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 لابب األو 
 املقدمة 

 أ .خلفية البحث 
النظام،   هي  موافقة  اللغة  ابألسلوب  اليت  املكوانت  من  يشكل  ويستطيع اللغة 

القا مبعىن  1عدةلصناعة  الصوت  هو  اللغة  "اللغة"،  ابملعىن  يناسب  املفهوم  هذا    أن . 

اخلطاب من  الغرض  هو  ما  واضح  فهم  على  قادرا  القارئ  أو  د  و وجواللغة  .2املستمع 

 . ة و مجيلة كالشعر و املشهور ان الشعر فرع من ادب كلمات متنوع

والفينأّما    خ  عالقةلديهما    األدب  الشعر  تصوراليف  يساوي      ةصامتنوعة   .

"  الصنم من    متفّكر الرسم.  يصل  أو  هو  اليواننيةاألثر كما  الشعر  صنم  من  من  3" األثر   .

ال أنهذا  الكلمة  ذلك   تعريف،  ليضع  املوضع  علي  التمثال  يعرض  لغة .  الشعر  الشعر 

األ ابلتعريف  يهتم  الذي  أنالذوق  املوضع   ذلك   خري  صورة  من  الذوق  يعرب  هو  شعر 

 ابللغة.

أحداث  واألدب يف حقيقة مراة انصعة صافية تنعكس عليها حياة أهله وما أتثروا به من  

خاصة ظروف  و  ينقسم  4عامة  الكالم وشعر  رثن:  5قسمني  إىل  األدب   و  هو  النثر   ،  

 
1.Abdul khoir, Linguistik Umum, (Jakarta, PT Renika: 2003),2 

2 Muhammad, Metode Penelitian Bahasa,( Jogjakarta,Ar-Ruzz Media: 2011), 40 

3. Budianta melani, Teori Kesusastraan,( Jakarta ,PT Gramedia Pustaka Utama: 2016) 40-41  
،شوقيضيف11األدابالعربيالمعاصرفيمصر،)القاهرة:دارالمعارف(،ص،4.4

5 .https://damarseta410.wordpress.com/2017/04/19/pengertian-adabsastra-arab / 
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جماين. مثل من    أبسط نثر هو مقال  فهم   مع  واإليقاعات أو  اخلاصة  األوزان  وليس  اجلميل

كالٌم يعتمُد على الّشعر هو  و  .جنس نثر هي حطاب، قصة، كالم احلكمة، و غري ذلك 

موسيق عليها    الذي  ياستخداِم  من   يملوسيقابُيطلُق  نوٌع  أبنّه  الّشعُر  يُعرُف  الشعريّة. كما 

الفكرة  وتوضيح  لوصِف  عاّمة  فكرٌة  فيه  ويُقصُد  دقيٍق،  وزٍن  على  يعتمُد  الكالم  أنواع 

ابل  اخلاّصة  معاٍن شعرالرّئيسة  حتمُل  اليت  الكلماُت  هو  للّشعر  اأُلخرى  الّتعريفات  ومن   .

اإلنسان على  تؤثّ ُر  ال   لغويّة  شعرّي  وزٍن  على  حيتوي  وأيُّ كالٍم ال  مساعه،  أو  قراءته،  عند 

  ُيصّنُف ضمن الّشعر

اللغة  كثري  إىل  ينظر  الشعر  قراء  من  املعين    من يدون  غراض  ما  يفهم  وال   ,

ميكن  الكاتب  الشعر أو  نسبة.  سوى  ليست  من املؤلف  القصد  ما  نفهم  أن  ميكن  حيت   .

عر يدل الغرض و االشلكن الكاتب أو فقط. قليال  ولكن املؤلف عن أن نفهم ما القصد

 الفكر يف شعره. 

ل هناك    اليت  العوامل  الش من    يفهم   العديد  احلكمة  عرقراء  غرض  ما  يف    أو 

يف   الوطنية. من بعد يبحث اخلطابية طابية اليت عبارة عن الشعرفهم خلمثل عدم   ،شعرال

  السعر "اجلماعة لألهل الدين" ألمحد شوقي.  

