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 كلمة الشكر

 م اهلل الرحمن الرحيم بس
املواىب،احلمدهلل أشرفاملكاسبوأعظم احلمدهللالذيجعلحبو ،

وأشكرهعلىنعمةاملطاعمواملشارب،وأشهدأنالإلوإال–سبحانو–أمحده
اهللوحدهالشريكلواملنزّهعنالنقائصواملعايب،خلقاإلنسانمنماءدافق
ورسولو عبده حممدا ونبينا سيدنا أن وأشهد بنيالصلبوالرتائب، خيرجمن

عليووعلىآلوالداعيإىلاهلدىوالنوروطهارةالنفسمناملثالب،صّلىاهلل
وصحبوأمجعني.

حتتاملوضوعىذهالرسالةكتابةمنيقوانتهتالباحثةبإذناهللوتوفقد
"اإلجتاىاتاالستبداديةيفقصيدة"أنامعاإلرىاب"لنزارقباين)دراسةحتليلية

و الرانريىاإلسالميةتمقدّوصفية(". جبامعة اإلنسانية اآلدابوالعلوم لكلية ها
 الدراساحلكومية مناملواد علىالطيكمادة املقررة للحصولعلىشهادةاة لبة

S.Humبيةوأدهبا.اللغةالعرقسميف 

علىاملشرفنيالكرمينيالباحثةالشكرتقدمدةويفىذهالفرصةالسعي
مها املاجسترياألستاذ رشاد أيوببردان علىمساعدهتمااملاجستريواألستاذ

أوقاهت إنفاق يف الرسالةوجهودمها ىذه كتابة اإلشرافعلى يف وأفكارمها ما
الكثريجلميعاألساتيذالكرمية الشكر إىلالنهاية.وأيضا منالبداية وتكميلها
وارشدوىا النافعة واملعارف العلوم مبختلفة وزودوىا الباحثة علموا قد الذين



 ب

 حسنا. إرشادا الباحثة اآلداباشكروتقدم وعميدكلية اجلامعة والعلومملدير
األسات وجلميع وأدهبا العربية اللغة قسم ورئيس ياإلنسانية الرانرييذ جبامعة

ملساعدةكتابةىذهالرسالة.

والتنسىأنتقّدمالباحثةفائقالشكرواحلبإىلوالديهااحملبوبنيعلى
دعائهمايفإمتامىذهالرسالةلعلاهللجيزيهماأحسنالثوابيفالدنياواآلخرة.

تقّدمالباحثةالشكرإىلأصدقائهاالكرميةالذينساعدوىايفإمتامالرسالة.و

حسبناوأخرياعسىاهللأنجيعلهانافعةللباحثةخاصةوللقارئنيعامة.
إالباهللالعلىالعظيم اهللونعمالوكيلنعماملوىلونعمالنصريوالحوالوالقوة

واحلمدهللربالعلمني.



 بنداأتشيو–دارالسالم 

الباحثة

 ريكارحايو   
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"أنامعاإلرىاب"قصيدةستبداديةيفاالجتاىاتاال: موضوعالرسالة
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 صفحة42  :حجمالرسالة
 املاجستريرشاد: املشرفاألول
 أيوببردناملاجيستري:  املشرفالثاين

الرسالةىواإل مع"قصيدةيفاالستبداديةجتاىاتموضوعىذه "إلرىابا أنا
)دراسةحتليليةوصفية(.وأمااملسئلةاليتتريدأنتبحثهاالباحثةيفزارقباينلن

يفقصيدة"أنامعاإلرىاب"لنزاراالجتاىاتاالستبداديةماىذهالرسالةفهي:
منهجالبحثال.قباين فهوأما الرسالة ىذه يفكتابة ذياستخدمتالباحثة

ناحية شكلنيمن التنائجاليتحصلتعليها وأما التحليلي. الوصفي املنهج
والتعبري. اآلراء حرية وعدم اإلنسان حقوق انتهاك : ومها اإلنسانية احلقائق
تشملانتهاكحقوقاإلنسانمنها:القتلالنفسوالقتلالعمدوالعنفاجلسد

ومنظواىرعدماحلريةيفاآلراءوالتعبريىي:عنفحنوىاملرأةوالتدمري.وال
 العقوبةملخالفةاحلكومةبإبداءالرأيوالتعبيري.
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Penelitian ini berjudul Al-IttijᾱhᾱtAl-Istibdᾱdiyyah Fī  Qosīdah “Anᾱ ma’al   

Irhᾱbi” Li Nizᾱr Qabbᾱnī (DirᾱsahTahlīliyah Washfiyyah). Adapun masalah 

yang peneliti bahas dalam skripsi ini yaitu otoritarian yang ada pada qosidah 

tersebut. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa dalam 

qosidah ini ditemukan 2 bentuk dimensi otoritarian berdasarkan fakta 

kemanusiaan yang ada di dalamnya, yaitu: pelanggaran HAM dan tidak adanya 

kebebasan berpendapat dan berekspresi. Bentuk-bentuk pelanggran HAM yaitu: 

pembunuhan, pembunuhan yang disengaja, kekerasan, kekerasan pada perempuan 

dan penghancuran, dan tidak adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi 

yaitu: siapa yang memberikan pendapat di depan publik maka pemerintah akan 

menghukumnya dengan hukuman yang sangat berat. 
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 الباب األول
 مقدمة

يف هػػػػػبا استػػػػػلب حػػػػػختفي استلحثػػػػػل  البحثػػػػػل استفػػػػػي ك  ػػػػػ بل استفػػػػػي 
 .كأغراضه ك علين ادلصطبفلت كاسدراحلت اسسلبقلك اهج استفي

 
 خبحثل استفي .أ 

 اد ل ادلعٌت  ل، هو االنحراد )بلس ىئ(، كهبااسعربثاالحختداد يف اسبغل 
ال يريد اإلحختداد هو 1كبمل )احختداد(يف أثالء حديثهم.يخفدث ادلح ركف  ن  

 أحد أف يسمع رأم اآلخر كإمنل جيب  بى اآلخر أف يسمع رأيهتأم حلؿ.
كيقصد هببا أف اآلخر جيثئ دبعلنل األحد اسبم  اده حبطل كتَتة حوسه كيصَت 

حبوؾ أحد أك  اإلحختداد يف اصطالح اسسثلحثُت هوبلسطل ل حب مه.  اآلخر
احخعتلد، يخ لبه ب بمل فرقل بلإلردة أك  دـ اخلوؼ تتعل كهبا االحختداد

 2.كا خسلؼ، كتسبط، كرب م
إف تلريخ االحختداد قد كحع بلسخلريخ اإلنسلين ككلف اسالس تعلين به طوؿ 

اسسثلحي  ن اسقضليل يف اسعلمل اسعريب كظهر قضثل االحختداد  اسقركف اسخلرخيل

،  ركز دراحلت أمنوذجلداد ك بدائبه يف اسح ر اسعريب احلديي اس واكيب ت، االحخزلمد مجلؿ طفلف1
 33، ص2115اسوحدة اسعربثل يف بَتكت 

، ص 1998، اجلزائر: دار  وفم سبا ر، طتلئع االحختداد ك  صلرع االحخعتلد تد اسرمحن اس واكيب، 2
15 
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فرغم اإلصالحلت .دديقراطثلكاإلحال ي ألف حريل اسحرد شرط  ن احل و ل اس
اسسثلحل لزؿ ي هد بعض اسعراقثل ك اسخفديلتخعمل  بى تقويض ادلسلر 

قدديل  خجددة رتتطل دبلخبف . ككلف االحختداد قضثل اسدديقراطي سخبك اسدكؿ
كاساظلـ 3.اسيت ت هدهل اساظلـ اسسثلحل اسعربثلادلخغَتات كاسخفوالت 

ويؤدم االحختداديلف ل شعوهبل كتح ل يف ارادة اسح ركزببق رلخمع  خأز 
 4االحختداد حبتثل يف استالء اسطتقي.

تالقضلت شديدة تاع س حيضر يعث لس عراء اسعرب ادلعلصركف  سقد كلف
ضلمل كاسقلحثل  ن كسقد زادت األحداث اسسثلحل اس .يف أشعلرهميف نحوحهم ك 

اس عراء اسبم دلسوا ككلف نزار قتلين  ن  .حدة اسخالقض يف نحوس هؤالء اس عراء
اسوطن اسعريب يئن  ن ضربلت اسظبم  ثاثهم  دة أنواع  ن اسصراع ككجد أب

كاحختداد احل لـ كازداد يف كل اال هم احخالؿ اسصهليال أرض فبسطُت، 
نزار قتلين بلسخالقض اس ديد يف  شعر هببا دنسُت  قدحلهتل،   ردين شعتهل. ك 

ش كقد أصتفت أشعلره اسسثلحل فضلء  حخوحل  بى  حلرقلت يهبا اسواقع ادلعل

صثل اساظرم سالحختداديل اسسثلحل اسعربثل بُت حثلحل اإلقصلء سبفركلت أاسخ مراىن كربوحل ك  سل د، 3
 191، ب بثل احلقوؽ ك اسعبـو اسسثلحل جل عل حثضر بس رة، ص حلظل  ثالد االرهلباإلحال ثل ك 

، كبثل اسحاوف اجلمثبل جل عل بلبل اسح ر االحختدادم ك سبثالته يف اخلطلب ادلسرحي قثل جعحر اسوائل، 4
 911، ص 2118
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 ديدة كخلصل ادلحلرقل اسخصويريل، تخعلرض فثهل اسصورة كتخضلرب فثهل اسدالالت 
 5ـو اسسلخر.جغل كت وف أكثر األحثلف حالحل سبهسخ سر جدار اسب

كلف نزار قتلين كاحد  ن اس عراء يف اسعصر احلديي، هو شل ر  ن 
اسسثلحثل. ك ن إحدل قصثدته هي "أنل  ع اإلرهلب"، كهبه اسقصثدة   خوب 
يف ديواف نزار قتلين. كتعد هبه اسقصثدة، قصثدة اسسثلحثل كال تعخمد  بى اسوزف 

"أنل  ع تهقصثد رأت استلحثل بأف هبه االحختداديل كلنت  وجودة يف كاسقلفثل. 
 حثي يخفدث  ن اساظلـ احل ـو اسبم يأحس اسسثلحل االحختداديل. االرهلب"

اطال ل  بى  ل تقدـ اسعرض فلخخلرت استلحثل  وضوع هبه اسرحلسل 
بلساظر  ن شرح االذبلت االحختداديل يف قصثدة "أنل  ع االرهلب"سازار قتلين. 

