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 الباب الرابع

العناصر الّداخلّية في شعر رمضان و الجنة في غناءمحمد بشار و ماهر زين 

 عالقة إنتيرتيكستوال بينهما

 

 غناءمحمد بشارو الجنة شعر رمضانالعناصر الّداخلّية في  . أ

األدبية يف الّدخول. قد بُّت العناصر الّداخلية ىي عناصر من بناء األعمال 

الباحث العناصر الّداخلية ينقسمإىل أربعة أقسام ىي العاطفة واػبيال والفكرة 

  العناصرالّداخلّيةفيقصيدةالربدةلإلمامالبوصَتييف ىذا البحث سيحّلل  ٔوالصورة.

 كما يلي:

 العناصر الّداخلّية في شعر رمضان غناءمحمد بشار .ٔ

 العاطفة . أ
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الّنفس قويّة تدل على الّشعور الفرحّية أو اغبزنّية أو العاطفة ىي حالة 

العاطفة ىي اغبالة تأثّر إىل قارئ العمل وعاشقتو. وأّما يفهمها ٕالّشجاعة فاعلّية.

ٖالباحث ويثّمنها دبقايس وىي صدق العاطفة وقّوهتا وتثبيتها وتنويعها وعالمتها.
 

رمضان بشار ؿبمد ، استنادًا إىل األحباث اليت قام هبا باحثون يف شعر 

كما وجد الباحثون يف كلمات أغنية تستخدم األغنية مقياًسا غباسة الذوق.  

 كلمات األغنية:ضان ؿبمد بشار ، حقيقة الشعور فيرم
 

 بحب وخٌر ٌجمعنا

  وتالتٌن ٌوم ٌعٌش معنا

  بحب وخٌر ٌجمعنا

  وثالتٌن ٌوم ٌعٌش معنا

 غنً وفقٌر ..بعٌد وقرٌب

 على صوت اذانو ٌوحدنا

  رمضان رمضان رمضان رمضان

 رمضان رمضان رمضان رمضان

                                                             
2Muzakki, Pengantar teori sastra, h. 55 

3 Muzakki, Pengantar Teori Sastra Arab, h. 56 
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وجد الباحث حقيقة الذوق ، معٌت اؼبعٌت يعٍت أن الشعور ينشأ فعاًل وال  

يتم افتضاحو حبيث ديكنو توفَت قيمة أبدية يف العمل األديب. يتم توضيح حقيقة 

سلمُت اليت تنشأ عندما يكون شهر رمضان الذي يدوم الشعور من خالل وحدة اؼب

يوًما يف وسط حياة اؼبسلمُت ، صوت األذان يف شهر رمضان ىو صوت  ٖٓ

النداء الذي يوحد اؼبسلمُت ،األغنياء والفقراء ، على حد سواء البعيدة والقريبة ، 

 يصبح واحد مع شهر رمضان.

 
 الخيال . ب

ىو القدرة على صناعة الّصور يف األحالم أو األفكر عن شيء  اػبيال 

ىو قدرة  اػبيالاّلذي ما إكتشفو اغبواّس اػبمس أو ما وقع يف اعبلّي. يف األديّب 

األديب يف صبع الفكري والّنفسي واعبسدي. يف األدب العريب يظهر اػبيال يف 

بالغة.الّتشبيو واإلستعارة واحملاز والكناية وُحسن الّتعليل و 
ُ
استناًدا إىل األحباث اليت اؼب

قام هبا باحثون حول شعر رمضان من قبل ؿبمد بشار ، مث وجد الباحث أن ؿبمد 

بشار استخدم خيال الطليفي ، ىذا اػبيال ىو مزيج من األفكار والصور اؼبتطابقة 
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رمضان ؿبمد  يف الشعركما وجد الباحثون 4اليت تؤدي إىل شعور حقيقي واحد.

 بشار:

 
 

  رمضان رمضان رمضان رمضان

 رمضان رمضان رمضان رمضان

 

 بنطوي كل خالفاتنا وننسى كل ما فاتنا

 نسامح بعض وننهً البعد

 وتحلى كل اوقاتنا

 بدعوة صادقة ندعٌها

 ودمعة عٌونا نروٌها

  بلمتناا على التراوٌح

  باٌد مرفوعة لبارٌها

 

 غنً وفقٌر ..بعٌد وقرٌب

 على صوت اذانو ٌوحدنا

                                                             
5 Akhmad Muzakki,Pengantar Teori Sastra Arab, h. 48 

http://www.nseem.net/ibda3/showthread.php?t=7257
http://www.nseem.net/ibda3/showthread.php?t=7257
http://www.nseem.net/ibda3/showthread.php?t=7257


54 
 

 

  بحب وخٌر ٌجمعنا

  وثالتٌن ٌوم ٌعٌش معنا

  بحب وخٌر ٌجمعنا

  وتالتٌن ٌوم ٌعٌش معنا

 غنً وفقٌر ..بعٌد وقرٌب

 على صوت اذانو ٌوحدنا

يف الشعر فوق ؿبمد بشار يوضح أن شهر رمضان ىو شهر الوحدة.كما  

بُت الدول وبُت الدول األخرى ،ؾبموعة متنوعة نعلم أن ىناك عالقة بُت اؼبسافة 

من الظروف االجتماعية واالقتصادية يف البلدان يف العامل ، وىناك بلدان تتطور 

ىناك أيضا البلدان اؼبتقدمة ،عندما يكون الصيام ـبتلًفا ومتنوًعا ، ىناك دول 

حىت 5ساعات فقط مثل تشيلي واألرجنتُت وؿبطة القطب اعبنويب ، ٜتصوم ؼبدة 

ساعة ،  ٕٔأن ىناك دواًل تصوم ؼبدة يوم كامل مثل الدمنارك ، اليت تصل إىل 

ساعة ، وىناك فنلندا ، واليت تقًتب من صيام يوم   ٕٕوأيسلندا اليت تصل إىل 
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مت دمج االختالفات 6دقيقة فقط للصيام واػبروج السريع. ٘٘كامل ، وىناك 

يوماً  ٖٓؿبمد بشار كشف أن والتنوع يف واحد يف شهر رمضان ،حىت يف كلمات 

من العيش معًا جيب أن يعيش يف عائلة قريبة وىادئة على الرغم من انفصاؽبا عن 

مسافات طويلة من خالل التنوع العرقي والطبقات االجتماعية واالقتصادية 

 واألغنياء والفقراء وـبتلف أوقات الصيام.

 
 الفكرة . ج

األفكار ىي  5األعمال األدبية.األفكار ىي اؼبعيار الرئيسي لفهم أو معرفة  

األفكار أو األفكار أو األفكار الرئيسية اليت سينقلها الكتاب من خالل عملهم 

بشكل ضمٍت وصريح.ترتبط األفكار أو اؼبواضيع دائما خبربات اغبياة اؼبختلفة مثل 

األفكار أو اؼبوضوعات  .مشاكل اغبب ، اغبب ، الشوق ، اػبوف ، اؼبوت والدين

صر األكثر أمهية يف إعداد األعمال األدبية وتصبح مادة رابطة بُت ىي العنا

ستنادًا إىل ربليل الباحثُت ، من الواضح جدًا أن االعناصر اعبوىرية للعمل األديب.

اؼبواضيع واألفكار الواردة يف شعر رمضان ؿبمد بشار ىي مواضيع رمضان ، وفقا 
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تكرارًا  ٕٗنفسها اليت تصل إىل للعنوان الكبَت لرمضان وكلمات كلمة رمضان 

على كلمات األغنية ، واؼبعٌت الوارد يف األغنية يصف شروط وأوضاع شهر رمضان 

، حبيث خيتتم الباحثون فكرة أو فكرة كبَتة من كلمات أغنية ؿبمد بشار ، أي 

 شهر رمضان.

 
 الّصورة . د

اللغة ىو طريقة وأسلوب الّصورة،  (Panuti Sudjiman)فانويت سوجيمان لفقا 

يف إعداد وترتيب أجزاء اؼبقال ، أو األمناط اؽبيكلية لألعمال األدبية. يف حُت 

 يعرف أضبد الشايب )الصورة( التالية:

الصورة هى الوسائل التى يحا ول اآلديب نقل فكرت وعاطفتة مع ال  
 قارئيه اوسامعيه

يوضح تعريفو أعاله ، أن شكل أو لغة األدب ىو الوسيلة الرئيسية  

خص أديب للتعبَت عن أفكاره وخيالو للقراء واؼبستمعُت لألدب. اؼبقصود لش

بالوسائل يف التعريف الوارد أعاله ىو اؽبيكل اؼبادي لألدب اؼبرسوم يف الشكل 

األديب. بينما العقل واؼبعٌت بٌت داخلية. األفكار واؼبعاين والرسائل الواردة يف 
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عور اؼبنعكس يف اػبيال ىو وسيلة األعمال األدبية ىي أىداف ، يف حُت أن الش

3إليقاظ صبال وقوة العقل.
 

بناًء على نتائج البحث الذي أجري على شعر رمضان بشار ؿبمد ، مث   

ىناك شكل من اللغة حيتوي على الذوق )العاطفة( واإليقاع الذي يساعد على 

 ظهور ترتيب متناغم وأسلوب صبيل. كما نرى يف شعر رمضان التايل:

 

  حبب وخَت جيمعنا

  وثالتُت يوم يعيش معنا

  حبب وخَت جيمعنا

  وتالتُت يوم يعيش معنا
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 غٍت وفقَت ..بعيد وقريب

 على صوت اذانو يوحدنا

 

  رمضان رمضان رمضان رمضان

 رمضان رمضان رمضان رمضان

 

استناًدا إىل نتائج البحث ووفًقا ؼبعٌت األغنية ، مث خيلص الباحث إىل أن  

ك أشكااًل للغة ربتوي على مشاعر )عواطف( وإيقاعات تساعد على اػبروج ىنا

بًتتيب متناغم وأسلوب صبيل. الشعور الذي ينشأ ىو الشعور بالوحدة وىو شعور 

الوحدة الذي ينشأ عندما يكون رمضان حاضرا يف وسط حياة اؼبسلمُت 

ضمر م كلمة ،واإليقاعات اليت ديكن أن نراىا يف كلمات القصيدة أعاله تستخد

(pronoun)ٕٗمرارًا وتكرارًا إىل  رمضانيف هناية كل كلمات وكلمات كلمة  كبن 

 مكرراً.

http://www.nseem.net/ibda3/showthread.php?t=7257
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 غناءمحمد بشار الجنةشعر العناصر الّداخلّية في  .ٕ

  
 

كما يف اؼبناقشة السابقة ، فإن العنصر اعبوىري يف األدب ىو العناصر  

أوضح الباحثون يف الفصل السابق الداخلية اليت تبٍت العمل األديب. لقد كان, لقد 

أن العنصر اعبوىري يف األدب ينقسم إىل أربعة ، وىي الذوق واػبيال واألفكار 

باإلضافة إىل ربليل العناصر اعبوىرية يف قصيدة أغنية 9واؼبوضوعات واألشكال.

