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 استهالل
 

َفَد َكِلَماُت َرِبِي َوَلْو  ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداداً ِلَكِلَماِت َرِبِي لََنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل َأْن تَ ن ْ
َنا ِبِْثِلِه َمَدداً   ﴾١٠٩﴿ ِجئ ْ

(١٠٩سورة الكهف: )  
 

ُحوا ِف  ُ َلُكْم ۖ  ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تَ َفسَّ اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يَ ْفَسِح اَّللَّ
َوِإَذا ِقيَل انُشُزوا فَانُشُزوا يَ ْرَفِع اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت ۚ 

ُ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبير    ﴾١١﴿ َواَّللَّ
(١١سورة اجملادلة: )  

 
ل ارسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قال َّللَّ مْن َسَلَك َطريًقا يلتمس ِفيِه عْلًما سهَّ

  .َله َطريًقا ِإََل اجلنةِ 
 
 

داود والرتمذُي()رواُه أبُو   





 ج

 كلمة الشكر
بسمهللاالرمحنالرحيم

 العزيز ىفكتابه القائل هلل احلمد األية يوسف  " 2سورة قُ ْرآَّنا أَنزَْلَناُه ِإَّنا
"،والصالةوالسالمعلىمنجعلههللاتعاىلأفصحمننطقَعَربِيًّالاَعلاُكْمتَ ْعِقُلونَ

ابلضادومتحداثابللغةالعربية،وعلىآلهالطاهرينوأصحابهومنتبعهإبحسان
:بعدإىليومالقيامة،أّما

وضوعمهذهالرسالةحتتإعدادفقدانتهتالباحثةإبذنهللاوتوفيقهمن
اسم الشايب )دراسة حتليلية وصفية(. العاطفة ىف شعر "إىل الشعب" أليب الق
وميةكمادةكامعةالرانريياإلسالميةاحلوقّدمتهالكليةاآلدابوالعلوماإلنسانيةجب

ىفقسماللغةS.Humالدراسيةاملقررةعلىالطلبةللحصولعلىشهادةمناملواد
العربيةوأدهبا.

أنهذاالبحثصعبالتنفيذأوأنهلنينتهيدائمادونتالباحثةعرتفاو
وال جهةاحلث كل من واملساعدة تتشجيع فلذلك كثرياوجانب، شكرا شكر

 .ملشرفنيمها"رشادهشامياملاجستري"و"إيفانأولياءترسنادياملاجستري"

والعلوم اآلداب كلية وعميد اجلامعة ملدير الشكر الباحثة تقّدمت مث
ىاملكتبةجبامعةفيةورئيسقسماللغةالعربيةوأدهباوجلميعاألساتذةوملوظاإلنسان

الباحثةإبعارةالكتباحملتاجةإليهاىفهذهالرسالة.االرانرييالذينقدساعدو



 د
 

ميعجلوحسنةالذينقدربياهاتربيةبنيديهااحملبواللوالتنسىأنتشكرو
.لعلهللاجيزيهمأحسنالثوابةالباحثةمتبسمادائماوجعلوارافقونالذياآلقارب

ىفالدنياواآلخرة.

و الباحثةتقّدمأخريا ت هالزمالءالشكر وأدهبا العربية اللغة قسم ىفىف
نزرعآليتفطرايألفىوميليارسفناتياراوإيفافارايينالإىلخاصة2015مرحلة

احلماسة روح النفس وساعدىف أفكارهنمحاسة بعض بتقدمي نين اودفعوالنافعة
هنّمجيعاومينعلين.عسىهللاتعاىلأنحيفظهإىلإمتامكتابةهذهالرسالةالباحثة

الصحةوالعافية.

عرتاو كل الباحثة هذهفت أبّن عناالعرتاف البعد كل بعيد الرسالة
و االقرتاح القراء مجيع من تتمىن لذلك بنائياالكمال، نقدا منليتمكّالنقد به ن

الكمالفاألكمل.حسبناهللاونعمالوكيلنعماملوىلونعمالنصريوالالوصولإىل
.آمني.حوالوالقّوةإاّلابهللالعليالعظيمواحلمدهللرّبالعاملني
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:ملفىوحيوين اسمالطالبة
150502036:رقمالقيد

:اآلدابوالعلوماإلنسانية/اللغةالعربيةوأدهباالكلية/القسم
الشايبموضوعالرسالة القاسم أليب الشعب" "إىل شعر ىف العاطفة : 

)دراسةحتليليةوصفية(
م2019يوليو17ه/1440ذوالقعدة14: اتريخاملناقشة
صفحة37: حجمالرسالة
:رشادهشامياملاجسترياملشرفاألّول
:إيفانأولياءترسنادياملاجسترياملشرفالثاين


الرسالةهو العاطفة ىف شعر "إىل الشعب" أليب القاسم موضوعهذه

ىفهذالشايب. ومنهجالبحثالذياستخدمتالباحثة هو الرسالة نهجامله
ىفشعرواملسألةاملرتكزةفيهاهيمقاييسالعاطفةاملوجودة.الوصفيالتحليلي

ليهاالباحثةهيعصلتح.ومنالنتائجاليت"إىلالشعب"أليبالقاسمالشايب
أّنكلشعرهصادق.كّلهاشتملعنخيبةأملمقياسصدقالعاطفة،أّوال،:

ملنيقرأ،مقياسقوةالعاطفةاثنيا،الشاعر.وهذااملقياسمشتملىفعشرينبيتا.
يؤثرعلىنفوسهموميكنأنيشعرواشعورالشاعر.وهذااملقياس،فهذاالشعر

كّلشعرهيشتملعنخيبةمقياسثباتالعاطفة،اثلثا،متضمنىفمثانيةأبيات.
أملالشايبعلىشعبه.وهذهالعاطفةاثبتةمناألّولإىلاألخري.وهذااملقياس،

أّنكلاألبياتمنشعره،مقياسمسوالعاطفة،رابعا.تملىفمثانيةأبياتمش
يستطيعأنيؤثرنفوسالقراء.وهذاالشعريدّلعلىمذهبالفّنللحياة.ألّن

 شعرهملحتيدعنمعايرياحلياة.وهذااملقياس،متصمنىفمخسةأبيات.
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Penelitian ini berjudul Al-‘Athifah fii Syi’ri “Ilaa Asy-Sya’bi” Lii Abii Al-

Qasim Asy-Syaabi (Diraasah Tahliiliyah Washfiyah), pada penelitian ini metode 

yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analisis. Adapun hasil 

penelitian yang diperoleh oleh penulis sendiri ialah : Pertama, kebenaran rasa yang 

terdapat didalam syair adalah jujur dan tidak ada kebohongan didalamnya, karena 

didalamnya berisi tentang kekecewaan sang penyair terhadap masyarakatnya. 

Kebenaran rasa dalam syair ini terdapat pada 20 bait syair. Kedua, kekuatan rasa, 

penyair mengungkapkan rasa kekecewaannya dengan banyak menggunakan 

kalimat sindiran. Kebenaran rasa dalam syair ini terdapat pada 8 bait syair. Ketiga, 

ketetapan rasa, syair ini berisi tentang kekecewaan penyair, dan rasa itu tetap dari 

awal hingga akhir bait didalam syair tersebut. Ketetapan rasa dalam syair ini 

terdapat pada 8 bait syair. Keempat, ketinggian rasa, keseluruhan syair mampu 

mempengaruhi pembaca, syair ini termasuk kepada mazhab al-fannu lilhayah 

karena syairnya tidak menyimpang dari kode etik kehidupan. Ketinggian rasa dalam 

syair ini terdapat pada 5 bait syair.  
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 البـــــاب األول

 مقدمـــــة

 خلفية البحث .أ
العاطفة هي عنصر هام من عناصر األدب األربعة، وهي العاطفة، 

الذي حيدث  . ألّن األدب أداته العواطف1واخليال، والفكرة، واألسلوب
احلياة عن شعور الكاتب ويثري شعور القارئ ويسجل أدق مشاعر 

وكانت كلمة العاطفة التستخدم ىف مصطلح األدب العريب  2وأعماقها.
 3إال حديثا.

والعاطفة هي احلالة اليت يتشبع فيها نفس األديب مبوضع ما تنفعل به 
نفسه، ويتأثر به كيانه ووجدانه، ويظهر ذلك ىف صورة انفعاالت شىت 

واخلوف والطمع  كاحلب والغضب والسرور واحلزن والشوق واحلنني والرجاء
 4والفزع وهي تعد من دواعى الشعر اليت هتيجه، وينابيعه اليت ينبحس نتها.

