
 

 

 األولالباب 

 مقدمة

 الفصل األول: خلفية البحث
أنواع خمتلفة من احلاالت  الباحثة يف احلياة البشرية، غالًبا وجدت

االجتماعية منها حالة صراعية. وال ميكن نفيها يف احلياة االجتماعية االنسانية 
ملواجتهم لنظرية املختلفة سلبية كانت او اجيابية. هذا كدعم أساسي للمواقف 
اإلنسانية نفسها يف احلياة االجتماعية والسياسية )كورنبلورن يف وحيونو، 

( أن معىن الصراع هو 2112قاموس اإلندونيسي الكبري )وفًقا للو  (.2102
اخلالف أو النزاع أو اجلدال. وأما الصراع االجتماعي هو اخلالف يؤدي إىل 

 .حدوث نزاعات بني األعضاء أو اجملتمع يف احلياة

و يف هذا العصر احلديث حيدث الصراع كثريا من األحيان يف خمتلف 
نتيجة الصراع االجتماعى هو أن يكون هلا  ميكن أن نقول بأنو  عناصر اجملتمع.

التأثري اإلجيايب من نتيجة الصراع هو خلق و  بالتأكيد تأثري إجيايب أو سليب.
املواقف يؤدي إىل حتسني العالقات من حالة كانت ساخنة تصبح هدوًءا برفض 
املصاحل منهم. ومع ذلك، حيدث الصراع عموًما ويؤدي إىل التأثري السليب الذي 

حدوث عدم املالئم واالستقرار واألمن بل ويؤدي إىل الضرراحلسران تسبب 
 (. 2102وحيونو، (

غالبا ما حتدث احلروب على الرغم من احملاوالت املتكررة للسالم. يف 
هذا العصر العوملة، ال تزال النزاعات املسلحة تستخدم كبدائل يف حل الصراع 



 

 

 تؤثر النزاعات املسلحة أو أو االختالف يف الرأي اليت تنشأ بني الدول. ال
احلرب فقط على الدول املشاركة بل تؤثر واسعا للدول املتعلقة بعضهم بعضا. ال 
توجد فوائد حتصل على احلرب إال اخلسائر واملصائب لإلنسان )فرابوو، 

2102 .) 

كان املقتولون هم من آثار اخلسائر عن احلرب. على مدار تاريخ احلياة، 
خصيات الرئيسية اليت تسبب الضرر لبيئتهم. وبتقدمي فإن اإلنسان هم الش

احلضارة فأكثر فعالية وشدة املصائب املنتيجة. القنوات املستخدمة إلحداث 
املصائب متنوعة للغاية، ترتاوح من السياسة والقانون والعسكرية واالجتماعية 

جا إن واجلرمية واالقتصادية والدينية. قال جان بيكت كما نقل خمتار كوسوماتاد
عاًما من التاريخ املكتوب.  0011عاًما من  221اإلنسان شعرت بالسالم ملدة 

 يعترب احلرب حسانا يف احلياة االجتماعية، إما بني البشر والدول كشكل من
لقد  (.Jean in Wikipedia.com ،2102)حفظهم الغريزة للدفاع عن أنفسهم أو 

عام املاضية )ت. يعقوب،  2011حروب على مدار  00111 نسانشن اإل
فإنه يدل على أن ، درجة خمتلفة عن اليومالو  احلاالتأن  ولو(. 1002

 النزاعات املسلحة أو احلرب قد وقعت منذ آالف السنني.

