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ABSTRAK 

 الرمزية يف شعر زهري بن أيب سلمى )دراسة سيميوطيقية ليمكائل ريفاتري(
Simbolisme dalam Syair Zuhair bin Abi Sulma (Kajian Semiotik Sastra 

Michael Riffaterre) 

Penelitian ini meneliti tentang simbolisme dalam syair Zuhair bin Abi 

Sulma. Zuhair merupakan tokoh penyair terkemuka yang termasuk salah seorang 

dari kelas pertama penyair Arab Jahiliyah yang paling lembut  kata-katanya, paling 

marak kata-kata hikmahnya dan paling selektif terhadap kata yang digunakan dalam 

puisinya. Masalah yang diteliti dalam studi ini adalah teks-teks yang mengandung 

simbolisme, yang mana simbol dalam syair ini berupa kata, frasa, atau kalimat. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah isi/makna dan berupaya mengungkap 

pesan-pesan simbolik yang terkandung di dalam puisi karya Zuhair bin Abi Sulma 

tersebut.  

Simbolisme adalah penggunaan simbol-simbol pada karya sastra dalam 

bentuk penggunaan citraan (pengimajiaan) yang konkret untuk mengungkapkan 

perasaan atau gagasan yang abstrak. Riffaterre menekankan bahwa menurutnya ada 

dua langkah dalam pendekatan semiotik terhadap karya sastra, yaitu pembacaan 

heuristik dan pembacaan hermeneutik. Pembacaan heuristic ialah pembacaan 

secara leksikal sedangkan pembaacaan hermeneutika ialah pembacaan ulang atau 

pembacaan secara luas. Pembacaan tersebut, dapat ditemukan makna yang tersirat 

dari bait-bait dalam puisi Zuhair bin Abi Sulma.  

Untuk mendede simbolik dalam syair Zuhair, peneliti menggunakan jenis 

penelitian kepustakaan (library research) karena data primer maupun data 

sekundernya berupa buku-buku atau dokumen yang terkait dengan objek syairnya 

Zuhair dan pendekatan semiotic Michael Riffaterre. 

Dengan menggunakan analisis semiotik Michael Riffaterre, penulis 

menemukan pembacaaan heuristik dan pembacaan hermeneutik dengan pemberian 

arti secara kamus 21 dan pemaknaan secara luas 21. 

Kata Kunci : Ar-Ramziyah, Syi’ru Zuhair bin Abi Sulma 
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 الفصل األّول

 أساسية البحث

    مقّدمة  .أ

أنواع األدب هناك  1ي، عمل فين.األدب هو النشاط األبداع  

عّدة أعمال أدبّية يتم تصنيفها تبعا لشكلها؛ ومن أهم أنواع األدب، 

 هو : أدب الرواية ، أدب القصة القصرية ، املسرحية، و القصيدة. و

العريب هو تراث ثقايف من عصر ما قبل اإلسالم إىل العصر لقصيدة 

ميكن أن ينظر إليه من شعبية شعراء الشعراء يف عصر ما قبل  احلديث. 

 والشعراء اآلخرين يف الديوان.  سلم اإلسالم مثل زهري بن أيب

العمل األدب هو العمل الفين الذي يستعمل اللغة وسيلة.   

 من روسيا (Jurij Lutman) جرج لتمان   ة. ويذكروأمااللغة هي العالم

أن اللغة هي نظام العالمة األولية و العمل األديب هو نظام العالمة 

الثناوية. فيكون معىن اللغة قبل أن جيعل العمل األديب )اللغة اليت 

ومعىن  .(Meaning)تستعمل كل يوم للمواصالت( يسم  "ابملعىن" 
                                                           

1. 3, hlm  4112PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,   Teori Rene Wellek & Austin Warren,  

Kesustraan, 
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 4. (Significance)يب يسم  "ابملغرى" اللغة الذى جيعل العمل األد

الذى يبحث عن العالمة األولية يسم   –وأما يف علم سيميوطيقية 

ثناوية يسم  بسيميوطيقية ىف الدراجة األوىل. واللغة بنظام العالمة ال

 بسيميوطيقية ىف الدراجة الثانية. 

 Michael)ومن أحد النقاد املشهورة هو ميكائل ريفاتري   

Riffaterre)  انقد األدب الفرنسي املؤثر الذي تعّمق نظرية سيميوطيقية

الطريقتني لتحليل الشعر  (Riffaterre)ف ريفاتري وعرّ  3ىف األدب. 

ابستعمال نظرية سيميوطيقية، ومها الطريقة التحليل بقراءة هيورستيطيقية 

(Heuristic)  وطريقة التحليل قراءة هريمينوتيقية(Hermeneutic) .2 

الباحثة ىف هذا البحث العلم  أن يبحث  دتوعل  ذلك ، فأر   

لزهري بن أيب سلم  ابلدراسة السيميوطيقية لقبض معناها عل   شعرىف 

اجلانب الداخلي أو اخلارجي. وأّما نظرية سيميوطيقية اليت ستستعملها 

اليت أتسست  الباحثة فيه فهي النظرية السيميوطيقية عند ميكائل ريفاتري

                                                           
 Syukron Kamil, Teori Kritik Sastra arab Klasik dan Modern, Jakarta: Rajawali Press, 

 4  412-412, hlm 4112 
 3  4112Nov  42PM  11:12http//en. Wikipedia. Org/wiki/Michael_Riffaterre.   
 2 , hal 1292 , Bloomington: IndianaUniversity Pres,, Semiotics of PoetryMichael Riffaterre

2-1.  



3 
 

و قراءة هريمينوتيقية  (Heuristic)عل  قراءة هيورستيطيقية 

(Hermeneutic) . يف هذا البحث وعل  هذا، ستقوم الباحثة البحث

 "  زهري بن أيب سلمىالرمزية ىف شعر العلمي حتت املوضوع " 

 أسئلة البحث .ب

كيف يعتمد معىن الشعر زهري بن ايب سلم  عل  القراءات  .1

 ؟ ستيقيةهيور 

كيف يعتمد معىن الشعر زهري بن ايب سلم  عل  القراءات  .4

 ؟هريمنيوتيقية

 أهدف البحث  .ج

ملعرفة يعتمد معىن الشعر زهري بن ايب سلم  عل  القراءات  .1

 هيورستيقية.

ملعرفة يعتمد معىن الشعر زهري بن ايب سلم  عل  القراءات  .4

 .هريمنيوتيقية

 أمّهية البحث  .د
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اليت تسع  الباحثة فهي األمهية النظرية و أمهية البحث أما  

  : االأمهية التطبيقية كما يلي

 األمهية النظرية .1

األمهية النظرية ترحوها الباحثة فهي أن يكون هذا احبث أن حيعل 

إىل مصدر الفكر ومرجعا ملن يريد لتطور املعارف خاصة يف دراسة 

 ألدبة النظرية الرمزية األدبية يف األعمال ا

 األمهية التطبيقية  .4

األمهية التطبيقية رجتها الباحثة فهي كانت النتائج من هذا البحث 

مزية األدبية يف مراجعا لطالب حصوصا يف دراسة النظرية الر 

 األعمال األدبية

 توضيح املصطلحاته. 

ة الفكرة إىل املصطلحات البيانية ديب لرتمج: حماول األالرمزية  .1

 2مد و قصد.واحملسوسة بع

: الكالم أو الكتابة اليت هلا وازان أو  هبر وففية وعناصر التعبري شعر  .2

  1عن الذوق واخليال اليت  جيب أن تكون مهيمنة من النثر.

                                                           
  2 22hal. 4111Bandung: Remaja Rosdakarya, ,Analisis Teks Media Alex Sobur, 
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زهري بن ايب سلم  : برع العرب يف زمن اجلاهلية بكتابة الشعر  .3

وإلقائه وله مكانته األدبية  املرموقة بني العرب والشعراء وهو فن 

من أبرز شعراء اجلاهلية هو الشاعر ديب أتقنه الكثريون وبرعوابه، و األ

زهري بن أيب سلم ، يعترب هذا الشاعر من أحد شعراء املعلقات 

السبع اليت علقت عل  جدار الكعبة املشرقة قدميا، وهو أحد 

الشعراء األربعة يف املراتب األوىل ىف العصر احلاهلي إىل جانب 

وضوح وعدم ز شعره ابلاألعش  ، والنا بغة ، وامرؤ القيس ، ويتميّ 

، وقد كان عمر بن اخلطاب يستحسن شعره لعدم غرابة اللفظ

 2.تعقيده يف الكالم ولقبه بشاعر الشعراء نظرا لصدق شعره

 البحث حدود  .و

إن هذا البحث يركز يف شعر زهري بن أيب سلم  اليت فيها الرمزية يف 

 ا.نصوصه

 الدراسات السابقةز. 

