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ABSTRAK 
 

Skripsi berjudul Unsur-unsur Estetika Pada Puisi "Kartu Identitas" 

Karya Mahmoud Darwish (Berdasarkan Teori Strukturalisme Roman Ingarden) 

dilatarbelakangi objek material dan objek formal. Dari sisi objek materialnya, 

pemilihan tokoh Mahmoud Darwish pada tulisan ini karena ia merupakan salah satu 

penyair terkemuka Palestina pada puisi kontemporer, khusunya tentang Palestina. 

Pemilihan puisi Kartu Identitas pada tulisan ini, karena puisi ini menyerap bahasa 

menjadi semangat nasionalis untuk melawan perampasan Palestina dengan 

pembukaannya yang menantang Israel. Dari sisi objek formalnya, skripsi ini 

menggunakan teori Strata Norma Roman Ingarden, karena teori ini sangat khas 

untuk objek material puisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap unsur-unsur 

estetika puisi ini. 

Berdasarkan teori strata norma Roman Ingarden, puisi terstruktur dari lima 

lapis, yaitu lapis bunyi, kesatuan arti, objek-objek yang dikemukakan, dunia, dan 

metafisis. Pada penelitian ini, puis "Kartu Identitas" menjadi sumber data 

primernya dan teori Strukturalisme Roman Ingarden menjadi sumber data 

sekundernya. Penelitian ini bersifat library research (kajian pustaka) yang 

menggunakan teknik pustaka catat dan metode deskriptif analis. 

Dengan menggunakan teori tersebut, skripsi ini menyatakan bahwa estetika 

bunyi puisi ini menggunakan huruf kuat, lebih kuat, dan mutawasithoh untuk 

mengungkapkan keberanian dan ketangguhan, sedangkan penggunaan huruf lemah 

dan lebih lemah untuk mengungkapkan kasih sayang dan kesedihan. Dari estetika 

makna, puisi ini membahas tentang identitas Palestina dan perampasan Palestina. 

Estetika objeknya yaitu Identitas Palestina sebagai perlawanan Israel. Estetika 

dunia ialah kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Estetika pada lapis 

metafisis pada puisi ini ialah kedamaian dunia. 

 

Kata kunci : Kartu Identitas, Estetika, Mahmoud Darwish, dan Roman Ingarden 
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 جتريد
 

 درويش حملمود "بطاقة هوية"عناصر اجلمالية يف الشعر حتت املوضوع  بحثال
من هجي. واملناملوضوع األساسّي له خلفية  (جناردنإرومان  )مؤّسسا على نظرية بنيوية

الشعراء  دأبحيعترب هي اختيار درويش يف هذا البحث ألنه املوضوع األساسّي انحية 
. أّما  خاصةعامة وىف الشعر الفلسطيىن الفلسطينيني البارزين ىف الشعر العريب املعاصر

 ن انحيةميستخدم اللغة لنشأة الوطين ملعارضة االحتالل. أّما  اختيار هذا الشعر ألنه
ة يف حتليل هلا مميزة خاص دنار لرومان إجن البنيوية نظريةال استخدام ، كاننهجيّ امل املوضوع
 ويهدف هذا البحث الكتشاف مجاليات الشعر. .الشعر

بناء على تلك النظرية السابقة، فالشعر هو الرتكيب الذي يتكون من مخس 
. ةطبقات. هي طبقة الصوت واملعىن واملوضوعات املتمثلة واملظاهر التخطيطية وامليتفيزيقي

يف هذا البحث، كان الشعر "بطاقة هوية" من البياانت املكتبية األولية والنظرية البنيوية من 
منهج البياانت املكتبية الثانوية. ويستخدم هذا البحث حبثا مكتبيا بطريقة الكتابة املكتبية و 

 التحليل الوصفي. 
لضعيف اابستخدام تلك النظرية، فجمالية صوت هذا الشعر هي استخدام احلرف 

وأضعف احلروف لداللة احلزن والرمحة, أّما استخدام احلرف املتوسط والقوي وأقوى احلروف 
واحتالل  الشعر عن هوية الفلسطنيلداللة الشجاعة والثبات. من مجالية املعىن هي مباحثة 

. إسرائيل ةوية الفلسطني كإسرتاتيجّية معارضه. مجالية املوضوعات املتمثلة هي الفلسطني
املظاهر التخطيطية هي استقالل الفلسطني من احتالل اسرائيل. مجالية  مجاليةمن 

 هي وجود السالم يف العامل.  ميتفيزيقيته
 .دنار رومان إجنالكلمات املفتاحية: بطاقة هوية، مجالية، حممود درويش، و 

 



