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 الستهاللا
 أنعلمين أي حزن يبعث المطر؟

 وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر؟

 وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع؟

 بال انتهاء

 كالدم المراق، كالجياع، كالحب، كاألطف ال، كالموتى

 هو المطر!

 )بدر شاكر السياب(
 

Tahukah engkau kesedihan apa yang dikirim oleh hujan? 

Dan bagaimana talang terisak kala hujan mengucur? 

Dan bagaimana orang yang sendirian merasakan kehilangan di dalamnya? 

Hujan turun tak henti 

Seperti darah yang tertumpah, seperti kelaparan, cinta, anak kecil dan mayat. 

Itulah hujan! 

(Badr Syakir as Sayyab) 
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 أهديهذاالبحثاجلامعيإىل:

تعبهعلىالدواملتقدمي الذياليشتكيمن"بوديسيسوانطا أيباحملبوبالعزيزيفحيايت"
الدعموالنصيحةيل

حيفزيندائما،التتعبتدائمامنةيفحيايت"سوليستياستوتيك"اليتفأمياحملبوبةشري
الدعاءيل

 "نوراإلستقامةاملعامنة"أخيتالكبريةاحملبوبة

وأخيالكبرياحملبوب"سلطانفرمانقرنيوانشح"

وأخيتالصغريةاحملبوبة"أسرارالقمريةاحلكمة"

ايت،اليتقدشّجعايّلدائمايحومجيعأصحايبيف

وإليكممجيعااملبارك...
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 كلمة الشكر والتقدير
ونستهديه،ونعوذابهللمنشرورأنفسناومنإناحلمدهلل،حنمدهونستعينهونستغفره

سيئاتأعمالنا،منيهدهللافالمضلله،ومنيضللههاديله.أمابعد:فقدمتهذاالبحث
املطرلبدرشاكرالسياب بعونهللاورمحتهوهدايتهورضونه،حتتاملوضوع"قصيدةأنشودة

ردين"ولقدسعدالباحثةكلالسعادةعلىمتامدراسةحتليليةلطبقاتالقواعدالبنيويةلرومانإجن
البحثالبسيطإلستقاءبعضالشروطالىتتتعلقابلدراسةاآلخرة  درجة على واحلصول هذا

 اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعةوأدهبا العربية اللغة قسم يف اإلنسانيةالعلوم لكلية سرجاان
.مباالنج احلكومية

الكبريالفضللهكانملنالالئقوتقديريالوافرشكريأقولأنأنسىوال
جيزيهمأنهللاولعل.مبباشرةغريأمكانتمباشرةروحية،أمكانتماديةالبحثهذاامتاميف

:إىلوخصوصا .اجلزاءأبحسن
 مالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةمباالنجالدكتورعبداحلارس،مديراجلامعةموالان .1
 .الدكتورةشافية،املاجستري،عميدةكليةالعلوماإلنسانية .2
 .الدكتورحليمي،املاجستري،رئيسقسماللغةالعربيةوأدهبا .3
 حممدأنوارفردوسي،املاجستري،مشرفيفكتابةهذاالبحث. .4
 .وأدهباالعربيةاللغةقسميفاألعزاءواألستاذاتاألساتيذمجيع .5
 مجيعأصحايبالذينقداعطوااحلّماسةيفامتامهذاالبحث. .6
 مجيعأهلييفمعهدروضةاملتقنيموجوكرطا. .7
 مجيعأصحايبيفقسماللغةالعربيةوأدهبا. .8
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 مستخلص
القواعدقصيدةأنشودةاملطرلبدرشاكرالسيابدراسةحتليليةلطبقات.14310089نور معرفة اجلنة، 

 مالك موالان جامعة اإلنسانية العلوم كلية العربيةوأدهبا اللغة البنيويةلرومانإجنردين.البحثاجلامعي.قسم
 ماالنج. احلكومية اإلسالمية إبراهيم



،املاجسترياملشرف:حممدأنوارفردوسي
جنردين.قصيدةأنشودةاملطر،طبقةالقواعدالبنيويةلرومانإالكلماتالرئيسية:

مدائح)الدعوة حتتويعلى اليت العربية، منالشعراألدبية الدينيةوقصيدةهوشكلملحمي
الشعرهوهيكلمعقد،مثلفهمأنهحيتاج.لذلكقشدةهوشكلمنأشكالالشعرأوالشعرالساخر(.

جتربةفرديةهيجزئياإىلحتليلحبيثميكنرؤيةاألجزاءوالنسيجحقيقي.القصيدةهيسببالتجربة.كل
شكلمنأشكالالشعر.لذلكجيبيفالواقعأنيفهمالشعرعلىأنههيكلالقواعد.جيبأنيُفهم
املعيارعلىأنهقاعدةضمنيةجيباستخالصهامنكلجتربةفرديةيفالعملاألديب.لذلك،يفهذاالبحث،

جنرديناليتوجدهايفقصيدةأنشودةاملطر.وهبذهالطريقةأرادالباحثةدراسةطبقاتالقواعدالبنيويةلرومانإ
سنكونقادرينعلىفهممجيععناصرالظاهرةاملوصوفةيفهذهالقصيدة.

.العامل3.الوحداتاملعىنواملوضوعات2.الصوتيات1أمااألسئلةيفهذاالبحثهيماطبقة
البحثالثانيةوالثالثة،جيمعالباحثةبنيطبقتنيمنالقاعدةيفأسئلةوامليتافزقيةيفقصيدةأنشودةاملطر.

ألهناالتزالمستمرةبنياالثنني.يفحنيأنالغرضمنهذهالدراسةهوحتديدالطبقاتاخلمسلطبقات
 القواعدالبنيويةلرومانإجنردين.

لعلىالبياانتتستعملالباحثةالبحثالكيفيابستخداماملنهجالوصفي،هوالبحثالذيحيص
،وكانتمصادرالبياانتمأخوذةعنالوصفيةاحملققةاملكتوبة.واملصادرالرئيسيةيعينقصيدةأنشودةاملطر

كتباألدب،دراسةالشعر،قواعدالبنيويةلرومانإجنردينوكتباليتتبحثعنالنظريةدراسةالشعرو
ذاالبحث.وطريقةحتليلالبياانت،منها:ختفيضالبياانتاملقاربةاليتتتعلقابملوضوعيفه،وكتابقصيدة

وعرضالبياانتونتائجالبحث.
طبقةالصوتاليتفيهاهذهالقصيدةوأمانتائجالبحثاليتحصلتالباحثةمنهذاالبحثهي

املعىنفإنالشكلمييلإىلأنيكونحرا.غريمقيدابلقواعد.علىهذهالطبقةمن.هيقصيدةأدبيةحديثة
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متنوعةللغاية.كلالبيتلهمعىنقويوحيوي.لكنمعىنكلالبيتترتبطارتباطاوثيقاوتدمجيفمعىن
مجيلجداوعميق.مثطبقةالعامل،منخاللالشعرخيربانأنالعراقبلدمجيلوهادئقبلأنيفقدكلشيء

احىتيفبلدهم.مثالطبقةاألخريعينالطبقةاحلرب،اإلجنليزيةاالستعمارية.لكنهميعانونويتضورونجوع
.امليتافيزيقيةاملوجودةيفهذهالقصيدةهياحلزنوالبكاءواملعاانةواخلسارةواألمل
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Kata Kunci  : Qoshidah Unsyudatul Mathor, Strata Norma Roman Ingarden. 

Qoshidah adalah bentuk syair epik kesusastraan arab yang dinyanyikan, berisi 

puji-pujian (dakwah keagamaan dan satire). Jadi qashidah merupakan bentuk dari syair 

atau puisi. Puisi merupakan sebuah struktur yang kompleks, maka untuk memahaminya 

perlu dianalisis sehingga dapat diketahui bagian-bagian serta jalinannya secara nyata. 

Puisi itu adalah sebab dari timbulnya pengalaman. Setiap pengalaman individual yang 

sebagian dapat menjadi wujud sebuah puisi. Karena itu puisi sesungguhnya harus 

dimengerti sebagai struktur norma-norma. Norma itu harus dipahami sebagai norma 

implisit yang harus ditarik dari setiap pengalaman individu karya sastra. Oleh karena itu 

dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti strata norma Roman Ingarden yang terdapat 

pada qashidah Unsyudatul Mathor. Sehingga dengan demikian kita akan dapat 

memahami semua unsur fenomena yang digambarkan melalui qashidah tersebut. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada tiga yaitu : 1. Apa lapis suara 

2. Lapis arti dan objek 3. Lapis dunia dan metafisik dalam qoshidah Unsyudatul Mathor. 

Pada rumusan masalah kedua dan ketiga, peneliti menggabungkan dua lapis norma 

tersebut dikarenakan masih berkesinambungan antar keduanya. Sedangkan tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kelima lapis dari strata norma yang dikemukakan 

oleh Roman Ingarden tersebut. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Deskriptif-kualitatif. Adapun 

sumber data yang digunakan dalam studi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 

Data primer berupa Qoshidah Unsyudatul Mathor dan data sekunder terdiri dari buku 

pengkajian puisi, teori strata norma Roman Ingarden, buku-buku sastra, internet, serta 

kitab-kitab lainnya yang berhubungan dengan pengkajian puisi, termasuk qoshidah. Dan 

metode dalam penelitian ini adalah data reduction, data display, and conclusion. 

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti adalah adanya Strata norma yang 

terkandung dalam qoshidah Unsyudatul Mathor yaitu berupa lapis arti yang menunjukkan 

bahwasanya qashidah ini merupakan qashidah sastra modern. Sehingga bentuknya 

cenderung bebas. Tidak terikat oleh aturan. Qofiyah yang ditemukan beragam, tidak 

selalu berurutan. Lapis arti, menunjukkan setiap bait masing-masing memiliki makna 

yang kuat dan hidup. Akan tetapi makna tiap bait tersebut saling berkaitan erat dan 

menyatu menjadi makna yang sangat mendalam. 
Lapis ketiga yang berupa objek-objek yang dikemukakan seperti teluk, anak-anak 

kecil, sungai eufrat, hujan dan lain sebagainya. Latar yang berada di Irak. Lapis dunia 

menceritakan bahwasanya Irak merupakan negara yang indah dan damai sebelum semua 

itu hilang terenggut zionis Inggris. Lapis metafisis yang terdapat dalam qoshidah ini, 

berupa kesedihan, tangisan, penderitaan, kehilangan dan harapan. 
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Keyword : Qoshidah Unsyudatul Mathor, Strata Norma Roman Ingarden 

Qoshidah is an epic form of Arabic literature sung, containing praise (religious 

preaching and satire). So qashidah is a form of poetry or poetry. Poetry is a complex 

structure, so to understand it needs to be analyzed so that it can be seen the parts and the 

fabric is real. Poetry is the cause of that experience. Each individual experience is partly 

a form of poetry. Therefore, poetry in fact must be understood as the norm structure. 

Norms must be understood as the implicit norms to be derived from every individual 

experience of literary works. Therefore, in this study, the researchers wanted to examine 

the strata of Romantic Romance norms found in qashidah Unsyudatul Mathor. That way 

we will be able to understand all elements of the phenomenon depicted through qashidah. 

Problem formulation in this research there are three, namely: 1. What layer of 

voice 2. Layer of meaning and object 3. Layer of world and metaphysics in qoshidah 

Unsyudatul Mathor. In the formulation of the second and third problems, the researchers 

combine two layers of norms as they continue between the two. While the purpose of this 

study was to determine the five layers of the strata of norms advanced by Roman 

Ingarden. 

In this study, researchers used descriptive-qualitative methods. Source of data 

used in this research consist of primary data and secondary data. Primary data in the form 

of Qoshidah Unsyudatul Mathor and secondary data consisted of poetry study books, the 

norm strata theory of the Ingard Roman, literary books, internet, and other books related 

to the study of poetry, including qoshidah. And the method in this research is data 

reduction, data display, and conclusion. 

The results obtained by researchers is the existence of Strata norms contained in 

qoshidah Unsyudatul Mathor is a layer of meaning that indicates that this qashidah is a 

modern literature qashidah. So the shape tends to be free. Unbound by rules. Qofiyah 

finds variations, not always in order. The layers of meaning, which indicate each verse 

have a strong and clear meaning. But the meaning of each verse is intimately and united 

into a profound meaning. The third layer of objects such as bays, small children, 

euphrates, rain and so on. Setting it in Iraq. The layers of the world say that Iraq is a 

beautiful and peaceful country before all lost the lost British Zionists. The metaphysical 

layer contained in this qoshidah is in the form of sadness, crying, suffering, loss and hope. 
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 الفصل األول

 مقدمة

 خلفيةالبحث -أ

إناألدبفنمنالفنوناجلميلةاليتتصوراحلياةوأحداثهامبافيهامنأفراح
وأتراحوأمالواالممنخاللماخيتلجيفنفساألدبوجييشفيهامنعواطفوأفكار

 (.1982/22)حنافاخوري،أبسلوبمجيل،وصورةبديعيةوخيالرائع

إناألدبالعريبيفنشأتهوتطورهقدترقي.وكثريمناملؤلفاتقدمتفيه،
مقرتنة شعرية أايت وهي ابلقصيدة مسيت نيسيا إندو يف مشهورة ماكانت ومنها
ابلدفواملوسيق.القصيدةيفبالدانفنصويتإسالميتبعهااألدواتاملوسيقيةمسيت

ايإهلي".ب"ربنا"مبعىن"

يعينالقصد أوقصدوهيمتعد أيقاصد "قصد" منكلمة لغة القصيدة
فالقصيدةيفتعريفهاالكالسيكيهيموضوعشعريمكونمنابياتسواءمتعمدا.

الشكليةمعتغريالعصورفتأخذشكلاملربعات قلتأوكثرت،وتتغريخصائصها
ريةمنذأقدمنصوصهااملعروفةمنذواملسدساتواملوشحاتلكنهاالتتغريتغرياتكب

مايقاربااللفنيعام،حيثيلتزمفيهابعنصرينأساسينيمها:الوزنوالقافية.اما
خصائصهااملوضوعيةفقدتغريتتبعاللعصوراملتتاليةاليتعاشهاالشاعرالعريب،بدءا

 ابلعصراجلاهليفاإلسالميفاألمويفالعبــاسي.

