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احلمد هلل الذي قد أخرج نتائج الفكر ألرابب احلجا وحط عنهم من 
مساء العقل كل حجاب من سحاب اجلهل. والصالة والسالم على سيدان حممد 
مقتفى العريب اهلامشي املصطفى وآله وصحبه ذو اهلدى من شبهوا أبجنم يف 

 االهتدا. 

ة الوجيزة اليت تقدمها وقد انتهى الباحث ابذن هللا وتوفيقه من كتابة هذه الرسال

لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية مادًة من 

يف اللغة العربية  S. Humاملواد الدراسية املقررة على الطلبة للحصول على شهادة 

 حملمود "عاشق من فلسطني "الوطنية يف قصيدة »وأدهبا. وقد اختار الباحث 

هلذ الرسالة عسى أن يكون انفعا للباحث خاصة وللقر اء موضوعا « درويش

 عامة.

ويف هذه الفرصة السعيدة، يتقدم الباحث ابلشكر للمشرفني الكرميني مها 
املاجستري اللذين بذال جهودمها وأنفقا  ة سوري  املاجستري واألستاذ إمي سوهيمي

لبداية إىل أوقاهتما وأفكارمها يف اإلشراف على هذه الرسالة وتكميلها من ا
 النهاية.



وأيضا يتقدم الباحث ابلشكر العميق لرئيس قسم اللغة اللعربية وأدهبا 
ومجيع األساتذة الكرام الذين قد علموا الباحث، وزودوه مبختلفة العلوم واملعارف 

 النافعة، وأرشدوه إرشادا حسنا إلمتام هذه الرسالة.

حملبوبني على وال ينسى أن يتقدم الباحث ابلشكر خاصة لوالديه ا
دعائهما يف إمتام هذه الرسالة لعل هللا جيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واألخرة. 
ويقدم الباحث أيضا الشكر إىل أصدقائه املكرميني الذين ساعدوه يف إمتام 

 الرسالة.

وللقراء عامة، حسبنا  ةوأخريا عسى هللا أن جيعلها انفعة للباحث خاص
هللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري ال حوال وال قوة إال ابهلل العلي العظيم 

 واحلمد هلل رب العاملني. 
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الوطنية يف  وصف إىل الدراسة هذه هتدف  من مود درويش حمل "  عاشق من فلسطني" قصيدة     القيم 

 زايدة املعرفة النظرية هلذا البحث إىلمن املتوقع أن تؤدي الفوائد .  دراسة اجتماعية   التحليل نظرية منظور
، بينما يهدف هذا البحث عمليًا إىل زايدة دافع الباحثني ليكونوا أكثر محاًسا يف تقدمي يف جمال التدريس 

املستخدم يف هذه الدراسة هو منهج وصفي ، بينما منهج  املنهج  التعليم.  عامل  علمية أخرى يف  أعمال 
هذا البحث من مجل حتتوي على قيمة حب الوطن ، بينما مصدر هذا البحث منهج نوعي. أتيت بياان ت 

هو   تقنيات  قصيدةاملعطيات  هي  البياانت  هذه  مجع  يف  املستخدمة  التقنيات  فلسطني.  من  عشاق 
، تقنية املعاجلة املطبقة يف هذا البحث هي تقنية التحديد وحتليل ا املستندات  لبياانت. وأظهرت مراجعة 

هناك أن  يف  6  النتائج  للوطنية  فلسطني" قصيدة    قيم  من  درويش حمل "  عاشق  )   مود  ( 1وهي 
)(loyality)الوالء  never giving)( الوحدة  4)  ،(unity)( ال تستسلم أبًدا  3، )  (bravery)( الشجاعة2، 

up)( ،5الرغبة يف التضحية )(swillingnes to sacrifice). 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai patriotism dalam puisi 

“Pecinta Palestina” karya Mahmoud Darwish dari perspektif teori analisis sebuah studi sosial. 

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang 

pengajaran, sedangkan penelitian ini secara praktik bertujuan untuk meningkatkan motivasi 

peneliti agar lebih semangat dalam menyajikan karya ilmiah lainnya. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif, sedangkan metode penelitian ini adalah kualitatif. Data 

penelitian ini berasal dari kalimat-kalimat yang mengandung nilai patriotisme, sedangkan 

sumber datanya adalah novel pecinta dari Palestina. Teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data ini adalah teknik telaah dokumen,. selanjutnya. Teknik pengolahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik identifikasi dan analisis data. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat enam  nilai patriotisme dalam novel Pecinta dari Palestina 

karya Mahmoud Darwish yaitu (1) kesetiaan, (2) keberanian, (3) pantang menyerah, (4) 

persatuan (pantang menyerah), (5) kesediaan untuk berkorban. 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث  .أ 

ال بد للفنان املثمر آو اآلديب احلق من ان يكون وليد عصره وابن بيأنه! بغري ذلك يصبح  يعترب

1منعز ال عن مصاير الشر.اآلدب آو الفّن شيئاً ضعيف اآلثر ضئيل القدر، بعيدا عن قضااي العصر، 
 

األدب هو تعبري عن التعبري اإلنساين يف شكل أعمال مكتوبة أو شفهية تعتمد على األفكار واآلراء 

والتجارب واملشاعر يف أشكال خيالية وانعكاسات للواقع أو بياانت أصلية مغلفة يف عبوات مجالية من 

الشعر والنثر. اآلول ما هو الشعر، يعّرف الشعر هناك قسمان من األدب، ومها  خالل الوسائط اللغوية.

لغًة هو الكالم املوزون املقّفى، أما تعريف الشعر اصالحًا فهو كالم مت أتليفه ليخدم مواضيع خيالية، وله 

أهداف هي الرتغيب والتنفري من شيء ما.والثان ما هو النثر إّن الّنثر لُغًة مأخوذ من املاّدة الّلغويّة نَ ثَر، 

 ى الّشيء وألقاه على حنو ُمتفّرق وُمبعثَر، ونَ ثَر الكالم: أي أرسله بال قافية أو وزن.أي رم

هناك أربعة عناصر يف األدب، وهي: العاطفة هي عنصر هام يف األدب،ومع علم األقدمني هبا، 

، فإن امسها مب يستعمل يف األدب العريب إال حديثا،كالذي قالوا عن األدب األملعاىن فيه عشق كثري
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  ٢٩٥)القاهرة: دار مصر للطباعة( ص:  توفيق احلكيم: فن اآلدب 

 

 



 

 

 

 

ولكن ليس فيه كلمة عشق. اخليال هو القدرة على إنتاج وحماكاة األشياء واألفكار اجلديدة يف العقل 

دون أي تدخل مباشر للحواس، وهو تكوين جتارب يف العقل، واليت ميكن أن تكون إعادة ابتكار جتارب 

فكرة هي كل ما يرتدَّد سابقة مثل الذكرايت مع تغيريات متخيلة، أو اخرتاع جتارب جديدة يف العقل، ال

على اخلاطر من آراء ابلتأمل والتدبر، وما خيطر يف العقل البشري، من أشياء أو حلول أو اقرتاحات 

 مستحدثة أو حتليالت للوقائع واألحداث.

فالفكرة هي نتاج التفكري، والتفكري هو أحد أهم ميزات النوع البشري فقدرة اإلنسان على توليد 

قدرته على االستنتاج والتعبري عن النفس، اآلسلوب أما ابلنسبة ألسلوب كتابة األفكار ترتافق مع 

الشخص فيختلف يف الكتابة، واملقصود ابألسلوب هو الطريقة اليت يرتب هبا مجلة واحدة جبملة أخرى،  

  ٢كما خيتلف الكتاب املختلفون يف أسلوب الكتابة.

العرب واضحون  ، وتبلور التيار الوطين فيهالوالء له والطاعة له  حب الوطن( تعين حب الوطن)

األسباب ، من بينها  القرن التاسع عشر ، وظهر هذا االجتاه نتيجة عدة ، وكمفهوم اجتماعي سياسي يف

أحد  السياق يؤكد الرتمجة والكتابة ، وهذا األمر الرتبية وحركة أورواب ، ونشرها إرسال بعثة علمية إىل

نشأ فيها ، ألنه  مع االرتباط العاطفي والتعلق التام مبحل الوالدة والرتبية يشعراملفكرين الوطنيني أن املرء 

 3احملل ومجيع األشخاص الذين يعيشون معه ، شعر ابرتباط داخلي هبؤالء الناس.