ال تدع  الباحثة أن هذا البحث هو األول يف كتابتها لبحث تكميلي ،  

وقد سبقته  دراسات تستفيد منها وأتخذ منها أفكارا. وتسجل الباحثة 
                                                                                                                                                      

 1 PT Raja Grafindo , Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan ModernSukron Kamil, M.A, 

Persada, Jakarta, 4114, hal 11.     
2 Zuhair_bin_Abu_Sulma ikipedia.org/wiki/War.m. http:// 
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يف السطور التالية تلك الدراسات يف هذا املوضوع وإبرازا النقاط بني 

 هذا البحث وما سبق من الدراسات :

لنازك املالئكة حبث التكميلي  الرضية، الرمزية يف شعر "أان"مّلة  .1

فدمته الباحثة الستيفاء الشروط لنيل الدرجة األوىل يف شعبة اللغة 

العربية وأداهبا قسم اللغة العربية قسم اللغة األدب كلية اآلدب 

ل اإلسالمية احلكومية سورااباي، والعلوم اإلنسانية جامعة سوانن أمبي

 .م 2112سنة 

هذ البحث حيتلف هبذ احبث الذي سنقدمه الباحثة، ألنه يبحث 

عن الرمزية يف شعر "أان" لنازك املالئكة )دراسة مسيوطقة روالن 

شعر زهري  ابرت(. أما هذا البحث ستبحثه الباحثة عن الرمزية يف

(. ولكن هذا البحث اتريبن أيب سلم  )دراسة مسيوطقة مليا كل رف

من انحية النظرية ألن كلهما يستخدمان له متساوي هبذا البحث 

 النظرية الرمزية يف حتليل بياانهتما اليت كانت يف هذا البحث.

رملة الواحدة، الرمزية يف قصة أوالد حراتنا حبث التكميلي فدمته  .4

الباحثة الستيفاء الشروط لنيل الدرجة األوىل يف شعبة اللغة العربية 

لغة األدب كلية اآلدب والعلوم وأداهبا قسم اللغة العربية قسم ال
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اإلنسانية جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي ، سنة 

 م. 2112

حبث الذي سنقدمه الباحثة، ألنه يبحث هذ البحث حيتلف هبذ 

(. رفاتري أوالد حراتنا )دراسة مسيوطقة مليكائلعن الرمزية يف قصة 

شعر زهري بن أيب  يفأما هذا البحث ستبحثه الباحثة عن الرمزية 

(. ولكن هذا البحث له اتريرف مسيوطقة مليكائلسلم  )دراسة 

متساوي هبذا البحث من انحية النظرية ألن كلهما يستخدمان 

 النظرية الرمزية يف حتليل بياانهتما اليت كانت يف هذا البحث.

هدية الرمحة، الكالم األنشائ يف شعر زهري بن أيب سلم  حبث  .3

دمته الباحثة الستيفاء الشروط لنيل الدرجة األوىل يف التكميلي ف

شعبة اللغة العربية وأداهبا قسم اللغة العربية قسم اللغة األدب كلية 

اآلدب والعلوم اإلنسانية جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية 

 م. 2112سورااباي ، سنة 

هذ البحث حيتلف هبذ احبث الذي سنقدمه الباحثة، ألنه يبحث 

الكالم األنشائ يف شعر زهري بن أيب سلم  )دراسة حتليلية  عن

أما هذا البحث ستبحثه الباحثة عن الرمزية يف شعر زهري بالغية( . 
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ولكن هذا البحث بن أيب سلم  )دراسة مسيوطقة مليكائل رفاتري(. 

له متساوي هبذا البحث من انحية املوضوع ألن كالمها يستخدمان 

 يف هذا البحث. شعر زهري بن أيب سلم 
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 الفصل الثاين

 األطار النظري

 املبحث األول : حملة عن الرمزية .1

 مفهوم الرمزية .أ

الرمز لغة األشارة ابالشفتني أوابلعينني أوحلجبني أوالفم أو اليد أو 

يف املعجم الوسيط،  1ان وأكثرما يكون ذلك يف مواقف اخلوف.اللس

 2الرمز هو اإلمياء واألشارة والعالمة، ولفظ الرمز مجعها الرموز.

الرمزية هي مذهب يف األدب. و الفن ظهر يف  يف املعجم الوسيط

ليدع للمتذوق  ن املعاين ابلرموز واإلجياء الشعر أوال يقول ابلتعبري ع

نصيبا يف تكميل الصورة أو تقوية العاطفة مبا يضيف إليه من توليد 

و أما يف املنجيد فالرمزية هي مذهب شعري مبثل ابلرموز ما  3خياله.

  4يوجد من جتانس خفي بني األشياء ونفوسنا.

                                                           
 الوراق، مؤسسة: عمان) التطبيق، و النظرية:  األدبي النص تحليل البرازي، الباكير ومجد المصرى الفني عبد محمود1 

 . 22 ص(  2002
 272. ص(  2002 الدولية، الشروق مكتبة مصر،) االوسيط المعجم ، بيةالعر اللغة مجموع 2 
  272. ص المراجع، نفس 2 
  279. ص( السنة مجهول الشرق، دار: بيرقت) األعالم، و اللغة في المنجيد معلوف، لويس 2 
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ة إىل وأما الرمزية اصطالحا فهي حملولة األديب لرتمجة الفكر 

  5املصطلحات البيانية واحملسوسة بعمد وقصد وتعليمي.

فمن املصطلحات املذكورة جند أن الرمزية هي حماولة األديب لعتعبري 

لفكرة شعوره يف أعماله األدبية ابلرموز احملسوسة إما ابعن فكرته و 

الغموضية الصوفية )الرمزية الصوفية( وإما ابحليواانت والنبات )الرمزية 

 احليواانت/ الفابليو(.

الرمز للتعبري عن األفكار والعواطف والرؤى، ألنه أفدر على جلأ 

الكشف عن االنطباعات املرهفة والعامل الكامن خلف الواقع واحلقيقية. 

 ن ابلنقاط التالية :وميكن تلخيص مفهوم الرمز عند  الرمزي

الرمز نوع من املعادل املوضيعي، وهو من طبيعة خارج الرتاث، أى  .1

ئق التصويرية إنه يشتق من الوقع اخلارجي، ولكنه خيتلف عن الطرا

عقد املماثالت بني الطرف الصورة،  التقليدية، فالشاعر يتجنب معه

ن طريق يؤدي الداللة أو الشيئ الرموز إليه عوحده  وجيعل الرمز

 النشاط الذهين للمتلقي.

                                                           
 5 25) hal. 2001arya,  , (Bandung: Remaja RosdakAnalisis Teks MediaAlex Sobur,  
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يصرح هبا، ويثري الصورة مث يرتكها تكتمل  الرمز يوحي ابحلالة وال .2

من تلقاء ذاهتا كما تتسع الدوائر يف املاء، وذلك عن طريق 

 الفعالية الذهنية للمتعلقي.

ا، والكشف التدريحي وظيفة الرمز اإلجياء ابحلالة الالتصريح هب .2

 ة الاإلفضاء هبا مجلة واحدة.عن احلالة املزاجي

الرمز وسيلة قادرة على اإلشعاع الطيفي كاآلاثر التكيلية، ومن  .2

 حالله يصبح القارئ مشاركا للمبدع يف فنه.

الرمز أقدر على التعبري عن املشاعراملبهمة واألحالم اخلفية  .5

العميقة وترمجة السر  اخلفي يف النفس اإلنسانية، وهذه هي 

التعبري عنها قيقة للشعر، وال تستطيع اللغة العادية اململكة احل

متاما كما يستطيع الرمز الذي ميكنه الكشف عن أدق اللوينات 

 6النفسية وفروقها اخلفية. 

 أنواعها .ب

 وأما أنواع الرمزية نوعان:
                                                           

  212. ص(م 1992 الفكرالباني، دار:  مصر) ومذاهبها، األدبية المدارس عبد يوسف 6 
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 رمزية الصوفيةال .1

الرمزية الصوفية فهي الرمزية يف األعمال األدبية اليت تتكون على   

األشخاص ووضع الدكان وبعض من أجزاء الرواية تتضمن على  موضوع

 7الغموضية ألن مستًتة وراء نصوصها. الفكرة الصوفية

األدابء يستحدمون الرمزية الصوفية يف وكان ىف األدب العريب   

 – 1445(، )1165أعماهلم الشاعر الصويف كمثل ابن العريب )

 1م(. 1235 – 1112م(، ابن الفريد ) 1131

زية الصوفية يف نثره فنجيب وأما الناثر العريب الذي يستخدم الرم  

الصوفية يف حمفوظ، وهو الروائى العريب القدمي الذي يستخدم الرمزية 

م ( الذي كتب رواية حي بن  1115روايته جبانبه، ابن طفيل )تويف يف 

يقظان. هذه الرواية حتكي عن اإلنسان امسه حي بن يقظان حتفظه 

 9الظيب، وجتح أن يبحث عن اإلله ويقرتبه.

 الرمزية احليوانية .2

                                                           
 :  من يترجم.  7 

Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik Modern, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012 hal.171. 
  172 ص المراجع نفس 8 
 125 ص المراجع نفس 9 
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الرمزية يستخدمها األديب يف أعمالو  الرمزية احليواانت وهي  

احليواانت وليس ابإلنسان. ىذه احليواانت، عربت الرمزية  األدبية مبمثلة

 14مبمثلة النبات.

