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 إهداء
 

 لبحث اجلامعي إىل:اأهدي هذا 
   أمنني ندلية اللهم ارمحهاو والديت  حممد علويوالدي  إىل

 لكما  هداءإ هذا أعد أن أستطيع ولن
 إيل بذلكما ذكر على قنطأ ولن

 حب حبا مجا أأان  والدي والديت و  اي  لكما شكرا
   ولياأنيسا أوليا، أفيك أوليا رمحتك، أنيدا  احملبوب  يتأخ وإىل

 زمالء املسكان  وإىل زمالء الفراهيدي واىل
 والسعادة العمر بطول هللا وفضلكم والطاعة الصحة بتمام هللا جزاكم
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 كلمة الشكر والتقدير 

يف   يجتماعالصراع االهللا قد مّت هذا البحث اجلامعي حتت العنوان: " احلمد
ية لرالف  اجتماع )دراسة أدبية "ديوان الشاعر" ألمحد مطر موعة األشعارجم

عرتف أن هناك كثري من النقائص واألخطأ رغم أنه أ". لكن الباحث قد داهريندوف(
 قد بذل جهدها إلكماله. 

ء شروط االختبار النهائي واحلصول على تقصد كتابة هذا البحث الستيفا
لكلية العلوم اإلنسانية يف قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة موالان   (S-1)درجة سرجاان 

مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. فالباحث يقدم كلمة الشكر لكل شخص 
 يعطي دعمة ومساعدة للباحث يف إعداد هذا البحث اجلامعي خصوصا إىل:

، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  املاجستري دكتور عبد احلارسال -١
   احلكومية مباالنج.

 الدكتورة شافية، املاجستري، عميدة كلية العلوم اإلنسانية.  -2
 الدكتور حليمي، املاجستري، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا.  -٣
 ، مشرف يف أتليف هذا البحث اجلامعي.أمحد خليل، املاجستري -4
 ، الذي يرشدين منذ سنة األوىل كاملشرف. أنوار مسعادي -٥
الالئي  جيبوك، األيويب، نيظام رايون فرجواغنت ابن عاقيل، ،الفراهيديزمالء  -٦

 يسعدين ويعطيين قوة احلياة والتبسم احللوي.
 كل من الذين القدرة يل أن أذكر واحدا فواحدا هنا.  -٧

 ولكل من تفاعل به.وأخريا، عسى أن يكون هذا البحث انفعا للباحث 
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 مستخلص البحث
 "ديوان الشاعر" ألمحد مطر موعة األشعارجميف  يجتماعالصراع اال، 2٠2٠ .يسر العز فرحاين

البحث العلمي، قسم اللغة . ية لرالف داهريندوف(اجتماع )دراسة أدبية
العربية وأدهبا، كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 

 كومية مباالنجاحل
 أمحد خليل، املاجستري:     املشرف  

 يجتماعالصراع اال  ،رالف داهريندوف،  ديوان   ،يةاجتماع أدبية ،أمحد مطر  : الكلمات املفتاحية
 

 الصراع  تسبب اليت والعوامل يجتماعاال الصراع أشكال( ١) حتليل إىل الدراسة هذه هتدف
 اجملموعة" يف يجتماعاال الصراع تسبب اليت العوامل( 2) رمط ألمحد" الشعرية اجملموعة" يف يجتماعاال

 التفاعل جوانب من جانًبا ابلطبع األدب يعترب ي،جتماعاال األدب يف. مطر ألمحد " الشعرية
 ووجود األدبية األعمال ربط تريد  يجتماعاال األدب مبادئ أبن  داهريندروف رالف جيادل. يجتماعاال

 املؤسسات عن األدب فصل ميكن ال. يجتماعاال ابلواقع  األدبية األعمال ودور األدبية األعمال
 .يةجتماعاال  الثقافة  أو التعليم  أو  األسرة  أو  السياسة  أو  الدين  أو  يةجتماعاال

. أل ديوان  جمموعة" هي الدراسة هذه يف البياانت مصادر. نوعي حبث هو البحث هذا
 بينما. املالحظات وتدوين والرتمجة القراءة تتقنيا والثانوية األولية البياانت مجع  تقنيات تستخدم

 وهي مراحل، ثالث خالل من ميلز وهوبرمان  طريقة الدراسة هذه يف البياانت حتليل تقنية استخدمت
 .النتائج  واستخالص  البياانت  وعرض  البياانت  تقليل

  ل بشك تتفاوتأمحد مطر  جمموعة يف يجتماعاال الصراع مظاهر( ١) هي الدراسة هذه نتائج
 والدينية يةجتماعواال السياسة وهي ي،جتماعاال الصراع أشكال بعض حصروا الباحثني لكن كبري،

 أن مطر أمحد  يرى( 2. )السياسي والواقع  والثقافة البيئة هي يجتماعاال الصراع تسبب اليت والعوامل
 واالختالف الرقة يف يشتع أمة كلها،  العربية واألمة العربية، اجملتمعات بتغيري إال حتدث لن القوة ثورة

 .بينهما  والصراع
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ABSTRACT 
 

Iza Farhani, Yusril. 2020. Social conflict in the collection of poems "Diwan of the 

Poet" by Ahmed Matar (a social literary study of Ralf Dahrendrof). 
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This study aims to analyze (1) The forms of social conflict and the factors 

that cause social conflict in Ahmed Matar's "Poetry Collection" (2) The factors that 

cause social conflict in Ahmed Mathar's "Poetry Collection". In social literature, of 

course, literature is an aspect of social interaction. Ralf Dahrendrof argues that the 

principles of social literature want to connect literary works, the existence of 

literary works, and the role of literary works with social reality. Literature can not 

be separated from social institutions, religion, politics, family, education, or social 

culture. 

This research is a qualitative research. The source of data in this study is "The 

collection of Diwan by A. Mathar, published by Dar Al-Huriyyah in 2011 in 

Lebanon, totaling 345 pages. Primary and  secondary data collection techniques use 

reading, translation, and note-taking techniques. While the data analysis technique 

in this study used the Miles and Huberman method through three stages, namely 

data reduction, data exposure and drawing conclusions. 

The results of this study are (1) The manifestations of social conflict in A. 

Mathar's collection vary widely, however the researchers limit some forms of social 

conflict, namely Politics, Social and Religion and the factors that cause social 

conflict are environment, culture and political reality. (2) Ahmed Matar believes 

that a revolution of power will only occur by changing Arab societies, and the Arab 

nation as a whole, a nation that lives in tenderness, difference and conflict between 

them. 
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Iza Farhani, Yusril, 2020. Konflik sosial dalam kumpulan puisi "Diwan of the Poet" 

oleh Ahmed Matar (sebuah studi sastra sosial Ralf Dahrendrof). 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Bentuk-bentuk konflik sosial 

dan faktor-faktor yang menyebabkan konflik sosial dalam "Kumpulan Puisi" oleh 

Ahmed Matar (2) Faktor-faktor yang menyebabkan konflik sosial dalam 

"Kumpulan Puisi" oleh Ahmed Mathar. Dalam literatur sosial tentunya karya sastra 

sebagai aspek interaksi sosial. Ralf Dahrendrof berpendapat bahwa prinsip-prinsip 

sastra sosial ingin menghubungkan karya sastra, keberadaan karya sastra, serta 

peran karya sastra dengan realitas sosial. Sastra tidak dapat dipisahkan dari institusi 

sosial, agama, politik, keluarga, pendidikan, atau budaya sosial 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah “Kumpulan Diwan  karya  A.Mathar  yang di terbitkan oleh Dar Al-

Huriyyah pada tahun 2011 di Libanon berjumlah 345 halaman. Teknik 

pengumpulan data primer dan sekunder menggunakan teknik membaca, 

terjemahan, dan  mencatat. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan metode Miles dan Huberman melalui tiga tahap yaitu reduksi data, 

pemaparan data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Manifestasi konflik sosial dalam kumpulan 

A. Mathar sangat bervariasi, akan tetapi peneliti membatasi beberapa bentuk 

konflik sosial yaitu Politik, Sosial dan Agama serta faktor penyebab konflik sosial 

tersebut adalah lingkungan, budaya dan realitas politik. (2) Ahmed Matar percaya 

bahwa revolusi kekuasaan hanya akan terjadi dengan mengubah masyarakat Arab, 

dan bangsa Arab secara keseluruhan, bangsa yang hidup dalam kelembutan, 

perbedaan, dan konflik di antara mereka. 
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 الول أب االب

 مقدمة
 

 خلفية البحث -أ
، ب العريب من أعرق اآلداب العلمية، وقد ظهر قواي يف العصر اجلاهليألدا

اجلوية فازدهر األدب شعرا  انتش من الصني شرقا إىل األندلسو جاء اإلسالم و 
رب ، وتنوعت موضوعاته حىت بلغ القمة يف العصر العباسي عندما اتصل العونثرا

بثقافات الفرس واهلندواليوانن، و ظهر أثر ذلك يف ازدهار الشعر، و ظهور الشعر 
، وأفكارها، و  شعرية الشيء من التطور يف بنائها، وخضوع القصيدة الالقصصي

 .(2٣١، ص ١4١٥)حسن، مخيس املليجي، .، كما تطور الشعرصورها
وكان أيضا لألعمال األدبية دور مهم يف اجملتمع أبهنا انعكاس حلاالته  

ية. لذلك، أصبحت مشكالت الناس املوصوفة يف األعمال األدبية هلا  جتماعاال
ت املوجودة يعترب الناس  حكمة يستفيدها القارئ يف احلياة احلقيقية. هذه املشكال

أهنا من أسباب وجود فكرة إلجراء النقد وإيصاله.وهذه الفكرة يستطيع القارئ أن  
 (.١٦٠، ص. ١988يستخدمهاألن يقوم ابلتقييم )غاين، 

هناك الطرق املختلفة يف األعمال األدبية للتصوير عن املشاعر، ومنها  
كل خيايل. تبدو وظيفة األدب الشعر. يكون الشعر وسيلة للتعبري عن األفكار بش 

(. إذن،  ١٦2، ص. ١988يف الشعر إلجياد فرصة خيالية لدى املؤلف )غاين، 
للشعر آاثر يف توسيع فكرة القارئوشعوره حىت يستطيع أن يفهم كل األشياء حوله  
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طوال حياته. هذا بسبب أن األدب هو صورة مشكالت احلياة وكل األشياء  
 فسه.املوجودة فيها ويف األدب ن

اليت حتكي عن احلكومة محد مطر شعار ألاألجمموعة اختار الباحث 
تظلم احلكومة بتحديد . الظاملة. وهذا احلال يؤدي إىل مشقات خمتلفة يف اجملتمع

سرقة املوارد الطبيعية،  ه يف وتشويه ،اإلنسانيةاحلقوق عن يف النضال اجملتمع حرية 
.  األخرىأنواع القرارات الظاملة صناعة و  ،كثرية  السياسات اليت تفيد األجانبتنظيم و 

رحية امل ياة احلالفقر واجلوع وفقدان املشقات اليت يشعر هبا اجملتمع هي أشكال أما 
الظلم الظلم املوصوف يف هذه األشعار هو تصوير عن . املنازلوفقدان  ،منةاآلو 

 صدام حسني.قيادة الذي حدث يف العراق يف عهد احلقيقي 

احلكومة صراعات بني الوصحايف عراقي يكشف عن  شاعرهو أمحد مطر 
يف أماكن ومناطق وبلدان  الظلم من قبل احلكومة كما قد ذكر . حيدث تمعواجمل

  احلماية سلطتهكل شيء فعل  تسكومة الظاملة ميع أحناء العامل. ألن احلجلخمتلفة 
 . ااهتماماهتو 

األشعار  يف جمموعةاملوصوفة ية جتماعاال الصراعات استناًدا إىل وجود 
رالف  عند بناًء على نظرية الصراع أن يقوم ابلدراسة عنها الباحث يريد ألمحد مطر، 

تلك يف الصراعات املوجودة النظرية مناسبة لتحليل كانت هذه ندورف. ير هدا
،  ويراوانصراع )العلى أن اجملتمع ال ميكن أن يعيش بدون هناك رأي ر ألن اشعاأل

 (. 9٠ ، ص.2٠١٣

،  لذلك  .ية جتماعيف احلياة االحقيقية توجد دائما اهرة ظ هو الصراع إن 
أي يف ال ميكن الناس االبتعاد عنه أن الصراع فلهصفة معلقة للغاية ابحلياة، أي 
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الذي حيدث صراع لل ساحة كأنه ، يعترب اجملتمع يف هذه النظريةمكان وزمان. 
دون  ، دوالعإضعاف طريقة عملية حتقيق األهداف بأنه لصراع فيعرف ا. مستمرا

يعرف  ، ويف تعريف آخر(. 99ص. ، ١99٣، سوكانتووالقيم ) االهتمام ابلقوانني 
اجملموعات املتناقضة إبلقاء أو بني األفراد ية حتدث اجتماععملية كالصراع 

 (. ٦8ص. ، 2٠٠٥، وسواينتو، انرووكو)اجلسدي هتديدالعنف 

أيًضا املذكورة من قبل. بل حيدث بسبب العوامل حيدث فقط الصراع ال
،  املاليةشاكل امل، والكراهية، و احلسدالغرية، و وجود ، و عدم الرضا يف القلببسبب 

شعور اإلنسان هو ، أن هذه األسباب كلهاواألهم من  .والسلطةوعن الكسبأ
-٣4٧، ص. 2٠٠١خرون، اآل ، و ستيادوصراع )السبب الرئيسي يف حدوث ال

٣48.) 

