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 مة الشكركل

بسماهللالرمحنالرحيم

العاملني، رب هلل والكتابةاحلمد للكتابة القلم جعل اّلذى هلل احلمد
تعاىل هلل والعبادة للعبادة والقرائة للقرائة نوىصلن، على حمّمدسلم سيدنا

واملشروفباشرافالصفاتوبكمالفتّوةوعلىآلهاّلذىنعتزهبماملوصوف
األبوةوللّتابعنييفحماسناألخّوة.

موضوعمنكتابةهذهالرسالةحتتهبإذناهللوتوفيقفقدانتهىالباحث
هاالقوميةيفنثر"يابينأمي"جلربانخليلجربان)دراسةحتليليةوصفية(.وقّدم

 اإلنسانية اآلدابوالعلوم امجبلكلية احلكومية اإلسالمية الرانريي منعة مادة
يفقسماللغة S.Humللحصولعلىشهادةوادالدراسيةاملقررةعلىالطالبامل

العربيةوأدهبا.

خبالصشكره يتقدم املقام هذا الباحثيف مهافإن املشرفني لفضيلة
ننفا ،علىمساعدمهماوجهودمهايفرياملاجستأيوببردانرشاداملاجستريو

فيسألمتامكتابةهذهالرسالةنشرافاجيداكامال،نإلشرافالباحثيفأوقامهما
امماالعفووالعافية،يفالدنياواآلخرة.اهلل

الباحث لويقدم وئيسرالشكر اآلداب كلية وعميد علومالاجلامعة
تشيةولرئيسقسماللغةسالميةاحلكوميةببددأرانريياإلاإلنسانيةيفاجلامعةال
 وجلميع وأدهبا مسامهاحملاضرينالعربية على هذهتهمواحملاضرات كتابة يف



 ب
 

في مسيعالرسالة، ننه درجامهم، يرفع وأن عطائه، يف جيزىامم أن تعاىل سأله
جميب.

علىناحملبوبنيوالدياللشكرواحلبنىلأحباأخراقّدمالباحثفائقو
وابيفالدنياواآلخرة.ثالرسالةلعلهللحيريهمأحسنالامهذهمتندعائهميف

الذينساعدوهو الباحثهذهمتامنيفنىلاألصدقاء ويرجو الرسالة. بالدعاء
اجلميعخرياجلزاء.اهللجيزىأنعسى


ه9349ذوالقعدة9

م2192يوليو22


حممدياسر
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 تجريد

حمّمدياسر : الطالبةاسم

141512116 : القيدرقم

وأدهباالعربيةاللغةقسم/اإلنسانيةوالعلوماآلدابكلية : القسم/الكلية

الرسالةموضوع )دراسة: جربان خليل جلربان أمي" بين "يا نثر يف القومية
التحليليةوصفية(

2118يوليو31 : املناقشةتاريخ

صفحة 48 : الرسالةحجم

املاجستًنرشاد : األولاملشرف

املاجستًنأيوببردان : الثايناملشرف

.جربانخليلجلربان"أميبينيا"نثريفالقوميةىورسالةىذهموضوع
البحثاملنهجو حتليليةدراسةىوالرسالةىذهيفالباحثاستخدمالذي

مجعهامتاليتالبياناتوصفأووصفيةبطريقةالبياناتحتليلوىيوصفية
اليتالنتائجومن.املوجودةالقوميةمواقفىيفيهااملرتكزةاملسألةو.ىيكما
الدولةبناءإىلالدعوةبعربةاملعريفاملكون األّول،:ىىالباحثإليهاوصل

حتصلحيثمتنّوعةنباتفيوينبتمرتعفيهاطيبةدولةدولتهموتطويرىا،
البحر،إىلالنهريفجترىثّاجلبليفالرائقةاملناىلأيضاًوفيهاكثًناًطعاما



 و
 

املكون الثاين،.القوملنفوسينفعأنالزماحتمال،فيهاالدولةأنمبعىن
الذىأسدايكونأنالقومعلىاالستعمار،حماربةإىلالدعوةبعربةالرتاكمى

ويفرتسمواعدىمعلىالكاذبٌنحياربوالربملانيفاخلبثاءيرىماعنديزجمر
بعربةالعاطفىاملكون الثالث،.الدولةثورةعلىشديدااىتمامويهتمّاملرائٌن

 .لقوموخًناويريدبقوموتامااىتماماجربانخليليهتمّبالقوم،االىتمام



 ف
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 Penelitian ini berjudul “. Patriotisme Dalam Prosa “Yaa Bani Ummi” Karangan Khalil 

Ghibran (Analisis Deskriptif), Pada penelitian ini peneliti membahas sikap patriotisme yang 

terdapat di dalam prosa.  Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

metode deskriptif analisis. Dan hasil penelitian yang diperoleh dari peneliti yaitu bahwa. 

Pertama: Komponen kognitif yang diungkapkan dalam seruan untuk membangun dan 

mengembangkan negeri, negeri mereka adalah negeri yang indah, tanahnya subur dan 

tumbuh berbagai macam tanaman yang mengahasilkan banyak makanan dan pula terdapat 

mata air yang jernih di perbukitan yang mengalir melalui sungai ke laut, artinya Negeri 

tersebut memiliki potensi, dan harus mereka manfaatkan sebaik mungkin. Kedua: komponen 

konatif yang diungkapkan dalam seruan untuk memerangi penjajahan, bangsa tersebut harus 

menjadi seperti singa yang mengaung ketika melihat orang keji di dalam parlemen dan 

memerangi para pengumbar janji-janji palsu, menerkam para penipu, dan mempusatkan 

perhatiannya ke revolusi negeri. Ketiga: Komponen Afektif yang diungkapkan dalam 

perhatian terhadap bangsa, Khalil Gibran sangat memperhatikan bangsanya dan ia 

menginginkan kebaikan bagi bangsanya.      
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 الباب األّول

 مقدمة  

 خلفية البحث . أ
القومية ىي فكرة وضعية، أول ما نشأت يف البالد األروبية شأن غَتىا  

من احلركات واألفكار اليت تبحث عن التفلت من رابطة الدين ويالحظ أن 
ادلفهوم الصحيح ذلا ىي مبعٌت جتمع أمة من الناس وارتباط دعاهتا قد اختلفوا يف 

 1.بعضهم ببعض ىدفاً وسلوكاً وغاية

القومية يف األدب ىي التمسك بادلوضوعات اليت هتم كل أبناء األمة 
الواحدة، والتحمس ذلا من حيث االجتاه حنو الدفاع عن القضايا الوطنية، وإبراز 

 2.بقيمتهم يف مواجهة خطر حقيقي أو متصورما حيث القراء على التمسك يف 

األدباء، يؤلفون مؤلفتهم دلا يبحث الباحث عن العمل األديب فيجد فيو و  
  النوحي منها تتعلق بنظرية القوميةعدة  بشعر أو نثر أو مقالة اليت حتتوي على

"يا بٍت أمي" الذي يًتاوح بُت الثورة  ن يف نثرا أّلف جربان خليل جرباكم
على قومو الذى حيّول  غيظ جربان خليل جربانو  العنيفة على الضعف الصاخبة 

_____________ 

، )مركز دراسات الوحدة ادلربية، آراء وأحاديث يف الوطنية والقوميةأبو خلدون ساطع احلصري،   1
 9(، ص : 1944لبنان، -بَتوت

، )لبنان : مكتبة لبنان، العربية يف اللغة واألدبمعجم ادلصطلحات رلرى وىبة وكامل ادلهندس،   2
 333(، ص: 1984



2 
 

 

 

التطّور لتغيَت و لكّن جربان خليل جربان أجربىم مرارا على ااإلغفال واجلهل. و 
 هنضة.مجيال و  ليكون القوم 

جربان خليل جربان ىو شاعر وكاتب ورسام لبناين عريب من  أّما و   
ولد  عائلتو إىل الواليات ادلتحدة األمريكية،ىاجر صبيًا مع  ادلهجر وشعراء أدباء

م يف بلدة بشري. والده خليل ادلكّلف جباية  1883سنة  من ينايريف الّسادس 
 3.الرسوم على ادلاشية يف جرود مشايل لبنان. أّمو كاملة ابنة اخلوري اسطفان رمحة

 

 البحث  ةمشكل ب.
 توضيحها يف الرسالة البحث اليت سوف حياول الباحث مشكلة أما 

 يا بٍت أّمي؟ نثر يف قوميةال مواقفما هي: ف

 

 البحث غرضج. 
 :وفه الرسالة ىذا البحث إىل حتقيق البحث اليت يسعى غرضأما   

  ربان خليل جربان.يا بٍت أّمي جل نثريف  قوميةال مواقف دلعرفة

 

_____________ 

دار بَتوت:) ،اجملموعة الكاملة دلؤلفات جربان خليل جربان نصوص خارج اجملموعةأنطوان القّول،   3
 .11م(ص: 1994اجليل، 
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 .د. معانى المصطلحات
 مصطلحات الىت حتتاج إىل شرح وىى: يف ىذا ادلوضوع توجد ثالث 

 القومية والنثر ويا بٍت أمي.

