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احملتويات
الفترة المتمازجة الثالثة
الغزل في العصور ال�أدب ّية العرب ّية القديمة
من قصيدة دعوني لقيس بن المل ّوح
ال ِّرثاء
من بردة البوصير ّي
مدخل :مفهوم ال�إ نشاء
�أنواع ال�إ نشاء
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النتاجات:
ّ
يتوقّع من الطالب بعد إ�نجاز هذه الوحدة المدمجة أ�ن يكونوا قادرين على:
1.تحليــل فنّيــن مــن فنــون ّ
ـي القديــم (الغــزل ،وال ّرثــاء) ،مــن حيــث ،المفهــوم ،وال�أنــواع،
الشــعر العربـ ّ
ـن.
والخصائــص ،و أ�بــرز شــعراء ك ّل فـ ّ
2.تنميــة مهــارة تحليــل النّصــوص ّ
الشــعريّة ،مــن خــلال تحليــل نصيــن ممثليــن ممثّلــة لــك ّل مــن:
ّ
والموشــح.
الغــزل ،وال ّرثــاء،
ال�نشاء :الطلّبي وغير ال ّطلبي ،من خلال صيغهما.
3.التّمييز بين نوعي إ
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الغزل في العصور ال�أدب ّية العرب ّية القديمة

ـب واحــداً
ـب ظاهــرة �إنســان َّية ،وحاجــة فطر َّيــة لل�إ نســان تم ِّيــزه مــن باقــي الكائنــات؛ ولهــذا كان موضــوع الحـ ّ
الحـ ّ
مــن الموضوعــات الشِّ ــعر َّية عنــد الشُّ ــعراء قدي ِمهــم وحديثهــم ،وكانــت المــر�أة مصــدر �إلهــام كثيــر مــن الشُّ ــعراء الَّذيــن
�أبدعــوا �أجمــل القصائــد فــي ال َّتشــبيب بهــا ،ووصـ ِ
ـف جمالهــا بغيــر طريقــة .وقــد �أطلـ َق علــى الشِّ ــعر الَّــذي يتغنّــى بالمــر�أة،
ويصــف جمالهــا شــعر الغــزل.
فما الغزل؟ وكيف تط ّور عبر العصور ال�أدب ّية العرب ّية القديمة؟ وما أ�نواعُه؟ و َمن أ�شهر شعرائه؟
مفهوم الغزل:
الغــز ُل واح ـ ٌد مــن موضوعــات الشِّ ــعر و�أغراضــه ال ّرئيســة ،يصــف جمــال المــر�أة ،ويتغنّــى بمحاســنها الجســد َّية
والمعنو َّيــة ،ويصــ ِّور المشــاعر المض َّطربــة الَّتــي يتركهــا فــي نفــوس المح ّبيــن.

ثاني ًا -أ�نواع الغزل وموضوعاته في الشعر القديم:

عرف الشعر العربي القديم �أربعة �أنواع من الغزل هي:
الخاصــة
 -١الغــزل الصَّ ريــح :يتغنّــى فيــه الشّ ــاعر بجســد المــر�أة ،ويصــف مفاتنهــا .وقــد كان للشــاعر القديــم معاييــره
ّ
بالجمــال ،فهــو يرغــب فــي المــر�أة المكتنــزة ،العجــزاء ،ضامــرة الخصــر .ويصــف الشّ ـــاعر فــي هــذا ال َّنــوع مــن الغـ ِ
ـزل
مغامراتــه ،وقصصــه مــع ال ِّنســاء .ويعـ ُّد امــرؤ القيــس فــي العصــر الجاهلــي �أبــرز شــعراء هــذا الاتّجــاه وكذلــك عمــر بــن �أبــي
ربيعــة فــي العصــر ال�أمــوي.
ش للحيــاءُ ،مظهــراً مشــاعره
 -٢الغــزل العفيــف (العــذري) :ويصـ ِّور فيــه الشّ ــاعر جمــال المحبوبــة المعنــو ّي ،دون خـ ْد ٍ
ال�إ نســان ّية ال ّســـامية تجــاه المــر�أة .ويمثِّــل عنتــرة هــذا الاتِّجــاه خيــر تمثيــل فــي العصــر الجاهلــي� ،أمــا فــي العصــر ال�أمــوي
فاشــتهر جميــل بــن معمــر ،وقيــس بــن الملــوح ،وقيــس بــن ذريــح .
 -٣الغزل التقليدي :حيث نهج بعض الشعراء على افتتاح قصائدهم بمقدمة غزلية دون �أن يكون الغزل موضوعها.

