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تــقــديــم

صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة، المســتند اإلــى واقعيــة النشــاأة،  يتصــف ال�إ  

أمــر الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتياجــات  ال�

ال�جتماعيــة، والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم 

آمــال،  علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

ــداف.    ــات وال�أه ــق الغاي ــو لتحقي ــي، ويرن أمان ــس ال� ويلام

ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقد جــاءت ضمن خطة   

عــداد  متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار، وال�إ

ــة وال�نتمــاء،  لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصال

ــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.    ــه اأكث وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش في

ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا، وباســتحضار واٍع   

لعديــد المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريّــة المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية 

وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات 

ــات والمنطلقــات  ــن ال�أهــداف والغاي ــول� التناغــم بي ــق ل ــه ليتحّق ــا كان ل ــة حقيقــة واقعــة، وهــو م ــق هــذه الرؤي ــة بجعــل تحقي الكفيل

ــاً. ــاً وفكري ــاً وتربوي ــوب معرفي ــة تحقــق المطل ــراً عــن توليف ــاج تعبي ــت؛ ليكــون النت ــد تاآلفــت وتكامل ــات، فق والمرجعي

ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس،   

طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي  لتــوازن اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ

ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس  طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

ــى مجمــل المخرجــات. ــا عل ذاته

ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف والمراجعــة،   

شــراف، والتصميــم، وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر، ونحــن واثقــون  والتدقيــق، وال�إ

ــن العمــل.      ــة م ــذه الحال ــن تواصــل ه م

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية

اآذار / ٢٠1٨



المقّدمة

   الحمد للّه رّب العالمين، والّصلاة والّسلام على الّرسول العربّي ال�أمين محمد، وعلى اآله وصحبه. وبعد،

نســانّية والّشــرعّي، نضعــه بيــن اأيــادي معلّمينــا،  فهــذا كتــاب تعليمــّي فــي ال�أدب العربــّي والبلاغــة، للصــّف الحــادي عشــر بفرعيــه: العلــوم ال�إ     

أدبّيــة والنّقديّــة  عرضنــا فيــه لــلاأدب العربــّي القديــم، وجمعنــا فــي اأثنائــه بعــض النّصــوص الّشــعريّة والنّثريّــة الجميلــة، وســلّطنا الّضــوء علــى بعــض الظّواهــر ال�

ــك النّصــوص. ــا تل ــي تمثّله الّت

وقــد اعتمدنــا فــي تاأليــف الكتــاب علــى منهــج يركـّـز علــى دراســة الظّاهــرة اأو الفــّن الّشــعرّي، فاقتضــى منـّـا اأن نســتعيض عــن فكــرة دراســة العصــور      

طــار التّاريخــّي  أدبّيــة، وال�هتمــام بالنـّـّص وجمالّياتــه، اأكثــر مــن ال�هتمــام بال�إ أدبّيــة وعــرض نمــاذج اأدبّيــة فــي كّل عصــر، بفكــرة اأخــرى تركـّـز علــى الفنــون ال� ال�

الـّـذي قيــل فيــه، دون اإغفــال للّســياقات التّاريخّيــة وال�جتماعّيــة التــي ُولــد فيهــا النّــّص بوصفهــا معينــة علــى تحليــل النّــّص وفهمــه.  

غيــر اأّن هــذا المنهــج ل� يلغــي اأهمّيــة اأن ُيلــّم الطّالــب اإلمامــاً عاّمــاً بعصــور اأدبنــا القديــم، ويمّيــز المراحــل التّاريخّيــة المختلفــة الّتــي تطــّور خلالهــا      

أدبّيــة القديمــة، وفتراتهــا الّزمنّيــة، واأبــرز اأدبــاء  ال�أدب العربــّي؛ ولهــذا جــاء )المدخــل( فــي فاتحــة الكتــاب؛ لتقديــم صــورة ُمجملــة غيــر مفّصلــة عــن العصــور ال�

كّل مرحلــة، وذلــك كاٍف لبنــاء مخطّــط اإدراكــّي فــي ذاكــرة الطّالــب، يعينــه علــى تصــّور المراحــل المختلفــة لــلاأدب العربــّي القديــم.

أّول: خّصصنــا الخامســة منهــا للبلاغــة؛ حيــث عرضنــا فيهــا مفهــوم الخبــر،  ثــّم اإنّنــا قّدمنــا بعــد المدخــل خمــس وحــدات دراســّية فــي الفصــل ال�     

أبــرز  أربعــة الّســابقة مخّصصــة لــلاأدب، اأو لنقــل للّشــعر. ولّمــا اأن كانــت المعلّقــات الظّاهــرة ال� واأغراضــه، ومؤكّداتــه، واأضربــه، فــي حيــن كانــت الوحــدات ال�

أولــى، ودرســنا اأجــزاًء مــن معلّقــة عنتــرة بوصفهــا نموذجــاً ممثـّـلاً لخصائــص المعلّقــات، فــي حيــن خّصصنــا  فــي العصــر الجاهلــّي فقــد خّصصنــا لهــا الوحــدة ال�

الوحدتيــن التّاليتيــن لغرضيــن شــعريّين، همــا شــعر الوصــف، وشــعر الحماســة، وفيهمــا قّدمنــا نصوصــاً شــعريّة ممثّلــة مــن عصــور اأدبّيــة مختلفــة. اأّمــا الوحــدة 

الّرابعــة؛ فقــد خّصصناهــا لعــرض بعــض األــوان التّجديــد وصــوره، فــي العصــر العّباســّي.

وفــي الفصــل الثّانــي مــن الكتــاب، اســتكملنا دراســة ثلاثــة فنــون شــعريّة فــي ثــلاث وحــدات؛ حيــث خّصصنــا الوحــدة الّسادســة لفــّن الغــزل،      

وفيهــا نّصــان شــعريّان، وجعلنــا الوحــدة الّســابعة للّرثــاء الـّـذي اشــتمل علــى المدائــح النّبويـّـة، وعّرجنــا فــي الوحــدة التّاســعة علــى موضــوع الموّشــحات، وفيهــا 

ــا موّشــحاً للســان الّديــن بــن الخطيــب. تناولن

ثــّم تناولنــا فــي الوحــدة التّاســعة فنّيــن نثريّيــن مــن فنــون ال�أدب القديــم، فدرســنا الخطبــة، والمقامــة، وتحــت كّل فــّن عرضنــا نّصــاً يمثـّـل ذلــك      

نشــاء  أّول؛ حيــث درســنا مفهــوم ال�إ الفــّن مــن عصــور ال�أدب القديــم. اأّمــا الوحــدة العاشــرة؛ فخّصصناهــا للبلاغــة؛ واســتكملنا فيهــا مــا بداأنــاه فــي الفصــل ال�

ــي. ــر، والنّه أم ــه همــا: ال� ــن مــن موضوعات ــا موضوعي ــه، وعرضن ونوعي

جابــُة  طــار النّظــرّي، ثــّم ذيّلنــا التّمهيــد باأســئلة ســابرة تمثـّـل ال�إ اأّمــا بنيــة الوحــدة، فقــد اعتمدنــا فيهــا منهجــاً تعليمّيــاً واضحــاً؛ فبداأناهــا بتمهيــد للاإ     

طــار النّظــرّي زاويــة بعنــوان )نفكـّـر(، وهــي زاويــة ضروريـّـة للتّعلـّـم، واإشــراك الطّالــب  طــار النّظــرّي. وقــد تخلـّـل ال�إ عنهــا اأهدافــاً، ونتاجــاٍت تعليمّيــة لذلــك ال�إ

فــي بنــاء معرفتــه ذاتّيــاً، وتدريبــه علــى مهــارات التّحليــل والّربــط والبحــث، وهــذا يســتدعي مــن المعلّميــن اإيلاءهــا اأهمّيــة بالغــة فــي الموقــف التعليمــّي. وبعــد 

طــار النّظــرّي قّدمنــا نّصــاً اأو نّصيــن حــول الظّاهــرة اأو الغــرض الّشــعرّي، وعرضنــا فــي زاويــة )فــي ظــلال النـّـّص( للّشــاعر والنـّـّص والمناســبة، وســلّطنا الّضــوء  ال�إ

علــى الظّاهــرة الّتــي يمثّلهــا النّــّص، وبعــض القضايــا النّقديّــة الّتــي اشــتمل عليهــا، دون اأن نخّصــص عنوانــاً منفصــلاً للنّقــد فــي هــذا الكتــاب.

ولّمــا اأن كان التّقويــم ُركنــاً اأساســّياً فــي بنيــة الكتــاب المدرســّي، فقــد حرصنــا علــى تنويــع مســتوياته؛ حيــث عرضنــا اأســئلة معرفّيــة بعــد مدخــل   

ــة  ــي ال�أســئلة المتعلّق ــب ف ــل والتّركي ــم والتّحلي ــا مســتويات الفه ــن راَعْين ــي حي ــم. ف ــوان التّقوي ــي كّل وحــدة تحــت عن ــرّي ف طــار النّظ ــد ال�إ ــاب، وبع الكت

بالنّصــوص، تحــت عنــوان المناقشــة والتّحليــل.

أنشــطة اإلــى  أنشــطة فــي نهايــة بعــض الوحــدات الّدراســّية، حرصنــا فيهــا علــى تنويــع طــرق التّدريــس، حيــث تهــدف هــذه ال� كمــا عرضنــا بعــض ال�  

نـّـه  تدريــب الطّلبــة علــى البحــث وال�ســتقصاء، وترميــز المعرفــة مــن خــلال التّمثيــل ولعــب ال�أدوار، وامتــلاك مهــارات التّعبيــر الّشــفوي واأدبّيــات المناظــرة. ولهــذا فاإ

أنشــطة، ويضّمــوا مــا اأمكــن منهــا اإلى ملّفــات اإنجازهم. مــن الّضــرورّي لمعلّمينــا اأن يهتّمــوا بهــذه الجزئّيــة مــن الوحــدة، واأن يّشــجعوا طلبتهــم علــى تنفيــذ تلــك ال�

            فريق التّ�أليف  والله الموفّق. 
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الّنتاجات: 
أنشــطة، اأن يكونــوا  ــع مــن الطلبــة بعــد ال�نتهــاء مــن دراســة هــذا الكتــاب، والتفاعــل مــع ال� ُيتوقَّ

قادريــن علــى تمييــز فنــون ال�أدب العربــي القديــم، مــن خــلال: 

تعرُِّف الحدوِد الّزمانّيِة لكلِّ عصٍر من عصوِر ال�أدِب العربيِّ القديم. - 1

توضيِح دوِر ال�أدِب -شعراً ونثراً- في تصويِر الحياِة في عصوِر ال�أدِب العربيِّ القديم.- ٢

تتبُِّع تطّوِر الفنوِن الّشعريَِّة والنَّثريَِّة في عصوِر ال�أدِب العربيِّ القديم.- ٣

عِر والنَّثِر في عصوِر ال�أدِب العربيِّ القديم.- 4 التَّعرُِّف اإلى بعِض اأعلاِم الشِّ

أدبّيِة في كلِّ عصٍر من عصوِر ال�أدِب العربيِّ القديم.- 5 استنتاِج خصائِص النّصوِص ال�

استنتاِج ُصَوِر التّجديِد الّشعريِّ في العصِر العّباسّي.- 6

التَّعرُِّف اإلى بعِض الفنوِن والظّواهِر الّشعريَِّة في ال�أدِب العربيِّ القديم: المعلّقاِت، والوصَف، والحماسَة، والغزَل، - 7

والّرثاَء، والموّشحات.

التَّعرُِّف اإلى فنّيِن من فنوِن النّثِر العربيِّ القديِم: الخطبِة، والمقامِة.- ٨

تحليِل نماذَج من ال�أدِب العربيِّ القديِم تحليلاً عاماً )ال�أفكار، واأبرز ال�أساليب، وتوضيح الظاهرة اأو الفن الذي - 9

يمثّله النّص(.

، وَتمثِّل اأدبّياِت المناظرِة، واأداِء مشهٍد تمثيلّي.- 1٠ كتابِة تقريٍر بمواصفات جّيدة، ومعرفة اأساسّيات البحِث العلميِّ

نشاِء.- 11 التَّفريِق بيَن الخبِر وال�إ

التَّعرُِّف اإلى اأضرِب الخبِر، واأغراِضه، ومؤكّداتِه.- 1٢

، وغيِر الطّلبّي.- 1٣ نشاِء بنوعيه: الطّلبيِّ  ذكِر بعِض الّصيِغ على ال�إ

أمِر والنّهي.- 14  َتحديِد ال�أغراِض الّتي يخرُج اإليها كلٌّ من ال�

حاِت(. - 15 ثاِء، والموشَّ حفِظ ستَِّة اأبياٍت شعريٍَّة على كُلٍّ من )المعلقاِت، والوصِف، والحماسِة، والغزِل، والرِّ

أدبّيِة وقراءتِها.- 16 توظيِف الّصيِغ البلاغّيِة في تحليِل النّصوِص ال�

 التَّعبيِر عن ِقَيِم ال�نتماِء اإلى التراِث ال�أدبيِّ الخالد.- 17



ُلَغــتي اأْكـــَرُم اأمٍّ َلـْم َتِلــــْد             لَِذويه� الُعْرِب َغْيَر الَمْكُرم�ِت                                                                
                                 )وديع عقل(
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عصور ال�أدب العربّي القديم

ره عبــر الفتــرات الّزمنّيــة المتتاليــة،  ــم الباحثــون ال�أدب العربــّي اإلــى عصــور؛ لتســهيل دراســته وملاحظــة تطــوُّ قسَّ  

وقــد اعتمــدوا الّزمــن اأساســاً فــي هــذا التّقســيم.

ــة والّسي�ســيَّة  ــروف الّدينيَّ ــة؟ ومــ� اأثــر الظُّ ــة والمك�نيَّ فمــ� عصــور ال�أدب العربــّي؟ ومــ� حدودهــ� الزَّم�نيَّ  

عصــر؟ كّل  اأدب  فــي  والثَّق�فيَّــة  وال�جتم�عيَّــة 

اأوَّل�ً- العصر الج�هلّي:

حدوده الزَّم�نيَّة والمك�نيَّة: 

ة بيــن )15٠-٢٠٠( ســنة  ل مــا وصــل اإلينــا مــن ال�أدب العربــّي اإلــى العصــر الجاهلــّي، وهــو الفتــرة الممتــدَّ يعــود اأوَّ  

ســلام، فــي بيئــة الجزيــرة العربّيــة ومــا حولَهــا. قبــل ال�إ

الحي�ة ال�جتم�عيَّة:

ــٌم يتَّصــف  ــَة زعي م، ويحكــم القبيل ــدَّ ــة برابطــة ال ــراد القبيل ــه اأف ــط في ــّي، يرتب ــار نظــام قبل ــي اإط ــرب ف ــاش الع ع   

بالحكمــة ورجاحــة العقــل والكــرم، يقــود قبيلتــه فــي ســلمها وحربهــا، وفــي ِحلِّهــا وترحالهــا، ســواًء كان ذلــك فــي الباديــة 

اأو الحواضــر، وكان الجاهلــّي ُمْنقــاداً اإلــى تعاليــم قبيلتــه فــي الحــقِّ والباطــل. واتَّصــف الجاهلّيــون بجملــة مــن ال�أخــلاق 

ــجاعة، والحلــم، وحمايــة الجــار، واإغاثــة الملهــوف، لكــنَّ اأخلاقــاً وســلوكاٍت ذميمــة شــاعت  الحميــدة، مثــل الجــود، والشَّ

هــا شــرُب الخمــر ولعــب القمــار واســتباحة ال�أعــراض وال�أخــذ بالثـّـاأر، وقــد جــاءت تســمية هــذا العصــر  بينهــم اأيضــاً، اأهمُّ

بالجاهلــّي مــن الّســفه والطّيــش وســرعة الغضــب، وليــس مــن قلّــة المعرفــة، كمــا يظهــر فــي قــول عمــرو بــن كلثــوم: 

األ� ل� يجهـلـْن اأحـٌد علـينـا          فنجهَل فوق جهِل الجاهلينا

الحي�ة الّدينيَّة:

لــم يكــن للعــرب فــي الجاهلّيــة ديــٌن واحــد ينتظمهــم جميعــاً؛ فقــد دان قليــٌل منهــم باليهوديَّــة اأو النَّصرانيَّــة، وقلَّــة    

ــا معظــم  منهــم كانــوا متحنِّفيــن، وهــم الَّذيــن اآمنــوا بوجــود اإلــٍه واحــد، وحرَّمــوا علــى اأنفســهم الخمــر وعبــادة ال�أصنــام. اأمَّ

ــاٍم واأوثــان. ــوا عبــدَة اأصن الجاهلّييــن، فكان

الحي�ة ال�أدبيَّة: 

اأ- قيمــة الّشــعر الج�هلــّي: اأجــاد العــرب الّشــعر وبرعــوا فيــه؛ حيــث كان صناعَتهــم وعلَمهــم، وقــد قيــل قديمــاً: )الّشــعر 

ــة، وعكــس اأحــوال  ــة وال�جتماعيَّ ر حياَتهــم الّدينيَّ ــة، حيــث صــوَّ ــة توثيقيَّ ــه مــن قيمــة تاريخيَّ ــوان العــرب(؛ لمــا في دي

ــة. ــة والخارجيَّ ر صراعاتهــم الّداخليَّ ــة، وصــوَّ ــة والجغرافيَّ الجزيــرة العربّيــة الطبيعيَّ



٦

واإلــى جانــب الّشــعر، نشــاأت فنــوٌن نثريَّــة، كالُخطــب، والوصايــا، والِحكــم،    نفّكر:   

أنّــه  ــة؛ ل� أدبّي أمثــال، غيــر اأّن العــرب اهتّمــوا بالّشــعر اأكثــَر مــن غيــره مــن الفنــون ال� وال�

يقــاع الموســيقّي. ولــم  اأســهُل حفظــاً، واأيســُر تــداول�ً؛ لمــا فيــه مــن ضوابــط الــوزن وال�إ

ــة الّشــفويّة،  ــّي علــى الّرواي ــو الّشــعر الجاهل ــة شــائعة اآنــذاك؛ فاعتمــد ناقل تكــن الكتاب

ــه. ــكّل شــاعر راٍو خــاصٌّ ب وكان ل

ال�أدب  مــن  يصــل  لــم    

الج�هلــّي اإلّ� اأقلّــه، نعلّــل 

ذلــك.

ب- قيمــة الّشــ�عر الج�هلــّي: كان الّشــاعر الجاهلــّي لســان قبيلتــه والمدافــع عنهــا، فــاإذا مــدح رفــع، واإذا هجــا وضــع، 

أمــور، وكانــت القبائــل تبعــث الوفــود مهنِّئــًة  وكلمتــه فــوق كّل كلمــة، ُيهَتــدى براأيــه، ويفــزع اإليــه فــي معضــلات ال�

بشــاعر ينبــغ فــي قبيلــة اأخــرى؛ فهــو مــن يــذود عــن شــرفها ويخلـّـد ماآثرهــا.

سلامّي: ث�نيً�- العصر ال�إ

حدوده الزَّم�نيَّة:

ــم الّدارســون هــذا  ــة، وقــد قسَّ ــدَّ اإلــى نهايــة حكــم خلفــاء بنــي اأمّي ــة، وامت ــة النَّبويَّ ســلامّي بالبعث ــداأ العصــر ال�إ ب  

مرحلتيــن:  اإلــى  العصــر 

1- عصر صدر ال�سلام: بداأ بالبعثة النَّبويَّة، وامتدَّ اإلى نهاية حكم الخلفاء الّراشدين سنة )4٠هـ(. 

٢- العصر ال�أموّي: بداأ سنة )4٠هـ(، وامتدَّ لنهاية سنة )1٣٢هـ(.

سلام في الحي�ة ال�أدبّية: اأثر ال�إِ

كانــت دعــوة الرَّســول محّمــد -صلـّـى اللـّـه عليــه وســلّم- انقلابــاً فكريّــاً وثــورًة حضاريّــًة فــي حيــاة العــرب، فقــد   

ــادة  ــاِل عب ــد واإبط ــى التّوحي ــو اإل ــا، ويدع ــَح منه ــَل القبي ــَت اأحســَنها، وُيبِط ــكارَم ال�أخــلاق، ويثبِّ ــَم م ســلام ليتّم جــاء ال�إ

ال�أصنــام، وكان لذلــك اأثــره فــي اأنشــطة حياتهــم المختلفــة؛ مــا انعكــس فــي اأدبهــم شــعراً ونثــراً.

سلام: عر في صدر ال�إِ المع�يير الفنِّيَّة للشِّ

ــه وســلَّم- اإلــى  ــه علي ــيُّ -صلّــى اللّ ــُع ال�أخلاقــّي؛ فقــد اســتمع النب ســلام الطّاب غلــب علــى الّشــعر فــي صــدر ال�إ  

ســلامّي. وعــّد النَّبــّي -صلـّـى اللـّـه عليــه وســلَّم- الّشــعر، واأثــاب الّشــعراَء الّذيــن انطلقــوا فــي شــعرهم مــن معاييــر الّديــن ال�إ

ســلامّية والّدفــاع عنهــا؛ لمعرفتــه اأثــَر الّشــعر فــي نفــوس العــرب، فلّبــى شــاعره حّســان ابــن  الّشــعر وســيلًة لنشــر الّدعــوة ال�إ

ســلام. ــع عــن الّرســول وال�إ ــرى يداف ــه، وانب ــت دعوت ثاب

وســار الخلفــاء الّراشــدون علــى َهــْدي الرَّســول -صلـّـى اللـّـه عليــه وســلّم-، وكان عمــُر بــُن الخطـّـاب يســتمع اإلــى    

برقــاَن  الّشــعر ويتذّوقــه، ويعاقــب الّشــاعر اإذا اأقــذع فــي الهجــاء واأســاء ال�أدب، حيــث حبــس الّشــاعَر الحطيئــَة لهجائــه الزِّ

ابــَن بــدٍر حيــن قــال:
نَّك اأنَت الطّاعُم الكاسي دِع المكارَم ل� ترحْل لُِبغيِتها          واقعْد فاإ
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عر في العصر ال�أموّي: بيئ�ت الشِّ

ســلامّية، وســاد فــي كّل بيئــة لــون شــعرّي خــاّص بهــا، ففــي  ــعت الّدولــة ال�إ أمويّيــن، توسَّ        لّمــا صــار الحكــم اإلــى ال�

ــر والفــرزدق وال�أخطــل؛  ــن جري ــّن النّقائــض بي ــي العــراق انتشــر الهجــاء، وف ــة، ازدهــر المــدح. وف دمشــَق مركــِز الخلاف

حيــث الثَّــورات والخلافــات الحزبّيــة، والّصــراع بيــن القبائــل، وفــي باديــة الحجــاز ونجــد، ظهــر الغــزل العــذري؛ حيــث 

ريــح؛ حيــث التَّــرف وال�نفتــاح. ال�لتــزام والحفــاظ علــى التّقاليــد، اأّمــا فــي الحواضــر، فظهــر الغــزل الصَّ

سلامّي: النَّثر في العصر ال�إِ

يوانّيــة، الّتــي تهــدف         طــراأ تطــّوٌر كبيــٌر علــى النّثــر الفنِّــّي، وخاّصــة فنـّـي الرِّســالة والُخطبــة، حيــث كثــرت الرَّســائل الدِّ

عــت اأغــراض الُخْطبــة، مــا بيــن دينيَّة، وسياســيَّة،  داريَّــة فــي اأطــراف الّدولــة، كمــا تنوَّ ــؤون ال�إ عــوة، وتنظيــم الشُّ اإلــى نشــر الدَّ

واجتماعيَّــة، وحزبيَّــة؛ فــي ضــوء المناســبة الّتــي قيلــت فيهــا.

ث�لثً�- العصر العّب�سّي:
حدوده الزَّم�نيَّة:

بــداأ العصــر العّباســّي ســنة )1٣٢هـــ(، عندمــا اســتولى العّباســّيون علــى الخلافــة، ونقلــوا مقّرهــا -فيمــا بعــد- اإلــى   

بغــداد بمســاعدة الموالــي، وانتهــى بســقوِط بغــداَد فــي اأيــدي التَّتــار ســنة )656هـــ(. ونظــراً لطــول هــذه المرحلــة؛ فقــد 

ل، والعصــر العّباســّي الثّانــي. أوَّ ــمها المؤرِّخــون اإلــى عصريــن: العصــر العّباســّي ال� قسَّ

الحي�ة ال�أدبيَّة والعلميَّة:

ــة، وانتشــرت  ــرًة، فتعــّددت المراكــز الثَّقافيَّ راٍت كبي ــة فــي العصــر العّباســّي تطــوُّ ــة والعلميَّ أدبيَّ ــاة ال�         شــهدت الحي

أدبيَّــة والفقهيَّــة والتّاريخيَّــة والنَّقديَّة.  المكتبــات ودور العلــم، وراجــت صناعــة الــورق ونســخ الكتــب، وكثــرت المؤلَّفــات ال�

كمــا ازدهــرت حركــة التّرجمــة اإلــى العربّيــة، فُترجمــت الكتــب العلميَّــة والثَّقافيَّــة مــن لغــاٍت اأخــرى.

عر العّب�سّي: اأثر التَّطوُّر الحض�رّي في الشِّ

رات الحضاريَّــة فــي العصــر العّباســّي، وعّبــر عــن المتغيِّــرات الجديــدة، واختــلاط ال�أجنــاس،  واكــب الّشــعر التَّطــوُّ  

فانتشــر شــعر المجــون، والخمريـّـات، والّزهــد، وشــعر الّصــراع. وحفــل العصــر العّباســّي باأســماء شــعراء اأفــذاذ، شــكّل كلٌّ 

منهــم مدرســة شــعريّة خاّصــة، مثــل اأبــي نــواس، واأبــي العتاهيــة، واأبــي تّمــام، والبحتــرّي، والمتنّبــي، واأبــي العــلاء المعــّرّي، 

وغيرهــم كثيــر.

النَّثر في العصر العّب�سّي:

أدباء، مثل ابن  أمثال والِحَكـم، اختّص بعض ال� تطـّور النّثـر الفنّـّي فـي هـذا العصـر، فاإلى جانب الرَّسـائل والُخَطب وال�  
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ذي صـّور واقـع المجتمـع تصويـراً اأمينـاً، فيمـا اختـّص اآخـرون بالفكـر والتّاأّمل وجمع  المقّفـع والجاحـظ بالنّثـر ال�جتماعـّي، الَـّ

مـان الهمذانـّي، والحريـرّي، وغيرهمـا فـي فـّن المقامـات. ال�أخبـار، مثـل ال�أصفهانـّي والتّوحيـدّي. كمـا بـرع بديـع الزَّ

رابعً�- ال�أدب ال�أندلسّي:

تسميته وحدوده الزَّم�نيَّة:

أندلســّي بهــذا ال�ســم انطلاقــاً مــن التّقســيم الّزمانــّي، شــاأن العصــور الّســابقة، واإنَّمــا  لــم تــاأِت تســمية ال�أدب ال�  

أندلــس مــا يعــرف اليــوم باإســبانيا والبرتغــال، وقــد فتحهــا المســلمون ســنة  جــاءت مــن البيئــة الّتــي قيــل فيهــا. وتشــمل ال�

ــلات  ــة، ســادت عصــور ودوي ــة الطَّويل مانّي ــة الزَّ ــى ســنة )٨97هـــ(. وفــي هــذه الِحْقَب )9٢هـــ(، ودام حكمهــم فيهــا حتّ

ــن. ــن، وعصــر الموّحدي ــف، وعصــر المرابطي ــوك الطَّوائ ــل: عصــر مل ــة، مث مختلف

عر: اأثر البيئة ال�أندلسيَّة في الشِّ

أعــراق  كانــت الطّبيعــة الجغرافّيــة للاأندلــس مختلفــة تمامــاً عــن بيئــة العــرب، واأّدى اختــلاف مناخهــا، وامتــزاج ال�  

فيهــا، واختــلاط العــرب بســكّان بلادهــا ال�أصلّييــن وتزاوجهــم، اإلــى ظهــور شــخصّية اأندلســّية اتّســمت بصفــات خاّصــة؛ 

ــة، فزادهــا غًنــى وتنّوعــاً واإبداعــاً. ــة والثَّقافيَّ أدبيَّ مــا اأثّــر فــي الحيــاة ال�

بين شعراء المشرق وشعراء ال�أندلس:

ــعراء المشــارقة عليهــم، وتميّزهــم عنهــم، فعارضــوا المشــهورين منهــم،  ــس بفضــل الّش أندل ــرف شــعراء ال� اعت  

أندلــس،  أندلــس باأســماء بعــض شــعراء المشــرق، فُعــرف ابــن دّراج القســطلّي بمتنّبــي ال� وارتبطــت اأســماء بعــض شــعراء ال�

ــس.  أندل ــرّي ال� ــدون ببحت ــن زي ــرف اب وُع

أندلس على شعراء المشرق في جانبين: ق شعراء  ال� وتفوَّ

أندلســّيون مفخــرة بلادهــم، وماأثــرة تمّيــزوا بهــا عــن شــعراء المشــرق الَّذيــن  1-  ابتــداع فــّن الموّشــحات، الَّــذي عــّده  ال�

قلّدوهــم فيــه.

ــة  يَّ أندلســّية بحرِّ ــة؛ فقــد تمتّعــت المــراأة ال� ــة والفكريَّ أدبيَّ ٢- وفــرة عــدد الّشــاعرات اللّواتــي شــاركن فــي اإثــراء الحيــاة ال�

أندلــس: ولّ�دُة بنــُت المســتكفي،  اأتاحــت لهــا اأن تتغــّزَل، وتمــدح، وتهجــو، وتفخــر، ومــن اأشــهر شــاعرات ال�

ــة. ــانة التّميمّي وحّس

النَّثر ال�أندلسّي:

أدبّيــة، وفــّن القصــص، اإلــى جانــب الفنــون النّثريـّـة  أندلســّيون بالنّثــر الفنـّـّي؛ حيــث ازدهــرت الّرســائل ال�   ُعنــَي ال�

ــم ُيغفــل  ــن يقظــان(، كمــا ل ــل قّصــة )حــّي ب ــن ُطَفي ــع(، واألّــف اب ــع والّزواب ــَهيد رســالة )التّواب ــن ُش ال�أخــرى، فاألّــف اب

أندلســّيون التَّاأليــف فــي مجــال�ت الحيــاة العلميَّــة والفكريَّــة المتنوعــة. ال�
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   نفّكر:

م�رات: خ�مسً�- عصر الّدول وال�إ

هــذا  ُســّمي  لــَم 

العصــر عصــَر الّدول 

مــ�رات؟ وال�إ

حدوده الزَّم�نيَّة:

يمتــّد هــذا العصــر مــا بيــن ســنة )4٨٨هـــ(، وســنة )69٠هـــ(، ويشــمل ُحكــم   

المماليــك.  حكــم  مــن  وفتــرة  اأيّــوب،  وبنــي  َزنْكــي،  اآل 

عر للاأحداِث: مواكبُة الشِّ

ليبيَّــة المتكــّررة الّتــي اأّدت اإلــى احتــلال معظــم بــلاد  تُعــّد الحمــلات الصَّ  

ــون القــدس ســنة  ســلامّية فــي هــذا العصــر؛ فقــد احتــلَّ الّصليبّي ــت بالبــلاد ال�إ الّشــام ومصــر، اأخطــر ال�أحــداث الّتــي األمَّ

)49٢ هـــ(، ثــمَّ قــام الســلاطين والقــادة بجهــود لتوحيــد بــلاد المســلمين، تمهيــداً ل�ســترداد القــدس، وســّجلوا انتصــارات 

َجهــا صــلاح الّديــن بانتصــاره فــي حطّيــن، وفتــح بيــت المقــدس ســنة )5٨٣ هـــ(. عظيمــة َتوَّ

ل الوقائــع تســجيلاً اأمينــاً، كمــا يظهــر فــي كتــاب اأبــي شــامة  ــلاطين، وســجَّ وواكــب ال�أدب جهــود القــادة والسَّ  

والّصلاحّيــة(.  النّوريّــة  الّدولتيــن  اأخبــار  فــي  )الّروضتيــن  المقدســّي 

اأبرز الشعراء:

كان من اأبرز شعراء هذا العصر ابن القيسرانّي، والعماد ال�أصفهانّي، وابن الّساعاتّي، والِجْليانّي.  

