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 االستهالل
 
 

 :قال هللا تعاىل يف القرأن الكرمي
 

 مَّئ صادَّماْت لِغاد  َيا أاي ُّهائ الَِّذْينا آماُنوا ات َُّقوا هللاا واْلت اْنُظْر ن اْفٌس 
 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Alloh dan 

hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. 
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 اإلهداء

 

 :أهدي هذا البحث إىل
 

 ميمونة علي متام والدي احملرتمني العزيزين أابه أمحد أشهر صفوان، وأّماه
 ارمحهما كما ربياين صغريا، واغفر هلما من الذنوب، وحفظهما من األهوال الدنيا، ...ريب

وأسعدمها بسالمة الدين والدنيا واآلخرة، وارزقهما صحة عافية مباركا وعمرا طويال مباركا 
 ورزقا واسعا مباركا

 
 قانتاإخواين دمحم حنرير زحل، وأخوايت جزيلة النفيسة و أولنا 

 اجعلنا يف عبادك الصاحلني وأمة دمحم سيد األولني واآلخرين،...ريب
 ويبارك حياتنا يف الدين والدنيا واآلخرة 

 
 ومشاخيي الكرماء والفضالء يف معهد هداية املبتدئني عونوت تولوع أكوع 

 واألساتيذي يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
 قسم اللغة العربية، وهيئة حتفيظ القرأن، معهد سوانن أمبيل العايلوأصحايب يف  

 حفظهم هللا برمحته 
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 الشكر والتقدير كلوة

 

احلمدهلل على األنعام، والشكر على اإلهلام، والصالة والسالم على سيدان دمحم  
 . أما بعد. خري األانم وعلى آله وصحبه السادة األعالم

شعر صور الوطنية عند أدونيس يف  :حتت املوضوع قد متت كتابة هذا البحث
، واعرتفت الباحثة أنه كثري من يف جمووعة صائدد اوأوى دراسة حتليلية بنيوية جنتيكية

ونتائج هذه الكتابة مل تصل . النقائص واألخطاء، ورغم قد بذلت الباحثة جهدها لتمامها
وأقول إليكم جزاكم هللا . االغرامإىل مثل ذالك بدون مساعدة األساتيذ الكرام واألصدقاء 

 :ولذالك تقدم الباحثة فوائق االحرتام وخالص الثناء إىل. أحسن اجلزاء
حضرة األستاذ الدكتور عبد احلارس، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم . 4

 .اإلسالمية احلكومية مباالنج
ان مالك إبراهيم فضيلة الدكتورة شافية، عميدة كلية العلوم اإلنسانية جامعة موال. 2

 .اإلسالمية احلكومية مباالنج
، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية فضيلة الدوكتور حليمي. 1

 .جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
بقسم اللغة العربية  حبث جامعي فضيلة دمحم أنوار فردوس، املاجستري، املشرف. 1

كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية وأدهبا  
 .مباالنج

قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم  وفضيلة معرفة املنجية، املشرفة األكادميكية. 5
اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج اليت تصاحبين 

 . لثامنةمنذ دراسة األوىل حىت ا
مجيع األساتيذ واألستاذات، يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية . 9

 .جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
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قد نظران وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمية ليكون على الشكل 
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ية العلوم لكل (S1)الستيفاء شروط االختبار النهائي واحلصول على درجة سرجاان 
 .اإلنسانية يف قسم اللغة العربية وأدهبا

 
 م 2141يونيو  22حتريرا مباالنج، 
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 إصرار البئحثة
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وإذا ادعى أحد يف . حضرته وكتبته بنفسي وما زدته من إبداع غري أوأتليف األخر

فعال من حبثه، فأان أحتمل مسؤوال على ذالك ولن املستقبل أنه من أتليفه وتبيني أنه 
تكون املسؤولية على املشرف أو مسؤولية على قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم 

 .اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم مباالنج
 

 م 2141يونيو  22حتريرا مباالنج، 
 الطالبة

 
 مليحة اوأفئدة

 41141441: رقم القيد
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 بحثمستخلص ال

صور الوطنية عند أدونيس يف شعر يف جمموعة قصائد األوىل . 2141. أفئدة، مليحة
كلية . قسم اللغة العربية وأدهبا. البحث اجلامعي. دراسة حتليلية بنيوية جنتيكية

 . جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. العلوم اإلنسانية
 .املاجستريدمحم أنوار فردوس، : املشرف

 صور الوطنية، قصائد األوىل، بنيوية جنتيكية: الكلمة الرئسية 
 
صور الوطنية هو شكل او شرح الشعر عن حب من الوطن بعطية املساعدة على   

صار األدابء العصر الوطنية من موضوعات األدب يف رائعته، ألهنا طريقه او . الوقائع فيها
مرآة على وقعية اإلجتماعية يف اجملتمع، وفيه  األدب هو. مساعدته يف استشهاد وطنه

فمن ذالك يلزم حتليل األدب . مصادر الوقائع يف ذالك العصر ونظر األدابء عن وطنه
بنيوية جنتيكية . لكتساب مصادر الوقائع ونظر األدابء بتقريب او نظرية بنيوية جنتيكية
، تتضمن مخسة تقريب يف علم األدب اإلجتماعي من وجه الداخلي ليس اخلارجي

حقيقة اإلنسانية، موضوع اجلماعي، بنيوية األدب، نظر العامل، ومنطق الفهم : الفكرة
 .والشرح

ما بنيوية األدب يف شعر يف ( 4أسئلة البحث اليت قد عرضت الباحثة فيه  
أما . كيف نظر العامل املؤلف يف شعر يف جمموعة قصائد األوىل( 2جمموعة قصائد األوىل 

يستخدم هذا البحث دراسة كيفية، هي عملية التحليل الذي ينحصل منهج الذي 
وطريقة مجع البياانت بطريقة الواثئقية واملكتبية، وأتخذ من جمموعة . بياانت الوصفية

، كتب عن بنيوية جنتيكية، أدونيس، (علي أمحد سهد إسبري)قصائد األوىل لئدونيس 
 .والبياانت الذي يتعلق هبذا البحث, وسورية

كانت بنيوية الشعر ( 4صل الباحثة نتائج البحث يف جمموعة قصائد األوىل حت 
اليت تنعكس الوقائع وحالة السورية وهي أعيان الشعر اليت تشعر مسئلة اإلقتصادية، 



 

 ي 
 

ونظر العامل أدونيس عن حالة السورية هو ( 2اإلجرمية، اإلجتماعية، الرتبية والسياسة 
، (قتصادية، اإلجرمية، اإلجتماعية، الرتبية والسياسةمسئلة اإل)تصوير املسئلة يف الشعر 

 . هبذا التصوير من اهتمامه على السورية
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ABSTRACT 

 

Af’idah, Malihatul. 2018. Nationalism Representation Adonis’ Approach in 

Anthology “Qasidatul Ula” Poetry through Genetic Structuralism 

Analysis Approach. Thesis. Arabic Letters Department. Faculty of 

Humanity. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor : Muhammad Anwar Firdausi, M.Ag 

 

Keyword: Nationalism Representation, Qasaidul Ula, Genetic Structuralism 

 

Nationalism representation is a form or description of a person's love of 

his/her homeland by contributing to the events that occur. Modern writer made 

nationalism one of the themes in his literary works, as a form of literary 

contributions to his people. Literature is a reflection of the social reality that 

occurs in society, so that there are various sources of events at that time and the 

point of view of the writer to the event. To obtain the source of events and literary 

views it is necessary to have literary analysis through the approach of genetic 

structuralism. Genetic structuralism is not an approach of the external aspects of 

literary works, but on the internal aspects that include the facts of humanity, the 

collective subject, the literary structure, the worldview, and the dialectic of 

explanation and understanding.  

The formulation of the problem presented by the researcher are1) What is 

the literary structure in the anthology of  Qasaidul Ula poetry and 2) How the 

author's world view in anthology Qasaidul Ula poetry. The research method used 

by the researcher is a qualitative method, that is research activities that produce 

descriptive data. Data collection techniques used documentary techniques and 

literature from a collection of  Qosaiidul ula poetry by Adonis (Ali Ahmad Said 

Isbir), book of genetic structuralism, Adonis and Syria. As well as written data 

related to this research. 
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The results obtained by researchers in the anthology of Qasaidul Ula  

poetry are 1). The structure of literary works reflecting the problems and 

conditions of the Syrian community through its indirectly mentioned characters 

and 2). Adonis's world view of Syrian conditions through the problems that 

occurred in Syria. 
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ABSTRAK 

 

Af’idah, Malihatul. 2018. Gambaran Nasionalisme perspektif Adonis dalam 

Antologi Puisi Qasaidul Ula dengan Pendekatan Analisis 

Strukturalisme Genetik. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. 

Fakultas Humaniora. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang.                                                                                        

Pembimbing: Muhammad Anwar Firdausi, M.Ag                                 

 

Kata Kunci: Gambaran Nasionalisme, Qasaidul Ula, Strukturalisme Genetik.      

 Gambaran Nasionalisme merupakan bentuk atau uraian rasa cinta 

seseorang terhadap tanah air dengan memberikan kontribusi atas peristiwa-

peristiwa yang terjadi. Para sastrawan modern menjadikan nasionalisme sebagai 

salah satu tema dalam karya-karya sastranya, sebagai bentuk kontribusi sastrawan 

terhadap bangsanya. Sastra merupakan cerminan atas realita sosial yang terjadi di 

masyarakat, sehingga didalamnya terdapat berbagai sumber peristiwa pada masa 

tersebut dan pandangan sastrawan terhadap peristiwa. Untuk mendapatkan sumber 

peristiwa dan pandangan sastrawan maka perlu adanya anaslisis sastra melalui 

pendekatan strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik bukan sebuah 

pendekatan dari aspek eksternal karya sastra, namun pada aspek internal yang 

mencakup fakta kemanusiaan, subjek kolektif, struktur sastra, pandangan dunia, 

dan dialektika penjelasan dan pemahaman. 

 Rumusan masalah yang disajikan oleh peneliti adalah 1) Apa struktur 

karya sastra dalam antologi puisi Qasaidul Ula dan 2) Bagaimana pandangan 

dunia pengarang dalam antologi puisi Qasaidul Ula. Adapun metode penelitian 

yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif, yaitu kegiatan penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

dokumenter dan pustaka dari kumpulan puisi Qasaidul ula karya Adonis (Ali 



 

 ن 
 

Ahmad Said Isbir), buku-buku strukturalisme genetik, Adonis, dan Suriah. Serta 

data-data tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 Hasil penelitian yang didapatkan peneliti dalam antologi puisi Qasaidul 

Ula antara lain 1). Struktur puisi yang mencerminkan permasalahan dan kondisi 

masyarakat yaitu adanya tokoh-tokoh puisi yang mengalami permasalahan 

ekonomi, tindakan kriminal, sosial, pendidikan, dan polituk di Suriah. 2). 

Pandangan dunia Adonis terhadap kondisi Suriah adalah penggambaran masalah 

ekonomi, tindakan kriminal, sosial, pendidikan, dan polituk Suriah dalam bait-bait 

syiir, dan penggambaran ini juga sebagai bentuk kepedulian Adonis terhadap 

Suriah.  
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 األّول فصلال

 أساسيات البحث ومنهجيته
 

 خلفية البحث. أ

كل . وطنيف ال ياةوكونه دائما، ومنهم دور احل حلياةالعويص قد كان من األمور ا
اد و اإلحتّ . ووزارة ،إمارة ،جمتمعة وهم. حاألمن والفر  كامل لوجودصر التّ أمر فيهم عنا

و الّتغري إىل  كامل الذي يرابط بني اجملتمعة واإلمارة سيخلق ذوق احلنني على الوطنالتّ 
كز تر  ،يف هذا التشريح (2145/6األخصاصى،  دمحم) .تنمية اجملتمعة، اإلقتصاديّة، والّثقافّية

وأما . تصوير، تفسري، وتقرير" صورة"أما معىن . ةعلى املبحث صور الوطنيّ  الباحثة
 ىخر فس بدون نظر خسيس على بالد األالن وطنيف  ذوق احلبّ " ةالوطنيّ "لفظ 

فكرة الّشخص  D. Smithعند   (Wardhani, 2013: 5) .وبعطية املساعدة على الوقائع فيها
فمعناها يوجب كل . عن الوطنّية قد تؤثّر الّرائية من الذي يوّجه املشكالت يف وطنه

شكل او شرح " صور الوطنّية"اجملتمعة و اإلمارة ليزرع احلّب يف وطنه، فصار تعريف 
 . الشعر عن حب من الوطن بعطية املساعدة على الوقائع فيها

. تصنع صور الوطنّية يف األدب، ألّن األدب قد يوّسل على وجود الشعر الوطينّ 
فلذالك أكثر من . األدب هو ابتكار الّناس الذي يتصّور اإلنسانّية، الثقفّية، واحلقيقية

هنضت حياة األدب العصر ألن وعي األدابء . األدابء احلديثة تصنعه مبوضوع الوطينّ 
األدب كل (  4141حسني، ). إلقتصاديّة، السياسّية يف وطنهعن الوقائع اإلجتماعّية، ا

وهذه الرايضة كما تكون  ،رايضة حممودة يتخرج هبا اإلنسان يف فضيلة من الضائل
تكون مبزاولة األقوال احلكيمة اليت تضمنها لغة أي  ،واحملاكاة ،وحسن النظر ،ابلفعل

علي "نع صور الوطنية يف أدهبم ومن بني األدابء احلديثة اليت تص (4649عناين، ) .أمة
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كان يف الصغري  .م 4611ولد أدونيس يف سورية سنة " أمحد سعيد إصرب أو أدونيس
 حيصل أدونيس رائعة. وهو أديب يف قرن العشرين. يتعلم األدب، والقرآن، واإلسالم

يتناول منحة دراسية الفنية يف طرطس  4611، ويف سنة "قدر ثالثني رائعة"كثرية 
. 4651بسبب كياسته ومحاسته مث يدرس الفلسفة يف جامعة الّدميشقي حىت سنة 

خطيئة العريب يف وظيفة فكرته الذي قد جاء بطء يف "ومن أحد أفكاره اليت تشهر 
   (Anwari, 2012: 202)" بدون ذمةابتكار حىّت من يريد زلزلة العريّب فيعمله 

يكتب . صور الوطنّية يف ذالك التشريح، كانوا يف جمموعة قصائد األوىل ألدونيس
جمموعة قصائد األوىل هي جمموعة . 4651 - 4611على وقائع السوريّة يف الّسنة 

الباحثة قصد ت. ويعربها لوجود احلب على الوطنية, شعره األوىل وموضوعها وطنية
هذا البحث . لتناول بياانت احلقيقة عن الوقائع وأصول املشكالت يف السوريةالبحث 

الشعر الكالم الفصيح  (Widyarsa, 2012: 278)". قالت األرض"يركز على موضوع الشعر 
صورها حتيط عن  (Muzakki, 2011). املوزون املقفى املعرّب غالبا عن صور اخليال البديع

اإلجتماعي، وتعاليم الذي يعلم على اجملتمع  حب الوطين، وحر السياسي، وصدق
أن الوطين أرفع من "، و"عقيدة الذي يعلن على العامل"، "أن حياة الشخص للوطن"

قالت "وأما صور الوطنية يف جمموعة قصائد األوىل هو  (Sutarjo, 5) ".بالد أخرى
 األرض يف جذوري آابد حنني، وكل نبضى سؤال يب جوع إىل اجلمال، ومن صدري