التّقويم:

� -1أ -نع ّرف الغزل
العربي القديم.
ب-نس ّمي �أنواعه في الشِّ عر
ّ
والصريح من حيث :طبيع ُة الغزل ،و�أشهر شاعر على كل نوع.
 -2نواز ُن بين الشِّ عر العذر ّي َّ
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من قصيدة دعوني لقيس بن المل ّوح
 -1دعونــي دعوني قـــ ْد �أطل ُتـــــــ ْم َعذابيا

و�أنضج ُت ـ ُم ِجلــدي بح ـ ِّر ال َمكــــــاويا

ـت غ ّمـاً وه ّمـاً وكُربـ ًة
 -2دعـــــــــــوني �أ ُمـ ْ

�أيــا ويـ َـح قلبــــــي َمـ ْـن بـ ِه مثـ ُل مــا بِيــا

 -3لَـــــحى اللّـــــ ُه �أقــــــــــــواماً يقولو َن �إن ّنا

للص ِّب شافيا
الهوى في النّ�أي َّ
َوجـ ْدنا َ

 -4فمــا بــا ُل قلبــي هـ َّد ُه الشّ ــو ُق والهــوى

و�أ
نضــــــج َحــــــ ُّر الب ْيــنِ ِمنّــي فُؤاديــا
َ

ُ -5مع ّذ َبتــي لـ ِ
ـت هائِــــــــــماً
ـولاك مــا كنـ ُ

ســخين العيــــنِ حــ ّرا َن باكيــا
بيــت
�أ ُ
َ

 -٦خليلـ َّـي ُمـــــدّا لـــــــي فراشـ َـي وار َفعـــا

ـب مــا بِيــا
وِســادي لعـ ـ َّل النّــو َم ُيذهـ ُ

ـت وفاتــــ َـي فاطلُبــا
 -٧خليلـ َّـي َقــ ـ ْد حانَـ ْ

ـش وال�أكفــا َن واســتغ ِفرا لِيــا
لـ َـي النّعـ َ

الصبابــ ِة َبلّغـــــا
مــن دا ِء ّ
 -٨و�إ ْن ِم ُّ
ــت ْ

س ِمنّــي ســلا ِميا
شــبيه َة ضــو ِء الشّ ــم ِ

كُربة :شدّة الحزن.
ويح :دعاء بالرحمة على عكس
يا َ
ويل.
لعن.
لحىُ :دعاء بمعنى َ
الحب.
ّ
الص ّب :شديد ّ
الب ْين :الفراق.
هائماً :تائهاً مضطّرباً� ،أو ُمح ّباً.
ح ّران :هيمان.

الحب.
َّ
الصبابة :شدّة ّ

ص:
في ظلال النَّ ّ
ّ
الشـاعر:
ـس بــن المل ـ ّوح شــاعر مــن بنــي عامــرُ ،ول ـ َد ســنة  24هـــ ،وتُوفّــي ســنة  68هـــ .لُ ّقــب بمجنــون ليلــى� ،أو
قيـ ُ
ـب الَّــذي
ـب ليلــى منـ ُذ ّ
الصبــا ،عندمــا كانــا يرعيــان ال�إ بـ َل ،و ُمعظــم شــعره يــدور حــول ذلــك الحـ ّ
مجنــون بنــي عامــر� .أحـ َّ
ـب العــذر ّي.
جع ـ َل منــه �أحــد شــهداء الحـ ّ
المناسبة:
ـرض مرضـاً شــديداً ،فاجتمــع حولــه المط ّببــون ،و�أخــذوا يســقونه شُ ــرب ًة
عندمــا دخـ َل قيــس بــن الملـ ّوح بابــل ،مـ َ
بعــ َد شُ ــربة ،ويكوونــه ،فقــال هــذه القصيــدةُ ،مب ّينــاً فيهــا �أ ّن ســبب مرضــه هــو ُح ّبــه لليلــى.
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ص:
حول النَّ ّ
ـب حزين ـاً ســقيماً مــن ش ـدّة
ـص طبيعــة الغــزل العــذر ّي؛ حيــث صــد ُق العاطفــة ،وظهــو ُر ال ُمحـ ِّ
يص ـ ّور ال َّنـ ُّ
ـب ،وعاجــزاً عــن الوصـ ِ
الحــزن
ـول �إلــى المحبوبــة البعيــدة .ويتّكـ ُـئ الشّ ـــاعر علــى ال�ألفــاظ الدّالَّــة المع ّبــرة عــن ُ
الحـ ّ
والحرمــان؛ لتصويــر حزنــه وعاطفتــه.
وقــد ك ـ ّرر الشّ ــاعر بعــض ال�ألفــاظ (دعونــي ،خليلـ ّـي) ،فــكان للَّفظــة المك ـ ّررة �أثرهــا علــى نفــس المتل ّقــي،
وبهــذا فــ إ� ّن التّكــرار هــو �أحــد ال�أدوات الجمال ّيــة المؤثّــرة ،ال ُم ِ
ســاعدة علــى فهــم المشــهد �أو الموقــف.
المناقشة والتَّحليل:
خاطب الشّ اعر َم ْن يقومون على علاجه في البيت ال� أ ّول:
-1
َ
ب -لماذا طلب منهم ذلك؟
		