 
 

____________ 
 29م(، ص:  2012، ) القاهرة : هنداوي،  النقد األديبأمحد أمني،  1
 31، ص: نفس املرجع 2
 29، ص: نفس املرجع 3
)القاهرة: كلية العربية جامعة ، النقد األديب عند العرب أصوله ومناهجهطه عبد الرحيم عبد الرب،   4
 132م(، ص:  1999األزهر، 
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يقابلها ىف العربية كلمة انفعال  emotionوأّما العاطفة ىف اللغة اإلجنليزية 
ولكن آثرت كلمة العاطفة لشيوعها على األلسن ىف الدراسات األدبية، 
ولقرهبا من معىن االنفعال إذ كل منهما ظاهرة وجدانية كما هو معروف 

ابألخرى ىف علم النفس. على أن املعاجم اإلجنلزية تفسر كال من الكلمتني 
 5وهذه معناها العاطفة. sentimentكلمة حني تفسرها   emotion فتضع أمام

انطالقا من  التعريفات السابقة، تستنبط الباحثة أن العاطفة هي 
الشعور الىت تسيطر على نفوس اإلنسان وخاصة على الشعراء، ألّن لديهم 

 حساسية عالية حىت يستطيع أن يثريوا شعور القارئ.
ديث، وهو شاعر وأبو القاسم الشايب شاعر من الشعراء ىف العهد احل

تونس ىف النصف األول من القرن العشرين. عاش ىف زمن، كان فيه بالد 
املغرب العريب تعاين أثقال اإلحتالل األورويب، وتغوص ىف حبور الظلم 

يتحّدث أبو القاسم الشايب ىف شعره  6واجلهل والتخلف، على كل صعيد.
عن احلياة. وجبانب ذلك، كان أبو القاسم الشايب يستخدم ىف شعره اللغة 

 الواضحة، ويّتخذ فيه الكلمات السهلة و البسيطة.
 تكان الشعر يف عصر احلديث غري مقيد ابلصيغة القدمية اليت مسي

الشعر احلر،  ابلعروض والقافية. على رغم ذلك جند بعضهم حيب أن يصيغ
، وحممود 7ولكن أكثر الشعراء يستخدمون أسلواب قدميا. كأمحد شوقي

____________ 
 180م(، ص:  1994)القاهرة : مكتبة النهضة املصرية، أصول التقد األديب، أمحد الشايب،  5
 3هـ(، ص:1426، )بريوت: دار الكتب العلمية، ، ديوان أيب القاسم الشايبأمحد حسن بسج  6
، ولد أمحد بن علي بن أمحد شوقي، شاعر وأديب مصريم( هو  1932-1868أمحد شوقي ) 7

يف القاهرة ونشأ فيها. كان شوقي ملقبا أبمري الشعراء. تتلمذ على يد الشيخ بسيوين شاعر اخلديوي. وكان 
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الشعراء املشهورين يف عصر هم 9، وحافظ إبراهيم8سامي البارودي
 .احلديث

الشعر هو وسيلة من الوسائل اليت تعرف به حياة العرب سواء كانت 
الشعر هو أحد حياة الشعراء أم حياة اجملتمع. ورأى أمحد كمال زكي أّن 

وأّما الشعر عند ستدمان  10األنواع األدبية الىت هلا شأن كبري يف الفن.
(Stadman)  فهو اللغة اخليالية املوزونة اليت تعرب عن املعىن اجلديد والذوق

 11والفكرة والعاطفة وعن سر الروح البشرية.

____________ 

اشتهر أيضا بشعره  أمحد شوقي أحد جمّددي الشعر العريب املعاصر، كما أنّه رائد الشعر املسرحّي العريّب، وقد
 حماوراته، –حكمه  –نثرايت أمحد شوقي : خواطره الوطين والديين. انظر : سيد صديق عبد الفتاح، 

 15(، ص : 1997)القاهرة : الدار املصرية اللبنانية، 
م ( هو شاعر مصري، لقبه "البارودي" نسبة إىل بلدة 1904- 1838حممود سامي البارودي ) 8

ى بالد مديرية البحرية. يتميز البارودي ابنتقائه لأللفاظ املالئمة والبعيدة عن الغرابة، إيتاي البارودي إحد
واعتمادة على الصور اجلزئية وزهده ىف استخدام احملسنات البديعية، وعاطفته اجلياشة الصادقة. انظر : حممد 

 8 (، ص :2012)القاهرة : هنداوي، ديوان حممود سامي البارودي، سامي البارودي، 
م( شاعر مصرى، أمسته أمه "حممد حافظ"، لكنه مل يكن يعرف  1931 – 1872حافظ إبراهيم ) 9

إال بـحافظ وبـشاعر النيل، اللقب الذي بقى له واشتهر به من بني ألقاب أخرى خلعت عليه. وال توجد 
وال يلقى إصراره م،  1872واثئق  رمسية حتدد اتريخ مولد حافظ، لكنه يصّر على أتكيد مولده ىف فرباير 

هذا موفقة املقربني منه، إذ يرون أنه كان أكرب سنا مما يذكر، ويقّدمون على ذلك أدلّة منطقية ميكن األخذ 
)  ،حافظ إبراهيم دراسة حتليلية لسريته وشعرههبا، والتعويل عليها.  انظر: السعيد حممود عبد هللا، 

 3اسكندريه، دار الفارايب للنشر والتوزيع(، ص : 
 39م( ص: 1997، )القاهرة: دار نوابر للطباعة، دراسات يف النقد األديبأمحد كمال زكي،   10
  297، ص: املرجع السابقأمحد الشايب،  11
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لكل شعر عاطفة، ففى هذا البحث تريد الباحثة أن حتّلل مقاييس 
"إىل الشعب"  اختارهتا الباحثة هو الشعراليت  الشعرالعاطفة املوجودة ىف 
 .أليب القاسم الشايب

 
 البحث أسئلة .ب

مسألة السابقة، أرادت الباحثة أن تبحث عن  لفيةاخلاعتمادا على 
س العاطفة املوجودة ىف شعر "إىل الشعب" أليب يهي ما مقايو واحدة، 

 القاسم الشايب؟
 

 أغراض البحث .ج
مقاييس العاطفة ىف أّما أغراض البحث ىف هذه الرسالة، فهي معرفة 

 .الشايبقصيدة "إىل الشعب" أليب القاسم 
 

 معاين املصطلحات .د
م العاطفة ىف شعر "إىل الشعب" أليب القاسعنوان هذه الرسالة : 

وقبل أن ختوض الباحثة ىف لّب البحث،  الشايب )دراسة حتليلية وصفية(.
 أرادت الباحثة أن تشرح معاين املصطلحات املذكورة فيه:
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 العاطفة .1
وأّما  12شعور وإحساس.معجم الرائد هي اللغة العريب، العاطفة ىف 

الوجدانية اليت تتميز ابالستقرار والدوام الة اصطالحا فهي احلالعاطفة 
وبعدم العنف والثورة اللذين مييزاهنا عن االنفعال. ويرتتب على وجود 

 13هذه احلال امليل إىل الشيء أو االنصراف عنه.
 الشعر .2

يشُعر،  -مأخوذ من شعر يعّرف الشعر ىف معناه اللغوّي على أنّه 
كّل كالم موزون شعرًا فهو َشاعٌر. ويقال شعر الرجل أي قال ِشعرًا.  

فن من الكالم  أّما ابلنسبة لتعريف الشعر ىف االصطالح  14.ومقّفى
يوحي عن طريق اإليقاع الّصويت واستعمال اجملاز، إبدراك احلياة 

راكا ال يوحي به النثر الغخباري. والشعر العريب وحدته  واألشياء إد
القصيدة، وهي املنظومة الشعرية ذات الوزن الواحد والقافية الواحدة، 

 15وهي تتألف من سبعة أبيات على األقل، وقد تزيد على املائة.
  
 
 

____________ 
م(،  1992، 7)بريوت : دار العلم للماليني، ط: الرائد معجم لغوي عصري، جربان مسعود،  12

 535ص : 
، )بريوت : مكتبة عربية ىف اللغة واألدبمعجم املصطلحات الجمدي وهبه وكامل املهندس،  13

 242م(، ص: 1984، 2لبنان، ط: 
 484م(، ص:2004، 4)القاهرة:مكتبة الشروق الدولية، ط: ،املعجم الوسيطإبراهيم مدكور، 14
 210، ص:املرجع السابقجمدي وهبه وكامل املهندس،  15
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 الدراسات السابقة .ه
هذا البحث هذه الرسالة اجلامعية دراسة مكتبّية. وال تدعى الباحثة أن 

بعد أن حبثت الباحثة، أّن ىف كلية اآلداب والعلوم هو األّول من نوعه. و 
اإلنسانية جبامعة الرانريي عدة الطلبة اليت حبثت عن العاطفة هي سبعة 

قبل أن تعاجل الباحثة هذا املوضوع، ستعرض بنسبة إىل ذلك أنفار، 
بقة هبدف عرض وستسّجل الباحثة ىف السطور التالية تلك الدراسات السا

وابراز النقاط املمييزة بني هذا العاطفة  ملوضوععّما يتعّلق اب خريطة الدراسة
  البحث وما سابقه من الدراسات:

العاطفة ىف كتاب النظرات اجلزء األول ملصطفى لطفى نور األدىّل،  .1
وحصلت على ، 201016املنفلوطى )دراسة حتليلية وصفية(، سنة 

النتائج أّن العاطفة ىف مقالة الدفني الصغري هي احلزن حيث يبكى 
فيه املنفلوطى ولده "فاضل" أّوال، مث يبكى معه ثالثة غريه من ابنائه 
الذين سبقوا إىل رهبم، والعاطفة ىف مقالة مدينة السعادة هي رجاء 

فيها املنفلوطى ألن يعيس يوما ما ىف املدينة السعادة حيث ال جيد 
الفقراء واملساكني والضعفاء واألمراء الظاملني والسائلني ىف أسواق 
بل جيد فيها الناس يعيشون ىف السعادة بكل جماالت احلياة : 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية واحلضارة وهلم جرا، العاطفة ىف 
مقالة غرفة األحزان هي احلزن ابلنسبة إىل املرأة والبغض ابلنسبة إىل 

____________ 
نور األدىّل، " العاطفة ىف كتاب النظرات اجلزء األول ملصطفى لطفى املنفلوطى )دراسة حتليلة("،  16

رسالة علمية للحصول على شهادة البكالوريوس ىف قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب وعلوم اإلنسانية 
 . 2010جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه، سنة 
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رجل. أّما منهج البحث الذي استخدمته الباحثة هو املنهج ال
وأّما الفرق بني الباحثة والباحثة السابقة فهو ىف الوصفي التحليلي. 

