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 أوال :مفهوم علم املعاني:
ّ
 وضح املقصود بـ (علم املعاني).

 هو علمٌ تُ ْع َرفُ به أحوالُ اللفظ العربيّ الّيت بها يُطابِق مُقتضى احلال.
 اذكر أبواب علم املعاني.

 .1اخلرب واإلنشاء.

 .4اإلجياز واإلطناب.
ِّ
 بين فائدة علم املعاني.

 .2التقديم والتأخري.

 .3احلَذْف والذِّكْر.

 .5الفَصْل والوَصْل.

 فائدة علم املعاني :الوقوف على األسرار الّيت يرتقي بها شأنُ الكالم ويَفضُل بعضُه بعضًا ،مبوافقته ملراد املتكلّم
وحال املخاطَب ،ومراعاته لقواعد اللّغة وأصوهلا وأعرافها.
ّ
 كيف تتحقق فائدة علم املعاني؟

 مبوافقة الكالم ملراد املتكلّم وحال املخاطَب ،ومراعاته لقواعد اللّغة وأصوهلا وأعرافها.
ّ
ّ
 بين كيف يتغير املعىن وفق علم املعاني مع ذكر مثال على ذلك.

 لكلّ ترتيب للجملة داللة خاصّة وفيه معنًى ليس يف اآلخر ،وأيّ تغيري يطرأ على اجلملة بتقديم أو تأخري أو
حذف أو ذِكر يؤدي إىل تغيري يف املعنى حسب مراد املتكلّم مبا يوافق مقتضى حال املخاطَب ،مثل :ثقافته،
ومكانته االجتماعيّة ،وبيئته اليت يعيش فيها.
● مثال:

ال َيأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
 قال تعاىل{ :قُل لَّئِنِ اجْتَمَ َعتِ اإلِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْ ُقرْآنِ َ
لِبَعْضٍ ظَهِريًا}

( سورة اإلسراء اآلية )88

 قال تعاىل{ :يَا مَعْ َشرَ الْجِنِّ وَاإلِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ فَانفُذُوا ال تَنفُذُونَ إِالَّ
بِسُلْطَانٍ}

(سورة الرمحن ،اآلية )33

 نلحظ أنّ كلمة (اإلنس) تقدّمت على كلمة (اجلِّنّ) يف اآلية األوىل لكنّها تأخرت عنها يف الثّانية ،وذلك راجع
إىل مراعاة السّياق ومقتضى حال املخاطَب؛ ما يؤدي إىل االختالف يف املعنى.
 إذ تقدّمت كلمة (اإلنس) يف اآلية األوىل ألنّ سياق اآلية يتناول موضوع البالغة وصَوْغ الكالم والبَ َشرُ معنيّون
بذلك أكثر من (اجلنّ).
 أما سياق اآلية الثانية فيتناول موضوع النّفاذ من أقطار السماوات واألرض و (اجلِنُّ) أقدر على ذلك.
ن كلتا اآليتني مراعية لقواعد اللغة وأصوهلا.
 مع ما نعرف من أ ّ
ّ
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األسئلـــــــــــــــــــــــة
ِّ
 .7وضح فائدة علم املعاني.

 فائدة علم املعاني الوقوف على األسرار الّيت يرتقي بها شأنُ الكالم ويَفضُل بعضُه بعضًا ،مبوافقته ملراد املتكلّم
وحال املخاطَب ،ومراعاته لقواعد اللّغة وأصوهلا وأعرافها.
ُّ
ِّ ً
ُ
 .2قد يقول أحدنا متذمرا(( :احلياة كلها تعب)).
ُ
ّ َ َ ّ
لكن املعري الذي عرف بتشاؤمه يقول:
جبُ إالّ مِن را ِغبٍ يف ازديادِ
ب كلُّها احلياةُ فما أَعْـــــــــــــ ــــ َ
تَ َع ٌ
ّ
ْ
 ما داللة تقديم اخلرب ((تعب)) على نفس الشاعر؟

 داللة تقديم اخلرب (تعب) النّظرة التّشاؤميّة لدى املعرّي ،فقد قَصَر احلياة على الشّقاء والتّعب متناسيًا ما فيها من
راحة وسرور وسعادة.
ْ
َ
ُ
َ ْ
ْ
ُّ
ُ
ْ َ َ ْ
َ
َ َ ُ َ ْ
ّ َ ْ َ
م أن توالت ألفاظها يف النطق ،بل أن تناسقت داللتها وتالقت
ل
الك
م
ظ
بن
ض
ر
الغ
 .3يقول اجلرجاني(( :ليس
ِ ِِّ
معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل)) ،وضح املقصود بهذا القول.

 أي أنَّ نظم الكالم وترتيبه يكون حسب مراد املتكلّم واملعنى الذي يريد إيصاله إىل املخاطَب ،مع مراعاة
حال املخاطب وقواعد اللغة واأللفاظ وأصوهلا وأعرافها.

َ َ
ً
 ثانيا :اخلبر:

 .7مفهوم اخلرب.

ِّ
 وضح املقصود بـ (اخلرب) يف علم املعاني.

 اخلرب :هو كلُّ كالم أو قولٍ يَحتمِل الصِّدقَ أو عَدَم الصِّدق ،فإن كان مطابقًا للواقع كان صادقًا وإنْ كان غريَ
مطابقٍ للواقع كان غَريَ صادق.
 مىت يكون (اخلرب) صادقا؟

 إن كان مطابقًا للواقع كان صادقًا.
 مىت يكون (اخلرب) غري صادق؟

 إنْ كان غريَ مطابقٍ للواقع كان غَريَ صادق.
ّ
ً
ّ
ُ َّ
ّ
ً
َ َ َ
ُ ُّ
ُ
ُ
 علل :تعد مجلة {حضر والدي أمسية شعرية يف رابطة الكتاب األردنيني} مجلة خربية.
 الحتمال مطابقة مضمونها الواقعَ أو خمالفته.

ّ
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ّ
ّ
 .2اجلملة الفعلية واجلملة اإلمسية.
 ما هو األساس الذي يبحث فيه علم املعاني؟

 األساس الذي يبحث فيه علم املعاني هو :اجلملة وليس اللّفظ املُفْرَد.
ّ
 اذكر أقسام اجلملة يف اللغة العربية.






تُقسم اجلملة يف اللغة العربيّة إىل قسمني :فعليّة ،وامسيّة.
ّ
ما املعىن الذي تفيده اجلملة الفعلية؟
ّ
ُ
َّ ُّ
تفيد يف األغلب (التجدد واحلدوث يف زمن معين) :حنو قولنا{ :يُشَارِكُ الطَّلَبةُ اآلنَ يف مسابقةٍ أدبيّة}.
َّ ُّ
قد تفيد (التجدد واالستمرار) كاجلملة اليت حتتها خط يف قول املتنبّي:
درِ الكِرامِ املَكارِمُ
وَتَأتِي على قَ ْ

درِ أهلِ ال َعزْمِ تَأتِي العَزائِمُ
عَلَى قَ ْ
ّ
 ما املعىن الذي تفيده اجلملة اإلمسية؟
ّ
 تفيد (الثبوت) :من غري ارتباط بزمن معيّن حنو{ :مر َكزُ دراسات املرأة يف اجلامعة األردنيّة متخصِّصٌ يف
شؤون املرأة وقضاياها على املستويني :احملليّ ،واإلقليميّ}.

األسئلـــــــــــــــــــــــة
ٍّ ّ
ّ
ُّ
ِّ
ميز اجلملة التي أفادت التجدد من اجلملة التي أفادت الثبوت يف كل مما يأتي:

 .1احلِفاظ على البيئة مسؤوليّةُ كلِّ فردٍ.
متميزًا يف املَحافل الدَّوليّة.
 .2حقّقّت املرأةُ األردنيّة على مدى األعوام القليلة املاضية حضورًا ِّ
 .3مكانةُ املرء حبُسْن أخالقه.
 .4يتحقّقُ النّجاح بالعزمية واإلصرار.
 .5حيتفلُ األردنيُّون بعيد االستقالل يف اخلامس والعشرينَ من أيّارَ من كلِّ عام.
 اإلجابــــــــــــــــــة:

ّ

الرقم

املعىن الذي أفادته اجلملة

2

تفيد التّجدد.

3

تفيد الثّبوت.

4

تفيد التّجدّد.

5

تفيد التّجدّد.

1

ّ
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 .3أضرب اخلرب.

ُ َ
ّ
 علل :عند إلقاء اخلرب على املتكلم توخي حال املخاطب.

 ليتحقَّق ما يهدف إليه من خَبَره على أمتِّ وجه ،ألنّه البدّ للمتكلم من مراعاة احلال اليت يكون عليها املخاطَب.
ِّ
 على املتكلم ضرورة حتديد أمرين عند إلقاء اخلرب ،اذكرهما.
 .1احلال اليت يكون عليها املخاطَب.
.2






اجلملة اليت يُلْقى بها اخلرب مبا يُناسب تلك احلال.
ّ
بين أضرب اخلرب.
ّ
االبتدائي :أن يأتي اخلرب خاليًا من أدوات التّوكيد ،ويلقى على خالي الذّهن.
ّ ّ
الطلبي :أنْ يأتيَ اخلرب مؤكَّدًا بأداة توكيد واحدة ،ويلقى على املرتدِّد أو الشاكِّ.
ّ
اإلنكاري :أن يأتيَ اخلرب مؤكَّدًا بأداتي توكيد أو أكثر ،ويُلقى على املُنكِر.

ِّ
 ما هي أشهر املؤكدات؟

 .1إنَّ.

 .2أنَّ.

 .3الالم املزحلقة.

 .4نونا التوكيد :الثّقيلة واخلفيفة.

 .5الم االبتداء.

 .6القَسَم.

( .7قد) اليت تفيد التّحقيق.

 .8أحرف التّنبيه ،مثل :أَال ،وأما.

 .9األحرف اليت تكون زائدة ،مثل:
{ ما} ،كما يف قول أحدهم" :إذا ما أتقنتَ عملكَ أحببْتََه".
 باء اجلرّ الزّائدة يف خرب (ليس) كما يف قوله تعاىل{ :ذلك بِمَا قدَّمَتْ أَيدِيَكُم وَأَنَّ اهللَ لَيْسَ بِظَالَّمٍ للعَبِيد}.

ّ

 اخلرب االبتدائي:

ّ
ُ
 مىت نلقي اخلرب االبتدائي؟

 .1إذا علمنا أنّ مَن نُخاطبه ليس لديه علمٌ مُسبَّق مبا سنخربه إياه ،وليس لديه ما يدعوه إىل الشَّكِّ يف اخلرب.
 .2أو إذا علمنا أنّ مضمون اخلرب مما يتّفق عليه النّاس ملواءمته الواقع ومنطق العقل واألعراف االجتماعيّة ،وليس
لدى املُخاطَب ما يدعو إىل ال ّشكّ فيه.
 فإنّنا نُلقي اخلرب من غري حاجة إىل توكيده ،مثال:
 يقول مذيع يقدِّم برناجمًا يف التّلفاز{ :حَلْقةُ اليوم عن أضرارِ التّدخني}.
 يقول مغرتب عاد بعد غياب عدة سنوات{ :زادَ عددُ اجلامعاتِ األردنيّة يف املدَّة األخرية على حنو واضح}.
● املخاطَب يف اجلملة األوىل ليس لديه علمٌ مُسبَّق مبضمون اخلرب؛ لذلك جاء اخلرب من غري أدوات توكيد.
● اجلملة الثانية تتوافق مع الواقع ومنطق العقل ،فال خالف عليها وال شكّ يف مضمونها؛ لذلك جاء اخلرب من غري
أدوات توكيد.

ّ
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ّ

ّ
 اخلرب الطلبي:

ّ ّ
ُ
 مىت نلقي اخلرب الطلبي؟

 إذا علمنا أنّ املخاطَب قد يرتدّد يف تصديق اخلرب أو يشكّ فيه لسبب ما.
 فإنّ املقام يقتضي إزالة تردّده وشكِّه بأن نُلقيَ عليه اخلرب مؤكَّدًا مبؤكّد واحد ،مثال:
 قال طبيب ألحد املراجعني الذي يشعر أنه مريض{ :إنَّكَ صحيحُ اجلسمِ}.
● الطبيب يُخرب املراجع خبالف ما يشعر به مزيالً عنه أيّ تردُّد قد يعرتيه يف تصديق اخلرب ،فأكَّده مبؤكّد واحد
هو احلرف (إنَّ).

ّ

 اخلرب اإلنكاري:

ّ
ُ
 مىت نلقي اخلرب اإلنكاري؟

 إذا علمنا أنّ من خناطبه قد يُنكر اخلرب متامًا وال يُصدّق مضمونه أليّ سبب.
 فمن البَدهيّ أن نؤكِّد اخلرب مبؤكِّدين أو أكثر ،مثال:
 يقول أحد الفنّانني التشكيليّن جملموعة من مُعارضي الفنّ التّشكيليّ:
{أال إنَّ فنَّ الرَّسمِ التّشكيليّ وسيل ُة إبداعٍ وابتكارٍ}.
● اخلرب يتحدّث عن واحدة من أهمّ ميزات الفنِّ التّشكيليّ ،وتَضَمَّنَ ذلك مؤكِّدين ،هما :حرف التّنبيه (أال)،
واحلرف (إنّ)؛ إلزالة اإلنكار من نفوس املُعارضني الّذين يشكِّكون يف قيمة الفنِّ التّشكيليّ.

ِّ

األسئلـــــــــــــــــــــــة
ّ

 .7حدد ضرب اخلرب يف كل مما يأتي:

أ .قال تعاىل{ :إنَّ هَذا لَهُوَ القَصَصُ احلَقَّ}.
ب .قال صلى اهلل عليه وسلّم يف فضل سورة اإلخالص" :والّذي نَفْسِي بِيَدِهِ ،إنَّها لَتَعْدِلُ ثُ ُلثَ القرآنِ".
ج .قال عبد الرّمحن شكري:
سِ إنَّ الشِّ ْعرَ وِجدانُ

أال يا طريَ الفِرْدَوْ
د .األردنُّ وطنُ حريّةٍ وإبداع.
ه .قال حيدر حممود:

فَأنْتَ خافِقُنا والرُّوحُ والبَدَنُ

على هواكَ اجْتَمَعْنا أيُّها الوَطَنُ
و .قالت ميسون بنت بَحْدَل (زوجة معاوية بن أبي سفيان):
لَبَيتٌ تَخْفقُ األَرْوَاحُ فيهِ

صرٍ مُنيفِ
أَحَبُّ إليَّ مِن قَ ْ

 األرواح :مجع روح ،وهي نسيمُ الرّيح.
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الرقم

ضرب اخلرب

التعليل

ب

إنكاريّ

لوجود ثالث أدوات من أدوات التوكيد( :القسم) و (إنَّ) و (الالم املزحلقة).

ج

إنكاريّ

لوجود أداتني من أدوات التوكيد (أال) و (إنّ).

د

ابتدائيّ

ألنّ اخلرب خيلو من أدوات التّوكيد.

هـ

ابتدائيّ

ألنّ اخلرب خيلو من أدوات التّوكيد.

و

طليبّ

لوجود أداة واحدة من أدوات التوكيد (الم االبتداء).

أ

لوجود أداتني من أدوات التوكيد (إنَّ) و (الالم املزحلقة).

إنكاريّ

ًّ ُ ً
ّ
ًّ
ّ
ّ
 .2اجعل اخلرب االبتدائي يف اجلملة اآلتية مرة طلبيا ومرة إنكاريا ،مجريا ما يلزم من تغيري:
ُ
{االمتحان سهل}.
ّ
إنَّ االمتحانَ سهلٌ.
خرب طلبي
ّ
إنَّ االمتحانَ لسهلٌ.
خرب إنشائي
ًّ

ّ
ًّ
ّ
ِّ
 .3اقرأ اآليات الكرمية اآلتية ،وبين سبب جميء اخلرب األول املخطوط حتته طلبيا وجميء اخلرب الثاني إنكاريا:

َززْنَا
ضرِبْ لَهُم مَّثَالً أَصْحَابَ الْ َقرْيَةِ إِذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُونَ( )13إِذْ َأرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَع َّ
قال تعاىل{ :وَا ْ
كذِبُونَ
بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ( )14قَالُوا مَا أَنتُمْ إِالَّ بَ َشرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِالَّ تَ ْ
( )15قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (} )16

(سورة يس ،اآليات )16 -13

 جاء اخلرب األول طلبيًّا ألنّ التكذيب يف املرة األوىل يقع يف منزلة التّردّد والشّك.
 أمّا يف املرّة الثانية فقد وقع التّكذيب يف منزلة اإلنكار ،بدليل قوله تعاىل { :قَالُوا مَا أَنتُمْ إِالَّ بَ َشرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ
شيْءٍ} وبدليل أسلوب احلصر يف قوله تعاىل {:إِنْ أَنتُمْ إِالَّ تَكْذِبُونَ} ،فجاء اخلرب هنا إنكاريًّا.
الرَّحْمن مِن َ
َ ْ
ِّ
ب مناسب له من أضرب اخلرب:
ر
بض
اآلتي
اخلرب
مضمون
عن
ر
 .7عب
ٍ

(ابعثِ األملَ يف نفس شابٍّ يَئِسَ من حصولِه على فُرصَة عملٍ).
إنكَ ستجد عمالً بعد صربكَ وحبثكَ.
 أال َّ

ّ
النبيل يف اللغة العربية
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ّ
ّ
َ
ّ ّ
 .0اقرأ النص اآلتي للكاتب أمحد أمني من مقالة له بعنوان (االبتهاج باحلياة) ،ثم أجب عما يليه:

" إنَّ أهمَّ سبب يف االبتهاج باحلياة أن يكونَ لإلنسانِ ذَوْقٌ سليمٌ مهذَّبٌ يَع ِرفُ كيف يَسْتَمتِعُ باحلياة ،وكيف
يَحَْترِمُ شعورَ النَّاس وال يُنغِّصُ عليهم ،بل ويُدْخِلُ السّرورَ على أنفسهم.
فالذَّوقُ السَّليمُ قادرٌ على استجالب القلوبِ ،وإدخالِ السُّرور على نَفْسِ صاحِبِه وَنَفْسِ مَنْ حَوْلَهُ.
جرْحَ إحساسِ غريه بأيّ لفظٍ أو أيّ عمل يَأباهُ
تَصَوَّرْ أسرةً ساد فيها الذّوقُ السَّليم ،نرى كلَّ فردٍ فيها يتجنّبُ َ
الذّوقُ ،بل إنّ ذوقَه يَرفعُه إىل حدِّ أنّه يَتَخ ّيرُ الكلمةَ اللطيفة والعملَ الظّريفَ الّذي يُدْخِلُ السّرور على أفراد
أسرته.
ويتطلبُ النّظامَ وحُسْنَ التّرتيب ،واالستمتاعَ
َّ
إنَّ الذّوق السّليمَ يف البيتِ لََيأْبى النِّزَاعَ ،ويأبى حِدّة الغضب،
ِي الذّوق أكثرُ أثرًا يف
جبمال الزُّهور وجَمالِ النّظافة ومجالِ كلّ شيء يف البيت ،فلسنا مُبالِغني إذا قلنا :إنّ رُق َّ
السّعادة من رُقِيّ العقلِ".
ّ
ّ ّ
ّ
ٍّ
ّ ّ
ً
أ .استخرج من النص مثاال على كل من اخلرب :االبتدائي ،والطلبي ،واإلنكاري.
نوع اخلرب
ّ
ابتدائي
ّ
طلبي
ّ
إنكاري

املثال

فالذَّوقُ السَّليمُ قادرٌ على استجالب القلوبِ.
إنّ رُقِيَّ الذّوق أكثرُ أثرًا يف السّعادة من رُ ِقيّ العقلِ.
إنَّ الذّوق السّليمَ يف البيتِ لَيَأْبى النِّزَاعَ.

ِّ
ّ
ّ ُّ
َّ ُ
َّ ُ
َ ُ ُ
((
القلوب)) التجدد أم الثبوت؟ وضح إجابتك.
استجالب
على
قادر
ليم
الس
وق
الذ
مجلة:
ب .أتفيد
ِ

 تفيد اجلملة {الثّبوت}؛ ألنّها مجلة إمسيّة.

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
ّ ّ
ج .يستعمل أمحد أمني يف هذا النص عددا من اجلمل اخلربية الفعلية واالمسية التي تدل على أهمية الذوق
َّ َ
ِّ
ّ
َ ُ ً
السليم لدى اإلنسان ،اكتب من إنشائك جمال على غرارها تبين أهمية قيمة االعتذار عن اخلطأ ،وأثرها يف
ّ
ّ
تقوية الروابط االجتماعية.

ّ
النبيل يف اللغة العربية
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ً
 ثالثا :اإلنشاء:

 .7مفهوم اإلنشاء.

ِّ
 وضح املقصود بـ (اإلنشاء) يف علم املعاني.

 اإلنشاء :هو الكالم الّذي ال حيتمل مضمُونُه الصّدق أو عَدَمَه.
 اذكر أشهر أساليب اإلنشاء.

 .6التّعجب.
 .5التّمين.
 .3االستفهام .4 .النّداء.
 .2النّهي.
 .1األمر.
َ َ
ّ
ّ ّ
 اقرأ اجلمل اآلتية ثم بين السبب يف عدم مقدرتنا على وصف مضامينها بالصدق أو عدمه:
ُ
َ َ
 هل قرأت رواية {العتبات}ملفلح العدوان؟

 .7القَسَم.

 ال نستطيع هنا أن نصف مضمون اجلّملة بالصّدق أو عدمه ،ألنّها ال تتضمّن خربًا ،ففي اجلملة يستعلم السّائل عن
قراءة الرّواية.
َّ ُ ُ ْ َ
َّ ْ ُ ْ َ
 تعلم حسن االستماع كما تتعلم حسن احلديث.

 ال نستطيع هنا أن نصف مضمون اجلّملة بالصّدق أو عدمه ،ألنّها ال تتضمّن خربًا ،ففي اجلملة يَطلب القائل تعلُّمَ
حُسْنِ االستماع.
َ ُ ََ ّ
 ما أمجل صور التكافل يف وطني!

 ال نستطيع هنا أن نصف مضمون اجلّملة بالصّدق أو عدمه ،ألنّها ال تتضمّن خربًا ،ففي اجلملة يتعجّب القائل من
مجال صُوَر التّكافل يف وطنه.
َ َّ
ُ
حافظن على نظافةِ بيئتي.
أل
واهلل،

ِ
ِ
 ال نستطيع هنا أن نصف مضمون اجلّملة بالصّدق أو عدمه ،ألنّها ال تتضمّن خربًا ،ففي اجلملة يُقسِمُ القائل على
احملافظة على نظافة بيئته.

ْ

ِ .2قسما اإلنشاء:
 اذكر قسمي اإلنشاء.

 .1اإلنشاء الطّليب.

ّ

ّ
اإلنشاء الطلبي:

 .2اإلنشاء غري الطّليب.

ّ ّ
ِّ
 وضح املقصود بـ (اإلنشاء الطلبي).

