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االستهالل

قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي:
يْ فِ وْ أَ تِ اوَ مَ سَّ الْ يْ فِ وْ أً ةٍ رَ خْ صَ يْ فِ نْ كُ تَ فَـ لٍ دَ رْ خَ نْ مِ ةٍ بَّ حَ الُ قَ ثْـ مِ كُ تَ نْ ا إِ هَ نـَّ إِ يَّ نَ بُـ يَـ 

)١٨:انْ مَ قْ (لُ رٌ يْـ بِ خَ فٌ يْ طِ لَ اهللاُ نَّ ، إِ ا اهللاُ هَ بِ تِ أْ يَ ضِ رْ اْألَ 
اهللا العظيم.صدق 

(Luqman berkata), “wahai anakku! Sungguh jika da (suatu perbuatan) seberat biji sawi,
dan berada dalam batu atau di langi atau di bumi, niscaya Alla akan memberinya

(balasan). Sesungguhnya Allah Mahahalus, Mahateliti” (QS. Luqman:18)

فـََعماَّ َقِلْيٌل أَْنَت َماٍض َوتَارُِكهُ #ُكْنَت ِفْي َأْمٍر َفُكْن ِفْيِه ُمْحِسناً ِإَذا  
ا)رَ وْ دُ مَ انْ اسَ كَ يْ امِ بَ يّ مِ الَ سْ اإلِ ارْ يَ أَ وْ ايُـ بَ دِ هَ عْ مَ الْ مُ ادِ ، خَ نَ يْ فِ ارِ عَ الْ سُ مْ محمد شَ خُ يْ شَ (الَّ 

Jika kamu dalam suatu urusan, maka jadilah orang yang berbuat baik di dalamnya. Karena
tidaklah berapa lama dirimu akan berlalu dan meninggalkannya.

(KH. Muhammad Syamsul Arifin, Pengasuh PP. Banyuanyar, Pamekasan, Madura)
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اإلهداء

أهدي هذا البحث إىل:
، رّب ارمحهما كما ربّياين صغريا. وذّكروأيب منور حسنةاحلبيبني، أمي للوالدين

شكرا جزيال.هلماأقول
ا الميكن أن أذكر أمساءهم وزمياليت زمالئي يف منظمات وقسم اللغة العربية وأد

اء هذا البحث، يسر اهللا عليكم وبارك  واحد فواحد الذين قد أعطوين محاسة يف إ
اهللا فيكم أمجعني.



٤

والتقديركلمة الشكر 

احلمد هللا الذي أنزل علينا القرآن عربيا، وأنعم علينا بأنواع النعم ولطائف 
اإلحسان، وفضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم والبيان، والصالة على حممد املبعوث 
خبري امللل واألديان، وعلى آله وأصحابه بدور معامل اإلميان، ومشوس عوامل العرفان. أما 

بعد.
العنف في أشعار محمود ابة هذا البحث اجلامعي حتت املوضوع:قد متت كت

واعرتف الباحث أنه كثري النقص ،)دراسة في ضوء علم األدب النفسي(درويش
واخلطأ رغم أنه قد بذل جهده إلكمال له.

وهذه الكتابة مل تصل إىل مثل الصورة بدون مساعدة األساتيذ الكرام والزمالء 
األحباء. ولذلك تقدم الباحثة فوائق االحرتام وخالص الثناء إىل: 

األستاذ دكتور موجيا راهرجو، رئيس اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية .١
احلكومية ماالنج.

م اإلنسانية.الدكتورة استعادة، عميدة كلية العلو .٢
ا .٣ البحث هذا مشرف يف كتابة و الدكتور حممد فيصل، رئيس قسم اللغة العربية وأد

.اجلامعي
عبد الرمحن، املاجستري مشرف يف إجراء هذا البحث اجلامعي..٤
ا..٥ معرفة املنجية، املاجستري مشرفة يف أكادميك بقسم اللغة العربية وأد

م مجيعا. وجعلنا اهللا وإياهم من أهل العلم  أقول هلم شكرا جزيال على كل مساعد
والعمل واخلري، وال يفوت عن رجائي أن ينفع هذا البحث اجلامعي للباحث وسائر 

القراء. آمني يارب العاملني. 
جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية KBMBزمالئي يف منظمات، .٦

كلية العلوم اإلنسانية، PMII Ibnu Aqilو ال يف نفس املرحلة معي.ماالنج، فض
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فضال يف نفس املرحلة معي. و ، FKMSB Malangو فضال يف نفس املرحلة معي.
DEMA-F لكلّية العلوم اإلنسانية. مث زمالئي يفEL-JIDAL واآلخرون يف منظمة

ة ماالنج، فضال يف نفس جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومياملناظرة 
املرحلة معي.
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الملخص
العنف في أشعار محمود درويش .١٢٣١٠١٠٣.٢٠١٦،بلغنيمحمد إقبال

البحث الجامعي. قسم اللغة العربية وأدبها،  (دراسة في ضوء علم األدب النفسي).
، تحت الحكومية بماالنجاهيم اإلسالمية كلية اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبر 

.عبد الرحمن، الماجستيراالشراف: 
بنية، العنف، الالشعرالكلمة الرئيسية: 

العنف كائن يف كل زمان ومكان. إنه عملّية عادية يفعلها ممكن كل إنسان يف 
حياته وعيا أم غري وعي. لكن يف الواقع نرا العنف بكل أشكاله هو آلة يستخدمها قوم 

أواحلاجاتاإلنسانيةاحلقوقآخر. فألجله ميس ذلك القوم إىل للتفوق على قوم 
لقوم آخر، يزعجوها ويظلموها. هذه هي كما فعل اإلسرائليون على جمتمع الألساسية
دد حياة هذه فلسطني. فالشك كثريا ما منهم جمتمع فلسطني،احلالة من الضبط 

بالبارودة وبالسالح احلربمثل جسدي يقومون باملقاومة. منهم من يقاوم على وجه 
. كما أن الشعر هو لب الشعروهو جسديومنهم من يقاوم على وجه غري ،حىت احلجر

ي الذفلسطيينكبريعراشحممود درويش، فهو فعلههو الذيلشعرالتعبري لشاعره. فا
.كاد كل موضوع أشعاره عن املقاومةإنه.هشعر تيدمي كل ما رأى وشعر يف جمموعا

أشعار حممود البنية يفما باحث يف هذا البحث بثالثة أسئلة، األول هو يأيت ال
ةأما أهداف البحث متوفق. ما العنف يف أشعار حممود درويشهو والثاين، درويش

يف القدمي.بثالثة األسئلة
Library)ملكتيباالبحث فهونوع البحثأماو  Research)، أما مدخل البحث و

أما مدخل البحث و األدب النفسي باملنهج الكيفي الوصفي،دراسة ضوء علماملستخدم 
حتليل، وأما والكتابةوطريقة جلمع البيانات هي مبالحظةاملستخدم هو املدخل الكيفي

وحتليلها.البياناتعرضهو البيانات
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األول، إّن يف الشعرين البنية اجلسدية، وهي اختيار فيما يلي: نتائج البحث وأما 
رية قد استخدم اللغة التصويمبعانيه األصلية، و الشاعر يستخدم األلفاظ البسيطة اللفظ و 

ازية والرمزية لتصوير حالته وحالة اجتماعيتهالشاعر اللغات أما البنية الباطنية، وهي،ا
مة اإلستفهام لقوة عالمات األرقام وعاللنغمة باستخداماو ،احلزنأنه عناملوضوع

شديد سيجعل القارئني يف شعور ساوي مبا شعر هو حزن الشعورانفعال شعوره، و 
العنف املباشرفيها نظرية دوامة العنف جلمارا، إىل النظرمانة. الثاين، باأل، و الشاعر

بالنظر إىل نظرية العنف البنيوي اليت حتدث مستمرا. مثالعنف املؤسسي العنف البنيوي و 
مث ايف، ف املباشر والعنف البنيوي مث العنف الثقوالثقايف ليوهان غالتونغ، إن فيهما العن

–والعنف الشخصيالنفسي –ف اجلسديبالنظر إىل نظرية ليتكي، إن فيهما العن
املؤسسي.
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ABSTRAK

Moh Iqbal Bulgini, 1310103. 2016. Kekerasan pada puisi Mahmoud Darwish
(Kajian Psikologi Sastra). Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab,
Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang. Dosen Pembimbing: Abdul Rohman, M.Hum.

Kata Kunci: puisi, struktur, kekerasan

Kekerasan terdapat kapanpun dan dimanapun. Kekerasan merupakan hal
yang biasa dilakukan oleh mungkin seluruh manusia dalam hidupnya, baik
disadari ataupun tidak. Namun pada kenyataannya kita melihat kekerasan dengan
segala bentuknya dijadikan alat suatu kelompok untuk menungguli kelompok
yang lain. Karena maksud tersebut suatu kelompok sampai menyentuh hak-hak
kemanusiaan serta kebutuhan dasar kelompok lain, mengganggu dan
menyelewengkannya. Itulah yang dilakukan Israel pada masyarakat Palestina. Hal
tersebut tentu memberi tekanan pada kehidupan masyarakat Palestina, sehingga
menimbulkan perlawanan. Perlawanan yang dilakukan mereka berupa fisik seperti
perang, senapan, senjata, sampai batu sekalipun. Ada juga yang non fisik berupa
membuat puisi, karena puisi menjadi gambaran dari penyairnya. Dan itulah yang
dilakukan oleh Mahmoud Darwish sebagai penyair besar palestina yang
mengabadikan segala yang dilihat dan dirasakannya pada kumpulan puisi. Hampir
seluruh puisinya bertemakan perlawanan.

Pada penelitian ini terdapat tiga permasalahan, pertama, apakah struktur
dalam puisi Mahmoud Darwish. Kedua, apakah kekerasan dalam puisi Mahmoud
Darwish. Adapun Tujuan penelitian adalah berdasarkan dua permasalahan
tersebut.

Adapun jenis penelitian adalah penelitian pustaka (Library Research), dan
pendekatan berupa kajian psikologi sastra, dengan metodelogi kualitatif deskriptif,
dengan teknik analisis data berupa mengamati dan mencatat, dan menganalisisnya
dengan pemaparan data dan analisis.

Adapun hasil peneltian, Pertama, pada puisi terdapat struktur fisik berupa
diksi, penyair menggunakan kata yang sederhana dengan makna asli. Bahasa
figuratif, penyair menggunakan majaz, dan simbol untuk menggambarkan kondisi
sosial penyair. Adapun struktur batin berupa tema tentang kesedihan, nada
menggunakan tanda seru dan tanda tanya untuk menguatkan emosi penyair.
Perasaan adalah kesedihan yang mendalam dirasakan penyair, kemudian amanah
adalah kesedihan dan nasionalisme. Kedua, kekerasan mengunakan teori spiral
kekerasan oleh Camara, menghasilkan kekerasan langsung, institusional, dan
struktural. Kemudian oleh Johan Gantung mengahasilkan kekerasan langsung,
struktural, dan budaya. Kemudian Litke menghasilkan kekerasan fisik-psikis, dan
personal-institusi.
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ABSTRACT

Moh Iqbal Bulgini, 12310103. 2016. Violence in the poetry of Mahmoud
Darwish (a study of psychological literature). University research. Department
of Arabic language and literature, Faculty of Humanities, Maulana Malik
Ibrahim State Islamic University of Malang, under supervision: Abdul
Rahman, M.Hum.

Keywords: poetry, structure, violence

Violent object in every time and place. It's normal operation make it
possible everyone in his life consciously or unconsciously. But actually seeing
violence in all its forms is a machine used by people to outperform on another
nation. Let him affect people to awalhagat human rights allasasih to another
nation, they disturb her and they wrong her. This is as did the Israelis on the
Palestinian society. Exactly this situation threatens the life of the community of
Palestine, whom they often flashak resistance. Of them resist in my body like a
gun war and even stone, some of them in non-resistant body and is poetry. As the
hair is the core expression of a poet. The hair is what it did Mahmoud Darwish, a
Palestinian poet Chief who sustains everything he saw and felt in his poetry
collections. Nearly every subject of poems about the resistance.

Int comes in this research three questions, the first is what the structure of
Mahmoud Darwish, the second notice is what Mahmoud Darwish notice violence.
The purposes of the research, featured soloist with three questions in the old one.

Sort type of search is Library Research, and the user research study
entrance light literature psychoanalysis descriptive qualitative approach, either
user search portlet is qualitative input and method of data collection is by
observing and writing, and analysis of data is a data display and analysis.

As search results are as follows: first, in this poetry has physical structure,
choose the term and the poet uses words meaning simple figurative language, the
poet has used figurative language and symbolism to depict its condition and
condition agtmaaith, internal structure, and it is the subject of grief, and tone using
number signs and mark to power his emotion, the feeling is very sadly will make
readers feel equated the poet, and the Secretariat. Second, since the cycle of
violence theory of Camara, direct violence and structural violence, institutional
violence occurring. Then considering the structural and cultural violence theory of
Johan Galtung, where the direct violence and structural violence and cultural
violence, then considering which had Litke, theory of physical violence –
psychological and personal violence – institutional framework.
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الفصل األول
مقدمة

خلفية البحث.أ

الصراع .هو١احلرب هو العداء بني البلدين (األمة والدين والقبيلة وغريها)
الذي حيدث كثريا يف مجيع أحناء العامل، وخاصة يف البلدان الصغرية اليت االجتماعي 

هلا أيديولوجيات خمتلفة من الدول الكربى األخرى مثل فلسطني وعدوه اسرائيل.

الصراع بني إسرائيل وفلسطني هو الصراع لإلمساك مبلك األرض الذي ادعى  
حرام عندمها. بدء حيث يقال األرض بأرض، كالمها استحق بذلك األرض سواءا

،والسورية،يوردانيا،عندما كانت إسرائيل حيارب املصر١٩٦٧هذا الصراغ يف سنة 
٢اجلوالن (سوريا) مث القدس.مرتفعات، غزةمسار ،سيناءاستولت اسرائيل علىحىت

واألمة إسرائيلبني، ولكن أيضا وفلسطنيإسرائيلبني ليس فقطهذا الصراعميتدمث
واليهود.اإلسالمبنيقضية الدينالوصول إىلحىت، العربية

ا تشعر باألمل يف مجيع إن بلدة فلسطني معظم شعبها مسلمون تقريبا يف حيا
عدوه إسرائيل فلسطينيون جيدون كثريا من الضغط يف شكل قنبلة أشكاله. من

ك هناك الكثري من القنابل يف إرهاب واحد، وهنا.واإلرهاب اليت ال هوادة فيها
كانت الضحايا من شباب فلسطني وأشياخها .الكثري من الضحايا يف انفجار قنبلة

.وأطفاهلا حىت الرضع الذين مل يروا حالوة احلياة

يأثر إرهاب القنبلة ليس بوجه الضحية فقط بل املباين يف فلسطني وبيوت الناس 
معظمها تعود إىل األرض. وأيضا من إرهاب القنبلة أثرها ال يقتصر فقط على كل 

القاموس األندونيسية١
2 Hafid Algristian, “Latar Belakang Sejarah Konflik Israel Palestina di Jalur Gaza” dalam
http://algristian.wordpress.com.
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م ال ميكن مواصلة دراستهم بسبب بناء  ذلك، وجهت شباب فلسطني حىت أ
الذي ميكن القيام به سوى إمنا الدموع واحلزناملؤسسات التعليمية تصبح أرضا.

التوكل إىل اهللا تعاىل.

دد حياة الشعبهذه  فالشك كثريا ما منهم يقومون ،احلالة من الضبط 
رب بالبارودة وبالسالح حىت باملقاومة. منهم من يقاوم على وجه بدين مثل حيا

ها ومنهم من يقاوم على وجه غري بدين مثل بالشعر وباخلطبة وغريها كما فعل،احلجر
العلماء واألمراء مث الشعراء. فمن الشعراء الذين يقاومون بالشعر استقامة هو حممود 

حيث درويش. إنه شاعر فلسطيين الذي يدمي كل ما رأى وشعر يف جمموعاة الشعر.
.قال "فلسطني هي اجلنة املفقودة"

جمموع أشعاره نشرت.بدأ حممود درويش يف كتابة أشعاره منذ تعلم يف املدرسة
حصل على مسعة .عاما١٩الزيتون، عندما كان عمره أرواقمبوضوع١٩٦٤يف عام 

وكان الغرض الرئيسي من أشعاره هو مصري .النموذج الرائد على األشعار للمقاومة
ذلك ألن الصراع بني إسرائيل فلسطني طويل خالل العقود الستة منذ املناجل .وطنه

جعل الشعراء الفلسطينيني بالقيام على احلرب بني العرب واإلسرائيل، هذه مما
فمحمود درويش هو من بني الشعراء اخلمسة املشهورون .املقاومة بصناعة الشعر

٣الذي غالبا يقال برمز الفلسطني.

جمموعات شعرية. حينئذ يقول "لو أن املوت ال يقتل يل ٤٠ترك حممود درويش 
ا مع شعره يف مقاومة مثل السارق، ولكنه جاء مثل النسور" بدا جامدة جد

اإلسرائيل الصهيونية.

3 Nida, Penyair Palsetina Berjuang dengan Puisi. Atas Nama Orang Palestina,
http://www.hariananalisa.com
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م هلم احلقوق أواحلاجات الألساسية أال وهي حاجة إىل  إن اإلنسان يف حيا
حرص, حاجة إىل هوية, حاجة إىل حرية, مث حجة إىل ما أراده اإلنسان. فأي 

٤عملية تشوش إحدى احلاجات تسمى ذلك بالعنف.

مواصلة أن يبحث، أراد الباحث أعالهاملذكورة على أساس األفكاربناءا 
العنف الذي يتعرض لهالذي حمتواياته عن درويششعر حممودحولالتحقيق

. حممود درويشعلى وجه اخلاصالشعب الفلسطيين

أسئلة البحث.ب
استنادا إىل اخللفية السابقة حيدد الباحث البحث يف سؤالني كمايايل:

؟أشعار حممود درويشالبنية يفما .١
العنف يف أشعار حممود درويش؟ ما.٢

أهداف البحث.ج
بناءا على أسئلة البحث اليت قدمه الباحث، تكون أهداف البحث كما يايل:

.يف أشعار حممود درويشالبنيةمعرفة .١
معرفة العنف يف أشعار حممود درويش..٢

فوائد البحث.د
هذا البحث له الفوائد الكثرية ويقسمها الباحث إىل قسمني كمايايل:أما
الفوائد النظرية-١

ملعرفة هذا البحث شكل األشعار حملمود درويش يف كثري أشعاره.)أ

4Johan Galtung. Social Cosmology and The Concept Of Peace. Journal Of Peace Research
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ملعرفة هذا البحث أيضا آراء األشخاص اخلبرية عن العنف بعرض )ب
م. نظريا

اللغة العربية مبنهج يكون هذا البحث زائد املعارف واملعلومات لتدريس )ت
علم األدب النفسي حوىل أشعار حممود درويش.

الفوائد التطبقية-٢
يكون هذا البحث دراسة سابقة يف دراسة علم األدب النفسي لطالب )أ

ا يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  اللغة العربية وأد
مباالنق.

األدب النفسي خاصة يف يكون هذا البحث مصدرا لبناء دراسة علم )ب
ا يف جامعة موالنا مالك  معرفة األحوال الشعرية لطالب اللغة العربية وأد

إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق.
يكون هذا البحث زيادة املصادر يف املكتبة لكلية العلوم اإلنسانية و )ت

ا مث يف املكتبة املركزية جلامعة موالنا ما لك إبراهيم قسم اللغة العربية وأد
اإلسالمية احلكومية مباالنق.

تحديد البحث.ه
كانت أشعار حممود درويش أكثر من مأة وعشرين, معظمها عن احلب واحلرب. 