عريَّة: ال�أغراض الشِّ

ــة، والّشــعر  ــاُء المــدن، والمدائــح النَّبويَّ ــي طرقهــا الّشــعراء فــي هــذا العصــر رث مــن اأهــّم ال�أغــراض الجديــدة الّت  

ألغــاز. وال� ال�أحاجــي  وشــعر  والفكاهــة،  عابــة  الدُّ وشــعر  ال�جتماعــّي،  النَّقــد  وشــعر  الّصوفــّي، 

النَّثر الفنّّي:

اتيَّــة  ــَير الذَّ أدبــاء فــي الخطابــة والّرســائل، والسِّ ر  النَّثــر الفنـّـّي، بشــكل ملحــوظ فــي هــذا العصــر؛ حيــث بــرع ال�        تطــوَّ

د  ــعبّي، وتــدلُّ هــذه الفنــون النّثريّــة علــى غنــى ثقافــة اأدبــاء هــذا العصــر، وتعــدُّ والمذكِّــرات، والمقامــات، والَقصــص الشَّ

ــاع؛  ســلامّي مــن الضي ــّي وال�إ ــراث العرب ــاع التُّ ــة. كمــا ظهــر علمــاء مســلمون حرصــوا علــى عــدم ضي مشــاربهم الثَّقافيَّ

لــة، تشــمل األوانــاً عديــدة مــن المعــارف فــي  ــة، فاألّفــوا مصنَّفــات جامعــة مطوَّ أمَّ نتيجــة الكــوارث المتتاليــة الّتــي مــّرت بال�

موضــوع معيَّــن، ُعرفــت باســم الموســوعات، مثــل: )لســان العــرب( ل�بــن منظــور، و)معجــم البلــدان( لياقــوت الحمــوّي.
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س�دسً�- العصر العثم�نّي:

تسميته وحدوده الزَّم�نيَّة:

ــلطان عثمــان بــن اأرطغــرل، الَّــذي اأّســس اإمــارة بنــي عثمــان. وامتــّد  تُنســب الّدولــة العثمانّيــة اإلــى مؤّسســها السُّ  

- 1917م(. )1516م  بيــن  مــا  العربّيــة  للبــلاد  العثمانــّي  الحكــم 

عوامل تراجع ال�أدب في العصر العثم�نّي:

واويــن والمخاطبــات، وغلبــة  تراجــع ال�أدب الفصيــح فــي هــذا العصــر؛ لشــيوع اللُّغــة التركّيــة فــي المراســيم والدَّ  

ــة علــى ال�أســاليب، واإهمــال الّســلاطين العثمانّييــن الّشــعراَء، وعــدم تقريبهــم منهــم؛ فاضُطــرَّ كثيــٌر منهــم  ناعــة اللَّفظيَّ الصِّ

ّهــان، والكّحــال. ومــن اأهــّم  ناعــات، فــكان بينهــم الــوّراق، والجــّزار، والدَّ اإلــى كســب معيشــتهم عــن طريــق الِحــَرف والصِّ

ــّي. ــن النَّقيــب الحســينّي، والّصنعان شــعراء هــذا العصــر: اب

التَّقويم:
جابة الّصحيحة لما ياأتي:- 1 نختار ال�إ

أندلس عن شعراء المشرق؟ اأ- ما الفّن الَّذي امتاز به شعراء ال�

٣- الموّشحات.          4- الغزل.    1- الوصف.    ٢- المدح.   

أيوبّي بيت المقدس؟ ب- متى فتح صلاح الّدين ال�

٣- 56٠ هـ.         4- 5٨٣ هـ.    1- 49٢ هـــ.    ٢- 5٣٨ هـ.  

آتية اأسماؤهم؟ عراء ال� مارات من الشُّ ج- َمِن الّشاعر الَّذي ينتمي اإلى عصر الّدول وال�إ

   1- ابن القيسرانّي.    ٢- ابن زيدون.           ٣- حّسانة التّميمّية.        4- الّصنعانّي.

نلّخص دور الّشعراء الجاهلّيين في تصوير حياة العرب ال�جتماعّية والّدينّية.- ٢

سلام.- ٣ سلام في تطّور ال�أدب في صدر ال�إ نبّين اأثر ال�إ

ح ذلك.- 4 أمويّين اتّجاه شعرّي خاّص، نوضِّ برَز في كّل بيئة زمن ال�

ر الحضارّي في تطّور ال�أدب في العصر العّباسّي؟- 5 ما اأثر التَّطوُّ

مارات.- 6 نعّدد اأربعة من ال�أغراض الّشعرية الَّتي سادت في عصر الّدول وال�إ
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تراجع ال�أدب الفصيح في العصر العثمانّي، نعلّل ذلك.- 7

آتية اإلى اأصحابها: التّوابع والّزوابع، لسان العرب، الّروضتين في اأخبار الّدولتين.- ٨ ننسُب الكتب ال�

ال�أنشطة:
نجاز الخاّص بكّل منّا: آتيين، وننّفذه، ونعرضه على زملائنا، ثّم نضّمه اإلى ملّف ال�إ نختار واحداً من النّشاطين ال�

أدبيــة يســاعدنا فــي  1- بال�عتمــاد علــى مــا ورد فــي المدخــل، ومــا لدينــا مــن مخــزون ثقافــّي، نبنــي جــدول�ً للعصــور ال�

آتــي:   بنــاء مخطّــط اإدراكــّي علــى النّحــو ال�

الفترة العصر
الزّمنّية

اأهّم ال�أغراض اأبرز الّشعراء
الّشعرّية

اأهّم الفنون النّثرّية

الج�هلّي

سلام صدر ال�إ

ال�أموّي

العّب�سّي

)ال�أندلسّي(

م�رات الّدول وال�إ

٢- نختار شاعراً من عصور ال�أدب العربّي القديم، ونكتب تقريراً عن فّن شعرّي تمّيز به.
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الوحدة األولى

المعلَّقـــــــــــــــ�ت

مفهوم المعلَّق�ت.

اأسم�ؤه� المتعّددة.

عدده� واأصح�به�.

من معلَّقة عنترة بن شّداد.
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المعلَّق�ت

اشــُتهرت فــي العصــِر الجاهلــّي بعــض القصائــِد الّتــي َوجــَدْت مكانــًة عظيمــًة فــي ذائقــِة الجاهلّييــن، وكاَن لهــا   

أدبّيــِة الّلاحقــة، حتـّـى العصــِر الحديــِث.  تاأثيُرهــا الَجِلــيُّ علــى الّشــعر الجاهلــّي، كمــا تاأثـّـر بهــا كثيــٌر مــْن شــعراِء العصــوِر ال�

ــات(.  ــُد باســم )المعلَّق ــذِه القصائ ــت ه ــد ُعِرَف وق

َيْت بهذا ال�سِم؟ وم� ال�أسم�ء العديدة الَّتي اأطلقت عليه�؟  وكم عدُده�؟ ومْن اأصح�ُبه�؟   فم� المعلَّق�ت؟ ولم�ذا ُسمِّ

مفهوُم المعلَّق�ت:
طــاِر العــامّ لمنهــج بناء القصيــدة الجاهلّية.  قصائــد جاهليَّــة، امتــازت بطولهــا وجودتهــا، وكاَن لهــا تاأثيــٌر واضــٌح فــي رســِم ال�إ  

ــا. ــِة المشــرَّفة؛ لجوَدتِه ــتاِر الكعب ــى اأس ــْت عل ــا ُعلّق ــى اأنَّه ــار اآخــرون اإل ــِب، واأش ــاِء الّذه ــْت بم ــا كُِتَب ــن اأنّه ــض الباحثي وروى بع

اأسم�ؤه� المتعّددة:
ــواَل،  ــبَع الطِّ ــد، والّس ــى القلائ ــموَط بمعن ــّمْوها: السُّ ــات، فس ــى المعلَّق ــة عل ــماًء مختلف ــعر اأس ــَق رواُة الشِّ اأطل  

والمطــّول�ِت، والّســبعّياِت، والمشــهوراِت. غيــَر اأّن )المعلَّقــات( هــي التَّســميُة الّتــي شــاَعْت، واشــُتهرت اأكثــَر مــن غيِرهــا 

ــّرواة. ــِم ال ــد ُمعظ عن

واســتنَد الــرُّواُة وشــارحو المعلَّقــات ومؤرِّخــو ال�أدب العربــّي اإلــى معاييــَر مختلفــٍة، جعَلْتهــم يســتخدمون اأســماًء   

عديــدة لهــا: 

ــموط، وجعــَل مكانَتهــا بيــَن القصائــد بمكانــِة القــلادة الّتــي  ؛ فســّماها السُّ 1- فمنهــم مــن اعتمــَد معيــار الجمــاِل الفنّــيِّ

تتزيّــُن بهــا الفتــاة. 

ْبعّيات.  ٢- ومنهم من اعتمَد عدَدها؛ فسّماها السَّ

٣- ومنهم من اعتمَد صفَة الطّول فيها؛ فقاَل هَي المطّول�ت. 

4- ومنهم من اعتمَد عدَدها وطولَها معاً؛ فاأطلَق عليها الّسبَع الطِّواَل. 

5- ومنهم من اعتمَد شيوَعها وشهرتها؛ فسّماها المشهورات.

بات. 6- ومنهم من اشتّقها من الّذهب، الَّذي كُتَبت بمائِِه بحسِب بعض الّرواة؛ فسّماها الُمَذهَّ

ها مــن التَّعليــق؛ حيــُث اأشــيَع اأنَّهــا ُعلِّقــت علــى اأســتاِر  7- اأّمــا مــن ســّماها المعلَّقــات، وهــي التَّســمية الّشــائعة، فلعلَّــه اشــتقَّ

ها مــن الِعْلــق بمعنــى النّفيــِس اأو النـّـادر. الكعبــِة المشــرَّفة، اأو لعلَّــُه اشــتقَّ
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عدده� واأصح�ُبه�: 
مثَلمــا تناقــَل الــّرواُة اأســماًء عديــدة للمعلّقــات، تناقلــوا روايــاٍت مختلفــًة حــوَل   

عدِدهــا واأصحابهــا، فمنهــم مــن جعَلهــا َعْشــَر قصائــَد، ومنهــم مــن جعَلهــا َســْبعاً. ثُــّم 

ــبعة، اأو اأصحابهــا الَعْشــرة، غيــَر اأنَّ الّشـــائع والمتواتــر لــدى  اختلفــوا فــي اأصحابهــا السَّ

ــُن العبــِد،  ــُة ب ــا َســْبُع قصائــَد، واأصحاُبهــا هــم: امــرُؤ القيــِس، وَطَرَف ــّرواة اأنّه ُمعظــِم ال

وُزهيــُر بــُن اأبــي ُســلمى، وعنتــرُة بــن شــّداد، وعمــُرو بــُن كُْلثــوم، والحــارُث بــُن ِحلِّــزَة 

ــُن اأبــي ربيعــَة. ــُد ب ، ولبي الَيْشــُكِريُّ

   نفّكر:

بعــِض  علــى  ب�ل�عتمــ�ِد 

درجــت  الّتــي  التَّســمي�ِت 

مــ�  النّــ�ِس،  األُســِن  علــى 

ــ�ِت؟ العــدُد المرّجــُح للمعلّق

التَّقويم:
جابة الّصحيحة لما ياأتي: 1- نختار ال�إ

موط؟  اأ- لَِم ُسّميت المعلّقات بالسُّ

4- لشيوعها وانتشارها. ٣- لعددها.    ٢- لطولها.         1- لجمالها.   

آتية اأسماؤهم ليس من اأصحاب المعلَّقات؟ عراء ال� ب- اأّي من الشُّ

   1- امرؤ القيس.         ٢- عنترة بن شّداد.         ٣- زهير بن اأبي سلمى.     4- ُعروة بن الورد.

٢- نعّرف المعلَّقات.

٣- تعدَّدت اأسماء المعلَّقات على األسنة الرُّواة: 

اأ- نذكُر ثلاثَة اأسماء لها.  

ب- نعلِّل سبَب التَّسمية في كلٍّ من ال�أسماء الثّلاثة.  

وايات انتشاراً. 4- نسّمي شعراء المعلَّقات َوفق اأكثر الرِّ
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من معلَّقة عنترة بن شّداد

ــــمـــي             َوِعمــي َصبـاحــــاً داَر عْبلــَة واْســَلمي  1- يـــا داَر َعْبـــــلـــَة بِالِجــــــواِء َتكلَـّ

ِم أْقضـِـــــَي حاَجــــَة المـُـَتــَلـــوِّ ٢- َفَوَقْفـــــُت فيـــــــها ناَقــــتي وَكــــاأنَّهـــــا         َفـــَدٌن ل�

ــِم ّمـــاِن َفالمـُــَتـــَثلَـّ ٣- وَتُحــــلُّ َعبَلــُة بِالِجــــــواِء واأْهــلُنــــــــا           بالَحــــــْزِن َفالصَّ

ـَـــــــِم 4-ُحّييَت مــــن َطَلــــــٍل تقـــــاَدَم عهـــُدُه          اأقـــــوى واأْقَفــــَر بعــــــَد اأمِّ الَهْيـث

____________      

5- ولقـــــــْد َذَكْرتُـــــــِك والّرمــــاُح نواهــِـــٌل               منـّـي وبيــُض الِهْنــِد َتْقُطــُر ِمــْن َدمــي

ِم أنّــــــها          لَمَعـــْت َكبــــارِق َثْغـــــِرِك الُمــــــَتَبسِّ ـَـــَوِدْدُت تقبيــــــَل الّسيوِف ل� 6- ف

____________       

ــــِم 7- لـّما َراأْيُت الَقـــــْوَم اأْقَبــــَل َجْمـــــُعُهْم           َيَتـذاَمــــروَن َكــــــَرْرُت َغْيــــــَر ُمَذمَّ

أْدَهـــِم ــــهـا          اأْشطـــاُن بِْئـــــــــٍر في لَبــــــاِن ال� مــــاُح كاأنَـّ ٨- َيْدعــوَن َعْنَتـــــــــَر والرِّ

ِم 9- ما ِزلْـُت اأْرميـــــــِهْم بِثُـــْغَرِة نَْحـــــــــِرِه          ولَبـــانِـــِه َحتّـــــى َتَســْرَبــــــَل بِالــدَّ

ــِم ــَرٍة َوَتَحْمُحـ ــيَّ بَِعْبـ ــا اإِلَــــــ ــِه              وَشـكـــ ــنا بَِلبانِــــ ــِع الَقــ ــْن َوْقـــ ــاْزَورَّ ِمــــ 1٠- َفـ

11- لو كاَن َيْدِري ما الُمحـاَوَرُة اْشَتكى              َولَـــكاَن لَــْو َعِلــَم الــكلاَم ُمكلِّمـــــي

ــَر اأْقـــِدِم 1٢- ولَقـْد َشفى نَْفسي َواأْذَهَب ُسْقَمهـا          قيـــــــُل الَفـــواِرِس َوْيــَك َعْنَت

في ظلال النَّّص:

الِجواء: اسم مكان. 
ِعمي: انَْعمي.

َفَدن: َقْصر.
م: الُمْنتِظر، وهو الّشاعر  الُمتلوِّ

نفسه.
ان والُمَتَثلَّم: اأسماء  مَّ الَحْزن والصَّ

اأماكن.
اأقوى واأقفر: خلا.

اأمُّ الَهْيثم: كنية عبلة.
نواهٌل: شاربٌة ومرتوية.

يوف الهنديَّة. بيض الهند: السُّ
الثَّْغر: الفم.

يتذامرون: يحّض بعضهم بعضاً 
على القتال.

كررُت: هجمت.
ُمذّمم: مذموم.

اأشطان: مفردها َشَطن، وهي 
الِحبال.

در. اللَّبان: الصَّ
ال�أدهم: ال�أسود، ويقصد 

حصانه.
تسربَل: تغطّى جسُده.

ازوّر: ماَل.
ويَك: اسم فعل بمعنى هّيا.

الّش�عر: 

ــَد ومــاَت قبــَل  ، فــارٌس مــن فرســاِن العصــِر الجاهلــّي، وشــاعٌر مــن فحــوِل زمانــه، ُولِ عنتــرُة بــُن شــّداٍد العبســيُّ  

ــَع شــّداداً اإلــى  مــاِء؛ مــا دف ــاء ال�إ ــرُف باأبن ــِت العــرُب ل� تعت ــفلى. وكان ــَب بالفلحــاء؛ لشــقٍّ فــي شــفته السُّ ســلاِم. ولُّق ال�إ

اســترقاِق ابِنــِه، وعــدِم اإلحاِقــِه بنســبِه. وبقــَي عنتــرُة ُمســتَرقّاً اإلــى اأن اأغــاَرْت قبيلــُة َطــْيء علــى قبيلــِة َعْبــس، وكاَدت تفتــك 

ــّر. عندئــٍذ  بهــا، فصــاَح شــّداٌد بعنتــرَة قائــلاً: يــا عنتــرُة، كُــّر. فاأجاَبــُه: العبــُد ل� ُيحســن الَكــرَّ، واإنَّمــا ُيحســن الَحْلــَب والصَّ

ــُة لَعبــس.  ــرَّ واأنــت ُحــّر، َفَكــرَّ، فكانــت الَغَلب قــاَل لــه اأبــوه: كُ
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المن�سبة: 

ــى  ــٌد اأســوُد، فقــال هــذه القصيــدة رّداً عليــه، وفيهــا يتغنّ ّــُه عب ــُد قــوَل الّشــعر، واأن ــرَة باأنّــه ل� يجي ــَر رجــٌل عنت عّي  

عبلــَة. عّمــِه  بابنــِة  ويتغــّزل  بفروســّيته، 

حول النَّّص: 

اأْرَســِت المعلَّقــات التَّقاليــد العاّمــة للقصيــدة الجاهلّيــة، وهــي تقاليــُد تُبرُزهــا معلَّقــة عنتــرة بجــلاء؛ فالّشــاعر يبــداأ   

أماكــن  ــم فيهــا، وال� أماكــن الَّتــي كانــت تقي ــة بعــَد رحيلهــا، ويذكــر ال� ــة يقــُف فيهــا علــى اأطــلال المحبوب بمقّدمــة طللّي

الجديــدة الَّتــي رحلــت اإليهــا، كّل ذلــك باألفــاظ جزلــة قويـّـة، وُصــَوٍر شــعريّة مســتوحاة مــن بيئــة العصــر الجاهلــّي الرَّعويـّـة.  

ــوت  وموضــوع النَّــّص يتمحــور حــول الفخــر، والفروســيَّة، والتَّغــزُّل بعبلــَة، يقّدمــه الّشــاعر مســتعيناً بعنصــَري الصَّ  

مــاح بحركــة ســريعة علــى  والحركــة، اللَّذْيــن يظهــران فــي اللَّوحــة الفنِّيَّــة الّتــي رســمها الّشــاعر لحصانــه، حيــث تتســاقط الرِّ

نَْحــر حصانــه، فكاأنَّهــا اأشــطان البئــر، فيئــنُّ الحصــان تحــت وقعهــا، ويشــكو بَعْبــرٍة وَتَحْمُحــم، ثــّم يــزَورُّ مــن وقــع الّرمــاح. 

نســانيَّة النَّبيلــة فــي علاقتــه بحصانــه.  ــّص روَح عنتــرَة، ومشــاعره ال�إ كمــا ُيظِهــُر النَّ

 

         المن�قشة والتَّحليل:

1- ُبِنيت القصيدة على ثلاثِة محاوَر رئيسٍة، نبّينها.

٢- نصُف دياَر عبلَة بعَد رحيلها، َوفق ما ورد في النّّص.

٣- ما الَّذي كاَن ُيعّزي عنترَة ويسّري عنُه رغَم شّدِة المعركِة؟

4- ركّز الّشاعر على ذكر ال�أماكن، فما علاقُة المكان بالمحبوبة؟

5- ُيظهُر البيتاِن: الخامُس والّسادُس ِدل�لًة نفسّيًة عميقًة حوَل حبِّ عنترَة لعبلَة، نوّضح ذلك.

ّياً، مستوًحى من البيئِة الجاهلّية، نوّضُح ذلك من خلاِل البيت الثّامن. 6- كاَن التَّشبيُه عنَد شعراِء الجاهلّيِة حسِّ

7- وظّف الّشاعر عنصر الحركِة في النَّّص: 

د موطنه. اأ-  نحدِّ  

عريَّة. ب- نبيِّن دوَره في رسِم الّصورة الشِّ  

٨- جّسَد الّشاعر فكرة الرِّفق بالحيوان، الّتي تنادي بها بعض الجمعّيات في الوقت الحاضر، نوّضح ذلك من  
    خلال علاقته بحصانه. 

لاح الواردة في النَّّص. ة بالسِّ ألفاظ الخاصَّ 9- ننظِّم حقلاً دل�لّياً بال�
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ال�أنشطة:
نجاز الخاّص بكّل منّا: آتيين، وننّفذه، ونعرضه على زملائنا، ثّم نضّمه اإلى ملّف ال�إ نختار واحداً من النّشاطين ال�

ــل )ازورَّ(  ــى الفع ــن معن ــط بي ــى المعجــم، ونرب ــود اإل ــي وصــِف الحصــاِن، نع ــُل )ازورَّ( ف ــرة الفع ــة عنت ــي معلَّق 1-  ورَد ف

ــّزور. وشــهادة ال

ْوَزنــّي، والتّبريــزّي(، اأو غيرهمــا، ونكتــُب مطالــع المعلَّقــات الّســبع،      ٢- نعــوُد اإلــى اأحــد شــروح المعلَّقــات، مــن نحــو: )الزَّ

مــلاء. ونقرؤهــا علــى الزُّ



١٨

مفهوم الوصف وموضوع�ته.

وصف اللَّيل ل�مرئ القيس.

وصف قصري المتوكِّل )الّصبيح والمليح( للبحترّي.

الوحدة الّثانية
فـــــــّن الوصف
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موضوع�ت الوصف: 

ر فيــه الّشــاعر بيئتــه بعناصرهــا المختلفــة؛ ولهــذا ركَّــز  الّشــعراء علــى وصــف   اأبلــُغ الوصــف لــدى النُّّقــاد مــا صــوَّ  

ــماء ومــا فيهــا مــن نجــوم وكواكــب،  أنهــار والبــرك، والجبــال، والّســهول والفيافــي ومــا فيهــا مــن نبــات وحيــوان، والسَّ ال�

ــة. ــن مظاهــر الطَّبيع ــك م ــر ذل ــار، وغي ــل والنَّه ــوا اللَّي كمــا وصف

تطوُّر فّن الوصف:

ّن الوصــف  ــاإ ــا، ف ــاً بوصــف الّصحــراء وحيوانه ــّي مولع ــاإذا كان الجاهل ــرب، ف ــاة الع ــّور حي ــّور الوصــف بتط تط  

أندلــس، ومــا فيهــا مــن بــرك  أمويّيــن والعّباســّيين، والقصــور الّتــي بناهــا اأمــراء ال� امتــّد ليشــمل القصــور التــي ُشــّيدت زمــن ال�

وبســاتين.

وقــد جــاء فــّن الوصــف فــي اإط�ريــن: فمنــه مــا كان ممتزجــاً مــع غيــره مــن الموضوعــات فــي القصيــدة نفِســها،   

ومنــه مــا كان فنّــاً مســتقّلاً بذاتــه لــم ُيْقَصــْد شــيٌء ِســواه.

التَّقويم:
1- نعّرف الوصف.

٢- نذكر اأربعة موضوعات تناولها فّن الوصف.

٣- تطّور الوصف بتطّور حياة العرب، نوّضح ذلك.

   نفّكر:

   نفّكر:

فّن الوصف

نفــرِّق بين المــدح والهج�ء، 

مــن جهــة، والمــدح والفخــر 

مــن جهــة اأخرى.

ال�أدب  دارســو  اأرجــَع  لِــَم 

ــعر  الشِّ فنــون  العربــّي 

جميَعهــ� اإلــى فــنِّ الوصف؟

عــت موضوعاتُــه، فــكان مــن بينهــا:  ــعر العربــّي وتنوَّ تعــدَّدت اأغــراض الشِّ  

نســان  المــدح، والهجــاء، والفخــر، والتغــزُّل بالمحبوبــة، وتصويــر المعــارك، ورثــاء ال�إ

ــذه  ــع ه ــى جمي ــى عل ــر اأّن الوصــف طغ ــك، غي ــدن والممال ــات والم ــوان والنّب والحي

أغــراض، فــلا تــكاد قصيــدة تخلــو منــه. ال�

عر العربّي القديم؟  فم� الوصف؟ وم� الموضوع�ت الَّتي تن�وله� في الشِّ

مفهوُم الوصف:

ــه  ــامع، كاأنَّ ــى ذهــن الّس حضــاره اإل ــه؛ ل�إ ــيء وهيئت الوصــف شــرح حــال الشَّ  

القيروانــّي. رشــيق  ابــن  النّاقــد  قــال  كمــا  بــه،  يشــعر  اأو  يــراه 

وَيْرِجُع كثيٌر من الّشــعر مهما كان غرضه اإلى باب الوصف، فهو ســّيد ال�أغراض   

ــا.  ــعريَّة جميعه الشِّ
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وصف الّليل ل�مرئ القيس

َعَليَّ بِاأنْــــــــــواِع الُهمــوِم لَِيْبَتلي 1- َولْيٍل َكَمْوِج الَبْحِر اأْرخى ُسدولَُه     

َواأْرَدَف اأْعجـــــــــازاً َوناَء بَِكْلَكِل ٢- َفُقْلُت لَُه لَّمـــــــــا َتَمطّى بُِصْلِبِه   

ْصباُح ِمْنَك بِاأْمَثِل بُِصْبٍح وما ال�إ ٣- األ� اأيُّهـــا اللَّْيُل الطَّويُل األ� انَْجِل   

بُِكلِّ ُمغــــار الَفتل ُشدَّت بَِيْذُبِل 4- َفيا لََك ِمْن لَْيٍل َكاأنَّ نُجوَمـــــــــُه   

باأْمراِس َكتّـــــاٍن اإلى ُصمِّ َجْنَدِل 5- َكاأنَّ الثُريّا ُعلَِّقْت ِمْن َمصـــاِمهـا   

تارة. سدول: مفردها َسْدل، وهو السِّ
يبتلي: يختبر ما في نفسي.

. تمطّى: امتدَّ
ُصلبه: متنه وظهره.

اأعجاز: مفردها َعُجز، وهو مؤّخر 
الحيوان.

ناَء: بُعَد. 
الكلكل: الّصدر.
انجِل: انكشْف.

اأمثل: اأحسن.
ديد الفتل.  الُمغار: الشَّ

َيْذُبل: اسم جبل.
المصام: المكان الَّذي ثُبِّتت فيه.

اأمراس: مفردها َمَرس، وهو الحبل.
ُصّم جندل: الحجارة التي تعيق 

مجاري الماء.
في ظلال النَّّص:

الّش�عر: 

ُيَعــدُّ امــرؤ القيــس مــن اأعــلام الّشــعر الجاهلــّي، وهــو مــن اأصحــاب المعلَّقــات، قُِتــل والــده )ُحْجــر( علــى يــد قبيلــة   

بنــي اأَســد؛ مــا اضطــرَّه اإلــى اأن يحمــل دمــه وثــاأره، فلجــاأ الّشــاعر اإلــى قيصــر؛ لُِيعيَنــه علــى اســترداد ُمْلكــه. وقــد اأهــِدَي 

ــروح. ــذي الُق ــب ب ــده ومــات؛ فلُّق ــرََّح ِجل ــاً مســموماً؛ فتق ثوب

المن�سبة: 

ــرب والطَّــَرب، وبعــد مقتــل والــده ضاقــت بــه  يــد، ولَيَلــه فــي الشُّ كان امــرؤ القيــس ُيْفنــي نهــاره فــي اللَّهــو والصَّ  

نيــا وهــو يطــوف البــلاد باحثــاً عــن نجــدة اأو ُمعيــن، وفــي ِخَضــّم حالــة التِّيــه فــي طلــب النُّْصــرة والعــون، َقــَرَض معلَّقتــه  الدُّ

ل�ً بمحبوبتــه، ووصــف اقتحامــه ال�أخطــار مــن  ــمَّ اأســهب متغــزِّ متهــا علــى ال�أطــلال ِوقفــًة طويلــة، ث ــي وقــف فــي مقدِّ الّت

ــا. ــيَّته اأمامه ــه وفروس ــا مســتعرضاً بطولت اأجله

حول النَّّص:  

ر مــن خلالــه اآل�مــه واأحزانــه، وينقــل همومــه وقلقــه  أبيــات مشــاعره علــى اللَّيــل، ويصــوِّ ُيْســِقُط الّشــاعر فــي هــذه ال�  

واضطرابــه. فاللَّيــل ثقيــل ثقــل الهــّم علــى نفســيِّة الّشــاعر. ويعمــد الّشــاعر اإلــى توظيــف عنصــر اللَّــون فــي تصويــر حالتــه 

ــاة  بــراز عمــق المعان ؛ ل�إ ــه مــن حــروف المــدِّ النَّفســيَّة، مــن خــلال اســتدعاء اللَّيــل القاتــم.  كمــا يكثــر الّشــاعر فــي نصِّ

ــم واســتمراره. أل ــداد ال� ــداد هــذه الحــروف يوحــي بامت ــده؛ فامت ــل وال ــه بعــد مقت ــي تنتاب النَّفســيَّة الّت
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المن�قشة والتَّحليل:  

1- ما الفكرُة التي تضّمنها النّّص الشعرّي؟

٢- علاَم تدلُّ العبارة الّشعريّة: )بكّل ُمغاِر الفتِل ُشّدْت بيذبِل(؟

٣- نوّضح الّصورة الّشعريّة في قول الّشاعر: 

باأمراِس كتّاٍن اإلى ُصمِّ َجندِل          كاأّن الثُّريّا ُعلّقْت من َمصاِمها    

ح اأثر الحالة النّفسّية على كيفيَّة الّشعوِر بالّزمن من خلال ما ورد في النّّص. 4- نوضِّ

5- نبّين القيمة الفنّـّية ل�ستخدام الّشاعر حروَف المّد في نحو: اأرخى، سدول، ليبتلي، تمطّى... 

ح ذلك. 6- وظَّف الّشاعر اللَّون توظيفاً فنِّّياً في تصوير حالته النَّفسيَّة، من خلال استدعاء اللَّيل، نوضِّ

نجليزّي )بيرسي شيلي( له في قوله: 7- نوازن بين وصف امرئ القيس للَّيل، ووصف الّشاعر ال�إ

بسرعة تمشَّ يا طيَف اللَّيل   

على الموجِة الغريبة، واأسرْع  

باب رقيِّ المغموِر بالضَّ اأسرع من الكهف الشَّ  

حيث تنِسُج طيلَة النَّهاِر اأحلاَم الفرِح والخوف  

فانَشْط يا ليُل  

وليكْن هرُبَك سريعاً.   
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: اكتمل. اْسُتِتمَّ
المغنى: المنزل.

تكبو: تسقط.
ِونَْيٍة: تعب.
َساآم: ملل.

العباب: معظم الّسيل.
الحسام: الّسيف.

