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{     لَِئْن َشَكْرُتمْ ََلَزِيَدَنكمْم } :احلمد والشكر هلل عّز وجل صاحب النعمة والفضل علينا الذي قال يف كتابه العزيز

 .الذي وفقنا إلمتام هذا العمل 

 أطال اهلل يف عمره ''أيب العزيز '' إىل من يزرع يف قليب حب احلياة ومثلي اَلعلى 

 أطال اهلل يف عمرها'' أمي الغالية '' إىل من محلتين وهًنا على وهن، وسعدت لسعاديت وحزنت حلزين 

 ''إخويت وأخوايت اَلحباب '' إىل 

اليت مل '' زيتوين كرمية '' كما أين أود أن أتقدم بالشكر اجلزيل إىل اَلستاذة اليت تفضلت باإلشراف على هذا البحث 

 .علينا ال بوقتها وال بأفكارها وال بتوجيهاهتا السديدة إلثراء هذه الدراسة  تبخل

كما أتقدم بالشكر اخلالص املمزوج بفائق االحرتام والتقدير إىل كافة من أناروا دريب طيلة اخلمس سنوات يف دراسيت 

 .وكانوا يل خري موجهني ومرشدين 

و معنويا طيلة مشواري الدراسي، وأخص بالذكر صديقيت العزيزة                               وإىل كل من ساندين من قريب أو من بعيد ماديا أ

 ، وإىل كل من حيملهم القلب ومل يذكرهم الّلسان''بلمهدي فاطمة ''اليت كانت ومازالت رفيقيت يف كل الظروف 

 أهدي هلم مجيعا هذا العمل كرمز حمبة وافتخار واعتزاز

 ة ــــــــي فتيحـــــــــــبن ناب                                   



           

 

 

 إلى أعز أهدي هذه الدراسة

 ما في الكون بعد المولى عز و جل

 إلى روحي أبي رحمة اهلل عليه

 إلى أمي الغالية التي رافقتني

 بدعمها المعنوي طيلة مراحل حياتي

 إلى إخوتي

 زمالئي في العمل بمكتبة كلية األدب العربيإلى 

 و الفنون الذين لم يبخلوا عليا بدعمهم و مسانداتهم
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ن منا ال ــمن النعم اليت أعزنا هبا املوىل عز وجل أن خصنا برمحة من رمحه الواسعة أال و هي األم، فم       

يعتز هبذا املخلوق البشري يف حياته، فهي التماس ألرقى املشاعر اإلنسانية العاطفية، و اليت جتذب مجيع 

 .القوة و الشجاعة و التفاين و اإليثارنفوس البشر إليها، كاحلب و الرمحة و اآلمان و الصرب و 

وإضافة إىل ذلك فهي حتتل مكانة ال يستهان هبا من خالل تكرميها اخلاص يف الدين اإلسالمي         

والذي جعل هلا مراتب عالية من خالل الوصاية و التأكيد على بُّرها و طاعتها و توقريها و اعتبار ذلك من 

اليت تدل على مكانة األم يف اإلسالم احلديث النبوي الشريف الذي  أصول الفضائل، ومن أعظم األدلة

يا رسول اهلل، َمْن َأَحق الَناِس ِِبُْسِن » :هــيروي قصة رجل جاء إىل النيب صلى اهلل عليه و سلم يسأل

 .«أَبُوكَ :َمْن َقالَ  أُُمَك قال ُُثَ َمْن ؟ قَاَل أُُمَك قَاَل ُثَُ : أُُمَك قَاَل ُُثَ َمْن ؟ قَالَ : َصَحاَبيِت؟ قَالَ 

َنا اإِلْنَساَن ِبَواِلَدْيِه مَحََلْتُه أُُمُه َوْهنًا َعَلى َوْهْن و ِفَصالُُه يف َعاِمْْيِ َأْن َأْشُكْر ِل  »:وقوله عز وجل         َوَوَصيـْ

 .، سورة لقمان41اآلية . «َوِلَواِلَدْيَك ِإَِلَ املِصريْ 

عريب فهي تـَُعُد تيمة متأصلة فيه و يف نتاجاته منذ القدم، فتجسدت هذه فأما عن نصيبها يف األدب ال       

األخرية يف القصائد الشعرية القدمية مبعانيها احلقيقية و باإلضافة إىل جتسدها يف رموز َتُدُل عليها فكانت 

يمة يف الشعر العريب اأّلم هي املرأة واأّلم احلبيبة و اأّلم العطاء،و حنن اليوم أمام دراسة موضوعاتية هلذه الت

القدمي،و الذي اتسمت صورهتا فيه بالقداسة و النقاء و املثالية، و على هذا القدر من اجلالل الذي حتمله 

 .األم يف هذا الفن األديب قدميا، يأيت التصوير املعرب و التجسيد الفين اإلبداعي واملوضوعي هلذه التيمة فيه

هج سخر ُجلَّ إجراءاته لرتصد املوضوعة أو التيمة يف النصوص األدبية  وألن املنهج املوضوعايت هو من       

فهو النقد الذي يبحث عن قراءة حقيقة هلا، يكشف من خالهلا عن مجالياهتا، و من ُث يبين تصورا واضحا 

 .عن املؤلف و مدى عبقريته
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و رصدها يف الشعر العريب القدمي وهلذا تطلعنا إىل تطبيق الدراسة املوضوعاتية، ملوضوع أو تيمة األم        

وهذا وفق ما تستوجبه هذه األخرية من إجراءات، و اليت من شأهنا إجالء مدى أمهية املوضوع يف حتديد 

قيمة العمل األديب الشعري بصفة خاصة، و هذا بالبحث عن اجلوانب الفكرية و اإلبداعية واحلسية الروحية 

هي آلياته و إجراءاته ؟و ما هي آثار مقارباته وحتليالته للنصوص  فيه، فما هو املنهج املوضوعايت ؟ و ما

 .الشعرية القدمية ؟ وكيف جتسدت تيمة األم يف الشعر العريب القدمي ؟

الحظناه بعد اطالعنا عليه من وجود  وهذا كله كان لنا دافعا الختيارنا هلذا املوضوع، إضافة إىل ما

 .هتمت هبذا املوضوع نقص وتغافل على مستوى الدراسات اليت ا

ويف إطار معاجلتنا هلذه التساؤالت، وضعنا خطة ِبث تضمنت مدخال و فصلْي، حيث كان 

وقوفنا يف املدخل على خصائص الشعر العريب القدمي، اجلاهلي منه، و اإلسالمي وكذا األموي والعباسي، 

 .وهذا من ناحية الشكل و املضمون

طار النظري للنقد املوضوعايت، حيث حاولنا من خالله البحث يف أما الفصل األول فقد خصصناه لإل     

 .أصول هذا املنهج و نشأته و كذا ضبط املصطلحات املفامهية له و إىل آلياته و أسسه

 تيمة األم بْي الشعر اجلاهلي و اإلسالمي و العباسي: أما الفصل الثاين فقد كان تطبيقيا عنوانه ب     

األم يف الشعر العريب القدمي فقدمنا مناذج شعرية جاهلية إسالمية وأموية وعباسية  إذ حاولنا فيه رصد تيمة

من خالهلا اطلعنا على كيفية جتسُِّدهَا يف هذا الشعر و على مدى تأثري هذه التيمة على نفسية الشاعر 

 .يتمن حيث اإلبداع الفين واحلسي، وهذا ما يبحثه املنهج املوضوعا هالعريب وحتكم يف إنتاجات

ُث ختمنا ِبثنا خبامتة تضمنت أهم النتائج املتوصل إليها يف هذا البحث،معتمدين بذلك على املقاربة   

 .  املوضوعاتية 
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وبطبيعة احلال ال خيلو ِبث من صعوبات وعراقيل تواجه الباحث يف إجناز مذكرته، أمهها قلة املصادر      

واملراجع يف هذا املوضوع بالذات، ولكننا حاولنا جاهدين اخلوض يف املوضوع واإلحاطة به ليكون مرجعا 

 . لدارسْي آخرين 

كتاب املنهج املوضوعي النظرية والتطبيق :ها وقد اعتمدنا يف هذا البحث على عدة مصادر ومراجع أمه     

عبد الكرمي حسن، و سحر املوضوع حلميد حلمداين، و اجلامع يف األدب العريب القدمي حلنا الفاخوري 

 .واملنهج املوضوعي أسسه وإجراءاته حملمد السعيد عبدِل 

 .ما حيبه و يرضاهيف األخري حنمد املوىل عّز و ّجل و نسأله التفويق و السداد إىل كل      

كما نتوجه بالشكر اجلزيل لألستاذة املشرفة اليت كانت لنا سندا من خالل مرافقتها لنا بنصائحها القيمة 

 .وتوجيهاهتا طيلة فرتة إجناز هذه املذكرة 
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ر الدعامة األساسية اليت يتكئ عليها العرب يف أدهبم منذ القدمي و عرب كل األزمنة من العصر اجلاهلي ــيعد الشع     

ووصوال إىل العصر املعاصر، و هذا لصلته بالشعور، فهو من أقدم اآلثار األدبية عهدا، فقد عرف العرب الشعر قدميا 

 . عن خلجات النفوس بأروع الصور و أمجل األخيلةعلى أنه الكالم املوزون املقفى الذي يعرب 

 : خصائصه و مميزاته شكال و مضمونا: الشعر الجاهلي -1

 : خصائص و المميزات من ناحية الشكلال  -أ

َيّـزمه بالبناء الثابت لأل ركان من نايية الوزن والقافية من املتفق عليه من خالل الدراسات للشعر اجلاهلي شكال هو ُتم

 .لة و التعابري احملكمة و الرتاكيب املتينة إضافة إىل خمتلف أنواع البديع كاجملاز واالستعارةاأللفاظ اجلز  ام واستخد

 : فقد التزم الشعراء تقاليد معينة يف مجيع قصائدهم منها :المحافظة على التقاليد الشعرية -

ذكر الصحبة و  استيقافتفتتح القصيدة عادة بالوقوف على األطالل و  ":يلالمقدمة الطللية أو االستهالل الطل -

 .1"األيبة، و ذلك أيا كان نوع القصيدة و أيا كان غرضها، و قد أويت البيئة إليهم هبذا االفتتاح الكئيب الرّتيب

 :و ميتاز هذا االستهالل خبصائص فنية و مسات ُتثله يف واقعية و غنائيته منها

وتكاد تكون هذه السمة خصوصية مالزمة للمقدمة الطللية حيدد الشاعر مكان أطالله ":نيالتحديد المكا -

 .2"وحتديده هلذا املكان الذي تعد زمان جتربة احلب عنده هو ُتسك واعتزاز بتلك األطالل

فاحليوان و الريح و املطر و النبات، رمزوا لتجربة يبه  :إستثمار مظاهر الطبيعة الناطقة والصامتة -

 .3املتمثلة بأطالله أو دوران أو رسومه اخلوايل، و كلها رموز تدل على اخلصب و النماء

                                                           
 .731ص 5002،(لبنان)اجلامع يف تاريخ األدب العريب واألدب القدمي، دار اجليل للطبع والنشر والتوزيع،بريوت: ينا الفاخوري   1
 .44،ص 5002،(األردن)دراسات يف الشعر اجلاهلي، دار جمدالوي للنشر و التوزيع، عمان: عناد غزوان 2
 .42-42ص: املرجع نفسه  3
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و هي ظاهرة نفسية و اجتماعية متأهلة يف نفس الشاعر : يلرنة الحزن المتجلية في االستهالل الطل - 

 1.وية دورها الفاعل يف وجود هذه السمة احلزينةاجلاهلي،و يبدو أن للطبيعة البد

حيتل الشاعر القبلي مكانة مرموقة، و هذا بدليل تنافس األمراء يف استقدامه إىل  :العناية باأللفاظ و العبارات -

بالطهم، و كذا موقفه يف األسواق العامة، و يف املفاخرات و املنافرات، و عدة من اجلاهلني من الطبقة املويى إليهم، 

ه جعله منرب اإلقناع بالبالغة و هذا كله هيأ ألن يكون خطيب القوم و لساهنم يف السراء و الضراء، و هذا كل

" الكالمية و اللهجة العالية، اليت حتاول استشارة العواطف و تطلب انقياد النفوس و القلوب أما عن خياله اللفظي،

فاجلاهلي ضيق نطاق اخليال و التخيل يسبب اشتداد احملسوسية عنده و سيطرة املادية على جممل كيانه، و هو بعيد 

يفسح اجملال للتأمل الطويل العميق، و من مت تراه يعتمد إىل الصور القريبة اليت تتعقب احملسوس عن االستقرار الذي 

تشبيهات أكثر مما ينطلق ل عنده اخليال إىل تراكم ألفاظ و يف جزئياته، و تراه يكثف مادة التشبيه و التصوير فيتحو 

جند صورة عنيفة يف أييان كثرية، و تراه يكثر من  يف عامل اخللق التصويري و االبتكار الشخصي البعيد املدى و هلذا

 .2"االعتماد على املادة الصوتية يف غرابة اللفظ ورنة الوزن و القافية

  :ذلك على تراثهم اللغويو : الوحدة لتحقيق الجرس الموسيقي في أجزاء القصيدة -

اللغة تعبري عن الفكرة و عن العواطف و الوجدانيات الكامنة وراءها يف آن وايد إال أهنا تـمَعدم خاصية  "و ألن     

أسلوبية على مستويات متعددة منها املستوى الصويت الذي يبدو أثره واضحا يف حتليل اإليقاع الداخلي واخلارجي أو 

 سيقي بني الكلمات ينبع من التوافق املو  االنسجام الصويت الداخلي الذي" ،وإن3"النص الشعري ىموسيق
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املوسيقي الذي تتساوى فيه املادات  االنسجامأو بني الكلمات ببعضها البعض يينا آخر، هو  وداللتها يينا،

 .1" هافةرا، و على اختالف نغمها يدة أو ر والوقفات املوسيقية على اختالف زمنها، طوال أو قص

 : المحسنات البديعية -

لكن بدون بيه و الكناية و الطباق والسجع و غري مكلفة، فقد ومجَد يف أشعارهم التشكانت فطرية و اليت  

 2ةالعجميتكلف أو جهد، و لغة اجلاهلية على اإلمجال ال تزال مثال لبالغة يىت اآلن لبعدها عن مفاسد 

من القيم الذوقية الصافية  هذه األخرية ُتثل الوجه اجلمايل للتعبري األديب و يف هذه الفرتة كانت جمموعةو 

و للجاهلي " املوروثة اليت تعجب بالتعبري األديب الفين الرائق، إعجابا عفويا بعيدا عن أي تكلف واصطناع 

 .3"ًمْيٌل خاص إىل التشبيه التمثيلي، و االستعارة التشبيهية اليت يطلق فيها خياله احَلسيم 

 : من ناحية المضمونوالمميزات خصائص ال -ب

 :  لطابع البدويا -

و إن اختالط اعتداد األعراب بَباديتهم "كان الشعر اجلاهلي انعكاسا لنفسية العريب ربيب الصحراء،     

لقا طاملا ويياهتم حبزهنم على املنازل اليت هجروها جعل يف انتمائهم إىل املكان اعتدادا و انكسارا ينتجان ق

بالرغبة و ، وبرهة الشتات بقسوة احلياة، البكاء، بإيساسهمأشاع يف أشعارهم نغمة أتعب أولئك األعراب، و 

فحياة  فالبيئة الصحراوية و يالة الطفولة البدائية قيدتا العقل و اخليال بقيود التقاليد، ،4"يف االستقرار

اجلاهلي يياة غارقة يف املادة ال تتجلى هلا وجود إال من خالل املادة، و ذلك أن ضائقة العيش، و قسوة 

عن التطلع يف املادةو السماء، و توافر األخطار احملدقة، كل ذلك دعا اجلاهلي البدو  األرض  . ي إىل أن ميم
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 :  الوضوحالواقعية و  -

استطاع أن يصور بيئته تصورا إن الشعر اجلاهلي شعر واقعي استمد مادته من احلياة اجلاهلية و "       

إذا مل يرتك الشاعر اجلاهلي شيئا وقعت عليه يواسه إال نقله إىل شعره، و هذا كله ألنه كان شديد  دقيق

يق به و اليت يعيش يف كنفها، كان البّد لشعره أن يعكس صورة الواقع  االنغماس يف املادة احملسوسة اليت حتم

ته، واقعيا يف صدق نقله عن وإنك تطوق بالشعر اجلاهلي من أوله إىل أخره فنجده واقعيا يف موضوعا

واقعيا  يف يرصه على التفاصيل واجلزئيات احلياة، واقعيا يف استكمال الصورة العامة جلميع عناصرها، واقعيا

 .1"يف صراية التصوير و صدقه، واقعيا يف دقة التعبري

 :اإلنجاز  -

مضمون الشعر فطبيعة احلياة جلأ شعراء الشعر اجلاهلي عند نظمه إىل جتنب التأمل و اإلطالة يف       

عراء يتجنبون اإلطالة و التأمل مما جعل الش"البدوية كانت سريعة، و ذات يركة دائبة و مستمرة، 

 .2"التفلسف و 

فمعاين الشعر اجلاهلي بسيطة ال غموض فيها و ال تعقيد، و ذلك متناسب مع  :البساطة في التفكير  -

الشعر اجلاهلي ملوضوعاته ُتتاز باملادية أو احلسية ومل تكن  يياهتم و قد نتج عن ذلك أن كانت معاجلة

 .اآلفاق الرويية املعنوية حمل اهتمام لديهم

أمنا هي أجسام ييث نتحرك وجتري ييث جند احلركة تدب يف الصورة الشعرية ك":الحياة و الحركة -

 .3"تدور و تكر و تفر و تتكلم أيياناو 
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طيبهم ونائبهم املتكلم بامسهم خاهلية يكيم قومه و مرشدهم و يف ج كان الشاعر" :الروح الجماعية 

مؤرخهم و العامل بأنسبهم و مفاخرهم و هزائمهم أعدائهم مدركا ملواطن الضعف النفسي يف القبائل اليت و 

 .1"تنازع قبيلته 

 : خصائصه ومميزاته شكال ومضمونا : اإلسالم صدر  شعر –2

جاهليتهم ديوان آداهبم و لسان بياهنم الذي به يفصحون كلما يقع حتت كان الشعر عند العرب يف      

يواسهم، فلما بّدهلم اإلسالم، حبياهتم اجلاهلية يياة راقية من ييث التدين و التعقل و االجتماع 

والسياسة، كان شعر الشعراء، الذين عاشوا يف عهد النيب و خلفائه ممن أدركوا اجلاهلية و اإلسالم جامعني 

مة أن جيعل الشيء َبنٌي بـَنْيَ مظاهر احلياتني و لذلك يسمون باملخضرمني ألن األصل يف معىن اخلضر  بني

تظهر الصيغة اإلسالمية واضحة يف شعر الشعراء الذين ُتألوا بروح اإلسالم أو عاشروا رسول اهلل صل اهلل و 

و ال تتضح جلية يف شعر عليه و سلم و دافعوا عنه كحسان، و عبد اهلل بن رواية و كعب بن مالك 

 .أعراب البوادي من أمثال اخلطيئة

 : من ناحية المضمون والمميزات خصائصال -أ

 .تسخري معاين الشعر خلدمة العقيدة اإلسالمية و دائرة اإلسالم* 

اشتمال الشعر على كثري من معاين القرآن الكرمي و احلديث الشريف فحسان رضي اهلل عنه أخذ معىن * 

 .و جعله يف هذا البيت{ َعزيزم َعليه ما َعنتمْم يريص عليكم باملؤمنني رءوف رييم} :الكرميةاآلية 

 اعلى أن يستقيموا و يهتدو  عزيز عليه أن جيدوا عن اهلدى         يريص
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 (.صل اهلل عليه وسلم)االبتعاد عن التخبط يف املعاين تسري يف طريق رمسه القرآن ووضحه الرسول  *

 1:التعبري عن التقوى اهلل و عن الورع الذي ميأل قلوب الشعراء، يقول جبري بن زهري بن أيب سلمى *

 مفتنجوا إذا كان النجاء و تسل         إىل اهلل ال العزى و ال الالت ويده      

 من النار إال طاهر و القلب مسلم      لدى يوم ال ينجو و ليس مبفلت            

معاين الشعر اإلسالمي مل تنفصل انفصاال تاما عن معاين الشعر اجلاهلي فاملعاين اليت أمهلت على أن      

 يف اإلسالم هي املعاين اليت نفاها اإلسالم و أنكرها، أما املعاين اليت مل ينفها اإلسالم فإهنا بقيت متداولة

د كعب ابن زهري ويسان وغريمها ، فاملدح اخلايل من املبالغة موجود عنلدى الشعراء يف عصر صدر اإلسالم

واهلجاء الذي يقلل من شأن الكفار و ينفرهم من احلالة اليت يعيشون فيها موجود عند شعراء الرسول صل 

قتل الكفار وتنشيط املقاتلني من املسلمني موجودة أيضا  إىلاهلل عليه و سلم و املعاين احلماسية اليت هتدف 

 2.يف الشعر اإلسالمي

 :من ناحية الشكلالمميزات و خصائص ال -ب

 :ألفاظهم فيما يأيت لسنة الشريفة يف شعر املخضرمني و اظهر أثر القرآن الكرمي و 

 .بدءوا يهجرون األلفاظ الغريبة و املستكرهة * 

 .جيمل فنهمتمدون من القرآن ما يزين شعرهم و أخذوا يتخريون األلفاظ و ينسقوهنا و يس* 
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 1.الدينية كاجلّنة والنار والصالة والصوم دخل يف الشعر كثري من األلفاظ* 

