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 الباب االول 

 مقدمة 

 

 خلفية البحث

، مبعىن أنه ال ميكن فصل األدب عن تعبري عن جتربة خالقه هو األدب

النثر أو  و هوكل نوع من األدب .جتربة حياة الشاعر أو املؤلف أو الكاتب

، حاضر كوسيلة لتجارب أدبية خمتلفة للقارئ. كل نوع من الشعر أو الدراما

كنظام للرموز الثقافية اليت تنتج عن مفكري الكتاب   أنواع األدب موجود دائًما

يف االستجابة للظواهر املختلفة املوجودة من حوهلم. ميكن االستمتاع ابألعمال 

األدبية كصورة عن حياة الناس وفهمها واستخدامها من قبل اجملتمع. يتم إنشاء 

مثرية  العمل األديب بسبب اخلربة الداخلية للمؤلف يف شكل أحداث أو مشاكل

لالهتمام حبيث تظهر األفكار والتخيالت اليت يتم سكبها يف شكل مكتوب. 

 1يشمل هنا النشيد )القصائد(.

                                                           
1 Wa Ode Sintia Dewi, La Ode Balawa, Kritik Sosial Dalam Novel Surat Cinta Untuk 

Kisha Karya Bintang Berkisah, Jurnal Bastra, Volume 1 Nomor 4, Maret 2017, hlm 1 
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، ومن  ظحظ  بشعبية كبرية لد  امجمهورنشيد من األعمال األدبية اليت

الرائيس هلبة املسياري  يبعنوان سيد نشيدنشيد اليت تثري اهتمام املؤلف للغاية 

 .2018محادة. مت إصدار هذا النشيد يف عام 

نشيد سيدي الرئيس هي نشيد ظحتوي عل  الرسالة اإلنسانية اليت تعيشها  

كل الدايانت السماوية ومذاهبها. ظحضر يف النشيد وجوه قادة العامل املؤثرين 

، واحلرمان من ربعل  فعل الكثري بشأن مأساة احلالذين يبدو أهنم غري قادرين 

احلقوق األساسية، واملصري املرير لطاليب اللجوء. يروي هذا الفيديو قصة من 

 وجهة نظر الطفل.

تنقل حقائق حول الظروف االجتماعية احمليطة  نشيدهذا يعين أن هذا 

ابملؤلف واليت جيب الكشف عنها. يتماش  هذا مع مفهوم علم اجتماع األدب 

عالقة بني البشر وبيئتهم كمحاولة إلعادة إنشاء ال  الذي يضع األعمال األدبية

، أي اجملتمع حبيث يصبح من املمكن أن تصبح جوانب مجالية بديلة احمليطة

ُتستخدم لتعديل وإحداث تغيريات يف اجملتمع نفسه )دايان لورنسون و آالن 

   .( 1972:12سوينجود, 
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 مشكلة البحث

املشكلة يف هذه الدراسة  ةغا، فإن صيبناًء عل  اخللفية املوضحة أعاله
 هي:

ما هو السياق االجتماعي كمرآة للعصر يف نشيد سيدي الرئيس هلبة  .1
 مشاري محادة؟

 رياملشا هبة وأتليف سيرائال يسيد نشيد إنتاج مراحل هي ما .2
 محادة؟

 ابلتاريخ؟ وعالقتها سيرائال يسيد نشيد هي كيف .3

 

 غراض البحثأ

 :البحث هوأما غرض البحث الذي سيحققه هذا 

يف نشيد سيدي  للعصروصف السياق االجتماعي أبنه ا مرآة   .1
 .الرئيس هلبة مشاري محادة

 .محادة ريمشا هبة وأتليف نشيد سيدي الرئيس إنتاج عملية وصف .2
 .والتاريخ نشيد سيدي الرئيس بني العالقة وصف .3
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 املصطلحات معاين

 النقد االجتماعي .1

النقد االجتماعي هو شكل من أشكال التواصل يف اجملتمع يهدف أو يعمل  
يتكون النقد االجتماعي من كعنصر ظحكم عل  مسار النظام االجتماعي. 

، يتم مبعىن املعجم اإلندونيسي الكبري ، مها من كلمة نقد واجتماعي.فرتتني
والشر يف توضيح أن النقد هو نقد أو رد ابإلضافة إىل وصف ومراعاة اخلري 

االجتماعي له معىن تكوين  (. الفهم359: 1996العمل والرأي وما إىل ذلك )
مالة ، أي الز هتدف إىل فهم األحداث يف اجملتمع، واليت صداقات، مًعا، والرتابط

ياة مًعا. يف اجال ، لتكون قادرًا عل  حماولة إحداث ظحسينات يف احلالبشرية
دورًا مهًما يف النظر إىل إجيابيات  ، يلعب النقد االجتماعيالبحث األديب

  .(2:  1974ًقا سواردي )سواردي, وسلبيات العمل األديب. وف

فإن النقد يعين تقدمي الواقع مبسؤولية كاملة هبدف أن يقوم الشخص 
املعين بتحسني الذات. يعرض األدب بشكل عام صورة معينة للحياة 