                                                             

٢
 ٢٩( ص:٢٠1٢أمحد أمني، النقد األدب )القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 

3
 3٠، ص ٢٠٠7،األردن، دار احلامد للنشر والتوزيع،  1العن  ايت، حمم  د عص  ام طربي  ة، الرتبي  ة الوطني  ة والتنشئة السياسية، طخت  ام  



 

 

 

 

األعمال األدبية العربية نالحظها يف تقدم الصعود واهلبوط يف العامل األديب تزايد أعداد املتحمسني 

أن األعمال األدبية العربية مهمة جًدا لدراستها فيها، وليس فقط غمر املشاعر ونتائج يف هذا الوقت 

اخليال من ذوي اخلربة من قبل املؤلف، واهلدف هو الرتفيه من خالل تقدمي اجلمال وإعطاء معىن 

 للحياة.جملتمع أوسع وليس يقتصر على اجملتمع العريب فقط

أما ابلنسبة لألفكار يف األدب فهي مهمة جًدا، وهي من األفكار اليت يناقشها شعراء الوطنية  

(: قَاَلْت ِإنَّ ٱْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلواقَ ْريًَة ٢7جبدية للدفاع عن الوطن، هذا كما ورد يف قصة القرآن. النمل )

.العالقة بني هذه اآلية والوطنية أهنا توضح يف هذه 344ِلَك يَ ْفَعُلونَ أَْفَسُدوَها َوَجَعُلوأَِعزََّة أَْهِلَها أَِذلًَّة وََكذَ  

اآلية مدى أمهية حب الوطن ألن حب الوطن هو الشعور ابلقتال والدفاع عن الوطن، لذلك أيخذ 

الشاعر هذه اآلية كدليل ملدى أمهية حب الوطن. ألن أمطار احلجارة يف بالدان أفضل من مطر الذهب. 

  ر.يف أرض شخص آخ

يف  تناقش هذه الدراسة قيم الوطنية اليت تتنظمن يف قصيدة "عاشق من فلسطني" حملمود درويش.

جمموعة من القصائد ميكن حمليب فلسطني أن يروا كيف أن اتريخ الفلسطينيني ونضاهلم من االستعمار، 

الوطنية ال تزال  والسؤال هو ما أسباب اليت نوءدي إىل القيم جبهد دؤوب، وروح ال تلني وروح وطنية.

الوطنية اليت نشأت من القومية اليت أفرزت صراعات أخالقية احتوت على  تعيش يف أذهان شباب اليوم؟

يشمل الكربايء العاطفي التاريخ وتوافر الذات املستعدين للتضحية لبناء والدفاع عن مصاحل  حب الوطن،
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أو السبب الرئيسي للتنمية وميكن أن ميكن توضيح أن حب الوطن هو أحد رأس املال  ومصاحل األمة.

 يفسر السلطة نيابة عن الشعب والقوة الدافعة نيابة عن األمة.

من الشرح أعاله أن الباحث حياول فحص قيم حب الوطن لدى جمموعة من حميب الشعر من 

جتاه يف اجملموعة الشعرية يروي الشاعر كيف يشعر الشاعر ابلوطنية  فلسطني اليت كتبها حممود درويش،

ثبت أن الروح الوطنية عظيمة لدرجة أهنم جترأوا على حماربة  وطنه الذي استعمرته دول أخرى حىت اآلن،

أما اجلانب اآلخر ملدى حب الوطن يف جمموعة من  االحتالل اإلسرائيلي الذي حدث يف دولة فلسطني،

نية يف كل مقطع من حميب الشعر من فلسطني، وهو الشاعر حممود درويش الذي كتب قصائده عن الوط

 مقطوعاته.

بناء على املشاكل السابقة حياول الباحث دراسة وجود قيم حب الوطن يف جمموعة من قصائد 

عناصر حب الوطن يف اجملال االجتماعي واردة يف جمموعة حميب الشعر من فلسطني، ومن . حممود درويش

ر حممود درويش من فلسطني موضوعا األسباب األخرى اليت متسك أبساس اختيار جمموعة من حميب الشع

 للبحث

ومن األمثلة اليت تدل على وجود القيم الوطنية يف قصيدة عاشق من فلسطني "أنت الرئة األخرى 

بصدري أنت أنت يف شفيت وأنت املاء، أنت النار!" ومن األمثلة جتد الوطنية يعين كيف الشاعر الثناء 

 .وطنهوالتباهي بوطنه الذي يشبه نفسه يعين حبه ل



 

 

 

 

. هناك قيم وطنية يف اجملتمع أو يف اجملتمع لذا من الضروري إعادة تفعيل قيم الوطنية من خالل 1

 مراجعتها من خالل جمموعة من حميب الشعر من شاعر فلسطني حممود درويش

، عندما دمرت إسرائيل 1٩48حممود درويش شاعر عاش من منفى إىل آخر، منذ أحداث نكبة  .٢

حممود درويش، الذي كان ال يزال يف السادسة من عمره، إىل الفرار إىل لبنان مع عائلته قريتها، اضطر 

 أبكملها. على وجه التحديد يف دير األسد، إحدى املستوطنات النائية يف لبنان.

والشيء املثري لالهتمام للغاية من جمموعة من حميب الشعر من فلسطني ألن املشكالت االجتماعية  .3

تعمارية يف فلسطني هلا خلفية يف خلفية الدولة الفلسطينية ووصف جملموعة من القصائد للحياة االس

قدرة حممود درويش على معاجلة الشعر إلهلام احلياة االجتماعية يف  الواضحة عن قيم الوطنية الواردة فيها.

 .فلسطني ليكون أكثر وطنية وال يتنازل عن االستعمار الذي تقوم به إسرائيل يف فلسطني

  البحث مشكلةب.  

حملمود  القيم الوطنية يف قصيدة عاشق من فلسطنيكيف أما املشكلة الىت تريد أن تبحثها   

 درويش؟

 غرض البحث ج. 

 القيم الوطنية يف قصيدة عاشق من فلسطني صورأما غرض البحث يف هذه الدراسة ملعرفة  

 حملمود درويش



 

 

 

 

 د. معاين املصطلحات

 ا. الوطنية

إن الوطن شجاع ال يتزعزع ومستعد للتضحية من أجل الوطن والدولة. أتيت حب الوطن من  

 مبعىن الفهم أي البطولة أو الروح البطولية."isme" مبعىن وطين و "patriot"كلميت 

الوطنية كمفهوم ألول وهلة نظن أنه مفهوم يفسر نفسه ببساطة، ولكن يف حقيقة األمر هو 

معرفة أدق تفاصلة، الوطنة بصورة عامة أفعال وعطاء ال شعارات راننة وكلمات، مفهوم معقد حيتج إىل 

 ٥يتفاوت الناس يف تعريفها و يف تصنيف أنفسهم منها.

 ةقصيد.ال٢

بشكل عام عمل أديب ينبع من التعبري عن مشاعر وأفكار الشاعر أو فيضاهنا. يتكون  قصيدةال

سلسلة من اللغات اجلميلة حتتوي على املعىن واإليقاع على أساس التعبري عن مشاعر الشاعر ب قصيدةال

 والقافية والبعد والشعر.

