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 حبث جامعي
 (S-1مقدـ الستيفاء شركط االختبار النهائي للحصوؿ على درجة سرجانا )

 ُب قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج 
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 االستهالل

ْن فِئٍَت قَلِيلٍَت َغلَبَْت فِئَ  ِ  تً َكثِيَرةً َكْم مِّ  بِبِْذِن َّللاه

 ( 949)البقرة : 
 

Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat 
mengalahkan golongan  yang banyak dengan izin 

Allah (QS. Al-Baqoroh 249) 
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 اإلهداء
 إٔب : أىدم ىذا البحث اعبامعي ىدية خالصة

 الذم بذؿ جهده ركحيا كجسديا لنجاحي جاسبيقا أيب العزيز احملبوب ىارم دكم
 اليت أفاضت ؿببتها إٕبٌ  أمي العزيزة احملبوبة إيدا جاسبيقا

 عسى اهلل أف يطوؿ عمرنبا كيغفر ؽبما 
ك كذلك أخي الكبَت  كأخيت الكبَتة احملبوبة فاترل ىيدا نركاسى ك أخى الصغَت دافا أكرب

 األستاذ ؿبي الدين

 

 

 
 ؽبم ُب الدارين... أمُت عسى اهلل أف يبارؾ
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 كلمة الشكر والتقدير
 

اغبمػػػد هلل الػػػذم خلػػػيف اإلنسػػػاف ُب أحسػػػن التقػػػوتع كأشػػػكره سػػػبحانو كتعػػػأب علػػػى كمػػػاؿ 
اإليبػػاف كاإلسػػالـع كعلػػى صبيػػل نعمػػو كلهػػا مػػا علمػػت كمػػا ٓب أعلػػمع كالصػػالة كالسػػالـ علػػى سػػيدنا 

اـع كعلػػػى ألػػػو كأوػػػحابو كالتػػػابعُت كتػػػابل كحبيبنػػػا كشػػػفيعنا ؿبمػػػد اؼببعػػػوث بكمػػػاؿ األخػػػالؽ الكػػػر 
 التابعُت إٔب يـو الدين.

قصػيدة" ُب القػػدس" تػ ليف سبػيم الرب ػػو ي  قػدمتي ىػذا البحػث اعبػػامعي ربػت العنػواف "
ٌّ مػن قػد .)دراسة ربليلية بنيوية جينيتقية( " كأقدـ شكرم كربييت ربيةن ىنيئةن من عمييف قليب إٔب كػ
ٌّ مػػن سػػاعد  ببػػذؿ سػػعيو ُب إهػػاء كتابػػة ىػػذا البحػػث سػػاىم كشػػارؾ ُب اقبػػاح ىػػذا البحػػ ث ككػػ

 اعبامعي إٔب:
فضيلة الربكفيسور الدكتور اغباج عبد اغبارسع مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  .1

 اغبكومية ماالنج.
 فضيلة األستاذة الدكتورة شافعة ع عميدة كلية العلـو اإلنسانية. .2
 ىدم اؼباجستَتع رئيس قسم اللغة العربية كأدهبافضيلة األستاذ الدكتور حليمي ز  .3

 كىو الذم أشرفٍت ُب ىذا البحث اعبامعيع جزاه اهلل خَتا أحسن اعبزاء.
أخَتاع جزاىم اهلل أحسن اعبزاء. كأس ؿ اهلل أف يشملنا بتوفيقو كيطوؿ عمرنا كبارؾ فينا 

ىذا البحث اعبامعي من  الباحثة من القارئُت إوالح ما ُب ترجوكيدخلنا ُب الدار النعيمع ك 
 األخطاء كالنقائص.

 
 الباحثة

 
   أكتارم دكم ماياسارم 
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 تقرير المشرف

 اعبامعي الذم قدمتو: إف ىذا البحث

 أكتارم دكم ماياسارم:   االسم
 ََُُِّّٔ:  رقم القيد

 : قصيدة" ُب القدس" ت ليف سبيم الرب و ي )دراسة ربليلية بنيوية جنيتقية( 
 

دنظرنا كأدخلنا فيو بعض التعديالت كاإلوالحات الالزمة ليكوف على الشكّ اؼبطلوب ق
( لكلية العلـو s-1الستيفاء شركط االختبار النهائي كاغبصوؿ على درجة سرجانا )

 ـ. َُِٕ-َُِٖاإلنسانية ُب قسم اللغة العربية كأدهبا للعاـ الدراسي 

 
 ـ َُِٕأكتوبر  ُِربريرا دباالنجع 

 اؼبشرؼ
 
 

 حليمي الدكتور 
ََََََُُُُُِٖٕٗٗٔٗ 

 كزارة الشئوف الدينية 
 كلية العلـو اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها
 كلية العلـو اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج 
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 تقرير لجنة المناقشة عن البحث الجامعي
 قدمتو:  الذم اعبامعي البحث لقد سبت مناقشة ىذا

 أكتارم دكم ماياسارم:   االسم
 ََُُِّّٔ:  رقم القيد
 : قصيدة" ُب القدس" ت ليف سبيم الرب و ي )دراسة ربليلية بنيوية جينيتيقية( العنواف

( ُب قسم اللغة العربية كأدهبا لكلية s-1كقررت اللجنة قباحها كاستحقاقها درجة سرجانا )
 ماالنج. اغبكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا العلـو اإلنسانية جبامعة

 ـ  َُِٕأكتوبر  ِٔربريرا دباالنجع 
 )                  (             اؼباجستَتع ؿبمد أنور فردكسي -1
 )                  (   ىاشم ع اؼباجستَتؿبمد   -2
 الدكتور حليمي زىدمع اؼباجستَت         )                  ( -3

 
 عميدة كلية العلـو اإلنسانية

 
 الدكتورة شافيةع اؼباجستَت

 ََُُُُٗٗٗٔٔٗرقم التوظيف: 

 

 كزارة الشئوف الدينية 
 كلية العلـو اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها
 اغبكومية دباالنج جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 
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 اإلنسانية العلوم تقرير عميدة كلية

ماالنج  اغبكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعةاإلنسانية  العلـو تسلمت عميدة كلية
 البحث اعبامعي الذم كتبتو الباحثة

 أكتارم دكم ماياسارم:   االسم
 ََُُِّّٔ:  رقم القيد
 : قصيدة" ُب القدس" ت ليف سبيم الرب و ي )دراسة ربليلية بنيوية جينيتقية( العنواف

 
 العلـو ( لكليةs-1لى درجة سرجانا )الستيفاء شركط االختبار النهائي كاغبصوؿ ع

 كأدهبا. العربية اللغة اإلنسانية ُب قسم
 

 ـ  َُِٕأكتوبرِّتقريرا دباالنجع 
 اإلنسانية العلـو عميدة كلية

 
 

 الدكتور شافيةع اؼباجستَت
 َََََُُُُِِّٗٗٗٔٔٗالتوظيف:  رقم
 

 كزارة الشئوف الدينية 
 كلية العلـو اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج 
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 تقرير رئيس قسم اللغة العربية وأدبها

العربية كأدهبا جامعة موالنا مالك إبراىيما إلسالمية اغبكومية ماالنج تسلم رئيس قسم اللغة 
 البحث اعبامعي الذم كتبتو الباحثة

 أكتارم دكم ماياسارم:   االسم
 ََُُِّّٔ:  رقم القيد
 : قصيدة" ُب القدس" ت ليف سبيم الرب وٌب )دراسة ربليلية بنيوية جنتقية( العنواف

( لكلية العلـو s-1ئي كاغبصوؿ على درجة سرجانا )الستيفاء شركط االختبار النها
 .اإلنسانية ُب قسم اللغة العربية كأدهبا

 ـ  َُِٕأكتوبر  ِّتقريرا دباالنجع 
 رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا

 

 حليمي الدكتور 
ََََََُُُُُِٖٕٗٗٔٗ 

 تقرير الباحثة
 

 كزارة الشئوف الدينية 
 كلية العلـو اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها
 دباالنج  جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية
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 أفيدكم علما ب نٍت الطالبة :

 أكتارم دكم ماياسارم:   االسم
 ََُُِّّٔ:  رقم القيد

 قصيدة" ُب القدس" ت ليف سبيم الرب و ي )دراسة ربليلية بنيوية جنيتقية(موضوع البحث : 
 

حضرتيو ككتبتيو بنفسي. كإذا إدعى أحد ُب اؼبستقبّ أنو من ت ليفو كتبُت أنو فعال من حبثي 
 قسم اللغة ف نا أربمّ اؼبسؤكلية على ذلك كلن تكوف اؼبسؤكلية على اؼبشرؼ أك مسؤٕب

 العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج.
 

 ـ َُِٕأكتوبر  ِّربريرا دباالنجع 
 الباحثة

 
 

 أكتارم دكم ماياسارم
 ََُُِّّٔرقم القيد : 
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 ملخص البحث

 البرغوسي ) دراسة تحليلية بنيوية جينيتقية(، القصيدة " في القدس " لتميم  7102أوتاري دوي ماياساري ، 
إبراىيم مالنج. مشرؼ الرسالة السيد  عالبحث اعبامعي قسم اللغة العربية كأدهبا ع جامعة موالنا مالك

 اؼباجستَتالدكتور حليمي زىدم 

 الكلمات الرئيسة : القصيدة ع بنيوية جينتقية

لتماـ أكزاها كوحتها. كأوبحت مسلية عند  القصيدة شعر ذك أبيات متكاملة. ظبي الشعر بالقصيدة
مستمعيها لكوها مرفبة بعبارات صبيلة جذابة نابعة من القلب كالشعور ال من عملية الٌتفكَت.كُب ىذا البحث تستخدـ 
الباحثة القصيدة الشعرية " ُب القدس " لتميم الرب و ي أما  ربديد اؼبسائّ ُب البحث تركز الباحثة ُب ىذه النقاط ع 
األكٔب القصيدة "ُب القدس" لتميم الرب و ي. الثانية : اغبياة لتميم الرب و ي. الثالثة : دراسة ربليلية البنيوية اعبنتكية  من 

 القصيدة " ُب القدس".

كأما عن أسئلة البحث فهي كاتإب : ما العناور البنيوية ُب القصيدة "ُب القدس" ت ليف سبيم البو ثي ؟. 
ك قافتهم ُب مدينة القدس ُب زماف قصيدة "ُب القدس" لتميم الرب و ي ؟. كما اػبلفية اغبية لتميم  ككيف حالة اجملتمل

الرب و ي ُب الت ليف القصيدة " ُب القدس "؟. كأما عن أىداؼ البحث فهي كالتإب : األكٔب ؼبعرفة العناور بنيوية ُب 
الثقاُب  ُب مدينة القدس ُب زماف  ة حاؽبا االجتماعي كعرفالثانية :ؼبالقصيدة "ُب القدس" لت ليف سبيم البو و ي. 

ؼبعرفة خلفية اغبية لتميم الرب و ي ُب ت ليف القصيدة " ُب القدس الثالثة :  قصيدة "ُب القدس" لت ليف سبيم الرب و ي.
." 

اليت ٓب كأما منهج البحث اؼبستخدـ فهو اؼبنهج الكيفي. كىو مستخدـ ؼبعرفة اؼبسائّ بدقة كمعرفة اغبقائيف 
تعرؼ من قبّ. كأما موضوع البحث القصيدة " ُب القدس " لتميم الرب و ي ". كأما طريقة البحث ىي طريقة القراءة 
كالتسجيّ. كالقراءة نستخدمها لفهم  النص الشعرم كأما التسجيّ نستخدمو ُب تسجيّ البيانات اؼبتعلقة بالشعر 

 نفسو.

قية ُب القصيدة " ُب القدس " اؼبتمثلة بصورة القدس اؼبظلمة كنتائج البحث ىي كجود عناور بنيوية جنتي
كتكرار كلمة كلمة " ُب القدس" تسل مرات ليصور كجود نبم اؼبسلمُت كاستنهاضهم ؼبقاكمة األعداء اؼبنتشرين ُب كّ 
 مكاف بالقدس. كىو حاكؿ أف يصور مدل وعوبة اغبياة. حظيت مؤلفاتو بقدر كافر من االىتماـ عند النقاد

 كاألدباء العرب 
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ABSTRACT 

Mayasari, Utari Dwi, 2017, Qosidah “Fil-Quds” Creation Tamim Al-Bourghoti In 

Analysis Genetic Structuralisme, Thesis research, Arabic Language And Latters 

Department of Humaniora Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim 

Malang  

Supervisor: Halimy Zuhdy, M,Pd, M,A 

Keyword: Qosidah, Genetic Structuralisme 

Qosidah is a poem whose rows and stanzas are perfect, a poem is called 

qosidah because of its perfection and the authenticiti of his wazan, because using it to 

be an entertainment, decorate them with good and chosen words because the qosidah 

was expressed from his heart and his feelings are not from his reason alone. In this 

qosidah researchers use qosidah the work of Al-bourghoty’s Tamim tytitled Fil-Quds. 

As for formulation of problem in this study is : How the from of structural 

element of literary work in qosidah Fil-Quds the work of Al-bourghoty?, How the 

condition and culture of yerussalem people living in the qosidah Fil-Quds by Tamim 

Al-Bourghoty? and How the sosial and cultural and cultural life of the author 

influensces his world view so as to underlie the cration of the literary work?. While 

for the purpose of the researcher himself, omong others to know the form of structural 

elements of literary works in qosidah fil-quds works of Tamim Al-bourghoty, 

knowing the social and cultural conditions of yerussalem people living in the qosidah 

Fil-Quds period and know the back ground of social life and the author’s culture that 

influences the world view so that it underlies the creation of the literary works. 

The type of research used is a research using the method of qualitative 

research is used to find out the problems in depth and understand so mething behind 

the phenomenon are unknown. As for the objects that are used namely qoshidah Fil-

Quds works of Tamim Al-bourghoty and the method used that is this read- write 

down the reading. The technique used to read poetry Fil-Quds and identify it while 

the engineering note is used to record the data in the poem. 

Result from this study is the structure literature work in qosidah fil-quds 

creation from Tamim Al-Boutghoty. That is among others includes an image of the 

city of yerussalem. Which is very poignant. Repetition of the words Al-quds that 

reflects. The rise of the belivers, expression of bitter reality in Al-Quds and reality of 

which city invaders spread every where. Tamim Al-Bourghoty in jerussalem. Tamim 

Al-Bourghoty is an Arab poet, whose works highly praised by critics especially by 

Arabic writers.  
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ABSTRAK 

Utari Dwi Mayasari, 2017. Qosidah Fil Quds Karya Tamim Al-Bourghoti 

Dalam Analisis Strukturalisme Genetik. Penelitian skripsi, jurusan Bahasa dan Sastra 

Arab. Fakultas Humaniora. Universita Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

Pebimbing : Halimi Zuhdi, M.Pd, M.A 

Kata Kunci: Qosidah, Strukturalisme Genetik 

Qosidah merupakan sebuah syair yang larik-larik dan baitnya sempurna, sebuah 

syair disebut dengan qasidah karena kesempurnaannya dan keshahihan wazannya, 

karena menggunakannya menjadi sebuah hiburan, menghiasinya dengan kata-kata 

yang baik dan terpilih karena qosidah itu diungkapkan dari hatinya dan perasaannya 

bukan dari penalarannya semata. Dalam qosidah ini peneliti menggunakan qosidah 

karya Tamim Al-Bourghoti yang berjudul fil-quds. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana wujud unsur 

structural karya sastra didalam qosidah fil-quds karya Tamim Al-Bourghoti?, 

bagaimana kondisi dan budaya masyarakat yerussalem yang hidup pada masa qosidah 

fil-quds karya Tamim Al-Barghoti? Dan Bagaimana latar kehidupan sosial dan 

budaya pengarang yang mempengaruhi pandangan dunianya sehingga mendasari 

terciptanya karya sastra tersebut?. Sedangkan untuk tujuan penelitian itu sendiri 

antara lain untuk mengetahui wujud unsur structural karya sastra didalam qosidah fil-

quds karya Tamim Al-Bourghoti, Mengetahui kondisi sosial dan budaya masyarakat 

yerussalem yang hidup pada masa qosidah Fil-Quds dan Mengetahui latar kehidupan 

sosial dan budaya pengarang yang mempengaruhi pandangan dunia sehingga 

mendasari terciptanya karya sastra tersebut. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian menggunakan methode 

penelitian kualitatif, penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui permasalahan 

secara mendalam dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang belum diketahui. 

Adapun objek yang digunakan yaitu qoshidah Fil-Quds karya Tamim Al-Bourghoty 

dan methode yang digunakan yaitu methode baca-catat, teknik baca digunakan untuk 

membaca syair fil-quds dan mengidentifikasinya sementara teknik catat digunakan 

untuk mencatat data yang ada pada syair.  

Hasil dari penelitian ini adalah strukture karya sastra dalam qosidah fil-quds 

karya tamim al-bourghoty yaitu antara lain meliputi sebuah gambaran kota 

yerussalem yang sangat amat pedih, pengulangan kata (al-Quds) yang mencerminkan 

bangkitnya orang mukmin, ungkapan kenyataan pahit di Al-quds dan kenyataan kota 

dimana penjajahan menyebar dimana-mana. Tamim Al-bourghoty mencoba 

menggambarkan betapa keras dan beratnya kehidupan pribumi di yerussalem. Tamim 

Al-bourghoty merupakan penyair arab yang karya-karyanya amat dipuji oleh para 

kritikus terutama oleh sastrawan arab. 
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البحث ؿبتويات  

 أ .................................................................... اإلستحالؿ

 ب ..................................................................... اإلىداء

 ج ........................................................ كالتقدير الشكر كلمة

 د ................................................................. اؼبشرؼ تقرير

 ق ............................................................. اؼبناقشة عبنة تقرير

 ك ................................................... اإلنسانية العلـو عميدة تقرير

 ز ............................................. كأدهبا العربية اللغة قسم رئيس تقرير

 ح ................................................................ الباحثة تقرير
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 األول الفصل

 مقدمة

 ثخلفية البح .أ 

إف األدب العريب َب نش تو كتطوره قد ترقى. ككثَت من اؼبؤلفات قيٌدمت فيوع 
كانت مشهورة ُب إندكنيسيا ظبيت بالقصيدة كىي أبيات شعرية مقًتنة بالدؼ كمنها ما  

كاؼبوسييف. القصيدة ُب بالدنا فن ووٌب إسالمي تبعها األدكات اؼبوسيقية ظبيت ب 
 "ربانا" دبعٌت "ياإؽبي".

القصيدة لغة من كلمة "قصد" أم قاود أك قصد كىي متعد يعٍت القصد 
دة شعر ذك أبيات متكاملة. ظبي الشعر بالقصيدة لتماـ متعمدا. عرب اؽبامشى ب ف القصي

أكزاها كوحتها. كأوبحت مسلية عند مستمعيها لكوها مرفبة بعبارات صبيلة جذابة 
 نابعة من القلب كالشعور ال من عملية الٌتفكَت.

