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ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات إن احلمد هلل حنمده  

أعمالنا. من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أال إله إال هللا وحده  
 ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى هللا وسلم عليه وعلى آله وصحبه أمجعني

 :ال نيب وال رسول بعده، أما بعد
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موالان مالك إبراهيم احلكومية   هبا بكلية العلوم اإلنسانية جبامعةيف قسم اللغة العربية وأد
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 مستخلص البحث 
 

نور  ".  2021  .العزيزة،  شعر  نظرية    راشيلحتليل  على  قباين  لنزار  فيلهلم وأخواهتا" 
البحث  )دراسة هرمنيوطيقية(دليت وأدهبا. كلية    اجلامعي..  العربية  اللغة  قسم 

 العلوم اإلنسانية. جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
 الدكتور عبد املنتقم األنصاري:    املشرف
 أوسدروكلم، فيله ،هرمنيوطيقية  شعر، : األساسيةكلمات 

 
 عن  حتكي القصيدة "رسيلو وأخواهتا" عن حالة قاان اليت دمرت بعد احلرب، وتصف

تتحدث عن اليت  حزن ودمار شعب الفلسطيين. نظرية فيلهلم ديلثي التأويلية هي نظرية  
ابلتاريخ.   املرتبط  املعىن  هذاتفسي  اهلدف  إيرلبنيس  مفهوم    ملعرفة(  1:  هي  البحث  إن 

(erlebnis  )  ملعرفة(  2  بنظرية هرمنيوطيقية فيلهلم دليتيف شعر "راشيل وأخواهتا" لنزار قباين  
بنظرية هرمنيوطيقية  يف شعر "راشيل وأخواهتا" لنزار قباين  (  Ausdruckأوسدروك )مفهوم  

يف شعر "راشيل وأخواهتا" لنزار قباين  (  verstehenفارستيهن )مفهوم  ملعرفة( 3 فيلهلم دليت
 بنظرية هرمنيوطيقية فيلهلم دليت.

 

البحث حبث وصفي  إن   الباحثةنوعي،  و هذا  وتدوين   تستخدم  القراءة  تقنيات 
ابستخدام منظور أتويل ويلهلم ديلثي وحللت الباحثة البياانت  .  جلع البياانت   املالحظات 

  راشيل   شعريف   verstehen ومفهوم ausdruck ومفهوم erlebnis للحصول على نتائج مفهوم
 ا. وأخواهت

 يشمل  اوأخواهت  راشيل  شعرفهوم االرلبنيس يف  ( م1هي:    هذا البحثالنتائج  ومن  
،  من جتربة حياة نزار قباين  استعرض   ا وأخواهت  راشيلقباين واتريخ شعر    ياة نزار احلجتربة    على

، وهي  يات نزار قباين عن مشاعرهيف شكل تعب ا وأخواهت راشيل  شعر( مفهوم استغل يف 2



 ي 

 ، وهذه التعبيات واردة يف شكل دمار يف وصف حالة قاان بعد احلرب الغضب واحلزن وال
التشبيه،  لغة رم التزامن    بالغةاملسخرية ،  ال،  تجسيدالزية مثل  يف    فارستيهن  ( مفهوم3و 
غضب نزار قباين جتاه العرب هلزميته يف احلرب وحزنه على  وأخواهتا تشمل على    راشيلشعر  

 .شعرهتدمي قاان الذي وصفه يف  
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ABSTRACT 
 

Azizah, Nurul. 2021. Analysis of the Poetry Rasyilu wa Akhwatuha by Nizar 

Qabbani based on Wilhelm Dilthey's Hermeneutics theory. 

Thesis. Department of Arabic Language adn Literature, Faculty of 

Humanities, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University of 

Malang. 

Supervisor : Dr. Abdul Muntaqim Al-Anshory, M.Pd.  

Keyword : ausdruck, hermenutic, poetry, wilhelm Ausdruck 
 

 

The poem Rasyilu wa akhwatuha tells about the state of Qana which was 

destroyed after the war, the poem describes the sadness and destruction experienced 

by the Palestinian people. Wilhelm Dilthey's hermeneutic theory is a theory that 

talks about the interpretation of meaning related to history. This study aims to: 1) 

find out the concept of erlebnis in Rasyilu wa akhwatuha's poetry, 2) find out the 

concept of ausdruck in Rasyilu wa akhwatuha's poetry, 3) find out the concept of 

verstehen in Rasyilu wa akhwatuha's poetry. 

 This research is a descriptive qualitative research, and in data collection, 

researchers used reading, and note-taking techniques. From the data obtained, the 

researcher conducted an analysis using the perspective of Wilhelm Dilthey's 

hermeneutics to obtain the results of the erlebnis concept, the ausdruck concept and 

the verstehen concept contained in the poem Rasyilu wa akhwatuha by Nizar 

Qabbani. 

 The results obtained are 1) the concept of erlebnis in the poetry of Rasyilu 

wa akhwatuha includes the life experience of Nizar Qabbani and the history of the 

poetry of Rasyilu wa akhwatuha which is viewed from the life experience of Nizar 

Qabbani, 2) The concept of ausdruck in the poetry of Rasyilu wa akhwatuha in the 

form of Nizar Qabbani's expressions expressing his feelings, namely feelings of 

anger, sadness and destruction in describing the condition of Qana after the war, 

these expressions are contained in the form of figurative language such as simile, 

personification, irony, hyperbole and sinekdoce 3) The concept of verstehen in 

Rasyilu wa akhwatuha includes nizar qabbani's anger towards the Arabs for his 

defeat in the war and his sorrow for the destruction of Qana which he describes in 

the poem.  
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ABSTRAK 

 

Azizah, Nurul. 2021. Analisis Puisi Rasyilu wa Akhwatuha karya Nizar Qabbani 

berdasarkan teori Hermeneutika Wilhelm Dilthey. 

Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Fakultas 

Humaniora. Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim. Malang. 

Pembimbing  : Dr. Abdul Muntaqim Al-Anshory  

Kata kunci  : ausdruck, hermeneutika, puisi, wilhelm 

 

Puisi Rasyilu wa akhwatuha merupakan puisi karya Nizar Qabbani yang 

menceritakan tentang keadaan Qana yang hancur setelah perang, puisi tersebut 

menggambarkan kesedihan dan kehancuran yang dialami masyarakat Palestina. 

Teori hermeneutika wilhelm dilthey adalah teori yang berbicara tentang interpretasi 

makna yang berhubungan dengan sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) 

mengetahui konsep erlebnis dalam puisi Rasyilu wa akhwatuha, 2) mengetahui 

konsep ausdruck dalam puisi Rasyilu wa akhwatuha, 3) mengetahui konsep 

verstehen dalam puisi Rasyilu wa akhwatuha.  

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Dengan teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik baca dan tekni catat. Peneliti 

melakukan analisis dengan menggunakan perspektif hermeneutika wilhelm dilthey 

untuk memperoleh hasil bentuk konsep erlebnis, konsep ausdruck dan konsep 

verstehen yang terdapat dalam puisi Rasyilu wa akhwatuha karya nizar qabbani. 

 Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) Konsep erlebnis dalam puisi 

Rasyilu wa akhwatuha meliputi pengalaman hidup Nizar Qabbani dan sejarah puisi 

Rasyilu wa akhwatuha yang ditinjau dari pengalaman hidup Nizar Qabbani, 2) 

Konsep ausdruck dalam puisi Rasyilu wa akhwatuha berupa ungkapan-ungkapan 

Nizar Qabbani yang mengekspresikan perasaannya, yaitu perasaan marah, sedih 

dan hancur dalam menggambarkan kondisi Qana pasca perang, ungkapan-

ungkapan tersebut tertuang dalam bentuk majas seperti majas simile, personifikasi, 

ironi, hiperbola dan sinekdoce 3) Konsep verstehen dalam Rasyilu wa akhwatuha 

meliputi kemarahan nizar qabbani kepada bangsa arab atas kekalahan dalam perang 

dan kesedihannya atas hancurnya Qana yang digambarkan olehnya dalam puisi. 
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 ولالفصل األ
 املقدمة 

 خلفية البحث .أ
هو إرادة قوية متسك هبا األدابء يف   األساسي  يةنشأة األعمال األدب  عاملكان  
. يف العمل النظرات والنصائح بوسيلة اللغة حيث قدموا به كينونية أنفسهمو تعبي اآلراء،  

  جزء اليت مر هبا. وهذا ألنه    واخلربات األديب، ميكن لألديب أن يكشف عن األحداث،  
اجملتمع يعيش ويرتبط ابألشخاص من حوله، حبيث تؤثر البيئة دائًما على األديب   من

أثناء عملية إنشاء عمل أديب. لذلك، ميكن القول أن األعمال األدبية هي انعكاس  
 .حلالة اجملتمع حيث يعيش األديب فيه

ل اخلربات، أو الرسائل بشكل  منذ العصور القدمية، مت اختيار األدب كوسيلة لنق
لعب دورا مهما يف إيصال الرسائل األخالقية إىل كل تل األديب ا. يعترب أن األعمكتايب

الشعر. والشعر هو تعبي الشخص منها  قارئه. وهناك أنواع عديدة من األعمال األدبية  
عناصر العواطف، واخليال، واألفكار، واآلراء،    شيء رآه أو مسعه أو اختربه. فيه  عن

والنربة، واإليقاع، ومخس انطباعات حسية، وترتيب الكلمات، والكلمات التصويرية،  
ومشاعر األديب. هذا جيعل الشعر أكثر صعوبة ولديه درجة عالية من التعقيد يف التقاط 

 معناه.

فهم شكل ومعىن يف    مناهج خاصةبسبب صعوبة فهم الشعر، هناك حاجة إىل  و 
النظرية  من املناهج أو النظرايت اليت ميكن استخدامها يف فهم الشعر هي  .  لياالشعر ك

)  رمنيوطيقيةاهل ديليت  النظرية   (.Wilhelm Diltheyلفيلهلم  من  اهلدف  لويلهلم،  ووفًقا 
هو أساس العلوم االجتماعية اإلنسانية اليت تفهم التعبيات النفسية البشرية،    رمنيوطيقيةاهل

ليس فقط من خالل الرؤية من جانب نفس األديب بل أيًضا من خالل الدمج التارخيي. 
تتميز هذه النظرية   لفيلهلم ديليت ثالث نقاط  رمنيوطيقية النظرية اهل  ولفهم النص قدمت
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فارستيهن  ، و أوسدروك، و  إيرلبنيس، وهي  يوطيقية األخرىرمناهل  ت النظرايمن غيها من  
 .  (55، ص. 1993)مسريونو، 

إىل    مفهوم  كان يهدف  احلياة  معرفة  إيرلبنيس  النفسية  أو  جتارب  التعبيات 
  . و العمل  بداعمرتبط إبجتارب احلياة  عند ما نشر الشعر، و يف هذا املفهوم    البشرية

 أمامعرفة تعابي احلياة اليت متثل جتارب احلياة البشرية.  يهدف إىل    مفهوم أوسدروك  
معرفة احلالة النفسية من خالل التجارب والتعبيات فهو يهدف إىل  مفهوم فارستيهن  

  تبدو   اتفسيه يف    حبيث  فهم هذه املفاهيم الثالثة مهملك الشخص.  ذاليت يعرب عنها  
  ابلنظر يتحقق فهم معىن العمل األديب    حىت  ،مع النصوص   ة التارخييناحية  الالعالقة بني  

ومنها    إىل األحداث واألفكار والتجارب التارخيية لألديب عند إنشاء األعمال األدبية
 . الشعر

 هو ،  شعراء العرب البارزين الذين كانت أعماهلم مؤثرة يف عصره نزار قباينومن  
نزار املرأة  ،  ورومانسي  الذي كان جممل موضوعه شهواين  هشعر بشاعر مشهور   أيخذ 

استخدم  و   هقلبكتب من  نزار قباين  لشعر  ألشعاره. وكان الكموضوع مركزي ومصدر إهلام  
  والصفة اخلاصة . العربية العامية يف لغة  يقتصرال مع كونه يومية وكلمات  ابسيط أسلواب

 . (66،  2015)زحدي،    قصيةال   همن أبياتاملعلومة  وبساطته  أوزانه  لشعر نزار قباين هي  
تظهر و على حرية نزار قباين يف التعبي يف شعره.    حرية املوضوع  شعر نزار قبايندل كون  

 . حريته يف شعره حول موضوع احلب والعاطفة

هزمية    يف زمن  واألحداث التارخيية تبدو   نزار قباينوالعالقة بني ظهور أحد أشعار  
العربية النكسة. وهو  الشعوب    تسميه  حرب ستة أايم أو كما   ،1967يونيو  يف    العرب  

على صعيد الصراع العريب اإلسرائيلي واليت حدثت بني كل من إسرائيل   احلرب الثالث
توقف نزار قباين مؤقًتا عن كتابة الشعر العريب وحتول إىل الشعر    .ومصر وسوراي واألردن

فيه القادة العرب   دعاالنقدي الذي  هغضب. واصل قباين نشر شعر املضمون ابلالوطين 
جئني العرب الضحااي  لال  شؤومصف قباين يف شعره الوضع املوو على التعلم من اهلزمية.  



3 

 

ه ، اليت أاثرت غالًبا مواضيع اجتماعية وسياسية،  أشعار بسبب    إباثرة كراهيتهم لليهود. 
وانتقاده    ةالعربي   رةزيبسبب طالقته يف إلقاء خمتلف الظروف يف اجللكنه  عرف أبنه عريب. و 

  ها مواضعأكثر  ه اليت تكون  شعار من النقاد مع نزار ألن أ الكثي  قصيدة، يتناقضون  اليف  
واملرأة، غي   احلب  الشعر    مناسبةشهوانية عن  )كحف،    عروبةموضوع    حتتلكتابة 

2000 ،43). 