بيح والمليح( للبحترّي  وصف قصَري المتوكِّل )الصَّ

َفْهــــَو َمْغنى اأنٍْس وداُر ُمقــــــاِم بيُح في َخْيِر وْقٍت    1- واْسُتِتمَّ الصَّ

ــــــلامِ  ـــــــِطُق َحّيـاُه ُمْعِلناً بالسَّ )م(  ٢- ناِظــــٌر ِوْجَهَة المليِح َفَلْو يِْنــــ 

َك َفِمْن ضاِحٍك وِمْن َبّســــــاِم )م(  ٣- األِْبســا َبْهَجـًة وقـــــــاَبَل ذا ذا 

اأْفَرطا في الِعنــــــاِق وال�لِْتـــــزاِم 4- كالُمِحبَّْيِن لَْو اأطاقــا الِْتقــــاًء  

)م(      ـــــِه َفتْكبـــو ِمْن ِونَْيـــٍة وَســـاآم يُح َجْرَيها بيَن قُْطَرْيــ  5- تُْنِفُذ الرِّ

قيِل الُحســاِم أبيِض الصَّ )م(    ــماِء كال� 6- ُمْسَتِمدٌّ بَِجْدَوٍل ِمْن ُعباِب الــــ  

راَء األَْقْت عَلْيِه ِصْبَغ الرُّخـــــاِم )م(    َط الِبْرَكَة الَخْضـــ  7- فاإذا ما َتَوسَّ

يْخَدُع الَعْيَن وْهَو ماُء َغمــــاِم ـَراُه َكاأنَُّه مــــاُء َبْحـــــــــٍر   ٨- َفتــــــ

في ظلال النَّّص:
الّش�عر: 

  الُبحتــرّي شــاعٌر عّباســّي، ولــد ســنة ٢٠6هـــ، واتّصــل بعــدد مــن الخلفــاء العباســيين، منهــم المتــوكِّل؛ فنــال منزلــة 

ـي ســنة ٢٨4هـــ.    عاليــة لديــه، واأصبــح شــاعر القصــر، وتوفِـّ

المن�سبة:

ًرا قصَريــه )الّصبيــح  أبيــات فــي قصيــدة َمــَدَح فيهــا الُبحتــرّي الخليفــة العّباســّي المتــوكِّل، مصــوِّ وردت هــذه ال�  

لمليــح(. وا

حول النَّّص: 

ــث انتشــرت القصــور والبســاتين  ــّي؛ حي ــي العصــر العّباس ــّور الحضــارّي ف ــب التّط ــن جوان ــاً م ــّص جانب يصــّور النّ  

ــعر؛ فانتشــرت الزَّخرفــة اللّفظّيــة، وتوّســعت  ر مــلازم فــي الشِّ والبــرك، وغيرهــا مــن مظاهــر الحضــارة؛ مــا اأّدى اإلــى تطــوُّ

وال�أســاليب. أوزان  ال� وتعــّددت  الّشــعريّة،  أغــراض  ال�

أنســنة؛ فالشــاعر يصــف قصــَري المتــوكِّل ببراعــة، ويجعــل كّلاً منهمــا اإنســاناً يحــّس    وتتجلـّـى فــي النَّــّص ظاهــرة ال�

ــعرية.  ويعشــق، ويريــد معانقــة ال�آخــر؛ مــا اأضفــى بعــداً جمالّيــاً علــى الّصــورة الشِّ

ول� يغيــب عــن الّشــاعر ال�ســتعانة بعنصــَري اللّــون والحركــة فــي رســم الّصــورة؛ حيــث يبــدو القصــر واســعاً كبيــراً   

ضاحــكاً، تجــري بيــن جانبيــه الّريــاح، فتتعــب، ويصيبهــا النّعــاس؛ ل�تّســاع المســافة بينهمــا. كمــا يبــدو مــاء الجــدول اأبيــض 

ــون الّرخــام. ــع ل ــى م ــى ال�أخضــر، وتماه ــه اإل ــة تحــّول لون ــى البرك ــى اإل ذا انته ــاإ ــول، ف كالحســام المصق
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 المن�قشة والتَّحليل:

1- نحّدد الفكرة الّتي تضّمنها النّّص.

أّول؟ ٢- بَم وصَف الّشاعُر قصر )الّصبيح( في البيت ال�

ألفاظ الّتي تدّل عليهما. ٣- وظّف الّشاعر عنصَري اللّون والحركة في رسم صوره، نستخرج ال�

4- صّور الّشاعر قصَري المتوكِّل عاشَقين، نوّضح ملامح هذه الّصورة.

5- كاَن الُبحترّي مولعاً بتصوير الحضارة في شعره، ندلّل على ذلك من خلال النَّّص. 

6- نكتُب فقرًة، نصُف فيها قصَري المتوكّل، مستعينين بما ورَد في النّص.

نجاز الخاّص بكّل منّا: ننّفذ النّشاط ال�آتي، ونعرضه على زملائنا، ثّم نضّمه اإلى ملّف ال�إ

ــة بيــن صــورة اللَّيــل عنــده، وصورتــه عنــد اأبــي العــلاء  نعــود اإلــى نــّص امــرئ القيــس فــي وصــف الّليــل، ونعقــد موازن

المعــرِّّي فــي قولــه:

ُرّب ليٍل كاأنّه الّصبُح في الُحْسـ    )م(     ـِن واإن كاَن اأْسوَد الطّيَلســـــاِن  

َوَقَف النّْجُم ِوْقَفــــَة الَحــــــْيراِن قد َرَكْضنــــا فيه اإلى اللّْهــــِو لّما             

نْـــــــ   )م(     ــِج عليها قلائِـــــــٌد ِمن ُجمـاِن ليلتي هـــــذه َعروٌس من الزَّ  

أْمــــِن َعْن فؤاِد الَجبـاِن َهَرَب ال� َهَرَب النّـــــــــْوُم عن ُجفونَي فيها      

فُهمــــــــــا للــــــــــَوداِع ُمْعَتِنقاِن وكاأّن الِهلاَل َيْهـــــــــوى الثُّريّـــــــا        

ال�أنشطة:
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اأَقّيُم ذاتي

تعلّمت في هذه الوحدة:

النّت�ج�ت

مستوى التّقويم

منخفضمتوّسطمرتفع

اأن اأعّرف الوصف فنّاً شعريّاً.

اأن اأذكر ثلاثة من الموضوعات الّتي تناولها فّن الوصف في الّشعر 
القديم.

أدبّية  اأن األّخص تطّور فّن الوصف بتطّور الحياة عبر العصور ال�
القديمة.

اأن اأحلّل نصوصاً شعريّة غرضها الوصف، من حيث: )الموضوع 
وال�أفكار، والصور الشعريّة، واأبرز ال�أساليب البلاغّية(، بعد تدّربي 

على نّصي: )وصف اللّيل ل�مرئ القيس، ووصف قصري المتوكّل 
للبحترّي(.

اأن اأمثّل على فّن الوصف مّما حفظته من نّصي وصف اللّيل ل�مرئ 
القيس، ووصف قصري المتوكّل للبحترّي.

اأن اأقارن بين نصوص شعريّة تناولت وصف موضوع واحد كاللّيل.

اأن اأبّين ظاهرة ال�أنسنة في نصوص شعريّة.
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الوحدة الّثالثة
شــــــــعر الحم�سة

مفهوم شعر الحم�سة.

موضوع�ت شعر الحم�سة.

من قصيدة )فتح عمورّية ل�أبي تم�م(.

من )القصيدة الَفْتحيَّة النّ�صرّية( للِجْلي�نّي.



٢٦

ِشعر الَحم�سة
أدبّيــة القديمة المعارك  واكــَب الّشــعُر صراعــات العــرب الّداخلّيــة والخارجيــة؛ فقــد وصــف الّشــعراء في العصــور ال�  
ــراع شــعر الحماســة. ــذي واكــب الّص ــعر الَّ ــى الّش ــَق عل ــد اأْطِل ــم ُيشــاركوا. وق ــا اأم ل ــاركوا فيه ــواء اأش ــول�ت، س والبط

فم� شعر الحم�سة؟ وم� الموضوع�ت الّتي اشتمل عليه�؟

مفهوم شعر الحم�سة:

ــدام  ق ــى ال�إ ــدح الفروســّية، ويحــّث عل ــة، ويمت ــع الحربّي ــن وصــف البطــول�ت، والوقائ ــذي يتضّم ــعر الَّ هــو الّش  

والمقاتليــن.  بالقتــال  يتّصــل  مــا  وال�أســلحة، وكّل  الجيــوش  ويوثّقهــا، ويصــف  ال�نتصــارات  ويســّجل  ــجاعة،  والشَّ

وقــد عــرف شــعراء الجاهلّيــة شــعر الحماســة، وكان عنتــرة مــن الشــعراء الّذيــن اأبدعــوا فيــه، غيــر اأّن هــذا الّشــعر    

لــم يكــن فنّــاً مســتقّلاً، حتــى جــاء اأبــو تّمــام، والمتنّبــي فــي العصــر العّباســّي.

موضوع�ت شعر الحم�سة:

ــا،  ــل العلي ــع، والُمثُ نســانّي الّرفي ــلوك ال�إ ــن الّس ــوان م ــا األ ــى فيه ــة، يتجلّ ــي شــعر الحماســة نمــاذج رائع نجــُد ف  

ــوِل الُفحــش، والجــود،  ــد عــن ق ــب، والُبْع ــى المصائ ــر عل ــي ســاحة المعركــة، والّصب ــات ف ــدام، والثّب ق ــجاعة وال�إ كالّش

والعّفــة، وكتمــان الّســّر،كما نجــد فيــه وصفــاً للقــادة وبطول�تهــم، ومــكان المعركة، والّســلاح المســتخَدم فيهــا، ونتائجها، 

ــل لشــعر الحماســة. ــا يدركــه المتاأّم ــك مّم ــى ذل ــا اإل وم

جمع اأشع�ر الحم�سة:

جمــع البحتــريُّ كتابــاً ضــّم فيــه كثيــراً مــن شــعر الحماســة، ســّماه )الحماســة(، ولــم يكتــِف فيــه بذكــر نمــاذج   

لشــعراء مشــهورين، بــل تعــّداه اإلــى المغموريــن منهــم. وقــد اأعجــب النُّّقــاد بهــذا الكتــاب؛ مــا دفــع بعــض الكتـّـاب اإلــى تقليــد 

ــا. ــّي، وغيرهم ــلال العســكرّي، والّزوزن ــو ه ــل اأب ــا فع ــى نحــو م ــي الموضــوع، عل ــب ف ــف كت ــرّي، وتاألي البحت

   نفّكر:

لمــ�ذا ُيعــّد مصطلــح شــعر 

الحم�ســة اأشــمَل من شــعر 

الفتــوح، اأو شــعر الجهــ�د، 

اأو شــعر الفروســيَّة؟ 

المصطلح�ت المختلفة لشعر الحم�سة: 

ســلاميَّة، وشــعر  ــوٌم واســٌع يشــمُل شــعر الفتوحــات ال�إ شــعُر الحماســة مفه  

الجهــاد، وشــعر الفروســّية، فهــذه المصطلحــات جميعهــا تــؤّدي المعنــى نفســه 

ــعريِّ وعصــره، وطبيعــة الّصــراع، فقــد اآثــر بعــض النُّّقــاد  بحســب بيئــة هــذا اللَّــون الشِّ

ســلام. والــّرواة اســتخدام مصطلــح شــعر الفتــوح، اأو شــعر الجهــاد عنــد ظهــور ال�إ



٢٧

التّقويم:
1- نعّرف شعر الحماسة.

٢- نعّدد ثلاثة موضوعات تضّمنها شعر الحماسة.

٣- نسّمي مصطلحين مرادفين لشعر الحماسة.

4- نذكر ثلاثة كتّاب اأو اأدباء جمعوا شعر الحماسة.
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َحّد الّسْيِف: َطَرفُه الّدقيق.

: الفصُل. الَحدُّ

فائح: مفردها صفيحة، وهي  الصَّ
يف.  وجُه السَّ

ُمتون: ُمفرُدها َمتْن، وَمتُن الكتاِب 
النّّص ال�أصيل فيه، بخلاف 

الحاشية.

َجلاُء: َزوال.

الرَِّيب: مفردها ريبة، وهي الّشك.

َبهيم: ُمظلم.

جحفلاً: َجيشاً.

الوغى: ال�أصواُت في المعركة.

لَِجِب: ُمضطرٌب كال�أمواج.

ُمرَتقب: ُمنتظر نَصَر اللّه.

ُمرَتِغب: راغب في رضى اللَّه.

من قصيدة فتح َعّموريََّة ل�أبي َتّم�م

ِه الَحــدُّ َبيــَن الِجــدِّ واللَِّعــِب الُكُتــِب فــي َحــدِّ ِمــَن  اإنبــاًء  اأصــَدُق  الّســيُف   -1

َيــِب والرِّ ــِك  الشَّ َجــلاُء  ُمتونِهــنَّ  حائِف في فائِح ل� سوُد الصَّ بيُض الصَّ -٢

ــعِر اأو نَْثــٌر ِمــَن الُخَطــِب نَظــٌم ِمــَن الشِّ بِــِه  ُيحيــَط  اأْن  َتعالــى  الُفتــوِح  فتــُح  -٣

ــِب ــِر والَخَش ْخ ــَل الصَّ ــاً ذلي ــاِر يوم للنّ بهــا  المؤمنيــَن  اأميــَر  َترْكــَت  لََقــْد   -4

اللََّهــِب ِمــَن  ُصبــٌح  َوْســَطها  َيُشــلُُّه  غــاَدْرَت فيهــا َبهيــَم اللَّْيــِل وْهــَو ُضًحــى  -5

ِمــْن نَفِســِه َوحَدهــا فــي َجْحفٍل لَِجِب لــْو لَــم َيُقــْد َجْحفــلاً يــوَم الَوغــى لغــدا   -6

ُمرَتِغــِب اللّــِه  فــي  ُمرَتِقــٍب  للّــِه  ُمنتَقــٍم باللّــِه  ُمعَتِصــٍم  تدبيــُر  -7

َمهــا  ولــو رمــى بــَك غيــُر اللَّــِه لــْم تُِصــِب فهدَّ ُبرَجْيهــا  ـُه  اللَـّ بــَك  َرمــى  -٨

التََّعــِب ِمــَن  ِجســٍر  علــى  اإلّ�  تُنــاُل  َبُصــْرَت بالّراحــِة الُكبــرى فَلــْم َتَرهــا -9

في ظلال النَّّص:
الّش�عر: 

اأبو تّمام، حبيُب بُن اأوٍس الطّائّي، شاعٌر عباسّي، ُولَد في مدينة جاسم في سوريّا عام  1٨٨هــ، وتُوفَِّي في الموصل عام 

ماً عنَد الخليفِة المعتصم.  ٢٣1هــ، وكاَن ُمقدَّ

المن�سبة: 

قــال اأبــو تّمــام هــذه القصيــدَة فــي وصــِف شــجاعة المعتصــم، وتصويــِر مــا جــرى فــي المعركــة؛ حيــث ســيَّر جيشــاً    

ــَدْوا علــى امــراأٍة فيهــا، فاســتنجدت بالمعتصــم  ــَر الــّروُم بلــدَة )ِزَبطــرة(، واعَت ــة، واأحرَقهــا، بعــَد اأن دمَّ عظيمــاً اإلــى عّموريّ

ــاه(. صارخــة: )وامعتصم
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حول النَّّص: 

ُيمثُّل نّص اأبي تّمام شعَر الحماسِة بوضوح؛ فقد صّور المعركة، ونقل نتائَجها، ووصَف ُبطولَة المعتصم، في 

قة، فجاَءت  جوٍّ حماسّي بطولّي، حيث سيَّر الجيش، ولم يلَتِفت اإلى ما قالَه المنّجمون من اأّن الهزيمَة ُمحقَّ

َب المنّجمين، ولَيُكن الحسُم فيها للّسيف. نتيجة المعركة لتكذِّ

المن�قشة والتَّحليل:  

1-  المحاوَر الرَّئيسَة الّتي يتناولُها النّّص.

أّوِل والثّاني. بًة توقّعاِت المنّجمين، نوّضُح ذلك من خلاِل البيتيِن: ال� ٢- جاَءْت نتيجُة المعركِة ُمكذِّ

َر الّشاعُر ما حلَّ بعّموريََّة من تدمير، نبيُِّن ذلك. ٣- صوَّ

ُد ملامَح هذه اللَّوحة. 4- رسَم الّشاعُر لوحًة تجلَّت فيها بطولُة المعتصم، نحدِّ

5-  وصَف الّشاعُر هذا الفتح بفتِح الُفتوح، ما تعليلُنا لذلك؟

عريََّة في قوِل الّشاعر: 6- نوّضُح الّصورَة الشِّ

    َبُصْرَت بالّراحِة الُكبرى فَلْم َتَرها              تُناُل اإلّ� على ِجسٍر ِمَن التََّعِب 

أبياِت الّسابقة. 7- نستنتُج خصائَص القصيدِة الحماسيَِّة في ضْوِء ال�
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الَقواِضُب: مفردها القاضب: 
الّسيف القاطع. 

الَعّسالَُة: نقول: رمح عّسال: يهتّز 
ليناً.

َجحاِفل: مفردها َجْحَفل: جيش 
كثير العدد.

َضريح ُشَعْيٍب: مكان في حطّين.

الَغَضْنَفُر: ال�أسد. 

كفور: شديد الكفر. 

سكندر، وهو من  ذو الَقْرنَْيِن: ال�إ
اأعظم الغزاة، واأشجعهم.

من القصيدة الَفْتِحيَّة النّـ�صريَّة للِجْلي�نّي

أْحــداِث َيْعَتِبــُر َفــذو الَبصيــَرِة فــي ال� فــي باِطــِن الَغْيــِب مــا ل� تُــْدِرُك الِفَكــُر  -1

ــُمُر السُّ والَعّســالَُة  الَقواِضــُب  اأْيــَن  ْفَرنْــِج فــي َقَفــٍص مــا لــي اأرى َمِلــَك ال�إِ -٢

َجحاِفــٌل لَــْم َيُفــْت ِمــْن َجْمِعهــا َبَشــُر يــا َوْقَعــَة التَّــلِّ مــا اأْبَقْيــِت ِمــْن َعَجــٍب  -٣

دوا اأْم بـِـَكاأِْس الطَّْعــِن َقــْد َســِكروا َتَهــوَّ ْبِت ما لِْلَقْوِم َقْد َسَبتوا َويا ُضحى السَّ -4

َكَمْدَيــٍن اأْم لَقــوا َرْجًفــا بِمــا َكَفــروا ــْم َجَثمــوا ــَعْيٍب مــا لَُه ــَح ُش ــا َضري وي  -5

ــَدُر ــُك والَق ــاَعٍة زاَل ذاَك الُمْل ــي س ف َحطّــوا بِِحطّيــَن ُمْلــكاً كاِفيــاً َعَجبــاً -6

وهــو الَغَضْنَفــُر َعــّدى َظْفــَرُه الظََّفــُر اأْهــوى اإِلَْيِهــْم صــلاُح الّديــِن ُمْفَتِرســاً  -7

الَبَطــُر ديُنــُه  َكفــوٍر  فــي  ونَــْذَرُه  َمْوِعــَدُه ــْلطاِن  للسُّ اللّــُه  َواأنَْجــَز  -٨

َيْنَتِصــُر  ْســلاِم  لِلاإ الَبْغــِي  ِفْتَنــِة  فــي  هــذا الَمليــُك الَّــذي ُبْشــرى النّبــيِّ بـِـِه -9

اأَثــُر ُيْنِمــِه  لَــْم  بِمــا  الــرُّواُة  لَــُه  اأنْســى َملاِحــَم ذي الَقْرنَْيــِن واْعَتَرَفــْت -1٠

في ظلال النَّّص:

الّش�عر: 

أندلــس، ســنة 5٣1 هـــ، ونشــاأ فيهــا. وتوفـّـي فــي دمشــق  أندلســّي، فــي ِجليانــة بال� ُولـِـد عبــد الُمنعــم، الِجْليانــّي ال�  

ســنة 6٠٣ هـــ.  

تــرك الِجْليانــّي دواويــن ِشــعريّة، منهــا: )ديــوان المبّشــرات والقدســّيات(، كمــا تــرك مصنّفــات فــي الطـّـّب، وعلــم   

التّشــريح.    

المن�سبة: 

قــال الِجْليانــّي هــذه القصيــدة فــي وصــف معركــة حطّيــن، ضمــن قصائــد قدســّيات ِطــوال، وقــد ســّماها   

أيّوبــّي.  ال� الّديــن  صــلاح  النّاصــر  والّســلطان   ، القدســيِّ الَفْتــح  اإلــى  نســبًة  النّاصريَّــة(؛  الَفْتِحيَّــة  )القصيــدة 
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المن�قشة والتَّحليل:  

1- نحّدد ال�أفكار الَّتي تضّمنها النّّص.

٢- رصد الّشاعر في قصيدته كثيراً من الحقائق التّاريخيَّة الّتي حدثت في معركة حطّين، نبيِّنها.

أبيات. سلام على الكفر، نحّدد هذه ال� ٣- اأشار الّشاعر في بعض اأبياته اإلى انتصار ال�إ

أيّوبّي، نبّين ملامح هذه الّصورة. 4- رسم الِجْليانّي صورة لصلاح الّدين ال�

أبيات الّشعريّة. 5- نوضح العاطفة في ال�

أبيات. ألفاظ الّتي تدّل على عنصر الحركِة في ال� 6- نستخرج ال�

7- وظّف الّشاعر في النَّّص صيغَتي: المفرد، والجمع:

اأ-  نستخرج مثال�ً لكّل منهما.  

ب- نبّين دل�لة المثال المستخَرج.  

٨- نستنتج اثنتين من الخصائص الفنِّيَّة للقصيدة الحربّية لدى الِجْليانّي.

ينيَّ في النّّص. 9- نوّضح التَّناصَّ الدِّ

حول النَّّص: 

تبــدو روح الحماســة والُبطولــة ماثلــة فــي نــّص الِجْليانــّي بوضــوح؛ اإْذ يرســم الّشــاعر لوحــة للمعركــة الّتــي دارت   

أيّوبــّي، مصــّوراً بطول�تــه،  بيــن الّصليبّييــن والمســلمين، ويتحــدَّث عــن القائــد الّصليبــّي، والقائــد المســلم صــلاح الّديــن ال�

ــة بانتصــار المســلمين. ــاء المعرك وانته

ويوظِّــف الّشــاعر التّنــاّص الّدينــّي، بمــا يتــلاءم مــع موضــوع القصيــدة، ويســهم فــي اإضفــاء ملامــح جماليَّــة علــى   

بنائهــا اللُّغــوّي والفنّــّي؛ فيعمــد اإلــى اســتدعاء مــا ورد فــي النّصــوص الّدينّيــة، ويوظّفهــا فــي النّــّص.
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ال�أنشطة:

نجــاز  ــّف ال�إ ــى مل ــه -اإن اأمكــن- اإل ــّم نضّم ــا، ث ــن، وننّفذهمــا، ونعرضــه علــى زملائن آتيي ــار واحــداً مــن النّشــاطين ال� نخت

ــا: الخــاّص بــكّل منّ

نتقّمــص دور كلٍّ مــن المــؤّرخ والمبــدع، ونجــري مناظــرة يحــاول فيهــا كّل فريــق اإظهــار مزايــاه، وقدرتــه علــى - 1

نقــل ال�أحــداث وتصويرهــا.

أيوبي، مستعينين بقصيدة الّجلياني.- ٢ نرسم بريشتنا صورة متخيِّلة للبطل صلاح الدين ال�
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التَّجديد في العصر العّب�سّي
شــهدت حيــاة العــرب تطــّوراً فــي مناحــي الحيــاة جميعهــا منــذ العصــر الجاهلــّي حتـّـى العصــر العّباســّي، وقــد رافــق   

ــاً، وشــكلاً.  ــة الجديــدة، ليشــمل القصيــدة مضمون ــر عــن البيئ َر حركــُة تجديــد واســعة فــي الّشــعر الّــذي عّب هــذا التَّطــوُّ

فمــ� العوامــل الّتــي اأّدت اإلــى التَّجديــد فــي العصــر العّب�ســّي؟ ومــ� الجوانــب الّتــي تجلّــى فيهــ�؟ ومــ� المظ�هــر 

الَّتــي طــراأت علــى كّل ج�نــب منهــ�؟

العوامل المس�عدة على التجديد:
ــعراء  ــال مــن الّش ــه اأجي ــاً؛ فقــد نشــاأت في ــة، واأكثرهــا تاألُّق ــدُّ العصــر العّباســّي اأزهــى عصــور الحضــارة العربّي ُيَع  

والكتـّـاب والعلمــاء مــن مختِلــف الثَّقافــات، وقــد اأســهموا جميعــاً فــي التَّعبيــر عــن روح العصــر، وحاولــوا بنتاجهــم الّشــعرّي 

والنّثــرّي والعلمــّي اأن ينفــذوا اإلــى اأعمــاق المرحلــة الجديــدة، ويواكبــوا مســيرتها، ويســّجلوا اأحداثهــا. 

ــّص  ــروح النّ ــد ل ــعرّي، واإدخــال عناصــر تجدي ــاء الّش ــر البن ــي تطوي ــرت مجموعــة عوامــل اأســهمت ف ــد تضاف وق  

منهــا:  الشــعرّي، 

- عناية الخلفاء العّباسّيين بالّشعر والّشعراء.

- انتشار المكتبات العاّمة والخاّصة.

- شيوع التَّرجمة.

ع لدى العّباسّيين ثقافات اليونان، والُفْرس، والرّوم، والهند، والعرب.  - التقاء الحضارات وانصهارها في َبْوَتقة واحدة؛ فقد تجمَّ

ــعرّي، منهــا: مقّدمــة القصيــدة، والمع�نــي، والتَّصويــر،  وقــد شــمل التّجديــد محــاور مختلفــة فــي النّــّص الشِّ  

اإيق�عــه. ولغــة الّشــعر، و

مة القصيدة: اأوَّل�ً- التَّجديد في مقدِّ
من الّشعراء الّذين جّددوا في مقّدمة القصيدة: 

١- اأبو نواس:

ــة،  ــدة العربّي ــاء القصي ــي بن ــرب ف ــا الع ــارف عليه ــي تع ــة الّت ــة الغزليَّ ــة الطَّللّي م ــى هجــر المقدِّ ــواس اإل ــو ن ــا اأب دع  
ــاد عليهــا العــرب،  ــي اعت ــة الّت ــاة البادي ــدة، تشــي بكرهــه لحي ــة جدي ــي اإضاف ــا، ف ــة محلّه مــة الخمريّ واإحــلال المقدِّ

يَّــة الجديــدة، ومــن ذلــك قولــه: واإعجابــه بالحضــارة المادِّ

وُعْجــُت اأســاأُل عــن خّمــارِة البلــِد الّشــقيُّ علــى رســٍم يســائلُُه عــاج 

ل� درَّ درُّك قــْل لــي مــن بنــو اأســِد يبكــي علــى طلــِل الماضيــن من اأَســٍد
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وفي دعوته اإلى شرب الخمر، وترك الوقوف على ال�أطلال يقول اأيضاً:  

واشرْب على الورِد من حمراَء كالورِد ل� تبــِك ليلــى ول� تطــرْب اإلــى هنــٍد 

٢- اأبو تّم�م:

مــة تقليديَّــة اإلــى وصــف الطَّبيعــة، ومــن ذلــك تصويــره مشــاعر الطّيــور واأحاسيســها،  اأ-  انتقــل اأبــو تّمــام بالمقّدمــة مــن مقدِّ

يقــول واصفــاً قُْمــرّي وقُمريـّـة:

َتميــُد والُغصــوُن  ـَم  َتَرنَـّ لَّمــا  ِغّريــُد  طائــٌر  فشــاقك  غنّــى 

وَتصيــُد الَهــوى  تُقاِســُمُه  َفَدَعــْت  قُْمِريَّــًة دعــا  ســاٍق  علــى  ســاٌق 

َمْعقــوُد هــًوى  بينُهمــا  والتــفَّ  َتاألَّفــا الُغصــوِن  ِظــلِّ  فــي  اإلْفــاِن 

مة القصيدة وغرضها الرَّئيس. ب- ربط اأبو تّمام بين مقدِّ

يِّب المتنّبي:  3- اأبو الطَّ

ــة فــي كثيــر مــن قصائــده، غيــر اأنـَّــه فــي بعــض القصائــدكان يقتحــم  مــة الغزليَّ      لــم يتخلـّـص المتنّبــي مــن المقدِّ
موضــوع القصيــدة اقتحامــاً مباشــراً مــن غيــر مقّدمــات، ويفّجــر معانيهــا، كمــا فــي الفخــر، ووصــف المعــارك، ومــن 

ــه فــي مطلــع اإحــدى قصائــده: ذلــك قول

وتاأتــي علــى َقــْدِر الكــراِم المــكارُم ــُم  ــْدِر اأْهــل ِالعــزِم تاأتــي العزائِ علــى َق

وتصُغــُر فــي عيــِن العظيــِم العظائِــُم ــا  ــِر صغاُره غي ــِن الصَّ ــي َعْي ــُم ف وتعُظ
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ث�نيً�- التَّجديد في المع�ني:

تطوُّر التّجديد في المع�ني:

ســلامّي، واأدخلــوا بعــض  ــة فــي معــاٍن كثيــرة، وســار علــى هداهــم شــعراء العصــر ال�إ         نظــم الّشــعراء منــذ الجاهلّي

ســلامّية،  عــوة ال�إ فــاع عــن الدَّ ضافــات بتاأثـّـٍر مــن الّديــن الجديــد وتعاليمــه، واســتجابة للجهــاد والفتــوح ومــدح النبــّي والدِّ ال�إ

ــرك والبســاتين  ــدة، كوصــف الب ــاق، فظهــرت معــاٍن جدي ــًة واســعَة النّط ــراٍت حضاريّ ــر اأّن العصــر العّباســّي شــهد تغّي غي

والقصــور.