 ح
 

 كلمة الشكر والتقدير
 بسم هللا الرمحن الرحيم

لى على أمور الدنيا والدين، والصالة والسالم عاحلمد هلل رب العاملني وبه نستعني 
 .أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني

كتب هذا البحث العلمي إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العاملي يف 
علم اللغة العربية وأدهبا. إن إمتام هذا البحث ال خيلو عن مساعدة اآلخرين. ولذلك، يف 

أشكر شكرا جزيال على أساتيذي الفضالء واألصدقاء، وأخص بذكر  نةهذه الفرصة الثمي
 منهم:

جاكا ن كليكرئيس اجلامعة سون  املاجستريي يوداين وحيود األستاذاملكرم  .٠
 احلكومية جوكجاكرات. اإلسالمية

ة عميد كلية اآلداب والعلوم الثقافيكألوان خريي املاجستري   األستاذاملكرم  .١
 احلكومية جوكياكرات. اإلسالميةجبامعة سونن كاليجاكا 

ية رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا بكلكمصطفى املاجستري   األستاذاملكرم  .3
 والعلوم الثقافية.   اآلداب

د ارشدين الذي ق كمشرف هذا البحث  رياملاجست تيهبرماوي مون األستاذ املكرم .٦
 إلمتام هذا البحث.

صة كاليجاكا اإلسالمية احلكومية وخامجيع األساتيذ واحملاضرين جبامعة سونن   .5
 األساتيذ يف كلية اآلداب والعلوم الثقافية من قسم اللغة العربية وأدهبا وموظيفها.

أمي خادية وأيب حسن ومجيع أسريت، أشكر شكرا كثريا على دعائكم لنجاحي  .٤
 وحليايت.

 جوكجاكرات. مجيع أصدقائي وصديقايت يف جامعة سونن كاليجاكا .7
مية معهد دار القلم للرتبية اإلسال وأصدقائي وصديقايت يفي مجيع أساتيذ  .8

 بنتان.



 ط
 

ستاذ نصر , وابخلصوص األيف معهد الّسلفي احملسن جوكجاكراتمجيع األساتيذ  .9
 اهلادي واألستاذة ألف ليلي. 

كل من و  .معهد الّسلفي احملسن جوكجاكرات مجيع أصدقائي وصديقايت يف .٠١
 ال أذكر أمساءهم يف إمتام هذا البحث العلمي. 

 أخريا، ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث انفعا لتقدم األمة والبلد والدين. آمني
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 الباب األول
 مقد مة

 

 خلفية البحث .أ
عر إحدى جوكو برادوبو "الش قالللبحث.  اجتذبتللشعر عناصر اجلمالية الىت 

 فالشعر قادر على حبث تركيبه ٠على انحية خمتلفة". ا قدر حبثهيتاألدبية الّ  عمالاألمن 
رّكب من طبقات امل ومجاليتة. فذلك مطابق مبوجب حقيقته كالبناء عناصر بنيويتهو 

ة الشعر الذي كتبه حممود درويش حتت املوضوع بطاقالعناصر ووسائل الشعرية. وكذلك 
 هوية.

ود حمم هذا الشاعر بعض أسباب اختيار جدو  ،املوضوع األساسيّ من انحية 
 ريعترب درويش أحد الشعراء الفلسطينيني البارزين ىف الشعر العريب املعاص ،درويش. أّوال

للفلسطني الذي يلعب الوطىن  لشاعرا وه ،اثنيا ١.خاصةعامة وىف الشعر الفلسطيىن 
شراوى دورا هاّما ىف نطق هّوية الفلسطني. وأصبح نيابة الشعب. كما قال حنان األ

فعل ابحلّساس ي وبل يشّكل إدراكنا وشخصّيتنا. وه "اليشّكل درويش لغتنا فقط
 ،اثلثا 3وكّل األشياء الىت جتعلنا ندرك من حنن األفضل واألسوأ". واإلنساينّ  واإلبكاري

ىن رغبة اتريخ احلديث للدول العربية أبشعاره الىت تغىف  مؤثرا كثريا درويش الشاعر كان
 ،لفلسطينية. رابعااملقاومة ابصوت  درويش حىت لقِّّب االستقاللالفلسطينني ىف حتقيق 

                                                           
  1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,, PuisiPengkajian Rachmat Djoko Pradopo, 

1987), hlm. 3 

ة الطالب , )ابقة الغربية : مكتبموسوعة أحباث ودراسات ىف األدب الفلسطيين احلديثمحزة حسني,   ١ 
    ٦3١(.ص.١١٠٠أم الفحم, 
 3 Mahmoud Zein, Reflecting on the Life and Work of -Munir Ghannam dan Amira El

