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كلمة الشكر

ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحْيمِ 

احلمدهللا رب العلمني قيوم السماوات واألرضني مدبر اخلالئق أمجعني 
يان شرائع الدين، عث الرسل صلواته وسالمه عليهم إىل املكلفني هلدايتهم وب

هني أمحده على مجيع نعمه، وأسئل املزيد من اة وواحضات الرب يعلدالئل القط
مه.فضله وكر 

وأشهد أن ال إله إال هللا الواحد القهار الكرمي الغفار وأشهد أن سيد
لقران العزيز املعجزة  دمحما عبده ورسوله وحبيبه وخليله: أفضل املخلوقني املكرم 

لسنن املستنرية للمسرتشدين، املخصوص املستمرة على تعاقب السنني،  و
مع الكلم ومساحة الدين، صلوات هللا وسالمه عليه وعلى سائر النبيني اجبو 

واملرسلني، وآل كـل وسائر الصاحلني.

عنوان اإلنسانية باحثة يف كتابة هذه الرسالة حتتالتنتهاأما بعد، فقد 
وإعانته وقدرته ه هللانان (دراسة وصفية حتليلية)، فبإذيف قصائد أنيس شوش

الباحثة هذه الرسالة لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف تته عز وجل قدموهداي
ا جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومة مادة من املواد  قسم اللغة العربية وأد

يف العلوم األدبية S.Humالدراسية املقررة على الطلبة للحصول على شهادة 
واإلنسانية.

سرت الباحثة يف تقدمي الشكر لفضيلة املشرفني تويف هذه الفرصة املباركة 
ستاذة سرّ املاجستري، على مساعتدمها ألور شريف الدين املاجسرت و ومها الدكت



د

ما يف إشراف الباحثة على إمتام كتاية هذه الرسالة إشرافا عظيما، وإعطاء  أوقا
حسن وعسى  خرة. مث إىل رئيس نيا واآلزاء يف الداجلهللا أن يباركهما وجيزمها 

ا ومجيع األساتذ واألساتذة فيه، وعميد كلية اآلداب  قسم اللغة العربية وأد
اضرات مجيعا فيها ملساعدة كتابة احملاضرين و احمللعلوم اإلنسانية ومدير اجلامعة و وا

هذه الرسالة.

هللا أن الوالديها احملبوبني قد دعاين للنجاح لعل وكذلك الشكر إىل 
يرمحهما وجيزيـهمـا أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة. وأخريا، إىل األصدقاء 

شديدا لتكون االباحثة رجاءتورجيف إمتام الرسالة. اعدوىنسناملكرمني الذي
لدعاء عسى هللا أن هذه الرسالة منفعة لنفسي خاصا وللقرآء عاما. وأختم 

هذه الرسالة.جتزي كـل مساعدي

يويل ٢٠١٨م. دار السالم، ١٨

الباحثة  
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جتريد

: محيدة نوراسم الطالبة

١٤٠٥٠٢٠٤١:رقم القيد

ا/: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةالقسم/الكلية  قسم اللغة العربية وأد

: اإلنسانية يف قصائد أنيس شوشانموضوع الرسالة

٣١/٧/٢٠١٨: املناقشةريخ 

ص٣٨:حجم املرسالة

: الدكتور شريف الدين املاجستريف األولاملشر 

سرّ املاجستري: ف الثايناملشر 

كان موضوع هذه الرسالة: اإلنسانية يف قصائد أنيس شوشان (دراسة 
عناصر اإلنسانية يف قصائد أنيس ). وتركز ىف املسألة املهمة هي وصفية حتليلية

الباحثة يف كتابة هذه الرسالة فهوشوشان. وأما منهج البحث الذي استخدمت 
منها: من عناصر اإلنسانية يف قصائدعليها الباحثةجتدتاملنهج الوصفي.

فكرية، واحلرية الدينية، واملساوية احلقوق، واحلياة اجلماعية، الحرية احلياة، واحلرية 
یدعو ومن نتائج اليت حصلت عليها الباحثة هي مح، والعدالة االجتماعية.والتسا

الفات و احلیاة يف امجلاعیة. خ رتام  ىل ا متع   س شوشان ا ٔن



 

 

ABSTRAK 

Nama   : Hamidah Nur 

NIM   : 140502041 

FAK/Prodi  : Adab dan Humaniora/Bahasa dan Sastra Arab 

Judul   : Al-Insaniyah fi Qashaid Anis Syausyan (Dirasah Washfiyah Tah- 

     Liliyah)  

Tanggal Sidang : 31 /08/2018 

Tebal Skripsi  : 38 halaman 

Pembimbing I  : Syarifuddin, MA, Ph. D. 

Pembimbing II : Suraiya, S.S., M.A. 

 

 Penelitian ini berjudul Al-Insaniyah fi Qashaid Anis Syausyan (Dirasah Washfiyah 

Tahliliyah). Permasalahan penting yang dikaji dalam panelitian ini adalah bentuk-bentuk 

humanisme yang terdapat dalam Qasidah Anis Chouchene. Adapun metode yang digunakan 

dalam penelitan ini adalah MetodeAnalisis deskriptif. Hasil yang didapatkan dari bentuk-

bentuk humanisme dalam Qasidah ini adalah kebebasan hidup, kebebasan berpikir, 

kebebasan beragama, persamaan hak, toleransi, hidup dalam kebersamaan, dan keadilan 

sosial.Maka hasil penelitian ini bahwa anis chouchene mengajak masyarakat untuk saling 

menghargai setiap perbedaan dan hidup damai dalam kerbersamaan. 
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ولالباب األ

مقدمة

خلفية البحث.أ
األعـمـال األدبية هي من أحد النوعية الفنية وهي صورة للحياة 
اإلنسانية وسجل لتارخيها املطرد ومعرض لبيئتـها املختلفة، يستحيل 
ر مشكلة الـمجتـمع كـا اإلجتماعية  ستحالتـها وتنطبع فيه آ
واإلقتصادية والسياسية والثقافية وغري ذلك. فذلك ال يستطيع أن يفضل 

ظهر العمل األديب وما الذي حتدث يف واقع احلياة وما حوله. بني العمل 
لشكل املتنوّع. وعلى شكله هذا انقسم األديب إىل  األديب يف احلياة 

يف هذه الرسالة الباحثة تبحث عن ١القسمني األساسني: الشعر والنثر.
الشعر.

اإلنسانية ىف الفلسفة فهى نزعة عقلية مجالية، واحت تالزم تطور 
ري اإلنساىن يف خمتلف أعصره القدمية واحلديثة كحركات أساسية التفك

مغروسة ىف جذور الوجود اإلنساىن، تظل حتدد لبىن اإلنسان تطور 
مجيدها املتواصل للعقل، والذى هو ـتفكريهم، وسلوكهم اإلنسانني: بت

النورالطبيعى الذى خص به اإلنسان، أو متجيدها لقضية اإلنسان،  
األرض الىت تتسلسل عليها حياته!كإنسان حر، عاقل، هو ملك هذه 

ومن هنا تصطبغ اإلنسانية بصبغة ما هى تصطدم به من مذاهب علمية، 

ٔديبٔمحد الشایب، ١ هنضة املرصیة، ٔصول النقد ا بة ا ٨٣) ص: ١٩٦٤(القاهرة: مك



٢

عليه جتربتها، هو أو فلسفية، ومن هنا أيضا كان مستواها الذى تكون
٢.نفسه مستوى التجرية األدبية، أو الفنية، الىت تسمى"إنسانية"

لوال أن مدار التجربة اإلنسانية يف األدب، أو الفن، هو مدار 
ولذلك  !عبري اجلميل، ىف حني أن مدارها ىف الفلسفة هو مدار املعرفةتال

، هو شأن كان شأن تفسري األدب اإلنساىن، أو الفن اإلنساىن عامة
ا هذا  تفسري أية صبغة، من الصبغات األدبية، أو الفنية، الىت يصطبغ 
املذاهب، أو ذاك من مذاهب األدب، أو الفن عامة، كاملالحم، أو 

يف عداد ٣.الغنائية، أو االتباعية، أو اإلبداعية، أو الواقعية، أو الرمزية
.شعره عن اإلنسانية هي أنيس شوشانالشاعر يعرب 

