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 مصتخلص البحث

 ؤل٘ها  "واخدة شجسة شخف ل٢ل" ٛـحرة  ٛـت فى اإلأاشي  ؤهىاَ وؿٙ بلى البدث هرا يهدٖ

جـّىز  الُىمُت و للحُاة جىّ٘ التي اإلأاشي  جخلمً ألنها الٜـت و ازخاز الباخث هره لظتري، دًىي 

إن ًُ الٜـت هره
ّ
 جداو٤  التي  ذاث ؤشجاز زأؿت باهدوهج ومدًىت ُأمت، بهدوهِظُا في اإلادن ػ

ص الىؿ٘ي ال١ُ٘ي البدث هرا ُاؿمت. و  لخ٢ىن   بمداوالث ػتى ت بلى ًٟس  اإلأاشي  ؤهىاَ مِٗس

 ل٢ل" ٛـحرة ٛـت هّف  هي ألاطاطُت البُاهاث ومـادز .املجمَى ججاه وؤثازها و زائها وؤطباب

ت البُاهاث ومـادز ،"واخدة شجسة شخف و  .البدث  بهرا التي جخِلٝ ال١خب هي الثاهٍى

ٜت اطخسدمذ   وهي وهىبسمان مُلع همىذج البُاهاث ٟما اطخسدم  وال١خابت لجمّ الٜساءة هٍس

سق البُاهاث، جـيُٙ البُاهاث، حمّ ووؿل الباخث بلى هدُجت جٜى٤ بن . والاطخيخاج البُاهاث، ُو

وحىد اإلأاشي ألطباب جخِلٝ بإمىز شخـُت مثل الهّمت، و ألامىُت، والُِٜدة. و ؤطباب جخِلٝ  ( 1)

مسآء 
ُ
بالخِامل بحن الىاض وبُئخه مثل الِالٛت بحن ؤُلاء الِاثلت، والىالدًً بإوالدهم، و ألا

 الص ( 2بمجخمِاتهم، وخّب الىهً،)
ّ
ت إلاهمت جسة وؤطباب وحىد اإلأاشي بظبب ٛلت اوُِاغ املجمُى

ت ، 3في خُاتهم الُىمُت، ) و الخ٢اٗل لحٍ٘  ( و اثأز اإلأاشي املحبت للبُت ل٢ل ؤٗساد املجمُى

ظُجحن حر ؤٟو ت لصزَ الصجسة ولى واخدة لخٗى بت املجمُى  .ألاشجاز لالطخ٘ادة منها و ٓز

 
 اإلأصي، ػ٢ل، طبب، آثاز، ألادب الاحخماعي الكلمة الرئيصية:

 

 مقّدمة

الخىاهس الري ًىّحه بلى الّٜساء ُٗما ًخِلٝ بظلٞى الىاض مً خا٤ اإلأصي قى ألادب هى 

لب، اإلأصي قى ألادب ًى١ِع ُلى  خظىه وطِئه في املجخمّ، بٜـد ًّٜدم ُلى طلٞى بًجابُه. في ألٓا

(. واإلأصي قى ٠ل ألادب، في الٜـت 321، ؾ. 2112مِِؼخه، مً خا٤ خٝ مِِؼخه )هىز ُٓاهخىزو، 

حىده بال ػ٣. وذل٣ آحى ؤثس بًجابي للّٜساء في مداطبت الى٘ع. اإلأصي قى الٜـحرة ؤو في الؼِس و 

. وبرل٣ بذا (322، ؾ. 2112)هىز ُٓاهخىزو، تي بطخلمها الّٜساء، ًسػد بلى الُٜام الحظىت ألادب ال

مت، ال ٌِني ؤن اإلاالٙ ؤػاز بلى الّٜساء ؤن  ٠ان ألادب، ػِسا ؤو ٛـت ٛـحرة، اًهس الظلٞى ٓحر ال١ٍس

 ذل٣ الِمل. ًِ٘ل
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اإلأصي فى الٜـت، ُىد ُٟني، ًٜـد إلٛتراح اإلاخِلٜت باألزالُٛت، والتي ؤن ًم١ً الّٜساء ؤن 

ًّ اإلأصي التى جخِلٝ بمؼا٠ل الحُاة، مثل اإلاىٛٙ،  ًخسدها )وج٘ظحرها( مً الٜـف. واإلاالٙ ًم

، وآلدب)هىز ُٓاهخىزو،  لخٜدًس طلٞى (.  وؤما ألازالُٛت ؤؿبدذ مُِاد 321، ؾ. 2112والظلٞى

ٝ بحن الحٝ  الصخف. ُىدما ٢ًىن الصخف لدًه ألازالُٛت الحظىت، ط٢ُىن ٛادزا ُلى جٍ٘س

س في ه٘ع ؤلاوظان.  والباهل، بحن الحظً والظىء. وهره ؤلاطخواُت مدخاج ؤن جوٍى

ىد ُوْوجى،  ( 1(: )67، ؾ. 2114ألادب الجُدة ًمخل٣ الىكاثٙ ٠االخالي )طىدًىا، ُو

( حِلُم، وهي ًلُٙ اإلابادت وحصجُِاث، وألادب ًسجى بو١ِع ُلى 2باالدظلُت. )مظّسة، وهي جخمخّ 

هاخُت التي ًاحي الخِلُماث. وألادب آحى اإلأصي في ٠ل ٠لمخه، وهره اإلأصي ج٢ىن ػيئ مهم في ألادب. 

لب منهم ًـٖس ًُ خاحت الِامت مً ؤحل  س السئٍت. وألٓا واإلاظخجّداث، ٠إّن ٌٔس الىاض في جٍٜس

ى٘ع. اخُاها، ًدلل ٠ل ػيئ لبلْى مساده و ًـٖس ًُ ُٛمت ألازالُٛت. وهره الىٜوت خاحت ال

يبغي ؤن ٢ًىن  ِخـم بُٜمت ألازالُٛت. ٍو ؤؿبدذ مؼ٢لت حدا بلى وهىىا، الىهً مؼهىز بثٜاٗخه، َو

اث  ت ألاطباب بظبب ألاٛو جب ُليهم ؤن ٌُِد ٜٗدث اإلاِىٍى ػبان الُىم ُالم بهره الىٜوت، ٍو

ٜتهم. ٟ ٜت ًم١ً ألاطباب ؤن ٌظلم اإلأصي في بوٍس مثل ١ًخب الؼِس ؤو الٜـت، ألن بهره الوٍس

 ٟخابتهم. ٟمثل الٜـت الٜـحرة " ل٢ل شخف شجسة واخدة " لدًىي لظخازي.

ثم مً هره الخلُ٘ت البدث ًإٟد الباخث في ازخُاز اإلابدث اإلأصي في ٛـت الٜـحرة "ل٢ل 

ت ألادب ؤلاحخماُُت. وهره الٜـت الٜـحرة شخف شجسة واخدة" لدًىي لظخازي مً زال٤ ه ٌٍس

ممخّ حدا للبدث، ألن ٗيها ًخلمً اإلأصي. وهدً هٜدز ؤن ًداطب الى٘ع بٜـت الٜـحرة "ل٢ل 

ٜت ًصزَ ألاشجاز  لدًىي لظخازي شخف شجسة واخدة"  لبىاء بِئت ؤلاهدوهِظُا الجمُلت، بوٍس

از حّٔحر الؼإن مدًىت بىدوهج في الؼاَز الٔىُت مً ال٘ىاثد.  ٟخبذ دًىي لظخازي هره الٜـت إلزب

باطدُىز. في الٜدًمت باطدُىز هي الؼاَز ألازلس والبازد، ول١ً ألان ؤؿبدذ الؼاَز اإلاصدخم، 

ً خىلها.  والحاّز، واإلاىخؽ. ألن املجخمّ والح٢ىمت ٛد ٛوِذ الىسلت اإلاٍص

ت ألادب ؤلاحخماُُت، ختى الباخث ممخ ّ لبدث وهره وهره الٜـت الٜـحرة ًخِلٝ بىٌٍس

ت ألادب ؤلاحخماُُت. اطدىد بلى زلُ٘ت البدث، طِبدث الباخث بلى  الٜـت الٜـحرة باطخسدام هٌٍس

، ما هي ؿُٔت اإلأصي في ٛـت الٜـحرة "ل٢ل شخف شجسة واخدة" لدًىي لظخازي.؟ هره اإلاظاثل:

ا جإثحر مً ما ؤطباب وحىد اإلأصي في ٛـت الٜـحرة "ل٢ل شخف شجسة واخدة" لدًىي لظخازي.؟، م

 ٛـت الٜـحرة "ل٢ل شخف شجسة واخدة" لدًىي لظخازي.؟.

