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Abstract: Poetry is a form of expression by a poet in describing a certain thing. It is the same
with Sumtu poetry, which describes Palestine's longing for Gaza. This study aims to
determine the form of the intrinsic and extrinsic elements in Mahmud Darwish's Sumtu Min Ajli
Ghazah based on Goldman's perspective. This research is a descriptive qualitative study with
a genetic structuralism approach. In collecting the data, the researcher applied reading and
note-taking techniques. Then, they were analyzed based on the Miles and Huberman model.
The results showed that the concept of human facts were the problems of misery, oppression,
and human violence in Palestine. The concept of a collective subject was a representation of
two large conflicting groups consisting of the Israeli Society as superior and the Gazan people
as inferior. This poem's world view is to reveal the author's partiality to the Palestinian people
to face Israeli oppression. Besides, the concept of understanding - explanation describes
societal factors and individual factors. The social factor was also the author's concern for the
social situation around him caused by humanitarian problems that never end. Meanwhile, the
individual factor that appeared in the poetry reflects the author's thoughts and feelings
towards humanitarian problems that never stop in his country.
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ادلقدمة

تطور األعماؿ األدبية ،مل تركز
يف ّ
الدراسة على العناصر الداخلية فحسب،
بل امتدت إىل العناصر األخرل .كىذه
ىي العناصر خارج األعماؿ األدبية .كىو
يقوـ على حقيقة أف العمل األديب ال أتيت
من القوة اخليالية للمؤلف كحده ،بل ىناؾ
العوامل الثقافية كاالجتماعية أيضا .البنيوية
اجلنيتيكية ىي نظرية ربت مظلة علم
األدب اإلجتماعي .كلد البنيوية اجلنيتيكية
علماء االجتماع الفرنسي ،لوسياف
غولدماف .كسبب ظهورىا عدـ االقتناع
دبنهج اذليكلي اليت تركز دراستها على
العناصر الداخلية فقط بغَت النظر إىل
العناصر اخلارجية للعمل األديب ،حيث
تعترب األعماؿ األدبية منفصلة عن سياقها
االجتماعي .يف دعم نظرية البنيوية
اجلنيتيكية ،بٌت غولدماف أصنافا مًتابطة،
كىي احلقاق البررية ،كادلوايي اجلماعية ،
كرؤية العلم للمؤلف ،كفهم التفسَت.
ابدلراجعة التارخيية فيمكن فهم
األعماؿ األدبية يف سياؽ االجتماع
اجملتمعي كراءىا .فاألعماؿ األدبية ليست
خيالية كشخصية فحسب ،بل ىي
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االنعكاس أك التصميم للثقافة ،ككجود
الفكر ادلعُت عند نرأة العمل .كىنا تصبح
البنيوية اجلنيتيكية نظرية قادرة على بناء
اجملتمعات ،أك احلقاق اإلنسانية أك احلقاق
االجتماعية ،كاألراء العادلية للمؤلف،
كالعناصر الباية للعمل األديب مثل
ادلوايي  ،كادلؤامرات ،كاإلعدادات،
كالرخصيات كالصالبة ،ككجهة النظر،
كأساليب اللغة .لذلك ديكن االستنتاج من
ىذه النظرية ،أف الباحث يقدر أف ينظر
إىل العمل األديب من كجهتُت يف كقت
كاحد ،اجلوانب الداخلية كاخلارجية.
ىذا البحث ليس دراسة جديدة
كلكن ىناؾ بعض الدراسات السابقة اليت
ديكن استخدامها كدراسة مكتبية تتعل
ابلبنيوية للوسياف غولدماف .أكالن ،أقاـ آرم
خَتالرجاؿ كنورالدين البحث ()2014
بعنواف "قيمة الًتبية األخالقية يف قصيدة

اإلماـ شافعي (دراسة البنيوية اجلنيتيكية)".

يهدؼ ىذا البحث إىل الكرف بعم
عن قيم الًتبية األخالقية ادلوجودة يف
قصاقد اإلماـ شافعي اليت تصل إىل 19
بيتا .أما نتاقج ىذا البحث يدؿ أف ىناؾ
قيمان للًتبية األخالقية يف قصيدة اإلماـ
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الرافعي ،من الصرب كالصدؽ كاإلخالص
كادلعركؼ كآداب الكالـ كاحلناف كأخالؽ
األمة .كىذه القيم ىي ادلبادئ األساسية
للًتبية األخالقية.
أقاـ ابلبحث اآلخر دمحم كيلداف
شهيد هللا كإيفاان سبيت رحااي ()2019
بعنواف "احلقاق اإلنسانية يف رلموعة

األشعار ابندكرا ألككا ركمسُت م (دراسة
البنيوية اجلنيثيكية)" .اذلدؼ من ىذا

البحث معرفة احلقاق اإلنسانية الواردة يف
رلموعة األشعار ابندكرا ألككا ركمسيٍت.
كنتيجة ىذا البحث كجود احلقيقة
اإلنسانية يف شكل  )1جهاد األـ اليت
ترتاؽ كثَتا إىل طفلها )2 ،حقيقة الطفل
سيصبح كالدان يف الزمن القادـ )3 ،حالة
البلد الذم ال يلتفت إىل شعبو )4 ،كل
شخص لديو مرحلة من احلياة حىت كفاتو.
كالتايل ،البحث بعنواف "رؤية عامل

ادلؤلف يف رلموعة األشعار من بلوز لبوين
(دراسة البنيوية اجلنيتيكية)" ألنيسا الاثرم

( .)2017فهدؼ ىذا البحث معرفة
كجهة نظر عامل ادلؤلف يف رلموعة األشعار
رينرا ابستخداـ نظرية لوسياف غولدماف يف
البنيوية .أما نتاقج ىذا البحث ىي أف