ميل الطبيعة  هوفلسفي الوجه التحديد من منظور كان احلرب بنظر إىل 
وسيلة خللق هيمنة يف املنافسة   وهو أيضاالبشرية من املاضي إىل احلاضر، 
هتا من خالل التغلب على املعارضني وقدر كضمان للوجود أو إلظهار قوهتا 

 Jean inطويلة )الفقر واملصائب ال يسبباحلال وجسديًا. هذا  نفسيا



 

 

Wikipedia.com ،1022 االجتماعية و (. حيدث هذا بسبب اخللفيات الثقافية
 (.2102واالقتصادية )وحيونو، 

على سبيل املثال، تكون األحداث يف الشرق األوسط مرادفة دائًما 
. هناك أربع للصراعالذي يُعترب عرضًة  وهو بالد ، خاصة يف لبنانللصراع

ة والسنة ينار املجمموعات من الناس املنتشرين يف املنطقة اللبنانية، وهم املسيحيون 
. مجيع اجملموعات آلخرينأغلب على ا هممنليس لكن و . يةوالشيعة والدروز 

تتنافس على السلطة. أما بالنسبة للمجموعة ذات أعلى كمية، فهم مسيحيون 
من اجملموع، مما جيعلهم أكثر مشاركة يف  ٪00ويصل عددهم إىل  انيةر م

 0200احلكومة. ينص امليثاق الوطين الناشئ عن االنتداب الفرنسي يف عام 
يف حني أن و ة. ينار امل وهيواحدة  على أن الرئيس جيب أن يأيت من جمموعة

رئيس الوزراء يأيت من اجملموعة السنية، ورئيس الربملان يأيت من اجملموعة الشيعية. 
من املسيحيني  ٪00شخًصا يتألف من  22أما بالنسبة للربملان الذي يضم 

يف  فاطوينطويل يف لبنان )ال الصراع بدايةوالباقي مسلمون. كانت واحدة من 
Wawasansejarah.com ،2100.) 

بصرف النظر عن عدم املساواة االجتماعية، كان هناك شيء آخر  
كسبب بداية الصراع وهو عندما دخل املهاجرون الفلسطينيون إىل املنطقة 

، 0222، 0220اللبنانية، ومعظمهم من املسلمني. واحلرب اليت وقعت يف عام 
 علت موجة من الالجئنياإلسرائيلية يف فلسطني، ج -العربية  0220

مشكلة يسبب الشعب الفلسطيين  حضورالفلسطينيني يفرون إىل لبنان. مع 
ة ستؤثر على توازن القوة املسيحية واإلسالمية. ومع ينللمرااخلوف  وهيجديدة 



 

 

ذلك، عندما ترى النظام الذي ال يتماشى مع األعراف الدينية، تطالب اجملموعة 
سبب انقسامات يف وسط يساواة االجتماعية ألن عدم امل هبتغيري  املسلمني

ا ئالطبقة الدني فرقةسيحيني و املالطبقة العليا اليت حتتوي على  فرقةأي ، اجملتمع
التغيريات اليت يريدها املسلمون ال ترحب هبا ولكن املسلمني. على اليت حتتوي 

املسيحيني. هذا الصراع هو من العوامل األخرى يف احلرب املستمرة بني 
 (.Wawasansejarah.com ،2100يف فاطوينيف لبنان ) موعاتاجمل

 الذي حدث يف لبنان للصراع املختصرشرح كان ،  املناسبيف الوقت 

جدال وقع  إن Geotimesصفحة يف هلام للشعراء، كما ذكرت اإلأصبح مصدر 
يف هذه األرض العربية حيث جعل الشعراء املشهورين صوتًا قصائد متثل احلالة 

احلضارة  رأيالشرق األوسط ال ختتلف عن  رأياليت دمرهتا احلرب. اآلن، 
 الذين أبرزوا بالتفصيل هذه احلالة الشعراءأحد  هواإلسالمية. كان نزار قباين 

(Geotimes.co.id ،2102.) لك شعراء العرب" القب "مب مشهور وهو
(Tirto.id ،2102،)  من خالل قصائده احلديثة يف حماولة جتديد وإنعاش األدب

يف كثري من األحيان تستعد بطريقة راكدة  القدمية الشعراءكانت العريب. وفقا له،  
(sastra.com ،2102) . شعره معروف مبوضوعه الرئيسي جتاه النساء. ومع و

ذلك حققت طفرة يف شعره واألدب.  0202ذلك، فإن أعقاب احلرب يف عام 
ة. يأخرجه من أسلوبه التقليدي لشعراء احلب والنساء للتدخل يف السياس احلال