ا خملدا  بى   اسرحلسل هبه اسسلبق فأرادت استلحثل أف تتفي هبه اسقصثدة يف
كتركزت استلحثل يف   لكل االحختداد حىت كجتت  بى  ل باثويل ت وياثلينظر 

 Lucien)استلحثل أف ت رح حقلئق اإلنسلنثل تحصثال كمل ف رة سوحثلف غوسد لف

Goldman) االحختداد هو نوع  ن  زاكسل اسسثلحل كاسسثلحل نوع  ن حقلئق .
 اإلنسلنثل.

 
 
 
 

،رلبل يف اس عر اسسثثلحي  اد نزار قتلين اسخصويريل ادلحلرقلهو ن نلظمثلف،ك  حثد  دنلف اش ورم5
 71، ص 42،2117ل  بمثل زل مل، اسعدد ثهبل، فصبااجلمعثل اإليرانثل اسعربثل ك أد
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 البحثمشكلة  . ب
اسرحلسل  هبه أ ل    بل استفي اسيت حوؼ ربلكؿ استلحثل توضثفهل يف

 ؟يف قصثدة "أنل  ع اإلرهلب" سازار قتلينفهي  لاالذبلهلت اإلحختداديل
 الغرض البحث . ج

 أ ل اسغرض  ن استفي اسيت تسعى هبا استفي إىل ربقثق اسرحلسل 
اإلرهلب" سازار   ف االذبلهلت االحختداديل يف قصثدة "أنل  ع سفهو:

 قتلين.
 

 معاني المصطلحات . د
 صطبفلت اسىت ربخلج إىل  أربعتوجد  كمل حبثت استلحثل هبه اسرحلسل

 هل كهي:شرح
 االذبلهلت  .1

 6اذبله ) حرد(: ج اذبلهلت  صدر اذبه.
حلسل  ن اإلحخعداد أك اسخأهب اسعصثب  يذبلهلت اصطالحل هكأ ل اال

كاساحسي، تخاظم  ن خالؿ خربة اس لص، كت وف ذات تأثَت توجثهي أكديال ي 

  عجملسغٍت6
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 بى احخجلبل اسحرد جلمثع ادلوضعلت كادلوقف اسيت تسخ َتهل هبه االحخجلبل 
 7)جور اسربكت(. 

جلء يف سسلف اسعرب: "احختد فالف ب با أم انحرد  حختداديلاال .2
 8بلأل ر يسختد احختداد أذا انحرد به دكف غَته كاحختد برأيه انحرد به".به...احختد 

يف هبا ادلعٌت أيضل جلء يف اسقل وس احملثط: "احخأثر بلشيء: احختد به، كخص 
 9به نحسه.

االحختداد اصطالحل : هو تصرؼ فرد أك رلمو ل يف حقوؽ قـو بلدل ثئل  
كبال خوؼ تتعه، كقد تطرؽ  زايدات  بى هبا ادلعٌت االصطالحي فثسخعمبوف 
يف  قلـ كبمل )احختداد( كبمل: احخعتلد، ا خسلؼ كتسبط كيف  قلببهل كبملت 

جتلر،  سلكة، حس   ًتؾ، ت لفؤ كيسخعمبوف يف  قلـ ) سختد( كبملت: 
طلغثل، حلكم  طبق، كقي  قلبل )ح و ل  سختدة(:  لدسل،  سؤكسل، 
دحخوريل، ك يسخعمبوف يف  قلبل كصف اسر ثل )ادلسختد  بثهم( كبملت : 
أحرل،  سصغرين، بؤحلء ك قلببهل : أحرار، أحثلء، أ زاء. فلالحختداد إذف هو 

ذبهلت  ديرم ادلدارس احل و ثل ديفلفظلت غبة ضلو اإلرشلد اسًتيوم اال لطف  ثملف األغل، 7
 21ـ، ص : 2113 -ق 1423غباة(،-)اجلل عل اإلحال ثل ك القخه بأدء ادلرشد اسًتبوم

خركف، دار ادلعلرؼ، اسقلهرة، آ، ربقثق  بى  تد اهلل اس تَت ك ، سسلف اسعربن  اظور زلمد بن   ـربا8
 227، ص:1 صر،ج 

، 8، بَتكت، ستالف، طة،  ؤحسل اسرحلؿ، اسقل وس احملثطاسحَتكز ابلدم رلد اسدين زلمد بن يعقوب9
 342، ص:1،ج2115
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ؤكف اسر ثل كمل صحل سبف و ل ادلطبقل اسعالف فعال أك ح مل، اسيت تخصرؼ يف ش
 11ت لء بال خ ثل حسلب كال  قلب.

 
 اإلرهلب .3

-كرهتل -رهتل -كبمل اإلرهلب   خقل  ن "رهب" بلس سر يرهب
بلسضم كرهتل بلسخفريك دبعٌت خلؼ. كرهب اس ثئ رهتل كرهتل كرهتل دبعٌت 

 11خلفه.
هو اسعدكاف اسبم ديلرحه أفراد أك مجل لت أك دكؿ  اصطالحلاإلرهلب 
لف دياه كد ه ك قبه ك لسه ك رضه. كي مل صاوف اسخلويف بغثل  بى اإلنس

كاألذل كاسخهديد كاسقخل بغَت حق ك ل يخصل بصور اجلرابل كإخلفل اسستثل كقطع 
 12اسطريق.
 "أنل  ع اإلرهلب" .4

هبه اسقصثدة رب ي  ن سبثثل ألشللص يف اس رؽ األكحط  لنوا يف  
ارتتلطل كثثقل بأ ملؿ  اسساوات األخَتة اسازا لت بلحخمرار كيرتتط اسازاع

صثل اساظرم سالحختداديل اسسثلحل اسعربثل بُت حثلحل اإلقصلء سبفركلت أاسخ مراىن كربوحل ك  سل د، 11
  192، ب بثل احلقوؽ ك اسعبـو اسسثلحل جل عل حثضر بس رة، ص : اإلحال ثل ك حلظل  ثالد االرهلب

دار ادلعلرؼ،  خركف،آ، ربقثق  بى  تد اهلل اس تَت ك ، سسلف اسعربن  اظور زلمد بن   ـربا11
 436، ص:1اسقلهرة،  صر،ج 

قسملسدراحلت االحال ثل جبل عل أردك اسحثدراسثل سبحاوف ،اإلرهلب: أحتلبه ك الجهطلهر زلمود، 12
 433-432حالـ آبلد، ص:إلكاسعبـو كاسخ لسوجثل بل
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اإلرهلب. كيرل نزار قتلين يف قصثدته أف اإلرهلب  هو يف اسواقع اهتلـ دلزا م ال 
 أحلس ذلل قد خهل أطراؼ سلخبحل سإلطلحل ب عب كدين اإلحالـ. 

 
 الدراسات السابقة . ه

خجلهلت االحختداديل يف قصثدة "أنل  ع سلبأ ل اسدراحلت اسسلبقل ادلخعبقل
، للسسثلحثاستلحثُت حبثوا  بىاالرهلب" سازار قتلين مل يتفي أحد،س ن بعض 

 االحختداديل، ك اهم كمل يبي: ك 
"االحختداديل ضد اسر ليل  13(2116فث خوريس ديديك حوريو هرتوقو ) .1

احل و ل يف هدفت هبه اسرحلسل دلعرفل اإلحختداديل  بى اسدديوقراطثل". 
ك ن  .لفثهل ادلاهج اسحوقثل اسخفبثبث جملخمع. فماهج استفي اسبم احخلدـا

اساخلئج اسيت حصبت  بثهل استلحثل كهي:  رببثل اسحوفثل  اإلحختداديل 
 احل و ل يف اجملخمع.

"اإلهلب يف شعر أنل  ع اإلرهلب" سازار  2121زلمد حسن استال رببخل   .2
صور اإلرهلب . هدفت هبه اسرحلسل دلعرفل قتلين )دراحل أدبثل اجخمل ثل(

يف شعر "أنل  ع اإلرهلب" سازار قتلين ك دلعرفل تأثَت اإلرهلب يف خبحثل 
ج االجخمل ثل اسثقلفثل يف شعر "أنل  ع االرهلب" سازار قتلين.أ ل  اه

 حلسثب استفي اساو ي اسوصحي.األاستفي اسبم احخلدـ استلحي فهو 

                                                           
13

Victoris Didik Suryo Hartoko, Otoritarisme Versus Dukungan Terhadap Demokrasi : 

Kajian Meta Analisis”, Fakultas Psikologi Sanata Dharma 2016, Vol. 24, No.2, 136-159 



8 

استلحي يبي  رب ي اس عر  ن حركل  ك ن اساخلئج اسيت حصل  بثهل
 14اإلرهلب .