م املؤلف يف عمله أن يغري قي االجتماعية. ميكن للواقع االجتماعي الذي أظهره
( عل  أنه ميكن  2:  1974)  ، ينص سوارديحياة القارئ أو يف هذه الوظيفة

 2استخدام األدب كوسيلة للنقد االجتماعي.
                                                           

  2
 Ridwan sugiwardana,"pemaknaan realitas serta bentuk kritik social dalam lirik lagu 

slank", Jurnal skiptorium, Vol.2 No.2, 2014, hal 1. 
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  كلمات النشيد .2

ظحتوي عل  فيض من املشاعر النشيد  كلمات هي النشيدكلمات 
عما يشعر به  من قبل املؤلف للتعبريكلمات النشيد الشخصية. مت إنشاء  

. 3ات األغاين هي أعمال أدبية )شعر(اجملتمع ويشاهده وخيتربه. كلم
 أن االستنتاج ميكن لذلك األدبية، األعمال من واحدة هيكلمات النشيد 

كلمات  تقسيم ميكن. أخالقية تعاليم عل  أيًضا ظحتوي األغاين كلمات
 حبيث األخالقية التعاليم ألنواع وفًقا أخالقية تعاليم عل  ظحتوي اليتالنشيد 
 أكرب بشكل استيعاهبا للبشر ميكن اليت األساسية التعاليم عل  العثور ميكن
 4.حياهتم يف التطبيق يف

 

 دراسات السابقةال

, ملواصلة اقناع صاحب البالغ انه مل يتم دراسة رسالةيف هذا البحث ال
مكتوب او هذه الفرضية من قبل, فتشت الكتاب من مصادر خمتلفة يف شكل 

 االحباث املتعلقة االطروحة اليت سيتم حبثها.

                                                           
3
 Siti halimah, ”jenis majas dalam lirik lagu karya melly goeslaw", fakultas ilmu budaya, 

2008, hal 2 

 
4
 Amirul Nur Wahid, Khundaru Saddhono,"Ajaran Moral Dalam Lirik Lagu Dolanan Anak", 

MUDRA Jurnal Seni Budaya, Vol.32 No.2, 2017, hal 173 

 



6 
 

 الكتب املراجعية الية اليت وجدت من مصادر خمتلفة:

( بعنوان راثء اطفال 2020للطالب فجراي اغسطينا ) الرسالة .1
فلسطني يف قصيدة "سيدي الرئس" هلبة مشاري محادة )دراسة 

 ظحليلية سيكولوجية انسانية( 
تخصصني يف اللغة طلبة جامعة الرانري املمن إعداد  الرسالةهذه 

، وكان الغرض املستخدم هو نشيد سيدي الرائس هلبة العربية وآداهبا
 أوجه هلا أعاله األطروحة مشاري محادة بنهج سيكولوجية انسانية.

 أال ،نشيد موضوع نفس ابستخدام سواء املؤلف، حبث مع تشابه
 .رئيسال سيدي وهو

موزكة مصيف من كلية العلوم الثقافية جبامعة  حممد الرسالة  . أ
ديبونيغورو بعنوان "النقد االجتماعي يف أغنية" إندونيسيا "لروما 

.يكشف املؤلف عن االنتقادات االجتماعية اليت 2019إيراما" عام 
 .اإلجتماعية األدبيةتظهر يف كلمات أغنية "إندونيسيا" مبقاربة 

 استخدام يف التشابه أوجه يف املؤلف حبث مع اجمللة هذه تشرتك
 .أغنية يف األدب اجتماع لعلم سوينجوود آالن نظرية

 فربايين نوراين، سلم  أستاري، ريكا املخرومة، زهرة عمل الرسالة  .2
 أتثري" بعنوان يوجياكارات يف دحالن أمحد جامعة من ووالنداري إنداه
 محداان مشاري حلمارئيس ال سيدي أغنية عل  احلديث العريب األدب
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 أي املؤلف، حبث مع اجمللة هذه تتشابه .2021 عام( داليل ظحليل)
 رئيسال سيدي أغنية وهو أال األغنية، موضوع نفس استخدام

  منهج البحث

يف األساس طريقة علمية للحصول عل  بياانت ذات  ومنهج البحث ه
تتمثل طريقة مجع البياانت يف البحث  .5غرض واستخدام حمدد. يف هذا البحث

عن كلمات النشيد عل  اإلنرتنت واالستماع إىل مقاطع الفيديو اليت ينشرها 
الناشرون عل  حساابهتم عل  يوطوب ومجع احلقائق واألخبار مبساعدة الكتب 

كلمات واجملالت والواثئق املتعلقة مبوضوع البحث. األسلوب التايل هو ظحليل  
ل قراءهتا وظحليلها ابستخدام ظحليل وصفي. نظرية املستخدمة من خالالنشيد 
نظرية االجتماعية لألدب من قبل آالن سوينجوود. نوع البحث املستخدم هي 

هو منهج حبث نوعي يستخدم هذا األسلوب يف ظحديد عناصر النقد 
 يف الكيفية أما واالجتماعي الواردة يف نشيد سيد الرائيس هلبة مسياري محادة. 