 

 أخالقية.

ألازالُٛت في ٛامىض الِلمُت بمِنى باهً، آدب، ألازالُٛت الِالُت، والصخف الري ً٘لل 

ُىض ودخالن،  ِٗ (. واما حٍِسٙ ألازالُٛت في الِامت هي جخ٢لم ًُ ُمل 489، ؾ. 2111ؤزالٛه )

بحن الحٝ والباهل. وؿ٘ت زؤي الصخف ًُ ُمل الحظىت والظِئت  الحظىت والظِئت، وجخ٢لم
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وظبُا، ألن اُخماد الصخف ًُ الحظىت مسخل٘ت. اخُاها، هجد الصخف الري ٌِخمد ؤن ُمل 

س مً ٛبل مِِؼخه)هىز 
ّ
لب، زؤي الصخف ًُ ألازالُٛت مخإث الحظىت ِٟمل الظِئت. وفي ألٓا

 (.321-321، ؾ. 2112ُٓاهخىزو، 

( ألازالُٛت اإلاظخسدم في خُاة ؤلاحخماُُت.ألادب 1ز ألازالُٛت باثىحن، وهي: )وفي ألادب ًـى 

( ألازالُٛت اإلاثحر 2ًبرش الِالٛاث بحن الىاض لظّد خاحخه، هي الحاحت ؤلاحخماُُت في خُاة الُىمُت. )

لب هره ألازالُٛت مخإثس بِىـس الصحـُت  إلخخ٘اي الى٘ع ًُ بِئت ؤلاحخماُُت، وفي ألٓا

 (.81-79، ؾ. 2113ازا، )بًىدازطى 

 
 املغزي.

ٟخب الٜـاؾ في ٟخابخه لُٜدم همىذج الحُاة اإلاثالُت، والخُا٤ ًدخىي جوبُٝ ألازالُٛت 

خباز مً الصحف  بما ًُ الخدمل ؤو الظلٞى الصخف في خ٢اًخه. ولرل٣ ًسجى الّٜساء ؤزر بِحن ؤلُا

، ؾ. 2112وألاػِاز )هىز ُٓاهخىزو، اإلاـىز فى ٠ل الح٢اًت. وألازالُٛت في ألادب مىٌىز ٠األاماهت 

(. ألادب والخُا٤ ما شا٤ ًّٜدم اإلأصي اإلاِلٜت بـ٘ت الـالح ؤلاوظاهُت، وهره الخُا٤ ؿ٘خه 321

لب، الخُا٤ اإلاّٜدم اإلأسي الِمىمي خُٜٜخه مظمىح بِمىمي ؤًلا.  ُالمي. وفي ألٓا

اإلاِِؼت ًُ ُٛمت الحُٜٜت. وفي الٔالب، اإلأصي في ألادب بو١ِع ُلى مِِؼت الّسواجي، 

د ؤن ٌظلم هره اإلاُِِؼت بلى الّٜساء، اإلأصي فى ألادب، ُىد ُٟني، ًٜـد إلٛتراح اإلاخِلٜت  والسواجي ًٍس

، ؾ. 2112باألزالُٛت، والتي ؤن ًم١ً الّٜساء ؤن ًخسدها )وج٘ظحرها( مً الٜـف )هىز ُٓاهخىزو، 

د بلى ػيئ الحظىت )هىز ُٓاهخىزو، (. وؤما اإلأصي ؤو الح١مت اإلاخىاو٤ مً ألادب 321 ـّ ما شا٤ ًٜ

(. بذا، بذا ٠ان ألادب ًّٜدم الخدمل وطلٞى الصخف اإلاِاٟع، ٗال ًسجى الّٜساء 322، ؾ. 2112

ملحاٌٗت ُلى ما ًـىز الّسواجي في ٟخابخه. و الّسواجي ًّٜدم بلى هره الخدمل والظلٞى بٜـد ًبلٕ بلى 

سجى  الّٜساء ؤن ًإخر اإلاىِ٘ت والِبرة مً جل٣ الخدمل والظلٞى الصخف الّٜساء ٠ي ال ًدبِىن بليها. ٍو

 اإلاِاٟع.

وخُٜٜت ألازالُٛت ج٢ىن مً اإلاظاثل ال مخىاه ُٗه، هي ج٢ىن مً حمُّ اإلاظاثل ؤلاوظاهُت في 

الحُاة. ومجمل الحُاة ؤلاوظاهُت بمخاش بمظإلت ُالٛت الىاض بى٘ظه، و ُالٛت الىاض بصحف آزس 

الٛت الىاض بسّبه )هىز ُٓاهخىزو، في ؤلاحخماُُت، ٟم -323، ؾ.  2112ثل ُالٛخه مّ بِئت خىله، ُو

324.) 

 
 ألادب إلاجتماعية.

وألادب ؤلاحخماعي هى الِلم الري ًجمّ بحن ُلم ؤلاحخماعي وألادب، وؤما ألادب ؤلاحخماعي 

ص ُلى ملمىن ألادب، بما مً ٓسكه ؤو ػيئ 
ّ
ً، هى الِلم ؤلاحخماعي الري ًٟس ٍس ل٣ُ و ٍو ُىد ٍو

ىد 45، ؾ. 2113اللمني في ألادب، ٌِني ػيئ اإلاخِلٜت مّ مظإلت ؤلاحخماُُت )ِوٍاجمي،  ى، ُوْو (. ُو
ْ
ج
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( بٜدز ما 1ألادب ؤلاحخماعي ًبدث ألادب الىُابي ُلى ػإن املجخمّ. ومل٘ذ مً هره الىٜوت هي: )

س في الخـّىز 2ألادب بو١ِع ُلى املجخمّ خُىما الّسواجي ١ًخبه، )
ّ
( بٜدز ما الصخـُت الّسواجي ًاث

ل ُلى ٠ل املجخمّ )3ٗاملجخمّ، )
ّ
-4، ؾ. 1994اُزٚ، ( بٜدز ما حيع ألادب اإلاظخسدم ًٜدز ؤن ًى٠

بذا، الخالؿت مً السؤي اإلار٠ىز ٟرل٣، ؤن ألادب ؤلاحخماعي ًبدث ألادب مً زال٤ ُالٛخه مّ  (.5

 مظاثل ؤلاحخماُُت في املجخمّ.

( ُالٛت ملمىن ألادب مّ مظإلت 1وؤّما مجا٤ الدزاطت ألادب ؤلاحخماُُت، هي: )

س ألادب ٟـىزة الحُٜ ٌِ
ُ
ألادب ٟـىزة الحُٜٜت  (2ٜت ؤلاحخماعي.)ؤلاحخماُُت، وفي هره الىٜوت ه

ً ال بّد ؤن ً٘هم: ُٟٙ وؼإث  ٍس ل٣ُ و ٍو ؤلاحخماعي ًٜدز ُلى الخْبُحن طحرة ؤلاحخماعي. ول١ً، ُىد ٍو

د بـىزة الىاٛعي.؟، ؤو ألادب ٟهجاء، ؤو  ِ
ـّ ٜ ًُ ؿىزة الحُٜٜت ؤلاحخماعي في ألادب.؟، وما ألادب 

٢اجىز، ؤو الٔص٤.؟ )ِوٍاجمي،  ( بّحن جُى ًُ الِالٛت ألادب بالحُٜٜت: ؤن 3) (.47-46ؾ.  ،٠2113اٍز

 ألادب وؼإ مً الؼيئ الحُُٜٜت.

