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 اإلستهالل
 

ِلِِّّمْ  ْن أَْموََّٰ َٓا أَنَفُقو۟ا مِّ َا َفضََّل ٱَّللَُّ بَ ْعَضُهْم َعَلىَّٰ بَ ْعٍض َوِبِّ ُموَن َعَلى ٱلن َِّسآءِّ ِبِّ ۚ  ٱلر َِّجاُل قَ وََّّٰ
ُۚ  َوٱلََِّّٰتِّ ََتَافُو  َا َحفَِّظ ٱَّللَّ فِّظٌََّٰت ل ِّْلَغْيبِّ ِبِّ ُت قََّٰنِّتٌََّٰت حََّٰ لِّحََّٰ َن ُنُشوَزُهنَّ َفعِّظُوُهنَّ فَٱلصََّّٰ

ُغو۟ا َعَلْيهِّنَّ َسبِّيالا ۗ إِّنَّ ٱَّللََّ كَ  عِّ َوٱْضرِّبُوُهنَّ ۖ فَإِّْن َأَطْعَنُكْم َفاَل تَ ب ْ اَن َوٱْهُجُروُهنَّ ِفِّ ٱْلَمَضاجِّ
 .(34)النساء:  َعلِّيًّا َكبِّرياا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah 

melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan 

karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya Maka 

perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan 

menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). 

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu 

beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), 

dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka 

janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah 

Maha tinggi, Maha besar." 
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هداءاإل  
:حسن يل أن أهدي هذا البحث إيلأ  

. أيب احملبوب "صاحل" احلاج.1  

. أمي احملبوبة "مجرية" احلاجة.2  

"لسكار  2018املرحلة  يف قسم اللغة العربةئي أصدقا. أخي وأخيت الصغري ومجيع 3
. شكرا لكم مجيعا.الدؤيل"  
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 توطئة
 

احلمد هلل رب العلمني وبه نستعني وعلى أمور الدنيا والدين. وأشهد أن ال إله إال 
هللا وحده ال شريك له القدمي املخالف ملا عداه من الكائنات. ونشكر سبحان هللا وتعاىل 

علمنا ما مل نعلم وأخرجنا من الظلمات إىل النور وهداان اإلسالم وعلمنا احلكمة  قد
املبلغ كل ما أمر بتبليغه  ،والقرآن. وأشهد أن سيدان حممدا عبده ورسوله الصادق األمني

 من رب العاملني. أما بعد.  

ئد متثيل املرأة يف جمموعة قصا قد متت كتابة هذا البحث اجلامعي حتت العنوان "
"أنت يل" لنزار قباين" )دراسة مسيوطيقية عند مايكل ريفاتريي( الستيفاء شروط اإلختبار 
النهائ واحلصول على درجة سرجنا يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية 

لكل من كثريا شكرا   أشكريم اإلسالمية احلكومية ماالنج. فجامعة موالان مالك إبراه
 وخصوصا إىل: ،املساعدة يف إمتام هذا البحث اجلامعييعطي احلماسة و 

مدير جامعة موالان مالك إبراهيم  ،املاجستري ،حممد زين الدين الدكتور . فضيلة األستاذ1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 عميد كلية العلوم اإلنسانية. ،املاجستري ،فيصول. فضيلة الدكتور 2

 رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا. ،سترياملاج ،. فضيلة الدكتور عبد الباسط3

 سكرتري قسم اللغة العربية وأدهبا. ،املاجستري ،. فضيلة األستاذ زواوي4

 مشريف يف أتليف هذا البحث. ،املاجستري ،. فضيلة األستاذ حممد صاين فوزي5

 . مجيع أصحايب يف قسم اللغة العربية وأدهبا.6

 متام هذا البحث اجلامعي.. مجيع زمالئي احلماسة واملساعدة يف إ7
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 املستخلص
 

)دراسة  . متثيل املرأة يف جمموعة قصائد "أنت يل" لنزار قباين2022 ذو النور انفعة. ،معامرة
حبث جامعي. قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية . ريفاتريي(مسيوطيقية عند مايكل 

 مية ماالنججامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكو 
، املاجستريحممد صاين فوزي:   املشرف 
 الكاملة املفتاحية املراة ،القصيدة ،التمثيل: 

التعبري غري املباشر عن متثيل و  القراءة التأويليةو  رشاديةإلقراءة ا معرفةإىل  بحث هتدفهذه ال
كيف (  1 .ة البحثأسئلمن  . ومايكل رفعترياملرأة يف جمموعة قصائد "أنت يل"  لنزار قباين عند 

يف جمموعة قصائد نزار   (Hermeneutik) القراءة التأويليةو (Heuristik)  رشاديةإلقراءة االتكون 
كيف يكون التعبري غري املباشر عن متثيل املرأة يف جمموعة   (2قباين "أنت يل"  عند نزار قباين؟. 
تناقش علم العالمات يف نطاق  يه سميوطيقيةلا ؟.مايكل رفعتريقصائد نزار قباين  "أنت يل"  عند 

هي دراسة العالمات املوجودة حول  سميوطيقيةلامباشر وتصويري. ميكن أيضاا أن  حياة الناسفيها 
نوع  االجتماعية. ةاحلياتية وبيئ تهأساساا من قبل املؤلف وفقاا خلب  يف احلقيقة الشعر احلياة البشرية.

نهج ملهذا البحث هو ا ستخدم يفملومنهج البحث اكتبية. ملهذا البحث هو الدراسة ا البحث يف
ت، الطريقة ت بطريقة القراءة والكتابة. لتحليل البياانالكيفي والوصفي. وطريقة بصع البياان

ت، وتقليل ع البياانطريقة مج: ث مراحل، وهيتتكون من ثال يلس وىوبرمان اليتم ستخدمة هيملا
ستنتاجات تتعلق بنتائج حتليل البنية السردية جلرارد مث توصل إىل ا .ص النتائجت، واستخالالبياان

نتيجة هذا البحث عبارة عن جمموعة قصائد أنت يل بعنوان هي  بحثهذه المن ونتائج  جينيت.
حيتوي على عناصر من وعبارة وسطر  وهو يف كل مقطع واملايو األزرق ،يالنوم الورض ثوبو أثواب 
لقصيدة املعنونة املالبس أشكال التعبري غري املباشر يف ا من بني. االستدالل واإلرشاديف كل معاين 

  7كلمات ويف القصيدة املعنونة مالبس السباحة   5، قصيدة ثوب النوم الوردي يف كلمات  5
 .الذي يتعلق بتمثيل املرأة مات تشري إىل عدم مباشرة التعبريكل
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ABSTRACT 

 
Muamaroh, Dzun Nur Nafi’ah. (2022). Representation of women in the 

collection of poems “Anti Lii” by Nizar Qabbani based on 

the perspective of Michael Riffatere. Undergraduate thesis. 

Arabic Language and Literature Department, Faculty of 

Humanities, Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University Malang. 

Advisor : Moch. Sony Fauzy, M.Pd. 

Keywords : Poetry, Representation, Women. 

 

This research aims to know the indicative reading, the hermeneutic 

reading, and the indirect expression of the representation of women in the 

collection of poems "You are mine" by Nizar Qabbani by Michael Rifter. The 

research questions are. 1) What is the indicative reading (Heuristik) and 

hermeneutic reading (Hermeneutik) in Nizar Qabbani’s collection of poems ”Anti 

Lii” according to Nizar Qabbani? 2) What is the indirect expression of the 

representation of women in the collection of Nizar Qabbani's poems "Anti Lii" by 

Michael Riffatere? Semiotics is the science of signs in a context in which people's 

lives are discussed directly and pictorially. Semiotics can also be the study of 

signs found about human life. Poetry is in fact mainly created by the author 

according to his life experience and social environment. The type of research in 

this research is desk study. The research method used in this research is 

qualitative and descriptive. And the way to put data in a way to read and write. To 

analyze the data, the method used is Mills and Huberman, which consists of three 

stages, namely: the method of data collection, data reduction, and drawing 

conclusions. The result of this research is in a collection of poems you are mine 

entitled, clothes, blue swimsuits and he in each stanza contains elements of 

heuristic and heurmenetic meanings. Among the indirectness of expression in the 

poem entitled clothes there are 5 words, the pink nightgown poem is in 5 words 

and in the poem entitled swimsuit there are 7 words which indicate the 

indirectness of expression and describe representasion about woman. 
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ABSTRAK 

 
Muamaroh, Dzun Nur Nafi’ah. (2022). Representasi Perempuan dalam 

kumpulan puisi “Anti Lii” Karya Nizar Qabbani berdasarkan 
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Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing : Moch. Sony Fauzy, M.Pd. 

Kata kunci : Puisi, Representasi, Wanita. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembacaan heuristik, 

pembacaan hermeneutik, dan ekspresi tidak langsung tentang representasi 

perempuan dalam kumpulan puisi “Anti Lii” karya Nizar Qabbani karya Michael 

Rifter. Pertanyaan penelitian adalah. 1) bagaimana pembacaan Heuristik dan 

bacaan Hermeneutik dalam kumpulan puisi Nizar Qabbani “Anti Lii” menurut 

Nizar Qabbani? 2) Bagaimana ekspresi tidak langsung representasi perempuan 

dalam kumpulan puisi Nizar Qabbani “Anti Lii” karya Michael Riffatere? 

Semiotika adalah ilmu tentang tanda dalam konteks di mana kehidupan 

masyarakat dibahas secara langsung dan bergambar. Semiotika juga dapat 

menjadi studi tentang tanda-tanda yang ditemukan tentang kehidupan manusia. 

Puisi sebenarnya terutama diciptakan oleh pengarangnya sesuai dengan 

pengalaman hidupnya dan lingkungan sosialnya. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif. Sumber utama 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan puisi ”Anti Lii” karya 

Nizar Qabbani sedangkan sumber sekundernya adalah dari buku-buku dan artikel 

yang berhubungan dengan teori semiotic Michael Riffatere. Dan cara penyajian 

data dengan cara membaca dan menulis. Untuk menganalisis data, metode yang 

digunakan adalah Mills dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: metode 

pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.  Hasil dari penelitian 

ini adalah dalam kumpulan puisi engkau milikku yang berjudul, “Pakaian”, 

“Pakaian renang atau mandi biru” dan “Pakaian tidur pink” dalam setiap baitnya 

mengandung unsur makna heuristik dan heurmenetik. Diantara ketidaklangsungan 

ekspresi dalam puisi yang berjudul baju terdapat 5 kata, puisi “Baju tidur pink” 

terdapat dalam 5 kata dan dalam puisi yang berjudul baju renang terdapat 7 kata 

yang menunjukkan tentang ketidaklangsungan ekspresi yang berhubungan dengan 

respresentasi wanita.  
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لالفصل األو   
ةمقدم  

 
 خلفية البحث .أ

الشعر يف احلقيقة أساساا من قبل املؤلف وفقاا خلبته احلياتية وبيئة 
االجتماعية. يعطي الشعر خاصة للصوت والشكل وكذلك املعىن ليتم 

عاين تسليمها. يستخدم  الشعر لغة قصرية ولكن يف كل مقطع شعر ممتلئ ابمل
والكلمات اليت حيتوي على معاين كثرية. على امتداد تطور الزمن، مل يعد الشعر 

: 2007عمالا أدبياا ميكن االستمتاع به جبمال اللغة والنطق )كومساايدي، 
65). 

عمل يف ي. 1923سنة ومن بني الشعراء منهم نزار قباين. ولد يف دمشق      
فته ليؤسس مكتب نشر خاص به استقال من وظي 1996 سنة املكتب الرمسي

يف بريوت. منذ ذلك حني بدأ يف نشر العديد من خمتارات الشعر. ال يتعلق 
ا يف  قصائده ابجلمال فقط، بل يتعلق أيضاا برأيه يف حقوق املرأة. إنه ابرع جدا
وصف معاانة املرأة يف اجملتمع املعاصر ويتجرأ على التعبري عن أيديولوجيته. 

ره من خالل طريقة استخدامه للكلمات البسيطة ولكنه يُنظر إىل تفرد شع
 .(4: 2019أيسر القارئ حبيث جيعل القارئ مهتماا )أسق، 

من أشعر نزار قباين هو "أنت يل" حيث توجد جمموعات من القصائد      
اليت تصف املرأة املرتبطة ابملعاانة والغضب واحلب والرومانسية اليت يتم جتربته يف 

ا قصة حب يدور حول زوج من العشاق يكون لطيفاا يف وقت واحد. فيه
البداية ولكن ينتهي ابملر. يصف نزار قباين يف القصيدة أيضاا كيف للمرأة حتب 
اللون الوردي، األزرق، وأسباب األخرى اليت تتعلق ابملرأة. إن القصيدة أنت يل 



2 

 

 

ص مثرية لالهتمام دراستها ألن هذه القصيدة تعكس عن هوية املرأة وقص
  .حبها واملعاانة اليت تعيش فيها املرأة

 ميوطيقيةالس. تناقش ميوطيقيةالس تسمى دراسة معىن العالمات     
العالمات بشكل عام مثل إشارات الصوت والصور واحلركة وغريها. للعالمات 

، متت مناقشته ميوطيقيةالسمفهوم مثل تسميتها بشيء ميثل شيئاا آخر. يف 
اجلميل ينزلق دائماا القصيدة عىن الوارد يف كل مقطع. بعمق حول قصيدة من امل

جتعل القارئ يفسر لنفسه فهم عن معىن كل كلمة ومقطع. هذه العالمات 
 .(317: 2018بريمانسيه، )الذي قرأه  قصيدةال

ا . وفققصيدةمايكل ريفاتريي عن معىن ال عند ميوطيقيةَتتص نظرية الس     
 قصيدةستخدام املعتاد للغة. يعب العن اال دةقصيلريفاتري، َتتلف اللغة يف ال

مايكل  عن املفاهيم ويعب عن شيء بشكل غري مباشر ملعىن آخر. يف كتاب
الشعر" يشرح املعىن الوصفي املتماسك والبسيط  يوطيقيةمسريفاتريي بعنوان "

 (. يف هذه احلالة،5: 2016)رتيح،  قصيدةاملعىن املوجودة يف ال لبنية
كدراسة رمسية   ميوطيقيةالسكيف يقول النص ما يقوله.   يه ميوطيقيةالس

للمحتوى، تتجاوز الوظيفة الرمسية إىل وظيفة االستجواب لتحقيق معرفة 
 .(14: 2021واضحة ودقيقة عن املعىن )مكمونة، 

عن شيء ما له تعبري غري مباشر إبخفائه  االذي نعرفه قصيدةتحدث الت     
فهم معىن القصيدة يف طريقة املستخدمة مناسبة لعن إشارة فيه. فإن النظرية وال

هناك العالقة بني مايكل ريفاتريي.  عند ميوطيقيةالسابستخدام نظرية  لقصائدا
، عالقة لفحص ميوطيقيةالسباحثة ومع هذه النظرية فحصها التاألشياء اليت س

 ."اإلشارة واملعىن ابلتفصيل يف جمموعة قصائد نزار قباين "أنت يل
لنزار قباين  "أنت يل"الباحثة بفحص متثيل املرأة يف جمموعة قصائد  هتتم     