 .اهلل ، مثل الورع والتقوى وخمافةالبعد عن اجلفاء والغلطة يف األسلوب لوجود العاطفة اإلسالمية الرقيقة* 

 .ة األلفاظ ييث يفهمها عامة الناسسهول* 

على  يضطر إىل الّردالبعد عن الصنعة والتكلف يف معظم أساليب الشعر وألفاظه، فحسان رضي اهلل عنه * 

 .الوفود بشعر مرجتل، و عبد اهلل بن رواية يف شعره، وخري شاهد على ذلك قوله

 2خلوا بين الكفار عن سبييله              خلو فكل اخلري مع الرسول 

 :شعر العصر األموي -3

احليوية اليت امتدت أمامهم إن احلضارة اليت نال منها العرب قسط معتدال يف العصر األموي و اآلفاق       

يف يياهتم اجلديدة، و ما رأوه يف البالد اليت فتحوها من جديد من املظاهر كل ذلك أمدهم باملعاين 

 .اجلديدة وإن هناك شعراء من هذا العصر ساروا على هنج اجلاهلني و اقتدوا هبم

 :الشعر في العصر األموي شكال و مضموناومميزات خصائص  -

 .املعاين اجلاهلية و اإلسالميةاجلمع بني * 

التوسع يف املعاين اإلسالمية من شرح للعقيدة اإلسالمية، وتوضيح طريقة الدعوى والتفاين يف سبيل * 

 .العقيدة و الدعوة إىل اجلهاد
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التوسع يف األغراض التقليدية ييث أصبح املدح باإلميان، واهلجاء بالكفر والشرك و الفسق والفخر * 

 .واستنهاض اهلمم لقتال الكفار بنصر اإلسالم

 .التنوع الواسع يف املعاين و دقتها، و األخذ من ثقافات الشعوب املفتوية و تارخيها و معارفها* 

 .الرتتيب يف معاين بعض القصائد* 

الديين عند شعراء الفرق املختلفة ووجود النقائض اليت تعترب تطورا السياسي و ظهور معان جديدة كاجلدل * 

 .هلجاءلغرض ا

ظهور شعراء من أصول غري عربية يفتخرون بأصوهلم و أممهم و يفضلوهنا على العرب فيما يعرف بالشعر * 

 1.الشعويب

التنوع يف قوة األسلوب، ما بني قوي ميثله كبار الشعراء كالفرزدق و جرير و األخطل و ذي الرمة خاصة * 

بثينة و كثر عزة وقيس بن ذريح  الغزل كجميليف غرضي املدح و اهلجاء، و سهل رقيق جنده عند شعراء 

 .عمر بن أيب ربيعة، و أسلوب ثالث وسط بني القوة و السهولة كمعظم شعر الفتوح و شعر اخلوارجو 

تأثري البيئة يف الشعر، فنجد شعر احلجاز خيتلف عن شعر جند، وكذا شعر العراق و أهل الشام،ذلك أن * 

ة العراقية بالصراعات السياسية و الدينية وبيئة احلجاز ُتيزت برفاهة هذه البيئات اختلفت ييث تزخر البيئ

 2.العيش، و خيتلف مركز اخلالفة يف الشام عن غريه، بينما مل تتغري كثريا بيئة جند

اتساع معامل الشعر اخلمري و الوصفي نتيجة اختالطهم باألمم األخرى كالفارسية و الرمانية و إضافة ملا * 

 .جاهلي ورثوه من موروث
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كان للتعصب القبلي يف الشعر تأثريا كبريا فظهر اهلجاء بيت الشعراء و الفخر كل بقومه، و قد أدت "* 

هذه الظاهرة إىل انشقاق القبائل و شرخها و تعميق العالقات بينهما، و قد اتسعت أفاق الشعر يف مدارج 

كن أن نقول أن الشعر يف العصر األموي  احلياة يف هذا العصر بعد ركودها يف العصر اإلسالمي األول و مي

 .1"كان بداية ثورته و شدة غليانه

 :خصائصه ومميزاته شكال ومضمونا  :الشعر العباسي -3

العصر العباسي عن سابقه األموي باألدب شعرا و نثرا، و ذلك النشغال األمويني يف عصرهم   ُتيز      

بالفتويات اليت خلفها هلم عصر اخللفاء الراشدين، أما يف العصر العباسي استمرت الفتويات اإلسالمية 

من اختالفات يف  يف شىت بقاع األرض إال أن تنوع الثقافات و االنفتاح على العديد من الشعوب مبا فيها

 .العادات و التقاليد و الديانات أيضا قد يفزت احلصيلة األدبية عند األدباء للنضوج 

 : من حيث المضمونوالمميزات خصائص ال -أ

 استعماله يف تنوع للوصف فقد تنوع و تشكل بأشكال شىت و تناول أشياء كثرية يف القصور والبساتني* "

 .س ييث انقباضها أو انبساطها إىل غري ذلك السفن و الطبيعة و أيوال النفو 

و من شعراء هذا  التهتك و الفسوق و الغزل الفايش إغراق شعراء املسلمني يف اجملون و اخلالعة و* 

 .الغرض أبو النواس و بشار
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بين كم يف اجلاهلية و صدر اإلسالم و اإلكثار من احلكمة و ضرب املثل، فقد كان ينظم القليل من احل* 

و يف خالل بعض القصائد مث ترمجت يكمة اليونان و الفرس و اهلند أدخل الشعراء كثريا منها يف أمية، 

 .1" شعرهم و زادوا عليها كثريا نتيجة جتارهبم و ثقافتهم

إغراق شعراء يف وصف اخلمر، ييث شرع العجم باحلرية، و جهز كثري من شعرائهم باإلكثار من * 

مما مل يكن له نظري يف اجلاهلية واإلسالم، وياول اخللفاء و الوالة ردعهم وصفها، ووصف كل ما يتعلق هبا 

 .2باحلبس و الضرب فلم جيد ذلك شيئا و ذاع القول يف اخلمر يىت ممن مل يشرهبا، و َعدموا ذلك تطرفا

 :من ناحية الشكل المميزات و خصائص ال -ب

 :من حيث األلفاظ و األساليب  -

ظاهرا على مستوى األلفاظ و األساليب من خالل تغري احلياة العربية، ومن مظاهر تأثري كان للحضارة تأثري      

رقت ألفاظه و عذبت، والنت تراكيبه و سهلت، يىت كاد كل ":احلضارة يف ألفاظ الشعر و أساليبه ما يلي

ووضحت  منها يسيل رفقة ياشية و أناقة مظهر، و عذوبة خمرج، و سهولة بيان فهجرت الكلمات الغريبة

 .3"األساليب وأشرقت دباجة الكالم
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 : تأثر الشعر بالغناء -

و قد جتلى ذلك واضحا يف كيفية اقتناء األلفاظ الشعر وجودة اختيارها و سهولة األساليب وترقيق ياشية الرتاكيب 

كانت جمالس الغناء جبانب جمالس األدب، أو مندجمة فيها واستجابة الشعراء ملغنيني، فنظموا هلم مقطوعات "ييث

 .1"صغرية اليت تناسبهم، وختريوا هلم األلفاظ الرقيقة الرشيقة واألساليب السهلة األنيقة، واألوزان املستحدثة القصرية 

 : األوزان و القوافي -

ظهرت املزدوجات اليت تتحدد فيها القافية يف شطري البيت، و ختتلف من بيت  يف جمال القوايف فقد     

إىل بيت، و كذلك نظم الشعراء الرباعيات و املسمطات و اخلمسيات، و مجيعها أشكال خمتلفة يف 

 2.استعمال القوايف و يرى البعض النقاد أن هذه األشكال بداية لظهور املرشحات يف األندلس

مل و  يئة اجلديدة و احلضارة املرتفةملقدمة الطللية يف قصيدة، و البدء مبوضع آخر يناسب البالدعوة إىل نبذ ا

هو ما يسميه تقف حماولة البحث عن اجلديد عند مقدمة القصائد، بل تعدهتا إىل هنج القصيدة، و 

 .القدماء بعمود الشعر

 :  المحسنات البديعية - 

تصنيع و جتميل انتقال إىل الشعر فظهر احملسن البديعي  كان لزخرف احلضارة ووشيها،و ما فيها من 

 .3ألوانه، من جناس و طباق و تورية وشاعت
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 :الموضوعاتية المفهوم والمصطلح  -1

 : اللغوية الداللة -أ

كلها   '' موضوعة'' و ''ملوضوعيا''و ''موضوع ''يف املعاجم العربية جند مصطلح املوضوعاتية مشتقة من         

 .''موضوعاتية ''صطلح ممصطلحات تندرج ضمن 

ع ضلد والوضل ،(1)"هللشلي  وطط لاخلفل  " ، الواو والضاد والعني أصل  دلدع علل  ''وضع''ففي اللغة هي من 

مللا : وع عللب باملوضلل" موضللوع جللودر ومرفوعلله : " فيهمللا ب بيتللني، وأنشللد لعلللموضللوعا، دضللعه وضللعا و الرفللع  وضللعه

 . 2"تكلم به ما أ ظهره و : املرفوع "، وأضمره ومل دتكلم به

ألبتله : الشي  يف املكلا  ، ووضع ي يف األمر إذا وافقته فيه عل  ش، وأوضعته اتفقوا عليه: وتواضع القوم عل  شي  " 

 . 3"أ  تواضع صاطبك أمرا تناظره فيه  : املناظرة يف األمر و املواضعة : ، واملواضعة فيه

، ووضلللع ملللادة دبلللب عليهلللا امللللتكلم أو ات و مواضللليع املللم ملللن وضلللع، وضلللع علللنوموضلللوع مفلللردة و اضملللع موضلللوع"

 .4"الكاتب يف صلب املوضوع 

ميكلن اعتبارهلا تلصيصلا اكملا  ''وضلع''وردت مجلة من املعاين طوع ملادة ''  ضربا  مسعودمعجم الرائد ''ويف 

؛ فهلهه املعللاين تشلم  املوضللوع اللهح دللدور طولله ا للدد  '' الليا اطليا ''و  ''لسللا  العلر  ''مللا جلا  طللوع امللادة يف 

 : ، طي  جا  فيه لمي من جهة لانيةتمام الباط  العوهو مركز اه ''املوضوع '' بني املتحاوردن من جهة ومعىن 

                                                           
 ، دار الفكر للطباعة والنشر، دط6مقاديس اللغة ، اضز  : أيب ا سني أمحد بن فارس بن زكردا الرازح :  1

 .999، ص(با  الواو والضاد و ما دثلثهما)م، 9191-ه9911
 .119ص ( وضع )، مادة 9111، 9، دار صادر، بريوت، ط 8لسا  العر  ، ج: أىب الفض  مجاع الددن امد بن مكرم ابن منظور -2
 114ص : املصدر نفسه  -3
 . 919ص ( و ض ع ) ، مادة 4111، 1،مكتبة الشروق الدولية ، ط9املعجم الوميا ،ج: إبراهيم مصطف  وآخرو   -4
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، املللادة الللين دبحلل  لكاتللب أو اخلطيللب أو اطللد  ك مللهاملللادة الللين دبللب عليهللا ا: ، موضللوعات ج مواضلليع: عاملوضللو "

 .1"العلم عن عوارضها 

ت و اطلللليا و لكللل  عملللل  أديب الفكللللرة اللللين درتكللللز عليهلللا العملللل  األديب و دنطلللل  مللللن اللللها" واملوضلللوع هلللو 

ودسلتعم  هلها املصلطلح . ددور طوله األلر األديب موا  أدع عليه صراطة أم ضمنا  هو ما املوضوع" وأدضا  2"موضوع

 .3"الفكرة اضوهردة للمؤلف أو القضية العامة الين ددافع عنها األلر األديب: اآل  لدى علما  اللغة مبعىن أضي  هو 

وراطلر تتبلع تطوراتله بدادلة '' le thèmeاملوضلوع  ''أملا يف املعلاجم الفرنسلية اللين اهتملر بلدورها مبصلطلح 

 .من جهوره األوىل يف ا ضارة ال تينية واليونانية 

دنحللدر مللن ال تينيللة  thèmاملعجللم التللارلي للغللة الفرنسللية أ  موضللوع  " : ''قللاموس لللوروبري ''فقللد جللا  يف 

 :وضع الفع هي مشتقة من نانية و من اليو  الين تنحدر بدورها Thèma من كلمة تيمة

الكلمللة تللدع عللل  الشللي  الللهح  ومللن هنللا أصللبحر . والللين تللدع عللل  الشللي  الللهح نضللعه''  Tithenaiتيتيللب'' 

ويف  كلمللة ، موقللع النجللوم عنللد الللو دة ومللن هنللا أصللبحر الكلمللة تللدع عللل  مبلللق مللن املللاع ، صللدقة ، جللهر  . نضللعه

ا قلاا  اللهح   هلهه الكلملة تعلب الشلي  امللدروساألخري عل  موضوع خطبة ، ويف مدارس القرو  الومط  أصلبحر 

 . 4" دتم تناوله من أج  تطودره

( موضلللوع )هلللو مقلللا   وتعلللب ملللا thèmaاملوضلللوع كلملللة دونانيلللة :"''  روس الصلللغري ''وقلللد ورد كلللهلك يف 

وهللو تعردللف قردللب مللن  ،، موضللوع مناقشللةتنظلليم عملل  طو للاذات فكللرة دللتم التفكللري فيهللا انتللاج خطللا  مؤلللف أو 

                                                           
 . 44 -49،ص 4199، 9، اضزائر، ط -درامة  -املنهج املوضوعايت أمسه وإجرا اته : امد السعيد عبديل . د -1
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الللهح دقللف يف ( وضللع)فك مهللا تعللود باصلل  املصللطلح إىل الفعلل   ''لسللا  العللر   ''التعردللف اللغللوح للمعجللم العللريب 

 . 1"املناقشة فيه   رفع وإىل املناظرة يف األمر و مقاب  الفع

 تللله ا شلللتقاقية وملللن الصلللعوبة ملددلللد املفهلللوم اللغلللوح للنقلللد املوضلللوعايت بكللل  دقلللة وجناعلللة نظلللرا لتعلللدد مدلو 

إهبامللللا ملللن املوضلللوعايت طللل  ورلللن نعلللود إىل جلللهر الكلمللللة يف  أكثلللر هلللو هنلللار ملللا" وا صلللط طية ، وملللن   فلللليس 

 .2"الضمنية واخلفية واكتشافاهتا للبنيات الفكردة لألعماع قرابتهاامتقصا  لد  هتا و 

القدميلة أو ا ددثلة تتقلار  يف تعردفهلا ملع املعلاجم ما ميكن امتص صه ممّا ذكر مابقا أّ  املعاجم العربية موا  

 .تشاهبر فيه  وهها ما'' وضع '' الفرنسية فك مها تعود باص  املصطلح إىل الفع  

 :الداللة االصطالحية  -ب

إ  امتقصللللا  مفهللللوم املوضللللوعاتية يف ا قلللللني النقللللددني الغللللريب و العللللريب دظهللللر لنللللا اضللللطرا  املفهللللوم وتنللللوع 

صلللعوبة الوقلللوف عنلللد مفهلللوم تطبيقلللاهتم  لللها امللللنهج النقلللدح و   ف مرجعيلللات النقلللاد والدارملللني وتبلللا التعلللاردف بلللاخت

اصللط طي دقيلل ، ترجللع أمللبا  ذلللك إىل تعللدد املللدلو ت ا صللط طية واألدوات ااجرائيللة وتللداخ  هللها املللنهج مللع 

التبامللله ملللع امللللنهج املوضلللوعي اللللهح تعلللددت تسلللمياته فتلللااو  بلللني ودلللة والتحليللل  النفسلللي و يالبن :املنلللاهج أخلللرى مثللل  

 . ، وقد ترد تسمية مرادفة بوصف منهجي آخر (إخل ... اضهردة / الغرضية / الظاهراتية /  التيمة /  املوضوعاتية )

ة تهبللهبا يف الامجلل(  thème/thématique/thématises) هللها وقللد ألللار املصللطلح األجنللت للموضللوعاتية    

، فنجلد املوضلوعايت واملوضلوعاتية واملوضلوعية واملوضلوعاتيات ابلة له يف ا ق  الثقايف العريبرافقه تعدد املصطلحات املق

 .''معيد علوش ومحيد  مداين وعبد الكرمي طسن وجوزدف شرمي وكيين مامل وعبد الفتا  كليطو'' عند ك  من 

                                                           
 -عبد ا ميد بن باددس  والفب ، جامعةاملنهج املوضوعايت يف مقاربة الشعر العريب ، خمطوط أطروطة ماجستري يف مشروع  النقد األديب : كرمية زدتوين   -1
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             ةإ  التيم": عندما دقوع '' معيد دقطني ''عند  ''التيماتية''و ''thèmeالتيم '' كما جند كلمين  

Thèma))  كمللا دللرى برنللار دوبللريبB.Duperby  تسللتعم  أطيانللا مبعللىن ، و ي الفكللرة املتللواترة يف العملل  األديبهلل

الروائلي املغلريب ودتابع  معيد دقطلني واصلفا اخلطلا  ،1"ا أكثر عمومية و جتردد   ''التيمة  ''ا افز الكثري التواتر، غري أ  

أمامللية كثللرية  للا د  هتللا  ''تيمللات'' الللهح بللني أدللددنا جنللد  ويف العللامل الروائللي: "اضددللد عللل  ضللو  رمدللة تيماتيللة قللائ 

 .thématique"2تيمية   البعيدة ملن دردد قرا ة الروادة قرا ة

اض للللللللللللدى بلللللللللللالغرض ألنلللللللللللا  ترمجتللللللللللله لنظردلللللللللللة األغلللللللللللر  '' théme''ملللللللللللة ودلللللللللللاجم إبلللللللللللراهيم اخلطيلللللللللللب كل

املوضلوعاتية اللين دتمحلور طو لا " التيملة " اللهح دتحلد  علن اختيلار الغلرض أو   Tomachevskyتوماشفسلكي

خلل ع السللريورة الفنيللة تتمللازج اضملل  املفللردة فيمللا بينهللا " العملل  الفللب بصللفة خاصللة، إذ دبللني الشللك ين الرومللي بللا  

 .مشار  ''غرض'' بوامطة فكرة أو تتواجد فيه متحدةطسب معانيها اققة بهلك بنا  اددا 

( عنله الهح نتحلد )تشك  وطدة هي الغرض  - دقوع الباط  الرومي -املفردة للعم  إ  د  ت العناصر

مللا ملن عمل  قللد كتلب يف لغلة  للا  . وإنله ملن املمكلن أ  نتحللد  ملوا  علن الغللرض العلام للعمل  أم عللن أغلراض أجزائله

أ  الغرض أو التيمة من خ ع هلها اللنه هلو ذللك البنلا  املوطلد ضمل  اللنه دبدو ؛  3"معىن إ  و دتوفر عل  غرض 

 .ليا بوامطة فكرة مهيمنة معنودا املتشابكة تركيبا ود 
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  1"ملداردا "املامجني العلر  ملن دسلمي املوضلوعايت نقلدا أخرى جند من الدارمني والنقاد والباطثني و  ومن جهة

 .عند فؤاد أبو منصور 2 "جهردا "كما عند مامي موددا  أو 

أل   ''اضللهر  ''الفرنسللية بكلمللة ''  thématique'' ومللن   دللاجم الباطلل  اللبنللاين فللؤاد أبللو منصللور كلمللة

طر فكردلللا، ودوطلللد امعلللىن ، وإ  كلللا  دتلللاضللهر اللللد يل مبثابلللة خليلللة اللللنه الرمحيلللة ، و دتشلللك  شللك  ومضلللمونا بنلللا  و 

 .رقعة النه يف شك  بؤرة عنوانية يف أعل  الصفحة اابداعية  النسيج النصي و جيمع شتاته املبعثر عل 

واملفلللاهيم  الدارملللني واملامجلللني العلللر  يف توظيلللف املصلللطلحاتبلللني  وهكلللها نسلللج  ملللدى ا خلللت ف الكبلللري

بااضلللافة إىل اضلللطرا  مفهلللوم املوضلللوعاتية وتعلللدد مفاهيمهلللا  '' thématique'' اللغودلللة لتعردلللب الكلملللة األجنبيلللة

 .طسب النقاد  اوتعاردفه

، دعتملد عليهلا يف ا كلم وقلد طلدد محيلد قواعلد عقليلة مقلررةالنقد املوضوعايت هو الهح درتكلز علل  أصلوع و ف

العمل   ة، قابليلة اطتلوا  املنلاهج األخلرىتعدد التسمية، مبدأ ا ردل: "  مداين مميزات طبيعة النقد املوضوعايت فيما دلي 

اعيلة وال واعيلة، املتصدام لغلة شلرعية املقارنلة يف التحليل ، مشلروعية املتصدام ا لدس املبدع، تعبري عن أفكار املبدع الو 

يف العمليلة النقددلة، وضلع صليق تيماتيللة الطبلع السلردح يف مقابل  املنطقلي، درامللة الد للة، الوطلدة العضلودة يف جمموعللة 