 حثة أف تبحث القصيدة اليت ربكي عن بيت اؼبقدس أٌلفو سبيمافلذلك أرادت الب
. ُب جامعة بسطوف أمريقية دراستو أكمّكلد ُب القاىرة ك  عر فلسطيٍتىو شاالرب ثي. ك 

 ُ.يقص عن مدينة القدس Yerusalem and Other Phomeلو مؤلفات كثَتة منها 

رل كاليهود كاؼبسلموف. ككثَت من الدكؿ االقدس إحدل اؼبدف يهمها النص
راعات الطويلة ال تستقبّ إليها. كبالتإب كلهم يشعركف أف يبتلكوها حيت تسبب الص

 هاية ؽبا. كالقدس عند اؼبسلمُت مكاف ذك أنبية ألف فيها مدينة قديبة ظبيت بالشريف.
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 ِ.ككذلك لليهود بيت اؼبقدس قبلة للمسلمُت ُب زماف ودر اإلسالـ كافك 
أوحاب ىد اف نشللمسلمُت ُب أكباء العآب. كُب القدس نستطيل أ يكىناؾ مكاف تارىب

لؤلسف ربدث الصراعات الطويلة من زماف إٔب عيشوف معا. لكن ياؼبختلفة دياف األ
 زماف الذم يرجل مصدرىا إٔب قركف ماضية

اؼبؤلفة لتميم فالباحثة ىنا تشاىد الظاىرة ربدث "ُب القدس" ُب القصيدة 
عن القصص  اغبقيقية الصور فيو ب عيننا ُب ىذا الشعر نستطيل أف ننظرالرب و ي. ك 

 اليت تتعايش فيها كّ األدياف. اؼبدينة ما أصبّ ىذهك  .اغبيوية

كأ ٌت عليها النقاد ميلة اعبلفاظ األُب قصيدة لتميم الرب و ي ما ننظر  كثَت
 اعبميلة كيف كانت الظاىرةك  أرادات الباحثة أف تبحث ىذه القصيدة ك ؽبذا .العرب
 البنيوية اعبنتكية. اؼبعا  الدقيقة باستخداـ نظريةربصّ 

ية ىي فرع من فركع البنيوية نش  استجابة لسعي بعض تقدراسة بنيوية جني
اؼبفكرين كالنقاد اؼباركسيُت للتوفييف بُت طركحات البنيويةع ُب ويغتها الشكالنيةع كأسس 
الفكر اؼباركسي أك اعبدٕبع كما يسمى أحياناع ُب تركيزه على التفسَت اؼبادم الواقعي 

ج جدٕب ُب دراسة الظواىر الثقفيةع يقـو على ية منهالبنيوية اعبنتقّللفكر كالثقافة عموما.
ا الت مّ يغَت ف ينطليف من داخّ اجملتملع كأف ىذبد أاإلنسانية الأف ت مّ ُب العلـو 

اغبياة اإلجتماعية دبا وبرزه ُب عالقتو اعبدلية هباع كأف الظواىر الثقافية أبنية تتولد عن 
 ْأبنية أكسل.
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 كباختصارٓىتماـ ألوّ العمّ.ئي بابناربليّ  ية اوطالحا ىيبنيوية جنتق 
كنظرية كىي  لية ك العناور اػبارجية. تعطي أنبية أكثر إٕب العناور الداخية بنيوية جنتق

أك  simetriبعض اؼبفاىيم اؼبتقٌدمة مثاؿ تتالءـ بصدؽ االفًتاض التزاؿ َب عكاز من قبّ 
 كىذه. transindividual subyekجتمعيةع ك جهات نظر عاؼبية ك بقات االطالالتما ّع ك 

 .َُٗٗحيت  َُٖٗنة ية ُب قمتها سربمّ بنيوية جنتق اىيمفاؼب

كمن نتائج العرض السابيف أرادت الباحثة أف تبحث بدقة قصيدة "ُب القدس" 
 و ي )دراسة را بة ُب دراسة خلفية البحث من كراء"قصيدة "ُب القدس" ألفها سبيم الرب 

حث أرادت أف تبُت الصور اغبقيقية ُب القدس من ية(". كمن ىذا البربليلية بنيوية جنتق
 القصيدة لتميم الرب و ي.

 

 أسئلة البحث  .ب 
 انطالقا من خلفية البحث السابقة فقدمت الباحثة أسئلة البحث اليت فيما يلي:

 يدة "ُب القدس" ت ليف سبيم البو ثي ؟ُب القص ما العناور البنيوية .1
تميم يدة "ُب القدس" لس ُب زماف قصُب مدينة القد كيف حالة اجملتمل ك قافتهم .2

 الرب و ي ؟
 ما اػبلفية اغبية لتميم الرب و ي ُب الت ليف القصيدة " ُب القدس "؟ .3
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 أهداف البحث .ج 

كما   بقة, فهناؾ أىداؼ تريد الباحثة ربقيقها , كىيأسئلة البحث الساإٔب ر بالنظ
 بلي :

 سبيم البو و ي.ت ليف ليدة "ُب القدس" ُب القص ؼبعرفة العناور بنيوية .1
ُب مدينة القدس ُب زماف قصيدة "ُب القدس"   الثقاُب االجتماعي ك ؼبعرفة حاؽبا .2

 ت ليف سبيم الرب و ي.ل
 ؼبعرفة خلفية اغبية لتميم الرب و ي ُب ت ليف القصيدة " ُب القدس ". .3

 
 فوائد البحث .د 

 ىذا البحث ىي كما يإب: أما بالنسبة لفوائد

 رية ة النظائدالف .1

بحث من ىذا اؼببحث ىي معرفة الظاىرة ؼبدينة القدس اليت سبت نتائج ال
كىي تعرب عن مشاعر اإلنساف ذباه األخرين هبدؼ اؼبدح أك  ُب القصيدة. التقتطها

كقصيدة لتميم الرب و ي تعطيت لنا الصورة اغبية عن أحواؿ مدينة القدس. . الذـ
عية اليت تولد قصيدة كباستخداـ بنيوية جنتكية نستطيل معرفة األحواؿ االجتما

 مشهورة كانت العناور داخلية أك خارجية.
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 لية ئدة العماالف .2
 علم األدابالفائدة ل .أ 

علم األدب لديو العديد من الدراسات ُب العلـو االجتماعية من خالؿ 
جتماعية عن واسطة كاحدة من العديد عبوانب االاؼبؤلفات األدبيةع كىي متصلة ب

 قط كلكن لديو  رض األدب متعدد التخصصات.طرييف القارئ لفهم العمّ ف
 فائدة للباحثُت  .ب 

ية, كىي ة خصووا ُب ؾباؿ البنيوية اعبنيتقكىي كاؼبرجل للدراسة القادم
العالقة بُت الت ليف كالبيئة االجتماعية. ُب دراسة بنيوية  تبحث عن دراسة

نعىًكسي أيضا كاألدب يى عامّ فعليان مل اؼبعايَت ك القيم ع ية فإف اجملتمل يتجينيتق
 ٔاؼبعايَت ك القيم  اليت تركز بوعي لتنفيذىا.

 فائدة للطالب .ج 
يبكن استخداـ ىذاه  الطالب الذين ير بوف ُب استخداـ بنيوبة جنيتقيةع

ية . كبالدراسة ربليلية بنيوية جنيتقالنظرية كمرجل أك منهجية الدراسة السابقة
ؿ النظر ُب خلفية مؤلف يبكننا دراسة كيفية عمّ أديب يبكن أف وبدث من خال

 كسبب العمّ األديب.
 فائدة للمجتمل  .د 

تنوعة من األشياء ربدث ُب ُب اجملتمل ككبن على دارية بالفعّ مل ؾبموعة م
حىت بالنسبة للقصيدة فقط فالناس اليتعجب مل األشياء احملتلفة فيها.  اغبياةع

لذلك من ىذا ىذا ىو ما هبعّ الشخص اؼبهتم يركز إٔب تطبيقها ُب اغبياة. ف
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البحث اؼبتوقل ييرجى من اجملتمل االىتماـ أكثر باألعماؿ األدبية ذكات اؼبعا  
 اعبميلة 

 
 تحديد البحث . ه

 ُب البحث. ربديد اؼبسائّفمن الضركرم  حىت ال يتوسل اؼببحث
 البحث ىو القصيدة "ُب القدس" لتميم البور و ي  تركيز .1
 اغبياة لتميم البور و ي .2
 ية  من القصيدة " ُب القدس"نيوية اعبنتقدراسة ربليلية الب .3

 
 السابقة الدراسات . و

ية ُب شعر علي بن بن أيب طالب )دراسة بنيوية جينيتقأكرت أناـع الرياسة عند علي  .1
جامعة موالنا مالك إبراىيم مالنجع نظرية علي أيب طالب(ع قسم اللغة العربية كأدهباع 

لة : ما مفهـو الرياسة ُب شعر يرمز الباحث على اؼبس  خلفية البحث السابقةع
علي؟ع كيف أحواؿ اجملتمل حوؿ علي بن أيب طاليب؟ع ماالت  َت أحواؿ اجملتمل ُب 
شعر علي بن أيب طليب؟. كاستنتاج البحث ىو أف مفهـو الرياسة ُب شعر علي بن 
أىب طالب ىو الرياسة اليت تتصف دبا ريب رسوؿ الٌلو عليو كسلم بؤلخالؽ الكريبة ك 

 ٕؾ الطيبة كيقاؿ " الرياسة ؼبصاّب األمة ". السلو 
جب فضّ الٌلوع عالقة بُت اغبياة اغبقيقية ُب مصر كركاية " اغبب ربت اؼبطر" لن .2

ية(ع قسم اللغة العربية كأدهباع جامعة موالنا مالك ؿبفوط )دراسة البنيوية اعبنيتق
 ناء تصنيف إبراىيم مالنجع كأسئلة ىذا البحث ىي: ما ىي حالة مصر اغبقيقية أ

                                                           
,  َُِْ, ”الرياسة عند علي بن أيب طالب )دراسة بنيوية جنيتكية ُب شعر على بن أيب طالب(“أكـر أناـ, حبث اعبامعي,ٕ

 جامعة موالنا مالك إبراحيم مالنج 
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الركاية "اغبب ربت اؼبطر" لنجيب ؿبفوظع ما تصٌور قبيب ؿبفوظ ُب ركاية "اغبب 
ربت اؼبطر"؟ع ىّ توجد اؼبناسبة بُت القصة اغبقيقية اؼبصرية كركاية "اغبب ربت 
اؼبطر" لنجيب ؿبفوظ؟ كقاـ الباحث باستخداـ منهج البحث الكيفي ب سلوب 

ة ما ىي اغبالة اغبقيقية اؼبوجودة َب مصر كَب الدراسة اؼبكتبيةع يهدؼ بذلك معرف
ركاية اغبب ربت اؼبطر ككذا معرفة تصور قبيب ؿبفوظ كاؼبناسبة بُت القصة اغبقيقية 

 ٖاؼبصرية ك حوادث الركاية.
ية(ع شعبة القيس )دراسة ربليلية بنيوية جنتقتوسناديانىت فراسوربالنجبالع شعر أمرؤ  .3

النا مالك إبراحيم ماالنجع أسئلة البحث يعٍت: ما اللغة العربية كأدهباع جامعة مو 
العناور الداخلية ُب شعر امرؤ القيس؟ع ما العناور اػبارجية ُب شعر امرؤ القيس؟ع 
كأما مدخّ تستخدـ الباحثة نظرية لوسياف جلدماف. كمن ىنا هتتم عن العناور 

اػبياؿ ىو اػبياؿ  الداخلية ك ىي الدكاـ إٔب الشعر نفسو أ ناء عملو ُب العاطفة ك ُب
القوم. كُب األسلوب اؼبستخدمة ُب ىذا الشعر كاضحة. كالعناور اػبارجية ىي 
السياسة. ُب شعر امرؤ القيس يتطرؽ إٔب مس لة السياسةع كأما من ناحية اإلقتصدية 

ُب عائلة  رية كالبيئة اليت ربب متعة الدنياع ُب شعر أمرؤ القيس  امرؤ القيس نش 
 ٗ لة الدنيويةع اجتمل الشاعر ُب النسب النبيّ.يتطرييف أب اؼبس

السابقة ىو موضوع  الدراساتكمن العرض السابيف نلخص الفرؽ بُت دراسيت ك 
  يو الرب  القصيدة اليت ربكي عن بيت اؼبقدس ألٌفو سبيمالبحثع كىو 
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 منهج البحث . ز
كانت الباحثة ربتاج إٔب طريقة البحث   لبياف كّ اؼبشكالت ُب ىذا البحثع

 خطوات اؼبناىج العلمية كما يلي:من أكائلو حىت هايتو. ك ُب كتابة البحث ستخدـ اؼب
 نوع البحث كمدخلو  .1

ألف صبيل مصادر  ع (Library Research)إف ىذا البحث ىو البحث اؼبكتيب
اؼبعلومات منقولة من الكتب كاؼبقاالت كاؼبقاالت كاؼبادة ُب اؼبكتبة ال تكوف ميدانيا 

( Kualitatifلعامة يستعمّ ىذا البحث اؼبكتيب منهج الكيفي )ُب ا َُأك معمليا.
إلنتاجها على البيانات الووفية من الكلمات اؼبكتوبة أك من لساف شخص مبحث. 
ككاف مدخّ البحث مناسيا ب سئلة البحث كتستعمّ الباحثة ُب ىذا البحث 

الداخلية من ناحية  ناورعال تريد معرفة الباحثة دراسة البنيوية اعبنتكية ألفاعبامعي ال
ر العلمية حياة الشاع عناور اػبارجية من بيئةالك  العاطفة كاػبياؿ كاألسلوب كاؼبعٌت.

 ألدبية كحالتو اإلجتماعية.اك 
 مصادر البيانات .2

 مصدر البيانات األكلية  . أ
يتم استخداـ مصدر البيانات األكلية باعتبارىا موضوع البيانات الرئيسية 

و القصيدة ر البيانات اؼبستخدمة ُب ىذا البحث ىاؼبستخدمة ُب البحث. مصد
 (Tamim Al-Bourghoti)يُب القدس لتميم الرب و 
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 مصدر البيانات الثانوية . ب
ىو مصدر بووفو لدعم موضوع البحث. ف ما مصدر البيانت الثانوية 
اؼبستخدمة ُب البحث فهو الكتاب اؼبرجعي الذم يتعليف بالنظرية البنيوية جنيتكية 

 ز على العالقة بُت العمّ كالبيئة االجتماعية.اليت ترك
 

 ل البياناتطريقة صب .3
. لة للحصوؿ على البياناتة ك السجاطريقة القرءبحث ييستخدـ ُب ىذا ال

  يلي: ل البيانات ؽبذا البحث كماكأما خطوات صب
 ة طريقة القراء  . أ

كطريقة  Skimming))  ة سكامجقراءة اؼبستخدمة ىي طريقة القراءطريقة ال
الًتكيز علي األفكار ىي  ة سكامج طريقة القراءScanning) . )ة سكانيج القراء

خّ ة ؿبتويات داقراء دامها ُب يسل استخة سكانيج كأما طريقة القراءُُالرئيسية .
للحصوؿ على الوقت.  تعتمد اعتمادا كبَتا على  طريقة سكانيج كُب . الكتب

 ُِسكانيج.طريقة فائقة نستخدـ بسرعة  الفكرة الرئيسية 

 طريقة القراءة كما يلي :

قراءة القصيدة ُب القدس لتميم الرب وٌب بدقة لتجنب األخطاء ُب كتابة القصيدة  (1
 فيها.  ا كذبنب سوء الفهم ؼبع

 ص ماُب القصيدة.تعريف القصيدة ُب النص كتلخ (2
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 الطريقة اؼبسجلة . ب

ّ يسجالباحث طريقة القراءة.  بعد تنفيذىذه الطريقة اؼبسجلة طريقة 
طريقة اؼبسجلة كأما خطوات  ُّ.عن طرييف اؼبخرببيانات اليت يبكن اغبصوؿ عليها 

 فهي كما يلي:

 تسجيّ البيانات اؼبستخدمة ُب طريقة القراءة ُب بيانات اجملاميل (1
  إعطاء العالمة ُب البيانات اؼبكتوبة (2
 و ةحبؼبعرفة اؼبعلومات من القصيدة اؼبتسجيّ البيانات  (3
 ليلها.لتح البيانات تسجيّ عالقة (4

 طريقة ربليّ البيانات  .4

عي كالووف الكمي ف ما طريقة تكوف طريقة التحليّ من الووف النو ت
. طريقة ربليّ البيانات ىي عبارة من تقنية البحث اؼبستخدمة فهي الووف النوعي

ربليّ البيانات كما  ُْدمة لبحث القضايا ك موضوعها. كأما خطواتالبحث اؼبستخ
 يلي:

 

 ل البيانات صب .أ 
دـ لرجعي. ك يؤدم صبل البيانت عادة قبّ البحث كحىت صبل البيانات مستخ

 حث.كينبغي أف تكوف البيانات اليت ًب اسًتدادىا كفقا ؼبا سيب بداية البحث
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 ربفيض البيانات  .ب 
ذبريد كربويّ البيانات الًتكيز على تبسيط ك  ات ىوكيبكن تفسَت البفاض البيان

. كيدكر كوّ البحث النوعي ستمر حىت كتوبة تبيانات السجالت اؼبمثّ  ةاػبام
 كاقعية عن صورةبالباحث ببحث عن البيانات اؼبتعلقة  حوؿ قياـالتخفيض 

بيئة األحواؿ النيتكية تدرس خلفية العمّ ك اعبطريقة البنيوية . كأما مدينة القدس
 األدبية اؼبنتجة. ىا لؤلعماؿت  َت كمدل 

 رض البيانات ع .ج 
ستخالص يبكن من خاللو اعلومات عن ؾبموعة من اؼب رض البيانات ىي عبارةع

 النتائج كازباذ اإلجراءات. كالعرض يعود إٔب النص باؼبعلومات الشاملة.
 ازباذ اػبالوة  .د 

 إٔب اػبطوات الىت نتخذىا  ازباذ اػبالوة يستند على ما قمنا بإنشائو من البداية
 مشكلة ُب دارستنا. ة ة كجيزة. ك ذلك بالنظر ُب ويافًت ركبها ُب كصبيل سلسة ن
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 الفصل الثاني

 البحث النظري

 مفهوم األدب - أ
 تعريف األدب .ُ

األدب كّ قوؿ عظيم متقن حسن البياف بارع التنظيم كالًتتيبع ب دكات من 
حركؼ ككلمات متقطعة ؽبا معٌت كمووولة ؽبا معافع معربة فصيحة ؽبا كقل صبيّ كصبّ 

حية متعجبةع سائلة ؿبرضة للفكر دالة كجيبةع مووولة كمقطوعةع مستفهمة كمفهمةع مو 
عارفة معرفةع كاضحة جليةع كبسيطة بارعةع كقصَتة معربة ك امضة كموحيةع كمضبوطة 
وبرس من نصب كجر كرفلع جازمة مؤدية ؼبعٌت كاضح ظاىرع كآخر دفُت يستنبطع 

كالدقة لتؤدل أ راضا شىتع حسب من يفهمها كيدر كها كعبارات تتميز ببال ة التعبَت 
 ُب التصوير كالشدة ُب الت  َتع دكف إسهاب َب الووف كالتعبَت.