اعبنة من قبل ؿبمد بشار ،سيقوم الباحث أيضا بتحليل ىذه العناصر يف 

 مد بشار أيضا ، على النحو التايل:أغنية جنة ؿب الشعر

 العاطفة . أ

بناًء على التحليل الذي أجراه باحثون على كلمات األغنية جنة ؿبمد  

بشار أن ؿبمد بشار استخدم مقياس تنوع الذوق. تنوع الذوق ىو القدرة األدبية 

لتحويل االنطباعات األدبية اؼبتنوعة يف روح القارئ ، مثل اغبب والعاطفة 

 10التعاطف والفخر.واإلعجاب و 
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وبناًء على ذلك ، سوف يصف الباحث التنوع يف النكهات اؼبوجودة يف كلمات  

 األغنية جنة ؿبمد بشار على النحو التايل:

 
 ا. الفضول

الفضول ىو طبيعتنا الطبيعية منذ والدتنا ، كما عرب عنها ؿبمد بشار يف  

 اآلية التالية:

  شو أعمل إيل شو
 كًت اغبكي اغبكيوأليب معلق فيها من  

 صاير حبلم فيها
يف آية األغنية جنة ؿبمد بشار أعاله ديكننا أن نرى شكل الفضول الذي  

عرب عنو ؿبمد بشار عن كيفية عمل األشياء وكيف ديكن أن تدخل إىل ؾبلس 

 شورى اهلل سبحانو وتعاىل.

 
 إحساس ألمل .ٕ

 



44 
 

يف شيء سيتم اغبصول على إحساس باألمل وىو الشكل األساسي للثقة  

مرغوب فيو أو حدث سيؤيت شباره يف اؼبستقبل ، كما عرب عنو ؿبمد بشار يف اآلية 

 التالية:

 
 اعبنة اعبنة اعبنة اعبنة اهلل يكرمٍت فيها

 اعبنة اعبنة اعبنة اعبنة اهلل يكرمٍت فيها

مرة ، فهذا يثبت أن األمل قد  ٕٔوحيث أن اؼبغٍت يكرر كلمة اعبنة يف  

ر احملسنون من قصائده باألمل يف الدخول يف جنة اهلل سبحانو أثَت حقًا حىت يشع

 وتعاىل بعد االستماع إىل كلمات األغنية.

 
 . اإلعجابٖ

  11والشعور بالرعب ىو شعور بالرعب أو اإلعجاب الذي يعرب عنو الثناء. 

 كما عرب ؿبمد بشار عن إعجابو باآلية يف اآلية:

                                                             
 ٘٘أسًتي ينيت، ربليل عناصر األدب، ص. ٔٔ
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 فيها ورد وفيها زىور فيها حبر واحلى طيور

 فيها ورد وفيها زىور فيها حبر واحلى طيور

...... 

 فيها منلعب بلبساتُت ومنقطف فل وديُت

 دديا فيها مرتاحُت مبسوطُت ومرتاحُت

يف الشعر أعاله، وقد أعرب ؿبمد بشار عن إعجابو بشورى اهلل ، وىم  

، يف السماء ىناك  اؼبغٌتخرباء القصيدة كما لو أهنا قدمت بصحة اعبنة. يصف 

 الورود والزىور األخرى ، يف السماء ىناك أيضا الطيور اغبلوة.

 

 

 الخيالب. 
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كما ذُكر سابًقا ، يتعلق باػبيال ، استناًدا إىل أحباث قام هبا باحثون على  

أغنية اعبنة من قبل ؿبمد بشار ، مث وجد الباحث أن ؿبمد بشار استخدم خيال 

مزيج من األفكار والصور اؼبتطابقة اليت تؤدي إىل شعور الطليفي ، ىذا اػبيال ىو 

 كما ىو موضح يف اآلية التالية:  12حقيقي واحد.

  شو أعمل إيل شو

 أليب معلق فيها من كًت اغبكي اغبكيو

 صاير حبلم فيها

رح الك ما بوقف لو خلصو حرويف لكن اويل شو بتشويف يف اعبنة الو 

 يل شو يف

 .... الال ال الال

 فيها ورد وفيها زىور فيها حبر واحلى طيور
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 فيها ورد وفيها زىور فيها حبر واحلى طيور

...... 

 فيها منلعب بلبساتُت ومنقطف فل وديُت

 دديا فيها مرتاحُت مبسوطُت ومرتاحُت

خيال تعليفي ىو مزيج من األفكار والصور اؼبتطابقة اليت تؤدي إىل شعور  

 تبدأ باألفكار واألفكار ، أي التفسَتات حقيقي واحد ، كما قبد يف القصيدة اليت

اؼبتعلقة باعبنة ، مث يتم تصويرىا مباشرة يف اآلية مع الصور اؼبتعلقة حبالة السماء. 

يف قصيدتو ؿبمد بشار ، وصفت السماء بأهنا ربتوي على ؾبموعة متنوعة من 

جد أيًضا الزىور مثل الورود ، وزىور الياظبُت وغَتىا من الزىور ، يف احمليطات تو 

ؿبيطات ويف السماء ىناك أيًضا ؾبموعة متنوعة من الطيور اعبميلة اليت تعيش 

زىار يف السماء ، حىت بشكل دائم,ويف السماء نلعب أيضاً يف اغبديقة ونلتقط األ

 .الشاعر بوجود اعبنةيشعر خرباء
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 الفكرةج. 
األفكار ىي  13األفكار ىي اؼبعيار الرئيسي لفهم أو معرفة األعمال األدبية. 

األفكار أو األفكار أو األفكار الرئيسية اليت سينقلها الكتاب من خالل عملهم 
بشكل ضمٍت وصريح.ترتبط األفكار أو اؼبواضيع دائما خبربات اغبياة اؼبختلفة مثل 

ألفكار أو  .مشاكل اغبب ، اغبب ، الشوق ، اػبوف ، اؼبوت والدين
اؼبوضوعات ىي العناصر األكثر أمهية يف إعداد األعمال األدبية وتصبح مادة 

رابطة بُت العناصر اعبوىرية للعمل األديب. استناداً إىل ربليل الباحثُت ، من 
الواضح جداً اؼبوضوعات واألفكار الواردة يف شعر األغنية جنة ؿبمد بشار ، أي 

وان الكبَت وكلمات األغنية اليت تتكرر على ربت عنوان السماء ، حبسب العن
تكرار لكلمة جانا يف كل قصيدة أغنية اعبنة ، وكذلك اؼبعٌت الوارد يف  ٕٗمدى 

 قصيدة األغنية اليت تصف حالة السماء.
 

 الّصورة . د

كما أوضحنا يف اؼبناقشة السابقة خبصوص االستمارة ، بناًء على نتائج  

ية جنة ؿبمد بشار ، ىناك أشكال من البحث الذي أجري على كلمات األغن

اللغة ربتوي على مشاعر )عواطف( وإيقاعات تساعد على اػبروج بًتتيب متناغم 

 وأسلوب صبيل. كما يف اآلية التالية:
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 فيها ورد وفيها زىور فيها حبر واحلى طيور

 فيها ورد وفيها زىور فيها حبر واحلى طيور

...... 

 فيها منلعب بلبساتُت ومنقطف فل وديُت

 دديا فيها مرتاحُت مبسوطُت ومرتاحُت

يف اؼبقطع أعاله ، وجد الباحث اؼبعٌت الذي حيتوي اؼبشاعر )العواطف(  

مثل الشعور باألمل أن اهلل سبحانو وتعاىل دخلت ؾبلس الشورى لو. كما وجد 

 الباحثون إيقاًعا صبياًل يف اآلية أعاله ، مثل اعبملة:

 
 ر واحلى طيورفيها ورد وفيها زىور فيها حب

 
 جيمل التكرار أسلوب اللغة وجيعل التناغم مرتًبا بشكل صبيل. 
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 العناصر الّداخلّية في شعر رمضان و الجنة في غناء ماهر زين . ب

وكما ىو اغبال يف اؼبناقشة السابقة ، فإن العنصر األديب اعبوىري ىو 

يف الفصل السابق أن العناصر الداخلية اليت تبٍت عماًل أدبًيا. لقد أوضح الباحثون 

العنصر اعبوىري يف األدب ينقسم إىل أربعة ، وىي الذوق واػبيال واألفكار 

يف ىذه اؼبناقشة ، سيقوم الباحث بتحليل ىذه العناصر  .14واؼبوضوعات واألشكال

 يف أغنيات رمضان وىانا ماىر زين كأغراض حبثية.

 

 

 العناصر الّداخلّية في شعر رمضان غناء ماهر زين .1

 العاطفة . أ

واستنادًا إىل التحليل الذي أجراه باحثون حول شعر أغنية رمضان ماىر  

تنوع الذوق ىو القدرة ماىر زين ، فإن ماىر زين يستخدم مقياس تنوع الذوق. 
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األدبية لتحويل االنطباعات األدبية اؼبتنوعة يف روح القارئ ، مثل اغبب والعاطفة 

 15. واإلعجاب والتعاطف والفخر

على ذلك ، سوف يصف الباحث التنوع يف النكهات اؼبوجودة يف  وبناءً  

 شعر رمضان ماىر زين كما يلي:

 . اإلعجابٔ
وكما عرّب  16والشعور بالرعب ىو شعور بالرعب أو اإلعجاب الذي يعرب عنو الثناء.

 ماىر زين يف اآلية التالية:

 
 يا نور الهالل، أقبل تعال، فالشوق طال

 
األغنية أعاله ، عن إعجابو يف شهر رمضان الذي وكشف ماىر زين يف  

أدرك فيو أنو ينتظر أن يرحب بقدوم شهر رمضان ويقًتب من ؾبيء شهر رمضان 

 الذي وصفو بالروح يف روح الشعور بقدوم الشهر الكرمي.
 

 . شعور باغبزن واألملٕ
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 اغبزن واألمل كما عرب عنو ماىر زين يف قصيدتو:

 
حبيبرمضان رمضان، رمضان يا   

 رمضان رمضان، ليتك دوما قريب

يف الشعر أعاله ، كشف ماىر زين ، أنو عندما يغادرنا شهر رمضان على  

الفور ، نشعر باغبزن يف القلب. وعندما ظهر ىذا اغبزن ، وصف ماىر زين  

 كلمات األغنية بأهنا شعور باألمل ينشأ عندما ينشأ اغبزن.

 
 . شعور العاطفةٖ

كما    15لثقة بالنفس اليت يف النفس للقيام بشيء ما.الشعور باغبماس ىو ا 

 كشف ماىر زين يف اآلية التالية:

 

 كم أىواك يا شهر الصيام

                                                             
أسًتي ينيت، ربليل عناصر األدب يف شعر اإلمام الشافعي )دراسة ربليلية بنائية(، رسالة سارجانا، غرب منشورة، كلية اآلداب والعلوم ٚٔ

 ٖ٘م، ص. ٕ٘ٔٓ، جامعة رادين فتاح اإلسالمية اغبكومية باؼبباجاإلنسانية 
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 أنا لن أنساك فأنت يف قليب دائما

 سبضي األيام، ودعائي كل عام

 ريب تقبلنا، يا ريب بلغنا

 بلغنا رمضان

 

 رمضان رمضان رمضان يا حبيب

 رمضان رمضان ليتك دوما قريب
 

كشف ماىر زين يف اآلية أعاله ، أنو وصف مىت سيًتكنا رمضان على  

الفور ، مث الروح والوعد دبواصلة أنشطة العبادة اؼبوجودة يف شهر رمضان ، كما يف 

 جزء من مقطع أعاله.
 

