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كلمة الشكر

بسم اهللا الرحمن الرحيم

له أشهد أن ال إوبه نستعني على امور الدنيا والدين، احلمد هللا رب العاملين
شريا ا عبده ورسوله الذي أرسله باحلق بإال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممد

ومن يعصهما فإنه ال يضر إال نفسه وال اونذيرا، من يطع اهللا ورسوله فقد رشد
يضر اهللا شيئا، اللهم صل وسلم وبارك على اله وصحبه ومن تبعه إىل يوم الدين، 

.أما بعد

عنوان فقد انتهت الباحثة بفضل اهللا وتوفيقه من كتابة هذه الرسالة حتت ال
ة" لسميح القاسم (دراسة حتليلية وصفية)". اض"االنتف"احلماسة الوطنية يف قصيدة 

وقّدمتها لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة 
يف قسم اللغة S.Humرة على الطالبة للحصول على شهادة من املواد الدراسة املقر 

ا. العربية وأد

لفضيلة املشرفني مها الدكتور شريف ا فإن الباحثة يف هذا املقام تقدم شكره
ما وجهودمها يف إشراف  الدين املاجستري والدكتور ذواحللم املاجستري، على مساعد



ب

الباحثة يف إمتام كتابة هذه الرسالة إشرافا جيدا كامال، فتسأل اهللا هلما العفو 
والعافية، يف الدنيا واآلخرة.

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية وتقدم الباحثة الشكر لرئيس اجلامعة وعميد
ا  يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية ببند أتشية والرئيس قسم اللغة العربية وأد
وجلميع احملاضرين واحملاضرات على مسامهتهم يف كتابة هذه الرسالة، فتسأل اهللا 

م، إنه مسيع جميب. تعاىل أن جيزي هلم  يف عطائه، وأن يرفع درجا

قّدمت الباحثة فائق الشكر واحلب إىل مجيع أفراد األسرة، خاصة إىل وأخريا 
واب يف الدنيا األم على دعائها يف إمتام هذه الرسالة لعل اهللا جيزيها أحسن الث

واآلخرة. وإىل األصدقاء الذين ساعدوا يف إمتام هذه الرسالة. عسى أن جيزي اهللا 
اجلميع خري اجلزاء.

٢٠٢٠يوليو ٢٩بند أتشيه، 
الباحثة

لحمفوضة الّنوز 
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تجريد

لحمفوضة الّنوز : اسم الطالبة
١٦٠٥٠٢٠٦٠: رقم القيد

االكلية / قسم : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية / قسم اللغة العربية وأد
احلماسة الوطنية يف قصيدة "االنتفاضة" لسميح القاسم:موضوع الرسالة
٢٠٢٠أغسطس ٢٤: تاريخ املناقشة
صفحة٤٠:حجم الرسالة
الدكتور شريف الدين املاجستري: املشرف األول
الدكتور ذواحللم املاجستري: املشرف الثاين

احلماسة الوطنية يف قصيدة "االنتفاضة" لسميح هي "كان موضوع هذه الرسالة 
حيث املقاومة للحملة منةضاما مواقف محاسة الوطنية يف قصيدة اإلنتفالقاسم". 
. والطريقة املستخدمة يف هذا البحث هو طريق وصفية الروح الوطين فيهوالدفاع مث 

ماسة الوطنية يف حلحتليلية. إن النتائج اليت مت احلصول عليها يف البحث من مواقف ا
هذه قصيدة هي املقاومة يف االستعماري، احلماسة الكفاحية يف محاية األمة و 

الوطنية يف روحهم.
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Penelitian ini berjudulAl - Ḥamasatu al-Waṭaniyatu fi Qaṣidati “Al-Intifᾱḍatu” Li

Samiḥ Al-Qᾱsim (Semangat Patriotisme dalam Qasidah “Al-Intifᾱḍatu”karya Samih

A-Qasim). Dalam skripsi ini penulis meneliti semangat patriotisme dalam puisi,

dimana terdapat perlawanan terhadap serangan, pertahanan sebuah negara dan

semangat patriotisme dalamnya. Dalam peneliti ini penulis menggunakan  metode

deskriptif analisis. Hasil yang didapatkan peneliti dari sikap semangat patriotisme

dalam qasidah ini adalah perlawanan terhadap  penjajah, semangat juang mereka

dalam menjaga bangsanya danpatriotisme yang terdapat dalam jiwa mereka.
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      الباب األول

  مقدمة 

 خلفية البحث  . أ

يف حب ها الناس كاليت ميتلعالية  احلماسة الكفاحيةالوطنية هي  احلماسة

 فهو. لقومية/الوطنية هلا اختالف و . شعبهم حىت جاهزوا وتتوقوا للموت من أجله

 ماسةق احليحتق ميكنو . إذا مل تظهر القومية ن وجودهاكيف الوطنية لن ميينعكس ما 

 شعبعلى فعل مللء استمرارية حياة ال تأسساليت  شعبهمالوطنية بروح حب 

يف زمان احلرب كان الناس  .لدفاع سيادة البلد يقضي حنبه، وجيب أن بلدوال

املستعمرين هى الوطنية. كما يتعارض يف متضاربتهم، إحدى حماولة دفاع البالد من 

أن االنسان حيب وطنه حتت Xثري النزعة الوطنية، فيشعر حنوه بتعلق قليب عميق، 

فيفرح لسعادته، ويتفجع عند نكبت، ويسعى خلدمته. حىت أنه ال يتأخر عن 

 عند الناس اإلسالم أما وجه اخلالف أىر  ١التضحية يف سبيله، اذا اقتضى احلال.

 أfا حتد من /لعقيدة وهم يعتربون /عتبارها نعترب حدود الوطنية ن، وحنبيننا وبينهم

واحلدود اجلغرافية، فكل بقعة فيها مسلم يقول : ال إله إال هللا دمحم رسول  األرضي

____________  
  

: مركز دراسات  ( بريوت،آراء وأحاديث يف الوطنية والقومية، ابو خلدون ساطع احلصري ١
  ١٣ ،) ص١٩٨٥ ،الوحدة العربية



٢ 
 

 

هللا وطن عندw له حرمته وقداسته وحبه واإلخالص له واجلهاد يف سبيل خريه، وكل 

ا وإخواننا fتم هلم ونشعر بشعور هم وحنس املسلمني يف هذه األقطار اجلغرافية أهلن

 . ٢}حساسهم

احلياة لعدم االستسالم يف مواجهة  حتقيقالوطنية  احلماسةشيء يف الأهم و 

. و/إلضافة إىل ذلك، بسهولة الذهبيةف اهداألأي حالة وشرط حبيث ميكن حتقيق 

 ميكن ختويل املؤسسات الوطنية سلطة االستماع إىل والنظر يف أي شكاوى

والتماسات تتعلق حباالت فردية. كما ميكن هلا أن تشجع وتيسر عملييت التوسط 

. والواضح أن الوطن ٣وحل النزاعات وأن حتدد أو توصي بسبل االنتصاف املناسبة

هو العني اليت نرى فيها النور رغم الصعبات اليت نواجهها ورغم اإلحداث اليت توجد 

يف كرامته ومهما دار يف بلدان العامل ال  فبدون الوطن ال ميكن لإلنسان أن يعيش

يالقي، كوطنية وطن أمن وبيت دافئ لرييب فيه أبناءه تربية سليمة وفق الظروف 

املعيشية املتاحة له فمن هذا البلد. والعريب القدمي كان �لف القبيلة فحياته تسريه 

ع اجلماعة واشرتاك أبناءها يف أصل واحد وموطن واحد، وهو موطن متنقل م

____________  
  

، ( يف الفرتة من الوطن والوطنية يف ميزان الشريعة اإلسالميةللشيخ عجيل جاسم النشمي، ٢
  ٩) ص،  ٢٠١٠ديسمرب  ٢٤ - ٢٣