�أ -ما الَّذي طلب ُه منهم؟
ٍ
الص ِّح َّية ،نمثّل على ذلك بعبارة واحدة.
� -2أورد الشّ ـاعر
عبارات تص ِّور ي�أ َسه من حال ِته ِّ
ِ
ِ
الموت؟
مشارف
 -3ما الد ُّاء الَّذي �أوص َل الشّ ـاعر �إلى
		
وصف الشّ ـاعر محبوبته في البيت الخامس؟
� -4أ -ب َم
َ

ب -ما دلالة هذا الوصف؟

سخين العينِ »؟
بيت
 -5ما دلالة عبارة�« :أ ُ
َ
يطلب الشّ ـاعر من صاحبيه �أن يمدّا له الفراش ،ويرفعا الوِساد؟
 -6لماذا ُ
 -7ماذا قص َد الشّ ـاعر بقوله« :نتيجة ضو ِء الشّ مسِ» في البيت ال�أخير؟
 -8وظّف الشّ اعر التّشبيه في البيت ال ّرابع:
ب -نب ّين دلالته.
			
�أ -نوضّ حه.
ص.
 -9ن ّو َع الشّ ـاعر في استخدام ال�أساليب ال�إ نشائ ّية ،نمثّل على ذلك من ال َّن ّ
 -10عمد الشّ اعر �إلى تكرار بعض ال�ألفاظ:
ب -نب ِّين دلالات تكرارها.
		
ص.
�أ -نحدّدها في النّ ّ

مهمة بيتية:
الصريح ،والثّاني يش ّجع الغزل العفيف ،وننفذها في الصف .
نجهز مناظرة بين فريقين :ال� أ ّول يؤ ِّيد الغزل َّ
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ال ِّرثـــــــاء

ال ـ ّر ثــاء واحــد مــن الفنــون الشّ ــعريّة الّتــي ُعرفــت فــي الشّ ــعر العربـ ّـي قديم ـاً وحديث ـاً ،فمــا المقصــود بــه؟ ومــا
مضا مينــه ؟
فجــع وال�أســى عليــه ،وذكــر مناقبــه وصفاتــه ،مــن صــدق ،وجــر�أة ،وكــرم،
مفهــوم ال ِّرثــاء :هــو بــكاء الم ِّيــت ،وال َّت ُّ
وتقــوى ،وورع ،مــع �إظهــار الحــزن عليــه ،والاشــتياق لــه ،وهــو مــن �أصــدق الشِّ ــعر عنــد العــرب؛ فالشُّ ــعراء ي ْرثــون �أقاربهــم،
ـمي ،للحـكّام �أو المســؤولين،
و�أصدقاءهــم ،و َمـ ْـن يح ّبــون بصــدق وحــرارة .وقــد تبــدو العاطفــة مفتعلــة قليــلا ً فــي ال ِّرثــاء ال َّرسـ ّ
يخصهــم.
�أو َمـ ْـن ُّ

أ�نواع الرثاء في الشعر القديم:
عرف الشعر القديم أ�نواع ًا من الرثاء ،تطورت مع تطور حياة العرب ،منها:
 -١رثاء ال�أشخاص.
 -٢رثاء المدن :ومن المدن التي رثوها البصرة بعد وقوعها في أ�يدي الزنج ،والقدس.
 -٣المديــخ النبــوي .وقــد اصطلــح دارســو ال�أدب علــى تســمية الشِّ ــعر الــذي قيــل فــي رثــاء ال َّرســول
ـوي؛ لانهــم عـدّوه ح ّيـاً بتعاليمــه وســيرته العطــرة.
النّبـ ّ