Darwish, (Qatar:Center for International and Regional Studies Georgetown University, 2009), hlm.3 
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وهي أعلى  ،التحريرية الفلسطينيةللجنة التنفيذية ملنظمة ا واملنتخب عض لشاعرا وه
 وقد حصل درويش على العديد من اجلوائز ،خامسا ٦الفلسطينية. هيئة ىف احلركة الوطنية

 للشعرلوحة أورواب و  ٠98١ عام املتوسط وجائزة البحر ٠9٤9جائزة لوتس كألشعاره  
يف االحّتاد  وجائزة لينني ٠98١ ىف اإلحتاد السوفيييت وجائزة ابن سينا ٠98١عام 

وجائزة القاهرة للشعر  ١١١٦  عام يةولنداهلزة األمري كالوس وجائ ٠983السوفيييت 
عن  ١١١8من يوليو  ١7واعلنت وزارة االّتصاالت الفلسطينية يف  .١١١7العريّب عام 

 ١١إصدارها طابع بريد حيمل صورة حممود درويش. وقد ترمجت أعماله إىل ما يقرب 
 5لغة.

اء من ، سو ة خالل حياتهاألدبي عمالقام حممود درويش بتأليف العديد من األ
ة. ا البحث مع بعض اخللفيواختارت الباحثة الشعر بطاقة هوية هلذ لنثر.ا ور أالشع
دولة  ىف االستقاللهذا الشعر من أحد األشعار املشهورة لدعوة املقاومة لتحقيق  ،أوال

لشعب ين من عمره كهوية لالشعر ىف الثاىن وعشر  كتب درويش هذا  ،اثنيا ٤.الفلسطني
الشعر  اشتمل هذا ،اثلثا 7اء أن ينشأ الشعر كأدبه.أحد من الشعر  حيث ال ،الفلسطني

رمز  وجد، رابعا 8لوطن ىف نفس الفلسطينيني.ل على هوية الفلسطني ألن يثقف دفاعا
تهر قرأ درويش هذا الشعر الذى اش ، تبيني هوية الفلسطينيني. خامساالغموض يف

 ابلشعر أان عريّب ىف مهرجان نزار. 

                                                           
4 , hlm.4Reflecting on the LifeZein, -Munir Ghannam dan Amira El  

للغة  ي.)ابقة الغربية: جممع القاس التجريب وحتوالت اإليقاع ىف شعر حممود درويشحممود مرعي,  5 
   ٠3(, ص. ١١٠١العربية,

6, hlm. 4Reflecting on the LifeZein, -Munir Ghannam dan Amira El 
 7, Journal of English”National Identity in Mahmoud Darwish’s PoetryKhalil Hasan Nofal, “

Language and Literature Studies (Vol.7, No.3, 2017), hlm. 66 
  8: Kajiankarya Mahmoud Darwish-KaryaPalestina Dalam -si Perlawanan ArabPuiHindun, 

Adab AL-Muqawamah, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada), hlm. 10 
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رومان ل النظريةستخدام عدة أسباب ىف ا توجد ،نهجيّ املاملوضوع من انحية 
رينيه ال . كما قهركب فيحتاج فهم حقيقة وجودمن تركيب مالشعر أن  ،إجناردن. أوال

، اثنيا 9فالبّد أن يفهم الشعر كالقواعد البنيوية. ،فيلك أن الشعر هو سبب التجربة
ُتستخدم هذه النظرية للشعر خاصة. اثلثا، ابمكان هذه النظرية أن تدّل على القيمة 
اجلمالية يف الشعر. رابعا، على الرغم من حبث اجلماليات الداخلية فكانت هذه النظرية 

 فيزيقية.شاعر يف طبقة الظاهر التخطيطية وامليتوجه نظر الحمسوسةً يف نكهة داخلية من 
 

 البحث حتديد  .ب
 ،جيّ نهاملء على خلفية البحث من انحية املوضوع األساسي واملوضوع بنا

 الشعر ىف الطبقات مجاليات عناصر هي مجيع ما وهو ه،إىل حتديد حتاج البحثيف
 وابلتفصيل كما يلي : ؟ حملمود درويش "بطاقة هّوية"
حملمود  "بطاقة هّوية"الصوتيات ىف الشعر  من انحية مالياتاجل عناصرهي ما . ۱ 

 درويش؟
 د درويش؟حملمو  "بطاقة هّوية"املعىن ىف الشعر  من انحية مالياتاجل عناصرهي . ما ١
 "ة هّويةبطاق"عات املتمثلة ىف الشعر و املوض من انحيةماليات اجل عناصر هي. ما 3

 حملمود درويش؟
 "هّوية بطاقة"املظاهر التخطيطية ىف الشعر  من انحية مالياتاجل عناصر هي. ما ٦

