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 االستهالل

فً   (ُّ )الرمحن :  فىًبأىمًٌ آالًء رىبًٌكيمىا تيكىذًٌَبى
"Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" 

"Which is it of the favours of your Lord, that ye deny?" 
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 هداءاإل

 أىدل ىذا البحث اجلامعي إىل:

 أيب احملبوب "فتح الرمحن سلطاف"

 أمي احملبوبة "أبسية"

 من يساعدٍل كيدعوٍل، َبرؾ هللا ذلم.. آمٌن
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 توطئة

محدا كشكرا هلل، ضلمده كنستعينو كنستغفره كنعوذ َبهلل من شركر أنفسنا كمن 
يضلل فبل ىادم لو، أشهد أف ال إلو إاٌل سيئات أعمالنا، من يهد هللا فبل مضل لو، كمن 

هللا كأشهد أٌف دمحما عبده كرسولو. الٌلهٌم صل كسلم كَبرؾ على سٌيدان زلٌمد الفاتح دلا 
أغلق كاخلامت دلا سبق كالناصر احلق َبحلق كاذلادم إىل صراطك ادلستقيم صلٌى هللا عليو 

 كعلى آلو كأصحابو حٌق قدره كمقداره العظيم.

 كلمة الشكر هلل عٌ  كجٌل على نعمو حت   ت   ىذا البحث ت  ال كلمة إالٌ 
الدراسة سيميائية لشعر "ليتين كن  إذلا" لعبد الرمحن شكرم على ضوء نظرية العنواف "

فاء شركط اإلختبار النهائي للحصوؿ على درجة البكالوريوس يف يالست" ميكائيل ريفاتًن
نسانية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو اإل

. كطبعا إل تاـ ىذا البحث مل يكن كامبل إاٌل بفضل هللا كبعوف هللا نجاحلكومية ماال
 كمبساعدة بعض الناس. فلذالك تقدـ الباحثة الشكر كالتقدير على:

 االستاذ ،نجموالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالجامعة  مديرفضيلة  -ُ
 .الدكتور عبد احلارس

 فضيلة عميدة كلية العلـو اإلنسانية، الدكتورة شافية. -ِ
 فضيلة رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا ، الدكتور حليمي. -ّ
 دمحم صاٍل فوزل، ادلاجستًن.فضيلة كيل األكادمي،  -ْ
 فضيلة مشريف يف إعداد ىذا البحث، الدكتور عبد ادلنتقم األنصارم. -ٓ
 ات يف قسم اللغة العربية كأدهبا.مجيع األساتيذ كاألستاذ -ٔ
 مجيع األساتيذ كاألستاذات يف معهد ركضة اجلنة. -ٕ
 .َُِٓمجيع ال مبلء يف قسم اللغة العربية كأدهبا يف مرحلة  -ٖ
 مجيع ال مبلء يف معهد اإلسبلمي ركضة اجلنة مباالنج.  -ٗ
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 مستخلص البحث

شكرم على الدراسة سيميائية لشعر "ليتين كن  إذلا" لعبد الرمحن . َُِٗ. احلمًناء، ملفٌن رافعة
دهبا ، كلية العلـو اإلنسانية، جامعة أ. قسم اللغة العربية ك البحث العلمي ضوء نظرية ميكائيل ريفاتًن

 .احلكومية، ماالنج موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية
 نصارم.م األتقادلن عبد د. :   شرفادل

 الشعر، االكتشافية، االرجتاعية، سيميائية ريفاتًن:   الكلمات ادلفتاحية

 
اللغوية مثل رم  كمعناه كاستخدامو. كىي تدرس الرموز السيمائية ىي دراسة تبحث يف ال

السيمائية عند ريفاتًن. كالسيمائية عند ريفاتًن ىي تليل النص يدؿ على استجابة القارئ. كقراءة 
فية ىي النص على معىن الشعر احلديث يستخدـ القراءة االكتشافية كاالرجتاعية. كالقراءة االكتشا

 تقدَل معىن اللغة، كأما القراءة االرجتاعية تقدَل معىن السباقي.
 َبستخداـ النظرية السيمائية عند ريفاتًن. و. كقد حللتىو الدراسة ادلكتبية كنوع ىذا البحث

" لعبد الرمحن ليتين كن  إذلامعرفة ادلعين االكتشافية يف الشعر "  (ُ: إىل ىذا البحث يهدؼ
" لعبد ليتين كن  إذلا( معرفة ادلعين االرجتاعية يف الشعر "ِريفاتًن ،  ميكائيل على نظريةشكرم 

 ريفاتًن. ميكائيل على نظرية الرمحن شكرم
كتشافية يف الشعر "ليتين كن  إذلا" لعبد ال ( إنتاج ادلعىن اُ هي:فىذا البحث،  أما نتائج

ميلك السلطة كما ملكها هللا  أفالشاعر الرمحن شكرم على نظرية ميكائيل ريفاتًن ىي يتمىن 
دلن يطيعو، كالعذاب  كيعطي الوَبؿ لبلنساف ىو إعطاء خًن اجل اء كيساعد الناس على مشاكلهم.

يف الشعر "ليتين كن  إذلا" لعبد الرمحن شكرم على نظرية  رجتائيةاال ادلعىن إنتاج( ِ  .دلن يعصو
 ِ احلامد عبد بٌن سلطاف  الصراع حدث العثماٍل، العصر يف عاش الشاعر أف ميكائيل ريفاتًن ىي

 عبد دكلة كإصللي م أكثر أتثًنا يف الصراع مع كاإلصللي م كاإلفرنسي كاإليطاليا كالركسيا. كالدكؿ
.  Theodore Herzl احلامد. كأرادت الدكلة اإلصللي م أرض فلسطٌن ت  قيادة رئيس اليهودم ىو

 ألف ِ احلميد عبد السلطاف ة العامل. كعارضوأرض فلسطٌن ذليمن يهدؼ اليهوديوف إىل سيطًنة
أدل الفوضي يف الدكلة العثمانية  ـ كشلا َُٓٗ عاـ يف االنتفاضة العثماٍل. فحدث للشعب األرض

 .ـ َُٗٗ عاـ يف اليوانف تسالونيكي إىل كنقل منصبو من احلميد عبد السلطاف ن كؿ ك
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Semiotics is a science that examines the signs along with its meanings and uses. 

Semiotics is also the study of language signs. One of the examples of language signs 

review is Riffaterre's semiotics. Riffaterre's Semiotics is a text analysis as a response of 

the reader. The reading of the text on the meaning of modern Arabic poetry uses heuristic 

and hermeneutic reading. Heuristic reading is the first level of reading using language 

meaning. In addition, the hermeneutic reading is the second level reading using 

contextual meaning. 

 This study employed literature research. Moreover, the researcher analyzed 

modern Arabic poetry utilizing Riffarerre's semiotic theory. The purposes of this study 

are: 1) to find out the heuristic meaning on the poem "laitani kuntu ilahan" by Abdur 

Rahman Syukri based on Michael Riffaterre Perspective , 2) to find out the hermeneutic 

meaning on the poem "laitani kuntu ilahan" by Abdur Rahman Syukri based on Michael 

Riffaterre Perspective. 

 In this study, the researcher produces several data: 1) The results of the heuristic 

meaning on the poem "laitani Kuntu Ilahan" by Abdur Rahman Syukri based on Michael 

Riffaterre Perspektive describe that the writers wanted to be a god, and solved existing 

problems in human, and the writers give a good promise to human that obey the rules and 

get torment  that violate the rules. 2) The results of the hermeneutic meaning on the poem 

"laitani kuntu ilahan" by Abdurrahman Syukri based on Michael Riffaterre Perspektive 

describe that the writers who lived in the Ottoman era told the conflict between Sultan 

Abdul Hamid 2 and various countries, including the United Kingdom, France, Italy, and 

Russia. The conflict that made an impact on the government of Sultan Abdul Hamid was 

with Great Britain. Great Britain wanted Palestinian land to be led by Theodor Herzl. The 

goal of Zionist Jews was to fight over Palestinian land to rule the world and enslave 

humans to Jews. In addition, this was opposed by the Sultan Abdul Hamid 2 because 

Palestinian land was the property of his people, the Ottoman Turks. Hence, there was a 

rebellion in 1905 AD which caused chaos in the reign of the Ottoman Turks and Sultan 

Abdul Hamid was revealed from his position and was exiled to Thessalonica, Greece in 

1909 AD 
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Semiotika adalah sebuah ilmu yang mengkaji tanda, makna dan penggunaannya. 

Semiotika juga merupakan ilmu yang mempelajari tanda-tanda bahasa seperti semiotika 

Riffaterre. Semiotika Riffaterre merupakan analisis teks sebagai respon pembaca. 

Pembacaan teks pada pemaknaan puisi arab modern menggunakan pembacaan heuristik 

dan pembacaan hermeneutik. Pembacaan heuristik merupakan pembacaan tingkat 

pertama menggunakan pemaknaan secara bahasa. Dan pembacaan hermeneutik 

merupakan pembacaan tingkat kedua menggunakan pemaknaan secara kontekstual. 

 Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka. Peneliti 

mengenalisis puisi arab modern menggunakan teori semiotika Riffarerre. Tujuan 

penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui makna heuristik pada puisi yang berjudul 

"laitani kuntu ilahan" karya Abdurrahman Syukri berdasarkan perspektif Michael 

Riffaterre, 2) untuk mengetahui makna hermeneutik pada puisi yang berjudul "laitani 

kuntu ilahan" karya Abdurrahman Syukri berdasarkan perspektif Michael Riffaterre.  

Hasil penelitian adalah: 1) Hasil makna heuristik pada puisi laitani kuntu ilahan karya 

Abdur Rohman Syukri dalam teori Michael Riffaterre menunjukkah bahwa penulis 

berangan-angan ingin memiliki kekuasaan seperti Tuhan dan menyelesaikan  

permasalahan manusia, dan penyair memberikan balasan kepada manusia yaitu 

memberikan janji yang baik bagi manusia yang mentaatinya dan memberikan siksa 

kepada manusia yang melanggarnya. 2) Hasil makna hermeneutik pada puisi laitani kuntu 

ilahan karya Abdur Rohman Syukri dalam teori Michael Riffaterre yaitu Penulis hidup 

pada zaman Turki Usmani ia menceritakan perselisihan sultan abdul hamid 2 dengan 

berbagai negara diantaranya Inggris, Perancis, Italia, dan Rusia. Pertikaian yang membuat 

pengaruh terhadap pemerintahan sultan abdul hamid adalah negara Inggris. Negara 

Inggris menginginkan tanah Palestina yang dipimpin Yahudi yaitu Theodore Herzl. 

Tujuan Zionis Yahudi memperebutkan tanah palestina untuk menguasai dunia dan 

memperbudak manusia terhadap Yahudi. Dan hal ini ditentang oleh Sultan Abdul Hamid 

2 karena tanah palestina merupakan hak miliki rakyatnya yaitu Turki Usmani. Dan 

terjadilah pemberontakan pada tahun 1905 M yang mengakibatkan kekacauan pada 

pemerintahan Turki Usmani dan diturunkannya Sultan Abdul Hamid dari jabatannya serta 

diasingkannya ke Tesalonika Yunani pada tahun 1909 M. 
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 األول بابال
 مقدمة

 خلفية البحث - أ

تكوف السيميائية ظاىرة إجتماعية كثقافية ادلستخدمة ضلو العبلمات. تبحػث 
السػػيميائية يف األنظمػػة، كالقػػوانٌن، كادلوافقػػات الػػمل ميكػػن هبػػا ادلعػػىن علػػى العبلمػػات. 
كالسػػػيميائية ىػػػي فػػػرع مػػػن علػػػـو األدب الػػػذم يشػػػدد اجلهػػػد يف كجػػػد ادلوافقػػػات الػػػمل 

 (.ُ، ص. َُِٖهبا حضور ادلعىن )راتيو، يقدر 
السيميائية يف رلاؿ األدب ىي الرم  أك العبلمة عن عمل ادلواصلة بٌن الناس 
يف اجملتمع. كان  دراسة سيميائي األدب ىي أيضا تعىن دراسة العلـو اللغوية المل ال 
ة تنفصل عن فهػم موضػوع الػداؿ كالتػدليل. كىػذا بسػبب أف األدب ميلػك اللغػة كسػيل

لػػػػػو كىػػػػػي يسػػػػػتحيل علػػػػػى الكاتػػػػػب أف  ػػػػػذفها. لػػػػػذالك، العبلمػػػػػة األكىل يف دراسػػػػػة 
سيميائي األدب المل البد ذلا اإلتقاف فيػو ىػي عبلمػة اللغػة، ك انػب ذالػك ادلعرفػة يف 
عبلمة األدب كعبلمػة الثقافػة. علػى الػرغم ذالػك أف العمػل األديب ال ينفصػل كال لػو 

 (.ِّ، ص. َُِْلثقايف )ركمساان، من النظاـ اإلجتماعي كالتار ي كا
العمػػػػل األديب ىػػػػو ادلكػػػػوف الػػػػذم يقدمػػػػو الكاتػػػػب بواسػػػػطة اللغػػػػة اإلتصػػػػالية 
ليهدؼ إىل اذلدؼ اجلمايل. العمل األديب من قبل العرب ىػي الشػعر الػذم قػد عرفػو 
العربيوف يف عصر قبل صدر اإلسبلـ. لقد ظفػر الشػعر العػريب مػن عصػر اجلػاىلي إىل 

ل اليطوؿ ذالك الظفر ألف الشعر العريب عنػد دكلػة العباشػية يف بدايػة دكلة األموية. ب
التأخر. كسبب ىذا التأخر ىػو عػدـ انتػاج الشػعر لػدل األدَبء كجػودة الشػعر ادلنتػاج 

 من قبل األدَبء ت داد سوءا كال تول الشعر مجالية ادلعاٍل.



ِ 

 

 

ينقسػػػػػم آدب العػػػػػرب إىل عصػػػػػر اجلػػػػػاىلي كعصػػػػػر صػػػػػدر اإلسػػػػػبلـ، كعصػػػػػر 
العباسػػي، كعصػػر الرتكػػي العثمػػاٍل كعصػػر احلديثػػة. ك تػػوم ىػػذا الشػػعر علػػى الشػػعر 
احلػػػػػػديث، كالشػػػػػػعر احلػػػػػػديث لػػػػػػو مػػػػػػدارس أدبيػػػػػػة عربيػػػػػػة ادلهػػػػػػورة، كىػػػػػػي: احملػػػػػػافظوف 

كالػػػػػديواف، كأبولػػػػػو، كالركمانسػػػػػية، كالرم يػػػػػة كاحلداثػػػػػة. مػػػػػن )الكبلسػػػػػيكية اجلديػػػػػدة(، 
خصػػػػائص الػػػػديواف أوػػػػا تػػػػرفض كحػػػػدة ادلعبػػػػد كتؤكػػػػد علػػػػى كحػػػػدة التنظػػػػيم الشػػػػعرم، 
كتػػافع علػػى الوضػػوح كالبسػػاطة كمجػػاؿ اللغػػة، كتتخػػذ مجيػػع ادلصػػادر لتوسػػيع كتعميػػق 

واف إدراؾ كحساسػػػػػية ذكؽ الشػػػػػاعر. تػػػػػرتبط ادلوضػػػػػوعات ادلسػػػػػتخدمة يف شػػػػػعر الػػػػػدي
بقضػػااي معاصػػرة مثػػل اإلنسػػانية كالقوميػػة كالعربيػػة ، كاألعمػػاؿ الػػمل يػػتم إنتاجهػػا تتػػأثر  

 كثًننا َبلركمانسية كمناذج النقد الربيطاٍل.

كيف ىػػػذا العصػػػر احلػػػديث، يرتعػػػرع الشػػػعر ترعرعػػػا جيػػػدا حيػػػث نشػػػأ األدَبء 
م. كغػػًنى عبػػد الػػرمحن شػػكرمادلشػػهوركف ضلػػو خليػػل جػػرباف، أدكنػػيس، أمحػػد شػػوقي، 

يسػػػتخدـ أغلػػػب الشػػػعر يف العصػػػر احلػػػديث حريػػػة النظػػػر كىػػػي اليلت مهػػػا العػػػركض أك 
اليتبع الشعر قواعد العركض كالقوايف مع أف العركض علػم تسػتخدـ بػو معرفػة الصػحة 
كاخلطػػػػأ يف أكزاف الشػػػػعر. كلكػػػػن  انػػػػب ذالػػػػك أف الشػػػػعر احلػػػػديث يهػػػػتم َبسػػػػتخداـ 

كمػػػاؿ اخلدمػػػة العاليػػػة. كحصػػػل   ادلفػػػردات ليحصػػػل علػػػى العمػػػل األديب الشػػػعرم مػػػع
الشعر على ادلعاٍل العظيمة العجيبة كأف العمل األديب ينتعش دلرة أخرل كيستويل كل 
احليػاة. فمػن قػرأ كتفكػر يف ادلعػاٍل األديب الػمل تتضػمن يف العمػل األديب سػت داد معرفػة 

 من كسيؤثره أثرا قواي يف احلياة.
 عبد الػرمحن شػكرمىو  ع الديوافبنو  كمن أحد الشعراء  بٌن األدَبء احلديث

لػػا األفكػػار، أانشػػد الصػػبا آلضػػوء الفجػػر،  الػػذم قػػد ألػػف ككتػػب األشػػعار، منهػػا: 
األديب ادلنتػاج  كالعملمن نوع الشعر احلديث  عبد الرمحن شكرمأشعار كغًن ذالك. 

ىو  فع على اختيار ادلفػرادات  عبد الرمحن شكرمشعر  كلو يناسب بقلبو كشعره. 
 الشعور كادلعاٍل ادلضمونة يف الشعر  منحفظا.لتكوف 
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تػػػ   عبػػػد الػػػرمحن شػػػكرمتريػػػد الباحثػػػة أف تبحػػػث يف رلموعػػػة الشػػػعر عنػػػد 
". كادل يػػة الػػمل تتضػػمن يف ذالػػػك الشػػعر ىػػي قػػوة اخليػػػايل يف ليتػػين كنػػ  إذلػػػاالعنػػواف "
اللغػػػػة أف يف اللغػػػػة ادلسػػػػتخدمة لغػػػػة رلازيػػػػة كإعازيػػػػة ككػػػػذالك يف بيػػػػ  بعػػػػد  ك الشػػػػعر

ىػػي ملػػك  عبػػد الػػرمحن شػػكرمألبيػػات القصػػص ادلتعلقػػة. كادل يػػة األخػػرل مػػن شػػعر ا
 ادلعاٍل تشجع القارئ كتقدـ النصائح لدل القارئ.

سػػػػيميائية سػػػػتبحث الباحثػػػػة ذالػػػػك الشػػػػعر حسػػػػب نظػػػػر ميكائيػػػػل ريفػػػػاتًن. 
اتفػاؽ أتجيػل ( ُميكائيل ريفاتًن ىو رجل من الرجاؿ الػذم بػٌن أتديػة األدب كىػي 

ادلعػػىن،  إنشػػاءادلعػػىن ك  كاضلػػراؼ يف سػػيماء الشػػعر، الػػذم يسػػببو اسػػتبداؿ ادلعػػىن التعبػػًن
( ْ، لػػػػػوف، النمػػػػػوذج كاألصػػػػػفوفات( ادلّرجتاعيػػػػػة، كتشػػػػػافية كقػػػػػراءة اال( قػػػػػراءة اال ِ

(. كمػػن تلػػك النظريػػة، تريػػد الباحثػػة أف تبحػػث يف ْ، ص. َُِٔاذليفػػوغراـ )راتيػػو، 
رجتاعيػة علػى كتشػافية كقػراءة االقػراءة اال  َبسػتخداـ نظريػة لعبد الػرمحن شػكرمالشعر 

 فكرة ميكائيل ريفاتًن.
فهػػػػم علػػػػى مفػػػػردات الشػػػػعر. كقػػػػراءة كتشػػػػافية ىػػػػو معػػػػىن اللغػػػػة إلعطػػػػاء الاال 

كتشافية ىي القراءة المل تستند إىل البناية اللغوية  أك عند سيميائية ىي تستند إىل اال 
جوكػػػػػو فرادكفػػػػػو تكػػػػػوف قػػػػػراءة ة األكىل. رأل رمحػػػػػة موافقػػػػػة النظػػػػػاـ السػػػػػيميائي للدرجػػػػػ

يػل الصػػيغة شػكليا. تلتػػـ  كتشػافية توضػيحا ألقسػػاـ القصػص بشػػكل مرتتػب أك تلاال 
)ركمسػػاان،  كتشػػافية علػػى التكػػرار َبلقػػراءة الرجعيػػة ك تفسػػرىا تفسػػًنا إرجتاعيػػاقػػراءة اال 
 (.ّْٓ، ص. َُِْ

 أف .رجتاعيػػة ىػػو نػػوع مػػن أنػػواع الفلسػػفة الػػذم يػػدرس عػػن تفسػػًن ادلعػػاٌلاال
كتشافية َبعطػاء موافقػة أدهبػا كىػي اءة الرجعية بعد عملية  قراءة اال رجتاعية ىو القر اال

النظػػاـ السػػيميائي للدرجػػة الثانيػػة. كيػػؤدم معػػاٍل اإلرجتاعيػػة إىل تفسػػًن الشػػعر تفسػػًنا  
 (.ّْٓ، ص. َُِْ)ركمساان،  كامبل اتما
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لعبػػد اسػػتنادا إىل تلػػك خلفيػػة البحػػث، تريػػد الباحثػػة أف تلػػل رلموعػػة الشػػعر 
" َبسػتخداـ نظريػة ريفػاتًن. كحجػة ىػذا ليتػين كنػ  إذلػاتػ  العنػواف " الرمحن شػكرم

البحػػث ىػػي معرفػػة ادلعػػاٍل الػػمل أرادىػػا الكاتػػب يف شػػعره. لػػذالك كتبػػ  الباحثػػة ىػػذا 
لعبػػد الػػرمحن شػػكرم علػػى  كنػػ  إذلػػا ليتػػينالدراسػػة سػػيميائية لشػػعر البحػػث مبوضػػوع "

 ".ضوء نظرية ميكائيل ريفاتًن

 

 أسئلة البحث - ب
 كما قد ذكرت الباحثة خلفية البحث السابقة، أسئلة البحث كما يلي :

 علػى نظريػة لعبػد الػرمحن شػكرم" ليتين كن  إذلا" الشعريف  كتشافيةما ادلعين اال  -ُ
 ؟ل ريفاتًنيميكائ

 علػى نظريػة لعبػد الػرمحن شػكرم" ليتػين كنػ  إذلػا"يف الشػعر  االرجتاعيػة ينما ادلع -ِ
 ؟ل ريفاتًنيميكائ

 

 أهداف البحث - ج
 : لييهي كما يف فأما أىداؼ البحث 

علػػى  لعبػػد الػػرمحن شػػكرم " ليتػػين كنػػ  إذلػػا"يف الشػػعر كتشػػافية اال ين دلعرفػػة ادلعػػ -ُ
 .ل ريفاتًنيميكائ نظرية

علػػػى  لعبػػػد الػػػرمحن شػػػكرم" إذلػػػا ليتػػػين كنػػػ "يف الشػػػعر  االرجتاعيػػػةين دلعرفػػػة ادلعػػػ -ِ
 .ل ريفاتًنيميكائ نظرية
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 أمهية البحث - د
 نقسم إىل قسمٌن مها أمهية نظرية ك أمهية تطبيقية :ت أمهية البحث