( وجمموعة  Superordinat) السيطرةجمموعتان، جمموعة جمتمع وجد يف كل ت
اجتاهات واهتمامات خمتلفة )ملكي،   نياجملموعت اتني. لكل ه(Subordinatالتبعية )
احلفاظ على موقف السيطرة (. حياول األشخاص املختلفون يف 2٣٧، ص. 2٠١2

جمموعة التبعية فكانوا  األشخاص يف أما ، (Status Quo)الوضع الراهن 
. وهذا ولو كان خفيايف اجلمعيات االهتمامات دائما  حيدث صراعتغيريات. واالحياول

 .(١٥٠، ص. 2٠١4،  ريتزار) أيضا عية السلطة مهددة دائًما و شر ميعين أن 

كز الباحث دراسته على الصراعات سري الشرح، كل هذا بناء على 
نظرية الصراع بمحد مطر. وسيتم حتليلها األشعار أليف جمموعة توجد ية اليت جتماعاال

ي وعوامل جتماعيناقش الباحث أشكال الصراع االس. رندورفحدا رالفعند 
 .راشعاأل ةالصراع يف جمموع
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 أسئلة البحث  -ب
 بناء على اخللفية البحث الىت مت وصفه :  

  رالف نظرية ب ألشعار ألمحد مطراجمموعة  يفي جتماعأشكال الصراع االما  -١
   ؟داهيندروف

ألشعار ألمحد مطر  اوعة جمم يفي جتماعالعوامل اليت تسبب الصراع االما  -2
 ؟ داهيندروف رالفنظرية ب

 
 أهداف البحث -ج

 من األسئلة املطروحة يهدف الباحث إىل األهداف التالية: 
وصف أشكال الصراع املوجودة يف جمموعة شعر أمحد مطر بناًء على منظور  -١

 األديب لرالف داهريندورف.  جتماعدراسة علم اال
موعة شعر أمحد مطر بناًء على  الكشف عن العوامل املسببة للصراع يف جم -2

 . األدب لرالف دارندورف  اجتماعمنظور علم 
 فوائد البحث  -د

ة،  طبيقيّ انية الفائدة التّ الفائدة النظرية والثّ  األوىلكانت فوائد هذا البحث 
 :  على ما يلى بياهنا تفصيليا وسيأيت

 ةريّ الفوائد النظّ  -١
ي  جتماعية االعرفة النظر هي مل أوال هلذا البحث فالفوائد النظرية

 . يجتماعأسباب عوامل الصراع االملعرفة  ، واثنيا
 ةطبيقيّ الفوائد التّ  -2

 :فهية هلذا البحث طبيقيّ وأما الفوائد التّ 
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ي يف جمال علم  جتماعالصراع االاملراجع لزايدة  باحثني هيأوال: الفوائد لل 
 .األديب وخاصة يف جمموعة قصائد أمحد مطر جتماعاال

ة هي ملساعدهتم يف م اللغة العربية وأدهبا خاصّ ة ومتعلّ م عامّ علّ اثنيا: الفوائد للمت
ي يف جمموعة من  جتماعاألدب يف جمال نظرية الصراع اال اجتماععلم  فهم

 .أمحد مطر الشعر

 حدود البحث  -ه
عند ما يبحث الباحث عن البحث العلمي البد من إعطاء حدود البحث، 

جمموعة الديوان   ىلإوينظر الباحث  وهذا لريكز الباحث على حبثه وال خيرج عنه. 
 كما يلي:   أمحد مطر قد تعّدد كاملة،ولذلك حتدد الباحث مبوضوع املعني

 مبا يف ذلك األشكال والعوامل. ،يجتماعفقط الصراع اال الباحثيدرس  -١
، بيت الداء،  احلافز، مشامتة ألمحد مطهر: شعر  مخسةفقط  الباحثاختار  -2

 الغز.عمالء، احللم، حصافة، 
 

 ديد املصطلحاتحت  -و
جمموعة ألشعار ألمحد مطر   يف ي جتماعالصراع اال ،بناء على عنوان البحث

مث بعض املصطلحات اليت جيب  ،ندورف ير هرالف دابناء على املنظور  بناء على
 على النحو التايل:  الباحثأن يشرحها 

 يجتماعالصراع اال -١

ية  تماعجالصراع هو اختالف أو تعارض بني األفراد أو اجملموعات اال
واجلهود املبذولة لتحقيق  ، اليت حتدث بسبب االختالفات يف املصال 
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األهداف مبعارضة الطرف املعارض مصحوبة بتهديدات أو عنف.)سوجرن  
 (9١ص. ،2٠٠٦،نتواسوك

 ألشعاراجمموعة  -2
جمموعة  كتبها أمحد مطر.ميكن أن تكون  الشعرحيتوي الكتاب على  -٣

املعبأة يف   الشعرو جمموعات من ايف شكل خمتارات أو جمففات أ ألشعارا
 كتاب واحد. 

 أمحد مطر -4

مطر ابالسم احلقيقي أمحد مطهر أبو سياشة شاعر مسلم ولد عام 
(. ٣١: 2٠٠٧ ،)فتوين ١9٥٦. وتقول مصادر أخرى أنه ولد عام ١9٥4

انتقل  ،جنوب العراق. بينما كان ال يزال طفالً  ، قرية يف البصرة ،يف تنومة
وهو الرابع من بني عشرة إخوة  ر يف منطقة األمشوعي.هو وعائلته عرب النه

تويف مطر  ،2٠١4مايو  22يف  وأخوات. متزوج ولديه ثالثة أوالد وبنت.
 يف لندن.  

 ندورف ير هدارالف  -٥

  اإلمجاع ومها الصراع و  ،اجملتمع له وجهان ،وفقا لداهريندورف
وفقا   جتماعاملعروف ابسم نظرية الصراع اجلديل. وبذالك نظرية علم اال

. نظرية  نظرية الصراع ونظرية اإلمجاع ،رالف داهريندورفمقسمة إىل قسمنيل
  بينما النظرية  ،اجملتمع اليت تلزم الصراع جيب اختبار أمهية واستخدام العنف

 (.2٠٠٧:٣١  ،)فتوينيف اجملتمع. اإلمجاعيجب اختبار قيمة التكامل
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 الدراسات السابقة -ز
ة رالف داهريندورف ليس من  ي على نظريجتماعالبحث عن األدب اال

األديب. بناء على طريقة البحث الدقيق، وحصل  الباحثالبحث اجلديد عند 
الباحث على البحث العلمي اآلخر الذي تساوي يف جمتمع حبثه هبذا البحث كما  

 يلي:

( معىن شعر املزهبة يف اجملموعة الشعرية ألمحد مطر  2٠١٧حممد شافق ) -١
ذا البحث على كشف معىن شعر املزهبة على )دراسة السيميائية(. يهدف ه

لم الذي يفعله املالك على ظنظرية السيميائية. ونتائج هذا البحث أن ال
 قومه أيدي إىل  بعض املصاعب.

 عرتافة كذابني وفبأي آآلء الشعوبا( معىن شعر "2٠١٦نلنا حسنىت )-2
سيميائية(. يهدف هذا البحث على كشف  تكذابن" ألمحد مطر )دراسة

عىن احملتمل يف هذين شعرين على نظرية السيميائية. ونتائج هذا البحث امل
أن يتصور هذين شعرين عن نظام احلكم يف بلدان العرب وملوكها السيء 

 أبهنم أجاز الدول الغرب يف التحرش. 

ألمحد  ١999 ية الشاعر يف نص الشعراجتماعأحوال ( 2٠١9)أفنان أرومي -٣
  تناول هذا البحث هيكل النص وحالة( جنرديندراسة املعايري رومان ) مطار

يهدف هذا البحث إىل بيان  ." ١۹۹۹الشعر " الشاعر اإجلتماعية يف
ستخدم فيه هو  نهج املالشاعر اإجلتماعية املذكور. وامل هيكل النص وحالة

خوذة من الكلمة والعبارة  أاملنهج النوعي الوصفي إبيضاح البياانت امل
ت بنظربة طبقات لرومان إجنرادين البياان يضاحإب ليل هذهحتبيات. وكان ألو 



8 
 

 

ختبارات  إأمتن أبن  ليتوهي النظرية ا ( solipsism) ونظرية سولبسيسم
 الشخصية هي الواقع املؤمنت نفسه.

شعر يف اجملموعة الشعرية الدراسات السابقة أهنا تبحث عن  اسنادا إىل
. ابإلضافة رومان جنرديندراسة املعايري و  دراسة السيميائيةمن حالل  ألمحد مطر

الذي قدمها من قبل يدل ذلك، متيز هذا البحث عن سائر الدراسات السابقة  إىل
ي يف اجملموعة الشعرية ألمحد مطر على نظرية رالف  جتماعأن األدب اال

ستجابة األهداف و  داهريندورف مل يكون مبحثا من قبل وهذا مقدر لبحثه وال
 ن قبل.الفوائد البحث كما قدم الباحث م

 البحث يةمنهج  -ح
  ، وهو نوع البحث ،يتكون من عدة أجزاء طريقة البحث يف هذه الدراسة

طريقة حتليل البياانت.فيما يلي شرح أكثر  ،طريقة مجع البياانت  ،مصادر البينات 
 تفصيالً هلذه األقسام:

 نوع البحث -١
 جمموعةعلى   يجتماعالصراع اال يف البحثشكل البحث املستخدم 

الطريقة النوعية الوصفية هي  . هي دراسة وصفية نوعية  مطر أشعار ألمحد
إجراء حلل املشكالت يتم التحقيق فيه من خالل وصف أو وصف حالة  

 ،استناًدا إىل احلقائق الواضحة ،يف الوقت احلاضر.املوضوع أو موضوع البحث
يلزم إجراء حبث أديب لكشف احلقائق أو  ،ابستخدام الطريقة الوصفية النوعية

 ياانت املرئية عن طريق إعطاء وصف. الب
وأنتج إجراء   ،البياانت من هذا البحث من النصوصاحلصول على  مت
ض البحث اغر أللنسبة أما اب.شكل كلمات مكتوبة يفوصفية  ت بياان البحث
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راجو،  ( . نهج الكيفي تبحث عن معرفة متعمقة على ظاهرة معينةملستخدم ااب
 ( ٦ص . ، 2٠١٠

حث النوعي يتطلب قوة حتليل الب( ٥ص ،2٠٠٣)بوجنن:
وابلتايل فإن قوة العقل هي ،مفصلة ولكنها واسعة االنتشار وشاملة،أعمق

املصدر الوحيد للمهارات التحليلية يف عملية البحث أبكملها.من املتوقع أن  
تساعد البحوث الوصفية النوعية اليت أجريت يف احلصول على معلومات 

  جمموعة على  يجتماعالصراع اال ت يف الدراسايف البحث عن حبث  دقيقة
 ألشعار ألمحد مطر. ا

 مصادر البينات  -2
مصدر البياانت هو املكان الذي يتم فيه احلصول على البياانت 

لذلك يف هذه  ابستخدام طرق معينة يف شكل البشر والقطع األثرية والواثئق.
ومها   ،عدة مصادر للبياانت مت تقسيمها إىل قسمني الباحث أخذ  ،الدراسة

والثانوي. فيما يلي وصف أكثر تفصياًل ملصدر   األساسي مصادر البياانت 
 البياانت: 

 مصدر البياانت األساسي  (أ

ت  توفر البياان ت اليتانالبياهي مصادر  األساسي ت مصادر البياان
يتم إجراء عملية   (.١4١ص  ،2٠١٧،)إندراوان ت ان جامعي البيا مباشرة ايل

ها من خالل املقابالت  أكن إجر اجلمع مباشرة من قبل الباحثني، ومي
ها مباشرة من قبل الباحثني أنفسهم أواالستطالعات وأشياء أخرى يتم إجرا
 (.١٧2.، ص2٠١٣دون مساعدة أطراف أخرى )أريكنتا، 
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  الباحثهي البياانت اليت جيمعها  األساسي مصادر البياانت 
ار  اليت نشرهتا د ألشعار ألمحد مطراجمموعة  مباشرة يف هذه الدراسة 

 .  صفحة، ٣4٥لبنان إبمجايل  -يف بريوت  2٠٠9عام احلرية 
 البياانت الثناوي مصدر  (ب 

مصادر البياانت الثانوي هي مصادر البياانت اليت حصل عليها 
مصادر البياانت املوجودة ابلفعل دون احلاجة إىل  بناًء على  الباحث

 مصادر البياانت اليت هلا موضوع متعلق الباحثيستخدم  ،استكشافها
 ،مبصدر البياانت األساسي يف شكل أدبيات )احلضري وميمي

 (.٧٣ص  ،١994
 

 طريقة مجع البياانت  -٣
طريقة مجع البياانت هي قرارات حول الطبيعة واألنشطة والظروف 

يف هذه الدراسة جلمع البياانت  . ( ٥٧ص. ،١994 ،بدر)احلمددة 
لتسجيل طريقة وا القراءةطريقةالقراءة وتدوين املالحظات.طريقة ابستخدام 

  ، : ص ١992، سوابرت )للحصول على البياانت ابستخدام مصادر مكتوبة
42.) 