،(نيويورك و جنيف، مكتب احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةمايكل موغنسن، ٣
   ٣٦) ص، ٢٠٠٥األمم املتحدة مفوضية األمم التحدة احلقوق اإلنسان، 
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واعتمادا . ٤املراعي وكذلك اشرتاكها يف تقاليد وعرف تتمسك �ا متسكا شديدا

، ألن هلا  وطنيةعلى احلياة ال تؤسس ةأن حياة ا�تمع الكرميعلى املرجع السابق 

هوية أفضل  كرامة ومكانة ال ميكن فصلها عن حياة العصر، حىت تتمكن من حبث

           . ياة الوطيناحلقيم نبيلة يف  يف املستقبل خالل جلب ما مت زراعته و هلا

الوطنية اليت تلتزم بنفسها حىت  احلماسةأن يكون لدى الشخص ه من ادر املو 

االستقالل لدولة مستعمرة  وجودوال ميكن فصل . ال يتم توجيهها بطريقة خاطئة

الكفاح الطويل للمحاربني ليس . /لتأكيد عن جهود احملاربني وعملهم الشاق

إن و . إىل موقف الوطنية يف حتقيق االستقالل حيتاج. السهل كما نتخيل/ألمر 

. الدفاع عن البالد وتقويتها من األعداء والتهديدات اخلارجية مسؤولية مشرتكة

وخلص إىل أن الوطنية هي موقف أو سلوك ال يستسلم ويتجرأ لتحمل املخاطر 

خلص إىل أن  .لدبوال شعبمن أجل الجماهزة وتتوق للموت اخلطر هو و . عليه

الوطنية هي تشري إىل شعور الفرد حببه �تمعه ووطنه، واعتزازه /النتماء إليه، 

____________  
  

م )  ٢٠١٧، ( جامعة القادسية، اجلانب الوطين يف شعر امحد شوقيfى حسني كندوح،  ٤
  ٨ص، 



٤ 
 

 

واستعداده اللتضحية من أجله فالوطنية شعور قليب ووجداين يرتجم يف احملبة والوالء 

  . ٥ستهدف رفعة الوطنت يتمليل واالجتاه اإلجيايب والدافع الذايت للعمل اخلالق الوا

جد فيه األد/ء، يؤلفون مؤلفتهم تعن العمل األديب ف ةبحث الباحثتوملا   

حي منها تتعلق بنظرية احلماسة الة اليت حتتوي على عدة النو اأو مق اأو نثر  ا كانشعر 

روي عن احلماسة ت يتة" الضااإلنتف”القاسم يف قصيدة وطنية كما ألف مسيح ال

 مسيح القاسمقد جاء سرائيل، اإلستعمار امل همقاتلو  حيث لقتالية للدفاع عن وطنها

من احلماس للتحرك دولة فلسطني  ةالكاملاألدبية لتشجيع دولة فلسطني يف أعمال 

روح الوطنية دورا هاما يف عملية اللذلك تلعب و  للقتال ضد االحتالل اإلسرائيلي.

كلمات كثرية من   شعرهي أعمال مسيح القاسم، حيث توجد يف الف نتفاضةاأل

تقوية الروح داخل الشعب الفلسطيين وروح احلركة النضالية اليت ال املقاومة يف 

  .تتالشى مع الزمن ودائما ما يكون املدخنون

 أما /لنسبة ألول الدراسات السابقة اليت أجراها فينا أغنياء جناح  فوزييت

دراسة حتليلية بنيوية التكوينية". ”"قصيدة املقاوم لسميح القاسم :  ) ٢٠١٨(

____________  
  

  ٤ض،  ، الوطن والوطنية يف ميزان الشريعة اإلسالمية ،للشيخ عجيل جاسم النشمي ٥



٥ 
 

 

. وأما الفرقو ٦ة لسميج القاسمضاالدراسة إىل حتديد معن قصيدة اإلنتفدف هذه 

هذه الدراسة بني الدراسة السابقة إال يرى من حيث املعىن دون النظر من حيث 

الوطنية  لذلك أw مهتم ملنا قشة عن املشكلة الرئيسية يف هذه البحث سوف جتدما 

    سم.احلماسة الوطنية يف قصيدة اإلنتفضاة لسميج القا

 

 مشكلة البحث   . ب

بحث توضيحها يف الرسالة فهي : ت ل أناو حتأما مشكلة البحث اليت سوف 

حيث املقاومة للحملة والدفاع مث ة ضاما مواقف محاسة الوطنية يف قصيدة اإلنتف

  ؟الروح الوطين فيه

 

  غرض البحث  . ج

  يسعي هذا البحث إىل حتقيق الرسالة فهو :  الذيأما غرض البحث 

  ة لسميج القاسم. ضاملعرفة محاسة الوطنية يف قصيدة اإلنتف 

____________  
  

جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية  قصيدة املقارم لسميح القاسم،فينا أغنياء جناح  فوزييت،  ٦
  ه١٤٣٩مـ/ ٢٠١٨جاكر³  احلكومية
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 معاىن املصطلحات.  . د

يف هذا املوضوع توجد ثالث مصطلحات الىت حتتاج إىل شرح وهى : 

 محاسة، الوطنية،  و قصيدة.   

  محاسة  .١

 . ٧محاسة : ( احلماس، و احلماسة) الشدة والشجاعة

 الوطنية  .٢

وطن مبعىن أقام به. فالوطن هو  –يطن  –طنية هي مشتقة  كلمة وطن و ال

مكان إقامة اإلنسان ومقرّه، وإليه انتماؤه ولد به أو مل يلد. ومربض البقر والغنم 

 ٨الذي Xوي ليه

وأما الوطنية يف اإلصطالح فهي إخالص للوطن وحبه : ((هو ذو وطنية 

  ٩صادقة))

  

  
____________  

  
   ١٩٧)، ص : ٢٠١١، ( مكتبة الشروق الدولية، معجم الوسيطإبراهيم مصطفى وغريه،  ٧
  ٨٠-١، ص ٢-١) ج، ١٩٧٢(القاهرة :  املعجم الوسيط،ابراهم أنيس ورفاقه،  ٨
ص،  ١٠) ط، ٢٠٠٣املنجد الوسيط يف العربية املعاصري، (بريت : املكتبة الشرفية ش،م،ل،  ٩

١١٢١  



٧ 
 

 

  قصيدة  .٣

، كاfا هي مشتقة من لفظ "قصيدة" وهي القطعة من الشيئ إذا تكسر

  ١٠قطعة من الكالم. فالقصيدة مأخوذة من "القصد" وهو استقامة الطريق.

 

 الدراسات السابقة  . ه

ة" غري موجودة، ضاأما الدراسات السابقة اليت حبثت عن القصيدة "اإلنتف

ولكن البحث القريب /لقومية هي الوطنية، فوجدت الباحثة ما تتعلق /لوطنية، 

 ومنها :

 ١١) ٢٠٠٢امليمونة (مارجاريت عالية  .١

هدفت هذه الرسالة إىل معرفة الروح الوطنية يف رواية يف سبيل التاج عند 

مصطفى املنفلوطى. ومنهج الذي استخدم الباحث يف كتابة هذه الرسالة فهو 

منهج البحث الوصفي التحليلى. ومن النتائج اليت حصل عليها الباحث هي : أّن 

____________  
  

الطبعة األوىل (بريوت، مكتبة  معجم املصطلحات النقد العريب القدم،أمحد مطلوب،  ١٠
   ٣٢٣ص :  )٢٠٠١لبنان wشرون شرمل، 

، الروج الوطنية يف رواية يف سبيل التاج عند مصطفى املنفلوطىمارجاريت عالية امليمونة،  ١١
  سورا/¾ : جامعة سوwن أمبيل اإلسالمية احلكومية. 
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ى : قيمة الطاعة و قيمة الشجاعة وقيمة حب الوطنية تنقسم إىل أربعة أقسام، ه

 الوطن، والروح الوطنية. 