 كلمة أدب من الكلمات اليت تطور معناىا حياة األمة العربية كانتقاؽبا من دكر
البداكة إٔب أدكار اؼبدنية كاغبضارة. كقد اختلفت عليها معاف متقاربة حيت أخذت معناىا 

ع كىو  الكالـ االنشائي البليغ الذم يقصد بو إٔب التعقَت ُب الذم يتبادر إٔب أدىاننا اليـو
 عواطف القراء كالسامعُتع سواء أكاف شعرا أـ نشرا.

كإذا رجعنا إٔب العصر اعباىلى ننقب عن الكلمة فيو ٓب قبدىا ذبرم على ألسنة 
كقد يكوف معناه الطعاـ  ُٓالشعراءع كإمبا قبد لفظة أدب دبعٌت لغة الداعي إٔب الطعاـع 

 يدعى إليو الناس لعقلو كىو هبذا اؼبعٌت مرادؼ م دكبة.  الذم
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 عناور األدب .ِ
كاألدب كالشعر أك   كر أف التعبَت يصنف باألدب ُب دراسة األدب العريبع يذ 

عٌت أك ؼبالنشر إذا تلبية العناور األربية : العاطفة كاػبياؿ كالفكرة كالصورة أك ا
نانة أك رسالة صبيلةع بعد البحث خطبة ر نص أديب أك قصيدة بليغة أك ككّ  ُٔاألسلوب.

قييف ُب النواحي اعبماؿ البارزة منهاع نراىا تضمنت خياال دفيها كالدراسة ؽباع كاألمعاف ال
رائعاع كلفظ رشيقاع كأسلوبا متماسكا قوياع كلها تؤ ر األدب. لذلك أف يكوف األدب 

 ُٕب كاؼبعٍت.قائما على ىذه العناور األربعة كىي العاطفة كاػبياؿ كاألسلو 
كىذه العناور األربعة من العناور الداخلية. كإضافة إٔب ذلكع ىناؾ العناور 

 اػبارجية تؤ ر األدبع منها االجتماعية كاالقتصادية كالدينية كالسياسية.
كيتكوف األدب من عنصرين أساسُتع ىو العناور الداخلية كالعناور اػبارجية. 

اء األدب لتشكيّ النتائج الكاملة. العناور ىذين العنصرين تلعب دكرا ىاما ُب بن
الداخلية ىو العناور الواردة ُب العمّ األديب نفسوع كالعناور اػبارجية ىو العوامّ 

 اػبارجية اليت ىي عمدا أك ال لدعم األدب. التفسَت التإب:
 العناور الداخلية  . أ

عاطفة أك العناور اليت تشكّ العمّ األدب هبسد بنية العمّ األديبع مثّ : ال
 الوجداف ع اػبياؿع األسلوب أك الصورةع اؼبعٌت.

 طفة أك الوجداف االع .ُ
( باها أم اضطراب أك هتٌيج ُب العقّ أك اؼبشاعر أك Emotionتعرؼ العاطفة )

ف الدائم كالشعور اؼبالـز طفة الوجدا آخر استشارة عقلٌية. يقصد بالعاالعواطف دبعٌت
لطرييف الذم ال اسبكن النازؿ اؼبقيم. ك  اس الذم يتمكن من قلب واحبةكاألحس
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يغادر الرحّع كاليفارؽ الدارع كمعٌت ىذا أف التجريبة اليت مرت باألديب كىو يتمثّ 
ُب الشعورع كائنا ما كاف نوعو يثَته اؼبوضوع ُب نفس األديب فيحاكؿ ىذا بدكره أف 

 ُٖيثَته فنيا.
كالعلميةع أك بُت كالعاطفة من عناور األدب الذم ىبتلف بُت انتاج األدب 

األدب كالعآبع أك بُت الشاعر كالناظمع كتربز عن حياة الناس من مادية أك ركحانية. 
كؼبعرفة كتقييم العاطفةع حاجة لو اؼبقياس ىو الصدؽ العاطفةع كالقوة العاطفةع 

 ُٗكالقوة العاطفةع كالثيت العاطفةع كالسمو العاطفة.
 اػبياؿ  .ِ

حداث  البا ما تووف ب ها م يريد اختالؽ أد أنواع األدب الذاػبياؿ ىو أح
 ريبة أك  َت متصلة باغبياة الواقعية.  البا ما ينتشر ىذا النوع من األدب ُب 

 القصص كالركايات.
أصبل النقاد على أف اػبياؿ عنصر ىاـ ُب األدب لو فاعليتو القوية. كآ ره 

ا خال منوع كاف كاعبسد الرائلع كسلطانو الشديدع كجاذبيتو اؼبلحوظة. كأف الكالـ إذ
دفة الذم الركح فيها. كأنو مهما كانت الصيا ة جيدة. كاالختيار لؤللفاظ قد وا

 بداع اؼبهندسع كعبقرية الفنافع كصباؿ اؼبصور. اغبذؽ كالتوفييفع فإف اػبياؿ أ
 األسلوب .ّ

 عن اؼبؤلف. يشمّ أسلوب اللغة باستخداـ للتعبَت األسلوب ىو كسيلة فريدة
الصوتية تتعليف  َِختيار اؼبخطط اعبملة.ة كالصورة كبناء اعبملة أك االكلمختيار ا
ختيار األساليب للتعبَت عن اؼبوقف اؼبعُتع كاؼبوقف على اؼبشكالت اليت توجو إٔب با
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القارئ. ُب اللغة اللسانيةع كيبكن اؼبعًتؼ هبا من خالؿ ؽبجة اػبطابع على سبيّ 
اع ك َت ذلك. ُب اللغة اؼبكتوبة يتحدد اؼبثّ: ؽبجة اؼبنخفضة كطيف كإسًتخاء كإرتق

(. العضادة ىى كسيلةع ُب Styleبشكّ كبَت من قبالللهجة النوعية شركة ستيّ )
 ُِحُت أف اللهجة ىو اؽبدؼ. كاحدة من اؼبسانبة للشركة ستيّ ىو توليد الصوتية.

 اؼبعٌت  .ْ
عٌت ىو من أكثر اؼبصطلحات الىت اختلف ُب تعريفها كيرجل ذلك مصطلح اؼب

 تالؼ اىتمامات الدارسُت اؼبستعملة ُب ىذا اجملاؿ كاؼبرتبطةبو.ٔب اخإ
صطلح اؼبعٌت ُب كالـ النحوبُت ٓب يكن كاحداع كمن ذلك أهم كانوا كم
يانا أخرل اؼبعٌت الدالٕب بصفة عامةع كأحيانا  الثة  ف بو اؼبعٌت الصرُبع كأحيقصدك 

اعبملة كالفاعلية كاؼبفعولية  كانوا يقصدكف بو اؼبعٌت النحومع أم كظيفة الكلمة ُب
 ة.يضافكاال

 العناور اػبارجية . ب
ع كلكن  َت مباشرة العناور اػبارجية ىي العناور اليت ىي خارج العمّ األديب

تؤ ر الشكّ أك بناء العمّ األدب. أك أكثر ربديدا يبكن أف يعترب العناور اليت تؤ ر على 
ُب ذلك. كمل ذلكع العناور اػبارجية بناء القصة من العمّ األدبع كلكن ٓب يتبل دكرا 

 ِِتؤتر على ؾبمّ الناتج أعقاب بالتسجيّ ُب القصة.
فإف العناور اػبارجية تت لف أيضا من عدد من العناور. العناور اؼبذكورة تشمّ 
حالة الذاتية للمؤلف اؼبواقف كاؼبعتقدات كفلسفتو ُب اغبياة كاليت سوؼ تؤ ر على العمّ 

ع فإف العناور من السَتة الذاتية للمؤلف إيضا يتحدد أك بشبت الذم يكتبو. كبإختصار
العمّ اليت تنتجو. العناور التإب ىي علم النفس من نفس اؼبؤلفع كيشمّ مقدـ البالغ 
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أك الذم يشمّ العملية اإلبداعيةع فضال عن تطبييف علم النفس ُب العمّ األدب. اغبالة 
 ِّلسياسية كاآلجتماعية تؤ ر أيضا ُب األدب.ُب بيثة اؼبؤلف مثّ التنميّ اآلقتصادية كا

 قصيدة التعريف  - ب
 لغة -ُ

: استقامة الطرييف ع قصيدة قصدا ع فهو قاود )...(ع <<القصيدة: القصد 
 ع كما كرد اعبذر ) قصد ( ُب القرآف الكرت دبعٌت التبُت. ِْ  >>الفصد التياف الشىء

 اصطالحا-7
القصيد من الشعر ماًب شطر  << القصيدة: يعرؼ ابن منظور القصيدة بقولو :

أبياتو )...( كقاؿ ابن جٍت : ظبي قصيدا ع ألنو قصد )...( كقيّ ظبي قصيدا الف قائلو 
احتقّ بو فنقحو باللفظ اعبيد كاؼبٌت احملتار .. كليس القصيد إال  ال ة أبيات أك عشرة أك 

أضبد  كيعرؼ >>طبسة عشرع ف ما ما زاد على ذلك فإمبا تسميو العرب قصيدة 
ؾبموعة من األبيات الشعرية ترتببط بوزف كاحد من األكزاف  <<مطلوب القصيدة باها 

 >>العربية كتلتـز فيها قافية كاحدة 
 تعريف القدس-ج

ؼبا كاف كثَتكف ير بوف َب الوقوؼ على حقائيف تاريخ مدينة القدس الشريف ؼبا ؽبا 
يخه خاصه هبا بُت الكتب العربية أخذت من عظم األنبية الدينية كالتارىبية كٓب يكن ؽبا تار 

منذ مدة َب بذؿ مدة اعبد َب صبل تاريخ ؽبا يتضمن كّ ما جرل فيها منذأقدـ عهد 
عرفت فيو إٔب اآلف كبعونو تعأب قد تيسر ٔب ذلك فجاء طبيف اؼبراـ كقد أسندت كّ  
ة كالمى إٔب أقواؿ معموؿ على وحتها م خوذة من الكتب الدينية كالكتب التارىبي
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ة من األعصر القديبة اؼبتظمنة شيئان من أخبار ىذه اؼبدينة الشهَتة الىت كانت ىدة طويل
 ِٓ العآب.أعظم مدينة ُب

 ية مفهوم نظرية البنيوية الجنتق -د
حبتة. بّ ىو   فركع الدراسات األدبية ليست اؽبيكلية ية فرع منالبنيوية اعبنتق

كقت سابيف. الدراسات البنيوية التقرب ي لطرؽ البحث ُب دماج بُت الشكّ اؽبيكلاالن
مل البحوث اليت ت حد بعُت االعتبار اعبوانب اػبارجية لؤلدبع اؼبمكن أكثر 

 ِٔالديبقراطبُت.
ية ىي ربليّ اؽبيكّ عن طرييف إعطاء االنتباه إٔب أووؿ النصوص إف البنيوية اعبنتق

البنيوية اعبنتكية عن األدب. مل ذلكع كنظرية اليت  بت ويحتيهاىع ال يزاؿ يتم اعتماد 
طرييف بعض اؼبفاىيم األحرل االجتماعية النظريةع كاغبقائيف أك التما ّع كالطبقات 
االجتماعية اإلنسانيةع كىذا اؼبوضوع من األفراد  َت اؼبشبعةع كعرض اؼبعآب. ىذه 

 .َُٗٗإٔب  َُٖٗية ُب أكجها ُب عاـ فاىيم اليت ربمّ البنيوية اعبنتقاؼب
" Genosعلم اغبية تسمى بعلم النسّ. من اللغة ائالتينية بالكلمة "ية ُب أف اعبنتق

دبعٌت القبيلة أك األتساب. ىذا العلم يعلم عن وفة النسّ الذل يورث إٔب 
ية أك خلفية اؼبؤلف ُب خليف قة ُب العمّ األدب ىي إ ار اعبنتقإذف العال  ِٕاألكاألحفاد.

 العمّ األدب.
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كىيكّ كاف كاقفا بُت عالقتو مل اآلليةع من البنيوية يعٍت فهم حوؿ العناورع 
ناحية كاحدة بُت عناور العالقة مل العناور األخرلع من ناحية أخرل العالقة بُت 

  ِٖالعناور ُب ؾبملها.
ية ىي اؼبقاربة ُب دراسة ألدب تفاؤال عن البنيوية اػبالصة النظرية البنيوية اعبنتقأما 
(. ربولت ىذه اؼبقاربة ُب دراسة نص األدب نظرا Casual( السبية )Ahistorisالتارىبية )

إٔب العناور اؼببنبة لو كعالقتو بُت تلك العناورع كجدت مواحدة النصع ٍب دراستو إٔب 
 ِٗالعناور اإلجتماعية الثقافية. كمن ىذه اؼبعالقة مستبُت النص األديب اؼبعٍت اغبقيقي.

ا أنبيةع ألنو يضل األدب  ية ؽبلم اجتماع األدبع البنيوية اعبنتقمن كجهة نظر ع
كدراسة خط األساسع تعتربه نظاما من اؼبعا  متعددة الطبقات كالىت تشكّ ؾبتمّ 

 ينفصالف.
ىذا العنصر اعبوىرم رؤية األعماؿ األدبية من العناور الشكلية اليت تبٍت عليهاع 

أك تصرُبع مؤامرة العدادع أك األكواؼ وع أكحدث أك وبدثع اػبلفية أك االمثّ موض
 َّمؤامراتع كجهة النظر األسلوبية.

ناور اػبارجية ىي العناور خارج العمّ األديب اليت يبكن أف تساعد ُب فهم عكال
كربليّ مثّ اػبلفية الثقافيةع كالدينع كمؤلف كتاب التعليم من العمّ األديب. كذلك ألف 

 ظرة ناقبة للمؤلف.العآب ىو عآب من اػبياؿ األدبع كنتائج ذبربة االختالطع كاعبياؿع كن
ية. قهم أساسُتع كنبا البنيوية كاعبينيتيقية إسناد هجو مل مبدأين البنيوية اعبنتق

ّ كرائية ُب ىيكّ ُب البنيوية ما زالت ربتفظع كلكن ضعف البنيوية تصحيح بإضافة عوام
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 ية األدبية أووؿ معٌت أف األعماؿ األدبيةع ُب ىذه اغبالة األوّفهم األدب. اعبينيتيق
 ىو واحب خلفية أدبية كتارىبية كراء اإلبداع األديب.

جتماعية. ُب ُت األعماؿ األدبية مل بيئتهم االىذه النظرية تشدد على العالقة ب
اجملتمل أف الناس يواجهوف مل اؼبعابَت كالقيم. ُب األدب كما عكست القواعد كالقيم اليت 

ماؿ كالتطلعات يصف اؽبمـو كاأل تمل. كاف األدبتركز بوعي كسعت إٔب تنفيذىا ُب اجمل
 ُّالناس. لذلكع يبكن أف األدبية أف تكوف استجابة الناس إٔب القوة اإلجتماعية.

الناس الذين يعتربكف حجر األساس كاف ىيبوليت تُت من اؼبدرسة الورا ية 
ية كضعت أوالؿ كسياف كمؤرخ فرنسي. البنيوية اعبينيتيق (ع كىو ناقدُُٕٖ-ُٖٔٔ)

ية كا نُت من األطر الرئيسية. لدمافع كدراسة البنيوية اعبينيتيقمات. عبو جولدماف اػبد
أكالع العالقة بُت معٌت عنصرا مل العناور األخرل ُب العمّ األديب نفسو. الثانيةع ىذه 

 العالقات تشكّ شبكة من ملـز للطرفُت.
(ع الفيلوسوفوف Lucien Goldmanذه النظرية لوسُت جولدماف )أسست هب

 األفرنجع قدـ نظرتو ُب كتابو  -اعوفكاإلجيم
 (The hidden God: a Study of Tragic vision in the tragedies of recine  الذم )

 ِّاؼبالدم. ُٔٓٗكتبو باللغة األفرقبية 
ظهرت ىذه النظرية كرد فعّ ضد "البنيوية النقية" الذم يتجاىّ العناور التارخبية 

ة  َت تارىبية. أهم يريدكف أف ينظركا إٔب النصوص من النصوص األدبية اليت يصبح نظري
 ّّاألدبية بووفها مؤسسة اإلجتماعية اليت يبكن تغيَتىا كمليئة بالتناقضات الطبقة.
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 جولدماف تقدـ البحوث ُب ويا ة البنيوية الورا ية  ال ة أمورع كىي:
 كينبغي النظر إٔب دراسة األدب ككّ. .1
اؿ األدبية اليت ربتوم على قيمة العمّ ينبغي دراسة األعماؿ األدبية األعم .2

 اعبهد )التوتر( بُت التنوع كالوحدة للمجلس بكامّ ىيئتو.
 إدا ًب العثور على الكيافع كمن ٍب ربليلها فيما يتعليف اغبلفية االجتماعية. .3

 طبيعة العالقة :
 تتعليف باػبلفية االجتمعية ىي عنصر كحدة كطنية. . أ

االجتماعية اليت كلدت من قبّ اؼبؤلف حبيث  اػبلفية نسخة من العآب ىي ؾبموعة . ب
 ّْيبكن تربيره.