شوشان هو الشاعر جبلد أسود الذي يعيش يف بلد العرب وأنيس
فيها احلرب بني العرب وبني القبائل واملذاهب فيه. ويشاهد يف بلده 

كان فيه اإلسالم الذي يدعو إىل السالم،على الّرغمخاصة ال سالم
شوشان يف قصيدته أنيس . وأبرز الشاعر وحيرتم اإلختالف يف اإلنسان

.تالفأسباب اخلوف من اإلخ

بية الىت دبحث عن األعمال األة أن تالباحثت، أرادوملا تقدم
هي ةحثالبابية الىت تبحثـهاانية. واألعـمـال األدعناصر اإلنسها تتضمن

.هذه القصائد ألنيس شوشان

، ـم٢ ٔديب احلدیثحمد عبد املنعم خفا لبنانیة:مدارس النقد ا ) ص: ١٩٩٥لبنان، (احلاء املعویة ا
١٨٦- ١٨٥

١٨٦نفس املرجع، ص. ٣



٣

لة البحثمشك.ب
ة البحث إىل نقطة واحدة وهي ما يف هذه مشكلالباحثةويذكر

قصائدأنيس شوشان؟يف عناصر اإلنسانية الىت تتضمن 
راض البحثاألغ.ج

أن توضح أغراض من هذا البحث ويف هذه الكتاية تريد الباحثة 
أنيس شوشان.قصائد نهاالعناصر اإلنسانية الىت تتضممعرفةوهي 

معاىن املصطلحات.د
قبل الشروع يف صلب الرسالة، أرادت الباحثة أن تشرح معاين 

نيس أيف قصائد اإلنسانية" املصطلحات املذكورة يف هذه الرسالة 
)"وصفية حتليليةشوشان ( دراسة 

إلنسانيةا.١

صدر مالـوإنـها ٤اإلنسانية هي من كلمة إنسان مبعىن البشرية.
البشرية، أي خلدمة صناعي تكاثف اجلهود العلمية خلدمة اإلنسانية: 

حية اللغة اإلجنليزية هي اجلنس البشري.وأما اإلنسانية من 
إلنسان.مامبعنى(humanisme)هيومانيس ٥يتعلق 

صطالحا فهي جمموعة من وجهات النظر الفلسفية اإن اإلنسانية 
سان، سواء كان فردا أو واألخالقية اليت تركز على قيمة وكفاءة اإلن

ضل عموما التفكري العقالنية، التجريبية على املذاهب أو فمجاعة، وت

٢٨١) ص، ١٩٧١دار العلم للماليني، بريوت، (املورد الوسيط،منري البعلبكي،٤
5 Husna Amin, Agama dan Humanitas, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-

Raniry Press,2013), hal. 111



٤

نسانية العربية الختتلف كثريا عن معىن اإلالعقائد الثابتة.ومن الغريب أن 
ن السماوية، ورفضها االرتياط العلوي  الغريبة، من حيث معارضتها لألد

ح أن ملمح تؤكد عليه النزعة ـضاالو رفة إنسانية، ومنألي مفهوم أو مع
اإلنساانية هو إنكار أي خارج اإلنسان كالوحي والدين، وحتقيق اإلنسان 

ا، التطلب لقواه وقدراته اخلالقة،  واعتبار السعادة اإلنسانية غاية يف ذا
٦أي تربيرات خارج اإلنسان.

قصيدةال.٢
القصيدة جمموعة من أبيات الشعر من حبر واحد وقافية 

يب، هكذا يعرف واحدة، قد التزم فيها أحكام عروض الشعر العر 
والقصيدة البد أن تكون من جبر واحد، ولكن القدماء القصيدة،

٧متعددة.صرين نظموا بعض قصائدهم من حبور الشعراء املعا

الدراسات السابقة.ه
لنجيب .١ توكو الفن سافرتا،"اإلنسانية يف رواية عذراء جاكر

م. ٢٠١٧الكيالين (دراسة الوصفية التحليلية اإلنسانية)". سنة 
يدرس هذا البحث الرتاع اإلنسانية املوجود يف رواية عذراء جكر

حصيلة وجد الباحث من حتليل اإلنسانية يف لنجيب الكيالين.
إىل األمن، هذه الرواية هي احلاجات الفسيولوجية، احلاجات 

ر، ٦ ر الغد د االٕ ح بة التوبة، سانیة املعارصةالشعر والغضا ض: مك ٢م)، ص: ٢٠١٥،(الر
مد٧ ، عبد املنعم خفحم ٔدىب احلدیثا لبنانیة : لبنان، مدارس النقد ا )، ص : ١٩٩٥، ( احلاء املعویة ا

٢٥



٥

كيد  واحلاجات احلب واالنتماء، واحلاجات التقدير، واحلاجات 
٨الذات.

درمى،" اإلنسانية يف رواية الرجل الذي امن لنجيب .٢ سر
. أما منهج م٢٠١٨الكيالين (دراسة وصفية حتليلية)". سنة 

حث يف كتابة هذه الرسالة فهو منهج الوصف التحليل،االب
حصيلة وجد الباحث من الظواهر اإلنسانية يف الرواية الرجل 

حرية احلياة، املساواة والتوازن احلياة، مساوية هيالذي آمن 
احلقوق، القظء على الفقر، اإلعرتاف لألجانب، التسامح، حياة 

٩اجلـمـاعية.

السيـميائية ىف قصيدة"سالم عليكم" ألنيس شوشان، رينا سيلفيا، .٣
وأما طريقة حث فهي الدراسة املكتبية ا. يف هذه الب٢٠١٧سنة 

من ةحصيلة وجد الباحثفية. أما حتليله فهي حتليلية وص
السيـمـيائية يف قصيدة أنيس شوشان تكون يف املعاين االستدالل 

(heuristik) واملعاين التأويل(hermeneutik) وبعد أن حتّلل
الباحثة يف هذه القصيدة فتعرف أن حتليل هذه القصيدة بـهذه 
النظرية من خري املناهج لكشف معناها الذي قد عرفها أن أكثر 

١٠من قصائد أنيس شوشان يستخدم لفظ صعوبة يف فهمها.

سانیة توو الفن سافرتا، ٨ الينإال لنجیب الك ر ا ذراء  عة الرانريي يف روایة  ام شیه:  ٔ ، بندا 
ة ة احلكوم سالم

درىم، ٩ الينرس ٓمن لنجیب الك ي  ل ا سانیة يف روایة الر عة الرانريي إال ام شیه:  ٔ ، بندا 
ة ة احلكوم سالم

ا، ١٠ س شوشانرینا سیلف ٔن لیمك"  میائیة ىف قصیدة"سالم  ة ، الس سالم عة الرانريي  ام شیه:  ٔ بندا 
ة احلكوم



٦

هذه الرسالة والدراسات السابقة هو ةأما الفرق بني الباحث
قصائد انيس شوشان. البحث عن العناصر اإلنسانية يف أن هذا 

هنا هو إنسانية على مجيع ةواإلنسانية الىت قصدها الباحث
لكرامة  االت، سواء كان اإلنسانية يف التسامح الديين والوعي  ا
والقدرة البشرية. ولذلك، لعلى هذا البحث أن حتصل فهم 

الشاملة على القيم يف قصائد انيس شوشان.
ج البحث نهم.و

يف كتابة هذه الرسالة ةالباحثتهأما منهج البحث الذي استخدم
يف ة، وهو طريق يعتـمد عليها الباحثىالتحليليفهو منهج الوصف

وتسهم يف يقع اإلجـتـمـاعااحلصول على معلومات وافية ودقيقة تصور الو 
ت هلذ الرسالة يعتـمد الباحث ةحتليل عناصره. وجلمع املعلومات والبيا

ا بكلية اآلقسم على الطريقة الىت قرر  داب والعلوم اللغة العربية وأد
بندا أتشيه –سالم الاإلنسانية جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية دار 

وهو كتاب:
“ Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas
Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, Tahun
2014”.
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الباب الثاين

ترمجة أنيس شوشان

حياته ونشأته.أ
يف عرب الفيسبوكوأنيس شوشان١من احلوار بني ريناسلفيا

اشتهر امسه أنيس و حثة معلومات عن سرياته، كما فيما يلي:  وجدت البا
بشوشان ألن لقب العائلة ومعناه أسود.. ويلقب نسم أنيس شوشا

من ٢٩التونسية يف (Bizerte)وهو شاعر تونسي. ولد يف مدينة بيزرت 
له سبعة إخوة. ل إىل عاصمة لني. وكان م. مث انتق١٩٨٢مارس سنة 
للباحثة عرب الفيسبوك أنيس شوشانلته حبا مجـا كمـا قالوحيب عائ

وأبوين، وكنت األصغر، "نشأت يف أسرة تتكون من سبعة إخوة وأخت
كانت مجيلة وممتعة خاصة وكنت غالب ل. وطفولتهيقولون إنه كنت املدلّ 

دائـم االسـتـمـاع ، وكانت به املتقاعد من اجليش الوطنهالوقت برفقة أ
التونسي ومشاىل للشعر والغناء البدوى بصفة أن أصوىل من اجلنوب

املولد، عاشق لبحر وزرقته وموجه. وكانت من املتفوقني يف الدراسة حليب 
وقال ٢للمعرفة وتربية على قيمة اضنها األهم يف هذه احلياة وهي احلب".