وأما استخدام احليواانت والنبات فطبعا متعلق بوضع الدؤلف   

ماألف ىذه األعمال األدبية. إن احليواانت جعلها الدؤلف  وحالتو عند

بَت عن فكرتو نسان عامة. ألجل عدم احلرية للتع انطقة وعاملةكاإل

 11األدبية ابلرمزية. وشعوره، فهو ألف أعمالو

 جتاهاهتا ا .ج

 :12وللرمزية اجتاهاهتا ثالثة

الذي  –الفعلي  –لوجود احلسي عن طريق الوجود الذهين إدراك ا .1

 يصور لنا الوجود احلسيب.

 اجتاه ابطين يتمثل يف حماولة اكتشاف العقل الباطين والالوعي. .2

اجتاه لغوي خيتص مباهية وظيفة اللغة ومدى تفاعلها مع عمل  .2

أن ال تعدوا  –نظريتهم  –احلواس وتراسل احلواس ، رغم أن اللغة 
                                                           

Ahmad Muzakki, Pengantar Teori sastra Arab, (Malang, UIN Maliki Press, 2011) 

hal. 122 

 125 ص المرجع، نفس 11
 مؤسة عمان،) التعليق و النظرية بين:  األدبي النص تحليل البرازي، الباكير محمد مجد و المصرى الفني عبد محمد 12 

  26. ص(  2002 الوراق،



12 
 

ون رموزا تثري الصور الذهنية امللتقاة من احمليط اخلارجي: الربعم تك

 األمحر للشمس البيضاء. والرمل األسود يالعب املوج األزرق.

 املدرسة الرمزية  .د

املدرسة الرمزية هي إفراز حقيقي للثورة العلمية والتطور التقين  

القرن  والتكنولوجى الذي ساد يف هناية القرن التاسع عشرة وبداية

العشرين بعد عن أحرزت العلوم التجرية تقدميا ملموسا يف تلك الفرتة 

مما حدا ابلفيلسوف أوجست كونت إيل أتسيس الفلسفة الوضعية اليت 

 13م. 1139اندي هبا ووضع قواعدها سنة 

الرمز شيء مالوف يف تعبري األنسان، ولكنه مالوف على حالة ف   

واحدة ال يحلو منها معرض الرمز والكناية، وعي حالة اإلضطرار 

والعجز عن اإلفصاح، فلم يرمز اإلنسان قط وهو قادر على التصريح 

عليها اإللتواء شغفا  واضحة ملعىن واضح مث آثروالتوضيح، ومل جيد كلمة 

 ابإللتواء.

الوحظت هذه احلالة فالرمز أسلوب متفق عليه ال يحتاج إىل  فاذ  

من املدارس لتشري مدرسة تنبه األذهان إليه. فاخليال اليستشري مدرسة 

                                                           
  803 .ص ،)ه1831 سنة انتشارات :طهاران (ومدرسه، ث   احلد العرب الشعر جمان خورشا، صادق 12 
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عليه أن يحلم ابلصور و التشبيهات أو يحلم بقواعد التحليل والرتكيب 

يف معامل الكيميا، والشاعر اليعاب إذا  مثل لنا الكواكب واألزهار 

ياب األحياء ، ومن ضاق به اللفظ فعمد إىل التخليل فألبسها ث

والتشبيه فالناس اليحسبونه من هذه املدرسة أو تلك، ألن املدرسة اليت 

البديهة اإلنسانية حيث كان يصدر عنها يف هذه احلالة هي املدرسة 

 14اإلنسان وأبي لغة من اللغات، ألغر وأابن.

 . املبحث الثاين : حملة عن السيميوطيقية 2

يف قاموس األدب العري كقاموس  ((Semiotic إن السيميوطيقية  

. و تشارلز س. مصطلحات األدب تسّمى بعلم العالمة أو علم األشارة

 قدعّرف كلمةيف الغرب )اإلمريكة( (Charles Sander Pierceبريس )

  Semiotic)).15سيميوطيقية 

ويوجد اللمصطلحات األخرى من "عام العالمة" يف كتب   

فضل وهو يعرف يعلم  نظرية األدب ونقد األدب كما ذكره صالح

وطيقية اليت كان يميوطيقية هي من وسيميوسوطيقية. اإلشارة وسيمي

                                                           
 212. ص( م 1992 البناني، الفكر دار: رمص) ومذاهبها، األدبية المدارس عبد يوسف 12 
 15 , (Jakarta: Rajawali Press, Teori Kritik sastra Arab Klasik dan ModernSukron Kamil, 

2009), hal 192 
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وسيميولوجية" هي الكلمة اليت تعّرف هبا  . وطيقيةوسيميتعريفها سواء 

يف فرنس. ومع ذلك،  (Ferdinand De Saussure)فرديناند دي سوسري 

سيميوطيقية يف اللغة العربية أيضا ابصطالح "السماعية" تعرف كلمة 

ن الذي يستعمل كلمة "السماعية" اليت كانت أول معنها الفراسة . ومم

هو غريب اسكندار وعبد الرمحن بعاىل. ولكثرة تلك مصطلحات 

كلمة سيميولوجية وسيميوطيقية فقد اقرتح صالح فضل أن يستعمل  

  16فقط لكى ال يفهم ابملخطئ.

أن علم سيميوطيقية هو العمل و األثر  (Pierce)بريس رائ   

واإلشرتاك بني ثالثة املوضوع : العالمة، املوضوع، وتفسري 

(Interpretan)  أو املشارة واملشارة إليه وقالبها. وأما املراد ابلعالمة ،

خر اآل يقوله: "أعّرف العالمة مبا يعّينه األمر (Pierce)فعرّفها بريس 

املعنّي، الذي يسّمى ابلوضوعى". وقّسمها إىل ثالثة أقسام : اإليقوانت 

(Icon)  واملؤشرات(Indeks)  والرموز. وبدأ سوسري(Saussure)  نظريته

ابلعالمة من اللغة، وقال أن اللغة هي املنهج العالمة الكتشاف 

األفكار. وعنده أن للعالمة معنني، وهي الواحدة من العنصرين : 
                                                           

 16 , (Jakarta: Rajawali Press, , Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan ModernSukron Kamil

2009), hal 192 
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سيغنيفكان . أّما  (Signifie)وسينيفى  (Significant)سيغنيفكان 

(Significant)  .)فهو ما يستطيع أن يظهره )ابلنقط واملكتوب مثال

هو ما يوجد يف الفكرة فقط. سيغنيفكان  (Signifie)واملراد يسيغنفى 

(Significant)  لغة: املشارة، و يسيغنفى(Signifie)  .17لغة: املشارة إليه 

حّدد نفسه ىف اللة األصيلة يف علم العالمة، ( (Saussureو كان سوسري 

 11ولو كان علم العالمة واسع النطق.

 لألدب سيميوطيقية .أ

الذي يستعمل اللغة وسيلة. إن العمل األدب هو العمل الفين   

خرتاع العمل األديب اليت متلك املعىن قبل أن جتعل واللغة هي مادة يف ا 19

أيضا هي مادة يف العمل األديب اليت كانت هلا نظام عمال أبيا. واللغة 

خاص، خارج النظام يف العمل األديب. وذلك يسمى يف سيميوطيقية 

ابملنهج األوىل )سيميوطيقية ابلدرجة األوىل(. وكذلك يف العمل األديب 

                                                           
 17 ., (Jakarta: Raawali Press, Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan ModernSukron Kamil, 

2009), hal 196-199.  
 18 220), hal 2002, (Yogyakarta: Kanal, , Semiotika NegativaSt. Sunardi 
 19 , dan Penerapannya, (Yogyakarta: , Beberapa Teori Sastra, Metode KritikRachmat Djoko

Pustaka Pelajar, 1995), hal 121 
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اللغة كان له النظام اخلاص يف خارج اللغة، و يعين الفن يصنع من 

 24يسمى يف سيميوطيقية ابملنهج الثانية )سيميوطيقية ابلدرجة الثانية(.

عالمات مها نظرية حتليلية األدب إن نظرية البنيوية و علم ال

 وكان حتليل األدب ابستعمال نظرية سيميوطقية مواصلة 21املوضوعية.

تفصل نظرية البنيوية عن األدب بنظرية البنيوية. وال ميكن أن  من حتليل

نظرية السيميوطيقية ألّن العمل األديب يرتّكب من عالمات الىت هلا 

املعىن. وبغري اإلهتمام على العالمات ومنهج العالمات فال نستطيع أن 

إذن، إن حتليل األدب بنظرية سيميوطيقية هو   22نفهم معناه كامال.

تحليل األدب على وجهة اكتشاف بنيوية العالمات، وأّن العمل سعي ل

و حتليل هذه  23األديب هو تركيب العالمات و تعني املعىن املمكن منه.

