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 أ

 كلمة الشكر

 بسماهللالرمحنالرحيم

أ  سدددنرنهو سددد ه رعو  ددد مبدددرهلل دددن دددرو إناحلمددد هللهمددد عو سددد  ي       
وسيآتأعمرلنر نيهد عاهللالدم  دهلدهو دني دههالدم درهيلدهأ ده أن

 الإلهإالاهللوأ ه أنحمم اعب عو س له.

الق إ  هتالبرحثةبإمناهللوت اليقه نك ربة ذعالرسرلةحتتادل ض ع
الطُُّ ْ لِْة"لرمييبن يل بني ية  سيةيف  رالبني يةلألط رليفاألغنية"َأْعُطْ  َر
)ه اسةحتهيهيةوص ية(.تق  هرلكهيةاآلهابوال ه ماإل سر يةجبر  ةالرا ريي

احلك لهحص لعهىاإلسم ية عهىالطهبة ادلقر ة ال  اسة  نادل اه  رهة   ية
يفالههةال ربيةوأههبر."S.Hum"  هرهة

ال رصةالس ي ة،ق  تالبرحثةالشكرعهىادلشرالنيالكرميني ويف ذع
عهى ادلرجس ري، مواحلمي ا صر  واألس رم ادلرجس ري اخلريي مو األس رم مهر
 سرع هتمروجه همهريفإ  رقأوقرهتمروأالكر مهريفاإل رافعهىك ربة ذع

الرسرلةوتكميههر نالب ايةإىلالنهرية.

وجلميع وأههبر ال ربية الههة لرئيسقسم خرصر  كرا وتق  تالبرحثة
األسرتذةاليه،وعمي كهيةاآلهابوال ه ماإل سر يةدلسرع ةك ربة ذعالرسرلة.



 ب

احملب بنيالهذين الشكراجلزيهل ال يهر تق  تالبرحثة ال رصة ويف ذع
رال رل هاهللأنجيزيهمرأحسنالث ابيفق  بير رتربيةحسنةو ذبر رهتذيبر 

ال  يرواآلخرة.

وأخريا،ترج البرحثة نالقر ئني ق ابنرئيروإصمحر رال رإلكمرل ذع
الرسرلة،وعسىاهللأنجي ههر رال ةلهبرحثةخرصةولهقر ئنيعر ة،واحلم هلل

 بال ردلني.

بن اأتشيه–ها السمم

لبرحثة،ا



هاالرهيرةالر  سيت 
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 تجريد

هاالرهيرةالر  سيت: اسمالطهبة
180202072:  قمالقي 

كهيةاآلهابوال ه ماإل سر ية/قسمالههةال ربيةوأههبر:الكهية/القسم
 َرالطُُّ ْ لِْة"لرمييبن يليفاألغنية"َأْعُط ْ :البني يةلألط رل  ض عالرسرلة

)ه اسةحتهيهيةوص ية( 
2021ي لي 27 :تر يخادلنرقشة
ص حة37:حجمالرسرلة
:مواخلريس يرنادلرجس ريادلشرفاألول
:ا صر مواحلميادلرجس ريادلشرفالثرين

 

أعط  رت أغنية ك ربة ىف بن ىل  ميي هواالع دل رالة ال  اسة  ذع   ف
ال البنية ودل رالة المنهج اخهيةالط  لة، اليهر ادلنهجادلس خ م وأ ر ىفاألغنية،

،((I.A Richardوص يحتهيهي،وملكتصفالبرحثةوحتههاألغنيةبنظرية تشره

األغنية البرحثة ىأنال واالعىفك ربة ذع و نالن رئجاليتحصهتعهيهر
حلرب ىت  رب مييبن يل   زالط  لةألط رلالهبنر ينيالذيناخ ط  هما

لهذينحي رج نإىلاحلريةوالسممكأ ثرلأط رلغزةيفالهسطني،وان و   زا
البني يةالن سيةادل  منةيفاألغنية ىادل ض عو  قصةأط رلغزةادلصرب ن
برحلربويأ ه نالسمم،مثادلشرعر ىاحلزنواله ب،مثالنهمة ىالنهمة



 و

والن ادل  سطة، والنهمة الرسرلةادل خ  ة، مث ال رلية، ال ق والنهمة ال رلية، همة
 ىضيرعأيرمالط  لة،والشك ىله رمل،واأل هلهسمم.
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     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif Remy Bandali dalam menulis 

lagu Atouna El Toufoule, dan untuk mengetahui struktur batin lagu tersebut. Lagu 

ini menganggap Remy Bandali sebagai simbol masa kecil bagi anak-anak 

Lebanon yang diserang oleh perang. Dan simbol mereka yang membutuhkan 

kebebasan dan perdamaian, seperti anak-anak Gaza di Palestina. Dan untuk 

intonasi nada terdapat dalam lagu ini sendiri Itu adalah nada rendah, nada sedang, 

nada tinggi, nada sangat tinggi, lalu pesannya adalah masa kecil yang terbuang 

sia-sia, mengeluh kepada dunia, dan harapan untuk perdamaian. 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية الباحثة .أ 

ومشاعره  يعرف األدب شكال من أشكال الفن تعرب عنو أفكار اإلنسان
اجتماعية تستخدم  جبمال اللغة وأصالة األفكار وعمق الرسالة. األدب مؤسسة

عن عاطفة أو شعور،  القصص، ويعرض ادلواقف، ويعربومقال يروي  ٔ.لغة
ؽلكن االستنتاج أن األدب ىو  وػللل ويعرب عن اآلراء. بناًء على الرأي السابق

الرسالة اليت يريد الشاعر أن ينقلها إىل  تعبَت عن مشاعر اإلنسان ػلتوي على
 الذي يشمل القصص القصَتة، والروايات نوع من األدب ىو النثر ٕ.القارئ

ادللحمي، والشعر الغنائي، والشعر الدرامي، والدراما  الشعرية اليت تشمل الشعر
ادلضحكة والدراما الًتاجيدية والدراما احلزينة. تتمثل إحدى  اليت تشمل الدراما