مج "حواري" قناة امليادين :شوشانأنيس "منذ الصغر كان أيضا يف بر
ا خرج للتقاعد كنت األصغر يف العائلة وهو حينـمـوالده يدللنه ألنه

ا يه الطالبة ١ ة رینا سلف امعة الرانريى إالسالم سانیة  ٓداب والعلوم إال لكیة ا ٔدهبا  لغة العربیة و قسم ا
شیة  ٔ ة دار السالم بندا  ٢٠١٣احلكوم

ا،" ٢ س شوشانرینا سلف ٔن لیمك"  میائیة يف قصیدة "سالم  ىل شهادة الباكلوریوس يف الس لحصول  لمیة  "، رس
ٔدهبا، لكیة  لغة العربیة و ة دار السالمقسم ا ة احلكوم امعة الرانريي إالسالم سانیة،  ٔداب والعلوم إال شیه.- ا ٔ ٢٠١٧بندا 



٨

. وحني ميشي كان دائمًا يرّدد الشعر ألنّه من أبهلذلك كنت دائمًا أرافق 
٣.رياجلنوب التونسي ويف اجلنوب التونسي الكلمة تعين الكث

تونسي شاب من مواليد الثورة التونسية. أنيس شوشان هو فنان
م قال سعدية مصباح (رئيسة مجعيّ  ة مناميت): " عرفُت "أنيس" يف أ

قي أعضاء اجلمعية ألنه فنان يف معيشته  الثورة وهو خيتلف قليال عن 
ويف حياته ويف تفكريه وال يتصرف مثلنا فهو يكتب يف اليل، وعند الزوم 

يكتب ه ربّـمـا أماكن معّينة ده أحد. عنيكتب مبفرده دون أن يشعر ب
ريت منزيل مع جمموعة من األشخاص مثل  فيها. عرفته عندما أتى لز
نس" و "زكرين". جاء وأحضرهم معه وقالوا يل " سنجتمع  "حامت قريو

عنده موهبة، موهبة حلوة  عندك هنا يف جلسة شعرية من نوع السالم". 
كثريا واليت هي موهبة الكالم وفوجئت حني مسعته للمرة األوىل يف 

الكـالم عنده ألنه ال يقرأه وال يوجد نص بني يديه والشيء. تسلسل
نّه ملتزم قليال وقوي يف أكـاره. وحني  هذا هو "أنيس" هو شاعر وأشعر 
يتكّلم يقوم بفحص كـامل للبقعة اليت يتواجد فيها، للمناخ الذي يعيشه، 

كانون الثاين و "تونس" بعد ذلك بكل أمراضها /ل"تونس" قبل يناير
فيها. هذت هو "أنيس" الذي أعرفه. "أنيس"، أوّد أن أسألك واليت

"أنيس"  ولكن أريدك أن جتيبين بكّل صراحة، يف حال جنحت أكثر 
واشتهرت أكثر هل ستبقى تفكر يف عائلتك الثانية، عائلتك من غري 

3 www.almayadeen.net/programs/episode2269/ diakses pada tanggal 09 Desember 2016,
pukul 15:40WIB



٩

والدك ووالدتك؟ لقد تفامهنا مع بعضنا على الكثري من األشياء وان 
ا م ٤ع بعضنا، وأريدك أن جتيبين بكّل صراحة.شاءهللا نكمل 

عن "السالم" شعرا دون أن يلمسنا، وإن أنيس شوشانكتب 
استطاع أن حيكينا أن خيطبنا عينا لعني. ورد السالم خجال. يف قصيدة 

وانبذوا لشعاعر تونيسي، حيكينا وخياطب اجلميع أن انشدوا السالم 
يتكلم الفرنسية اعر كانت بعربية خالصة، الشالعنصرية. يف قصيدة

خياطب اإلنسان وشاعر ٥بطالقة أو العامية التونيسي شعرا سعبيا أيضا.
لسالم على الوان خمتلفة. ويدعه وهو خياطب الناس ونفسهم ويتابعه 
أيضا هذه القصيدة على أساس جتربته، منها السخرية اليت وقعت وكتب 

م" يف احلقيقة عند طفولته وكانت أّمه حزينة، كما جاء يف "جملة  األ
هناك العديد من املمارسات هو الوجع، إذا كانرئيس لشاعرهالدافع ال

وخصوصا يف نت دراستهااملختلف، فقد كاهه بسبب لونهالعنصرية جت
ربية.الغة الع

سود ومتميزا يف اللغة "كيف تكون أوذات عام، قال له معلميت
ال دواعي الربط بني اللون مل أفهم معىن هذا السؤال، و العربية؟، حينها

انطالقة الضطهاد قادم، حيث والتميز يف اللغة العربية، وكان هذا السؤال 
جعلنه هذه املعلمة درجات متدنية بسبب ربطها الغريب، هذا ماأعطتنه

نه ذا سألتها ذات يوم عندما يف اخلامسة، مايبحث عن نفسه، وأتذكر 
يف اللهجة ا البعض؟، واليت تعنهتعنه من كلمة "كحلوش" اليت ينادينه 

أسود"، فبكت أمهالتو  ، فأثر يب هذا املشهد الذي نسية الدارجة "
4 www.almayadeen.net املرجع السابق
5 www.barakabits.com, diakses pada tanggal 22 Juli 2017, pukul 14.08 WIB
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، واليت تعمق فيها بعد، وصوال إىل املرحلة اجلامعية، مع أول قصة حب
٦.رفض فيها بسبب لونه

وهناك أحداث كثرية ميكن أن نراها يف العامل العريب. الناس 
، وكذلك يف تونس، كما قال أنيس عندما سأله يتقاتلون بعضهم بعضا

زاهي وهيب يف قناة امليادين "زاهي وهيب: كما كتبت هذه القصيدة من 
ة شخصية واختباٌر شخصه وحياتهواقع جتربة؟ من  يف العالقة مع معا

األخرين؟ أنيس شوشان : هي خليط من جتارب كثرية. كما قلت لك 
هي تلك اليت يراها املرء على شاشات قبًال، من أهم األسباب يف احلقيقة

التلفزة واليت تفجعه. يف أنّك تشاهد الناس تقّتل يف تعضها البعض 
"تونس" كنا نعيش ونشاهد ة يف العامل الريب. حّىت يف بالدهبطريقة رهيب

قليال  شياء حلوة. فر حللم و الوجوه مبتسمة ونلمس األمل ونشعر 
دة يرغبون منها شياء غريبة ومفاهيم جديولكن دخلت علينا أبعد الثورة 

ا دخلت يف تبديل طريقة عيشهم وحّىت مفاهيمهم إقامة دولة مبعىن أ
٧.عليهم لتسرق هلم بالدهم

وأنيس شوشان اسم ال خيطئه يف رواد شبكات التواصل 
أو اثنيته، االجتماعي وكل من تعرض ملوقف اضطهد فيه للونه أو فكره 

لطاملا دافع يف قصائد عن السالم، وعن التعايش، فهذا الشاعر الذي
وله ٨م قصائده إىل بعض اللغات األخرى.وعن قبول األخر، ويرتج