اأبرز الّشعراء المجّددين في المع�ني:

١- بّش�ُر بُن ُبرٍد: 

٢- البحترّي:

َوفُــرِس روٍم  َبيــَن  ارَتعــَت  ِكيَّــَة  اأنطــا صــوَرَة  َراأيــَت  مــا  َواإِذا 

ُخــرِس اإِشــاَرُة  َبيَنُهــم  لَُهــم  ء  اأحيــا ِجــدُّ  اأنَُّهــم  الَعيــُن  َتِصــُف 

بِـَلـمــــــِس َيـــــداَي  ـََقــّراُهــــــُم  َتـت حتّــى ارتيابــَي  فيهــُم  يغتلــي 

ــة فــي تجديــد المعانــي؛ حيــث فّصــل فــي شــعره معطيــات الحيــاة الجديــدة، فصــّور حيــاة          ُيعــدُّ بشــار محطـّـًة مهمَّ

ــعبّي  ألفــاظ والتَّعبيــرات ذات المدلــول الشَّ عصــره، وعّبــر عــن ال�نفتــاح الفكــرّي وال�أخلاقــّي والمذهبــّي، وشــاعت ال�

الجديــد فــي شــعره، ومــن ذلــك قولــه:

َذنْــِب غيــِر  علــى  فاَرْقِتنــي  يــوَم  نــوَر َعْينــي اأَصْبــِت َعْينــي بَســْكِب

كيــَف لَــْم َتْذكُــري المواثيــَق والَعْهـــــ  ـــــَد، ومــا قُْلــِت لــي وقُْلــِت لَِصْحبــي

ــبِّ ــِر ُح ــي َغْي ــُت ف ــي اأو ِعْش قُــّر َة َعْين يــا  ــِك  ُحبِّ َقْبــَل  ِمــتُّ  لَْيَتنــي 

 )م(    

 )م(    

بــرع البحتــرّي فــي وصــف البــرك والبســاتين والقصــور، ورســم الّصــور الحّســّية النّاطقــة المتحّركــة اأثنــاء الوصــف،   

ُمبــرزاً تفاصيــل تلــك الّصــور ببراعــة ودقَّــة متناهيــة. ومــن ذلــك قولــه واصفــاً جداريـّـة شــاهدها فــي اإيــوان كســرى، تجّســد 

ــّروم: ــة بيــن الفــرس وال معركــة اأنطاكّي
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ث�لثً�- التَّجديد في الّصور وال�أخيلة:
طــّور شــعراء العصــر العّباســّي فــي كثيــر مــن الّصــور الّشــعريّة، واأضافــوا اإليهــا لمســات مســتمدة مــن واقــع الحيــاة   

العصريّــة الجديــدة، ومــن الشــعراء الّذيــن جــددوا فــي صورهــم:

١- مسلم بن الوليد:

ل مــن وّســع البديــع، وَحشـــا بــه الّشــعر«، ومــن  ُعنــي مســلم بــن الوليــد بالبديــع عنايــة فائقــة، فقيــل فيــه: »هــو اأوَّ  

صــوره الفريــدة وصفــه شــجاعة الممــدوح فــي الحــرب، حيــث عــّود الطَّيــر علــى التَّحليــق فــوق جيشــه؛ لتحصــَل علــى 

حايــا وجثــث القتلــى، فهــو يقــول: قوتهــا مــن الضَّ

مرَتَحـــِل كُّل  فـــي  َيْتَبْعَنـــُه  فهـــنَّ  ــا  ــَن به ــاداٍت َوثِْق ــَر ع ــّوَد الطَّْي ــد ع ق

 

٢- بّش�ر بُن ُبْرد:

ُيعّد بّشار من اأوائل الّشعراء المجّددين في العصر العباسي، ويظهر ذلك في بعض صوره، ومنها:  

اأ- رســمه صــورة جديــدة غيــر نمطّيــة للعشــق؛ اإذ جــرت العــادة عنــد الّشــعراء الّذيــن ســبقوه اأن يصــّوروا وقــوع العاشــق 

ــمع،  أولــى والجمــال ال�آســر، اأّمــا اأن يجعــل الّشــاعر ال�أعمــى بّشــار بــن ُبــْرد عشــقه عــن طريــق السَّ فريســة النَّظــرة ال�

فهــي صــورة جديــدة لــم ناألفهــا، حيــث يقــول:

اأْحيانــا الَعْيــِن  َقْبــَل  َتْعَشــُق  أْذُن  وال� ــْوُم اأْذنــي لَِبْعــِض الَحــيِّ عاِشــَقٌة يــا َق

أْذُن كالَعْيــِن تُؤتــي الَقْلــَب مــا كانــا ال� قالــوا بَِمــْن ل� َتــرى َتْهذي َفُقْلُت لَُهْم

ب- تشبيهه الغباَر الُمثار باللَّيل، والّسيوَف بالكواكب الّلامعة وسطه، على الرغم من كونه شاعراً اأعمى، يقول:

كواِكُبــه َتهــاوى  ليــٌل  واأســياَفنا  رؤوِســنا  فــوَق  النَّْقــِع  ُمثــاَر  َكاأنَّ 
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المن�قشة والتَّحليل:  

1- نذكر ثلاثة عوامل ساعدت على التّجديد في العصر العّباسّي.

٢- برزت الّشعوبّية في العصر العّباسّي، وكان اأبو نواس من رّوادها:

اأ- نعّرف الّشعوبّية.

ب- نبّين اأثرها في تطوير مقّدمة القصيدة في العصر العّباسّي.

٣- نسّمي شاعَرْين كان لهما دور في تجديد مقّدمة القصيدة في العصر العّباسّي.

4- ما جوانب التَّجديد الّتي اأدخلها كلٌّ من اأبي تّمام والمتنّبي على مقّدمة القصيدة في عصرهما؟

5- نُبرز دوَر بّشار بن ُبْرد في تجديد المعاني والّصور في قصيدته.
آتية: أبيات الّشعريّة ال� 6- نشرح جوانب التَّجديد في ال�

اأ- قال اأبو تّمام: 
تاألَّفـــا                الغصــوِن  ظــلِّ  فــي  معقــوُداإلفــاِن  هــًوى  بينهمــا  والتــفَّ 

ب- قال مسلم بن الوليد:
ُمرَتَحــِل َقــْد عــّوَد الطَّْيــَر عــاداٍت وثِْقــَن بهــا كُلِّ  فــي  َيْتَبْعَنــُه  َفُهــنَّ 

ج- قال بّشار بن ُبْرد:
النَّقــِع فــوَق رؤوِســنا ُمثــاَر  كواِكُبــه  كاأنَّ  َتهــاوى  ليــٌل  واأســياَفنا 

د- قال بّشار بن ُبْرد:
ــْكِب ــي بَس ــِت َعْين ــي اأَصْب ــوَر َعْين َذنْــِبن غيــِر  علــى  فاَرْقِتنــي  يــوَم 
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الوحدة اخلامسة

البلاغة العربّية

الخبر:

مدخل: مفهوم الخبر.

اأغراض الخبر.

ُمؤكِّدات الخبر.

اأضُرب الخبر.
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مدخل: مفهوم الخبر
نقراأ ونت�أمَّل:

اأعلى جبل في فلسطين جبل الُجْرُمق.- 1

ماء تُمطُر بغزارة.- ٢ السَّ

د في ال�متحان.- ٣ نجح محمَّ

رح والتَّوضيح: الشَّ
ــدق اأو الكــذب لذاتهــا، فــاإذا وافقــت الواقــع، كانــت صادقــة،  أمثلــة، نجُدهــا اأخبــاراً تحتمــل الصِّ ــُل ال� عندمــا نتاأمَّ  

واإذا خالفــت الواقــع كانــت كاذبــة.

ــة تمثَّلــت فــي اأنَّ  ــر عــن حقيقــة جغرافيَّ ــه اأخب أنَّ ــر موافقــاً للواقــع؛ ل� ــ�ل ال�أوَّل: نجــد مضمــون الخب ففــي المث  

اأعلــى جبــل فــي فلســطين حقيقــة هــو )جبــل الُجْرُمــق(؛ لــذا كان الخبــر صادقــاً.

ــماء تمطــر حقيقــًة  ــدق اأو الكــذب، فــاإْن كانــت السَّ وفــي المثــ�ل الثّ�نــي: نجــد مضمــون الخبــر يحتمــل الصِّ  

عنــد اإلقــاء الخبــر، فهــو صــادق، واإلّ� فهــو كاذب.

ــد قــد نجــح فــي  ــدق اأو الكــذب، فــاإْن كان محمَّ وفــي المثــ�ل الثّ�لــث: نجــد مضمــون الخبــر يحتمــل الصِّ  

كاذب. فهــو  واإلّ�  فالخبــر صــادق،  الواقــع،  وصــّدق  فعــلاً  ال�متحــان 

نستنتج:
ــدَق اأو الكــذب لذاتــه؛ اأي لــذات الــكلام دون النَّظــر اإلــى قائلــه. فــاإذا طابــَق الواقــع  الخبــر: هــو كلُّ كلام يحتمــل الصِّ

كان صادقــاً، واإْن خالفــه كان كاذبــاً.



٤١

اأغراض الخبر
نقراأ ونت�أمَّل:

رح والتَّوضيح: الشَّ
عندمــ� نت�أمَّــل المث�ليــن: ال�أوَّل والثّ�نــي مــن المجموعــة )اأ( نجُدهمــا خبريــن، يفيــدان المتلّقــي بالُحكــم الَّــذي   

ــخاء ل�  نــه الخبــر، وهــو غيــر عالــم بــه مــن قبــل، ففــي المثــال ال�أول، اأراد المتكلِّــم اأْن يفيــَد المتلّقــي بــاأنَّ الجــود والسَّ تضمَّ

ــار. دب ــاك ال�إ ــا دام هن ــه؛ م ــل ل� يحفــظ المــال، ول� يبقي ــدُّ، كمــا اأنَّ الُبْخ ــاك الَج ــا دام هن ــه م ــع المــال، ول� يفني يضيِّ

وفــي المثــال الثّانــي، اأخبــر المتكلِّــم المخاطــب اأنَّ الوحــدة الوطنيَّــة ل� ِغنــى عنهــا؛ لحفــظ النَّســيج ال�جتماعــّي،   

ـم اإفــادة المتلّقــي بشــيء ل� يعلمــه تُســّمى )فائــدة الخبــر(. ومثــل هــذه ال�أخبــار الَّتــي يقصــد فيهــا المتكلِـّ

رس ال�أوَّل الدَّ

قال اأبو الطَّيِّب المتنّبي:- 1

ول� البخُل ُيبقي الماَل والَجدُّ ُمدبُر فلا الجوُد ُيفني الماَل والَجدُّ ُمْقِبٌل

 الَوحَدُة الَوطنيَّة ضروريٌَّة للنَّسيج ال�جتماعّي.- ٢

قال اإبراهيم طوقان:- ٣

القضيَّــة ِعــبَء  الحاملــون  اأنتــم  للوطـنـيَّـــة المـخلصــــون  اأنـتـــُم 

القويَّــة الّزنــود  فــي  اللّــُه  بــارك  قــوٍل غيــِر  مــن  العاملــون  اأنتــُم 

: »اإنَّك لَتصدُق الحديث، وتصُل الرَِّحَم وتؤّدي - 4 قالت خديجة -رضي اللّه عنها- لرسول اللّه 

أمانة«.            )السنن الكبرى للبيهقّي( ال�

قال َصِفيُّ الّديِن الحلِّّي:- 1

َمواضينــا ُحْمــٌر  مرابُِعنــا  ُخْضــٌر  وقائُِعنــا   ســوٌد  صنائُِعنــا  بيــٌض 

ْبيانّي: - ٢ قال النّابغة الذُّ

ــُد منهــنَّ كوكــُب ــْم َيْب ــْت ل كواكــٌب اإذا َطَلَع والملــوُك  شــمٌس  ـك  نَـّ فاإ

قال تعالى: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉې﴾ )اآل عمران: ٣6(- ٣

قال تعالى: ﴿ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ﴾              )البقرة:٣٢(- 4

) جموعة )اأ
الم

ب(
جموعة )

الم
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وعندمــ� نت�أمَّــل المث�ليــن: الثّ�لــث والّرابــع، نجــُد اأنَّ المتكلِّــم ل� يقصــد مــن الخبــر اإفــادة المتلّقــي بشــيء ل�   

نــه الــكلام. ـم عالــم بمــا يتضمَّ أنَّ الخبــر معلــوم لــه مــن قبــل، فهــو يريــد اأن يبيِّــن لــه اأنَّ المتكلِـّ يعلمــه؛ ذلــك ل�

فــات فيهــم. وفــي المثــال الّرابــع،  فالّشــاعر فــي المثــال الثّالــث اأراد اأن يبيِّــن للمخاطبيــن اأنَّــه يعلــم وجــود تلــك الصِّ  

ــيِّدة خديجــة رســول اللـّـه عــن اأمــر ل� يعرفــه، بــل اأرادت اأن تخبــره بعلمهــا بوجــود هــذا الُخلـُـق عنــده. ومثــل  لــم تخبــر السَّ

ــدة(. ــار تَُســّمى )ل�زم الفائ هــذه ال�أخب

وعندمــ� ننتقــُل اإلــى اأمثلــة المجموعــة )ب(، نجــد كّلاً منهــا ل� يــؤّدي معنــى فائــدة الخبــر اأو ل�زم الفائــدة،   

ــياق العــامّ وقرائــن ال�أحــوال. ـم اأغراضــاً بلاغيَّــة تُْفَهــُم مــن السِّ واإنَّمــا قصــد المتكلِـّ

تــه قائــلاً: اإنَّ اأفعالنــا كريمــة ناصعــة البيــاض، وحروبنــا ســود علــى  ففــي المثــ�ل ال�أوَّل، افتخــر الّشــاعر بقومــه واأمَّ  

بــة بالــّدم ال�أحمــر القانــي، فالخبــر يفيــد الفخــر. ال�أعــداء، واأراضينــا خضــٌر يانعــة الثِّمــار، وتاريخنــا ملــيء بالبطــول�ت المخضَّ

وفــي المثــ�ل الثّ�نــي، اأراد الّشــاعر اأن يمــدح ممدوحــه بمــا َمَلــك مــن صفــات راآهــا فيــه، ولــم يرهــا فــي غيــره،   

فالخبــر يفيــد المــدح.

وفــي المثــ�ل الثّ�لــث، لــم ُيــِرِد اللـّـه -ســبحانه وتعالــى- فــي قولــه: ﴿ ۆ ۈ ۈ﴾ اأن يخبــر عّمــا َوَضَعــْت؛   

ــر. ــد التَّحسُّ ــر يفي ــذي يخــدم المحــراب، فالخب ــد الَّ ــوات الول ــى ف ــرها عل ــك، واإنَّمــا اأراد اأن يظهــر تحسُّ ــم ذل ــه يعل أنَّ ل�

نــه كلامهــم،  أنَّهــم يوقنــون اأنَّ اللـّـه يعلــم مــا تضمَّ خبــار عــن حالهــم؛ ل� وفــي المثــ�ل الّرابــع، لــم ُيــِرِد المؤمنــون ال�إ  

عــف. ولكنَّهــم اأرادوا ال�عتــراف بضعفهــم وعجزهــم، فالخبــر يفيــد اإظهــ�ر الضَّ

نستنتُج:
اأّول�ً- ال�أصل في الخبر اأن ُيلقى ل�أحد الغرضين الرَّئيسين:

أنَّ ال�أصــل فــي كلِّ خبــر تقديــم المعرفــة  نــه الــكلام والخبــر؛ ل� 1- فائــدة الخبــر: اإفــادة المخاطــب الحكــم الَّــذي تضمَّ

اأو العلــم اإلــى المخاَطــب.

نه الخبر. ٢- ل�زم الفائدة: اإفادة المخاَطب اأنَّ المتكلِّم عالم بالُحْكم الَّذي تضمَّ

ــر،  ــياق العــامِّ وقرائــن ال�أحــوال، منهــا: الفخــر، والمــدح، والتَّحسُّ ث�نيــً�- قــد يخــرج الخبــر ل�أغــراض بلاغّيــة تُْفَهــم مــن السِّ

عــف، وغيرها. واإظهــار الضَّ
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التَّدريب�ت:
حيحة لما ياأتي:  جابة الصَّ ١  نختار ال�إ

اأ- ما الغرض البلاغيُّ في قول الَفَرزدق:

ــاِس َوقَّفــوا؟ ــا اإِلــى النّ واإِْن نحــُن اأْوَماأْن َتــرى النّــاَس مــا ِســْرنا َيســيروَن َخْلَفنــا

4- المدح.  ٣- الفخر.   ر.          ٢- اإظهار الّضعف.   1- التّحسُّ

ب- ما الغرض من اإلقاء الخبر في قول كعب بن زهير:

َمْســلوُل اللّــِه  ُســيوِف  ِمــْن  ُمَهنَّــٌد  بِــِه ُيْســتضاُء  لَنــوٌر  الرَّســوَل  اإِنَّ 

4- المدح. ٣- الفخر.   ٢- ل�زم الفائدة.   1- فائدة الخبر.  

: »اإنَّ اللّه لَّما قضى الخلق، كتب عنده فوق عرشه اأنَّ  ج- ما الغرض من اإلقاء الخبر في قول الرَّسول 

رحمتي سبقت غضبي«؟              )صحيح البخاري(

4- المدح. ٣- الفخر.   ٢- ل�زم الفائدة.   1- فائدة الخبر.  

ــلام: ﴿ٺ  ٺ  ٺ    ٿ   ــا، عليــه السَّ د- مــا المعنــى الَّــذي خــرج اإليــه الخبــر فــي قولــه تعالــى علــى لســان زكريّ

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾؟                                                         )مريــم: 4(

4-ل�زم الفائدة. عف.  ٣- الفخر.   1- فائدة الخبر.          ٢- اإظهار الضَّ

٢  نبيِّن اأغراض الخبر فيما ياأتي:

1- قال زهير بن اأبي سلمى:    

اإلــى  ســمعي  اأحوجــت  قــد 

ِن جمــا تر

وُبـلّغتـهـــــا الـثّـمـانيـــــــن  اإّن 

٢- قال اأبو فراس الَحْمدانّي: 

وفي اللَّيلِة الظَّلماِء ُيْفَتقُد الَبْدُر َسيْذكُرنِي قومي اإذا َجدَّ ِجدُّهم

٣- قال اأحمد شوقي:

ســلاُم َهَوِت الِخلاَفُة عْنِك وال�إ يــا اأخــَت اأندلــٍس علْيــِك ســلاُم
   

ن جملة خبريَّة واحدة على كلِّ غرض بلاغيٍّ مّما ياأتي: 3 نكوِّ

ر. ج- التَّحسُّ ب- الفخر.           اأ- المدح.    



٤٤

ُمؤكِّدات الخبر
نقراأ ونت�أمَّل:

رح والتَّوضيح: الشَّ
أمثلة الّسابقة، نجُدها خبريَّة، وقد اشتمل كلٌّ منها على اأداة من اأدوات التَّوكيد. ُل ال� عندما نتاأمَّ  

دة. ففي المث�ل ال�أوَّل، اأكَِّد الخبر بــ )اإنَّ( مكسورة الهمزة، والمشدَّ

دة. ( مفتوحة الهمزة، والمشدَّ وفي المث�ل الثّ�ني، اأكَِّد الخبر بــ )اأنَّ

، وبــ ل�م ال�بتداء )الّلام المزحلقة(. وفي المث�ل الثّ�لث، اأكَِّد الخبر بـــ اإنَّ

وفــي المثــ�ل الّرابــع، اأكِّــَد الخبــر بـــحرف الجــّر )الــواو( الَّــذي يفيــد الَقَســم. وللَقَســم اأحرفــه المشــهورة، مثــل: )البــاء، 

والــواو، والتـّـاء(.

ــَد الخبــر بـــــ )الّســين(، الَّتــي تختــصُّ بالفعــل المضــارع، حيــث تجعلــه للاســتقبال، فــاإذا  وفــي المثــ�ل الخ�مــس، اأكِّ

ــدت وقوعــه. دخلــت علــى فعــل؛ اأكَّ

وفــي المثــ�ل الّســ�دس، اأكِّــَد الخبــر بضميــر الفصــل )هــو(، ويكــون َضميــر الفصــل عــادة ضميــر رفــع منفصــلاً، ُيؤتــى 

فــة. بــه؛ للتمييــز بيــن الخبــر والصِّ

أنـّـه دخــل علــى فعــٍل مــاٍض. اأّمــا اإذا دخــل علــى  ــَد الخبــر بـــــ )قــد( وهــو حــرف تحقيــق؛ ل� وفــي المثــ�ل الّســ�بع، اأكِّ

ــدات. ــّد مــن المؤكِّ المضــارع، فيفيــد التّشــكيك، فــلا ُيَع

رس الثّ�ني الدَّ

قال اأبو الطّيِّب المتنّبي:- 1

ولــة اليــوم واحــُد ولكــنَّ ســيف الدَّ كثيــرٌة ــيوَف  السُّ اإنَّ  تعجبــا  فــلا 

َعِلْمُت اأنَّ الِغذاَء المتواِزَن دواء.- ٢

)ال�نفطار:1٣(- ٣ قال تعالى: ﴿ژ  ژ     ڑ  ڑ﴾             

واللِّه، لن اأفرِّط بَِذرَّة من تراب فلسطين.- 4

)التوبة:71(- 5 قال تعالى: ﴿ۀ  ۀ  ہ﴾               

الَعَلم الِفَلسطينّي هو رمز َوحدتنا واستقلالنا.- 6

قال ابُن َسناِء الُمْلك:- 7

وجــاَء مــا جــاَء مــْن نُْســكي واإيمانــي َقــْد كاَن مــا كاَن مــْن َجْهلــي وُطْغيانــي



٤٥

نستنتُج:
ــب  ــال المخاط ــم ح ــا يلائ ــه، وم ــا يناســب كلام ــا م ــار منه ــم اأن يخت ــى المتكلِّ ــرة، وعل ــد كثي اأدوات التَّوكي   

ــد... ــر الفصــل، وق ــتقبال، وضمي ــين ال�س ــم، وس ــداء، واأحــرف الَقَس ، واأنَّ، ول�م ال�بت ــامّ، واأشــهرها: اإنَّ ــياق الع والسِّ

التَّدريب�ت:
آتية: أمثلة ال� ١ نستخرج مؤكِّدات الخبر الواردة في ال�

)المنافقون: 1( اأ- قال تعالى: ﴿  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ﴾     

أنبياء: 57( )ال� ب- قال تعالى: ﴿ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی﴾   

)صحيح البخاري( : »اإنَّما ال�أعمال بالنِّّيـات، واإنَّما لكلِّ امرٍئ ما نوى«.  ج- قال رسول اللّه 

أيّوبّي. د- قائُد معركة ِحطّين هو صلاح الّدين ال�

هـ- قال محمود سامي البارودي:

ــُب ــُب ونُْصَح ــَد الَجني ــا قي ــاُد كم نُق نـــــــــا واإِنَـّ قــــــاِدرون  باأنّــــــا  نَُظــــــنُّ 

آتية: ٢  نمثُِّل بجملة مفيدة لكلِّ مؤكِّد من مؤكِّدات الخبر ال�

اأ- حرف الَقَسم.

ب- ضمير الفصل.

ج- حرف التّحقيق )قد(.



٤٦

رح والتَّوضيح: الشَّ
ــه الخبــر؛  ن هــن مــن الحكــم الَّــذي تضمَّ ــة المجموعــة )اأ(، نجــُد اأنَّ المخاطــب خالــي الذِّ ــُل اأمثل عندمــا نتاأمَّ  

)ابتدائّيــاً(. الخبــر  هــذا  وُيَســّمى  المؤكِّــدات،  مــن  الخبــر خاليــاً  اإليــه  فُيلقــى 

ٌد فــي قبــول الُحْكــم الَّــذي  نَّنــا نلاحــظ اأنَّ المخاَطــب شــاكٌّ ومتــردِّ وبال�نتقــال اإلــى اأمثلــة المجموعــة )ب(، فاإ  

ـداً بمؤكِّــٍد واحــٍد؛ وُيســّمى هــذا الخبــر )طلبّيــاً(.   نــه الخبــر؛ ولذلــك األِقــَي اإليــه الخبــر مؤكَـّ تضمَّ

ــد لــه  نــه الخبــر، فيؤكِّ ــل اأمثلــة المجموعــة )ج(، نجــد اأنَّ المخاَطــب ُمنِكــٌر للُحْكــم الَّــذي تضمَّ وعندمــا نتاأمَّ  

ـد، وُيســّمى هــذا الخبــر )اإنكاريّــاً(.  الــكلام باأكثــر مــن مؤكِـّ

اأضُرب الخبر
نقراأ ونت�أمَّل:

رس الثّـ�لث الدَّ

قال تعالى: ﴿ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴾ )الّرحمن: 14- 15(.- 1

قال نزار قّباني:- ٢

موْع َبَكْيُت حتّى انتهِت الدُّ

موْع َصلَّْيُت حتّى ذاَبِت الشُّ

َرَكْعُت حتّى َملَّني الرُّكوْع

ٍد فيِك وعْن َيسوْع َساألُْت عْن ُمَحمَّ

مام الشافعّي:- 1 قال ال�إ

اْســِتماَعْه اأرضــى  ل�  التَّوبيــِخ  ِمــَن  نــوٌع  النّــاِس  بيــَن  النُّْصــَح  َفــاإِنَّ 

: »اإِنَّ اللّه تعالى ُيحبُّ اإذا َعِمَل اأحُدكُْم - ٢ عن عائشة -رضي اللّه عنها- قالت: قال رسول اللّه 

)اأخرجه الطّبرانّي( َعَملاً اأْن ُيْتِقَنُه«.       

عن النّعمان بن بشير -رضي اللّه عنهما- قال: سمعت رسول اللّه  يقول: »األ� َواإِنَّ ِفي الَْجَسِد ُمْضَغًة اإِذا - 1

)صحيح البخاري( َصَلَحْت َصَلَح الَْجَسُد كُلُُّه، َواإِذا َفَسَدْت َفَسَد الَْجَسُد كُلُُّه، األ� َوِهَي الَْقْلُب«.   

قال تعالى: ﴿ ژ  ژ     ڑ  ڑ﴾                                                      )ال�نفطار: 1٣(- ٢

) جموعة )اأ
الم

ب(
جموعة )

الم
ج(

جموعة )
الم



٤٧

نستنتُج:
يتّضح لنا -مّما تقّدم- اأنَّ الخبر ياأتي على ثلاثة اأضُرب مطابقاً ل�أحوال المخاطبين:

ال�بتدائّي: يكون فيه المخاَطب خالي الذِّهن من الُحْكم؛ فلا يؤكَّد له الخبر.

داً مطالِباً بمعرفة الخبر؛ فيؤكَّد له الكلام بمؤكٍِّد واحد.  لبّي:  يكون المخاَطب متردِّ الطَّ

نــك�رّي: يكــون المخاطــب فيــه منِكــراً للخبــر؛ فيؤكَّــد لــه الــكلام باأكثــر مــن مؤكِّــٍد علــى حســب درجــة اإنــكاره  ال�إ

ًة وضعفــاً. قــوَّ

التَّدريب�ت:
حيحة لما ياأتي: جابة الصَّ ١  نختار ال�إ

اأ- متى يكون الخبر ابتدائّياً؟

٢- اإذا ُوِجَد فيه مؤكِّدان. 1- اإذا ُوِجَد فيه مؤكِّد واحد.   

4- اإذا خلا من المؤكِّدات. ٣- اإذا ُوِجَد فيه ثلاثة مؤكِّدات.   

: »اإنَّ من البيان لَِسحراً«؟                    )صحيح البخارّي( ب- ما ضرب الخبر في قول الرَّسول 

4- ثانوّي. ٣- ابتدائّي.   ٢- اإنكارّي.       1- طلبّي.   

ج- متى ُيسّمى الخبر طلبّياً؟

داً في الُحْكم. ٢- اإذا كان الُمخاَطُب متردِّ 1- اإذا كان الُمخاَطُب خالي الذِّهن من الُحْكم.  

4- اإذا كان الُمخاَطُب منِكراً للُحْكم. ٣- اإذا كان الُمخاَطُب متوقِّعاً الُحْكم.   

آتية: أمثلة ال� ٢  نبيِّن اأضرب الخبر في ال�

اأ- قال تعالى: ﴿ ے    ے   ۓ  ۓڭ﴾             )الطلاق: ٣(

ب-  قال محمود درويش:

اأحنُّ اإلى ُخْبِز اأّمي

وقهوِة اأّمي

ولَْمَسِة اأّمي

وتكُبُر ِفيَّ الطُّفولُة

يوماً على َصْدِر يوِم



٤٨

أنّي واأعَشُق ُعمري ل�

اإِذا متُّ

اأْخَجُل ِمْن َدْمِع اأّمي!

مام علّي بن اأبي طالب، كرَّم اللّه وجهُه: ج- قال ال�إ

نَْبنيهــا ْهــِر  الدَّ لِخــراِب  ودوُرنــا  نَْجَمُعهــا الميــراِث  لِــَذوي  اأموالُنــا 

د- قال تعالى: ﴿ ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻڭ﴾     )البقرة: 1٢(

هـ- قال جرير:

َقْتلانــا ُيْحييــَن  لَــْم  ثُــمَّ  َقَتْلَننــا  َحــَوٌر َطْرِفهــا  فــي  الَّتــي  الُعيــوَن  اإِنَّ 

   

3  نمثِّل بجملة مفيدة لكلٍّ مّما ياأتي:

اأ- ضرب خبر ابتدائّي.  

ب- ضرب خبر طلبّي.  

ج- ضرب خبر اإنكارّي.  



٤٩

الوحدة الّسادسة
الغــــــــــــــــــزل

الغزل في العصور ال�أدبّية العربّية القديمة

 مفهوم الغزل.

تطوّر الغزل في العصور القديمة.

من قصيدة دعوني لقيس بن الُملوّح.

من نونّية ابن زيدون.

ي
ّي الّثان

ّدراس
صل ال

الف



٥٠

الغزل في العصور ال�أدبّية العربّية القديمة
ــزه مــن باقــي الكائنــات؛ ولهــذا كان موضــوع الحــّب واحــداً  نســان تميِّ الحــّب ظاهــرة اإنســانيَّة، وحاجــة فطريَّــة للاإ  

ــن  ــعراء الَّذي ــر مــن الشُّ ــت المــراأة مصــدر اإلهــام كثي ــعراء قديِمهــم وحديثهــم، وكان ــد الشُّ ــعريَّة عن مــن الموضوعــات الشِّ

ــعر الَّــذي يتغنـّـى بالمــراأة،  اأبدعــوا اأجمــل القصائــد فــي التَّشــبيب بهــا، ووصــِف جمالهــا بغيــر طريقــة. وقــد اأطلــَق علــى الشِّ

ويصــف جمالهــا شــعر الغــزل. 

   فم� الغزل؟ وكيف تطوّر عبر العصور ال�أدبّية العربّية القديمة؟ وم� اأنواُعه؟ وَمن اأشهر شعرائه؟

مفهوم الغزل:

ــى بمحاســنها الجســديَّة  ــعر واأغراضــه الّرئيســة، يصــف جمــال المــراأة، ويتغنّ الغــزُل واحــٌد مــن موضوعــات الشِّ  

المحّبيــن. نفــوس  فــي  يتركهــا  الَّتــي  المضطَّربــة  المشــاعر  ر  ويصــوِّ والمعنويَّــة، 

تطوّر الغزل في العصور القديمة:

اأوَّل�ً- العصر الج�هلّي:

ــعراء الجاهلّييــن، ولــم يكــن ُمتكلّفــاً اأو ُمصطنعــاً فــي  ــعريَّة الرَّئيســة عنــد الشُّ كان الغــزُل واحــداً مــن ال�أغــراض الشِّ  

ــعراء يفتتحــون قصائدهــم بمقّدمــات طللّيــة، يذكــرون فيهــا المحبوبــة، ورحيلهــا، ومــا ُيكابدونــه  معظمــه، وقــد كان الشُّ

ــم؛ نتيجــة فراقهــا. مــن األ

وقد ظهر في الجاهليَّة اتّجاهان في الغزل:  

ريــح: يتغنّــى فيــه الّشــاعر بجســد المــراأة، ويصــف مفاتنهــا. وقــد كان للجاهلــّي معاييــره الخاّصــة بالجمــال،  الغــزل الصَّ

ــه،  ــزِل مغامرات ــوع مــن الغ ــي هــذا النَّ ــاعر ف ــرة الخصــر. ويصــف الّشـ ــزة، العجــزاء، ضام ــي المــراأة المكتن فهــو يرغــب ف

وقصصــه مــع النِّســاء. ويعــدُّ امــرؤ القيــس اأبــرز شــعراء هــذا ال�تّجــاه.

نســانّية الّســـامية  ر فيــه الّشــاعر جمــال المحبوبــة المعنــوّي، دون خــْدٍش للحياء، ُمظهراً مشــاعره ال�إ الغــزل العفيــف: ويصــوِّ

تجــاه المــراأة. ويمثِّــل عنتــرة هــذا ال�تِّجــاه خيــر تمثيــل.

سلامّي:  ث�نيً�- العصر ال�إ

سلام تراجعاً ملحوظاً، وقّل شعراؤه، وكان اأكثر اهتمام  تراجَع الغزل في صدر ال�إ  

عراء منصّباً في هذه المرحلة التّـاريخّيِة على نصرة الدَّعوة الجديدة، ووصف الفتوحاِت،  الشُّ

لكّن شعر الغزل لم يختِف عن المشهد نهائّياً، حتّى اإّن الرَّسول  سمعه، واأقّره ما دام 

فيه التَّعّفف. وقد اأعجَب الرَّسول  ببردة كعب بن زهيٍر الَّتي األقاها كعٌب بين يديه، 

عراء الجاهليِّين.  رغم ما جاء في مقّدمتها من غزل عفيف؛ جرياً على عادة الشُّ

   نفّكر:

نعلّــل تراجــع شــعر الغــزل 

ســلام.  فــي صــدر ال�إ
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  ث�لثً�- العصر ال�أموّي:

بعــَد اأن صــارت الخلافــة اإلــى بنــي اأميَّــة، عــاد الغــزل اإلــى مــا كان عليــه      

فــي الجاهليَّــة، وازدهــَر ازدهــاراً واضحــاً، وظهــرت ثلاثــة اتّجاهــات للغــزل: 

ريــح: ظهــر فــي مكَّــَة والمدينــِة والطّـــائف؛ حيــث الغنــى والتَّــَرُف،    الغــزل الصَّ

وفيه يتغنّى الّشـــاعر بجســد المراأة، ل� بجمالها المعنوّي، ويروي قصص المغامرات 

واللّهــو، وتتعــّدد فيــه المحبوبــات. وُيَعــدُّ عمــُر بــُن اأبــي ربيعــة، والَعرجــّي، وال�أحــوص 

اأفضــل مــن يمثّلــون هــذا ال�تّجــاه. ويطلــق بعــض النُّّقـــاد علــى هــذا الغــزل: الغــزل 

الَحضــرّي، اأو الُعَمــرّي، اأو الحســّي.