 
 منهجية البحث.

بن هَى البدث اإلاظخسدم هى بدث ال١ُ٘ي الىؿ٘ي، ألهه ًبحن البُاهاث بىؿ٘ي 

(، وخـى٤ بُاهاجه لٌُ٘ا، ولِع بالِدد. والبدث ال١ُ٘ي الىؿ٘ي 56، ؾ: 2115)طِظىاهخىزو، 

. وفي هر  هَى مً بدث الىىعي. وؤما ٓسق بدث الىىعي لُ٘هم الٌاهسة ؤلاحخماُُت مً وحه اإلاؼتٞر

البدث، الباخث ًّٜدم اإلأصي في ٛـت الٜـحرة "ل٢ل شخف شجسة واخدة" لدًىي لظخازي، وؤػاز 

 بلى املجلت، واإلاٜا٤، وال١خب.

ت. وؤما مً مـادز ظخسدم الباخث مـادز البُاهاث ألاطاطُت والثاهٍى البُاهاث ألاطاطُت  َو

ٌظخسدم البُاهاث اإلاخِلٜت بهرا البدث، وهى الٜـت الٜـحرة "ل٢ل شخف شجسة واخدة" لدًىي 

ما ٌِٖس ؤن مـدز الباًاهاث ألاطاس ي هي الباًاهاث ألاؿلي )طِظىاهخىزو،  ، ؾ. 2111لظخازي. ٟو

. والباخث ًٜدز (169، ؾ. 2118(. واإلاـادز البُاهاث الثاهىي هي بُاهاث بكاُٗت )بـسوي، 56

، 2116ُلى ؤلاٟدظاب هره اإلاـادز البُاهاث الثاهىي بالٜساءة، ؤو بالىٌس، ؤو باإلطخماَ )طسُووهى، 

(. وؤما البُاهاث اإلاظاُدة في جدلُل هر البدث ٟىـىؾ، واملجالث، واإلاٜاالث، وال١خب، 219ؾ. 

رل٣ ال١خب ودزاطت طابٜت مسجبى بٜـت الٜـحرة "ل٢ل شخف شجسة واخدة" لدًىي لظخا زي، ٟو

 اإلاخِلٜت باألادب ؤلاحخماعي.

ٜت حمّ البُاهاث اإلاظخسدمت في هر البدث هي الٜساءة وال١خابت. ٛساء الباخث بلى  ؤما هٍس

ىد  الىف الٜـت الٜـحرة "ل٢ل شخف شجسة واخدة" لدًىي لظخازي، ٛساءة ج١سازا واهخماما. ُو

دة،  ( 2( الٜساءة هي الِىاثد، )1الثت ؤػُاء: )(، حٍِسٙ الٜساءة ًدُى بث3، ؾ. ٠2111الحن )ٍٗس

ٜت، ) ( والٜساءة هي الخِامل. وثان، الٜساءة هي اليؼاهت اإلاظخسدمت 3الٜساءة هي طتراجُجُت ؤو الوٍس

(. وبِد الٜساءة ًِ٘ل الباخث ُلى الدسجُل 59، ؾ. 2112إلٟدظاب اإلاِلىماث في الىف )ًىوع، 
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١سة ؤلاكاُٗت اإلاِلىماث والبُاهاث اإلاخِلٜت بااإلأصي.  ٙ ال١خابت هي ١ًخب ١ٗسة السثِظُت ٗو وؤما حٍِس

 (.59، ؾ. 2111)ؤدًازجا، 

ؤما جـدًٝ البُاهاث اإلاظخسدمت في هر البدث هي باػّد ّٛىة ؤلازادة، والخثلُث، ومىاٛؼت 

ُُىهى،  ىد )طٓى ادة 271، ؾ. 2114بالجلِع. ُو (، جـدًٝ البُاهاث في بدث الىىعي مظخواَ بٍص

ذ البدث،  وباػّد ّٛىة ؤلازادة، والخثلُث، ومىاٛؼت بالجلِع، وجدلُل اإلاظإلت االظلبي، والخدُٜٝ ٛو

ٜت  لاء. وؤما الخـدًٝ باػّد ّٛىة ؤلازادة هي جِ٘ل اإلاساٛببت بالٌبى وباطخمساز، وبهره الوٍس مً ألُا

ُُىهى،  َٚ بُاهاجه، وجسجِب خادثخه ًدىاو٤ بمىخٌم، وال ػ٣ّ ُٗه )طٓى .  (272، ؾ. 2114ِؿْد

اتها. ولرل٣،  والخـدًٝ البُاهاث بالخثلُث هي جبّحن البُاهاث مً حمُّ مـادزها، وهساثٜها، وؤٛو

ُُىهى،  ٜت حمّ البُاهاث، والخثلُث الىٛذ )طٓى الخثلُذ ج٢ىن مً جثلُث اإلاـادز، والخثلُث في هٍس

 (.273، ؾ. 2114

هاث اإلاخىاو٤ مً مـادز والخثلُث اإلاـادز هى ًباخث ُلى مـداُٛت البُاهاث بمساحِت البُا

ُُىهى،  ت )طٓى (. في هره الِملُت جبّحن الباخث ُلى خـى٤ البدث مً 274، ؾ. 2114اإلاخىُى

ٜت حمّ  حمُّ مـادز البُاهاث، بما مً مـادز ألاطاس ي ومـادز الثاهىي. واما الخثلُث مً هٍس

ٜت ا ُُىهى، البُاهاث هي جبّحن ُلى مـداُٛت البُاهاث بمـادز اإلادظاوي، ول١ً بوٍس ملخخل٘ت )طٓى

م، 274، ؾ. 2114
َ
ٜت حمّ البُاهاث املْح١ د الباخث بإهه ٛد بزخاز ُلى الوٍس

ّ
(. في هره الِملُت ؤٟ

ٜت املخخل٘ت، ٟمثل الخدلُل الٜـت  وهي بالٜساءة وال١خابت. ثم جبّحن الباخث ُلى خـى٤ البدث بوٍس

ٛذ ٛد ًإثس ُلى مـداُٛت البُاهاث الٜـحرة مً ُىاؿسها، وهي ُىاؿس الدازلي والخازجي. وؤما الى 

ُُىهى،  (، ألن الىٛذ ٛد جبّد٤ في ٠ل الؼإن، ختي ٢ًىن خـى٤ بدثه 274، ؾ. 2114)طٓى

وبسالٖ جـدًٝ البُاهاث اإلار٠ىز، الباخث ًإحي اإلاىاٛظت باالجلِع. الباخث ٛد بزخاز  مسخل٘ت.

