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شعره حيتوى على عناصر فوزي املعلوف هو أحد شعراء املهجر يف كل 

ف من أي هذه الرسالة تريد الباحثة أن تعر في الوطنية وهو يشتيق إىل وطنه. ف

كتابة شعر وزي املعلوف وما أغراضها يف  الوطنية الذي كتبه فنوع الشعر

لذي استخدمت الباحثة فهو منهج التحليل ج البحث االوطنية. أما منه

هي إكتسبت الوطنية الىت شكلتها الدولة فاجلنسية . أما الوطنيةوالوصفي

. وأما أغراضها احلنني الوطنية، الصواب السياسى واملشاركة النشطة ملواطنيها

وطن.حب الوطن، حب إىل أهل الوطن، والدعوة إىل حب ال



ٔ

كلمة الشكر

، حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بـــا من شرور  احلمد 

هادي له. أنفسنا ومن سيآت أعمـالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال

أشهد أن ال اله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، أما 

بعد.

ذن هللا وتوفيقه من كتابة هذه الرسالة الوجيزة الىت  وقد انتهت الباحثة 

ن املــواد تقدمـها لكلية اآلداب جلامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية كمـادة مـ

ا.S.Humطلبة للحصول شهادة الدراسية املقررة على ال يف اللغــــة العربيــــة وأد

لفضيلة املشرفني مهافرصة السعيدة تقدم الباحثة الشكر ويف هذه ال

ما إيفان أولياءاملاجستري و نور خالص سفيانالدكتور  املاجستري على مساعد

ما يف إشراف الباحثة على إعدا د هذه الرسالة إشرافا وجهودمها وأنفقا أوقا

جيدا كامال، لعل هللا يباركهما وجيزيهما جزاء حسنا.

وتقدم الباحثة الشكر لرئيس اجلامعة وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

ا وجلميع األ املكتبة جبامعة الرانريي ساتذة وملوظفي ورئيس قسم اللغة العربية وأد

عارة املراجع واملصادر اليت حتتاج إليها يف كتابة هذه  اللذين قد ساعدوها 

الرسالة.



ب

ها  وال تنسى الشكرلوالديها احملبوبني اللذين قد ربياها تربية حسنة وهذ

فعا لعل هللا جيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة،  ذيبا 

فعا إلكمال هذه  وأخريا، ترجو الباحثة من القارئني نقدا بناء واصالحا 

فعة للباحثة خاصة وللقارئني عامة، واحلمد   الرسالة، وعس هللا أن جيعلها 

رب العاملني.

هـ١٤٣٩ذوالقعدة ٢٠

م٢٠١٨أغسطس ٢
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الباب االول

مقدمة

خلفية البحث.أ

اية القرن الثالث عشر اهلجري حىت اليوم أن  الشعر العرىب احلديث منذ 

يكون صورة لعصره، ومرآة ألصحابه فّنا وموضوعا. وقد كان الشعر العرىب ىف 

ظهر ىف العصر شعرىل مقتصرا على نوع واحد وهو العصوره األو  الغنائي، ّمث

نوعان جديدان ومها الشعر العباسي الشعر التعليمي، وىف العصر احلديث ظهر 

١التمثيلى، والشعر امللحمى.

ألكتساب لتشد اإلنسان  ا عبارة مشاعر وروابط فطرية تنموا  الوطنية 

إىل الوطن الذي استوطنه. وذهب البعض إىل أن مفهوم الوطنية ليس جمرد 

األول، (السعودية: االفصل الدر براهيم بن حسن الدريعي، األدب العريب للصف الثالث الثانوي إ١ سّي
.٢٠م) ص. ١٩٨٤،وزارة الرتبية والتعليم



٢

رض حمددة، وإمنا هي والء وأنتما من كل هؤالء  ارتباط بني جمموعة من البشر 

٢الذين يعيشون على هذه األرض.

، وهو شاعر لبناينحد الشعراء الذين سيبحثه الباحثة هو فوزي املعلوفأ

شاعر واألفكار العميقةاملعن يعبريدبية خالصة. كان فوزي املعلوفأسرة أمن 

قصائده الشعرية. ومن بني تلك املشاعر يعىن أن جسده( الفلسفية) يف هذه 

السماء الشاسعة بني علىرض ولكن روحه حرة يف االرتفاع مكبل على األشعر

٣النفوس اآلبدية.

مشكلة البحث.ب

:الباحثة هيها ستعاجلفاملشكلة الىت ىل خلفية البحث آنفا،لنظر إ

فوزي املعلوف؟ما أفكار الوطنية يف شعر

اجلامعة -، (غزة: كلية الرتبيةتربية املوطنة من منظورة إسالميجممد خليل أبو دف، ٢
١٣)ص. ٢٠٠٣اإلسالمية،

٣Nawawi, “Menyikap Syi’ir Mahjar” Alasma, Vol.IV. edisi,١ (Juni,
٢٠١٥) hal.١٥٩-١٥١



٣

غرض البحث.ج

الباحثة يف هذه الرسالة فهي: دف اليه وأما غرض البحث الذى 

أفكار الوطنية يف شعر فوزي املعلوف.معرفة

معاىن املصطلحات.د

الوطنية.١

٤الوطن: مبعن املنزل تقيم به، وهو موطن اإلنسان وحمله.