أغراض البحث. كانت الباحثة تبحث العاطفة ىف الشعر وأّما 
 سابقة تبحثها ىف املقال األديب.الباحثة ال

، لتوفيق احلكيم العاطفة ىف قصة "اعرتاف القاتل"مينا لستاري،  .2
، هي طالبة ىف قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب 201517سنة 

وعلوم اإلنسانية جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه. 
وحصلت على النتائج أّن مقاييس العاطفة هي صدق العاطفة وقوة 

العاطفة. العاطفة ومسو العاطفة وثبات العاطفة واستمرارها وتنوع 
وأما صدق العاطفة يتمثل ىف حب متهم حلبيبه أكثر من حبه 
لنفسه، وقوة العاطفة يتمثل ىف احلب العميق متهم وخياف فقد 
حبيبها، ومسو العاطفة تتكلم عن مسو الصفة األخالقية متهم الذي 
بدل لعالج دائها، وثبات العاطفة واستمرارها يتمثل ىف حالة 

إىل آخرى، وأما تنوع العاطفة غري موجودة واحدة، ابحلزن من أوله 
ىف القصة ألهنا ال يتمثل ىف املدح واحلزن والكرة ولكن احلزن 
استمرار. أّما منهج البحث اليت اعتمدت الباحثة هو املنهج 

وأّما الفرق بني الباحثة والباحثة السابقة فهو ىف  الوصفي التحليلي.

____________ 
ري، العاطفة ىف قصة "إعرتاف القاتل" لتوفيق احلكيم، رسالة علمية للحصول على شهادة مينا لستا 17

البكالوريوس ىف قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب وعلوم اإلنسانية جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية 
 .2015بندا أتشيه، سنة 
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ىف الشعر وأّما أغراض البحث. كانت الباحثة تبحث العاطفة 
 الباحثة السابقة تبحثها ىف القّصة القصرية.

العاطفة ىف رواية "مأ ساة زينب" لعلي أمحد ابكثري )دراسة منور،  .3
، هو طالب ىف قسم اللغة العربية 201518سنة  وصفية حتليلة(،

وأدهبا بكلية اآلداب وعلوم اإلنسانية جامعة الرانريي اإلسالمية 
حصل على النتائج عن مقاييس العاطفة احلكومية بندا أتشيه. و 

هي صدق العاطفة وتنوع العاطفة وقوة العاطفة وثبات العاطفة 
واستمرارها ومسو العاطفة. وأما صدق العاطفة يتمثل ىف حب زينب 
لوطنها أكثر من حبها لنفسها، وتنوع العاطفة يتمثل ىف املدح 

يقها واحلزن والكره، وقوة العاطفة يتمثل ىف حب زينب مع عش
ويتوق إليها، وثبات العاطفة واستمرارها يتمثل ىف وصية زينب إىل 
من بعدها، وأما مسو العاطفة غري موجودة ىف الرواية ألهنا تتكلم 
عن مسو الصفة األخالقية وقيمتها اليت تكمن ىف إاثرة اللذة والسرور 
دون اإلعتداد. أّما منهج البحث اليت اعتمد الباحث هو املنهج 

وأّما الفرق بني الباحثة والباحثة السابقة فهو ىف  التحليلي.الوصفي 
أغراض البحث. كانت الباحثة تبحث العاطفة ىف الشعر وأّما 

 الباحثة السابقة تبحثها ىف الرواية.

____________ 
، رسالة علمية ثري )دراسة وصفية حتليلة(العاطفة ىف رواية "مأ ساة زينب" لعلي أمحد ابكمنور،  18

للحصول على شهادة البكالوريوس ىف قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب وعلوم اإلنسانية جامعة الرانريي 
 2015اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه، سنة 
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العاطفة ىف رواية "مذكورات طبيبة" لنوال سيت حجر رمحة،  .4
، هي طالبة ىف قسم 201619، سنة السعداوي )دراسة حتليلة(

ة العربية وأدهبا بكلية اآلداب وعلوم اإلنسانية جامعة الرانريي اللغ
اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه. وحصلت على النتائج أّن أنواع 

تنقسم إىل قسمني: أوال،  "مذكورات طبيبة"العاطفة ىف الرواية 
( الفرح 2( احلب للعب، 1العاطفة الشخصية. واشتملت فيها: 

( الشوق مع أسراهتا، 3ابلعاملم اجلديد،  أبن تفعل كما تشاء والفرح
( 1( اخلوف ابملضرة. اثنيا، العاطفة األملية. واشتملت فيها: 4

( 2الكراهية ابلتفريق بني الرجل واملرأة والكراهية ابلنظام للمرأة، 
( احلنني ألهنا 3الغضب، تغضب أم نوال ألهنا قطعت شعرها، 

لنظر إىل حالة املريض رأت مشكالت اليت ال توافق هبا واحلنني اب
ىف حالة الضعفية. أّما منهج البحث اليت اعتمدت الباحثة هو 

. وأّما الفرق بني الباحثة والباحثة السابقة املنهج الوصفى التحليلى
فهو ىف أغراض البحث. كانت الباحثة تبحث العاطفة ىف الشعر 

 وأّما الباحثة السابقة تبحثها ىف الرواية.

____________ 
(، رسالة علمية سيت حجر رمحة، العاطفة ىف رواية "مذكورات طبيبة" لنوال السعداوي )دراسة حتليلة 19

للحصول على شهادة البكالوريوس ىف قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب وعلوم اإلنسانية جامعة الرانريي 
 2016اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه، سنة 
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لعاطفة ىف رواية "ماجدولني" ملصطفى لطفي اسري نوفا وحيوين،  .5
، هي طالبة ىف 201720، سنة املنفلوطي )دراسة وصفية حتليلة(

قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب وعلوم اإلنسانية جامعة 
الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه. وحصلت على النتائج أّن 

لني" هي صدق مقاييس العاطفة الىت وجدت ىف رواية "ماجدو 
العاطفة يتمثل ىف حب استيفن حلبيبه أكثر من حبه لنفسه. مث قوة 
العاطفة يتمثل ىف احلب العميق استيفنو خياف فقد حبيبه. مث مسو 
العاطفة يتمثل عن مسو الصفة األخلقية استيفن الذى بذل نفسه 
أجل أهل القرية. واألخري تنوع العاطفة يتمثل ابلسرر واحلزن 

تيئس والندام. أّما منهج البحث الذي استخدمته والغضب وال
وأّما الفرق بني الباحثة الباحثة هو املنهج الوصفي التحليلى. 

والباحثة السابقة فهو ىف أغراض البحث. كانت الباحثة تبحث 
 العاطفة ىف الشعر وأّما الباحثة السابقة تبحثها ىف الرواية.

لعالية ممدوح )دراسة  العاطفة ىف رواية "احملبوابت"نور احلسىن،  .6
هي طالبة ىف قسم اللغة العربية . 201821حتليلة وصفية(، سنة 

____________ 
سري نوفا وحيوين، العاطفة ىف رواية "ماجدولني" ملصطفى لطفي املنفلوطي )دراسة وصفية حتليلة(،  20

ية للحصول على شهادة البكالوريوس ىف قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب وعلوم اإلنسانية رسالة علم
 2017جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه، سنة 

نور احلسىن، العاطفة ىف رواية "احملبوابت" لعالية ممدوح )دراسة حتليلة وصفية(، رسالة علمية  21
لوريوس ىف قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب وعلوم اإلنسانية جامعة الرانريي للحصول على شهادة البكا

 2018اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه، سنة  
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وأدهبا بكلية األداب وعلوم اإلنسانية جامعة الرانريي اإلسالمية 
احلكومية بندا أتشيه. وحصلت على النتيجة أّن املقاييس العاطفة 
فيه أربعة أقسام هي صدق العاطفة وقوة العاطفة ومسو العاطفة 

تنوع العاطفة. أّما صدق العاطفة يتمثل ىف حب سهيلة إلبنها و 
أكثر من حبها لنفسها، وقوة العاطفة يتمثل ىف حب العميق 
أصدقاء سهيلة وخياف فقد سهيلة، ومسو العاطفة تتكلم عن مسو 
الصفة األخالقية أصدقاء سهيلة الذين تذلوا لعالج دائها، وتنوع 

وأّما  غضب واخلوف واحلب.العاطفة يتمثل ابحلزن والشوق وال
الفرق بني الباحثة والباحثة السابقة فهو ىف أغراض البحث. كانت 
الباحثة تبحث العاطفة ىف الشعر وأّما الباحثة السابقة تبحثها ىف 

 الرواية.
)دراسة  "عرس اجملد" لعمر أيب ريشة العاطفة ىفدوي افري داويت،  .7

اللغة العربية وأدهبا هي طالبة ىف قسم . 201822حتليلة(، سنة 
بكلية األداب وعلوم اإلنسانية جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية 

أنواع العاطفة ىف الشعر  بندا أتشيه. وحصلت على النتيجة أنّ 
. 1العاطفة الشخصية: واشتملت فيها: ،أّوالتنقسم إىل قسمني. 

الفرح قومّي ىف األرض سوراي، حكمة انقلب املصيبة الذى أصاب 
ألرض سوراي ومحاسة اجملتمع سوراي الكافح املستعمرين وعمر أيب ا

____________ 
، رسالة علمية للحصول العاطفة ىف "عرس اجملد" لعمر أيب ريشة )دراسة حتليلة(دوي افري داويت،  22

هبا بكلية اآلداب وعلوم اإلنسانية جامعة الرانريي اإلسالمية على شهادة البكالوريوس ىف قسم اللغة العربية وأد
 2018احلكومية بندا أتشيه، سنة  
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. 2ريشة فرح تظر األخوة بني اجملتنع سةراي ومّث عمر أيب ريشة. 
. 3اعتزاز ابلشباب واجملتمع سوراي مث والعيش ىف األرض سوراي. 