رمبا أهتكتهم ضربة عمياء فاستسلموا هلا واستسالنوا، "و " كان اهلوى، وكان اجلمال
رمبا، كأن احلروف السود ...رمبا ألبسوا ثيااب سرت فيها أكف األواثن، واألواثن رمبا

مل أطلع على األرض ميالدا وخيلق من صدري  صمت يف وقعهااآلذان فكأن
   (4652/2, أدونيس) ."اإلنسان

التقدمي أن تلك املتغريات مالحظة عن املشكالت اجملتمعة، اإلقتصادية، يف  شرح
رأت الباحثة كان . السياسية، واإلحتادية بني اإلمارة واجملتمعة يف جمموعة قصائد األوىل

 هذه الدراسة. الوفاق التحليل بني املوضوع والدراسة بنيوية جنتيكية لوسيان غولدمان
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. ة، هو التحليل الذي يركز عناصر اخلارجية يف األدبفرع من الدراسة إجتماعية أدبي
. 2حقيقة اإلنسانية . 4عناصر اخلارجية عند لوسيان غولدمان يف الدراسة بنيوية حتيط 

 .ومنطق الفهم والشرح. 5نظر العامل . 1بنيوية األدب . 1موضوع اجلماعي 

ية يعين حتقيق التحليل الذي يركز على عناصر اخلارج (بنيوية جنتيكية) وتعريفها 
هبدف ألمتم معىن  ،الفكر عن اإلجتماعي الثقفي الذي يسجل يف رائعة األدب

يف هذا البحث أتخذ الباحثة بنيوية األدب و نظر   (Endraswara, 2008: 55). األدب
بنيوية األدب عالقة . العامل ألهنما حييط على كل العناصر يف الدراسة بنيوية جنتيكية

 ,Faruk). الشخص الذي يوجه وقائع اإلجتماعيةمن مبن وبيئته، أما نظر العامل إجابة 

، هو تعرب بنيوية األدب يف أماحجة الباحثة تعملها يف جمموعة قصائد األوىل (56 :2010
جمموعة قصائد األوىل اليت تنعكس على مشكالت من مبن بسبب عالقته وبيئته، 

 . ونظر العامل املؤلف عن جمتمع السورية يف جمموعة قصائد األوىل

فللّتعبري صور الوطنية يف جمموعة قصائد األوىل بنظرية بنيوية جنتيكية خيري 
ونيس يف جمموعة قصائد األوىل دراسة حتليلية بنيوية صور الوطنية عند أد"املوضوع 
 .يف هذا البحث" جنتيكية
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 أسئلة البحث. ب

 قصائد األوىل ؟ جمموعةما بنيوية األدب يف . 4

 قصائد األوىل ؟  جمموعةيف  أدونيسنظر العامل  كيف. 2
  

 أهداف البحث. ج

 :األهداف الذي حيصل يف هذا البحث أما

 . ملعرفة بنيوية األدبية يف جمموعة قصائد األوىل عند لوسيان غولدمان. 4

 .ملعرفة نظر العامل املؤلف وحالية اجملتمعة السورية يف جمموعة قصائد األوىل. 2

 
 أمهية البحث. د

 أمهية يف هذا البحث اثنان، مها أمهية النظرية و التطبيقية 

 :أمهّية نظريّة حتيط

الوقائع الذي يقع يف السورية، ويرجى الطالب عرف األصول يعرف الطالب  
املشكالت، مث يعرف إجابة املؤلف عن املشكالت يف وطنه اليت تكتب يف جمموعة 

وابستعمال نظرية بنيوية جنتيكية يفهم الطالب عن كيفية حتليل الشعر . قصائد األوىل
 .من وجه اخلارجية
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 :أمهية تطيبقية حتيط

 :ةللبئحث. 0

بنيوية أدبية، ونظر )أن جتعل الشعر حتليال من وجه اخلارجية بنظرية بنيوية جنتيكية   
 (.العامل

 :للطالب. 8

هبذه الّدراسة، يدفع الطالب البياانت عن الصراع شرق األوساط وخلفية حياة . 4
 أدونيس

 مبوضوع الشعر يعرف الّطالب عن الدراسة بنيوية جنتيكية. 2

بنيوية جنتيكية "جيعل مصدرا ومراجعا ملن يريد دراسات اإلجتماعية أدبية . 1
 "لوسيان غولدمان

 :للمجئمعة. 3

 .لتزديد املراجع مكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالان مالك إبراهيم مباالنج 
 

 البحث حتديد. ه
، ملوضوع البحث (11-4)قالت يف األرض على مبحث الشعر  الباحثة ركزت 
ركز على ، ولكن تعمل دراسة حتليلية بنيوية جنتيكية لوسيان غولدمان لنظرية البحثوت

 .عناصر بنيوية أدبية ونظر العامل
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 السئبقة ئتالدراس. و
الدراسات تعامل الباحثة هذا البحث بقدر حتليل الذي قد سبقته، وكانت   

وبينهن أن تكتب . القدمية  أن تدفع املستفيدة يف هذا البحث بتطور التفكري والتفهيم
 .هبدف عرض خريط البحث

دراسة )نظر العامل جنيب حمفوظ يف رواية بداية والنهاية  2145, أنوار مسعدي. 4
البحث لتقوية كلية اإلنسانّية جامعة موالان ( بنيوية جنتيكية لوسيان غولدمان

كيف بنيوية الذي ينعكس على : وأما أسئلة البحث . مالك إبراهيم ماالنج
كيف نظر العامل , مشكالت الشخص لسبب عالقته مع الشخص والبيئة

وأما نتائج البحث بعد حتلل . املؤلف عن جمتمع املصر يف رواية البداية والنهاية
إلجتماعي عالقة بنيوية بني الشخص والشخص والبيئة نظر العامل وخلفية ا

ومسئلة , ونتائج البحث نظر العامل هو مسئلة اجملتمع الفقرية. جنيب حمغوظ
 .  هبوط النشاط السياسي اإلستعماري, ومسئلة اجلنسية, الرتبية

أتليف متيم الربغوثي " يف القدس"قصيدة  2142أواترى دوى ماايسارى، . 2
شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة ( دراسة حتليلية جنتيكية)

ما العناصر البنيوية يف : وأما أسئلة البحث . موالان مالك إبراهيم  ماالنج
يف حالة اجملتمع وثقافتهم يف أتليف متيم الربغوثى، ك" يف القدس"القصيدة 

لتميم الربغوثىي، ما اخللفية احلياة " يف القدس"مدينة القدس يف زمان قصيدة 
وأما نتائج هذاالبحث وجود ". يف القدس"متيم الربغوثى يف التأليف القصيدة 

، املتمثلة بصورة القدس "يف القدس"عناصر بنيوية جنتيكية يف القصيدة 
تسع مرات ليصور وجود مهم املسلمني و " يف القدس"املصطلحة وتكرار كلمة 

وهو حاول أن . استنهاضهم ملقاومة األعداء املنتشرين يف كل مكان يف القدس
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حظيت مؤلفاته بقدر وافرمن اإلهتمام عند النقاد . يصور مدي صعوبة احلياة
 .واألدابء العرب

سة حتليلية بنيوية درا)شعر أمرؤ القيس  2141ترسناداينيت فراسورايننج بال، . 1
شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك ( جنتيكية

ما العناصر الداخلية يف شعر امرؤ القيس، ما : وأسئلة البحث . إبراهيم  ماالنج
وأما نتاىج هذا البحث وجود العناصر . العناصر اخلارجية يف شعر امرؤ القيس

أن الشاعر يعتزم التعبري عن الشعور الدوام إىل الشاعر  الداخلية العاطفة هو
نفسه أثناء عمله، واخليال هو امرؤ القيس لديه خيال قوي جدا، بتضح من 
ختيل شيء مجيل، واألسلوب هو املستخدمة يف هذا الشعر واضحة، واملعىن يف 

ووجود العناصر اخلارجية السياسة اليتعلق مبسئلة . هذا الشعر لعميق جدا
اسة، واإلقتصادية نشاء يف عائلة ثرية والبيئة اليت حيب أن يكون متعه، سي

والدينية ال يتعلق مبسئلة دينية، مث اإلجتماعية هو النسب النبيل جدا ألنه كان 
 .ابنا مللك اليمن

" ثلج"اإلسالمية والتغريب يف تركيا على رواية  2142فينا عتيقة مولودة، . 1
شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم ( وية جنتيكيةحتليلية بني)ألورهان ابموك 

وأما أسئلة هذاالبحث ما العناصر . اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج
ألورهان ابموك، وما آاثر األحوال " ثلج"اخلارجية والعناصر الداخلية يف رواية 

آاثر فكرة الكاتب  ألورهان ابموك، مث ما" ثلج"اإلجتماعية يف تركيا على رواية 
" ثلج"واما نتائج هذا البحث العناصر اخلارجية املؤثرة للرواية " .ثلج"يف الرواية 

وأما . هو التاريخ أو الصراع يف تركيا، واللغة املستخدمة، وسرية الذلتية للمؤلف
العناصر الداخلية يف الرواية هو املوضوع، واللغة، والشخصيات املؤثرة من 
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. األحوال اإلجتماعية يف تركيا مؤثرة يف السياسة والدينية. ةالعناصر اخلارجي
 .وإيديولو جيا الكاتب يف الرواية هوعن النظر وحدة السياسة والدين

 Die Verwandlungحتليلية بنيوية جنتيكية يف النثر  2145لندا دوى مستوتى، . 5

جامعة احلكومية  شعبة تربية اللغة األملانية كلية اللغة والفن. عند فرانز كافكا  
أسئلةهذا البحث ما العناصر الداخلية، ما حالة اإلجتماعي . جوكجاكرات

وثقافة اإلجتماعي، ما خلفية اإلجتماعي والثقايف املؤلف هذاالنثر، ما نظر 
وأما نتائج هذاالبحث دسيسته صورةالدسيسة الذي . العامل املؤلف يف هذاالنثر

عي والثقفي يف هذا النثر هو يفخخ اجملتمع يوفق ابلوقائع النثر، وحالة اإلجتما
يف الرق رأمسالية، وخلفية اإلجتماعي والثقايف املؤلف الذي يدخل يف نظر العامله 
على خيلق النثر هو يطلع الذوق للموت ألن يكون ظلم النفسي يف بيئته، ونظر 

 (.كان الناس أوال على كون الكينونة)العامل املؤلف هو فكرة الكينونة 

العناصر الداخلية يف غناء حلم العريب لشهام الشعشاع  2142رياينشة، ه. 9
يف قسم اللغة العربية وآدهبا كلية العلوم ( دراسة بنيوية نتيكية للوسيان غولدمان)

وأسئلة البحث ما العناصر . اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج
اإلجتماعية الثقافية لدي الداخلية يف غناء حلم العريب، وكيف صورة احلياة 

وأما نتائج هذا البحث وجدت العناصر الداخلية  يف غناء حلم العريب . املؤلف
وأما صورة احلياة . هناك مخسة التعبري، واللحن، واإليقاع، والشكل، واإلنسجام

والصراعات على . 4اإلجتماعية والثقافية لدي املؤلف يف هذا البحث ثالثة 
اإليدولوجية الدينية . 2يكتاتورية يف بعض الوطنان، السلطة، والقيادة الد

وهذا . الصراع بني اجملتمعات هيغيموين دولة أخرى. 1واإليدولوجية السياسية، 
 .  ما سبب احلرب اليت ليست هناك حىت اآلن
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حتليل أما التفريق بني هذه البحوث تركيز التحليل، ركز البحث األول على   
العناصر الداخلية وحالة اإلجتماعية وخلفية احلياة القصيدة يف القدس من وجه 

. والبحث الثاين يركز على العناصر الداخلية واخلارجية يف الشعر امرؤ القيس. املؤلف
. والبحث الثالث يركز على العناصر الداخلية واخلارجية مع حالة اإلجتماعية رواية ثلج

جتماعية وخلفية احلياة املؤلف يف والبحث الرابع يركز على العناصر الداخلية وحالة اإل
. والبحث اخلامس يركز على العناصر الداخلية وخلفية احلياة املؤلف يف الشعر. النثر

وأما هذا . والبحث السادس يركز على بنيوية أدبية ونظر العامل املؤلف يف الرواية
 . البحث يركز على بنيوية أدبية و نظر العامل املؤلف يف جمموعة قصائد األوىل

 
 منهج البحث . ز

إىل منهج الطالب  كان منهج البحث لتسهيل البحث، فمن ذالك حيتاج   
أهم استعمال املنهج البحث للطالب  .والتجريبه ته، التطبيقته،البحث من وجه النظري

منهج البحث هو طريقة العلمية يف  .على أداء البحث كاالوظيفة األخري بكالوراي
تناول حقيقة املسىئلة اليت توجد من الوظيفة، هبذه الطريقة تفاضل الباحثة شكل 

   (Endraswara, 2008: 7) . األدب، معناه، ووصفه

 نوع البحث. 0 

قدمت الباحثة تقدمي املسئلة و تصرحيها بدراسة كيفية، هبذه الدراسة تشرح 
الباحثة أصول موجود األدب و نظر العامل املؤلف الشعر من حالية اإلجتماعية 

دراسة كيفية هي البحث الذي . السورية الذي يتصور يف شعر قالت يف األرض
الباحثة ابستعمال قوة توسع )يعمل البياانت اللفظي وتصنيفه حيدث ابالنظري 

دراسة    Bogdan dan Biklerوعند (Nawawi, 2012: 34) (. الفكرية ليس الرايضية
كيفية هي عملية البحث اليت حتصل البياانت الوصفية من وجه كالمي،  كتايب، 
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وفعلي أو حتليل امللحوظة على الشخصية واإلجتماعية بوجه كالمي،  كتايب، 
 . وفعلي

 مائدر البيئانت. 8

ر مصاد .حيتاج البياانت الدقيقة ملصادر البحث و التحليل كل البحث
مث متطور البياانت األساسية ( من أين يكسب البياانت)البحث أساس  البياانت

البياانت هي كل الشيء الذي تكون   Suharsimiعند. بيوافق بياانت األخرى
  (Arikunto, 2010: 2)  . املادة لتصنيع املعطيات

 البياانت الرئيسية. أ

وهيئتها يف هذا . وهي البياانت اليت تواجد بفورية من موضوع الباحثة 
 .البحث جمموعة قصائد األوىل اى شعر قالت يف األرض

 البياانت الثناوية. ب

تعمل الباحثة . وهي البياانت اليت تواجد بغري فورية من موضوع البياانت 
انت البحث لتواجد البياانت الكتب، وجورانل الذي يتضمن ويتعلق بيا

 . الثناوية

 طريقة مجع البيئانت. 3

يف طريقة مجع البياانت، تعمل الباحثة عمال هو منوذج البياانت الذي 
 :وأما خطوات يف هذه املرحلة .  يتضمن مباحثة، حمجة، ونتيجة بصحيحة
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 مجع البياانت. أ

جتمع الباحثة البياانت اليت تتعلق مبوضوع البحث هو مؤلف هذا الشعر   
 .  أدونيس، إجتماعية وثقافية وطن السورية، مث نظرية بنيوية جنتيكية