  نزار قباين يف أجواء األمل واملعاانة اليت عاشها الفلسطينيون بعد احلرب، سكبها  
بحث شعر مناسباً جداً لل هذا ال    ت الباحثة أنعترب وا  وأخواهتا".   راشيلشعر بعنوان "

فيه.   النصوص مضمون  بسبب   هذا املستخدمة  الكلمات  و كذلك كانت  الواردة  يف 
هذا ، يستخدم  لفيات بناًء على هذه اخلو   معىن اترخيي.ه  شطر ولكل    جدا  ةالشعر رائع

ل  هيمينوطيقا  انهجمالبحث   وغيها  والتاريخ  االجتماع  وعلم  الفلسفة  فهم يتطلب 
يف    ضمونامل الشكل،  لذلك،  .الشعرالوارد  حول  البحث  هذا  املعىن و يدور  الداللة، 

 .لفيلهلم دليت  يةرمينوطيقهنظرية    على ضوء   وأخواهتا" لنزار قباين  راشيلشعر "والفهم يف  

 أسئلة البحث  .ب
 األسئلة اآلتية:  سرتكز هذه الدراسة علىبحث السابقة خلفية النظرا إىل 

لنزار قباين    (Erlebnis)إيرلبنيس  مفهوم    كيف -1 بنظرية  يف شعر "راشيل وأخواهتا" 
 ؟ هرمنيوطيقية فيلهلم دليت

بنظرية يف شعر "راشيل وأخواهتا" لنزار قباين    (Ausdruck)وسدروك  أمفهوم    كيف -2
 ؟ هرمنيوطيقية فيلهلم دليت

بنظرية  يف شعر "راشيل وأخواهتا" لنزار قباين  (Verstehen)فارستيهن مفهوم  كيف -3
 ؟ هرمنيوطيقية فيلهلم دليت

 أهداف البحث .ج
 دراسة إىل:الهتدف هذه ، ةلى أسئلة البحث السابقاعتمادا ع
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)مفهوم    عرفةمل -1 قباين  (  Erlebnisإيرلبنيس  لنزار  وأخواهتا"  "راشيل  بنظرية  يف شعر 
 .هرمنيوطيقية فيلهلم دليت

بنظرية  يف شعر "راشيل وأخواهتا" لنزار قباين  (  Ausdruckوسدروك )أمفهوم    ملعرفة -2
 .هرمنيوطيقية فيلهلم دليت

بنظرية يف شعر "راشيل وأخواهتا" لنزار قباين  (  Verstehenفارستيهن )مفهوم    ملعرفة -3
 .هرمنيوطيقية فيلهلم دليت

 فوائد البحث  . د
بياهنما  فوائد تطبيقية. و فوائد نظرية و    تنقسم إىل  الدراسة  هذهفوائد  أما  

 كما يلي: 
 النظرية الفوائد -1

، خاصة عن النظرية لتوسيع العلوم واملعرفة عن األدب  هذه الدراسةكون أن ت (أ
 اهلرمنيوطيقية عند فيلهلم دليت.

فيلهلم دليت و تطبيقها  النظرية اهلرمنيوطيقية عند    من  اأو مصدر   اجعر مأن تكون   (ب 
 يف شعر.

 التطبيقية الفوائد -2
وأخواهتا" ابستخدام   راشيلحتليل شعر "أن تفيد الباحثة ابمتالك القدرة على  (أ

 النظرية اهلومنيوطيقية عند فيلهلم دليت. 
ت (ب  النظرية اهلرمنيوطيقية يف جامعة    ةوسيلة املراجع العلميكون  أن  خاصة عن 

 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
 .ه الدراسة مرجعا للباحثني القادمنيكون هذأن ت  (ت 
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 حدود البحث  .ه
ة وأخواهتا" لنزار قباين ابستخدام النظري  راشيلشعر "  حتليل  علىالبحث    اكز هذي س

فيلهلم دليت وهي ختتص على     إيرلبنيس، وأوسدروك، ثالثة مفاهيم  اهلرمنيوطيقية عند 
 فارستيهن. و 

 السابقة الدراسات . و
حيث تستحدمها يف أداء هذا البحث.  اليت    سابقةالباحثة دراسات  لت القد مجع

ابحثة االختالف    كانت الدراسات السابقة مزيدة يف العلم و عملية البحث. وجدت ال
 والتشابه بني هذا البحث والدراسات السابقة كما أييت:

(، بعنوان "حتليل هرمنيوطيقية فيلهلم دليت عن شعر دعاء ألمي 2019نيال فرح ) -1
لدراسة هو حتليل معين يف شعر دعاء ألمي مهزة من مهزة". كان الغرض من هذه ا

حيث أفكاره وجتارب حياته، أظهر هذا الشعر العالقة بني اخلادم مع ربه. النوع 
الكيفي.  م املنهج  هو  البحث  هذا  بني  ن  التشابه  الباحثة  الدراسة  هذه  وجدت 

هب ستقوم  الذي  والبحث  املستخدمة    االسابقة  النظرية  يف  النظرية الباحثة  وهي 
أما   دليت.  فيلهلم  عند  الدراسة. كان  اهلرمنيوطيقية  موضوع  يف  فهو  اإلختالف 

 راشيل البحث األول حيلل شعر "دعاء" ألمي مهزة، وهذا البحث سيحلل شعر "
 وأخواهتا" لنزار قباين. 

2- ( داماينيت  جيجيليا  سوليستجاين،  شعر2020إندانج  اترخيي  قيمة  كشف  "  ( 
دراسة (سيجانتونج    Valentinus Paroki Aloysiusيف    كاثوليكي  للشباب "  احلياة

اجلوانب التارخية يف الشعر   إىل. وهدف البحث  (يلهلم دليتحتليلية هرمنيوطيقية ف
هرمنيوطيقا   دليتفبتحليل  يتضمن    يلهلم  حية(،    إيرلبنيساليت   أؤوسدروك )جتربة 

هذا   الذي استخدمه  والنوع)فهم( اليت يستخدم مبعىن خاص.   فارستيهن)عبارة(،  
التشابه بني  ي.  الوصفي الكيف  البحث هو الباحثة  السابقة هذه  وجدت    الدراسة 

اهلرمنيوطيقية البحث الذي ستقوم به الباحثة يف النظرية املستخدمة وهي النظرية  و 



6 

 

ول يبحث يف يف موضوع الدراسة. كان البحث األعند فيلهلم دليت. واالختالف  
أما   احلياة"،  قيمة  "كشف  شعر  السابقةالهذه  اتريخ  شعر   دراسة  سيبحث يف 

 .وأخواهتا" لنزار قباين راشيل"
3- ( "2019حبر  شعر  معين  "حتليل  بعنوان   ،)sayang-sayang يف مندار  لقبيلة   "

البحث  هذا  يف  البحث  أهداف  هرمنيوطيقية(.  حتليلة  )دراسة  غربية  سوالويزي 
" لقبيلة مندار يف سوالويزي sayang-sayangملعرفة معين الوارد يف شعر "العلمي هي  

غربية ابستخدام املنهج الوصفي الكيفي. جيد الباحث نتيجتني من ذالك التحليل 
الدراسة السابقة هذه  وجدت الباحثة التشابه بني    و مها معين الداللة ومعين الضمين.

. املستخدمة وهي النظرية اهلرمنيوطيقية  البحث الذي ستقوم به الباحثة يف النظريةو 
يبحث عن معين   دراسة السابقةالهذه  أما اإلختالف فهو يف موضوع الدراسة. أما  

" لقبيلة مندار يف سوالويزي غربية، أما هذا البحث سيبحث  sayang-sayangشعر "
 وأخواهتا" لنزار قباين وختتص بنظرية فيلهلم دليت  راشيليف شعر "

(، مبوضوع "القيم األخالقية يف رواية "اخليميائى" لباولو  2017أمحد ضياء املنبه ) -4
كويلو )دراسة حتليلية هرمنيوطيقية(. كتبها الطالب يف اجلامعة موالن مالك إبراهيم 

قيمة أخالقية يف   عن ما الوقائع اليت حتتوي ماالنج. وهدف البحث هو ملعرفت
لباولو كويلو، وما القيم األخالقية يف الوقائع اليت وقعت يف رواية  رواية "اخليميائي"  

هذا  تستخدمها يف  اليت  وطريقة  هرمنيوطيقا.  بتحليل  لباولو كويلو  اخليميائى"   "
( تكون يف 1البحث هي البحث املكتيب. ونتائج البحث اليت وجدت الباحثة مها:  

( وتكون فيها  2ائى" لباولو كويلو عشرة وقائع حتتوي قيمة أخالقية،  رواية "اخليمي
إثنتا عشرة قيمة أخالقية وكانت تلك القيم تقضي أبربعة أركان حلصول إىل حسن 

وجدت الباحثة التشابه بني   اخللق عند اإلمام الغزايل يف كتابه "إحياء علوم الدين".
ثة يف النظرية املستخدمة وهي النظرية  الدراسة السابقة والبحث الذي ستقوم به الباح

  دراسة السابقة الهذه  اهلرمنيوطيقية. أما اإلختالف فهو يف موضوع الدراسة. أما  
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يبحث القيم األخالقية يف رواية "اخليميائى"، أما هذا البحث سيبحث يف شعر 
 .وأخواهتا" لنزار قباين وختتص بنظرية فيلهلم دليت راشيل"

5- ( نوريدي  حميوين،  النسيفل،  واإلجتماعية 2019عبد  التعليم  "قيمة  بعنوان   ،)
" وصية  والروحية يف  اجمليد   "Renungan Masaوالثقافية  عبد  الدين  زين  لتنجكو 

)دراسة حتليلية هرمنيوطيقية(. اهلدف من هذا البحث هي لستكشاف قيم الرتبية 
الشخصية يف الوصية ابستخدام دراسة حتليلية هرمنيوطيقية جورج جادامر. يف هذا 

شكل   12البحث استخدام الباحث املنهج الكيفي. اما تنائج البحث هي هناك  
شكل من قيمة اإلجتماعي، و أربعة من قيمة    4لرتبوي و  من قيمة الشخصي ا

  الثقايف ، و مخسة من قيمة الروحي ، ومع تعليم الشخصية ابعتباره القيمة املهيمنة. 
الباحثة   االدراسة السابقة والبحث الذي ستقوم هب   هذه  وجدت الباحثة التشابه بني 

إلختالف فهو يف موضوع يف النظرية املستخدمة وهي النظرية اهلرمنيوطيقية. أما ا
أما   السابقةال  ه هذالدراسة.  والثقافية   دراسة  واإلجتماعية  التعليم  قيمة  يبحث 

 راشيل"، أما هذا البحث سيبحث يف شعر "Renungan Masaوالروحية يف وصية "
 .وأخواهتا" لنزار قباين وختتص بنظرية فيلهلم دليت

(، بعنوان رابعيات موالان جالل الدين الرومي بنظرية هرمنيوطيقية  2019فتماوايت ) -6
الطالب يف اجلامعة موالن مالك إبراهيم ماالنج. اترخيية ويلهلم دليت. كتبتها الطالبة  

يهدف هذ البحث ملعرفة مفهوم إيرلبنيس وأؤوسدروك و فارستيهن يف رابعيات 
( مفهوم 1ج البحث اليت وجدت الباحثة هي:  موالان جالل الدين الرومي. ونتائ 

إيرلبنيس يف رابعيات موالان جالل الدين الرومي هو ابلنظر إىل خربة رومي يعين 
( مفهوم أؤوسدروك يف 2حىت جيعال واحدا،    1244تبدأ من مقابلةه بشمس سنة  

،  رابعيات رومي هو تعبي الفراح واحلزين والشوق إىل حبيبه أي مشس الدين التربيزي 
 . ( مفهوم فارستيهن يف رابعيات رومي هو كل حياته ممتلئ بشمس3
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7- ( خليل 2019مروة  إلبراهيم  وأعماق  أفاق  ديوان  يف  الدينية  القيم  مبوضوع   ،)
العالف )دراسة هرمنيوطيقية بول ريكور(. اهلدف من هذا البحث هو ملعرفة القيم 

ينية ابلنظار هرمنيوطيقيا الدينية يف ديوان أفاق وأعماق إلبراهيم خليل و القيم الد
لبول ريكور. وحصول من هذا البحث قيمة الدينية يف ديوان أفاق إن عمل إبراهيم 
خليل يف شكل اإلميان ابهلل سبحانه وتعاىل، خلق هللا كل العوامل املوجودة، مبا يف 
اخلي  فعل  هو  له  إرضاء  األكثر  الفعل  له،  عن  مسؤولون  البشر  البشر،  ذالك 

ف يشعر البشر نتائج أفعاهلم، اخلي والشر، يف حياة أبدية واحدة لآلخرين، وسو 
السابقة وهذا البحث الذي ستقوم به .  يف األايم اليت تليها التشابه بني الدراسة 

الباحثة يف النظرية املستخدمة وهي النظرية اهلرمنيوطيقية. أما اإلختالف فهو يف 
دينية يف ديوان أفاق وأعماق  موضوع الدراسة. أما البحث األول يبحث القيم ال

وأخواهتا" لنزار   راشيلأما هذا البحث سيبحث يف شعر "  إلبراهيم خليل العالف،
 قباين وختتص بنظرية فيلهلم دليت

شعر راشيل وأخواهتا لنزار قباين على   حللتبناء على الدراسة السابقة، موقف الباحثة  
شعر  م  وهذا البحث له اختالف ابلبحث السابق. هذا البحث استخدا.  فيلهلم دليتنظرية  

حتليل هرمنيوطيقية  دراسة  حيث أن البحث السابق الذي تركز ابل  راشيل وأخواهتا لنزار قباين
السابقة والبحث   ات تشابه بني الدراس، و كموضع   فيلهلم دليت عن شعر دعاء ألمي مهزة

 . والبحث آخر الباحثة يف النظرية املستخدمة وهي النظرية اهلرمنيوطيقية  االذي ستقوم هب
موضوعهناك   يف  ال.  اإلختالف  الباحثة  استخدامت  البحث  دذا  يف  لتحلل    شعر فإذا، 

 .فيلهلم دليتبنظرية هرمنيوطيقية برتكزت إىل الدراسة 
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 منهج البحث .ز
 نوع البحث -1

الكيفي.   البحثالباحثة يف هذا البحث هو    البحث الذي تستخدمهنوع  
يف و البحث الكيفي يعتمد على الباحث نفسه كآلة رئيسية يف حتليل البحث.  ف

البياانت البحث الكيفي يشرف على السياق و الظواهر اليت حتدث يف اجملال.  
نصوص و اليت مت احلصول عليها من هذه الدراسة هي يف شكل جتربة ميدانية و 

الباحث نصوص الذي يتم وصفها وتف ، ص.  2007س،  )ابجن  سيها من قبل 
البياانت اليت مت احلصول عليها يف هذه الدراسة هي يف شكل نصوص   (.2-3

 . و الظواهر  وفقا للسياقمث وصفها 
البحث حبثا وصفيا.  يعد   البحث   يالوصفوالبحث    هذا  أكثر مناهج 

لفهم   للواقع اإلجتماعي كسبيل  وااستخالص مساته وأييت على مالءمة  ظواهره 
مرحلتني، مرحلة اإلستكشاف والصياغة اليت حتتوي بدورها على ثالث خطوات 
هي تلخيص تراث العلوم االجتماعية فيما يتعلق مبوضوع البحث، واإلستناد اىل  

 . (58، ص. 1999وع الدراسة )قاسم،  العلمية والعلمية مبوضذوي اخلربة 
هذ أيضا   يتضمن  مكتبيا  البحث  تقنيات  ألنه  ،  حبثا  من  مجع  يظهر 

