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حتليل بنا ىي الغنية " االطالل " تاليف الدكتورابراهيم ناجي و اشهرهتا ام  
 كلثوم  )دراسة حتليلية بنا ىية  (

 

 

 

سييت ميسارة            

١٢٤١٠٠٣٢رقم التسجيل :      

 قسم الغة العربية وادهبا كلية الداب و القافة اال سال مية 

 اجلا معة اال سال مية احلكومية رادين فتا فا ملبا نج

٢٠١٦ 
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 التقرير
أقر بأن هذا البحث ليس فيه العمل قد سبق على تقدميه للحصول  

على درجة بكالوريوس يف إحدى اجلامعات، وبقدر معرفة الباحثة أن ليس 

مثة عمل أو رأي قد كتب وصدره اآلخرون، إال ما كان مكتوبا املشار هناك 

 إليه يف النص واملذكور يف املراجع.

 ٢٠١۷ابريل باملبانج، 

 الكاتبة

 سييت ميسارة

 ١٢٤١٠٠٣٢رقم التسجيل 

 

 كلمة شكر وتقدير
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احلمدهلل أرسل رسوله باهلدى والدين احلق ليظهر على الدين كله ولو  

أشهد أن الإله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حمّمدا كره املشركون. 

على أله عبده ورسوله ال نيب بعده. والصالة والسالم على سّيدنا حممد و 

 وأصحابه أمجعني، أما بعد.

ي الغنية " ئتحليل بنا "العنوانقد مت هذا البحث اجلامعى، حتت 

كلثوم  )دراسة تحليلية بنا االطالل " تاليف الدكتورابراهيم ناجي و اشهرتها ام  

قد فخرت بإمتام هذا  "ىية  (

درجةالليسانس قدمتألجلخدمةالعلموتكميلبعضالشروطللحصولعلىالبحث،

رادين فتاح اإلسالمية احلكومية  كليةاآلداببجامعةآداهبا اللغةالعربيةو قسمفى

ويف أثناالكتابة نال الكاتب  علوما كثرية وجديدة اليت ال تستطيع باملبانج. 
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أن ينسي طول حياته. ويشعر الباحث أن ال ميكن إمتامها إال مبساعدة 

وإشراف األطراف.ولذالك هنا يهدي الباحث شكرا وتقديرا على 

  الشرفاء: مساعدتكم يف كتابة هذا البحث، إليكم

كرئيس اجلامعة   الماجستيراملكرم فروفسور دكتوراندس احلاج سريازي، .١

 اإلسالمية احلكومية رادين فتاح باملبانج.

 . املكرم دكتور نور هدى املاجستري كعميد كلية األدب.۲

 . املكرم إمام ورمانشاه املاجستري كرئيس قسم اللغة العربية وأدهبا۳

 ديلمياملاجستري كاملشرف األول و املكرم  د وال الدينحمماملكرم  .٤

 ثاين يف تأليف هده األطروحة.املاجستري كاملشرف ال

 . أيب و أمي لعلهما يف عون ورضى اهلل دائما.٥
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للوصول إىل املثل العليا، وكن  حتافظا الكفاحأخي وأخيت عليكما أن . ٦

 .الفخر لوالديكم

 . مجيع أصدقائي احملبوبني الذين قد ساعدوا يف امتام هذه الرسالة.۷

اجلزاء ويوافق أوفق التوفيق. أمني يا عسى اهلل أيبارك أعماهلم وجيزيهم أحسن 

 رب العاملني.

 ٢٠١۷ابريل باملبانج، 

 الكاتبة

 

 سييت ميسارة

 ١٢٤١٠٠٣٢رقم التسجيل 
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 الشعار

 اجهد وال تك غافال فا لندا مة العقىب ملن يتكا سل
 

"Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan 

dan jangan pula lengah, karna penyesalan itu resiko 

bagi orang yang bermalas-malasan" 

 

 ) المحفو ظات (
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 اإلهداء

 أهدى هذه الرسالة إىل:

 ،ةيهدين موعظإهنما قد أعطاىن دعائا , أيب احملبوب و أّمي احملبوبة 

نجاحى، حفظهما اهلل يف سالمة الدنيا لوتشجيعا دائما ل حسنة

 واألخرة.

  للوصول إىل املثل العليا، وكن  حتافظا الكفاحأخي وأخيت عليكما أن

 .الفخر لوالديكم

 مجيع أصدقائي احملبوبني الذين قد ساعدوا يف امتام هذه الرسالة. 

 201٢يف قسم اللغة العربية وآداهبا ملرحلة إخواين قائي أصد. 

 .األساتيذ واألستاذات الذين قد علموين بالصرب واإلخالص 

  رادين فتاح فاملبانجدين اإلسالم واجلامعة الشريفة 
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 الملخص

 

الغنية " االطالل " تاليف "التحليل بنائى ذه الدراسة بعنواىنه

. الدكتورابراهيم ناجي و اشهرهتا ام كلثوم  )دراسة حتليلية بنا ىية  (

هذه الرسالة هي احبوث املكتبية, فإهنا تستخدم األدب يف شكل 

الكتب واجملالت واملال حظات وإلنرتنت والوثائق. هذه الدراسة 

استخدام النهج النوعي, حبثت الباحثه بتحليلل عناصراألدب على 

تغطي اهليكل املادي اهيكل الداخليةة.  Bertensأساس نظرية 

طباعة, وااللقاء, والصور, واصوت ويتكون اهليكل املادي من ال

 ويتكون اهليكل الداخلي يعين للموضوع واهلجة, والشعور والوالية.
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دراسة هي طريقة التحليل الطريقة املستخدمة يف هذه ال

املوضوعي أويذكر بالتحليل البنيوي . اهليكل يصلح يف اغنية إبراهيم 

الصوت عل ناجي الواردة جدا ليكون سونغ ألن عناصر قوية من 

هذه ألغنية. حمتويات هذه ألغنية هلا معىن عميق ولكن اتعرب عنها 

بطريقة بسيطة وال ترتك منط الفن واجلمال. هذه ألغنية هي أيضا 

 موضوع احب بسيطة ولكنها أعربت جبمل .

السبب اختارت الباحثة األغنية أم كلثوم ألن هي واحدة من 

 تزال تذكر, باإلضافة إىل كوهنا الفنانني من الدول العربية ملن أمساء ال

مغنية هي أيضا شاعرة وملحنة وممثلة. العديد من اكتاب اشهري ملن 

أم كلثوم الىت تغىن هبا أحد الكتاب الذي يعمل تغىن هبا أم كلثوم هو 

إبراهيم ناجي, كن إبرهيم ناجي اطبيب الذي ولديف حي صربى لكنه 
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للكاتب املصري. إبرهيم قضى طفولته يف املنصورة. من بني األمساء 

ناجي هو اسم هتم اكتابة الأ نه مل يكن إال شاعرا, لكنه أيضا 

اطبيب. حيث األ سباب يف أغنية األضالل هو أنه أل ول مرة, وأغنية 

هلا معىن عميق. ثانيا, كلمات األضالل هي ااشعرية جدا وفق 

للباحثة من حيث اللغة. ثالثا, بسبب اطريقة افريدة للتعبري عن 

 موضوع احلب واجلا نب العا طفي من الرجال.
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 محتو يات البحث

 

 الصفحة         الموضوع 

 أ  ............................................... املوضوعصفهة 

 ب  ............................................. تصديق اإلشراف 

 ج  ............................................. قرار جلنة املناقشة 

 د  .................................................... التصحيح

 ه  ....................................................... التقرير 

 و  ........................................ كلمة الشكر والتقدير 

 ط  ....................................................... الشعار

 ي ..................................................... اإلهداء 

 ك .............................................. ملخص البحث 

 ل .............................................. حمتويات البحث 
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 األول:مقدمةالباب 

 ١ ................................................ خلفية البحث .أ
 ١١ ..................................... مسكالت البحث وحتديد .ب
 ١٦ ............................................... أهداف البحث .ج
 ١٣ ..................................... واستخدامات حبوث فوائد .د
 ١٤ ............................................. الدرسات السابق .ه
  ١٦ ................................................ طار النظرىاإل .و
 ١۸ ................................................. هج البحثمن .ز
 ٢١ ................................................. نظام البحث .ح

 

 أساس النظري الباب الثاني: 

 

 ٢٤ ............................................... تعريف البنا ئي .أ
 ٣٠ ................................. Bertensنظرية البنيوية ووفقا  .ب



17 
 

 

 البحثالباب الثالث: 

 

 ٥٠  ............................................ املادي هيكل ١,٣

 ٥٠  ....................... )منوذج اشعر  (الطباعة    ١,١,٣

 ٥١ ...................................... اال لقاء   ٢,١,٣

 ٥٤ ............................................... صورة  ٣,١,٣

 ٦١  ................................................... إيقاع  ٤,١,٣

 ۷٦ ......................................... هيكل الدا خلية ٢,٣

 ۷٩ ....................................... املوضوع  ١,٢,٣

 ۸٤ .................................... النغم واجلوي  ٢,٢,٣
 ۸۷ ........................................... الذوق ٣,٢,٣
 ۹١ ........................................ ال نتداب ٤,٢,٣
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 الباب الرابع: االختتام

 

 ۹٥ .................................................... اخلال صة .أ
 ١٠٣ .................................................... اقرتاحات .ب
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 باب األول

 املقدمة

 خلفية البحث .أ

 من لغة السنسكريتية ةنشأت كلمة األدب يف لغة اإلندونيسي

يف الفعل املستمدة يعين توجه إيل التدريس والتوجيه  -sasكلمة  هي

عادة ما يشري إىل وجود أداة ووسيلة.  tra-أو التعليمات. الحقة

وميكن أن تعين أداة لتعليم، دليل املستخدم، وكتب التدريس أو 

، أن 1١التعليم. وفقا ويليك وويرين يف كتاب مناهج البحث األدب 

األدب هو النشاط اإلبداعي، عمل فين. وتقول املراجع األخرى أن 

بسبب الشكل األدب هو التحفة وهي الكتب اليت تعترب بارزة 

                                                           
١Yulia Nasrul Latif, Metode Penelitian Sastra 1, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan    

Kalijaga, 2006), h.1-2 
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والتعبري األديب. عندما يتعلق األمر األدب، وهناك أجزاء كثرية من 

األدب العريب، وخاصة األدب، كما أشار إىل ذلك ومها ولدانا 

ورغانيتا وليلى فطرياين أن األدب العريب ينقسم إىل قسمني: الشعر 

والنثر ، وقال الزيات ان الشعر باللغة اإلندونيسية هو عبارة فيها 

وقافية ، مما يكشف عن خيال رائع لتشكيل عبارات مؤثرة اللوزان ا

 ٢وعميقة.

األدب هو واحد من فروع الفن دائما يف احلضارة اإلنسانية 

منذ آالف السنني. وجود األديب يف خضم احلضارة اإلنسانية ال 

ميكن رفضه، حىت وجود تلك قبلت باعتبارها واحدة من احلقائق 

حىت اآلن، ال يعترب األدب فقط كعمل فين  االجتماعية والثقافية.

حيتوي على العقل، واخليال والعواطف ولكن مت اعتبار العمل 
                                                           

٢Wildana Wargadinata & Laili Fitriani, Sastra Lintas Budaya, ( Malang: UIN Malang Press, 

2008 ), h.89 
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اإلبداعي اليت يتم استخدامها باعتبارها استهالك الفكري باإلضافة 

 إىل استهالك العاطفي.

ولد األدب ويرجع ذلك إىل اإلنسان األساسية حيث على 

يف مشكالت البشرية واإلنسانية، التعبري عن نفسه، أظهر اهتماما 

وأظهر اهتماما يف عامل الواقع الذي يدوم طوال اليوم، ومجيع 

األعمار. ومن املتوقع أن تليب رضا اجلمايل والفكري للجمهور من 

القراء األدب الذي ولدته الكتاب. لكن األدب مل يكن قادرا على 

يف هذه  أن يتمتع ومفهومة بالكامل من قبل بعض أفراد اجملتمع.

 باحثني األديب.مراجعني و احلالة احلاجة لل

األعمال األدبية خلقت الكتاب للتعبري عن األفكار وفلسفتها 

يف احلياة واالستجابة حلياة اإلنسان وحميطه الطبيعي. مؤلف قبل 

حتقيق األفكار واألفكار وشفويا يف شكل األعمال األدبية مقدما 
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واصل بني املؤلفني الروح مع لتجربة عملية التفكري، الذي هو الت

الظواهر املختلفة يف اجملتمع. العمل األديب هو عمل له قيمة مجالية 

 ٣عالية جدا.

شكل واحد من األعمال األدبية هي كلمات األغنية، أغنية 

هي قصيدة اليت تتكون من الصياغة ، وهي األغنية اليت حتتوي على 

ية فيها الشعرية، تدّفق واللوحة املشاعر الشخصية. نصوص األغن

الشعرية هنا يعين قادرا على استحضار شعور، وجذب االنتباه، 

وتشكل ردا واضحا، وإحلاق الشفقة وحتتوي على قيمة اجلمال. رد 

واضح هنا مبعين أن شخصا لديه انتقادات وآراء مفهومة. اللغة يف 

األغنية كلمات لديها قواعد أن هناك عناصر من الشعر االنفعالية من 

ل األصوات والكلمات. باإلضافة إىل احلصول على انطباع معني خال

                                                           
٣  0toman, “Menapak sastra Indonesia dari masa ke masa”, ( Yogyakarta: idea press, 2012 ) 
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مثل الشعر واألغنية من كلمات اللغات هي أيضا سريعة الصلبة. هذا 

يرجع إىل كلمات األغنية خضعت لعملية الدمك من معىن واإلبداع 

 االلقاء انتخاب الشاعر.