اجلاهلي    عصر  من  و  الشعر.  هو  و  ابألدب  يقرب  العرب  األدب،  التاريخ  يف 

 اإلسالمي، القران هو االدب العرب الكامل و من هذ التاريخ يولدون األدابء. صرعإيل 
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أن  موضح  هو  كما  لكن  يولد  ل  األديب  الشعر  أعاله،  و    أحداث  هناك  فارغا، 

ذلك  بسبب  مظهرها.  من  خلفية  اليت  األدب معينة    معينة   أفكار  على  حيتوي  ذلك   يف  ، 

فيه  يف  موضح  هو  املؤلف. كما  قبل  من  نقلها  ليتم الدين"  لألهل  "اجلماعة    حيتوي   الشعر 

و   ذلك   يف  مصر  دولة  لتوحيد  (الوطنية  خطابية)  فكرة  على املسلمني  بني  الوقت، 

الشعر شوقي،يصور  الذي  النصراين.  أمحد    الوقت   ذلك   يف  العربية   مصر  أحداث   مكتوب 

األوىل، اذا املصر    العاملية  احلرب   وقت  يف  1914  يف وضع تفرق اجلمعية. عام  كان  الذي

إجن من  مستوطنة  دولة يصار  مس   ذلك   يف  مصر  ليز.  بقولب  ابلدولة  الوقت  خيلف  و  تقل 

مها  و  األملانية و  هبدف  عدو  النمسا  املصر    أتمني  االجنليز  حيسم  االجنليز  موقعها،  

 . 6ليستعمر

اإلجنليزية    اللغة  قبل   من   مكثف  بشكل  االجتماعية  اهلندسة   شكل  تنفيذ   يتم   

بني  ذلك   يف  املصري  الشعب  وحدة  لتقويض الدعاوة  حضر  الواحد    جمموعات   الوقت. 

 املصري.  واملسيحيني ابحلدف يقصم اجلماعة  املسلمني

شوقي كشخص  املصر  أحداث   ينظر  من   مع  للغاية  حساس   ،    االجتماعية. 

بغض  اجملتمع  توحيد  ريدي  شعر  خالل والدين   العرق  بني  االختالفات   عن  النظر  املصري 

وهكذامعا  احلياة  استمرارية  على  للحفظ   األفكار   من  العديد   وجد  الشعر  هذا  يف  ،  . 

 

6.http://landsune.blogspot.co.id/2009/05/sejarah-perjuangan-mesir.html 
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امل  الوطنية حضرها  حتليل اليت  ابلنظراي  األفكارها  حل  يريد  الباحث  هذا،  من  و  ئلف. 

 اخلطابية الذي اقرتح من فوكو.

 أسئلة البحث.ب. 

 اسئلة البحث، و هم:من خلفية البحث ، ن أخذ 

 ؟ يف الشعر ألمحد شوقي   الوطنية ام .1

 ؟  طابية الوطنية شعر "اجلامعة ألهل الدين" ألمحد شوقياخلكيف  .2

 . أهداف البحثج
 أسئلة البحث فيقدم الباحث أهدف البحث كما يلى : عن ابلنظر 

 .محد شوقيأل اجلماعة ألهل الدين يف الشعر الوطنية ملعرفة  .1

من  ملعرفة   .2 الوجودحكاية  يف  سبب  الوطنية  ألهل   اخلطابية  "اجلماعة  الشعر 

 .الدين"

 .  فوائد البحث د
 د النظرية ئ الفوا

 .دب و خاصة يف اخلطابيةلزايدة الفهم عن علم اال .1

 . "اجلماعة ألهل الدين"لشعر امحد شوقي  خطابية الوطنيةلزايدة املعرفة عن  .2

 د التطبيقية ئ الفوا
 للباحث ✓
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 حتليل الشعر لألمحد شوقي.  ثستطيع الباحي .1

الباحي .2 الشعر  اخلطابيةحتليل    ثستطيع  الدين  "  يف  ألهل  محد  أل  "  اجلماعة 

 شوقي. 

 للقارئ و الطالب األخرين ✓

 .اخلطابية يف ادب و نقدهلزايدة املراجع عن علم  .1

قوائد   .2 عن  الفهم  نقدهلرتقية  و  وأدهبا   ادب  العربية  شعبة  لطالب  خاصة 

فهم   يف  عامة  الدين  "  الشعريف    اخلطابيةولإلنسان  ألهل  محد أل  "  اجلماعة 

 شوقي. 

 للجامعة   ✓

اللغة  لشعبة  خاصة  بوجونغارا  غري  سوانن  اإلسالمية  املكتبة  املراجع  لزايدة 

 العربية وأدهبا كما حتليال يف الشعر.