 أمهية نظرية : -ُ
مهة يف دراسػػػة اللغػػػة كاألدب ك علػػػى كجػػػو اخلصػػػوص   دراسػػػة الشػػػعر دلسػػػا ( أ

 ل ريفاتًن.يميكائ عند
ل يػػػػالشػػػػعر عنػػػػد ميكائ دراسػػػػة كمرجعػػػػا يف ار كليكػػػػوف ىػػػػذا البحػػػػث مصػػػػد  ( ب

 ريفاتًن.
 أمهية تطبيقية : -ِ

 جلامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج : ( أ
يف جامعػػػػػة مػػػػػوالان مالػػػػػك إبػػػػػراىيم اإلسػػػػػبلمية  مصػػػػػادرا العلػػػػػـو لػػػػػ ايدة  (ُ

 احلكومية ماالنج.
 يف ادلستقبل. وفالباحثمرجعا طوره كوف يأف  (ِ

 : ةللباحث ( ب
 ل ريفاتًن.ينظرية ميكائ دراسةلباحثة يف ل العلـو ك ادلعرفةل ايدة  (ُ
 ليفهم الباحثة معىن الشعر عند ميكائل ريفاتًن. (ِ

 
 حدود البحث - ه

كان  يف الديواف عبد الرمحن شكرم عديدا من رلموعة الشعر أحدىا 
تريد الباحثة أف تبحث يف رلموعة الشعر . ك  ىذا البحث "آللا األفكار" 
. استخدم  الباحثة نظرية خاصة يف الشعر "ليتين كن  إذلا" "آللا األفكار"

قراءة كتشفية ك ة اال اءشعر بقر التليل عند ميكائل ريفاتًن كحددهتا إىل  يةيائميس
 .رجتاعيةاال
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 حتديد ادلصطلحات - و
ظػػػػاىرة إجتماعيػػػػة كثقافيػػػػة ادلسػػػػتخدمة ضلػػػػو العبلمػػػػات. تبحػػػػث سػػػػيميائية :  -ُ

كالقػػػػوانٌن، كادلوافقػػػػات الػػػػمل ميكػػػػن هبػػػػا ادلعػػػػىن علػػػػى السػػػػيميائية يف األنظمػػػػة، 
العبلمات. كالسيميائية ىي فرع من علـو األدب الذم يشدد اجلهد يف كجػد 

 (.ُ، ص. َُِٖادلوافقات المل يقدر هبا حضور ادلعىن )راتيو، 
رجػػػل مػػػن الرجػػػاؿ الػػػذم بػػػٌن أتديػػػة األدب سػػػيميائية عنػػػد ميكائػػػل ريفػػػاتًن :  -ِ

 يف سػيماء الشػعر، الػذم يسػببو اسػتبداؿ ادلعػىن تعبػًناتفاؽ أتجيل ال( ُكىي 
( ّرجتاعيػػػة، كتشػػػافية كقػػػراءة اال( قػػػراءة اال ِادلعػػػىن،  إنشػػػاءادلعػػػىن ك  كاضلػػػراؼ

 (.ْ، ص. َُِٔ( اذليفوغراـ )راتيو، ْ، لوف، النموذج كاألصفوفاتادل
فهػػػػػػم علػػػػػػى مفػػػػػػردات الشػػػػػػعر. كقػػػػػػراءة معػػػػػػىن اللغػػػػػػة إلعطػػػػػػاء الإكتشػػػػػػافية :  -ّ

القػػراءة الػػمل تسػػتند إىل البنايػػة اللغويػػة  أك عنػػد سػػيميائية ىػػي  كتشػػافية ىػػياال 
، ص. َُِْ)ركمسػػاان،  تسػػتند إىل موافقػػة النظػػاـ السػػيميائي للدرجػػة األكىل

ّْٓ.) 
كتشػافية َبعطػاء موافقػة أدهبػا اءة الرجعيػة بعػد عمليػة  قػراءة اال القػر إرجتاعية :  -ْ

رجتاعيػػة إىل تفسػػًن اال للدرجػػة الثانيػػة. كيػػؤدم معػػاٍل كىػػي النظػػاـ السػػيميائي
 (.ّْٓ، ص. َُِْ)ركمساان،  الشعر تفسًنا كامبل اتما

 

 الدراسات السابقة - ز
. الرمػػػػػوز الصػػػػػوفية   ديػػػػػواف منصػػػػػور َُِٖفتحػػػػػا أفريػػػػػ اؿ أيكػػػػػا ىيمػػػػػاكاف.  -ُ

احلػػػبلج )دراسػػػة سػػػيميائية ميكائيػػػل ريفػػػاتًن(. البحػػػث اجلػػػامعى. قسػػػم اللغػػػة 
العربيػة كأدهبػا، كليػػة العلػـو اإلنسػػانية، جامعػة مػوالان مالػػك إبػراىيم اإلسػػبلمية 

وفية ك معناىػػػػا البحػػػػث دلعرفػػػػة كالفهػػػػم الرمػػػػوز الصػػػػ كىػػػػذااحلكوميػػػػة مػػػػاالنج. 
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(مػػا معػػىن ِ( مػػا الرمػػوز الصػػفية   ديػػواف منصػػور احلػػبلج ك ُالضػػمنية ىػػي: 
الرمػػػػػوز الصػػػػػوفية   ديػػػػػواف منصػػػػػور احلػػػػػبلج. تكػػػػػوف الدراسػػػػػة ادلكتبيػػػػػة ذلػػػػػذا 

نتيجة البحث ىو رمػوز الصػوفية مػن قصػائد سلتػارة الثبلثػة، كمعناىػا  البحث.
. كمعػىن الرمػ  الضػمنية ىػو حػب احلرفية ك معػىن قػراءة االكتشػافية كاالرجتاعيػة

الشػػػاعر بصػػػورة الظػػػواىر الكنيػػػة كاالنسػػػانية، النعمػػػة كادلصػػػيبة كأحػػػوؿ الشػػػاعر 
 عند زلبتو احلق كهدفو الوحيد أم هللا تعاىل.

. أيديولوجيػػة حػػب الػػوطن مػػن الشػػعر "مسػػاء َُِٖأريػػس بػػودم راىػػارجو.  -ِ
ية دليكائيػػل اخلػػًن اي كطػػين" لعبػػد الػػرمحن صػػا  العشػػماكم )دراسػػة سػػيميوطيق

ريفاتًنل(. البحث اجلامعة. قسم اللغػة العربيػة كأدهبػا، كليػة العلػـو اإلنسػانية، 
جامعػػة مػػوالان مالػػك إبػػراىيم اإلسػػبلمية احلكوميػػة مػػاالنج.  . أسػػئلة البحػػث 

( ِ( مظهػػػر التعػػػرب غػػػًن ادلباشػػػر مػػػن الشػػػعر مسػػػاء اخلػػػًن اي كطػػػين ُليعػػػرؼ 
كتشػػػػػافية ك اي كطػػػػين َبلقػػػػػراءة اال مسػػػػاء اخلػػػػػًن  ادلعػػػػاٌل ادلضػػػػػمونة مػػػػن الشػػػػػعر

 ٕ( ُ ىػػو:البحػػث  كنتػػائجكػػوف الدراسػػة ادلكتبيػػة ذلػذا البحػػث. يرجتاعيػة. اال
مظهػػػػر التعبػػػػًن غػػػػًن ادلباشػػػػر : اإلسػػػػتعارة كالتجسػػػػيد كالكنايػػػػة كالسػػػػينكدككي 

كتشػػػػػػفية تػػػػػػدث ( القػػػػػػراءة اال ِكالتيػػػػػػاقض كالتكػػػػػػرار كالليجػػػػػػورم كالغمػػػػػػوض 
الفلسػػػطٌن  ىػػورجتاعيػػة ح نػػو. كالقػػراءة االاسػػو العميػػق مػػن الشػػاعر عػػن احس

شػػعب العربيػػوف مػػن شػػعب كاحػػد لديػػو غػػرض كاحػػد ديػػن كاحػػد اللغػػة العربيػػة 
 لغة النيب ككتابو حت  يـو القيامة.

. التناص يف األشعار الصوفية حلم ة فنسورم كابن َُِٓسيمل زىرة النساء.  -ّ
سم اللغة قاجلامعي، يكائل ريفاتًن(. البحث عريب )دراسة تليلية مسيوطيقية دل

العربيػة كأدهبػا، كليػػة العلػـو اإلنسػػانية، جامعػة مػوالان مالػػك إبػراىيم اإلسػػبلمية 
( ما البنيوية يف األشعار الصوفية ُعرؼ ، تأسئلة البحث ل احلكومية مباالنج.

( كيػػػػف التنػػػػاص يف األشػػػػعار الصػػػػوفية حلمػػػػ ة ِحلمػػػػ ة فنسػػػػورم كابػػػػن عػػػػريب 
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باحثػة البحػث الكيفػي. كأمػا نتػائج البحػث تسػتخدـ الك فنسػورم كابػن عػريب. 
ىي بنية األشعار الصوفية حلم ة فنسورم منظومة من مكوانت اجملاز كالكناية 
كالتمثيػػل كادلفارقػػة كاحملسػػنات مػػن السػػجع كاالقتبػػاس. كبنيػػة األشػػعار الصػػوفية 
حملي الدين بن عريب منظومة من مكوانت اجملػاز كالكنايػة كالتمثيػل كاحملسػنات 

ع كالطبػػػػاؽ كادلقابلػػػػة كادلشػػػػاكلة كالتجػػػػانس كادلوازنػػػػة. التنػػػػاص بػػػػٌن مػػػػن السػػػػج
النص "ىيفوغراـ" كالنص ادللهم أكثر يف البنية من اجملاز ك الكناية كالتمثيل ك 
خاصػػػػة يف منظومػػػػة السػػػػجع. كيعػػػػرؼ مػػػػن ادلصػػػػفوفات ادلفصػػػػلة أف موضػػػػوع 

ارية ك النص امل ادللهم يوسع موضوع النص "ىيفوغراـ" كصفة التناص فيو انك
 جتديدية.

 
 منهجية البحث - ح

 نوعية منهج البحث  -0
يكػػػػػوف ىػػػػػذا البحػػػػػث ىػػػػػو البحػػػػػث الكيفػػػػػي َبسػػػػػتخداـ ادلػػػػػنهج 

البحػػث الكيفػػي ىػػو البخػػث الػػذم يهػػدؼ إىل فهػػم ظػػاىرة مػػا الوصػػفي. 
يتعػػػرض البحػػػث مثػػػل سػػػلوؾ، تشػػػجيع، كالفعػػػل. كادلػػػنهج الوصػػػفي ىػػػو 
عمع البياانت المل مجع  الباحثة ىي من كلمة أك كبلـ، صورة، كلػيس 

 ىػو كنػوع ىػذا البحػث(. ٔ - ُُ، ص. َُِٔمن األرقاـ )مولييوج، 
اانت ادلكتبػػػػة كقػػػػراءة ككتػػػػب كتليػػػػل مجػػػػع البيػػػػ طريقػػػػةبدراسػػػػة ادلكتبيػػػػة ال

فػػػمف مهمػػػة البحػػػث ادلكتبػػػة ىػػػو تسػػػتخدـ مػػػواد ادلكتبػػػة فقػػػط البحػػػث ، 
 (.ِ - ّ، ص. ََِٖ)زيد، دكف مبلحظة. ب
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 مصادر البياانت -9
رأل لوفبلنػد كلوفبلنػد أف مصػػدر البيػاانت األساسػي يف البحػػث 

ال ائػد أك الثػانوم الكيفي ىو الكلمات كاألفعاؿ، أما أكثرمها ىو البياانت 
مثػػػل الو ئػػػق كغًنىػػػا. كمصػػػادر البيػػػاانت ىنػػػا، تتقسػػػم حسػػػب نوعهػػػا إىل 
أربعػػة أقسػػاـ كىػػي الكلمػػات، األفعػػاؿ، مصػػدر البيػػاانت ادلكتوبػػة، الصػػور 
كاإلحصػػػػػػائيات. كيسػػػػػػتخدـ ىػػػػػػذا البحػػػػػػث مصػػػػػػادر البيػػػػػػاانت ادلكتوبػػػػػػة. 

االت كمصػػػػادر البيػػػػاانت ادلكتوبػػػػة تعػػػػىن الكتػػػػب كالبحػػػػث العلمػػػػي أك ادلقػػػػ
 (.ُٗٓ-ُٕٓ، ص. َُِٓ)موليونج، 

مصادر البيػاانت يف ىػذا البحػث تتكػوف مػن البيػاانت األساسػية 
 كالثناكية: 

 البياانت األساسية: ديواف "ليتين كن  إذلا" لعبد الرمحن شكرم. ( أ
 نظرية ك تطبيق السيميائية ميكائيل ريفاتًن.البياانت الثناكية: كتب  ( ب

 
  حتليل البياانت -1

كىوبرماف أف تليل البياانت ىو إقامة تليل نظرا ميلس 
البياانت الكيفي بسبيل التفاعلية كيقـو التحليل مداكمة إىل  تامو ليحصل 

مجع  نشطة يف عملية تليل البياانت ىيعلى النتائج ادلضبوطة. أما األ
 استنتاج/إثبات البياانت. تقدَل البياانت ك ك ختفيض البياانتالبياانت ك 

 تمجع البياان ( أ
يف البحث الكيفي  تاج إىل مجع البياانت قبل تليلها. تقـو الباحثة 
 مع البياانت ىو مستند يف ادلكتبة، إذا كاف نتائج التحليل غًن 
مرضية، مث تبحث الباحثة عن ادل يد ادلستندات حت  تصبح البياانت 
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أما مجع البياانت يف ىذا  (. ُٗ، ص. َُِٔ)سوجيونو، صحيحة 
 البحث كما يلي :

أف تقرأ الباحثة يف الكتاب سيميائية ريفاتًن كالشعر عبد الرمحن  (ُ
 شكرم بعنواف "ليتين كن  إذلا".

 أف تفهم الباحثة معىن اللغة يف الشعر. (ِ
 أف تقرأ الباحثة مرارا ل ايدة التفاىم. (ّ
 أف تكتب الباحثة األشياء ادلهمة ل ايدة التفاىم. (ْ
 

 فيض البياانتخت ( ب
قػػػػػاؿ سػػػػػوجيونو أف ختفػػػػػيض البيػػػػػاانت ىػػػػػو التلخػػػػػيص، أخػػػػػذ 
البيػػػػاانت الرئيسػػػػية، الرتكيػػػػػ  علػػػػى البيػػػػاانت ادلهمػػػػػة، كطلػػػػب ادلوضػػػػػوع 

(. أمػػػا اخلطػػػوات الػػػمل يقػػػـو ِٗ، ص. َُِٔكالتخطػػػيط )سػػػوجيونو، 
 هبا ىذا البحث يف ختفيض البياانت ىي:

 مجيع البياانتأف تلخص الباحثة البياانت احملصولة بعد مجع  (ُ
 َبالكتشافية كاالرجتاعيةأف ختتار الباحثة البياانت ادلتعلقة  (ِ
 

 تقدَل البياانت ( ج
يقػػـو تقػػدَل البيػػاانت يف البحػػث الكيفػػي بشػػكل ملخػػص أل 
شػػػرح قصػػػًن، التخطػػػيط، العبلقػػػة بػػػٌن ادلخطػػػط اإلنسػػػيايب كمثلػػػو. رأاي 
  مػػيلس كىوبرمػػاف  أف تقػػدَل البيػػاانت الػػذم يسػػتخدمو البحػػث الكيفػػي

(. أمػػػا ٓٗ، ص. َُِٔكثػػػًنا ىػػػو تقػػػدَل الػػػنص الركائػػػي )سػػػوجيونو، 
 تقدَل البياانت الكيفي كما يلي: 
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اٍل بشػػكل اتـ  البيػػاانت احملصػػولة تكػػوف مػػن معػػىن اللغػػة كبيػػاف ادلعػػ (ُ
 .عرشيف العمل ال

تقدَل البياانت بشكل ملخص على سبيل النص الركائي يقدر على  (ِ
 .القارئ أف يفهمو

 
 البياانتاستنتاج/إثبات  ( د

النتػػػػػػػائج األخػػػػػػػًنة  ىػػػػػػػي التلخػػػػػػػيص كاإلثبػػػػػػػات مػػػػػػػن البيػػػػػػػاانت 
احملصػػولة. التلخػػيص األكؿ ىػػو التلخػػيص ادلبػػدئي، كسػػيتغًن بعػػد إف مل 
عػػد الػػدالئل الػػوثيقي. كإف كػػاف الػػدالئل احملصػػولة صػػحيحة فػػالتلخيص 

 (.ٗٗ، ص. َُِٔادلقدـ ىو التلخيص الصادؽ )سوجيونو، 

 
 ختطيط البحث - ط
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 الثاين الباب
 اإلطار النظري

 السيميائية - أ
 مفهوم السيميائية -0

. قاؿ semioticsتوجد كلمة السيميائية يف اللغة اإلصللي ية بشكل 
أبف السيميائية ىي دراسة عن السمات كالعبلمات،  Hornbyىورنيب 

(. أما عند صبور، صدرت كلمة ُكمعانيها كاستخدامها )توفيق، ص. 
مبعىن تفسًن  semeمبعىن عبلمة أك  semeionسيميائية من الغغة اليواننية 

العبلمة. جتذرت دراسة سيميائية من الدراسة الكبلسيكية كالسكوالستية عن 
بديعي. كالعبلمة حينئذ مبعىن األشياء الدالة إىل األشياء الفن ادلنطقي ال
 (.ُٔ، ص. َُِٔاألخرل )صبور، 

، ص. َُِّيؤكؿ السيميائية أبوا عبلمة، مسة، أك معىن )داٍل، 
(. فالسيميائية علم يدرس نظاـ ادلعاٍل، فضبل عن علم اللغة أك غًن ُْٔ

ائية عي علم يدرس علم اللغة كىي نظاـ ما كراء اللغة اإلشارم، كالسيمي
العبلمات، كالعبلقة مع العامل كدراسة تقسيمها، كالوظيفة الداخلية كاخلارجية 

 (.ّ، ص. َُِٕ)كبلب، 
يف  Charles S. Pierceكعرب جارليس سانديرس بًنس 

Hawkes  أبف تديد السيميائية كما يلي: "يف تعريفها العاـ، يكوف ادلنطق
ىو االسم األخر من السيميائية، كىو عقيدة  -كما أعتقد كألقيها–

العبلمات ادلرامقة أك عقيدة العبلمات الرمسية". كَبلتايل، شرح بًنس أف ادلراد 
ت من عقدية العبلمات ىو العبلمة النابع من ادلبلحظة من خبلؿ صفا
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العبلمات ادلعركفة. كتسمى ىذه ادلبلحظة َبلتجريد. كميكن أف نقوؿ أبف 
تلك ادلبلحظة تتمل على اخلطيئات. لذلك، بعبارة أخرل، نضيف مجلة 
"غًن مهمة" للصفات من كل العبلمات ادلستخدمة للذكاء ادلعريف أك الذكاء 

 (.ُ، ص. َُِٔللتعلم عرب اخلربة )توفيق، 
أبف  Ferdinand de Saussureعرؼ فرديناند دم سوسًن 

السيميائية ىي دراسة عن ادلعاٍل يف احلياة االجتماعية  كىذه الدراسة قسم 
من السيكولوجي االجتماعي، أما علم الغغة فرع من السيميائية )تشاندلًن، 

 (.َّٖ، ص. ََِٕ
مبايلي: "تتعلق السيميائية  Umberto Ecoكحدد أمربتو إيكو 

َبألشياء ادلعتربة َبلعبلمات. فالعبلمة ىو كل شيء يعترب بدال من شيء 
أخر. كىذا الشيء ال يقتضي الوجود إذا كجد العبلمة حينئذ. فالسيميائية 
ىي دراسة عن األشياء ادلستخدمة للتكذيب )طرح البياف اخلاطا(". 