أحيا نثرا أو نظما، الشعور حبب الوطن يعرب عنه يف األدب لوطنية اوأما 

ويتضمن ما حتتويه نفس الشاعر أو الكاتب من مقدار إخالصه لوطنه، كما 

القارئ على املشاركة يف هذا الشعور. ٥ينطوي على حّث

٣٤٢م) ص. ٢٠٠٣، (القاهرة: دار احلديث، ٩ج لسان العرب، ور،إبن منظ٤
ض معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب،جمدي وهبه و كامل املندس، ٥ (بريوت: ساحة ر

٤٣٥) ص.١٩٨٤الصلح،



٤

الشعر.٢

مبعىن منظوم القول، غلب عليه شعرا" –يشعر - الشعر هو من كلمة "شعر 

٦لوزن والقافية.لشرفه 

هو الكالم املوزون املقفي املعرب عن األخيلة البديعة والصور ااصطالحو 

ر األدبية عهدًا كما يكون نظما. والشعر أقدم اآل املؤثرة البليغة، وقد يكون نثرًا

لشعور وصلته  إىل رقي يف العقل، أو تعمق يف لطبع، وعدم احتياجهلعالقته 

٧العلم، أو تقدم يف املدينة.

السابقةالدراسات .ه

ن الباحثة حبثها، البد مالدراسات السابقة قبل أن تبدأ يف حتتاج الباحثة اىل

املوضوعات الىت و ماهي قد كتب قبلها أوضوع اململعرفة موضوع البحث، هذا

١٢٦-١٢٥ص. مراجع السابق، إبن منظور، ٦
ت، ٧ ضة مصر للطبع والنشر, , ريخ األدب العريبأمحد حسن الز م). ص ١٥٩٢(القاهرة: دار 

٢٨.



٥

ت الباحثة البحوث العلمية  الىت كتبتها الطلبة تتصل يف حبثها اآلن. وبعد أن قرأ

ة، وجدت الباحثة البحوث العلمية الىت تتصل يف كلية األداب والعلوم اإلنساني

ذا البحث.

أماليا.، ٢٠١٤(دراسة وصفية) "الوطنية يف شعر إبرهيم طوقان".١ يف هّين

ا كلية األداب جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية. ان  قسم اللغة العربية وأد

الباحثة تبحث عن أن تعرف من أي نوع أشعار الوطنية الذى كتبه إبراهيم 

طوقان وما أغراضها يف كتابة شعر الوطنية. أّما منهج البحث الذى 

استخدمت الباحثة فهو منهج الوصفي التحليلي. 

سيت زيدة اجلنة ،٢٠١٢افظ إبراهيم (دراسة عروضية) ار الوطنية حل"األشع.٢

ا كلية األداب جامعة الرانري .بنت حاج نوردين يف قسم اللغة العربية وأد

حية عروضية.  اإلسالمية احلكومية. ان الباحثة تبحث عن منهج حتليلي من 

ل يتابع املنهج ومن النتائج الىت حصلت عليها الباحثة أن حافظ إبراهيم ما زا

الذى وضعه اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف نظم أشعاره املختارة والبحور 

املستخدمة فيها اخلفيف والطويل واملتقارب والكامل والرمل.



٦

كثري" "الوطنية يف رواية "مأس.٣ يف .، سفرينا٢٠١٦اة زينب" لعلي أمحد 

ا كلية األداب جامعة الرانري  مها األلفاظ والصور الدالة قسم اللغة العربية وأد

على الوطنية. وأما الطريقة املستخدمة يف التحليل فهي منهج الوصفي 

األلفاظ الدالة على  التحليلي، ومن النتائج الىت حصلت عليها الباحثة هي أّن

الوطنية تقع يف مخس مقتطفات من حيث اخلشي عن األترك واملمالك 

ر وجعل احلراكة احلرية من أجل واخلشي عن تداخل الفرنسا يف حكومة مص

استقالل مصر ونشأة اليقني بعد اخلوف من أجل مقاومة على الفرنسي 

والفرح بعد التغلب على األتراك ونسأة الشجاعة عند النساء.

القيم الوطنية يف شعر "تنسى كأنك مل  تكن" حملمود درويش (دراسة مسلوجية.٤

كلية اآلدب م مكرمة. عفى ارحا،٢٠١٧على منهج فردينا دى سوسور) 

والعلوم اإلنسانية جامعة سونن امبيل اإلسالمية احلكومية. 



٧

و.منهج البحث

ىف  الوصف التحليلى على نظرية الوطنيةنهج فهو املأما منهج البحث 

على ما عتمدت الباحثة كتابة البحث فاوأما طريقة كيفية  ،كتابة هذا البحث

ا.أقرره قسم اللغة العربية و  د

“Pedoman Penulisan Skripsi (Jurusan Bahasa dan Sastra Arab) Fakultas

Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.”٢٠١٤



٨

ىناالباب الث

ة ذاتية فوزي املعلوفسري 

مولده ونشأته.أ

سرة عريقة يف من أ١٨٩٩مدينة زحلة الباعية عام ولد فوزي املعلوف يف 

در املعلوف وهو شاعر وكاتب سكنا األدب. والده هو العالمة عيسى إدني

لكتب النادرة مما ال يعثر عليه ومؤرخ  حىت يف وصاحب مكتبة خاصة حتفل 

لة يثر عم، وهو يف ريعان شبابه إ١٩٣٠عاماختطفه املوتتب العامة. ااملك

١جرحية كربى.