 قرأ البياانت. ب

 قرأت الباحثة نصا يف هذه البياانت بطريقة  

 .  قرأت الباحثة النص كله بتكرار لتفهيم الشعر. 4

 .ابالضبط لتأخيذ املعىن موافقاقرأت الباحثة النص . 2

 .قرأت الباحثة البياانت الثناوية ابالضبط. 1

 parafraseتفسري الشعر . ج

تناول سيماء نظر العامل الذي يتصور يف  يف هذه املرحلة تريد الباحثة  
عالقة بني الشخص مع الشخص والبيئة، مث إجابة اجملتمع يف شعر قالت يف 

أما . فلذالك ينثر الشعر ابالتفسري(. أدونيس)األرض هو مؤلف هذا الشعر 
 :هذه املرحلةاخلطوات 

 .بعد تفهيم النص، تصنف الباحثة حرفا و شكال موافقا. 4

 .تصرف هيئة الشعر النثر. 2

 تكتب البياانت. 1

وعملية يف هذا املرحلة كتب النص . هو عملية السرط و التوسع البياانت 
 .عناهالذي يصل على موضوع البحث ووصف امل
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 طريقة حتليل البيئانت. 4

حتليل كل النص لتصحيح البياانت اليت يطلبها، و تصحيح  تعمل الباحثة
مث تطلب الطريقة اليت جتيء املعطيات اجلديد وخطيئة . الفرضيات اليت ملا جيرهبا

تعمل طريقة حتليل البياانت نظرية حتليل (Husaini Usman, 2006: 86)  .يصلحها
هي  تقليل البياانت تصنع التلخيص  Miles dan Hubermanالدراسة كيفية عند 

 :وأما خطواهتا  (Emzir, 2010)   .والتفسري لتناول البياانت حاذقا وواضحا

 .تفرق الباحثة البياانت حقيقة و تبعد البياانت خطيئة. 4   

 يوافق مبوضوع البحث جتمع البياانت اليت. 2 

 .مث، تسقط البياانت اليت ال يوافق مبوضوع البياانت. 1  
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 
 تعريف الشعر. أ

كان الشعر من وجه أدب اإلنشاء، هو رائعة اليت حصل من العامل ومنه نشأة   
".   طبيعة الداخلية واخلارجية"يقسم موضوع أدب اإلنشاء . الشعور مث تعرب يف الكتابة

 (66/ 2142ظهري، ). اصطالحي. 1تقليدي . 2لفظي . 4املعىن الشعر ثالثة من وجه 

 شعرا-يشعر-شعرمن الكلمة :    لفظي. 4

 كالم موزون مقفى والدال على املعىن :   تقليدي. 2

كالم يقصد به الوزن والتقفية من الشعور، وأحس :  اصطالحي . 1
 .  العاطفة، ومالحظة اإلجتماعية

إنه مكون من أربعة أشياء، وهي اللفظ "تعريف الشعر وعناصره عند ابن رشيق 
 .الكالم كالما موزوان مقفىفهذا هو حد الشعر ألن من ". والوزن واملعىن والقفية

عند أمحد الثيب كالم او كتابة الذي ميلك وزن، حبر، قفية ويضمن   (4661/265الشايب، )
عند احملققون من األدابء وقدماء اإلفرنج (Kamil, 2009: 10) . تشخيص التعبري واخليال

ومهم  . عأن الشعر الكالم الفصيح املوزون املقفى املعرب غالبا عن صور اخليال البدي
هذا الراي سواء برأي . يتضمن على خيال ولومل يكن موزوان ومقفى كالم الشعر
 .فماهية الشعر مرآة للطبيعة احلياة ويدور فيه عامل اخلارجي. علماء اليوانن
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أما وصف الشعر عند لسان العريب الكبري اجلاحظ شيء جتيش به نفوسنا فتقذفه 
إال بعد أن أيتلق وميضه بفعل املوقف الشعوري على ألسنتنا والجيد طريقه إىل للسان 

عند حممود سامي البارودي . الذي يتفاعل يف نفس الشاعر وإال فهو جمرد كالم موزون
وبعد فإن الشعر ملعة خيالية يتألق وميضها يف مساوة الفكر، فتنبعث إىل صحيفة "

حلكمة ينبلج القلب، فيفيض بألالئها نورا يتصل خيطه ابللسان، فينفث أبلوان من ا
بدليلها السالك، وخري الكالم ما ائتلفت ألفاظه، وائتلقت  فيها احلالك، ويهتدي

معانيه، وكان قريب املأخذ، بعيد املرمى، سليما من وصمة التكلف، بريئا من عشوة 
ويؤكد شوقي يف ". التعسف، غنيا من مراجعة الفكرة، فهذه صفة الصفة الشعر اجليد

 2144علي، ) (. أوحكمة  فهو تقطيع وأوزان #ذكرى وعاطفة  والشعر مامل يكن)قوله 
/211 ) 

 
 خائدص الشعر أبسس فرتة اوأدب. ب

 الشعر اجلئهلي. 0

كان الشعر يف عصر اجلاهلية يعرب للدعوة وأسس العواطف كمثل عن 
اإلجتماعي، احلياة، الفرح، احلب، الغضب، والفرخ وابالوزن، القفية، املعاين، 

ينشر الشعر يف هذا العصر  .األساليب، والصياغات احملكمةاملوضوعات، 
الشعر يف هذا العصر موزن و مقفى، ألن قد كثر وزن الذي . قصيدة وشعر

 (12/4649عناين، ). خيلق اجلاهلي ولو هم مل يعرف موازين الشعر
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رواية الشعر يف العصر اجلاهلي أداة الطيعة لنشره وذيوعه، وكانت هناك 
طبقة حترتفها احرتافا هي طبقة الشعراء أنفسهم، فقد كان من يريد نظم الشعر 
وصوغه يلزم شاعرا يروى عن شعره، وما يزال يروى له ولغريه حىت ينفتق 

 . لسانه، ويسيل عليه ينبوع الشعر والفن

نشأة الشعر اجلاهلي وتفاوته يف القبائل . 4أما خصائص شعر اجلاهلي  
. 5اخلصائص املعنوية . 1املوضوعات . 1الشعر اجلاهلي شعر غنائي . 2

: و موضوعه الذي يتطور يف هذا العصر( 4691/4691ضيف، ) .اخلصائص اللفظية
 ,Muzakki) راحلماسة، الفخر، املدح، الراثء، اهلجاء، الوصف، الغزل، واإلعتذا

 2011:  111)  
عن احلماسة يف  عر زهري بن أيب سلمىكاالش  الشعر اجلاهليقطع منوذج 

 .الغزو ويهدف على موزون ومقفى

 َوَلكيينّي َعن عيلمي َما يفي َغٍدَعمٍ  #َوأَعَلُم َما يفي الَيومي َواألَمسي قَبَلُه    

َنااَي َخبُط َعشَواء َمن ُتصيب 
َ
 فَ َيهَرمُ متتَُّه ومن خُتطي يُ َعَمُر  #رَأَيُت امل

ه  عُزوفي من ُدون عيرضي
َ
 يَفيرُّه ومن اَل يتَّقي الشَّتمي ُيَشمُّ  #َوَمن جَيَعُل امل

 
 الشعر يف صدر اإلسالم و اوأموي. 8

أما يف صدر اإلسالم ويشمل فيه بين أمية يغري معىن الشعر ألن اإلسالم 
الشعر هو جمموعة القيام األخالق . تغيري فكرة اجلاهلي بفكرة حسني ومجيل

من األدابء لدراسة العرب سجل أجمادهم ودعوة عن دين اإلسالم ابالوزن 
 سياسة ينشر الشعر يف هذا العصر خطابة اي لدعوة دينية او . والقفية
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الشعر يف اإلسالم . لتستدعى ألسنة قوالة من أهلها لتأديبها ونشرها
جممع مكارم العرب، ومنبع مفاخرهم، ومعرض فصاحتهم، ومظهر نباهتهم، 
وموضع الرغبة من نفوسهم مث نزل القرآن ليدعوا الناس إىل توحيد هللا 

 . والتمسك ابلفضيلة

الدين وحكمه ووصاايه  وأغراض الشعر يف صدر اإلسالم للنشر عقائد
واحلث على اتباعه، للتحريض على القتال والرتغيب يف نيل الشهادة إعالء  
كلمة هللا، للهجاء مشرك العرب مبا الذي الخيرج من حد املروءة، لوصف 

 ( 4649عناين، ). القتال وحصار املدن وفتحها، وللمدح اإلسالم والغزل العفيف

الشعر أول اإلسالم مبا شغلهم  قد انصرف العرب عن"ظن ابن خلدون 
من أمر الدين والنبوة والوحي وما أدهشهم من أسلوب القرآن ونظمه فأخرسوا 
عن ذالك وسكتوا عن اخلوض يف النظم والنثر زماان، مث استقر ذالك وأونس 
الرشد من امللة، ومل ينزل الوحي يف حترمي الشعر وحظره ومسعه النيب وأاثب 

موضوع الشعر يف  أما (4691/11ضيف، ) ".ىل دينهم منهعليه، فرجعوا حينئيذ إ
احلكم , احلماسة، املدح، اهلجاء، والراثء، االعتذار، الوصف: هذا العصر

يتطور موضوع جديد هو السياسي، "عند عمر بن عبد العزيز . واألمثال
 (Muzakki, 2011: 126)". النقائدي، الفتوح والدعوة اإلسالمية

أبو أسود الّدؤيل عن ال ويتبع عر كاالش  سالميالشعر اإلقطع منوذج  
     .على موزون ومقفى

َعلّيمي َغرييهي        
ُ
َك َكاَن ذا التَّعلييمي  #اَيأَيّيَها الرَُّجُل امل  َهالَ ليَنفسي

الرََّشادي ُعُقولُنا         صفة وأنت من الرشاد عدمي #أَترَاك تَلَقاُه ابي
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 َعاَر َعَليَك إيَذا فَ َعلَت َعظييمٍ  #  ميثليهي      اَلتَنَه َعن ُخُلٍق َوأَتيتي  

ك فَإين ََّها غيها        فإذا انتَ َهت عنه فأَنَت َحكييم   # ابَداء بيَنفسي

 ابالقول منك ويَنَفُع التعليمي  #فهناك يَنَفع إن َوَعَظت ويَقَتديي 

 
 الشعر العبئسي. 3

جلياد الفحول ألن أما يف عصر العباسي كل فن وفيه الشعر تسابق 
انتقلت دولة العرب يف العراق وألندلس قبلة الشعراء ووجهة ألدابء حىت كانت 

كان ألدب ليس لدعوة فقط ولكنه للتعليم حىت . امللوك جنعتهم وامتياحهم
 .نشأة و تطور كل فن العلوم يف هذاالعصر

يف وأغراض الشعر العباسي لزايدة استعمال يف إاثرة العصبية، املفاخرة  
لإلغراق يف التملق املشني يف . النسب، واملذهب السياسي، العلمي، والديين

للزايد احملبون، والتهتك، وحكاية املخازي . شعر كثري من شعراء الدولة
لإلغراق شعراء يف وصف اخلمر وتشبيبها والدعوة إليها والنشوة . والفسوق

وللضبط قواعد العلوم  .للزدايد وصف الرايض، الوعظ، والتزهيد يف الدنيا. هبا
  (4649/211عناين،). من فقه وغريه

قد حتول من هؤالء الشعراء إىل معلمني الذي يعلموا الناشئة للغة ورواية 
الشعر القدمي، ألن خلفاء بىن العباس أظهروا حمافظة شديدة على لغة القرأن 

هبا من  الكرمي وبعثوا العلماء على مدارستها والتعمق فيها ورواية كل ما يتصل
مل أرى غاية النحويني إال كل "عند اجلاحظ . أنساب وأايم وأخبار وأشعار

 شعر فيه غريب، ورواة األشعار إال كل شعر فيه غريب أومعىن صعب الذي 
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أما موضوع الشعر الذي يتطور يف   (4699/411ضيف، ) "حيتاج إىل االستخراج
 ,Muzakki). شعر التجديدي، واإلستقرائي شعر اجلاهلي، موضوعهذا العصر 

2011: 130)  
أبو متم عن املدح ويتبع على التشبيه عر كاالشعباسي  الشعر القطع منوذج 

 . واجلناس

 ثَ َناَها ليَقبٍض مل جتبه َأاَنميَلهُ  #تَ َعوََّد َبَسَط الَكفّي حىت َلَوانيهي   

هي   َا #َوَلو مل َيُكن يف كفّيهي غرُي روحي َاٍد هبي  فليتَّقي هللا َسائيُلُه , جلي

 
 لشعر ىف العار احلديث ا. 4

ويتبع . نشأ شعر احلديث مع حركة والنهضة يف تطوير وتغيري شعر العريب
أما مدارس يف هذا العصر . على أسلوب شعر الكالسيكي و أدب الغريب

. مدرسة اإلحياء، مدرسة التجديد، مدرسة أبولو، مدرية الشعر احلر
وخصائصه استخدام اللغة الفصحى البسيطة ذات املعاين الواضحة واللهجة 
العامية، التنويع يف استخدام األساليب البالغية، اختفاء شعر الفخر، زايدة 

 . استخدام الرمز يف صياغة القصيدة، وظهور احلس والشعور الوطين اخليال، و

، ((Neo Klasik احملافظونهم  وتطور يف أدب العريب احلديث مدارس
نشأة هذه الدراسة الستجابة من تغيري أدب العربية الذي يرتك تركيب 

يف )ويتبع على تطور األدب يف عصر اجلاهلي حىت العباسي . التقليدي
استعمال وزنه وقفيته وأسلوبه وموضعه هو شعر الغزل، شعر املدح، شعر 

 نشأة هذه الدراسة بسبب (Neo romantik)  اجملددونو . (الراثء، شعر الفخر



 

46 
 

. كان تغيري على حالة السياسي، اإلجتماعي، الفكريت، وبعد من كالسيكي
وأبسس تعبري الفكرة على واقع احلياة ويعرب يف . تؤثر هذه الدراسة أدب الغريب

، تتبع هذه الدراسة دراسة املغلنونو . كانت يف عصر احلديث. تركيب اجلميل
بعد احلرب ( الرمزية، الوطنية، الدينية، واخلياليةالواقعية، )األدب يف أورواب 

 . ، وأشكاهلا أدب الغريب4العاملية 

موضوع قدمي كاالفخر، املدح، . 4يف هذا العصر ثالثة أما موضوع 
. 1. موضوع جديد هو الوطين، النفسي، اإلجتماعي، واملسرحي. 2. والدين

يهدف على مسئلة )النقائد  يثبت على موضوع قدمي لكن بتعريف اجلديد هو
يهدف للراثء على )، الراثء (يهدف ألمهية األمة والوطنية)، الفخر (الوطنية

(. يركز على غناء احلب الذي يصور زخم النفس)، الغزل (فاسد الوطن
(Muzakki, 2011:  133)   وعندHerman J Wahyu  وجود موضوع الشعر يف هذا

 ،دميقراتية ،حب الوطن ،جهاد على دفاع الوطن ،إنسانية ،دينية: العصر
 .وإجتماعية

أدونيس عن الوطن و اليتبع على عر كالشديث  الشعر احلقطع منوذج  
 . القفية والوزن

 كرّي وحَ , ايبي بَ  شَ ايَ  مسي الشَّ  عَ م مَ قُ 

 دامي جَ , ةي ريَ صي  البَ ايفي ا غَ م  الي عَ 

 امي  دي ه احلياة قَ متَ لَّ أنت عَ  

 ادليال ورائد   ى لهُ بقَ تَ وسَ  

 