 العربية قسم قررها اليت ةطريق عل  ابحثة فتعتمد العلمي البحث هذا كتابة
 احلكومية اإلسالمية الرانريي جامعة اإلنسانية والعلوم اآلداب بكلية وأدهبا

 : كتاب هو آتشية يندا - دارلسالم
Pedoman Penulisan Skripsi (Jurusan Bahasa dan Sastra Arab) Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Tahun 2014.

                                                           
5
 Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D ( Bandung: Alfabeta 

Bandung, 2013) hlm 2 
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 الباب الثاين

 ترمجة هلبة مشاري محادة

 حياته . أ

 محادة مشاري هبة:   الكامل االسم

 1978 عام يف فرباير من 2:   امليالد اتريخ

 عام 43:  2021 عام يف عمرها

 الكويت:    امليالد حمل

 كويتية:    امجنسية

 مسلمة:    الداينة

 ومؤلفة كاتبة:    املهنة

 متزوجة:   االجتماعية احلالة

 الغامن ثنيان حممد علي مرزوق:    الزوج اسم

 معروف غري:    األبناء

 2008 عام يف بدأت:   الفين املشوار بداية

 اآلن حىت 2008 عام منذ:   النشاط سنوات

 



9 
 

 محادة مشاري هبة حياة قصة

 شهر من الثاين يف محادة مشاري هبة الشهرية الكويتية كاتبة ولدت
 حصلت عام، 43 العمر من تبلغ فهي ولذلك 1978 عام يف وذلك فرباير
 سيناريوهات لكتابة ذلك بعد اجتهت مث والنقد األدب يف املاجستري شهادة عل 

 أتليف هو أعماهلا أبرز من وغريها، املسرحية والعروض التلفزيونية الدراما
 .وغريها ”اإلصبع عقلة زين“ مسرحية ،”القاهرة دفعة“ مسلسل

 أمهها ومن لالتصاالت زين اجموعة إعالانت أغاين بتأليفها أيضاً  عرفت
 ظحضر فهي الفنية أعماهلا آخر أما وغريها، ”الغول“ أغنية ،”قطورة“ أغنية
 مبشاركة وذلك ”التجول ممنوع“ بعنوان مسلسل وحوار سيناريو لكتابة اآلن

 .2021 احلايل العام يف عرضه املقرر ومن املؤلفني من اجموعة

 وزوجها محادة مشاري هبة

 الوسط خارج من محادة مشاري هبة الشهرية الكويتية الكاتبة تزوجت
 ابسم واملعروف الغامن ثنيان حممد علي مرزوق هو زوجها فإن ذلك وعل  الفين،
 شهادة عل  حاصل وهو 1968 عام الكويت يف ولد والذي الغامن مرزوق

 اجلس رئيس وهو سياتك، جامعة من امليكانيكية اهلندسة قسم يف البكالوريوس
 دولة يف السياسيني أهم أحد أيضاً  هو ،2020 وعام 2013 عام الكوييت األمة

 6.االنتقايل العريب الربملان وعضو الكويت

 أعماله األدبية . ب
                                                           

6
 https://www.awqatk.com/حمادة-مشاري-هبة/ 
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 مسلسل هلبة مشاري محادة  

  ( 2008فضة قلبها ابيض – ) مسلسل 
  ( 2008أبله نورة – ) مسلسل 
  ( 2009أم البنات – ) مسلسل 
  ( 2010زوارة اخلميس – ) مسلسل 
  ( 2010رصاصة رمحة – ) مسلسل 
  مسلسل ( – 2010األيتام ) أميمة يف دار 
  ( 2011بوكرمي برقبته سبع حرمي احللقة – ) مسلسل 
  ( 2012كنات الشام و كناين الشامية – ) مسلسل 
  ( 2014 \ 2013سرااي عابدين- ) مسلسل 
 ( 2014صديقايت العزيزات – ) مسلسل 
  ( 2015امنا روحية الينة – ) مسلسل 
  مسلسل ( – 2016)  2سلفي 
 مسلسل ( – 2017ن ) كان يف كل زما 
  ( 2017املدرسة – ) مسلسل 
  ( 2019دفعة القاهرة – ) مسلسل 
  ( 2020دفعة بريوت – ) مسلسل 
  ( 2021)  مشاركة مع عدة مؤلفني للحلقات -ممنوع التجول 
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 هلبة مشاري محادة   املسرح

  ( 2011طارق و هيونة ) 
  ( 2011زين إىل عامل مجيل ) 
  ( 2012أيهال بشوج وابان  ) 
  ( 2012مصباح زين ) 
  ( 2013زين والوحش ) 
  ( 2014زين البحار ) 
  ( 2015زين األوطان ) 
  ( 2016مسرحية زين األدغال ) 
  ( 2017هامة ) 
  ( 2017زين عقلة األصبع ) 
  ( 2018مذع يف زين ) 
  ( 2019زين و األقزام الثمانية )7 

 

 نشيد هلبة مشاري محادة 

  ( 2018الرئيس ) سيدي 
  ( 2020ال ينساان هللا ) 