أي عن طريق مجع البياانت من مجيع أنواع املصادر مثل املكتبات أو  البياانت،  
 (. 33، ص. 20017)انواوي،  آخرمكان 

 مصادر البياانت  -2
البحث،   إجراء  هناك مصدر  يف  يكون  أن  أما مصدر  .  البياانت جيب 

اليت حنصل   األحداث  وكذلك  معلومات يف شكل شيء جمردة،  فهو  البياانت 
، ص. 2010)ستاك،   عليها يف وقت معني، وجنعلها مرجعا يف عملية البحث

 نوي. ااملصدر الرئيسي واملصدر الث در البياانت تنقسم إىل قسمني،صام(. و 91
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 ة يدر الرئيسيااملص (أ
الرئيسية  ااملص مباشر،    هيدر  الباحث  ومجعها  عليها  احلصول  مت  اليت 

البحث من خالل طريقة معني  الرئيسي يف  املصدر  فيه  يتم  وكذالك مكان 
البياانت  ويداينتو   جلمع  ص.  2015،  آخرينو   )  البياانت  (.  4،  ومصدر 

 وأخواهتا" لنزار قباين. راشيلذا البحث هو شعر "هل الرئيسي
 ة الثانويدر ااملص  (ب 

الثانوية هي اليت   البياانت  الباحثتمصادر  ة  من املصادر املتاح  ة تم مجعها 
الثانويةاملختلفة.   البياانت  مصادر  والتقارير من    يتكون  واجملالت  الكتب 

هذا البحث مصادر البياانت الثانوية  (.  58، ص.  2015سيوتو وصديق،  )
الدراسة  هي   بتحليل  صلة  هلا  اليت  نظرية   اهلرمنيوطيقيةالكتب  عن  وخاصة 

هنج اهلرمنيوطيقية لدراسة التاريخ والثقافة عند فيلهلم   فيلهلم دليت، منها كتاب 
و كذلك  و   .دليت ونصوص  تعليقات  هبذا   ةالسابق  ات دراسالمن  موافقا  اليت 

 . املوضوع
 طريقة مجع البياانت  -3

البحث  استخدمت   نتائج  الباحث  البياانت ليحصل  دقيقة طريقة مجع 
يف بياانت  المع  جل. والطريقة املستخدمة  (273، ص.  1951وصحيحة )بليس،  

 هذا البحث هي طريقة القراءة والكتابة. 
 القراءة (أ

تفاصيل   على  حيتوي  وال  الدراسة  حتليل  يف  عند  بلومي،  املعروفة  يقول 
للباحث، حمتسب للباحث قراءة عميقة للعثور على البياانت. من خالل هذه 

, ص.  2009القراءة املعتمقة، ميكن الباحث يكتشف البينة )هيغام وجراكي،  
يتم استخدام نتائج القرائة كأساس لتصف البياانت بناء على األقسام  و   (.51
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 متأما اخلطوات اليت قا  .(57، ص.  1994وقفا ألهداف الدراسة )بدر،  
 يلي:   كمافهي  القراءة  ةا الباحثة يف طريقهب
مر  -1 الباحثة  عند  قرأت  اهلرمنيوطيقية  وعلم  هرمنيوطيقية  علم  حول  اجع 

 فيلهلم دليت بشكل متكرر للحصول على فهم صحيح للنظرية.
وأحواهتا" لنزار قباين    راشيلقرأت الباحثة الكائن قيد الدراسة، شعر " -2

 لفهم احملتوى يف الشعر املتعلقة بعلم اهلرمنيوطيقية. 
تعيد الباحثة قراءة الشعر لضمان احلصول على فهم، خاصة يف االقسام  -3

 فارستيهن.و  إيرلبنيس، وأوسدروك، مفاهيم  اليت حتتوى علي
 الكتابة   (ب 

تلخيص   على  تركز  الباحثة  به  تقوم  اليت  الكتابة  شكل  تقنية  يف  مستند 
البياانت، أو اخلطاب، أو املوضوع الذي يتم دراسته. مث قامت الباحثة بتوضيح  

أما    (.185، ص.  1921)توماس،    البياانت املراد حتليلها واحدة تلو األخرى 
 اليت قامت هبا الباحثة يف طريقة القراءة فهي كما يلي: اخلطوات 

يف -1 موجودة  مهمة  بياانت  الباحثة  ال  راشيل"شعر    كتبت   يتوأخواهتا" 
 فارستيهن.و  إيرلبنيس، وأوسدروك،مفاهيم توى علي حت

علي   -2 حتتوى  اليت  الكلمات  الباحثة كل  إيرلبنيس،  مفاهيم  سجلت 
 .فارستيهنو  وأوسدروك،

 البياانت تصديقطريقة  -4
مراجعة التحقيق عن ضمانة البياانت حبيث تتوافق   تصديق البياانت هو

على دقة أو مصداقية االيتنتاج،  هذه الطريقة  تؤكد  مع املعلومات وتربيرها علميا.  
تقنية اختبار صحة   (.143، ص.  1978يف شرح أو تفسي من الباحث )بيلي،  

أهنا  البحث، كما  نتائج  السيئة على جودة  االهتامات  البياانت مفيدة لدحض 
 . (12، ص. 2008صور ال ينفصل عن عملية البحث )عزوي، عن



12 

 

 بطريقتني: ة الباحث تيف تصديق البياانت قام
 زايدة املثابرة  (أ

واألصدقاء، تنقح الباحثة األجزاء اليت حتتاج اىل    رباءبعد استشار مع اخل -1
 .تصحيح

بشكل اجلمل املتعلقة بنظرية هرمنيوطيقية يف مراجعة البياانت وتقدميها   -2
 واهتا" لنزار قباين.خوأ راشيلشعر "

 قراءة متعقدة للكتب املتعلقة ابلنظرية اهلرمنيوطيقية عند فلهلم دليت.  -3
 قشةمنا  (ب 

الباحثة مع الزمالء للحصول عل  -1  تبحثى فكرة عن املناقشة اليت  تناقش 
 . ةالباحث

رباء حول انسجام بني أسئلة البحث ونتائج البياانت  تناقش الباحثة مع اخل -2
 . البياانت وعرض 

تكتب الباحثة نتائج املناقشة وتقدميها كمذاكرة يف حتليل النتائج واملناقشة   -3
 املتعمقة. 

 طريقة حتليل البياانت -5
حتليل البياانت هو عملية مراجعة وكذالك حتليل من نتائج البياانت مث  

هلدف   وقفا  جمموعة  البحث جتمعها  نتائج  نظرية  من  استنتاجات  استخالص 
 (.11، ص.  2006إندراوسرا، )
 فيض البياانت خت (أ

ختفيض البياانت هي طريقة هتدف إىل النظر يف البياانت اليت قد مجعها  
أو تركيز البياانت املوجودة. حىت تكون البياانت  من حيث اختيار الكلمات  

)مرديتموك،   الدراسة  للموضوع  مناسبة  بياانت  ص.  2006املوجودة   ،
128). 
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إيرلبنيس،  مفاهيم  البياانت اليت حتتوي على    ة تار الباحثتلخص وخت -1
، لتكون  وأحواهتا" لنزار قباين  راشيليف شعر "  فارستيهنو   وأوسدروك،

 البياانت متوافقة مع أهداف البحث.
الباحثت -2 علي    ةصنف  تشتمل  اليت  إيرلبنيس،  البياانت  مفاهيم 

"  فارستيهنو   وأوسدروك، شعر  قباين  راشيليف  لنزار  مث    وأحواهتا" 
 أدخلها يف اجلدول.

الباحثحت -3 لتناسب    ة قق  البينات  ملركزية  املختار  البياانت  أخرى  مرة 
 أهداف البحث.

 عرض البياانت   (ب 
لتوفي السهولة يف مراجعة وكذالك دم  عرض البياانت هو طريقة تستخ
(. أما اخلطوات اليت  74، ص.  2018إعادة فهم نتائج البياانت )هرتونو،  

 كما يلي: فهي   يف عرض البياانت  ةا الباحثهب متقو 
  إيرلبنيس، وأوسدروك، مفاهيم  البياانت اليت حتتوي علي    ةدد الباحث حت  -1

 وأحواهتا".  راشيليف شعر " فارستيهنو 
وأوسدروك، مفاهيم    ة الباحثوضح  ت -2 شعر   فارستيهنو   إيرلبنيس،  يف 

 وأحواهتا"  راشيل"
  إيرلبنيس، وأوسدروك،مفاهيم  عرض البياانت عن  بتعديل    ةقوم الباحثت -3

 . وأحواهتا"  راشيليف شعر " فارستيهنو 
 التلخيص واالستنباط (ج

مرحلة متقدمة حيث يقوم الباحث مبراجعة    تلخيص نتائج البحث هو
نتائج البياانت مثل أدلة وحقائق تستند إىل قواعد اإلختالص النتائج )مارايم،  

 (. 39، ص. 2009
 قيما مهمة من عرض البياانت يف اخلطوة السابقة.  ةالباحث ت أخذ -1
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يف الفقرة األوىل وهي التلخيص املوضوعية اليت حتتوي    ةفسر الباحثت -2
 علي نتائج الباحث يف هذه الدراسة. 

ف -3 الثانية  كو يف  الباحثتتخترة  النتائج واملناقشة    ةم  اختتما شكليا من 
 املوجودة. 
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 الفصل الثاين 

 اإلطار النظري 

 هرمنيوطيقية .أ
   تعريف هرمنيوطيقية -1

الفلسفة، وأما يف األدب فلها  علم  دور املهمة يف  هلا    منهجا كانت هرمنيوطيقية  
التحديد لطريقة تفسي النص األدب ملعرفة معناه، إما يف األدب أو يف الفلسفة  
حتليل  مبنهج  مطابقا  اهلرمنيوطيقية  منهج  والفهم.  ابلتفسي  اهلرمنيوطيقية  تساوى 
احملتوى أصال. بني املناهج األخرى، اهلرمنيوطيقية إحدى املناهج اليت تستخدم يف 

 Richard E. Palmerيصرح    (.۲۲، ص.  ۲۰۱۲النص األدب )سفوتري،  حبث  
كتابه    ,hermeneuticsinterpretation theory in schleirmacher diltheyيف 

Heidegger, and Gadamer    الفعل اليوانين من  املصطلحة  أن هرمنيوطيقية من 
herme> neuein    واالسم  ، "تفسي"  "قول/فكر   herme> neiaيعين  يف يعين  ة". 

( التعبي عن الكلمات، 1استخدامها هرمنيوطيقية هلا ثالثة معاين أساسية، وهي: )
 . فسي( الت3شرح و)ال( 2)

( هرمينوطيقية هي فلسفة تركز جمال دراستها  152:  2004يقول مصلح )
نص الكتاب املقدس اليت أتيت من فرتة زمنية ومكان وحالة ال  تفسيعلى مشكلة  

رمينوطيقية هال يقبل    (21:  1999)سومريونو  اجتماعية غريبة على القارئ. ويقول  
منوذج    منهجا  رمينوطيقيةاهل  التفسي.  يفيف طريقة عاملية لكن هذه الطريقة تدعم  

م املعىن ابستخدام يقدم املنطق اللغوي شرًحا للنصوص األدبية وفه،  النص  تفسي
"معىن الكلمة" مث "معىن اللغة". يرتبط معىن الكلمة ابملفاهيم الداللية األدبية ويكون 

الكلمات و من  يف فهم معىن اللغة.  تفيد  معىن الكلمة  و ثقافية.  المعىن اللغة ابملفاهيم  
 املعىن الثقايف للنصوص األدبية )إندراسوارا(.  عرفي
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ية  ( يف األدب والفلسفة اهليمينوطيق45:  2010يقول موليونغ )راتنا ،  
طريقة النوعية، وحتليل احملتوى،  باالجتماعية تسمى    ميف العل و   التفسي والفهم.هي  

الفكر  املرتجم  يفهم  أن  العلمية. جيب  ودراسة  يتمكن ة  والطبيعة،  النص حىت  يف 
( أن  Hadi  ،2008:52  )  ricouverاملرتجم يف إعطاء معىن للنص. وقد أوضح  

 هو أفضل اسرتاتيجية لتفسي النصوص الفلسفية واألدب. هلرمنيوطيقيةا

" مبصطلح  االعرتاف  حيدث  وطريقة    هرمنيوطيقية"مل  لفهم    ومنهجاكعلم 
القرن العشرين وفًقا    لرسالة أو نص حىت القرن الثامن عشر امليالدي. مث يف أو 

ا أصبحت  الوق  هلرمنيوطيقيةهلايدجر،  يف  للغاية.  فلسفًيا  وفًقا  شيًئا  نفسه،  ت 
بني القراء والنص كحوار أو سؤال جديل  لغادامر، فإن التفسي هو تداول التفاعل

 عن اإلجابة حيث يندمج الطرفان يف واحد )أفقياً(، حىت يصبح اتفاقًا. 

مؤسس    Friedrich Daniel Ernstوهم    هلرمنيوطيقيةاهناك 

Schleiermacher; Wilhelm Dilthey; Hans-Georg Gadamer; Jürgen 

Habermas.  والفلسفةمر  لشليماهلرمنيوطيقية  ا التفكي  فن  من  الطبيعة.    جزء 
هيا التفكي   هلرمنيوطيقية  فن  من  جزء  ألنه  هناك   يقولو .  فلسفي  شليماخر، 

مهمتان تفسييتان، ومها التفسي النحوي والتفسي النفسي. النحوية هي حالة من 
سي من التفسي يسمح للمفسر ابلتقاط تفكي اجلميع، يف حني أن التفسي النف

 (.52، ص.  200)سومريونو:  األفكار الشخصية للمؤلف

  يف هرمنيوطيقية "علم" و"فن"، والفهم  بني    هلرمنيوطيقيةشليماخر مييز علم ا
(. ابلنسبة لشليماخر كانت 40:  2005الذي يعرف بدراسة الفهم نفسه )ابملر،  

تداول رغبة    ية نظرية  للنصوص.  التقليدية  ابملفاهيم  املتعلقة  النصوص  وتفسي 
 ديب مرة أخرى وال يرى أي تعبي إال من األ  ديبشليماخر يف جتربة ما مير به األ

إعادة بناء عقول اآلخرين )ابملر،    نفسه. أراد ببساطة أن يذكر أن الفهم هو فن
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ها،  بيأدشليماخر أبن التفسي هو فهم النصوص أفضل من    يقول(.  101:  2005
 (. 43:  1999وفهم مؤلفي النصوص بشكل أفضل من فهم الذات )سوماريونو،  

غادامر  هلرمنيوطيقية ا جورج  من   ،هلانز  احلديث  اهلرمنيوطيقية  ظهور  أييت 
يت نوقشت يف أعماله الفلسفية مثل امليتافيزيقيا، ونظرية  تفكيه. تشمل املواضيع ال 

واللغة، االهتمام  املعرفة،  أعاد غادامر  فلسفته،  والرواايت. من أتويل  والشعر،   ،
ابلقضااي اجلمالية يف الدراسات األدبية اليت بدأت تفرت منذ منتصف القرن العشرين 

اهلرمنيوطيقية.     (. 98:  2008)هادي،   جيادل غادامر أبن ككاتب معاصر يف 
 اهلرمنيوطيقية تطبيقها فقط   اهلرمنيوطيقية هو فن، وليس عملية ميكانيكية. الفهم و 

 (.77، ص.1999:  عمل فين )سوماريونويف 

 اليت   عملية الفهم اليت ذكرها غادامر يف العمل األديب هي مراعاة عميقة  
قيقة حول للح  اشعار  الغرض من فهم العمل األديب هو فهم، و ستكشف عن معىن
التطور أو اخلصوصية املعرب عنها يف األعمال األدبية هي يف و وجود شيء مسو.  