دـ لتعبًن الكذب، فهو ال يقتضي كَبلتايل، أكد إكو أبف كل شيء مل يستخ
استخدامو للتصديق. أك بعبارة أخرل، ال ميكن استخدامها العتبار شيء ما 

(. دكر السيميائيات اخلصوصية فهو دراسة ُّّ، ص. ََِٔ)نوط، 
الصيغ ادلختلفة المل تربط صنف التعابًن بصنف ادلضامٌن، أم القوة 

لمل كاف األمنوذج العاـ يضعها اإلبستيمولوجية ذلذه العبلمة االشتداللية ا
 (.ُّٕ، ص. ُٕٗٗبطريقة شكلية حبتة )إيكو، 

أبف السيميائية ىي دراسة  Roland Barthesعرؼ ركالند َبرت 
عن األشكاؿ. كتعاجل ىذه الدراسة داللة األلفاظ ادلنفصلة مبحوايهتا. 
. كليس  السيميائية رلردة التعمق للداؿ كادلدلوؿ، بل تعاجل كافة العبلقة

كادلراد َبلنص عند ركالند مل يتحدد يف انحية لغوية فحسب، بل يلمح أيضا 
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إىل العبلمات ادلدكنة داخل النظاـ ادلعٌن. كمن مث، تعاجل السيميائية شت  
النصوص مثل اخلرب، الفيلم، اإلعبلف، األزايء، اخلياؿ، الشعر، كادلسرحية 

 (.ُٖٗ، ص. َُِّ)ساصلااي، 
، اتفق العلماء أبف السيميائية ىي دراسة فمن التعريفات السابقة 

تعاجل العبلمات. كادلراد من العبلمة كما بٌن ادلعجم الكبًن لللغة اإلنونيسية 
( التعرؼ، ْ( الدليل؛ ّ( العرض؛ ِ( عبلمة معربة هبا؛ ُأف العبلمة ىو: 

إف السيميائيات المل تعين (. ّ، ص. َُِٔ( الربىاف )توفيق، ٓاإلشارة؛ 
بلمة، تستمد من خصائص ىذه األخًنة كضعها ضمن االقتصاد بدراسة الع

العاـ للعلـو بوصفها ج ءا من علم النفس االجتماعي، كاتليا فرعا من علم 
النفس العاـ، لذلك فهي تراىن على اللساف يف فهم طليعة اإلشكاالت 

  (.ُِ، ص. ََِٖالسيميائية )الشيباٍل، 
قـو بنفسو يف كلمة كاحدة أف العبلمة ىو ما ي Bargerكزاد َبرغًن 

أك زايدة العناصر ادلختلفة إباتحة ادلعاٍل ادلستخدمة لتأكيل األشياء األخرل. 
كقاؿ أبف من أقساـ العبلمات، تكوف الكلمة أىم العناصر يف تلك 
العبلمات. فكلمة شجرة ختتلف َبلنبات ادلخرتؽ ذم جذع كاحد دكف فركع 

ع إىل ادلفهـو أك التخطيط. كىناؾ أدانه. كلفع كلمة يستخدـ عبلمةا يراج
ىدؼ من التواصل حيث توجو إىل معاٍل العبلمة لكل الكلمة )توفيق، 

 (.ّ، ص. َُِٔ
كلو نطبق ىذا التعريف إىل عبلمات اللغة، فتكوف األحرؼ، 
الكلمات، أك العبارة ليس ذلا معاٍل قط. فتلك العبلمات  توم على الداللة 

لقارئ ىو الذم يقـو بربط العبلمات حيث تتعلق مع القارئ. كىذا ا
 َبدلدلوؿ كفقا َبالتفاؽ خفي نظاـ اللغة ادلوجودة. 
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كالكبلـ حوؿ كينونة اللغة عبلمةا، أكد سوسًن مثل األيت: اللغة 
ىي نظاـ عبلمةم يعرب هبا األفراد أراءىم. لذلك، ميكن مقارنة ىذا النظاـ 

شكاؿ التهذيب، عبلمات بنظاـ الكتابة ضلو األطرش، العبلمات الدينية، أ
عسكرية كغًنىا. كاخلبلؼ يقع يف مكانة اللغة كأىم العناصر يف ذاؾ النظاـ 

 (.ّ، ص. َُِٔ)توفيق، 
 

 نظرية السيميائية لريفاتًن - ب
 بنية نظرية السيميائية لريفاتًن -0

من  Michael Camille Riffaterreيعترب ميكايل كامل ريفاتًن 
منتقدم األدب األمريكي الذم يرك  دراستو يف تليل النص استجاَب من قبل 
القراء، دكف يف السًنة أك يف سياسة ادلؤلف. اشتهر ريفاتًن منذ إصداره كتاب 

Semiotics of poetry  تكوين البينة السيميائية أراد هبا ُٖٕٗيف السنة .
ئ. ذىب ريفاتًن أبف ريفاتًن موجهة إىل التخاطب من قبل النص كالقار 

الدايلكتية بٌن النص كالقارئ تنطلق من النقاش حوؿ النظاـ احملاكي كالنظاـ 
السيميائي. يساكم النظاـ احملاكي بتخطيط النظاـ اللغوم أك النظاـ الداليل 
يف نظرية بًنس، أما النظاـ السيميائي يساكم َبلنظاـ اإلشارم يف نظرية 

ية التعارض بٌن ادلعىن كالداللة. ففي بًنس.  انب ذلك، أخذت دايلكت
انحية كاحدة، يتعلق ادلعىن يف العمل األديب َبدلوضوع، كيتصف َبجللي، 
التجرد، كالعاـ. كمن انحية أخرل، يرتبط العمل األديب أبمانتو اجملازية، 
 ، الشخصية، كاخلاصة. فيهدؼ العمل األديب إىل ربط ادلعىن َبدلفهـو

من العناصر. كلكن يقتضي البحث عن ادلعىن إىل  السمات، األحواؿ، كغًنىا
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الثبات َبحلقائق ادلتبذلة. فبدكف الدالئل ادلوجودة، تول  ادلعاٍل ادلعينة كتتغًن 
 (. ّْٖ، ص. َُِْ)ركمسنا، 

يعرؼ ريفاتًن مصطلح القارئ النموذج، كىو مصنوع من امت اج 
رجى من كجود ىذه خربة القراءة كرلموعة القراء ذكات الكفاءة ادلتمي ة. كي

جملموعة اكتشاؼ االحتماالت الداللية كالتداكلية من رسالة النص عرب 
األسلوبية. كتدث الصعوبة حٌن يوجد اضلراؼ األسلوب ادلعرؼ َبإلشارة 

 (.ٖٔ، ص. َُِٔخارج النص )صبور، 

كيػػرل ريفػػاتًن أبنػػو علػػى البػػاحثٌن أف  تفظػػوا َبلقػػراء النمػػوذجيٌن كػػأداة 
فالقارئ النموذج ىػو رلموعػة الػردكد ضلػو الشػعر ادلشػتملة طادلػا تليل الشعر. 

ينشق عن العناصر الشخصية خارج السلوؾ التواصلية. كَبلتايل، قػدـ ريفػاتًن 
ادلػػدخل السػػيميائي. فبهػػذا ادلػػدخل، يلعػػب ادلعػػىن كالداللػػة دكرا عظيمػػا. كيف 

خػػػػػبلؿ قػػػػراءة الشػػػػعر، نقػػػػػدـ الداللػػػػة إىل الكلمػػػػات كفقػػػػػا َبحملاكػػػػاة. أك مػػػػن 
الوظيفػػة اإلشػػارية، ال بػػد مػػن ترقيتهػػا إىل الداللػػة حسػػب التػػأكيبلت ادلتناقضػػة 
أك اضلراؼ ادلعىن من احملاكاة ادلوجودة، منها يتأسػس علػى الكفػاءة يف القػراءة 

 (. َُِ، ص. َُِٔ)توفيق، 
كػػػػػاف مرتكػػػػػ  أحكػػػػػػاـ القيمػػػػػة عنػػػػػد القػػػػػػارئ فموػػػػػا أتيت بسػػػػػبب منبػػػػػػو 

(stimulus) كن لسلوؾ ادلتلقي، يف إطار كظيفػة: مرسػل موجود يف النص. كمي
الػػنص، أف يكػػػوف ذاتيػػا كمتغػػًنا، غػػًن أف لػػػو  (actualise)متلقػػي الػػمل تػػٌن  –

سػػػببا موضػػػوعيا  بتػػػا، ففػػػػي االرسػػػالية اللسػػػانية ادلدركػػػػة إىل حػػػد مػػػا، يكػػػػوف 
االنتقػػػاؿ مػػػن أثػػػر األسػػػلوب الكػػػامن إىل أثػػػر األسػػػلوب الفعلػػػي مبثابػػػة ظػػػاىرة 

األسلةبية أك ال كبعد ذلك اسػتيقاظ انتبػاه القػارئ )ريفػاتًن،  م دكجة: الوحدة
 (.ّٔ، ص. ُُٕٗ
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إذا قاـ القارئ َبلتواصل مع العمل األديب، يتطلب إلعاد ادلعىن 
ادلتضمن يف تلك العمل ابتكاراي كديناميا. كىذا بسبب كوف القارئ كالفاعل 

 انب ذلك، عرم كحده الذم  لق االرتباط بٌن النص، ادلفسر، كالتناص. 
داخل القارئ تنقل سيميائي من عبلمة إىل عبلمة َبستمرار. كىذا ىو الذم 
علب ريفاتًن لنقد منوذج التواصل لركماف ايكوبسوف عن ادلرسل )صبور، 

 (.ٕٖ، ص. َُِٔ

يؤكد ريفاتًن أبف الشعر كوسيلة التواصل لو نفس الوظيفة يف السياؽ 
األسلويب مع سياؽ الرجاء ضلو القارئ. كيتعٌن ىذا الرجاء من األشياء ايت يتم 
قراءهتا، حت  يكتسب الشعر ادلعاٍل يف السياؽ الشمويل ضلو الشعر ادلكتوب 

يتأتى من سوسور يؤكد ادلعىن ىو (. َُِ، ص. َُِٔمن قبل )توفيق، 
الفركؽ بٌن الداالت، كىذه الفركؽ نوعاف : تركيبية ك كاستبدالية. كيسمي 
سوسور النوع الثاٍل )عبلقات ترابطية(، كلكن مصطلح ركماف جاكوبسوف 

 (.ُُٓ، ص. ََِٕىو ادلستخدـ االف )تشاندلًن، 

كصفوة األفكار أريد هبا ريفاتًن موجهة إؿ قوؿ العلماء حيث قالوا 
ئية ىي الدايلكتية بٌن النص كالقارئ، أك بعبارة أخرل، التخاطب أبف السيميا

بٌن النظاـ احملاكي )عند مصطلح بًنس: النظاـ اللغوم، كادلعىن الداليل( 
كالنظاـ السيميائي )مصطلح بًنس: ادلعىن اإلشارم( كاألطراؼ األخرل 

ا عظيما ادلشاركة يف ىذه الدايلكتية. كيلعب التناقض بٌن ادلعىن كالداللة دكر 
معينا. يرتبط معىن العمل األديب َبدلوضوع كاألمانة، متصف َبلكناية، اجملازم، 
 ، الشخصي، كاخلاص. فادلراد من العمل األديب ىو ادلعىن ادلرتبط َبدلفهـو
الفاعل، الظركؼ، كغًنىا من األحواؿ ادلعينة. كلكن يف تنازؿ ادلعىن إىل 
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دكف ىذا الدليل، فيتحوؿ ادلعىن الداللة ال بد من قيامو بدليل كاقعي. فب
(. األدب عبارة عن كتاَبت ٕٖ، ص. َُِٔادلكتسب كيتغًن )صبور، 

اخليالية كغًن اخليالية مثل الشعر كادلسرحية كالقصة. ك ختتلف عن بعض 
 (.ّْ، ص. ُِٖٗاألعماؿ غًن األدبية ىو ادلقاالت كاألفبلـ )شول ، 

يرل  .Jakobsonسوف ترفض نظرية سيميائية لريفاتًن تنظًن ايكوب
يكوبسوف أبف البحث يف الشعر ال  تاج إىل التحليل التداكيل، التعبًنم، 
كاإلشارم. كلكنو يبلحع إىل اجلهة اللغوية فحسب. أما ريفاتًن يقوؿ أبف 
العمل األديب ال سيما الشعر ميكن تليلها تداكليا أك إشاراي حيث يكتشف 

احملور اإلشارم علب نظرة العبلقة دكر القارئ كالكاتب فيما بعد. ككياف 
 (.َُِ، ص. َُِٔاالجتماعية داخل العمل األديب )توفيق، 

إذا قرن  نظرية ريفاتًن بيكوبسوف كلفي سرتاكس، ىناؾ اخلسارة 
أبف تليل ريفاتًن يكوف يف  Posnerالباتة لتنظًن ريفاتًن. يكشف بوسنًن 

سأؿ كيف يتبىن القارئ درجة افرتاضية أشواعية. مع أنو ميكن للشخص أف ي
أبنو أليس من األصح لو  Bauerالنموذج مع العناصر ادلوجودة. كسأؿ َبير 

نتأسس التحليل على القرائة احلقيقية )ليس على القارئ النموذج( كنفتش 
الردكد عن النصوص كمجموعة كاحدة. كَبلتايل، يرل أبف مواد ريفاتًن 

التحليل كنتائجو بعد. كلكن تكون  من االستبانة حت  ميكن تفتيش جوىر 
من األسف الشديد، ال ميكن تطبيق ىذا النقد إىل التحليل التار ي )صبور، 

(.  دد ريفاتًن معارؼ القارئ. يسمح للقارئ أتكيل ُٗ-َٗ، ص. َُِٔ
ما يف النص عرب ادلعلومات ادلوجودة. كعاقبة فهم القراء احملتلف نشأت 

 التأكيبلت عن النص أك ادلقوؿ.
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 ي االفرتاض لنظرية ريفاتًنأساس -9

 Semiotic ofيكشف ريفاتًن يف كتابو الباىر ت  العنواف 

Poetry  أف لغة الشعر ختتلف َبستخداـ اللغة عامة كيعرب ادلفاَل كاألشياء
بشكل غًن مباشر. ببساطة، يقوؿ الشعر كيقصد شيئا أخر. لذلك، يرل 

نو تقنيات النص الشعرم يف ريفاتًن أف االختبلؼ ادلوجود بٌن الشعر كغًنه تبي
 (.ٖ، ص. َُِٕاحتماؿ ادلعاٍل )النطوا، مراىايو، خًن الصبياف، 

كيف ىذا الكتاب، ذكر ريفاتًن أربعة اشياء ىامة ال بد من تلميحها 
( انتفاؽ أتجيل التعبًن الشعر ىو استبداؿ ُمن خبلؿ ػاكيل األدب، كىي: 

اءة االكتشافية كقراءة االرجتاعية؛ ( قر ِادلعىن ك اضلراؼ ادلعىن كإنشاء ادلعىن؛ 
، ص. ُٖٗٗ( ىيبوغراـ )برادبوا، ْ( ادلصفوفة، النموذج كاأللوف، ك ّ

ٕٕ.) 

 

 اتفاق أتجيل التعبًن ( أ
يتغًن حت  األف لكوف ذكر ريفاتًن أف الشعر منذ أكؿ نشأتو 

توؿ الرغبة كمفهـو اجلماليات ادلتطورة بعد شلر الدىور كالعصور. تكلم 
أتكيل الشعر، حيث أنو حقيقة موجو أيضا ضلو أيدم النثر.  ريفاتًن حوؿ

فتأجيل التعبًن بشكل غًن مباشر ىو تعيٌن األفكار أك األراء بشكل غًن 
مباشر أك بطريقة أخر. كىذا التأجيل، عند ريفاتًن،  دث بسبب ثبلثة 

 (:ُِٔ-ُُِ، ص. َُِٔعوامل، كىي )توفيق، 
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 استبداؿ ادلعىن (ُ
استبداؿ ادلعىن يسببو استخداـ االستعارة يرل ريفاتًن أف 

كالكناية يف األعماؿ األدبية. كبلمها يعانياف اللغة اجملازية يف أداءمها، 
كمل تتوقف يف ىذاين شيئٌن فحسب. كذلك ألف االستعارة كالكناية 
صفوة اللغة بدال من اجملاز األخر، مثل التشبيو، التجسد، اجملاز 

 حكاية رم ية.ادلرسل، مقارنة ملمحية، أك 
كيبدك أف اللغة اجملازية بكووا صورة من صور استخداـ اللغة 
المل تعرب ادلعىن األساسي إىل الوحدة األخرل. فاجملاز الدقيق يعاكف 
القارئ ليحس كينظر ما نظره كما حسو ادلؤلف. كذلك مبثابة ما قالو 

ارئ برادبو أف اجملاز  لق التصوير عن األمنية أك نبذة من نفس الق
حيث يشبو الصورة يعربىا الشاعر ضلو ادلوضوع ادلرئي، احملسوس، أك 

 (.ُِ، ص. َُِْنطاؽ ادلخ ادلعٌن )رمحانشو، 
 

 اضلراؼ ادلعىن (ِ
ذكر ريفاتًن أف اضلراؼ ادلعىن تسببو ثبلثة عوامل، كىي 
اخلمولية، التناقض، ككبلـ فارغ. أكالىا اخلمولية، حيث تدث ىذه 

األدبية ادل دكجة، ال سيما اللغة الشعرية.  االضلرافات بسبب اللغة
ازدكاج ادلعىن يعين ضخمة معاٍل الكلمات، العبارة، أك اجلمل. 
كالثانية، التناقض  توم على معىن التعارض بسبب االلتباس أك 
التهكم. كالثالثة، كبلـ فراغ، كىو الكلمات المل ليس ذلا معاٍل قط 

ة األصوات البل موجودة يف عند علم اللغة، كذلك ألوا  تثل سلسل
ادلعاجم. كلكن من انحية شعرية، أييت كبلـ فارغ مبعىن داللة أدبية 
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بسبب االتفاؽ األديب، مثاال على ذلك اتفاؽ التعويذة. أدل كبلـ 
فارغ إىل القوة السحرية ادلؤثرة إىل كينونة عامل الغيب. كيوجد ىذا 

بعامل الغيب، أك العامل  الكبلـ يف عديد من األشعار التعويذية ادلتعلقة
 الركحي، أك ما يسمى َبألشعار الصوفية.

 
 إنشاء ادلعىن (ّ

يتضح من الصفحات السابقة أف إنشاء ادلعىن ىو االتفاؽ 
الشعرم بشكل مرئي ال معىن فيو من ضوء علم اللغة، كلكن يتيح 
ادلعاٍل يف السجع. إذف، أييت إنشاء ادلعىن مبعىن رلموعة النصوص 

 غة. منها التضمٌن، التنغيم، طباعة النص، كادلتماثبلت.خارج علم الل
فمن ىذه احملاكر الثبلثة، نعرؼ أف مكانة اللغة ادلستخدمة 
يف احلياة اليومية تقـو يف نظاـ احملاكاة المل تبين ادلعاٍل ادلتعددة 
كادلتكسرة. أما اللغة الشعرية تكوف يف نظاـ السيميائية المل تبين معىن 

 (.َِّ، ص. َُِْ)بستاـ،  ادلفرد ادلرتك 
مسى ريفاتًن ىذه التأجيبلت التعبًنية بعدـ القواعد اللغوية. 
كىذه ىي المل هتدد كظيفة احملاكاة من لغة األعماؿ األدبية كتعرقل 
ادلفاىيم ضمن الشعر. فلذاؾ يرل ريفاتًن أف أتكيل الشعر ليس رلرد 

فاءة األدبية من اشرتاؾ الكفاءة اللغوية لدل القراء، بل ىو علب الك
قبلهم. ففي إشراؾ الكفاءة األدبية، ىناؾ صفوة ادلباحث أريد هبا 
ادلعاٍل االكتشافية كادلعاٍل االرجتاعية حيث يفهم معىن الشعر بشكل 

 (.ٗ، ص. َُِٕميسور )النطوا، مراىايو، خًن الصبياف، 
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 قراءة االكتشافية واالرجتاعية ( ب
 قراءة االكتشافية (ُ

كفائمل اللغوية كاألدبية من قبل القراء، ذكر من خبلؿ إشراؾ  
ريفاتًن خطوتٌن من ادلعاٍل السيميائية إذ مها االرجتاعية كاالستكشافية. 
فاخلطوة األكىل ىي ادلعاٍل االكتشافية حيث تتحرؾ من مستهل النص 
إىل طرفو األخًن، أك من أعلى النص إىل أدٌل الصفحات تبعا المتداد 

(. ففي ىذه اخلطوة، فاللغة ىي ٔ، ص. َُِٕضلوم متعدد )راتيو، 
، َُِٔلغة أدبية ذات العبلمات ادلطابقة َبدلعجم اللغوم )خالصا، 

(، حت  يسمى َبلنظاـ السيميائي األكؿ. أما النظاـ الثاٍل ُُٗص. 
 أال كىو معاٍل اللغة األدبية.

فهػم علػى مفػردات الشػعر. كتشافية ىػو معػىن اللغػة إلعطػاء الاال 
تشػػػافية ىػػػي القػػػراءة الػػػمل تسػػػتند إىل البنايػػػة اللغويػػػة  أك عنػػػد ككقػػػراءة اال 

ة األكىل. رأل سػػيميائية ىػػي تسػػتند إىل موافقػػة النظػػاـ السػػيميائي للدرجػػ
كتشػػافية توضػػيحا ألقسػػاـ القصػػص تكػػوف قػػراءة اال  رمحػػة جوكػػو فرادكفػػو

كتشػػػافية علػػػى يػػػل الصػػػيغة شػػػكليا. تلتػػػـ  قػػػراءة اال بشػػػكل مرتتػػػب أك تل
، َُِْ)ركمسػػػاان،  َبلقػػػراءة الرجعيػػػة ك تفسػػػرىا تفسػػػًنا إرجتاعيػػػاالتكػػػرار 
 (.ّْٓص. 

اقرتح ريفاتًن إىل القارئ أبمهية جودة الكفاءة اللغوية لديهم 
حيث تشمل على الفرتاض أبف اللغة ىي كائن إشارم )كل لفع 
أساس(، كتشمل ايضا على الكفاءة القراءة إلعاد التناقض بٌن 

حوية، ككفاءة القراءة إلعاد التعارض احلريف الكلمات من اجلهة الن
كيقتضي إىل التنقل الداليل، مثل تعمق كلمة ما أك عبارة كاالستعارة أك 
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التورية. فاالقرتاحات يف ىذه اخلطوة تدث بسبب كياف اللغة 
البلقاعدة. بعبارة أخرل، ميكن للكفاءة اللغوية أف يفرتض الغموض 

نطوا، مراىايو، خًن الصبياف، ادلوجود ضمن النصوص الشعرية )ال
 (.َُ-ٗ، ص. َُِٕ

ففي ىذه اخلطوة االكتشافية، يصعب القارئ يف فهم 
النصوص الشعرية حت   تاج إىل ادلعاٍل الثانية أال كىي ادلعاٍل 
االرجتاعية. أتسس  ىذا ادلعاٍل على االتفاؽ األديب، حيث ميتد ادلعىن 

ن ادلعاٍل األكىل، ال بد لؤلعماؿ األدبية حسب االفرتاض األكؿ. فم
، َُِٕللقارئ أف يتحرؾ بعيدا لنيل كحدة ادلعاٍل أبكملها )راتيو، 

 (.ٔص. 
 

 قراءة االرجتاعية (ِ
رجتاعية ىو نػوع مػن أنػواع الفلسػفة الػذم يػدرس عػن تفسػًن اال

كتشػػافية اءة الرجعيػػة بعػػد عمليػػة  قػػراءة اال رجتاعيػػة ىػػو القػػر أف اال .ادلعػػاٌل
للدرجػػػة الثانيػػػػة. كيػػػػؤدم  ىػػػػي النظػػػاـ السػػػػيميائيَبعطػػػاء موافقػػػػة أدهبػػػا ك 

، َُِْ)ركمسػاان،  رجتاعية إىل تفسًن الشعر تفسػًنا كػامبل اتمػامعاٍل اال
 (.ّْٓص. 

ففي ىذا ادلعاٍل االرجتاعية، يشرؾ القارئ الكفاءة األدبية 
كىي قرابتو َبلنظاـ الوصفي، ادلوضوعات، األساطًن ضلو اجملتمع، ال 
سيما مع النصوص األخرل. كيف أم تفاصيل، يوجد الفراغات مثل 
الكبلـ غًن الكامل، االقتباسات، كغًنىا؛ فهذه الكفاءة ىي المل جتيب 
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ملها بشكل ىيبوغراـ. ففي ىذا الصدد، يتبحر تلك الفراغات كتك
القارئ داخل النص، كيتذكر النقاط ادلقركءة بعد، كإصبلح تلك 
ادلفاىيم تبعا َبفرتاض القارئ عندما يعرب اخلطوة الثانية. ميشي القارئ 
من مستهل النص كيقف يف وايتو، يقـو إبعادة النظر، كاإلصبلح 

فوؼ الذم يتوجو إىل داللة الشعر. كادلقارنة حت  عد الثبات أك ادلص
 كىذا مبثابة مفهـو ريفاتًن حيث قاؿ:

"اخلطوة الثانية ىي ادلعاٍل االرجتاعية. كىذا ىو موعد التأكيل 
الثاٍل. ففي ىذه اخلطوة، يتبحر القارئ داخل النص، كيتذكر النقاط 
ادلقركءة بعد، كإصبلح تلك ادلفاىيم تبعا َبفرتاض القارئ عندما يعرب 

تهل النص كيقف يف وايتو، يقـو طوة الثانية. ميشي القارئ من مساخل
 )النطوا، مراىايو، خًن الصبياف،"عادة النظر، كاإلصبلح كادلقارنةإب

 .(ُُ-َُص.  ،َُِٕ
ففي ىذه اخلطوة، يطبق القارئ الشفًنة البنيوية ألف النص 
ثر حقيقة ىي اللوف من البنية كتشكل تلك العبلقة كحدة الداللة. كاأل

الراقي ذلذه ادلعاٍل االرجتاعية ىو النظاـ احملرؾ للتأكيل يف واية النص. 
كىذا مبعىن أف على القارئ أف يبلحع كافة النص، كليس  ج ئية. كمن 
ىنا، يبدك أف االختبلؼ بٌن النص كوحدة النظاـ كالوحدة اللغوية مثل 

حدة الكلمات، العبارات، أك اجلمل، كالمل تبين تلك النصوص ىي ك 
 (.ُُ، ص. َُِٕادلعاٍل )النطوا، مراىايو، خًن الصبياف، 

ككينونة ادلعىن عند ريفاتًن يقتضي إىل الداللة المل تراجع إىل 
األشياء ادلهمة من خبلؿ النطق الشعرم السرم الوارد بشكل َبرز عرب 
ادلعاٍل االرجتاعية. ففي ىذا الصدد، يذىب ريفاتًن أبف الشعر من 
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لغوية. غًن أنو يتحدث عن شيء بقصد أخر، أك إحدل األنشطة ال
الكبلـ غًن مباشر، كختتلف اللغة فيو من اللغة العمومية. كمن مث، 
يستطيع أف نقوؿ أف تنظًن السيميائية لريفاتًن يهدؼ إىل إعاد الداللة 

 الشعرية ادلنطوقة بشكل أتجيل حت   تاج إىل ادلعاٍل السيميائية.
 