( " أحتك جدا" سازار قتلين )دراحل حثملئثل(. 2117قمر صحل ) .3
كيتفي فثهل استلحي  ن  الصر اسسثمثلئثل ك علين اسسثمثلئثل ادلخضمال 
يف قصثدة "أحتِك جدان" سازار قتلين .كحبي استلحي باظريل اسعبم 

لسقراءة االحخدالؿ كقراءة اسسثمثلئي كيريد استلحي أف يتفي ب
هَت اثوطثقل سريحرتَت. كأ ل  اهج استفي اسبم احخلد ه استلحي يف  

كاساخلئج اسيت حصبت 15كخلبل هبه اسرحلسل فهو  اهج اسوصحي اسخفبثبي.
 ." أحتك جدا" اهل هي  الصر احلب يف قصثدة 

 فث خوريس ديديك حوريو هرتوقوكأ ل فرؽ بُت هبه اسرحلسل كاستفي 
دة استفي ك اهجه كنخلئجه. كاإلتحلؽ يف احخلداـ لفهو يف  (2116)

مفمد كأ ل فرؽ بُت هبه اسرحلسل كاستفث وضوع استفي كهو احختداد.
"اإلهلب يف شعر أنل  ع اإلرهلب" سازار قتلين  2121حسن استال رببخل 

كاإلتحلؽ فهو يف  لدة استفي ك اهجه كنخلئجه.  )دراحل أدبثل اجخمل ثل(
كأ ل فرؽ بُت هبه اسرحلسل صثدته كهي "أنل  ع اإلرهلب". ق يف احخلداـ

 ( " أحتك جدا" سازار قتلين )دراحل حثملئثل(2117قمر صحل )كاستفث
                                                           

كبثل اسعبـو اإلنسلنثل جل عل   اإلرهلب يف شعر " أنل  ع اإلرهلب" سازار قتلين،،زلمد حسن استال رببخل14
 2121 والنل  لسك إبراهثم اإلحال ثل احل و ثل  لالج، 

،كبثل اآلدب كاسعبـو اإلنسلنثل، جل عل )قصثدة "أحتِك جدا" سازار قتلين )دراحل حثمثلئثلقمر صحل، 15
   2117باد أت ثه، ، اسرانَتم



9 

 ؤسحه كهو كاإلتحلؽ يف فهو يف  لدة استفي كدراحخه ك اهجه كنخلئجه. 
 نزار قتلين.

 

 منهج البحث . و
 اهج ادلهبا استفي فهو يف هج استفي اسبم احخلد خه استلحثل أ ل  ا

بدراحل باثويل  حختداديلالارببثل ي اسخفبثبي حثي أف تقـو استلحثل اسوصح
جلمع دبدخل باثويل ت وياثل ك  أنل  ع اإلرهلب" سازار قتلين”دة يف قصث ت وياثل

مدهل  بى طريقل استفي تعخاستلحثل،  إسثهل  ادلعبو لت كاستثلنلت اسيت ربخلج
لسرحلسل ادلتفوثل بطالع  بى اس خب اسعبمثل ادللخبحل ادلخعبقل لإلبذسك ادل ختػى 

  ن اس خب األدبثل كادلقلالت كغَتهل.
يف كخلبل هبا استفي اسعبمي فخعخمد استلحثل  بى اسطريقل   ثحثلكأ ل اس

، جل عل اسرانرم كاإلنسلنثل اسيت قررهل قسم اسبغل اسعربثل كأدهبل ب بثل األدآب
 بادا آت ثل هو كخلب : -دار اسسالـاإلحال ثل احل و ثل،  

 

 

 

 

 

 

 

“Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab FakultasAdab UIN 

Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh 2014”. 
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 الباب الثاني
 ترجمة نزار قباني

 
حخقدـ استلحثل صورة سلخصرة  ن حَتة  نزار قتلين  ن يف هبا استلب  

 وسده كن أته ك ؤثرات يف شلصثخه ككفلته كأخَتا يف آراء اسدارحُت نلحثل 
 كاساقلد  اه.

 
 مولده ونشأتو  .أ 

 ن أحرة 1923 لرس   21نزار قتلين هو نزار توفثق، كسد نزار قتلين 
ك ن أبرز أفرادهل هو  .اسد  قثل اسعريقل أحرة قتلين  ن األحر. د  قثل  ربثل

إذ يعخرب جده  ،جده أبو خبثل اسقتلين،  ؤحس ادلسرح اسعريب يف اسقرف ادللضي
. أ ل كاسد توفثق قتلين فخقوؿ كخب اسقتلين  ن رائدم ادلسرح اسعريب أبو خبثل

اسخلريخ إنه كلف  ن رجلالت اسثورة اسسوريل األ لجد، ككلف  ن  ثسورم احللؿ 
ل  عركؼ، ككلف نزار يسل ده يف  مبثل استثع  اد ل كلف يعمل يف اسخجلرة كسه زل

ل أبالء، هم نزار، رشثد، هدبلء،  عخز، صتلح خصتله. أصلب توفثق قتلين حيف 
ككصلؿ اسيت  لتت يف ريعلف شتلهبل، أ ل صتلح فهو  لزؿ حثل. ككلف ي غل 

 16 اصب  دير اإلذا ل اسسوريل.
                                                           

 12صلحل زيلدنل(صممت هبه اسصحفل يف ، )اس ًتكين :  وقع اس ل ر استطلقل اس لصثلنزار قتلين،  16
 2111نوفمتَت 
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يف  1923يف اذار ) لرس( يقوؿ نزار قتلين  ن ن أته "كسدت يف د  ق  
بثت كحثع، كثَت ادللء كاسزهرة،  ن  الزؿ د  ق اسقدديل. كاسدم توفثق اسقتلين 

ا خلزت طحوسيت حبب  جثب سالكخ لؼ كتح ثك األشثلء  تلجر كجثه يف حثه.
كردهل إىل أجزائهل ك طلردة األش لؿ اسالدرة كربطثم اجلمثل  ن األسعلب حبثل 

يف بدايل حثليت بلسرحم. فمن اخلل سل إىل اسثلنثل   ن اجملهوؿ األمجل.  اثت
ك بى    رة  ن  مرم كات أ ثش يف حبر  ن األسواف. أرحم  بى األرض

اجلدراف كأسطخ كل  ل تقع  بثه يدم حبثل  ن أش لؿ جديدة. مث انخبقت بعدهل 
 17إىل ادلوحثقى كس ن   لكل اسدراحل اسثلنويل أبعدتٍت  ن هبه اذلوايل".

 ل نل، قل ت أخخه كصلؿ استلسغل  ن  15نزار يتبغ  ن اسعمر  اد ل كلف 
 ل نل بلالنخفلر سرفض اسزكاج ادلدبر  ن قتل كاسديهمل. احللدث  25اسعمر 

ادلأحلكم جعل نزار غلضتل. إنه يحهم أف  لئبخه قد ت وف  خعبمل ك خفضرة، 
 س اهل ال تزاؿ جزءنا  ن رلخمع  عخلد  بى اسخضفثل بلساسلء.

حال، كأصدر أكؿ دكاكياه  16قتلين ي خب اس عر يف  مره بدأ نزار 
خأسثف كاسا ر اسيت . كتلبع  مبثل اس1944بعاواف "قلست يل اسسمراء" يف  لـ 

ديوانل كختهل  بى  دار  ل يزيد  بى نصف قرف  35ببغت خالؿ نصف قرف 

                                                           

، جل عل شريف هدايل اهلل زار قتلين )دراحل رببثبثل(امجلسثل قصثدة "اسقدس" سرزكل يوسثل حلرم ، 17 
 9، ص 2116اإلحال ثل احل و ثل جلكرتل، 
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ل أبرزهل "طحوسل هنب" ك"اسرحم بلس بملت". كسه  دد كتَت  ن اس خب اساثريل أمهه
 18رحلسل حب". 111" قصيت  ع اس عر،  ل هو اس عر، 

مث اسخفق  1945 ن كبثل احلقوؽ جبل عل د  ق حال  نزار قتلين زبرج
ك شغل  ددا  ن ادلالصب اسدببو لحثل يف اسقلهرة  بلسسبك اسدببو سي اسسورم

احخقلؿ  ن  1966ك تركثل ك سادف ك بَتكت ك اسصُت ك إحتلنثل، كيف حال 
غ سب عر.  مل يف احلركل اسوطاثل ككهب حثلته ك لسه ذلل. سبثز أيب اسوظثحل سثخحر 

كرث احلس اسحٍت ادلرهف بدكره  حبسلحثل نلدرة كحبته سب عر كس ل  ل هو مجثل.
 ن  مه أيب خبثل اسقتلين اس ل ر كادلؤسف كادلبفن كادلمثل كبلدر أكؿ ببرة يف 

 هنضل ادلسرح ادلصرم.
ألكىل بعاواف قلست يل اسسمراء. رد ، ن ر نزار قصثدته ا1944يف  لـ 

قصلئد احلب ادلاحصبل  ن احللسل االجخمل ثل ب  ل سلخبف  ن قتل اجملخمع يف 
(، أنت يل 1948ذاسك اسوقت، ككلنت أ ملؿ نزار األخرل طحوسل هند )

  19(.1954(، ختز كح ثش كقمر )1949(، حل تل )1951)
اسصفف اسصلدرة بلسبغل  يف استدايل كخب أ ملالن ك قعوالت شعريل كصاع يف

اسعربثل كتسمى صفف احلثلة. نزار قتلين شل رة شهَتة كرك لنسثل. قلـ يف استدايل 
رفع اساسلء كموضوع رئثسي كإذللـ أل ملسه اس عريل. تسخلدـ قصلئده سغل يو ثل 
دي ن أف يحهمهل اسالس اسعلديواف بسهوسل. قلؿ مجلؿ اسغثطلين، ركائي كزلرر 
                                                           

 312ص  ، اسطتعل األكىل، )بَتكت: دار صلدر(،إسبلـ األ الـزلمد ريلض ادللحل،  18
19 Ahmet Gemi & Mahmoud Shoush, Perempuan dalam Syair Nizar Qabbani, 

Journal of Bitlis Eren University Institute of Social Science, 2018, h: 302 
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اسقلهرة. إنه  بى اسرغم  ن أنه يسخلدـ سغل احلثلة اسثو ثل،  سصفثحل أحتو ثل يف
إال أنه  ل زاؿ يعطي األكسويل جلملؿ اس بملت كسثس زللصران  يف اسسوؽ اسعربثل. 
قلست:  ٌت حبمي، ركائثل  ن اسقلهرة، إف  ظمل قتلين يأيت  ن قدرته  بى 

بُت اسرجل ت وين كبملت مجثبل سثس فقط يف األن طل ادلعخلدة اسيت ربدث 
 21كادلرأة، كس ن أيضلن بُت احلدكد كاسقوا د كبُت اسظبم كاسضثق. 