)هادي،   الفهم  من  أعلى  مستوى  لتحقيق  ممكنة  وسيلة  أفضل  :  2008الواقع 
ويوضح غادامر أن اهلرمنيوطيقية هو حماولة لفهم وتفسي النص. يتعامل  (.120

اجلدلية و تيب القواعد، والكلمات البالغية  معينة وللعودة إىل تر   بطريقةاهلرمنيوطيقية  
فلسفة عملية و التقنية،    الطريقة  للغة. وبسبب هذه اهلرمنيوطيقية  نظرية    أصبحت 

 (.89-88، ص. 1999: )سوماريونو

يف علم ألحباثه    لويلهلم دليت  . معروف اهلرمنيوطيقيةلويلهلم دليت  اهلرمنيوطيقيةو 
خاصة اترخيية احلياة، كما يرى التاريخ كوسيلة ألسر البشر ككائنات    التارخيية

(. 145:  2001تفكر، تشعر، وخترتع، تعيش يف اتريخ احلياة احلايل )براينتو،  
: إرليبنيس )جتربة حية(،  إىل ثالثة موضوعالتارخيي    دليتلخص حبث فيلهلم  تأن  و 

 . (، فيستهني )فهم(تعبيأوستارك )
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 فيلهلم دلت هرمنيوطيقية عند  -2

أي كل   (،Geistteswissenschaften)ينبع من    هرمنيوطيقية أن    دليت  يوضح
البشرية، سواء من   اةاالجتماعية تشرح تعبيات احلي  من العلوم اإلنسانية والعلوم

رأى    حيث املرجع، والعمل التارخيي، وتدوين األحكام، واألعمال الفنية واألدبية.
املستمر   التفكي  والحظ  الفكر  من  املهملة  اجلوانب  دليت  علم   عنفيلهلم 

بدأ    رمنيوطيقيةاهل اهلمبنهج  schleimermacher حيث  مجيع    رمنيوطيقيةنظرية  أي 
التعبي تفسر  اليت  الروحية  الدراسات  احلياة  عن  احلكم لإلنسان  التاريخ،  مثل   ،

 ( 48، ص. 1999)سوماريونو، املكتوب، األعمال الفنية، وأعمال األدب 

أصل    دليتفيلهلم   نظرية  إن   خيدمه  الذي  النظام  جلوهر 
Geistfeswissenschaften ،وهو النظام املركزي لفهم الفن والعملية والكتابة البشرية ،

الفهم التارخيي.    إىل عمللتفسي التعبي البشري املتعلق ابألعمال األدبية، تتطلب  
افرتاس العلم من العامل ألجل هذا عمل كمي،  الحيقق ديلتاي العمل مشتًتا منهج  

، ۲۰۱۰اإلنسان )رفيق،  نيه  ، ودوره هو االعرتاف الشخصي مبا يعالفهم التارخيي
 (. ۲۳ص. 

خلصوص اتريخ  اب  أبحباثه التارخيية يف جمال اهلرمنيوطيقية ، و  دليتتشتهر  
الناس كمخلوق من الفكر  دليتورأ    احلياة، واحلس والرغبة    التاريخ وسيلة افرتاس 

التاريخ    ،واإلنشاء يف  التارخيي.  حلياةاوالعيش  هو   ةاجلادامي  الذي  احلوار  يصور 
التارخيي حوار احلياة بني املاضي واحلاضر واملستقبل.    ةأنفسنا. رأت اهلرمنيوطيقية 

 (.104-103، ص.  ۲۰10)إأيكليتون، 

متعاطًفا    دليتعند   تعريًفا  اإلنسانية  العلوم  بعض  تظهر  أن  التاريخ جيب 
الروح اإلانللعملية  والروح  للفكر  صور    نسانية  العملية   منلتعبيات  ا مع  تلك 

ألن كل   فارستیهنالروحية. ولكن التاريخ ميكن أن يقرب الناس عن طريق عملية  
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لتاريخ فريد من نوعه وغي متكرر. إن أمهية التعبي الفن والفكر يف الدين اتكرار  
 . هو تعبي عن التجربة اإلنسانية اليت عرب عنها املؤلف يف سياق اجملتمع والزمان

ع يوسالهو مطلب لفهم    أن الوعي بتاريخ الفرد واتريخ الناس   دليتأظهر  
لعلم احلضارة املاضية أن يزيد من املدخالت وأن يكون مطلبا للخربة ا. وميكن  الغينو 

حبيث يصبح السياق اآلن أسهل يف الفهم. وهذه العملية بسيطة يف الطريقة اليت 
وفهم السياق الذي حدث   لزمن اآلن )وقت الباحث(،إىل  نتعلق هبا الزمن املاضي  

لزمان املاضي، من أجل معرفة السياق الصحيح ابلطبع )نورسيدا،  ا  اآلن ابملقارنة مع
 (.146ص.  ،2016

هرمنيوطيقية   مفهوم  طريق   دليتيهدف  عن  التفسي  استكمال  إىل  لعلم 
  . التقليل من تعبي احلياة الباطنية. فقد رأى ان عبارة احلياة الالواعية لن يعزل بتاات

ملوضوعية )سوهبان، ا وجدت اخلربة يف العالقة السياقية أن الشخص يعيش حياة  
(، وكان اهلدف من ديلتاي تكثيف طرق التوصل إىل تفسيات 11، ص.  2017

الداخلية. احلياة  لتعبيات  موضوعًيا(  الدراسات   وكان   )صحيحة  ميل  على  فعله 
وتطبيقها على دراسة اإلنسان  اإلنسانية إىل تبين طرق التفكي يف العلوم الطبيعية  

 (.  66، ص 2017)مصطفى، 

ية يعتمد  نحيقق دليت أن حقيقة االعتماد على مجيع أشكال فهم احلياة الروح
التعبي اجلسدي. اليت مت    فارستیهنيشكل    على  الداخلية  احلياة  العملية يف ساعة 

عن التعلم الذايت العثور عليها من خالل تعبياته املشاكسة املعروفة. إنه تعبي مطلق  
، ص.   ۲۰۱۰أنفسنا قد مت التعبي عنها من خالل التعبي )رفيق،  يف  ألن نظرتنا  

23). 

فكر جمردة، بل هو انتقال الذات إىل الدخول الفوري  الفهم ليس عملية  وال
يف حياة الشخص اآلخر، وهو الشخص الذي كان ذا خربة ذات مرة والذي هو 
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ملقارنته، بل هو عملية  ايف نفس التجربة. لذا الفهم ليس عملية انعكاس للوعي  
 (. ۲۱، ص. ۲۰۱۰تفكي ضمين جيد املرء نفس اآلخر )رفيق، 

اهلرمن الوظيفة  طريقة  تطور  الداخلية.  اليوطيقية  احلياة  تعبي  معىن  تحليل 
ونقطة االستجابة والنقطة األخية هي التجربة امللموسة. الوظيفة األخرى فهمت 
من هو التارخيي إن فهم نظام احملاصيل هو فهم مطلق لتحقيق هذا اهلدف ألن  

خلارجي ا  دليتالفرد هو نتاج نظام اجتماعي أو نظام خارجي. وهكذا، فإن نظام  
 (. ۲۳، ص. ۲۰۱۰له أساس فهم اترخيي )رفيق، 

لنظر إىل متييز دليت الذي أقامه بني  ي لمي دفعت بول ريك  "دليت"إن أمهية  
التحول اهلرمنيوطيقيا،   العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية كواحدة من أهم حلظات 

وصف   ل  دليتحيث  احلرج  املنعطف  ذلل أبهنا  بعد  صران  حيث  ك هرمنيوطيقية، 
 .  ( ۷، ص. 2016)جواق، 

كبي متأصل  اليت هو التعبي النقي عن احلياة، وهو أدب  لابلنسبة لتعبي د
يف جتربة احلياة مع األسرار. فالفن ليس خياليا و وروعة الشعري بل هو تعبي عن 

ابملعىن احلقيقة  هذه  ُتستخدم  ال  وابلطبع،  احلياة.  جتربة  عنها    حقيقة  يدافع  بل 
 (. 25، ص. ۲۰۱۰ة الداخلية )رفيق، االدعاء ابحلقيق

األدبية األعمال  يفسر  لتجربة    وابلتايل  التارخيي  السياق  دليت يصورها يف 
عىن أن املوضوع جيب تفسيه موجود يف اجملال يف امل  الناس. هلا طابع اترخيي ليس

التارخيي ولكن هو الذي يريد أن يفهم املوضوع يف األفق املؤقت وحيل لنفسه يف  
، ص. ۲۰۱۰. إن العمل اجملدي ينطوي على فهم اإلنسان نفسه )رفيق،  التاريخ

26.) 

ال يفهم التاريخ إال من خالل النظرايت والعكس. من أجل فهمها جيب وضع  
األعمال األدبية يف هيكل النظرية. ويتعني علينا أن جند العناصر السيكولوجية  
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حييطها. ولكي تلتزم دليت بكل ما  اليت ستربهن على إبداعهم واحلالة التارخيية  
، ص.  2010  هو مفهوم يف حدوده سيكون أمراً اترخيياً حىت نفهمه )رفيق،

23.) 
لفيلهلم ديليت ثالثة مفاهيم اترخيية، مبا يف ذلك مفهوم إيرلبنيس ومفهوم 
أؤوسدروك ومفهوم فارستيهن. مفهوم إيرلبنيس هو جتربة حياة مرتاكمة ختضع  

شخص وقد عرب  إيرلبنيس عن تعبي    قت ومكان آخر هلوية الشخص. إنه و 
له أوسوديروك. عندما حنصل    عملظاهر عن كلمة أو فعل أو   يقال  الذي 

 (.۱۰، ص. 2016)دارموان،  هنيعليه، سيطلق عليه فارست
 مفهوم إيرلبنيس (أ

يكابد. يف   -كابد   وأ إيرلبنیسإن مفهوم إيرلبنيس هو من فعل كلمة 
أملاين كلمة   بلد  الندرة.    إيرلبنیسالواقع، يف  تستخدم  فهي  ؛  غي رمسية 

ليست كل التجارب يف حياتنا اليومية تذكران بتجربة احلياة، ولكن التجربة  
املاضي واملستقبل تذكر  الزمن  اليت ميكن أن تظهر االتساق فقط على 

الغشائية، أو منتج اتصال  تشمل اخلصائص تقريب البطانة    . خبربة احلياة 
 . (92، ص. 2008هادي، البطانة الغشائية )

مصدر  احلجتربة    التجربة  مؤقتة. كانت  إيرليبنيس  يف  دليت  ياة 
التأليف. يف هذا الشيء، اخلربة هي مصدر التاريخ مث اخلربة تغذي يف  

ال كل اخلربات تسمى جتربة   دليتنص العمل الفين. وتسمى واملهمة مبراد  
 (. ۱۲، ص. ۲۰۱۷)سبحان، احلياة 

إيرليبنيس   جتربة  من  العامة  اخلربة  اخلربة  تختتلف  لرؤية  ستخدم 
احلياة جتربة  أو  العادية  .  الباطنية  التجربة  تنويع  إىل  االختالف  يهدف 

واخلربة يف إرليبنيس وهو تدخل يف العلوم اليت حتتاج إىل منهجيتها اخلاصة  
علم استخدام  وهنا،  مه  للفهم.  علم  هرمنيوطيقية  ديلتاي  يف  ألنه  م، 
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يفهمه   هرمنيوطيقية أصل العلم هو حول مشاركة املؤلف يف حياة اجملتمع
 . (۱۳، ص. ۲۰۱۷الشخص )سبحان، 

يف هذه احلال يؤكد دليت أن ما هو معروف هو جمرد أو الفهم  
والتفسي املستخدمة ملعرفة املؤلف. لذلك حيدد دليت اجلانب النفسي من 

يت تظاهرت أبهنا النص الذي هو خطة للفهم. اخلمس آايت احلسية ال
إما العمل    ويفسر  عمل وجتربة املؤلف جيب أن يشرحالمثال، إذا كان يفهم  

أو الكتابة أو الكاتب ميكن أن يثي احلواس اخلمس. الشعر والرواية والرسم  
 (. 14، ص. ۲۰۱۷والتماثيل وغيها من األعمال الفنية )سبحان، 

التدبر يف احلياة اليت يعيشها اإلنسان يف ويطلق على التأمل و  
العملية النفسية و التاريخ، يف خضم حياة جمتمع معني وثقافة معينة  عصر

حبيث يلزم البحث عن التعبيات لفهم العملية النفسية املرتبطة بتعبيات  
يف دليت، يتم تعيني اخلربات اجلديدة حمتوى مجيع اخلربات اململوكة .  الثقافة

ال تلك  السابقة  حىت  التجربة  من  جديدة  جتربة  يعين  العكس  ساعة. 
اآلن، أرى يف ضوء اليوم املاضي ويف طرقي أختيل    ينها. "ما حيدثفسر وت

 . (127-126، ص.  Priyatno  ،2001)  املاضي مع خربة احلياة اآلن"

نسان خربة متعمدة، وهو حق الوعي بوجود الناس، وحق منشأ  اإللكل  
احلق. يف الواقع احلياة ختضع مباشرة من قبل احلياة الذي جتلى منه هذا  

البشر بغض النظر عن الفرق بني بني الفاعل واملفعول، ألن لديهم عالقة  
 .متغية

 أؤوسدروك مفهوم (ب 

كان العمل الفين هو التجربة املوضوعية للحياة وهو القسم الثاين من  
إىل التعبي. عندما    يفسر  أؤوسدروكأبؤوسدروك    مفهوم دليت الذي يسمى
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شعر  أو  عاطفة  يف  يقع  ال  فإنه  أسوددراك"،  "ديلتاي  تعبي  يستخدم 
املؤلف، بل يعود إىل ما هو أبعد من حميطهم ؛ ابلنسبة لدليت فإن التعبي  

، ولكنه يفضل "جتربة ةريدجميف النص ال يشي إىل أصل شعور املؤلف  
م والتجمع واللغة وكل شيء واحلك  ةكر ف، متيل التجربة إىل الثاالماحلياة".  