نظرة عامل ادلؤلف ربيط ثالثة أشياء ،كىي
ست األشعار بتصوير االجتماعية يف
إندكنيسيا كأمريكا كىي أدعو امسك،
كتوحيد البغااي من مدينة جاكرات ،كرسالة
النرالُت لصديقتو .مخس األشعار ربتوم
على التجاكزات البررية من القيم
األخالقية كالثقافية :إىل ـ.غ ،الغناء
الدنيوية ،الغناء سوتو لفاطمة ك الغناء
فاطمة إىل سوتو ،ريك من كوركان.
كشعراف حيتوايف على النقد للمؤسسات
الدينية :غناء األكزة كالوعظ.
الفرؽ بُت ىذه الدراسة كالدراسة
السابقة ىو أف ىذه الدراسة سوؼ تناقش
البنيوية أبكملها من العناصر الداخلية حىت
العناصر اخلارجية أم ادلفهوـ األساسي
يتكوف من احلقاق اإلنسانية ،كادلوايي
اجلماعية ،ككجهات النظر العادلية ،كفهم
التفسَت اليت ترتبط بعضها بعضا .أما يف
الدراسة السابقة ركزت على أحد ادلفهوـ
األساسي فحسب .إما من كجهة نظر
ادلؤلف للعامل ،أك احلقاق اإلنسانية أك غَت
ذلك.
ابإليافة إىل بياف خلفية البحث
الساب  ،فاألعماؿ األدبية ال ينفصل
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خبلفيتو االجتماعية كالثقافية كالتارخيية.
لذلك ،استخدـ ىذا البحث نظرية البنيوية
اجلنيتيكية للوجد كالوصف على العناصر
الداخلية كاخلارجية يف شعر "صمت من
أجل غزة" حملمود دركيش.
اإلطار النظري
أ .الشعر

اصطالحا،فإف مصطلح الرعر
أييت من لغة اليوانف "صن  poeima /أك
الصناعة  ."poesisكيف اللغة اإلجنليزية
عرؼ
يسمى الرعر  poemأك  .poetryيُ َّ
الرعر أبنو "صن " ك"الصناعة" ،ألف من
خالؿ الرعر صن ادلرء العامل ادلعُت قد
حيتوم على الرساقل أك الصور ألجواء
معينة ،جسدية أكعقلية .لذا فإف الرعر
ىو عبارة مرتبة بنمط معُت حبيث ديكن أف
يكوف تعبَتان مجيالن عن نتيجة خياؿ ادلرء
(الراعر) .الرعر ليس رلموعة مجيلة من
الكلمات فقط ،بل حيتوم على الرسالة
ادلوجودة يف احلياة احلقيقية اليت ديكن
فهمها كأخذ احلكمة منها .كعند
سوماردم كاف الرعر ىو العمل األديب
يستخدـ اللغة كالعنصر األساسي
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ادلضغوط ،كادلقصور ،بزايدة القافية كاختيار
الكلمة اخليالية (فرادكفو-3 :2010 ،
.)6
لألدب عدة أنواع كىي نوع
األدب النثرم كالرعرم .فالنثر لديو
رلموعة متنوعة :القصص القصَتة،
كالركاايت ،كالركمانسيات (النوع الرقيسي).
أما نوع الرعر ىو نظاـ العالمة اليت لديها
احلد األدىن من كحدات الوسم مثل
ادلفردات ،كاللغة اجملازية ،منها التجسيد،
كالتربيو ،كاالستعارة ،كادليتوميٍت .كتلك
العالمات ذلا معٌت يستند إىل االتفاقيات
يف األدب .كمن االتفاقيات يف الرعر ىي
اصطالحات اللغة :اللغة اجملازية ،كالوساقل
اخلطابية ،كأسلوب اللغة بركل عاـ.
ابإليافة إىل ذلك ،ىناؾ اتفاقيات
الغموض كالتناقض كاذلراء .كىناؾ أيضا
االتفاقيات البصرية ادلتعلقة ابلعمل األديب
من الرعر كما كتب ،مثل ىذه االتفاقيات
البصرية ترمل :األبيات ،كاخلطوط من
القوايف ،كالقوايف ،كالطباعة .إف االتفاقية
الرعرية يف اللغوايت ليس ذلا معٌت ،كلكن
يف األدب ذلا معٌت أك زبل معٌت.
(جرباىيم.)94-93 :2012 ،
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ب .النظرية البنيوية اجلنيتيكية
النظرية البنيوية اجلنيتيكية ىي فرع من
علم االجتماع األديب الذم جيم بُت
السياؽ االجتماعي ،كالبنية النصية ،كرؤية
ادلؤلف للعامل يف ربليل العمل األديب
(اخواف كرشيدم .)2010:201 ،شرح
غولدماف أف البنيوية اجلنيتيكية ىي ربليل
ىيكلي يهتم خبصاقص كسلرجات العمل
م االستمرار يف االنتباه إىل العناصر
الداخلية كاخلارجية .لذلك ،الزمت ىذه
النظرية ألف نفهم األعماؿ األدبية يف
رلملها بركل عاـ .كذلك ألف العناصر
الواردة يف النص ذلا تناغم كامل كالعناصر
اليت ذبعلها ذات ادلعٌت ادلفهومة يف النطاؽ
االجتماعي للمجتم األساسي (كرنياكاف،
 .)2012:1049فاخلالصة أف نظرية
البنيوية اجلنيتيكية ىي النظرية يف البحث
األديب اليت نرأت بسبب استجابة عدـ
الريا من هنج البنيوية البحتة اليت تصغى
للعناصر السببية كالتارخيية.
النظرية البنيوية اجلنيتيكية مرموزة على
ثالث مراحل .األكىل ،يبدأ البحث بتحليل
العناصر الداخلية ،إما بركل منفصل أك

إمجايل .كالثانية ،تبحث يف لقطات من
احلياة االجتماعية للمؤلف .كالثالثة،
تبحث يف خلفية احلاؿ كظركؼ السبب
للمؤلف يف إنراء العمل األديب .يف
احلقيقة ،ترل نظرية البنيوية اجلنيتيكية أف
العمل غَت مولود تلقاقينا كلكن أنرأه
ادلؤلف بناءن على رؤية األحواؿ االجتماعية
الواقعة يف الزمن الذم أنرأ فيو ادلؤلف
عملو .أك بعبارة أخرل أف ادلؤلف عند
إنراء العمل يتأثر ابلبيئة احمليطة لو سواء
كانت االجتماعية أكالثقافية أكالعادات أك
غَت ذلك.
شرح غولدماف يف نظريتو مفهومات
أساسية تتكوف من احلقاق البررية
كادلبحثات اجلماعية كرؤية العامل كالفهم –
التفسَت حيث كانت تلك ادلفهومات
مًتابطة بعضها بعضا .نزلت تلك ادلفاىيم
األساسية دكرا يف بناء األعماؿ األدبية.
كالبيئة احمليطة ىي ادلويوع يطوره ادلؤلف
يف إنتاج األعماؿ األدبية.
البنيوية اجلنيتيكية لغولدماف شرحت
أف حقيقة البررية بركل مجي أنواع
األنرطة البررية إما االجتماعية كالسياسية
كاالتصاالت كالثقافية ىي األساس
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الالىويت ذلذه النظرية .احلقيقة البررية ىي
نتيجة اإلجراءات اقامها البرر ،من
اللفظي كاجلسدم ،اليت رباكؿ أف يفهمها
العلم .تفرؽ احلقاق البررية يف فئتُت ،كمها
احلقاق الفردية كاحلقاق االجتماعية
(راتنا.)351 :5002 ،