ّ في البدث.الجلِع اإلا٘هىم واإلاهحر في البدث، ثّم ًىاٛؽ الباخث باالصخف اإلا
ّ
 خلل

وؤما جدلُل البُاهاث اإلاظخسدمت هي همىذج مُلع وهىبسمان. مُلع وهىبسمان آحى بإن جدبحر 

ُُىهى،  جسي باطخمساز، ختى ٢ًىن بُاهاجه منه٢ا )طٓى في الخدلُل البُاهاث مظخواَ باالخِامل ٍو

طِظىاهخىزو، (. مُلع وهىبسمان ًّٜدم ُلى ؤزبِت ؿُٔت في الخدلُل البُاهاث )246، ؾ. 2114

( حمّ البُاهاث، هي ًجمّ البُاهاث اإلاخىاو٤ مً ال١خابت والٜساءة. وال بّد 1(، وهي: )56، ؾ. 2115

( جـيُٙ البُاهاث، هي 2للباخث ؤن ١ًخب البُاهاث اإلاخىاو٤ مً ؤلاطخماَ، واإلاىٌىز، واإلاؼهىد. )

ىٌم البُاهاث بوس  بِد ماال داعي للبدث، ٍو د٤ّ، ٍو ٍٜت اإلاخىّىُت خّتى ًدـل اليؼان لُجّمّ، ٍو

ُُىهى،  ٝ )طٓى
ّ
(. في ُملُت الخـيُٙ البُاهاث البّد للباخث ؤن 247، ؾ. 2114الخالؿت اإلادٛ

ًبدث البُاهاث الصحُداث اإلاخِلٜت باإلأصي في الٜـت الٜـحرة "ل٢ل شخف شجسة واخدة" لدًىي 

ف، واإلار
ّ
ِوي الِالماث ُٗه لظخازي بةهس الىٌسي ألادب ؤلاحخماعي. ثم ٟخب الباخث اإلالخ ٟسة، َو

( ُسق البُاهاث، هي ًّٜدم البُاهاث بؼ٢ل املخخل٘ت، 3) لِظهل الباخث في ُملُت الخدلُل والبدث.
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سخلٙ مّ ػ٢ل حمّ البُاهاث. وفي الٔالب، جٜدًم بُاهاجه بؼ٢ل الح٢اًت )طِظىاهخىزو،  ، 2115ٍو

ف، وا82ؾ. 
ّ
الٛخه بحن الوبٜت، (. وفي بدث الىىعي ُسق بُاهاجه ًّٜدم بؼ٢ل اإلالخ لظوس، ُو

ُُىهى،  حر ذل٣ )طٓى ( ؤلاطخيخاج، وؤلاطخيخاج في بدث الىىعي هى اٟدؼاٖ 4(. )249، ؾ. 2114ٓو

ُُىهى،   (.253، ؾ. 2114الجدًد، ولم ًىحد في البدث الظابٜت )طٓى

 

 عرض البيانات وثحليلها.

 صتاري.ثحليل صيغة املغزي في قصة القصيرة "لكل شخص شجرة واحدة" لديىي ل

اإلأصي قى ألادب هى الخىاهس الري ًىحه بلى الّٜساء ُٗما ًخِلٝ بظلٞى الىاض مً خا٤ 

خظىه وطِئه في املجخمّ، بٜـد ًّٜدم ُلى طلٞى بًجابُه. ألازالُٛت هي ش يء اإلاخِلٜت بُٜمت 

لٜي في خُاة ؤلاوظاهُت، بما مً خُاة الصخـِخه ؤو الحُاة ؤلاحخماُُخه. اإلأصي في ألادب
ُ
إلأصي قى  الخ

 (.321، ؾ. 2112ألادب ًى١ِع ُلى مِِؼخه، مً خا٤ خٝ مِِؼخه )هىز ُٓاهخىزو، 

وخُٜٜت ألازالُٛت ج٢ىن مً اإلاظاثل ال مخىاه ُٗه، هي ج٢ىن مً حمُّ اإلاظاثل ؤلاوظاهُت في 

الحُاة. ومجمل الحُاة ؤلاوظاهُت بمخاش بمظإلت ُالٛت الىاض بى٘ظه، و ُالٛت الىاض بصحف آزس 

الٛت الىاض بسّبه.في ؤلا  ٘هم الٜـت الٜـحرة  حخماُُت، ٟمثل ُالٛخه مّ بِئت خىله، ُو وبِد ًٜساء ٍو

"ل٢ل شخف شجسة واخدة" لدًىي لظخازي. الباخث ًىا٤ ُلى البُاهاث اإلاخِلٜت باإلأصي، وبُاهاتها 

 ٠الخالي:

 
 الناس بنفصه. املغزي املتعلقة بعالقة

ىىهت الى٘ع، وؤما حيع وهبٜت ػّدة مظإلت الىاض مخ ُْ م١ً ؤن ًخِلٝ بمظإلت ٟ ت، ٍو ىُى

ؼخاٚ، والَحٜىد، والىخداوّي، والحاِثس في 
ُ
ت بالى٘ع، والخاثٙ، واإلاىث، واإلا َٜ ّصة الى٘ع، وِث ُِ و

ت الصخف )هىز ُٓاهخىزو،  ُّ ٝ بالصخـُت وُزوخ
ّ
 (. 324، ؾ. 2112ؤلازخُاز، و٠ل ما ًخِل

ٛـت الٜـحرة "ل٢ل شخف شجسة وفي هره الىٜوت طِبدث الباخث ًُ اإلأصي  في 

ر  واخدة" لدًىي لظخازي، اإلاخِلٜت بى٘ع ؤلاوظان. وؤما اإلأصي اإلاخِلٜت بِالٛت الىاض بى٘ظه جـحَّ

 مً هره اال٢لمت:
“Kita menjerit sekaligus tak berdaya. Bukankah harus ada harga yang 
dibayar demi pembangunan dan kemakmuran Bandung? Demi jumlah 
penduduknya yang membuncah? Demi kendaraan yang terus 
membeludak? Demi mobil plat asing yang menggelontori jalanan setiap 
akhir pekan?”. Paragraf 2. 

جـّىز السواجي ُلى ػإن ه٘ظه واملجخمّ الرًً لم ًٜدزوا ؤن ًداٌٗىا البِئت هىاٞ، وهم 

سوا ُلى ٓا٤ ُٛمخه ؤن هدّٗ، بذا ُملُت ٛوّ ألاشجاز 
ّ
كُِ٘ىن بإُما٤ ألامساء اإلادًىت، ولم ًخ١٘

ِّبر  ُُ ان اإلاهخّم ببِئخه، وهم لم ًئظىا ل
ّ
خِل باطخمساز. وخظبما ط٢ ْ٘ ، ""ؤمظ٣ ًُ ٛوّ ألاشجازم

ًّ ألامساء لً ٌظمِىا ؤؿىاتهم.  ولى في ؤٓلب الٌ
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 وال٢لمت الخابِها اإلاخِلٜت بِالٛت الىاض بى٘ظه ج٢ّىن في ٜٗسة الثالثت، وهي:

 
“Seorang arsitek legendaris Bandung pernah berkata, lebih baik ia 
memeras otak untuk mendesain sesuai kondisi alam ketimbang harus 
menebang satu pohon saja, karena bangunan dapat dibangun dan 
diruntuhkan dalam sekejap, tapi pohon membutuhkan puluhan tahun 
untuk tumbuh sama besar”. Paragraf 3. 

ل ل٢ي ج٢ىن  ذ هٍى ىن ؤن ألاشجاز جىبذ بَدْوزّي، وجدخاج بلى ٛو وخُٜٜخه ؤن ٠ل الىاض ٌِٗس

ٛتها لِظذ بمدة طىت ؤو طيخحن. واهخلاز ٟبحرها جدخاج بلى زابى الجإغ. بسالٖ مّ شجسة ٟبحرة، وو 

بت. ول١ً في الحُٜٜت 
ّ
لت ودوزها مٟس ذ ٛـحرة ولحٌت ل٢ي ج٢ىن بىاًت هٍى البىاًت، هي جدخاج بلى ٛو

ؤولئ٣ الرًً ًسخازون لُٜوّ ألاشجاز واطخِاكتها ببىاًت، ومً اإلام١ً هره البىاًت طُ٘ظد في جل٣ 

ت. ولرل٣ ًيبغي ل٢ل ال ُّ ة البىاًت، وطها ًُ الخجمُل الوبُِ دَّ ُُ داثسة. وهم ًسخازون بلى الخجمُل 

ت. ُّ باالة لبِئتهم، لدؼ١ُل الخجمُل الوبُِ
ُ
 املجخمّ ؤن ًىمي اإلا

 وال٢لمت الخابِها جبّحن ًُ الِالٛت الىاض بى٘ظه، وهي:

 
“Kita tidak sanggup berhenti sejenak dan berpikir, adakah identitas lain, 
yang mungkin lebih baik dan lebih bijak, dari sekadar menjadi 
metropolitan baru? Saya percaya perubahan bisa dilakukan dari rumah 
sendiri, tanpa harus tunggu siapa-siapa. Jika kita percaya dan prihatin 
Bandung kekurangan pohon, berbuatlah sesuatu. Kita bisa mulai 
dengan Gerakan Satu Orang Satu Pohon”. Paragraf 4. 