 االستمتاع باألعمال األدبية يف دراسة علم النفس األديب، حيث يعترب علم طرق
ادلؤلف  أعمال كإبداع نفسي. سيستخدم النفس األديب دراسة أدبية ربتوي على

                                                           
     

1
 Dwi Lestari, “Analisis Resepsi Sastra Terhadap Novel Banat Ar Riyadh”, Skripsi, (Salatiga: 

Program Studi Bahasa Dan Sastra Arab, 2019), hal : 21. 
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رده على العمل  اإلبداع والذوق يف عملو. وبادلثل، لن ينفصل القارئ أيًضا يف
 ٖ.عن نفسيتو

قيم  يقدم ادلؤلف قصة ربتوي على" َأْعُطْونَا الطُُّفْولِةْ " يف كلمات أغنية       
 الباحث فحصنفسية تركز فيها القيم النفسية على األطفال. لذلك، يريد 

الصراع الداخلي الذي يعاين منو كل شخصية باستخدام منهج علم النفس 
يدرس علم النفس األديب بعض الظواىر النفسية اليت سبر هبا  .األديب

الرئيسية يف األعمال األدبية عند االستجابة أو التفاعل مع أنفسهم  الشخصيات
 .وبيئتهم

ىو فرع من فروع العلم الذي يدرس ذا فإن علم نفس الطفل حبد ذاتو ل       
اليت  ظلو وتطور األطفال وسلوكهم. يدرس رلال علم النفس نفسو التغَتات

القرارات، والفهم  ربدث مثل ادلهارات احلركية، والنمو ادلعريف، والقدرة على ذبربة
إحدى  ٗاألطفال. األخالقي، واللغة، والتغَتات االجتماعية والشخصية لدى

واليت ،  I.A Richardsؽلكن استخدامها ىي نظرية البنية الداخلية لـالنظريات اليت 
األفكار أو  يشرحها ريتشارد بنفسو أن البنية الداخلية ىي شكل من أشكال
ككل الذي  ادلشاعر اليت يعرب عنها الشاعر. ىذا اذليكل ىو خطاب نص الشعر
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     4 Helda Nur Ania, “Psikologi Perkembangan Anak Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah  

(Kajian Kitab Tuhfat al-Maudud bi Ahkam al-Maulud)”, Pendidikan Islam Al-I‟tibar, Vol.2, 

No.1, 2016, hal : 38-55 
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التقدير،  خاللػلتوي على معٌت أو معٌت ال ؽلكن رؤيتو أو الشعور بو إال من 
 .جزء من اذليكل نفسو ىو ادلوضوع، ادلشاعر، النغمة و الرسالة

" الطُُّفْولِةْ  أَْعُطْونَا" بناًء على ىذه اخللفية، اىتمت الباحثة بتحليل أغنية       
 ألغنية لرؽلي باندايل باستخدام منهج علم النفس األديب. سبب ربليل الباحث

الباحث  رؽلي باندايل من منظور علم النفس األديب ىو أنل" َأْعُطْونَا الطُُّفْولِةْ "
 .وجد صراًعا داخلًيا تعيشو الشخصيات يف األغنية

 مشكلة البحث  .ب 

 : ويف مشكلة البحث اليت تريد الباحثة أن ذبب عنها علا       

 ما دوافع رؽلي بنديل يف كتابة األغنية أعطونا الطفولة ؟ .ٔ
 ؟يف األغنية البنيوية النفسية كيف  .ٕ

 الغرض البحث .ج 

 :  ومن أغراض ىذا البحث علا       

 دلعرفة دوافع رؽلي بنديل يف كتابة األغنية أعطونا الطفولة .ٔ
 يف األغنية يةفسنة اليالبنيو دلعرفة  .ٕ
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 معاني المصطلحات .د 

 يف ىذه الدراسة، تعرض الباحثة معاين ادلصطاحلات اليت لغة واصفالحا      
 :  اليت تتعلق باللرسالة

 البنيوية .ٔ

َية أحباث         بنيويَّة: ذات عالقة ببناء البنيوية اسم مؤنَّث منسوب إىل بِنـْ
 رلموع معنوّي كالدَّولة واجملتمع وغَتعلا. ومعناىا اصطالحا منهج

تقوم على دراسة العالقات ادلتبادلة  زبصصات علمية مستخدم يف عدة حبث
تكون: عقلية رلردة، لغوية، العناصر األساسية ادلكونة لبٌت ؽلكن ان  بُت

ثقافية. واما البنيوية لألطفال فهي البنية الداخلية اليت ترتكز يف  اجتماعية،
 ٘.لألطفال، مثل احلرية سيكولوجية

 األغنية .ٕ

 األغنية مجع: أَغاٍن، اأَلَغاين. َقدََّمِت اْلُمْطرِبَُة أُْغِنيًَّة َجِديَدًة : َقِصيَدةً        
َنًة َوُمَغّناًة. ومعناىا اصطالحا عبارة عن صوت متسلسل ومركبِشْعرِيًَّة   ُمَلحَّ

 ٙ.وعالقة زمنية يصاحبها عادًة آالت موسيقية إلنتاج موسيقى ربتوي على إيقاع
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 الدراسات السابقة .ه 

 أما بالنسبة لألحباث السابقة حول ربليل البنية الداخلية يف كلمات أغنية       
ْة، فلم يطلع عليها أحد، بل قام البعض فقط بفحص نوع واحد َأْعُطْونَا الطُُّفْولِ 

البنية الداخلية. ومع ذلك، ىناك عدة دراسات للبنية الداخلية يف كلمات  من
 : األخرى، وىي على النحو التايل األغاين

الداخلية يف   واليت ربمل عنوان اذليكل ادلادي والبنية  (2016) (Rizal)زط .ٔ
 ىذه الغرض من ”Tersisih“. يف األلبومRita Sugiarto) ) أغنية كلمات