 قوميةال .1
القومية ىي ، قوم : رأيت أقوامًا وأقاومي قوم. من القوميةكانت كلمة 

وقد  شًتاك يف الوطن واجلنس واللغة وادلنافع.تنشأ من االجتماعية عاطفية اصلة 
 4.العربيةتنتهي بالتضامن والتعاون إىل الوحدة، كالقومية 

القومية يف األدب ىو التمسك بادلوضوعات اليت هتم كل أبناء األمة 
الواحدة، والتحمس ذلا من حيث االجتاه حنو الدفاع عن القضايا الوطنية، وإبراز 

 5.ما حيث القراء على التمسك بقيمهم يف مواجهة خطر حقيقي أو متصور
 نثر .2

  6الكالم اجليد يرسل بال وزن وال قافية. :نثر
 يا بٍت أمي .3

 من موضوعات يف كتاب العواصف النثر أّما  "يا بٍت أمي" ىو موضوع  

عىل قومه  جربان خليل جربانعن غيظ  يقص   فيو 7.اّلذى كتبو جربان خليل جربان

_____________ 

 768(، ص : 2311بة الشروق الدولية، ت، )مكمعجم الوسيطإبراىيم مصطفى وغَته،   4
 .333، ص: ادلرجع السابقرلرى وىبة وكامل ادلهندس،   5
 .943، ص : ادلرجع السابقإبراىيم مصطفى وغَته، 6
 35م(، ص 2312، )القاىرة: ىنداوي،العواصفجربان خليل جربان،  7
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ل الإغفال و ااجلهل. و مكن   ر  جربان خليل جرباناذلى حيو  أ جربمه مرارا عىل امتغيري و امتطو 

ميكون امقوم قوم مجيال و هنضة.
8

 

   

 الدراسات السابقة . ه
"يابٍت أمي" غَت موجودة،  عن النثر تحبثراسات السابقة الىت أما الد

، فوجد الباحث ما تتعلق بالوطنيةولكن البحث القريب بالقومية ىى الوطنية، 
 منها:و 

 9(2318عرفان مذكر ) .1
الرسالة إىل معرفة القومية يف رواية "عذراء جاكرتا" لنجيب ىدف ىذه 

الكيالين. ومنهج البحث الذي استخدم الباحث يف كتابة ىذه الرسالة فهو 
منهج البحث الوصفي التحليلى. ومن النتائج اليت حصل عليها الباحث ىي: 

غة القومية ىي صلة إجتماعية عاطفية تنشأ من اإلشًتاك يف الوطن واجلنس والل
وادلنافع. وقد تنتهي بالتضامن والتعاون إىل الوحدة، كالقومية العربية. والقومية 
ىي حب األمة، والشعوب بارتباط باطٍت حنوىا. وأشكال القومية يف ىذا العامل 
تتكون من أشكال سلتلفة، مبا يف ذلك على النحو التايل: القومية ادلدنية، 

القومية الثقافة، القومية الوطنية، القومية  القومية اإلثنية، القومية الرومانسية،
 الشرعية.

_____________ 

  35، ص نفس ادلكان 8
جامعة الرانَتي ، بندا أتشيو: نجيب الكيالينل عذراء جاكرتا روايةيف  معرفة القومية، عرفان مذكر  9

  اإلسالمية احلكومية
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عوامل القومية  تتكون على عاملُت وىي العوامل احمللية )الداخلية( اليت 
تنشأ من داخل البلد وطابعو القومي. وعوامل يف اخلارج )خارجية(. العوامل 

 اخلارجية ىي تسبب ىف ظهور احلركة القومية.
  13(2315خليل كفران ) .2

ىذه الرسالة إىل معرفة الروح الوطنية يف شعر ادلواكب عند جربان ىدف 
خليل جربان. ومنهج البحث الذي استخدم الباحث يف كتابة ىذه الرسالة فهو 
منهج البحث الوصفي التحليلى. ومن النتائج اليت حصل عليها الباحث ىي: 

الدين و  قوة العقل ميكن العثور عليو عندما جربان خليل جربان يصف اخلَت و
العدلو العلم واحلب و السعدة. مع قوة العقل سوف تبدو على اخلَت و الشر، و 
احلق والباطل، و اللطيف و الربية. و قوة الشهوات ميكن العثور عليها عند ما 
جربان خليل جربان يقوم مبقارنة بُت حياة اإلنسان يف الغابات و ادلدن. و قوة 

خليل جربان يسأل نظران الناي و الغناء.ألّن الغضب العثور عليو عند ما جربان 
 الناي و الغناء تستطيع هتدئة نفسو، و الدفاع عن نفسو.

 11(2313شاىيندا زلمد عبد العزيز الشايقي) .3

ىج البحث ا. ومنالقومية يف ادليزان اإلسالم ىدف ىذه الرسالة إىل معرفة
 التحليلى و الوصفي هجمن يبة ىذه الرسالة فهيف كتا ةالباحث هاتاستخدم ىتال

  . ومن النتائج اليت حصل عليها الباحث ىي:والتأصيلي و النقدي و التكاملي
_____________ 

، بندا أتشيو: جامعة الرانَتي البعد الفطري يف شعر ادلواكب جلربان خليل جربانخليل كفران،   13
  اإلسالمية احلكومية.

، رياض: جامعة اإلمام بن زلمد بن القومية يف ميزان اإلسالمشاىيندا زلمد عبد العزيز الشايقي،   11
 .سعود اإلسالمية
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أن القومية ىي إسم جديد للعصبية القبيلة اجلاىلية، اليت حارهبا  .1
 اإلسال.

صل القبلية العصيبة والقومية  ىي الكرب والفخر والتميز أن أ .2
من رمحة اهلل والفرقة الذي كان أول ذنب طرد بسببو إبليس 

 تعاىل.
أن القومية ادلمقوتة: ادلقصود هبا اليت ىي قرينة التعصب،  فال  .3

 تشمل إطالقاهتا العامة بادلعٌت واللفظ اللغوي.
أن تضارب إختالف ادلعٌت اإلصطالحي دلعٌت القومية وعناصرىا،  .4

ثر وىشاشة ىذه األسس ماىو إال داللة على تشتت وتبع
 ومشبعة.ادلوحدة، حيث مل تكن كافية 

أن حقيقة القومية ىي إثارة النعرات والفرقة بُت صفوف  .5
 ادلسلمُت، بالتايل ىي ال حتقق الغاية ادلزعومة يف الوحدة!

نتيجة أن القومية ىي فكرة وضعية نشأت يف البالد األوربية  .6
لظروف خاصة، ولكن معظم أبناء ادلسلمُت تبنوىا إفتتنوا هبا 

 غرورا.
ظاىرىا مجيل وواقعها مرير، نصبها اليهود أن القومية خدعة مدبرة  .7

، وتدمَت ادلسلمُت واغفاذلم دون والنصارى لتخطيطات اإلستعمار
 سالح!
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  12(2332مارجاريت عالية ادليمونة ) .4

ىدفت ىذه الرسالة إىل معرفة الروح الوطنية يف رواية يف سبيل التاج عند 
تابة ىذه مصطفى ادلنفلوطى. ومنهج البحث الذي استخدم الباحث يف ك

الرسالة فهو منهج البحث الوصفي التحليلى. ومن النتائج اليت حصل عليها 
الباحث ىي: أّن الوطنية تنقسم إىل أربعة أقسام، ىى: قيمة الطاعة وقيمة 

 الشجاعة وقيمة الرضا وقيمة حب الوطن، والروح الوطنية.

بُت بعد أن قرأ الباحث من الدراسات السابقة فلجص الباحث أّن الفرق 
القومية ىذا البحث بالدرسات السابقة ىو أّن ىذا البحث يبحث عن مواقف 

 يف نثر يا بٍت أمي فقط.

 

 منهج  البحث . و
البحث فهو منهج  ذلذا و الباحثستخدمامنهج البحث الذي أما 

ادلقصود  النثر حيث أن يقوم الباحث بتحليل وصفية الالبحث التحليلية 
 . وصفوو 

عتمد الباحث على بيانات اليت حيتاج إليو الباحث، يجلمع ادلعلومات وال
ادلسألة طريقة البحث ادلكتبـى بإلطالع على الكتب العلمية ادلختليفة ادلتعلقة ب

  وغَتىا شلا تتعلق بادلوضوع.وادلقاالت  ةاألدبيكتب الادلبحوثة من 
_____________ 

، سورابايا: الروح الوطنية يف رواية يف سبيل التاج عند مصطفى ادلنفلوطىمارجاريت عالية ادليمونة،  12
  جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية.
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ىذ البحث العلمي فيعتمد الباحث على الطريقة اليت  وأما الطريقة يف كتابة
غة العربية وأدهبا بكلية األدآب جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية قررىا قسم اللّ 

 بندا آتشية ىو كتاب:-دار السالم
Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Dan Sastra Arab Fakultas Adab UIN Ar-

Raniry Darussalam Banda Aceh 2014.  



3 
 

 الباب الثاني

 جبران خليل جبران

 جربان خليل جربانوالدة  حث عنيريد الباحث يف ىذا الباب أن يب 
كذلك عن ية وحياة السياسية و حياتو االجتماعتو و سدراو  نشأتو نسبتو، ثم و 

 .وأخرا عن وفاتو مؤلفاتوو  ثقافتو

 ونسبته والدته . أ

م يف  3221ولد يف السمادس من كانون الثاين سنة جربان خليل جربان. 
بلدة بشري. والده خليل اظتكلمف جباية الرسوم على اظتاشية يف جرود مشايل 

أم صاضتة مدبرة ذكية، بعد وفاة .  و لبنان. أممو كاملة ابنة اطتوري اسطفان رزتة
رحلت إىل بوسطن يف اضتاجة والفقر زتلت أوالدىا األربعة و األب وىربًا من 

جربان ال لعلها تؤمن راحة األوالد: بطرس وجربان، وسلطانة ومريانة،و أمَتكا 
 3يتعدى اضتادية عشرة من عمره.