بالمديــح

الخ ْل ِق َّيــة
وتضمنّــت المدائــح النّبويّــة موضوعــات ذات صلــة مباشــرة بال َّرســول � ،أه ّمهــا :مدحــه ،وذكــر صفاتــه َ
والخلُ ِق َّيــة ،و�إظهــار الشّ ــوق لرؤيتــه ،وزيــارة قبــره وال�أماكــن المقدّســة الَّتــي ترتبــط
ُ
بحياتــه ،وذكــر معجزاتــه الما ّديّــة والمعنويّــة ،وبيــان بعــض جوانــب ســيرته ،وال�إ شــادة
نف ّكر:
بغزواتــه وانتصاراتــه؛ تقديــراً وتعظيم ـاً.
نســتنتج الفــرق بيــن
المدائــح النّبو ّيــة ،وال ّرثاء،
وازدهــرت المدائــح النّبويّــة فــي العصــر المملوكـ ّـي ازدهــاراً واســعاً؛ �إذ لجـ�أ الشُّ ــعراء
والمديــح.
بي .
�إلــى اســترجاع ال ّســيرة النّبو َّيــة ال َع ِطـ َـرة ،والتّغنّــي بشــمائل النّ ّ

التّقويم:
 -1نع ّرف ال ّرثاء.
 -٢نس ّمي مدينتين رثاهما الشُّ عراء.
 -٣نحدّد ثلاثة من مضامين المدائح النّبو َّية.
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البوصيري
من ُبر َدة
ّ
ٍ
جيــران بِــذي َســ َل ٍم
ــن َت َذكُّــ ِر
� -1أ ِم ْ

ـت َد ْمع ـاً َجــرى ِمـ ْـن ُم ْق َل ـ ٍة بِـ َد ِم
َم َز ْجـ َ

ــن تِ ْلقــا ِء ِ
� -2أ ْم َه َّب ِ
كاظ َمــ ٍة
يــح ِم ْ
ــت ال ّر ُ

ـض َالبـ ْر ُق فــي ال َّظ ْلمــا ِء ِم ْن �إ َِض ِم
َو�أ ْو َمـ َ

الهوى ال ُعـ ْذ ِر ِّي َم ْع ِذ َر ًة
 -3يــا لائِمــي فــي َ

ــت لَــ ْم َتلُــ ِم
ِمنّــي �إِلَ ْيــكَ َولَــ ْو �أنْ َص ْف َ

س كال ِّط ْفلِ �إِ ْن تُ ْه ِم ْل ُه شَ َّب َعلى
 -4وال َّن ْف ُ

ــب ال ّرضــا ِع َو�إِ ْن َت ْف ِط ْمــ ُه َي ْنف َِطــ ِم
ُح ِّ

ُ -٥م َح َّمــ ٌد َســ ِّي ُد ال َك ْونَ ْيــنِ والثَّ َق َل ْيـــ

ِن والفَري َق ْيــنِ ِمـ ْـن ُعـ ْر ٍب َو ِمـ ْـن َع َجـ ِم

ـب الَّــذي تُ ْرجــى شَ ــفا َع ُت ُه
ُ -٦ه ـ َو َ
الحبيـ ُ

ــن ال� أ ْه ِ
ــوال ُم ْق َت َحــ ِم
لِــ ُك ِّل َهــ ْو ٍل ِم َ

 -٧فــاقَ ال َّن ِب ِّييـ َـن فــي َخ ْلــقٍ وفــي ُخلُــقٍ

َولَــ ْم ُيدانــو ُه فــي ِع ْلــ ٍم ولا ك ََــر ِم

جــاء ْت لِ َد ْع َوتِــ ِه ال� أ ْشــجا ُر ِ
ســاج َد ًة
-٨
َ

ٍ
ســاق بِــلا َقــ َد ِم
َت ْمشــي �إِلَ ْيــ ِه َعلــى

ِ -٩مثْــ َل الغَما َمــ ِة �أنّــى ســا َر ســائِ َر ٌة

س لِ ْل َهجيــ ِر َحمــي
َتقيــ ِه َحــ َّر َوطيــ ٍ

ــن َح َــر ٍم لَ ْيــلا ً �إِلــى َح َــر ٍم
َ -١٠س َــر ْي َت ِم ْ

داج ِمـ َـن ال ُّظ َل ِم
كَمــا َســرى َالبـ ْد ُر في ٍ

داج :شديد الظلمة.
ٍ

ــت َم ْن ِزلَــ ًة
َ -١١وبِ َّ
ــت َت ْرقــى �إِلــى �أ ْن نِ ْل َ

ِمـ ْـن قـ ِ
ـاب َق ْو َسـ ْينِ لَـ ْم تُـ ْد َر ْك َولَـ ْم تُـ َـر ِم

ت َُر ِم :تُطلب.

