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 بتسم"إ" العناصر الداخلية يف الشعر

 إليليا أبو ماضي      
 (ةدبي)حتليل األ      

 

  الفصل األول

  املقدمة

  أساسيات البحث .أ

العرب واخبارها واالخذ من كل فن بطرف يريدون شعار أدب هو حفظ األ

ع دب الدعاء ومنه قيل للصنيعلوم اللسان او العلوم الشرعية و يف لسان : واصل األ

نقد لن اأ 1دب من الناس .دب الذى يتادب به األليه الناس مدعاة ومادبة واألإيدعي 

عقلية  حكامأشياء ال يستئد علي دب يعتمد علي الذوق، والذوق حبكمه علي األاأل

 ربعة : العاطفة و املعينأدب يتكون من عناصر ن األأ، أمجع النقاد تقريبا علي 

ليه احلكم إ كثر مما حنتاجأيل مقدار من اخليال إسلوب واحليال . فالشعر مثال حيتاج واأل

                                                      
  14:  ص(,  م 1963 السابعة الطبعة,  ملصرية لتخضة مكتبة:  قهرية,) االدب النقد اصول,  بايش امحد 1 
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ن ادب اداب  2، واحلكم حنتاج ايل مقدار من املعاين اكثر حيتجه من اخليال. 

: ادب دايت و ادب موضوعي . و حنن حنص ايل ادب دايت )االنشائي( يعين : شعر 

، و نثر و غين . اما الشعر ضمريه عن النثر مريات شق ، مثل املوسيقي املتولدة من 

 الوزن والقافية ، واعتمده علي العاطفة اكثر من النثر ، بيد اهنا سشرتكان عن ال

ليت ابرز الفكرة ، والعاطفة ، واخليال ، والثورة مث مقومات العامة لالدب االنشاء ا

 : مقطع الشعر بعد واحدو هكذا  3االسلوب . 

 عتين علمقال : اللياىل جر 

 قلت : ابتسم ولئن جرعت علقما

“Ia berkata, dan malam-malam menelan kepahitan  

Saya berkata, walaupun menelan kepahitan tersenyumlah” 

الداخلية فهي احد العناصر اليت تكون علي داخل الفن االدب العناصري 

ولكنها تعد من املؤثرات يف نظام الفن االدىب . ويقال ان العناصر الداخلية حمسنات 

  ، الثقايف االجتماعية . اما العناصر اخلارجية يعىن من هوااية الشاعر ، ياملعنوية لالدب

 .4 

                                                      
 22:  ص(,  م ٥219 الشعر والرتمجة لتاكيف مكتبة:  قهرية,) االدب النقد , امني امحد   2

 8. ص:  1983ابراهم عوضني . االدب العريب بني البادية واحلاضر . )مطبعة الساعدة( .  3 

   4 25-Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, hal. 23 
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        أسئلة البحثب.

  ؟ ابو ماضي إليليا  الداخلية يف الشعر "ابتسم"العناصر ما  .1

 أهداف البحث .ج

 يليا ابو ماضي إل يف الشعر "ابتسم" ملعرفة العناصر الداخلية .1

 أمهية البحث د.     

 هذه الورقة هي ميكن استخالصها من الفوائد اليت

جمال  ة يفاملعرف إثراء أو من املتوقع أن تزيد يوه من الناحية النظرية فوائد .1

العناصر الداخلي يف الشعر الييا ابو ماضي  فيما يتعلق، وخاصة األدب

 للباحثني فمن املمكن العيوب، ئخالية من هذه الدراسة  نتائج "ابتسم"

 ومن املتوقع آخر، الفارق اىل ضده يف دراسة اذا كانت مهتمة اآلخرين

كون ت ويتوقع أن جمال األدب يف الفكر العلمي للمسامهة هذا البحث

 واجلمهور، بيةالعر  يف اللغة واألدب ختصص لطلبة، آخرين للباحثني يدةمف

 العام.
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  البلدان الناميةاسيما يف يف وخرباء للباحثني لتوفري مدخالت عمليا املتوقع .2