شوق ايلسلم دون احلرب وحياة اإلنتعاش االقتضادية والسياسية. 
. احلزن على التضحية 1ية. واشتملت فيها:، العاطفة األملاثنيا

البطل  واحلدث احلرب ىف امليسلون ومث عمر أيب ريشة احلزن نظر 
. اخليب على امراء سوراي ألهنم احتيل 2ال مباالة األمة النسبهم. 

عليه ابملال واملنصب رغم أن مثنها ال يستوى ببلد سوراي. وأّما الفرق 
و ىف أغراض البحث. كانت الباحثة بني الباحثة والباحثة السابقة فه

تبحث العاطفة ىف الشعر وأّما الباحثة السابقة تبحثها ىف الرواية. 
وأّما الفرق بني الباحثة والباحثة السابقة فهو ىف مشكلة البحث. 
كانت الباحثة تبحث عن املقاييس العاطفة وأّما الباحثة السابقة 

 تبحث عن أنواع العاطفة.
 

 منهج البحث .و
 هومنهج البحث الذي تستخدمها الباحثة ىف هذه الرسالة فأّما 

نهج الوصفي التحليلي. وجلمع البياانت واملعلومات اعتمدت الباحثة ملا
على طريقة البحث املكتيب وذلك ابالطالع على الكتب العلمية املختلفة 
 املتعلقة ابملشكلة املبحوثة من كتب علم النفس وغريها ممّا يتعلق ابملوضوع.
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ا كيفية كتابة هذه الرسالة فقد اعتمدت الباحثة على الطريقة اّليت أمّ 
جامعة والعلوم اإلنسانية  قررها قسم اللغة العربية وأدهبا بكلّية اآلداب

 الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه، ىف كتاب:
“Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab Jurusan Bahasa dan Sastra 

Arab IAIN Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2014” 
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 اب الثــاينــــالب

 القاسم الشايب بوسرية ذاتية أ

 مولده ونشأته .أ
هو أبو القاسم الشايب الذي لقب بشاعر اخلضراء. وهو أحد الشعراء 

شباط من  24ىف العصر احلديث. ولد ىف هنار يوم األربعاء ىف التاريخ 
 24.(Touzer)ىف بلدة الشابة، وهي من ضواخي توزر  23م، 1909سنة 

هو من أبناء القرن العشرين الذين نشأوا فيما بني احلربني العامليتني األوىل 
ومن املعروف أن للشايب ثالثة إخوة هم حممد األمني، وعبد  25والثانية.

 هللا، وعبد احلميد.
لقاسم الشايب الذي ذهب إىل مصر وهو اوكان والده الشيخ حممد بن 

لم ىف اجلامع األزهر ىف القاهرة، ىف الثانية والعشرين من عمره لتلّقى الع
حيث مكث سبع سنوات ليعود بعدها إىل تونس حامال إجازة األزهر. 
عمل الشيخ حممد قاضيا شرعيا ىف أكثر من قضاء ىف تونس، ومنه اقتبس 

 26أبو القاسم الشايب العلوم واآلداب.
 

____________ 
، 2، )بريوت : دار الكتب العريب، ط : شعرائنا ديوان أيب القاسم الشايب ورسائلهجميد طراد،  23
 9م(، ص.  1994

 5م(، ص: 2005العلمية، ، )بريوت : دار الكتب ديوان أيب القاسم الشايبأمحد حسن بسج ،  24
 11م(، ص :  1970)تونس : الدار التونيسية للنشر، أغاين احلياة، أبو القاسم الشايب،  25
، )دمشق : دار كرم للطباعة شعره –، ضحى : ديوان أيب القاسم الشايب : حياته عبد العزيز 26
 4(، ص : 1980والنشر، 



15 
 

 

 دراسته .ب
األوىل حىت تلقى أبو القاسم دروسه األوىل على يد والده ابلدرجة 

بلغ اخلامسة من عمره، ويقول أبو القاسم الشايب متحداث عن أبيه : "إنّه 
أفهمين معاين الرمحة واحلنان، وعلمين أّن احلق خري ما ىف هذا العامل، وأقدس 

أرسله أبوه إىل الكتّاب ىف بلدة قابس، حني النتقل  27ما ىف هذا الوجود".
القرآن الكرمي وهو ىف سن وقد حفظ  م. 1914إليها ىف مطلع العام 

 28التاسعة، ووعت حافظته الروائع املختارة من األدب القدمي نثره وشعره.
م،  1920وىف الثانية عشرة من عمره، قدمه أبوه إىل العاصمة سنة 

حيث التحق جبامع الزيتونة للدراسة، حيث هتيأت له الفرصة احلقيقية من 
ة، فقضى سبع سنوات أجل التحصيل العلمي وخصوصا العلوم الديني

يدرس ويطالع، وخيالط املثقفني وأهل العلم، ولكن كان ال خيفي تربمه 
 29وتضرجه من إقامته ىف مكان ال تلقى فيه أفكاره القبول والرضا.
، 1930وبعد ذلك التحق بكلية احلقوق التونيسية، وخترج منها عام 

البت إبصالح ويف أثناء حياته الدراسية قاد حركة طالب الزيتونة اليت ط
مناهج التعليم واإلدارة ىف الكلية. وكان له الفضل ىف أتسيس عدد من 

____________ 
، 1، )بريوت : دار العودة، ط. الشايب "دراسة وتقدمي"ديوان أيب القاسم عز الدين إمساعيل،  27
 554(، ص : 1997

، )مكتبة احتاد الكتاب العريب، ط. أبو القاسم الشايب شاعر الشباب واحلرية طه عبد هللا سرور، 28
 71م(، ص :  1958، 1

 6-5، ص : املرجع السابقأمحد حسن بسج،  29
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اجلمعيات األدبية والثقافية اليت كانت هلا شأن ىف حياة االجتماعية 
 واألدبية.
  

 نشاطه األديب .ج
إن الشايب مجع ثقافة واسعة عربية من جهة، وغربية من جهة أخرى 

ن اآلداب الغربية، لذلك تفتحت عن طريق ماقرأه من ترمجات ويقول ع
قرائحه الشعرية ىف سن مبكر ىف حدود الثانية عشرة من عمره ومما يروى 

م كانت من أوائل  1923ىف ذلك أن قصيدة "اي حب" اليت نظمها سنة 
 1926شعره. كتب ىف الصفحة األدبية جلريدة لنهضة، كل اثنني، سنة 

سي ىف القرن الرابع م. وظهر شعره مطبوعا ضمن كتاب "األدب التون
م. وىف السنة ذاهتا ألقى حماضرة ىف اندي  1927هـ/ 1344عشر" سنة 

قدماء الصادقية عنواهنا "اخليال الشعري عند العرب" كانت مادة الكتاب 
 30الذي محل العنوان نفسه فيما بعد.

وكان يساهم ىف شعره بتلك الفرتة ىف مساندة حركة التجديد، ويبعث 
املسلمني، وعمل على مناصرة حركة حترير املرأة. ومما جيدر ذكره حركة 

دعوته إىل التجديد ىف األدب من خالل "اخليال الشعري عند العرب"، 
مما جعله يتعرض إىل محلة شعواء، شنها عليه انقدوه وخصوم التجديد، 

 ولكن وقوف والده إىل جانبه ىف كثري من ارائه ىف التحرير والتجديد.
 
 

____________ 
 6، ص: نفس املرجع 30
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 ديوانه .د
م ومساه "أغاين احلياة" وقد رتّبه  1934مجع الشايب ديوانه ىف صيف 

بنفسه، واختار ما يريد من القصائد وأمهل البعض األخر، وكان يعّده 
بذلك للطبع، ولكن املوت منعه من ذلك، فتوىّل أخوه حممد األمني الشايب 

م .  1954تلك املهمة فنشر الديوان إبشراف أمحد زكي أبو شادي سنة 
ومتّيزت تلك الطبعة أبهنا التزمت الرتتيب الذي كان ارتضاه الشاعر نفسه 
لقصائده، فلم يطرأ أي تعديل على الديوان، إال إبضافة بعض قصائد مل 
يثبتها الشاعر. وهي : نظرة ىف احلياة، وأنشودة الرعد، وىف الظالم، وأيها 

 31احلب.الليل، وشعري، وأيها احلب، وأغنية األحزان، وجدول 
 

 وفاته .ه
م، فتوجه إىل تونس العاصمة فنّزل  1934أصاب عليه املرض سنة 

أغسطس آب بقي فيها حىّت تويف سحر يوم  26ىف املستشفى اإليطايل ىف 
 32م، ونقل جثمانه إىل بلده توزر حيث دفن فيها. 1934تشرين األّول  9
 

 

 

 

____________ 
 8، ص: نفس املرجع 31
 7، ص: املرجع نفس 32
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 لثالباب الثا

 النظري للعاطفةاإلطار 

 مفهوم العاطفة .أ
العاطفة أو االنفعال ىف فن الشعر تعىن هي احلالة اليت تتشبع فيها 
نفس األديب والشاعر مبوضوع أو فكرة أو مشاهدة، وتؤثر فيه أتثريا قواي 
تدفعه إىل التعبري عن مشاعره. على أن االنفعاالت املختلفة من غضب 

حاالت وجدانية سريعة الزوال، بيد وخوف وفرح ورضا وأمل وأمل إّّنا هي 
أّن هذه احلاالت الوجدانية البسيطة قد ترتكب وتستمر وتطبع صاحبها 

 33بطابع خاص، وتركز فيه االستعداد حلب شيء أو كرهه
إن العاطفة هي أظهر ميزة ىف األدب، وىف بعض أنواع قال أمحد أمني 

وأّما حممد التوجني  34األدب تكون احلاجة إليها أشد من أي عنصر آخر.
فع فقال ىف كتابه املعجم املفصل ىف األدب إن العاطفة ىف حالة شعورية تند
 35من النفس البشرية إثر انفعاهلا حبدث تراه أو تسمعه أو مبشهد يؤثر فيه.

