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 كلمةالشكر

ماهللالرمحنالرحيمـبس  

األخالقاألوالديفذىأمراناأننرياحلمدهللالّهللربالعادلُت،احلمد
 وأْن وادلنكرات،يفسنممضلاحلسنات، ادلعاصي عن احلاالتونبعدىم مجيع

أنال إالاهللأشمد الشريكإلو ورسووحده عبده أنزلـمدا وأشمد وللو،
الذيأرسلوباحلقبشَتاونذيرا،منيطعاهللورسلوفقدرشدومنيعصممافإنو

اهللشيئا،اللممصلوسلموباركعلىسيدنازلـمداليضرإالنفسوواليضر
وعلىالووصحبوومنتبعوإىليومالدين،أمابعد.

ا ربتفقد الرسالة ىذه كتابو من وتوفيقو اهلل بفضل الباحثة نتمت
يف "العاطفة ربليليةالعنوان )دراسة مطر ألمحد الذات" عن "البحث شعر

الرانَتياإلسالمية جبامعة اإلنسانية اآلدابوالعلوم لكلية وقدمتما وصفية(".
للحصول الطالبة على ادلقررة الدراسية منادلواد كمادة علىشمادةاحلكومية

S.Hum.يفقسماللغةالعرابيةةأدهبا

لفضيلة شكرىا تقدم ادلقام ىذا يف الباحثة مهافإن إدييادلشرفُت "
سميميادل وجمودمها علىمساعدهتما "أيوببردانادلاجسًت"، و يفاجسًت"

ىذهالرسالةإشرافاجيداكامال،فتسألاهللذلماالعفوإشرافالباحثةيفإسبام
والعافية،يفالدنياواآلخرة.



 ب

والعلوم اآلداب كلية عميد اجلامعة لرئيس الشكر الباحثة  وتقدم
بندأتشيةولرئيسقسماللغة الرانَتياإلسالميةاحلكومية اإلنسانيةيفجامعة

مساىتممم على واحملاضرات احملاضرين وجلميع وأدهبا ىذهالعربية كتابو يف
الرسالة،فتسألاهللتعاىلأنجيزيذلميفعطائو،وأنيرفعدرجاهتم.

خاصةرواحلبإىلمجيعأفراداألسراة،وأخَتاقدمتالباحثةفائقالشك
احلعلاهللأنيرمحماوجبزيمماأحسنإىلالوالديمااحملبوبُتالذيندعاينللنج

ساعدوايفإسبامىذهالرسالة.وإىلاألصدقاءالذينالثوابيفالدنياواألخرة،
 عسىأنجيزياهللاجلميعخَتاجلزاء.
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عنأنواع( الباحثة وتبحثفيما وصفية(. ربليلية الشعر.دراسة اليتيتضمنما العاطفة

 العاطفة أما إجابةعلىالسؤالالسابق. ميفاستخدمتالباحثةدراسةربليليةوصفية
األدب، يف ميزة أس أظمر من العواطفأساسا خالدا،سكانت ذبعلو اليت األدب
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 واالرتباك، أماواألمل، إىلذلك. وما اواخلواء، لشعرفوجدتالباحثةنتيجةربليلىذا

 فيوىيالتشاؤموالرجاءواليآسةواحلزن.أنواعالعواطف
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 Penelitian ini berjudul “Athifah dalam Syair “Bahtsu An Zati” Karya 

Ahmad Mathar (Metode Deskriptif Analisis). Pada penelitian ini peneliti 

membahas  tentang pembagian athifah yang ada dalam syair. Untuk menjawab 

permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Athifah 

merupakan karakteristik yang paling terlihat dalam sastra, dan menjadi dasar yang 

paling utama yang membuat karya sastra mempunyai sifat abadi, sehingga 

membuat kita tidak bosan-bosan untuk membacanya berulang-ulang kali. Adapun 

kesimpulan yang diperoleh adalah: athifah/rasa terbagi dua, yaitu rasa 

kebahagiaan yang terdiri dari rasa cinta, kesenangan dan kepatuhan, dan rasa 

selain kebahagiaan, yaitu putus asa, ketakutan, marah, gairah, rasa muak, 

kepedihan, kebingungan, kehampaan, dan lainnya.Adapun hasil penilitian, peneliti  

menemukan pembagian athifah/rasa yang terdapat dalam syair tersebut adalah 

rasa pesimisme, harapan, keputus asaan, dan kesedihan. 
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الباباألول

مقدمة

 خلفيةالبحث.ٔ

اإلشفاقوادليلواحلنو،ومعاينالعطفتصريفاهتاالترتبطالعاطفةدبعٌت 
تعلقارتبطاقويًادباىوسائداليومعندالناسمنمعٌتالعاطفة،ولكنذلاهبا

أليمأوساّر،ثابتمستقريفأعماقلغويالخيفى.أمااصطالحادبعٌتشعور
وخطرعلىالبالالنفسحولشيءمعُت،كلمارأتوالعُتأومسعتبواألذنأ

ٔصاحبوذلكالشعورالساّرأوادلؤمل.

اليت احلالة وىي األدباألربعة عناصر من عنصر فمي العاطفة أما
يتشبعفيمانفساألديبدبوضعماتنفعلبونفسو،ويتأثربوكيانوووجدانو،
ويظمرذلكيفصورةانفعاالتشىتكااحلبوالبغضوالسرورواحلزن،الشوق

دواعى من تعد وىي والفزع والطمع واحلوف، والرجاء اليتواحلنُت. الشعر
واألدبأداتوالعواطف،وىوالذيحيدثٕهتيجو،وينابيعواليتبنبحسمنما.

ٖعنشعورالكاتبويثَتشعورالقارئويسجلأدقمشاعراحلياةوأعمقما.
 ______________  

٘ٔم(،ص:ٕٔٓٓ،)جدة:العاطفة اإليمانية وأهميتها في العمال اإلسالميةزلمدموسىالشرف،1

م(،ص:ٜٜٜٔالعربيةجامعةاألزىر:،)كليةاللغةالنقد األدبى عند العرب ومناهجهطوعبدالرحيمعبدالرب،ٕ
ٖٖٔ.

.ٕٔم(،ص:ٕٕٔٓ،)القاىرة:مؤسسةىنداويللتعليموالثقافة،، النقد األدبيأمحدأمُتٖ
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الذيحيتويعلى أمحدمطر باألدبمثلشعر وثيقا ترتبطالعواطفارتباطا
العديدمنادلشاعرحولاألدب.

"البحثعنالذات"حيكيعنشعرأمحدمط الباحثة الذيجعلتو ر
بو مت سلتلفة أشياء الذات، البحثعن يف واخلوفوالرجاء التشاؤم عاطفة

لتعريضنفسوللخطرمنأجلمعرفةالذاتيةاحلقيقية.

مشكلةالبحثب.

مشكلةالبحثيفىذهرسالة:

؟قوعمالفيةووماخماأنواعالعاطفةيفالشعر"البحثعنالذات".ٔ

راضالبحثغأج.

وأماغرضالبحثيفىذهرسالة:

ؤ خلفية و الذات" عن الشعر"البحث يف العاطفة أنواع دلعرفة .
قوعما.

معاينادلصطلحاتد.

:تاليتتستعملمايفىذهالرسالةتريدالباحثةأنتشرحمعاينالصطلحا

.العاطفةٔ
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 يعطفعطفا عطف أصلما طفة: عطوفوالعا ورحل انصرف، :
عطف:حيمىادلتمزمُت،وعطفعليويعطفعطفا:رجععليودبايكرهأولو
والعاطفة: ذلا. رق رمحو: وتعطفعلى وبره وصلو وتعطفعليو: يريد. دبا

غالية. صفة اليتتـتـميزٗالرحم، الوجدانية احلالة فمي الصطالحا العاطفة وأّما
نفوالثورةاللذيندييزاهناعناالنفعال.ويًتتبعلىباالستقراروالدواموبعدالع

٘وجودىذهاحللادليلإىلالشيءأواالنصرافعنو.

.الشعرٕ

الشعورالشعر: و األشاعر على جيمع الشعر شعرا. يشعر شعر من
ويقولونشعرشاعرإذاكانجيدا.وىوالكالمادلقفىادلوزونباوزانسلصوصة،

 عن ووادلعرب اذلجاء و ادلدح منو و البليغة، ادلؤثر والصور البديعة األخيلة
ٙالرثاء.

الدراساتالسابقةه.