 

21 
 

 نزار صبئينوكئلشعر 

 يني زي  احلَ يني طَ  وَ ايَ 

 ةٍ حظَ لَ  بي تيني لَ وَّ حَ 

 نيي ني احلَ وَ  بّي احلُ  بُ كتُ يَ  رٍ اعي ن شَ مي 

 نيي كّي لسّي ابي  بُ كتُ يَ  ري اعي شَ لي 

 
 أشكئل الشعر العريب. ج

هو الشعر  ثالثة أقسام األول، شعر امللتزم  لغة العربيةيشكل طه حسني الشعر ال 
هو الشعر الذي يقلد التفعيالت  شعر املرسلثاين، ال .الذي يقلد ابلوزن والقفية

هو الشعر الذي ال يقلد الوزن  شعر احلرثالث، ال .العروضية، ولكن اليقلد الوزن والقافية
 . والقافية والتفعيالت بل  بنظام الشعر، هو يعرب مبشاعر الشاعر وخياله ابالكالم اجلميل

 
 العريب  أنواع الشعر .د 

بعض املؤرخون  وعندAristoteles  (Kamil, 2009: 15)الثة عند تقسم أنواع الشعر ث
األول، شعر الغنائي هو نوع الشعر الذي مضمون الرواية    (4661:  116الشايب، )  مخسة

الثاين، شعر القصصي هو نوع  .وكثر أبياته حىت آالف بيت، وكان يف عصر اجلاهلي
األديب وهذا الشعر مال يف الشعر الذي مضمون على اإلحساس، والفكر، وموقف 

الثالث، شعر التمثيلي هو نوع الشعر الذي يعامل يف . األدب العريب طول الزمان
الرابع، شعر التعليمي هو نوع الشعر الذي ميجد الفضائل الدينية أو اخللقية  .املسرحية
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اخلامس، شعر اهلجائي هو نوع الشعر الذي  .ويدعوا إليها كمذهب أىب العتاهية
 .الرذائل أو األخطاء اإلجتماعية وينفر منهايهاجم 

 

 اوأدب اإلجتوئعيتعريف . ه

كان تعريف األدب مناقشة بني العلماء واألدابء، هم مل جيدوا الفضاء، 
قد عرف تعريفه من كل )ومعناه جمّمع . الصواب، والوفاق ولو جبهد يف تفسريه

من وجه علم الوجود واألدب  Werren معىن  Wellek عند(. جوانب العلم واحلياة
إن قارب من وجه الّلغة . خيالّية بواسطة اللغة وميلك قيام التجميل مهيمن رائعة

وعند لغة العريب أداب، ومعناه أديب، . األدب كل ما مكتوب( A Tewwعند )الغريب 
  (Teww, 2013: 20). ثقايف، وحضاري

أمامعناه يف عهد من عهد جاهلّية حىت عّباسّية، " األدب"وازدهر تعريف لفظ  
حىت العباسي األدب هو . اجلاهلي دعوة، بدعوة فيعرف من حلرمة الضيف وللزايرة

معىن األدب من وجه . من ذالك التعريف ستعرف أن معين األدب واسع. تربيىة
فذالك يدفع النظر  منظمة هو ظاهرة اإلجتماع والثقاف اليت حتضر يف تكوين اللغة،

ماعي والثقايف، وفيه حياة األديب، إنتاج الثقفي الذي أن األدب أصول بنظام اإلجت
  Kurniawan, 2013: 3)). يف وقت معني( أديب واجملتمع)يتصور عملية اإلجتماعي 

مصادر األدب هو . يكتب األدب يف زمنه ولو بغري دراية دائما Eaglaton عند
 :Ratna, 2003) .فردي، ولكن آخره تناول التفاقي والثقايف من متثيل حقائق اإلجتماع

عن حالة الرتكيب  حتليل النظاميّ  Crookو Waters  عند اإلجتماعيتعريف  (35
 .اإلجتماعي
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 :يقّسم هذا التعريف أبربعة العناصر مهّمة 

وهذه احلالة . يبحث عن حالة اإلجتماعي هو طبيعة اإلجتماعي ليس الفرديّ . 4
يهدف إىل شخص حىت متلك نتيجة لشخص آخر، او نتيجة من شخص 

 . اليت متلك عالقة متبادل

وهذه احلالة تعلم ختطيطا و . يبحث عن حالة اإلجتماعي هو بنيوية. 2
 .تنظيماخاّصا ليفّهم حالة اإلجتماعي

ن بيان اإلجتماعّي التحليلّي هو يبنّي حالة اإلنسان على أسس يبحث ع. 1
 .مبادئ املنهج البحث خاصة ليس نتيجة خاّصة

يبحث عن بيان اإلجتماعّي النظامّي هو أن يفهم حالة اإلجتماعّي بوضع . 1
 .نفسه النضباط العلم

علمية وموضوعية عن اإلنسان يف  دراسة Swingewoodتعريف اإلجتماعي عند 
أن وصف "من هذا التعريف سيعطى بياان . اجملتمع، مؤسسات ووقائع اإلجتماع

، ولكنه سيعمل تنقيصا على جمموعة مسئلة اإلجتماعية، ألن "اإلجتماعي شامل
مبادئ اإلجتماعي يعلم حياة اجملتمعة وفيهم نظرية و منهجية اليت ختالف حبياة و 

 . علم

، كثر مثال يف علم اإلجتماعي أحد من أحد العلم متعدد املثال أنّ  Ritzerعند 
املثال أحد من أحد مزيّة  .اإلجتماعي الذي يسابق لقبضة اهليمنة اإلجتماعي كليا

 .أساسية عن أصول مسئلة العلم وتنوع املثال حقائق اإلجتماعّية، تعريفها، وحالتها
Faruk, 2016: 4)) عند Soerjono Sukanto علم الذي يركز على وجهات اجملتمعة  هو

يعرف كتاب مناهج البحث عن علوم  .ط حياة اجملتمعةيد لتناول ختطجيهّ عامة و 



 

21 
 

اإلجتماعية دراسة علمية تركز على املوقف الكلى، أوعلى مجاع العوامل، وعلى وصف 
 (4664يسني، ) . العلمية أوتتابع األحداث اليت تقع السلوك يف جمراها

األدب اإلجتماعي من ذالك التعريف انضباط علم الداخلّي بني أما تعريف 
هدف هذا )ومعناه حتليل الذي يركز على األدب واإلجتماعي . اإلجتماعي واألدب

حتيط عالمات اإلجتماعّي أديبا، حقائق . العلم ليفّهم عالمات اإلجتماعي يف األدب
 تعيش أديب وجمتمعة، اجملتمعة األدب، قارائ يف عالقة الدايلكتيتها حبالة اجملتمعة اليت

 .اليت تصور يف األدب
 

 يدب اإلجتوئعاوأأنواع تقريب علم . و

أن تقريب األدب اإلجتماع ثالثة هو منشئ  Warrenو   Wellekرأى 
أن والية حتليل  Damonoخيتلف برأي . اإلجتماع، األدب اإلجتماع، قارئ اإلجتماع

أن تقريب األدب اإلجتماع  Sapardi رأى Ian Wattمن . األدب اإلجتماع الحدّ 
 (Faruk, 2016: 6): ثالثة 

يرتبط هذا التقريب مبوقع أديب يف اجملتمع و جمتمع أن . سياق منشئ اإلجتماع. 4
كيف حيصل : يلزم حتليل هذا التقريب على ثالثة وجهات . يقرئ األدب

يهدف األديب عمله، كيف رأي األديب عن عمله ملهنة، ما اجملتمع الذي 
 .األديب

كيف يتصور : يلزم حتليل هذا التقريب على ثالثة وجهات. األدب مرآة اجملتمع. 2
حالة اإلجتماعي حني تصنيف األدب، كيف طبيعة األديب حىت يؤثّر تصوير 

 .اجملتمع يف األدب، كيف استعمال جنس األدب حىت يوكل كل اجملتمع
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كيف يوظف : تقريب ثالثة جزء األوىل يف هذا ال. وظيف األدب اإلجتماع. 1
األدب لتحويل جمتمع فيه، كيف يوظف األدب للرّتويح، كيف عالقة صناعي 

 .بني يوظف األدب لتحويل جمتمع فيه و يوظف األدب للرّتويح

نظر قوم : وظيفة األدب اإلجتماع، وميلك ثالثة نظر  عنIan Watt رأى 
أما عالقة بني التعريف  (Wiyatmi, 2013: 115)  .رومانسي، نظر فّن لفّن، ونظرية تسوية

األدب واجملتمع يضع على قبض األدب عن حياة اإلجتماع بتشكيل، ويقدم أديب 
 (Endraswara, 2013: 115) .حياة اإلجتماع ابتفاق من ما يفّكر

 :ذالك التقريب كانت نظرايت يف األدب اإلجتماع من 

يقرر بنيوية اإلجتماع، مؤّسسته، أخالقيته، دينّيته، وأدبيّته  .Marxismeنظرية . 4
أن اجملتمع حتت بنيوية "ويبىن هذه النظرية اإلقرتاض . حاالت حياة اجملتمع

 .الذي يبىن عليه(suprastruktur)  بنيويةو فوق  (infrastruktur)اإلقتصادية 

النظرية مبوقف يشابك هذه  Hegemoni Gramsci.نظرية األدب اإلجتماعية . 2
تدخل على جمال السياسية، . واسرتاتيجية يف مشاركة الدولة ومعاملته

 .إيديلوجية، وثقافية

رأى هذه النظرية أن موضع إيديلوجية أو . نظرية بنيوية جنتيكية او تكوينية. 1
نظر العامل لوسيلة اجملتمع واألدب، وتدفع التفسري عن حالة اجملتمع نسيّب على 

 .األدب مؤسسة اإلجتماعية فن. فن األدب
  
 
 
 



 

25 
 

 تيكية تعريف بنيوية جن. ز

أشار نظرية بنيوية أن عرض الثقايف بنيان النظري الذي , بنيوية بوجه اللغة بنيوية
بنيوية نظرية اليت تتقرب على نصوص  Yosephعند . وهي عالقة, حييط عناصر

  Taineومعىن جنتيكية عند . األدب وتؤكد على كل عالقة يف العناصر النصوص
. كانت عالقة األدب اليت ختلق املؤلف خبياله و مفهومه على كل وقائع يف اجملتمع

بنيوية جنتيكية دراسة اليت تركز على عناصر اخلارجية، عناصر اخلارجية هو  حتليلية
ود الفكر عن اإلجتماعي والثقفي الذي يكتب يف رائعة األدب هبدف تتم معىن وج

  (Endraswara, 2008: 55). األدب

 ديناميكي ألنه حاصل التاريخ والثقفي بنيويةعند نظر الغولدمان األدب 
يصح إظهار نظرية بنيوية جنتيكية عن الوقائع، إن كان فيها تصوير اجملتمع و . مستمرّ 

وأما تكوين . يتحد املنهجي يف نظام احلياة، مع أسس رصيف القطوف والعلوم
حني . تناسب األدب بسبب عالقة بنيويته هو عالقة الدايلكتية بني األديب واجملتمع

 .حكاية اجملتمع تصنيف األدب أن أديب يعرف نفسه من

بنيوية جنتيكية تقريب األدب الذي حيرك من النص إىل العناصر اخلارجّي، يؤثر 
 : هم Marxismeهذه النظرية بنظرية 

 أن األدب ظاهرة الزمان. 4

 (حياة األديب)صورة عاكسة احلياة  أن األدب .2 

 .   تصنيع اخلارجي اليت تؤثر خبلفية اإلجتماعية خاصة أن األدب. 1 
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عند لوسيان غولدمان هذه النظرية حتليلية اليت تتحد بنيوية ومادية التارخي 
فمن ذالك كان معىن بنيوية األدب . الدايلكيت، حىت يفهم أن األدب معىن كامل

حقيقة . 4. حتتوي ذالك تعريف نظرية بنيوية جنتيكية مخسة الفكرة. بنيوية اجملنمع
. فهما وشرحا. 5نظر العامل . 1ألدبية بنيوية ا. 1موضوع اجلماعي . 2اإلنسانية 

(Faruk, 2016: 57-81) 

  
 حقيقة اإلنسئنية. 0

أساس علم اجلودي يف نظرية بنيوية جنتيكية حقيقة اإلنسانية،حقيقة هي  
تكون عملية إعانة ملصيبة . كل عملية اإلنسان ولو ابالكالمي والطّابعي

العامل، انتخاب العام، وابتكار الّثقفي كمثل فلسفة،  فّن تصوير،  فّن 
نية حيسب غولدمان كل حقيقة اإلنسا. موسقي، فّن النقش، وفّن األدب

مثل هذه الفكرة بين البيت . بنيوي قيامّي، ومتلك بنيوي ملربوط اهلدف
كانت حقيقة اإلنسانية استجابة من . لتحصيل احلماية من الشمس واملطر

ترجى بتكوين احلقائق . موضع اجلماعّي او الفردّي على حالة بيئته وطرفه
س و بيئته يف النا كاان  Piagetعند . حتصيل حسن التغيري والتوازن احلياة

 . تبادل الرتكييب ولو ابالّتخالف والتذكامل
 

 موضوع اجلوئعي. 8 
أما مقصود األدب . هذه الفكرة مصادر من ظهور حقيقة اإلنسانية

، أن موضوع الفردي حقيقة الفردي وموضوع (فردّي او مجاعيّ )جمتمع 
إن موضوع من كل حتصيل عملية  Freudرأى . اجلماعّي حقيقة اإلجتماعيّ 

 عند غولدمان حقيقة اإلنسانية . اإلنسان، ولكن رفض غولدمان هذا الرأي
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. ليس من الفردي فقط، ألن األدب حتدث عن العامل، وأحكامه، ومسائل فيه
 .عن قسم اإلجتماعيّ  Marxisme وهذه الفكرة مساوة بفكرة

 
 بنيوية اوأدب. 3

موضوع اجلماعي، بنيوية األدب يف سياق أدب هو تصنيع اهليكلة من 
رأى غولدمان أن األدب عبارة . بنيوية جنتيكية ختالف من بنيوية األدب عامة

نظر العامل و جيهد عبارة نظر العامل  املؤلف يف خلق العامل، األشخاص، 
األدب من وجه الفلسفة عبارة نظر العامل . األجسام، والعالقات خبيايلّ 

فكان تعريف هذه . ظر العامل الذي يراجع على التجرييببفكريت، وبنيوية ن
 .الفكرة عالقة الشخص مع شخص وبيئته

 
 (وهيكل ،هيكلة ،تنئظر)نظر العئمل . 4 

متلك بنيوية األدب . يبدأ هذه الفكرة من رأي غولدمان عن الّتناظر
ومعناه ماتكلم يف األدب اليتصور ( جبوهري ليس ببنيوي)مساوة ببنيوية احلياة 

قصد تناظر يف . اجملتمع مبطابق عن حالة اإلجتماع ألن عرّب األدب خبيايلّ 
نظر العامل . هذه النظر تناظر يف نظر العامل الذي ينبت يف اجملتمع ليس بنائه

أّسس نظر العامل وعي . هو إجابة الشخص الذي يوجه وقائع اإلجتماعية
ئ ال ميلك و اجلماعي من حالة اإلجتماعّي واإلقتصادّي، ولكن كل امر 

 .اليفهم عن الوعي واحلسّ 
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 منطق الفهم والشرح . 5