 اجلاهلي العصر علىففي وأمهها السائــدة الفنون أعظم القصيدة كانت
اإلطالق،وكانلصاحبالقصائدوهوالشاعرمكانةالتضاهيهامكانة.وقدعرفت
يفذاكالوقتابهناشعرغنائي:ايتدورحولموضوعاتعاطفيه،مديحلشيخ
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احلروبقبيلةأومضيفكرمي،فخربعزقبيلةواخالقها،راثءالحباءالتهمتهمنريان
(.2018فرباير28)ويكيبيداياملوسوعةاحلرة/قصيدة، السائدة

يفهذهالدراسةسوفتناقشحولحتليلطبقاتالقواعدالبنيويةيفقصيدة
أنشودةاملطرلبدرشاكرالسياب.إنبدرشاكرالسيابشاعرمتفتحالذهنعلى

منروادالشعراحلديث.مبافيهاحلركةالتجديدية.كمايضعهالشعراءيفاملرتبةاألوىل
(.وأتثربدر1964/2–1926منجتددوطابعخاص)الديوانبدرشاكرالسياب

شاكرالسيابلغةمباقرأهيفاألدبالعربيةالقدمية.فجاءتلغتهقويةالرتاكيب.

أيخذونهذهالقصيدةألنالقصيدةغنيةابملعىن.وجودةالسببيفأنالباحث
جيمعتصويره .معتعبريمجيلوعميقعنالشعور،ليسمنالسهلفهمهمسةمميزة

ويعتربها1960-1950وهيقصيدةمشهورةيفسنة بنياللغةوالرؤيةوالتفكري.
احلديث. العريب الشعر من جمموعة أهم اآلن حىت العرب والقراء النقاد من الكثري

ومعذلك،.سنةمات38قصيدةهوعمللكتابشبابعمرهمقصريجدا ،عمره
.فإنعملهمشهورجداوعميقحىتاآلن

ويستنداختيارهذاالقصيدةكموادحبثيةعلىاهتمامالباحثةابملعىنالوارديف
هذااملوضع.لذلكهتدفهذهالدراسةإىلالعثورعلىالبنيةوالعناصراملوجودةيف

.أنهموحدكاملبنيهذهالعناصرقصيدةوذلكإلنتاجاملعىنالذيميكنأنيفهمعلى
ميكنناأن .ميكنللتحليلاألديباهليكليأنيرىاألجزاءاألكثرأمهيةيفالعملاألديب

وحتقيقا.نكشفبشكلغريمباشراملعىنيفالقسيمةإمابشكلصريحأوضمين
خ من البنيوية القواعد لطبقات اهليكلية النظرية الباحثة يستخدم الغاية، اللهلذه

 الكشفعنطبقاتمنالقاعدةيفهذااملوضوع.
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 أسئلةالبحث-ب

نظراإىلخلفيةالبحثفرتكزالباحثةأسئلةالبحثفهي:
 ماطبقةصوتياتالكلمةيفالقصيدةأنشودةاملطر؟ -1
 ماطبقةوحداتاملعىنواملوضوعاتيفالقصيدةأنشودةاملطر؟ -2
 وامليتفيزيقيةيفالقصيدةأنشودةاملطر؟منالعاملماطبقة -3

أهدافالبحث-ج

نظراإىلأسئلةالبحثفرتكزالباحثةأسئلةالبحثفهي:

 طبقةصوتياتالكلمةيفالقصيدةأنشودةاملطر.ملعرفة -1
 طبقةوحداتاملعىنواملوضوعاتيفالقصيدةأنشودةاملطر.ملعرفة -2
 يفالقصيدةأنشودةاملطر.وامليتفيزيقيةمنالعاملطبقةملغرفة -3

فوائدالبحث-د

توزّعالفوائديفهذاالبحثالعلميعلىقسمني،مهما:

 الفوائدالنظرية: -1
أنيكونهذاالبحثزايدةللمعرفةخاصةيفعلماألدبالعريبتنميةالتذوق (1

 األديب.
البحثزايدةللمعرفةنظريةاألدبلطبقاتالقواعدالبنيوية (2 أنيكونهذا

 لرومانإنغردن.
 الفوائدالتطبيقية: -2

أنيكونهذاالبحثمرجعاومنظراللبحوثاملستقبلخاصةلنظريةرومان (1
 إنغردن.

أنيكونهذاالبحثزايدةللمعرفةطبقاتالقواعدالبنيويةيفقصيدةأنشودة (2
 بدرشاكرالسياب.املطرل
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البحثحتديد-ه

ميكنأنيقالحتليلالطبقيةالقواعدالبنيويةلرومانإجنردينأنيكونجمردحتليل
الكروماهلنديعنقيمةفنالشعريف رمسيللشعر.جمردحتليلالظواهرفقط.اليعرّب

نظريةالطبقاتالتحليل.لذايفهذهالدراسة،ركزانفقطعلىمناقشةالعناصراخلمسةل
الرمسيةللقاعدة.لطبقةالصوت،واليتتشملحتليلالقوايفيفشكلأمناطالصوت.أو

.يفاللغةالعربيةيسمىالقافية.هنااليناقشالباحثةابلتحديدعنحبرووزن

الدراسةالسابقة-و

القواعد طبقات دراسة عن املباحث بعض سبقت لقد الباحثة معرفة وعلى
يةلرومنإنغردن،ولكنيفجامعةموالانمالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةمباالنقملالبنيو

يوجدحبثهامنقبل.حبوثهممنغريجامعةهي:

حتتاملوضوع"قصيدةالعلموالتعليموواباملعلم2015نورعائشةحبثتيفسنة -1
ألمحدشوقيدراسةحتليليةلطبقاتالقواعدالبنيويةلرومانإنغردن"،كليةاألداب

 والعلومالثقافيةسوننكاليجكااإلسالميةاحلكوميةجوكجاكرات.
2-  سنة يف حبثت شافعي "الصو2016حممد املوضوع قصيدةحتت يف البيانية رة

اإلسالمية، دراسات بالغة("،كلية )دراسة السياب شاكر لبدر املطر أنشودة
 جامعةشريفهدايةهللااإلسالميةاحلكوميةجاكارات.

البنيوية القواعد لطبقة حتليلية دراسة إبستعمال يبحث أن املباحث من أكثر
 اإلندونيسية.لرومانإنغردن.ولكنأكثرمنهميستخدمهاابللغة

مليوجدالبحثالعلميعنهذهدراسةإبستعمالاملوضوعقصيدةأنشودةاملطر
كماهذاالبحث.أماسواءمناملوضوع،لكناختلفعنالدراسة.
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منهجالبحث-ز

،مادةهنج(.2/966املنهجهوالطريقالبنّيإىلاحلقيفأيسرسبلة)املعجمالوسيط.
الباحثةإىل اجلامعي،حتتاج البحث هذا واألهدافيف املشكالت املعرفةعلى إليصال
طريقةالبحثاليتتستخدمهافيهمنمدايةإىلهناية.واخلطواتاملناهجالعلميةكمايلي:

 هنوعالبحثومدخل .1
معلومات على املركز التحليل أساليب من أسلوب هو الوصفي املنهج
كافيةودقيقةعنظاهرةأوموضوعحمدد،أوفرتةأوفرتاتزمنيةمعلومة،وذلك
منأجلاحلصولعلىنتائجعلمية،مثتفسريهابطريقةموضوعية،مباينسجممع

(.183:2008ي،املعطياتالفعليةللظاهرة)الدكتورةرجاءوحيددويدر
 مصادرالبياانت .2

مصادرالبياانتيفهذاالبحثنوعان،كمايلي:
مصادرأصلية:هيأقدمماحيويمادةموضوعما،وهيالواثئقوالدراسات (أ

األوىلعنه،وتشملاملخطوطاتالقيمةاليتمليسبقنشرهاوالواثئقومذكرات
مالقضائيةواخلطاابتاخلصةالقادةوالساسةوحيثياتاحلكماملسببةلألحكا

اليت والكتب التارخيية واللوحات لألمكنة الشخصية والدراسات واليوميات
يكونمؤلفوهاشاهدواالفرتةاليتهيموضوعالبحثواإلحصائيات.ومصدر

 أصليةيفهذاالبحثهوقصيدةأنشودةاملطرلبدرشاكرالسياب.
وتعتمد (ب )املراجع( وتسمى : اثنوية املصادرمصادر على العلمية مادهتا يف

 األصليةاألوىلوعلىكلفاملصدرمرجعدونالعكس.

وهناكمنيرىأنكلمة)املراجع(تعينكلشيءرجعإليهالباحثأثناء
علىكال مصدر إبطالقكلمة البعض ميانع وال اثنوية، فائدة منه فأفاد حبثه،

)ال التفرقة تلك إىل امليل وعدم النوعني، دويدري، وحيد رجاء :183دكتورة
(.املصدرالثانويهومصدرالبياانتاليتحتصلعلىالباحثةمنجمموعة2008

 ,Syaifuddin Azwar) مناملصادراملوجودةلتكملمصدرالبياانتاألساسي



6 
 

 

البحثهوالكتباليتتشرحعنالبحوث.(2004:24 املصدرالثانويمنهذا
النظر كتاب األدباألدبية، النظرية كتاب األدبية، منهجية كتب األدبية، ية

 لطبقاتالقواعدالبنيويةلرومانإنغردن.

 طريقةمجعالبياانت .3

الباحثة  فتستخدم التحليلي الوصفي البحث هذا منهج الباحثة تستخدم
الدراسةاملكتبةيفحبثها.الدراسةاملكتبيةهيإجراءالبحوثوالدراساتعلىالكتب

 :Nazir, 2005)والكتاابتواملقاالتوالتقاريراملتعلقةابملشكالتاليتتكتشفهاالباحثة

خطواتجلميعالبياانتيفهذاالبحثكماتلي: (.111

 (scanning)قراءةقصيدة"أنشودةاملطر"بطريقةالقراءةتقنياتاملسح (1
  (skimming). والقشط

 اإلندونيسيةترمجةقصيدةمناللغةالعربيةإىلاللغة (2
 حتليلطبقاتالقواعدالبنيويةيفقصيدةأنشودةاملطر (3

 طريقةحتليلالبياانت .4

حتليلالبياانتيفحبثالعلميهيمرحلةوسطيمنمراحلالبحثالعلمي.
رأيميليسوهابريمانأنحتليلالبياانتتتكونمنأربعطرقكمايلي:

 مجعالبياانت (1

علقبلالبحثويفالبحثحىتانتهاءالبحث.عماليةمجعالبياانتتف
حينماوجدتالباحثةالبياانتكافيةللتحليلوالعمليةالبحثية،اخلطوةبعدهاهي

ختفيضالبياانت.

 ختفيضالبياانت (2
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مت اليت البياانت وتنظيم توحيد هو البياانت ختفيض يف الرئيسي العمل
 نصا. أي واحدة إىلكتابة عليها توثيقاحلصول حصيل جعل هي فيه العملية

 (Haris Hardiansyah, 2010:165) الدراسةإىلنصالوثيقةحتليلية

 عرضالبياانت (3

عرضالبياانتهوعالجالبياانتمنخطوةاألوىلوالثانيةإىلنصمع
األخدوداملوضوعاتالوضيحة،مثإىلمصفوفةالفئةاملقابلةابملوضوعات،مثإىل

 (.  Haris Hardiansyah, 2010: 170)املوضوعالفرعيوالرتميزيفآخره

 االستنتاج/التحقيق (4

وعالفرعياليتمتتيفخطوةالقبل.يفهذهاخلطوطة،حتلالباحثةاملوض
 عن"ما"و"كيف"مننتائجواالستنتاجمييلإىلإجابةأسئلةالبحثوكشف

 . (Haris Hardiansyah, 2010:179) البحث
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 الفصل الثاين
اإلطار النظري

 مفهوم األدب -أ
 تعريفاألدب -1

من أبدوات والرتتيب، التنظيم ابرع البيان حسن متقن عظيم قول األدبكل
حروفوكلماتمتقطعةهلامعىنوموصولةهلامعان،معربةفصيحةهلاوقعمجيلومجل

موحيةمتعجبة،سائلةحمرضةللفكردالةوجيبة،موصولةومقطوعة.مستفهمةومفهمة،
ومضبوطة وموحية، وغامصة وقصريةمعربة ابرعة، وبسيطة حلية، واضحة عارفةمعرفة.
حيرسمننصبوحرورفع،جازمةمؤديةملعىنواضحظاهر،وآخردفنييستنبط،لتؤدي

والدقةيفالتصويرأغراضاشىت،حسبمنيفهمهاويدركهاوعباراتتتميزببالغةالتعبري
والشدةيفالتأثري،دونإسهابيفالوصفوالتعبري.

كلمةأدبمنالكلماتاليتتطورمعناهاحياةاألمةالعربيةوانتقاهلامندور.
البداوةإىلأدواراملدنيةواحلضارة.وقداختلفتعليهامعانمتقاربةحيتأخذتمعناها

هوالكالماالنشائيالبليغالذييقصدبهإىلالتعقرييفالذييتبادرإيلأدهاننااليوم،و
عواطفالقراءوالسامعني،سواءأكانشعراأمنشرا.

رجعناإىلالعصراجلاهليننقبعنالكمةفيهملجندهاجتريعلىألسنة وإذا
ضعيف، شوقي )الدكتور الطعام، إىل الداعي لغة مبعىن أدب لفظة جند وإمنا الشعراء،

(وقديكونمعناهالطعامالذييدعيإليهالناسلعقلةوهوهبذااملعىنمرادف1960/7
مأدوبة.

 عناصراألدب -2
يفدراسةاألدبالعريب،يذكرأنالتعبرييصنفابألدبكاألدبكالشعر
أوالنثرإذاتلبيةالعناصراألربعة:العاطفةواخليالوالفكرةوالصورةأواملعىنأو

(.وكلنصأديبأوقصيدةبليغة1960/55األسلوب)الدكتورشوقيضعيف،
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والدراسةهلا،واألمعانالدقيقيفأوخطبةراننةأورسالةمجيلة،بعدالبحثفيها
وأسلواب رشيقا، ولفظ رائعا، تضمنتخياال نراها منها، اجلمالالبارزة النواحي
متماسكاقواي،كلهاتؤثراألدب.لذلكأنيكوناألدبقائماعلىهذهالعناصر

(.97األربعةوهيالعاطفةواخليالواألسلوبواملعىن)إبراهمعلىأبوخثب،ص/
هناكوهذ ذلك، إىل وإضافة الداخلية. العناصر من األربعة العناصر ه

العناصراخلارجيةتؤثراألدب،منهااالجتماعيةواالقتصاديةوالدينيةوالسياسية.
منعنصرينأساسني،هوالعناصرالداخليةوالعناصراخلارجية ويتكوناألدب

لالنتائجالكاملة.العناصرهذينالعنصرينتلعبدوراهامايفبناءاألدبلتشكي
الداخليةهوالعناصرالواردةيفالعملاألديبنفسه،والعناصراخلارجيةهوالعوامل

اخلارجيةاليتهيعمداأواللدعماألدب.التفسريالتايل:
 العناصرالداخلية .أ

العناصراليتتشكلالعملاألدبجيسدبنيةالعملاألديب،مثل:العاطفةأو
حدان،اخليال،األسلوبأوالصورة،املعىن.الو
 العاطفةأوالواجدان .1

ابهناأياضطرابأوهتيجيفالعقلأو(emotion)تعرفالعاطفة
املشاعرأوالعواطفمبعىنآخراستشارةعقلية.يقصدابلعاطفةالوجدان
الدائموالشعوراملالزمواألحساسالذمتكنمنقلبصاحبةمتكنالنازل

أناملق هذا ومعىن الدار، واليفارق الرحل، اليغادر الذي والطريق يم.
التجريبةاليتمرتابألديبوهويتمثليفالشعور،كائناماكاننوعهيثريه
املوضوعيفنفساألديبفيحاولهذابدورهأنيثريهفنيا)إبراهمعلىأبو

(.97خثب،ص/
انت بني خيتلف الذي األدب عناصر من األدبوالعاطفة اج

والعلمية،أوبنياألدبوالعامل،أوبنيالشاعروالناظم،وتربزعنحياة
الناسمنماديةأوروحانية.وملعرفةوتقييمالعاطفة،حاجةلهاملقياسهو
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العاطفة والسمو العاطفة، والثيت العاطفة، والقوة العاطفة،  الصدق
(Ahmad Muzakki, 65-69)

 اخليال .2

أنواعاألدبالذييريداختالفأحداثغالبامااخليالهوأحد
توصفأبهناغريبةأوغريمتصلةابحلياةالواقعية.غالباماينتشرهذاالنوع

مناألدبيفالقصصوالرواايت.