، وللبحث عناصر املعىن رأةملايكل ريفاتري حول صورة امل ميوطيقيةالس قصيدةال
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. تستخدم هذه الدراسة ميوطيقيةالس لنظريةابيف جمموعة قصائد "أنت يل" 
رات الباحثة بعض القصائد املوجودة يف جمموعة قصائد نزار قباين. واختا

ألن فيها الكثري من  ميوطيقيةالسقصائد نزار قباين كموضوع لتحليل النظرية 
. قصة "أان" يف جمموعة واحلب فيها ةفظي الذي يدور حول ظاهرة  املرأالل

عند  هي أكثر إاثرة للتحليل وعن متثيل املرأة من شخصية "أنت يل"قصائد 
يقة العناصر خاصة للمعىن. ألنه يقرتح طر  ميوطيقيةالسمايكل ريفاتريي 

ريفاتريي هو أكثر املالءمة لالستخدام ألن التحليل يؤدي إىل  ميوطيقيةالس
 .إعطاء معىن اخلاص للعمل األديب

ديدا فرمانسيه، بودي سيتيا و هم منتعلق هبذا البحث ت يتسابقة الدراسات 
لة يف الشعر" رِبا بسبب القمر " لرندرا يف جم ميوطيقيةالس، "حتليل 2019

رقم.  أما الطريقة املستخدمة يف هذا  2تعليم اللغة اإلندونيسية وآداهبا اجمللد. 
البحث هو دراسة أدبية بتقنيات حتليل البياانت وهي الوصف النوعي. نتائج 
هذا البحث هو أن معاٍن وهيبوجرامات وقراءات إرشادية يف هذه القصيدة، 

عر يعشقها، لكنه ال يستطيع وهي عن املرأة مجيلة جتذب الرجال وحِت الشا
 .التعبري عنها حِت يشعر ابحلزن بسبب املشاعر املكبوتة. وشوق عميق جدا

، معىن شعر "كاان ما صوفة ايكونو" يف 2019فاضلة رمحويت، والثاين  
ابملنظور  ميوطيقيةالسخمتارات شعر األعمال األوىل حملمود درويسي: حتليل 

طريقة يف هذه الدراسة هي طريقة وصفية مايكل ريفاتريي )حبث العلمي(. ال
َتب أو وصف حمتوى القصيدة اليت مت حتليلها. مت إجراء هذا البحث مع 
خطوات مجع البياانت، وحتليل اللغة يف األدب الذي يتم حتليله شبه آيل 
وكانت نتيجة هذا البحث أن معىن القصيدة هو حب الشعب الفلسطيين 

مه بفلسطني يف اخلارج البالد. ينبع حزهنم لوطنه من خالل وصف شوقه واهتما
من اإلحساس ابخلسارة بسبب استيالء إسرائيل على األرض الفلسطينية 
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وموت الشعب الفلسطيين. نضاِلم هو جهود املقاتلني الفلسطينيني لالنتفاض 
ضد إسرائيل واألمل الذي ال يتالشى يف نيل احلرية واِلوية الفلسطينية املفقودة 

 .ل اإلسرائيليمنذ االحتال
، "حتليل قصيدة 2019بوجي نورول أماليا برتي، وآخرون، والثالث  

هريي إيزيين " طابع" مع هنج السيميائية" يف جملة تعليم اللغة واألدب 
. نتائج هذا البحث هو أن القصيدة تفسر شيئاا ما 3رقم  2اإلندونيسية اجمللد 

الطابع البيدي بزوجني  نصياا، وتشبه الطوابع ابلبشر. ميكن تشبيه صورة
مشاهبني بطابع بريدي، وال يزال الطابع خملصاا للمظروف البالية واملصفرة. 

 .ميكن تشبيه كلمة اصفرار يف القصيدة بشخصية قدمية وغري جذابة
مايكل  ميوطيقية ابملنظورالس، "النظرية 2019لطفي موالان، الرابع  

("، 14(: 3سورة علي عمران )يف ية التأويل-ريفاتريي )حتليل القراءة اإلرشادية
. املنهج يف هذا البحث وصفي نوعي ابستخدام تقنيات القراءة 1رقم 3اجمللد. 

تفسريات جديدة مثل يف نتائج البحث هو بناء على وتدوين املالحظات. 
اجلنس من تغيري املعىن الذي يهدف إىل تغيري البشر من خالل ذكر أنواع 

يدور حول دعوة البشر،  14صورة علي عمران:  يف الذكور واإلانث. املعىن
التفكري يف احلياة بعد املوت، ولكن ذلك حِت ال ينغمسوا يف ملذات الدنيا، 

 .أي احلياة األبدية يف اآلخرة
، القدس يف 2020أسرتي أسبيانيت ساهيدا وديدي سوبرايدي، اخلامس   

لز ساندرز بريس( يف تشار ابملنظور  ميوطيقيةالسشعر القدس لنزار قباين )دراسة 
. تستخدم الطريقة يف هذا البحث هو البحث 3رقم.  2جملة هجاء اجمللد.

النوعي، والبياانت املستخدمة يف هذا البحث هو تقنيات البحث يف املكتبات 
وتقنيات االستماع وتدوين املالحظات. تستخدم مرحلة التحليل هنج نظرية 

ائج هي الظروف املوصوفة يف نتأما . ميوطيقيةالس تشارلز ساندرز بريس
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القصيدة تبني حالة القدس احملزنة بسبب احلرب اليت استمرت لفرتة طويلة. 
يستخدم املؤلف أسلوابا لغوايا يشري دائماا إىل الراثء، وكأنه يوضح أنه ال يوجد 

 .شيء ميكنه فعله
، "معىن كلمات أغاين 2020فاجراي نوفياان وأمحد سيف الدين، السادس   

مايكل ريفاتري" يف جملة عند  ميوطيقيةالسداما ألوجو نوغوتشي التحليل شابون
، تستخدم 2رقم  2األحباث الياابنية حول اللغوايت واألدب والثقافة اجمللد. 

. مصدر البياانت يف شكل ميوطيقيةالس هذا البحث منوذجاا نوعياا ِبقاربة
شكل املعىن الذي قصيدة شابونداما ألوجو نوبوتشي.نتائج هذا البحث هو يف 

حيتويه العجز. اِلايوجرام أو املصفوفة اليت مركز املعىن مع متغرياته يف شكل 
صور شابونداما اليت تكسرها الريح. الطلبات واآلمال تصبح مناذج جتسد معىن 

 .العجز
من جمموعة  ميوطيقيةالس، حتليل 2020فيمبايان كريسماستويت، السابع 

ابردي ديوكوفيتش دارمونو )حبث العلمي(. قارب الورق من قبل ساقصيدة 
ملنهج يف هذا البحث وصفي نوعي. البياانت الواردة يف هذه الدراسة يف شكل 
بياانت انعمة يف شكل كلمات ومجل وخطاابت يف قصيدة قارب الورق 
لساابردي دجوكو دامونو. مصدر البياانت يف هذه الدراسة هو قصيدة  قارب 

. 1983مونو، اليت نشرهتا قاعة املكتبة، جاكرات، الورق لساابردي دجوكو دا
مجع البياانت يف هذه الدراسة استخدم تقنيات املكتبات وتدوين املالحظات. 
تقنية حتليل البياانت املستخدمة يف هذا البحث هي القراءة اإلرشادية 

نتائج هذا البحث هو قصيدة "املوت هو الزمن" اليت تعين بني  والتأويلية.
ت وهللا، وتعين قصيدة "الكسوة" أنه طاملا اتئه سيعود إىل أصله، املخلوقا

فالقصيدة "رسالة" تعين خطأ من شخص ما. ال ينبغي أن يكون سبباا 
لالنتقام، فالشعر "القارب الورقي" يعين إذا كان عليك تنفيذ الوالية املنقولة إىل 
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فال" شخص من أجل احلصول على األمان، وتعين القصيدة "يف أيدي األط
 .إذا كانت هناك فكرة ال ينبغي يتم إعاقته

 قصيدةيف ال يوطيقيةمس، ريفاتريي 2020هاان بوتري ليستاري، التايل   
. إن 1رقم  16بانيو بينينغ يف جملة أليساسرتا اجمللد. ل"قصائد صفراء صفراء" 

املنهج يف هذه الدراسة هي منهج نوعي يؤدي إىل طبيعة وصفية. يتم عرض 
يف هذه الدراسة يف شكل كتابة وجداول. تستخدم الطريقة يف هذه  البياانت

الدراسة البحث املكتيب أبساليب البحث الوصفي النوعي من خالل منهج 
نظور مايكل ريفاتري. تبدأ الطريقة يف هذه الدراسة بقراءة ابمل ميوطيقيةالس

ء"، مث "قصائد صفراء صفرا لقصيدةقراءة ايف دام احلواس اخلمس وإدراك واستخ
ريفاتري يف كل كلمة وعبارة وسطر مايكل  ميوطيقيةالسربطها بكل نقطة 

التعبري غري املباشر لقصيدة "   وهذ البحث همن نتائج  ومقطع من القصيدة.
نتيجة و  أغنية أصفر أصفر" الذي يتكون من االستبدال واالحنراف وخلق املعىن

 مرت هبا سوم كونينج. القراءة أن هذه القصيدة حتكي حادثة االغتصاب اليت
نتيجة القراءة التأويلية، هذه القصيدة هي نقد ابنيو بينينغ لقضية سوم كونينغ، 

 .واليت مل يتم العثور عليها حِت اآلن
ب ، خمتارات من الشعر يف كتاب احل2021حفيظة نور سوليس، التايل   

حث هو لنزار قباين )حتليل سيميائي( )مع أطروحة(. إن املنهج يف هذا الب
منهج نوعي يؤدي إىل طبيعة وصفية. يتم عرض البياانت يف هذا البحث يف 
شكل كتابة وجداول. وخلصت  إىل وجود أيقوانت جمازية يف كل من 
قصائده. يوجد فهرس مسافة ومؤشر زمين وفهرس شخص. املعىن الوارد يف 

 .هذه القصيدة هو عن قيم ودروس احلب
، احملتوى الشعري يف املاء يف خمتارات 2021حممد نوفل النبيل، واألخري 

. املنهج يف هذه الدراسة يستخدم 2العدد  10محوكة دامي يف جملة اللغة اجمللد 
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األساليب النوعية، ويستخدم هذا البحث تقنيات القراءة وتدوين املالحظات 
جلمع البياانت. نتائج هذا البحث أن الشخصية "أان" هي شخصية جيب أن 

أي أن يكون الشخص الذي جيتهد يف حتقيق ما يريد. و يف  ميتلكها الرجل،
حب اإلنسان، هناك حاجة إىل اإلخالص والعزمية القوية، وليس جمرد التفكري 

 .يف التعبريات من خالل كلمة احلب
الباحثة  ت، وجدالعثور عليهااليت مت  األحباث السابقةالكشف بناءا على     

ختالفه يف إل. و ميوطيقيةسخاصةا يف علم الأوجه اإلختالف والتشابه، التشابه 
 كائنات املختلفة. يفاليت تستخدمها ملوضوع من البحث و موضوع املناقشة 

تمكن من املقارنة واالستنتاج حول األحباث تهذه احلالة، تقوم الباحثة حِت 
السابقة، وبعد ذلك تتم استخدام الباحثة كمرجع ِلذا البحث. وموقف 

مايكل ريفاتريي يف عند  يوطيقيةمساسة هي دراسة نظرية الباحثة يف هذه الدر 
ابستخدام  هموضوع جمموعة قصائد "أنت يل" لنزار قباين مل يتم دراسته قبل

 .ميوطيقيةسالنظرية ال
 

 ب. أسئلة البحث

  :أسئلة البحث كما يليفإن خلفية، فصلت يف كما      
نزار قباين لجمموعة قصائد  يف قراءة اإلرشادية والقراءة التأويليةالكيف تكون .  1

 ؟اترييفيمايكل ر عند "أنت يل"  
نزار قباين ل. كيف يكون التعبري غري املباشر عن متثيل املرأة يف جمموعة قصائد 2

 ؟ اترييفيمايكل ر عند "أنت يل"  
  

 .  فوائد البحث ج
 ية.الفائدة التطبيق. مها الفائدة النظرية و تنيينقسم فوائد هذا البحث إىل فائد   
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 . الفوائد النظرية1
  مايكل ريفاترييمن منظور التحليل السيميائي أ(   لزايدة املعارف عن دراسة 

 مايكل ريفاترييعند لبحث الشخصية الرئيسية يف قصائد "أنت يل"  ب(
 . الفوائد التطبقية2

  أ(   الباحثة        
 اين:يف جمموعة قصائد "أنت يل" لنزار قب( تعزيز البحث الشخصية 1 

 يكل ريفاترييماعند  ميوطيقيةسالالتحليل 
  جمموعة قصائد "أنت يل" لنزار قباين( لزايدة املعرفة عن متثيل املرأة من 2

 ب(  العامة       
  مايكل ريفاترييعند  ميوطيقيةسال املعرفة عن دراسة ( لزايدة 1
 زار قباينجمموعة قصائد "أنت يل" لنعن متثيل املرأة من  املعرفة دة ( لزاي2
 ( هذا البحث يستطيع أن يكون املراجع للباحثين آلخر3
 

 .حدود البحثد

قصائد يف جمموعة قصائد نزار قباين " ثالثة  تركز الباحثة يف هذه الدراسة على      
املايوه األزرق. من القصائد  ،ثوب النوم الوردي ،أثواب أنت يل " وهي القصيدة

حتليلها حبيث ن املرأة ولتسهيل عرض البياانت و عكافية لوصف نطاق املعىن   ثالثال
من  مايكل ريفاترييعند  ميوطيقيةسميكن حتقيق أهداف البحث ابستخدام النظرية ال

اخلمسة لنظرية مايكل ريفاتريي، حدت الباحثة من البحث ابختيار ثالثة طريقة بني 
عدم التعبري و  ة التأوليةوالقراءطريقة وفقاا عند مايكل ريفاتريي، وهي القراءة اإلرشادية، 

    .مباشري
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 الثاين فصلال
 اإلطار النظري

 
 ةيعلم السميوطيق. تعريف أ

هي العلم الذي تدرس فيها العالمات والظواهر االجتماعية  ميوطيقيةالس  
هي علم العالمات يف نطاق تناقش فيها حياة الناس  ميوطيقيةالسوالثقافية. 

هي دراسة العالمات  ميوطيقيةالسأن  مباشر وتصويري. ميكن القول أيضاا
املوجودة حول احلياة البشرية. العالمة يف السؤال هي شيء آخر يف شكل أفكار 

 (. 3: 1993ومشاعر وخبات وغريها )سنتوسا، 

علماا  ميوطيقيةالس، واليت وفقاا ِلا تعتب ميوطيقيةالسيعتقد برادوبو عن           
تعلقة ابجملتمع والثقافة ِبا يف ذلك العالمات. يف أيخذ بعني االعتبار الظواهر امل

، ميكنك التعرف على األنظمة والقواعد اليت حتدد سبب وجود ميوطيقيةالسعلم 
. قال برادوبو، إن تنقسم العالمة إىل جانبني، ومها الدال فيه معىن لشيء

 واملدلول. الدال هو شكل رمسي يشري إىل شيء ما والعالمة هي شيء يتم متييزه
هي البحث عن  ميوطيقيةالسبواسطة العالمة. ووفقاا له، فإن الطريقة يف 

 (.226: 2003عالمات مهمة مثل الرموز والفهارس والرموز )برادوبو، 

هي دراسة التعرف على العالمات وكل  ميوطيقيةالسإن  سوجيما قال           
تعمل هبا، وعالقتها  األشياء املتعلقة هبذه العالمات، مثل عالقتها ابلطريقة اليت

هي دراسة منهجية لإلنتاج  ميوطيقيةالسابلعالمات األخرى. ِبعىن أوسع، 
وعالمات حول كيفية عملها وكيف تنفيد احلياة االجتماعية والثقافية. كان أهم 

وتشارلز سانديس بريس.   فرديناند دي سوسور ميوطيقيةالسالشخصيات يف 
م متشاهبة تقريباا، يستخدم فرديناند دي كالمها من اخلباء الذين لديهم مفاهي
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)راتنا،  ميوطيقيةالسسوسور مصطلح علم األحياء بينما يستخدم بريس مصطلح 
2015 :97). 