                                                           
 20 , dan Penerapannya, (Yogyakarta: , Beberapa Teori Sastra, Metode KritikRachmat Djoko

Pustaka Pelajar, 1995), hal 121 
 
21 , dan Penerapannya, (Yogyakarta: , Beberapa Teori Sastra, Metode KritikRachmat Djoko

Pustaka Pelajar, 1995), hal 121 
  
 22 ta: , dan Penerapannya, (Yogyakar, Beberapa Teori Sastra, Metode KritikRachmat Djoko

Pustaka Pelajar, 1995), hal 118 
 
 22 ta: , dan Penerapannya, (Yogyakar, Beberapa Teori Sastra, Metode KritikRachmat Djoko

Pustaka Pelajar, 1995), hal 122 
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بنيوية العالمات حنتاج إىل حتليلية بنيوية لنفهم تلك معىن العالمات 

 24الذي ربط يف بنيوية عالمات.

و اللغة يف  (Meaning)إّن معىن اللغة األصلى مسي "ابلعىن" 

أن  (Hirsh)ويرى هريش   (Significance)العمل األديب مسي "ابملغزى" 

إمهال املؤلف انبغ من تصور أن معىن العمل األديب خيتلف من انقد 

ؤلف نفسه من مرحلة عند املبل يحتلف لناقد، ومن عصر لعصر، 

املعضلة يقيم تفرقة بني املعىن ألخرى. ولكي يتغلب على هذه 

(Meaning)   واملغزى(Significance) ألديب قد ، ويرى أّن مغري النص ا

يحتلف، ولكن معناه اثبت . إّن الثابت هو املعىن الذي ميكن الوصول 

ملغزي يقوم على إليه من خالل حتليل النص، أما املتغري فهو املغزى. إن ا

أنواع من العالقة بني النص و القارئ، أما املعىن فهو قائم يف العمل 

 25نفسه.

 

 

                                                           
 22 ta: , dan Penerapannya, (Yogyakar, Beberapa Teori Sastra, Metode KritikRachmat Djoko

Pustaka Pelajar, 1995), hal 121 
 
 28 ص ،( 2001 الثاقفي، الومركز:  بيروت) اـتأويل، آليات و القراءة إشكاليات زيد، أبو حامد نصر 25 
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و قراءة هريمينيقية  (Heuristik)قراءة هيوريسطيقية  .ب

(Hermeneutika) 
لتحليل العمل األديب بتحليل فت الطريقة اخلاصة و عرّ 

و قراءة هريمينيطيقية  (Heuristik)سيميوطيقية فهي قراءة هيوريسطيقية

(Hermeneutika).شرح نصر حامد أبو زيد أهنا معضلة  26أو التكرار

يا، أم نصا دينيا، تفسري النص بشكل عام، سواء كان النص نصا اتريح

 فهو حتليل النص stik)rieu(Hأما قراءة هيوريسطيقية  27أم نصا أديبا.

و املرادة  21على أساس تركيب اللغة أو علم العالمة ابالدرجة األوىل.

هو حتليل التكارار للنص بعد أن (Hermeneutika)   بقراءة هريمينيطيقية 

، و اهلدف من اكتشاف   (Heuristik)هيوريسطيقيةحتلله بتحليل قراءة 

إن العمل األديب هو املنهج العالمة الذي   29املعىن نت النص املخفي. 

ينقسم إلىل قسمني و األدب   34كان له شرط خاص ومطابق بنوعه. 

                                                           
 26 ta: , dan Penerapannya, (Yogyakar, Beberapa Teori Sastra, Metode KritikRachmat Djoko

Pustaka Pelajar, 1995), hal 122 
 
  12 ص ،(  2001 ، الثاقفي المركز:  بيروت) ، التأويل آليات و القراءة شكالياتإ زيد، ابو حامد نصر 27 
 12 ص ، التأويل آليات و القراءة شكالياتإ زيد، ابو حامد نصر 28 
 29 ., (Jakarta: Raawali Press, Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan ModernSukron Kamil, 

2009), hal 221-222.  

 
20 ta: , dan Penerapannya, (Yogyakar, Beberapa Teori Sastra, Metode KritikRachmat Djoko

Pustaka Pelajar, 1995), hal 122 
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: الشعر و النثر ، ومها أنواع أيضا . من نوع النثر : قصة قصرية، 

والشعر له قا فية. لألدب نوع ، لذا فتحلله خمتلفة مطابقة بنوعه، ولو  

 كان يف املبدأ سواء. 

أن الشعر منذ زمن بعيد حىت اآلن يتغري   (Riffaterre) بنّي ريفاتري

)يف هذا احلال ، قد حبث   31بسبب تغري اإلداراك والصيغة الفنية.

عر، ولكن هذا خاصة عن العمل األديب من نوع الش (Riffaterre)ريفاتري 

 يف العمل األديب من نوع النثر(. البحث يستطيع أيضا أن يستعمله

 املبحث الثالث : حملة زهري بن أيب سلمى .  3

  نبذة عن حياة زهري بن أيب سلمى .أ

عرف العرب منذ القدم حببهم للشعر وتعلقهم به، فهو فن أديب 

حرفــة هلم، فكان  أتقنه الكثريون من العرب وبرعوا به، واعتربه البعض

جيتمعون يف سوق هلم، يلقي كل منهم شعــره، وبعد أن جاء اإلسالم 

حافظ الشعراء على مكانتهم، وقد حظي الشاعر حسان بن اثبت، 

ابهتمام الرسول صل هللا عليه وسلم، ولقب فيما بعد بشاعر الرسول، 

 واستمرت أمهية الشعر ومكانته، يف عهد اخللفاء الراشدين فكان من
                                                           

 1), hal 1982, (Blooming: Indiana University Prees , Semiotics of PoetryiffaterreMichael R 
21 
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يثبت، كفاءته يحصل على مكافأة ماليــة من اخلليفة، ويعد الشاعر 

اجلاهلي زهري بن أيب سلمى من الشعراء الذين أجادوا يف نظم القصائد 

  وإلقائها

 نبذة عن حياة الشاعر زهري بن أيب سلمى  .ب

زهري بن أيب ُسلمى بن ربيعة بن رايح بن قرّة بن احلارث بن إلياس  .1

 ر املزين بن نصر بن نزا

ولد يف مصر، وكان يقيم يف داير جند، كان حكيماً يف عصره، وله   .2

 اتريخ طويل يف جمال الشعر 

يعترب من أحد شعراء املعلقات السبع اليت علقت على جدار الكعبة  .2

املشرفة قدمياً، وكان من أوائل شعراء العصر اجلاهلي، لقبه عمر بن 

 اء نظراً لصدق شعرهاخلطاب رضي هللا عنه بشاعر الشعر 

يعد الشاعر زهري أيب سلمى من شعراء اجلاهليــة، كان ابرعًا يف  .2

 الشعر، وتغنت العرب بقصائده على مر السنني 

تزوج زهري بن أيب سلمى من زوجته األوىل أم أوىف من قبيلة بين  .5

 قطفان، وقام بتطليقها بسبب موت أطفاهلا اليت تنجبهم  

 نظم فيها قصيدة .6
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تزوج مرة أخرى بكبشة بنت عمار القطفانية، وكانت من نفس   .7

 القبيلة وأجنب منها ولدين

 نشأته و تعلــقه ابلشعر .ج

نشــأ ابن أيب سلمي يف بيت عريق، وهو من قبيلة مزينة من معز  .1

أحد قبائل مضر، ترعرع يف جند، كانت أمه من قبيلة ذبيان، وخاله 

د أثر ذلك يف أدبه، وحكمته، ورأيه، الشاعر بشامة بن الغدير، وق

 وقوله للشعر

ن الشاعر الشهري أوس بن حجر، بعد وفاة والده، تزوجت أمه م .2

 ترىب على يديه، فنشأ وعاش يف بيئة حمبة للشعروقد 

وحكيماً، وتبىن إصالح اجملتمع، ونصرة ،  جعل من نفسه قاضيا .2

 ماملظلو 

خلنساء، وسلمى، وكانت كان لزهري بن أيب سلمى أختان مها: ا .2

 تنظمان الشعر ، وكان لديه من األبناء، كعب، وجبري

 زهري بن أيب سلمىحملة عن شعر  .د

 وذبيان هل أقسمتم كّل مقسم  األحلف عين رسالة أال أبلغ 

 ليخفى ومهما يكتم هللا يعلم   فال تكتمّن هللا ما يف نفوسكم 
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 أو يعّجل فينقمليوم احلساب   يؤّخر فيوضع يف كتاب فيّدخر 