الذان يقومان باحلزن ٥لكن الباحث حيحد ويركز إىل شعرين يعين "البكاء و جواز سفر"
واملقاومة.

5 www.adab.com
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الدراسة السابقة
هلذا البحث كما يلي:  مرجعاأما الدراسات السابقات اليت تكون 

. الوطنية يف ثالثة أشعار حممود درويش. ٢٠٠٩سفريانيت هاندياين فوتري. .١
حبث جامعي. جامعة إندونيسيا احلكومية. تبحث الباحثة فيه عن شكل 
أشعار حممود درويش يعين "بطاقة هوية, إىل أمي, مث اإلنسان. وركز الباحثة 

أشعاره. أرادت الباحقة يف معرفتهما حىت يف وطنّيته اليت تصور يف ثالثة 
جتعلهما أسئلة البحث. يستخدم الباحثة املنهج البنيوي السيمائي لتحليل 
تلك األشعار. بنظرية البنيوية اليسمائية حبثت الباحثة وجه أشعاره البدنية 
از والرمز وغريها. أما نتائج البحث فيها قد وجدت  والبطنية مثل اخليال وا

ا يف نفس املوضوع للوطنية فقط ختتلف يف عرضها. يرت الباحثة الباحثة  أ
أن حممود درويش يدعوا القارئني خاصة يدعوا العربيني يف أن يتحدوا حلفظ 

فليسطني.
. شعر حممود درويش يف ديوان األعمال األوىل (حتليل ٢٠١٥نادية حمفوظة. .٢

ا كلية العلوم ,نقدية جديدة) البحث اجلامعي. قسم اللغة العربية وأد
اإلنسانية, جامعة موالنا مالك إيراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق. تقوم 
الباحثة فيه مبعرفة أشكال شعر حممود درويش ومعىن اإلمجايل يف شعر "أنا 

تستخدم املنهج الكيفي أيب" حملمود درويش. كانت الباحثيوسوف يا
بحث اجلامعي حصلت الوصفي بنظرية نقدية جديدة. بعد إجراء ذلك ال

الباحثة على النتائج كما يلي:  أن شكل من الشعر "أنا يوسوف يا أيب" 
از تكرار املعىن اإلعادة،)Tautologi(حملمود درويش يتكون على ا

)Repitisi( ،سدة وغريها. أما النتيجة عن حتليل )Personifikasi(الصفة ا
شفوق والتحيري.املعىن اإلمجايل هي احلزن والرجاء إاى ال
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منهج البحث.و
نوع البحث .١

تعريف البحث يف احلقيقة هو طريقة من الطرق املستخدمة للحصول على احلقيقة. 
فكانت الطريقة بوسيلة املنهج العلمي. واهلدف منه للتنبإ والتنظيم والشرح على األشياء 

البحث كذلك دراسة مفصلة ملشكلة معينة ٦املبحوثة للحصول على احلق املقصود.
ودراسة املشكلة تعتمد على أسس معينة ومعايري علمية يتبعها الباحث لكي يتوصل إىل 

٧حقيقة املشكلة اليت يبحثها.

فكان على نوعني األول ما يسمى بالبحث املكتيب والثاين البحث امليداين. أما 
حث عن طريقة مجع البيانات اليت تقوم البحث املكتيب إنه كما قال حممد نازر هو الب

بالتحليالت على الكتب و املعلومات مث التقريرات اليت تتعلق باألسئلة اليت تبحث إذ إن 
Library(فعلى ذلك يكون هذا البحث مكتبيا٨البحث الحيتاج إىل املراقبات يف  امليدان.

Research(.

مصادر البيانات.٢
البحث تتكون إىل نوعني, مها املصدر األساسي أما مصادر البيانات يف هذا 

واملصدر الثانوي. فاملصدر األساسي هو ما حبثه الباحث وحلله من البيانات األولية, إنه 
مأخوذ من أشعار حملمود درويش يعين "البكاء وجواز السفر".

أما املصادر الثانوية هي ما مجعها الباحث وحللها من البيانات األخرى غري 
يعين "الصحيفة عن )Journal(األساسية. املصادر الثانوية مأخودة من الصحيفة املصادر

العنف واألمن جلوهان غالتوغ", الكتب اليت تتعلق بالنظرية البنيوية للشعر يعين "منهج 

6 M. Subana, M.Pd – Sudrajat, S.Pd. Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah (Bandung: Pustaka Setia 2009)
Hal. 10.

رسائل العلمية. إسكندارية: مكتبة اإلنتاج الطباعة عبد اهللا حممد الشريف: مناهج البحث العلمي دليل الطالب يف كتابة األحباث وال٧
١٥م  ص ١٩٩٦والنشر والتوزيع 

8 Teori-Ilmu-Pemerintahan.blogspot.co.id/2011/06/Pengertian-Studi-Kepustakaan.html
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البحث األديب يف حتليل شكل الشعر", الكتب اليت تتعلق بالبحث يعين "األسس يف 
العلمي", مث الكتب اليت تتعلق بنظرية العنف يعين البحث العلمي" و"املنهج للبحث 

"أصول العنف وانتفاضة املستعَمرين" و"الصراع االجتماعي والعواقب الصراعية احلديثة" 
وغريها.  

طريقة مجع البيانات.٣
طريقة مجع البيانات هي الطريقة املستخدمة جلمع املعلومات والواقعات يف 

٩امليدان. 

فالطريقة اليت استخدم الباحث جلمع البيانات وهي الطريقة حتليلية املكتبية 
)Library Research( ا يدل على اختاذ البيانات والنظريات واألفكار من الكتب فإن 

١٠واملصادر املختلفة وامللحوظة وغريها مث مجعها وحللها وفسرها إىل عبارة واضحة حمددة.

طريقة حتليل البيانات.٤
، مبدخل الدراسة يف ضوء علم خدم هذا البحث باملنهج الكيفي الوصفييست

أن البحث الكيفي هو مجع )David Williams(. كما قال دافيد ويليامس األدب النفسي
١١البيانات يف اخللفيات الطبيعة باملنهج العلمي الذي فعله الباحث برعاية طبيعة.

األعمال االجتماعي عن اإلنسان املنهج الكيفي هو يستخدمه الباحثون عن 
بإيتاء الرباهن طبعا. وأما املنهج الوصفي هو يفسر البيانات فيما تتعلق بالوقائع والظروف 

.١٢واملتغريات، وظاهرة اليت أجرى فيها البحث وتقدميه كما هو

9 Andi Prastowo. Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian.
(Yogyakarta: Ar-Ruz Media. 2011). Hal.208

١٩٩٥امحد عثمان، عبد الرمن، مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل اجلامعية، دار مجاعة إفريقية اعاملية للنشر، خرطوم ١٠
٧٥م، ص 

11 Ibid 23
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فلذالك للباحث أن يشرح خطوات حتليل البيانات اليت استخدمها الباحث بنوع 
ا تلي:البحث املكتيب كم

قراءة املصدر األساسي هو أشعار "البكاء وجواز السفر" حملمود درويش. .١
الفهم على أشعار "البكاء وجواز السفر" حملمود درويش..٢
مجع البيانات املتلقة بالبحث..٣
حتليل شكل أشعار "البكاء وجواز السفر" حملمود درويش..٤
درويش.حتليل العنف يف أشعار "البكاء وجواز السفر" حملمود .٥
حتصيل على نتائج البحث.٦

12 M. Subana, M.Pd – Sudrajat, S.Pd. Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah (Bandung: Pustaka Setia
2009) Hal. 17.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

نظرية الشعر ولغته.أ
ا أن تؤّلف من  ا هي اليت من شأ يعّرف الفاريب للشعر أو "األقاويل الشعرية" بأ
ا هي اليت توقع يف ذهن السامعني احملاكي  أشياء حماكية لألمر الذي فيه القول. أو أ

وأهّم ما ميكن أن يتضمنه مثل هذين التعريفني للشعر أنّه "حماكاة". واحملاكاة للشيئ.
يقول هو أن يألف القول الذي يصنعه أو خياطب به من أمور حتاكي الشيئ الذي فيه 

١٣القول، وهو أن جيعل القول داال على أمور حتاكي ذلك الشيئ.

الفنون األخرى، عندما يشري ويدرك ابن سينا مثل الفاريب أّن العالقة بني الشعر و 
إىل أّن كال من الشاعر واملصور حماك. غري أّن ما خيتلف فيه عن الفاريب أنه كان للنظرية 
االرسطية اليت ترى أّن الفنون كلها مبا فيها األدب واملوسيقي والرسم والرقص تقوم على 

كة" أو األداة. احملاكة. وإّن أحد األشياء اليت متيز فنا عن األخر هو "وسيلة احملا 
يرى ابن سينا أن احملاكة يف الشعر التكون يف اللفظ أو يف اللغة فقط كما رأى 
الفاريب، وإمنا تكون من قبل ثالثة أشياء هي الكالم واللحن والوزن، ورمبا تكون من قبل 

شيئني فقط مها الكالم واللحن.
بللحن الذي )١(ة: يقول ابن سينا: والشعر من مجلة ما خييل وحياكي بأشياء ثالث

يتغنم به، فإن اللحن يؤثر يف النفس تأثريا اليرتاب به، وبذلك التأثري تصري النفس حماكية 
)٣(وبالكالم نفسه، إذا كان خميال حماكيا. )٢(يف نفسها حلزن أو غضب أو غري ذلك. 

١٤وأيضا بالوزن، فإن من األوزان مايطيش ومنها مايوقر. 

. اهليئة املصرية العامة للكتاب. ص. ١٩٨٤د. الفث حممد كمال عبد العزيز. دراسات أدبية: نظرية الشعر الفالسفة املسلمني. ١٣
٧٨
٧٩نفس املرجع. ص. ١٤
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وز والدالالت له طبيعته اخلاصة فإن التأثري هذا الشعر كان الشعر نظاما من الزم
(مادمنا يف حاجة ملحة إىل هذا التأثري) يأيت من التوافق بني كل الدالالت والرموز، 
وماحيدثه هذا من زخم موسيقي مباشر أو غري مباشر، وهو مانسميه بالتوازن النفسي 

١٥واالستجابة الفردية ملا يكشف عنه التعبري الشعري.

يف اللغة .اليونانية مبعىن اخللق"poeisis"ال تارين أن كلمة الشعر تأيت منق
يعين "poem"يعين الشاعر، و"poet"وهو ما يعين الشعر، "poetry"اإلجنليزية يسمى 

فعلى هذا املعىن يكون مدى الشعر ضيقا فصار "نتيجة الفن األديب اليت  .الشعر والقافية
ازية"  ا تركب حسب شرائطها املعينة باستخدام الوزن و القافية والكلمات ا ١٦كلما

الشعر أساسا كل الوقت دائما يقوم بالتغريات والتطورات يف تعريفه. وذلك ألن 
ذي هو دائما يف التوتر بني االتفاقية والتغيري من طبيعة الشعر يف شكل أنه العمل الفين ال

.١٧(االبتكار)

على الرغم من أن الناس حىت اآلن الميكن أن يعطي تعريفا دقيقا ما هو الشعر، 
يف احلدس .ولكن لفهم ذلك حتتاج الناس إىل معرفته عن معىن من الشعر تقريبيا

)intuitive(ل شكله، ولكن طوال تارخيها ميكن الناس أن يفهم الشعر اتفاقية يف حا
أن الشعر حصوله Rifaterreكما يذكر رفاتري .شكل من أشكال الشعر يتغري دائما

.يتغري وفقا لتطور تغيريات الذوق واجلمالية

أن الشعر هو لب من التعبري.Subagio Sastrowardojoيرا سباكيوا سسرتاوردوجو
التعبري األديب يف مجيع الدول بدأ بالشعر، من حيث التاريخ،.هكذا وفقا للتاريخ وجوهره

فمن .حىت كان يف بداية زمن التطوير، التعبري األديب الوحيد يعترب األدب إمنا الشعر
يف الشعر تضّمن وتثّخن فيه مجيع حيث اجلوهر، خصائص األدب تركزت على الشعر.

١٦. القاهرة: دار املعارف. ص. ١١١٩عبد الرءوف أبوالسعد. مفهوم الشعر يف ضوء نظريات النقد العريب. د.١٥
16 Kinayati Djojosuroto: 2006. Pengajaran Puisi: Analisis dan Pemahaman. Bandung: anggota
IKAPI. Hal. 10
17 A. Teeuw. Sastra dan Ilmu Sastra. 1984. Jakarta: Pustaka jaya. Hal. 18
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عناصر األدب اليت ال يف الشعر هناك تركيز تشكيل العناصر اليت تعني اجلوهر األديب.
.١٨ميكن أن تكون قابلة للتحقيق من غري الشعر مثل النثر

) كثري ١أن الشعر هو مقال يتكون من ()Wirjasudarmo(ويرجا صودارموا ذكر
) كثري من املقاطع يف ٣) كثري من الكلمات يف كل سطر (٢من اخلطوط يف كل مقطع (

تعريف كانت غري متوافقة مع شكل ومن شأن ذلك أن ذلك ال.) اإليقاع٤(كل سطر
.الشعر اليوم، بالنظر إىل شكل من أشكال الشعر الذي يتغري ويتطور دائما

الشعر هو كلمات مجيلة Samuel Taylor Coleridgeوتشري صامويل تايلر كولريدج 
اختار الشاعر الكلمات اليت هي دقيقة وأعدت كذلك جيد. على يف ترتيب مجيل.
وازنة و متناسقة وبني عنصر واحد مع عنصر آخر ترتبط ارتباطا وثيقا سبيل املثال، مت

.جدا

الشاعر يف إبداع ، الشعر هو التفكري الذي هو املوسيقي.Caryleوقال كاريل 
الشعر كان يفكر  األصوات اإليقاعيات مثل املوسيقى يف شعره، يتم ترتيب الكلمات 

١٩حبيث تربز عبارة عن سلسلة من الصوت الرخيم.

يقول أن الشعر هو التعبري عن األفكار اخليالية، هو مشاعر Wordswothكان
.أو متومهةمتصور

الشعر هو ملموس الفكر اإلنساين واللغة العاطفية والفنية أنDuntonوجد دنتون
أن الشعر هو ثواين من أمجل ما يف حياتنا، دعنا أن نقول Shelleyقال شلي .واإليقاعية

أن األحداث كانت مؤثرة جدا وتأثر الشفقة قوية، مثل السعادة والرومانسية مث حىت 
احلزن بسبب وفاة أحبائهم، واألالم اليت يشعرها الشاعر ، وكان كل اللحظات من أمجل 

٢٠األشياء ليتم تسجيلها.

18 Siswanto. wahyudi pengantar teori sastra 2008 Jakarta: Penerbit PT. Grasindo Hal.33
19 M. Atar Semi. Anatomi sastra. Bandung angkasa raya 1998. Hal.130
20 Kinayati. Opchit. 11
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ولكن أعتقد حقا حول تعريف الشعر احلقيقي  عر.فقد كثرت التعريفات عن الش
الشيء املهم يف الواقع هو قدرتنا واستطاعتنا يف فهم الشعر أنه ليس يف غاية األمهية. إنّ 

.والتمتع به

فبعد فهم التعاريف والنظريات حول أرقام الشعر، حنن أيضا يف حاجة إىل معرفة 
شعر هو شكل من أشكال الفن، والشاعر وبناءا على أن الاللغة املستخدمة يف الشعر.

استخدام اللغة كوسيلة فطبعا فإن اللغة املستخدمة هي خمتلفة عن اللغة اليومية، اللغة 
.الشعرية لديها خصائصها

الشعر بنيةكما أن موقف اإلنسان اللغوي بوصفه عضوا يف جمتمع اللغة، أصبح 
اللغة هي نظام الرمز اليت هي ملموسا عندما تكون يف شكل وسائل اإلعالم اللغوي.

.  فبكون الشعر رمزا )sign(لذلك خبالف ما هي البنية، يعترب الشعر أيضا رمزا .تعسفية
٢١له حالتان، مها مستقلة والتواصلية.

يف حالة الشعر املستقلة كان ملتزما بالرموز األديب، جيب أن يكون هذا الشعر 
ة الشعر التواصلي، الشعر ملتزمة يف الرموز ويف حال.)literari-ness(على وزن األدب 

اللغوية والرموز الثقافية. الشاعر يعرب بعض األفكار للقارئني من خالل ثقافة تتعلق 
.٢٢بشخصية الشاعر وأيضا القارائني

داللة الناجتة التلميحية من اللغة الشعرية .)conotative(اللغة الشعرية هي تلميحي 
فبناءا على ذلك تفسري الشعر ضبطا كان من .النثرية واملسرحيةأكثر عرضة من اللغة 

.٢٣الصعبات دون الفهم العميق على السياق الذي كان يف الشعر

) الشعر كشكله ١فعلى مبحث اللغة الشعرية الشاملة ميكن االستنتاجات، وهي (
ه ولفهم هذمن أشكال التواصل من خالل اللغة، الشعر يعرب فكرة معينة للقارئني.

21 Teeuw. Opchit. 22
22 Ibid. 23
23 Suroto. Teori dan bimbingan apresiasi sastra indonesia. Jakarta: Erlangga 1989. Hal 84



٣١

.وكانت يف شكل التماسك واالتساقالفكرة جيب للقارئني أن يفهموا الرمز اللغوية.
التماسك هو العالقة بني اجلمل حنويا داخل النص، واالتساق هو عالقة إعطاء املعىن، 

) الشعر كشكل من أشكال التواصل من ٢سواء يف احلاضر اللفظي والنحوي يف النص، (
مادي يعين الرمز اللغوي، على الرغم من أنه كنظام الرمز خالل اللغة، الشعر لديه شكل

امللتمز بالرموز األدبية والثقافية، تعيني معىن الشعر ينبغي أن يستند على رمز اللغوي وهو 
) وحدة املعىن يف الشعر ميكن أن ٣يف هذه احلالة املنصوص عليها يف حتليل اخلطاب، (

.يفسر لتعيني املعىن عاما

بنية الشعر.ب

ا جمموعة من األجزاء املرطبة معا. والبنيةمي اتكفيكن تعريف البنية بأ والبذا
األديب،النقدجمالويفعنها،الغريبةالعناصرمنعنصرإىل أياللجوءإدراكهايتطلب

األساسيةالعناصردراسةتنجزهماحتقيقعنالوجدانية عاجزةاألحكامأونفعالاالفإن
العضويوترابطهوسياقهمضمونهأجلذاته منيففحصهجيبولذااألثر،هلذااملكونة

الفلسفةوهيكونت،لدىالفلسفة الوضعيةيفأساسهاجتداملثابة،ذهوالبنيوية،،
احلسية.بالظواهرإالتؤمن

والعالقاتوالعناصر،مالكلالداخليالتحليلعنهايكشفماهيفالبنية
ذاتفضلصالححيددهاكماوالبنيةنتخذه.الذيوالنظام,ووضعهاالقائمة بينها،

:املعىنتعددأما،واملرونة،السياقعلىوالتوقفاملعىن،تعدد:خصائص ثالث
يفاحلذريقتضيمباالبنيةعناخلاصتصورهيقدمأنكبريكل مؤلفمنيقتضي
شرتاوسبنيفيمايتضحذلكمثالأنويذكر،مؤلفإىلمن مؤلفمعهاالتعامل



٣٢

،العناصربنيالقائمةالعالقاتتلكفهيالسياق)علىأما (التوقف.وبارتوفوكو
٢٤العناصر.بنيالعالقاتطبيعةفتختلفخيتلفالذيحيتملها السياقالعالقاتهذه

مث قبل مناقشة حول البنية يف الشعر، فإنه حيتاج إىل أن يشرح من قبل حول 
استعراض األدب املسمى بالشعر. أّما أّول املذاهب يبحث الشعر يسمى املذهب يف 

.باملذهب البنيوي

املذهب البنيوي نشأ تارخييا هو نظرية نشأه كلود ليفي شرتاوس، اليت طّوره فريديناد 
Cours de Linguistiqueيف كتابه )ferdinand de sossuure()1859-1913(دو سوسار 

General)1968( ية اليت تكون معروفة مبصطلح الدال. النظر)signifiantواملدلول (
)signifie (أوlangageوparoleوlangue .٢٥

البنيوية يف النظرية األدبية يستخدم املنهج البنيوي. وتوضع هذا املنهج أوًال يف 
مع علمائه روالن )praha(مع نشـأة املذاهب يف براغ )Cekoslowakia(تشيكوسلوفاكيا 

. يف أمرييكا طّورت هذه )Tvetzan Todorov(وتفيتزان تودوروف) Roland Barthes(بارت 
مث اوسنت وارن )Rene Wellek(وفلك رينيه )David Daiches(البنيوية ديفيد ديكس 

)Austin Wareen(.٢٦

تم باجلوانب اجلوهرية أو  ذكر رينيه فلك أن حتليل العمل األديب ينبغي أن 
أن التأليف األدّيب مستقّل ال يتحدد باألمور خارج Cullerجولر أى الداخلية. وكذلك ر 

ذلك التأليف األدّيب. وفقا هلذا الرأي، فكل بنية صغرية اليت تبين الشعر ترتبط الئقة، 
تشّكل موحدا كلها.