الشعر الذي جترأ على  تألفالتأثري السياسي لدول الشرق األوسط جعل نزار و 
 (.2112وضع االجتماعي السياسي يف ذلك الوقت )تززكيا، انتقاد ال



 

 

 كتب نزار كثريا من القصائد يف "احلياة" وهي صحيفة اليومية باللغة
ا العربية عن احلرب املستمرة. يعرف الكثري من أهل الشرق األوسط أعماله ألهن

لبنان اللبنانيني والسوريني. كل من أرض األنبياء )القدس( وسوريا والعراق و يغن ب
هذا جيعل قصائده و . حيتضرودول الشرق األوسط األخرى هي حالة جتعل نزار 

 (.Geotimes.co.id، 2102الشرق األوسط ) جمتمع صائبرثاء يروي م

من قصائد نزار اليت ترتبط ارتباطًا وثيًقا بالصراع يف الشرق إحدى 
. يف عليها" مغضوب قصائدديوان "يف  الرسم" يكونيف  "درساألوسط هي 

هذه القصيدة يصور فىت يف حوار مع والده. يف هذه احملادثة، هناك طفل لديه 
وضوع يرسم مباألب  كانر ويطلب والده أن يرسم. ومع ذلك،  اصو الصندوق 

يف ذلك الوقت  وضعيصف والده ال ،خمتلف. عندما يسأل الطفل عن الصورة
 سلح.املنزاع الار بسبب واالنكس الكد الذي يعاين من اهلمع صورة حلالة البال

يف  "درسنزار اليت حتمل عنوان لقصيدة  ةالباحث ت، اختار احلال هذايف 
لبحث باستخدام موضوع اكعليها"   مغضوب قصائدديوان "يف  الرسم" يكون

. تستخدم هذه الدراسة بسبب حمتويات هذه القصيدة الوراثيةدراسة البنيوية 
العالقة بني  وحينما تبحث. املستمرة عيةواقويبدو أن نزار يتعامل مباشرة مع ال

مشتقة مناسبة ألهنا هي نظرية  الوراثيةاألدب املتعلق باجملتمع، فإن دراسة البنيوية 
. وقال جولدمان أن العمل هماالعالقة بين وتبحثمن علم االجتماع األديب 

سلسلة تكون من ت اشيًئا ثابًتا ولكنه تليس وأما البنية. بنيةأو  تركيباألديب هو 
أو التدمري الذي يعيش على خلفية  يكلةاهل ا. فتصبحدث مستمر حت اليتالتاريخ 

 (. العلم الفرعي للبحث الذي يدرس2101األعمال األدبية املتعلقة )فاروق، 



 

 

العمل األديب وال ينسى العوامل الوراثية أو أصل العمل هو نظرية البنيوية الوراثية. 
اهتمام أصل العمل على  يركزالذي  البنيويتبحث هذه النظرية يف التحليل 

 (. هتدف نظرية البنيوية الوراثية إىل حبث العناصر الداخلية يف2112)راتنا، 
كشف العناصر اخلارجية هلا دور مهم و األعمال األدبية باعتبارها الرتكيز الرئيسي 

 العمل األديب. تأليفيف و 

موضوًعا مجاعًيا  يف األعمال األدبية، يضع املؤلف نفسه كفرد ميثل
حالة اجملتمع ألهنا و يف عالقة األعمال األدبية  وسيلةيسمى نظرة العامل. هذه 

هتدف إىل معرفة العالقة بني نص الشعر واحلياة االجتماعية للمؤلف وأصل 
يف  الرسميف  "درس شعرهلعامل على نزار يف ا . إذا مت تطبيق نظرةتأليف الشعر

ستمثل الظروف يف  لنزار إن أفكار اإلبداعية، فعليها" مغضوب قصائدديوان 
 ذلك الوقت.