 هو الّذي يستدعي مطلوبًا غري حاصلٍ وقت الطَّلب.
ّ ّ
 اذكر أساليب اإلنشاء الطلبي.
 .1األمر.

 .2النّهي.

ّ
النبيل يف اللغة العربية

 .3االستفهام.

 .4النّداء.

 .5التّمين.
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ّ ّ
ّ ّ
 اقرأ املثالني اآلتيني ،ثم بين مفهوم اإلنشاء الطلبي من خالهلما:

ُ
ُ َّ َ َّ
ّ
((
ب التي وضعتها لكم)).
ع
الل
ة
ط
خ
موا
التز
الفريق:
لالعبي
ب
 قال مدر
ِ ِ
ِ

 كان املدرب قد طلب االلتزام؛ ممّا يعين أنَّهم مل يكونوا ملتزِمني حني طلب ذلك منهم.
ُ
))
 إذا سألنا بائع كتب(( :كم مثن هذا الكتاب؟ .
 كنّا قد طلبنا معرفة السِّعر الّذي مل نكن نعرفه حني ألقينا السّؤال.

ّ ّ
اإلنشاء غري الطلبي:

ّ ّ
ِّ
 وضح املقصود بـ (اإلنشاء غري الطلبي).

 هو ما ال يستدعي مطلوبًا.
ج

ّ

ّ

 اذكر أساليب اإلنشاء غري الطلبي.

 .1القَسَم .2 .التَّعَجُّب.
ّ ّ
ّ ّ
 اقرأ املثال اآلتي ،ثم بين مفهوم اإلنشاء غري الطلبي من خالله:
ُ
ً
ّ
ُ َ ْ ّ
ِّ َّ
وطيب ربوعها:
دياره
مجال
ا
ذاكر
)،
أموي
(شاعر
ي
ر
ي
ش
الق
ة
 قول الصم
ِ
ِ
وَما أَحسنَ املُصطافَ واملُرتَبَّعا!
بِنَفْسِيَ تلكَ األرضَ ما أَطيبَ الرُّبى!


املُصطاف :مكان اإلقامة يف الصّيف.



ملرتَبَّعا :مكان اإلقامة زمنَ الرّبيع.
ا ُ

 يتعجّب الشّاعر من طِيب الديار وحُسْنِ رُبوعها ،وهذا ليس فيه طلب ،فكان األسلوب إنشاءً غري طليبّ.

األسئلـــــــــــــــــــــــة

ٍّ ّ
ّ
ِّ
 .7صنف ما حتته خط يف كل مما يأتي إىل خرب أو إنشاء:

أ .قال صلّى اهلل عليه وسلّم" :ال تَكونوا إِمَّعَةً تقولون :إنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا وإنْ ظَلَموا ظَلَمْنا ،ولكِنْ وطِّنوا
أَنْفُسَكُم".
ب .قال إيليّا أبو ماضي حني زارَ وطنه لبنان بعد غربةٍ طويلةٍ:
وطنَ النُّجومِ أنا هُنا

حَدِّقْ أَتَذْكُرُ مَنْ أَنا؟

ج .شُقَّ طريقَكَ بابتسامتكَ خريٌ لكَ من أنْ تَشُقَّها بسيفِكَ.
د .قال حيدر حممود:
نَعَمْ ،حننُ أبناءُ الّذين انْحََنتْ لَهُمْ

رِمَالُ الفَيايف وانْحَنى لَهُمُ الصَّخْرُ

ه .قال حبيب الزّيوديّ يف حُبِّ األردنِّ:
يا أيُّها الشِّعْرُ كُنْ نَخْالً يُظلِّلُها
ّ
النبيل يف اللغة العربية

َوكُنْ أَمانًا وَحُبًّا يف لَياليها
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و .قال عبد الرّحيم حممود يف قصيدته مَوْت البطل:
ال يُحيطُ الشِّعْرُ يف ما فِيكَ مِنْ

ق زاكٍ ومِنْ عَزْمٍ شَدِيدِ
خُلُ ٍ

الرقم

املخطوط حتته

أ

ال تَكونوا إِمَّعَةً

التصنيف

إنشاء

إنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا

خرب

لكِنْ وطِّنوا أَنْفُسَكُم

إنشاء

أنا هُنا

خرب

أَتَذْكُرُ

إنشاء

مَنْ أَنا؟

إنشاء

ج

شُقَّ طريقَكَ بابتسامتكَ

إنشاء

د

انْحَنى لَهُمُ الصَّخْرُ

خرب

يا أيُّها الشِّعْرُ

إنشاء

كُنْ أَمانًا

إنشاء

ال يُحيطُ الشِّعْرُ

خرب

ب

ه
و

ِّ ً
ّ ّ
ّ
ّ ّ
ّ ّ
ّ
 .2ميز اإلنشاء الطلبي من غري الطلبي يف ما حتته خط يف كل مما يأتي ،حمددا أسلوب اإلنشاء:

كرِ َواصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ األُمُورِ
أ .قال تعاىل{ :يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّالةَ َوأْمُرْ بِالْمَ ْعرُوفِ َوانْهَ عَنِ الْمُن َ
َعرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ َوال تَمْشِ فِي األَرْضِ َمرَحًا إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (.})18
(َ )17وال تُص ِّ
(سورة لقمان ،اآليتان )18 – 17

صفُ احلُمّى:
ب .قال املتنبّي يَ ِ
هرِ عِندي كُلُّ بِ ْنتٍ
أَبِنْتَ الدَّ ْ

صلْتِ أَ ْنتِ مِنَ الزّحامِ؟
فَكَ ْيفَ و َ

ج .قال الشّاعر:
ال تَحْ َسبِ املَجْدَ تَ ْمرًا أَنْتَ آكِلُهُ

لن تَبْلُغَ املَجْدَ حتّى تَلْعَقَ الصَّبِرا

د .ما أبدَعَ إنشادَكَ الشِّ ْعرَ!
ه .قال أمحد شوقي مُخاطِبًا مدينة زَحْلة اللبنانيّة:
طرِبْتُ وعادَاني
يا جارةَ الوادي َ

ما يُشْبِهُ األحالمَ مِنْ ذِكْراكِ

و .قال مصطفى وهيب التّل:
أَهكَذا حتّى وال َمرْحَبا؟

هللِ أَشْكو قَلَبكِ القُلَّبا

التقَلُّب.
 القُلَّبا :الكثري َّ
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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الرقم

املخطوط حتته

نوع اإلنشاء

إنشاء طليبّ

نداء

أَقِمِ الصَّالةَ.

إنشاء طليبّ

أمر

أْ ُمرْ بِالْمَعْرُوفِ.

إنشاء طليبّ

أمر

كرِ.
انْهَ عَنِ الْمُن َ

إنشاء طليبّ

أمر

اصْ ِبرْ عَلَى مَا أَصَاَبكَ.

إنشاء طليبّ

أمر

َعرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ.
ال تُص ِّ

إنشاء طليبّ

نهي

ال تَمْشِ فِي األَرْضِ َمرَحًا.

إنشاء طليبّ

نهي

ب

فَكَ ْيفَ وصَلْتِ أَ ْنتِ مِنَ الزّحامِ؟

إنشاء طليبّ

استفهام

ج

ال تَحْ َسبِ املَجْدَ تَ ْمرًا.

إنشاء طليبّ

نهي

د

ما أبدَعَ إنشادَكَ الشِّ ْعرَ!

إنشاء غري طليبّ

تعجّب

ه

يا جارةَ الوادي.

إنشاء طليبّ

نداء

و

أَهكَذا حتّى وال َمرْحَبا؟

إنشاء طليبّ

استفهام

يَا بُنَيَّ.

أ

أسلوب اإلنشاء

ّ
ً
 .3هات من إنشائك مثاال على كل من:
ّ ّ
أ .اإلنشاء الطلبي (االستفهام).

 مَنْ قدّم البحث اليوم ؟

 ماذا خيسر اإلنسان حني يبتسم يف وجه اآلخرين ؟
ّ ّ
ّ ّ
ب .اإلنشاء غري الطلبي (التعجب).
 هلل درُّكَ من طالبٍ جمتهدٍ !

 أكْرِمْ باإلباءِ خُلُقًا !
ّ ّ َ َ
ج .اإلنشاء غري الطلبي (القسم).

 واهلل ،ألبذلنّ اجلهد كلّه للوصول إىل مبتغاي.
 واهلل ،إنّ السّعادة يف العطاء.
ّ ّ
د .اإلنشاء الطلبي (األمر).

 تابع تقدّمك حتّى تصل إىل خطِّ النّهاية.
 احرص على تطوير ذاتك وقدراتك بالعِلم.

ّ
النبيل يف اللغة العربية
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ّ

ّ

 اإلنشاء الطلبي { األمر }:

 األمر :هو طلب حصول الفعل على وجه اإللزام واالستعالء.
ّ
 من الصور التي يأتي عليها األمر احلقيقي:
 .1من اهلل تعاىل إىل العباد.

 .2من األب أو األم إىل أبنائهم.
 .3من املدير إىل موظّفيه.
 مثال :قال تعاىل{ :يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّ ْفسٍ وَاحِدَةٍ}.

(سورة النساء ،اآلية )1

 تتضمّن اآلية أمرًا من اهلل تعاىل للنّاس مجيعًا بتقواه ،فاألمر على وجه التّكليف واإللزام؛ ألنّ النّاس مكلّفون
تقوى اهلل.
 األمر على وجه االستعالء؛ ألنّ الطّلب من األعلى وهو اهلل ــ عزّ وجلّ ــ إىل األدنى وهم النّاس ،وهذا أمر
حقيقيّ.
 مثال :قالت أُمٌّ البنِها :رتِّبْ أغراضَكَ ،وَضَعْها يف مكانها.
 أمر حقيقيّ؛ هو أمر على وجه اإللزام والتكليف؛ ألنّ األبناء مكلّفون بطاعة والديهم،
 األمر على وجه االستعالء؛ وألنّ الطّلب من األمّ وهي أعلى منزلة من ابنها.
 مثال :قال املدير للمعلّمني :راعُوا الفُروق الفرديّة بني الطّلبة.
 أمر حقيقيّ؛ هو أمر على وجه اإللزام والتكليف؛ ألنّ املدير مكلّف باإلدارة واملعلّمني مكلّفون بطاعته.
 األمر على وجه االستعالء؛ وألنّ الطّلب من املدير وهو أعلى منزلة من املعلّمني.
 الصيغ التي يأتي عليها األمر:

 فعل األمر ،حنو قول الرّسول ،صلّى اهلل عليه وسلّم " :ال تَباغَضوا وال تَحَاسدوا ،وكونوا عبادَ اهلل إخوانا".
 املضارع املقرون بـ (الم األمر) ،حنو قول قائد فريق الكشّافة للمُشاركنيَ يف املخيّم الكشفيّ:
( لِنَكُنْ مثاالً أَعلى يَحتذِيهِ النّاسُ يف األخالقِ احلَمِيدة).
ننظفْ حديقةَ املنزل).
 اسم فعل األمر ،حنو قول أحدهم خماطبًا أخاه الصّغري( :هيّا ِّ
 املصدر النّائب عن فعل األمر أو الطّلب ،حنو قوله تعاىل:
{وَقَضَى رَبُّكَ أَالَّ تَعْبُدُواْ إِالَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا }.
ّ
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(سورة اإلسراء اآلية ) 23

إعداد املعلم :حممد نبيل العمري 9009070970

72

 أمساء فعل األمر ومعانيها:
اسم الفعل

املعىن

اسم الفعل

املعىن

اسم الفعل

املعىن

إيهِ

زدني

صَهْ

اسكت

رويدَكَ

متهل

آمني

استجب

حَيَّ

أقبل

وراءك

تأخر

هَيَّا

أسرع

هيتَ

أسرع

أمامكَ

تقدم

هَلُمَّ إىل

تعال

مَهْ

اكفف

مكانكَ

اثبت

هاكَ

خُذْ

إليك

تَبَاعَد

لديكَ

خُذ

إليك كذا

خُذْ

عليك

الزم

دونكَ

خُذْ

األسئلـــــــــــــــــــــــة

ّ
ِّ
ِّ
عبر عن كل موقف يف ما يأتي جبملة فيها أمر حقيقي:
َ
َ ُ
 .7قائد يأمر جنوده بالقيام بواجباتهم جتاه الوطن.

 أيُّها اجلنود :قفوا سدًّا منيعا أمام أعداء الوطن.
ُ ٌّ َ ُ
 .2أم تأمر أبناءها مبا فيه خريهم.
 يا أبنائي :امسعوا النّصيحة.

 أيّها اجلنود :امحوا الوطن بأرواحكم.

 يا أبنائي :ابتعدوا عن رفاق السّوء.

ّ
 املعاني البالغية التي خيرج إليها األمر( :ال إلزام فيها وال استعالء ،ويُستدلّ عليها من السّياق):
ُّ

 .1الدعاء :وهو كلّ أمرٍ من األدنى إىل األعلى ،ويكون على سبيل االستغاثة ،أو طلب الرّمحة ،أو املغفرة ،وما
أشَبهَ ذلك:
ف القُلوبِ ،صرّفْ قلوبَنا على طّاعَتِك".
 مثال :قال رسول اهلل ،صلّى اهلل عليه وسلّم" :اللّهمَّ ،مُصَرِّ َ
 من الواضح أنّ األمر {صَرِّفْ} ليس حقيقًّا ،وإنّما املقصود دعاءُ الرّسول ـــ صلّى اهلل عليه وسلّم ـــ اهللَ ـــ
سبحانه وتعاىل ـــ بأن يثبِّتَ قَلَْبهُ وقلوب العباد ،ويوَفِّقَها مجيعًا إىل طاعته سبحانه وتعاىل ،فخرج األمر عن
ي هو الدّعاء.
معناه احلقيقيّ إىل معنًى بالغ ّ
 مثال :قال املتنيب خماطبًا سيف الدولة:
د احلُسَّادِ عَنِّي بِكَبْتِهِمْ
أَ ِزلْ حَسَ َ

م ليَ حُسَّدَا
فَاأَنْتَ الذي صَيَّرْتَهُ ْ

 خرج األمر للدعاء؛ ألنه صادر ممن هو أقل منزلة (الشاعر) ،إىل من هو أعلى منزلة (األمري).
ّ
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ّ ّ
 .2التمني :وهو كلّ أمرٍ يوجّه إىل غري العاقل:

 مثال :قال امرؤ القيس يف معلّقته:
جلِ
ل أَال انْ َ
أال أيُّها اللّيلُ الطَّوي ُ

ل
ح وما اإلصْبَاحُ مِنْكَ بأَمَْث ِ
بِصُ ْب ٍ

ضيَ ويذهبَ مستخدمًا صيغة فعل األمر {انْجَلِ} ،وملّا كان اللّيل غري عاقل ،ومن
 يُخاطب الشّاعر هنا اللّيل لينق ِ
ثمّ ،استحالة استجابته ألمر الشّاعر وتلبية طلبه ،فقد خرج األمر عن معناه احلقيقيّ إىل معنًى بالغيّ هو التّمنّي.
ّ
 .3النصح واإلرشاد :وهو كلّ أمرٍ متضمّن معنى النّصيحة واملوعظة من غري إلزام:

 مثال :قال الشّاعر األُرَّجانيّ (من شعراء القرن السّادس اهلجريّ):
شاوِرْ سِواكَ إذا نابَ ْتكَ نائِبةٌ

يومًا وإنْ كُنْتَ منْ أهلِ املَشوراتِ

َمتْ به مصيبة ،والنّصيحة ال تكون على وجه
 خياطب الشّاعر هنا السّامعَ ناصِحًا إيّاه أن يُشاور اآلخرين إذا أَل َّ
اإللزام ،وإنّما على سبيل اإلرشاد ،فخرج األمر عن معناه احلقيقيّ إىل معنًى بالغيّ هو النّصح واإلرشاد.
 مثال :قال أمحد شوقي:
رُبَّ عَامٍ أَنْتَ فِيهِ وَاجِدٌ

فادَّخِرْ فيهِ لِعَامٍ ال تَجِـــــــدْ

عَلِّمِ اآلبَاءَ واهْ ِتفْ قَائِال

أَيُّهَا الشَّ ْعبُ تَعَاوَنْ واقْتَصِدْ

 مل يكن األمر على وجه اإللزام ،وإنّما من باب النصح ،لالقتصاد يف العيش ،وإرشاد الناس إىل التعاون يف هذا
اجملال ،فخرج األمر عن معناه احلقيقيّ إىل معنًى بالغيّ هو النّصح واإلرشاد.
ّ
 .4التعجيز :وهو كلّ أمرٍ ال يَقوى املخاطَب على فِعله ،ويُقصد به إظهار عَجْزِهِ وعدم قدرته:

 مثال :قال تعاىل { :وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِنيَ}

(سورة البقرة ،اآلية )23

 ليس املقصود من األمر {فأْتُوا} هنا معناه احلقيقيّ؛ ألنّ اهلل يعلم أنّ كفّار قريش غريُ قادرين على اإلتيان بسورة
من مِثْل سور القرآن الكريم ،فاملقصود إذًا إظهارُ عجزهم عن ذلك وإثبات أنّ القرآن الكريم هو كالم اهلل تعاىل
وليس من قول البشر ،فخرج األمر عن معناه احلقيقيّ إىل معنى بالغيّ هو التّعجيز.
 مثال :قال تعاىل{ :هَذَا خَلْقُ اللَّهِ َفأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَاللٍ ُّمبِنيٍ}
(سورة لقمان :اآلية )11

 اهلل عزّ وجلّ يريد أن يبيّن هلم عجزهم عن اإلتيان بِخَلْقٍ غري خَلْقِ اهلل؛ ألن كل من يف الكون خَلْق اهلل،
فخرج األمر عن معناه احلقيقيّ إىل معنى بالغيّ هو التّعجيز.
ّ
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ن قَدْرًا ومنزلةً:
 .5االلتماس :وهو كلّ أمرٍ يكون فيه املخاطَب والقائل متساويَ ْي ِ
 مثال :يقول أحدهم مُخاطبًا جارَه يف احليّ وقد رأى الثُّلوجَ أمام مسكنيهما:
(ساعِدْني يف إزالةِ هذه الثُّلوج من املَمَرِّ)
 األمر (ساعِدْني) طلبٌ برفق ولني وليس فيه استعالء ،وهو صادر من ندٍّ لندٍّ؛ ألنّ اجلار مساوٍ جلاره يف املرتبة،
فخرج األمر عن معناه احلقيقيّ إىل معنى بالغيّ هو االلتماس.
 مثال :قال امرؤ القيس خلليليه:
قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِ ْكرَى حَبِيبٍ وَمَ ْنزِلِ

بِسِ ْقطِ اللِّوى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ

 خرج األمر لاللتماس؛ ألنه طلب من خليلَيْهِ الوقوف للبكاء على أطالل حمبوبته ،والطلب جاء هنا من الشّاعر
إىل من هم يف منزلته ،فخرج األمر عن معناه احلقيقيّ إىل معنى بالغيّ هو االلتماس.

األسئلـــــــــــــــــــــــة

ّ ّ
ّ
ً
ّ
ّ
ِّ
 .7ميز األمر احلقيقي من األمر الذي خرج إىل معنى بالغي يف كل مما يأتي:

أ .قال تعاىل { :إِنَّ اللَّهَ وَمَالئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}

(سورة األحزاب ،اآلية )56

ب .قال أبو العالء املَع ّريّ:
األمرُ أَيْسرُ مِمّا أنت مُضْ ِمرُهُ

طرَحْ أذاكَ ويَسِّرْ كُلَّ ما صَعُبا
فا ْ

ج .قال عنرتة العَبْسيّ خماطبًا ديار احملبوبة:
يا دارَ عَبْلَةَ باجلِواءِ تَكَلَّمِي

وعِمي صباحًا دارَ عبلةَ واسْلَمِي

 اجلِواء :موضع بعَيْنه يف املنزل.

د .قال مدير ألحد موظَّفيه :اكتبْ لي تقريرًا عن إجنازاتِ الشَّهرِ احلاليّ يف الشَّرِكَة.
ه .قال معلّم ألحد طلبته :لِتُنَظِّمْ وقتكَ ،ولْتَستَفِدْ من كلِّ ثانية فيه.
و .قال صاحب املشروع للمهندس املنفّذِ :الَتزِمِ املخطَّط يف تنفيذ املشروع.
ز .قال أحدهم خماطِبًا آخر يَعيب النّاس :هاتِ لي إنسانًا كامالً.
ح .قال صفِيّ الدِّين احلِلّيّ:
صَ ْبرًا على وَعْدِ الزَّمانِ وإنْ لَوى

فعَساهُ يُصْبِحُ تائِبًا ممَا جَنى

 لَوى :جاء على غري ما يُحبّ اإلنسان.
ّ
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الرقم
أ
ب

الرقم

نوع األمر

حقيقيّ.

ج

بالغيّ.

د

الرقم

نوع األمر

بالغيّ.

ه

حقيقيّ.

و

نوع األمر

الرقم

بالغيّ.

ز

حقيقيّ.

ح

نوع األمر

بالغيّ.
بالغيّ.

ٍّ ّ
ّ
ِّ
 .2بين املعىن البالغي الذي خرج إليه األمر يف كل مما يأتي:

أ .قال تعاىل على لسان نوح عليه السّالم{ :رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِنيَ وَالْمُؤْمِنَاتِ}
(سورة نوح ،اآلية )28

ب .قال علي حممود طه يف ذكرى وَعْد بلفور املشؤوم:
ويا شُ ْهبُ غُوري يف دياجريِ آجالِ

فَيا شَمْسُ كُفِّي عَن مَدارِكِ واخْمدي
الظلْمة.
 دَياجري :مجع َديْجور ،وهو ُّ

طرَفة بن العَبْدِ:
ج .قال َ
َفأَرْسِلْ حَكِيمًا وال تُوْصِهِ

إذا كُنْتَ يف حاجَةٍ مُرْسِالً
د .قال حامت الطّائيّ:
أريين جَوادًا ماتَ هَزْالً لَعَلَّين

أَرى ما َترَيْنَ أو خبيالً مُخلَّدا

ه .قال مصطفى وهيب التّلّ:
فَدَعُوا مَقالَ القائِلِنيَ جَهالةً

هذا عِراقِيٌّ وذاك شَآمـــــي

وَتَدارَكوا بِأَبي وأُمِّي أَنتـــمُ

َأرْحامَكُم ِبرَواجِحِ األَحْالمِ

 رواجِح األحالم :العقول الرّاجحة.

الرقم

ّ

املعىن البالغي الذي خرج إليه األمر

الدّعاء.

أ

ِّ
 .3وضح ما يأتي:

ب

التّمنّي.

ج

النّصح واإلرشاد.

د

التّعجيز.

ه

االلتماس.