وتسعى هذه البنيوية تبّني مجيع الظواهر اليت تظهر على البنية اجلوهرية لنص الشعر 
. ويشري هذا الرأي لفهم بنية الشعر اجلوهرية.موضوعيا- جتريبية

وردة عبد العظيم عطا اهللا قنديب. البنية وما بعدها بني التأصيل الغريب والتحصيل العريب (رسالة ماجستري جبامهة اإلسالمية ٢٤
٢٧. ص. ٢٠١٠غزة). 

25 Kinayati. Opchit.33
26 Teeuw. Opchit. 133-134



٣٣

فهم العناصر اجلوهرية للشعر وسيبحث جوانب حمتويات ومناهج من الشعر. 
وتشمل اجلوانب حملتويات: السحنة وموقف الشاعر (النغمة والشعور) واملوضوعات 

وية والنية. فتشمل جوانب مناهج الشعر فهم اللغات تشمل: اختيار اللفظ و البنية النح
.٢٧واخلطاب ويف شكل التصوير بطبع الشعر

يتكون الشعر على قسمني رئيسيني، ومها البنية املادية والبنية الداخلية. كما قال 
مارجوري بولتون دعا أن اثنني من تلك البنية تسمى أيضا بالشكل اجلسدي والشكل 

يف بناء كلي بنيتني:فيما يلي ستصف البنية املادية والبنية الداخلية مع العناصر العقلي.
) physical structure(البنية اجلسدية للشعر.أ

اختيار اللفظ.١
يذكر بولتون أّن اختيار اللفظ هو جوهر فن كتابة الشعر. وهناك أيضا 
يعترب أّن اختيار اللفظ كأساس لبناء الشعر. اختيار اللفظ هو من الكلمات اليت 

كان سيعرب شعور احلزن، فاختار اختارها الشاعر وفقا بشعوره ونغمة شعره. إذا
الشاعر الكلمات اليت تظهر آثار احلزن. وإذا كانت نغمت شعره االحتجاج 

واهلجاء، الختار الشاعر الكلمات اليت تأدي إىل الفّج والتهجيء.
يف اختيار الكلمات، حيدد الشاعر يف جوانب معىن األساسي والثانوي من 

تدل الداللة وسوف يسبب املعىن معىن، أو ميكن أن يسمى اجلانب الذي
يمن جداً يف هذا اختيار اللغة، ألّن لو وسعت  االشراكي. مث خلفية الشاعر أيضا 

٢٨علوم الشاعر وخرباته لكانت الكلمة املستخدمة غنية ومتينة.

)figurative language(اللغة التصويرية .٢

وزونة واملصممة، اللغة التصويرية هي حماولة الشاعر يف استخدام اللغة امل
ليكون للشعر معان غنية كثرية. 

27 Kinayati. Opchit. 34
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٣٤

) إعداد ١أما اهلدف يف صناعة اللغة التصويرية يف الشعر من أجل، (
) إضافة إىل كثافتها و زيادة ٣) تولد معىن إضايف، (٢التأليف أوالشعر خيايل، (

إّن األسلوب ينقسم ) يكون معىن  أكثر صالبة.٤التحقيق على روح الشاعر، (
٢٩) رمز. ٤) جتسيد (٣) التشبيه(٢) استعارة (١ربعة أجزاء، هي: (إىل أ

از هو األداة الرئيسية يف اللغة العربية تكون اللغة التصويرية أسلوبا. فا
از هو التساوي يف التمثيل و مثال الداللة  لتعبري كلمة يف الشعر، ألّن مصطلح ا

عربية يف املقارنة تسمى تشبيه، إلظهار املصسود املعني. من أشكال أسلوب اللغة ال
از أو اهلجاء تسمى كناية. وهناك استخدام ا

طباعة الشعر.٣
طباعة الشعر هي طريقة كتابة الشعر حىت تظهر األشكال املعينة اليت ميكن 

، مثل التنظيم وكتابة الكلمات واألسطر واملقاطع )visual(مالحظتها بصريا 
الشعرية.

دف إىل تظهري اجلوانب الفنية والبصرية لصناعة املعىن طباعة الشعر 
دف طبع األحرف أيضا يف تظهري وتيبني قفز  واملزاج املعني. إضافة إىل ذلك 

٣٠فكرة ، فضال عن توضيح معاين حمددة اليت يرغب الشاعر يف عرضها.

)inner structure(البنية الباطنية للشعر .ب

تتكون على أساس الفكرة واملوضوع البنية الباطنية هي وحدة معىن الشعر اليت 
والذوق والنغمة

مث األمانة اليت يريد الشاعر عرضها. ولفهم البنية الداخلية للشعر يلزم للقارئني أن 
يضّمن نفسهم يف معىن الشعر. وإحدى الطرق للحصول عليه هي الفهم على رموز 

29 Rachmat Djoko Pradopo. Pengkajian Puisi. 1993. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hal. 133
30 Atar. Opchit. 139



٣٥

اللغوية والرموز الـأدبية مث الشعر. فأما نظام الرموز لفهم معىن للشعر تتكون على الرموز 
٣١الرموز الثقافية.

يقول روالند بارس أّن للقارء أن يفهم مخسة رموز يف التأليف األديب، هي رمز 
.التفسري ورمز التناسق ورمز املعىن

مث لفهم على عناصر البنية الداخلية للشعر ستعرض كمايلي:
موضوع.١

كما .ر من خالل شعرهاملوضوع هو األفكار الرئيسية اليت وضعها الشاع
يقول حممد عطار سيمي أّن املوضوع هي الفكرة املركزية اليت تكون األهداف 
األسايسة اليت أراد الشاعر حتقيقها. موضوع الشعر عادة ما تكشف عن مشاكل 
اإلنسان الفعلية، مثل: احلب واخلوف الفرح واحلزن وبؤس احلياة والعدالة واحلقيقة 

.٣٢الحتجاجوالنقد االجتماعي مث ا
حيقق الشاعر على املوضوع ميكن أن يأيت من نفسه أو من اآلخرين أو 
تمع، على سبيل املثال االحتجاجات االجتماعية على عدم املساواة االجتماعية  ا
والتمييز على األقليات، وما غري ذلك. الشعر التارخيي يصف املوضوع يرتبط 

.بالواقع التارخيي وذلك التاريخ نفسه
ر فرع من فروع العلوم اإلنسانية. بوسيلة املوضوع يستطيع الشاعر يف الشع

مساعدة حتقيق اإلنسان إنسانا. ألّن كثريا من الشعر يكشف املوضوع الذي يتعلق 
٣٣بفلسفة احلياة.

31 Kinayati. Opchit. 23
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٣٦

)nada(نغمة.٢

النغمة هلا رابطة بسخنة. إذا كانت النغمة تعين موقف الشاعر جتاه هذا 
(هلجة)، فالسخنة تعين الشعور الذي توّلد بالنغمة والبيئة ميكن املوضوع للقارئ 

.الوصول يف احلواس. فالنغمة مرتبطة ارتباطا وثيقا باملوضوع والقارئ
أما النغمة اليت هلا رابطة مبوضوع يبني موقف الشاعر من وجوه يعين، على 

وكراهية سبيل املثال، إذا كان لديه موضوع كلّص، يكون الشاعر متعاطفة 
والنفمة اليت هلا راتبطة ارتباطا وثيقا بالقارئ، على واالستياء، وما إىل غري ذلك.

سبيل املثال مع نغمة االستعالء وسخرية بالتحريض على نغنة ونربة هادئة وهناك 
.٣٤الفلسفية وما إىل غري ذلك

)feeling(شعور .٣

اعر اليت جيب يف الشعر الذي صنعه الشاعر، الشعر سيعّرب الشعور عن الش
.شعور احلزن والفرح والكراهية واحلب وغري ذلك.إفاضة القارئ

تستخدم هذه الوظائف اللغة لديها وظيفة رمزية وعاطفية مث وجدانية.
العنصر العاطفي يكون أكثر هيمنة. فعلى هذا السبب كان فهم الثالثة يف الشعر.

رئ إىل عاطفة الشاعر يف معىن الشعر جيب أن يكون مع عملية إشراك عاطفة القا
.٣٥شعره

)trusteeship(أمانات.٤

الدعوة اليت بلّغها حيتوي الشعر على األمانات واالنتداب والرسالة أو
وميكن مقارنة األمانات مع استنتاجات حول نتيجة وفائدة من الشاعر إىل القارئ.

34 Kinayati. Opchit. 25
35 Ibid. 26
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كل قارئ يستطيع أن يفسر االنتداب من الشعر على حدة .قصيدة للقارئ
)subjective(.

شيء يشجع الشاعر لصناعة الشعر. االنتداب هو الغرض أو االنتداب
.٣٦تفسريي، وهذا يعين أن كل قارئ لديه تفسري خمتلف ملعىن مع القرّاء اآلخرين

األدب النفسي.ت

إن دراسة األدب النفسي تعمق أوجه نفس األديب و املألفة مث القارء. يف هذه 
املألفة األدبية شيء نيايب من مألفه. حياول الباحث يف الدراسة حيسب الباحث أن 

از واختيار اللفظ مث متثيل  إظهار اخلربة وشخصية األديب بإظهار األسلوب وا
األشخاص. يشرح الباحث كيف وملاذا حترك املألف يف صناعة املألفة املعينة.

يف )psychoanalyst(ويف حبث املالفة األدبية يستخدم الباحث التحليل النفسي 
ودات الكاملة يف نفسها حنو مجيع السياق يف  حتليل األشخاص يف املألفة، وجيعلهم ا
تلك املألفة. ذلك ليست األشخاص يف الرواية أواملسرحية فقط، بل الشخص يف الشعر  

٣٧كذلك.

يبحث املألفة األدبية باستخدام منهج سيكولوجيا، ال يعين التخلي عن املنهج 
دراسة األدب باستخدام منهج سيكولوجيا من الباحثني البد أن يبحث أوال قبل .األديب

.تلك املألفة على نظريات ومفاهيم وتعاريف األدب
وبناءا على حقيقة نظرية سيكولوجيا، نظرية األدب اليت تأيت األقرب هي نظرية 

ويؤكد منهج سيكولوجيا على حتليل شامل لألدب، سواء كان جوهريا .الشخصية
.إضافة إىل حتليل للموضوعإال أنه يأكد شديدا على الدراسة الشخصيةجيا.وخار 

36 Endraswara. Opchit. 15
37 Sri Wahyuningtyas dkk. Sastra: Teori dan Implementasi. 2011. Surakarta: Yuma pustaka. Hal.
191-192



٣٨

وأيضا حتليل يف حتليل الشخصية للبحث أن يهتم حول عملية الشخصيات.
.الصراع فيها

الطريقة املستخدمة هي على النحو التايل؛
طريقة القصص والعرض.١

شخصيات، وتشمل هذه األساليب: التوصيف من خالل استخدام أمساء ال
.وتوصيف من خالل ظهور شخصيات، وتوصيف من خالل الكالم الشاعر

. طريقة وجهة نظر٢
طريقة وجهة نظر هي طريقة السرد اليت حتدد املوقف أو وجهة نظر من أين يعرض 

.. األسلوب، وهي التشبيه، االستعارة، التجسيد والرمز٣الشعر 
ة جداالتشبيه: املقارنة املباشرة بني الكائنات، هي املقارنة .يف األساس ال مشا

بني استخدام وعادة ما يستخدم كلمة مثل، حنو وغريها.
از: التعابري اللغوية اليت ال ميكن تفسريها مباشرة من الشارة املستخدمة، لريد  ا

يف العربية.معىن يف تصريح التعبري اللغوي،
غري البشرية، مبا يف جتسيد: عملية استخدام خصائص اإلنسان على الكائنات 

ذلك التجريد أو فكرة
األعمال األدبية اجلودة وفقا لنهج النفسي هو عمل أديب أن يكون قادرا :الرمز

على تقدمي حرف، والبصرية، رمزية العاملية اليت تشعر بالقلق مع األساطري والتقاليد 
٣٨والثقافية واملعنوية وغريها

يكون علم األدب النفسي مهمة لشيئني:

املألفة األدبية هي إنتاج أحوال نفسية املألف وفكرته الذي هو يف نصف الصحو .١
)subconsicious( مث يظهرها إىل أشكال معينة)consious( .يف صناعة املألفة األدبية

38 Endraswara. Opchit. 56



٣٩

إذن كانت عملية صناعة املألفة األدبية على دورين: الدور األول صناعة الفكرة يف 
دور الثاين صناعة املألفة األدبية على صفتها املاّدية.احلالة اخليالية واملعنوية. ال

جودة املألفة األدبية على عملية الصناعة من الدور األول إىل الثاين. يعين كانت .٢
فكرة املألف جيد ولكن حتّري املألف يف حالة صناعتها. فجودة املألفة كانت على  

كفائة مألفها.
خصية على الباحث االهتمام باملعىن جبانب حبث عملية الصناعة وتعميق أوجه الش.٣

٣٩والفكرة مث الفلسفة يف تلك املألفة األدبية.

الحرية ومفهوم العنف العام.ث

-١٧١٢((Rossou)) وجان جاك روسو١٦٧٩- ١٥٨٨كان توماس هوبز (
وفقا هلوبز، العنف هو حالة اإلنسان .رأى "العنف" ختتلف عن بعضها بعضا) ١٧٧٨

state(الطبيعية  of nature( وإمنا حكومة الوالية اليت تستخدم العنف وتركزت لديها القوة
.٤٠للتغلب على هذه املشكلة

ويقول أن الناس يف احلالة الطبيعية كونه غرا، حيب قد رفض هذا الرأي.فأما روسو
إمنا سالسل احلضارة اليت جتعل اإلنسان حيوان نفسه من تلقاء أنفسهم، وليس األنانية.

.٤١جم كما هي حالياالذي ها
عند هوبز البيئة الطبيعية هي بيئة احلرب. ال أحد ميكن أن متنع الناس أن يقتل 
وجيرح، أو يسرق الناس األخر. مث حق طبيعي لكل إنسان احلق غري حمدود ألي شخص  

فهذه احلالة للقيام بأي شيء من أجل احلفاظ على نفسه، ذلك بالقتل وغري ذلك.
جتلب إىل مهوم اجلميع من أجل اخلروج من البيئة الطبيعية. وهي اخلروج من احلرب. مث 

39 Albertine Minderop. Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus. 2010.
Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. Hal. 14-15
40 Hans Fink. Filsafat sosial. 2003. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 48
41 Mohtar Lubis. Menggapai Dunia Damai. 1998. Jakarta: Yayasan obor Indonesia. Hal. 176



٤٠

أعطيت الناس أو جمموعة احلق احلصري يف إيذاء اآلخرين، مث ذلك ما يسمى بالسلطة 
.٤٢العليا وذات سيادة

إىل إرادة إّن الدعاية امللكية ميكن أن تعترب أّن امللك له السلطة القوية استنادًا 
م ينبغي العودة اإلله، لكن هوبز ضد منه، امللك كان ينتخبه الشعب بسبب قلقهم إذا أ

إىل البيئة الطبيعية. على الرغم من أن هناك قوة عظمى يف امللك، إذا كان امللك ليس 
قويا مبا يكفي إلنفاذ القانون، ففي نظام هوبز ال أحد أي سبب من األسباب اليت ميكن 

.املسيطرة لتخريب امللكأن متنع 

بناءا على مفهوم احلقوق الطبيعية هلوبز، انتقد جون لوك أن ليس هناك حق 
طبيعي بل احلق يف امللكية: إن الشخص لديه جسده. وهكذا ال يوجد أحد يولد ويصبح 
ملكا لآلخرين. احلق للحياة ال ميكن إلغائه، مبعىن أنه ال ميكن بيعه ألي شخص، أو 

٤٣مأخوذة من أي شخص.العكس بالعكس،

) ميكن ١٧٦٢جاك روسو (العقد االجتماعي؛ إميل؛ -فيلسوف االجتماعي جان
اعتبارها تعبريًا عن االحتجاج اجلد، ضد الفالسفة السابقة. أنه ال يتفق مع هوبز ولوك 
تمع. أما حسب روسو العقد االجتماعي سوف حتد من  أن هناك عقدا اجتماعيا يف ا

هوبز أو لوك يعرب أّن الفريق يف العقد االجتماعي يعطي بعض حرية الشخص. إّن 
احلريات لآلخرين من أجل احلصول على أمن الذين يعيشون احلفظ على حقوق امللكية. 

فتحت .وبالنظر إىل روسو كانوا يأيدون نظام السياسية اليت يعارض احلرية فعال
تمع لن يشعر باحلّر. يف البيئة الطبيعي ة  كل رجل يستحق للقيام بأي االستبداد، ا

.شيء، ولكن أن احلرية ستكون مقيدة بسبب تدخل اآلخرين
حسب روسو، هذه احلرية متكن أن تكون حمدودة فقط من "اإلرادة العامة". 
م من  تمع العام الذين يستحقون يف تعبري إراد اإلرادة العامة هي إرادة اجلمهور أوا

42 Ibid. 49
43 Ibid. 52



٤١

تمع إراد رادات إلة العامة الوحيدة. ليس فقط من جمموع امصاحلها. هي إرادة ا
٤٤الفردية.

تعين كلمة عنف يف اللغة العربية اسثخدام القوة وعدم الرفق به. وفعل "عنف" تعين 
اخلرق والتعدى، فتقول عنف أي خرق ومل يرفق، فهو عنيف إن مل يكن رفيقا يف أمره.  

فق به، والتعنيف هو التعبري بالشدة ويعرف ابن منظور العنف على أنه اخلرق باملر وقلة الر 
٤٥والغلظة

اليت تعين يؤذي أو ينتهك, ويف Violareإىل كلمة Violenceتعود كلمة العنف 
. ومن الناحية التارخيية ارتبط مفهوم Vitalityحيوية Violenceاللغة اإلنكليزية تعين كلمة 

Violenceالعنف بالقوة اليت تصدر عن قوي الطبيعة أو عن الألهلة, ألن  كلمة عنف 

, أي القوة يف شكلها الفيزيفي امللموس اليت متارس ضد Visمشتقة من الكلمة الالتينية 
دف اإلضرار ٤٦بالغري.شخص ما أو شيء ما, ومن معانيها ممارسة القوة اجلسدية 

تعريف إجرائي للعنف أنه استخدام غري املشروع للقوة املادية بأساليب متعددة 
إلحلاق األذى باألشخاص واجلماعات وتدمري املمتلكات, ويتضمن ذلك أساليب 

٤٧العقاي واالغتصاب واالعتداءات املختلفة والتدخل يف حريات الألخرين.