بعد أن قرأت الباحثة من الدراسات السابقة فلخصت الباحثة أّن الفرق بني 

هذا البحثت /لدرسات السابقة هو جمرد وجوه خمتلفة من الدراسة، ويف هذه 

  الدراسة على قدم املساواة تعرف روح الوطنية.

  ١٢)٢٠١٨اح  فوزييت (فينا أغنياء جن .٢

 هدفت هذه الدراسة إىل حتديد معىن قصيدة اإلنتفضاة لسميح القاسم

املقاوم لسميح القاسم : دراسة حتليلية بنيوية التكوينية. دون رؤية وجود   "قصيدة

 محاسة الوطنية يف قصيدة اإلنتفضاة لسميج القاسم.

  ١٣)٢٠١٠خليل كفران ( .٣

هدفت هذه الرسالة إىل معرفة الروح الوطنية يف شعر املواكب عند جربان 

خليل جربان. ومنهج البحث الذي استخدم الباحث يف كتابة هذه الرسالة هو 

منهج البحث الوصفي التحليلى. ومن النتائج اليت حصل عليها الباحث هي : قوة 

____________  
  

جامعة شريف هداية هللا  قصيدة املقارم لسميح القاسم،فينا أغنياء جناح  فوزييت،  ١٢
  اإلسالمية احلكومية

بئدا أتشيه: جامعة  البعد الفطري يف شعر املواكب اجلربان خليل جربان،خليل كفران،  ١٣
  الرانريي اإلسالمية احلكومية. 



٩ 
 

 

ري و الدين و العدلو العقل ميكن العثور عليه عندما جربان خليل جربان يصف اخل

العلم واحلب و السعدة. مع قوة العقل سوف تبدو على اخلري و الشر، و احلق 

والباطل، واللطيف و الربية. و قوة الشهوات ميكن العثور عليها عند ما جربان 

خليل جربان يقوم مبقارنة بني حياة اإلنسان يف الغا/ت و املدن. و قوة الغضب 

ان خليل جربان يسأل نظران الناي و الغناء. األّن الناي و العثور عليه عند ما جرب 

 الغناء تستطيع دئة نفسه، و الدفاع عن نفسه. 

  ١٤)٢٠١٢مرونط ( .٤

هدف هذه الرسالة إىل معرفة جوانب الوطنية من أحد عشر رواية وطنية  

كتبها أندر¾ هريا³ : دراسة علم االجتماع األديب وتطبيق عالوة تعليمية أدبية يف 

. تصور إحدى عشرة رواية وطنية العديد من األرواح الوطنية. الوطنية املدرسة العالية

األوىل األعمى كما وجد أشكال الوالء لألمة من خالل كرة القدم. التحدي 

والرفض حنوك يريد االنضمام إىل فريق كرة القدم اهلولندي. إنه موقف جيرؤ على 

الثانية البناءة هذه الروح الوطنية تظهر كتجسيد للوطنية األعمى. الوطنية  املوت

____________  
  

14
 Marwanto, Aspek Patriotisme Novel Sebelas Patriot Karya Andre Hirata : Kajian 

Sosiologi Sastra Dan Implementasinya Sebagai Bahan Ajar Sastra Di SMA, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta,  2012. 
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أحد عشر وطنيا تكون اىل كتب  بوضوح إىل األب أو أصغر شخصية. الرواية

  مرجعي كمادة قراءة الطالب، تفهم، وممارسة قيم الوطنية.

 

  منهج البحث  . و

أما منهج البحث الذي استخدمتها الباحثة يف هذا البحث فهو منهج 

أن تقوم الباحثة بتحليلي القصيدة املقصودة البحث التحليلي الوصفي حيث 

  ووصفها وصفا جليا واضحا. 

وجلمع املعلومات والبياwت اليت حتتاج إليها الباحثة، تعتمد الباجثة على 

طريقة البحث املكتيب بإلطالع على الكتب العلمية املختلفة املتعلقة /ملسألة 

  تتعلق /ملوضوع.املبحوثة من الكتب األدبية واملقاالت وغريها مما 
Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Dan Sastra Arab Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014.  

 

 

 

 

 

 

 



١١ 

 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 مفهوم الوطنية   . أ

كان للظروف السياسية اليت عاين منها العامل العريب يف العصر احلديث وما 

يزال يعاين منها حىت اآلن أثر ضخم يف بروز هذا املوضوع يف الشعر العريب، 

فاالستعمار األجنيب يثقل كاهل الوطن العريب ويذيقه خمتلف ألوان اهلوان، وقد 

االستعمار منذ بدايتها حىت جنح اخريا يف أن  صاحب االستيطان الصهيوين حركة

يستأئر بفلسطني وأرضها املقدسة احلبيبة لقلب كل مسلم. وكان الشعر رفيق 

 املقاومة العربية لكل ألوان االستعمار كما كان لسان هذه املقاومة بل كان صورة من

 يكن نفثة جند شاعرا من شعراء العامل العريب مل يشغلة هذا املوضوع ومل صورها، وال

 . ١٥من نفثات قلبه ووجداته

يف البحث عن مدلول كلمة (الوطن) اللغوي يف املعاجم املختلفة سنصل إىل 

 هذه النتيجة أنه مبعين املنزل الذي يقيم فيه اإلنسان، وهو موطن اإلنسان وحمله.

____________  
  

، األدب العريب للصف الثالث الثانوي الفصل الدراسي األولراهيم بن حسن الدريعى، إب ١٥
  ٢٢)، ص. ٢٠٠٨( سعودية : 



١٢ 
 

 

ويف االصطالح يطلق الوطن على مكان له عالقة بعقيدة اإلنسان وأن حيس 

/ألمن والقرار وقيل أيضا: يرتبط مفهوم الوطن بعالقات وقيم عقائدية فيه اإلنسان 

واجتماعية وفكرية، وكلما اتسعت هذه املفاهيم اتسع مفهومه، وقد يصغر حىت 

يضم األرض اليت يعيش عليها املرء، وحتدها حدود مشرتكة وقد يتسع حىت يشمل  

 .١٦كل أرض يرتبط أهلها بعالقات مشرتكة

"الوطنية" تشري إىل شعور الفرد حببه �تمعه ووطنه، واعتزازه /النتماء إليه،  

واستعداده للتضحية من أجله فالوطنية شعور قليب ووجداين يرتجم يف احملبة والوالء 

وامليل واالجتاه اإلجيايب والدافعية الذاتية للعمل اخلالق الذي يستهدف رفعة 

  . ١٧الوطن

: املنزل تقيم  كما نقله عبد اللطيف بن عبد القادر  يف لسان العرب والوطن

به، وهو موطن اإلنسان وحمله  يقال أوطن فالن أرض كذا أي اختذها حمال 
____________  

  
، (جملة الرتبية التوق إىل الوطن األم يف األدب اإلسالميمحيد وىل زاده واالخرون،  ١٦

   ٤م) ص: ٢٠١٤، أيلول ١٧األساسية جامعة /بل العداد 
حبـث مقـدم ، (الـوطن والوطنيـة يف ميـزان الشـريعة اإلسـالميةلشيخ عجيـل جاسـم النشـمي،ا ١٧

إىل مــؤمتر رابطــة علمـــاء الشــريعة بـــدول جملــس التعـــاون اخلليجــي، الـــذي يقــام /لتعـــاون مــع وزارة األوقـــاف 
ـــــة، http://www.dr- ٢٠١٠ديســـــمرب  ٢٤-٢٣، ١٤٣٢حمـــــرم  ١٧-١٦يف الفـــــرتة مـــــن  والشـــــئون االجتماعي

-content/uploads/2017/05/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-nashmi.com/wp

-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf  ،٤) ص 
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والوطنية لغة هي اإليديولوجية حملبة الوطن والدولة. كانت  ١٨ومسكنا يقيم فيها.