 طريقة القراءة .١
القراءة هي مهارة للتعرف على سلسلة من الكتاابت يف شكل  
رموز وفهمها مث تتحول إىل كالم ذي معىن يف شكل فهم صامت 
 ومسمع بصوت عال. تنقسم تقنية القراءة بشكل عام إىل قسمني مها

(. القراءة هي ٣٥، ص. 2٠٠٥املسح الضوئي والقشط )رحيم، 
تصور مرئي للرموز، وهتدف إىل ترمجة الرموز إىل فكرة حمكية )إبراهيم،  
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  طريقة يف مجع هذه البياانت البحثية مت تنفيذ (. ٥8، ص. ١9٦2
 :القراءة من خالل اخلطوات

 .أمحد مطر شعربعض  اءةقر  (أ
 .ر أمحد مطراشعألاموعة ي جمجتماعأتشري عناصر الصراع اال (ب 
 .أمحد مطر شعرمرارا وافهم بعض  اءةقر  (ج

 ات طريقة املالحظ .2
 املالحظة يتم تنفيذ اخلطوات التالية:  طريقةيف 

 ي.جتماعالعناصر اليت حتتوي على الصراع اال ةحظمال (أ
ضع عالمة على أجزاء الشعر اليت حتتوي على الصراع و  (ب 

 . يجتماعاال
 . بطاقة البياانت توضيح البياانت واالنتقال إىل  (ج

 طريقة حتليل البياانت  -4
.تقنية حتليل البياانت املستخدمة هي طريقة  كيفي  هذا البحث هو حبث 

أو تقنيات حتليل احملتوى. ُيسمى أيًضا حتليل احملتوى الوصفي  حتليل احملتوى
طريقة حبث تستخدم جمموعة من اإلجراءات الستخالص استنتاجات أكثر 

 (. ٣٠ ،: ص2٠٠9 ،رب يف هارايين)وي  وثيقةصحة من كتاب أو 
صراع  يتم استخدام هنج حتليل ال ،أمحد مطر شعراألجمموعة يف هذه 

األول الصراع  ،بدافع عدة عوامل يجتماعظاهرة الصراع اال ،يجتماعاال
  ية جتماعينشأ ألن اجملتمع يتكون من عدد من الفئات اال يجتماعاال

  الفوارق )الفقر( ،. اثنيا اخلصائص املختلفة اليت ختتلف عن بعضها البعض
ميكن أن حتدث الصراعات  ، اثلثا ي. جتماعميكن أن يكون سببا للصراع اال
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ميكن أن   ،رابعاً  اهلجرة البشرية من مكان إىل آخر. ية بسببجتماعاال
اخلصائص والسلوك  يةجتماعية بني الفئات االجتماعحتدث الصراعات اال

عن بعضها البعض وتريد  ية منفصلةجتماعهذه اجملموعات اال الشامل.
  ، )ويراون  ية جتماعالسيطرة على احلياة السياسية واالقتصادية واال

 (.8١ ،:ص2٠١٠
 فيما يلي خطوات حتليل البياانت: 

حتليل البياانت اخلاصة أبميال وهوبرمان، وهي   خطوات استخدام  قرر الباحث
 ثالث مراحل يف عملية حتليل البياانت، وهي: 

 ختفيض البياانت  (أ
البياانت هي املرحلة اليت يتم فيها تكليف الباحث بتصنيف   ختفيض

)مايلز وهوبرمان،  البياانت، وإزالة البياانت غري مطلوبة، وأخريا تنظيم البياانت 
 اخلطوات التالية يف مرحلة تقليل البياانت: تخذ الباحثي (. ١٠، ص. ١994

يف جمموعة  والعوامل املسببة  بفرز البياانت اليت مت مجعه قوم الباحثي  (١
 . داهيندروف  رالفاألشعار ألمحد مطر بنظرية 

يف جمموعة األشعار شكل والعوامل اليت تسبب البياانت اجملموعة حول  (2
   داهيندروف رالفألمحد مطر بنظرية 

يف جمموعة شكل والعوامل  بتصنيف البياانت حول قوم الباحثيمث  (٣
   داهيندروف  رالفاألشعار ألمحد مطر بنظرية 

شكل والعوامل ابستبعاد البياانت اليت ليست هلا عالقة ابل ثقوم الباحي (4
 . داهيندروف رالف يف جمموعة األشعار ألمحد مطر بنظرية املسبب 
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 بياانت العرض  (ب 
الطريقة األكثر شيوعا للبياانت احلالية هي من خالل تقدمي النصوص  

  (. بناًء على هذا األساس، يتخذ ١١، ص. ١994السردية )مايلز وهوبرمان، 
 الباحثون اخلطوات التالية يف مرحلة عرض البياانت: 

يف البياانت املستندة إىل مجع األشكال والعوامل السببية  عرض الباحثي (١
 .داهيندروف  رالف جمموعة األشعار ألمحد مطر بنظرية 

يف جمموعة  البياانت املتعلقة ابألشكال والعوامل السببية  صف الباحث ي (2
 . داهيندروف  فرالاألشعار ألمحد مطر بنظرية 

يف جمموعة  البياانت املتعلقة ابألشكال والعوامل واألسباب  فسر الباحثي (٣
 . داهيندروف  رالفاألشعار ألمحد مطر بنظرية 

 سحب االستنتاجات  (ج
اخلطوة األخرية اليت مت اختاذها يف عملية حتليل البياانت هي استخالص  

ياانت هنائية، هو مؤقت املقدم مل تصبح بعد ب النتائج. البيان االستنتاج األوىل
(. بناًء على هذا ١١، ص. ١994وال يزال ميكن أن تتغري )مايلز وهوبرمان، 

األساس، يتم اختاذ اخلطوات التالية من قبل الباحثة أثناء عملية استخالص  
 النتائج: 

فهم البياانت اليت مت مجعها يف مرحلة عرض البياانت:  تقرأ الباحث و ي (١
يف جمموعة  قات وبعض األشياء اليت هلا عالقة املوضوعات واألمناط والعال 
 . داهيندروف  رالفاألشعار ألمحد مطر بنظرية 

البياانت اليت مت احلصول عليها من مرحلة عرض البياانت:   راجع الباحثي (2
يف جمموعة  املوضوعات واألمناط والعالقات وبعض األشياء اليت هلا عالقة 

 . داهيندروف  رالفاألشعار ألمحد مطر بنظرية 
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البياانت اليت مت احلصول عليها تتفق مع البعد الفرعي  أكد الباحث (٣
 . داهيندروف  رالفألشكال اإلانث بناًء على منظور 

خطوة حتريض البياانت، من أجل احلصول على النتيجة  الباحث  ىأجر  (4
  . داهيندروف رالف حول املناقشة لألشكال األنثوية بناًء على منظور 

 هيكل البحث -ط
 املقدمة الفصل األول : -1

 الفصل الثّاين يتكّون من:
 خلفية البحث (أ

 أسئلة البخث (ب 
 البحث أهداف (ج
 فوائد البحث (د
 حدود البحث (ه
 حتديد املصطلحات ( و
 الدراسات السابقة ( ز
 منهجية البحث (ح
 هيكل البحث (ط

 الفصل الثاين: اإلطار النظري -2
 الفصل الثّاين يتكّون من نظريتني، مها:  

 يجتماعاألدب اال (أ
 اليت تشمل فيها:   ،رالف داهيندروف النظرية  (ب 

 القوة والسلطة (١
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 وجهني للمجتمع )صراع وتوافق( (2
 تشارك يف الصراع اجملموعة (٣
 )التحكيم( السيطرة على الصراع (4

 الفصل الثالث: مناقشة نتائج البحث -3

 تكون مناقشة نتائج البحث يف هذا الباب ويتكّون من:   

بناء على  أمحد مطر ألشعاراي يف جمموعة جتماعالصراع اال أشكال (أ
 داهريندروف.  رالف  ية بنظريةجتماعاالة منظور دراسة علم األدبي

ألشعار ألمحد  ايف  جمموعة  يجتماعالعوامل اليت تسبب الصراع اال (ب 
  رالف  ية بنظرية جتماعاالة بناء على منظور دراسة علم األدبيمطر 

 داهريندروف.
 

 الفصل الرابع:اخلالصة واالقرتاحات   -4

 اخلالصة  (أ
تاالقرتاحا (ب 
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 الفصل الثاين 

 اإلطار النظريي 
  الشعر -أ

 مفهوم الشعر -1
الشعر هو كل أشكال صب األفكار على أساس مشاعر كتاب الشاعر من 
خالل الكلمات اجلميلة وتسكب يف شكل قمار. الشعر نفسه مكتوب من 

 ومجيع أشكال العناصر اجلوهرية يف القصيدة نفسها.  ،جتارب خمتلفة
الذي حيفز  ،حضر املشاعرالشعر نفسها هي يف األساس تعبري فكري يست 

الشعر هو أيًضا تسجيل وتفسري للتجربة   خيال احلواس اخلمسة برتتيب إيقاعي.
 (. ٧ ص: ،2٠٠9 ،برادوبو اإلنسانية اليت يتم تغيريها يف شكل ال يُنسى )

الشعر هو األبوة واألمومة   ، (٥ح:  ،2٠٠9 ،)يف املعارف حبسب التنبريد
   )مكهربة(. اليت تفسر )ترمجة( يف لغة إيقاعية

إهنا تعرب عن األفكار اليت تثري  خيتتم الشعر  (٧ :، ص2٠٠9) برادوبو
 ،كل ذلك مهم الذي حيفز خيال احلواس اخلمسة برتتيب إيقاعي. املشاعر

القصيدة هي   ذكر بشكل مثري لالهتمام وترك انطباًعا. ،مسّجل ومعرّب عنه
  تنسى.مؤلفة أبشكال ال ،سجل هام وتفسري للتجربة اإلنسانية

من بعض اآلراء السابقة ميكن استنتاج أن الشعر هو أحد األعمال األدبية  
اليت تتكون للتعبري عن أفكار ومشاعر وعواطف الشعراء ابستخدام كلمات 

حيتوي الشعر على عناصر من الفن أو  خبالف اللغة املستخدمة يومًيا. ،مجيلة
ريقة جتعل القراء يريدوناجلمال ألنه يف الشعر توجد كلمات مجيلة مرتبة بط
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يعرب الشعر عن  ،القراءة والتفاعل مع النية الضمنية. بصرف النظر عن ذلك  
 أفكار تثري مشاعر اخليال يف ترتيب إيقاعي.

 أنواع الشعر  -2
يف حني يشمل فهم  ،الشعر القدمي والشعر اجلديد ،ينقسم الشعر إىل جزئني

 وأنواع الشعر القدمي واجلديد ما يلي: 
القدمي هو الشعر الشعيب الذي ال يعرف اسم مؤلفه عن طريق الكالم  الشعر  (أ

الشفوي حبيث يطلق عليه األدب الشفوي ويلتزم ابلقواعد: عدد الكلمات 
عدد األسطر يف مقطع واحد وقافية أو معادلة صوتية   ،يف اجلملة

  (:. أما أنواع الشعر القدمي:  ١٧ص:   ،2٠١٠ ،سوفندي)
أو حمفوظ  ،وي على الثناء على شيء سحريماتريا هو عمل أديب حيت  .١

مثل األرواح أو اآلهلة. عادة ما يتحدث هبا لفظيا من قبل الشامان أو 
 خمالب عند عقد مراسم دينية. 

 معادلة اجلوريندام والقوايف تكمن  ،أتيت من اهلند جوريندام قصيدة قدمية  .2
تثقيف  حول احملتوايت واملوضوعات الواردة فيه اليت حتتوي على نصيحة و 

 واحتواء القضااي الدينية. 
الشعر قصيدة قدمية من اللغة العربية تتكون من أربعة أسطر يف كل  .٣

يكمن   ،سطر. من عدد خطوط الشعر اليت تساوي القوايف تقريًبا
 أأ.-أأاالختالف يف الضرائب اليت هي 

  ابنتون هو شعر ماالي أصلي متجذر متاًما وجيعل السلطة يف اجملتمع.  .4
حيتوي الصفني األول  ، من الصفوف األربعة يف كل صف ونيتكون ابنت

 . والثاين للسمبري على الشكلني الثالث والرابع
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من أكثر من أربعة  يتكون الطالبون. هو نوع من القوايف قليلة الطالبون .٥
 (.١8 ص :،Soepandi ،2٠١٠كل ترقيم متساوي )  ،أسطر

ل شعرية تستند وقوايف وأشكا ،الشعر اجلديد هو الشعر يف شكل حمتوايت  (ب 
من بني أمور   ،أما أنواع الشعر اجلديد إىل مجل على اخلطوط وعلى املقطع.

   (:2٣ص:  ،Soepandi، 2٠١٠أخرى )
١.  Distikon  هي قصيدة حتتوي يف كل آية على سطرين من اجلملة مع قوايف

 أ.-أ
-أأي قصيدة من أربعة خيوط تقف يف كل مقطع من مجلتني وقوايف  طرزينة  .2

 ب.-ب -أ ،ج-ب -أ ،أ-أ
يف كل آية   ،بب-أب أو أأ-هو قصيدة من أربعة سالسل قافية أب  كوارتني .٣

 . أربع مجل
 أ.-أ-أ-أ-أكوين هي قصيدة تتكون من مخسة أسطر يف كل آية وقوايف  .4
٥. Sectet  هي سلسلة مجيلة من القصائد اليت تتكون من ست مجل يف كل

ة التعبري عن وللمؤلف حري ،آية. وجود ضرائب غري منتظمة داخل الطائفة
 مشاعره بغض النظر عن الضرائب أو القوايف.

سيبتينا قصيدة من سبعة خيوط تتكون من مجلتني يف كل مقطع. الضرائب  .٦
 . املتواصلة

ستانزا هي قصيدة من مثانية خيوط أو أكثر تعرف ابسم أوكتافا تتكون من  .٧
 مثاين مجل. الرتتيب غري منظم.
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 ي جتماعالصراع اال   -ب
 ي جتماعراع االتعريف الص  ( أ

  الصراع هو واحد من جوهر احلياة البشرية والتنمية اليت هلا خصائص متنوعة. 
والنظام  ،واالقتصاد ، يةجتماعوالطبقات اال ، لدى البشر اختالفات يف اجلنس

وأهداف الثقافة  ،والتدفق السياسي ،واملعتقدات  ،والعرق ،واألمة ،القانوين
ية اليت تسمى جتماعيف النظم اال ،العاملحتدث الصراعات دائًما يف  واحلياة.

ية اليت تسمى األسرة  جتماعوحىت يف أصغر النظم اال ،البلدان واألمم واملنظمات 
 والصداقة.