____________ 
 1995، )القاهرة : الدار املصرية اللبنانية، مدارس النقد األديب احلديثحممد عبد املنعم خفاجي،  33

 44-43م(، ص : 
 44م(، ص :  1967، 4، )بريوت : دار الكتاب العريب، ط : النقد األديبأمحد أمني،  34
، 3)بريوت : دار الكتب العلمية، ط : ، 2املعجم املفصل ىف األدب، ج : حممد التوجني،   35

 612جمهول السنة(، ص : 



19 
 

 

وقال أمحد الشايب إن العاطفة هي أهم العناصر وأقواها طبع األدب 
 الدكتوروذهب  36دب من سواه.بطابعة الفىن وهي امليزة اليت تفصل األ

شوقي ضيف إىل أّن العاطفة هي أسباب القرابة أو الصلة من جهة الوالء 
وىف علم النفس العاطفة هي استعداد نفسّي ينزع بصاحبه إىل والشفقة. 

 37الشعور ابنفعاالت معّينة والقيام بسلوك خاص حيال فكرة أو شيء.
العاطفة  احثة على أنّ انطالقا من التعرفات السابقة، استنبطت الب

من عناصر األدب، فهو الذي يعرب عن شعور األديب  يعنصر أساس
وإحساسه، كما يقوم إباثرة شعور اآلخرين وإحساسهم جتاه هذا اإلنتاج 
األديب، فال جتد متعة وال حتس ابجلمال ىف عمل من األعمال األدبية إذا 

اليت تعيش به  خال من هذا العنصر، إذ هو الذي يشكل روح هذا العمل
مع األديب وتشاركه ىف عامله الذي صوره ىف هذا العمل الفين فينفعل 
املستمع أو القارئ كما ينفعل األديب مع جتربته اليت سجلها ىف هذا 

 اإلنتاج.
 

 مقاييس العاطفة .ب
تتنوع مقاييس العاطفة إىل مخسة أنواع هي : صدق العاطفة، وقوة 
العاطفة، وتنوع العاطفة، وثبات العاطفة، ومسو العاطفة. وىف هذا املقام 

 كلها :  ستشرح الباحثة عن  هذه األنواع 
 

____________ 
 181ص:  املرجع السابق،أمحد الشايب،  36
 608، ص : املرجع السابقإبراهيم مدكور،  37
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 صدق العاطفة .1
وذلك أبن يكون النّص األديب منبعثًا عن انفعال صحيح غري 

وال مصطنع حىت تكون عميقة خالدة وجتعل أثرا ىف نفوس  38زائف
القراء. فموت االبن مثال يبعث احلزن والراثء احلار، وانتصار احلق 
يثري فرحا قواي ىف النفس، وجناح ىف االمتحان هبجة ىف القلب. 
وهكذا مىت كان هناك داٍع أصيٌل أاثر انفعاالت صحيحة، فعل 

 39 فوس القراء.النص األديب مؤثرا وابعثا ىف ن
 قوة العاطفة .2

فأّما املراد بقّوة  40ليس املراد بقوة العاطفة ثورهتا أو حّدهتا،
فهو إذا كان األدب حيرك عواطف املتلقني. وأن يبّث ىف  العاطفة

تكون العاطفة فقد  41نفوسهم من االنفعاالت مثل ما لدى املبدع،
وإنّه ليصعب وضع مقياس لقوة  42،اهلادئة أقوى أثرا وأبعد خطرا

العاطفة، وذلك لالختالف الظاهر بني طبائع العواطف ىف درجة 
القوة، وألن هناك عواطف مصدرها التأمل والتفكري، وألّن لكل 
إنسان عاطفته اخلاصة، واحلّق أّن املصدر األّول لقوة العاطفة هو 

فة نفس األديب وطبيعته، فيجب أن يكون قوى الشعور عميق العاط
____________ 

 47، ص : املرجع السابقحممد عبد املنعم خفاجي،  38
 137 : ص ،السابق املرجع ،طه عبد الرحيم عبد الرب 39
 املكان نفسحممد عبد املنعم خفاجي،  40
 138 : ص السابق، املرجع ،طه عبد الرحيم عبد الرب  41
 نفس املكانحممد عبد املنعم خفاجي،  42
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مهما كان قوى الفكرة أو ضعيفها، فقد يكون األديب غزير الفكر 
 43لكّنه ضعيف الشعور.

 تنوع العاطفة .3
مقياس التنوع يستخدم ىف احلكم على األعمال األدبية املختلفة، 
وعلى قصائد الشاعر ىف ديوانه، فعندما ندرس شاعرا من الشعراء 

طفة هو الذي جيعل ىف أعماله كلها، أييت تنوع العاطفة، فتنوع العا
الشاعر يكون غازال، ويكون راثيا، ويكون مادحا، ويكون هاجياً، 

 وإذا تنوعت عواطفه تنوعت أغراضه.
وهذا التنوع يكون حمصلة لكثرة التجارب الشعرية اليت جتعل ىف 
استطاعة األديب إذا تعرض لنوع من العاطفة أن يفنت ىف التعبري 

لتنوع طبيعة املوضوعات اليت عنها. وأن يصرف القول فيها تبعا 
وىف الشعر مثال، جند أن الشعراء املوهوبني هم  ترتبط هبا أاي كانت.

وحدهم الذين يقدرون على إاثرة العواطف املختلفة، وذلك لعلمهم 
 44خبفااي الطبائع البشرية املتعددة.

 ثبات العاطفة .4
يراد بثبات العاطفة استمرار سلطاهنا على نفس املنشىء مادام 
يكتب أو ينظم لتبقى القوة شائعة ىف فصول األثر األديب كله، ال 
تذهب حرارهتا وال ختمد جذوهتا وال خيبو أوارها، بل يستمر وهجها. 

____________ 
 املكان نفسحممد عبد املنعم خفاجي،  43
 142 : ص ،السابق املرجع ،طه عبد الرحيم عبد الرب 44
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وهبذا يشعر القارئ أو السامع ببقاء املستوى العاطفي على روعته 
ابختالف أبيات النص واألعمال األدبية مهما ختتلف درجته 

تتفاوت ىف ذلك، فبعضها يؤثر أتثريا وقتيا، والبغض اآلخر يبقى أثره 
فّعاال ىف النفوس إىل أمد طويل. مثل قصيدة أيب متام اليت نظمها ىف 

 فتح عمورية واليت تقول ىف مطلعها :
 لعبىف حّده احلّد بني اجلد وال       السيف أصدق أنباء من الكتب

 متوهنن جالء الشك والريب ىف      بيض الصفائح ال سود الصحائف
فالشاعر يبقى على قوة العاطفة العامة طول القصيدة وإن هدأ 
ىف آخرها بعض اهلدو. وثبات العاطفة ىف العمل األديب يعين أن تثري 
شعورا متجنسا مسلسال، أي أن تكون هناك وحدة فال ينتقل 

من غري صلة جتمع بينهما حىت اليكون  األديب من شعور إىل آخر
االنتقال فجائيا، على أن االحتفاظ هبذه الوحدة من أشق األمور 
ىف القصائد الطوال كاملالحم، وإن كان ميسورا ىف الشعر الغنائي 

 45الذي يتميز ىف غالبيته بثبات العاطفة وقوهتا.
 مسو العاطفة .5

والنقاد متفقون على تفاوت العاطفة ىف الدرجة، وأن بعضها 
أمسى من اآلخر، واألدب على اختالف صوره وأشكاله معرض كبري 
لشىت العواطف اإلنسانية. معرض تلتقى فيه بعواطف تثريها موسيقى 
الشعر، وعواطف تثريها معانيه. ما تلتقى فيه أبدب يثري لذة حسية، 

____________ 
 141 : ص ،املرجع نفس  45
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قيا ميس احلياة ويبعث على ترقيتها وأدب أرقى يثري شعورا أخال
ومسوها، وعلى هذا فأمسى العواطف األدبية هي اليت حتىي الضمري 

أن إىل مد عبد املنعم خفاجي حموذهب  46وتزيد حياة الناس قوة.
العاطفة اهلابطة ال يليق ابألديب تصويرها إال عند اجلماليني، أو 

لعواطف أصحاب مدرسة الفن للفن فحسب، ويرى النقاد أن ا
املتفاوتة الدرجة ىف السمو جيدر تصويرها ىف األدب مجيعا، 
فاإلعجاب ابملعاىن الرفيعة أعلى منزلة من اإلعجاب جبمال 
األسلوب، واالنفعال الناشىء عن طريق اإلحياء واإلشارة أقوى من 
االنفعال الناشىء عن طريق احلواس الظاهرة كالسمع والبصر، 

ول تصوير العواطف اهلابطة يقف وح 47وكذلك العواطف احلسية.
مذهب اثنيا، مذهب الفن للفن الذي جييز ذلك.  أوال،مذهبان : 

48الفن للحياة الذي يكره ذلك وينقم عليه.

____________ 
 142، ص: نفس املرجع 46
 48، ص : املرجع السابقحممد عبد املنعم خفاجي،  47
اإلعالم من األدابء والشعراء )أمحد رامي شاعر احلب الدافئ(، كامل حممد حممد عويضة،   48

 18)بريوت : دار الكتب العلمية، د.س(، ص : 
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 الباب الرابع

 لعاطفة ىف شعر "إىل الشعب" أليب القاسم الشايبا حتليل

الشعر، ىف هذا الباب ستبحث الباحثة أمور اآلتية : حملة عاّمة عن 
ومقاييس العاطفة اليت تتكّون من صدق العاطفة، وقّوة العاطفة، وثبات 

 العاطفة، ومسو العاطفة.
 