( قد أفبرت نتاجا َُٖٗ-ُُّٗإف اغبية اغبافلة للوسياف جولدماف فيما بُت )
جتماعيا كنقدياع جعّ من  كتابات جولدماف ؾبتمعة مدرسة أك إرباىا ُب فلسفيا كا

طاع أف يوازف فيو بُت التفسَت اإلجتماعي للنص األديبع كلكنو تفسَت خاص كمتميزع إست
)الفردل كاعبماعى(. بّ امن فيو ب ف التحليّ اإلجتماعى للنص األديب كللظواىر 

كىو على  -يعاِب القيمة كاعبمالية إٔب جانب اؼبضموف كاحملتول –بالضركرة  -األدبية
الر م من إنطالقة من اؼبادية اعبدلية كتطبيقاهتا ُب السياسة كاإلقتصاد كالعلـو )إكبلزع 
ماركسع لينُتع تركتسكى( إال أنو كضل ضوابط كشركطا ربتفظ للنص األدىب بقيمة 

التوازف بُت  -كاألكؿ مرة -اإلجتما ية كالتارىبيةع كالفنية كاعبمالية ُب االف نفسو ؿبققا
اإلذباىات الشكلية الىت تفتقد التحليّ اإلجتماعى كاؼبضموىن كبُت اإلذباىات اؼبضمونية 

 ّٓية الىت هتمّ الشكّ الفٌت.اإلجتماعية كالنفس
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. ةارجياػبيةع كتبحث ُب األدب من زاكيتُتع نبا. اعبوىرية ك النظرية البنيوية اعبنتق
ييدأ الدراسة من دراسة من دراسة العناور اعبوىرية ) الوحدة كالتماسك ( كقاعدة 

إٔب بيانات. كعالكة على ذلكع فإف األحباث ربط عناور ـبتلفة من كاقل اجملتمل. ينظر 
العمّ على أنو انعكاس من مرةع كاليت يبكن أف تكشف عن جوانب اْب االجتماعية 
كالثقافية كالسياسية كاالقتصادية. كسيتم ربط األحداث اؽبامة ُب عصره مباشرة إٔب 

 ّٔالعناور اعبوىرية لؤلدب.
قد أف األدب ىو البنيوية. كىذا ال تقف كحدىاع كرأل فاركؽع جولدماف يعت

من األمور اليت تصادؽ عليها حىت يكوف البناء القوم. كمل ذلكع  كلكن الكثَت
جولدماف التوجد ولة مباشرة بُت النصوص األدبية مل بناء اإلجتماعية اليت أنتجت 
ذلكع كلكن أكؿ مشارؾ مل الطببقة االجتماعية اؼبسيطرة. كلذلكع فإف البناء ليست 

البناء الذين عاشوا ُب اجملتمل من شيئا جامداع بّ ىو نتاج عملية تارىبية مستمرةع ك 
العمّ األدب. حاكؿ الورا ية البنيوية للربط بُت النصوص األدبية كالكتاب كالقراء ُب 

 سياؽ التواوّ األديب كالبنيوية االجتماعية.
يوحي ىيكّ جو لدماف األدب رأبُت جوؿ األدب بشكّ عاـع كأكؿ أف األدب 

. ُب حُت أف الثا  ىو أنو ُب ؿباكلة للتعبَت ىو تعبَت عن كجهات النظر ُب عآب كنبي
عن كجهة نظر العآب إٔب أف مقدـ البالغ ىبليف شخصيات الكوفع كالكائناتع 
كالعالقات ىي كنبية. تعتـز جولدماف لسد الفجوة بُت النهج اعبوىرية ) البنيوية ( كالنهج 

ن العناور اعبوىرية االجتماعي ) خارجي (. فهم العمّ األديب ىو ؿباكلة ؿ فهم مزيج م
كعناور خارجي كذلك ؿ إ بات كجود االنسجاـ كالوحدة من أجّ إقامة ؾبمّ النموذج 

 أك ؾبمّ أنبية.
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سس يشمّ ُب البناء األساسية الذل يؤ إصباؿ اإلحتياجات من اؼبفاىيم اؼبذكورة 
األدبية آب كبناء األعماؿ ية كرؤية العؼبوضوع اعبماعقيقة اإلنسانية كااغبالنظريةع كىم 

 كسوؼ نتناكؿ كّ ىذه على النحو التإب:  ّٕلفهم كالتفسَت.ل
 

 (Fakta Kemanusiaan) يةاإلنسان قائيفاغب .ُ
كيؤخد من العلم. اإلنسيانية ىي األعماؿ من الناس شفهيا أـ بدنيا  قائيفاغب

كضل الثقافة كالفلسفة كالنوف عماؿ اإلصباعي اؼبثاؿ السياسي ك كجود أعمالو ىو األك 
 كالفنوف اؼبوسيقي كالفنوف اؼبوسيقي كالفنوف التشكيلية. اعبميلة

( أف حقيقة اإلنساف ىي اغبقائيف ُب اجملتمل ال Ratna, 2003: 360كقاؿ رتٍت )
وبسب عدد كتكونيو. كاغبقائيف ُب السوسيولوجية يستعد ُب اجملتمل ك كجودة نظر ُب 

ذج علم اإلنسا  كعلم عالقة حبقييف اجملتمل األخرل الذل يناسب على اجملتمل. النمو 
 اإلنسا  الثقاُب كنظر اغبقائيف على اعبنس قبلو أم اغبقائيف يبيٌت على اجملتمل.

جود األساس من البنيوية التوليدية. كلكّ العناور دعم ك اإلنسانية ىي  حقائيف
قيقة اإلنسانية لوجود اؼبقاود. اإلنساف ُب حالو ىو العملية ؽبيكّ اؼبتبادؿ أم اغبعلى 
بة كاؼبكمّ. من ناحية كاحدة اإلنساف يعمّ عمّ كامّ غبالو كمن ناحية أخرل اؼبتضار 

 ال وبصّ أعمالو ألسباب اؼبسائّ.
 (Subjek Kolektifالشخصي اعبماعي )    .ِ

قيقة اإلنسانية ىي نتيجة النشاط البشرم بووفو موضوعا. نفسيم اؼبواضيل إٔب اغب
زيادة  ماعية )التارىبية(. بوسل األفرد ملقسمُتع اغبقائيف الفردية )شهوا ( ع كاغبقائيف اعب
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الر بة اعبنسية ال تكوف قادرة على إنشائة. موضوع الفرضية العابرة ليس ؾبموعة من 
 ّٖاألفراد اآلتى تقـو بنفسهمع بّ ىيا عبماعة.

كمل ذلكع مفهـو اؼبوضوع اعبماعية ال يزاؿ  امضا. كقد اجريت ىذه الدراسة 
ماعات اإلقليميةع ك َتىا. وبدد كؾبموعة العماؿع كاعب قادرة على القرابة ؾبتموعةع

جتماعية باؼبعٌت اؼباركسي ألنو  بت ؾبموعتو ُب التاريخ الذم خليف جولدماف الطبقة اال
يةع ار يخ البشرم. ُب البنيوية اعبنتقنظرة كاملة كشاملة عن اغبياة كب  ر على تطور الت

 .اؼبوضوع اعبماعية ىي الطاقة لبناء كجهة النظر
 Pandangan Dunia)   العآب ) رؤية   .ّ

العآب أنو الًتكيبية العمومية عنده اؼبعٌت كالفهم الكامّ عن  قاؿ جولدماف أف رؤية
الدنيا كي خد معناه بصعوبة ككاملة. نظرة الدنيا ىي الًتكيبية الفكرية كالعاطفية اليت 

جملتمل الذم يوحد تستطيل أف توحد قائم اجملتمل األخرل كىي شكّ الوعي من قائم ا
 األفرد كيكوف القائم الذم عنده ىوية اجملتمل. 

ولدماف ُب فاركؾ أها اإلوطالح اؼبناسب الكامّ من األفكار كالعواطف كقاؿ ج
 ّٗكيتعليف مل أفراد اجملتمل كقائم اجملتمل األخرل معا كتنميتها من إقتصاد اجملتمل اؼبتعُت.

لو فهما كلهمع كُب ىذا اغباؿ يفرؽ ىو الوعي اؼبمكن الذم ليس  لعآبا رؤية
الوعي اغبقيقي ىو الوعي الذم عنده األفراد ُب  َْالوعي اؼبمكن على العي اغبقيقي.

اجملتمل كىم األعضاء فيو اؼبثاؿ العائلة كاؼبهنة ك َت ذالك. الوعي اؼبسكن ىو الوعي 
 ُْ.الذم على األعضاء كلهم اؼبفرؽ اؼبنسب كاؼبتعليف بُت عالقة الناس كالعآب
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 (Struktur Karya Sastraبناء األعماؿ األدبية )   .ْ
ف ربليّ األدب يًتكز ُب كحدة العناورع كىو ربليّ البنية يقوؿ جولدماف أ

اف أف الشعر ىو قصة عن اؼبنسوجة اليت ربيط باألعماؿ األدبية. كمن ٍب يعرؼ جولدم
 والة القيم ُب الدنيا.طلب  ياب أ

 
 Pemahaman dan Penjelasan))جدلية الفهم كالبياف  .ٓ

إف القاعدة األساسية من اعبدلية ىي معرفتها عن الواقل البشرل الذل ال ينكشف 
مالؿبة إال بعد توضيحها كدؿباىا ُب كلية الواقل. كمن أجّ ذلكع طور جولدماف 

اعبزء كالفهم البياف. كاعبدلية عند جولدماف تؤكد ُب عدـ كجود نقطو -مصطلح الكلية
ة كعدـ كجود النهائ. كُب ىذه السياؽ كانت األفكار كّ األفراد األنطالؽ الصحيح

ليست ؽبا معٌت إال إذ كضعنا ُب كلية البنية. ككبن ال نفهم كلية البنية اال بعد معرفة جزة 
 البنية اليت ينت البنبة.
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 الفصل الثالث

 ت وتحليلهاعرض البينا

 في القدس  القصيدة .أ 

ّٖٕٓٔرقم القصيدة :  : فصحى نوع القصيدة   ملف ووٌب: ال يوجد 
 

 عن الدار قاتوف األعادم كسوز ىا      #مررنا على دار اغببيب فرذنا     

 فماذا ترل ُب القدس حُت تزكر ىا       #فقلت لنفسي ردبا ىي نعمة     

 إذا مابدت من جاتب الذرب دكرىا      #ترل كّ ما ال تستطيل احتمالو  

ُّّ الغياب يضَت ىا     #  كماكّ نفس حُت تلقى حبيبها   تيسرُّ كال ك

 فليس دب موف عليها سركرىا      #     فاف سرىا قبّ الفراؽ لقاؤه  

 فسوؼ تراىا العُت حيث تديرىا      #مىت تبصر القدس العتيقة مرة      

 تسر كال كّ الغياب يضَتىا     # كما كّ نفس حُت تلقى حبيبها   

 #      دارت على أىلها دكائرىا        يابؤس بغداد دار فبلكة    

 ُب القدسع بائل خضرة من جورجيا برـه بزكجتو
 يفكر ُب قضاء إجازة أك ُب طالء البيت

 ُب القدسع توراةه ككهّ جاء من منهاتن العليا
 يفقو فتية البولوف ُب أحكامها
 ُب القدس شرطي من األحباش
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 يغليف شار عان ُب السوؽع
 يبلغ العشرينعرشاشه على مستوطن ٓب 
 قبعة ربٌي حائط اؼببكى

 كسياح من اإلفرنج شيقر اليركف القدس إطالقان 
 تراىم ي خذكف لبعضهم ووران 
 مل امرأة تبيل الفجّ طوؿ اليـو
 ُب القدس أسوار من الروباف

 ُب القدس مًتاسه من األظبنت
 ُب القدس دب اعبندي منتعلُت فوؽ الغيم

 ُب القدس ولينا  لى األسفلت
 لقدس من ُب القدس إال أنتُب ا

 كتلفت التاريخ ٕب مبتسمان 
 أظننت حقان أف عينك سوؼ زبطهمع

 كتبصر  َتىم
 ىا ىم أمامكع

 منت نص أنت حاشية عليو كىامش
 أحسبت أف زيارة ستيزيح عن كجو اؼبدينة يا بٍت
 حجاب كاقعها السميك لكي ترل فيها ىواؾ

 ُب القدس كّ فىت سواؾ
 حكم الزماف ببينها كىي الغزالة ُب اؼبدلع

 ما زلت تركض إ رىا مذ كٌدعتك بعينها
 رفقان بنفسك ساعةن إ  أراؾ كىنت
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 ُب القدس من ُب القدس إال أنت
 يا كاتب التاريخ مهالن 
 فاؼبدينةي دىريىا دىرافً 

 دىره أجنيب مطمئنه ال يغَتي خطوه
 ككانو يبشي خالؿ النـو
 كىناؾ دىر كامن متلثمه 
 لقـويبشي بال ووت خذار ا
 كالقدس تعرؼ نفسها

 فاس ؿ ىناؾع اػبليف يدللك اعبميل
 فكّ شيء ُب اؼبدينة

 ذك لسافع حُت تس لوع يبُت
 ُب القدس يزداد اؽبالؿ تقوسان مثّ اعبنُت

 حذبان على أشباىو فوؽ القباب
 تطورت مابينم عرب السنُت عالقة األب بالبنُت

 قرآفُب القدس أبنيةه حجارهتا اقتباسات من اإلقبيّ كال
 ُب القدس تعريف اعبماؿ مثمن األضالع أزرؽع

 فوقوع ياداـ عزُّؾع قبةه ذىبيةٌ 
 تبدك برأييع مثّ مرآة ؿبدبة

 ترل كجو السماء ملخصان فيها
 تدلليها كتدينها

 توز عها ك كياس اؼبعونة ُب اغبصار
 ؼبستحقيها
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 إذا ما أمة من بعد خطبة صبعة
 مٌدت ب يديها

 الناس كُب القدس السماء تفرقت ُب
 ربمينا ككبميها

 ككبملها على أكتافنا ضبالن 
 إذا جارت على أقمارىا األزماف

 ُب القدس أعمدة الرخاـ الداكنات
 ك فَّ تعرييف الٌرخاـ دخاف

 كنوافذه تعلو اؼبساجد كالكنائس
 أمسكت بيد الٌصباح تريو كيف النقش باأللواف

 كىو يقوؿ:"ال بّ ىكذا"
 فتقوؿ:" ال بّ ىكذا"

 اؿ اػبالؼ تقاظباحىت إذا ط
 فالصبحي حٌر خارج العتبات لكن

 إف أراد دخوؽبا
 فعليها أف يرضى حبكم نوافذ الٌرضبن

 ُب القدس مدرسة ؼبملوؾ أتى فبا كراء النرع
 باعوه بسوؽ لباسة ُب أوفهافى 
 لتاجر من أىّ بغدادو أتى حلبان 

 فخاؼ أمَتيىا من زرقة ُب عينو اليسرل
 ف عطاه لقافلةو أتت مصران 

  وبح بعد بضل سنُت  الب اؼبغوؿف
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 كواحب السلطاف
 ُب القدس رائحة تلخص بابؤل كاؽبند ُب دكاف عطار

 خباف الزيت
 كاهلل رائحة ؽبا لغة ستفهمها إذا اوغيث

 كتقوؿ ٕب
 إذ يطلقوف قنابّ الغاز اؼبسيِّّ للدموًع عليَّ 

 "ال ربفّ هبم"
 كتفوح من بعد اكبسار الغازع كىي تقوؿ ٕب

 أيت!""أر 
  القدس يرتاح التناقضُب

 كالعجائب ليس ينكري ىا العباد
 ك ها قطل القماش يقلبوف قديبها كجديدىا

 كاؼبعجزات ىناؾ تلمس باليدين
 َب القدس لو وافحت شيخان أك ؼبست بنايوَّ 

 لوجدت منقوشان على كفيك نص قصيدة
 يا ابن الكراـ أك ا نتُت

 ُب القدسع ر م تتابل النُّكبات
 اعبٌوع ريح طفولة ريح براءة ُب

 فًتل اغبماـ يطَت يعلن دكلة ُب الريح بُت رواوتُت
 ُب القدس تنتظم القبورع

ا  ك هن سطور تاريخ اؼبدينة كالكتاب تراهبي
ُّّ مرُّكا من ىنا  الك
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ّي من أتاىا كافران أك مؤمنا  فالقدس تقب
 أمرير هبا كاقرأ شواىد ىا بكّ لغات أىّ األرض

 إلفرنج كالقفجاؽ كالصِّقالب كالبشناؽفيها الزنجي كاإلفرنج كا
ّي الٌلو كاؽبالؾع ع أى  كالتاتاري كاألتراؾي
ع كالفجاري كالنسَّاؾع  كالفقراءي كاؼبالؾي

ُّّ مىن كطى الثرل  فيها ك
 كانوا اؽبوامش ُب الكتاًب ف وبحوا نٌص اؼبدينة قبلنا

 ياكاتب التاريخ ماذا جٌد فاستثنيتنا
 أرأيتها ضاقت علينا كحدنا!

 شيخ فلتيعًد الكتابة كالقراءة مرة أخرليا 
 أراؾ غبنت

 العُت تغمضع ٍب تنظم
 سائيف السيارة الصفراءع ماؿ بنا مشاال

 نائيان عن باهبا
 كالقدس وارت خلفنا

 كالعُت تبصر ىا دبرآة اليمُت
 تغَتت ألواها ُب الشمسع من قبّ الغياب

 إذ فاج تٍت بسمة
 ٓب أدر كيف تسللت للوجو

 معنت ما أمعنتقالت ٕب كقد أ
 ي يها الباكي كراء السورع أضبيف أنت؟

 أجننت؟
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 ال تبك عينك أيها اؼبنسيُّ من منت الكتاب
 ال تبك عينك أيها العريب كاعلم انو

 ُب القدس من ُب القدس لكن
 ال أرم ُب القدس إال أنت

 
 لمحة حياة تميم البورغثي  .ة 

الشاعر الفلسطيٍت مريد سبيم الرب و ي شاعر فلسطيٍت ع كلد ُب القاىرة. كالده 
أكمّ دراستو ُب اعبامعيت القاىرة كبوسطوف  ِْالرب و ي ككالدتو الركائية رضول عاشور.

األمريكية. حظيت مؤلفاتو بقدر كافر من االىتماـ على الصعيدين النقدم كاألديب كما 
ا عن حققت انتشارا صباىريا كاسعا عند النقادع كأشهرىا القدس. كىي أبيات شعرية تصور لن

 .أحواؿ القدس احملتلة

سبيم الرب و ي ألف كعرض ستة دكاكين الشعرية بلغة عربية فصحى كعمية ع كىي 
(ع " ُب القدس  ََِٓ( ع " مقاـ عراؽ) َََِ( ع  " اؼبنظر" ) َُٗٗ"ميجنا" ) 

( ككتاباف عن سياسة العرب كتارىبها.  َُِِ(ع " يا مصر ىانت كبانت " )  ََِٖ") 
. كعمّ أستاذا ُب ََِْرة ُب العلـو السياسية من جامعة بسطوف عاـ حصّ على الدكتو 

جامعة جورج تاكف كمعهد برلُت للدراسات اؼبتفدمة كاعبامعة األمريكية ُب القاىرة ع كىو 
. ككاتب اعبريدة ُب مصر كلبناف ََِٖ – ََِٕأيضا عمّ باحثا ُب معهد برلُت بُت 

ُب مصر. كاالف ُب  َُُِالسياسيُت عاـ يناير مل  ِٓ. كشارؾ ُب الثورة ََِّسنة 
 ّْبَتكت عمّ استشارا للجنة األمم اؼبتحدة االقتصادية كاالجتماعية لغرب أسيا.
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 Tamim Al-Barghouti, In Jerussalem and other poems (Interlink Books, 

2017) 
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 تحليل البيانات .ج 
 مالمح من صورة القدس فى اللوحة األولى: .1

     عن الدار قاتوف األعادم كسوز ىا       #مررنا على دار اغببيب فرذنا     

 فماذا ترل ُب القدس حُت تزكر ىا        #عمة     فقلت لنفسي ردبا ىي ن

 إذا مابدت من جاتب الذرب دكرىا      #ترل كّ ما ال تستطيل احتمالو  

الشاعر "سبيم الرب و ي" ُب رائعتو ىذه أف يظهر سباىيان بُت القدت كاغبديثع  حاكؿ
ف يبدأ قصيدتو من خالؿ الوقوؼ على األطالؿ على مبط القصيدة العربية التقليديةع كأ

بالنظم على مبط الشعر العمودم على  رار النظم الشعرم القدتع ٍب ينتقّ إٔب النظم على 
طريقة الشعر اغبديث )اغبر(ع كّ ذلك ليتما ىى مل موضوع القصيدةع كىو مدينة القدس 

  الضاربة ُب أعماؽ التاريخع اغباضرة بشخصيتها الواقعيةع كالواقعة ربت االحتالؿ.