الفردية الوطنية تتعلق حبب الوطن أو السلوك يقتضى كل ما عنده لنيل. إن احلياة 

  متعلقة بوطنها وإحساس اخلالصة ترتبط به هى جزء من حب نفسها.

إن حب الوطن أمر مرتبط /النتماء إليه، فاإلنسان بطبيعته يتأثر /ملكان 

الذي ولد فيه ونشأ وعاش على ترابه، ومن هنا يقع على األهل عاتق تنشئة أبنائهم 

وتلبية مصاحله واحتياجاته  تنشئة اجتماعية صحيحة تزرع فيهم االنتماء للوطن،

وتعزيز وطنيتهم. ومن هنا Xيت الرغبة يف أن تسود احملبة واملودة بني أبناء الوطن، وأن 

يكون هناك جو من التعاون ليكونوا متماسكني يف مواجهة املصاعب والظروف 

املختلفة، وأن يعيش مجيع أبناء الوطن حياة كرمية، من جالل معرفة احلقوق 

 .القيام �اوالواجبات و 

يبدي بعض األشخاص حبهم للوطن وانتماءهم إليه /لكتابة عنه يف التاريخ، 

ذاكرين أهم مزا¾ه وتراثه األصيل، ليبقى خالدا يف العقول، وتقرأ عنه مجيع األجيال 

اجلديدة، ولتعرف معامل هذا الوطن ومساته ومميزاته وحضاراته وعظمة ³رخيه وعرافته، 

____________  
  

 مفهوم الوطنية يف الفكر اإلسالمي،بن دمحم احلفظى،  عبد اللطيف بن عبد القادر ١٨
  ٥م) ص. ٢٠٠٨(السعودية: جامعة امللك خلد، 
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م من أجله، مما يعزز انتماء /قي األفراد له، ويشجعهم ذلك وأصالة شعبه ونضاهل

  .١٩على االرتباط به والتمسك فيه

 

  الوطنيةفكرة   . ب

ومن املصطلحات اليت ظهرت مصطلح (االنتهاء الوطن) الذي تعددت 

استخداماته ودالالته حىت امتد إىل مفاهيم المتت ملوضوعه األساس، فظهر امتدادا 

لتعددية استخداماته كثري من اللمصطلحات اليت تعد أبرز القضا¾ املهمة يف ³ريخ 

وغائبة عن كثري من العصور  اإلنسانية، ولذا ظلت غامضة يف مفاهيمها وداللتها،

وا�تمعات، وزاد غموضها حداثتها يف العصر احلديث، وتوجس الناس منها كل 

حسب مذهبه ورأيه، ولذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية : "فإن كثريا من نزاع الناس 

ولعل عناية العلماء حديثا بتحديد سببه ألفاظ جمملة مبتدعة ومعان مشتبهة". 

  فاهيم يرجع ألسباب منها:املقصود من امل

____________  
  

بني احلب والوجب من منظار الشرع اإلسالمي واألدب ، الوطن عدwن علي يوسف١٩

�ig�dir U ،العريب niversitas I�lahiyat Faku� ltesi Temel I�slam Bilimleri Bo� lu� mu�  No. 11, Nisan / 

April 2018, ،)٢٠٦) ص. ٢٠١٨  
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إن املفاهيم ليست جمرد كلمات تنطق، بل حتمل مضامني تؤثر بصورة أو  .١

 Èخرى يف سلوك البشر. 

إن املفاهيم متيز بني األشياء وبعضها االخر، بصورة أكثر حتديدا، فإذا  .٢

تداخلت املفاهيم مع بعضها انعكس ذلك على تعامل من يتناول هذه 

 داء رأيه. املفاهيم يف طرحه، وإب

القناعة أن األمر ال خيلو أحياw من سوء النية يف حتديد بعض املفاهيم،  .٣

فنحن جمتمع لنا رسالتنا الدينية املعروفة، ومعلوم أن األفكار والقيم تؤثر 

بصورة أو Èخرى يف السلوك وكل ذلك يرتبط مبفاهيم معينة، وذلك يف 

على االخر، فالبد أن يكون  إطار التدفق املعلومايت وحماولة البعض اهليمنة

 لنا موقف حمدد من كل ما يرد إلينا من مفاهيم.

لوحظ يف الفرتة األخرية خلط وتداخل يف تناول هذه املفاهيم، وهلذا ينبغي  .٤

أن تراجع املفاهيم، ويعمل على حتديدها بدقة، وأن يلتزم �ذا التحديد 

�تمع ومن الذي جيب أن يتسم /ألصالة، وأن يكون wبعا من جذور ا

منطلقاته وأهدافه وثقافته يف إطار من العلمية واالستفادة من جتارب 

االخرين دون إفراط أو تفريط، وكل ذلك يتطلب مرونة يف الفكر وسعة يف 
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األفق حىت نستطيع حتقيق األهداف املأمولة �تمعنا و�ا خيدم الصاحل 

 .٢٠العام

 

 الوطنية القيم  . ج

  ت ميكن أن تستخدم كمؤشر من قيمة الوطنية هي: املؤسسة الوطنية يف نفس الوق

 الروح القومية العالية وهي الوعي الدفاع عن الوطن بتوجيه كل القدرة .١

 قيمة القومية اليت ورثت األرقام املقاتلني السابقة  .٢

االعتقاد Èن النضال هو صحيح سواء من حيث الدين، نسبة،  .٣

الوسائل مبا يف ذلك والوالية  األمة للحفاظ على االستقالل بكل 

 التبذل /جلسد والروح.

 .٢١التوعية تفعل اليت أفضل هلذا البلد و األمة .٤

 

____________  
  

واجب اجلامعات السعودية وأثرها يف محاية  بدر بن علي بن عبد هللا العبد القادر، ٢٠

 ١٢-١١( جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية، ،اجلماعت واألحزاب واالحنرافالشباب من 
 ١٥٦١- ١٥٦٠م)ص. ٢٠١٨يناير  ٢٩- ٢٨ه املوافق١٤٣٩مجادى األوىل 

21
Rika Wulandari,Konstruksi Nilai-Nilai Nasionalisme dan Patriotisme Pada Syair Lagu 

Perjuangan  Indonesia,( Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2013).hal. 4 
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 احلماسة الوطنية   . د

 .لوطنهم ا�موعةاحلب لكل  محاسة قوة الدولة هي إظهار كمالإن 

على وشك اإل/دة، على سبيل املثال، ميكن سهولة ديد  استكون الدولة بدوfو 

الوطين  احلماسةيف الواقع، ميكن اعتبار . الدولة وتقسيمها بواسطة عناصر خارجية

 انك بشكل أساسي،. الرئيسي لتحديد وفعالية الدولة فناءعلى أfا الدعم أو ال

. اعر والعواطفالوطين يعد لكل فرد يف أي بلد ألنه يتضمن املش احلماسة قياس

  .٢٢من خالل ردود أفعاهلم ماسةومع ذلك، قد تكون احل

قومي، أي الرغبة يف النضال ال احلماسةعلى أنه  احلماسةميكن تفسري 

تُعرَّف الوطنية على أfا فهم . ٢٣ الذي يُرى من املواقف والسلوك يف احلياة والوطن

قي يدافع عن حقي حماربومن األمثلة على ذلك . الوطنية أو البطولة أو روح البطل

ستعد للتضحية بكل شيء ومالوطن وموقفه وسلوكه احملب،  محاسةاألمة اليت لديها 

  .٢٤والدولة تمعمن أجل تقدم وازدهار ا� ماسةواحلحىت اجلسد 

     
____________  

  
22

Ku Hasnita Ku Samsu & Mohd Haizam Mohd Nor, Semangat Patriotisme dalam 

kalangan Mahasiswa Bukan Melayu di Institusi Pengajian Tinggi, Sekitar Lebah Kelang, 
(Akademika 75 (Jan-April) 2009 : 85-100) hal. 86 

23
Nurul Musa’adah, Semangat Nasionalisme Dalam Novel 2 Karya Donny Dhirgantoro: 

Tinjauan Sosiologi Sastra, ( Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta 2012) Hal. 5 
24

Happy Fransisca, Patriotisme Dalam Serat Wira Wiyata, ( Fakultas Bahasa Dana Seni 

Universitas Negeri Semarang 2011) Hal. 11-12  
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 الباب الثالث

 هج البحثمن  . أ

تســــتهدف  هــــذه الدراســــة مجــــع  Descriptive Researchالبحــــوث الوصــــفية : 

حقائق وبياwت ظاهرة يغلب عليهـا التجديـد. وغالبـا مـا يلجـأ إليهـا الباحثـة بعـد أن 

تكــون قــد أجريــت دراســات اســتطالعية علــى نفــس الظــاهرة، فهــي إذا تســاعد علــى 

الوصــف الكمــي أو الكيفــي للظــاهرة املدروســة أو كليهمــا معــا. مثــل وصــف أعــراض 

  . ٢٥اضطراب الفصام مثال

البحــوث الوصــفية تعــىن بوصــف ومالحظــة ومجــع احلقــائق وتقريرهــا كمــا هــي.  