نص األغنية هي واحدة من األعمال اإلبداعية اليت مت إنشاؤها 

من قبل البشر. املبدعني للحصول على النتائج اليت حتتاجها عملية 

طويلة جدا ويتطلب فهما عميقا جدا. من خالل عملية حماولة 

لتكريس كل إهلام زيارهتا املبدعني يف العقل من خالل اخلربات مع 

حميطه الطبيعي، والوقت ملواجهة احلياة ، وكذلك من خالل أفكار 

ت. من االهلام املوجودة، ميكن أن تنتج جديدة وأصبحت املعتقدا

أغنية الذي حيتوي على التعبري عن املشاعر، مثل الغضب والكراهية 

 واحلب واحلزن واالنتقام وهلم جرا.
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ال اخلي فزحتقصيدة تعرب عن األفكار اليت تثري املشاعر، اليت 

طوط م خاحلواس يف تكوين اإليقاعي. شاعر له هدف حمدد عند رس

ام مثل هذه الطريقة، هذا هو احلال مع استخدوموشحات يف 

 كن أنمي الكلمات والرموز واألرقام من الكالم، وحىت هذا النص

مات. الكل يف يكون هلا انطباع من كلمات األغنية اليت جتسد اجلمال

ار ختياعرض كل شاعر له معىن، ألن الكلمات املنطوقة بعبارة 

 الشاعر الذي مت ضغط معىن.

ن أشكال األدب القدمي. اشتقاقي، يأيت الشعر هو شكل م

" poeisis"صنع" أو " poeimaهذا املصطلح )الشعر( من اليونانية 

تصنيع. والشعر تفسر إنشاء وتصنيع من خالل الشعر لشخص ما 

احتلت الشعر دائما مكان مرتفع يف كل ٤قد خلق عامله اخلاص.

                                                           
٤ Aminuddin, “pengantar apresiasi karya sastra”, (Bandung;  sinar baru algensindo, 2000) h. 

134 
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كن ثقافة. الشعر هو وعاء أو وسيلة لتصب قلب واحد. الشعر مي

أيضا أن تكون مبثابة منتدى النتقاد شيئا خاطئا. الشعر أو االغنية 

هي تعبري عن الكاتب الذي ميكن أن تثري املشاعر، اليت حتفز اخليال 

لشاعر على أساس ين اإليقاعي. الشعر أو أغنية خلق احلواس يف تكو 

اخلربة الشخصية أو خربات اآلخرين. اليوم الناس مهتمون جدا 

إىل قصيدة أو أغنية. كل قصيدة أو كلمات أغنية، لالستماع 

 وبالتأكيد هلا معىن خمتلف وذلك لتوفري اجلمال.

يف األساس جعلت قصيدة تتكون من عنصرين مها اهليكل 

املادي أو ولدت يف شكل اللغة املستخدمة والبنية الداخلية أو هياكل 

النسبة املعىن يف شكل أفكار ومشاعر اليت عرب عنها الشاعر. أما ب

اليت يتم تضمينها يف اهليكل املادي أو الشعر يولد الطباعة، االلقاء، 

والصور، واإليقاع والنمط السليم. البنية الداخلية للشعر تتضمن 
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موضوع، هلجة، والشعور، والوالية. العنصرين هي متكاملة ومتداخلة 

وظيفيا. لغة اليت ينبغي نقلها للشاعر جيب أن يكون هلا معىن. 

صر املادي أو الوالدة والعنصر الداخلي من الشعر هو جولة كاملة العن

وسليمة، وغري قابلة للتجزئة وتشكل وحدة متماسكة.الشكل املادي 

وشكل الداخلي اليت ميكن استكشافها العناصر فقط يف ما يتعلق  

كليا. عناصر هذا يعين ببساطة يف جمملها مع كامل. باإلضافة إىل 

تفعل التنظيم الذايت يعين وجود الرتابط بني  ذلك، عناصر الشعر كما

العناصر مع بعضها البعض. نسيج من العناصر الواردة يف اهليكل 

املادي يف تشكيل وحدة وسالمة كله قصيدة شعرية الرصاص أكمل 

وأكثر وضوحا من جمرد جمموعة من العناصر. هو بالضبط ما جيعل 

دة والداخلية العنصر  أصبح الباحثني املهتمني بدراسة العنصر الوال

 كلمات األغنية.
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تطور التاريخ والفن والثقافة العربية هي جزء ال يتجزأ من وجود 

املطرب املصري األسطوري الذي حيظى باحرتام الناس من جيل إىل 

كان أم كلثوم أو اسم هو أيضا    ٥.جيل موقع يف مجيع أحناء العامل

 ,Oumme koulthoum,Om kalthoumكثريا ما يشار إليها باسم

Oumme kalsoum،  أم كلثوم هي املغنية، وكاتبة االغاين، واملمثلة

املصريني مشهورة جدا، املغنية أم كلثوم أيضا هو األغاين العربية. يف 

تقييم العرب، تعترب صوت األم كلثوم ختزين الكمال واجلمال. وقد 

 اعترب أم كلثوم بوصفها متيمة للفخر العرب.

ة من الفنانني من الدول العربية اليت ال كانت أم كلثوم واحد

تزال تذكر األمساء. إىل جانب املغنية أم كلثوم أيضا شاعر وملحن 

وممثلة، كثري من الكتاب الشهرية اليت تغىن هبا أم كلثوم، واحدة من 

                                                           
٥http//www.aljadid.com/reviews/newsnovelchronicleslifeloveofahmadramiandummkulthum.h

tml(18jul2009) 
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الكتاب الذي تغىن هبا أم كلثوم أغاين كان ناجي إبراهيم األغاين، 

ي صربا. لكنه قضى طفولته يف وكان أيضا الطبيب الذي ولد يف ح

 املنصورة.

اتصاال مع خلفية البحث اليت مت وصفها، سوف يقوم 

الباحثون مناقشة على كلمات األطالل. وتشري هذه الدراسة إىل 

سبب  .(Bertens)حتليل هيكلي من القصائد على أساس نظرية بريتني 

معىن البحث يف كلمات أغنية األطالل ألم كلثوم، أوال، أغاين هلا 

عميق. الثانية، كلمات أغنية األطالل ألم كلثوم وفقا لباحثني من 

حيث اللغة هو شاعري جدا. ثالثا، ألن طريقة فريدة للتعبري عن 

 موضوع احلب وجهة العاطفي للرجل.
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 صياغ وحتديد البحث  .ب

 صياغ البحث.١

من أجل املشاكل اليت يتعني مناقشتها ويكون موجها حنو 

املرجوة هو ضروري لصياغة املشكلة. أما بالنسبة حتقيق األهداف 

 لصياغة املشكلة املراد دراستها يف هذا البحث هي كما يلي:

كيف اهليكل املادي من أغنية "آألطالل" لناجي إبراهيم  .أ

 اليت شهرت بأم كلثوم؟

كيف البنية الداخلية لألغنية "آألطالل" لناجي إبراهيم  .ب

 اليت شهرت بأم كلثوم؟
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 البحث . حتديد٢

حبيث ال تتسع هذه الدراسة، قام الباحثون عزل املشكلة   

لدراسة. الباحثون يناقش فقط التحليل البنيوي لألغنية األطالل 

 اليت تشري إىل حتليل اهليكل املادي واهليكل الداخلي للقصيدة.

 ج.أهداف البحث

 واألهداف من هذا البحث تعين:

أغنية "آألطالل" معرفة كيفية يتم اهليكل املادي من  .أ

 لناجي إبراهيم اليت شهرت بأم كلثوم؟

ملعرفة كيفية البنية الداخلية لألغنية "آألطالل" لناجي  .ب

 إبراهيم اليت شهرت بأم كلثوم؟
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 د. فوائد واستخدامات حبوث

أساسا فوائد الدراسة نوعان ومها النظري والعملي. نظريا هذه 

األدب. عالوة على  الدراسة ميكن أن تضاف إىل كنوز رؤية لتطور

ذلك، ميكن أن تسهم يف نتائج الكتاب املؤلف )أم كلثوم( يف هذه 

 حالة تعين معىن وتقدير العمل األديب.

البحث العملي هو مفيد للباحثني أنفسهم املشروع النهائي يف 

الكلية، وميكن إضافة التبصر يف نظرية األدب، ولكن خصوصا يف 

من هذه الدراسة ميكن أن توفر  توضيح املسار النص، وأيضا للشعب

فهما للعمل يف األدب العريب، وتعزيز حب اجملتمع لألعمال األدبية 

 العربية.
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 ه.استعراض األدب

بعد قرت الباحثة مراجع خمتلفة املوجودة، وجدت الباحثة جمموعة 

واسعة من الدراسات املماثلة اليت تناقش عن الشعر لكن املناقشة خمتلفة من 

أوال، األغاين األم كلثوم يعمل حتليل حممد القنب بنية اخلطاب  هذا البحث.

الطالب يف دراستها ركز حتليله على ٦,ومضمونه، من خالل ثارا الثريا

اخلطاب واحملتوى، والقائمة على النظريات واملقاربات اليت تستخدم أولسن 

ت من النهج التحليلي. الثانية، حتليل كلما parafrastisيتم اعتماد هنج 

اخلطاب "انا يف انتظارك" و"لسان الفقري" ألم كلثوم، الباحثة النساء 

حيث الطالب يف حبثه يتناول كلمات حتليل اخلطاب "انا يف  ۷السلمي،

انتظارك" و"لسان الفقري" املعوزين باستخدام نظرية حتليل اخلطاب مع 

                                                           
٦ Thara thuraya.” Lagu-lagu ummi kulsum karya Ahmad muhammad rami analisis stuktur 

wacana dan isi”, ( Skripsi    S1 Depok : FIB UI, 2009) 
۷ Make line Assilmi.” Analisis wacanalirik lagu ana fi intidzarika dan lissah fakir umm 

kulsum”, (Skripsi S1 Semarang : UNES, 2012) 
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 شعر املنهج الوصفي النوعي. ثالثا، الفرق بني هلجة عامية وهلجة فصاحة يف

تركز القضية على هذا البحث، وكيفية فرق  ۸األم كلثوم، حبثت بقرة أعيون،

بني هلجة عامية وهلجة فصاحة يف شعر األم كلثوم باستخدام املنهج 

 الوصفي النوعي.

 ألولاحليل أعاله ال تزال لديها مزايا وعيوب الت التحليلكل من 

وذلك  توى،حملطاب وايناقش العناصر اجلوهرية وخارجي، والثاين يدرس اخل

تم ، مهارناكعند حتليل االختالفات هلجة عامية وهلجة فصاحة. بواسطة  

 البناء من بناتىل لالباحثون يف حتليل بنية النص وبنية احملتوى، استنادا إ

 الشعر الذي يتضمن اهليكل املادي والبنية الداخلية.

 

                                                           
۸ Qurota a’yun,” perbedaan antara lahjah ammiyah dan lahjah fusha di dalam syair ummu 

kultsum “,(Skripsi S1 Yogyakarta : UIN sunan kalijaga, 2016) 
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 و. إطار نظري

وهذه الدراسة استخدام منهج البنيوية. هنج البنيوية هو مدرسة فكرية 

يف عامل األدبية اليت حيتضنها البنيويني. بدت هذه اجملموعة يف األدب كما 

يف الكتب النظرية وتدريس األدب  Bertensبنية مستقلة أو مستقلة، وفقا 

ل عناصر ويوضح ان البنيوية وضعت فكرة أن النص األديب هو هيكل فيه ك

ميكن مراجعة أي من عمل ۹أو عناصر مرتابطة وتؤثر يف بعضها البعض.

أديب يف العزلة. وبعبارة أخرى، فإن رأي البنيوية النصوص األدبية، بنية 

واحدة، وبني عناصر تشكل كال متماسكا )اليت تتألف من عناصر مرتابطة، 

أحد العناصر وبناء وحدة كاملة وذات مغزى(. أي التغريات اليت حتدث يف 

اليت أدت إىل العالقة بني هذه العناصر تتغري كذلك. اللبنيويني كل هذه 

العناصر تلعب دورا يف حتديد النص األديب وماذا تفعل مع النص. وبالتايل، 

                                                           
۹ Emzir dan saifur rohman, teori dan pengajaran sastra (Jakarta, raja grafindo ; 2015 ) h. 38 
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جيب أن توجه معىن العمل األديب يف العالقة بني هذه العناصر ككل. 

هرية. وعناصر البناء العنصر يف السؤال يف هذه احلالة هو العناصر اجلو 

عنصر جوهري من األعمال األدبية ميكن العثور عليها يف نص العمل األديب 

لبنات البناء من الشعر تتكون من اهليكل املادي والبنية الداخلية.  ١٠.نفسه

( إيقاع ٤( صورة ٣( االلقاء ٢( طباعة ١اهليكل املادي من الشعر ما يلي: 

( ٣( نغمات ٢( موضوع ١خلية ما يلي: ( يبدو. يف حني أن البنية الدا٥

 ( والية.٤نكهات 

يف هذه الدراسة  Bertensبالتأكيد النهج اهليكلي على أساس نظرية 

هلا عالقة مع الكائن حتت الدراسة. كما سبق بيانه أعاله أن النهج اهليكلي 

هي نظرية أن يدرس العناصر يف األعمال األدبية، يف  Bartensأساس نظرية 

                                                           
١٠ Emzir dan saifur rohman,” teori dan pengajaran sastra”, (Jakarta, raja grafindo ; 2015 )  
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هلدف من هذا البحث يتناول اهليكل املادي والبنية الداخلية. حني أن ا

لذلك استخدم الباحثون نظرية لدراسة كذلك كيف األدبية العناصر الواردة 

يف األغنية عمل آألطالل إبراهيم ناجي الذي شعبية من قبل أم كلثوم. وهو 

 يف هذه الدراسة ركز الباحثون على اهليكل املادي والبنية الداخلية.