 الدراسة ىو وصف اذليكل ادلادي والبنية الداخلية اليت ربتوي عليها
 عام ”Tersisih“ بعنوان (Rita Sugiarto) األغاين ادلوجودة يف األلبوم كلمات

 ادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحثAini Record  .والذي نشرتو شركة  2012
البحث الوصفي النوعي. تظهر نتائج التحليل أن اذليكل ادلادي ىو 

من اإلمالء واخليال والكلمات ادللموسة واللغة التصويرية والتنويع  يتكون
 ٚ.الداخلية تتكون من ادلوضوع وادلشاعر والنغمة والرسالة والبنية

 بعنوان ربليل الًتكيب الداخلي يف اغنية (2017) (Nourman) البحث الذي .ٕ
ربليل  لسيف فاضل. الغرض من ىذه الدراسة ىو معرفة "انت نك"

ذلا محود  لسيف فاضل واليت روج" كن انت" البنية الداخلية ألغنية
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 Rizal Hadi Pratomo, “Struktur Fisik dan Struktur Batin Dalam Lirik Lagu Rita Sugiarto Pada 

Album Tersisih (Kajian Struktural)”, Skripsi, (Tarakan : Program Studi Pendidikan Bahasa dan 
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ىي  الطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث (Humood Alkhuder). اخلضر
 ٛ.البحث النوعي ذو الطابع التحليلي

 شعر الداخلية جملموعةعنوان ربليل البنية  (2019) (Nurmala) البحثة الذي .ٖ

"Ujung Waktu" ألونتونغ واردوجو.(Untung Wardojo)  الغرض من ىذه 
اليت   ”Ujung Waktu“ وصف اذليكل الداخلي جملموعة شعر الدراسة ىو

الطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي البحث  .((Untung Wardojo كتبها
اذليكل الداخلي  الطابع التحليلي. تظهر نتائج التحليل أن النوعي ذو
 ٜ.ادلوضوع وادلشاعر والنغمة والرسالة يتكون من

 Harian) بعنوان ربليل البنية الداخلية يف الشعرfaiza( (2016))البحثة الذي .ٗ

Serambi  Indonesia)  الغرض من ىذا البحث ىو وصف ٕ٘ٔٓعام .
خالل ( Harian Serambi Indonesia) الداخلية يف الشعر الذي نشرتو البنية
الطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي البحث النوعي ذو  ٕ٘ٔٓ عام

 ٓٔ.التحليلي الطابع
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 ورأت الباحثة أن ىذه الدراسات السابقة زبتلف سباما عن دراستها احلالية        
من حيث ادلشكلة واألغراض ولكنها تساعد الباحثة يف إجراء البحث. وأما 

 .البحث االتفاق بينهما فيبدو من حيث منهج وجوه

 منهج البحث .و 

التحليل  الوصفيمنهج البحث ادلستخدم يف ىذه الدراسة ىو منهج        
الذي يصف أشكال اذلياكل الداخلي لألطفال الفلسطينيُت يف كلمات أغنية 

من فالبيانات يف ىذه الدراسة  واماالطُُّفْولِْة اليت كتبها رؽلي بنديل. َأْعُطْونَا
 ٔٔ.ادلتعلقة البحث البحثو  اجملالت وادلقاالت

على الطريقة  ةابة البحث العلمي، فيعتمد الباحثأما بالنسبة ألسلوب كت         
اليت وضعها قسم اللغة العربية وآداهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة 

  :الرانري دار السالم باندا أتشيو، وىي
              Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas 

Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021. 
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 الباب الثاني

 ترجمة رمي بندلي وأعمالها األدبية

 حياتها ونشأتا .أ 

يل مغٍت أطفال يف الثمانينيات. رؽلي بنديل مغنية من لبنان. رؽلي بند        
. مثل معظم ادلطربُت األطفال، ٜٜٚٔسبوز  ٗولدت يف طرابلس لبنان يف 

 من قبل والديها ىدى مشاركة رؽلي يف عامل ادلوسيقى إىل حد كبَت تغرس
دورًا  ، ادلغٍت وادللحن العظيم، ريٌتريٌت يل. كان لوالدىابند يصيداوي ورؽل

    ٕٔ.أساسًيا يف صلاح رؽلي الصغَتة

 أعمالها األدبية . ب

األغاين واأللبومات لألطفال عندما  أصدرت رؽلي بنديل العديد من         
، وكان أول ألبوم لرؽلي بنديل من إنتاج النهار اكانت يف الرابعة من عمرى

وتأليف والدهتا ىدى وجدهتا لينا أبو رستم دبساعدة جورج ؽلُت. ألبومات 
 ,alias Re-Mi records) يل، ربت شركة إنتاج تدعىي بندالحقة أنتجها والدىا، رؽل

Re-Mi studio, dan Re-Mi style)  3R 

الذي يسخن القلب وغللب  ءايل يف مجيع أضلاء العامل أداتشتهر رؽلي باند        
     : أغنية منها ٓٚالسعادة والفرح للجميع. لديها أكثر من 
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 اإلؽلان أحلى اإلؽلان .ٔ
 نعم عمار .ٕ
 طَت وعلي يا محام .ٖ
 بابا .ٗ
 رجوع اخلريف .٘

ألبومات، آخرىا حلن عبده منذر عام أصدرت رؽلي أكثر من مخسة         
 "Wishes Under a Rainbow" . كما تألق رؽلي بنديل يف فيلم خاص بعنوانٜٜٛٔ

. لألسف، سحرت رؽلي بنديل يتالشى. ٜ٘ٛٔللمخرج مسَت خوري عام 
عندما تكرب. وكذلك شهرهتا، ومع ذلك، حىت اآلن، يشعر األشخاص الذين 

اًل بأهنم زلظوظون جًدا. يف عيون اجلميع، ال عرفوا رؽلي باندايل عندما كان طف
 .تزال رؽلي فتاة صغَتة تغٍت من أجل أمنية

، مث انتقلت إىل غانا وعملت مدرسة ٕٛٓٓتزوجت رؽلي عام         
إىل السويد. حىت  تللموسيقى يف ادلدرسة اللبنانية ادلارونية يف أكرا. مث انتقل