أ .خروج األمر {أَحْسِنْ} يف قول الشّاعر أبي الفَتْح البُسْيتّ إىل النّصح واإلرشاد:
أَحْسِنْ إِىل النَّاسِ تَسْتَعْبِدْ قلوبَهُمُ

فَطالَمَا استَعْبَدَ اإلنْسَانَ إِحْسَانُ

ب .خروج األمر {اتَّخِذْ} يف قول الطُّغرا ِئيّ إىل معنى التّعجيز:
حُبُّ السَّالمةِ يَثْين همَّ صَاحِبِـــهِ

عَنِ املَعَالِي ويُ ْغرِي املَرْءَ بالكَسَلِ

حتَ إِلَيْهِ فاتَّخِذْ نَفَقًا يف
فإنْ جَنَ ْ

األرض أو سُلَّمًا يف اجلَوِّ فاعتَـــزِلِ

ّ
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ج .خروج األمر {خَلِّياني} إىل معنى االلتماس يف قول البّارودي:
يا خَلِي َليّ خَلِّياني وما بي

أَو أَعيدا إِليَّ عَهْدَ الشَّبَابِ

د .خُروج األمر{تَخَطَّري  ،صَفِّقي  ،اسْتَبْشِري} إىل التَّمنّي يف قول عبد املنعم الرّفاعيّ خماطبًا مدينة عمّان:
تَخَطَّري ،فَصِباكِ الغَضُّ مُنْ َسرِحٌ

يُضْفي على الصُّبْحِ مِنكِ الفِتنَةَ العَجَبا

وَصَفِّقي َمرَحًا واسْتَبْشِـري َفرَحًا

فَكَمْ مِنَ احلُـــــــبِّ ما لَبّى وما غَلَــــــبا

 تَخَطَّريَ :تبَخْتَري.

َسرْ).
َسرْ} يف القول اآلتي إىل الدُّعاء( :ربِّ يَسِّرْ وال تُع ِّ
ه .خروج األمر {ي ِّ

 اإلجابة:

أ .ألنّه خياطب اإلنسان على سبيل النّصيحة ،والنّصيحة ال تكون على وجه اإللزام بل اإلرشاد إىل فعل حسن.

ب .ألنّه يريد إظهار عدم مقدرة اإلنسان وعجزه عن اعتزال النّاس والعيش وحيدًا يف باطن األرض أو يف السّماء.
ج .ألنّ الشّاعر خياطب صديقيه وهما يف منزلته نفسها ،واألمر من ندّ لندّ ليس فيه استعالء.
د .ألنّه خياطب غري العاقل ،وهي مدينة عمّان.
ه .ألنَّ األمر موجّه من اإلنسان األدنى منزلة إىل اهلل ــ جلّ وعال ــ األعلى منزلة ،على سبيل طلب التيسري.

ّ
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ّ

ّ

 اإلنشاء الطلبي { االستفهام }:
 االستفهام :هو طلب العلم بشيءٍ مل يكن معلومًا من قَبْلُ.
 مثال :إذا كنت ال تعرف موقع دائرة املكتبة الوطنيّة مثالً وسألتَ أحدَهم:
أين تقع دائرة املكتبة الوطنيّة؟
 فإنّكَ تطلبُ العِلمَ مبا هو جمهول لديك ،ويسمّى هذا االستفهام استفهامًا حقيقيًّا.

ّ
 املعاني البالغية التي خيرج إليها االستفهام:

 قد يُراد باالستفهام غريُ املعنى احلقيقيّ له ،فال يَقصدُ السّائل طلب العِلم مبا يَجهله ،إذ تكون املعرفة حاصلةً
لديه غري جمهولة ،فيخرج االستفهام بذلك إىل معانٍ بالغيّة يُستدلُّ عليها مِن السّياق ،ومن هذه املعاني:
ّ
 .7النفي :ويكون حني تَجيء أداة االستفهام للنفي ،أيْ ميكن إحالل أداة نفيٍ مَحَلَّها:

هلْ جَزَاء اإلِحْسَانِ إِالَّ اإلِحْسَانُ }
 مثال :قال تعاىلَ { :

(سورة الرمحن ،اآلية )66

حقيقيا ،وإنّما تعين اآلية الكرمية نفيَ أن يكون ثَمَّة جزاءٌ لإلحسان إال اإلحسان ،فجاءت هنا
ًّ
 االستفهام هنا ليس
(هل) مبعنى {ما} ،فخرج االستفهام بذلك إىل معنى النّفي.
 مثال :قال البحرتيّ:
هَلِ الدَّهْرُ إال غَ ْمرَةٌ وانْجِالؤها

وَشِيكًا وإال ضِيقَةٌ وانْ ِفرَاجُها؟

 مل يكن االستفهام طلبًا من الشاعر للعلم بشّيء مل تتقدم معرفته به ،وإنّما أراد الشاعر باالستفهام نفي أن يكون
الدهر سوى غمرة ثم تنجلي ،وضيق يعقبه فرج قريب؛ فخرج االستفهام عن معناه احلقيقي إىل معنًى آخر هو
النّفي.
ّ

ض من األغراض:
 .2التقرير :وهو محل املخاطب على اإلقرار مبضمون االستفهام لِغَر ٍ
 مثال :قال جرير يف مدح اخلليفة األمويّ عبد امللك بن مروان:
أَلَسْتُمْ خَ ْيرَ مَنْ رَكِبَ املَطايا
 املطايا :مجع مَطِيَّة ،وهي ما يُمتَطى من الدّواب.

وَأَنْدى العالَمنيَ بُطونَ راحِ؟
 راح :مجع راحة ،وهي باطن الكفّ.

 أراد الشّاعر مدح اخلليفة بإطالق صفيت :الفضلِ ،واجلود ،عليه ،لكنّه أورد البيت بأسلوب االستفهام؛ لِيَحْمِلَ
املمدوح على اإلقرار باتّصافه بهاتني الصّفتني ،وعليه ،خرج االستفهام من معناه احلقيقيّ إىل معنًى بالغيّ بيّنه
السّياق هو التّقرير.
ّ
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 مثال :قال أَبٌ البنه الّذي يتذمّر من عدم وجود فرصة عمل له بعد خترُّجه:
( أَلَمْ تُصِرَّ أنت على دراسة هذا التّخصص ؟ ).
 أراد األب أن يبيّن البنه سوء اختياره التّخصص اجلامعيّ والذي مل حيقق له احلصول على فرصة عمل؛ لِيَحْمِلَ
االبن على اإلقرار بأنّه املسؤول عمّا هو عليه اآلن ،فخرج معنى االستفهام من معناه احلقيقيّ إىل معنًى بالغيّ
هو التّقرير.
ّ ُّ
 .3التعجب :ويكون حني يقصدُ السّائلُ التّعجبَ من أمرٍ ما:

 مثال :قال أمحد شوقي يف احلنني إىل بَلَده مِصر وهو يف املَنفى:
ما لهُ مولَعٌ مبَنْعٍ وَحَبْسِ؟

يا ابنَةَ اليَمِّ ،ما أَبوكِ بَخيلٌ

 الشّاعر خياطب السّفينة (ابنة اليَمّ) متعجِّبًا :لِمَ يَبخَلُ عليه البحرُ بالعودةِ إىل بالده واملعروف عن البحر اجلودُ
والكرمُ؟ فخرج االستفهام بذلك إىل معنى التّعجّب.
 مثال :قالت سيّدة بعد استماعها لربنامج يتناول إجنازات املرأة األردنيّة يف عهد جاللة امللك عبد اهلل الثّاني:
ألرْدُنِيَّةُ إىل هذه اإلجنازاتِ يف مدَّةٍ وجيزةٍ ؟ ).
( كَ ْيفَ وصَلَت املرأةُ ا ُ
 فالسّيدة هنا ال تسأل عما تَجهَله ،وإنّما تتعجّب من قدرة املرأة األردنيّة ومتيُّزها.
 مثال :قال املتنيب يف حديثه عن احلمّى اليت أملّت به:
هرِ عِنْدِي كُلُّ بِ ْنتٍ
أَبِنْتَ الدَّ ْ

فَكَيْفَ وَصَلْتِ أَ ْنتِ مِنَ الزِّحَامِ؟

 فيتعجب الشّاعر باستفهامه من استطاعتها النّفاذ إليه ،بالرّغم من تزاحم املصائب عليه ،فخرج استفهامه إىل معنى
التّعجّب.

كرًا ،ويقع هذا املُنكر بعد همزة االستفهام:
 .7اإلنكار :يأتي حني يكون األمرُ املُسْتَفْهَمُ عنه مُنْ َ
 مثال :قال تعاىل عن سيِّدنا نوح ،عليه السّالم { :قَالَ يَا قَوْمِ َأرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ
عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُ ْلزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ }

(سورة هود ،اآلية )28

 ينكرُ نوح عليه السّالم يف االستفهام (أَنُ ْلزِمُكُمُوهَا) على قومه ما يدَّعون من أنّه سيُلزِمُهم ويُرغِمهم على اإلميان
برسالته وهم هلا كارهون.
 يُلحظُ هنا أنّ األمر املُنْكَر وقع بعد همزة االستفهام.
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 مثال :يقول أحدهم ملن أوقفَ سيارته يف طريق النّاس:
( أَتُعَوِّقُ غريَكَ عن السَّريِ يف الطَّريق ؟ ).
كرُ فعالً رآهُ وهو إيقاف السّيارة يف طريق النّاس ،واستخدم للتّعبري عن هذا املقصود أسلوب االستفهام
 فالقائل يُن ِ
الذي خرج إىل معنى اإلنكار.
 يُلحظُ هنا أنّ األمر املُنْكَر وقع بعد همزة االستفهام.
ّ
 .0التشويق :يكون حني يَقصِدُ السّائلُ تشويق املخاطَب إىل أمرٍ من األمور:

 مثال :يقول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلّم" :ال تَدْخُلونَ اجلَنَّةَ حتّى تُؤمِنوا ،وال تُؤمِنوا حتّى تَحابُّوا ،أَوَال
أَدُلُّكُم على شيءٍ إذا فَعلتُموه تَحابَبْتُم؟ أَفْشوا السَّالمَ بينَكم".
 أراد الرّسول ـــ صلّى اهلل عليه وسلّم ـــ أن يُثريَ فضولَ النّاس إىل معرفة سبب التّحابّ يف اجملتمع املسلم وهو
إفشاء السّالم ،ومن ثَمّ ،حثّهم على التزام األمر ،فخرج االستفهام بذلك عن معناه احلقيقيّ إىل معنًى بالغيّ هو
التّشويق بداللة السّياق.
 مثال :يقول صديقٍ لصديقه:
طرَنْج ؟ ).
َورُ بها مهارتَكَ يف لُعْبَةِ الشِّ ْ
( هل أَدُُّلكَ على طريقةٍ تُط ِّ
طرَنْج ،فخرج
ُطورُ بها مهارته يف لُعْبَةِ الشِّ ْ
 الصّديق أراد إثارة فضول صديقه وتشويقَه إىل معرفة الطّريقة الّيت ي ِّ
االستفهام بذلك إىل معنى التّشويق.
َّ

ُّ

 .6التحسر :ويكون حني يقصدُ السّائلُ التَّحسُّر على أمرٍ ما:
 مثال :قال مشس الدّين الكويف (شاعر عباسيّ) باكيًا على بغداد حني سقطت يف يد املَغول:
ما لِلْمَنَازِلِ أَصْبَحَتْ ال أَهْلُها

أَهْلِي وال جِريانُها جرياني؟

 الشّاعر يبكي على سقوط بغداد يف يد املَغول ،ويظهر حسرته وأمله وحزنه ملا آل إليه حالُها مستخدمًا أسلوب
االستفهام ،فخرج االستفهام بذلك إىل معنى التَّحسُّر.
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األسئلـــــــــــــــــــــــة

ّ ّ
ٍّ
ً
ّ
ّ
ِّ
 .7ميز االستفهام احلقيقي من االستفهام الذي خرج إىل معنى بالغي يف كل مما يأتي:

أ .سألَ أَحدُ السُّيّاح مواطِنًا أردنيًّا :كيف أَصِلُ إىل املُدرَّج الرَومانيّ يف عمّان ؟
ب .قال صاحل بن عبد القُدُّوس (شاعرٌ عبّاسيّ):
إذا كُنْتَ تَبْنيهِ وغَ ْيرُكَ يَهْدِمُ؟

مَتى يَبلُغُ البُنْيَانُ يَومًا تَمامَه

ج .قال أحد املوظَّفني لزميله بعد تَكرار تأخُّره عن العمل وحتذيرِه املستمرّ له:
ُحذرْكَ من التَّأخّر عن العمل؟
أَلَمْ أ ِّ
أ

الرقم

استفهام حقيقيّ.

نوع االستفهام

ب

استفهام بالغيّ.

ج

استفهام بالغيّ.

ٍّ ّ
ّ
ِّ
 .2بين املعىن البالغي الذي خرج إليه االستفهام يف كل مما يأتي:

أ .قال تعاىل{ :فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُُّلكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُ ْلكٍ ال يَبْلَى}

(سورة طه ،اآلية )126

ب .قال أبو العالء املَع ّريّ:
وأَيُّ النّاس لَيسَ لهُ عُيوبُ ؟

سأَْلتَ بها كَثريٌ
عُيوبي إِنْ َ
ج .قال الشّاعر:
إِىل اهللِ أَشْكو بِاملَدِينَةِ حاجَةً

وبالشّامِ أُخرى كَيْفَ يَلْتَقِيانِ ؟

ِلكَ ؟
د .قال حممود درويش :أَيف مِثْلِ هذا الزَّمانِ تُصَدِّقُ ظ َّ
ه .قالت اخلنساء يف رثاء أخيها صَخْر:
فيا لَهْفي عَلَيْهِ وَلَ ْهفَ أُمّي

أَيُصْبِحُ يف الضَّريحِ وفيهِ يُمْسي ؟

و .يقول عامر بن طُفَيْل:
أَلَمْ تَعْلَمي أَنّي إذا اإلِلْفُ قادَني
الرقم

أ

املعىن البالغي لالستفهام

التّشويق.

إِىل اجلَ ْورِ ال أَنْقادُ واإلِلْفُ جائرُ ؟
الرقم

د

املعىن البالغي لالستفهام

اإلنكار.

ب

النّفي.

ه

التّحسّر.

ج

التّعجّب.

و

التّقرير.

ّ
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ِّ
 .3وضح ما يأتي:

ّ
أ .خروج االستفهام إىل معىن {التشويق} يف قوله تعاىل:

هلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم ِّمنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ }
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا َ

َ

(سورة الصّفّ ،اآلية )16

ٍّ
ّ
ب .خروج االستفهام إىل معىن {التقرير} يف سؤال املذيع لشاب موهوب اخرتع أداة مفيدة:

( أَلَسْتَ مَن اخرتعَ هذه األداة ؟ )
ج .خروج االستفهام إىل معىن {اإلنكار} يف قوله تعاىل:

{ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ألَبِيهِ آ َزرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَالَلٍ مُّبِنيٍ }

(سورة األنعام ،اآلية )74

 اإلجابة:

ألن اهلل ــ عزّ وجلّ ــ يُثري فضول النّاس إىل معرفة نوع التّجارة الرّاحبة اليت تُنجّيهم من العذاب.
َّ
أ.
ع هذه األداة ،من باب املدح.
ن املذيع يقصد محل الشّاب على اإلقرار أمام املستمعني أنّه اخرت َ
ب .أل ّ

ج .ألنّ سيّدنا إبراهيم ينكر عبادة أبيه وقومه لألصنام ويرفضها ،وقد وقع األمر املُنكَر بعد همزة االستفهام.
ّ
ّ
ُ
ُ
ّ ّ
 .7اقرأ النص اآلتي جلربان خليل جربان ،ثم أجب عما يليه:

العَطاءُ

" لَعَمْري ،ليسَ يف ثروتِكَ شيءٌ تَقْدِرُ أنْ تَسْتَبْقِيه لنَفْسِكَ .إنَّ كلَّ ما تَمْلِكه اليومَ سيتفرّقُ يومًا ما ،لذلك أَعْطِ منه اآلنَ؛
ليَكونَ فصلُ العطاء من فصول حياتِكَ .وطاملا مسعتُكَ تقولُ " :إِنَّين أُحبُّ أن أُعطِيَ ،ولكِنِ املستحقّنيَ فقط " .فكيفَ
تَنْسى ،يا صاحِ ،أنّ األشجارَ يف بُستانكَ ال تقولُ قولَكَ ؟ ومِثْلُها القُطْعانُ يف مَراعِيكَ ؟ ".
ًّ ّ
ِّ
 .7وضح كال مما يأتي:
ًّ
ً
ً
ّ ُ
َ
َ ْ
َّ َّ
ُ ِّ
أ .تمثل مجلة (( إن كل ما تم ِلكه اليوم سيتفرق يوما ما )) خربا طلبا.
 ألنّ اجلملة تضمّنت مؤكّدًا واحدًا هو احلرف ( إنّ ).
ًّ
ً
ُ
ُ َ
ُ ِّ
ب .تمثل مجلة (( وطاملا مسعتك تقول )) خربا ابتدائيا.


.2


.3


.7



ألنّ اجلملة ختلو من املؤكّدات.
َ
ّ ّ
إنشاء غري طلبي.
أسلوب
استخرج من النص
ٍ
لَعَمْري.
َ
ُ
َ
ّ
َ َ ْ
ّ ّ
((
صاح ،أن األشجار يف بستانك ال
يا
سى،
ن
ت
فكيف
العبارة:
يف
االستفهام
إليه
خرج
ذي
ما املعىن البالغي ال
ِ
َ
َ
ُ ْ ُ
ُْ
ُ َ َ
راعيك ؟ )) ؟
م
يف
عان
ط
الق
ها
ل
ث
وم
؟
ك
تقول قول
ِ
ِ
املعنى البالغي الذي خرج إليه االستفهام هو :التّعجّب.
ِّ
ّ
ّ
َ ْ
ّ ّ
((
ط منه اآلن )) حقيقي أم غري حقيقي؟ وضح إجابتك.
ع
أ
لذلك
ص
هل األمر يف العبارة الواردة يف الن
ِ
األمر يف العبارة غري حقيقيّ ،فليس املقصود فيه إلزام أو تكليف ،بل هو على سبيل اإلرشاد والتّوجيه للنّاس،
ّ

أي أنّه أفاد النّصح واإلرشاد.

ّ
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ل
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ا
ّ
ّ
يف اللغة العرب ّية
دب
النّقد ا أل ّ
الوحدة الثّانية

أ
لع
اس
ب
ا
العرص
يف
دب
ل
النّقد ا
ّ
ّ ّ
إعداد املعلم

حممد نبيل العمري
0790717045

ّ
ّ ّ
ّ
َّ
ّ
 علل :متيز النقد األدبي يف العصر العباسي مما كان عليه يف العصور السابقة.
ّ
 اذكر األسباب التي جعلت من النقد يف العصر العباسي خيطو خطوات واسعة ويتميز على العصور السابقة له.

 .1تأثُّره مبا شَهِده العصر من نهضة واسعة مشلت جوانب احلياة مجيعها.

 .2تأثّره حبركة التّجديد يف الشعر العربيّ ،وما أثارته من حوارات نقديّة حول القديم واملُحدَث من الشعر آنذاك.
 .3توسّعُ آفاقه مع اطّالع كثري من النّقاد على الثّقافات :اهلندية ،والفارسية ،واليونانية.
ّ
 وضح املقصود بـ (( :حركة التجديد )) .

 حركة التجديد :حماوالت بعض الشّعراء التَّجديد يف شكل القصيدة العربية أو مضمونها أو أسلوبها.
ًّ
ّ ً
ّ
ّ
ّ
 وضح العبارة اآلتية (( :أصبح النقد يف العصر العباسي نقدا منهجيا )) .

 أي أصبح النّقد له قواعده وأصوله العلمية اليت يُقاس بها ،كما أُلّفت كتب نقدية وتنوَّعت آراء النُّقّاد فيها.
ّ
ُ
ّ
 اذكر الكتب النقدية يف العصر العباسي ،وانسبها إىل مؤلفيها.
الكتاب

املؤلف

طبقات فحول الشّعراء

ابن سالّم اجلُمَحي (ت  232هـ)

البيان والتّبني

اجلاحظ (ت  222هـ)

الشِّعر والشّعراء

ابن قتيبة (ت  272هـ)

عِيار الشِّعر

ابن طَباطَبا (ت  322هـ)

نقد الشّعر

قدامة بن جعفر (ت  337هـ)

املُوازنة بني أبي متام والبُحرتي

اآلمِديّ (ت  373هـ)

العُمْدة يف صناعة الشّعر ونَقْده

ابن رشيق القَيْروانيّ (ت  622هـ)

دالئل اإلعجاز

عبد القاهر اجلُرجاني (ت  671هـ)

األسئلـــــــــــــــــــــــة
ِّ
ُ
ّ
ّ
ُ
َ ِّ
 .7سم ثالثة من الكتب النقدية يف العصر العباسي ،وانسبها إىل مؤلفيها.

طبقات فحول الشّعراء

ابن سالّم اجلُمَحي (ت  232هـ)

البيان والتّبني

اجلاحظ (ت  222هـ)

الشِّعر والشّعراء

ابن قتيبة (ت  272هـ)

ًّ
ّ ً
ّ
ّ
ّ
 .3وضح العبارة اآلتية (( :أصبح النقد يف العصر العباسي نقدا منهجيا )).

 أي أصبح النّقد له قواعده وأصوله العلمية اليت يُقاس بها ،كما أُلّفت كتب نقدية وتنوَّعت آراء النُّقّاد فيها.
ّ
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ّ
ّ ّ
ّ
َّ
ّ
 .2علل :متيز النقد األدبي يف العصر العباسي مما كان عليه يف العصور السابقة.

 .1تأثُّره مبا شَهِده العصر من نهضة واسعة مشلت جوانب احلياة مجيعها.

 .2تأثّره حبركة التّجديد يف الشعر العربيّ ،وما أثارته من حوارات نقديّة حول القديم واملُحدَث من الشعر آنذاك.
 .3توسّعُ آفاقه مع اطّالع كثري من النّقاد على الثّقافات :اهلندية ،والفارسية ،واليونانية.
ّ
ّ
ّ
ّ
 اذكر القضايا النقدية العامة التي تناوهلا النقد األدبي يف العصر العباسي.

 .1الفحولة الشِّعرية.

 .2نظرية النَّظْم.

 .6اللفظ واملعنى.

 .2السّرقات الشِّعريّة.

ِّ ّ
ً
 أوال :الفحولة الشعرية:

 .3الطَّبْع والصَّنْعة.
 .2الصّدق والكذب يف الشّعر.

ّ ّ
ّ
 وضح املقصود بـ (الفحولة الشعرية).

 هي قدرة الشّاعر الفنيّة ومتيّزه.
ّ
ُّ
ّ ّ
 علل :نالت قضية الفحولة الشعرية اهتمام النقاد يف العصر العباسي.

 ألنّهم رأوا أنّه ال بدّ للشاعر حتى يصل إىل الفحولة الشعريّة من بعض الوسائل.

ّ
ّ
ّ
 اذكر الوسائل التي ال بد للشاعر منها حىت يصل إىل الفحولة الشعرية حسب رؤية النقاد يف العصر العباسي.

 .1حِفظ أشعار العرب وروايتها.

طرْق املعاني املختلفة.
 .2امتالك ثروة لغوية واسعة متكّنه من َ
 .3اإلملام مبَناقب القبائل ومَثالبها ليضمِّنها يف شعره بَمَدحٍ أو ذمّ.