أن الشاعر قد واجه مباشرة  ةالباحث ت، شعر السابقبناًء على الشرح 
أحداث احلرب اليت وقعت يف وقته ألنه ولد من نظام صراع طويل األمد. هناك 

عربت عن  وكانتب اليت نقلت من خالل حمتويات شعره احلر صور 
 شعر ستحلل الباحثةة يف جمتمع الشرق األوسط حىت االضطرابات الداخلي

ة الداخليصف العناصر وت عليها" مغضوب قصائديف ديوان  الرسميف  "درس
 .الوراثيةواخلارجية باستخدام نظرية البنيوية 

 



 

 

 الفصل الثاني: تحديد البحث
و من أجل احلصول على البحث املوّجه، مّت حتديد هذا البحث على 

 الّنحو التّايل:

يف شعر "درس يف  اخلارجّيةلعناصر ل ةالعناصر الداخلي كيف تأييد .0
 ؟هاديوان قصائد مغضوب علييف الرسم" 

 يف ديوان قصائد مغضوب عليها "درس يف الرسم" شعرما العالقة بني  .2
تدّل على  ة اليتكالعناصر اخلارجيجملتمع  لبنان   والبنية االجتماعية

 ؟انتكاس دمقراطّي يف الشعر
املؤلف يف شعر "درس يف الرسم" ديوان  النظرة العاملّية اليت شرحها ما .0

 قصائد مغضوب عليها لنزار قباين ؟

 

 الفصل الثالث: أغراض البحث
فيما  حتديد البحث السابق بناءً  الباحثةتعني تاليت  البحث وأما أغراض

 يلي:

يف شعر "درس يف الرسم"  اخلارجّيةلعناصر ل ةالعناصر الداخلي ملعرفة تأييد .0
 .هاديوان قصائد مغضوب علييف 

يف ديوان قصائد مغضوب عليها  "درس يف الرسم" شعرالعالقة بني ملعرفة  .2
تدّل على  ة اليتكالعناصر اخلارجيجملتمع  لبنان   والبنية االجتماعية

 انتكاس دمقراطّي يف الشعر.



 

 

املؤلف يف شعر "درس يف الرسم" ديوان  ملعرفة النظرة العاملّية اليت شرحها .0
 قصائد مغضوب عليها لنزار قباين 

 الفصل الرابع: فوائد البحث
 تنقسم إىل قسمني، ومها النظري والعملي:هذا البحث يف فوائد وال

 . الفوائد النظرية0

أن تكتسب املعرفة يف دراسة األدب، أي  متوقعأ. من خالل هذا البحث، 
 األدبية. إلنتاج الوراثيةاملواصفات يف دراسة البنيوية 

ب. حمفز للباحثني اآلخرين الذين سيدرسون األدب حبيث ميكن أن تتطور إىل 
 .الوراثيةجديدة يف دراسة البنيوية  حبوث

 . الفوائد العملية2

 الرسم"يف  شعر "درس فهميف أن يسهل القارئ  متوقع من خالل هذا البحث،
صف كيفية استخدام دراسة البنيوية يو  ها لنزار قباينعلي مغضوب قصائدديوان 
  .الشعريف  الوراثية

 

 الفصل الخامس: أساس التفكير
 األديب االجتماعي. 2

 يعين االجتماعية "society"أو  "sosio" جتماع يأيت من كلمةاالعلم لغة، 
علم االجتماع هو دراسة وأما اصطالحا، اليت تعين العلم.  "logos"أو  "logi"و



 

 

دراسة للمؤسسات والعمليات االجتماعية و  موضوعية وعلمية للحياة االجتماعية
كيف و هذا العلم لفهم احلياة احلقيقية للمجتمع،  يفيد(. 1000)ساراسوايت، 

مبعىن لمجتمع. ليرتبط أيًضا باحلياة اإلنسانية  األدب وكذلكجيري ويبقى. 
دراسة األدب باستخدام جماالت العلوم املتعلقة باحلياة  يستطيعآخر، 

 االجتماعية.