 Giveو  ،Give Us A Chanceبعدة لغات،  Atouna El Toufoule اآلن، تتوفر أغنية

Us Childhood و ،Sauvez L'Enfanc.  غنت رؽلي باندايل األغنية بثالث لغات ىي
 اإلصلليزية والعربية والفرنسية.
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 الباب الثالث

 اإلطار النظري

يف ىذه الدراسة، ىناك العديد من النظريات اليت ستستخدم لدعم          
دراستها، منها: أ. األدب والفن، ب. البنيوية يف األدب العريب، و الدراسة ادلراد 

 .ج. ريتشاردز البنائية النفسية

  األدب و فنونه .أ 
 مفهوم األدب .ٔ

األدب ىو التعبَتات اليت يصدرىا البشر يف شكل أعمال مكتوبة أو         
شفهية تعتمد على األفكار واآلراء والتجارب وادلشاعر يف أشكال خيالية 
وانعكاسات للواقع أو بيانات أصلية صادرة عن وسائل اإلعالم اللغوية أو 

 ٖٔ.التعبَتات اللغوية

تأخذ ىذه الفئة  "non-imajinatif" او "non-fiksi" األدب أيضا لو أنواع        
، حىت لو كان يف غضون ذلك ٗٔبيانات حقيقية يف شكل أخبار أو تاريخ.

ا يزال بإمكان األدب أن يعكس الواقع وؽلكن أن يكون  "Fiksi" العمل ادلكتوب
أيًضا شاىًدا يف حياة اإلنسان وسُيظهر العمل اجليد نفسو دائًما وحدة العناصر، 
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أي االنسجام بُت احملتوى والشكل واللغة والتعبَت الشخصي للمؤلف. غلب أن 
 .يكون للمؤلف أىدافو وغاياتو اخلاصة يف إنشاء عمل أديب

 األدبأنواع  .ٔ
 "Imajinatif" األدب -

ىو األدب الذي مت إنشاؤه بناًء على خيال ادلؤلف.  "Imajinatif" األدب       
 .الشعر والقصص القصَتة والروايات والدراما "Imajinatif" من أمثلة األدب

 "Non Imajinatif" األدب -

األولوية خليال ىو نتيجة األعمال اليت ال تعطي  "Non Imajinatif" األدب        
الرسائل والتاريخ  "Non Imajinatif" ادلؤلف كمادة لصنعها. من أمثلة األدب

   ٘ٔ.واليوميات

  الفنونومفهوم  .ٕ

لفن خيال ابتكره البشر بطريقة إبداعية للتعبَت عن مشاعر البشر         
باختصار، اجلمال شيء  ٙٔ.أنفسهم، حيث يكون للخلق قيمة مجال خاصة بو

ؽلكن أن يسبب مشاعر السرور والفن ىو اجلمال. لذا فإن ما يتم التعبَت عنو 
والذي ينشأ من ادلزاج والشعور والعقل والروح ىو تعبَت فٍت، كما أن التعبَت يف 
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كل ما يتم التعبَت عنو يهدف إىل خلق شعور بادلتعة أو  .األغنية ىو مثال للفن
 خص الذي يعطي التقدير.اجلمال للفنان والش

 البنيوية في األدب العربي . ب
 مفهوم البنيوية .ٔ

البنيوية ىي فهم أو اعتقاد بأن كل شيء يف ىذا العامل لو ىيكل. يقال        
  ٚٔأن شيًئا ما لو ىيكل إذا كان يشكل كاًل موحًدا، وليس رلرد رلموع أجزائو.

شلا يعٍت أنو إذا سبت إزالة العالقة بُت األجزاء يف اذليكل ليست كمية بل نوعية، 
 .جزء، فلن يتم تقليل كمال شيء ما فحسب، بل يتضرر سباًما

يتم تضمُت البنيوية أيًضا يف النظرية الثقافية ادلثالية اليت تدرس األفكار        
اليت ربدث عند البشر. ربلل البنيوية أيًضا عملية التفكَت البشري من ادلفهوم إىل 

العالمات لتشكيل نظام لغوي. اللغة اليت يتم التعبَت عنها يف ظهور الرموز أو 
احملادثة اليومية تتعلق أيًضا بعمليات احلياة ادلوجودة يف حياة اإلنسان، واليت يتم 

 ،((parole و (langue) ربليلها بناًء على بنيتها من خالل الداالت والعالمات،
(sintagmatik) و (paradikmatik) ،(diakronis) و (sinkronis). 

  : يف فهم ثقافتنا ال ؽلكن فصلها عن ادلبادئ األساسية وىي
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تتكون الالفتة من ادلعلمة وادلعلمة. الدال ىو صورة صوتية والدال ىو  -
فكرة أو مفهوم. شلا يدل على أن مفهوم الصوت على األقل يتكون من 

واحلبال ثالثة مكونات، وىي مفصل الشفاه، واإلفراج ادلفاجئ للهواء، 
 .الصوتية اليت ال هتتز

لفهم ادلعٌت توجد طريقتان، أي دبعٌت ،  "nomenclature"ليس لإلشارات -
اإلشارة يتحدد بالعالقة بُت عالمة واحدة ومجيع اإلشارات األخرى 
ادلستخدمة والطريقة التالية ألهنا عنصر من عناصر العقل البشري أو 

دد كيف يتم إعطاء معٌت مسجل من الكود يف الذاكرة البشرية، مث ح
 .لعناصر الواقع ادلوضوعي وفًقا للمفهوم ادلسجل

-  "Langue" .ىي معرفة مجاعية وقدرة لغوية، يتقامسها مجيع أفراد اجملتمع
نفسها ىي ذبسيد للغة لدى األفراد. من خالل األفراد،  "Parole" بينما

ألنو  يتم إدراك الكالم الذي يتبع القواعد اليت تنطبق بشكل مجاعي،
 ٛٔ.خبالف ذلك لن ػلدث االتصال بسالسة