اجلبني، ولشد ما متىن يقول عن نفسه منقبض النفس مقطبكماكان

ضى حياته القصرية يف خريف صامت أن ميوت يف خريف صامت ذاو كما ق

٤-٣) ص. ١٩٧٣(بريوت: دار الكتاب اللبناين،، فوزي املعلوف شاعر البعد والوجدايلّيا إحلاوي، ١



٩

أشبع ميوله زانة كتبه ماووجد الفىت يف كنف أبيه العالمة املؤرخ ويف خ.. واذ

ت الالبادية، فنظم شعرا يف شبابه األدبية ٢يلية.تمثاملبكر، وألف بعض الروا

دراساته.ب

الثالثة من عمره حىت تعلم القراءة واحسنها يف زحلة مل يكد يبلغ دراساته

ق يف اخلامسة. ويف الثامنة من عمره راح يراسل والده الذي انتقل إىل دمش

ر العربيةليكون  مرة خطيبا وقف فوزي ألول ١٩١٣ويف سنة .قيما على اآل

ها والده يف الكلمة الشرقية س) الىت اس١٩٠٣-١٩٢١يف مجيعة النهضة العلمية(

خلطابة.  انتقل اىل بريوت ١٩٤١يف عام و فكانت هذه اخلطوة بداية عهده 

رفاقه وظهر فيه امليل مره بني درسة الفرير الكربى، وقد اشتهر أحيث التحق مب

صدر فوزي جملة مدرسة دعاها (جملة األدب) وهي ويف السنة نفسها أالشعرى.

الفرير غلقت مدرسة ، أ١٩١٤وحني اندلعت احلرب يف عام جملة خمطوطة. 

ا، وكان على فوزي أن يعود إىل زحلة حيث وزع أوقاته ما بني التجارة  أبوا

ق وجلةه يف ذ تعاطى جتارة احلبوب مع عمواألدب إ . مث لدي املرحيات ور

٢٩٦(مؤسة اخلاجني: القاهرة) ص.الشعر العرىب يف املهجر،حممد عبد الغىن حسن، ٢



١٠

أمينا لصندوق دار املعلمني، وصول فوزي اىل دمش سرار عميد مت ألمث كاق عّني

٣املعهد الطيب العريب حيث كان والده يدرس علم الرتبية والتعليم.

رخيوقد درس فوزي املعلوف ايضا وآ نا فأبرز دابنا وأمعن يف متحيص 

طة العربيى غري تلك املأساة الىت ما ه ة لعظمة غر ة، وهّزة حتمس ملا حتلى مر

ء والفروسيةبه ٤والنبل.آخر أبطاهلا من اإل

ج. مؤلفاته

((ذكوى فوزي املعلوف ))، وهو يكاد يكون املصدر اّالورد يف كتاب 

را نثرية  إبن وأخرى شعرية. له يف النثر ((جلميع املعلومات عن فوزي، أن له آ

طة ا جمّلة العصبة يف كتاب، سنة حامد، سقوط غر ))، وهو متثيلية نشر

عن دار ١٩٥٧. وعادت فصدرت، يف طبعتها الثانية، بريوت، سنة ١٩٥٢

ره النثرية غاألندلس.  ))، ((على ضفاف صفحات غرامري املطبوعة: ((وآ

(بريوت: دار الكتاب م سريته، ادبه، فنه،١٩٣٠-١٨٩٩فوزي املعلوف صموئيل عبد الشهيد،٣
١٩-١١) ص١٩٧٠بناين، لال

٢٦) ص ٢٠٠٨،: دار العودة ، (بريوتزي املعلوففو العمل الشعرية املهاملة، بناية الريفيريا سنرت ٤



١١

ر يف الوقت الكوثر))، (( احلمامة يف القفص)). ومن املستجيل رؤية هذه اآل

)). كما ذكر صموئيل وذكر فايزعون أن له ((اجلنس اللطيف والضعفاخلاضر. 

لفوزي خمطوطات نثرية منشورة، عبد الشهيد، يف   كتابه ((فووي املعلوف)) أّن

الكلية الشرقية بزحلة عنا وينها: ((رقّيوهي خطب د اليد يف سجّل ّونت خبّط

والفقري))، ((والفتاة  البالد))، ((املعارف))، ((الشرق والغرب))،((الغّين

أثبت عبد الشهيد لفوزي كتابت أخرى تثرية منشورة هي ((على العربية)). و 

حى مسرحّية ضفاف بردى))، ((الشاعر إسباّين)) و((ملبا طّحان)). وقد استو 

ن ((كنزلف القرطّيب)). ٥((ابن حامد)) من قّصة فلور

أما أهم أعماله الشعرية يف املهجر فقد كانت على بساط الريح 

أما قصائده األخرى كقصيدة ) وقصيدة شعلة العذاب الىت مل يتمها. ١٩٢٦(

(١٩٢٤طاقة الزهر ( (١٩٢٤) واملنتهر  ) ومقتل ١٩٢٤) وأماين مهاجر 

)، وكلها كانت تصدر يف الربازيل. وأن ١٩٢٦) وفرعون وقربه (١٩٢٥السردار (

، ١٩٢٦- ١٩٢١فوزي املعلوف مل ينظم أكثر من عشر قصائد ما بني سنيت 

٤٠-٣٩املشرق،د.ت) ص. ، (بريوت: دار فوزي املعلوف شاعر األمل واحللم، ربيعة أيب فاضل٥
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ء سليمان البس ) ١٩٢٥) والكفار (١٩٢٥تاين (وأغلبها قصائد مناسبات كر

٦).١٩٢٦ومرثية املنفلوطي (

مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف الدرسات األدبية حبثفوزي املعلوف حياته وشعره نور خالص سفيان، ٦
٤٨) ص. ٢٠١٢إعداد الباحث اإلندونيسي، (،والنقدية
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الباب الثالث

ملعلوفالوطنية يف شعر فوزي ا

مفهوم الوطنية.أ

يزال وما –للظروف السياسية الىت عاىن منها العامل العريب يف العصر احلديث 

أثر ضخم يف بروز الشعر الوطن، فاالستعمار األجنيب –يعاين منها حىت اآلن 

صاحب االستيطان ، وقد غل كاهل الوطن العريب ويذيقه خمتلف ألوان اهلوانثي

حركة االستعمار منذ بدايتها حىت جنح أخريا يف أن يستأثر بفلسطني  الصهيوّين

مسلم. وكان الشعر رفيق املقاومة العربية لكل وأرضها املقدسة احلبيبة لقلب كّل

ألوان االستعمار كما كان لسان هذه املقاومة بل كان صورة من صورها، وال جند



١٤

العريب مل يشغله هذا املوضوع ومل يكن نفثة من نفثات اء العامل شاعرا من شعر 

١قبله ووجدانه.