 

 ودراساته نشأته . ب

، العريب اضتديث يف األديب ىو من أشهر األدباء خليل جربانجربان أنم 
عندما عمره اطتامسة أدخل جربان إىل مدرسة دير مار اليشاع القريب من 

____________ 

)دار اصتيل:  اجملموعة الكاملة ظتؤلفات جربان خليل جربان نصوص خارج اجملموعةأنطوان القومل،   3
 .33م(ص: 3331لبنان، –بَتوت 
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سليم الضماىر يساعده يف تعلممو كان مواطنو الطبيب بشري، فتلقمي والكتابة، و 
  2يف تنميو موىبة الرسم، اليت ظهرت فيو.و 

لبنان ليدرس اللمغتُت العربية  م أرسل جربان إىل 3231يف السنة 
روسو على يد مبعهد "اضتكمة" يف بَتوت، حيث تلقمى دالفرنسية، فالتحق و 

أمضى يف "اضتكمة" ذاك أمثال اطتوري يوسف اضتداد، و مشاىَت األساتذة يوم
 1الكتابة.رت يف جالعتا مواىبو يف الرمسم و مدمة ثالث سنوات، تبلو 

كان شغوفا بالتصوير مبدرسة كوينسي الرشتية، و جربان  يف بوسطن التحق
والتحق مبدرسة إىل لبنان  ثم عاد الفن على يد بعض اظتصورين فبدأ دراستو ىذا

فرنسية. وشغف بفتاة ارستقراطية ولكن  التقاليد حالت الاضتكمة ودرس العربية و 
عاد إىل بوسطن وىناك فجع مبوت بينو وبينها، فنقم على الدين واإلقطاع، و 

كاتبًا ومصوراً   جربانأمو ومن قلب اظتأساة اليت عاشها انطلق أختو ثم أخيو و 
فأعجبت بو مديرة معهد أمَتكية ىي ماري ىاسكل، فشجعتو وعاونتو للذىاب 
إىل باريس لدراسة فن الرسم حيث بقي ثالث سنوات بعدما زار عواصم 

لندن، واطلع على كتب نيتشو بروكسيل و اضتضارة والفن يف أوروبا وخاصة روما و 
 1اليك(.فأعجب بفلسفة، وأثر فيو الشاعر اإلنكليزي )ب

كان ىذا األمل باضتب. و جربان إىل بوسطن، مثقاًل باظتعرفة وأمل ثم عاد 
ثم أخيو فاحتة لسلسلة من اآلالم، عاناىا جربان، دتثملت بفقده شقيقتو سلطانة، 

____________ 

 نفس اظتكان  2
 .32ص: ، نفس اظترجع  1
 –، )دار الكتب العلمية: بَتوت الشعراء واألدباءمشاىَت عبد.أ. علي مهنا و علي نعيم خريس،   1

 .01ص: ، 3م(، ط. 3331لبنان، 
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. ولكن ىذه اظتآسي اظتتالحقة مل هتدم من عزمو، مع أنمو مل يبق لو من فأممو بطرس
 فتابع ػتاوالتو يف الكتابة والرمسم.معُت إالم إبرة أختو مريانا، 

اظتهاجرين العرب يتأسيس أندية  حاول جربان أن ينظم فعلى طراز ىذا
ثقافية، ودعا إىل ػتاولتو من األدباء والكتماب من األصدقاء ورتعيات أدبية و 

بد عتم من قرمروا أنو ال من اظتهاجرين العرب و  اظتهاجرين العرب، ساعده نفرا
ونشأهتا، وتكون ويوحد مسعاىم يف تطور اللغة العربية رابط يضم قواىم 

أغراضهم األساسية بت روح جديدة نشيطة يف جسم األدب العريب وانتشالو 
تقاليد العمياد، والروايات البالية إىل حيث تصبحقوة فعالة من وىدة اطتمول وال

ت رئاسة يف حياة األمة، فأسسوا رتعية أدبية وثقافية باسم "الرابطة القلمية" حت
جربان خليل جربان، ورىط من الكتاب والشعراء اظتهاجرين العرب مبدينة 

 5م. 3321عشرين إبريل عام نيويورك يف الثاين وال
سابق" "الم( أصدر جربان "العواصف" و3321) ويف تلك السنة

تتابع صدور  فيها أيضا كانت بداية ظهور اضطرابات الصحيمة، ثم باإلنكليزية، و 
  0اإلنكليزية.مؤلفاتو العربية و 

 
 
 
 

____________ 

غتلة الفسم العريب، )الىور باكستان، العدد  جربان من ضوء مؤلفات العربية:ػتمد جنم اضتق اظتدوي،   5
 .353م( ص:2113السادس عشر، 

 .35، ص: اظترجع السابقأنطوان القومل ،   0
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 يةجتماعاالحياته  . ج

باجملتمع، وأنمو مضغوط يف بلده ن جربان خليل جربان أحد من يهتم كا
يعيش فقَتا، وال جييد اإلىتمام من الزعيم رغم أنم الزعيم يعيش حينما اجملتمع 

  دتتمعا بًتفو.
أسباب اضتياة أمام عائلتو، مل ينعم جربان طويال يف حداثتو، إذ ضاقت 

م باختالس ما كان جيبيهمن الرسوم، وسجن، وحجزت أمالكو.  ألن األب اهتم
فما كان من األم إالم أن غادرت الوطن، ومعها أوالدىا األربعة، قاصدة الواليات 
اظتتحدة األمَتكية، حيث نزلت يف حيم الصينيُتم يف بوسطن، وكان ذلك سنة 

 1م. 3235
 لبنان ليدرس اللغتُت العربية والفرنسية، ان خليل جربان إىلثم أرسل جرب 

عندما يًتدمد يف فصل الصيف يف قريتو "بشَتي"، فيزور ظتدة ثالث سنوات، و 
 2أقاربو وأصدقائو.

وديتاز أىل الشام عن بقية أىل األرض بكثرة أدياهنم، فليس يف اظتسكونة 
إذ جند فيها  واألديان، بالد صغَتة مثل ىذه تضم العدد العديد من الطوائف

اظتسلمُت وأشهرىم السنة ثم الشيعة، وىؤالء يدعون باظتتاولة، كما جند اظتسيحيُت 
ليك والالثُت والسريان وىؤالء فرق عديدة منها الروم األرثوزكس والرومالكاثو 

 واظتوارنة إالم يف بالد الشام. 
الة اإلقتصادية،  حد كبَت باضتتتأثر إىلواضتقيقة أنم اضتالة اإلجتماعية 

مذاىب وشيع وال خيفى علينا قعة كبالد الشام فيها من طوائف و خاصة يف بو 
____________ 

 .35، ص: اظترجع السابقأنطوان القومل ،   1
 ..32 ، ص:اظترجع السابق، أنطوان القومل  2
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بعد ما تقدم )يف حديثنا عن اضتالة السياسية واإلقتصادية( أنم اضتالة اإلجتماعية 
يف بالد الشام ستكون سيئة لفساد اإلدارة واألنظمة واألوضاع اإلقتصادية 

 3واظتالية اظتتدىورة اصتهل.
قد وضع لغرض حرب دون اإللفات إىل مصلحة   أما نظام الدولة

الشعب، فهذا ما أدى إىل اهنيارىا، خاصة أن فيها أن فيها أنواع شىت من 
 السكان. لقد كانت الدولة تعامل غَت اظتسلمُت معاملة من اصتميع الوجوه.

الىت شهدت ىذا التعصب أمما جبل لبنان فقد كان من أىم اظتسارح 
من سكان اصتبل من اظتوارنة، وىم قد  ىروب والذاي،، وأنو اصتزء الرئيسوىذه اضت
يتأسسوا فيها ملكًا ضخماً، وقد حافظوا على لغتهم إىل ما بعد سورية و دخلوا 

الثاين من سكان اصتبال الدروز. ىناك شبو كبَت بُت  ىالرئيس زءالعرىب، وأما اصت
م واللهجة والعادات واآلداب الدروز واظتوارنة يف أساليب العيش ونظام اضتك

إىل جنب متصافية متوادمة،  درزية ومارونية تعيش جنيًبا العامة، فإن عائالت
يصطحب اظتوارنة جَتاهنم الدروز إىل الكنائس. وقد  بقيت عالقة الود  وأحيانا

متبادلة بُت اصتانبُت فًتة طويلة حىت دخول إبراىيم باشا للشام ووقوف اظتوارنة 
 فولد ىذا شيأ من الضغائن واألحقاد.لدروز، جبانبو صد ا
يف لبنان خاصة، فقد كانوا من جال الدين يف بالد الشام عامة، و أما ر 

أىم أسباب البالء والتفرقة والتعصب واضتروب، يتساوى ذلك منهم اظتسيحيون 
 واظتسلمون.

____________ 

مكتبة الدراسات األدبية،  إلياس فرحات شاعر العرب يف اظتهجر ىياتو وشعره.، شتَت بدوان قطامي  3
 . 12، ص: دار اظتعارف مبصر
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م فكان أشدم  عتجة أمر 3220يناير  1الصادر يف  ء اظتنشور الثاينوجا
نيما، فال فيو اضتبيشى أبناء ملتو أن يتجنبوا الربستانت التجنب التام دينيما ومد

بيع، وال شراء وال قرض وال استقراص، والمؤاكلة وال ػتادثة، ومن خيالف ذلك 
  31يسقط )اضترم الكبَت( احملفوظ حلة للسلطان البطرير كى.

إبرىيم باشا من سورية أخذ اظتوارنة بظهرىون قوهتم، ومما بعد خروج 
يف ة اليت كانت ترسل إليهم جهارا، و ساعدىم على ذلك اظتساعدات الفرنسي

ىذه األثناء أصدر بطريرك اظتوارنة منشورا إىل أىل طائفتو يشدد عزائمهم فيو 
م أن ديلكوا يف ىذه األثناء دتادى اظتوارنة وكان يطعمهو  على اجملاىرة بالعدوان،

 البالد كلها.
ويف زمن البطريوك مسعد ازدادت األمور تعقيداً، إذ ىاجم كل من 

أعتصب أموال وكنائس األرثوذكس ، حىت من اظتسيحُت، و خيالف دينو
بشَت أيب اللم، والبطريرك    قام اصتديد والربوتستانت وعم اإلعتداء بسبب القائم
اإلكلَتوس اظتارون ُت. وبعده قد أصب، اصتديد مسعد، وانتهت األمور بفتنة الست

أصحاب النفوذ األكبَت والسيطرة التامة على الشعب اللبنان، وقد حلموا يف ذلك 
م، وظل اإلكلَتوس اظتاروين يتحكمون 3201األمراء واظتشايخ يف سنة ػتل 

حىت الوقت اضتاضر، ويكفي أن نتذكر أنو أصدروا  يسيطرون على شعب اللبنان
صف األول من القرن العشرين حرموا على أى ماروين قرائة أى من  منشورا يف الن

 33كتب جربان أو أمُت الرحياىن، كما قاموا جبمعها وحرقها.