 لونادلصفوفات والنموذج واأل ( ج
عمل األدب ىو نتيجة من انتقاؿ ادلصفوفة، كىو أقل اجلمل 
احلرفية، كتصبح األشكاؿ ادلمتدة، الشمولية، كليس حرفية. ككان  
ادلصفوفة افرتاضيا كتظهر كتحقيق الكلمات خفي النص. كميكن أف 
تكوف ادلصفوفة بوجود الكلمة، بيد أنو أندر شيوعا داخل النص. 

ادلختلفات المل ينظمها التحقيق األساسي ادلسمى تتحقق ادلصفوفة يف 
ىي ادلختلفات من البنية  َبلنموذج. تكوف ادلصفوفات كالنموذج كالنص

 (.ُٕ، ص. َُِٕالواحدة )النطوا، مراىايو، خًن الصبياف، 

فادلصفوفة ىي جوىرة من سلسلة النص، كىي أيضا مفهـو  
صفوفة بوجود مخويل مل تتحقق بداخل النص كمل تظهر. كميكن ادل

الكلمات، العبارة أك اجلملة البسيطة. فالتحقيق األكؿ من ادلصفوفة ىو 
النموذج بوجود الكلمة أك اجلملة ادلعينة. مث يتسع ىذا النموذج إىل 
ادلختلفات حت  تن ؿ النصوص كافة. كتكوف السمة األساسية لو يف 

كوف كصفو الشعرم. إذف، ادلصفوفة ىي احملركة لبلشتقاؽ النصي كي
النموذج تديدا لذاؾ االشتقاؽ. كتقق  ادلصفوفة يف أشكاؿ 
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، َُِٕادلختلفات ادلعينة من النموذج كالتحقيق األساسي )راتيو، 
 (.ٕص. 

كعرب ريفاتًن اعتداؿ النص يتشكل مثل دكانت. كالثقب يف 
ادلنتصف يلعب دكرا كدعامة سائر األج اء منو. ىذا الثقب ىو الفراغ، 

ء لكن كجودىا يعٌن ىل يسمى ذاؾ الكحك مل يكن ىناؾ شي
َبلدكانت أـ ال. كىذا الثقب ميثل ادلصفوفة إما أف تكوف ج ء من 
ىيفوغراـ أك ج ء ينظم ىيفوغراـ. أما سائر األج اء ىي معاٍل النص. 

عد القارئ اعتداؿ الشعر أبكملو )النطوا،  فبمعاد ادلصفوفة، سوؼ
 (.ُٖ، ص. َُِٕمراىايو، خًن الصبياف، 

 
 هيفوغرام ( د

يقوؿ ريفاتًن أف ىيفوغراـ عو البنية قبل النصوص الذم بعترب من 
طاقات شعرية للنص. كيتهم طاقة ىيفوغراـ يعادؿ طاقة بريكوليور عند 
لفي سرتاكس مبعىن بناء شيء َبستيعاب األشياء ادلوجودة. كيعمل 
ىيفوغراـ كداللة العبلقة بٌن النصوص المل يستفيدىا القارئ كليس 

، ص. َُِٔالكاتب، حت   تمل على نشأة تطور ادلعىن )سيهاندم، 
ُّٔ-ُْٔ.) 

كأكد جاف ستاركبينسكي أف ىيفوغراـ ىي العبارة األخرل من 
فراغراـ أك غراـ سوسورين. عرؼ سوسور أف ىيفوغراـ يرتك  يف االسم 
أك الكلمة إبعادة بينة الكلمات، حت  تعطي األسلوب، ادلكانة، ال ايدة 

رهتا األصلية." كَبلتايل، يؤثر ىيفوغراـ إىل ىيمنة الصورة لوجود إىل صو 
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بنية ىيفوغراـ بسبب الكلمات ادلتضمنة يف اجلملة كالنص قبل البنية 
الثقافية، كزلرؾ النص الشعرم. كىذا يدؿ على كجود الوظيفة الشعرية 

 (. ٕٓ، ص. ََُِ)سوكاردم، 
لنصوص. ففي إنتاج كيعمل ادلعاٍل االرجتاعية كمنتاج اإلشارات كا

اإلشارة، فيحتاج إؿ ىيفوغراـ إما ىيفوغراـ احتمايل أك حايل. ال تعرب 
ىيفوغراـ احتمايل يف النص كلكن يقتضي استخبلص النصوص. كىو 
ادلصفوفة المل كان  جوىر النص بوجود الكلمة الواحدة، العبارة، أك 

ج، مث اجلملة البسيطة. أما التنقل األكؿ من ادلصفوفة ىو النموذ 
ادلختفات على التوايل. كميكن ىيفوغراـ حايل بوجود النص احلقيقي، 
الكلمات، اجلملة، أك كافة النص. كأصبح منطلق ختلق النص اجلدد. 
ككيتحقق ىيفوغراـ احتمايل إىل مجيع أشكاؿ تطبيق ادلعىن اللغوم، إما 
بوجود االقرتاض أك النظم الوصفية أك رلموعة االتفاؽ التقليدم. 

حقق ىيفوغراـ حايل إىل النصوص ادلوجودة من قبل، مثل اخلرافة أك كيت
(. إذا كاف ىيفوغراـ نصا ٖ، ص. َُِٕراتيو، )عمل األدب األخر 

حاليا، فبل تكتفي الكفاءة اللغوية لدل القراء. فحٌن يتعرؼ القارئ 
ىيفوغراـ كيكشف النص على أساس ىيفوغراـ، فالتأكيل ليس بوجود 

)النطوا، مراىايو، خًن  وعي عن النقليديةالكشف فقط، بل ال
 (.ُٓ، ص. َُِٕالصبياف، 

كقال  يوليا كريستيفا أف كل النصوص ىي فسيفساء 
االقتباسات كالتسرب كالتنقل من النصوص األخرل. كادلراد من ىذا 
البياف ىو أف كل النص أيخذ شيئا أجود كيتم إعادة إدارتو يف عملو 

أـ ال. كبعد إجابة النص األخر كيتسرب بعد النظرة، كالتسرب َبلوعي 
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االتفاؽ األديب، مفهـو اجلمالية، أك فكرهتا، مث ينقلها إىل عملو بفكرة 
، ص. َُِِكمفهـو مجالية حت  ععل االندماج اجلديد )جابراىيم، 

(. كميكن تعرؼ االتفاؽ كالفكرة ادلتسربة لو نقارف ُّٕ-ُِٕ
ذاؾ النص اجلديد يسمى الصوص كصلعلها ىيفوغراـ َبلنص اجلديد. ف

(. كفقا بكريستيفا، عرب ُِّ، ص. َََِٖبلتنقل )إندراسوارا، 
ريفاتًن أف السجع ىو اإلجابة أك الردكد من النصوص القبلية. فيمكن 
ىذه الردكد بوجود التناقض أك استمرار التقاليد أك كبلمها )راتيو، 

 (.ٖ، ص. َُِٕ
أك تطوير  ( التوسيع، كىو مدُكيشتمل ىيفوغراـ على: )

العمل. كليس التوسيع رلرد التكرار، بل يتضمن إىل تغًن القواعد أك 
( التحويل، كىو إعادة ىيفوغراـ أك ِتغيًن نوعية الكلمات؛ )

( التغيًن، كىو ّادلصفوفة. سيصلح الكاتب اجلملة إىل أتليفو اجلديد؛ )
تغيًن النطاؽ اللغوم، التبلعب برتتيب الكلمات أك اجلملة. كميكن 
للمؤلف يبدؿ اسم األشخاص فحسب، مع أف موضوع القصة 

( االقتباس، كىو األساس من العناصر يف ىيفوغراـ ْكمسًنىا كاحدة؛ )
ادلقتبس لدل الكاتب. كيكوف االقتباس ألطف كيصعب تعرفو إذا كاف 

، ص. ََِٖالباحث مل يتعود مبقارنة األعماؿ األدبية )إندراسوارا، 
ُِّ.) 

تكوف خلفية من ختلق العمل مساه  فلذاؾ ىناؾ نص خاص
ريفاتًن هبيفواغراـ. أما النص الذم يسرب كينقل ىيفوغراـ يسمى 
َبلنص التنقلي. كلنيل ادلعىن احلقيق، فيستخدـ منهج التناص، كىو 

 ادلقارنة، التسوية، كتعرض النص التنقلي كىيفوغراـ فيو.
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 مفهوم الشعر - ج
مبعىن  poesisعىن جعل أك مب pocimالشعر لغة صدر من اللغة اليواننية 

 اجلعل . كأييت الشعر مبعىنpoetryأك  poemتقيق، كيوجد يف اإلصللي ية بكلمة 
قد جعل الفرد كحقق العامل لنفسو ك توم على الرسالة أك أك التحقيق ألف َبلشعر، 

أك َبطنا )أمٌن الدين، ص.  عن ظركؼ أك أحواؿ ما، ظاىرا كاف التصويرات
ُّْ.) 

ق ألنو إذا ابتدع الشاعر شعرا ل أك احملقٌ اء أك ادلشكٌ مبعىن البنٌ  كأييت أيضا
كاحدا فقد بىن العامل اجلدد كيشكلو ك ققو ظاىرا كاف أك َبطنا. كقاؿ ايسٌن أبف 

، أف  انب الرتكي  على ادلشاعر، يكوف الشعر ىو منطوؽ ادلشاعر. فمن ادلعلـو
ملية الفكر ضلو الشعراء الشعر إحساس احلياة كما حوذلا حيث ال ينفصل بع

 (.ُّ)رمحانشو، ص. 
أما احلققوف من األدَبء فيخصوف الشعر أبنو الكبلـ الفصيح ادلوزكف 
ادلقفي ادلعرب غالبا عن صور احلياؿ البديع. كإذ كاف احلياؿ أغلب مادتو أطلق 
بعض العرب جتوزا إنو الشعر على كل كبلـ تضمن خياال كلو مل ميكن موزكان مقفي 

ب الذم  توم على كالشعر ىو األد(. ِْ، ص. ُُٔٗ)اإلسكندم ك عناٍل، 
جتريد اللغة يف مكتوب كادلمتلكات المل هتدؼ إىل استغبلذلا ادلؤلف يف مؤامرة أدبية 

أبف الشعر ىو  McCaulay(. كأكد ميك كوالم ِّ، ص. ُُٕٗ)محداٍل، 
الفرع من علم األدب الذم يستوعب الكلمات كسيلة إلقائية عن األكىاـ كاخليايل 

أتلف الشعر حٌن ترعرع  ادلشاعر كت دحم  (.ُّْ، ص. َُِْ)أمٌن الدين، 
َبألحاسيس ادلشرقة الذت تطلب إىل النطق احلايل كادلوج . ففي الشعر، تكلم 
بي  أان عن نفسو كالكشف لنفسو، خبلفا َبلنثر، حيث تدث عن األخرين أك 

 (.ّالعامل حولو )كالواي، ص. 
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ة أف تكوف ذلا لغة الشعر ىي اللغة اجملازية ادلرتبة. كميكن لكلمة كاحد
ادلعىن ادل دكج. أتى الشاعر َبدلعىن اجلدد يف كلمة ال معىن فيها، مث يضيف إليها 
اإلحساس اجلدد. كليس كل الكلمات، أك اجلمل، أك العبارة، يركم ظمأف الشعر 
كينًن عتمتو، فلذلك أضاؼ الشاعر معاٍل الكلمات اجلديدة ليحيي الشعر هبا 

 (. َُّ)كالواي، ص. 
لشعر من عنصرين أساسيٌن كمها النظاـ البنيوم كالنظاـ الباطين.  تكٌوف ا

كبلمها يتكوف من العناصر ادلرتابطة بعضها ببعض كتيشكل ادلعاٍل أبكملها. كيتمثل 
العنصر الباطين ضلو الشعر من خبلؿ ادلوضوع، النغمة، ادلشاعر، كاألمانة. أما 

لكلمات، اجملاز، التدقيق، كطبيعة النظاـ البنيوم يتكوف من اختيار اللفع، اخلياؿ، ا
الشعر. تكٌوف اجملاز من العبلمات كالكناايت، أما التدقيق فيتكوف من العركض 

 (.ُْ، ص. َُِْكالقوايف )رمحانشو، 
يرتبط الشعر َبلشاعر ألنو  تثيل من نفسو. كيف الشعر، كضع البي  

كراء اجملاز، اختيار عددا من ادلوضوع كالنغمة كادلشاعر كاألمانة. كميكن تفسًن ما 
 )كالواي، ص.قيق إذا سعينا تعمق أسرار الشاعر اللفع، اخلياؿ، الكلمات، كالتد

ّ.) 
فاحلقائق التار ية ادلؤدية إىل نشأة الشعر تلعب دكرا عظيما يف إتياف 
ادلعاٍل ضلو الشعر. يلتقط الشعر أبحواؿ األزمنة ادلعينة كأصبح  منعكسا لتلك 

قاعدة اجلمالية ضلو الشاعر َبلقاعدة يف ال ماف ادلعٌن. كأتكيل األزمنة. كقد تناسب 
الشعر ادلتأسس على احلقائق التار ية سوؼ تنجلي بقربة مراد الشاعر ادلنشود. 
عبلكة على ذلك، ضلن ضلاكؿ دلنح الدرجات لشعر كاحد حسب زماف براعة ىذا 

 (.ْالشعر، كفقا َبلقيم اجلمالية ادلوجودة حينئذ )كالواي، ص. 
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ما كاف الشعر خربة فردية أك رلموعة اخلربات. بل يكوف سببا احتماليا 
انبعا من تلك اخلربة. ككاد احلدكد ادلتعلقة َبلعامل الفكرم يفشل لعدـ اإلحصاء 
على السمات ادلعيارية لدل الشعر كاحتمالية التوىم، كيبقى مستضغر اخلربات المل 

عر كنظاـ القيمة المل يتم تقيقها عرب تناسب حبقيقة الشعر. فبل بد من نظرة الش
خربة القراء. ككل اخلربات )القراءة، احلفع، كغًنىا( تكوف زلاكلة القبض مشولية 
القيمة كادلعايًن فحسب. ككلمة القيمة ىنا تقتضي عدـ االختبلط بينها كبٌن 

ىي القيمة الكبلسيكية، الركمانسية، السلوكية، كالسياسية. فادلراد من القيمة ىنا 
القيمة ادلتضمنة ال بد من استخراجها عن خربة القراءة لؤلعماؿ األدبية كتشكيل 

 (.ُٗٔ، ص. َُِْاألعماؿ األدبية الشمولية )كليك ككارين، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ِّ 

 

 الثالث بابال

 عرض البياانت وحتليلها

 الشعر ومؤلفهحملة عن  -أ
 حملة عن الشعر -1

بيتا، ككل بي  بقافية الداؿ.  َٕتتكوف شعر "ليتين كن  إذلا" من 
ىذا الشعر حديثة لتدفق الديواف مع موضوع اإلنسانية كالقومية كشبو اجل يرة 
العربية. ك لديها عاطفة عالية، كتافع على كضوح يف بي  الشعر. ك كاحد 

اللا األفكار يف كتاب عبد الرمحن السكرم من األشعار ادلختارات بعنواف 
 بعنواف "ديواف عبد الرمحن سيوكرم".

مستوحى  ُُّٗشعر "ليتين كن  إذلا" لعبد الرمحن سيوكرم يف عاـ 
(. لذلك يف ُُٖٗ-ُٕٖٗمن الفرتة العثمانية يف عهد عبد احلميد الثاٍل )

، كالذم السياؽ ىناؾ تطابق للمعىن مع حكومة السلطاف عبد احلميد الثاٍل
حدث خليانة األسرة للدكلة كالتمرد على اجملتمع الرتكي العثماٍل. الن اعات المل 

حت  اآلف ال ت اؿ تدث، أم اليهود  ِحدث  يف عهد السلطاف عبد احلميد 
 الذين استولوا على األرض الفلسطينية ليكونوا سلطتو.

 
 حملة عن ادلؤلف -2

. تعلم يف ُٖٖٔتولد عبد الرمحن شكرم بورد سعيد يف السنة 
. مث التحق َبدلرحلة اجلامعية يف قاىرة لتعمق َُْٗاإلسكندارية يف السنة 

. فذىب َُٗٗاألدب العريب كاألدب اإلصللي م كخترج يف السنة 
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ث سنوات كانؿ على درجة إىل الرباطانيا العظمى كسكن فيها دلدة ثبل
 الباكالوريوس يف رلاؿ األدب.

 ، يعمل شكرم يف إدارة الوزارةُُِٗبعد عودتو من براطانيا سنة 
الرتبوية كيعلم يف مدرسة رأس التٌن يف اإلسكندارية. كىو ينشا مومجوعة 
الديواف مع زلمود عباس العقاد كادل يين نقدا لنشأة مذىب األدب نيو  

شكرم أمحد شوقي كحافع إبراىيم حيث قاال أف األعماؿ كبلسيكي. ينتقد 
األدبية زلددة بشكل التشبيو ادلوجود. كيقوؿ شكرم أيف الشعر إمياءة 
عاطفية، إذ ىي تكوف عامبل لتعيٌن احلقيقة ككظائف الشعر. كىذه األمور ال 

 يلمحها بعض األدَبء حينئذ، ألوم اقتبسوا شخصية األدب ادلوجودة.
عديدا من الدكاكين الشعرية. أحدىا ىو ديواف عبد  لقد ألف شكرم

(، اللا َُٗٗالرمحن شكرم كىو التأليف األخًن لديو ىو: ضوء الفجر )
(، خطرات، ُُٔٗ(، زىرة الربيع )ُُٓٗ(، أانشد الصبا )ُُّٗاألفكار )

. ُْٓٗاألفناف، أزىار اخلريف. يعمل شكرم يف الوزارة الرتبوية حت  السنة 
، توؿ إىل ُِٓٗإىل كطنو يف بورد سعيد. كيف السنة  كبعد ذلك، يعود

 .ُٖٓٗاإلسكندارية دلرة عدة، كسكن فيها حت  تويف يف السنة 
 

 حتليل البياانت -ب
 االكتشافية معىن -1

األكىل ىي ادلعاٍل االكتشافية حيث تتحرؾ من مستهل النص  فالقراءة 
إىل طرفو األخًن، أك من أعلى النص إىل أدٌل الصفحات تبعا المتداد ضلوم متعدد 

اللغة ىي لغة استخداـ تليل  (. يف ىذه القراءة االكتشافيةٔص.  ،َُِٕ)راتيو، 
الشعر "ليتين كن  إذلا"  ك مرادفو يف أدبية ذات العبلمات ادلطابقة َبدلعجم اللغوم

  لعبد الرمحن شكرم التايل.
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 دو انفذ األمر يف شئوف الوج   ليتين كن  يف السماء إذلا -1
 على الشقاء  ودم  كأسطو   ضمٌ الوجود بٌن جناحيفأ -2
 نوشفيق على الرضيع الوليد  -مث أحنو على األانـ كما يح -3

أ تػػن متعلػق َبدلسػػتحيل م ادلعجػم ادلنجػػد مبعػىن ؤ البيػ  األكؿ اللفػػع "ليتػين" فػػ
غالبػػػا. "كنػػػ " فعػػػل ماضػػػى مػػػن "كػػػاف" حػػػدث ك كيجػػػد كصار."السػػػماء" نشػػػاىده 

قػػػاء زليطػػػة َبالرض، مػػػا  ػػػيط َبالرض مػػػن الفضػػػاء الواسػػػع.  "إلػػػو" ؤ فوقنػػػا كقبػػػة زر 
ادلعبػػود مطلقػػا أم هللا، اسػػم الػػذات الواجػػب الوجػػود. "انفػػذ" ادلاضػػى يف مجيػػع امػػوره 

" مجػػع "شػؤكف كشػئاف كشػػئٌن"، معػىن "شػػؤكف" مػا عظػػم ،"انفػذ األمػر" مطػػاع. "شػأف
 من األمور كاألحواؿ، األمر اك احلاؿ من عموما. "كجود" )مصدر( خبلؼ العدـ. 

البيػػ  الثػػاٍل اللفػػع "فأضػػم" ارسػػل شػػيء اىل فػػبلف معػػو. "الوجػػود" ادلصػػدر 
" "أسطو علػى مبعىن خبلؼ العدـ. "جناحي" مجع " أجنيح كأجنحة" مبعىن الكناؼ.

أسػػػػطى إسػػػػػطاء عليػػػػػو مبعػػػػػىن سػػػػػطا. "شػػػػػقاء" )مصػػػػػدر( الشػػػػػٌدة كالعسػػػػػر، نقػػػػػيض أك 
 السعادة. " ودم" اصلو "جاد" صار جٌيدا. 

البي  الثالث "أحنو على" اصلو "حٌن" صٌوت السيىمىا عن طرب اك حػ ف ك 
" حػرص علػى  ػًفقى مرادفو اشػتاؽ اك اتؽ إىل. "األانـ" مبعػىن اخللػق. "شػفيق" اصػلو "شى

هػػو شػػفقه كشػػفوؽ كشػػفيق كمرادفػػو رحػػيم. "رضػػع" امػػتٌص ثػػديها اك خػػًنه كإصػػبلحو ف
ضرعها فهو راضع مجع رضع، كرضػيع مجػع رضػعاء. "كلػد" كضػع  محلهػا فهػي كالػد 

 اك كالدة، كليد مجع كلدة ك كلداف، كليدة مجع كالئد مبعىن ادلولود اك الصيٌب. 

سػػكن ي ريػػد أففمعػػىن ىػػذا األبيػػات األكؿ حػػت  الثالػػث السػػابقة ىػػو: شػػاعر ي
دغم بػػػٌن كيػػػ اإلنسػػػاف   كػػػل احػػػواؿ. ينصػػػركػػػوف إذلػػػا الػػػذل يك  هللا مثػػػليف السػػػماء 

عطفػػو علػػى األنسػػاف كمػػا عطفػػٌن  .أك بقػػٌويت عسػػر اإلنسػػاف  ػػودمٌن ك يغػػ ك الكنػػاف
 الوالدين على األكالد. 
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 إمٌنا العدؿ اية ادلعبود  هبتوف ليس شرم عليهم -4
 غًن كعيدككعيدم َبلشر   إٌف كعدم لديهم خًن كعد -5
 كقيودم لديهم بقيود  ليس حكمي عليهم بشديد -6
 الظباء الغيدحساف من   يف ادلبلئكة الغرًٌ  كندامي -7

"   ىو من  "شىرّّ" أم نقيض اخلًن، كمجعو شركر. ""شىٌرًمٍ  البي  الرابع "بػىهى ى
. "عدىؿ"ىو سٌوم بينهما ،الطريق ماؿ اك حاد."عبد" هللا: كحَّده  افرتل عليو الكىًذبى

 ."معبود" اسم ادلفعوؿ لعبد ام هللا تعاىلكخدمو ك خضع كذٌؿ كطاع لو، 

"لػػدل" ظػػرؼ لػػو انػػو عريػػو لػػو اك ينيلػػو ااٌيه. البيػػ  اخلػػامس ىػػو "كعػػد" قػػاؿ  
م مبػػن كلػػدف، لػػدم أ مكػػاٌٍل مبػػين مبعػػىن لىػػديٍف كلػػيس فيػػو إالٌ االضػػافة، فػػبل عػػوز جػػرٌه

"خًن" مرادفو أحسن، أزكى، أجدل. "شٌر" اٌتصف َبلشر اك اتى منو الشر، عندم. 
البي  السادس "حكم" قضى ك فصػل، "م" ايء ادلػتكلم مبعػىن أان أم هللا.  فهو شر.