 .3"أعماع املبدع الواطد 

النقلللد املوضلللوعايت يف ااوللللة تقصلللي تلللرابا التمظهلللرات اطوردلللة للمعلللىن األديب '' ملللعيد عللللوش ''وحيلللدد الناقلللد 

و للهه الغادللة جيللرح افللااض مقاربللة الللادد ااطصللائي للموضللوعايت : " وملو هتللا مللن جتربللة أكثللر توليللة واتسللاعا دقللوع 

كاننللا طصللر املوضللوعايت مللن الللهح ميكننللا م طقتلله عللرب تللواترات تظلل  غللري متللوفرة عللل  قواعللد لابتللة وعامللة مللع أ  ب م
                                                           

 .98، ص9186، 9أحبا  النه الروائي العريب، مؤمسة األحبا  العربية، بريوت، ط: مامي موددا   -1
 9181، 9نيوح ا دد  بني لبنا  وأوروبا، داراضي ، بريوت، لبنا ، طالنقد الب: فؤاد أبو منصور -2

 . 991ص 
 .41، ص 4111مدخ  يف النقد األديب، دار البازورح للنشر والتوزدع ، األرد  ، د ط ، : طراد الكبيسي  -3



 يــــــد الموضوعاتــــــري للنقـــــار النظــــــــاإلط                                                 : ل األول ــــالفص

 

02 
 

ودؤكللد   1"خل ع التكللرار كطردقلة عاددللة تسللمح باامللام املعجمللي السليميائي باملوضللوعايت األمامللي والثلانوح يف الللنه 

هلللها الناقلللد أ  ا كتفلللا  حبصلللر القواللللب التعبريدلللة واألشلللكاع املعجميلللة املتكلللررة عنلللد مؤللللف أو عصلللر دنفلللي اخلصيصلللة 

  دتعللدى جمللرد ع مللة، ألنلله للليس املعيللار الوطيللد الللهح "ودعللب ذلللك أ  التكللرار  املوضللوعاتيةا بتكاردللة ممللا دتنللا  مللع 

للموضلوعايت  ااملااتيجيةواملوضوعات مادام حيم  دائما وبامتمرار قيملة د ليلة، أل  القيملة  دكشف عن املوضوعاتية

  كل  مقاربلة نقددللة أل" ايت وتضلبطه، ذللك دصلعب إمكانيلة إجيلاد كيفيللة موطلدة مللدد املوضلوعو  2"هلي هندملة موقعلة 

والكاتللب، وهللها التوجله املبللدئي هللو بالللهات مللا دؤمللس ودؤصلل  للمشللروع والقللار  تقتضلي افللااض أصللالة نقددللة للناقللد 

 .3"النقدح املوضوعايت 

هللي الللين تبحلل  يف أغللوار " مجيلل   محللداوح عللن املفهللوم السللاب  طللني دللرى أ  املقاربللة املوضللوعاتية  دبتعللد و 

نه  متكناه بؤرة الرمالة مع التنقيلب علن اضلهور الد ليلة املوللدة ألفكلار اللنه، قصلد الوصلوع إىل الفكلرة املهيمنلة ال

ودكلو  ا لدف  4"املكلرر فكردلا، ملوا  أكلا  ذللك يف الشلعر أم يف النثلر  يف النه وملددد نسبة التوارد لتحددد العنصلر

 : تشك  اور النه من خ ع القيام بعملتني مها  منها هو امتص ص اضهر اضوهرح و النواة الين

الفهللم الللداخلي للللنه املقللرو  بكشللف بنيتلله املهيمنللة الدالللة معجميللا وتركيبيللا ولسللانيا وشللاعردا وتاودللله خارجيللا اعتمللادا "

كلملات ، وترصلد املقاربلة املوضلوعاتية كل  ال5"عل  مستودات معرفية مرجعيلة مسلاعدة ب ضلا ة الفكلرة اطوردلة وتفسلريها

وقرا هتا إطصائيا وتاودليا، ودقوم هلها النقلد علل  ملودل   الصور امللحة والع مات اللغودة البارزة والرموز املوطيةاملفاتيح و 

  .ما هو روطاين وزئبقي وجواين وشاعرح إىل وطدة د لية طسية مبنية موضوعيا وعضودا 
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ميكلن  1"املوضلوعاتية واملبلاد  التنظيميلة لتحقل  القلرا ةالركائز املنهجيلة "  مجلة من ''مجي  محداوح''وقد اقا  

 : إمجا ا يف النقاط التالية 

القللرا ة العميقللة للللنه وتبللدأ مللن القللرا  الصللغرى إىل القللرا ة الكللربى وا نتقللاع مللن انطباعللات الللهات إىل التصللورات * 

 .املوضوعية 

  هتلللا فهملللا وتفسلللريا ملللن خللل ع اللللد  ت املللتص ص مكونلللات اللللنه التناصلللية، وتقصلللي التيملللات األماملللية ود* 

ة التكللرار با عتمللاد عللل  اضانللب الللد يل مللن خلل ع ا قللوع الد ليللة والكلمللات املعجميللة،   مللا يف خاصللياطوردللة، و 

 . النه من صور منفصلة

الللداخ  النصللي إىل  التللدرج مللن اولللة تاودلهللا  افهللم األفعللاع اطركللة واملولللدة للمعللاين يف مللياقاهتا النصللية املصتلفللة و * 

 .التاود  اخلارجي والعكس، مع ربا الد  ت الواعية بغري الواعية 

املللتص ص مكونلللات اللللنه التناصلللية، وتقصلللي التيملللات األماملللية ود  هتلللا فهملللا وتفسلللريا ملللن خللل ع اللللد  ت * 

لد ليللة والكلمللات املعجميللة،   مللا يف التكللرار با عتمللاد عللل  اضانللب الللد يل مللن خلل ع ا قللوع ا خاصلليةاطوردللة، و 

 .النه من صور منفصلة 

واللجلللو  إىل ااملللقاط القصلللرح  ا نتهلللا  عنلللد البنيلللة املوضلللوعية املهيمنلللة، ملللع جتنلللب التزدلللد يف التحليللل  املوضلللوعايت* 

 .املتعسف 

اع ف نله الوقلوف وا صلر ، أملا ا ختلز ( الاكيلب / ا ختلزاع ) دقوم بعملية مزدوجة تتمثل  يف " فالنقد املوضوعايت       

لتيمللات الفنيللة املتشلللاهبة و املشللكلة طللور إبلللداع املبللدع، أملللا الاكيللب فهللو البحللل  عللن طللدود التشلللابه للتيمللات الفنيلللة 

و ملليما ( النصللوص / الللنه ) وذلللك للكشللف عللن ا ندمللة البنائيللة ( النصللوص / الللنه ) لتحددللد املت زمللات الفنيللة 
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ألهنا مبثابة القانو  املنظم لعناصر العمل  الفلب، وذللك  كتشلاف لبنلات التكلودن  را طيوداأ  الفكرة اطوردة متلعب دو 

 .1"الفكرح وكيفية التعبري عنه بشك  فب 

لها ف   النقد املوضوعايت هو نقلد املوضلوع بالدرجلة األوىل لكلن بطردقلة موضلوعية نلس كل  نلواطي العمل  األديب       

 . مزاداهقصد تفسري هها األخري وامتصراج 

 :نشأة النقد الموضوعاتي  -2

 :عند الغرب  -أ 

نشللا النقللد املوضللوعايت نشللاة فعليللة يف ربللوع فرنسللا يف مللتينات القللر  املاضللي إلللر اطتللدام الصللراع بللني أقطللا  

ملن ال نسونية الهدن دعتمدو  عل  خارج النه مركزدن عل  القرا ة الوضعية حبثا عن املؤلف، ورواد النقد اضددد بلد ا 

رو   بللارت الللهدن دركللزو  عللل  داخلل  الللنه، و كللا  للنقللد املوضللوعايت بعلل  امل مللح يف الدرامللات النقددللة األملانيللة 

تكشلف علن املعلىن الظلاهر أو امللبطن و تفسلر " ودرامات نقاد أمردكا الشمالية وأنصلاره دعتملدو  القلرا ة الد ليلة اللين 

رة لللللنه مبلللا ملودلهلللا إىل صللليغة عنوانيلللةة و الكلللربى  وتلللاطري الفكلللرة العامللل اللللنه ب رجاعللله إىل بنياتللله املعنودلللة الصلللغرى و

 . 2"األديب 

دعللد النقللد املوضللوعايت يف جممللله جمموعللة مللن التللداعيات املنطقيللة والوجوددللة دشللدها إىل بعضللها الللبع  خلليا 

دقللوع مللعيد . املميللزة للله حيقلل  وطللدهتا رغللم امللتحالة ملقلل  ذلللك، إذ لكلل  علللم مللن أعلل م هللها املللنهج منطلقاتلله وآرائلله 

ملن األخطلا  اللين علينلا ا طتيلاط منهلا يف " ''  Anne clancierآ  ك نسلي'' عللوش نقل  علن الباطثلة الفرنسلية 

فنقللد جللورج بللويل حيللل  ... مقاربتنللا لدرامللة النقللد املوضللوعي أ  نعتللرب هللها األخللري وطللدة وأنلله دنطللل  كللام  مللن باشلل ر

                                                           
 .  918 -919، ص 4114رمى نقددة  معاصرة ، دار ا دى للنشر والتوزدع ، مصر، دط ، : امد جنيب الت وح  -1
 . 49املقاربة النقددة املوضوعاتية، املرجع الساب ، ص : مجي  محداوح  -2



 يــــــد الموضوعاتــــــري للنقـــــار النظــــــــاإلط                                                 : ل األول ــــالفص

 

02 
 

ز ااملام بالزمن أو الفضا  عند الكاتب بينما ددرس نقاد غريه وبكثرة ع قلة الشلاعر بالعلامل املوضوعاتية األدبية ملر رم

ودلرب علل  العكلس ملن ذللك يف طلني . .ردشلار و ج. .وبالكائن عرب بنية املوضوعاتية املعقدة لعاملله، وهكلها جنلد ج

بيلد أ  كل  هلؤ   النقلاد دلدافعو  ... ردة إذ دشلرر اللهاكرة و التصيل  يف رو  التامل  الباشل ... ميشلاع كيوملاع  حيتاط

 . 1"مجيعا عن طقوق نقد أطادح املوضوعاتية 

جلللللللا  ''و ''  M.mansyميشلللللللاع مانسلللللللي'' غلللللللريهم ملللللللن أمثلللللللاع هلللللللؤ   النقلللللللاد و  وتلللللللرى هلللللللهه الباطثلللللللة أ        

ددافعو  عن واطددة النقد املوضوعايت، ودظهر لنا من خل ع ذللك أ  النقلد الفرنسلي كلا  ورا  ''  J.burgosبريكوس

البيللوغرايف يف النقللد األنسللوين و هللها التوالللد الوجللودح و املوضللوعايت و املاركسللي كوملليلة للللتصله مللن قبضللة الوضللعي و 

رهاصللاته يف النقللد األملللاين مل دتصللدر واجهللة ورغللم أ  النقللد املوضللوعايت كمللا ظهللرت بعلل  إ. األديب لألجيللاع السللابقة 

النقد فقد ألر تالريا كبريا يف النقددن الشك ين والنفسي بل  ميكلن القلوع أنله ارتلبا بالنقلد اللداخلي للنصلوص األدبيلة و  

كلللو  مرطللللة أوليلللة ، وقللللد دلللدفعنا ذللللك إىل علللرض بعلللل  النقلللاد منفلللرددن خاصلللة مللللن هلللم أكثلللر أمهيلللة يف الدرامللللات 

 .ة، إذ  دتسع املوقف لعرضهم مجيعا املوضوعاتي

 :(  Gaston Bachelard)  غاستون باشالر  -1/أ

تلللالر هلللها الفيلسلللوف الفرنسلللي اللللهح دعلللد رائلللد امللللنهج املوضلللوعايت بدراملللات التحليللل  النفسلللي لفرودلللد   دونلللق        

الللين تتبللع مللدى   ( ا للوا  األرض، املللا ، النللار،) والنظردللة الظاهردللة عنللد هومللرع، وهللو صللاطب فلسللفة العناصللر األربعللة 

 :ومن أبرز أعماله . امتجابة األدبا  يف إبداعاهتم  هه العناصر من خ ع صورهم 

 . غريها من األعماع األخرى التصي  الشاعرح، املا  واألط م، شعردة طلم اليقظة و 
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ومللن   دعللني باشلل ر مهمللة ا مللتمولوجيا يف القيللام بتحليلل  نفسللي ملعرفللة املوضللوعية ودعللد كتابلله طللوع تكللو  

أهللم كتللا  دتعللرض فيلله إىل هللهه املعرفللة   la formation de l'esprit scientifiqueالفكللر العلمللي 

، 1"  عليهلا العوائل  ا ملتمولوجيةإىل حبل  املكبوتلات دطلل –الوصلوع إليهلا  -املوضوعية الين دهدف التحلي  النفسي 

ومل دتللالر باشلل ر بللاملنهج النفسللي فقللا بلل  اعتمللد أدضللا عللل  املللنهج الفينومينولللوجي، دللدفع بالصللورة عنللد الشللاعر عللل  

أمللا األمهيللة املركزدللة الللين " ااوللة التواصلل  مللع الللوعي املبللدع للشللاعر، فالصللورة عنللده ملللل  فكللرة مركزدللة يف النتللاج الشللعرح

الصورة فاجع إىل ع قتها مع أمناط ا ياة البدائيلة لننسلا ، وهلي بلهلك تعكلس صلدى هلها العمل  التلارلي يف  ملتلها

نفللس الوقللر الللهح نتلللك طابعهللا اخللللودح، إهنللا إذ  مبثابللة أطلل م دقظللة   شللعوردة تعللود بنللا إىل املاضللي البعيللد طيلل   

وطلل  ولللو كانللر ( املللا ، األرض، النللار ا للوا  ) مل األمامللية كانللر تتحللدد الع قللة الطبيعيللة بللني اانسللا  وأشلليا  العللا

ا فهي تعكس بالضرورة صدى الصورة البدائية نفسها   .       2"الصورة يف الشعر ابتكار جددد 

، إذ تعتملللد قرا تللله املوضلللوعاتية لألعملللاع علللد األ  الروطلللي للنقلللد املوضلللوعايتدعلللد باشللل ر ناقلللدا أدبيلللا وإ           

وناتلله الكللربى واهتمللام باشلل ر باخليللاع اانسللاين يف مك"النصللوص املستشللهد هبللا أمثلللة لقللانو  عللام،  األدبيللة عللل  جعلل 

 ، ففكلره إذا لليس فكلرا نقلددا بلاملعىن اللدقي  للكلملة فهلها الفكللر  كاتلب التصييللي اخللاص بكل   دفلوق اهتمامله بالعلامل

مللاع األدبيللة، فحددثلله هلو مل دللوع أمهيللة خلصوصلية األعف 3"إقامللة نييللزات أو تصللنيفات مييل  إىل إجللرا  مجلللة اختيلارات و 

 .  إرهاصات أوىل للنقد املوضوعايت  التصيي  دعدعن الصور وفكريت الوعي و 
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 ( : Georges Poulet) جورج بولي  -2 /أ 

دعللد هللها الناقللد البلجيكللي مللن أبللرز أقطللا  املللنهج املوضللوعايت ومللن أقللر  النقللاد إىل باشلل ر، فقللد اهللتم هللها        

املواقلف األوليلة لكل  كاتلب طسلب طردقتله ، " الناقد انط قا من توجهاته الفلسلفية بقضلية اللوعي املبلدع بالبحل  علن 

 . 1"إذ دنزع املبدع دو  وعي منه إىل تنظيم العم  التصييلي 

يف عمل  الفضا  الرومين طاوع الكاتلب فيله اامللام بتنظليم املكلا  درامة يف الزما  اانساين و : له من أهم أعما        

آرللر لشلاعردن الفرنسليني شلارع بلودلري و كتا  الشلعر املفتلر اللهح تنلاوع فيله إبلداعات ابقضية التموضع، و أديب واطد و 

رامبو من خ ع امتج   اخلصائه املميزة  اذدن الشاعردن، وقد خله من خ ع تقصي عنصر األنلا املفكلر املبلدئي 

للها دتسللا عليلله  هتلدد حبرمانله مللن أدلة طردلة ذهنيللة طيئلة األصلللية اللين شلعر بقسلوة خضللوعه  تميلة اخل" إىل أ  بلودلري 

وعلل  العكلس ملن ذللك  طدود  لا نتلد إىل أقصل  فكلره ااملتعدادح الندم و  دلمح يف ذاته موى أعماق  املاضي و 

املله وذاتله يف ف   رامبو دفي  يف ك  مرة عل  وجود جددد فهو معف  من أح إطساس بالندم ، وطر يف إعلادة ابتكلار ع

، وحيلللوح كتابللله اللللوعي النقلللدح جمموعلللة ملللن املقلللا ت طلللوع أقطلللا  النقلللد املوضلللوعايت، وعلللرض يف كتلللا  2"أدلللة  ظلللة

الاو ت : وم الدائرة ، ويف كتا  بيب وبلني نفسلي غري الهح عرفه مفهملو ت الدائرة القيم الد لية الرمزدة لألمكنة والت

 .نقددة طوع وعي الهات 
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 :(  Jean pierre richard) ان بيير ريشارد ج -3/أ

ودلللة باعتبلللار أ  يبالبن ربلللا امللللنهج املوضللوعايت" ملللن النقلللاد طيلل  علللن مللابقيه  لقللد اختللللف جلللا  بيللري ردشلللارد

مفهللوم اللدد " إذ  فردشللارد مللن املنظللردن للمللنهج املوضللوعايت، امللتطاع مللن خلل ع حبثلله أ  دصلل  إىل .  1"الللنه بنيللة 

للبنية ذات ا متعماع التقب الدقي   إذ دكشف يف بنيات عم  فلب ملا علن الفضلا ات األماملية اللين دكتشلف عربهلا 

. 2"ور مللن مسللتوى إىل آخللر رللو الللواقعيك  والعبللابا القللادرة عللل  إدرار التشلليف مباغتللة لنقللاط ا سامللية والللرو  ىن املعلل

 . 3"لتكرار أدنما كا  دلي  عل  ا وس وا: " ودعترب ردشارد أ  التكرار هو هوس طي  دقوع 

فهلللو    ،، مملللا دقابللل  جهلللد ال وعلللي يف إجيلللاد التفكلللريالسلللاذجودبحللل  يف العمللل  األديب علللن املعلللىن الضلللمب و 

ااملللام بفعلل  اابللداع ذاتلله، إذ دظهللر العملل  كبنيللة كاشللفة عللن هتا و أو وطللد دصللف مضللمو  فكللرة بلل  حيللاوع إجيللاد مبللدأ

: والين دنطل  مع العم  لتستهدف ا سامية العميقلة للكاتلب لانيلا : إذا اقا  عملية مزدوجة أو  " شصصية مبدعها 

سامللية الللين تامجهللا دلفللر اهتمللام هللها الناقللد هللو منللا آخللر مللن جتربللة ا  تعملل  عللل  إعللادة تكللودن العملل ، إذ أ  مللا

  4"املميزات اخلاصة للصور، عند ك  مبدع، دعترب كتابة دالة موا  كانر رمالة، خطاطة، مسودات، أو عم  مكتم  

وإمنلا  البنيودلةومن خ ع أقواله ن طظ أنه أكم  طرد  باشل ر يف ا نفتلا  علل  املنلاهج األخلرى ، فهلو مل دكتفلي ب   

وهلو ملليل  نفسلي طيل  أ  األددلب ملرد  أو يف طاللة   وعلي جتعلله دكلرر الكلملة أكثلر ملن '' هلوس '' اعترب التكلرار

 . مرة بطردقة مباشرة وغري مباشرة دو  قصد 
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ودبقلللل  املقيللللاس األمامللللي يف ملددللللد املوضللللوعاتية نسللللبية أل  املللللدلو ت   توجللللد إ  بطردقللللة إمجاليللللة لللللهلك 

ناقللد أ  دللدرس النمللاذج املصتلفللة وحيللهللا بقصللد التعللرف عللل  مركللز املوضللوعايت وملددللد قيمتلله و ب غللة دتوجللب عللل  ال

 . 1"تكراره داخ  النه األديب 

للللل  امتللللداد العملللل  األديب طراددللللة هللللي املقيللللاس يف ملددللللد املوضللللوعات   دضلللليف وعأ  اا" دقللللوع ردشللللارد و 

بشلك  ذح د لللة   توضللع هللهه العناصللر يف جمموعللات أو طقللوع  ف نلله جيللب أ  تتحللدد العناصللر الللين تتكللرر املكبلوت 

 .  2"عرب طركة تنظيمية تولية توضع ههه اجملموعات يف ع قات بعضها مع بع  شاقولية و 

دظهللر لنللا بللا  النقللد " ومللادام األد  بالنسللبة إليلله هللو امليللدا  املنتقلل  للع قللة السللعيدة، دقللوع يف هللها السللياق 

 . 3"ظرة أو وقفة دتطور داخ  املشاهد الين تفتحها ملقيقاته   بسا وطي املنظورات موضوع مريورة أكثر ن

ملللن هنلللا توصللل  ردشلللارد إىل التلللدقي  انط قلللا ملللن حبللل  مضلللمن لكنللله خصلللب بكللل  ملللا دتضلللمنه العمللل  ملللن أطامللليس 