ذي سل ٍم :اسم مكان.
كاظمة :اسم مكان
�إضم :اسم مكان

الثّقلين :ال�إ نس ،والج ّن.

ص:
في ظلال النَّ ّ

ّ
الشـاعر:
ُولِــد البوصيــر ّي ســنة 608هـــ ،ونشـ�أ وترعــرع فــي بوصيــر ،وتوفّــي ســنة 695هـــ ،واشـ ُتهر بنظــم قصائــد المديــح
النبــو ّي ،والتصــ ّوف ،وال ّزهــد.

المناسبة:
قــال البوصيــر ّي هــذه القصيــدة فــي مــدح النّبـ ّـي  .و ُعرِفــت فــي ال�أدب العربـ ّـي بالبــردة .ولا ُيســتب َعد �أ ْن يكــون
البوصيــر ّي َمــن �أطلــق عليهــا هــذا الاســم؛ تشـ ّبهاً ببــردة كعــب بــن زهيــر .وللقصيــدة اســم �آخــر هــو ُالبـ ْر َءة؛ ل� أ ّن البوصيــر ّي
َبـرِئَ بهــا مــن علّــة �أصابتــه� ،إذ �أنشــدها علــى رســول اللّــه فــي المنــام؛ فخلــع عليه ُب ْردته الشّ ــريفة ،ومســح على جســده،
فشُ ـ ِف َي.
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ص:
حول النَّ ّ
افتتــح البوصيــر ّي بردتــه بمقدّمــة غزل َّيــة تقليد َّيــة ،وانتقــل للتّحذيــر مــن هــوى ال َّن ْفــس ،ثـ َّم َمـد ََح النّبـ ّـي  ،وذكــر
الصادقــة ،وروح التّصـ ّوف،
شــمائله ،ومعجزاتــه .والبوصيــر ّي فــي َم ْدحــه يقـدّم معانيــه فــي جـ ّو تســوده العاطفــة الدّين ّيــة ّ
الصياغــة ،وجــودة المضمــون ،وجمــال التّشــبيهات ،وبراعــة ال َّتصويــر.
وح ْســن ّ
وق ـ ّوة ال�أســلوبُ ،

المناقشة والتَّحليل:
ص.
1-1نُب ّين المحاور الّتي تض ّمنها النّ ّ

2-2استه ّل الشّ ـاعر قصيدته بمقدّمة غزل ّية ،فكيف نوفِّق بين هذه المقدِّمة والمديح ال َّنبو ّي؟
�3-3أشا َر الشّ ـاعر في البيتين :الثّامن والتّاسع �إلى بعض معجزات ال ّرسول  ،نذكرها.
4-4نحدّد البيتين الَّلذين يشيران �إلى حادثة ال�إ سراء والمعراج.
5-5نوضّ ح جمال التّصوير فيما ي�أتي:
ــب ال ّرضــا ِع َو�إِ ْن َت ْف ِط ْمــ ُه َي ْنف َِطــ ِم
س كال ِّط ْف ِل �إِ ْن تُ ْه ِم ْل ُه شَ َّب َعلـى
ُح ِّ
وال َّن ْف ُ
ٍ
جــاء ْت لِ َد ْع َوتِــ ِه ال� أ ْشــجا ُر ِ
ســاق بِــلا َقــ َد ِم
َت ْمشــي �إِ َل ْيــ ِه َعلــى
ســاج َد ًة
َ

مهمة بيتية:

نعــود �إلــى ديــوان �أحمــد شــوقي ،ونســتخرج قصيدتــه الَّتــي عــارض فيهــا ُبــردة البوصيــر ّي ،ونب ِّيــن �أوجــه الشَّ ــبه بيــن
القصيدتيــن.
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نقر أ� ونت أ� َّمل:

ال�نشاء
مدخل :مفهوم إ

			
تكن مسلماً».
1-1قال رسول الله �« :أ ِح َّب للنّاس ما تُ ِح ُّب لنفسك ْ
َْ
َ
َ ْ
				
2-2قال تعالىََ ﴿ :ول ُتف ِس ُدوا ِف ال ْر ِض َب ْع َد ِإ ْصل ِح َها﴾.
مر ب ُن الخطّ ِ
اب القدس؟
3-3متى فتح ُع ُ
4-4قال مالك بن ال َّر ْيب يرثي نفسه:
لاص ال َّن ِ
واجيا
�ألا لَ ْي َت ِشعري هل �أبي َت َّن ل ْيل ًة
بوادي الغَضى �أ ْزجي ال ِق َ
السفهاء.
ِض عن ُّ
ني� ،أعر ْ
5-5يا ُب َّ
6-6نِ ْع َم ِت ال َم ْر َتب ُة الشَّ هادة.