ا "تعبري قومي يعين  الوطنية هي تعريف املوسوعة العربية العاملية الوطنية 

الفرد وإختالصة لوطنه الذي يشمل االنتماء إىل األرض والناس والعادات 

لتاريخ والتفاين يف خدمة الوطن. و  يوحي هذا املصطلح والتقاليد والفخر 

ا أعلى  لتوحد مع األمة. صفة الوطنية أكثر عمقا من صفة املواطنة أو أ

درجات املواطنية، فالفرد يكتسب صفة املواطنة مبجرد انتسابه إىل مجاعة أو 

لعمل والفعل لصاحل هذه  لدولة معينة، ولكنه ال يكتسب صفة الوطنية إّال

٢العامة لديه أهم من مصلحته اخلاصة.اجلماعة أو الدولة وتصبح املصلحة

هم النزعات االجتماعية الىت تربط الفرد البشرى الوطنية والقومية من أ

ا ويعمل من أجلها ويضحي يف سبيلها.  جلماعات وجتعله حيبها ويفتخر 

طين حنوه،املعلوم أن الوطنية هي حب الوطنومن رتباط  والقومية ، والشعور 

األولااألدب العريب للصف الثالث الثانوي الفصل الدر بن حسن الدريعي وصاحبه، براهيم إا سّي
٢٢)، ص.٢٠٠٨(سعودية: 

سعودرسالة املاجستري يف اجلامعة امللك تربية املواطنة: االحتاهات املعاصرة يف تربية املواطنة،فهد إبراهيم احلبيب، ٢
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طين حنوها. فنستطيع أن نقولالو هي حب األمة،  رتباط  بناء على -شعور 

سم الوطن–ذلك  ٣.إن الوطنية هي ارتباط الفرد بقطعة من األرض تعرف 

الثقافة الوطنية تكون عبارة عن املعارف الفعالة، اليت تؤدي إيل هيالوطنية

قي قوة وسالمة وأمن تلك البقعة يف  أرضية ما تسميها الوطن، مثلما تفعل 

ت فتعرفها جيدا وتدافع عنها بقوة،  ا يف  الغا املخلوقات تتمكن من مقاطعا

الوطنية من أهم وأقوى النزعات ٤ستمرارها.اا حتقق مصلحتها وحتفظ نوعها و أل

االجتماعية املتأصلة يف النفوس البشرية.

"مفهموم الوطنية والتأصيل الشرعي" فتختلف  ا  كما كتبت سلوك يف كتا

هب، هناك من يرى الوطنية ام الوطنية من حيث األفكار والتوجيهات واملذمفهو 

ألفكار يفهلرابطة الوطنية يف حمل الرابطة الدينية. وبعضهم  مون الوطنية 

لش ريعة وبعض األخر من يعارضها. وأولئك الذين يعارضون حىت منهجا 

دة العربية: بريوت، (مركز دراسات الوححاديث يف الوطنية والقومية، آراء وأابو خلدون ساطع احلعري، ٣
٩) ص. ٢٠٠١

٣http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaSawahaa100-
211215.pdf
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غب يف مساع هذه الكلمة وتعرف ل حقوق الوطنية. البعض األخر من ير جتاه

م.عن  ٥حقوقهم والتزاما

ه وقيامه حبقوق وطنه املشروعة فالوطنية يف اإلسالم هي حمبة الفرد لوطنه وبلد

افي وتقوية الرابطة بني أبناء الوطن الواحد وإرشادهم إىل طريق ، اإلسالم ووفاؤه 

٦اإلسالم فريضة الزمة.دام هذه التقوية يف مصاحلهم، الىت يراها استخ

نشأة الوطنية.ب

احلركة حينا واستكانة الناس للهزمية. نشأة الوطنية بعد ما كان من ركود 

. وبينت ١٨٩٢، مث صحيفة األستاذ سنة ١٨٨٩صحيفة املؤيد سنة فظهرت 

أن ظهور احلركة الوطنية احلديث بعد االستعمار اإلجنليزى قد اقرتن حبكم 

يف أول حكمه، مما مجع قلوب املصرين حوله. وما  فتكلمت عن وطنيته عباس. 