لذا فإن فكرة الثقافة، كنظام معريف وكنظام ىيكلي، تبدأ من افًتاض أن         
الثقافة ىي نظام عقلي ػلتوي على كل األشياء اليت غلب على األفراد معرفتها 
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ل من أجل التصرف والتصرف بطريقة ذبعلها ؽلكن قبوذلا واعتبارىا معقولة من قب
 .ادلواطنُت

 رتشادلبنيوية النفسية عند . اج

إن الًتكيب ادلادي للشعر ىو وسيلة للتعبَت عن ادلعٌت الذي يريد الشاعر         
 الداخلية للشعر تعرب عما يريد الشاعر أن ينقلو دبشاعره ومزاجو والبنية نقلو،

(HermanJ.Waluyo, 1987:102.)
19

اذكر ادلعٌت  (J.Waluyo 1991:106) ريتشاردز يف 
يتألف جوىر الشعر من أربعة   ٕٓأو البنية الداخلية من حيث جوىر الشعر.

  : عناصر وىي

 Sense)  ) ادلوضوع / ادلعٌت .ٔ

ادلوضوع ىو الفكرة الرئيسية اليت طرحها الشاعر. الفكرة أو ادلشكلة         
الرئيسية ملحة للغاية يف روح الشاعر، حبيث تصبح األساس الرئيسي لنطقو. إذا 
كان الدافع القوي ىو التعاطف مع اإلنسانية، فإن الشعر لو موضوع اإلنسانية. 

موضوع القصيدة ىو إذا كان الدافع القوي ىو االحتجاج على الظلم، فإن 
شكل من أشكال االحتجاج أو النقد االجتماعي. ؽلكن دلشاعر احلب القوية 
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أو حسرة القلب أن تلد أيًضا موضوعات حب أو موضوعات حزن القلب 
 .بسبب احلب

بناًء على الشرح أعاله، فإن ادلوضوع ىو ادلشكلة الرئيسية اليت تكمن         
عمل الشعر كوسيلة لالحتجاج أو تعبَتًا عن وراء القصيدة. يف ىذه احلالة، ي

تعاطف الشاعر واىتمامو بالبيئة واجملتمع. تكوين الشعر بناًء على اخللفية اليت 
 .يعيشها الشاعر، حبيث ربدد احلادثة زلتوى القصيدة

  (Feeling)  ادلشاعر .ٕ

شعور ىو موقف الشاعر من ادلوضوع الذي أثَت يف قصيدتو. لكل         
نظر سلتلفة يف التعامل مع ادلشكلة. يعرب الشعر عن مشاعر سلتلفة،  شاعر وجهة

ردبا مشاعر احلزن، خيبة األمل، اللمس، الكراىية، الشوق، احلب، اإلعجاب، 
 .السعادة أو مشاعر الوالء لألصدقاء. باإلضافة إىل ذلك، حسب قولو يف اخللق

 عن مشاعر لذلك ؽلكن االستنتاج أن الشعور يف الشعر ىو تعبَت       
الشاعر، وسيتم التقاط نربة ومشاعر الشاعر إذا سبت قراءة القصيدة بصوت 
عاٍل. ستكون قراءة الشعر بصوت عاٍل أكثر فائدة يف اكتشاف مشاعر الشاعر 
وراء تأليف القصيدة. ادلشاعر اليت ػلياىا الشعر ؽلكن أن تكون مشاعر فرح، 

 .دة، خوف وندمحزن، عاطفة، حسرة، فخر، إحكام، شعور بالوح
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   (Tone)النغمة .ٖ

النغمة ىي موقف الشاعر من قرائو. ترتبط النغمة أيًضا بادلوضوع        
والشعور. ؽلكن للشعراء أن ينقلوا ادلوضوع بنربة من االستعالء واإلمالء والتعاون 
مع القارئ حلل مشكلة ما، وترك ادلشكلة للقارئ بنربة متعجرفة، على افًتاض 

 وللنغمة أربعة مستويات، وىذه تفاصيلها :. غيب ومنخفضأن القارئ 

 نغمة منخفضة -
 نغمة متوسطة -
 نغمة عالية -
 نغمة فوق العالية -

  (Itention)  الرسالة .ٗ

الرسالة ىو الرسالة اليت يريد الشاعر إيصاذلا للقارئ، سواء بوعي أم ال،        
السعي إليو ىناك ىدف يشجع الشاعر على تأليف الشعر، وىذا اذلدف ؽلكن 

 .قبل أن ؼللق الشاعر الشعر أو ؽلكن العثور عليو يف شعره

وبناًء على الشرح أعاله ؽلكن االستنتاج أن الرسالة يف الشعر ىي رسالة         
يف القصيدة ينقلها الشاعر إىل القارئ. يؤثر موقف القارئ وخربتو بشكل كبَت 

لشعر ارتباطًا وثيًقا بوجهة نظر على رسالة القصيدة. ترتبط كيفية اختتام رسالة ا
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القارئ إىل شيء ما. على الرغم من ربديدىا بناًء على منظور القارئ، ال ؽلكن 
 فصل الرسالة عن موضوع وزلتوى القصيدة اليت طرحها الشاعر.
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 الباب الرابع

 التحليل البنيوي لألطفال في أغنية "أعطونا الطفولة" لريمي بندلي

 يف كتابة األغنيةدوافعها  .أ 

أصدرت رؽلي بنديل عدة أغنيات وألبومات لألطفال وىي يف الرابعة من        
عمرىا، من بينها أغنية أَْعُطْونَا الطُُّفْوَلَة. حىت أهنا يف وقت قصَت جًدا أصبحت 
رؽلي رمًزا للطفولة اليت سلبتها احلرب ورمزا إىل األطفال اللبنانيُت وأولياء أمورىم 

باللغتُت اإلصلليزية والعربية   (Give Us a Chance) الذين يعانون، عنوان األغنية ىو
َأْعُطْونَا الطُُّفْوَلَة. تغٍت رؽلي بنديل ىذه األغنية بثالث لغات اإلصلليزية والعربية 
والفرنسية، لذلك ؽلكن االستنتاج بأهنا أغنية أساسها شيء حقيقي. ألن ىذه 