ُّّ الغياب يضَت ىا      #نفس حُت تلقى حبيبها   كماكّ   تيسرُّ كال ك

 فليس دب موف عليها سركرىا      #     فاف سرىا قبّ الفراؽ لقاؤه  

 فسوؼ تراىا العُت حيث تديرىا      #مىت تبصر القدس العتيقة مرة      

لشعراء ف يقف على طلّ األحبة اؼبتمثّ ُب مدينة القدسع كعادة االشاعر أ حاكؿ
الذين يقفوف على األطالؿع كلكن ؿباكلتو ىذه ٓب تتمع بسبب قوانُت االحتالؿ اليت سبنل 

لن يشاىد سول  –كإف كاف ذلك كاقعان  –دخوؿ القدسع عندىا أخذ يعزم نفسو ب نو 
مايسوؤه داخّ اؼبدينةع كما ال وبتملوع بسبب التغيَتات االحتالليةع كسوء اؼبعاملة. كأكمّ 

 ه ما قالو على سبيّ اغبكمة:العزاء عند

 تسر كال كّ الغياب يضَتىا      #كما كّ نفس حُت تلقى حبيبها      
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أف يبقي وورة القدس السابقة ُب ـبيلتو قبّ أف يفار قهاع ألها ىي  وباكؿٍب ىو 
الصورة اليت تعجبو كيسر اليهاع وورة القدس العتيقة القديبة قبّ أف يدنسها االحتالؿ. كلذا 

اعر وباكؿ أف هبمل بُت وورة القدس اغبالية اؼبتغَتة احملتلة اليت ال اليت ال تسرهع كوورة فالش
 القدس القديبة احملافظة على كّ ما فيها من قدسية كطهارة كأوالةع كتلك ىي اليت تسره. 

كالشاعر يركز على الصورة الشعرية ُب قصيدتو ىذهع ألنو يعرؼ األ ر الذم تًتكو 
اؼبتلقيع كدكرىا ُب توضيح ؾبريات األمور ُب مدينة القدسع فالصورة الصورة ُب نفس 

الشعرية ىي السمة اؼبميزة اؼبخطاب الشعرمع كاغبد الفاوّ بُت لغة الشعر كلغة النثرع ذلك 
اؼببدأ الثابت ب ف كثَتا من مكونات اللغة الشعرية قابلو للتغَت كالتطورع كلكن الصورة تبقى 

  ا قبد سبيم الرب و ي يصر على تعدد ووره ُب ىذه القصيدةعكؽبذ ْْعُب القوؿ الشعرم
 كتلوينها دبا يتناسب فنان كموضوعان مل القدس كقضيتها. 

أظهر الشاعر األ ر النفسي الذم شعر بو جراء التصادـ مل قانوف اؼبنل اؼبعادمع 
لذم لفاء( االذم منعو من االقًتاب من ديار األحبة اؼبقدسةع كاستخدـ ُب ذلك حرؼ )ا

-فإف -فماذا  –فقلت  –أك ردبا إلظهار اؼبفاجاة كقو لو: )فردنا  ْٓعجاء للعطف كاإلتباع
فسوؼ( لعلو بذلك يوائم بُت ىوؿ اؼبفاجاة كاأل ر النفسي الذم انعكس عليو. أك  -فليس 

 ىبفف من شدة كقل الصدمة ك ىوؽبا اليت تفاج  هبا على أسوار القدس. 

كاؼبفاجئع عب  كذلك إٔب أسلوب االلتفات الذم ُب  كليواجو الوضل النفسي الطارئ
كىو يبثّ ظاىرة أسلوبية تعتمد أيضان  ْٔمعٌت حفيقتو يعتمد على حركة الذىن كانتقاؽبا من

 ْٕ.اؾ النسيف اللغوم من ويغة أخرلعلى انته

                                                           
 ُِع الصورة الشعريةع دراسة ُب شعر أيب سبٌاـع مطبعة آنفوع فاسع اؼبغربع ص ََِٓالقاظبيع ؿبمدع  ْْ
 ُِٓع سر وناعة اإلعرابع دراسة كربقييف حسن ىنداكمع دار القلمع ص ُّٗٗابن جٍتع أبو الفتح عثمافع  ْٓ

  ٗٓالتكوين البديعيع ص ع بناء األسلوب ُب شعر اغبدا ةعُٖٖٗعبد اؼبطلبع ؿبمدع  ْٔ
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"كااللتفات يعد كذلك" من السمات التضليلية اليت ت سر كجداف الشاعرع فيلج  
 –فقلت  –حيث نوع ُب اػبطاب:" مررنا  ْٖرئع كتطرية لنشاط السامل"القاإليها ؼبدكرة 

تدير ىا " كُب تنويل اػبطاب شد النتباه اؼبتلقيع كلفت  –تبصر  –يضَتىا  –بدت  –تر 
 ألنبية اؼبوضوع. 

كقبده كذلك ُب ىذه اللوحة يلٌوف ُب األساليبع في ٌب باألسلوب اػبربم بداية 
كفيو قوؿ الشاعر "ال نستطيلع ما كّع  ْٗد من أقساـ اػبربلنفي الذم يعالقصيدةع كمنو ا

ليس دب موف"ع كي ٌب أيضان باأل سلوب اإلنشائي الذم جاء ىنا على ىيئة االستفهاـع 
كقوؿ الشاعر   َٓىو طلب من اؼبخاطب أف ىبربؾ" "كاالسفهاـ استخبارع كاالستخبار

يرل ُب ىذه اؼبدينة اؼبقدسة  "فماذا ترل" أراد الشاعر أف يستحرب كيستوضح ماذا عساه أف
اليت تغَتت أحواؽباع كقد عمد الشاعر إٔب إهباد إ ارات خطابيةع ك ساليب الطلب من 
استفهاـ كنداء كأمرع كما فيو من تكرار لفظي كاف يعٍت أف الشاعر يتعمد إٔب حد بعيد 

 ُٓ.تخداـ مثّ ىذه الوسائّ الفنيةاس

إليو و مذىب من مذاىب العربع عب كا كيلج  الشاعر إٔب التكرار الذم يعرؼ "ب ن
كقد تنوع التكرار عنذ الشاعرع فجاء التكرار ُب الصوتع فقد لو  ِٓاجّ التوكيد كاإلفهاـ من

مرة(ع كووت السُت ُِمرة(ع كووت اؽباء )ِٓحظ تكراره لصوت أك حرؼ الراء )

                                                                                                                                                                      
 َِٓع البال ة كاألسلوبيةع اؽبينة اؼبصرية العاملة للكتابع ص ُْٖٗعبد اؼبطلبع ؿبمدع  ْٕ
ع شعرية االنزياحع دراسة ُب اعبماليات العدكؿع مؤسسة ضبادة للدراسات اعبمعية كالنشر ََُِضبرة العُتع خَتةع  ْٖ

 ِِْكالتوزيلع إربدع األردفع ص 
 ٕٕع اإلتقاف ُب علـو القرآفع اؼبكتبة الثقافيةع ص ُّٕٗالدين عبد الرضبنع  السيوطيع جالؿ ْٗ

 ٕٕع دالئّ اإلعجازع دار الكتب العلميةع بَتكتع ص ََِٓاعبرجا ع عبد القاىرع َٓ
 ٕٖع القدس كالشعر بُت الرؤيا كالتعبَتع األردفع ص ََِٖاغبلوٕبع ؿبمودع  ُٓ

 ِّٓشرحو السيد أضبد وقرع اؼبكتبة العلميةع بَتكتع ص ع ت كيّ مشكّ القرآفع ُُٖٗابن قتيبةع  ِٓ
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فيو تكرير كترديد  ّٓعات(. كووت الراء لثوم مكرر ؾبهورمر َُمرة(ع كووت الداؿ )ُُ)
فيو تكرير كترديد يتنا م من  ْٓعث. كووت اؽباء احتكاكي مهموسيتنا م من اغبدي

فيو تنبيو كإ ارة للفكرع كعندما جاء ُب ركم  ٓٓعث. كووت اؽباء احتكاكي مهموساغبد
البيت ُب مطلل القصيدة جاء ليتوحد مل قصيدة أيب يعقوب اػبريبي اؽبائية ُب ر اء بغداد 

 اقولو:اليت منه

 يابؤس بغداد دار فبلكة     #      دارت على أىلها دكائرىا 

فاعبانب الصوٌب للقافية من الناحية اعبمالية ترجح كظيفتها الوزنيةع أنبيتها باعتبار 
ذه الوظيفة أف القافية تشَت إٔب ختاـ بيت الشعرع كما تؤدم إٔب سبييز جوانب متعددة من ى

عر دقيف ُب اختيار ىذه القافيةع ألف قصيدتو ىذه ىي ر اء كك ف الشا ٔٓعالداللية للقافية
فيو مالءمة مل  ٕٓعاع كووت السُت احتكاكي مهموسللقدس كأىلها لبياف عظم مصاهب

فيو تنبيو كإ ارة أيضانع كتكرار ووت  ٖٓة "القدس"ع كالسُت حرؼ وفَتمالسُت ُب مفرد
لعاـ. كتكرار اغبرؼ )الصوت( الداؿ فيو قطل ُب الصوت كقوة تتناسب مل الراء كمل اعبو ا

رار اغبرؼ أدؽ كما يعد تك  ٗٓعاؽ اؼبوسيقي للعبارة الشعريةيعد دعامة من دعامات السي
أما التكرار ُب الكلمةع فقد تكررت كّ من كلمة )القدس(ع ك)ترل(ع  ُٕألواف التكرار )

كررة ك)نفس( مرتُتع ككلمة )كّ(  الث مراتع كجاءت كلمة )تسٌرع كسرىىاع كسركرىا( م
 على اختالؼ االشتقاؽ.
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 :مالمح من صورة القدس فى اللوحة الثانية .9
 ُب القدسع بائل خضرة من جورجيا برـه بزكجتو

 يفكر ُب قضاء إجازة أك ُب طالء البيت
 ُب القدسع توراةه ككهّ جاء من منهاتن العليا 

 يفقو فتية البولوف ُب أحكامها 
 ُب القدس شرطي من األحباش

  السوؽعيغليف شار عان ُب
 رشاشه على مستوطن ٓب يبلغ العشرينع

 قبعة ربٌي حائط اؼببكى
 كسياح من اإلفرنج شيقر اليركف القدس إطالقان 

 تراىم ي خذكف لبعضهم ووران 
 مل امرأة تبيل الفجّ طوؿ اليـو 

 ُب القدس أسوار من الروباف
 ُب القدس مًتاسه من األظبنت 

  ُب القدس دب اعبندي منتعلُت فوؽ الغيم
 ُب القدس ولينا  لى األسفلت 
 ُب القدس من ُب القدس إال أنت

أما وور القدس ُب اللوحة الثانيةع فقد جاءت مركبة من ؾبموعة من الصور الواقعية 
اؼبشاىدة داخّ اؼبدينةع لتشكّ ُب ؾبموعها الصورة العامة الواقعية ؼبذينة القدس ربت 

 االحتالؿع فماذا يشاىد ُب ىذه الصورة: 
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ة لبائل اػبضرة من جرجياع كوورة لرجّ )متدين( من منهاتن يعلم الفتية أحكاـ وور 
التوراةع كوورة لشرطي يغليف شارعان ُب سوؽ اؼبدينةع كوورة لرجّ مستوطن وبمّ رشاشان 
لتحويف اؼبسلمُتع كوورة آخر وبيي حائط اؼببكى بقبعتوع كوورة لسياح من الفرقبة 

ل بائعة للفجّ ُب الساحةع كوورة القدس ب سوار ىا  اليهتموف بّ بالتقط بعض الصور م
كالروبافع كوورة القدس كهبا اؼبتاريس كاغبواجز اإلظبنتية الصهيونيةع كوورة القدس كهبا 
جنود االحتالؿ ينتشركف ُب كّ مكنع كوورة القدس كقدقاـ اؼبصلوف يصلوف على 

 ووؿ إٔب اؼبسجد األقصى. اإلسفلت ُب الشارعع ألف اليهود منعود منعوا اؼبصلُت من الو 

ىذه الصورة الواقعية للقدسع كاليت أظهر فيها الشاعر ـبتلف شرائح اجملتملع خاوة 
الشخصيات اآلحتالليةع مثّ: بائل اػبضرةع كاؼبتدين اليهودمع كالشرطيع كاؼبستوطنع 
كحامّ الرشاشع كالسائحوف الفرقبةع كاعبنود احملتلُتع يقابلها شخصيات أسالمية جاءت 
بيت اؼبقدس للصالة ُب اؼبسجد األقصى. فمنعت من الوووؿ إليوع فصلى الناس على 
الشارع )على األسفلت(. كيظهر الشاعر ىنا وورة أخرل ُب مواجهة الصورة البشرية 
اؼبتحركةع كىي وورة مادية تتمثّ بصورة القدس ب سوارىا اليت تنبعث منها رائحة الروباف 

ي للمتاريس اليت أقامها االحتالؿع حىت يتمًتس خلفها جنوده الزكيةع كوورة مادية أخرلع ى
من أجّ قنص أبناء القدس. كقد مثلت الصورة البشرية اؼبتحركة كوورة اؼبتاريسع الواقل 
الذم طرأ على مدينة القدس من جراء التواجد االحتالٕب اليهودمع كلكن حاكؿ الشعر أف 

ع سبثّ بصورة أسوارة أسوارىا اليت تنبعث يستنهض وورة من الًتاث األويّ ؼبدينة القدس
منها رائحة اغبضارة التارىبية القديبةع كىي ر م قدمها ك عمقها ُب التاريخع إالأف راكبة 
الروباف التيقة الزكية ما زالت تعطر أجواء اؼبدينةع كتذكر ب والة ىذه اؼبدينة كقدسيتهاع 

 كجبذكرىا الطاىرة اليت هبب أف تعود إليها.
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الشاعر أووؿ ىؤالء اليهود احملتلُتع فهم من جنسيات  َت عربية كبعيدة   زكقد أبر 
عن العرب كالعركبة كالدينع فهم من بينات ؿبتلفة ُب العرؽ كاللغة كالفكر كالدين كالعادات 
كالتقاليدع فهم من جورجيا كمنهاتنع كاغببشةع كمن سائر بالد اإلفرنجع جاءكا إٔب فلسطُت 

وبملو مستوطنع أك جندم يًتبص خلف متاريس اإلظبنت لقنص  كالقدسع يوحدىم رشاش
 األخر الفلسطيٍتع أك ليطرده كيقيم مكانو.

إذف ىذه وورة اجملتمل )اػبليط( اليهودم الذم احتّ مدينة القدسع كاليت ما زالت 
 تظللها أسوار الرحاف العتيقة كدليّ على عزهتا كمشوخها كإبائها.

عر أف يبث ُب ىذه اللوحة ووران من التكرارع ككسط ىذه األخالطع حاكؿ الشا
لتتالءـ مل اعبو العاـ ؽبذه الصورةع كلتعمّ على تثبيت اؽبويةع كالشخصية اؼبقدسيةع كلتبُت 
مدل أنبية الشيء اؼبكررع فقد عمد الشاعر إٔب تكرير كلمة "ُب القدس" تسل مراتع كمرة 

السكا  أوبح يعيش داخّ  أخرل ؼبفردة "القدس". كذلك حىت يظهر أف ىذا اؼبزيج
القدسع كلكن القدس مهما طاؿ الزمن ع فإف رائحة الروباف ستبعث ُب النفوس اؼبؤمنة ركح 

 اعبهاد ك النضاؿع إلزالة ىذه القبعات الضالةع كربّ مكاها عمائم اإليباف.

وس كقبد الشاعر يكثر ُب ىذه اللوحة من ووٌب التاء كالشُتع فالتاء حرؼ مهم   
وباكؿ الشاعر أف يتكئ عليو ُب مناطيف متعدد من اؼبفردةع ففي أك ؽبا مثّ:  َٔانفجارم

"توراةع تراىم..." كُب كسطها مثّ: "فتيةع مًتاس..." كُب آخرىا مثّ: "البيتع قبعةع 
أنت..." كتركيز الشاعر على ىذا اغبرؼ ك نو يركز على حجم اؼبعاناة اليت يعيشها أبناء 

الذم طرأ على اؼبدينة اؼبقدسةع كالشُت حرؼ تفشي كانتشارع  القدسع كإظهار مدل التغيَت
احتكاكي مهموس )نفسو( يتقاطل مل تفشي احملتّ كسطوتو على الشعب الفلسطيٍت 

 اعبريحع كيتوحد مل فبارسات احملتّ اؼبنتشرة ُب كّ مكافع ُب القدس كخارجها. 
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لوحة )فتيةع كيلج  الشاعر إٔب إحالؿ عدد من ويغ صبل التكسَت داخّ ىذه ال
ب حكاـع األحباشع اإلفرنجع وورع الساحاتع أسوارع جنذ( ليتناسب ذلك مل اعبموع 
كاالختالط لليهاكد كاحملتلُتع كك ف الشعر وباكؿ أف يظهر وورة اعبمل ُب السكاف كاجملتملع 

 كُب األووؿ كاألمكنةع كُب األفكار كاؼبهن.

لغيبة موجهة للمحتّ: البائلع كالتوراةع كيتنوع اػبطاب مًتكزان بُت الغيبة كاؼبخاطبع ا
كالشرطيع كالسائحع كاعبندمع كاؼبستوطنع كاؼبخاطب "تراىم ي خذكف..." موجو للشخص 
الذم جرده الشاعرع لَتاقب األحواؿ كسَت األمور ُب اؼبدينةع كقد جاء ىذا النوع ؼبرة 

ؼبتكلم الدالة على كاحدةع ككذلك انفرد اؼبتكلم أيضان ؼبرة كاحدةع عندما جاءت ويغة ا
 اعبمل اػباوة بالصالة من خالؿ قولو: "ُب القدس ولينا على اإلسفلت".

 مالمح من صورة القدس فى اللوحة الثالثة: .3
 كتلفت التاريخ ٕب مبتسمان 

 أظننت حقان أف عينك سوؼ زبطهمع
 كتبصر  َتىم 
 ىا ىم أمامكع

 منت نص أنت حاشية عليو كىامش 
 ن كجو اؼبدينة يا بٍتأحسبت أف زيارة ستيزيح ع

 حجاب كاقعها السميك لكي ترل فيها ىواؾ
 ُب القدس كّ فىت سواؾ

 كىي الغزالة ُب اؼبدلع حكم الزماف ببينها 
 ما زلت تركض إ رىا مذ كٌدعتك بعينها 

 رفقان بنفسك ساعةن إ  أراؾ كىنت



  َْ 
 

 ُب القدس من ُب القدس إال أنت

التشخيصع فقد شخص التاريخع كيلجان شاعرنا ُب ىذه اللوحة إٔب أسلوب  
كجعلو قبيلو احملاكر لوع كٓب يكتف منو التلفتع بّ تعداه إٔب التبسمع كالتبسم ىنا ردبا ضبّ ُب 
 وبو السخريةع بّ الدىشة كاآلستغراب من الشاعر اؼبقابّ لوع أك ردبا جاء تبسمو من باب 

اليت  يبها االحتالؿ   بث ركح التهدئة كالطم نينة ُب قلب الشاعر الالىث خلف  زالتوع
خلف قضبانوع أك الباحث عن نظرة ووب القدس ىبفف هبا من كطاة الشوؽ للمدينة 

 اؼبقدسة.