عاملان كبريان مها فرديناند دي سوسور هناك ، ميوطيقيةالسيف علم                   
ل واضح،  ابلتفصيل وبشك ميوطيقيةالسقاموا بتأليف  وتشارلز ساندرز بريس.

بريس موجود يف الوالايت املتحدة. أطلق سوسري على  كان سوسور يف أورواب و
بينهما ميكن استخدامه  بسميو طيقا.  بطريقة  علم علم الرموز، وأطلق عليه برييز
 (.15: 2020يف التعريف )العظيم،  كمرجع للرمز دون اختالف حاد

 غالباا ما يدرس يتن الاملشهوريميوطيقني السريفاتريي هو إحد املنظرين   
نظام يتعامل مع اإلشارات وحيتوي على عناصر ذات معىن عميق يف   قصيدةلا

غالباا ما  يتاملشهورين الميوطيقني السريفاتريي هو إحد املنظرين . هكل مقطع
 (.75: 1985)سايويت،  قصيدةلا يدرس

 ايكل ريفاترييم عند ميوطيقيةالسنظرية  .ب

 ابنظريةمايكل ريفاتريي  قصيدةلى قراءة التركز هذه الدراسة ع     
، وابستخدام هذه النظرية ستحاول الباحثة قصيدةاليت تركز معىن ال ميوطيقيةالس

إجياد املعىن يف جمموعة القصائد يف موضوع هذا البحث. يف كتاب مايكل 
، قصيدة"، يبني أنه من أجل املعىن يف القصيدةريفاتري، الذي يقرأ "سالالت ال

تخدام معىن متماسك ونسيب. ميكن أن نرى من هذا املقصود إذا كان جيب اس
ابستخدام منهج بنيوي ميكن إثباته من  قصيدةايكل ريفاتريي يعب عن معىن الم

 (.140: 2015، فاروقاملراد دراستها ) قصيدةخالل وصف معىن ال

لقارئ  القصيدة على لغوايت اال يقتصر معىن فإن يعتقد مايكل ريفاتري          
، بل يشمل أيضاا أدب القارئ، وعند قراءة هذا املعىن ميكن فهم املعىن قدف
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صدها تكامل هي وسيلة للحصول على الوحدة اليت يق قصيدةاءة القر  بوضوح.
 (.10: 2017 ،واألخرون النتوا)املعىن 

 ا كامل يفيصف ريفاتري عدة أشياء جيب االنتباه إليها ملعرفة معن
، والقراءة التأويلية، والتعبري غري املباشر، رشاديةءة االالقصيدة، وهي القرا

 والبحث عن املصفوفات والنماذج واملتغريات والتخطيطات التوضيحية.

قراءة اإلرشادية  .1  

 ميوطيقيةالسهي اخلطوة األوىل يف تفسري   (Heuristik)القراءة اإلرشادية               
و ي القراءة بناءا على بنية اللغة ه رشادية. قال برادوبو إن القراءة االقصيدةال

  قصيدة(. عادة ما توجد يف ال135: 2003)برادوبو،  كذلك  ميوطيقيةالس
يف لغة اليومية. يف مرحلة القراءة التجريبية يتم توضيح  عملكلمات غري مست

معىن الكلمات واملرادفات. يف القراءة االستكشافية ستحصل على معىن 
علومات اليت تقدمها النص للقارئ، نصية ومرجعية النص. املعىن كل امل

 ميوطيقيةالسهي القراءة  رشاديةالقراءة اال لكمن ذبطبيعتها حسب اللغة. 
اليت تعتمد على اِلياكل اللغوية اليت ترتجم الكلمات  يف املستوى األول

الغريبة والرتاكيب اللغوية لتناسب اللغة اليومية وتراكيب الكلمات القابلة 
يق. يف هذه املرحلة، سيتم العثور على معىن القصيدة نصياا )إندراسوارا، للتطب

2011: 67.) 

 القراءة التأويلية .2

بعد القراءة اإلرشادية وهي القراءة (Hermeneutik)تتم القراءة التأويلية               
للمستوى الثاين. القراءة التأويلية هي إعادة قراءة بعد القراءة  ميوطيقيةسال

التجريبية إبعطاء االصطالحات األدبية. يف هذه املرحلة من القراءة، يتم 
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كامل. مت العثور على العالمات املوجودة يف القراءات   قصيدةلاتفسري 
 (.135: 2003االستدراكية ِلا معاين حقيقية )برادوبو، 

حدة  وفقاا لسانتوسا، القراءة التأويلية هي قراءة حتدث بسبب وجود و               
. يف هذه املرحلة، تقوم القارئ ِبراجعة ومقارنة األشياء قصيدةلا كاملة ملعىن

دام القراءة االستكشافية حِت يتمكن القارئ من تعديل عاليت قرأها ابستخ
فهمه يف القراءة االستكشافية. تتم القراءات التأويلية مرتبة حسب العناصر 

 .(70: 2019اللغوية )موالان، 

التعبريعدم مباشرة  .3  

اللغة كوسيط. اللغة ِلا قصيدة لاتستخدم األعمال األدبية يف هذه احلالة               
من املستوى األول ألهنا  يوطقيةط ابألدب وتسمى أيضاا نظام مسموقع وترتب

لديها ابلفعل نظامها اخلاص. ويف الوقت نفسه، يشار إىل األدب على أنه 
ن األدب له نظامه اخلاص الذي نظام سيميائي من املستوى الثاين أل

(. وفقاا لريفاتري، تنقسم 121: 2003يستخدم اللغة كوسيط )برادوبو، 
( احنراف املعىن، 2( تغيري املعىن، )1أسباب، وهي ) 3اللباقة للتعبري إىل 

 (.2: 1978( خلق املعىن )ريفاتري، 3)

 أ. معىن االستبدال

آخر. وتغري معىن   إىلمن معىنحيدث تغيري املعىن عندما تنتقل            
ة برادوبو أبن االستعار قال املعىن حيدث بسبب االستعارة والكناية. 

، مثل املقارنة أسلوب اللغة املباشر الذي والكناية هي لغة تصويرية شائعة
استعارة )لغة  (.138 :1984ينص على مساوات شيء آبخر )كراف، 

(. االستعارة 6 :2010رمزية ال تستخدم كلمات مقارنة( )برادوبو، 
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)كلمات  Sinekdokke)كلمات رمزية حتل حمل اسم الشيء الفعل(. 
ا مهماا يف هذا الشأن( )برادوبو،   .(78: 2010رمزية تشرح شيئاا واحدا

انتج عن استخدام اللغة التصويرية. يف وفقاا لريفاتري تغيري املعىن                    
مة أو عالمة معىن آخر. يستخدم هذا التغيري يف املعىن، يكون لكل

 استخدام اللغة التصويرية كأدات للحصول على عناصر ذات أتثري يف
. تشمل اللغة التصويرية مجيع أنواع التعبريات مثل الكلمات أو قصيدةلا

العبارات أو اجلمل اليت ِلا معاين أخرى ذات معاين حرفية )سايويت، 
1985 :75). 

 ب. حتريف املعىن

كون هناك قافية غامضة. ومن ما يكلف املعىن  ير حتث حيد      
 :فيمااييل ف املعىنير حت أسباب

  ِلا معاٍن متعددة قصيدةعبارات أو مجل يف العن ( غموض 1)

 ِلا معىن خمالف ما يتم التعبري عنه.الذي ملة اجل( التناقض: عبارة أو 2)

( هراء، كلمات ليس ِلا معىن لغوي ألن الكلمة غري موجود يف 3)
 (.213: 2010املفردات )برادوبو، 

 ج. معىن اخللق

يعمل فضاء النص   أبن إنشاء املعىن حيدث عندم جيادل ريفاتريي                
 عىن امل يس لهمن املسائل النحوية اليت ل كمبدأ منظم إلخراج إشارات

، مثل القافية الدالالت يف املقطع. عادة ما يتم إنشاء هذا املعىن  لغوايا
 تفسريه ميكن أن يكون له معىن وليس له معىن واضح، ولكن إذا متبلغة 

كلمة مقطوعة يف السطر و  ه إجنامبمني (.2: 1978يق )ريفاتريي، دق
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: 1998التايل ِلا وظيفة ربط السطر السابق ابلسطر التايل )الرتتوية، 
35). 

 املصفوفات والنماذج واملتغريات. 4

مجلة مل تتحقق يف القافية. تتضمن املصفوفة  املصفوفة هي كلمة أو               
مجلة. قبل البحث عن وكذلك مصدر مجيع املعاين الواردة يف كل كلمة 

 (.41: 2016مصفوفة يف كلمة و مجلة، حدد النموذج أوالا )راتنا، 

مت العثور على املصفوفة والنموذج واملتغريات يف القراءة املرحلة الثانية. قد       
مع الفروق. كذلك يف النص. تتعامل املصفوفة  كذلك فوفات  ال تظهر املص

عادة ما يشار إىل الشكل املتغري األول ابلنموذج بني املصفوفة، ينتمي 
 (.7: 2009)سالم،  ج والنص إىل نفس املتغري اِليكليالنموذ 

 . اِلايوجرام5

ليت اخللفية إلنشاء األعمال األدبية ايف اِلايوجرام  العالقات بني النصوص   
. تنقسم قصيدةاملتعلقة ابلحالة اجملتمع واألحداث التارخيية واحلياة يف تغطي 

وفقاا ملعدل التحويل، ومها اِلايوجرام احملتملة و اِلايوجرام  اِلايوجرام إىل نوعني
ابلفعل يف  يف القواميس لكنعلى شكل اِلايبوجرام ليس الفعلية. العثور 

عالقة النص املوجود قبلها )ريفاتريي، أذهاننا. اِلايبوجرام الفعلي هو ال
1978 :23.) 

قصيدة.  الت  

والقراء  قصائدشكل من أشكال اخليال وفيه معىن. حيفز ال قصيدةال           
إحد األنواع األدبية  يه قصيدةال. ااملهتمني ِبعرفة املزيد عن املعىن الذي حيتويه

حتتوي اللغة يف  اليت تنمو من وقت آلخر من حيث شكل أو عدد املصلني.
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على تعبريات وِلا خصائص خمتلفة. اللغة يف الشعر قصرية وكثيفة وِلا  قصيدةال
 (.3: 2005معان كثرية فيها )سيسوانتورو، 

ابلنسبة له كلمة مجيلة ِلا معاين وأشكال   قصيدةالوقال كوساسيه إن 
ة توي على عناصر من القافيحتألن  ةمجيل قصيدةالكثرية يف العمل األديب. 

ة املستخدمة يف وصورة الكالم واإليقاع واإللقاء. َتتلف لغة الشعر كثرياا عن اللغ
كنها حتتوي على معاين  لغة تصويرية قصرية ل قصيدةالستخدم تاحلياة اليومية. 

 (.1018: 2018، وآخرون، سييتة )دقيقكثرية و 

عمل مكتوب ظهور من عملية فكرة شخص  اأهن قصيدةالميكن تعريف   
تم التعبري عنها من خالل الكلمات وتالتفامهات،  قصائدالة املزاجية واليصف احل

يف اإللقاء وشكل الكالم الذي  قصيدةالاجلميلة يف شكل مقاطع. يتجلى مجال 
ليس له حدود وميكن أن يستمتع  قصيدةاليستخدم غالباا إلعطاء معىن معني. 

 (.537: 2018به اجلميع )فرمانسية، وآخرون، 

 .ةاجلديد قصيدةال و ةالقدمي قصيدةالإىل قسمني مها  ةقصيد ينقسم

 ةالقدمي قصيدةال( 1

مرتبط بقواعد معينة. مثل عدد الكلمات يف  قصيدة يه ةالقدمي قصيدةال
كلمات يف كل   السطر؛ عدد األسطر يف مقطع واحد، قافية، عدد املقاطع

 :يه ةالقدمي قصيدةالسطر وإيقاع. ومن أنواع 

 .(ال تعتب ذات قوى خارقة للطبيعةأقو )أ(  املانرتا 

أسطر، كل سطر يتكون من  4كل مقطع به  ب(  ابنتون )قصائد مع قافية
 سطرين بعده كمحتوى(. 2مقطعاا، وأول سطرين مثل  8-12
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أسطر،  4خبصائصه، أي يف كل مقطع حيتوي على  قصيدةالشعر ) (ج
 (.17: 2018وحيتوي على القصص والنصائح( )كارداين، 

 ةاجلديد صيدةقال( 2

شكل حر مقارنة ابلشعر القدمي، سواء  اِل قصيدة يه ةاجلديد قصيدةال
 :ياجلديدة ه قصيدة. ومن أنواع اليف عدد املقاطع

 أ(  القصص )القصائد اليت حتتوي على قصة(.

 ب(  الرتانيم )قصائد العبادة هلل واألبطال والوطن(.

 وا(.ج(  قصيدة )شعر على شكل مدح لألشخاص الذين سامه

  (  الرومانسية )القصائد اليت حتتوي على مشاعر احلب واملودة(.د

 (.17: 2018)كارداين،  (  اليجي )قصيدة عن احلزن(ه

أنواع خمتلفة مثل: عن احلب والسياسة واملعاانة وغريها،  اِل قصيدةال            
ر حديث نزار قباين. نزار قباين شاعهو ومن بني هذه األنواع الثالثة الشاعر 

يستخدم أنواعاا خمتلفة من الشعر أبسلوب شعر عريب حديث وال يستخدم 
لغة احلياة اليومية  قصيدةالأسلوب الشعر العريب الكالسيكي. يستخدم يف 

)فتوين،  ِبفردات مشرتكة ولغة بسيطةوأسلوب احلياة احلديث يف عصره 
2017 :211.) 

 العريب احلديث قصيدةال( 3

، وقد تعرض ثر ابألدب الغريبرور الوقت أيِبيب بدأ تطور األدب العر 
يف السابق النتكاسات، إال عندما بدأ يف دخول العصر احلديث، متكن 

قصيدة األدب العريب من الصعود مرة أخرى من األدب العريب القدمي. بدأ ال
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العريب احلر هو شعر ال يتقيد  قصيدةاحلديث يتطور يف عامل األدب العريب. ال
 (.18: 2018)حافظ،  قدمي، ويقرتب من شكل النثسلوب الابأل

 سرية شخصية ج.    