كمــا ــتم /لتشــخيض ومــا ينبغــي أن تكــون عليــه الظــاهرة املدروســة واقــرتاح الصــورة 

املمكنة هلا. أي حبوث تقوميية معيارية. فالبحوث الوصفية تصور بدقة خصائص فـرد 

وميكـــن أن ال حنتـــاج لـــذلك. أو مجاعـــة أو موقـــف، وقـــد حنتـــاج إىل صـــياغة الفـــروض 

ومن أغراضها أيضا حتديـد مـرات حـدوث شـيء معـني أو اقرتانـه بظهـور شـيء أخـر، 

  . ٢٦وتفسري الظاهرة إن أمكن

____________  
  

(جامعة الدكتور دمحم ملني د/غني مطبوعة مقياس منهجية و تقنيات البحث،  ،بن غذفة شريفة.  ٢٥
  ١١) ص. ٢٠١٥- ٢٠١٦كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، السنة اجلامعية:   ٢سطيف 

  ناكاملنفس  ،بن غذفة شريفة  ٢٦
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 تعريف املنهج الوصفي  . ب

أن االهتمام األول العامل اللغة الوصفي ينصب على األصوات، وعلـى الصـيغ 

املكتوبـة مـن wحيـة ولقتفـاء أثـر النحوية للغة املتكلمة، ويتجنب االعتماد على املـادة 

القواعــد النحويــة التقليديــة مــن wحيــة أخــرى، مبعــىن أن الوصــف األيــة لغــة ينبغــي أن 

يبـــدأ مـــن الصـــورة املنطوقـــة، أي الكـــالم املنطـــوق، وهـــو املظهـــر األســـاس. يقـــول متـــام 

حسان: ولقد أصـبحت الدراسـة الوصـفية للغـات قائمـة علـى دراسـة اللهجـات احليـة 

متكلميهـــا، وأصـــبح لزامـــا علـــى طلـــب هـــذه الدراســـة أن خيتـــار أحـــد أبنـــاء مـــن أفـــواه 

اللهجة املطلوبة، ويلزمه ويسجل ما يقوله عن طريق نظام هجائي جيعل لكل صوت 

   . ٢٧ينطقة هذا املتكلم رمزا كتابيا خاصا

 

 مصدر البياpت والبياpت  . ج

  تابـــة مـــأخوذة مـــنهـــذه الدراســـة شـــكل مصـــدر البيـــاwت ك مصـــدر البيـــاwت 

كتــاب األعمـــال الكاملــة اجللـــد الثالــث، وقـــد نشـــر الكتــاب مـــن قبــل مســـيح القاســـم 

  . ١٩٩٣ صفحة، العفن يناير ٦٤٨مسيكة 
____________  

  
(جملة  متثالت املنهج الوصفي إلحصائي يف الدراسات اللغوية احلديثةعاطف فضل،  ٢٧

  ١٨٨) ص.٢٠١٠)، لسنة ٤)، العدد (١٧الرتبية والعلم، ا�لد (
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أما البياwت املسـتخدمة يف البحـث علـى شـكل حتديـد نقلـت القصـيدة ذات 

  ة. اضXثري احلماسة الوطنية يف القصيدة اإلنتف

 

 مجع البياpت طريقة  . د

تستخدم  اليت البحث هي وÍئق هذا مجع البياwت املستخدمة يف طريقة

جبمع البياwت من خالل فهم حمتو¾ت  بحثقام الو . أدوات عرض البياwت

  :تباع اخلطوات التاليةمجع البياwت } طريقةيتم تنفيذ . هاالقصيدة كل

حىت تتمكن من اقتباس النص الذي سيتم  ةقراءة القصيدة متكرر   .١

  بحثالاستخدامه كبياwت 

  املتعلقة بعنوان البحث تصنيف البياwت .٢

 .أكثر تسلسالبحث ال البياwت يف جدول موضوعإدخال  .٣

 

 حتليل البياpت طريقة  . ه

ألنـــه يبـــدأ مـــن مجـــع  ة،ظمـــناملبحـــث اليعـــد التحليـــل النـــوعي للبيـــاwت عمليـــة 

حيلــــل البحــــث نــــص . تفســــريالوالتصــــنيف واملقارنــــة والتوحيــــد و  ختيــــاراالالبيــــاwت و 
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بيــاwت الوطنيــة الــيت مت مجعهــا مــن خــالل تفســري البيــاwت الــيت مت احلصــول عليهــا ال

البيـاwت الـيت مت  احلصـول علـى معـىن ةالحـظ الباحثـت. /ستخدام املراجعات النسـوية

 .وصفيالنص /لالبياwت  ةقدم الباحثوت. احلصول عليها

 

 

 



٢٢ 

بعاالباب الر     

 ةاضاحلماسة الوطنية يف قصيدة االنتف

شعور حب الوطن /لعميق الذي يتحلى بدراية الفرد عن احلماسة الوطنية 

املواطنية والوالء حىت جيعل نفسه خرمة لوطنة. حبب الوطن األمة سوف تكون قوية، 

. ويف هذا الباب ستبحث ٢٨املستقبلوشجاعة ولديها مرونة وطنية وتواجه حتد¾ت 

ة من حيث سرية مسيح اضالباحثة عن احلماسة الوطنية اليت تتضمنه يف قصيدة االنتف

  املقاومة يف االستعماري، واحلماسة الكفاحية والوطنية.  القاسم والقصيدة

 

 ةنتفاضوصف سرية مسيح القاسم وقصيدة اال  . أ

يف مدينة  ١١/٥/١٩٣٩يوم ولد الشاعر مسيح دمحم القاسم دمحم احلسني 

الزرقاء يف األردن حيث كانت األسرة تقيم بسبب كون الوالد ضابطا برتبة رئيس 

(كابنت) يف قوة حدود شرق األردن. وقد عادت األسرة لتستقر يف بلدا األصلية 

____________  
  

28
 Rozita binti Che Rodi, Hashim bin Musa dan Salmah Jan Binti Noor Muhammad, 

PENYEMARAKAN SEMANGAT PATRIOTISME DAN  INTEGRASI NASIONAL MELALUI BAHASA DARI 

SUDUT UNSUR BUDAYA MELAYU, (Universitas Putra Malaysia) 
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الرامة يف اجلليل الغريب من فلسطني بسبب احلرب العاملية الثانية. وهو متزوج من 

 . ٢٩سلمان حسني، وله أربعة أبناء: وطن دمحم، وضاح، عمر و¾سرالسيدة نوال 

وهو طفل، وتلقي هناك دراسة اإلبتدائية،  وعادت عائلته إىل الرامة (اجلليل)