 ______________  
ٜٜٕٙم(،ص:ٜٔٔٔ،)القاىرة:دارادلعارف،لسان العرباينمنظور،ٗ

٘ ادلمندس، وكامل وىبو )بَتمعجم المصطلحات العربية في الغة واألدبرلدي لبنا،ط:، مكتبة : وت
ٕٕٗم(،ص:ٖٜٛٔ،ٕ

م(،ص:ٜٜٙٔ،)بَتوتلبنان:دارالكاتبالعلمية،جواهر األدب في أدبيات و أنشاء لغة العربأمحداذلامشي،ٙ
ٖٙ
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كتبتموضوعالرسالةىي"العاطفةيفروايةاحملبوبات" احلسٌت.نورٔ
الر يفكتابةىذه الباحثة منمجالبحثالذياستخدمتة وأما شلدوح.  لعالية

 التحليلى البحث منمج فمو عنسالة فيما ادلرتكزة ادلسألة ومن الوصفي.
رواية يف الباحثة عليما حصلت اليت النتائج وأما ادلوجودة، العاطفة مقايس
وىي أقسام، أربعة فيما ادلوجودة شلدوحفميادلقايسالعاطفة احملبوباتلعالية
صدقالعاطفةوقوةالعاطفةومسوالعاطفةوتنوعالعاطفة.وأماصدقالعاطفة

يتمثليفيتمثل العاطفة وقوة لنفسما، أكثرمنحبما إلبنما يفحبسميلة
حبالعميقأصدقاءسميلةوخياففقدسميلة،ومسوالعاطفةتتكلمعنمسو
الصفةاألخالقيةأصدقاءسميلةالذيننذلوالعالجدائما،وتنوعالعاطفةيتمثل

واحلب. واخلوف والغضب والشوق الٚباحلزن بُت الفرق والباحثةوأمّا باحثة
وأمافموىفأغراضالبحثالسابقة تبحثعنأنواعالعاطفة كنتالباحثة .
عنادلقايسالعاطفةالسابقةتبحثالباحثة

روايةٕ يف العاطفة الرسالة موضوع كان وحيوين، نوفا سري .
اسخدمت اليت البحث ادلنمح وأما ادلنفلوطي. لطفي دلصطفى "ماجدولُت"
بطريقة البيانات ربليل وىي ربليلية وصفية دراسة الرسالة ىذه يف الباحث
تطبيق جعل بقصد دون كما مجعما قد اليت البيانات تصوير أو وصف

 ______________  
للحصولعلىشمادة ٚ علمية لعاليةشلدوح)دراسةربليلةوصفية(،رسلة "احملبوبات" العاطفةىفرواية نوراحلسٌت،

ٕٛٔٓوسىفقسماللغةالعربيةوأدهبابكليةاالدابوعلوماإلنسانيةجامعةالرانَتياإلسالميةاحلكوميةبنداأتشية،سنةالبكالوري
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العاطفةاالستناجات مقايس عن فيما ادلتكزة لبمسألة  ومن للجممور.
ومن ربليليا. وصفيا منما إستحدمتالبحثة ادلسألة ىذه ولتحليل ادلوجودة،
الباحثةعنمقايسالعاطفةىيصدقالعاطفةوقوة النتائجاليتوصلتإليما

الفرقبُتالباحثةوالبٛالعاطفةومسوالعاطفةوتنويعالعاطفة. حثةالسابقةاوأمّا
الباحثة تبحثالعاطفةىفالشعروأمّا فموىفأغراضالبحث.كانتالباحثة

السابقةتبحثماىفالرواية.

"إعًتافٖ القصة يف العاطفة الرسالة موضوع كتبت لستاري مينا .
القاتل"لتوفيقاحلكموأمامنمجاليحثاليتاستخدمةالباحثةيفىذهالرسالة

ليليةىيربليلالبياناتبالطريقةوصفأوتصويرالبياناتاليتدراسةوصفيةرب
ادلسألة ومن االستنتاجاتللجممور. تطبيق جلعل قصد دون كما مجعما قد
إستخدمة ادلسألة ىذه ولتحليل ادلوجودة، العاطفة مقايس عن فيما ادلرتكزة

ةعنمقايسالباحثةمنمجاوصفياربليليا.ومنالنتائجاليتوصلإليماالباحث
العاطفة وثبات العاطفة ومسو العاطفة وقوة العاطفة صدق ىي العاطفة

العاطفة. وتنوع ىفٜواستمرارىا فمو السابقة والباحثة الباحثة بُت الفرق وأمّا

 ______________  
8
رسةل علمية حلصول عىل شهادة  ،)دراسة وصفية حتليةل( ملصطفى لطفي املنفلوط "جلولنيام"رسي نوفا وحيوين، العاطفة يف رواًة  

 8108،س نة بند أ نش يةالباكلورًوس ىف قسم اللغة العربية وأ دهبا بلكية الادب وعلوم الإنسانية جامعة الرانريي الإسالمية احلكومية 

البكالوريوسىف ٜ العاطفةيفالقصة"إعًتافالقتل"لتوفيقاحلكم،رسلةعلميةللحصولعلىشمادة لستاري، مينا

ٕ٘ٔٓاللغةالعربيةوأدهبابكليةاالدابوعلوماإلنسانيةجامعةالرانَتياإلسالميةاحلكوميةبندأنشية،سنةقسم
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البحث.كانتالباحثةتبحثالعاطفةىفالشعروأماّالباحثةالسابقةىفأغراض
 القّصةالقصَتة.

موضوٗ كان منور، لعلى. زينب" "مأسأة رواية يف العاطفة الرسلة ع
العاطفة مقايس عن فيما ادلرتكازة ادلسألة ومن ربليلية( )دراسة باكثَت أمحد
ادلوجودة،ولتحليلىذهتامسألةإستحدمةالباحثمنمجاوصفياربليليا.ومن
البحثعنمقايسالعاطفةىيصدقالعاطفةوتنوع النتائجاليتوصلإليما

صدقال وأما العاطفة. ومسو واستمرارىا العاطفة وثبات العاطفة وقوة عاطفة
وتنوعالعاطفة لنفسما، منحبما أكثر يتمثليفحبزينبلوطنما العاطفة
يتمثيليفادلدحواحلزنوالكره،وقوةالعاطفةيتمثيليفحبزينبمععشيقما

يتمثليفوصي ةزينبإىلمنبعدىا،ويتوقإليما،وثباتالعاطفةواستمرارىا
وأمامسوالعاطفةغَتموجودةيفالروايةألمناتتكلمعنمسوالصفةاألخالقية

اإلعتداد. دون والسرور اللذة إثارة يف تكمن اليت بُتٓٔوقيمتما الفرق وأمّا
ىف تبحثالعاطفة الباحثة أغراضالبحث. ىف فمو السابقة والباحثة الباحثة

ثماىفالرواية.لسابقةتبحالشعروأماّالباحثةا

منمجالبحثو.

 ______________  
منور،العاطفةيفرواية"مأسأةزينب"لعلىأمحدباكثَت)دراسةوصفيةربليلة(،رسلةعلميةللحصولعلىشمادة ٓٔ

ٕ٘ٔٓالبكالوريوسىفقسماللغةالعربيةوأديمابكليةاالدابوعلوماإلنسانيةجامعةالرانَتياإلسالميةاحلكوميةبندأنشية،سنة
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منمج فمو الرسلة يفىذه الباحثة البحثالذيتستخدمو منمج إن
ادلكتيب الباحثةعلى اعتمدت وادلعلومات البيانات وجلمع التحليلي. الوصف

بادل ادلتعلقة ادلختلفة الكتبالعلمية على منوذلكباالطالع ادلبحوثة شكلة
وغَتىاشلّايتعلقبادلوضوع.كتبعلمالنفس

الكتابالذيقرره على الباحثة البحثفتعتمد ىذا كتابو كيفية وأما
الرانري جبامعة اإلنسانية والعلوم اآلداب بكلية وأدهبا، العربية اللغة قسم

اإلسالميةاحلكوميةدارالسالم،وىو:
“Pedoman Penulisan skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam  Banda Aceh 2014”  
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  الباب الثانى
 أحمد مطر سيرة ذاتية

 حياته ونشأته .أ 

 سنة ولد اجلنسية عراقي شاعر مطر بُتعشرةٜٗ٘ٔأمحد رابعا ابنا
إحدىنواحيشطالعربيفالبصرة.أخوةمنالبنُتوالبنات،يفقريةالتنومة،

وعاشفيمامرحلةالطفولةقبلأنتنتقلأسرتووىويفمرحلةالصبا،لتقيمعرب
ٔالنمريفزللةاألصمعي.