٧-٦، ص ٢٠٠٩دم، مفهوم الوطنية والتأصيل الشرعى، ، ىسلوك بنت حممد احملماد٥
١٦نفس املراجع، ص ٦
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ييده لقادة احلركة الوطنية وعدائه لإلجنليز، وع دم صربه اصطدامه كان من 

٧. بكرومر

الوطنيةأنواع .ج

عدد من األنواع الوطنية يف العامل يعىن:

الوطنية اجلنسية هي إكتسبت الوطنية الىت شكلتها الدولة الصواب .١

واملشاركة النشطة ملواطنيها.السياسى 

الوطنية القبلية هي إكتسبت الوطنية الىت شكلتها الدولة الصواب .٢

تمع. السياسى وثقافة املنشأ أوقبلية ا

الوطنية الثقافة هي إكتسبت الوطنية الىت شكلتها الدولة الصواب .٣

تمع.السياسى والثقافة 

ا على الشرعية الوطنية الدينية، إكتسبت الوطنية الىت شكلته.٤

تمع. ٨السياسىة للمساواة الدينية اليت يتبناها 

االسكندرية: دار احلمامى (دب املعاصر،هات الوطنية يف األاالجتاالدكتور حممد حممد حسني، ٧
١٢)، ص. ١٩٥٤للطباعة، 
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الوطنية الدولة هي النوع من اإلختالف الوطنية للقدمية دائما جنبا .٥

لوطنية العرقية. ٩إىل جنب 

قصائد فوزي املعلوف يف الوطنية.د

حنني املهاجر.١

األهل أهلي والبالد بالدي.٢

8Amalia Irfani, NASIONALISME  BANGSA DAN MELUNTURNYA SEMANGAT BELA
NEGARA, (Al-hikmah,2016) Hal. 138-139
9Bhramito Mahaambara, NASIONALISME DAN PATRIOTISME,(Yogyakarta:2011) Hal.6
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الباب الرابع

الوطنية يف شعر فوزي املعلوف

موضوع الوطنية، وستقتصر الباحثة يف يف فوزي املعلوف قصائد كثرية قرض 

ي والبالد منها، وهي: حنني املهاجر، األهل أهلعلى قصدتنيهذه الرسالة

.بالدي

حنني املهاجر أوال 

الَواِدي! َأْشَواِقي ِإَىل عِرَواِدي َوا طُوَل َوالشِّ اهلََوى َواُحلْسِن

ِميَالِدي َوَمهِد َقْربِيَمْلَهى ِصَباَي ِحبْضِنِه َوَعَسى َيُكْوُن

***

الشََّفِق َيْكُسو سَىن لِعنِبوالَكْرُم ِ َوَيِشعُّ ألوانَُه

الورِق يف ُصْفَرِة َعَلى َذَهِبَفَرتى بِِه بُِلْؤُلَؤٍة َعَسًال

***

َتْشُعُر َتْشَربُُهواملاُء َجَسِدْكِحَني ِإَىل بِِه ِبُقًوى َتِدبُّ

َيْسكُبُهلَْيَس يف َكِبِدْكالنََّدى، والَفْجُر ِمْنُه لِلزَّهِر، أَْعَذَب

***



٢٠

َكلََّلَها الرُِّىب، َواللَّْيل ِ لسْحِرَوِإَىل ِ املْمُلوِء ِبُسُكونِِه

والشعِرِمبَواِكَومشى اَهلَوى ِفيَها َفظلََّلها األحالِم ِب

***

تَـَقُل يـَنـْ َما َأْحَالُه َرِر!والنـَّْهَر الدُّ ِمَن حصباٍء يف ِحْضِن

تـَْغَتِسَل الشُّْهُب يف السَحِرَْوى َعَلْيِه يف الليِل، واألنواُر

***

ِمِه َّ َأْسَعَدَها وأَْقَصَرَها!َواًها َعَلى املاِضى وَأ َما َكاَن

َأْحَالِمْهفـَرَّْت َلِذيِذ َرَهاِفرَاَر َتَذكُّ ِإالَّ ِيل تـُْبِق ملَْ

 ***

َما ُأَحْيَالَها أُْنٍس ُم َّ ِفْكرِي!َأ َا ِإَىل ُصوَر َوَأَحبَّ

َجًوى ِلذِْكَراَها َيُذوُب يقـَْلِيب َأْضُلِعي، َوَمَداِمِعي َجتِْر ِيف

ني إىل وطنه. واحلنني إىل نستطيع أن نستخلص  من هذه القصيدة حن

الوطن عنصر ما عناصر الوطنية.
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حتليل الوطنية يف شعر فوزي املعلوف.١

الوطنية يف هذه القصدة فوزي املعلوف الىت تبحثها الباحثة كما أما الشاعر

يلي:

حنني املهاجرقصدة .١

الوطنننيح-

الىت كتب فوزي املعلوف الذي يتعلق حبب الوطن، حتت املوضوع الشعر

حنني املهاجر""

الَواِدي! َأْشَواِقي ِإَىل عِرَوا طُوَل َوالشِّ َواِدي اهلََوى َواُحلْسِن

ِميَالِدي َوَمهِد َقْربِيَمْلَهى ِصَباَي ِحبْضِنِه َوَعَسى َيُكْوُن

َيْكُسو سَىن لِعنِبالشََّفِقوالَكْرُم ِ َوَيِشعُّ ألوانَُه

الورِق يف ُصْفَرِة َعَلى َذَهِبَفَرتى بِِه بُِلْؤُلَؤٍة َعَسًال

َتْشَربُُه ِحَني َتْشُعُر َجَسِدْكواملاُء ِإَىل بِِه ِبُقًوى َتِدبُّ

َيْسكُبُه النََّدى، والَفْجُر يف َكِبِدْكلَْيَس ِمْنُه لِلزَّهِر، أَْعَذَب

َكلََّلَها الرُِّىب، َواللَّْيل ِ لسْحِرَوِإَىل ِ املْمُلوِء ِبُسُكونِِه
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والشعِرَومشى اَهلَوى ِفيَها َفظلََّلها األحالِم ِمبَواِكِب