ّ
ُ
 اذكر املعايري التي يحكم بها للشاعر بفحولته عند النقاد العباسيني.

 .1جَوْدَة الشّعر.

 .2تعدُّد األغراض.

 .3وَفرة القصائد الطِّوال.

ّ
ُ
ّ
 بين املعايري التي يحكم بها للشاعر بفحولته عند النقاد العباسيني.
ّ
 .7جودة الشعر:

 يُقدَّم الشاعر الذي يتَّصف شعره باجلودة على الشّاعر الذي يكون دونَه يف ذلك ،ضمن مقاييس وضعها النّقاد
جلَودة الشّعر منها:
 .1جزالة اللفظ.

 .2السَّبق إىل املعاني.

 .3حُسن التصوير والتشبيه.

ِّ
ّ
ّ
 اذكر املقاييس التي وضعها النقاد يف العصر العباسي جلودة الشعر.

 .1جزالة اللفظ.

 .2السَّبق إىل املعاني.

ّ
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ُّ
 .3تعدد األغراض:

 يُفضَّل الشاعر املتعدّد األغراض الشّعرية على الشّاعر احملدود األغراض ،ومن ذلك أنّ النُّقاد قدَّموا كُثَيِّر عَزَّة
على مجيل بُثينة لتفوّقه عليه يف األغراض.
ُ
ُ َ ِّ َ َّ
ّ
َّ
 علل :قدم النقاد {كثير عزة} على {مجيل بثينة}.

 ألنّهم يُفضَّلون الشاعر املتعدّد األغراض الشّعرية على الشّاعر احملدود األغراض ،فقدَّموا كُثَيِّر عَزَّة على
مجيل بُثينة لتفوّقه عليه يف األغراض الشّعرية.
ِّ
َْ
 .2وفرة القصائد الطوال:

 يُقدَّم الشّاعر ذو القصائد الطِّوال ،ومن ذلك أنَّ األصمعي حني سُئل عن الشاعر اجلاهليّ احلادِرَة أجاب" :لو
خمْسَ قصائدَ مِثْلَ قصيدته لكانَ فَحالً".
قالَ َ
ك َرتْ سُمَيَّةُ بُكْرةً فَتَمَتَّعِ
احلادرة مطلعها :بَ َ
 قصيدة
ِ

وَغَدَتْ غُدُوَّ مُفَارِقٍ لَمْ يَرْبَعِ

ّ
َ
{احلادرة} من الشعراء الفحول.
 علل :مل يصنف األصمعي الشاعر اجلاهلي
ِ

 ألنّه مل يقل إال قصيدة واحدة من القصائد الطوال.
َ ْ َ
َ َ ْ َ
ّ
َ َ ً
مثل قصيدته لكان فحال} يف الشاعر {احلادرة}.
قصائد
س
م
خ
قال
{لو
األصمعي:
بقول
املقصود
ح
 وض
ِ
 أنّه مل يعدّه شاعرًا فحال وذلك ألنه مل يكتب قصائد طوال غري قصيدة واحدة.

األسئلـــــــــــــــــــــــة
ِّ ّ
 .7ما املقصود بـ ((الفحولة الشعرية))؟

 هي قدرة الشّاعر الفنيّة ومتيّزه.
َ
َ
َ َّ ُّ َّ ُ
حفظ أشعار العرب وروايتها وسيلة إىل الفحولة الشعرية؟
العباسيون
 .3يف رأيكِ ،لم عد النقاد
ِ
ً

ّ

 ألنّ حفظ أشعار العرب وروايتها ميكِّن الشّاعر من االستفادة من التّجارب الشّعريّة لآلخرين؛ فيتعلّم جزالة اللفظ،
ويتعرّف املعاني اليت سبقوه إليها فيجوِّدها ويأتي بغريها ،ويتعلّم حسن التصوير والتّشبيه ،وهذه األمور من
مقاييس الفحولة الشّعريّة.
ً
ً
ّ
ُ ُ
ُ
ّ
ُ َ ّ
ّ
 .2قال ابن سالم اجلمحي عن الشاعر األعشى(( :وقال أصحاب األعشى :هو أكثرهم (أي الشعراء) مدحا وهجاء
َ
ُّ
ً َ ًْ
وفخرا ووصفا ،كل ذلك عنده)).
ُ َ ّ
َّ
ّ
 ما معيار الفحولة الذي أقر به ابن سالم اجلمحي لألعشى؟
ُّ
 معيار الفحولة الذي أقرّ به ابن سّام اجلُمَحي لألعشى هو :تعدد األغراض.

ّ
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َّ
ّ
ً
 ثانيا :نظرية النظم:
َّ
 من هو صاحب نظرية النظم؟

 عبد القاهر اجلُرجاني.

َّ
ُ
 أين أورد عبد القاهر اجلرجاني نظرية النظم؟

 أورد اجلُرجاني نظرية النَّظم يف كتابه (دالئل اإلعجاز).
ّ
ُ
َّ
ّ
 بين نظرية النظم كما يراها اجلرجاني.

 يرى أن اللفظة املفردة ال قيمة هلا يف ذاتها وال َمزِيَّة يف داللتها ،وإنّما تكون هلا َمزِيَّة حينما تَنْتَظِم مع غريها من
األلفا يف مجل أو عبارات ،ومن ثمَّ يتالءم معناها مع معاني األلفا اليت تنتظم معها ،أي إنّ األلفا ال تَتَفاضل
إال إذا اندرجت يف سياق من التعبري ،فاللفظة قد تكون حَسَنة يف سياق ما ،لكنّها موحِشة ثقيلة على النَّفس يف
سياق آخر ،فال فضل لأللفا مفردَة خارج السّياق.
 يرى أنَّ من النَّظم تَوَخّيَ معاني النّحو ،واملقصود مراعاة قواعد اللغة وأعرافها.
 يرى أنّ االستعارة والكِناية والتّمثيل وسائر ضروب اجملاز من مقتضيات النَّظْم؛ ألنّه ال يُتَصَوَّر أن يَدْخُلَ شيء
منها يف الكالم دون أن يكون مرتبطًا بالسّياق الذي ورد فيه.
َ َّ
ّ
ُ
ّ
 وضح املقصود بعبارة( :يرى عبد القاهر اجلرجاني أن اللفظة املفردة ال قيمة هلا يف ذاتها وال م ِزية يف داللتها،
ُ َّ
َ ْ َ
َ َّ
ّ
ظم مع غريها من األلفاظ يف مجل أو عبارات ،ومن ثم يتالءم معناها مع
ت
ن
ت
حينما
ة
ي
ز
م
هلا
تكون
ما
وإن
ِ
ِ
معاني األلفاظ التي تنتظم معها).

 أي إنّ األلفا ال تَتَفاضل إال إذا اندرجت يف سياق من التعبري ،فاللفظة قد تكون حَسَنة يف سياق ما ،لكنّها
موحِشة ثقيلة على النَّفس يف سياق آخر ،فال فضل لأللفا مفردَة خارج السّياق.
ّ
ُ
ّ ْ
ّ
ّ
ّ
 وضح املقصود بـ (توخي معاني النحو) يف نظرية النظم للجرجاني.

 املقصود مراعاة قواعد اللغة وأعرافها.
َّ ْ
ّ
ّ ّ
ُ
والكناية والتمثيل وسائر ضروب اجملاز من مقتضيات النظم.
االستعارة
أن
رجاني
 علل :يرى اجل
ِ
 ألنّه ال يُتَصَوَّر أن يَدْخُلَ شيء منها يف الكالم دون أن يكون مرتبطًا بالسّياق الذي ورد فيه.
َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ َ ْ ً
َّ
ّ
ّ
 بين نظرية النظم من خالل قوله تعاىل{ :واشتعل الرأس شيبا}( .سورة مريم اآلية.)7 :
 اللفظ (اشْتَعَلَ) يف أعلى املرتبة من الفصاحة.

 مل نُوجب الفصاحة هلا وحدها.

 ولكنْ موصوالً بها الرأس ،معرَّفًا باأللف والّالم.

كرًا منصوبًا.
 ومقرونًا إليهما الشَّيبُ مُنْ َ

َّ
ّ
ّ
ً
 إذا ليست الفصاحة صفة للفظ (اشتعل) خارج هذه اآلية ،وإنما داخل السياق مع غريها من الكلمات ،ومبا تتطلبه قواعد
علم النحو.

ّ
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األسئلـــــــــــــــــــــــة
ّ
َ
َ ْ ُ
ْ
َ
َ ْ ُ َ
ّ ّ َّ ْ
ُ
عض)) ،وضح
ب
من
ب
ب
بس
ها
بعض
ل
ع
وج
،
ض
بع
ب
ها
بعض
م
ل
الك
يق
ل
ع
((ت
م
ظ
الن
أن
رجاني
 .7يرى عبد القاهر اجل
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ََ ْ َ
ذلك من خالل ما درست.

 اللفظة املفردة ال قيمة هلا يف ذاتها وال يف داللتها ،وإنّما تكون قيمتها حني تُو َّف يف سياق مناسب يتالءم فيه
معناها مع معاني بقيّة الكلمات يف ذلك السّياق ،مع ضرورة مراعاة قواعد اللغة وأعرافها ،وهو ما يسمّى النَّظْم.
ّ
ُ
َّ ْ
َ
َ َ
 .3عالم تقوم العالقة بني ضروب اجملاز وفكرة النظم ،مثلما يرى اجلرجاني؟

 تقوم العالقة :على أنّ األلفا اليت تشكّل ضرب اجملاز جيب أن تكون متوافقة معنويًّا ،فيكون كل منها مناسبًا
للسّياق الذي ورد فيه ،ويكون انتظامها متوافقًا مع قواعد اللغة وأعرافها.

َّ ْ
َّ ْ
ً
 ثالثا :الطبع والصنعة:

ّ
َّ ْ
ّ
ّ
 علل :تناول النقاد العباسيون قضية الطبع والصنعة عند نظرتهم إىل الشاعر والكاتب.

 بُغْيَةَ (من أجل) إصدار حُكم بالقيمة عليهما.
َّ
َّ ْ
 اذكر أقسام األدباء عند النقاد العباسيني من منظور الطبع والصنعة.
 .2أدباء الصَّنعة.
 .1أدباء الطَّبْع (السَّليقة).
َّ
َّ ْ
ّ
 وضح املقصود بـ (أدباء الطبع)( /أدباء السليقة).

 هم من ميلكون املوهبة وال يبالغون يف مراجعات نصوصهم ،إذ يبنون النصوص بِيُسْر ،وال يعتمدون املراجعات
الدائمة وطول النظر يف ما يَنْظِمُون أو يؤلِّفون.

َّ ْ
ّ
 وضح املقصود بـ (أدباء الصنعة).

 هم من ميلكون املوهبة ويراجعون ما نَظَموا وألَّفوا من أجل االرتقاء بِنِتاجهم األدبي ،ورمبا يستغرقون يف
التأليف زمنًا طويالً ،فمن شعراء العرب مَنْ كان يُمضي عامًا كامالً يف نظم قصيدته ،فيقلِّب فيها رأيه ونظرهُ قبل
أن يُخرجها إىل النّاس ،وهي القصائد اليت سُمِّيت (احلوليات) ،أي إنّ أداء أدباء الصنعة يتميّز بالتأنِّي املبين
على النظر العقليّ.
ّ
 وضح املقصود بـ (القصائد احلوليات) ( /احلوليات).

 هي القصائد اليت كان الشعراء العرب يُمضون عامًا كامالً يف نظمها ،فيقلِّبون فيها رأيهم ونظرَهُم قبل أن
يُخرجوها إىل النّاس.
ُ ِّ
 علل :سميت (القصائد احلوليات) بهذا االسم.

 ألنّ الشاعر كان يُمضي عامًا كامالً يف نظم قصيدته ،فيقلِّب فيها رأيه ونظرهُ قبل أن يُخرجها إىل النّاس.
ّ
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َّ
َّ
 مباذا يتميز أداء أدباء الصنعة عن غريهم.

 أداء أدباء الصنعة يتميّز بالتأنِّي املبين على النظر العقليّ.
ّ
 اذكر حوافز اإلبداع األدبي يف العصر العباسي.
ّ
ّ
ِّ
ُ َ
ِّ
ُ
 اذكر العوامل التي تعني األدباء على نظم الشعر وتأليف اخلطب للوصول إىل النتاج األدبي اجليد.
 .1البواعث النفسيّة.

 .2السعي إىل حتصيل املعارف املتنوّعة ،من مثل :معرفة أنساب النّاس ،والرباعة يف علم النحو.
 .3اإلكثار من ممارسة التأليف األدبيّ.
ّ
 ميز نوع احلافز إىل اإلبداع األدبي يف ما يأتي:

 قال أبو متّام موصيًا البُحتُريّ مبا يُعينهُ على نظم الشّعر اجليّد " :تَخَيَّرِ األوقاتَ وأنتَ قليلُ اهلُمومِ ،صِ ْفرٌ من
الغُموم ،واعلمْ أنَّ العادةَ يف األوقاتِ أنْ يَقْصِدَ اإلنسانُ لتأليف شيءٍ أو حِفظِه يف وَقْتِ السَّحَر ،وذلك أنَّ النَّفْسَ
قد أخذت حَظَّها من الرّاحةِ وقِسْطَها من النَّوم ".

ّ

ّ

 احلافز إىل اإلبداع األدبي يف القول السابق ألبي متام :الباعث النفسي.
ّ
ّ
 علل :يرى أبو متام أن أفضل وقت للتأليف واحلفظ يف وقت السحر.

 ألنَّ النَّفْسَ قد أخذت حَظَّها من الرّاحةِ وقِسْطَها من النَّوم ".

األسئلـــــــــــــــــــــــة
َّ

َّ
ّ
 .7ما املقصود بكل من :أدباء الطبع ،وأدباء الصنعة؟
ّ
 أدباء الطبع :هم من ميلكون املوهبة وال يبالغون يف مراجعات نصوصهم ،إذ يبنون النصوص بِيُسْر ،وال يعتمدون

املراجعات الدائمة وطول النظر يف ما يَنْظِمُون أو يؤلِّفون.

ّ
 أدباء الصنعة :هم من ميلكون املوهبة ويراجعون ما نَظَموا وألَّفوا من أجل االرتقاء بِنِتاجهم األدبيّ ،ورمبا

يستغرقون يف التأليف زمنًا طويالً ،ومن ثمّ ،يتميّز نتاجهم بالتأنِّي املبين على النظر العقليّ.
ّ
 .3عرف القصائد احلوليات.

 هي القصائد اليت كان الشعراء العرب يُمضون عامًا كامالً يف نظمها ،فيقلِّبون فيها رأيهم ونظرَهُم قبل أن
يُخرجوها إىل النّاس.
ّ ّ
ّ
 .2ميز نوع احلافز إىل اإلبداع األدبي يف كل مما يأتي:
ُ ْ َ
ْ
مر " :خُذْ من نَفْسِكَ ساعةَ نَشاطِكَ و َفرَاغِ باِلكَ وإجابتِها إيّاك ".
ت
ع
امل
بن
ر
ِ
أ .قول ِبش ِ
ُ َ
إنكَ لتُكِْثرُ ،فقال :أُكِْثرُ لِتمرينِ اللِّسانِ".
ب .قيل ألحد اخلطباءَّ " :
ّ
ّ
 احلافز إىل اإلبداع األدبي يف قول بِ ْشرِ بن املُعْتَمِر :الباعث النفسي.

ّ
 احلافز إىل اإلبداع األدبي يف قول أحد اخلُطباء :اإلكثار من ممارسة التأليف األدبي.
ّ
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النّشاط
الدرْبَةُ مادةً له ،وقوّةً لكلّ
يرى النُّقّاد " :أنَّ الشِّعرَ عِلمٌ من علوم العرب يَشرتكُ فيه الطَّبْعُ والرِّوايةُ والذَكاء ،ثمّ تَكونُ ُّ
واحدٍ من أسبابه" .ناقش هذا القول مع زمالئك.

َّ

ً
 رابعا :اللفظ واملعىن:

ّ
ّ
ُ
َ ُ َ َ
كثر احلديث عن قضية اللفظ واملعىن يف العصر العباسي.

ّ
ّ
ّ
 وضح رأي اجلاحظ يف قضية اللفظ واملعىن.

 يرى اجلاحظ أنّ القيمة اجلماليّة والفنيّة يف النّص تكمن يف ألفا ه أكثر من معانيه؛ ألنّ املعاني معروفةٌ
ومشرتكة بني األدباء ،أما األلفا فتختلف يف مستواها وقيمتها من أديب إىل آخر بِحَ َسبِ أسلوب األديب
ِي والعربيّ والبدويّ
وقدرته وثقافته اللّغوية  ،يقول اجلاحظ " :املَعاني مَطروحةٌ يف الطّريق يَعْرِفها العَجَم ُّ
خرَجِ وكثرةِ املاء ،ويف صِحَّةِ الطَّبْعِ
َيرِ اللَّفظ وسهولةِ املَ ْ
وال َقرَويّ واملَدَنيّ ،وإنّما الشَّأن يف إقامة ال َوزْنِ وتَخ ُّ
وَجَوْدة السَّ ْبكِ".
 ال يعين االهتمام بالصّياغة اللفظية لدى اجلاحظ إنّه أهمل املعنى متامًا ،بل إنّه أكَّدَ ضرورة أن يكون املعنى
شرَفُ املعنى وبالغة اللّفظ كان أجْوَدَ وأكثرَ
شريفًا كرميًا تَقْبَلُه النُّفوس وتنجذب إليه ،فإذا اجتمعَ يف األدب َ
قبوالً لدى املتلقي.

ّ
ّ
ّ
ّ
 علل :يرى اجلاحظ أن القيمة اجلمالية والفنية يف النص تكمن يف ألفاظه أكثر من معانيه.

 ألنّ املعاني معروفةٌ ومشرتكة بني األدباء ،أما األلفا فتختلف يف مستواها وقيمتها من أديب إىل آخر بِحَسَبِ
أسلوب األديب وقدرته وثقافته اللّغوية.
ّ
ً
 هل أهمل اجلاحظ املعىن متاما .وضح اجابتك.

 اهتمّ اجلاحظ بالصّياغة اللفظية إال أنّه مل يهمل املعنى متامًا ،بل إنّه أكَّدَ ضرورة أن يكون املعنى شريفًا كرميًا
شرَفُ املعنى وبالغة اللّفظ كان أجْوَدَ وأكثرَ قبوالً لدى
تَقْبَلُه النُّفوس وتنجذب إليه ،فإذا اجتمعَ يف األدب َ
املتلقي.

ً
 مىت يكون األدب أجود وأكثر قبوال لدى املتلقي ،يف رأي اجلاحظ.

ش َرفُ املعنى وبالغة اللّفظ كان أجْوَدَ وأكثرَ قبوالً لدى املتلقي.
 إذا اجتمع األدب َ
ّ
 أين تكمن القيمة اجلمالية والفنية يف النص كما يراها اجلاحظ.

ص كما يراها اجلاحظ يف ألفا ه أكثر من معانيه.
 تكمن القيمة اجلماليّة والفنيّة يف النّ ّ

ّ
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ّ ّ
 اقرأ العبارة اآلتية للجاحظ ،ثم بين رأيه يف قضية اللفظ واملعىن من خالهلا.
َّ
ّ
َ َ ّ َ َ ّ
ّ
ّ
َ َ ُّ
َ ْ
ّ
ٌ
َ
َ
مي والعربي والبدوي والقروي واملدني ،وإنما الشأن يف
ج
الع
فها
ر
ع
ي
ريق
الط
يف
طروحة
م
عاني
يقول اجلاحظ " :امل
ِ
ِ
َّ ْ
َّ ْ َ َ ْ
َّ
َ ْ َ
َّ
َ َ ُّ
َْ
ن وتخي ِر اللفظ وسهولةِ املخرجِ وكثرةِ املاء ،ويف صِحةِ الطبعِ وجودة السبكِ".
إقامة الوز ِ

 يرى اجلاحظ أنّ القيمة اجلماليّة والفنيّة يف النّص تكمن يف ألفا ه أكثر من معانيه؛ ألنّ املعاني معروفةٌ
ومشرتكة بني األدباء ،أما األلفا فتختلف يف مستواها وقيمتها من أديب إىل آخر بِحَ َسبِ أسلوب األديب
وقدرته وثقافته اللّغوية.
ّ
ّ
 بين كيف يرى ابن قتيبة العالقة بني اللفظ واملعىن يف الشعر.

 حتدّث ابن قتيبة عن اللفظ واملعنى مُجتمعنيِ يف الشّعر .
ّ
ّ
 اذكر األقسام األربعة التي وضعها ابن قتيبة للفظ واملعىن يف الشعر.
ض ْربٌ حَسُنَ لَفْظُه وجادَ معناه.
َ .1

ض ْربٌ حَسُنَ لَفْظُه وحَال ،فإذا فتَّشْتَه مل جتد هناك فائدةً يف املعنى.
َ .2
ض ْربٌ جَادَ معناه وقَصرَت ألفا ُه.
َ .3
َخرَ مَعناه وتأخَّر لفظُه.
ض ْربٌ َتأ َّ
َ .6
ََ ّ
َ َ
ّ
 بين كيف يرى ابن طباطبا العلوي العالقة بني اللفظ واملعىن.

 يرى ابن طَباطَبا العَلَويّ العالقة بني اللفظ واملعنى على حنو العالقة بني الرُّوح واجلسد.
َ ْ
َ
ّ
 بين كيف يرى ابن رشيق القيرواني العالقة بني اللفظ واملعىن.

 سار ابن رَشيق القَ يْرواني على نهج ابن طَباطَبا العَلَويّ ،فَعَدَّ اللفظ واملعنى شيئًا واحدًا ،وال ميكن الفصل بينهما
حبال ،يقول" :اللَّفْظُ جِسم وروحُه املعنى ،وارتباطه كارتباط الرُّوح باجلَسَد؛ يَضْ ُعفُ بِضَعفِه ،ويقوى بقوّته"،
فاملعنى اجلميل الرصني حيتاج إىل إبرازه يف عبارة مجيلة مؤثّرة.
َ َ
ُّ
ُ
َّ ْ ُ
َ ْ
َ
جسم وروحه املعىن ،وارتباطه كارتباط الروح باجلسد.
ظ
ف
الل
رواني:
ي
الق
شيق
 علل :يقول ابن ر
ِ
َ َ
ُّ
ُ
َّ ْ ُ
َ
َ
ّ
 وضح قول ابن رشيق القريواني :اللفظ جِسم وروحه املعىن ،وارتباطه كارتباط الروح باجلسد.

 يعين أنّ :اللّفظ يَضْعُفُ بِضَعفِ املعنى ،ويقوى بقوّته ،وألنّ املعنى يَضْعُفُ بِضَعفِ اللّفظ ،ويقوى بقوّته ،فاملعنى
اجلميل الرصني حيتاج إىل إبرازه يف عبارة مجيلة مؤثّرة.
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األسئلـــــــــــــــــــــــة
َ
َ َ
 .7هل خيتلف رأي ابن قتيبة عن رأي كل من  :ابن طباطبا ،وابن رشيق ،يف النظرة إىل قضية اللفظ واملعىن؟
ّ
وضح إجابتك.