رائم التبحث عن القوة أو اللجوء إليها،  العنف حقيقة مرتبة باجلرائم. إال أّن اجل
ا مل تشر إىل  ّ كما هو معروف فإن العنف يتطلب استخدام القوة. ومن املالحظة أ
تعريف حمدد جلرمي العنف. أي أّن اجلرمية مت حتديد عناصرها املكونة هلا ولكن مل يتم 

٤٨وضع تعريف أو إطار حمدد للعنف.

44 Ibid. 53
٤٢٩، ص٩ابن منظور، لسان العرب، بريوت،  ج٤٥
١٧. لبلن: مكتبة مؤمن قريش دار الساقي. ص. ٢٠١٥إبراهيم احليدي. سوسيولوجيا العنف واإلرهاب. ٤٦
١٨نفس املرجع. ص.٤٧
. رياض: أكادينية نايف العؤبية للعلوم ٢٠٠٣اس ابوشامة عبد احملمود. جرائم العنف وأساليب ومواجهتها يف الدول العربية. عب٤٨

٢٢األمنية. ص. 



٤٢

ية ميكن أن حتدث ضررا أو إيذاء يف جسم وذهب تعريف العنف إىل "كل قوة بدن
اإلنسان، إّال أّن البعض يرى أّن العنف ميكن أن حيدث أضرارا نسية أو عقلية أو 

اجتماعية كاإلضرار بسمعة الشخس أو النيل من مكانته االجتماعية ". 
ميكن تصنيف اجلرائم اليت تدخل يف نطاق العنف ب"إحلاق األذى بالآلخرين، 

م عن طريق استخدام القوة كجرائم السلب، والسرقة باإلكراه، والقتل، وبأمواهلم ومم تلكا
واإلغتصاب، واإلرهاب، وخطف الطائرات، وحجز الرهائن، واالغتيال، والشغب املدمر، 
والتخريب، واحلرائق املتعمدة، وجرائم العصابات املنظمة فكلها تدخلها يف عداد جرائم 

٤٩العنف".

ا اعتداء أو اإليذاء اجلسدي على شخص أو يعرف روبرت أودي "الع نف" على أ
أو االعتداء والتدمري والدمار بكل شدة ، مث قاسية للممتلكات أو أشياء ميكن .حيوان

.٥٠أن تنتمي حيتمل أن تكون لشخص ما
إّن العنف والفحش اليت حتدث يف سنوات مؤخرة جيعلنا داخلني يف عصر حمّري 

العاملي يراها الناس شيئا عاديا مبوجود االختالفات حنو ومضطرب. الشجار السياسي 
الدين والثقافة يف العامل. ولو كان ضمنيا، الدنيا هي احتاد األديان والثقافات، فها هي 

مايسمى باهلوية.

على هوية اإلنسان، إنه منهج يرى اإلنسان جزءا من )soliteris(املنهج التشابكي 
وانب األخرى اليت استخدمها بعض اإلنسان لكي اجلماعة فقط. وكان ذلك يهمل اجل

خيتلفوا مع اآلخرين. فبناءا على ذلك يسبب هذا املنهج إىل سيئة الفهم بني كثري من 
اإلنسان يف نفس الوقت يكون الشخص اإلنسان يف العامل. دون أي تناقض ميكن

على اهلوية غالباً مواطنا من مواطن أمرييكا، من أصل أفريقيا، نصرانيا وغريها.  التكليف 
٥١يصبح جزءا هاما من "فن" يف إشعال الصراع الطائفي والعنف.

٢٥-٢٣نفس املرجع. ص. ٤٩
50 Thomas Santoso. Teori-Teori Kekerasan. Jakarta: PT Ghalia Indonesia. Hal.64
51 Amartya Sen. Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas. 2007. Jakarta: PT Buku Cita. Hal.XXII



٤٣

والفعلية )potential(قال يوهان غالتونغ أن العنف هو سبب الفرق بني احملتملة 
)actual(. والعنف حيدث "عندما يتأثر رجل مثل هذا التحقيق الفعلي حىت كانت بدنيته

ا. ٥٢وعقليته حتت حتقيق إمكانا

يف هذه الدراسة، إمنا من نظريات العنف اليت .هناك نظريات خمتلفة حول العنف
.ستستخدم، اليت ميكن يف شرح ظاهرة العنف يف شعر حممود درويش

لدوم هيلدر كامارا. نظرية دوامة من العنف.١
) من قادة الكنيسة واألخصائيني االجتماعيني، وجاهد ٢٠٠٥دوم هيلدر كامارا (

يقوم بنظرية "دوامة من العنف". هذه النظرية تعمل يف ثالثة أشكال من السالم الذي 
. العنف البنيوية.٣. العنف املؤسسي، ٢. العنف الشخصي، ١العنف، وهي: 

كل تلك ثالثة مرتابطة بعضها بعضا، ظهور العنف تؤدي إىل ظهور أشكال 
ي منها هو ومن تلك أشكال العنف الثالثة كان املصدر الرئيسالعنف األخرى. 

ثالثة أشكال العنف كمايلي:٥٣الظلم.
هو كعرض من أعراض تؤثر سواء من األفراد واجلماعات العنف الشخصي.١

والدول، أسباب هذه العملية هي الظلم االجتماعي والتفاوت االقتصادي 
وهذا الظلم عاقبة جهود النخبة الوطنية باحتفاظهم على الصعيد الدويل.

-sub"على مقاصدهم حىت احتفظت البنية اليت تشجع على تشكيل حالة 

human".فهذه أي حالة املعيشية حتت املعيار ليعيش كإنسان عادي
احلالة تسبب على تشكيل العنف املؤسسي. 

ت من هو شكل من أشكال التمردات واالعرتاضاالعنف المؤسسي.٢
املصاب املباشرة مع األطفال أو الشباب الذين ال يقوون بتلك حالة الظلم.

52 I. Marsana Windhu. Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung. 1992. Yogyakarta:
Kanisius. Hal. 61
53 Ngurah Suryawan. Geeologi Kekerasan dan Pergolakan Subaltern. 2010. Jakarta: Prenada
Media. Hal.93



٤٤

عندما تنفذ التمردات واالعرتاضات  عندما كان العنف املؤسسي حتارب 
العنف الشخصي، بدأت السلطات حافظني عل ذلك تنفيذ النظام 

م اضطروا إىل استخدام وسائل العنف. فمن هذا جا ء التأدييب، رغم من أ
العنف البنيوي

، يعين استخدام العنف وطرق العنف من السلطات العامة العنف البنيوي.٣
كتخطيط القانون يف تعزير املتمردون. .قمع العصيان املدين

عندما تبع العنف .فعملية هذه العنف الثالثة يسمى "دوامة من العنف"
.٥٤بالعنف، سقط العامل يف "دوامة من العنف"

البنيوي والثقافي يوهان غالتونغنظرية العنف .٢
هناك أربعة االحتياجات األساسية اليت إذا كانت بعض من هذه االحتياجات 

أربعة .األساسية األربعة تتعرض للضغط، فالصراع يأيت إىل ظهر أو سطح االجتماع
ديد الوفات)، ١االحتياجات األساسية هي  . ٢. البقاء على قيد احلياة (ضد: وفاة، 

٥٥. اهلوية (ضد: االغرتاب).٤. احلرية (ضد: القمع)، و٣(ضد: البؤس) املصلحة

العنف حيدث "عندما يتأثر شخص مثل هذا التحقيق الفعلي للبدنية والعقلية حتت 
ا الفعلي (احلقيقي)، :الكلمات الرئيسية اليت حتتاج إىل شرح، وهي."حتقيق إمكانا

٥٦واحتمال (ممكن)، ودعها وإزالتها.

العنف البنيوي والعنف الثقايف مث العنف على ثالثة أشكال، وهيكان العنف
املباشر:

54 Ibid. 94
55 Johan Galtung ”Cultural Violence” dalam Teori-Teori Kekerasan. 2002 Jakarta: Penerbit Ghalia
Indonesia Hal.184
56 Johan Galtung. Violence, Peace, and Research. Journal of Peace and Research. 168



٤٥

)structural violence(العنف البنيوي .١

م  العنف البنيوي هو النظام الذي يسبب الناس غري قادرين على تلبية احتياجا
األمان العنف يف هذا األمر ميكن أن يتظهر بعدم األساسية، و هو مما يأدى إىل الظلم.

ا السياسية االستبدادية التمييز .بسبب الضغط من املؤسسة العسكرية اليت تقوم 
العنصري والديين من خالل البنية االجتماعية أو السياسية لعدم وجود احلقوق يف 

.٥٧الدراسة، والصحة، وما إىل غري ذلك حرة وعدال
)(direct violenceالعنف املباشر .٢

ر برؤية قضايا ضرب شخص إىل شخص آخر، مما يأدى ميكن معرفة العنف املباش
إنه حالة تسبب املوت الذي أقامه اعتداء جمموعات أخرى. ذلك أيضا .إىل جرح اجلسم

العنف املباشر يف جوهره هو العنف الذي ميس جسد .من أشكال العنف املباشر
.الشخص

رأينا موضوع كما-عمل -يف أعمال العنف املباشر هناك عالقة بني فاعل 
.٥٨شخصا جيرح شخصا آخر بالعنف

ولكن غالتونغ يرفض باملعىن الضيق للعنف، اليت إمنا ركزت على العنف اجلسدي.
على سبيل املثال أن تؤدي هذه احلالة إىل خفضت القدرة العقلية.أيضا العنف النفسي.

كلمةاستخدام غالتونغ  الشعور على اخلطر والتهديد مث الضغط على العقل والذهن.
"hurtوhit"٥٩النفسيةلتعبري املقصود الثنائي، وهي اجلسدية وأيضا.

)cultural violence(العنف الثقايف.٣

تمع. تتضح  ال الرمزي بوجودها يف ا العنف الثقايف هو اجلوانب الثقافية، تعين ا
استخدامها من الدين والعقيدة واللغة والفن والعلوم التجريبية وغري الرمسية، اليت ميكن

من هذه التعريفات ميكن أن لتربير وإضفاء الشرعية على العنف البنيوي والعنف املباشر.

57 I. Marsana. Opchit. 64
58 Galtung Violence. Opchit. 175
59 Marsana. Opchit. 79
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يستدل على أن الثقافة هي مصدر العنف البنيوي واملباشر، بسبب طبيعة الثقافة تظهر 
.٦٠يف نوعني من ذلك العنف

بنيوي يركز العنف الثقايف على مدى عمل من أعمال العنف املباشر والعنف ال
تمع .٦١أصبحت مرشخة ومقبولة يف ا

االت الثقافية املذكورة يف السابق، وهي الدين  فاآلن نعود إىل قائمة ستة ا
والعقيدة واللغة والفن والعلوم التجريبية والعلوم الرمسية من خالل إعطاء أمثلة من العنف 

الثقايف من كل جمال:
الدين.١

و ما يسمى ريا. رب لديه الصفات يف مجيع األديان هناك شيء مقدس، وه
املتعالية اليت جتعل اجلميع ال ميكن أو ما يصل كلهم إىل رب. هناك تعترب الرسول الذي 

يف اإلسالم .حصل على مزيد التقارب أي أحسن التقاربات بنسبة املخلوقات األخرى
.ما يسمى باللنيب والرسول، ويف الكاثوليك ما يسمى باألسقوف وغريهم

سب أنه أقرب إىل ربه لديه احلقوق يف قيادة شعبه يف األشياء احلقيقة أسقف حي
إن األرض حىت الناس .على سبيل املثال، السياسة اإلسرائيلية يف الشعب الفلسطيينله.

م (اسرائيل) تتصرف كما هو متوقع يف املنتخب وعد (أرض امليعاد)، أرض إسرائيل. إ
معقد، حىت يكون العنف إىل نوع من العنف الثقايفالناس الذين يرتمجون التأديب، وهو 

هناك جرمية قتل، وتعذيب أعضاء اجلسم، مثانية أنواع من العنف، مباشرا كان أم بنيويا.
الذين حيتاجون إىل كسب الرزق، هناك West bankونقص املواد بإمهال سكان 

ديد الطرد اجلماعي، وهناك أي .٦٢ضا االستغاللاالحتجاز والطرد من األفراد وكان 

60 Novri Susan, M.A. Pengantar sosiologi konflik dan isu-isu konflik kontemporer. 2010. Jakarta.
Prenada Media. Hal. 122
61 Galtung Cultural Violence. Opchit. 189
62 Thomas. Opchit. 191
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أيديولوجية.٢
إن اإلله ليس الوحيد املتعايل فحسب، إنه سيبقى أيضا بوسيلة علمنة، ميكننا أن 
نتوقع استبدال الدين يف شكل عقيدة سياسية، واستبدال الرب أو اإلله يف شكل الدولة 

احلداثة ترفض اإلله، ولكنها يتطلب احلديثة، من أجل إظهار خصائص الصفة نفسها.
واآلخر )self(أود أن أشري إىل كليهما النفس .التمييز بني املنتخبني وغري املنتخبني

)other(. ميكن النفس أن يرتفع حىت النبيل، مع أن نتيجة األخر تنخفض حىت تدهور
٦٣دراجتها.

وكانت هذه الظروف اليت تأدي إىل العنف البنيوي فيما بعد أي يف وقت الحق.
إيديولوجيا احلديثة الذي تضع ذا مال أو احلاكم دائما على الطبقة على سبيل املثال 

.٦٤العليا والعمال دائما أدناها
اللغة.٣

يبدوا أن بعض اللغات باللغات الالتينية مثل اإليطالية واإلسبانية والفرنسية 
ة،  واإلجنليزية احلديثة، ولكن ليس اللغة األملانية مع قاعدة مثل اللغات األملانية والنروجيي

هذه كانت جتعل النساء ال تتظهر بسبب استخدام الكلمات غري مايستخدمها الرجال.
، أي عدم التمييز اجلنسي. )non-sexist(احلركة مهمة لكتابة غري املتحيزة ضد املرأة 

الفن.٤
الذي ميثل االستبداد يف حتديد ١٩-يف فرنسا، ظهرت مدرسة اللوحة يف القرن

Henryرینافت" هلنري Execution Without Process"حة هناك اللو اجلنس أو العنف.

Regnaultهو مثال جيد على االستبداد الشرقي.
العلوم التطبيقية.٥

أن neo-klasikعقيدة العنف الثقايف هو املذهب االقتصادي الكالسيكي احلديث
لد يفهم على أنه علم من النشاط االقتصاد. العقيدة اليت أثرت آدم مسيث على أن كل ب

63 Galtung Cultural. Opchit 199
64 Thomas. Opchit. 192
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ينبغي أن تدخل السوق العاملية مع املنتجات اليت يوجد البالد لديها ميزة نسبية من 
.حيث عوامل اإلنتاج

يف املمارسة العملية، هذا يعين أن الدولة اليت لديها السلع والعمال اليت ليست هلا 
الكفاءة يقصد العمال احلصول على املواد، يف حني أن البلدان اليت لديها رأس املال

واأليدان العاملة املاهرة و العلماء تستحق يف تلك املواد.
العلوم الرمسية.٦

العلم الرمسي متيل إىل العلوم الرياضيات. لكن منطق الرياضيات يكلفنا إىل فكر 
معني على التفكري بني األسود واألبيض. هذه التالئم مع حقيقة اإلنسان االجتماعي. 

٦٥ذلك.ولكن الرياضيات غري كافية متاما ل

)Litke(. نظرية العنف ليتكي ٣

) ١٩٩٢("Violence and Powerروبرت ف. ليتكي يف الكتابة العنف والطاقة "
مؤسسي. والعنف -النفسي والشخصي -جيعل تعريف العنف على الوجه اجلسدي 

املمارس شخصيا قد تظهر يف العنف اجلسدي أو النفسي، على سبيا تامثال االغتصاب 
العنف املؤسسي هو العنف الذي يظهر يف شكل من أشكال العمل البدين ميكن والقتل. 

أن تكون االضطرابات واإلرهاب واحلرب.
نوع هو يف الواقع يشبه إىل حد كبري "Litke"إن النموذج أو املثايل من هذا العنف 

على نوع من العنف البنيوي والثقايف يوهان غالتونغ، إال أن العنف ليتكي يستخدام 
٦٦املنظور النفسي االجتماعي يف وجه العنف.

65 Ibid 193
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الفصل الثالث
تحليل البيانات

لمحة عن الشعر ومؤلفه.١
لمحة عن الشعر.١,١
شعر بكاء.أ

شعر بكاء هو الشعر الذي ألفه الشاعر الفاليسطيين امسه حممود درويش. كان هذا 
ا الشاعر  بنفسه واألالم اليت الشعر يصّور األآلم واحلزن والظلم. هي األالم اليت أصا

ا جمتمعه أو بالده. أصا
يذكر الشاعر األشياء املفقودة منه بسبب أفعال اجليوش العسكرية من اإلسرائيل 
الفاحشة. إّن األشياء اليت أحبها الشاعر شديدا مفقودة منه، من احلضن الذي ذهب، 

ا.التمثال الذي كسره، حىت األطفال اليت دفنها الشاعر بنفسه من جنائزه
صحا الشاعر على عدم قوته يف مقاومتها. تسلي الدموع مهمال، ينّز اجلروح 

اجلسدية مستمرا وأيذا اجلروح يف القلوب الدواء هلا.
تمعه. اخلرافات واألحداث واحلرب متطر  ذكر الشاعر احلالة االجتماعية احملزنة 

ذي دفنها.  بالده. الضحايا الحيتسب عددها. حىت ليس بأحيان الشاعر نفسه ال
بكى الشاعر مستمرا يف مواجهة تلك احلقيقة  كلها. حىت حيسب الشاعر بالنظر إىل  

ا تسلية هلم.  تمعه املوتى أ كثري من ا
يف هذا الشعر يذكر الشاعر كذلك أنه يشعر باالغرتاب يف بالده نفسه. كأن 

يكون التشائم األرض الذي يدعسها الشاعر استحق عليها اإلسرائيليون. فبسبب ذلك 
للشاعر يف حياته. على أن عمره أضيق من ميعاده. وعلى أنه سيمضي قبل ميعاده 

مبّكر.    
يف هذا الشعر يذكر الشاعر كذلك أن اجليوث العسكرية من اإلسرائيل يأيت بأزمة 

تمعه. حىت كام جمتمعه اليقدرون على تناول اخلبز. اإلقتصاد 
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عنف الشامل. ليس فقط احلرب والتهديدات هذه هي الفواحش الشديدة. هي ال
الىت شعر الفلسطينيني والكن احلرية احملدودة، االقتصاد الذي حتت املعيار العادي.

شعر جواز سفر.ب

شعر جواز سفر هو الشعر الذي كتبها الشاعر الكبري حممود درويش عندما أراد 
الذي يسبب الشاعر السفر إىل بالد آخر.  جواز سفر يكون شرطا للسفر مث فشل وهو 

يف صناعة هذا الشعر.
يف هذا الشعر ذكر الشاعر أن حريته حمدودة حىت اليستطيع أن يسافر إىل أي مكان 
يريد. الشاعر أيضا يذكر احلالة االجتماعية يف بالده. أن هناك الضحايا يف أي مكان. 

م جي علوها جتاريّا الكنهم جيعلوها معرضا للسائحني الذين يعشقون مجع القمر. مبعىن أ
للحصول على اهتمام الناس و الفلوس.