كادلبحث اجلماعي من انقبات تكوف
خلفية كقوع احلقاق البررية .ىناؾ فرؽ
بُت ادلبحث اجلماعي كادلبحث الفردم.
ىذه االختالفات مساكية م أنواع احلقاق
البررية .ادلبحث الفردم ىو مبحث
احلقاق الفردية ،األكثر ميال إىل الفردم أك
الرخصي نفسو كادلبحث اجلماعي ىو
احلقيقة االجتماعية (التارخيية) .فادلثاؿ
الصحيح أكيحو غولدماف حوؿ ىذا
ادلبحث اجلماعي ىو صورة للفجوة بُت
طبقات الطبقة االجتماعية كما يف أفكار
كارؿ ماركس تصبح الطبقات االجتماعية
أساسان إلنراء العمل األديب يصوت
ابلتأكيد عن ادلساكاة يف ادلراكل
االجتماعية يف اجملتم (كرنياكاف،
.)2012:107

شرح غولدماف يف جدلية الفهم -
كالتفسَت ،أف الفهم ىو زلاكلة لًتمجة ترتيب
ادلويوع ادلدركس ،كأما الررح ىو زلاكلة
6

لدمج كال االثنُت يف الًتتيب األكس .
فيقاؿ أف الفهم ىو زلاكلة لفهم ادلعٌت يف
ذاؾ الًتتيب بويعو يف نظاـ أكس دييل
إىل دمج ظركؼ البيئة االجتماعية
للمجتم كىيكل األعماؿ األدبية
(كرنياكاف.)2012:114 ،
ج .ملخص الشعر "صمت من
أجل غزة"

الرعر "صمت من أجل غزة"
(السكوف من غزة) بنطاؽ كاس ربكي
على صورة كاق اجملتم الفلسطيٍت كقل
زلمود دركيش الذم أراد أف يعرب عن
شوقو لفلسطُت كغزة ،األرض ادلؤثرة أثرا
كبَتا على رحلة حياة زلمود دركيش.
الرعر "صمت من أجل غزة"ىي الرعر
القوم يف تصوير الركح الوطٍت لسكاف غزة
يف الدفاع عن حياهتم من االعتداءات
كالضغوط اإلسراقيلية كعدـ اكًتاث اجملتم
الدكيل دبصَتىم .ما زاؿ الصراع بغزة يولد
ركحان كطنيا ال تنتهي أبدان كال سبوت أبدان،
إذا ماتت،فنهضت مرة أخرل بال هناية.
منهجية البحث
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كاف ىذا البحث حبثا كيفيا
كصفيا .فالبياانت صادرة من النص
كالباحث كالرخص الرقيسي يف التحليل
االستقراقية كانتجت البياانت الوصفية من
(سوكيونو،
ادلكتوبة
الكلمات
 .)2015:15فمصدر البياانت ىو
البياانت اجملموعة عند الباحث سواء كاف
البياف أساسيان أـ إيافيان (سيسوانتو،
 .)2012:56كادلصدر األساسي ذلذا
البحث كجد يف الرعر "صمت من أجل
غزة" حملمود دركيش .كأما ادلصدر اإليايف
ذلذا البحث ىو ادلراج الداعمة من
الكتب كادلقاالت كما يصدر من
اإلنًتنيت.
استخدـ الباحثاف طريقة القراءة
كالكتابة يف طريقة مج البياانت .فأما
طريقة القراءة مستخدمة يف زلاكلة طلب
اخلرب كاالعالـ ادلتعلقة ببياانت البحث،
كىي أيضا أتى الفهم األكس للباحثُت يف
فهم ادلويوع .كأما طريقة الكتابة
مستخدمة لكتابة البياانت من العناصر
الداخلية كاخلارجية ادلوجودة كمويوع
التحليل ،مث مج مجي البياانت بطريقة

الكتابة كتفرؽ عدة فرؽ (كيالف-168 ،
.)2012 :167

بعد مج البياانت الصحيحة،
فحللها الباحثاف بطريقة التحليل عند
ميلس كىربماف .كاف عندمها ىناؾ أربعة
أشكاؿ يف ربليل البياانت الكيفية كىي:
مج البياانت ،كزبفيض البياانت ،كعرض
البياانت ،كربقي االستنباط (سوكيونو،
.)2015:253-252

نتائج البحث ومناقشتها

 .1حتليل العناصر الداخلية يف
الشعر "صمت من أجل غزة"

أ .ادلوضوع
كي ادلؤلف ادلويوع عن صمت
البالد العربية حىت اجملتم العادلي
كغَت مباليهم على ما أصاب
فلسطُت من الظلم كااليطهاد
اليت كانت فلسطُت قد قاكموا
لدف كطنهم منذ الزماف.
ب .اذليكل التفصيلي
البيت  1يويح على احلقاق
كالواقاق يف غزة .يف ىذا
البيت ،يظهر ادلؤلف بويوح
مدل استمرار نضاؿ سكاف
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غزة يف زلاكلتهم للدفاع عن
حياهتم ،حىت كاف بعض
منهم يضطر لتضحية حياهتم
عن طري تنفيذ تفجَتات
انتحارية .كابالرغم من تعقيد
الوي الذم حيدث يف غزة،
مازاؿ العرب كالبلد األخرل
غَت مهتمُت هبا ،كىم أعموا ،
أصموا ابلصراع الواق .
كالبيت  2يويح على ازعاج
داقما
احلالة يف غزة .ىناؾ ن
االنفجارات كأعماؿ شغب
كالصراعات األخرل .يف ىذا
البيت أكيح أيضا كيف أف
األطفاؿ يف غزة مستمركف
كال خيافوف من القم الذم
ديارسو اإلسراقيليوف.
كالبيت  3يويح على
اختالؼ األطفاؿ يف غزة
كثَتا عن األطفاؿ يف البلداف
األخرل .كىو ما مل يكن
لديهم الوقت لالستمتاع
بطفولتهم مثل الدراسة هبدكء