 نعم ،خيتلف؛ ألنّ:

● ابن طَباطَبا وابن رَشيق نظرا إىل اللفظ واملعنى على أنّهما وحدة متماسكة على حنو العالقة بني اجلسد
والرّوح وال ميكن الفصل بينهما حبال.
● أمّا ابن قتيبة فيقسّم الشعر يف ما يتعلّق بقضيّة اللفظ واملعنى أربعة أقسام ،ويظهر منهما أنّه ال يعدّهما وحدة
متماسكة ،فمن أقسام الشعر لديه {ضرب حسن لفظه وحال فإذا فتشته مل جتد هناك فائدة يف املعنى}.

ّ
َ َ َ
َ َ َ
َ
ُ
ّ
ّ
رجم إىل لغة أخرى بطل ،ما السبب الذي دفعه إىل هذا احلكم يف ظل ما درست؟
ت
إذا
عر
الش
 .3يرى اجلاحظ أن
ِ

 ألنّ اجلاحظ يرى أنّ القيمة اجلماليّة والفنيّة يف النّص تكمن يف ألفا ه أكثر من معانيه ،وترمجة النّصّ إىل لغة
أخرى تعين احلفا على املعنى فقط ،واملعاني يف نظر اجلاحظ ال فرق فيها بني العربيّ وغريه ،أمّا اللغة وما
يتبعها من :إقامة الوزن ،وختيّر اللفظ ،وغريهما من األمور اليت اهتمّ بها اجلاحظ فستتغيّر بال شكّ.
ّ
َ َّ
ٍّ
 .2هل جتد لكل من :اللفظ واملعىن ،م ِزية على اآلخر يف األدب؟ وضح رأيك.
 ال مزِيّة ألحدهما على اآلخر ،فال ميكن فصل القيمة الفنيّة بني اللفظ واملعنى ،وكلّ منهما انعكاس لآلخر.

ِّ ّ
َّ
ً
 خامسا :السرقات الشعرية:

ِّ ّ
َّ
ّ
ّ
ُّ ُ
َّ
 علل :توسع النقاد العباسيون يف قضية السرقات الشعرية.
ً
ّ
ً
ّ
ّ
ِّ ّ
َّ
ّ
َ َ
 علل :شغلت قضية السرقات الشعرية النقاد العباسيني كثريا ،فتوسعوا فيها كثريا.

 ألنّها تَمَسُّ فَنيّة الشاعر ومدى أصالته وابتكاره يف التّعبري.
ّ
ّ
ّ
 وضح كيف وقف النقاد على مسألة أخذ شاعر من غريه.

 وقف النّقاد على مسألة أخذ شاعر من غريه ،وعَدّوا بعض أشكاله مذمومًا وبعضَها حممودًا ،مراعني يف ذلك فكرة
أنّ الشّاعر قد يتأثر بشاعرٍ سابقٍ عليه أو شاعرٍ مُعاصر له ،وغايتهم يف هذه القضية دقّة احلكم على الشّاعر ،فإنْ كان
أخذُه حممودًا عَدّوه جمدِّدًا مُبْدعًا ،وإنْ كان أخذه مذمومًا حُكِمَ على شعره بالرداءة ،ومن ثمّ ،حدَّدوا صُ َورًا
لألخذ احملمود وغريها لألخذ املذموم.
ّ
 ما هي غاية النقاد يف قضية أخذ شاعر عن غريه.

 غايتهم يف هذه القضية دقّة احلكم على الشّاعر ،فإنْ كان أخذُه حممودًا عَدّوه جمدِّدًا مُبْدعًا ،وإنْ كان أخذه
مذمومًا حُكِمَ على شعره بالرداءة.
ّ
ّ
ّ
 علل :كانت غاية النقاد يف قضية أخذ شاعر عن غريه دقة احلكم على الشاعر.

 إنْ كان أخذُه حممودًا عَدّوه جمدِّدًا مُبْدعًا ،وإنْ كان أخذه مذمومًا حُكِمَ على شعره بالرداءة.
ّ
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ّ
 وضح صور األخذ احملمود:

 .7كشف املعىن :واملقصود إيضاح املعنى وإبرازُه يف عبارة أفضل.
 مثال ذلك :قول األحوص األنصاري (شاعر أمويّ):
كَأنَّما كانَ ضَيْفًا نازالً رَحَال

وبَانَ مِنّي شَبابي بَعْدَ لَذَّتِه
 فتأثَّرَ به دِعْبِل اخلُزاعي (شاعر عباسيّ) وقال:

كَحُبّي للضُّيوفِ النَّازِلينا

أُحِبُّ الشَّيْبَ لَمّا قيلَ ضَيْفًا

ّ
 ما املقصود بـ (كشف املعىن) يف السرقات األدبية.

 هو إيضاح املعنى وإبرازُه يف عبارة أفضل.

ّْ ُ
 .3النقل :ويعين أخذ املعنى ونَقْلَه إىل غرض شعريّ جديد.
ُ َ َ ِّ ً
 مثال ذلك قول كُثَيِّر عَزَّة متغزال:
ُأرِيدُ ألَنْسى ذِكْرَها فَكَأَنَّمَا
ً
مادحا:
فتأثَّرَ به أبو نواس وقال ِ

َورَ يف القُلُوبِ مِثالُه
مَلِكٌ تَص َّ
ّ
ّ
 ما املقصود بـ (النقل) يف السرقات األدبية.

تَمَثَّلُ لي لَيْلى بكُلِّ سَبِيلِ
كأَنَّهُ لَمْ يَخْلُ مِنْهُ مَكانُ
فَ

 هو أخذ املعنى ونَقْلَه إىل غرض شعريّ جديد.
َْ ُ
 .2العقد :ويُقْصَدُ به نَظْم الكالم املَنثور.

 من صوره :ما قيل يف رثاء اإلسكندر" :كان واعظًا بَلِيغًا ،وَمَا وَ َعظَ بكالمِهِ مَوْعِظةً قَطُّ أَبْلَغَ مِنْ وَعْظِهِ بِسُكُوته"
ً
فتأثَّرَ به أبو نواس وقال راثيا:
وَكاَنتْ يف حَياِتكَ لي عِظاتٌ
ّ
َْ
 ما املقصود بـ (العقد) يف السرقات األدبية.

فأَنْتَ اليَومَ أَوْعَظُ مِ ْنكَ حَيَّا

 هو نَظْم الكالم املَنثور.
ّ
 وضح صور األخذ املذموم:

 .7اإلغارة :وهي أن ينظم الشّاعر بيتًا وَخيرتعَ معنى حَسَنًا فيتناوله شاعرٌ أعظمُ منه ذِكْرًا وأَبْعدُ صيتًا فيُروى له دونَ
قائله.

خرًا:
 مثال ذلك قول جَمِيل بُثَينَة مُفْتَ ِ
سرْنا يَسِريُون خَلْفَنا
َترَى النّاسَ ما ِ
َ َ َ ُ ْ
َ َْ َ ُ ََ َ
 فسمعه الفرزدق وغلب على البيت وأخذه لنفسه.
ّ
 ما املقصود بـ (اإلغارة) يف السرقات األدبية.

وإنْ نَحنُ أوْ َمأْنا إىل النَّاسِ وَقَّفوا

 هي أن ينظم الشّاعر بيتًا وَخيرتعَ معنى حَسَنًا فيتناوله شاعرٌ أعظمُ منه ذِ ْكرًا وأَبْعدُ صيتًا فيُروى له دونَ قائله.
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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َ ْ
 .3املسخ :وهو إحالة املعنى إىل ما دونه.
 مثال ذلك قول الشَّمّاخ (شاعر خمضرم شهد اجلاهلية ثمّ أسلم) يُخاطب ناقَتَه ويَمدح َعرَابة األَوْسيّ:
شرَقِي بِدَمِ الْوَتِنيِ
َعرَابَةَ ،فا ْ
إِذا بَلَغَنِي وحَمَلْتِ رَحْلِي
ّ
ُ َّ َ
َ
َ
ّ
بعطائ ِه ولن يحتاج إىل الرحلة إىل غريه ،ومن ثم سيذبح الناقة.
كفيه
ي
املمدوح
هذا
 يريد أن
ِ

فقد أخذ هذا املعنى أبو دَهْبَل اجلُمَحيّ (شاعر أموي) ميدح املغرية بن عبد اهلل ،وقال خماطبًا ناقته:
شرَقِي
يا نَاقُ سِريي وا ْ

بِدَمٍ إذا جِ ْئتِ املُغريةْ

سَيُثيبُنـــي أُخْرى سِوَا

كِ وَتِلكَ لي مِنْهُ يَسريةْ

ّ
َ ْ
 ما املقصود بـ (املسخ) يف السرقات األدبية.

 هو إحالة املعنى إىل ما دونَهُ.
ّ
ّ
ّ
 مباذا نصح النقاد العباسيون يف قضية األخذ غري املذموم.

 نصح النّقاد العباسيون بعدم أخذ املعاني املُخْرتعة اليت تَفرَّدَ بها شاعرٌ ما ،وال ميكن النَّسْجُ على مِنْواهلا.
ّ
ّ
ّ
شاعرين تأثر أحدهما باآلخر؟ وضح إجابتك.
ي
نص
بني
شابه
 هل يعني الت
ِ
 ال يعين التّشابه بني نصّي شاعِرَينِ تَأ َُّثرَ أحدهما باآلخر بالضرورة ،فقد يتوارد شاعران يف اللفظ أو املعنى من
غري أن يتأثّر أحدهما باآلخر  ،إذ سُئِلَ أبو عمرو بن العَالء (أحد القرّاء السّبعة ،وحنوي مشهور)َ " :أرَأَيْتَ الشَّاعرَينِ
يَتَّفِقانِ يف املعنى ،ويَتَوارَدانِ يف اللّفظ ،لَمْ يَلْقَ واحدٌ منهما صَاحبَه ،ولَمْ يَسمعْ شِعرَه؟ قال :تِلك عُقول رجالٍ
توا َف َرتْ على ألسنتِها" .وأطلق النُّقّاد العباسيّون على هذا التّشابه مصطلح "املُواردة".
ّ
ُ
 ما املقصود بـ (املواردة) يف السرقات األدبية.

 هو أن يتوارد شاعران يف اللفظ أو املعنى من غري أن يتأثر أحدهما باآلخر.

األسئلـــــــــــــــــــــــة

ّ ّ
َّ
َ ْ
ٍّ
 .7ما املقصود بكل من :اإلغارة ،واملسخ ،يف الس ِرقة الشعرية؟

 اإلغارة :هي أن ينظم الشّاعر بيتًا وَخيرتعَ معنى حَسَنًا فيتناوله شاعرٌ أعظمُ منه ذِكْرًا وأَبْعدُ صيتًا فيُروى له دونَ قائله.
َ ْ
 املسخ :هو إحالة املعنى إىل ما دونَهُ.
ّ ّ
ُ
 .3ما املصطلح الذي يطلق على أخذ احملمود يف كل مما يأتي؟
ّ ً
أ .قال أبو نواس متغزال:

خُلِّيَتْ واحلُسْنُ تَأخُذُهُ
ً
ُ َ َ َ
مادحا:
ه
 وقال عبد اهلل بن مصعب بعد
ِ

َكأَنَّكَ كُ ْنتَ مُحْتَكِمًا عَلَيْهِمْ

ٌ
ب .قال حكيم :ال يُجْنى مِنَ الشَّوْكِ العَِنبُ.
ّ
النبيل يف اللغة العربية

تَنْتَقِي مِنْهُ وتَنْتَخِبُ
َيرُ يف األُبُوَّةِ ما تَشاءُ
تَخ َّ
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ُ ُّ
 وقال صاحل بن عبد القدوس:

ع الشَّوْكَ ال يَحْصُدْ ِبهِ عِنَبا
ن يَزْرَ ِ
َم ْ

إذا وَتَــــــــــرْتَ فاحْذَرْ عَداوََتهُ
ت امرأً :سبّبت له مكروهًا.
َ وتَر َ

املثال
اإلجابة

ب

أ

العَقْدُ

النَّقْل

النّشاط
يقول أبو هِالل العسكريّ يف "كتابه الصِّناعتني" " :لَيْسَ ألَحَدٍ مِن أصناف القائلنيَ غِنًى عن تَنَاوُلِ املعاني ممَّن
تقدَّمَهُم ولكن عليهم ـــ إذا أخذوها ـــ أن يَكسوها أَلفا ًا مِن عِندِهِم ،ويُورِدوها يف غَ ْيرِ حُلَّتِهَا األُوىل ،وَيَزيدوها يف
حُسْنِ تألِيفِها ،وَجَوْدَةِ تركيبها ،فإذا فعلوا ذلك فهم أحَقُّ بها ممّن سَبقَ إليها".
ِّ ً
َ
ّ
َ
زمالئك ،مبينا الفرق بني األخذ احملمود واألخذ املذموم.
ابق مع
ِ
اقش القول الس ِ
ن ِ

ِّ
َ
ّ
ً
 سادسا :الصدق والك ِذب يف الشعر:

ّ
َ
ّ
َ
ّ
 علل :تباينت آراء النقاد العباسيني يف مفهومي :الصدق والك ِذب يف الشعر.

 ألنّ آراءهم سارت على مبدأَين هما (أعذب الشّعر أكذبه) و (أعذب الشّعر أصدقه).
ّ
ّ
ّ
 علل :سارت آراء النقاد العباسيني على مبدأين (أعذب الشعر أكذبه) و (أعذب الشعر أصدقه).
 ألنّ آراءهم تباينت يف مفهومَي :الصّدق والكَذِب يف الشّعر.
اللذين سارت آراء النقاد العباسيني عليهما.
 اذكر املبدأين
ِ

 .7أعذب الشّعر أكذبه.

ِّ ْ َ ْ َ ُ
َ ْ َ ُ
 .7أعذب الشع ِر أكذبه:

 .3أعذب الشّعر أصدقه.

ِّ
 ما املقصود بـ (الكذب) يف الشعر؟

 عدم مطابقة الصورة األدبيّة لِما يُناسبها يف الواقع ،وعدم التقيُّد مبعايري العقل واملنطق ،مع البقاء ضمن دائرة
اخليال املقبول الّذي يرمي إىل إحداث الوقع احلسن والتأثري يف نفس املتلقي.
ّ
 اذكر ما أجازه أصحاب مبدأ (أعذب الشعر أكذبه).

 .7عدم مطابقة الصورة األدبيّة لِما يُناسبها يف الواقع.

ّ
النبيل يف اللغة العربية

 .3وعدم التقيُّد مبعايري العقل واملنطق.
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ّ
ّ ّ
ّ
ُ ْ ُ ّ
ّ
 اقرأ البيت الشعري اآلتي للبحتري الذي ميدح فيه الشيب ،ثم بين النقد الذي وجه إليه من مبدأ (أعذب
ّ
الشعر أكذبه):

والصّارمُ املَصْقُولُ أَحْسَنُ حالةً

يَوْمَ الوَغى مِنْ صارِمٍ لَمْ يُصْقَلِ

 خالف البُحرتيّ يف البيت الواقع وحدود املنطق ،حني مدح الشَّيْب ـــ وهو عُرفًا عالمةٌ على التَّقدّم يف السّنّ ـــ
فشبَّهَه من ناحية اللون بالسَّيف الذي يُصقَل فيكونُ أبيض اللون قاطعًا فاعالً يف ساحة املعركة.
 هذه الصورة مع خمالفتها للواقع وخروجها على املنطق تبقى ضمن دائرة اخليال املقبول ،الذي يرمي به
الشّاعر إىل إحداث الوَقْع احلَسَن والتأثري يف نفس املتلقي ،وهو ما نَلْمَسه حني نقرأ البيت.
 الشاعر وإن مدح الشّيب فإنّه يف الوقت نفسه مل مينع املتلقّي من التفكري يف املظاهر السلبيّة له.
ّ
 ما اهلدف من استخدام صورة شعرية ختالف الواقع وخترج عن املنطق؟

 إحداث الوَقْع احلَسَن والتأثري يف نفس املتلقي.
ّ
ّ
ً
ّ
 وضع أصحاب مبدأ (أعذب الشعر أكذبه) للكذب حدودا ال يتخطاها الشاعر ،بين ذلك من خالل قول املتنبي
ً
مادحا:
كَفى بِجِسْمي نُحوالً أَنَّين رَجُلٌ

لَوْال مُخَاطَبَيت إِيَّاكَ لَمْ َترَني

 أخذوا على املتنيب قوله ،ألنّ املتنيب جتاوز حدود اخليال املعقول ،ورأوا يف مثل هذا البيت إفراطًا خارجًا
على احلقيقة.
ّ
ّ
َ
 إالم دعا النقاد لتجاوز حدود اخليال املعقول واإلفراط يف اخلروج عن احلقيقة يف مسألة (أعذب الشعر أكذبه)؟

 دعا النُّقا د يف هذا السّياق إىل استخدام أدوات تُقرِّب املبالغة إىل نفْس املتلقي ،فاستحسنوا أن يستخدم
الشّاعر ألفا ًا مثل {لو  ،يكاد  ،وما وجرى مَجراهُما} ،ومن ذلك قول الشّاعر مادحًا:
يَكَادُ يُمْسِكُه ِعرْفانَ راحَتِهِ

رُكْنُ احلَطيمِ إذا ما جاءَ يَسْتَلِمُ

ن احلَطيم :بناءٌ على شكل نصف دائرة من اجلهة الشمالية من الكعبة املشرّفة ،وهو جزء من الكعبة.
 رُك ُ

 فعبّر الشّاعر عن عِظَمِ كَرَمِ املمدوح مبحاولة اجلدار إمساكَ يدِه ،ويف هذا مبالغة قرّبها استخدام اللفظ (يكاد).

ِّ ْ ً ْ َ ُ
َ ْ َ ُ
 .3أعذب الشع ِر أصدقه:

ِّ
ّ
 ما املقصود بـ (الصدق) يف الشعر؟

 أن تكون الصّورة معبِّرةً عن جترِبة شعوريّة حقيقيّة ،ويَستخدم فيها الشّاعر اخليال املقبول القريبَ التّناول من
غري اخلروج على حدود املنطق.

ّ
النبيل يف اللغة العربية
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َ ْ َ َّ
َ
ّ
ّ
ُ
 اقرأ البيت الشعري اآلتي لليلى األخي ِلية (شاعرة عربية عرفت جبماهلا وقوة شخصيتها وفصاحتها ،عاصرت صدر اإلسالم والعصر األموي)  ،ثم
ّ
ّ
ّ
بين النقد الذي وجه إليه من مبدأ (أعذب الشعر أصدقه):

قَوْمٌ رِبَاطُ اخلَيْلِ وَسْطَ بُيوتِهِمْ

وَأَسِنَّةٌ ُزرْقٌ يُخَلْنَ نُجوما

 صوّرت ليلى األخْيَلِيَّة اخلُيولَ اجملتمِعة وَسْط البيوت بالليل ،والرِّماح الزّرقاء بنجوم الليل ،وهي صورة مقبولة
ال خروج فيها على حدود املنطق.

األسئلـــــــــــــــــــــــة
ّ
ّ
ٍّ
 .7ما املقصود بكل من :الكذب ،والصدق ،يف الشعر؟

 الكذب :عدم مطابقة الصورة األدبيّة لِما يُناسبها يف الواقع ،وعدم التقيُّد مبعايري العقل واملنطق ،مع البقاء ضمن
دائرة اخليال املقبول الّذي يرمي إىل إحداث الوقع احلسن والتأثري يف نفس املتلقي.
ّ
 الصدق :أن تكون الصّورة معبِّرةً عن جترِبة شعوريّة حقيقيّة ،ويَستخدم فيها الشّاعر اخليال املقبول القري َ
ب
التّناول من غري اخلروج على حدود املنطق.
ّ
ّ
ّ
ّ
 .3ما املبدأ النقدي يف موضوع الصدق والكذب الذي يتفق مع مضمون كل بيت من البيتني اآلتيني:
َ َّ ُ
أ .قال حسان بن ثابت:
وإِنَّ أَحْسَنَ بَيْتٍ أَ ْنتَ قَائِلُهُ

بَيْتٌ يُقَالُ إذا أَنْشَدْتَهُ :صَدَقا

كَلَّفْتُمونا حُدودَ مَنْطِقِكُمْ

والشِّعْرُ يَكْفي عَن صِدْقِ ِه كَذِبُهْ

ُّ
ُ ْ ُ
ب .قال البحتـــــــــري:

البيت
أ
ب

اإلجابة

ذبُ الشِّعْرِ أًصْدَقُه.
أَعْ َ
ذبُه.
أعذب الشّعر أَ ْك َ

ّ
ّ
 .2قال ابن املعتز (أحد خلفاء الدولة العباسية ،وأديب وشاعر):

قَاَلتْ :كَ ِب ْرتَ وشِبْتَ ،قُلْتُ لَهَا:

ّ
ِّ
أ .وضح الصورة الفنية يف البيت.

هذا غُبارُ وَقائِعِ الدَّهْرِ

 صوّر الشّاعر الشّيب يف رأسه بغبار احلروب الّذي يعلو الرأس.
ّ
ً
ْ
ب .إن كنت ناقدا ،فهل ترى البيت من باب الكذب أم الصدق؟ وضح إجابتك.
ِّ

ذبْ؛ ألنّ الشّاعر خرج عن معايري العقل واملنطق يف الصّورة فلم تكن مطابقة للواقع ،فالشّيب يف
 من باب الكَ ِ
ال ُعرْف عالمة على التَّقدّم يف السّنّ.

ّ
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ّ

ل
ن
ب
يل
ا
ّ
ّ
يف اللغة العرب ّية
النّقد ا ألد ّب
الوحدة الث ّالثة

املذاهب ا ألدب ّية يف العرص احلديث
إعداد املعلم

حممد نبيل العمري
0790717045

ّ
 وضح املقصود بـ (( :املذهب األدبي )) .

 املذهب األدبي :مجلة من اخلصائص الفنيّة اليت تَصبُغ نِتاجًا أدبيًّا ما بِصِبْغة غالبة تُميِّز ذلك النّتاج من غريه
يف فرتة معيَّنة من الزّمان.

ِّ
واحد؟ وضح إجابتك.
فرد
 هل يقتصر املذهب األدبي على
ٍ
ٍ

 املذهب األدبيّ ال يَقتصرُ على فردٍ واحدٍ ،بل يشمل عددًا كبريًا من املبدعنيَ مجعت بينهم خصائصُ عامّة
متشابهة ،مع التَّنبُّه إىل وجود مِيزات خاصّة يَتَّسم بها أَدبُ أديبٍ ما من غريه من أتباع املذهب نفسِهِ.
ّ
 بين كيف يظهر وخيتفي املذهب األدبي.

 املذهب األدبيّ ال يأتي فجأةً وال يزول فجأةً ،بل يتكوّن تدرجييًّا حيث تتعايش آثارُ مذهب سابق مع مذهب
الحق ،ثمّ تزول اآلثار القدمية رويدًا رويدًا حتّى تتالشى أمام املذهب الالّحق.
ّ
 أين ظهرت املذاهب األدبية بداية.