 حملمود درويش؟
 حملمود درويش؟ "بطاقة هّوية"امليتفيزية ىف الشعر  من انحية مالياتاجل عناصر هي. ما 5
 

                                                           
9, hlm. 14Pengkajian PuisiRachmat Djoko Pradopo,  
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 أغراض البحث وفوائده  .ج
 ؟ هيالبحث  فأغراض هذا ،لفية البحثبناء على خ

 رويشحملمود د "بطاقة هّوية"عناصر مجاليات الصوتيات ىف الشعر  الكتشاف. ٠
 حملمود درويش "بطاقة هّوية"عناصر مجاليات املعىن ىف الشعر  الكتشاف. ١
حملمود  "بطاقة هّوية"عات املتمثلة ىف الشعر و . الكتشاف عناصر مجاليات املوض3

 درويش
حملمود  "بطاقة هّوية"عناصر مجاليات املظاهر التخطيطية ىف الشعر  الكتشاف. ٦

 درويش
 مود درويشحمل "بطاقة هّوية" الشعر ة ىفقيعناصر مجاليات امليتفيزي الكتشاف. 5

 : هيالبحث  هلذا أّما فوائد
حملمود  "بطاقة هّوية"فهم عناصر مجاليات الصوتيات ىف الشعر و   معرفة إبمكان. ۱

 درويش
 مود درويشحمل "بطاقة هّوية"عناصر مجاليات املعىن ىف الشعر معرفة  وفهم . إبمكان ١
 "بطاقة هّوية"عات املتمثلة ىف الشعر و مجاليات املوضمعرفة  وفهم عناصر . إبمكان 3

 حملمود درويش
 "طاقة هّويةب"عناصر مجاليات املظاهر التخطيطية ىف الشعر معرفة  وفهم . إبمكان ٦

 حملمود درويش
حملمود  "ة هّويةبطاق"ة ىف الشعر قيعناصر مجاليات امليتفيزيمعرفة  وفهم . إبمكان 5

 درويش
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 التحقيق املكتيب .د
ملوضوع البحوث واجملاّلت الىت تتعلق ابالباحثة على بعض الكتب و وجدت 

 من بني ذلك : نهجيّ املاألساسي و 
 سونن كاليجاكا امعةجبالدين طالب  البحث الذي كتبه حمّمد خري ،أّوال
ية أمنية لفاروق جويدة )دراسة حتليل الشعر بقاايحتت املوضوع  ،(١۱۱٤جوكجاكرات )
غردن ىف ستخدم النظرية البنيوية لرومان إني و. وهاملعيارية لرومان إجنردينىف الطبقات 

بيت ال إىل لاألو بيت صوت السكون يغلب على الالبحث. تظهر نتائج حبثه أن  هذا
 انت املعاينوك. بيت السادسال إىلبيت اخلامس ال على صوت الفتحويغلب الثالث. 

ت املتمثّلة عاو وتّتصل طبقة املوض .ايتلذكر جاء واالر  إىلمل القار  يف هذه القصيدة حت
الظهر والغد والطائر والزهور والرايح والقمر. تُفهم طبقة املظاهر مع الربيع واملساء و 
القصيدة, عرّب  لتزم ابلرومانسية. وىف هذهت يتالللشخصية الرئيسية التخطيطية كالدنيا 

 لتأّمل الرجاء.شعوره الشاعر 
وكجاكرات سونن كاليجاكا ج البحث الذي كتبته نور عائشة طالبة جبامعة ،اثنيا

قصيدة العلم والتعليم وواجب املعلم ألمحد شوقى دراسة حتت املوضوع  ،(١۱۱5)
نيوية لرومان . وهي استخدمت النظرية البحتليلية لطبقات القواعد البنيوية لرومان إنغردن

قة أن الشعر يستخدم حبر الكامل, أّما طب البحث لبحث. فانتحج هذاا إنغردن ىف هذا
لم ىف احلياة االجتماعية واملتععالقة بني املعلم املعىن تتعلق أبمهّية التعليم والعلم و  وحدات

عمل عات املتمثلة بصفات املعلم كالصدق ىف القول والو والدراسة. وتتعلق طبقة املوض
خطيطية ستخدم طبقة املظاهر التاحلسنة لطالّبه. ت والعدل واإلخالص ىف العمل واألسوة
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علم تعبري احلزن والفرح والشجاعة. فأّما طبقة امليتفيزيقية تتعّلق بفضيلة العلم وحّب ال
 ومراعة العلم وغرض التعليم.