 منهج البحث  .ز

 يف حتليل كلمات أغنية ألم كلثوم، أجرى الباحثة الدراسة عدة أمور:

 أنواع البحوث.١

نوع من هذا البحث هو مكتبة )البحوث املكتبة( الذي مجع املواد 

واملعلومات واملراجع من املصادر اليت تتوفر يف املكتبات مثل: الكتب 

 كلثوم.واجملالت والوثائق والسجالت وأغاين أم  

 . أنواع البيانات٢
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نوع البيانات املستخدمة يف هذه الدراسة هي البيانات النوعية اليت 

ترتبط مباشرة إىل حتليل العناصر األدبية اليت أبرمت يف وقت الحق الباحثون 

 ١١نتائج الدراسة ليست مع األرقام.

 . مصادر البيانات٣

 مصادر البيانات يف هذه الدراسة هي ذات شقني:

ىل إاشرة مب يانات األولية، البيانات األساسية اليت ترتبطالب .أ

ت من انادراسة مت فحصها. يف هذه احلالة، احلصول على البي

 ومم كلثبأ املسار أعمال "آألطالل" لناجي إبراهيم اليت شهرت

البيانات الثانوية، وهي حتقيق مرجعية لتحليل ما يلي: الكتب ب. 

 النظرية األدبية عرب، أمني اليت كتبها أمحد مزّكي، مقدمة يف
                                                           

١١ Bungin burhan, “penelitian kualitatif “,(jakarta : kencana, 2007) 
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الدين، والتقدير التمهيدي من األدب، أوتومن، متتبعا األدبية 

اندونيسيا من وقت آلخر، إمزير وسيف الرمحن رمحان، نظرية 

وتدريس األدب، كوثا نيومان راتنا، نظرية أساليب املؤلفات 

والبحوث والتقنيات، إندرسوارا سّوردي ، نظرية النقد األديب، 

 كو فرادفا رمحت، الشعر التقييم.دجو 

 . تقنيات مجع البيانات٤

يف حماولة جلمع البيانات استخدم الباحث دراسة األدب، وهي من 

خالل دراسة األدب من الكتب ووسائل اإلعالم ذات الصلة عن طريق 

 استخدام شبكة اإلنرتنت إلجياد ومجع البيانات املتعلقة عنوان الدراسة.
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 البيانات . تقنيات وحتليل٥

وسيتم تعزيز هذا البحث من خالل حتليل البيانات اليت مت احلصول 

عليها من خالل تقنيات حتليل األدب على أساس نظرية البنيوية. عن طريق 

حتديد وحتليل البيانات ذات الصلة لدعم البحوث. أما بالنسبة للنهج 

رية معينة. نظ Bertensلتحليل البيانات استخدم الباحثون املنهج البنيوي 

وسوف يقوم الباحثون تطوير هذه الدراسة باستخدام لغتني، العربية 

واإلندونيسية. وحلل الباحثون خطوة األوىل يف اللغة االندونيسية ومث ترتجم 

 اللغة، العربية.

 ح. نظام البحث

 مناقشة النظاميات على النحو التايل:

 الفصل األول: مقدمة



40 
 

 خلفية البحث)١

 البحثصياغ وحتديد )٢

 أهداف البحث)٣

 فوائد واستخدامات حبوث)٤

 استعراض األدب)٥

 إطار نظري)٦

 منهج البحث)۷

 نظام البحث)۸
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 الفصل الثاين: نظرية منصة

 الفصل الثالث: التحليل اهليكلي

 حتليل اهليكل املادي) ١

 حتليل البنية الداخلية)٢

 الفصل الرابع: االستنتاجات
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 باب الثاين

 أساس النظري

 تعريف البنيوية 1,٢

)الالتينية( وهذا يعين  structuraاملستمدة اشتقاقي من بنية الكلمة 

أن شكل أو املباين. وسائل البنيوية هنائيا فهم حول العناصر، اهليكل نفسه، 

مع آلية مشرتكة بني ذات الصلة، من ناحية الرتابط بني العناصر مع العناصر 

وضعت  ١٢األخرى، من جهة أخرى، فإن العالقة بني عناصر من جممل.

روالن بارت فن تفسري اهليكلي املشتقة من لغة مدونة النصوص األدبية. من 

خالل رمز اللغة، كشف شفرة اخلطاب، التحليل النفسي، االجتماعي 

والثقايف. كانوا قد أكدوا أن العمل األديب جيب ان تعترب مستقلة. وينبغي 
                                                           

١٢ Kutha ratna nyoman,”teori , metode, dan teknik penelitian sastra”,(Yogyakarta: pustaka 

pelajar,2015)h.88 
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التحقيق يف الشعر بشكل خاص واألدب بشكل عام موضوعية )أي 

 ١٣اجلانب اجلوهري(.

 هو ديباألدب )األدب( هو هيكل. هيكل هنا مبعىن أن العمل األ

 ادل حامسة.ملتبة، اترتيب تطبيق عناصر، واليت تشمل عناصر العالقة التبادلي

ن مومة كأو   وهكذا، فإن وحدة من العناصر يف األدب ليست جمرد جمموعة

ذه هبك لكن تتشااألشياء أو األجسام اليت تقف من تلقاء نفسها، و 

 األمور، مرتابطة، ومرتابطة.

وهبذا املعىن هذا اهليكل تبدو سلسلة متصلة تضم ثالثة فكرة 

أساسية، وهي فكرة الوحدة، فكرة التحول، وفكرة التنظيم الذايت. أوال، هو 

اهليكل العام أن يتم تقريب، وهي األجزاء اليت تتألف منها ليست قادرة 
                                                           

١٣ Endaswara Suwardi,”prinsif,falsafah,dan penerapan teori kritik sastra”,(Yogyakarta; buku 

seru,2013)h.53 
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اص للهيكل. ثانيا، اهليكل الذي حيتوي على على الوقوف على خارج اخل

فكرة التحول مبعىن أهنا ليست بنية ثابتة. وكان هيكل قادرا على إجراء 

عمليات حتويلية مبعىن املواد اجلديدة املصنعة من قبل اإلجراء واإلجراءات 

من خالل ذلك. ثالثا، وهيكل التنظيم الذايت، مبعىن أن هيكل ال يتطلب 

ة خارجية نفسها جييز إجراء حتوهلا. كل عنصر له مساعدة من مساعد

وظيفة حمددة على أساس القواعد يف هذا اهليكل. كل عنصر لديه وظيفة 

 ١ ٤حمددة بناء على موقعها يف اهليكل.

كانت البنيوية يف األساس وسيلة للتفكري يف العامل واليت اساسا 

يوية، العامل للتعامل مع الردود وصفا للهيكل هيكل. وفقا لتفكري البن

)األدب هو العامل اليت ابتكرها املؤلف( هو ترتيب العالقة بدال من ترتيب 

                                                           
١٤ Djoko Pradopo Rachmat,”Pengkajian Puisi”,(Yogyakarta; UGM Pers,2012)H.119 
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األشياء. من قبل ألن طبيعة كل عنصر يف اهليكل الذي ليس له معىن يف 

حد ذاته، ولكن يتم حتديد معناها من عالقته مجيع العناصر األخرى الواردة 

 ١٥يف هذا اهليكل.

فرديناند الذي هو وسيلة للتفكري يف العامل البنيوية مشتقة من اللغة 

اليت لديها اهتمام خاص لتصور ووصف هيكل، يدرس ظاهرة األسطورة 

والطقوس لرؤية عالمة. الذي أصبح هدفا للدراسة هو األدبية البنيوية نظرية، 

وهي جمموعة من االتفاقيات اجملردة والعامة اليت حتكم العالقات يف عناصر 

يث ترتبط هذه العناصر مع بعضها البعض يف كل واحد النصوص األدبية حب

موحد. على الرغم من أن االتفاقية اليت شكلت النظام األديب هو 

االجتماعية وعلى وجه اخلصوص الوعي العام. حتليل دقيق وشامل 

                                                           
١٥ Ibid.Hlm. 120 
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للعالقات خمتلف العناصر اليت بناء النص األديب يعترب سوف تولد املعرفة 

 ١ ٦بالنظام األديب.

يف  poetikaدأت البنيوية منذ اإلغريق، عندما كتب أرسطو وقد ب

مجال  راجعةري مسم، والدة البنيوية يسبقه الشكلية نظرية الوليدة تش٣٤٠

عن  صلهااللغة وجعل األعمال األدبية ككائن من دراسة مستقلة، وف

جعل على  يويةالبنالكتاب والقراء، سياق اجملتمع. على الرغم من الشكلية و 

ساسا أوية لبنياألدب ككائن مستقل من الدراسة، ولكن ما مييز ا حد سواء

، مثل ديبل األيكمن يف كيفية رؤية العالقة بني العناصر اجلوهرية للعم

 احلبكة والشخصيات، واحلبكة، موضوع واالسلوب.

                                                           
١٦ http://duniasastradanbahasaindonesia.blogspot.com/2014/04/teori-struktural.html  
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يف البنيوية، والعالقات بني عناصر من األدب هو مبدأ أساسي، ألن 

ب، هي جممل، والتحول، وحكم خصائص هيكل، مبا يف ذلك األد

مرتابطة األعمال األدبية البنيوية ينظر إليها على أهنا ظاهرة اليت  ۷١أنفسهم.

لديها هياكل )املباين( مع بعضها البعض. فإن طبيعة هيكل أن تكون ذات 

مغزى عندما ترتبط املنشآت األخرى. هيكل لديه عالقة معقدة، حبيث 

وفقا ألبرامز، البنيوية  ۸١بني العناصر. جيب توجيه معىن يف جممل العالقة

نفرتض أن كل ظاهرة ثقافية أو نشاط أو منتج، مبا يف ذلك األدب هو مثل  

كمؤسسة اجتماعية يدل على أن نظام ويتكون من هياكل مستقلة وحيدد 

البنيوية يف سياق معاجلة األعمال  ١٩العالقات بني العناصر بشكل مستقل.

                                                           
١۷ Sukron kamil,”teori kritik sastra arab klasik dan modern”,(Jakarta; rajawali pers, 2009) h.191 

 
١۸ Emzir dan saifur rohman,” teori dan pengajaran sastra”, (Jakarta, raja grafindo ; 2015 )  

 
١۹  Sugihastuti,”teori apresiasi sastra”(Yogyakarta,pustaka pelajar; 2011) 
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ر من جمرد تراكم العناصر أو عنصر، ولكن أيضا األدبية يف األدب هي أكث

مل يتم  جممل بسبب العنصر نفسها ليس لديها مفهومها اخلاص النزاهة إذا

حىت البنيوية هو نوع من النهج الذي يرى  ٠۲.فهمها من قبل جممل األدب

 األدب كشيء مستقل.

 Bertensنظرية البنيوية ووفقا ۲,۲

ألشكال واملعاين اليت ال ميكن أن اللغة تتكون من ا Bertensوقال 

فصلها. إذا قمنا بتغيري كلمة "طرق" إىل "أيام" أو "أشعة" حنن ال جمرد 

احلصول على شكل جديد ولكن أيضا معىن جديدا. وبعبارة أخرى، فإن 

مبدأ التفاضل ال يعمل فقط لتمييز كلمة واحدة مع كلمة أخرى، ولكن يف 

                                                           
٢٠ Rochani adi ida, “ fiksi populer teori & metode kajian”,(Yogyakarta,pustaka pelajar,2016) 
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ري يف الدال أو عالمات لغوية أو  الوقت نفسه مييز أيضا معىن. أدىن تغي

 كلمة، ومعىن املدلول أو ختضع أيضا التغيريات.

يف الكتب النظرية وتدريس األدب ويوضح أن البنيوية  Bertensوفقا 

وضعت فكرة أن النص األديب هو هيكل فيه كل عناصر أو عناصر مرتابطة 

ميكن مراجعة أي من عمل أديب يف العزلة.  ١۲.وتؤثر يف بعضها البعض

وبعبارة أخرى، فإن رأي البنيوية النصوص األدبية، بنية واحدة، وبني عناصر 

تشكل كال متماسكا )اليت تتألف من عناصر مرتابطة، وبناء وحدة كاملة 

وذات مغزى(. أي التغريات اليت حتدث يف أحد العناصر اليت أدت إىل 

صر تتغري كذلك. اللبنيويني كل هذه العناصر تلعب العالقة بني هذه العنا

دورا يف حتديد النص األديب وماذا تفعل مع النص. وبالتايل، جيب أن توجه 

                                                           
٢١ Emzir dan saifur rohman, “teori dan pengajaran sastra”, (Jakarta, raja grafindo ; 2015 ) h.  
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معىن العمل األديب يف العالقة بني هذه العناصر ككل. العنصر يف السؤال يف 

هذه احلالة هو العناصر اجلوهرية. وعناصر البناء عنصر جوهري من األعمال 

بية ميكن العثور عليها يف نص العمل األديب نفسه. لبنات البناء من األد

 ۲۲.الشعر تتكون من اهليكل املادي والبنية الداخلية

 عناصر من الشعر الطبيعي: .أ

(. الطباعة، وهي كيفية كتابة القصيدة إلنتاج أشكال معينة اليت ميكن ١

ىن مالحظتها بالعني اجملردة. دور الطباعة هو خلق شعور من مع

وأجواء معينة. كما يلعب الطباعة دورا يف متثيل أفكارهم وتوضيح 

وحدة انطالق هبم. وحدة معىن حمدد يريد ان يضع الشاعر إىل 

 ٣۲األمام.