 الدراسة سابقة . ه
هذا    ذلك كون  كان  إىل  وابلنسبة  مكتبية.  دراسة  على  جامعي  حبث  البحث 

قد   الباحث  وكان  قبل.  من  العام  البحث  ام  اجلامعي  البحث  تدرس  أن  البد  الباحث 

 أوجد البحث املتعلقة ببحثه على دراسة حتليلية بلغية، وهي كما يف اآلتية: 

فرمياان.  1 يودي  "امسا  يف  Etnosentrisme اخلطابية   ،  الدقيق  اخلطابية  حتليلية   ( القصة  يف 

فيها  (    Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck  القصة ويذكر  يف  ،  الدقيق  اخلطابية 
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ان يبناء    Etnosentrismeلتعريف اخلطابية    Tenggelamnya Kapal Van Der Wijckالقصة  

املؤلف اإلجتماع  عالقة  لتعريف  و  القصة  املؤلف  وكانعلى  ا.  الدقيقت  هذه    خلطابية  يف 

القصة  ال هذا  يف  اخلالصة  على  يتحصل  البحث  هذا  يف  و  الوصف،  ابلكيفي  حتليل  قصة 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck  اخلطابية    لظهورEtnosentrisme   ،حتيز ابلشكل 

Stereotipe7، ميز، و بعيد اإلجتماعي . 

عوتري.  2 "رمحي  الشعر    ،  يف  اخلطابية  "    LE VOYAGEحتليل  ابودالري  ، للجارليس 

فيها   الشعر   ويذكر  يف  العالمت      LE VOYAGEاخلطابية  لتعريف  ابودالري  للجارليس 

المتاسك  عالقة  و  تماسك ،  الشعر،  يف  السياق  للجارليس   LE VOYAGE   حاالت 

وكانت  ابودالري الخلطابية  احتليل  .  هذه  مصادر يف  و  الوصف،  ابلكيفي  حتليل  شغر 

الشعر   يف  الكلمات  و  اللفظ  من  االساسي  البحث   LE VOYAGE البياانت  هذا  يف  و 

عالمة التماسك املوجودة يف قصيدة (.1خلطابية ايتحصل على اخلالصة يف هذا التحليل 

Le Voyage    منCharles Baudelaire  عال و  هي  النحوي  التماسك  على  .  املعجميمة 

حني   يف  والعطف.  والقصاصات   ، واالستبدال   ، املراجع  يتضمن  النحوي  التماسك 

والتكافؤ والرتابط  واملضاد  والرتادف  التكرار  املعجمي  التالحم  عالمات  (.  2.  يتضمن 

شعر   يف  الواردة  مع  Le Voyageالتماسك  عالقات  معىن  هي  عالقة   ، التوقيت  ىن 

. قة معىن املقارنة ، عالقة معىن اإلضافة ، ومعىن الشرحعالقة معىن الغاية ، عال  ،التناقض
 

7 Isma yudi firmana, “Wacana Etnosentrisme Dalam Novel (Analisis Wacana Kritis Dalam Novel 
Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck”,(Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Bandar Lampung:2016).  
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قصيدة  (.  3 يف  املواقف  سياق  الشخصي  Le Voyageيستخدم  التفسري  مبدأ ،  مبدأ 

التفسري احمللي ، ومبدأ التفسري الزمين ، ومبدأ القياس لكل من القصائد املكونة من مثانية  

ال  من  و  أجزاء  اإلشعر.  رحلة  حيكي  القصيدة  من  جزء  املوت  كل  حىت  الطفولة  من  نسان 

 .8مليئة ابألحالم اجلميلة واملخيلة ليجلبها 

الشعر اجلماعة ألهل يف  اخلطابية الوطنيةول جيد الباحث البحث اّلذي يبحث فيه عن 
  ، وألجل ذلك اعتقد الباحث لقيام هذا البحث.الدين ألمحد شوقي

 البحث .منهجو
 نوع البحث.1

و    الوصفي  الكيفي  املناهج  هي  البحث  هذا  يف  املستخدمة  املناهج  كانت 

القصيدة،   حتليل  يف  األرقام  التحليل  هذا  يستخدم  ال  حبث  هذا  يف  ألن  الكيفي.  منهج 

 بياانت من األدبيات ذات العالقة.ولكن فقط يستخدم 

 صادر البياانتم.2
الباح الثانوية،   ثقسم  واملصادر  األساسية  املصادر  على  البحث  البياانت  مصادر 

 ومها كما يلي :

 املصادر األساسية أ(. 

 
8Rahmi utari, “analisa wacana puisi le voyage karya charles baudelaire”,(fakultas bahasa dan 
seni, yogyakarta:2014).  
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من املصادر األوىل. كانت املصادر األساسية يف هذا   ثهي البياانت الىت جتتمعها الباح
 .”Puisi Syauqi“ البحث هي كتاب الشعر 

 املصادر الثانوية   ب(.