 (.14، ص. ۲۰۱۷يعكس حقيقة احلياة اإلنسان )سبحان، 

الو  للمؤلف بعد ذلك يعرب عملية  العمل   نفسيستطيع  من خالل 
الفين، والتعبي يف مجيع اجلوانب جتاه السلوك الفردي أو األفعال الطويلة. 

من وجهة  -من خالل التعبي عن نفس املؤلف  -ويفهم هذا املصطلح  
قال   التارخيية كما  البصية  من    دليتنظر  يهربوا  أن  ينبغي  ال  الناس  أن 

يف التاريخ، جيب تعريف بعض العلوم اإلنسانية على    دليتالتاريخ. يف ال
أهنا تعاطف مع عمل الفكر والنفس البشرية، مع التعبيات املتولدة يف 

 (.15-14، ص. ۲۰۱۷)سبحان،  تلك العملية

إىل يرتجم  فهو  ولكن   أؤوسدروكأؤوسدروك    وابلتايل  جمردة  التعبي 
العلوم املوضوعية، الشعور وإرادة املؤلف. املوضوعية هي أهنا حتقق جتربة 

اإلنسانية باتنية ال العلوم  أصل  االستبطان ال جيعل  وأمهيتها جمردة ألن   ،
مهمة. أتخي التفكي املباشر على خربة املؤلف يف أتليف األعمال الفنية  

 (125، ص. 2005 ، ابملي)

كيفية النظر إىل تعبي أو اتريخ املؤلف إىل ثالثة أجزاء:    دليت  نقسمي
وجهة  1) فهم  )ال(  وفكره  املؤلف  املؤلف  2نظر  عمل  أو  معىن  فهم   )

( ينسب قيمة لتلك األحداث بناء على  3مباشرة ويرتبط بواقع التارخيي )
    الفكرة املطبقة يف حياة املؤلف
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، دب نظرية تعبي األبال ينبغي أن يتضمن دليت    استخدام هذا املفهوم
ألن هذه النظرية تصورها يف مفاهيم الفاعل واملفعول. اهنا ليس أفضل 
تعبي لدليت تصوير الشعور ولكن التعبي عن احلياة،كل شيء يعكس نتاج 
حياة الناس. فمن انحية يشي التعبي أو التحقيق )تفسي العامل( إىل وجود 

 ( 120، ص. 2008هادي، )النطق 

نتيجة   من( التعبي عن الفكرة  1التعبي إىل ثالثة أجزاء )  يتنقسم دلي
يف   رموز  تعليق  أي  يف  يعلق  أوسديروك  الفكر.  تركيب  أو  الفكر  لبنية 

( كشف السلوك يف الكشف 2املرور، وهلم جرا. )  ة الرايضيات، إشارا
الغرض ) اللغة ألداة االتصال هلذا  نيته، واستخدام  تعبي ( ت3عن    ذكر 

  نفس الذي حيدث فيه التعبي عن ال  إيرلبنیسأؤوسدروكإبيرلبنيساؤوسدروك  
والتبسم   التعجب  املثال  سبيل  الفور    الضحكو احلزن  و اخلوف  و على 

، ۱999سوماريونو،  التحديق يف العني بسبب الغضب اجلنف املتكرر )و 
 ( ۱۰۱ص. 

مؤلفها. ويتبع فهم تعبي ميكنها فهم األعمال األدبية لدليت مع تعبي  
نفسه.   الذاتية  السية  العملية يف  املرء  يفهم  املؤلف منطًقا متساواًي كما 
وأداة السية الذاتية األكثر صالحية يف فهم حياة وأحداث حياتنا، بعبارة  

)سفوتري،    التعلق أو االتساق يف إرليبنيس  من  أخرى التعبي هو موضوعية
 (.36-35، ص. ۲۰۱۲

 هنيمفهوم فارست  (ج
املفهوم األخي من هرمنيوطيقية هو فارستيهن. كما قدمت يف   أحد

يذكر مفهوم    دليتوقت سابق على مفهوم دليت أن مفهوم هرمنيوطيقية ل
)الفهم(   )التعبي(، وفرستان  وأوسديروك  احلياة(،  )جتربة  إرلينيس  املثلث 

 .  (126، ص. Priyanto،2001يستخدم يف معىن اخلصوص ) 
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ابلنسبة    هو أحد مداخل الناس وهو مهم. املعىن  رستيهنمفهوم فا
ذوي اهلدف ويبدو    ناسلشعوب العامل غي واضح. تؤكد العملية على ال

خالل  من  "املعىن"  جتد  بعده كيف  مث  القيمة  أو  املوقف  تفسر  أهنا 
 . فارستيهني

ه اليت  الفردية  وفهم  احلياة  من جتربة  املؤرخ ختالط  ملن  دليت   وبني 
بشكل عام ومن األدب بشكل خاص، نعرف   ةجب. من العمل الفني وا

 ابلنسبة للناس عن أي شيء ال ميكن متييزه عن جتربة احلياة،  هنيرستي اأن ف
إ خالل  من  أمام  يألنه  من  للحضور  يطلبنا  )سفوتري،  نفسنا  رلبنيس 

 (.  ۳۷، ص. ۲۰۱۲

بدأت األسباب والعقاب يف بنية القضية    ريف عمل فهم على الفك
ا قال دليت "حنن نظهر أي من جعلنا عملية الفكر اخلالص، ولكننا  كم

ينضم قوة فكران ترتبط ابلتعريف. وحنن يف الفهم نتبع العملية   نفهم أي
 .من كل النظام املقبلة يف جتربة احلياة حىت نعرف كيف نفهم أنفسنا

املسائل   وابلتايل فإن الفهم ال يرجع إىل فهم املفهوم احلقيقي مثاال
فارستيهن للعملية التشغيلية عندما يتم احلصول على   دة. يستعداالرايضي

فكرة "الفكر" من الشخص اآلخر. وقد استنتج دليت عن هذه الفكرة 
الفهم هو عملية ال   نفسمقولته الشهية: "نبني حقيقة من نفهمه". إذاً 

 . عندما نوسع جتربة حياة الناس

ما الفردية ملوضوعه. يف معرفة الصور   األصل يف الفهم ما دام ملوجود
يتم حتويله من عقدة احلثية إىل عقدة احلياة الشخصية أو عقدة العمل.  

تطبيق الفهم من العلوم    .إلمكان النفس عليه يف أي حال  مما يؤكد لنا
 (.  ۳۸، ص. ۲۰۱۲)سفوتري،  اإلنسانية لتعيني حياة النفس
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ب بنية احلدث يف عمل حدثت عملية الفهم من القسمني املتعلقني 
احلياة بشكل منفصل عن اآلخر. األول هو جتربة احلياة املعرب عنها. إذا  

عالقة سببية.    نعملالحظنا التعبي ابلرجوع إىل التجربة، فإن املعىن هو  
والثاين هو عملية إحياء أو إعادة بناء األحداث حيث يرى أي شخص 

جيعل عملية السببية.  مما    ، استمرار األحداث حىت ي أيخذ القسم فيها
 .فهمر اليايف القسم الثاين اخت

ميكن أن تقرب اتريخ الناس من خالل سليقة الفهم فارستيهن ألن  
التاريخ فريدة من نوعها وال ميكن تكرارها. أمهية التعبي   ث مجيع األحدا

الفين هو التعبي من جتربة الناس ويتدبرها الكاتب يف سياق جمتمع ووقت  
 (. 16، ص. ۲۰۱۷معني )سبحان، 

عرفة النفس من خالل جتربته  ملصل التعريف فارستيهن هو عملية  األ
يت، مبا يف ذلك مفهوم لوما املقصود هبا. يتم تطبيقه يف ثالثة مفاهيم من د

فارستيهن  ومفهوم  )التعبي(  أؤوسدروك  ومفهوم  احلياة(  إيرلبنيس )خربة 
يتم   التجربة  نظاًما لألسلوب مرتبطًا من خالل  )الفهم(. وكل من جيد 
تصنيعه من خالل تفسي التعبي. وهو يذكر طريقة الستكشاف العصور  

والشعر   والفن  واألخالق  العلوم  يف  للناس  والفلسفة املاضية  والدين 
 (.  16، ص. ۲۰۱۷)سبحان، 

بدون   الذي يظهر  الفهم  إبيرلبنيس ألن عدم  العالقة  الفهم شديد 
صور التجربة احلياتية وعدم وجود التجربة احلياتية مكرس للفهم. إرلبنيس  

. طريقة الفهم هي طريقة للكشف عن املعىن فهم وأوسديروك مها أصل ال
بي أو التجربة. الفهم فارستيهن إلعادة  أو إعادة بناء األحداث من التع

بناء األحداث موجود يف بطريقة انضمام إيرلبنيس وأؤوسدروك ألن أصل  
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فهم هو  النظرية  )  هذه  )سبحان،  understandingإيرلبنيس   )۲۰۱۷ ،
 (.17-16ص.

 الشعر .ب
 تعريف الشعر  -1

 "poeimaيعين " اليواننية   اللغةمن الناحية اللغوية، أييت مصطلح الشعر من  
 "poem"، ويف اللغة اإلجنليزية يطلق عليه  " أي الصناعة poeisis الصنع، أو " أي
من خالل الشعر يكون   ،صنع" ألنه يف األساسالالشعر أبنه "  يعترب .  "poetry"أو  

)أمني   عاملاً خاصاً به قد حيتوي على رسالة أو وصف موجز  صنعاإلنسان قد  
عدة   ( 134:    2009الدين،   من  دراستها  اليت ميكن  األدبية  األنواع  من  الشعر 

، وما إىل ذلك. ميكن دراسة  ي، والنوعوي، واللغالرتكييب  وهي اجلانبجوانب،  
ر هو بنية مكونة من عدة عناصر. من حيث الشعر من حيث الرتكيب ألن الشع

 .اللغة، ختتلف اللغة يف الشعر عن اللغة يف األعمال األدبية األخرى يف شكل نثر
عن األفكار اليت تثي املشاعر، واليت حتفز خيال    الشعرعرب  يوفًقا لربادوبو  

احلواس اخلمس برتتيب إيقاعي. هذه كلها أشياء مهمة يتم تسجيلها والتعبي عنها  
لإلعجاب.   ومثية  هو جتربة مسرحية و بطريقة شيقة  الشعر  ألتنربند،  كما ذكره 

 تفسيية )تفسي( يف اللغة اإليقاعية.
كثافة وتركيزًا. يشار إىل    ل األدبية األخرىمن األعماالشعر هو أيًضا أكثر  

كثافة التكوين ابستخدام عدد أقل من الكلمات، ولكنها تكشف عن املزيد من  
األشياء. ضمًنا، يستخدم الشعر كشكل من أشكال األدب اللغة كوسيلة للتعبي.  
كل ما يف األمر أن لغة الشعر هلا خصائصها اخلاصة، أي قدرهتا على التعبي  

أكثر كثافة وأكثر من القدرات اليت متتلكها اللغة العادية اليت متيل إىل أن بشكل 
 . (23، ص. 2010، سيسوانتوروتكون مفيدة وعملية )
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أو املشاعر اليت يتم    األفكاريستخدم اإلنسان الشعر كوسيلة للتعبي عن  
املكتوبة.   اللغة  عنها من خالل  )اقو التعبي  أرسطو  ، 1999،فييا سوماريونول 

طرق خمتلفة  ولكل    اخلاصة به، إنسان اللغة املكتوبة أو املنطوقة  لكل  ( أن  24  ص.
ستنشأ الصعوبة أكثر إذا نقل البشر أفكارهم لبعضهم البعض بلغة و يف الكتابة.  

 مكتوبة، على سبيل املثال يف شكل شعر.
( لبدرون  أيًضا عمال كان  (،  2:  1989وفًقا  له خصائصه.    ا فني  الشعر 

الشعر خمتلًفا عن األعمال  بطبيعته وخصائصو  األخرى.  األدبية  ه اخلاصة جيعل 
  هي إحدى اخلصائص اليت متيز الشعر عن أنواع األعمال األدبية األخرى    ومن

 كثافة اللغة املستخدمة.
  الذي   من النظرايت السابقة ميكن االستنتاج أن الشعر هو تعبي عن الفكرو 

يستحضر املشاعر وحيفز خيال احلواس اخلمس برتتيب إيقاعي. الشعر عمل فين  
 .كثافة اللغة املستخدمة  هيإحدى خصائصه  ومنله خصائصه. 

 عناصر الشعر -2
  :على النقاط التالية وهي  يف دراسة األدب العريب، تشمل عناصر الشعر

 . ي، الصور ي، املوضوع، اخليايليالعاطفالعنصر 
 ي العاطفالعنصر  (أ

 اخليايل العنصر  (ب 

يتضمن استخدام حواس اإلنسان. ميكن  الذي  عنصر  هو ال  اخليايل  العنصر
والبصرية،   ،الصوتية )املسموعة( :  وهي أقسامإىل ثالث  هذا العنصرتقسيم 

 .واللمسية
 يعنصر املوضوعال (ج

وثيًقا    وه  املوضوع ارتباطًا  يرتبط  املوضوع  الشعر ألن  الرئيسي يف  العنصر 
 ضمنًيا وصرحًيا للشعراملوضوع هو الفكرة الرئيسية ف. الشعرىن املتولد من ابملع



29 

 

 يعنصر الصور ال (د
صور يف ذهن الشاعر. كل صورة فكرية تسمى صورة.  هو    يعنصر الصور ال

هذه الصورة الذهنية هي أتثي يف العقل يشبه إىل حد بعيد الصورة اليت تنتجها  
 إمساكنا بشيء ميكن أن تراه العني.

 أنواع الشعر -3
 الشعر السردي (أ

جيب أن يكشف الشعر السردي نفسه عن قصة أو شرح عن الشاعر 
أو الشخصية أو املكان أو سلسلة معينة من األحداث اليت ميكن أن تفسر 
القصة، أو ابألحرى حتاول هذا الشعر السردي أن تروي القصة بوضوح حىت  

لسردي هو شعر قصة، ميكن نقلها بوضوح أيًضا. على الرغم من أن الشعر ا
 إال أنه يتميز أحيااًن بكونه أقصر ومن الواضح أنه جيذب الفضول.