                                                           
٢٢ Ibid. Hlm. 39 

 
٢٣Aminuddin, “pengantar apresiasi karya sastra”, (Bandung;  sinar baru algensindo, 2000) h. 146 
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الشكل هو طريقة وأسلوب يف التحضري واإلعداد أجزاء من مقال، أو 

منط اهليكلي لألعمال األدبية. شكل أو اللغة األدبية هو الوسيلة 

واخليال للقراء واملستمعني ة لكاتب يف التعبري عن األفكار األساسي

الشكل األديب يرتبط ارتباطا وثيقا معىن، واإليقاع  ٤۲.األدب

والكلمات. معاين اجملاز، إيقاعات )املوسيقية(، والصياغة اجلميلة هي 

احلامسة يف تشكيل اللغة األدبية. وبالتايل سيكون هناك نوعني من 

أن معىن حتتوي على الشعور )العاطفة(، واإليقاعات االنطباع األديب، 

 ٥۲اليت تساعد على ظهور تركيبة متناغمة وأسلوب مجيل.

(. االلقاء، واختيار الكلمات اليت جعلت الشاعر يف عمله. صرح ۲

أن الشعر له قيمة فنية، وإذا كانت  J. Elemaالفنون األدبية اقرتاح 
                                                           

٢٤ Muzakki akhmad,”pengantar teori sastra arab”,(Malang; UIN-Maliki Press,2011) h.86 
٢٥ Ibid .hlm. 88 
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يتجسد يف كلمات. لتحقيق  جتربة الروح اليت يستند إليها ميكن أن

هذا الكتاب استخدام جمموعة متنوعة من الطرق. خصوصا األداة 

الشعر هو شكل من أشكال األدب أن  ٦۲األكثر أمهية هو الكلمة.

الكالم القليل الذي ميكن أن تعرب عن الكثري من األشياء، مث كلماته 

 عالقة جيب أن يتم اختيار بعناية بقدر اإلمكان. اختيار الكلمات يف

 وثيقة ملعىن الشعر، والصوت وئام، وترتيب الكلمات.

كان الشاعر وشك أن يثق أفكاره وبدقة كما عقول ذوي اخلربة. 

ولكنها أيضا أنه أراد أن يعرب عن مع تعبري ميكن أن جتسد جتارب 

روحه، ألنه جيب أن يكون قال بالضبط. يقول بارفيلد أنه إذا كان 

اختيار الكلمات وترتيبها بطريقة مثل أن وسائل تسبب أو هتدف إىل 

                                                           
٢٦ Djoko Pradopo Rachmat,”Pengkajian Puisi”,(Yogyakarta; UGM Pers,2012) h. 48 
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يل، ويسمى نتيجة االلقاء الشعري. حىت ذلك التسبب اخليال اجلما

 ۲ ۷.للحصول على االلقاء حال شعري، للحصول على القيمة اجلمالية

(. اخليال ، هو القدرة على خلق الصور يف اخليال أو التفكري يف شيء ٣

أن ال يتم امتصاصه عن طريق احلواس اخلمس، أو الذين مل تشهد يف 

اخليال هو عنصر مهم جدا، ميكن أن الواقع. يف العمل األديب من 

يساعد الناس )الكتاب( لتسجيل هذا احلدث الذي مر والقادمة. 

 ۲۸افرتض ال خيال الالزمة حياة اإلنسان سيكون الفقراء.

الشعر باإلضافة إىل شبكة من اإليقاع والصوت، وأيضا صورة 

وشعار. وبالتايل فإن الصورة هي الكلمة أو العبارة اليت ميكن أن 

كشف التجارب احلسية، مثل الرؤية، والسمع والشعور. الصور ت

                                                           
٢۷Ibid .hlm. 54 

 
٢۸  Muzakki akhmad,”pengantar teori sastra arab”,(Malang; UIN-Maliki Press,2011) h.81 
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ميكن تقسيمها إىل ثالث صور من الصوت )السمع(، صور من رؤية 

)البصرية(، وملس صورة أو اتصال )الصور عن طريق اللمس(. صورة 

قد يؤدي القراء يبدو أن نرى ونسمع، ويشعر مثل ما هو يف شاعر 

 ۲۹الطبيعي.

تعين وحدة  (rheo)د إيقاع من اللغة اليونانية .( واإليقاع، ويستم٤

التحكم حركة املياه ومستمر وغري منقطع )تدفق مستمر(. يذكر 

سالمت ملجانا أن إيقاع يبدو تناقضا: عالية / منخفضة، طويلة / 

قصرية، وبصوت عال / ضعيفة النبض بانتظام وتشكيل مرارا اجلمال. 

ع تكرار األصوات، ويرتبط اإليقاع مع الصوت ويرتبط أيضا م

 ٣ ٠الكلمات والعبارات، واجلمل.

                                                           
٢۹Sumardjono, Jakob & K.M, Saini, “Apresiasi Kesusastraan” (Jakarta; Gramedia,1991) h.127 

 
٣٠ Waluyo, Herman.J,”Teori Dan Apresiasi Puisi”(Jakarta; Erlangga,1995)  
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لذلك، اإليقاع هو اإليقاع الذي تسبب يف النزاع أو تغيري األصوات 

العالية واملنخفضة على أساس منتظم، ولكن ليس عدد حمدد من 

من الشعراء  ٣١املقاطع، لكنه أصبح جمرد صدى غىن روح الشاعر.

اإليقاع. وقد أدرك هذا  املزيد من االهتمام، عن وعي أو ال هو

اإليقاع للشاعر، على سبيل املثال املتناقضة الصوت، وخلق احللقات، 

وأيضا جلعل اإليقاع، الشاعر اختصار الكلمات )أفندي رستم، من 

اإلنسان(، واختيار كلمة مناسبة  -االبن(، )اإلنسان  -دير، تريد  -

مع الكلمات ، أو يف وئام pitunang goyang ،habiskikisاألصوات. 

 ٣ ۲اجلمع بني ذلك، وهلم جرا.

                                                           
٣١ Djoko Pradopo Rachmat,”Pengkajian Puisi”,(Yogyakarta; UGM Pers,2012) h. 40 

 
٢ ٣ Ibid. Hlm. 43 
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.( صوت، صوت الشعر هو مجايل، وهو عنصر من الشعر ٥

للحصول على اجلمال والقوة التعبريية. يرتبط الصوت ارتباطا وثيقا 

عناصر من املوسيقى، على سبيل املثال: أغنية، حلن واإليقاع، وهلم 

ة أكثر أمهية، جرا. الصوت هو الزخرفة يف الشعر، لديها أيضا مهم

وهو تعميق اخلطاب، خيلق شعورا، ويلقي بظالله بالتمين تفسريا، 

 ٣٣وخلق جو خاص، وهلم جرا.

واعرب  ,a,e,i,o,uمزيج من األصوات حرف العلة )السجع(: 

والرنه:  liqurida:r,lوالصوت ,b,d,g,j: (voiced)األصوات الساكنة 

m,n,ng,ny  تسبب املصوتية األنف واإليقاعي(efoni.)  الصوت

الشجي اليت ميكن أن تدعم احلميمة الغالف اجلوي، والرمحة، 

                                                           
٣٣ Djoko Pradopo Rachmat,”Pengkajian Puisi”,(Yogyakarta; UGM Pers,2012) h.22 
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والفرح، والسعادة. الصوت هو عنصر له مهمة هامة جدا هو تعميق 

املعايدة، وتسبب الشعور، وتستحضر صورا من التفكري الواضح، 

وخلق جو خاص، وهلم جرا. ساكن وحرف علة يف الرتاص مثل هذه 

صوت رخيم واإليقاعي، من صوت هذه املوسيقى الطريقة اليت تنتج 

ميكن أن تتدفق املشاعر والصور يف العقل أو الروح جتربة املستمعني 

 ٣٤أو القراء.

 عناصر الشعر الداخلي .ب

معين موضوع مصطلحا يأيت من معىن  Scharbach(. موضوع، وفقا ١

الالتينية "مكان لوضع جمموعة من" ما يسمى ألن املوضوع األساسي 

فكرة القصة اليت أيضا مبثابة قاعدة بدءا من املؤلفني يف وصف هو 

                                                           
٣٤Ibid. Hlm. 29 
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العمل خلقه. هذا هو السبب يف املوقف من الكتاب موضوع معني 

مع القراء عكس عموما. الكاتب جيب أن يفهم موضوع القصة اليت 

ستعرض قبل تنفيذ العملية اإلبداعية اخللق، يف حني القراء اجلدد 

انتهوا من فهم العناصر الواردة يف  ميكن أن نفهم موضوع عندما

 ٣٥األعمال األدبية.

ة لقصوهكذا، فإن موضوعه هو األفكار الرئيسية، وأملت ا

( لتلحنيوا األساسية )اليت يف احملادثة، وتستخدم كأساس للتأليف

شاعر، وح ال ر للشاعر. وكان هذه األفكار الرئيسية رغبة قوية جدا يف

 لنطق.وبالتايل كانت السبب الرئيسي ال

                                                           
٣٥  Aminuddin, “pengantar apresiasi karya sastra”, (Bandung;  sinar baru algensindo, 2000) 

h.91 
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(. هلجة، واملوقف من الشعراء للقراء. يرتبط هجة أيضا ملوضوع ۲

ونكهة. الشاعر ميكن أن ينقل موضوع هلجة. يف كتابة الشعر، 

والشاعر لديه موقف معني جتاه القارئ، ما إذا كان يريد أن يكون 

رعايته، إمالء، وتقدمي املشورة ومهية، يهجو، كوهنا واضحة فقط اقول 

أو التعاون مع القارئ يف حل املشكلة. يشار إىل موقف  شيئا للقراء

 ٣٦الشاعر إىل القارئ إىل قصيدة هلجة.

(. الذوق، أن الكشف عن موضوع ونكهة ترتبط ارتباطا وثيقا اخللفية ٣

االجتماعية والشاعر النفسي. الذوق هو واحد من العناصر األدبية 

يف األعمال  أمر مهم للغاية، ألن الذوق هو ما مييز بني األدب

العلمية، وبني الكتاب مع علمائها. وقال انه ميكن فتح أو كشف 

                                                           
٣٦ Hardjana, Andre,”kritik sastra: sebuah pengantar”, (Jakarta: Pt Gramedia, 1981) h. 125 
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النقاب احلياة، سواء يف العامل املادي والعامل الروحي. يف الوقت نفسه 

انه هو القوة اليت ميكن أن تؤثر على القارئ أو حميب األدب. سوف 

يال الذوق األديب تنشأ قريبا اذا كان شخص ما لديه خيال جيدة. اخل

والشعور األدب هو العنصر املهيمن يف األدب، على الرغم من 

 ۷٣مستويات خمتلفة من قيمة فنية.

(. الرسالة ، فإن الرسالة اليت ينبغي نقلها من قبل املؤلف. رسالة يف ٤

العمل األديب ميكن أن يكون االنتقاد، والتوقعات واالقرتاحات وهلم 

ب، والكاتب رسالة إىل والية هي الفكرة األساسية لألد ٣۸جرا.

القارئ أو املستمع. بوعي أو بدون الشعراء غرض خلق القصائد، 

 وميكن التماس هذه األهداف قبل الشاعر خيلق عمله.
                                                           

٣۷ Ahmad Muzzaki, pengantar teori sastra arab, (UIN-Maliki: pers , 2011 ) h 75-76 

 
٣۸Otoman, “Menapak sastra Indonesia dari masa ke masa”, ( Yogyakarta: idea press, 2012 ) h. 63 
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الوالية اليت ستقدم للشاعر ميكن فحص مرة واحدة وحنن نفهم 

موضوع، والذوق، ونربة القصيدة. الغرض من والية هو الشيء الذي 

لق شعره. يتم ترتيب والية الضمنية وراء يدفع الشاعر إىل خ

الكلمات يف الشعر، وأيضا وراء املوضوعات اليت أعرب عنها يف 

قصيدة الشاعر. سلمت والية جيوز الشاعر بوعي يف ذهن الشاعر، 

 ۹٣ولكن أكثر الشعراء ليسوا على دراية والية أدىل به.

أهنا  يف دراسة األدب العريب ذكر أن العبارة ميكن تصنيفها على

إما النوع األديب النوع من الشعر والنثر، إذا استوىف التعبري عن 

العناصر األربعة يف الكتاب اليت كتبها أمحد مزّكي " النظرية األدبية 

                                                           
٣۹ Hardjana, Andre,”kritik sastra: sebuah pengantar”, (Jakarta: Pt Gramedia, 1981) h130 
٠ ٤ Ahmad Muzzaki, pengantar teori sastra arab, (UIN-Maliki: pers , 2011 ) h 75-86 
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(. 3(. اخليال )تصّور( ٢( العطيفة )الذوق( 1العربية التمهيدية ": 

 ٤ ٠(. الصورة )شكل(.4الفكرة )رأي( 

 لكتاباتبها كوهناك نوعان من املصطلحات اليت  (. العطيفة )الذوق(، ١

فة. عاطيف كثري من األحيان ساوى مع الذوق، وهذا الشعور وال

ة هي اطفالشعور هو موقف الشاعر جتاه موضوع أو كائن. بينما ع

عة هو و شجا، أحالة ذهنية قوية، مما يدل على الفرح واحلزن والشفقة

لتذوق هوم امف املشرتكة مع ذايت. فهم العواطف ما لديها من القواسم

 األديب.