يتطور غولدمان منهج الدايلكيت او املنطق لتحصيل العلم عن األدب 
خالف منهج املنطق مبنهج الوضعي، احلدسّي، واتريخ . بقدرة املكان

تطابق منهج املنطق حبقائق اإلنسانية . النفسي يف نظر متاسك البنيوي
جيعل غولدمان عن هذه فكراتن . فيجعل التكامل ليجعله حمققةملخصة 
أن نص األدب بعض من كل الكامل، فتعريفه يفهم يف األدب "خاصة 

تعريف الفهم عمل ". جيب التواصل بتشريح ووضعه على كل الكامل األكرب
يف وصف بنيوية اجلسم او عمل لتعريف اهلواية، أما الّشرح عمل يف توصيل 

 .عمل لتعريف املعىن بوضعه على كل الكاملالبنيوية او 
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 الفصل الثالث

 عرض البياانت وحتليلها

 
 عرض البيئانت . أ

قبل أن تقدمي التحليل، تؤكد الباحثة أن حتديد البحث شعر قالت األرض يف  
ستحلل الباحثة البياانت هي شعر قالت األرض بنظرية بنيوية . جمموعة قصائد األوىل

. لتسهيل الفهم هذا التحليل. جنتيكية، أما تركزها تتبع على أسئلة البحث و أمهيته
اثنيا، . عرض الباحثة حياة املؤلف اليت ختلف على بولد الشعر قالت األرضتأوال، س

اثلثا، . عرض الباحثة بنيوية الشعر اليت تنعكس املشكالت من لعالقته مبن وبيئةتس
 .املؤلف عن جمتمع السوريةعرض الباحثة نظر العامل تس

التبيني هذا التحليل، أن بنيوية األدب ما تنعكس املشكالت من  فالبد مراجعة
ونظر العامل املؤلف طموح او فكرة الفردي على . مبن أخرى ولو بعالقة بينهما وبيئته

رمبا، مفهوم بنيوية األدب مفهوم التحليل عن عالقة من مع من . مشكالت الوطن
ومفهوم نظر العامل املؤلف حتليل املشكالت اليت حتصل . حتصل املشكالتوبيئته حىت 

 .  الفكرة اجملتمعة  وفيها مؤلف، فلذالك ابسم نظر العامل املؤلف

 
 شعر صئلت اوأرض عن يولدحملة حيئة أدونيس . ب

األوىل يف جمموعة قصائد األوىل وينشره يف ( أدونيس)شعر قالت األرض شعره 
 هذا الشعر هو شعره مبوضوع الوطنية، حني يولد (Umam, 2011). م4652السنة 
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وعلى أساس اإلهتمام واحلنني يف حال وطنه . الشعر كان حالة السورية فاسدة 
ولد أدونيس قرية قصابني . يزغرد طموحه يف رائيته" سكينة السورية الذي ستعود"

م ابسم علي أمحد سعد إسبري، وحالة أسرته فقرية 4611الذقية سورية يف السنة 
علم أابه القرآن والشعر فقط حىت حني الصغرية، ي. ومهنتها املتواضع هي فالحية

 املوسوعة العاملية الشعر أدونيس،. )حمتمله حيافظ القرآن والشاعر واحلديث

(www.adab.com)  م  يلتحق احلزب السوري القومي اإلجتماعي 4611كان يف السنة
أنطان سعادة مؤسسة األدب على موجود  ورئيسه أنطان سعادة، مث يؤسس و

 Sukri Al”"م يقراء الشعر يف أمام رئيس الوطن 4611مث يف السنة . طموحهم الوطنية

Quwatli  ويكتسب منحة دراسية يف طرطس، يؤلف أدونيس رائعة  كثرية قدر مجلتها
 (Adonis, 2009) . رائعة 11

حياة أدونيس يف طبقة املتوسطة من وجه حالة اإلجتماعية حىت يعرف حالة 
زلزلة بسبب خماطفة  4651-4611حالة السورية بني سنة . اجملتمعة السورية بفوريّة

م تعود الفرنسية  4611سنة . فيها، استعمارية الفرنسية، اإلجنلزية، واجملتمة الوطنية
مث طرق الوطن متغايرة، هم  Leventيف ميعاد مهلكة السورية بسبب خيانتها وهتجمها 

. ويعمل كل جمتمع الوطين يتقزز إليها. والسياسة, طريقة اإلجتماعية، اإلقتصادية
للفرنسي، من يعوق دولتها ستهجم ألن تسلم األمم املتحدة عليها، فمن ذالك كل )

لزية سالطني بعد حزب عاملية الثانية  هتاجم اإلجن( طرق يف السورية حتت لواء الفرنسي
ولكن، ال يقبل جمتمع الوطنية و يطلب احلر ( م4614سنة )الفرنسية يف السورية 

وتعود الفرنسية جتليس السورية هذه الفرصة حىت يدفع اجملتمع الوطين وحزب . عليهما
 . الشيوعي

م كل طريقة يف السورية الاستدامة بتعيني طريقة  السلطة 4611يف السنة 
 كانت, وفوق ذالك. انت معركة بني استعماري و جمتمع الوطينوالنهائي، ك. ماضية
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ومن ذالك اهلجم، واهللك، بدون املباشرة . خمالفة بني جمتمع الوطين و أحزب السورية 
بعد التعارض بينهم ترد الفرنسي على السورية ، كانت . يؤثر على طريقة اإلقتصادية

السورية ولكن الصراع تواله  بعد حريتها تتطور. 4619إبريل  42سورية حر بتمام 
حتصل حرية السورية أمن وسالم يف نظام احلكم السورية ولكن بعدها . حىت اآلن

 . جييء اخلصام بينهم حىت مهمل جهاز اإلقتصاد ورفع أمثان الغداء
    

 نعكس املشكالتيت تالشعر صئلت اوأرض ال بنيوية. ج

كالت من بتفاعله مع من يشرح يف التقدمي، أن بنيوية الشعر هو تنعكس املش
ويذكر أعيان . نعكس املشكالتوهذاالتحليل سيعطى البياانت اليت ت. األخرى و بيئته

 " شباب، أطفال، أواثن، وأجيال, أان"الشعر غري مباشرة 

 قَاَلت اأَلرُض يفي َجُذوريي آاَبدُ . 4

 وَُكلُّ نَبَضى ُسَؤال  , َحنينيٍ  

 َومين َصدريي , يبي ُجوع  إيىَل اجلََمالي 

 َكاَن اهَلَوى وَكاَن اجلََمالي 

يوكل على كل الدسيسة فيه " أان"عني . قد كان تصوير الصراع يف قطع هذاالشعر
بعض على كل اجملتمعة الذي يشعر وقائع " أان. "بؤرة يف حتليل بنيوية الشعر" أان"و 

" وَُكلُّ نَبَضى ُسَؤال  يبي ُجوع  إيىَل اجلََمالي  "ان يصور الصراع قطع الشعر . السورية
بتصوير احنراف ىف جهاز اإلقتصادية، ختضع األرض السورية الذي موطئ اجملتمعة 

قبل أن هتبط ساللة لوحة الزينية السورية مصادر . جبفاف، ومضطرب، وحمروق
. ليت حتاربهقد عجز جمتمع السورية ألن حال متحول، انتفاضة، ومزاعمة ا. العثمانية
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كمثل نعرف أن اإلقتصادي قلب من ألفة الوطن، سيل اإلقتصادي حمرك اجلهادي و 
 .حمرك يف استحقاق احلياة

احنراف ىف جهاز اإلقتصادية، األرض السورية الذي يهدف هذا الشعر على  
ويوافق على الوقائع يف السنة . وحمروق, ومضطرب, موطئ اجملتمعة خيضع جبفاف

مث يبدأ التعارض يف مجع . خيانة وهتجم ميعاده Vichyرة الفرنسي ، كان وزا4611
   (Sejarah Awal Suriah, TT) .الوطين

 يقلي  حَ اَل فَ , يقُ في ستَ أَ  ومَ  اليَ يلي  امَ . 2

  ر  اهي وَ  زَ يلي اَل  تَ اَل وَ , ري  ضي نَ  

  جمي النَّ  عَ مَ  ونَ رُ مّي سَ يُ  ريَ اطي وَ  الن َّ اَل 

  ري اجي  احملَ يفي  ع  اتي رَ  وءَ  الضَّ اَل وَ 

 ئي بناَ أَ  ينَ أَ , اء  بَ خمُ  نز  كَ   انَ أَ 

 رٍ اجي نَ ي حَ لّي كُ َو , وتٍ ي صَ لّي كُ فَ 

يبني أدونيس عن حال ". أان"كما يشرح لكم يف التقدمي أن عني هذا الشعر 
َ  امَ . "السورية بتلك الصراع يعلم يف " أان"شرح " ري  ضي ي نَ قلي  حَ اَل فَ , يقُ في ستَ أَ  ومَ اليَ  يلي

واجملتمع لدفع الوطن من ضربة استعماري وثوري بغري اهتمام طرقها وهم أثناء األمراء 
التظهروا مزرعات صفر، نضر، و , أن حالة غداء السورية خماوف. طريقة اإلقتصادية

و " أان"هذا أحوال الشر، . هرول فالح بني األبيات لكتساب الظل من استعماري
 لغداء عالقة الصراع يف السوريةأزمة ا. يقبع يف صوت الضمري ألن اجلوع" أبنيوية"
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ي لّي كُ ئي فَ بناَ أَ  ينَ أَ , اء  بَ خمُ  نز  كَ   انَ أَ . )الذي يذكر يف هذا الشعر و جتعل التحليل األوىل 
 (. رٍ اجي نَ ي حَ لّي كُ َو , وتٍ صَ 

, مزرعات التظهروا صفر, أن حال غداء السورية خماوفيهدف هذا الشعر على 
ويوافق على الوقائع . الظل من استعماريو هرول فالح بني األبيات لكتساب , نضر

  ". واملنافسة بينهماستعمر سورية دولة الفرنسي واإلجنلزي، "م  4614يف السنة 

(Sejarah Awal Suriah, TT) 
  اء  ميَ عُ  ة  ربَ م ضَ هُ كت َ هنَ أَ  اَ مبَّ رُ . 1

 وا نُ اَل استَ ا وَ وا هلََ مُ سلَ استَ فَ 

 ا يهَ ت في رَ  سَ ااب  يَ وا ثي سُ لبي ا أَ مبََّ رُ 

 نُ واثُ األَ وَ , ني واثَ األَ  فُّ كَ أَ 

  ودُ السُّ  وفَ رُ احلُ  نَّ أَ كَ , امبََّ رُ ...امبََّ رُ  

  انَ ا اآلذَ هَ قعي  وَ ت يفي مَ صُ 

 ا د  ياَل مي  رضي ى األَ لَ عَ  عَ طلَ أَ  ملَ  نَّ أَ كَ فَ 

 .اني نسَ ي اإلي دري ن صَ مي  قُ لُ خيَ وَ 

 ىفي الدُُّروبي انيتَفاَضَة الكيربي . 1

 فَاخَلطُو َعليَها حُمَقّير  َمرُذول  

 َقَدم  َتكُتُب اجلَريميََة َوالَبغَي 
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 َفَخطَواتَ َها َدم  َوقَتييل  

 َوالُقَرى ُصفرَة ، فَ َقد َمسُح اخَلضرَةي  

، الذُّيُوُل  َها النَّضيريي  َعن َوجهي

 ...ُكلُّ بَيٍت فيَها، َشَفاه  جَتَمَّدنَ 

 وُل؟ َفَماَذا َتشُكو، َوَماَذا تَ قُ 

، ويحَييَا رياعي  يُوريُق اليَبُس ىفي الصّي

يّيتُ فيه، َويَبُطُل املستحيلُ  
َ
 !امل

جند الفرنسي )يشرح هذا الشعر عما الذين يعملوا استعمارا، هم األواثن 
مهاجم السالطني . قد عرب أدونيس عن وقائع السورية بوجه النظره(. واإلجنلزي

هم تعذبه بغري الصدر، من لقائهم ستعذبه . ةالفرنسي على اجملتمع تعذيب و اإلهان
هذه احلالة حالة . ومن ال يتبعهم على نظام اإلستعماري ستلحق حىت يوجد

التشديدة، وفوق ذالك قد مات أصوات اآلذان يف املنائر هم ال يسمعون إال أصوات 
ا هَ قعي  وَ ت يفي مَ صُ  ودُ السُّ  وفَ رُ احلُ  نَّ أَ كَ , امبََّ رُ ...امبََّ رُ  نُ واثُ األَ وَ , ني واثَ األَ  فُّ كَ أَ )القنابل 

ومن حيجب منامهم ستقاوم، حىت سفك الدماء فيها، وأبيات تدعوا لدعوة (. انَ اآلذَ 
فَاخَلطُو َعليَها حُمَقّير  َمرُذول  َقَدم  َتكُتُب . )املساعدة، وأوراق جف وجيو على السماء

 (. اجلَريميََة َوالَبغَي َفَخطَواتَ َها َدم  َوقَتييل  

مهاجم السالطني الفرنسي على اجملتمع تعذيب و ف هذا الشعر على يهد
هم يعذبه بغري الصدر، من لقائهم سيعذب ومن ال يتبعهم على نظام . اإلهانة

 .من حيجب منامهم سيقاوم، حىت سفك الدماء فيه. اإلستعماري سيلحق حىت يوجد
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ويوافق على استعمار اإلجنلزي والفرنسي و يعارض مجع الوطين هذا احلرب و أشبع  
يشلح سالح اجملتمعة، ويستبد عليهم لعمل ( جنود الفرنسي) .الفرنسي عما عمله

 (Sejarah Suriah Modern Abad-20) . قسري

 ك رّي حَ وَ , ايبي بَ  شَ ايَ  مسي الشَّ  عَ م مَ قُ . 5

َ ا غَ م  الي عَ   د امي جَ , ةي ريَ صي البَ  ايفي

 ا مي  دي قَ  اةي يَ احلَ  هُ متَ لَّ عَ  نتَ أَ 

 اد  ائي  ورَ يال  لي دَ  هُ ى لَ بقَ تَ سَ وَ 

ال يهتم الشباب عن الوقائع . صور اليت تتضمن بنيوية الشعر موقف الشباب
ليس إال الشباب كل العلماء يسكتوا يف املكان، . هم يسكتوا بنظرهم, مسئلة جديدة

َ ا غَ م  الي ك عَ رّي حَ وَ , ايبي بَ  شَ ايَ  مسي الشَّ  عَ م مَ قُ . )السوريةال يدفعوا الفكرة على الصراع   ايفي
أدونيس بعض على كل اجملتمعة يشفق على . هذا مشكلة إجتماعية (دامي جَ , ةي ريَ صي البَ 

ملا عمرهم ايشباب؟ إذا عمرهم ليس للحر السورية، ملا علمهم . الشباب والعلماء
 . ايعلماء ؟ إذا علمهم إال لنفسهم، النفع أبدا

هم يسكتوا , ال يهتم الشباب عن الوقائع مسئلة جديدةويهدف هذا الشعر على 
ال الشباب كل العلماء يسكتوا يف املكان، ال يدفعوا الفكرة على الصراع ليس إ. بنظرهم
كل العلماء والفضالء ال ينفع جملتمعة، هم خيلق اجلهل يف عراق اجملتمعة، ويعلم   .السورية