كانتأثَتواضحيفالشاعر،فمي)كمايصفما(-مكانالوالدة-التنومة
وبيو والبساتُت، واجلداول بؤلهنار مطّرزة وطبيبة، ورقة بساطة تالطُتنتضح

ٕوالقصب،وأشجارالنخيل.
ولشدة العدنانية، ادلدرسة يف اإلبتدائية دراستو مطر أمحد أكمل ولقد
سطوةالفقرواحلرمانعليوقررتغيَتمنطحياتولعلفيوراحةلووخالصامن
الزعفرانية منطقة إىل وبالتحديد بغداد، إىل لالنتقال فسارع احلرمان، ذلك

ٖواألكربعلي.لييعيشيفكنفأخي

 ______________  

ٔ
٘(،صٕٔٔٓ)بَتوت:داراحلربية،الشعرية أحمد مطر، المجموعاتأبوعليالكردي، 

ٕ
٘صنفس المرجع، 

.بتصّرفٕٕٓٓ-ٔٔ-ٗٓاطّلععليوبتاريخ،www.wikiwand.com،"أمحدمطر"ٖ 

http://www.wikiwand.com/
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حول تتمحور اليت والظروفالقاىرة القسوة من كثَت شابحياتو لقد
الفقرواحلرمان،إضافةإىلاألحداثالسياسيةاليتكانديرهباالعراق،وىوأمر

ٗجعلويلقيبنفسويفدائرةالسياسةمرغما.
حيثعمليف إىلالكويت، يفوطنو السلطة من ىاربا وانتقلبعدىا

الفنان إىل تعرف القبس ويف ذبربتو، فاربة كانت اليت )القبس( جريدة
الكاريكاتَتيناجيالعلي،لكنومليستقرطوياليفالكويت،فانتقلإىللندن

ضوالتقليلبسببرفضوادلساومةعلىمبادئووموافقواجلريئة،ورفٜٙٛٔسنة
٘مناحلدةيفأشعارهاليتكانينشرىايف)القبس(.

 نشاطه األدبي .ب 

مطريكتبالشعر،وملزبرجقصائدهاألوىل بدأ ويفسنالرابعةعشرة
والرومنسية. الغزل نطاق ربريضٙعن على تنطوي موضوعات يتناول فأخذ

الناسواستنماضمهمممبغيةالبعثواخلالص،يقول:"القيتبنفسيمبكرايف

 ______________  

ٗ
رسالةادلدكتور،)دراسة في شعر أحمد مطر"، -"شعرية الهجاء السياسيىشاممحدالكساسية، 
م(،صجٕٙٔٓؤتة،اجلامعةادل

٘
صجنفس المرجع، 

ٙ
أم-العريببنمميدياجلامعة)رسالةادلاسًت،دراسة أسلوبية في ديوان أحمد مطر،رشدةديار،" 
٘ٔٔم(،صٕٙٔٓالبوقي،



11 

 

دائرةالنارعندماتكشفتيلخفاياالصراعبُتالسلطةوالشعب،وملتطاوعاين
ٚنفسيعلىالصمتأوال،وعلىارتداءثيابالعرسيفادلآمتثانيا.

السياسيمنخاللمشاركةيفاالحتفاالتالعامةبإلقاءفدخلادلعًتك
قصائدهمنعلىادلنصة،وكانتىذاالقصائديفبداياتناطويلة،تصلإىلأكثر
موقف حول وتتمحور التحريض، من عالية بقوة مشحونة بيت، مائة من
ادلوقفأنديربسالم، ادلواطنمنالسلطةالتًتكوليعيش.ومليكندلثلىذا
األمرالذياضطرالشاعر،يفالنماية،إىلتوديعوطنوومرابعصباهوالتوجوإىل

ٛالكويت،ىاربامنمطاردةالسلطة.
دبيزاتجعلتويًتبعقلوبادلاليُت-سبيزشعرأمحدمطرالشاعرالبصري

منزليبفنو،ألنوالتزمزلنةاإلنسانالعريبومحلقضيةالكربى)احلرية(،وعمل
بو،ع ببصماتخاصة يتفرد أنشعره فضالعن ادلتسلط، احلاكم تعريفة لى

متميزا الشعرجعلتمنوشعرا البصماتاليتتعد)ظواىراألسلوبية(يفىذه
ٜرائجابُتادلتلقُت،وىوأمرسيتحقالدراسةوالتحقيق.

 ______________  

ٚ
"،صجدراسة في شعر أحمد مطر -شعرية الهجاء السياسيىشاممحدالكساسية،" 

ٛ
٘ٔٔص"دراسة أسلوبية في ديوان أحمد مطر"،رشدةديار، 

ٜ
)بصرة:مركزتراث،تراث البصرة: مجلة فصيلة محكمة تعنى بالتراث البصري،دونالكاتب 

ٓٛ(،صٕٚٔٓالبصرة،
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النعاصر، العريب الشعر مراحل من مممة مرحلة مطر أمحد شعر ديثل
على التعاملليس مستوى على بل حسب، يطرحا اليت األفكار مستوى

اإليقاعي،فموديثلحالةمنالتفردواخلصوصيةمنحيثطرحوبعضاألفكار
اليتسبثلظواىرمممةالديكنإغفاذلا،وىيظواىرقداليتميزهباالكثَتمن

 ٓٔ.الشعراءالعريبادلعاصرين،مندجيلالروادوصوالإىلجيلنااحلايل

أستاذا  أيضا وعمل ثقافيا، القبسزلررا يفجريدة الكويتعمل ويف
للصفوفاإلبتدائيةيفمدرسةخاصة،وكانآنذاكيفمنتصفالعشريناتمن
عمره،حيثمضىيدونقصائدهاليتأخذنفسوبالشدةمنأجلأالتتعدى

 ٔٔموضوعاواحدا،وإنجاءتالقصيدةكلمايفبيتواحد.

رجب كل(القبس)ويف ليجد العلي، ناجي الفنان مع الشاعر عمل
منممايفاآلخرتوافقانفسياواضحا،فقدكانكالمهايعرف،غيبا،أناآلخر
قضيتة عن التعبَت يف يتوافقان كانا ما وكثَتا حيب، وجيبما يكره ما يكره
الصدق على تقوم كانت بينمما الروابط أن إذ مسبق، اتفاق دون واحدة،

العفويةوالرباءةوحدةالشعوربادلأساة،ورؤيةاألشياءبعُترلردةصافية،بعيدةو

 ______________  

ٔٓ
ٓٓٔ،صنفس المرجع 

ٔٔ
٘ص،المجموعات الشعرية أحمد مطرأبوعليالكردي، 
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يفالصفحة بالفتتو اجلريدة يبدأ مطر أمحد كان وقد اإليديولوجيا. مزالق عم
 ٕٔاألوىل،وكانناجيالعليخيتممابلوحتوالكاريكًتيةيفالصفحةاألخرة.

 موقف السلطات العربية .ج 
أخرٌنتكررت وكلماتومرة الصادقة، ذلجتو حيثأن الشاعر، مأساة

مثلما سباما سلتلفالسلطاتالعربية، أثارتحفيظة الصرحية، والفتاتو احلادة،
من معا بنفيمما قرار الذيأدىإىلصدور األمر العلي، ناجي ريشة أثارهتا
أمحدمطر ويفلندنفقد حيثترافقاالثنانمنمنفىإىلمنفى، الكويت،

نصفصاحب بعده ليظل للصوت، كامت دبسدس اغتيل الذي العلي ناجي و
 ٖٔميت،وعزاؤهأنناجيمازالمعونصفحي،لينتقممنقوىالشربقلمو.

 عام األعوامٜٙٛٔومنذ ليمضي لندن، يف مطر أمحد استقر م،
الطويلة،بعيداعنالوطنمسافةأميالوأميال،قريبامنوعلىمرمىحجر،يف

ينشرٗٔعاحلنُتوادلرض،مرسخاحروفوصيتويفكلالفتةيرفعما.صراعم
اإلنسان"، و"حديقة "الفتات" زاوية ربت القطرية الراية جريدة يف حاليا

 ٘ٔباإلضافةإىلمقاالتيف"اسًتاحةاجلمعة".
 ______________  

ٕٔ
ٗ(،صٕٙٓٓ،)بَتوت:دارالعروبةعر أحمد مطر،ديوان الشاأمحدمطر، 

ٖٔ
٘،صالمجموعات الشعرية أحمد مطرأبوعليالكردي، 

ٔٗ
ٗصديوان الشاعر أحمد مطر،أمحدمطر، 

ٔ٘
٘،صالمجموعات الشعرية أحمد مطرأبوعليالكردي، 
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يف  أنا احلياة: تلك ملخصا مطر أمحد كتب بريطانيا يف حياتو وعن
شيعلىقدمُت،نشتاقإىلأوجاعاحتالذلاوهنفوإىلبريطانيادولةمستقلة،من

ادلعركةمنجديد،لستسعيداألينبعيداعنصدىآىاتادلعذبُتألينأمحل
آىاهتميفدمي،فالوطنالذيأخرجٍتمنومليستطيعأنخيرجمٍتوالأحب

 ٙٔأنأخرجوولنأخرجو.