أمجعالنقادعلىأناخليالعنصرهاميفاألدبلهفاعليتهالقوية.
.وأنالكالمإذاخالمنه،وآثرهالرائع،وسلطانهالشديد،وجاذبيتهامللحوظة

كانكاجلسدالذيالروحفيها.وأنهمهماكانتالصياغةجيدة.واالختيار
وعبقرية املهنس، أبداع اخليال فإن والتوفيق، احلذف صادفة قد لأللفاظ

الفنان،ومجالاملصور.

 األسلوب .3

األسلوبهووسيلةفريدةللتعبريعناملؤلف.يشملأسلوباللغة
املخططابستخدام اختيار أو اجلملة وبناء والصورة الكلمة اختيار

الصوتيةتتعلقابختياراألسليبللتعبريعن( Wiyatmi, 2006:41.)اجلملة
املوقفاملعني،واملوقفعلىاملشكالتاليتتوجهإىلالقارئ.يفاللغة
اللسانيةوميكناملعرتفهبامنخاللهلجةاخلطاب،علىسبيلاملثل:

املكتوبةهلجة وغريذلك.يفاللغة وإرتقاع وإسرتخاء وطيف املنخفضة
العضادة.(Style)يتحددبشكلكبريمنقبالللهجةالنوعيةشركةستيل

هيوسيلة،يفحنيأناللهجةهواهلدف.واحدةمناملساههةللشركة
 .(Burhan Nugroho 2007:285) ستيلهوتوليدالصوتية
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 املعىن .4

مصطلحاملعىنهومنأكثراملصطلحاتاليتاختلفيفتعريفها
اجملال هذا يف املستعملة الدراسني اهتمامات اختالف إىل ذلك ويرجع

واملرتبطةبه.

ومصطلحاملعىنيفكالمالنخوبنيمليكنواحدا،ومنذلكأهنم
عامة،كانوايقصدونبهاملعىنالصريف،وأحيااناخرىاملعىنالداليلبصفة

وأحيااناثلثةكانوايقصدونبهاملعىنالنحوي،أيوظيفةالكلمةيفاجلملة
كالفاعليةواملفعوليةواألضافية.

العناصراخلارجية .ب

العناصراخلارجيةهيالعناصراليتهيخارجالعملاألديب،ولكنغريمباشرة
يعتربالعناصراليتتؤثرتؤثرالشكلأوبناءالعملاألدب.أوأكثرحتديداميكنأن

علىبناءالقصةمنالعملاألدب،ولكنمليتبعدورايفذلك.ومعذلك،العناصر
القصة يف ابلتسجيل أعقاب الناتج جممل على تؤثر  ,Burhan Nugroho) اخلارجية

2007:42).  

الذكورة العناصر العناصر. من عدد من أيضا تتألف اخلارجية العناصر فإن
الذاتيةللمؤلفاملواقفواملعتقداتوفلسفتهيفاحلياةواليتسوفتؤثرتشملحالة

إيضا للمؤلف الذاتية السرية من العناصر فإن وإبختصار يكتبه. الذي العمل على
يتحددأوبشبتالعملاليتتنتجه.العناصرالتايلهيعلمالنفسمننفساملؤلف،

بداعية.فضالعنتطبيقعلمالنفسيفويشملمقدمالبالغأوالذييشماللعمليةاإل
العملاألدب.احلالةيفبثةاملؤلفمثلالتنميلاالقتصاديةوالساسيةواالجتماعيةتؤثر

 .(Burhan Nugroho, 2007:24)أيضايفاألدب.



 



12 
 

 

 ب_ تعريف القصيدة

 لغة .1
التيان الفصد قاصد، فهو قصدا، قصيدة الطريق، استقامة القصد: : القصيدة

 )ابنمنظور، ورداجلذر)قصد(يفالقرآنالكرميمبعىن1997/264الشىء (.كما
التبني.

 اصطالحا .2
.القصيدة:يعرفابنمنظورالقصيدةبقوله:القصيدمنالشعرمامتشطرأبياته

وقالابنجين:مسيقصيدا،ألنهقصدوقيلمسيقصيداألنقائلهاحتقالبهفنقحه
ىنواخلتار.وليسالقصيدإالثالثةأبياتأوعشرةأومخسةعشر،ابللفظاجليدواملع

(.1997/264فأمامازادعلىذلكفإمناتسميهالعربقصيدة)ابنمنظور،
ويعرفأمحدمطلوبالقصيدةأبهناجمموعةمناألبياتالشعريةترتبطبوزنواحد

(.2001/323،مناألوزانالعربيةوتلتزمفيهاقافيةواحدة)امحدمطلوب

وهبذااختلفالنقاديفحتديدمصطلحدقيقملفهومالقصيدةفقدارتبطعندالبعض
بعددمعنيمناألبيات،وعندالبعضاألخريشرياىلجمموعةمناخلصائصاللغوية
والفنيةاليتينبغيتوافرهايفالعملاالديبحىتيطلقعليهمصطلحقصيدةبينماارتبط

رابلرغبةوالقصديفالكتابة،وقداشاررشيدحيياوياىلذلكيفقوله:عندابنمنظو
تدلاملفاهيماليتأعطيتملصطلحقصيدعلىاالكتمالوكثرةكماألبياتوالوعيبعملية

(.1991/20الكتابةالشعرية)رشيدحيياوي،

 حتوالتالقصيدةالعربية .3

ويفغريهامنبلدانالعامليسعييفالعصورالسابقة،كاناالنسانيفبالدالعرب
إىلأنجيعلالشعرنظاماموسيقياحمددا،وقداختذمنالشعرأداةللتعبريعنمشاعره
وموقفهمناحلياةوالكون،وكلماحيتويةمنحبوكره،وأملوأيسوحزن،وقدبقيإىل
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مباعثاألملوالفرحاليوماألداةاليتمنخالهلانستطيعالكشفعنخواجلالنفسالبشريةو
فيها،وتنقلناإىلعواملأرحبمنعاملنااخلارجي.

ولقدشهدتالقصيدةالعربيةعدةحتوالتمنذالقدميفمعتغرياحلياةاجلاهلية
بدأتحماوالتالتغيريتنبعمنداخلعمودالشعر،مثجتلتهذهالتغرياتأكثريفالعصر

احلضارةوالرتف،فالتغيرييفمنطاحلياةوانتقاهلممنالعباسي،معانتقالالعربإىلحياة
البيئةالبدويةإىلمنطاحلياةاحلضاريةرافقةتغيريأيضايفبنيةالقصيدةعلىالرغممنأن
االنسانالعريبالقدميقداهتمابلشعراهتماماكبريا،وجعلهيفمنزلةرفيعة،ويفهذايقول

كانواحدمنأبرزاجملاالتالفكريةاليتأحاطهاالعربحممدالعبدمحود:الشعرالعريب
هبالةمنالقداسةجعلتكلرغبةيفالتغيريوالتجديدتصطدمبسدمنيعمناحملافظة

(.1996)حممدالعبدمحود:

وهناكعددمناإلشاراتالقرآنيةاليتتشريإىلالذهنيةالقدميةاحملافظةعلىالقدمي
قولهتعاىل:وإذاقيلهلمتعالواإىلماأنزلهللاوإىلالرسولقالواألنهقدمي،ومنذلك

حسبناماوجدانآابءانأولوكانآابؤهماليعلمونشيئاواليهتدون)القرآنالكرمي:سورة
(،وأيضاقولهعزوجلوإذاقيلهلماتبعواماأنزلهللاقالوابلنتبعماألفينا104املائدة

أولوكانآابؤهماليعقلونشيئاواليهتدون.عليهآابءان

لذافقدوقفاحملافظونيفوجهحركاتالتجديديفمعظمالعصوراألدبية،ورفعوا
يقتفيآاثر أن إال املبدعيفعرفهم أو فليسللشاعر وجهكلمبدع، سوطالرتاثيف

األقدمنيويتبعخطاهم.

يهاذروةالكمالالفين،فيقول؛ويرجعيوسفحسنيبكاراىلأهنمكانوايرونف
كانوايرونأنالشعراجلاهليوصلإىلحدمنالكمالالذيالميكنأليشاعرحمدث

(.37،ص/1983أنيزيدعليهأوأييتأبحسنمنه)حسنييوسفبكار:
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وقدحاولواوضعاألجناساألدبيةيفقوالبجاهزةوقواعدمنصوصة،ففرقوابني
احدودالكلمنهما،والشعركلمازادالتناسبوالتوازنبنيأقسامهالشعروالنثرووضعو

 (.1994/118كانابلنسبةللقدماءأجود)حممدعبدالعظيم:

ه(أوزانهاملعروفة،واليتأصبحتفيمابعداملوروثاملقدس170وضعاخلليل)ت
ونمقفىه(يعرفالشعربقوله:قولموز337للشعراء،فنجدقدامةبنجعفر)ت

التعريفسائداعندأكثر1978/64يدلعلىمعىن)قدامةبنجعفر: (.وظلهذا
النقادوالشعراء.

(فإنهيعرفالشعربقوله:أنهكالممنظومابئنعن322وأماابنطباطبا)ت
(.وهوهنايفصل1984/21املنثورالذييستعملهالناسيفخماطبتهم)ابنطباطبا:

 )الوزن يفابلنظم الناس يستعمله الذي العادي الكالم عن الشعر يف الكالم والقافية(
العموم.

 )ت رشيق ابن يفكتابه456وكان األوزان عن احلديث اىل تطرق قد ه(
)العمدة(،وخصصابابكامالهلاأطلقعليه)ابباألوزان(،وجندهيفاببحدالشعر

أشياء،وهياللفظوالوزن.ونيتهيقول؛الشعريقومبعدالنيةعلىاربعة

(كماظهرتكتبعديدةحاولأصحاهبا114واملعىنوالقافية)ابنرشيق،ص/
التفريقبنيالشعروالنثرويظهرذلكمنخاللالعنوانفوضعأبوهاللالعسكرى)ت

395.)

كتابالصناعتنييفالشعروالكتابة،كماكتبابناالثرياملثلالسائريفأدب
والشاعروغريهامنالتصنيفات.الكاتب

ومماسبقجندأنهناكشبهاتفاقبنيالقدماءعلىحتديدماهيةالشعرمنخالل
اهتماما والقافية ابلوزن القدماء والشعراء النقاد فقداهتم الشكل)كالمموزونمقفي(

الشعرخاصاويفذلكيشريبشريخلدونإىلأنالوزنوالقافيةشيئانالزمانيفتعريف
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العريبالهنمامتاماملوسيقياليتهيأهمعناصراالحياءواالهلاميفالشعرالعريب)بشري
(.134ص:/1981خلدون:

لقدأعطىالشعراءالعربللوزنأمهيةخاصةومكانةمرموقةيفأشعارهمولعل
االيقاعذلكيرجعإىلسببنيرئيسينيأشارهلماحممدلطفياليوسفيبقولهإنالوزنيعمق

أمااملهمةالثانيةوهيأكثرامهيةمناالوىلتتجلىيفدوره–ويرفده،وهذهاملهمةاألوىل
التميزيإذإنالوزنحنيحيليفاخلطابيقيهمنالتالشييفماليسمنهأيأنهيضع

 (.57،ص/1992حدافاصالبنيالشعروماليسبشعر)حممدلطفياليوسفي،

ويعتربابنقتيبة الشعرابالنشادوالغناءهومازاديفأمهيةاألوزان.ولعلأنارتباط
ه(أولمنوضعميزانالقصيدةالعربيةالقدميةيفمقدمةكتابه)الشعروالشعراء(276)

النهيستخرجمناألمناطاملتبعةيفمدائحاجلاهلينيقانونعامايريدأنخيضعلهمجيع
(.1954/98ضرا)غازيبركس،الشعراء،بدواكانواأمح

كماقاماملرزوقيبوضع"عمودالشعرالعريب"يفمقدمةلشرحديوان)احلماسة(
أليبمتام،وحددعناصرةحتديداصارما.

ووضع العريب، للشعر اجلاهزة القوالب لوضع وغريها احملاوالت تلك ورغمكل
اتريخالشعرالعريبيشهدحماوالتاحلدوداليتتكبحالطاقاتاالبداعيةاجملددةاالأن

عديدةلالنفالتمننظامالقصيدةالتقليدية،فالشعرالعريبيعكسعشقاملبدعللتجديد
مبحاوالتالتجديديفشكلالنصواخلطاب)عبداالله منذسوطامرئالقيسمرورا

 (.1999/186الصائغ،

 إجنردين رومان ويتولدج_ حملة موجزة عن حياة 

إجنردينهوعامل يفكراكوف.إن1893فرباير5يفإجنردين رومانويتولدولد
رومانهوواحدمنأشهراألخصائيني.ظاهريواقعي.إنهاليقبلمثاليةهالةاملتسابقة
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الظواهر علم يف إىل. تستند أشياء إىل واحلالة الوجودية البنية وصف إىل تسعى ألهنا
 .كنأنتوفرتلكاملعرفةالسماتاألساسيةلكلجتربةمي

يف والفلسفة الرايضيات درس البداية  Lvóv يف عام إىل1912ويف  ذهب
Gottingen  الفلسفة  Edmund Husserlيفلدراسة أحدأفضل. إجناردين هوسرل واعترب

وافق1938طالبهوبقيكالمهاعلىاتصالوثيقحىتوفاةهوسرليفعام  .عندما
Husserl  يف "وظيفة أطروحته يرسل رومان. يتبع  Intuition und Intellekt beiفرايبورغ،

Henri Bergson" سنة 1917يف عام يف الدكتوراه. على حصل حيث مع1918. ،
هوسرلكمخرج.