تزكج نثزار قتلين  رتُت: األكىل  ن حوريل تد ى "زهرة" كأصلب  اهل: 
حال، ككلف طلستل  17هدبلء كتوفثق كزهراء. كقد تويف توفثق دبرض اسقبب ك مره 
شهَتة  اواهنل "األ َت  ب بثل اسطب جل عل اسقلهرة. كرثله نزار قتلين بقصثدة

اخلرايف توفثق قتلين". كأكصى نزار قتلين بأف يدفن جبواره بعد  وته. كأ ل اباخه 
 هدبلء فهي  خزكجل  ن طتثب يف إحدل ببداف اخلبثج.

كادلرأة اسثلنثل  ن "ببقثس" اسركايل اسعراقثل اسيت قخبت يف انحجلر اسسحلرة اسعراقثل 
أثرا نحسثل حثئل  اد نزار قتلين كرثلهل بقصثدة ، كترؾ رحثبهل 1928بَتكت  لـ 

شهَتة ربمل امسهل، محل اسوطن اسعريب كبه  سؤكسثل قخبهل. كسازار قتلين  ن 
ببقثس كسد امسه  مر كبات امسهل زياب. كبعد كفلة ببقثس رفض نزار قتلين أف 

 يخزكج. ك لش حاوات حثلته األخَتة يف شقل بلسعلصمل اإلصلبزيل كحثدا.
خل ببقثس ترؾ نزار قتلين بَتكت كتاقل يف بلريس كجاثف حىت بعد  ق

احخقر به ادلقلـ يف سادف اسيت قضى هبل األ واـ اخلمسل   ر األخَتة  ن حثلته. 

                                                           
61

 Sara Tazkia, Aspek Sosiopolitik Dalam Dua Puisi Nizar Qabbani (Depok: Universitas 

Indonesia, Tahun 2009), Hlm 24-25 
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ك ن سادف كلف نزار قتلين ي خب أشعلره كيثَت ادلعلرؾ كاجلدؿ ... خلصل قصلئد 
ب، كادلهركسوف، اسسثلحل خالؿ فًتة اسخسعثاثلت  ثل :  ىت يعباوف كفلة اسعر 

 كادلخايب، كأـ كبثـو  بى قلئمل اسخطتثع.
 

 لمؤثرات في شخصية نزار قبانياب. 
قتلين شل ر احلب كادلرأة، شل ر اسسثليل كاسثورة، كهو شل ر غٍت   نزاركلف   

، فقد طوؼ كشعره اآلفلؽ، ف لف أكثر اسخجلرب اس عريل احلديثل لت ن اسخعريح
،كتالكسه اسدارحوف كاساقلد، ف لف أدبه زلط جدؿ 21انخ لرا يف اسوطن اسعريب

 كخالؼ، كتختعوا شلصثخه،ف لنت زلور اهخملـ كنقلش.
 ادلؤثرة يف شلصثل نزار قتلين هي:  كأ ل

كأرّخ ألهم األحدث اسيت  رت يف حثلته، حىت ال يستقه أحد إىل ذسك، فَتمسه  .أ 
ؿ:   أريد أف فثقو    بطريقل  غليرة سصورته اسيت يرغب أف يع سهل جلمهوره،

أك ف اسسخلئر  ن نحسي باحسي، قتل أف يقصٍت اساقلد كيحّصبوين  بى 
كهببه اسسَتة اسيت ترجم فثهل ألهم  22هواهم، قتل أف خيًت  وين  ن جديد".

زلطلت حثلته نسخطثع أف نسخ ف  اهل تبك اس لصثل ك الزلهل كمل يريدنل 
 اس ل ر أف نراه.

                                                           
 . 8، ص قرأة يف شعر نزار قتلين -شعريل ادلرأة كأنوثل اسقصثدة، أمجد حثدكش 21
  191، ص1999بَتكت،  ا ورات نزار قتلين،  ،7، ج 2، طاأل ملؿ اساثريل اس لدلل ،نزار قتلين  22
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ادلرأة، كشل ر اسحضثفل، كشل ر اساهود، سقب بأسقلب كثَتة  اهل: شل ر . 2
كشل ر اسوطاثل، كشل ر احلب، كشل ر س ل األجثلؿ، ك َت ذسك  ن اساعوت 
اسيت ت  ف  ن  واقف إيديوسوجثل ذبله اس ل ر إنسلنل كشل را فعبى اسرغم  ن 
حهوسل ذبربخه اس عريل  ن حثي سغخهل ك وضو هل، إال أهنل غدت  ن أكثر 

ربثل ادلعلصرة غموضل، إذ  ن اسسهل جدا اسقتض  بى اسخجلرب اس عريل اسع
 ضموهنل اسظلهر، كس ن اسقتض  بى اسوجه اخلحي يف شعره اسبم خيختئ ربت 

   23 تلءة اسر ز ي لد ي وف  سخفثال.
  

 قباني نزار  وفاةج. 
بعد رحثل زكجخه ببقثس اسبم أثر  بثه كثَتا، قرر أف يسلفر إىل سادف 

وات حثلته، ظل ي خب اسعديد  ن اسقصلئد اجلمثبل سثسخقر فثهل، كيف آخر حا
أثالء كجوده يف سادف، حىت  اد ل بدأت تظهر  بثه أ راض   لكل صفثل يف 

 ن  مر  ـ، 1998)أبريل(  لـ   31حيت تويف نزار قتلين يف  اسقبب، كه با
كطبب يف  24كاسغضب.   ل ل بُت اسحن كاحلب 51 ل ل كلف  اهل  75ز لهيا

كصثخه أف يدفن يف د  ق، كدفن جبلنب كاسدة توفثق قتلين، كاباه توفثق نزار 
 25قتلين.

                                                           
23

 8 ص ،ةاسقصثدشعريل ادلرأة  كأنوثل  ،أمحد حثدكش 
  11-11. )دراحل رببثبثل(، ص زار قتلينامجلسثل قصثدة "اسقدس" سرزكل يوسثل حلرم، 24 

25
Ahmet Gemi & Mahmoud Shoush, Perempuan dalam Syair Nizar Qabbani, Journal of 

Bitlis Eren University Institute of Social Science, 2018, h: 3021 
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 في آراء الدارسين والنقاد   د. نزار قباني

فبلصت   ن تزار قتلين آراء اسدارحُت كاساقلد بعد أف تتفي استلحثل  ن
 أف اسضديل يف تقثثم نزار  ن قتل نالحظ.استلحثل إىل نو ُت اساقلد كاسدارحُت

 اساقلد إىل فرقُت،كمل يرل كفثق خاسل:
"يرل نزارا شلثال ساظريل اسحن سبحن، كيرل يف شعره  وقحل رجثعل ديثل  .1

 ادلوقف اجلسدم اسبكور  ن ادلرأة. 
 26يراه شل را رائدا، ابخ ر  درحل، ك رب  ن تطبعلت جثلٍ بر خه. .2

فأصفلب اسرأم األكؿ يؤ اوف بصورة  طبقل بأنه شل را اذلول كاحلب   
كادلرأة فقط،يف حُت يرل أصفلب اسرأم اسثلين فثه كيف أدبه  ل هو أبعد  ن 
ذسك، ألنه يعرب  ن تطبعلت األجثلؿ يف كل نواحي حثلهتم، حواء أكلف ذسك 

 يف احلب أـ يف اسسثلحل أـ يف اسثورة كاسغضب.
 إىل ثالث فرقُت: اسدارحُتكجلء  ن قتل 

 خطلبقل سبل ل  ع  ل ي خمل  بثه شعره  ن  خالقضلت قد  كلف ان غلسه .1
 .يصعب أك يخعدد اجلمع بثاهل

                                                           
 ص ،1981، بَتكت، دار احلقلئق سبتل ل كاسا ر،1ط ،يف اس عر احلدييدراحلت  ،خاسه، كفثق 26

168 
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كاحد يف شعره كأدبه دسثال  بى أم شثئ  ن اسصحلت أك ادلواقف  كإنه .2
أك االذبلهلت اسيت تخاوع كتخبوف كال تدـك  بى حلؿ، دبقدار  ل يعًتم اساحس 

 27. ن  خلهلت اسخقبباست ريل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
صورة احللكم كذاتثل اسعلشق يف شعر نزار قتلين "صدل اسصورة يف رًن "زلمد أديب" يوحف فثو ي،  27

 42 ، ص2118، جل عل اساجلح اسوطاثل يف نلببس، فبسطُت، ذببثلت اسبات"
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    الثالث الباب
 النظرية البنيوية التكوينية

 
كمل شرحت استلحثل أف  وضوع اسقصثدة  ذلبه اسرحلسل هي  "أنل  ع 
اإلرهلب" سازار قتلين، قرأت استلحثل أف اساظريل ادلخعبقل ذلبه ادلوضوع هي نظريل 

 استاثويل اسخ وياثل.
 