ادلعاناة اليت يشعر هبا األطفال بشكل خاص  األغنية ربكي أيًضا عن
واألشخاص العاديون الذين يتواجدون يف مناطق الصراع أو مناطق احلروب، 
وخاصة منطقة الشرق األوسط اليت ال تزال متقلبة وال تنتهي ادلعاناة أبًدا، بأغنية 

عن األطفال   ٕٔربمل رسالة اجتماعية لإلنسانية ىذه احلرب ليست جيدة أبدا.
ذين يتساءلون عن سبب عدم وجود زينة جيدة خالل موسم األعياد، لكن ال

األطفال أخَتًا يدركون أن أرضهم قد ضاعت وأن حريتهم ُسرقت، عن األطفال 
  .الذين يطلبون طفولتهم ويتوقون إىل السالم
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حىت يكون دافعها اخلاص يف غناء ىذه األغنية ىو إظهار أن مصَت         
ذين ػلتاجون إىل السالم واحلب وحرية اللعب والشعور األطفال يف غزة ال

بالسعادة مرة أخرى بالتجمع مع العائلة والوالدين، ؽلكن وصفو جيًدا يف األغنية 
 ٕٕ .اليت ربمل عنوان أَْعُطْونَا الطُُّفْوَلةَ 

 البنيوية النفسية يف األغنية  .ب 

نفسها تستخدم البنية بناًء على التحليل، فإن البنيوية يف ىذه األغنية         
  .الداخلية. ألنو بعد ما قيل، كل حادثة يف ىذه األغنية نفسها

 اذليكل الداخلي .ٔ

اذليكل الداخلي ىو اذليكل الذي يعرب عما يريد الشاعر أن ينقلو         
دبشاعره ومزاجو. يشمل الًتكيب الداخلي للشعر: ادلوضوع، ومشاعر الشاعر، 

 .والنربة واجلو، والرسالة

  (Sense)  دلوضوعا -

يعد ادلوضوع يف العمل األديب فكرة أساسية وضعها ادلؤلف وىي نتيجة من       
النص األديب، وىنا ربتوي أغنية "أَْعُطْونَا الطُُّفْولِْة" على موضوع كبَت عن مأساة 
احلياة ألطفال فلسطُت يف غزة. وىذه الظواىر واضحة من بداية كلمات األغنية 
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لخصت الباحثة أن موضوع األغنية ىو قصة أطفال غزة ادلصابون إىل هنايتها. ف
 .باحلرب يأملون السالم

  (Feeling)    ادلشاعر -

يف أغنية "َأْعطُْونَا الطُُّفْوَلَة" يعرب ادلؤلف عن مشاعر حزن مصحوبة         
بالغضب. وادلعاناة اليت يسببها الصهيونيون اإلسرائيليون يف منازذلم. ؽلكن 

  :  ذلك يف تكرار األصوات يف األغنية. ىذا مقتطف من األغنيةمالحظة 

َنا نَِعْيْدُكمْ   ِجي ْ

 بِاْلِعْيِد ِمْنْسأَْلُكمْ 

 لَْيْس َما ِفْي ِعنَّا، ََل َأْعَياْد ُوََل زِيِْنهْ 

الغرض من ىذا اجلزء من اآلية ىو التعبَت عن خيبة األمل واحلزن الذي غلب )
ال ؽلكن إال أن يكون رجاء ال ؽلكن إدراكو نقلو، وفيو أمل طال انتظاره 

 (.والشعور بو

 يَاَعاَلمْ 

 َأْرِضْي َمْحُرْوَقةْ 

 َأْرِضْي َحرِّيِّْة َمْسُرْوَقةْ 
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معٌت ىذا اجلزء من ادلقطع ىو ادلكان الذي يسرد فيو ادلؤلف احلدث احملزن )
 للغاية الذي يشعر بو، ومكان ادليالد وادلكان الذي يعيشون فيو طوال ىذا
الوقت الذي مت حرقو نتيجة ألفعال الصهاينة، وليس فقط ما يفعلو الصهاينة 
أيًضا، كما جعلهم يشعرون أنو مل يعد من اآلمن البقاء يف مكاهنم ألن الصهاينة 
أخذوىم سباًما، حىت يشعر الناس أهنم مل يعودوا أحرارًا يف فعل أي شيء يف 

 (.مكاهنم

 ْسَأِل األَيَّامْ َسَمائْ َنا َعْم ِتْحَلْم، َعْم تَ 

 َوْيَن الشَّْمِس الِحْلِوةْ 

 َوْرفُ ْوِف الَحَمامْ 

ىذا اجلزء من ادلقطع نفسو يبدو كما لو كان تعبَتًا يلمح إىل رغبة أولئك الذين )
 (.يريدون حرية أخرى

 

 َأْرِضْي َصِغْيرِْة، ِمْثِلْي َصِغْيرِةْ 

 َأْعُطْونَا السَّاَلمْ 

 َوَأْعُطْونَا الطُُّفْولِةْ 
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أولئك الذين يطلبون فقط أن يكونوا قادرين على العودة إىل طفولتهم اذلادئة )
 (.مرة أخرى كما كان من قبل ، واليت مل يعودوا يشعرون هبا اآلن

 َأْعُطْونَا الطُُّفْولِةْ 

 َأْعُطْونَا الطُُّفْولِةْ 

 َأْعُطْونَا الطُُّفْولِةْ 

 السَّاَلمْ َأْعُطْونَا، َأْعطُْونَا، َأْعُطْونَا 

، وىو سالم يف طفولتهم ؽلكنهم الشعور تمرون يف ادلطالبة بإرجاع حقوقهمويس)
 (.بو مرة أخرى

    (Tone)      النغمة -

مصطلح يدل على إرتفاع الصوت واطلفاضو ىف الكالم، و يسمى               
والغضب. سبثل َأْعطُْونَا الطُُّفْوَلَة" نربة الندم أيضا موسيقى الكالم. ويف أغنية "