(رواه الترمذي)
(ال�أعراف)56 :

َّ
الشرح والتَّوضيح:

الصــدق �أو الكــذب؛ ل�أنَّهــا لــم تقـدِّم معلومـ ٍ
ـات �أو �أخبــاراً،
عندمــا نت�أ ّمــل ال�أمثلــة ،نجدهــا جمــلا ً لا تحتمــل ِّ
ـاء علــى مطابقــة الواقــع �أو مخالفتــه.
بــل هــي كلام ليــس بال�إ مــكان الحكــم علــى قائلــه ِّ
بالصــدق �أو الكــذب ،بنـ ً
ففــي المثــال ال�أ َّول ،نجــد ال َّرســول يقـدّم �أمــراً للمســلمين بـ�أن يح ّبــوا لغيرهــم مــا يح ّبــون ل�أنفســهم،
وفــي المثــال الثّانــي ،ينهــى اللّــه تعالــى عــن ال�إ فســاد فــي ال�أرض ،وفــي المثــال الثّالــث ،يســتفهم ال ّســائل عــن ســنة
فتــح بيــت المقــدس� ،أ ّمــا المثــال ال ّرابــع ،ففيــه يتمنّــى الشّ ــاعر العــودة �إلــى وطنــه قبــل �أ ْن يلفــظ �أنفاســه ال�أخيــرة،
ـداء ،وفــي المثــال ال�أخيــر �أســلوب مــدح باســتخدام الفعــل (نِ ْع َمــت) .وهــذه
كمــا نجــد فــي المثــال الخامــس نـ ً
ال�أمثلــة لا تقـدّم �أخبــاراً يمكــن الحكــم عليهــا ،فهــي ليســت ُجمــلا ً خبريّــة ،بــل هــي جمــل �إنشــائ َّية.

نستنتج:

بالصــدق �أو الكــذب ،بنــاء علــى موافقتهــا للحــال
الجمــل ال�إ نشــائ َّية :هــي الجمــل الَّتــي لا نســتطيع الحكــم عليهــا ّ
�أو مخالفتــه ،ولهــا �أســاليب عـدّة ،منهــا :ال�أمــر ،والنّهــي ،والاســتفهام ،وال ِّنــداء ،وال َّتمنّــي ،والمــدح ،وغيرهــا.
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المجموعة (ب)

المجموعة ( أ�)

نقر أ� ونت أ� َّمل:

ال�نشاء
أ�نواع إ

					
1-1قال تعالى ﴿َ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﴾
الكرمي:
2-2قال عبد الكريم
ّ
َس ُت ْر ِب؟
وكيف ال ُملتقى
يا فلسطي ُن
َ
هل �أرى بعد ال َّنوى �أ ْقد َ
3-3قال ال�أسد ّي:
الص ِبرا
لا َت ْح َس ِب ال َم ْج َد َت ْمراً �أنْ َت �آ ِكلُ ُه
لَ ْن َت ْبلُ َغ ال َم ْج َد حتّى َت ْل َع َق َّ
4-4قال �أبو العتاهية:
باب يعو ُد يوماً
شيب
		
ف�أخْ ِب َر ُه بما َف َع َل ال َم ُ
�ألا لَ ْي َت الشَّ َ

(مريم)١٢ :

				
1-1قال تعالىَ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾

(ال َّنحل)30 :

2-2قال تعالىَ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾

(الحج)13 :
ّ

3-3قال َط َرفة ب ُن العبد:

		
َل َع ْم ُر َك ما ال�أيّا ُم �إلّا ُمعا َر ٌة
صر يكو ُن قريباً.
4-4عسى ال َّن ُ

فما ْاس َط ْع َت من معرو ِفها َف َت َز َّو ِد

عي؛ خدم ًة للوطن!
5-5ما �أجم َل العم َل التّط ّو َّ

َّ
الشرح والتَّوضيح:

	�إذا ت�أ َّملنــا �أمثلــة المجموعــة (�أ) ،نلاحــظ �أ َّن المثــال ال�أ َّول اشــتمل علــى نــداء و�أمــر ،و�أ َّن المثــال الثّانــي تض َّمــن
ـداء واســتفهاماً ،واحتــوى المثــال الثّالــث علــى نهــي ،فــي حيــن اشــتمل المثــال ال ّرابــع علــى تمـ ٍّـن.
نـ ً