أوال ،قامبتدريس.بعدإرسالرسالته،عادرومانإىلبولندالبقيةحياتهاألكادميية
 يف الرايضيات وفلسفة النفس ابعتبارهفعلم به موصى رومان الثانوية.كان  املدرسة

Essentiale Fragen ولفتاالنتباهيفعاملالفلسفةابللغةاإلجنليزية.مع 1925يفسنة
متتعينيرومانيفمنصببريفداتوزمنجامعةجانكازميريز Habilitationschrift نشرله

 .1933ام.حيثمتتترقيتهإىلأستاذيفع(Lvov)يفلفوف

الذيُنشر The Literaty Work of Art أعمالهاألكثرشهرةهيالعملاألديبللفن 
1936يفسنة   "Cognition of the Literaty work" ،ابألملانية(متبوع ابـ1931ألولمرة)

عندماأغلقتاجلامعة1944إىل1941ابللغةالبولندية.ُقطعتمسريتهاألكادمييةمن
احلربودّرستالفلسفةيفاجلامعةودرستالرايضياتألطفالاملدارسالثانويةبسبب

بعد.(Krokov)يفكراكوف Jagellonian انتقلإىلجامعة1945يفدارلأليتام.يفعام
 The Ontology of the Work استمريفالكتابة،نشرأعمالمثل1963تقاعدهيفعام

of Art و1962يفسنةExperience, Artwork and Valueماترومان.1969يفسنة
 .1970يونيو14فجأةمننزيفدماغييف
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 د_ طبقات القواعد البنيوية لرومان إجنردين

مثلفهمأنهحيتاجإىلحتليلحبيثميكنرؤيةاألجزاء،الشعرهوهيكلمعقد
والنسيجحقيقي.مليتمكنالتحليلثنائياالنقساملتقسيمشكلنيوحمتوايتمنإعطاء

(.Wellek dan Warren 1968:140)صورةحقيقيةوغريمرضية

لتحليلالشعرعلىوجهالتحديدمنالضروريمعرفةماهيالقصيدةحقا.وقد
(أنالقصيدةهيالسبباحملتملللتجربة.كلواحدة1968:150ويليك)اكتشف

منهذهالتجاربهييفالواقعقادرةجزئيافقطعلىأداءالشعر.لذلكجيبيفالواقع
أنيفهمالشعرعلىأنههيكلالقواعد.الينبغياخللطبنيتعريفهذااملعياروفقالريين

ريالكالسيكية،واألخالقية،أوالسياسية.ينبغي(معمعاي151-1968:150فيلك)
فهمالقاعدةعلىأهناقاعدةضمنيةجيباستقاؤهامنكلجتربةفرديةيفالعملاألديب

أدبي احقيقي اككل  .وتشكلمعا مع اعمال 

لكنهيتكونمنعدةطبقاتمنالقاعدة..العملاألديبليسفقطنظام امعياراي 
(1968:151املعايريختلقطبقةمناملعايريحتتها.طرحرينيهويلك)كلطبقةمن

يفكتابه البولندي، الفيلسوف إجاردين، رومان  Das Literarische Kunstwerk حتليل

(1931)  

السياب شاكر لبدر املطر أنشودة قصيدة يف توجد اليت والعناصر بنية نفهم
مانإجنردين.ألنهذهالنظريةيعتربأنالعملاستخدامتالباحثةنظريةطبقةالقواعدلرو

ليسالنظاماملعايري،وإمنايتكونمنعدةطبقةالقواعدة.كلاملعايرييثريطبقةالقواعدة
حتتها.مخسةالطبقاتوهيطبقةصوتياتالكلمةوطبقةوحداتاملعىنوطبقةاملوضوع

  .(Djoko Pradopo, 2012:14)املتمثلةوطبقةاملظاهرالتخطيطيةوطبقةامليتفزيقية

 (Sound stratum)طبقةصوتياتالكلمة .1

الطبقةاألوىلهيطبقةصوتيةالكلمة.عندمايقرأالناسالشعر،فإنذلك
يبدوأنهسلسلةمناألصواتاليتتقتصربفرتةقصريةوفرتةبسيطةوفرتةطويلة.
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ابإلتفاقيةاللغويةوأبرزاملعىن.وليسالصوتشيئاالمعىنله،كانصوتمناسبا
وأصبحاملعىنمفهومالسامع.مثالطبقةصوتياتاليتأصبحتأساسظهورالطبقة

الثانيةهياملعاينالطبقات.

 (Units of meaning)طبقةوحدةاملعىن .2

طبقةوحدةمنمعىنهيسلسلةمنالفومنات،املقاطعوالكلماتوالعبارات
ىبوحداتمناملعىن.أصغروحدةىفشكلالفونيمات،واجلملة.ومجعهايسم

لتشكلجمموعة تتجمع والكلمات والكلمات، الصوتياتاملقاطعشكل وحدة
مننالكلماتواجلملوالفقرة،والبتوالفصلوالقصةكلها.طبقةمناملعىنتثري

الطبقةالثالثةوهىطبقةاملوضوعاتاملتمثلةالواردةىفالعملاألدبية.

 بقةاملوضوعاتاملتمثلةط .3

: مثل املتمثلة املوضوعات طبقة وهي الثالثة الطبقة تثري املعىن وحدة طبقة
أوالقصة. خلفةالزمانواملكانوالشخصياتوالعاملالكاتبىفشكلالصورة
العاملالكاتبهوالقصةالذىأتلفهاالشاعر.إهنااجلمعبنيموضوعاتاملتمثلة

والعاملالكاتبودسيسةاملقدمة.ويتبعمنطبقاتالالحقةكخلفىةوالشخصيات
وهيطبقةاملظاهرالتخطيطىةيعىنالظواهرالىتتنقسمإىلطبقتنيعلىشكل

طبقاتمن"العامل"والطبقةاملىتفىزيقية.

 طبقةالعامل .4

طبقةالعاملهيعبارةعنطبقةالىتتنظرإليهامنوجهةنظرغريحيتاجإىل
نضمنافيه.ميكنحادثةيفاألدبمذكور"مرأى"أو"مسمع"،معبيان،ولك

،ميكنأن(jeder)أناألحداثاملتساوية،مثلصوتالبابىفاللغةاإلندونسية
يكشفعنجوانب"اخلارج"أواجلوانب"الداخل".صوتالباباخلفيفيشىر

إىلأنالذىفتحالبابهومرأةفتحتبعناية.



19 
 

 

 ةطبقةامليتفيزقي .5

وخميفة، ورهبأ ومأساوية )سامة املتفىزقية اخلصائص من امليتفيزقية طبقة
واملقدس(الذىتسببىفالقارئإىلالتفكري.ومعذلك،تشملمجىعاألعمال

األدبيةلهطبقةامليتفزيقيةمثلهذا.

ه_ حملة موجزة عن حياة بدر شاكر السياب

 مولدهونشأته .1

بدرشاكرالسيابهوشاعرعراقى،وأحدالشعراءاملشهورينىفالقرنالعشرين.
.توفىتأمهعندماكان1926ديسمربللعام25ولديفقريةجيكوريفالبصرةيوم

شعوره وفاهتا عززت حيث نفسه، ىف األثر أعمق لوفاهتا فكان سنوات، ست يبلغ
العربية،ومنمثاللغةاإلجنليزية.ابحلرمانالعاطفى.وأهنىدراستهمتخصصاىف اللغة

وعرفعنهميلهللسياسةوللحزبالشيوعى.فصلمنعملهكمدرسلغةاإلجنليزية،
وانتقلإىلإيرانوالكويت؛وذلكبسببقيامالثوراتاالنقالبيةحينئذ)إحسانعباس،

(.19ص/

عملالصحاىفوالوظيفةرجعالشاعرإىلبغدادووزعوقتهمابنيال1954وىفسنة
يفمديريةاالستىرادوالتصدير.ولكنالذىيظهرمنخاللسريةالسيابأنهملأينس
ومليتكيفىفاملدينة)بغداد(بلظلحينإىلقريتهالىتولدفيها)جيكور(.وقدأشار
إىلذلكاألديبالفلسطىيىنإحسانعباسحيثقال:وأماالسيابفإنهمليستطعأن

نسجممعبغدادألهناعجزتأنمتحوصورةجىكورأوتطمسهاىفنفسه)ألسبابى
متعددة(فالصراعبىنجيكوروبغداد،جعلالصدمةمزمنة،حىتحنيرجعالسيابإىل
جيكورووجدهاقدتغريتمليستطعأنحيببغدادأوأنأينسإىلبيئتها،وظلحيلم

(.94)إحسانعباس،ص/أنجيكورالبدأنتبعثمنخاللذاته
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وقداتصفالسيابابلذكاءيفشعره،كماأنهأتثرابملراحلاملعيشيةاليتعاشها
وتقلباتاحلياةاليتحدثتمعه،منحيثالتغرياالجتماعيوالفكريوالسياسي.وابت
شعورهابألملالشديديفقلبهاحلساسجدامبعثاللتشاؤم.وقتلاألمليفاحلياةوتكائف

ديههذاالشعور،عندمامليفلحابلبحثعنامرأةحياته،فوأداألملابلتمام.ل

 سنة اجلامعة1964ويف مستشفى يف ظهره يف أمل من للمعاجلة السياب تويف
 (.637-636األمريكيةابلكويت)حنافاخوري،ص/

 .شخصيته2

املالبس ذو القامة، قصري اجلسم، انحل ضئيال. السياب شاكر بدر كان
الفضفاضة.وصفهإحسانعباسبقوله:

"بدرشاكرالسيابغالمضاوحنيلكأنهقصبة،ركبرأسهاملستدير،كأنهحبهاحلنظل،
علىعنقدقيقةمتيلاىلالطول،وعلىجانيبالرأساذاننكبرياتن،وحتتاجلبهةاملستعرضة

يننيالصغريتنيالعاديتنياليتتنزليفحتدبمتدرجأنفكبرييصرفكعنأتملهأوأتملالع
علىجانبيهفمواسع،تربزالضبةالعليامنهومنفوقهاالشقةبروزاجيعلانطباقالشفتني
فوقصفياألسنانكأنهعملاقتساريوتنظرمرةأخرىإىلهذاالوجهاحلنطي،فتدرك

عالمةأنهناكاضطرابيفالتناسببنيالفكالسفليالذييقفعندالذقنكأنهبقية
الناتئتنيوكأهنمابدايتانلعالميتاستفهامأخرينيقدانزلقتااستفهاممبتورةوبنيالوجنتني

(.25منموضعهماالطبيعيني.")إحسانعباس،ص/

هذامنالناحيةاخللقية.أمامنالناحيةاخللقيةفبدرشاكرالسيابرجلاحلرمان
ن،فانضوىاىلالشيوعيةالعنعقيدةفلسفيةالذيأراداالنتقامحلرمانهمنالناسوالزما

بلعننقمةاجتماعية،وراحيطلبفيهاماملجيديفبيئتهمنطمأنينةحياتية،كمامال
اىلالشربواجملونيطلبفيهمااهلربمنمرارةاحلياةوالذهولعنمتاعبها؛وكاناىل

مستقرا،وينظراىلالوجودمنذلكمفرطاحلساسيةيشعرابلغربةوالجيدلهيفاجملتمع
خاللغربتهالنفسيةومنخاللفرديتهاليتكانتحتولدوناندماجهيفاجملتمعاتاليت
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عاشفيها؛وقدحاولأنجيديفاملرأةمايزيلمننفسهشبحالغربةفخابأملهونقم
ومنأشدهمعلىاملرأةورأىأهناتقودالرجلاىلاهلاوية؛وكانمنأشدالناسطموحا،

ميالإىلالثورةالسياسيةواالجتماعية،ولكنتقلباتاألحوالواألايموصراعاتالشعوب
واحلكاممألتنفسهامشئزازا،أعانهعلىذلكميليفأعماقهاىلالتشاؤم،وعقدنفسية

(.238-237وأمراضونكباتزادتهنقمةوحدةوهياجا)حنافاخوري،ص/

 .ثقافته3

منثقافةالسيابإالشعرهومراحله،وهووحدهالذييدلناعلىمنابعملجندشيئا
ثقافته،واليدلناأننستقرئشعرهومماالريبفيهعنثقافةالسيابخيتلفيفالسناىل

السن.

حياته فيها تقلبت اليت األطوار بصبغة شعره اصطبغ فذا شاعرا السياب كان
منجيكوريفجنوبالعراقاىلبغدادطالبا،فصدمتهاملعاشيةواالجتماعيةوالفكرية.قدم

املدينةبصخبها،وتعلقحبياةالريفوالقرية.خترجيفداراملعلمنييفبغدادمتضلعايف
األدباإلجنليزية،كماتثقفابألدبالعريبوخباصةاملتنيبواجلاحطوأبوالعالءاملعري،

(.2بدرالشاكرالسياب،ص/الذينيلقيهمابلعمالقةالثالثة)الديوان

يرىبعضالباحثنيأنالسيابأتثربشعراءعربوأجانبيفمراحلتطورجتربته
الشعريةوخباصةيفاخلمسينيات"يفمرحلةااللتزاماملاركسيوماتالها"انقالعنالسياب

أكادقولهانهحيبالربيطانينيوليامشكسبريوجونكيتس.وذكرأنالسيابكانيقول:"و
أعتربنفسيمتأثرابعضالتأثربكيتسمنانحيةاالهتمامابلصورحبيثيعطيككلبيت
بتوماس معجب وأان العنيفة. الرتاجيدية ابلصور االهتمام انحية من وبشكسبري صورة،
إليوت..متأثرأبسلوبهالأكثر..والتنسدانيتفأانأكادأفضلهعلىكلشاعر".ويقول

أنالبحرتي"أولشاعرأتثربهمثوقعحتت1956السيابذكرعامهذاالباحث:ان
(فرتةمنالزمنوعنطريقه1949أتثريالشاعراملصريعليحممودطه)الذيتويفعام

ترمجاتهللشعراءاإلننجليزوالفرنسيني."ويتطرق تعرفعلىآفاقجديدةمنالشعرحنيقرأ
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أيبمتاموالربيطنيةسيتويلوينقلعنهقوله:"حنيهذاالناقاداىلأتثرالسياببكلمن
واضحا الشاعرين هذين أثر أجد األخرية مرحلته يف والسيما الشعري إنتاجي أراجع
فالطريقةاليتأكتبهباأغلبقصائدياآلنهيمزيجمنطريقةأيبمتاموطريقةإديث

-1997مدمهدياجلواهري)سيتويل".ولطاملاأشادالسيابابلشاعرالعراقياملعروفحم
(الذيكانيلقب)متنيبالعصر(واعتربة"أعظمشاعر"يفختامالنهجالتفعيلي1899

للشعرالعريب)حسنتوفيق،بدرشاكرالسياب،أصواتالشاعراملرتجم،مقدمةالكتاب(.