 وما هو عنها ابحلديث املرّجم   وما احلرب إال ما علمتم وذقتم 

 و تضر إذا ضرّيتموها فتضرم   مىت تبعثوها تبعثوها ذميمة 

 وتلقح كشافا مث تنتج فتتئم   فتعرككم عرك ارحي بثفاهلا 

 كأمحر عاد مث ترضع فتفطم   غلمان أشأم :هلم فتنتج لكم 

 قرى ابلعراق من قفيز و درهم  ألهلها  فتغلل لكم ماال تغلّ 

 مثانني حوال ال أابلك يسأم  ت تكاليف احلياة ومن يعشسئم

 متته ومن ختطئ يعّمر فيهرم  أيت املنااي خبط عشواء من تصبر 

 ولكّنين عن علم مايف غد عم   مايف اليوم و األمس قبلهوأعلم  

 نسمي يضّرس أبنياب ويوطأ مب  ن مل يصانع يف أمور كثريةوم 

 على قومه يستعن عنه ويذمم  يك ذا فضل فيبجل بفضلهومن 

 يفره ومن ال يتق الشتم يشتم  ن عرضهومن جيعل املعروف من دو 

 يكن محده ذّما عليه ويندم ومن جيعل املعروف يف غري أهله 

 يهّدم ومن ال يظلم الناس يظلم   ومن مل يذد عن حوضه بسالحه

 وإن يرق أسباب الّسماء بسّلم  ينلنهومن هاب أسباب املنااي 

 يطيع العوايل رّكبت كّل هلذم  ص أطراف الّزجاج فإنّهومن يع
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 إىل مطمئّن الرّب ال يتجمجم  ن يوف ال يذمم ومن يفض قلبهوم

 نفسه مل يكّرم ومن مل يكّرم  ب يحسب عدّوا صديقهغرت يومن 

وإن خاهلا ختفى على الّناس  ن عند امرىء من خليقةومهما تك

 م تعل

 زايدته أو نقصه يف الّتكّلم  ترى من صامت لك معجب وكائن

 من الّذّل يندم يوما وال بعفها  يسرتحل الّناس نفسهومن ال يزل 

فلم يبق إال صورة الّلحم و   الفىت نصف و نصف فؤاده لسان

 الّدم 

 وإّن الفىت بعد الّسفاهة يحلم    ه الشيخ ال حلم بعدهوإن سفا

 ومن يكثر الّتسال يوماً سيحرم   فعدمطيتم وعدانسألنا فأع
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 الباب الثالث

 البحث يةمنهج

 مدخل البحث ونوعه .أ

كما يف كلمة  semeمشتقة من اجلذر اليناين  semioticالكلمة 

semiotikos  .هو علم مكرس  السيميوطيقية 1اليت تعين مؤول العالمات

لدراسة إنتاج املعىن يف اجملتمع و تعين كذلك بعمنيات الداللة 

(signification)   وعمليات اإلتصال(communication)   أي الوسائل

 اليت بواسطتها تتوالد املعىن وجيري تبادهلا معا ومتسل مواضعيها شىت أنساق

(system( العالمة والكودات )codes اليت تعمل يف اجملتمع والرسائل )

(messagesالفعل ).علم العالمة  2ية والنصوص اليت تنتج من خالهلا

( علم يدرس أنساق العالمات واألدلة والرموز ، سواء أكانت يقية)السيميوط

طبيعية أم صنلعية . و تعّد اللسانيات جزءا من السيميائيات اليت تدرس 

العالمات أو األدلة اللغوية و غري اللغوية ، يف حني أن اللسانيات ال تدرس 

                                                           
  10. ص ،(  م 6002 ، للثقافة األعلى جلسالم:  قاهرة) ، العالمات علم الجزيري، جمال مترجم جانز ليتسا و بولكوبلى1 

 
 6006 ، العربية النهضة دار:  القاهرة) ، البياتي الوهاب عبد شعر في العنوان سمييوطيقا ، محمود حسن صر النا عب 6 

  12. ص ،( م



 

62 
 

لعلم ، هناك سوى األدلة أو العالمات اللغوية . ومن الّرواد الؤّسسني هلذا ا

 فرديناند دي سوسري وشارل ساندرز يريس ومايكل رفرتي .

أما بياانت هذا البحث فهي الكلمات أو اجلمل أو النصوص اليت تدل 

 على الرمزية يف الشعر زهري بن أيب سلمى.

 أدوات مجع البينات  .ب

أما أداوات مجع البياانت يف هذا البحث فهي األدوات البشرية أي الباحثة 

 هتا.ذا

 طريقة مجع البياانت .ج

أما يف هذا البحث فهي الطريقة الواثئقية، وهي أن تقرأ الباحثة الشعر زهري 

بن أيب سلمى عدة مرات لتستخرج منها البياانت اليت تريدها، مث تقسم 

تلك البياانت وتصنفها حسب النظرية املراد حتليلها لتكون هناك بياانت 

 عن الرمزية.

 البياانت طريقة حتليل .د

 أما يف حتليل البياانت اليت مث مجعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية:
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اجملموعة ألخذ  حتديد البياانت : وهنا تتختار الباحثة من البياانت .1

 البياانت املهمة

تصنيف البياانت : هنا تصنيف الباحثة البياانت احملددة إىل جمموعات   .6

 .البياانت املناسبة مبركز البحث

عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها: تعرض الباحثة البياانت ومناقشتها  .3

 موافقه ابلنظرية املستخدمة.

 تصديق البياانت  .ه

إن البياانت اليت مث مجعها و حتليلها حتتاج إىل التصديق ، وتتبع الباحثة يف 

 تصديق البياانت هذا البحث الطرائق التالية:

وهي النصوص األدبية اليت تنضمن على الرمزية  مراجعة مصادر البياانت .1

 يف شعر زهري بن أيب سلمى 

الربط بني البياانت اليت مث مجعها مبصادرها، أي ربط البياانت عن الرمزية   .6

)اليت مث مجعها وحتليلها( ابلنصوص األدبية يف شعر زهري بن أيب سلمى يف 

 معلقتها اليت تنص هذه الرمزية.

 خطوات البحث .ذ

 تتبع الباحثة يف إجراء حبثها هذه املراحل الثالثة التالية :
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مرحلة اإلستعداد : تقوم الباحثة يف هذه املرحلة يتحديد موضوع حبثها  .1

ومركزاته، وتقوم بتصميمه، وحتديد أدواته، ووضع الدراسات السابقة اليت 

 هلا عالقة به، وتناول النظرايت اليت هلا عالقة به

ذ: تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جيمع البياانت و حتليلها مرحلة التنفي .6

 ومناقشتها.

مرحلة األهناء : يف هذه املرحلة يكمل الباحث حبثه ويقوم يتغليفه   .3

وجتليده. مث تقدم للمناقشة للدفاع عنه، مث يقوم يتعديله وتصحيحه على 

 أساس مالحظات املناقشني.
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 الباب الرابع

 وحتليلها ومناقشتهاعرض البياانت 

املعلقة زهري بن أيب سلمى هو الشعر العريب اجلهلي. وسألت من   

هيكل األعمال األبية، ومشلت الشعر العرب الكالسيكي. بني الفروق 

البارزة بني الشعرالكالسيكي و الشعر العريب احلديث: أوال، يف السعر 

ة كلها. و اثنيا، الكالسيكي ليس هناك عنوان، كما املوثق من معىن القصيد

يف الشعر العريب الكالسيكي هناك العديد من املواضيع الرئيسية، اليت 

 تتجمع بشكل عفوي معا. 

من حيث الشكل، املعلقة زهري بن أيب سلمى مبا يف ذلك الشعر   

التقليدية، الذي ينطبق يف التقليد العريب الكالسيكي، أي العربية قصدة 

وما على إثنني مع القافية النهاية، هو الشعر يتكون من سطر واحد مقس

 ميم.

املعلقة زهري بن أيب سلمى الشعر العريب القدمي. كما هو معروف أن 

زهري بن أيب سلمى هو شاعر الفرتة اجلاهلية اليت وضعها نقاد األدب العريب 

 ول مع أمرؤالقيس و انبغة الزاين.يف املركز األ
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 نص شعر .أ

 

 عين رَِساَلًة  اأَلْحَلفَ  َأاَل أَْبِلغِ 

 َوُذْبيَاَن َهل أَْقَسْمُتْم ُكلَّ ُمْقَسمِ 

  مْ كُ سِ وْ فُ  ن ُ ا يف هللا مَ  نَّ مُ تُ كْ  تَ اَل فَ 

 مِ لَ عْ هللا ي َ  مُ تِ كْ ا يُ مَ هْ مَ ى وَ فَ خْ يَ لِ 

 يُ َؤخَّْر فَ يُ ْوَضْع يف ِكَتاٍب فَ ُيدََّخرُ 

 مِ قَ ن ْ ي ُ ف َ  لْ جَّ عَ ي ُ  وْ أَ  ابِ سَ احلِ  مِ وْ ي َ لِ  

  مْ تُ ق ْ ذُ وَ  مْ تُ مْ لِ ا عَ  مَ اَل إِ  بُ رْ َوَما احلَ 

  ثِ يْ دِ حلَ بِ  هاَ نْ عَ  وَ ا هُ مَ وَ 
ُ
 مِ جَّ رَ امل

 َذميَمًة  اهَ وْ ث ُ عَ ب ْ ا ت َ هَ وْ ث ُ عَ ب ْ  ت َ َت مَ 

 مِ رَ ضْ تَ ا ف َ هَ وْ مُ تُ ي ْ رَّ ا ضَ ذَ إِ  رَ ضْ تَ وَ 

 حي بِثفاهلا ر  لا كَ رْ م عَ كْ كً ُر عْ ت َ ف َ 

 مِ ْنتِ ت ُ ف َ  جْ تَ ن ْ ت ُ  ا ُثَّ افً شَ كِ   حْ قَ لْ ت َ وَ 

  لهمْ ك    مَ أَ شْ ن أَ ماَ غلْ  مْ كُ لَ  جُ تِ نْ ت ُ ف َ 

 مِ طِ فْ ت َ ف َ  عْ ضِ رْ ت ُ  ُثَّ  ادٍ عَ  رِ حَْ أَ كَ 
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 فَ تُ ْغِلْل َلُكْم َمااَل تُِغل  أِلَْهِلَها 