الغــزل الُعــذرّي: ظهــر فــي البــوادي؛ فهــو غــزل الّصحــراء الَّتــي حافظــت علــى 

ــاً، يصــف  ــاً صادق ــعراً عفيف ــكان ش ــدن، ف ــو الم ــط بله ــم تختل ــس، ول ــاء النَّف نق

ــه. واأشــهر شــعراء  ــا، ولواعــج نفســه، ومعانات ــراأة وروحه ــال الم ــاعر جم ــه الّشـ في

الغــزل العــذرّي مــن قبيلــة )ُعــذرة( العربّيــة، ومنهــم: جميــل بــُن َمْعَمــر، وقيــس بــن 

ــعراء  ــر عــّزة. وغالبــاً مــا اقترنــت اأســماء هــؤل�ء الشُّ الملــّوح، وقيــس بــن َذريــح، وكُثيِّ

ــس  ــة، وقي ــل وبثين ــوا: جمي ــّرواة، فقال ــاس وال ــى األســنة النّـ باأســماء محبوباتهــم عل

ولبنــى، وقيــس وليلــى، وكثّيــر عــّزة؛ مّمــا يدلـّـل علــى عّفــة هــذا الغــزل، واقتصــاره 

علــى محبوبــة واحــدة ُيخلــص لهــا الّشـــاعر طــواَل حياتــه.

ــة؛ فيفتتحــون  ــه شــعراؤه شــعراَء الجاهليَّ ــد في ــذي يقلّ ــدّي: الَّ ــزل التَّقلي الغ

ــة. ــدة الجاهليَّ ــرار القصي ــى غ ــة عل ــات غزليَّ ــم بمقّدم قصائده

رابعً�- العصر العّبـ�سّي:

ســاد الغــزُل باأنواعــه فــي هــذا العصــر، اإضافــة اإلــى ظهــور غــزل جديــد هــو التَّغــّزل بالِغلمــان، وهــو غــزٌل ل� يتَّفــق   

ــاه.  ــرز شــعراء هــذا ال�تّج ــن اأب ــواس م ــو نُ ــة. وكان اأب ــَم العربيَّ والقي

عر العربّي. أنواع الَّتي عرفها الشِّ واأّمـا الغزل في العصور التّـالية، فلم يخرج على هذه ال�

التّقويم:
1- اأ- نعّرف الغزل

عر العربّي القديم.    ب-نسّمي اأنواعه في الشِّ

د المحبوبات، ريح في العصر ال�أموّي، من حيث: طبيعُة الغزل، ومكان الظُّهور، وتعدُّ عر العذرّي والصَّ ٢- نوازُن بين الشِّ

    واأبرز شعراء كّل نوع.

   نفّكر:

ــُة هــذه التَّســمي�ت  ــ� علاق م

ريــح  المختلفــة للغــزل الصَّ

مــك�ن  عــن  عرفنــ�ه  بمــ� 

وطبيعتــه؟ وشــعرائه  ظهــوره 

   نفّكر:

 مــ� ت�أثيــر طبيعــة المــك�ن علــى 

فــي  ريــح  الصَّ الغــزل  ظهــور 

فــي  العــذرّي  والغــزل  المــدن، 

الب�ديــة؟ 

 نعلّــل تســمية الغــزل العــذرّي 

بهــذا ال�ســم.
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كُربة: شّدة الحزن.
يا ويَح: دعاء بالرحمة على عكس 

ويل.
لحى: ُدعاء بمعنى لعَن.
الّصّب: شديد الحّب.

البْين: الفراق.
هائماً: تائهاً مضطّرباً، اأو ُمحّباً.

حّران: هيمان.

بابة: شّدة الحّب. الصَّ

من قصيدة دعوني لقيس بن الملوّح

ــاويا ــدي بحــرِّ الَمكــــ ــُم ِجل واأنضجُت دعونــي دعوني قــــْد اأطلُتــــــــْم َعذابيا  -1

اأيــا ويــَح قلبــــــي َمــْن بــِه مثــُل مــا بِيــا دعـــــــــــوني اأُمــْت غّمــاً وهّمــاً وكُربــًة -٢

بِّ شافيا َوجـْدنا الَهوى في النّاأي للصَّ لَـــــحى اللّــــــُه اأقــــــــــــواماً يقولوَن اإنّنا  -٣

واأنضــــــَج َحــــــرُّ البْيــِن ِمنّــي فُؤاديــا ُه الّشــوُق والهــوى فمــا بــاُل قلبــي هــدَّ  -4

اأبيــُت ســخيَن العيــــِن حــّراَن باكيــا ُمعّذَبتــي لــول�ِك مــا كنــُت هائِــــــــــماً -5

ــا ــا بِي ــُب م ــوَم ُيذه ــلَّ النّ ِوســادي لعـ خليلــيَّ ُمــــــّدا لـــــــي فراشــَي وارَفعـــا   -6

ــا ــتغِفرا لِي ــاَن واس ــَش وال�أكف ــَي النّع ل ــا ــَي فاطلُب ــْت وفاتـــ ــْد حانَ خليلــيَّ َقــ -7

ــي ســلاِميا شــبيهَة ضــوِء الّشــمِس ِمنّ َبلّغـــــا الّصبابــِة  ِمــتُّ مــْن داِء  واإْن  -٨

في ظلال النَّّص:

الّشـ�عر: 

ــَد ســنة ٢4 هـــ، وتُوفّــي ســنة 6٨ هـــ. لُّقــب بمجنــون ليلــى، اأو  قيــُس بــن الملــّوح شــاعر مــن بنــي عامــر، ُول   

بــَل، وُمعظــم شــعره يــدور حــول ذلــك الحــّب الَّــذي  مجنــون بنــي عامــر. اأحــبَّ ليلــى منــُذ الّصبــا، عندمــا كانــا يرعيــان ال�إ

ــذرّي. ــه اأحــد شــهداء الحــّب الع ــَل من جع

المن�سبة: 

عندمــا دخــَل قيــس بــن الملــّوح بابــل، مــرَض مرضــاً شــديداً، فاجتمــع حولــه المطّببــون، واأخــذوا يســقونه ُشــربًة   

بعــَد ُشــربة، ويكوونــه، فقــال هــذه القصيــدة، ُمبّينــاً فيهــا اأّن ســبب مرضــه هــو ُحّبــه لليلــى.  
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حول النَّّص: 

ــّدة  ــن ش ــقيماً م ــاً س ــوُر الُمحــبِّ حزين ــة، وظه ــث صــدُق العاطف ــذرّي؛ حي ــزل الع ــة الغ ــصُّ طبيع يصــّور النَّ   

ــزن  ــرة عــن الُح ــة المعّب ــاظ الّدالَّ ألف ــى ال� ــاعر عل ــُئ الّشـ ــدة. ويتّك ــة البعي ــى المحبوب الحــّب، وعاجــزاً عــن الوصــوِل اإل

وعاطفتــه. حزنــه  لتصويــر  والحرمــان؛ 

ــي،  ــى نفــس المتلّق ــكان للَّفظــة المكــّررة اأثرهــا عل ــّي(، ف ــي، خليل ألفــاظ )دعون ــاعر بعــض ال� ــد كــّرر الّش وق   

الموقــف. اأو  المشــهد  فهــم  علــى  الُمســاِعدة  المؤثّــرة،  الجمالّيــة  ال�أدوات  اأحــد  هــو  التّكــرار  ّن  فــاإ وبهــذا 

المن�قشة والتَّحليل:  

أّول: 1- خاطَب الّشاعر َمْن يقومون على علاجه في البيت ال�
اأ- ما الَّذي طلبُه منهم؟

ب- لماذا طلب منهم ذلك؟

يَّة، نمثّل على ذلك بعبارة واحدة. حِّ ر ياأَسه من حالِته الصِّ ٢- اأورد الّشـاعر عباراٍت تصوِّ

٣- ما الّداُء الَّذي اأوصَل الّشـاعر اإلى مشارِف الموِت؟

4- اأ- بَم وصَف الّشـاعر محبوبته في البيت الخامس؟
ب- ما دل�لة هذا الوصف؟

5- ما دل�لة عبارة: »اأبيُت سخيَن العيِن«؟
6- لماذا يطلُب الّشـاعر من صاحبيه اأن يمّدا له الفراش، ويرفعا الِوساد؟

7- ماذا قصَد الّشـاعر بقوله: »نتيجة ضوِء الّشمِس« في البيت ال�أخير؟

٨- وظّف الّشاعر التّشبيه في البيت الّرابع:
اأ- نوّضحه.

ب- نبّين دل�لته.

نشائّية، نمثّل على ذلك من النَّّص. 9- نّوَع الّشـاعر في استخدام ال�أساليب ال�إ

ألفاظ: 1٠- عمد الّشاعر اإلى تكرار بعض ال�
اأ- نحّددها في النّّص.

ب- نبيِّن دل�ل�ت تكرارها.
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التّنائي: التّباعد.
تدانينا: تقارُبنا من بعضنا.

انتزاحهم: ُبعُدهم.
يبلى: ينتهي ويفنى.

: نُصاب بالغّصة من الّشراب. نَغصَّ

انبّت: انقطَع.

بِنتم: ابتعدتم.
فما ابتلّت جوانحنا: جّفت اأحشاؤنا.
الماآقي: مجاري الّدمع، مفردها ُمْؤق.

حالت: تغّيرت.
الّسدرة: سدرة المنتهى، شجرة 

في الجنّة.
الكوثر: نهر في الجنّة.

الّزقوم: شجرة في جهنّم ياأكل منها 
الكّفار.

الغسلين: ما يسيل من جلود اأهل 
النار.

من نونّية ابن زيدون

ونــاَب عــن طيــِب لُقـــــيانا َتجافينــا اأضحـــى التّنائــــي بديلاً مـــن َتدانينا   -1

َوُيبلينــا َيبلــــى  مــع الّدهــِر ل�  ُحزنــاً  َمن ُمبلــــــــُغ الُملبسينا بانتزاِحــــــهـــِـُم  -٢

ُيبكينــا عــــاَد  قــد  بُِقـــــــربِِهُم  اأنســاً  اأّن الّزمــــــــاَن الَّذي ما زاَل ُيضِحُكنا -٣

اآمينــا الّدهـــــُر  نََغــــصَّ فقـــــاَل  بــاأن  غيَظ الِعدى من تساقينا الَهوى فَدَعْوا   -4

باأيدينــا موصــول�ً  كاَن  مــا  وانبــتَّ  فانحـــــلَّ ما كـــاَن معــــــقوداً باأنُفِسنا -5

دينــا غيــَرُه  ــــــْد  نتقلَـّ ولــــــْم  راأيــــــاً  لْم نَْعَتِقــــْد بعَدكُـــــــــْم اإلّ� الوفاَء لُكم   -6

ماآقينــا ــْت  جفَّ ول�  اإليُكــــْم  شــوقاً  ــــْت جوانُِحـــــــــــــنا بِنُتم وبِنّا فما ابتلَـّ -7

ليالينــا بيضــاً  بُِكــْم  وكانــْت  ســوداً  حالَـــــــْت لفقِدكُـــــــُم اأيّاُمــــنا فَغَدْت  -٨

وِغســلينا َزقّومــاً  العــذِب  والكوثــِر  يا جنّــــــَة الُخلـــــــِد اأبِدلنــــــا بِسدَرتِها -9

ــا ــْم وَتلقون ــِف الحشــِر نلقاكُ ــي موق ف اإْن كاَن قــْد عــزَّ فــي الّدنيا اللّقاُء بُكْم  -1٠

في ظلال النَّّص:

الّشـ�عر: 

ابــُن زيــدون شــاعر ووزيــر اأندلســّي، ُولـِـَد فــي مدينــة قُرطبــة ســنة ٣94هـــ، وتُوفـّـَي فــي اإشــبيلية ســنة 46٣هـــ. وقــد   

المســتكفي. بنــِت  أندلســّية ولّ�دَة  ال� أميــرِة  للّشــاعرِة وال� ُعــرَف بحّبــه 

المن�سبة: 

    اأرســَل ابــُن زيــدون هــذه القصيــدة اإلــى محبوبِتــه ولّ�دَة بنــِت المســتكفي، يطلــُب منهــا اأن تبقــى علــى عهــد 

أيّــام الماضيــة الَّتــي كانــت فيهــا قريبــة منــه.   الحــّب، ويتحّســُر علــى ال�
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حول النَّّص: 

ــرور قبــل اأن تُفارقــه ولّ�دة، وحياتــه المليئــة  ــّص بيــن حياتــِه المفعمــة بالبهجــة والسُّ يــوازُن الّشـــاعر فــي هــذا النَّ     

ة: )ثنائّيــة الماضــي والحاضــر، ثنائّيــة الحضــور  ألفــاظ المتضــادَّ بالحــزن وال�أســى بعــد رحيلهــا، ويوظّــف الّشـــاعر ال�

والغيــاب(؛ للوصــول اإلــى هــذه الموازنــة. 

المن�قشة والتَّحليل:  

األبَس الّشـاعر اإخلاَصه للمحبوبِة ثوباً من القداسِة، نعّيُن البيَت الَّذي ُيشير اإلى ذلك.- 1

عريَّة: »فقاَل الّدهُر اآمينا«؟- ٢ ما دل�لة العبارة الشِّ

ُيحاوُل الّشـاعر اأن يتغلَّب على ياأِسِه من لقاء المحبوبِة، نوّضُح ذلك.- ٣

عَقَد الّشاعر تشبيهاً في البيِت الثّاني:- 4
اأ- نوّضحه.

ب- نبّين دل�لته.

ح التَّناصَّ الّدينّي في البيت التّاسع.- 5 نوضِّ

أبيض وال�أسود في البيِت الثّامن؟- 6 اإل�َم يرمز كلٌّ من اللّونين: ال�

ننظُّم حقلاً دل�لّياً بالمفردات الّدالَّة على البعد، الواردة في النّّص.- 7

اعتمــَد الّشـــاعر علــى المفــردات المتضــاّدة فــي وصــِف حياتـِـِه قبــَل رحيــل المحبوبــِة وبعــَد رحيلهــا )ثنائيَّــة الماضــي - ٨

والحاضــر(، نوّضــح ذلــك.

ال�أنشطة:

نجــاز  ــّف ال�إ ــى مل ــه اإل ــه، ونضّم ــا، ومناقشــتهم في ــى زملائن ــذه، وعرضــه عل ــن لتنفي آتيي ــاطين ال� ــن النّش ــار واحــداً م نخت

ــا: ــكّل منّ الخــاّص ب

1 - ، أبيــات مــن قصيــدِة البــردِة الَّتــي يعتــذُر فيهــا اإلــى الرَّســول  نعــوُد اإلــى ديــواِن كعــِب بــن ُزهيــر، ونكتــُب بعــَض ال�

ونبّيــن ســبب هــذا ال�عتــذار.

ريح، والثّاني يشّجع الغزل العفيف.- ٢ أّول يؤيِّد الغزل الصَّ نعقد مناظرة بين فريقين: ال�
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نت�أمل ثمَّ نن�قش:

الرّث�ُء ح�رُس ال�أوج�ع؛ ل�أّن ال�أحّبة حين َيرحلون يغيبون عنّ� مرّتين: ال�أولى 

عنَد موتِهم، والثّ�نية عنَد موتِن�.
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مفهوم الرِّث�ء وتطوّره.

رث�ء ابن الّرومّي ل�بنه ال�أوسط.

من بردة البوصيرّي.

الوحدة الّسابعة
الرِّثــــــــــــــــــ�ء 



٥٨

الرِّثـــــــ�ء
ــ�  ــه؟ وم ــ� المقصــود ب ــاً، فم ــّي قديمــاً وحديث ــعر العرب ــي الّش ــت ف ــي ُعرف ــعريّة الّت ــون الّش ــن الفن ــاء واحــد م ــّر ث ال  

؟            مينــه مض�

ــن صــدق، وجــراأة، وكــرم،  ــه، م ــه وصفات ــه، وذكــر مناقب ــع وال�أســى علي ــت، والتَّفجُّ ــكاء الميِّ ــو ب ــ�ء: ه ــوم الرِّث     مفه
ــعراء يْرثــون اأقاربهــم،  ــعر عنــد العــرب؛ فالشُّ وتقــوى، وورع، مــع اإظهــار الحــزن عليــه، وال�شــتياق لــه، وهــو مــن اأصــدق الشِّ
ثــاء الرَّســمّي، للحــكّام اأو المســؤولين،  واأصدقاءهــم، وَمــْن يحّبــون بصــدق وحــرارة. وقــد تبــدو العاطفــة مفتعلــة قليــلاً فــي الرِّ

هــم. اأو َمــْن يخصُّ

ــعراء المســلمون  ــعراء منــذ الجاهليَّــة فــي هــذا الفــّن، وتركــوا نتاجــاً ضخمــاً منــه، واأضــاف الشُّ     تطــوّر الرِّثــ�ء: اأبــدع الشُّ
يمــان بــه. واتَّســع مفهــوم  ــه التَّســليم بقضــاء اللّــه وال�إ ســلامّي روح الّديــن الجديــد، واأظلّ عليــه، وتشــرَّب فــي العصــر ال�إ
أندلســّي؛ ليضــمَّ المــدن والممالــك الَّتــي تســقط فــي اأيــدي ال�أعــداء، مثــل رثــاء  ثــاء ل�حقــاً فــي العصريــن: العّباســّي وال� الرِّ

أندلســّية، ورثــاء القــدس. نــج فــي العصــر العّبـــاسّي، ورثــاء المــدن ال� البصــرة بعــد وقوعهــا فــي اأيــدي الزَّ

ــعر الــذي قيــل فــي رثــاء الرَّســول  ب�لمديــح النّبــوّي؛ حيــث عــّدوه      وقــد اصطلــح دارســو ال�أدب علــى تســمية الشِّ
حّيــاً بتعاليمــه وســيرته العطــرة. 

ــة  ــه الَخْلِقيَّ ، اأهّمهــا: مدحــه، وذكــر صفات ــة مباشــرة بالرَّســول  ــة موضوعــ�ت ذات صل ــح النّبويّ ــت المدائ    وتضمنّ
أماكــن المقّدســة الَّتــي ترتبــط بحياته، وذكــر معجزاته الماّديـّـة والمعنويّة،  والُخلُِقيَّــة، واإظهــار الّشــوق لرؤيتــه، وزيــارة قبــره وال�

شــادة بغزواتــه وانتصاراتــه؛ تقديــراً وتعظيمــاً. وبيــان بعــض جوانــب ســيرته، وال�إ

ــعراء     وازدهــرت المدائــح النّبويـّـة فــي العصــر المملوكــّي ازدهــاراً واســعاً؛ اإذ لجــاأ الشُّ
ــك لعــّدة  ؛ وذل ــّي  ــي بشــمائل النّب ــَرة، والتّغنّ ــة الَعِط ــيرة النّبويَّ ــى اســترجاع الّس اإل
اأســب�ب منهــا: شــيوع التّصــّوف فــي المجتمــع، وتشــجيع الّســلاطين لــه، فضــلاً عــن 
ياســيَّة وال�قتصاديَّــة اآنــذاك، واشــتداد خطــر ال�أعــداء  تــرّدي ال�أوضــاع ال�جتماعيَّــة والسِّ

ســلام مــن صليبّييــن وتتــار. علــى دولــة ال�إ

التّقويم:

1- نعّرف الّرثاء.

عراء. ٢- نسّمي مدينتين رثاهما الشُّ

٣- نحّدد خمسة من مضامين المدائح النّبويَّة.

4- نبيِّن ال�أسباب الَّتي اأّدت اإلى شيوع المدائح النّبويَّة في العصر المملوكّي.

   نفّكر:

بيــن  الفــرق  نســتنتج 

المدائــح النّبوّيــة، والرّث�ء، 

والمديــح. 
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يشفي: ُيريح.
ل� ُيجدي: ل� ينفع.

جودا: انهمرا بالّدمع.
اأودى: مات.

نظيركما: مثيلكما.
َعْمد: قصد.

توّخى: اختاَر.
الِحمام: الموت، وحمام الموت: 

مصيبته.
طواه الرَّدى: اأخفاه الموت.

األّح: اأقام عليه ل� ُيفارقه.
اأحاله: حّوله.

الجادّي: الّزعفران.
يذوي: يذوب.

الّرند: نبات طرّي، قيل هو ال�آس 
اأو الغار.

رث�ء ابن الّرومّي ل�بنه ال�أوسط

ــدي ــا ِعن ــْد اأْودى نظيُركُم َفجــودا َفَق بكاُؤكما َيشــفي واإْن كاَن ل� ُيجدي  -1

فيــا ِعــّزَة الُمهدى ويا َحْســَرَة الُمهدي ُبَنــــــيَّ الَّــذي اأْهَدْتــُه َكّفــــــــاَي للثَّرى -٢

ِمــَن القــوِم حّبــاِت القلوِب علــى َعْمِد األ� قاتَل اللّـــــــُه الَمــــــــــــنايا وَرْمــــَيها  -٣

ــِد ــاَر واِســَطَة الِعْق ــَف اختــــ ــِه َكْيــ َفللّ توّخــى ِحمــاُم الَمــْوِت اأْوَســَط ِصْبَيتي  -4

َبعيــداً علــى قُــــْرٍب َقريبــــــاً علــى ُبْعــِد َطــواُه الـــــرَّدى عنّــــي فاأضحــى َمــزاُرُه -5

َفَلْم َيْنَس َعْهَد الَمْهِد اإذ ُضمَّ في اللَّْحِد لََقــــــــْد َقــلَّ َبْيــَن الَمْهــِد واللّحــِد لُبثُــُه   -6

اإلــى ُصْفــرِة الجــاديِّ عن ُحْمــَرِة الَوْرِد األَــحَّ عليــِه النَّــْزُف حتّـــــــى اأحــــــــــالَُه -7

نِْد وَيْذوي كما َيْذوي الَقضيُب ِمَن الرَّ أيــدي َتساَقــــــُط نفُســُه وَظــلَّ علــى ال�  -٨

األ� لَْيَت ِشْعري هل َتغيَّْرَت َعْن َعْهدي أنــِف والَحشــا  اأَرْيحانَــَة العينيــِن وال� -9

ومــْن كُّل غيــٍث صادِق الَبــْرِق والرَّعِد َعَلْيــــــَك َســلاُم اللّــِه منّـــــــي تحّيــًة -1٠

في ظلال النَّّص:

الّشـ�عر: 

ابــن الّرومــّي شــاعر عّباســّي، ُولــَد فــي بغــداد ســنة ٢٢1هـــ، وتوفِّــَي مســموماً ســنة ٢٨٣هـــ. كان اأبــوه رومّيــاً، واأّمــه   

فارســّية، ومــن جهــِة اأبيــه اشــُتهر بابــن الرومــّي.

المن�سبة: 

قــال الّشـــاعر هــذه القصيــدة متحّســراً علــى فقــِد ابنــه ال�أوســط محّمــد، وهــو طفــٌل، يصــف فيهــا شــعوره بالوحــدة   

ر اآل�مــه، وتبــدُّل اأحوالــه. والحــزن، ويصــوِّ
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المن�قشة والتَّحليل:  

ل اأن تجودا بالّدمع؟- 1 أوَّ لماذا طلَب الّشـاعر من عينيِه في البيت ال�

يعكس البيت الثّاني استسلام الّشـاعر لموت ولِده، ولوعته عليه، نوّضح ذلك.- ٢

أبناء في البيت الثّالث؟- ٣ اأ- بَم كنّى الّشـاعر عن ال�
ب- ما دل�لة ذلك؟

شّبه الّشـاعر ابَنه في اأسرته بواسطة الِعْقِد، ما دل�لة هذا التَّشبيه؟- 4

اإل�َم َقَصد الّشـاعر في قوله: »بعيداً على قُرٍب، قريباً على ُبعِد«؟- 5

نبيِّن اأثر اإيقاع الّزمن البطيء على نفسّية الّشـاعر، كما يظهر في البيت الثّامن.- 6

ألفاظ الّدالَّة على الموت والحزن:- 7 تكّررت في النَّصِّ ال�
اأ- نمثّل على كلٍّ منهما.
ب- نبيِّن دل�لة التَّكرار.

كثر استخدام الّشاعر لحروف المدِّ في النّّص، نعلِّل ذلك.- ٨

حول النَّّص: 

ألفــاظ الّدالَّــة الموحيــة بِعَظــِم الحــزن الَّــذي عاشــه الّشـــاعر بعــد َفْقــد ولــِده ال�أوســط، ويوظـّـف  يزخــُر النَّــّص بال�  

ــر والحــزن، ويظهــر ذلــك  ال�أســاليب البلاغيَّــة؛ لوصــف حالتــه النَّفســيَّة الَّتــي تطغــى عليهــا عاطفــة ال�أب المفعمــة بالتَّحسُّ

ــة. ــه بالمكان ــاأن تجــودا بالّدمــع، فهمــا يشــبهان ابن ــه ب ــه لعيني فــي خطاب

أمــر الَّــذي يعكــس  مــن البطــيء، عندمــا كان ولــده يــذوي ببــطء اأمــام عينيــه، ال� كمــا يظهــر فــي النَّــّص اإيقــاع الزَّ  

ــاعر وحســرته. ــاة الّشـ ــّدة معان ش
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ذي سلٍم: اسم مكان.

كاظمة: اسم مكان
اإضم: اسم مكان

نس، والجّن. الثّقلين: ال�إ

داٍج: شديد الظلمة.

تَُرِم: تُطلب.

من ُبرَدة البوصيرّي

ــَدِم ــٍة بِ َمَزْجــَت َدْمعــاً َجــرى ِمــْن ُمْقَل َســَلٍم بِــذي  جيــراٍن  ـِر  َتَذكُـّ اأِمــْن   -1

َواأْوَمــَض الَبــْرُق فــي الظَّْلمــاِء ِمْن اإَِضِم اأْم َهبَّــِت الّريــُح ِمــْن تِْلقــاِء كاِظَمــٍة -٢

ِمنّــي اإِلَْيــَك َولَــْو اأنَْصْفــَت لَــْم َتلُــِم يــا ل�ئِمــي فــي الَهوى الُعــْذِريِّ َمْعِذَرًة -٣

ُحــبِّ الّرضــاِع َواإِْن َتْفِطْمــُه َيْنَفِطــِم والنَّْفُس كالطِّْفِل اإِْن تُْهِمْلُه َشبَّ َعلى  -4

ِن والَفريَقْيــِن ِمــْن ُعــْرٍب َوِمــْن َعَجــِم والثََّقَلْيـــ الَكْونَْيــِن  َســيُِّد  ــٌد  ُمَحمَّ  -5

ُمْقَتَحــِم أْهــواِل  ال� ِمــَن  َهــْوٍل  لِــُكلِّ  ــفاَعُتُه ــذي تُْرجــى َش ــُب الَّ ــَو الَحبي ُه -6

َكــَرِم ول�  ِعْلــٍم  فــي  ُيدانــوُه  َولَــْم  ــٍق ــي ُخلُ ــٍق وف ــي َخْل ــَن ف ي ــاَق النَِّبيِّ ف  -7

َتْمشــي اإِلَْيــِه َعلــى ســاٍق بِــلا َقــَدِم أْشــجاُر ســاِجَدًة جــاَءْت لَِدْعَوتِــِه ال� -٨

َحمــي لِْلَهجيــِر  َوطيــٍس  َحــرَّ  َتقيــِه  ســائَِرٌة ســاَر  اأنّــى  الَغماَمــِة  ِمْثــَل  -9

َكمــا َســرى الَبــْدُر في داٍج ِمــَن الظَُّلِم َســَرْيَت ِمــْن َحــَرٍم لَْيــلاً اإِلــى َحــَرٍم -1٠

ِمــْن قــاِب َقْوَســْيِن لَــْم تُــْدَرْك َولَــْم تُــَرِم َمْنِزلَــًة نِْلــَت  اأْن  اإِلــى  َتْرقــى  َوبِــتَّ  -11

في ظلال النَّّص:

الّشـ�عر: 

ُولـِـد البوصيــرّي ســنة 6٠٨هـــ، ونشــاأ وترعــرع فــي بوصيــر، وتوفـّـي ســنة 695هـــ، واشــُتهر بنظــم قصائــد المديــح   

والّزهــد. والتصــّوف،  النبــوّي، 

المن�سبة: 

. وُعِرفــت فــي ال�أدب العربــّي بالبــردة. ول� ُيســتبَعد اأْن يكــون  قــال البوصيــرّي هــذه القصيــدة فــي مــدح النّبــّي   

أّن البوصيــرّي  البوصيــرّي َمــن اأطلــق عليهــا هــذا ال�ســم؛ تشــّبهاً ببــردة كعــب بــن زهيــر. وللقصيــدة اســم اآخــر هــو الُبــْرَءة؛ ل�

َبــِرَئ بهــا مــن علـّـة اأصابتــه، اإذ اأنشــدها علــى رســول اللـّـه  فــي المنــام؛ فخلــع عليه ُبْردته الّشــريفة، ومســح على جســده، 

فُشــِفَي.



٦٢

حول النَّّص: 

، وذكــر  افتتــح البوصيــرّي بردتــه بمقّدمــة غزليَّــة تقليديَّــة، وانتقــل للتّحذيــر مــن هــوى النَّْفــس، ثــمَّ َمــَدَح النّبــّي   

شــمائله، ومعجزاتــه. والبوصيــرّي فــي َمْدحــه يقــّدم معانيــه فــي جــّو تســوده العاطفــة الّدينّيــة الّصادقــة، وروح التّصــّوف، 

وقــّوة ال�أســلوب، وُحْســن الّصياغــة، وجــودة المضمــون، وجمــال التّشــبيهات، وبراعــة التَّصويــر.

المن�قشة والتَّحليل:  

نُبّين المحاور الّتي تضّمنها النّّص.- 1

مة والمديح النَّبوّي؟- ٢ استهّل الّشـاعر قصيدته بمقّدمة غزلّية، فكيف نوفِّق بين هذه المقدِّ

، نذكرها.- ٣ اأشاَر الّشـاعر في البيتين: الثّامن والتّاسع اإلى بعض معجزات الّرسول 

سراء والمعراج.- 4 نحّدد البيتين الَّلذين يشيران اإلى حادثة ال�إ

نوّضح جمال التّصوير فيما ياأتي: - 5

ُحــبِّ الّرضــاِع َواإِْن َتْفِطْمــُه َيْنَفِطــِم والنَّْفُس كالطِّْفِل اإِْن تُْهِمْلُه َشبَّ َعلـى

َتْمشــي اإِلَْيــِه َعلــى ســاٍق بِــلا َقــَدِم أْشــجاُر ســاِجَدًة جــاَءْت لَِدْعَوتِــِه ال�

ال�أنشطة:
نجــاز  آتييــن لتنفيــذه، وعرضــه علــى زملائنــا، ومناقشــتهم فيــه، ثــّم نضّمــه اإلــى ملــف ال�إ نختــار واحــداً مــن النّشــاطين ال�

ــا: الخــاّص بــكّل منّ

نرسم لوحة فنيَّة متخيَّلة ل�بن الّرومّي وهو يندب ابنه.- 1

ــبه بيــن - ٢ ــن اأوجــه الشَّ نعــود اإلــى ديــوان اأحمــد شــوقي، ونســتخرج قصيدتــه الَّتــي عــارض فيهــا ُبــردة البوصيــرّي، ونبيِّ

ــن. القصيدتي
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الوحدة الّثامنة
فــّن الـمـوّشـحـ�ت

مفهوم الموّشح.