 ديوانه .د 

يفلندنعلىنفقتواخلاصةألمحدمطرديوانكبَتمطبوعطبعوالشاعر
بعنوان دواوين سبع الكاملة اجملموعة تضم يفمكتبيتالساقيواألىرام ونشره

 )الفتات ٔالفتات فتات ٕال بعضالدواوينٖالفتات وتضم إخل...(،
الشعريةاألخرى،مثل:)إينادلشنوقأعاله،ديوانالساعة(،فضالعنبعض

عماعنواعزلدد،مثل:)ماأصعبالكالم،العشاءالقصائدادلتفرقةاليتملذبم
األخَت،لصاحباجلاللة،إبليساألول(،باإلضافةإىلقصائدأخرىنشرىاوما

ٚٔزالينشرىاالشاعرعلىصفحاتجريدةالرايةالقطرية.

 ______________  

.بتصّرفٕٕٓٓ-ٔٔ-ٗٓاطّلععليوبتاريخ،www.wikiwand.com"أمحدمطر"،ٙٔ 

.بتصّرفٕٕٓٓ-ٔٔ-ٗٓاطّلععليوبتاريخ،www.wikiwand.com"أمحدمطر"،ٚٔ 

http://www.wikiwand.com/
http://www.wikiwand.com/
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وحدة تضمنو دلا وذلك ديوانو يف الصافية لؤلوزان الشاعر استعمل
وموسي أكرب حرية من اليتالتفعلية لاللتفات اضطراره عدم إىل باإلضافة قى

ٛٔتفعيلةمعينة.
سبسكالشاعربالقافيةرغماحلريةاليتجلبماالشعراحلر،حيثذىب

ربديد على وقدرة وإيقاع سباسك من ربدثو دلا وذلك استعماذلا ضرورة إىل
يفديوا وتنوعاألساليباإلنسانية يفالطول. ادلتفاوتة نأمحدهناياتاألسطر

احلقيقة معانيما بغَت استعماذلا مع وغَتىا والنداء واألمر اإلستفمام من مطر
 ٜٔونقلمعانرلازيةعديدة.

جيدكثَتمنالثوريُتيفالعاملالعيبوالناقمُتعلىاألنظمةمبتغاىميف
إنكان ويقولون دبلكالشعراء الفتاتأمحدمطرحىتأنىناكمنيلقبما

 ٕٓوأمَتالشعراءفأمحدمطرىوملكمم.أمحدشوقيى
بالدرجة احلكام والتخريبوعلى الفساد على مطر أمحد الشاعر ثار

الكرًن القران من وآيات ألفاظ فاقتبس الشعوب، يستضعفون الذين األوىل

 ______________  

ٔٛ
ٛٔٔص،""دراسة أسلوبية في ديوان أحمد مطررشدةديار، 

ٜٔ
ٜٔٔ،ٛٔٔصنفس المرجع، 

ٕٓ
٘ص، المجموعات الشعرية أحمد مطر عليالكردي،أبو 
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النبوي احلديث إىل إضافة ادلتلقي نفس يف أثرا تًتك قوية والالت وأعطاىا
ٕٔىذادليلعلىتشبعوبكلأنواعالثقافات.الشريفواألمثالواحلكمو

  

 ______________  

ٕٔ
ٕٓٔص، ""دراسة أسلوبية في ديوان أحمد مطررشدةديار، 
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 الباب الثالث

 اإلطار النظري للعاطفة

 مفهوم العاطفة . أ
أمام فتضع باألخرى الكلمتُت من كال تفسر اإلصلليزية ادلعاجم أن

Emotionكلمو تفسرىا العاطفة.فالكلمتان Sentiment حُت معناىا وىذا
استعمالالكلمةادلشمورة،وللقلرئأوالباحثمتقاربتان، مايسرعلينا وىذا

يضطرب ال حىت مراده يبُت أن بشرط استعمالو يف يشاء ما خيتار أن
ٔالدارسون.
العاطفةىيعنصرىاميفاألدب،ومععلماألقدمُتهبا،فإنامسمامل

األدلاينفيوعشقيستعمليفاألدبالعريبإالحديثا،كالذيقالواعناألدب
قتيبة البن الشعراء طبقات تقرأ فأنت عشق. كلمة فيو ليس ولكن كثَت،
مثال،فتجدفيوقولالشعرللرغبةأوالرىبة،ولكنالتوجدفيوكلمةالعاطفة:

ٕألهناملزبًتعإاليفالعصراحلديث.
الشعور وىو العاطفى, عناصر إمساعيل:ىناك الدين عز الدكتور قال

ئناماكاننوعو(الذييثَتهادلوضوعيفنفسو،والذييودبدورهأنيثَته)كا

 ______________  

ٔ
ٓٛٔم(،صٜٜٗٔىرة:مكتبةالنمضةادلصرية،،)القاأصول النقد األدبيأمحدالشايب، 

ٕ
ٜٕ(،صٕٕٔٓ)القاىرة:ىنداوي،النقد األدبي،أمحدأمُت، 
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وىيأىمالعناصروأقواىايفطبعاألدببطابعوالفٌت،ولكنجيبأنٖفينا.
تكون فقد علىالعاطفة، اشتماذلا زبتلفيفدرجة األدبية اآلثار تالحظأن

ٗغايةاألدبكماقدتكونوسيلةلشرخقائق.
والعاطفةىيأظمرميزةيفاألدب،ويفبعضأنواعاألدبتكوناحلاجة

كانتالعواطفأساسامنأساساألدباليت٘إليماأشدمنأيعنصرآخر.
 ٙذبعلوخالدا،وكانتالعواطفالتتغَتحببإليناقراءةالشعرمرارا.

 البشرية النفس من تندفع شعورية حالة العاطفة إن أيضا إثرويقال
حبدثتراهأوتسمعو،أودبشمديؤثرفيو.وىياليتسبيزبُتاألدبعن انفعاذلا

بعض زبلو وموضعو.وقد األديب بُت التفاعل يظمر خالذلا من ألن غَته
وإما زلضة عملية طبيعة ذا  معضوع لكون إما عاطفة عنصر النصوصمن

ي فلم عليو طغى العقلي اجلانب لكن إنسانيا موضوعا عاطفةلكونو ظمر
ٚصاحبو.

 ______________  

ٖ
ٗٔم(,صٖٕٔٓ،)القاىرة:دارالفكرالعريب،األدب والفنون دراسة ونقدعزالدينإمساعيل، 

ٗ
ٖٔ،صأصول النقد...أمحدالشايب، 

٘
ٖٖ،صالنقد...أمحدأمُت، 

ٙ
ٖٓص،النقد...أمحدأمُت، 


7
د:جامعة)السعو،عناصر األدب : الفكرة، األسلوب، الخيال، العاطفةرواناحلريبوأصحابو، 

ٚ(،ص.تادللكالسعود،د
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 مقاييس نقد العاطفة . ب

نفسو،  نتفعلبو نفساألدبدبوضوعما اليتنتشبيعفيما وىياحلالة
ويتأثربوكنايوووجدانو،ويظمرذلكيفصورةانفعاالتشىتكاحلبوالبغض
والسرورواحلزن،والشوقواحلنُت.والرجاءواخلوف،والطمعوالفزعوىيتعدمن

 ٛاليتهتيجو،وينابيعواليتينبحسمنما.دواعىالشعر

وقدوضعالنقادالعربللعاطفةعدةمقاييسذلاأثرىاوأمهيتمايف  ىذا
تقوًنالعملاألديبواحلكمعليوونذكرمنمامخسةمقاييس:

 صدق العاطفة .٦

وال زائف غَت صحيح سبب عن تبعث أن العاطفة بصدق ويراد
هتبلؤل عميقة تكون حىت نفوسمصطنع يف مؤثرا وذبعلو خالدة دبقيمة

وانتصار احلار، قموتاالبنمثاليبعثاحلزنالعميقوالرثاء وسامعيو، القرائو
مطربايفالنفس،وذباحيفاالمتحانيثَتهبجةيف قوياوشعرا احلقيثَتقرحا
القلب،وىكذامىتكانىناكداعأصيلأثارانفعاالتصحيحةذبعلالنص

م نفسصاحبواألديب قامتيف عواطفكاليت القراء. نفوس يف وباعثا ؤثرا
ٜفمرئيةابنالرومىاليتنظمماحُتفقدابنوتصدرعنوجدانملتمب.