مما يعين  ،يشري إىل معركة بني قوتني متوازنتني، الصراع هو شيء "درامي"
ي جتماعالصراع اال (.28٥، ص: ١99٠ ،)فيلك وارين ضمنا العمل واالنتقام

ية ألنه موجود عندما ال تكون أهداف احلياة  جتماعو جزء من الظواهر االه
مما يسبب اختالفات يف الرأي واليت بدورها تصبح   ،هناك تناقض ، متماشية

 نزاًعا.
الصراع ليس سلبيا فقط. الصراع له وظيفة إجيابية  ، كوزر )يف سوزان(  وفقا ل

هذا الرأي خيرج فعلًيا  ها.ية اليت يسببجتماعللمجتمع من خالل التغيريات اال
 ،ويظهر الصراع نفسه ابلفعل كعامل إجيايب ،Simmelصراع  اجتماع عن علم 

)من النظام   ميكن القول التحيز أنه يف العديد من احلاالت التارخيية اليت توحيد 
ص:   ،2٠١٠ ، املؤلف( يتأثر بعوامل الصراع اإلجيابية )سوزان ،يجتماعاال

٥9.) 
إن قدرة الكاتب على   يف تطوير مؤامرة نص خيايل. الصراع عنصر أساسي 

اختيار وبناء النزاع من خالل األحداث املختلفة )كل من اإلجراءات 
 القصة الناجتة.  ،املعلق، واألحداث( ستحدد بشكل كبري مستوى اجلاذبية
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من املؤكد  ،القصص اخليالية اليت ال حتتوي على صراعات أو صراعات مسطحة
 (. ١٧9ص:  ،2٠١٥ تورا، )نورجيان اءأهنا ال جتذب القر 

  مهما بداخله، صراع وجود من مضى فيما أو اليوم جمتمع أي خيلوا يكاد ال
 للحياة  مالزمة صفة أصبح فالصراع. الصراع ذلك  وحجم وطبيعة نوع كان

 يةجتماعاال العملية إىل يشرب" األخري هذا. واالقتصادية والسياسية يةجتماعاال
  كل  ويسعى واألهداف، املصال  يف تعارض بينهما  يوجد  طرفني بني  تنشأ اليت

  أكانت  سواء واألساليب الوسائل كافة  مستخدما وأهدافه مصاحله لتحقيق منهم
  هللا، عبد. " )عدمه أو األطراف أحد هبا  يعرتف أو مشروعة غري أو مشروعة
 والكفاح والتوتر األزمة صور أيخذ الغالب يف فهو( 2١١ ص ،١999
 السيطرة حتقيق وابلتايل والتسيري، القرار  سلطة يف التحكم منه  دف واهل. العدائي

 . واستغالله اآلخر الطرف على
 عن احلديث إىل تقودان األحيان غالب يف الصراع فكرة عن احلديث إن
 وما الصراع، أشكال جل يشمل الذي العام النطاق ابعتبارد السياسي، الصراع

 القوة، ملفهوم مرافقا أييت فإنه  اسيالسي اجملال يف الصراع عن نتحدث  دمنا
 من  اقرتااب السوسيولوجية،  النظرايت  أكثر  من تعترب يجتماعاال الصراع فنظرية
  حتما جتري يةاجتماع كعملة  فالصراع انطالق، ونقطة وحتليال حبثا القوة، مفهوم

  املوضوعات  إن بل وقدرهتا حجمها  يف متباينة  أو متساوية  خمتلفة، یقو  بني
(  ... واجلاه واملال كالثروة)  ويكافحون أجلها من الناس يناضل  اليت يةجتماعاال

  القوة  صراع فإن ولذلك  الكتساهبا، أساسية ومرتكزات  للقوة مصادر أساسا  هي
  وأساس  ية، جتماعاال احلياة يف الدينامية جوهر يعترب ،  الصراع نظرية تظهره كما

 على السيطرة فتفاوت  وعليه( 8٧ ص  ، 2٠٠8 ، احلوراين. " )فيها التغريات 
 .أطرافه بني الصراعات  نشوب  سبب هو  اجملتمع داخل القوة مصادر
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  احلوراين، : )رئيسية قواعد أربع على تقوم الصراع نظرية  أن کولنز  راندال يرى
 ( 8٧.8٦ ص ،2٠٠8

 يعكس الذي التدرج، يف يجتماعاال للتنظيم املركزية اخلاصية إن  .١
  على  إحداها وهيمنة واجلماعات  األفراد بني الالمساواة من درجة

 .األخرى
  نضاالهتم،  وراء تقف اجملتمع داخل واجلماعات  األفراد مصال إن .2

 . اآلخرين هيمنة من ختلصهم أو املهيمنة مواقعهم علة تبقي إما وهي
 يسيطر اليت املصادر على يعتمد النضاالت  هذه يربح الذي إن .٣

 االقتصادي، لوللتباد للعنف املادية املصادر وتتضمن عليها،
 . واألفكار العواطف وتشكيل ي،جتماعاال  للتنظيم الالزمة واملصادر

 الزمنية الفرتات  فإن هنا، ومن الصراع عن ينبثق يجتماعاال التغري .4
  مؤثرة،  درامية أحداث  سلسلة توثق نسبيا،  الثابتة  السيطرة من الطويلة
 .  اجلماعة حلراك ومكثفة

ية مهًما جًدا ألنه توجد حالًيا  جتماعيعترب البحث عن الصراعات اال
  ية. جتماعمشاكل انشئة ال تنتهي وجتد نقطة مضيئة يف هذه الصراعات اال

ية يف األعمال األدبية  جتماعيثري العديد من املؤلفني الصراعات اال ،لذلك 
 ية اليت حتدث يف اجملتمعات املتنوعة. جتماعبسبب املشاكل اال

 يجتماع العوامل الصراع اال ب(
تنشأ   ،ية مدفوعة بعوامل خمتلفة. أوالً جتماعمل الصراعات االإن عوا
ية اليت جتماعية ألن اجملتمع يتكون من عدد من الفئات االجتماعالنزاعات اال

ميكن أن يكون التفاوت )الفقر(  ، اثنياً  هلا خصائص خمتلفة عن بعضها البعض
ية بسبب اهلجرة  عجتماقد تنشأ النزاعات اال ، ي. اثلثًاجتماعسببًا يف الصراع اال
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ية بني  جتماعميكن أن تنشأ النزاعات اال ،رابعاً  البشرية من مكان إىل آخر.
ية ذات اخلصائص والسلوكيات الشاملة. هذه اجملموعات جتماعالفئات اال

ية جتماعية متنافرة وتريد السيطرة على احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعاال
 (.8١ :ص ، 2٠١٠، ن)ويراوا

لكوزر يف سوزان يقسم سبب إىل نوعني أساسيني أو أشكال من وفقا 
األنواع الواقعية هلا أسباب   الصراع تتكون من أنواع واقعية وأنواع غري واقعية.

مثل الصراع على اجملاالت االقتصادية والطبيعية وغري   ،ملموسة أو مادية للصراع
ون أيديولوجية أو غري  ومتيل إىل أن تك ،بسبب الرغبات غري العقالنية ،الواقعية

 مثل مسائل اهلوية أو العرق والدين واجلماعات الطائفية. ،ملموسة
أن العوامل يف أصل أو أصل الصراع أو الصراع  سوكانتو يقول سورجون

 ، وهي: (92-9١، ص:2٠٠٦و سوكانتووسورجون )
 االختالفات بني األفراد. .١

وال  ،هات بينهما ميكن أن تؤدي االختالفات يف الرأي واملشاعر إىل مواج
 سيما االختالفات يف الرأي واملشاعر بينهما. 

 االختالفات الثقافية .2
تعتمد اختالفات الشخصية من األفراد أيًضا على األمناط الثقافية اليت هي   

واليت ستؤثر إىل حد ما على شخصية الفرد  ،خلفية تكوين وتطور الشخصية
 يف الثقافة.

 االختالفات يف املصال  .٣
ت يف املصال بني األفراد واجلماعات هي مصدر آخر للصراع بني االختالفا

 املصال االقتصادية والسياسية. 
  يجتماعالتحول اال .4
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ية اليت حتدث بسرعة لفرتة ستغري القيم املوجودة يف اجملتمع  جتماعالتغيريات اال
 واليت ميكن أن تسبب ظهور جمموعات من املؤسسات املختلفة.

 لصراع ا اشكال   (ج
 قال رالف داهريندورف إن الصراع ميكن وقت نفسه،وىف ال

 : (8٦، ص: ١992و سوكانتوو سورجون )تنقسم إىل أربعة أنواع وهي كالتايل
ية ، أو ما يعرف عادة ابسم  جتماعالصراع بني أو حيدث يف األدوار اال .١

تضارب األدوار. تضارب األدوار هو موقف يواجه فيه األفراد توقعات 
 ختلفة اليت يقومون هبا. معاكسة من األدوار امل

 ية.جتماعالصراع بني الفئات اال .2
 الصراع بني اجلماعات املنظمة وغري املنظمة.  .٣
الصراعات بني الوحدات الوطنية ، مثل بني األحزاب السياسية ، بني   .4

   .منظمات دولية  الدول ، أو
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 رالف داهندورف لي جتماعنظرية الصراع اال    -ج
ن ندرك وجود نظرية الصراع اليت تسعى لفهم الصراع من حن ،جتماعيف علم اال

ي ال  جتماعنظرية الصراع هي نظرية ترى أن التغيري اال ية. جتماعمنظور العلوم اال
ولكن حيدث بسبب  ،حيدث من خالل عملية تعديل القيم اليت حتدث التغيري

على  ولدت نظرية الصراع تضارب ينتج عنه تركيبات خمتلفة عن الشروط األصلية. 
 أهنا نقيض للنظرية اهليكلية الوظيفية اليت نظرت يف أمهية النظام يف اجملتمع. 

الصراع هو عملية صراع بني القوى املتصارعة لتحقيق مصاحلهم اخلاصة. ميكن 
الصراع هو أيضا جزء من  أن تصبح النزاعات خالفات بني األفراد أو اجلماعات.

ية أشياء جديدة ، على سبيل املثال تماعجاجملتمع. توفر النزاعات يف احلياة اال
توفر احلياة   التغيريات يف أسلوب حياة الناس واالقتصاد والدين والثقافة واللغة.

ية اليت تتغري من وقت آلخر فرصة للمفكرين لشرح كيفية أسباب وأتثريات جتماعاال
 وحتليل هذه املشاكل.

ألشخاص الذين العالقات بني جمموعات ا ي هو كل شيءجتماعالصراع اال
يتنافس اجلانبان مع بعضهما البعض لتحقيق  لديهم اهتمامات وأهداف خمتلفة.

  رمبا مرت ببعض عمليات املنافسة العنيفة مثل احلرب األهلية ،  أهداف كل منهما

 (.١٣٦-١٣٥: ١9٥9اجلدل والعدوان وما إىل ذلك. )داهريندورف ، 
الذين  ، نزاع بني طرفني أو أكثرغالًبا ما يُفهم فهم النزاع كشرط يُظهر وجود 

حبسب جامبل كما   ،لديهم اختالفات فيما يتعلق ابملنظور أو املصال املراد حتقيقها
واحتياجات  ،أهداف ،سلوك ،رأي  ،الصراع هو موقف متضارب  ،نقل عنه عثمان 

قال  مبا يف ذلك االختالفات يف االفرتاضات واملعتقدات والقيم املعتمدة. متضاربة.
عثمان أن النزاعات ستنشأ إذا كان هناك عدد من األنشطة الفردية أو  صبيان 
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يصبح التناقض إذا تسبب يف عمل أو نشاط قام به اآلخرون   اجلماعات املتصارعة. 
 (. ١٦ص:  ،2٠٠٧ ،بال معىن أو أقل معىن )عثمان

الصراع هنا هو وضع تشارك فيه جمموعة من األشخاص ذوي اهلوايت املختلفة  
إن الدافع وراء ذلك هو الرغبة يف حتقيق  ،عن قصد من جمموعة أخرى يف صراع يتم

سواء من حيث إرساء القيم اإليديولوجية أو   ،لكنه مرتبط مبصال متضاربة ،هدف
قال  واملطالبات ابلوضع أو السلطة أو املوارد.  ،املعتقدات أو الدين وما إىل ذلك 

  ن أن يكون كامًنا أو واضًحا.داهندورف أن تضارب املصال أو تضارب املصال ميك

ويقال أهنا تكون كامنة إذا مل تتحقق أو مل تتحقق أشكال املصال من قبل األفراد أو  
وستظهر النزاعات إذا حدث شكل تضارب يف املصال ومت   ،اجلماعات املتنازعة

 ،١9٥٦ ،حتقيقه من قبل األفراد أو اجلماعات املتنازعة أو "املتنازعة". )داهندورف 
 (. ١٧٣ص: 

والنصف املقبول واملعدل للنظرية  ،بىن داهندورف نظريته بنصف الرفض
ي لنظرية كارل ماركس من اجتماعقام داهندورف بنقد  ية لكارل ماركس. جتماعاال

قام داهندورف بتعديل نظرية اخلالف   خالل دعم ورفض بعض تصرحيات ماركس.
ث يف اجملتمع الصناعي الطبقي ملاركس من خالل تضمني التطورات اليت كانت حتد

  احلديث.
 حيدث  ال املاركسية الثورة هذه وراء الرئيسي النظري السبب ، لداهريندورف وفًقا

 يتضح. املؤسسي الطابع إضفاء خالله  من التنظيم إىل مييل احلايل الصراع ألن
 يجتماعاال احلراك سهلت اليت العمالية  النقاابت ا ظهوره من واملأسسة  التنظيم

  جمتمع كل  ، هكذا الصراع مأسسة خالل من. واإلدارة العمل بني صراعال ونظمت
  ،  يةجتماعاال التغريات  هذه بسبب .تنشأ اجلديدة مشاكله على التغلب على قادر