نش�أة الموّشح�ت.

ح. ِبن�ء الموشَّ

من موّشح )ج�دك الغيُث( للس�ن الّدين بن الخطيب.
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فّن الموّشح�ت
ــعريَّة الخاّصــة، وحاولــوا اســتحداث األــوان شــعريَّة تميِّزهــم عــن شــعراء  أندلــس علــى اإظهــار تجاربهــم الشِّ عمــل اأدبــاء ال�  

ــحات. المشــرق العربــّي، فابتدعــوا الّزجــل والموشَّ

ح�ت؟ وم� اأسب�ب نش�أته�؟ وم� موضوع�ته�؟ وم� بنيته� الفنّيَّة؟ فم� الموشَّ  

مفهوم الموّشح:
أندلــس، وســّمي بالموّشــح؛ لمــا فيــه مــن ترصيــع، وتزييــن، وتناظــر، وصنعــة، تشــبيهاً  لــون شــعرّي، ابتكــره شــعراء ال�  

لــه بوشــاح المــراأة المّرصــع بالّلؤلــؤ والجواهــر.

نش�أة الموّشح�ت:
ــِرّي فــي  م بــن ُمعافــى الَقْب أندلــس، وقــد ابتكــره ُمَقــدَّ تعــّد الموّشــحات مــن فنــون الّشــعر التــي اســتحدثها شــعراء ال�  
شــبيلّي، ولســان الّديــن بــن الخطيــب، وابــن  منتصــف القــرن الثّالــث الهجــرّي. ومــن الّشــعراء الّذيــن اشــُتهروا بــه: ابــن ُزهــر ال�إ
ــة: مــن مــدح، وهجــاء، وغــزل، ووصــف،  ــه موضوعــات الّشــعر التّقليديّ ــوا في ــّي، وغيرهــم، وتناول شــبيلّي، والتُّطيل ســهل ال�إ

ــحات. ــي الموّش ــة حضــوراً واســعاً ف ــا شــكّلت الطبيع ــد. كم ــاء، وزه وفخــر، ورث

الّتــي ســ�عدت علــى نشــ�أة  العوامــل  مــن  وقــد تضافــرت مجموعــة   
ــعر  ــود الّش ــن قي ــّرر م ــي التّح ــم ف ــا: رغبته ــس، منه أندل ــي ال� ــح�ت وشــيوعها ف الموشَّ
أوزان والقوافــي وحــروف الــّروّي، ومــا صاحــب  التّقليديَّــة، وميلهــم اإلــى التّجديــد فــي ال�
أناشــيد الّتــي تحتــاج اإلــى الّشــعر الخفيــف، والتّجديــد  ذلــك مــن شــيوع للغنــاء وال�

ألحــان والغنــاء. ال� اأدخلــه زريــاب وتلاميــذه فــي  الّــذي  الموســيقّي 

ح: بن�ء الموشَّ
اتّخــذ الموّشــح شــكلاً فنّـّيـــاً خاّصــاً، يتكــّون مــن اأجــزاء تتــرّدد فيــه بنظــام معــروف، ولــكّل جــزء اســمه الـّـذي اصطلــح   

آتــي: ــْمط، والَخْرجــة. كمــا يتَّضــح فــي الّشــكل ال� عليــه الوّشــاحون، وهــي: المطلــع، والــّدور، والُقْفــل، والبيــت، والغصــن، والسِّ

)مطلع( 

الّدور

الُقْفل

ِسْمط

ِسْمط

ِسْمط البيت

 )غصن( )غصن(
عبث الّشوق بقلبي فاشتكى       األَم الــــــوجد فلّبت اأدمعي

ُبِع اأيّها الّشـــادُن من علّمـــكا    بسهام اللَّحظ قْتل السَّ

شــِغُف فــؤادي  النّــاس  اأيّـــها 

وهــو مــن َبْغي الهوى ل� ُينصُف

َيِكــُف ودمعــي  اأداريــه  كــم 

   نفّكر:

ــ�أة  ــن نش ــة بي ــ� العلاق م

والتّجـديـــد  الموّشــــح 

لموســيقّي؟ ا

   نفّكر:

البيــت  بيــن  الفــرق  مــ� 

العموديَّــة  القصيــدة  فــي 

ــح؟ الموشَّ فــي  والبيــت 
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التّقويم:
حيحة لما ياأتي: جابة الصَّ 1- نختار ال�إ

ح؟ اأ- من مبتكر فّن الموشَّ

٢- لسان الّدين بن الخطيب. أندلسّي.    1- ابن خفاجة ال�  

شبيلّي. 4- ابن سهل ال�إ ٣- مقّدم بن معافى القبرّي.    

ح؟ ب- ماذا تسّمى مجموعة ال�أسماط في الموشَّ

4- الُقفل. ٣- البيت.    ٢- الّدور.   1- الغصن.    

ج- ممَّ يتشكَّل البيت في الموّشح؟

٢- ِمْن ال�أسماط والُقفل الّذي يليها. 1- ِمْن مجموعة ال�أسماط.     

4- ِمْن مجموعة ال�أغصان. ٣- ِمْن ال�أسماط والُقفل الَّذي يسبقها.   

٢- نعّرف الموّشح.

٣- نذكر اأسباب نشاأة الموّشحات.

أندلسّي. 4- نذكر اأسماء ثلاثة من الّشعراء الّذين برزوا في فّن الموّشحات في العصر ال�

5- نبّين ال�أغراض الّتي يتناولها الموّشح.
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جاد: سخا. 
همى: سقط. 

الوصل: الحّب.
الكرى: النَّوم.

خلسة: ما ُيسلب خفية، وُيسترق.
اأشتات: متفرِّقات. 

ُيرسم: ُيؤمر.

الحيا: المطر.

النُّعمان: ملك الحيرة، والمراد هنا 
شقائق النُّعمان.

ة النُّعمان، والمراد  ماء: جدَّ ماء السَّ
هنا المطر.

مالك: اإمام المدينة. اأنس: والده.
ُمْعَلما: مطرَّزا.

الَغضا: شجٌر خشُبُه َصلٌب.

َوْجدي: شّدة ُحّبي.

َرْحب: واسع.

اأبالي: اأهتّم.

َكْرب: ُحزن.

حبَس القلَب: منَعُه وَحَرَمُه من 
ُحبِّ غيركم. 

َعفاء الُحُبس: زوال الُحّب 
المحبوس في الَقلب.

ح ج�دك الغيث للس�ن الّدين بن الخطيب من موشَّ

أنَْدلُــــــــــــــِس بال� الوْصــــِل  زمــاَن  يــا  َهمــى الغيــُث  اإذا  الغيــُث  جــادَك 

الُمختِلــِس ِخْلَســَة  اأو  الَكــرى  فــي   لــم يكــْن وْصلَُك اإل� ُحلُمــــــــــــــــــــــاً

ُيرَســــــــــُم مــا  علــى  الَخْطــَو  تنُقــُل  الُمنـــــى اأْشــتاَت  هــُر  الدَّ يقــوُد  اإذ 

الموِســـــُم الوفــــــوَد  يدعـــــو  ِمثَلمـــا  ُزَمـــــراً بــيـــن فُــــــرادى وثُـــنـــــــــــــــــى

ــُم ــه َتْبــــِســــــــــ ــِر مـنـ هــ ــوُر الــزَّ فثُـــغـــ ــا ــرَّوَض َسنــــــــــ ــَل ال ــد َجلَّ ــا ق  والَحي

اأنــِس؟ عــن  مالــٌك  يــروي  كيــف  ــما السَّ مــاِء  عــن  النُّعمــاُن  وروى 

َمْلَبـــــــــــــــِس باأبهــى  منــه  يزدهــي  فكساُه الُحــْســـــُن ثـــوبـــــــاً ُمــــْعَلمــــــا

بِــِه اأنُتـــــْم  مســــَكٌن  وبَِقلبــــــــي  الَغضــا وادي  مــن  الحــيِّ  اأَهْيــَل  يــا 

بِــِه َغر ِمـــــْن  قُِه  شــــــر لــي  با اأ ل�  ضاَق عْن َوْجدي بُِكْم َرحُب الَفضا

َكْربِــــــِه ِمــْن  عبَدكُـــــــُم  َتعِتقـــــوا  َمضــى قــْد  اأنْــٍس  َعهــــــَد  فاأعيــدوا 

نََفــــــِس فــي  نََفســـــــاً  َيتلاشــــــــى  ُمغَرمــاً واأحيـــــــوا  ـــــــــــَه  اللَـّ واتَّقــوا 

الُحُبــِس َعفـــــــــــــاَء  اأَفَترضـــــــــوَن  َكَرمــــــاً عليُكـــــــــم  القلــَب  َحَبــَس 

في ظلال النَّّص: 

الّشـ�عر: 

ُولــد لســان الّديــن بــن الخطيــب ســنة 71٣هـــ، وتوفـّـي ســنة 776هـــ. تعلـّـم ال�أدَب، والعلــوم، والطـّـّب، والتّاريــخ،   

أندلــس؛ لثقافتــه الواســعة. ومــن اآثــ�ره: ديــوان شــعر فــي جزاأيــن، وكتــاب )جيــش التّوشــيح(. والفلســفة، وُعــرف بجاحــظ ال�
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المن�سبة: 

ــه  ــرة تولّي ــي فت ســائس ف ــه الدَّ ــى المغــرب، بعــد اأن حيكــت ل ــرَّ اإل ــا ف ــث( عندم ــح )جــادك الغي ــاعر موشَّ      نظــم الّش

ــحه بالّدعــاء بالّســقيا للّزمــن الـّـذي قضــاه فــي ربــوع وطنــه. الــوزارة؛ فاســتبّد بــه الّشــوق والحنيــن للاأندلــس، وافتتــح موشَّ

حول النَّّص: 

شبيلّي الَّذي مطلعه: ح ابن سهل ال�إ   هذا النّّص جزء من موّشح عارض فيه ابن الخطيب موشَّ

قلَب صبٍّ حلّه عن َمْكَنِس             هل َدرى َظْبُي الِحمى اأْن َقد حمى  

وقــد جعــل لســان الّديــن موّشــحه فــي الغــزل ووصــف الطّبيعــة ومــدح ســلطان َغرناطــة، وهــو طويــل تــامّ يتاألـّـف   

مــن عشــرة اأدوار. يبــداأ الموشــح بمطلــع مــن اأربعــة اأغصــان، مبنــّي علــى قافيتيــن، رويّهمــا الميــم والّســين، ولــكّل بيــت 

ــه.  ــه، وعــدد اأغصان ــع بقوافي ــق المطل فــي الموشــح دور وقُفــل، والُقفــل يواف

المن�قشة والتَّحليل:  

 رسم الّشاعر لوحة فنِّيَّة للطّبيعة، نبيِّن ملامحها.- 1

أندلس؟- ٢ كيف صّور الّشاعر علاقته بالّزمن الّذي كان يقيم فيه بال�

ح؟ - ٣ ما العاطفة الّتي سيطرت على الّشاعر في الموشَّ

ح التّورية في قول ابن الخطيب:- 4 نوضِّ

كيف يروي مالٌك عن اأنِس؟ وروى النّعماُن عن ماِء الّسما  

نحّدد ضرب الخبر في قول الّشاعر:- 5

فثُغــــــوُر الّزهــــِر منه تبِسُم والحيا قد َجلََّل الّروَض ســنا      

ُح ذلك. أثَر الَّذي ترَكُه الُحبِّ في نفِسِه، نوضِّ َر الّشاعُر ال�   6- صوَّ

7-  نستنتج الخصائص ال�أسلوبّية لموّشح لسان الّدين بن الخطيب.
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فّن الخطبة:

مفهوم الخطبة.

الخطبة في عصور ال�أدب العربّي القديم.

من خطبة لعلّي بن اأبي ط�لب في وصف الّدني� والتّحذير منه�. 

فّن المق�مة:

 مفهوم المق�مة.

نش�أة المق�مة وتطوّره�.

موضوع�ت المق�مة.

خص�ئص المق�مة.

المق�مة الّصنع�نّية للحريرّي.

الوحدة الّتاسعة
النّثر العربّي القديــــم 
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النّثر العربّي القديم
كان الّشــعُر فــي العصــِر الجاهلــّي ديــواَن العــرب، يســّجل جوانــب حياتهــم المختلفــة: الّدينّيــة، وال�جتماعّيــة،   

أدبــّي  والّسياســّية، وكذلــك كان حــال الّشــعر فــي عصــور ال�أدب العربــّي القديــم بوجــٍه عــامّ، غيــر اأنـّـه لــم يكــن الفــّن ال�

الوحيــد الـّـذي عرفــوه؛ فقــد ظهــرت بعــض الفنــون النّثريـّـة الّتــي تطــّورت مــع الّزمــن، لتاأخــذ شــكلها النّهائــّي، ومــن هــذه 

الفنــون: الخطبــة، والمقامــة.

فم� المقصود بكّل فّن من هذين الفنّين؟ وَمْن اأشهر َمْن برعوا فيه؟ وم� خص�ئصه وموضوع�ته؟  

اأّول�ً- فّن الُخْطبة:
مفهوم الُخْطبة: 

فــّن نثــرّي يعتمــُد علــى مخاطبــة الجماهيــر ُمشــافهًة؛ بهــدف التّاأثيــر بهــم، واســتمالتهم، واإقناعهــم، وتتكــّون   
وخاتمــة. وموضــوع،  مقّدمــة،  مــن: 

الُخْطبة في عصور ال�أدب العربّي القديم:

 العصــر الج�هلــّي: بــرزِت الُخطبــُة فــي العصــر الجاهلــّي بشــكل واضــح، وكان لخطبــاء الجاهلّيــة ســم�ت تمّيزهــم؛ 
ــر، ُيســَمُع  ــى التاأثي ــن عل ــم قادري ــا جعله ــل؛ م ــِة ورجاحــة العق ــوا بالتّجرب ــن اتّصف ــل الّذي ــن ســادة القبائ ــوا م ــد كان فق
أيــادّي، واأكثــُم بــن الصيفــّي، وخارجــة  لقولهــم، وُيســتجاُب لهــم. وكان مــن بيــن هــؤل�ء الخطبــ�ء: قُــّس بــُن ســاعدة ال�

بــن ســنان، وغيرهــم. وكان الخطيــُب ذا صــوٍت جهــَورّي، وغالبــاً مــا كان يتّكــئ علــى عًصــا اأثنــاء اإلقــاء الخطبــة.

ــة،  ــي التّهنئ ــى اإنشــاء خطبهــم ف ــاء اإل ــد لجــاأ الخطب ــّي؛ فق ــي العصــر الجاهل ــة ف ــّددت موضوعــ�ت الخطب وتع   
صــلاح بين النـّـاس، كخطبة خارجة  يفــاد علــى الملــوك، واإعــلاِن الُحــروب. كمــا لجــؤوا اإليهــا فــي مواقــِف ال�إ والــّزواج، وال�إ
ابــن ســنان فــي عقــد الّصلــح بيــن عبــٍس وِذبيــان، بعــد حــرب داحــَس والغبــراء. وكانــت الحكمــة الّتــي تعكــس خلاصــَة 
تجربــٍة فــي الحيــاة مــن بيــن الموضوعــات الّتــي طرقتهــا الخطبــة فــي هــذا العصــر، فقــد خطــَب قُــسُّ بــُن ســاعدَة فــي ُعــكاظ 
فقــال: »اأيّهــا النـّـاُس، اســَمعوا َوعــوا، واإذا َوعْيُتــم فانتِفعــوا، اإنـّـه مــن عــاش مــات، ومــن مــاَت فــاَت، وكّل مــا هــو اآٍت اآت، 
اإّن فــي الّســماء لخبــراً، واإّن فــي ال�أرِض لعبــراً. ليــٌل داٍج، ونهــاٌر ســاٍج، وســماٌء ذاُت اأبــراج، واأرٌض ذاُت ِفجــاج، وبحــاٌر 

ذاُت اأمــواج. مــا لــي اأرى النـّـاَس يذهبــون ول� يرجعــون؟ اأَرضــوا بالُمقــام فاأقامــوا اأم تُركــوا هنــاك فنامــوا؟«. 

ســلامّي عوامــُل ســاعدت علــى ازدهارهــا، وتعــّدد موضوعاتهــا؛  ســلامّي: تهّيــاأْت للخطبــة فــي العصــر ال�إ العصــر ال�إ
ســلام، اأصبحــِت الخطبــة مــن وســائل الّدعــوة اإلــى الّديــن الجديــد، وتعريــف النـّـاس بالقيــم النّبيلــة الّتــي  فمــع ظهــور ال�إ
ســلام، وصــارت الخطبــُة جــزءاً مــن العبــادة، كمــا هــو الحــال فــي صــلاة الجمعــة، والعيديــن،  اأتــت بهــا رســالُة ال�إ
وال�ستســقاء. ومــع بــدء الفتوحــات، كانــت الخطبــة وســيلة القــادة لحــّث الجنــود علــى الجهــاد والتّضحيــة، كمــا 
ــى  ــة اإل ــال الخلاف ــد انتق ــاة الّرســول، وبع ــد وف ســلام بع ــي صــدر ال�إ ــة ف ــي موضــوع الخلاف ــارزاً ف ــاً ب ــت توظيف ُوظّف

ســلامّية عليهــا.  أمويّيــن، وصــراع الفــرق ال�إ ال�
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وقــد تنوّعــت الخطــب فــي هــذا العصــر، فــكان مــن بينهــا الخطــب الّسياســّية، والخطــب الّدينّيــة، والخطــب 
، واأبــو بكــر الّصّديــق،  ال�جتماعّيــة. وبــرز فــي هــذه الفتــرة مجموعــة مــن الخطبــ�ء، كان علــى راأســهم النبــّي محّمــد 
وعلــّي بــن اأبــي طالــب، وعبــد اللـّـه بــن الّزبيــر، وعبــد اللـّـه بــُن عّبــاس، ومعاويــة بــن اأبــي ســفيان، والحّجــاج بــن يوســف، 

وزيــاد ابــُن اأبيــه.  

سلامّي بعّدة خص�ئص من بينه�: واتّسمت الخطبة في العصر ال�إ

البــدء بحمــد اللـّـه، والّصــلاة والّســلام علــى رســوله، وقــد كانــوا ُيطلقــون علــى الخطبــة الّتــي ل� تبــداأ بالحمــد الخطبــة - 1
البتراء.

ال�ستشهاد بالقراآن الكريم، فاإذا خلت الخطبة من هذا ال�قتباس اأسَمْوها الّشوهاء.- ٢

بروز العاطفة الّدينّية الّتي تركّز على ال�آخرة، وما فيها من ثواٍب وعقاب، وتحّذر من مفاتن الّدنيا الّزائلة.- ٣

الوضوح، والبعد عن الّصنعة والتّكلّف في اللّغة وال�أسلوب.- 4

فــي  مكانتهــا  علــى  الخطبــة  حافظــت  بعــده:  ومــ�  العّب�ســّي  العصــر 
ــة المتلاحقــة، لكنهــا اأخــذت تتراجــع فــي اأهميتهــا؛ ل�أســباب  أدبي العصــور ال�
ــداً  ــم تشــهد تجدي ــة ال�أخــرى لهــا، فل ــون النّثريّ متعــددة، اأهمهــا منافســة الفن
أمــراء، وزعمــاء  ذا بــاٍل فــي الموضوعــات اأو الّشــكل، واســتمّر الخلفــاء، وال�
القبائــل، وقــادة الجيــوش، فــي توظيــف الخطبــة فــي الموضوعــات جميعهــا: 
الّدينّيــة، وال�جتماعّيــة، والّسياســّية الّتــي تضّمنتهــا الخطبــة فــي العصريــن: 
والوفــود  والتّهانــي،  الــّزواج،  فــي  تُوظّــف  فكانــت  ســلامّي؛  وال�إ الجاهلــّي 

ــح. ــد الّصل ــلان الحــروب، وعق ــادة، واإع ــاء والق ــى الخلف عل

التّقويم:

1- نعّرف الخطبة.

٢- ما المواقف الّتي ُوظّفت فيها الخطبة في العصر الجاهلّي؟

سلام في تطّور موضوع الخطبة. ٣- نوّضح اأثر ال�إ

سلامّي. 4- نذكر اأنواع الخطب الّتي ُعِرَفت في العصر ال�إ

سلامّي. 5- نسّمي ثلاثة من الخطباء البارزين في العصرين: الجاهلّي، وال�إ

سلامّي. 6- نوّضح خصائص الخطبة في العصر ال�إ

7- نعّرف: الخطبة الّشوهاء، والخطبة البتراء.

   نفّكر:

المرئــّي  عــلام  ال�إ اأثــر  مــ� 

والمسموع، وانتش�ر التّعليم، 

علــى تطــوّر الُخطبة في هذه 

ال�أّيــ�م، من حيث: شــكله�، 

وموضوعهــ�، وطريقة اإلق�ئه�؟
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الَحْبرة: الّسرور، والنّعمة.
حائلة: متغّيرة.

نافدة: فانية.
بائدة: هالكة.
غّوالة: ُمهلكة.

الهشيم: النّبات اليابس المكّسر.
الَعْبَرة: الّدمعة قبل اأن تفيض.
قبال  بطناً وظهراً: كنّى عن ال�إ

دبار بالظَّهر. بالبطن، وال�إ
الطَّّل: المطر الخفيف. وَتُطلُّه 

الّسماء: تُمطره مطراً خفيفاً.
الّديمة: الغيمة.

هَتَنت الُمزن: انصبَّْت.
احلولى: صار حلواً.

اأوبى: صار كثير الوباء.
عة. الَغضارة: النّعمة، والسَّ

الرََّغب: الّرغبة في الّشيء. 
اأرَهَقْتُه التَّعب: حّملته ما ل� يطيقه 

من التّعب.
القوادم: الّريش في ُمقّدم جناح 

الطائر.
ظهٌر قاطع: راحلة تُرَكُب لقطِع 

الطّريق.
اأرَهقتهم بالفوادح: اأتعبتهم 

بال�أمور الثّقيلة.
القوارع: المحن، والّدواهي.
ضعضعتهم بالنّوائب: اأذلّتهم 

بالمصائب.
عّفرتهم للمناخر: األصقت اأنوَفهم 

ر، وهو التّراب. بالمعَفَ
المناسم: ُمفردها منِسم، وهو 

الحافر.
ريب المنون: حوادث الّدهر من 

موت، وغيره. 
اأخلَد: ماَل.

ظعنوا عنها: رحلوا عنها.                             
َغب: الجوع. السَّ
ْنك: الّضيق. الضَّ

من خطبة لـعليِّ بِن اأبي ط�لب

في وصف الّدني� والتّحذير منه�

ــَهواِت، َوَتَحبََّبــْت  ــْت بِالشَّ نْيــا، َفاإِنّهــا ُحْلــَوٌة َخِضــَرٌة، ُحفَّ ُركـُـُم الدُّ اأّمــا َبْعــُد، َفاإِنـّـي اأَحذِّ  

آمــاِل، َوَتَزيََّنــْت بِالُْغــرورِ، ل� َتــدوُم َحْبَرتُهــا، ول� تُْؤَمــُن  بِالْعاِجَلــِة، َوراَقــْت بِالَْقليــِل، َوَتَحلَّــْت بِال�

َفْجَعُتهــا، َغــّراَرٌة َضــّراَرٌة، حائَِلــٌة زائَِلــٌة، ناِفــَدٌة بائـِـَدٌة، اأكّالَــٌة َغّوالـَـٌة، ل�َ َتْعــدو ـ اإِذا َتناَهــْت اإِلــى 

ــِة َاأْهــِل الرَّْغَبــِة فيهــا، والّرضــا بِهــاـ  اأْن َتكــوَن َكمــا قــاَل تعالــى: ﴿َ يئ    جب  حب  خب   اأْمِنيَّ

مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىتيت  جث  مث  ىث  يث   حج  مج﴾  )الكهف: 45(

ــّرائِها  ــَق مــْن َس ــْم َيْل ــَرًة، َولَ ــُه َبْعَدهــا َعْب ــَرة اإِلّ� اأْعَقَبْت ــُرٌؤ ِمْنهــا فــي َحْب ــِن اْم ــْم َيُك لَ  

ــُة  ــِه ُمْزنَ ــْت َعَلي ــُة َرخــاء اإِلّ� َهَتَن ــُه فيهــا ديَم ــْم َتُطلَّ ــراً، َولَ ــا َظْه ــْن َضّرائِه ــُه ِم ــاً اإِلّ� َمَنَحْت َبْطن

ــَرًة، َواإِن جانـِـٌب ِمْنهــا اْعــَذْوَذَب  َبــلاء، َوَحــِريٌّ اإِذا اأْصَبَحــْت لَــُه ُمْنَتِصــَرًة اأْن تُْمســَي لَــُه ُمَتَنكِّ

ــْن  ــُه ِم ــاً اإِلّ� اأْرَهَقْت ــا َرَغب ــْن َغضاَرتِه ــُرٌؤ ِم ــاُل اْم ــى. ل� َين ــٌب َفاأْوب ــا جانِ ــرَّ ِمْنه ــى، اأَم َواْحَلْول

ــّراَرٌة،  ــواِدِم َخــْوف. َغ ــى َق ــَح َعل ــٍن اإِلّ� اأْصَب ــاِح اأْم ــي َجن ــاً، َول�َ ُيْمســي ِمْنهــا ف نَوائِِبهــا َتَعب

ــوى. ــا اإِلّ� التَّْق ــْن اأْزواِده ــْيٍء ِم ــي َش ــَر ف ــا، ل� َخْي ــْن َعَلْيه ــاٍن َم ــٌة، ف ــا، فانَِي ــا فيه ــروٌر م ُغ

األَْســُتْم فــي َمســاِكِن َمــْن كاَن َقْبَلُكــْم اأْطــَوَل اأْعمــاراً، َواأْبقــى اآثــاراً، َواأْبَعــَد اآمــال�ً، 

ــوا  ــمَّ َظَعن ــار، ثُ ــا اأيَّ اإيث ــد، َواآَثروه ــا اأيَّ َتَعبُّ نْي ــدوا لِلدُّ ــوداً؟ َتَعبَّ ــَف ُجن ــداً، َواأْكَث ــدَّ َعدي َواأَع

نْيــا َســَخْت لَُهــْم نَْفســاً بِِفْدَيــة؟ اأْو  َعْنهــا َبَغْيــِر زاٍد ُمَبلِّــغ، َول� َظْهــٍر قاِطــع. َفَهــْل َبَلَغُكــْم اأنَّ الدُّ

اأعانَْتُهــْم بَِمعونَــة؟ اأْو اأْحَســَنْت لَُهــْم ُصْحَبــًة؟ َبــْل اأْرَهَقْتُهــْم بِالَْفــواِدِح، َواأْوَهَنْتُهــْم بِالَْقــواِرِع، 

ــَب  ــْم َرْي ــْت َعَلْيِه ــْم بِالَْمناِســِم، َواأعانَ ــْم لِْلَمناِخــر، َوَوِطَئْتُه َرْتُه ــِب، َوَعفَّ ــْم بِالنَّوائِ َوَضْعَضَعْتُه

الَْمنــوِن، َفَقــْد َراأْيُتــْم َتَنكَُّرهــا لَِمــْن داَن لَهــا، َواآَثَرهــا َواأْخَلــَد اإِلَْيهــا، حيــَن َظَعنــوا َعْنهــا لِفــراِق 

َرْت لَُهــْم اإِلّ� الظُّْلَمــَة؟ اأْو  ْنــَك؟ اأْو نَــوَّ ــَغَب؟ اأْو اأَحلَّْتُهــْم اإِلّ� الضَّ َدْتُهــْم اإِلّ� السَّ أَبــِد. وَهــْل َزوَّ ال�

اأْعَقَبْتُهــْم اإِلّ� النَّدامــَة؟ 

اأَفهــِذِه تُْؤثـِـروَن؟ اأْم اإِلَْيهــا َتْطَمِئنـّـوَن؟ اأْم َعَلْيهــا َتْحِرصــوَن؟ َفِبْئَســِت الــّداُر لَمــْن لَــْم 

َيتَِّهْمهــا، َولَــْم َيُكــْن ِفيهــا َعلــى َوَجــل ِمْنهــا.



٧٢

في ظلال النَّّص: 

الخطيب: 

، وزوج ابنتــه، ووالــد الحســن والحســين، وهــو الخليفــة الّرابــع لرســول  علــّي بــُن اأبــي طالــب ابــُن عــّم النّبــّي   

. ُولــد بمكّــة قبــل البعثــة بثمــان ســنوات، وكان اأّوَل مــن اأســلم مــن الّصبيــان، وقيــل فيــه: )كــّرم اللــه وجهــه(؛  اللــه 

أنّــه لــم يســجد لصنــٍم قــّط. ل�

ســلام؛ وذلــك لمــا تمتّــع بــه مــن العلــم الواســع،       وُيعــّد علــيٌّ -كــّرم اللـّـه وجهــه- مــن اأعــلام الخطابــة فــي صــدر ال�إ

والفصاحــِة، والبيــان، وقــّوة الُحّجــة. ومــن اآثــاره كتــاب )نهــُج البلاغــة(.

المن�سبة: 

ــاز بالعمــق،  ــا. وتمت ــر منه ــا، والتّحذي ــا وصــف الّدني ــة(، وفيه ــج البلاغ ــاب )نه ــي كت ــة ف ــذه الخطب وردت ه  

ســلام.                                                   ال�إ اآداب  فــي  يظهــر  بــداأ  الّــذي  التّعليــل  مســلك  وســلوك  الفكــرة،  وترتيــب 

حول النَّّص: 

اشــتملت الُخطبــة علــى مجموعــة مــن ال�أفكار ال�أساســّية: وصف الّدنيــا ومظاهرها الخادعة الّزائفــة، وتقلّب اأحوالها   

مــن نعيــم اإلــى شــقاء، وفنائهــا وزوالهــا، وضــرورة ال�عتبــار بمصائــر الماضيــن، الّذين تركــوا الّدنيا اإلى الحياة الباقية. كما تتّســم 

ألفــاظ الجزلــة القويـّـة، وتوظيــف المحّســنات البديعّيــة  الخطبــة -مــن حيــث اللّغــُة وال�أســلوب- بالعبــارات اللّطيفــة البليغــة، وال�

قنــاع، بــروٍح اإســلامّيٍة واضحــٍة. كالجنــاس والطبــاق، وهــي تميــل اإلــى مخاطبــة العقــل؛ بهــدف التاأثيــر وال�إ

 المن�قشة والتَّحليل: 

1- نحّدد ال�أفكار الّتي تضّمنها النّّص. 

٢- نذكُر خمساً من صفات الّدنيا الّتي جعلت علّياً -كّرَم اللُّه وجهه- يحّذر منها.

٣- ما اأفضُل زاٍد يتزّود به اأهل الّدنيا، كما يظهُر في النّّص؟

أمثلة.  4- لجاأ عليٌّ -كّرم اللّه وجهه- اإلى مخاطبة العقل بالّدليل والحّجة، نوّضح ذلك بال�

آتيتين:  5- نشرُح الكناية في العبارتين ال�

    اأ- َولَْم َيْلَق مْن َسّرائِها َبْطناً اإِلّ� َمَنَحْتُه ِمْن َضّرائِها َظْهراً.