لخّ٘لل ؤي )ٌِمل الحظىت( ُٟال ًيخٌس ألاْمس مً الصخف، بِٗل الِملُت ولى بمُٜاض 

ٛلُل. ببداء مً ؤطسج٣ ؤو مً ٗـُلخ٣. لصزَ الصجسة ولى واخدة ل٢ل شخف. الصجسة الىاخدة 

ل ا
ّ
ٌل ًُ  لصخف بجملت ُدًدة. بِٗل هره اليؼان ٛبل ٗىاث ألاوان.ٌظخواَ ؤن 

 وال٢لمت الخابِها اإلاخِلٜت بِالٛت الىاض بى٘ظه، وهي:

 
“Rumah kita masih bisa dirimbunkan dengan pohon dan aneka tanaman. 
Besok, atau lusa, siapa tahu? Bandung tak hanya beroleh 650.000 pohon 
baru, melainkan jutaan pohon dari warganya yang tidak memilih diam”. 
Paragraf 7. 

ب املحلى٤ ًُ بُئخه املحخاج للصجسة، وهي بصزَ 
ّ
وِبدزاًت الى٘ع، مالبث ؤن ًخدّسٞ لخول

دة، ألن بهره الِملُت  ُّ الصجسة خى٤ مجزله، ولى ٠ان شجسة واخدة. وهره الِملُت ؤؿبدذ مدلىلت ح

د ؤن طخ٢ىن بِخه، بِذ واٖز و  ٝ الخجمُل الوبُعي، بذا ٟىذ جٍس
ُ
ل
ْ
ز

ُ
بازد، ولى ٠ان في الخازج مجدبا. ؤ

 جىا٤ الظ١ُىت الحُُٜٜت.

 
 املغزي املتعلقة بعالقة الناس بشحص آخر، وعالقته مع بيئة حىله.
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وؤما اإلاظاثل اإلاخِلٜت بِالٛت الىاض بصحف آزس )خبل مً الىاض( ٟمثل: اإلاىاٟبت، 

الٛت وؤلاماهت، والخُاهت،  الٛت الىالدًً مّ ؤوالدهما، ُو والِؼازي، ِٟالٛت بحن الصوج وشوحخه، ُو

امله، وبحن  الٛت بحن زّب الِمل ُو اإلاىّدة بحن الصوج وشوحخه، والىالد، والىلد، وخب الىهً، ُو

حر ذل٣، ٌِني ٠ل ش يء الري ًسالج الخِامل بحن الىاض )هىز ُٓاهخىزو،  خه، ٓو ُّ ِِ ، 2112السثِع وجب

 .(325ؾ. 

وؤما اإلأصي في ٛـت الٜـحرة "ل٢ل شخف شجسة واخدة" لدًىي لظخازي اإلاخِلٜت بِالٛت 

ر مً هره اال٢لمت:  الىاض مّ شخف آزس وبُئخه جـحَّ

 
“Ada yang tidak beres dalam perjalanan saya menuju Jakarta. Di 
sepanjang jalan menuju gerbang tol Pasteur, saya melihat pokok-pokok 
palem dalam kondisi terpotong-potong, tersusun rapi di sanasini, 
apakah ini jualan khas Bandung yang paling baru? Sayup, mulai 
terdengar bunyi mesin gergaji. Barulah saya tersadar. Sedang dilakukan 
penebangan pohon rupanya. Dari diameter batangnya, saya tahu pohon-
pohon itu bukan anak kemarin sore. Mungkin umurnya lebih tua atau 
seumur saya. Pohon palem memang pernah jadi hallmark Jalan Pasteur, 
tapi tidak lagi. Setidaknya sejak hari itu”. Paragraf 1. 

باالة لبِئتهم لً ًٜوّ ألاشجاز 
ُ
جّمل وؤما ط٢ان اإلااّدب واإلا ًُ ولى واخدة، ألن ألاشجاز ؤن 

يبغي ُلى ألامساء ؤن ًدخان وؤػاز بلى املجخمّ ل٢ي الًٜوِىن ألاشجاز خىله، ألن ٛوّ  بِئتهم. ٍو

ألاشجاز ؤن ًسّظس ُلى بِئتهم ومدًىتهم. اخٍ٘ ألاشجاز الىامّي بجمُلت، وال جٜوّ ألاشجاز ُٗما لم 

لّس بلى البِئت. س ٍو
ّ
 ًدؼ

 إلاخِلٜت بِالٛت الىاض مّ شخف آزس وبُئخه ج٢ّىن في ٜٗسة الثاهُت، وهي:وال٢لمت الخابِها ا
“Hallmark Pasteur hari ini adalah jalan layang, Giant, BTC, Grand 
Aquila, dan kemacetan luar biasa. Bukan yang pertama kali penebangan 
besar-besaran atas pohon-pohon besar dilakukan di kota kita. Seribu 
bibit jengkol pernah dipancangkan sebagai tanda protes saat pohon-
pohon raksasa di Jalan Prabudimuntur habis ditebangi”. Paragraf 2. 

يبغي ُلى املجخمّ ؤن ًخوّىَ ؤلاخخُان ٠اُتراق ُلى زان اللاهسة ٛوّ ألاشجاز. بذا  ٍو

تراق ٠ةًـا٤ مِؼٚى  ٠اهذ هره الِملُت مىسرال، ٢ٗاهذ لُت ؤلُا اغ. ُو ُّ ما بج
َّ
ل
ُ
ظتِهسة ٠

ُ
ت اإلا ُّ الىاخ

سجاح.
ُ
 املجخمّ بلى بِئتهم. اخٍ٘، وازلٝ الداثسة اإلا

 وال٢لمت الخابِها اإلاخِلٜت بِالٛت الىاض الىاض مّ شخف آزس وبُئخه، وهي:

 
“Para pemimpin dan perencana kota ini lupa, ukuran keberhasilan 
sebuah kota bukan kemakmuran dadakan dan musiman, melainkan 
usaha panjang dan menyicil agar kota ini punya lifetime sustainability 
sebagai tempat hidup yang layak dan sehat bagi penghuninya. Bandung 
pernah mengeluh kekurangan 650.000 pohon, tapi di tangannya 
tergenggam gergaji yang terus menebang”. Paragraf 4. 
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ومٜداز هجاح بىاء اإلادن لِع مً الثروة اإلا٘احىئت اإلاىطُمُت، ول١ً مؼهىد مً مداولخه، 

ٜت اإلا٘احىئت اإلاىطُمُت ل٢ي ج٢ىن  ل ػُإ ٟبحرة. ومً اإلام١ً، الوٍس ـّ د مً املحاولت الـٔحرة وٍُ

س. ولِع ٠ل ش يء مدًىت ٟبحرة ؤن ًخِب املجخمّ. ولرل٣، ج٘
ّ
١س ٛبل ؤن ًخدّسٞ، والًخدّسٞ ثم ًخ١٘

 اإلا٘احىئت مّخ٘ٝ ُلى املجخمّ.

وال٢لمت الخابِها اإلاخِلٜت بِالٛت الىاض مّ شخف آزس وبُئخه ج٢ّىن في ٜٗسة الخامظت 

 ؤًلا، وهي:
“Hitung jumlah penghuni rumah Anda dan tanamlah pohon sebanyak 
itu. Tak adanya pekarangan bukan masalah, kita bisa pakai pot, ember 
bekas, dsb. Mereka yang punya lahan lebih bisa menanam jumlah yang 
lebih juga. Anggaplah itu sebagai amal baik Anda bagi mereka yang tak 
bisa atau tak mau menanam. Pesan moralnya sederhana, kita 
bertanggung jawab atas suplai oksigen masing-masing. Jika pemerintah 
kota ini tak bisa memberi kita paru-paru kota yang layak, tak mampu 
membangun tanpa menebang pohon, mari perkaya oksigen kita dengan 
menanam sendiri”. Paragraf 5. 