نفس املرجع٦
7 www.almayadeen.net املرجع السابق

ا،" ٨ س شوشانرینا سلف ٔن لیمك"  میائیة يف قصیدة "سالم  ىل شهادة الباكلوریوس يف الس لحصول  لمیة  "، رس
امعة سانیة،  ٔداب والعلوم إال ٔدهبا، لكیة ا لغة العربیة و ة دار السالمقسم ا ة احلكوم شیه.- الرانريي إالسالم ٔ ٢٠١٧بندا 
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لعربية تتكلم عن العنصرية وما يعانية السود  لفرنسية خملوطة  قصائد 
تهم خبان العبيد يف تونس من نظرة دونية واحتقار داخل تونس وتسمي

ا من  ٩السود.وهي منطقة كان سكا

ة السود يف التونس، فقال للوزراء  إذا كنا نتحدث عن معنا
التونس "يوسف شاهد" أن السود ال يزال يعاين يف بلده. وهذا يتعرب يف 
"اليوم الوطين املناهضة التمييز" الذي ينطوي فيه عدة املنظمات 

ء  م. ٢٠١٦ديسمرب ٢٧واملـجـمـاعات الناشطة يف التونس: الثال
هو أول بلد من بالد الذي يزيل الرقابة ويعمل على االتفاقيات التونس 

الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري "أكد رئيس الوزراء 
١٠.يوسف الشاهد

مج "هات حنكيو" على قناة  وكان أنيس شوشان ضيفا يف بر
لعربية أو الفرنسية أو "حنعبل"  التونسية، التونسية يف قصائد النقد سواء 

يستطيع أن يلفت انتباه مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي، الذين 
لسالم وبنبذ العنصرية وبتقبل االخر.  تتداولوا القصيدة املسجلة، منادين 

اعي يف الشرق يف سابقة مل يعهدها مستخدمو شبكات التواصل االمج
األوسط، بتدوال قصائد شعرية ليست لشعراء عرب مشهورين كنزار

قباين وحممود درويش. استطاع شوشان بكلمـات بسيطة، لكن بثقة 

س شوشان عن مع٩ ٔن سبوك  خول : ف رخي ا ر ١٢لومات نفسه،  م٢٠١٧ینا
10 International.warta10com/66602.html diakses pada tanggal 9 Desember 2016, pukul

16:40
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خياطبهم يف الوقت ذاته لتسجل أكثر وفكرة عميقة أن حيكي اجلميع، أن 
ت خمتلفة على يوتيوب و ألف مشاهد٥٠من  ١١فيسبوك.ة عرب حسا

مج "ممنوع" ودع أنيس ليحكي قصة شعره. يف هذه احلالة  ويف بر
جياز عن أنيس الذي كتب كلـمـات ملعارضة أوضح مدير التشريفات 

ريخ من قصائد " أنيس هو شاعر خمتلف  العنصرية وأوضح أيضا عن 
يف شكله يف كلماته يف معانه خمتلف ككلماته اليت عربت أفق من سامعه 

مرة فأصابتهم دهشة احلب يف معان أخذه. وشاعر يتكلم لغة ألول
تـمعة ونفاقاته اليت تغضيها  شارعه شاعر تصور كلمتاته على أوجج جم

كلمة حلوى يف شعرة رجال سياسة وصحف كلماته من أعماق امل 
واجلرح والفرح يتكلم بلغة الكلمة املنتقات. وهو شاب شاعر التونيسى 

م افريقية التونيسية. انتلقت من لون بشر أليست افريقيا تفاصل حلكا
ونس هي بلد الذي كان تقرة تنتـمى األقل يف اسم إىل تونيس أمل تكن ت

يسمى يوما ما افريقا القدمي "افريقا لشوس" وجزء منها أفريقا جديد
وانتلق يتحدث عن مأسات ومشاعر ظلم اإلنسان ألخيه "أفرقيا نوفا".

قصة كل خمتلفني ينتمي إىل عدد  اإلنسان. ليست قصته هو فقط 
انتلقت خمتلف عن األكثرية. أنيس شوشان مبدع طبقات أشعره الىت 

يوما يف فديو على اليوتوب أو على قناة تونسية افة العلم العرب فقط 
ألنه حتدث إداعا عن جتريبة شخصى. أنيس شوشان حيل ضيفا ليتحدث 

لعربية الفرنسية واللغة حملية التونسية. ١٢بشعر ومشاعر 

11 http://www.eshrag.org/vb/t581340.html diakses pada tangal 20 April 2017, pukul 13:15
WIB
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دراسته وثقفافتهب.
شطا حقوقيا يف التونس، وإىل ج و انب  وكان أنيس شوشان فنا

لرقص  املعاصر، فحصل على دبلوم التقنيات السمعية كونه حمرتفا 
للغة العربية والبصرية ومتخصص يف اإلخراج. ويتـمتع بكتابة ن صوصه 

واللغة الدراجة التونسية والفرنسية، ويرتجم أشعاره إىل العديد من 
ومما أرسله أنيس شوشان ترمجته إىل الباحثة أنه "درس يف ١٣اللغات.

ملعهد األعلى للتوثيق، ولكن انتقطع عنها علو  م مكتبات وتوثيق 
لسبب بسيط وجمنون يف ذاك الوقت،  وهو أن تلك الدراسة ال متثل 
شخصه وفكره يف شيء. مث درس إخراج سنيمائي وحتصل على شهادة 
ت و  ا ألنه من جهة اصطدم بواقع احملا يف مساعة اإلخراج ومل يعمل 

قت محلته الصدفة إىل أمسية شبابية للمصدح املعارف ويف نفس الو 
مكانة تقامسها مع الناس املفتوح اين كل من مي تلك موهبة يف الكتابة 

لفرنسية فانبهر الناس  فصعد على الركح و قال نص من نصوصه 
وتفاجئ بردة للفعل اإلجابية ولكن عرف من تلك احلظة أنه وجد 

التونسية مث عاد لعشقه القدمي طريقه احلقيقي فواصل الكتابة اللدراجة 
اللغة العربية أين حاول والزال خلق منط خمتلف سهل يف املفردات عميق 
يف معناه يلمس به املاء جيله أساسا و األجيال الالحقة دون السقوط 

١٤يف االبتذال والرداءة.

اة ١٣ مج "ممنوع" يف ق خول: sat7ر رخي ا ریل ٢٠، ٔ٢٠:١١، ٢٠١٧
ىل شهادة الباكلوریوس١٤ لحصول  لمیة  س شوشان"، رس ٔن لیمك"  میائیة يف قصیدة "سالم  ا،" الس . رینا سلف
املرجع السابق
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خربته:
املشاركة يف عديد من املسرحيات كراقص ومعد رقصات ميستزو .١

موعة الرقص التابعة ٢٠١٢إىل ١٩٩٩. ومن ٢٠١٣ االنتماء 
لدار شباب بنزرت مسؤول عن األنشطة والفنية جبمعية مناميت من 

إىل اليوم.٢٠١٤
املشاركة يف العديد من األنشطة وامللتقيات الثقافية يف تونس وخارج .٢

لة من املنظمات احلقوقية منها، املعهد العريب حلقوق تونس مع مج
لديند، من  إىل األن.٢٠١١اإلنسان، منظمة العفو الدولية،   أ

لعديد من العروض الفنية يف الشعر املنطوق من .٣ إىل ٢٠١١القيام 
األن.

ت منها مـهرجان بنزرت الدويل املشاركة يف ع.٤ ديد من املهرجا
.٢٠١٤ويل للشعر املنطوق ، مهرجان سطيف الد٢٠١٢

إلضافة إىل أنه عضو يف مجعية مناميت اليت تقاوم كل  هذا 
م يقوم بوشات يف ٢٠١٣املمارسات العنصرية وذلك من سنة 

منه على أن ة العديد من املدارس اإلبتدائية بالكتاب تونس وذلك اميا
١٥التعبري ال يستقيم وال يكون إال من خالل االشتغال على الطفل.

نفس املرجع١٥



١٥

مؤلفاتهج.
عت يف البالد كتب أنيس قصائده متعددة يف نبد العنصرية اليت وق

الد تونيس. وديوان شعره مل يصدر بعد العربية وخصوصا يف ب
١٦وسيصدر يف منتصف العام املقبل.