 حملة عاّمة عن الشعر .أ
أي قبل عامني من  1932ىف سنة  الشايب شعر "إىل الشعب" نظمه

واقع حتت )تونس( نظر إىل التاريخ ىف ذلك الوقت أن هذا البلد ابل وفاته.
هي املنطقة  الفرنسي. ىف البداية كانت تونسسيطرة االستعمار 

، أصبحت البلد تونس دولة 1881ىف سنة   االمرباطورية العثمانية، ولكن
. وىف النهاية، صارت تونس حدثت فيهحممية لفرنسا بسبب النكسات اليت 

 تنظيم، و وكان للفرنسني دورا هاّما ىف الرائسةخاضعة للسيطرة الفرنسية، 
تونس غري قادرين على تويل  وكان رجالاحلرب،  تكون آمرمتويل الدولة، و 

 لفرنسيني. ضعونالسلطة، وجيعلهم خي
لذلك كتب الشايب قصيدة موجهة إىل شعبه، مصّورا عن إحباطه 
الزائد، وهجائه لشعب تونس ألنه مل يكن هناك مترد من شعبه. ومع ذلك، 

حياء روح القومية لشعبه من كتب الشاعر هذه القصيدة "إىل الشعب" إل
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أجل النهوض ومقاومة الدولة الفرنسية، حىت يتسىن لبلدهم اهلروب من 
 احلماية الفرنسية.

انطالقا من البياانت السابقة، أرادت الباحثة أن تعرض وتسّجل بيت 
 الشعر "إىل الشعب" أليب القاسم الشايب كما اييل:

 
 49"إ ىل إلشعب"
 

ــــــــــــــاُس؟ أأين إلطموُح. وإلأحالُم؟   أأين يـا شعب قلبَك إخلَـــــاِفق إحلــــسَّ

لهاُم؟  أأين يـا شعب، روحـــــك إلشـــــاعر إلفنّـَـــــــــاُن أأين، إخليــــاُل وإل 

ُق؟أأين إلرسوم وإلأنغاُم؟  أأين يـا شعب، فنّك إلّسـاحر إخلـــــــــــــــــــــــالَّ

ّن ي  ـــــّم إحليـــــاة يـدوي حـولـيــــــــــــــــــــــــَك فأأين إملغـــــــامر، إمِلْقدإُم؟إ 

ّل   إملوت، وإلصّمت، وإلأىس، وإلظاّلم    أأين عزم إحليــــــــاِة؟ ل ش ئي إ 

 ودمٌّ، ل تثيـــــره إلآلم  ُُعر مـيـٌت، وقلب خــوإءٌ 

 وتمنو من فوقها إلأوهــــــام  وحيـــــاة، تنـــام ىف ظلمة إلوإدي

 )ربَّ عيش أأخّف منه إحلــامم(  أأي عيش هـــذإ؟ وأأي حيـــــاة؟!

 

 قـــد مشْت حوكل إلفصـــول وغـنّـْتــــــــــــــــــَك فمل تبهتج، ومل ترتّن 

نـــــــــــــــــــــــــــَوإء حّّت أأوشكت أأن تتحّطم  وَدَوْت فــوقك إلعوإصف وإلأ

 ــافت بـــك إلوحــــوش ونـــــــــــــــــاشتـَك فمل تضطرب، ومل تـــــتأأملوأأطــــ

____________ 
 133-130، ص: املرجع السابقأمحد حسن بسج ،  49
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لٰــهي  أأمــا حتس؟ أأمـــا تشـــــــــــــــــــــــُدو؟ أأمــا تش تيك؟ أأمــا تتلكم؟  يــــــا إ 

امك إملـــــــــــــــــــــوىت وأأنقـــــاض ُعرك إملُتـَ   ـــهَدمملَّ هنر إلزمــــــــان أأيـــــــَ

   فمييش، بـــــل كـــائن، ليس يـفـهمحــــــــــــــــــــــــــــــأأنت ل ميّت فيـبـىل، ول 

 جــــــامد، يرى إلعوإمل، مظمل  أأبــــــــــــــدإ يرمق إلفرإغ بطــــرف

ْ؟أأي حسر دهـــــــاك، هـــــــل أأنت مســـــــــحور شقّ ؟ أأم مـــــــارد،   يهََتََّكَّ

 
هابهْ   أ ه! بل أأنت ىف إلشعوب جعوز،  فيلسوف، حمطم ىف إ 

إ  ِوي وعزُم إحلياة ىف أأعصابهْ  مـــــات شوق إلشبـــاب ىف قلبه إذلَّ

 "ىف قبور إلزمان" خلف هضابهْ   مفىض ينشد إلســـالم ..، بعيــــدإ..

 ىف قرب أأمسه" غري أ بْه...وهنـــــاك، إصطفى إلبقــــــاء مع إلأمـــــــــــــــــوإت،"

 فيه أأيـّـام ُعره إملتشابهْ   وإرتىض إلقبــــر مسكنًا، تتـــــالىش

 ِوي وما اكن من قدمي رغابهْ   وتنــــــاىس إحليـــــــــاة، وإلزمن إدلإ

 بك ىف مصت قلبه، وخرإبهْ   فــــــالزم إلقرب، فـــهو بيت، شبيه

 ِِض فدنيا إلعجوز ذكرى ش بابهْ   وإعبد "إلأمس" وإّدكر صور إملـا

 

ًا صباها ذإ مرت إحليـــــــــــــــاة حوإليـــــــــــــــــــــــــك مجيال، اكلزهر غضَّ  وإ 

 تتغّّن إحليـــــــــــــاة ابلشوق وإلعــــــــــــــــــــــزم فيحيي قلب إمجلاد غناها

 ــــــورد، وإلعشب، منشدإ، تياهاوإلربيـــــع إمجليــــل يرقص فوق إلـــــــــــــــ

 ومىش إلنـــــــــاس خلفها، يمتلــــــــــــــــــــــــــوَن جامل إلوجود ىف مرأ هــا
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ن إحلياة يغوي هباها  فاحذر إلسحر! أأهيا إلناسك إلِقـــــــــــــــــــــــــِديس إ 

ــ   ـــتون يغري حبهبا وهوإهاوإلربيـــــع إلفنّــــــان شــــــــــــاعرها إملفــــــــ

 ومتل إمجلــــــال ىف رمم إملـــــــــــــــــــــــــــــوىَت..! بعيدإ عن حسرها وصدإها

 ىَل وخّل إحلياة ختطو خطاها  وتغــزل بسحر أأيّـــــــــــامك إلأو

 

ذإ هبّــت إلطيــــــــــــور مع إلفجـــــــــــــــــــــر تغّّن بني إملروج إ  مجليةلوإ 

 ـــــ ، بصوت إحملّبة إملعسوةلــــــامل إحلـــــــــــــــوحتيّي إحليـــــــاة، وإلعـــ

وض، ينايج زهوره إملطلوةلــــــــــوإلفـــــــرإش إمجليــــــــل رفرف ىف إل  رَّ

 وإملعاين إجلليةلــــــِدي وللّسع ، ــــــــــــــــوأأفـــــــــاق إلوجـــــود للعمل إجمل

 وميش إلنّــــــاس ىف إلشعـــــاب، وىف إلغـــــــاِب، وفوق إملســـــــاكل إجملهوةل

 ـــــــــَرإح وإجملَد، وإحلياَة إلنبيةلــــــــينشدون إمجلــــــــــال، وإلنّور، وإلأف

 ..فتنة إلنور..! فَهْيَ  ُرْؤََي َمهُْوةل.   فاغضض إلطرف ىف إلظاّلم! وحاذر

 ىَت ول يرمح إجلفون إللكيةلوــــــــــــــــــــإملوصبـــــــاح إحليــــاة ل يـــوقظ 

 

 ـــــــــــ  ويذيك حياته، ويفيدهـــــــــامل إحلــــــلك يشء يعـــــاطف إلع

ــ وإلــذي ل جيــــــــاوب إلكون بـــال ح   ساس عبء عىل إلوجود، وجودهـــــــــــــ

 ـايش بعزم، حّّت إلرتإب، ردودهــــــــــــّزمن إملـــــــــــــســـــــاير إللّك يشء ي 

ّلك  –لّك يشء   يؤنس إلكون شوقه، ونش يده   يّح، عطوف –إ 

 اح! وما فيك من جًّن يستـــفيــدهــون يــــــا صــــــكــــاذإ تعيــــش ىف إلــــــــفلمـ
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 أأنت دإء يبيدها وتبيده    للحيـــــــاة بأأهلليست يـــــا ش يخ 

 مظمل، قاحٌل، مريع مجوده     أأنت قفر، هجنّمّ  لهيــــن،

 ـر يغّّن ول حساب جيودهـــــــــــــــــل ترّف إحليـــــــــــاة فيــــــه، فال طي

 تعبد إملوت ...! أأنت روح شق     أأنت يـــا كـاهن إلظاّلم حيـــــــاة

 ابحلياة وإلنّــــــــــور ...! ل يصـــــــــــــــــِغ  إ ىل إلكون قلبه إحلجري  كـافر 

 م وهذإ دإء إحلياة إدّلوي    أأنت قلب، ل شوق فيــــه ول عز

 ِض وليل إلكـأ بة إلأبدي    أأنت دنيــــا، يظلّها أأفق إملــــــــا

 غابر، إلقدمي، إلقيضأأمسها إل  مــــات فيــــــهـا إلزمـــان، وإلكون إ لّ 

 يومه ميّت، وماضيــه يحّ   رض قلبوإلشقّ  إلشقّ  ىف إلأ 

  أأنت ل يشء ىف إلوجـــود، فغـــــــــــــــــــــادرُه إ ىل إملوت فهو عنك غّنّ 
 

  قاييس العاطفةحتليل م .ب
مقاييس العاطفة كما شرحتها الباحثة ىف الباب الثالث تتنوّع إىل مخسة 
أنواع، وهي : صدق العاطفة، وقّوة العاطفة، وتنوع العاطفة، وثبات 
العاطفة، ومسو العاطفة. أّما ىف شعر "إىل الشعب" فيوجد أربعة أنواع فقط 