 الشعر الوصفي   (ب 
يف هذا النوع من الشعر، يعمل الشاعر ابعتباره انطباعًيا ملوقف، أو  
الذي  الشعر  وأما  انتباهه.  أنه جيذب  يعترب  أو جو  ما،  أو شيء  حدث، 

اهلجا فهي  الوصفي  الشعر  نوع  إىل  نقًدا  ينتمي  يعترب  الذي  والشعر  ء 
 اجتماعًيا. 

 الشعر الغنائي (ج
حيتوي الشعر الغنائي على تعبيات عن املشاعر مرتبة يف سطور. يتكون  

 اجلوقة، والقصيدة.و الشعر الغنائي من ثالثة أنواع، وهي املرثية، 
 املرثية هي  شعر يعرب عن مشاعر احلزن  (1
" serenadaغنائها. ومعىن كلمة "شعر يعرب عن حب ميكن  ي  اجلوقة ه (2

تعين األغنية املناسبة اليت تُغىن عند الغسق. ابتكر رندرا الكثي من اجلوقة 
املثال   سبيل  على  األربع.  القصائد    " Black Serenada"يف جمموعات 
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األلوان خلف الغناء ترمز إىل طبيعة أغنية احلب ، فهناك السعادة واحلزن 
 وخيبة األمل.

ق (3 هي  أو  القصيدة  ما  أو شيء  ما  عبادة شخص  على  حتتوي  صيدة 
لشخصيات   تعجب موقف ما. يتم كتابة القصيدة يف الغالب على أهنا

 سانوسي ابين(، ديبونيغورو )بقلم   بقلم)  ترااتي  حمرتمة، على سبيل املثال
 ر( ، وأودي لربوكالماتور )ليون أغوستا(. األنو  خي

 حملة عن الشعر .ج

حالة القاان املمزقة، وعن الدمار الذي تسبب يف  حتكي هذه القصيدة عن  
سقوط العديد من املدافعني عن البالد. وعن اخلراب الذي خلفه وصول اليهود وأعالم 
العريب  اجملتمع  حالة  عن  املؤلف  أخرب  األرض.  جنوب  يف  احلرب  تعلن  الىت  النازية 

لو  اخلوف  وازداد  األمان  عن  حبثًا  الصمت  العرب  اختار  ولكن  قتل الضعيف  جود 
 إسرائيل.

ووصف املؤلف حالة البلد الذي يزداد فوضى بسبب احلرب. ويكون دولة ال 
والتبغ.   والزيتون  القمح  من  فلسطني  متلكه  ما  هلا. فجروا كل  وال حدود  هلا  وحدة 
املستشفى  يف  النيان  واشتعال  املنهك.  والقدموس  املضطرب  اجملتمع  أيضا  ووصف 

الذي سببته خسارة وحدث املؤلف خيبة أم  وممرضاته. ل قاان ودموع حزنه. واحلزن 
 .أرواح املدافع عن الوطن اليت حتولت فيما بعد إىل الدماء الغليظة

لفيلهلم  التأويل  أو  اهليمينطيقا  حتليل  الباحث  استخدم  البحث،  هذا  ففي 
 أؤوسدروك)التجربة احلية(، والثاين    إيرلبنیسديلتاي الذي يتكون من ثالثة مفاهيم، وهي  

 )الفهم(. فارستیهنالتعبي( واألخي )
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 الفصل الثالث 

 مناقش نتائج البحث

 عرض البياانت .أ
شعر نزار قباين  يلهلم دلت يف  ف   هرمنيوطيقيةيف    (Erlebnis)  إيرلبنيس   مفهوم -1

 راشيل وأخواهتا 

املعىن كان   وجهة  احلية(  إيرلبنيسومن  يقد م   )جتربة  الذي  الشيء  هو 
وحدة املعىن. والعناصر اليت ميكن إجياد هذه الوحدة املعىن احلقائق احلية اليت 
ميكن أن يدركها و أن يبىن كل واحد منها هيكل منهجيا وديناميكيا للحياة.  

اترخييا. فلذلك،   تتحرك يف وقت معني أو ميكن أن يقال  إيرلبنيسوكانت طبيعة  
أ إيرلبنيس  يف فهم التارخيية يف طبيعتها وما    ن نستخدمجيب  فئات األفكار 

الذي   إيرلبنيس فعل  اليت هلا معىن التجربة احلية، تصدر من  إيرلبنيس  .يتصل هبا
أو   حية  جتربة  وكانت  جتريب.  بني    إيرلبنيسيعين  املتبادلة  العملية  حتددها 

واجلديدة  القدمية  )  .التجارب  لربادوبو  رؤية 127:  2001وفًقا  ميكن   ،)
صية الشخص من الكيفية إنه يربط بني التجارب القدمية واجلديدة وفًقا  شخ

 .لـعملية التغذية الراجعة

أهداف إىل فهم البشر    دليت)جتربة حية(، وعند    إيرلبنيس  يف مناقشته  
اليت أنتجها اإلنسان التارخيي مطلق لذلك اإلنسان ألن البشر   التارخي. والفهم

، فإن النظام اخلارجي  دليتوفًقا ل  .االجتماعي أو اخلارجينتاج من النظامي  
 .هو أساس الفهم التارخيي

إىل موضوعني متعلقني  لدلتاى   إيرلبنيسويف هذا البحث، ينقسم مفهوم  
 . بنزار قباين كمؤلف لذلك الشعر وابلشعر اليت كتبها بعنوان راشيل وأخواهتا

 ترمجة نزار قباين (أ
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قباين   توفيق  إنهنزار  قباين شاعر.  بنزار  عامل   املعروف  الكرباء يف  من 
يف    1923مارس    21األدب العريب. وهو مسلم سوري اجلنسية وولد يف  

  1944دمشق. وبدأ نزار يف كتابة الشعر أثناء دراسته اجلامعية، ويف عام  
نشر أول جمموعة شعرية له بعنوان قالت يل السمراء. وأاثرت ذلك الشعر 

  مشق، ولكن وافق عليها وزير الرتبية والتعليم، مني العنجاين جداًل بني أهل د
 (.207، ص. 1973)غاابي، 

الشاعر  هذا  حياته. كرس  طوال  اإلنتاج  غزير  قباين كاتًبا  نزار  كان 
السوري حياته لكتابة بعض القصائد املاسية اليت ما زالت تفخر الكتاب.  

عاش نزار قباين    .الشعرمنذ صغره بدأ يعرب عن مشاعره وأفكاره من خالل  
يف وقت كان فيه فصل يف الفضاء على أساس اجلنس يف سوراي. والشبان  
والشاابت ال خيتلطون وال يواعدون وال يعرفون حىت شركاء بعضهم البعض  

يتزوجوا. حدث هذا ألختها الكربى اليت ماتت يف النهاية    احملتملني حىت
به. هذا جعل قباين شديد  منتحرة ألهنا أجربت على الزواج من رجل مل حت
قصائد كتب  البداية  تلك  كانت  الدين،  ه  األذى.  ، 2009)اتج 

 (. 205ص.

، حاول قباين التعبي عن رأيها يف حقوق املرأة من عندما ظهرت شاعرة
تقريًبا.   قباين  مجيع كتاابت  على  النسوية  موضوع  يهيمن  شعرها.  خالل 

العريب.   اجملتمع  املرأة يف  بشكل جيد مصي  مبا  يصف  لقد كان شجاعا 
 (. 25، ص. 2009)اتج الدين، س يكفي لعرض أيديولوجيته على النا

لذلك بدأ يف كتابة قصائد متعاطفة عن رغبات النساء وحمنتهن. يف 
، نشر نزار جمموعته الشعرية األوىل، قالت يل السمراء )امرأة 1942عام  

مسراء أخربتين(. قصائد احلب اليت خترج عن املواقف االجتماعية يتجاوب  
الشعرية  السوريون بشكل خمتلف. اجملموعات  السن والشباب  معها كبار 
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)ال لنزار: طفولة هند  التالية  أنت يل )1948ثالث    (، وسامبا 1950(، 
(، هي تطورات ملشروع نزار يف كتابه األول. بطرق خمتلفة ، يكتب  1951)

، ص.  1999)بسام،    يف هذه الكتب عن النساء والظلم الذي يتعرضن له
10.) 

لكن نزار قباين مل يتوقف عند هذا احلد. بعد هزمية الدول العربية يف 
على  رد  االضطراابت.  من  الكثي  سوراي  شهدت  إسرائيل،  ضد  احلرب 
املوقف بكتابة قصائد سياسية بصوت أعلى وأكثر صراحة. ومنهم "خبز  

( وقمر"  فسادهم  1954وحشيش  بسبب  العرب  إفالس  رثى  الذي   )
، أصبح نزار دبلوماسًيا سوراًي  1945عام    يف  .وجهلهم وإمياهنم ابخلرافات 

أوروبي دول  عدة  وبكني  يف  ومدريد  وأنقرة  ولندن  القاهرة  ذلك  يف  مبا  ة 
وبيوت. بينما كان دبلوماسًيا ، استمر يف العمل وكتابة قصائده. قبل عام  

القصائد 1967 يف كتابة  نزار  بدأ  العرب،  إسرائيل  هزمت  عندما   ،
الصحافة   مثل  األخرى  أيًضا كتاابته  وتبعها   ، والسياسية  االجتماعية 

ملقاالت. وبسبب ذلك أصبح شاعرا كان خيشى عليه  واملقاالت والنثر وا
احلكام العرب، فهرب إىل لندن وواصل العمل هناك. بعد وفاة نزار هناك  

)بسام،    كتااًب من جمموعات الشعر والنثر  41و    ، متكن من إنشاء مطبوعة
 (13، ص. 1999

   وأخواهتا لنزار قباين من حيث جتربة حياة نزار قباين راشيلاتريخ شعر   (ب 

شعر نزار قباين شعر حديث ينعكس يف شعره الذي يعكس بساطة  
العامل   وقراء  مثقفي  بني  وعاطفة  واسعة  شهرة  اكتسب  وبالغة كتاابته. 

، قبل عام من بدء عمله 1944العريب. بدأ بنشر كتابه الشعري األول عام  
ة كتب أعماالً شعرية ومقاالت ُنشرت يف صحيفة الدبلوماسي. يف البداي

 .ابللغة العربية تسمى صحيفة احلياة
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قباين شاعر معروف أبسلوبه الشعري احلسي والرومانسي. قام يف البداية  
برتبية النساء كموضوع رئيسي وإهلام يف أعماله الشعرية. تستخدم قصائده  

بدأ التأثي السياسي    لغة يومية ميكن للناس العاديني فهمها بسهولة. حىت
يف  اليامسني  "رائحة  بعنوان  الثانية  قصيدته  أتليف  يف  عليه  يؤثر  لسوراي 
دمشق". يف السنوات التالية ، كانت قوته املناهضة للحكومة دائًما مصدر  

 (. 210، ص. 1973)غاابي،  إهلامه لألعمال األدبية 

روبية مبا  ، أصبح نزار دبلوماسًيا سوراًي يف عدة دول أو  1945يف عام 
  يف ذلك القاهرة ولندن وأنقرة ومدريد وبكني وبيوت. بينما كان دبلوماسًيا، 

، عندما هزمت إسرائيل 1967استمر يف العمل وكتابة قصائده. قبل عام 
بدأ نزار يف كتابة القصائد السياسية ، وتبعها أيًضا كتاابت أخرى    العرب،

 (. 211، ص. 1973ي، )غااب  مثل الصحافة واملقاالت والنثر واملقاالت 

قاان هي قرية يف جنوب لبنان تقع على بعد اثين عشر كيلومرتًا مشال  
"اخلط   من  الشمايل  اجلزء  هو  هذا  وإسرائيل.  لبنان  بني  الدولية  احلدود 

إسرائيل   األمحر"، اليت حاولت  اللبنانية  األراضي  من  أميال  تسعة  حوايل 
. وال  1978نذ عام  السيطرة عليها بشكل مباشر أو من خالل وكالء م

تزال منطقة السيطرة اإلسرائيلية ساحة نزاع بني إسرائيل واجلماعة اللبنانية  
فصيل شيعي متشدد يف لبنان له عالقات   -ذات األمهية األكرب. حزب هللا  

 (. 116، ص. 2006)غابن،  مع إيران وسوراي 

النظام   يد  على  اللبنانيني  لالجئني  مذحبة  هي  قاان  الصهيوين مأساة 
يف   اهلجوم    .1996أبريل    18اإلسرائيلي  خضم  ويف  الوقت  ذلك  يف 

معظمهم من النساء الجئا    800اإلسرائيلي على لبنان، حاول ما يصل إىل  
واألطفال، إنقاذ أنفسهم داخل جممع االمم املتحدة يف قاان، قرية يف جنوب  

إسرائيل    لبنان. لكن هذا هو ابلضبط املكان الذي مت ذحبهم فيه من قبل
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لذلك  ونتيجة  لساعات.  اجملمع  إىل  .  اليت قصفت  يصل   106مات ما 
الجًئا بشكل مرو ع، وأصيب مئات آخرون. تظهر هذه املأساة الشخصية 
احلقيقية للنظام الصهيوين إلسرائيل وللشعب اإلسرائيلي. ألن الصور تعطي 
بعض   أعرض  للمأساة،  عشرة  الثانية  الذكرى  حلول  مع  املعاين،  آالف 

 .(100، ص. 2006)غابن،    الصور من املأساة

جاء اهلجوم وسط قتال عنيف بني اجليش اإلسرائيلي وحزب هللا خالل  
عملية عناقيد الغضب. توصل حتقيق لألمم املتحدة الحًقا إىل أن إطالق  
النار اإلسرائيلي كان متعمًدا، بناًء على أدلة فيديو تظهر طائرات استطالع  

طيار   بدون  احلكومة إسرائيلية  أنكرت  النار.  إطالق  قبل  اجملمع  فوق 
اإلسرائيلية يف البداية وجود الطائرة بدون طيار، لكنها قالت الحًقا، بعد  
وترفض   هلا مهمة خمتلفة.  بدون طيار  الطائرة  أن  الفيديو،  إبالغها أبدلة 

احلادث  بشأن  املتحدة  األمم  تقرير  نتائج  قاطعا  رفضا  )غابن،    إسرائيل 
 .(121، ص. 2006

متت مذحبة قاان أبوامر من رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك شيمون بييز  
يوًما من القصف اجلوي اإلسرائيلي املكثف على لبنان. نفذت   16بعد  

واستخدمت    600إسرائيل   جوية  أدت    23000غارة  مدفعية.  قذيفة 
من   أكثر  نزوح  إىل  لقي    300العملية  شخص.  أشخاص   109ألف 