وأكمل دراسته الثانوية بعد النكبة يف الناصرة. عمل يف التعليم، مث فصل بعد صدور 

 ئد عديدة منه. سجن مرتنيديوانه الثاين (أغاين الدروب) الذي حذفت الرقابة قصا

) وأغاين ١٩٥٧) أخر دواوينه، /إلضافة إىل مواكب الشمس (١٩٦٧،١٩٦١(

)، امسه دخان الرباكني ١٩٦٧) ودمي على كفي (١٩٦٥) وإرم (١٩٦٣الدروب (

  ٣٠م١٩٦٨وقد صدر يف أول سنة 

مسيح القاسم الشاعر املبدع، املتجدد دائما واملتطور أبدا، �تينا مع كل إبداع 

إىل الوقت والتعمق ليفهمه القارئ ويتقبله. وإبداعاته ال تشكل  جديد بقفزة حتتاج

حلقات متقطعة وإمنا هي حلقات متواصلة متكاملة، تكون الواحدة ممهدة لليت 

تليها ومتمة لليت سبقتها، حيت توزيع أعماله الشعرية على جمموعات اوصلنا إىل هذا 

____________  
  

٢٩
يف موسوعة أحباث ودراسات يف األدب الفلسطيين  ( األديب مسيح القاسم،نبيه القاسم،   

   http://archive.qsm.ac.il/ArbLanguage/docs/enc/enc1/10===.pdf ٣احلديث ) ص. 
(بريوت:  ،١٩٦٨ -١٩٤٨األدب الفلسطيين املقاوم حتت اإلحتالل غسان كنفاين،  ٣٠

  ١٥٩) ص.٢٠١٣دار منشورات الرمال، 
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ملتواصلة املنبثقة من وضع اإلنسان الفلسطيين الرتابط الوثيق بني حلقات اإلبداع ا

  ٣١املوزع على كل مساحات العامل القريبة والبعيدة

هذه القصيدة يف عداد أعمال األديب لسميح القاسم، أي يف ديوان االعمال 

، وتعد هذه القصيدة من نوع الشعر ١٩٩٣الكاملة ا�لد الثالثة ونشرت عام 

نية بيتا، وكل بيت مبختلفة السطر، فالبيت احلر. وتتكون هذه القصيدة من مثا

األول مثانية سطرا، والبيت الثاين تسعة سطرا، والبيت الثالث ثالثة عشر سطرا، 

والبيت الرابع إثنا عشرة سطرا، والبيت خلامس مثانية عشر سطرا، والبيت السادس 

أربعة عشر سطرا، والبيت السابع سبعة عشر سطرا، والبيت الثامن سبعة عشر 

  .٣٢سطرا، وكلها تتكون من مائة ومثانية سطرا

 

 ة اضحتليل احلماسة الوطنية يف قصيدة األنتف  . ب

حسب الشاعر محاسة قي القصيدة هو، جيعل من القاريء لنصوص 

الشاعرة شديد االنتباه ملا فيها من كلمات ذات مفهوم واضح، تدل على أÍرة 
____________  

  
   ٧ص. ،األديب مسيح القاسم نبيه القاسم، ٣١

( القاهرة: دار السعاد ث لد الثالا�و  للشاعر مسيح القاسم، األعمال الكاملةمسيح القاسم، ٣٢   
 ٤٠٥)ص. ١٩٩٣الصباح، 
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"الوطنية" تشري . ٣٣ضد األعداءالعواطف يف نفوس املقاتلني الذين خيوضون املعارك 

إىل شعور الفرد حببه �تمعه ووطنه، واعتزازه /النتماء إليه، واستعداده للتضحية من 

أجله فالوطنية شعور قليب ووجداين يرتجم يف احملبة والوالء وامليل واالجتاه اإلجيايب 

  . ٣٤والدافعية الذاتية للعمل اخلالق الذي يستهدف رفعة الوطن

. الرئيسي لتحديد وفعالية الدولة فناءعلى أfا الدعم أو ال ةالوطني احلماسة 

يعد لكل فرد يف أي بلد ألنه يتضمن  ةالوطني احلماسة قياس انك بشكل أساسي،

 .٣٥من خالل ردود أفعاهلم ماسةومع ذلك، قد تكون احل. املشاعر والعواطف

الباحثة، فحصلت ة اليت قامت �ا اضحتليل نصوص قصيدة االنتف لىعادا متعا

الباحثة على النتائج اليت تتكون من املقاومة يف االستعماري، محاسة الكفاحية، 

 .الوطنية
____________  

  
لة/العدد (ا� احلماسة يف شعر اخلنساء،إبراهيم حسن صاحل، مرمي دمحم جاسم و   ٣٣

  ١٠١)ص.٢٠١٠/السنة السادسة/كانون األول ٢٣
حبـث مقـدم ، (الوطن والوطنيـة يف ميـزان الشـريعة اإلسـالميةلشيخ عجيل جاسم النشمي،ا  ٣٤

إىل مــؤمتر رابطــة علمـــاء الشــريعة بـــدول جملــس التعـــاون اخلليجــي، الـــذي يقــام /لتعـــاون مــع وزارة األوقـــاف 
ـــــة، يف الفـــــرتة مـــــن  http://www.dr- ٢٠١٠ديســـــمرب  ٢٤-٢٣، ١٤٣٢حمـــــرم  ١٧-١٦والشـــــئون االجتماعي

-content/uploads/2017/05/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-nashmi.com/wp
-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86

D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf%D8%A7%D9%84%D8%A5%  ،٤) ص  
35

. Ku Hasnita Ku Samsu & Mohd Haizam Mohd Nor, Semangat Patriotisme dalam 

kalangan Mahasiswa Bukan Melayu di Institusi Pengajian Tinggi, Sekitar Lembah Kelang, 
(Akademika 75 (Jan-April) 2009 : 85-100) hal. 86 
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 املقاومة يف االستعماري .١

ى أدب الوعى والتضحية للذود عن اهلوية والوطن ويسعإن أدب املقاومة هو 

واالستسالم دفع الذل واخلنوع اإلÍرة أحاسيس الناس واستنهاضهم ودعوم إىل 

لظلم الظاملني وللضعف والفقر واجلهل، وحياول تفجري الطاقات اإلجيابية ملواجهة 

الظلم والعدوان، وهو الوقوف ىف وجه الظلم سواء كان مصدره داخليا أم 

  .٣٦خارجيا

إن مفهوم املقاومة جتدرت أصوله منذ القدم، حيث ورد معناه يف خمتلف 

ملعاجم لسان العرب، فهذا إبن منظور أورده يف املعاجم والقواميس، من بني هذه ا

اللغة يف مادة (ق، و، م) مبعىن "قاومه يف املصارعة وغريها، وتقاوموا يف احلرب أي 

عب /لقوة على استيالء ش االستعمار هو تعبري أطلق. ٣٧قام بعضهم لبعض"

____________  
  

(إضاءات  مالمح الثورة واملقاومة يف شعر أبو القاسم الهوتى،على كنجيان خنارى،   ٣٦
م ٢٠١٧آذار ش / ١٣٩٦ربيع  –العدد اخلامسوالعشرون  –نقدية (فصلية حمكمة) السنة السابعة 

   ٢)ص. 
(مذكرة مقدمة لنيل  ، املقاومة يف الشعر اجلزائري صاحل خرقي أمنوذجا،مرمي أوالجي  ٣٧

شهادة ااملاسرت يف اللغة واألدب العريب، كلية اآلداب واللغات قسم اللغة واألدب العريب، العام اجلامي: 
  ٣) ص. ٢٠١٨-١٤٤٠/٢٠١٧- ١٤٣٩
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العسكرية على شعب آخر، لنهب ثرواته، واستغالل أرضه، وتسخري طاقات أفراده 

   .٣٨ملصاحل املستعمرين

نظرا إىل مفهوم املقاومة يف االستعمار فوجدت الباحثة النواحى اليت تشري 

إىل وجود املقاومة يف االستعمار اليت من احلماسة قوية للدفاع عن وطنه استوىل 

 عليها مستعمر. 