 مِ هَ رْ دِ وَ  زً ي ْ فِ من قَ  اقِ لعرَ ى بِ رَ ق ُ 

 َوَمْن يَِعْش َسِئْمُت َتَكالِْيَف احلََياِة 

 ََثَاِننْيَ َحْواًل اَل َأَبَلِك َيسأمِ 

 ُت اَلمَنااَي َخْبَط َعْشَواَء َمْن ُتِصْب رَأَيْ 

 ُُتِْتُه َوِمْن ُُتِْطْئ يُ َعمَّْر فَ يَ ْهَرمِ 

َلُه   َوأَْعَلُم َمايِف اليَ ْوِم َو اأْلَْمِس قَ ب ْ

 َوَلِكنَّيِن َعْن ِعْلِم َمايف َغٍد َعمِ 

َرٍة   َوَمْن َلَْ ُيَصاِنْع يف أُُمْوٍر َكِثي ْ

 طَْأ مبَْنِسمِِبَنْ َياٍب َويُو ُيَضرَّْس 

 َوَمْن َيُك َذا َفْضِل فَ يَ ْبَخْل ِبَفْضِلِه 

 َعَلى قَ ْوِمِه ُيْستَ ْعَن َعْنُه َويُْذَممِ  

  َوَمْن ََيَْعِل املْعُرْوَف ِمْن ُدْوِن ِعْرِضهِ 
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 يَِفْرُه َوَمْن اَل يَ تَِّق الشَّْتَم ُيْشَتمِ 

 َوَمْن ََيَْعِل اْلَمْعُرْوَف يف َغرْيِ أَْهِلهِ 

  ُكْن َحُْدُه َذمًّا َعَلْيِه َويَ ْنَدمِ يَ  

 َيُذْد َعْن َحْوِضِه ِبِساَلِحهَوَمْن َلَْ 

يُ َهدَّْم َوَمْن اَل َيْظلِم النَّاَس يُْظَلمِ    

  َمْن َهاَب َأْسَباَب اَلمَنااَي يَ نَ ْلَنهُ 

 َوِإْن يَ ْرَق َأْسَباَب السََّماِء ِبُسلَّمِ 

 فَِإنَُّه َوَمْن يَ ْعص َأْطرَاَف الز َِجاج 

َبْت ُكلَّ هَلَْذمِ   يُِطْيُع اْلَعَوايل رُكِ 

   َوَمْن يُ ْوِف الَ يُْذَمْم َوَمْن يُ ْفِض قَ ْلُبهُ 

 ِإََل ُمْطَمِئنِ  اْلِبِ  ال يَ َتَجْمجمِ 

 َوَمْن يَ ْغرَتِْب ََيِْسْب َعُدوَّا َصِديْ َقهُ 

 َوَمْن َلَْ ُيَكرِ ْم نَ ْفَسُه َلَْ َيَكرَّمِ 
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َقةٍ َوَمْهَما َتكُ    ْن ِعْنَد اْمرِىِء ِمْن ُخِلي ْ

 َوِإْن َخاهلَا َُتَْفى َعَلى النَّاِس تُ ْعَلمِ 

 وََكاَئْن تَ َرى َمْن َصاِمٍت َلَك ُمْعِجبٍ 

 زايََدَتُه أَْو نَ ْقُصُه يف التََّكلَّمِ 

 َوَمْن اَل يَ َزْل َيْستَ ْرِحُل النَّاَس نَ ْفَسهُ 

 يَ ْنَدمِ  َواَل بُ ْعِفَها يَ ْوًما ِمْن الذ لِ   

 َت ِنْصٌف َو ِنْصٌف فَؤاُدُه ِلَساُن اَلف

 فَ َلْم يَ ْبَق ِإاَل ُصوَرُة اللَّْحِم َو الدَّمِ 

 َوِإْن َسَفاَه الشَّْيِخ ال ِحْلَم بَ ْعَدهُ 

 َوِإنَّ الَفَت بَ ْعَد السََّفاَهِة ََيُْلمِ 

ُتْم َوُعْدانَ فَ ُعْدتُْ   َسأَْلَنا َفَأْعطَي ْ

 لت ساَل يَ ْوًماً َسُيْحَرمِ َوَمْن ُيْكِثُر ا 
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 (Heuristik)القراءات هيورستيقية ب . 

 البيت األول

أقسُم ، ِبّلل  الَعِظيم : ( أَْقَسْمُتمْ  َأاَل أَْبِلِغ اأَلْحَلَف عين رَِساَلًة َوُذْبيَاَن َهل

َكِذًب َو بُ ْهَتاانً  -َحَلَف بِهِ   ُكلَّ ُمْقَسمِ ( 1الَ تُ ْقِسُم ِباّلل  ِ

 البيت الثاين

 َفاَل َتْكُتُمنَّ هللا َما يف نُ ُفْوِسُكْم لَِيْخَفى َوَمْهَما ُيْكِتُم هللا يَ ْعَلمِ 

 البيت الثالث

َقمِ   يُ َؤخَّْر فَ يُ ْوَضْع يف ِكَتاٍب فَ ُيدََّخُر لِيَ ْوِم احِلَساِب َأْو يُ َعجَّْل فَ يُ ن ْ

 البيت الرابع

َرجَّمِ َوَما احَلرْ 
ُ
ُتْم َوَما ُهَو َعْنهاَ ِبحلَِدْيِث امل  ُب ِإاَل َما َعِلْمُتْم َوُذق ْ

 البيت اخلامس

َعثُ ْوَها َذميَمًة  َوَتْضَر ِإَذا َضرَّيْ ُتُمْوَها فَ َتْضَرمِ  َعثُ ْوَها تَ ب ْ  َمَت تَ ب ْ

 البيت السادس

                                                           
 (عربي عربي المعاني) الغني معجم 3  
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َتْج فَ تُ ْنِتمِ فَ تَ ْعرًُكْكم َعْرَك الر حي بِثفاهلا َوتَ ْلَقْح ِكَشافًا ُثَّ ت ُ   ن ْ

 البيت السابع

 فَ تُ ْنِتُج َلُكْم غْلمَان َأْشَأَم ك لهْم َكَأْحَِر َعاٍد ُثَّ تُ ْرِضْع فَ تَ ْفِطمِ 

 البيت الثامن

ًز َوِدْرَهمِ   فَ تُ ْغِلْل َلُكْم َمااَل تُِغل  أِلَْهِلَها قُ َرى ِبلعرَاِق من َقِفي ْ

 البيت التاسع

( َوَمْن يَِعْش  ََثَاِننْيَ َحْواًل اَل 3)َمَشقَُّتهاَ  َتَكالِْيَف احلََياةِ ( 2)َرََتبَةَ  َسِئْمتُ 

 َأَبَلِك َيسأِم 

 البيت العاشر    

رَ ) َخْبَط َعْشَواءَ رَأَْيُت اَلمَنااَي  ( َمْن 4ٍة يَ َتَصر ُف َعَلى َغرِي ِعْلٍم َواَل َبِصي ْ

 ُتِصْب ُُتِْتُه َوِمْن ُُتِْطْئ يُ َعمَّْر فَ يَ ْهَرِم 

 البيت احلادي عشر

َلُه َوَلِكنَّيِن َعْن ِعْلِم َمايف َغٍد َعِم   َوأَْعَلُم َمايِف اليَ ْوِم َو اأْلَْمِس قَ ب ْ

 البيت الثاين عشر

                                                           
 (عربي عربي المعاني) الغني معجم 3 
 (عربي عربي المعاني) الغني معجم0 
 (عربي عربي المعاني) الغني معجم 3 
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َرٍة  َوَمْن َلَْ ُيَصاِنْع يف أُمُ  )َكشََّر َعْن  ِِبَنْ َيابٍ ( 5)َدِقْيقٌ  ُيَضرَّسْ ْوٍر َكِثي ْ

 ( َويُوطَْأ مبَْنِسِم 6أَنْ َيابِهِ 

 البيت الثالث عشر

 َن َعْنُه َويُْذَممِ ْستَ عْ  َوَمْن َيُك َذا َفْضِل فَ يَ ْبَخْل ِبَفْضِلِه  َعَلى قَ ْوِمِه يُ 

 البيت الرابع عشر

)َُيَاِفُظ َعَلى َعْرِضِه : َعَلى َحَسِبِه   ِعْرِضهِ َوَمْن ََيَْعِل املْعُرْوَف ِمْن ُدْوِن 