                                                           
7

 من إليه الوصول يمكن ،" فيديو ، صور ، فيلموغرافيا كاتبة - حمادة مسياري هبة" ،. م.ش دملج 

https://elcinema.com/ar/person/1103071 /، 09.10 الساعة 2021 يوليو/  تموز 11 بتاريخ. 
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 هلبة مشاري محادة السينما

 2017.هامة : 

 

 هلبة مشاري محادة الربامج

والذي قدمه الفنانني « طارق وهيونة»إبعداد برانمج  2011قامت بعام 
، كما قامت إبعداد امجزء 1سي   يب  طارق العلي وهيا الشعييب عل  قناة إم

« اي هال بشوج وايان». كما قامت إبعداد برانمج 2012 الثاين منه وذلك بعام
 2012.8عام  1الذي عرض عل  قناة إم يب سي 

                                                           
8

 https://www.awqatk.com/حمادة-مشاري-هبة/ 
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 الباب الثالث 

 اإلطار النظري 

 اإلجتماعية األدبية . ب

دراسة موضوعية للبشر هو علم االجتماع  ان قولالبشكل عام، ميكن 

هذا التخصص يضع واجملتمع واليت تشمل العمليات االجتماعية املوجودة فيه. 

جيب شرحها علمًيا،  ابلتأكيد مجيع الظواهر االجتماعية كمواضيع للدراسة اليت

مبا يف ذلك؛ أمناط الثقافة واالقتصاد واللغة واألدب وغريها. من خالل هذه 

وآلياته كيف ميكن للفرد أن يتفاعل مع اجتمعه   العملية، سيكون من املعروف

لذلك، ميكن فهم علم  االجتماعية حبيث ميكن قبوله يف سلوكيات معينة.

االجتماع ابختصار عل  أنه ختصص يهدف إىل دراسة السلوك البشري، 

وتشكيل هيكل اجتماعي واتفاق متبادل يف االقتصاد والسياسة والثقافة وغريها 

(. حماولة إلعادة العالقات اإلنسانية مع القرابة 24 :1958)دوركهامي ، 
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واجملتمع والسياسة والدين وغريها، ألهنا تتيح هلا أن تكون جانًبا مجالًيا بدياًل 

 9.( 1972:12) آالن سوينجود, للتكيف وإحداث التغيري يف اجملتمع 

 النقد األدب . ت

األديب بتفسري النقد األديب هبذا املعىن يطلق عل  كل دراسة تتناول النص 
أو ظحليل يفصح عن معناه و بني قيمته.و القارء عل  تذوق ما فيه من متعه. و 

 10إدراك ما فيه من مجال فين.

 آلالن سوينجوداإلجتماعية األدبية ج. 

عند احلديث عن علم اجتماعي األدب، يعد آالن سوينجوود أحد 
الشخصيات يف علم اجتماعي األدب، ويقدم سوينجوود ثالثة مفاهيم يف علم 

للعصر، يُنظر إىل األدب من خالل  كانعكاساجتماعي األدب، وهي؛  األدب  
 عملية اإلنتاج والتأليف، واألدب من حيث عالقته ابلتاريخ.

 األدب مرآة اجتماعية 

ال يقدم العمل األديب أعمااًل بلغة مجيلة فحسب، بل إن األدب هو  
توثيق اترخيي، واألدب أيًضا انعكاس اجتماعي. لرؤية ظاهرة معينة، ميكن أن 
تكون األعمال األدبية مكااًن للكشف عن نتائج التوثيق االجتماعي، وميكن 

                                                           
 (.2013 1)اجمللد  UGMنظرية "اجلة الشعر" ،  آالن سوينجودتري وهيدي ، علم اجتماع األدب  9
 ,مجعة األزهر, النقد األديب عند العرب أصوله ومناهجهطه عبد الرحيم عبد الرب 10
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وابملثل، يقول آالن سوينجوون يف كتابه،  أيًضا رؤية سلوك يف اجتمع معني فيه. 
 نقاًل عن ستاندال، إن األدب مرآة.

يف الوقت احلاضر، من املمكن وصف هنجني للوحة لعلم اجتماع   
األدب.  يتبىن املنظور األكثر شيوًعا امجانب الواثئقي لألدب، حبجة أنه يوفر 

   11مرآة للعصر.

لعمل األديب الذي هو انعكاس املرآة هي انعكاس ذايت، وكذلك مماثلة ل  
النعكاس اجملتمع. ال يزال يف كتاب أالن سوينجوود "علم اجتماع األدب"، مث 

 (:1840-1754يقتبس تصرحًيا من لويس دي بوانلد )

كان لويس من أوائل الكتاب الذين جادلوا يف القراءة املتأنية ألدب أي 
 (13: 1971وود، أمة "ميكن للمرء أن يقول ما كان هذا الشعب" )سوينج

إذا كنت تقرأ عن كثب يف عمل أديب، فستعرف سلوك األشخاص يف 
العمل. ميكن تسجيل سلوك أو أحداث اجتمعية معينة يف اجملتمع يف العمل. 
هذا هو السبب يف أن العمل يصبح الحًقا مهًما جًدا ابعتباره التوثيق. عالوة 

يست اجرد انعكاس عل  ذلك، تنص سوينجوود عل  أن األعمال األدبية ل
للمجتمع، فهي عل  نطاق أوسع مرآة للبنية االجتماعية والعالقات األسرية 

 واالجتاهات الناشئة والصراعات الطبقية.