الذوق األديب هو واحد من العناصر األدبية يف غاية األمهية، 

ألن هذا هو ما مييز طعم األدبية بني األدب واألعمال العلمية 
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األخرى، بني الكتاب والباحثني أو العلماء، وكذلك بني الشاعر 

ما لديه  والنظمّي. سوف الذوق األديب تنشأ قريبا اذا كان شخص

خيال جيدة. ملعرفة واحلكم على طعم األدب والتدابري الالزمة 

 )مقياس( من بني أمور أخرى:

 أ. صدق العطيفة

هبذا املعىن أن تنشأ مع الفعلية، وليس مفتعال حبيث النكهات 

ميكن أن توفر قيمة دائمة يف عمل أديب. على سبيل املثال، وفاة 

نصر يف صراع ميكن أن يسبب طفل ميكن أن تثري مشاعر احلزن، وال

 شعور من الفرح، وهلم جرا.

 ب. قوة العطيفة

قوة العطيفة هنا ليست جمموعة متنوعة من الذوق األديب 

املعروضة. يف بعض األحيان كانوا أكثر عرضة إلعطاء تأثري للقارئ 
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الشعور باهلدوء )هادي(. ألن هناك فرقا بني طعم مميز ملستوى قوة. 

ي، أن مصدر السلطة هو طعم الكاتب نفسه. ولكن مل تكن توجيه

ألنه مع شعور قوي من األعمال األدبية اليت من شأهنا أن تؤثر على 

 القارئ أو املستمع األدب.

 ج. ثبت العطيفة

وهذه النقطة هي دوام الشعور يف نفسي كاتبا أو شاعرا أثناء 

عمله. الغرض منه هو أن طعم ال يزال تأثري قوي على عمله. 

يل، فإن القارئ أو املستمع يشعر شعورا الدوام األديب حىت وإن  وبالتا

 كانت هناك حاالت خمتلفة.
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 د. تنوع العطيفة

تنوع العطيفة هو القدرة على حتويل االنطباعات األدبية من 

النكهات املتنوعة يف روح القارئ، مثل احلب، والعاطفة واإلعجاب، 

 والتعاطف، والشعور بالفخر.

 فةه. مسو العطي

ويتفق النقاد على أن مستوى الذوق هو الفرق بني األدب 

 والذوق العايل واملنخفض لكل كاتب

(. اخليال، هو القدرة على خلق الصور يف اخليال أو التفكري يف شيء ٢

أن ال يتم امتصاصه عن طريق احلواس، أو الذين مل تشهد يف الواقع. 

تساعد الناس يف األدب، واخليال هو عنصر مهم جدا، وميكن أن 

)الكتاب( لتسجيل هذا احلدث الذي مر والقادمة. قسم أمحد شيب 

 ومهي إىل ثالثة أنواع:
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 (creative imagination)أ. خيال ابتكاري 

خيال ابتكاري وهي صورة جديدة يف العمل األديب تتألف من عدة 

عناصر سابقا. إذا يتم ترتيب بعض هذه العناصر بشكل انتقائي، 

 ال ابتكاري.لذلك يسمي خي

 (associative imagination). خيال آلفي ب

هذا خيال هو مزيج من العقل ومطابقة الصورة مع الدمامل وصوال 

 اىل الشعور احلقيقي

 (interpretative imagination). خيال باياىن ج

ويسمى هذا اخليال أيضا خيال تفسريي. هذه الرؤية هي وسيلة 

 ي بأسلوب أديب مجيل.جيدة للتعبري عن الشعور الطبيع

(. الفكرة )رأي(، فكرة أو موضوع هي املعيار الرئيسي لتحديد العمل ٣

األديب. العمل األديب الذي ال يوجد لديه فكرة أن األدب هو ميت، 
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غري معروف، وضعف. األعمال األدبية ليست يف الواقع جمرد ترتيب 

بيعة اللغة والتعبري، ولكن جيب أن تقدم معلومات جديدة حول ط

 واحلياة والوجود، والبشر.

(. الشورى )شكل(، والنموذج هو طريقة وأسلوب يف التحضري ٤

واإلعداد أجزاء من مقال، أو منط اهليكلي لألعمال األدبية. ويوضح 

التعريف أن الشكل أو اللغة األدبية هو الوسيلة األساسية لكاتب 

 اخليال للقراء واملستمعني األدب لتكشف عن العقل دا
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 الثالث باب

 البحث

 

 البدين الشعر هيكل ١,٣

 الطباعة )منوذج الشعر( 1,١,٣

إلنتاج أشكال معينة اليت ميكن  الشعرالطباعة هي طريقة كتابة 

مالحظتها بالعني اجملردة. دور الطباعة يف الشعر، باإلضافة إىل عرض 

اجلوانب الفنية البصرية، وكذلك خللق شعور من معىن وأجواء معينة. ودورها 

اآلخر يعين إظهار انطالق أفكارهم وتوضيح معىن بعض الوحدات اليت 

 ٤١.يقاهلا الشاعر

                                                           
٤١Aminuddin, “pengantar apresiasi karya sastra”, (Bandung;  sinar baru algensindo, 2000) h. 146 
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واستنادا إىل فهم الطباعة، يف هذ البحث عن الطباعة يف األغاين 

األطالل ال ميكن حتليلها بصريا. ألنه وفقايف قاموسالكبري اإلندونيسية 

لديها جمموعة متنوعة من احلس اإليقاعي الصوت. ألن (KBBI)املسار 

 األغنية هي املنتجات السمعية نتاج فالطباعة يف البحث األغاين األطالل ال

 ميكن حتليلها.

 االلقاء 1.2,٣

االلقاء، واختيار الكلمات اليت جعلت الشاعر يف عمله. الكلمات 

اليت مت استخدامها من قبل الشاعر، ودعا الكلمات احلماسية ليست هي 

نفسها )يعين( كلمة يف القاموس، واليت ال تزال تنتظر املعاجلة. يف هذه 

أعطيت كلمات قصرية  الكلمة احلماسية دخلت مشاعر الشاعر، قد

احلماسية وأجواء معينة. الشاعر يريد التعبري عن جتربة حياته كثيفة ومكثفة. 

هلذا اختار كلمة صارمة الذي ميكن جتسيد جتربة الروح. للحصول على  
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كثافة وشدة وذلك انسجاما مع وسائل الشعرية أخرى من االتصاالت، 

 ٤٢واختار الشاعر كلمات مع تقسيم الشعر.

ه الشعر، استخدام الشاعر كلمة فؤادى أكثر من كلمة قلىب ، يف هذ

على الرغم من كل الكلمات هلا نفس املعىن. كلمة قلىب يعين القلب، شيئ 

الذي يرتكز يف القلب. أم كلمة فؤادى هو الروح يعين شيئ يف اجلسم 

وقعت احلياة الداخلية  البشري الذي يسبب الشخص أن يعيش يف حياته، 

. وأيضا هناك رجل على مشاعر واألفكار واخليال، وغري ذلككاملة من ال

"فؤادى"له اقرتاح اختيار الكلماتشيئا كبريا وتصبح مصدرا للطاقة وأرواح. 

من يصف الشعور"أنا"، ولكن أعمق قوي لتصوير أن الشاعر ليس فقط 

                                                           
٤٢Rachman Djoko Pradopo, Pengkajian Puisi, h. 54 
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وكانت كلمة"فؤادى" أيضا أكثر رومانسية .يتهيصف صرخة روح ذالك يعين

 .ع موضوع هذ الشعرالذي يتعلق باحلبمتوافق جدا م

رغم أن الكثري من الكلمات حتتوي على معىن احلب، على سبيل 

ألن يف هذه الكلمة  هوىاملثال: "عشق" لكن الشاعر يفضل الكلمة 

جمتمعة أصوات العلة الطويلة )ى( اليت ميكن أن توفر جو مقدس يف هذه 

 اعر.اآلية، ويدعو القراء إىل االحنراف يف شعور الش

جبانب ذالك استخدم الشاعر الكلمة "أطالل" اليت حتتوي على معىن 

أنقاض. على الرغم من أن العديد من الكلمات ذات معىن األخرى أنقاض 

مثل: إهنر، هدم، خرابة لكن الشاعر يفضل كلمة أطالل بسبب كلمة 

أطالل هي كلمة غالبا ما يستخدمها الشعراء يف قصائد العربية. وأيضا 

ر قصة اليت تعرضت يف هذ الشعر. أّن حب الذي ميتلك ب"أنا"  لتصوي

 يا بسبب احلب.عانكاألطالل وأنقاض اليت دمرت، وجتعله
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 صورة 1.3,٣

 الصور البصريةأ. 

الصور  ٤٣الصور البصرية هي الصور اليت تنشأ عن طريق البصر.

البصرية هي نوع األكثر استخداما من قبل الشاعر. الصور البصرية يعطي 

 التحفيز لرؤية حسية، يف كثري من األحيان األشياء ال تبدو حىت إذا رأيت.

الصور البصرية تظهر الكلمات اليت أدت إىل ما وصفه الشاعر كما ميكن 

أن يرى من قبل القارئ. صورة الرؤية يف هذه القصيدة الواردة يف مقطع 

األول ومقطع إىل مخسة. استخدام هذه الصور رؤية ميكن أن جتعل القارئ 

يدة. يشارك ختيل االلرسالةاليت ينبغي نقلها وإحساس الشاعر يف هذه القص

                                                           
٤٣Rachman Djoko Pradopo, Pengkajian Puisi, h. 81 
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فإن استخدام رؤية الصورة تسمح للقارئ أن يتصور ما ينظر إليه وكيف 

 يصف الشاعر القصيدة بصريا. ميكن أن ينظر إليه يف جزء من هذا املقطع:

  ١بيت 

 اهلوى .. كان صرحاً من خياٍل فهوى ال تسل اين يافؤادي

 قين واشرب على أطالله .. وارِو عين طاملا الدمع روى يا

 

احملبة اليت مت وقال أنقاض وحطام تصور للقارئ أن يكون قادرا على رؤية 

طحنها الألنقاض واحلطام. اآلن احلب ليست سوى ماض أسطوري وجرحا 

عميقا. ويصف الشاعر الدموع اليت ذابت، لذلك كان املاء كما مرئية أمام 

 أعيننا.
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 ٥بيت 

 أين من عيين حبيب ساحٌر ..فيه عذ وجالل وحياء

يعتربه بعيدا عن كلمايت وصف للقارئ أن يكون قادرا على ختيل ما 

يل كلمات. يصف الشاعر احملبة اليت ميلكها كلمات لقد كنت بعيدا عن 

عينيه )رؤية(. يصف الشاعر كلمات اليت كنت قد فقدت هذا احلب األول 

حىت اهنا رائعتني. صورة الرؤية يف هذه القصيدة تدعو القراء للمشاركة ختيل  

ة عندما كيف أرى كلمات يف األيام عندما أشعر بالضيق كلمات حزين

 ختسر من حميب واحملبة اليت كان حيبها، احلب اآلن فقد ابتعدت عن عينيه.

 ٦بيت 

 اين من عيين حبيب ساحر ... فيه عز وجالل و حياء
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جزء من ذالك شعر هو خيال البصري )صور البصر(، وبنظر ايل ذالك 

شعر، فكأن القارئ كما لو كان رؤية الضوء الالمع الذي ينبعث، ولكن 

الذي يضيء برباعة قد تركت ذلك، واآلن لقد فقدت هلا كلمات  السحر

 احلب.

 الصور السمعيةب. 

الصور السمعية هي الصور اليت مت إنشاؤها بواسطة السمع. كما 

تستخدم الصور السمعية بشكل متكرر من قبل الشاعر. الصور ولدت من 

ذكر أو تصف صوت صوت، الشاعر الذي يسمى الشاعر الصوتية 

(auditif).  تؤثر ذوق القراء. الصور السمعية يف هذه القصيدة الواردة يف

مقطع الثاين. مع استخدام هذا القارئ الصور السمعي ينبغي أن يكون 

قادرا على الشعور ما أمسع كلمات. تدعو هذه الصور للقارئ أن نرى كيف 

مسعت كلمات عشيقها دعوة يل كلمات. يستخدم الصور السمعية أيضا 
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إلشراك القارئ يشعر األغنية، نغمات، التجانس، وينظر إىل األحلان شاعر 

اليت كتبها احلواس من السمع يل كلمات. دعي الشاعر أيضا لالنضمام 

لتشعر كيف أصوات الذكريات أنا يرن دائما يف أذين كلمات أنا كلمات. 

 .تدعو هذه الصور للقارئ أن نرى كيف مسع كلمات األصوات

 “  اغر يتىن   ...  بفم عذب املنا داة ر قيق لست ا نساك وقد“ 

يف املقطع الثاين من شعر "األطالل"، استخدام  الشاعر صور 

السمعية. يصف الشاعر عن "أنا" الذي ال يستطيع أن ينسى حبيبته، ألن 

ال يزال مرددا أصوات ذكريات عشيقها يف أذنه. عاشق دائما رنني يف كل 

ت مع عشيقتها. ألنه يسمع حبيبته ويذكر وقت، ال ميكن أن ينسى الذكريا

يف البكاء. تدعو هذه الصور للقارئ أن نرى كيف أن الرقم مسعت أصوات 

 يف املرارة واحلزن.
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 ج. صور احلركة

هذه الصورة تدعو القارئ للمشاركة يف كيفية أداء احلركات أو اليت 

الواردة تعاين منها يل كلمات. استخدام صورة احلركة على شعر "األطالل" 

يف مقطع الرابع. استخدام الصور املتحركة يف هذ الشعر ميكن أن جتعل 

القارئ يشارك ختيل الرسالةومعىن لنقل الشاعر. وميكن مالحظة ذلك يف 

 التعبري التايل:

 ٤بيت 

 .. إنين أعطيت ما استبقيت شي ا  اأعطنيحرييت أطلق يدي  

 آه من قيدك أدمى معصمي .. مل أبقيه وما أبقى علي ا 

 ما احتفاظي بعهوٍد مل تصنها .. وإالم األسر والدنيالدي ا

يف جزء قصيدة يتضمن كلمة"أطلق يديّا" و "قيدك أدمي معصمي" 

يصور صورة احلركة أنه دمي عندما مأسور حببها. جبنب ذالك كأن "أنا" هو 
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يف سجن احلب. كلمات لقد فقدت  النفوس الذين يقعون يف احلب

السيطرة على قلبه، قلبه مثل يف السجن من قبل احلب. فقدوا العقله بني 

التحيز الظالل وانتقد حبيب بالتمين يف الغموض وعدم اليقني. حىت كان 

 هناك ال يبقى شيء، وآمل التحرر من كلمات سجن احلب األصفاد.