 . وانطباعات وإدرار وك  ا زمة ا نفعالية للعادات، التفصي ت وا واجس 

ألد  وظيفللة أمامللية هللي عللودة فلل ذا كللا  ا, لشللروطه األنطولوجيللةالللة املبللدع و إدرار  إذ  النقللد هللو وعللي و 

 . ف   النقد املوضوعايت دصبح مباغتة  ها الوعي  الوعي

نسللتنتج مللن هللهه األقطللا  أ  النقللد املوضللوعايت مفتللو  عللل  كلل  ا جتاهللات كمللا قللاع ردشللارد وأنلله دسللتعني 

 . هبك  منهج يف إبراز خفادا النه وتقومي
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 :عند العرب  -ب

 :في الدراسات النقدية  -1/ب

وهللها راجللع , إ  نسللبة النقللد املوضللوعايت يف الللوطن العللريب ضللئيلة جللدا بالنسللبة للممارمللة النقددللة عنللد الغللر 

ونظلرا إىل طداللة املصلطلح يف , مليوع النقلاد العلر  إىل املنلاهج األخلرى كملا تلزامن ظهلوره ملع ظهلور امللنهج السليميائي 

أومللاط النصبللة وإ  كانللر هنللار تداوليللة  للها النقللد تبقلل  قليلللة دغلللب عليهللا عللدم التناملل  و الفوضلل  وعللدم النظللام إذ 

ميكن القوع با  أغلب الكتب الين مارمر نقدا روائيا أو شعرا دغلب فيه التوجه املوضلوعايت للل  أصلحاهبا علن وضلع 

كتبللوا مقدمللة أو مللدخ  فلل هنم دعللاضو  فيهللا قضللادا عامللة   مقللدمات منهجيللة حيللددو  فيهللا تصللورهم النظللرح وإذا هللم  

ولكللن ا ختيللار دنتهللي إىل , ا ت تنللاقس مسللالة املللنهجتللرتبا بالضللرورة مبللا ميكللن اعتبللاره تصللورا منهجيللا ويف بعلل  ا لل

 .1..."عدم التقيد باح منهج ادد

اتية بصللورة عفودللة وأفقيللة مسللطحة ويف ا لدد  عللن بعلل  املمارمللات النقددللة العربيللة الللين تتقللاطع مللع املوضللوع

وذلللك مللن خلل ع طللدد  الناقللد محيللد  مللداين عللن بعلل  , فهللو يف نظللرح افللااض مفتعلل  مللن قبلل  التعسللف املنهجللي

حبيل  دقلوع '', درامات يف الروادة املصردة ''  :املبكرة لدى علي الراعي يف كتابه املمارمات النقددة العربية املوضوعاتية 

وهلي الفلاة اللين مل دكلن دسلمع خ  لا ( م 9164م و 9116)أنه قد كتب فصوع كتابه بني منين " '' علي الراعي ''

 . 2"باملوضوعاتية إ  خاصة من النصبة األدبية الغربية 
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حيللدد فيلله '' النقللد املوضللوعايت '' ودعلد مللعيد علللوش مللن أهللم النقللاد املنظللردن للنقللد املوضللوعايت بكتللا  عنوانلله 

بلرز دعلد هلو أدضلا ملن أ( 9111)ضوعايت مع مفاهيم توطي إىل املوضلوعاتية أملا محيلد  ملداين طق  وطدود النقد املو 

 .، دتنبه ألص  املنهج الغريب و تطبيقه عل  شعر عريب املنظردن األوائ   ها النقد

أوضلح  ''ملحر املوضلوع ''لله كتلا  بعنلوا   1"إ  محيد  ملداين أددلب ومفكلر وكاتلب وناقلد وملاجم علريب مغلريب "   

  النقللد املوضللوعايت للله أمللس و تصللنيفات نللارس عللل  الللنه فقللا و  تقللتحم عللامل التاودلل  مطبقللا بللهلك الناقللد فيلله أ

 .الطردقة الغربية، إ  أنه دبق  أهم خطوة يف النقد العريب وباخلصوص املغريب 

وهلو أدضلا دعتلرب ملن أشلهر ، درمله دراملة موضلوعاتية'' امللنهج املوضلوعي'' لله كتلا  بعنلوا  '' امد عزام''أما 

ومللن امل طللظ أ  امللد عللزام يف كتابلله نللاق  نفسلله حبيلل  قللاع أ  . النقللاد الللهدن نظللروا  للها املللنهج يف الللوطن العللريب 

مدرمللة النقللد " بللا  : أصللحا  النقللد املوضللوعي هللم مدرمللة التحليلل  الللين تفللتح البللا  أمللام املنللاهج السللياقية   قللاع 

 .2"املوضوعي لكن ب رادة الظهر للمناهج األخرى  اضددد هي الين نهد للنقد

مثلل  هللهه األمللئلة و كثللري غريهللا دثريهللا النقللد املوضللوعي الللهح أصللبح نقللدا لفظيللا يف : وجييللب يف كتابلله بقوللله 

الواقللع أ  هللهه ا جتاهللات املوضللوعية يف النقللد قللد تللوازت وتللداخلر وتللالرت ببعضللها جنلللاا ونقللدا جددللدا يف أمردكللا و إ

ألللرت األمللر الللهح جعلهللا مناخللا جددللدا يف النقللد األديب يف العشللردنات والث لينللات واجتاهللا نقللددا عامللا دنللدرج الللبع  و 

 .ملر امم النقد املوضوعي 
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ميكللن لكلل  دارس أ  دنطللل  مللن  شللي  ليصلل  يف هنادللة حبثلله إىل وضللو  نظللرح وهكللها فعنللدما نتاملل  هللهه  

نستطيع أ  نسلتصله '' درامة يف شعر السيا   ودةياملوضوعية البن'' به عبد الكرمي طسن كتا. د"الفقرة الين صدر هبا 

 .1"النتائج الدالة يف هها اجملاع

أ  ددرس ههه األعماع من اضانب املوضلوعايت، فقلد كلا  عليله منله البدادلة أ  دشلري " ومادام الناقد قد اختار

املنهجيللة املوضللوعاتية بكلل  بسللاطة  إ  أ  دكللو  قللد الللين اختللارت الرمدللة  2"إىل أ  عمللله توجلله إىل الدرامللات النقددللة 

 .نظر إىل ههه الرمدة باعتبارها   ترق  إىل مستوى املنهج النقدح 

وأهداف الناقد من دراملته املوضلوعاتية هلهه هلي اكتشلاف الشلبكة املوضلوعاتية اللين تلنظم جتربلة شلعردة كامللة 

 .  3" للشاعر من خ ع ددوا  أح من خ ع مرطلة شعردة معينة

تكلللو   علللن بنيلللة املوضلللوعات يف مرطللللة شلللعردة معينلللة، وهلللي شلللبكة أشلللبه ملللا" فهلللهه الشلللبكة يف نظلللره تعبلللري 

عللن هللهه الغصللو  فللروع  بالشللجرة الللين ميثلل  املوضللوع الرئيسللي جللهعها وملتلل  املوضللوعات الفرعيللة غصللوهنا، وقللد دتولللد

 ...أصغر

وهللي  ،نقطللة مشللاكة'' ردشللارد . .ج''يف مللنهج وهنللا ن طللظ أ  نقطللة الوصللوع يف منهجنللا كمللا هللي ا للاع 

 . 4"اكتشاف البىن أو شبكات الع قات بني املوضوعات أو تنظيم العامل الهح تصوره الفنا 

إذ  فالغادللة مللن الوصللوع إىل شللبكة الع قللة بللني املوضللوعات هللي إدرار رمدللة العللامل عنللد الشللاعر وهللها ا للدف 

تقر الدرامللة عللل  البنيودللة ا رفيللة الللين تلغللي الللهات املبدعللة  وهنللا ن طللظ إلغللا  تسلل" و. دللت  م مللع الفلسللفة الظاهراتيللة 

                                                           
 . 11املرجع الساب ، ص : محيد  مداين  -1
 . 19ص املرجع نفسه  -2
 . 19ص  املرجع نفسه  -3
 . 19ص  املرجع نفسه  -4



 يــــــد الموضوعاتــــــري للنقـــــار النظــــــــاإلط                                                 : ل األول ــــالفص

 

22 
 

.  1"املبللدأ املوضللوعايت باعتبللاره دا  يف شللبكات ع قاتلله عللل  رمدللة املبللدع،كما دلغللي الناقللد اطلليا و دنظللر إىل الللنه 

وهللو ملا  طظنلاه طلل  علل  مسلتوى اضانللب  علدم القلدرة علل  ااقنللاع بلاضمع بلني الللرمدتني التزاميلة والتزامنيلة يف رملالته

 . النظرح يف تبب منطلقات منهجية ااددة للنه وأخرى خارجية 

 :في النقد األكاديمي  -2/ب

ملن خل ع الرملائ  واألطروطلات اضامعيلة طلوع املوضلوعاتية فنجلد ملث   جتلر الرمى األوىل للنقد املوضلوعايت

، وقللد '' François Mouria 9199قللدر يف روادللات فرانسللو موردلار موضلوعاتية ال '' رملالة عبللد الفتللا  كليطللو

قدمر ونوقشر يف خضم عم  أكادميي يف كلية آدا  الربلاط وعلل  اللرغم ملن أ  هلهه الرملالة مل تكلن تشلري مباشلرة 

ادلات ردشارد أو غريه فقد ذهب يف نفلس التيلار شلبه ااطصلائي للادد القلدر يف رو . .إىل املوضوعاتية الفرنسية عند ج

موردللار وملليلل  أبعللاده امليتافيزدقيللة والروائيللة يف إعلل   املللنهج مل دكللن واضللحا إ  أ  املقاربللة كانللر تتللوخ  البحلل  عللن 

موضوعاتية واطدة تتشابك ع قاهتا التصيلية والعقائددلة وا شلتغاع هبلا لتقصلي األطروطلات الرئيسلية والفرعيلة للقلدر يف 

 .2"روادات موردار 

إذ تعللد كلمللة القلدر مللن بللني : " ود االللارة املوضللوعاتية لله مللن خلل ع أفقيلة امللتعماع القلدر وحيلدد كليطللو طلد

وتتلللوفر كلملللة القلللدر علللل  غلللىن كبلللري يف معناهلللا ،إذ نلللنح دراملللة . الكلملللات اللللين تلللادد يف الغاللللب علللل  علللامل موردلللار 

وا للل  أ  مفهوملللا للعلللامل ، وبعلللامل روائلللي يأمهيلللة كلللربى، فهلللي تسلللمح لنلللا باامللللام بعلللامل امليتلللافيزدق'' القلللدر''موضلللوعايت 

واانسا  ميستدعي فنا روائيا خاص ، فمن خ ع القدر دتقاطع امليتلافيزدقي والثقفلي ملوردلار ، فتقلاطع الغيلت والروائلي 

 . 3"بعدا د ليا دضع عليه طابع الرمدة اانسانية '' القدر  ''والتحلي هو ما منح ملوضوعاتية 
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روادللة موردلللار للله رمدللة تراجيددللة لننسللا  دضلللع الباطلل  أصللبعه عللل  إشللكالية املوضلللوعايت إ  مللا تقدملله لنللا "

  1"وحيدد مكوناته النوعية الااجيددة كتشددد عل  شقا  الوعي بالواقع وما فوق الواقع وبني الطبيعي وما فوق الطبيعي 

ذ مل تتعلللد الطملللو  ومل للللرج باعملللاع ومملللا قلللد دبلللدو أ  ا جنلللازات اللللين دتحلللد  عنهلللا كليطلللو بقيلللر اصلللورة وضللليقة إ

تكامليللة بلل  غلبللر عليهللا التجردبيللة وكللا  عليهللا انتظللار مللرور أكثللر مللن عقللد عللل  رمللالة كليطللو  والنقللد املوضللوعايت مللا  

كا  ليعلرف طردقله علل  العلامل العلريب للو  هاتله الرملالة اضامعيلة اللين قلدمر أصل  بالفرنسلية والرملالة الوطيلدة بالعربيلة 

إ  كنا   نعدم املعاضات املوضوعاتية العفودة والين نعتقد للمنظردن  ها التيار واملعرفلة بابعادهلا "و. قيد ااجناز  مازالر

 . 2"التحليلية واملعرفية 

وكملا لللو أراد كليطللو الللتصله مللن شللرنقة املوضللوعاتية بامللتدعائنا وليمللة الللنه وصللفوة التللهوق الشصصللي أل  

 . 3"الدقة النقددة من  ادة املطاف مغامرة وجوددة شصصية مهما بلغر أداهتاالنقد املوضوعايت هو يف هن

األقطا  يف الوطن العريب نظلرت للنقلد املوضلوعايت لكلن مل تعلدد طردقلة يف األخري خنله إىل أ  معظم ههه و 

م الصللعوبات رغلل ''املللنهج املوضللوعي '' مللقاطه يف كتابلله نا  عبللد الكللرمي طسللن الللهح امللتطاع إبامللتث واضللحة لتطبيقلله

والعراقيل  اللين واجهتله ألنلا  ااولتله لتطبيل  هلها املللنهج، إ  أ  اجملهلود اللهح قدمله يف الدراملة دعلد املتثنائيا وفردلدا مللن 

نوعلللللله، فهللللللها الناقللللللد كانللللللر غادتلللللله يف هللللللها الكتللللللا  أ  دعلللللللن عللللللن وجللللللود ممارمللللللات نقددللللللة عربيللللللة تنضللللللوح ملللللللر        

 ملللن نوعهلللا يف اللللوطن العلللريب، والغادلللة ملللن كللل  هلللها التعردلللف بلللاملنهج املوضلللوعايت اللللين تعلللد هلللي األوىل'' املوضلللوعاتية ''

 . وباصوله النظردة والفلسفية وكها باجتاهاته املصتلفة 
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 : آليات النقد الموضوعاتي -3

دعد املنهج املوضوعايت أطد ا جتاهات النقددة املعاصرة الين مجعر آرا  النقاد الهدن مثلوا هها املنهج و 

أرموا دعائمه الين بدورها تفتح اجملاع للناقد لقرا ة النصوص قرا ة موضوعاتية، و الين نثلر يف مجلة من املفاهيم مت 

املوضوع، املعىن، ا سية، الع قة، التجانس، الشك  املضمو ، الداع و املدلوع، البنية، العم  املشروع، : ملدددها يف

 .اطالة 

  :الموضوع -أ

كرمي طسن مصطلح املوضوع يف كتابه املنهج املوضوعي و خصه طيزا خاصا ملفهومه و ذلك عرَّف عبد ال

لية أو شي  لابر دسمح لعامل طوله بالشك  أ تنظيمي اسوس أو ددناميكية داخاملوضوع مبد" :يف قوله

اخلفي و الهح دراد يف ذلك التطاب  :يف هها املبدأ تكمن يف تلك القرابة السردة : النقطة املهمةو  وا متداد

 1." الكشف عنه ملر أمتار عدددة

: " و دستند هها التعردف عل  أمس تشك  أهم النقاط املفامهية الين ملده و هي أ  تكو 

املوضوع مبدأ فهو هبها املعىن املركز الهح تتوجه الدرامة املوضوعية بدأ منه و عودة إليه، أح أنه املبدأ الهح 

قددة دو  أ  نغف  أنه املبدأ الهح دنظم و دوجه العملية اابداعية، و منه دكو  دنظم و دوجه العملية الن

هها املبدأ اسوما فهها دعب أنه داكز عل  أشيا  العامل اطسوس، و عن أ  دكو  املوضوع ددنامكية 

قات تتحكم ، ههه الع 2"إىل الع قات اضدلية ، غري مرئية –يف العم  اابداعي  -داخلية، فهها ما دعيد

" يف التفاع  بني العناصر املكونة للموضوع أو بني املوضوع و غريه من املوضوعات، و كها أ  دكو  

شيئا لابتا دسمح للعامل طوله بالتشك  و ا متداد، فهها دعب أ  املوضوع هو النقطة الين : املوضوع 
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دشري إىل الع قات اخلفيفة الين تنسجها دتشك  طو ا العامل األديب وأما عن مفهوم القرابة السردة، ف نه 

عناصر املوضوع عرب العددد من الوجوه و الصور و األشكاع يف العم  اابداعي، كما أهنا تعطي مؤشرا 

 1".لدور النقد يف الكشف عن روابا ههه القرابة السردة 

أ  دقدم : ردشارو د طظ أ  هها التعردف   للو من بع  العمومية، يف الوقر الهح دردد فيه    

تعردفا ادد للموضوع، نرى املوضوع و هو حياوع ااف ت من دده، فهنار جوانب   دغطها هها التعردف 

  شي  أكثر هروبية وضبابية من :" مفهوم ااطراددة أو مل دعاف ردشار صراطة بانه: ومن ذلك مث  

من وطدات املعىن وطدة طسية أو ع ئقية  املوضوع وطدة:"، إ  أنه قدم تعردفا آخر تضمن أ  2"املوضوع

انط قا منها و بنوع من  -أو زمنية مشهود  ا خبصوصيتها عند كاتب ما، كما أهنا مشهود  ا باهنا تسمح

  3".ببسا العامل اخلاص  ها الكاتب -التومع الشبكي أو اخليطي أو املنطقي أو اضديل

لبينية بينهما، لكنها مرعا  ما تزوع طني إدراكنا أ  من خ ع ههدن التعردفني تتجل  لنا املسافة ا

التعردف األوع هو تعردف للموضوع يف ذاته، بينما هو يف الثاين تعردف له يف ع قته باملعىن، و التعردف 

األوع دركز عل  الدور التنظيمي و التوجيهي الهح دلعبه املوضوع، بينما دركز التعردف الثاين عل  مفهوم 

الهح  دشهده املوضوع يف العم  اابداعي، والتعردف األوع دغف  إطراددة املوضوع يف الوقرا ضور الهح 

املوضوع هو النقطة املركزدة الين دنطل  : "ملت  فيه ههه األخرية لب التعردف الثاين ودلتقي التعردفا  يف أ 

ك  اطور النقدح الهح تدور منها وتعود إليها عناصر الكو  اابداعي، واملهم يف األمر هم أ  املوضوع دش

 .4"املنهج املوضوعي: طوله أعماع ردشار يف كتا 
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من خ ع ههه امل طظة نستطيع أ  نستنتج أمردن مهمني جدا أ  بع  املوضوعات تعاود نفسها 

يف العم  األديب كما امتصدم ردشار مصطلح ا وس، و ذلك من أج  تعزدز مفهوم ا طراددة، ألنه دعد 

 . دة األمهية ألنه دشك  أطد مفاتيح الع قة بني املنهج املوضوعي و منهج التحلي  النفسيأمرا يف غا

 :المعنى -ب

امتجوابه و  متجوابه  بد من وصفه الهح دتم با متعانة " ردشار دشاط لفهم املعىن عند

بالتصنيف والتنضيد، فالقرا ة املوضوعية ليسر قرا ة تاودلية و   تفسريدة و كاهنا وصف شام  ميكن 

 .1"تسميته باضرد أو التنضيد

عىن هو وإ  ههه األخرية و مصطلح التصنيف تنتمي إىل عامل واطد هم عامل الوصف ووصف امل

الغادة الين تنطوح عليها عملية الوصف هي تصنيف عناصر املدلوع يف العم  األديب مبا دعيده إىل ا رتسام 

و إ  تصنيف املعىن عند ردشارد دعب وضعه يف مقو ت و ك  مقولة  2يف مشهد إدراكي و خيايل فردد،

ما دسم  يف الفرنسية تنطوح عل  جمموعة من النظائر الين ميكن إبدا ا من بعضها و هها 

 «paradigmes» و الين ملدد هي األخرى وف  ل    و دطل  عليه يف العربية امم ملسلة األمثاع

معادر هي ا شتقاق و الاادف والقرابة اللغودة، بعد تعني الاميمات املتواجدة يف العم  األديب و الين  بد 

ار عل  اوردن فمن املقو ت الكربى إىل جزئيات دنتق  ردش"من ربطها باملعىن و تصنيفها يف مقو ت 

 .  3"املعىن إنه دلتقا جزئيات منطلقا من املقو ت الكربى و دص  عرب جزئيات املعىن
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 :الحسية -ج

تبتعد املوضوعاتية عن جماع املفاهيم اجملردة لكوهنا وطدة طسية، أح أهنا مفهوم دتجسد من خ ع 

 .، طسب ورد يف هها التعردف1ا أهنا جز  من العامل الظاهرحأشيا  الواقع اطسوس و معىن هه

دشك  القاعدة املاددة الين دقوم عليها "إ  مفهوم ا سية له أمهية بالغة يف النقد الردشارح، فهو

العم  النقدح و العم  اابداعي، و إذا أردنا أ  ندرر هها الوعي ا سي جتاه اابداع كا  يف ومعنا 

 2".طف  الوليدنشمله عرب صورة ال

ففي املرطلة اضنينية   تعرف األم شيئا عن جنينها إهنا شبيهة بالشاعر الهح لتمر العملية 

اابداعية يف شعوره و إطسامه ط  تعرب عن نفسها يف كلمات مسطرة و اخلال  هنا   دعرف ما الهح 