اثلت ٠ل املجخ مّ لصزَ الصجسة خى٤ بُتهم ولى واخدة، ٗمىهت بةبخداء مً الى٘ع ُو

، ٓدا ؤو بِد الٔد طِظخُ٘ٝ الصخف آزس، و  ظُجحن طّد خاحت. ابداء بى٘ظى٣، ومً ٌِٖس ألاٟو

 وسج ُلى ُملُخ٣.

 وال٢لمت الخابِها اإلاخِلٜت بِالٛت الىاض الىاض مّ شخف آزس وبُئخه، وهي:

 
“Ajarkan ini kepada anak-anak kita. Tumbuhkan sentimen mereka pada 
kehidupan hijau. Bukan saja anak kucing yang bisa jadi peliharaan lucu, 
mereka juga bisa punya pohon peliharaan yang terus menemani mereka 
hingga jadi orangtua. Mertua saya punya impian itu. Di depan rumah 
yang baru kami huni, ia menanam puluhan tanaman kopi. Beliau 
berharap cucunya kelak akan melihat cantiknya pohon kopi, dengan atau 
tanpa dirinya. Sentimen sederhananya tidak hanya membantu 
merimbunkan Bukit Ligar yang gersang, ia juga telah membuat 
hallmark memori, antara dia dan cucunya, lewat pohon kopi”. Paragraf 
6. 

سم ببِئت ألازلس. واُلم ألازالُٛت بليهم لُدٍ٘ البِئت وما  واُلم الؼباب، وؤوالدٞ أٓل

ثحر اإلاىِ٘ت ال١بحرة. بذا ٠ان  ُُ خىلها. وهره الِملُت ُمبّظوت، ول١ً بذا ٠اهذ هره الِملُت جخدٜٝ، ٗ

ـِ  خِل مىر آلان، طُلخ ْ٘ باالة البِئت م
ُ
ُىزا.حِلُم اإلا

ُ
اتهم ختى ٢ًىن ػ  ٝ في ِذٍٟس

 وال٢لمت الخابِها اإلاخِلٜت بِالٛت الىاض الىاض مّ شخف آزس وبُئخه، وهي:

 
“Kota ini boleh jadi amnesia. Demi wajahnya yang baru (dan tak 
cantik), Bandung memutus hubungan dengan sekian ratus pohon yang 
menyimpan tak terhitung banyaknya memori. Kota ini boleh jadi 
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menggersang. Jumlah taman bisa dihitung jari, kondisinya tak menarik 
pula. Namun mereka yang hidup di kota ini bisa memilih bangun dan 
tak ikut amnesia. Hati mereka bisa dijaga agar tidak ikut gersang”. 
Paragraf 6. 

س ى ظتِهسة. ول١ً املجخمّ الرًً  ُو
ُ
هره اإلادًىت مجدب، و ٜٗدث ذٟسا تها بظبب الىاخُت اإلا

خدس٠ىا ِلُسلٝ البِئت البازدة  يس ي بِئتهم. البّد للرًً ؤن ًٜىمىا ٍو ُُ ٌِِؼىن ُٗه، الٌظخإذن ل

دت. ولرل٣ ال٢ًىهىا ٛلبهم ُمجدبا وُمخملمال.  واإلاظتًر

 

 القصيرة "لكل شخص شجرة واحدة" لديىي لصتاري.ثحليل أشباب وجىد املغزي في قصة 

ت الٜـحرة "ل٢ل شخف شجسة واخدة" لدًىي لظخازي،  ـّ وؤّما ؤطباب وحىد اإلأصي في ٛ

 ٟما ًلي:
”Ada yang tidak beres dalam perjalanan saya menuju Jakarta. Di 
sepanjang jalan menuju gerbang tol Pasteur, saya melihat pokok-pokok 
palem dalam kondisi terpotong-potong, tersusun rapi di sanasini, 
apakah ini jualan khas Bandung yang paling baru? Sayup, mulai 
terdengar bunyi mesin gergaji. Barulah saya tersadar. Sedang dilakukan 
penebangan pohon rupanya. Dari diameter batangnya, saya tahu pohon-
pohon itu bukan anak kemarin sore. Mungkin umurnya lebih tua atau 
seumur saya. Pohon palem memang pernah jadi hallmark Jalan Pasteur, 
tapi tidak lagi. Setidaknya sejak hari itu”. Paragraf 1. 

في ٛـت الٜـحرة "ل٢ل ومً جل٣ ال٢لماث وظخوُّ ؤن وِٖس ؤّن ؤطباب وحىد اإلأصي 

خِل باطخمساز. ٛوّ  ْ٘ شخف شجسة واخدة" لدًىي لظخازي، بظبب الٌاهسة ٛوّ ألاشجاز ُم

ت  َدي إلٟدظاب اإلاأّدي ال١ثحرة. في الٜدًمت  مدًىتهم واٗز ِٗ ٗاِهُت ال١ثحرة،  ىِدَ السَّ
ُ
املجخمّ ألاشجاز اإلا

ت مدًىتهم. ُّ اغ، ومجدب،  وبازدة، ول١ً آلان ؤولئ٣ الرًً ًتر٠ىن بلى ذاج ُّ وهم ٌْظخُِلىن بج

ْلمس اإلاىِ٘ت 
ُ
واشدخام. اخٍ٘ ألاشجاز الّىامي ومى٘ىر، ٗال جٜوّ ألاشجاز  ولى واخدة، ألنها ج

 ال١ثحرة. 

 
“Hitung jumlah penghuni rumah Anda dan tanamlah pohon sebanyak 
itu. Tak adanya pekarangan bukan masalah, kita bisa pakai pot, ember 
bekas, dsb. Mereka yang punya lahan lebih bisa menanam jumlah yang 
lebih juga. Anggaplah itu sebagai amal baik Anda bagi mereka yang tak 
bisa atau tak mau menanam. Pesan moralnya sederhana, kita 
bertanggung jawab atas suplai oksigen masing-masing. Jika pemerintah 
kota ini tak bisa memberi kita paru-paru kota yang layak, tak mampu 
membangun tanpa menebang pohon, mari perkaya oksigen kita dengan 
menanam sendiri”. Paragraf 5. 

ووحىد اإلأصي في هره الٜـت الٜـحرة مِسوق بخل٣ ال٢لماث، وهي بظبب َطْهى املجخمّ، 

د املجخمّ ؤن ًصزُها. وخُٜٜخه، ًصزَ وِد  زاًت املجخمّ ُلى هاّم ألاشجاز ٛلُل حّدا، ختى الًٍس

ل، 
ْ
ىة، وطو

ْ
س حدا، ولى ماُىدهم ألازق ؤو اإلا٢ان، ٌظخوُِىن ؤن ٌظخسدمىا الّدل ألاشجاز ُمخِّظِ
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حر ذل٣. وؤما ؤمسائهم ًخجاهلىن ؤن ألاشجاز البّد مىه. ومً زال٤ هره الٜـت الٜـحرة  دًىي ٓو

داٌٗها مهم حدا. ؽ املجخمّ وؤمسائهم، ؤنَّ ًصزَ ألاشجاز ٍو ِِ ى
ًُ  لظخازي 

 
“Ajarkan ini kepada anak-anak kita. Tumbuhkan sentimen mereka pada 
kehidupan hijau. Bukan saja anak kucing yang bisa jadi peliharaan lucu, 
mereka juga bisa punya pohon peliharaan yang terus menemani mereka 
hingga jadi orangtua”. Paragraf 6. 