 ب. خيال
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اػبيال ىو القدرة على خلق صور يف اػبيال أو األفكار حول شيء ال  

إىل األحباث اليت أجراىا باحثون حول أغاين "مهاد  سبتصو اغبواس اػبمس. واستناداً 

زين" الرمضانية ، وجد الباحثون أن ماىر زين استخدم خيال بياين ، ويطلق على 

خيال خيال تافسَتي. ىذا اػبيال ىو وسيلة جيدة للتعبَت عن الفروق الدقيقة مع 

مال الطبيعة بأسلوب أديب صبيل. ألن ىذا الشكل الومهي ىو يف ؼبسة من اعب

  13الطبيعي والسري اؼبخبأ يف الداخل ، حبيث ديكن توضيح اعبمال بشكل واضح.

 كما وجد الباحثون يف شعر رمضان ماىر زين:

 
 يا نور اؽبالل، أقبل تعال، فالشوق طال

 و القلب ظبا، كبو السما، مًتمنا

 ال ال تنقضي، انت للروح دواء

ان نفسو ، وفائدة يرى الباحث ماىر زين يعطي وصفًا عبمال شهر رمض 

شهر رمضان واألسرار اؼبخفية فيو ، حبيث جيمل الشعر ويعطي ؼبسة داخلية لكل 
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مستمع. وكما وصف اؼبغٍت يف كلمات األغنية ، وصف ماىر زين الصالة بأهنا 

الشهر الذي يليو بالنسبة للمسلمُت يف صبيع البلدان ، فإن شهر رمضان ىو شهر 

 العامل حبيث يصبح شهر رمضان شهًرا خاًصا توليد الروح. وروح اؼبسلمُت يف

وينتظر دائًما وجوده ، وأكثر من ذلك أن الفوائد اؼبوجودة يف شهر رمضان ىي 

أيًضا أحد األجزاء اليت وصفها ماىر زين ، شهر رمضان كضوء ينَت قلوب 

اؼبسلمُت يف صبيع أكباء البالد ، ويف النهاية يصف ماىر زين آمالو يف شهر رمضان 

يتسٌت لنا صبيعا اؼبسلمُت أن نكون معاً إىل األبد مع شهر الصالة ، سواء من  حىت

 خالل نعمة شهر رمضان نفسو وروح العبادة اليت ىي يف شهر رمضان.
 

 

 ر فكلأج. 
استنادًا إىل ربليل الباحثُت ، من الواضح جدًا أن اؼبواضيع واألفكار اليت  

رمضان ، وفقا للكلمة الكربى يتضمنها شعر رمضان ماىر زين تتمحور حول 

تكرار واؼبعاين  ٙٔوكلمات كلمات كلمة رمضان نفسها اليت تتكرر أكثر من 

الواردة يف كلمات األغنية اليت تصف الظروف واألحداث اليت ربدث يف شهر 

 رمضان.
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ىكذا كما ذكر سابقًا أن الفكرة ىي اؼبعيار الرئيسي لفهم أو معرفة األعمال  

.األدبية.
ار ىي األفكار أو األفكار أو األفكار الرئيسية اليت سينقلها األفك 19

الكتاب من خالل عملهم بشكل ضمٍت وصريح. األفكار أو اؼبوضوعات ىي 

العناصر األكثر أمهية يف إعداد األعمال األدبية وتصبح مادة رابطة بُت العناصر 

ح جداً أن اؼبواضيع اعبوىرية للعمل األديب. استناداً إىل ربليل الباحثُت ، من الواض

 واألفكار الواردة يف شعر أغاين رمضان زين ىي موضوع شهر رمضان.
 

 الّصورة . د

استناًدا إىل نتائج األحباث اليت أجريت على كلمات أغاين رمضان زين ،  

ىناك أشكال من اللغة ربتوي على مشاعر )عواطف( وإيقاعات تساعد على 

 يف اآلية التالية:اػبروج بًتتيب متناغم وأسلوب صبيل. كما 

 
 يا نور اؽبالل، أقبل تعال، فالشوق طال

 و القلب ظبا، كبو السما، مًتمنا
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 ال ال تنقضي، انت للروح دواء

 رمضان رمضان، رمضان يا حبيب

 رمضان رمضان، ليتك دوما قريب

يف اآلية اؼبذكورة أعاله ، رأى الباحث أن الوعظ ماىر زين قدمت ؼبسات  

من خالل التعبَت عن الكلمات اعبميلة مع مطابقة  من اعبمال اليت وصفت

الكلمات اؼبطابقة. وتكرار الكلمات )رمضان( نفسها اليت ذبمل وتسهل 

اؼبستمعُت يف خيال شهر رمضان نفسو ، حبيث ديكنك إنشاء صبل صبيلة وإعطاء 

 ؼبسة عميقة على قلوب مستمعي كل شاعر.

 
 زين العناصر الّداخلّية في شعر الجنة غناء ماهر .ٕ

 العاطفة  . أ

وكما ذكرنا يف اؼبناقشة أعاله ، فإن الشعور باألدب ىو حالة ذىنية قوية ،  

أما بالنسبة ؼبعرفة وتقييم طعم األدب  20ة أو اغبزن أو الشجاعة الذاتية.تظهر اإلثار 
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، فهناك حاجة إىل تدابَت )ميكياس(. ينقسم اغبجم إىل طبسة وىي حقيقة اؼبذاق 

 وقوة الذوق وطول عمر اؼبذاق وتنوع النكهات ومستوى الذوق.

استنادًا إىل األحباث اليت قام هبا الباحثون على كلمات أغنية جنة ماىر   

قياًسا غباسة الذوق. معٌت اؼبعٌت يعٍت أن الشعور ينشأ زين ، تستخدم األغنية م

فعاًل وال يتم افتضاحو حبيث ديكنو توفَت قيمة أبدية يف العمل األديب. على سبيل 

اؼبثال ، ديكن ؼبوت الطفل أن يثَت مشاعر اغبزن ، والنصر يف الكفاح ديكن أن 

 21يسبب الفرح وما إىل ذلك.

ة جنة ماىر زين ، فإن حقيقة الشعور كما وجد الباحثون يف كلمات أغني 

 يف كلمات األغنية ىي شعور األمل يف لقاء مع جنة اهلل سبحانو وتعاىل:

 
 

 مهما ُذقنا .. ِمن لّذهتا

 و مرارهتا فغداتنس
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 ما الدنيا إال داُر ُعبورْ 

 .. ما فيها يَبلى و يَبورْ 

 يا ريب فال تَفِتّنا

 

 جّنة جّنة ىذا ما أسبٌّت 

مافيها يَفٌتفالدنيا تَبلى   

 جّنة جّنة ىذا ما أسبٌّت 

 يا ريب فارزقنا رؤياك يف اعبّنةْ 
 

معٌت اؼبعٌت يعٍت أن الشعور ينشأ فعاًل وال يتم افتضاحو حبيث ديكنو توفَت  

قيمة أبدية يف العمل األديب ، كما ديكن للباحثُت أن يستنتجوا من الشعور اغبقيقي 

بحث الذي مت إجراؤه ، استنتج الباحثون أن ألغنية ماىر زين رمضان. ستناًدا إىل ال



48 
 

األمل ديكن رؤيتو يف تصوير اؼبغٍت أن العامل فبيت ، كل ما يف ذلك ستفقد 

 والسماء ىي اؼبكان اغبقيقي اؼبتوقع.
 

 

 ب. خيال
اػبيال ىو القدرة على خلق صور يف اػبيال أو األفكار حول شيء ال   

صورة جديدة يف عمل أديب يتكون من سبتصو اغبواس اػبمس. خيال ابتيقاري ىو 

عدة عناصر سابقة بشكل انتقائي وبالتأكيد من خالل التدفق اإلجرائي ومن مث 

 22يتخيل حسب اؼبؤامرة اليت مت لعبها.

 مثلما وجد الباحثون يف أغنية جنة ماىر زين: 

 
 مهما ُذقنا .. ِمن لّذهتا

 و مرارهتا فغداتنس

 ما الدنيا إال داُر ُعبورْ 
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استنادًا إىل نتائج البحث اؼبتعلق باؼبلحق أعاله ، خلص الباحث إىل أن  

ىناك صورة جديدة يف عمل أديب مت ترتيبو من عدة عناصر سابقة بشكل انتقائي. 

وبالطبع من خالل التدفق اإلجرائي ومن مث التخيل حسب اؼبؤامرة اليت يتم لعبها 

ورة مث زبيل كما ىو متوقع ، مثل واليت ديكن رؤيتها يف اػبيال الذي يظهر يف الص

التوضيح أن اغبياة مؤقتة واغبياة ليست سوى توقف ، على الرغم من أن ىناك 

الكثَت من اؼبسرات اليت كبصل عليها ، فإن اهلل يعطينا القوت وفَتة ، ولديو زوجة 

وأوالد ، واهلل يعطي ترفا للحياة ، وفرة الثروات واؼبكتب العايل أو بالعكس يف 

مل خيتربنا اهلل دبرارة اغبياة ، ويعيش مع كل االكتفاء ، ال يزال ىو توقف على العا

جانب اهلل سبحانو وتعاىل واؼبكان األبدي ىو جنة اهلل سبحانو وتعاىل ، كما 

 يتضح من اؼبغٍت يف اآلية الشعرية من القصيدة.
 

 

 
 

 ةالفكر ج. 
ىي اؼبعيار الرئيسي لفهم أو معرفة األعمال األدبية. األفكار ىي  ةالفكر  

األفكار أو األفكار الرئيسية اليت سينقلها الكتاب من خالل عملهم بشكل ضمٍت 
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وصريح.األفكار أو اؼبوضوعات ىي العناصر األكثر أمهية يف إعداد األعمال 

ديب. تنادًا إىل ربليل األدبية وتصبح مادة رابطة بُت العناصر اعبوىرية للعمل األ

الباحثُت ، من الواضح جدًا أن اؼبواضيع واألفكار اؼبوجودة يف قصيدة ىانا ماىر 

زين ىي ظباوية ، حبسب العنوان الكبَت وأغنية األغاين اليت تعزز كلمات األغاين 

 التالية:

 
 جنّة جنّة ىذا ما أسبٌتّ 

استناًدا إىل األحباث  أولئك الذين خيتربون التكرار عدة مرات ، على األقل 

، ىناك تكرار للحكم نفسو ، ومعٌت كل القصيدة لألغنية اليت تصف حالة اؼبوت 

 واؼبكان اؼبتوقع من كل واحد منا ، شريعة اهلل سبحانو وتعاىل.