تَـَقُل يـَنـْ َما َأْحَالُه َرِر!والنـَّْهَر الدُّ ِمَن حصباٍء يف ِحْضِن

تـَْغَتِسَل الشُّْهُب يف السَحِريف اللَْوى َعَلْيِه يِل، واألنواُر

ِمِه َّ َأْسَعَدَها وأَْقَصَرَها!َواًها َعَلى املاِضى وَأ َما َكاَن

َأْحَالِمْه َلِذيِذ ِفرَاَر َرَهافـَرَّْت َتَذكُّ ِإالَّ ِيل تـُْبِق ملَْ

َما ُأَحْيَالَها أُْنٍس ُم َّ ِفْكرِي!َأ َا ِإَىل ُصوَر َوَأَحبَّ

َيُذ َجًوى ِلذِْكَراَهاقـَْلِيب يوُب َأْضُلِعي، َوَمَداِمِعي َجتِْر ِيف

ىن القرية يف الوادى هنا يعو . عرب الشاعر يف هذه القصدة أنه اشتاق

الشاعر يعبري .و علي شوق الوطن، وهناك خيلق الشعرهحبلبنان، ووطنه الذى أ

مل عند ميوت قربه يف  وطنه ألن ذلك أن الشاعريشتيق  عند طفوله  يف وطنه و

أن وطنه هو الرحيمة والزرع يف أيضا الوطن عند الصغري والكبري.الشاعر يعبري

وطنه طبيعة لديها نتائح وفرية. ووطنه ميكيننا أن نرى الشفق الكاهاوى على 

حياة نقية هذه الوطن، ق واألصفر هو الذهب علي العسل.العشب واألورا

الندى صباحا على العشب واألوراق عندما نبتلع املاء ونشعر النضارة وليس 
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ومسعن العصافري.يعبري الشاعر أن عندما تكون الليلة يف وطنه تشعر يف الوحيدا، 

الشاعر يشعر احملبة ولكنه أن يطالق حمبته عن طريق يصنع البايت الشعر. 

رد يف ذاكرمة ما تبقي،  الشاعر يريد أن يشعر اجلمال لعامل لوقت األخر، كلها ا

لالوقات السعدة وخيرج الضموع ألنه شوق أىل وطنه.هو يشتيق

نيا: قصيدة "األهل أهلي والبالد بالدي"

وف يف شعره "األهل أهلي والبالد بالدي"قال فوزي املعل

ِل َوَخلِِّهأَْطِلْق الِعَناَن َتِهي بِنَـَفاِدَمدمِعَك يـَْهمي إىل أن يـَنـْ

الضُّ ُتِذيبَها َودَِع َاُلوَع ُ َرَماِدِنريَا ُجتَلَِّلَها بِثـَْوِب َحىتَّ

َهاِئٍج َكَقْلِبَك يف َحبٍْر ِدَأْصَبْحَت َواِإلْزَ اِإلْرَغاِء ُمتَـَواِصِل

ِمْن ِفيِه َُْدُر اَألْمَواِج َوَغَواِديُمَتَالِطِم َرَواِئٌح ِح الرَِّ َهوِج

يـَُع فـََلْم َعْنَك اَألْهِل َُر ِد ََْت َعْهِدْدَو بُِرُجوِع َمأمٌل َلَك

الَواِدي

زَاِهٌر َوَعْيُشَك ِبِه ُكْنَت ُم َّ َهاِديَأ َوِفْكُرَك َبسَّاٌم َوَهَواَك

ِضِهتـََتَصيَُّد ِرَ َبْنيَ اِت الصَّيَّاِداللَّذَّ ِنْشَوٌة َوَعَلى ُجُفوِنَك

تـَْرنُو ِإلَْيَك َىن
ُ
ميَعاِدوَُكلَُّهاَوتـََرى امل َا ِبَال ِ تـَُفْوُز فـَُرٌص
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َثِين فـَتـَنـْ البـََياَن يـُْلِهُمَك َشاِديَواُحلْسُن َوقـَْلُبَك َتدٌِع ُمبـْ َاَك َوُ

اِدَوْعاَألَةنَّا أَ يًنِحنُِّئَتَوِهِحْوَدِلِبَالَبْعَمينَِّغِحيًنا تـُ

***

ىاِدَوَعُهْتَدَعْنإَِوِميِدالَقُدْوَعاَذبََّحَوِميِدى الَقَرْكِذْنِماُهوَّأَ 

اِدَدْباسِتْنِمِهْيِفْنُكا َيَمْهَمىَواَهلَىلِإبِّاِحملَقْوَشُهاُقَتْشأَ 

ِ َمََّعِمْغلَرَوَأَحبُُّه ياِدَدِويَحِحَصُهُضِحمأُ َوُهْنِمِينَلا

يالِدِبالُدالِب، َويِلْهل أَ ْهاَألَفُهُلْهأَ َوّيَلَعِينَطَوْرا َجيَُمْهَم

ياِدَدِمبَْمُهى حظَّثِْرأَ ي، َوِمَفِبماَهلَُحُبُدْنَأَفْمِهِسْؤبُـي ِلثِْرِأ

ِبِذاِينَسذا ِلَه يُء يـَُحْمِهِرْكال جيَِ ياِدَؤفـُُنيِنأَ ُهَمِثْعَلّىت

ََِمتُْنا أَ َمِيتاَعَريـََو َوِإٍضْيّر اِدَدِحاَبَيِثُهُسِبْلتـُّال

***

ِجُكي َواِرَكْفأَ ي َوِحْوُرُمِهْيَلَعُتْفقـََوْدَقِينِّإَِ ياِدَهّل

ِقِإٌةاَيَغا ِيلََمَفُمُُْدَقتَـذا انـْإَِو اِدَدَسِجْهنَـِلْمُُاَدَيّال

ياِدَهِةْميَِوالَقِلْبالسَُّىلِإْميِهِفْمُقيـََملَوالِلالضَّاِتَمْلُظوا ِبُطَبَخ

اِدَبْعِتْساِإلْريِِنِبوَنُراَخَقتَـيـَواُحَبْصَأَفوِدُيالُقلَّوا ُذُبَذْعتَـواْس