هو الكالم الفصيح املوزون املقفى املعترب غالبا عن صور اخليال البديع. وإذا كان اخليال  قصيدةال

على كل كالم تضمن خيال ولو مل يكن موزوان  قصيدةأغلب مادته أطلق بعض العرب جتوزا لفظ ال

 .مقفى. انه مكوان من أربعة أشياء وهي اللفظ والوزن واملعىن والقافية

                                                             

5
 ٢٠٢1ابرل  3  ، اتريخ االقتباسaljarida.comنبيلة شهاب، مفهوم الوطنة، اجلريدة،  



 

 

 

 

ذكر آلمحد الشايب العمدة من كتاب آصول النقد اآلديب، آن ابن رشيق آن يعرف الشعر ريذكر 

 عنا صره،فقال يف ابب حد الشعر بعد النية:

الشعر آلن من  املعن والقفية، فهذا هو حدّ وهي اللفظ والوزن و  انه مكنونة من آربعة آشياء،

الكالما موزوان مقف وليس بشعر لعدم الصنعة والنية كآشياء اتزفة من القرآن ومن كالما النيب صلى هللا 

عليه وسلم، وغري ذلك مما مل يطلق عليه آن شعر، وققبله قال فدّمة يف تعريف الشعر: انه قول موزون 

 6عىن، واآلسباب املفردات اليت حييتط هبا حد الشعر، وهي اللفظ والوزن واملعىن والتقفية.يدل على م

 ه. الدراسات السابقة

اما يف هذه الدراسات تكون الدراسات السابقة يف أعمال األدبية حملمود درويش، بل ال أحد  

 البحث املستخدم الذي يبحث عن شعر عاش من فلسطني. كما يلي:

 ا. إمان عبديل    

قبل حدثت هذا البحث، وجد الرسالة العلمية اليت حبث عن روءية العامل يف قصيدة "بطاقة 

هوية" حملمودرويش، كما حبثت إميان عبديل طالب يف جامعة حممد بوخياف املسيلة، تبحث عن روءية 

إميان عبديل يعن األلف  العامل يف قصيدة "بطاقة هوية" حملمود درويش. تشابه هذه الدراسة مع دراسة

حممود درويش. لكن ما خيتلف عن هذه الدراسة ودراسة إمان عبديل يكمن يف املوضوع حيث تستخدم 

                                                             

 .٢٩٥( ص.1٩4٥أصول النقد األديب، )القاهرة: مكتبة النهضة املصرية،  أمحد الشايب6



 

 

 

 

هذه الدراسة الشعر عيش من فلسطني بينما تستخدم إمان عبديل يف قصيدة "بطاقة هوية" حملمود 

  7درويش.

 بودي جهيونو . ٢
عملية عن ننيجة الوطنية كما حبث بودي جهيونو هذا حبث يوجد الرسلة  اما قبل أحدثت

الطلب يف اللغة العربية وأدهبا يف قسم اللغة العربية وآدهبا كلية اآلداب جامعة اإلسالمية احلكومية موالان 

تبحث عن رعية فلسطني يف القصيدة "حالة احلصار" حملمود درويش. تشبه هذه  مالك إبراهيم ماالنج،

 8ي جهيونو يعن يف األلف حممو درويش. مث ما خيلف يعن عن املوضع.الدراسة مع الدراسة بود

 . مراين أسوتنسأ3

كما لدراسات السابقة أن العديد من الرواايت قد طبقت علم النفس األديب عل الشعر. إحداها   

دراسة مراين أسوتنسأ يف روية "ايل أمي" حملمود درويش،أما التشابه يف الشاعر فقد درست يعن حممود 

رويش "عاشق من الفلسطيين" مع روية "ايل أمي". مث االختالف يف مراين أسوتنسأ هي أهنا لو هي د

 ٩حتليل علم النفس األديب واآللف يعن عن الوطنية يف قصيدة "عاشق من فلسطني.

 

                                                             

7
 .إميان عبديل: روءية العامل يف قصيدة "بطاقة هوية" حملمود درويش 

8
 بودي جهيونو، سوابلرتن رعية فلسطني يف قصيدة حالة احلصار حملنو درويش 

٩
 أمي" حملمود درويشمراين أسوتنسأ، حتليل علم النفس األديب على الشعر "ايل  

 



 

 

 

 

 منهج البحث و.

يف  هذا البحث من النوع املكتيب آي آهنا جتمع البياانت واآلخبار مباساعدة املواد املوجودة

الكتب والدراسة السبقة املتعلقة مبوضع هذا البحث. واستخدمون املواد املوجودة يف هذا البحث دراسة  

كيفية وهي البحث الحيتاج إىل تصميم فروض البحث وال تستعمل الباحث اآلرقام يف التفسري عن 

اللغوية يغري حماولة اآلنتاج. وآما منحج الذي استخدم الباحث يعين املنهج الوصفي وهو يصيف املظاهر 

آجياد العلل واآلسباب، آي البياانت اجملمعة ابلكلمة والصور وليس ابلرقام. لذا، هذا البحث من دراسة 

عرضا آي صّور صورة وعرض  –صورة وعرض  –وصفية كما يسمى ابصطالحها "وصفية" يعىن صّور 

 حث البسيط آبسط البحث.عرضا كما وجد وال غرّي وال نقص وال زاد يف موضوع البحث وهذا الب

منهج البحث الذي استخدم الباحث يف هذا البحث هو منهج حتليلي وصفي يصف قيم 

الوطنية يف جمموعة شعرية من "عاشق من فلسطني" حملمود درويش. البياانت يف هذه الدراسة من خالل 

 البحث عن املعلومات من الكتب واجملالت واملقاالت املتعلقة مبناقشة البحث.

م  ا الطريق  ة يف كتاب  ة ه  ذا البح  ث العلم  ي فتعتم  د الباح  ث عل  ى الطريقي  ة ال  يت قرره  ا قس  م الّلغ  ة وأ

بن   دا  –العربي   ة وأدهب   ا بكلي   ة اآلدب والعل   وم اإلنس   انية جامع   ة ال   رانريي اإلس   المية احلكومي   ة دار الس   الم 

 آتشية هو كتاب:

Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh.  



 

 

10 

 

 الباب الثاين

 ترمجة للمحمود درويش

 حياته ونشآة   . أ

حممود درويش شاعر ومؤلف فلسطيين انل العديد من اجلوائز عن أعماله األدبية ، وانل لقب 

عدن والوالدة والقيامة ومعاانة الطرد شاعر فلسطني الوطين. فلسطني تصبح يف عمله استعارة لفقدان 

 1.العلمية والنفي.

،  2يف وطن لعائلة سنية مسلمة يف قرية بريوا 1941آذار )مارس(  13 ولد حممود درويش يف

وهي قرية تقع بني عكا شرقًا واجلليل غراًب ، فلسطني.  وهو االبن الثاين للزوجني سليم وهورية درويش.   

كان والده مالك أرض مسلم.  والدته أمّية  لقد تعلم القراءة من قبل جده.  عندما كان يبلغ من العمر 

 ائلته عن أنفسهم يف لبنان.سنوات ، أحرق اجليش اإلسرائيلي القرية ابلكامل.  أبلغ درويش وع 6

، القرية اليت مت االستيالء عليها.  مث انتقلوا ندما عادوا إىل األرض اليت رأوهايف العام التايل ، ع  

وعاشوا يف دير األسد.  مل تكن هناك كتب يف منزل درويش ، وأول مقدمة للشعر كانت عن طريق 

يطاردوهنم.  كان شقيقه هو الذي دفعه لكتابة الشعر.   املغنني املتجولني الذين أفادوا أبن جنود االحتالل

عندما   1960؟  بدأ حممود درويش كتابة شعره وهو ال يزال يف املدرسة.  ُنشرت اجملموعة األوىل عام 
                                                             

حملمود درويش  ) دراسة حتليلية يف علم البيان ( جامعة ركين  كجااي التشبيه ابعتبار األدات يف كتاب عاشق من فلسطني 1 
 سلطاف طه سيف الدين اإلسالمية احلكومية جاميب

2
 Dayla Cohen-Mor, Mahmoud Darwish Palestine’s Poet and the Other as the Beloved, (Champ, Swiss : Springer 

Nature Switzerland AG,2019), hal. 3 
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( ، شهرة كأحد رواد شعر 1964عاًما.  مث اكتسبت جمموعته الثانية ، أوراق الزيتون ) 19كان عمره 

سي من موضوعات شعره هو مصري وطنه.  هذا بسبب الصراع الطويل الذي دام املقاومة.  والغرض الرئي

ستة عقود منذ احلرب العربية اإلسرائيلية ، مما جعل الشعراء الفلسطينيني مهيئني إلنتاج شعر املقاومة.  مت 

3.تضمني حممود درويش يف قائمة أفضل مخسة شعراء الذين يشار إليهم غالًبا ابأليقوانت
   

درويش الصراع بني فلسطني وإسرائيل أبنه "صراع بني ذاكرتني".  كتب إبراهيم املهاوي ووصف 

)مرتجم درويش( أن "هذه قصيدة يضرب هبا املثل".  كان درويش قد عاش حياة مستقرة.  يعيش يف 

ار عاًما يف املنفى ، عاد درويش إىل إسرائيل وز  26، بعد  1996لبنان وتونس واألردن وفرنسا.  يف عام 

القرية اليت ولد فيها من جديد.  منذ منتصف التسعينيات ، كان منزله يف رام هللا ، وسط الضفة الغربية 

، عندما احتلته  2002الفلسطينية ، املقر الرئيسي لياسر عرفات ، واندلع القتال مرة أخرى يف عام 

ميمورايل هريمان يف يف مستشفى  2008أغسطس  9القوات املسلحة اإلسرائيلية.  تويف درويش يف 

عملية جراحية يف الكبد.  درويش تزوج مرتني وليس له  12هيوسنت ، تكساس ، بعد أن خضع لـ 

أطفال.  "هذه األوصاف هي اليت جذبت الكاتب للبحث يف قصائد حممود درويش ، قصائد مشهورة 

عمره. ذاكرة النسيان ، يف الوطن العريب ، حىت أن بعضها أصبح أغنية ، وهو يف الثانية والعشرين من 

 الشعر والنثر.