دٌ٘ها، ؤؿبذ ؤخد الاطباب  جُّ مً الىالد بلى ؤبىائهم لحززَ الصجسة ٍو
ْ

لُل الخِلُم وحص ٛو

باوا ؤبىائهم، ولم ٌِلمىا بليهم ل٢ي  ِْ وحىد اإلأصي في هره الٜـت الٜـحرة. وبِم مً الىالد لً ٌ

دٍ٘ البِئت وم ٜدذم ؤمىُت خماتها في هره الٜـت الٜـحرة، ل٢ي ًبخدَ ٍو ًُ ا خىلها. دًىي لظخازي 

بّ ُملُت خماتها.
ّ
د دّع ٍو ًُ  ج٢ىن املجخمّ ؤن 

 
“Kota ini boleh jadi amnesia. Demi wajahnya yang baru (dan tak 
cantik), Bandung memutus hubungan dengan sekian ratus pohon yang 
menyimpan tak terhitung banyaknya memori”. Paragraf 6. 

وجل٣ ال٢لماث بِم مً ؤطباب وحىد اإلأصي في هره الٜـت الٜـحرة. ووظخوُّ ؤن هإزر 

اث الجمُلت. وجل٣ ال٢لماث  د، ألن ٗيها ًىحد الِرٍٟس الِبرة منها. وال ًجىش ُلُىا ٛوّ ألاشجاز ٟما هٍس

دلُت مٌهسها الحدًث. وججمُل مٌهسها الحدًث في جًبحن ؤن اإلادًىت باهدوهج جخداٞز ألاشجاز 

حن اإلاوّل.  ًسر٤ ألُا

 
“Hallmark Pasteur hari ini adalah jalan layang, Giant, BTC, Grand 
Aquila, dan kemacetan luar biasa. Bukan yang pertama kali penebangan 
besar-besaran atas pohon-pohon besar dilakukan di kota kita. Seribu 
bibit jengkol pernah dipancangkan sebagai tanda protes saat pohon-
pohon raksasa di Jalan Prabudimuntur habis ditebangi. Jalan Suci yang 
dulu teduh juga sekarang gersang”. Paragraf 2. 

ِسؤ بالٌبى بِم مً ؤطباب وحىد اإلأصي في 
ُ
لى بذا ٛ هره الٜـت الٜـحرة، وال٢لماث في ألُا

دي م٢ان الخجازي  س ُاٛبتها. ٗو
ّ
١٘ ًُ وهي بظبب  ُملُت اإلاٜاهِت ألاشجاز اإلا٘خِل باطخمساز، ولم 

ى ًُ ألاشجاز.
ّ
 اإلابخدَ املجدب وؤلاشدخم، املجخمّ ًخسل

 
“Para pemimpin dan perencana kota ini lupa, ukuran keberhasilan 
sebuah kota bukan kemakmuran dadakan dan musiman, melainkan 
usaha panjang dan menyicil agar kota ini punya lifetime sustainability 
sebagai tempat hidup yang layak dan sehat bagi penghuninya”. 
Paragraf 4. 

وؿاززت جل٣ ال٢لماث حظبب ُلى وحىد اإلأصي في هره الٜـت الٜـحرة، ألن ألامساء 

وي ا
ّ
يؼإ اإلادًىت اإلاالثمت والظدًدة، وهم ًيؼئىن مدًىتها ومسو

ُ
ٜت ُٟٙ ج إلادًىت وس ي الوٍس
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لّىىن بخل٣ الِملُت ؤن ٌظخوُِىا بالىجاح  إبإ البِئت وماخىلها. ٍو ٜوِىن ألاشجاز ٍو باالـْسح، ٍو

 في بوؼات مدًىتهم.

 
“Bandung pernah mengeluh kekurangan 650.000 pohon, tapi di 
tangannya tergenggam gergaji yang terus menebang. Tidakkah ini 
aneh? Tak heran, rakyat makin seenaknya, yang penting dagang dan 
makmur. Bukankah itu contoh yang mereka dapat? Yang penting 
proyek 'basah' dan kocek tambah tebal. Proyek hijau mana ada duitnya, 
malah keluar duit. Lebih baik ACC pembuatan mall atau trade centre. 
Menjadi kota metropolis seolah-olah pilihan tunggal”. Paragraf 4. 

لى، وحىده بظبب املجخمّ  وؤخد ألاطباب وحىد اإلأصي ٌظخوُّ ؤن ٌِلم مً ال٢لماث في ألُا

مى 
ْ
ُلُه، مّ ؤن املجخمّ ًٜوِىن ألاشجاز ٠ل هىاٞ ُلم ؤن مدًىتهم ًدخاج بلى الصجسة، ول١نهم ُمٔ

لىطهم ًتزاًد ٠ل خحن. وهم لم ١ً٘سوا بذا ٗظد  ذ. ٠إنهم المبا٤، اإلاهّم ًيسجم ججازتهم، ٗو ٛو

م١ً ُٛمخه هِ٘ع. وفي النهاًت  سون ًُ هر ال٘ظاد، ٍو ِ
ّ٘ ١ مظ١نهم، بلى ؤًً ؤن ٌظ٢ىهىا...؟؟؟ ٍو

تهم. ُّ  ؤولئ٣ جخإّط٘ىن بِمل

 
“Kita tidak sanggup berhenti sejenak dan berpikir, adakah identitas lain, 
yang mungkin lebih baik dan lebih bijak, dari sekadar menjadi 
metropolitan baru?”. Paragraf 4. 

يبغي ُلى  س ٛبل ؤن ًخدّسٞ ٌظّبب ُلى وحىد اإلأصي في هره لٜـت الٜـحرة. ٍو
ّ
لُل الخ١٘ ٛو

سوا ؤنَّ ًـبذ الِاؿمت الجدًدة لِظذ ألامساء واملجخمّ ؤن ًخ٘
ّ
جب ُليهم ١

ُ
ت ألاٗلل التي ج الُهىٍّ

ليهم ؤن ًىمىا بِئت ألازلس. وفي ٠ل الخىمُت، بالخإُٟد ٢ًىن الص يء املجني ُلُه. ول١ً  لخامها، ُو

ّدزس الثروة الٔصازة.
ُ
ظخه لِظذ ألاشجاز اإلا  َٗس

 
 واحدة" لديىي لصتاري للمجتمع.ثحليل ثأثير املغزي في قصة القصيرة "لكل شخص شجرة 

د بلى ػيئ الحظىت. بذا، بذا ٠ان ألادب  ـّ وؤما اإلأصي ؤو الح١مت اإلاخىاو٤ مً ألادب ما شا٤ ًٜ

ًّٜدم الخدمل وطلٞى الصخف اإلاِاٟع، ٗال ًسجى الّٜساء ملحاٌٗت ُلى ما ًـىز الّسواجي في ٟخابخه. 

سجى الّٜساء ؤن و الّسواجي ًّٜدم بلى هره الخدمل والظلٞى بٜـد ًبل ٕ بلى الّٜساء ٠ي ال ًدبِىن بليها. ٍو

، ؾ: 2112ًإخر اإلاىِ٘ت والِبرة مً جل٣ الخدمل والظلٞى الصخف اإلاِاٟع )هىز ُٓاهخىزو، 

322.) 
“Kita menjerit sekaligus tak berdaya. Bukankah harus ada harga yang 
dibayar demi pembangunan dan kemakmuran Bandung? Demi jumlah 
penduduknya yang membuncah? Demi kendaraan yang terus 
membeludak? Demi mobil plat asing yang menggelontori jalanan setiap 
akhir pekan?”. Paragraf 2. 
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ت  دٌ٘ىا حمُّ ؤشجازهم ل٢ي ج٢ىن بِئتهم واٗز س للمجخّ لُخدس٠ىا، ٍو
ّ
وجل٣ ال٢لماث ؤن ًإث

د  ت. ولى ٠اهذ جل٣ املجخمّ لِظذ مً ألامساء اإلادًىت.وبازدة ومظتًر

 
“Seorang arsitek legendaris Bandung pernah berkata, lebih baik ia 
memeras otak untuk mendesain sesuai kondisi alam ketimbang harus 
menebang satu pohon saja, karena bangunan dapat dibangun dan 
diruntuhkan dalam sekejap, tapi pohon membutuhkan puluhan tahun 
untuk tumbuh sama besar”. Paragraf 3. 