____________ 

 .11، ص: نفس اظترجع  31
 نفس اظتكان  33
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ومن عاداهتم اليت فاقوا هبا سائر األقطار العربية التجاوب مع اظتدينة  
ال يقنع بأن يأتى الغرب إليو، بل كان يسعى أن يذىب  الغربية فقد كان لبنان

 ىو نفس إىل الغرب، ويبدو أن ىذا سببو الناحية الدينية، وإنتشار البعثات
التبشَتية يف وقت مبكر. وقد أولع اللبنانيون أيضا بتقليد األمم العطيمة الفية يف  

 32كافة مناحيهم.
ن عتا تأثَت كبَت على فإن ىذه العادات اليت كانت منتشرة يف جبل لبنا

اعتجرة، ىذه اعتجرة اليت بدئت بسيطة ػتدودة إىل أن جرفت معها األعداد 
 اعتائلة من سكان اصتبل.

ػتيث استقرم بعد أن ظتع جنمو يف 3332إنتقل جربان إىل نيويورك يف سنة 
ية قددية ختاظتها أحد أديرة عاظتي األدب والرسم. وىناك يف طابق علوي من بنا

لتارخيية، يف جو)صومعة( فسيحة ىادئة، عزل جربان نفسو منصرفا إىل لبنان ا
 الرسم والتأليف باللغتُت العربية واإلنكلزية.

ثم إجتمع جربان الشعراء اظتهجر يعٍت الشعراء الذين يهجمرون من العرب 
إىل نيويورك يسمى بأدباء اظتهجر وأسس مع بعضهم )الرابطة القلمية( سنة 

، وليم  عميدىا، وأعضاؤىا عممااًل وىم: ىيخائيل نعيمة م، فكان جربا3321
كاتسفليس، ندره حدماد، إليا أبو ماضي، وديع باحوط، رشيد أيموب، الياس 

 عطاءاهلل، عبد اظتسي، جدمد، نسيب عريضة.
ال يزال جربان بعد رحيلو، يشغل الناس بأدبو وفنمو كما كان يشغلهم يف 

ىتم اآلن أدبياً، كان لو األثر الذى صتربان، حضوره، فاآلداب العربية، مل تعرف ح
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رتيل جرب، بُت التقليد والتجديد. إذ إنمو فاصل تارخيي حاسم، كما يقول 
 31إنطوى بوجوده عهد وبدأ عهد.

 

 حياته السياسية د.

من اظتعلوم أن جربان ال يتحرمك بأمور السياسية يف حياتو، بالرغم يف  
ونيويورك وغَت ذلك. لكن فقد يتحرك جربان األرض والدتو، بوسطون، باريس، 

 بالسياسي يف تطور اللغة العربية واألداب العريب.

فعلى ىذا الطراز حاول جربان أن ينظم اظتهاجرين العرب بتأسيس أندية  
ورتعيات أدبية وثقافية، ودعا إىل ػتاولتو رتاعة من األدباء والكتاب من 

اظتهاجرين العرب وقرروا أنو ال بدم عتم  األصدقاء اظتهاجرين العرب، ساعد نفر من
من رابط يضم قواىم ويوحمد مسعاىم يف تطور اللغة العربية ونشأهتا، وانتشالو 

وىدة اطتمول والتقاليد العمياء، والروايات البالية إىل حيث تصب، قوة فعالة من 
اسة يف حياة األمة، فأسسوا رتعية أدبية وثقافة باسم "الرابطة القلمية" حتت رئ

والشعراء اظتهاجرين العرب مبدينة  جربان خليل جربان، ورىاط من الكتاب
 31م.3321نيويورك يف الثاين والعشرين أبريل عام 

____________ 
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لكن بلدتو جيرمب باظتسائل العظيم حينما أخَت حرب العاظتية األوىل،  
ار الشعوب يف سنة  سلطة تركي يكون على لبنان أخذ للفرنسى كما يقدمر إّتم

 35م.3321

كان الراىب حياكة يفضمل السياسي الرشوة حتت زتاية الكنيسة، منذ  
بقدرة خالفة تركي عثمٍت أوصط اصتنوبية قدد ماتى األرزاح الضرورية ألنم من 
اطتيال بلدتو وبقوة القناعة ومهمة لليجول والية جديدة يسبب والية ضائع 

حتت ياسى الدين األخالق يف بلدتو. ىذه اضتال عالمة بالرشوة الذي يزداد وس
 قادرة اضتكومة.

 

 لفاتهثقافته ومؤ  .ه

 ثقافتو .3

عشر سيئة للغاية يف سورية، كانت حالة التعليم قبل القرن التاسع 
فاظتدرس اإلسالمية يف اصتوامع والزوايا، والدراسة ال ختزج عن علوم الدين من فقو 

مدرسة اصتامع األموى يف دمشق. أما  وتفسَت وحديث، وأكرب ىذه اظتدارس
وارنة فضل السبق يف اظتدارس النصرانية فأقدمها يف لبنان للطائفة اظتارونية، واظت

كان للمروم األرثوذكس مدارس صغَتة إنشاء اظتدارس من عهد بعيد، وكذلك  
يف األديرةوالكنائس. وقد قام اظترسلون الكاثوليك بتأسيس مدارس يف لبنان، 

رقية تخبون من بُت خرجييها الطلبة األذكياء ويرسلوهنم إىل مدرسة الشوأخذوا ين
____________ 
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يف روما ظتتابعة الدروس العالية، كما أوصواروما بتأسيس مطبعة يف لبنان للعربية 
والسريانية. وكانت اإلرساليات اليسوعية نشيطة للغاية، استطاعت أن تثبت 

م، ث 3111ركوا البالد سنة أقدامها، ولكن ىؤالء  اظترسلُت أغلقوا اظتدارس وت
 30م.3213عادوا إليها سنة 

يف زمن الدولة العثمانية  كان يف البالد العربية لو دور اظتدارس األجنبية
وذلك دوراً خطَتاً، وكل مدرسة من ىذه اظتدارس تتبع لدولة ما وتصب، ، وبعدىا

عربية من واسطة لنشر لغة تلك الدولة جبانب تعليم العلوم اظتختلفة، واللغة ال
مل يكن منخصرا يف الطالب الذين ينتمون إليها جهة أخرى. ولكن تأثَتىا 

ويدرسون فيها فقط، بل إنو كثَتًا ما كان يتعدى ذلك إىل مدارس اصتماعات 
نفسها، ألن ىذه اظتدارس)األجنبية( كانت تزود تلك اظتدارس الطائفية بالكهنة 

  واظتعلمُت والكتاب اظتدرسية.
اظتدارس الوطنية من مسيحية وإسالمية، وىذه كانت خاضعة تبقى ىناك 

لية، للمراقبة والفيود التحكيمية، ولذلك مل تف بالغاية اظتقصودة من التعليم ك
وذلك لفساد طريقة التعليم اليت استوجبتها اظتراقبة على حرية الفكر، فاعلم 

 اظتقيد الناقص ىو علم فاسد.
تركيا ومفتوحة  خارجة عن نظام  أما متصريفية يف جبل لبنان، فكانت

كليًا اظتدارس التبشَتية والطائفية، وىذه بدورىا عمقت الفروق اظتذىبية 
وأفسدت عقول الشباب، مما دفغ عددًا من أدباء اظتهجر أكثال جربان 

____________ 
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اضترية واللجان  اظتدارس من أيدى اصتمعيات والرحياىن، إىل اظتطالبة بالتقال
 ة إىل أيدى اضتكومات احمللية.الطائفية، والبعثات الديني

بعد أن انتهت اضترب العاظتية األوىل فسيطر الفرنسيون على سورية 
سيطرهتم على لبنان بسهولة متناىية ألن معاىدىم كانت قد ولبنان، وكانت 

فًتكوا مهمة التعليم الثانوي العايل إىل اظتدارس الطائفية مهدت السبيل أمامهم، 
وا يوجهون اىتمامهم، حنو تقوية اظتعاىد التعليمية واألجنبية القائمة. وأخذ

الفرنسية وتوسيعها من جهة، وحنو إخضاع سائر اظتدارس اصتنبية والطائفية 
 يريدىا من جهٍة.للسياسة اليت 

اضتياة الثقافية والفكرية يف سورية عامة ولبنان  طتص الباحث ىكذا صورة

 خاصة كانت مقيد ػتدودة ومرسومة ضمن حدو معينة ومتتناقضات كثَتة.

 لفاتومؤ  .2
رمفها بشكل موجز سريع انتظم ماكتبو جربان يف ستة عشر مؤلًفا صغَتا نع

 على الشكل الشكل التايل:
خليل جربان يف : ىي الرواية اليت كتبها جربان م( 3315) اظتوسيقى .3

بوسطن، ويكون فيها السهولة التعبَت، وحالوة التلوين وصدق النية 
وسالمة الذوق وعمق اإلحساس والًتعةواإلبداع يف الوصف 

 31والتشبيو.

____________ 
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: ىي الرواية اليت كتبها جربان خليل جربان م( 3310عرائس اظتروج ) .2
 32يف بوسطن، وحكى فيها عن حبو وأمل اطتيبة.

جربان خليل جربان يف : اليت كتبها م( 3312) ةاألرواح اظتتمرمد .1
بوسطن. وحكى فيها عن أرواح دتردت على التقاليد والشرائع القاسية 
اليت حتد من الفكر والقلب واليت تسم، ضتفنة من اآلدميُت أن 
تتحكم يف أرزاق الناس وعواطفهم وأعناقهم باسم القانون وباسم 

 33الدين.

الرواية اليت كتبها جربان خليل  : ىيم( 3332)األجنحة اظتتكسرة .1
جربان يف نيوريك، من بعد شعري، وجداين، مشبع بروح التقديس 

 21اضتب وكل ما يبعثو يف النفس من شتاوية وآالم التطاق.