يف . 1939يف دمشق. يف عام  1923آذار  21ولد نزار قباين يف           
مت دراسته اجلامعية يف كلية احلقوق بدمشق. بعد َترجه من  1944 السنة 

ل استقا 1966ولكن يف عام  اسطنبول ،لندن الكلية عمل ابخلدمة يف مصر،
امسها منشورات نزار  من وظيفته وبدأ العمل ِبفرده وأنشأ مكتب نشر يف بريوت

قباين. أثناء عمله، كان مولعاا أيضاا برتتيب الكلمات معاا حِت قرر أخرياا نشر 
لقد كان قباين غزير اإلنتاج طوال حياته ونفسه لكتابة  .العديد من القصائد

سه من خالل التعبري عن املشاعر العديد من القصائد ومنذ الطفولة أظهر نف
 (.58: 198واألفكار واملشاعر من خالل الشعر)الشهام، 

حول  من القصائد اليت نشرها، هناك العديد من املشاكل اليت حتدث
 تتوفياملعاانت انتحار أخته ألهنا رفضت زواجا مرتبا من رجل اليت مل حتبها، 

قتلت أثناء احلرب األهلية يف زوجته اليت تويف  لطب يف مصر،ابنه اليت يدرس ا
يف لندن عاما  1998نيسان أبريل  30تويف نزار قباين يف  .1981سنة لبنان 

 (.173: 2018ودفن يف دمشق )رمحن، سنوات  75يف عمره 

أبسلوب القصيدة نزار قباين شاعر حديث يستخدم أنواعاا خمتلفة من            
مت تغيريه و  خدم أسلواب خالصا،ه ال يزال يستقصيدتكان   حديث. يف املاضي،

يعتب قصيدة جديدة ألن  الستخدام أسلوب بسيط للغة اليومية يسهل فهمه.
. يصف يف ةالقدمي القصيدةاملقاطع حتتوي على عناصر حرة وليست مثل 

، مثل الصراعات السياسية يف عصره، والرومانسية، واجلمال، قصائده اخلبة حوله
يت تعيشها املرأة. جترأ من خالل قصائده على التعبري وحقوق املرأة، واملعاانة ال
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عن أيديولوجيته وحاول مناقشة بعض املشاكل اليت حدثت يف عصره )العاصقي، 
2019 :4.) 

(، وأنت يل 1949سامية ) هن نزار قباينموضوع قصائد لومن           
(، 1970(، وكتاب احلب )1961(، وحبيبايت )1956(، وقشيد )1950)

أكثر  . يف بعض قصائدهوغري ذلك (1979نه ال توجد امرأة إال أنت )وأشهد أ
ة قصيدال حتتوي مجيع مؤلفات .احلباليومية و  ةحياته مثل قص ةقص عن اجتاه

املرأة يف اجملتمع يف عصره والشجاعة للتعبري تصوير تقريباا من خالل وصف 
عاد عن تقليد قباين من الشعراء املعصرين الذي حياول اإلبت للمجتمع احمليط.

ابستخدام لغة  القصيدةكلمة بكلمة يف مقاطع ه  يضع الكالسيكي. ةقصيدال
القارئ، من وجود بعض األعمال الشعرية اليت ال تزال لغتها  بسيطة حِت يفهم

 (.15: 2018غري مفهومة بشكل كبري )رمحن، 

 توي على قصةحيي ذ"أنت يل" اليف املوضوع نزار قباين قصيدة من            
يقع اليت  كلة، بدءاا من لقائهما األول وأتسيس عالقة، إىل املشاكل واملشحب

يف هذه احلالة، هتتم الباحثة بدراسة وصف املرأة يف هذه القصيدة. و بينهما. 
واحلزن  الوردية ثوب النومو تتطابق مع أمحر الشفاه والترتبط املرأة دائماا أو 

 ر قباين.واالبتسامات الدافئة وغريها من قصيدة نزا
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 الثالث فصلال
 البحث منهج

 
 البحث منهج نوع -1 

 من األحباث ِبا يف ذلك، البحث يف هذه الدراسة، هناك ثالثة أنواع
 النوعي، والبحث الوصفي.

 أ(   البحث النوعي 
( يف هذه 1تستخدم الباحثة البحث النوعي ألسباب خمتلفة منها )

ومعىن غري  رشادية والقراءة التأويليةقراءة اإلالدراسة تتم الرتكيز على إجياد 
نزار قباين "أنت قصائد املوجودة يف جمموعة  ميوطيقيةسمباشر ابلنظرية ال

(. مث البياانت اليت مت إنشاؤها هي متثيل 2مايكل ريفاتريي )عند  يل" 
املرأة، واملعىن غري املباشر واملعىن يف جمموعة قصائد نزار قباين "أنت يل"  

 اتريي يف شكل كلمات.مايكل ريفعند 
 ب(  البحث الوصفي

عرض البياانت. تستخدم الباحثة للحصول على حقيقة من خالل     
عند مايكل  ميوطيقيةسبطبيعة وصف العالمات ال بحثوتتعلق هذه ال

 نزار قباين "أنت يل".ل قصائداملوجودة يف جمموعة  ريفاتريي
 البحث املكتيب  (ج

ِلا خصائص وصفية واترخيية. ملاذا هذا؟  يكون املكتيبيف البحث        
 (134 :2010، سات ِلا بعد اترخيي )كيالنحابال ألن العديد من

أخدت الباحثة يف هذا البحث البياانت هبدف إجياد األساس للحصول 
على النظرية وإطار الفكر ووجدت إطار العالمات السميوطيقية يف 

 ل ريفاتريي.مايكعند لنزار قباين  جمموعة قصائد "أنت يل"
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 لبياانتامصادر  -2

تقسيم مصادر البياانت إىل قسمني، ومها مصادر البياانت األولوية 
 ومصادر البياانت الثانوية. وتفسري ذلك فيما اتيل:

 أ(   املصادر البياانت األولوية
در البياانت اليت مت مجعها بشكل مباشر يف هذا ا، مصا البحثيف هذ        

 45قصائد نزار قباين "أنت يل" اليت حتتوي على البحث هو جمموعة 
ثوب النوم  ،. اختارت الباحثة يف هذا البحث يف املوضوع أثوابصفحة
 .2009آذار )مارس(  7يف  ذا الكتابه نشرو  املايو األزرق ،الوردي

 ب(  املصادر البياانت الثانوية          
لدراسة من كانت مصادر البياانت اليت مت احلصول عليها يف هذه ا

املتعلقة خالل الكتب واملقاالت واجملالت، وكذلك من األحباث السابقة 
 .ميوطيقيةسِبعاين ورموز ال

 
 طريقة مجع البياانت -3

تتعلق بتقنيات مجع البياانت املستخدمة يف هذا البحث، ِبا يف ذلك                  
 الطريقة القراءة والطريقة الكتابة.

 ريقة القراءةأ( الط             
مت تطوير تقنية القراءة من عدة تقنيات موجودة من بني التفسريات                       

 الواردة يف أسلوب القراءة يف هذا البحث ما يلي:
 الباحثة وتفهم جمموعة قصائد نزار قباين "أنت يل" تقرأ   (1              
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" من خالل النظر يف  الباحثة قراءة جمموعة قصائد "أنت يلفهمت   (2
مة الذي تتضمن العالمة كل كلمة واالهتمام هبا وحتليل جزء الكل

   .ميوطيقيةسال
مت إجراء  اليتجمموعة قصائد "أنت يل" النقاط املهمة يف  أبرزت (3

 لتحليلاب
 ب( الطريقة الكتابة

تتم تقنية تدوين املالحظات كتابةا لتسجيل البياانت يف الدراسة من       
األقسام العديدة اليت مت تضمينها يف تقنية تدوين املالحظات يف هذا بني 

 البحث:
املوجودة  ميوطيقيةسمعطيات حتتوي على إشارات ال(  سجلت الباحثة 1

 يف جمموعة قصائد "أنت يل" لنزار قباين.
الباحثة عدة مالحظات الِت وجدهتا الباحثة حول عالمات  تكمل  (2

 ئد "أنت يل" لنزار قباين.يف جمموعة قصا ميوطيقيةسال
 .الحظها من قبلمرة ِبا  ةالباحثكتبت     (3
 

 طريقة حتليل البياانت -4
من بني تقنيات حتليل البياانت يف هذا البحث تشمل تقليل البياانت،      

 وعرض البياانت، واستخالص النتائج.

 أ(  تقليل البياانت 

 البياانت ِبا يف ذلك:تقليل هناك عدة خطوات يف 
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 ميوطيقيةسضمنتها فئات العالمات ال( اختارت الباحثة البياانت اليت ت1
واملعاين غري مباشر ومتثيالت املرأة يف جمموعة قصائد "أنت يل" لنزار 

 مايكل ريفاتريي.  عند قباين 

الباحثة البياانت الواردة يف العالمات واملعاين غري  ت( وبعد االختيار صف2
عند  جمموعة قصائد "أنت يل" لنزار قباين مباشر ومتثيالت املرأة يف

 مايكل ريفاتريي.

ضمن هذه البياانت يف و  البياانت تثحبل على النقاط ةالباحث ركزت (3
 .ميوطيقية عند مايكل ريفاتريسال املفاهيم املوجودة يف نظرية

 ب( عرض البياانت

 التقدميية يف هذا البحث ما يلي:      عرض البياانت 

ة البياانت اليت حتتوي على كلمات وسياقات متعلقة الباحث تعرض( 1
عند مايكل ريفاتريي من خالل وصف  ميوطيقيةسابلعالمات ال

 التفسريات والنتائج ذات الصلة.

عند  ميوطيقيةسا للكلمة حول العالمات الالباحثة وصفا  ت(  قدم2
 مايكل ريفاتريي مع شرح يف شكل وصف للنتائج املناسبة.

ئجج( استخالص النتا  

 طوات استخالص النتائج ما يلي:اخلتتضمن بعض 

مايكل عند  ميوطيقيةسلجياز نتائج العالمات االباحثة إب تصف( 1
      احلصول على نتائج حول املوضوعية.  ريفاتريي من أجل 
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 عند  ميوطيقيةسالباحثة إعادة وصف لنتائج العالمات ال تقدم( 2
 تكوينية.مايكل ريفاتري من أجل احلصول على نتائج 
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها

 
حيتوي هذا الفصل على شرح أو عرض لتحليل شعري حتت عنوان متثيل املرأة يف 

 يةوطقميلتحليل ابستخدام النظرية السهذا ا "أنت يل" لنزار قباين. مت  قصائداجملموعة ال
راءة اإلرشادية والقراءة الق وهم ثالثة عناصرتستخدم بفاتري اليت يكل ريابملنظور ما
 وضوعِبلنزار قباين "أنت يل"  ةديقصب جمموعةومن . عدم مباشرة التعبريالتأويلية و 

 أثواب، ثوب النوم الوردي، املايوه األزرق.

 ":أثواب " 1 القصيدة أ.

القراءة التأويليةو  اإلرشادية . حتليل القراءة1    

أثواهبا جتري بتفكريي ألوان  

اديةاإلرشالقراءة أ.   

معنه صفة الشيء وهيئته  يف حال يكون مرفوعا. "َلون"ألواُن: مجع تكسري 
 من البياض والسواد واحلمرة وغري ذنك.

أ + "وحتليلها  "ثواب" وجذعها يف صورة مفرد مذكر "ثَوبٌ "كلمة من  أثواهبا: 
  ."ثواب + ها

ضارع منسوب لضمري املفرد املؤنث يف صيغة امل "َجَرى" كلمةمن  جتري: 
 معناها سار. ."ت + جر + ي"وحتليلها  "جر"وجذعه  "أنتِّ "

 "فكر"يف صورة مفرد مذكر وجذرها  "تَ ْفكِّريٌ "بتفكريي: كلمة أصلها االسم 
 معناه مايطلب ابلقلب من املعاىن. ."ب + ت + فكي"وحتليلها 
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، ال تزال بعض املقاطع االتعرض للقراءة اإلرشادية أعاله من خالل
كما هو ية.التأويل بطريقة ، أيويتطلب تفسري املرحلة الثانية هااليت ينتشر معنا

موضح أعاله، فإن هذا املعىن الذي مت احلصول عليه من املستوى األول من 
ال يزال ال يوفر فهما مركزا يصف البنية.  ، ال يكفي ألنالقراءات اإلرشادية

 .شعرلذلك املستوى الثاين من القراءة التأويلية إلجياد بنية معىن ال

 القراءة التأويلية ب.

ل عقل ، قال الرجل إن ألوان املالبس اليت متتلكها امرأته جتع1 املقطعيف    
، ألن كل لون من ألوان مالبس امرأته رأتهامل ةالرجل دائما يفكر يف شخصي

عندما احلال  يكما ه ينضح ِبجموعة متنوعة من اِلاالت جلعله مندهشا.
وتنبعث منها طاقة فهذه عالمة على أن املرأة سعيدة  ،ترتدي املرأة لوانا ساطعاا

ا كانت املرأة ترتدي مالبس ، إذجيدة على الفور، ولكن من انحية أخرى
   جيدة. يف حالة ، فيمكن مالحظة أن املرأة ليستداكنة

ن العصافري..ھجري البيادر يف ذ  

اإلرشادية القراءةأ.   

. جرىمن مصدر معنه سار.جري:   

  أسرع معنهالبيادر: 

عقلفهم و ن: ھذ  

.جوامث املخروطيات املناقريمن  ائرةطنوع من العصافري:   

 القراءة التأويلية ب.
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مثل الريقات يفكر يف  افري الذيبعصاملرأة ، الرجل يشبهها 2املقطعيف 
رجل دائما  يريد إذا كان مطاردهتا وإمساك هبا. وابملثل يريد دائماأنه  إذا
ا  .لى قلب املرأةامرأته حِت حيصل عتابعة ِب يستخدم الرجل طرقاا خمتلفة دائما

 . دون الرجوع إىل أحدله ققد حِت تصبح املرأة 

 أال سقى اهللا أايماً حبجرهتا

اإلرشادية القراءةأ.   

معنه حرف  ."هو"ضمري مفرد مذكر بصيغة ماضي ب "َأاَل " كلمةمن  أال: 
  يستفتح به الكالم ويدل على حتقق مابعده.

، ومصرف من الفعل "وه"علوم منسوب للضمري ِباضي مبين املفعل ال سقى:
 . "سقي"واملشتق من اجلذر  "َسَقى"د اجملر 

 اهلل: رب

 . الوقت من طلوع الفجر إىل غروب الشمس.أايماا: يوم

 وحتليلها "حجر"يف صورة مفرد مذكر وجذرها  "َحَجرٌ " كلمةمن   حبجرهتا: 
 ."ب + حجرت + ها"

 القراءة التأويلية ب.

ن هللا أبأن يتذكر فقاله وله الناس حبن أب الرجل أخب، 3يف املقطع 
 عطيتعاىل تن هللا أبلشرب ابغرض فأايم. حدود إلمالء شرااب يف  تأعط

 قوقيتم احلصول عليها يف احللية وروحية ملذات جس بوجودخدمات دائما 
 .آخر مع طيبةات المحبيبته واحلسنات خارج العالما أراد  كلب املنزل 

 كأهنن أساطري األساطري
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اإلرشادية القراءةأ.   