 واألديبجتماع األدب هو جمال يدرس العالقة بني األدب االعلم وأما 
، يبحث علم اجتماع األديب حتليل انتاجاجملتمع أي أنه باإلضافة إىل كذلك و 

. هتدف هذه املنتيجةيت تتضمن الثقافة األدب أيًضا يف عالقة اجملتمعية بالبيئة ال
واقع  ابداعتوضيح أن اخليال هو و  األديب النتاجالدراسة إىل تطوير فهم متعمق 

ال ميكن و ملمر ومهي  كوسيلة(. مبعىن آخر، يعمل األدب  1022قائم )راتنا، 
 فصله عن خلفية جتربة حياة املؤلف.

عندما يُعترب حتليل البنيوية جاهاًل بأمهية خلفية اجملتمع اليت أصبحت 
أصله، يتطور علم اجتماع األدب األديب بسرعة كبرية. حيدث هذا ألن الطريقة 

ق أن يفهم بعميالوحيدة لفهم كيفية دور األعمال األدبية يف اجملتمع هي أن 
ديب النهائي، والعلوم . علم االجتماع األوجودها مهم يف نظام االتصال العام

املعنية هي علم االجتماع واألدب. مث ميكن القول أن البحث يف علم االجتماع 
األديب يستخدم النظريات املتعلقة باألدب وعلم االجتماع. طوال فرتة تطوره، مت 
تقييم علم اجتماع األدب من تلقاء نفسه وحاول إنشاء عدد من النظريات على 

 (.2112مزيج من األدب وعلم االجتماع )راتنا، وجه التحديد من خالل 



 

 

تنقسم املناهج املتعلقة بعلم ( Wellek & Warren  )022۳وفًقا لـ
 ، وهي:قساماالجتماع األديب إىل ثالثة أ

. علم االجتماع للمؤلف. ويشمل مهنة املؤلف وفهمه األديب فيما يتعلق 0
واأليديولوجية والوضع االجتماعي بأنشطته خارج األعمال األدبية مثل اخللفية 

 وما أصبح ذلك.

. علم االجتماع لألعمال. ويشمل احملتويات الواردة يف املسائل الواردة يف 2
 العمل األديب املتعلق باملشاكل االجتماعية.

. علم االجتماع للقارئ. ويشمل املشكالت واآلثار االجتماعية للمصنفات 0
 جتماعية أو تغيريها أو تنميتها.األدبية اليت حتددها اخللفية اال

 . نظرية البنيوية الوراثية2

صنع مزيج من  هتدف إىلولدمان لغالوراثية  نظرية البنيويةإن وجود 
اجتاهني متطرفني يف تطور األدب االجتماعي مع األدب نفسه. فيما يتعلق 

البنيوية رد على مأزق نظرية النهج مبثابة ، ميكن أن يكون هذا املالبنيويةبالنظرية 
املستقلة، ويف عالقة النظرية األدبية االجتماعية، ميكن أن يساعد يف التسرت على 

 (.0222عدم االهتمام بالنصوص األدبية )فاروق، 

(. قال 2291تيوو، ة الوراثية هو شاعر املاركسية )ويولدمان كرائد للبنيغ
Sapardi Djoko Damono وكذلك ،Swingewood وUmar Junus إن الناقد األكثر ،

. عندما تنقسم املاركسية إىل Goldmannموثوقية يف املسار شبه املاركسي كان 
قسمني؛ شبه املاركسيني الذين تبعوا إدانة إجنلز؛ املسار الذي يتبع خط لينني. 