 ميكن أن تكون .جمال األدب مرة واحدة .  يف من املؤلفات العلمية اخلزينة

 مت فحص االلغة العربية وآداهب منطالب و ، واللغوينيباحثني آخرين مرجعا لل

 بتسم".إبو ماضي "أا يلإيالعناصر الداخلي يف الشعر  أيضا

 ه. توضيح املصطلحت 

 وهي : ،كون منها صياغة عنوان هذا البحثتوضيح الباحثة فيما يلي املصطالحات اليت تت

العناصر الداخلية : هي العناصر االدبية اليت تبين العمل من االدب نفسه و تبحث  .1

 5الفكرة واملوضوع واالسلوب . ا العناصر من العاطفة و اخليال و فيه

الشعر هو الكالم الذي يعتمد لفظه علي املوسيقي والوزن فيأتلف من أجزاء يشبه  .2

 6بعضها بعضا يف الطول والقصر واحلركة. 

 املنت –( ولد يف احمليدثة 19٥7نوفمبري  23 – 1890أو  1889يليا أبو ماضي : )إ .3

لبنان. شاعر عريب لبناين يعترب من أهم شعراء املهجر يف أوائل القرن  –الشمايل 

                                                      
5 Akhmad Muzakki, Pengantar Teori Sastra Arab,(Malang: UIN MALIKI PRESS),hal : 75 
6 Ibid, hal: 46 



٥ 
 

 

العشرين. أما لقبه " شاعر املهجر " فنسبه ايل هاجره من لبنان ايل أمريكا الشمالية يف 

 .  1911عام 

شعراء املهجر : شعراء عرب عاشوا و نظموا شعرهم وكتابتهم يف البالد اليت هاجروا  .4

ويطلق اسم شعراء املهجر عادة علي خنبة من اهل الشام و خاصة اليها وعاشوا فيها، 

اللبنانيني املثقفني الذين  هاجروا ايل االمريكيتني ) الشمالية و اجلنوبية ( يف ما بني 

. و اما ادابء املهجر الشمايل أحد منهم يعين ايليا ابو ماضي.  1900حيت  1870
7 
 حدود البحث  و. 

لكي يرتكز هذا البحث فيما وضع الجله وال يتسع اطارا وموضوعا فحددته الباحثة فيما 

 يلي : 

 اضي يليا أبو مإأن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو الشعر ابتسم يل  .1

يعين العناصر الداخلية وهي :  ديبأن هذا البحث يركز يف الدراسة اال .2

 سلوبالفكرة او املوضوع و العاطفة و اخليال او اال

 ز. الدراسة السابقة 

                                                      
7 https//.wikipedia.org/wiki/ شعراء المهجر  diakses pada tanggal 05oktober 20.10 WIB 
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قبل أن تستحدم الباحثة هذا املوضوع ، ستعرض وتسجل الباحثة يف السطور  

التالية تلك الدراسة السابقة هبدف عرض خريطة الدراسة يف هذا املوضوع وابراز النقاط 

 املميزة بني هذا البحث وما سبقه من الدراسة : 

إيليا أبو  مقتطفات أدبية الشعر "اجلدويل"أمهية يف ليما  (2013) لتفية اليندة

 الباحثة تكميلني قدمها لنيل شهادة .Reefateree  : دراسة السيميائيةماضي

S2  ختصص يف األدب، جامعة غادجاه مادا، يناقش سالمة معىن )أمهية( يف خمتارات

الباحث ابستخدام البنيوية السيميائية، وقد مت مجع البياانت من خالل  .شعرية

نصوص املراقبة، ومجع من مصادر البياانت، وقراءة النص واهلواء إعادة إعادة ترمجها   ال

وصف الركود الناجم عن حالة الشخص عند  "اجلدويل" مقتطفات أدبية ملخصه. 