 من هذه األنواع  كما يلي: 
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 صدق العاطفة .1
 تنبعثأن هو أن املراد بصدق العاطفة كما تقّدم ىف الباب الثالث 

صحيح غري زائف. وال مصطنع حىت تكون عميقة خالدة سبب  عن
 .وجتعل أثرا ىف نفوس القراء

 ومن األبيات الدالة على صدق العاطفة لدى الشاعر هي:
ــــــــــــــاُس؟ أأين إلطموُح. وإلأحالُم؟أأين يـا شعب قلبَك إخلَـــــاِفق   إحلــــسَّ

لهاُم؟  أأين يـا شعب، روحـــــك إلشـــــاعر إلفنّـَـــــــــاُن أأين، إخليــــاُل وإل 
ُق؟أأين إلرسوم وإلأنغاُم؟  أأين يـا شعب، فنّك إلّسـاحر إخلـــــــــــــــــــــــالَّ

ّن يـــــّم إحليـــــاة يـدوي حـولـيـ  ـــــــــــــــــــــــَك فأأين إملغـــــــامر، إمِلْقدإُم؟إ 
ّل أأين عزم   إملوت، وإلصّمت، وإلأىس، وإلظاّلم  إحليــــــــاِة؟ ل ش ئي إ 

 ودمٌّ، ل تثيـــــره إلآلم   ُُعر مـيـٌت، وقلب خــوإءٌ 

 إلأوهــــــاموتمنو من فوقها   وحيـــــاة، تنـــام ىف ظلمة إلوإدي

 )ربَّ عيش أأخّف منه إحلــامم(  أأي عيش هـــذإ؟ وأأي حيـــــاة؟!
 شعور الشاعر صادق، ألنه شاعر نّ أبوىف تلك األبيات واضح 

له حساسية قومية عالية. لذلك شعر خبيبة أمل ىف شعبه  الذي كان
يسعو أن مل التونسيني بلدهم ولكن الشعب  على حينما غزت فرنسا

 .ميردوا اإلستعمار الفرنسي
اشتملت على اعرتاض الشاعر ىف شعبه.  اىف تلك األبيات كله

ختتفي من  اقال فيها أّن روح الشاعر، واملغامر، واملقدام لشعبه كأهن
 الظاّلم واألسى واملوجود هولحياة، لعزم  منفوسهم. وقال أيضا ليس هل

 فقط.
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 كما يلي:وهناك أبيات أخرى دالة على صدق العاطفة هي  
ّلك  –لّك يشء   يؤنس إلكون شوقه، ونش يده   يّح، عطوف –إ 

 اح! وما فيك من جًّن يستـــفيــدهــون يــــــا صــــــكــــاذإ تعيــــش ىف إلــــــــفلمـ

 أأنت دإء يبيدها وتبيده    ليست يـــــا ش يخ للحيـــــــاة بأأهل

 قاحٌل، مريع مجودهمظمل،      أأنت قفر، هجنّمّ  لهيــــن،

 ـر يغّّن ول حساب جيودهـــــل ترّف إحليـــــــــــاة فيــــــه، فال طيــــــــــــ

 تعبد إملوت ...! أأنت روح شق     أأنت يـــا كـاهن إلظاّلم حيـــــــاة

 كـافر ابحلياة وإلنّــــــــــور ...! ل يصـــــــــــــــــِغ  إ ىل إلكون قلبه إحلجري  

 م وهذإ دإء إحلياة إدّلوي    أأنت قلب، ل شوق فيــــه ول عز

من خالل هذه األبيات، أّن صدق العاطفة للشاعر واضح  إدراك
للغاية، فعندما يقول إن كل شيء ىف هذا العامل يعيش مجيعا إاّل شعبه. 
وقال أيضا : إّن مايعيشون من أجله ليس هلم فائدة للعامل. وجودهم 

 داء الذي سوف يدمر العامل.كألهنم   كعدمهم
هلني، وقاحل، وخميف. حمرجة هو مث قال : إّن شعبه كالقفر الذي 

احلياة فيه، اليوجد طري يغيّن والسحاب يرّذه. وكانوا كالكاهن الظالّم 
الذي يعبد املوت. وقال أيضا أهنم روحا شقّيا الذي كافر ابحلياة 

قلبهم احلجرّي. وىف األخري من هذا والنور، اليتسّمُع إىل العامل ألّن 
األبيات تشّبَه الشاعر شعبه كالقلب الذي الشوق فيه والعزم وهذا 

 سوف يكون داء للحياة.
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 قوة العاطفة .2
هذا املقياس من أهّم املقاييس نقد العاطفة، كما سبقت الباحثة 

تكون العاطفة اهلادئة أقوى أثرا وأبعد ذكرها على أّن قوة العاطفة أن 
 خطرا، وإنّه ليصعب وضع مقياس لقوة العاطفة.

إّن قوة العاطفة ليس معناها أن يكون املعىن بطولياً كبرياً، وأن 
بل إن قوة العاطفة لتبدو ىف بعض  تكون األلفاظ ذات قوة، وصدى،

موضوعات الذكرى، واحلزن، واألمل، وهي موضوعات يعربعنها 
 .بكلمات دافئة رقيقة

 :ومن األبيات الدالة على صدق العاطفة ما يلي
 قـــد مشْت حوكل إلفصـــول وغـنّـْتــــــــــــــــــَك فمل تبهتج، ومل ترتّن 

نـــــــــــــــــــــــــــَوإء حّّت أأوشكت أأن تتحّطموَدَوْت فــوقك إلعوإصف   وإلأ

 وأأطــــــافت بـــك إلوحــــوش ونـــــــــــــــــاشتـَك فمل تضطرب، ومل تـــــتأأمل

لٰــهي  أأمــا حتس؟ أأمـــا تشـــــــــــــــــــــــُدو؟ أأمــا تش تيك؟ أأمــا تتلكم؟  يــــــا إ 

امك إملـــــــــــــــــــــوىت وأأنقـــــاض ُعرك إملُتَــــهَدمملَّ هنر إلزمــــــــان أأ   يـــــــَ

   فمييش، بـــــل كـــائن، ليس يـفـهمحــــــــــــــــــــــــــــــأأنت ل ميّت فيـبـىل، ول 

 جــــــامد، يرى إلعوإمل، مظمل  أأبــــــــــــــدإ يرمق إلفرإغ بطــــرف

ْ؟ أأي حسر دهـــــــاك،  هـــــــل أأنت مســـــــــحور شقّ ؟ أأم مـــــــارد، يهََتََّكَّ

ىف هذه األبيات كان الشاعر يعرب عن خيبة أمله ابستخدام 
على هذه األبيات  ةهذا الشعر وخص ومن الذي يقرأاجلمل الساخرة. 

دها مثل، كما قال الشاعر قد تناوب الفصول، لكن شعبه جيسوف ف
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لغزاة أحاطوا هبم، ولكنهم مل خيافوا. وهم يرمق الفراغ مل يروداهبا. مث  إن ا
 .بطرف جامد

كما شعربه الشاعر ومن الذي يقرأ هذا الشعر فسشعر القارئ  
 ىف تلك الوقت، لذلك بعدما قرأان شعره سوف يؤثر ىف نفوسنا.

 ثبات العاطفة .3
كما حبثت الباحثة ىف الباب الثالث، أن ثبات العاطفة استمرارا 
سلطاهنا على نفس املنشىء األديب أو الشاعر طول مدة اإلنشاء 

 شائعة ىف فصول األثر األديب كله.لتبقى العاطفة قوية 
 ومن األبيات الدالة على ثبات العاطفة ما يلي:

 هابهْ فيلسوف، حمطم ىف إ    أ ه! بل أأنت ىف إلشعوب جعوز،

إ  ِوي وعزُم إحلياة ىف أأعصابهْ  مـــــات شوق إلشبـــاب ىف قلبه إذلَّ

 "ىف قبور إلزمان" خلف هضابهْ   مفىض ينشد إلســـالم ..، بعيــــدإ..

 وهنـــــاك، إصطفى إلبقــــــاء مع إلأمـــــــــــــــــوإت،"ىف قرب أأمسه" غري أ بْه...

 فيه أأيـّـام ُعره إملتشابهْ   تتـــــالىشوإرتىض إلقبــــر مسكنًا، 

 ِوي وما اكن من قدمي رغابهْ   وتنــــــاىس إحليـــــــــاة، وإلزمن إدلإ

 بك ىف مصت قلبه، وخرإبهْ   فــــــالزم إلقرب، فـــهو بيت، شبيه

 ِِض فدنيا إلعجوز ذكرى ش بابهْ   وإعبد "إلأمس" وإّدكر صور إملـا
شعر خبيبة أمل الشاعر على يأن  ارئميكن القمن تلك األبيات، 

ملا حيدث هلم  طرضوا على املستعمر واالستسالم فقشعبه. ألهنم ال تعا
الذي نا دا ىف قبور الزمان، وارتضواه مسكفمضى ينشد السالم بعي

 يعيش مع األموات فيه.
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الشاعر عن استيائه من  ربيع بياتأخري من هذه األقسم مّث ىف 
هو مايناسبهم من اء ىف القرب، ألن القرب خالل إخبار الشعب ابلبق

 .فقط صورة املاضيعلى ذكرى االحتالل، مث 
 مسو العاطفة .4

ميس القارئ رقى يثري شعورا األدب ّن األأ بناءً على البيان السبق،
حتىي الضمري إذا كان األدب  اه. فمعناحلياة ويبعث على ترقيتها ومسوها

 مسو العاطفة.وتزيد حياة الناس قوة فذلك تدّل على 
وبعدما قرأت الباحثة الشعر لأليب القاسم الشايب، رأت الباحثة 

مل حتيد عن معايري  شعرهأن شعره يدّل على مذهب الفن للحياة. ألن  
 احلياة.