8

كاللعب م ادلرح .ألف عدـ
اذلدكء يف بيئتهم.
كالبيت  4كاف ادلؤلف يف
ىذا البيت يويح على مدينة
كثَتا عن
غزة اليت زبتلف ن
مدف البلداف األخرل .خاصة
فيما يتعل ابإلنسانية حيث
داقما يف
يرارؾ سكاف غزة ن
االيطهاد كجيب عليهم
استمرار القتاؿ للحصوؿ
على حقوقهم اإلنسانية.
كالبيت  5كانت غزة ىي
كاحدة من ادلدف يف البلد
الصراعي حىت دييل رلتمعها
إىل العملية للممارسة من
النظرية أقاـ ذالك مجي
الفئات ،سواء كانوا من
الرباب أك األطفاؿ أك
اآلابء .يعترب القتاؿ كزلاربة
الظلم نبيلة عندىم.
كالبيت  6يدؿ على أف
سكاف غزة ليسوا يعفاء
كيستسلموف بسهولة .إهنم
ليسوا رلتمعا يعيفا ،كال
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يتباىوف أبدان ابلتعبَت عن
بؤسهم يف احلصوؿ على
التعاطف من دكؿ أخرل.
بل الصراع الذم ال ينتهي
الذم حدث يف غزة الذم
يصوت عنها.
كالبيت  7شرح دركيش يف
ىذا البيت بويوح كيف أف
احلقاق كالوقاق اليت حدثت
يف غزة ،ككيف يكوف القم
كالوحرية احلقيقية اليت
يفاعل هبا اإلسراقيليوف ألىل
غزة فكأف ليس فيها شعور
اإلنسانية كىي ياقعة.
أكصف ادلؤلف أف كرامة أىل
غزة ال قيمة ذلا أصال ،ككذا
كاف مستقبل أىل غزة ال
يُعرؼ كال يرجى.
كالبيت  8ابدلقارنة م الدكؿ
العربية األخرل ،فإف
فلسطُت ،كخاصة غزة،
ليست ادلدينة الوحيدة
ادلتفوقة .ال يكثر فيها ادلوارد
الطبيعية مثل مدف العر

األخرل ذلا حقوؿ النفط
ككذا ُد ي ْيب ذلا منجم الذىب
كغَتىا .كلكن ألم شيئ ما
زاؿ اإلسراقيليوف ايطهدكا
غزة بال هناية؟
كالبيت  9أكيح ادلؤلف
يف ىذا البيت كيف ارتباؾ
أحواؿ غزة من األحواؿ
كاالجتماعية
السياسية
بسبب دكاـ الصراع ادلستمرة.
كىذا احلاؿ يؤدم إىل الفقر
كيياع أمل أىل غزة عن
حياهتم ادلستقبل.
كالبيت  10يبدك يف ىذا
البيت أف الرعر لو قوة
خاصة عند أىل غزة إليقاظ
الناس ككذا يلهم القارقُت عن
أمهية زلاربة الظلم الذم
أصاهبم.
كالبيت  11ىذا البيت
يصور صعوبة أىل غرة لنيل
العدالة .ظلم ذلم اإلسراقيليوف
يف كطنهم حىت ال يرعركف
بوجود العدالة أصال كما
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كانت العدالة قد ياعت
يف أرض غزة.
كالبيت  12ىذا البيت
يصور محاسة أىل غزة
كإصرارىم يف مقاكمة خوفهم
يضطهدىم
ال
ألف
اإلسراقيليوف .كانوا يفضلوف
ادلوت يف اجلهد كالقتاؿ من
أف يستلموا قبل القتاؿ.
كالبيت  13أف فلسطُت
أرض الصراع خاصة غزة.
كذلك ألف ىناؾ طرفاف
يعارياف بعضهما بعضا
كحياكلوف االستيالء على
مدينة غزة ،أم اإلسراقيليُت
كالفلسطينيُت .كم ذلك،
كاف أىل غزة أصبحوا
ظلم
من
يحااي
اإلسراقيليُت.
كالبيت  14شرح دركيش
عن الصراع ادلستمرة كال
هناية لو .كشرح أيضا كيف
صعوبة أىل غزة يف اجلهد
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دلقاكمة االيطهاد كالظلم
كالتخويف من اإلسراقيلُت.
كالبيت  15ىذا البيت
يضمن ادلعٌت أف ادلؤلف
يتساءؿ عن عدـ اىتماـ
العرب ابلصراع الداقر يف
مدينة غزة .كما أكيح
ادلؤلف أف أىل غزة مل يتلقوا
أدىن اىتماـ من أعُت العامل،
كمل حيصلوا على ادلساعدة
كالدعم من أم طرؼ فيما
يتعل ابلصراعات كاحلركب
اليت حدثت يف بالده .بل
يستمر سكاف غزة يف نضاذلم
من أجل احلفاظ على العدالة
على الرغم من أهنم
يكافحوف كحدىم دكف
مساعدة من أم بلد.
كالبيت  16يعرض ادلؤلف
يف ىذا البيت مدل افتقار
العرب إىل االىتماـ أبقارهبم
يف فلسطُت .يبدك أهنم
يغمضوف أعينهم كآذاهنم عن
الصراعات كاحلركب اليت
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أصابت إخواهنم يف غزة.
أيضا نضاؿ
كيصور ادلؤلف ن
سكاف غزة الذين يقاتلوف
بال ىوادة ربت يغط
الرعب اإلسراقيلي القادر
على استيالء أراييهم.
كالبيت  17يف ىذا البيت
يصور ادلؤلف ألصوات
األنُت كرغبات إىل غزة يف
رجاء االستقالؿ كالتحرر من
اإلسراقيليُت.
ايطهاد
كلكن ،ما زاؿ العلم
يتجاىلوف أبنينهم كرغباهتم
حىت ال ينتهي الصراع
كاحلرب يف البالد.
كالبيت  18يصف ادلؤلف
كيف أف كحرية إسراقيليُت
ألىل غزة الذين حياكلوف
القتاؿ للحصوؿ على
احلقوؽ اليت أخذكىا .فقداف
اإلحساس ابإلنسانية يف
نفوس إسراقيل للمجاىدين
من غزة ،حىت أدت إىل
صراعات أخرل مثل اجلوع