تعرض جممع األمم املتحدة الذي يؤوي الالجئني يف قرية  مصرعهم عندما  
 قاان هلجوم يف هناية عملية أطلقت عليها إسرائيل اسم "عناقيد الغضب"

 .(125، ص.2006)غابن، 

إسرائيل هجوماً   األوىل. ونفذت  قاان  يُعرف هذا احلدث ابسم جمزرة 
  ثة طوابق، مبهامجة مبىن من ثال  2006آخر يف نفس القرية يف متوز / يوليو  

 طفالً. 37مدنياً ، من بينهم  60أودى حبياة أكثر من 
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وبسبب بالغته يف إلقاء خمتلف ظروف البلد العريب وانتقاده ، عارض  
موضوًعا شهوانًيا   خيتار  شاعر  إنه  قائلني  وأعماله  نزار  النقاد  من  العديد 
يسكب شعره من خالل النساء وحًبا غي مشروط ملوضوع القومية العربية.  
نزار شاعر جيب جتاهله ألن   إن  نقاد آخرون  يقول  ابإلضافة إىل ذلك، 
قصائده احلسية ميكن أن تؤثر سلًبا على معنوايت الشباب. يعترب قباين 
شاعرًا ساداًي وجد متعة يف تدمي القومية العربية عندما كانت اجلزيرة العربية 

الغضب على قباين شوهدت عندما حرضه كات ب  ختسر احلرب. حقيقة 
من القاهرة من خالل الدميقراطية. طلبوا سلطة احلق يف منع القباين من  

  .دخول القاهرة

لكنه قرر أن حيب الشعر أكثر من حبه للعمل الدبلوماسي السوري.  
انتقاد   يف  لشجاعته  الشعر،  نزار  يرتك  أن  أرادوا  رؤسائه  ألن  وذلك 

وهلذا منع هو وشعره من دكتاتورايت احلكام العرب الذين ظلموا الضعفاء.  
االنتشار يف عدة دول عربية، وخاصة دول اخلليج بنظام احلكم امللكي، 
لكن نزار وأعماله ال تزال حتظى ابلتبجيل يف الدول العربية األخرى. مشال 

 .إفريقيا وسوراي )سوراي ولبنان واألردن وفلسطني(

دلت يف شعر    فيلهلم   هرمنيوطيقيةحسب    (Ausdruck)  أؤوسدروك  مفهوم -2
 .راشيل وأخواهتا لنزار قباين 

الفهم، ألن    أؤوسدروك دلتاى هو خطوة واحدة حنو  تفسي  )تعبي( يف 
اليت   األشياء  اإلنسانية.  العلوم  جوهر  ما يعطي جتريبياً  نفسه هو كل  التعبي 
واملشاعر  النوااي  تولد  اليت  الكلمات  توصيل  أخرى،  أمور  بني  من  تغطيها، 

 .واألفعال
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أن تساعد تعبيات األشخاص اآلخرين يف إدراك موقف املرء، لكن ميكن  
 )تعبي( يعنيه  أؤوسدروكال يزال من الضروري جًدا تفسي هذه التعبيات.  

هو تعبي عن احلياة أو ميكن تسميته تعبيًا حًيا ، وليس تعبيًا أو تعبيًا  دليت
 .يشي إىل فيض من العواطف أو املشاعر

 دليت )التعبي(، مييز أؤوسدروك الدراسة النظرية ملفهومكما سبق وصفه يف  
إىل ثالثة أنواع ، وهي التعبي األول الذي مت تثبيت حمتواه ومطابقته    أؤوسدروك

يف أي عالقة ، والتعبي الثاين عن السلوك البشري املعرب عنه من خالل اللغة،  
الذي يظهر يف   و والثالث هو التعبي التلقائي عن الروح. الصوت )التعبي(

هذه القصيدة هو التعبي األول والثاين. ال يظهر املقطع الصويت الثالث )التعبي( 
يف هذه القصيدة ألنه ، يف هذه القصيدة، ال يتم التعبي عن أي تعبي بشكل  

 .عفوي أو مباشر بواسطة املوضوع

 يف  يتمع األعراف األدبية. كما أوضح دل  أؤوسدروك) تعبي)يتعامل أول  
فإنأؤوسدروكمفهومه عن   تعبي مت إصالح حمتواه   أؤوسدروك ،  األول هو 

ومطابقته يف أي جمال. االصطالحات األدبية يف الشعر هي كالم أو تعبيات 
غي مباشرة ميكن التعبي عنها من خالل اللغة التصويرية واختيار الكلمات أو  

 .(279: 2010اإللقاء )برادوبو ، 

هذا واختيار   كأؤوسدرو  يف  التصويرية  اللغة  استخدام  سنناقش  األول 
الكلمات أو اإللقاء، ألن اللغة التصويرية واختيار الكلمات أو اإللقاء هي 
إحدى الوسائل ملساعدة الشاعر يف التعبي عن املعىن كما هو موضح أعاله.  
لذلك من خالل حتليل اللغة التصويرية واختيار الكلمات أو اإلمالء ميكننا  

 .رفة وفهم اجلو الداخلي أو تعبي املؤلف يف القصيدةمع
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البحث، متت دراسة مفهوم من خالل   دليتلتأويل   أؤوسدروك  يف هذا 
. أواًل، يتم من خالل  دليتل أؤوسدروكالتقسيم إىل جزئني مدرجني يف مفهوم 

تصنيف القصائد املتعلقة ابللغة التصويرية اليت استخدمها نزار قباين يف الشعر. 
التعبي الثاين الذي عربت عنه أان / حنن أو املوضوع يف القصيدة. ما مت يف  مث  

عن   تعبي  على  حتتوي  اليت  اآلايت  بتفسي  الباحث  يقوم  أن  البحث  هذا 
 املوضوع )أان / حنن(. 

 وأخواهتا راشيلاجملاز واألسلوب يف الشعر  ( أ
التصويرية هي جزء من   اللغة  ما تسمى  أو غالًبا  الذي  اجملاز  اإلمالء 

( عالية  فنية  قيمة  وله  اخلصائص  أو  الفردية  ابلتعبيات  ، Kerafيرتبط 
(. غالًبا ما يستخدم الشعراء أسلوب اللغة نفسه لتوضيح النوااي ،  1996:23

ابإلضافة إىل جتسيد اخليال يف القصيدة. بعض اللغات التصويرية املوجودة يف  
اجمل التمثيلية،  التشبيه،  هي  القصيدة  السخرية،  هذه  الطوطم،   ،synecdocاز، 

 proparteو
 (simile) التشبيه (1

التشبيه هو مقارنة صرحية، مبعىن أنه سيذكر على الفور شيًئا مشاهبًا أو  
مثل:   املباشرة كلمات  اجلهود  وستتضمن   ، آخر  لشيء   ,sepertiمشاهبًا 

bagaikan, sama, sebagai،   .مشهورة     إخل هي  العربية  اللغة  يف  وحيث 
لغة تصويرية مشاهبة موجودة يف شعر    تستعمل الكامات الكاف )ك( ومثل.

 :قاان ، من بني أمور أخرى
اليت تصف وجه قاان شاحب ابستخدام اجلملة   1يف البيت    1  ةكلم .أ

 ."مثل" )كما( وجه يسوع
 " وجه قاان شاحب اللون كما وجه يسوع"

القصيدة أعاله مص التشبيهية، الحتوائه  جزء  التشبيه  نف يف لغة 
أداة يف    ."كما"التشبيه   على  صور  شرق  جنوب  تقع  قرية  هي  قاان 
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كم من احلدود اإلسرائيلية. وكانت    11جنوب لبنان، على بعد حوايل  
  1996املدينة هدفاً هلجمات قوات الدفاع اإلسرائيلية مرتني، يف عامي  

مقتل مدنيني. كانت قاان هدفا  ، على التوايل، وأسفرت عن  2006و  
أبهنا   توصف  قرية  هي  قاان  اجلملة،  هذه  يف  طويلة.  لفرتة  للهجمات 
شاحبة مثل وجه يسوع الشاحب دون أي تلميع، ومعىن كلمة شاحب  

 .هنا هو الطبقة وبال حياة
" كيهودايً يدخل قاان بقسوة "أن    تصور    3يف البيت    1  ةكلم  .ب 

 .( ذئب جائع مثل)
 "واج ذائب جائعةدخلوا قاان كأف"

مت تصنيف مقطع القصيدة أعاله يف نوع التشبيه، ألنه حيتوي على 
ومعىن هذه اجلملة وصف اليهود الذين هامجوا قاان بشراسة   أداة التشبيه.

 مثل الذائب اجلائعة
 (Personifikasi)فرسونيفيكاسي  (2

من اللغة التصويرية اليت تصف األشياء اجلامدة أو  فرسونيفيكاسي هو  
التجسيد )االستشعار( هو مسة   غي احلية كما لو كانت هلا خصائص بشرية

خاصة من االستعارة، واليت تصف األشياء اجلامدة اليت تتصرف ، وتتصرف،  
 . وتتحدث مثل البشر

البيت    1  ةكلم .أ تبدو وكأهنا هلا وجه    1يف  قاان  أن جتعل  واليت ميكن 
 .شاحب مثل يسوع كإنسان 

 " اللون كما وجه يسوعوجه قاان شاحب  "
يوجد مقتطف القصيدة أعاله يف السطر األول من املقطع األول. يف  
هذه اجلملة، قاان هي قرية توصف أبهنا شاحبة مثل وجه يسوع الشاحب  

 .بدون أي تلميع ، ومعىن كلمة شاحب هنا هو الطبقة وبال حياة
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البيت    7  ةكلم .ب  البلد اجلنويب ميكن أن    4يف  يتمتع  ختربان كما لو أن 
 .جبمال مثل الفتاة

 " قصفوا سحر اجلنوبيات"
. يف هذه 7يوجد جزء من القصيدة أعاله يف املقطع الرابع من السطر  

اجلملة ، توصف األرض اجلنوبية أو فلسطني أيًضا أبهنا مجيلة. لذا فإن  
معىن هذه اجلملة هو القول أبن فلسطني ميكن أن تتمتع جبمال مثل 

 .الفتاة
اليت تصف قاان كما لو أهنا ميكن أن تفتح الستار    7ت  يف البي  1  ةكلم .ج

 .كما ميكن لإلنسان أن يتحرك
 "كشفت قاان الستائر"

جزء القصيدة أعاله موجود يف املقطع السابع واألول ، ويف هذه اجلملة  
تفتح الكلمة الستار، كما لو أن قاان، وهي قرية، ميكن أن تفتح الستارة  

 .مثلما ميكن لإلنسان أن يتحرك
 (Hiperbola) بالغةامل (3

فإن املبالغة هي أسلوب لغوي يبدو أنه يبالغ يف شيء يتم التعبي عنه  
يف الكالم ميكن ان يشد  د على شيء ينقل بطريقت  . واملبالغةبشكل مفرط

اجمل  يعطيه هذا  قد  الذي  التأثي  املفرطة جدا.  أو    ازاللغوية  انطباع فكاهي 
 درامي اعتمادا على كيفية استخدامها.

 9يف البيت  8 ةكلم .أ
 " فأكلنا ثرثرة وشربنا ثرثرة"

الثامن.يف يوجد جزء من القصيدة أعاله يف املقطع التاسع من السطر  
هذا السطر، يكون الختيار كلمة ابتالع الرعد معىن مبالًغا فيه. اهلدف  
  من ابتالع النميمة هو أنه جيب عليهم مواجهة اإلهاانت والشتائم كل

 .يوم
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 11يف البيت  7 ةكلم .ب 
 " بل كنا ملوك الثرثرة"

هذا   ويف  عشر.  احلادي  املقطع  يف  أعاله  القصيدة  من  جزء  يوجد 
تيار كلمة ملك الثرثرة معىن مفرطًا ألن معىن ملك يكون الخ،  السطر

الثرثرة يف هذه اجلملة هو من هم األعلى، ومعىن مجلة ملك الثرثرة هنا  
 . هي أولئك الذين ميلكون احلق األكرب يف عكس الثرثرة

 (Ironi)  السخرية (4
فإن السخرية هي قالب يريد أن يقول شيًئا له معىن أو معىن خمتلف عما 

موجود يف سلسلة كلماته. املفارقة هي جهد أديب فعال ألهنا تنقل انطباًعا  هو  
 .حيتوي على قدر كبي من ضبط النفس

بكامل سطورها وهي إشارة إىل بين ابين املنشغلني    16البيت  يف  
 .هبيمنتهم

 كيف إسرائيل ال تذحبنا؟ "
 كيف ال تلغي هشاما، وزايدا، والرشيد؟

 نسواهنموبنو تغلب مشغولون يف  
 وبنوا مازان مشغولون يف غلماهنم

 وبنو هاشم يرمون السراويل على أقدامها 
 "ويبيحون شفاها وهنودا!