 ."كأن + هن"وحتليلها  "َكَأنَّ " كلمةمن  كأهنن: 

 معنه القصة أو احلكاية.   .مجع تكسريمن  يف  "ساطريُ أَ " كلمةمن  أساطري: 

ليلها وحت "سطر"يف صورة مجع تكسري وجذرها  "َأساطري"كلمة من  طري: األسا
 ."ال + أساطري"

 لتأويليةالقراءة ا ب.

، تبدو حقيقية ولكن يف تهيف قصالذي يقع ، مثل القصة 4يف املقطع 
كأهنا حقيقية جمرد قصة مماثلة. قصة حياهتم العاطفية اليت تبدو و  الواقع ليس

ألن  .ةكايواقعية ألولئك الذين يعرفون احل تبدو أيضا غري حقيقية ولكن قصة
يف يكافحون من أجل أن ، وكين يعرفون القصة احلقيقية هم فقطأولئك الذ

 قد وقعت بينهما.يكونوا معاا واملشاكل املختلفة اليت 

 أيَن الزمان، وقد غصت خزانتها

اإلرشادية القراءةأ.   

معنه  ."ال + زمان" يف صورة مفرد مذكر وحتليله "َزمانٌ "كلمة  من الزمان:
 وقت.

 ، ومصرف من فعل"أنتِّ "بين للمعلوم منسوب للضمري غصت: فعل ماضي م
 ."غوص"ذر جبق مشتو  "ُغص"رد جم

زَانَة"كلمة من  خزانتها:   ."خزانت + ها"وحتليلها يف صورة مفرد مؤنث  "خِّ

 القراءة التأويلية ب.



30 

 

 

ت هناك ألوان وأنواع ، كانا، مع مرور الوقت يف خزانته5يف املقطع 
اليت دائما أثواب قاومة مجع املغري قادر على  مرأة  اجعلته ألثوابخمتلفة من ا

اليت  أثوابمثل املرأة نفسها اليت تعتب مرادفاا المتالكها العديد من  يريدها.
 .هاستعملجتعلها دائماا واثقة عند ا

 بكل مستهرت األلوان، معطور

اإلرشادية القراءةأ.   

  ."ب + كل"ا وحتليله "كل"وجذعها  "كل"كلمة اسم اإلضافة من  بكل: 

معناه  ."هرت"مفرد مذكر وجذرها يف صورة  "ُمْستَ ْهرتِّ "كلمة من  مستهرت: 
 الذي كثرةت اابطله.

ال "وحتليلها  "لون"يف صورة مجع تكسري وجذرها  "أَْلَوان"كلمة من  األلوان: 
 ."+ ألوان

 .الرائ اجليدمعنه معطور: 

 القراءة التأويلية ب.

 ، مع املالبس اليت ِلا ألوان خمتلفة مع جمموعة متنوعة6يف املقطع 
 االلوايت جيعل أنفسه رأةيتضمن خصائص املة عطرة، فإنه شكال وِلا رائحأب

ابلراحة إذا   اويشعر الناس من حوِل .إغراءا هبيبحبدائما عطرة لراحتهن. و 
 .كانت رائحتهم طيبة

يةھفثم رافعة للنهد .. زا  

اإلرشادية القراءةأ.   

.بعد ذلكمعنه فثم:   
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ال + "وحتليلها  "رفع"يف صورة مفرد مذكر وجذرها  "رَافِّعٌ " كلمةمن  رافعة: 
معناه أداة بسيطة تستعمل لرفع األثقال وزحزهتا.  ."رافع + ة  

."رفع"يف صورة مفرد مذكر وجذرها  "هَنْد" كلمةمن  هند:   

.ية:منورھزا  

 القراءة التأويلية ب.

، حتاول املرأة رفع صدرها اجلميل لإلشارة وإظهار نفسها 7يف املقطع 
  لديهم. رأةة أن املمس يه الرجلها. اليت صدر نفسه

 إىل رداٍء، بلون الوجد، مسعور

اإلرشادية القراءةأ.   

 ."رداء"وجذعه  "ردي"صورة مفرد مذكر وجذره  يف "رَِّداء" كلمةمن  رداٍء: 

 ."ب+لون"وحتليلها  "لون"يف صورة مفرد مذكر وجذره  "َلْون"كلمة من  بلون: 

معنه منقع  ".ال + وجد" يف صورة مفرد مذكر وحتليله "َوْجد"كلمة من  الوجد: 
 املاء.

 ."سعر"مفرد مذكر وجذره يف صورة  "َمْسُعورٌ "كلمة من  مسعور: 

 القراءة التأويلية ب.

ها ببطانية بلون بري. واملعىن أن اللحاف م، غطت املرأة جس8قطع يف امل
  .لكي املرأة حتب بذلك اللون يعطي انطباعا بلون بري مثل ألوان جلد النمر

 .االقرتاب الفوري من الرجل ا، والقصد منهىل افرتاس الرجلدف إهتالذي 

 إىل قميص كثيف الكم، مغتلم
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اإلرشادية القراءةأ.   

  ."قميص" يف صورة مفرد مذكر وجذره "َقمِّيص"كلمة   منقميص:

 معناه ثقيل. ."كثف"يف صورة مفرد مذكر وجذره  "َكثِّيف"كلمة من  كثيف: 

 ."ال + كم"وحتليله  "كمم"ذكر وجذره يف صورة مفرد م "مك"كلمة من  الكم: 

عا واملشتق من يف حال يكون مرفو  "ُمغتلم"مغتلم: مفرد مذكر السم الفاعل 
 ."غلم"والذي جذره  "اِّْغتَ َلم"الفعل 

 القراءة التأويلية ب.

حِت ثقيل ها أيضا برداء م، هبذه الوحشية، غطت املرأة جس9يف املقطع 
ال تغرق يف إغراء و من التحكم يف نفسها إىل أكمامها حِت تتمكن  اوصل طوِل

 ا.هموتوفري الراحة جلس اهمابإلضافة إىل تدفئة جس .رجلها

 إىل وشاح، هريق الطيب، خممور

اإلرشادية القراءةأ.   

معنه  ."وشاح"يف صورة مفرد مذكر وجذرها  "وَشاح"كلمة من  وشاح: 
 السيف.

 هريق: رائحة جيدة

 الطيب: اجليد 

 خممور: زكي رائحة

 القراءة التأويلية .ب
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ستخدم وشاح حول رقبتها ت ة، تشب املرأة شااب ابرد10يف املقطع    
تنبعث من أنفها. األوشحة ِلا خاصية  ةبرائحة عطرة ومشرقة لدرجة أن رائح

 اولديه .تبدو وكأهنا تعطي الدفء ألولئك الذين يرتدوهنا والذين ينظرون إليها
 .ء أو عندما يكون الطقس عاصفاايف ظروف الشتا اهعملالراحة عند است

ل املخادع من بعدي، كسالفهاھ  

اإلرشادية القراءةأ.   

ال + "وحتليله  "خدع"يف صورة مفرد مذكر وجذره  "خُمَادِّع"كلمة من  املخادع: 
 ."خمادع

ألمر منسوب لضمري املفرد املؤنث يف صيغة ا "بَعدَ "بعدي: كلمة أصله الفعل 
 ."بعد + ي"وحتليله  "بعد"وجذره  "أنتِّ "

 .كسالفها: كسالهنا

 القراءة التأويلية ب.

، قال الرجل مازحا إنه إذا كان نفس االحتيال مثلي من 11يف املقطع  
اجليل الذي يليين أو من اجليل السابق، فإن الرجل كان لديه وظيفة غالبا ما 

 .َتدع نساءه آبالف األسباب وخطته ليكون قادرا على مقابلة املرأة اليت حيبها
 .للحصول على قلب املرأة اليت حيبهألف طريقة  األن الرجل لديه

و بكل لطيِف الوشي، منضورھتز  

اإلرشادية القراءةأ.   

 و: تنمواھتز

 :  ."لطف"كر وجذرها يف صورة مفرد مذ  "َلطِّيف"كلمة من  لطيفِّ
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ال + "وحتليله  "وشي"يف صورة مفرد مذكر وجذرها  "َوْشي"كلمة من  الوشي: 
 ".وشي

 ."ب + كل"وحتليله  "كل"وجذعه  "ُكل"كلمة من   بكل:

يف حال يكون مرفوعا أو منصواب  "َمنُضور"منضور: مفرد مذكر السم املفعول 
 ."نضر"والذي جذره  "َنَضرَ "ن الفعل أو جمرورا واملشتق م

 القراءة التأويلية ب.

ِت يكب ويعامل امرأته اللطيف ح صفته، ينمو الرجل ب12يف املقطع 
أن  على الرغم من من رجلها. طيفاتار املرأة أيضا موقفا أكثر لثل َتِببلطف. و 

، فسيكون ن إذا حصل الرجل على حبه احلقيقي، لكمن الرجال طيفاأكثر ل رأةامل
 .لطيفاا مع امرأته

منامتك الصفراء .. ما برحت وهل  

اإلرشادية القراءةأ.   

منام + "وحتليله  "ومن"يف صورة مفرد مذكر وجذرها  "َمَنام"كلمة من  منامتك: 
 ."ت + ك

 "صفرأص"يف صورة مفرد مؤنث وجذرها  "َصْفرَاء"الصفراء: كلمة أصلها االسم 
 ."ال + صفراء"وحتليلها 

 .أمس ما برحت: اليل

 القراءة التأويلية ب.

، يسأل الرجل امرأته عما إذا كان حلمها أصفر، اللون 13يف املقطع 
 هتا لتكون دائما سعيدة تغيريا كبريا يف حيا اعين يعكس السعادة وكوهنياألصفر 
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مثل شعاع الضوء الذي يعطي طاقة جيدة وأمتىن أن يكون قصة  .حلب معا
 .مستقبلية مشرقة

 تفرت عن طيب األنفاس، ِمْعطري

اإلرشادية القراءةأ.   

 "أنت"ضارع منسوب لضمري املفرد املذكر يف صيغة امل "اِّْفرَتَى"كلمة من  تفرت: 
 ."ت + فرت"وحتليلها  "فري"وجذره 

 طيب: جيد

ال "وحتليله  "نفس"يف صورة مجع تكسري وجذره  "أَنْ َفاس"كلمة من  األنفاس: 
 ."+ أنفاس

 رائحةوجيد  مِّْعطري: طيب

 القراءة التأويلية ب.

ة ورائحة يديزال يرى امرأته جبانبه بروحه اجل، كان الرجل ال14يف املقطع 
ليس هناك دقيقة  .إليها دائما مرتبطا اهالعطرة مما جعل رجلدائما   مهاجس

ه دائماا على أن جيعلها الغريبة اليت مدون التفكري يف امرأته ورائحة جسواحدة 
 يكون خمموراا ابلشوق أال يريد االبتعاد عن حبيبته.

 هل أنت أنت .. وهالزلت هامجة

اإلرشادية القراءةأ.   

 ضمري رفع منفصل للمخاطبة.أنت: 

مٌ "كلمة من  مجة: ها وحتليلها  "هجم"ة مفرد مذكر وجذرها يف صور  "َهاجِّ
 . معنها هجم احدامها على اآلخر."هاجم + ة"
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 القراءة التأويلية ب.

، هل أنت، املعىن هو أن الرجل يف بعض األحيان ال 15يف املقطع 
. وفوجئ الرجل برؤية امرأته  حيبه ذيجبانبه هي املرأة ال يزالال يعتقد أن املرأة

له كمينا تؤكد امرأته أال عن يف كمني لذلك كان دائما يطلب  كانت دائما
من االهتمام كثرياا حاول منع املرأة جهده يتذكر الرجل أحياانا كيف  دائما.

 .ابهتمامها به

 النهدين .. جملوة مثل التصاوير؟

اإلرشادية القراءةأ.   

ال + هند + "وحتليلها  "هند"يف صورة مثىن وجذرها  "هَنْدٌ "كلمة من  النهدين: 
 معنه كعب وشرف. ."ين

يف حال يكون مرفوعا أو منصواب  "جَمُلو  + ة"جملوة: مفرد مؤنث السم املفعول 
 ."جلو"والذي جذره  "َجاَل "من الفعل أو جمرورا 

املفرد  مري صيغة املضارع اجملهول منسوب لضيف "َصوَّر" كلمةمن  التصاوير: 
   ."ت + صور"وحتليله  "أنت"املذكر 

 القراءة التأويلية ب.

يراه ِبا ، مل يستطع الرجل تصديق ما رآه حول صدر امرأته 16يف املقطع 
واآلن أمامه  .تهواقعي ابلنسبله غري ال يزال عادة فقط من الرسومات ألنه يبدو 

  .املرأة اليت حيبها مجسهي 

أنسى موامسههل  .. وصدرك الطفل  

اإلرشادية القراءةأ.   
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 : صدر "وحتليله  "صدر"يف صورة مفرد مذكر وجذره  "رٌ َصدْ "كلمة من  صدركِّ
ا فضاءِّ اجلوف ومسي القلب صدر حِت اجلزء املمتد  من أسفل العنق معنه . "+ ك

 به.

ال + "وحتليله  "طفل"جذره صورة مفرد مذكر و يف  "طِّْفل"كلمة من  الطفل: 
 الذي مل يبلغ السن.من كل شيئ صغري ال. "طفل

يَ "كلمة من  أنسى:  هول منسوب لضمري املفرد صيغة املضارع اجمل يف "َنسِّ
 معنه محله على نسيانه. ."أ + نسى"وحتليلها  "أان"املتكلم 

مُ "صورة مجع تكسري وجذره  يف "وسم"كلمة من  موامسه:  وحتليلها  "َمَواسِّ
 مهنه غالبافئ احلسن. ."مواسم + ه"

 القراءة التأويلية ب.

صدر يعبه بن صدر امرأته كاما  إذا  يصفالرجل كاان ،  17يف املقطع 
الوقت ل طو إىل صفتها األمورة حبيبته إىل الطفل، فهل سينسى الرجل كل مرة 

 .ميكنال طبعافحتقيقها معا؟ مع األحالم اليت سيتم 

 وحلمتاك عليه، قطرات نور..

اإلرشادية القراءةأ.   

ضمري املفرد يف لوم منسوب يف صيغة املاضي املع "حلم"كلمة من  حلمتاك: 
 معنه رأي يف منامه رِّؤاي. ."حلم +ت+ ك"وحتليلها  ؤنثامل

 عليه: يؤدى إىل الرجل

ىن املؤنث يف صيغة املاضي املعلوم منسوب لضمري املث "َقَطرَ "كلمة من  قطرات: 
 ."قطر + ات"وحتليلها  "قطر"وجذره  "مها مؤنث"
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 .َضْوٌء وسطوع، ضد  الظُّلمةمعنه نور: 

 القراءة التأويلية ب.

امرأته ألن  أبسئلة، جييب الرجل عن طريق حتويل السؤال 18طع يف املق
يريد أن يعين دائما أن الرجل  امكأن يشمر ويزيل شعره.  يريد  دائما الرجل

يريد الرجل دائماا االعتناء ابملرأة ورعايتها  .حيبه ذيملرأة الابمير املواسم و جبميع 
 .يوماا ما يف من الشعر األسود إىل األبيض

رِك؟ أطويه .. وأنثرهوأيَن شع  

اإلرشادية القراءةأ.   

 أيَن: اسم استفهام للمكان مبين على الفتح

معنه  ."شعر + ك"يف صورة مفرد مذكر وحتليلها  "َشْعرٌ "كلمة من  : شعرك
 ماينبت من مسام البدن على الرأس.