خلل  ط  دكتم  اخلل  جيرح يف داخله من تفاع ت و ك  تفاع  منها دعرب عن مرطلة من مراط  ا

بصورته النهائية و أكد ردشارد أ  ما جيب أ  دعب الناقد هو مراقبة اللحظة األوع من عملية اخلل  وأ  

املرطلة اضنينية و مرطلة الوضع يف العم  األديب   لصانه و ركز عل  ههه اللحظات األوىل يف عملية 

دلتقطها يف العم  اابداعي يف  ظاته األوىل الين دولد  اللحظة ا طتكار الفزدائي ااو  أ "اخلل  وهي

فيها العم  األديب من الصمر الهح دسبقه و حيمله هي اللحظة الين دلمس فيها املبدع نفسه و دبينها يف 

اطتكار فزدائي ب بداعه اللحظة الين داخه فيها العامل معىن بالفع  الهح دصفه باللغة الين تقلده و مل  

 .3"  مادحمشاكله بشك
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 :الخيال -د

النقد املوضوعايت دسلم بوجود ع قة مزدوجة تبادلية بني الهات و املوضوع، بني العامل و الوعي و بني "

العم  األديب لضع، ملصري معشي و ملستقب  متصي  فهو دفلر من خمططات "و مبا أ  .1"املبدع و عمله

ااطالة إىل مفهوم اخلياع أكثر ما ددع عل  هها التوجه و دعترب ااصرار عل  2"ةالسببية اامر عادد

النقدح، فهو دسمح للموضوعتني با بتعاد عن التصور الوظيفي للنفس اانسانية، واعتبارها ملكة مبدعة 

ددنامية »إذ درى باش ر و هو الهح مهد  ها اجملاع أمام مجيع النقاد املوضوعاتني، أ  اخلياع،"ومنجزى،

، فاخلياع دنظم 3"د هها التصور عن تصور مارتر الهح دضفي عل  اخلياع ألر الواقع العدميمنظمة، و دبتع

  .العامل اخلاص للفنا  ألنه ظاهرة وجوده

 :  العالقة -ه

أ  املوضوع وطدة من وطدات املعىن، و هي وطدة مشهود " إ  درامة مفهوم املوضوع عند ردشار

تومع الشبكي أو اخليطي أو املنطقي أو اضديل، ببسا العامل  ا خبصوصيتها عند كاتب ما، و  ا من ال

، ووجدنا أدضا أ  املعاين لدى تناو ا موضوعيا   تؤخه إ  بطردقة تولية، متعددة 4"اخلاص هبها الكاتب

القيمة، طردقة التكوكب و دضعنا ك  هها أمام مقولة الع قة و مفهوم الشمولية، و إ  من توجهات املنهج 

أ  ك  ظهور من ظهورات املوضوع دصدى إىل اجتاه ا ضور الضمب للظهورات األخرى، وورا  " عياملوضو 

هها ا ضور الضمب، دصدى الظهور يف اجتاه منط  التعدددة أح يف اجتاه نوع من النموذج البنيوح لك  

ملنط  الفاع  موضوع أو طرر أو عنصر اسوس و تتجل  صعوبة املنهج املوضوعي ومتطلباته املنهكة، فا
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هو منط  املقارنة بني التنودعات، و ذلك أ  أح عنصر من العناصر املدرومة   دكتسب معناه إ  بالع قة 

 1".مع العناصر األخرى الين تنتمي إىل طق  واطد

إ  وضع العناصر املبعثرة يف العم  األديب موضع الع قة من بعضها هو الهح دقضي يف هنادة األمر 

تجانس يف هها العم ، و هبها دنفتح مفهوم للع قة عل  مفهوم شددد األمهية يف النقد إىل بلوغ ال

 .املوضوعي 

 : التجانس -و

التجانس الهح دتجل  : التجانس" دتحرر النقد املوضوعي يف رأح  ردشار برغبة مفادها السعي رو

منيز يف النقد الردشارح بني يف رمم جمموعة العناصر املعروضة للدرامة كنظام متس  ذح خصوصية، و 

نوعني من التجانس، التجانس الهح دنبع من طبيعة العم  اابداعي، و التجانس الهح دنبع من طبيعة 

الاابا و التجانس الداخلي للعم  األديب، هها املنطل  كا   زما " ، كما أكد ردشار عل 2"العم  النقدح

و 3"ألديب و دضعها يف ع قة أو دكشف عن قرابتها السردةعل  القار  أ  جيمع العناصر املشتتة للعم  ا

من هنا تتحدد وظيفة القار  أو الناقد يف الكشف عن هها التجانس من خ ع مقارنة خمتلف موضوعات 

 .4"فهم الع قة املسؤولة عن ا نسجام الداخلي يف األعماع الداخلية "العم  األديب و منه ااولة 

مبصطلح القرابة السردة و املعماردة غري املرئية والقوانني الداخلية  " تجانس كما دعوض ردشار مصطلح ال

، و من هنا أ  العم  األديب 5"كبدد  عن مفهوم التجانس الهح جيعله دلي  عل  عظمة العم  األديب
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 ملكمه قرابة، تشد أجزائه ليحق  الاابا و التجانس الهح دسع  إىل ملقيقها املبدع ودكشفها القار  و

الناقد يف قرا ته و هبها القرا ة املوضوعاتية تسع  إىل الكشف عن نامك النه األديب و إظهار الص ت 

 .السردة بني عناصره املتغرية

 :الدال و المدلول -ز

و هو مستوى الع قة بني الداع  الع قة بني الشك  و املضمو  عل  املستوى الد يل" تطر  قضية

تطرطها مستودات و هي الصورة و املعىن، و رس النقددة و األملوبية يف عدة املدلوع، و تطرطها املداو 

 .1"البنية السطحية و البنية العميقة مدرمة القواعد التوليددة و التحودلية عل  مستوى 

قرا ة للمدلوع ووصف غري دقي ، فاملدلوع داع أدضا و هو داع :" و إ  القرا ة املوضوعية هي

رامة و دوجد عل  مستوى آخر غري املستوى الهح دوجد عليه الداع الشك ين تتناوله املوضوعية بالد

والقرا ة املوضوعية تنطل  أماما من قاعدة املدلوع، و لكنها   تغف  الداع إذا كا  لدم نوعية التحلي  

املوضوعي، هها من جهة، و من جهة أخرى ف ننا نلحظ نيزا بني نوعية من الفهم دنصبا  عل  مفهوم 

اطد هو مفهوم الداع، فاما النوع األوع فهو الفهم الشك ين للداع، و أما النوع الثاين فهو الفهم و 

 2".املوضوعي الهح حيدد الداع كاجتاه للعامل األديب املوصوف

 :شكل المضمون -ج 

مصطلح شك  مضمو   LOUIS HJELMSLEVابتدع العامل اللساين الدامناركي لوح هيلمسلف

فرضية أنه عل  الرغم من أنه   دوجد تطاب  تبادع بني مستوى التعبري " والهح انطل  بدوره يف البح  وف 
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و مستوى املضمو ، ف   مللي  البنية عل  ههدن املستودني دفضي إىل نفس القواعد الناظمة وهها هو مبدأ 

املضمو  التمفص  املزدوج الهح وجده عل  التشاك  و إ  رغبة  هيلمسلف يف أ  جيد عل  مستوى 

  1".مستوى التعبري

هو الهح قاده إىل البح  عن الكيفية الين ميكن بوامطتها بنا ، شك  مضمو  و هها دعب أنه فتح نافهة 

فاملوضوع يف العم  األديب   ميكن أ  دكو  هاما يف " جدددة للتام  و التفكري يف ما دتعل  بتحلي  املعىن،

لهاته ب  دكسب أمهية من الغرض الهح دسع  الكاتب إىل ملقيقه وهو إشارة إطساس معني يف  ذاته و

نفس القار  إذ دستصدم الكاتب أو الفنا ، الشك  لتحقي  غرضه املتمث  يف إلارة إطساس معني يف نفس 

 2".القار 

الفص  بني  اخلطا نشا عن خطا آخر هو:" و الواقع أ  البح  عن املعىن يف العم  األديب هو

 3".كعنصردن منفصلني، و إمنا مها شي  واطد ووطدة منصهرة يف العم  األديب(املوضوع)و ( الشك )

 : البنية -ط

إ  القرا ة املوضوعية تعب أ  :"قدم ردشار مفهوما جدددا ملنهجه من منظور البنية من خ ع قوله

و منه دصبح البح  املوضوعي 4"زا  األشيا دتسا ع الناقد عن البىن اخلاصة الين نث  ا ضور الشعورح إ

حبثا عن البنية الين نيز العم  اابداعي، و دبق  السمة األهم ملفهوم البنية يف املنهج املوضوعي هي 

بنية شبكية و إشعاعية، ف ننا جتد أ  مللي  عنصر ما يف العم  األديب إمنا دفضي إىل ك  العناصر :"أهنا
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ة أمامية يف القرا ة املوضوعية بنية إشعاعية شبكية كا  من أهم مهمات الناقد األخرى، و هبها تكو  البني

   1".أ  دعيد ههه ااشعاعات إىل مصدرها

 :العمق -و

هي قيام بتتبع مري املعىن مبفهومه الهح مييز لنا نوعني من املعىن، املعىن   ة املوضوعاتيةاإ  القر 

مهمة النقد هي الكشف عن املعىن اخلفي وا قيقي للعم  أ  " الظاهرح و املعىن اخلفي، و درى ردشار

اابداعي وإ  املعىن موجود و لكنه ضمب، وعل  الناقد أ  دزطف به رو الضو ، إنه طاضر و لكنه غاف 

، و كلما توغ  النه اابداعي يف غموضه كا  عل  الناقد أ  2"وعل  الناقد أ  دوقضه من مباته العمي 

 .مكن من فهم النه و السيطرة عليهدتوغ  يف قرا ته ليت

فالنصوص املعرفة يف الرمز، و الين تفسر انغ قها الظاهرح عن تعبري عمي ،   ميكن أ  تنتفع حب  إ  "  

 .3"من خ ع عم  آخر دنح  معه ظلها إىل ضيا  

نها ومنه دستنتج أنه بزدادة الغموض يف النصوص اابداعية دزداد ا م  عل  الناقد يف الكشف ع

 .ململه معانيها من اضمارات خفية الين   تتضح إ  بالبح  النقدح العمي 

  :المشروع و القصدية و الوعي  - ك

املشروع خيا دوطد أطراف التجربة اابداعية املمزقة، و هو من الناطية اابداعية أطد الركائز الين دستند "  

يف العم  اابداعي و من الناطية النقددة أطد اطركات الين تقود العملية : إليها مفهوم التجانس
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قة متناهية،إنه دولد ودكتم  يف واملشروع   دوجد خارج العم  األديب، إنه معاصر له بد" ،1"النقددة

. ،فالنقد دبح  يف العم  األديب عن املشروع الهح   دعرفه2"الكتامة، يف ا طتكار بالتجربة و اللغة 

 .واملشروع النقدح هو ملمٌّ لنثار املشروع اابداعي املنثور يف فوض  التعبري يف وطدة كلية

، 3"عامل أديب من خ ع قصددة اخلصوصية قرا ة ك  "دتمث  يف : إ  مشروع النقد عند ردشار

علم معىن قصدح و ما دشهده من تنظيم طتوى العم  األديب، ودشهده مبقتض  "فالنقد املوضوعي إذا 

مشروع أو هدف وجودح درتبا بوعي،أنا خاصة، وطدد مواطن تواجد ههه األنا هو أ  ههه األنا ليسر 

ُؤملف و هها ب
ُؤملف، و إمنا أنا امل

ويف هها امتبعاد لك  ما هو خارج العم  األديب  4"عد شصصي املعىنأنا امل

 .يف اابداع ةمن مرية ذاتية أو مياق تارلي، و هها   دنفي تالري العوام  اخلارجي

املشروع مرتبا إذا بوعي، والبح  عن املشروع يف العم  اابداعي دعتمد ردشار فيه إىل تناوع األعماع 

 .الكاملة للمبدع

 :المحالة -ل

أنه حيت  فيه من النه اابداعي و العودة إليه، و  دعرب عن انط ق الناقد يف النقد املوضوعايت من

أج  أ  دبنيه و دعيد بنا ه ط  دستنا عل  النحو الهح درضيه، مبصطلح اطالة، و هها وف  اعتبارات 

النه لين تكشف عن طقيقة املبدع و هو ا قيقة املطلقة االنه "، طي  دعترب طددها ردشار يف عامل النه

وهكها دضعها ردشار أمام مفهوم  ،5"هو ا قيقة املطلقة الين تكتشف من خ  ا طقيقة النقد املوضوعي

                                                           
 .919رجع الساب ، ص امل: عبد الكرمي طسن  1
 .919ص املرجع نفسه  2
 .918ص   املرجع نفسه  3
 .918ص  املرجع نفسه  4
 .994ص  املرجع نفسه  5



 يــــــد الموضوعاتــــــري للنقـــــار النظــــــــاإلط                                                 : ل األول ــــالفص

 

22 
 

املوضوعية طي  أنه درى أهنا امتصدام  النصية أو مفهوم اطالة الهح دشيع يف اجتاه ك  املفاهيم األخرى يف

شهد اابداعي و أكد أ  ههه ا ندمة   تتم إ  من خ ع النه  إذ لألدوات النقددة من أج  هندمة امل

تها تناوع عناصر املدلوع   تكتسب معىن إ  يف ع قديب وأ  أ  املشروع   دوجد خارج العم  األ:" قاع

الشبكات اخليالية للعم  الهح ددرمه واجب اختيار تبنيا داخليا ببعضها البع ، وأ  الغوص يف 

 .1"آلفاقها

وضع العوام  اخلارجية بني قومني، يف طني طدد أ  القرا ة املوضوعية هي عملية وصف نصي و 

 .ومنه فالنقد املوضوعي نقد ااع دنفي ااطالة إىل أح مصدر خارجي
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 يب وتـرع  يف انناـا الاـ احل اةسـن ر النساء تأثريا يف حياة العريب هي األم وذلك ألهنا هي اليت تلد وتر ـمن أكث

د  نــرهو ومثـــاع  يـــناو ومســـنق  مقعـــواألخــ ا اةديـــدة تـــا يننســـا أحيارــا ومـــا ي ننـــرر هـــي من ــ   نيـــا  العـــر  و 

 . و نر االنن وعر العشرية األم العرني  موطن ثق  األ   دهو الدهر وعر املعني تلك هيج ر وم ذهو إ  دموأ

 : -نماذج شعرية مختارة  –تيمة األم في الشعر الجاهلي  -1

لقــد تلــ  األم يف الشــعر العــريب القــد  نعــدة ملــوع يفنل ــ  واملنأمــل يف الــأا  اوــاهلي القــد   ــد أ  ح ــوع  

موضو  األم يف هذا الشـعر ودعاسـناا و ـ  /اإلس مر وحنن نادد تن ع تيد نعد  األم يف شعره كا  قلي  قياسا نشعر ما

جــاءحل يف ث ثـ  أشــ اب '' األم ''توضــيا الوجـل الــيت ذكـرحل نـل ر ومــن خـ ب إط عنــا ت ـني لنـا أ  ي  و مقاعنـ  موضـوعات

ضـــو   رعـــي يف القاـــيدة األم املـــرأة واألم الق يلـــ  واألم اةيـــوا ر وكـــل هـــذه النيدـــاحل   ت اـــر إال كدو : أو أوجـــل وهـــي 

الواحـــدة ر و ل ـــن ت ـــن اعن اعهـــا تيدـــ  عايســـ  مـــن خـــ ب ت راعهـــا و ترانااـــا كشـــ    ع اقيـــ  تـــرن  يفنلـــ  القاـــااد 

وجنــد مــن نــني الشــعراء الــذين '' تيدــ  األم املــرأة ''ر وحنــن  ــر ندعاســننا هــذه ''تيدــ  األم ''مبوضــو  أو خــي  واحــد وهــو

تعنرب هذه األخرية مـن أجـود القاـااد العرنيـ  ر وقـد " اليت '' عدرو نن كلثوم ''يف معلقنل  ذكروا و نا   ك رية تيد  األم

عــدديف يف هــذه املعلقــ  م ــاخر قومــل النفل ييفــني ودا ــع عــن حقــوقاو وعديف مــن خ تــا مــراعو أعــداااو ر  ع يفداــا ننــو تفلــا 

 .1"وعواها ملفاعهو وك اعهو 

من نني شـعراء املعلقـاحل الـذين اهندـوا لنيدـ  ( :ه ا04يف حوايل تو / شاعر جاهلي ) ''كلثوم نن عدرو''يعنرب

األم املرأة و كا  ذلك واضحا من خـ ب أنيـاحل القاـيدة ر  دـن أهـو األسـ ا  و الـدوا ع الـيت د عنـل لـن و معلقنـل هـو 
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ــل ليلــ  مــدا عا نــذلك عــن أمــل الــيت أهينــ  وهــي الــيت تعنــرب مــن أشــرا ف وأســياد عده علــ  إهارــ  هنــد  وانناــا عدــرو ألميف

 :  1الق يل  وذلك واضحا يف قولل

 نَِأيِّ َمِشيَئٍ  َعْدُرو نن ِهْند          َرُ وُ  لَِقْيِلُ ْو ِ يَاا َقِايَنا 

 نَِأيِّ َمِشيَئٍ  َعْدُرو نن ِهْند          ُتِايُع نَِنا الُوَشاُة وتـَْرَدعِيَنا

ْدرَا َوأُوِعْدرَا ُعَوْيًدا              َمَت    ُكنَّا أِلُِمَك ُمْقَنِويَنا          تـََادَّ

ــك ر وكــذلك م ننــرا نأملــلل  ْدرا كدــا شــئ   لســنا ع يــًدا أو خــدًما لــك وألمِّ  املقاــود مــن هــذه األنيــاحل َهــدِّ

 : 2  نعد األم ال يولوجي  عند مع و الشعراء اواهلينير حيث يقوبـورس ل وق يلنل اليت تعنرب األم الثاري

 ِلَ ا َوِإْخَوتـَُاْو            يـُْنُ وِك َأِّنِّ ِمْن َخرْيِِهْو َرَسَ ا ِإْ  َتْسَأيل تـَفْ 

ُاْو ِإْ  ُحاُِّلوا َرَسَ ا  أْنِْي ِإََل الاَّْيِد ِمْن َعنِيَع  َواب          َأْخَياَع ِمنـْ

مــن  ومــن خــ ب هــذين ال ينــني ي ــدو واضــحا وجلييفــا ا ننــاعه ننســ ل نأرــل مــن أخيــاع تفلــا حســ ا ورســ ا ســواء

 :3"عاح الشاعر يسرد أمجل األجماد املنواعث  من أجداده قاا   11إَل غاي  ال ي  71عاال  أمل أو أنيلر ومن ال ي  

 َوعِثـَْنا جَمَْد َعْلَقَدَ  ْنَن َسْيَ            أَنَاَح لََنا ُحُاوَ  اْلَدْجِد ِديَنا

رً  ُر ِمْنُل           زَُهيـْ اِخرِيَناَوعِْثُ  ُمَاْلَاً  واخلَيـْ  ا رِْعَو ُذْخُر الذَّ

َلُل السَّاِعي ُكَلْيٌا              ََأيُّ اْلَدْجِد َقْد َولِيَنا   َوِمنِّا قـَ ـْ
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ـــين ــا جليــا مــن هــذه األنيــاحل أ يف الشــاعر يف عديفه علــ  عدــرو نــن هنــد ي نــر  دي ـــل مالاـ ــل)ل ـ ـــوزهي( ألميف ) رــ

هـــو أرـــل مـــن رســـل ع دـــاء وكرمـــاء مـــن أملـــوب أمـــل وأنيـــل ر  اـــو ذو  مـــن رـــاحييت األم واأل ر واملقاـــود نـــذلك( ألنيـــل 

ا آخــر ألمــل وهــو عداــا كليــا الــذي كــا  مــن ملــوك العــر  يل مــن النيفــاحينني ر كدــا ي ننــر ننســحســا ورســا أملــ

 . وع داااور وإذا تن عنا هذا ال نر عند عدرو جنده قد ندأ نأملولل ألمل أوال مث أنيل 

الاــعاليك الــذين ذكــروا األم يف قاــاادهو ل ــن م ارناــا  نلــ  مــن  ذكر كــذلك نعــ  مــن شــعراءالــو ــر ن

جـل هـءالء الاـعاليك و شاعر إَل آخرر  دناو من ي ننر مار حم ا تار مش   علياـا ال  ـد حرجـا يف االرنسـا  إلياـا 

''  نراقــ  كالشــن رو والســليك نــن الســل   وتــأن  شــرار وعدــرو نــن ''مــن أننــاء اإلمــاءر والــذين يســدو  نأغرنــ  العــر ر 

 .وغريهو  

وآخــر رقــو علياــار وعلــ  أهلاــار وعلــ  أنيــل الــذي تروجاــار ألرــل يــرو أهنــا حاــ  مــن قــدعه وشــارنل يف قومــل 

 .''عروة نن الوعد '' : راءن ع  رس اار مما جعلل عرض  لسنري  قومل الذين عايروه ما ومثاب هءالء الشع

ماـامو وا ننـروا مـنر  ـملهنو    ـدوا حرجـا يف االرنسـا  أما القسو األوب من هءالء الاعاليك الـذين أح ـوا أ