الصــدق ولا الكــذب ،و�إنَّمــا
وال ِّنــداء ،وال�أمــر ،والاســتفهام ،وال َّنهــي ،وال َّتمنّــي كلُّهــا �أســاليب لا تحتمــل ِّ
تســتدعي مطلوبــاً غيــر حاصــل وقــت ال َّطلــب ،وتُ َســ ّمى ال�أســاليب ال�إ نشــائ َّية ال َّطلب َّيــة.
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و�إذا ت�أ َّملنــا �أمثلــة المجموعــة (ب) ،نلاحــظ �أ َّن المثــال ال�أ َّول اشــتمل علــى �أســلوب مــدح ،وتض َّمــن المثــال
الثّانــي �أســلوب ذ ٍّم ،و�أ َّن المثــال الثّالــث احتــوى علــى الق ََســم� ،أ ّمــا المثــال ال ّرابــع ،فقــد اشــتمل علــى �أســلوب
عجــب فــي المثــال الخامــس.
ال َّت ّ
رجــي ،فــي حيــن ورد �أســلوب ال َّت ُّ

عج ــب ،كلُّه ــا �أس ــاليب �إنش ــائ َّية غي ــر طلب َّي ــة؛ فه ــي لا
و�أس ــاليب :الم ــدح والــ َّذ ِّم ،والق ََس ــم ،وال َّتر ّج ــي ،وال َّت ُّ
تســـتدعي مطلوبـــاً.

نستنتج:
ُ

ال�إ نشاء نوعان:

 -١ال�إ نشــاء ال َّطلبـ ُّـي :هــو مــا يســتدعي مطلوب ـاً ،ولــه صيــغ متعــددة ،منهــا :ال ِّنــداء ،وال�أمــر ،والاســتفهام ،وال َّنهــي،
وال َّتمنّــي.
لبــي :هــو مــا لا يســتدعي مطلوبــاً وقــت ال َّطلــب ،ولــه صيــغ متعــددة ،منهــا :المــدح والــ َّذ ُّم،
 -2ال�إ نشــاء غيــر ال َّط ِّ
عجــب.
والق ََســم ،وال َّتر ّجــي ،وال َّت ُّ

التَّدريبات:

الصحيحة:
 ١نحدِّد صيغة ال�إ نشاء فيما ي�أتي باختيار رمز ال�إ جابة َّ
			
�أ -قال تعالىَ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﴾
 -4الق ََسم.
		
		 -3ال َّتر ّجي.
 -١ال ِّنداء -2		.الاستفهام.
ب -قال �أبو العلاء المع ّر ّي:
لا اخْ ِتيــالا ً علــى ُر ِ
الهــوا ِء ُر َو ْيــداً
فــات ال ِعبــا ِد
ِســ ْر �إ ِِن ْاســ َط ْع َت فــي َ

(البقرة)٢٨ :

 -١ال َّنهي		.
ج� -أكر ْم ب�أخيكَ س َنداً!
		
عجب.
 -١ال َّت ُّ

			
 -2ال َّذمّ.

		
 -3المدح.

 -4ال�أمر.

		
 -2الاستفهام.

 -3ال�أمر		.

 -4الق ََسم.

لبي فيما ي�أتي ،ونب ّي ُن نوعه:
لبي ،وال�إ نشاء غير ال َّط ّ
 ٢نب ِّي ُن ال�إ نشاء ال َّط َّ

			
 -١قال تعالى﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ﴾
علي بن �أبي طالب« :اطلبوا الموت؛ توهب لكم الحياة».
 -٢قال ُّ

		

			
 -٣قال تعالى ﴿َ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾
افعي:
 -٤قالال�إ مام الشّ ّ
ت�أ َّن ولا تعج ْل ِ
بلومكَ صاحباً
		

(الحجرات)11 :

(المائدة)52 :

لع َّل له عذراً و�أنت تلو ُم

11

رقة عمل:

و

ف :الحادي عشر
َّ
الص ّ

تقوميية
ورقـة عمـل
َّ

ال�أهداف
� -1أ ْن يذكر الطّلبة مفهوم ال ِّرثاء.
� -2أن يعدِّد ال َّطلبة العواطف المرتبطة بال ِّرثاء.

الاسم_________ :

اتي :درجة ال�إ تقان بعد مناقشة ال�أنشطة
التَّقويـــــم ال ّذ ّ
المهـــــــارة

ج ِّيد

متوسط ضعيف
ِّ

تذكُّرنا المعلومات.