الباح  جتتمعها  الىت  البياانت  و م  ثهي  ادبية  نظرية  األخرى. كتاب  املصادر  ن 

و الكتاب الذي يبحث تصور    بحثري( و بعض املراجع املتعلقة ابلاخل   بدععلم لغة عام )

، Metode Penelitian sastra  ،Postrukturalisme dan Posmodern   و كتاب   الوطنية

History Of Arab.   

 طريقة مجع البياانت.3
شوقي  حي  ثالباح أمحد  الشعر  هو  البياانت  الدين"  ليل  ألهل  واليت  "اجلماعة 

البياانت من خالل بعض البياانت من مكتبة.  ، من خالل مجع  اخلطابيةسوف تركز على  

 متصيل ايل بطريقة :   دراسة مكتبية هي

أي  ثالباح(.1 "خد  سوف  الدين    املوضوع  ألهل  الشعر    "اجلماعة  من كتاب 

 امحد شوقي جلانب املوضع. 

 مصدر دراسة مكتبية هي مصدر اثنوية قراء(.2

 هي مصدر األساسية اساسي صدرالباحث ابمل (.3

 هي : ثمجع البياانت اليت تستحدم الباح طريقة ةو أدا

 قالطريقة الواثئ(.4
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ولواثئق   واجملالت  املكتوب كالكتاب  اأشياء  تطلب  الطريقة  هي  الواثئقية  الطريقة 

إلست ذالك  الباحوغري  تستخدم  البحث.  هذا  عن  من   ثنتاج  البياانت  اللجمع  الطريقة  

 للتحليل الشحش عن البحث. أيخدالكتاب املكتوب، و

 املالحظة.أ

ة املتعلقة املالحظة هي الطريقة جلمع البياانت ملساعدة املواد املوجودة يف املكتب 

الباح تستخدم  علم    ثابلبحث.  من كتاب  البياانت  جلمع  نقدهاملالحظة  و  الذي     ادب 

عن   الوطنيةيبحث  الباحاخلطابية  مث  يبحث كما    ث،  و  الشعر  اخلطابيةحتليلها  "   يف 

  محد شوقيال اجلماعة ألهل الدين "

 طريقة حتليل البياانت .4
وخطوهتا   ابلبحث،  املتعلقة  املشكالت  عن  املسائل  حتليل  هي  التحليلية  الطريقة 

 كما يلي :

شوقي    اءقر أ.   امحد  الشعر  الدين"البحث كتاب  ألهل  ايل   "اجلماعة  األول  من 

 اخر.

الباحب.   قرأ  ان  الباح  ثبعد  يكتب  مث   ، شوقي  امحد  أفكار عن    ثالشعر 

 محد شوقي." اجلماعة ألهل الدين " ال  الشعر يف الوطنية
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الباحج.   ابالذي    ايت   ثحتليل  الوطنيةيتعلق  الشعر  خلطابية  ألهل   يف  اجلماعة 

 امحد شوقي.  الدين

 هيكل البحث.ز.

ابواب  اربعة  علي  العامة  صورة  إلعطاء  البحث  هيكل  الباحث  و كل  ,  ينقسم 

 :ابب تكون علي عدة مباحث و ابلتايل التفضيل من ذالك 

البحث وف,يتكون من خلفية البحثالباب األول :    وائد أسئلة البحث ، أهداف 

  السابقة ومنهج البحث وهيكل البحث.البحث والدراسة 

على   حيتوي  النظري  البحث   : الثاين  فوكوالباب  فوكو  و    ترمجة  اخلطابية  ،    نظرية 

 . و  موضوعية اخلطابية،و العالقة بني اخلطابية، و منهاج حتليل فوكو 

ا غالباب   : ترمجة  لثالث  من  على  يتكون  الذي  البياانت  شوقي رض  ألمحد    الشعر 

الدينعة  ااجلم الوطنية  ألهل  مفهوم    اخلطابية  علي  تدل  الوطنيةاليت  الشعر  األفكار    يف 

الدين" ألهل  شوقي كتاب   "اجلماعة  يستطيع     ”Puisi Sauqi“  ألمحد   الفكرة فهم    و 

يف األمحد    خرىآ   ابخلطابية  تعرف  يصل  هالشعر   الوطنية  حدف  و  سبب  الوقت،  ذلك  يف 

 .اخلطابية الوطانية  مقدمشوقي 

 الباب الرابع : اإلختتام الذي يشتمل على اخلالصة . 