دل مبعػػىن "شػػٌد" قػػوا، الشػػيء عقػػد كاكثػػق. "قيػػد" أعػػاؽ، ك مجعػػو قيػػود اك أقيػػاد. "لػػ
 عندم.

"نػػػػًدـ" حػػػػ ف كأسػػػػف كاتب كتٌسػػػػر، نػػػػدماف مجػػػػع نػػػػدامى. السػػػػابع البيػػػػ   
"مبلؾ"اقتػػدار، مجػػع مبلئكػػة كمبلئػػك، سلٌفػػف "مػػؤٍلؾ" كىػػو احػػد االركاح السػػماكيٌة.  

ذا حسػػن كغػػرٌة. "حسػػن" كػػاف مجػػيبل فهػػو حسػػن مجعػػو حسػػاف. "ظػػ "   "غػػٌر" صػػار
طافػة "غىيًػدى" مالػ  عنقػو ، النػ  اعكثرت ظباؤه، الظيب مجع ظباء ك ظيٌب كظبيات. 

 فهو أغيد كىي غيداء مجعو غٍيد.

هبتػػوف كإمنػػا  االنسػػافىػػذا األبيػػات الرابػػع حػػت  السػػابع ىػػو: لػػيس سػػوء  فمعػػىن
عدؿ ىو العبادة على هللا. كعده لئلنساف ىو جيد كصحيح، كهتديده لئلنساف ليس 
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هتديػػػدا. كتصػػػميمو علػػػى اإلنسػػػاف لػػػيس تصػػػميما صػػػعبا كقيادتػػػو لئلنسػػػاف ىػػػي حقػػػا 
 كالتوبة إىل ادلبلئكة احلسن من فئة الظباء الناعمة.القائدا. 

 

 فاسرتاحوا من ضجة التمجيد   رلٌدكٍل حمل عطف  عليهم -8
 من ركعة أك سجودعفوان فا ب  -ىم أجادكا ادلديح كالنغم العذ -9

هللا قلبػػػو كبقلػػػو، جعلػػػو "عطفػػػ "   .البيػػػ  الثػػػامن "رلٌػػػد" عٌظمػػػو كأثػػػىن عليػػػو
"فاسػػرتاحوا" يػػدؿ علػػى  اح" أم كجػػد الراحػػة. كعاطفػػا رحيمػػا. فاسػػرتاحوا مػػن "اسػػرت 

 "ضٌج" صاح كجٌلب لف عو من شيء أخافو. األمر للراحة. 
البي  التاسع " أجادكا" من "جاد" صػار جيٌػدا. "مػدح" أحسػن الثنػاء عليػو، 
 " " اصػػػاب مػػػاء عػػػذَبن، "عػػػٍذبى مػػػديح مجػػػع مػػػدائح. "نغىػػػمى" طػػػٌرب يف الغنػػػاء. "عىػػػذيبى
ػع" اضلػىن ك طٍأطػأى  ادلستساغ من شػراب كالطعػاـ. "عفػا" صػفح عنػو كتػرؾ عقوبتػو. "رىكى

 ى خاضعا، كضع جبهتو َبالرض متعبًٌدان. رأسىوي، كمنو الركوع يف الصلوة. "سجد" اضل
يكػػوف حػػت   كالتاسػػع ىػػو: سػػٌبح اإلنسػػاف لشػػاعر فمعػػىن ىػػذين البيتػػٌن الثػػامن

اإلنساف بعضهم بعض كيتسػوؿ ادلغفػرة  من كل الثناء. كليحمد فالرمحن ذلم كاسرتاحو 
 عند ركعة أك سجود. 

 
 كأ ركا بوارقي كرعودم  ىم أضاءكا كواكيب بضيائي -11
 َبلصدكد لواعجي مل يهيجوا  الظبلـ حويل قياـكىم يف  -11

"أضاء"مرادؼ أانر ك أشرؽ. "كواكيب" كىوٍكىبى ىو بػرؽ كتوقٌػد،  البي  عاشر 
كوكب مجع كواكب ،النجم. "ضياء" مرادؼ نور كلىمىعاف كشيعاع كسنا. "أثَّر" ترؾ فيو 

ة رىعىػػػدى مبعػػػىن أثػػػرا، اثػػػر مجػػػع ا ر كايثػػػور. "كارؽ اك كريػػػق" ذك الػػػورؽ. "رعػػػودا" مػػػن كلمػػػ
 صوت السىحاب.
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" الليػػل ،ذىػػاب النػػور، اصػػلو مػػن كلمػػة "ظىلًػػمى".   ـً البيػػ  احلػػادم عشػػر "ظىػػبلى
"حاؿ" مجع أحواؿ كأحولة، حوىل ك حواؿ كحواىل ، اجلهات احمليطة بو. "قياـ" نظامو 

ػا"  ر  ػاجى يىًهػٍيجي ىىٍيجن ـى يقػـو قومػان. "ىى كتػٌرؾ ك عماده كمػا يقػـو بػو، اصػلو مػن كلمػة قىػا
 كانبعث. صىٌد يصيٌد صدِّا كصدكدنا عنو أعرض كماؿ. 

ىػػػذين البيتػػػٌن العاشػػػر كاحلػػػادم عشػػػر ىػػػو: أضػػػاءكا اإلنسػػػاف كػػػواكيب  فمعػػػىن
بضػػياء الشػػػاعر كمنػػبههم بوارقػػػو كرعػػػوده. ككػػاف اإلنسػػػاف يف الظػػػبلـ حػػويل ك ىػػػم لػػػيس 

 ادلتمردين يف الضربتو مع القيود أعطيتهم. 

 

 من الرضاب الربكد كارتشاؼ   اـكالت كم عناؽ يل بينهم -12
 كجنودم كعديت كعديدم  لو تراٍل كع يت كجبليل -13
 كقويل : أحبكم اي عبيدم ! ة  -ع ىا لو تراٍل كع يت غًن -14

"عىنىػػػاؽ" شػػػٌدة كاخليبػػػة، الداىيػػػة. "لػػػ ًـ" االمػػػر ىػػػو كجػػػب البيػػػ  الثػػػاٍل عشػػػر 
حكمػػو. "ارتشػػاؼ" اصػػػلو "رشىػػف" مصَّػػػو بشػػفتيو، اك شػػرب. "ريضىػػػاب" الريػػق، الريػػػق 

رد كبيركد كبيراد.   ادلرشوؼ، لعاب العسل كرغوتو. "بػىرىدى" نقيض احلٌر فهو بػىٍرد ك َبى
ػٌل" البي  الثالث عشر  "رأم" نظر َبلعٌن اك َبلعقػل. "عىػ ٌ  " صػار ع يػ ا. "جى

تقدـ يف السٌن فهو جليل مجع أًجبٌلء كجىبلىؿ كجيبٌلؿ. "جيٍند" مجعها، جيند مجع أٍجناد 
ائًػػد ىػػو اسػػم مػػن  كجينيػػود. "عيػػدَّة" مجػػع عيػػدىد ىػػو االت اك اسػػتعداد. "عديػػد" مجػػع عىدى

  العىدَّ مبعىن حسب.
"عىػٌ " صػار ع يػ ا،  كػم   "رأم" نظػر َبلعػٌن اك َبلعقػل.ىػو البي  الرابع عشػر 

"قاؿ" مرادؼ كلم. "أحبكم" اصلو "حٌب" كٌد اك رغب يف.  "ع ىات" ىو ع  كذب.
 "عىٍبد" مجع عىًبيد كًعبىاد كعىبىدىة كعىٍبدكف كأىٍعبيد كعيٍبداف كًعبداف كًعًبٌداف كأىٍعبىاد.
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ذا األبيػػات الثػػاٍل عشػػر حػػت  الرابػػع عشػػر ىو:يكػػوف اإلنسػػاف لؤلمػػر فمعػػىن ىػػ
. كإذا رأل اإلنسػاف إىل ع ٌتػػو كجبللػو كجنػػوده كعٌدتػػو مػن الرضػػاب الػػربكد مػػو الشػاعر كل

 كعديده. ك رأل اإلنساف إىل ع ٌتو غًن ع  كذب، إف شاعر حب لعبيده. 
 

 كعيش ىناؾ غًن عميد   كىم يبسموف عن جذؿ جم -15
 كأعٌن كخدكدك يد     فتنوٍل مببسم كقواـ -16
 حاقد أك حسودأك لئيم أك   ليس فيهم من خائن أك خبيث -17

" فػػرًح،  ػػًذؿى ػػمى" ضىػػًحكى قلػػيبلن ًمػػن غػػًن صػػوت.  "جى البيػػ  اخلػػامس عشػػر "بىسى
ػػمَّ" ىػػو مصػػدر  مبعػػىن كثػػًن، الكثػػًن مػػن كػػل شػػيا.  ػػٍذالف مجػػع جيػػٍذالف. "جى جػػذؿ كجى

اء ىو شديد ح ف، اصلو عىمىدى مبعىن سقط.   "عيش" مبعىن حياة. "عميد" مجع عيمىدى

ػػػمى" ضػػػحك قلػػػيبل مػػػن غػػػًن  ى" مبعػػػىن أعجػػػب. "بىسى البيػػػ  السػػػادس عشػػػر "فػىػػػبى
صوت، مىبًسم مجع مىباًسػم. "قػىػوىاـ" مػا يكفػي االنسػاف مػن القػوت،  اصػلو "قػاـ" مبعػىن 
ػػػًخيى كصػػػريح. "أعػػػٌن" مصػػػدر عينػػػاء مجػػػع ًعػػػٌٍن، عينػػػاء ىػػػو  يًػػػدى" حسػػػن كسى تػػػوالَّه. "جى

خػػػدكد" مجػػػع مػػػن الوجػػػو ىػػػو مػػػن لػػػدف "عػػػاف" أصػػػابو َبلعػػػٌن.  "حسػػػنة العػػػٌن، اصػػػلو 
 .، اصلو "خٌد"احملجر اىل اللحي من اجلانبٌن مجيعا

ًػػنى فلػػم يػىٍنصىػػح.  ػػافى مبعػػىن ا تي ػػٌواف، اصػػلو خى البيػػ  السػػابع عشػػر "خػػائن" مجػػع خي
ىـى"   بيػػثى مبعػػىن ضػػد طػػاب. "ألى بػىثىػػة، اصػػلو خى "خببيػػث" مجػػع خيبيػػث كخيبىثػػاء كأىٍخبػػاث كخى

فس مهيننا، فهو "لئػيم" مجػع لًئىػاـ كليؤىمػاء. "حىقىػدى" امسػك كاف دٍلءى االصل شحيح الن
ػرًهى،  اقًػد مجػع حىقىػدة. "حىسىػدى" مػرادؼ كى عداكتو يف قلبو يرتبص فرصة االيقاع بو فهػو حى

 حسود مجع حيسيد للمذكر كادلؤنث. 

ىػذا األبيػات اخلػامس عشػر حػت  السػابع عشػر ىػو: يبسػموف اإلنسػاف  فمعىن
ٌرغم منػػػػو. كسػػػحرف اإلنسػػػػاف لشػػػاعر َبإلبتسػػػػامو كالتصػػػػميمو حبيػػػاة سػػػػعيدة ك لػػػيس َبلػػػػ
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ائن أك خبيػػػث أك لئػػػيم أك لشػػػاعر  ػػػ تواجػػػو اإلنسػػػاف لػػػيسكاحلسػػػنو كالعينػػػو كاخلػػػدكده. 
 .حاقد أك حسود

 

 َبلتغريد يوقظوف الطيور  الفجر حلن  يف أكائلكذلم  -18
 كصيف شراب أىل اخللود  كسقاٍل من ادلبلئكة الغرٌ  -19

"  سػو كفػتح  البي  الثامن عشر اللفع "أٌكؿ" مجع أكائل كأكاؿو كأٌكلوف. "فىجىرى
لػو منفػػذا اك طريقػػا فجػرل ك مصػػدره ىػػو "فٍجػر" ضػػوء الصػػباح مسٌػي بػػذلك النصػػداع 
ٍػػػن" يف الكػػػبلـ مجػػػع أحلػػػاف كحلييػػػوف ىػػػو  الظلمػػػة عػػػن نػػػور الصػػػبح. "حلىىػػػنى" مصػػػدره "حلى

. "يوقظوف" اصلو "يىًقعى" ضٌد االصوات ما صيغ منها ككضع  على توقيع  كنغم معلـو
" ترَّؾ يف اذلواء  ناحيو كمجعػو طػًٍن كطييػور كأٍطيىػار. "َبلتغريػد" ىػو "غىػرىدى"  انـ. "طائًري

 رفع صوت طائر يف غنائو كطٌرب بو. 

" محػل الشػيء أك العػٌن ادلػاء.  البي  التاسع عشػر لفػع "كسػقاٌل"  ىػو "كىسىػقى
كمبلئػك، سلٌفػف "مػؤٍلؾ" كىػو احػد االركاح السػماكيٌة.  اقتدار، مجع مبلئكػة "مبلؾ"

" اقاـ بو يف الصيف، صيف مجع أٍصػيىاؼ. "شىػرىاب" مجػع  " صار شريفا. "صىاؼى "غرَّ
" جرع ادلاء. "أٍىل" مجع أٍىلوف ك أىىاؿو كاىىاؿن كأٍىػبلت كأىىػبلت  أٍشرب اصلو "شىًربى

عنػػو ادلشػػيب كالضػػعف  كقػػد فهػػو العشػػًنة كذكك القػػره، اصػػلو "أًىػػل". "خلػػود" أبطػػأ 
 اصلو خىلىدى مبعىن داـ.اسٌن خيًلق ليخلد، 

فمعػػىن ىػػذين البيتػػٌن الثػػامن عشػػر كالتاسػػع عشػػر ىػػو: اإلنسػػاف لػػديهم أغػػاٍل 
عنػػػػػػد الفجػػػػػػر ك اسػػػػػػتيقع الطيػػػػػػور َبلتغريػػػػػػد. كسػػػػػػقي ادلبلئكػػػػػػة إىل اإلنسػػػػػػاف بتقػػػػػػدَل 

 ادلشركَبت لؤلىل اخللود يف الصيف.  
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 ر صقيل اللحاظ غًن عنيد  -َبل هرٌب ساؽ متوج الرأس  -21
 انس إشراؼ سيد معبود  -كلنا من مسائنا فوؽ ىذا اؿ -21
 ؿ كحلع اإللو غًن شريد  -كم بعثنا اللحاظ يف غسق اللي -22
 ؾ كمضىن من لوعة أك حقود   -فمذا الناس بٌن َبؾ كضحا -23

" حػٌث ادلاشػية علػى السػًن  البي  عشركف "رب" ساسهم ككاف فػوقهم. "سىػاؽى
. "زىػر" نبػػات مجػػع  "اتج" لػًبس التػػاج.كػس قادىػػا(. مػن خلػػف )ع "رٍأس" سػٌيد قػػـو

ػػاظ" مجػػع  ػػاظ كالًلحى أزىػػر كأزىػػار زيىيػػور. "صىػػقىلى" جػػبله كملَّسػػو ككشػػف صػػدأه. "اللىحى
حلييع ىو مؤخر العٌن شلا يلي الصدغ، اصلو "حلىىعى".  "عىًنٍيػد" مجػع عينيػد مبعػىن خػالف 

 احلق، اصلو "عىًندى ك عنيد". 

"السػػػماء" نشػػػاىده فوقنػػػا كقبػػػة البيػػػ  احلػػػادم  عشػػػركف اللفػػػع "مسائنػػػا" ىػػػو 
ما  ػيط َبالرض مػن الفضػاء الواسػع. "النػاس" فاعػل مػن نػٌس زرقاء زليطة َبالرض، 

ػػػب. "سػػػيًٌد" مجػػػع  ػػػرىؼ" مبعػػػىن علػػػٌو حىسى ك مػػػرادؼ بشػػػر كإنػػػس. "إشػػػراؼ" اصػػػلو "شى
أسػػياد كسػػادة كسػػائد ىػػو لقػػب. "معبػػود" معبٌػػد )مفعػػوؿ( ىػػو ادلكػػرـٌ ادلعظٌػػم، اصػػلو 

 "عٌبد" ذهلل. 

ػػػاظ البيػػػ  الثػػػاٍل كعشػػػركف اللفػػػع "بعثنػػػا" ىػػػو "بعػػػث" أرسػػػل و كحػػػده. "اللىحى
" ظىًلمػة  كالًلحىاظ" مجػع حلييػع ىػو مػؤخر العػٌن شلػا يلػي الصػدغ، اصػلو "حلىىػعى". "غىسىػقى
اٌكؿ الليػػػل. "الليػػػل" مػػػن مغػػػرب الشػػػمس اىل طلػػػوع الفجػػػر  اك اىل طلػػػوع الشػػػمس. 
"إلػػػو" ادلعبػػػود مطلقػػػا أم هللا، اسػػػم الػػػذات الواجػػػب الوجػػػود. "شػػػريد" الطريػػػد، اصػػػلو 

 ن طاعتو على هللا. "شىرىدى" خرج ع

. "َبؾ" "الناس" فاعػل مػن نػٌس ك مػرادؼ بشػر كإنػس كعشركفالبي  الثالث 
" ضد بكى، انبسط كجهػو حبيػث  مجع بيكاة اصلو "بكى" ساؿ دمعو ح ان. "ضىًحكى
ػػػك. "لوعػػػة" حرقػػػة  هى تظهػػػر االسػػػناف. "مضػػػن" مػػػرادؼ شػػػاٌؽ ك ميٍتعًػػػب ك ميٍرًىػػػق ك مينػٍ
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" امسػػك عى"  امػػرض احلػػ ف كاذلػػول كالوجػػد، اصػػلو "الى  احلػػب.  "حقػػود" اصػػلو "حىقىػػدى
 عداكتو يف قلبو يرتبص فرصة االيقاع بو. 

فمعػػىن ىػػذا األبيػػات عشػػركف حػػت  الثالػػث كعشػػركف ىػػو: يهػػدم هللا مػػع اتج 
ال ىػػػرة الػػػذم قػػػيم احلفػػػع اإلنسػػػاف بػػػدكف اإلكػػػراه. ككػػػاف هللا يف السػػػماء للحفظهػػػم ك 

الػػػػمل يشػػػػعركف َبحلػػػػ ف كالسػػػػعادة كالضػػػػعف حفػػػػع هللا يف الليػػػػل كرؤيػػػػتهم بػػػػدكف االمث 
 كاخلبث. 

 نساء حٌلٌن َبلتجريدد    -الغادة الركقد كرأينا يف مر  -24
 ؾ كحت  حسبنو من رعودم  -فضحكنا حت  أفقنا من الٌضح -25
 الليايل السودإذا ضلٌ يف رم    للسا كم رفعنا قناٍل اخلمر -26
 الرشيد كىدتو ىدم اللبيب   فأضاءت لو الطريق سوايٌ  -27
 سلب  منو جدة يف الربكد   فأرقنا عليو دمية م ف -28
 تى كيشكو منو حبيس اللحود  -كضحكنا ضحكا يضج لو ادلو -29

البي  الرابع كعشركف اللفع "رأل" نظر َبلعٌن اك َبلعقل. "مىٍرقىد" مجع مىرىاقػد 
"غىًيدى" مال  عنقو ، الن  اعطافة فهو مبعىن ادلٍضجىع، اصلو رىقىدى ىو انـ."غادة" ىو 

"ركد" اصػػلو "راد" تركػػ  تركػػا خفيفػػا. "ادلػػٍرأة" مجػػع  أغيػػد كىػػي غيػػداء مجعػػو غٍيػػد.
لٌػػػى" مرادفػػػو مجٌػػػل حٌسػػػن. "جتريػػػد"  نسػػاء كًنسػػػوىة مػػػن غػػػًن لفظهػػػا. "حلٌػػػٌن" اصػػػلو "حى
ػػػلَّحى. كالبيػػػ  اخلػػػامس  ػػػر اك شى ػػػرىدى" قىشى تعريػػػة الكلمػػػة مػػػن العوامػػػل اللفظيػػػة، اصػػػلو "جى

" ضػػد بكػػ " كعشػػركف اللفػػع "ضىػػًحكى ى، انبسػػط كجهػػو حبيػػث تظهػػر االسػػناف. "أفىػػقى
" ىو عٌد. "رعود" اصلو "رىعىدى" أمسع الرعد يف السحاب.  ذىب يف االفاؽ. "حىسىبى

نىػة" مجػع قػىنىػاٍلٌ كقػىنىػافو  .البي  السادس كعشركف "رىفىػعى" ضػٌد كضػع ، اخػد "قنًٌيػٍ
عػػل فيػػو شػػراب. "مخٍػػر" عصػػًن العنػػب اذا اختمػػر،   كػػل ميسػػكر ىػػو اانء مػػن زجػػاج عي

" سػػلك ك عمػػل. "ضػػٌل" ضػػٌد اىتػػدل  ػػارى . "سى ػػاًمر العقػػل، اصػػلو "مخىػػر" سػػقا اخلىٍمػػرى سلي
ام جار عن دين اك حق اك طريق. "الليل" من مغرب الشػمس اىل طلػوع الفجػر  اك 
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اىل طلوع الشمس، مذكر كمؤنث مجع الليايل. "سىًودى" صار أسود، األسود مجع سيود 
 كسيوداف. 

ركف "أضاء" أانر ك أشرؽ. "طىػرَّؽ" جعػل لػو طريقػا، طريػق البي  السابع كعش
مجػػع طيػػرىؽ كأطٍػػريؽ كأٍطرًقىػػة كأٍطرًقىػػاء. "سػػٌول" جعلػػو سػػواٌي، أتيت مبعػػىن مطلػػق العمػػػل. 
". "رشػػيد"  ػػدىم" ضػػٌد ضػػٌل، رشػػد. "لبيػػب" مجػػع ألًبٌػػاء مبعػػىن العاقػػل ك اصػػلو "لػػبَّ "ىى

 اصلو "رىشىد" اىتدل كاستقاـ.