 القوة وعالقات 
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 بعبارة أو. الطبقة والدة عناصر توفر والرؤساء ابملرؤوسني املتعلقة( السلطة)
  ال  بينما ، اجملموعة يف احلايل سلطةال هيكل يف األشخاص بعض يشارك ، أخرى
  هناك  لذلك . اآلخرون اليشارك بينما القوة البعض ميتلك  ، اآلخر البعض يشارك
 طبقيان  نظامان
 هيكل  يف يشاركون الذين أولئك  ؛  وهي ، ( اخلاصة اجلمعيات  يف) يةجتماعاال
 الصراع كان. اخلضوع خالل من اليشاركون والذين اهليمنة  خالل من السلطة
 .أكثر دارندورف انقشه الذي الطبقي

ية اليت حتدث يف هذا الوقت ترتبط جتماعفإن الطبقات اال ،وفًقا لـداهندورف
هناك انقسام بني من هم يف السلطة ومن  ،ابلسلطة اليت تشمل الرؤساء واملرؤوسني

 (. 24ص:  ،2٠٠8 ،هم يف السلطة )نذير
ية وفًقا جتماعللطبقة االبدأت نظرية الصراع لداهريندورف من منظور ماركس 

يتضح هذا من خالل كيفية شرح دارندورف لبعض قبول ماركس ورفضه  ملاركس.
كتب داهريندورف   الصراع الطبقي والطبقي يف اجملتمع الصناعي. لكتاب داريندورف 

اجمللد الثالث  ٥2رأيه حول "داس كابيتال" ملاركس على وجه اخلصوص يف الفصل 
 صراع يف الفصل التايل.قبل تقدمي نظريته يف ال

ية اليت حتدث بني اجلماعات أو الطبقات جتماعيربط الصراع أو النزاعات اال
  داهندورف هذا يعين أن  (.2٣8 :١9٥9،  داهندورفهيكل السلطة والرتابط )

يعمل هيكل السلطة هنا كمقعد  أوضح أن هيكل السلطة له دور مهم يف الصراع.
اجلماعات املتورطة يف النزاع. يشار أخريًا إىل متنازع عليه من قبل األفراد أو 

ابإلضافة إىل ذلك ،   اجملموعات املتورطة يف هذا الصراع ابسم جمموعات املصال.
تؤثر النزاعات اليت حتدث بني اجملموعات على التغيريات اهليكلية يف االرتباط حيث 
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لطبقي هذا التغيري اهليكلي له دور مهم يف حدة الصراع ا حيدث الصراع ؛
 (.24٠ :١99٦،  داهندورف)

ًيا أو  اجتماعاجملتمع ليس منظمة وظيفية ال تشوهبا شائبة ، فهو ليس نظاًما 
الصراع بني  تتغري من وقت آلخر بشكل جوهري أو هيكلي. ًيا اثبًتا.اجتماعمصنًعا 

اجملتمعات جيعلها تتحول إىل تصورات جديدة حبيث يطلق عليها `` ال يوجد حتسن 
هذا هو القانون الذي اتبعه البشر. إن تصريح ماركس الذي انتقده  رض:بدون تعا

داريندورف من كلمة "حىت اآلن" يعين أن هذا القانون قد ال يكون قاباًل للتطبيق 
ية إبضافة فلسفة هيليجية معقولة جتماعوقال إن ماركس أفسد قيمته اال فيما بعد.

ية احلديثة  جتماعنظرية االإىل حد ما ، ففلسفة ماركس مل تكن هي نفسها ال
 (.2٧-2٦ :١9٥9،  داهندورف)

ومها الصراع  ،جيادل داهندور أبن اجملتمع له جانبان خمتلفان ،يف نظرية الصراع
ي مبا يف  جتماعمن هناك طرح داهندورف أربعة مفاهيم يف الصراع اال ،والتوافق
 ذلك:

 مفهوم وجهني للمجتمع )صراع وتوافق(  -١
فهم  من وجهني خمتلفني ؛ الصراع والتوافق ، هندورفدايتكون  يطيع اجملتمع

ومع ذلك ، فإن الوجه اآلخر للمجتمع هو   ليسوا دائًما يف حالة متاسك وتكامل.
 (. 2٠١٠الصراع أو الوحدة حتت ضغط املصلحة واإلكراه )ويبوو ، 

على جانبني )الصراع والتوافق( على  داهندورفوجهان للمجتمع حيث ركز 
قيمة التكامل يف اجملتمع ألن بنية اجملتمع هي نظام متكامل يدرس  ,اإلمجاع

يدرس الصراع  وظيفًيا ويتم احلفاظ على توازن اجملتمع من خالل عملية معينة.
يهدف   استخدام اإلنفاذ والعنف يف اجملتمع الناجم بني املصال واستخدام القوة ، 
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 :١9٥9،  دورفداهنية )جتماعهذا اإلجراء إىل احلفاظ على قوة البنية اال
 يبسط داهريندورف صورة وجهي اجملتمع يف عدد من األفكار األساسية:  (.١٥9

 . اجملتمع اثبت نسبًيا ، والبنية والعناصر مستقرة نسبًيا .أ
 . يتكون اجملتمع من عناصر متكاملة بشكل جيد .ب 
كل عنصر يف اجملتمع له وظيفة ، وهي املسامهة يف احلفاظ على النزاهة   .ت 

 كنظام.
 ي بناًء على إمجاع حول القيم بني أعضائه.اجتماعهيكل يعمل كل  .ث 

من خالل األفكار األساسية األربعة ، ميكن استنتاج أن هذه النظرية تنص  
لكن اليوجد تعارض إذا كان هناك  على أنه اليوجد جمتمع بدون صراع وتوافق.

 (.١٦١ :١9٥9،   داهندورفإمجاع مسبق )
تمع بدون إمجاع وصراع كاان شرطني  وقال داهندورف أنه لن يكون هناك جم  

هذا ما دفع داهندورف   (.١٥4ص:  ،2٠١2 ،)ريتزر وجودمان لبعضهما البعض
ومها نظرية الصراع  ،ية جيب أن تنقسم إىل قسمنيجتماعإىل القول أبن النظرية اال

ي يعترب مبثابة  اجتماعتقع نظرية الصراع كإطار  ،يف هذه احلالة ونظرية اإلمجاع.
والسيطرة على اجملموعة املهيمنة اليت تعترب أن التغيري حيدث بسرعة كبرية التالعب 

 (.١9٣: ص  ١98٦ ،داهندورف)
ميكن أن تؤدي النزاعات إىل التفكك ألن الناس خيضعون لعملية التغيري مع 

يف حني أن اإلمجاع هو اثبت ميكن أن خيلق نفس القيم  ،الصراعات املتضاربة
حبيث  ،جملتمع واليت تعترب مهمة الستمرارية اجملتمع وتطوره واملعايري األخالقية يف ا

 يف  داهندورفيظهر التعاون بني أفراد اجملتمع ومن هناك حيدث التكامل )
 (.١٥٠ص:  ١992 ،سوابكيت
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 مفهوم القوة والسلطة -2
ية يف جتماعالقوة هي إمكانية أن يكون املمثل يف العالقات اال ،حبسب ويرب  

ص:   ،١98٦ ، )داهندورف رادته على الرغم من املعارضةوضع ميكنه من تنفيذ إ
2٠2.) 

وفًقا لداهريندورف ، هناك اختالفات يف توزيع السلطة والسلطة ، حيث    
ويف الوقت نفسه ، ترتبط السلطة ابلدور أو   ترتبط القوة ابلشخصية الفردية.

خدم يف مفهوم السلطة ، يست ي.جتماعي لألفراد يف اهليكل االجتماعالوضع اال
ية جتماعتعريف ويرب الذي ينص على أن القوة هي دور الفاعل يف العالقات اال

مفهوم السلطة  اليت تسمح له ابلقيام بشيء من إرادته احلرة حىت لو مت معارضته.
يستخدم تعريف هريشافت الذي ينص على أن السلطة هي دور الشخص الذي  

لذلك ، فإن السلطة هي  يسمح للحكومة أبن ختضع جملموعة معينة من الناس.
جمرد عالقة واقعية ، يف حني أن السلطة هي عالقة هيمنة واستسالم شرعية ، لذا 

 (.١٦٦-١٦٥ :١9٥9،    داهندورففإن هذه السلطة تسمى القوة الشرعية )
يتم متييز مفهوم السلطة والسلطة عن عنصر الشرعية ، جيب تفسري السلطة   

لذلك فإن  زيع وتنفيذ يف احتاد قسري منسق.وفًقا لتعريف السلطة احملدودة كتو 
تقسيم السلطة يف هذا االحتاد هو السبب الرئيسي لتشكيل اجملموعات املتعارضة  
واالنقسام يف كل وحدة هو سبب تكوين جمموعتني متعارضتني. )داهريندورف ،  

١9٥9 :١٧2) 
ا  ميكن القول أن السلطة هي قدرة ميتلكه ،استناًدا إىل بيان داهندورف  

ميكنه أن يفعل  ،ية حيتل مرتبة علياجتماعشخص عندما يكون يف العالقات اال
يف حني أن  أشياء مبحض إرادته دون التفكري يف جمموعات يف الطبقات الدنيا.
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السلطة هي إمكانية التحكم يف جمموعات معينة من الناس واليت جيب أن تطيعها  
   (.2٠2ص:  ،١98٦ ، )داهندورف الرغبة

ميكن مالحظة أن السلطة حق ينتمي إىل فرد أو  ،السلطة من مفهوم  
جمموعة يف السلطة حىت يتمكن من حكم جمموعة من الناس الذين هم يف وضع 

 أدىن.
 تشارك يف الصراع مفهوم اجملموعة -٣

اجملموعة هي جمموعة من  ، (22١ص . ،١98٦وفقا لداهندورف )  
التعرف عليه. يف هذه   األشخاص الذين يتواصلون ابنتظام ولديهم هيكل ميكن

ومها اجملموعات  ،مييز داهندورف اجملموعات املشاركة يف النزاع إىل قسمني ،احلالة
 الزائفة وجمموعات املصال. 

اجملموعة عبارة عن جمموعة من األشخاص الذين يتواصلون ويتواصلون    
تسمى جمموعات األشخاص   بشكل منتظم ولديهم هيكل ميكن التعرف عليه.

تواصلون مع بعضهم البعض أو اجملموعات اليت ليس هلا هيكل ولكن الذين ي
اجملموعة املتضاربة هي جمموعة من  لديها طريقة للتصرف مًعا شبه جمموعات.

عادة ما تقوم جمموعة   األشخاص حتت منظمة لديها برانمج وأهداف وهيكل.
 (.١82، ١989، داهندورفاملصال هذه بتجنيد أعضاء من شبه جمموعة )

يعتمد تشكيل جمموعات الصراع على مصال اجملموعة اليت يكون فيها    
يتم حتديد اجتاه مصلحتهم من خالل امللكية أو   جملموعتني زائفتني مصال خفية.

مث من هذه شبه اجملموعة ، مت تشكيل جمموعات املصال ومت وضع  عدم امللكية.
مث دخلت  مت تنفيذها. برامج للدفاع أو اهلجوم على شرعية بنية السلطة اليت 

ابختصار   (.١84 .p، ١9٥9،  داهندورفهااتن اجملموعتان املزيفة يف صراع )
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يف حني أن جمموعات املصال هلا  ، اجملموعات الزائفة هلا اهتمامات خفية ،
 مصال حقيقية ومنظمة. 

اجملموعات الزائفة هي وحدات  ،(22١ص . ،١98٦وفقا لداهندورف )  
ية. اجملموعات الزائفة يف هذه احلالة هي جتماعاكل االهتدف إىل شرح املش 

اجملموعات اليت يوجد فيها أشخاص لديهم السلطة واملصال املشرتكة والطبيعة 
يف حني أن جمموعة املصال هي  ،أهداف اجملموعة الزائفة سرية أو سرية نفسها.

 ة جمموعة يتم جتنيد أعضائها من جمموعة زائفة أوسع وهلا أهداف حقيقي

 (.222ص:  ١98٦ ،)داهندورف
 )التحكيم(  مفهوم السيطرة على الصراع -4

التحكيم هو شكل من أشكال السيطرة على النزاع من خالل اتفاقيات    
وأوضح أن  (2٠٥، ص: ١992سورابكيت ) مكتوبة من األطراف املتنازعة.

التحكيم اتفق الطرفان على احلصول على قرار هنائي قانوين يستخدم كوسيلة  
يكمن أبرز شيء يف هذا التحكيم  روج من الصراع مع طرف اثلث كمحكم.للخ

وبعبارة أخرى فإن النتيجة النهائية املتفق عليها تكون ملزمة  ،يف طبيعته القانونية
 لألطراف املعنية. 

ية  اجتماعوجود صراعات مجاعية ومصال مجاعية ختلق تغيريات أو مشاكل   
( أن كل اإلبداع واالكتشاف 2٠8: ١9٥9وفًقا لداهريندورف ) يف اجملتمع.

اجملموعات واجملتمعات اليت تسببها النزاعات بني  والتقدم يف احلياة الفردية ،
لذلك قال إن  األفراد واألفراد والعواطف والعواطف لدى األفراد., جمموعة وأخرى

ي جتماعيصف التغيري اال التناقض ميكن وصفه أبنه جيد وضروري للغاية. 
ي يف جتماعثران على التغيري اال( عاملني أي١28-١2٧ :١9٥9،  داهندورف)
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اخلارجية واهليكلية هي عوامل التغيري  هناك عوامل خارجية وداخلية. اجملتمع.
نتج هذا العامل عن الغزو العسكري  ي الناشئة من خارج بنية اجملتمع.جتماعاال

أن يؤدي إىل انتشار ية القائمة ؛ كما ميكن جتماعوالتدخل املتعمد يف البنية اال
ويف الوقت نفسه ، يعترب  أمناط ثقافية غري مصحوبة بقوة سياسية أو عسكرية.