 ٦بيت 

 نك د ناوأنا حب وقلب غائم .. وفراش خائر م

يف هذا جزء يتضمن فوق كلمة فراشة حالة ذهول، كما لو بدا فراشة 

تطري احلركة توضيح احلب املفقود، وذلك هو حركة نظرت كلمات يعرج.  

 كما لو حول هلم وال قوة لديه يفقد احلب كان عليه.

وظيفة اخليال يف الشعر وجتميل أمر احلكم، ألن يف الواقع ما مييز 

و اخليال. وقد كان هذا واضحا جدا يف التطبيق، على اجلملة و الشعر ه

سبيل املثال، عندما نقرأ اجلملة دون خيال أهنا سوف تكون مفهومة مباشرة 
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من دون التفكري يف معىن كليهما. بكل وضوح أن اخليال تؤثر بشكل كبري 

 على اجلمال الشعر.

 إيقاع .1,٣

مع تكرار يرتبط أيضا بل يرتبط اإليقاع مع الصوت ليس إاّل 

األصوات، الكلمات والعبارات، واجلمل. ويرتبط بشكل وثيق مع إيقاع 

املعىن، اإليقاع والكلمات. يقصد اإليقاع )املوسيقية( قصيدة يف الشعر 

العريب من قبل الوزان املدى. ويعترب هذا العنصر يف إعداد صوت الكلمات 

ع العمل واجلمل، وميكن أن يكون جسديا وذات مغزى. بدون منط إيقا 

يف هذه احلالة أود أن أعرف  األديب الشعري ال ميكن أن يكون النثر حاليا.

 اإليقاع يف أغنية األطاللبطريق قطع هذه اآلية على النحو التايل:
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 كان صرحا من خيال فحوى     يافؤادي ال تسل أين اهلوى     

  /o//o/o / |o//o/o / |o//o    /o//o/o/ |o//o/o /|o//o 

 وارو عين طا ملا الدمع روى          اسقين واشرب على أطالله  

/o//o/o / |o//o/o / |o//o   /o//o/o / |o//o/o  /// |o 

وحديثا من أحاديث احلوى            كيف ذاك احلب أمسى خرب      

/o//o/o / |o//o/o /// | o   ///o/o / |o//o/o / |o// o 

 بفم عذب املناداة رقيق           لست أنساك وقد أغريتين

/o//o/o / |o//o/o / |o//o  //o//o / |o//o/o // |o 

من خال ل املو ج مد ت لغريق            ويد متتد حنوي كيد       

///o /|o//o/o / |o//o    /o//o/o / |o//o/o /// |o 

أين يف عينيك ذياك الربيق         وبر يق يظبأ الساري له     

///o/o / |o//o/o / |o//     /o//o/o / |o//o/o / |o//o 
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 طا ئر الشوق أغين أملي      يا حبيبا زرت يو ما أيكه

/o//o/o / |o//o/o / |o//      /o//o/o /// |o /// |o 

 وجتين القادر احملتكم          لك إبطاء املذل املنعم     

///o/o / |o//o/o / |o//      ///o/o / |o//o/o // |o 

 والثوا ين مجرات يف دمي        وحنيين لك يكوي أضلعي  

///o/o /// |o/o / |o//o      /o//o/o /// |o/o / |o//o 

 إنين أعطيت ما استبقيت شيا        أعطين حرييت أطلق يديا    

 /o//o/o / |o//o/o / |o//o/o  /o//o/o / |o//o/o / |o//o/o 

مل أبقيه وما أبقى عليا           اه من قيدك أدمى معصمي     

   ///o/o /// |o/o / |o//o     ///o/o /// |o/o /|o//o/o 

و إالم األ سر والد نيا لديا            ما احتفا ظي بعهود مل تصنها     

/o//o/o /// |o/o / |o//o/o    //o/o / |o//o/o / |o//o/o 
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فيه عز وجالل و حياء           أين من عيين حبيب ساحر      

/o//o/o /// |o/o /// |o  /o///o /// |o / |o///o 

ظا مل احلسن شجى الكرب ياء        واثق اخلطوة ميشي ملكا 

///o/o /// |o/o /// |o    /o//o/o /// |o / |o//o 

سا هم الطرف كأحالم املساء      عبق السحر كأنفاس الرىب     

///o/o /// |o / |o//o    /o//o/o /// |o/o / |o//o 

 فتنة متت سناء وسىن  أين مين جملسس أنت به    

   /o//o/o / |o//o/o /// |o   /o//o/o / |o//o/o ///|o 

وفراش حا ئر منك دنا       وأنا حب وقلب هائم     

///o/o / |o//o/o / |o//o    ///o/o / |o//o/o ///|o 
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وند مي قدم الكاس لنا      ومن الشوق رسول بيننا     

  ///o/o /// |o/o /|o//o     ///o/o / |o//o/o ///|o 

 كم بنينا من خيال حولنا          هل رأى احلب سكارى مثلنا  

 /o//o/o / |o//o/o / |o//o   /o//o/o /|o//o/o / |o//o 

تثب الفر حة فيه قبلنا         ومشينا يف طريق مقمر     

  ///o/o / |o//o/o / |o//o    ///o/o /// |o/o / |o//o 

وعدونا فسبقنا ظلنا        وضحكنا ضحك طفلني معا     

///o/o /|o//o/o /// |o     ///o/o /// |o/o /|o//o 

 وأفقنا ليت أنا ال نفيق  وا نتبهنا بعد ما زال الرحيق  

///o/o /|o//o/o /|o//o/o//o/o / |o//o/o / |o//o 

وتوىل اليل واليل صديق         يقظة طا حت بأ حالم الكرى     

/o//o/o / |o//o/o / |o//o      ///o/o / |o//o/o /// |o 
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وإذا الفجر مطل كا حلريق      وإذا النور نذير طالع     

  ///o/o ////|o / |o//o    ///o/o //// |o / |o//o 

وإذا األ حباب كل يف طريق        وإذا الدنيا كما نعرفها      

  ///o/o / |o//o/o /// |o   ///o/o / |o//o/o /// |o 

تذكر العهد وتصحو      أيها السا هر تغفو      

  /o//o/o /// |o/o   /o//o/o /// |o/o 

جد بالتذ كار جرح         وإذا ماالتام جرح      

///o/o / |o//o/o  /o//o/o / |o//o/o 

وتعلم كيف متحو       فتعلم كيف تنسى      

  ///o/o / |o//o/o    ///o/o / |o//o/o 
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 ما بأ يدينا خلقنا تعساء       ياحبييب كل شيء بقضاء    

  /o//o/o /|o//o/o /// |o   /o//o/o / |o//o/o /// |o 

ذات يوم بعدما عز اللقاء         رمبا جتمعنا أقدارنا 

  /o//o/o / |o//o/o / |o//o    /o//o/o / |o//o/o /|o//o 

وتال قينا لقاء الغرباء        فإذا أنكر خل خلة      

///o/o /// |o/o / |o//     ///o/o / |o//o/o /// |o 

ال تقل شئنا فإن احلظ شا           ومضى كل إىل غا يته 

///o //|o// / |o/// /o//o/o / |o//o/o /|o 

 

بعد قطعت الباحثة ذالك الشعر، وجد الباحثة البحرينفي الشعر، أوال 

فا علل تن /  هو حبر الرمل مع الوزان فا علل تن / فا علل تن / فا علن 
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فا علل تن / فا علل وحبر املديد مع الوزان فا علل تن / فا علل تن / فعلن 

 فا علل تن / فا علل تن / فعلن 

 مقطع الشعر وزن اسم البحر

فا علل تن / فا علل تن /  حبر الرمل

 فاعلن

فا علل تن / فا علل تن / 

علنفا  

 

  يافؤادي ال تسل أين اهلوى 

 كان صرحا من خيال فحوى 

/o//o/o/|o//o/o/|o//o    

/o//o/o/ |o//o/o /|o//o 

 هل رأى احلب سكارى مثلنا   

 كم بنينا من خيال حولنا      

/o//o/o / |o//o/o  |

/o//o/o//o/o /|o//o/o  |

/o//o 

فا علل تن / فا علل تن /  حبر املديد  أين مين جملسس أنت به     
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 فعلن 

فا علل تن / فا علل تن / 

 فعلن   

 فتنة متت سناء وسىن  

/o//o/o / |o//o/o /// |o  

/o//o/o / |o//o/o ///|o 

 

 ياحبييب كل شيء بقضاء      

 ما بأ يدينا خلقنا تعساء   

/o//o/o /|o//o/o /// |o   

/o//o/o / |o//o/o /// |o 

 

النفوذ منالبحر هو أن الشعر ال تكون مجيلة بدون حبر ألن كل 

الشعر العريب له البحر، ولذلك الشعر سيكون مجيل بوجود البحر. بوجود 

قافية أيضا سيكون الشعر رائعا، ألن القافية هي واحدة من العناصر اليت 

تشكل اإليقاع. قافية هي ما ختلق تأثري الشعر املوسيقية، لذلك الشعر 
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رضاء األذن وتقدم اىل الشعر اجلميل، لذلك الشعر سيكون رائعا بوجود ال

 القوايف.

يف كل هناء سطر، معادلة الصوت النهائية  تكادأم القافية يف هذا الشعر 

)ي( الواردة يف اآلية األوىل من سطر األوىل، الثانية والثالثة. مقطع الثالث 

 األسطر األوىل والثالثة.

 ١بيت 

 تسل أ ين اهلو ى .... كا ن صر حا من خيا ل فهوىيا فؤ ادي ال 

 ايقين و ا شرب عاى أ طال له .... ورو عين طا ملا الد مع روى

 كيف ذاك احلب أ مسى  خربا .... وحديثا من أ حا ديث اجلوى

 ٣بيت 

 يا حبيبا زرت  يو ما أ يكه .... طا ئر الشو ق أ غين أ ا مي 

 يجمرات يف د ميوحنيين لك يكوي اضلعي .... والتوان
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 القافية )ق( الواردة يف مقطع الثاين سطر األول، الثاين والثالث.

 

 ٢بيت 

 لست أ نساك وقد أغر يتىن .... بقم عذب املنا داة ر قيق

 ويد متند حنوى كيد .... من خال ل املوج مدت لغريق

 و بريق يطما الساري له .... أين قي عينيك ذياك الربيق

يف املقطع الشعري الرابع على سطر األول، الثاين  القافية )ا( الواردة

والثالث. مقطع السابع سطر األول والثاين والثالث. بيت السادس، سطر 

 الثاين والثالث.

 ٤بيت 
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 .. إنين أعطيت ما استبقيت شي ا  اأعطنيحرييت أطلق يدي  

 آه من قيدك أدمى معصمي .. مل أبقيه وما أبقى علي ا 

 مل تصنها .. وإالم األسر والدنيا لدي ا ما احتفاظي بعهودٍ 

 ٦بيت 

 وأنا حب وقلب غا ئم .... وفراش خائر منك دنا

 ومن الشوق رسول بيننا .... ونذمي الكأ س لنا

 ۷بيت 

 هلى ر أ ى احلب  سكا ر ى مثلنا .... كم بنينا من خيال حو لنا

 ومشينا يف طر يق مقمر .... تئب الفرحة فيه قبلنا

 فلني معا .... و عد و نا فسبقنا ظلناوضحكنا ضحك ط

القافية )ء( الواردة يف مقطع اخلامس،سطر األول والثاين والثالث. بيتالعاشر 

 وسطر األولوالثاين والثالث.
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 ٥بيت 

 أين من عيين حبيب ساحر .... فيه عز و جال ل وحياء

 و ا ئق اخلطو ة ميشي ملكا .... ظا مل احلسن شهي الكرب ياء

 أ ئفاس الىب .... سا هم الطر ف كأ حالم املساءعبق السحر ك

 ١٠بيت 

 يا حبييب كل شيء بقضاء .... ما بأ يدينا خلقنا تعساء

 رمبا جتمعنا أقدارنا .... ذات يوم بعد ما عز اللقاء

 فاذا أنكر خل جلثه .... وتال قينا لقاء الغر باء

 الصوت 1.5,٣

الشعر، وهو عنصر من الشعر للحصول  ةمن مجالي أحد والصوت هو

على اجلمال والقوة التعبريية. 

. أغنية،حلنواإليقاع،اخل: يرتبطارتباطاوثيقاعناصرالصوتواملوسيقى،علىسبيالملثال
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الصومتنزينةالشعر،لديهاأيضاأكثرأمهية،وهوتعميقاخلطاب،خيلقشعورا،ويلقيبظال

 .هلبالتمنيتفسريا،وخلقجوخاص،وغريذلك

اك أصوات اليت ميكن أثبتت العديد من تركيبات من يف هذ الشعر هن

 حرف علة طويلة عن طريق استخدام الصوت )ألف و ياء( مثل:

يا فؤادي     يا حبيبي    فهوى    الدمع روى    الجوى    يا حبيبا      

 شيا     عايا    لديا    حولنا     قبلنا    ظلنا

القراء إىل االجنراف  وميكن أن توفر جو مقدس يف هذ الشعر، ويدعو

بشعور هذ الشعر. وباإلضافةإلىاستخداحمروفالعلةالطويلةفيهذالشعرهناكأيضا 

صوتاألنفيةأوفيالعلم التجويد يسمىبااإلكفاءواخلنة. 