معنه  ."أ + طوي + ه"يف صورة مفرد مذكر وحتليله  "َطوِّي"كلمة من  أطويه: 
 اليل. ساعة من

املذكر يف صيغة املاضي املعلوم منسوب لضمري املفرد  "نَ ثَ رَ "كلمة من  أنثره: 
 معنه أخرج مايف أنفه من خماط وحنوه. ."أ + نثر + ه" وحتليله "هو"

 القراءة التأويلية ب.

عتين ، متاما كما ياخيلعه الذي مينحها دائما حرية قصيدة، 19يف املقطع 
شعر له خاصية . شعرهال ريديفعل ما يأة وحيرره لابملر لكل ليل الرجل دائما 

 الرأس.على زين لتأو  ةميكن أن تعطي انطباعا بتاج مجيل لمرأةل

 ما بنی منفلٍت حرٍٍّ .. ومضفور
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اإلرشادية القراءةأ.   

َفلِّتٌ "كلمة من  منفلٍت:   ."فلت"يف صورة مفرد مذكر وجذرها  "ُمن ْ

 :   ."حرر"ره يف صورة مفرد مذكر وجذ "ُحر  "كلمة من  حرٍ 

يف حال يكون مرفوعا أو منصواب  "َمضُفور"مضفور: مفرد مذكر السم املفعول 
 ."ضفر"والذي جذره  "َضَفرَ "أو جمرورا واملشتق من الفعل 

 القراءة التأويلية ب.

مرأته من السكر يف اخلارج ألن  دائما حيذر الرجل ، كان 20يف املقطع 
ج ر إىل مرأته ألن الَت طلب الرجل ا يفعله، و ِب دركال يالسكري دائما كان 

 الرجلنها ويسمح مإذا كان بعيدا  إىل مرأتها ألن الرجل يشعر دائما شوق دائم
 .دفق وحدهحبيبته ابلسكر مع ها يلإفقط 

 إذ املخدات ابألشواق ساحبة

اإلرشادية القراءةأ.   

 .ظرف للزمان املاضي ال يقع بعدها إال اجلملةإذ:

خمد+ "وحتليلها  "خدد"يف صورة مجع مؤنث سلم  "خمدة"كلمة من  املخدات: 
   ."ات

 وحتليله "شوق" يف صورة مجع تكسري وجذره "أشواق"كلمة من  ألشواق: 
  ."قال+أشوا"

وحتليلها )سابح " سبح"يف صورة مفرد مذكر وجذرها  "َسابِّحٌ " كلمةمن  ساحبة: 
 معنه أبعد لسري. + ة(.

 القراءة التأويلية ب.
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يف  دائما أنهإذا يسري بعيدا من مرأته يشرح الرجل ن كا،  21يف املقطع 
لبحر واسع ال الذى ال يعتب ابلكالم واليستطيع أن حيسبه اب واسعاشوق حالة 

وبسبب ذلك يشعران بسعادة بعضهما البعض عندما يكوانن معاا  .نعرف حده
 .حِت يف حالة الالوعي

 وحنن سكرية ٌ جنْت بسكر..

اإلرشادية القراءةأ.   

 املفرد يف صيغة املاضي اجملهول منسوب لضمري "َسَكرَ "كلمة من  ة: سكري 
  .ة"+ يسكر+ "وحتليله ؤنس امل

، ومصرف من الفعل "هِّيَ "بين للمعلوم منسوب للضمري جنْت: فعل ماضي م
 ."جين"واملشتق من اجلذر  "َجنَ "رد اجمل

 ."سكرب + "يف صورة مفرد مذكر وحتليله  "سكر"كلمة من  بسكر: 

 قراءة التأويليةال ب.

حبال فقط  موافقحالة ، يشرح الرجل أهنم يف سكر 22يف املقطع   
 طابق معها.ي كلهماو  مع امرأته املخمورة معايفعل الرجل  أيضا. و كذلك  رىسك

على  اهستعملوا ادائماا مهتمات بتزيينه رأةحلرير مجاالا متطابقاا وجيعل املميتلك ا
 .اهمأجسا

جةأين احلرائر ألواٌن وأمز   

اإلرشادية القراءةأ.   

ال + " وحتليله "حرر" يف صورة مجع تكسري وجذره "َحرائِّرُ "كلمة   من احلرائر:
 ."حرائر
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 يف صورة مجع تكسري. "مزج"كلمة من  أمزجة: 

 القراءة التأويلية ب.

حلرير متعدد ، واعن التطريز كلهماامرأته  إىل ، سأل الرجل 23يف املقطع   
ن ِلا أبرتد احلرير يامرأته سعيد  تهلرؤيمرأته. الرجل إب  متتلكيتالبلون متنوعة 

املرأة املوجود  مألن االفرتاض هو هوية جس .أيسرهدائما  يتسحرها اخلاص ال
   على صدر املرأة

 حريى على ربويت ضوء وبللور..

اإلرشادية القراءةأ.   

 ."حري + ي"وحتليلها  "حري"يف صورة مفرد مؤنث  "حريى"كلمة من  حريى: 

ربوت + "وحتليلها  "ربو"يف صورة مفرد مذكر وجذرها  "َربْ وٌ "كلمة من  ربويت: 
 ."ي

. معنه النور الذى ما تدرك به حاسة "ضوء" رد مذكر وجذرهضوء: يف صورة مف
 .البص

 لنب متوسطا يف الصالبة بني اجلنب واللباء.بللور: 

 القراءة التأويلية ب.

بشيء  شأن جبل صغري يشبهلابالرتباك شعر الرجل أن ، 24يف املقطع 
أيضاا عندما  كذلكو  .للمرأةتؤدي  ثدي  ينتمي يعينجلبل الصغري املرد اب. اجلبل

 .ال يتغذى املولود على الفور أو يشرب املاء غري احلليب النقي

 وللغريزة لفتات مهيجة

اإلرشادية القراءةأ.   
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 ."ال + غريزة"لها وحتلي "غرز"مفرد مؤنث وجذرها لل  "ةٌ غريز "كلمة من  للغريزة: 

 .صديقاتيشبه ابللفتات: 

 ."ُمَهْيٌج+ت" وحتليلها "هيج"يف صورة مفرد مذكر  "يجٌ مه"كلمة من  مهيجة:

 القراءة التأويلية ب.

. نشاطللشاب ب ءذكا يوجدالذي يعبه ، يف اجلبل الصغري 25يف املقطع 
يف  .تهمرأ حال جسم عنعقل الرجل الذي يفكر بتوى حيعين يلذكاء املراد اب

 بعض األحيان يراها الرجل نصف مفتوحة أو مفتوحة ابلكامل

 لكل منحسر .. أو نصف حمسور..

اإلرشادية القراءةأ.   

رٌ ُمنْ "كلمة من  منحسر:   .معنه ضعف "حسر"يف صورة مفرد مذكر  "َحسِّ

يف حال يكون مرفوعا أو جمرورا  "حَمُسور"حمسور: مفرد مذكر السم املفعول 
 . الندامة."َحَسرَ " واملشتق من الفعل

 القراءة التأويلية ب.

هوية حول  يعين اجلبل . معينهأو نصفكله ، فتح كل جبل  26يف املقطع        
حياولون دائماا فهم األنواع املختلفة من املشكالت اليت  .ةمرألجسم ل األعضاء

 .ا جيداامحتدث وحماولة حله

 إىل طيبك اجلاري، كما اجتمعتأهفو 

رشاديةاإل القراءةأ.   
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 "أان"مري املفرد املتكلم يف صيغة املضارع منسوب لض "هفا"كلمة من  : أهفو
 ."أهفوأ+ "وحتليله  "هفو"وجذره 

 ."طيب+ ك" وحتليله "طيب"يف صورة مفرد مذكر  "طيب"كلمة من  طيبك: 
 معنه أفضل من كل شيء.

ال + " وحتليله "جري"يف صورة مفرد مذكر  "َجارِّي"كلمة من  اجلاري: 
 ."ريجا

 القراءة التأويلية ب.

تقدمه شيئا أخرى ابلذنب بسبب يشعر لرجل كان ا،  27يف املقطع        
املرأة ، جهده من أجلها. وابملثل قصريشعر أبنه الالرجل  عندمرأته من  دائما

 لرجلها. يرجماشيئا تفضل  ملأبهنا كذلك شعرت  

 عدم مباشرة التعبري. 2

 أ. تغيري املعىن

 سينكدوك: 

 ألوان اهباأثو 

جموعة كاملة من ِبمتثل  4، ألن كلمة ألوانسينكدوكهو يدخل ألواُن 
 مِلو يف خزانتها. متنوعة الذي يعلق مرتبا ن لو بان. املرأة لديها مالبس ألو 

 املالبس.جنس من ألواُن كل لاخلاص  معىن

 الديهِبا سينكدوك، ألن أثواهبا متثل كامل نوع املالبس تدخل أثواهبا 
الرمسية، ، واملالبس بيتيف ال ستعملهايلسفر، واملالبس ل البسامل المث اآلخر

 .غريها الذي اليبني خصوصا ملعىن اخلاصو 
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 العصافريذهن يف 

، ألنه يف األرضلنوع الكامل من الطيور يف هذا ابالعصافري، ألن متثل 
خلص إىل أن يغرد  الطائر كانلطائر املعين. و وال يوسط ابيفسر دة الالقصي
من  متنوعة لوانالكثرية أب امالبسهو يف كل مرة ينظر فيها إىل خزانة  بصوته

 النافذة.

 زاهية.. فثم رافعة للنهد

ية ِلا معىن مجيل. زاه، ألن كلمة سينكدوك هي من أشكالزاهية كلمة 
اجلميل يف السؤال هو شكل جسم املرأة الذي يصف نضارة ومجال بشرة 

 املرأة.

 رمسعو  إىل رداٍء، بلون الوجد،

كلمات إىل شكل التجسيد ألن الغرض من   8املكونة من القطع نتمي ي
البي  اتمتع ِبوقفهاملرأة الذي تالبية ال يؤدي إىل احليواانت ولكنه يؤدي إىل 

 .ةعند االهتمام ابلبطاني

 ب. ِاْسِتْطَراد املعىن

 غموض 

مغتلإىل قميص كثيف الكم،           

ن أبإىل اجملموعة الغامضة، هر يظ مغتلِف كلمة  7 لقطعتنتمي يف ا
لكلمة قبل أو بعد، وهي الكلمة السابقة عن الدين يتعلق مع الكلمة ال

 املعين. راديف حني ِلا معىن معاكس للمأن هذه الكلمة الذي استخدمه، 

؟              .. وأنثره أطويهوأيَن شعركِّ  
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لق مع يتعال نه يكون غامضا جدا أب، معىن غامض كلمة أطويه له  تنتمي
 املطابقة ابلشعر مربوطة.املتصلة ن الكلمة أبالشعر  إذا مت لكلمة قبل أو بعد

 ج. خلق املعىن

 التشويش

 أساطري األساطريكأهنن 

تكرارا لقصته اليت هي نفسها  4كلمة أساطري األساطري يف السطر تنتمي  
 الكلمة السابقة.

ررت مثل كلمة عن املرأة تك15 قطعيف ال "أنت أنت هل"كلمة   تنتمي
 بلها.قالذي تتعلق بكلمة الكلمة 

ما برحتمنامتك الصفراء ..  هلو   

 تفرت عن طيب األنفاس، ِمْعطري

روح امرأته الطيبة  كلمة ما برحت بسطر الكلمة التايل حولتنتمي  
جسم من الكلمات عن بعده  قطعتتعلق ابل "ما برحت" كلمة والعطرة معه.

 .اطيبة ِلوالرائحة الللحسنية املرأة واألخلق 

هامجةزلِت وهال   

.. جملوة مثل التصاوير؟النهدين   

 "النهدين"ابلكلمة التالية، وهي كلمة  "هامجة هال زلت"كلمة تنتمي  
 .جسم اإلنسان اليت تدعو إىل شرح

 ":ثوب النوم الوردي" 2 قصيدةال
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القراءة التأويليةو رشادية إلا. حتليل القراءة 1  

املطيبهالربدُة هذه أغوى فساتينِك ..   

اإلرشادية القراءةأ.   

م منسوب لضمري املفرد املذكر يف صيغة املاضي املعلو  "َغَوى"كلمة من  َأَغَوى : 
 معنه ضل. ."أ + غوى"وحتليلها  "هو"

 ."ال + بردة"وحتليلها  "برد"مجع تكسري وجذرها  "ةٌ برد"كلمة من  الَبََدة: 

يف حال يكون مرفوعا أو  "طِّيب"مفرد السم املصدر  .طِّيبمن كلمة  :املطيبه 
 ."طابَ "و جمرورا واملشتق من الفعل منصواب أ

را ويتطلب تفسري ، ال يزال املعىن مبعثالتعرض للقراءات اإلرشادية أعالهمن   
كما هو موضح أعاله، فإن هذا املعىن الذي مت ية.، أي التأويلاملرحلة الثانية

ال يزال  شادية، ال يكفي ألنلقراءات اإلر احلصول عليه من املستوى األول من ا
 .قصيدةمعىن البيان املستوى الثاين من القراءة التأويلية إلجياد و يوفر فهما مركزا. 

 القراءة التأويلية ب.

 ه، فرآه مغطاة ببطانينه قد سيأيت إىل امرأتهأب لو قيل ، الرج1يف املقطع 
ل أن يعرف نه قبأبالرجل  إىليؤدى جيد. معىن املفقود الذي شعر توي على حي

 علجت مرأةالبطانيات للكانت سري دون توجيه وغش. و يحياته شكل امرأته أن 
 .مهاالراحة ألجسا

 ذاُت التطاريز .. وذات الطارة املقصبه

اإلرشادية القراءةأ.   

. له"ذات"وجذعها  "َذاتُ "ات : كلمة أصلها االسم املوصول ذَ   
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يف حال يكون مرفوعا أو  "زطَارِّ ": مفرد مذكر السم الفاعل التطاريز: طَارِّز 
 ."طرز"وجذره  "َطَرزَ "جمرورا واملشتق من الفعل منصواب أو 

ال + "وحتليلها  "طار"يف صورة مفرد مذكر وجذرها  "طَارٌ "كلمة من  الطارَة : 
 ."طار + ة

معنه  ."قصب" مذكر وجذره يف صورة مفرد "ُمَقصَّبٌ "كلمة من  ُمَقصب : 
 ذهب أو الفضة.مزينة ابلشريط املطروق من ال

 القراءة التأويلية ب.

عة من التطريز التفصيلي وتعلوها تطريز املرأة مصنأن ، 2 املقطعيف 
. شكل حدود الدائرة نفسها له معىن ميكن أن حيمي املرأة من األشياء هادائري

 .وأحياان يظهر عن قصبها غري املرغوب فيها

 والذيل .. والرسومِ  .. والزركشة احملببه

اإلرشادية اءةالقر أ.   