 ( يَِفْرُه َوَمْن اَل يَ تَِّق الشَّْتَم ُيْشَتِم 7َو َنَسِبِه، فَ َرِشهِ 

 البيت اخلامس عشر

)اسم لكل فعل يعرف حسنه بلعقل او الشرع،  اْلَمْعُرْوفَ َمْن ََيَْعِل وَ 

يف َغرْيِ ( 8وهو خالف املنكر. املعروف الصنيعة يسديها املرء إَل غريه

 أَْهِلِه َيُكْن َحُْدُه َذمًّا َعَلْيِه َويَ ْنَدمِ 

 البيت السادس عشر

                                                           
 (عربي عربي المعاني) الغني معجم 3 
 (عربي عربي المعاني) الغني معجم 3 
 (عربي عربي المعاني) الغني معجم 3 
 (عربي عربي المعاني الوسيط معجم 8 
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يُ َهدَّْم َوَمْن اَل )َوقََّف(  ( ِبِساَلِحهِ 9)ُُمَْتِمُع اْلماَءِ  َحْوِضهِ ْد َعْن َوَمْن َلَْ َيذُ 

 َيْظلِم النَّاَس يُْظَلِم 

 البيت السابع عشر

 –) الش جاع ال يهاب املني ة : املوت ، املنون  اَلمَناايَ  َوَمْن َهاَب َأْسَبابَ 

 َوِإْن يَ ْرَق َأْسَباَب السََّماِء ِبُسلَّمِ  يَ نَ ْلَنهُ ( 10ني ةاملني ة وال الد  

 البيت الثامن عشر

َبْت ُكلَّ هَلَْذمِ   َوَمْن يَ ْعص َأْطرَاَف الز َِجاج فَِإنَُّه يُِطْيُع اْلَعَوايل رُكِ 

 البيت التاسع عشر

 ْفِض قَ ْلُبُه ِإََل ُمْطَمِئنِ  اْلِبِ  ال يَ َتَجْمجِم َوَمْن يُ ْوِف الَ يُْذَمْم َوَمْن ي ُ 

 البيت عشرون

(ََيِْسْب َعُدوَّا َصِديْ َقُه َوَمْن ََلْ 11نَ زََح َعِن الَوَطِن، هَاِجرٌ  ( يَ ْغرَتِبْ َوَمْن 

 ُيَكرِ ْم نَ ْفَسُه َلَْ َيَكرَِّم 

 البيت واحد و عشرون

                                                           
 (عربي عربي المعاني) الوسيط معجم 9 
 (عربي عربي المعاني) الغني معجم 33 
 ( عربي عربي المعاني) الرائد معجم 33 
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َقٍة )َحَسٌن اَْو َسيِ ٌئ(  َوِإْن َخاهلَا َُتَْفى َومَ  ْهَما َتُكْن ِعْنَد اْمرِىِء ِمْن ُخِلي ْ

 َعَلى النَّاِس تُ ْعَلِم 

 البيت اثنني وعشرون

 وََكاَئْن تَ َرى َمْن َصاِمٍت َلَك ُمْعِجٍب زايََدَتُه َأْو نَ ْقُصُه يف التََّكلَِّم 

 البيت ثالثة وعشرون 

 ْل َيْستَ ْرِحُل النَّاَس نَ ْفَسُه َواَل بُ ْعِفَها يَ ْوًما ِمْن الذ لِ  يَ ْنَدِم َوَمْن اَل يَ زَ 

 البيت الرابعة و عشرون

 ِلَساُن اَلفَت ِنْصٌف َو ِنْصٌف فَؤاُدُه  فَ َلْم يَ ْبَق ِإاَل ُصورَُة اللَّْحِم َو الدَِّم 

 البيت اخلامسة وعشرون

 َوِإنَّ الَفَت بَ ْعَد السََّفاَهِة ََيُْلِم  ْعَدهُ َوِإْن َسَفاَه الشَّْيِخ ال ِحْلَم ب َ 

 البيت السادسة وعشرون

ُتْم َوُعْدانَ فَ ُعْدُتْ َوَمْن ُيْكِثُر الت ساَل يَ ْوًماً َسُيْحَرمِ   َسأَْلَنا َفَأْعطَي ْ
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 (  (Hermeneutikaالقراءات هريمينيطقية .ج

   

 َأََل أَْبِلِغ اأَلْحَلَف عين ِرَساَلة  

 ْبيَاَن َهل َأْقَسْمت ْم ك لَّ م ْقَسمِ َوذ  

 َفاَل َتْكت م نَّ هللا َما ِف ن  ف ْوِسك مْ 

 لَِيْخَفى َوَمْهَما ي ْكِتم  هللا يَ ْعَلمِ 

 ي  َؤخَّْر فَ ي  ْوَضْع ِف ِكَتاٍب فَ ي دََّخر  

َقمِ   لِيَ ْوِم احِلَساِب َأْو ي  َعجَّْل فَ ي  ن ْ

 

وفوا العقود يف اسإسالم مع قبيلة دزوبيان يف هذه البيت الثالثة يعلن زهري أل

أقسم رمسيا. ولذلك يذكر زهري عدم انتهاك وخيانة العهد، وال خيفي خيانة 

يف القلب، على الرغم من هللا قد خفي عن العلم، وسوف مكافاله. ميكن 

يعليق لرد هللا يف املعيش أو سارع يف هذا العاَل. هذه البيت تشري إَل أن 

  القيامة، واملكافأة والعقاب.الشاعر يؤمن يف
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ت مْ   َما احَلْرب  ِإََل َما َعِلْمت ْم َوذ ق ْ

 َوَما ه َو َعْنهاَ ِِبحلَِدْيِث امل َرجَّمِ 

َعث  ْوها َعث  ْوَها تَ ب ْ  َذميَمة   َمََت تَ ب ْ

 َوَتْضَر ِإَذا َضرَّيْ ت م ْوَها فَ َتْضَرمِ 

 فَ تَ ْعر ك ْكم َعْرَك الّرحي بِثفاهلا

َتْج فَ ت  ْنِتمِ َوتَ ْلقَ   ْح ِكَشاف ا ُث َّ ت  ن ْ

 فَ ت  ْنِتج  َلك ْم غْلمَان َأْشَأَم كُّلهمْ 

 َكَأْْحَِر َعاٍد ُث َّ ت  ْرِضْع فَ تَ ْفِطمِ 

 فَ ت  ْغِلْل َلك ْم َماََل ت ِغلُّ أِلَْهِلَها

ز  َوِدْرَهمِ   ق  َرى ِِبلعَراِق من َقِفي ْ
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املصيبة ِبثره. إذا بدأ  يف ذلك اخلمسة قال زهري ِبن احلرب هو شديدة

احلرب فششد احلرب. فأثر احلرب يعين َيعل احلال سيئا وكثري منه ث يولِ د 

اجليل الفاسد. يف أية حال و أي مكان إذا وقع احلرب فسوف يعطي األثرة 

 من احلال السوء واخلسر إما من اخسرة املادية و إما الروح أو النفس

 

 

 َوَمْن يَِعْش   َسِئْمت  َتَكالِْيَف احلََياةِ 

 ََثَاِننْيَ َحْوَل  ََل َأَِبَلِك َيسأمِ 

 

يف هذ البيت قال زهري أنه مشبوع مبختلف أعباء احلياة . أي شخص 

عاش ليكون َثانني عاما، َيب أن يكون ب امللل. امللل عندم ال يتم 

شغل احلياة من األشياء اخلري. لذلك َيب أن تكون احلياة مليئة 

 َيابية، من خالل اخلري حت ال تكون لملة.اسإجراءات اسإ
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 رَأَْيت  اَلمَناََي َخْبَط َعْشَواَء َمْن ت ِصبْ 

ِْته  َوِمْن ُت ِْطْئ ي  َعمَّْر فَ يَ ْهَرمِ   ُت 

 

وييشه املوت اسإبل القريب، وهو اجلمل الذي البصر أقل وضوحا، 

ه لن وبلتايل كل من يتعرض اللهجوم، وميوت له ومن هرب، وقال ان

تتعثر حت سنة. و هذا يعين املوت غري معروف عندما يتعلق األمر، 

ميكن أن ميوت  القدمي. ورسالته األخالقية هي أن تكون مستعدة 

 للموت، ألن ذلك سيحدث بلتأكيد

 

َله    َوَأْعَلم  َماِِف اليَ ْوِم َو اأْلَْمِس قَ ب ْ

 َوَلِكنَّيِن َعْن ِعْلِم َماِف َغٍد َعمِ 

 

يعرف ما حدث وحدث يف األمس واليوم، ولكن مايبحدث  اجلميع

غدا لن يعرف. وهذا يدل على أن املعرفة البشرية تقتصر على تلك اليت 
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يتم التقاطها من قبل احلواس اخلمسة والعقل الذي َيري وَيري من 

 ذوي اخلبة. ويف الوقت نفسه، غدا هو لغزا َل تشهد.