قد حزن الشاعر عندما يعرف أنه اليسمح للسفر عندما يرى املوظفون على جواز 
تمع معه مبعىن أّن الميكن أن  سفره، مع أّن كل النظام والشروط قد أطاعها. وكان ا

يكون األسباب على عدم إباحته يف السفر.
ر الشاعر خربته أنه سبق أن يسجن. وغري ذلك أن الشاعر يف هذا الشعر أيضا ذك

اليعطى احلرية يف حياته. الشاعر مصاب باألالم اليت متس نفس الشاعر عندما اليتناول 
الشاعر على اإلعرتاف يف بالده نفسه.

ذكر الشاعر احلالة االجتماعية لبالده. ذكر أّن بالده مزدهر جدا، يكون األرّز 
اسي فيها. الكن هناك األشياء ليست سرّا لدى العامل وهو أن بالده والقمح الدخل األس

جبهة اخلرفات واحلرب. التهديدات على وجه اإلرهاب، العنف على وجه اجلرمية و 
االغرتاب واألالم األخرى اليت أصاب الشاعر وجمتمعه.
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لمحة عن مؤلف الشعر.١,٢
- ٣-١٣درويش يف كان امسه الكامل حممود سليم حسني درويش. ولد حممود 

يف قرية الربوة يف اجلليل. ترعرع يف عائلة تتكون من مخسة أوالد وثالث بنات. ١٩٤١
وكان حممود االبن الثاين. كانت قرية بروة هي القرية اليت قد هشمها اليهود االسرائلية بعد 

٦٧وهذا احلرب الذي جعل درويش الجئا مشردا يف بلده نفسه.١٩٤٨احلرب يف السنة 

لق على طفولته اسم "الطفولة املنفية".قد أط
إنه نبيها يف دراسته، كان يهوى الرسم وركوب اخليل واالستماع إاللزجل الشعيب. 
تلقى تعليمه الثانوي يف كفر ياسيف، مث عمل يف الصحافة الشيوعية. اشرف على حترير 

مواقفه جملة اجلديدة، وقد انتقل إىل السكن يف مدينة حيفا. اعتقل عدة مرات بسبب
٦٨إىل موسكو حيث سافر يف بعثة دراسية.١٩٧٠وشعره. ترك البالد فجأة يف 

عاش حممود يف حيفا بعدما انتقلت العائلة إىل قرية أخرى امسها اجلديدة 
يت فيها دراسيت الثانوية، مث  وامتلكت فيها بيتاً. يقول "ويف حيفا عشت عشر سنني وأ

ت ممنوعاً من مغادرة حيفا مدة عشر سنوات. كانت عملت حمرراً يف جريدة "االحتاد" وكن
إقاميت يف حيفا إقامة جربية. مث اسرتجعنا هويتنا، هوية محراء يف البداية مث زرقاء الحقاً 
وكانت أشبه ببطاقة إقامة. كان ممنوعاً علّي طوال السنوات العشر أن أغادر مدينة حيفا. 

من مغادرة منزيل، وكان من حق كنت ممنوعاً ١٩٧٠لغاية العام ١٩٦٧ومن العام 
الشرطة أن تأيت ليًال لتتحقق من وجودي. وكنت أعتقل يف كل سنة وأدخل السجن من 

.دون حماكمة. مث اضطررت إىل اخلروج
انتسب إىل احلزب الشيوعي اإلسرائيلي وعمل يف صحافة احلزب مثل االحتاد، 

م بالقي ام بنشاط معاد لدولة إسرائيل؛ واجلديد اليت أصبح فيما بعد رئيس حتريرها. ا

. قسم اللغة العربیة ٢٠١٥أحمد عطاءهللا في شعر معمود درویش في دیوان األعمال األولى. نادیة محفوظة. بحث العلمي. ٦٧
٢٢ق. ص. وأدبھا جامعة موالنا ملك إبراھیم االسالمیة الحكومیة ماالن

٣حسین حمزة. األدیب محمود درویش. موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطیني الحدیث. ص. ٦٨
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، ١٩٦٩، و١٩٦٧، و١٩٦٦، و١٩٦٥م، و١٩٦١فطورد واعتقل مخس مرات 
١٩٧٠.٦٩وفرضت عليه اإلقامات اجلربية حىت العام 

م عمل حممود درويش كرئيس التحرير لصحيفة ١٩٧٩إىل ١٩٧٥منذ سنة 
لة الكرمال ا١٩٨٠الشؤون الفلسطنية. ويف السنة  ليت طبعت أول صار درويش رئيسا 

مرة يف بريون. وبعد ذلك  انقل إىل قربصقبل أن يقيم يف راماهللا بعده. وهو صار من أحد 
األعضاء احلية يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية.

مؤسسة محمحود درویش. السیرة الذاتیة. تحت الموقع ٦٩
http://www.darwishfoundation.org/atemplate.php?id=607
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تحليل البيانات.٢
تحليل البنية في شعري محمود درويش.٢,١

بكاء

ليس من شوق إىل حضٍن فقدتُهْ .١
Iليس من ذكرى لتمثال كسرته .٢
ليس من حزٍن على طفل دفنته.٣
أنا أبكي !.٤
أنا أدرى أن دمع العني خذالن .. وملح.٥
IIأنا أدري،.٦
وبكاُء اللحن مازال يلحُّ .٧
ال تـَُرّشي من مناديلك عطراً .٨
IIIلسُت أصحو.. لسُت أصحو.٩
ودعي قلَيب.. يبكي !.١٠
مازالت تغزُّ شوكة يف القلب .١١
IVقطرات... قطراٍت... مل يزل جرحي ينزُّ .١٢
أين زّر الورد ؟.١٣
هل يف الدم ورد ؟.١٤
يا عزاء امليتني !.١٥
Vهل لنا جمد وعزُّ !.١٦
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أتركي قلَيب يبكي !.١٧
خبِّئي عن أُذين هذي اخلرافات الرتيبة.١٨
أنا أدرى منك باإلنسان...باألرض الغريبة.١٩
VIمأسايت اخلضيبةمل أبْع مهري... وال رايات .٢٠
وألين أمحل الصَخر وداء احلّب....٢١
والشمس الغريبة.٢٢
أنا أبكي !.٢٣
VIIأنا أمضي قبل ميعادي .. مبكر.٢٤
عمرنا أضيق منا،.٢٥
عمرنا أصغر .. أصغر.٢٦
هل صحيٌح، يُثمر املوت حياة.٢٧
VIIIهل سأمثرْ .٢٨
يف يِد اجلائع خبزاً, يف فم األطفال سكَّْر ؟.٢٩
أنا أبكي !.٣٠
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)physical structure(البنية الجسدية .أ

طباعة الشعر.١
. مبعىن أنه شعر اليعارض طباعة )conventional(شعر بكاء هو من شعر عادّي 

.األشعار العادية
يف شعر "بكاء" حتتوي مثانية أبيات مع ثالثون سطرا. تتكون يف البيت ثالثة سطور 

عدد السطور يف كل األبيات اليستوي تركيبه والكن ذلك اليأدي إىل أو األكثر. كان
نقصان لّب مقصود الشاعر. بل كان عدم ترتيبها يأكد مقصود الشاعر.  

معة. الكلمة الواحدة هي كلمة  يف ذلك الشعر ذكر الشاعر الكلمة الواحدة وا
ثالثني سطرا وهي:ميلك الفاعل واملفعول، ذلك يف السطر الرابع وثالث عشر مث 

أنا أبكي !
مث يف السطر السادس هي: 

أنا أدري
مث يف السطر الثامن عشر هي: 

هل سأثمر
هناك تكرار الكلمة  ثالث مرات يف الشعر يعين يف البيت األول مث السابع وأيضا 

الثامن، ذلك يدل على تأكيد الشاعر عن مقصوده بوسيلة شعره، وهي:
أنا أبكي! 

ذلك كون عالمة الرتقيم يأكد موقف الشاعر وحالته يف كلمة "أنا إضافة إىل 
أبكي!".

هناك أيضا الكلمة الواحدة يف البيت الثالث يف السطر التاسع يعين يف كلمة تكرر 
يف سطر واحد كذلك يريد الشاعر تأكيد شعوره به، وهي:الكلمة مرتني

لسُت أصحو.. لسُت أصحو
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الشعر، إنه كلمة متلك الفاعل الواحد واملفعول هناك تركيب الكلمة املعجمة يف
الواحد أواألكثر. الكلمة املعجمة يف البيت األول يف السطر الثالث والرابع بوجه سبّيب 

هي: 
!أنا أبكيليس من حزٍن على طفل دفنته،

كذلك الكلمة املعجمة يف البيت الثاين يف السطر اخلامس وأيضا يف البيت الثالث 
تاسع والعاشر بوجود حرف العطف، يعين حرف "و" هي:يف السطر ال

أنا أدرى أن دمع العين خذالن .. وملح
لسُت أصحو.. لسُت أصحو

ودعي قلبَي.. يبكي ! 
كذلك الكلمة املعجمة يف البيت السابع يف السطر الرابع عشر بوجود ظرف الوقت 

يعين قبل، وهي: 
أنا أمضي قبل ميعادي .. مبكر

املعجمة يف البيت الثاين يف السطر اخلامس باستخدام حرف أّن كذلك الكلمة 
ألجل التوضيح، وهي:

أنا أدرى أّن دمع العين خذالن .. وملح     
يكتب الشاعر شعره مرتّبا. يف البيت األول منذ السطر األول حىت الثالث استحدم 

الشاعر نفس الرتكيب إلظهار شعوره وهي:
ليس من شوق إلى حضٍن فقدتُهْ 
ليس من ذكرى لتمثال كسرته 
ليس من حزٍن على طفل دفنته
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اختيار اللفظ.٢
املعىن واملقصود يف الشعر نستطيع أن نراه يف موضوعه. كما نعرف أن املوضوع متثيل 
من مضمون الشاعر عاما. كلمة بكاء اختاره الشاعر موضوعا. أن البكاء يف معجم 

ذا نعرف أّن الشعر متثيل حالة شاعره احلازن.َسَيالُن الدُّموعِ املعاين:  ِمَن األمل واحلزن. 
هناك يف البيت األول يف السطر األول الكلمة كما يلي:

ليس من شوق إلى حضٍن فقدتُه
فالنًا : حَضن استخدم الشاعر كلمة حضن. كلمة حضن يف معجم املعاين مبعىن 

جعله يف ناحيته وجانبه، أحاطه برعايته ومحايته، َحَضَنِت اْلَمْرأُة ِطْفَلَها: َجَعَلْتُه ِيف 
ِحْضِنَها. استخدام احلضن مبعىن أّن الشاعر قد ضاع منه من رعاه ومحاه، فمن املؤّكد أنه 

يف شوق إليه. وكان احلضن فعال يأيت باالطمئنان واألمن والسالمة له. 
يف البيت األول يف السطر الثاين الكلمة كما يلي:هناك 

ليس من حزٍن على طفل دفنته...
مبعىن أّن الشاعر يشعر باألمل الشديد بدفن الطفل.  

هناك يف السطر الرابع والثالث وعشرين وثالثني الكلمة كما يلي:
أنا أبكي!

أبكي كماهو كان الشاعر مل يزل يستخدم كلمة "أنا"، مع أّن كلمة أبكي معناه 
بدون كلمة "أنا". إذن كلمة "أنا" معناه للتأكيد، على أّن الشاعر قد بكى أي أنه قد 
شعر باحلزن. ويليه استخدم الشاعر الرتكيب مثله كلمة "أنا أدري" يف البيت الثاين وكلمة 

ا تدل على تأكيد الشارع مبا قصد.  "أنا أمضي" وغريها إ
الرابع وعشرين الكلمة كما يلي:هناك يف البيت السابع يف السطر

أنا أمضي قبل ميعادي .. مبكر
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ميضي مبعىن الوقت الذي -استخدم الشاعر كلمة أمضي إلظهار شعوره. مضى
ذهب. فاملقصود هنا أن الشاعر سيمضي أي سيذهب أو ميوت قبل ميعاده مبعىن 

سيموت الشاعر قبل وفاته.
ابع عشر الكلمة كما يلي:هناك يف البيت الرابع يف السطر الثالث والر 

أين زّر الورد؟
هل في الدم ورد؟

الورد معناه الزهرة مبعىن شيئ مزّين أراده كل شخص. وكلمة زّر مبعىن شيء ينّظم 
شيئا آخر. فتسائل الشاعر أين هو حمّله. فتسائل الحقا بكلمة "هل يف الدم ورد؟" أي 

الشاعر ذلك ألّن اإلنسان قد أنه أراد أن يعرف هل كان ذلك الورد يف الدم. تسائل
حاولوا يف أخذ دمه. كما املعروف أّن الورد شيئ مزّين أراده كل شخص و الدم هو شي 

حييي الناس، مبعىن بدون الدم لكان الناس مّيتا.
هناك يف البيت اخلامس يف السطر اخلامس عشر الكلمة كما يلي:

يا عزاء الميتين !
الذين  جيعلون امليتني عزاءا.امليتني ! يف نداء مناستخدم الشاعر كلمة يا عزاء 

)figurative language(. اللغة التصويرية ٣

جماز.٣,١
هناك يف البيت الرابع يف السطر التاسع عشر الكلمة كما يلي:

أنا أدرى منك باإلنسان...باألرض الغريبة
الغريبة استخدم الشاعر كلمة األرض الغريبة إلظهار شعوره. إن كلمة األرض 

جماز عن  احلالة االجتماعية اليت شعرها الشاعر. فاملقصود هو أن الشاعر يشعر أن أرض 
الشاعر أي بالده غريب له.

هناك يف البيت السادس يف السطر العشرين الكلمة كما يلي:
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لم أبْع مهري... وال رايات مأساتي الخضيبة
املرأَة: مَهر ملعاين املهر هو استخدم الشاعر كلمة املهر إلظهار شعوره. يف معجم ا

، َأْي َصَداقًا ، دفع هلا ماًال تنتفع به بعقد زواج. الكن يف هذه احلالة املهر َمْهراً َأْعطَاَها 
مبعىن شيء غال وعزيز للشاعر يعين وطنه.

هناك يف نفس البيت ونفس السطر الكلمة كما يلي:
لم أبْع مهري... وال رايات مأساتي الخضيبة

الَعَلم واجلمع أي العالمة أو رمز :الرَّايَُة معناه استخدم الشاعر كلمة راية إلظهار شعوره. 
مأساة كثرية سواء  رايات مأسايت اخلضيبة" مبعىن أن بالد الشاعر أصابهبالد. ويف كلمة "

ديدا وضغطا وغريها. كانت 
هناك يف نفس البيت يف السطر الواحد عشر الكلمة كما يلي:

وألني أحمل الصَخر وداء الحّب...
َحَجٌر :لصَّْخَرُة استخدم الشاعر كلمة صخر إلظهار شعوره. يف معجم املعاين ا

عظيم ُصْلٌب أي أنه حجر عطيم ميت. فاملقصود منه أن الشاعر حيمل الصخر إىل أي 
مكان بكثرة امليتني من جمتمعه.

ما يلي:هناك يف نفس البيت يف السطر الثاين عشر الكلمة ك
والشمس الغريبة

استخدم الشاعر كلمة الشمس الغريبة إلظهار شعوره. يقول الشاعر أن الشمس 
ا  غريب ألن ذلك الشمس اليأيت كما هي العادة. الشمس شيء جيعل الدنيا حيا أي أ

حيتاج الناس. فإذا احتياجات الشاعر غريبة.

تشبيه.٣,٢
كلمة كما يلي:هناك يف البيت الثالث يف السطر العاشر ال

ودعي قلبَي.. يبكي !
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يف ذلك السطر شبه الشاعر القلب إنسانا الذي يبكي. مبعىن أن قلب الشاعر 
يبكي كما يبكي اإلنسان.

هناك يف البيت السابع يف السطر الرابع وعشرين الكلمة كما يلي:
أنا أمضي قبل ميعادي .. مبكر

ميضي مبعىن أن الشاعر ميضي  يف ذلك السطر شبه الشاعر نفسه بالوقت الذي 
كما ميضي الوقت.

هناك يف البيت الثامن يف السطر الثامن وعشرين الكلمة كما يلي:
هل سأثمر

يف ذلك السطر شبه الشاعر نفسه بالشجر الذي يثمر مبعىن أن الشاعر يثمر  
كما يثمر الشجر.

استعارة.٣,٣
هناك يف البيت الثاين يف السطر السابع الكلمة كما يلي:

وبكاُء اللحن مازال يلحُّ 
يف ذلك السطر جيعل الشاعر اللحن يبكي، هو الذي فعله اإلنسان كما  

املعلوم. فإذا اللحن أصبح إنسانا لدى الشاعر. 
هناك يف البيت الثالث يف السطر العاشر الكلمة كما يلي:

ودعي قلبَي.. يبكي !
اإلنسان كما املعلوم. يف ذلك السطر حيسب الشاعر قلبه يبكي، وهو الذي فعله 

فإذا قلب الشاعر أصبح إنسانا لدى الشاعر. 

رمز.٣,٤
هناك يف البيت الرابع يف السطر التاسع عشر الكلمة كما يلي:
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أنا أدرى منك باإلنسان...باألرض الغريبة
رمزا األرض الغريبةاستخدم الشاعر كلمة األرض الغريبة إلظهار شعوره. فيكون 

على احلالة االجتماعية للشاعر يف حياته. يظهر أن دائرة الشاعر أو بالده غريبا له، 
فكأمنا يقول الشاعر أنه ضيف يف بالده نفسه. فإذا تكون األرض الغريبة رمزا على احلالة 

االجتماعية للشاعر يف جمتمعه وبالده.
هناك يف ذلك البيت والسطر العشرين الكلمة كما يلي:

بْع مهري... وال رايات مأساتي الخضيبةلم أ
:الرَّايَُة كما ذكرناه يف السابق أنه استخدم الشاعر كلمة راية إلظهار شعوره. 

تكون رمزا على رايات مأسايت اخلضيبة" الَعَلم واجلمع أي العالمة أو رمز بالد. وكلمة "
مبعىن أن بالد الشاعر احلالة االجتماعية للشاعر يف حياته فضال ماشعر الشاعر يف بالده.

ذا يتضح أن الشاعر اليشعر أصابه ديدا وضغطا وغريها.  مأساة كثرية سواء كانت 
دوء واطمئنان بسب تلك املأساة اخلديبة.

هناك يف نفس البيت والسطر الواحد وعشرين الكلمة كما يلي:
وألني أحمل الصَخر وداء الحّب...

يف السابق يف معجم كما ذكرناه إلظهار شعوره.استخدم الشاعر كلمة الصخر 
َحَجٌر عظيم ُصْلٌب أي أنه حجر عظيم ميت. فاملقصود منه أن الشاعر لصَّْخَرُة: املعاين ا

حيمل الصخر إىل أي مكان بكثرة امليتني من جمتمعه. فإذا يكون الصخر رمزا على احلالة 
االجتماعية للشاعر يف جمتمعه وبالده.

لبيت والسطر الثاين وعشرين الكلمة كما يلي:هناك يف نفس ا
والشمس الغريبة

الشمس فتكون كلمة استخدم الشاعر كلمة الشمس الغريبة إلظهار شعوره.
رمزا على احلالة االجتماعية للشاعر يف حياته. يظهر أن للشاعر الشمس اليت يف الغريبة 
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ا التأيت كما هي يف  العادة. الشمس إذا شيء حيتاجها العادة تعطيه القوة غريبة له أي أ
الشاعر إلجراء حياته، وبذلك ليست للشاعر القوة يف حياته.