" ذىػػب عنػػو النػػـو يف الليل،مرادفػػو سػػًهر كسػػًهد. البيػػ  الثػػامن كعشػػرك  ف "أرًؽى
"دمية" مجع ًدَلى كدييـو مبعىن مطر يدـك يف سوكن بػبل رعػد كال بػرؽ. "ميػٍ ف" السػحاب 
ػػػلىب" انت عػػػو مػػػن غػػػًنه قهػػػرا ،"اسػػػتلب" اخػػػتلس. "جػػػٌدة" مجػػػع  اك ذك ادلػػػاء منػػػو. "سى

 نقيض حاٌر. اك امو األب. "بركد" اصلو "بػىرىد" امو األـجٌدات مبعىن 

" ضػػػد بكػػػى، انبسػػػط كجهػػػو حبيػػػث تظهػػػر  البيػػػ  التاسػػػع كعشػػػركف "ضىػػػًحكى
االسػػػناف. "ضػػػػٌج" صػػػػاح كجلٌػػػػب لف عػػػػو مػػػػن شػػػػيء أخافػػػػو. "مػػػػات" حػػػػٌل بػػػػو ادلػػػػوت 
كفػػػاقرت الػػػركح جسػػػده. "شػػػكا" تظلػػػم اليػػػو مػػػن فػػػبلف كأخػػػرب بسػػػوء فعلػػػو. "حبػػػيس" 

د" مجػع أحٍلػاد كحلييػ ود مبعػىن حفػر للميػ  حلػدا مرادؼ سىًجٌن كمجع حيبيس. "حٍلد ك حلٍي
 ك دفنو. 

رأم اإلنسػاف فمعىن ىذا األبيػات الرابػع كعشػركف حػت  التاسػع كعشػركف ىػو: 
امرأة اجلميلة ك م اجو الناعمة بػبل مبلبػس يف السػرير. كيف عملهػم ضػحكوف ضػحكا 
حػػت  حسػػبنو مػػن رعػػود الشػػاعر. كيرفعػػوف ال جاجػػات اخلمػػر للسػػارم عنػػدما ضػػلوا يف 

أضػػػاء الشػػػاعر بطريػػػق الصػػػغًن ك ىػػػدهتم هبػػػدم اللبيػػػب الرشػػػيد. كال الظػػػبلـ. كلػػػذلك 
يسػػتطيعوف اإلنسػػاف النػػـو )األرؽ( بسػػبب األمطػػار الغ يػػرة كأمسػػكو جلػػدهتم َبلػػربكد. 

 كضحكوا اإلنساف ضحكا كلكن القتلى يشكوف لشاعر ألنو دفن. 
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 كم ح الكراـ غًن شديد   ىكذا  ت ح ادلبلئكة الغرٌ  -31
 غًن محيدالعداء  مستطيل  كم حسهل ادلساغ رب م ح  -31
 برمء من سوأة أك حقود كم حنا م ح خالص النفس كالكف -32
 ادلدكد كيمستع ا مبل  عليو العرش فاستوي بسط  -33

ثػػوف "مػػ ىح" دعىػػب كىػػ ؿ. "مبلؾ"اقتػػدار، مجػػع مبلئكػػة كمبلئػػك، البيػػ  الثبل
"كػػػرَل" سلٌفػػف "مػػػؤٍلؾ" كىػػػو احػػد االركاح السػػػماكيٌة.  "غػػػٌر" صػػار ذا حسػػػن كغػػػرٌة. 

 مجع كراـ ىو ضٌد لؤيـ. "شٌد" قوا، الشيء عقد كاكثق.

"رب" ساسػػهم ككػػاف فػػوقهم. "مػػ ىح" دعىػػب كىػػػ ؿ.  احلػػادم كالثبلثػػوفالبيػػ  
ـٌ. "مسػتطيل" ضػٌد نر كخشيػ"سهل" عكس عسيػ . "مسػاغ" مػرادؼ درج ك عػادة كعػا
"عداء" مرادؼ حٍقػد كخصػومة كسػخط كعػداكة. "محيػد" مػرادؼ  .خىانة، اصلو طاؿ

 ناء كمدح.ث

"خلػص" مػرادؼ صػفا ك زٍلػض.  "م ىح" دعىػب كىػ ؿ.البي  الثاٍل كالثبلثوف  
."كٌف"خاط حاشية خياطة  نية بعد الشٌل، اليد اك الراحة "نٍفس" شخص اإلنساف

"برمء" مجع بريئوف ىو خبلؼ ادلذنب كادلتػَّهىم. "سػوأة"  مجػع سىػوءات مع االصابع. 
" امسػػك عداكتػػو يف قلبػػو يػػرتبص مبعػػىن الفاحشػػة، اصػػلو سػػاء.  "حىقػػود " اصػػلو "حىقىػػدى

 فرصة االيقاع بو. 

ػػط" مػػٌد اليػػد. "عػػٍرش"  الثالػػث كالثبلثػػوفالبيػػ    مػػا نتػػأ مػػن ظهػػر القػػدـ."بسى
"عليو" مبعىن هللا. "مستع ا" اصلو "عىٌ " كـر ك خبلؼ ذيٌؿ. "ملىك" احتواه قادرا على 

 التصٌرؼ كاالستيداد. "مٌد" مجع مدكد مبعىن بسط.

لئلنسػاف مػ ح ادلبلئكػة  فمعىن ىذا األبيات الثبلثوف حت  الثاٍل كالثبلثوف ىو:
ـٌ كلكػػن م حػػو مبسػػتطيل العػػداكة ىػػو َبلغػػر ك غػػًن شػػديد. . غػػًن محيػػدك مػػ ح هللا َبلعػػا
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كمػػػػ ح اإلنسػػػػاف دلػػػػ ح خػػػػالص الػػػػنفس كالكػػػػف )عمػػػػل اك جػػػػور( بػػػػرمء مػػػػن سػػػػوأة أك 
 ادللك. عاكف نشر هللا العرش الذم مكاف متساء لو كىوك حقود. 

 

 ليس َبلشر قائم كالوعيد  - َبخلًن قائم، كأخي إبأان -34
 افة الرعديدإمنا اجلنب  ندب   كم سخران من خائف غًن -35
 عظيم الفؤاد غًن قعيد  كطربنا من عابد العمل اجلمٌ  -36

"خًٍن"مجع خيور ىو ضد الشر، حصػوؿ الشػيء علػى  الرابع كالثبلثوف  البي  
"إبلػػػيس" مجػػػع أَبلػػػيس  ."أخ" ضػػػٌد أخػػػ  انتصػػػب.كماالتػػػو. "قػػػائم" اصػػػلو "قػػػاـ" 

كأَبًلسىة ىو علم جنس للشيطاف، اصػلو "بلػس" أٍبلػس ىػو قىػٌل خػًنه، إنكسػر كحػ ف. 
" نقيض اخلًن. "كعيد" اصلو "كعىد" كعد شرا كهتٌدد.   "شرَّ

البي  اخلامس كالثبلثوف "سخر" ىى ًئى. "خائف" مجع خيوَّؼ كخييَّف كًخيَّػف 
"خػاؼ" فػ ع كاتٌقػى كضػٌد أًمػن. "نػدىب" مػرادؼ بكػى كدىمىػع كانح. كخائفوف، اصلو 

" ىػػػاب كضػػػعف قلبػػػو. "افػػػة" مػػػرادؼ بػػػبلء كطػػػاعوف. "رًٍعديػػػد" اجلبػػػاف الكثػػػًن  ى ػػػنبي "جى
 االرتعاد، اصلو "رىٍعدد".

. "عابػد" ىػو  ػا اك حػ انن البي  السادس كالثبلثػوف "طػًرب" اىتػٌ  كاضػطرب فرحن
مبعػػػىن كٌحػػػد هللا كخدمػػػو كخضػػػع كذٌؿ كطػػػاع لػػػو. فاعػػػل مجػػػع عبػػػدة كعبٌػػػاد كعابػػػدكف، 

"عًمل" مرادؼ صنع كمهن. "جمَّ" كثًن من كل شيء. "عظيم" مجػع عيظىمػاء كًعظىػاـ 
عيظيػػم مبعػػىن خػػبلؼ صػػغر، اصػػلو "عىظيػػمى". "فيػػؤاد" مجػػع أٍفئًػػدة ىػػو القلػػب كرمبػػا أيطلًػػق 

"قعىػػد" كػػاف  "قعيػػد" للواحػػد كاجلمػػع كادلػػذكر كادلؤنػػث ىػػو اجمليػػالس، اصػػلو .علػػى عقػػل
 كاقفا فجلس.  
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كثبلثػػوف حػػت  السػػادس كثبلثػػوف ىػػو: الشػػاعر أىػػل  فمعػػىن ىػػذا األبيػػات الرابػػع
سػػخر اإلنسػػاف  مػػن خػػائف غػػًن بكػػى ك إمنػػا جبػػنهم  .لعػػٌنك  اخلػػًن ك اإلبلػػيس قبػػيح

 افة الرعديد. ك فرح اإلنساف من عابد العمل اجلٌم.

 
 كنشوة كجنود! ذك صياؿ  -، كبلانأان كاحلب خالداف -37
 كمسعدم كعقيدم مكمسًن   ىو تريب كالكوف طفل كليد -38

. "صػػياال" داـىػػو " السػػابع كالثبلثػػوف "حػػٌب" كٌد اك رغػػب يف. "خالػػدالبيػػ  
اصلو صاؿ ىو كثب. "نىشوة" مػرادؼ طىػرب ك سػعىادة ك سػركر كهبجػة. "جيٍنػد" مجػع 

ٍربيػة كتػرٌه الولػدى، اصػلو رىَب أٍجناد كجينيود ىو عىٍسكر. كالبي  الثامن كالثبلثػوف "رٌه" ت
نشػأ. "كػوف" حػػدث ككيجػد كصػار. "ًطٍفػػل" مجػع أطفػػاؿ ىػو الصػغًن مػػن كػل شػػيء. 
ة كًكٍلداف ىو ادلولػود اك الصػيٌب اك العبػد. "مسػًنم" اصػلو "مسىػر" مل يػنم  "كليد" مجع ًكٍلدى
كيتحػٌدث لػػيبل. "مسػعدم" اصػػلو "سػعىد" ضػػٌد شػقٌي. "عقيػػدم" ىػو "عقيػػد" عقائػػد 

 يد ام رتبة عسكربة  تاثل كولونيل. كمعاى

فمعػػػىن ىػػػذين البيتػػػٌن السػػػابع كالثبلثػػػوف كالثػػػامن كالثبلثػػػوف ىػػػو: حػػػب شػػػاعر 
دلخلػػػق خالػػػدا، ككػػػبلان لػػػدم محلػػػة كهبجػػػة كجنػػػود. أيٌدب اإلنسػػػاف ًلوليػػػدىم ك يكػػػوف 

 الطفلهم لسمًن هللا كسعدتو ك عقيده. 

 

 النهود ؟ كلثم اللمى اؽ رشف -اي مجاؿ احلياة من علٌم العشٌ  -39
 عر كصف اذلول كنسج القصيد ؟ -ايمجاؿ احلياة من عٌلم الشا -41
 ؟ الضحى ككرد اخلدكدسم رسم   -اي ضياء احلياة من عٌلم الرا -41
 نع صنع الدمى احلساف الغيد ؟ -ايحياة احلياة من عٌلم الصا -42
 رب حسن الغناء كالتغريد  -ايحياة احلياة من عٌلم ادلط -43
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 عوده الغرٌيد ؟ إفصاحاد   -العوٌ ايحياة احلياة من عٌلم  -44
 ذكاءىم ب نودمفأكركا ش  -مبلئكي طرؼ العي أرهتمقد  -45
 شايعوٍل َبلنصر كالتأييد  أان شيخ كىم تبلميذ صدؽ  -46

"مجػاؿ" مصػدر مبعػىن حيسػن، اصػلو مجيػل ىػو حسيػن.  البي  التاسع كالثبلثػوف
. "عٌلم"  " تعلٌػق  يعرفهػا.جعلها لو أمػارة "حياة" نقيض ادلمات، اصلو حىًييى بػو "عىًشػقى

ف" مصَّػو بشػفتيو. "اللمػى" بتثليػث الػبلـ ام مسػرة اك شىػر قلبو، عاًشق مجع عيٌشاؽ. "
ػػود  . "نػىٍهػػد"سػػواد يف َبطػػن الشػػفة يستحسػػن. "لػػثىم" الفػػٌم اك الوجػػو مصػػدر ك مجػػع وي

ىػػو الشػػػيء ادلرتفػػػع، اك للمػػرأة ىػػػي اشػػػرؼ ثػػديها ككعػػػب، اصػػػلو "وىػػد" كىعىػػػب كانتػػػرب 
 .كأشرؼ

"مجػػاؿ" مصػػدر مبعػػىن حيسػػن، اصػػلو مجيػػل ىػػو حسيػػن. "حيػػاة"  الربعػػوفالبيػػ  
. "علٌػػػم"  يًػػػيى "شػػػاعر" فاعػػػل مجػػػع  جعلهػػػا لػػػو أمػػػارة يعرفهػػػا.نقػػػيض ادلمػػػات، اصػػػلو حى

. "كصىػػف" نعتػػو مبػػا فيػػو.  ػػعىرى ػػًومى" أحبٌػػو كاشػػتهاهشيػػعىراء ىػػو قائػػل الًشػػٍعر، اصػػلو شى . "ىى
مػن ثبلثػة  "قصػيد" ًمػن الشػٍعر ىػو مػا كػاف "نسىج" حاؾ الثوب، كالكػبلـ ىػو نٌظمػو.

ككػػاف رلػػٌودا كمنٌقحػػا منػػو كأصػػلو مػػن  أبيػػات كصػػاعدا كقػػالوا مػػن سػػتة عشػػر كصػػاعدا
ًنًو، قصػػػيدة مجػػػع قصػػػيد  القصػػػيد ىػػػو ادلػػػٌخ السػػػمٌن  الػػػذم يتقٌصػػػد ام يتكٌسػػػر لًسػػػمى

 .كقصائد

 "حيػػاة"البيػػ  احلػػادم كالربعػػوف "ضػػياء" مػػرادؼ نػػور كلىمىعػػاف كشيػػعاع كسػػنا. 
. "عٌلم"  "راسم" فاعل، اصلو رسىم  جعلها لو أمارة يعرفها.نقيض ادلمات، اصلو حىًييى

" اصابتو الشمس، برز للشمس، انكشػف. "كردى" كػاف كردا  ىو كتب كخٌط. "ضىًحيى
 .صفائح اخلشب يف جوانب الدفتٌن"خدكد" ام امحر اللوف اىل صفرة.  

. "علٌػػم" "حيػػاة" نقػػيض ادلمػػات، اصػػ كالربعػػوف البيػػ  الثػػاٍل يًػػيى جعلهػػا لػػو لو حى
"صػػانع" فاعػػل مجػػع صيػػٌناع ىػػو مىػػن يعمػػل بيديػػو، اصػػلو "صػػنىعى" عمػػل  أمػػارة يعرفهػػا.
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ػػاف ىػػو  كػػاف مجػػيبل.  ػػن" مجػػع ًحسى الشػػيء. "دمػػى" جػػرحى ىػػو خػػرج منػػو الػػدـ. "حسى
 "غىًيدى" مال  عينق الغبلـ، الن  اعطافو فهو غٍبداء مجع غٍيد. 

. "علٌػم" البي  الثالث كالربعوف  يًػيى جعلهػا لػو "حياة" نقػيض ادلمػات، اصػلو حى
"ميطػػًرب" ادلغػػىٌن الػػذم يطػػرب غػػًنه حبسػػن صػػوتو كغنائو."حسيػػن" كػػاف  أمػػارة يعرفهػػا.

ػػاف. "غنػػاء" اصػػلو "غػػىٌن" صػػٌوت، تػػرًٌل َبلغناء."تغريػػد" اصػػلو  ػػن مجػػع ًحسى مجػػيبل، حسى
  "غىرًدى" رفع صوت فبلف يف غنائو كطٌرب بو.

. "علٌػػم"  لربعػػوفالبيػػ  الرابػػع كا يًػػيى جعلهػػا لػػو "حيػػاة" نقػػيض ادلمػػات، اصػػلو حى
"عىٌواد" الضارب َبلعود لبللة ادلذكورة، "عيٍود" مجع ًعيداف كأٍعواد كأٍعػويد  أمارة يعرفها.

ىو الة من العازؼ ييضرىب هبا. "أفصح" تكلم بفصاحة، اصلو "فصىح" َبف لو كغلبػو 
 عىن رفع صوت فبلف يف غنائو كطٌرب بو.ضوؤه. "غرٌيد" ميغىٌرًد كًغٍرد كغىرًد مب

"مبلؾ"اقتػػدار، مجػػع نظػػر َبلعػػٌن اك َبلعقػػل.  "رأل"البيػػ  اخلػػامس كالربعػػوف 
ؤٍلؾ" كىػػػػو احػػػػد االركاح السػػػػماكيٌة. "طػػػػرىؼ" أصػػػػاهبا مبلئكػػػػة كمبلئػػػػك، سلٌفػػػػف "مػػػػ

بشيء فدمع ، كقد طيرف  عينيوي، "طٍرؼ" مصدر كمجػع أطٍػرؼ مبعػىن عػٌن. "عػيش" 
صار ذا حياة. "أكركا" ىو "األيكار" مجع أيٍكر مبعىن حىٌر. "ذكػاء" مصػدر اصلو "عاش" 

د كأٍزنيػد  د كأٍزانى اصلو "ذًكٌي" كاف سريع الفطنة كالفهم. "ب نودم" اصلو "زىنٍػد" مجػع زانى
 ىو موصل الذراع يف الكف. 

البي  السادس كالربعػوف "شػٍيخ" مجػع شيػييوخ كًشػييوخ كأٍشػيىاخ كًشػٍيخة كًشػيىخىة 
ٍيخاف كمىٍشيىخىة كمىًشٍيخىة كجج مشاًيخ كأشىاييخ ىو من استبان  فيو السٌن كظهػر كشً 

عليػو الشػيب، كيطلػق الشػيخ علػى االسػتاذ كالعػامل ككبػًن القػـو كرئػيس الصػناعة كعلػى 
من كػاف كبػًنا يف اعػٌن القػـو ًعلمػا اك فضػيلةن اك مقامنا."تلميػذ" مجػع تبلميػذ كتبلمػذة 

ػا ا ك صػنعةن، اصػلو "تٍلمػذ". "صػدىؽ" ضػٌد كػذب. "شػايعوٍل" ىو مػن تعلٌػم منػك علمن
 اصلو "شاع" تبع كرافق. "نصىر" اعانو على دفع ضٌد اك رٌد عديٌك. "أتييد" تقٌوم.
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فمعىن ىذا األبيات التاسع كالثبلثوف حت  السادس كالربعوف ىو: اسأؿ شاعر 
اخلياؿ كاصػنع إىل مجاؿ االرض، مىن عٌلم احلب كرشف اللمى كلثم النهود؟ كمن علم 

اللحػن؟ كمػن علػم رسػم الضػحى ككرد اخلػدكد؟ كمػن علػم صػنع الػدمى احلسػاف؟ كمػػن 
علػػػم ادلطػػػرب َبلغنػػػاء احلسػػػن؟ كمػػػن علػػػم العػػػٌواد لعػػػوده الغرٌيػػػد؟ لقػػػد ظهػػػر هللا ب نػػػوده 

ىػػو تبلميػػذ صػػدؽ  لػػقدلبلئكػػة دكػػاء اإلنسػػاف يف وايػػة احليػػاة. كشػػاعر ىػػو شػػيخ ك سل
 َبلنصر كالتأييده. 

 

 صار رأيي يف احللم غًن سديد  ىذا األانـ َبحللم حت   سس -47
 ليس فيهم من عاقل أك رشيد   من البغاث كثًن كىجاٍل -48
 ىلك الليث يف زماف القركد   ىكذا سنٌة الورل، كقدميا  -49

البيػػ  السػػابع كالربعػػوف "سػػاس" مػػرادؼ قػػاد كرعػػى. "األانـ" اخللػػق. "حلىػػم" 
. "صػػػار" أمػػػاؿ الشػػػيء.  ػػػد" رأل يف منامػػػو رؤاين "رأل" نظػػػر َبلعػػػٌن اك َبلعقػػػل. "األسى

 القاصد اىل احلق، اصلو "سٌد" كاف سديدا كمصيبا. ذك سدادمجع سيٌد كسديد ىو 

ػػػػج" إتٌقضػػػػ .  البيػػػػ  الثػػػػامن كالربعػػػػوف  "كىجػػػػاٍل" شػػػػديد احلػػػػٌر، اصػػػػلو "كىى
" صػار لػوف ابػيض  "بيغاث" طائر أٍبغث، اصغر من الرخم بطيء الطًناف، اصلو "بىًغثى
اىل احلضػػر. "كثػػًن" خػػبلؼ قػػٌل اك نقػػيض قليػػل. "عاقػػل" فهػػم كتػػدبٌر، اصػػلو "عىقىػػلى" 

االسػػتقاـ علػػى طريػػق احلػػٌق، اصػػلو  "رشػػيد" ثػػىن كظيفػػو مػػع ذراعػػو فشػػٌدمها معػػا حببػػل.
 "رىشىد" اىتدل كاستقاـ.

البيػػ  التاسػػع كالربعػػوف "سػػٌنة" مجػػع سيػػنىن ىػػو سػػًنة اك الطريقػػة اك الطبيعػػة اك 
الشػػػريعة اك اىػػػل السػػػٌنة. "كرل" اخللػػػق. "قػػػدَل" مجػػػع قيػػػدماء ىػػػو خػػػبلؼ احلػػػديث. 

" األسػد. "زمػاف" مجػع أٍزًمنىػة ىػو عصػ ر، كقػ  طػويبل اك "ىلىك" فين اك مػات. "ليَّػثى
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ػػريد كقػيػػريكد كقًػػرىد كقًػػرىدىة كقىػػرًدىة ىػػو حيػػواف خبيػػث بضػػحك  كثػػًن. "قًػػٍرد" مجػػع أٍقػػراد كأقػٍ
 كيطرب سريع الفهم كالتعلُّم كييعرؼ عند العامَّة َبلسعداف.

فمعػػػىن ىػػػذا األبيػػػات السػػػابع كالرابعػػػوف حػػػت  التاسػػػع كالرابعػػػوف ىػػػو: اإلنسػػػاف 
ح كابوسػػا علػػى هللا. كجػػيش عاشػػر مػػن طيػػػور ينظمػػوف حيػػاهتم أبحبلمهػػم حػػت  أصػػب

الكثػػًن لػػيس لػػديهم العقػػل كالتوجيػػو. ىػػذا قنػػوف العظػػيم قػػدميا الػػذم تػػدمًن االسػػد يف 
 زماف القركد. 

 
 ؿ فويح دلثلو من قصيدم  -كأتتين قوارص عن أخ اجلو -51
 لذَبب دلات من تصريد  ذىنو خاذؿ فلو كاف رايٌ  -51
 كئود  يف زبوف ىض  إبليس -كيف أخشى ىجو البغاث كقد ان -52
 كأماٍل احلسود غًن كلود  فاعت اـ اجلهوؿ غًن جليل -53
 ضحك سخر َبلشانا اجملهود  ما رعودم ذلم كعيدا، كلكن -54
 ودقنحديثك ادلكاعفين من  طارؽ اليأس ال تلح يل أبمن  -55

البيػػػ  اخلمسػػػوف "أتتػػػين" اصػػػلو "أتػػػى" جػػػاء. "قػػػرىص" اخػػػذ حلػػػم كلػػػول عليػػػو 
مؤدلػة، قارصػة مجػع قػوارص )مؤنػث القػارص(. "أخ" ضػٌد َبصبعو فادلو، قاؿ لػو كلمػةن 

ًهػل" محيػق ك سػفو كضػٌد علًػم. "كيٍػحه" كلمػة تػرحُّم كتوجُّػع، كقػد أتيت مبعػىن  أخ . "جى
 ادلدح كالتعجُّب. "قصيد" ادلقصود.