كمشهد الصورة اغبوارم بُت شخصيتُتع الشخصية األكٔب جٌردىا الشاعر كشخصها 
للتاريخ اؼبتلفت اؼببتسمع كالشخصية األخرل للشاعر ذاتو كىو اؼبتلقي كاؼبخاطب كاؼبستمل 

 ا يتحدث بو التاريخ لوع أكىباطبو بو.ؼب

كقد حاكؿ الشاعر أف يتحدث عن نفسو كقضيتةع كعن قدسوع من خالؿ شخصية  
 التاريخع كجعّ من نفسو تلك الشخصية اؼبستمعة اليت ذبيد فن االستماع.

كتظهر الصورة شخصية التاريخ كىو ينهاؿ باألسئلة على الشاعرع على"ُب القدس 
نت". فيتساءؿ التاريخ أسئلة استفهامية ربمّ خالؽبا اإلخبار بالوقائل من ُب القدس إالأ

اؼبا لة على أرض القدسع كباإلنكار الذاٌب عبهّ الشاعر هبذا الواقلع كك ف التاريخ وبمّ 
 الشاعر مسؤكلية جهلو هبلو هبذه اغبقائيف.

قدسةع كالشاعر )التاريخ( من خالؿ تساؤالتو يظهر الواقل الذم تعيشو اؼبدينة اؼب
فمظاىر االحتالؿ منتشرة ُب كّ مكافع ككذلك شخووهمع ف ينما تنظر ستقل عينك 
عليهمع فهم يشكلوف اغبقائيف اؼبهمة ُب القدسع فما أنت إال كحاشية أك ىامش ُب منت 
نص كلو ؽبم. ٍب يردؼ الشاعر )التاريخ( دبرادفة ًؿ )أظننت( ب )أحسبت( أف زيار تك 
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اكم عرب عقود طويلة شيئ ؟ "كيشر النسيف التكرارم لعناور اعبمّ ىذه ستغَت من الواقل اؼبًت 
 االستفهاميةع اليت تعمّ على ربط السياؽ الشعرمع إٔب اعتبار االستفهاـ أداة فاعلةع تشكّ

ٍب يصور )التاريخ( القدس ك ها  زالة حكم الزماف ب ف تبقى  ُٔأساس البنية الداللية للنص "
 تستظيل أف تصّ إليها أك تراىا. لينهي حديثو مل ؿباكره حبيسة ربت سيطرة االحتالؿع ال

بعد أف رآه قد كىن كتعبع ب ف قدـ لو تصيحة مفادىا: أف يرفيف بنفسو ليسًتيح من اؽبم 
كالغم كالتعبع الذم أوابو جراء الركض أك البحث أك الرؤية ؼبدينة القدس. لقد حاكؿ 

وورتة ىذهع ُب لوحتو ىذهع على  أف يركز ُب –ر م كجود أسلوب االلتفات  –الشاعر 
أسلوب اؼبخاطب من خالؿ ركيزيتو تاء اؼبخاطب اؼبتصلة باألفعاؿع أك كاؼ اػبطاب 
اؼبتصلة باألماءع كإف عب  أخَتان إٔب ضمَت اؼبخاطب اؼبنفصّ )أنت(. كىذا األسلوب كإف 

 أك مسلمع أظهره الشاعر أنو ىو اؼبقصود اؼبباشر منوع لكنو ُب اغبقيقة قصد كّ فرد عريب
فلسطيٍت أك  َت ع ألف عليهمع كمن كاجبهم أف يعرفوا كّ ما يدكر ُب القدسع من تغيَتاتع 

 أك تبديّ للمالملع أك اعتداءات...

كالسطر الشعرم الذم بذأ بو الشاعر لوحتو ىذه "كتلفت التاريخ ٕب مبتسم " وبمّ 
اع ُب حُت اؽ فيو معٌت مُب طياتو مايسمى باؼبفارقةع اليت ىي شكّ من أشكاؿ القوؿ يس

فالشاعر ٓب يقصد التبسم اغبقيقي للتاريخ الذم ينبل من السركر  ِٔعيقصد منو معٌت آخر
كالفرحع كلكنو قصد منو السخرية كاالستهزاء هبذا الشاعر الذم ٓب يعرؼ إٔب اآلف حقيقة 

قتضي الوضل ُب القدسع ككيف تغَت دبجيء االحتالؿع كؽبذا فإف األسلوب الساخر مثال ي
كجود حدثع أك موضوعع أك كوف يفيض باؼبفارقة كالتقابّ كالسخريةع األمر الذم هبعّ 
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 ِٖع حوؿ نار الشعر القدت )مقاربات نقدية(ع عمافع األردفع صََِٔنصَتع أمّع  ِٔ



  ِْ 
 

شكيّ النص األديب لغة اغبدث كاألسلوب عنصرين ملتحمُت متشابكُت متناكبُت ُب ت
 ّٔ.كفكرأ"

أماعندما قاؿ الشاعر "كىي الغزالة ُب اؼبدل..." فإف الشاعر ىنا استخدـ الرمز 
بَت عن أحاسيس الشاعر الشعورية كالالشعوريةع أتى بو الشاعر ىنا  الذم ىو كسيلة للتع

(ع ِْكنوع من التداعي اغبر للمعا . كر بة منو ُب إجهاد اؼبتلقي ُب ربليّ ىذا الرمز )
فغزالة الشاعر سبيم الرب و ي رمز هبا للقدس اليت فٌرت من أيدم العربع الذين رفضوا أف 

 يرفضوف إعادهتا إٔب أوحاهبا. يدافعوا عنهاع كفارقتهم إٔب أناس

 مالمح من صورة القدس فى اللوحة الرابعة: .4
 يا كاتب التاريخ مهالن 
 فاؼبدينةي دىريىا دىرافً 

 دىره أجنيب مطمئنه ال يغَتي خطوه 
 ككانو يبشي خالؿ النـو 
 كىناؾ دىر كامن متلثمه 

 يبشي بال ووت خذار القـو

 كأسلوب النداء عادة يثَت النفس يبدأ الشاعر ُب ىذه اللوحة ب سلوب النداءع
كيوجهها كبو اؼبنادلع كوبدده الشاعر ب نو كاتب التاريخع كيطلب منو التمهّ كالًتكمع 
كعدـ التسرع ُب تسجيّ األحداثع فصورة القدس تعيش زمنُت ك كاقعُت ُب آف كاحدع 

ور إٔب كاقلع األكؿ كيبثّ احملتّ الذم يبدك ب نو مطمئن ال يتغَتع كلكن ىذا ال وبوؿ األم
فهي أضغاث أحالـ فيما يراه النائمع ألف الزمن اآلخرع كالواقل الثا  اغبقيقي للصورة يتمثّ 
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ُب أبناء فلسطُت الصامدينع فهم حذركف متلثموف وبذركف األعداء كيرقبوهمع كلكن إٔب 
 حُتع كإٔب أف ي ٌب القت اؼبناسب.

لتاريخ( احملاكر الرئيس لآل خر كلكنع كؼباذا ُب اللوحة السابقة أظهر الشاعر )ا
 الفلسطيٍت؟ كؼباذا ىنايوجو الشاعر نداءه لكاتب التاريخع كليس للتاريخ نفسو؟

إف الشاعر أظهر التاريخ ُب اللوحة األكٕب ب نو شخصية حواريةع تتحدث عن كاقل 
طب كُب ىذه اللوحة وباكؿ الشاعر أف ىبا  سطره كاتب التاريخع كك نو أوبح حقيقة ككاقعان.

الكاتب الذم كتب التاريخع كيطلب منو التمهّ ك الًتكمع حىت ال يكتب حقائيف مزيفةع 
تتحوؿ إٔب تاريخ مكتوب كك ف األمر قد انتهىع فلذلك عمّ الشاعر على تنبيو كاتب 
التاريخ ؽبذا األمرع كب ف األمر ليس كما كتب سابقانع ب ف القدس أوبحت يهودية ب سواقها 

كمن فيها. فما زاؿ ُب القدس أوحاهبا يعملوف حبذر كومت من أجّ كمتسوقيهاع ككّ ما 
 اليـو اؼبوعودع كاالنتقاـ من العدك اللدكد الذم ال يرحم.

كقد كرر الشاعر )يا كتب التاريخ( ُب اللوحة الرابعة عشرة كىذا ما سنشَت إليو ُب 
ن الكتابةع بّ حينوع كلكن يظهر لنا من ـباطبة الشاعر للتاريخع كالطلب منو التوقف ع

التمهّ كالًتكمع ما يدؿ على أنو وباكؿ أف يبُت لآلخرينع أك للذين وٌدقوا كذب اليهود 
بتزييف حقائيف القدس. كحقائيف التاريخع ب ها أرضهمع كأرض اؼبيعادع أراد الشاعر أف ينبو 
ػبطورة ىذا الكذب ككضوح زيف ادعائهمع فالقدس ىي أرض اإلسراء كامعراجع كستبقى 

 السالـ كاإلسالـ إٔب قياـ الساعة.أرض 

 :مالمح من صورة القدس فى اللوحة الخامسة .5
 كالقدس تعرؼ نفسها

 فاس ؿ ىناؾع اػبليف يدللك اعبميل
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 فكّ شيء ُب اؼبدينة
 ذك لسافع حُت تس لوع يبُت 

أردا الشاعر ُب ىذه اللوحة الصغَتة أف يثبت أف وورة القدس كتارىبهاع ككّ ما فيها 
ريبع كدليّ الشاعر على فلسطينية القدس كعركبتها كقدسيتهاع السؤاك لكّ ىو فلسطيٍت ع

اؼبوجودات داخّ القدسع فكّ ما ُب القدس لو لساف ينطيف ب وّ ىذه اؼبدينة كماربتويو. 
كالشاعر من خالؿ ىذه الصورة وباكؿ أف يظهر عراقة القدسع كب ف فلسطينيتها كعركبتها 

قبّ أف يعرؼ الناس اليهود. فكّ ما ُب القدس كإف ٓب متجذرة ُب التاريخ قبّ اليهودع ك 
 ينطيفع يدؿ مظهره على عراقة ىذه الدينة اؼبقدسةع كأف ال عالقة لليود هبا.

كقد جاءت ىذه اللوحة مكملة للوحة السابقة حبقيقة القدس ككاقعها العريب 
فيها تشهد  الفلسطيٍتع مهما حاكؿ اليهود طمس اؽبوية الفلسطينية فستبقى القدس بكّ ما

 على الواقل كاغبقيقة ب ها عربية إسالمية.

 مالمح من صورة القدس فى اللوحة السادسة: .6
 ُب القدس يزداد اؽبالؿ تقوسان مثّ اعبنُت

 حذبان على أشباىو فوؽ القباب
 تطورت مابينم عرب السنُت عالقة األب بالبنُت 

السريعة اػباطفةع أف  حاكؿ الشاعر ُب ىذه الصورة الصغَتةع من خالؿ ىذه اللوحة
يظهر حجم اؼبعاناة اليت يعيشها أبناء القدسع فجعّ اؽبالؿ اغبقيقي يتماىى بضعفو 
كتقوسوع مل أشباىو فوؽ القباب كاؼبآذفع ليتوحد اال  ناف ُب إظهار الظلمة كالشدة اليت تعم 

الؿ الساكنُت حوؿ ىذه القباب كاؼبآذفع كك ف ىذه األكر الصعبة تشتد على أوحاب اؽب
من اؼبسلمُتع كأهم ىم اؼبقصودكف أكثر من  َت ىم من إجراءات االحتالؿ الظاؼبةع كنظران 
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لطوؿ العهد هبذه اغباؿع كمركر عدة عقود على ىذه اغبياة الظلمةع فقد تطورت العالقة بُت 
 اؽبالؿ كأتباعو حىت أوبحت كعالقة اآلباء ب بنائهم.

اؽبالؿع فهو داللة ؾبيء شهر جديدع كىو ُب العادة أف اؼبسلمُت يتفاءلوف بظهور 
األضحىع كىو كذلك بداية   داللة يستبشر منها اؼبسلموف بقدـك شهر رمضافع كعيد

لظهور القمر )البدر( الذم ينَت السماء كيبدد الظلمةع كلكن الشاعر ُب وورتو ىذهع عمّ 
ع كحولت على إظهار أف العدكاحملتّع كما قاـ بو من إجراءات حولت التفاؤؿ إٔب  تشاـؤ

 الفرح إٔب حزفع كاألمّ إٔب سرابع كالنور إٔب ظلمة.

كلكن تطور ىذه العالقة بُت اؼبسلمُت كىالؽبمع دليّ تفاؤؿ ب ف الوحدةع كالتوحدع 
كااللتحاـ بُت صبيل فئات الشعب اؼبسلم ُب القدسع سيعمّ على تغيَت الواقل بإذف الٌلوع 

 كيتحوؿ اؽبالؿ إٔب بدر.

 القدس فى اللوحة السابعة: مالمح من صورة .7
 ُب القدس أبنيةه حجارهتا اقتباسات من اإلقبيّ كالقرآف

 ُب القدس تعريف اعبماؿ مثمن األضالع أزرؽع
 فوقوع ياداـ عزُّؾع قبةه ذىبيةٌ 
 تبدك برأييع مثّ مرآة ؿبدبة

 ترل كجو السماء ملخصان فيها 
 تدلليها كتدينها

 توز عها ك كياس اؼبعونة ُب اغبصار 
 ستحقيهاؼب

 إذا ما أمة من بعد خطبة صبعة 
 مٌدت ب يديها 
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 كُب القدس السماء تفرقت ُب الناس
 ربمينا ككبميها 

 ككبملها على أكتافنا ضبالن 
 إذا جارت على أقمارىا األزماف

 ُب اللوحة السابقة يقدـ الشاعر سبيم الرب و ي وورة مشرقة لرمز اعبماؿ كاإلتقاف
صخرة اؼبشرفةع حيث شبانية أضالع ترتكز عليها قبة ذىبية تظهر  كالركعة اؽبندسيةع لقبة ال

ك ها مرآة ؿبدبةع تعكس ُب داخلها كجو السماء دبا فيو من عناور اعبماؿع كلكن ىذا 
اعبماؿ ٓب يكتمّ صبالو بسبب اغبصارع كمنغصات إجراءات االحتالؿع اليت يشعر هبا 

اغبضور ألداء الصالة ُب اؼبسجد  الناسع كخاوة اؼبصلوف يـو اعبمعةع عندما يريدكف
األقصىع أك عندما يتفرقوف بعد والة اعبمعةع حيث يتعر ضوف إلجراءات االحتالؿ 

 كاعتداءاتوع اليت ال يكاد يفلت أحد منها.

 كلكن ىذه القبة اعبميلة اليت مؤلت قلوب الناس ُب القدسع كدبا فيها كؽبا من مكانة
ر ب ننا سنقدـ ؽبا اغبماية الكاملةع كسنحملها فوؽ قدسية ُب نفوس اؼبسلمُتع يعلن الشاع

 أكتافناع كنفديها ب نفسنا إذا جار الزماف عليها.

كقد حاكؿ الشاعر أف يظهر قدسية حجارة مدينة القدس كأبنيتهاع ب ها كلها ؽبا 
دالالت تشَت إٔب الديانة اؼبسيحية أك اإلسالميةع اليت استمرت كتستمر عراقتها عرب القركف 

 اآلفع فمهما حاكؿ اليهود تغيَت كاقعهاع أك جار عليها الزماف من ىدـ كحفريات كإٔب
 كأنفاؽع فستبقى ىذه اغبجارةع كتلك األبنية شاىدة على أوالتها كحقيقتها.
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كالشاعر ُب ىذه الصورة وباكؿ أف وباكؿ أف يلٌوف وورتو ب لواف المعة ناعمةع فجاء 
س للسماء ُب اؼبرآة احملدبةع كتدفيف األلواف يؤدم إٔب باألزرؽ كالذىيبع كوفاء اللوف اؼبنعك

 تدفيف اؼبعا ع فاأللواف تتعدد حسب تنوع الدالالت كاإلوباءات.

 :مالمح من صورة القدس فى اللوحة الثامنة .8
 ُب القدس أعمدة الرخاـ الداكنات

 ك فَّ تعرييف الٌرخاـ دخاف
 كنوافذه تعلو اؼبساجد كالكنائس

 و كيف النقش باأللوافأمسكت بيد الٌصباح تري
 كىو يقوؿ:"ال بّ ىكذا"

 فتقوؿ:" ال بّ ىكذا"
 حىت إذا طاؿ اػبالؼ تقاظبا

 فالصبحي حٌر خارج العتبات لكن
 إف أراد دخوؽبا

 فعليها أف يرضى حبكم نوافذ الٌرضبن

تكشف وورة القدس ُب ىذه اللوحة عن كاقل اؼبدينة اؼبقدسةع فالشاعر كإف حاكؿ 
خاـ اؼبنتشرة ىنا كىناؾ ُب أبنية اؼبدينةع ب ها ر م دكنتها كتغَت لوها مل أف يظهر أعمدة الر 

مركر الزمنع إال أننا نرل فيها أولة اؼبدينة كعر اقتهاع كتارىبها العريب كاألسالميع حىت كلو  
كانت الدكنة التعجب االحتالؿع إال أننا كبن قبد فيها أوالة كنعاف كعراقة يبوسع كيعمّ 

جراء حوار بُت احملتّ كأىّ اؼبدينة اؼبقدسةع مثّ احملتّ تشخيصو لنوافذ تعلو الشاعر على إ
اؼبساجد كالكنائسع كىي فتحات يطّ منها احملتّ ؼبراقبة اؼبدينة كسكاها كالتحكم فيهمع 
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كمثّ أىّ اؼبدينة ذبريده كتشخيصة للٌصباحع الذم حاكؿ أف يتحرل حقيقة ما هبرم أك 
 اؼبدينة اؼبقدسة. يتعرؼ على ما طرأ على ىذه

كتقـو النوفذ باإلمساؾ بيد الصُّباح لًتيو التغيَتات اليت حصلت ُب اؼبدينةع كما طرأ 
من نقوش كألوافع كيتحوؿ األمر إٔب خالؼ من خالؿ اغبوارع ب ف كال منها وباكؿ إقناع 
 اآلخر ب ف رأيو ىو الصوابع كأف ىذا اؼبعلم يدؿ على كذا...كبعد اعبداؿع ىبرج الصبح
)أىّ اؼبدينة( خارج األسوارع كال يسمح لو بتعدية العتبات كالدخوؿع إال بعد أف يناؿ 
اإلذفع أك وبصّ على التصريح من النوافذ )احملتّ( بالدخوؿ. كك ف الشاعر يريد أف يووّ 
رسالة ب ف كّ ما ُب اؼبدينة قد تغَتع كالتغيَت مشّ البنايات كألمكنةع كاؼبعآبع كالناسع كأف  

فيها خاضل لسلطة احملتّع بّ كلر أم احملتّع فهو يتحكم ُب ؾبريات األ مور كيفما كّ ما
 يشاء.