سونن كاليجاكا جوكجاكرات  البحث الذي كتبه أمحد طالب جامعة ،اثلثا
لية على وزية )دراسة حتليالشعر فراشة املؤمن إلبن القيم اجلحتت املوضوع  ،(١۱۱۱)

 ستخدم النظرية البنيوية لرومان إنغردن ىف هذاا و. وهإجناردنطبقات املعيار لرومان 
ات حبر البسيط ىف كل طبقاستخدم  شعرذلك الالبحث. تظهر نتائج حبثه أن 

لة ابإلنسان عات املتمثو للفهم. تتعلق املوض ةكلماته سهل  معاين كانتو  .الصوتيات
تفيزيقيته سوء دينه. ودّل ميباإلنسان  من طبقة املظاهر التخطيطية هي واجلزاء.لوقت وا
 نصائح السعادة ىف اآلخرة.  إىل

ىف اجلامعة  نوناجملّلة الىت كتبها خليل حسن نوفال طالب بكلية الف، رابعا
ت هذه . حبثاهلوية الوطنية يف شعر حممود درويشحتت املوضوع  ،(١۱۱7فيالدلفيا )
أن معىن كلمة  ىلإىف معان اهلوية لقصائد حممود درويش. تشري نتائج هذه اجمللة اجمللة  

لتعايش حيث تصبح احلياة سلمية اب ،تنوعةاهلوية يف قصائد حممود درويش هي هوية م
 . اليهودو الفلسطني  بني

جامعة جده مدى جوكجاكرات  البحث الذي كتبته هند طالبة ،خامسا
مود درويش حم أعمالاملقاومة العربية الفلسطينية يف قصائد حتت املوضوع  ،(١۱۱٤)

 البحث. تظهر نتائج وهى استخدمت نظرية آدب املقاومة ىف هذا)آدب املقاومة(. 
لسطينية ستعادة الذكرايت الفواحبثها أن قصيدة درويش قادرة على إاثرة سياسة املقاومة 

 .الثقافات املتأصلة يف الفلسطنيلوجود األجداد و 
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لية العلوم لبة من كالبحث الذى كتبته سفرينىت هندايىن فرتى طا ،سادسا
مبحث الوطنية يف ثالث حتت املوضوع  ،(١۱١9امعة إندونيسيا ديبوك )جباإلنسانية 

. وهى استخدمت نظرية البنيوية السيميائية بنهج موضوعي. قصائد حملمود درويش
ان مطابق واإلنسإىل أّمى و  ةنتائج أن ثالث قصائد حممود درويش بطاقة هوايوأظهرت ال

 مبوضوع الوطنية.
من التحقيق املكتيب املذكور، وجدت الباحثة ثالثة مواضع الىت تشبه يف 

مود درويش وثالث دراسات الىت تشبه يف استخدام النظرية رومان حملشعر الاستخدام 
هوية  اقةشعر بطالمل يوجد البحث املتساوى عن عناصر اجلمالية ىف  ،ولكن. إجناردن

 شافالكت إجناردناستخدمت الباحثة النظرية رومان  ،حملمود درويش. فمن أجل ذلك
 عناصر اجلمالية ىف ذلك الشعر.

 

 اإلطار النظري .ه
 النظرية البنيوية لرومان إجناردن .1

رى إجناردن ي البحث. يف هذا ة النظرية البنيوية لرومان إجناردناستخدمت الباحث
أّن البنية األساسية للعمل األديّب متكن يف حقيقة أن تركيبه يتشكل من عّدة طبقات 

هي طبقة و  مخس طبقات إىلفتنقسم الطبقات املعيارية ىف هذه النظرية  ٠١.خمتلفة النوع
ر عات املتمثلة وطبقة املظاهو وحدة املعىن وطبقة املوض طبقةصوتيات الكلمة و 

 طبقة امليتفيزيقية. التخطيطية و 

                                                           
 ،اهليئة العامة لقصور الثقافةرة: )القاه ،إجناردنعلم اجلمال األديب عند رومان  ،إمساعيلسامي 10

 ٠١3 ص. ،(٠998
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 ناسب. هي طبقة اليت ت(Stratum of words sound)طبقة صوتيات الكلمة  ،أّوال
ابت الذي يدعم . ووظيفتها توفري اإلطار اخلارجي الثة اللغة املرّكبة عن طريق املعىنتّفاقياب

الطبقات األخرى. وهي مكونة أوال من الكلمات مث اجلمل. فطبقة الصوتيات ليست 
أداة لدخول العمل األديب, كما أهنا ليست عامال غريبا عنه، بل أهنا على العكس جمرد 

فتكون طبقة الصوتيات أساسا على نشأة  ٠٠تعد عنصرا هاما ال ينفصل عنه بنيته.
 ي طبقة املعىن.وهالطبقة الثانية 

هي الطبقة الثانية يف  .(Stratum of meaning units)املعىن وحدات طبقة  ،اثنيا
وحدات طبقة إجناردن أن ويرى  ٠١البنية الطبقية للعمل األديب وتعد حمورا رئيسيا فيه.