عامل داخلي املنشأ عاماًل داخلًيا يتأثر ابلوحدة نفسها. هذه التغيريات انجتة عن 
ية بني اجملموعات املنظمة أو بني املمثلني اجلماعيني غري جتماعالتغريات اال

 املنظمني.
األربعة الرئيسية لرالف داهندورف يف تفكريه حول نظرية الصراع هي   املفاهيم

شكل من و  اجلماعات املشاركة يف الصراع ،القوة والسلطة ،الصراع والتوافق
فإن هذه الدراسة تستخدم فقط ثالثة مفاهيم  ،ومع ذلك  أشكال إدارة الصراع.

 ،والسلطة والسلطة وهي الصراع والتوافق ،رئيسية لنظرية الصراع رالف داهندورف
 واجملموعات املشاركة يف الصراع.

، يتم استخدام نظرية الصراع هذه لشرح وحتليل بناًء على الوصف أعاله
ستوجه نظرية الصراع  ظاهرة الصراعات اليت حتدث يف جمموعة شعر أمحد مطر.

 هذه ملعرفة الشكل واألسباب واملصال الكامنة وراء ظهور الصراع. 
  کارل  هبا  جاء  اليت واملبادئ  ابألفكار كثريا  داهرندوف  رالف  أتثر  لقد

 تتحدث اليت تلك  وابخلصوص االقتصادية، أو منها يةجتماعاال سواء ماركس
  نسبية،  بدرجة وإمنا كليا  يكن مل فتأثره ذلك  ومع. الطبقي والصراع الطبقات  عن

 العمال بني حمصورا ليس الصراع أن على معه اتفاقه عدم يف ذلك  ويظهر
 الذي  بينها من الصراع من أخرى  أنواع هناك وإمنا فقط، اإلنتاج وسائل الكيوم

  بني  وأيضا ، (العنصري التمييز) السوداء والبشرة البيضاء البشرة ذوي  بني حيدث 
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 واجلامعات  املدارس يف والطالب  املدرسني وبني األسرة داخل  واألبناء  اآلابء
 (١٠٠ ص  الزايت، طلعت،. )وغريه

  احلديثة  اجملتمعات  طبيعة  مع مئتتال تعد مل أفكاره عضب أن يرى  كما  
 فعلى. أفكاره ماركس فيه كتب  الذي  ابلوقت مقارنة  كبريا  تطورا عرفت اليت

 الواحد التوجه ذات  العاملة الطبقة عن العام املفهوم ذلك  بعد مل املثال سبيل
 راداألف متعددة ومكاانت  خمتلفة مصال هناك أصبحت بل الواحدة، واألهداف

  أصبح  بل السابق، يف كان  كما   يعد مل امللكية نظام أن  كما.  الواحدة الطبقة
 وابلتايل  االنتاج عملية من املالك وأخرج اإلدارة، عن للملكية انفصال هناك

 مسح ما وهذا( ١82.١8١ ص د،يزا) االستغاللية سلطتهم على القضاء
  أن  إال. يةجتماعاال ممكانته وارتفاع االقتصادية العاملة الطبقة ظروف بتحسن

 فالواقع ابلعكس بل قيمة، له ليس أو موجود يعد مل الصراع أن معناه ليس هذا
  والثقافية  والسياسية  ية جتماعاال احلياة عن يوما يغب مل  الصراع أن  يثبت

 .واالقتصادية
 اليت والتحديثات  التغريات  من ابلرغم أنه إىل داهرندوف ويشري هذا

 بعد  ما اجملتمع وظهور الرأمسالية، والطبقة مسايل،الرأ النحالم على طرأت 
  وحمكما قوته  على حمافظ ی بل  كنظام أنه  إال الوسلي، الطبقة ومنو الرأمسايل،
 ،2٠٠8 احلوراين،) اجملتمع يف احلكم وأمور والقوة الثروة مصادر على لسيطرته

.  اجملتمع داخل ومأمور وأمر وحمکوم حاکم وجود يف  ذلك  ويظهر( 9٦ ص
  إن . واالستغالل اخلضوع وجد والسيطرة القوة وجدت  أينما معروف هو افكم
  هو  أنه كما  متسقة، يةجتماعاال التنظيمات  من جيعل هوما والقهر السيطرة هذه
 السلطة، ومتركز القوة تقسيم إلعادة يجتماعواال والتغيري للتمرد  يدفع الذي أيضا

 يف  فالصراع وعليه اخلضوع ومواقع السيطرة مواقع بني بلشأ ما دائما  فالصراع
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 قال  كما   اإلنتاج عالقات  من ال السلطة، عالقات  من يتولد  الصناعي  اجملتمع
  دارندوف  عند فإنه ماداي، اقتصاداي مارکس عند الصراع كان فإذا مارکس،

 . أكثر بدرجة اسييس
  أشخاص   طاعة  احتمال" يعين الذي السلطة مفهوم من انطالقا 

  ية،جتماعاال نظريته دارندوف يبين( ١84 ص زايد،" )ةمعين مجاعة لقائد معينني
 مسيطرة، إحداها: متضادتني مجاعتني من يتألف الغالب يف اجملتمع أن إىل فشري

 عدم من حاالت  لوجود نتيجة  بينهما  صراع عادة حيدث . خاضعة وأخرى
 وأيضا . وامللكية والدخل السلطة: مثل املادية املوارد  تقسيم كيفية   حول الرضى

 إىل تؤدي اليت األسباب  من نوع  وهو "  الثقافية الرموز" ب  يسمى ما" جودلو 
 يف يتجلى قد السياق هذا يف واخلصام. خصام إىل أو البشر بني انسجام

 وملاذا؟  ومتلكها؟ السلطة يف احلق له  فمن . املادية السلطة مفهوم على االختالف 
 العدالة قضية نفإ مارکسية نظر وجهة من أما. صراع بنشوب  يسمح سؤال هو
 توزيع  هناك  أن طاملا  يةجتماعاال الصراعات  إاثرة يف بنيواي متغريا تعد يةجتماعاال

 (4٧ ص  حجازي،" ).اللثروة عادل غري
  النقاط  يف أكثر بوضوح داهرندوف عند  الصراع نظرية  مالمح تتجلى

 (9٥ ص  ، 2٠٠8 ،  احلوراين: )التالية
 التغيري لعمليات  عرضة جمتمع كل (أ

  مشولية  عملية وهي واالتفاق  الصراع يتضمن عجمتم كل (ب 
 التغيري إىل ويؤدي النسق داخل التكامل عدم يف يسهم عنصر كل (ج
 .  اآلخر للبعض أعضائه بعض قهر على يرتكز جمتمع كل (د
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 وعن داهرندوف عند  الصراع نظرية عن ابختصار يعرب املخطط هذا
  هلا،  اخلاضعة جلماعات وا السلطة، على املسيطرة اجلماعات  بني القائمة العالقة
 . (١٠١ ص ،2٠٠8 ، احلوراين: )كاآليت
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 الباب الثالث 

 البحث نتائج  مناقشة
 

  ألشعار أمحد مطر بنظرية رالف اي يف جمموعة جتماعأشكال الصراع اال -أ
 داهريندروف 

 
عند أمحد مطر ابعتباره شاعرا متمردا على   يجتماعالصراع االلقد تنوعت أشكال 

الصراع تبني معىن أان عموما، والفرد العريب خصوصا، وحىت كل ما يقيد حرية اإلنس 
عنده  يجتماعالصراع االأشكال من أشكال  الثانيةدراسة  تلديه فقد حاول  يجتماعاال

 هي:

 السياسي الصراع -١

يقال إن الشعر مرادف احلرية والتحرر، ولقد متيزت الفرتة املمتدة من السبعينات 
التحرري، وال سيما يف تلك البلدان اليت جترعت مرارة إىل الثمانينات بقوة نتوجه الشعر 

 الظلم والقهر سواء كان هذا الظلم ظلم املستعمر او جربوت القادة واحلكام. 

وهي الفرتة ذاهتا اليت عال فيها صوت شاعر عريب جريء، وصارخ، هو الشاعر 
وجيدد أمحد مطر الذي كرس شعره وقلمه وقلبه اخلافق بدماء التحدي ليوقظ الشعر 

طاقته، ويتخذ منه وسيلة جللد السالطني واحلكام والثورة يف وجوههم،فالسالطني بكل
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ما ميثلونه من مجود و بطش كانوا هدفا من أهداف ثورة التمرد، فكلما جلوا يف  
تاث، ل ثيتهم وانكفائهم، انربى هلم شعر التمرد يفضح دورهم اخلائن، ويدين سلوكهم املعب

 . يف اجتاه االنقضاض عليهموجييش مشاعر اجلماهري

عند الشاعر على احلكام والسالطني العرب، مل يتوقف عند  السياسيالصراع إن هذا  
شنيع هبم ولومهم، بل تعدى إىل تعبئة الشعوب العربية وشحنها من أجل الثورة على  تحد ال

  يدتهلمحه يف قصنما آلت إليه حياهتم يف ظل هذه األنظمة السياسية اجلائرة، وهو ما 
احلافز" اليت ضرب فيها املثل ابلنمل الذي استطاع أكل فيل ابحتاده يف حني أن الشعوب "

العربية رغم كثرهتا مل تستطع أن تدفع عن نفسها ظلم حكامها والسبب يف ذلك تفرق  
 كلمتهم وتشتتهم حىت عجزوا عن قتل منلة ففي هذه القصيدة يقول:

 تا مليون منلة مائ

 لأكلت يف ساعة جثة في

 ولدينا مائتا مليون إنسان 

 لة ذينامون على قبح امل

 فيقون على الصرب اجلميلوي

 مارسوا اإلنشاد جيال بعد جيل

 مث خاضوا احلرب 
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 لكن ... 

  عجزوا عن قلي منلة!!

 ( ١998 :٥4 )أمحد مطر،

استطاع يف  ، وذلك أبن جمتمع النمل ،ليفيف منلة و يشبه فاستخدم أمحد مطر 
وهي جثة الفيل. ولكن العامل  ،ص من أضخم جثة على وجه األرضظرف زمين قصري التخل 

  فاإلنسان  ،ال حول هلا وال قوة ، مل يستطيعوا قتل مثلة واحدة ،العريب لدينا مائة مليون إنسان
وحىت أصغر احلشرات ذات قيمة مبوازاته.   ،ين نكرة ال فائدة ترجى منهمغجمرد كائن  عنده

أما العامل العريب فلم  ،الذي استطاع حتقيق التعاون والعملإشارة إىل إسرائيل عامل احليوان 
 يستطع أن يكون كحيوان نكرة.

ووصمة عار يف جبني العرب مجيعهم، حىت  شبةلقد صارت العروبة عند أمحد مطر 
مشامتة " تلمح هذا املشهد املخزي الذي پرمسه " صار احلمار اينف من وصمه هبا يف قصيدة

 الشاعر قائال:

  للحمار .. اي غيبقال الصيب

 قال احلمار للصيب

  عريب. اي

 ( ١998 :٧2 )أمحد مطر،
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، وذلك  مار، يشبهه حبيلمح العريب مطرأمحد  "مشامتة "يف قصيدة بعنوان  
إن قضية أمحد مطر احلرية. متحمسني حملاربة الشر وحتقيق  عريبهبدف أن يكون 

ما يؤمن به ويعلن ما  حرية اإلنسان يف أن يقول .احلرية تلخصها كلمة واحدة هي 
فإننا نقول إن  ستخدم املصطلحات السياسيةأد أن اوإذا أر  . يراه، دون قيد أو خوف

وهذه القضية الرئيسية هي  قرطية وحقوق اإلنسانو قضية الشاعر هنا هي الدمي
مصدر االنفجار الشعري عنده، فلن يكون هناك جمتمع عريب سليم إال إذا حتققت 

لص من قيود التخلف واالستعمار أبشكاله املختلفة، إال إذا  ختأحرية اإلنسان، ولن 
حتققت هذه احلرية لإلنسان العريب، هذه احلرية اليت أسبل شاعران مشعة على جثماهنا  

 . "يف إحدى الفتاته حني مسى قصيدته "دمعة على جثمان احلرية

 يجتماعاال الصراع -2

ها وتقاليدها، وقد تصل يف ية هي حصيلة جتارب األمم وثقافتجتماعإن القيم اال  
قداستها إىل حد اعتبارها كالقيم الدينية اليت ال ميكن االستهانة هبا أو التنازل عنها، حىت  

 ولو كانت هذه القيم حاجزا دون حرية األفراد الذين يعيشون يف هذا اجملتمع.  

ولكن ومهما بلغت هذه القيم من القداسة والتبجيل، فهناك دوما أشخاص خيتارون  
  هر يف التمرديظدرب التمرد أو اخلروج علها نوما هبا أو استخفافا أبمهيتها، وهو ما 

خاصة عند الشعراء نوي احلس املرهف، واالحنياز املفرط للحرية، ولعل أمحد   يجتماعاال
مطر من هؤالء الشعراء الذين اختاروا درب التمرد على القيم البالية واملوروثة منذ العصور 

قصد ابالنتقاد تلك العناد الدائم بني األديب وحميطه الذي يرفضه أينتقدها والالقدمية وراح 
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كتسى هيئة كاريكاتورية خالصة، فكثريا ما حتس وأنت شهي قراءة القصيدة  أفحسب بل 
ابلرغبة يف الضحك من قلبك من الواقع الذي تعيشه وكيف صوره الشاعر ودقق تصويره، 

ي، فهو بنقده السياسي ينتقد  سع كله من منطلق سياوإن كان مترد أمحد مطر على اجملتم
اجملتمع ال هبدف النقد بل هبدف اإلصالح وتوعية الشعب العريب املغلوب على أمره كما يف 
قوله يف قصيدته "بيت الداء" اليت حاول فيها تبصري الشعب اخلائف من حكامه أبهنم ليسوا  

 السيد حقيقة ومنها:  آهلة وإمنا هم يف احلقيقة وجدوا خلدمته، وأنه هو 

 اي شعيب ريب يهديك 

 هذا الوايل ليس إهلا.. 