كالعطش كالتعذيب كاإلخالء
كالقتل كادلوت.
كالبيت  19يركم ىذا البيت
كيف تعامل اإلسراقيليوف
بركل عرواقي م الناس
بطرؽ سلتلفة للسيطرة على
حقوؽ سكاف غزة كسلبها
على الرغم من أف األشياء
اليت فعلوىا كانت مناقضة
للبررية.
كالبيت  20شرح ىذا البيت
أف الوعود اليت أعطيت لغزة
رلرد كذبة .غزة ال تزاؿ مليئة
داقما ابلسخرية كادلراكل
كالصراعات،
اإلنسانية
كسوؼ تنفجر داقما.
ج .األسلوب
استخدـ ادلؤلف يف ىذا
البيت أسلوب اإلطناب
ابلتوكيد كاجملاز .كثَتا ما
يستخدـ اإلطناب ابلتوكيد
لتأكيد التعبَتات كتضغيطها
كتقويتها .كأما اجملاز فهو
أسلوب اللغة عن كصف
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ظاىرة أك حادثة يتم سكبو
عرب الكلمات .كىي أم
أسلوب اإلطناب ابلتوكيد
كاجملاز كما تضمنت يف
الرعر "صمت من أجل غزة
كما يف آليت:
ليس الزمن يف غػزة اسًتخاء
كلكنو اقتحاـ الظهَتة ادلرتعلة..
ألف القيم يف غػزة زبتلف ..زبتلف..
زبتلف..
القيمة الوحيدة لإلنساف احملتل ىي مدل
مقاكمتو لالحتالؿ
ىذه ىي ادلنافسة الوحيدة ىناؾ.
د .القافية
القافية ىي تركيب
الكلمات يف كل سطر يف الرعر.
حدث مرارا يف الرعر كوف تكرار
الكلمة كاألصوات ادلعينة إلنراء
كحدة ادلعٌت كاجلماؿ .كالقافية
ىي مساكاة الصوت بُت اجلمل.
قاؿ كريوسودرمو أف القافية يف
الرعر تنقسم إىل ثالثة أقساـ:
القافية يف الصوت ،كالقافية يف

12

الوي  ،كالقافية يف التعلي
(كريوسودرمو.)42 :1993 ،
إذا نظران النص األصلي
بلغتو العربية ،ففي الرعر "صمت
من أجل غزة" حملمود دركيش كجد
الباحثاف أف القافية ادلستخدمة ىي
القافية ادلفتوحة كىي كوف الكلمة
أك مقط الكلمة األخَت حرفا
صاقتا .الصاقت يف العربية إما
احلركة كإما احلرؼ .ففي جانب
احلركة ،استخدـ ىذا الرعر يف
احلركة األخَتة الفتحة (ي) كالكسرة
(ي) .كيف جانب احلركؼ استخدـ
ىذا الرعر حرفُت صاقتُت كمها
الياء (م) كاأللف (ا) .كيف جانب
حرؼ األخَت يف كل سطر فما
استخدـ ىذا الرعر القافية
ادلفتوحة كحدىا بل القافية ادلغلوقة
أيضا كىي كوف الكلمة أك مقط
الكلمة األخَت حرفا صامتا .كىذا
منظور من كل سطر لو أخَت
سلتلف .فمن األحرؼ الصامتة
ادلوجودة يف ىذا الرعر ىي :ادليم
(ـ) كالفاء (ؼ) كالتاء ادلربوطة (ة)
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كالنوف (ف) كاذلاء (ق) كالراء (ر)
كالواك (ك) كالالـ (ؿ) كالكاؼ
(ؾ) كالعُت (ع) كالداؿ (د)
كاجليم (ج) كالباء (ب) كالضاد
(ض).

ه .اختيار اللفظ
اختيار اللفظ ىو اختيار
نوع ادلفردات ادلوافقة ابدلويوع،
كمضموف الرعر ككذا ابلرأم
استخدمو ادلؤلف .مثل األلفاظ:
حبر ،كاالنساف ،كاختلف البلد،
كالصورة ،كحلم ،كدـ ،كالعدك
كغَتىا ال ديكن ذكرىا تفصيليا.
اختيار اللفظ ادلستخدـ عند
ادلؤلف قد كاف ابألراء اراد
ادلؤلف اظهارىا.
ككذا يف اختيار العنواف
"صمت من أجل غزة" .استخداـ
لفظ "صمت" اختاره ادلؤلف
فضال عن لفظ اذلدكء أك
السكوت أك الوحدة أك األخرس
أك العزلة .بدكف كجة احلاؿ،
اختيار كلمة "صمت" لو القصد،
كاذلدؼ كالوعظ ادلفهوـ ،ألف معٌت

ىذه الكلمة أشهر يف السماع
كالقريب من القارقُت حىت تظهر
القرب السيكولوجي بينهم.
و .اإلشعار
ىناؾ عدة اإلشعار
أكالرسالة اراد اف يقدمها
زلمود دركيش يف شعره،
منها:
 )1حاكؿ ادلؤلف إليقاظ
كعي اجملتم العودلة
خاصة يف بالد العرب
إلقامة العمل يف
االىتماـ اباليطهاد
كالصراع البررم الواق
يف فلسطُت.
 )2اراد ادلؤلف لترجي
احلماسة الوطنية ألىل
غزة يف اجلهد كالتضحية
لًتقية كرامة كطنهم من
حصار اسراقيليُت.
 )3أ ّكد ادلؤلف بوجود
اإلقامة كاحلماية حلقوؽ
اىل غزة ادلعتدل عليها
مرارا ألجل ايطهاد
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اإلسراقيليُت إىل أىل
غزة.

 .2حتليل العناصر اخلارجية يف الشعر
"صمت من أجل غزة"

أ .مفهوم احلقيقة اإلنسانية
احلقيقة اإلنسانية نتيجة من أنرطة
اإلنساف كأفعاذلم ظاىراي أك
شفهيا .احلقيقة اإلنسانية اليت
تظهر مجي أنواع األنرطة البررية
يف شكل منتجات اجتماعية
كسياسية كتواصلية كثقافية ىي
األساس الالىويت ذلذه النظرية.
تكوف احلقيقة ادلادية كثَتة يف
العمل األديب يف شكل نوع ظاىر
ديكن مالحظتو كالرعور بو
كالتقاطو ابحلواس اخلمس .مثل
ادلباين كالروارع كىيكل ادلدف
كغَتىا .أما احلقيقة غَت ادلادية ىي
نوع اآلراء كاألفكار ادلويوعية
تنرأ غالبنا من الوعي الذايت
لإلنساف.
عرض دركيش مجي
حقاق أحواؿ اجملتم يف شعره
"صمت من أجل غزة" أم البلد
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كمويوعها .رسم فيو األحواؿ
احلقيقية عن عنف أىل غزة ربت
االيطهاد كالظلم من يهوديُت.
فمثل مفهوـ احلقيقة اإلنسانية
ادلوجودة يف ىذا الرعر ىي:

منذ أرب سنوات كحلم غػزة
يتطاير شظااي قذاقف
ال ىو سحر كال ىو
أعجوبة ،إنو سالح غػزة يف
الدفاع عن بقاقها كيف
استنزاؼ العدك

شرح يف تلك األبيات
ادلراكل اإلنسانية كالصراعات يف
غزة .حاكؿ سكاف غزة الرد على
اإلسراقيليُت ابلقصف كتنفيذ
التفجَتات االنتحارية .كما يويح
ادلؤلف أف الواق الذم حيدث يف
غزة ليس كذبة .ككانت أيضا
احلقيقة اإلنسانية يف األبيات
التالية:
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كيسعى إىل إغراقها يف البحر
أك يف الصحراء أك يف الدـ.
من ىنا حيبها أقارهبا
كأصدقاؤىا على استحياء
يصل إىل الغَتة كاخلوؼ
أحياان.
ألف غزة ىي الدرس الوحري
كالنموذج
ادلررؽ لألعداء كاألصدقاء
على السواء.