يضعهالشعراءيفاملرتبةاألوىلمنروادالشعراحلديث،مبافيهمنجتددوطابع
(.قامالسيابمبحاوالتجادةللتخلصمن2)الديوانبدرشاكرالسياب،ص/خاص

راتبةالقافيةيفالشعرالعريب،فقدأتثرالسيابابلشعراإلجنليزيةويشاركهبذلكالبيايت
وانزكاملالئكة،وأرادوانقلتلكاحلريةاليتشاهدوهايفالشعراألجنيبإىلالشعرالعريب،

هناكحماوالتقبلهؤالءالثالثةللتغيريولكنهاكانتجمرداستطراف،ويفالواقعكانت
عنه تدافع مذهبا التغيري هذا من وتتخذ جادة حماوالهتم فقدكانت الثالثة هؤالء وأما
للشكل أناعتمادها سبقها عنكلما احلركة مييزهذه الذي منأجلة،"وامنا وتنافح

اسطرافا،وأنإمياهنابقيمةهذاالتحويلكانمشولياللشكلالشعرياجلديدأصبحمذهباال
 يرون زالوا وما رأوا اجلديد الكشف هلذا محاستهم يف أفرادها وأن حمدودا، عدا–ال

أنهذاالشكليصلحدونماعداهوعاءجلمعالتجربةاإلنسانيةإذا–استثناءاتقليلة
(.15أريدالتعبريعنهاابلشعر)إحسانعباس،ص/

 لبدر شاكر السياب –قصيدة أنشودة املطر و_ 

منخاللقصيدة)أنشودةاملطر(جندالشاعربدرشاكريتحدثعنحالالعراق 
يفعصره.إنالشاعريرثيالعراقاليتخضعتلالستعمار.وهذهالقصيدةتنطبقعلى
حالالعراقاليوم.فكأنهيصفلناماحيصلمنعبثبشعبالعراقومصاحلهمنقبل

قواتالتحالفالصهيوين.
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وتعدقصيدةأنشودةاملطرصواتمميزايفالشعرالعريباحلديثوتوفرفيهاشكل
فينحديثمتميزومضموناجتماعيهادفيفآنواحد.وهيمنأشهرقصيدةتتحدث

 فيهاالشخصيةعنالشاعروأحوالالعراقوصراعتها.

 أنشودة املطر

السحر عينِكغابتاخنيٍلساعَة
أوشرفتانراحينأىعنهماالقمر 
عينِكحنيتبسمانتورُقالكروم 

وترقصاألضواء...كاألقماريفهنر 
يرّجهاجملذافوهنا ساعةالسحر 
كأمناتنبضيفغوريهما،النجوم .


شفيف  وتغرقانيفضباٍبمنأسى 

كالبحرسرّحاليدينفوقهاملساء 
ُةاخلريف دفُءالشتاِءفيهوارتعاش

واملوُت،وامليالُد،والظالم ،والضياء 
فتستفيُقملءروحي،رعشةالبكاء

ونشوٌةوحشّيٌةتعانُقالسماء
كنشوٌةالطفلإذاخافمنالقمر!.


كأنأقواسالسحاِبتشرُبالغيوم 

وقطرة فقطرة تذوُبيفاملطر 
وكركراألطفاُليفعرائُشالكروم 

علىالشجر ودغدغتصمتالعصافري
أنشودةاملطر...
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مطر...مطر...مطر...


تثاءَباملساُء،والغيوُمماتزال 
تسّحماتسحُّمندموعهاالثقال 

كأّنطفال ابَتيهذيقبلأنينام 
اليتأفاَقمنذعام –أبّنأمه

فلمجيدها،مثحنيجلّيفالسؤال
قالواله:"بعدغٍدتعود"

البّدأنتعود 
وإنهتامسالرفاقأهناهناك 

يفجانبالتّلتنامنومَةاللحود 
منتراهباوتشرُباملطر  تسفُّ

كأّنصيادا حزينا جيمُعالشباك
والقدر  ويلعُناملياه

وينثرالغناءُحيثأيفُلالقمر 
مطر...مطر...


حزٍنيبعُثاملطر؟ أتعّلمنيأيِّ

وكيفتنشُجاملزاريُبإذااهنمر؟
يفيشعرالوحيدفيهابلضياع؟وك

كالّدماملراق،كاجلياع،–بالانتهاء
هواملطر!–كاحلّب،كاألطفال،كاملوتى

ومقلتاكيبتطيفاِنمعاملطر
وعربأمواجاخلليجمتسحالربوق 
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سواحلالعراقابلنجومواحملار
كأهناهتّمابلشروق 

. فيسحبالليلعليهامندٍمداثر 


ج:"ايخليج،ايواهباللؤلؤ،واحملار،والردى"!أصيُحابخللي
فريجعالصدى

كأنهالنشيج:"ايخليج،ايواهباحملاروالردى".
 

أكادأمسعالعراقيذخرالرعود 
وخيزنالربوقيفالسهولواجلبال

حىتإذامافّضعنهاختمهاالّرجال 
ملترتُكالرايحمنمثود

يفالواِدمنأثر 
أمسعالنخيليشرباملطرأكاد

وأمسعالقرىتئّن،واملهاجرين
يصارعونابجملاذيفوابلقلوع،

عواصفاخلليج،والرعود،منشدين:
مطر...مطر...مطر...


ويفالعراقجوع

وينثُرالغالَلفيهموسماحلصاد 
لتشبَعالغرابنواجلراد

وتطحنالشوانواحلجر
تدوريفاحلقول...حوهلابشر رحى 
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مطر...مطر...مطر...


وكمذرفناليلةالرحيل،مندموع 
ابملطر...–خوفأننالم–مثاعللنا

مطر...مطر...


ومنذأنكّناصغارا ،كانتالسماء
تغيميفالشتاء
ويهطلاملطر،

جنوع–حنييعشبالثرى–وكلعام
مامّرعاٌموالعراُقليسفيهجوع

مطر...مطر...مطر...


كلقطرةمناملطريف
محراءأوصفراءمنأجّنةالزهر 

وكلدمعةمناجلياعوالعراة
وكلقطرةتراقمندمالعبيد

فهيابتساميفانتظارمبسمجديد
أوحلمٌةتوردتعلىفمالوليد 

يفعاملالغدالفيّت،واهباحلياة!
مطر...مطر...مطر...


سيعشُبالعراقابملطر

ايخليج،ايواهباللؤلؤ،واحملار،والردى"!أصيُحابخلليج:"
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فريجعالصدى
كأنهالنشيج:"ايخليج،ايواهباحملاروالردى".


وينثراخلليجمنهباتهالكثار 

علىالرمال:رغوةاألجاج،واحملار
وماتبّقىمنعظامابئٍسغريق
مناملهاجرينظليشربالردى

منجلّةاخلليجوالقرار
تشرُبالرحيقويفالعرا قألفأفعى 

منزهرةيرهباالفراتابلّندي.


وأمسعالصدى
يرّنيفاخلليج"مطر...مطر...مطر...

يفكلقطرةمناملطر
محراءأوصفراءمنأجّنةالزهر

وكلدمعةمناجلياعوالعراة
وكلقطرةتراقمندمالعبيد

فهيابتساٌميفانتظارمبسمجديد
علىفمالوليدأوحلمٌةتوردت

يفعاملالغدالفيت،واهباحلياة
ويهطلاملطر...

مطلر...مطر...مطلر...
www.adab.com 

http://www.adab.com/
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 الفصل الثالث

 عرض البياانت وحتليلها

.طبقةصوتياتالكلمةيفقصيدةأنشودةاملطر1

عندمايقرأالناسالشعر،فإنمايبدوهوسلسلةمناألصواتاليتتقتصرعلى
لكنالصوتليسجمردصوتبالمعىن.الصوت فرتاتتوقفقصرية،طويلةوطويلة.

إلعطاءمعىن بطريقة مرتبة اللغة، لالتفاقية التقاط.وفقا صوتالناس من وحدات مع
.املعىن

القصائداملوجودةيفقصيدةأنشودةاملطرهييفشكلوحداتصوتية:صوت
لذافإن .املقاطعوالكلماتورمباالصوتالكاملللقصيدة:صوتاجلملوصوتاجلملة

طبقاتالصوتيفالقوصيدةهيكلالوحداتالسليمةاملستندةإىلمواثيقلغةمعينة،
.هناتستخدماللغةالعربية

جدولطبقةصوتياتالكلمة:

شرحالسطرالقافيةالبيتالرقم
عينِكغابتاخنيٍلساعَةالسحر 1

أوشرفتانراحينأىعنهماالقمر 
عينِكحنيتبسمانتورُقالكروم 

وترقصاألضواء...كاألقماريفهنر 
يرّجهاجملذافوهنا ساعةالسحر 

يفغوريهما،النجوم كأمناتنبض





السَحر
القمر

يفالسطراألولوالثاينهلا2و1
 سواءمنالقافية

اختلف مثيفصلبينهما
سطرا،مثيفالسطرالرابع
واخلامسهناكسواءمن

القافية.
مثالسطرالثالثلهسواء

القافيةمعالسطر
السادس.

هنَر 

السََّحر

5و4

الكروم 
الّنجوم 

6و3
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شفيف 2 وتغرقانيفضباٍبمنأسى 

كالبحرسرّحاليدينفوقهاملساء 
دفُءالشتاِءفيهوارتعاشُةاخلريف 

واملوُت،وامليالُد،والظالم ،والضياء 
فتستفيُقملءروحي،رعشةالبكاء

ونشوٌةوحشّيٌةتعانُقالسماء
خافمنالقمر!كنشوٌةالطفلإذا

شفيف 
اخلريف

القافيةيفالسطراالول3و1
سواءمعالسطرالثالث.و

السطرالثاينسواءمع
السطرالرابع.

املساء
والضياء

4و2

كأنأقواسالسحاِبتشرُبالغيوم 3
وقطرة فقطرة تذوُبيفاملطر 

وكركراألطفاُليفعرائُشالكروم 
العصافريعلىودغدغتصمت

الشجر 
أنشودةاملطر...

مطر...مطر...مطر...

 الغيوم 

الكروم

القافيةيفالسطراالول3و1
سواءمعالسطرالثالث.و

السطرالثاينسواءمع
السطرالرابع. يفاملطر

الشجر
4و2

تثاءَباملساُء،والغيوُمماتزال 4
تسّحماتسحُّمندموعهاالثقال 

كأّنطفال ابَتيهذيقبلأنينام 
اليتأفاَقمنذعام –أبّنأمه

تزال
الثقال

القافيةيفالسطراالول2و1
سواءمعالسطرالثاين.و

يفالسطرالثالثسواءمع
السطرالرابع.

ينام
عام

4و3

ويلعُناملياهوالقدر 
وينثرالغناءُحيثأيفُلالقمر 

مطر...مطر...

الَقَدر
القمر 

هناكسواءمنالقافية
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حزٍنيبعُثاملطر؟5 أتعّلمنيأيِّ
وكيفتنشُجاملزاريُبإذااهنمر؟

وكيفيشعرالوحيدفيهابلضياع؟
كالّدماملراق،كاجلياع،–بالانتهاء

هو–كاحلّب،كاألطفال،كاملوتى
املطر!

املطر
اهنمر

القافيةيفالسطراالول2و1
عالسطرالثاين.وسواءم

يفالسطرالثالثسواءمع
السطرالرابع.مثبعدهذا

القافيةالتايلسواءمع
السطراالولوالثاين.

ابلّضياع
كاجلياع

4و3

ومقلتاكيبتطيفاِنمعاملطر6
وعربأمواجاخلليجمتسحالربوق 

سواحلالعراقابلنجومواحملار
كأهناهتّمابلشروق 

الليلعليهامندٍمداثر فيسحب

املطر
احملار
داثر

القافيةيفالسطراالول5و3و1
سواءمعالسطرالثالثو

اخلامس.ويفالسطر
الثاينسواءمعالسطر

الرابع.
الربوق

ابلشروق
4و2

أكادأمسعالعراقيذخرالرعود 7
وخيزنالربوقيفالسهولواجلبال

حىتإذامافّضعنهاختمها
الّرجال 

ملترتُكالرايحمنمثود
يفالواِدمنأثر 

الرعود 
منمثود 

القافيةيفالسطراالول4و1
سواءمنالقافيةيفالسطر
الرابع.مثالقافيةيفالسطر

الثاينسواءمعالسطر
الثالث.مثالقافيةيف

السطراخلامسسواءمع
السطرالسادس.هناك
د.موجودتتابعقافيةمتعد

واجلبال 
الّرجال

3و2

أثر 
املطر

6و5

أكادأمسعالنخيليشرباملطر8
وأمسعالقرىتئّن،واملهاجرين

يصارعونابجملاذيفوابلقلوع،
عواصفاخلليج،والرعود،منشدين

واملهاجرين
منشدين

القافيةيفالسطرالثاين4و2
سواءمعالسطرالرابع.

ولكنيفالسطراالولو
الثالثليسسواء.
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وينثُرالغالَلفيهموسماحلصاد 9
لتشبَعالغرابنواجلراد

وتطحنالشوانواحلجر


تدوريفاحلقول...حوهلابشر رحى 
مطر...مطر...مطر...

احلصاد 
واجلراد

القافيةيفالسطراالول2و1
سواءمعالسطرالثاين.مث

يفالسطرالثالثسواءمع
السطرالرابع. واحلجر

بشر
4و3

وكمذرفناليلةالرحيل،مندموع 10
–خوفأننالم–مثاعللنا
ابملطر...

مطر...مطر...
ومنذأنكّناصغارا ،كانتالسماء

تغيميفالشتاء
ويهطلاملطر،

–حنييعشبالثرى–وكلعام
جنوع

مامّرعاٌموالعراُقليسفيهجوع

دموع
جنوع

فيهجوع

و5و1
6

يفهذهالبيتمايفسواء
منالقافية

يفكلقطرةمناملطر11
محراءأوصفراءمنأجّنةالزهر 

وكلدمعةمناجلياعوالعراة
وكلقطرةتراقمندمالعبيد

انتظارمبسمجديدفهيابتساميف
أوحلمٌةتوردتعلىفمالوليد 

يفعاملالغدالفيّت،واهباحلياة!
مطر...مطر...مطر...

املطر
الزََّهر

القافيةيفالسطراالول2و1
سواءمعالسطرالثاين.مث

يفالسطرالثالثسواءمع
السطرالسابع.مثيف

السطرالرابعواخلامس
.سواءمعالسطرالسادس
والسطرالثالثسواءمع

السطرالسابع.