ْيل :  ال + "وحتليله  "ذيل" يف صورة مفرد مذكر وجذره "لٌ َذي"كلمة من  الذَّ
   معنه ديال. "ذيل

يَ ْرسُم  –: مجع من َرَسَم الرسوم  

وحتليلها  "زركش"يف صورة مفرد مؤنث وجذرها  "َزرَْكَشةٌ "كلمة من  الزركشة: 
يُ َزرْكش –َزرَْكَش  "ال + زركشة"  

ال "وحتليله  "حبب" يف صورة مفرد مذكر وجذره "حُمَبَّب"مة كلممن  احملببه : 
 ."+حمبب + ه

 القراءة التأويلية ب.
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توجد أيضا صور مطرزة أيضا. حتب املرأة دسار  يكون، و 3املقطع  يف
عطي تو  نفسها تفاصيل يف كل نتيجة مجيلة كن أنمت األهندقيقا مطرزا  شيئعن 

  .ةمجيل ةانطباع

بشوشة املرحبهغرفيت الزهو إذ أنِت   

اإلرشادية القراءةأ.   

"إذ" وجذعه "إِّذْ ": كلمة أصلها اسم اإلضافة إِّذ  

: تظهر للمرأة  أنتِّ

يف حال يكون مرفوعا أو منصواب أو جمرورا  "زهو": مفرد إلسم املصدر هوز 
 ."زهووالذي جدره  "زهو"واملشتق من الفعل 

 ."غرفت + ي"ا يف صورة مفرد مؤنث وحتليله "ُغْرَفة"كلمة من   غرفيت:

وحتليلها  "بشش"يف صورة مفرد مذكر وجذرها  "َبشوش"كلمة من  البشوشة: 
 . "ال + بشوش + ة"

يف صيغة املاضي املعلوم منسوب لضمري املفرد  "مرحب"كلمة من  :  املرحبه
 ."ال +مرحب + ه" وحتليله "رحب"وجذره  "هو"املذكر 

 القراءة التأويلية ب.

، امرأته على استعداد لزايرة غرفتهكانت   إذيقول الرجل ، أنه 4 املقطعيف 
فإن الرجل سعيد جدا )من خالل إظهار وجهه الذي يبدو سعيدا على أمل أن 

 تقبل امرأته دعوته(.

الطويَل .. نشوى معجبه الراهلجتررين   

اإلرشادية القراءةأ.   
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هول منسوب لضمري يف صيغة املضارع اجمل "جرر"كلمة أصلها الفعل جتررين:  
 ."+ ين جررت +"وحتليلها  "أنت"املفرد املؤنث 

يف حال يكون مرفوعا أو منصواب أو  "راهل": مفرد مذكر السم الفاعل الراهل
 جمرورا واملشتق من الفعل.

وحتليلها  "طول"يف صورة مفرد مذكر وجذره  "يلَطو "االسم  : كلمة أصلهالطويلَ 
 ."ال +طويل"

 القراءة التأويلية ب.

طويال يف َتيل أي شيء يتعلق  فكريعله امرأته دائما جي، 5يف املقطع 
 تشعهالة فيها  الديه رأةها. املينتا جيعلها دائما مندهشة وفخورة ب، ممملرأةاب

 .هتتعلق األمر حبب حبيبيا كلمخاصة  

 واألمحُر الرعٍّاُد .. أشهي من ورود املأدبه

اإلرشادي القراءةأ.   

. أنواع من اللون.حُيْمِّرُ  –عي. أمحر األمحُر: أنوع ممن اللون. من فعل راب  

  ."َرَعدَ "من الفعل  "َرع اد"يغة مبالغة على وزن فعَّال الرع اُد: مفرد املذكر لص

وحتليلها  "شهي"وجذره  "أان"املفرد املتكلم لضمري  "َأْشَهى"كلمة من  أشهي:  
 . "أ + شهي"

 املفرد املذكر مرييف صيغة املاضي اجملهول منسوب لض" َروَّد"كلمة من  : ورود
 . "و + رود"وحتليلها  "رود"وجذره  "هو"

.برامج ليظهر إىلاملأدبه: الطعام   

  القراءة التأويلية ب.
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للساع أكثر ي أللر يعطي الرجل مقارنة أمحر إذا كان لون ، 6يف املقطع 
، فإن املرأة أكثر ذلكبن الورود. ولكن على العكس من جمموعة م اجاذبية ِل

 ورائحتها ومجاِلا. بلون رأةمع املأبن ذلك تتعلق ورود اهتماما ابل

 أمجُل ما لبست من غالئل معشوشبه

اإلرشادية القراءةأ.   

جُيْمُِّل من فعل رابعي. –: مجيل. أمجل أمجلُ   

.يْلبس. استعمل يستعمل –لبست: لَبَِّس   

  ."غلل" يف صورة مجع تكسري وجذره "َغالَئِّلُ "كلمة من  غالئل :

.من اعشوشب : فاعلمعشوشبه  

 القراءة التأويلية ب.

امرأته فلذلك ، رتديه امرأته دائمايأكثر ِبا الرجل يهتم ، 7يف املقطع 
ه يبدو دائما مجسابلنسبة له مجيلة ابلفعل إىل جانب كل ما يرتديه دائما على 

 أو املالبس اجلسم اليت ِلا انطباعها اخلاص ألولئك الذين يروهنا سبحمثاليا. ت
 .يرتدوهنا

 منامة ٌ .. رٌف احلواكري، وبوح املسكبه

اإلرشادية القراءةأ.   

وجذعها  "نوم"يف صورة مفرد مذكر وجذرها  "َمَنامٌ "منامة: كلمة أصلها االسم 
 ."منام + ة"وحتليلها  "منام"

  .رٌف: املكان لوضع البضاعة
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.: مجع من حكر املعىن املرتباحلواكري  

. "بوح" وجذعه "بوح" بوح: يف صورة مجع تكسري وجذره  

.: نبات الزهرةاملسكبه  

  القراءة التأويلية ب.

، وجبانبه توجد ل ذات مرة ابلرعي مع حبيبتهالرج حيلم، 8يف املقطع 
هرة هي النبات املفضل أرفف مرتبة بدقة وهناك عدة أنواع من الزهور. ألن الز 

احلنان حلب واإلخالص و ، وهي نبات مفضل لكل امرأة ِلا معىن عن الدى املرأة
 .رأةامل تمثيلمطابق ل

 أان حبيُس عروٍة هناك.. كسلى متعبه

اإلرشادية القراءةأ.   

 ."حبس" يف صورة مفرد مذكر وجذره "حبس"كلمة من  : حبيسُ 

  ."عرو"يف صورة مفرد مؤنث وجذرها  "ُعْرَوةٌ "كلمة من  : عروةٍ 

."سلي": يف صورة مفرد مذكر وجذرها سلى  

متعب "وحتليلها  "تعب" يف صورة مفرد مذكر وجذره "َمت َْعب"كلمة  من متعبه:
 ."+ ه

 القراءة التأويلية ب.

، ألنه يف ابحلبل يف احللمأنه أمسك كذلك ل  ، يشرح الرج9 املقطعيف 
شعر لقاءاته مع امرأته ابمللل. معىن اإلمساك ابحلبل يف حلمه يبعض األحيان 

 من أنهمع بعضهما  دائما يهربو  يتواصلهو رابطة عالقة مع امرأته حِت ال 
 ، لكنه تدفق عالقة جيب أن يعيشها معا.يشعر أحياان ابمللل
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 ال تقلعىها .. إهنا غواييت احملببه...

اإلرشادية القراءةأ.   

."ال" وجذعه "اَل "ال: كلمة أصلها احلرف   

 + ت"وحتليلها  "قلع"يف صورة مفرد مذكر وجذرها  "إْقالع"كلمة من  تقلعىها: 
 ."إقالع + ها

 .بك اجلاري، كما اجتمعت "إن + ها"وحتليلها  "إن  "كلمة األداة من  ا: إهن

 غواييت: حبيبه يؤدي إىل املرأة

ال "وحتليله  "حبب"رة مفرد مذكر وجذره يف صو  "حُمَبَّب"كلمة من  ه : احملبب
 ."+حمبب + ه

 القراءة التأويلية ب.

دائما امرأته بعدم احلبل وإمساكه  بخيالرجل  كان،  10املقطع  يف
 بدا احلبل املربوط لطيفا لربطه ابالثنني. اإبحكام ألنه ابلنسبة ِل

 عدم مباشرة التعبري. 2

 أ. تغيري املعىن

 سينكدوك:

معشوشبه غالئلأمجُل ما لبست من   

متثل عدة أنواع من  "غالئل"، ألن سينكدوكمن  وئل هكلمة غال
ئد اليت غالبا ما القالئد املستخدمة. لدى املرأة جمموعة متنوعة من القال
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وأنواع أخرى خمتلفة من  ةعادة مثل قالئد الذهب الفض رأةتستخدمها امل
 القالئد.

  (Personifikasi) جتسيد

غرفيت زهوإذ أنتِّ   

 زهرة مجيلة يف غرفتها اجلميلة. صور وجتملصورة المرأة ت وه زهوكلمة 

 راء زاهية.مح ذيامرأة حبيبته ال ا، كلمة أمحر يف السؤال هي شفاهقطعيف ال

 ب. ِاْسِتْطَراد املعىن

 غموض ٍ 

عروةٍ أان حبيُس   

يف كلمة عروة ِلا معىن غامض حيث الكلمة لديها النية الفعلية  9 قطعيف ال
 لتقييد الكلمة املتعلقة ابلكلمة السابقة ملزمة، وربط حبل.

 ج. خلق املعىن

 التشويش 

 إيقاع

يف اإليقاع، ألنه  ضمينهي األخري يتم قطعيف ال األوىل إىل ا قطعالمن هذا 
 ا.صويت متكرر موجود يف الكلمة هبحقوق يف هذه القصيدة حيتوي على 

 ال تقلعىها .. إهنا غواييت احملببه...

خري يف اإليقاع، والذي يقع يف حرفها الذي األ قطعتم تضمن هذه الي 
 تظهر للمرأة. تنييتكر مر 
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 "املايو األزرق": 3قصيدة ال

القراءة التأويليةو رشادية . حتليل القراءة ا1  

 مرحباً .. ماردة َ البحر .. على األشواق طويف

اإلرشادية القراءةأ.   

يف صيغة املاضي اجملهول منسوب لضمري املثىن  "َمْرَحبَ "كلمة من  : مرحباا 
 ."مرحب + ا"له وحتلي "رحب"وجذره  "مها"املذكر 

مارد + "وحتليلها  "اردم"يف صورة مفرد مذكر وجذرها  "َمارِّد"كلمة من  ماردة: 
  ."ة

ال "وحتليله  "شوق" يف صورة مجع تكسري وجذره "َأْشَواق"كلمة من  األشواق: 
 ."+ أشواق

 ."ال + حبر"وحتليله  "رحب" يف صورة مفرد مذكر وجذره "حَبْرٌ "كلمة من  البحر: 

 "أنتِّ "ألمر منسوب لضمري املفرد املؤنث يف صيغة ا "َطوَّفَ "كلمة من  طويف: 
 ."طوف + ي"وحتليلها  "طوف"ه وجذر 

 القراءة التأويلية ب.

، يرحب الرجل ِبنافسي البحر، الذين يشار إليهم ابسم 1يف املقطع 
صياد البحر الذي يراه. وهناك أيضا رأى هنرا تدفقت مياهه إىل البحر. رأى 

 الرجل النهر مع امرأته.

 غمسي يف املاء ساقنی .. كتسبيح السيوفِ 

اديةاإلرش القراءةأ.   
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يف حال  "َغمِّس + ي"وزن َفعِّل من مسي: مجع مذكر سامل لصيغة مبالغةغ
 ."َغَمسَ "الفعل  يكون منصواب مضافا واملشتق من

 ."ال + ماء" ليلهيف صورة مفرد مذكر وحت "ماء"كلمة من  املاء: 

منسوب لضمري املفرد املؤنث يف صيغة األمر املؤكد  "َساَقى"كلمة من   ساقني:
 ."ساق + ين"وحتليلها  "سقي" وجذره "أنتِّ "

 ."سبح" يف صورة مفرد مذكر وجذره "َتْسبِّيحٌ "كلمة من  تسبيح:  

: ال ال "وحتليله  "سيف"كسري وجذره يف صورة مجع ت "ُسيوفٌ "كلمة من  سيوفِّ
 ."+ سيوف

 القراءة التأويلية ب.

الرجل  ، وشبهلرجل يده يف البحر األزرق ليشربهغمس ا، 2يف املقطع 
 ال يزال يت، كان يشرب ابردا مثل السيف الِت مع مياه البحر الباردةلسيف. حاب

 ذوب ومل يشعر ابلبد أثناء التفكري يف املرأة اليت حيبها.  

 وانبضي حرفاً من النار على ضلع الرصيف

اإلرشادية القراءةأ.   

 "اِّْنبِّضِّ "، ومصرف من الفعل اجملرد "أنتِّ "نبضي: فعل أمر منسوب للضمري 
 ."نبض"من اجلذر واملشتق 

وحتليلها  "حرف" يف صورة مثىن وجذره "َحْرفٌ "حرفاا: كلمة أصلها االسم 
 ."حرف + ا"

وحتليلها  "نور"يف صورة مجع تكسري وجذرها  "اَنرٌ "النار: كلمة أصلها االسم 
 ."ال + انر"
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 ضلع: عظم من عظام قفص الصدر منحن و فيه عرض.

 "رصف" صورة مفرد مذكر وجذرها يف "َرصيفٌ "الرصيف: كلمة أصلها االسم 
 ."ال + رصيف"وحتليلها 

 القراءة التأويلية ب.

، شعر الرجل بنبضه خيفق بعنف عندما غمس يده يف املاء، 3يف املقطع 
ما كلواشتعل نبضه املشتعل مث غري جانب طوق الطريق ابلقرب من البحر. ولكن  

 حكام.شعر فقط ببودة مياه البحر حِت خفقت نبضه إب أدرك أنه

 واشردي أغنية يف الرمل .. شقراء احلروفِ 

اإلرشادية القراءةأ.   

 "اُْشُردِّ "، ومصرف من الفعل اجملرد "أنتِّ "اشردي: فعل أمر منسوب للضمري 
 ."شرد"واملشتق من اجلذر 

ما يغين من الكالم و يرتمن به من الشعر و تكون املوسيقى مصاحبة له يف أغنية: 
 أألغنية مجيلة. أغلب األحيان كلمات هذه

 ."ال + رمل" وحتليله "رمل" يف صورة مفرد مذكر وجذره "َرَملٌ "كلمة من  الرمل: 

  ."شقر"يف صورة مفرد مؤنث وجذره  "َشْقرَاء"شقراء: كلمة أصلها االسم 

ال " هوحتليل "حرف" يف صورة مجع تكسري وجذره "ُحروفٌ "كلمة من  : احلروفِّ 
 ."+ حروف

 القراءة التأويلية ب.
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، يستمع الرجل إىل امرأته وهي تغين بلحن يف ظل غبار 4 املقطع يف
الشاطئ الرملي الذي تعصف به الذحبة الصدرية، من خالل الغناء كلمة بكلمة 

 جتعل الرجل يستمتع بغناء األغنية اليت يغنيها ويصرخ المرأته ملواصلة الغناء.

 دربِك األحداُق .. فانسايب على الشوق املخيفِ 

اإلرشادية ةالقراءأ.   