ظهر من تلك األبيات أف أحواؿ غزة
العنيفة يف اثناء الصراع مثل حدكث
التجرًن كااليطهاد كالقتل من
اإلسراقيليُت .يصور ادلؤلف بويوح حقيقة
الوحرية حيث يبدك أف حياة سكاف غزة
ال معٌت ذلا عند اإلسراقيليُت .يعاملوهنم
معاملة غَت إنسانية .قُتلوا بدفنهم أحياء يف
الرماؿ كإلقاقهم يف البحر .كيعرب ادلؤلف
أيضا احلقيقة اإلنسانية عن الظلم أصاب
بغزة كعدـ التعاطف أك اإلحساس
كاالىتماـ من البالد العربية األخرل بالد
العامل اباليطهاد الواق يف غزة .كىي
ظاىرة من األبيات اآلتية:

مل تتحوؿ ادلقاكمة يف غزة إىل
كظيفة كمل تتحوؿ ادلقاكمة يف
غزة إىل مؤسسة.
مل تقبل كصاية أحد كمل تعل
مصَتىا على توقي أحد أك
بصمة أحد.
من األبيات السابقة ،ظهر
أف ادلؤلف بعَت نط يتساقل
عن تعاطف بالد العرب
كاىتمامهم بظلم أصاب غزة
يصور يف ىذه األبيات
مراراّ .
كم زلزف كعنف أحواؿ غزة
حيث جياىدكف ابنفسهم
بدكف الدفاع من البالد
األخرل ككذا بالد العرب
القريبة منها.
كل األمثلة السابقة نوع
ظاىرم من احلقيقة اإلنسانية
الواقعة قي مسكن الراعر كحده.
ب .مفهوم ادلوضوع اجلماعي
ادلويوع اجلماعي ىو
كحدة كنراط تركلو رلموعة من
األفراد ،كىي حقيقة إنسانية
كمويوع فردم .حدثت احلقاق
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البررية بسبب السلوؾ الذم
جيعل البرر كالفاعل .ىنا يصبح
ادلؤلف فاعال حينا يف اجملتم .
لذلك ،يف دراسة األعماؿ
األدبية ،ال ديكن امهاؿ ادلؤلف
للحصوؿ على جوىر ادلعٌت التاـ
بركل عاـ ،يبدك أف
سبثيال للصراع
ادلؤلف يصف
ن
احلادث بُت اجملموعتُت الرقيسيتُت،
أم سكاف اإلسراقيليُت ،كىم
رلموعة مدنية تريد االستمرار يف
السلطة .كسكاف غزة ،كىي
رلموعة مضطهدة .عند نظرية
كارؿ ماكس ،ظهر عدـ مساكاة
اجتماعية كايحة بُت اإلسراقيليُت
كغزة ،حيث توجد فرقة قمعية
كمضطهدة .صورة الواقعة عن
ادلفهوـ اجلماعي ادلوجودة يف ىذا
الرعر ىي:

قد ينتصر األعداء على غزة
كقد ينتصر البحر اذلاقج على
جزيرة قد يقطعوف كل
أشجارىا
قد يكسركف عظامها
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قد يزرعوف الدابابت يف
أحراء أطفاذلا كنساقها
كقد يرموهنا يف البحر أكالرمل
أك الدـ كلكنو

يف قطعة البيت الساب
كصف زلمود دركيش أيضان
كيف أ ّف تفوؽ العدك أم
إسراقيل تستطي كسر عظاـ
سكاف غزة كقتل أطفاذلم
كأمهاهتم كرميهم يف البحر أك
دفنهم يف الرماؿ ،لكن غزة لن
ظل
سبوت أبدان ،كاف ركح غزة ّ
أف تولد بوالدة األطفاؿ من
رحم أمهاهتم ،كسيستمركف
يف إجياد طريقة أبم شكل من
األشكاؿ للحصوؿ على
حقوقها حىت ابالنتحار
كادلوت ،ألهنا طريقة كحيدة
لغزة يف ربقي قيمة حياهتا.
كاف شعر "صمت من
أجل غزة" ليس الرعر
الوحيد يقص عن االحواؿ
احلقيقية يف الصراع احلادث
بفلسطُت .دركيش شاعر
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فلسطيٍت يدعو من خالؿ
كتاابتو إىل شكل من
أشكاؿ اجلهاد برجاعة
كجرأة للدعوة إىل جهاد
الرعب الفلسطيٍت دلواجهة
فعلو
الذم
الظلم
اإلسراقيليوف .ىذا الرعر
ألفو زلمود دركيش بناءن على
إنسانيتو حوؿ ما شعر بو
كالحظو كفكر فيو .ألف
داقما
األديب اجليد سيصوت ن
كينقش كيعكس كيصف
األحواؿ االجتماعية يف بيئتو.
كىذا ما يدكـ زلمود دركيش
يف إنراء أعمالو.
ج .رؤية العامل
ىذا ادلفهوـ جسر رابط
بُت العمل األديب كسكاف
اإلجتماع كالعامل اخلارجي كتبو
ادلؤلف يف ترتيب كل أبياتو .ىذا
ما فعلو دركيش ،حياكؿ التعبَت
عن اإلشعار كالرسالة ادلخفية يف
شعره .مازاؿ دركيش مسؤكالن عن
األشعار اليت كتبها .ألنو ،يف

كتابة أشعاره ،حلل احلقاق  ،مث
خيلط بُت االستنتاجات اليت أتيت
من الوىم ،كليس رلرد االستنتاج.
الرعر "صمت من أجل
غزة" ىو كعي دركيش كرلموعتو
االجتماعية يف الدفاع عن فكرة
األحداث اليت ركنت الصغَتة
كالضحااي للسلطة كاحلصوؿ على
أم محاية قانونية .بدأ دركيش
قصيدتو بويوح ابلتعبَت عن حياده
إىل الرعب الفلسطيٍت .أف
الرعب ال يكوف مضطهدان كأف
االستقالؿ ال يلزـ للحكومة
كحده.
من ىنا يفهم أف نظرة
ادلؤلف للعامل تعرب عن حياده
للرعب الفلسطيٍت يف مواجهة
يرتكبو اإلسراقيليوف
القم
إف
للغاية.
االستبداديوف
اإلسراقيليُت ادلستبدين يتسببوف يف
قدر كبَت من ادلراكل اإلنسانية
اليت تضر برفاه الرعب
الفلسطيٍت .كربدد نظرة ادلؤلف
للعامل موقف دركيش كجزء من
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اجملموعة االجتماعية مؤيدة للناس.
ش ّكل زلمود دركيش كمجاعتو
االجتماعية كعيان ابحلقيقة النسبية،
كأف تلك احلقيقة ليست جملموعة
من الناس.