 البنيوية التكوينية مفهوم .أ 
 كقد ترجم احم هبا ادلاهج اساقدم اسبم أطبق  بثه سوحثلف غوسد لف

(Lucien Goldman) ب (structuralisme genetic (   بعد تسمثلت  اد اسعرب حثي
اسيت ا خمدهل  ترمجوه إىل: استاثويل اسخ وياثل كاستاثويل اسًتكثتثل، كاستاثويل اسخوسثديل،

"أف  تدأ اسخوسد  تدأ أحلحي حلحم يف  اهج غوسد لف   جلبر  صحور حُت أقر
كبه،األ ر اسبم جعبٍت أكثر ترمجل )استاثويل اسخوسثديل(  بى االجخهلدات ادلقلببل 

، 28يف اسًتمجل  ن  ثل ترمجل اذلث بثل احلركثل كاستاثويل اسخ وياثل كاستاثويل اسًتكثتثل
اسعرب، إال أف  صطبح كرغم االخخالفلت يف تسمثل هبا ادلاهج اساقدم  اد 

استاثويل اسخ وياثل  استاثويل اسخ وياثل هو اسبم شلع احخعملسه  اد اساقلد اسعرب.
غوسد لف   genetique يسخعَت  Le structuralismeهي ترمجل سبمصطبح اسحرنسي 

                                                           
 37 ص ،2112، 2ادلركز اسثقليف اسعريب، ط، نظريل اسركيل اسعربثل ، فصثل دراج 28
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 ن اسعلمل اساحسلين كاستاثوم اسحرنسي جلف  Le structuralisme  genetique صطبح 
 29بثلجثه.
استاثويل اسخ وياثل جلءت س ي توضح اسعالقل بُت اإلبداع األديب كبُت  

اسواقع اسبم يع س هبا اسحن يف صور كقواسب فاثل كمجبثل  خمثزة كهي كسثدة 
ادلاهج اجلديل ادللركسي اسبم أحسه جورج سوكلتش، فلستاثويل اسخ ونثل فبسحل 

اؼ إجيلبثل تاسجهل  خ ل بل ذات  اظور نقدم يخجلكز حبتثل اساقد إىل احخ ر 
اجلدسثل اسقلئمل بُت اسبات كادلوضوع تبك اجلدسثل ادلمثبل جلوهر كل  بم 

 31ت ويٍت.
فلستاثل اسخ ونثل تحهم اساص كفدث اجخمل ي بثامل استاثويل اس  بثل ترل 
أنه ال نسخطثع أف نحهم اساص دكف اال خملد  بى باله اسبغوم فقط فمصطبح 

اسدالسثل بعثدا  ن اسا أة كبدايل اسخ وين ؼ"غوسد لف" اسخوسثديل أكاسخ وياثل تعٍت 
يقر يف إحدل ادلالق لت: "بأف اسداؿ كاسخ ويٍت  ًتادفلف كيف احلقثقل دي ن أف 

   31ترا ي  ل إذا كلنت استاثل داسل أـ ال دكف أف تدرس ت وياهل كن وءهل.
 

                                                           
ب اأـ استواقي، كبثل اآلد -، جل عل اسعريب ا هثدمزللضرات اساقدم استاثوم اسخ ويٍت، آ ال أ قراف 29

   2ب اسعريب، صادكاسبغلت قسم اسبغل كاآل
جل عل  ت وياثل،مجلسثل ادل لف يف ركايل استثت األندسسي سواحثٍت األ رج درسسل باثويل  ، رًن  هدم 31

 8، ص 2113/2114ب اسعريب، ادادلسثبل كبثل اآلداب كاسبغلت قسم اسبغل كاآل
، راجع اسًتمجل: زلمد حتثال،  ؤحسل استاثويل اسخ وياثل كاساقدم األديبسوحثلف غوسد لف كآخركف،  31

 .49، ص1984 ،1األحبلث اسعربثل، بَتكت، ط
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 نشأة البنيوية التكوينية .ب 
ا يسعى إلقل ل تعلسقل بُت اساخلئج استاثويل اسخ وياثل  اهجل نقديل جديد ظهر

األديب كاجملمو ل االجخمل ثل اسيت كسد يف أحصلهنل، كذسك يف  القل ذبلكزيل 
ساظريل االنع لس  ن حثي أف اسبات ادلتد ل اسحرديل هي ذات نلبعل  ن ذات 
مجل ل  ربت  ن آ لذلل كآال لهل كطموحلهتل كتصورهل سبعلمل يف رؤيل شل بل  

 32كبثل.
اثويل اسخ ونثل يف أحضلف اسح ر ادللركسي يف ظل جهود ادلح رين ن أت است

كاساقلد ادللركسثُت، سبخوفثق بُت أطركحلت اس  بثُت ك تلدئ اسح ر ادللركسي 
اجلديل اسبم ركز  بى اسخحسَت ادللدم كاسواقعي سبح ر كاسثقلفل  مو ل، حثي أهنل 

كاستاثل  -ل كاألدب كاسحاوفاسثقلف –"تسمح باوع  ن اسعالقل بُت استاثويل اسحوقثل 
ت وف استاثويل اسخ وياثل قد  .33اسخفخثل كلالقخصلد كاجملخمع ك ل شلكل ذسك

ن أت فس ظل اسح ر ادللركسي اذلثجبي  ن  الهج  ل بعد استاثويل، جلءت 
 34سخسد ثغرات استاثويل، كذبمع  ل بُت استعد اإلجخمل ي سباص األديب.

                                                           
اجلمهوريل اجلزائريل   قلربل باثويل ت وياثل،–غلدة اسسملف اسبات كادلوضوع يف ركايلت فَتكز زكزك،  32

اسدديقراطثل اس عتثل كزارة اسخعبثم اسعليل كاستفي اسعبمي جل عل زلمد خثضر بس رة كبثل اآلداب كاسبغلت قسم 
 112ص ،2117-2116اآلداب كاسبغل اسعربثل، 

، 2119اسح ر، د  ق، اسربا  ل، ، دار  ،  الهج اساقد األديب احلديي رؤيل إحال ثلكسثد قصلب  33 
  512-511ص 

، ادلركز اجلل عي تل اغست، اجلزائر، اجملبد  رت زات باثويل سوحثلف غوسد لف اسخ وياثل لدؿ احعثدم،  34
 2119، 4، اسعدد 11
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أرحى سوحثلف غوسد لف أحس استاثويل اسخ ونثل حُت قدـ اسحرضثل اسيت 
أصتفت أحلس  اهجه، كهي أف األدب كاسحبسحل تعتَتاف  ن )رؤيل اسعلمل(، 
كإف رؤيل اسعلمل سثست كقلئع فرديل بل هي اجخمل ثل، إذ أهنل سثست كجهل نظر 

ب ريل تعثش يف  اسحرد ادلخغَت بلحخمرار بل هي كجهل نظر ك اظو ل ف ر رلمو ل
ظركؼ اقاصلديل كاجخمل ثل  خملثبل، كتعتَت اس لتب  ن هبا ادلاظو ل سه دالسل  

 كتَتة فهو يسخمد  اهل. 
كهبا ادلاهج يرتتط بلأل ملؿ كاسخصرفلت اإلنسلنثل، كيخمثز بد ج استاثويل  

بلسعالقل االقخصلديل كاالجخمل ثل كاسبم تعخمد بلسدرجل األكىل  بى اجلمل ل 
لنثل حثي أف "اسحل ل احلقثقي سإلبداع اسثقليف هم اجلمل لت االجخمل ثل اإلنس

كسثس األفرد ادلاغزسُت"، كقد ارتتطت استاثويل اسخ وياثل بلحم)سوحثلف غوسد لف(، 
اسبم يعرب  بى تسمثخهل بلدلدرحل هبدؼ "تأحثس  اهجثل نظريل خلصل به، 

ه اسدالسثل يف باثل اجخمل ثل ت رح اسعمل األديب يف  القخه اسداخبثل، كتدرج باثخ
    35أكثر مشوال كاتسل ل.

 
 عناصر البنيوية التكوينية .ج 

أنواع كهي    الصر استاثويل اسخ وياثل إىل حخلقّسم سوحثلف غوسد لف  ن  
 كمل تبي:

                                                           
35

 دخل إىل استاثويل اسخ وياثل يف اسقراءات اساقديل ستعربثل ادلعلصرة،  لمل اسح ر،  ,صد ر نور اسدين 
 62ص ،2119، 38، اجملبد 1اسعدد
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    . رؤيل اسعلمل1
إف  حهـو اسرؤيل سبعلمل هو استؤرة ادلركزيل اسيت قلـ  بثهل ادلاهج استاثوم 

إحخعمبه اس ثَت  ن ادلح رين يف كخلبلهتم  ن أ ثلؿ "جورج سوكلتش" اسخ ويٍت 
 سخادين يف فهمه إىل اس بثل اذلثغبثل غَت أف سوكلش كغوسد لف ال يافصر 
إحخعملذلمل ذلل يف دقخه بل يف كوهنمل كحعل دائرة هبا اإلحخعملؿ اسدقثق سث مل 

حل ك بم اساحس ببسك ز رة  ن اسعبـو اإلنسلنثل استعثدة  ن األدب كلسحبس
 36كاسخلريخ.

رؤيل اسعلمل هي اس ثحثل اسيت ياظر فثهل إىل كاقع  عُت أك هي اساسق 
اسح رم اسبم حتق  مبثل ربقق اساخلئج كسثس ادلقصود هبل نوايل ادلؤسف بل 
اسدالسل ادلوضو ثل اسيت ي خستهل اساخلج دبعزؿ  ن رغتلت ادلتدع كأحثلنل 

 37ضدهل.
ـ رأيل اسعلمل هو اساموذج اسبهٍت اسبم ي ًتؾ كيرل  لكس فثرب أف  حهو   

 ع اساظرة إىل اسعلمل يف نقلط  خعددة، هو"منوذج نواجهه بلسواقع كي نقثس  دل 
ابخعلده  اه، كنقثمه انطالقل  ن بعض اسعالصر اسيت نسخقثهل  ن اسواقع، كس ي 

يل ناخقثهل بدالسل اسسؤاؿ اسبم يطرحه استلحي، كرغم هبا اسخعدد يف  حهـو رؤ 
                                                           

، آسثلت استاثويل اسا وياثل  ن خالؿ كخلب "ظلهرة اس عر ادلعلصر يف ادلغرب خَتة خرشوش كاآلخركف 36
-2114ب اسعريب،جل عل اجلثاليل بونعل ل خبمثس  بثلنل، اد،كبثل اآلداب كاسبغلت قسم اسبغل كاآلحملمد باثس

2115     
جل عل  مجلسثل ادل لف يف ركايل استثت األندسسي سواحثٍت األ رج درسسل باثويل ت وياثل، ، رًن  هدم37

 12، ص 2113/2114ب اسعريب، ادادلسثبل كبثل اآلداب كاسبغلت قسم اسبغل كاآل
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اسعلمل  ن طرؼ  سخعمبثه  ن اسدارحُت إال أف هالؾ قلمسل   ًتكل بثاهم كهو 
  38 حهـو اس بثل.