 : درب + "وحتليله  "درب"يف صورة مفرد مذكر وجذره  "َدْرب"كلمة من  دربكِّ
 ."ك

ال "وحتليله  "حدق"يف صورة مجع تكسري وجذره  "َأْحَداقٌ "كلمة من  األحداُق: 
 ."حداق+ أ

يف صيغة األمر منسوب لضمري املفرد  "اِّْنَساب"ايب: كلمة أصلها الفعل فانس
 ."ف + انساب + ي"وحتليلها  "سيب"وجذره  "أنتِّ "نث املؤ 

ال + "وحتليله  "شوق"يف صورة مفرد مذكر وجذره  "َشْوق"كلمة من  الشوق: 
 ."شوق

 : ال + "وحتليله  "خوف"رة مفرد مذكر وجذره يف صو  "خمِّيفٌ "كلمة من  املخيفِّ
 ."خميف

 القراءة التأويلية ب.

عد فرتة إليه بشوق بنظر ي املرأة أمام رجلها مباشرة بني ، تغين5يف املقطع 
ريد ت ا، وهو شوق مرعب يهاجم الرجل دائما ألهنطويلة من عدم رؤية بعضها

 يف أقرب. امقابلة رجلهوقت ممكن 

 بدانً كالشمعة البيضاء .. عاجي الرفيفِ 
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اإلرشادية القراءةأ.   

 ."بدن + ا"وحتليله  "بدن"يف صورة مثىن وجذره  "َبَدنٌ "كلمة من  بدانا: 

 ."ك + ال + َشع + ة"وحتليلها  "َشع"يف جذرها  "ََشْعٌ " كلمةمن   كالشمعة:

 ."ال +َ ْيضاء"له وحتلي "بيض") يف وجذره "بَ ْيضاء"كلمة من  البيضاء: 

 ."عاج + ي"وحتليله  "عوج"يف وجذره  "َعاجٌ "كلمة من  عاجي: 

: كلمة أصلها االسم   ."ال + رفيف"وحتليله  "رفف"يف وجذره  "فيفرَ "الرفيفِّ

 راءة التأويليةالق ب.

، ويشبه وجود لشموع األبيضابرأة ضوء ، يشبه جسم امل6يف املقطع 
كان لكن  و ، وينضح هبالة من اجلمال. مرتفعسم حنيف طويل القامة، أبيض ج

اليت  به ابحلمرأتالرجل أيمل أال َتتفي مرأته مثل َشعة مضاءة. كما شبه الرجل 
 توضح قدسية من خالل مقابلتهن مرة أخرى.

قياً، رمبا كان، على ورٍد خفيفِ زنب  

اإلرشادية القراءةأ.   

زنبق+ ي "وحتليله  "زنبق"مفرد مذكر وجذره  يف صورة "َزنْ َبقٌ "كلمة من  زنبقياا: 
 ."+ ا

 رِبا كان: ممكن ذلك

وجذره  "أنت"ألمر منسوب لضمري املفرد املذكر يف صيغة ا "َوَردَ "كلمة من  ورٍد: 
 ."و + رد"وحتليله  "ورد"
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 "خفف"يف صورة مفرد مذكر وجذره  "َخفِّيفٌ ": كلمة أصلها االسم خفيفِّ 
 ."خفيف"وجذعه 

 القراءة التأويلية ب.

مرأته مثل ابدائما  يصفرجل الكان ،  ابإلضافة زانبق، إىل ال7يف املقطع 
 واحلب واملودة.والرومانسية ي تتماهى مرة أخرى مع املرأة ذ، والوردة خفيفة

، كالثلج النديفوهنيداً .. راعش املنقار  

اإلرشادية القراءةأ.   

 مناهدة وهناداهنيداا: 

وجذعه  "رعش" كر وجذرهيف صورة مفرد مذ  "رَاعِّشٌ "كلمة من  راعش: 
 ."راعش"

َقار"كلمة من  املنقار:  ن ْ ال + "وحتليله  "نقر"يف صورة مفرد مذكر وجذره  "مِّ
 ."منقار

ك + ال + "وحتليله  "ثلج"يف صورة مفرد مذكر وجذره  "ثَ ْلجٌ "كلمة من  كالثلج: 
 ."ثلج

ال + " وحتليله "ندف" ع تكسري وجذرهيف صورة مج "نُدف"كلمة من  النديف: 
 ."ندف

 القراءة التأويلية ب.

،  مكان قريب ورود موبوءة ابلطيور، وحيدث أن توجد يف8يف املقطع 
ة ولكن هذا ما حيدث للوردة جاذبية ورائحة قويإذا كان األحداث اندرة  امثل هذ
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صل بسبب برد حبيث يهتم الطائر ابالقرتاب منها. ينظر إىل منقار الطائر حِت يت
 يف األصل. ا، مثل برودة الثلج الذي مت جتميدهاملوسم يف ذلك الوقت

 تلبسنی املغرَب الشاحَب يف برد شفيفِ 

اإلرشادية القراءةأ.   

املفرد املؤنث منسوب لضمري يف صيغة املضارع املعلوم  "لَبِّسَ "كلمة من  تلبسني: 
 ."ت + لبس + ين"وحتليلها  "لبس"ره وجذ "أنتِّ "

 املغرَب: مكان الغروب

ب"كلمة من  شاحَب: ال وحتليلها  "شحب" يف صورة مفرد مذكر وجذره "َشاحِّ
 ."ال + شاحب"

 "هو"علوم منسوب لضمري املفرد املذكر يف صيغة املاضي امل "برد"كلمة من  برد: 
 ."برد"وجذره 

:  رقيق   .أو كل فظهر ما وراءهشفيفِّ

 القراءة التأويلية ب.

فقط غطاء  رتديه اليت امرأت عمقلق يشعر بلالرجل  أن ، يبدو9يف املقطع 
من خالل تغطية ، يبدأ يف الشحوبو  مالحظة أن وجهها ، وميكنرفيعثوب 

 .أيضا هامسجب طانية رقيقة

 أزرقٍ  .. مغرورق اخليط .. مساويٍّ احلفيفِ 

يةاإلرشاد القراءةأ.   

 "أان"يف صيغة املضارع منسوب لضمري املفرد املتكلم  "زرق"كلمة من  أزرق: 
 ."أ + زرق"وحتليله  "زرق"وجذره 
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يف حال يكون مرفوعا أو منصواب أو جمرورا  "مغرق"مغرورق: مفرد ملصدر ميمي 
 ."غرق"والذي جذره  "َغرِّق"ق من الفعل واملشت

ال + "وحتليله  "خيط"ر وجذره يف صورة مفرد مذك "َخْيطٌ " كلمةمن  اخليط: 
 ."خيط

 ."مسو"يف صورة مفرد مذكر وجذره  "ي  مساو "كلمة من  مساوي : 

 : ال "وحتليله  "حفف" يف صورة مفرد مذكر وجذره "َحفِّيفٌ "كلمة من  احلفيفِّ
 ."+ حفيف

 القراءة التأويلية ب.

على  ،لسماء اليت نظر إليهايعتب اب، كان اللحاف أزرق 10يف املقطع 
اء ال يزال مشرقا مثل السميبدو ، إال أن وجهه كان شاحبامن  غم أن وجهه الر 

 لك الوقت.ت الرقيقة يف

 شأنِت .. اي أنِت .. لقد وشحِت ابلدفء خريفي

اإلرشادية القراءةأ.   

: املرأة  أنتِّ

علوم منسوب لضمري يف صيغة املاضي امل "وش ح"كلمة الفعل من  : وشحتِّ 
 ."وشح + ت"وحتليلها  "شحو "وجذره  "هي"املفرد املؤنث 

ب + "وحتليله  "دفء"مذكر وجذره يف صورة مفرد  "دِّْفءٌ " كلمةمن  ابلدفء:
 ."ال + دفء

وحتليله  "خرف"يف صورة مفرد مذكر وجذره  "َخرِّيفٌ " كلمةمن  خريفي: 
 ."خريف + ي"
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 خريفي: أنواع من املوسيمس

 القراءة التأويلية ب.

مرأته اليت تعطي دائما اب كل   علىا دائميثين الرجل كان ،  11يف املقطع 
ه بدفء مغطي جسيمرأته ابالشتاء الذي يشعر به، من خالل رؤية  الوقتيف 

 .كذلك  الرجل يشعر ابِلدوء ألن امرأته تعطي الدفء له

 عدم مباشرة التعبري. 2

 أ. تغيري املعىن

 سينكدوك:

 ،فقط الشوقعر يف الش حمل معىن ليس يف املقطع األوىل "األشواق"
كتسبيح .توى احمليط إىل املرأة اليت حيبهلالهنائي على مسولكن شوق الرجل 

 ،  ألن كلمة كتسبيح السيوفسينكدوك هو من أشكال 2 املقطعالسيوف يف 

الذى أزرق يف املقطع له معىن متنوع قبل األخري  .نجموعة كاملة من لو ِبمتثل 
 .سماءوال البحركلون األزرق  يتعلق اب

  جتسيد

لشمعة البيضاءكابدانا   

معىن َشعة  معة البيضاء له، ألن كالشلتجسيديدخل اب 6يف املقطع 
 أبيضطويلة رقيقة و أبيض ثل َشعة م تنعكس على جسم املرأة اليت حيبه أبيض

 اجللد وِلا هالة المعة.

كالثلج النديفراعش املنقار،   



63 

 

 

لتجسيد الذي يصف يدخل اب "كالثلج النديف"كلمة   8 قطعيف امل
 الذي يتجمد.حِت يذوب يشعر ابلدوار إىل البد مثل الثلج و طائر نقار ِب

 ابلدفء خريفي

لدفء حلبيبته ابوصف المرأته اليت أعطت  من األخري املقطعالكلمة يف 
 دافئة يف الطبيعة وجتعل اجلو دافئا خالل الفصول.

يف برد شفيفِّ  الشاحبَ تلبسني املغرَب   

يف الواقع اليت املعين  لتجسيديدخل اب 9 قطعكلمة الشاحب يف ال
 حول غطاء اجلسم.أو  ابستخدام غطاء تالشى لونه

 ب. ِاْسِتْطَراد املعىن

 غموض 

الرمل واشردي أغنية يف  

، قبلهامرتبطة ابلكلمة إذا  كانمن كلمة الرمل غامضة جدا   4 قطعيف ال
كان األغنية ولكن إذا مت   له ابألغنية حول موضوع إال إذ يتعلق ألن الغبار ال

 تغيري الكلمة إىل كلمة حلنية، ربطها ابلكلمة السابقة.

اليت فسرت كلمة  نيانمع ِفأكثر و له معىن غامض  10 قطعيف ال
 .أو بعدقبل يتم تفسريها غرقا وال يرتبط املعىن ابلكلمة إذا مغرورق 

 ج. خلق املعىن

 التشويش
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ي يكرر شكل التهذيب الذيدخل ب 11 قطعيف امل "أنت.. اي أنتِّ .."كلمة     
الكلمة بنفس املعىن وال يزال يربط املعىن ابلكلمة السابقة حبيث تصبح كلمة ترتبط 

 .واحدالقطع يف 

شقراء احلروفِ واشردي أغنية يف الرمل ..   

.. فانسايب على الشوق املخيفِّ  دربِك األحداقُ   

كذلك ولكنها تتضمن  قبلها ابلكلمة  4يف املقطع  "فخشقراء احلرو "ترتبط كلمة 
 .طع بعدهارأس الكلمة املرتبطة ابلكلمة يف الق قطع

عاجي الرفيفِ بدانا كالشمعة البيضاء ..   

، رِبا كان، على ورٍد خفيفِّ زنبقياً   

 طع بعدهاالقبكلمة زنبقيای يف  6 قطعيف ال "الرفيف" املقطعيف  ترتبط
 قناة ذات صلة من اختالف املقاطع.على الرغم اليت ِلا معىن 

 إيقاع

دائما  عملإليقاع الذي يستيدخل اب ل األخريقب قطعإىل ال 2املقطع من 
 .احلرف ف عملتكرار يف هناية اآلية ابستإعادة 
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 اخلامس فصلال
 اخلالصة واإلقرتاحات

 
 اخلالصة .أ

عبارة عن جمموعة قصائد أنت يل بعنوان أثواب  البحث امن هذنتيجة 
حتتوي  قصائد من كل ثةد الباحجتيف كل مقطع  واملايو األزرق ،وثوب النوم الورض

  :فيما ايىل على عناصر من معاين االستدالل واإلرشاد
كان املرأة ِلا أثواب بلون املتوعة يف خزانتها "  أثواب"نعريف كذلك يف القصيدة . 1

وكل لون له معىن املتفرقة وصورة املرأة عند رجله تنظر من كيف يستعمل ومن 
 رأة  تظهر وتستعمل الثوب أمامه.نوع لباسها. ومن ذلك الرجل حيب كيف امل

كلمات الذي يؤدي إىل   5 أثواب قصيدةمن بني أشكال التعبري غري املباشر يف ال
  .متثيل املرأة

املوضوع "ثوٌب النوم الوردي" كان املرأة برداءها اجلميلة اليت يف القصيدة الثاين يف .  2
عن املرأة الذي لديها لفت انتباهه وعن املرأة الذي ِلا رائحة زكية يف جسمها و 

طاقة السعادة اليت جتعل كل الناس إذا يروهنا سعداء أيضا وطبيعتها لطيفة يف 
  .كلمات  5ثوب النوم الوردي  قصيدة احلب.

ن املرأة توصف أبهنا َشعة ذات كايف املوضوع "املايوه األزرق"   3والقصيدة .   3 
حيبه، وسلوكه الدافئ  بشكل طويل وعادة ما تكون بيضاء وتسمى ابملرأة اليت

الذي متنحها الراحة دائماا عندما يكون ابلقرب منها، والورد الذي دائماا ما يكون 
جمموعة قصائد أنت ة يف ومن هذا نعرف كيف يعب عن متثيل املرأ ِلا هوية ابملرأة.

 .تعبري غري املباشريف املقاطع يوجد عن قصيدة اللنزار قباين. وليس هناك كل  يل
 .عدم مباشرة التعبريتؤدي بكلمات تشري إىل   7 املايوه األزرق صيدةقويف ال

 اإلقرتاحات .ب
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لتحقيق يزال من املمكن  القالت الباحثة  لنزار قباين "أنت يل "قصائد إن 
فيها ابستخدام نظرايت أخرى، من حيث اللغة واألدب. البحث ابستخدام النظرايت 

أن القراء  ةقرتح الباحثتعلمية. ذات وجهات النظر األخرى ميكن أن يضيف رؤية 
يف مزيد من البحث جيب أن يفهموا السميائية الذين يرغبون يف استخدام نظرية 

 ويتقنوا هذه النظرية بعمق.
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 سرية ذاتية

يونيو   27د يف فالوف اتريخ ول ذو النون انفعة معامرة،
دار العلوم  بوجونغور اإلبتدائية  املدرسةيف متخرجة م. 2000

مث التحق ابملدرسة كلية العلوم اإلسالمية    .م2011سنة 
 و َترج يفم 2012لثالث جناوي سنة احلرام اكونتور للبنات 

مث التحق ابجلامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج  2017سنة 
 .نسانيةاإل ما كلية العلو قسم اللغة العربية كأدهبيف  2018سنة 

ابن  PMII  وإدارة .قسمسكريتري قسم اللغة العربية وأدهبا ك هيئة طلبة وقد شارك يف
 .2020-2019عقيل يف 

 