                                                             

  
3
 Mahmoud Darwis Style Sheets Http//En.Wikipedia.Org/Wiki/Mahmoud Darwish (Di Akses Tanggal 2 

Oktober 2021) 
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 Ilāو  Biozotu Huwiyahلغة مثل اإلجنليزية والفرنسية.   35كما ترمجت أعمال درويش إىل 

Ummiy  و'An Insān  هي ثالث قصائد حملمود درويش.  القصائد الثالث هلا موضوع مشرتك ميكن

للمؤلف دراسته ، أال وهو موضوع حب الوطن.  حب الوطن هو احلب أو الوالء لبلد واحد.  أتيت 

الكلمة من اليواننية ومع ذلك ، كان للوطنية معاين خمتلفة من وقت آلخر ، ويعتمد معناها بشكل كبري 

اجلغرافيا والفلسفة.  على الرغم من أن كلمة الوطنية ُتستخدم يف عدة لغات إقليمية  على السياق و 

كمرادف للقومية ، إال أنه ال ينبغي اعتبار القومية جزءًا متأصاًل يف الوطنية.  بني اإلغريق القدماء ،  

مهور ، وليس جمرد كانت الوطنية تتكون من تلمس اللغة والتقاليد الدينية واألخالق والقانون والوالء للج

 التماهي مع الدولة القومية. 

خالل القرن الثامن عشر خالل عصر التنوير ، استمرت فكرة الوطنية يف االنفصال عن فكرة  

القومية.  يتم تعريف حب الوطن على أنه طاعة الناس والصدقة.  على سبيل املثال ، إعطاء الزكاة 

القوانني اليت كانت تعترب وطنية يف كل من الرؤى القدمية  وانتقاد العبودية وإصدار العقوبة على مجيع

واحلديثة للوطنية ، فإن املسؤولية الفردية جتاه املواطنني هي عنصر متأصل يف الوطنية.  إن موضوع حب 

الوطن املوجود يف عمل فين له أيًضا معىن أو معىن قد خيتلف ابختالف الفرتة اليت عاش فيها الشاعر.  

كاتب بدراسة موضوع الوطنية يف ثالث قصائد حملمود درويش.  يريد املؤلف أن يكشف ما لذلك اهتم ال

4إذا كانت الوطنية جتاه دولة فلسطني أو هلا معاين أخرى.
 

                                                             
4
 Patriotisme , style sheets https//id wikipedia.org/wikipatriotisme  
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قصيدة  28جمموعة شعرية من أتليف درويش بعنوان "عشيق من فلسطني". حتتوي املختارات على 

ى االحتالل اإلسرائيلي. ومن بني قصائده "السجن" موضوعها احلرية وآماهلا للشعب الفلسطيين عل

وإدراج حممود  assijnuالذي يُزعم أن احلكومة اإلسرائيلية قد ألفته أثناء منفاه. وهو مبين على قصيدة 

. شعر السجني هو فورة درويش العاطفية على اغرتابته والطبيعة املتغرية 1966درويش يف السجن عام 

لدايل موهند ، درويش أعاله. لذلك ، تريد هذه الدراسة الكشف عن املعىن الوارد يف القصيدة 

 5.سبة للكشف عن معىن الشعر.ابستخدام نظرية ريفاتري السيميائية ، ألن هذه النظرية مميزة جًدا ومنا

أن تكون انشطًا يف السياسة. واالنضمام إىل آلة احلزب الشرعية اإلسرائيلية.  شحممود دروي خرتا

بدأ يسلم جريدته للصحف العربية هناك. عمل رئيساً لتحرير جريدة االحتاد واحمللية اجلديدة. كالمها حتت 

،  1997،  1996،  1995،  1991مرات أعوام  رعاية احلزب الشيوعي اإلسرائيلي. مث ُسجن مخس

6م بسبب معارضة الدولة 1970، ووضع حتت اإلقامة اجلربية عام  1999،  1998
 

 يف العصر العريب احلديث ، ظهر شاعر كان صاخًبا جًدا ضد االستعمار يف فلسطني. هو حممود

لقد جعلت إسرائيل بسبب احتالهلا لفلسطني درويش معروفًا لدى الناس يف مجيع أحناء العامل ابسم 

(. تدور أعماله الشعرية يف الغالب حول احلرية واالستقالل ونفوره من 2020الشاعر الثوري )عامل ، 

رغم من إحلاح الوضع دولة إسرائيل. ونتيجة ملعارضته ، غالًبا ما ألقي به يف السجن مخس مرات. وعلى ال

وانتقادات النظام اإلسرائيلي املليئة ابالنتقادات ، إال أن ذلك مل يضعف انهيك عن إطفاء القوة القتالية 
                                                             

 
6
 Mahmoud darwish, pecinta dari palestina . terjemahan fanabil alim (Yogyakarta :diva press, 2020, hal 

165 
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للمقاومة. حىت يف السجن ، يواصل درويش تشجيع السكان الفلسطينيني من خالل كتابة الشعر على 

لك ، أثناء إقامته كالجئ يف مدينة حيفا ابإلضافة إىل ذدرويش.  مواصلة النضال من أجل االستقالل

 اإلسرائيلية ، ينشط درويش

حول معاانة الالجئني جراء  يكتب الشعر ويروي قصائده يف املهرجاانت. شعره يروي الكثري

نشرت يف اجمللة األدبية جديد نشره احلزب الشيوعي اإلسرائيلي )الراكة( وصحيفة   2مأساة النكبة 

اجمللة وأصبح عضوا يف حزب  ئيلي )ماابم(. ُعني درويش الحًقا حمررًا للثاينحزب العمل اإلسرا الفجر

ينشر درويش على نطاق واسع من قبل دور النشر اإلسرائيلية ،  الراكة اإلسرائيلي. العمل املبكر التايل

 وزارة الرتبية 2000القراء الفلسطينيون واإلسرائيليون. حىت عام  وشعره حيظى بشعبية بني اجلمهور

املناهج الدراسية يف إسرائيل. لكن ألسباب  تقرتح إسرائيل إدراج أعمال حممود درويش يف والتعليم

 معارضة قوية من املتظاهرين اليمينيني. رئيس الوزراء آنذاك ، إيهود ابراك ، سياسية ، ظهرت الفكرة

درويش  اش حممودع (.2008)كالرك ،  وصرح أخريًا أن البالد غري مستعدة لقبول الشعر الفلسطيين

7. 1973منظمة التحرير الفلسطينية عام  حياة املنفى منذ انضمامه
 

(. 2008إىل أراضي إسرائيل ، حيث يقع "وطنه" )مصاحلة ،  منذ ذلك احلني ُمنع من الدخول

 على أنه قرية أو مكان للوالدة.  يتم تفسري مصطلح وااثن )الوطن( بشكل ضيق يف الثقافة العربية

. احلياة كمنفى يعيش 1948منذ عام  وطنه فعلًيا هو قرية بريوا ، األراضي اليت حتتلها إسرائيلدرويش ، 

                                                             
7
 Muhammad Luthfi Zuhdi¸ Ruang Ketiga dan Konstruksi Identitas: Hibriditas dalam Karya Mahmoud Darwish 

Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia LINGUA, Vol. 18, No. 2, September 2021 hal 2  
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ماء. "وطنه" اختفى  غالًبا ما حتتوي أعماله على عبارات فقدان "الوطن" أو الشوق إىل األرض يف املنفى

تناقش هذه  له.خيلق "وطن" رمزي ويبين اهلوية الذاتية من خالل أعما جسداي ، لكن حممود درويش

حممود درويش. مت بناء عامل حممود درويش األديب من خالل العمل الذي  الورقة كيفية بناء اهلوية يف العمل