 الّصورة . د

ىو أداة  الّصورة، فإن  الّصورةكما ذكر يف اؼبناقشة السابقة خبصوص 

يستخدمها الكّتاب لتحويل أفكارىم ومشاعرىم إىل القراء أو اؼبستمعُت لألدب. 

أو لغة األدب ىو الوسيلة الرئيسية لشخص أديب  ّصورةيوضح تعريفو أعاله ، أن 
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للتعبَت عن أفكاره وخيالو للقراء واؼبستمعُت لألدب. اؼبقصود بالوسائل يف التعريف 

 األديب. الّصورةادي لألدب اؼبرسوم يف الوارد أعاله ىو اؽبيكل اؼب

استنادًا إىل نتائج البحث الذي مت إجراؤه على قصيدة جُت ماىر زين ،   

ىناك أشكال لغوية ربتوي على مشاعر )عواطف( وإيقاعات تساعد على اػبروج 

 كما ديكننا أن نرى يف كلمات األغنية التالية:  23بًتتيب متناغم وأسلوب صبيل.

 
ذا ما أسبٌّت جّنة جّنة ى  

 فالدنيا تَبلى مافيها يَفٌت

 جّنة جّنة ىذا ما أسبٌّت 

استناًدا إىل نتائج البحث ووفًقا ؼبعٌت األغنية ، مث خيلص الباحث إىل أن  

ىناك أشكااًل للغة ربتوي على مشاعر )عواطف( وإيقاعات تساعد على اػبروج 

، والشعور الذي بًتتيب متناغم وأسلوب صبيل. الشعور الذي ينشأ ىو حقيقي 

ينشأ ىو إحساس باألمل الذي ديكننا أن نراه يف تصوير اؼبغٍت أن العامل فبيت ،  
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كل ما يف ذلك ستفقد والسماء ىي اؼبكان اغبقيقي اؼبتوقع. وديكننا رؤية 

اليت تكررىا حىت أربع مرات ، وذلك لتجميل أسلوب اللغة شعر اإليقاعات يف 

 وتناسق كلمات األغنية.
 

 

 في شعر رمضان و الجنة في غناءمحمد بشار و ماهر زين و فرق مساوةج. 
  

د بن بشار بن قدري عرفات أو ما نعرفو ؿبمد بشار ىو مطرب نسيد ؿب 

أردين وفلسطيٍت.كانت موىبتها ـبفية ومت اكتشاف صوهتا من قبل والدىا بشار 

قدري.ؿبمد بشار ىو مغٍت لذيذ يف اختياره. بدأ مسَتتو اؼبهنية يف ؿبطة طيور 

نية. كان أيضًا قاضيًا يف اعبنة التلفزيونية ، مث غادر وانضم إىل ؿبطة نون التلفزيو 

برنامج برنامج كانز ، وىو حدث حبث عن اؼبواىب ؼبوسم تويور جنة اؼبوسم األول 

قبل أن يغادر احملطة. ماىر مصطفى ماىر زين أو من نعرف أكثر عن ماىر زين 

يف طرابلس ، لبنان. بعد زبرجو من  ٜٔٛٔيوليو  ٙٔىو مغٍت سويدي ولد يف 

صناعة اؼبوسيقى يف السويد وعمل مع نادر خياط الكلية ، دخل ماىر زين 

(redone)  بعد العمل ٕ٘ٓٓ، وىو منتج موسيقي سويدي اؼبولد السويدي يف عام .
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، ذىب إىل  ٕٙٓٓعلى إعادة تصميم ماىر زين مث انتقل إىل نيويورك يف عام 

الواليات اؼبتحدة ودخل صناعة اؼبوسيقى ىناك. أصبح منتًجا قياسًيا مع اؼبغنية 

. مث بعد فًتة يف الواليات اؼبتحدة ، قرر ماىر زين العودة R&B Kat Delunaاألمريكية 

إىل السويد والتحرك ليصبح مغنيًا وشاعرًا دينيُت وإسالميُت. استناًدا إىل البحث 

الذي أجري حول العناصر اعبوىرية يف كلمات أغاين رمضان وجنة من قبل ؿبمد 

 جو التشابو واالختالف بُت األغاين كما يلي:بشار وماىر زين ، وجد الباحث أو 
 

 زينفي شعر رمضان و الجنة في غناءمحمد بشار و ماهر مساوة  .1
بعد أن قام الباحثون بقراءة وربليل العناصر اعبوىرية يف كلمات أغاين  

رمضان وجنة من قبل ؿبمد بشار وماىر زين ،مث وجد الباحثون بعض أوجو 

 ، كما سيتم شرحو على النحو التايل:Instructicالتشابو بُت العناصر األربعة 
 

 زينغناءمحمد بشار و ماهر  شعر رمضانفي مساوة  . أ

 الفكرة .ٔ
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ىي  الفكرة24ىي اؼبعيار الرئيسي لفهم أو معرفة األعمال األدبية. الفكرة 

األفكار أو األفكار الرئيسية اليت سينقلها الكتاب من خالل عملهم بشكل 

ضمٍت وصريح.ترتبط األفكار أو اؼبواضيع دائما خبربات اغبياة اؼبختلفة مثل 

األفكار أو  .مشاكل اغبب ، اغبب ، الشوق ، اػبوف ، اؼبوت والدين

دبية وتصبح مادة اؼبوضوعات ىي العناصر األكثر أمهية يف إعداد األعمال األ

ستناداً إىل ربليل الباحثُت ، من الواضح ارابطة بُت العناصر اعبوىرية للعمل األديب.

جداً أن اؼبواضيع واألفكار الواردة يف شعر رمضان ؿبمد بشار ىي مواضيع 

رمضان ، وفقا للعنوان الكبَت لرمضان وكلمات كلمة رمضان نفسها اليت تصل إىل 

األغنية ، واؼبعٌت الوارد يف األغنية يصف شروط وأوضاع تكرارًا على كلمات  ٕٗ

شهر رمضان ، حبيث خيتتم الباحثون فكرة أو فكرة كبَتة من كلمات أغنية ؿبمد 

بشار ، أي شهر رمضان. يف حُت أنو يف أغنية رمضان ماىر زين ، تتكرر كلمات  

ألغنية اليت تكرارًا. واؼبعٌت الوارد يف قصيدة ا ٙٔكلمات رمضان نفسها أكثر من 

تصف الظروف واألحداث اليت ربدث يف شهر رمضان. واؼبعاين اؼبوجودة يف  
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يصف الظروف واألحداث اليت ربدث يف شهر رمضان. لذلك  كلمات األغنية 

استنتج الباحثون بناًء على ربليل الباحثُت ، لذلك كان من الواضح جداً أن 

ضان ؿبمد بشار وماىر زين  وردت يف قصائد أغاين رمالتي اؼبواضيع واألفكار 

 كانت موضوعية يف شهر رمضان.

 
 الّصورة .2

، الشكل ىو طريقة وأسلوب اللغة (Panuti Sudjimanفانويت سوجيمان)ل وفقا

يف إعداد وترتيب أجزاء اؼبقال ، أو األمناط اؽبيكلية لألعمال األدبية. يف حُت 

 يعرف أضبد الشايب )الصورة( األشكال التالية:

الوسائل التى يحا ول اآلديب نقل فكرت وعاطفتة مع ال قارئيه الصورة هى 
 اوسامعيه
بناًء على نتائج البحث الذي أجري على شعر رمضان بشار ؿبمد ، مث  

ىناك شكل من اللغة حيتوي على الذوق )العاطفة( واإليقاع الذي يساعد على 

 كما نرى يف شعر رمضان التايل:  25ظهور ترتيب متناغم وأسلوب صبيل.
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  حبب وخَت جيمعنا

  وثالتُت يوم يعيش معنا

  حبب وخَت جيمعنا

  وتالتُت يوم يعيش معنا

 غٍت وفقَت ..بعيد وقريب

 على صوت اذانو يوحدنا

 

  رمضان رمضان رمضان رمضان

 رمضان رمضان رمضان رمضان

 

استناًدا إىل نتائج البحث ووفًقا ؼبعٌت األغنية ، مث خيلص الباحث إىل أن  

ىناك أشكااًل للغة ربتوي على مشاعر )عواطف( وإيقاعات تساعد على اػبروج 

http://www.nseem.net/ibda3/showthread.php?t=7257
http://www.nseem.net/ibda3/showthread.php?t=7257
http://www.nseem.net/ibda3/showthread.php?t=7257
http://www.nseem.net/ibda3/showthread.php?t=7257
http://www.nseem.net/ibda3/showthread.php?t=7257
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بًتتيب متناغم وأسلوب صبيل. الشعور الذي ينشأ ىو الشعور بالوحدة وىو شعور 

مضان حاضرا يف وسط حياة الوحدة الذي ينشأ عندما يكون ر 

خدم كلمة ،واإليقاعات اليت ديكن أن نراىا يف كلمات القصيدة أعاله تستاؼبسلمُت

 مكرراً. ٕٗمراراً وتكراراً إىل  رمضانيف هناية كل كلمات وكلمات كلمة ضمر كبن 

استناًدا إىل نتائج األحباث اليت أجريت على كلمات أغاين رمضان زين ،  

ىناك أشكال من اللغة ربتوي على مشاعر )عواطف( وإيقاعات تساعد على 

 آلية التالية:اػبروج بًتتيب متناغم وأسلوب صبيل. كما يف ا

 
 يا نور اؽبالل، أقبل تعال، فالشوق طال

 و القلب ظبا، كبو السما، مًتمنا

 ال ال تنقضي، انت للروح دواء

 

 رمضان رمضان، رمضان يا حبيب
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 رمضان رمضان، ليتك دوما قريب

يف اآلية اؼبذكورة أعاله ، رأى الباحث أن الوعظ ماىر زين قدمت ؼبسات  

خالل التعبَت عن الكلمات اعبميلة مع مطابقة  من اعبمال اليت وصفت من

الكلمات اؼبطابقة. وتكرار الكلمات )رمضان( نفسها اليت ذبمل وتسهل 

اؼبستمعُت يف خيال شهر رمضان نفسو ، حبيث ديكنك إنشاء صبل صبيلة وإعطاء 

 ؼبسة عميقة على قلوب مستمعي كل شاعر.

 في شعر الجنة غناءمحمد بشار و ماهر زينمساوة  . ب

استنادا إىل البحوث اليت مت القيام هبا اؼبتعلقة باؼبساواة يف العناصر من على 

األغنية جنة ؿبمد بشار وماىر زين ، وجد الباحثون فقط أوجو تشابو يف األفكار 

واؼبوضوعات ،بينما يف الذوق ىناك أوجو تشابو بُت االثنُت ولكن ليس مسيطرًا 

ر ىيمنة يف االختالفات يف الذوق ،ويف للغاية مثل الشعور باألمل والباقي أكث

 اػبيال والشكل )اللغة األدبية( مل يتم العثور على أوجو التشابو يف األغنيتُت.
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 الفكرة .ٔ
ىي األفكار أو األفكار الرئيسية اليت سينقلها الكتاب من خالل  الفكرة 

واستنادًا إىل ربليل الباحثُت حول األفكار أو 26عملهم بشكل ضمٍت وصريح.