العبيد 
جديد
الوليد 

6و5و4

والعراة
احلياة

7و3
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سيعشُبالعراقابملطر12
أصيُحابخلليج:"ايخليج،ايواهب

اللؤلؤ،واحملار،والردى"!
فريجعالصدى

كأنهالنشيج:"ايخليج،ايواهب
احملاروالردى"

.. خليج
: النشيج

القافيةيفالسطرالثاين5و2
سواءمعالسطراخلامس.

مثيفالسطرالثالثو
الرابعسواءمعالسطر

السابع.هناكموجودسواء
منالقافية،ولكنال

تتباعومتعدد.

والردى
الصدى
والردى

و4و3
7

وينثراخلليجمنهباتهالكثار 13
واحملارعلىالرمال:رغوةاألجاج،

وماتبّقىمنعظامابئٍسغريق
مناملهاجرينظليشربالردى

منجلّةاخلليجوالقرار
تشرُبالرحيق ويفالعراقألفأفعى 

منزهرةيرهباالفراتابلّندي
وأمسعالصدى

يرّنيفاخلليج"مطر...مطر...
مطر...

الكثار 
واحملار

القافيةيفالسطراالول2و1
طرالثاين.مثسواءمعالس

يفالسطرالثالثسواءمع
السطرالسادس.

هناكموجودسواءمن
القافية،ولكنالتتباعو

متعدد.

غريق
الرَّحيق 

6و3

الردى
ابلنَّدى

الصدى

و7و4
8

يفكلقطرةمناملطر
محراءأوصفراءمنأجّنةالزهر

وكلدمعةمناجلياعوالعراة
مندمالعبيدوكلقطرةتراق

فهيابتساٌميفانتظارمبسمجديد
أوحلمٌةتوردتعلىفمالوليد
يفعاملالغدالفيت،واهباحلياة

املطر 
الزََّهر 

و2و1
8

القافيةيفالسطراالول
سواءمعالسطرالثاينو

الثامن.مثيفالسطر
الثالثسواءمعالسطر

السابع.مثالقافيةيف
السطرالرابعسواءمع

السطراخلامسو

والعراة
احلياة

7و3

العبيد 
جديد
الوليد 

6و5و4
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السادس.هناكموجودويهطلاملطر...
سواءمنالقافية،ولكن

التتباعومتعدد.


.طبقةوحداتاملعىنواملوضوعاتيفقصيدةأنشودةاملطر2

علىطبقاتاملعىنيفالقصيدةسوفينقسمهذاإىلثالثةأجزاءموجودة،من
بينهاالتعبرياألولجلمالالعراققبلالصراع،الثاينعنوصفحالةالعراقاليتعانت

لثعناألمليفاملستقبليفالعراق.منذوصولاالستعمارالربيطاين،والتعبريالثا

املعىن وحدات املقاطع طبقة هي صوتية وحدات صوت. هي وحدة أصغر
واآلايت والفقرات واجلمل الكلمات من جمموعات يف الكلمات تتحد والكلمات.

.والفصولوالقصةأبكملها.همكلوحداتاملعىن

 عنمجالالعراق .أ
الشاعرقصيدته .منخاللوصفمجالعشيقتهيفالبيتاألوليبدأ

يشبهالشاعرعيونحبيبتهمثلأشجارالنخيليفالصباح.أواثننيمنالصفحة
وكشف املزدهر. العنب تشبهان عيناه تبتسم، وعندما الغارقة. القمر الرئيسية

.سييابأيضا أناجلماليشبهالضوءالذييرقصكالقمريفالنهر

 السحر  عينِك غابتا خنيٍل ساعَة 

 أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر  

 عينِك حني تبسمان تورُق الكروم  

 وترقص األضواء... كاألقمار يف هنر  

 يرّجه اجملذاف وهناً ساعة السحر  
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 كأمنا تنبض يف غوريهما، النجوم  

وحداتاملعىنطبقة البيت 
عينِكغابتاخنيٍلساعَةالسحر 1

القمر أوشرفتانراحينأىعنهما
عينِكحنيتبسمانتورُقالكروم 

وترقصاألضواء...كاألقماريفهنر 
يرّجهاجملذافوهنا ساعةالسحر 
كأمناتنبضيفغوريهما،النجوم 

يفالبيتاألوليبدأالشاعرقصيدته
عشيقته مجال وصف خالل .من

مثل حبيبته عيون الشاعر يشبه
.أشجارالنخيليفالصباح

 

 عنحزنالعراق .ب

يفالبيتالثاين،يتحولالشاعرإىلوصفوضعالعراق.حالةتظهرعدم
االستقرارالذيأصابالعراقيفذلكالوقتألنالعراقكانيعاينمنصراع

وصفتمنقبلحالةمنالغرقيفحزنعميق.شتاءدافئومحىخريفية..سياسي
الشاعر أن لو اخلريف.كما يف ابلقشعريرة وتشعر الشتاء يف للدفء تتشوق
يكشفعنحالةمنالطبيعةغرياملؤكدة.كلالعكس.املوتوالوالدةواجلوع

لروح.يفهذهوالضوء.بداصوتالبكاءيرتددصداهبعنفيفالسماءليخرتقا
.البيتيكشفالشاعرمبلءميثلشعورا عميقا وحزان عميقا 

 وتغرقان يف ضباٍب من أسًى شفيف  

 كالبحر سّرح اليدين فوقه املساء  

 دفُء الشتاِء فيه وارتعاشُة اخلريف  

 واملوُت، وامليالُد، والظالم ، والضياء  

 فتستفيُق ملء روحي، رعشة البكاء
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 نُق السماءونشوٌة وحشّيٌة تعا

 كنشوٌة الطفل إذا خاف من القمر!

يفالبيتالثالث،يبدأالشاعريفوصفالوضعابملطر.اليزالاألطفال
الصغاريلعبونمبرحيفالسعادة.مثأمطر،وكسرهدوءالطيوريفالشجرة.

 كأن أقواس السحاِب تشرُب الغيوم  

 وقطرًة فقطرًة تذوُب يف املطر  

 عرائُش الكروم  وكركر األطفاُل يف 

 ودغدغت صمت العصافري على الشجر  

أنشودة املطر...

ينخفض يزال ال الذي املمطر الوضع الشاعر يصف الرابع، البيت يف
بشدة.حيكيالشاعرقصةأطفالصغاريتحدثونعنمكانوجودوالدته.الرقم

أتساءلإىلأيشخص.حىتحتصل .األمملجيدواعندمااستيقظوامننومهم
علىاجلواب،فإنوالدهتاستعودبعدغد.ومعذلك،يسمعونمهسامنأصدقائه
إذاكانتوالدتهموجودة.لكنهكانعلىسفحالتل،مستلقيايفالقرب.لقدماتت

.والدهتا
 تثاءَب املساُء، والغيوُم ما تزال  

 تسّح ما تسحُّ من دموعها الثقال  

 كأّن طفالً ابَت يهذي قبل أن ينام  

 اليت أفاَق منذ عام   –ّن أمه أب

 فلم جيدها، مث حني جلّ يف السؤال

 قالوا له : "بعد غٍد تعود"
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 ال بّد أن تعود  

 وإن هتامس الرفاق أهنا هناك  

 يف جانب التّل تنام نومَة اللحود  

 تسفُّ من تراهبا وتشرُب املطر  

 كأّن صياداً حزيناً جيمُع الشباك

 ويلعُن املياه والقدر  

 الغناُء حيث أيفُل القمر  وينثر 

 مطر...مطر...

يفالبيتاخلامس،يقدمالشاعرأسئلةكثرية.يكشفعناضطرابهالقلبية
 ابألسئلة.عناملطر.املطركرمزلألملالعميق.

 أتعّلمني أيِّ حزٍن يبعُث املطر؟

 وكيف تنشُج املزاريُب إذا اهنمر؟

 وكيف يشعر الوحيد فيه ابلضياع؟

لدماملسفوع،مثلاجلوعواحلبواألطفالالصغارواجلثث.يشبهاملطراب
عميق واملعاانة اجلروح معىن حيمل الذي املطر شعره. يف املصور املطر هو هذا

كماالبيتالتاليةمنالشعره:.للغاية،ومفجع
 كالّدم املراق، كاجلياع،  –بال انتهاء 

 هو املطر! –كاحلّب، كاألطفال، كاملوتى 

عيون خالل من اجلمال أخرى مرة الشاعر يصف السادس، البيت يف
تبدو اليت والقواقع النجوم مع جنب إىل جنبا العراق. شواطئ على حبيبته.
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لكنمجالالعراقتغطيهاملعاانةاليتعاىنمنها .متوهجة.لكنالليلةغطتهابلدم
العراقيون.

 ومقلتاك يب تطيفاِن مع املطر

 يج متسح الربوق  وعرب أمواج اخلل

 سواحل العراق ابلنجوم واحملار

 كأهنا هتّم ابلشروق  

 فيسحب الليل عليها من دٍم داثر  

مثلي املباشرة اجلملة الشاعر يستخدم السابع، البيت اخلليج.يف دعا
ونشيج،"ايخليج؟ايواهباللؤلؤ،واحملار،والردى".مثترددالصوتيفنفس

منشعره:كماالبيتالتالية.الصوت
 أصيُح ابخلليج : " اي خليج، ايواهب اللؤلؤ، واحملار، والردى"!

 فريجع الصدى

كأنه النشيج : " اي خليج، اي واهب احملار والردى"

يفالبيتالثامن،يكشفالشاعرعنأنهمسعتقريبا العراقخيزنالربق
فإنشعبالعراقوجيمعالربقعلىالتاللواألرض.وإىلأنيتمإغالقكلشيء،

وحىتالرايحلنيسمحوالثمودأنخيطوواخطوةعلىالوادي.كماكشفالشاعر
عنطريقوصفحالةالطبيعة،وأشجارالنخيلاليتأسقطتاملطر.مساعيشتكي

يفحماولةحملاربةضخامة.منبلدةومناملسافرينتتصارعمعاجملاذيفواألشرعة
يغنونعناملطر...كانوا العاصفةورعداخلليج.

 أكاد أمسع العراق يذخر الرعود  

 وخيزن الربوق يف السهول واجلبال
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 حىت إذا ما فّض  عنها ختمها الّرجال  

 مل ترتُك الرايح من مثود

 يف الواِد من أثر  

 أكاد أمسع النخيل يشرب املطر

 وأمسع القرى تئّن، واملهاجرين

 يصارعون ابجملاذيف وابلقلوع،

 والرعود، منشدين :عواصف اخلليج، 

 مطر... مطر... مطر...

 ويف العراق جوع

شفيف 2 وتغرقانيفضباٍبمنأسى 
كالبحرسرّحاليدينفوقهاملساء 

دفُءالشتاِءفيهوارتعاشُةاخلريف 
واملوُت،وامليالُد،والظالم ،والضياء 
فتستفيُقملءروحي،رعشةالبكاء

ونشوٌةوحشّيٌةتعانُقالسماء
كنشوٌةالطفلإذاخافمنالقمر!

إىل الشاعر يتحول الثاين، البيت يف
وصفوضعالعراق.حالةتظهرعدم
االستقرارالذيأصابالعراقيفذلك
الوقتألنالعراقكانيعاينمنصراع

من.سياسي حالة قبل من وصفت
الغرقيفحزنعميق.

كأنأقواسالسحاِبتشرُبالغيوم 3
ة تذوُبيفاملطر وقطرة فقطر

وكركراألطفاُليفعرائُشالكروم 
ودغدغتصمتالعصافريعلىالشجر 

أنشودةاملطر...
مطر...مطر...مطر...

يبدأالشاعريفوصفالوضعابملطر.
اليزالاألطفالالصغاريلعبونمبرحيف
السعادة.مثأمطر،وكسرهدوءالطيور

يفالشجرة.
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والغيوُمماتزال تثاءَباملساُء،4
تسّحماتسحُّمندموعهاالثقال 

كأّنطفال ابَتيهذيقبلأنينام 
اليتأفاَقمنذعام –أبّنأمه

فلمجيدها،مثحنيجلّيفالسؤال
قالواله:"بعدغٍدتعود"

البّدأنتعود 
وإنهتامسالرفاقأهناهناك 

يفجانبالتّلتنامنومَةاللحود 
 منتراهباوتشرُباملطر تسفُّ

كأّنصيادا حزينا جيمُعالشباك
ويلعُناملياهوالقدر 

وينثرالغناءُحيثأيفُلالقمر 
 مطر...مطر...

يصفالشاعرالوضعاملمطرالذيال
الشاعر حيكي بشدة. ينخفض يزال
قصةأطفالصغاريتحدثونعنمكان
وجودوالدته.الرقماألمملجيدواعندما

مننومهم.أتساءلإىلأياست يقظوا
اجلواب، على حتصل حىت شخص.
فإنوالدهتاستعودبعدغد.ومعذلك،
يسمعونمهسامنأصدقائهإذاكانت

كنهكانعلىسفحلوالدتهموجودة.
ماتت لقد القرب. يف مستلقيا التل،

.والدهتا

حزٍنيبعُثاملطر؟5 أتعّلمنيأيِّ
اهنمر؟وكيفتنشُجاملزاريُبإذا

وكيفيشعرالوحيدفيهابلضياع؟
كالّدماملراق،كاجلياع،–بالانتهاء

 كاملوتى كاألطفال، هو–كاحلّب،
املطر!

يقدمالشاعرأسئلةكثرية.يكشفعن
املطر. عن ابألسئلة. القلبية اضطرابه
املطر يشبه العميق. لألمل كرمز املطر
واحلب اجلوع مثل املسفوع، ابلدم

هوواألطفا هذا واجلثث. الصغار ل
الذي املطر شعره. يف املصور املطر
عميق واملعاانة اجلروح معىن حيمل

للغاية،ومفجع.
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ومقلتاكيبتطيفاِنمعاملطر6
وعربأمواجاخلليجمتسحالربوق 

سواحلالعراقابلنجومواحملار
كأهناهتّمابلشروق 

فيسحبالليلعليهامندٍمداثر 

الشاعر منيصف اجلمال أخرى مرة
شواطئ على حبيبته. عيون خالل
النجوم مع جنب إىل جنبا العراق.
والقواقعاليتتبدومتوهجة.لكنالليلة

لكنمجالالعراقتغطيه .غطتهابلدم
املعاانةاليتعاىنمنهاالعراقيون.

أصيُحابخلليج:"ايخليج،ايواهب7
اللؤلؤ،واحملار،والردى"!

لصدىفريجعا
كأنهالنشيج:"ايخليج،ايواهب

احملاروالردى"

.يستخدمالشاعراجلملةاملباشرةمثلي
اي خليج؟ "اي ونشيج، اخلليج دعا
واهباللؤلؤ،واحملار،والردى".مثتردد

الصوتيفنفسالصوت.