 ______________  

ٛ
  الرب، عبد الرحيم عبد إسكندار،النقد األدبي عند العرب أصوله ومناهجه،طو القاىرة: (

ٖٖٔ(،صٜٜٜٔ

ٜ
ٖٚٔص ...،النقد األدبيطوعبدالرحيمعبدالرب، 
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الأثرلو  كاناألدبسطحيا زائقا أوخداعا كانالباعثنافما إذا أما
إعجاب فقديعجباإلنساندلشمدالصواريخأوبعضالزيناتولكنو بقى،
اليت اجلميلة بالزىرة إعجابنا بقاء الديلكالنفسواليبقىيفأعماقما ظاىر
مجعتبُتأصالةاجلمال،وروعتو،وماقدتوحيبومنمعاىناألملوالشباب

ٓٔواحلبوالتفاؤلوضلوىا.
 قوة العاطفة .5

إنملتكنأمهما ادلقاييسالنقدية منأىم وروعتما العاطفة ولعلقوة
نىذاادلقياسيذكريفترتيبالطبعيبعدسابقو،فإذااستوثقنامنمجيعا،ولك

ٔٔ:ليسللكتبغايةسوىاإلذلامEmersonصدقالعاطفة.يقولإمرسن
وإمنا 

ىيأيضايفاألثرالعميقالذييعملعملويفالنفوس،ويًتكأثرهيفاألفئدة
ٕٔحياء.والقلوب،وربعاطفةىادئةوزينةتكونأبعدأثراوأقوىإ

ومصدرقوةالعاطفةىينفساألديبوطبيعتو،فيجبأنيكون ىذا
قويالشعور،عميقالعاطفةليستطيعبثذلكيفأسلوبو،مثيفنفوسقرائو،

 ______________  

ٔٓ
ٜٔٔ،صأصول النقد...أمحدالشايب، 

 ٔٔ
ٖٜٔص،النقد...أصول أمحدالشايب،  

ٕٔ
ٓٗٔ،صد األدبي...النقطوعبدالرحيمعبدالرب، 
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وإالفلنينتظرمنممتأثَتاوالمطاوعةدلايصطنع،وىذاىوسرالقوة،ومتبع
ٖٔالعظمةاألدبية.

 ثبات العاطفة واستمرارها .3

منمقاييسنقدالعاطفةثباهتاواستمرارىاويرادبثباتالعاطفةاستمرار
سلطاهناعلىنفسادلشئماداميكتبأوينظملتبقىالقوةشائعةيففصول
بل أوارىا، خيبو وال جذوهتا زبمد وال تذىبحرارهتا، ال كلو، األديب األثر

ادل ببقاء السامع أو القرئ يشعر وهبذا وىجما، علىيستمر العاطفي ستوى
روعتومممازبتلفدرجتوباختالفأبياتالنصواألعمالاألدبيةتنفلوتيف
وقتيا،والبعضاآلخريبقىأثرهفعااليفالنفوسإىل ذلك،فبعضمايؤثرتأثَتا

ٗٔأمدطويل.
أو والقصائد والقصص، ادلالحم، يف صعب العاطفة استمرار أن إال

 ادلطولة والكتب منالرسائل قصر وفيما الغنائي الشعر يف ميسورا كان وإن
يقول وذلذا تتخاذل. طويالفتحلأو النفسورببسما النصوصاليتالذبمد

Edget Alianpoeال إذا شعرا فليس متناقضة، تسمية الطويلة القصيدة إن :
٘ٔتسودىاعاطفةقوية.

 ______________  

ٓٗٔص،د األدبي...النقطوعبدالرحيمعبدالرب،ٖٔ

ٔٗ
ٔٗٔ،صالنقد األدبي...طوعبدالرحيمعبدالرب، 

ٔ٘
ٕٓٓص،أصول النقد...أمحدالشايب، 
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 تنوع العاطفة .1

ادلفاضلةبُتالشعراء،فضلواجعلالنقادتنوعالعاطفةمقياساللموازنةو
منتنوعتأغراضوعلىمنوفقشعرهكلوعلىفنواحدكعمربنأيبربيعة
يفالغزل،أيأهنمجعلواتنوعالعاطفةمندواعيالتفضيلألنأغراضالشعر
ومنكانمنالشعراءزلدودمناحيالشعر تنبعمنعواطفمتنوعة، ادلتنوعة

ادلقدمُت الفحول ىمفليسمن عندىم الشعراء وأفضل يفطبقاتالشعراء،
كاحلماسة قوية، بدرجة يفنفوسنا العواطفادلختفة الذينيقدرونعلىإثارة

ٙٔواحلبواإلعجابوالشفقةوغَتذلك.
 سمو العاطفة .2

العاطفةمنحيث  البابعلىدرجة يعتمدالنقداألديبيفىذا وأخرا
الفاكثَتابُتالنقاد.فمويشَتأوالإىلمسوىاأوضعتما.وىذاادلقياسأثارخ
 ٚٔأنىناكعواطفساميةوأخرىوضيعة.

من  أمسي فبعضما الدرجة يف بتفاوتالعاطفة القول على النقاد اتفق
العواطف لشىت كبَت معرض وأشكالو صوره اختالف على واألدب اآلخر.

موسيقيالشعر،و بعواطفتثَتىا العواطفتثَتىااإلنسانية.معرضتلتقيفيو
أخالقيا وأدبأرقىيثَتشعورا بأدبيثَتلذةحسية، تلتقيفيو ما معانيما،

 ______________  

ٔٙ
ٕٗٔص،د األدبي...النقطوعبدالرحيمعبدالرب، 

ٔٚ
ٖٕٓ،صأصول النقد...أمحدالشايب، 
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ديساحلياةويبعثعلىترقيتماومسوىا،وعلىىذافأمسيالعواطفاألدبيةىي
ٛٔاليتربيالضمَتوتزيدحياةالناسقوة.

 أنواعه العاطفة .ج 

 ادلتغَتة الطبيعة على التأكيد من وجودبالرغم عدم وعلى للعواطف
علىتصنيفالعواطف إالأنوجرتالعادة تصنيفجامدوثابتللعواطف،

إىلاثنىتعشرعاطفةأساسية،تقسمكالتاىل:
واخلشوعثالثة )الفرح(، والبمجة احلب، وىم: ادلسرة العواطف من

واإلجالل(. واخلوف،تسعة)اذليبة اآلسي، وىم: ادلسرة غَت العواطف من
وىناكوا واخلواء. واالرتباك، واألمل، واالمشئزاز، واخلزى، والغَتة، لغضب،

تنويعاتكثَتةعلىنفساالثنتاعشرعاطفةاألساسيةلكنتعربعنتدرجيف
ادلولدللعاطفة. أربعةٜٔالشدةوزمنالتأثَتأوقدتشَتإىلادلؤثر ونذكرمنما

أنواعالعاطفة:
 الرجاء .٦
تقومعلىاحلبفإنالرجاءمنأنواع العاطفة،وركنمنأركانالعبادة

والنصوص القلوب، أعمال من عظيم عمل الرجاء فإن والرجاء. واخلوف
الشرعيةمتضافرةعلىذكره،والثناءيفأىلو.قالاهللتعاىل:

 ______________  

ٔٛ
ٕٗٔص،د األدبي...، النقطوعبدالرحيمعبدالرب 
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ٖ،ٕص.)د.م:مكتبةادلشورة،د.ت(،العواطف في حياة اإلنسان،مشَتمسَت، 



23 
 

           ٕٓ

ظن عند أن وجل: عز اهلل )يقول والسالم: الصالة عليو قال صحيح ويف
ٕٔعبدي،فاليظنيبماشاء(.

  التشاؤم .5

فالتشاؤملغةادلطَت،ومنيسئالظنباحلياة)زلدثة(لشؤميعٌتالشر،
َأْصَحاُب )ُىْم قالتعاىل: ويفالتنزيلالعزيز عليممالشؤم جر وشأمممشأما
ْشَأَمِة(.وقدورديفالقاموساحمليطأنالشؤمضداليمن.والتطَتمعٌتيالزم

َ
ادل

ٕٕالتشاؤم.
والذييُفممىناأنالنشاؤمليسحالةوقتيةبلىوحالةمرضيةنفسية

مالزمةللشخصمدىاحلياةفيكونادلتشائمذاتركيزمقاومامتدادالعمرعلى
)األمل للحياة السلبية مشاعراجلوانب الصراع، اإلحباط، الفقدان، ادلوت، ،

اخليانة، ادلمكنة، األخطاء ذلا، حلول ال اليت ادلشكلة االستياء(، الذنب،

 ______________  


٘:آيةالعنكبوتسورة ٕٓ

ٕٔ
احلمد  إبراىيم بن )د,م:، كلمات في المحبة والخوف والرجاء،زلمد

www.knowingallah.com.د.ت(،ص،ٔ٘


،)رسالةالدكتور،جامعة"التشاءم عند عبد الرحمن شكري"ثريابنتبشَتبنزلمدالكعكي، ٕٕ

ٔٔ(،صٕٗٔٓأمالقرى،السعودية،
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األشياءاخلاطئةاليتديكنأنربدثمعاإلقاللمنشأناجلوانباإلجيابيةأو
ٖٕادلتفائلةأوإنكارىا.