. وسط الشباب فلذالك، قد ظهرمسئلة الرتبية يف. السكت ليس يشن حراب على اجلنود
 .اعية جديدة، ليس محاسي للشباب على حالة وطانهمسئلة اإلجتم قد جاء هذا الوقائع

 ويوافق على الوقائع أن بعد حريتها، كان الشباب 
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العقالء ميلك الطيف يف حرية السورية ولكن يفرق يف السياسي فلذالك كان التنافس و 
 .      بينهما لكتساب اهتمام العامل، حىت يهمل على ازدهارهم اى جمتمعة

 ائييبنَ ي أَ وقي رُ ن عُ مي  يتُ وَّ  سَ انَ أَ . 9

  اال  بَ جي وَ  ي  رّي م ذُ هي تي يَ ب ّ رَ وَ  

  دب  جَ  ى  دي مَ  وحَ طُ املفَ  ونَ امُ سَ تَ ي َ 

  اال  ثَ مي  اني مَ  الزَّ يفي  ونَ يُّ حيَُ وَ 

 ايلي طفَ ي أَ وقي رُ ن عُ مي  يتُ وَّ  سَ انَ أَ 

 الي طفَ م األَ يهي في  يتُ وَّ سَ وَ  

ليس أبناء , ملثقفة أمنةأن يريب أبناء برتبية حسنة " أان( "4يف تصويره، يريد 
الشباب الذي ميلك تكريس حلرية ( 2خموف على جنود مث قد ماتوا للجوع، و 

هذه املشكلة تربية، ألن قليل الرتبية يسبب على . السورية من استعمار و البغاة
 ( اال  بَ جي وَ  ي  رّي م ذُ هي تي يَ ب ّ رَ وَ  ائييبنَ ي أَ وقي رُ ن عُ مي  يتُ وَّ  سَ انَ أَ . )تصرف اإلجرام

ويوافق على . قليل الرتبية يسبب على تصرف اإلجراميهدف هذا الشعر على  
الوقائع أن قبل حريتها، يقتصر جمتمعة السورية  لتناول الرتبية حسنة فكثر وقائع 

 .وكلهم يعقب يف أقل الرتبية لألطفال والشباب. وصراع اإلنسانية

 ي يعي ابي نَ  ي َ وا يفي قُ ت َّ فَ ، ت َ ويني دُ جمَّي . 2

 ا يع  بي  رَ ايبي رَ  ت ُ يفي ا، وَ يض  فَ 

 لبي لقَ لي  لبُ القَ  كُ ضحَ ، يَ نُ حنَ  ة  حدَ وَ 
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 اوعَ لُ الضُّ  وعُ لُ الضُّ  مُ لهَ ستَ تَ وَ 

 ى اري يَ حي  ينَ ري شّي عَ ا مُ لنَ قَ م أَ كَ   

 ا  وع  شُُ  وبي رُ ى الدُّ لَ ا عَ قنَ رَ احت َ وَ 

 اوس  فُ ن ُ  يىنَ ئي امي لظَّ  لي دانَ دَ مَ وَ 

 .اوع  نبُ م يَ اهتيي يَ  حَ ت يفي رَ جّي فُ  

يف حال " أان"كان . والتحليل قطع هذا الشعر، يصور عن مسئلة اإلقتصادية
مهلكة املنابع السورية بل هم ( استعمار)أهنم . املخاوف، ظاهرة السورية حالة رهيبة

وإذا كانت مزرعات ربيعا، هم يهلكن بال . مصادر احلياة حىت جترى السيل فيها
س مشكلة اإلقتصادية فقط بل حال الوطن متحول ستظهر املشكالت، لي. مبال

يشهد الشباب واألذكياء المبال وحصني بني مجع . مشكلة اإلجتماعية وغري ذالك
 ينَ ري شّي عَ ا مُ لنَ قَ م أَ كَ . )وبعضهم يرتكهم األخرى بل هم حيتاجوا إىل اإلعانة, اجملتمعة

   (اوع  شُُ  وبي رُ ى الدُّ لَ ا عَ قنَ رَ احت َ ى وَ اري يَ حي 

مهلك املنابع السورية والذين هم مصادر ( استعمار)يهدف هذا الشعر على 
ويوافق . احلياة حىت جيرى السيل فيه وإذا كانت مزرعات ربيعا، هم يهلكن بال مبال

ه 4616ه و دولة رجييم  4614عقيبة استعمار الفرنسي واإلجنلزي على الوقائع 
 ,Pontoh) . عامليةأوىل اقتصادية، يظهره أبسس الصراع و املسكني و الرتبية و مصيبة ال

2016: 10) 
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  قُ لُ ، خيَ هُ مقُ  عَ ي، ايَ وقي تُ لَ اي. 1

 مَ ايَّ األَ  دُ ولَ تُ فيه، وَ  ولَ هُ اجمل

 اَل  فَ ايتي يَ ن حَ عَ  مَ هالوَ  حُ سَ ميَ  

  امَ وهَ األَ  الَ ا وَ يهَ في  يَلُهو امَ يهَ اإلي  

  بّي احلُ وَ  وري ي النُّ عضي ، بَ جري ي الفَ عضي بَ 

 م  اَل  ظُ ايني يَ  كي يفي  رَّ ا مَ مَ فَ 

 ياقي عمَ أليَ ، فَ ة  رَّ مَ  تُ ن منُ كُ ن أَ إي  

 .امُ نَ ي َ اَل  ل  لجَ جمَُ  ي  وي دَ  

كل . موضوع املسئلة الذي يوجه اجملتمع" أان"، "أان"كان عني يف تصوير الشعر 
وحدة "أان"عني الذي ملئ الصراع و املشكلة، ومقصوده، يوكل أدونيس " أان"لفظ 

يصارع على فكرة اجلديدة " أان. "املشكالتالعني من بنيوية الشعر اليت تنعكس 
لوطنه، يشعر كل العلماء والفضالء ال ينفع جملتمعة، هم خيلق اجلهل يف عراق 

فلذالك، قد ظهرمسئلة . اجملتمعة، وهم ختتار السكت ليس يشن حراب على اجلنود
 قُ لُ ، خيَ هُ مقُ  عَ ي، ايَ وقي تُ لَ اي. ). هو ال يبال على حرية السورية. الرتبية يف وسط الشباب

 ( ايهَ في  يَلُهو امَ يهَ  اإلي اَل  فَ ايتي يَ ن حَ عَ  مَ هالوَ  حُ سَ م ميَ ايَّ األَ  دُ ولَ تُ فيه، وَ  ولَ هُ اجمل

. ال يستطيع األجيال يف توجيه اجلهاد لتذرع الوطنيهدف هذا الشعر على 
 وأما ويل األمر . ويوافق على الوقائع سبب سري دولة اجلندية تعارض الشباب والعلماء
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، هو أول الويل الذي يسري دعوة األمركي لتملك السورية حسن الزاعميف هذا العصر 
 .   بطريقة جندية

 أسي اليَ  ةي بَ الَ غَ ن مُ مي  عبي الشَّ  سُ ئي يَ . 6

  يق  تي عَ  ب  ابَ  أسي ليَ لي  هي يفي فَ  

  ر  مجُ  ق  لي قَ  هي دري  صَ ى يفي شَّ مَ تَ ي َ 

  وق  نُ خمَ  ح  رَّ جمَُ  وت  صَ وَ 

  د  غَ  ينَ أَ  ،الُ ؤَ السُّ  يهي في  ن  جُ 

 ؟ يقُ ري الطَّ  ينَ أَ ، وَ هُ اءَ اشَ مَ  قُ لُ خيَ 

  دي يّي ى القَ لَ عَ  ورَ ثُ ن ي َ أَ  م  ا هَ مَ لَّ كُ 

 وق  قُ أوعَ  ن  ائي خَ  هُ الَّ وَ ت َ 

 ى فَ عَ ف َ  يهي في  اقَ فَ أَ  بحٍ صُ  بَّ رُ  

 .يقُ في مستَ الُ  هُ ؤُ ابَ ، إي يهي ني ائي خَ 

ارتقاب للحرية، يكون على حالة انتقايل يعين عصر " أان"يشرح قطع الشعر أن 
قد جاء . ال يظهروا جمتمع السورية قوة ليعزه وفيهم ذهين، هم يثبت على فكرة عتيقة

بل . هذا الوقائع  مسئلة اإلجتماعية جديدة، ليس محاسي للشباب على حالة وطانه
 ب  ابَ  أسي ليَ لي  هي يفي فَ  أسي اليَ  ةي بَ الَ غَ ن مُ مي  عبي الشَّ  سُ ئي يَ . )هم قلق وضعيف على جهد الوطن

 ( ر  مجُ  ق  لي قَ  هي دري  صَ ى يفي شَّ مَ تَ ي َ  يق  تي عَ 
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ولو مل متحول حالة  يهدف هذا الشعر على سعادة القوم حقا ليس كذاب، 
ذالك الصراع اي شباب،  ألن هذا الوقت وقت جلهاد السورية  فاغرق. هذاالعصر

ويوافق على الوقائع أن تطور السورية إىل حالة اجلديدة احلسنة ولو ال طريقة . وميلكه
ولكن مل يسلم حالة السورية ألهنم يشارك بالد أخرى . اإلقتصادية والسياسة حسنة

 .لتناول القيادة يف السياسة

 ت ارَ ن دَ إي ، وَ ورُ دُ تَ  هُ ريُ اعي وَ ن َ اَل . 41

 ورُ دُ تَ  اءي قَ الشَّ وي  بؤسي الُ بي فَ 

 محي القُ  ني عَ  ادُ صَ احلَ  لُ سأَ يَ  ر  يدَ بَ  

  ورُ ب  ت َ  رض  أَ ي وَ ذوي يَ  قل  وحَ  

  مي يتُ الُ  آهَ وَ  ابي ذَ العَ  ةي ن  ى أَ لَ عَ وَ 

 ور  صُ قُ وَ  ع  ابي رَ و مُ علُ تَ 

  يلي الوَ  ةي جَّ ى ضي لَ الذرى عَ  بُّ ئي شرَ تَ  

 .ورُ خُ الصُّ  وري خُ الصُّ  ىَل و إي شكُ تَ وَ 

حني . ظهر يف قدمي التحليل أن مسئلة اإلقتصادية مصدر من مهلك الوطن
، كانوا جمتمع 4611-4611عصر استعمار الفرنسي واإلجنلزي يف السورية السنة 

 ورُ دُ تَ  اءي قَ الشَّ وي  بؤسي الُ بي ت فَ ارَ ن دَ إي ، وَ ورُ دُ تَ  هُ ريُ اعي وَ ن َ اَل . )يف املصيبة هي مسئلة مأكوالت
عيون ومصادر ال جترى بل هي لتعيش كل النفس، ( محي القُ  ني عَ  ادُ صَ احلَ  لُ سأَ يَ  ر  يدَ بَ 

بل، يعدم العمل  ابشتغال شقة على . ألن حمرك املاء معطل، و مزرعات ذوي وبور
 . لواء الشمس واملطر مبرغمة و يلتفت املساكني واأليتام تشكوا على املصيبة
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  يلُ جَ ايَ  كَ ربُ كي   ينَ أَ  يلُ ا اجلَ هَ ي ُّ أَ  .44

 ؟ ادُ هَ اجلي  اكَ وَ  هَ يفي  اتَ ل مَ هَ ف َ 

  آفاق   لَ ابي نَ السَّ اَل  رضُ األَ  كَ رضُ أَ  

  ادَ صَ  احلَ اَل وَ  الرؤى زُّ هُ ت َ 

 ستَ سلَ أَ وَ  اءُ يَ العَ  كَ دُّ ى هَ ترَ أَ وَ 

  ادُ يَ القي  يكَ في  نَّ جُ ا، فَ اد  يَ قي  

  تُ آانَ  كَ رضُ أَ  لُّ كُ ا َو يَ حتَ  يفَ كَ 

  ادُ صفَ ا أَ هَ لُّ كُ ، َو ىاري يَ حي 

  يلُ  جَ ايَ  كَ ربُ كي   ينَ ، أَ يلُ جَ ايَ  ينَ أَ 

 .ادُ هَ اجلي  اكَ وَ  هَ يفي  اتَ ل مَ هَ ف َ 

ال يستطيع األجيال يف توجيه اجلهاد  ، وهذه الصورة حالة السورية بعد حريته
 ادَ صَ  احلَ اَل وَ  الرؤى زُّ هُ ت َ  آفاق   لَ ابي نَ السَّ اَل  رضُ األَ  كَ رضُ أَ "قطع الشعر . لتذرع الوطن

التعذيب، ألن األمريكي تعمل " أان و هم "يشعر  "ااد  يَ قي  ستَ سلَ أَ وَ  اءُ يَ العَ  كَ دُّ هَ  ىترَ أَ وَ 
يدعوا  و. انقالاب على دولة السورية حىت يتدمر اتقان احلزب السياسي يف هذاالعصر

وواقعيته، كل القوم معارض، ألهنم ال مبال عن . )ويل األمر أن يفعل اهلجوم إليكم
 . نصيب القوم وميهدهم عن جنديته ملن حياجبهم
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  يهي عطي نُ وَ  ودَ جُ الوُ  قُ لُ ا، نَ د  بَ أَ . 42

  اءَ شَ نَ ى وَ رَ ا ن َ مَ ، كَ اة  يَ حَ 

 خري الصَّ  لقُ ا في نَ فّي كَ  أَ ت يفي رَّ طَ قَ 

 اءُ حرَ ت الصَّ زَّ اهت َ ا، وَ ري  بي عَ  

  غفٍ ن شُ مي  رَّ خضَ أَ ا، فَ نَّ كُ : يلَ قي  

  .اءَ شيَ األَ  تي رَ خضَ أَ ، وَ ايلي ليَ الَّ  لمُ حي 

شخص و جيل الذي يصور الشعر لإلحتاد الوطن، " أان"يظهر هذا الشعر أن 
ذالك الصراع،   فاغرق. ولو مل متحول حالة هذاالعصر. ويوجب عليهم حرص القوم

. سعادة القوم حقا ليس كذاب" أان"ويريد . ألن هذا الوقت وقت جلهاد السورية وميلكه
   (اءَ شَ نَ ى وَ رَ ا ن َ مَ ، كَ اة  يَ حَ  يهي عطي نُ وَ  ودَ جُ الوُ  قُ لُ ا، نَ د  بَ أَ )

رُي إيىَل الشَّاطيئي . 41  َذاَك جَمَدافُ َنا َيسي

 يفي َمهريَجانيهي اَلمجَتاحي  

 مَل ُتاَلميس َشرَاَعُه ريعَشُة الَيأسي 

يُج الّيراَيحي   َواَلهَّزَُه َضجي

، َففييَنا   َماَرَوااَن َدفُق اجلَرَاحي

لَتاَح 
َ
 ليَمَداَها، تَ َلفَُّت امل
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 ُكلََّمااسَتيَأَس الُكفَّاحي بيَصدٍر 

 .َجلَجَلت َتسَتفيزُّاَن ليلُكفَّاحي 

السورية السعادة ولكنهم يغرب على تلك ، تعانق 4619بعد حريته يف السنة 
مث اجتهاد الشباب و . أول املسئلة اختالف الدولة من قوم و حزب السياسي. احلالة

سيجيء املسئلة  مبتوال ولو أننا "ففي هنا، يعرب أدونيس . العقالء والعتياء بدون فائدة
مهمله  الذي يتورط يف سهم اإلجتماعي واإلقتصادي يهدف عن" أان"بطريق  ".حر