هناك يف البيت الثامن والسطر التاسع وعشرين الكلمة كما يلي:
في يِد الجائع خبزًا, في فم األطفال سكَّر ؟

زا رماجلائع خبزا فتكون كلمة استخدم الشاعر كلمة اجلائع خبزا إلظهار شعوره.
على احلالة االجتماعية اليت رأى وشعر الشاعر يف جمتمعه وبالده. بتلك الكلمة وبذلك 
م  السطر يظهر أن جمتمع الشاعر يف بالده كثريا ما من الفقراء واملساكني بالنطر إىل أ
صعوبة يف اكتساب اخلبز. لو تعصبوا يف اكتساب اخلبز كيف يف اكتساب األموال 

وغريها. 
ر كلمة اجلائع يف ذلك السطر وهو غري حمدود بالسّن. فإذا من استخدم الشاع

ذا الشعر أراد الشاعر أن يقول أن اجلائع عام، اجلائع سواء كان من  هذا الكلمة و
الشيوخ والشباب واألطفال والصبيان، رجاال كانوا أم نساءا. وكلمة اجلائع غري حمدود 

سكن أو الدائرة وأيضا الدين.بالوظيفة أو املهنة، غري حمدود كذلك حبسب امل

)Inner structure(البنية الباطنية .ب

املوضوع.١
استخدم الشاعر كلمة "بكاء" ليكون موضوعا هلذا الشعر. يف احلقيق لو نرا املوضوع 
لنعرف املضمون من ذلك الشعر، ذلك ألن املوضوع متثيل من الشعر. استخدم الشاعر 

لشاعر مما يصيبه يف حياته. من املؤكد أنه يشعر "بكاء" موضوعا طبعا متثيل مما يشعر ا
باحلزن والقلق والظالل حىت الظلمات واألالم مثل الباليا والضحايا واملأسات واحلرب، 

تلك األشياء كلها اليت تسبب الشاعر جيعل كلمة "بكاء" موضوع شعره.  
هناك يف البيت األول من السطر األول حىت الثالث الكلمة كما يلي:

من شوق إلى حضٍن فقدتُهْ ليس 
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ليس من ذكرى لتمثال كسرته 
ليس من حزٍن على طفل دفنته

يف السطر األول استخدم الشاعر كلمة "حضن فقدته" إلظهار شعوره. يظهر أن 
الشاعر قد ذهب منه حضن، واحلضن هو الذي رعاه ومحاه مث حفظه، وذلك احلضن 

باحلزن الشديد بسبب فقده منه. فقد منه الشاعر. فطبعا الشاعر يشعر
والشاعر يستخدم كلمة "حضن" نكرة غري معرفة. ذلك يدل عل أن الذي فقد منه 
ذه األسباب كلها يتضح أن املوضوع هلذا السطر وهلذا الشعر هو  الشاعر شيء عام. 

احلزن. 
يف السطر األول استخدم الشاعر كلمة "لتمثال كسرته" إلظهار شعوره. يظهر أن 

اسم ذات، ما التِّْمثَاُل:لشاعر قد ذهب منه متثاله. كلمة متثال كما ذكر معجم املعاين، ا
يُنحت ُمشبـًَّها باملخلوقات من عباد وحيوان وغريها ، صورة مصوَّرة. ذلك التمثال طبعا 

فطبعا الشاعر يشعر باحلزن الشديد شيئ غال وعزيز لدى الشاعر، لكنه قد فقد منه. 
فبهذ السبب يتضح أن املوضوع هلذا السطر وهلذا الشعر هو احلزن. بسبب فقده منه. 

تم  مث يف السطر األول استخدم الشاعر كلمة "طفل دفنته" إلظهار شعوره. لو 
بتلك الكلمة نعرف أن الشاعر قد دفن الطفل بأيديه أي بنفسه. الطفل الذي سيكون 

لك احلالة اليت جتعل الشاعر شابا والشاب سيكون رئيسا لنمّو بالده إنه قد مات. ت
حازنا. باإلضافة إىل أنه هو دافنه. فطبعا يشعر الشاعر بأشّد احلزن. فبهذه األسباب

كلها تتضح أن املوضوع هلذا السطر وهلذا الشعر هو احلزن.
هناك يف البيت الرابع يف السطر التاسع عشر الكلمة كما يلي:

أنا أدرى منك باإلنسان...باألرض الغريبة 
استخدم الشاعر كلمة األرض الغريبة إلظهار شعوره. األرض مبعىن هو الذي يدعسه 
الشاعر وهو بالده. فالشاعر يشعر أن بالده غريبة له فكأمنا كانت جنسيته يف بالد أخر. 
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ولو نرا الكامة قبلها "أنا أدرى منك باإلنسان..." مقصوده أن الشاعر يعرفهم (من) 
من حيث حالة اجتماعيتهم، وبالنظر إىل بالدهم الغريبة له.بالنظر إىل جمتمع الشاعر 

بسبب فبهذه األسباب كلها تتضح أن املوضوع هلذا السطر وهلذا الشعر هو احلزن
االغرتاب.

هناك يف البيت السابع يف السطر الثاين وعشرين الكلمة كما يلي: 
والشمس الغريبة

ره. الشمس مبعىن هي اليت حتيي استخدم الشاعر كلمة الشمس الغريبة إلظهار شعو 
أرض الشاعر فهي القوة من حيث االحتياجات يف حياة الشاعر. بتلك الكلمة الشمس 

الغريبة تظهر أن احتياجاته غريبة له.
فبهذه األسباب كلها تتضح أن املوضوع هلذا السطر وهلذا الشعر هو احلزن.

ن الكلمة كما يلي:هناك يف البيت السابع يف السطر اخلامس والسادس وعشري
عمرنا أضيق منا،

عمرنا أصغر .. أصغر
إلظهار شعوره. يظهر أن استخدم الشاعر كلمة "عمرنا أضيق منا، عمرنا أصغر"

الشاعر يشعر بالتشائم يف حياته. بسبب كل اخلرافات و الباليا مث احلرب يف أيامه، يشعر 
الشاعر بعدم اليقني على طوال عمره.

ا تتضح أن املوضوع هلذا السطر وهلذا الشعر هو احلزن.فبهذه األسباب كله

نغمة.٢
يف بداية الشعر أي يف البيت األول منذ السظر األول حىت الثالث كان الشاعر يذكر 
األشياء اليت أحبها شديدا من حيث احلضن والتمثال مث الطفل اليت فقدت منه. 

احلزن. وهي:بالرتكيب النظامي جيعل الشاعر مأكدا على موقفه يعين 
ليس من شوق إلى حضٍن فقدتُهْ 
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ليس من ذكرى لتمثال كسرته 
ليس من حزٍن على طفل دفنته

هناك يف السطر الرابع والثالث وعشرين والثالثني الكلمة كما يلي:
أنا أبكي !

إلظهار شعوره. عندما يقول الشاعر أنه استخدم الشاعر عالمة التعجب (!)
يبكي ويستخدم عالمة التعجب (!) يظهر أنه يأكد أنه يبكي. وأراد الشاعر أن يعرف 

القارئني أنه حقيقة يبكي. 
إضافة على ذلك أن تلك الكلمة كررها الشاعر إىل ثالث مرات. فطبعا ذلك 

الكلمة يف بداية البيت يدل على تأكيده على هذا الشعر بوسيلة هذه الكلمة. وكانت
أو أواخره. فبهذا ظهر أن الشاعر يف شدة احلزن بقوة انفعاهلا.  

كذلك استخدام النقطة يف كثري من السطر كما كان يف السطر اخلامس والتاسع 
والثاين عشر والتاسع عشر وعشرين والربع عشر مث السادس عشر، وهي:

أنا أدرى أن دمع العين خذالن .. وملح
أصحو.. لسُت أصحولسُت 

قطرات... قطراٍت... لم يزل جرحي ينزُّ 
أنا أدرى منك باإلنسان...باألرض الغريبة

لم أبْع مهري... وال رايات مأساتي الخضيبة
أنا أمضي قبل ميعادي .. مبكر

عمرنا أصغر .. أصغر
إن استخدام النقطة فيها تدل على السكينة بني الكلمة قبلها والكلمة بعدها. 

فهي حالة حينما الشاعر يتدرب لزيادة قوة انفعال الشاعر يف قراءة ذلك الشعر. 
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الشعور .٣
إظهار شعور الشاعر عند قراءة هذ الشعر. فإنه ميكن أن يرى يف وقت حتليل الشعر 

بيت فبيت.
ّرف الشاعر عن حزنه بذكر األشياء اليت حيبها الشاعر جداً، ولكن يف البيت األول يع

بتلك األشياء مفقودة منه.
مث يف البيت الثاين يعرض الشاعر على أن كل ما حدث، والدموع اليت ال ميكن أن 

تكون السدود واجلرح الذي مل يزل ينّز. يف البيت الثالث والرابع الشاعر يأكد شعوره.
اخلامس صاح الشاعر هلا جبروح، وعلى الرغم من أنه سوف ال يبيع مث يف البيت 

بالده. على الرغم من أن الشاعر يشعر بالده غريبة له. على الرغم من أن بلده عديد 
من األحداث واخلرفات وغريها.

ويف البيت السابع أكد الشاعر نفسه أنه ليس قويا مع مجيع األحداث واخلرفات  
ر عمره أقصر منه، أنه سيكون قد مات قبل أن حيني وقته.كلها. وكان الشاعر يشع

مث يف البيت الثامن، يعرب الشاعر حالة الناس الذين هم الفقراء واجلائعني... وهذا هو 
السبب ملاذا بكى الشاعر.

أمانات.٤
جدًا للقراء، نظرًا للشاعر يستخدم لغة بسيطة، األمانات على الشعر فعال مفهومة

نفهم.وليس  الصعب أن 
مع نظرة والنغمة والشعور واإللقاء ومجيع البنية الذاتية واخلارجية يف الشعر، يريد 
الشاعر أن يأكد أنه بكى بعدما يرى الشاعر احملزن على احلالة االجتماعية بالشاعر 

تمع بشكل عام. نفسه وا
ذا الشعر وطنيته، على الرغم من أن يشعر الشاعر  ومع ذلك توضيح الشاعر 

حلزن تلعب جبميع أشكاله.با
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جواز سفر

مل يعرفوين يف الظالل اليت.١
Iمتتّص لوين يف جواز السفر.٢
و كان جرحي عندهم معرضا.٣
لسائح يعشق مجع الصور.٤
مل يعرفوين، آه.. ال ترتكي.٥
كفي بال مشس.٦
IIألن الشجر.٧
يعرفين...٨
تعرفين كل أغاين املطر.٩

!ال ترتكيين شاحبا كالقمر.١٠
العصافري اليت الحقتكّل .١١
كفي على باب املطار البعيد.١٢
كل حقول القمح،.١٣
كل السجون،.١٤
كل القبور البيض.١٥
IIIكل احلدود،.١٦
كل املناديل اليت لّوحت،.١٧
كل املناديل اليت لّوحت.١٨
كل العيون.١٩
كانت معي، لكنهم.٢٠
قد أسقطوها من جواز السفر.٢١
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عار من االسم من االنتماء؟.٢٢
IVيف تربة ربيتها باليدين ؟.٢٣
أيوب صاح اليوم ملء السماء.٢٤
ال جتعلوين عربة مرتني!.٢٥
يا ساديت! يا ساديت األنبياء.٢٦
ال تسأّلوا األشجار عن امسها.٢٧
Vال تسألوا الوديان عن أمها.٢٨
من جبهيت ينشق سيف الضياء.٢٩
ومن يدي ينبع ماء النهر.٣٠
VIكل قلوب الناس ..جنسييت.٣١
!.فلتسقطوا عين جوار السفر٣٢

الجسديةالبنية .أ
طباعة الشعر.١

. مبعىن أنه شعر اليعارض )conventional(شعر جواز سفر هو من شعر عادّي 
.طباعة األشعار العادية

كان هذا الشعر له ستة أبيات تكون على ثالثة وثالثني سطرا. تنوع عدد السطر يف  
الثالث كل أبياته. يف البيت األول أربع سطور، يف البيت الثاين ستة سطور، يف البيت 

إحدى عشر سطرا، يف البيت الرابع أربعة سطور، يف البيت اخلامس مخسة سطور، مث يف 
البيت السادس سطران.

أما الكلمة الواحدة يف هذا الشعر عي كلمة األمر يف البيت الثاين يف السطر 
اخلامس وهي:

لم يعرفوني، آه.. ال تتركي
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معة كانت يف البيت الثالث يف  السطر العشرين وواحد وعشرين وأما الكلمة ا
اليت تدل على التناقض باستخدام كلمة "لكن" وهي:

كانت معي، لكنهم
قد أسقطوها من جواز السفر

هناك يف البيت الثالث يف السطر السابع عشر والثامن عشر تكرار الكلمة كما 
يلي:

كل المناديل التي لّوحت،
كل المناديل التي لّوحت

الشاعر على شعوره.ذلك يدل على تأكيد 
هناك يف البيت الثالث الكلمة كما يلي:

كّل العصافير التي الحقت
كفي على باب المطار البعيد

كل حقول القمح،
كل السجون،

كل القبور البيض
كل الحدود،

كل المناديل التي لّوحت،
كل المناديل التي لّوحت

الشاعر، ذلك يدل على أن استخدم الشاعر كلمة "كل" يف بداية السطر وكرره 
الشعر منّظم.

لقد استخدم الشاعر عالمة الرتقيم يف السطر العاشر وخامس وعشرين والسادس 
وعشرين مث الثاين وثالثني، وهي:

!ال تتركيني شاحبا كالقمر
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ال تجعلوني عبرة مرتين!
يا سادتي! يا سادتي األنبياء
!فلتسقطوا عني جواز السفر
الشاعر على شعوره.ذلك يدل على تأكيد

اختيار اللفظ.٢
هناك يف البيت األول يف السطر الثاين الكلمة كما يلي:

تمتّص لوني في جواز السفر
استخدم الشاعر كلمة لون ليعرب شعوره. اللون ليس مبعىن لون اجلدار أو الثوب، 

بسبب أراد الشاعر أنه لون حياته وإرادته يف أن يسافر جبواز السفر. كان لونه  ممتص
الظالل. 

هناك يف البيت الثاين يف السطر السادس الكلمة كما يلي:أيضا 
لم يعرفوني، آه.. ال تتركي

كفي بال شمس
استخدم الشاعر كلمة مشس ليعرب شعوره. الشمس ليس مبعىن مشس ينور األرض 
حني النهار، والكنه القوة ليحيي شيء ، مبعىن أن كفه حمتاج إىل ذلك الشمس. وكذلك  

لمة كف، معناه ليس الكف يف اليد والكنه استطاعة و القدرة.ك
هناك يف البيت الثاين يف السطر العاشر الكلمة كما يلي:فأيضا 

ال تتركيني شاحبا كالقمر!
استخدم الشاعر كلمة شاحب ليعرب شعوره. الشحب للقمر مبعىن العالمة، 

اليريد احلزن مستمرا.والشحب لإلنسان مبعىن احلزن والقلق. مبعىن أن الشاعر 
هناك يف البيت الثالث يف السطر السادس عشر يف الكلمة كما يلي:وكذلك 

كل الحدود،
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استخدم الشاعر كلمة احلدود ليعرب شعوره. احلدود املقصودة هي احلدود على  
كل حرية الشاعر. ويف السطر الرابع عشر الكلمة:

كل السجون، 
ذا الشعر بأنه سبق له السكن يف  السجون مجع السجن، أظهر الشاعر  خربته 

كثري من السجن يف حياته.
هناك يف البيت الثالث يف السطر الواحد وعشرين يف الكلمة كما يلي:

قد أسقطوها من جواز السفر
استخدم الشاعر كلمة قد ليعرب شعوره. كلمة قد كان معناه للتأكيد، مبعىن أن 

.الشاعر أّكد يف إسقاطهم من جواز سفره

اللغو التصويرية.٣
جماز.٣,١

هناك يف البيت الثالث يف السطر الثاين عشر الكلمة كما يلي:
كفي على باب المطار البعيد

على باب املطار كلمة استخدم الشاعر كلمة باب املطار البعيد ليعرب شعوره.  
البعيد مقصودها حد استطاعة الشاعر يف أن يسافر بعيدا.

السطر التاسع عشر الكلمة كما يلي:وهناك يف البيت اخلامس يف 
من جبهتي ينشق سيف الضياء

ليعرب شعوره. مقصود ذلك إن دائرة الشاعر استخدم الشاعر كلمة سيف الضياء
أو بالده جبهة ممللوئة باحلرب. ألن استخدام السيف النشقاق اجلبهة مييل إىل احلرب. 

تشبيه.٣,٢
كما يلي:هناك يف البيت األول يف السطر الثالث الكلمة
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وكان جرحي عندهم معرضا
يف ذلك السطر شّبه الشاعر اجلرح باملعرض. مبعىن أّن اجلرح هو معرض هلم.

هناك يف البيت الثاين يف السطر العاشر الكلمة كما يلي:
!ال تتركيني شاحبا كالقمر

يف ذلك السطر شّبه الشاعر نفسه بالقمر يف شحبها. مبعىن أنّه يشعر باحلزن 
كما أن القمر تعترب شحبا. والقلق

هناك يف البيت اخلامس يف السطر الثالثني الكلمة كما يلي:
ومن يدي ينبع ماء النهر

يف ذلك السطر الشاعر شّبه يديه باملنبع الذي يتولد منه ماء النهر.
مث هناك يف البيت السادس يف السطر الثاين وثالثني الكلمة كما يلي:

كل قلوب الناس ..جنسيتي
يف ذلك السطر الشاعر شّبه قلوب الناس جنسيته. مبعىن جنسية الشاعر وحبه 

م و آماهلم فيها.  على الوطن على حسب شعور الناس يف قلو

استعارة.٣,٣
هناك يف البيت الثاين يف السطر التاسع الكلمة كما يلي:

تعرفني كل أغاني المطر
ا يف ذلك السطر الشاعر حيسب أن أغاين املطر إنسان تعر  ف شيئا. مبعىن إ

تعرف الشاعر.
هناك يف البيت الثاين يف السطر السابع والثامن الكلمة كما يلي:مث 

ألن الشجر
يعرفني..
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يف ذلك السطر الشاعر حيسب أن الشجر إنسان يعرف شيئا. مبعىن إنه يعرف 
الشاعر

هناك يف البيت الثاين يف السطر الواحد عشر الكلمة كما يلي:وأيضا 
العصافير التي الحقتكّل 

يف ذلك السطر الشاعر حيسب أن العصافري مثل اإلنسان الذين يالحقون يف 
ا تطري أسرع ما ميكن.  الطريق. أي أ

رمز.٣,٤
يف األول هناك يف البيت الثالث يف السطر الثالث عشر الكلمة كما يلي:

كل حقول القمح،
ون حقول القمح رمزا استخدم الشاعر كلمة حقول القمح إلظهار شعوره. وتك

على احلالة االجتماعية اليت يعرفها الشاعر يف جمتمعه. يظهر أن يف بالده حقول من 
القمح أي أن األرض يف بالده يف االصل مزدهر. 

هناك يف البيت الثالث يف السطر الرابع عشر الكلمة كما يلي:
كل السجون،

سجن رمزا على احلالة استخدم الشاعر كلمة السجون إلظهار شعوره. ويكون ال
االجتماعية للشاعر يف حياته. يظهر أن الشاعر يدخل يف السجن مرات، ذلك ألن 

الشاعر يستخدم كلمة اجلمع ليس املفرد. ويظهر أن الشاعر يشعر باألالم الشديد فيها.
وهناك يف البيت الثالث يف السطر اخلامس عشر الكلمة كما يلي:

كل القبور البيض
القبور البيض إلظهار شعوره. فيكون القبور البيض رمزا ر كلمة ااستخدم الشاع

على احلالة االجتماعية اليت رأى وشعر الشاعر يف جمتمعه. يظهر أن يف بالد الشاعر قبور 
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البيض. البيض مبعىن اخلدر (بكر) والعقر، أي أن يف بالده كثرية من امليتني يف عمرهم 
الفيت أو الغالم.   