 الخوف .3
ادلخوف.واخلوفدلاإناخلوفخاصةمنخواصالنفس،سظمرعند

يستقبلواحلزندلافات.اخلوفتوقعمكروهعنأمارةمظنونةأومعلومة،كما
اخلوف ويضاد معلومة، أو مظنونة أمارة زلبوبعن توقع والطمع الرجاء أن

ٕٗاألمنويستعملذلكيفاألمورالدينيةواألخرية.
 الحزن .1
ا،وَحَزنًا،دبعٌتاْغَتمَّ.وىواحلزنتعريفوالعربفيقولون:حزنالرجلُحْزنً

أحدصورالعاطفةوادلشاعراإلنسانيةالفطرية،وىوضدالفرحوالسرور.فاحلزن
كماقالسبحانووتعاىل:ٕ٘.والفرحموجدانيفاإلسانومهافطريان

      26

 ______________  

ٕٔ،صنفس المرجع ٖٕ


ادلاجستَت،اجلامعة،)رسالة"دوال الخوف ومدلوالته في القرآن الكريم"خولةتوفيقالسكٍت، ٕٗ

٘م(،صٜٕٓٓاإلسالمية،غزة،


منتدىاإلسالمي،، الحزن واالكتئاب على ضوء الكتئاب والسنةعبداهللاخلاطر ٕ٘ )الرياض: ،

ٙٔ,٘ٔه(،صٓٔٗٔ

ٖٗسورةالنجم:آية ٕٙ
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عالباب الراب  

 تحليل العاطفة في شعر"البحث عن الذات" ألحمد مطر 

البابستبحثالباحثةعنحملةالعامةعنالشعر البحثعن" يفىذا
 وربليل مطر، ألمحد ادلكّونأنواعالذات" العاطفة مها: العواطفعننوعُت،

يعٌتاآلسي،يعٌتادلسرة ، والعواطفغَتادلسرة واخلشوع. والبمجة، احلب،
واخلوف،والغضب،والغَتة،واخلزى،واالمشئزاز،واألمل،واالرتباك،واخلواء،وما

إىلذلك.

 لمحة عامة عن الشعر . أ
البحثعنالذاتىذهشعر"  أمحدمطر" يفديوانألفما ومجعهبا

.وقدطبعتمامجيعاحلقوقزلفوظةدارالعروبةيفلبنانبَتوت،يفأمحدمطر
.ٕٖٗ،منحيثعددصفحاهتامٕٙٓٓسنة

عنالشخصادلرتبكيفحبثعنذاتووىامعلىوجمويفوىيتقص 
العاملاالحتقارحىتاليعرفنفسوحقاوماذالديوأنيفعل.ويضلاالىتمام

لوواستمرارعلىزلاولةأنتكونشخصاأخرإلجيادذاتنفسوالبشرمنحو
من خَت معيشتمم بأن يشعر أن جيعلو غَته حياة اىتمام يف تركيزه احلقيق.
حياتو،ويفالنمايةأدركنفسوبالفاقدعنذاتووعليوأنيعيشيفندمومعاناة
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إىلشعبحيثفقدذاتو  نسبة الشخصيفالشعر"حبثعنذات"
لغفولوو أثرا كلو التخلف، و اذلزدية يفربمُّل احلياة االمتناع ديكن وال شرفو.

ونتيجةعلىإمهالالذيقيامبو.
بيت تعرضوتسجل أن الباحثة أردت السابقة، بيانات من إنطالقا
كمايلي:محدمطر"ألالبحثعنالذاتالشعر"

 ٦" البحث عن الذات "
أنأصدحبالغناءمثلك،وأنأنتقلحبريةأيماالعصفوراجلميل..أريد -

مثلك.
قالالعصفور:

لكيتفعلكلىذا،ينبغيأنتكونعصفورامثلي..أأنتعصفور؟-
الأدري..مارأيكأنت؟-

إينأراكسللوقاسلتلفا.حاولأنتغٍتوأنتتنقلعلىطريقةجنسك.-
وماجنسي؟-

بمحار.إذكنتالتعرفماجنسك،فأنت،بالري-
***

أيمااحلمارالطيب،أريدأناهنقحبريةمثلك،وأنأنتقلدونىويةأوجواز -
سفر،مثلك.

 ______________  

175ص(،ٕٙٓٓ،دارالعروبةبَتوت:،)ديوان الشاعر أحمد مطرأحمدمطر،ٔ
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قالمحار:
لكيتفعلىذا..جيبأنتكونمحارمثلي.ىلأنتمحار؟-

ماذاتعتقد؟-
قلعٍتمحارياولدي،لكنصدقٍت..ىينتكالتدلعلىأنكمحار.-

فماذاأكون؟-
التعرفماذاتكون..فأنتأكثرمحوريةمٍت!لعلكبغل.إذاكنت-

***
أيماالبغلالصنديد..أريدأنأكونقويامثلك،لكيأستطيعأنأربملكل -

ىذاالقمر،وأريدأنأكونبليدامثلك،لكيالأتاملشلاأراهيفىذاالوطن.
قالالبغل:

كن..مندينعك؟-
سبنعٍتذليتوشدةطاعيت.-

نتلستبغال.إذنأ-
وماذاأكون؟-
أعتقدأنككلب-

***
أيماالكلباذلمام...أريدأنأطلقعقَتيتبالنباجمثلك،وأناعقرمن

يغضبٍتمثلك.
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ىلأنتكلب؟ -
الأدري..طولعمريأمسعادلسنولُتيبادونٍتهبذااالسم،لكنٍتال -

 أستطيعالنباحأوالعقر.
 دلاذاالتستطيع؟ -

 جاعةلذالك..إهنمىمالذينيبادرونإىلعقريدائما.الأملكالش -
 مادمتالسبلكالشجاعةفأنتلستكلبا. -

 إذافماذاأكون؟ -
 ىذاليسشغلي..!عرفنفسكبنفسك..قمواحبثعنذاتك. -

 حبثتكثَتادونجدوى. -
 مادمتتافماإىلىذااحلد..فالبدأنكمنجنسزبدالبحر. -

***
أنٍتتافوإىلىذااحلد..انفٍتمنىذهاألرضأيماأيماالبحرالعظيم..

البحرالعظيمإمحلٍتفوقظمركواقذفٍتبعيداكماتقذفالزبد.
قالالبحر:

 أأنتزبد؟ -
 الأدري..ماذاتعتقد؟ -

حلظةواحدة..عٍتأبسطموجيتلكيأستطيعأنأراكيفمرآهتا..ىو.. -
 حسنا،أووووه..اللعنة..أنتمواطنعريب!
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 العمل؟وما -
تسألٍتماالعمل؟أنتإذنمواطنالعريبجدا،بصراحة..لوكنتمكانك -

 النتحرت.
 إبلعٍت،إذن،أيماالبحرالعظيم. -

 آسف..الأستطيعىضممواطنمثلك. -
 كيفأنتحرإذن؟ -

 أسملطريقةىيأنتضعإصبعكيفرلرىالكمرباء. -
 ليسيفبييتكمرباء. -

 ألقبنفسكمنفوقبيتك. -
 إذاألقيتبنفسيمنفوقالرصيف؟وىلأموت -
 مشّرداإىلىذهالدرجة؟دلاذاالتشنقنفسك؟ -

 ومنيعطيٍتىنماحلبل؟ -
 السبلكحىتحبال؟أخنقنفسكبثيابك. -

 أالتراينعارياأيماالبحرالعظيم؟ -
إمسع..ملتبقإالطريقةواحدة.إهناطريقةرلانيةوسملة،لكنماستجعل -

 انتحاركُمدويّا
 كأيماالبحرالعظيم..قليلبسرعة..ماىيالطريقة؟أرجو -

إبقحيا!
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 تحليل أنواع العاطفة . ب
 " يفشعر الذاتأما ىذهالبحثعن فقطمن أنواع فوجدتأربعة "

األنواعكمايلي:
 عاطفة التشاؤمية .أ 

التشاؤمىوحالةالفردليسمتأكدمننفسوفكرياوجسدياوقدراتووكا
وبطبعةاحلال،يأديإىلصفةمذمومةأيكفرعلىالنعموتأوُّف،شابوذلك.