وضوضاء، ومها  وخيطر اجملتمع يف هذه احلالة بنشأة ضجيج. على سكون السورية
ذاك جمدافنا يسري إىل "ومسئلته كمثل قطع الشعر . عرفملفوف منسق حىت الي

الشاطئ يف مهرجانه اجملتاح مل تالمس شراعه رعشة اليأس والهزه ضجيج الرايح 
  ."مارواان دفق اجلراح

الذي يتورط يف سهم اإلجتماعي " أان"هذا الشعر على  عني  يهدف
وخيطر اجملتمع يف هذه احلالة . واإلقتصادي يهدف عن مهمله على سكون السورية

بعد ويوافق على الوقائع  .عرفوضوضاء، ومها ملفوف منسق حىت الي بنشأة ضجيج
على تلك  ، تعانق السورية السعادة ولكنهم يغرب4619حرية السورية يف السنة 

 (.من قوم و حزب السياسي)أول املسئلة اختالف الدولة . احلالة

 ُربَّ أُمٍّ مَتُدُّ َكف ا إيىَل اأَلرضي  .41

 وََكف ا ليطُفليَها اَلمقُروري 

هي لَُغُة الَقهري   َلَمَحت يفي َصرَاخي

نَيا َوَموُت الشُُّعوري   َوُرعب  الدُّ
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 عي َورََأت يفي َجبيينيهي ثَورَُة اجلُو 

 َوَأطَياُف َجفنيَها اَلمذُعوري 

 فَاحَنَنت أَتُكَل الت ُّرَابي َوَتسَتفُّ 

 .بَ َقااَي َمَوائيد  َوُقُشور   

ا خَتَضرُّ : َوَعَلى ثَغريَها َرَجاء     َغد 

ا ُيضييء  َسرييريي  . أَرضيي، َغد 

ُح أَزَرَعَها ُقمح ا. 45  َأاَن فييَها الَفالَّ

 َوَورد ا، َوأَقَلَع اأَلشَواَكا  

ي   ُسكَّيتي تَنطيُح الصُُّخوري، َومَتشي

 يفي اأَلَحافيريي، َنشَوة  َوعيرَاك ا 

 َوُحُقويلي َسَنابيل  تَ َفرََّع النَّجمي 

 َكَأيّني َزَرَعت فييَها السََّماَكا 

سمي أُمَّيتي   َلسُت َمقطُوع ا...قَ يّيم ابي

ب ا َواَل َملَ    ك ا َواَل َغاصي
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 أَي َُّها الشَّعُب جمُّيَدت...َأاَن ليلشَّعبي 

 .   فَإييّني يفي ُكلّي َشيٍء أَرَاَكا 

شغل . الشعر شعور األم والطفولة والفالح عن هذه احلالةبنيوية أما التحليل 
ولكن . األمهات ابلفالح وتربية الطفولة حالة ساخنة،، ألهنم يبكى ويزعق اجلوع

وضيق صدرها تعقب على . جفاف فصارت حزينة شديدة مزرعها الينشاء و جفنها
وهتدف هذه احلالة أن . أزمة اإلقتصادية وهم يستهلك  مائدة الباقية، وامليتة، والرتاب

هو الفالح وجود احلب " أان"خينع و  .اسي يعقب على مناهج اإلقتصاديةمسئلة السي
أان فيها الفالح " الم مطيع الفالح يف تقدمي األمراء، وجود املطيع ليس غ. على وطنه

هذه ". أزرعها قمحا ووردا، وأقلع األشواكا سكيت تنطح الصخور، ومتشي يف األحافري
. النفسليجهد احلقوق الفالح، ألهنم اليقبل املعيشة ولكن عزة " أان"احلالة  فيدفع 

 .ريةالفالح مفتاح السعادة السو 

فولة حالة ساخنة،، شغل األمهات ابلفالح وتربية الطيهدف هذا الشعر على  
ولكن مزرعها الينشاء و جفنها جفاف فصارت حزينة . ألهنم يبكى ويزعق اجلوع

فاسعد لكشف  مطيع الفالح يف تقدمي األمراء، وجود املطيع ليس غالمو  .شديدة
شغل الرئيس السورية  على اختالف الدولة و ويوافق على الوقائع . السعادة السورية

سئلة السورية يعقب على حالة اإلقتصادية والسياسية عكر البالد األخرى على م
 .واإلجنماعية والرتبية هالكة
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 َأطَوَف َوأَغَناميي..َأاَن فييَها الرَّاعيي. 49

 َذرَاَها َوَغابَ َها َوُراَبَها  

 يلي قَلب  حيُيسُّ َخلَج اَلمَجاهييلي 

 َوُيصطَاُد يفي الَبعييدي اآلها

 قَليق ، حُيَرّيُس الَقطييعي َويُنَقضُ  

، َشاخمي ا تَ يَّاَها   َعَلى الرُّعبي

َعت فييهي آفَاقُ -َوَمعيي النَّايُ    مجُّي

 َشطآنَ َها َوقَ رَاَها: بياَلديي 

 َأطليُع اللَّحني، حَلنُ َها 

ع  َبنَي رَاَحيتي إيهَل ا   .َفَكَأيّني َواضي

أطوف ..أان فيها الراعي"كقطع الشعر حيرتف جمتمعة السورية الفالح والراعي،  
، واحرتف "أان"يعرف أدونيس حالة السورية بطريق . "وأغناعي ذراها وغاهبا ورابها

التعارض )وجتري احلياة . الراعي، وهو ميشي على املشرق واملغرب ليفسخ الوجع" أان"
تطلب الذي يوجهه جيعل الذهاب إىل الوالية البعيد لبعد اهللع واخلطر و ( واختالف
 حىت . على بنيوية املنائر" أان"يشهد ( حالته متواتر وميالء ارهاب)ولو ذالك . السعادة
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نتائج من هذاالتشريح أن تنافس السياسي . أن كونه يف السورية أيس" أان"يشعر 
 . تغلب اجملتمعة إىل اخلطر وينشاء على ذابههم إىل بالد األخرى

ميشي على املشرق واملغرب ليفسخ يهدف هذا الشعر على احرتف الراعي، وهو 
الذي يوجهه جيعل الذهاب إىل الوالية ( التعارض واختالف)وجتري احلياة . الوجع

هو حال  ويوافق على الوقائع السورية. البعيد لبعد اهللع واخلطر وتطلب السعادة
قد تعرض هذا " احلزب السوري القومي اإلجتماعي"أدونيس، يلتحق أدونيس حبزب 

 Pemikiran)، يعلق أدونيس ابهتام القتل 4651ب األخرى، يف السنة احلزب حبز 

Revolusioner Ali Ahmad Said Isbir Adonis, TT) 

كان املناسب بني املشكالت يف هذاالتحليل مع الوقائع يف السورية سنة  
جيهد . هذه السنوات كان السورية يف عصر انتقايل على وجه احلرية. 4611-4651

قد  4614بعد حربية عاملية اثنية يف السنة . على حرية لكن ال سهل جمتمع الوطين
ويل الفرنسي على اإلجنلزي يف حربية . واجملتمعي, انقالب بني الفرنسي، اإلجنلزي

رهان بينهما فرصة . عاملية اثنية، يدفع عليهم فرصة هليمن السورية حتت لواء الفرنسي
 .  يف السياسي السورية للقوم الوطين و القوم البغاة لكتساب مرتبة

 
 نظر العئمل املؤلف عن حئلة جمتوعة السورية. د

هو إجابة الشخص الذي يوجه وقائع يشرح يف التقدمي أن نظر العامل  
من ذالك بنيوية الشعر الذي ينشاء املشكلة فسيدفع نظر العامل املؤلف  .اإلجتماعية

اإلجرامية، اإل جتماعية، , اقتصادية، املشكالت يف شعر قالت األرض أزمة (أدونيس)
 .الرتبية، والسياسة
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 أزمة اصتائدية. 4

 ، ، َكالَفتحي رّي، َكاحليلمي  َأيُّ َخلٍق َكالسّي

 ..ضُّ الَبعييَد َواجملهواَل يَ فُّ 

 مُجُُع الُكلّي فييهي، فَاخلَلُق 

 .َمضُفور  َعَلى كيربياَيئيهي إيكلييال  

 مَحَلُت َفجرَُه بياَلديي أَنَباَء 

 َحَياٍة َغاَلبٍَة َوَشَبابٍ 

 ُقل ليَمن حَيَضُن السَّرَابي َويَلُهو 

لسَّرَابي    بيَفرَاٍغ ُمطَرٍَّز ابي

 َأشَرَق الَعاملَي اجلَدييُد، َوَماَتت

 َخلَفُه، َجاهليُة األحقابي  

نه، يصور قالت األرض هو شعر الذي يصور كل املشكالت السورية يف زم
أوال حيضع أان مبهلك والية السورية بسبب ". أان"أدونيس عن حالة السورية بعني قصة 

وحاهلا . وحمروق, مضطرب, احنراف ىف جهاز اإلقتصادية، األرض السورية جفاف
و هرول فالح بني األبيات لكتساب الظل , نضر, مزرعات التظهروا صفر, خماوف

ليس إال . هم يسكتوا بنظرهم, باب عن الوقائعال يهتم الشمن استعماري، و أيضا 
يعطى . الشباب كل العلماء يسكتوا يف املكان، ال يدفعوا الفكرة على الصراع السورية
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أدونيس فكرته، حني كل اجملتمعة والعلماء واألمراء احتاد ويقبلوا هذه املسئلة، سيقبل 
 .  احللم عن احلرية السورية

 ا يهَ بني يَ وَ  وسَ فُ ي الن ُّ طوي يَ  لُّ ذي لَ ايَ 

  اانَ لطَ وسُ أَ  يهي تي ا تَ وش  رُ عُ 

  ودُ ا السُّ هَ ب ُ اكي وَ ا مَ نَ ولَ ت حَ شَ مَ  مكَ 

 اانَ وَ فعَ ت أَ لَ لغَ غَ ا، وَ يم  حي جَ 

  يهي علَ  الي مَ ا اجلَ نَ حَ  قٍّ حَ  يُّ أَ  

  اان  تَ ا هبُ هَ ريي مي  ضَ يفي  رُّ صُ يَ مل 

  ا احلقدُ هَ ق ُ زّي ا ميَُ هلََ  اا، مَ هلََ  امَ 

  انَ اَل ذَ خَ  يرمتَي تَ ، وَ وان  نُ جُ 

 نكي لَ ، وَ يتيُّ ا العَ هَ ب ُ ن انَ لي  يَ ملَ 

 . اانَ وقَ  الطُّ انَ وري دُ  صُ يفي  حتُ مَ لَ  

عن الصراع، إّن هذا الصراع ينشاء ابستمرار ولو بعد  ذا الشعر صوراهيعطي 
يربز مسئلة الغداء على بعض جمتمع  ال استدامة اإلقتصاد،. تقبل العامل عن حرّه

السورية، وأيضا مدافع القوم مشغول يف منافسة القياد وهم الذي جيهد السورية قبل 
، الذي يُعّقب عن الصراع بني جيل العيت و 4615ورمسي دولة الرجيم يف السنة . حره

ينشاء على رفع أزمة اإلقتصاد و ميسك 4611موظف اجلندّي واحلذاق يف السنة 
 يف . وهذا احلال يطيل حىت بعد حره ألهنم يسابق يف منافسة العامل. وم على اجلوعالق
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طاغية اجلندية و يفض برملان " حسن زاعم و أديب ششكاىل"يقوم  4616السنة 
 "يشرح أدونيس . لضعيف احلزب السياسي املعارضة وحمركة الطالب و احتاد العّمال 

أن احلال حزين، وأمهل املساكني لطلب  "انيطوي النفوس ويبنيها عروشا تتيه أوسلطا
 .    الغداء ولكنهم يعين أمراء ال يبال عن عقيبته

 اإلجرامية. 8

  ئُ اطي الشَّ ر وَ خُ الصَ وَ  اقُ تَ العي  الُ بَ اجلي 

  رُ امي غَ مالَ  لُّ مدي الُ  قُ والزَّورَ 

  يهي لَ عَ  نَّ أَ كَ   ى  دي مَ -ات  رخَ صَ 

 ر اهي سَ  فٍ آاَل  يخي اري التَّ  وني فُ ن جُ مي 

  بٍّ ن حُ عَ  لُ ائي سَ يُ  ب  ا حُ ينَ في  يَ هي 

 ر  اضي حَ  مجدي لَ ابي  فُّ لُ ي َ  اضٍ مَ وَ 

 غيُ البَ  ةُ لَ لجَ د جَ ن هتَي ا، لَ بث  عَ  

  ر  ابي نَ ، أومَ ة  ابَ دَّ اه نَ فَ شَ  

  تٍ اايَ رَ  بّي احلُ  جَ نسَ  أن نَ الَّ إي  يسَ لَ 

 . منائر النفوسُ  عَ رفَ ن نَ أَ وَ 

 ااهَ قنَ قَ شَ  نُ حنَ  اةي يَ احلَ  يقُ ري اطَ هَ 

 ا اد  هَ جي وَ  ة  ورَ ثَ ا وَ اك  رَ عي  
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 ي لقي نُ وَ  اني مَ الزَّ  نفَ ى عَ طَّ خَ تَ ن َ 

 ااد  جمَ ا أَ فنَ لَ خَ  نفي العَ  رُ وَ صُ 

  عبٍ شَ لي  اةُ يَ احلَ  انَ كَ   ورٍ نُ  بُّ رَ  

  .ااد  وَ سُ  مي اَل الظُّ  نيُ عَ  هُ تَ محَ لَ 

  قّي احلَ  عَ مَ  وتَ أن منَُ  قّي احلَ  ةُ غَ لُ 

 اار  سَ انكي  وتَ ا أوأن منَُ ار  صَ انتي 

 ابنَ كي ا نُ ا مَ ذَ ا، إي نَ ا لَ ار  عَ  يسَ لَ  

 .اارَ العَ  اهَ بَ ا اجلي ضنَ فَ  خَ يفي  نَّ إي  

من فهم هذا الشعر، أن ظاهرة السورية مجيلة يف عصر القدمي قدذهب مع 
يصور أدونيس عن حالة السورية . قد زال استعمار وصراع كل عز الوطن. العبث

. سخن يف هذا العصر، يستعمر سورية فرنسية و كان الصراع جبمع جنود الوطين أيضا
على القتل واملوت و يطهر  جاء الصراع يتبدل يسبب. ألن خيانة الفرنسي على عهده

يقص يف تقدمي الشعر أن عنصر الذي يسبب . مسئلة جديدة اليت هتلك جهاز الوطين
اجلوع ألن ال مزرعة إال جف، " أان"عن يهبط اليورية أوىل أزمة إقتصادية، شعر 

. وصوت األطفال الذي يصيح اجلوع والدم والقتل. والعيون ينشف، وبستان ماحل
 . أدونيس أن يبلغ وقائع السورية بعدحريته يف هذا احلال قصد

نَيا...  فَإيَذا الَكوُن َكونُ َنا َوإيَذا الدُّ

ُبّيَنا، َوميَيني    َال  حلي  شي



 