كالشاعر ُب ىذه الصورة جعّ النص مفتوحان على بعض الت كيالت اليت ىي ىا النظاـ 
السيميائي للغتو الشعريةع أك فلنقّ بسبب الفجوة بُت النظاـ اؼبعيارم اؼب لوؼع كالنظاـ 

 نص ىذه اللوحة.الشعرم الذم جاء 

فعندما قاؿ الشاعر:"كنوافذ تعلو اؼبساجد كالكنائس" ماذا قصد بكلمة النوافذ؟ 
كعالـ تدؿ ىذه الكلمة؟ ىّ قصد هبا مناطيف اؼبراقبة للمحتّ؟ كما أٌكلنا سابقان. ٍب ىذه 

أمسكت بيد "الصُّباح" ك ىو )شعلة القنديّ(ع لًتيو "كيف -)أك من بداخلها(-النوافذ
لواف"ع ىّ قصد الشاعر بالصَّباح الصُّبح؟ع كما اؼبقدوود بالنقش باأللواف؟ كٓب النقش باأل

حصّ اعبداؿ بينهما فيما بعد؟ كقبد الشاعر يسند كلة"يد" إٔب  َت ما تسند إليو ُب العادةع 
فهو أسندىا إٔب "الصُّباح" )شعلة القنديّ( ك ىّ لشعلة القنديّ يد؟ فالشاعر ىنا أكقل 

الية  رابة اإلسنادع كىو معطى ٓب ت لفو الذاكرة كيؤدم إٔب قائمة من اؼبتلقي ُب إشك
 التوقعات.
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ٍب قبد بعد اػبالؼ أف الصبح خارج العتبات كخلف البابع فكيف وار الصبح  
كذلك؟ع كىّ الصباح ىو الصبح؟ أـ  َت ذلك؟ من ذلك ترل أف االنزياح بُت أطراؼ 

نتقاؿ اؼبفاجئ ك َت اؼبتوقل على مستول أإلسناد خليف إشكالية ت كيليةع تزامنت مل اال
اػبطاب الشعرمع أدل إٔب عائيف ت كيلي آخرع بُت ما بعد السطر الشعرم "حىت إذا طاؿ 

 اػبالؼ تقاظبا" مل ماقبلو.

كلكن ردبا قبد ُب الصيباح"ع ك"الصبح " تقارب ن ُب الداللة كاؼبعٌتع فقد أظهر القدماء 
ع كفيها ذكر اؼبرادؼ أكشبهو أكما يقرب منوع فالصُّباح ُب معاصبهم دالالت أللفاظ كتفسَتىا

ىو شعلة القنديّع كفيها نور كإضاءةع ككذلك الصبح فيو نور كإضاءةع كلذا فإف 
اؼبصطلحات اؼبتقاربة ُب اؼبعٌت يبكن نفسَتىا على أساس الًتادؼ أك حىت اؼبتقاربة ُب اللفظع 

 لتو كمعناه.الشرط ُب ذلك أف تتشكّ كأف تنظم ُب سياؽ لو دال

كؽبذا فإننا قد نبقى ىذا االنقطاع ُب النص ظاىريانع إذا حاكلنا الربط كربقييف 
التجانس الداخلي بُت مكونات النصع كما أكضحناه عند تعليقنا على الصورة بعد نص 

 ىذه اللوحة مباشرةع أك عند بياف التقارب ُب الداللة كاؼبعٌت بُت "الصُّباح" ك "الصُّبح".

اعر على إدخاؿ أسلوب الشرط ُب قولو "حىت طاؿ اػبالؼ تقاظبا" فهو كيعمّ الش
رتب على فعّ الشرط إغباح طوؿ مدة اػبالؼع كرتب على فعّ اعبزاء تقاسم ما كانا فيو 
ىبتلفافع ككذلك األمر ُب قولو "إف أرادكدخوؽباع فعليو أف يروى حبكم نوافذ الٌرضبن"ع كىذا 

 حم أجزائو.األسلوب يشَت إٔب دقة النظم كتال

 :مالمح من صورة القدس فى اللوحة التاسعة .9
 ُب القدس مدرسة ؼبملوؾ أتى فبا كراء النرع

 باعوه بسوؽ لباسة ُب أوفهافى 
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 لتاجر من أىّ بغدادو أتى حلبان 
 فخاؼ أمَتيىا من زرقة ُب عينو اليسرل

 ف عطاه لقافلةو أتت مصران 
 ف وبح بعد بضل سنُت  الب اؼبغوؿ

 كواحب السلطاف

يتحدث الشاعر ُب وورة القدس التاسعة ُب ىذه اللوحةع عن مدرسة خاوة 
باؼبماليكع )بّ ىي ُب الواقل عدة مدارس أنشاىا اؼبماليك منها: اؼبدرسة السالميةع 

 كالوجيهيةع كالتنكزيةع كالقادريةع كاغبسينسةع ك َتىا(

سع فمن حيث يعمّ الشاعر على الًتكيز على أحد اؼبماليكع كلعلو الظاىر بيرب 
ناحية أوولو فهو فبا كراء النهرع بيل ُب سوؽ النخاسة ُب أوفهافع ٍب كوّ مصرع كاستلم 
السلطة كأوبح حاكم اؼبسلمُت ُب مصرع كقاد جيشان مل اؼبملوؾ قطز كانتصر على اؼبغوؿ 
ُب معركة عُت جالوتع كأخذ يطار دىم حىت أجال ىم عن بالد اؼبسلمُت ككاف يًتدد على 

ٌت لو مدرسة ما زالت قائمة إٔب اآلفع كىي شاىدة على حكم اؼبسلمُت أياـ القدس كابت
 اؼبماليك للقدسع كعلى أف القدس أرض إسالمية بكّ مافيها.

كلكن ٓب أسهب الشاعر اغبديث عن ىذا اؼبملوؾ؟ع ككاف باستطاعتو أف يذكر أظبو 
الذم ينكر التاريخ فقط كيعرؼ بةع لعّ الشاعر قصد من ذلك أف يعرؼ االخر اإلسرانيليع 

كيعمّ على تزييف الوقائلع ب ف تارىبنا كاضح كمعركؼ اللبس فيو ُب ىذه اؼبدينة القدسةع 
تارىبكم مزيف ال حقيقة لوع كال   كأف تار ىبكم مزيف ال حقيقية لوع كال أ ر يدؿ عليوع كأف

قدس ربت أ ر يدؿ عليوع كأف اؼبماليك اؼبسلمُت كانوا من بُت اؼبسلمُت الذين كانت ال
 ضبايتهم كحكمهمع كأهم تركوا آ ار ىم الواضحة فيها.
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 :مالمح من صورة القدس فى اللوحة العاشرة .11
 ُب القدس رائحة تلخص بابؤل كاؽبند ُب دكاف عطار

 خباف الزيت
 كاهلل رائحة ؽبا لغة ستفهمها إذا اوغيث 

 كتقوؿ ٕب
 إذ يطلقوف قنابّ الغاز اؼبسيِّّ للدموًع عليَّ 

 هبم""ال ربفّ 
 كتفوح من بعد اكبسار الغازع كىي تقوؿ ٕب

 أيت!""أر 

يقدـ الشاعر ُب ىذه اللوحةع وورة رائعو للقدسع وورة من وور اؼبقاكمة للمحتّ 
كإجراءتةع كاعتداءاتوع ُب البداية يعمّ الشاعر على تقدت مشهد تارىبي منذ مئاتع بّ 

كر حبضار هتمع كتواجدىم ُب اؼبدينة آالؼ السنُت ؼبدينة القدسع مشهد من بابّ كاؽبندع ليذ 
القدسة من خالؿ ؾبوداهتم ُب دكاكُت العطارين ُب خاف الزيتع حيث تنبعث رائحة من 

 دكاف العطار تستطيل أف تقاـك إجراءات كاعتداءات احملتّ.

كيشخص الشاعر "الرائحة" إٔب إنساف ناطيفع كك ف الشاعر ٓب يصدؽ ب ف ىذه 
عة اؼبقاكمةع كتقسم لو الرائحة ب ها قادرة على فعّ شيءع خاوة "الرائحة" ؽبا لغة خاوةع ل

مقاكمتها لرائحة الغاز اؼبسيّ للدموع الذم يطلقو اليهود على أىّ مدينة بيت اؼبقدسع 
كزبربه ب نو إذا وادؼ كأطليف اليهود ىذه اؼبادة اؼبسيلة للدموع فال ربفّ هبم أك هتتم. كفعالع 

مقاكمة ىذه اؼبادة اؼبسيلة للدموع عندما أطلقها احملتّ على  أ بتت ىذه الرائة قدرهتا على
الفلسطينيُتع كإذا بقنابّ الغاز ال أ ر كال ت  َت ؽبا على الناس. بسبب الرائحة اؼبقاكمة اليت 

 تنبعث من دكاكُت العطارينع ٍب تقوؿ لو ىذه )الرائحة( هبينة اؼبنتصرة: "أر أيت!".
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الواقعة يريد أف يثيت أف كّ ما ُب القدس يقاـك كك ف الشاعر من خالؿ سرده ؽبذه 
احملتّع حىت الركائح اليت تصدر عن دكاكُتع ألها سبثّ اغبقيقة كالواقل كالصدؽ كاألوالةع 

 الالزيف كاػبداع.

كيقدـ الشاعر الوار بُت "الرائحة" اؼبشحصة كبُت الراكمع بطريقة حوارية قصصية 
 كالسرد كالنظم. تدؿ على مقدرة الشاعر كسبكنو من القص

 مالمح من صورة القدس فى اللوحة الحادية عشرة: .11
 ُب القدس يرتاح التناقض

 كالعجائب ليس ينكري ىا العباد
 ك ها قطل القماش يقلبوف قديبها كجديدىا

 كاؼبعجزات ىناؾ تلمس باليدين

كيظهر الشاعر وورة القدس ُب ىذه اللوحة من خالؿ التناقضات كالعجائب اليت 
الناس )العباد( ُب ىذه اؼبدينة اؼبقدسةع فلكثَتة األىواؿ كاعبرلئم اليت تعرض ؽبا الناس يعيشها 

من ىذا احملتّع ربولت حياهتم إٔب عجائب ك رائب يلمسها الناس كيعايشوهاع بسبب 
اؼبمارسات االحتاللية القديبة كاعبديدةع كك ها قطل قماش يقلبوهاع فيشاىدكف قديبها 

عمّ الشاعر على تصوير حجم اؼبآسي كاالعتداءت اليهوديةع فهي أٌدت كجديدىاع كبذلك ي
إٕب تناقضات ُب السلوؾ كاؼبمارسةع كإٔب عجائب ك رائبع كإٔب معجزات يصعب 
تصديقهاع لدرجة أف ىذه اؼبمارسات أوبحت تلمس باليدينع كربس ُب كاقل اغبياةع فال 

 ؾباؿ للتكذيب أك اؼبراك ة أك التشكيك.

لتناقض فيو "تصوير يشف عن قمة اؼبعاناةع كإوباء ُب التقريرع كضرب من إف ارتياح ا
االكبراؼ األسلويبع الذم يفزع إليو للتعبَت عن اؼبثَت كاؼبدىش ك َت العادم" كىذا يتنا م مل 
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ىوؿ العجائب كاؼبعجزات اليت حلت بالقدس. كلكن "ليس كضوح األدب يتعارض مل ما 
لتعميةع إذ ينبغي ؽبذا الغرض نفسة أف يكوف كاضوحانع قد يضعو األديب لنفسو من  رض ا

كأف يعرؼ السامل أك القارئ أف األديب يرمي إٔب جعّ كالمو ملبسانع ليصّ من كراء اللبس 
إٔب أ ر أديب معُت". كك ف الشاعر أراد أف ىبرب ب نو ر م كثَتة الغرائب كالعجائب كاؼبعجزاتع 

د أٌدت إٔب شيء من التناقض الذم أوبح لكثرتو اليت حد ة ُب ىذه اؼبدينة اؼبقدسةع فق
كانتشاره كحضورهع يشعر باالرتياحع فهو اؼبسيطر على حياة اؼبدينة اؼبقدسةع فقد أٌدت إٔب 
شيء من التناقض الذم أوبح لكثرتو كانتشاره كحضورهع يشعر باالرتياحع فهو اؼبسيطر على 

إٔب التعبمية من خال تشخيص النقائضع حياة اؼبدينة اؼبقدسة كأجوائهاع كالشاعر ىنا يلج  
 فهي كالكائن اغبي تشعر بالراحة كاالطمئناف مثّ الكائنات البشرية اغبية.

 :مالمح من صورة القدس فى اللوحة الثانية عشرة .19
 َب القدس لو وافحت شيخان أك ؼبست بنايوَّ 

 لوجدت منقوشان على كفيك نص قصيدة
 يا ابن الكراـ أك ا نتُت 

قدس ىذه اللوحة اػباطفة فقد سبثلت من خالؿ: مصافحتك لشيخ أما وورة ال
كردبا  –مقدسيع أك مالمسة بناية مقدسيةع فإنك ستجد أف قصيدة قد نقست على يديك 

 كتب فيها: يا أبن الكراـ.  –أكثر من قصيدة 

وباكؿ الشاعر ُب ىذه اللوحة أف يظهر حقيقة اؼبدينة الصامتة كالناطقةع فكالنبا 
يقة األمرع كيكشف عن كاقل نفسيوع كب ف كليهما كبنص كاحد: "يا ابن سيتحدث حبق

 الكراـ". كىي داللة لفظية تدؿ على حسن اػبليف كقوامة السلوؾ كاغبديث.
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 :مالمح من صورة القدس فى اللوحة الثالثة عشرة .13
 ُب القدسع ر م تتابل النُّكبات
 ريح براءة ُب اعبٌوع ريح طفولة

 دكلة ُب الريح بُت رواوتُت  فًتل اغبماـ يطَت يعلن

كبعد صبلة اعًت اضية يكشف فيها تتابل  –الشاعر الرب و ي ُب ىذه الصورة  يظهر
طائر اغبماـ ُب اعبوع الذم ىو رمز الرباءةع أك -النكبات كاؼبصاتب على أىّ اؼبدينة اؼبقدسة

 أرض السالـع كىذا الطفولة الربيئةع كٓب يقّ الشاعر رمز السالـع ألف اليهود قتلوا السالـ ُب
اغبماـ الطائر الربمء وباكؿ إقامة دكلة ُب اعبو بعيدا عن االحتالؿع كلكن مل ذلك فاليهود 

من كّ جانب. كىنا نتساءؿ:  -الونبية-اليسمحوف بذلكع فالر واص وبيط هبذه الدكلة
 ىّ الرواوتاف ربيطاف باغبماـ أـ بالدكلة؟ أـ أف الشاعر قصد من الرواوتُت القوسُت
الصغَتين الدالُت على عالميت التنصيص )" "(ع كأف يوضل بدالن منهما الرواوتافع داللة 
ؿباورة االحتالؿ برواوهم للفلسطينيُت كتصرفاهتم كسلوكاهتم كآماؽبمع حىت إذا أرادكا أف 

 يفكركا باقامة دكلة ؽبم فوؽ الريحع فإئهم لن يسمحوا بذلك.

لة ُب الريح بُت رواوتُت" فيو انزياح عن إف تصريح الشاعر ب ف اغبماـ "يعلن دك 
اؼبعيار كخرؽ لقائوف اللغةع فاغبماـ اليعلنع كالذم يعلن اليعلن دكلة ُب الريحع كردبا قصد 
من ىذا اإلعالف للدكلة على سبيّ التوىم الاغبقيقة. ككذلك مفردة "رواوتُت" ماجدكاىا 

فجوة ُب اللغة كالداللةع من  أراد أف وبدث –بناء على ما أسلفنا  –ىنا؟..ع فالشاعر 
خالؿ ىذا السطر الشعرم الذم ينفتح عند اؼبتلقي إٔب ت كيالت متعددةع زبدـ ُب هايتها 
الصورة الشعرية اؼبتخيلةع كاليت ي مّ الشاعر ربويلها إٔب حقيقة ككاقل. تتمثّ بإقامة الدكلة 

 الفلسطينية اؼبستقلة ك عاومتها القدس الشريف.
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 :القدس فى اللوحة الرابعة عشرة مالمح من صورة .14
 ُب القدس تنتظم القبورع

ا  ك هن سطور تاريخ اؼبدينة كالكتاب تراهبي
ُّّ مرُّكا من ىنا  الك

ّي من أتاىا كافران أك مؤمنا   فالقدس تقب
 أمرير هبا كاقرأ شواىد ىا بكّ لغات أىّ األرض 

 اؽفيها الزنجي كاإلفرنج كاإلفرنج كالقفجاؽ كالصِّقالب كالبشن
ّي الٌلو كاؽبالؾع ع أى  كالتاتاري كاألتراؾي
ع كالفجاري كالنسَّاؾع  كالفقراءي كاؼبالؾي

ُّّ مىن كطى الثرل   فيها ك
 كانوا اؽبوامش ُب الكتاًب ف وبحوا نٌص اؼبدينة قبلنا

 ياكاتب التاريخ ماذا جٌد فاستثنيتنا
 أرأيتها ضاقت علينا كحدنا!

 أخرل يا شيخ فلتيعًد الكتابة كالقراءة مرة
 أراؾ غبنت

الصورة قبّ األخَتة من ىذه القصيدة صبل فيها الشاعر بُت تاريخ ىذه اؼبدينة 
اؼبقدسة كحاضرىاع بُت التاريخ اغبقيقي كالواقل اؼبزيفع التاريخ الذم صبل بُت األمم احملتلفة 
ه اليت مرت بالقدس كسكنتها كأقامت فيهاع كتركت فيها قبوران ؽباع ك ها سطور تاريخ ىذ

اؼبدينةع كالذم مر هباع كاستقر فيها من ىٌوالءع ييظهر أف ىذه اؼبدينة اؼبقدسة تقبّ بكّ 
ضيوفها الذين يبركف فيهاع فهي "تقبّ من أتاىا كافران أك مؤمنان" كالشواىد ما لة أمامك من 

كّ   األمم اؼبختلفة اليت سكنت ىذه الدينةع من الزنج كاإلفرنج... كاألتراؾ... إٔب قولو" فيها
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من كطئ الثرل". كلكننا ال قبد الشاعر يسجّ اليهود ضمن ىذه األممع ألف الشاعر يريد 
أف يظهر أف ال كجودع كال تاريخ لليهود ُب القدسع كإف كجدكا فقد كانوا ىانمشان ُب 
الكتابع كإف أوبحوا اآلف ىم النص ككبن اآلف حاشية أك ىامش "منت نص أنت حاشية 

اقل اؼبزيف الذم يظهر فيو االحتالؿ اليهودم ب هم أوبحوا ىم عليو كىامش". كلكن الو 
األوّ كىم النصع لن يدـك ىذا الواقل كسيتغَت بإذف الٌلوع فالطارئ يزكؿ كإف طاؿ الوقتع 

 كاألوّ يبقى مهما حاكؿ اآلخر طمس ىويتو.