اخلاص   عىناملحدات تؤلف من جمموعة عناصر مثلها.  فتؤلف هذه الطبقة من و  املعىن
ر د شرطا لظهو تع ابلكلمة والوحدات العليا للمعىن اخلاص ابجلملة واجلملة املركبة. وهي

 .الطبقة الثالثة والرابعة ولوجود العمل األديب ككل
ويعتمد  ،قة الثالثة يف بنية العمل األديبالطبهي  عات املتمثلةو طبقة املوض ،اثلثا

و عليها وتبد وتستند الطبقة الرابعة ابلطبع ، والثانيةاألوىلأتسيسها وجواب على طبقية 
ا تكون وفة وحقيقة، فهي غالبا م. وكأهنا أفضل طبقة معر عات املتمثلةو املوضبقة ط

فهذه الطبقة تتكون من   ٠3.العامل الوحيد يف العمل األديب الذي يتم فهمه موضوعيا
 .الشخصياتاملوضوع األساسي وخلفية املكان والزمان و 

 ىلإهذه الطبقة من وجه النظر غري االحتياج  طبقة املظاهر التخطيطية. تُنظَر ،رابعا
ثلة تمطبقة املظاهر التخطيطية بطبقة املضوعات املترتبط  فيها.ي مضمونة وهالبيان 

القار   إىل لذلك فطبفة املظاهر التخطيطية تنري الطريقبطريقة يصعب الفصل بينهما. و 

                                                           

 ٠١١  ص. ،إجناردنعلم اجلمال  األديب عند رومان  ،إمساعيلسامي ٠٠ 
 ٠١3  ص. ،إجناردنعلم اجلمال  األديب عند رومان  ،إمساعيلسامي ٠١ 
 ٠3١  ص. ،إجناردنعلم اجلمال  األديب عند رومان  ،إمساعيلسامي ٠3 
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قة لكى يقصد املضوعات املتمثلة اليت تظهر يف العمل األديّب. فلهذا أيضا فإهّنا تتبع لطب
ذلك فالدور لالكامل يف بناء العمل األديّب. و ا تطوره إىلاملضوعات املتمثلة أن تصل 

ن املضوعات أ واألساسّي الذي تقوم به طبقة املظاهر التخطيطية يف بنية العمل األديّب ه
هناك و  .فقط من خالل هذه املظاهراملتمثلة ميكن أن تظهر يف أسلوب حمدد مسبقا 

ياهتا اجلمالية م بكيفهي أهنا تساهوم هبا طبفة املظاهر التخطيطية و وظيفة أخرى تق
  ٠٦اخلاصة هبا يف االنسجام املتعدد األصوات للكفاايت اجلمالية يف العمل ككل.

 األخرية يف هذا البحث هي طبقة امليتفيزيقية اليت تسّبب القار  الطبقة ،خامسا
 ّمالأتاملظاهر التخطيطية. فتكون هذه الطبقة خلف طبقة الطبقة ووجدت هذه أتّمال. 

 وتفكرا للقار  لغرض الشعر.
ات حبيث أن كل تلك الطبق إجناردن إطار الكّل يف العمل األديّب،من ذلك يرّد و 

عتقد أنه يف كل وهو ي ٠5هلا نظامها اخلاص من اخلصائص اخلاصة ابلقيمة اجلمالية.
ننا ال فمن ذلك نفهم أ ٠٤طبقة من تلك الطبقات تتكون خصائص القيمة اجلمالية.

ية ة احلقيقية للعمل األديّب بدون التزاوج بني مبحث البنصل إىل املاهينستطيع أن ن
ه الطبقة. أما مبحث بنيتإىل النص األديّب و بحث اخلربة اجلمالية. فمبحث البنية يرتد وم

لنص. فكل العمليات املعرفة اليت يقوم هبا القار  أثناء قرائته ل إىلاخلربة اجلمالية فريتد 
ناء العمل تلعب دورا كبريا يف باألديب تؤدي وظيفة أساسية و لعمل طبقة من طبقات ا

ختالف مادة أدوار الطبقات الفردية جتعل العمل األديّب ككل ليس بناءا وااألديب. 
 ٠7أحاداي.