 ظهرت املذ اهب األدبية بداية يف الغرب ،ثمّ انتقل تأثريها بفعل االتّصال الثّقايف وحركة التّرمجة مع بداية
عصر النّهضة العربيةّ إىل أدبنا العربيّ احلديث.
ّ

 اذكر أسباب انتقال تأثري املذاهب األدبية من الغرب إىل أدبنا العربي احلديث.

 بفعل االتّصال الثّقايف وحركة التّرمجة مع بداية عصر النّهضة العربيةّ.
ّ
 اذكر أشهر املذاهب األدبية التي انتقل تأثريها إىل أدبنا العربي احلديث.
 .2املذهب الرومانسيّ.

 .3املذهب الواقعيّ.

 .4املذهب الرّمزيّ.

 .1املذهب الكالسيكيّ.
ّ
ّ
 عصر النهضة العربية :يطلق هذا املصطلح على الفرتة اليت بدأت حبملة نابليون على مصر يف أواخر القرن
الثّامن عشر وامتدّت إىل أواخر القرن التّاسع عشر وبداية القرن العشرين ،وما رافقها من اتّصال بني الشرق
والغرب أدى إىل ارتقاء اآلداب العربيّة بعد تدهور أحواهلا يف العصر العثمانيّ.

ّ
ّ
ً
اإلحياء والنهضة):
 أوال :املذهب الكالسيكي (مدرسة ِ
ّ
 مىت ظهرت الكالسيكية يف أوروبا؟

 ظهرت الكالسيكيّة يف أوروبا بعد حركة البحث العلميّ الّيت ابتَدأت يف القرن اخلامس عشر امليالديّ.
ّ
 أين بدأت الكالسيكية يف أوروبا؟
 بدأت الكالسيكيّة يف إيطاليا ،ومنت وازدهرت يف فرنسا؛ إلحياء الثقافة واآلداب اليونانية والالتينية.
ّ
َ ُ
اإلحياء والنهضة)؟
 عالم يطلق اسم (مدرسة ِ

 يطلق اسم (مدرسة اإلحياء والنهضة) على احلركة الشّعريّة العربيّة اليت ظهرت يف أوائل العصر احلديث ،والتزمَ
فيها عدد من الشّعراء النَّظْم على نهج الشّعراء يف عصور ازدهار الشِّعْر العربيّ :اجلاهليّ ،واإلسالميّ ،واألمويّ،
والعباسيّ.
ّ
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ّ
َ
اإلحياء والنهضة)؟
(مدرسة
شعراء
التزم
 ب
ِ

 التزمَ فيها الشّعراء النَّظْم على نهج الشّعراء يف عصور ازدهار الشِّعْر العربيّ :اجلاهليّ ،واإلسالميّ ،واألمويّ،
والعباسيّ.

ّ
اإلحياء والنهضة)؟
 من هو رائد (مدرسة ِ

 الشّاعر املِصريّ حممود سامي الباروديّ.
ّ
اإلحياء والنهضة).
 اذكر أمساء الشعراء اللذين تبعوا حممود سامي البارودي يف (مدرسة ِ
ّ
اإلحياء والنهضة).
 اذكر أمساء شعراء (مدرسة ِ
ّ

من مصر

من العراق

أمحد شوقي

عبد احملسن الكاظميّ

حافظ إبراهيم

مجيل صدقي الزَّهاويّ

علي اجلارم

معروف الرُّصايفّ

ّ

من األردن

عبد املُنعم الرّفاعيّ

ّ
من سورية

الزرِكْلي
خري الدّين ِّ

حممد مهدي اجلواهريّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلحياء والنهضة) يف اتجاههم الشعري؟
(مدرسة
شعراء
عليها
سار
التي
ة
املنهجي
ن
 بي
ِ

 ساروا يف اتّجاههم الشّعريّ على نهج الشّعراء القدامى فأَشْبَهُوهم يف أساليبهم وصُوَرهم ومباني قصائدهم
وأغراضهم.
ّ
ّ
اإلحياء والنهضة) على نهج الشعراء القدامى؟
(مدرسة
شعراء
سار
كيف
ن
 بي
ِ
 .1أَشْبَهُوهم يف أساليبهم.

 .2أَشْبَهُوهم يف صُوَرهم.

 .3أَشْبَهُوهم يف مباني قصائدهم.

 .4أَشْبَهُوهم يف أغراضهم.

َّ ّ
ّ
ّ
 اقرأ األبيات اآلتية من المية البارودي التي حياكي فيها القصيدة اجلاهلية؛ ثم بين أهم معامل املذهب
ّ
ّ
ّ
الكالسيكي ومساته الفنية التي تتضح فيها:

أال حَيِّ مِنْ أَسْماءَ رَسْــمَ املَنازِلِ

وإِنْ هِيَ لَمْ َترْجِــــعْ بَيانًا لِسائِــــــــلِ

خَالءٌ تَعَفَّتْها الرَّوامِــــــسُ والتَقَـــتْ

عَلَيْها أَهاضِيـــــبُ الغُيـــومِ احلَوافِـلِ

َفـــألْيًا عَرَفْـــتُ الدَّارَ بَعْدَ تَرَسُّـــــمٍ

أَراني بِها ما كانَ باألَمْـــسِ شاغِلـــي

هيَ َمرْعًى للظِّبَاءِ وَطَالَـما
دتْ و ْ
غَ َ

غَنَتْ وهْيَ مَأْوًى لِلحِسَانِ العَقائِــــلِ

فَلِلْعَيْـــــــنِ مِنْها بَعْـــدَ َتزْيالِ أَهْلِها

ل كَوَحْــــــيِ الرَّسَائِــــلِ
مَعَارِفُ أَطْال ٍ

َفأَسْبَلَـــــتِ العَيْنَانِ فيها بِوَاكِـــــفٍ

مِنَ الدَّمْعِ يَجْري بَعْــــدَ سَحٍّ بِوَابِــلِ

دِيَارُ الَّيت هاجَتْ عَلَيَّ صَبابَتــــي

وأَغْــــ َرتْ بِقَلْبِي العِجاتِ البَالبِــــــلِ

 الرَّوامس :مجع الرّامسة ،وهي الرّيح الّيت تثري التّراب وتدفن اآلثار.

 أهاضيب :اجلمع أُهضوبة ،وهي املَطْرة الدّائمة العظيمة القَطْر.

 العقائل :جَ ْمعُ عَقِيلَة ،وهي السّيّدة الكرمية.

 واكف من الدّمع :أي الدّمع الغزير.

َ أغْ َرتْ بِقَليب العِجاتِ البَالبل :أشعَلَت نارَ اهلوى والشَّوق يف قَلْبِي.
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 بناء القصيدة:

● نلحظ أنّ الشّاعر اختار مقدِّمةً طَلَلِيَّة يُخاطب فيها رَفيقَه يف السَّفر ،ويطلب إليه إلقاء التّحية على ديار حمبوبته
الّيت خَلَت منها ومن قومها وتغيّرت حالُها فأصبحت أطالالً تَدورُ فيها الظِّباء.
● ثمّ يصف أَثَر هذه األطالل يف نفسه والذّكرياتِ الّيت أعادتْها وتسبَّبتْ يف بَعْث أشواقه وبكائه ،شأنه يف صنيعه
طرَفة بن العبد ،وغريهما.
هذا شأن الشعراء اجلاهليني ،مثل :امرِئ القَيْس ،و َ
ِّ

 بعد املقدمة يواصل الشّاعر النَّظْم على نَهْج القدماء باالنتقال من موضوع إىل آخر بعيدًا عن الوحدة
املوضوعيّة ،إذ يشري إىل عَذْل مَنْ يَلومُه على حُبِّه وما آلت إليه حاله ،فيقول:
هيَ طِفْلَــــةٌ
تَعَلَّقْتُها يف احلَــــــــــيِّ إِذْ ِ

وَإِذْ أَنا مَجْلوبٌ إِلَيَّ وَسَائِلِـــــــــــي
جتْ عَلَيَّ عَواذِلــــــــــي
غَيَابَتُهُ ها َ

فَلَمَّا استَقَرَّ احلُبُّ يف القَ ْلبِ وانْجَلَتْ
ّ
ّ
 ثم ينتقل الشاعر إىل املوضوع الرئيس وهو الفخر بقومه الّذين أدركوا من اجملد والفضائل احلميدة حظًّا
وافرًا ،وممّا جاء يف ذلك:
مِنَ القَوْمِ بادٍ مَجْدُهُمْ يف شِمالِهِــمْ

وال مَجْدَ داخِلٌ يف الشَّمائِــــــــــلِ

إِذا ما دَعَوْتَ املَرْءَ مِنْهمْ لدَعْـــــــوَةٍ

جــــــلٍ لَبَّاكَ غَ ْيرَ مُسائِــــــــلِ
على عَ َ
وَيَوْمَ اختِالجِ الطَّعْنِ أوَّلَ حَامِـــلِ

يَكُـــــونُ عَشاءَ الزَّادِ آخِـــــ َر آكِــــــــلٍ
ّ
 إذا أنعمنا النظر يف القصيدة لَحِظْنا أَنَّها تَلتزم القافية الواحدة على منهج القدماء أيضًا.
 األلفاظ واملعاني:

جلزْلَة كما
● يف األلفاظ :نَلْحَظ أنّ البارودي الّذي ميثّل املذهب الكالسيكيّ يف األدب العربيّ استخدم األلفاظ ا َ
كان حال القدماء ،ومنها { :تَعَفَّتْها  ،الرَّوامس  ،أهاضيب }.
● يف املعاني :قد استخدم البارودي معاني وموضوعاتٍ مستمدّة من املعاني واملوضوعات القدمية ،مثل:
 اندثار الدّيار بفِعْل الرّياح وما تَحمِله من غبار وتراب.
 الظّباء اليت ترعى يف الدّيار بعد خُلُوِّها من أهلها.

 الفخر بالقوم وجمدهم وفضائلهم.
ّ ّ
ّ
 الصورة الشعرية:

● الباروديّ كغريه من شعراء املذهب الكالسيكيّ يستعمل الصّورة الشّعريّة املألوفة لدى القدماء ذات الطابع
احلسيّ املاديَ ،كما يف قوله:
َفأَسْبَلَـــــتِ العَيْنَانِ فيها بِوَاكِـــــفٍ
ّ
ّ
 oفهو يشبه الدمع باملطر الغزير املنهمر.

مِنَ الدَّمْعِ يَجْري بَعْــــدَ سَحٍّ بِوَابِــلِ

ّ
ً
ّ
ً
 علل :ال جند يف قصائد أتباع املذهب الكالسيكي ألفاظا عامية أو تساهال يف اللغة وقواعدها.

 ألنّهم حيافظون على سالمة األلفاظ ،وجزالتها ،وفخامتها ،وحيرصون على فصاحة التّراكيب واألساليب اللُّغويّة.
ّ
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ّ
ّ
 اذكر خصائص املذهب الكالسيكي يف األدب العربي.

 .1يُحاكي القدماء يف بناء القصيدة العربية من حيث تعدُّد املوضوعات.
 .2يلتزم القافية الواحدة.
 .3حيافظ على سالمة األلفاظ ،وجزالتها ،وفخامتها ،وحيرص على فصاحة التّراكيب واألساليب اللُّغويّة.
 .4يبتعد عن اخليال اجلامع باستخدام الصّورة الشِّعريّة احلسّيّة واملاديّة ،فيوازن بذلك بني العقل والعاطفة.
ّ
ّ
 هل متكنت (مدرسة اإلحياء والنهضة) من إضافة شيء جديد لألدب العربي احلديث؟

 نعم ،فإذا كان أتباع املذهب الكالسيكيّ قد نَهَجوا نَهْج القدماء فإِنَّهم استحدَثوا أغراضًا شعريّة جديدة مل تكن
معروفة من قَبْلُ يف الشّعر العربيّ ،مبا يناسب عصرهم وما استجدَّ فيه من ظروف وأحداث ،ومن ثمّ ،موضوعات
جديدة تعبِّر عن تلك الظروف واألحداث ،فظهر مثالً :الشِّعر الوطينّ ،والشِّعر االجتماعيّ ،والشِّعر املسرحيّ،
ولكن مع احملافظة على اخلصائص الفنيّة الّيت نهج عليها الشّعراء القدامى (املذهب الكالسيكيّ).
 اذكر أهم املوضوعات اجلديدة التي نظم بها الكالسيكيون.

 الشِّعر املسرحيّ.
 الشِّعر الوطينّ  .الشِّعر االجتماعيّ.
ّ
َّ
ً
 علل :استحدث الكالسيكيون أغراضا شعرية جديدة مل تكن معروفة من قبل يف الشعر العربي.
ّ

 وذلك ليناسب عصرهم وما استجدَّ فيه من ظروف وأحداث.

األسئلـــــــــــــــــــــــة

ّ
ّ
ٍّ
ّ
 .7وضح املقصود بكل من :املذهب األدبي ،واملذهب الكالسيكي ،يف األدب العربي.

 املذهب األدبي :مجلة من اخلصائص الفنيّة اليت تَصبُغ نِتاجًا أدبيًّا ما بِصِبْغة غالبة تُميِّز ذلك النّتاج من غريه يف

فرتة معيَّنة من الزّمان.
 املذهب الكالسيكي يف األدب العربي :احلركة الشّعريّة العربيّة اليت ظهرت يف أوائل العصر احلديث ،والتزمَ فيها
عدد من الشّعراء النَّظْم على نهج الشّعراء يف عصور ازدهار الشِّعْر العربيّ :اجلاهليّ ،واإلسالميّ ،واألمويّ،

والعباسيّ.
ّ

ّ

 .2ما رأيك يف إطالق اسم (مدرسة اإلحياء والنهضة) على املذهب الكالسيكي يف األدب العربي.

 هي تسمية مناسبة؛ ألنّها تُمثّل ما يسعى إليه هذا املذهب وهو إعادة احلياة إىل الشّعر وبعثه من جديد بعد أن أثقله

الضّعف والصّنعة يف العصور املتأخرة ،باتّخاذ منهج الشّعر العربيّ القديم األصيل نقطة انطالق حنو الشّعر املعاصر.
َ
ِّ
 .7هل استطاعت مدرسة اإلحياء والنهضة إضافة شيء جديد لألدب العربي احلديث؟ وضح إجابتك.

 نعم ،أضافت شيئًا جديدًا لألدب العربيّ ،فقد استحدَث أتباعها أغراضًا شعريّة جديدة مل تكن معروفة من قَبْلُ يف
الشّعر العربيّ ،مبا يناسب عصرهم وما استجدَّ فيه من ظروف وأحداث ،ومن ثمّ ،موضوعات جديدة تعبِّر عن تلك
الظروف واألحداث ،فظهر مثالً :الشِّعر الوطينّ ،والشِّعر االجتماعيّ ،والشِّعر املسرحيّ ،ولكن مع احملافظة على
اخلصائص الفنيّة الّيت نهج عليها الشّعراء القدامى.
ّ
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ّ
ّ
ّ
 .7وضح اخلصائص الفنية ملدرسة اإلحياء والنهضة.

 .1تُحاكي القدماء يف بناء القصيدة العربية من حيث تعدُّد املوضوعات ،فنجد يف القصيدة مثالً :املقدّمة الطّلليّة،
واحلديث عن احملبوبة ،ثمّ الفخر بالقوم ،إخل.
 .2تلتزم القافية الواحدة ،فأتباع املدرسة مل خيرجوا على وحدة القافية يف أعماهلم الشّعريّة.
 .3حتافظ على سالمة األلفاظ ،وجزالتها ،وفخامتها ،وحترص على فصاحة التّراكيب واألساليب اللُّغويّة؛ فال جند يف
قصائدهم ألفاظًا عاميّة مثالً ،أو تساهالً يف اللّغة وقواعدها.
 .4تبتعد عن اخليال اجلامع باستخدام الصّورة الشِّعريّة احلسّيّة واملاديّة ،فتوازن بذلك بني العقل والعاطفة ،فمن
صورهم مثالً تشبيه الدّمع باملطر الغزير ،وهي صورة ماديّة حسيّة بعيدة عن اخليال اجلامح.
ّ
ً
َ
ْ
ّ
 .0اقرأ األبيات اآلتية للشاعر أمحد شوقي يف وصف مدينة دمشق حني زارها ،معارضا بذلك قصيدة الشاعر
َ َْ
ُّ ْ ّ
ّ
األندلسي أبي البقاء الرندي يف رثاء مدن األندلس التي مطلعها:
فَال يُغَــــــرُّ بِطِيــــبِ العَيْشِ إِنْسَانُ
لِكُــــــلِّ شَيْءٍ إِذَا مَا تَــــمَّ نُقْصَانُ
ّ
ّ
َّ
ْ
ُ ّ
استخلص منها أهم مالمح الكالسيكية يف األدب العربي احلديث.
ثم
ِ
قُمْ نَاجِ جِلَّقَ وانْشُدْ رَسْمَ مَنْ بانــــوا

مَ َشتْ على الرَّسْمِ أَحْـــداثٌ وأَزْمَانُ

هـــــذا األَديـــــــمُ كِتابٌ ال كِفاءَ لَــــهُ

رَثُّ الصَّحا ِئفِ ،بَاقٍ مِنْــــهُ عُنْـــــوَانُ

لَوال دِمَشْــــقُ لَمَا كانَـــتْ طُلَيْطِلَــــــةٌ

وال زَهَــــــتْ بِبَين العَبَّاسِ بَغْـــــدَانُ

قَال الرِّفَـاقُ وقَدْ هَبَّـــتْ خَمائِلُـــــها:

ألرْضُ دارٌ لَها (الفَيْحاءُ) بُسْتَـــــــــانُ
اَ

دَخَلْتُـــــــها وحَواشِيـــــــها زُمُـــــــرُّدَةٌ

والشَّمْسُ فَوْقَ لُجِيْنِ املَاءِ عِقْيـــــانُ

يا فِتْيَـــــةَ الشَّامِ ،شُكْرًا ال انْقِضَاءَ لَــــهُ

لَو أَنَّ إِحْسانَكُمْ يَجْزيـــــهِ شُكْـــــراَنُ

شِيدوا لَها املُ ْلكَ وابْنوا رُكْنَ دَوْلَتِهَا

فاملُ ْلكُ غَرْسٌ وَتَجْدِيـــــــدٌ وبُنْيَــــانُ

املُلْــــكُ أَنْ تَتَالقَوْا هَوى وَطَــــــــنٍ

تَفَرَّقَــتْ فيـــهِ أَجنـــــاسٌ وأَدْيَـــــــانُ

 جِلِّق :اسم ملدينة دمشق.

 بانوا :ابتعدوا.

 الفيحاء :املقصود مدينة دمشق.

 عِقيان :الذّهب اخلالص.

 بغدان :املقصود مدينة بغداد.

 يظهر يف القصيدة بداية حماكاة القدماء:
 يُخاطب الشّاعر الرّفيق على عادة الشّعراء اجلاهليّني.
 يقف على األطالل.
 يلتزم وحدة القافية يف القصيدة.
 حيرص على استخدام األلفاظ اجلَزلة الفصيحة ،مثل {بانوا  ،الرَّسْمِ  ،حَواشِيها} ،مع سالمة التّراكيب واألساليب اللّغويّة.

 جند املعاني املألوفة والشّائعة لدى القدماء ،مثل الدّعوة إىل احلرص على العِزِّ واملَنَعة.
 الصورة الشّعريّة :جاءت حسيّة ملموسة حتتكم إىل العقل كقوله:
 " والشَّمْسُ فَوْقَ لُجِيْنِ املَاءِ عِقْيـــــانُ" إذ شبّه أشعة الشّمس بالذّهب ،فابتعد بذلك عن اخليال اجلامح.
ّ
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ّ
ّ
ً
 ثانيا :املذهب الرومانسي:
ُّ

ّ

 مىت ظهر املذهب الرومانسي؟

 ظهر املذهب الرُّومانسيّ يف فرنسا يف النّصف الثّاني من القرن الثامن عشر.
ّ
ّ
ّ
ّ
 وضح املقصود باملذهب الرومانسي يف األدب العربي احلديث.

 مذهب أدبيّ أُطْلِقَ على الشّعراء الّذين نادَوْا بضرورة التّحرر من القواعد واألصول التّي نادت بها الكالسيكيّة،
فأطلقوا العِنان للعاطفة واخليال ،وصبُّوا اهتمامهم على احلديث عن مشاعر اإلنسان ال َفرْد وهمومه ،ووظّفوا
الطبيعة للتعبري عن تلك املشاعر ونَقْلها إىل اآلخرين.
ّ
ّ
 بين كيف حترر شعراء املذهب الرومانسي من القواعد واألصول التي نادت بها الكالسيكية.
ّ

ّ

 .1أطلقوا العِنان للعاطفة واخليال.

 .2صبُّوا اهتمامهم على احلديث عن مشاعر اإلنسان الفَرْد وهمومه.
 .3وظّفوا الطبيعة للتعبري عن مشاعر اإلنسان الفَرد وهمومه ونَقْلها إىل اآلخرين.
ّ
ّ
َّ ّ َ
 علل :ال نستطيع القول بأن مثة قواعد حمددة للرومانسية.

 ألنّ الرومانسيّة تَعُدُّ الق واعد املُسَبَّقَة يف األدب قيودًا تَحُدُّ من إبداع األديب وقدرته على نقل جتربته الشّعوريّة
إىل اآلخرين.
ّ
ّ
ّ
ّ
 بين األمور التي جتمعها مدارس واتجاهات املذهب الرومانسي واألمور التي ختتلف فيها.

 جيمعها :التّحرّر من القواعد.

 ختتلف :يف االهتمامات واملضامني واألسلوب.
ّ
ّ
 مىت ظهرت اجلماعات الشعرية يف األدب العربي؟
 يف أوائل القرن العشرين.

ّ
ّ
 اذكر أشهر اجلماعات الشعرية التي ظهرت يف األدب العربي أوائل القرن العشرين.
ّ
 مجاعة الديوان :الّيت شكّلها كلّ من:

 .1عبّاس حممود العقّاد.

 .2إبراهيم عبد القادر املازنيّ.

 .3عبد الرّمحن شكري.

 شعراء املهجر :ومنهم:
 .1جُربان خليل جُربان.
ّ
 مجاعة أبولو :ومن شعرائها:
 .1أمحد زكي أبو شادي.

ّ
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َّ ّ
ّ
َ ْ َ ّ
ّ
َْ
 اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة (فلسفة احلياة) للشاعر املهج ِري إيليا أبي ماضي؛ ثم بين أهم معامل املذهب
ّ
ّ
ّ
ّ
الرومانسي ومساته الفنية التي تتضح فيها:

أَيُّهــــذا الشَّاكي وما بِــــــكَ داءُ

كَيْفَ تَغْدو إِذا غَدَ ْوتَ عَليال؟

إِنَّ شَـرَّ اجلُناةِ يف األرضِ نَفْسٌ

تَتَوقّى قَبْلَ الرَّحِيلِ الرَّحيـال

وتَرى الشَّوْكَ يف الوُرودِ وتَعْمى

أَنْ تَرى فَوْقَها النَّدى إِكْليــال

 بناء القصيدة:

● نلحظ أنّ الشّاعر افتتح قصيدته مبتعدًا عن املظهر التّقليدي يف مقدِّمة القصيدة الكالسيكيّة ،فلم يقف على
الطَّلَل ،بل بدأ مبوضوعه مباشرة وهو الدّعوة إىل التّفاؤل واالستمتاع باحلياة ،إذ يتساءل متعَجِّبًا ممن يشكو
احلياة من غري علّة أو مرض وال ينظر إالّ إىل مصاعب احلياة كمن ال يرى من الوردة إالّ الشّوكَ.