الكلمات بوضوح أحداث الغضب والغضب اليت كانت متفشية يف ذلك 
الوقت. ابتداء من ذلك سوف ينشأ جو من االنزعاج أو الغضب من القارئ 

 :   بعد فهم زلتويات األغنية. وللنغمة أربعة مستويات، وىذه تفاصيلها
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نغمة منخفضة وىى أدىن النغمات. و ىى ما زبتم باجلملة  .ٔ
ارية عادة أو اجلملة االستفهامية. وىذه النغمة تظهر عندما اإلخب

 : تغنيها ادلغنية، وذلك تكون يف كلمات األغنبة ادلبدئية

َنا نَِعْيْدُكمْ   ِجي ْ

 بِاْلِعْيِد ِمْنْسأَْلُكمْ 

 لَْيْس َما ِفْي ِعنَّا، ََل َأْعَياْد ُوََل زِيِْنهْ 

 : مث تكون قي الفقرة الثالثة من األغنية

 َسَمائْ َنا َعْم ِتْحَلْم، َعْم َتْسَأِل األَيَّامْ 

 َوْيَن الشَّْمِس الِحْلِوةْ 

 َوْرفُ ْوِف الَحَمامْ 

نغمة متوسطة، وىى الىت يبدأ الكالم هبا، و يستمر الكالم على  .ٕ
مستواىا من غَت انفعال. وىذه النغمة تظهر عندما تغنيها ادلغنية، 

 : وذلك تكون يف الكلمات اآلتية
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 يَاَعاَلمْ 

 َأْرِضْي َمْحُرْوَقةْ 

    َأْرِضْي َحرِّيِّْة َمْسُرْوَقةْ 

 .وىذه الكلمات تكررت مرتُت استعدادا للنغمة بعدىا

نغمة عالية، وتأيت قبل هناية الكالم متبوعة بنغمة منخفضة أو  .ٖ
عالية مثلها، وىذه النغمة تظهر عندما تغنيها ادلغنية، وذلك تكون 

 : يف الكلمات اآلتية

 َأْرِضْي َصِغْيرِْة، ِمْثِلْي َصِغْيرِةْ 

 َأْعُطْونَا السَّاَلمْ 

 َوَأْعُطْونَا الطُُّفْولِةْ 

ويف ىذه اجلملة يوجد أمر واألمر نفسو ىو طلب شخص ما إىل شخص آخر )
 ).للقيام بشيء مرغوب فيو أو إعطاءه. كما يف ىذا ادلقطع

التعجب أو األمر. نغمة فوق العالية، الىت تأتى مع االنفعال أو  .ٗ
وىذه النغمة تظهر عندما تغنيها ادلغنية، وذلك تكون يف الكلمات 

 : اآلتية
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 َأْعُطْونَا الطُُّفْولِةْ 

 َأْعُطْونَا الطُُّفْولِةْ 

 َأْعُطْونَا الطُُّفْولِةْ 

 َأْعُطْونَا، َأْعطُْونَا، َأْعُطْونَا السَّاَلمْ 

والتعجب واألمر. ويراد باالنفعال ويف ىذه الكلمات ذبّمعت عناصر االنفعال 
ىو حركة تعبَتية قوية للمغٍت عندما غٌّت ىذه األغنية، ويراد بالتعجب ىنا 
االنفعال الذي ػلدث يف النفس عند الشعور بأمر، وىذا يرجع إىل السامع، 

 .ويراد باألمر ىنا طلب الفعل لتحقيق السالم

   (Itention)    الرسالة -

رسالة ىذه األغنية يف نقل قصة حياة طفل يعيش يف منطقة تتمثل               
صراع حرب يتوق إىل احلرية والسالم. ألنو يف حاالت الصراع أو احلرب ؽلكن 
أن يعطل الشبكات االجتماعية والعالقات األساسية اليت تدعم األطفال 

أن  اجلسدية والعاطفية واألخالقية واالجتماعية، وخالل ىذه الفًتة الزمنية ؽلكن
تسبب آثارًا جسدية ونفسية للطفل وهتدد مستقبلو.  ومن ىذه األغنية وجدت 

  : الباحثة ثالث رسائل وىي
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الطفولة، ويتساءلون هبذه الرسالة األوىل ربتوي على ضياع أيام  .ٔ
، كيف حدثت وكيف تصيبنا وكيف .... وما أشبو ذلك، ادلأساة

  : وىذه تظهر يف الكلمات اآلتية

َنا نَِعيْ   ْدُكمْ ِجي ْ

 بِاْلِعْيِد ِمْنْسأَْلُكمْ 

 لَْيْس َما ِفْي ِعنَّا، ََل َأْعَياْد ُوََل زِيِْنهْ 

 

  : مث تكون قي الفقرة الثالثة من األغنية

 َسَمائْ َنا َعْم ِتْحَلْم، َعْم َتْسَأِل األَيَّامْ 

 َوْيَن الشَّْمِس الِحْلِوةْ 

 َوْرفُ ْوِف الَحَمامْ 

شكواىم للعامل. ويشكون إىل من دوهنم الرسالة الثانية ربتوي على  .ٕ
 .ليتلقوا اإلجابة واحللول من ىذه ادلأساة
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 يَاَعاَلمْ 

 َأْرِضْي َمْحُرْوَقةْ 

 َأْرِضْي َحرِّيِّْة َمْسُرْوَقةْ 

والرسالة الثالثة ربتوي على أملهم للسالم حىت تعود أيام الطفولة  .ٖ
 .عليهم

 َأْعُطْونَا الطُُّفْولِةْ 

 الطُُّفْولِةْ َأْعُطْونَا 

 َأْعُطْونَا الطُُّفْولِةْ 

 َأْعُطْونَا، َأْعطُْونَا، َأْعُطْونَا السَّاَلمْ 

ونظرا إىل الواقع، أن ىذا الرجاء مل يتحقق بعد، ولكن ىذه األغنية تكون دعاء 
 وسالحا دلن يغنيها، وخاصة إذا غّناىا أبناء غزة.
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 الباب الخامس