 إسرائيل ، ومنفي يعيش يف املنفى. مشاركته يف على خلفية حياة درويش كالجئ عريب فلسطيين يف ولد

 السياسة اإلسرائيلية والفلسطينية

، رمبا وجد السالم أنه فلسطيين ابلكامل وأنه  2008فيه درويش عام حبلول الوقت الذي تويف 

هو نفسه ابلكامل. أصبح الضغط على درويش مطلًبا أن يصبح شاعر األمة ، بينما يصر مرارًا على أن 

تكون فلسطني أمة جديرة ابلشعر. لذلك ، تكمن صمود األمة يف قدرة شعرها على التحمل ، والبقاء 

يف مكان شوقها ويف مسو مكانتها عندما تصل إىل املسلمات والبشر لتعريف  على صلة ، متجذرة

أنفسهم. يف هذه احلالة ، درويش كثري جدا وهم يف فلسطني. يرحب ابستمرار بقراء الشعر 

 8والفلسطينيني

 ب. أعماله األدبة

كمنارة للشعر العريب ، حصل درويش على العديد من اجلوائز من دول خمتلفة ، منها جائزة   

 لينني وجائزة ،( 1982)( من رابطة الكتاب األفارقة األفارقة ، وجائزة ابن سينا 1969اللوتس )

ىل ذلك. ( ، وما إBelltre Knights 1960)و  Knights. ليرت لفرنسا الفخرية والنجمة ،( 1983) للسالم

                                                             
8 Khaled mattawa, Mahmoud Darwish: The Poet's Art and His Nation, university press, 2004 hal 4 
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كما تُرمجت كتبه الشعرية إىل لغات خمتلفة ، مبا يف ذلك الفرنسية واإلجنليزية والروسية والسويدية 

( ، 1964واإلسبانية واألملانية واهلولندية واجملرية والبولندية وما إىل ذلك. من بني أعماله: أوراق الزيتون )

( ، أبو 1969وميات جوري الفالحني )( ، ي1966( ، عشق من الفالحني )1966أصفري بال أجنية )

9(.2020( عويش. والعديد من األعمال اليت كتبها )عامل ، 1972نوايح( من نوى ) 19بطي تنهيب )
 

 

                                                             
9
 Mukhotob Hamzah, Muhammad Barrunnawa, Representasi Keresahan Mahmoud Darwish dalam Puisi al - Sijn :  

Kajian Semiotik Riffaterre Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesi Vol. 18, No. 1, 

April 2021 hal 28  
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 الباب الثالث

 اإلطار النظري

قرأ الباحثة أن النظرشة  ،مو   ويش سابقا حمل ة هي كما شرحت الباحثة أن موضوعا هلذه الرسال

 اجتماعية أ بيةذه املوضو  هي النظرشة املتعلقة هب

 اجتماعية أدبية ية نظر مفهوم  . أ

الوطن يف األفالم ، شتم األساس النظري هو أساس املؤلف للوقوف فيلذلك ، يف تقييم قيمة حب 

 .هنج لعلم اجتما  األ ب استخدامه

من اجلذو  علم اجتما  األ ب أييت من كلميت علم االجتما  ياأل ب. علم االجتما  أييت من

" اليت تعين "اجملتمع" socius / sociusمصطلح "علم االجتما " مأخوذ من الكلمة اليواننية " واالجتماع

اليت تعين العلم. علم االجتما  هو  واسة أصل اجملتمع ، يعلم االجتما  هو  واسة " logo / logosيكلمة "

العالقات اإلنسانية يف اجملتمع بشكل عام. أي مبعىن علم االجتما  هو علم شدوس قصة أي أصل يمظهر 

سة موضوعية السوسيولوجيا هو  وا اجملتمع ، من يظيفة األفرا  يف اجملتمع أي العالقة بني األفرا  اآلخرشن.

عن انسانية يف جمتمع  مع قضية اجتماعية. أما األ ب كالعلم االجتماعي شتعلق ابإلنسان. كما نعلم أن 

األ ب اخرتعه اإلنسان، أما اإلنسان جزء من اجملتمع، يالغرض من اخرتاعه أن شفهم ي شتمتع يف حياته 
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ترتبط مظاهرة  1  اآلراو األ بيةاالجتماعية. يعلى ذلك سوسيولوجيا األجاب هو  واسة اجتماعية يف

 2األ ب االجتماعي ابلنص االجتماعي لفهم االنضباط األ يب

األ ب االجتماعي ، األ ب االجتماعي ، لأل ب ، ألكل اجملتمع. أان ال أفهم األ ب من 

)حماكاة أفالطون( لأل ب يليس للحقيقة. ابلنسبة لأل ب الالياعي ، أعترب أن صاحب اجملتمع شلتقي 

 3لناس. عالقتها دأ ب اجملتمع الذي شقف يواءها ، لشإشاوة ل ى أ ب اجملتمعاب

اجملتمع ، مما  أن هنج علم اجتما  األ ب هو عالقة العمل مع جيا ل  Wellek and Warrenيفًقا لـ 

األ ب  تعكس يتعرب عن اجلوانب االجتماعية القائمة. مقاوبة شعين أن األ ب هو تعبري عن مشاعر الناس

 عملية فهم من اجملتمع للفر . أيضح ذلك االجتماعي شتم من خالل حتليل البشر يف اجملتمع ، عن طرشق

 األ ب مع اجملتمع ، لذلك ، ميكن القول أن النهج االجتماعي هو يف األساس عالقة يثيقة بني عمل

4علم اجتما  األ ب مستوحى من حالة اجملتمع.
 

 Wellek)التصنيف  بيات الدواسات االجتماعية هلا ثالثةأ  فيما شتعلق ابملناهج املختلفة ل

Warren )مؤلف.  علم اجتما  األ ب يف علم االجتما   ، علم اجتما  املصنف،علم اجتما  املؤلف 5؛

                                                             
1
)سووااباي : جامعة ومحة فيتا، "صرا  اجلنس يف وياشة أحالم النساء احلرمي لفاطمة املرنيسي ) واسة أ بية اجتماعية("،  

 11-1٠م(، ص 2٠1٨سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سووااباي،
2
مطيعة وفدا أهلة، "القيم الدشنية يف سووة القصص ) واسة األ ب اإلجتماعي("، )سووااباي : جامعة سوانن أمبيل  

 11م(، ص 2٠1٩اإلسالمية احلكومية سووااباي، 
3
 ٢١املرجع السابق, ص عفيف محيدي زشن،                  

4
 Damono, Sapardi Djoko. 2002. Pedoman Penelitian Sastra. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional. 
5
 Wellek dan Warren. 1990. Teori Kesusastraan. Terjemahan Melani budianta. Jakarta: Gramedia. 
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يف  شركز على علم اجتما  األعمال األ بية علماء االجتما  يالباحثني من التصنيفات الدواسية الثالثة

كموضو  للدواسة أم  مشكلة يف العمل األ يب نفسه النص. علم اجتما  النصهذه احلالة علم اجتما  

 ضمنًيا يف األ ب يماذاكن اهلدف. ماذا

ثالثة أنوا  من املناهج يف علم اجتما  األ ب هي   لتوضيح نظرشتهم ، ذكر يالني يياون أن هناك

 كما شلي:

الكتاب كجزء من اجملتمع  التفسري. علم اجتما  املؤلف. معىن علم اجتما  هذا الكاتب هو 1

 املؤلفات. الذي خيلق األعمال

تتم األعمال األ بية من  . علم اجتما  املصنفات األ بية. هذا هو حتليل اجلوانب االجتماعية ل2

 فيما شتعلق ابلظريف االجتماعية يف اجملتمع. أجل الفهم يالتفسري

علم االجتما  للقراء الذشن  شيئني يهو  واسة. علم اجتما  القراء. الدواسة اليت تؤ ي ل ى 3

  األثر االجتماعي للمصنفات األ بية. شفسرين األعمال يالدواسات األ بية

القيمة  حب اجلماعات أي األمم ياالستعدا  لدعم القيم قيمة حب الوطن مرجعية أي مبدأ شنعكس

األمة  احلفاظ على اهلوشة ياحلفاظ عليها األمة ، هناك وغبة يف فيه. تشمل الوطنية املواقف اليت تفتخر هبا

الوحدة يالثبات  ياحلياة االجتماعية املوجو ة يف جمتمعها. شذكر عدة قيم للوطنية يهي الوالء يالشجاعة