 ثمّ ميضي الشّاعر يف قصيدته مؤكِّدًا فكرته ،ومُثْبِتًا صحَّتها بأدلّته الّيت تُخاطِب الوِجدان والعاطفة ،موظِّفًا عناصر
الطبيعة اجلميلة لتأكيد أفكاره ،فيتّخذُ من الطّيور يف سلوكها مثاالً ينبغي أن يَحْتَذيه اإلنسان ،فيقول عنها:
تَتَغَنَّى وَالصَّ ْقرُ قد مَلَكَ اجلَوَّ

عَلَيْها والصّائِــــــدونَ السَّبيـــــال

تَتَغَنَّى وَقَدْ رَ َأتْ بَعْضَها يُــــــؤ

خَذُ حَيًّا والبَعْـــضُ يَقْضي قَتيال

تَتَغَنَّى وعُمْرُها بَعْـــــــضُ عامٍ

أَفَتَبْكي وقَـــــدْ تَعِيـــشُ طَويال؟

وَتَعَلَّمْ حُبَّ الطَّبيعَةِ منْـــــــــها

وا ْترُكِ القالَ لِلْــوَرى والقِيــــــال

 ويستمرّ الشّاعر يف التّعبري عن فكرته بالنَّهْج نفسه ،داعيًا إىل التفاؤل وعدم االستسالم هلموم احلياة ،فيقول:
كُنْ هَزارًا يف عُشِّــــــــهِ يَتَغَنّـــــى

وَمَعَ الكَبْـــــلِ ال يُبالـــي الكُبـــــوال

ال ُغرَابًا يُطارِدُ الـــــدُّودَ يف األرْ

ضِ وَبُومًا يف اللَّيْلِ يَبْكي الطُّلوال

كُنْ غَديرًا يَسيـرُ يف األَرْضِ رَقْرا

قًا فَيَسْقِــــــي مِن جَانِبَيْهِ احلُقــــوال

كُنْ مَعَ الفَجْــرِ نَسْمةً تُوْسِعُ األَزْ

هَارَ شَـــــمسًا وَتَـــــــارَةً تَقْبيـــــــــــــال

وَمَعَ اللَّيــــــــلِ كَوْكَبًا يُؤْنِسُ الغا

باتِ وَالنَّهْــــــرَ والرُّبى والسُّهـــــــوال

 ثمّ يُنهي الشّاعر قصيدته بالفكرة نفسها اليت ابتَدأَ بها ،فيقول:
أَيُّهــــذا الشَّاكي وما بِــــــكَ داءُ

كُنْ جَميالً َترَ الوُجــــودَ جَميــــــال

 الوحدة املوضوعية:

● وهو بهذا جيعل قصيدته حَلْقةً واحدة مَحْكَمة االتّصال تتّسم بالوَحدة املوضوعيّة ،إذ تتناول موضوعًا واحدًا
على خالف القصائد القدمية الّيت تعدَّدت فيها املوضوعات.

 القافية:

● امللحوظ أنّ الشّاعر التزمَ يف هذه القصيدة القافية الواحدة ،ولكنّه يف قصائد أخرى حترّر من ذلك ،كما يف
ُد من إبداع الشّاعر
قصيدته {املساء}  ،فهو ميثِّل املذهب الرومانسيّ الّذي يرفض األصول والقواعد اليت تَح ُّ
كما يرى الرومانسيّون.
ّ
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 األلفاظ واملعاني:

● يف األلفاظ :نَلْحَظ أنّ الشَّاعر استخدم اللفاظ السّهلة ذات البعد العاطفيّ ،مبا يتناسب مع توجّهات الرّومانسيني
العاطفيّة ،مثل { :الشّاكي ،داء ،تتغنّى ،الورود }.
● يف املعاني :جند معانيه جديدةً غريَ مألوفة تُشِعُّ بالعاطفة ،فهو يدعو إىل التّفاؤل واألمل والتّمتّع باحلياة

وبالطّبيعة ومجاهلا.
ّ ّ
ّ
 الصورة الشعرية:

َبرَ عن أفكاره ومشاعره وعاطفته اجليّاشة،
● جند الشّعر قد استمدّ صوره من الطّبيعة احليّة الّيت أحسن توظيفها؛ لتُع ِّ
فجعلها ـــ على مذهب الرّومانسيني ـــ كائنًا يَفيضُ باحلياة ،فالورود تتكلَّل بالنّدى ،والطّيور تُغَنِّي أمجل األحلان،
والغدير يسري مرتقرقًا يسقي احلقول.
● لقد أطلق الشّ اعر العِنان خلياله الشّعريّ وعاطفته فحلَّق باملتلقّي يف أجواء الطّبيعة الّيت اتّخذها أداة تُعينه على
التّعبري عن أفكاره وأحاسيسه ومشاعره ،وهكذا امتزجت عناصر الطّبيعة وصُ َورُها بالتَّجربة الشّعوريّة الكليّة املبثوثة
يف القصيدة.

ّ
ّ
 اذكر خصائص املذهب الكالسيكي يف األدب العربي.
ّ
ّ
 اذكر اخلصائص الفنية لشعر إيليا أبي ماضي.

 .1يبتعدُ عن التّقاليد املوروثة يف بِنية القصيدة العربيّة؛ لذا هَجَرَ الرّومانسيون املقدِّمة الطّلليّة ودخلوا يف
موضوعهم الشّعريّ مباشرةً ،والتزَموا الوَحدة املوضوعيّة.
ُد من إبداع
 .2يرفض القواعد واألص ول ،فقد دعا أتباع الرّومانسيّة مثالً إىل التّحرّر من قيود القافية؛ ألنّها تَح ُّ
الشّاعر ،فنجد لديهم تَعدُّدًا يف القافية يف القصيدة الواحدة.
 .3يُطْلِقُ العِنان للعاطفة واخليال ،فقد وظَّفَ الرّومانسيّون الطّبيعة واندجموا فيها ،وعبَّروا عن ذلك مبعانٍ عاطفيّة
وألفاظ سهلة بعيدة عن الغريب.
 .4يَستمدُّ الصُّور الشِّعريّة من الطبيعة اليت نظر إليها الرّومانسيّون على أنّها كائن حيّ يَنْبِض باحلياة.
ّ

ّ
ّ
 كيف ابتعد الرومانسيون عن التقاليد املوروثة يف ِبنية القصيدة العربية.

جرَ الرّومانسيون املقدِّمة الطّلليّة ودخلوا يف موضوعهم الشّعريّ مباشرةً ،والتزَموا الوَحدة املوضوعيّة.
 هَ َ

ّ
َ
َ
ً
ّ
ّ
ّ ّ
ِّ
َ َ َ ّ
 علل :هجر الرومانسيون املقدمة الطللية ودخلوا يف موضوعهم الشعري مباشرة ،والتزموا الوحدة املوضوعية.

 ألنَّ الشِّعر عندهم يبتعد عن التّقاليد املوروثة يف بِنية القصيدة العربيّة.
ّ
ّ
ّ
 علل :دعا أتباع الرومانسية إىل التحرر من قيود القافية.
َ ُّ ً
 علل :جند لدى الرومانسيني تعددا يف القافية يف القصيدة الواحدة.

 .1ألنّهم يرفضون القواعد واألصول.
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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ّ
ّ
ّ
ّ ّ
 من أين يستمد الرومانسيون الصورة الشعرية؟

 يَستمدُّ الصُّور الشِّعريّة من الطبيعة.
ّ
ّ
ّ
َ َ
 كيف نظر الرومانسيون إىل الطبيعة؟

 نظر الرّومانسيّون إىل الطّبيعة على أنّها كائن حيّ يَنْبِض باحلياة.
ّ
ّ ّ
 علل :يستمد الرومنسيون الصورة الشعرية من الطبيعة.

 ألنّ الرّومانسيّون ينظرون إىل الطّبيعة على أنّها كائن حيّ يَنْبِض باحلياة.

األسئلـــــــــــــــــــــــة

ّ
ّ
ّ
ّ
 .7وضح املقصود باملذهب الرومانسي يف األدب العربي احلديث.
ّ
ّ
 املذهب الرومانسي :مذهب أدبيّ أُطْلِقَ على الشّعراء الّذين نادَوْا بضرورة التّحرر من القواعد واألصول التّي

نادت بها الكالسيكيّة ،فأطلقوا العِنان للعاطفة واخليال ،وصبُّوا اهتمامهم على احلديث عن مشاعر اإلنسان الفَرْد
وهمومه ،ووظّفوا الطبيعة للتعبري عن تلك املشاعر ونَقْلها إىل اآلخرين.
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
 .2يضم املذهب الرومانسي عدة مجاعات أدبية ،اذكر اثنتني منها.
ب .شعراء املهجر.
أ .مجاعة الدّيوان.
ّ
ّ
ّ
ّ
 .7وضح اخلصائص الفنية للمذهب الرومانسي.

ج .مجاعة أبولّو.

 .1يبتعدُ عن التّقاليد املوروثة يف بِنية القصيدة العربيّة؛ لذا هَجَرَ الرّومانسيون املقدِّمة الطّلليّة ودخلوا يف
موضوعهم الشّعريّ مباشرةً ،والتزَموا الوَحدة املوضوعيّة ،فالقصيدة لديهم تتناول موضوعًا واحدًا.
ُد من إبداع
 .2يرفض القواع د واألصول ،فقد دعا أتباع الرّومانسيّة مثالً إىل التّحرّر من قيود القافية؛ ألنّها تَح ُّ
الشّاعر ،فنجد لديهم تَعدُّدًا يف القافية يف القصيدة الواحدة.
وظفَ الرّومانسيّون الطّبيعة واندجموا فيها ،وعبَّروا عن ذلك مبعانٍ عاطفيّة،
 .3يُطْلِقُ العِنان للعاطفة واخليال ،فقد َّ
مثل التّمتّع باحلياة وجبمال الطّبيعة ،مثلما يستخدم الرّومانسيون األلفاظ السهلة البعيدة عن الغريب ،مثل
{الرّحيل  ،تتغنّى}.
 .4يَستمدُّ الصُّور الشِّعريّة من الطبيعة اليت نظر إليها الرّومانسيّون على أنّها كائن حيّ يَنْبِض باحلياة ،ومن ذلك

تشبيه أثر النّسمة يف األزهار بالقُبلة.
ّ
ِّ
ّ ّ
ّ
ّ
َ
 .7يف ضوء ما درست عن الشعر الرومانسي ،بين رأيك يف مفهوم الشعر لدى إيليا أبي ماضي يف قوله:
لَسْتَ مِنِّي إِنْ حَسِبْتَ

الشِّعْـــرَ ألفاظًا ووَزْنا

خالَ َفتْ دَرْ ُبكَ َدرْبِي

وانْقَضى ما كانَ مِنَّا

 الشّاعر إيليّا أبو ماضي يرفض أن يكون الشّعر ألفاظًا جزلة صعبة أو حرصًا على الوزن فقط ،فالشّعر عنده مشاعر
جيّاشة وأحاسيس وعواطف فيّاضة يعبّر عنها باستخدام األلفاظ واملعاني العاطفيّة السّهلة واألوزان ،وهذا يتّفق
متامًا مع اإلسراف العاطفيّ واالهتمام بالفرد اللذين يُعرف بهما الشِّعر الرّومانسيّ.
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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ّ
ُ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 .0وازن بني الكالسيكية والرومانسية من حيث :بناء القصيدة ،والعاطفة ،والصورة الشعرية ،ولغة الشعر.
وجه املقارنة
بناء القصيدة

العاطفة
ّ ّ
ّ
الصورة الشعرية
ّ
ُ
لغة الشعر

ّ

ّ

الكالسيكية

ّ

الرومانسية

تلتزم البناء التّقليديّ للقصيدة ،إذ تبدأ تبتعد عن املقدّمات الطّلليّة وتبدأ مبوضوع
القصيدة مبقدّمة طلليّة ،وتتعدّد املوضوعات القصيدة مباشرة ،وتتّسم القصيدة بالوحدة
اليت تتناوهلا القصيدة ،وتلتزم وحدة القافية.

املوضوعيّة ،وال تلتزم وحدة القافية.

حتتكم إىل العقل وتبتعد عن اإلسراف تطلق العِنان للعاطفة واخليال ،وتهتمّ بالفرد
العاطفيّ واخليال اجلامح.

ومشاعره.

تعتمد على الصّورة احلسيّة املاديّة املألوفة تستمدّ الصورة الشعريّة من الطبيعة للتّعبري عن
األفكار واملشاعر والعواطف ،فقد رأت يف

والشّائعة.

الطّبيعة كائنًا حيًّا ينبض باحلياة.
تستخدم األلفاظ اجلزلة الفخمة ،وحترص على تستخدم األلفاظ العاطفيّة السّهلة ،ومتيل إىل
فصاحة التّراكيب اللّغويّة وقوّتها.

التّراكيب واألساليب الرّقيقة العذْبة.

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 .4اقرأ األبيات اآلتية للشاعر أبي القاسم الشابي ،ثم استخلص منها أهم خصائص الرومانسية يف األدب العربي احلديث:

إِذَا الشَّعْـــــــبُ يَوْمًا أَرادَ احلَيَاةَ

فَال بُــــدَّ أنْ يَسْتَجِيبَ القَـــــدَرْ

وَال بُدَّ للَّيْــــــــــــلِ أَنْ يَنْجَلِــــــي

وال بُـــــدَّ للْقَيْدِ أَنْ يَنْكَسِــــــــــرْ

وَمَنْ لَمْ يُعانِقْــــــــهُ شَوْقُ احلَياةِ

تَبَخَّـــــــرَ يف جَوِّهَا وَانْدَثَـــــــرْ

كَذَِلكَ قَالَــــــــــتْ ِليَ الكَائِنَاتُ

وَحَدَّثَنِي رُوحُها املُسْتَتِـــــــــــرْ

وَدَمْدَ َمتِ الرِّيـــــحُ بَيْنَ الفِجَاجِ

وَفَوْقَ اجلِبَالِ وتَحْتَ الشَّجَــرْ

إذَا مَا طَمَحْــــــــــــــتُ إىل غَايَةٍ

رَكِبْتُ املُنى وَنَسِيتُ احلَـــذَرْ

وَلَمْ أَتَجَنَّــــبْ وُعـــــــورَ الشِّعَابِ

وال كُبَّـــــةَ اللَّهَـــبِ املُسْتَعِــــــرْ

وَمَنْ ال يُحِبُّ صُعُـــــــودَ اجلِبَالِ

هرِ بَيْـــنَ احلُفَـــرْ
يَعِشْ أَبَدَ الدَّ ْ

سأَلْــــتُ:
ألرْضُ لَمَّا َ
وَقَاَلتْ لِيَ ا َ

كرَهِيــــــــنَ البَ َشرْ؟
أَيا أُمُّ هَلْ تَ ْ

أُبارِكُ فِي النَّاسِ أَهْلَ الطُّمُوحِ

وَمَنْ يَسْتَلِذُّ رُكُـــوبَ اخلَطَـــــرْ

هُوَ الكَوْنُ حَيٌّ يُحِـــــبُّ احلَيَاةَ

وَيَحْتَقِــــرُ املَ ْيتَ مَهْما كَبُــــــــرْ

إِذَا مَا طَمَحَـتْ للْحَيَاةِ النُّفُوسُ

فَال بُــــدَّ أنْ يَسْتَجِيبَ القَـــــدَرْ

 ترك الشّاعر املقدّمة الطّلليّة الّيت درج عليها الكالسيكيّون يف بدء قصائدهم ودخل يف موضوعه مباشرة ،وهو
استنهاض إرادة الشّعب لتحقيق وجوده وتلبية طموحه.
 متضي القصيدة إىل آخرها ملتزمة الوحدة املوضوعيّة.
 نرى يف القصيدة األلفاظ السّهلة العاطفيّة ،مثل{ :يعانقه  ،شوق  ،املُنى}.
ّ
النبيل يف اللغة العربية

إعداد املعلم :حممد نبيل العمري 9009070970

74

 نرى املعاني العاطفيّة اجلديدة غري املألوفة لدى القدماء ،مثل :حماربة الظلم وكسر القيد.
 الصورة الشّعريّة :جندها مستمدّة من الطبيعة اليت أضحت كائنًا حيًّا لدى الشّاعر ،مثل:
 تشبيه حتقيق اإلرادة بصعود اجلبال وما فيه من خماطر وصعوبة ،فأطلق الشاعر بذلك العِنان لعاطفته وخياله.

النّشاط
عُدْ إىل ديوان الشّاعر عبد الرّمحن شكري ،واقرأ فيه قصيدة (إىل الرّيح) ،واكتب بعد قراءتها نقدًا للقصيدة
مستفيدًا ممّا تعلّمتَ عن املذهب الرّومانسيّ.

ّ
ً
 ثالثا :املذهب الواقعي:
ّ
 مىت ظهر املذهب الواقعي؟

 ظهر املذهب الواقعيّ يف فرنسا يف النّصف األول من القرن التّاسع عشر.
ّ
ّ
 وضح املقصود باملذهب الواقعي يف األدب العربي احلديث.

 هو املذهب الذي يُعنى بوصف احلياة اليوميّة كما هي من غري أيّة مثاليّة.
ّ
ّ
 بين املآخذ التي أخذها الواقعيون على الرومانسيني.

 مبالغتهم يف اخليال  .ابتعادهم عن حياة النّاس والواقعية واحلديث عن مشكالتهم وهمومهم اليوميّة.
ّ
ّ
ّ
 من أين يستمد الكاتب الواقعي مادته األدبية؟

د الكاتب الواقعيّ مادته األدبية من مشكالت العصر االجتماعيّة ،وشخصيّاته من الطبقة الوسطى أو طبقة
 يستم ّ
العمال.

ّ
ّ
 علل :الواقعية تصوير للواقع ممزوج بنفس األديب وقدراته الفنية.

 ألنّ الكاتب الواقعيّ يستمدّ مادته األدبية من مشكالت العصر االجتماعيّة ،وشخصيّاته من الطبقة الوسطى أو
طبقة العمال.
ّ
َّ ْ
ّ
 وضح النهج الذي انتهجه املذهب الواقعي.

 نهج األدب العربيّ الواقعيّ نَهْجًا خاصًّا استوحاه من الواقع العربيّ مبشكالته االجتماعيّة وقضاياه السّياسيّة.
 أبرز األدباء عيوب اجملتمع ،وصوَّروا مظاهر احلرمان والبؤس قصد اإلصالح ،ومن كتاباتهم:
ِّ
املؤلف
نوع الفن األدبي
الكتاب
املُعذَّبون يف األرض

جمموعة قصصيّة

طه حسني

يوميّات نائب يف األرياف

رواية

توفيق احلكيم

هَمْس اجلُنون

جمموعة قصصية

جنيب حمفوظ

احلَرام

رواية

يوسف إدريس

األرض

رواية

عبد الرّمحن الشّرقاويّ

ّ
النبيل يف اللغة العربية
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ّ
ّ
 علل :ظهور املذهب الواقعي يف األدب العربي.

 ظهر املذهب الواقعيّ يف األدب العربيّ لتصوير الواقع العربيّ مبشكالته االجتماعيّة وقضاياه السّياسيّة ،فأبرز
األدباء عيوب اجملتمع ،وصوَّروا مظاهر احلرمان والبؤس قصد اإلصالح.
ّ
ّ
 علل :يربز أدباء الواقعية عيوب اجملتمع ،ويصورون مظاهر احلرمان والبؤس.

 يربز األدباء عيوب اجملتمع ،ويصوَّرون مظاهر احلرمان والبؤس {قصد اإلصالح}.
ّ
ّ
 اذكر اتجاهات املذهب الواقعي.
 .1الواقعيّة النّقديّة .2 .الواقعيّة االشرتاكيّة.
ّ
ّ ّ
ّ
ِّ
 وضح املقصود بـ (الواقعية النقدية) يف املذهب الواقعي.

 الواقعيّة النقديّة :هي اليت تتناول مشكالت اجملتمع وقضاياه ،ولكنّها تركّز بشكل كبري على جوانب الشّر والفساد
ُعد القصّة
فيه ،وتقوم بانتقاده وإظهار عيوبه وتسليط الضوء عليها ،وتكتفي بذلك من غري إجياد احللول ،وت ُّ
والرّواية جمال الواقعيّة النّقديّة األكربَ وتليهما املسرحيّة.
ّ
ّ
ّ
 اذكر الفنون األدبية التي تناولتها الواقعية النقدية.

 الرّواية  .املسرحيّة.
 القصّة.
ّ
ّ
ّ
ِّ
 وضح املقصود بـ (الواقعية االشرتاكية) يف املذهب الواقعي.

 الواقعيّة االشرتاكيّة :هي اليت جتعل العمل األدبي قائِمًا على تصوير الصّراع الطّبقي بني طبقة العمّال
والفالحني من جهة وطبقة الرأمساليني والربجوازيني من جهة ثانية ،وجتعل الثانية مصدرًا للشّرور يف احلياة،
فتَدينُها وتكشف عيوبها ،وتنتصر للفالحني والعُمّال وتُظهر جوانب اخلري واإلبداع فيهم ،والواقعيّة االشرتاكيّة
تقدّم حلوالً للمشكالت اليت تتناوهلا.
ّ ّ
ّ
 قارن بني (الواقعية النقدية) و (الواقعية االشرتاكية) يف املذهب الواقعي.
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
الواقعية االشرتاكية
الواقعية النقدية
ّ

ّ

تركّز بشكل كبري على جوانب الشّر والفساد يف اجملتمع.

ّ

تصوّر الصّراع الطّبقي بني طبقة العمّال والفالحني من جهة
وطبقة الرأمساليني والربجوازيني من جهة ثانية.

وتقوم بانتقاده وإظهار عيوبه وتسليط الضوء عليها.
تكتفي بذلك وال تقدّم حلوالً للمشكالت اليت تتناوهلا.

ّ
النبيل يف اللغة العربية

تنتصر للفالحني والعُمّال وتُظهر جوانب اخلري واإلبداع فيهم .وتدين
طبقة الرأمساليني والربجوازيني وجتعلهم مصدرًا للشّرور يف احلياة.

تقدّم حلوالً للمشكالت اليت تتناوهلا.
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ّ ّ
َْ َ
ّ
ٌ
ّ
ملؤها األمل) للقاص األردني أمني فارس ملحس ،ثم بين مسات املنهج
(نظرة
ة
 اقرأ النموذج اآلتي :قص
ِ
ّ
الواقعي من خالهلا.