وهذه هي قصائد أنيس اليت وقفت عليها الباحثة:
سالم عليكم:.١

ية. وقد وهذه القصيدة حتكى عن السالم وانبذ العنصر 
اشتهرت وانتشرت على وسائل التواصل االجتماعي وعلى 

١٧"اليوتيوب"

لت خالل أسابيع قليلة أكثر من  ماليني ٤بشكل خاص، و
مج تلفزيوين تونسي  ا حضرتك يف بر مشاهدة. القصيدة قرأ

مج "حديث العرب" "١٨وهو "هات حنكيه وعرض أيضايف بر
١٩"sky Newsقناة" عربية 

تتساءلون عينأعرف أنكم .٢
ع قناة "  " اليت Cap FM Tunisieعرض هذه القصيدة يف مذ

انتشرت على وسائل التواصل االجتماعي وعلى يوتيوب، وهذه 
تمع اليوم. القصيدة حتكى عن االختالفات الىت حتدث يف ا

ىل شهادة الباكلوریوس١٦ لحصول  لمیة  س شوشان"، رس ٔن لیمك"  میائیة يف قصیدة "سالم  ا،" الس . رینا سلف
املرجع السابق

17 http://www.youtube.com/watch?v=sjrf5QO61C1, diakses tanggal 13 Mei 2016, pukul
13.00 WIB

18 www.almayadeen.net. السابقاملراجع 
19 https://www.youtube.com/watch?v=8Q4JGCf1K9w, diakses tanggal 06 Juli 2017,

12:21 WIB
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بالعنوان.٣
ع قناة " اليت ٢٠"Cap FM Tunisieعرض هذه القصيدة يف مذ

انتشرت على وسائل التواصل االجتماعية وعلى يوتيوب. وهذه 
تمع، وفقدت  القصيدة حتكى عن األحداث اليت حثت يف ا
الدولة عن قيمة األخالقية، اليت اختفت العلماء والعنف يف 
تمع، مثل اغتصاب امرأة ومظا مل حقوق اإلنسان، والفشل  ا

االقتصادي.
األرض للجيـمـع.٤

القصيدة على التلفزيون يف قناة "التاسعة" اليت عرض هذه 
شاعت وانتشرت على وسائل التواصل االجتماعي وعلى 

تمع الىت حيرتم ٢١"اليوتيوب" وهذه القصيدة عبارة عن حالة ا
لغربة حىت يكونوا  القاليد، ولكن دمرت هذه الثقافة ويشعرون 

تمع يف احلماقة يف بلده وليس هلم احلق يف السيادة وغرق ا
دث يف جمتمع سلمي. حيث ينبغي الكراهية، وحىت اخلالفات حت

تمع الذي يعيش حبرية، ألن هذه األرض للجميع،  أن يكون ا
وليس حلكومـهم.

20https//www.youtube.com/watch?v=iS2bM3mGtUg, diakses tanggal 27 Desember 2016,
22:23 WIB

21http://www.youtube.com.watch?v=4b-EJQ6ydfk, diakses tanggal 10 Desember 2016,
12:09 WIB
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روديت.٥
وهذه ٢٢(MP3)حصلت الباحثة هذه قصيدة من الصوت 

لرودة العطرة وهذاالوطن هو  القصيدة حتكى عن حب الوطن 
للحياة، ويشبه هذا احلب أيضا كإخالصه البنته هدية هللا 

والقطته وزوجته وحىت حيته.
حبييب.٦

مج "بيت القصيدة  عرض هذه القصيدة على التلفزيون يف بر
اليت شاعت وانتشرت على وسائل التواصل " على قناة "امليادين" 

وهذه القصيدة حتكى عن حب ٢٣االجتماعي وعلى "اليوتيوب"
املرأة وانتظر شاعر طول الوقت وحىت مدى حيته. ونسي عن 

نفسه ألن كثرة تفكري هذه املرأة.
مسافر يف أزقة قلبك.٧

وهذه (MP3)٢٤حصلت الباحثة هذه قصيدة من الصوت
بة اخلالق ويقول الشاعر ال ينفع نعيش يف القصيدة حتكى عن حم

الدنيا بال القرب اىل اخلالق.
ابن وطين.٨

دنيا" الذي نشر  مج "احللوة  عرض هذه القصيدة يف بر
وتوضح هذه القصيدة جهل (مل يـهتم) الشباب ٢٥على يوتيوب.

22http://fmdmp3.pro/ س شوشان-ان di akses pada tanggal 10 Juni 2017, 1.51 WIB
23 https://www.youtube.com/watch?v=Xwsyw0GGa4k, diakses tanggal 17 Februari

2017, 16:30 WIB
24 http://fmdmp3.pro/ س شوشان-ان السابقاملراجع  di akses pada tanggal 10 Juni 2017, 1.51 WIB
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على بلده وحىت عندما الدولة يف حاجة إليه ولكن كما عرفنا أن 
مستقبل األمة يف شخصية الشباب. شجب أنيس هذا احلال.

أيب.٩
وسائل التواصل االجتماعي هذه القصيدة علىوانتشرت

٢٦وحصلت الباحثة هذه قصيدة يف "الفسيبوك ألنيس شوشان"

جـحا  وهذ القصيدة حتكى حب والد وحيكى عن الرتبية الطفل 
وهذا كله من فضل والده.

أيـها السياسى.١٠
وهذه ٢٧(MP3)حصلت الباحثة هذه قصيدة من الصوت

القصيدة حتكى عن السياسيني الذي حيبون السلطة والثروات 
وجعله نسيان من أجل والعدالة وما أمجل حياة السياسيني 

ياسيني أن يكون عبدا لسلطته واستعباد السياسيون ويشبه ال
ا سوف. تمع حيث أ ا

25https://www.youtube.com/watch?v=bVvmF86FYGU, diakses tanggal 15 Mei 2017,
15:00 WIB

س شوشان، ٢٦ ٔن سبوك  خول ف ١١:٩، ٢٠١٦یونو ٢٩رخي ا
27http://fmdmp3.pro/ س شوشان-ان املراجع السابق di akses pada tanggal 10 Juni 2017, 1.51 WIB
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الباب الثالث

اإلطار النظري

تعريف اإلنسانية.أ
اإلنسانية هي جمموعة من وجـهـات النظر الفلسفية واألخالقية 
اليت تركز على قيمة وكفاءة اإلنسان، مبعىن أن كل شيئ سخرت ملصلحة 

ن ال معىن ىف اإلنسان. فاإلنسان له مكانة سامية   كتاج للعاملني كلها 
١األشياء إال أذا هيئت ملهمة اإلنسان.

مفهوم صريح وشامل، ويعترب إن مفهوماإلنسانية يف اإلسالم هو 
أرقى مفهوم لإلنسانية على اإلطالق، ألنه مشتق من تعريف هللا سبحانه 
ت  ً، إذ أن آ عتباره أرقى املخلوقات وأعالها شأ وتعاىل لإلنسان 
ن هللا فضله  نه ُخلق يف احسن تقومي و القرآن الكرمي عّرفت اإلنسان 

سانية من وجهة نظر الدين يشمل مفهوم اإلنعلى سائر املخلوقات.
ن هللا  اإلسالمي نظرة السمو والتكرمي اليت رّكز عليها الدين، وذلك 
لقيم النبيلة اليت تدّل على إنسانيته مثل احلب،  تعلى خّص اإلنسان 
خيه اإلنسان، ورفقه  والتسامح، والرقي، والعطف، ورفق اإلنسان 

ت ومجيع املخلوقات. حليوا

1Bambang Sugiharto, Humanisme dan Humaniora: relevansinya pendidikan, (Yogyakarta:
Jalasutra,2008), hal.203
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أفكار الغرب و ترعرع ىف ساحة الفكر لدى فلسفة اإلنسانية من 
الغرب. وبذلك ىف البحث عن حركة اإلنسانية و أثرها البد للرجوع إىل 

٢املراجع الغربية ليكون البحث علمية و تسديدا.

تم بقيمة وكفاءة اإلنسانية ىف مفهوم الغرب هي الفلسفية 
٣اإلنسان و تعبترب الشخص العاقل ىف مقام مرتفع ومنبع القيم العالية.