   ب- َول� ُيْمسي ِمْنها في َجناِح اأْمن اإِلّ� اأْصَبَح َعلى َقواِدِم َخْوف.
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آتية: أقوال ال� 6- نستخرج من الخطبة ما يتوافق ومعاني ال�

َهوات«.           )صحيح مسلم( ِت الجنّة بالمكاره، وُحفَّت النّار بالشَّ : »ُحفَّ اأ- قول النّبي 

ب- قوله تعالى: ﴿َڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ    ڌ 

)اإبراهيم: 45( ڌ﴾                                                                                
ج- قول الشاعر محّمِد بِن عليٍّ الّسنوسّي:

نيـــا نَضـارُة اأْيكةٍ          اإذا اْخَضرَّ ِمْنهـا جانٌِب َجفَّ جـانُب           األ� اإنَّمـا الدُّ

َعلْيها، َول� اللَّّذاُت اإلّ� َمصـــــــــــائُِب آماُل اإلّ� َفجائِعٌ             ِهَي الّداُر ما ال�

7- نوّضح جمال التّصوير فيما ياأتي:

اأ- َقوله تعالى: ﴿َ يئ    جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىتيت  جث  مث  ىث  يث   حج  
مج﴾                        )الكهف: 45(

َرْتُهْم لِْلَمناِخر، َوَوِطَئْتُهْم بِالَْمناِسِم«. ب- »َوَضْعَضَعْتُهْم بِالنَّوائِِب، َوَعفَّ
نْيا َسَخْت لَُهْم نَْفساً بِِفْدَية؟ اأْو اأعانَْتُهْم بَِمعونَة؟ اأْو اأْحَسَنْت لَُهْم ُصْحَبًة«؟ ج- »َفَهْل َبَلَغُكْم اأنَّ الدُّ

٨- وظّف الخطيب التّرادَف والطّباق؛ للتّاأكيد على المعاني، واإظهار المقدرة اللّغويّة، نمثّل على كلٍّ منهما بمثالين.

9- قد يرى بعضهم اأّن الخطبة تدعو اإلى التّشاؤم والياأس، وما ينتج عنهما من اأمراٍض نفسّية، ما راأينا في ذلك؟

1٠- نختاُر ما يمثُّل خصائَص خطبة علّي -كّرم اللّه وجهه- مّما ياأتي:

٢- مخاطبة العاطفة دوَن العقل.  1- ال�ستشهاد بالقراآن الكريم.   

4- توظيف الّصور البلاغّية والمحّسنات البديعّية. قناع والتّاأثير.     ٣- ال�إ

سلامّية. 6- بروز الّروح ال�إ 5- الّصنعُة والتّكلّف.    

ألفاظ. 7- جزالة ال�
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ث�نيً�- فّن المق�مة:
مفهوم الَمق�مة:

الَمقامــة لغــًة: الجماعــة اأو المجلــس. واصطلاحــاً: فّن نثرّي يشــبه القّصة، وتمتاز باأســلوبها الّســردّي المســجوع،   

ــة. ــًة اأو ُمْلَح ــن نكت ــذي يتضّم ــّي الّ ــا الفكاه وطابعه

نش�أة الَمق�مة وتطوّره�:

كان اأّول ظهــور للمقامــات، فــي العصــر العّباســّي الثّانــي، علــى يــد بديــع الّزمــان الهمذانــّي، الـّـذي األـّـف مــا يزيــد   

عــن خمســين مقامــة، مــن بينهــا: الَمقامــة الُمضريـّـة، والمقامــة الِبْشــريّة. ثــّم ســار الحريــرّي فــي القــرن الخامــس الهجــري 

ــة، والمقامــة  ــه: المقامــة الّصنعانّي ــز فيــه، وكان مــن بيــن مقامات علــى نهجــه فــي التّاأليــف؛ فاأبــدع فــي هــذا الفــّن، وتمّي

ســكندريّة. ثــّم انتشــرت المقامــات علــى نحــو واســع، وظهــر كتّــاب ممّيــزون فــي هــذا الفــّن، كابــن نُباتــة الّســعدّي،  ال�إ

ــّي، وغيرهــم.  والّزمخشــرّي، وال�أصفهان

ســكندرّي راوَي مقاماتــه عيســى بــن هشــام،  وقــد اتّخــذ الهمذانــّي لمقاماتــه راويــًة وبطــلاً، فــكان اأبــو الفتــح ال�إ    

وبطلهــا، فــي حيــن جعــَل الحريــرّي الحــارث بــن هّمــام راويــاً لمقاماتــه، واأبــا زيــد الّســروجّي بطــلاً لهــا. ومــن ثــّم اأصبــح 

ــاً فــي بنــاء المقامــات لــدى الكّتــاب. هــذا تقليــداً عاّم

موضوع�ت المق�مة:

تتنــاول المقامــة عــّدة موضوعــات، لعــّل اأبرزهــا موضــوع الُكديــة، الـّـذي تناولــه معظــم كتّــاب المقامــات علــى   

رشــاد والتّوجيــه، ونقــد الّســلوك ال�جتماعــّي. كمــا اأّن بعــض  نحــٍو واســع، اإضافــة اإلــى موضوعــات اأخــرى مــن نحــو: ال�إ

المقامــات تناولــت موضوعــات دينّيــة، اأو لغويّــة، اأو فكاهّيــة، وغيــر ذلــك.

خص�ئص المق�مة:

تمتاز المقامة بعّدة خصائص، اأهّمها:  

ألفاظ النّادرة؛ بهدف اإظهار المقدرة اللّغويّة. 1- كثرة الكلام الغريب، وال�

٢- اشتمالها على عناصر ثلاثة: 

اأ- الّرواي: وهو الّشخص الّذي يروي القّصة، وينقلها عن المجلس الّذي حدثت فيه.

ب- البطــل: وهــو الُمكــدي، وتــدور القّصــة حولــه، وتنتهــي بانتصــاره، حيــث 

يســتخدم الــّذكاء والحيلــة؛ للتخلّــص مــن المواقــف.

ج- العقدة.

٣- اأســلوبها المســجوع، واشــتمالها على المحّســنات البديعّية، كالطّباق، والجناس، 

والمقابلة، وغيرها.

   نفّكر:

ــ�ت  ــي المق�م ــُد ف ــل نج ه

فــّن  اأّن  علــى  يدلّــل  مــ� 

ليــس  الحديــث،  القّصــة 

فنّــً� غربّيــً� خ�لصــً�، نقلــه 

ــه  ــ� ل اإنّم ــم، و ــرُب عنه الع

جــذوره فــي ت�ريــخ اأدبنــ� 

القديــم؟ العربــّي 
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التّقويم:
جابة الّصحيحة لما ياأتي: 1- نختار ال�إ

   اأ- في اأّي عصٍر ظهر فّن المقامة؟

سلام.       1- في العصر ال�أموّي.                  ٢- في صدر ال�إ

      ٣- في العصر العّباسّي الثّاني.           4- في العصر العثمانّي.

 ب- من صاحب المقامة الُمضريّة؟

      1- بديع الّزمان الهمذانّي.           ٢- الّزمخشري.     ٣- الحريرّي.      4- ال�أصفهانّي.

 ج- من البطل في مقامات الحريرّي؟

روجّي.  سكندرّي.                    ٢- اأبو زيد السُّ       1- اأبو الفتح ال�إ

  ٣-عيسى بن هشام.                        4- الحارث بُن هّمام.

٢- نسّمي ثلاثة كتّاب، مّمن األّفوا في فّن المقامة.

٣- نوّضح خصائص المقامة.

4- نذكر اأربعة من الموضوعات الّتي تناولتها المقامات.

5- نربط بين المعنى اللّغوّي للمقامة، والمعنى ال�صطلاحّي لها.

6- تتشابه المقامة مع القّصة، نُبرز عناصر التّشابه بينهما.

4- تتضّمن كثيراً من الِحَكم والمواعظ حول القضّية الّتي تعالجها المقامة.

5- تتضّمن المقامة الواحدة حدثاً واحداً في الغالب، يدور في مجلس اأو مكان محّدد، وفي زمن محّدد.

6- تشتمل في كثير من ال�أحيان على بعض ال�أشعار.
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المق�مة الّصنع�نّية للحريرّي
)بتصرّف(

َث الحــارُث بــُن هّمــاٍم قــال: لّمــا اْقتَعــْدُت غــارَب ال�غتــراِب، واأنْاأْتنــي المتربــُة  حــدَّ  

َحــْت بــي طوائــُح الّزمــِن، اإلــى صْنعــاِء الَيَمــِن، فَدَخْلُتهــا خــاوَي الِوفــاِض،  أتــراِب، طوَّ عــن ال�

نْفــاِض، ل� اأملــُك ُبْلَغــًة، ول� اأِجــُد فــي ِجرابــي ُمْضَغــًة. فَطِفْقــُت اأجــوُب ُطُرقاتِهــا  بــادَي ال�إ

ِمثــَل الهائـِـِم، واأجــوُل فــي َحْوماتِهــا َجــَول�َن الحائـِـِم، واأروُد فــي َمســارِح لَمحاتــي وَمســايِِح 

غَدواتــي وَرْوحاتــي، كريمــاً اأْخِلــُق لــُه ديباجتــي، واأبــوُح اإلَْيــِه بحاجتــي، اأو اأديبــاً تَُفــرُِّج رؤَيُتــه 

ألْطــاِف،  ُغّمتــي، وتُــْروي ِروايُتــه ُغلّتــي، حتّــى اأّدْتنــي خاتمــُة المطــاِف، وهَدْتنــي فاتِحــُة ال�

ــَة  ــُبَر َمْجَلَب أْس ــِع؛ ل� ــَة الجْم ــُت غاب ــٍب. فَولَْج ــاٍم ونَحي ــى ِزح ــٍو عل ــٍب، ُمحَت ــاٍد َرحي ــى ن اإل

الّدْمــِع، فراأيــُت فــي ُبْهــَرِة الَحْلَقــِة شــْخصاً شــْخَت الِخْلَقــِة، علْيــِه اأْهَبــُة الّســياَحِة، ولــه رنـّـُة 

ــْد  ــِه، وق ــَرُع ال�أســماَع بزواجــِر وْعِظ ــِه، ويْق ــِر لفِظ ــجاَع بجواِه أْس ــُع ال� ــَو يْطَب ــِة، وه النِّياَح

أْكمــاِم بالثّمــِر. ــِة بالَقَمــِر، وال� َمــِر، اإحاَطــَة الهالَ اأحاطــت بــه اأخــلاُط الزُّ

أْقَتِبــَس مــن فوائــِده، واألَْتِقــَط بْعــَض فرائــِده، فســمعُتُه يقــوُل حيــَن  فَدلَْفــُت اإليــِه ل�  

ارتِجالِــه: َشقاِشــُق  وَهــَدَرْت  مجالِــه،  فــي  خــبَّ 

اأيّهــا الّســاِدُر فــي ُغَلوائـِـِه، الّســاِدُل ثــْوَب ُخَيلائـِـِه، الجامــُح فــي َجهال�تـِـِه، الجانـِـُح   

ــى فــي  ــاَم تَتناَه ــَك؟ وَحتّ ــى بْغِي ــَك؟ وَتســَتْمرُئ مْرَع ــى َغّي ــَتمرُّ عل ــه، اإل�َم تْس ــى ُخَزْعِبلاتِ اإل

زهــِوَك، ول� َتْنَتهــي عــن لَهــِوَك؟ تُبــاِرُز بمعصيتــَك مالـِـَك ناِصَيِتــَك، وتْجَتــِرُئ بُقْبــِح ســيَرتِك 

علــى عالـِـِم ســريرتَِك، وَتَتــوارى َعــن َقريِبــَك واأنــَت بمراأى رقيِبَك، وَتســَتْخفي ِمــن مْملوِكَك 

ومــا َتْخفــى خاِفَيــٌة علــى َمليــِكَك، اأَتُظــنُّ اأْن ســَتْنَفُعَك حالـُـَك اإذا اآَن ارتِحالـُـَك؟ اأو ُيْنِقــُذَك 

مالـُـَك حيــَن توبُِقــَك اأعمالـُـَك؟ اأو ُيْغنــي عْنــَك نَدُمــَك اإذا زلـّـْت قَدُمــَك؟ اأو يْعِطــُف علْيــَك 

ــَك َمْحَشــُرَك؟  معَشــُرَك يــوَم يُضمُّ

ُدقــاِت اآَثــُر  ــلاِت اأْعَلــُق بَقلِبــَك مــْن َمواقيــِت الّصــلاِة، وُمغــال�ُة الصَّ َيواقيــُت الصِّ  

أْديــاِن،  ألْــواِن اأْشــهى اإلَْيــَك مــْن َصحائِــِف ال� َدقــاِت، وِصحــاُف ال� عنــَدَك مــن ُمــوال�ِة الصَّ

ــْرِف وَتنَتِهــُك ِحمــاُه، وَتْحمــي عــِن  ــُر بالُع ــْراآِن. تاأُم ــلاَوِة الُق ــُس لــَك مــْن تِ أقــراِن اآنَ ــُة ال� وُدعاَب

ول�  النُّْكــِر 

اقتعــدُت غــارب ال�غتــراب: تغّربــُت 
ــي. ــن وطن ع

المتربة: الفقر.
الجيــل  مــن  ال�أصحــاب  أتــراب:  ال�

 . نفســه
طوائح: نوائب.

نفاض: ظاهر الفقر. بادي ال�إ
ُبلغة: زاد المسافر يبلغ به يومه.

حوماتها: معظم اأرضها.
الحائــم: الطّائــر العِطــش يحــوم حــول 

المــاء.
اأرود: األتمس.

مسارح: مراعي البهائم.
مسايح: اأماكن الّسياحة والتّجوال.

حســن  اأهيــن  ديباجتــي:  لــه  اأخلــق 
لــه. وجهــي 

ُغلّتي: عطشي.
اأسبر: اأفتّش.
ُبهرة: وسط.

شْخَت: دقيق ورقيق.
َمر: الجماعات. الزُّ

دلفُت: دخلت.
خّب في: اأخذ في.

ــي  ــار، واأفصــَح ف هــدرت شقاشــُقه: ث
ــكلام. ال

الّسادر: الّراكب هواه.
الّسادل: الُمرخي.

تستمرئ: تستطيب.
تُبارز: تُكاشف.

مقــّدم  شــعر  النّاصيــة،  ناصيتــك: 
اأس. لــّر ا

يواقيت: جمع ياقوت.
اأعلُق: اأثبُت، واألصق.

ُدقات: اإغلاء المهور. ُمغال�ة الصَّ
آنية. ِصحاف: جمع َصحفة، وهي ال�

النُّكر: المنكر.
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تتحاماه: تجتنبه.

انصبابه: جريانه.
لّبَد عجاجته: سكّن صياحه.

غّيــَض ُمجاجتــه: جّفــف الزبــد علــى 
شــفتيه.

تحــت  الّشــيء  جعــل  اعتضــَد: 
. ه عُضــد

تاأبّط ِهراوته: جعلها تحت اإبطه.
ُمزايلة: مفارقة وُمجانبة.

اأفعم له سجلاً من سيبه: ملاأ يده 
بفيٍض من العطاء.

ُمغضياً: منكّساً راأسه حياًء.
مهَيع: طريق بّين.

عنــه  يخفــي  يتبعــه:  مــن  يســّرب 
يــق.  لطر ا

مربعه: مكان اإقامته.
انساب: دخل.
غرارة: غفلة.

ُمثافناً: ُملازماً.
حنيذ: مشوّي.
يتمّيز: يتقطّع.

يسطو: يبطش.
توارى اأواره: اختفى حّره، وهداأ.

الخميصة: رداء فيه خطوط.

الخبيصة: نوع من الحلوى.
الّشــّص: حديــدة معوّجــة ُيصطــاد 

ــا  به
الحوت.

شيصة: سمكة رديئة.
اأحبولة: شبكة للّصيد.

اأريغ: اأخادع.

ــّم  ــُه اأحــقُّ اأْن تْخشــاُه، ث ــاَس، والل ــى النّ ــْم تْغشــاُه، وتْخَش ــِم ث ــِن الُظْل ــاُه، وتُزحــِزُح ع َتتحام

ــَد: اأنَْش

ُدنْـــيا لطالِـــِب  انِصباَبــْهتُّبــاً  اإلَيهــا  َثنــى 
َغرامــاً يْســَتفيُق  َصباَبــْةمــا  وَفــْرَط  بهــا 
لَكفــاُه َدرى  ُصباَبــْهولــْو  َيــروُم  مّمــا 

 ثــم اإنـّـُه لّبــَد َعجاَجَتــُه، وغّيــَض ُمجاجَتــُه، واْعَتَضــَد ِشــْكَوَتُه، وتاأبـّـَط ِهراَوَتــُه. فلّمــا 

َبــُه لُمزاَيَلــِة مرَكــِزِه، اأْدَخــَل كلٌّ منُهــْم يــَدُه فــي جْيِبــِه،  ــِزِه، وراأْت تاأهُّ رنَــِت الَجماَعــُة اإلــى تحفُّ

فاأْفَعــَم لــُه َســْجلاً مــْن َســْيِبه، وقــال:

اْصــِرْف َهــذا فــي نفَقِتــَك، اأو فّرْقــُه علــى ُرْفَقِتــَك، فقِبَلــُه منُهــم ُمغِضيــاً، وانَْثنــى عْنُهــم ُمْثِنيــاً، 

ُع َمــْن ُيشــّيُعُه؛ لَيْخفــى عَلْيــِه َمْهَيُعــُه، وُيســّرُب مــْن يْتَبُعــُه؛ لَكــْي ُيْجَهــَل مْرَبُعــُه.  وجَعــَل يــودِّ

ــُه ِعيانــي، وَقفــْوُت اأثــَرُه مــْن حيــُث ل�  ــُه ُمواِريــاً عْن قــال الحــاِرُث بــُن َهّمــاٍم: فاتّبْعُت

ــِه،  ــَع نْعَلْي ــه ريَثمــا خَل ــراَرٍة، فاأْمَهْلُت ــى َغ ــاَب فيهــا عل ــاَرٍة، فانْس ــى َمغ ــى انَْتهــى اإل ــي، حتّ َيران

وغَســل ِرجَلْيــِه. ثــّم هَجْمــُت عَليــِه فوجدتُــُه ُمثاِفنــاً لِتْلميــٍذ علــى خْبــِز َســميٍذ وَجــْدٍي َحنيــٍذ، 

ــَرَة  ــَر زْف ــَرَك؟ فَزَف ــَرَك وهــذا َمْخَب ــُه: يــا هــذا، اأَيكــوُن ذاَك خب ــُة نبيــٍذ. فقلــُت ل وقُبالََتُهمــا خابي

الَقْيــِظ، وكاَد يتمّيــُز مــَن الغْيــِظ، ولــْم يــَزْل ُيَحْمِلــُق اإلــّي، حتـّـى ِخْفــُت اأن يســُطَو علــّي. فلّمــا 

ــوارى اأواُرُه، اأنَْشــد: ــْت نــاُرُه، وَت اأن خَب

واأنَْشْبُت ِشّصَي في كلِّ ِشيَصـْة لِبْسُت الَخميصَة اأبغي الَخبيَصـْة

ــْة ــا والَقـنـيَصـ ــَص به ــُغ الَقني اأري ـْبـــولًَة  اأح وْعـظـــَي  وَصيَّــْرُت 

ثــّم قــال لــي: اْدُن، فــُكْل، واإْن ِشــْئَت فُقــْم، وقُــْل. فالَتَفــتُّ اإلــى تِلميــِذه، وقُلــُت: عَزْمــُت 

ــروجيُّ ِســراُج الُغَربــاء،  علْيــَك بَمــن تســَتدِفُع بــِه ال�أذى لُتْخبَرنـّـي َمــْن ذا. فقــال: هــذا اأبــو زْيــِد السَّ

أَدبــاء.  وتــاُج ال�

فانصَرْفُت من حيُث اأتيُت. وقَضْيُت العَجَب مّما راأْيُت.  



٧٨

في ظلال النَّّص:

الك�تب:  

ــة  ــاً بالّلغ ــنة 446هـــ، وكان عالم ــن البصــرة س ــرب م ــَد بالق ــّي، ُولِ ــاء العصــر العباس ــن اأدب ــب م ــرّي اأدي الحري  

ــات  ــة: مقام أدبّي ــاره ال� ــن اآث ــام 516هـــ. وم ــي ع ــة، تُوفِّ ــم العربّي ــي عل ــاً ف ــر الفضــل، اإمام ــم، غزي ــع العل وال�أدب، واس

الخــواّص. اأوهــام  فــي  الغــّواّص  وُدّرة  الحريــرّي، 

المن�سبة: 

أدبــاء علــى تقديــم التّســلية، واإظهــار مقدراتهــم اللّغويـّـة،  األـّـف الحريــرّي هــذه المقامــة فــي غمــرة التّنافــس بيــن ال�  

وقــد ســّماها بهــذا ال�ســم؛ نســبة اإلــى صنعــاء، البلــد اّلــذي انعقــد فيهــا مجلــس المقامــة.

حول النَّّص: 

يمثـّـل هــذا النـّـّص فــّن المقامــات فــي القــرن الّرابــع الهجــرّي، مــن حيــث البنــاء وال�أســلوب؛ فالحــدث الرَّئيــس    

فــي المقامــة هــو دخــول راوي المقامــة )الحــارث بــن هّمــام( صنعــاء اليمــن، فقيــراً ُمعدمــاً جائعــاً، وفــي اأثنــاء بحثــه عــن 

رجــٍل ُيعينــه فــي طرقــات صنعــاء، يجــد نفســه فــي نــاٍد يجتمــع فيــه طائفــة مــن الّرجــال، وقــد وقــف اأحدهــم خطيبــاً، 

يعــُظ النّــاس بــكلام بليــغ مؤثّــر، وبعــد اأن اأنهــى خطبتــه، تدافــع الجمــع اإلــى اإغــداق المــال عليــه؛ ليصرفهــا لهــم فــي 

ســُبِل الخيــر. ثــّم يخــرُج مــن المجلــس ِخلســة، ُمعّميــاً طريقــه علــى مــن قــد يتبعــه. غيــر اأّن الــّراوي ينجــح فــي التّخّفــي، 

ويلحــق بــه اإلــى مــكان ســكنه، فيجــده يســكن مغــارة مــع تلميــذ، وعندمــا يقتحــم عليهمــا المغــارة، يجــد اأمامهمــا جديــاً 

مشــويّاً، وخبــزاً لذيــذاً، وخابيــة مــن الخمــر. ويكتشــف الــّراوي ومعــه القــارئ اأّن هــذا الخطيــب هــو بطــل المقامــة )اأبــو 

زيــد الّســروجّي(، واأّن مــا جــاء بــه مــن وعــظ، اإنّمــا كان حيلــة يحتــال بهــا علــى النـّـاس؛ لســرقة اأموالهــم.

اأّمــا مــن حيــث ال�أســلوب؛ فالمقامــة زاخــرة بالمحّســنات البديعّيــة مــن ســجع، ومقابلــة، وجنــاس،   

ــر كاتبهــا بالمعانــي  ــة ونادرهــا، كمــا يبــدو واضحــاً تاأثّ ــة، وغريــب اللّغ اإضافــة اإلــى اشــتمالها علــى الّصــور البلاغّي

القراآنيــة. وقــد اأســند الكاتــب الّســبك القــوّي للّغــة اإلــى بطــل المقامــة؛ ليجعــل منــه شــخصّية مؤثـّـرة، قــادرة علــى 

يقــاع بالنّــاس، والتّحايــل عليهــم. ال�إ



٧٩

المن�قشة والتَّحليل:  

1- ُسّميت ُمعظم المقامات باسم المكان الّذي حدثت فيه، فكيف ينطبق ذلك على المقامة الّصنعانّية؟

٢- نصُف حاَل الحارث بن هّمام عند دخوله صنعاء.

٣- عّم كان الحارُث يبحُث في شوارِع صنعاء وساحاتها؟ 

4- كيَف وصَف الّراوي كّلاً من النّادي الّذي دخله، والخطيب الّذي كان يتوّسط الجمع؟

5- اأظهَر النّّص تاأثّر كاتبه بالقراآن الكريم، اأعّين موضعين ظهَر فيهما هذا التّاأثّر.

6- اأ- ما الحيلُة الّتي لجاأ اإليها بطُل القّصة لخداع النّاس؟
ب- هل حّقق هدفه باستخدام هذه الحيلة؟

ظهار مقدرته اللّغويّة، نمثّل على كلٍّ منهما بمثالين. 7- وظّف الكاتب الجناس والّسجع بكثرة؛ ل�إ

٨- تنطوي عبارة: »اأَيكوُن ذاَك خبَرَك وهذا َمْخَبَرَك؟« على مفارقة في سلوك بطل القّصة، ونقٍد لسلوك

    بعض النّاس، نوّضح ذلك.

آتية: 9- نوّضح جمال التّصوير في العبارات ال�

أْكماِم بالثّمِر«. َمِر، اإحاَطَة الهالَِة بالَقَمِر، وال�     اأ- »وقْد اأحاطت به اأخلاُط الزُّ
    ب- »حتّى انَْتهى اإلى َمغاَرٍة، فانْساَب فيها على َغراَرٍة«.

1٠- المقامة عبارة عن قّصة، نبّين عناصر القّصة في النّّص.

11- بال�عتماد على المقاّمة الّصنعانّية، نلّخص خصائص المقامات.

ال�أنشطة:
نجاز الخاّص بكّل منّا ما اأمكن: آتيين، وننّفذه، ثّم نضّمه اإلى ملّف ال�إ نختار واحداً من النّشاطين ال�

1- نحفــظ جــزءاً مــن خطبــِة علــّي بــن اأبــي طالب،كــّرم اللـّـه وجهــه، ونلقيــه ارتجــال�ً اأمــام الّزمــلاء، معتمديــن علــى عًصــا، 

أداء. نضــرب بهــا ال�أرض عنــد العبــارات المؤثـّـرة؛ جريــاً علــى عــادة العــرب القدمــاء، ثــّم نقّيــم ال�

٢- ننظـّـم حلقــة نقــاٍش، نــوازن فيهــا بيــن الخطبــة قديمــاً والخطبــة حديثــاً، ُمظهريــن اأثــر التكنولوجيــا ووســائل التّواصــل 

وال�تّصــال فــي:

اأ- تطّور شكليهما.      ب- طريقة تبليغ كّل منهما. 

ج- اللّغة ومستواها في بنائهما.     د- الموضوعات الّتي تتطّرقان اإليها.



٨٠

نش�ء:     ال�إ

نش�ء. مدخل: مفهوم ال�إ

نش�ء. الّدرس ال�أّول: اأنواع ال�إ

رس الثّ�ني: ال�أمر.  الدَّ

رس الثّ�لث: النَّهي. الدَّ

الوحدة العاشرة
البلاغة العربّية



٨١

نش�ء مدخل: مفهوم ال�إ
نقراأ ونت�أمَّل:

)رواه الترمذي(- 1 : »اأِحبَّ للنّاس ما تُِحبُّ لنفسك تكْن مسلماً«.    قال رسول الله 

٢ -
)ال�أعراف: 56(

رِْض َبْعَد إِْصَلِحَها﴾.    
َ ْ
 ُتْفِسُدوا ِف ال

َ
َول قال تعالى: ﴿َ

متى فتح ُعمُر بُن الخطّاِب القدس؟- ٣

قال مالك بن الرَّْيب يرثي نفسه: - 4

بوادي الَغضى اأْزجي الِقلاَص النَّواِجيا األ� لَْيَت ِشعري هل اأبيَتنَّ لْيلًة  

فهاء.- 5 ، اأعِرْض عن السُّ يا ُبنيَّ

هادة.- 6 نِْعَمِت الَمْرَتبُة الشَّ

رح والتَّوضيح: الشَّ
م معلومــاٍت اأو اأخبــاراً،  أنَّهــا لــم تقــدِّ ــدق اأو الكــذب؛ ل� أمثلــة، نجدهــا جمــلاً ل� تحتمــل الصِّ عندمــا نتاأّمــل ال�  

ــه. ــع اأو مخالفت ــة الواق ــى مطابق ــاًء عل ــدق اأو الكــذب، بن ــه بالصِّ ــى قائل ــكان الحكــم عل م ــس بال�إ ــي كلام لي ــل ه ب

أنفســهم،  ففــي المثــ�ل ال�أوَّل، نجــد الرَّســول  يقــّدم اأمــراً للمســلمين بــاأن يحّبــوا لغيرهــم مــا يحّبــون ل�

فســاد فــي ال�أرض، وفــي المثــ�ل الثّ�لــث، يســتفهم الّســائل عــن ســنة  وفــي المثــ�ل الثّ�نــي، ينهــى اللـّـه تعالــى عــن ال�إ

فتــح بيــت المقــدس، اأّمــا المثــ�ل الّرابــع، ففيــه يتمنّــى الّشــاعر العــودة اإلــى وطنــه قبــل اأْن يلفــظ اأنفاســه ال�أخيــرة، 

كمــا نجــد فــي المثــ�ل الخ�مــس نــداًء، وفــي المثــ�ل ال�أخيــر اأســلوب مــدح باســتخدام الفعــل )نِْعَمــت(. وهــذه 

أمثلــة ل� تقــّدم اأخبــاراً يمكــن الحكــم عليهــا، فهــي ليســت ُجمــلاً خبريـّـة، بــل هــي جمــل اإنشــائيَّة. ال�

نستنتج:
نشــ�ئيَّة: هــي الجمــل الَّتــي ل� نســتطيع الحكــم عليهــا بالّصــدق اأو الكــذب، بنــاء علــى موافقتهــا للحــال  الجمــل ال�إ

أمــر، والنّهــي، وال�ســتفهام، والنِّــداء، والتَّمنـّـي، والمــدح، وغيرهــا. اأو مخالفتــه، ولهــا اأســاليب عــّدة، منهــا: ال�
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نش�ء اأنواع ال�إ
نقراأ ونت�أمَّل:

رح والتَّوضيح: الشَّ
ــن  لنــا اأمثلــة المجموعــة )اأ(، نلاحــظ اأنَّ المثــ�ل ال�أوَّل اشــتمل علــى نــداء واأمــر، واأنَّ المثــ�ل الثّ�نــي تضمَّ اإذا تاأمَّ  

. ــنٍّ ــى تم ــع عل ــ�ل الّراب ــتمل المث ــن اش ــي حي ــي، ف ــى نه ــث عل ــ�ل الثّ�ل ــوى المث ــتفهاماً، واحت ــداًء واس ن

ــدق ول� الكــذب، واإنَّمــا  أمــر، وال�ســتفهام، والنَّهــي، والتَّمنّــي كلُّهــا اأســاليب ل� تحتمــل الصِّ والنِّــداء، وال�  

الطَّلبيَّــة.  نشــائيَّة  ال�إ ال�أســاليب  وتَُســّمى  الطَّلــب،  وقــت  حاصــل  غيــر  مطلوبــاً  تســتدعي 

ــن المثــ�ل  لنــا اأمثلــة المجموعــة )ب(، نلاحــظ اأنَّ المثــ�ل ال�أوَّل اشــتمل علــى اأســلوب مــدح، وتضمَّ واإذا تاأمَّ  

ــلوب  ــى اأس ــتمل عل ــد اش ــع، فق ــ�ل الّراب ــا المث ــم، اأّم ــى الَقَس ــوى عل ــث احت ــ�ل الثّ�ل ــلوب ذمٍّ، واأنَّ المث ــي اأس الثّ�ن

ــب فــي المثــال الخامــس. التَّرّجــي، فــي حيــن ورد اأســلوب التَّعجُّ

رس ال�أوَّل الدَّ

قال تعالى: َ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ ﴾         )مريم: 1٢(- 1

قال عبد الكريم الكرمّي:- ٢

هل اأرى بعد النَّوى اأْقَدَس تُْرِب؟ يا فلسطيُن وكيَف الُملتقى      

قال ال�أسدّي:- ٣

ِبرا لَْن َتْبلَُغ الَمْجَد حتّى َتْلَعَق الصَّ ل� َتْحَسِب الَمْجَد َتْمراً اأنَْت اآِكلُُه  

قال اأبو العتاهية:- 4

فاأْخِبَرُه بما َفَعَل الَمشيُب باَب يعوُد يوماً    األ� لَْيَت الشَّ

)النَّحل: ٣٠(- 1 قال تعالى: ﴿َڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ﴾     

قال تعالى: ﴿َې  ې     ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ﴾         )الحّج: 1٣(- ٢

قال َطَرفة بُن العبد:- ٣

ِد فما اْسَطْعَت من معروِفها َفَتَزوَّ أيّاُم اإلّ� ُمعاَرٌة    لََعْمُرَك  ما ال�

عسى النَّصُر يكوُن قريباً.- 4

؛ خدمًة للوطن!- 5 ما اأجمَل العمَل التّطّوعيَّ

) جموعة )اأ
الم

ب(
جموعة )

الم
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ـــب، كلُّهـــا اأســـاليب اإنشـــائيَّة غيـــر طلبيَّـــة؛ فهـــي ل�  مِّ، والَقَســـم، والتَّرّجـــي، والتَّعجُّ   واأســـاليب: المـــدح والـــذَّ

مطلوبـــاً. تســـتدعي 

نستنتُج:
نش�ء نوع�ن:  ال�إ

ــي،  ــتفهام، والنَّه ــر، وال�س أم ــداء، وال� ــا: النِّ ــددة، منه ــغ متع ــه صي ــاً، ول ــا يســتدعي مطلوب ــو م : ه ــيُّ نشــاء الطَّلب 1- ال�إ

ــي. والتَّمنّ

مُّ،  : هــو مــا ل� يســتدعي مطلوبــاً وقــت الطَّلــب، ولــه صيــغ متعــددة، منهــا: المــدح والــذَّ نشــاء غيــر الطَّلبــيِّ ٢- ال�إ

ــب. والَقَســم، والتَّرّجــي، والتَّعجُّ
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التَّدريب�ت:
حيحة:  جابة الصَّ نشاء فيما ياأتي باختيار رمز ال�إ د صيغة ال�إ ١  نحدِّ

اأ- قال تعالى: ﴿َٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ۉۉ ﴾    )البقرة: ٢٨(

4- الَقَسم.  ٣- التَّرّجي.   ٢- ال�ستفهام.   1- النِّداء.  