أكادأمسعالعراقيذخرالرعود 8
وخيزنالربوقيفالسهولواجلبال

فّضعنهاختمهاالّرجال حىتإذاما
ملترتُكالرايحمنمثود

يفالواِدمنأثر 
أكادأمسعالنخيليشرباملطر

وأمسعالقرىتئّن،واملهاجرين
يصارعونابجملاذيفوابلقلوع،

عواصفاخلليج،والرعود،منشدين:
مطر...مطر...مطر...

ويفالعراقجوع.

تقريبا  مسع أنه عن الشاعر يكشف
على الربق وجيمع الربق خيزن العراق
إغالق يتم أن وإىل واألرض. التالل
وحىت العراق شعب فإن شيء، كل
خيطووا أن لثمود يسمحوا لن الرايح
كشف كما الوادي. على خطوة
الشاعرعنطريقوصفحالةالطبيعة،

وأشجارالنخيلاليتأسقطتاملطر.
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 ج.عنرجاءالعراق

املطر،خيرباملطرأنيفأرضالعراقهناكجماعة.شكلشكوىمنخالل
يبدأالشاعرمنخاللسرددولةالعراققبلوقوعالكارثة.يفموسماخلصوبة،
تعمل للغاية. ممتلئة اجلندب غرابن حىتكانت الوفرية. احملاصيل املزارعون يزرع

رزيفصوامعأرزاحلبوبوالصخورابستمرارعلىاجلنيه.تستمرآالتطحناأل
الدورانيفاحلقول.كلشيء،الناسواألدواتمشغولونابلعمل.مصادرالغذاء

كمايفهذهالبيتالتاسع؛وفرية.كيفميكنأنيكونهناكجوع.
 وينثُر الغالَل فيه موسم احلصاد  

 لتشبَع الغرابن واجلراد

 وتطحن الشوان واحلجر

 رحًى تدور يف احلقول...حوهلا بشر

 مطر... مطر...مطر... 

مثيفالبيتالتايليفكثريمناألحيانالبكاءعنالوضع.انسكبالدموع
عندماذهباجلميع.مثاملطرمثنربربسبباخلوف.كمافهذاالبيت؛

 وكم ذرفنا ليلة الرحيل، من دموع  

 ابملطر... –خوف أن نالم  –مث اعللنا 

 مطر... مطر...

منذالبدايةعندماكانتالسماءغائمةابلطبعحنننعرفمنذالطفولة،
وغائمة،فإناإلشارةستأيتيفالشتاء.مثينزلاملطربشدة.ولكنيفكلعام
وجه على ولكن ازهر، يف النبااتت تنمو املطر، بعد مبللة الرتبة تكون عندما

التحديديفالعراقاجلوع.مرتسنواتمعحالةالعراقاجلوع.
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 ، كانت السماءومنذ أن كّنا صغاراً 

 تغيم يف الشتاء

 ويهطل املطر،

 جنوع –حني يعشب الثرى  –وكل عام 

 ما مّر عاٌم والعراُق ليس فيه جوع

 مطر... مطر... مطر...

يفالبيتالتايليكشفيفكلقطرةمنمياهاألمطاريفبرعممنالزهور
الذين الناس والعراة. اجلياع دماء قطرة إنه الصفراء. أو اجلوعاحلمراء من ماتوا

واالغتصاب.كلقطرةدمتتدفقمنالعبد،هؤالءاملضطهدين.هيابتسامةيف
العراق سينمو مث جديدة. حياة الشباب جيل مينح أن آملني أطفاهلم. انتظار

ابملطر.هكذا؛

 يف كل قطرة من املطر

 محراء أو صفراء من أجّنة الزهر  

 وكل دمعة من اجلياع والعراة

 تراق من دم العبيدوكل قطرة 

 فهي ابتسام يف انتظار مبسم جديد

 أو حلمٌة توردت على فم الوليد  

 يف عامل الغد الفيّت، واهب احلياة!

 مطر...مطر...مطر...
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يفالبيتالتايلهونفسالبيتالسابع.الشاعروأاناستخدماجلملمباشرة
ايدعااخلليجوالنشج؛ .االتصالابخلليج.الشاعريستخدماجلملةاملباشرةمثلي

.مثترددالصوتيفنفسالصوتخليج،ايواهباللؤلؤ،واحملار،والردى"!

 سيعشُب العراق ابملطر

 أصيُح ابخلليج : " اي خليج، ايواهب اللؤلؤ، واحملار، والردى"!

 فريجع الصدى

 كأنه النشيج : " اي خليج، اي واهب احملار والردى"

املظلو من التايل، البيت امللحيف البحر، ملح هللا هبة اآلهلة، من مني
والناساملؤسفونللمهاجرينالذينغرقوا رملاخلليج. البحريةعلى واألصداف

جثته ابملشروابت. يستمتعون وهم الثعابني الناس على يطلق العراق يف ولكن
اللذيذة.املشروابتاليتأتيتمنزهرةعاطريفهنرالفراتابلندى.

 يج من هباته الكثار  وينثر اخلل

 على الرمال : رغوة األجاج، واحملار

 وما تبّقى من عظام ابئٍس غريق

 من املهاجرين ظل يشرب الردى

 من جلّة اخلليج والقرار

 ويف العراق ألف أفعًى تشرُب الرحيق

 من زهرة يرهبا الفرات ابلّندي

مردد ا.صدىيفاخليفالبيتاالخري، ليجيكشفالشاعرأنهمسعصوات 
يبدواملطرواملطرواملطر.يهمسأنكلقطرةمناملطرحتتويعلىقصةمعاانة،
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عاراي. و جوعا يتضورون الناس من دم قطرة املطر.كل مع تذوب عميق، أمل
قطراتالدممنالعبد،تنتظروالدةشفاهجديدةيفحلمأمها.يفانتظارالطبيعة

حياةأفضل.مثويهطلاملطر.الشابةيومواحد،رمباغدا،سوفيعطي

 وأمسع الصدى

 يرّن يف اخلليج " مطر... مطر... مطر...

 يف كل قطرة من املطر

 محراء أو صفراء من أجّنة الزهر

 وكل دمعة من اجلياع والعراة

 وكل قطرة تراق من دم العبيد

 فهي ابتساٌم يف انتظار مبسم جديد

 أو حلمٌة توردت على فم الوليد

 لفيت، واهب احلياةيف عامل الغد ا

 ويهطل املطر...

 مطلر...مطر...مطلر...



ويفالعراقجوع9
وينثُرالغالَلفيهموسماحلصاد 

لتشبَعالغرابنواجلراد
وتطحنالشوانواحلجر

تدوريفاحلقول...حوهلابشر رحى 

شكلشكوىمنخاللاملطر،خيرباملطر
يبدأ جماعة. هناك العراق أرض يف أن
قبل العراق دولة سرد خالل من الشاعر
يزرع اخلصوبة، موسم يف الكارثة. وقوع
كانت حىت الوفرية. احملاصيل املزارعون
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مطر...مطر...مطر...
غرابناجلندبممتلئةللغاية.تعملصوامع
على ابستمرار والصخور احلبوب أرز

 يفاجلنيه. األرز طحن آالت تستمر
الناس شيء، كل احلقول. يف الدوران
واألدواتمشغولونابلعمل.مصادرالغذاء

وفرية.كيفميكنأنيكونهناكجوع.
وكمذرفناليلةالرحيل،مندموع 10

–خوفأننالم–مثاعللنا
ابملطر...

مطر...مطر...



الوضع. عن البكاء األحيان من يفكثري
ذهباجلميع.مث انسكبالدموععندما

املطرمثنربربسبباخلوف.

ومنذأنكّناصغارا ،كانتالسماء11
تغيميفالشتاء
ويهطلاملطر،

–حنييعشبالثرى–وكلعام
جنوع

مامّرعاٌموالعراُقليسفيهجوع
مطر...مطر...مطر...

ابلطبعحنننعرفمنذالطفولة،منذالبداية
عندماكانتالسماءغائمةوغائمة،فإن
املطر ينزل مث الشتاء. يف ستأيت اإلشارة
تكون عندما عام كل يف ولكن بشدة.
يف النبااتت تنمو املطر، بعد مبللة الرتبة
ازهر،ولكنعلىوجهالتحديديفالعراق
العراق حالة مع سنوات مرت اجلوع.

اجلوع.
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يفكلقطرةمناملطر12
وصفراءمنأجّنةالزهر محراءأ

وكلدمعةمناجلياعوالعراة
وكلقطرةتراقمندمالعبيد

فهيابتساميفانتظارمبسمجديد
أوحلمٌةتوردتعلىفمالوليد 

يفعاملالغدالفيّت،واهباحلياة!
مطر...مطر...مطر...

يكشفيفكلقطرةمنمياهاألمطاريف
ال أو احلمراء الزهور من إنهبرعم صفراء.

قطرةدماءاجلياعوالعراة.الناسالذينماتوا
مناجلوعواالغتصاب.كلقطرةدمتتدفق
منالعبد،هؤالءاملضطهدين.هيابتسامة
جيل مينح أن آملني أطفاهلم. انتظار يف
العراق سينمو مث جديدة. حياة الشباب

ابملطر.

سيعشُبالعراقابملطر13
خليج،أصيُحابخلليج:"اي

ايواهباللؤلؤ،واحملار،والردى"!
 فريجعالصدى

كأنهالنشيج:"ايخليج،اي
واهباحملاروالردى"

نفسالبيتالسابع.الشاعروأاناستخدم
الشاعر ابخلليج. االتصال مباشرة اجلمل

دعااخلليج .يستخدماجلملةاملباشرةمثلي
ايخليج،ايواهباللؤلؤ،واحملار،والنشج؛

وا نفسلردى"! يف الصوت تردد مث
.الصوت

وينثراخلليجمنهباتهالكثار 14
علىالرمال:رغوةاألجاج،واحملار

وماتبّقىمنعظامابئٍسغريق
مناملهاجرينظليشربالردى

منجلّةاخلليجوالقرار
تشرُبالرحيق ويفالعراقألفأفعى 

منزهرةيرهباالفراتابلّندي

 ملحمن هللا هبة اآلهلة، من املظلومني
البحر،امللحواألصدافالبحريةعلىرمل
اخلليج.والناساملؤسفونللمهاجرينالذين

جثته غرقوا على. يطلق العراق يف ولكن
الناسالثعابنيوهميستمتعونابملشروابت
زهرة من أتيت اليت املشروابت اللذيذة.

عاطريفهنرالفراتابلندى.
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املوضوعات،وحدةطبقةاملعىنختلقطبقةاثلثةيفشكلكائناتمقرتحة،ةطبق
وخلفية،وممثلني،وعاملاملؤلفيفشكلقصصأولوحات.األجساماملطروحةيفقصييدة

 أنشودةاملطرهيكمايلي:

املوضوعاتطبقةالبيتالرقم
1 عيناِكغابتاخنيٍلساعَةالسَحر 

 . عنهماالقمرأوُشرفتانراحينأى
عيناكحنيتبسمانتورقالكروم 
وترقصاألضواء،كاألقماريفهنَر 
نا ساعةالسََّحر يرّجهاجملذافوه 
كأمناتنبضيفغوريهما،الّنجوم 

عينان)حبيبته(،أشجارخنيل،
شرفتان،األضواء،النجوم.

شفيف 2 وتغرقانيفضباٍبمنأسى 
املساء كالبحرسرّحاليدينفوقه

دفُءالشتاِءفيهوارتعاشُةاخلريف 
واملوُت،وامليالُد،والظالم ،والضياء 
فتستفيُقملءروحي،رعشةالبكاء

ونشوٌةوحشّيٌةتعانُقالسماء
كنشوٌةالطفلإذاخافمنالقمر!

هميعينعراقيون،البحر،
الطفل

 كأنأقواسالسحابتشربالغيوم 3
 .. يفاملطروقطرة فقطرة تذوب

 وكركراألطفاُليفعرائشالكروم
ودغدغتصمتالعصافريعلىالشجر

الغيوم،األطفال،العصافري
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تثاءَباملساُء،والغيوُمماتزال 4
تسّحماتسحُّمندموعهاالثقال 

كأّنطفال ابَتيهذيقبلأنينام 
اليتأفاَقمنذعام –أبّنأمه

يفالسؤالفلمجيدها،مثحنيجلّ
قالواله:"بعدغٍدتعود"

البّدأنتعود 
وإنهتامسالرفاقأهناهناك 

يفجانبالتّلتنامنومَةاللحود 
منتراهباوتشرُباملطر  تسفُّ

كأّنصيادا حزينا جيمُعالشباك
ويلعُناملياهوالقدر 

وينثرالغناءُحيثأيفُلالقمر 
مطر...مطر...

أّمه،التّل،دموع،األطفال،
اللحود،املياه،القدر،الغناء.

حزٍنيبعُثاملطر؟5 أتعّلمنيأيِّ
وكيفتنشُجاملزاريُبإذااهنمر؟

وكيفيشعرالوحيدفيهابلضياع؟
كالّدماملراق،كاجلياع،–بالانتهاء

هواملطر!–كاحلّب،كاألطفال،كاملوتى

حزٍن،املزارب،الّدم،اجلياع،
األطفال،املوت،احلب،

املطر.

ومقلتاكيبتطيفاِنمعاملطر6
وعربأمواجاخلليجمتسحالربوق 

سواحلالعراقابلنجومواحملار
كأهناهتّمابلشروق 

فيسحبالليلعليهامندٍمداثر 

مقلتاك)حبيبته(،اخلليج،
سواحلالعراق،النجوم،احملار،

دمداثر.
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خليج،ايواهباللؤلؤ،أصيُحابخلليج:"اي7
واحملار،والردى"!

فريجعالصدى
كأنهالنشيج:"ايخليج،ايواهباحملار

والردى"

اخلليج،اللؤلؤ،احملار،الردى،
الصدى.

أكادأمسعالعراقيذخرالرعود 8
وخيزنالربوقيفالسهولواجلبال

حىتإذامافّضعنهاختمهاالّرجال 
مثودملترتُكالرايحمن

يفالواِدمنأثر 
أكادأمسعالنخيليشرباملطر

وأمسعالقرىتئّن،واملهاجرين
يصارعونابجملاذيفوابلقلوع،

عواصفاخلليج،والرعود،منشدين:
مطر...مطر...مطر...

العراق،الرعود،الربوق،
الرجال،الرايح،مثود،

الواد،األشجارالنخيل،املطر،
القرى،واملهاجرين،اجملاذيف،

القلوع،اخلليج،الرعود.

ويفالعراقجوع9
وينثُرالغالَلفيهموسماحلصاد 

لتشبَعالغرابنواجلراد
وتطحنالشوانواحلجر

تدوريفاحلقول...حوهلابشر رحى 
ر...مطر...مطر...مط

العراقجوع،موسماحلصاد،
الغرابن،اجلراد،الشوان،

احلجر،احلقول.