( ن) اخننخفيهذالشعراملستمدةمناستخداماحلروفالساكنة

 موضعالتنفيذطنينوالغناءواملوسيقى،وميكنأيضا أنيسببعذوبةالصوت
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 وإيقاعية.

 .عذوبةالصوتيمكنأنتدعمجومحيم،حنون،سعيدةوهبيجةفيالشعر

ولكنفيهذالشعراليظهرشعورمنالفرحوالسعادة،بالملزجيمناألصواتالساكنةاإليقاعي

ة،توفرجومحيمواملودةفيهذالشعر. احلروف الساكنة األنفية )ن( موجودة يف 

 :عبارة

مني       ني    المنعم    تجني   وحنيني    إنني    تصنهاانساك     اغ

 فننة      بيننا     فإن

( ق) مزجيمناألصواتالساكنة

الواردةفيبيتالثانيوالثالثيبيناستخداممزجيمنلحنيوصوت األجشالذي 

واستناداإىل  .يسمىبالنشاز

النشازهوصوتاملوسيقياملخالفمؤمللسمع،وسلس(KBBI)قاموسالكباراإلندونيسية

لةمنصومتتناغماملستخدمةفيالشعرللحصولعلىتأثريمجاليةحبيثيغريالنشازانتباهالقارئ
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هومناسبوميكنأنتعززأجواءغريسارة،وعدمانتظام،ومقرف. 

استخداممزجيمناألصواتالساكنةالنشازيشريالقارئلمشاعرغريسارة،فوضوية،غريمنظ

احلروف الساكنة األنفية )ق(  .للشاعرمنخالهلذالشعرمة،وغثيانالتيينبغينقلها

 موجودة يف عبارة:

رقيق     لغريق    البريق     اشوق    أبقيه     واثق     النفيق     صديق     

 كالبحرق    طريق     اللقاء

علىهذهالقصيدةيصورالصراعاتفيالقلب ( ق) األصواتالساكنة

 .لألملالتييعان "أنا"ألن ختلتعنهحبيبهوالكراهية .)أنا(،بيناحلبوالشوقلحبيبته

 بنية الشعر الداخلية٣.۲

 املوضوع١.٢.٣

. املوضوعهوشيءعلىأساسهاالقصة

اهنريتبطدائمامعمجموعةمتنوعةمنتجارباحلياةمثلقضايااحلب،والرحم،والشوق،و 
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اخلوف،واملوت،والديين. 

. فيبعضاحلاالت،املوضوعغالبايكومنرادفالفكرةأوالغرضالرئيسيمنالقصة

 هذاالرأيهونفسفكرةمن ستانتون، يفسريستانتونأن املوضوعبمعنىقصةبسيطة.

املوضوع هو فكرة رئسية، القصة األساسية اليت أعرب الشاعر. 

 "أنا" فيالشعراالطاللنستنتجأمنوضوعهذا الشعرهواحلب،وخصوصا عندما شعر

أن  احلزنبعدمفرتقمعحبيبته،فياألدبالعربياحلديثهذااملوضوعيسمىالغزال. وميكن

يرى من استخدام مكونات من معىن احلب واحلزن اليت يتم استخدامها يف 

هذ الشعر. املوضوع هو فكرة مشرتكة املستخدمة من قبل املؤلفني لتطوير 

القصة. وعالوة على ذلك، أما بالنسبة للموضوع إضايف مها املوضوعالثانوي 

 واملواضيعالرئيسي.

لقصة أو يسمي جبزء املوضوع. املوضوعالثانوي هو املعىن الوارد يف ا

وبالتايل مدى املواضيع طفيفة اعتمادا على مدى املعاين اإلضافية اليت ميكن 
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أن تفسر من القصة. املوضوع الرئيسي هو املعىن الرئيسي للقصة اليت 

أصبحت أساس الفكرة العامة أو األساسية للعمل، أو أهنا ميكن أن يسمى 

و املوضوع البارز جدا وتصبح مشكلة. أهم احملاور. املوضوع الرئيسي ه

املوضوع الرئيسي هو املعىن الرئيسي للقصة اليت أصبحت أساس الفكرة 

 األساسية العامة من األعمال األدبية.

التعبري  -املوضوع الرئيسي يف هذ الشعر هو احلب واحلزن. التعبري 

يبيته، الذي نقل مشاعر احلزن واألسى واملعاناة. هذا ألن حبه العميق حلب

" أنا"لكنه ترك له اآلن فقد احلزن. واستمرتالذكرياتتطاردعشيقها،حتىالميكن 

أنننسى تلكالذكريات. من املكونات معىن احلزن املستخدمة يف هذ الشعر 

توضح احلزن الذي يشعر به الشخص الذي فصل من حبيبته. من التعبريات 

حلب، ألن أعاله ميكن أن خنلص أن الشعر األطالل يستخدم موضوع ا

 بضعة األسطر والعديد من خطوط يعبري عن احلب.
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 موضوع ثانوي يف كلمات األطالل هم:

 أصبح املاضي الذي أ. عن احلب

عنده ؤمل جدا وياآلن قد غاب يف املاضي  وجد ونيتي ذاحلب ال

 التايل: كما وجد فيمقطع الشعر،  "أنا"

 ”والجو ىكيف ذاك الحب ا مسى خبرا .... و حد يثا من احا ديث “

زن يسبباحلاحلب أصبح املاضي، و أن ر شاعر و صبيت األولييف ال

عميق. مكونات معىن احلب الواردة يف اهليكل هلذا واحد يكشف ال

 األطالل حتتوي على مواضيع احلب واحلزن. الشعر عن أن

 ب. معلومات عن الشوق واالنتظار حلبيبته

كما وجد ته.  بيبحل إنتظارهيف املقطع الشعري الثالث يروي شوق و 

 التايل: فيمقطع الشعر

 ”وحنيني لك يكو ي اضلعي .... و التو اني جمر ات في دمي“
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لكلمات هذهاكلمة الشوق، يتضمن هذا املقطع من الشعرهناك  يف 

 .يؤمله ايضاالطويل  ه، وانتظار في شّدة العشيق ايل حبيبتهأهن

 ج. عن احلزن واألسى بسبب احلب

 ذي يصيب ب"أنا"حيكي من احلزن واألسى القطع التاسع هذاامل يف

 التايل: كما وجد فيمقطع الشعرته،  بيبحل

 ”فتعلم كيف تنسى .... وتعلم كيف تمحو”

. اإلخالصيف املقطع الشعري التاسع على صورة الشاعر من الشعور 

أن هناك أي أمل يف احلصول على حبها، مث عندما اجلرح  "أنا" شعر

كيفية احلصول على أكثر، والتخلي، وإزالة   "أنا" علم فيقد بدأ يشفي 

 .من قبلمجيع النكهات اليت عذبوه 

 عن اإلخالص ورضا بغياب احلبد. 
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،  فياملقطعالشعريالعاشريصفالشاعرعن شعور "أنا"عندما إفقدحتبيبها

 التايل: كما وجد فيمقطع الشعر

 ياحبيبي كل شيء بقضاء .... ما بأ يد ينا خلقنا تعساء

 و مضى كأ الى غا يته .... ال تقل شئنا فإ ن الحظ ش 

. الذي قد مسح وحّررحبه" أنا" فياملقطعالشعريالعاشر،صورالشاعرعنه

 .العبارةتعبريعناملشاعراحلزينة. استسلملمصريالتيحددحتياته

 جلويالنغم وا٢.٢.٣

. يرتبطنغمةأيضا معاملوضوعوالشعور. نغمهوموقفالشعراءللقراءلا

. الشاعرميكنأنينقلموضوعبالنغم

فيشعراألطالالستخدامالشاعرموقفافيالتعبريعننغمهذهالقصائدهينغمةالتواصلش

يئاللقارئفيشكلتدفقللقلبومشاعر.نغمةفيهذهالقصيدةتدعوالقارئللمشاركةفيماي

 التايل: كما وجد فيمقطع الشعر".  أنا" عتربه
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 ١بيت 

 حا من خيا ل فهوىيا فؤ ادي ال تسل أ ين اهلو ى .... كا ن صر 

 ايقين و ا شرب عاى أ طال له .... ورو عين طا ملا الد مع روى

 كيف ذاك احلب أ مسى  خربا .... وحديثا من أ حا ديث اجلوى

لقد  ته، وبيبعن احلب العميق جدا حل "أنا"شعر يالعبارة يصف كيف 

تدعو القارئ للمشاركة يف احلزن  شعرة على هذ النغماآلن. دمر حبه 

 ."أنا" قلق الذي شعر بهوال

 ٣بيت 

 يا حبيبا زرت  يو ما أ يكه .... طا ئر الشو ق أ غين أ ا مي 

 لك إ بطاء املدل املنعم .... وجتين القا د ر احملتكم

 وحنيين لك يكوي أ ضلعي .... والتو ا ين مجر ات يف دمي
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يف شكل تدفق  شعرميكن أن نرى أن الشاعر يقدم ال تلك العبارةمن 

، شعرعلى هذ ال النغمةاالستعالء أو االستهزاء.  نغمةالقلب، وليس 

رثاء العديد  شعرباإلضافة إىل دعوة القراء إىل حل مشاعر شاعر، شاعر و 

 .همن قصص حب

 ۷بيت 

 هلى ر أ ى احلب  سكا ر ى مثلنا .... كم بنينا من خيال حو لنا

 فيه قبلناومشينا يف طر يق مقمر .... تئب الفرحة 

 وضحكنا ضحك طفلني معا .... و عد و نا فسبقنا ظلنا

يتم  شعرالتعبري ميكن أن نرى أسلوب الشاعر يف هذ ال ذالك من

تلك تسليمها مع رواية القصص يف شكل تدفق. وباإلضافة إىل ذلك، فإن 

حبيث ميكن للقارئ أن  "أنا"ب احلة من قصة نغمعبارة أيضا مرئية صورة 

 هبا. هتستشعر األوضاع اليت متر 
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 ۹بيت 

 أ يها  السا هر تغفو .... تذ كر العهد و تصحو

 و إ ذ ا ما التأ م جرخ .... جد با لتذ كا ر جر ح

 فتعلم كيف تنسى .... و تعلم كيف متحو

العبارة يظهر جو من العاطفة واحلزن حول كيفية امسحوا يل ان اذهب 

للشاعر حيكي قصة من بلدي كلمات الشعر من أغانيه احلب. هلجة يف هذ 

احلب ويسأل القراء أن يأيت متأخرا ويشعر ما شعرت به وكلمات من ذوي 

 اخلربة

يف  وه شعرمن التعبري ميكن أن نرى أن أسلوب الشاعر ويعرض ال

على هذ  النغمةاالستعالء أو االستهزاء.  نغمةتدفق القلب، وليس  شكل

 شعر، باإلضافة إىل دعوة القراء لتذوب يف حالة عاطفية الشاعر، يف شعرال

 ".أنا"للشاعر العديد من قصص احلب 
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 الذوق٣.٢.٣

الذوق األديب  الذوقهوموقفالشاعرجتاههذهاملسألةختضعالواردةفيعمله.

الذي  هو أمر مهم للغاية، ألن الذوق األديب ،ألدبيةهو واحد من العناصر ا

مييز بني األدب واألعمال العلمية األخرى، بني الكتاب والباحثني أو 

أردت  الذي األطالل الشعور شعر. يف الناظمالعلماء، وكذلك بني الشاعر و 

. هذا احلب "أنا" الشاعر أن أنقل للقارئ هو احلب واحلزن الذي يشعر به

لعاطفة قوية واملصلحة الشخصية. يف سياق فلسفة احلب هو ل سّ هو احل

فضيلة أن يرث كل العطف والرمحة واملودة. آراء اآلخرين، احلب هو العمل 

الفعال النشاط الذي قام به اإلنسان من الكائنات األخرى. يف شكل  أو

التضحية بالنفس والتعاطف واالهتمام املودة، مما يساعد حفاظ على أقوال، 

مطيعا، وعلى استعداد للقيام مبا هو مطلوب من قبل الكائن. وميكن  اتبع،

 ذلك يف العبارات التالية:عن مالحظة 
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 مقطع الشعر بيت

 ايقين و ا شرب عاى أ طال له .... ورو عين طا ملا الد مع روى ١

 كيف ذاك احلب أ مسى  خربا .... وحديثا من أ حا ديث اجلوى

. صور هكلمة احلب فيمن  نظر م، يف هذا البيت األولهناك حب 

من  الذي وجد فيهذا البيت ته اليت كان حيبها كثريا. واحلببيبحبه حل"أنا" 

صور وحيكي قصة احلب اليت تنتهي ان يشعر مسيك جدا ألن الشاعر حياول 

 .ه "أنا"يؤمل

 مقطع الشعر بيت

 أين من عيين حبيب ساحر .... فيه عز و جال ل وحياء ٥

 ميشي ملكا .... ظا مل احلسن شهي الكرب ياء و ا ئق اخلطو ة

 عبق السحر كأ ئفاس الىب .... سا هم الطر ف كأ حالم املساء
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مس من احلب الذي كان اهذا البيتاخلالتعبري من كلمة احلب يف 

أعرب أيضا عن  ،القطع هذا اآلن فقد وذهب. يفمن قبل ولكن مجيال 

 ه.تبعيد عن حبيب "أنا"ها شعور عميق من احلنني واحلزن اليت يعاين من

 مقطع الشعر بيت

 هلى ر أ ى احلب سكا ر ى مثلنا .... كم بنينا من خيال حو لنا ۷

 ومشينا يف طر يق مقمر .... تئب الفر حة فيه قبلنا

 وضحكنا ضحك طفلني معا .... وعد و نا فسبقنا ظلنا

على الذكريات  "أنا"صور الشوق الذي يمعىن الشوق  هذا البيتفيهيف 

يف يرن دائما تهالذي الصوت حبيب عنصور أيضا يو  حبيبتهاليت قضي معا 

 .أذنيه

عبري عن مشاعر احلب من احلزن واألسى واملعاناة. ألن تالعبارات تلك 

ب من قطع احل. فحسبته، لكنه ترك اآلن احلزن بيبعميق حلهالحب
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ولكن  ،حلبيبته حبه . ننظر فيهاملقطع الشعررأينا مع كلمة احلب يف ذلك

 اآلن مل يتبق سوى احلزن واجلروح.