 

 

 حاصلولدمان غيتعامل ، مثل النقاد شبه املاركسيني، من خالل احرتام نزاهته
   (.2102املعين كالفن )دارديري، الفن ويقدر جوهر العمل 

نظرية تنظر إىل  هيالوراثية  البنيويةفإن ، حبكم التعريف، من حيث املبدأ
أو موضوع مجاعي معني يأيت  املؤلفاألعمال األدبية كنتيجة ألفكار موضوع 

ثابت  كبنية. مبعىن آخر، هذه النظرية ال ترى العمل األديب  همامن التفاعل بين
ولد من تلقاء نفسه. جيب أن تفهم بنية أي عمل أديب العوامل اليت حتدده 

 (.2200، حبيث تصبح بنية عمل متماسكة )جولدمان

 الفصل السادس: الدراسات السابقة
دراسات لوالدراسات السابقة باستخدام  املالحظة قامت هبا الباحثة

ونطاق التحليل من خالل تقدمي  حد املسألة. يهدف هذا إىل الوراثيةالبنيوية 
السابقة وأما الدراسات النظريات ونتائج البحوث اليت قام هبا الباحثون من قبل. 

 هي كما يلي. هذا البحثيف 

( قدمته إىل قسم 2102األول هو البحث العلمى لبكيت رزقي كافة )
"  اللغة العربية وأدهبا، كلية علوم الثقافة جبامعة فجاجاران، حتت املوضوع

اضطهاد املقاتلني الفلسطينيني يف شعر أنا مع اإلرحاب لنزار قباين )درسة بنيوية 
 وراثية(". يف حبثه، قام بكيت بتحليل شعر أنا مع اإلرحاب لنزار قباين من خالل
وصفه حلالة الشعب الفلسطيين حىت يتم إنشاء العمل. الفرق مع هذا البحث 

 قصائدديوان  الرسم"يف  س"در  شعر الباحثة ت. استخدمموضعه هو يف

دراسته أي يف  لتسوية تلك الرسالة هبذا البحث هياوأما  .هاعلي مغضوب



 

 

 البحث نفس املنهج كدراسة استخدمت الباحثة .وراثيةالبنيوية الدراسة ال

 كشف العناصر اخلارجية يف الشعر.ل

 (، قدمتها إىل قسم2100البحث العلمى لسري مولياين )الثاين وهو 
ملؤلف يف ا رأي، حتت املوضوع "كلية اللغات واألدب،  ندونيسية وأدهبااللغة اإل

لتسوية تلك الرسالة ا". لغلدمان( وراثية )دراسة بنيويةندريا هرياتا أل قصة األب
 .موضعهبل متفرق يف  وراثيةالبنيوية دراسته أي الدراسة اليف  هبذا البحث هي

 الباحثة استخدمت هرياتا، بينماندريا أل قصة األبسري مولياين بتحليل قامت 

  .ها لنزار قباينعلي مغضوب قصائدديوان  الرسم"يف  "درس شعر

 (، قدمتها إىل قسم2112البحث العلمى لسارة تازكيا )الثالث وهو 
، حتت املوضوع كلية العلوم الثقافة جبامعة اإلندونيسية،  لعربية وأدهبااللغة ا

لتسوية تلك الرسالة هبذا ا". نزار قبايناجلوانب االجتماعي السياسي يف شعري "
سري قامت  .دراستهبل متفرق يف  موضعه أي الشعر لنزار قباينيف  البحث هي

 الباحثة قامت هبا ، بينماحبثها من اجلوانب االجتماعي السياسيمولياين بتحليل 

 دراسة البنيوية الوراثية.

 حتت(، 2102البحث العلمى لواليو أدي سانتوسو )الرابع وهو 
املوضوع "رأي العامل من اميهاء عني النجيب يف األقصوصة ب.ه )دراسة بنيوية 

 التسوية تلك الرسالة هبذا البحث هي يف دراسته أي الدراسة البيويةوراثية(". 
األقصوصة ب.ه إلميهاء بتحليل  سانتوسوقام  .موضعهبل متفرق يف  الوراثية

 قصائدديوان  الرسم"يف  "درس شعر الباحثة استخدمت ، بينماعني النجيب

  .ها لنزار قباينعلي مغضوب



 

 

يف  "درس شعربتحليل  قامت الباحثة، السابقةباإلشارة إىل الدراسات 
البنيوية  دراسةباستخدام  ها لنزار قباينعلي مغضوب قصائدديوان  الرسم"
 جد دراسات مماثلة هلذه الدراسة.تو . حىت اآلن، مل الوراثية