وهذا املفهوم العقلى الذى أثرته تنمية العلوم و منى من الفن الذى 
إىل اساسته األحساس. كما تقوى كـل قيم اإلنسان. فإلنسانية دائما تلي

موعة و اإلجتماعية.احلرية و فرصة الفردية مو  ٤اقفة ملسؤلية ا

قال بول إدوارد يف "موسوعة الفلسفة" أن اإلنسانية هي حركة 
ا ىف بداية األمر هم اإلنسانيون اإليطاليون، يف  فلسفية اليت قام 
منتصف القرن الرابع عشر. أصبحت هذه احلركة واحدة من عوامل 

تسم إن ٥ى عصر النهضة.ظهور حضارة جديدة جلبت التغيري يف أورو
مور الدين، و ال ختتلف به. النزعة اإلنسانية آنذاك ال ترتبط   كثريا 

والغرض الرئيسي من هذه النزعة اإلنسانية هو األخالق اليت ترتكز على 
٦اإلعرتاف بكرامة اإلنسان، وقيمة احلياة يف العامل، واإلرداة احلرة للعمل.

دة اكتشاف القيم اإلنسانية بكل إن اإلنسانية يف زمن النهضة تعتزم إعا
جوانبها. ينظر إىل اإلنسان على أنه مولود يف العامل والتارخيي، ولديه 

١١٢نفس املرجع،ص. ٢
١١٢نفس املرجع، ص. ٣

4Bambang Sugiharto, op. Cit. hal. 205
5Husna Amin, op, cit. hal. 122
6 Bambang Sugiharto, op. Cit. Hal. 209
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ريخ حياته وعلى توجيه هدفه من أجل حتقيق  القدرة على نقش 
٧سعادته.

يف القرن السابع عشر و الثامن عشر امليالدى أصبحت اإلنسانية 
لدين، و  يشعر أقرب إىل اإلحلاد. وال مستقلة على حنو ال ترتبط  أحيا

تزال كرامة اإلنسان تنـمو أكثر من أي مفهوم ما على اإلطالق،مبا يف 
سي يف ذلك من مفهوم األلوهية ومفهوم اليقينية. ويصبح اهلدف الرئي

حياة اإلنسان هو العقل واملعرفة. لقد أصبحت اإلنسانية العظيمة ىف 
د نضجت هذه احلركة اإلنسانية ىف وق٨تنميتها أعظم قيم ىف التاريخ.

) liberte) حىت وصلت احلرية (١٧٩٩-١٧٨٩زمن الثورة الفرنسية (
) ثالثة األركـان األساسية لوعي fraternite) واألخوة (egaliteوالتسوية (

٩القيم الواجبة لدى البشر.

ن تتعامل مع الثورة الصناعية والتطور السريع  واجه اإلنسانية 
االت، للعلوم يف بداية القرن التاسع عشر.  يتطور العلوم يف شىت ا

ء  والبيولوجيا واالجتماعية والسياسية واالقتصادية وخاصة يف فن الفيز
ليت وعلم االجتماع.  وتندرج هذه العلوم اجلديدة يف املناهج التعليـمية ا

اية اإلنسانية تتقدم و تفوق على العل وم الكالسيكية. هذه هي بذور 
وىف خالل القرن العششرين، سقطت قوة ١٠عتبارها أعلى قيمة للبشر.

٢١٠-٢٠٩نفس املرجع، ص.٧
٢١٠نفس املرجع، ص. ٨

9 Dedi Supriyadi dan Mustafa Hasan, Filsafat Agama (Bandung : Pustaka Setia, 2012) hal.
159

10 Bambang Sugiharto, op. Cit. Hal. 210
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اإلنسانية لسبب احلرب العاملية األوىل والثانية وأحداث الفظائع النازية 
اليت دمرت كرامة البشر كمخلوق كرمية يف العامل.

الصورة الىت يلفت إليها النظر كيف أصبح العامل الغريب هذه هي 
ـان ىف نفس الوقت هو األب الذي األم اليت أجنبت اإلنسانية، مـهمـا ك

وعلى الرغم من أن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تتخلى عن ١١قتلها.
ريخ البشرية حىت األن، فإن مفهوم  قيم اإلنسانية ال تزال حتدث يف 

نتهى أبدا. لقد ظهر يف القرن احلايل، العديد من اإلنسانية ال ي
ل بعضهم جائزة  الشخصيات اليت تدافع عن حقوق اإلنسان، كما 

١٩٦٨.١٢نوبل للسالم اليت بدأت يف عام 

ا عقيدة ال تعتـمـد على  وبصفة عامة، فاإلنسانية يفهم على أ
اقض مع املذاهب اليت ال تعطي احلرية للفرد. هذه القيود و الضوابط تتن

املبادئ األساسية لإلنسانية اليت تعطي للناس حرية االختيار يف احلياة 
سواء يف الدين أو الرأي أو يف املطالبة حلقوقهم، ولكن القيم اإلنساىن 

أما يف اإلسالم، وحقوق اآلخرين أقصى ما يعترب و يهتم إليها. 
منحها هللا فاإلنسانيون يعتقدون أن البشر لديهم الطبيعة األساسية اليت 

على تطوير كل إمكانيتهم. ويف ذات البشر هناك غريزتني اثنتني مها 
الغريزة الطبيعية والغريزة اإلهلية. وكالمها مكمل بعضها بعضا وليستا 
يتصرفون ويناقضون  متناقض. وإن كان مفتوح للخالف فإن البشر أحيا

١٣قواعد هللا اليت حتتوي على توازن فيه.

٢١١نفس املرجع، ص. ١١
٢١٢نفس املرجع، ص.١٢

13 Husna Amin, op. Cit. Hal. 115
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تمع هي عبارة عن صعوبة ومن مث فإن كثرة  وقوع املشاكل يف ا
تمع العاملي. وميكن أن  حتقيق القيم املثالية لإلنسانية يف مجيع أجزاء ا
حتدث املشاكل اإلنسانية لألفراد واجلماعات احمللية، بل على طبقات 
الدولية. من األمور الىت ميكن أن يضم إليها القيم اإلنسانية هو العمل 

١٤األديب.

ر األدب ىف حقيقته يرتبط ارتباطا وثيقا مبصدر األديب ودود
االت أساسية للحياة جمنفسه. من املاضي وحىت اآلن، هناك ثالثة 

البشرية اليت أصبحت مصدر األديب، هي جمال الدين واالجتماعية 
والفردية. أو بعبارة أخرى، األدب  سوف تتعامل دائما مع املشاكل 

١٥ومع البشر، وعالقته مع نفسه.البشرية ىف عالقته مع اإلهلة

اإلنسانيةعناصرب.
أحد املتبخر يف اإلنسانية )Jean Paul Sartقال جان بول سارتر (

عن ) Dedi Supriyadi(كما كتبه ديدي  سفريدي-يف القرن السابع عشر
هي الركائز )fraterniteواألخوة ()egalite(والتسوية )liberteاحلرية (

األساسية الثالثة لإلنسانية أن كـل فرد جيب أن يدرك من أجل تقدم 
نفسه وفكرته. ومن بني الركـائز األساسية الثالثة املذكورة أعاله، ال تزال 
قيم اإلنسانية تتطور من حني إىل حني حىت ميكن أن تكون معيارا لتعزيز 

قها عامليا، مثل حرية بيالوعي اإلنساين وفقا للمطالب العاملية وميكن تط
كانت احلرية ىف الدين أو ىف اإلرادة أو ىف الرأي)، سواء  (يف احلياة 

14 Imam Taufiq, Humanisme dalam novel Ayat-Ayat Cinta, Skripsi, (Yogyakarta, Fakultas
Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009) hal.4

٧نفس املرجع، ص. ١٥
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ويعيشون يف املساواة والتوازن. وحيصلون على معملة مجيلة فيما بينهم 
١٦دون الفرق بني الناس، والتسامح، وحياة اجلماعية.

احلياةىفاحلرية.١

الرئيسي لإلنسانية قد تبني ىف نظرية اإلنسانية أن اهلدف 
هو حرية اإلنسان، حيث يكون للرجل القدرة على التصرف وفقا 
لرغباته، سواء كانت حرية ىف الدين أو ىف اإلرادة أو الفكر أو 
إبداء الرأي. احلرية هي حق اإلنسان يف حتقيق سعادة الفرد دون 
ختريب حبرية آخر. وميكن أن تعين احلرية أيضا اإلرادة احلرة 

الذي ميكننا من خالله أن نقرر شيئا من اخليارات اليت لإلنسان 
حتدث يف الياة.