    اوْ دُ دِّ هَ وَ 

  اوْ دُّ رِ شَ وَ 

  اوْ مُ تِّ يَـ وَ 

  اوْ مُ دِّ هِ وَ 

  انَ اقَـ مَ عْ ا أَ وْ رُ سِ كْ تَ  نْ لَ 

  انَ اقَـ وَ شْ ا أَ وْ مُ زِ هْ تَـ  نْ لَ 

   مُ رَ بْـ مُ  ءً اَ ضقَ  نُ حنَْ 
____________  

  
(البحث املقدم  صلة االستعمار �لتيارات الفكرية اهلدامة،صربية يوسف املزين،   ٣٨

غزة عمادة الدراسات العليا كلية أصول الدين قسم  –سالمية للحصول على درجة املاسرت، اجلامعة اإل
  ٣م) ص. ٢٠١٠ه ١٤٣١العقيدة والذاهب املعاصرة، 
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 ٣٩اوْ مُ دَّ قَ تَـ 

تشرد  يتضح لنا من هذه القصيدة أن إسرائيل دد الشعب الفلسطيين

حيام االجتماعية والثقافة شردا جيعل أطفال فلسطينيني يبتعدون عن والديهم، 

ظلوا أقو¾ء ومل ينتقصوا من . ولكنهم ذلك كما جعلت إسرائيل على الفلسطينيني

 حبهم لوطنهم رغم أن روحهم واجلسد مكسورة.

ال يستطيع أحد من بىن إسرائيل أن يزيل  هتفهم الباحثة من هذه الفقرة Èن

أرواح احلماسة يف نفوس فلسطينيني، وال يستطيع أحد أن يهزم شوقهم لوطنهم. 

مهم حتاول إسرائيل يتحمسون على التمسك بوطنهم  وما زال الشعب الفلسطيين

 أن ختطف هذه األرض. لقد قدر هللا هذه األرض للفلسطينيني وليس إلسرائيل.

قاوم املوكان  مقاومة يف االستعمار. فيها أن هذه القصيدة تضمنت ةالباحث جتد

  .ستعمارالا عنه دبال الستقاللهو الذي يسعى ويتحزب  ودود

  

  

   

____________  
  

   ٤٠٦ص.  ، األعمال الكاملة للشاعر مسيح القاسممسيح القاسم،   ٣٩
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 احلماسة الكفاحية .٢

والتحدي  واصلة االرتفاعمل ةهي الدافع ري مستلماليت غ حلماسة الكفاحيةإن ا

 رء مصيبة ووجهملا اصاب إذا .اإلجنازلذات و جودة ا عا إلرتف لستقبامليف ا

ا طيشنأن يكون  وعليه خفيفا ليجنعها.بل  قيالتجيعلها  /ت فالو ت والعقصعو/ال

  . ٤٠رهاعفافا ليمو  اظبواو م

نظرا إىل مفهوم احلماسة الكفاحية فوجدت الباحثة النواحى اليت تشري إىل 

 هو همألن منعشوجود احلماسة الكفاحية اليت مل يصفر أبدا و دائما يشتعل 

  .وطنهم

  يّ دِ نْ اجلُ  ةُ ذَ وْ  خُ َال   

  يّ طِ رْ الشَ  ةُ اوَ رَ  هِ َال   

  ع وْ مُ دُ لْ لِ  لْ يِ املسَ  مْ كُ اَز  غَ َال   

  انَ يْـ كِ بْ تَـ  ةُ زَّ غُ   

____________  
  

40
 Dwi Novia Hariyani, Semangat Juang Tokoh Dalam Novel Tentangan Kamu Karya 

Tereliye: Pendekatan Psikologi Sastra Dan Implementasinya Sebagai Bahan Ajar, (Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta 2019) Hal. 5 

 



٣٠ 
 

 

  ا فيناهَ نـَّ ِألَ   

  بِ ائِ الغَ  ةُ وَ ارَ ضَ   

  عوْ جُ  الرُ َيل إِ  يْ امِّ دَ ه الِ نِ يْ نِ  حَ ِيف   

  ٤١اوْ مُ دَّ قَ تَـ   

، على ةقوي نيا�اهدين الفلسطيني دىل فاحيةكال احلماسةمن هذه القصيدة   

الرغم من أشكال خمتلفة من التهديدات واحملاكمات اليت ما زالت تدافع عن 

جل ألالشعب والبلد حىت يتمكنوا من احلفاظ على أراضي الشعب الفلسطيين 

ن اجليس وال ليس االضطراب م اليت جتعل قلوبنا حزينة ويبكاءلذلك،. االستقالل

 ، ولكن غزة تبكينا. صنعنا نبكياليت ت املقلوب سالح، وال قنابل بل فوضى الوطن

ء، لدما/ ملطخونالعامل اليت قدرها هللا، على الرغم من أfم  من فضيلةن هذه وإ

 .السالمو  ألمنإىل إىل عودة شعبه  شيتيقفالشعب الفلسطيين ال يزال ي

إن ما حيدث . حزw ألسرهم اليت ماتت شيتيقونما ي على الرغم من أfم

الشعب الفلسطيين اآلن لطرح روح النضال من أجل لبلدهم هو معيار عقلية 

واالستعداد للتضحية  ماسة الكفاحيةإن احلو . األشياء اليت ميكن أن تعزز وطنهم

____________  
  

  ٤١٠ص.  ، األعمال الكاملة للشاعر مسيح القاسم ،مسيح القاسم  ٤١
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من أجل الشعب الفلسطيين متجذرة بعمق يف كل شعب فلسطيين للقتال من أجل 

ميوتوا إfم يفضلون أن "كما يقول املثل .لفلسطيين جلعل أمة مزدهرة ممكنةالشعب ا

من هذا التحليل ميكن استنتاج أنه  و ". يف األرض مبحو بدال من املوت يف الذبيحة

  .وطنهم يزتعز ل ماسة الكفاحيةسطيين احلكان �تمع الفل

  

 الوطنية .٣

الوطنية هي محاسة احلب للوطن، محاسة الدفاع عن الوطن، وهي املوقف 

نظرا  .٤٢وازدهار وطنهمن شخص على استعداد للتضحية بكل شيء من أجل جمد 

إىل مفهوم الوطنية فوجدت الباحثة النواحى اليت تشري إىل وجود الوطنية اليت ينصر 

  من أجل استقالل بالدهم.

  خُ يْ الشَ وَ  لُ فْ ا الطُ نَّ مِ  تُ وْ ميَُ   

 مْ لِ سْ تَ سْ  يَ َال وَ   

  ىلِ تَ ا القَ هَ ائَـ نَ بْـ ى أَ لَ األم عَ  طُ قُ سْ تَ وَ   

____________  
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  ٤٣مْ لِ سْ تَ سْ  تَ َال وَ   

يف قصيدة االنتفاضة املليئة /لوطنية  أن الوطنية هذه القصيدةيتضح لنا من 

لوطنهم، على الرغم من أن اإلسرائيليني عذبوا عائالم ولكن الفلسطينيني حيبون 

كما أfم على . وا أبدا حملاربة اإلسرائيليني الذين يغزوfميأسحقا شعبهم حىت ال ي

اإلسرائيليون حقا جمد الوطن يريد و . لتضحية لتحقيق رفاهية وطنهمااستعداد 

وازدهاره، وهناك حقا موقف وطين يف روح الشعب الفلسطيين الذي حيب وطنه 

يف قصيدة  ةالوطنيشكال أهذه هي و . حقا ويضحي بكل شيء من أجل شعبه

 .االنتفاضة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

____________  
  

   ٤٠٥ص.  ،الكاملة للشاعر مسيح القاسماألعمال ، مسيح القاسم ٤٣
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  الباب اخلامس

  خامتة

أهم اخلالصة والتوصيات اليت  يف هذا اإلختتام، تريد الباحثة أن تقدم  

  اشتملت على هذه الرسالة، وهي كمايلى:

 النتائج  . أ

يف حب ها الناس كاليت ميتلعالية  احلماسة الكفاحيةالوطنية هي  احلماسة

الشعب  جهادوهذه القصيدة هي  .شعبهم حىت جاهزوا وتتوقوا للموت من أجله

للمجاهدين الفلسطينيني يعطى واحلماسة الكفاحية الذي   الفلسطيين مع إسرائيل

أما أنواع الوطنية يف  على أن ال يستسلمو وال يشعروا /لضعف أمام غزاة إسرائيل.