 على النحو التايل ياالستعدا  للتضحية ، أما التفسري
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. تُعّرف 6ل األشياءاللغة: القيمة هي لحدى القيم يأصلها ياي ألهنا حتل حم ىف القيم الوطنية قيم

القيم يف املصطلحات على النحو التايل: احلكم الذي شتخذه الشخص بشأن شيء ما ، مسرتشًدا 

مبجموعة من املبا ئ ياملعاشري املقبولة يف الشرشعة ، ياليت حتد  السلوك املرغوب ياملرغوب فيه. الوطن يف 

 ياجلمع هو الوطن. الوطنية مرتبطة ابلديلة. اللغة هو البيت الذي تعي  فيه ، يهو يطن البشر يحملهم ،

يف اجملتمع ، ترتبط  خصائص جمر ة ، لكنها تصبح  لياًل للحياة القيمة هو الشخص جتاه شيء ما

من قبل البشر ل ى البيئة احمليطة ميكن أن تكون أشًضا  القيم اوتباطًا يثيًقا ابإلجراءات االجتماعية املتخذة

يفًقا للقاموس اإلندينيسي الكبري )، فإن ,  لذا  م وبط هذه القيمة بهسوف شسعد حىت معياوًا للشخص

 حمتوى كثري أي أقل ؛ معدل ياجلو ة. السمات )األشياء( اليت تكون مهمة أي مفيدة القيمة هي

اجملتمع ،  سيفعلون أي شيء لكسب قيمتهم اخلاصة فيه لألنسانية. لذا قيمة الشيء الذي شصبح بشرايً 

 أتثري على حياة الناس. هلا صفة ميكن أن تعطيها أي ألن القيمة

البطولة أي البطولة ، أي "البطولة" ي  أتيت الوطنية من كلمة "يطين" ي "لشسم" اليت تعين الشخصية

لن تعرشف  لنكلرتا ، ميكن أن تكون هذه التضحية يف شكل تضحيات ما شة يجسدشة. "الوطنية" يف

، حماوب لدشه ويح  7املاء ، حماوب حقيقي دفا  عنها  ائًماحب الوطن هو موقف من حب األوض أي ال

                                                             

 
6
 .11 ص. 3ه ( ، ط  1414بيروت : دار صادر ، بن منظور ، لسان العرب ، )   

 . ۱ه ( ، ط  1421احملكم ياحمليط األعظم . ) برييت :  او الكتب العلمية ،   7 
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ويحه لتقدم يجمد  يموقف يسلوك حب للوطن حيث هو على استعدا  للتضحية بكل شيء مبا فيه

٨ياز هاو اجملموعة
 

جامعة مشال  شذكر الوطنية ابإلندينيسية. ششاو لليها ابمسالبطولة موقف حب للوطن بو شونو

لشيء ما ، حىت  الوالءبال ه من خالل االستعدا  للتضحية يعدم االستسالم ي الدفا  عن  سومطرة

 أشاو لليها شخص يف جمموعة اجتماعية أي بلد. أصبحت الوطنية موقًفا للزامًيا

حب الوطن ابعتباوه اوتباط الشخص مبجموعته  ، ذلك Devitaيف  Staub، شوضح وقم آخر

يف تعرشف  ك( ، شتضمن هذا االوتباط وغبة الفر  يف ذلكاألمة ياحلزب السياسي يما ل ى ذل )عرقي ،

يطين  كن خملصا. هناك وغبة من الفر  يف أن شكون عاطفًيا نفسه يف جمموعة اجتماعية يف اليوم التايل

من خالل لظهاو  األمة اليت خيتاوها حىت شظهر الفر  حبه ألنه ششعر أنه أصبح جزءًا من جمموعة أي

شؤكد  من بعض العباوات أعاله ميكننا أن نستنتج تلك الوطنية فضل للمجموعة.االستعدا  لفعل ما هو أ

من خالل اإلجراءات اليت حتتوي على فوائد  على الشعوو ابحلب جتاه اجملموعة الذي شظهر بعد ذلك

٩لجيابية.
  

Black, T. dan Schmidt, P يشذكر
معاين خمتلفة. القومية أكثر هيمنة  أن الوطنية يالقومية 1٠ 

احلب يالوالء. حب  يتسليط الضوء على التفوق على الديل األخرى ، بينما تتحدث الوطنية أكثر عن

                                                             

 

9
 Devita, Irma. 2014. Sang Patriot Sebuah Epos Kepahlawanan. Yogyakarta : Inti Dinamika 

10
 Black, T. dan Schmidt, P. 2003. “National Identity in a United Germany: Nationalism or Patriotism? An Empirical 

Test With Representative Data. Jurnal Political Psychology. 24 (2):289-312. 
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من أجل األمة يالديلة. أتيت الوطنية من كلميت  الوطن موقف شتسم ابلشجاعة يالثبات يالتضحية ابلنفس

 نية" يف اللغة اإلجنليزشة.البطولة أي البطولة ، أي "البطولة" ي "الوط "يطين" ي "لشسم" اليت تعين الشخصية

  (.MacIntyre inميكن أن تكون هذه التضحية يف شكل تضحيات ما شة يجسدشة )

القيمة  حب اجلماعات أي األمم ياالستعدا  لدعم القيم قيمة حب الوطن مرجعية أي مبدأ شنعكس

األمة  اهلوشة ياحلفاظ عليهااألمة ، هناك وغبة يف احلفاظ على  فيه. تشمل الوطنية املواقف اليت تفتخر هبا

، يهي الوالء يالشجاعة  11شذكر عدة قيم للوطنيةBudiyono ياحلياة االجتماعية املوجو ة يف جمتمعها. 

 ،الوحدة يالثبات ياالستعدا  للتضحية ، أما التفسريعلى النحو التايل :

 (loyality) الوالء .1

 زام ابلقيم املتفق عليها بشكل متبا ل.اجملموعة يااللت الوالء هو موقف متسك به  ائًما     

سهل. أن تكون خملًصا شعين أن تفي بكل الوعو  ة الوالء شعين أشًضا التزاًما ال ميكن كسره

يف احلياة شتم مالحظتها  الوالء قيمة عالية ي يحنافظ عليه  ائًما مع االلتزام الكامل. املقطوعة

مملوكة لشخص  شكل أي موقف من حتدشد ذلكهو  احلياة البشرشة. جوهر الوالء يف كل مكان

يف هذه الدواسة ، املوقف  األمة ياألسرة يالشرشك. يمع ذلك، ما ، ميكن أن تكون للديلة ،

 صفحة. من املفرتض أن تكون خملًصا للقرشة املخلص أن

 

                                                             
11

 Budiyono, Kabul. 2007. Nilai-nilai Kepribadian dan Kejuangan Bangsa Indonesia. Bandung: Alfabeta 
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 (bravery) . الشجاعة2

االحتماالت ، أي القلق بشأن أسوأ  الشجاعة هي املوقف من القيام بشيء ما بدينه

املخايف اليت  لدشك الشجاعة لتكون قا وًا على التصرف حبكمة  ين طغيان الشخص الذي

حتقيق أهداف مشرتكة  ين  األشخاص الذشن لدشهم  افع كبري ل هي يف الواقع هلوسة.

 خوف من املخاطرة

 (unity). االحتا 3

ن خلفيات اجتماعية يلقليمية الذشن أيتون م الوحدة هي جهد األفرا  أي جمموعات اجملتمع

استخدم اسم الوحدة كهوشة يكن  يالدشن مث شتحدان لتشكيل يحدة جدشدة ي يثقافية خمتلفة

املساياة يف املصري لكل عضو من  من جمموعته. تشكيل هذه الوحدة شرجع ل ى يجو  فخوواً 

 منهم لألفضل. مًعا لبناء قوة صلبة لتغيري املصري أعضاء الوحدة حبيث

 (never giving up) تستسلم أبدا. ال4

، فعل شيًئا ، يكن  ائًما متفائاًل ال تستسلم أبًدا هو موقف ال شتم تثبيطه بسهولة يف احلياةا

، حتقيق اهلدف يف مواجهة العقبات املختلفة ، اعمل  ائًما جبد بسهولة تنهض من الفشل

 افرتض أن العقبات / العقبات موجو ة  ائًما يف

 مواجهته.كل نشاط جيب 

 (willingnes to sacrifice) . على استعدا  للتضحية5
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اإلخالص يف لعطاء شيء خيص  على استعدا  للتضحية هو املوقف الذي شعكس الرغبة ي