: فيو ستمة وستسون مقااًل كتبها بأسلوب م( 3331دمعة وابتسامة ) .5
أرميا، حاكى فيو مزامَت داود، ونشيد سليمان، وسفر أيوب، ومراثي 

ونبوءات أشعياء، وعظات الناصريم. وضممنها ثورة على جهل 
رية وظلمها، ومباحث يف احملبة، واألمومة، والطفولة، اظتقاييس البش

   واظتوت، واظتوت، وشخصيمة اظتسي،، وغَتىا.

الذي كتبو جربان خليل جربان يف نيويورك،  : ىوم( 3332اجملنون ) .0
لتفكَت وبإجياز يف التعبَت وتتبدى التجاىات تتميز جبدة يف ا

  وباستخدام للرمزية، كما يتميز بالسخرية البالغة.
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رواية اليت كتبها جربان خليل جربان يف : ىي الم( 3333اظتواكب) .1
 23نيويورك، وحكى فيها عن حبو بُت ميم زيادة.

ك، يف نيويور  : ىو الذي كتبو جربان خليل جربانم( 3321السابق ) .2
 .سان ويصور حالو يف اضتياةوحكى فيو عن نفسو واإلن

: وىي غتموعة من مقاالت وروايات تتحدث عن البدائع والطرائف .3
 22مواضيع عديدة ظتخاطبة الطبيعة ومن مقاالتو "األرض".

الذي كتبو جربان خليل جربان يف نيويورك،  : ىوم( 3321) النبم  .31
التنميق د اإلنسان واضتياة، وفيو ذلك النثر اظتنمق غاية وىو ترنيمة دتج

وفيو مافيو من خصائص الشعر كالرؤيا واإليقاع والصورة ورقة شعور 
ال نلقاىا إال عند الرومنطيقُت ويف األسفار الشعرية يف التوراة، كما 
أن نب جربان خليل جربان يدعى اظتصطفى وىو لقب من ألقاب 

 21النب ػتمد.

ًا جديدا، : ال يتضممن ىذا الكتيمب فكراً جربانيم م( 3320رمل وزبد ) .33
فهو عبارة عن غتموعة حكم كان بعضها، كما تذىب السيدة بربارة 

إحدى صديقاتو، مالحظات أبداىا عتا، ودومن   Barbara Youngيونغ 
 بعضها على قصاصات من الورق.

: حياول جربان، يف ىذا الكتاب، أن م( 3332يسوع إبن اإلنسان ) .32
يتحدث عن أقوال اظتسي،، وأعمالو كما رواىا ودومهنا أولئك الذين 
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عرفوه، لذلك يضمنو انطباعات وآراء مفًتضة يديل هبا تالمذة 
وأمو، وبعض أفراد أسرتو، وأعداؤه، وغَتىم. ويتضمن يسوع، 

خادتة   الكتاب عقيدة التقممص اليت آمن هبا جربان الذي يظهر يف
كتابو حتت عنوان"رجل من لبنان بعد تسعة عشر قرناً". وقد حاول 
جربان يف ىذا الكتاب أيضًا حبث موضوعات يف اظتنطق والفلسفة، 

 21.واضتضارة اليونانية، فجاء حبثو سطحيماً غَت موفق

ىي الرواية اليت كتبها يف نيويورك، وىو كما : م( 3332آعتة األرض ) .31
كتابتو بأهنا صادرة من حجيم الشاعر،   وصف جربان خليل جربان

وفيو تظهر العبثيية واللعب مبصائر البشر، ونقطة منَتة واحدة يف 
 اللوحة السوداء ىي اضتب اطتالد.

يورك، : الذي كتبو جربان خليل جربان يف نيو م( 3312التائو ) .31
 وحكى فيو عن نفسو واإلنسان ويصور حالو يف اضتياة.

ا الكتاب أصدرتو السيدة بربارة يونغ ىذ: م( 3311حديقة النب ) .35
صديقات جربان، بعد موتو بسنتُت، وىو يتضممن فصواًل كان  إحدى

جربان قد ىيَّاىا لو، وأخرى ال عالقة عتا مبوضوع كتابو، كان جربان 
 نشرىا يف العربية، ث نقلها إلىاإلنكليزية. وذتمة تشابو كبَت بُت "النبم"

ربان نفسو، واظتواعظ تكاد تتشابو، وحديقتو، فالبطل واحد، وىو ج
والرموز ىي ىي، مع بعض الفروق أمهها أن موضوع "النبم" عالقة 

____________ 
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اإلنسان بأخيو اإلنسان، أما موضوع "حديقة النبم"، فعالقتو 
 25بالطبيعة.

: فيو سبع قصص قصَتة، وبعض اظتقاالت م( 3321العواصف ) .30
الرمزية: ف اضتكايات اظتتنومعة. أما القصص فبعضها من صن

"، و"البنفسخة الطموح"، "العاصفة" ، "الشيطان"، "الشاعر البعلبكيم
وواحدة تروي حادثة غريبةغامضة، ىي "سفينة الضباب"، واثنتان يف 
: "السم يف الدسم"، و"ما وراء الرداء". أمما اظتقاالت  النقد اإلجتماعيم
 فتًتاوح بُت الثورة الصاخبة العنيفة على ضعف، كما يف "حفمار

"حنن و"العبوديمة"، و"يا بٍت أممي"، و –وىي األشد عنفًا  -القبور"
وأنتم"، و"أبناء اآلعتة وأحفاد القرود"، و"األضراس اظتسومسة"، 
و"العاصفة"، وبُت الكتابة الوجدنية بكل ما فيها من حب وكآبة، 
ووحشية، وغربة، وأمل، شوق،وحنُت، وخاصة يف مقالة الؤثمر "مات 

و عندما قضت اضترب العاظتيمة األوىل على األلوف ىلي" الذي كتبأ
من أبناء وطنو جوعًا ومرضاً. وفيو يتمٌتم لو كان سنبلة  من القم، 

يانعة يف بساتُت لبنان نابتة يف تربة لبنان يقتات هبا طفل جائع، أوذترة 
  20ّتنيها امرأة جائعة، أوطائراً يف فضاء لبنان يصطاده صياد جائع.
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 وفاته .و
أخذت منو العلمة يومًا بعد يوم، ديكمنها من صحمتو وقومتو استمراره يف  

حياتو يف العاشر من نيسان سنة  العطاء دون ملل أوكلل، حىت انطفأ سراج
آب من السمنة نفسها نقل رفاتو إىل بشرمي، مسقط رأسو،  23م. ويف  3313

ة إليو. وبعد بالعود لَتقد بسالم يف دير مار سركيس، اظتكان الذي كان حيلم
م( وكالمها  3312م( و"حديقة النمب" ) 3312وفاتو صدر "التمائو" )

 21باالنكليزيمة. وبقي الكثَت من آثاره ينتظر الكشف واصتمع والصدور.

ال يزال جربان، بعد رحيلو، يشغل الناس بأدبو وفنمو كما كان يشغلهم يف  
، كان  لو األثر الذي صتربان، ن أديباً العربيمة، مل تعرف حىتم اآلحضوره، فاآلداب 

رتيل جرب، بُت التقليد والتجديد. إذ إنمو فاصل تارخيي حاسم، كما يقول 
  إنطوى بوجوده عهد وبدأ عهد.

إنم جربان، كما عرمفو، حنما الفاخوري، "عبقرية جالدة ختطمت جدود  
اظتكان والزممان. وكان عتا حتت كلم كوكب مملكة وسلطان. نطقت بالكلمة، 

    22دمدىا الكون بكلم لغة ولسان".فر 

باحث عن تررتة جربان خليل جربان وما يتعلمق بو بعد أن  شرح ال 
، وأسس فلخص الباحث بأن جربان خليل جربان ىو شاعر مهجر مشهور
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خليل جربان "الرابطة القلمية"، كانت فكرة الرابطة القلمية ىي لتجديد األدب 
  .العريب



62 

 

 الباب الثالث

 اإلطار النظري 

 القومية مفهوم أ. 

: صلة اجتماعية م ادلؤنث منسوب إىل قوم. القوميةسا لغة القومية
عاطفية تنشأ من اإلشرتاك يف الوطن واجلنس واللغة وادلنافع.  وقد تنتهي 

قوم : رأيت أقوامًا وأقاومي،  ٔبالتضامن والتعاون إىل الوحدة، كالقومية العربية.
قال تعاىل )ََل َيْسَخْر قَ ْوٌم ِمْن قَ ْوٍم(، وقام قومة واحدة. قائم : دائم، وقال على 

 (.قال تعاىل: )ِإَلَّ َما ُدْمَت َعَلْيِو َقاِئًما ٕاألمر: دام وثبت،

ىي ارتباط الفرد جبماعة من البشر تعرف باسم  اصطالحاً  القومية
 ٖاألمة.