                                                           

 ٠٤١-٠٤٠ص.   ،إجناردنعلم اجلمال  األديب عند رومان  ،إمساعيلسامي ٠٦ 
 ٠١٦ص.  ،إجناردنعلم اجلمال  األديب عند رومان  ،إمساعيلسامي ٠5 
 ٠١5ص.  ،إجناردنعلم اجلمال  األديب عند رومان  ،إمساعيلسامي ٠٤ 
 ٠١٦ص.  ،إجناردنعلم اجلمال  األديب عند رومان  ،إمساعيلسامي ٠7 
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 علم التجويد يف صفات اهلجائية .0

هي اصطالحا كيفية عارضة للحروف عند حصوله يف افات مجع من صفة. و الص
وف املّتحدة احلر بذلك يتمّيز بعض اوة واهلمس والشّدة وحنوها. و لرخوااملخرج من اجلهر 

تبار . فهي لفظ يدّل على معىن يف موصوفه إّما ابعتبار حمّله أو ابعيف املخرج عن بعض
لثّاين كاجلهر او آخر ما تقّدم يف التتمة.  إىلللهوية واحللقية واكاجلوفية   األولذاته. ف

 وللحرف يف مجيع أحواله أي سواء كان ساكنا أ مثلهما من كّل صفة الزمةواهلمس وا
 ٠8 ركا أبّي حركة.حم

 لشدةواالصفات القويّة فهي اجلهر  ٠9ضعيفة.إىل قويّة و اعلم أّن الصفات تنقسم  
تفشي ر واللتكريواالحنراف والقلقلة والصفري واإلصمات واإلطباق واالستعالء وا

الستفال او لبينية والرخاوة واأّما الصفات الضعيفة فهي اهلمس  واالستطالة والغنة.
 خلفاء.واللني والذالقة واالنفتاح وا

عيفة كان منه الصفات الض قلترف إذا كثرت فيه الصفات القوية و مثّ اعلم أّن احل
ت منه الصفات قلك إذا كثرت فيه الصفات الضعيفة و كذلقواي. ويتفرع منه األقوى، و 

  ١١استوى فيه األمران كان متوسطا. إذاف يفا ويتفرع منه األضعف،قوية كان ضعال
ضعيفة وى و واقمبا تقّرر علم التجويد أن احلروف اهلجائية على مخسة أقسام : قوي 

لراء والغني والصاد والدال واهي اجليم فالقوي حروفه ستة : و  ١٠متوسط.واضعف و 
وفه واملتوسط حر  لقاف.والظاء والضاد واهي الطاء : و  واألقوى حروفه أربعة لزاي.وا

                                                           

 ،(٠١٠١ ،آلداب)القاهرة: مكتبة ا ،ول املفيد يف علم التجويد اجمليدهناية الق ،اجلريسيحمّمد مّكي نصر ٠8 
 ٤3ص. 

 85ص.  ،هناية القول املفيد يف علم التجويد اجمليد ،حمّمد مّكي نصر اجلريسي٠9 

  85ص.  ،هناية القول املفيد يف علم التجويد اجمليد ،حمّمد مّكي نصر اجلريسي١١ 
  8٤ص.  ،هناية القول املفيد يف علم التجويد اجمليد ،اجلريسيحمّمد مّكي نصر ١٠ 
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يف حروفه والضعلعني والكاف. والذال واخلاء والتاء والياء واأللف واهي اهلمزة مثانية : و 
ي الثاء هواألضعف حروفه ستة : و  لياء.والواو والالم والشني واهي السني مخسة : و 

 هلاء.والفاء وامليم والنون واحلاء وا
 منهج البحث .و

 أربعة مناهج : إىلمكتبّيا ينقسم حبثا  استخدمت الباحثة
 . طريقة مجع البياانت۱

لشعر ا واستخدمت الباحثة طريقة الكتابة املكتبية مبالحظة البياانت الرئيسية وه
لك الشعر تفهم ذترتجم و سوف تقرأ الباحثة و  ،بطاقة هوية. وجلمع البياانت

ر ىف كتابه األ تّعني  ،ذلك. وبعد 8٦إىل  8۱ ىف صفحة األوىل عمالالذى ُنشِّ
ات املتمثلة عو ة وطبقة وحدة املعىن وطبقة املوضالباحثة طبقة صوتيات الكلم

 وطبقة املظاهر التخطيطية وطبقة امليتفيزيقية يف ذلك الشعر.
 البياانت . طريقة جتهيز١

ىن سوف تدير الباحثة البياانت لتعيني منط الصوت واملع ،وبعد مجع البياانت
 لشعر.مليتفيزيقية يف ذلك اواظاهر التخطيطية ملواعات املتمثلة و واملوض

 . منهج حتليل البياانت3
ىف  اجلمالية بيان عناصرثة منهج التحليل الوصفي بتعيني و استخدمت الباح

مجالية  يمةقباحثة سوف تعنّي وتبنّي ال ،الشعر بطاقة هوية. وىف البحث
مليتفيزيقية يف او ملظاهر التخطيطية واعات املتمثلة و واملوضملعىن واصوتيات لل

 ذلك الشعر.
 . منهج تقدمي البياانت٦
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ردن. سوف تبنّي اخدام النظرية البنيوية لرومان إجنبعد انتهاء حتليل النص ابست
 الباحثة بنّي لتا ي سوف تالباحثة نتائج هذا البحث من كّل الطبقات. واب

ملظاهر وا عات املتمثلةو واملوضملعىن واعناصر اجلمالية ىف طبقة الصوتيات 
 مليتفيزيقية ىف الشعر بطاقة هوية حملمود درويش. ُكتبت كلّ واالتخطيطية 

 الطبقات ىف كل سائر األقسام. 
 