 االنتداب٤.٢.٣

يف . صاحب الرسالةباالنتداب هي اللرسالةاليت ينبغي نقلها من قبل 

عمل أديب ميكن أن تكون االنتقادات والتوقعات واالقرتاحات وهلم جرا. 

. شعراالنطباع الذي استحوذ على القراء بعد قراءة ال يرسالةهال

الرسالةوضعت من قبل القارئ، موقف وجتربة القارئ مؤثر جدا 

رسالةالضمنية وراء الكلمات، وأيضا وراء موضوع اللرسالةالشعر. يتم ترتيب 

رتبط ارتباطا وثيقا مع وجهة نظر القراء يةتيتم التعبري. كيفية إبرام رسالةالشعر 

رسالةال الئ، جتاه شيء. على الرغم من حتديدها استنادا إىل منظور القار 

ي أعرب عنها الشاعر. ذال شعرميكن فصلها عن موضوع ومضمون ال

 .شعريف هذ ال موضوع رائيسىو  ثانوي وضوع يف موضوعامل
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يف هذا شعر األطالل هو أكثر من ذلك بكثري أن  ثانويموضوع 

، عن احلزن ةقول عن احلب الذي أصبح املاضي، عن الشوق والرتقب حلبيبي

 الذي ب احلب، عن شعور صادق والتخلي عن احلبواألسى العميق بسب

قد ذهب. وبناء على موضوع بسيط الذي مت وصفه أعاله، فإنه ميكن 

استنتاج أن املوضوع الرئيسي يف شعر األطالل هو احلب واحلزن. نقلت 

رسالةالواردة يف هذ الالتعبري مشاعر صرحية من احلزن واألسى واملعاناة. 

حدث يف احلياة. التيتة لقبول جيدة أو سيئة جاحمعلينا أن نكون  يه شعرال

األطالل يف مقطع النهائي هو هيكل للموشحات بدنالشعر ويرد رسالةيف 

 رسالةالضمنية يف التعبري أدناه:الالتاسعة والعاشرة. 

 

 الرسالةالواردة مقطع الشعر بيت

أ يها  السا هر تغفو .... تذ كر العهد  ٩  اآلية املذكورة هو أننا الواردة يفالرسالة
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 و تصحو

جرخ .... جد با لتذ  و إ ذ ا ما التأ م 

 كا ر جر ح

فتعلم كيف تنسى .... و تعلم كيف 

 متحو

كون شجاعا لقبول نأن علينا جب و 

حقيقة أنه على الرغم من مرارة مبا فيه 

الواردة يف لرسالةالكفاية. باإلضافة إىل ا

املعبد يف القمة اليت ال حتتوي على قصة 

ة سعيدة ومليئة بالبهجة، ولكن حب قص

صعودا  فيهايف كل قصة جيب أن يكون 

 .عليه حصلسن وهبوطا

١. 

 

 

يا حبييب كل شيء بقضاء .... ما بأ 

 يد ينا خلقنا تعساء

و مضى كأ اىل غا يته .... ال تقل 

 شئنا فإ ن احلظ ش 

 هوقطع هذا املالواردة يف الرسالة

علينا أن نتحلى بالصرب يف انتظار شيء 

وحيدا  هما. ويف مقطع فوق قيل أيضا حول

. باإلضافة إىل تهيف انتظار عشيق

الواردة يف مقطع أعاله هو عدم رسالةال

 .اليأس وغرق يف الرتقب واحلزن
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كون شجاعا نأن  علينا الرسالةالواردة يف الشعر األطالل هو جيب

وضح شعر يمن مرارة مبا فيه الكفاية. يف هذ ال لقبول حقيقة أنه على الرغم

ؤمل على الرغم من أنه ال يزال يشعر ذكريات رائعة. ومع ذلك، عن الفراقامل

 وجبفإن الواقع هو الفصل الذي جيب مواجهتها ومريرة مبا فيه الكفاية 

متمنيا أن ميحو املاضي. ومع ذلك، فإن املاضي ال  ولو كناعلينا أن نقبل 

 ن حزينا، ولكن هناك دروسا.جيب أن يكو 
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 الفصل الرابع

 الخاتمة

 

 الصةاخل .أ

بعد أن أجرت الكتاب حتليال لكلمات األغنية آل األطالل 

عمل إبراهيم ناجي الذي شعبية من قبل أم كلثوم مع طريقة 

 Bertensموضوعية أو ميكن اإلشارة إىل حتليل البنيوية نظرية تستند 

الذي يدرس العناصر يف األدب، والكتاب احلصول على بعض 

النتائج اليت مت احلصول عليها بعد املؤلف إجراء حتليل ألعمال 

 إبراهيم ناجي. وهي:

تطور التاريخ والفن والثقافة العربية هي جزء ال يتجزأ من وجود  .١

املطرب املصري األسطوري الذي حيظى باحرتام الشعب العريب من 
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 جيل يف مجيع أحناء العامل. كان أم كلثوم أو اسم هو جيل إىل

 Om kalthoumOumme kalthoumأيضا كثريا ما يشار إليها باسم

Oumme kalsoum،  أم كلثوم هي املغنية، وكاتبة االغاين، واملمثلة

املصريني مشهورة جدا، املغنية أم كلثوم أيضا هو األغاين العربية. 

األم كلثوم ختزين الكمال واجلمال. يف تقييم العرب، تعترب صوت 

 وقد اعترب أم كلثوم بوصفها متيمة للفخر العرب.

كانت أم كلثوم واحدة من الفنانني من الدول العربية 

اليت ال تزال تذكر األمساء. إىل جانب املغنية أم كلثوم أيضا 

شاعر وملحن وممثلة، كثري من الكتاب الشهرية اليت تغىن هبا أم  

من الكتاب الذي تغىن هبا أم كلثوم أغاين   كلثوم، واحدة

ناجي إبراهيم األغاين، وكان أيضا الطبيب الذي ولد يف كان

 حي صربا. لكنه قضى طفولته يف املنصورة.
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 . العنصر املادي الوارد يف أغنية "األطالل" هي:٢

  الطباعة، يف هذ البحث عن الطباعة يف األغاين األطالل ال

 املنتجات السمعيةميكن حتليلها بصريا. ألن األغنية هي 

 فنتاج الطباعة يف البحث األغاين األطالل ال ميكن حتليلها.

  االلقاء، واختيار الكلمات اليت استخدمها الشاعر

 رالشعبدقة و مجال ينعكس موضوع املناسب يف  اماستخدإ

. اختيار الكلمات فؤاد هوى والطالل: ، مثلاألطالل

 لقارئ. ليسهل فهمها و لمس ال

  إن الصورة املستخدمة يف أغنية "األطالل" هي الصور

لست ا نساك وقد اغر يتىن   ...  بفم ": ثلم، السمعية

اين من عيين "الصور البصرية، مثل:  "عذب املنا داة ر قيق

احلركية، الصور و "حيا حبيب ساحر ... فيه عز وجالل و
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.. إنين أعطيت ما استبقيت  اييت أطلق يدي  "ل: مث

 ".شي اأعطنيحر

  واإليقاع، وهناك نوعان من البحر اليت استخدمها الشاعر

فا علل يف هذه القصيدة، األول هو حبر الرمل مع الوزان 

فا علل تن /فا علل تن / فا تن / فا علل تن / فا علن

الوزان فا علل تن / فا علل تن /  علل والبحر املديد مع

 فا علل تن / فا علل تن / فعلن  فعلن

 ا  يلةطو ال الصوت، وهناك بعض جمموعات من حرف العلة(

ميكن أن توفر جو مقدس يف هذ الشعر، ويدعو ي( اليت 

القراء إىل االجنراف بشعور هذ الشعر. 

وباإلضافةإلىاستخداحمروفالعلةالطويلةفيهذالشعرهناكأيضا 

تاألنفيةأوفيالعلم التجويد يسمىبااإلكفاءواخلنة. صو 
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( ن) اخننخفيهذالشعراملستمدةمناستخداماحلروفالساكنة

موضعالتنفيذطنينوالغناءواملوسيقى،وجبانب ذالك فيه 

( ق) مزجيمناألصواتالساكنة

استخداممزجيمناألصواتالساكنةالنشازيشريالقارئلمشاعرغريسار 

ينقلهاللشاعرمنخالهلذالشة،فوضوية،غريمنظمة،وغثيانالتيينبغ

( ق) األصواتالساكنة .عر

علىهذهالقصيدةيصورالصراعاتفيالقلب 

والكراهيةلألملالتييعان "أنا"ألن  .)أنا(،بيناحلبوالشوقلحبيبته

 .ختلتعنهحبيبه

 :العنصر الداخلية الواردة يف أغنية "األطالل" هي . ٣
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 ن املوضوع، وبناء موضوع طفيفة اليت مت حتليلها، فإنه ميك

استنتاج أن املوضوع الرئيسي يف أغنية "األطالل" هو 

 موضوع احلب واحلزن.

 هي يف شكل شعر ، ويعرض أسلوب الشاعر يف النغملا

تدفق القلب، وليس هلجة االستعالء أو االستهزاء. ومن مث 

ميكن القول بأن هلجة هذا الشعر باإلضافة إىل دعوة القراء 

للشاعر العديد  شعرلتذوب يف حالة عاطفية الشاعر، يف 

 .همن قصص حب

 جمموعة متنوعة من النكهات الواردة يف أغنية الذوق ،

"األطالل" هي احملبة اليت تشمل: مشاعر من احلزن واألسى 

 .واملعاناة
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  ،أن علينا أن  يه شعررسالةالواردة يف هذ الالاالنتداب

 نكون صعبة لقبول جيدة أو سيئة أن حيدث يف احلياة.

ناسب جدا خلدمة األغنية املميل و شعراجللا وه شعرهذ ال

والنص سونغ، وهذا ميكن ان يثبت عنصر الصوت الذي هو 

مسيكة جدا. يتم عرض العناصر الصوتية اليت تشمل مزجيا من 

أحرف العلة، جمموعات منسجمة، هناية قافية، والتكرار مع 

متناغم جدا حبيث أن هذه القصائد هلا يبدو العنصر املهيمن 

 جدا.

االضافة اىل هذا النص أغنية الغنائي مناسبة خلدمة ليس وب

فقط بسبب العنصر املهيمن للصوت، ولكن أيضا ألن اختيار 

الكلمات اليت تلمس ولكن يسهل فهمها من قبل القارئ. 

يستخدم اختيار الكلمات املستخدمة يف هذا الشاعر اآلية أيضا 
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قارئ. ولكن بعض الكلمات لفتا فهمها بسهولة معناها من قبل ال

يف الوقت نفسه اآلية أيضا استخدام أسلوب ما هو مجيل ومتنوع. 

يف هذه القصيدة أن الشاعر ينقل الرسالةوالنية يف طريقة وأسلوب 

 لغة مجيلة ولكن ملسة وسهلة لفهم معناها.

انطالقا من املوضوعات اليت أثريت يف هذه اآلية هو أيضا 

، وذلك ألن القصيدة مناسبة جدا خلدمة األغنية والنص سونغ

هي موضوع احلب اليت هي قريبة من احلياة االجتماعية. قصة من  

كسر يف القلب عندما يكون الشخص من، عندما يقوم شخص 

ما ينتظر عشيقها، وعندما خيطئ شخص ما، هي املواضيع اليت 

هي قريبة جدا من احلياة اليومية مث يصبح من السهل أن نفهم 

 اء واملستمعني.موضوع وضرب مشاعر القر 
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 اقرتاحات .ب

الفرصة الستكمال البحث. وبناء على  يناحلمد هلل الذي قدم

االقرتاحات  ةنتائج البحوث يف الفصول السابقة، وقدم الباحث

 على النحو التايل:

حبوث يدرك جيدا أن هذا البحث مل يكن مثاليا، ويأمل .  ١

املثال الباحثون أن يكون هناك مزيد من البحوث وصقل 

 من حيث العناصر اخلارجية لألدب يف قصيدة.

وميكن أن يتم هذا النوع من البحوث من خالل تعميق .  ٢

واحد من العناصر، مثل عناصر الشكل وحده، حيث يرى 

واضعو أي الدراسات اليت تركز فقط على أحد العناصر 

 اجلوهرية.
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بالنفع علينا مجيعا،  بحثوأخريا، يأمل واضعو هذ ال

عتذر أنأنسى أ. وال آمنيلطالب اللغة العربية وآداهبا،  وخاصة

النقد و .علي عن أي أوجه القصور اليت توجد يف الكتابة

 جزيل الشكر. ،أقولاالقرتاح
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