املقطع السادس عشر يف شعر راشيل وأخواهتا، من جممل الكلمات يف املقطع 
 . اخلاصةهو إشارة إىل بين ابين املنشغلني أباننيتهم 

5) Sinekdoce 

هو تلقي معا.     ”synekdechesthai“هذا اإلصطالح الذي نزول من الوانين  
اجملازية اليت تستخدم جزء من الشيء أن تؤكد  هي نوع synecdoche فإن تس
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الشيء أن تؤكد جزءا    (pars pra toto)كليا   اليت تقدم كلي من   totum)أو 

proparte).   
 4لبيت يف ا 2 كلمة .أ

 "أرض اجلنوبيرفعون العلم النازي يف "
جزء من القصيدة أعاله يف املقطع الرابع من السطر الثاين.يف هذه اجلملة،  
يُقصد ابختيار كلمة األرض اجلنوبية أن تكون جزًءا من األرض كلها واليت 

 .تعين يف هذه اجلملة أن األرض اجلنوبية هي دولة فلسطني
البيت    7  كلمة   .ب  )اجلنوبيا  4يف  "اجلنوب"  يستخدم كلمة  يف  الذي  ت( 

 .اجلملة واليت تعين دولة فلسطني
 " قصفوا سحر اجلنوبيات"

جزء من القصيدة أعاله يف البيت الرابعة من السطر السابع.يف هذه اجلملة،  
يُقصد ابختيار كلمة األرض اجلنوبية أن تكون جزًءا من األرض كلها واليت 

 .تعين يف هذه اجلملة أن األرض اجلنوبية هي دولة فلسطني
الذي يستخدم كلمة "اجلنوب" )اجلنوبيات( يف اجلملة    3يف البيت    4كلمة   .ج

 .والذي يعين دولة فلسطني
 " وعلى أرض اجلنوب الغالية"

جزء من القصيدة أعاله يف البيت الثالثة من السطر الرابع. يف هذه اجلملة، 
  يُقصد ابختيار كلمة األرض اجلنوبية أن تكون جزًءا من األرض كلها واليت يف 

 . هذه اجلملة يُقصد ابألرض اجلنوبية أن تكون حالة فلسطني
 عبارة "حنن" يف الشعر راشيل وأخواهتا  (ب

السطر األول يف املقطع الثاين أعاله يكشف أن املقصود هنا هو أن أهايل قاان   (1
اجلنود   هامجهم  أخذوا جثثهم.  مث  اإلسرائيلي  اجليش  قبل  من  تعرضوا هلجوم 
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وأحرقوهم كما نزل يف السطر اخلامس من هذه البيت. مث تشرح كلمة "حنن"  
 لوا أيًضايف السطر السابع حىت النهاية أهنم طردوا من أرضهم وقت

أننا "حنن" هنا نشعر حبزن  (2 البيت اخلامسة أعاله  السطر األول من  يكشف 
اإلسرائيلي   اجليشان  دمرها  اليت  الفلسطينية  للمدينة  حدث  ما  على  علي 

 .واألمريكي
مسكنهم.  (3 عن  وأوالدهم  زوجاهتم  عن  انفصلوا  أهنم  البيت  هذه  يف  ونذكر 

 .هامجهم األمريكيون الذين قادوا القتلة بسهولة
 

فيلهلم دلت يف شعر    هرمنيوطيقية حسب    (Verstehen)  فارستيهن  مفهوم -3
 راشيل وأخواهتا لنزار قباين 

 دة. يستعدااملسائل الرايضي  إن الفهم ال يرجع إىل فهم املفهوم احلقيقي مثاال
من  "الفكر"  فكرة  على  احلصول  يتم  عندما  التشغيلية  للعملية  فارستيهن 
الشهية: "نبني   الفكرة مقولته  استنتج دليت عن هذه  الشخص اآلخر. وقد 

 . عندما نوسع جتربة حياة الناس   نفس حقيقة من نفهمه". إذاً الفهم هو عملية ال
مفهوم   مشغولني   أؤوسدروكيف  الذين كانوا  العرب  سخر  املؤلف  أن 

أباننيتهم، وكان غاضًبا إىل القادة العرب الذين مل يقاتلوا إسرائيل أثناء هجوم 
إسرائيل على فلسطني. كما كشف كيف مت تدمي الدولة الفلسطينية، وعاىن 

الذي يفهم من   فارستيهنإن مفهوم  إسرائيل.    ب معاجملتمع العريب بعد احلر 
هو أن نزار قد عرب عن   إيرلبنيسو    أؤوسدروكني استنتاجات مفاهيم  مجع ب

هجاء العرب الذين انقسموا يف ذلك الوقت بسبب انشغال الشؤون العاملية،  
بسبب  أفلسوا  العرب  ألن  ذلك  إسرائيل.  مع  احلرب  يف  العرب  اهنزم  حىت 

 فسادهم وجهلهم وإمياهنم ابخلرافات. 
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 تعبي عن رأيه يف حقوق املرأة على شعره، بني نزار حيب    إيرلبنيسيف مفهوم  
اجملتمع. أمام  أيديولوجيته  عن  للتعبي  ويكفي  ذالك   مما جيعله شجاًعا  ومن 

مفهوم   مع  دجمه  ميكن  واضحة   أؤوسدروكالعرض،  هلجة  عن  يعرب  الذي 
وغضب كبي يف إخبار دولة فلسطني. يف بداية الشعر املؤلف أن خيربان عن 

مستقبلها. الدمار الذي تسبب يف سقوط العديد   س هلايحالة قاان املكسورة ول 
البالد. اخلراب الذي خلفه وصول اليهود وأعالم النازية تعلن   يفمن املدافعني  

يطردون   مثاحلرب يف جنوب األرض. طردهم هتلر وأتباعه من أورواب الشرقية  
السلطة   الفلسطينيني. بلد  يف  بوحشية  النار  وأشعلوا  ابلقوة  قاان  احتلوا 

 .الفلسطينية

أن نزار أصبح دبلوماسًيا سوراًي يف عدة دول أوروبية    عرب  إيرلبنيس يف مفهوم  
والنثر   واملقاالت  اجملالت  مثل  مع كتاابته  دبلوماسًيا  العمل  يف  واستمر 

حبه للوطن. من هذا التفسي ميكن أن هذا الشعر عن  واملقاالت، مما يدل  
موضوع وطين    أبن هذه القصيدة هلا موضوع وطين.   أؤوسدروك دجمه مع مفهوم  

هو نداء للقراء والعرب املنشغلني بوظائفهم حىت يتمكنوا من الشعر    يف هذ
نزار قباين  لب  احلاالحتاد مرة أخرى حملاربة إسرائيل والدفا فلسطني اليت دمرت.  

لديه روح عالية جًدا إلعادة بناء الدولة  و للوطن واألمة جعله ال يشعر ابمللل  
 الفلسطينية.

ة هي وصف لألحداث اليت عاشها  يف هذه القصيد  فارستيهنخامتة مفهوم  
نزار قباين. صورة احلدث عندما هزمت إسرائيل العرب وهزمية فلسطني بسبب 
جملرد   حاليا  املنقسمني  العرب  من  يغضب  جعله  الذي  األمر  العرب  جهل 

 انشغال الشؤون العاملية. 

يف هذ الشعر هي وصف لألحداث اليت عاشها    فارستيهنوخامتة مفهوم  
ة احلدث عندما هزمت إسرائيل العرب وهزمية فلسطني بسبب نزار قباين. صور 
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جملرد انشغال  االعرب املنقسمني    إىل  جهل العرب األمر الذي جعله يغضب
 الشؤون العاملية. 
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 الفصل الرابع 

 اخلالصة واالتراحات

 صة اخلال  .أ

مفهوم   حول  البحث  نتائج  إىل  أوساستناداً  ومفهوم  ومفهوم دإربلينيس،  روك، 
ما   ة الباحث   تو وأخواهتا"، استنتجراشيل "ك  لشعر  رمنيوطيقيةاهلني يف الدراسة  حفرستي
 يلي:

جتربة حياة    هو  اوأخواهت  راشيل  شعريف    يتدل  فيلهلممفهوم إيرلبنيس حسب أتويل   -1
نزار قباين الذي بدأ منذ صغره يف التعبي عن مشاعره وأفكاره من خالل الشعر.  
كان نزار قباين كاتبا غزير اإلنتاج طوال حياته، هذا الشاعر السوري كرس حياته  

الصهيوين للكتابة.    النظام  يد  على  اللبنانيني  لالجئني  مذحبة  هي  قاان  مأساة 
/    18اإلسرائيلي يف   اهلجوم  1996أبريل  نيسان  الوقت ويف خضم  .يف ذلك 

 106مات ما يصل إىل    ئا.الج  800اإلسرائيلي على لبنان، حاول ما يصل إىل  
الجًئا بشكل مرو ع، وأصيب مئات آخرون. تظهر هذه املأساة الشخصية احلقيقية 

 للنظام الصهيوين إلسرائيل وللشعب اإلسرائيلي.
ستخدام  تا هو  وأخواهت  راشيل  شعريف    يتدل  فيلهلم  حسب أتويل  أؤوسدروكمفهوم   -2

واختيار   التصويرية  اللغة  ألن  اإللقاء،  أو  الكلمات  واختيار  التصويرية  اللغة 
الكلمات أو اإللقاء هي إحدى الوسائل ملساعدة الشاعر يف التعبي عن املعىن 

لمات  كما هو موضح أعاله. لذلك من خالل حتليل اللغة التصويرية واختيار الك
ومن    .أو اإلمالء ميكننا معرفة وفهم اجلو الداخلي أو تعبي املؤلف يف القصيدة

  فرسونيفيكاسي ،  (simile)التشبيه  اجملاز واألصلوب اليت وجد يف هذ الشعر هو  
(Personifikasi) ، املبالغة (Hiperbola) ،  سخرية(Ironi)  وSinekdoce . 
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عملية    ا هو وأخواهت  راشيل  شعريف    يتدل  فيلهلم  حسب أتويل  فارستيهن    مفهوم -3
عرفة النفس من خالل جتربته وما املقصود هبا. يتم تطبيقه يف ثالثة مفاهيم من  مل
)التعبي( لد أؤوسدروك  ومفهوم  احلياة(  إيرلبنيس )خربة  مفهوم  ذلك  مبا يف  يت، 

 غضبه  الشعر  يف  قباين  نزار  عاشها  اليت  احلادثة  تصفو ومفهوم فارستيهن )الفهم(.  
 . عوامل  بعدة   يتأثران   وحزنه  غضبه  .الوقت  ذلك   يف  الفلسطيين  الوضع   على  وحزنه
 مشغولني  كانوا  القادة  ألن  وإسرائيل  العرب   بني  اهلزمية  هو  العوامل  أحد  ومن

 من  ساخرًا   سياسية،   أشعار  كتابة   يف   نزار  بدأ   العربية  اهلزمية   هذه   وبسبب.  حبياهتم
 .البالد محاية من يتمكنوا مل الذين الفاسدين العرب  القادة

 
 االقرتاحات  .ب

  يف  استخدامها  ميكن  اليت   األساليب  أحد  يه  رمنيوطيقيةاهل  دراسةالكانت   -1
  البحث  هذا  تطوير يتم  أن   املؤمل  ومن  الشعر،  وخاصة  األدبية  األعمال  حتليل
 . الشعر لتحليل خمتلف هنج  وابستخدام األخرى اجلوانب دراسة خالل

  ،   الدراسة  موضوع  يف  التارخيية  اجلوانب  تطرح  طريقة  هي  يتدل  هرمنيوطيقية -2
  اترخيي   حبث   إجراء  الباحثني  على  جيب  السبب،  هلذا.   األدبية  األعمال  وخاصة 
 وخاصة  األديب،  العمل  حيتويه  الذي  املعىن  إجياد  أجل  من  ومستمر  معمق

 .األمثل هي عليها احملصولة النتائج  تكون حبيث الشعر،
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هيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حيت حصلت على امعة موالان مالك إبرام. مث التحقت جب
 م. 2021درجة سارجاان يف قسم اللغة العربية وأدهبا سنة 
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 مالحق 

 ملحق عن الشعر  -

 راشيل.. وأخواهتا! 
 

 وجه قاان شاحب اللون كما وجه يسوع 
 و هواء البحر يف نيسان 

 أمطار دماء، ودموع
 

 أجسادان دخلوا قاان على 
 يرفعون العلم النازي يف أرض اجلنوب 

 ويعيدون فصول احملرقة 

 هتلر أحرقهم يف غرف الغاز

 وجاؤوا بعده كي حيرقوان 

 هتلر هجرهم من شرق أورواب

 و هم من أرضنا قد هجروان 

 هتلر مل جيد الوقت لكي ميحقهم 

 ويريح األرض منهم

 فأتو من بعده.. كي ميحقوان! 
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 كأفواج ذائب جائعةدخلوا قاان  

 يشعلون النار يف بيت املسيح

 و يدوسون على ثوب احلسني

 و على أرض اجلنوب الغالية
 

 قصفوا احلنطة، والزيتون، والتبغ، 
 وأصوات البالبل

 قصفوا قدموس يف مركبه 

 قصفوا البحر و أسراب النوارس

 قصفوا حيت املشايف والنساؤء املرضعات 

 وتالميذ املدارس 

 اجلنوبياتقصفوا سحر 

 واغتالوا بساتني العيون العسلية!
 

 ورأينا الدمع يف جفن علي
 ومسعنا صوته وهو يصلي

 حتت أمطار مسسء دامية 
 

 كل من يكتب عن اتريخ )قاان( 
 سيسميها على أوراقه 
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 )كربالء الثانية(! 
 

 كشفت قاان الستائر 
 ورئينا أميكا ترتدي معطف حاخام يهودي عتيق

 وتقود اجملزرة

 تطلق النار على أطفالنا دون سبب 

 وعلى زوجاتنا دون سبب

 وعلى أشجاران دون سبب 

 وعلى أفكاران دون سبب 

 فهل الدستور يف سيدة العامل

 ابلعربي مكتوب إلذالل العرب؟ 
 

 هل على كل رئيس حاكم يف أمريكا؟
 إن أراد الفوز يف حلم الرائسة

 قتلنا، حنن العرب؟ 
 

 انتظران عريب واحدا 
 يزير من رقبتنايسحب اخل

 انتظران هامشيا واحدا 

 انتظران قريشيا واحدا 
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 دونكشوات واحدا

 قبضااي واحدا مل يقطعوا شاربه 

 انتظران حالدا أو طارقا أو عنرتة

 فأكلنا ثرثرة وشربنا ثرثرة 

 أرسلوا فاكسا إلينا استلمنا نصه

 بعد تقدمي التعازي وانتهاء اجملزرة!
 

 صرخاتنا؟ ما الذي ختشاه إسرائيل من 
 ما الذي ختشاه من )فاكساتنا(؟ 

 فجهاد الفاكس من أبسط أنواع اجلهاد 

 فهو نص واحد نكتبه 

 جلميع الشهداء الراحلني

 ومجيع الشهداء القادمني!! 
 

 ما الذي ختشاه إسرائيل من ابن املقفع؟
 و جرير والفرذدق؟ 

 ومن اخلنساء تلقي شعر ها عند ابب املقربة 

 اإلطارات ما الذي ختشاه من حرق 

 وتوقيع البياانت وحتطيم ملتاجر

 وهي تدري أننا مل نكن يوما ملوك احلرب
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 بل كنا ملوك الثرثرة
 

 ما الذي ختشاه من قرقعة الطبل 
 ومن شق املال ءات و من لطم اخلدود 

 ما الذي ختشاه من أخبار عاد ومثود؟ 
 

 حنن يف غيبوبة قومية
 ما استلمنا منذ أايم الفتوحات بريدا

 
 ب من عجني حنن شع

 كلما تزداد إسرائيل إرهااب وقتال

 حنن نزداد ارختاء وبرودا
 

 وطن يزداد ضيقا 
 لغة قطرية تزداد قبحا

 وحدة خضراء تزداد انفصاأل

 وحدود كلما شاء اهلوى متحو حددود!! 
 

 كيف إسرائيل ال تذحبنا؟ 
 كيف ال تلغي هشاما، وزايدا، والرشيد؟

 نسواهنموبنو تغلب مشغولون يف 

 وبنوا مازان مشغولون يف غلماهنم 
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 وبنو هاشم يرمون السراويل على أقدامها

 ويبيحون شفاها وهنودا! 
 

 ما الذي ختشاه إسرائيل من بعض العرب
 بعد ما صاروا يهودا؟ 

 1996لندن أاير 