وضوعات يف كلمات األغنية من قبل جنة ؿبمد بشار وماىر زين ، وجد اؼب

الباحثون نفس اؼبوضوع.يف قصيدة أغنية جنة ؿبمد بشار تتوافق مع العنوان الكبَت 

تكرار لكلمة جنةعلى قصيدة كاملة من  ٕٗوكلمات األغنية اليت تتكرر أكثر من 

ا يف قصيدة اعبنة ماىر زين ، أغنية رمضان واؼبعٌت الوارد يف كلمات األغنية.بينم

ىناك كلمات األغنية اليت تعزز كلمات األغنية التالية: جّنة جّنة ىذا ما أسبّنىاليت 

تعاين من التكرار عدة مرات ، على األقل على أساس البحوث ىناك تكرار من 

نفس اعبملة ،ومعٌت كل القصيدة لألغنية اليت تصف حالة اؼبوت واؼبكان اؼبتوقع 

 احد منا ، شريعة اهلل سبحانو وتعاىل.من كل و 

 
  الّصورة.2
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كما أوضحنا يف اؼبناقشة السابقة فيما يتعلق بالنموذج ، بناًء على نتائج  

البحث الذي أجري على كلمات األغنية جنة ؿبمد بشار وماىر زين ،ىناك شكل 

من اللغة ىو نفس شكل اللغة الذي حيتوي على مشاعر )العواطف( واإليقاعات 

مثل اآلية التالية يف أغنية  .اليت تساعد على ظهور ترتيب متناغم وأسلوب صبيل

 جنة ؿبمد بشار:
 

كما أوضحنا يف اؼبناقشة السابقة خبصوص االستمارة ، بناًء على نتائج  

البحث الذي أجري على كلمات األغنية جنة ؿبمد بشار ، ىناك أشكال من 

ت تساعد على اػبروج بًتتيب متناغم اللغة ربتوي على مشاعر )عواطف( وإيقاعا

 وأسلوب صبيل. كما يف اآلية التالية:

 فيها ورد وفيها زىور فيها حبر واحلى طيور

 فيها ورد وفيها زىور فيها حبر واحلى طيور

...... 
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 فيها منلعب بلبساتُت ومنقطف فل وديُت

 دديا فيها مرتاحُت مبسوطُت ومرتاحُت

اؼبعٌت الذي حيتوي اؼبشاعر )العواطف( مثل يف اؼبقطع أعاله ، وجد الباحث 

الشعور باألمل أن اهلل سبحانو وتعاىل دخلت ؾبلس الشورى لو. كما وجد 

 الباحثون إيقاًعا صبياًل يف اآلية أعاله ، مثل اعبملة:

 
 فيها ورد وفيها زىور فيها حبر واحلى طيور

 
 جيمل التكرار أسلوب اللغة وجيعل التناغم مرتًبا بشكل صبيل.  
استناًدا إىل نتائج األحباث اليت أجريت على كلمات أغاين رمضان زين ،  

ىناك أشكال من اللغة ربتوي على مشاعر )عواطف( وإيقاعات تساعد على 

 كما يف اآلية التالية:  25اػبروج بًتتيب متناغم وأسلوب صبيل.

ىذا ما أسبٌّت جّنة جّنة   

 فالدنيا تَبلى مافيها يَفٌت
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 جّنة جّنة ىذا ما أسبٌّت 

استناًدا إىل نتائج البحث ووفًقا ؼبعٌت األغنية ، مث خيلص الباحث إىل أن  

ىناك أشكااًل للغة ربتوي على مشاعر )عواطف( وإيقاعات تساعد على اػبروج 

، والشعور الذي  بًتتيب متناغم وأسلوب صبيل. الشعور الذي ينشأ ىو حقيقي

ينشأ ىو إحساس باألمل الذي ديكننا أن نراه يف تصوير اؼبغٍت أن العامل فبيت ،  

كل ما يف ذلك ستفقد والسماء ىي اؼبكان اغبقيقي اؼبتوقع. وديكننا رؤية 

اليت تكررىا حىت أربع مرات ، وذلك لتجميل أسلوب اللغة شعر اإليقاعات يف 

 وتناسق كلمات األغنية.

. 

 
 زين شعر رمضان و الجنة في غناءمحمد بشار و ماهرفي فرق .2

بعد أن قام الباحثون بقراءة وربليل العناصر اعبوىرية يف كلمات أغاين  

رمضان وجده حملمد بشار وماىر زين ،مث وجد الباحثون الفرق من العناصر 

 اعبوىرية األربعة وىي يف الذوق ، والشكل. كما أوضح الباحث ما يلي:
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 زين رمضان غناءمحمد بشار و ماهرفي شعر فرق . أ

 العاطفة .1

العاطفة ىي حالة الّنفس قويّة تدل على الّشعور الفرحّية أو اغبزنّية أو 

العاطفة ىي اغبالة تأثّر إىل قارئ العمل وعاشقتو. وأّما ٕٛالّشجاعة فاعلّية.

يفهمها الباحث ويثّمنها دبقايس وىي صدق العاطفة وقّوهتا وتثبيتها وتنويعها 

بشار ؿبمد استناداً إىل األحباث اليت قام هبا باحثون يف شعر رمضان ٜٕوعالمتها.

 ، تستخدم األغنية مقياًسا غباسة الذوق.

كما وجد الباحثون يف كلمات أغنية رمضان ؿبمد بشار ، حقيقة الشعور 

 يف كلمات األغنية:

 

  بحب وخٌر ٌجمعنا

  وتالتٌن ٌوم ٌعٌش معنا

  بحب وخٌر ٌجمعنا

  وثالتٌن ٌوم ٌعٌش معنا
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 غنً وفقٌر ..بعٌد وقرٌب

 على صوت اذانو ٌوحدنا

  رمضان رمضان رمضان رمضان

 رمضان رمضان رمضان رمضان

وجد الباحث حقيقة الذوق ، معٌت اؼبعٌت يعٍت أن الشعور ينشأ فعاًل وال  

يتم افتضاحو حبيث ديكنو توفَت قيمة أبدية يف العمل األديب. يتم توضيح حقيقة 

سلمُت اليت تنشأ عندما يكون شهر رمضان الذي يدوم الشعور من خالل وحدة اؼب

يوًما يف وسط حياة اؼبسلمُت ، صوت األذان يف شهر رمضان ىو صوت  ٖٓ

النداء الذي يوحد اؼبسلمُت ،األغنياء والفقراء ، على حد سواء البعيدة والقريبة ، 

 يصبح واحد مع شهر رمضان.

مع ـبتلف األذواق ،  يف حُت أن ماىر زين أكثر مهيمنة يعرب عن ذوقو 

تنوع الذوق ىو القدرة األدبية لتحويل االنطباعات األدبية اؼبتنوعة يف روح القارئ 

 30، مثل اغبب والعاطفة واإلعجاب والتعاطف والفخر. 
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وبناًء على ذلك ، سوف يصف الباحث التنوع يف النكهات اؼبوجودة يف شعر 

 رمضان ماىر زين كما يلي:

 . اإلعجابٔ
 31بالرعب ىو شعور بالرعب أو اإلعجاب الذي يعرب عنو الثناء.والشعور  

 وكما عرّب ماىر زين يف اآلية التالية:

 
 يا نور اؽبالل، أقبل تعال، فالشوق طال

 
وكشف ماىر زين يف األغنية أعاله ، عن إعجابو يف شهر رمضان الذي  

رمضان أدرك فيو أنو ينتظر أن يرحب بقدوم شهر رمضان ويقًتب من ؾبيء شهر 

 الذي وصفو بالروح يف روح الشعور بقدوم الشهر الكرمي.

 
 . شعور باغبزن واألملٕ

 اغبزن واألمل كما عرب عنو ماىر زين يف قصيدتو: 
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 رمضان رمضان، رمضان يا حبيب

 رمضان رمضان، ليتك دوما قريب

يف الشعر أعاله ، كشف ماىر زين ، أنو عندما يغادرنا شهر رمضان على  

نشعر باغبزن يف القلب. وعندما ظهر ىذا اغبزن ، وصف ماىر زين  الفور ، 

 كلمات األغنية بأهنا شعور باألمل ينشأ عندما ينشأ اغبزن.

 
 . شعور العاطفةٖ

كما    32الشعور باغبماس ىو الثقة بالنفس اليت يف النفس للقيام بشيء ما. 

 كشف ماىر زين يف اآلية التالية:

 

 كم أىواك يا شهر الصيام

لن أنساك فأنت يف قليب دائماأنا   

                                                             
أسًتي ينيت، ربليل عناصر األدب يف شعر اإلمام الشافعي )دراسة ربليلية بنائية(، رسالة سارجانا، غرب منشورة، كلية اآلداب والعلوم ٕٖ

 ٖ٘م، ص. ٕ٘ٔٓ، جامعة رادين فتاح اإلسالمية اغبكومية باؼبباجاإلنسانية 
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 سبضي األيام، ودعائي كل عام

 ريب تقبلنا، يا ريب بلغنا

 بلغنا رمضان

 

 رمضان رمضان رمضان يا حبيب

 رمضان رمضان ليتك دوما قريب
 

كشف ماىر زين يف اآلية أعاله ، أنو وصف مىت سيًتكنا رمضان على  

اؼبوجودة يف شهر رمضان ، كما يف الفور ، مث الروح والوعد دبواصلة أنشطة العبادة 

 جزء من اآلية أعاله قال "وأعدك بأنٍت سأواصل روحك طوال حيايت".