� -3أن يوضِّ ح ال َّطلبة الفرق بين ال ِّرثاء والمديح .تعبيرنا عن الما َّدة بلغة سليمة.
� -4أن يمثِّل ال َّطلبة على ال ِّرثاء.
موازنتنا بين المعلومات.
محفوظنا الشِّ عر ّي.

ال َّنشاط

( :)1نذكر مفهوم ال ِّرثاء.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ال َّنشاط

( :)٢نعدِّد العواطف المرتبطة بال ِّرثاء.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ال َّنشاط

( :)٣نوازن بين ال ِّرثاء والمديح.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ال َّنشاط

( :)٤نمثِّل على ف ِّن ال ِّرثاء من محفوظنا الشِّ عر ّي.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

12

اختبار ذاتي:
السؤال ال�أول:
ّ
الصحيحة فيما ي�أتي:
نختار رمز ال�إ جابة ّ
الجاهلي؟
 -1أ� ُّي الشّ عراء ال�آتية أ�سماؤهم ُيع ُّد من شعراء الغزل في العصر
ّ
مر بن �أبي ربيعة.
الرومي .ب -عنترة بن شدّاد.
أ� -ابن
ج -قيس بن الملوح .دُ -ع ُ
ّ
 -2أ� ّي ال�أغراض الشّ عريّة ال�آتية ُيع ُّد أ�صدق الشّ عر عند العرب؟
د -الغزل.
ج -الحماسة.
ب -الوصف.
أ� -الرثاء.
علي بن أ�بي طالب« :اطلبوا الموت؛ تُوهب لكم الحياة»؟
 -3ما صيغة ال�إ نشاء في قول ّ
د -الق ََسم.
ج -ال�أمر.
ب -الاستفهام.
أ� -النداء.
طلبي؟
 -4أ� ّي الجمل ال�آتية تشتمل على صيغة �إنشاء غير ّ
ب -نِ ْع َم رج ُل الفتوحات صلاح.
�أ -قُ ْم لل ُمعلّم وف ّ ِه التّبجيلا.
د� -أمساف ٌر �أنت �أم �أخوك؟
ش في ال�أرض َم َرحاً».
ج « -ولا تم ِ

( 4علامات)

( ١٣علامة)

السؤال الثاني:
ّ
نجيب ع ّما يليها من �أسئلة:
�أ -نقر�أ ال�أبيات ال�آتية من قصيدة (دعوني لقيس بن الملوح) ،ث َّم
ُ
و�أنضج ُتـــ ُم ِجلــدي بحــ ِّر ال َمكاويـــــا
دعوني دعوني ق ْد �أطل ُت ْم َعذابيا
ـــن بــ ِه مثــ ُل مــــا بِيــا
دعــوني �أ ُم ْت غ ّماً وه ّماً وكُرب ًة
ويح قلبي َم ْ
�أيا َ
للص ِّب شافيا
لَحـى الل ُه �أقواماً يقولـــــو َن �إن ّنـا
الهوى في النّ�أي َّ
َوج ْدنا َ
ِ
ِ
(علامة)
الموت؟
مشارف
 -1ما الدّاء الّذي �أوصل الشّ اعر �إلى
(علامة)
 -2بِ َم لُق َِّب الشّ اعر قيس بن المل ّوح؟
(علامتان)
 -3يصور النّص طبيعة الغزل العذر ّي ،نب ّين خصائص الغزل العذر ّي من خلال ال�أبيات.
(علامتان)
ب -1 -نع ّرف ك ّلا ً من :الغزل العفيف ،ورثاء المدن.
( 3علامات)
 -2نس ّمي �أنواع الغزل في الشِّ عر القديم.
نجيب عن ال�أسئلة ال�آتية:
ج -من خلال دراستنا قصيدة (من بردة البوصيري)،
ُ
(علامة)
 -1ل َم ُس ّميت القصيدة بـ (البردة)؟
(3علامات)
 -2نذكر ثلاثة من خصائص المديح النبو ِّي التي ظهرت في القصيدة.

13

السؤال الثالث:
ّ
لبي) فيما ي�أتي:
لبي ،وغير ال َّط ّ
نب ّين نوع ال�إ نشاء (ال َّط َّ
 - 1يا فلسطي ُن وكيف الملتقى؟
� -2أكر ْم ب�أخيكَ َسنداً!
 -3ت�أ َّن ولا تعج ْل ِ
بلوم ِك صاحباً لع َّل له عذراً و�أنت تلو ُم

انتهت ال�أسئلة
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( 3علامات)