ولـي   الاـعاليك أ  أماـامو مـن اإلمـاء  تنر وهـذا األمـر كـا  شـااعا عنـد العـر  عامـ  ر ول ـن الـذي هيـروا نـل هـءالء

 .واشناروا مذا النسا  من نناحل العر  اةراارر إال أهنو ارنس وا تنيف 

ذلـــك حـــني ينـــادي إخوتـــل نأننـــاء أمـــل و لـــي  أنيـــل حـــني يقـــوب يف مالـــع  إَل أنعـــد مـــن'' الشـــن رو '' ويـــذها 
 ياء  عن اإلخوة األشقاء نأهنو أنناء أمل يف جماب االسنعااف وإحكثريا ما كا  الشاعر يعربِّ " المينل الشاريةر حيث أرل 

 . 1"أو اللوم عل  قاع أعحام كا   ا أ  توملل  راملودة ر أو يف جماب ال نر

 

                                                           
 .17الشعر اواهلير داع النا  ر القاهرة رمارر دطر دسر ص  املرأة يف: أ د اةويف    1



 '' ةـــتطبيقي ةـــدراس''  يـــوالعباس يـــواإلسالم يـــالجاهل رـــالشع نـــبي األم ةـــتيم                :  يــــــالثان لـالفص

 

05 

 

 1َنِِن أُمِّي مُلُدوَع َمِايُِّ ْو              ملِّنِّ ِإََل قـَْوٍم ِسَواُكْو أَلَْمَيلُ أَِقيُدو 

ني عريتــل ال نــاة الســلداري  نأملــللر ولادنــل علــ  ر وال نــر مــا حــ رو يســاع  إَل االعنــراز نأمــلمث إرنــا جنــد الشــن

 : 2يقوبر حيث   ي و  أخا تا ولو حت نالنسدي ر عا    أالوجل منعالي  عليل

َيا   مبَا َلَاَدْ  َك ُّ الَ َناِة َهِجينَـَاا قـَْوِمي مَجَاَع                َأالَ َهْل أََت  ِ نـْ

 َوالِدَها ظََلْ  تـَُقامِلُر ُدورـََااأَْرْساَ  َواِلِدي          و َوَلْو َعِلَدْ  قـُْعُسوُس 

َرَها                َر اأَلَواِس َوَغيـْ َرْيِن َلْو تـَْعَلِدينَـَااأَلَْيَ  َأيب َخيـْ  َوأُِمي انـَْنُ  اخلَيـْ

وامل حــــ  أ  هــــذه اةادثــــ ر   تعلــــل يــــنقو علــــ  أمــــلر أو أنيــــل كــــو  األم أمــــ  ح شــــي  أوعثنــــل اللــــو  األســــود                            

 .وامل ار  الوضيع ر نل جنده ي ننر نأملللر ويعنر نأمل منادا ال ناة  الاا ننس ل وأمللل 

أمـل جاعيـ  ح شـي  أطـاع رومـل وأثـاع  ـلر أ  تشـندل نـ د العـر  علـ  '' السيفـعدي  السـل   نن السليك ''أما و 

خاالتــلر ور ــاار أمــلر جــواعي قــد مل اــن الــرِّار وأزعو مــن الن ــذب وود لــو وجــد مــن ذاحل يــده مــا ت نــل مــن ا نــدااان 

 :  4وذلك حيث يقوب. 3"مجيعا

 َمْنِِن               َوأَْعَج َـَاا َذُوو اللَِّدِو الِاَوابِ َأالَ َعَنَ ْ  َعَليَّ َ َااعَ 

  ملِّنِّ يَا انـََنَ  األَقْـَواِم أُْعيب                 َعَل  ِ عِل الَوضِي ِمَن الرِجابِ 

 َأَشاَ  الرأَس َأِّنيف ُكلَّ يـَْوٍم               أََعو يل َخاَلً  نـَنْيَ الرَِجابِ 
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 ْلَقنَي َضيًدا             َويـَْعِجُر َعْن َ َلُِّاِانَّ َمايل َيُش ُّ َعَليَّ أَ  يَـ 

 الشــاعر يــدا ع عــن عايف أمــلر وخاالتــلر و  يفــ  أننــاء اإلمــاء عــن ماارــ  تلحــ  أماــامور وإْنــا دا عــوا عــنان 

 .وأحسنوا

وال  واهلل مــا  لنــل ت ــعا : " مــن أمــل كــذلك ر وهــي الــيت تقــوب  يــل ''  شــرا تــأن '' وكيــ  ال ي ــو  موقــ   

 . 1"وال وضعنل يننار وال أعضعنل غي ر وال أْننل مثقا  وضعا

وحي  لألم أ  ترثي انناا ال اع مار احملا تار وذلك كدا  عل  أم تأن  شرا حيث عثـ  انناـا ن لدـاحل م عدـ  نـاةر ر 

 .األمر ذعوتل حني تندىن لو أهنا اسنااع  أ  ت ديل نن ساا  الذي يعنار القلار وي لغ ما

إ  هذا القسو من الشـعراء الـذين ولـدوا ألماـاحل مـن اإلمـاء وجـدوا واقعـا قـد  ـرو علـياو ر وكـا  قاسـيا واقـع 

وماارـ   الـريفا  او كثريا أ  يروا أعحـاماو يعـارو  مـنر وهو واقع آملم اليت    دوا مارًعا من االرنسا  تا واالعنراز مااأل

وواقع اجملندع الذي ين ر إَل أنناء اإلماء ر رة احنقاع و ازدعاء ر وأهنـو يف م ارـ  دو  أننـاء اةرااـر مـن العـر  . العيش 

األمر الذي جعل ال ثري من هءالء الشعراء ي ننر نأ عالل وناوالتل وهذا الواقـع هـو الـذي د ـع كثـريا مـن هـءالء الشـعراء 

 . ا حيامو راقدني عل  جمندعامو غري عاضني عن أر دناا وقواريناا اواارة إَل الناعلكر  عاشو 

وهــو مــن  رســا  العــر  املعــدودين جنـده يعــاِّن معارــاة شــديدة نســ ا لورــل الــذي وعثــل عــن '' شــداد نــن عنـأة''و

 روسـينل ل ـي أمل أض  إَل ذلك كو  أمل ح شي  وليس  من نناحل العر  اةرااـرر لـذلك جنـده ي ننـر ن عالـل و نـل و 

 : 2يعي ل يف ر ر اجملندعر وذلك واضا يف شعره حيث يقوب يفاي عل  ما

 َوَقْد طََلْ ُ  ِمَن الَعْلَياِء َمْنرَِلً                ِنَااعِِمي الَ نِأُمِّي َوالَ نَِأيب 
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 :كذلك   1ويقوب

نـَِّيِ  مَلاِ َياَدُعوِّن َأيف الَسْيَ  يف اَةْرِ  َحقيفُل         َوَأشَرُ  ِمْن َكأْ 
َ
 ِس امل

 َمْن قَاَب ِإِّنِّ َسييفُد َواِْنُن َسيٍِّد               َ َسْيِ ي َوَهَذا الرُْمُا َعدِّي َوَخالَِيا 

 األهل عند عنأة لي  األ  واألم واخلاب والعو والعشريةر وإْنا سي ل وعحمـل وهـذا ي اـر مـدو هـرد عنـأة علـ  

 :  2يعأ وا نلر نل ساموه سوء العذا ر يقوبقوملر الذين اسنع دوه و  

 ِإْ  ُكْنُ  يف َعَدِد الَع يِد َ ِادَّيِت              ـَْوَا الَثريَا والسيفداِك اأَلْعَربِ 

 أَْو أَر رحْل  ـُْرَساُ  َع   ِرْس يِت              َ ِسَناُ  ُعحمِْي َواُةَساُم يَِقرُّ يل 

 ُ  الع َ               الَ نِالَقرَانَِ  َوالَعِديِد اأَلْجَربِ َوِنَذانِِلي َوُمَاَنِدي رِلْ 

ر عغـو أ  أم عـروة  عل عروة وهو من ساداحل عـ   أي ـا إ  املعاراة اليت عاراها عنأة   تعلل ينقو عل  أمل كدا      

ويقـوب .الومل  الدقي  مـا  ياـا   ت ن أمل أو س ي ر وإْنا جند عنأة يذكر أمل يف معرو  نره نن سل نأنياحل  ياا من 

 : 3"مننس ا تا 

 أَرَا اْنُن َسْوَداِء اوَِ نِي َكأَرَـَّاا             َضْ ٌع تـََرْعرََ  يف ُعسوِم املْنرِبِ 

َاا ِمْثُل َساِا رَعامِ             َوالشَّْعُر ِمنَاا ِمثُل َحاِّ الُ لُ ِل      الَساُا ِمنـْ

 ثَاِم َكأَرَُل              نـَْرٌا َتأَلْأَلَ يف ال ََّ ِم اْلُدسَدبِ َوالثـَْفُر ِمن حَتِ  اللِ 
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ول ــن عغــو  ال جوالتــلر ومــا شــ ع  لــل ناوالتــلر و "مــن أننــاء اإلمــاء يف عاــرهر  ة كفــريهإ  عنــأة عــاا معارــاة كثــري       

  2يقوبر إذ 1"ن ال نر نأنيل وأملكل جراحاتل وآالمل الن سي  إال أرل ي نر نأرل مجع نني اةامي والسامير يف مريج م

ُمُل  ـََت ِمنْ   َخرْيِ َع ٍ               أَنوُه َوأُُمل ِمْن آِب َحامِ  يـٌَقدِّ

 َعُجوُز ِمْن َنِِن حاِم نِن رُوٍح          َكَأ َّ َجِ ينَاا َحَجُر املَقامِ 

 :  3ويقوب

 ع ٍ  َمْنِاِب َوِ َعايل  َوأرَا اجملَِّرُ  يف املَواِق  ُكلَِّاا           مْن آبِ 

اُد َأكرُم والٍد             واأَلمُّ مْن حاٍم َ او َأْخوايل  ُاو َأيب َشدَّ  ِمنـْ

   '' أمـــا القســـو الثـــاِّن مـــن الشـــعراء الـــذين رقدـــوا علـــ  أماـــامور وعـــاروا يف قـــوماو أشـــد معارـــاةر  نـــري مثـــاب علـــياو     

ن رمل ور لل و زعامنل يف قوملر إال أ  هذا كلل   يش ع لل عنـد قومـل حيـث ر ذلك السيد الذي عرف '' الوعد نن عروة

 . ظل يعريِّ نأمل النادي  اليت كار  من اةراار من النساءر إال أهنا   ت ن من ذواحل األرسا  الر يع 

والر ألرـل اخنـاع أمـل مـن ا علـ  أنيـل أر ممـا جعلـل ينشـأ راقًدـوضـو  أثـر يف حياتـل تـأثريًا ع يًدـالذلك جنـد أ  هـذا امل      

قوم ليسوا من أشراف العر ر وراقدا عل  أملر وعل  أخوالل وعل  اجملندع ال ـا ر الـذي ال ين ـر إَل شـنر اإلرسـا  

 .                                       وأ عاللر وإقدامل و روسينل وناوالتل 
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 كارـ  تن ـر إليـل ر ـرة تشـا مي  ر أل  والـده كـا  سـ  ا يف عهـا  هرد عل  جمندعل وق يلنل اليت" إ  عروة نن الوعد        

عــ   و ــراعة ر وأل  أمــل تنندــي لق يلــ  أقــل شــر ا مــن عــ  ر  أمــل امــرأة هنديــ  ليســ  مــن ذوي األرســا ر حيــث أهنــا 

ه قومل وهو يذكر ذلك نقولل1"عدحل مبثان  األم   ر لذلك عرييف
2  : 

 َهْل يـُْنِجنب يف الَقْوِم ِإال النَـرَااِعو              أُمِّي َترِيَع   أًَعيـيفْرُهُوِّن أَ  

 طَاِلُا اأَلْوتَاع َغرَي اْنُن ُحرٍَّة       َطويُل جَنَاِد الَسيِ  َعاعِي اأَلَشاِجعِ  َماو 

وه ن قــره حــني كــا   قــريً لر و وه نأمــلقــد ضــاا عــروة ذعًعــا نقومــل حيــث أهنــو عــرييف        وه نفنــاه حــني كــا عــرييف  غنًيــا ار وعــرييف

وه يف ش انل وشي لر وهو يارح نذلك يف شعرهر معربًا عن حياة كلاا  وم ومعاراةركلاا ج اء وازدعاء  : 3نقولل وعرييف

وِّن أَ َّ أُمِّي َغريَ ٌ             َوَهل يف َكرٍ  َماِجٍد َما يـَُعيـَُّر ؟  ُهو َعريَّ

 َعيـَُّروِّن الَ قَر ِإذ أَرا ُمْقِأُ  وَقْد َعيـَُّروِّن املاَب ِحنَي مَجْعُنُل        َوَقدْ 

 وَعيـََّرِّن قـَْوِمي َشَ ايب َوِلدَّيِت          َمت َيَشاء َعهُ  ِامرٍِئ يـَنَـَفيـَّرُ 

 َوالَ أَرْنِدي ِإاَل ِوَاٍع جُمَاِوٍع            َ َدا آَخُر الَعْيِش الذي أَرن ُِّر؟

ر لــذلك جنــده يــد ع د عــا إَل هجــاء أخوالــل أهلاــال يــنقو علــ  أمــل و ر جعلنــ يــل عــروةإ  قســوة اجملندــع الــذي عــا      

 : 4يقوبر حيث ا من ع  ا وشر ً النادينير الذين ينندو  إَل ق يل  تني  أقل شأرً 

َر أَْ  َشاَعَك رـََاًدا يف النََّساِ الَ تـَُلو َشْيِني َ دَ   ا أَدعِي نِل        َغيـْ
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  َأََت  رـََاٌد َعَل  َذِلَك اَةساِ     َكاَ  يف قَيِ  َحِسيَ ا َماجَدا      

وياريفح مجاء أخوالل مرة ثاري ر  يقوب
1 : 

 َما يب ِمْن َعاٍع ِإَخاُب َعَلْدُنُل          ِسوو أَ َّ َأْخَوايل ِإَذا ُرِسُ وا رـََادُ 

 َعَليَّ أَ  يـَُقاعَنِِن اجمْلدُ   أعَياِإَذا َما أََعدحَل اجمْلَد َقاََّر جَمُدُهو       

  ـََيا لَْينَـُاو   َيْ رِنُوا يفَّ َضرنًَ           َوَأِّن َع ُد  يِاو َوَأيب َع دُ 

  ملرَـُّاُو األسدُ  اويفل ثَعاِلُا يف اَةرِ   مل  تـَُ خ           َوتَنَ رِج 

  الــيت   موقــ  عــروة مــن أمــل وأخوالــلر كورــل مــن ســاداحل عــ  ر وعــ   ق يلــ  عــرف عناــا أهنــا مجــرة العــر  ولعــليف       

تنا ئر وكو  أمل من ق يل  أقل شر اً وم ار  نني الق االر لذلك عأو أ  النقر إْنا أتـاه مـن أخوالـلر  ـنقو علـ  هـءالء 

 .األخواب الذي اعنربهو أقل م ار  وع ع  يف اجملندع 

نـــداوال ننســـ    مــا ت ـــن اسنن ملـــل مـــن خـــ ب مـــا و ذكـــره ســانقا أ  موضـــو  األم يف العاـــر اوـــاهلي   ي ـــن م      

ك ــريةر  قــد تنوعــ  مواضــيع قاــاادهو نــني ال  ــاء علــ  األطــ ب ووملــ  اخلدــرة ووملــ  اة ي ــ  وغريهــا مــن املواضــيع 

األخــرور وأغلــا مــا تارقــوا لــل هــو ال نــر إمــا نالق يلــ  وإمــا نالنســا واألملــل لــأل  أو األمر أل  هــذه األخــرية كارــ  

ع مــا أو لــذماا نســ ا م ارناــا الــيت كارــ  حمــل ازدعاء وذم وألهنــا   موضــو  القاــيدة عنــد نعــ  الشــعراء إمــا ل  ننــا

االزدعاء مــن طــرف مــن هــو نســ ا ذلــك إَل املعاملــ  القاســي  و ت ــن مــن أســياد وأشــراف الق يلــ  اواهليــ  ألهنــو تعرضــوا 

ل الـيت نأعل  م ار  وأحسناو رس ار ومن خ ب هذا تلـ  ملـوعة األم يف قاـاادهو ول ـل شـاعر حسـا ظرو ـل وأسـ ا
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تلـــك األم الـــيت النـــد أ  ت قـــ  تـــا امل ارـــ  الر يعـــ  يف قلـــا كـــل انـــن مادـــا كارـــ  النـــداعياحل جعلنـــل إمـــا ي ننـــر أو يـــذم 

 .وال روف 

 : -نماذج شعرية مختارة  –تيمة األم في الشعر اإلسالمي واألموي  -2

مب ارناــا نالــدين اإلســ مي الــذي حــرص اكنســ   األم يف عاــر ملــدع اإلســ م والعاــر األمــوي م ارــ  منــأثرة        

أشــد اةــرص علــ  إعاــاء املــرأة م ارناــا املناســ   يف األســرة مث يف اجملندــع كلــلر  قــد وضــع ر دــا جديــدة ســادحل األســرة 

العرني ر  أوضح  ع ق  كـل مـن الرجـل و املـرأة نـاوخرر وع قـ  األننـاء نونـاااو وأماـامور ونـني اة ـان علـ  األنـوين 

 .ليادا واجا ديِن واإلحسا  إ

ولقــــــد اهــــــنو القــــــرآ  ال ــــــر  واةــــــديث الن ــــــوي الشــــــري  نــــــاألم نوملــــــ اا وموقعاــــــا وأ يناــــــار وذلــــــك يف قولــــــل        

َنا اإِلْرَســاَ  ِنَواِلَديْــِل َ ََلْنــُل أُُمــُل َوْهنــاً َعَلــ  َوْهــن وِ َاــالُُل يف َعــاَمنِي أَْ  اْشــُ ْر يل وِلَوالــ}:تعــاَل ر 1{اْلَدِاــري ْديَك إيلَّ َوَوملَّــيـْ

َنا اإِلْرَسـاَ  ِنَواَلَديْــِل ُحْسـناً َ َلْنـُل أُمُّـُل َكْرًهـا وَوَضــَعْنل َكْرًهـا َوَ ْلُـُل وِ َاـالُُل َث َثُـوَ  َشــ}: وكـذلك قولـل تعـاَل  ر 2{ْارًا َوَومَلـيـْ

اإلســ م هــو الــدين  وغريهــا مــن اويــاحل الــيت توملــي نالوالــدين ناــ   عامــ  واألم ناــ   خاملــ  لع دناــا وم ارناــار أل 

 .الذي أعا  ل ل ذي ح  حقل ومناو األم 

 لقد ارارف الناس يف عاد الرسـوب ملـل  اهلل عليـل وسـلو إَل أمـوع الـدين اوديـد ومـناو الشـعراء   ـاحل اةـديث       

لـذا  ر وكـذلك يف عاـد اخلل ـاء الراشـدين  عن األموع االجنداعيـ  مرت اـا نالـدعوة اإلسـ مي  ومنال امـا املادـ  يف اةيـاة

  جند من ي رد راا شعريا خاملا للحديث عن األمر وإْنا وعد ذكرها يف نع  الناوص وهو ذكر مـرت   نقيدناـا الـيت 

 . خااا اهلل تعاَل ما 
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نــا  والرقــ  اإلســ مير  اــي ْنــوذج اة لقــد ازدادحل ملــوعة األم مــاء ووضــوحا يف هــاذين العاــرين خاملــ  يف العاــر     

جعـل حنـا  األم مشـ اا نـل عنـدما ملـوع لييفنـل وتعاط ـل '' معـن نـن أوس املـرِّن '' اليت ال ينازعاا  يل مناز ر  اذا الشاعر 

 :                                  1مع انن عدلر نقولل

 األُمُّ  َ َدا زِْلُ  يف لَْيِِن َلُل وتَعاُِ ي      َعَليِل َكَدا حَتُْنو َعَل  الَوَلدِ 

من خ ب هذا ال ي  ين ا جلييفا أ  الشاعر يع يـفو حنـا  األم وعا اـا وذلـك عنـدما شـ ل عا ـل ولييفنـل علـ  انـن       

عديفل نعا  األم عل  ولدهار  اذه املشاعر اخلالاـ  الاـاهرة النقيـ  ال ت ـاهياا أي عاط ـ  أل  مشـاعر األم غـري قانلـ  

 .    للنفيري وال لري  وال لنحايل 

وكا  نعـ  الشـعراء ق ـل دخـوتو يف اإلسـ م حيـاوب عـن طريـ  عاط ـ  األم واأل  أ   علـوا نعـ  مـن دخلـوا يف       

 :  2أ  يعود عن إس ملر نقولل''  ري '' يالا من أخيل '' كعا نن زهري '' اإلس م يأاجعو  عنلر  اذا 

 ْدعك عليل أًخا َلَ ا   عل  ُخُلٍ    تـُْلِ  أمًّا وال أناً         عَلْيِل و  تُ 

 ف ــا غ ــ ا شــديدا لــذلك   عــث إليــل ''  ــري '' عنــدما وملــلل خــرب إســ م أخيــل'' كعــا ''  اــذه األنيــاحل قاتــا       