ىي فكرة وضعية، أول ما نشأت يف البالد األروبية شأن غًنىا القومية 
من احلركات واألفكار اليت تبحث عن التفلت من رابطة الدين ويالحظ أن 
دعاهتا قد اختلفوا يف ادلفهوم الصحيح ذلا ىي مبعىن جتمع أمة من الناس وارتباط 

 .ٗ بعضهم ببعض ىدفاً وسلوكاً وغاية

______________ 
 

 ٛٙٚ( :، ص : ٕٔٔٓ، )مكثبة الشروق الدولية، معجم الوسيطإبراىيم مصطفى وغًنه،   ٔ
 -)دار الكتب العلمية: بًنوت ،اجلزء الثاين أساس البالغةأيب القاسم جار اهلل زلمود بن عمر بن أمحد الزسلشرّي،  ٕ

  .ٔٔٔ-ٓٔٔ(، ص: ٜٜٛٔلبنان، 
 .ٜ، ص: السابق ادلرجعأبو خلدون ساطع احلصري،   ٖ
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 عن شعور القومى، اليي تفردبو العرف واستخدم لفظ القومية للتعبًن
اَلصلليزى، واليي درج عليو أيضا كثًن من علماء اإلجتماع و ادلؤرخٌن، يؤد إىل 
بلبلة شديدة. وصلد مثاَل ذا مغزى يف خطاب ألقاه رأمسساى مكدونالد، رئيس 

 .٘ ٕٜٗٔمن مايو  ٖٔالوزراء، يف 

عواطفو مع األمم فقد قال، طبقا دلا جاء يف صحيفة )التاديز(، إن 
الصغًنة يف أوروبا وأنو يؤمن بالقومية إديانا َليتزعزع، وأنو حيرتم الظروف القومية 
والسمات القومية. وأنو يكون من السوء طالع العامل أن يقضى على كل تلك 
الفوارق بٌن البشر اليت خلقتها التجارب العديدة ألجناس وادلياىب واألجواء 

الب منمط واحد. مث قال أن ذلك ليس مثلو األعلى، ادلختلفة، وأن تصب يف ق
وليس مثلو األعلى كيلك ادلغاَلة فالقومية حبيث تصبح عقبة كأداء يف سبيل أي 
شخص يعمل من أجل السالم. فاشعور القوم ليس الشعورا عدوانيا اذ القومية 

 .ٙ ىي احرتام اليات، وأكثر الناس احرتاما ألكثرىم ىم أكثرىم احرتاما للغًن

الوطنية والقومية من أىم النزعات اَلجتماعية اليت ترتبط الفرد البشري 
وجتعلو حيبها ويفتخرهبا ويعمل من أجلها ويضحي يف سبيلها. ومن ادلعلوم أن 
الوطنية ىي حب الوطن، والشعوب بارتباط باطين ضلوه، والقومية ىي حب 

______________ 
 

 ٚم(، ص : ٕٔٔٓالقصر العيين القاىرة، ، )شارع أمن سامي ،القومية يف السياسة والتاريخفردريك ىرتز،   ٘
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تقاد بأن أعلى وَلء القومية ىي اَلع  ٚاألمة، والشعوب بارتباط باطين ضلوىا.
 ٛ .الفرد جيب أن تقدم إىل الدولة القومية

والوطن من حيث األساس إمنا ىو قطعة من األرض، واألمة يف حقيقة 
األمر إمنا ىي مجاعة من البشر. بناء على ذلك إن الوطنية : ىي ارتباط الفرد 

من  بقطعة من األرض تعرف باسم الوطن، والقومية : ىي ارتباط الفرد جبماعة
من مفهوم  البشر تعرف باسم األمة. وليلك السباب يتقارب مفهوم الوطنية

 ٜ.القومية تقاربا كبًنا

 

 أشكال القومية ب. 

 :القومية يف ىيا العامل تتكون من أشكال سلتلفة، على النحو التايل

القومية ادلدنية، ىي القومية اليت شكلتها ألن الدولة حتصل على تصحيح  .ٔ
ادلشاركة النشطة لشعبها. وعضوية األمة طوعية. ىيا النوع سياسي من 

 (Jean jacques). من القومية بين يف األصل من قبل
القومية اإلثنية، ىي القومية اليت شكلتها ألن الدولة حتصل على تصحيح  .ٕ

 .سياسي من األصل اإلثين أو الثقايف للمجتمع. وعضوية األمة وراثية

______________ 
 

، )مركز دراسات الوحدة ادلربية، آراء وأحاديث يف الوطنية والقوميةأبو خلدون ساطع احلصري،   2
 ٜ(، ص : ٜٗٗٔلبنان، -بًنوت

8 Hans Kohn ،Nasionalisme Arti Dan Sejarahnya ،(Jakarta ،ERLANGGA ،1984) ،hal : 11 
9 Ibid     
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ومية اليت شكلتها ألن الدولة تكتسب احلقيقة القومية الرومانسية، ىي الق .ٖ
 .السياسية باعتبارىا طبيعية )عضوية( وتعبًنا عن أمة أو عرق

القومية الثقافة، ىي القومية اليت شكلتها ألن الدولة حتصل على تصحيح  .ٗ
 .سياسي من ثقافة مشرتكة وليست وراثية مثل اللون )العرق( أو اللغة

الوطنية األمة ىي رلتمع يساىم يف احلفاظ  القومية الوطنية،  يف القومية .٘
 .على سلطة الدولة

القومية الشرعية، ىي القومية اليت شكلتها ألن الدولة تكتسب الشرعية  .ٙ
 .ٓٔ السياسية من ادلساواة الدينية

 

  عوامل القومية ج. 

 :ظهور حركات قومية ونامجة عن العوامل التالية

اليت تنشأ من داخل البلد وطابعو العوامل احمللية )الداخلية(. العوامل  .ٔ
 :القومي، ىي من بٌن العوامل األخرى على النحو التايل

ىناك ضغط مستمر ومعاناة، وبالتايل جيب على الشعب  . أ
 .اَلندونيسي ترتفع ضد الغزاة

وجود شعور من نفس ادلصًن اليي يعيش يف قبضة ادلستعمر،  . ب
  .ليلك تنشأ روح الوحدة ميمنتو الدولة

______________ 
 

10  Suharni،”Sikap Nasionalisme Peserta Didik Pada SMA Negeri 1 Bangkala Kecamatan 

Bangkala Kabupaten Jeneponto” ،skripsi ،(pdf)  ،hal : 78 



03 

 

 

 

بالضمًن الوطين واحرتام اليات، شلا يؤدي إىل وجود شعور  . ج
  ٔٔ.إرادة الوطن وحقو يف تقرير ادلصًن

 لعوامل اخلارجية ىي تسبب ىف ظهورالعوامل يف اخلارج )اخلارجية(. ا .ٕ
  :ن بٌن أمور أخرى على النحو التاىلاحلركة القومية، م

األفكار اجلديدة، أي الليربالية وحقوق اإلنسان، النامجة عن  . أ
( والثورة ٗٚٚٔ-ٖٛٚٔاَلستقالل األمريكي )حرب 

( اليت أصبحت معروفة من قبل النخبة ٜٛٚٔالفرنسية )
  .الفكرية

اَلعتماد نظام التعليم الغريب يف تنفيي السياسة األخالقية  . ب
(، اليي أعطى نظرة واسعة النطاق للطالب ٕٜٓٔ)

 .اَلندونيسيٌن، على الرغم من أن األرقام َل تزال صغًنة جدا
، اليت ٜ٘ٓٔنتصار احلرب اليابانية ضد روسيا يف عام اَل . ج

د األمة أثارت الثقة بالنفس لشعب آسيا وأصابت ض
  ض(.اَلستعمارية )الناس البي

(، اليت هتدف إىل غرس ٜٛٔٔ-ٜٙٛٔاحلركة ترك الشباب ) . د
وتطوير القومية الرتكية، وبالتايل تشكيل دولة موحدة من 

واحدة، لغة واحدة، الدول، مع رابطة دولة واحدة، أمة 
  .الرتكية

احلركة العمالية اإلسالمية، اليت عززىا مجال الدين األفغاين،  . ه
واليت هتدف إىل كسر والقضاء على اإلمربيالية الغربية لتشكيل 

______________ 
 

11  Ibid 
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وحدة مجيع ادلسلمٌن حتت حكومة إسالمية مركزية. ىيه 
 .احلركة تثًن القومية يف البلدان ادلستعمرة وادلناىضة لإلمربيالية

احلركات الوطنية يف آسيا، مثل احلركة القومية يف اذلند والصٌن  . و
 .ٕٔوالفلبٌن

 

 مواقف القومية د. 

فهم ادلواقف ىو رد فعل أو عملية الشخص اليي َل يزال مغلقا إىل 
التحفيز أو الكائن. َل ديكن رؤية ادلواقف مباشرة ولكن َل ديكن تفسًنىا إَل 

 .ٖٔ قبل سلوك مغلق

أن ادلواقف لو ثالثة  مكونات تشكل  (Bimo Walgito)والغيتووييكر بيمو 
 :بنية ادلواقف وىي

، ىي ادلكون ادلتعلق بادلعارف (komponen kognitif) ادلكون ادلعريف . أ
واآلراء وادلعتقدات، أي ادلسائل ادلتعلقة بكيفية إدراك الناس دلوضوع 

 .ادلواقف
، ىي ادلكون ادلتعلق بالسرور أو (komponen afektif) ادلكون العاطفي . ب

اَلستياء من كائنات ادلواقف. ادلتعة شيء إجيايب، يف حٌن أن 

______________ 
 

12 Ibid. 
13 http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-sikap-menurut-definisi-para.html ,  

diakses pada tanggal 5 juni 2018. 
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اَلستياء ىو شيء سليب. ويبٌن ىيا ادلكون اجتاه ادلواقف، اليي 
 .ىو إجيايب وسالب

، ىي ادلكون بادليل إىل (komponen konatif) ادلكون الرتاكمي . ج
ادلكون شدة ادلواقف،  التصرف بشأن أشياء ادلواقف. يبٌن ىيا

أي  يدل على حجم ادليل إىل التصرف أو التصرف شخص  
 .ٗٔ على موضوع ادلواقف

بصفة خاصة  لبنانوباعتباره خليفة األمة، من ادلتوقع أن يكون لشباب 
روح القومية والوطنية العالية مثل أبطال القدامى. جيب على خليفة الدولة أن 
يكون ذكيا لتصفية األشياء اإلجيابية أو السلبية من العودلة اآلن. إن مل يكن مث 

 .٘ٔ يف ادلستقبل لبنانسيكون ذلا تأثًن كبًن على 

 

 اإليمان القومي ه. 