د .مفهوم الفهم – التفسري
يف ادلناىج الدايلكتيكية،
عرض جولدماف مفهومُت مها
"الفهم  -التفسَت كاجلزء الكامل".
الفهم ىو تطوير العناصر ادلادية
يتم الًتكيز كالدراسة عليها .أما
التفسَت فهو زلاكلة للجم بُت
ادلكوانت اذليكلية األكس  .يف
احلقيقة ،تعريف مفهوـ "الفهم –
التفسَت" متعل دبفهوـ "اجلزء
الكامل" .تقدر نظرية البنيوية
اجلنتيكية أف العمل األديب ال
يقتصر على أمر لو بنية خال ،
ضا ملف من
كلكن ىناؾ أي ن
(العوامل
أخرل
جوانب
االجتماعية) يف عملية كتابة
اإلنراء .ىذا ادلنهج يرل العمل
األديب كسيلة جلم ذليكل
الداخلي كاذليكل اخلارجي.
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يف الرعر "صمت من
أجل غزة" حملمد دركيش ظهر
بصريح كجود العوامل الفردية
كاالجتماعية .فأما العوامل الفردية
ادلصورة من ذاؾ الرعر نوع شعور
ّ
ادلؤلف عن احلقيقة اإلنسانية ال
هناية ذلا .لذالك ،حاكؿ ادلؤلف
إلبالغ مجي نوع الرسالة كاإلشعار
للقارقُت .كأما العوامل االجتماعية
ادلتضمنة يف ذاؾ الرعر شعور
اىتماـ ادلؤلف أبحواؿ اجملتم
حولو.
اإلختتام
ابإليافة إىل نتيجة البحث من التحليل،
فوجد الباحثاف العناصر العناصر الداخلية
كاخلارجية من الرعر.
 .1العناصرالداخلية يف الشعر
"صمت من أجل غزة حملمود
درويش
ادلوضوع :ادلويوع طرحو الكاتب
عن صمت اجملتم العريب كاجملتم الدكيل
على حدة العنف كادلراكل اإلنسانية يف
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فلسطُت ،كنضاذلم الوطٍت للدفاع عن
حرمتهم كأريهم من قبضة إسراقيل.

أسلوب اللغة :األسلوب اللغوم
استخدمو الراعر يف شعره ىو أسلوب
اللغة الرمزية ،كىو عبارة عن تصوير حدث
أك ظاىرة يتم تصويرىا ابلكلمات كأسلوب
اللغة ادلتكرر (التكرار) .يستخدـ التكرار
لتقوية التعبَتات كالتأكيد عليها ،ككذلك
إلظهار أمهية الكلمة اليت تتكرر.

القافية :القافية ىي تكرار نفس
الصوت يف الرعر لزايدة مجاؿ القصيدة.
إيافة إىل ربليل البياانت ،كجد أف ىناؾ
القافية ادلفتوحة كالقافية ادلغلوقة.
اختيار اللفظ :اختيار اللفظ ىو
اختيار نوع ادلفردات ادلوافقة ابدلويوع،
كمضموف الرعر ككذا ابلرأم استخدمو
ادلؤلف ،فإف الكلمات اختارىا الراعر يف
ىذه القصيدة بسيطة للغاية ،ابألسلوب
الراق (أم الكلمات العادية ،كاكلمات
اليومية كالكلمات يسهل فهمها عند عامة
الناس) كمثل :الصورة ،كالبلد ،كالعدك،
كاللحم .كما كاف اختيار العنواف صمت
من أجل غزة ،فإف كلمة صمت
مستخدمة من استخداـ كلمة

دبعناىاكمثل :سكوت ،ككحدة ،كأخرس،
كىدكء أك عزلة .أما ابإليافة إىل ادلعٌت،
فإف اختيار كلمة صمت حيتوم على
رسالتها اخلاصة ،كمعٌت ىذه اجلملة
مألوؼ أكثر ليتم مساعو يف اجلملة كيعطي
انطباعا عن تقارب عامل النفس بُت الراعر
ن
كالقارئ .لذا فإف الرجاء يف استخداـ ىذا
األسلوب يف كلمة صمت ىو أف يكوف
لدل رلتم القراء مقاربة ركحية من
ادلؤلف.
اإلشعار :اإلشعار الواردة يف
الرعر "صمت من أجل غزة" ىي:
 )1حياكؿ الراعر إيقاظ اجملتم العريب
كاجملتم الدكيل كانتقادىم لصمتهم عن
حدة العنف كادلراكل اإلنسانية يف
فلسطُت.
 )2يريد الراعر التعبَت عن محاسو يف
الوطٍت ك النضاؿ الوطٍت ألىل غزة يف
الدفاع عن حرمتهم كأريهم من اذلجمات
كاالعتداءات اإلسراقيلية.
 )3يؤكد الراعر على احلماية كتعزيز
احلقوؽ اإلنساننية لسكاف غزة الكثَت
انتهاكها بسبب االستعمار اإلسراقيلي حنو
سكاف غزة.
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 .2العناصرالداخلية يف الشعر
"صمت من أجل غزة حملمود
درويش
مفهوم احلقيقة اإلنسانية :يف يف الرعر
"صمت من أجل غزة" ،يرمل الراعر
كل احلقاق اإلنسانية تدكر حولو،
كاستخدـ الدكلة كمويوعها .ككصف
احلقيقة اإلنسانية اليت \ ربدث عن
مركلة البؤس كالقم كالعنف من اإلنساف
يف بالده .كجهة النظر ادلعرب عنها يف ىذا
اشاعر ىي بكيفية اإلجتماعية ،كليست
فردية من الراعر .فمفهوـ احلقيقة
اإلنسانية يف ىذا الرعر كايح جدا من
كل من اجلمل يف أبياتو ،مثل:

قد من ىنا يكرىها العدك حىت القتل.
كخيافها حىت اجلردية.
كيسعى إىل إغراقها يف البحر أك يف
الصحراء أك يف الدـ.
من ىنا حيبها أقارهبا كأصدقاؤىا على
استحياء يصل إىل الغَتة كاخلوؼ أحياان.
ألف غزة ىي الدرس الوحري كالنموذج
ادلررؽ لألعداء كاألصدقاء على السواء.
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ىذا ىو ادلثاؿ من احلقيقة اإلنسانية
الواقعة حوؿ الراعر.