واليقنعدائمادباىوكائن،واليرضىمنالغنيمةباإلياب.
أنلعلماءالنفسمفمومايوضحالرؤيةوحيددىمافإنالتشاءمنزعةكما

اعتباريةيفالذىنإىلالرؤيةكلشيءأسودقائماوأخذاجلانبالسيءمنكل
شيء.وإمهالكلماعداهذلكأنويتألفجوىرامنعادةذىنيةشاملةدائمة.
والذييفممىناأنالتشاءمليسحالةوقتيةبلىوجالةمرشيةنفسيةمالزمة

   ٕ.للشخصمدىاحلياة

 أمااألبياتالدالةعلىعلطفةالتشاؤميةلديالشاعرىي: 
***

لك،لكيأستطيعأنأربمل قويامثأيماالبغلالصنديد..أريدأنأكون -
كلىذاالقمر،وأريدأنأكونبليدامثلك،لكيالأتاملشلاأراهيفىذا

الوطن.
 ______________  


ٗٔص...، "التشاءم عند عبد ثريابنتبشَتبنزلمدالكعكي، ٕ
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قالالبغل:
كن..مندينعك؟-

سبنعٍتذليتوشدةطاعيت.-
إذنأنتلستبغال.-

وماذاأكون؟-

 ٖأعتقدأنككلب-

كماوجديفاألبياتالسابقعربالشاعرعنالشخصيريدأنيكون 
بغالقوياحىتحصللوبتحمُّلاألعباء.ويريدأيضاأنيكونبغالغبيالكي
األقوياء مثل قويا يكون أن يريد دبعٌتأوسع الوطنو. يفىذا رأه شلا أتامل ال

والشجاعوالنتوىّل،لكيتصبحسمولةكلأعباءاحلياة.

ويريدأيضاأنيكونبليدابدونمباالةحبدوثيفبلدهألناليعاىنبو
ظلماكانأوعنفاوغَتذلك.ويفالنمايةمليشعرإالخضوعاومتواضعاأصبح
شخصيتو،ووجدنفسومثلالكلبادلطيعلسيده،وىوباستمرارالرغبةيفذات

مثلممويرجوأنيكونمستقبالخَتامنحاضر.

 ______________  


٘ٚٔ،صديوان الشاعر... أمحدمطر، ٖ
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شعبلباحثةوترىا إىل نسبة ذات" عن "حبث الشعر يف الشخص
وشرفو.العرب لتكونحيثفقدذاتو أيالرغبة تلكادلشاكلة التشاؤم جيعل

  علىالبحثعنالذاتو. مثلالشعوباألخرين،ويستمرالعرب

التشاؤمية  الذيعاطفة الشعور العاطفة، الصدق ىو الشاعر اليتعرب
البشرعامة،حيثأهنميتخلونأنيكونذاهتموملجيدعنذاهتم، يشعربو
حىتترتكزومتأثريفنفوسالقراءعندقرائوكأنويشعربنفسشعورالشاعر.
نفسمم،وجيعلالتشاؤ عنذاهتمومليكنوا مويفاحلقيقةأكثرالناسملجيدوا

علىالتفاؤلارتباطايفقلوهبم.

النفس تزويد إىل ويسعى بادلمنون مصحوبا يكون أن جييب التشاؤم
فادلمم  النفس.ومنمث لتحّسن بو قيامو جيبعليو دبا للقيام واجلمد بالثقافة
على والشكر االمتنان على األفراد يشجع التفاؤل متفائل. يكون أن لؤلفراد

نزيلالعظيم:النعم.قالتعاىليفت       

     
ٗ





 ______________  


 ٚ/ٗٔإبراىيم،ٗ
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 الرجاء .5

يفشعر"حبثعنالذات"وجدتالباحثةرجاءاقويافيو،كماوجدت 
يفمقطعالتاىل:

 بالنباج عقَتيت أطلق أن أريد اذلمام... الكلب منأيما اعقر وأن مثلك،
يغضبٍتمثلك.

ىلأنتكلب؟ -
الأدري..طولعمريأمسعادلسنولُتيبادونٍتهبذااالسم،لكنٍتال -

 أستطيعالنباحأوالعقر.
 دلاذاالتستطيع؟ -

 الأملكالشجاعةلذالك..إهنمىمالذينيبادرونإىلعقريدائما. -
 مادمتالسبلكالشجاعةفأنتلستكلبا. -

 أكون؟إذافماذا -
 ىذاليسشغلي..!عرفنفسكبنفسك..قمواحبثعنذاتك. -

 حبثتكثَتادونجدوى. -
 ٘مادمتتافماإىلىذااحلد..فالبدأنكمنجنسزبدالبحر.

 ______________  


5
ٙٚٔ،صديوان الشاعر...أمحدمطر، 
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وأسلوب  عال خبيال  الشاعر إلينا وينقل بالفلسفة مليئة أعاله الشعر
  معناه لفمم لذلك وفيع، أديب ذوق ذو شاعر من ألنو إىلمجيل، حيتاج

يفالشعر، الواروة الكلمة الوقوفعلى و والتفمَت الذىن وحضور احلساسية
خبيالرجاءهألبياتالسابقنقلالشاعرحلصولعلىمعانالصحيحفيو.يفا

عالوىودبثلحريةالكلبيفالنباحيعقرمنيضايقوويغضبو.

رجاء،أنويرجويفشعرالسابقلشخصأيشعبالعربكماشعرا 
وأزالعنووحريةالفكروحريةالصحافةحريةالكالموحريةاإلرادةشديداعلى

خوفوحىتيستطيعأنيصدرخواطريفذىنوعنالتحريريرجوكلرباطة،و
حريةاإلرادةوردعلىالظلمماحدثيرجوأوبالو،وردعلىالتمماتدبثلو،و

جيرؤعلىضدمل،دبثلالكلب،ليسلوشجاعةالو.كلىذايصبحأمالرلرد
حبيث يظلمو عيمن ويفنستمر دونو. الغضوالتخويفمن على التعرضو

النمايةأدركنفسوليسكلباشجاعاإالمنجنسزبدالبحر،واإلنسانعدًن
الفائدة.

إىلأمريكاالذييماجمويضتمدالعراق.وصلأمريكا الكلبنسبةإىل
جند،وسبكنسيطرعلىالتنصيبٖٕٓٓٓٓإىلمايصلٖٕٓٓالعراقعام
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 واجتياح العراق. منلكو اليت عامأمريكااذلامة حىت استمر الذي العراق إىل
ٙضحية.ٓٓٓٔٙٗسقطٕٚٓٓ

  ةنشأالكالشاعر بأنوشاعرحاديفاليفبيئة اشتمرأمحدمطر صراع،
أنومليًتدديفرب،ويفاحلقيقةغالالشعر،كانالشعرهصلباوحاراعندانتقاد

 لعنالغربككلبيفقصيدتو"احلصد"،ونصماكالتاىل:

أمريكاتطلقالكلبعلينا

 وهبامنكلباىانستنجد!

أمريكاُتطلقالنارلتُنجينامنالكلب

فينجوكلُبما..لكننانستشمد

أمريكاتعبدالكلبا..ولكن

 ٚبدالمنوعليناتقعد!

الرجاءكمايلي:أمااألبياتاألخرىدالتعلى

 ______________  
 6

 (media Online), www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/10/131016_irak_perang diakses 

pada 10 Oktober 2015. 
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أيماالعصفوراجلميل..أريدأنأصدحبالغناءمثلك،وأنأنتقلحبرية -
ٛمثلك.

عربالشاعرفيوعنالرجاءاألفرادالذييرغبيفاحلرية،إماحريةالتعبَت
يفكلاألمور. ويأملأالتنتزعحَتتو باحلرية، ادلتعلقة وغَتىا احلركة حرية أو

 وصف الشاعر يفويتم العصفور أي الطائر حرية بشكل ورغبتو الرجاءه
السماء.حيثيريدأنيصفرويطَتيفالسماءأحراراكالطيور،الأحددينعو.

وبطبعةاحلاليرغبالشاعريفاحلريةويرجوإليورجاءكثَتا.

أيمااحلمارالطيب،أريدأناهنقحبريةمثلك،وأنأنتقلدونىويةأوجواز -
ٜمثلك.سفر،

احلمار،كمانمقحبريةمثليريدأنيذكرفيوأيضاعنالرغبةاألفراد،وي
دون ادلغادرة حرية ولديو ىواية، دون وينتقل القيود دون يتكلم احلمار أن
زبصيصا العريب الدول الشعوب إىل نسبة األفراد أما السفر. ادلطلوبجواز

قوسوريا،وفلسطُتإخل.كانتالبلداناليتأصابمصيبةباحلروب،مثالالعرا

 ______________  


٘ٚٔ،صديوان الشاعر... أمحدمطر، 8


٘ٚٔ،صديوان الشاعر... أمحدمطر، ٜ
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يتطلب العائلة مع واالجتماع بصعوبة، بلده يف ويستقرون زلدودة، احلريتمم
تصرحياللتجمع.