ميكن  سوف شسبب املعاانة ألنفسهم. على استعدا  للتضحية أشضا شخص آخر ، وغم ذلك

الصا ق يشضع مصاحل اآلخرشن على  تعرشفها على أهنا املواقف يالسلوكيات اليت شقوم هبا

 شخصي. مصلحة
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 الباب الرابع

 درويش حملمود القيم الوطنية يف قصيدة عاشق من فلسطني حتليل

 حملمود القيم الوطنية يف قصيدة عاشق من فلسطني صورة لالباب تريد الباحث أن حتل ايف هذ 

حب الوطن هو موقف حب للوطن يدافع به ساسية يف هذا البحث هي حب الوطن القيم األ، درويش

لذلك ، تولد قيمة حب الوطن يف   التضحية ابلنفس والوحدة والصالبة والوالء لشيء ما املرء عن وطنه

 حب الوطن يغذي الروح الوطنية عندهواجلماعات جتسيًدا للحب لوطنهم  األفراد كل إنسان

 املشاكل أو النزاعاتتنشأ

 قصيدةحملة عامة عن  . أ

احلديث عن حممود درويش مثل فتح صفحات اتريخ أمل الشعب الفلسطيين ومقاومته ضد 

. كلمتان: املقاومة واألمل مت اختيارمها عمدًا ألهنما يصفان الواقع 1948االحتالل اإلسرائيلي منذ عام 

ضم عنف احلقيقي للشعب الفلسطيين: ال يريد. لتقدمي واألمل. إهنم يفهمون جيًدا أمهية الكرامة يف خ

1.الوحشي الذي يصبح حياهتم اليوميةإسرائيل 
 

 درويش حملمود القيم الوطنية يف قصيدة عاشق من فلسطنيمفهوم صورة  . ب

يف هذه الدراسة ،مت وصف قيم حب الوطن الواردة يف شعر العشاق من فلسطني يف  

 االقتباسات الواردة يف القصيدة ابلنسبة للقيم الواردة على النحو التايل: 

                                                             
1
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 فهي: قصيدة يف القيم الوطنية وأما عناصر

 الوالء  .1

 اجملموعة وااللتزام ابلقيم املتفق عليها بشكل متبادل. اإلخالص الوالء هو موقف متسك به دائًما 

أن تكون خملًصا يعين الوفاء جبميع الوعود والوفاء هبا  يعين أيًضا التزاًما ال ميكن كسره بسهولة. إىل

 مع االلتزام الكامل  دائًما

يف املنع األول قصيدة عاشق فلسطيين عندما يكون   قيمة الوالء يف هذه الرواية، يظهر جانب 

 كتعبري التايل: ،تدل على والء الشعب الفلسطيين 

عيونك شوكة يف القلب توجعين ..و أعبدها و أمحيها من الريح و أغمدها وراء الليل و  
جرحها ضوء و جيعل حاضري غدها و أنسى ، بعد حني ، أبان مرة األوجاع .. أغمدها فيشعل 

 2.كنا وراء ، الباب ، إثنني كالمك كان أغنية و كنت أحاول اإلنشاد ،! ....
إن قيمة الوالء “ أغمدها وراء الليل و األوجاع  و "قصيدة عاشق فلسطيين  من مقتطفات " 

القصيدة تظهر قيمة الوالء لدولة فلسطني اليت ترىب من اليت تظهر يف اقتباس هذه القصيدة ، يف هذه 

هنا ميكننا أن  خالل أتليف القصيدة اليت سيحميها دائًما بلد فلسطني من هجمات العدو. كلمات "

مث كلمات  نرى أنه سيحمي دائًما من آالم املعاانة ، ومعىن املعاانة هنا هو وابل من اهلجمات القادمة ،

وهذا يدل على أن ما حيدث اآلن للشعب الفلسطيين  "جرحها ضوء و جيعل حاضريفيشعل  األغنية "

                                                             

2
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هو مسؤوليته ، ألهنا ستحدد مستقبله ، وابلتايل فإن كلمات األغاين هي شكل من أشكال الوالء الذي 

 هو أحد عناصر الوطنية.

كما يتم تصوير جانب الشخصية على شكل معرف  ل اهلووجوانب الشخصية اليت تتشكال 

عندما تتخيل ران مشاعرها عندما تقابل والدها الذي تركها لفرتة طويلة، كما هو موضح يف االقتباس 

جلست ران يف مكتب احملامي تشعر ابلتوتر الشديد، و تفرك يديها يف عصبية وتنظر اللباب "التايل:

 د أخربوها أبني احلني واآلخر ، منتظرة دخول احملامي، لق

 الشجاعة قيمة .2

 القلق بشأن أسوأ ما ميكن ، وإظهار املوقف الشجاعة هي املوقف من القيام بشيء ما بدونه قيمة 

ميكن أن يزعزع قوة املرء.  الشجاعة ستكون قادرة على التصرف حبكمة دون أن يطغى عليها اخلوف

تفكر جيب أن  الناس الذين لديهمالشجاعة أن يكون لديك دافع كبري لتحقيق األهداف املشرتكة بدون

 يف تقاسم أنواع

 ، كما هو مذكور يف االقتباس التايل:الشجاعة قيمةخالل اجلولة الدراسية ، وجدت الباحثة أن  

لو كان يل برج ، حبست الربق يف جييب و أطفأت السحاب .. لو كان يل يف البحر أشرعة ،  
 أخذت املوج و و نومت العباد اإلعصار يف كفي اهرتأت على األرض اخلراب 

 
يظهر شكل قيمة الوطنية ، أي قيمة شجاعة الشعب الفلسطيين كما القتباس أعاله هو  

لو كان يل يف البحر  ”كن مالحظة أن يف القصيدة صوت ،حددها حممود درويس يف قصيدته ، ومي
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هذا يعين أن شجاعة الشعب الفلسطيين “أشرعة ، أخذت املوج و و نومت العباد اإلعصار يف كفي 

الغزاة قوية جدا ومليئة ابحلماس. انظر شكل نضال الشعب الفلسطيين يف الكفاح من أجل يف حماربة 

 استقالله.

 ، يتم توضيح جانب الشخصية لألان أيًضا يف االقتباس التايل:ومن ذلك ايضا

استجمعت شجاعتها وهتفت: أان ال أعتربك زوجي، ولست مستعده أن أكون زوجتك، هذا  
بناء على صفقه. أان، لذا أان أريدك أال تنتظر مين شيئا، أي شيء. لقد علمت قلىب   الزواج مت
 3" القسوه،

مت تصوير هذا املوقف املعارض أيًضا يف االقتباس أعاله ، حيث شوهد عندما أعربت ران  

ا بوضوح عن كراهيتها ، حىت أهنا اعتربت زواجها جمرد عقد ، ولن ُيطلب منها أي حقوق ، وكان قلبه

 ميًتا. لقد غطى جانب األان شخصيته ألنه يريد إرضاء اهلوية لتحقيق السعادة.

ابإلضافة إىل ذلك ، فإن العناد هو أيًضا جانب من جوانب هيكل الشخصية يف شكل األان  

 عندما ال يستمع إىل كلمات أخرى غري ما يريد ، كما هو موضح يف االقتباس التايل:

يستوقفها. هتف: أريد التحدث معك. جذبت ذراعها وهتفت: وأان وحلق هبا وأمسك ذراعها  
ال أريد أن أحتدث معك، ولكنك جيب أن تفعلي. عقدت ذراعيها على صدرها وهتفت: ومن 

 4سيجربين على فعل ما ال أريد.
 

                                                             

 1966، القطب ،  عاشق من فلسطني ،مود درويشحم3
4
 1966، القطب ،  عاشق من فلسطني ،مود درويشحم 
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، من الواضح جًدا أن جانب األان املوجودة يف ران شغوف جًدا ، وال ميكنه من النص السابق 

مشاعره ، فهو يقول ما يريد دون االهتمام مبن من الواضح أنه ال يزال ال يريد أي شخص أن التحكم يف 

 يتحكم يف حياته حىت لو كان أمر والده.