52 
 

، َوَلكين    إينَّ َخلَق احلََياةي َصعب 

 .ُكلُّ َصعٍب، إيَذا أََرداَن، يَ ُهونُ 

َا الُكربَى   ليَباَلديي َأاَن، ليَثوَرهتي

َفَاقيَها الَفسَّ  مي ألي  احي البَ َواسي

ُُقولٍ   ٍم، تَزرَُع اأَلرضُ ...حلي  َمَواسي

م   !رَبييع ا، َتَكلَّميي اَي َمَواسي

 عُ مين تَ َفتُّحي الذَّاتي اَلُتطلَ َثورَة   

مَ    .إيالَّ َمَنائير ا َوَماَلحي

إذا . ، يذكر أننا رمية الذل"أان"يف قطع السجع، يصور أدونيس عن حالته بطريق 
ألن توجيه  الصعب مع . منشي معا لتناول اإلحتاد ويهلك الصعب فالسكوت صراع

، أبن "أان"فمهم ليفعل التعارض على كل صعوب الذي يوجه . احلب والغرام للوطن
 .  مله على حرية السورية من قهر اجلنديةفهذه احلالة نظر العا. التعارض يظهر الرجاء

 ُمنُذ ُكنَّا، ُكنَّا َطَغاة  َعَلى الذُّلّي 

 اوَُكنَّا يفي َوجهيهي ثَ َوار  

 لَقيطَّى ُعُنَف احلََياةي َونُ نَ َتخَ  
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 َخلَف َخطَواتيَنا الشََّذى َوالَغارَا  

 فَ َزَرعَنا َعنُي الُوُجودي مَجَاال  

 ار ا َوَمأَلاَن أَعَماقُُه َأسرَ  

نيَا لَعبقي الدُّ  َوَشََخَنا نَ ُلفُّ ابي

بَهةي الشَّمسي َدار ا    َونَبيَن يفي جي

 َسَهَرت بَعَداَن النُُّجوُم َوَصاَرت

ََساطيريي جَمَداَن مُسَّار ا   ألي

عني على أخدود " أان" . "أان"يف قطع ذالك الشعر، يوكل أدونيس نفسه على 
يف سجع الشعر و جمتمعة يف كل وقائع السورية ممثل " أان"القصة  يف هذا الشعر، 

وكنا يف وجهه ثوارا نتخطى ( عراكا، استعمارا، وقتال)منذ كنا، كنا طغاة على الذل "
وتشريح املسئلة على ذالك الشعر . "نلقي خلف خطواتنا الشذى والغاراعنف احلياة و 

دونيس من هو صور السورية ووقائعه مث يستمعهم أدونيس، يف هذا الزمان كان أ
".  أان"فعلى ذالك التصوير، يبلغ أدونيس عن السورية بعني القصة . وطنشباب ال

الدنيا "تشديد بسبب الغرام إىل مجال السورية  " أان"على غري ذالك املسئلة أن حالة 
". ونبين يف جبهة الشمس دارا سهرت بعدان النجوم وصارت ألساطري جمدان مسارا

. عن الغرام، أن الغرام حيف أساطريا الذي يتضمن قصة "أان"يذكر أدونيس فكرته ب
 .تقص عن مساران علر شرف السورية وفيها
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 اإلجتوئعية. 3

 آَن اَيَشعُب َأن تَ ُزوَل َحَياة  

 تَ َتَماَدى َقواَل َوقييال  َوقَااَل  

رُي السَّرَاُب َحق ا َواَل تُعطيي    اَل َيصي

 .َأَكفُّ الرّيَمالي إيالَّ ريَماال  

  يهي عطي نُ وَ  ودَ جُ الوُ  قُ لُ ا، نَ د  بَ أَ  

  اءَ شَ نَ ى وَ رَ ا ن َ مَ ، كَ اة  يَ حَ 

  خري الصَّ  لقُ ا في نَ فّي كَ  أَ ت يفي رَّ طَ قَ 

 ، اءُ حرَ ت الصَّ زَّ اهت َ ا، وَ ري  بي عَ 

  غفٍ ن شُ مي  رَّ خضَ أَ ا، فَ نَّ كُ : يلَ قي 

  .اءَ شيَ األَ  تي رَ خضَ أَ ، وَ ايلي ليَ الَّ  لمُ حي 

أن غرق السورية على سبيله املاضي، وبُعد ( مؤلف هذا الشعر)ينظر أدونيس 
على الدولة الرمسية، واحلذاق ( قوم املعارضة)اقتصادية من سطر اإلزدهار، وإجرامه 

الذي يعارض الدولة اجلندية و يدخل األمركي لعمل انقالب الدولة، وأزمة الرتبية على 
بل من عناصر الداخلي واخلارجي وغري ذالك صور أ قوم مدين، والأمنة احلياة للصراع 

من ذالك الصراع الذي يغرقه،  فهذا . دونيس عن جمتمعة يف الشعر قالت األرض
 . الوقت ساعتهم جلهاد السورية
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 الرتبية. 4

، َوَلكين  َما َعَليَنا َقهُر الصََّعابي

 َعَليَنا أن نَقَهَر اُلمسَتحياَل  

 حَنُن اَترخيَُنا َوحَنُن لََياٍل  

 َضَحَكت يفي ميَيينيهي إيزمييال  

 َفجََّر الكيرَب يفي َجَواحنييَنا زَيت ا

 َوأَلَقى َجَرحَنا قيندييال   

َب السُّوَد   مَهَُّنا ان مُنَزّيَق احَلجي

َياء ، وَنكَشُف اَلمجُهواَل   ضي

َفتَنا احلََياُة َكَأانَّ   َكشَّ

 .نَها يُ َعانيُق َجيال  أَلُف َجيٍل مي  

قليل الرتبية جملتمعة مسكني مسئلة جديدة، ألهنم اليقبل العلم كيف طريق 
كان سورية يف هذا  الزمان يصطدم بني الفرنسي واإلجنلزي، . لصطدام احلرب

ميسكان السورية وجمتمة الوطنية قوم اثئر على دولة السورية اليت فيه الفرنسية وحتت 
أان هو صور .  وهذه احلالة حالة السورية قبل يكتسب احلر بتمام. ةلواء ااألمم املتحد

موكل على جمتمعة السورية يف مقابلة " أان"الذي يتصور أدونيس يف هذا الشعر، 
 .  مشكلة اإلقتصادية، اإلجتماعية، والرتبية
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 السيئسة. 5

لَوردي  ا تَلَعُب الطُُّفول ُة ابي  َوَغد 

 َوتَفييضُ َوتَنُمو ُحُقولَُنا 

 مَياَلُء اخَلريي أَرُضن ا، فَإيذ ا الشَّعبُ  

 ، َوقُ وَّة ، َونَ ُهوُض مُنُو   

 َوإيَذا أََرُضَنا َمَنائير  اَلخَتُبو

 َوديفُق ميَن الشََّذى اَليَغييضُ  

 اَلُمكيب  َعَلى السَُّؤالي َواَلُملقيى   

 َعَلى َشاَسعي الدُُّروبي َمرييض  

 َويُفىَن َمَع الَفقري ُكلُّ َفقٍر يُفىَن، 

 .َزَمان  َجهم  وََكون  يَغييضُ  

. وسنوات املرور بعد حريته،  جيعل السورية يف ابب وحشية و كلما يزلزل حالته
أماكتلة وأمنية الرعية فيه يسبب من غلبة . موكل القصة السورية يف الشعر" أان"

سئلة السورية بعد حريته يشرح أدونيس أن السياسي أول امل. السورية يف توجيه احلياة
يف ذكرية املرير، " أان"كان . حىت ينشاء على غلبة اإلقتصادية، والرتبية، واجملتمعة أيضا
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حني جتري الساعة و " أان"نرتعب . ينسل احللم واألمنية خمزون يف الصدر ليس الظاهرة
 . تسلف الوقائع ولكن الرعية خيبة

لم ا َعَلى َجف ئُت الزََّماني حي  ىني َأاَن شي

 َوَصوات  جُمَلَجال  يفي َشَبايبي 

َسُه اللَّيَل بيَبابٍ   يلي َغد  ُكلََّما تُ َلمّي

 َأَطلَّ مين أَلفي اَببٍ  

 فُتيَحت َكفُّه  ُدُرويبي َوأَرَستَها 

َهابٍ    َعَلى التَّيهي، ديفَقة  مين شي

 َأاَن َوجُه  اَلمَدى، َفُكلُّ مَجَالٍ  

 ايبي يفي فُ َؤاديي حَيَيا َويفي أَهدَ  

َجَفايني     ُكلََّما َأوَماَء الت ُّرَابي ألي

 .مَتَث ََّلت قُ وَّيتي يفي الت ُّرَابي  

على أمنيته " أان"جيهد ". أان"تصوير املسئلة هذا الشعر الذي يبلغ أدونيس بطريق 
وصوات جملجال يف شبايب يل غد كلما تلمسه الليل بباب أطل من "من هلك احلياة هو 

 يعين جفاف ". ألف ابب فتحت كفه درويب وأرستها على التيه، دفقة من شهاب
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من طريقة السياسي، والرتيب،  وطنجتهاد اليف كل ركن الوالية، ويغلب الشباب على ا
. إذا حالة السورية كقبل حريته، فيسرتجع إىل شرف السورية ال سهل. واإلجتماعي

فلذالك يوجب على اجتهاد يف اختيار الرئيس اجلمهورية األمنة لوجود السعادة 
 .وطنوالنجاحة، والقوة ليبىن فطرة ال

 تُ رَااب  َوَأجَواءَ : ُكلََّها يفي َدميي

 َوَزهر ا، َوَصبييَّة  َوَصَبااَي  

َا اخَلضَر َأجَفايني   ُسوّيَيت مين َرَحاهبي

 َوُقدَّت َجَواحنييي َوَيَداايَ  

، اَلأَُموَت، فَ َقد   َأاَن إين ُمتُّ

 رَكّيزُت يفي َجبَهةي البَ َقاءي، َخطَاايَ  

َا عيشُت يفي َمزَاميرييَها حلَنا     ُرمبَّ

 َوَغلَغلُت يفي َذرَاَها َعَشاايَ  

 :ُكلََّها يفي َدميي، وَُكلّيي فييَها  

ُقونَ َها َوَصَباايَ    .َصبييَّة  يَعشي
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من ميلك فكرة على حيصل الوقائع يف حياته، نشأة الوقائع يف وجهة السورية كل
كل ما "بطريقة أعيان الشعر، يبلغ أدونيس . فصارت يتضابق يف سبيل الطرق الوطن

خبدمة الشجاع " أان"وقائع اليت تكون يف السورية، وكيف ما حالة السورية فيوجب ال
كما يشرح يف قطع ". الحيتار يف حماسن الوطن وال يغيب يف ذله. لقوة نفس الوطن

َا عيشُت يفي "الشعر  ، اَلأَُموَت، فَ َقد رَكّيزُت يفي َجبَهةي البَ َقاءي، َخطَااَي ُرمبَّ َأاَن إين ُمتُّ
يعين كيفما حالتك ". رييَها حلَنا  َوَغلَغلُت يفي َذرَاَها َعَشااَي ُكلََّها يفي َدميي، وَُكلّيي فييَهاَمزَامي 

وذالك التشريح . وأينما معيشتك فيوجب إليك يعز الوطن، ألنه حصن الحتاد الوطن
   .صور أدونيس عن حالة السياسة يف السورية
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 الفال الرابع

 خئمتة
 

 البحثنتئدج . أ
قصائد األوىل أحد الرائعة أدونيس، هو أديب السورية يف عصر احلديث واآلن 

رائعته كثرية مشهورة، فكرته مهم للمفكر اإلسالم واألدابء . يسكن يف الفرنسي
قد عرب هذا الشعر عن حالة . واألذكياء ألنه يكشف على فكرة العرب عتيقة

 .اإلجتماعية السورية بطريقة الوقائع فيه
"  شعر قالت األرض"عملية التصميم والتحليل يف جمموعة قصائد األوىل  بعد

ابستخدام نظرية بنيوية جنتيكية أي فكرة بنيوية األدب ونظر العامل املؤلف، قد وصل 
 :الباحثة إىل النتائج كما يلي

أن بنيوية األدب اليت تنعكس الوقائع وحالة السورية بطريقة األعيان بغري . 4
عني الشعر الذي يصور عن احنراف يف جهاز اإلقتصادية، " أان"مباشرة، هو 

وتلك الوقائع تصور عن عالقة . واإلجرامية، واإلجتماعية، والرتبية، والسياسة
. من مبن بينهم األواثن، الشباب، العلماء األم، األطفال، الفالح، والراعي

ختضع حياة القوم الذي يعمل الفالح  والراعي، وختضع عن مهاجم 
لسالطني، وختضع عن خلج القوم الفقري، وختضع عن حمدود الرتبية ا

 . للشباب، وختضع عن التعارض ومنافس الدولة
أن نظر العامل املؤلف هو تصوير أدونيس هذا الشعر عن حالة السورية، . 2

قبل حريتها حالة . اإلقتصادية، واإلجرامية، واإلجتماعية، والرتبية، والسياسة
سنة )ار الفرنسي واإلجنلزي ومنافس احلزب السياسي السورية يف استعم



 

94 
 

، وبعدها، حالة السورية يف التعارض وأزمة اإلقتصادي (4611-4619
 . اليت تعقب على منافسة الدولة و أتثري البالد األخرى

 
 البحث مقرتحئت. ب

 : شكل على نتائج البحث تقدم الباحثة التالية 
مرجعا  من املراجع البحث اجلامعي الذي ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث . 4

 .يتعلق هبذا املوضوع
ترجو الباحثة على الباحثني اآلخرين أن بتطوروا هذا البحث ابالتحليل األدب . 2

 مشهورة الذي يؤسس احلضارة 
ترجو الباحثة على الطالب يف قسم اللغة العربية وأدهبا أن يعلموا العلم اللغة . 1

 . ميقالعربية وأهبا حبسن و ع
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 صئدوة املراجع

 
 املراجع العربية. أ

 دار األدب بريوت. بريوت. قصائد األوىل( ه  4652)  ،أدونيس

 .مكتبة النهضة املصرية: القاهرة .أصول النقد األديب(. 4661. )أمحد الشايب

احلركة التقدمية الوطنية املغربية شهادات وقضااي (. 2145. )األخصاصي دمحم
 بريوت .ومواقف

 41يف التاريخ  www.adab.com ،قالت األرض: أدونيس املوسوعة العاملية للشعر
 11.11يف الساعة  2141ابريل 

عرب  .األدب اإلسالمي عري العصور  (.ه 4142. )بن سعد بن حسني دمحم
 .دار عبد العزيز آل حسني: سودي

 .دار املعارف: القاهرة .األدب العريباتريخ (. 4699. )شوقي ضيف

دار : القاهرة .اتريخ األدب العريب العصر اإلسالمي(. 4691. )شوقي ضيف
 .املعارف مبصر

دار : القاهرة .اتريخ األدب العريب العصر اجلاهلي(. 4691. )شوقي ضيف
 .املعارف

 .66، جملة القسم العريب. موقف اإلسالم عن الشعر(. 2142. )شعناز ظهري

http://www.adab.com/
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الوسيط يف األدب العلريب (. 4649. )أمحد اإلسكانداري، مصطفى عناين
 .دار املعارف مبصر: مصر .واترخيه

خصائص النص : يف مفهوم الشعر ولغته(. 2144. )مهدي علي عبد الصاحب
 .211،  جملة جامعة الشارقة. الشعري

 مكتبة مدبويل: القاهرة .التحليل اإلجتماعي لألدب(. 4664. )السيد يسني
 .القاهرة
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