 عاد عن هذا وأسلو وحسن إس مل  يلومل ويشند يف تونينل عن طريقاار وهذه اةادث  ق ل إس مل ألرل نعد  نا م  

 يندثلـوا قيدـل إال نعـد مـدة طويلـ  ومع هذا ظيفل يف عار ملدع اإلس م شـعراء   يسـنقر اإلسـ م يف ر وسـاو و         

 ياجو اةاني نن لقدا  الع سي ذاكرا أمل ( ه03شاعر اتجاء املن رم املنويف سن  )''اةايئ  ''  اا هو 
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 : 1نا احل ماين  ومنحا ر وذلك يف قولل

                لَِنقِل اَةِشيش َجرَاِز اَةَااِ وأمُّك َ راُء ُزوِ يَّ 

 رَ يُث الُفواِة عل  ثَ رِها         َكَنْ ِث الثـََعاِلِا ُجْحِر الَسَرِ    

 :ومثل ذلك قولل يف قايدة أخرو

 َشُنوٌ  أَنُوُه اأَلْخَدعِيُّ َوأُمُُّل      ِمن اةُْقِا َ حَّاٌ  عل  العرِس نَاِسل 

 .-عضي اهلل عنل  -يف قايدة قاتا عندما قام ضد أيب ن ر وكذلك كا  قولل 

و  ي   يف هذا اةد من اتجاء نل وملل نل األمر إَل هجاء ر سل وأهلل وأمـلر وذلـك عاجـع للع قـ  الـيت ترناـل         

ــديد نينادــا نســ ا عــدم معر ــ  اةايئــ  لوالــدهر  ــاال"نعاالنــل  قــد  حن ب اخللقــي كارــ  ع قنــل نأمــل تنســو نــالنوتر الشيف

ـــأثريا عديقـــا يف ر ســـينلر  نشـــأ كأمـــل ال ـــر ت ـــل أث ـــاة والدت يـــرو حرجـــا يف أ  ينلـــو  نـــني العاـــ ياحل  الـــذي كـــا  يســـرييف حي

ومميفــا الشــك  يــل أ  اةايئــ  كــا  يعــيش عيشــ  جــاب والق ااـلر كدــا كارــ  والدتــل ال تــرو حرجــا أ  تنلــو  وتننقــل نــني الريف 

وأميفــل هــي أعلــو النــاس ننســ ل   ت ــني لــل ذلــك نــل أهنــا كارــ  ســ  ا يف ت ــليلل  ر كيــ  ال2"ذليلــ  ماينــ  يف كنــ  والدتــل

وحريتــل وإنعــاد اةقيقــ  مــن حولــل وينا ــ  ذلــك علــ  عــدم إخ ــاعه لــل ن نيــ  أنيــلر وهــذا مــا د عــل إَل أ  يســليف  علياــا 

را مشـوها مـن اخلـاعج وكـذا لسارلر وهو كا  وسيلنل الوحيدة اليت يقنريف ما مناا عل   علناا تلك اليت خلقـ  منـل إرسـا

  3وذلك يف قوللاملاار  وال لو واحنقاع غريه للر من الداخل من تشويل جسدي وق اح  الوجلر ومن مراعة اإلحساس ن

 وَلقْد عَأيْنِك يف النَِّساء َ سْءتِِن        وأنا ننيِك  َساَءِّن يف اجمْلل  
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لِيَل ملْن تروع عكانل              َعه َ   انن جْحش يف اخلاوِ  اةْوس إ َّ الذَّ

 ق ََّا اإِللل قَ يل    َتْنَـُعوا               يوم اجمليِدر َجاعَهو من  َقع        

ـــاعر أمــــل ويقانـــل نيناــــا ونـــني ســــاار النســـاءر  الشــــاعر يندـــىن أ  ت ــــو  أمـــل مثــــل تلـــك النســــوة          انـــا ياجــــو الشيف

ياتل هذه يننللاا ال ثري من ال وح الن سي الذي ترمـر إليـل أو ينـواعو وعاءهـار  اةايناحل اللوايت تننعن عن احملرماحلر  أن

 : 1كدا أ  الشاعر وكأرل ي نا اورح العدي  الذي   ولن يندمل أندار يف قولل

 تـََنحِّي  اْجلِسي ِمنَّا نَِعيدا         أَعَاَح اهللُ ِمْنِك الَعامليَنا 

 وَكارُورَا عل  اْلُدْحِدثيَناأُغرنَا ال إذا اسنودع  سريفا        

 َأَ  أوضِّا لِك ال َـْف اء ِمِنِّ       ول ْن ال َأَخاُلِك تـَْعَقِليَنا

 َحياتك ما علد  حياَة سوٍء     وَمْوُتِك َقْد َيُسرُّ الاَّاةِيَنا

ملدعســـ  األوَل وهـــذه األنيـــاحل هـــي أقاـــ  مـــا يقـــاب يف األم وهـــي الـــيت تعـــد عمـــر العاـــ  واةنـــا  واةـــار  اـــي ا       

إذ أ  الع قاحل واالتاهاحل املش ع  ناةا والق وب والثقـ  تسـاعد الا ـل يف أ  يندـو كشـنر حيـا غـريهر . " للا ل 

 دن خ ب األنياحل سانق  الذكر ين ا لنـا قونل نفري هذا الشيءر '' اةايئ  '' إال أ  . 2"وينق ل اوخرين ويث   ياو 

د إقـذاعا مـن السيفـ ا   اـو نلـغ دعجـ  هـِن مومـار وكـذا أ اـا عـن نف ـل تـا إال أ  غ  ل من أمـل أو زجـره تـا وهـو أشـ

 :        3وكذا قولل. إع رل ذلك تا   تعيل و  تعره اهنداما وذلك والاا 

 جراِك اهلل شرًا من عجوز      ولَقاِك الُعقوَا من الَ نيَنا
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اهلل مـا عقانـل وأ   عـل أنناااـا يعاـوهنار ويسـيئو  معاملناـا أل  الـربيف  او يقوب يفاط ا والدتل ارـل يندـىنيف أ  ينـرب        

نالوالــدة ال يقن ــي مــن الولــد إال إذا كارــ  الوالــدة ع ي ــ  تاــو  ذامــار وه ــذا ين ــا أ  ع قــ  اةايئــ  نأمــل   ت ــن 

  وكلـل مـن أجـل أ  يـن ِّ  ا  سريما علـ  كـل لسـاإيذع ق  سوي ر نل كار  ع ق  كليفاا كره وحقد لدعج  هِن موما و 

 .           عديفا خينلج ر سل من آالم وم  وتاحل 

وأمــا شــعراء النقــاا   قــد كارــ  تــو قاــ  أخــرو مــع األمر ال ت نعــد كثــريا عــن ملــوعما يف الشــعر اوــاهلير  قــد        

ليلحـ  األذو نـاوخرر ارنا   كرامناا مبا أة  ما من س ا   احش كا  كل مـن شـعراء النقـاا  ين ـنن يف تاـويرهر 

 ا  وال حــشر وإْنـا كـا  يقاــد كـل واحـد إَل إظاــاع ومـن اوـدير القــوب أ  األم   ت ـن مقاـودة نــذاما يف ذلـك السيفـ

 .      نراعنل يف هجاء اوخر وذملر وكار  األم وسيل  لذلك

الشـاعرينر  قـد   عشـملاادسـ  ضـحي  ر  لقـد وقعـ  األم املق''ال ـرزدا''و''جريـر''ومن الشعراء املعرو ني نذلك  ا       

حـرم اهلل مـن مواضـع جسـد هـذه احملاـن   أمار كل واحد منادا أم خاـدل املاـانع نسـاام هجااـل الـيت وملـل  إَل مـا

 .اليت لي  تا ذرا وال دخل  يدا  ري نني هاذين الشاعرين 

أل  اةلـا مـن عدـل الرجـل ويعـد عدـل املـرأة ر (حتلـا املاشـي ) نجد ال رزدا مث  يعريِّ نـاألم الـيت تعدـل ح نـ         

 : 1ار يقوبحت يف أملفر الق اال وأ قرها وأشدها ت ديً  ا ومنقا ً والسيدا حل اا للداشي  عاعً 

 ول نَُّل من َرْسِل سوداَء َجْعدٍة     ُْنرييٍَّ  َح يفنٍ  يف املعالِ  

 :  2ويعريِّ كذلك جرير نأ  أمل عاعي ر إذ يقوب

 لسْءناَ  أغناٌم ععنانَّ أُُمُل        إَل أ  ع ها الشيُا  وَا الذوااِا 
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ــ'' ال ــرزدا''و خالــد ''ك  قــد هجــا   ينــل مــن شــعراء النقــاا  يف اةــديث عــن األم وحســار نــل ذهــا أنعــد مــن ذل

كنيسـ  (   الو ـاء لـألم مـن نـا)أمل املسيحي  اليت نىن تا ولـدها وايل هشام نن ع د امللك عل  العراار ذاكرا '' القسري

 :نال و  ر نقولل 

َعً   ياا الاَِّليَا ألُِمِل       وَهدََّم مْن ُك ر َمناَع املساجِد        نـَىَن نِيـْ

 :     1وكذلك جند جرير عريَّ األخال نأملر حيث قاب

 انِيِر راُماِل اخلنَ رَّ من أكْ  َ ر ع ٌد أُُمُل تَفلِ يٌَّ       َقِد اخْ نَ  ْ أيَـ 

 ألاـــ  نأمـــل أنشـــع  ''جريـــر''عنـــدما علـــ  نشـــ اك اتجـــاء مـــع '' عدـــرو نـــن وـــأ النديدـــي ''  علـــل أي ـــا  وهـــو مـــا        

 :  2حيث قاب رعل  عادة شعراء النقاا  وسنر من أوملا اا اوسدي  واألخ قي  ور   عناا أ  تلد ال رام الا احل

 آمًيا وع يدايا نَن املراغِ  إ َّ ْ َل رساا و       ماٌء ي ال   

 علقْ  نِل أعحاُم يـَْرنوعيٍ               ر ح  أزبَّ من ال حوِب عنودا 

 غذعيٌ  عضعاُء   تُك أميفاا            من ق ل ذلك لل راِم َولودا

 .وكا  عقوا الوالدين مس   ك ريةر وترك األم وعدم  ايناا عاعا عل  كل من يقوم نل  

يف هجااــل لع يــد اهلل نــن زيــاد هــذه ال  ــرةر وأظاــر عقــوا ع يــد اهلل '' م ــرا اةدــريي  يريــد نــن'' وقــد اســنفل الشــاعر   

 : 3ألمل اليت كار  جاعي  تدع  مرجار 

 أَقـَرَّ نعيِن أريفل ع يف أُمَُّل              َدَعْنُل  والها اْسَنُل وهو يارُ  
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 قر ُ وقاب عليِك الارَب كوِّن َس ييفً       كدا كنِ  أو ُمويت  َذِلَك أ

ِّن إَل أين أذهاُ   وقد َهن ْ  هنٌد مباذا أمَرتِِن        انْن يل وَخربيف

 : 1ساخرا من مل اما اوسدي  واودالي ر يقوب''ع اد نن زياد '' ويعرييف الشاعر أي ا نأم  

 جاَءحل نِل َح شييفٌ             س يفاء حتسُ اا رعامل

 من رسوٍة سوِد الوجو        ه ترو عليانَّ الديفمامل  

يف قااادهو تاعة ناتجاء والومل  ال  أخ قي جاعليناـا أداة السـا '' األم '' لقد تناوب شعراء عار نِن أمي         

اما ورسـ اا وغريهور وتاعة تدحوهنا وتـدحو  ملـ '' كجرير وال رزدا''والشنوركشعراء النقاا  الذين و ذكرهو سانقا 

وأملــلاار  اــ ح  األماــاحل يف ديــوا  املــداحني رقيــ  ني ــاءر والســيدا أماــاحل اخلل ــاء واة ــام وعجــاب السياســ ر  قــد 

 .           ا ذ هءالء الشعراء من مل امن األخ قي  كالندين والشرف واةاار ر ومن أحسامن وأرسامن مادة شعري  خا   

 :2ينشد عن األم قاا '' يرجر '' اا حنن جند شاعر النقاا  

  دا األُمُّ اليت َوَلَدحْل أَنَاكْو      مبُْقرَِ ِ  النَّجاِع والَ َعِقيِو 

 : 3  ي اةديث عن مدااا جرير لعدر نن ع د العرير نن مروا  ي رع ذكر والدتل مراعا

 إليَك َعحلُ  يا عدُر نُن ليل      عل  ثقٍ  أزوُعَك واعنداَدا 
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 : 1ويقوب  ياا

 دو عُدر نن ليل       جواًدا سانًقا وعَ  اوياَدا ا النَّ و ذَ علي ُ 

 ُا انُن ليل        ومرواَ  الذي ع َع العداَدا سِ اعوِا يننَ إَل ال َ 

 َد يا عدُر نن ليل          وت  ي املدِحَل السَّنَ  اوداَدا  اجمليف ِِن  ْ وتَـ 

وتوكيــد املعــىن وتقويــ  نيــا  األ يــ   -والســيدا ت ــراع اســو العلــو -ومــا رعر ــل أ  مــن أنــرز وظــاا  الن ــراع اللفــوي       

 .   اإلحساس نل 

ويف مدحــل لع ــد العريــر نــن مــروا  ثاريــ  يــذكر أمــل وكــرم حمنــدها وم ارناــا حــت يوشــك اةــديث عناــا أ  ي ــو         

 :  2ا للحديث عن انناار يقوبقسيدً 

 كا  ميقاُما قدعا   عٍ ْ  ِنَك َخرُي الوالدِة  قانَلْ      لليلِ  نَدْ مسََ 

  جاَءحِل ننوٍع ُيسن اُء نوجِاِل       لُل حسٌا عاٍب وَمْن ينُ ُر ال جرا

 ومنسونٍ  ني اَء يف مُللِا قوِماا    َجَعْلَ  الرماَح اخلاطراحِل تا َمارا     

ألنيـــاحل األخـــرو الـــيت   يـــنو ذكرهـــا ين ـــا جلييفـــا أ  جريـــر ذكـــر األم يف مـــن خـــ ب هـــذه األنيـــاحل وغريهـــا مـــن ا       

ا مـا وإمـا مشـ اا ناـ اما أو مادًحـا إيَّاهـا أو أملـلاا ورسـ اا ال ـر  وهـذا ينا ـ  علـ   قاااده إما من نا  اتجـاء معـريِّ

 .عدة شعراء غريه 
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 يف مدحــل لشــر اار  ناط ــل الشــاعر راــيا ا حــت يــذكر والــديتوكــا  ع ــد العريــر نــن مــروا  قــاب ال أعاــي شــاعرً       

 : 1ل قاا ورس ل إَل أمِّ 

 وإ َّ وعاَء ظاري يا نَن ليل        أراساً ين روَ  مت أ وُ    

 :  2ويقوب  ياا أي ا

 يقوُب  ُيحِسُن القوَب انُن ليل      وي عُل  وَا أحسِن ما يقوُب     

 : 3يذكر األم يف نع  قاااده قاا  ''ال دي  نن زيد األسدي '' وكذلك جند الشاعر 

ا  َكارْ  من ال َّ ال يـَُفيـيفرَُها انـُْناا    إذا ما الُف ُم اأَلْ َُ  األمِّ غريَّ

 : 4وقولل عناا كذلك

 كَأ َّ األُمَّ أُمَّ مَلَداُه ملا        جلوا َعْناا َغااطََ  حانِِليَنا

وأمل عات   نن  يريد نن معاوي   أكـد حسـ اا وكـرم أهلاـا وعـراقناور كدا مدح النانف  يريد نن ع د امللك نأملر       

 : 5وذكر أرل ذاحل الر ع  والنسا ال ر 

 يش        ْنَْوَك ويف عداوِمْو إناءُ وأر  انُن اخل اِ  من قرَ 

   اليت وعَِثْ  كريرًا              وحرناً  ال راُم تا حواءُ  َ اتِ وعَ 
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 : 1ن رع  ياا املعاِّن ذاما تقريً ا عندما قابومدحل أيً ا نقايدة أخرو ت

 أرَ  انُن عات َ  امليدو  طاارُها      أم امللوِك نِن الفرِّ املناجياِ 

لقد كار  األم موضو  من املواضـيع الـيت تاـرا تـا شـعراء العاـر اإلسـ مي والعاـر األمـوي يف قاـاادهو كيـ        

وخاملـ    ـاً ي عـث ال نـر واالعنـراز نـالن  تنشئناو وإعدادهو للحيـاة إعـداداً طيال وهي اليت ترع  أنناءها وتسار عل  

شــعري  يف  كارــ  عليــل يف العاــر اواهلير قــد كارــ  مــادة نعــد جمــيء اإلســ م الــذي أعااهــا امل ارــ  املننل ــ  عــن مــا

ــــدي شــــعراء املــــديا وال ــــ  يف أيــــدي الشــــعراء أي ني أداة ياتجــــااســــيدا أماــــاحل اخلل ــــاء وعجــــاب السياســــ ر وكــــذلك كار

يســـنندموهنا يف هجـــاااو مـــن خـــ ب ذكرهـــا نأنشـــع ملـــوعةر وتريـــدها مـــن كامـــل ملـــ اما اوســـدي  واملعنويـــ ر ومـــن نـــني 

 .       الشعراء الذين وملل مو اةد إَل ذكر مل احل األم اوسدي  هو شعراء النقاا  جرير وال رزدا 

 : - نماذج شعرية مختارة -العباسي م في الشعريمة األت -3

نعد هناي  العار األموي انندااي يف تاعيخ األد  العريب عار جديد املالا املءعخو  عل  تسدينل       

نالعار الع اسير و اعنربوه العار الذهِب لألد  العريب و هو العار الراخر ناودا  و اعأاك األ  اع و 

اإلط  ر و ارع   هذا احن اك األذواا  يل ازدهرحل املد  و ْن  اة اعة ْنوا ك ريا و اتسع  آ اا 

عل  الشعر  ازدهر و ترئ و تعددحل جوار ل و تاوا معاريلر و عرب الشاعر نادا عن عواط ل 

 .وأحاسيسل ماوعا جوارا اةياة املننل   نأسلو  عاا  سليو

تـُعيفُد األم قيد  ع س  واقعاا يف الشعرر  قد نرزحل يف أغلا أشعر هذا العار حيث تناوب الشعراء       

 .ا و اإلشادة ندوعها يف اةياة األسري مل ام

                                                           
 . 11ص  املرجع السان  ر املرأة يف الشعر األموي:  اطد  توع -1



 '' ةـــتطبيقي ةـــدراس''  يـــوالعباس يـــواإلسالم يـــالجاهل رـــالشع نـــبي األم ةـــتيم                :  يــــــالثان لـالفص

 

55 

 

ورشري إَل ذكر طاا   من الشعراء الذين ا ذوا من األم موضوعا ألشعاعهو و هو انن الرومير وانن "

الرياحلر و انن ر اتل السعدير و أنو النواسر و األمني الع اسي و ال حأي و اخللي   املأمو  والشاعر املننِب 

 :ر وقد ذكر الشاعر انن الرومي األم نعدد من قاااده مناا قولل عناا1"ديلديوكشاجو و آخرهو ماياع ال

 2.َكْيَ  َأْهُجو أَْمرًا َكرِتًا لَِئيًدا               َواِحَد األُِم ِخْلَ َ  األَنَاءِ 

 :وقولل

َمْعُروَ ٌ  األُُم َوَلِ نـََّاا ِمثْـُلَك                 َْ يـُْعَرْف َتَا َواِلدُ 
3 

 : و قاب  ياا

َفاقرِ 
َ
 4َت نُّ نِِل األُمُّ الر وْم َعَل  ِانِْنَاا           وِإَ  َكاَ  َمْأُمواَلحِل ِلَسِد امل

 :وكذلك قولل اوخر يف األم

 5َيِدي َسااِِلي اأُلِم الَرُ وُم اليِت َغَذحْل           َتُسوْمَك ِحْرَماَ  الِفىَن نِاملُ َومِ 

 :و أي ا قولل  ياا

 6َ  الِذي َتْسنَـْرِحُو األُُّم اْنِنَاا               ِمَا َو نِِل اَلَشَك أَْعَحُو َعاِحوِ َو إِ 

 َو َما األُُّم ِإاَل أُُمُل يف َحَياِمَا           َوأُُم ِإَذا ا َاَدحْل َوَما األُُّم نِاأُلَموِ  »
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ِك أَُما  َْ َتُذْم َقُ  اَل يَُذمِ ِهي األُُم ياَ لِلَناِس َجَرَعْ  َثْ َلَاا       َو َمْن يـَ ْ 
1» 

 :و قاب لل يرثي أمل

 أَِ يَ ا َدًما ِإَ  الَرَزايَا َتَا ِقَيُو                        ـََلْيَ  َكِثريَا َأَ  َتُوَدا َتَا ِنَدمِ »

 :و قاب  ياا

 و َو ُمْسنَـْوِهِا الَعْاوِ َإََل اهلل َأْشُ و ُجْاَد نـَْلَواْي إًرَُل           مبَْسَنِدِع الَشْ وَ 

 2«.َو ِإِّن  َْ أَيَِنُو مَلِفًر َو أََرِِن                      يُِنْدُ  َكِ ريَا َأْسَواْء الَيِنُو َو الُيْنوِ 