 

َرةٍ   َوَمْن ََلْ ي َصاِنْع ِف أ م ْورٍ   َكِثي ْ

 ي َضرَّْس ِِبَنْ َياٍب َوي وطَْأ ِبَْنِسمِ 

 

هذا الرجل الذي ال يفعل اخلري لإلنسان، ث سيتم سحقه من قبل 

األنياب احلادة أو ينصرها من اخليول حدوة حصان، وهذا يعين أن 

الرجل َيب أن تفعل الكثري من اخلري لإلنسان، و إال فإنه سوف يشعر 

 اسإذالل واليأس 

 

 َوَمْن َيك  َذا َفْضِل فَ يَ ْبَخْل ِبَفْضِلهِ 

 َعَلى قَ ْوِمِه ي ْستَ ْعَن َعْنه  َوي ْذَممِ 
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ال يهتمون بلبيئة، لذلك لن يتم العناية به وسوف تتعرض 

النتقادات شديدة. يف هذه  البيت زهري نصح أن األغنياء َيب 

ولئك أن تويل اهتماما للبيئة، والناس ال ينبغي أن يكون بغيض أل

 الذين َيتاجون

  

 َوَمْن ََيَْعِل املْعر ْوَف ِمْن د ْوِن ِعْرِضهِ 

 يَِفْره  َوَمْن ََل يَ تَِّق الشَّْتَم ي ْشَتمِ 

 

من يعمل عمال خريا بغري إخالص سوف يرتك بغري من الناس. ومن َيتقر 

من دونه سوف َيتقر بغريه من الناس . يرشدان زهري هبذا البيت إَل نعمل  

 ألعمال بسإخالص وأن ال حنتقر غريان كي ال َيتقران غريان. كل ا

 

  

 َوَمْن ََيَْعِل اْلَمْعر ْوَف ِف َغرْيِ َأْهِلِه 
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 َيك ْن َْحْد ه  َذمًّا َعَلْيِه َويَ ْنَدمِ 

 

من يعمل خريا يف غري حمله فلن ينال املدح بل الذي حت يكون اندما. هبذا 

اخلري ملن أو لشيئ غري مناسب للخري ألننا  البيت يرشدان زهري إَل ترك فعل

 إن نفعله لغري حمله سنكوم اندما. 

 

 َوَمْن ََلْ َيذ ْد َعْن َحْوِضِه ِبِساَلِحِه 

ْم َوَمْن ََل َيْظلِم النَّاَس ي ْظَلمِ   ي  َهدَّ

 

يرشدان زهري هبذا البيت إَل حفظ البكة و األنفة و األسرة بسالح بكل ما 

 تقران غريان، وأن ال نظلم أحد كي ال يظلمنا أحد.استطعنا كي ال َي

 

 َوَمْن َهاَب َأْسَباَب اَلمَناََي يَ نَ ْلَنه  
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 َوِإْن يَ ْرَق َأْسَباَِبلسََّماِء ِبس لَّمِ 

 

هبذا البيت يرشدان زهري إَل أنناال نستطيع أن نبتعد من املوت وسوف أيتينا 

 أم نستعد ملواجهة املوت . املوت حمما كان نفر  إَل السماء، ولذلك علينا

 

   َوَمْن ي  ْوِف َلَ ي ْذَمْم َوَمْن ي  ْفِض قَ ْلب ه  

 ِإََل م ْطَمِئنِّ اْلِبِّ َل يَ َتَجْمجمِ 

 

يرشدان زهري هبذا البيت إَل أن  صاحب الوفاء و صاحب اهلدى بسإخالص 

لن خياف عن االحتقار والبالء ولذلك علينا أن نكون صاحب الوفاء و 

 الص يف كل األعمال اخلري.اسإخ

  

 َوَمْن يَ ْغََتِْب ََيِْسْب َعد وَّا َصِديْ َقه  
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 َوَمْن ََلْ ي َكرِّْم نَ ْفَسه  ََلْ َيَكرَّمِ 

 

هبذا البيت يرشدان زهري إَل أن حنذر االغرتاب ألن كثريا من الناس الذين 

تقي يغرتبون َيسبون عدوهم صديقا. ولذلك علينا أن حنذر أنفسنا وأن الحن

 غريما حت ال َيتقران غريان

 

َقةٍ   َوَمْهَما َتك ْن ِعْنَد اْمِرىِء ِمْن خ ِلي ْ

 َوِإْن َخاهلَا َُتَْفى َعَلى النَّاِس ت  ْعَلمِ 

 

اسإنسان املتخلق ِبخالق حسن أو املتخلق ِبخالق شر سوف يعرتف 

 أخالقه مهما كان يسرته. وهكذا إرشاد زهري يف هذا البيت.

 

 تَ َرى َمْن َصاِمٍت َلَك م ْعِجبٍ وََكاَئْن 
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 ِزََيَدَته  َأْو نَ ْقص ه  ِف التََّكلَّمِ 

 

صمت اسإنسان الذي يعجبنا إما من لميزاته أم نقصا نه سوف نعرف من  

 كلمه . وهكذا اسإرشاد من هذا البيت

  

  َوَمْن ََل يَ َزْل َيْستَ ْرِحل  النَّاَس نَ ْفَسه  

 الذُّلِّ يَ ْنَدمِ  َوََل ب  ْعِفَها يَ ْوم ا ِمنْ 

  

الرشاد من هذا البيت هو أن نسمع العفو من غريان وأن نستعف إَل غريان 

 إن كان لنا خطيئات، و إال فنكون اندما.

 

 ِلَسان  اَلفََت ِنْصٌف َو ِنْصٌف فَؤاد ه  

 فَ َلْم يَ ْبَق ِإََل ص ورَة  اللَّْحِم َو الدَّمِ 
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أقسام هي اللسان ، صورة اللحم، و  ينقسم هذا البيت الرجال إَل ثالثة

الدم. يقرر هذا البيت أن نصف الرجل هو اللسان، إن أحسن لسانه 

 أحسن صورته، وإن أساء فله.

 

  َوِإْن َسَفاَه الشَّْيِخ َل ِحْلَم بَ ْعَده  

 َوِإنَّ الَفََت بَ ْعَد السََّفاَهِة ََيْل مِ 

 

، وآخر مع جهل الشباب، زهري أن غرية الرجل العجوز ال رجعة فيها وقال

عندما توجه إَل اخلري ث انه سيكون طيب ومهذب. لذلك َيب أن يتلقى 

 اجليل األصغر اهتماما يف التدريب.

 

ت ْم َوع ْدانَ فَ ع ْدت ْ   َسأَْلَنا فََأْعطَي ْ

 َوَمْن ي ْكِثر  الّتساَل يَ ْوم ا  َسي ْحَرمِ 
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ى ما هو مطلوب. ولكن الس ؤال عن شيء الرجاء فقط، وميكن احلصول عل

 شيئا.عندما كثرة الس ؤال ، فسيأيت يف الوقت املناسب انه ال َيصل على 
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 الباب اخلامس

 اخلامتة 

 االستنباط .أ

ذخذ ة أن أتستطيع الباحثانتهاء كتابة هذا البحث العلمي فتبعد 

 : نتائج البحث، وهي

الشعر زهري بن أيب لل  ة بعد أن حتاملكتوب فهم الباحث يه امع م

سلمى من ذخالل نظرية سيميوطييقية عند ميكائ  ريفاتري اليت تعتمد على 

  (Hermeneutik)و القراءة اهلري مينيطيقية  (Heuristik)القراءة اهلرييسطيقية

املوت، فلسفة احلياة، ومسائ  شعر زهري بن ايب سلمى أن معنها يتحدلث 

 احلياة، و عمر

 –على اثنية الواقعان  (Heuristik)اءة اهلرييسطيقية وجيانب ذلك ، من القر 

  (Hermeneutik)مينيطيقيةالقراءة اهلري بتكار املعىن. ومن اتبدي  املعىن و 

 الواسعة ، مث  قولة : فتظهر هبا فكرة زهري بن أيب سلمى 

ُتْم َوُعْدانَ فَ ُعْدتُْ   ُيْحَرمِ َوَمْن ُيْكِثُر الّتساَل يَ ْوًماً سَ  َسأَْلَنا فََأْعطَي ْ
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السلؤال عن شيء الرجاء فقط، وميكن احلصول على ما هو مطلوب. ولكن 

 عندما كثرة السلؤال ، فسيأيت يف الوقت املناسب انه ال حيص  على شيئا

 القرتاحات  .ب

قد متت كتابة هذا البحث التكميلي يعنوهللا وتوفيقه وقام هذا 

حثة ال يكون كامال البحث التكميلي مع جهد كبري وعناء شديد من البا

شامال . فرتجو من القراء الكرام أن يصححوا ما يلزم تصحيحه وأن 

ينتقدموا كلما حيتلج إىل االنتقاد. ترجو الباحثة ممن عين ابألدب العريب أن 

يتمه لكي ال تكثر فيه النقائص واخلطاءات و أذخريا تتمين الباحثة أن يكون 

 الدارين. آمني. هذا البحث  التكميلي انفعا ينتفع به يف
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