مفهوم ادلوضوع اجلماعي:
إبيافة إىل ادلويوع اجلماعي يف الرعر،
يبدك يف العاـ أنو يصف سبثيل رلموعتُت
كبَتتُت تصارع بعضهما بعضا .تتكوانف
من اجملتم اإلسراقيلي ،كمها يف احلقيقة أىم
اجملموعات اليت ال تريد أف هتزـ .كرلتم
دكرا أدىن .شعر
غزة يف ذاؾ الرعر يلعب ن
"صمت من أجل غزة" ىي كاحدة من
األشعار الكثَتة ربتوم على األفكار حوؿ
احلقاق اإلنسانية يف الدكلة الفلسطينية.
فتم توييح ادلفهوـ ادلويوع اجلماعي يف
ّ
ىذا الرعر بويوح شديد من كل مجلة،
مثل:

قد ينتصر األعداء على غزة
كقد ينتصر البحر اذلاقج على جزيرة قد
يقطعوف كل أشجارىا
قد يكسركف عظامها
قد يزرعوف الدابابت يف أحراء أطفاذلا
كنساقها
كقد يرموهنا يف البحر أكالرمل أك الدـ
كلكنو.
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كتب الراعر ىذا الرعر حسب ما شعر
بو ،كاىتم بو كفكر فيو .كألقى ىذا الرعر
حسب إنسانيتو ،ألنو كاف جزءنا من
مويوع شعره الذم الحظ ىذه احلقاق
مباشرة.

نظرة العامل :ىو ادلفهوـ يربط بُت
األعماؿ األدبية كالناس حوذلم ابلعامل
اخلارجي من خالؿ سلسلة من الرعر
كتبو الراعر يف كل بيت .كىذا ما فعلو
زلمود دركيش ،فقد أراد أف ينقل الرساقل
ادلخفية يف شعره .تكرف نظرة ادلؤلف
للعامل عن احنيازه إىل الرعب الفلسطيٍت
دلواجهة االيطهاد الذم ديارسو
اإلسراقيليوف االستبداديوف .اإلسراقيليوف
الذين دييلوف إىل االستبداد يتسببوف يف
العديد من ادلراكل اإلنسانية اليت تضر
برفاىية الرعب الفلسطيٍت .ربدد نظرة
عامل ادلؤلف مكاف دركيش كجزء من
اجملموعة االجتماعية مؤيدة للناس .نرأ
زلمود دركيش كفئاتو االجتماعية على
الوعي ابحلقيقة النسبية ،كىي أف احلقيقة
ال تنتمي جملموعة من الناس كحدىم.
مفهوم الفهم-التفسري :التفسَت
دلضموف الرعر "صمت من أجل غزة"

حملمود دركيش كصف بويوح عن العوامل
االجتماعية للمجتم كالعوامل الفردية.
فالعامل االجتماعي الوارد فيو ىو قل
ادلؤلف من الظركؼ االجتماعية حولو
بسبب ادلراكل اإلنسانية اليت مل يتم حلها.
كأما العوامل الفردية اليت تظهر يف الرعر
ىي ِمرآة ألفكار ادلؤلف كمراعره عن
ادلراكل اإلنسانية اليت ال تتوقف يف بالده.
حيث يتم تركيل الرسالة اليت يريد ادلؤلف
إيصاذلا إىل القراء كركل من أشكاؿ
نظرة العامل حوؿ عملو.
ادلراجع وادلصادر
Teori

2012.

cet.5.

Sastra,

Pustaka

)(ed.

Jabrohim

Penelitian
(Yogyakarta:
Pelajar).

Kaelan. 2012. Metode Penelitian
Interdisipliner
Budaya,

Kualitatif

sosiologi,

bidang

Filsafat, Seni, Agama, dan
(Yogyakarta:

Humaniora.
Paradigma).

Khairurrijal, Fahmi dan Nuruddin.
Pendidikan

Nilai

2014.

دراسة بنيوية جنيتيكية في الشعر "صمت من أجل غرة" ملحمود درويش عند نظرية لوسيان غولدمان

21

Vol. 2 No.1
XIII).Yogyakarta:

Pustaka

Pelajar.

Dalam Syair Imam Al-Syafi’I
(Kajian

Rosyidi, M. Ikhwan dkk. 2010.
Analisis

Teks

Sastra.

Sahidillah, Muhammad Wildan dan
Rahaya, Ivana Septia. 2019.
Fakta Kemanusiaan dalam
Kumpulan

Puisi

Pandora

Karya Oka Rusmini (Kajian
strukturalisme

Genetik).

Dalam

Seminar

Prosing

Nasional
Sastra

Linguistik

Jurnal

Arabiyat Pendidikan Bahasa
dan

Kebahaaraban.

Vol.1. No. 2. Hal. 181-194.
Kurniawan,

Heru.

2012.

Teori,

Metode, dan Aplikasi Sosiologi
Sastra. (Yogyakarta: Graha
Ilmu).
Lastari, Annisa. 2017. Pandangan
Dunia

Pengarang

dalam

Kumpulan Puisi Blues untuk

(SEMANTIKS).

Bonnie karya Renra (Kajian

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian
Kualitatif,

dan

R&D. (Bandung: Alfabet).
Victorius Aries Siswanto. 2012.
Strategi dan Langkah-langkah
Penelitian.

Dalam

dan

Univeristas Negri Surakarta.

Kuantitatif,

Genetik).
Arab

(Yogyakarta: Graha Ilmu).

Strukturalisme

(Yogyakarta:

strukturalisme

Dalam Jurnal Pendidikan
Bahasa

Wiryosudarmo. 1993. Teori Sastra.
(Jakarta: Dunia Pustaka).

dan

Sastra

Indonesia. Vol. 1. No. 1. Hal.
63-79.
Moleong.

2002.

Metodologi

Penelitian
(Bandung:

Graha Ilmu).

Genetik).

Kualitatif.
PT

Remaja

Rosdakarya).
Pradopo, R.D. 2010. Pengkajian
Puisi.

(Yogjakarta:

Gadjah

Mada University Press).
Ratna, Nyoman Kutha. 2015. Teori,
Metode dan Teknik Penelitian
Sastra

(Cetakan

MUHDIE AMIR KARIM, JAUHAROTUL FIRDAUS

22