أيب بكر الصديق  حق احلرية يتبّني لنا يف اختيار سيد
خليفًة للمسلمني وبيعته البيعة اخلاصة والبيعة العامة أّن اإلنسان 
املسلم له حقُّ االختيار يف السلطة اليت َحتكمه، فحرية اإلنسان يف 

اكم أو الّسلطة اليت حتكمه مل يرد فيه نص من القرآن اختيار احل
والسنة النبوية الصحيحة، ولكّنه ترك الجتهاد املسلمني.

ا جيب إ ن اإلنسانية تضع احلرية املطلقة لإلنسان، إال أ
أن تكون إجيابية ميكن أن تعطي سعادة لكل إنسان يف العامل. 

١٩٣٨يف عام وميكن أن يكون اإلعالم العاملي حلقوق اإلنسان
حرية ومساواة من قبل األمم املتحدة أساسا إلنسانية الىت تدعم 

16 Dedi Supriyadi dan Mustafa Hasan, OP. cit
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احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية جلميع البشر دون متييز 
ن والدولة حيث الدين قائما بدوره هاما. ١٧بني القبائل واألد

احلياةىف املساواة والتوازن.٢

لكل إنسان جيب أن ميلك حياته السعيد والناجحة. 
فالسعادة والنجاح سوف يتحقق من قبل البشر مع اجلهد الذي 

م بني  البشر حىت ال قام به. ولكن جيب أن يكون هذا اجلهد الو
آلخرين. اإلنصاف هو املفتاح خللق  تضر األعمال التجارية 

ا أن تؤثر على اهلد وء الشري يف حياته. توازن احلياة اليت من شأ
الناس له اختيار ىف حياته، ميكن للبشر اختيار بشكل مثمر أو 
غري منتجة. كل اختيار له النتائج واإلجنازات احلاصة يها. إن 
املساواة والتوازن يف احلياة سيسهل على اإلنسان أن يشعر 
لسعادة وأن ينفق إمكانياته على حنو أفضل فضال عن هدف 

اإلنسانية.

احلقوقىف ة ااو سامل.٣

ولكل إنسان له احلقوق بني دون أي متييز. والتمييز هو 
لنسب  معاملة غري متوازنة لشخص أو جمموعة تتميز عادة 
والدين والطبقات االجتماعية. يعود التمييز إىل ميل البشر إىل 
لطبع مع هدف  التمييز ضد اآلخرين الذين يتعارضون 

حتقيق املساواة حلقوق اإلنسان اإلنسانية. إن دون اإلنسانية يف 

17 Bambang Sugiharto,op. Cit hal.212
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لتأكيد تطلع نبيل لتحقيق  دون متييز من بني أمور أخرى هو 
بشرية يف عامل احلاجة فيما بينها.السعادة ال

التسامح.٤
واحلاجة يف احلياة االجتماعية بني زميل يف هذا العامل، 

اإلنسانية التسامع املتبادل. والتسامح املتبادل هو موقف من 
تمع أو يف االحرتام  املتبادل للمجموعات أو بني األفراد يف ا

جماالت أخرى. والتسامح هو عمل حيظر التمييز على الرغم من 
تمع. هذا التسامح  وجود العديد من الفئات املختلفة داخل ا
ميكن أن ينظر إليه بوضوح يف الدين، وجود التسامح الديين يثري 

ين. والتسامح ظاهرة إنسانية االحرتام املتبادل لكل من أتباع الد
حرتام هذا  جيب أن ميتلكها كل إنسان. ومن خالل التـمسك 

االختالف، ستكون حياة الناس سلمية ومزدهرة.
حياة اجلماعية.٥

إن الرتابط هو عبارة عن رابطة تتكون من اإلحساس 
ألخوة أو القرابة، أكثر من جمرد التعاون أو عالقة مـهنية 

يقوم التعاون على عناصر من قبيل قلب واحد منتظمة. وجيب أن 
الستعداد  نية، والتواضع، والتضحية  ( رؤية واحدة)، وعدم اال
للحفاظ على هذا التكاتف. إن موقف التسامح غري املباشر 
لتعايش والتعايش يف احلياة االجتماعية.  سيؤدي إىل حياة مليئة 
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بة مع عدم سوف تزين التفاعل االجتماعي من قبل مجعية احمل
ستبعاد املتبادل.وجود ا
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الباب الربع

نيس شوشان بتحليلية وصفيةاإلنسانية يف قصائد أ

قصائد انيس شوشانعناصر اإلنسانية يف.أ
اإلنسانية الىت توجد يف العناصر ةبحث الباحثع، سوف تيف هذا النو 

ىل:القصائد  مما 
احلياة ىفريةاحل.١

، ورجاء ىف احليةوىل سوف يبحث هي احلرية عناصر اإلنسانية األُ 
احلرية يف هذه احلالة تعىن صفة قطعية وهي الىت ال خيسر الناس األخرى 
ولكن يضده لتجعل حياة كاملة يف العامل. وأما حرية احلياة قصد هي 

ل حـهة من الناس.حرية يف ك

اة هي: احليىفالدليل الذى يوصف عن احلرية

ابن ادم" ١"وال تتبع ذاك القطيع عش حراً 

تمع يعيش يف ألن يف هذا البيت يدعو أنيس شوشان على ا
احلرية يعىن شعور احلرية يف احلياة على معينه.دون اتباع جمموعة رية احل

ن.بـما يشؤو ل احلقحصو 

س شوشان، قصیدة ١ لجمیعٔن ٔرض  .ا
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رية الفكريةاحل.٢
الفردي يف الفكر هارية الىت البد أن ميلكاحلاحلرية الفكرية هي 

يف اإلنسانيةميلكها العناصر رية الفكرية هي إحدىاحلوالرأي. و 
تعيني حياته.

الدليل الذى يوصف عن احلرية الفكرة هي:
٢".اختالف الفكر يؤذينا" 

تمع مل يكن قادرا على أنانيس شوشانيعّرب يف هذا البيت ا
لبشر بطريقة خمتلفة هللا خلق ا. لكن فيما بينهمقبول واحرتام االختالفات

ا، وجيعل االخالفات كرمحة يف حياتنا.عضببعضهم ليتعارفوا

رية الدينيةاحل.٣
لناس، وال إكراه يف ااحلرية يف الدين إحدى من حرية احلياة 

مدينة أو بلدة يف العامل لو اإلعتقد البد أن يطبق يف كـل االدين. وهذ
أن يرفع حرية الناس.يريد 

الذي يوصف عن احلرية الدينية هي:الدليل 
٣" اختالف الدين يؤذينا"

تمعأنانانيس شوشيعّرب يف هذا البيت مازال يف  اختالفات ا
حمرتما.مع . دينهم لتسامح إنسا رغم أن اختالف الدين جيعلنا 

س شوشانقصیدة ٢ ٔن لیمك  سالم 
النفس املرجع٣
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احلقوقاة يفمساو .٤
ح اإلنسانية حق مساو  للناس يغري تفريق خللفية اشعب، اةأ

والقبيلة، والدين، والون اجللد، واجلنس وفرقة اإلجتماعية األخرى. وبداية 
من دور اإلنسانية ملساوية حق الناس بغري الفرقية هو لوجود احلية األمنية 

تماعي احلق املرتفع بغري الفرقىف املساواة للناس.  ية ألجنايب واهتمام ا
بيسريه سوف يشعرون جـمـال احلياة املتنوعة. لناس رغبة لكل اتنس

وهذه احلالة، توصف حياة واضحة من العناصر اإلنسانية الىت تصعب 
لوجوده يف هذا الزمان.