يكرر  –اليت ما فتئت تتدفيف على ذاكرة الشاعر  –كبعد ىذه الصورة التارىبية 
ر نداءه لكاتب التاريخ )كما حديث ُب اللوحة الرابعة( الئمان كمقرعان لوع كسائالن إياه: الشاع

" ماذا جدَّ فاستثنيتنا " بعد أف حاكؿ ُب اللوحة الرابعة أف يذكره ب ف اؼبواطن اغبقيقي مازاؿ 
ابة حىت مقيمان ُب اؼبدينة كإف بدا متخفيانع كىنا يعنفو الشاعر كيطلب منو إعادة القراءة كالكت

يكتب الصواب كاغبقيقةع ألنو بتصرفو احملٌرؼ للحقيقةع اؼبزٌيف للواقل يكوف قد كقل ُب 
 االكبراؼ كاللحن كاػبط .

الشاعر ُب ىذه اللوحة يركز على اؼبكاف بعمقو التارىبيع كهبعّ منو منبعان غبوارية 
سة كاؼبصَت ألىلها الذين اللغةع كحوارية الصورةع كمنجمان لتزكيد قوة التعبَت عن اؽبوية اؼبقد

أقاموا فيها عرب التاريخ. فر  م كّ من أقاـ ُب القدس من أمم كشعوب إال أهم كلهم 
أوبحوا اؽبامش اؼبًتكؾع ك َت ىم احملتّع ىو الذم أوبح النص اغباضر كاؼبقيم كاؼبسؤكؿ ُب 

 ىذه اؼبدينة اؼبقدسة. كؽبذا على كاتب التاريخ أف يعيد النظر.

 رة القدس فى اللوحة الخامسة عشرة مالمح من صو  .15
 العُت تغمضع ٍب تنظم

 سائيف السيارة الصفراءع ماؿ بنا مشاال
 نائيان عن باهبا 
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 كالقدس وارت خلفنا
 كالعُت تبصر ىا دبرآة اليمُت

 تغَتت ألواها ُب الشمسع من قبّ الغياب 
 إذ فاج تٍت بسمة

 ٓب أدر كيف تسللت للوجو 
 ت قالت ٕب كقد أمعنت ما أمعن

 ي يها الباكي كراء السورع أضبيف أنت؟ 
 أجننت؟

 ال تبك عينك أيها اؼبنسيُّ من منت الكتاب 
 ال تبك عينك أيها العريب كاعلم انو

 ُب القدس من ُب القدس لكن
 ال أرم ُب القدس إال أنت

كىبتم الشاعر سبيم الرب و ي رائعتوع بّ كمطولتو ُب لوحتو األخَتةع بصورة القدس من 
يتو العينية الباشرةع كذلك بعد أف حاكؿ أف يدخّ اؼبدينة اؼبقدسة فمنعو قانوف خالؿ رؤ 

األعادم كسورىا من الدخوؿع فلذلك اكبرفت السيارة الصفراء التىي يستقلها عن باب 
اؼبدينة حىت اوبحت القدس خلفوع كإف كاف مازؿ يتبعها من خالؿ اؼبرآة اعبانبية الىت على 

عر يريد أف يدت النظر إٔب القدس حىت آخر غبظات قربو منها كقبّ يبُت السيارةع كك ف الشا
الغيابع كإف تغَتت ألواها بذىاب النور كاقًتاب الظالـ. كبينما ىو ُب تلك اللحظات إذ بو 
يبتسم ابتسامو مفاجئةع تسللت إٔب كجهوع مشخصان ؽبا بصورة السائّ الالئم الناوحع فبعد 

لقدسع نعتتو باغبميف كاعبنوفع كهتو عن البكاءع ألف اليهود أف المتو على بكائو خلف سور ا
حاكلوا مسحو من منت الكتابع كجعلو ُب اؽبامش أكاغباشيةع كما أشرت اللوحات السابقة. 
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كإف  –كمل ذلك فهي تواسيو كتشد من أزره. ب نو ىو العريبع كب نو ليس ُب القدس  َته 
خالؿ أفكارهع كمن خالؿ الفلسطيٍت فهو داخلها يعيش من  –كجد ُب خارج أسوارىا 

اآلخر اؼبتلثم داخّ األسوار لينقض على االحتالؿ ُب الساعة اؼبوجودةع كتطمئنو ب ها ال 
 ترل ُب القدس "إالأنت".

كالشاعر إذحاكؿ أف يودٌع القدس بنظراتوع لكنو يصٌر على أنو ىو العريب الباقي على 
اؼبنت ك َته اغباشية أك اؽبامش. كالشاعر كإف بدأ تراهبا كإف حاكؿ العدك طرده منهاع ألنو ىو 

قصيدتو متشائمان فبنوعان من دخوؽباع ينهيها بنظرة متفائلة ب نو ىو الباقي ُب اؼبدينة كليس 
 الوافد احملتّع فهو األوّ كابن القدس اؼبتجذر فيها.

 

 الحالة االجتماعية أثناء ظهور القصيدة .د 

ُب  عاشائية. ك كالده الشاعر ككالدتو الر القاىرة. كلد ُب  سبيم الرب و ي شاعر فلسطيٍت
كوبزف على منعهم بالدخوؿ ؼبواطنُت األوليُت با يهتمالفلسطيٍتع ك علمية أدبية. كىوبيئة 

ىذه  كىو ُبعن القدس. دة يلكتابة القص يهتم. كىذا ما هبعّ سبيم إٔب داخّ القدس
ىناؾ عدة عوامّ  لذلكع. فبّحالة القدس ُب اؼباضي كاؼبستق أف يصور وباكؿالقصيدةع 

  ذبعّ سبيم يكتب ىذه القصيدة

 اغبقائيف اإلنسانية (1

ع مثّ: نبُت أف الشاعر أظهر مشاعر اغبزفع كذلك يتضح هبذه الكلمات األتيةىنا 
ع كالسائحوف واصبائل اػبضرةع كاؼبتدين اليهودمع كالشرطيع كاؼبستوطنع كحامّ الر 

. الذين جاؤكا إٔب البيت اؼبقدس للصالةسالمية خصيات إعبنود احملتلُتع يقابلها شالفرقبةع كا
من الوووؿ إليوع فصلى الناس على الشارع )على األسفلت(. كيظهر الشاعر ىنا  عوانً فمي 
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وورة أخرل ُب مواجهة الصورة البشرية اؼبتحركةع كىي وورة مادية تتمثّ بصورة القدس 
ي بكاء األطفاؿ وورة مادية أخرلع ىب سوارىا اليت تنبعث منها رائحة الروباف الزكيةع ك 

لشدة معاملة اعبنود احملتلُتع مل ذلك اليظهر ُب كجوىهم أ ر التسائم. كالشاعر أراد من 
 خالؿ ىذه القصيدة أف يستنهض تقدـ القدس ُب اؼباضي  

 صباعيشخصي .  (2

يبكننا أف نرل من ك  حقائيف االجتماعية كالتارىبية. من  ؾبموعةصباعي ىو  شخصي
كتظهر . ذه القصيدة أف الشاعر تكلم عن نفسو كاؼبشاكّ اليت كاجهها طبقا دبا كقلخالؿ ى

"ُب القدس من ُب القدس فهي الصورة شخصية التاريخ كىو ينهاؿ باألسئلة على الشاعرع 
على  اغباد ةخالؽبا اإلخبار بالوقائل من أنت". فيتساءؿ التاريخ أسئلة استفهامية ربمّ  إال

يخ وبمّ الشاعر مسؤكلية شاعر هبذا الواقلع كك ف التار كار الذاٌب لالقدسع كباإلن أرض
 هبذه اغبقائيف. جهلو

 العآب رؤية. (3

ع كيف ُب ىذا اؼبفهـوك  .دبية مل ىيكّ اجملتملاألىيكّ من األعماؿ مدل تناسب 
كالشاعر من خالؿ تساؤالتو يظهر الواقل الذم  .للمجتمل األعماؿ األدبية بانعكاسنفهم 

دينة اؼبقدسةع فمظاىر االحتالؿ منتشرة ُب كّ مكافع ككذلك شخووهمع ف ينما تعيشو اؼب
تنظر ستقل عينك عليهمع فهم يشكلوف اغبقائيف اؼبهمة ُب القدسع فما أنت إال كحاشية أك 

القدس ك ها  زالة حكم الزماف ب ف تبقى ٍب يصور  ىامش ُب منت نص كلو ؽبم. بعد ذالك 
ال تستظيل أف تصّ إليها أك تراىا. لينهي حديثو مل ؿباكره حبيسة ربت سيطرة االحتالؿع 

بعد أف رآه قد كىن كتعبع ب ف قدـ لو تصيحة مفادىا: أف يرفيف بنفسو ليسًتيح من اؽبم 
 كالغم كالتعبع الذم أوابو جراء الركض أك البحث أك الرؤية ؼبدينة القدس.



  َٔ 
 

 لبياففهم كاالجدلية . (4

عماؿ األدبية ُب كجود الطبيعة كاألنطولوجيا ٍب معرفة األ جدلية الفهم كالبياف ىي
قبد اعبدليةع كىذا األسلوب يرتبط حبقائيف اإلنسانيو.  تطوير األسلوب كاليت تسمي الطريقة

يشخص الشاعر "الرائحة" إٔب إنساف ناطيفع كك ف الشاعر ٓب يصدؽ ىذه األسلوب حينما 
لو الرائحة ب ها قادرة على فعّ ب ف ىذه "الرائحة" ؽبا لغة خاوةع لعة اؼبقاكمةع كتقسم 

شيءع خاوة مقاكمتها لرائحة الغاز اؼبسيّ للدموع الذم يطلقو اليهود على أىّ مدينة بيت 
اؼبقدسع كزبربه ب نو إذا وادؼ كأطليف اليهود ىذه اؼبادة اؼبسيلة للدموع فال ربفّ هبم أك 

اؼبسيلة للدموع عندما أطلقها هتتم. كفعالع أ بتت ىذه الرائة قدرهتا على مقاكمة ىذه اؼبادة 
احملتّ على الفلسطينيُتع كإذا بقنابّ الغاز ال أ ر كال ت  َت ؽبا على الناس. بسبب الرائحة 

ه )الرائحة( هبينة اؼبنتصرة: اؼبقاكمة اليت تنبعث من دكاكُت العطارينع ٍب تقوؿ لو ىذ
أف كّ ما ُب القدس  أيت!". كك ف الشاعر من خالؿ سرده ؽبذه الواقعة يريد أف يثيت"أر 

يقاـك احملتّع حىت الركائح اليت تصدر عن دكاكُتع ألها سبثّ اغبقيقة كالواقل كالصدؽ 
 كاألوالةع الالزيف كاػبداع.
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 الفصل الّرابع

 ختتاماال

 نتائج البحث  . أ
الباحثة عناور بنيوية جنيتقية ُب القصيدة " ُب القدس " لتميم  كجدت

اعبماعي كرؤية العآب  الشخصيهي اغبقائيف اإلنسانية ك الرب و ي تتمثّ ُب أربعةع ف
الباحثة أف الشاعر سبيم  كجدتأما عن اغبقائيف اإلنسانيةع .  جدلية الفهم كالبيافك 

كأما عن  مشاعر اؼبواطنُت األوليُت  الرب و ي بُت عن أحواؿ القدس اؼبتمثلة ُب حزف 
و كمشاكلو طبقا اعبماعيع كجدت الباحثة أف الشاعر تكلم عن نفس الشخصي

للتاريخع كجعّ نفسو مستمعا جيداع نرل ذلك حينما قاؿ : " ُب القدس من ُب 
كأما . القدس إال أنت ". كىذه تعطينا تعارضا من قبّ الشاعر كالصورة اؼبرة ُب القدس

اليت ربدث ُب القدس. كأما عن اؼبرة  الواقعة عن رؤية العآب كجدت الباحثة اغبقاؽ
كجدت الباحثة أف الشاعر كرر كلمة " ُب القدس" تسل مرات  يافلبالفهم كاجدلية 

 ليصور كجود نبم اؼبسلمُت كاستنهاضهم ؼبقاكمة األعداء احملتلُت ُب القدس.

حيدِّدٍت من ناحية االجتماعية كالثقافية كجدت الباحثة أف اؼبواطنُت األوليُت 
ود. من ىذا اؼبنطليف جعّ ربركاهتم كأنشطتهم بوجود القوانُت اؼبانعة كاألسوار كالقي

 سبيم الرب و ي يكتب ىذه القصيدة ليصور مدل وعوبة حياة اؼبواطنُت ُب القدس.

 سبيم الرب و ي لو كفاءة ُب كتابة ىذه القصيدة نظرا ؼبهارتو االبداعية كزبصصو
ع كىو متخرج من اعبامعيت القاىرة كبسطوف األمريكية. كساعدتو أيضا البيئة الدراسي

كما عرفنا أف كالده شاعر ككالدتو ركائية. كما أنو عاش   خصياتو األدبية.ُب تشكيّ ش
 منذ الصغر ُب القدس فبا جعّ نفسو يعرؼ دبا يسعر بو الفلسطينيوف 
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 البحث بمقترحات . ب
كماعرفنا أف ُب القدس لو التاريخ الطويّ كاغبكايات اعبميلة من خالؽبا 

ـ. ىناؾ عدة أشياء اليت كبن حباجة ن خذ العربة بدءا من قصة نبينا عيسى عليو السال
إٔب الطلبة  ةقًتح الباحثتإٔب التعلم كالنظر كالبحث من جوانب ـبتلفة. فلذلك 

 اؼبريدين إلجراء البحوث عن القدس أف ينظركا إليو من جوانب ـبتلفة.
 



   
 

  المراجع قائمة

  العربية المراجع .1
 فاسع آنفوع مطبعة سبٌاـع يبأ شعر ُب دراسة الشعريةع الصورة عََِٓ ؿبمدع القاظبيع

 اؼبغرب

 ىنداكمع حسن كربقييف دراسة اإلعرابع وناعة سر عُّٗٗ عثمافع الفتح أبو جٍتع ابن
  القلم دار

 البديعي التكوين اغبدا ةع شعر ُب األسلوب بناء عُٖٖٗ ؿبمدع اؼبطلبع عبد

 للكتاب العاملة اؼبصرية اؽبينة كاألسلوبيةع البال ة ع ُْٖٗ ؿبمدع اؼبطلبع عبد

 ضبادة مؤسسة العدكؿع اعبماليات ُب دراسة االنزياحع شعرية عََُِ خَتةع العُتع ضبرة
 األردف إربدع كالتوزيلع كالنشر اعبمعية للدراسات

 الثقافية اؼبكتبة القرآفع علـو ُب اإلتقاف عُّٕٗ الرضبنع عبد الدين جالؿ السيوطيع

 بَتكت العلميةع الكتب ارد اإلعجازع دالئّ عََِٓالقاىرع عبد اعبرجا ع

 األردف كالتعبَتع الرؤيا بُت كالشعر القدس عََِٖ ؿبمودع اغبلوٕبع

 بَتكت العلميةع اؼبكتبة وقرع أضبد السيد شرحو القرآفع مشكّ ت كيّ عُُٖٗ قتيبةع ابن

 التجاريةع النصر مطبعة األوواتع علم ُب فصوؿ ع ُُٗٗ ع(كزميلو) جواد ؿبمد النورمع
 نابلس

 اػبطيب حساـ األدبع نظرية عََِٕع(كزميلو) رينية عكيليك



   
 

 منشورات اغبديثع العريب الشعر لغة ُب فنية ظواىر عُٔٗٗ رمضافع الدين عالء السيدع
 العرب الكتاب ارباد

 التجاريةع النصر مطبعة األوواتع علم ُب فصوؿ عُُٗٗ ع(كزميلو) جواد ؿبمد النورلع
 نابلس

 للكتاب العامة اؽبيئة الشعريةع الرؤيا آفاؽََِٓ نصرع إبراىيم موسىع

 األردف عمافع ع(نقدية مقاربات) القدت الشعر نار حوؿ عََِٔ أمّع نصَتع

 األردف عمافع كاالتوزيلع للنشر عموف مؤسسة األسلوبع سلطة عَََِ أضبدع ك الزعيب

  الدينية الثقافة مكتبة, القدس التاريح عََُِ,نركيس خليّ

 (قصد)  مادة ع ُٕٗٗ ُ ط ع ٓـ ع بَتكت وادر عدار ربالع لساف:  منظور ابن

 (َُٔٗ اؼبعارؽع داك:  مصر) اعباىلي العنسر ضعيفع شوقي دكتور

 َُُْٕٗ. ص. القاىرة. األديب القد ؿببط ُب. اغبثب أبو على إبراىهم

 شعر ُب جنيتكية بنيوية دراسة) طالب أيب بن علي عند الرياسة“,اعبامعي حبث, أناـ أكـر
  مالنج إبراحيم مالك موالنا جامعة,  َُِْ, ”(طالب أيب نب على

 لنجيب" اؼبطر ربت اغبب" كركاية مصرم ُب اغبقيقية بُت عالقة”,العلم حبث, الٌلو فضّ
 مالنج إبراحم مالك موالنا جامعة, َُِّ,”(اعبنتكية البنيوية دراسة) ؿبفوط

 القيس أمرؤ شعر,بال راسوريالنجف توسناتدياليت"ماالنج إبراىيم مالك موالنا جامعة, َُِْ
 (",جنتكية بنيوية ربليلية دراسة)



   
 

 األجنبية المراجع .9
Akhmad Muzakki. Kesusastraan Arab Pengantar Teori Dan Terapan, Yogyakarta: 

Arruz Media. 

Burhan nugroho,  2007 

Drs. Nurhadi, Membaca cepat dan efektif (sinar baru Algensindo, Bandung, 2010) 

Endraswara Suwardi, methodelogi penelitian sastra, (MediaPresindo, Yogyakarta: 

2003) 

Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2010) 

Kinayati Djojosuroto. Pengajar Puisi, Analisis dan Pemahaman, Bandung: 

Nuansa.2003 

M. Ikhwan Rosidi dkk,” Analisis Teks Sastra”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) 

Maftuh Ahmad, kisah isra’ dan mi’raj ( solo AB: Siti, 1993) 

Muhamad, M. Hum. Methodelogi penelitian bahasa ( AR-RUZZ MEDIA, 

Yogyakarta, 2011) 

Prof, Dr. Nyoman Kutha Ratna, S.U. Teori, Methode, dan Teknik Peneliti Sastra, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008 

Sudarso, Speed Reading, sistem membaca cepat efektif ( Gramedia, Jakarta, 2007).  

Suharsini arikunto, “ Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, ( Jakarta: PT. 

rineka cipta, 2010 ) 

Tamim Al-Barghouti, In Jerussalem and other poems (Interlink Books, 2017) 

Wildan Yatim, Genetika, (Tarsito, Bandung: 2003) 

Wiyatmi,Pengantar Kajian Sastra, Yogyakarta: Pustaka 2006 

Yosep Yapi Taum. Pengantar Teori Sastra,( Flores: Nusa Indah, 1997 ) 

 

 اإلنترنيث مواقع .3

Wikiepedia, “Tamim Al-Bourghoti”, (diakses tgl 16-02-2017 

www. Wiekipedia/ strukturalisme genetic_goldman /htm. Diakses pada 28 februari 

2017pukul 12 WIB 