وكمذرفناليلةالرحيل،مندموع 10
ابملطر...–خوفأننالم–مثاعللنا

مطر...مطر...

دموع،املطر
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ومنذأنكّناصغارا ،كانتالسماء11
تغيميفالشتاء
ويهطلاملطر،

جنوع–حنييعشبالثرى–وكلعام
مامّرعاٌموالعراُقليسفيهجوع

مطر...مطر...مطر...

كّناصغارا،السماء،الشتاء،
املطر،يعشبالثرى،العراق.

يفكلقطرةمناملطر12
محراءأوصفراءمنأجّنةالزهر 

وكلدمعةمناجلياعوالعراة
وكلقطرةتراقمندمالعبيد

ابتساميفانتظارمبسمجديدفهي
أوحلمٌةتوردتعلىفمالوليد 

يفعاملالغدالفيّت،واهباحلياة!
مطر...مطر...مطر...

قطرةاملطر،الزهر،دمعة،
اجلياع،العراة،ابتسام،فم

الوليد،عاملالفيت.


أصيُحابخلليج:"ايخليج،ايواهباللؤلؤ،13
واحملار،والردى"!

دىفريجعالص

احملار واهب اي خليج، اي " : النشيج كأنه
والردى"

اخلليج،اللؤلؤ،احملار،الردى،
الصدى.

وينثراخلليجمنهباتهالكثار 14
علىالرمال:رغوةاألجاج،واحملار

وماتبّقىمنعظامابئٍسغريق
مناملهاجرينظليشربالردى

منجلّةاخلليجوالقرار

هباتهالكثار،الرمال،األجاج،
احملار،عظام،املهاجرين،

الردى،اخلليج،العراق،
الرحيق،زهرة،الفرات.
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تشرُبالرحيقويفالعراقألف  أفعى 
منزهرةيرهباالفراتابلّندي

وأمسعالصدى15
يرّنيفاخلليج"مطر...مطر...مطر...

يفكلقطرةمناملطر
محراءأوصفراءمنأجّنةالزهر

وكلدمعةمناجلياعوالعراة
وكلقطرةتراقمندمالعبيد

فهيابتساٌميفانتظارمبسمجديد
أوحلمٌةتوردتعلىفمالوليد
يفعاملالغدالفيت،واهباحلياة

ويهطلاملطر...
مطلر...مطر...مطلر...

الصدى،اخلليج،املطر،أجنة
الزهر،دمعة،اجلياع،العراة،

،فمالوليد،دمالعبيد،حلمة
عاملالغدالفيت،احلياة.



املذكورة األشياء إىل ابإلضافة حتديد، اخللفية. يكشف أيضا الثالثة الطبقة يف
املكانيفالقصيدةموجوديفالعراق.ابإلضافةإىلذلك،فإناجلناةأوالشخصيات

 املستخدمةيفالتعبريعنالقصيدةهمأان،حنن،هم)شعبالعراق(.

إنهمزيجمنالكائنات.مثالقادمهوعاملاملؤلفهوالقصةاليتأنشأهااملؤلف
املتشابكةواخللفياتواملمثلنيوهيكلالقصة)املؤامرة(.علىالتايل:يفهذهالقصيدة،

.يقولسيابعنحالةالعراقاليتالتزالعلىمايرام.سيابتكشفمبالمسةمجيلة
.ساعةالسحر،تورقالكروم،ترقصاألضواءخنيلكمثليفهذاالبيت

منذوصولاملستعمراتالربيطانيةاليتاحتلتالعراق،هماملرضىيغرقونيفاحلزن.
يتحدثاألطفاليفكلمرةقبلالذهابإىلالفراش،أتساءلعنمكانوجودوالدته.

ومعذلك،فقدغادرتوالدتهولنتعودأبدا .
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اللاملطر.أمطرتبشدةلسنوات.صورةدموعهماليتيصفسيداباحلزنمنخ
 عميقة. معاانة يشعرون تصب انتهاء بال كاحلب،–املطر كاجلياع، املراق، كالدم

هواملطر.–كاألطفال،كاملويت

يكشفسيابأنالعراقيواصلالصواعق،اكتنازالربقيفالتالل،حىتعندما
تسامودختطوعلىأرضالعراق.مظهرمنمظاهرالتعبرييفتحهاالناسفإنالرايحلنتدع

احملاصيل أكثر حولوا الذين أولئك هلم. العراقي الشعب لدى الذيكان الغضب عن
خصوبةوالعديدمنحماصيلهمإىلحداجملاعة.حىتسنواتعديدة،كانالعراقيتضور

 جوعا.

يفكلقطرةمنزينه.ومعذلك،يفهنايةقصيدتهيكشفعناألملالذييتمخت
املطر.محراءأوصفراءمنأجنّةالزهر.وكلدمعةمناجلياعوالعراة.كلقطرةتراقمندم
العبيد.فهيابتسامٌيفانتظارمبسمجديد.أوحلمةٌتوردتعلىفمالوليد.يفعاملالغد

هوراحلمراءيكشفسيابيفكلقطرةماءمطرتشبهسلسلةمنالزالفيت،واهباحلياة.
أوالصفراء،إنهقطرةدماءاجلياعوالعراة.الناسالذينماتوامناجلوعواالغتصاب.كل
قطرةدمتتدفقمنالعبد،هؤالءاملضطهدين.هيابتسامةيفانتظارأطفاهلم.آملنيأن
مينحجيلالشبابحياةجديدة.مثسينموالعراقابملطر.يفانتظارالطبيعةالشابةيوم

.واحد،رمباغدا،سيعطيحياةأفضللعراقهم
.طبقةالعاملوامليتفيزقيةيفقصيدةأنشودةاملطر3

إعالن إىل حتتاج ال معينة نظر وجهة من إليها ينظر اليت العامل  طبقة
 .ولكنالواردةفيه

ميكنالتعبريعنحدثيفاألدبأوالتعبريعنه"مسموع"أو"مرئي"حىتيف
الطبقةالعاملاليتالحتتاجإىلاإلعالنعنهاولكنهامضمنةابلفعل.نفساحلدث،

 :يبدوعلىالنحوالتايل
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منوجهةنظرمعينة،بدأالشاعرشعرهابلكشفعنمجالاحلياةيفالعراققبل
احلادث.يقومالشاعربعملإمالءمجيلويكشفعناجلمالاملذكورمنخاللعيون

كنناأننرىأنالعراقبلدمجيلوهادئقبلأنيضيعيفحبيبته.يفهذهالبيتمي
احلروب.

يفالبيتالثاين،يبدأالشاعرابلكشفعنحالةطبيعيةغريمستقرة،كماهو
،دفءالشتاءفيهوارتعاشةاخلريف.مذكوريفالسطرالثالث

أربعةالسياب،املوتوامليالدوالظالم،والضوء. يليذلكيفالصفالرابعيقول
الثانيةأعربسيدابعنحزنه.ينتحبالنتوءاتيفبيتأشياءعكسذلك.يفال

 روحه.

بعد.مثتقولالبيتاآليتابلتفصيل،تعابرياحلزنواملعاانةاليتمرواهبايفالعراق
السياببصيصأملللجيلاألصغر.أنمليفيوم ذلكيفاالبياتاآلخر،تكشف

 .نإاثرةالعراقيفحياةجديدةأكثرمجاال مناألايمأنيتمكنوام

 طبقة يعين األخرى طبقة العامل، طبقة امليتفيزقيةبعد هي. امليتافيزيقية الطبقة
ميتافيزيقية)سامية،مأساوية،رهيبةأوخميفةومقدسة(،معهذهالسماتميكنللفن

 .أنيعطيالتأملللقارئ

لقصيدةهياحلزنوالبكاءواملعاانةواخلسارةالطبقةامليتافيزيقيةاملوجودةيفهذها
الناس.واألمل لكن وفرية. احلصاد لذلك خصبة الرتبة ومزدهر. ومزدهر مجيل بلد

أنفسهميشعرونابجلوع.سوفخيتفياجلمالقريبا،عدميالفائدة،عندمايتماستعمار
.بلدأرضمنقبلبلدآخر.أمسككلاجلمالوالسعادةلديهممنقبل
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 الفصل الرابع

 االختتام

 نتائجالبحث .أ
القصيدهوجدتطبقةالصوتاليتفيهاهذهالقصيدةهيقصيدة .1 يفهذا

وابلتايلفإنالشكلمييلإىلأنيكونحرا.غريمقيدابلقواعد..أدبيةحديثة
،والمييلإىلقواعدالقافيةأواألدبوجدالقافيةتنوع ا،ليس دائم امتسلسال 

القدميللقافيةلتكونهينفسها،متماسكةومنّظمة.ومعذلك،فإنمثلهذا
الشيءليسقصورا ،ألنهجيعلالشاعرأكثرحريةيفالتعبريعنهدونجهديف

يفجعلمعادلةقصيدته.ومعذلك،فإنهاليقللمنعنصراجلمالالشعري
جعلالقصيدةعلىوجهالتحديدهلاخصائصهااخلاصةهباوأكثر.القصيدة

.إبداع اوتعبري ا
ابإلضافةإىلطبقةالصوت،الطبقةالتاليةمناملعىن.علىهذهالطبقةمن .2

املعىنمتنوعةللغاية.لديهامعىنعميق.علىالرغممنأنقصيدةطويلةجدا،
لطرفني.كلمقطعلهمعىنقويوحيوي.لكنكلمقطعلهمعىنمستدامل

 لكنمعىنكلالبيتترتبطارتباطاوثيقاوتدمجيفمعىنمجيلجداوعميق.
بعدطبقاتاملعىن،خيلقطبقةاثلثةتتضمنالكائنالذييتماكتشافه،
كماالتايل؛عيونحبيبته،الغيوم،البحر،الضياء،الظلمة،األطفالالصغار،

الشفاهاجلديدةلطفل،املطر،واحلياة.إهنممجيع ااخلليج،األزهار، الفرات،
.قواميسكعالمةالشاعراملستخدمةيفالتعبريعنالنقديفشعره

وبعدذلك،اجلناةأوشخصياتقصيدةهيأان)سياب(،حنن،هم)أهل
العراق(.حتديدالوقتهوعندمايكوناملطروحتديداملكانيفالعراقاحلزين.

املؤلفنيالذينأخربواعناجلمالالسابقواملزدهرمثتغريواليصبحواابئسنيعامل
 منذوصولاإلجنليزيةاالستعماريةاليتاستعمرهتم.
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منخاللالشعرخيربانأنالعراقيفهذاالقصيدة،التايلهوطبقاتالعامل .3
لكنهمبلدمجيلوهادئقبلأنيفقدكلشيءاحلرب،اإلجنليزيةاالستعمارية.

 يعانونويتضورونجوعاحىتيفبلدهم.
القصيدةهي امليتافيزيقيةاملوجودةيفهذه مثالطبقةاألخريعينالطبقة

واألمل واخلسارة واملعاانة والبكاء الرتبة.احلزن ومزدهر. ومزدهر مجيل بلد
خصبةلذلكاحلصادوفرية.لكنالناسأنفسهميشعرونابجلوع.سوفخيتفي

قريبا،عدميالفائدة،عندمايتماستعماربلدأرضمنقبلبلدآخر.اجلمال
أمسككلاجلمالوالسعادةلديهممنقبل.

 مبقرتحاتالبحث .ب

ميكنأنيقال.يفهذهالدراسةاليزالهناكالعديدمنأوجهالقصور
للشعر.حتليلالطبقيةالقواعدالبنيويةلرومانإجنردينأنيكونجمردحتليلرمسي

جمردحتليلالظواهرفقط.اليعرّبالكروماهلنديعنقيمةفنالشعريفالتحليل.
لذايفهذهالدراسة،ركزانفقطعلىمناقشةالعناصراخلمسةلنظريةالطبقات
أمناط شكل يف القوايف حتليل تشمل واليت ، الصوت لطبقة للقاعدة. الرمسية

القافية.هنااليناقشالباحثةابلتحديدعنالصوت.أويفاللغةالعربيةيسمى
لذلكيقرتحأنهميكنمناقشةيفالدراسةالقادمةيفنطاقأوسعمرة.حبرووزن

أخرى.علىسبيلاملثاليفمناقشةطبقاتالصوت،ميكنتطبيقأيضااستخدام
عروضمبزيدمنالتفصيل.لذلكميكنأنتشملحبرووزن. علم

ثحتليلستاراتاملعياريللتحليلالسيميائيللمصنفاتميكنأيض احتدي
عندئذ والسيولوجية، املعيارية الطبقات حتليل مع مفيد. إشارة كنظام األدبية
سيحصلعملاألدبعلىاملعىنالكاملوميكنفهمهعلىأنهعملفينيستحق

عمالشاعرية)مجالية(،منخاللالنظريفالوظيفةاجلماليةلكلظاهرةمناأل
األدبية.
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 املراجع العربية

الديوان"أنشودةاملطر"لبدرشاكرالسياب

فاخوري،اجلامعيفاتريخاألدبالعريب،مجيعاحلقوقاحملفوظةداراجليل،بريوت:حنا
م.1982لبنان،

:دارإحسانعباس،بدرشاكرالسياب:دراسةيفحياتهوشعره،بريوت:لبنان،الناشر
م.1978الثقافة،

 ويكيبيداياملوسوعةاحلرة

الدكتورةرجاءوحيددويدري،البحثالعلميأساسياتهالنظريةوممارستهالعملية،مجيع
 م.2008احلقوقحمفوظةلدارالفكردمشق،بريوت:لبنان

غية(،حممدشافعي،الصورةالبيانيةيفقصيدةأنشودةاملطرلبدرشاكرالسياب)دراسةبال
كليةدراساتاإلسالمية،جامعةشريفهدايةهللااإلسالميةاحلكوميةجاكارات،

م.2016

ال النثر قصيدة دهنون، آمال االسس "شعر" جماعة خالل من واجلماليات،كليةعربية
م.2003االدبوالعلوماالنسانية،جامعةحممدخيضربسكرة،

وواجب والتعليم "العلم قصيدة شوقي)دراسةحتليليةلطبقاتنورعائشة، املعلم"ألمحد
سونن جامعة الثقافية، والعلوم االدب إجنردين(،كلية لرومان البنياوية القواعد

 م.2015كاليجاكااإلسالميةاحلكوميةجوكجاكرات،

.1991رشيدحيياوي،الشعريةالعربيةاالنواعواالغراض،افريقاالشرق،الدارالبيضاء،

.1997لسانالعرب،دارصادربريوت،ابنمنظور،
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العاملية الشركة ومظاههرها، بياهنا املعاصي، العريب الشعر يف احلداثة محود، العبد حممد
.1996للكتاب،بريوت،
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