يف على اختالف اللون والدليل التاىل يوصف عن مساواة احلق
قصائد:

٤" اختالف اللون يؤذينا"

تمعأنانيس شوشانيعّرب يف هذا البيت يف مسألة مازالا
حسن التقومي سوًداكانأبيضًا أوـهم نالو ا تنوعة. م. وخلق هللا النّاس 

وعيوب .ضهم بعضاوكالمها يكمل بع. ولكّل اإلنسان مز

والدليل يوصف عن مساواة احلق على اختالف الشكل يف 
قصائد:

٥"اختالف الشكل يؤذينا"

النفس املرجع٤
النفس املرجع٥
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ان كل إنسان خيتلف عن أنيس شوشانعّرب ييف هذا البيت
البد أن تقبلر األصابع خمتلفة. لذلك أظافحىتاليوجد شكلاألخرى 

التفريقات بيننا.نسىمجيع االختالفات، ون

والدليل التاىل يوصف عن مساواة احلق على اختالف اجلنس 
يف قصائد:

٦" حىت اختالف اجلنس يؤذينا"

"وحيّل يف أذهاننااستعباد النساء
٧أذهاننا اغتصاب النساء"حيّل يف 

تمعانيس شوشان على عّرب يهذا البيت  يف  ما زال مييز الرجال ا
هللا هو الذي حيدد . لكنأن الرجال اكرم وأجيد من املرأةالنساء على 
هللا الرجالأمرتقوى. و البيننا مبستوى اإلميان و الذى اكرم وأجيد بيننامن 

العنف ضد املرأة.حلماية النساء بعدم 

والدليل التاىل يوصف عن مساواة احلق على كل إختالف يف 
قصائد:

"ها حنن؟

يف تشويه بعضنا البعض إحرتفنا

ّألن: ما يوما عرفنا
النفس املرجع٦
س شوشان، قصیدة ٧ عنوان"."بالٔن
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أن : اإلختالف ثراء

أن : اإلختالف عطاء

أن: اإلختالف وجود

٨أن: اإلتالف بقاء"

أن االختالفات بني الناس أنيس شوشانيعّرب بياتاألهيف هذ
بني البشر االختالفات خّوةاألعليـجهللا ولكنالتضارب،ليست تسبب

قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إن هللا ال ينظر اىل احسابكم .بينهمألّن هللا ال ينظر 
صاحل تـحنن هللا عليه وانـما انتم بنو وال اىل انسبكم، فمن كان له قلب 

ليه اتقاكم.آدم واحبكم ا
حياة اجلماعية.٥

حياة اجلماعية هو سندات األخوة  أو القربة، ال من نفس العالقة 
املهنية والعادية فقط بل أكثر منه. وسيؤدي التسامح إىل حياة مليئة ىف 
تمع حمبة دون اإلختالف فيه. وستؤدي  اإلجتماعية، فيكون تزيني ا

تمعات البشرية اليت ال بنيت على أساس التازر إىل فشلهم وتدمريهم.ا

والدليل التاىل يوصف عن حياو اجلماعية يف قصائد:
نذوب األعراف واألجناس واألطياف "دعو

ن واألفكار واأللوان واألد
٩وال نرى سوى اإلنسان"

لجمیع٨ ٔرض  س شوشان، قصیدة ا ٔن
لیمك٩ س شوشان، قصیدة السالم  ٔن



٣٣

"جئكنم ألتسّلق أسواركم
١٠وأتسلل يف أفكار"

تمعهذا البيت  يدعو انيس شوشانيف وقبول نسيان إىل ا
مجيع االختالفات مثل االختالفات يف اللون واألسلوب والعقل والدين. 

لتحقيق حياة همبينالعمل اجلماعي والتسامحالناس يف واحىت يعيش
سلمية دون أي نزاعات.

التسامح.٦
ابن ادم هو صفة تساحمة يف قصائدهعناصر اإلنسانية ما بعد

الناس مـهـمـا فرقة وفردية، بني الناس. والتسامح هو صفة إحرتام بني 
لتسامح سيقلُّ صفة تفريق بني الناس بسبب يتخلف يف قبيلة 
ودين، وشعب البلد سيسهل أن يتقدم لو التسامح واإلحرتام هذه 

تماع.  اخلالف أوىل يف ا
والدليل التاىل يوصف عن التسامح يف قصائد:

ابن ادم  "
خالفين واختلف عين

؟ يهود
مسيحيا؟

١١مسلم شيعيا كنتا أم سنياً؟"أو

ه"فأنت لست شيء بل أنت كّل شيء " ١٢أحّبك رّ

ساءلون عين١٠ مك ت ٔ ٔعرف  س شوشان، قضیدة " ".ٔن
س شوشان، قصیدة ١١ لجمیع"ٔن ٔرض  "ا



٣٤

ن نعيش يفعلى أنّناانيس شوشان يعّرب بياتاألههذيف أد
للتسامح وأن أخرىعيش حياة متبادلة مع طريقةنخمتلفة ، وميكن أن 

لتعاطفمن ن أمر حىتتلك شعورًا  . إن التسامح بني األد جتاه جار
ويؤدي إىل يحدث الصراعاتإذا مل يكن التسامح سمهم للغاية ألنه

تعثر البلد.

العدالة االجتماعية.٧

تمع. العدالة  االجتماعية تعين العدل ينتمي إىل كل فرد يف ا
على مجيع الناس. ال يوجد أي االجتماعية هي معرض شامل ينطبق 

ة. وال تنطوي على يناألطراف العديدة املعمنأو ضرر ألحدفريقت
الوضع االجتماعي أو الدين أو العرق أو العرف أو اللون أو التنوع 

تمع. املوجود يف ا

والدليل التاىل يوصف عن مساواة احلق يف قصائد:
ابن ادم " وال تتبع ذاك القطيع عش حراً 

١٣فهذه االرض؟ لـجـميع"

١٤عريب وهو عريب وهي عربية""الّنك أنت 

"ويزعم أّن الظلم ابتالء
ء" ١٥وحقوق اإلنسان كفٌر ور

ّه"١٢ ك ر ٔح س شوشان، قصیدة "  ٔن
النفس املرجع١٣
س شوشان قصیدة بالعنوان١٤ ٔن
النفس املرجع١٥
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لنا،أن هذه األرضاىليدعو انيس شوشان بياتألاهيف هذ
كل شيء من يفعيشاليف لعدالة لكهاكل إنسان يستحق أن مي

حنن كالبشر البد لنا أن .هللا لنساعد بعضنا البعضلقنا ألننا خ،احلياة
منلك املوافق متواضعا وحكيما.
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الباب اخلامس

امتة

لهيا يف  ٔجسل النتاجئ والتوصیات اليت حصلت  ٔن  ٔرید  العلمیة،  ام هذه الرسا يف خ

ىل: مما كتابة هذه الرسا

النتائـج.ٔ 

ة سبعة دت الباح سانیةيف هذه قصائد و ىف امخلسة ٔنواع عن العنارص إال

ة، احلیاة، يف ریة احلمهنا: موضوع قصیدة،  ی ومساواة يفوحریة الفكریة، وحریة ا

عیة. ج سامح، والعدا اعیة، وال م اة اجل ة يف هذه احلقوق، وح لهيا الباح حفصلت 

س شوشان  ٔن يه یدعو  الفات و احلیاة يف امجلاعیة. الرسا خ رتام  ىل ا متع   ا

ات.ب إالقرتا

سانیة جبامعة .١ ٓداب والعلوم إال لكیة ا ٔدهبا  لغة العربیة و اء من مجیع طالب قسم ا الر

درا. بحث عنه اكن  ٔن ال ٔدبیة  ال ا م ٔع سانیة ىف ا موا بنظریة إال ٔن یـه ري  الرا

س اجلامعة.٢ اء من رئ ر الر سا امه  م سانیة اكه ٓداب والعلوم إال لكیة ا ام  م اه

ٔدب ما  اصا كتب نظریة ا ٓداب و ب ا ك بة اجلامعة  اللكیات يف ٕاجياد وتوفري مك

سانیة. حيتوي فهيا نظریة إال

دموها ليك .٣ سانیة وست ٔن یقرؤوا نظریة إال ٔدهبا  اء من طلبة قسم الغة  العربیة و الر

احلث.تتوسع العمل يف
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املراجع

املراجع العريب.١

.م١٩٦٤، القاهرة:مكتبة النهضة املصرية، أصول النقد األديبأمحد الشايب،

اإلنسانية املعاصرة حيدر الغدير مثالحيدير الغدير،  ، الشعر والغضا
ض:مكتبة  م.٢٠١٥التوبة، الر

١٩٧١دار العلم للماليني، بريوت، املورد الوسيط،منري البعلبكي،

لبنان، احلاء املعوية مدارس النقد األدىب احلديث،، املنعم خفاجىحمـمد عبد
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، رسلة علمية السيميائية يف قصيدة"سالم عليكم" ألنيس شوشانرينا سلفيا، 
ا، كلية للحصول على شهادة البكالوريوس يف قسم اللغة العربية  وأد
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