كيعريف سوحثلف غوسد لف رؤيل اسعلمل بقوسه: "إف اسرؤيل سبعلمل هي 
بلسخفديد هبه اجملمو ل  ن اسخطبعلت كاإلحسلحلت كاألف لر اسيت توجد أ ضلء 

 39قل اجخمل ثل.رلمو ل اجخمل ثل كيف اسغلسب أ ضلء طت
 

 . حقلئق اإلنسلنثل2
حقلئق اإلنسلنثل هي األحلس األنطوسوجي سبتاثويل اسوراثثل. احلقثقل هي 

كفقل اسسبوؾ است رم حواء كلف سحظثل أك جسديل ربلكؿ أف تحهم بلسعبم. 
 حقلئق اسحرديل ك حقلئق اإلنسلنثل تقسم إىل قسمُت كمهل : حقلئقسحلركؽ 

 حقلئقاإلنسلنثل باثل  همل. رأل أف  حقلئقاالجخمل ثل. رأل جوسد لف أف 
االجخمل ثل يؤثر يف صبل  حقلئق اسحرديل نخلئج  ن حبوؾ اس هاواين كأ ل ا

 41االجخمل ثل كاالقخصلديل كاسسثلحل بُت أفرد اجملخمع.
 

 اسحهم كاسخحسَت  .3
اإلبدا ي كاسواقع تقـو بدايل اسحهم كاسخحسَت  بى اسخ ل ل بُت داخل اساص 

االجخمل ي اسخلرخي، كيعخمد هب استدايل  بى إن لء باثلت داسل تاخمي إسثهل 

                                                           
، تر  تد اسسالـ بن  تد اسعليل، رلبل اسعلـ كقثمخه يف نظريل األدب،  حهـو اساظرة إىل  لرتن هثادسس 38

 63-62ص  ،1982ع، 11اآلفلؽ، اسربلط،
 137، ص2114، ، اسخفبثل استاثوم سبركايل اسعربثلفوزيل سعثوس غلزم اجللبرم 39

21
 Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet 1.  Hal.57 
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اجملمو ل أك اسطتقل اسيت ديثبهل هبا اسسبوؾ يف صوره، فثغدك هبا اساخلئج أك 
األثر ذا دالسل حقثقل تاتع  ن اند لجه يف اساسق اسعلـ اسداؿ  بى باثل اسواقع 

ل  قوالت ف ريل كقثم، كيخجبي هبا االند لج  ن اسبم حي مه، كيصوره يف ظ
خالؿ  تدأ اسحهم كاسخحسَت سبعمل اإلبدا ي، فهمل  مبثخلف هتدفلف إىل كضع 

 إىل اساص ضمن إطلر  ن اسدراحل. 
يهخم اسحهم بخختع باثل اساص كدراحخه دراحل زلليثل، بثامل يهخم اسخحسَت 

فإذا "كلف اسحهم هو اس  ف بوضع هبه استاثل ضمن استاثل اس ل بل سبمجخمع، 
 ن باثل داسل زلليثل يف ادلوضوع ادلدرس، فإف اس رح إد لج هبه استاثل يف باثل 

، كيرت ز اسحهم  اد 41شل بل، تغدك استاثل األدبثل  اصرا ت وياثل  ن  الصرهل
احملبل  بى استٌت اسداخبثل، كهو  مبثل حلبقل سبخحسَت يتفي يف اجلوانب 

ظر اسخحسَت إىل اسعمل  ن  اطبق االبلنل  ن توسد هبه اخللرجثل، يف حُت يا
"، يعٍت أهنل تعمل 42استاثل األدبثل، حثي إهنل "كظثحل ستاثل اجخمل ثل أكحع  اهل

  بى ربطه بتاثل أكحع كأمشل.
كال يطغي اسحهم  بى استاثل اسداخبثل سباصوص، كمل ال يقخصر اسخحسَت 

خحظُت يف أذهلنال بواقع أف اسحهم  بى  ل هو خلرجي  هال، إذ ياتغي أف نظل زل
سثس كحده احمللديي دائمل يف اساصوص ادلدرحثل، يف حُت يظل اسخحسَت خلرجل 

                                                           
، دار اسطبثعل سبطتل ل كاسا ر، استاثويل "فبسحل  وت ادلؤسف" تر جورش طرابث يركجي غلركدم،  41

 131ص ،1985، 3حوريل، ط 
 129، ص1998،  صر، نظريل  علصرة، اذلثئل ادلصريل اسعل ل سب لتبجلبر  صحور،  42
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 اهل، بل إف كل رابط  ن اساّص بلسواقع ادلوجود اخللرجي حواء تعبق األ ر بحئل 
، كتقخصر  همل اسحهم  بى إضلءة استاثل اسحاثل 43اجخمل ثل أـ باحسثل اس لتب

ضماهل استاثل اسداسل احملليثل سألثر اإلبدا ي، كاال خالع  ن إضلفل  اسيت تخهث ل
 الصر أك دالالت أدبثل، كتظهر ببسك كظثحل  مبثل اسخحسَت يف جعل هبه 
استاثل اسدالسثل  وصوسل إىل باثل أححل بإدخلذلل يف باثل أكحع ت وف جزء  اهل أم 

، فهي تقثم 44ؾ  قو لته"إنلرة اساص بعالصر خلرجل  بثه بغثل اسوصوؿ إىل إدرا
  القل بُت اسعمل األديب كاسواقع االجخمل ي اخللرجي.

ك ن هال يخجبي سال أف  قوسل اسحهم كاسخحسَت جعبت استاثويل اسخ وياثل 
تضحي صحل اسخ وين سباص اإلبدا ي يف كظثحخه اذبله اجلمل ل، رافضل ببسك 

وظثحل يف  قلربل صحل االنع لس اسيت يحضل  بثهل سوحثلف غوسد لف تعتَت اس
اساص، حُت يؤكد أف "كظثحل هي اسيت تصاع باثخه، كت سته دالسخه اسيت ال تحهم 

"، فلسحهم  اد غوسد لف هو اسًتكثز  بى اساص  45خلرج إطلر هبه استاثل األمشل
ك ل دكف إضلفل أم شثئ  ن تأكيبال اك شرحال، كاسخحسَت هو اسبم يسمح 

رلمو ل اساصوص ادلدركحل، كيسخبمز  بحهم استاثل بطريقل أكثر انسجل ل  ع
 اسخحسَت  ن كجهل نظره احخفضلر اسعوا ل اخللرجثل إلضلءة استاثل اسداسل.

 
 

                                                           
  48 ،ص2118 زللضرات يف  الهج اسخقد األديب ادلعلصر، ،ب َت تلكريريت 43
 85ص ،1982، يف استاثويل اسخ ونثلمجلؿ شفثد،  44
 122، ص، نظريل  علصرةجلبر  صحور 45
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 اسخملثل )اسخالظر( .4
اسخملثل يصف اسعالقل بُت األ ملؿ اإلبدا ثل كاسواقع االجخمل ي 
اسخلرخي، حثي إف اسصبل بُت هبين اسطرفُت قلئمل  بر أحلس  ن ادللثل اسبم 

ن توافق اسحرد  ع ك ي اجلمل ل يف ظل قلنوف جديل،  ل جيعل تعريف يا أ  
اسخملثل يتخعد  ن االنع لس اآليل، اسبم ياظر سألدب  بى أنه انع لس سبواقع 

 االجخمل ي. 
أكد سوحثلف غوسد لف  بى اسطلبع االجخمل ي سإلبداع، كقّدـ تربيرات 

حلثلة االجخمل ثل كاسعمل  بى   رك ثل اسخملثل،  ؤكدا حقثقل أف اسعالقل بُت ا
اإلبدا ي جوهريل، فهي "ال تخعبق دبضموف هبين اسقطل ُت  ن اسواقع 
اإلنسلين بل تخعبق فقط بلستاثلت اسبهاثلٍ ظواهر اسحاثل بل ظواهر اجخمل ثل، 
كهي ال تخعبق بلدلسخول ادلحهو ي أك بلدلضموف أك بلساوايل اس عوريل، كال تخعبق 

كيسخخج شلل حتق أف  46.تخعبق أيضل دبل يرل كحيسبليديوسوجثل ادلتدع، بل 
استاثلت اسبهاثل سثست شعوريل، كال باثلت ال شعوريل ببمعٌت اسحركيدم سب بل 
بل هي "باثلت سبثل  مبثلت غَت كا ثل دي ن  قلرنخهل يف  عٌت  ن ادلعلين 

 47بلستاثلت اسعضبثل كاسعصتثل اسيت ربدد اسّسمل اخللصل حلركلتال كإشلراتال.
 
 

                                                           
 45، صاستاثويل اسخ وياثل كاساقد األديبسوحثلف غوسد لف،  46
 نحس ادلرجع47
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 اسقلئم كاسو ي ادلم ن   اسو ي .5
اسو ي اسقلئم كاسو ي ادلم ن صلده   ًتكل بُت سوكلتش إف  حهـو 

ك وسد لف غَت أف اسالقد اسثلين يقر بصعوبل تدفثق  عاله يف قوسه :  وضو ل 
اسو ي هي بلسبات  ن بُت اس بملت األحلحثل ادلسخعصثل  بى اسخفديد 

النع لحي ادلوجود يف تأكثدنل  بى كترجع هبه اسصعوبل سبطّلبع ا 48اسدقثق.
اسو ي سث وف اسبات كادلوضوع يف اخلطلب إال أف غوسد لف اقًتح تعريحل ديبك 
ازدكاجثل يف توضثح اسصبل اسقلئمل بُت اسو ي كاحلثلة االجخمل ثل كيتُت يف 

 اسوقت نحسه بعض ادلعضالت ادلاهجثل.
 ظهر  عُت كيسخ ف  ن تعريحه هبا أف اسخدقثق سبو ي هو كاقعل أك 

يسخد ي كجود ذات  لرفل ك وضو ل سبمعرفل أم إف اسو ي اسقلئم هو إدراؾ 
فئل اجخمل ثل  ل سوضعهل اسراهن كاسو ي ي خحي أف يصف دكف أف يعمل  بى 
اسخغثَت "فمجمو ل اسخصورات اسيت سبب هل مجل ل  ل  ن حثلهتل كن لطهل 

ك ن  49ل لت األخرل"االجخمل ي حواء يف  القخهل  ع اسطتثعل )أـ(  ع اجلم
 مسلت هبه اسخصورات اسثتلت كاسرحوخ كمل أنه  رتتط بلسز ن احللضر. 