 .مغادرة البالد األصلي إىل بلد آخر، ويرجع ذلك إىل العمل السياسي حيدث حرب

داخلي و خارجي من الشعر "الراثء" يل العناصر ( 2003اكتافياين ) األمرية

دراسة العربية للعلوم الثقافية،  S1 الباحثة تكميلني قدمها لنيل شهادة  . اخلنسا

مناقشة حول خمتلف العناصر داخلي و خارجي من الشعر  .جامعة إندونيسيا، ديبوك

"الراثء" اخلنسا وأهداف هذه العناصر ابستخدام أسلوب علم اجتماع األدب، 
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تنتاج هو الشعر "الراثء" اخلنساء" هو دليل على أنه هو الشاعر مزاايه، ألن الطريقة االس

الستخدام الكلمات والعبارات بسهولة، والشعور على ما  .يف حتديد احلزن مفهومة

وتتكون هذه القصيدة من أحد عشر موشحات، مع عدد من  .يرام، لفظه النقي

 .عبدتتألف من اثنني من صفائف من املخطوط خمتلفة يف كل مقطع، ولكن الغالبية 

  .متعددة املتواتر وقفيته الوفري كل مقطع، مبا يف ذلك البحر تفعلة تتكون من ستة

"العناصر الداخلية يف الرواية مذاكرات الطبيبة لنوال ( ، 2016يين فوروانيت )

. يف اللغة العربية وأدهبا يف قسم اللغة  S1حبث تكميلي قدمه لنيل شهادة  السدوي"

العربية وأدهبا كلية االداب جامعة سونن أمبيل االسالمية احلكومية سورااباي اندونسيا 

. أما منهجية البحث يف ذلك البحث مبنهجني مها املنهج البياين و املنهج التحليل . 

تصار حصية الرواية واخو خالصة فيها كانت العناصر الداخلية املاخذة من الرواية و ش

  الرواية واحلبكة الرواية والظروف الباطنية الرواية و اسلوب الرواية . 

اخلالصة أن الدراسات السابقة أعاله هي أوجه الشبه واالختالف مع الباحث 

أي استخدام نفس األساليب والنهج علم اجتماع األدب واستخدام مصادر  متساوي.
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ه الدراسات مع هذه التجربة هي مصدر البياانت الفرق يف هذ .البياانت قصيدة

 .علم الداللة  املستخدمة من قبل املؤلف عن حتليل املفردات من سياق دراسة

 ، حبث تكميلي قدمه "العناصر الدخلية شعر احلرية" ( ،2010أنيس استقمة )

ب جامعة ايف اللغة العربية وأدهبا يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية االد S1لنيل شهادة 

سونن امبيل االسالمية احلكومية سورااباي اندونسيا . فهناك اختالف من حيث 

 املوضوع و البحث.

العناصر الداخلية يف قصيدة الربدة لالمام "( ، 2016فريسكا فردوسي )

يف اللغة العربية وادهبا  S1دراسة ادبية. حبث تكميلي قدمه لنيل شهادة " البوصريي

ة وادهبا كلية االداب جامعة سونن أمبيل االسالمية احلكومية يف قسم اللغة العربي

م. أما منهجية البحث يف ذلك البحث يعين املنهج  2017سورااباي اندونسيا سنة 

التحليل . و خالصة فيها كانت العناصر الداخلية من القصيدة الربدة لالمام بوصريي 

نية ، استعارة شبيه ، استعاره مكاليت وجدهتا الباحثة هي العاطفة ، مث البلغة مثل : ت

تسرحية ، جماز مرسال ، كناية ، طباق اجايب ، اطناب ، كالم انشائ طاليب ، و 

 اخليال .  
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ال حظت الباخثة خمتلفة حيث تناوهلا البحث االوال متساواي شاعر بل خيتلف 

ا أبو إيلي أمهية يف ليما مقتطفات أدبية الشعر "اجلدويل"من املوضوع و دراسته يعين 

هي كله ف ادبية. و تناول الثاين و الثالث و الربيع و مخيس من انحية دراسة  ماضي

العناصر الداخلية، و لكن خيتلف من املوضوع . و هذه البحوث الرابعة ختتلف عن 

 الشعر اصر الداخلية يفهذا البحث الذي تقوم به الباحثة حيث ان االخري تناول العن

 بو ماضي. أيليا إل "ابتسم" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