 الخاتمة

كل األبواب من ىذا البحث، فتسجل النتائج وبعد ما شرحت الباحثة  
 :  والتوصيات ختاما لكتابة ىذه الرسالة

  النتائج .أ 

 : ومن النتائج اليت حصلت عليها البحثة       

أن الدوافع ىف كتابة ىذه األغنية ىى تعترب رؽلي بنديل  رموز الطفولة  .ٔ
إىل ألطفال اللبنانيُت الذين اختطفتهم احلرب ورموزا للذين ػلتاجون 

 .احلرية والسالم كأمثال أطفال غزة يف فلسطُت
أن البنيوية النفسية ادلتضمنة يف األغنية ىى ادلوضوع وىو قصة أطفال  .ٕ

غزة ادلصابون باحلرب ويأملون السالم، مث ادلشاعر ىى احلزن والغضب، 
مث النغمة ىى النغمة ادلنخفضة، والنغمة ادلتوسطة، والنغمة العالية، 

الية، مث الرسالة ىى ضياع أيام الطفولة، والشكوى والنغمة فوق الع
 .للعامل، واألمل للسالم
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 التوصيات . ب

 : ومن التوصيات الىت تريد الباحثة أن تسجلها ىى        

أن يكون ىذا البحث مفيًدا وؽلكن للباحثُت اآلخرين االستفادة من  .ٔ
الطُُّفْولِْة" لرؽلي بنديل ادلعرفة حول البنيوية لألطفال يف األغنية "َأْعطُْونَا 

 (.)دراسة ربليلية وصفية
تأمل الباحثة أن يتمكن الباحثون ادلستقبلون من البحث وتطوير أحباث  .ٕ

شلاثلة باستخدام كائنات األحدث. ؽلكن استخدام نتائج ىذه الدراسة 
كمواد مقارنة ومرجعية. باإلضافة إىل ذلك، ؽلكن الحًقا تعميق نظرية 

  .البنية النفسية
وتأمل للقارئُت يف فهم زلتوى األغنية بوجو صحيع. هبذه الطريقة، لن  .ٖ

يسيء تفسَت ادلعٌت الذي يريد كاتبة األغاين نقلو. باإلضافة إىل تعميق 
 ادلعرفة اجليدة للقارئ يف رلال األعمال األدبية ألخذ القيم الواردة فيها.
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Teks Lagu Asli 

 

 جينا نَِعْيْدُكمْ 

 بِاْلِعْيِد ِمْنْسأَْلُكمْ 

 لَْيْس َما ِفْي ِعنَّا، ََل َأْعَياْد ُوََل زِيِْنهْ 

  

 يَاَعاَلمْ 

 َأْرِضْي َمْحُرْوَقةْ 

 َأْرِضْي َحرِّيِّْة َمْسُرْوَقةْ 

 

 َسَمائْ َنا َعْم ِتْحَلْم، َعْم َتْسَأِل األَيَّامْ 

 َوْيَن الشَّْمِس الِحْلِوةْ 

 َوْرفُ ْوِف الَحَمامْ 
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 يَاَعاَلمْ 

 َأْرِضْي َمْحُرْوَقةْ 

 َأْرِضْي َحرِّيِّْة َمْسُرْوَقةْ 

 

َصِغْيرِْة، ِمْثِلْي َصِغْيرِةْ َأْرِضْي   

 َأْعُطْونَا السَّاَلمْ 

 َوَأْعُطْونَا الطُُّفْولِةْ 

 

 َأْعُطْونَا الطُُّفْولِةْ 

 َأْعُطْونَا الطُُّفْولِةْ 

 َأْعُطْونَا الطُُّفْولِةْ 

 َأْعُطْونَا، َأْعطُْونَا، َأْعُطْونَا السَّاَلمْ 
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 َأْعُطْونَا الطُُّفْولِةْ 

الطُُّفْولِةْ َأْعُطْونَا   

 َأْعُطْونَا الطُُّفْولِةْ 

 َأْعُطْونَا، َأْعطُْونَا، َأْعُطْونَا السَّاَلمْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٖٙ 
 

 

Fushah 

َنا نُ َهنُِّئُكمْ   ِجئ ْ

 بِاْلِعْيِد َنْسأَُلُكمْ 

 لَْيَس َما ِفْي ِعْنِدنَا، ََل َأْعَياَد َوََل زِيْ َنةَ 

 

 يَا َعاَلمُ 

 َأْرِضْي َمْحُرْوَقة  

ُحرِّي َّتُ َها َمْسُرْوَقة  َأْرِضْي   

 

 َسَمائُ َنا َعمَّ َتْحُلُم، َعمَّ َتْسَأُل األَيَّامَ 

 َوأَْيَن الشَّْمُس الُحْلَوةُ 

 َورُفُ ْوُف الَحَمامِ 

 

 

 



ٖٚ 
 

 

 يَا َعاَلمُ 

 َأْرِضْي َمْحُرْوَقة  

 َأْرِضْي ُحرِّي َّتُ َها َمْسُرْوَقة  

 

 َأْرِضْي َصِغْيرِة ، ِمْثِلْي َصِغْيرِة  

 َأْعُطْونَا السَّاَلمَ 

 َوَأْعُطْونَا الطُُّفْولَةَ 

 

 َأْعُطْونَا الطُُّفْولَةَ 

 َأْعُطْونَا الطُُّفْولَةَ 

 َأْعُطْونَا الطُُّفْولَةَ 

 َأْعُطْونَا، َأْعطُْونَا، َأْعُطْونَا السَّاَلمَ 

 

 



ٖٛ 
 

 

 َأْعُطْونَا الطُُّفْولَةَ 

 َأْعُطْونَا الطُُّفْولَةَ 

الطُُّفْولَةَ َأْعُطْونَا   

 َأْعُطْونَا، َأْعطُْونَا، َأْعُطْونَا السَّاَلمَ 
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