كفثمل خيص اسو ي ادلم ن فقد نلق ه غوسد لف يف كخلبه )اسحبسحل كاسعبـو 
اإلنسلنثل( ك ده  ن اخخصلص اسحرد االحخثالئي اسبم يسخطثع أف يعرب  ن رؤيل 

                                                           
 46ص: ،نحس ادلراجع 48
 ،1991س:، 1، ادلركزاسثقليف اسعريب، بَتكت ستال، طاساقد اسركائي كاإليديوسوجيمحثد حلمداين،  49

 69ص:
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سب خلب اسصغلر كادلخوحطُت يوضح اسبم ترؾ اسعلمل  بى   س اسو ي اسقلئم 
اسطرح يف قوسه : إف اسو ي ادلم ن األقصى سطتقل اجخمل ثل غوسد لف هبا 

ي  ل دائمل رؤيل سبعلمل  خملح ل حث وسوجثل كتسخطثع أف تعرب  ن نحسهل 
. فلسو ي ادلم ن  رتتط بز ن 51 بى ادلسخول اسديٍت كاسحبسحي كاألديب كاسحٍت

ن أف يتبغه ك ي اجلمل ل دكف أف يؤدم ذسك إىل ادلسخقتل فهو أقصى  ل دي 
كمل أف هبا اسقوؿ يوضح اسعالقل بُت اسو ي ادلم ن كرؤيل   51تغثَت طتثعخه.

 اسعلمل  اد سوحثلف غوسد لف ب رط أف يظل  خملح ل داخبثل.
كهببا صلد أف اسو ي ادلم ن يخجسد يف ظل مجبل  ن اسخصورات ادلاسجمل 
سبطتقل فهو يرتتط دبل تسعى إسثه اسطتقل ك ل حي م نظرهتل كحثلؽ كجودهل  ن 

كمل يرفع درجل  تزاكج يعمل  بى إصللب تصور يقوم حتل اسخواصل بُت أفرادهل 
ل كاألدبثل حثي أف اسخوازف  ع  خطبتلت كاقعهل كهو رلسد يف األ ملؿ اسح ري

اسحرد يتدع كونل  خلثال يعرب به  ن رؤيل فئل اجخمل ثل سبخبك ك ثل تريد أف 
ك اه فلسو ي ال يسخفثل  52ت ونه  ن اسوضعثل اسيت تطمح إىل اسوصوؿ إسثهل

شل ال إال إذا كلف فعبثل قتل ذسك فلسو ي ادلم ن يسخاد  بى اسو ي اسقلئم 
 بثل.سثخجلكزه كي وف تصور جديدا  سخقت

                                                           
،  راجعل زلمد برادة، اجملبس اسعبـو اإلنسلنثل كاسحبسحل، ترمجل يوحف األنطلكيسوحثلف غوسد لف،  51

 116ص: ،1996اال بى سبثقلفل، س:
، سلطوط  بكرة  لجسخَت، قسم األدب اسعريب، ، رؤيل اسعلمل يف ذاكرة اجلسدحبرم زلمد األ ُت 51

 59ص ،2115جل عل زلمد خثضر، بس رة، 
 16،ص:اسعبـو اإلنسلنثل كاسحلححلسوحثلف غوسد لف،  52
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 استاثل اسداسل .6
تعد  قوسل استاثل اسداسل  ن أهم  تلدئ سوحثلف غوسد لف كقد احخقلهل  ن 
أحخلذه جورج سوكلتش حثي ي  ل كخلبه" تلريخ اسو ي اسطتقي" بدايل حقثقل 
كقويل ألحداث اسقطثعل  ع  حهـو االنع لس يف األدب فقد يرت ز غوسد لف 

هبا ال يعٍت أنه أقصى هبا األخَت  بى باثل اساص دكف ادلضموف االجخمل ي ك 
إمنل دالسل استاثلت جيب أف ربمل  ضمونل اجخمل ثل تحجره باثل اساص ككبمل 
احخطل ت هبه استاثلت اسخعتَت  ن هبه ادلضل ُت االجخمل ثل كصحت بأهنل 

 53داسل.
كحيدد سوحثلف غوسد لف  حهـو استاثل اسداسل يف كخلبه )أحبلث جدسثل( 

تٍت اسدالسثل تدؿ  عل  بى اسواقع كاسقل دة ألهنل تخفدد يف أف بقوسه: إف  قوسل اس
احملرؾ احلقثقي )اسواقع( كاذلدؼ اسبم تصتو إسثه هبه اس موسثل اسيت هي اجملخمع 
اإلنسلين هبه اس موسثل اسيت ي ًتؾ فثهل  ع اسعمل اسبم جيب دراحخه كاستلحي 

ع إطلر اس موسثل كهببا صلد أف غوسد لف قد كض 54اسبم يقـو هببه اسدراحل.
قلمسل   ًتكل جيمع بُت اسعمل ادلدركس كاستلحي فلستاثل ال ت وف داسل إال إذا  

 كلنت شل بل.

                                                           
 51، ص:، نظريل   علصرةجلبر  صحور 53

54
 81، ص:يف استاثويل اسًتكثتلمجلؿ شفثد،  
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ك ن خالؿ هبا ادلحهـو يخضح سال كبسك أف اسالقد ال دي اه  زؿ جزء 
 ن اساص كدراحخه دبعزؿ  ن حثلقه كرلمبه ف ل حقثقل جزئثل ال ت خسي 

اخل اجملمو ل كبسك ال تسخوضح اجملمو ل إال دالسخهل احلقثقل إال دب لنخهل د
بلسخقدـ يف  عرفل احلقلئق اجلزئثل كه با تتدك حَتة ادلعرفل ترجع دائمل بُت 

كمل أف استاثل اسداسل  اد غوسد لف   55األجزاء كاس ل اسيت يوضح بعضهل بعضل
هتخم بخفقثق فهم كبي يف إطلر مجلسثل اسخملحك إفخداء بأحخلذه سوكلتش اسبم 

إىل سبلحك اساص فلستاثل اسداسل سدل غوسد لف ت  ل "األداة اسرئثسثل د ل 
فمحهـو استاثل اسدالسثل يحًتض أهنل  56سبتفي يف أغبب اسواقع ادللضثل كاحللضرة

 رؤيل ديال ثل تخلبع ت  ل استاثلت كهببا ي وف اسعمل اسحٍت  وحدا ك خملح ل.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 26-25، ص: ، تأصثل اساص ادلاهج استاثوم سدل سوحثلف غوسد لفزلمد ندًن خح ل 55
 46ص: ،، استاثويل اسخ وياثل كاساقد األديبسوحثلف غوسد لاف كآخركف 56
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  الباب الرابع

 لنزار قباني "أنا مع اإلرىاب"تجاىات االستبدادية في قصيدة اال 

أف رببل االذبلهلت ادلوجودة يف قصثدة "أنل يف هبا استلب أرادت استلحثل 
. كهبا استلب يخ وف  ن  وضو ُت استفي لاسيت تخعبق دب  ب  ع اإلرهلب"

نل  ع رئثسُت كمهل حملل  ل ل  ن اسقصثدة اسيت أسحه نزار قتلين ربت  وضوع "أ
 اإلرهلب" كرببثل  ن االذبلهلت ادلوجودة فثهل. 

 حملل  ل ل  ن اسقصثدة .أ 

كهبه اسقصثدة  تخ وف  ـ1995انخ رت اسقصثدة "أنل  ع اإلرهلب" حال 
 ن  لئخُت كأربع كثالثوف بثخل كهبه اسقصثدة ال تعخمد  بى اسوزف كاسقلفثل ألهنل 

اسقصثدة تصور  ن حلسل احلديثل كمل ظهرت يف  ت ن نوع قصثدة احلر. ككلن
  دة بثت  ن شعره صور نزار قتلين  ن أحواؿ بالده.

كتَتة شأهنل  يف اس رؽ   فديثل  هملة هثكختهل نزار يف اسقصثد  اسيت األحواؿ
ب و شع ن  قصل  علنلةتعخرب  هبه اسقصثدة ك فبسطُت.  حوؿاألكحط 

احخطل ل  مسثس ذل كاسثهود إحرائثل،ن يعث وف ربت احخعملر اسبي اسحبسطثاُت
حلكسوا سبدفلع ك قلك ل ببدهم يعخرب   كإذا مكاسدفلع  ن أهل ببده قوة يف اسخمردك 

 كلإلرهلبثُت.
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تحليل االتجاىات االستبدادية في قصيدة "أنا مع اإلرىاب" مبينة على   .ب 
 الحقائق اإلجتماعية
 اد ل يخفدث ادلح ركف ادلعٌت  االنحراد )بلس ىئ(، كهبااالحختداديل هي 

ال يريد أحد أف يسمع رأم اإلحختداد هو 57كبمل )احختداد(يف أثالء حديثهم. ن  
كيقصد هببا أف اآلخر  اآلخر كإمنل جيب  بى اآلخر أف يسمع رأيهتأم حلؿ.

جيثئ دبعلنل األحد اسبم  اده حبطل كتَتة حوسه كيصَت كجيب اآلخر بلسطل ل 
حبوؾ أحد أك فرقل بلإلردة  اسسثلحثُت هو اإلحختداد يف اصطالح بى ح مه. 