 نظام البحث .ز
 ُكتب هذا البحث بنظام البحث كما أيتى :
األول كخلفية البحث ىف الباب  سوف تبنّي الباحثة املسأالت األساسّية هلذا

طار النظري إلوالتحقيق املكتىب واوفوائدها غراض البحث واحتديد البحث البحث و 
 ومنهج البحث ونظام البحث.

كطباعّيته   هخلقتبناية و حملمود درويش  "بطاقة هوية"نوع الشعر تدرج الباحثة 
 يف حتليل النص. التا يىف الباب الثاىن ملساعدة الشرح 

قة هوية اجلمالية يف الشعر بطا اشتمل الباب الثالث على حتليل عناصر
ى طبقة مخس طبقات فه إىلردن. وتنقسم هذه النظرية اإجن بنيوية ابستخدام نظرية

 ة. يقامليتفيزيعات املتمثلة واملظاهر التخطيطية و و املوضو ت واملعىن  الصو 
حملمود  "بطاقة هوية"اجلمالية يف الشعر  اشتملت اخلالصة من حتليل عناصر

 قرتاحاته ىف الباب الرابع. وادرويش 
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 الباب الرابع
 خامتة

 

 اخلالصة .أ
  ردنإجنا ستخدام النظرية البنيوية لرومانالسابقة اببعد حتليل عناصر مجاليات 

 نتلخص خالصة هذا البحث كما يلي:
مجاليت صوتيات هذا الشعر هي استخدام احلرف الضعيف وأضعف  .٠

لداللة احلزن والرمحة، أّما استخدام احلرف املتوسط والقوي وأقوى احلروف 
 احلروف لداللة الشجاعة والثبات.

 الشعر عن هوية الفلسطني واحتاللمن مجالية وحدات املعىن هي مباحثة  .١
 . وكان الشاعر يستخدم اجملاز املرسل وتشبيه املؤكد.الفلسطني

عارضة إسرتاتيجّية م كمجالية املوضوعات املتمثلة هي هوية الفلسطني .3
فأما الشخصية الرئيسة هي الفلسطينيون وإسرائيليون. وكانت  إسرائيل.

الفلسطني وإسرائيل. وخلفية الزمن من الشعر هي  خلفية مكانه هي والية 
 على رعرع العشب. فذلك يدلوتفتح احلقب وتبل ميالد الزمان وقصيف 
 .قبل التاريخاملاضي  وقت

ستقالل ا طبقة املظاهر التخطيطية يف هذا الشعر هيوجدت الباحثة أبّن  .٦
  الفلسطني من احتالل اسرائيل. 

ته هي وجود مجالية ميتفيزيقيبعد حتليل مجيع الطبقات وجدت الباحثة  .5
 .السالم يف العامل

 



٦3 
 

 
 

 االقرتاحات   .ب
ت من هذا حتليل قرتاحاالسابق، ستعرّب الباحثة عّدة االبناء على حتليل البحث 

 اجلمالية كما يلي :عناصر 
ابستخدام  لتا ياقوم ابلبحث و يفعليه أن يتّم هذا البحَث أ لباحث األدبّية، .٠

نظرية خمتلفة. ألّن للشعر "بطاقة هّوية" انحية متنوعة من غري استخدام 
 نظرية البنيوية لتحليل عناصر اجلمالية فيه. 

كون هذا ويللقار ، ترجو الباحثة أن يرتفع التقدير لألعمال األدبّية  .١
 ساسيّ املوضوع األالبحُث بداية اإلجياء واملراجَع للباحث التا ي عن هذا 

نهجّي. و كانت األعمال األدبّية ماال مهّما يف بالد، كمثل املواملوضوع 
الشعر "بطاقة هّوية" حملمود درويش. وهو يكون واصلة معارضة االحتالل 

ثلة ن هذا البحث أميف دولة الفلسطني. وترجو الباحثة كذلك أبن يكو 
مهمة يف حياتنا عن أمهّية اهلويّة للبالد ولسّكانه لوجودهم وتعايشهم يف 

 العامل.
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