ػػػػن" فهػػػػم االمػػػػر كعقلػػػػو."خاذؿ" فعػػػػل اصػػػػلو  البيػػػػ  احلػػػػادم كاخلمسػػػػوف "ذىى
حػػػػدث ككيجػػػػد كصػػػػار. "رًٌم" ادلنظػػػػر  "كػػػػاف" ."خػػػػذىؿ" تػػػػرؾ نيصػػػػرت فػػػػبلف كإعانتػػػػو

احلسػػن.  "ذَبب" مجػػع أًذبٌػػة كًذٌَبف كذيٌب، حشػػرا مػػن ذكات اجلنػػاحٌن، كىػػي اجنػػاس 
ادلػػػوت  وشػػتٌ . كثػػػًنا مػػػا تتغػػػٌذل َبالكسػػػاخ فتنقػػػل اجلػػػراثيم كاالمػػػراض. "مػػػات" حػػػٌل بػػػ
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كفارقػػػ  الػػػركح جسػػػدىه. "صيػػػرىد" مجػػػع ًصػػػٍرداف ىػػػو طػػػائر ضػػػخم الػػػرأس أبػػػيض الػػػبطن 
 ظهر يصطاد صغار الطًن.أخضر ال

البي  الثاٍل كاخلمسوف "أخشى" اسػم تفضػيل مبعػىن اشػٌد خوفػا. "ىجػو" ىػو 
. "بيغػػػػاث" طػػػػائر أٍبغػػػػث، اصػػػػغر مػػػػن الػػػػرخم بطػػػػيء "ىجػػػػا" عػػػػٌدد احلػػػػركؼ أبمسائهػػػػا

" قػػاـ، "انًىػػض" فاعػػل  ػػضى " صػػار لػػوف ابػػيض اىل احلضػػر. "انىى الطػػًناف، اصػػلو "بىغًػػثى
"إبلػيس" مجػع أَبلػيس كأَبًلسىػة وي كقػدًر علػى الطػًناف. ىو فرخ الطائر الذم كفرى جناحيػ

"ال ٌبػوف"  ىو علم جنس للشيطاف، اصلو "بلس" أٍبلس ىو قىٌل خػًنه، إنكسػر كحػ ف.
مجع زيبين كزيبينات ىو ادلشرتم. "كؤكده" شاٌقةي ادلصعد صعبىةي ادلٍرتقىى، اصلو "كػأد" ىػو 

 شقَّ. 

لىػوي، "اعتػػ اـ" مػػرادؼ تٍصػػميم كعى ميػػة. البيػ  الثالػػث كاخلمسػػوف "إعتػػ ىـى" اراد فع
ًهػػػل" محيػػػق ك سػػػفو كضػػػٌد علًػػػم.  ػػػبلء ىػػػو اجلاىػػػل الغػػػٌر، اصػػػلو "جى "جهػػػوؿ" مجػػػع جيهى

اصػػلو "جػػلَّ" ضػػٌد حقيػػر. "األمػػاف" الطمأنينػػة. "حسػػود" مجػػع حيسيػػد  عظػػيم،"جليػػل" 
ك  ىو من كاف طبعو احلسد، اصلو "حسىد" مرادؼ كرًهى. "كلود" مجع كيٌلد ىو الوالدة ا

 كثًنة الولد.

البيػػػ  الرابػػػع كاخلمسػػػوف "رعػػػودم" مسػػػع الرعػػػدى اك صػػػوت السػػػحاب، اصػػػػلو 
" ضػد بكػى، انبسػط كجهػو حبيػث  "رعىد". "كعيدا" كعد فبلف شرٌا كهتػٌدده. "ضىػًحكى
تظهر االسناف. "سًخر" مػرادؼ ىػ ًئ ك هتٌكػمى. "شػانا" مجػع شيػنَّاء ىػو ابغػض فػبلف 

 ة كاالستطاعة، اصلو "جهىد" جٌد كتعب.  مع عداكة كسوًء خيلق. "رلهود" الطاق

البي  اخلامس كاخلمسوف "طارؽ" فاعل مجع طرٌاؽ كأطراؽ ىو الت  ليبل مسيًٌي 
بػػػذلك حلاجتػػػو اىل دؽ البػػػػاب. "أيس" قػػػنط اك قطػػػع االمػػػػل. " ٌ" لصػػػق  أجفاوػػػػا 
َبلػػػرمص. "أًمػػػن" اطمػػػأف فهػػػو أمػػػٌن كأًمػػػن كامػػػن. "عفػػػا" صػػػفح عنػػػو كتػػػرؾ عقوبتػػػو. 
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ػػػٍد ف ىػػػو اخلػػػرب، اصػػػلو "حػػػػٌدث" ركل كأكرد "حػػػديث"  مجػػػع أحاديػػػث كحػػػٍد ف كحي
 احلديث. "منقود" اصلو "نقىد" اظهر ما بو من العيوب اك احملاسن.

فمعػىن ىػػذا األبيػػات اخلمسػوف خػػت  اخلػػامس اخلمسػػوف ىػو: لقػػد جػػاء جاىػػل 
لعاشر كقولو سوم كمثل مقصود العاشر. كعرؼ جاىل ضػعيف كمثػل ذَبب ادلػوت 

يسػػػتطيع الطػػػًناف. كال خػػػوؼ شػػػاعر مػػػن هتديػػػد اخلونػػػة ألنػػػو إبلػػػيس يف زبػػػوف  ألنػػػو ال
كئود. كرغبة جاىل لػيس كبػًنة كامػن حاقػد لػيس مسػتيقظا. كموٌجػو لئلنسػاف يقتصػر 
بقػػػوؿ كلكػػػن سلتلػػػف َبالحتقػػػار كالضػػػحك إلػػػيهم. كمهػػػاجرين يستسػػػلموف يف احليػػػاة 

 ليس األمن كاعف شاعر من انتقادات اإلنساف. 

 
 مستعيذا أبمره ادلعقود   ن أف أذٌؿ ليأسو أان أقول م -56
 موقظا بعض مهمل َبلوئيد   كدـ للحياة ىاج بقليب -57
 كت يح اذلباء عن رللودم  يف القلب تيي طموحي ضاتنب -58
 سول عيش ايئس مصفود  كل عيش سهل ادلساغ كإف مرٌ  -59
 تطيبنا َبلسؤدد ادلعقود   ذلف نفسي على مراتب ع ٌ  -61
 لغها ادلرء يف اخلياؿ البعيد  -ذلف نفسي على مراتب قد يب -61
 ليس عيش من بعده حبميد  رب عيش يل يف السموات رغد -62

دابَّػة قويٌػة، اصػلو "قػًوم"  البي  السادس كاخلمسوف "أقػول" إقػواءن ىػو كػاف لػو ي
" ضػػٌد عػػٌ . "ليػػأس" ىػػو "يػػًئس" قػػنط اك  " كجػػد ذلػػيبل، اصػػلو "ذؿَّ . "أذؿَّ ضػٌد ضػػعيفى

طلػػػب إحػػػداث الشػػػيء. "معقػػػود" اصػػػلو "عقىػػػد"  قطػػع االمػػػل. "أٍمػػػر" مجػػػع أكاًمػػػر ىػػػو
 مرادؼ ربىط. 

"حيػاة" نقػيض البي  السػابع كاخلمسػوف "كدـ" اصػلو الػٌدـ مجػع ًدمىػاء كديًمػٌي. 
. يًػػػػيى "قػىلىػػػػب" مصػػػػدره "قػىٍلػػػػب" مجػػػػع "ىػػػػاجى"  ر كتػػػػٌرؾ كانتعػػػػث.  ادلمػػػػات، اصػػػػلو حى
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ادلػوت. "بٍعػض" .  "كقىع" ضربو ضرَب شديدا حت  يشرؼ على قػيليوب، مرادفو ميٍهجىة
" جػ َّأه. "مهىَّػة" مجػو مًهىػم ىػو مػا ىيػٌم  مجع أٍبعاض ىو ج ء اك طائفة منو، اصػلو "بعَّػضى
بػػػو مػػػن امػػػرو ليفعػػػل، العػػػـ  القػػػوٌم. "كئيػػػد" دفػػػن البنػػػ  يف الػػػرتاب كىػػػي حيٌػػػة، اصػػػلو 

 "كأد".  

"قػىلىب" مصدره "قػىٍلػب" . العرؽ تٌرؾ كضرب البي  الثامن كاخلمسوف "نبض"
."حًيي" ضػٌد مػات. "طيمػوح" حػبُّ الرًٌٍفعػة، اصػلو "طمىػح" قػيليوب، مرادفو ميٍهجىػةمجع 

ػػػٌقة )عاميٌػػػة(، "زاح" تباعػػػد كذىػػػب.  بصػػػره اليػػػو اك ارتفػػػع كنظػػػره شػػػديدا. "الػػػ ًٌٍيح" الشُّ
"ىبىاء" مجع أىبىاء كمرادفػو غيبػار، اصػلو "ىبىػا" سػطع. "رللػود" اصػاب ادلكػاف اجلليػد، 

 . "جٍلد" مجع أجبلد كجلود

 " البيػػ  التاسػػع كاخلمسػػوف "عػػاش" صػػار ذا حيػػاة. "سػػهيل" ضػػٌد عسيػػر. "مػػرَّ
كالغػػػًن كالسػػػواء كىػػػي مػػػن ادكات فػػػات كانقضػػػى اك ذىػػػب. "سػػػول" العػػػدؿ كالوسػػػط 

. "يػػػػًئس" قػػػػنط اك قطػػػػع االمػػػػل. "صػػػػفىد" مجػػػػع أٍصػػػػفاد ىػػػػو اكثقػػػػو كقيًٌػػػػده االستشػػػػناء
 َبحلديد اك يف احلديد كغًنه. 

ًػػػف" حػػػ ر."نٍفسػػػي" مصػػػدر كمجعػػػو أنٍػفيػػػس كنػيفيػػػوس البيػػػ  السػػػتوف "ذلى  ف كتسًٌ
مبعػػىن الػػركح. "مٍرتبػػة" مجػػع مراتًػػب ىػػو ادلن لػػة اك ادلقػػاـ العػػايل، اصػػلو "رتَّػػب" جعلػػو يف 
" قوم اك ضٌد ضعف."تطيب" مػرادؼ تعطٌػر كتضػمخ. "سػؤدد" مػرادؼ  مرتبتو. "ع َّ

 رٍلد كعٌ  كشرىؼ. "معقود" اصلو "عقىد" مرادؼ ربىط. 

ر."نٍفسػػي" مصػػدر كمجعػػو أنٍػفيػػس البيػػ  احلػػ ًػػف" حػػ ف كتسًٌ ادم كالسػػتوف "ذلى
كنػيفيػػوس مبعػػىن الػػركح. "مٍرتبػػة" مجػػع مراتًػػب ىػػو ادلن لػػة اك ادلقػػاـ العػػايل، اصػػلو "رتَّػػب" 

ىػػو االنسػػاف،  ادلػػٍرء" مثٌلثػػة ادلػػيمجعلػػو يف مرتبتػػو. "يبلغهػػا" اصػػلو "بلىػػغ" كصػػل اليػػو. "
ع مىٍرؤي  ، كؤنث مٍرأة كمرىة. كالنسبتو اليو مرئٌي. "خيػاؿ" مجع رجيل من غًن لفظو، كمسي ـك
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مجػع أٍخيػاؿ ىػو الظػٌن كالػوىم. "بعيػد" مجػػع بػيعىػداء كبػيعيػد كبيعػداف، اصػلو "بعيػد" ىلػػك 
 كمات. 

البي  الثاٍل كالستوف "رب" مصدر كمجعو أرَبب كريبػوب ىػو السػيد اك مالػك 
" سػػاس القػػـو ككػػاف اك مػػن امسائػػو تعػػاىل كالنسػػبة اليػػو ريٌبٌ كرٌَبٌٍل كرىبيػػو  يٌب، اصػػلو "ربَّ

ػػػػٌي كمًسنػػػػى ."السػػػػماء"فوقهم."عػػػػاش" صػػػػار ذا حيػػػػاة  يىػػػػة مبعػػػػىن  مجػػػػع مسػػػػوات كمسًي كأمسًٍ
 نشػػػاىده فوقنػػػا كقبػػػة زرقػػػاء زليطػػػة َبالرض، مػػػا  ػػػيط َبالرض مػػػن الفضػػػاء الواسػػػع.

 "رغىد" طاب كاٌتسع فالعيش. "بٍعدي" ظرؼ زماف ضٌد قبل. "مًحد" اثىن عليو.
السادس كاخلمسوف حت  الثاٍل كالسػتوف ىػو: قػول شػاعر ا األبيات فمعىن ىذ

كىػػػاج الػػػدـ احليػػػاة يف قلبػػػو لسػػػتيقع بغيػػػة الوئيػػػد.    مػػػن صػػػفة اليػػػئس كبلػػػـ  أبمػػػر هللا.
كنبضػػػات يف قلبػػػو لبلسػػػتيقع الطمػػػوح كحػػػذؼ الغبػػػار مػػػن اجللػػػد. ككػػػل حيػػػاة سػػػهل 

م زينػػػوف االنسػػػاف عنػػػدما مرتػػػو إال احليػػػاة مقيػػػدة. كحػػػ ف عاشػػػر يف موقػػػف جليػػػل الػػػذ
َبجلمػاؿ. كحػ ف عاشػر يف موقػف جليػل الػػذم يعػرؼ االسػاف يف اخليػاؿ البعيػد. يريػػد 

 أف يسكن يف السموات بربكة ليس كاملة من الثناء. 

  

 مي لدل احلاد ت َبدلردكد -كاف يقضي القضاء أمرم فما حك -63
 يـو ذاؾ السلطاف عبد احلميد !   ع لوٍل عن حكمها فكاٍلٌ  -64
 غًن عهودم د البغاةكعهو   كن  أحسن عهداغًن أٍل قد   -65
 ىلك الناس من زماف بعيد  حينا يف  الدس كلو اٌٍل بقي   -66
 ربٌو، بئس ذاؾ من تقليد!    فكأٍل قرد يقٌلد فيها -67

البيػػ  الثالػػث كالسػػتوف "كػػاف" حػػدث ككيجػػد كصػػار. "قضىػػى" صػػنع الشػػيء 
إبحكػػػاـ كقػػػٌدره، حكػػػم كفصػػػل، القضػػػى كقضػػػاء مجعهمػػػا أٍقضػػػية ىػػػو احليكػػػم. "أمػػػر" 
ػػػم" قضػػػى كفصػػػل. "لىػػػدىل" ظػػػرؼ مكػػػاٌٍل مبػػػيٌن مبعػػػىن  طلػػػب  إحػػػداث الشػػػيء. "حكى
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ػػػاًد ت ىػػػو الشػػػيء اٌكؿ مػػػا يبػػػدك، نقػػػ ػػػوىادث كحى يض القػػػدَل، لىػػػديف. "حادثػػػة" مجػػػع حى
ػػػػدىث" عكػػػػس قىػػػػديـ. "مػػػػردكد" مفعػػػػوؿ، ضػػػػد ادلقبػػػػوؿ، اصػػػػلو "ردَّ" صػػػػرفو  اصػػػػلو "حى

 كأرجعو. 

ػػػم" قضػػػى كفصػػػل.  البيػػػ  الرابػػػع كالسػػػتوف "عػػػ ؿ" مػػػرادؼ فػػػرؽ كفصػػػل. "حكى
" مجػػع أاٌيـ ىػػو الوقػػ  مػػن طلػػوع الفجػػر اىل غػػرب الشػػمس. "سػػلطاف" مػػرادؼ  "يػػـو

 ُبػػػػد احلميػػػػد" ىػػػػو عبػػػػد احليػػػػد أمػػػػًن كإبراطػػػػور كحػػػػاكم كعاىػػػػل كقيصػػػػر كملػػػػك. "ع
، على أاٌيمو  تٌكن  ركسيا من السيطرة ُْٕٕ( سلطاف عثماٌٍل ُٖٕٗ - ُِٕٓ)

ػػػػر يف عٌكػػػػػا. عبػػػػد احلميػػػػػد   – ُِْٖ) ِعلػػػػى البحػػػػر األسػػػػػود كاسػػػػتقٌل ظػػػػػاىر العيمى
 . َُٗٗ، عيرؼ َبستبداده كسفك الدماء، خلع ُٕٖٔ( سلطاف عثماٌٍل ُُٖٗ

ػػػن، ضػػٌد أسػػػاء، اصػػلو "حسيػػػن" "أحسػػػن"  البيػػ  اخلػػػامس كالسػػتوف فعػػل خسى
"عًهػػد" عرفػػو، "عٍهػػد" مصػػدر كمجعػػو عهػػود كمرادفػػو الوفػػاء كالضػػماف كاالمػػاف مجيػػل. 

كالذٌمػػة كادلػػوٌدة كالوصػػٌية كادليثػػاؽ كاليمػػٌن. "َبغ" مجػػع بيغػػاة كبيغيػػاف ىػػو اسػػتطاؿ عليػػو 
 كظلمو.   

قىػااي كالبػيٍقيػا. البي  السادس كالستوف "بًقي" داـ كثب  كمكث، "بًقيٌػةي" مجػع ب
ػػػنىم ام القطػػػن. "ىلػػػك" فػػػين اك  "دسػػػ " اصػػػلو "داس" كطئػػػو برجلػػػو. "ىػػػٌن" ىػػػو ىيػٍ
مػػػات. "النػػػاس" كاحػػػده إنسػػػاف ًمػػػن غػػػًن لفظػػػو اسػػػم كًضػػػع للجمػػػع كػػػالرىٍىط كالقػػػٍوـ 
كييصغَّر الناس على نػيوىٍيس. "زماف" مجع أٍزًمنىة مبعىن العصر. "بعيػد" مجػع بػيعىػداء كبػيعيػد 

 "بعيد" ىلك كمات.كبيعداف، اصلو 

البي  السابع كالستوف "قٍرد" مجع أٍقػراد كأقػٍػريد كقػيػريكد كقًػرىدىة ىػو حيػواف خبيػث 
يضػػحك كيطػػرب سػػريع الفهػػم كالػػتعلُّم كييعػػرؼ عنػػد العاٌمػػة َبلسػػعداف. "قلٌػػد" بقصػػد 
السٍُّخرًيٌة. "رٌب" مجع أٍرَبب كريبيوب ىو السيد اك ادلالك اك امسائو تعػاىل كالنسػبة اليػو 
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ٌ كرٌَبٌٍل كربػػويٌب. "يػػًئس" قػػػنط اك قطػػع االمػػػل. "تقليػػد" مصػػدر قلٌػػػدى كمجعػػو تقاليػػػد ر  يبًٌ
 كتٍقليدات، مرادفو زائف كصيٍنًعٌي. 

إذا كػػػػاف فمعػػػىن ىػػػػذا األبيػػػات الثالػػػػث كالسػػػتوف حػػػػت  السػػػابع كالسػػػػتوف ىػػػو: 
االنسػػػػاف العاصػػػػي حلكػػػػم عاشػػػػر فمنػػػػو رفضػػػػو. كيعمػػػػد اإلنسػػػػاف ليػػػػـو السػػػػلطاف عبػػػػد 

عد عاشر اىل االنساف ىو حسن ك حػق، ككػذب لػيس كعػده. إذا موتػو يف احلميد.كك 
 األسوأ تقليد هللا.  فناء االنساف ىو يـو االخًن فمنو قرد

 
 كاسألوٍل عن عديت كعديدم  مجيعا أيها الغافلوف قوموا -68
 غًن قلب على احلياة جليد  يل نوائبي الدىر منها عٍ دى مل تى  -69
 كاللؤلؤ ادلنضود !كبياف    كلساف مثل احلساـ رىيف -71

"قػىٍوـ"مجػػػع ًقٍيمػػػاف ىػػػو  ."غافػػػل" تػػػٌٌن غٍفلتػػػو كتعٌمػػػده البيػػػ  الثػػػامن كالسػػػتوف
" قضػػػى حاجتػػػو.  .االعػػػداء "مجيػػػع" مجاعػػػة النػػػاس، ضػػػد ادلتفػػػٌرؽ يف التوكيػػػد. "أٍسػػػأؿى

"عىػػٌد"  اصػػلو"ًعػػدَّة" مجػػع ًعػػدىد ىػػو اجلماعػػة. "عديػػد" مجػػع عدائػػد ىػػو اسػػم مػػن العىٌد،
 أحصى ك حسب.

 "كئػػػب" ىػػػو غضػػػب. "دعػػا" مػػػرادؼ ابتهػػػل كتضػػرع. البيػػ  التاسػػػع كالسػػػتوف
ػػر" نػػ ؿ هبم،األمػػد احملػػدكد، ال مػػاف الطويػػل.  "قٍلػػب" مصػػدر كمجعػػو قلػػوب كمرادفػػو  "دىى

.كًبد كفؤاد كليػٌب كميهجػة.  يًػيى "جليػد" مجػع جيلىػداء  "حيػاة" نقػيض ادلمػات، اصػلو حى
كدة، د كجٍلد ىو ادلاء ادلتجمًٌد َبلربي  اصلو "جلىد" ضرب َبلسوط.  كًجبلى

ػػاانت ىػػو الػػة النطػػق  البيػػ  السػػبعوف "لسػػاف" مجػػع أٍلًسػػنىة كأٍلسيػػن كليٍسػػنه كًلسى
ػػػػم" قطعػػػػو  كالػػػػذكؽ كالبلػػػػع اك تنػػػػاكؿ الغػػػػذاء. "حيسػػػػاـ" السػػػػيف القػػػػاطع، اصػػػػلو "حسى
ػػف" رقٌػػق السػػيف. "البيػػاف"  مستأصػػبٌل ااٌيه فػػانقطع. "رىيػػف" ادلرقَّػػق احلػػٌد، اصػػلو "رىى

"لؤلػؤ"  ما يتبػٌنَّ بػو الشػيء مػن الداللػة كالفصػاحة كغًنىػا. "كػاللؤلؤ" ىػومصدر ىو 
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اصلو "نضىد" ضػٌم بعػض ادلتػاع  ًلا، اصلو "أٍلألى" دلع كأشرؽ. "منضود" مفعوؿمجع آلى 
 اىل بعض متًَّسقا اك مركوما.

فمعػػػىن ىػػػذين البيتػػػٌن الثػػػامن كالسػػػتوف ك التاسػػػع كالسػػػتوف ىػػػو: األمػػػر عاشػػػر 
ئج كاألمػػػر اسػػػأذلم جلهػػػاز عاشػػػر كعػػػدده. ك لػػػيس األمػػػر هللا إىل لئلنسػػػاف مهمػػػل ذلػػػا

لسػػػاف االنسػػاف كمثػػػل حسػػاـ رىيػػػف ك  كف إال حسػػػن قلػػبهم يف حيػػػاة الػػربد. االنسػػا
 بياف االنساف كمثل لؤلؤ ادلنضود. 