 
الخيال. 2  
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استناًدا إىل األحباث اليت قام هبا باحثون حول شعر رمضان من قبل ؿبمد  

بشار ، مث وجد الباحث أن ؿبمد بشار استخدم خيال الطليفي ، ىذا اػبيال ىو 

كما وجد 33والصور اؼبتطابقة اليت تؤدي إىل شعور حقيقي واحد. مزيج من األفكار

 رمضان ؿبمد بشار: يف الشعرالباحثون 
 

  رمضان رمضان رمضان رمضان

 رمضان رمضان رمضان رمضان

 

 بنطوي كل خالفاتنا وننسى كل ما فاتنا

 نسامح بعض وننهي البعد

 وتحلى كل اوقاتنا

 بدعوة صادقة ندعيها
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 ودمعة عيونا نرويها

  بلمتناا على التراويح

  بايد مرفوعة لباريها

 

 غني وفقير ..بعيد وقريب

 على صوت اذانو يوحدنا

 

  بحب وخير يجمعنا

  وثالتين يوم يعيش معنا

  بحب وخير يجمعنا
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  وتالتين يوم يعيش معنا

 غني وفقير ..بعيد وقريب

 على صوت اذانو يوحدنا

الشعر فوق ؿبمد بشار يوضح أن شهر رمضان ىو شهر الوحدة.كما يف  

نعلم أن ىناك عالقة بُت اؼبسافة بُت الدول وبُت الدول األخرى ،ؾبموعة متنوعة 

من الظروف االجتماعية واالقتصادية يف البلدان يف العامل ، وىناك بلدان تتطور 

ا ومتنوًعا ، ىناك دول ىناك أيضا البلدان اؼبتقدمة ،عندما يكون الصيام ـبتلفً 

حىت 34ساعات فقط مثل تشيلي واألرجنتُت وؿبطة القطب اعبنويب ، ٜتصوم ؼبدة 

ساعة ،  ٕٔأن ىناك دواًل تصوم ؼبدة يوم كامل مثل الدمنارك ، اليت تصل إىل 

ساعة ، وىناك فنلندا ، واليت تقًتب من صيام يوم   ٕٕوأيسلندا اليت تصل إىل 

مت دمج االختالفات 35قط للصيام واػبروج السريع.دقيقة ف ٘٘كامل ، وىناك 

يوماً  ٖٓوالتنوع يف واحد يف شهر رمضان ،حىت يف كلمات ؿبمد بشار كشف أن 
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من العيش معًا جيب أن يعيش يف عائلة قريبة وىادئة على الرغم من انفصاؽبا عن 

مسافات طويلة من خالل التنوع العرقي والطبقات االجتماعية واالقتصادية 

 غنياء والفقراء وـبتلف أوقات الصيام.واأل

 يف حُت أن ماىر زين مهيمن على التعبَت عن اػبيال باستخدام خيال 

زين" الرمضانية  رىاا باحثون حول أغاين "مواستناداً إىل األحباث اليت أجراى، بياين

، وجد الباحثون أن ماىر زين استخدم خيال بياين ، ويطلق على خيال خيال 

تافسَتي. ىذا اػبيال ىو وسيلة جيدة للتعبَت عن الفروق الدقيقة مع الطبيعة 

بأسلوب أديب صبيل. ألن ىذا الشكل الومهي ىو يف ؼبسة من اعبمال الطبيعي 

ن توضيح اعبمال بشكل واضح. كما وجد والسري اؼبخبأ يف الداخل ، حبيث ديك

 الباحثون يف شعر رمضان ماىر زين:

   
 يا نور اؽبالل، أقبل تعال، فالشوق طال

 و القلب ظبا، كبو السما، مًتمنا

 ال ال تنقضي، انت للروح دواء
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يرى الباحث ماىر زين يعطي وصفًا عبمال شهر رمضان نفسو ، وفائدة  

فيو ، حبيث جيمل الشعر ويعطي ؼبسة داخلية لكل شهر رمضان واألسرار اؼبخفية 

مستمع. وكما وصف اؼبغٍت يف كلمات األغنية ، وصف ماىر زين الصالة بأهنا 

الشهر الذي يليو بالنسبة للمسلمُت يف صبيع البلدان ، فإن شهر رمضان ىو شهر 

توليد الروح. وروح اؼبسلمُت يف العامل حبيث يصبح شهر رمضان شهًرا خاًصا 

تظر دائًما وجوده ، وأكثر من ذلك أن الفوائد اؼبوجودة يف شهر رمضان ىي وين

أيًضا أحد األجزاء اليت وصفها ماىر زين ، شهر رمضان كضوء ينَت قلوب 

اؼبسلمُت يف صبيع أكباء البالد ، ويف النهاية يصف ماىر زين آمالو يف شهر رمضان 

ألبد مع شهر الصالة ، سواء من حىت يتسٌت لنا صبيعا اؼبسلمُت أن نكون معاً إىل ا

 خالل نعمة شهر رمضان نفسو وروح العبادة اليت ىي يف شهر رمضان.

 

 في شعر الجنة غناءمحمد بشار و ماهر زين فرق . ب

 العاطفة .1
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العاطفة ىي حالة الّنفس قويّة تدل على  كما ىو موضح يف وقت سابق ، 

العاطفة ىي اغبالة تأثّر إىل قارئ ٖٙالّشعور الفرحّية أو اغبزنّية أو الّشجاعة فاعلّية.

العمل وعاشقتو. وأّما يفهمها الباحث ويثّمنها دبقايس وىي صدق العاطفة وقّوهتا 

 35وتثبيتها وتنويعها وعالمتها.

واستناداً إىل ربليل الباحثُت حول كلمات األغنية من قبل جنة ؿبمد بشار  

ؿبمد بشار أكثر  .اعرىموماىر زين ، وجد الباحثون اختالفًا يف التعبَت عن مش

ىيمنة يف التعبَت عن مشاعره مع ؾبموعة متنوعة من األذواق ، وؾبموعة متنوعة من 

األذواق ىي قدرة الكتاب على ربويل االنطباعات األدبية اؼبختلفة يف روح القارئ 

كما ىو اغبال   33، مثل اغبب والعاطفة واإلعجاب والتعاطف والفخر وىلم جرا.

 :مع الشرح التايل
 

 الفضول . أ
الفضول ىو طبيعتنا الطبيعية منذ والدتنا ، كما عرب عنها ؿبمد بشار يف  

 اآلية التالية:
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33Ahmad Muzakki, Pengantar teori sastra, h. 56 
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  شو أعمل إيل شو
 أليب معلق فيها من كًت اغبكي اغبكيو

 صاير حبلم فيها
يف آية األغنية جنة ؿبمد بشار أعاله ديكننا أن نرى شكل الفضول الذي  

األشياء وكيف ديكن أن تدخل إىل ؾبلس عرب عنو ؿبمد بشار عن كيفية عمل 

 شورى اهلل سبحانو وتعاىل.

 
 إحساس ألمل . ب

 
سيتم اغبصول على إحساس باألمل وىو الشكل األساسي للثقة يف شيء مرغوب 

 فيو أو حدث سيؤيت شباره يف اؼبستقبل ، كما عرب عنو ؿبمد بشار يف اآلية التالية:

 
 اعبنة اعبنة اعبنة اعبنة اهلل يكرمٍت فيها

 اعبنة اعبنة اعبنة اعبنة اهلل يكرمٍت فيها
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مرة ، فهذا يثبت أن األمل قد  ٕٔوحيث أن اؼبغٍت يكرر كلمة اعبنة يف  

أثَت حقًا حىت يشعر احملسنون من قصائده باألمل يف الدخول يف جنة اهلل سبحانو 

 وتعاىل بعد االستماع إىل كلمات األغنية.

 

 اإلعجابج. 

  39شعور بالرعب أو اإلعجاب الذي يعرب عنو الثناء.والشعور بالرعب ىو  

 كما عرب ؿبمد بشار عن إعجابو باآلية يف اآلية:

 فيها ورد وفيها زىور فيها حبر واحلى طيور

 فيها ورد وفيها زىور فيها حبر واحلى طيور

...... 

 فيها منلعب بلبساتُت ومنقطف فل وديُت

 دديا فيها مرتاحُت مبسوطُت ومرتاحُت

                                                             
 ٘٘ينيت، ربليل عناصر األدب، ص. أسًتي ٜٖ
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يف الشعر أعاله، وقد أعرب ؿبمد بشار عن إعجابو بشورى اهلل ، وىم  

، يف السماء ىناك  اؼبغٌتخرباء القصيدة كما لو أهنا قدمت بصحة اعبنة. يصف 

 الورود والزىور األخرى ، يف السماء ىناك أيضا الطيور اغبلوة.

ماىر استنادًا إىل األحباث اليت قام هبا الباحثون على كلمات أغنية جنة  

زين ، تستخدم األغنية مقياًسا غباسة الذوق. معٌت اؼبعٌت يعٍت أن الشعور ينشأ 

فعاًل وال يتم افتضاحو حبيث ديكنو توفَت قيمة أبدية يف العمل األديب. على سبيل 

اؼبثال ، ديكن ؼبوت الطفل أن يثَت مشاعر اغبزن ، والنصر يف الكفاح ديكن أن 

 40يسبب الفرح وما إىل ذلك.

وجد الباحثون يف كلمات أغنية جنة ماىر زين ، فإن حقيقة الشعور  كما 

 يف كلمات األغنية ىي شعور األمل يف لقاء مع جنة اهلل سبحانو وتعاىل:

 
 

 مهما ُذقنا .. ِمن لّذهتا

 و مرارهتا فغداتنس
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 ما الدنيا إال داُر ُعبورْ 

 .. ما فيها يَبلى و يَبورْ 

 يا ريب فال تَفِتّنا

 

ذا ما أسبٌّت جّنة جّنة ى  

 فالدنيا تَبلى مافيها يَفٌت

 جّنة جّنة ىذا ما أسبٌّت 

 يا ريب فارزقنا رؤياك يف اعبّنةْ 
 

معٌت اؼبعٌت يعٍت أن الشعور ينشأ فعاًل وال يتم افتضاحو حبيث ديكنو توفَت  

قيمة أبدية يف العمل األديب ، كما ديكن للباحثُت أن يستنتجوا من الشعور اغبقيقي 

ماىر زين رمضان. ستناًدا إىل البحث الذي مت إجراؤه ، استنتج الباحثون أن ألغنية 
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األمل ديكن رؤيتو يف تصوير اؼبغٍت أن العامل فبيت ، كل ما يف ذلك ستفقد 

 والسماء ىي اؼبكان اغبقيقي اؼبتوقع.

 

 
 الخيال .2

 

 كما ذُكر سابًقا ، يتعلق باػبيال ، استناًدا إىل أحباث قام هبا باحثون على 

أغنية اعبنة من قبل ؿبمد بشار ، مث وجد الباحث أن ؿبمد بشار استخدم خيال 

الطليفي ، ىذا اػبيال ىو مزيج من األفكار والصور اؼبتطابقة اليت تؤدي إىل شعور 

 كما ىو موضح يف اآلية التالية:  41حقيقي واحد.

  شو أعمل إيل شو

 أليب معلق فيها من كًت اغبكي اغبكيو

 صاير حبلم فيها
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رح الك ما بوقف لو خلصو حرويف لكن اويل شو بتشويف يف اعبنة الو 

 يل شو يف

 .... الال ال الال

 

 فيها ورد وفيها زىور فيها حبر واحلى طيور

 فيها ورد وفيها زىور فيها حبر واحلى طيور

...... 

 فيها منلعب بلبساتُت ومنقطف فل وديُت

 دديا فيها مرتاحُت مبسوطُت ومرتاحُت

تعليفي ىو مزيج من األفكار والصور اؼبتطابقة اليت تؤدي إىل شعور خيال  

حقيقي واحد ، كما قبد يف القصيدة اليت تبدأ باألفكار واألفكار ، أي التفسَتات 
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اؼبتعلقة باعبنة ، مث يتم تصويرىا مباشرة يف اآلية مع الصور اؼبتعلقة حبالة السماء. 