يف حياة اإلنسان. إن اإلديان اليي  إن اإلديان من أىم القوى ادلؤثرة
أشرت إليو عدة درجات: ىناك اإلديان القومي العميق اليي َل يتزلزل بتأثًن 
عواصف احلياة، ويقاوم مجيع أنواع ادللمات. وىناك اإلديان سطحي الضعيف 
اليي يرتجرج حتت تأثًن الرياح، وخيور ويتالش أمام الصدمات. وىناك بٌن ىيا 

 .ٙٔ دة من اإلديان، تتفاوت من القوة والضعف تفاوتا كبًناوذاك درجات عدي

______________ 
 

14 Suharnik, op.cit, hal : 76  
15 https://kentibekti.wordpress.com/ppkn/pentingnya-rasa-nasionalisme/ 
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إن اإلديان القوي يؤلف قوة مهمة يف مجيع فروع احلياة. ذلك ألن غايات 
اإلنسان يف احلياة قلما تتحقق يف محلة واحدة. بل إهنا كثًنا ما تتطلب سلسلة 

احلياة،  أعمال جيب أن تتواىل باستمرار مدة طويلة، ويف كثًن من األحيان مدى
فاذا أقدم اإلنسان على عمل من األعمال، مشروع من ادلشاريع، فإنو َل 
يستطيع أن يستجمع ويصرف كل ما لديو من قرة وطاقة يف سبيل إصلازه، ما مل 

 .ٚٔ يكن مؤمنا بفائدتو من جهة وبامكان اصلازه من جهة أخرى

القومية والتغلب إذ أن الفوز اجلهاد القومي، والنجاح يف النضال النهضة 
على ادلوانع والعوائق الداخلية واخلارجية، كل ذلك مثل اإلنتصار يف احلرب َل 
يتم يف محلة واحدة، وإمنا يتطلب اإلستمرار يف العمل والنضال، على الرغم من 
صفحات اخليبة والفشل، اليت َلبد من أن حتدث وتتواىل، قبل حتقق الفوز 

 .ٛٔ النهائي

: ان الضال يف سبيل النهضة القومية،  احثخلص البوليلك كلو، 
يتطلب بيل اجملهود لبث )اإلديان القومي( يف النفس ولتقوية ىيا اإلديان وتغييتو 

 .ٜٔ بكل الوسائل ادلمكنة

 

 

 
______________ 
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 اإلسالم عن القومية نظر  و. 

اإلسالم َل يقف يف طريق الشخص إذا انتسب لقومو أو وطنو، 
أَل حيب الفر وطنو أو يغتز بنسبو ولغتو، ولكن فاإلسالم َل ينكر القومية مبعىن 

قرين العصبية، واليت تدعو الفرد واجلماعة إىل  ]ىي[ اإلسالم ينكر القومية اليت
اإلنشقاق عن آخرين واحتقارىم ومعاداهتم َل شيئ ولكن ألىم من قوم آخرين، 

يث تلك القومية اليت سادت جزيرة العرب قبل اإلسالم واليت سادت العامل احلد
 .ٕٓ وأثارت نظريات اجلنس ادلتميز والشعب ادلختار والتفرقة العنصرية

إن اإلسالم يدعو إىل وحدة اإلنسانية وادلساوة بٌن بين البشر واحرتم 
اإلنسان وتكرديو من حيث ىو إنسان، اإلنسان من أي ساللة كان ومن أي 

لية والعنصرية لون من غًن تفرقة بٌن عنصر وعنصر، مسقطا كل أنواع التفرقة القب
يه إذا كان على بل إن اإلسالم يشجع ىيا ادلسلك وحيوالقومية ةاللونية، ب

أساس التواصل وصلة الرحم، فأخرب اهلل تعاىل أن إنقسام الناس إىل شعوب 
ئل ىو أمر منو حلكمة رائعة بٌن اهلل عز وجل حيث قال :  )يا أيها الناس تىوقبا

شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكمعند اهلل  إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم
 ٕٔ(.أتقاكم إن اهلل غليم خبًن

ليلك الدين اإلسالمي ىو دين عقيدة وىداية، ورسالة تعاًف شؤون 
احلياة، فهو يستوعب كل القوميات وحيتويها، فهي بإصطالح العصر )القومية 
غًن عنصرية( ألن كل األقوام ناس، والناس من ذكر وأنثى، وكلهم يرحبون 

______________ 
 

 ٖٔ، ص : ادلرجع السابق شاىيندا زلمد عبد العزيز الشايقي ،  ٕٓ
 كاننفس ادل  ٕٔ
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بنسبهم آلدم وآدم من تراب )وليست إنعزالية( ألهنا وجدت للتعارف 
لتعارفوا(( )وليست متعصبة وأنانية( ألن ))أكرمكم عند اهلل أتقاكم(( وإذ ))

ذاك تتنافس القوميات لتحقيق إنسانية أكمل، وحياة أىناء َل جريا لكسب 
تجر قومية ماذيول اذلوان مناطق الفنوذ، أو سعيا إلستعباد قوم لقوم ل

 ٕٕن.واحلرما

 : سالم ىي كالتاىلآراء العلماء وادلفكرين حول عالقة القومية باإل

أن اإلسالم عزز تطوير القوم العريب، وىكي أصبح اإلسالم كثقافة  (ٔ
 .تستند إىل التاريخ واللغة جزءا أساسا يف التكوين القومي العريب

 .أن اإلسالم يف احلقيقة ىو دين قومي عريب (ٕ
أن اإلسالم قوة توحيدية جديدة حلت زلل تعصب القومية اجلاىلية  (ٖ

 .ٖٕ بٌن ادلسلمٌن عربا كانوا أم غًن العربوأزالت كل الفروق 

القومية ىي ارتباط الفرد جبماعة من البشر تعرف وخلص الباحث أن 
القومية ىي فكرة وضعية، أول ما نشأت يف البالد األروبية شأن  باسم األمة.

غًنىا من احلركات واألفكار اليت تبحث عن التفلت من رابطة الدين ويالحظ 
أن دعاهتا قد اختلفوا يف ادلفهوم الصحيح ذلا ىي مبعىن جتمع أمة من الناس 

  .بعضهم ببعض ىدفاً وسلوكاً وغايةوارتباط 

______________ 
 

 كاننفس ادل  66

 ٖ٘، ص : نفس ادلرجع  60



63 

 

 الباب الرابع

 في نثر "يا بني أمي" لقوميةتحليل مواقف ا

 نثر يا بين أمي تضمنهاياليت  الباحث أن يعرض مواقف القومية يريد
، ألّن فيو جيد مواقف القومية فقط، وال جيد عوامل القومية جلربان خليل جربان

 أو أشكاذلا أو اإلديان القومي فيو.

 لمحة عامة عن النثر . أ

م، فيو النثر 0991كتاب العواصف يف السنة كتب جربان خليل جربان  
منو سبع قصص قصًنة، وبعض ادلقاالت ادلتنّوعة. أّما ادلقاالت فترتاوح بٌن 

 "يا بين أّمي"بة العنيفة على الضعف، كما يف الثورة الصاخ

 موضوع من موضوعات يف كتاب العواصف، لديو ثالث "يا بين أّمي"
على قومو الذى حيّول  ص عن غيظ جربان خليل جربانفيو يقصّ صفحات 

التطّور رارا على التغيًن و لكّن جربان خليل جربان أجربىم ماإلغفال واجلهل. و 
 ، وفيو أيًضا جيد مواقف القومية.مجيال و هنضة اليكون القوم قوم

 

  ا النثرهذ تضمنهايقومية التي مواقف ال . ب

أن يبحث الباحث عن مواقف القومية ادلوجودة يف النثر يا بين أمي،  بعد
 فقّسم الباحث إىل ثالثة أقسام، وأما شرحها كما تلى:
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 (Komponen kognatif)ادلكون ادلعريف  .0
إىل بناء الدولة ادلتعّلق بالدعوة  ادلكون ادلعريف بعربة جربان خليل جربان عرّب 

 قوالن:وعربة ىي  وتطويرىا
 ان  خليل جربان: جرب  قال ( أ

 "ماذا تريدون مين يا بين أمي؟

أتريدون أن أبين لكم من ادلواعيد  الفارغة قصورا مزخرفة بالكالم، 
ما بناه الكاذبون،  وىياكل مسقوفة باألحالم أم تريدون أن أىدم

 0"، وأنقض ما رفعو ادلرائون، واخلبثاء؟واجلبناء

يعىن  فمعناه معىن رلازيا.كملة "بين أمي" تكون موضوعا ذلذا النثر 
، ن على قوموارييف ىذا البيت أعطى جربان خليل جربان خيأو األمة"،  "القوم

د الفارغة. أماّ الذين يبيعون ادلواعي ،اءماألمراء الظل ةكافحالدولة يعىن م مها بناء
وم يكون معوز. أو تريدون أن تسمعون كالمهم. رة والقفتكون منكسالدولة 

أن يفتح عيون  بٌن. يف ىذا الكالم يريد جربان خليل جربانالكاذالكالم من 
   الواقعّية. القوم لينظروا

 جربان  خليل جربان: قال ( ب
"نفوسكم تتلوى جوعاً، وخبز ادلعرفة أوفر من حجارة األودية، ولكنكم 
ال تأكلون، وقلوبكم ختتلج عطشاً، ومناىل احلياة جتري كالسواقي حول 

   9تشربون؟"منازلكم، فلماذا ال 
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حتصل طعاما كثًناً  فيو نبات متنّوعة حيث ينبت الدولة طيبة فيها مرتع
لبحر، وجتد كّلو رّلانا ر إىل اهناىل الرائقة يف اجلبل ّم جترى يف النادلوفيها أيضًا 

ُعون ليأخذه اخلبثاء رلانا وأنتم ال يديرون جيدا ويُعطّلونو وي   مبال نقود، ولكّنه د 
 م.يف وطنهجوعا 

 

 (Komponen Konatif)ادلكون الرتاكمى  .9

زلاربة بالدعوة إىل بعربة ادلتعّلق  رتاكمىجربان خليل جربان ادلكون ال عرّب 
 تلى: عربة واحدة كما وعربة ىي االستعمار

 قال جربان خليل جربان:
 "ماذا تريدون أن أفعل يابين أمي؟

 5"مائم ألرضيكم، أو أزرلر كاألسد ألرضي نفسي؟أأىدل كاحل

ت تصم، تكون كاحلمائم اليت على طلبة العمل أو الفعل ىذا القول يدلّ 
وال يباىل على ثورة الدولة  عند ما ترى الظلمة من احلكومة وخياف لتغًّنىا

بثاء يف ، أو تكون كاألسد الذى يزرلر عند ما يرى اخللتكون أمجل من قبل
يهتّم اىتمام شديدا و  ادلرائٌن على مواعدىم ويفرتس الربدلان و حيارب الكاذبٌن

 .على ثورة الدولة
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 (Komponen Afektif) ادلكون العاطفى .5

 عربة طويلة وعربة ىيىتمام بالقم ادلتعّلق باال  عرّب جربان خليل جربان  
 :وشرحها كما تلى

  خليل جربان: جربان احلب واالىتمام يف قول (0

واليوم ب ومل ينفعكم، "لقد كنت أحبكم يا بين أمي، وقد أضر يب احل 
صرت أكرىكم، والكره سيل ال  جيرف غًن القبضان اليابسة، وال يهدم 

 4سوى ادلنازل ادلتداعية."