 

 االرجتاعية معىن -2
الفلسػػفة الػػذم يػػػدرس عػػن تفسػػًن ادلعػػػاٍل. أف االرجتاعيػػة ىػػو نػػوع مػػػن أنػػواع 

القراءة الرجعيػة بعػد عمليػة قػراءة االكتشػافية َبعطػاء موافقػة أدهبػا كىػي االرجتاعًن ىو 
النظػػاـ السػػيميائي للدرجػػة الثانيػػة. كيػػؤدم معػػاٍل االرجتاعيػػة إىل تفسػػًن الشػػعر تفسػػًنا  

االرجتاعية يف الشػعر "ليتػين كنػ   معىن(. فّْٓ، ص. َُِْكامبل اتما )ركمساان، 
 .كما يليإذلا" لعبد الرمحن شكرم  

ىػو الشػػاعر الػذم يتخيػل ليكػػوف إلػو كيسػػكن  حػت  الثالػػث األكؿ بيػاتيف األ
يف السػػػماء كينصػػػر ادلشػػػكبلت عنػػػد اإلنسػػػاف.  كحكػػػى ىػػػذا الشػػػعر عػػػن دكلػػػة تركػػػي 

( ككػػػػاف فيػػػػو َُٗٗ-ُٕٖٔعثمػػػػاٍل الػػػػذم رأس فيػػػػو سػػػػلطاف عبػػػػد احلميػػػػد الثػػػػاٍل )
ى كطػن صهيوٍل اليهود الذم أدرؾ أف يستوطن على كطن الفلسطٌن. االستيطاف علػ

الفلسطٌن من سطر ور النيل إىل سطر ور الفرات كىػو األمػل عنػد صػهيوٍل اليهػود. 
يهػػػدؼ صػػػهيوٍل اليهػػػود إىل سػػػيطرة األرض كالنػػػاس كلهػػػم حػػػت  يصػػػًن عبػػػدا لليهػػػود. 
لكن سلطاف عبد احلميد ال يوافق كالعيب طلػب صػهيوٍل اليهػود. كالفاعػل الرئيسػي 

ىػػو تيػػودكر ىيػػ رؿ. اليوافػػق السػػلطاف علػػى إرادة  يف حركػػة ادلنظمػػة الصػػهيونية العادليػػة
اذلي رؿ ألنو يرل أف كطن الفلسطٌن للرعية كليس لو حق علػى البيػع إىل اليهػود، كىػو 
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يريد األمن كالسلم لدل الرعية. فبذالك الشػأف، نشػأت ادلناكشػة بػٌن صػهيوٍل اليهػود 
عبػػد احلميػػد حػػت  كالرتكػػي العثمػػاٍل كظهػػرت اخليانػػة مػػن قبػػل األسػػرة يف دكلػػة سػػلطاف 

 استقاؿ السلطاف من ادلقاـ.
يكػػاد اإلنسػػاف يهفػػو كيبقػػي يف خسػػره حػػت  السػػادس ىػػو الرابػػع  بيػػاتكيف األ

مع أف ذلك ال ععلػو خاطئػا أبػد األبػد. كحكػي ىػذا الشػعر ىػو ليسػ  ادلناكشػة بػٌن 
صهيوٍل اليهود كسلطاف عبد احلميد سوء ذلما، لكن ادلناكشة ىي شكل أداء العدالة 
لرفاىية الرعية من قبػل صػهيوٍل اليهػود كقبػل سػلطاف عبػد احلميػد. كالوعػد الػذم قػاؿ 
بػػو سػػلطاف ألف اليبيػػع كطػػن الفلسػػطٌن كعػػد حقيقػػي، ألنػػو ال يريػػد أف يشػػاىد رعيتػػو 
يف البؤسػػػة. كػػػاف مجيػػػع القػػػرار مػػػن السػػػلطاف يهػػػدؼ إىل حسػػػنات الرعيػػػة ال حاجػػػة 

كمثػل عسػماف فاشػا ك   د ىػم األمنػاءنفسو. كحراس السلطاف يف مقاكة صهيوٍل اليهػو 
 .تسن فاشا كعمر كغًنىم

سػػلطاف عبػػد محػػد اإلنسػػاف علػػى عاشػػر كمثػػل كالتاسػػع ىػػو  بيتػػٌن الثػػامنيف ال
 . احلميػد مػػن ادلتقػٌن، ألنػػو يػدـك علػػى عبػادة هللا مثػػل الػذكر كالصػػبلة كػذالك الصػػـو

. كأيضػا،  ػب أعػداءه ضلػو مػن يريد أف يتعبد إىل هللا حسػبو ك ػب رسػولو دمحما م
طاف مػػن أعضػػاء األسػرة. كفرحػػ  أسػػرة السػػلطاف علػى ادلناكشػػة الػػمل تقػػع لخػاف السػػ

بػػٌن صػػهيوٍل اليهػػود كالسػػلطاف، فبػػذالك رأل السػػلطاف أف الػػذنوب مغفػػورة بوسػػيلة 
 قطع ذالك التخطيط كالتوبة إىل هللا سبحانو كتعاىل.

الػػػمل تػػػدكر حػػػوؿ الكػػػوف ىػػػي  واكػػػبكاحلػػػادم عشػػػر ىػػػو ك شػػػراالع ٌنيف البيتػػػ
لسػػلطاف عبػػد احلميػػد يؤمنػػوف َبلسػػلطاف حقػػا  رعيٌػػة ادلؤيػػدكفخلػػق هللا كمثػػل حكػػى 

ب سلطاف عبد احلميد إىل الرعية حبا مجا كىو  امي الدكلة عن ك  ك دموف إليو.
اسػػتعمار صػػهيوٍل اليهػػود ىوينػػا، كقػػع ىػػذا التأمػػل أيضػػا حػػٌن يسػػتعمر اذلولنػػد علػػى 

ع رعية األسػية ألداء احلػج، فيقػـو السػلطاف إبعطػاء احلريػة لػدل رعيػة ببلد أسيو ك تن
 األسيو حيث يرل أف العبودية توحد ادلسلمٌن.



   ٖٓ 

   

 

لقػد امػر عاشػر ىػو يفعػل اخلػًن  حػت  الرابػع عشػر ىػو عشػر الثػاٍل بيػاتيف األ
 كيبعد السيئات كلكن يتويل االنساف من كي عموف اف ادلرا عاشر عبث كمثل حكى
صهيوٍل اليهود أراد أف يسيطر على كطػن الفلسػطٌن يف عهػد الرتكػي العثمػاٍل تػ  
رائسة سػلطاف عبػد احلميػد. ككقعػ  يف ذالػك العهػد ملحمػة الػمل قامػ  هبػا األقليػة 
ككقػػوع إسػػكات اآلراء ادلختلفػػة كاجلمهوريػػة الػػذم قامػػ  هبػػا الشػػركة السػػرية. سػػبب  

كنشػأة شػدة ادلػذعور  َُٓٗطاف يف سػنة ىذه ادلبادرة على زلاكلة القتل لػدل السػل
عنو إىل أف يسػتقيل السػلطاف مػن ادلقػاـ. ال أحػد يبػايل كيهػتم بسػلطاف عبػد احلميػد 

. إف رأت رعيػػػة إىل سػػػلطنة َُٗٗحػػػت  أنػػػو زلػػػذكؼ إىل تيسػػػالونيكا، يػػػوانف سػػػنة 
 عبد احلميد مع خلوصو فوجدت أف السلطاف أحب إليهم حبا اتما.

يقبػػػل االنسػػػاف يف طػػػوؿ  حػػػت  السػػػابع عشػػػر ىػػػو عشػػػر اخلػػػامس بيػػػاتيف األ
مازلػػػ  رعيػػػة الرتكػػػي حياتػػػو قػػػدر ربػػػو حػػػت  يشػػػعر َبلسػػػعدة احلقيقيػػػة كمثػػػل حكػػػى 

  العثمػاٍل أف تػس السػػعادة يف حيػاهتم حػػٌن تقػـو السػػلطنة تػ  رائسػػة عبػد احلميػػد
. تكػػػوف العدالػػػة يف ذالػػػك العصػػػر. كمثػػل ينصػػػر اإلقتصػػػادىم كالرتبيػػػتهم كغػػػًن ذلػػك

ا كقع إسقاط سلطاف عبد احلميد من مقامو تشعر الرعيػة كادلسػلمٌن كػأوم كلكن، دل
يتػػػػيم ذىػػػػب منػػػػو األب. عػػػػدـ االىتمػػػػاـ هبػػػػم كحػػػػذؼ اجلبػػػػة لباسػػػػا ذلػػػػم ألف اجلبػػػػة 
التناسػػػػب َبلعصػػػػر احلػػػػديث.  انػػػػب ذالػػػػك، هتػػػػدؼ اإلصلليػػػػ  إىل حػػػػذؼ العقيػػػػدة 

 .اإلسبلمية من ادلصر كىو بداية اإلويار لدكلة الرتكي العثماٍل
قػػدر عاشػػر يػػؤمر االنسػػاف ليعبػػده   كالتاسػػع عشػػر ىػػو عشػػر الثػػامن ٌنيف البيتػػ

احتفظػػػ  الرفاىيػػػة لػػػدل ادلسػػػلمٌن يف عصػػػر سػػػلطاف عبػػػد احلميػػػد. كمثػػػل حكػػػى 
شػػػعار أذاف الصػػػبح منتشػػػر. يشػػػعركف الرفاىيػػػة بسػػػبب التقػػػول لػػػدم رعيػػػة الرتكػػػي. 

بػػػد احلميػػػد يف علػػػى ادلشػػػكبلت َبلرتكػػػي، مػػػازاؿ سػػػلطاف ع السػػػلطاف انػػػب مراقبػػػة 
تقػػػرب إىل هللا كيسػػػتعينو علػػػى تيسػػػًن األمػػػور. كبلمهػػػا شػػػكل التقػػػول العميػػػق لعبػػػد 

 احلميد إىل هللا سبحانو كتعاىل.
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ىػو األلعػاب ادلبلئكػة كاالنسػاف ك  حت  الثالث كالثبلثوف الثبلثوف بياتيف األ
ىػػػػ ء احلػػػػارس لسػػػػلطاف عبػػػػد احلميػػػػد ىػػػػو أف ال يقتػػػػل اخلػػػػائنٌن بػػػػل علػػػػى هللا كمثػػػػل 

سجن شرح حداية تقولب رعية اإلصللي م تريد أف تبيد التوركي اليتأدب عليهم كما 
. لقػػد غضػػب عبػػد احلميػػد علػػى العثمػػاٍل ك يعملػػوف شػػرح حدايػػة لػػيس َبألخبلقهػػم

ـٌ لشػػػرح حدايػػػة ليعػػػرؼ ىدفػػػو   اخلػػػائنٌن غضػػػبا شػػػديدا كمثػػػل يعطػػػي السػػػلطاف السػػػا
ـٌ ال مييتػػػو ن عػػػـر علػػػى اآلخػػػر. . كأنػػػو غضػػػب علػػػى مػػػن  س كمػػػكلكػػػن ىػػػذا السػػػا

كمظات فاشا  شاىو زلمود فا كذالك، مثل الغضب على خيانة األسرة لعبد احلميد
كػػاف سػػلطاف عبػػد احلميػػد خػػًن النػػاس ألنػػو يتقػػي إىل هللا كيشػػيد العدالػػػة. ك .كغػػًنىم

لكػػػػن األعػػػػداء ال بونػػػػو مثػػػػل صػػػػهيوٍل اليهػػػػود الػػػػذم يريػػػػد أف يسػػػػيطر علػػػػى كطػػػػن 
شػيطاف رجيمػا.  انػب ذالػك، مقاشلػة سػلطاف عبػد الفلسطٌن كػأف صػهيوٍل اليهػود 

احلميد على صهيوٍل اليهود برد طلب اليهود حػت  عيػا ادلػوت. كإقامػة العدالػة ىػي 
 شكل العبادة هلل َبنتشار الرفاىية لدل الرعية الخطأ ذلم.

حػب شػاعر خالػدا كمثػل  ك الثػامن كالثبلثػوف ىػو ثبلثوفالك  السابع ٌنيف البيت
عبػد احلميػد إىل الرعيػة بقػاء ككػل النػاس مقػدار السػعادة بنسػبة زلبة سػلطاف حكى  

إىل األفػػراد. رقػػى سػػلطاف عبػػد احلميػػد الرتبيػػة ألف يسػػهل شػػباف الرتكػػي يف الدراسػػة. 
كيف عصر الرتكي العثماٍل، دفع تدرس القػرآف مػن قبػل مصػطفى كمػاؿ الرتتػك كىػو 

 .ُُِٗ-َُِٗرئيس مجهورية الرتكي األكؿ يف سنة 
ىػو اسػئلة شػاعر إىل ركعػة الػدنيا ىػو  حت  الرابع كالربعػوف  الربعوف تبيايف األ

كل مجالية يف األرض من عند هللا ضلػو ذكػاء الشػعراء يف عصػر الرتكػي العثمػاٍل الػمل 
أنشػػػأت شػػػػعر العػػػػريب احلػػػػديث بعػػػػدة ادلػػػذاىب منهػػػػا مػػػػذىب الكبلسػػػػيك اجلديػػػػد، 

ن للمجػػػػػانٌن النػػػػػاس يف صػػػػػناعة ادلستشػػػػػفى كادلسػػػػػك ءدكاكيػػػػػن كغػػػػػًن ذالػػػػػك. كذكػػػػػا
كادلوسػػػػػيقي العبلجػػػػػي للمجػػػػػانٌن. فػػػػػذالك مػػػػػن أقػػػػػوايء هللا الػػػػػمل أظهرىػػػػػا إىل النػػػػػاس 
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أمجعٌن. كادلدبر ذالك ىو سلطاف عبد احلميد ضلو األستاذ كادلساعد لو ىو احلػارس 
 أك رعية الرتكي العثماٍل ضلو ادلريد.

حياهتم  ىو اإلنساف ينظموف حت  التاسع الربعوف ابع كالربعوفسال بياتيف األ
خطػػط اإلنسػػاف كػػل الطمػػوح  أمػػاال أبحبلمهػػم حػػت  أصػػبح كابوسػػا أمػػاـ عاشػػر ك 

ذلػػػم، مثػػػل شػػػراء كطػػػن الفلسػػػطٌن عنػػػد صػػػهيوٍل اليهػػػود. كػػػاف سػػػلطاف عبػػػد احلميػػػد 
مشػػػدد بقػػػراره ألف اليبيػػػع كطػػػن الفلسػػػطٌن بػػػل إف هللا يقػػػدر عكسػػػو، كالينػػػدـ علػػػى 

اريخ يف نصػر الػدي ن مكتػوب عدـ حصوؿ اآلماؿ كيف كل قضاء هللا حكػم منهػا التػ
كالقصة فحسب. كفشل سلطاف عبد احلميد بسبب كثػرة احلػراس بػل قلػة الطاقػة يف 
إعػػػػداد اإلسػػػػرتاجتي. كذالػػػػك شػػػػيا عػػػػاـ أينمػػػػا كانػػػػ  السػػػػلطة مغلوبػػػػة َبإلسػػػػرتاجتية 

 الداىية القائمة من قبل العدك.
ىػػو لقػػػد جػػاء جاىػػػل كقولػػو سػػػوم   كاحلػػادم كاخلمسػػػوف اخلمسػػػوف ٌنيف البيتػػ

جاء التاجر ادلفلس إىل سلطاف عبد احلميػد ك كػى كمثل مقصود العاشر. كحكى 
إليػػػو أنػػػو لقػػػي النػػػيب م يف ادلنػػػاـ. كػػػاف النػػػيب م أمػػػره ألف يقبػػػل إىل سػػػلطاف عبػػػد 

طاف عبػػد احلميػػد نسػػي الصػػبلة علػػى النػػيب كليسػػأؿ إليػػو كلمػػا لاحلميػػد كيلقػػي أف سػػ
ؿ ىذه التاجر صحيح ألف سلطاف عبد احلميد نسي أف يصل على النيب تريده. كقو 

 م كيعطي األمواؿ ليدفع ديونو.
االنساف ذلم فكرة كاحدة  حت  الثاٍل كالستوف مسوفاخلالسادس ك  بياتيف األ

لسػلطاف عبػد احلميػد طمػوح قػوم يف تقيػق كىم محقاء يف فعل شيء كمثػل حكػى 
صلػػاح سػػلطة الرتكػػي العثمػػاٍل كلكػػن الطمػػوح لػػن يتحقػػق ألجػػل اخليانػػة الػػمل صلحػػ  

ـ. الميلػػػػك الطاقػػػػة علػػػػى  َُٗٗعلػػػى اسػػػػتقالة عبػػػػد احلميػػػد مػػػػن السػػػػلطة يف سػػػنة 
احتفاظ ادلقاـ يف السلطة بسػبب القتنػة عليػو. كعلػى السػلطاف اآليت كىػو دمحم رشػيد 

ميلك الفكرة القوية كالذكاء العالية يف رائسة السػلطة حفظػا علػى سػلطة  اخلامس أف
(. كأراد سػػلطاف عبػػد احلميػػد علػػى حيػػاة اآلخػػرة ُُٖٗ-َُٗٗالرتكػػي العثمػػاٍل )
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كقضػاء هللا  ُٖٓٗكىي يسكن يف اجلنة َبلسػبلـ. كتػويف سػلطاف عبػد احلميػد سػنة 
 عليو ىو خًن ما لديو كمستحيل على ابتعاده.

كعػػد عاشػػر إىل االنسػػاف  كالسػػابع كالسػػتوف ىػػو الثالػػث كالسػػتوف بيػػاتيف األ
يف عصر عبػد احلميػد مبلحظػة علػى النكسػة َبلثػورات خاصػة يف  حقا كمثل حكى

ككعد سلطاف عبد احلميد علػى كطػن الفلسػطٌن حػق. . بلكاف كفشل اذلرب بركسيا
رتكػي ما أعطاه إىل صهيوٍل اليهود حت  جػاء ادلػوت. كسػوء عبػد احلميػد كسػلطاف ال

 العثماٍل، إف ىو مات يـو القيامة.
نصػيحة يف البي  السبعوف لساف االنساف سيف ك  ػرب عػن النصػيحة كمثػل 

أف يطػػيعهم علػػى هللا كتٌمػػل لػػدين سػػلطاف عبػػد احلميػػد إىل الرعيػػة ىػػي البػػد للرعيػػة 
 ِكالنصيحتو دفع إىل السكينة الدكلة العثماٍل. كنػوزؿ السػلطاف عبػد احلميػد آخر، 

ألنػػو اإلصلليػػ م يريػػد أف يبيػػد الدكلػػة العثمػػاٍل َبالنتفاضػػة الرعيػػة ك منيمػػة السػػلطاف. 
كمنيمػػػػتهم السػػػػلطاف كالعقػػػػل االنتفاضػػػػة لدكلػػػػة العثمػػػػاٍل  ك  ػػػػرتؽ القػػػػراف الكػػػػرَل.



 الرابع بابال

 اخلالصة واإلقرتاحات

 اخلالصة - أ

بناء على التحليل يف الفصل الثالث، ختلص  الباحثة إبجابة أسئلة البحث 
 التايل:

" لعبد الرمحن شكرم على نظرية اكتشافية يف الشعر "ليتين كن  إذلادلعين اال  -1
مثل هللا. يعطي ككمهي الشاعر يريد أف يكوف لو سلط   :ميكائيل ريفاتًن ىي

الوَبؿ العدؿ لئلنساف دلن يطيعو كيعصو. كصفة ادلبلئكة ىو خًن ك  الشاعر
صفة اإلنساف ىو مسعة مث تسوؿ ادلغفرة َبلصبلة كالذكر. كاخلطيئة المل يرتكبها 

. شاعر لئلنساف يصبح الرضاب الربكداإلنساف ىو شرب اخلمر كال ان. كاألمر ال
د. كالشاعر ىو سوء يف العصر سلطاف عبد احلي الشاعر لديو حكومة العادلة

اإلنساف عندما ميوت يف يـو القيامية.  مث احتفع لساوم ألنو كمثل سيف ك 
  اخرب اخلًن لآلخر ألنو كمثل لؤلؤ ادلنضود.

 

شكرم على نظرية ية يف الشعر "ليتين كن  إلو" لعبد الرمحن عرجتاادلعين اال -2
ىو حكى سلطاف عبد  ميكائيل ريفاتًن ىي أف الشاعر عاش يف العصر العثماٍل

مازل  رعية العثماٍل. ك احتفظ  الرفاىية لدل ادلسلمٌن يف عصر  ِاحلميد 
الرتكي العثماٍل أف تس السعادة يف حياهتم حٌن تقـو السلطنة ت  رائسة 

حدث الصراع  ك  . رتبيتهم كغًن ذلككمثل ينصر اإلقتصادىم كال ِ  عبد احلميد
. كاإلصللي م كاإلفرنسي كاإليطاليا كالركسياكالدكؿ   ِبٌن سلطاف عبد احلامد 
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ككقع  يف ذالك العهد ملحمة المل قام  هبا األقلية ككقوع أكثر  صللي مكإ
إسكات اآلراء ادلختلفة كاجلمهورية الذم قام  هبا الشركة السرية. سبب  ىذه 

كنشأة شدة ادلذعور  ـ َُٓٗ ى زلاكلة القتل لدل السلطاف يف سنةادلبادرة عل
عنو إىل أف يستقيل السلطاف من ادلقاـ. ال أحد يبايل كيهتم بسلطاف عبد 

 .ـ َُٗٗاحلميد حت  أنو زلذكؼ إىل تيسالونيكا، يوانف سنة 

 

 االقرتاحات - ب
سػػيميائية ينبغػػي للباحػػث ادلسػػتقبل أف يكػػوف حبثػػو أكسػػع ىػػو يسػػتخدـ نظريػػة  -ُ

 لآلخر أك يقارف بٌن نظرية سيميائة ميكائيل ريفاتًن مع سيميائية لآلخر.
ينبغػػػي للباحػػػث ادلسػػػتقبل الػػػذم سػػػيبحث عػػػن سػػػيميائية ميكائيػػػل ريفػػػاتًن يف  -ِ

( اتفػاؽ ُلعبد الرمحن شكرم أف يستخدـ تليل ىو : ليتين كن  إذلا الشعر 
 ( ىيفوغراـ.ّ( ادلصفوفات كالنموذج كاأللوف، ِأتجيل التعبًن، 

ليتػػػين  ينبغػػػي للباحػػػث ادلسػػػتقبل أف يكػػػوف مػػػن موضػػػع اآلخػػػر كغػػػًن يف الشػػػعر  -ّ
 لعد الرمحن شكرم ل يدة البحث األعمل األدبية.كن  إذلا 
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 سًنة ذاتية

ـ.  ُٕٗٗيونيػو  ُٖيف مػاالنج اتريػخ  ملفٌن رافعة احلمػًناء، كلػدت
ـ، مث  ََِٗخترجػػ  يف ادلدرسػػة اإلبتدائيػػة الفػػبلح يف مػػاالنج سػػنة 

التحقػػ  َبدلدرسػػة ادلتوسػػطة اإلسػػبلمية احلكوميػػة مػػاالنج الثالثػػة سػػنة 
ـ، كمث التحق  َبدلدرسة الثانويػة َُِِـ كخترج  فيو سنة  َُِِ

ـ، مث التحقػػػػ   َُِٓ  فيػػػػو سػػػػنة ـ كخترجػػػػ َُِٓاإلسػػػػبلمية ادلعػػػػارؼ مػػػػاالنج سػػػػنة 
َبجلامعػػػػة مػػػػوالان مالػػػػك إبػػػػراىيم اإلسػػػػبلمية احلكوميػػػػة مػػػػاالنج حػػػػمل  صػػػػل علػػػػى درجػػػػة 

 ـ.   َُِٗالبكالوريوس يف قسم اللغة العربية كأدهبا سنة 
 

 


