرب األولى في عام 1948، ثم هزيمة العرب في الستينيات والتي كان لها تأثير سيء في 
وضع البلد العربي في ذلك الوقت. كما كتب نزار العديد من الظواهر من خالل شعره السياسية، 
بدءاً من الحرية المفقودة، وإرهاب القنابل، وانعدام األمل في المستقبل، والتشاؤم بشأن الصراع 
الفلسطيني الذي وصفه باستعارة حول أوجه التشابه في الشعر العربي في المستقبل بالدموع ، 
والثقافة المسلحة ، والدين الذي مسلحون. تشمل األحداث األخرى التي يمكن ربطها، مثل 
التنظيم المتشدد لجماعة اإلخوان المسلمين المصرية، حرب العصابات التابعة للميليشيات 
الفلسطينية، التفجيرات االنتحارية في سفارة بيروت في لبنان والتي قتلت زوجة نزار، التفجيرات 
االنتحارية في مصر التي قتلت ابن نزار، الحرب األهلية في األردن أو الذين المعروف باسم 
سبتمبر األسود، فضال عن مختلف الفوضى في الشرق األوسط. األشياء المذكورة أعاله هي 
األحداث التي لديها القدرة على تكمن وراء كل القلق الذي كتب على الشعردرس في الرسمي. 

األشياء المذكورة أعاله هي الهيبوغرام الفعلي لهذه الشعر.
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الباب الرابع

الخاتمة

الخالصة

بناءً على نتائج البحث الذي أجري حول شعر درس في الرسم بقلم نزار قباني، يمكن تلخيص 
التحليل لريفاتيرعلى النحو التالي

1. التعبير غير المباشرة عن الشعر درس في الرسم التي كتبها نزار قباني يشمل استبدال المعاني 
وانحراف المعنى.

أ. يشار إلى استبدال المعنى في الشعر بلغة مجازية مثل المرسل، واالستعارة المكنية، و والتشبية 
التمثيل وغير التمثيل، واالستعارة، والتشبية. في الشعر، تم العثور على 1 مجازلمرسل، 9 

االستعارة المكنية، 4 التشبية التمثيل وغير التمثيل، 3 االستعارة، ومجاز مثالي واحد ملحمي.

ب. انحراف المعنى في الشعر درس في الرسم للنزار قباني يتكون من الغموض والتناقض. في 
هذا الشعر، تم العثور على المعاني الغامضة الموجودة في التشبيه، كالهماوالتشبية التمثيل 
والتشبية غير التمثيلفي حين أن التناقضات موجودة في الجمل التي تحتوي على السخرية. موقف 

السخرية، التشاؤم أو خيبة األمل العميقة جدا في حالة البلد.

2. تشير نتائج القراءة الهيوريستقية التي أجريت في كل جملة إلى أن الشعر تروي أنشطة 
شخصين في نشاط الرسم، وهما األب واالبن. ظهرت الحوارات من الشخصين، المتعلقة 
باألنشطة التي قاموا بها. تنشأ النزاعات في هذه الحوارات، ألنه في أنشطة الرسم، يفشل األب 
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دائمًا في وصف ما يطلبه طفله. عندما يطلب الطفل رسم شيء ما، يصف األب شيئًا آخر، 
وهكذا.

3. القراءاة الهيرمينوتقية تظهر األعراض االجتماعية التي تحدث في دول الشرق األوسط. نفس 
الشيء الذي ينتقده نزار في الشعر. مثل التمرد واإلرهاب بالقنابل والحرية المحرومة والمواقف 

غير اآلمنة والحرية المفقودة.

4. المصفوفة في شعر درس في الرسم للنزار قباني هي حب السالم. انتقد نزار الحرية التي 
بدأت تختفي، الحرب التي ال تنتهي، لتفجير اإلرهاب بسبب حبه لوقت سلمي. النموذج في 
هذا الشعر هو قصة نشاط الرسم الذي قام به األب واالبن. والمتغيرات في الحوارات طوال 

أنشطتها، وهي في اآليات 1،2،3،4،5.

5. الهيبوغرام من شعر درس في الرسم للنزار قبانيهي دول الشرق األوسط وجميع الحاالت. 
تاريخ فقدان نزار عائلته هو أيضا الهيبوغرامفي هذه الشعر. فقد نزار زوجته، بلقيس، التي قُتلت 
في انفجار قنبلة في سفارة بيروت، وفي نفسالوقت، قُتل ابن نزار قباني الذي كان في كلية 
الطب في مصر بقنبلة، وكتب هذا الشعر نزار باستخدام شخصيتين هما األب وابنه. في الشعر 
المذكورة أيضا عن اإلرهاب قنبلة هو عصر خطير. لذلك إلى جانب الحرب األهلية في األردن 
وكل الفوضى في الشرق األوسط، فإن الهيبوغرامالقوي في هذا الشعر هو تاريخ فقدان نزار ابنه.

االقتراحات

1. ال تزال بحث في شعر درس في الرسم الذي كتبه نزار قباني غير مثالية ألنه ال يزال هناك 
الكثير الذي يجب استكشافه في هذا الشعر، وليس فقط عن بنية اللغة. لذلك، فإن البحث 
باستخدام نفس الكائن ولكن باستخدام نظرية مختلفة أشار الباحثلكي معنىدرس في الرسم لنزار 

قباني هو أكثر كماال.
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