احخعتلد، كا خسلؼ، كتسبط، يخ لبه ب بمل أك  دـ اخلوؼ تتعل كهبا االحختداد
 58.كرب م

كجدت استلحثل يف قصثدة "أنل  ع اإلرهلب" سازار قتلين  دة أش لؿ 
االحختداديل،  اهل انخهلؾ حقوؽ اإلنسلف ك دـ حريل يف اآلراء كاسخعتثَت. بعض 

فلت اسسبطل سب لصثل اسرئثسل اسحبسطُت كاسيت مت كصحهل يف قصثدة "أنل اسخصر 
  ع اإلرهلب" كدي ن تصويرهل  ن األبثلت كمل اسخليل:

 انخهلؾ حقوؽ اإلنسلف .1

                                                           
 ركز دراحلت  داد ك بدائبه يف اسح ر اسعريب احلديي اس واكيب أمنوذجل،تاالحخزلمد مجلؿ طفلف، 57

 33، ص2115اسوحدة اسعربثل يف بَتكت 
، ص 1998، اجلزائر: دار  وفم سبا ر، ، طتلئع االحختداد ك  صلرع االحخعتلد تد اسرمحن اس واكيب58

15 
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ادلرأة ضلول  كاسعاف واالضطهلداسعاحك اهل ش ل   لكل كثَتة لكل  اطقل ذل
 علنل  هييف هبه األخَتة غَت ذسك.  ن اسظواهر اخلطَتة اسيت تثَت اسقبق ك 

ل   لكل اس ربل كحدثت كل أصتف واالضطهلد.ككلف اسعاحضلول اس عوب
.كهي  يف اسعلمل كهبه   ن ادل لكل ادلاخ رة كاالضطهلد اسعافتعد    بل يـو

 احلوادث ال ت وف سب تلر فقط بل ت وف كبسك  اد اس تلب أك ادلراهق.
كيف  .يف   لف  ل  ن اسعلملدقلئق  ن جراء اسعاف  7 راهق كل  قد ا ثال

مجثع أصللء  ن ادلراهقُت يف  82111كحده أكدل اسعاف حبثلة ضلو  2115 لـ 
حط كمشلؿ فقط  ن ادلراهقُت يف اسعلمل يف اس رؽ األك  6%اسعلمل. يعثش حوايل 
بستب  2115 ن ادلراهقُت اسبم سقوا حخحهم يف  لـ  71%أفريقثل فإف كثَت  ن

اسعاف اجلمل ي كلنوا يعث وف يف تبك ادلاطقل  ع ارتحلع  عدالت اسوفثلت 
 2111.59ب  ل كتَت  اب  لـ 

اتضفت اسقصثدة "أنل  ع اإلرهلب" يف حركلت اسعاف اسيت تخجبى  بى 
 اساجو اسخليل:

                                                           
نثخثد نث از بالزا،  3شعتثل استثلنلت كاستفوث كاسسثلحلت  اسثونثسف، قسم استثلنلت كاسخفبثالت59

 2117نثويورؾ،اسواليلت ادلخفدة األ ري ثل،  اظمل األ م ادلخفدة سبطحوسل، نوفمرب 

 ... بلأل س
 كلف اس لرع اسقو ي يف بالدنل

 ... يصهل كلحلصلف
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.  رب نزار واالضطهلداألبثلت اسسلبقل رأت استلحثل أف فثهل ربخوم اسعاحك ن 
كلنوا فلرحُت يف ببدهم قتل رلثئل قتلين يف هبه اسقصثدة أف حثلة اجملخمع  

بعد  كاالضطهلد اسثهوديُت إىل أرضهم. مث صلرت فبسطُت ببد شلبوء بلسعاوؼ
حضورهم يف فبسطُت كبدأت ادلالكشلت بُت اسس لف اسعرب اسثهود 

 ادلسخعمرين  اب هنليل   َتياثلت اسقرف ادللضي.
 هل اسعمي اسقو ي ...قد أصلبال

 كهو أب م ؟
  ن  مى األسوافأـ ضلن ن  و 

كأ ل هبه األبثلت فخدؿ  بى أف احل و ل اسدكسثل ال تقتل أم اخلرب  ن 
كيس خوف  كاالضطهلد شعوب فبسطُت كأهنم ال يركف شثئل  ن شدة اسعاوؼ

ح وت كأهنم أب م ذلم استلؿ كال يتلسوف كثَتا  ن اس عوب اسحبسطثاثُت حىت 
 يخعسسوا يف حثلهتم ذلم قبوب ال يحقهوف هبل.

 ككلنت اسسلحلت أهنلرا
 ... تحثض  احواف
 ... كبعد أكحبو

 ... مل يعد يف فمال أحالف
 فهل ربوسال إىل شعب

  ن اسعمثلف .. كاخلرحلف ؟؟
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 ...  خهموف ضلن بلإلرهلب
 ... أذا رفضال  وتن
 ... جبرافلت إحرائثل
 ... تا ش يف ترابال
 ... تا ش يف تلرخيال
 ... تا ش يف إصلثبال
 ... تا ش يف قرآنال

 ... تا ش يف تراب أنتثلئال
 إف كلف هبا ذنتال

 ....  ل أمجل اإلرهلب
جزءا رئثسثل  ن اسخلريخ يف أبثلت اسسلبقل أّف اضطهلد أرض فبسطُت 

فبسطثٍت كقد رافق  مبثلت االحخثالء  بى اآلراضي  مبثل تغثَت دديغرايف تعد 
اسسثطرة  بى األرض اسحبسطثاثل جوهر اسحبسحل اسيت انخهجخهل اسصثونثل اسعلدلثل 
 اب اح ن اسثهود يف ببد فبسطُت مث بختعل إحرائثل حىت اآلف. فحي مجثع 

بب مجثع  ن اسثهود يف سلخبف أضللء اسعلمل سثفل حلالت االحخثالء كلنت ذب
  لف اسس لف اسعرب اسحبسطثاثُت كقد كلنت ح لف فبسطُت كجوهل االحختداد 

 اسثهود يف كل   لف كأحواؿ.
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   دـ حريل يف اآلراء كاسخعتَت .2
ثؤثر  بى لؿ  اسقوة فهي اسوحثبل  ن خالذللساسسبطل هي ش ل  ن أش 

تطتق اسسبطل احخالدا إىل قوة اجخمل ثل  عثال كتعُت  61حبوؾ شلص آخر.
 اسقوة  ن خالؿ االحخلداـ احملخمل سبعقوبل.

يف كل ببدة ذلل حبطل احل و ل اسدكسثل  بى نظلـ اسدكيل ككجب  بى 
اس عب أف خيضعوا هبل كإمنل  بى اس عب إ ًتاؼ بلحلقوؽ كاحلريلت اسحرديل. 

سقدرة  بى اسخعتَت  ن األف لر ادللخبحل إمنل تعرؼ حريل اسخعتَت  بى اسرأم بأهنل ا
 ن خالؿ اسقوؿ أك اسعمل أك اس خلبل كذسك دكف كجود أم نوع  ن اسقثود أك 

 .اسرقلبل

بعدـ حريل يف ع اإلرهلب" تعرب قبثال  مل يخعبق كأ ل اسقصثدة "أنل  
 يف فبسطُت كاستثت اسيت تدؿ  بى هبه اسقضثل كمل يبي: اآلراء

                                                           
، 2117، س:،  حهـو اسسبطل كشر ثخهل : اش لسثل ادلعٌت كاسدالسلإحسلف  تد اذللدم اسالئب60

  65ص:

بلإلرهلب خهموف ضلن   
 ... أذا كختال  ن بقليل كطن
 سلبع ...  ح ك  هًتئ
 ... أشالؤه تالثرت أشالء

 ...  ن كطن يتفي  ن  اوانه
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كأ ل هبا استثت فثدؿ  بى أف شعوب فبسطُت  ل ذلم حريل اسخعتَت  ن 

اؿ رأيهم يف احل م كاسعقوبلت.  ن قّدـ برأيه ضدا احل و ل  ن أحو 
بالدهم  لقب احل و ل اسدكسثل بعقوبل شديدة. سثس ذلم حبطل أف 
حيلفظوا كطاهم كسو كلنوا يسعوا دلقلك ل كاسدفلع  بى كطاهم  ن 
اسثهودم. ككلنوا يسمعوف صوت اسر ليل كاسقبيحل سثال كهنلرا حىت ال 
يعث وف  ث ل طثتل آ ال ك طمئال. ه با نخثجل اسخفبثل  مل يخعبق 

 ادلوجودة يف هبه اسقصثدة  ن نلحثل حقلئق اإلنسلنثل.بلالحختداديل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !! كأ ل سثس ذلل مسلء
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 خامسالباب ال

 ةالخاتم

 نتائج البحث . أ
بقل  ن مجثع  ل يخعبق هببا يف اسحصوؿ اسسل بعد أف حبثت استلحثل حبثل

 استفي. فوصبت استلحثل إىل اساخلئج كاسخوصثلت كمل تبي:

" أنل  ع اإلرهلب" سازار ة إف األش ل اإلحختداديل ادلوجودة يف اسقصثد
تخ وف  ن نو ُت كمهل انخهلؾ حقوؽ اإلنسلف  قتلين  ن نلحثل حقلئق اإلنسلنثل

انخهلؾ حقوؽ اإلنسلف  اهل: اسقخل  َت. ت مل دـ حريل يف اآلراء كاسخعتك
ل اسعمد كاسعاف اجلسد كاسعاف ضلول ادلرأة كاسخد َت. ك ن اساحس كاسقخ

أيه ا لـ َت كهي:  ن قلـ بلظهلر ر عتظواهر  دـ حريل يف اآلراء كاسخ
 قوب شديد.اجملخمع فعقب احل و ل بع

 اسخوصثلت . ب

 لزاؿ  بعثد  ن اس ملؿ ك بى هبا  عبميلستلحثل أف هبا استفي استثقاخ
كثَتا  ن اساواحي اسيت مل ت  ف  ن هبه اسقصثدة، سبسك أفضل سبتلحثُت  ن 

 اسطبتل أف يتفثوهل  ن نلحثل سلخبحل بلستلحثل.
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