                                                           
11 Diana Laurenson and Alan Swingewood, The Sociology of Literature, (London : Paladin 

: 1972) hlm 13. 
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أكد آالن سوينجوود أيًضا أن حدوث التغيري االجتماعي له أتثري عل   
العمل ابعتباره انعكاًسا اجتماعًيا. بسبب دخول أنواع خمتلفة من الثقافة 

 مجماهريية. هذا سيضيف إىل كنوز األعمال األدبية كتأمل اجتماعي.ا

 التأليف واإلنتاج

هنج التأليف واإلنتاج هو هنج كثريا ما يذكر يف دراسة علم اجتماع 
األدب.  حيث يف علم اجتماع األدب ال تكون الدراسة دائًما مع النص كشيء 

لف واإلنتاج جزء مهم كبري وجيب دراسته، لكن اجملتمع خارج النص مثل املؤ 
ملراجع علم اجتماع األدب. قال آالن سوينجوود أن هذا النهج انتقل من 
مناقشة األعمال األدبية إىل مناقشة إنتاج األعمال األدبية، وخاصة وضع 
املؤلف. بعد دخول العصر الصناعي، تضعف ظاهرة السوق اليت تسهل عل  

 دب كعمل له قيمة كبرية فيه.املؤلفني احلصول عل  اإلاتوات، مث تضعف األ

أذواق السوق واأللعاب الرأمسالية ختلق املسافة واالبتعاد بني احملتو    
األديب والظواهر املوجودة يف اجملتمع. هذا ما جيعل العمل يذبل دوره بسبب 
السوق.  ينشئ املؤلف عماًل مل يعد متوافًقا مع مثالية املؤلف، ولكنه يصبح أمًرا 

 ارتفاع الطلب عل  بعض األعمال. يف السوق بسبب

ولكن يف ختصص الطبقة الدنيا، يتم نشر الكتب اليت تعترب رخيصة 
الثمن، ال جيرب املؤلف العمل إال عل  متابعة أذواق السوق من أجل اإلاتوات. 

 األدب يستحق البيع فقط.
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 التاريخ واألدب

 التاريخ واألدب وجهان لعملة ال ميكن فصلهما. حيث يتم تسجيل
استمرارية التاريخ اليت حدثت يف املاضي يف عمل أديب. األدب له مكان  

 كوسيط للمؤلف لتوجيه خماوفه يف املاضي يف شكل أدب.

يف التاريخ، أثر الفصل بشكل كبري عل  األعمال األدبية وجعلها رائعة.    
 Doestovskyكشف جناح   Lowenthelسوينجوود، كشف حقيقة أن 

القضاء عل  الطبقات العليا واملتوسطة يف أيديولوجية ( يف 1880-1920) 
"غريبة".  إذا وصل االقتصاد والبنية السياسية إىل السلطة ودخلوا املفاصل 
البشرية، فإن ما سيحدث هو وجود منافسة بني البشر. هذا ما ال يسبب أي 
نقد يف تطوره. اعُترب دوستويفسكي مناهًضا للفكر، وصوفًيا، وعاملًيا آخر، 
ُثل االشرتاكية. هذا ما قاله لوينثيل أبن الرواية اليت كتبها 

ُ
ومعارًضا مل

دوستويفسكي احتوت عل  أعراض معادية للفكر وقامت مبقاومة االشرتاكية 
 النازية.

خلص الونثيل إىل أن الفنانني يصورون الواقع أكثر من الواقع نفسه.   
يتغلغل األدب العظيم (. 1966وفًقا لريتشارد هوغارت، األدب واجملتمع )

بشكل أعمق يف التجربة اإلنسانية ألن القدرة األدبية ال تر  احلركات الفردية 
فحسب، بل تتعمق أكثر لرت  احلركات أدانه تظهر. األدب قادر عل  توحيد 

 عدم املساواة يف منط اجتماعي مثل وضع مغناطيس بني قطع احلديد.
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حظة أن النقطة يف علم اجتماع وفًقا لـسوينجوود، من املثري جًدا مال  
األدب والنقد األديب هي االتفاق: دراسة املؤلفني العظماء ونصوصهم مناسبة 

: 1972ألن العظماء يتضمنون رؤ  أعمق لإلنسانية والظروف االجتماعية )
(. يذكر آالن "العظمة" يف كتاابته سوينجوود يسأل الوينثال أن األعمال  22

 12اسية ورموًزا توفر متاسًكا جملموعات خمتلفة ومتنوعة.األدبية تتضمن قيًما أس

نظًرا حملدودية املكان والزمان، تستخدم هذه الدراسة النهج األول فقط يعين 
 .األدب مرآة اجتماعية

                                                           
 فاروق ، مقدمة يف علم اجتماع األدب 12
 2012، مكتبة الطالب ، جوجاكارات ،  
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 الباب الرابع

 حتليل النقد االجتماعي يف نشيد "سيدي الرئيس" هلبة مشاري محاد

 يدي الرئيس" هلبة مشاري محادنشيد "س كلمات . أ

 سيدي الرئيس

 