 الحتادا .3

الذين أيتون من جمموعة متنوعة من اجملاالت  جهد األفراد أو جمموعات اجملتمع ذاالوحد ه 

األداين لتشكل وحدة جديدة واستخدام اسم الوحدة كهوية مث تتحد  االجتماعية واإلقليمية والثقافية و

 اجملموعة. تشكيل هذه الوحدة يرجع إىل تشابه املصري. وتصبح مصدر فخر لـ

هي  القيم الوطنية من خالل دراسة معمق وجد الباحث أن هناك جانب من جوانب يف شكل 

الفجر و ال نسمع سوى النصر فكل ال نقشع سوى  ":الوحدة واليت ميكن رؤيتها على النحو التايل

مترد يف األرض يزلزلنا و كل مجيلة يف األرض تقتلنا و كل حديقة يف األرض أنكل حبهعم إعرب و ال 

 5" خنجل. ..

من مقتطفات القصيدة يظهر أن وحدة الشعب الفلسطيين ضد االحتالل ، ،من العبارة السابقة 

د من أجل النصر ، ولن يسمعوا إال صرخة النصر القصيدة هي صورة حممود درويس عن فلسطني تتوح

                                                             

5
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، كما يظهر يف  مهما كانت العقبات كبرية. هزهم ، ال يسمعوهنا. معوقات الوحدة يف نيل االستقالل

 االقتباس التايل:

 ال تستسلم أبدا  .4

افعل شيًئا ، وكن دائًما متفائاًل ، وارتفع  ال تستسلم أبًدا هو موقف ال يُثبط عزميته بسهولة

افرتض أن هناك دائًما  تواجه عقبات خمتلفة ، اعمل دائًما جبد لتحقيق األهداف ، بسهولة من الفشل يف

واجه. إن هذا املوقف الثابت الذي أظهره حممود درويش  عقبات / عقبات يف كل نشاط جيب القيام به

ا ، كما يتضح من يف هذه القصيدة هو أن الشعب الفلسطيين ال يستسلم أبًدا للبقاء والنضال دائمً 

 االقتباس التايل:

ألين على األرض سائح ! خييل يل أن خنجر غدر سيحفر ظهري فتكتب إحدى اجلرائد : 

 " كان جياهد " 

يف نص القصيدة هذا ، يظهر املوقف الوطين للفلسطينيني يف القتال ، واملوقف الذي ال يتزعزع كما       

الوطنية عندما يريد حماربة أعدائه على الرغم من أن حياته هو موضح يف هذه القصيدة يظهر موقًفا من 

 مث يظهر يف آية قصيدة الرب معرضة للخطر.

أن فمي سوف يبقى مدمى على الرمل و العوسج فشكرا ملن حيملون توابيت أمواهتم ! و 

 !  7عفوا من املبصرين أمامي الفتة النج يف ليلة ال 
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ت يظهر يف كلماته ، وسيظل فمه ينزف ، مما يعين أنه سيبتلع كل يف هذا املقطع ، يظهر أن املوقف الثاب

 .شيء للقتال والدفاع عن بالده

 على استعداد للتضحية .5

اإلخالص يف إعطاء شيء خيص شخًصا آخر  على استعداد للتضحية هو املوقف الذي يعكس الرغبة و 

تعرف أبهنا املواقف  ميكن أيضاإحلاق املعاانة ابلنفس. على استعداد للتضحية  ، حىت لو كان كذلك

جاء ذلك يف  وضع مصاحل اآلخرين على املصاحل الشخصية والسلوكيات اليت يتم تنفيذها بصدق و

 االقتباس التايل:

و حيد مع اجلمجمة ألين صنعت مع اآلخرين مخرية أايمنا القادمة و أخشاب مركبنا يف حبار الرماد 

سائح ولو نبضة واحدة تعيد احلياة إيل لو أين أفارق خييل يل أن عمري قصري و أين على األرض 

 شوك مسالكنا الصاعدة لقلت ادفنوين حاال أان توأم القمة املارده !!

إن موقف الوطنية الواردة يف مقطع القصيدة هذا ، أي موقف االستعداد للتضحية من أجل الوطن 

قد أن عمري قصري جًدا وعلى هذه والوطن كما رأينا يف االقتباس أعاله ، تظهر الكلمات اليت أعت

هذا يدل على أنه على الرغم من أن احلياة قصرية جًدا ، إال أن النضال  -األرض أان جمرد مسافر 

 سيستمر يف التضحية من أجل بلده للحصول على االستقالل.
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 الباب اخلامس

 خامتة

 النتائج . أ

  الوطنيةقيم العن  بناء على نتائج التحليل الذي مت يف الفصل السابق وخلص الباحث إىل أن 

قيم الحممود درويش يظهر  قصيدةواخلالصة أن  شق من فلسطني ميكن استخالصهاايف شعر ع

  :الوطنية كما يليالوطن من أبيات شعره.تشمل استنتاجات  الوطنية

الوالء هو الذي ، على الرغم من قصف اإلسرائيليني لبلده فلسطني ، إال أهنم ما زالوا يدافعون   .1

. قيمة الشجاعة يف قصيدة العشاق من فلسطني هي ثباهتم على ويقاتلوا ضد صهاينة إسرائيل

تال حىت موقفهم ، وهم يواصلون القتال ، رغم أهنم ال ميلكون سالًحا ، إال أهنم ما زالوا شجعاًًن للق

الوحدة على الرغم من أهنم يف حالة من الفوضى ويف القنبلة إال  االحتاد، وذلك .ابحلجارة واحلصى

ال تتخلوا عن املقصود أهنم ال يستسلمون أبًدا رغم ال تستسلم أبًدا، وذلك . أهنم ما زالوا متحدين

إهنم على استعداد للتضحية، . أهنم ال يستطيعون فعل الكثري لكنهم لن يتخلوا عن الصهاينة إسرائيل

 .مستعدون للتضحية من أجل وطنهم رغم أن حياهتم معرضة للخطر يف القتال من أجل وطنهم
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 ب. التوصيات

 يفالرجاء للطلبة بكلية االداب و العلوم االنسانية قسم اللعة العربية و ادهبا ان يكشفوا أسرار " .1

 .قصيدة" "عاشق من فلسطني"

بية ااألداجتماعية األداب و العلوم االنسانية ان يوفر الكتب املتعلقة مبسائل الرجاء لعميد كلية  .2

 والعلوم االنسانية بايف مكتبة كلية األد
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 muhammadikhlasillah@gmail.com : الربيد الإللكرتوين

   082216199955  :   اهلاتف
 أّفن :  إسم األب

 موظفو اخلدمة املدنية املتقاعدون :   العمل
 جوحري :  إسم األم

 موظفو اخلدمة املدنية املتقاعدون :   عملال
 قرية أتيوك ، مستوطنة المتيواب ، مقاطعة سومليوم ، مقاطعة أتشيه بيسار :   العنوان

 
 : التعليم اثنيا

 سومليوم  ٢املدرسة االبتدائية العامة  : . املدرسة اإلبتدائية١



(٢٠١١-٢٠٠٥) 
 (٢٠١٤-٢٠١٢املدرسة الثانوية معحد دارل العلوم العصري ) : . املدرسة الثانوية٢
 املدرسة العالية معحد دارل العلوم العصري  :  . املدرسة العالية٣

(٢٠١٧-٢٠١٥) 
 قسم اللغة العربية وأدهبا لكلية األداب و العلوم اإلنسانية جامعة الرانريي  .٤

 (٢٠٢٢-٢٠١٧اإلسالم احلكومية )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

DATA PRIBADI 

Nama     : Muhammad Ikhlasillah 

Tempat tanggal lahir  : Banda Aceh, 21 juli 1999 

Jenis kelamin   : Laki - laki 

Agama    : Islam 

Kebangsaan   : Indonesia 

Status perkawinan  : Belum Menikah 

Pekerjaan   : Mahasiswa 

Alamat    : Desa Ateuk , Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar 

Email    : muhammadikhlsillah@gmail.com 

No Hp    : 082216199955 

RIWAYAT PENDIDIKAN 

SD\MI    : SD Negeri 2 Seulimeum (2005-2011) 

SLTP\MTS   : MTsS Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh (2012-2014) 

SLTA\MA   : MAS Dayah Modern Darul Ulum  Banda Aceh (2015-2017) 

Perguruan Tinggi : Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan 

Humaniora  Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2017-2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA ORANG TUA 

Nama Ayah   : Affan.S 

Pekerjaan   : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil 

Nama Ibu   : Jauhari 

Pekerjaan   : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil 

Alamat Orang Tua  : Desa Ateuk , Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar 
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Penulis      

 

 
Muhammad Ikhlasillah 

             Nim: 170502032.                

 

 

 

 

 

 