اِدال آَسِبًةَدَسْأَمِدْسُألِِهِجْيِجَعَدْعبـَاُنَنبـُْلِها ِبَدَغَو
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اِدَفْحاَألُةَنْعوَلوِدُداُجلْبَضَغْماهلَُُنفـَوِدُداُجلَثْروا ِإُعيَِّضْمُه

ًَِمَسَق لُّي وُكِرْخُذْمُهي َوِلْهأَ ىَضِرْنَعْقاِرَفأُ ي َملِلْها 

ياِدَمِع

اِدَيْساَألَنِمِهِبُتْنُكا َوًدْبَعِينِطْوِمبََشْيِعأَ ْنَُِتْفِنأَ ْنِكَل

ُبْيِطال َيَواَيو صَفُنْدَيالي َووِقي َشِهَتنـْال يـَْمُهَدْعبـََأَ 

ياِدقَُر

َويِعُلْضأَ ى ِيفَظاللََّوِيتَحتُْرْحالَب
َ
ي اِدَصِيبْلقـََويلِْوَحْنِماُءامل

بعد أن قرأن هذه القصيدة نفق على عناصر الوطنية فيها وهي:

نني الوطن ح.١

حب الوطن.٢

حب إىل أهل الوطن.٣

. الدعوة اىل حب الوطن.٤

ويتحلى ذلك يف قوله:

حنني الوطن.١

يف  َهاِئٍجَأْصَبْحَت َكَقْلِبَك ِدَحبٍْر َواِإلْزَ اِإلْرَغاِء ُمتَـَواِصِل
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ِمْن ِفيِه َُْدُر اَألْمَواِج َوَغَواِديُمَتَالِطِم َرَواِئٌح ِح الرَِّ َهوِج

من هذه البيت الشاعر يعبري عن املشكلة الىت جائت بعجيب يف كل 

يب جيئ إليه ألْن لغ كل مشكلة وليس هناك يوم. حيث كان ليس فيه البيوت ألْن

هلدود يف قضا معقدة.أمنّية  ليشعر 

يـَُعْد فـََلْم َعْنَك اَألْهِل َُر ِد ََْت َعْهِدَو بُِرُجوِع َمأمٌل َلَك

الَواِدي

زَاِهٌر َوَعْيُشَك ِبِه ُكْنَت ُم َّ َهاِديَأ َوِفْكُرَك َبسَّاٌم َوَهَواَك

مية. قبله لكان يف وطنه املاضى حيد احلياة اجليف هذه البيت الشاعر يعبري حيث  

لسعادة وله عاية  ظاهرة.مغطى دائما 

ِضِهتـََتَصيَُّد ِرَ َبْنيَ اِت الصَّيَّاِداللَّذَّ ِنْشَوٌة َوَعَلى ُجُفوِنَك

وَُكلَُّها تـَْرنُو ِإلَْيَك َىن
ُ
ميَعاِدَوتـََرى امل َا ِبَال ِ تـَُفْوُز فـَُرٌص
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البيت يتضح لنا أن الشاعر يعبري عن وطن السالم يف املاضى قد يف هذه 

حلضور املستعمر. كان اآلن الشاعر يشتق بتلك حال ومع الراحة  ضاع 

واهلدوى يف وطن لبنان. والشاعر يريد أن يكون دائما يف وطن السالم.

حب الوطن.٢

َوَحبََّذا ِذْكَرى الَقِدِمي ِمْن الَقِدِميأَوَّاُه َعَواِدىَعْوُد َعَدْتُه َوِإْن

اهلََوى ِإَىل اِحملبِّ َشْوَق اسِتْبَداِدَأْشَتاقُُه ِمْن ِفْيِه َمْهَما َيُكْن

عن شيمة قادمة يف وطنه البيت يتضح لنا أن الشاعر يعبريهذه من 

وطنه  خمتلفة حبالة اآلن. ولو كان غري متاسبة حب الشاعر حيّن الة املاضية، لكّن

حبيبته. كاحلبيب حيّن

ََلِين َعمَّا لَرْغِم ِ ياِدَدِويَحِحَصُهُضِحمأُ َوُهْنِمَوَأَحبُُّه

َعَلّي َوَطِين ِبالِديَوأَْهُلُهَمْهَما َجيُْر فَاَألْهل أَْهِلي، َوالِبالُد

نه احب وطنه وإن كان جيد عنتا وعناء من وطنه وأهله  الوطن حيث عرب 

م يبقون عائلة وذلك األرض وطين.وقال  أ
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حب إىل أهل الوطن.٣

َحاَهلُم َفأَْنُدُب ِمبََداِديِأْرِثي لِبُـْؤِسِهْم ِبَفِمي، َوأَْرِثى حظَُّهْم

ِبذِْكرِِهْمَهذا  يُء ال جيَِ فـَُؤاِديِلَساِين أَِنُني يـَُلْعِثَمُه َحّىت

َْيٍض ِ َمتُّر َما َأْن ِحَداِدَويـََراَعِيت ثَِياَب َوتـُْلِبُسُه ِإّال

ال يستطيع ، وهو الشاعر يشعر حيزن شديدمن هذه األبيات يتضح لنا 

الذى شعربه من خالل أبيات أن يقعل شيئا لوطنه، وهو ميكن أن يعبري األمل 

الشعر.