 يك؟يؤذمالك ختشى أن 

 أنت الكل، وهذا الوايل

 ( ١998 :٣٣-٣2 )أمحد مطر،

يف   طري بني اجملتمع وقائدهم، مع تصريح أمحد ماجتماعيف القصيدة هناك صراع 
منهم، إهنم ممثلوان، القصيدة حتمل  قصيدته أن القائد ليس إهلًا له احلق يف التأليه، ملاذا ختاف 

 . الداءعنوان بيت 

ويف قصيدة "عمالء" يستمر أمحد مطر يف املهمة اليت أخذها على عاتقه وهي توعية 
الشعب، مبصري ثرواته اليت تصرف وهو يف فرته املدقع انئم يف غفلته ال يدري أين تذهب 
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ا فوق رأسه وهو ما يظهر يف قوله:  أمواله هذه األموال اليت تقع يف األسلحة اليت تصري سوط
 املاليني على اجلوع تنام، 

 وعلى اخلوف تنام،

 ،وعلى الصمت تنام

 واملاليني اليت تصرف 

 من جيب النيام، 

 ( ١998 :٧8 )أمحد مطر،

أن الكثري من الناس   هيف القصيد طري الذي عرب عنه أمحد مجتماعاال الصراع
ة، والطبقات الدنيا تشعر ابلضيق الشديد يف حني يعانون من اجلوع الشديد يف حياهتم اليومي

إن أمحد مطر طاملا دعا إىل الثورة والتمرد على  أن قادهتم سعداء مبواقفهم وعظمتهم.
السلطة، ولكن ذلك لن حيدث إال بتغيري اجملتمع العريب، الذي يئن حتت وطأة اجلهل  

يعيش كالبشر حبرية، هذا   والتهميش، فماذا يفعل شعب اليستطيع حىت ان حيلم كالبشر، أو
رمسها  تن يعيش احلياة ري أن املطالبة ابحلق حرام وأن قدرهاييد حىت صار اشتعالشعب الذي 

 له سياده 

لقد حاول أمحد مطر کشاعر وأديب تعرية واقع جمتمعه، وإجياد احللول ملختلف  
حييط به وحياول قضاايه، والدعوة للحرية والتمرد على الظلم والطغيان، فهو أديب يتأثر مبا 

ي إنسان آخر ميتلك املشاعر واألحاسيس اليت تتأثر بسرعة  كأالتفاعل معه،  واألديب  
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وفاعلية ابملشكالت احلياتية الكثرية اليت يعانيها اإلنسان املعاصر، سواء أكانت هذه 
 املشكالت أو القضااي وليدة البيئة واحمليط الذي يعيش فيه، أم كانت وليدة العذاب اإلنساين

 .سه الناس مجيعاحيالعام الذي 

 الصراع الديين -٣

كان لرتاث الديين يف كل العصور األثر الكبري يف اإلهلام الشعري، إذ استمد منه  
بية، فإذا كان الكتاب املقدس هو املنبع الرئيس الذي  دالشعراء مناذج و موضوعات و صورة أ

فإن عددا كبريا منهم أتثر ببعض   استمد منه األنباء الغربيون شخصياهتم ومناذجهم الدينية، 
املصادر الدينية اإلسالمية وعلى رأسها القرآن الكرمي واستقوا منها الكثري من املوضوعات و  

 . (١9:١89٧زايد، الشخصيات اليت كانت حمورا ألعمال أدبية عظيمة )

أما الشعراء العرب، فقد رأوا يف املوروث الديين وعلى رأسه القرآن الكرمي املنبع  
الطيب يف إثراء جتارهبم الشعرية، واعتربوه مصدرا هاما عكفوا عليه، واستحضروا منه 

 شخصيات تراثية عربوا من خالهلا عن جتارهبم املعاصرة.

وأمحد مطر كغريه من شعراء احلداثة الذين فتنهد هذا النموذج من التناص ومن 
توقف الدراسة  تى منها، وسيدرس أعماله ال بد أن يلمح النفس الديين يف الغالبية العظم

محد مطر يف توظيفه هذا التناص فإنه أدى دوره  أ ،على بعض الشواهد الدالة على ذلك 
ذ يستحضر شخصييت هابيل و قابيل من املوروث الديين، انظر إليه أو  ،ابلشكل املطلوب 

 يقول:
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 اثنان ال سواكما واألرض ملك لكما

 لو سار كل منكما خبطوه الطويل

 اكما إال خالل جيلملا التقت خط

 فكيف ضاقت بكما فكنتما القاتل والقتيل

 قابيل .... اي قابيل 

 لو مل جييء ذكر كما يف حمكم التنزيل

 القلت: مستحيل

 من زرع الفتنة ما بينكما .... 

 ومل تكن يف األرض إسرائيل.

 ( ١998 :2٠١ )أمحد مطر،

 التاريخ، فهي  مطر شخصية قابيل ويبقيها على ما عهد منها يفمحد أويستحضر 
هلذه   ، إال أن الشاعر يتعجب کيف(الشخصية األئمة اليت قتلت نفسا بغري ذي حق )هابيل

 .الفتنة أن حتدث ومل تكن قد وجدت إسرائيل

، فإذا  ستارااإلفصاح عن احلكام الذين يتخذون من الدين  نا هوقد خدم التناص 
ملوكولة إىل كل شرائح اجملتمع،  ر من التفريط يف الواجبات اوحذص( قد نبه ) كان الرسول
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فإن زعماء هذه املرحلة قد فرطوا بواجباهتم املوكولة إليهم جتاه رعاايهم، ونرى كذلك أن أمحد 
   .مطر قد استلهم من الرتاث اإلسالمي ألفاظا جعلها تتعالق وفكرته اليت يود طرحها

 أين سأحكي 

 وأان منذ العهد الرتكي 

 مدين يف زمن مكي

 ( ١998 :2٣9 )أمحد مطر،

يشري السطر األخري إىل توظيف لفظتني استلهمها الشاعر من الرتاث اإلسالمي 
علم أن املكي مل أيمر الناس ابلقتال، ومل أيمر ابجلهر ابلدعوة، وكان  أ أان ، و ()مدين، مكي

جد أن الشاعر قد أاملسلمون يف هذا العهد مطاردين مضطهدين على عكس املدين، لذا 
زمن األنظمة العربية الدكتاتورية، ومثة   ، لكن يف ظل معطيات مكية هومحل معطيات مدنية
 شاهد أخر، يقول:  

 أسرتنا ابلغة الكرم

 حتت ثراها غنم حلوبة

 وفوقه غنم

 أتكل من أثدائها وتشرب األمل

 لكي تفوز ابلرضا 
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 من عما صنم 

 ( ١998 :٥8 )أمحد مطر،

لديين يف عصر ما قبل اإلسالم   متثل كلمة صنم يف السطر األخري تعالقا مع الرتاث ا
جد أن الشاعر قد وظفها يف هذا السياق  لتكون عوان له يف اإلفصاح عن الفكرة اليت وأ

جد أن اجتول يف خميلته، إذ إهنا ترمز هنا إىل السلطة الساكنة اليت ال فائدة منها، ومع ذلك 
 .الشعب يطمح إلرضاء هذا الصنم

ألشعار ألمحد مطر بنظرية  اي يف  جمموعة عجتماالعوامل اليت تسبب الصراع اال -ب
 رالف داهريندروف. 

وديعا إال أن أمحد مطر اإلنسان كان  يجتماعالصراع االى الرغم من أن قصائده وعل 
ابلغ التهذيب واحلياء، مما يؤكد أن األفكار العاصفة واملشاعر العنيفة ليست حباجة إىل  

ف الفكر والفن مكاهنا القلوب إنسان صاخب شديد الصراخ لكي يعرب عنها، فمواص
تشنجات يف الصوت أو يف اليد والوجه كما يفعل البعض، يقول  مكاهنا ل وليسقو والع

نين طويل اللسان لكنين أفاجا دائما بقلة حيليت كلما أ يبدو يل دائما : "أمحد مطر عن نفسه
ء هذه ومن العوامل اليت كانت ورا . احلديث عن خصوصيايت الصغرية"مينتطلب األمر 

 الظاهرة يف شعره:
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 البيئة  -١

أوىل هذه املصادر يف الوطن مبعناه الشامل أرضا وترااث، وحضارة ولغة، فشاعران  
ينطق ابسم حضارة عريقة، ويصوغ لغة جديدة، ينبوعها البيئة و عناصرها مستمدة من 

 عناصر الطبيعة الغنية ألرض الرافدين.

ن شاعران التمرد على التقاليد البغيضة، والثورة  ا متإن العودة إىل احلياة والطبيعة اقتضي
 على احلكام الطغاة، واملؤسسات اليت حتكمت يف البالد والعباد على حد سواء. 

ه شبعا  ابلقد كان جو مدينة البصرة اليت عاش فيها الشاعر سليب عمره األويل وصد
 أبراء وأفكار الغضب والتمرد منذ القدم. 

يفية زراعية وتفاعل مع كل ما فيها من شجر وحجر،  فقد نشأ أمحد مطر يف بيئة ر 
وأهنار وبساتني، وفالحني، مما جيعله يكتشف حجم املعاانة، اليت يلقاها اإلنسان يف هذه 
البيئة أمام بذخ احلكام وتسلطهم. فكل شيء يف بيئته من فقر وحرمان ومطاردة، ومشوخ 

اوهلا وشطها. كل شيء يوحي  اإلنسان املستمد من طبيعة البصرة الغنية بنخيلها وجد
ابلغضب والتمرد على طواغيت احلكام، ويزيده إصرارا على التحدي والتصدي والتجار  

فأهنار العراق وجداول البصرة، ومياه شط العرب طهرت نفسه وحفزته على التمرد  ،ابألرض
رد الباحث  والثورة واالستمرار يف مواجهة السلطات احلاكمة يف وطنه، فاختذ دور الثائر املتم

تقوم على احرتام كرامة اإلنسان العريب املهانة، فاصطدم ابلسلطات  ،عن حياة جديدة 
واجه حياة اللجوء، مث راح يعمل   احلاكمة يف وطنه، مما قاده إىل اهلرب إىل الكويت، وهناك
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يف جريدة القبس الكويتية حمررا أدبيا وثقافيا، حيث وجد الشاعر من خالهلا وسيلته الوحيدة  
 لنشر قصائده بني القراء.

من هنا كان شاعران واقعي الرؤاي ينفذ إىل نفس املواطن العريب، ويضيء فيها أخطر 
القضااي. ويف رحاب القبس التقى بناجي العلي، حيث كان أمحد مطر يبدأ اجلريدة بالفتة  

ىل منفى من الفتاته، وخيتمها انجي العلي بلوحة من رسوماته، وقد ترافق االثنان من منفى إ
إىل أن فقد صديقه انجي العلي يف لندن، فأصر على محل الرسالة وحيدا يف ظل ظروف  

 غاية يف الصعوبة، مؤمنا بقضية أمته، ال فرق بني الشاعر ووطنه الكبري. 

 فبيئة الشاعر تبدو واضحة يف كثري من قصائده، يقول يف قصيدته بعنوان "الغز"  

 قالت أمي مره

 اي أوالدي

 عندي لغز

 ن منكم يكشف يل سره ؟م

 اتبوت قشرته حلوی 

 ساكنه خشب

 والقشرة

 قالت أخيت:الثمره
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 حضنتها أمي ضاحكة 

 العربه لكين خنقتين

 قلت هلا:

 بل تلك بالدي! 

 ( ١998 :22 )أمحد مطر،

فأسرة الشاعر املكونة من أمه وأخوته وما يدور بني أفراد هذه األسرة البصرية من   
كل ذلك واضح يف هذا النص، فضال عما تتميز به بالده بصفة عادات وطرق حياة، وحمبة،  

عامة ومسقط رأسه بصفة خاصة من طبيعة ريفية غنية بنخيلها ومترها و اهلام يف حياة  
  .املواطن العراقي

فالقصيدة كما هو واضح تصور جوا مأساواي، ويكفي أن نلتفت إىل قاموس ها 
 إصراره العميق على أن يكون مستقال يعرب اللغوي، النجد الشاعر يعيش يف صراع حاد بني

عن نفسه حبرية وصدق ومواجهة كثري من االحباطات اليت أفرزهتا األنظمة، وإبميانه بدور  
الشعر يف التغيري، فنشعر به ايئسا من دور الكلمة يف زمن األرض كلها أطباق أسفلت وال 

 شجر وال ماء وال طري.