باالة البِئت، وألاٗلل لىباث الوبُعي 
ُ
س للمجخّ، البّد ُلى ٠ل املجخمّ إلا

ّ
وجل٣ ال٢لماث ؤن ًإث

ىت، لى٘ظه ُْ َ٘ ىت وال ُْ َ٘ م ؤو إلاً ٌِِؼىن في اإلاؼخمل آالٖ اإلاىِ٘ت. ألن منهم ؤن ًدخاج الصجسة بحن ال

 خىلهم.

 
“Kita tidak sanggup berhenti sejenak dan berpikir, adakah identitas lain, 
yang mungkin lebih baik dan lebih bijak, dari sekadar menjadi 
metropolitan baru? Saya percaya perubahan bisa dilakukan dari rumah 
sendiri, tanpa harus tunggu siapa-siapa. Jika kita percaya dan prihatin 
Bandung kekurangan pohon, berbuatlah sesuatu. Kita bisa mulai dengan 
Gerakan Satu Orang Satu Pohon”. Paragraf 4. 

ِدّظىا ُلى خاحت  مىن  لُخّ٘همىا وٍُ
َ
ْسٓ ًُ س ؤلاًجابي للمجخمّ، ألنهم 

ّ
وجل٣ ال٢لماث ؤن ًإث

ِا ولى ٠ان وحىده ُمخىاِكِا.بِئتهم، ٍو ِ٘  يبغي ُليهم لُِملىا ُمال ُمْىخ

 
“Rumah kita masih bisa dirimbunkan dengan pohon dan aneka tanaman. 
Besok, atau lusa, siapa tahu? Bandung tak hanya beroleh 650.000 pohon 
baru, melainkan jutaan pohon dari warganya yang tidak memilih diam”. 
Paragraf 7. 

زاًت املجخّ لصزَ ألاشجاز في بِخه وما خىله، ل٢ي 
وجل٣ ال٢لماث ؤن ٌِوي الخإثحر ُلى الِدّ

ٝ هره الِملُت، ٢ٗاهذ املجخمّ هىاٞ ؤن ً٘سح  ّٜ ت، ومىٌسها حمُلت. بذا جد ج٢ىن بِئتها بازدة وواٗز

٣ املجخمّ هىاٞ ؤن ٌظخُ٘د مً ٗسخت خُٜٜت. وثان، بِئت ألازلس ؤن ًـبذ مىوٜت الظُاحّي، ولرل

حر ذل٣.  مىوٜت الظُاحّي، باالخجازة ٓو

 
“Hallmark Pasteur hari ini adalah jalan layang, Giant, BTC, Grand 
Aquila, dan kemacetan luar biasa. Bukan yang pertama kali penebangan 
besar-besaran atas pohon-pohon besar dilakukan di kota kita. Seribu bibit 
jengkol pernah dipancangkan sebagai tanda protes saat pohon-pohon 
raksasa di Jalan Prabudimuntur habis ditebangi”. Paragraf 2. 

تراق ُلى اللاهسة ٛوّ ألاشجاز،  ؽ املجخمّ لُِ٘ل ؤلُا ِِ ى
ًُ وجإثحر مً جل٣ ال٢لماث هي ؤن 

 ًُ ِر٤ هره اللاهسة ؤن 
ُ
د البِئت، واملجخمّ ؤن ًخدّمل الخظازة ال١بحرة.لئن ز  ١ّبِ
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“Hitung jumlah penghuni rumah Anda dan tanamlah pohon sebanyak 
itu. Tak adanya pekarangan bukan masalah, kita bisa pakai pot, ember 
bekas, dsb. Mereka yang punya lahan lebih bisa menanam jumlah yang 
lebih juga. Anggaplah itu sebagai amal baik Anda bagi mereka yang tak 
bisa atau tak mau menanam. Pesan moralnya sederhana, kita 
bertanggung jawab atas suplai oksigen masing-masing. Jika pemerintah 
kota ini tak bisa memberi kita paru-paru kota yang layak, tak mampu 
membangun tanpa menebang pohon, mari perkaya oksigen kita dengan 
menanam sendiri”. Paragraf 5. 

ظُجحن في ٠ل  مً هره ال٢لماث ُلى ٠ل خا٤ ؤن ًىِؽ املجخمّ، ؤنهم ؤن ًدخاحىا ُلى ألاٟو

ذ. ولرل٣ البّد للرًً ؤن ًِ٘لىا الِملُت ولى ٠اهذ وحىدها بظُوت، ٟمثل ًصزَ الص جسة ولى ٛو

 واخدة.

 
“Ajarkan ini kepada anak-anak kita. Tumbuhkan sentimen mereka pada 
kehidupan hijau. Bukan saja anak kucing yang bisa jadi peliharaan lucu, 
mereka juga bisa punya pohon peliharaan yang terus menemani mereka 
hingga jadi orangtua. Mertua saya punya impian itu. Di depan rumah 
yang baru kami huni, ia menanam puluhan tanaman kopi. Beliau 
berharap cucunya kelak akan melihat cantiknya pohon kopi, dengan atau 
tanpa dirinya. Sentimen sederhananya tidak hanya membantu 
merimbunkan Bukit Ligar yang gersang, ia juga telah membuat hallmark 
memori, antara dia dan cucunya, lewat pohon kopi”. Paragraf 6. 

 ّ
ْ
ِلم ُلى ؤبىائهم إلاباالة البِئت. وِكل وجل٣ ال٢لماث خدا ُلى املجخمّ لُدٍ٘ ألاشجاز، َو

مّسِن ُلى ؤبىائه
ًُ يبغى ل٢ل الىالد ؤن  ٍ البِئت، ل٢ي ٢ًىهىا الىالد في هره الِملُت ُمِهّم حدا. ٍو ْ٘ م في ِخ

 ؤن ًدبِىا ُملُخ١م مىر آلان. واُلم ؤبىاث١م ؤن الصجسة جمل٣ آالٖ اإلاىِ٘ت.

 
 الخالصة.

ت الٜـحرة "ل٢ل شجسة واخدة" لدًىي  ـّ ومً هره اإلاباخث، ٌِني اإلاباخث ًُ اإلأصي في ٛ

 لظخازي، ها٤ الباخث الخالؿت اإلاخِلٜت مّ ؤطئلت البدث، وهي:

ت الٜـحرة "ل٢ل شجسة واخدة" لدًىي لظخازي، ٗىحد ؿُٔت اإلأصي ٗيها، وهي:  اإلأصي في .أ ـّ ٛ

ُٜدة. واإلأصي ًخِلٝ بالخِامل بحن الىاض وبُئخه،  اإلأصي ًخِلٝ بى٘ظه، ٟمثل هّمت، ؤمىُت، ُو

حر ذل٣. مسآء بمجخمِه، وخّب الىهً، ٓو
ُ
 ٟمثل ُالٛت بحن الِاثلت، والدًً بىلده، ؤ

في ٛـت الٜـحرة "ل٢ل شخف شجسة واخدة" بظبب ألاٛل إلأصي وؤما مً ؤطباب وحىد ا .ب

ت لهاّم الصجسة في خُاة الُىمُت.بوِاغ   املجمُى
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ب البِئت، مً ٠ل وطى وحىد حمُّ اإلأصي ًإثس بلى املجخمّ، ٟمثل: وؤما  .ج ؤن ًىمي ُمدبَّ

ت. وؤن ًىمي الخ٢اٗل لحٍ٘ ألاشجاز ل٢ي ٌظخُ٘دون مىه . وثان، ؤن ًاثس بوِاغ املجمُى

ت لصزَ الصجسة ولى واخدة، ل٢ي ٢ًىن ؤٟظُجحن طّد خاحت.  املجمُى
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