ا ربتوي على ؾبموعة متنوعة من يف قصيدتو ؿبمد بشار ، وصفت السماء بأهن

الزىور مثل الورود ، وزىور الياظبُت وغَتىا من الزىور ، يف احمليطات توجد أيًضا 

ؿبيطات ويف السماء ىناك أيًضا ؾبموعة متنوعة من الطيور اعبميلة اليت تعيش 

زىار يف السماء ، حىت بشكل دائم,ويف السماء نلعب أيضاً يف اغبديقة ونلتقط األ

 .الشاعر بوجود اعبنةخرباءيشعر 

إجراؤه على أغنية جنة ماىر زين, الذي مت استنادًا إىل نتائج البحث 

خيال ابتيقاري ىو صورة وجدالبحثون أن ماىر زين يستحدم خيايل ابتكري. 

جديدة يف عمل أديب يتكون من عدة عناصر سابقة بشكل انتقائي وبالتأكيد من 

 42يتخيل حسب اؼبؤامرة اليت مت لعبها.خالل التدفق اإلجرائي ومن مث 

 مثلما وجد الباحثون يف أغنية جنة ماىر زين:

 
 مهما ُذقنا .. ِمن لّذهتا

                                                             
42 Ahmad Muzakki, Pengantar teori sastra, h. 32 



554 
 

 و مرارهتا فغداتنس

 ما الدنيا إال داُر ُعبورْ 

 
استنادًا إىل نتائج البحث اؼبتعلق باؼبلحق أعاله ، خلص الباحث إىل أن  

عدة عناصر سابقة بشكل انتقائي.  ىناك صورة جديدة يف عمل أديب مت ترتيبو من

وبالطبع من خالل التدفق اإلجرائي ومن مث التخيل حسب اؼبؤامرة اليت يتم لعبها 

واليت ديكن رؤيتها يف اػبيال الذي يظهر يف الصورة مث زبيل كما ىو متوقع ، مثل 

التوضيح أن اغبياة مؤقتة واغبياة ليست سوى توقف ، على الرغم من أن ىناك 

من اؼبسرات اليت كبصل عليها ، فإن اهلل يعطينا القوت وفَتة ، ولديو زوجة الكثَت 

وأوالد ، واهلل يعطي ترفا للحياة ، وفرة الثروات واؼبكتب العايل أو بالعكس يف 

العامل خيتربنا اهلل دبرارة اغبياة ، ويعيش مع كل االكتفاء ، ال يزال ىو توقف على 

األبدي ىو جنة اهلل سبحانو وتعاىل ، كما جانب اهلل سبحانو وتعاىل واؼبكان 

 يتضح من اؼبغٍت يف اآلية الشعرية من القصيدة.
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( بينشعررمضان و الجنة في غناءمحمد Intertekstualعالقة إنتيرتيكستوال ) . د

 بشار و ماهر زين

يف العالقة اؼبتداخلة بُت قصائد أغاين رمضان وجنة من قبل ؿبمد بشار  

الباحث بتحليل مقارنة عناصر طريقة اؼبقارنة اؼبتزامنة ، وىي وماىر زين ، سيقوم 

إن األدبيات الفعلية اؼبقارنة واألدبية اؼبقارنة  43اؼبقارنة بُت األعمال األدبية اؼبعاصرة.

متشاهبة إىل حد ما ، فكل من األدب النسائي واؼبقارن يريد يف الواقع تتبع أصالة 

 النص األديب.

أصالة النص اؼبوجود يف شعر أغاين رمضان وجنة  يف ىذه الدراسة ؼبعرفة 

من قبل ؿبمد بشار وماىر زين ، يستخدم الباحثون نظرية يونتش ليكون ؿبور 

 البحث.اجملاالت الرئيسية اليت ىي نقاط االىتمام ىي كما يلي:

. اؼبوضوعات والدوافع ، اليت تشمل الفاكهة واألفكار واألوصاف للخطوط ٔ

 إلعدادات والتعبَتات.واػبطوط واغبلقات وا

 . األنواع واألشكال تشمل األسلوب ، واجملاالت ، والغالف اعبوي.ٕ
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 (.genertion. اؼبيل والقوة )ٖ

 . العالقة بُت األعمال األدبية والعلوم والدين / اؼبعتقدات واألعمال الفنية.ٗ

 44. النظرية األدبية والتاريخ األديب ونظرية النقد األديب.٘

 
سيستخدم كموضوع للبحث يف كلمات أغاين رمضان وجنة لكن ذلك  

من قبل ؿبمد بشار وماىر زين ،فقط بعض اجملاالت الرئيسية ىي الًتكيز الوحيد ، 

 دبا يف ذلك ؛ اؼبوضوع والشكل والتدفق.

 
( بينشعررمضان في غناءمحمد Intertekstualعالقة إنتيرتيكستوال ) .1

 بشار و ماهر زين
 الفكرة . أ

 
ر ىي أو معرفة األعمال األدبية. األفكر ىي اؼبعيار الرئيسي لفهم األفك

األفكار أو األفكار الرئيسية اليت سينقلها الكتاب من خالل عملهم بشكل ضمٍت 

وصريح.ترتبط األفكار أو اؼبواضيع دائما خبربات اغبياة اؼبختلفة مثل مشاكل اغبب 
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أو اؼبوضوعات ىي العناصر  األفكار .، اغبب ، الشوق ، اػبوف ، اؼبوت والدين

األكثر أمهية يف إعداد األعمال األدبية وتصبح مادة رابطة بُت العناصر اعبوىرية 

 .للعمل األديب

ستناداً إىل ربليل الباحثُت ، من الواضح جداً أن اؼبواضيع واألفكار الواردة ا 

لرمضان يف شعر رمضان ؿبمد بشار ىي مواضيع رمضان ، وفقا للعنوان الكبَت 

تكرارًا على كلمات األغنية ،  ٕٗوكلمات كلمة رمضان نفسها اليت تصل إىل 

واؼبعٌت الوارد يف األغنية يصف شروط وأوضاع شهر رمضان ، حبيث خيتتم 

. يف الباحثون فكرة أو فكرة كبَتة من كلمات أغنية ؿبمد بشار ، أي شهر رمضان

ت كلمات رمضان نفسها أكثر حُت أنو يف أغنية رمضان ماىر زين ، تتكرر كلما

تكرارًا. واؼبعٌت الوارد يف قصيدة األغنية اليت تصف الظروف واألحداث  ٙٔمن 

يصف الظروف  اليت ربدث يف شهر رمضان. واؼبعاين اؼبوجودة يف كلمات األغنية 

واألحداث اليت ربدث يف شهر رمضان. لذلك استنتج الباحثون بناًء على ربليل 

وردت يف قصائد التين من الواضح جدًا أن اؼبواضيع واألفكار الباحثُت ، لذلك كا

 أغاين رمضان ؿبمد بشار وماىر زين كانت موضوعية يف شهر رمضان.
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 الّصورة . ب

 Panuti)فانويت سوجيمانلوفقاكما ذكر يف اؼبناقشة أعاله ، 

Sudjiman)،ىو طريقة وأسلوب اللغة يف إعداد وترتيب أجزاء اؼبقال ، أو ورةالص

األمناط اؽبيكلية لألعمال األدبية. يف حُت يعرف أضبد الشايب )الصورة( 

 األشكال التالية:

الصورة هى الوسائل التى يحا ول اآلديب نقل فكرت وعاطفتة مع ال قارئيه 
 اوسامعيه.
ماىر و بناًء على نتائج البحث الذي أجري على شعر رمضان بشار ؿبمد 

، مث ىناك شكل من اللغة حيتوي على الذوق )العاطفة( واإليقاع الذي يساعد  زين

 كما نرى يف شعر رمضان التايل:  45على ظهور ترتيب متناغم وأسلوب صبيل.

 

  حبب وخَت جيمعنا

  وثالتُت يوم يعيش معنا
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  حبب وخَت جيمعنا

  وتالتُت يوم يعيش معنا

 غٍت وفقَت ..بعيد وقريب

 على صوت اذانو يوحدنا

 

  رمضان رمضان رمضان رمضان

 رمضان رمضان رمضان رمضان

 

استناًدا إىل نتائج البحث ووفًقا ؼبعٌت األغنية ، مث خيلص الباحث إىل أن  

ىناك أشكااًل للغة ربتوي على مشاعر )عواطف( وإيقاعات تساعد على اػبروج 

بًتتيب متناغم وأسلوب صبيل. الشعور الذي ينشأ ىو الشعور بالوحدة وىو شعور 

حياة اؼبسلمُت الوحدة الذي ينشأ عندما يكون رمضان حاضرا يف وسط 

،واإليقاعات اليت ديكن أن نراىا يف كلمات القصيدة أعاله تستخدم كلمة 

http://www.nseem.net/ibda3/showthread.php?t=7257
http://www.nseem.net/ibda3/showthread.php?t=7257
http://www.nseem.net/ibda3/showthread.php?t=7257
http://www.nseem.net/ibda3/showthread.php?t=7257
http://www.nseem.net/ibda3/showthread.php?t=7257
http://www.nseem.net/ibda3/showthread.php?t=7257
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 ٕٗمراراً وتكراراً إىل  رمضانفي هناية كل كلمات وكلمات كلمة كبن(pronoun)ضمَت

 مكرراً.

كما يعرب ماىر زين عن أشكال )لغة أدبية( بأشكال ربتوي على العواطف  

كما يف اآلية 46ق ترتيب متناغم وأسلوب صبيل.واإليقاعات اليت تساعد على خل

 :التالية
 

 يا نور اؽبالل، أقبل تعال، فالشوق طال

 و القلب ظبا، كبو السما، مًتمنا

 ال ال تنقضي، انت للروح دواء

 

 رمضان رمضان، رمضان يا حبيب

 رمضان رمضان، ليتك دوما قريب
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زين قدمت ؼبسات يف اآلية اؼبذكورة أعاله ، رأى الباحث أن الوعظ ماىر  

من اعبمال اليت وصفت من خالل التعبَت عن الكلمات اعبميلة مع مطابقة 

الكلمات اؼبطابقة. وتكرار الكلمات )رمضان( نفسها اليت ذبمل وتسهل 

اؼبستمعُت يف خيال شهر رمضان نفسو ، حبيث ديكنك إنشاء صبل صبيلة وإعطاء 

 ؼبسة عميقة على قلوب مستمعي كل شاعر.

 
 تدفق . د

  
التدفق يف عمل العمل األديب ، عادة ما يتطور يف وقت معُت. يف كل فًتة  

أدبية ، يتبعو عادة تيار أصبح موضة يف ذلك الوقت.يف الواقع ، كان تدفق 

األدبيات طافيًا لفًتة طويلة يف أوروبا. ومع ذلك ، من التدفقات اغبالية ،يف 

األساسي لألفكار واآلراء للحياة ، جوىرىا ينبع فقط من الواقعية والتعبَتية والتدفق 

 45مثل اؼبادية واؼبثالية.
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استناًدا إىل األحباث اؼبتعلقة بتدفق األدب يف أدبيات األغاين الرمضانية  

حملمد بشار وماىر زين ، وجد الباحثون تشاهبًا يف التدفق األديب يف كلتا األغنيتُت 

ي حياول دائًما رسم كائن  باستخدام تدفق الواقعية.الواقعية ىي تدفق األدب الذ

كما ىو.ديكن تشبيو مؤلف الواقعية دبصور. ديكن أن تكون الكائنات اليت يتم 

رظبها األشخاص أو الطبيعة أو األحداث.لذلك ، لطالء كائن حياول اؼبؤلف 

كما يف أغاين ؿبمد 43وصفو دون إشراك مشاعره أو أفكاره أو رغباتو يف الكائن.