 مرتد لو والن احلب يكون كيد و، ولكقومحيّب جربان خليل جربان جّدا  
يغضب خليل  ما قول جربان خليل جربان، وعندقومو ال يباىل ب و ألنينفع لقوم

 .، والغضب ال ينفعهم شيءجربان

 جربان خليل جربان: احلزن على موقف الشعب فعرّب  (9

جتري صافية   "كنت أبكي على ذّلكم وانكساركم، وكانت دموعي 
زالت الغشاء عن عيين، أدرانكم الكثيفة، بل أ كالبلور، ولكنها مل تغسل

صدوركم ادلتحجرة، بل أذابت اجلزع يف قليب، واليوم صرت  وال بللت
أضحك من أوجاعكم، والضحك رعود قاصفة جتيء قبل العاصفة، وال 

 3تأيت بعدىا."
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، مبعين شىء كالبلور  لى جهل وانكسار أمتو. ديّثل دموعوي جربان عيبك 
يلطف اجلايف، الدموع ال يستطيع أن  وبل ال ينفع عند خروجو من عٌن ألنّ  مهمّ 

وعند أن يضحك خليل فقط يستطيع أن يطمئّن قلب جربان خليل جربان، 
كاختطاف الرعد وىو رىيب  ، والضحكجربان على شقاء وانكسار  األمة

 جّدا.

 قال  جربان خليل جربان: ادلباالة على بالد القوم ف (5
اة مل تعد "ماذا تطلبون مين يابين أمي، بل ماذا تطلبون من احلياة، واحلي

 حتسبكم من أبنائها؟  
أرواحكم تنتفض يف مقابض الكهان وادلشعوذين، وأجسادكم ترجتف بٌن 

ب الطغاة والسفاحٌن، وبالدكم ترتعش حتت أقدام األعداء والفاحتٌن، أنيا
 3فماذا ترجون من وقوفكم أمام وجو الشمس؟"

عبدىا، ويُ  وخيدم القوم، رأى أن األمراء يظلمون واليعدلون على رعيتهم 
يعمل  ون حقوق القوم. أرواحهم يف أيدي األمراء وأجسادىماألمراء خيتطف

تّج اإلستنتاج من األمراء لألمراء، أما القوم، لن يكافح األمراء الظلماء ولن حي
    .وىم ظلوا يف رجاء شيء من األمراء

  
 قال جربان خليل جربان: (4

احلراب، وتروسكم مغمورة "سيوفكم مغلفة بالصداء، ورماحكم مكسورة 
 7يف ساحة احلرب والقتال؟" بالرتاب، فلماذا تقفون
                                                 

  .53، ص: نفس ادلرجع  3
 نفس ادلكان  3



04 

 

04 

 

، يعطبهم األمراء القوم يقوم يف وسط احلرب وديّر يف ساحة احلرب 
القوم ال يستعّد  بسطوهتا، والقوم ال يُنفع سيوفو ورماحو وتروسو ليكافح األمراء.

 رب.اجلهل يف ساحة احل اأن ينتحلو  االو للمحاربة وىم أز 

 قال جربان خليل جربان:ادلباالة على عزم احلياة من القوم ف (3

"إمنا احلياة عزم يرافق الشبيبة، وجّد يالحق الكهولة، وحكمة تتبع 
الشيخوخة، أما أنتم يا بين أمي فقد ولدمت شيوخا عاجزين، م صغرت 
رؤوسكم، وتقلصت جلودكم، فصرمت أطفااًل تنقلبون على األوحال، 

 8"جارة.وترتامون باحل

تتجانس احلياة باجلهاد، واجلهاد حيتاج إىل عرم قوّي، ألّن كّل اجلهاد فيو  
ة، ويدّوم الشباب يف أمراء الظلماء ويدّوم ، ومحاسة الشباب كاجلذو اءقويأشباب 

شيء، أما قوم جربان خليل جربان كشيوخ عاجزين  يف عون دولتو والخياف أي
لنهضة الدولة. والقوم  ا أن خياطرو وخائفٌنا شيئًا  خًنا ذلم  أن يفعلو خائفٌن
  طفال الذين يرتامون باحلجارة.األأيضا ك

 :جربان خليل جربان إنسانية القوم فعرّب  (3
"إمنا اإلنسانية هنر بلوري يسًن متدفقاً، مرتمناً، حاماًل أسرار اجلبال إىل 
أعماق البحر، أما أنتم يا بين أمي، فمستنقعات خبيثة تدب احلشًنات 

 9أعماقها، وتتلوى األفعي على جنباهتا."يف 
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إىل البحر وحيي كل  لاجلب اإلنسانية كنهر رائق ألنو جيرى من قّمة 
ادلخلوقات حولو، وجيعل النبات مزدىرة وكل ادلكان جيري فيو ويعطى اخلًنات 
لألخرين، ولكن القوم معّكر كمستنقع واسخ، الينفع نفوسهم حوذلم، وجربان 

أن يُنعش قومو أّن القوم حهيل وقبيح وىم ال يستطيع أن يريد خليل جربان 
 يعّونو نفوسهم.

 :جربان خليل جربان نفس القوم فعرّب  (7
مقدسة تلتهم اذلشيم، وتنمو باألنواء، وتنًن "إمنا النفس شعلة زرقاء متقدة 

أوجو اآلذلة، أما نفوسكم يا بين أمي فرماد تذروه الرياح على الثلوج، 
 01األودية."وتبدده العواصف يف 

نفوسهم مل يكن كالنهر يعطي اخلًنات بو للمجتمع، ومل يكن أيضاً   
رماد الذى يطًن كشعلة اليت تبيد ما حيبطها وحيرق ما خيمدىا، ولكن القوم كال

ما شاء األمراء والقوم ينال مكان، وىم يعّبدون األمراء ويتعّرض الرياح إىل كّل 
 ت.ويصم

 جربان خليل جربان:قال الكره على موقف الشعب ف (8
 00"أنا أكرىكم يا بين أمي؛ ألنكم تكرىون اجملد والعظمة."

يستعمر قوم جربان خليل جربان، فقد انكسر القوم وىم ال جياىدون  
عزة القوم ولكن  اءماع عزة القوم، يدوس األمراء الظلليجدو اجملد. اجملد الرتف
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وىم يضيعون اىتمام القوم ال يريد اجملد، لذلك يغضب جربان خليل جربان، 
 جربان خليل جربان.

 قال جربان خليل جربان:احملتقر على نفوس الشعب ف (9
 09"أنا أحتقركم؛ ألنكم حتتقرون نفوسكم"

يف احلقيقة أن القوم قوم عظيم، إن كان يشجع أن يكافح ادلستعمر،  
جيعل ولكن القوم حيتقرون نفوسهم وخيافون لينقضو الكاذبٌن واخلبثاء حّّت 

 .وقومجربان خليل جربان حيتقرون 

وأخًنا خلص الباحث أن مواقف القومية يف ىذا النثر ثالثة، وىى الدعوة  
الدعوة إىل بناء الدولة وتطوريها؛ والدعوة إىل زلاربة ادلستعِمر؛ واىتمام جربان 

 ، ويهتّم اىتماما تاما بسالمة قومو. خليل جربان بقومو
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 الباب الخامس

 خاتمة

 النتائج . أ
بعد أن شرح الباحث بابا بعد باب فختم الباحث بالنتائج والتوصيات  

 كما تلى:

 موافقا بادلسئلة ادلتقّدمة فوجد الباحث ثالثة النتائج، وىى: 

 دولة همتدول ،الدعوة إىل بناء الدولة وتطويرىابعربة ادلكون ادلعريف  أواًل:
طيبة فيها مرتع ينبت فيو نبات متنّوعة حيث حتصل طعاما كثًنًا وفيها أيضاً 

مبعىن أن الدولة فيها النهر إىل البحر، ادلناىل الرائقة يف اجلبل مّث جترى يف 
 .احتمال، الزم أن ينفع لنفوس القوم

على القوم أن  ،لدعوة إىل حماربة االستعماراادلكون الرتاكمى بعربة  :ثانياً 
الذى يزجمر عند ما يرى اخلبثاء يف الربدلان و حيارب الكاذبٌن على  اأسد كوني

 مواعدىم ويفرتس ادلرائٌن ويهتّم اىتمام شديدا على ثورة الدولة.

يهتّم خليل جربان اىتماما  ،االىتمام بالقوم ادلكون العاطفى بعربة ثالثاً:
 تاما بقومو ويريد خًنا لقومو.
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 وصياتتال . ب

نثر يا بين أمي جلربان خليل ث تكميلي حتت عنوان "القومية يف قد مت حب  
"، واعرتف الباحث أنو ال خيلو عن النقصان ويرجو الباحث أن يكون من جربان

ومن يهتم بالبحث  وعلوم اإلنسانية القارئٌن خاصة الطالب بكلية اآلداب
 .األديب مواصلة البحث ادلتعلق بالعنوان ادلذكور حلصول على النفع األكثر

موضوعا من كتاب العواصف ويريد الباحث لكّل القارئٌن حّلل الباحث  
 أن حيّلل موضوعا أخر من ذلك الكتاب. 

وأخًنا يرجو الباحث من اهلل تعاىل أن جيعل ىذا البحث التكميلي نافعا 
 .ث واإلخوان ادلسلمٌن واألخوات ادلسلمات يف فهم اللغة العربية ودراستهاللباح
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