يت الثالث يف السطر السادس عشر الكلمة كما يلي:مث هناك يف الب
كل الحدود،

إلظهار شعوره. فيكون احلدود رمزا على احلالة احلدوداستخدم الشاعر كلمة
االجتماعية للشاعر يف حياته. يتضح أن الشاعر اليشعر باحلرية. أي أنه اليقدر أن 

حتدده.يتحرك إىل أّي مكان ويفعل أّي شيء بسبب األشياء اليت 

)Inner Structure(البنية الباطنية .ب

موضوع.١
هناك يف البيت الثاين يف السطر العاشر الكلمة كما يلي:

!ال تتركيني شاحبا كالقمر
شاحب إلظهار شعوره. اليريد الشاعر أن يكون مثل استخدم الشاعر كلمة

ذه احلالة يظهر القمر الذي شحب، مبعىن أن الشاعر اليريد أن يكون حازنا مستمرا. 
أن املوضوع هلذا السطر وهلذا الشعر هو احلزن.

هناك يف البيت الثالث يف السطر الرابع عشر الكلمة كما يلي:
كل السجون،

استخدم الشاعر كلمة السجون إلظهار شعوره. ويكون السجن رمزا على احلالة 
م الشديد فيها. ألن الشاعر االجتماعية للشاعر يف حياته. ويظهر أن الشاعر يشعر باألال

ذه  يكتب كلمة السجون باجلمع ليس باملفرد فإذا يدخل الشاعر يف السجن مرات. 
احلالة يظهر أن املوضوع هلذا السطر وهلذا الشعر هو احلزن.

هناك يف البيت الثالث يف السطر السادس عشر الكلمة كما يلي:
كل الحدود،
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ار شعوره. يظهر أن الشاعر اليشعر باحلرية. حدود إلظهاستخدم الشاعر كلمة
أي أنه اليقدر أن يتحرك إىل أّي مكان ويفعل أّي شيء بسبب األشياء اليت حتدده. 

ذه احلالة يظهر أن املوضوع هلذا السطر وهلذا الشعر هو احلزن.
هناك يف البيت الثالث يف السطر الواحد وعشرين الكلمة كما يلي:

السفرقد أسقطوها من جواز 
يظهر من ذلك السطر أن الشاعر اليستطيع السفر إىل أي مكان بسبب 
ذه احلالة يظهر أن  إسقاطهم على جواز سفره. وكانوا يأبون على امسه وانتماءه. 

املوضوع هلذا السطر وهلذا الشعر هو احلزن.
هناك يف البيت اخلامس يف السطر التاسع وعشرين الكلمة كما يلي:

ق سيف الضياءمن جبهتي ينش
مقصود ذلك إن دائرة الشاعر أو بالده جبهة ممللوئة باحلرب. ألن استخدام 
ذه احلالة يظهر أن املوضوع هلذا السطر وهلذا  السيف النشقاق اجلبهة مييل إىل احلرب. 

الشعر هو احلزن بسبب احلزن.
هناك يف البيت السادس يف السطر الواحد وثالثني الكلمة كما يلي:

قلوب الناس ..جنسيتيكل 
يف ذلك السطر الشاعر حيسب أن قلوب الناس جنسيته. مبعىن جنسية الشاعر 
ذه احلالة يظهر  م و آماهلم فيها.  وحبه على الوطن على حسب شعور الناس يف قلو

أن املوضوع هلذا السطر وهلذا الشعر هو الوطنية.

نغمة.٢
اخلامس و الثامن مث الواحد استخدم الشاعر النقطة يف شعره، وهي يف السطر

وثالثني، وهي:
لم يعرفوني، آه.. ال تتركي...
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يعرفني..
كل قلوب الناس ..جنسيتي

استخدام النقطة تدل على السكينة وهي حالة تدبر الشاعر فيها بشعره. تدبر 
الشاعر ألجل زيادة قوة انفعال الشاعر. عادة تكون تلك احلالة للتنفس عند الشاعر.

البيت الرابع يف السطر الواحد والثاين وعشرين الكلمة كما يلي:هناك يف 
عار من االسم من االنتماء؟

في تربة ربيتها باليدين ؟
استخدم الشاعر عالمة االستفهام (؟) إلظهار شعوره. يظهر أن الشاعر أراد أن 

م يأبون امسه وانتمائه مع أن ذلك  يف يعرف شيئا عن إسقاطهم من جواز السفر أي أ
بالده نفسه. استخدام عالمة االستفهام (؟) يأيت بزيادة قوة انفعال الشاعر بشعوره.

هناك يف السطر العاشر واخلامس والسادس وعشرين مث الثاين وثالثني الكلمة كما 
يلي:

!ال تتركيني شاحبا كالقمر
ال تجعلوني عبرة مرتين!

يا سادتي! يا سادتي األنبياء
!سفرفلتسقطوا عني جوار ال

إلظهار شعوره. يف السطر األول يقول استخدم الشاعر عالمة التعجب (!)
الشاعر أنه اليريد أن حيزن مستمرّا كما يشحب القمر. فباستخدام عالمة التعجب (!) 
يأكد الشاعر أنه اليريد جّدا. ويف السطر الثاين أراد الشاعر أن يقول أنه اليريد أن يكون 

اعر أنه اليريد عربة أي حزنا يف مرة أخرى فباستخدام عالمة التعجب (!) يأكد الش
جّدا. 

مث يف السطر الثالث أراد الشاعر أن يدعوا سادته من األنبياء. فباستخدام عالمة 
التعجب (!) يأكد الشاعر أنه يدعوه جّدا. مث أيضا يف السطر األخري أراد الشاعر أن 
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م أسقطوها. فباستخدام عالمة  يقول أنه ممنوع للسفر من جواز سفر. يقول الشاعر أ
م أسقطوها جّدا مت جواز سفر.التعج ب (!) يأكد الشاعر أ

شعور.٣
إظهار شعور الشاعر عند قراءة هذ الشعر. فإنه ميكن أن يرى يف وقت حتليل الشعر 

بيت فبيت.
يف البيت األول أعرض الشاعر مصيبته على امتناع حريته ومصيبة جسدية أصبحت 

اعر هو احلزن.جتارة للسائحني. ومن هذه احلالة يظهر أن شعور الش
م مل يعرفوه مع أن العامل تعرفه. ويف البيت الثالث أكد  مث البيت الثاين ذكر الشاعر أ
الشاعر أن العامل كله تعرفه. وذكر الشاعر خرباته عند حياته. يذكر الشاعر أنه سبق له 
يف السجون، وحياة الشاعر احملدودة مبعىن أنه اليستطيع أن يسافر إىل أي مكان. 

اعر كذلك يذكر حالة اجتماعية بالده، أن األرض يف بالده مزدهرة حىت كثر فيها والش
حقول القمح. وأيضا حالة اجتماعية بالده أن فيها اخلرفات الرتيبة حىت كثر فيها قبور 

البيض. ومن هذه احلالة يظهر أن شعور الشاعر هو احلزن.
بالده وأراد الشاعر أن يف البيت الرابع يأكد الشاعر على حالته أنه مغرتب يف 

اليكون حزنه مرّات. ومن هذه احلالة يظهر أن شعور الشاعر هو احلزن. وأضاف الشاعر 
ا قد انشق باحلرب. ويف آخر األبيات يذكر الشاعر على  حبالة اجتماعية بالده، أ

وطنّيته.

أمانات.٤
األلفاظ إن األمانات يف احلقيقة سهلة يف أخذها، ذلك ألن الشاعر يستخدم 

والكلمة البسيطة  وليس الصعب يف فهمها.
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إن ننظر على اختيار اللفظ واألسلوب والرمز واملوضوع والنغمة والشعور وغريها 
يتضح أن الشاعر يريد أن يعرف القارئني أنه يف احلزن الشديد بسبب عدم اهتمامهم 

ويته. 
يا بالده أن األرض فيها وأيضا الشاعر يريد أن يعرف القارئني أنه وطّين بذكر مزا

مزدهرة حىت كثر فيها القمح وأيضا الشاعر يقول أن جنسيته على حسب قلوب الناس 
يف جمتمعه. والشاعر كذلك يشعر بالضغط والتهديدات بعدم حريته يف حياته. وجبانب 

ذلك يذكر الشاعر أنه سبق له أن يسجن، يدل أنه مصاب بالظلمات من السلطة.   
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تحليل العنف في شعري محمود درويش.١,١
يف هذا الفصل سيحلل الباحث شعري حممود درويش يعىن "بكاء و جواز سفر" 
من حيث أشكال العنف فيها، بالنظر إىل النظريات اليت ذكرها الباحث يف اإلطار 

النظري.

نظرية العنف البنيوي والثقافي يوهان غالتونغ .أ
أربعة االحتياجات األساسية اليت إذا كانت بعض يف البداية أن نتذكر أّن هناك

من هذه االحتياجات األساسية األربعة تتعرض للضغط، فالعنف يأيت إىل ظهر 
. البقاء على قيد احلياة ١أربعة االحتياجات األساسية هي االجتماع.فكانت تلك

ديد الوفات)،  . ٤، و. احلرية (ضد: القمع)٣. املصلحة (ضد: البؤس) ٢(ضد: وفاة، 
اهلوية (ضد: االغرتاب).

كما ذكرناها يف اإلطار النظري أن يوهان غالتونغ قّسم العنف على ثالثة 
العنف البنيوي والعنف الثقايف مث العنف املباشر. فبناءا على تلك األقسام أشكال، وهي

يبدء الباحث حتليله على هذه أشعار حممود درويش من العنف البنيوي مث العنف املباشر 
مث يف األخري العنف الثقايف كمايلي:

)structural violence(العنف البنيوي .١

م  العنف البنيوي هو النظام الذي يسبب الناس غري قادرين على تلبية احتياجا
العنف يف هذا األمر ميكن أن يتظهر بعدم األمان األساسية، وهو مما يأدى إىل الظلم.

ا السياسية االستبدادية.بسبب الضغط من املؤسسة العسكرية اليت ا  تقوم  وكان حتليال
كما يلي:

شعر بكاء.١,١
هناك يف البيت اخلامس يف السطر الثامن عشر الكلمة كما يلي:
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خبِّئي عن أُذني هذي الخرافات الرتيبة
استخدم الشاعر كلمة "اخلرافات الرتيبة" إلظهار شعوره. يقصد الشاعر أن يف 

بالده خرافات من املؤسسة العسكرية.   
هناك يف البيت السادس يف السطر العشرين الكلمة كما يلي:

لم أبْع مهري... وال رايات مأساتي الخضيبة 
شعوره. يقصد الشاعر استخدم الشاعر كلمة "رايات مأسايت اخلضيبة" إلظهار 

أن يف بالده خرافات من املؤسسة العسكرية، وهو اليريد أن يبيع هويته أي بالده.
هناك يف البيت الثامن يف السطر التاسع وعشرين الكلمة كما يلي:

في يِد الجائع خبزًا, في فم األطفال سكَّْر ؟
ر أن يف بالده استخدم الشاعر كلمة "اجلائع خبزاً" إلظهار شعوره. يقصد الشاع

أزمة اإلقتصاد اليت تسبب الظلم االجتماعي مثل الفقر.

شعر جواز سفر.١,٢
هناك يف البيت األول يف السطر الثالث الكلمة كما يلي:

و كان جرحي عندهم معرضا
إلظهار شعوره. يقصد الشاعر جرحي عندهم معرضا"استخدم الشاعر كلمة "

تمع يف العامل وأيضا أنه  أن يف بالده كان اجلرح شيءا جتاريّا أي أنه يتناول اهتمام ا
يتناول الفلوس.

هناك يف البيت الثالث يف السطر الرابع عشر الكلمة كما يلي:
كل السجون،

سجن إلظهار شعوره. يقصد الشاعر أنه يكل السجون"استخدم الشاعر كلمة "
تكرارا بسبب مقاومته على املؤسسة العسكرية.

هناك يف البيت الثالث يف السطر السادس عشر الكلمة كما يلي:



٨١

كل الحدود،
إلظهار شعوره. يقصد الشاعر أنه حيّدد كل احلدود"استخدم الشاعر كلمة "

حريته تكرارا بسبب مقاومته على املؤسسة العسكرية.
سطر الواحد وعشرين الكلمة كما يلي:هناك يف البيت الرابع يف ال

قد أسقطوها من جواز السفر
إلظهار شعوره. يقصد الشاعر أنه مينع أسقطوها "استخدم الشاعر كلمة "
إسقاطهم على جواز سفره.للسفر من املؤسسة العسكرية. ب

هناك يف البيت السادس يف السطر التاسع وعشرين الكلمة كما يلي:
الضياءمن جبهتي ينشق سيف 

إلظهار شعوره. يقصد جبهيت ينشق سيف الضياء "استخدم الشاعر كلمة "
الشاعر أن جبهته أي بالده مملوئة من احلرب من املؤسسة العسكرية. 

بناءا على تقدمي العنف البنيوي يف هذين شعرين، يتضح أن املؤسسة العسكرية تظلم 
حلرب، والقمح بوجه حتديد احلرية، الشاعر بأنواع العنف البنيوي، وهي اخلرفات بوجه ا

واالغرتاب بوجه إسقاط اهلوية، مث الظلم بوجه معاملة اجلرح.  

)(direct violenceالعنف املباشر .٢

العنف املباشر هو قضايا ضرب شخص إىل شخص آخر، مما يأدى إىل جرح 
اجلس. إنه حالة تسبب املوت الذي أقامه اعتداء جمموعات أخرى. ذلك أيضا من 

.العنف املباشر يف جوهره هو العنف الذي ميس جسد الشخص.أشكال العنف املباشر
مبعىن أن يؤدي العنف إىل خفضت القدرة العقلية.حبانب ذلك أيضا العنف النفسي.
ا كما يلي: وكانت حتليال
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شعر بكاء.٢,١
هناك يف البيت األول يف السطر األول الكلمة كما يلي:

فقدتُهْ ليس من شوق إلى حضٍن 
استخدم الشاعر كلمة "حضٍن فقدتُه" إلظهار شعوره. يقصد الشاعر أنه فقد 
منه شيئ أحبه شديدا، شيئ رعاه ومحاه بكل حياته. فإذا الشاعر مصاب باخنفاض 

العقول وهو العنف النفسي.
هناك يف البيت األول يف السطر الثالث الكلمة كما يلي:

ليس من حزٍن على طفل دفنته
الشاعر كلمة "طفل دفنته" إلظهار شعوره. يقصد الشاعر أنه مصاب استخدم 

باخنفاض العقول وهو العنف النفسي.
هناك يف البيت الرابع يف السطر الثاين عشر الكلمة كما يلي:

قطرات... قطراٍت... لم يزل جرحي ينزُّ 
استخدم الشاعر كلمة "جرحي ينّز" شعوره. يقصد الشاعر أنه مصاب بالعنف 

دي وهو اجلرمية.اجلس
هناك يف البيت الرابع يف السطر الرابع عشر الكلمة كما يلي:

هل في الدم ورد ؟
م يقتلون  استخدم الشاعر كلمة "الدم ورد" إلظهار شعوره. يقصد الشاعر أ

جمتمعه، فهم مصابون بالعنف اجلسدي وهو اجلرمية.
يلي:هناك يف البيت الرابع يف السطر التاسع عشر الكلمة كما 

أنا أدرى منك باإلنسان...باألرض الغريبة 
استخدم الشاعر كلمة "األرض الغريبة" إلظهار شعوره. يقصد الشاعر أنه 

مصاب باخنفاض العقول وهو العنف النفسي بسبب اغرتابه.
هناك يف البيت الرابع يف السطر الواحد وعشرين الكلمة كما يلي:
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وألني أحمل الصخر وداء الحّب...
دم الشاعر كلمة "الصخر" إلظهار شعوره. يقصد الشاعر أنه مصاب استخ

باخنفاض العقول وهو العنف النفسي.  
هناك يف البيت السابع منذ السطر الربع حىت السادس وعشرين الكلمة كما يلي:

أنا أمضي قبل ميعادي .. مبكر
عمرنا أضيق منا،

عمرنا أصغر .. أصغر
ميعادي .. مبكر، عمرنا أضيق منا، عمرنا "أمضي قبل استخدم الشاعر كلمة

أصغر .. أصغر" إلظهار شعوره. يقصد الشاعر أنه يتشائم حلياته، مبعىن أنه مصاب 
باخنفاض العقول وهو العنف النفسي بسبب احلرب يف بالده.

شعر جواز سفر.٢,٢
هناك يف البيت الثالث يف السطر اخلامس عشر الكلمة كما يلي:

كل القبور البيض
" إلظهار شعوره. يقصد الشاعر أنه مصاب القبور البيضاستخدم الشاعر كلمة "

باخنفاض العقولز. وهو العنف النفسي.
هناك يف البيت الرابع يف السطر الثاين والثالث وعشرين الكلمة كما يلي:

عار من االسم من االنتماء ؟
في تربة ربيتها باليدين ؟

شعوره. يقصد الشاعر أنه مظلوم " إلظهار عاراستخدم الشاعر كلمة "
باالغرتاب فهو مصاب باخنفاض العقول وهو العنف النفسي.

هناك يف البيت الثامن يف السطر التاسع وعشرين الكلمة كما يلي:
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في يِد الجائع خبزًا, في فم األطفال سكَّْر ؟
ده استخدم الشاعر كلمة "اجلائع خبزاً" إلظهار شعوره. يقصد الشاعر أن يف بال

أزمة اإلقتصاد اليت تسبب الظلم االجتماعي مثل الفقر.
بناءا على تقدمي العنف املباشر يف هذين شعرين، يتضح أن الشاعر مصاب 
بالظلمات العديدة اليت متس جسده ونفسه من املؤسسة العسكرية بأنواع العنف املباشر، 

رمية وهو العنف وهي اخنفاض العقول وهي العنف النفسي مثل التشائم للحيات، واجل
اجلسدي مثل التجريح واحلرب.

)cultural violence(العنف الثقايف .٣

تمع.  ال الرمزي بوجودها يف ا العنف الثقايف هو اجلوانب الثقافية، تعين ا
تتضح من الدين والعقيدة واللغة والفن والعلوم التجريبية وغري الرمسية، اليت ميكن 

الشرعية على العنف البنيوي والعنف املباشر. أما العنف الثقايف استخدامها لتربير وإضفاء 
االت الثقافية املذكورة يف اإلطار النظري، وهي الدين والعقيدة واللغة  هو قائم  بستة ا

والفن والعلوم التجريبية والعلوم الرمسية.
شعر بكاء.٣,١

هناك يف البيت الرابع يف السطر التاسع عشر الكلمة كما يلي:
أدرى منك باإلنسان...باألرض الغريبةأنا 

استخدم الشاعر كلمة "األرض الغريبة" شعوره. يقصد الشاعر أن بالده سيطرها 
أي حالة املعيشية حتت املعيار ليعيش كإنسان عادي. إلنه حيىي كالضيف اآلخرون.

املهمول يف بالده نفسه. فبهذا يتضح أن املؤسسة العسكرية جيعل األسباب اإلدلوجية 
اليت تسبب املؤسسة العسكرية الشاعر غريبا يف بالده نفسه. الكن الشاعر مل يذكر 

شكل ذلك النظام واضحا.
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شعر جواز سفر.٣,٢
هناك يف البيت الرابع يف السطر الواحد وعشرين الكلمة كما يلي:

قد أسقطوها من جواز السفر
إلظهار شعوره. يقصد الشاعر أنه مينع أسقطوها "استخدم الشاعر كلمة "
بسبب مقاومته إسقاطهم على جواز سفره. كان ذلك للسفر من املؤسسة العسكرية. ب

على املؤسسة العسكرية. فبهذا يتضح أن املؤسسة العسكرية جيعل النظام الذي يسبب 
الشاعر اليستطيع أن يسافر. الكن الشاعر مل يذكر شكل ذلك النظام واضحا.  