 بشار وماىر زين التالية:

 
  حبب وخَت جيمعنا

  وثالتُت يوم يعيش معنا
  حبب وخَت جيمعنا

  وثالتُت يوم يعيش معنا
 غٍت وفقَت ..بعيد وقريب
 على صوت اذانو يوحدنا
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  رمضان رمضان رمضان رمضان
 رمضان رمضان رمضان رمضان

 
استنادًا إىل نتائج البحث ووفقًا للنص األديب ومعاين ؿبمد رمضان ،  

الباحثون أن اؼبؤلف أو اؼبغٍت حاول وصف شهر رمضان ،مثل شهر استنتج 

رمضان شهر الوحدة ، األذان كوحدة من الناس ، غٍت وفقَت متحدين يف شهر 

 رمضان ، وغَتىم.بينما كان ماىر زين يف أغنيتو رمضان كما يلي:

 
 كم أىواك يا شهر الصيام

 أنا لن أنساك فأنت يف قليب دائما
ئي كل عامسبضي األيام، ودعا  

 ريب تقبلنا، يا ريب بلغنا
 بلغنا رمضان

 
 رمضان رمضان رمضان يا حبيب
ٜٗرمضان رمضان ليتك دوما قريب  
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وكشف ماىر زين يف القصيدة أعاله ، أنو وصف عندما يغادرنا رمضان  

مباشرة ، مث اغبماسوالوعد باستمرار نشاطات العبادة اؼبوجودة يف شهر رمضان 

 أعالهحىت يف جزء من اآلية 

 ”ريب تقبلنا، يا ريب بلغنا“
 

 

( بينشعر الجنة في غناءمحمد بشار Intertekstualعالقة إنتيرتيكستوال ) .2

 و ماهر زين

 الفكرة . أ
 

األفكار أو اؼبوضوعاتاألفكار ىي  كما ىو موضح يف وقت سابق ، 

األفكار أو األفكار أو األفكار الرئيسية اليت سينقلها الكتاب من خالل عملهم 

بشكل ضمٍت وصريح.واستناداً إىل ربليل الباحثُت حول األفكار أو اؼبوضوعات يف  

كلمات األغنية من قبل جنة ؿبمد بشار وماىر زين ، وجد الباحثون نفس 

نة ؿبمد بشار تتوافق مع العنوان الكبَت وكلمات األغنية اليت عباشعر اؼبوضوع.في

تكرار لكلمة جنةعلى قصيدة كاملة من أغنية رمضان واؼبعٌت  ٕٗتتكرر أكثر من 
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الوارد يف كلمات األغنية.بينما يف قصيدة اعبنة ماىر زين ، ىناك كلمات األغنية 

 اليت تعزز كلمات األغنية التالية:

 أتمنّىجنّة جنّة هذا ما 
اليت تعاين من التكرار عدة مرات ، على األقل على أساس البحوث ىناك  

تكرار من نفس اعبملة ،ومعٌت كل القصيدة لألغنية اليت تصف حالة اؼبوت 
 واؼبكان اؼبتوقع من كل واحد منا ، شريعة اهلل سبحانو وتعاىل.

 
 الّصورةب. 

 

، الشكل ىو ( Panuti Sudjiman)سوجيمان فانويتلوفقاكما ذكر يف اؼبناقشة أعاله ، 

طريقة وأسلوب اللغة يف إعداد وترتيب أجزاء اؼبقال ، أو األمناط اؽبيكلية لألعمال 

 األدبية. يف حُت يعرف أضبد الشايب )الصورة( األشكال التالية:

الصورة هى الوسائل التى يحا ول اآلديب نقل فكرت وعاطفتة مع ال قارئيه 
 اوسامعيه.
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ماىر و بناًء على نتائج البحث الذي أجري على شعر رمضان بشار ؿبمد 

، مث ىناك شكل من اللغة حيتوي على الذوق )العاطفة( واإليقاع الذي يساعد  زين

 كما نرى يف شعر رمضان التايل:  50على ظهور ترتيب متناغم وأسلوب صبيل.

 فيها ورد وفيها زىور فيها حبر واحلى طيور

 فيها ورد وفيها زىور فيها حبر واحلى طيور

...... 

 فيها منلعب بلبساتُت ومنقطف فل وديُت

 دديا فيها مرتاحُت مبسوطُت ومرتاحُت

يف اؼبقطع أعاله ، وجد الباحث اؼبعٌت الذي حيتوي اؼبشاعر )العواطف( مثل 

الشعور باألمل أن اهلل سبحانو وتعاىل دخلت ؾبلس الشورى لو. كما وجد 

 ياًل يف اآلية أعاله ، مثل اعبملة:الباحثون إيقاًعا صب
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 فيها ورد وفيها زىور فيها حبر واحلى طيور
 

 جيمل التكرار أسلوب اللغة وجيعل التناغم مرتًبا بشكل صبيل. 

زين ماىر  اعبنةاستناًدا إىل نتائج األحباث اليت أجريت على كلمات أغاين  

وإيقاعات تساعد على ، ىناك أشكال من اللغة ربتوي على مشاعر )عواطف( 

 كما يف اآلية التالية:  51اػبروج بًتتيب متناغم وأسلوب صبيل.

 جّنة جّنة ىذا ما أسبٌّت 

 فالدنيا تَبلى مافيها يَفٌت

 جّنة جّنة ىذا ما أسبٌّت 

استناًدا إىل نتائج البحث ووفًقا ؼبعٌت األغنية ، مث خيلص الباحث إىل أن  

ىناك أشكااًل للغة ربتوي على مشاعر )عواطف( وإيقاعات تساعد على اػبروج 

بًتتيب متناغم وأسلوب صبيل. الشعور الذي ينشأ ىو حقيقي ، والشعور الذي 

اؼبغٍت أن العامل فبيت ،  ينشأ ىو إحساس باألمل الذي ديكننا أن نراه يف تصوير 
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كل ما يف ذلك ستفقد والسماء ىي اؼبكان اغبقيقي اؼبتوقع. وديكننا رؤية 

اليت تكررىا حىت أربع مرات ، وذلك لتجميل أسلوب اللغة شعر اإليقاعات يف 

 وتناسق كلمات األغنية.
 

 
 تدفق . د

 
كما ىو موضح يف وقت سابق ، التدفق يف عمل العمل األديب ، عادة ما  

يتطور يف وقت معُت. يف كل فًتة أدبية ، يتبعو عادة تيار أصبح موضة يف ذلك 

الوقت.يف الواقع ، كان تدفق األدبيات طافيًا لفًتة طويلة يف أوروبا. ومع ذلك ، 

من التدفقات اغبالية ،يف جوىرىا ينبع فقط من الواقعية والتعبَتية والتدفق األساسي 

 52ؼبادية واؼبثالية.لألفكار واآلراء للحياة ، مثل ا
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استناًدا إىل البحوث اؼبتعلقة بتدفق أدب النصوص على شعر األغنية من  

قبل ؿبمد بشار وماىر زين ،وجد الباحثون تشابو التدفق األديب يف كال االغنيتُت 

 كما نرى يف كال االغنيتُت:.باستخدام تدفق الواقعية.

 
  شو أعمل إيل شو

 أليب معلق فيها من كًت اغبكي اغبكيو
 صاير حبلم فيها

 
رح الك ما بوقف لو خلصو حرويف لكن اويل شو بتشويف يف اعبنة الو 

 يل شو يف
 .... الال ال الال

 
 فيها ورد وفيها زىور فيها حبر واحلى طيور
 فيها ورد وفيها زىور فيها حبر واحلى طيور

...... 
 فيها منلعب بلبساتُت ومنقطف فل وديُت
 دديا فيها مرتاحُت مبسوطُت ومرتاحُت

الواقعية ىي تدفق األدب الذي حياول دائًما رسم كائن كما ىو.ديكن  

تشبيو مؤلف الواقعية دبصور. كما ورد يف القصيدة اليت تبدأ باألفكار واألفكار ، 
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أي التفسَتات اؼبتعلقة باعبنة ،مث صورت مباشرة يف القصائد التالية بصور مرتبطة 

أن صبهور الشاعر يشعر بوجود تلك اعبنة.بينما اختتمت حبالة السماء ، حبيث بدا 

 القصيدة يف اعبفان ماىر ماىر زين الباحثة:

 
 مهما ُذقنا .. ِمن لّذهتا

 و مرارهتا فغداتنس
 ما الدنيا إال داُر ُعبورْ 

استنادا إىل نتائج البحث اؼبتعلق دبعبد ما سبق ، ووفًقا لفهم تدفق الواقعية  

الذي حياول دائًما رسم كائن كما ىو.وخيلص الباحث إىل ، فإن تدفق األدب ىو 

أن ىناك صورة يف عمل أديب يتكون من عدة عناصر سابقة انتقائيةمث زبيل حسب 

اؼبؤامرة اليت مت لعبها واليت ديكن رؤيتها يف اػبيال الذي يظهر يف الصورة اؼبتوقعة 

، واليت ىي يف اآلية  ،مثل التوضيح أن اغبياة مؤقتة واغبياة ليست سوى نقطة عبور

الشعرية من القصيدة.الواقعية ىي تدفق األدب الذي حياول دائًما رسم كائن كما 

 ىو.
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ومع ذلك ، على الرغم من وجود أوجو تشابو يف األغنيتُت ، ومها تدفق  

الواقعية ، ىناك أيًضا اختالفات يف األغنيتُت ، كما ىو اغبال يف أغنية اعبنة من 

أغنية اعبنة من قبل ؿبمد بشار ىناك أكثر من نوع واحد من  قبل ؿبمد بشار.يف

األدب ، وىناك أيضا تدفق رمزي ،تدفق الرمزية ىو عادة عمل يعرب عن األفكار 

واؼبشاعر باستخدام بعض الرموز.يتم استخراج الرموز حبيث يصبح القارئ أكثر 

خارج  اىتماما وفضوال.الرموز اؼبستخدمة بشكل شائع ىي كائنات وـبلوقات

 كما يف اآلية التالية:53البشر.

 
 فيها ورد وفيها زىور فيها حبر واحلى طيور
 فيها ورد وفيها زىور فيها حبر واحلى طيور

...... 
 فيها منلعب بلبساتُت ومنقطف فل وديُت
 دديا فيها مرتاحُت مبسوطُت ومرتاحُت

يكون يف اآلية اؼبذكورة أعاله ديكننا أن نرى الرموز اؼبستخرجة حبيث  

القارئ أكثر اىتماما وفضوال.الرموز اؼبستخدمة بشكل شائع ىي كائنات 
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كما وجد الباحثون يف القصيدة أعاله ، ىناك رموز يف  .وـبلوقات خارج البشر

 شكل الزىور والطيور واغبدائق.
 