 سيدي الرئيس

 رمضان كرمي

 وأنت مدعو عل  اإلفطار

 إذا وجدت بييت يف الدمار

 وعادت أمي من الطابور خببٍز وقلٍب مكسور

 واذنت مساجد

 ورنت الكنائس

 جريان يف هللا

 وابواب بال حارس

 ووصلت مراكب املوت
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 ايل ارض االحالم

 االطفال قضية رأي عامدون ان يصبح 

 سيدي الرئيس

 اان ال اانم

 اامسع انفجار  كلما اغمضت عيين

 او انر  ويشتعل سريري دخاان

 وخيرج اخلوف من ابب الدوالب

 وتبكي االغاين

 وتنزف االلعاب

 سيد الرئيس

 تنزف االلعاب

 سيدي الرئيس

 حنن احلاربون

 حنن املبعدون

 حنن املذنبون
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 عبادةحنن املتهمون ابلعبادة ابال

 احملكومون شنقا ابلعبادة

 الذين قطعت السنتنا

 الهنا نطقت ابلشهادة ابلشهادة

 سيدي الرئيس

 سنفطر يف القدس

 عاصمة فلسطني

 يكتبها رب االمنيات العالقة بني اي ليت و أمني

 أمني... أمني... أمني...

 

 النقد االجتماعي يف نشيد "سيدي الرئيس" هلبة مشاري محاد . ب

 كمرآة للعصر الرئيسد سيدي نشي

 سيدي الرئيس

 رمضان كرمي

 وأنت مدعو عل  اإلفطار
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 إذا وجدت بييت يف الدمار

 وعادت أمي من الطابور خببٍز وقلٍب مكسور

هذا  صدر ،الرئيس سيدي النشيد انشر وهي زين يوتيوب قناة إىل يستند
 عل  النشيد هذا ظحتوي .رمضان من الثاين اليوم يف 2018 مايو 18 يف النشيد
 فلسطني مثل احلرب، من املتضررة العامل أحناء يف الناس عاشها إنسانية رسائل
 أبولئك للتهكم العامل لزعماء موجهة النشيد هذا. وغريها والروهينجا وسوراي
 سفارة ابفتتاح عالقة له هذا. حرب حالة يف بدولة يهتمون أهنم يبدو ال الذين

 يف للجدل مثرياً  كان الذي األمر إسرائيل، عاصمة القدس يف املتحدة الوالايت
 14 االثنني يوم القدس، ،liputan6.com زوملوقع وفًقا .الوقت       ذلك
 الوالايت افتتحت إسرائيل، الستقالل السبعني الذكر  يف ،2018 مايو

 أحد أيًضا للجدل املثري التارخيي احلدث هذا أصبح .القدس يف سفارهتا املتحدة
 .إلسرائيل عاصمة ابلقدس لالعرتاف املتحدة الوالايت خلطوة الرمسية الرموز

 فقط ليس. ترامب دوانلد والدها مثلت اليت ترامب إيفانكا احلفل وحضرت
 مع .احلفل حضروا أخر  دولة ممثل 32 هناك كان املتحدة، الوالايت
 من املتضررة اجملتمعات عن الطرف غضوا أهنم لو كما األمر بدا التنصيب،
 .فلسطني مثل احلرب

 واذنت مساجد

 ورنت الكنائس

 جريان يف هللا
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 وابواب بال حارس

 صوت مع املسجد أذان صوت انسجام مد  النشيد كلمات تظهر
 خمتلفة دايانت لديهم الذين اإلخوة مثل متاًما. الوقت نفس يف الكنيسة أجراس
 السفارة ابفتتاح عالقة له هذا. سيء ظحيز أي دون املنزل نفس يف ولكنهم

 عل  بناءً  ولكن إسرائيل، دولة 32 هنأت حيث األمريكية،
liputan6.com موقع من ذكرت mideastmonitor.com 

 إسرائيل قاطعت لـ سفريًا 86 أصل من دولة 54 هناك أن( إسرائيلية صحيفة)
 اليت 54ـ للسفارات حكاية هذا. القدس يف األمريكية السفارة افتتاح حفل
 دون الدين، عن النظر بغض احلرب ظروف يف بلد جتاه إنساين إحساس لديها
 .وهتديدات خوف

 ووصلت مراكب املوت

 ايل ارض االحالم

 دون ان يصبح االطفال قضية رأي عام

 حيمل قارب تعين اليت" املوت قارب" أغنية كلمات من عنها الكشف مت
 إىل املهاجرون يكن مل إن غريهم من .املذحبة أو املوت من أنفسهم إلنقاذ الناس
 أليالن املأساوية ابلقضية عالقة له هذا .فيه للعيش آمن بلد أي األحالم، أرض
 مهاجرين مع تويف سنوات 3 العمر من يبلغ طفل وهو ،2015 عام يف قدري
 التماس إىل طريقهم يف متنه عل  كانوا الذي القارب غرق .آخرين سوريني
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 تلقت ، احلادثة هذه بسبب .كندا هي Aylan لعائلة النهائية الوجهة.  ملجأ
 مع شائع موضوع ظهور مع دعماً  اإلنرتنت عل  انتشرت اليت أيالن جثة صورة
#kiyiya vuran insalik، السبل هبا تقطعت قد اإلنسانية أن يعين مما. 
 .السبل هبم تقطعت بعد، تنته مل مهاجرين أزمة