ءا على تقدمي العنف البنيوي يف ذلك الشاعر، يتضح أن املؤسسة العسكرية بنا
تظلم الشاعر يف جمال العلوم غري الرمسية. 

لدوم هيلدر كامارانظرية دوامة من العنف.ب
. ٢. العنف الشخصي، ١هذه النظرية تعمل يف ثالثة أشكال من العنف، وهي: 

. العنف البنيوية.٣العنف املؤسسي، 
ثالثة مرتابطة بعضها بعضا، ظهور العنف تؤدي إىل ظهور أشكال كل تلك
ومن تلك أشكال العنف الثالثة كان املصدر الرئيسي منها هو الظلم. العنف األخرى.

ثالثة أشكال العنف كمايلي:
العنف الشخصي.١

العنف الشخصي هو عرض من أعراض حنو األفراد أو اجلماعات أو
ه هي الظلم االجتماعي والتفاوت االقتصادي العاملي.الدول وهو الظلم، كانت أسباب

وهذا الظلم عاقبة جهود النخبة الوطنية باحتفاظهم على مقاصدهم حىت احتفظت البنية 
أي حالة املعيشية حتت املعيار ليعيش  "sub-human"اليت تشجع على تشكيل حالة 

كإنسان عادي.
ا كما يلي: وكانت حتليال
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شعر بكاء.١,١
البيت السادس يف السطر العشرين الكلمة كما يلي:هناك يف 

لم أبْع مهري... وال رايات مأساتي الخضيبة
استخدم الشاعر كلمة "رايات مأسايت اخلضيبة" إلظهار شعوره. يقصد الشاعر 
أن يف بالده خرافات من املؤسسة العسكرية، وهو اليريد أن يبيع هويته أي بالده. هذه 

أي حالة املعيشية حتت املعيار ليعيش  "sub-human"حالة احلالة جتعل الشاعر يف 
كإنسان عادي. إلن حياته مهّدد.

هناك يف البيت الرابع يف السطر الثاين عشر الكلمة كما يلي:
قطرات... قطراٍت... لم يزل جرحي ينزُّ 

استخدم الشاعر كلمة "جرحي ينّز" شعوره. يقصد الشاعر أنه مصاب باجلرمية. 
أي حالة املعيشية حتت املعيار ليعيش  "sub-human"جتعل الشاعر يف حالة هذه احلالة

كإنسان عادي. إلنه حيىي باجلرح يف جسده.
هناك يف البيت الرابع يف السطر التاسع عشر الكلمة كما يلي:

أنا أدرى منك باإلنسان...باألرض الغريبة
ر أن بالده سيطرها استخدم الشاعر كلمة "األرض الغريبة" شعوره. يقصد الشاع

اآلخرون، فهو مصاب بالعنف اجلسدي وهو اجلرمية. هذه احلالة جتعل الشاعر يف حالة 
"sub-human" أي حالة املعيشية حتت املعيار ليعيش كإنسان عادي. إلنه حيىي كالضيف

املهمول يف بالده نفسه.

شعر جواز سفر.١,٢
شرين الكلمة كما يلي:هناك يف البيت الرابع يف السطر الثاين والثالث وع

عار من االسم من االنتماء؟
في تربة ربيتها باليدين ؟
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" إلظهار شعوره. يقصد الشاعر أنه مظلوم عاراستخدم الشاعر كلمة "
أي حالة "sub-human"باالغرتاب يف بالده نفسه. هذه احلالة جتعل الشاعر يف حالة 

املعيشية حتت املعيار ليعيش كإنسان عادي. إلنه حيىي غربيا كالضيف املهمول يف بالده 
نفسه.

هناك يف البيت السادس يف السطر التاسع وعشرين الكلمة كما يلي:
من جبهتي ينشق سيف الضياء
إلظهار شعوره. يقصد جبهيت ينشق سيف الضياء "استخدم الشاعر كلمة "

هته أي بالده مملوئة من احلرب من املؤسسة العسكرية. يف بالده نفسه. الشاعر أن جب
أي حالة املعيشية حتت املعيار ليعيش  "sub-human"هذه احلالة جتعل الشاعر يف حالة 

كإنسان عادي. إلنه حيىي بكثري من التهديدات يف حياته.
انت يف بناءا على تقدمي العنف الشخصي يف هذين شعرين، يتضح أن الشاعر ك

أي حالة املعيشية حتت املعيار ليعيش كإنسان عادي. مثل التشائم "sub-human"حالة 
للحيات، واجلرمية حىت االغرتاب يف بالده نفسه.

فتلك هي ملاذا مسي بالعنف الشخصي، وهذا العنف سيسبب العنف األخر وهو 
العنف املأسسي.

العنف املؤسسي.٢
العنف املؤسسي هو شكل من أشكال التمردات واالعرتاضات من املصاب 
املباشرة مع األطفال أو الشباب الذين ال يقوون بتلك حالة الظلم. عندما تنفذ التمردات 
واالعرتاضات  عندما كان العنف املؤسسي حتارب العنف الشخصي، بدأت السلطات 

م اضطروا إىل استخدام وسائل حافظني عل ذلك تنفيذ النظام التأدييب، رغم من أ
العنف. 
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أما يف هذي شعرين الشاعر يكون معرتضا بنفسه، بسبب أنه ال يقوى بتلك 
حالة الظلم اليت أصابتها فكان الشاعر يأيت باملقاومة بصناعة األشعار اليت موضوعها عن 

املقاومة كلها. 
العنف األخر وهو فتلك هي ملاذا مسي بالعنف املأسسي، وهذا العنف سيسبب 

العنف البنيوي.

العنف البنيوي.٢,١
العنف البنيوي هو استخدام العنف وطرق العنف من السلطات العامة قمع 

كتخطيط القانون يف تعزير املتمردون. فعملية هذه العنف الثالثة يسمى .العصيان املدين
العنف".عندما تبع العنف بالعنف، سقط العامل يف "دوامة من."دوامة من العنف"

هناك يف البيت الثالث يف السطر الرابع عشر الكلمة كما يلي:
كل السجون،

إلظهار شعوره. يقصد الشاعر أنه يسجن كل السجون"استخدم الشاعر كلمة "
تكرارا بسبب مقاومته على املؤسسة العسكرية.

هناك يف البيت الثالث يف السطر السادس عشر الكلمة كما يلي:
كل الحدود،

إلظهار شعوره. يقصد الشاعر أنه حيّدد كل احلدود"خدم الشاعر كلمة "است
حريته تكرارا بسبب مقاومته على املؤسسة العسكرية.

هناك يف البيت الرابع يف السطر الواحد وعشرين الكلمة كما يلي:
قد أسقطوها من جواز السفر

إلظهار شعوره. يقصد الشاعر أنه مينع أسقطوها "استخدم الشاعر كلمة "
بسبب مقاومته إسقاطهم على جواز سفره. كان ذلك للسفر من املؤسسة العسكرية. ب

على املؤسسة العسكرية.
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بناءا على تقدمي العنف البنيوي يف هذين شعرين، يتضح أن املؤسسة العسكرية 
تظلم الشاعر بأنواع العنف البنيوي، وهي السجون عليه، احلدود على حريته، مث 

إسقاطهم على جواز سفره.
فكل تلك ثالثة مرتابطة بعضها بعضا، ظهور العنف تؤدي إىل ظهور أشكال 

لدوم هيلدر كاماراى بنظرية "دوامة من العنف"العنف األخرى. فذلك ما مسمّ 

العنف نظرية ليتكي.ت
) ١٩٩٢("Violence and Powerروبرت ف. ليتكي يف الكتابة العنف والطاقة "

مؤسسي. والعنف -النفسي والشخصي -جيعل تعريف العنف على الوجه اجلسدي 
املثال االغتصاب املمارس شخصيا قد تظهر يف العنف اجلسدي أو النفسي، على سبيل

والقتل. العنف املؤسسي هو العنف الذي يظهر يف شكل من أشكال العمل البدين ميكن 
أن تكون االضطرابات واإلرهاب واحلرب.

ا كمايلي: وحتليال
النفسي–العنف اجلسدي .١

شعر بكاء.١,١
هناك يف البيت الرابع يف السطر الثاين عشر الكلمة كما يلي:

يزل جرحي ينزُّ قطرات... قطراٍت... لم
استخدم الشاعر كلمة "جرحي ينّز" شعوره. يقصد الشاعر أنه مصاب باجلرمية 

وهو العنف اجلسدي.
هناك يف البيت الرابع يف السطر الرابع عشر الكلمة كما يلي:

هل في الدم ورد ؟
م يقتلون  استخدم الشاعر كلمة "الدم ورد" إلظهار شعوره. يقصد الشاعر أ

مصابون باجلرمية وهو العنف اجلسدي.جمتمعه، فهم 
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هناك يف البيت األول يف السطر األول الكلمة كما يلي:
ليس من شوق إلى حضٍن فقدتُهْ 

استخدم الشاعر كلمة "حضٍن فقدتُه" إلظهار شعوره. يقصد الشاعر أنه مصاب 
باخنفاض العقول وهو العنف النفسي.

كما يلي:هناك يف البيت األول يف السطر الثالث الكلمة
ليس من حزٍن على طفل دفنته

استخدم الشاعر كلمة "طفل دفنته" إلظهار شعوره. يقصد الشاعر أنه مصاب 
باخنفاض العقول وهو العنف النفسي.

شعر جواز سفر.١,٢
هناك يف البيت الثالث يف السطر السادس عشر الكلمة كما يلي:

كل الحدود،
عوره. يقصد الشاعر أنه حيّدد إلظهار شكل احلدود"استخدم الشاعر كلمة "

حريته تكرارا. وأنه مصاب باخنفاض العقول وهو العنف النفسي.
هناك يف البيت الرابع يف السطر الثاين والثالث وعشرين الكلمة كما يلي:

عار من االسم من االنتماء؟
في تربة ربيتها باليدين ؟

نه مظلوم " إلظهار شعوره. يقصد الشاعر أعاراستخدم الشاعر كلمة "
باالغرتاب يف بالده نفسه. وأنه مصاب باخنفاض العقول وهو العنف النفسي.

املؤسسي–العنف الشخصي .٢
شعر بكاء.٢,١

هناك يف البيت اخلامس يف السطر الثامن عشر الكلمة كما يلي:



٩١

خبِّئي عن أُذني هذي الخرافات الرتيبة
استخدم الشاعر كلمة "اخلرافات الرتيبة" إلظهار شعوره. يقصد الشاعر أن يف 
بالده خرافات من املؤسسة العسكرية. فهي احلرب بني املؤسسة العسكرية وجمتمعه، 

فسمي بالعنف املؤسسي.  
هناك يف البيت السادس يف السطر العشرين الكلمة كما يلي:

لم أبْع مهري... وال رايات مأساتي الخضيبة 
استخدم الشاعر كلمة "رايات مأسايت اخلضيبة" إلظهار شعوره. يقصد الشاعر 
أن يف بالده خرافات من املؤسسة العسكرية، وهو اليريد أن يبيع هويته أي بالده. إن  

، فسمي كلمة "رايات مأسايت اخلضيبة" مبعىن احلرب بني املؤسسة العسكرية وجمتمعه
بالعنف املؤسسي.  

هناك يف البيت الثامن يف السطر التاسع وعشرين الكلمة كما يلي:
في يِد الجائع خبزًا, في فم األطفال سكَّْر ؟

استخدم الشاعر كلمة "اجلائع خبزاً" إلظهار شعوره. يقصد الشاعر أن يف بالده 
الظلم اإلقتصادي من أزمة اإلقتصاد اليت تسبب الظلم االجتماعي مثل الفقر. فهي 

املؤسسة العسكرية إىل جمتمعه، فسمي بالعنف املؤسسي.  

شعر جواز سفر.٢,٢
هناك يف البيت األول يف السطر الثالث الكلمة كما يلي:

و كان جرحي عندهم معرضا
إلظهار شعوره. يقصد الشاعر جرحي عندهم معرضا"استخدم الشاعر كلمة "

تمع يف العامل وأيضا أنه  أن يف بالده كان اجلرح شيءا جتاريّا أي أنه يتناول اهتمام ا
يتناول الفلوس. فهي الظلم االجتماعي من املؤسسة العسكرية إىل جمتمعه، فسمي 

بالعنف املؤسسي.
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هناك يف البيت الثالث يف السطر الرابع عشر الكلمة كما يلي:
كل السجون،

إلظهار شعوره. يقصد الشاعر أنه يسجن كل السجون"استخدم الشاعر كلمة "
تكرارا بسبب مقاومته على املؤسسة العسكرية. فهي الظلم من املؤسسة العسكرية إىل 

الشاعر، فسمي بالعنف املؤسسي.
هناك يف البيت الرابع يف السطر الواحد وعشرين الكلمة كما يلي:

جواز السفرقد أسقطوها من 
إلظهار شعوره. يقصد الشاعر أنه مينع أسقطوها "استخدم الشاعر كلمة "
فهي الظلم من املؤسسة إسقاطهم على جواز سفره. للسفر من املؤسسة العسكرية. ب

العسكرية إىل الشاعر، فسمي بالعنف املؤسسي.
هناك يف البيت السادس يف السطر التاسع وعشرين الكلمة كما يلي:

هتي ينشق سيف الضياءمن جب
إلظهار شعوره. يقصد جبهيت ينشق سيف الضياء "استخدم الشاعر كلمة "

الشاعر أن جبهته أي بالده مملوئة من احلرب من املؤسسة العسكرية. فهي احلرب بني 
املؤسسة العسكرية وجمتمعه، فسمي بالعنف املؤسسي.
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الفصل الرابع
االختتام

الخالصة.أ
حلل الباحث شعري حممود درويش "بكاء وجواز سفر" بالنظر إىل البنية بعدما 

اجلسدية والبنية الباطنية الىت قد أّكدها الشاعر بعرض املفهومات والنطريات يف اإلطار 
النظري، مث بعدما حلل الباحث أشكال العنف الكائنة يف شعري حممود درويش "بكاء 

ت كما يلي:وجواز سفر" ، فيحصل الباحث على اخلالصا
ا تكّون على ثالثة أقسام. .١ يف ناحية البنية اجلسدية لشعر "بكاء و جواز سفر" أ

األول طباعة الشعر، ذكر الشاعر أن شعر "بكاء" كان من األشعار العادية. تكون 
هذا الشعر على مثانية أبيات بثالثني سطرا. يف كل بيت ثالثة سطور واألكيثر. الثاين 

الشاعر أن الشاعر يستخدم األلفاظ البسيطة مبعىن أن القارئ اختيار اللفظ، ذكر 
سهل يف فهمه ألن الشاعر كاد استخدم كل األلفاظ مبعانيه األصلية. مث يف اللغة 
ازية والرمزية لتصوير حالته وحالة  التصويرية قد استخدم الشاعر اللغات اليت ا

اجتماعيته أي بالده.
ا تكّون على أربعة أقسام. يف ناحية البنية الباطنية لشعر .٢ "بكاء و جواز سفر" أ

األول املوضوع، يف هذي شعرين املوضوع من كليهما هو احلزن بسبب األالم 
والظلمات حنو احلرب واإلغرتاب. إال أن يف شعر بكاء ذكر الشاعر الظلمات كذلك 

من يف ناحية اإلقتصاد. الثاين هو النغمة، يف هذي شعرين استخدم الشاعر كثريا 
عالمات األرقام حنو عالمة التعجب وعالمة اإلستفهام لقوة انفعال شعوره. الثالث 
هو الشعور، تأكيدا بكثرة عالمات األرقام يف ما قبل كان الشاعر يف هذي شعرين 
يشعر باحلزن الشديد وهذا الشعور سيجعل القارئني يف شعور ساوي مبا شعر 

ذا الشعر أراد الشاعر الشاعر. فضال يف شعر بكاء. الرابع هو األ مانات، أن 
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للقارئني أن يعرفوا أنه يف حزن شديد. وأراد الشاعر للقارئني أن يعرفوا أنه وجمتمعه 
مصابون باألالم الشديدة والعديدة بسبب أفعال املؤسسات العسركية لإلسرائليني.

دوامة يف أوجه العنف يف شعري حممود درويش "بكاء وجواز سفر" بالنظر إىل نظرية .٣
العنف جلمارا، إن فيهما العنف املباشر هو الظلم، وهو يسبب إىل نشأة العنف 
املؤسسي وهو كتابة الشاعر على أشعار املقاومة، وهو يسبب إىل نشأة العنف 
البنيوي وهو إسقاط املأسسة على جوار سفره وأيضا اإلغرتاب. مث بالنظر إىل نظرية 

ونغ، إن فيهما العنف املباشر مثل اجلرح ودفن العنف البنيوي والثقايف ليوهان غالت
الطفل وغريها، والعنف البنيوي مثل اإلغرتاب وأزمة اإلقتصاد وغريها، مث العنف 
الثقايف والكن الشاعر اليذكرها واضحا. مث يف األخري بالنظر إىل نظرية ليتكي، إن 

ف النفسي وهو اجلرح ودفن الطفل وغريها، والعن–فيهما العنف اجلسدي 
املؤسسي وهو احلرب واإلغرتاب. –الشخصي 

المقتراحات.ب
يكون حبث البنية والعنف يف الشعر تسهيال يف معرفة شاعره حممود درويش. ألن 
مبعرفته سنعرف شخصيته واحلالة االجتماعية الذي فيها. الشعر دائما تصوير شعور 

الناس. فمعرفته كمعرفة الناس مجيعا.   
البحث يف املاضي واإلطار النظري مما قبل إن كتابة هذا واستنادا إىل نتائج 

البحث العلمي الختلوا عن األخطاء والغلطات من الباحث. سواء كانت من ناحية 
الكتابة أو القواعد النحوية والصرفية أوغريها. فبناءا على ذلك يرجوا الشاعر أن تكون 

مة.اإلقرتاحات، خاصة من احملاضرين وأيضا من القارئني العا
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المراجع

. خرطوم: مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل اجلامعيةأمحد عثمان عبد الرمحن. 
. ١٩٩٥دار مجاعة إفريقية اعاملية للنشر. 

. لبلن: مكتبة مؤمن قريش دار الساقي. سوسيولوجيا العنف واإلرهابإبراهيم احليدي. 
٢٠١٥.
أحباث ودراسات يف األدب الفلسطيين . موسوعة األديب حممود درويشحسني محزة. 

احلديث.
مناهج البحث العلمي دليل الطالب يف كتابة األحباث والرسائل عبد اهللا حممد الشريف. 

.١٩٩٦. إسكندارية: مكتبة اإلنتاج الطباعة والنشر والتوزيع. العلمية
ار . القاهرة: دمفهوم الشعر يف ضوء نظريات النقد العريبعبد الرءوف أبوالسعد. 

. ١٩١٩املعارف. 
. رياض: جرائم العنف وأساليب ومواجهتها يف الدول العربيةعباس ابوشامة عبد احملمود. 

.٢٠٠٣أكادينية نايف العؤبية للعلوم األمنية. 
، البحث العلمي. قسم اللغة شعر معمود درويش يف ديوان األعمال األوىلنادية حمفوظة. 

ا جامعة موالنا ملك  .٢٠١٥إبراهيم االسالمية احلكومية ماالنق. العربية وأد
البنية وما بعدها بني التأصيل الغريب والتحصيل وردة عبد العظيم عطا اهللا قنديب. 

(رسالة ماجستري جبامعة اإلسالمية غزة)العريب
. بريوت. لسان العربابن منظور

. اهليئة سلمنيدراسات أدبية: نظرية الشعر الفالسفة املالفث حممد كمال عبد العزيز. 
.١٩٨٤املصرية العامة للكتاب. 
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