ر ح  من خ ب هذه األنياحل أ  هذه النيد  عربحل عن ملدا مشاعر انن الرومي و عها نل حسل      

أ ي ا دما أ  الرزايا تا  ياو قيو جرال الشديد ل قده أمل  ينجل  لنا ملوعة ورلند  أي ا يف مرثينل ألمل 

الرجل امل اوع عل  اةنا  و ععاي  الرحور   ي حني اط عك عل  هذه القايدة ينجسد لك ار عا  

 .اةر  و اليأس الذي يدب عل  اسنقراع النشا م و النقد  يف ر سل جراء  قده ولدتل

 :قاا وقد أرشد انن الرياحل 

 يَا ََبَْسَ  الِسُ  اأُلُم نِِل يـََرو             وُهَو الَعْرَ  َمْن أََرِ  وِمْن َجا َ 

 : قاب الشاعر انن ر اتل السعدي

 3وِ يَنا َلُل ِإَذا ِضيَع الَناْس َعْاِدِه           وُكَنا ِإَذا األُُم اخلَِ َيَ  واألنَا

                                                           
 .171الديوا  شرح أسام  حرير اجمللد السادسر ص: انن الرومي  1
 43:11ر ساع  3447-41-  31اةديث ر أعشي  منندو ال ايار عثاء األم يف الشعر العريبر امل ن   الشامل  : حمدد سعد  2
 . ر سلاملرجع  3



 '' ةـــتطبيقي ةـــدراس''  يـــوالعباس يـــواإلسالم يـــالجاهل رـــالشع نـــبي األم ةـــتيم                :  يــــــالثان لـالفص

 

54 

 

 :يف األم انياتا مناا قوللوكذلك أرشد الشاعر الع اسي أنو النواس 

 : ملَذا َأْطَ َن ِمَا مَلْدنـَنْيِ َتَا               مَلْدُ  ال َـَناحِل َمَااِنِل األُُم َو قـَْوِلِل أَْيً ا

 وأُْرَ ْر ِإَذا ِهَي قَانـََلَنَك تـََايُـْء           َرَ َر الَيِنيُو ِإََل َيد اأُلمِ 

 :مث قاب عناا

أَرِيُ  وَ َْ يـَُر يف               ِنرِيِش األُُم حَمُْ ورَاَعنِيُا نـَْيِ  َو 
1 

 :و أرشد اخللي   الع اسي األمني نن هاعو  الرشيد يف األم قاا 

َر اأُلَمَااحلْ   يـََعرَّ َعَليَّ َما اَلِقيْ  ِ يِل                   َو أَْرَ  اأُلُم َخيـْ

 :و قاب

ا          َمْن يـَْ َأِيَاا  ـََنْحُن ِمْنُل نَـَّراوَعاِاَش اأُلُم َلْيَسْ  َأْشُنُداَ  
2 

 :أما الشاعر أنو الايا املننِب  قاب

 َعُموا ِنَرْأَس أَنِيْل           ونَاُكوا األُُم َعَلْيلِ 

 :و قاب أي ا

 ِ َدا َكاَ  ِ يِل الَفْدِع َإاَل َداَلَلِ                 َعَل  أَرََل ِ يِل األُُم واأَل ُ 
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 :قولل اوخر  يااو ك

 1َمَلِك ِإَذا ِاْمَنأَلَحْل َمااَل ِخَرارَِنِل               أَْذَواقـَُاا َطْعُو َشْ ِل اأُلُم لِْلَواِلدِ 

 :و يقوب املننِب يرثي جدتل ألملر و كار  جدتل يئس  لاوب غيانل عناا

 .  نا تا كنانا ومللاا ق لنل و  رح  نلر  لدا غلا علياا السروع مات 

 اَل اَل أََعو اأَلْحَداْ  َ ًْدا َو اَلِذَما          ـََلَدا َنَاَشَاا َجْاً  َو َكَ َاا ُحُلًداأَ 

 ِإََل ِمْثِل َما َكاَ  الَ َت َمْرَجْع الَ َت           يـَُعوُد َكَدا أََنِدي َو ُيْ رِي َكَدا أُْعَم 

َر َمِلَحُقَاا َومْلًدا   َلِك اهلل ِمْن َمْ ُجوَعِ  ِِبَِ يِ َاا               قَِنيَلُل َشْوِا َغيـْ

 َأِحُن ِإََل الَ ْأِس اليِت َشرِْنُ  ِمَا            َوَأْهَوو ِلَدثْـَواَها النُـَراْ  َو َماَضَدا

 :حت قولل

  َهِي ىِن َأَخْذحُل الثَْأَع ِ يِك ِمَن الِعَدا            َ َ ْيَ  نَِأْخِذ الثَْأِع ِ يِك ِمَن اُةدَّ 

 :إَل أ  ينناي القوب

 َكَذا أَرَا يَا ُدرـَْيا إَُذا ِشْئِ  َ اْذَهِب           َويَا رـَْ َ  زِيِدي يف ِكرَاِاَاَاا ُقَدًما

 املرجع السان :  اطد  توع 2.َ َ  َع َـَرحْل يب َساَعَ  اَل تُِعُرِّن              َواَل مَلَحَ يِت ُمْاَج  تـََقَ َل ال ُْلًدا

ودتل أم أمل ت ن عده من نا  عثاء األمااحلر إذ خياط اا يف ( م153-103)عثاء أيب الايا املننِب   

ثنايا القايدةرو ي دأ نعدم لوم الدهر و رواا ل و مااا ل عل  قوو ناشلر  ذلك كلل لي  من  عل الدهر 

ذا ك   عن ال اش   و إْنا ينسا إليل جمازار  اي إذا ناش  أو أذحل   ي ن ذلك جا  مناار و إ
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ي ن ذلك حلدا مناا أي ار و كل واحد يرجع إَل ما كا  عليل يف حالنل األوَل كدا أندئ وينقر ما زاد 

 1. يل من اةياة كدا زاد

ووعد عل  أيب الايا كنا  "ور ح  نثل لشوقل إلياا و حسرتل عل   راقاار و هي قنيل  الشوا إليلر      

إليل وطوب غي نل عناار نوجل حنو العراار و   ت نل وملوب ال و   عل  من جدتل ألمل تش و شوقاا 

حالنل تلكر  احندع إَل نفداد وكار  جدتل قد يئس  منلر   نا إلياا كنانا يسأتا املسري إليل  ق ل   

 .2"كنانلر و    لوقناا سروعاً نلر و غلا ال رح عل  قل اا  قلاا

د ندأه يف حيامار إذ كار  حمروم  منل و كا  حمروما مناار   ل  واملل ال  اء علياا الذي كا  ق     

 ااع يسقي الفدام لقربها عل  "منادا ذاا ث ل اوخرر و كا   قداهنار لل ماي   كربو حاد  قل لر

 .3"عادة العر  يف الدعاء للق وع نسقي املاء نعدما كا  يسنسقي اةر  و الرماح دماء األعداء

ااد وجودها يف حياتلر  عيناه اللنا  ال يراها نادا كأ  ال  اادة مناا و كأرل أعد  وقد عديفة لنا  و      

 .وهو ي نقده تق يل عأساا و ضداا لل لادعهار و لروحاا الااهرة الاي  ر و ي نر ننس اا

 :أما الشاعر كلشاجو  ذكر األم نقولل

 ِإََل ِخْ َ  ِمَن الَعْيَش أَْو ِظلِ أَ نَعد ُمَااْ  األُُم أَِلَ ا ُمْ َجَعا َو َأِوي            
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 :وقاب الشاعر ماياع الدليدي لألم

ُر قـَْوِم أَنَا وَأْكَرُمُاْو أُماً                    أََما َعاَنْ  اأَلُ  واأُلمُ  ِمِن َخيـْ
1 

 وتسدحل تيد  األم يف الروج  من خ ب أنياحل عث  ما حمدد نن ع د امللك الرياحل الوزير زوجنل مثل 

 حررل و حر  ط لل علياا

َناُه تـَْ َنِدَعا ْ : قاب  َأاَل َمْن َعَأو الِاْ َل املَ اعُِا أُمِِّل             نَِعيَد الَ َرو َعيـْ

َر أُمِِّل                     يـَُ ِيَناْ  حَتَْ  الَلْيِل يـَْنَنِجَيا ْ   َعَأو ُكُل أُِم َو اِنـْنُـَاا َغيـْ

 اِ  َتَِنُل                     َن َِنُل قـَْلِا َداِاُو اخلََ َقا ِ ونَاحَل َوِحيًدا يف الِ رَ 

  2َ َ  تـَْلَحَياِّن ِإَ  َنَ ْيُ   ملَْنَا                     أَُداِوي ِمََذا الَدْمِع َما تـََريَا ْ 

عن قوة ع قنل  ومثل هذا ال  م يوضع اخلواطر و القدعاحل اليت تعرب عن ثراء   ر الشاعر النانع      

 .نروجنل أم ولده و تأثريه الشديد نو اما  ع   لنا أقوو مشاعر اةر  و األس  عل   راقاا

 : ون   شري  الرضي يف عثاء والدتل  اطد  نن  راملر يف قايدتل قاا 

َقاَب ِنَداءِ 
َ
 أَْنَ ْيَك َلْو رـََقْع الَفِليَل ُنَ اِاي              وأَُقوُب َلْو َذَهَا امل

 َوَأُعوُد نِالَارْبِ اَوِديِل تـََعرِيًا               َلْو َكاَ  نِالَارْبِ اَوِديِل َعرَاِاي

 3َطْوًعا َتَ اثُرِي الُدُموْ  تَاَعًة                 أَِوي ِإََل َأْكُروَميِت َو َحَياِاي
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َاا نِأَرَاِمِلي                  َو  َرًة َموَِّهنـْ  َسنَـَرتْـَاا ُمَنَجِدً  ِنرَِداِايَكْو ِع ـْ

 َما ُكُنُ  أََذِخُر يف ِ َداِك َعْغيَ ً              َلْو َكاَ  يـَْرَجْع َمِيٌ  ِنِ َداءِ 

  َاَعْقُ  ِ يَك َهَاُسِ ي َو َتَُدِلي             َو َرِسيُ  ِ يَك تـََعرُّزِي َو اَنَاِاي

 اِل َدا           ممَّا أُّمُّ َ ُ ْنَ  أَْرَ  ِ َداِايَقْد ُكْنُ  أََمَل َأْ  َأُكوَ  َلِك 

َوتـَُ رُِّا ال ُـَعَداُء نـَْعَد َمَودَِّة                    مَلْعُا َ َ ْيَ  تـَُ رُِا الُقَرنَاءِ 
1 

عرب شري  الرضي عن حررل و شدة ار عالل ل راا والدتل نال  اء و عدم ال نل  يلر و تعود نالارب      

  اسناا  أ   سد مشاعره حياب ر ع العااء لديل و هذا ندق  منناهي  مءثرا يف قلوننا حمركا اوديل 

لعواط نا دو  اسنئذا  و خري دليل عل  هذا قا ينل اليت جاءحل ِبرف الياء و اليت تدب عل  االر ساع 

 .والقار    م ا  يف الن وس نعد غيا  األم إال الوجع

 :يقوب املعري

 َ َأْكرُِم َواِلَدْيَك نِِل              َو األُُم َأْوََل نملَكرَاِم َو ِإَحَسا ِ  الَعْيُش َماوِ 

 2.أَْمرَاِ  نِالَ ْ َل رَااَل ُكَل ِإرَسا ُ         وَحَسُ ااَ اَةْدُل َو اإِلْعَضاُ  ُتَدِمُنُل    

وَل ناإلحسا  و احمل   و كأرل يف هذين ال ينني ومل  أنو الع ء املعري ناألم هي األح  نالرب و األ      

 .يقن   من اةديث الن وي أمك مث أمك مث أمك 

 َذَوانُُل طََلْا نِالَعِقيِ  َو َضابَ         َلَعَل ِكرَاَها َقْد أََعاَها ِجَذانـَُاا     »:وقاب

 ُحَجابِ إََذا َظَاَرحْل ِ يِل َذاَوحِل        َوَمْشَرُحَاا يف َظِل ِإْحَوو َكأَرـََاا           

                                                           
 .37ص:  السان املرجع الديوا  : الشري  الرضي  1
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َاا نَاِكً ا َ َ أَرـََاا              1.«َ ِايَل ُ َاُه اخلَْلُ  َع ُّ الِعَيابِ         تـََرو الُعوُد ِمنـْ

وهنا املعري يسق  ما ر سل عل  إنللر و ينحوب نال اهرة إَل ما وعاءها  يننر  غ ف األشياء "    

 املعري مندهش غاي  االردها  من هذه اإلنل املسن   ومجودها و ي عث  ياا املعاراة و اةننير و من مث 

كي  دن  ما اخل    ناان ر و ترقيف  ما الشوا حت ذها مذها ال ااب يف ط اعاا و أح ماا وإذا  

كا  الشاعر يلنقي معاا يف ال اول  إال أ  اكناالل تنحل الوقاع و االترا  و ي عده نل عن اخل   والايش 

يف حني   ت د اإلنل من أسناهنا حلدار ا رة من املسن  ياا الدمو  وكأرل  ايل  وجال الفراعة و الا ار

ر و يف هذا اإلسقاط ينقل املعرير ذاحل ر سل و 2"منع من الرضا  وحيل نينل و نني أمل  ارعدام ملربه

ا حيياه ينحد  عن حرمارل من والدتل اليت ا نقدها أثناء وجوده يف نفدادر  او  سد يف أعدالل اخلاعجي  م

يف داخللر و النع ري يف شعره هذا لل دالل  ر سي  ت اا عن ع قنل مبوضوعلر و هو حرمارل من والدتل 

 . الذي ترك يف ر سل مراعة ظل رت زمل طوب حياتل

 :ويقوب نشاع نن نرد يف أم  اد

 .3َددُ ِإَذا ُسِئْلَ   َْ َتُ ْن َكَرُة                 َو َلِ َن َتُذوُ  َو اَل تُْ 

عدد نشاع نن نرد إَل إذكاء  نيل حر  ضروس يف الشعر وملل أواعها إَل ارنااك العرو و قذف 

 .الروجاحل و األخواحل و األمااحل

 :ويارح نشاع يف شعره نأ  أمل عومي 
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 َجدِّي الِذي َأمْسُو نِِل           ِكْسَرو وَساَساْ  َأيب 

ْدحَل يـَْوًما َرَسِب وقـَْيَاُر َخايل ِإَذا               َعدَّ
1 

 .  ريد أملولل من راحي  األم إَل الروم

لقد ُعربيف عن تيد  األم يف هذا العار غال ا ناملش ل نل يف اةنو و العا  و الرأ  ر  اي اليت تدح ما أو    

العرني  ياج  ما انناار  اي املن   الايا أو اخل يثر حيث احنل  هذه األخرية حيرا ك ريا يف القايدة 

 .إَل أ  ملاعحل موضوعا مسنق  ل ع  قاااد الشعراء

 عربوا عن ح اا و تفرلوا مار و كار  مناس   موما يف كثري من أحيا  مادع إتام لدو الشعراء وظار    

نا  آخر من أنوا  تليناا يف القايدة الع اسي  و الذي هثل يف عثاء األمااحل   ار  تذه النيد  م ار  

 .الناوص الشعري  الع اسي  حيث ا ذحل ملوعا و عموزا عديدة ناعزة يف
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ات ميكةا إاااةا يف الاقةا  ةةةةقادنا اخلوض يف موضوع تيمة األم يف الشعر العريب القدمي إىل جمموعةة مةا اتنتاتا       

 :اآلتية 

ت وأنةةأ أنانةةية مميمةةة ميكةةا ألع داده اعتمادةةةا عقادصةةة موضةةوع ن ةةو  تعتمةةد القةةراملو اعوضةةوعاتية عاةة   ليةةا -

   .يف ن و  شعرية يف ع ر معني شاعر واحد أو ن و  جمموعة ما الشعرامل أو 

تيمة األم اعةرأو وةةي اععرو ةة عاةد األةاويةة والة  : جتات تيمة األم يف الشعر العريب القدمي يف ثالثة أو ه خمتافة وةي  -

 . خ  ااةا لاددانة، األم القوياة، واألم احليوان 

كةةان صاةةةةوة ضةةاياة يف الع ةةةر انةةاةاي مقادنةةةة تطةةرش شةةعرامل الع ةةةر العةةريب القةةةدمي عوضةةوع األم يف ق ةةةا دة  ولكاةةه   -

 ( .العواني  –األموع  –صدد اإلنالم ) صالع ود ال  صعده 

اختافت مكانة األم مبجيمل اإلنالم عا ما كانت عايه يف الع ر اناةاي،  ميو أعط  لكة  يع حةح حقةه وخاصةة  -

اإلنةةةالمي واةةةاا أصرظةةةةا معءةةة  الشةةةعرامل صةةةي    األم، لةةةاا اكتةةةةوت مكانةةةة يف ق ةةةا د الشةةةعرامل متةةةيثرو مبكانتميةةةا يف الةةةديا

 . وأا  صودو خاصة يف شعر اعدح 

اختاةةةس انةةةتودام موضةةةوع األم يف ق ةةةا د شةةةعرامل الع ةةةر اإلنةةةالمي واألمةةةوع  ةةةة  ةةةةرض الشةةةاعر،  مةةةامي  مةةةا  -

اةة  صةةفا ا انةةتودمميا صضةةرض اعةةدح ويكةةر صةةفا ا الاوياةةة كيمميةةات اخلافةةامل ود ةةان الةيانةةة، و خةةرون نقمةةوا عايميةةا وع

صةةةو  نةةومل أخالقميةةا ومعاماتميةةا، وةاةةاا مةةا الشةةعرامل مةةا وصةة   ةة  احلةةد إىل مةةا ت يتوقعةةه اإلنةةةان مةةا خةةالن  عاميةةا 

أداو لاميجةةةامل ويلةةة  صوصةةةس مةةةا حةةةرم ا  مةةةا مواقةةةر انةةةةد وةةةةاا عةةةرو صةةةه شةةةعرامل الاقةةةا  ، والةةةايا وصةةةاوا إىل ةةةةاه 

 .     والفرظدش  الدد ة ما ااجامل واععرو ني عاد األةاوية مها  رير

لقةةد عرةةن  عةةا تيمةةة األم يف شةةعر الع ةةر العوانةةي ةالوةةا صاعشةةوه صةةه يف احلاةةو والعطةةس والرأ ةةة،  ميةةي الةة  ميةةدح  ةةا أو  -

يميجةة   ةةا اصاميةةا، حيةةح احتاةةت حيةةقا كوةةلا يف الق ةةيدو العرصيةةة إىل أن أصةةوبت موضةةوعا مةةةتقال عاةةد صعةة  الشةةعرامل، 
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أحيةةةان م ةةةدد إاةةةام لةةةدد الشةةةعرامل وقةةةد أميةةةر أنةةةاوصا  خةةةر مةةةا أنةةةالي  جتايا ةةةا يف  وكانةةةت ماانةةةوة مو ةةةا يف ك ةةةل مةةةا

ات الق ةةيدو العوانةةية والةةاع ر ةة  يف دثةةامل األمميةةات،  كانةةت اةةاه التيمةةة مكانةةة صةةادظو يف ق ةةا د العوانةةيني حيةةح ا ةة

 .صودا ودموظا عديدو وخمتافة 

ميكةةةا معر تميةةةا صةةةةميولة خاصةةةة إيا كانةةةت الا ةةةو  الشةةةعرية تيمةةةة األم تعتةةةن مةةةا التيمةةةات العميقةةةة واخلفيةةةة الةةة  ت  -

الةة  ي ةةع  عاةة  القةةاد  الوةةةيه  ميةة  معااةةةا صةةةميولة،  ةةاععض يكةةون مو ةةود لكاةةه ضةةم   تاملاواإلحةةمفعمةةة صةةالرموظ 

وخمفةةةةةي يتطاةةةةة  القةةةةةراملو والفميةةةةة  العميةةةةةح عةةةةةا ودامل تاةةةةة  الكامةةةةةات ويلةةةةة  جتاةةةةة  صك ةةةةةرو يف الع ةةةةةر انةةةةةاةاي ل ةةةةةعوصة 

 .اع طابات 
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 شكــر و تقديـــر

 ــــداءهـــإ
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 : ملخـــص البحــــث 
 

 :البحث ملخص 

شغلت تيمة األم يف الشعر العريب القدمي العديد من الشعراء، فقد اعتربوها موضوعا بالغ األمهية يف             

نتاجاهتم الشعرية ألهنا كانت مبثابة املرآة العاكسة لواقعهم املعاش يف كثري من األحيان، فقد ترصدنا من خالل دراستنا 

  .وهذا وفق الدراسة املوضوعاتية( اجلاهلي ، اإلسالمي ، األموي ، العباسي ) يف الشعر العريب القدمي  هذه التيمة األم

فقد قدمنا يف بداية هذا البحث مدخال تضمن خصائص ومميزات الشعر العريب القدمي، مث قمنا بتحديد             

ويليه فصل ثان أشرنا فيه . ا كفصل أول هلذه الدراسة مفاهيم املوضوعاتية وتبيان أصول وآليات النقد املوضوعايت وهذ

 . إىل مواطن جتليات هذه التيمة يف الشعر العريب القدمي ، وهذا بتقدمينا لنماذج شعرية جتسدت فيها هذه األخرية 
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