 سيدي الرئيس

 اان ال اانم

 انفجاركلما اغمضت عني امسع 

 ويشتعل سريري دخان و انر

 وخيرج اخلوف من ابب الدوالب

 وتبكي االغاين

 وتنزف االلعاب

 سيد الرئيس

 تنزف االلعاب

 يعكس وهذا األطفال، هي هذا النشيد كلمات يف الرئيسية الشخصية
 ألن النوم يستطيعون ال يبكون ليلة كل حرب بلد يف األطفال حالة أو حالة

 يكون أن جيب. والبنادق القنابل تفجري بصوت استبدلت امجميلة أحالمهم
 أو أفضل فاألغنية والنار، الدخان أمل عل  احتوائه من الرغم عل  انعًما السرير
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 املفرتض من اليت واأللعاب وهناك هنا بكاء أبغاين بوبو نينا أحل  استبدال جيب
 من ابملعىن مليء ظحول الدم، من رعب. لعبها عند ومضحكة لطيفة تكون أن

 يتم ال األطفال أن يعرف والعامل اللعب، أي األطفال، من قريب هو ما خالل
 ُيسمع، ما اندرًا الذين األطفال نظر وجهة هذا النشيد أتخذ. أبًدا جتاهلهم
 األكثر األطراف لكنهم العام، الرأي قضااي يلونون ما اندرًا الذين احلرب، أطفال
 مت الذين األطفال معاانة متثل اليت الطفل، صدمة خاصة للمعاانة، عرضة

 يصبحون ما وغالبا للجيش ضحااي يقعون الذين األطفال ابحلرب،. تدمريهم
 .سياسي هدف لتحقيق وسيلة احلرب، ضحااي

 سيدي الرئيس

 حنن احلاربون

 حنن املبعدون

 حنن املذنبون

 حنن املتهمون ابلعبادة ابلعبادة

 احملكومون شنقا ابلعبادة

 قطعت السنتناالذين 

 الهنا نطقت ابلشهادة ابلشهادة

 أصبح بل فحسب، فلسطني عل  األمر يقتصر مل ،2018 عام يف
 الفرار إىل الروهينجا الالجئني من العديد واضطر مجوء، طاليب أيًضا الروهينجا
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 لألمم العام األمني مساعد قال ،bbc.com إىل استناًدا ميامنار أو بورما إىل
 للروهينجا العرقي التطهري توقف مل زالت ما ميامنار إن اإلنسان حلقوق املتحدة

 يعربون الروهينجا من 700000 حوايل هناك أن وحقيقة. راخني والية يف
 عرقية أقلية هم املسلمني، من ومعظمهم الروهينجا فإن بنغالديش، إىل احلدود

 أبًدا يتمتعون ال جيعلهم مما الدولة قبل من هبم االعرتاف يتم ومل ميامنار، يف
 هذا يوضح. بنغالديش من شرعيني غري مهاجرين يُعتربون ألهنم املواطنة بوضع
 .ميامنار يف الروهينجا معاملة كيفية املقطع

 سيدي الرئيس

 سنفطر يف القدس

 عاصمة فلسطني

 يكتبها رب االمنيات العالقة بني اي ليت و أمني

 أمني... أمني... أمني...

 ولكن مًعا، اإلفطار إىل أخر  مرة القادة تدعو النشيد هذا كلمات
 اإلفطار إىل القائد يدعو فالطفل ظحديًدا، أكثر فالطفل احلايل، للموقع ابلنسبة

 أن الواضح من فلسطني،. للقدس عاصمة أهنا ويذكر سامل خلية أو القدس يف
 .إلسرائيل عاصمة ابلقدس االعرتاف ضد مترد هذا
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 محادة يمشار  هبة: للمؤلف االجتماعي السياق

 مبتكر أنه كما كوييت، وحوار وسيناريو وقصة ةكاتبهي   محادة هبة
 ثالث أكرب من واحدة تعد اليت لالتصاالت زين جملموعة الدعائية األغاين
 االتصاالت وشركة لالتصاالت الوطنية الشركة إىل ابإلضافة تشغيل، شركات
 اجلة مع مقابلة عل  بناءً  ،2008 عام منذ ككاتب املهنية حياته بدأ. الكويتية
. طفالً  كان أن منذ موجودة الكتابية موهبته محادة، ريمشا هبة مع أوشرتوه

 .خيالية طفلة الصغرية هبة

. هلبة مهنة الكتابة أصبحت. واألغاين املسلسالت من العديد كتب
 .والنقد األدب يف املاجستري درجة عل  حاصل