 ومن األبيات الدالة على مسو العاطفة ما يلي:
ذإ مرت إحليـــــــــــــــاة  ًا صباهاوإ   حوإليـــــــــــــــــــــــــك مجيال، اكلزهر غضَّ

 تتغّّن إحليـــــــــــــاة ابلشوق وإلعــــــــــــــــــــــزم فيحيي قلب إمجلاد غناها

 وإلربيـــــع إمجليــــل يرقص فوق إلـــــــــــــــــــــورد، وإلعشب، منشدإ، تياها

 لــــــــــــــــــــــــــوَن جامل إلوجود ىف مرأ هــاومىش إلنـــــــــاس خلفها، يمت

ن إحلياة يغوي هباها  فاحذر إلسحر! أأهيا إلناسك إلِقـــــــــــــــــــــــــِديس إ 

حّض الشاعر على شعبه ألن حيرتز من  طفقىف هذه األبيات 
 .املستعمر، ألهنم إذا غرقوا مع سحر املستعمر، فسوف يدمرون حياهتم

لتحليل املوجز عن مقاييس العاطفة ىف شعر أيب القاسم هكذا ا
 الشايب. 
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 الباب اخلامس

 اخلـامتـــــــة

ىف خامتة هذه الرسالة العلمية، أرادت الباحثة أن تسّجل النتائج 
 واالقرتاحات اليت وصلت عليها الباحثة ىف مرور كتابة هذه الرسالة.

 
 نتـــــائج البحث .أ

بعدما حبثت الباحثة عن مقاييس العاطفة ىف شعر "إىل الشعب" أليب 
القاسم الشايب، فوجدت الباحثة اربعة من مقاييس العاطفة اخلمسة. 

 ستسجل مبا التايل:
مقياس صدق العاطفة. استنبطت الباحثة على أّن كل شعره  .1

ىف صادق. كّله اشتمل عن خيبة أمل الشاعر. وهذا مشتمل 
 .عشرين بيتا

مقياس قوة العاطفة. استنبطت الباحثة على أّن كل شعره حينما  .2
يقرأه القراء فسوف يؤثر على نفوسهم وميكن أن يشعروا شعور 

 . مثانية أبيات ىفالشاعر. وهذا املقياس، متضمن 
مقياس ثبات العاطفة. استنبطت الباحثة أّن كّل شعره يشتمل  .3

عن خيبة أمل الشايب على شعبه. وهذه العاطفة اثبتة من األّول 
 .مثانية أبيات ىفإىل األخري. وهذا املقياس، مشتمل 
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مقياس مسو العاطفة. استنبطت الباحثة أّن كل األبيات من شعره  .4
القراء. وهذا الشعر يدّل على مذهب  يستطيع أن يؤثر نفوس

هذا املقياس، الفّن للحياة. ألّن شعره مل حتيد عن معايري احلياة. و 
  .ىف مخسة أبياتمتصمن 

 االقتــــراحات .ب
بعدما قامت الباحثة نتائج البحث، أرادت الباحثة أن تقدم بعض 

 االقرتاحات كما اييل:
العربية وأدهبا أن يوسعوا البحث ترجو الباحثة للطلبة قسم اللغة  .1

 ىف هذا الشعر من النظرايت األخرى كالقومية، وغري ذلك.
ترجو الباحثة للطلبة قسم اللغة العربية وأدهبا أن يزودوا أنفسهم  .2

 مبنهج البحث األديب لتسهيل هلم ىف إجراء كتابة الرسالة.
وترجو الباحثة لعميد كلية اآلداب وعلوم اإلنسانية أن يوفر  .3

 لكتب األدبية املتعلقة ابلبحث األديب.ا
 
 
 
 
 

 
 



 

36 
 

 املراجــــــع

، 4)القاهرة:مكتبة الشروق الدولية، ط: ،املعجم الوسيطإبراهيم مدكور،
 م(2004

 1970)تونس : الدار التونيسية للنشر، أغاين احلياة، أبو القاسم الشايب، 
 م(

)القاهرة : مكتبة النهضة املصرية، أصول التقد األديب، أمحد الشايب،  
 م( 1994

 م( 2012، ) القاهرة : هنداوي،  النقد األديبأمحد أمني، 

 م(1967، 4، )بريوت : دار الكتاب العريب، ط : النقد األديب، .........

، )بريوت : دار الكتب ديوان أيب القاسم الشايبأمحد حسن بسج ، 
 م( 2005لمية، الع

، )القاهرة: دار نوابر للطباعة، دراسات يف النقد األديبأمحد كمال زكي، 
 م( 1997

)بريوت : دار العلم للماليني، الرائد معجم لغوي عصري، جربان مسعود، 
 م( 1992، 7ط: 

، النقد األديب عند العرب أصوله ومناهجهطه عبد الرحيم عبد الرب، 
 م( 1999العربية جامعة األزهر، )القاهرة: كلية 



37 
 

 

، )مكتبة أبو القاسم الشايب شاعر الشباب واحلرية طه عبد هللا سرور،
 م( 1958، 1احتاد الكتاب العريب، ط. 

، )دمشق: شعره –، ضحى : ديوان أيب القاسم الشايب : حياته عبد العزيز
 (1980دار كرم للطباعة والنشر، 

، )بريوت : سم الشايب "دراسة وتقدمي"ديوان أيب القاعز الدين إمساعيل، 
 (1997، 1دار العودة، ط. 

اإلعالم من األدابء والشعراء )أمحد رامي كامل حممد حممد عويضة، 
 (جمهول السنة)بريوت : دار الكتب العلمية، شاعر احلب الدافئ(، 

، معجم املصطلحات العربية ىف اللغة واألدبجمدي وهبه وكامل املهندس، 
 م(1984، 2)بريوت : مكتبة لبنان، ط: 

، )بريوت : دار شعرائنا ديوان أيب القاسم الشايب ورسائلهجميد طراد، 
 م( 1994، 2الكتب العريب، ط : 

، )بريوت : دار الكتب 2املعجم املفصل ىف األدب، ج : حممد التوجني، 
 ، جمهول السنة(3العلمية، ط : 

، )القاهرة : الدار األديب احلديث مدارس النقدحممد عبد املنعم خفاجي، 
 م( 1995املصرية اللبنانية، 



 

 



 السرية الذاتية

 أّوال : البياانت الشخصية
 : ملفى وحيين  االسم الكامل .1
 150502036:    رقم القيد .2
 م 1997مايو  14: سنكيل،  حممل واتريخ املالد .3
 : اإلانث     اجلنس .4
 : اإلسالم    الدين .5
 : إندونيسيا    اجلنسية .6
 : غري متزوج   احلالة اإلجتماعية .7
 ,Jl. H. M. Thaher, RT: III, No. 223, Desa Ujung:     العنوان .8

Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil 
 : الطالبة    العمل .9

 melvawahyuni23@gmail.com:    الربيد اإللكرتوىن .10
 2382 - 6798 – 0821:     اهلاتف .11
 (Alm): برهان الدين    اسم األب .12

 : مريوين     اسم األم 
 املدر سة:    العمل .15
 ,Jl. H. M. Thaher, RT: III, No. 223, Desa Ujung:     العنوان .16

Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil 
 

 اثنيا : التعليم
 

 TK Dharma Wanita:   املدرسة روضة األطفال .1
(2000 – 2003) 

 سنكيل 1املدرسة اإلبتدائية احلكومية  :   املدرسة اإلبتدائية .2
(2003 – 2009) 

 : معهد الروضة احلسنة ميدان سومطرة الشمالية   املدرسة املتوسطة .3
(2009 – 2012) 

 

  .14



 : مدرسة العالية احلكومية سنكيل   املدرسة الثانوية .4
(2012 – 2015) 

 جامعة الرانرييقسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  .5
(2015 – 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

BIODATA DIRI       

1. Nama Lengkap : Melva Wahyuni 

2. NIM : 150502036 

3. Tempat/Tanggal Lahir : Singkil/14 Mei 1997 

4. Jenis Kelamin : Perempuan 

5. Agama  : Islam 

6. Kebangsaan  : Indonesia 

7. Status Perkawinan  : Belum Kawin 

8. Pekerjaan  : Mahasiswa 

9. Alamat  : Jl. H. M. Thaher, RT. III, No. 223 Desa 

Ujung Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil 

10. Email  : melvawahyuni23@gmail.com 

11. No. HP   : 0821-6798-2382 

12. Nama Ayah  : Burhanuddin (Alm) 

Ujung Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil 

RIWAYAT PENDIDIKAN 

1. TK  : Dharma Wanita ( 2000 – 2003) 

2. SD  : SDN 1 Singkil (2003 – 2009) 

3. SMP  : MTsS PP Ar-Raudhatul Hasanah, Medan 

(2009 – 2012) 

4. SMA  : MAN Singkil (2012 – 2015) 

5. Perguruan Tinggi  : Bahasa dan Sastra Arab UIN Ar-Raniry 

(2015 – 2019) 

 

 

Banda Aceh, 5 Mei 2019 

Penulis, 

 

 

Melva Wahyuni 

 

13. Nama Ibu  : Maryuni 

14. Pekerjaan  : Pegawai Negeri Sipil (Guru) 

15. Alamat  : Jl. H. M. Thaher, RT. III, No. 223 Desa 


	Insert from: "Combine.pdf"
	img-828213503-0002.pdf
	img-828213503-0003.pdf
	img-828213503-0004.pdf

	Insert from: "Melfa.pdf"
	Page 4

	Insert from: "Melfa.pdf"
	Page 4