ب- قال اأبو العلاء المعّرّي:

الِعبــاِد ُرفــاِت  علــى  اْخِتيــال�ً  ل�  ِســْر اإِِن اْســَطْعَت فــي الَهــواِء ُرَوْيــداً 

أمر. 4- ال� ٣- المدح.   مّ.    ٢- الذَّ 1- النَّهي.  

ج- اأكرْم باأخيَك سَنداً!

4-  الَقَسم. ٣- ال�أمر.   ٢- ال�ستفهام.   ب.   1- التَّعجُّ

نشاء غير الطَّلبّي فيما ياأتي، ونبّيُن نوعه: ، وال�إ نشاء الطَّلبيَّ ٢  نبيُِّن ال�إ

)الحجرات: 11( 1- قال تعالى: ﴿ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب﴾          

٢- قال عليُّ بن اأبي طالب: »اطلبوا الموت؛ توهب لكم الحياة«.

)المائدة: 5٢( ٣- قال تعالى: َ﴿ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ﴾    

مام الّشافعّي: 4- قالال�إ

لعلَّ له عذراً واأنت تلوُم    تاأنَّ ول� تعجْل بلوِمَك صاحباً   
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رس الثّ�ني الدَّ

رح والتَّوضيح: الشَّ
أمــر؛ ليطلــَب  ــال منهــا قــد جــاء علــى صيغــة مــن صيــغ ال� ــا اأمثلــة المجموعــة )اأ(، نلاحــظ اأنَّ كلَّ مث لن اإذا تاأمَّ

أمــر فيهــا تحقيــق الفعــل اأو المعنــى الَّــذي يتضمنــه  حصــول شــيء لــم يكــن حاصــلاً وقــت الطَّلــب، والمقصــود مــن ال�

الــكلام.

أمــر )عــْش، وُمــْت(، وفــي المثــ�ل  أمــر بصــورة فعــل ال� وللاأمــر صيــغ وصــور، ففــي المثــ�ل ال�أوَّل، جــاءت صيغــة ال�

أمــر فــي المثــ�ل  أمــر )ليكتــْب(، وكانــت صيغــة ال� أمــر بصــورة الفعــل المضــارع المقــرون بــلام ال� الثّ�نــي، وردت صيغــة ال�

أمــر )صبــراً(. أمــر مصــدراً نائبــاً عــن فعــل ال� الثّ�لــث اســم فعــل اأمــر )عليكــم(، وفــي المثــ�ل الّرابــع، جــاءت صيغــة ال�

 ال�أمر
نقراأ ونت�أمَّل:

 1- قال المتنّبي:

بيَن َطْعِن الَقنا وَخْفِق الُبنوِد ِعش عزيزاً اأو ُمت واأنَت كريٌم  

٢- قال تعالى: ﴿ ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ﴾       )البقرة: ٢٨٢(

﴾     )المائدة: 1٠5( ٣- قال تعالى: ﴿َڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃۚ

4- قال َقَطريُّ بن الُفجاَءة:

فما نَْيُل الُخلوِد بُمسَتطاِع فَصْبراً في مجاِل الموِت صبراً       

1- قال تعالى: ﴿َگ  ڳ  ڳ  ڳ﴾       )النّور: 56(

ل المسؤوليَّة. ٢- ساعد والَدْيَك في تحمُّ

)اآل عمران: 19٣( 1- قال تعالى: َ﴿ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴾  

٢- قال حاتم الطّائّي:

اأرى ما ترْيَن اأْو بخيلاً ُمَخلَّدا اأريني َجواداً ماَت َهْزل�ً لَعلَّني     

٣- قال البارودّي: 

ُيْصليَك ِمْن َحرِّها ناراً بلا ُشَعِل  واخَش النَّميمَة واعلْم اأنَّ صاحَبها  

روا ما شئتم، لن تنجوا بفعلتكم.  4- صرَخ الطِّفل الفلسطينيُّ في وجه جنود ال�حتلال: َدمِّ

) جموعة )اأ
الم

ب(
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أمــر  ــا كّلاً منهمــا قــد اشــتمل علــى صيغــة اأمــر، هــي فعــل ال� ــا المثاليــن فــي المجموعــة )ب(، وجدن لن واإذا تاأمَّ  

ــاه الوجــوب،  لــزام، ومعن ــتعلاء وال�إ ــه ال�س ــى وج ــل عل ــام بالفع ــه طلــب القي ــا في ــر هن أم ــاعْد(، وال� ــوا، وس ــوا، واآت )اأقيم

لــزام كان اأمــراً حقيقّيــاً. أمــر، واأيُّ اأمــر توافــر فيــه ال�ســتعلاء وال�إ والمخاَطــب ُملــَزم بتنفيــذ مــا جــاء فــي هــذا ال�

ــاه  ــه خــرج عــن معن ــة اأمــر، ولكنَّ ــى صيغ ــد اشــتمل عل ــال ق ــا كلَّ مث ــة المجموعــة )ج(، وجدن ــا اأمثل لن واإذا تاأمَّ  

الــكلام. وســياق  القرائــن  مــن  ُيســتفاُد   ، بلاغــيٍّ معنــى  اإلــى  الحقيقــيِّ 

ــر عنــه ســيِّئاته، وهــو طلــب ل� اســتعلاء فيــه  ففــي المثــ�ل ال�أوَّل، يدعــو المؤمــن اللــه اأن يغفــر لــه ذنوبــه، ويكفِّ

أدنــى اإلــى ال�أعلــى منزلــة، وهــذا مــا كان  عــاء والتَّضــرُّع، والخطــاب صــادر مــن ال� ول� اإلــزام، واإنَّمــا جــاء علــى طريــق الدُّ

ــر، وتوفَّنــا(. أمــر: )اغفــْر، وكفِّ فــي اأفعــال ال�

وفــي المثــ�ل الثّ�نــي، يتحــّدى حاتــم الطّائــيُّ زوجــه بــاأْن تســّمي لــه كريمــاً مــات لكرمــه، اأو بخيــلاً ُخلِّــد فــي 

أمــر: )اأرينــي( هــو التَّحــّدي، والتَّعجيــز، وهــو الطَّلــب بمــا ل� يقــدر عليــه الُمخاَطــب. نيــا لبخلــه. والمــراد مــن ال� الدُّ

ــاس )اخــَش، واعلــْم(؛  ــم الُمخاَطــب بتــرك النَّميمــة، وِحفــظ اأعــراض النّ وفــي المثــ�ل الثّ�لــث، ينصــح المتكلِّ

أنَّــه سُيســقى مــن الــكاأس نفســها، وهــو طلــب بيــن طّياتــه النَّصيحــة الخالصــة، ول� اإلــزام فيــه.  ل�

رتم  روا( طلباً للقيام بالفعل، واإنَّما جاء بقصد التَّهديد؛ فكاأنَّ الُمراد »لو َدمَّ أمر )َدمِّ وفي المث�ل الّرابع: لم يكن ال�

أمر للتَّهديد؛ اإذا استعملت صيغة ال�أمر في مقام عدم الرِّضا. ما شئتم؛ ستنالون عاقبة فعلتكم«، ويكون ال�

نستنتُج:
ــن 	  ــة م ــى رتب ــه اأعل ــى اأنَّ ــم لنفســه عل ــر المتكلِّ ــزام؛ اإذ ينظ ل ــتعلاء وال�إ ــى وجــه ال�س ــل عل ــب الفع ــو طل ــر: ه ال�أم

أمــر. ــه اإليــه ال� ــن يوجِّ الُمخاَطــب، اأو ممَّ

أمــر، والفعــل المضــارع 	  للاأمــر اأربــع صيــغ تقــوم كلُّ واحــدة منهــا مقــام ال�أخــرى فــي طلــب الفعــل، هــي: فعــل ال�

أمــر. أمــر، والمصــدر النّائــب عــن فعــل ال� أمــر، واســم فعــل ال� المقــرون بــلام ال�

لــزام، ومعنــاه الوجــوب، والُمخاَطــب ملــَزم بتنفيــذ مــا 	  : طلــب الفعــل علــى وجــه ال�ســتعلاء وال�إ ال�أمــر الحقيقــيُّ

أمــر. جــاء فــي هــذا ال�

لــزام، 	  ــرَطْين، اأو اأحدهمــا: ال�ســتعلاء وال�إ : يكــون فــي حــال عــدم توافــر الشَّ ال�أمــر البلاغــيُّ اأو غيــر الحقيقــيِّ

ــياق وقرائــن ال�أحــوال،  ــة اأخــرى، تُســتفاد مــن السِّ أمــر عــن حقيقتــه، اإلــى معــاٍن بلاغيَّ وفــي هــذه الحالــة يخــرج ال�

رشــاد، والتَّهديــد. عــاء، والتَّعجيــز، والنُّصــح وال�إ ومــن هــذه المعانــي: الدُّ
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التَّدريب�ت:
حيحة لما ياأتي: جابة الصَّ ١ نختار ال�إ

   اأ- ما الّصيغة الَّتي جاء عليها ال�أمر في قول محمود درويش:

ْل اأنا عربي، ورقُم بطاقتي خمسون األف؟ سجِّ

٢- مضارع مقرون بلام ال�أمر.    1- فعل اأمر.     

4- اسم فعل اأمر. ٣- مصدر نائب عن فعل ال�أمر.   

ب- ما الغرض البلاغيُّ الَّذي خرج اإليه ال�أمر في قول الفرزدق مخاطباً جريراً:

اإذا جمعتنا يا جريُر المجامع؟ اأولئك اآبائي فجئني بمثلهم         

رشاد.    ٢- النُّصح وال�إ 1- التَّهديد.     

4- الفخر. ٣- التَّعجيز.     

نت اأمراً حقيقّياً؟ آتية تضمَّ ج- اأّي الجمل ال�

1- قال البحترّي:

ُمستعلياً بالنَّصِر والتَّاأييِد فاسلم اأميَر المؤمنيَن ول� َتَزل   

٢- قال تعالى: َ﴿ پ  ڀ  ڀ  ڀ﴾       )قريش: ٣(

٣- قال تعالى: ﴿َائ  ائ   ەئ  ەئ﴾      )البقرة ٢٣(

4-  قال جرير:

َفُغّض الطّرف اإنّك من نُمْيٍر            فلا كعباً بلغت ول� ِكلابا   

أمر فيما ياأتي: ٢  نبيِّن الّصيغة الّتي جاء عليها ال�

: »صبراً اآل ياسر؛ فاإنَّ موعدكم الجنَّة«. اأ- قال رسول اللّه 

ب- قال سميح القاسم:

موا تقدَّ   

موا تقدَّ

كّل سماء فوقكم جهنَُّم

)الطَّلاق: 7( ج- قال تعالى: ﴿َڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ﴾        
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ح ال�أغراض البلاغيَّة للاأمر فيما ياأتي: 3 نوضِّ

اأ- قال توفيق زيّاد:  

فاقتلوني، اأتحّدى

واصلبوني، اأتحّدى

ل� دمي تشربه ال�أرُض

ول� روحَي َتهدا. 

: ب- قال الّشافعيُّ

َتِعْش سالِماً والقوُل فيَك جميُل  ُصِن النَّْفَس واْحِملها على ما َيزيُنها        

ج- اللُّهمَّ األِّْف بين قلوبنا.

٤ نمثِّل لكّل مّما ياأتي بجملة مفيدة:

 اأ- اأمر حقيقّي.

عاء. ب- اأمر يفيد الدُّ

رشاد. ج- اأمر يفيد النُّصح وال�إ

د- اأمر على صيغة المضارع المقرون بلام ال�أمر.
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رس الثّ�لث الدَّ
النّهي

نقراأ ونت�أمَّل:

رح والتَّوضيح: الشَّ
نشائيَّة الطَّلبيَّة، وقد اشتملا على صيغة يطلب بها  لنا مثالَي المجموعة )اأ(، وجدناهما من ال�أساليب ال�إ اإذا تاأمَّ

لزام، وهذه الّصيغة هي ل� النّاهية مقرونة بالفعل المضارع. الكفُّ عن الفعل، على وجه ال�ستعلاء وال�إ

؛ فيه طلب  ففي المث�ل ال�أوَّل، جاء النَّهي بصيغة المضارع المجزوم بلا النّاهية )ل� تفسدوا(، وهو نهي حقيقيٌّ

لزام. ق فيه ال�ستعلاء وال�إ الكفَّ عن الفساد في ال�أرض، وقد تحقَّ

؛  وفي المث�ل الثّ�ني، جاء النَّهي بصيغة المضارع المجزوم بلا النّاهية )ل� تُعّسروا(، والمراد منه النَّهي الحقيقيُّ

لزام. ق فيه ال�ستعلاء وال�إ نسان ُملَزم بترك التَّعسير، وقد تحقَّ فال�إ

ق  لزام، ول� بدَّ من تحقُّ          فالنَّهي الحقيقّي ما كان الطَّلب فيه من ال�أعلى اإلى ال�أدنى، على سبيل ال�ستعلاء وال�إ

رطين معاً. هذين الشَّ

اأنَّ النَّهي هنا لم يكن  اإلّ�  منها قد اشتمل على صيغة النَّهي،  اأمثلة المجموعة )ب(، وجدنا كّلاً  لنا  واإذا تاأمَّ

اإلى غرض  النَّهي في كلِّ مثال  أمثلة. وقد خرج  ال� في كّل  لزام غير متوافرتين معاً  حقيقّياً؛ ل�أنَّ صفَتي ال�ستعلاء وال�إ

، ُيستفاُد من القرائن. بلاغيٍّ

)ال�أعراف: 56(- 1 قال تعالى: ﴿َڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ﴾     

)متفق عليه(- ٢ 	 	 	 	 : »َيّسروا ول� تُعّسروا«.	 قال رسول اللّه 

قال تعالى: ﴿َ ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ﴾      )البقرة: ٢٨6(- 1

قال اإبراهيم طوقان:- ٢

ل� تْحَفلوا بالُمْرِجفيَن فاإنَّ مطلبهم حقيرُ   

حبُّ الظُّهوِر على ُظهوِر النّاِس منَشُؤه الُغرورُ   

ؤلّي:- ٣ قال اأبو ال�أسود الدُّ

عاٌر عليَك اإذا َفَعلَت عظيُم  ل� تنه َعْن ُخلٍُق وتاأتَي ِمثَله  

قال الحطيئة:- 4

نَّك اأنَت الطّاعُم الكاسي واقُعد فاإ  دِع المكارم ل� َترَحل لُبْغَيِتها  

قالت الخنساء:- 5

األ� تبكياِن لصخر النَّدى  اأعينّي جودا ول� تجمدا  

) جموعة )اأ
الم

ب(
جموعة )

الم
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أنَّه طلب من ال�أدنى اإلى  لزام معاً؛ ل� ففي المث�ل ال�أوَّل، جاء النَّهي )ل� تؤاخذنا(، وقد سقط منه ال�ستعلاء وال�إ

عاء والتَّضرُّع. ال�أعلى، والمراد منه الدُّ

هة من الّشاعر لعموم النّاس األّ� يستمعوا  وفي المث�ل الثّ�ني، المراد من النَّهي في )ل� تحَفلوا( النَّصيحة الموجَّ

يِّئة؛ ليوقعوا في النّـاس ال�ضطراب، فالمصيبة الَّتي حلَّت بالمسلمين كانت  اإلى المرجفين الَّذين يخوضون في ال�أخبار السَّ

رشاد هو طلب يحمل بين ثناياه معًنى من معاني النَّصيحة الخالصة. صغاء لهؤل�ء الفاسدين. والنُّصح وال�إ بسبب ال�إ

ن  وفي المث�ل الثّ�لث، جاء النَّهي )ل� تنَه(؛ بهدف توبيخ الُمخاَطب الَّذي يخالف قولُه عمَله. فالتَّوبيخ يتضمَّ

معنى التَّنبيه على اقتراف خطاأ ما. 

برقان بن بدر، وكاأنَّه يقول له: اأنت لست من اأهل  وفي المث�ل الّرابع، جاء النَّهي )ل� ترحل( بهدف تحقير الزِّ

المكارم فلا تبحث عنها. والتَّحقير هو التَّقليل من شاأن الُمخاَطب. 

التَّمنّي؛ فهي تحثُّ عينيها على  لعينيها )ل� تجمدا( لغرض  النَّهي من الخنساء  وفي المث�ل الخ�مس، جاء 

ة حزنها ورغبتها في تحقيق ما  نَّهما يبكيان صخر النَّدى، والتَّعبير يظهر شدَّ البكاء، واأن تجودا بالدَّمع، واألّ� تبخلا؛ فاإ

هاً اإلى ما ل� يعقل. تريده. ويغلب في النَّهي اأن يكون موجَّ

نستنتُج:
لزام، وله صيغٌة واحدة هي المضارع المقرون بلا النّاهية.	  النَّهي: هو طلب الكفِّ عن الفعل على وجه ال�ستعلاء وال�إ

ق 	  لزام، ول� بدَّ من تحقُّ : هو ما كان الطَّلب فيه من ال�أعلى اإلى ال�أدنى، على سبيل ال�ستعلاء وال�إ النَّهي الحقيقيُّ

رطين معاً. هذين الشَّ

رشاد، والتّوبيخ، 	  عاء، والنّصح وال�إ من المع�ني  البلاغّية التّي يفيده� النهي، وتستف�د ب�لقرائن وال�أدلَّة: الدُّ

والتَّحقير، والتّمنّي.

التَّدريب�ت:
١ نبّين ال�أغراض البلاغّية الَّتي خرج اإليها النَّهي فيما ياأتي:

اأ- اللُّهمَّ ل� تسلّط علينا َمْن ل� يرحمنا.

ب- ل� تسرعي يا عقارب الّساعة؛ فالّرحلة جميلة.

ج- قال اأبو العلاء المعّرّي: 

فهاء تُعدي نايا        فاإنَّ خلائَق السُّ ول� تجلْس اإلى اأهل الدَّ

٢  نفّرق بين النَّهي الّذي يفيد التَّوبيخ، والنَّهي الّذي يفيد التَّحقير.

3  نمثِّل بجملة مفيدة لما ياأتي:

ب- نهي يفيد الدُّعاء. اأ- النّهي الحقيقّي.    
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اأَقّيُم ذاتي

    تعلّمت ما ياأتي:

النّت�ج�ت

مستوى التّقويم

منخفضمتوّسطمرتفع

اأْن اأتعّرَف الحدوَد الّزمانّيَة لكلِّ عصٍر من عصوِر ال�أدِب العربيِّ القديم. - 1

اأْن اأوّضَح دوَر ال�أدِب -شعراً ونثراً- في تصويِر الحياِة في عصوِر ال�أدِب - ٢
العربيِّ القديم.

 

عِر والنَّثِر في عصوِر ال�أدِب العربيِّ القديم.- ٣ اأْن اأتعّرَف اإلى بعِض اأعلاِم الشِّ

ال�أدِب - 4 الّشــعريَِّة والنّثريّــة فــي  الفنــوِن والظّواهــِر  اإلــى بعــِض  اأتعــّرَف  اأْن 

العربــيِّ القديــم: المعلّقــاِت، والوصــَف، والحماســَة، والغــزَل، والّرثــاَء، 

والمقامــِة.. الخطبــِة،  والموّشــحات 

اأْن اأحلَّل نماذَج من ال�أدِب العربيِّ القديِم تحليلاً عاماً )ال�أفكار، واأبرز - 5

ال�أساليب، وتوضيح الظاهرة اأو الفن الذي يمثّله النّص(.

6 - ، اأْن اأكتَب تقريراً بمواصفات جّيدة، واإتقان اأساسّيات البحِث العلميِّ
وَتمثِّل اأدبّياِت المناظرِة، واأداِء مشهٍد تمثيلّي.

، وغيِر الطّلبّي.- 7 نشاِء بنوعيه: الطّلبيِّ  اأْن اأذكَر بعَض الّصيِغ على ال�إ

أمِر والنّهي.- ٨  اأْن اأحّدَد ال�أغراَض الّتي يخرُج اإليها كلٌّ من ال�

أدبّيِة وقراءتِها.- 9 اأْن اأوظَّف الّصيَغ البلاغّيَة في تحليِل النّصوِص ال�

اأْن اأحفَظ ستََّة اأبياٍت شعريٍَّة على كُلٍّ من )المعلقاِت، والوصِف، - 1٠
حاِت(.  ثاِء، والموشَّ والحماسِة، والغزِل، والرِّ

 اأْن اأعّبَر عن ِقَيِم ال�نتماِء اإلى تراثي ال�أدبيِّ الخالد.- 11
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شكل من اأشكال منهج النشاط. يقوم الطلبة )اأفراداً اأو مجموعات( بسلسلة من األوان النشاط التي يتمكنون خلالها 
من تحقيق نتاجات ذات اأهمية للقائمين بالمشروع.

ويمكن تعريفه باأنه: سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد اأو الجماعة؛ لتحقيق اأغراض واضحة ومحددة في محيط 
اجتماعي برغبة ودافعية.

ميزات المشروع:
1- قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة، ول� يتم دفعة واحدة.

٢- ينّفذه فرد اأو جماعة.
٣- يرمي اإلى تحقيق نتاجات ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.

4- ل� يقتصر على البيئة المدرسية، واإنما يمتد اإلى بيئة الطلبة؛ لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة، وفهمها.
5- يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم، ويثير دافعّيتهم ورغبتهم بالعمل.

خطوات المشروع:
اأول�ً- اختي�ر المشروع: ُيشتَرط في اختي�ر المشروع م� ي�أتي:

1- اأن يتماشى مع ميول الطلبة، ويشبع حاجاتهم.
٢- اأن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.

٣- اأن يرتبط بواقع حياة الطلبة، ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.
4- اأن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة، وتكمل بعضها بعضاً، ومتوازنة، ول� تغلّب مجال�ً على اآخر.

5- اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.
6- اأن ُيخطّط له مسبقاً.

ث�نيً�- وضع خطة المشروع:
      يتم وضع الخطة تحت اإشراف المعلم، حيث يمكن له اأن يتدّخل لتصويب اأي خطاأ يقع فيه الطلبة؛ لذا

يقتضي وضع الخطة ال�آتية:
1- تحديد النتاجات بشكل واضح.

٢- تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.
٣- تحديد خطوات سير المشروع.

4- حديد ال�أنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، )شريطة اأن يشترك جميع اأفراد المجموعة في المشروع، من خلال 
المناقشة والحوار، واإبداء الراأي، باإشراف المعلم وتوجيهه(.

5- تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.

ث�لثً�- تنفيذ المشروع:
مرحلة تنفيذ المشروع فرصة ل�كتساب الخبرات بالممارسة العملية، وتعّد مرحلة ممتعة ومثيرة لما توفّره من الحرية، 
نجاز حيث يكون اإيجابياً متفاعلاً خّلاقاً مبدعاً،  والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على ال�إ

المشروع
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ليس المهم الوصول اإلى النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلومات ومهارات وعادات ذات فائدة تنعكس 
على حياتهم العامة.

دور المعلم: 
 1.متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدّخل.

 ٢.اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.
 ٣.ال�بتعاد عن التوتّر مما يقع فيه الطلبة من اأخطاء.

 4.التدّخل الذكي كلما لزم ال�أمر.

دور الطلبة:
 1.القيام بالعمل باأنفسهم.

 ٢.تسجيل النتائج التي يتم التوصل اإليها.
 ٣.تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.
 4.تدوين المشكلات الطارئة )غير المتوقعة سابقاً(.

رابعً�: تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:

 ١.ال�أهداف التي وضع المشروع من اأجلها، ما تم تحقيقه، المستوى الذي تحّقق لكل هدف، العوائق في تحقيق 

ال�أهداف اإن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.

 ٢.الخطة من حيث وقتها، التعديلات التي جرت على الخطة اأثناء التنفيذ، التقّيد بالوقت المّحدد للتنفيذ، ومرونة 

الخطة.

مكانات اللازمة، التقيد بالوقت   3.ال�أنشطة التي قام بها الطلبة من حيث، تنّوعها، اإقبال الطلبة عليها، توافر ال�إ

المحدد.

قبال على تنفيذه بدافعّية، التعاون في عملية التنفيذ، الشعور بال�رتياح،   4.تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث، ال�إ

اإسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

يقوم المعلم بكت�بة تقرير تقويمي ش�مل عن المشروع من حيث:

 	 اأهداف المشروع وما تحّقق منها.

 	 الخطة وما طراأ عليها من تعديل.

 	 ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.

 	 المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.

 	 المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.

 	 ال�قتراحات اللازمة لتحسين المشروع.



٩٤

مؤتمٌر مدرسيٌّ حوَل ال�أدِب القديم

اأهداف المشروع:

منّي لكلِّ عصر، واأبرِز اأدباِء العصر، وعرُض نماذَج ِمن نُصوِص  طاِر الزَّ ، وال�إ - تلخيُص عصوِر ال�أدِب العربيِّ
كلِّ َعصر.

دارِة، ِمن خلاِل التَّخطيِط للمؤتمِر واإدارتِه. - رفُع كفايِة الطَّلبِة في التَّخطيِط والتَّنظيِم وال�إ

- اإثارُة دافعَيِة الطَّلبِة ِمن خلاِل المشاركِة في اأنشطٍة بحثيٍَّة صغيرة، خارجٍة عِن التَّعليِم التَّقليدّي.

- اإثارُة اأنماِط التَّفكيِر، وتدريُب الطَّلبِة على مهاراِت البحث.

، والمحلِّّي، في فعالّياِت المدرسِة واأنشطِتها. - اإشراُك المجتمِع المدرسيِّ

- بناُء شخصيَِّة الطّالِب ِمن خلاِل ُمشاركتِه في اأعماِل المؤتمر.

لبة(: خطوات التَّنفيذ )دور كّل من المعلّم والطَّ

- اختياُر المعلِِّم لجنًة تحضيريًَّة للمؤتمر، من اأربعِة طّلاٍب، وتسميُة رئيٍس لها.

ص  عداِد للمؤتمِر: تحديد المكان، والزَّمان، ورؤساء الجلسات، والّزمن المخصَّ - تكليُف المعلِِّم اللَّجنَة بال�إ
لعرض البحث، وكيفيَّة العرض )عرض تقديمّي اأو بوسترات(، ويقوُم بالتّوجيه والتّدريب والمراجعة بشكٍل 

مستمّر.

- تقسيُم الطَّلبِة اإلى مجموعاٍت، تقوُم كلُّ مجموعٍة باإعداد ورقٍة بحثيٍَّة بسيطة حوَل ِوحدٍة دراسيَّة ِمن 
وحدات الكتاب، دوَن اأخطاٍء اإملائيٍَّة اأو نحويَّة، ثمَّ اإعداِد العرِض الخاّص بالمؤتمر، ويقوُم المعلُّم بالمراجعة 

والتّدقيق، والتّوجيه طواَل الفترة؛ بهدف تدريب الطلبة على مهارات البحث ومتطلَّباته.

أفراد، بالمناقشِة مَع المعلِّم. - تحديُد الطَّلبِة المدعّوين من المؤّسساِت وال�

-  عقُد المؤتمِر وفَق المخطّط.

َص بحثها. - عرُض كلُّ مجموعٍة، وفَق جلساِت المؤتمِر، ملخَّ

- تنفيُذ الطَّلبِة جميَع مراحِل التّخطيط والتّنظيم بمتابعٍة مَن المعلِّم.

عداد والتَّنفيذ، بصوٍر وفيديوهات. - توثيُق الطّلبِة اأعمالهم في جميِع مراحِل ال�إ

مشروع
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َتمَّ بَِحْمِد اللّه

اأ.د. يحيى جبر 

اأ. جواد صلاح

اأ. عيد زهدي

اأ. اإسراء اأبو راس

اأ. عبير حمد

اأ. زياد سالم

اأ. محمد عدنان  

د. عاطف اأبو حمادة

اأ. خليل نّصار

اأ. محمد اأمين

اأ. اأميرة اأبو الرب

اأ. عمر حسونة

اأ. عبد الكريم جودة

اأ. نظمي اأبو هليل  

د. حنان الجمل

اأ. خالد اللحام

اأ. فؤاد عطية

اأ. اأمل اأبو عرة

اأ.عدلي شتات

اأ. سلامة عودة

اأ. مي عودة

اأ. اأحمد السواعدة

اأ.رشا اأبو الخير

اأ. محمد جميل

اأ. اإيمان زيدان

اأ. عمر راضي  

اأ. عبد الكريم مسعود

اأ. نهلة بركات

اأ. ياسين تعامرةاأ.وائل محيي الدين

 لجنة المن�هج الوزارية  

اأ. عزام اأبو بكرم. فواز مجاهدد. بصري صالحد. صبري صيدم

د. سمية النخالةد. شهناز الفاراأ. عبد الحكيم اأبو جاموساأ. ثروت زيد

م. جهاد دريدي

 لجنة الوثيقة الوطنية لمنه�ج اللغة العربية 

اأ.د. كمال غنيم  اأ.د. حمدي الجبالي  اأ.د. حسن السلوادي  اأ. اأحمد الخطيب )منسقاً( 

د. اإياد عبد الجواد اأ.د. يحيى جبر   اأ.د. نعمان علوان   اأ.د محمود اأبو كتة  

د. سهير قاسم د. رانية المبيض   د. حسام التميمي   د. جمال الفليت  

اأ. اإيمان زيدان اأ. اأماني اأبو كلوب   د. يوسف عمرو   د. نبيل رمانة   

اأ. سناء اأبو بها اأ. رنا مناصرة   اأ. رائد شريدة   اأ. حسان نزال   

اأ.عصام اأبو خليل اأ. عبد الرحمن خليفة  اأ. شفاء جبر   اأ. سها طه   

اأ. فداء زكارنة اأ. عمر راضي   اأ. عمر حسونة   اأ. عطاف برغوثي  

اأ. نائل طحيمر اأ. منال النخالة   اأ. منى طهبوب   اأ. معين الفار   

اأ. ياسر غنايم اأ. وعد منصور   

 المش�ركون في ورش�ت عمل الكت�ب   