مسيح هذا القصيدة فهي املقومة يف االستعماري، احلماسة الكفاحية و الوطنية. 

هذه القصيدة يف عداد أعمال  القاسم الشاعر املبدع، املتجدد دائما واملتطور أبدا.

األديب لسميح القاسم، أي يف ديوان االعمال الكاملة ا�لد الثالثة ونشرت عام 

  ، وتعد هذه القصيدة من نوع الشعر احلر. ١٩٩٣
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  اإلقرتاحات  . ب

الرجاء من مجيع طالب قسم اللغة العربية وأد�ا بكلية اآلدب والعلوم  .١

والرواية وأعمال األدبية  اإلنسانية أن يستطيعوا كشف عن الشعر

 األخرى /لنظرية الوطنية.

ومن املمكن لطلبة قسم اللغة العربية وأد�ا أن يقرؤوا الكتب املتعلقة  .٢

  بنظرية الوطنية ويستخدموا نظريته لكي تتوسع العلم يف البحث. 

الرجاء من مدير مكتبة اجلامعة الرانريى عامة ومكتبة كلية اآلدب  .٣

خاصة أن تكثر وتزيد الكتب عن اآلدب والصادر والعلوم اإلنسانية 

 العربية التبريية، وغريمها.

  

 كلمة اخلامتة  . ج

احلمدÜ الذي فضل بىن آدم /لعلم ولعمل على مجيع األwم والفاتح أبواب 

اخلري والصالح لقلوب عباده املؤمنني، والصالة والسالم على سيدw دمحم وعلى اله 

البحث }ذن هللا تعاىل وقدرته، وبدعاء الوالدين وصحبه أمجعني. لقد مت هذا 

و}رشاد األساتذو جبهود لتمام هذا البحث. ثرحو الباحثة أن ينفع هذا البحث هلا 

ولكل من قرأة. وهذا البحث مازال بعيدا عن التمام والكمال، ولذالك حيتج إىل 
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املني على  اإلقرتاحات واإلرشادات من كل نقاد. وهذا مين أقول احلمدÜ رب الع

  كل النعم.
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 املراجع

 املراجع العربية  . أ

مركز : بريوت ،آراء وأحاديث يف الوطنية والقومية، ابو خلدون ساطع احلصري

 .م١٩٨٥، دراسات الوحدة العربية

 .م٢٠١١، مكتبة الشروق الدولية، معجم الوسيطإبراهيم مصطفى وغريه، 

 .م١٩٧٢ ،القاهرة املعجم الوسيط،ابراهم أنيس ورفاقه، 

، بريوت، الطبعة األوىل معجم املصطلحات النقد العريب القدم،أمحد مطلوب، 

 .م٢٠٠١مكتبة لبنان Dشرون شرمل، 

 .م٢٠٠٣املكتبة الشرفية ش،م،ل، : ت بري جد الوسيط يف العربية املعاصري، املن

واجب اجلامعات السعودية وأثرها يف محاية ادر،ر بن علي بن عبد هللا العبد القبد

،جامعة اإلمام دمحم بن سعود الشباب من اجلماعت واألحزاب واالحنراف

 ،يناير ٢٩-٢٨ه املوافق١٤٣٩مجادى األوىل  ١٢-١١اإلسالمية، 

 م٢٠١٨
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جامعة الدكتور دمحم مطبوعة مقياس منهجية و تقنيات البحث،  ،بن غذفة شريفة

 ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، السنة اجلامعية  ٢ملني د`غني سطيف 

٢٠١٥-٢٠١٦. 

جملة الرتبية ، التوق إىل الوطن األم يف األدب اإلسالميمحيد وىل زاده واالخرون، 

 م٢٠١٤ ،، أيلول١٧األساسية جامعة `بل العداد 

يف ، الوطن والوطنية يف ميزان الشريعة اإلسالميةلشيخ عجيل جاسم النشمي،ل

  .  م٢٠١٠، ديسمرب ٢٤ -٢٣الفرتة من 

،نيويورك و جنيف، احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةمايكل موغنسن، 

 .م٢٠٠٥، مكتب األمم املتحدة مفوضية األمم التحدة احلقوق اإلنسان

الروج الوطنية يف رواية يف سبيل التاج عند مصطفى مارجاريت عالية امليمونة، 

 .م٢٠٠٢، سوDن أمبيل اإلسالمية احلكومية جامعة:  ، سورا`pاملنفلوطى

دد الع/لةاsاحلماسة يف شعر اخلنساء،إبراهيم حسن صاحل، مرمي دمحم جاسم و 

 .م٢٠١٠، كانون األول/السنة السادسة/٢٣
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مذكرة مقدمة لنيل ، املقاومة يف الشعر اجلزائري صاحل خرقي أمنوذجا،مرمي أوالجي

واألدب العريب، كلية اآلداب واللغات قسم اللغة شهادة ااملاسرت يف اللغة 

 .م٢٠١٨-١٤٤٠/٢٠١٧-١٤٣٩جلامي، واألدب العريب، العام ا

يف موسوعة أحباث ودراسات يف األدب  األديب مسيح القاسم،نبيه القاسم، 

 .الفلسطيين احلديث

، جامعة القادسية، اجلانب الوطين يف شعر امحد شوقي~ى حسني كندوح ، 

 .م٢٠١٧

: هرةالقا، ث لد الثالاsو للشاعر مسيح القاسم، األعمال الكاملةمسيح القاسم، 

 .م١٩٩٣دار السعاد الصباح، 

مفهوم الوطنية يف الفكر بن دمحم احلفظى،  عبد اللطيف بن عبد القادر

  .م٢٠٠٨جامعة امللك خلد، : السعوديةاإلسالمي،

، الوطن بني احلب والوجب من منظار الشرع اإلسالمي عدDن علي يوسف

واألدب العريب، 
ig�dir U� niversitas I�lahiyat Faku� ltesi Temel I�slam Bilimleri Bo� lu� mu�

No. 11, Nisan / April 2018, ،)٢٠١٨  (  
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، متثالت املنهج الوصفي إلحصائي يف الدراسات اللغوية احلديثةعاطف فضل، 

 .م٢٠١٠ ،)٤(، العدد )١٧(اsلد لم، جملة الرتبية والع

مالمح الثورة واملقاومة يف شعر أبو القاسم على كنجيان خنارى، 

العدد  –السنة السابعة ) فصلية حمكمة(إضاءات نقدية الهوتى،

 .م٢٠١٧آذار، / ش ١٣٩٦ربيع  –اخلامسوالعشرون 

جامعة شريف هداية هللا  قصيدة املقارم لسميح القاسم،فينا أغنياء جناح  فوزييت، 

 . م٢٠١٨جاكر�، اإلسالمية احلكومية

البحث املقدم  صلة االستعمار kلتيارات الفكرية اهلدامة،صربية يوسف املزين، 

غزة عمادة الدراسات  –للحصول على درجة املاسرت، اجلامعة اإلسالمية 

ه ١٤٣١العليا كلية أصول الدين قسم العقيدة والذاهب املعاصرة، 

 .م٢٠١٠

: بئدا أتشيه البعد الفطري يف شعر املواكب اجلربان خليل جربان،خليل كفران، 

 .م٢٠١٠، جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية

، ١٩٦٨- ١٩٤٨األدب الفلسطيين املقاوم حتت اإلحتالل غسان كنفاين، 

  .٢٠١٣دار منشورات الرمال، : بريوت
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