 وزوجها محادة هبة مشاري

 اجتمع خارج من تزوجت محادة مشاري هبة املشهورة الكويتية كاتبة
 ابسم املعروف الغامن، ثنيان حممد علي مرزوق زوجها كان هنا ومن الفنون،
. هندسة بكالوريوس عل  حاصل ،1968 عام الكويت مواليد الغامن، مرزوق
 األمة اجلس رئيس وهو سياتك، جامعة من الدكتوراه درجة عل  حاصل
 دولة يف السياسيني أهم من 2020 و 2013 عامي يف كان كما. الكوييت
 .االنتقايل العريب الربملان يف وعضواً  الكويت

 عندما ولكن ومبدع، عظيم كاتب ابلفعل هو هبة أن نستنتج أن ميكن
 .السوق احتياجات لتلبية مصنوعة أعماله تكون أن املمكن فمن مهنة، جيعله
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 اجملتمع يف الرائيس سيدي نشيد قبول

 نشيد أصبحت ،2018 مايو 16 يف يوتيوب موقع عل  إطالقها منذ
(. اإلنرتنت مستخدمي) اإلنرتنت ملستخدمي فريوسية الفور عل  الرائيس سيدي
 جذب إطالقه، من ساعات مثاين من أقل بعد. جًدا كبري البصري الصد 
 250000 بلغ حيث جًدا منخفض وهو اإلنرتنت، مستخدمي انتباه الفيديو
 شاهدها قد األغنية مجهور كان أخر ، مرة هذا عن حبثت عندما. مشاهدة
 غاضب، بكاء، حزن،: خمتلفة بتعابري طبعا. مستخدم مليون 55 من أكثر
 كل وخلفية والعاطفة، الذهنية، احلالة حسب وغريها إهانة، جتديف، سب،
. يوتيوب قناة عل  واسع نطاق عل  منتشرة الفيديو حول الفعل ردود. منها
 قامت املقاالت، من العديد يف والتعليقات الرواايت يف أنه من الرغم عل 

 أيًضا قلقون أهنم إال والشفقة، احلزن من مبقياس الفريوس هذا بتأجيج إندونيسيا
 .احلرب مزقتها اليت الدولة بشأن

 األخبار لصحيفة بوابة وهي اإلنرتنت، عل  اإلعالمية الرأي قناة أفادت
 املاضي أبريل/  نيسان يف بريوت يف جر  الفيديو تصوير أن اليومية، الكويتية

 أليكس يدع  لبنان سعادة، عني من جديد طفل ممثل تقدمي. أايم ثالثة ملدة
 عل  والعزف الغناء هي هواايته. سنوات مثاين العمر من يبلغ الطفل .جورجس
 .والتايكواندو البيانو



29 
 

 االستنتاج ميكن خمتلفة، إجيابية ردوًدا قدموا الذين األشخاص من انطالًقا
.اجملتمع قبل من كبريًا استحساانً  لقيت قد نشيدال هذا أن
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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 اخلالصة . أ

واليت هلا  تماعي.لألدب االج آالن سوينجودتستخدم هذه الدراسة ظحليل 
( البحث الذي ينظر إىل األعمال األدبية 1ثالث وجهات نظر، وهي: )
( البحث الذي يكشف األدب كمرآة للوضع 2ابعتبارها وثيقة اجتماعية )

( البحث الذي يلتقط األدب كمظهر من مظاهر 3االجتماعي للمؤلف )
صفي النوعي  مع التحليل الو  فية.األحداث التارخيية من اجملتمع و الظروف الثقا

رائس اليت تسخر من كبار سيدي ال نشيدلتحليل األوصاف يف كطريقة 
حالة حرب.  ينتج هذا املسؤولني العامليني الذين ال يهتمون ابلدول اليت هي يف 

 نشيدال االيت توضح أن حمتو  هذ رائسسيدي ال نشيد، مضمون البحث أوالً 
ر احلرب عل  األطفال هو نقد للمؤلف أو انشر احلكومة املوصوف حول آاث

، انتقاد قادة العامل املوجودين يف السلطة ولكنهم واألسر والبلدان وغريها.  اثنًيا
، ميكن رؤية ذلك من خالل حمتوايت الفيديو  يهتمون ابلدول املتأثرة ابحلربال

، االجتماعي النقد ًضا وجوه كبار الضباط يف العامل. اثلثًا،الذي حضره أي
 .أوضاع املواطنني املتضررين من احلرببقصص قصرية تعكس 

 حاتااإلقت  . ب

 ، يُقرتح ما يلي.نتاجات واإلشارة إىل فوائد البحثبناًء عل  االست
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. يتوقع أن يستخدم هذا البحث يف تطوير العلوم األدبية وخاصة دراسة علم 1 
، من الضروري إدراك أن األدب ابستخدام النقد االجتماعي. لذلكاجتماع 
االجتماعي هو شكل من أشكال ظحليل األعمال األدبية اليت يساهم فيها النقد 

 بقيم خمتلفة تعود ابلنفع عل  حياة اإلنسان.

النقد  . ابستخدام النقد االجتماعي يف األعمال األدبية حبث بعنوان "2  
)دراسة ظحليلية  نشيد "سيدي الرئيس" هلبة مشاري محادة االجتماعي يف

ل أن يتم استخدامه كمسامهة يف ظحليل أشكال التمييز وصفية(".  من املؤم
 والعزلة اليت ظحدث يف حاالت احلرب.
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