الدعوة اىل حب الوطن.٤

َوقـَ َقْد ِإِينّ ِ َعَلْيِهُمَ ِجَهاِديُرْوِحي َوأَ ْفُت ْفَكارِي وَُكّل

َغايٌَةتَـَوِإذا انـْ َفَما ِيلَ ُُم ُ ِقِإَقْد اِدَدَسِجْهنَـِلْمُُاَدَيّال

َوَملوا ِبُطَبَخ الضَّالِل ياِدَهِةْميَِوالَقِلْبالسَُّىلِإْميِهِفيـَُقْمظُْلَماِت

َفَأْصَبُحوا الُقُيوِد اِدَبْعِتْساِإلْريِِنِبوَنُراَخَقتَـيـَواْستَـْعَذبُوا ُذلَّ
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َعِجْيِجِه بـَْعَد َناُن لُبـْ اِدال آَسِبًةَدَسْأَمِدْسُألَِوَغَدا ِبِه

اجلُُدوِد َضيُِّعوا ِإْرَث اِدَفْحاَألُةَنْعوَلوِدُداُجلْبَضَغفـََناُهلُْمُهْم

ذكر الشاعر يف هذه األبيات أنه مهتم بوطنه: بروحه وأفكاره وكل 

صالحه وصالح أهله. والشاعر جهاده، وأنه  حينما انتقده ال يقصد بذلك اّال

االستعباد وقيد اهلوان حتت  يف هذه األبيات كذلك دعا قومه اىل التحرر من ذّل

م س ن ذلك تضييع إلرث األجداد وأنه سوف يؤدي  يطره أجنبية . وصرح 

يريد أن ينتقد الرئيس الذى يظلم يف وطنه، و إىل غضب اجلداد ولعنة األحفاد.

ق صحيح وأن ينجو من الظالم الذى حدث يف الشاعر يريد أن حيمل اىل الطري

لفتنة.. الرئيس يفكر وطنه لفعل  هؤالء القادة الذين غطت عقوهلم 
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سامالباب اخل

خامتة

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

ذه الرسالة، وهي كما يلى:اشتملت على ه

النتائج.أ

الثقافة الوطنية تكون عبارة عن املعارف الفعالة، الىت تؤدي إىل الوطنية هي

قوة وسالمة وأس تلك البقية يف أرضيه ما تسميها الوطن.أما أنواع الوطنية يف 

. و هذا الشعر فهي احلنني الوطن،  ي ز فو حب الوطن، حب أهل الوطن 

وهو الشاعر املهجر يف كل الشعره حيتوى على عناصر الوطنية املعلوفهو أحد من 

يشتيق إىل وطنه.



٣٢

التوصيات.ب

ا أنطالترجو الباحثة إىل .١ يستطيعوا كشف بقسم اللغة العربية وأد

لنظرية الوطنية. عن الشعر والرواية وأعمال األدبية األخرى 

ترجو الباحثة إىل مكتبة اجلامعة الرانريى عامة ومكتبة كلية اآلدب .٢

نية خاصة أن تكثر وتزيد الكتب عن اآلدب والصادر والعلوم اإلنسا

العربية التعبريية، وغريمها.



٣٣

املراجع

املراجع العربية

سّياألدب العريب للصف الثالث الثانوي الفصل الدرابراهيم بن حسن الدريعيإ

م١٩٨٤،)(السعودية: وزارة الرتبية والتعليماألول

م٢٠٠٣،قاهرة: دار احلديث)، (ال٩ج لسان العرب، إبن منظور،

(مركز دراسات آراء وأحاديث يف الوطنية والقومية، ابو خلدون ساطع احلعري، 

٢٠٠١، )الوحدة العربية: بريوت

ت ضة مصر للطبع ريخ األدب العريبأمحد حسن الز (القاهرة: دار 

م١٥٩٢)،والنشر

،)(بريوت: دار الكتاب اللبناينفوزي املعلوف شاعر البعد والوجد ايلّيا إحلاوي

١٩٧٣

(بريوتالعمل الشعرية املهاملة فوزي املعلوفبناية الريفيريا سنرت ،  : دار ، 

٢٠٠٨،)العودة
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معجم املصطلحات العربية يف اللغة جمدي وهبه و كامل املندس، 

ض الصلحواألدب، ١٩٨٤،)(بريوت: ساحة ر

اجلامعة -رتبية(غزة: كلية التربية املوطنة من منظورة إسالميمد خليل أبو دفحم

٢٠٠٣،)اإلسالمية

د.ت(مؤسة اخلاجني: القاهرة) الشعر العرىب يف املهجر،حممد عبد الغىن حسن، 

(االسكندرية: دار االجتاهات الوطنية يف األدب املعاصر،حممد حممد حسني، 

١٩٥٤، )احلمامى للطباعة

٢٠٠٩دم، مفهوم الوطنية والتأصيل الشرعى، سلوك بنت حممد احملمادى، 

م سريته، ادبه، ١٩٣٠- ١٨٩٩فوزي املعلوف صموئيل عبد الشهيد،

١٩٧٠، )(بريوت: دار الكتاب اللبناينفنه،
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املراجع اإلندونسية

Amalia Irfani, NASIONALISME  BANGSA DAN MELUNTURNYA SEMANGAT

BELA NEGARA, (Al-hikmah), 2016

Bhramito Mahaambara, NASIONALISME DAN PATRIOTISME,(Yogyakarta)

2011Nawawi, “Menyikap Syi’ir Mahjar” Alasma, Vol.IV. edisi,1 Juni,

2015

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaSawahaa100-211215.pdf
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