اليآسةعاطفة  .3
كمايلى:ليآسةبياتالدالةعلىاأمااأل

***
قالالبحر:

 أأنتزبد؟ -
 الأدري..ماذاتعتقد؟ -

أراكيفمرآهتا..ىو..حلظةواحدة..عٍتأبسطموجيتلكيأستطيعأن -
 ٓٔحسنا،أووووه..اللعنة..أنتمواطنعريب!

قيام  الشاعر بسببعربه دئما، ذوقاألدبيفاألبياتأعاله يستمر
علىرؤيةأحوالاجملتمعالعربيفوقتو،

عربالشاعريفشعرهعنحَتةويآسةاللتانيشعرهبماالشرقيونخصة 
يفمو اإلسالمية حيَتونيفيفبعضالدول وأهنم األمد، الصراعطويل اجمة

واالقتصادية، السياسية، يف ذىيبإما يفعصر العربكانوا ذاهتم. حبثعن

 ______________  


11
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والًتبوية،والدينية،تنافسبُتالدولالشرقيةوالغربيةأدتإىلىزديةالشرقيةأو
 العرب،عليمااآلنأنتقبلاذلزديةوالتدىوربسسبمنافسةشديدة.

 ي:كمايلاليآسةالةعلىالداألخرىاألبياتأما 

 وماالعمل؟ -
تسألٍتماالعمل؟أنتإذنمواطنالعريبجدا،بصراحة..لوكنتمكانك -

 النتحرت.
 إبلعٍت،إذن،أيماالبحرالعظيم. -

 آسف..الأستطيعىضممواطنمثلك. -
 كيفأنتحرإذن؟ -

 أسملطريقةىيأنتضعإصبعكيفرلرىالكمرباء. -
 يفبييتكمرباء.ليس -

 مشّرداإىلىذهالدرجة؟دلاذاالتشنقنفسك؟ -
 ومنيعطيٍتىماحلبل؟ -

 السبلكحىتحبال؟أخنقنفسكبثيابك. -
أالتراينعارياأيماالبحرالعظيم؟ -

بيت  يف كما ادلتنوعة، ذوق رلموعة الشاعر يصب السابق أبيات يف
تسألٍتماالعمل؟أنتإذنمواطنالعريبجدا،بصراحة.. وماالعمل؟"األول
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"يعربعنالعاطفةاليآسةالعريبيفحبثعنذات،لوكنتمكانكالنتحرت.
بالتحقَت الشاعر جيمعما اجلانباآلخر وعلى األخَت. خيار ادلوتىو كأن

يفابتالعأجساد مًتدد دبعٌت والتلويححيثكأنالبحر قصَت، احلقَتوفكر
 األوسعكأناألعجميرفضواعلىالتحّملاألعباءالعريب.

"البيتيف،كماكتبيفشعرهبُتالفقرواحلزنالتوفيقالشاعرحاول
"أسملطريقةىيأنتضعإصبعكيفرلرىالكمرباء،ليسيفبييتكمرباء.

 شديدة، الوحشيةوحيثعربالشاعرعنصعوبة الناسيفشدة أصبحأكثر
البشرية،لقدغرقتاحلياةاالجتماعيةبسببالعودلة،وفقدالتعاونبُتوتضيع
األالناس ويشتغل ينستووأمتعتودبصلحقوياء، اجملواو واألملدبصلحة تمع

تماعيةوالفقرادلدقع،جالتكافلاالفقداألقوياءىناكبناءعلىذلك.ضعفاءال
واستمنعاألقوياءعلىمصاعبالضعفاء.

التعاونظروال ينحرف  على اإلسالم أمر اإلسالمية، التعليم عن ف
 ومتحاببعضناالبعض،كماقالرسولاهللصلىاهللعليووسلميفحديثو:

أنسبنمالكرضياهلل  خادمرسولاهللصلىاهللعنأيبمحزة عنو
رواه ( حيبلنفسو. ما حىتحيبألخيو أحدكم يؤمن ال قال: وسلم عليو

البخاريومسلم(

 :ٕوقالتعاىليفالتنزيلالعظيممنسورةادلائدةيفأية 
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 الحزن .ٗ

حادا يتطلبفمما احلزنعلىاجملدادلفقودة. عن أيضا الشاعر يعرب
وربليالعميقاللكلمةبعدالكلمةإلجيادمعاناحلقيقياحملتويفيو.نقلالشاعر

حزناشديداالذيخفيوراءالكلمات:

"أالتراينعارياأيماالبحرالعظيم.حبال؟أخنقنفسكبثيابكالسبلكحىت"

وشرفما فقدرلدىا ثوهبا فقدتأمة إذا للمجدوالشرف، ادلالبسروز
شرفو العريبفقد أن يبدو إىلشعره، ونقل الشاعر شعر ما ىو ىا وىويتما.
السياسية يف إما العامل حضارة منصة ادلاضى يف العربية أصبح وىويتو،

إىل تتطّورىا اليتانتشرتوتعاظم والدينية والًتبوية إالأنواالقتصادية أوروبا،
 كلشيءىوتاريخرلرد.ىذاعجروجبرالعريبخاصاوحزنادلسلمُتعاما.

أحيانالشعبالظاىرجيدمناخلارجلديومشاكلمنالداخل،دبثلما
ىذا تقّدم أن الرغم على األوساط، الشرق يف اإلسالمية الدول بو شعرت

صراعاتادلختلفة.البلدانوتزداديفمناءهإالىناكيستمربال
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 الباب الخامس

 خاتمة

النتائج . أ

لبحثىذهالرسالةإلجلاحلصولعلىاجلواببعدأنحاولتالباحثة
منأساسادلسألةيفكتابةىذاالبحثفوصلتإىلبعضالنتائجادلممةوىي

مايلي:

التشاؤم وترىالباحثة .ٔ ذات"أن عن "حبث الشعر الشاعريف عربه
عنالشعبالذييبحثعنذاتو. كتبفيو بألفاطاجلميلوعميق.
الشعوباألخرين، لتكونمثل أيالرغبة تلكادلشاكلة التشاؤم جيعل

علىالبحثعنالذاهتم.ويرجوأنيكونمستقبالخَتا ويستمرالعريب
 منحاضر.

شعبالعريب .ٕ السابويرجو علىقيفشعر شديدا رجاء الكالم، حرية
.ىذامنوأزالعنوكلرباطةوحريةالفكروحريةالصحافةوحريةاإلرادة

 الرجاءادلوجودفيو.
يعربعناآلسيالعريبيفحبثعنذاهتم،كأنادلوت .ٖ اليآسة العاطفة

كأناألعجميرفضواعلىالتحّملاألعباءالعريبأصبحخَتمناحلياة.
 مم.سبابالآلسي
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وربليالواحلزن .ٗ يعٌتحزنالعريبعلىاجملدادلفقودة.يتطلبفمماحادا
عميقاللكلمةبعدالكلمةإلجيادمعاناحلقيقياحملتويفيو.نقلالشاعر

" الكلمة وراء خفي الذي شديدا البحر.حزنا أيما عاريا تراين أال
".العظيم

 التوصيات    . ب

العاطفة مقاييس كبَتةربليل األدبوصعوبةعملية بعناصر وترتبط
إىلالفممالعميقوالثقفةلذااحتياج،وأسلوباللغةوالتفسَتكلمةبعدكلمة

الواسعةلتفريقبُتالعاطفةواخليالوالفكرة،وفممكلادلقاييساليتيفعناصر
األدبلتحصيلعلىفممدقيقوعميقعنادلعانالشعرومقاييسالعاطفة.

  كلمة الخاتمة . ج

 هلل شروراحلمد باهللمن ونعوذ ونستغفره، ونستمديو ونستعينو ضلمده
فال لو يضلل ومن لو مضل فال اهلل يمده من سيئاتأعمالنا، ومن أنفسنا
ىاديلو،وأشمدأنالإلوإالاهللوحدهالشريكلو،وأشمدأنزلمدعبده

مجعُت.لقدمتوالصالةوالسالمعلىسيدنازلمدوعلىالووصحبوأورسولو،
الوالُتوبإرشاداألساتذوجبمود وبدعاء البحثبإذناهللتعاىلوقدرتو، ىذا

لتمامىذاالبحث.ترجوالباحثةأنينفعىذاالبحثذلاولكلمنالباحثة
إىل حيتج ولذالك والكمال، التمام عن بعيدا زال ما البحث وىذا قرأه.
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نقاد. والعنايةاإلقًتاحاتواإلرشاداتمنكل والرضى واذلداية التوفيق أسأل
وىذامٍتأقولاحلمدهللربالعادلُتعلىكلالنعم.
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