ل الصيغة الدرامية املعربة عن الواقع ال وقد أبدع الشاعر يف التشخيص من خال
 تعس الكئيب، حني صور ذاته يتقلب بني السؤال واجلواب دومنا مرفأ ودومنا جواب أحياان. 
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 ةثقاف -2

على الرغم من أن الشاعر قد تعثر يف دراسته إال أنه شيد لنفسه مدينة من الكتب راح  
ه الكتب ثقافته األوىل لتنتج مع جيوب يف أزقتها هاربني من الواقع املرير، وقد شكلت هذ

يشكل الرتاث العريب واإلسالمي املنابع األوىل للثقافة شاعران   .عدة مكوانت ثقافية أخرى
 من ذلك قوله: 

 من مات مات

 اومن جن

 سيموت يف البلد اجلديد

 من اهلوان

 ( ١998 :١٥٣ )أمحد مطر،

ساعدة اإلايدي يف  فقد أتثر الشاعر ببعض مشاهري خطباء اجلالية أمثال قس بن 
 قوله: من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت" 

فقد أشار الشاعر إىل أننا ما زلنا نعيش يف عصر اجلاهلية خللق املفارقة بني ذلك 
العصر وبني واقعنا الرديء، ليربز طبيعة مصري الناجني من املوت، فيسقط عليه مالمح  

 وقمع و هوان. العصر احلديث مبا فيه من كبت للحرايت 

 



٥٠ 
 

 

 السياسي   الواقع  -٣

من الواضح أن أمحد مطر قد خاض جتربة مرة يف حياته، قاسي فيها الكثري من مرارة 
الواقع العريب املرتدي. لذا تبدو تفسيته من خالل شعره مفعمة ابحلزن واألسى، لكنه بطبيعته  

أنه من خالل  الساخرة ميزج السخرية ابحلزن، وهو يرى أن سخريته غري مستغربة، ذلك 
استقرائه لواقع شرائح اجملتمع، وجد أن من حيسنون السخرية واإلضحاك هم أكثر الناس أم 

 .(24-١٧أمحد مطر، تالء ابألحزان، فضحكه ضحك مر من شدة البكاء ) 

وتكاد الختلو قصيدة من قصائد أمحد مطر من السخرية أو املفارقة التصويرية. ولعل 
ة عوامل أمهها احلياة السياسية القلقة اليت يعيشها الشاعر،  هذه القناعات قد نبعت من عد

ع القمابإلضافة إىل قناعته مبرارة الواقع املرتدي السياسي املرير يف العامل العريب القائم على 
سأنشغل لبعض الوقت بدفن كرامة أمة  : "الداخلي واالنكسار اخلارجي يقول واصفا ذلك 

 . (24-2أمحد مطر، ) " الشارع كاملة التزال جثها مرمية على رصيف

وقد تكون جتربة شاعران ذاتية تعرب عن ذات الشاعر و مدی انفعاله مبوضوع ما أو  
 جتربة خاصة، لكننا جند أمحد مطر يتجاوز ذاته إىل آفاق عامة سياسية أو مع، ينفعل فيها

ة عام ويرى  مبوضوع معني وتشتد عاطفته حنوه، مما يقوي إحساسه ابلتجربة فيحوهلا إىل جترب 
ت إس إليوت: "أن جناح الشاعر ونضجه يزداد كلما ازدادت قدرته على اخلروج من إطار  

 .  (28عزا الدين االمساعيل، مشاعره الذاتية إىل اإلطار املوضوعي )
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ويتميز أمحد مطر بشجاعة اندرة يفسرها هبسترياي احلرب اليت تعرتي أجنب الناس يف 
 لخوف جعله داجنا ابلنسبة إليه يتجاهل وجوده ويسخر منهميادين القتال، فطول معاشرته ل

 .(١98٥: ٥4)أمحد مطر، 

حيث كانت القضية  ،وقد ارتبط الشاعر منذ بواكري حياته بواقع الشعب واألمة
السياسية يف سلم أولوايته، فهو يكتب للجماهري والوطن العريب أبسره وللمقاومة الشعبية يف 

د اليت تنخرط فيها مجوع الشعب املضطهد. وهلذا فأمحد  فلسطني، وحركات الرفض والتمر 
مطر هو مثرة احلزن والغضب والتمرد العريب على الواقع السياسي املرير يف وجدان أمته، وهذا  

 قدره ومصريه الذي ارتضاه لنفسه، بعد أن دفعه شعره هلذا الطريق كما يقول:

 أان الأكتب األشعار

 فاالشعار تكتبين

 حيا أريد الصمت كي أ

 ينطقينولكن الذي ألقاه 

 والألقى سوى حزن

 على حزن

 على حزن

 أكتب "أنين حي" 
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 على كفين؟

 أكتب "أنين حر" 

 وحىت احلرف يرسف ابلعبوديه 

 ( ١998 :9٠ )أمحد مطر،

ويف رد على سؤال حول هذه القصيدة مضمونه: مىت فقدت حريتك وتراكمت 
أجدها، لقد فقدت أشياء كثرية وكبرية   عليك األحزان؟ يقول أمحد مطر: مل أفقد حرييت حىت

ولو أنين فقدهتا لكانت كل تلك األشياء يف  .بسبب انشغايل ابحلفاظ على هذه احلرية
حوزيت ماء داي، حرييت هي أان ولن تستطيع أي قوة يف الدنيا أن جترديت منها ولو جردتين  

: 24-22، أمحد مطر) ي، لقد أودعتها القدرة على الصراخ حىت بعد مويتروحمن 
. من هنا ميكن أن نلخص قضية أمحد مطر يف احلرية وفلسطني وموقف احلكام من (١98٥

 هاتني القضيتني.

ألشعار ألمحد مطر بنظرية رالف  اجمموعة يف وجهني للمجتمع )صراع وتوافق( 4- 
 داهريندروف.

  و  الصراع) وجهان له  اجملتمع  أن تؤكد  اليت الرئيسية الشخصية هورالف داهريندروف 
.  وتوافق ونظرية الصراع نظرية: قسمني إىل يةجتماعاال النظرية تقسيم جيب وابلتايل( توافق
 الصراع منظري على وجيب اجملتمع يف االندماج قيمة فحص وتوافق منظري على جيب

.  الضغط هذا مواجهة يف مًعا اجملتمع تربط  اليت القوة واستخدام املصال تضارب  فحص
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 لبعضنا شرط وهو والصراع اآلراء توافق بدون يوجد لن اجملتمع أنف  رالف داهريندرو  اعرتف
 مسبق تكامل اليوجد. مسبق وتوافق هناك  يكن مل ما نزاع هناك يكون  لن لذلك،. البعض

  اآلراء يف توافق إىل الصراع يؤدي أن ميكن ذلك، من العكس على للنزاع، أساًسا يوفر
إثبات اآلية الشعرية هي من تربر  .(١9٥9: ١2٧ -١١٥، رالف داهريندروف)والتكامل

 اجلميلة يف اآلية التالية ) مفقودات(
 

 ..!!  مفقودات 

 املؤمت  ن   الرّئيسُ  زار  

 الو طن   والايت   بعض  

يَّنا  زار   وحني    ح 

 : لنا قال  

 الع ل ن   يف بص دق   شكاواكم هاتوا

افوا  ..أ ح داً  والخت 

 .الّزم ن   ذاك   مضى فق د  

يب فقال    : ( س ن  ح  )  صاح 

 سّيدي  اي
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؟ الّرغيفُ  أين    وال ّلنب  

؟ أتمنيُ  وأين    الّسك ن 

؟ توفريُ  وأين    امل ه ن 

 م ن   وأين  

؟ دومنا للفقري   الّدواء   يُوفـّرُ   مث  ن 

 سّيدي  اي

 .   أبداً  شيئاً  ذلك   م ن نـ ر   مل  

 : ح ز ن   يف الرئيسُ  قال  

ر ق    ج س دي ريّب  أح 

ل   هذا أ ُكل    ! ؟ بـ ل دي يف حاص 

ق ك   على ُشكراً  د   و ل دي  اي  تنبيه نا يف ص 

 . غ داً  اخلري   ترى سوف  

 (١٠4، ص. 2٠١١، أمحد مطر )

 اآلن حىت به شعر ملا لقائده اشتكى" حسن" السكان أحد أن املقطع هذا يظهر
 على العراقي شعب نيابة  من رد أنه  مطر أمحد أظهره  تفسري هي" حسن" الشخصية فإن
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 أتمني وأين واللنب؟ الرغيف أين" مثل األسئلة  بعض. دادياإلستب حسني صدام  قيادة
 الوقت ذلك  يف العراقيون يشعر الذي الواقعية حالة  هي" املهن؟ توفري وأين السكن؟

  االستبدادي حسني صدام قيادة بسبب املعاانة مدى على العراقي الشعب واالضطراابت 
  املصال  الصراع حسني امصد فحص .أخرى بلدان مع الصراع إىل تدعو  اليت والسياسية
 . الضغوط هبذه  الناس  يربط الذي العنف واستخدام

  اجلمهور  على األسئلة حسني صدام طرح القصيدة يف حدث  الذي توافقحينما 
افوا وال، الع ل ن   يف بص دق   شكاواكم هاتوا" ق ك   على ُشكراً ، أ ح داً  خت  د  ،  و ل دي اي تنبيه نا  يف ص 

 احلاكمولكن  اجملتمع يف النزاهة قيمة  اختبار ، ويظهر صدام حسني " غ داً  اخلري   ترى  سوف  
 نفسه الوقت ويف الشعب، ابزدهار بوعده الوفاء يف احلاكم ينجح مل. لشعبه الوعود خيالف

 . ابألمان  شعوراً   الناس منح
 

 يف جمموعة ألشعار ألمحد مطر بنظرية رالف داهريندروف. القوة والسلطة ٥-
 يف  نيتكمن ام ألهن اثبتة ليست السلطة و القوة فإن ،وفرالف داهريندر ل وفًقا

  ما  بيئة يف ابلسلطة يتمتع الذي الشخص على يتعني ال لذلك . الشخص يف وليس املنصب
  يف اثنوي موقع يف ما شخص يشغل قد وابملثل،. أخرى بيئة يف سلطة ذا منصًبا يشغل أن

  تنص  اليت رالف داهريندروف  جةح من هذا ينبع . أخرى جمموعة يف أعلى منصًبا ما جمموعة
 بشكل املنسقة اجلمعيات  يسميها اليت الوحدات  من عدد من يتكون اجملتمع أن على

  ملناصب اهلرمي التسلسل عليهم يسيطر ألفراد رابطة أنه على اجملتمع إىل يُنظر. حتمي
 ةالسلط مناصب شغل للفرد ميكن ،  خمتلفة مناصب من يتكون اجملتمع  ألن  نظرًا. السلطة
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إثبات اآلية الشعرية هي من   . أخرى وحدات  يف اثنوية  مناصب وشغل واحدة  وحدة يف
 تربر اجلميلة يف اآلية التالية )احلصاد(

 احلصاد

 أمريكا تطلق الكلب علينا
 و هبا من كلبها نستنجد

 أمريكا تطلق النار لتنجينا من الكلب
 فينجو كلبها… لكننا نستشهد

 …أمريكا تبعد الكلب
 !بدال منه علينا تقعدو لكن   !

 ( ١٥2، ص. 2٠١١،  أمحد مطر )ا

 وكره استياء عن تعبري أعمق هواحلصاد مبعين أنه الميكن الشعور بوقت حصاد 
 مطهر أمحد الراوي قبل من بغضب تسليمها يتم الشعر هذ يف آية كل.  أمريكا جتاه العراقيني

  حيوان أبنه ويعرف كلبب کايمر أ مطهر أمحد يشبه. العراقي الشعب مشاعر ميثل الذي
 السمات  تستخدم ولكن عام بشكل الكلب مثل وشجاعة وذكية قوية دولة أمريكا. قذر

 .الناس يكرهه حلىت الكلب  احتقار إىل ويؤدي للهجوم

 أتثريا اليت الدول من إحدى هذه؟ العظمى القوة دولة عن اليعرف من أمريكا، مثل
 من والثانية  األوىل الفقرتني يف. أجلها من ء شي أي  تفعل أن  ميكنها عظمى وقوة العامل يف
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  القرويون، ينتظرها اليت احلصاد فرتة .العراق جتاه األمريكية القوة و السلطة شرج قد الشعر،
  الصاخبة،  السعادة هبتافات  املليء احلصاد وموسم الشعبية، ابألسواق املزدمحة احلصاد وفرتة
  أزواجهن  فقدوا الذين األرامل ودموع عبهممال فقدوا الذين األطفال بصرخات  تزيينها  جيب

 . حليفة جيش  بندقية برصاص. وأطفاهلم
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 الباب الرابع 

 ةاخلالصة واالقرتاح

 اخلالص -أ
 دراسة أدبيةب موعة األشعار ألمحد مطرجميف  يجتماعالصراع االمث البحث عن  
 :. من تلك جمموعة األشعار نتائج البحث فيما اتيل ية لرالف داهريندوفاجتماع

كذلك مما يظهر يف شعر أمحد مطر السياسي حماولة تعبئة الشعوب العربية وحماولة  -١
 . أتليبها على حكامها حىت تثور عليهم من أجل نيل احلرية املنشودة

واألمة  ، بتغيري اجملتمع العريب ن الثورة على السلطة لن حتدث اإلأبلقد آمن أمحد مطر   -2
رقة واالختالف والصراع فيما بينها حىت على العربية ككل، هذه األمة اليت تعيش ال

 سفاسف األمور. 

 ة االقرتاح -ب
دراسة  ب موعة األشعار ألمحد مطرجميف  يجتماعالصراع اال قد انتهى البحث عن

اليت تعّلمنا عن الصرب، قانعة علي قدرة هللا و الميلك  ية لرالف داهريندوفاجتماع أدبية
 ية لرالف داهريندوفاجتماع أدبيةوتفهيم نظرية  موعة األشعار جم صفة أثر. فبقرائة هذه 

 سيزيد علمّيا دراية ومنى اخلري اليه. آمني. 
من الكمال. فلذلك يرجو الباحث  باحث أن يف هذا البحث خطأ ونقصااعرتف ال

النقد واالقرتاحات واالصطالحات ألن جيعل تكميله وتصويب أخطاءه ويعطي معلومات 
 انفعة.
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 السيرة الذاتية 

 
 ١99٧يسر العز فرحاين، ولد يف العاشر من أغسطس سنة 

أ دراسته يف املدرسة اإلبتدائية اإلصالح وخترج فيها  ميالدية. بد
ميالدية. والتحق دراسته إىل املدرسة املتوسطة   2٠١٠سنة 

ميالدية. مث التحق  2٠١٣اإلسالمية بليتار وخترج فيها سنة 
دراسته إىل معهد املقدسة لتحفيظ القرآن وخترج فيه سنة  

لغة ميالدية. والتحق دراسته بعد ذلك إىل قسم ال 2٠١٦
العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم 

ميالدية. رغب  2٠2٠اإلسالمية احلكومية ماالنج وحصل على درجة البكالوريوس سنة 
فن التصوير وحصل ليسر العز فرحاين يف فن التصوير، وقد شارك العديد من املسابقات 

ىل ذلك، أحب يسر العز فرحاين رعاية الغنم والبقر اجلميلة. إضافة إ على عدة أصوار املناظر
 والدجاجة من أجل مساعدة أبيه.  