" ارتفعَ صوتُ البائِعِ املتجوِّل يف احليّ الّذي أَقْطُنُ فيه مناديًا على بضاعتِه من اخلَضراوات ،كالبَنَدورةِ،
والكوسا ،والباذِنْجانِ ،وال َقرْنَبِيط ،واملَلْفوف .خرجتُ من الباب كي أنتقيّ ما يَحْلو لي من خَضْرواته ،وملّا وصلَتْنِي
ال َعرَبةُ كانت عَيْنَايَ مُصَوَّبَتنيِ إِىل كَوْمَة اخلضار تبحثانِ عن أحسن حبّة بَنَدورة ،وأرشَقِ كوساية ،وأشدِّ مثرة
باذِنْجَانَ اسوِدادًا ،وأكثر مَلْفوفةٍ التفافًا ،وأيْنَعِ َقرْنَبيطةٍ نُصوعًا .ورفعتُ رأسي إىل البائع لكي أسألَه السؤالَ
املَعهودَ :بِكَم؟ فوقعتْ عَيْنايَ على وجه شابٍّ صغريٍ لَمَّا يبلغ العشرينَ من عُمُره ،وتَفرَّسْتُ يف وَجهِه ،أَتُراني أعرفُ
هذا الوجهَ قبلَ اآلن؟ على كلّ حال ما لي ومالَه .وأكببتُ على ال َعرَبة لكي أَشرَعَ يف االنتقاء ،ولكنّي لَمَحتُ على
شفتيه مشروعَ ابتسامةٍ خفيفةٍ ،ونَمَّ وميضٌ غريب يف عَينَيْه عن شعور يَخالُه شبيهًا بشعوري أنا حنوَه .أَتُراهُ قد رآني
هو اآلخَر من قَبْلُ؟ على أيّة حالٍ الدّنيا واسعة واخلَلْق كثري .وانتقيتُ شَرْوتي وهَمَ ْمتُ أن أمحِلَها يف سلّيت إىل
دَاخِلِ بييت وإذا به يناديين قائالً :يا أستاذُ ،نسيت الكوسايات ،واستدرتُ لكي أُودِعَها سلّيت فوقع بصري مرّة ثانية
كرُ بإصرارٍ وعنادٍ أُريدُ أن أستعيدَ أين رأيتُ هذا الشّابَّ.
على وجهِهِ وابتسامتِه وعينيهِ .عدتُ إىل داخل بييت وأنا أف ّ
ونَشِبَت املعركة ،وقد كانت معركةً قصرية حلُسْن احلظّ ،فقد تتابعَت الصُّوَرُ يف خميِّليت كأنّها الشَّريط السينمائيّ يف
وضوحها وجالئها ،ولكنّها أسرعُ منه كثريًا.
نعم ،لقد سبقَ أنْ رأيتُ هذا الشّابَّ ،ال بل لقد سَبقَ أن عرفتُه معرفةً جيّدة.
كنتُ أزورُ طبيبًا من أصدقائي يف العيادة اجملّانيّة اليت يَعمل فيها موظَّفًا ،والّيت يرتدَّد عليها أفرادُ الشّ ْعبِ من
خمتلف الطّبقات  ،وجاء دَوْر شابٍّ صغري يَحمِل يف يده أوراقًا َعرَفْتُ فيها تلك النماذج الّيت تستعملها خمتَرباتُ
التّحليل ،فتناولَها الطَبيبُ منه ،وأخذ يُمعن النظر فيها ،ثمّ رفعَ بصرَه إىل الشَّابِّ الواقف أمامه ،وقال له مبتسمًا:
أُهنِّئُك يا ابين ،كلُّ شيء على ما يُرام ،وصحّتك ممتازة.
 ولكنّين ،يا دكتورُ ،مريضٌ ،أُؤكِّد لك أنَّين مريض.
إنكَ أتيتَ لي يف املرّة املاضية ال تشكو شيئًا إالّ أَلَمًا يف الرّأس ،ومع ذلك قمتُ
إنكَ ،يا بينّ ،لستَ مريضًاَّ ،
َّ 
صكَ فحصًا دقيقًا فَلَمْ أكتشفْ يف أيّ جهازٍ من أجهزتك أدنى خَلَل ،وملْ أكْتفِ بذلك فحوَّلتُك إىل خمتبَر
بفح ِ
التّحليل ،وها هي ذي نتيجةُ التّحليل تُشريُ مبا ال يَدَعُ جماالً للشّكِّ أ ّنكَ سليمٌ مُعافًى ،هل فهمتَ؟ عَشَرات
املرضى غريُك ينتظرونَ دَ ْورَهم ،مع السّالمة.
وما إنْ أمتَّ الطبيب كالمَه حتّى اعَترَت الشّابَّ نَوْبَةٌ عصبيّة أفقدتْه السّيطرة على نَفسِه فانفجرَ يف وجه الطّبيب
صائحًا:
ولكنّين مريضٌ ،أنا مريض ،هل أنتّ أدرى منّي بنفسي؟ أنا الّذي أَحُسُّ باألمل ال أنت .ماذا يَهُمُّكم أنتم؟ إنّكم
تَقبِضون رواتبكم الضّخمةَ ،ولكنّكم ال تشعرون مبصائب النّاس.

ّ
النبيل يف اللغة العربية
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امسعْ ،يا بينّ ،إنّ مشكلَتكَ ليست يف جسمكَ ،إنّها يف نَفْسكَ ،إنّكَ شابٌ متعطِّلٌ عن العمل ،وكلُّ ما هنالكَ أنّكَ
تريد أن تشتغلَ وال جتدُ إىل ذلك سبيالً ،فأنتَ إذًا َبرِمٌ باحلياة ،حاقدٌ على نفْسكَ وعلى النّاس أمجعني ،وهذا كلُّه
يسببُ لكَ وَجَعَ الرّأس الّذي تشكو منه.
ِّ
وما إنْ سَمِعَ الشَّابُّ هذا الكالم حتّى أضحى كَمَنْ مَسَّته عصًا سحريّة ،فأخذتْ عَضَالتُ جسمه املتوترةُ ترتاخى،
وتَداعى جسمه املتشنِّج على الكرسيّ دُفْعةً واحدة ،وأخفى رأسه بني يديه وأَجْهَشَ يف بكاءٍ صامت.
متأسفٌ جدًّا يا دكتورُ ،ال تُؤاخذْني ،أرجوكَ.
متأسفٌِّ ،
أنا ِّ
 ال بأسَ عليكَ يا بينّ.
وملّا ثابَ إليه وعيُه وكَفْكَفَ دمعَه رفعَ رأسَه ،وقال بنَبْرَةٍ واضحة هادئة:
أرجو املعذرةَ يا دكتورُ ،أنا شابٌّ أكملتُ دراسيت الثانويّة ،وجنحت جناحًا باهرًا يف االمتحان ،وحصلتُ على
الشَّهادة ،وأنا األملُ الوحيد لعائليت الفقريةِ الّيت كانت تنتظرُ شَهادتي وتوظيفي بفارغ الصّرب ،ولكنّ املشكلة أنَّ
أمثالي يُعَدّون باأللوفِ ،وكلُّ هذه األلوف املؤلَّفة تريد الوظيفة.
 وهل يُعْقَلُ أنْ توجَدَ هلم ألوفُ الوظائف الشّاغرة؟ امسَعْ يا بُينّ ،ما دمتَ قد جنحتَ يف االمتحان هذا النّجاحَ
أنكَ ذكيٌّ أيضًا ،وعقلك سليم.
الباهرَ فهذا يعين َّ
 أرجو ذلكَ ،وأشكركَ.
 إذًا ،حننُ متَّفِقانِ.
 طبعًا ،طبعًا.
 إال يف شيءٍ واحد ،وهو هل أنت مريضٌ أم ال؟
وارتسمتْ على شَفََتيِ الشَّابِّ ابتسامة عوجاءُ ،وطأطأ رأسه خجالً وهو يقول :ويف هذه أيضًا حننُ متَّفِقان يا دكتور ،أنا
لستُ مريضًا.
 عال ،عال ،جسمٌ سليم وعقل سليم وميدان احلياة واسعٌ فسيح يا بينّ ،هل فهمت؟
ورفعَ الشَّابُّ رأسه إىل الطّبيب ،ونظر إليه نَظْرةً مِلؤها األملُ ،وقال:
نعم فهمتُ ،ونهض عن كرسيّه فصافحَ الطّبيب وشكرَه واستأذنَ وانصرف ".
 املعاني:

● نَلحظَ أنّ القاصَّ استمدَّ معانيَ قصّته وأحداثها وشخصيّاتها من حياة النّاس الواقعيّة من غري إغراقٍ يف العاطفة
واخليال ،فصوّر واحدة من املشكالت االجتماعيّة الّيت يُعانيها كثريٌ من النّاس ،وتتمثّل يف قصّة شابٍّ فقري ،ولكنّه
ذكي وأنهى دراسته بتفوّق ،وال جيد عمالً ،وحني شعر بأنّه مريض توجّه إىل عيادة الطّبيب.

 األلفاظ :

● جاءت ألفاظ الكاتب وتراكيبه مستمدّة من لغة احلياة اليوميّة مبا يوافق رؤيته الواقعيّة ،مثل{ :كوساية ،شَرْوَتي،
يا أستاذُ ،نسيت الكوسايات ،عال ،عال}.
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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 البناء :

● صوّر الكاتب يف قصّته شيئًا من الصّراع بني طبقة الفالحني والعُمَّال املتمثّلة بالشّابِّ الفقري وطبقة الرأمساليني
والبُرجوازيني املتمثّلة بالطّبيب" :ماذا يَهُمُّكم أنتم؟ إنّكم تَقبِضون رواتبكم الضّخمة ،ولكنّكم ال تشعرون
مبصائب النّاس.
● ثمّ وضع الكاتب حالًّ للمشكلة االجتماعيّة الّيت عرضها يف قصّته ،ومتثّل ذلك يف عدم انتظار الشَّابِّ للوظيفة،
وجلوئه إىل مهنة بائع اخلَضْراوات ،فغيَّر بذلك واقعَه إىل واقعٍ أفضلَ مبا يتّفق وغاية الواقعيني االشرتاكيّني يف
حتسني حياة النّاس وإصالح مشكالتهم.

ّ
ّ
 اذكر خصائص املذهب الواقعي يف األدب العربي.

َورُ الواقع ويبتعدُ عن اإلغراق يف العواطف واخليال.
 .1يُص ِّ
ُ .2يرَكِّزُ على القضايا االجتماعيّة ،ويعرضُها عرضًا موضوعيًّا بعيدًا عن الذَاتيّة ،فيَنُقد اجملتمع ،ويبحثُ عن مشكالته،
ويقرتح بعض احللول املناسبة.
 .3يعتمدُ بصورة أكربَ على الكتابة القصصيّة والرّوائيّة واملسرحيّة.

األسئلـــــــــــــــــــــــة
ّ
ّ
ّ
 .7وضح املقصود باملذهب الواقعي يف األدب العربي احلديث.

 هو املذهب الذي يُعنى بوصف احلياة اليوميّة كما هي من غري أيّة مثاليّة.
ّ
َ
ِّ
 .2علل ظهور املذهب الواقعي يف األدب العربي.

 ظهر املذهب الواقعيّ يف األدب العربيّ لتصوير الواقع العربيّ مبشكالته االجتماعيّة وقضاياه السّياسيّة ،فأبرز
األدباء عيوب اجملتمع ،وصوَّروا مظاهر احلرمان والبؤس قصد اإلصالح.
َ
ّ
ِّ ّ
 .7عدد اتجاهات املذهب الواقعي مما درست.
 الواقعيّة النّقديّة.

 الواقعيّة االشرتاكيّة.

ّ
ّ
ّ ّ
ّ
 .7ما الفرق بني الواقعية النقدية والواقعية االشرتاكية.
ّ ّ
ّ
الواقعية النقدية

تركّز بشكل كبري على جوانب الشّر والفساد يف اجملتمع.

ّ
ّ
الواقعية االشرتاكية

تصوّر الصّراع الطّبقي بني طبقة العمّال والفالحني من جهة
وطبقة الرأمساليني والربجوازيني من جهة ثانية.

وتقوم بانتقاده وإظهار عيوبه وتسليط الضوء عليها.
تكتفي بذلك وال تقدّم حلوالً للمشكالت اليت تتناوهلا.
ّ
النبيل يف اللغة العربية

تنتصر للفالحني والعُمّال وتُظهر جوانب اخلري واإلبداع فيهم .وتدين
طبقة الرأمساليني والربجوازيني وجتعلهم مصدرًا للشّرور يف احلياة.

تقدّم حلوالً للمشكالت اليت تتناوهلا.
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َ
ّ
ّ
ْ
وازن بني املذهب الواقعي واملذهب الرومانسي من ناحيتي :األلفاظ ،واملعاني.
.0
ِ

وجه املقارنة
األلفاظ

املعاني

املذهب الواقعي

ّ

استخدام األلفاظ املستمدّة من لغة احلياة اليومية.

املذهب الرومانسي

ّ

استخدام األلفاظ السّهلة العاطفيّة.

تصوير حياة النّاس الواقعيّة واحلديث عن مشكالتهم استخدام املعاني غري املألوفة اليت تشعّ بالعاطفيّة
وهمومهم اليوميّة من غري مبالغة يف اخليال.

واخليال ،واالهتمام مبشاعر اإلنسان الفرد وهمومه.

ّ
ّ
َ
ّ
ّ
ّ
َ
ً
ِ .4لم كانت القصة والرواية واملسرحية أكثر الفنون األدبية متثيال للمذهب الواقعي ،يف رأيك؟

 ألنّهما األقدر من خالل بنائها الفينّ على تصوير واقع النّاس وحياتهم اليوميّة ومشكالتهم بعيدًا عن اخليال،
مقارنةً بالفنون األدبيّة األخرى كالشّعر مثالً.
َّ ّ
َّ
ِّ ً
َ
ُ
ّ
َْ َ
ّ
ً
َّ ْ
 .0ختيل نهاية أخرى لقصة أمني فارس ملحس التي درستها لتصبح ممثلة للواقعية النقدية.

وكل ما هنالكَ
ُّ
"امسعْ ،يا بينّ ،إنّ مشكلَتكَ ليست يف جسمكَ ،إنّها يف نَفْسكَ ،إنّكَ شابٌ متعطِّلٌ عن العمل،
أ ّنكَ تريد أن تشتغلَ وال جتدُ إىل ذلك سبيالً ،فأنتَ إذًا بَرِمٌ باحلياة ،حاقدٌ على نفْسكَ وعلى النّاس أمجعني،
يسببُ لكَ وَجَعَ الرّأس الّذي تشكو منه".
وهذا كلُّه ِّ
 نهاية مقرتحة :وما إن مسع الشّاب هذا الكالم حتى انتفض واقِفًا على قدميه ،وصرخ بأعلى صوته :أنا خمطئ
بالقدوم إليكَ ،أنت لن تفهم وضعي ومشكليت ،تعيش يف عامل خاص بكَ وبأمثالكَ ،وانطلق خارجًا من العيادة

من غري أن يلتفت خلفه.

ّ
ّ
 جيب أن تتضمن (النهاية املقرتحة) للقصة عدم وجود حل للمشكلة.

النّشاط
باستخدام بَرنامَج صانع األفالم ( )Movie Makerقُمْ بإعداد فيلم قصريٍ عن بعض أتْباع املذهب الواقعيّ يف
األدب العربيّ ،ذاكرًا اسم الكاتب ،وبلَده ،وأشهرَ أعماله ،ومُوردًا صورةً شخصيّة له.

ّ
النبيل يف اللغة العربية
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ّ
ّ
ً
 رابعا :املذهب الرمزي:
ّ
ّ
 مىت ظهر املذهب الرمزي؟

 ظهر املذهب الرّمزيّ يف فرنسا يف النّصف الثاني من القرن التّاسع عشر.
ّ
ّ
ّ
ّ
 وضح املقصود بـ (املذهب الرمزي) يف األدب العربي احلديث.

 هو مذهب أدبيّ يعتمد اإلحياء يف التّعبري عن املعاني الكامنة يف نَ ْفس األديب.
ًّ
ًّ
ُ ْ ً
ّ ُ ْ
ّ
سياقات معينة تضفي عليها بعدا رمزيا إحيائيا يوحي
يف
والرتاكيب
األلفاظ
استخدام
إىل
مزيون
 علل :يلجأ الر
ٍ
للقارئ باملعىن الذي يريده األديب.
 ألنّهم يرون أنّ التعبري عن األشياء حَ َسبَ تأثريها يف نفوسنا أدقُّ من حماولة التّعبري عنها يف ذاتها.
ّ
 كيف يوحي الرمزيون يف كتاباتهم للقارئ باملعىن الذي يريده األديب.
 يلجأ الرّمزيون إىل استخدام األلفاظ والرتاكيب يف سياقات معيّنة تُضْفي عليها بُعْدًا رمزيًّا إحيائيًّا.
ّ
ّ
 ما هي أداة الرمزيني الفنية التي تساعد على تكثيف اإلحياءات؟
 عنايتهم اخلاصّة بإيقاع الشِّعر وموسيقاه.
ِّ
ّ
 علل :العناية اخلاصة بإيقاع الشعر وموسيقاه عند الرمزيني.
 ألنّه يساعد على تكثيف اإلحياءات.
ّ ّ
ّ
 أين تكمن أهمية الرمزية يف األدب العربي؟
ّ

 تكمن أهميّة الرّمزيّة يف األدب العربيّ مبا تؤدّي إليه من إجياد لغةٍ جديدةٍ تتجاوز معناها املعجمي ،وتكون
حممّلة بأفكار ودالالت أكثرَ عمقًا ،ومن ثمّ ،النّهوض باملستوى اجلماليّ للنّصّ ،وزيادة فاعليّته ،وجعله أكثرَ
تشويقًا وأقربَ إىل نَفْس املتلقيّ.
ّ
ّ ّ
ّ
جديدة تتجاوز معناها املعجمي،
لغة
 علل :تكمن أهمية الرمزية يف األدب العربي مبا تؤدي إليه من إجياد
ٍ
ٍ
ً
َ
ّ
وتكون حمملة بأفكار ودالالت أكثر عمقا.
ّ
ّ
 بين دور اللغة عند الرمزيني.
ّ

 ألنّها سبيل إىل النّهوض باملستوى اجلماليّ للنّصّ ،وزيادة فاعليّته ،وجعله أكثرَ تشويقًا وأقربَ إىل نَفْس املتلقيّ.
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ص األدبي.
 بين كيف تسهم الرمزية يف االرتقاء مبستوى الن ِ

 من خالل إجياد لغةٍ جديدةٍ تتجاوز معناها املعجمي ،وتكون حممّلة بأفكار ودالالت أكثرَ عمقًا ،ومن ثمّ،
النّهوض باملستوى اجلماليّ للنّصّ ،وزيادة فاعليّته ،وجعله أكثر تشويقًا وأقربَ إىل نَفْس املُتلقّي.
ّ
َّ َّ
ّ
ّ ّ
 علل :ظهرت الرمزية لدى عدد من الشعراء ،مثل :بدر شاكر السياب ،وصالح عبد الصبور ،وحممود درويش،
وأدونيس ،وغريهم.

 ألنّ الرّمزيّة استطاعت أن تأخذ مكانًا هلا يف الشّعر العربيّ املعاصر وال سيّما شعر التّفعيلة.
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ّ
ً
ً
َّ ّ
َ َ َ َّ َ
خماطبا امرأة حني اشتد عليه
نظمها
والتي
اب
ي
الس
شاكر
بدر
للشاعر
ار)
 اقرأ املقطع اآلتي من قصيدة (رحل النه
ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
املرض يف أحد مستشفيات الكويت ،ثم بين أهم توجيهات املذهب الرمزي الفنية وخصائصه.

رَحَلَ النَّهَارْ

سرَتْهُ آلِهةُ البِحارْ
أَوَ ما عَلِ ْمتِ بِأَنَّهُ أَ َ

ها إنَّهُ انْطَ َفأَتْ ذُبَالَتُهُ على أُفُقٍ تَوَهَّجَ دون نَارْ

ج ُزرٍ مِن الدَّمِ واملَحارْ؟
يف قَلْعَةٍ سَوداءَ يف ُ

وَجَلَسْتِ تَنْتَظِرينَ عَوْدةَ سِنْدِبادَ مِنَ السَّفارْ

هوَ لَنْ يَعودْ،

صرُخُ مِنْ وَراِئكِ بالعَواصفِ والرُّعودْ
حرُ يَ ْ
والبَ ْ

رَحَلَ النَّهارْ

ن يَعُودْ،
هو لَ ْ

فَلَْترْحَلي ،هُوَ لَنْ يَعودْ

 الذّبالة :فتيل القنديل.

ّ
 اللغة {األلفاظ والرتاكيب}:

● وظّف السَّيّاب اللغة يف هذا املقطع توظيفًا رمزيًّا إحيائيًّا يتَّفِقُ واجلوَّ العامَّ للمقطع مبا يشيعُ فيه من حزنٍ وشعور






باألمل والفراق نتيجة املرض ومنه:
َ َ َ َّ
(رحل النهار) :إحياءٌ بفِقدان األمل بالشّفاء واليأس من العودة إىل الوطن واألحبّة.
ّ
ُ
ّ
(البحر الذي يصرخ بالعواصف والرعود) :إحياءٌ بهموم احلياة وأحزانها وآالمها وحتدِّياتها و َعقَباتها.
َ
َّ
ُُ
ّ
(القلعة السوداء ،واجلزر والدم واملحار) :إحياء باملرض الّذي أضحى سِجْنًا يعيش فيه الشّاعر مينَعُه من وطنه وأهله.
ّ ّ
ّ
الصور الشعرية :

● نلحظ من النّصّ السّابق أنّ الرّمزيّة أَضفتْ عمقًا دالليًّا على املقطع ،وارتقَتْ بقيمته الفنيّة ،وزادت من قدرة
الشّاعر على التّعبري عمّا يف أغوار نفسه ،فالصّور جاءت مركَّبَةً حافلةً بالدَّالالت اإلحيائيّة الّيت تعكس نفسيّة الشّاعر
وما يعانيه ،مثالً:
َ َ َ َّ
( رحل النهار) :ال يتوقّف الشّاعر على تشبيه النَّهار بإنسان َيرْحَل حَسْبُ ،وإنَّما جاء مُوحًِيا بفِقدان األمل واليأس.
ُ
( البحر يصرخ) :ال يتوقّف على تشبيه البحر بإنسان يصرخ ،وإنّما تَجاوز ذلك إىل قسوة احلياة على الشّاعر وضيقِها
وصعوبتِها.

ّ
َ َ َ َّ َ
ّ ّ
 ميكن القول يف قصيدة السياب (رحل النهار) أنها:

 قد تضافرت األلفاظ والصُّور يف قصيدة السَّيّاب هذه يف إطار شَبَكةٍ من العالقات املرتابطة؛ مما ساعد على
إحداث جوٍّ رمزيٍّ يوحي بدالالت غنيّة متنوّعة.

ّ
ّ
ّ
 اذكر خصائص املذهب الرمزي يف األدب العربي.

 .1يَستخدمُ التّعبريات الرّمزيّة اإلحيائيّة بوصفها أداة فاعلة للتّعبري؛ ألنَّ اللغة العاديّة يف رأي الرمزيني ال تستطيع ـــ
يف كثري من األحيان ـــ التّعبريَ بِعُمْقٍ عمّا يف النَّفْس من أفكار ومشاعر.
 .2يعتين عنايةً فائقةً باملوسيقا الشِّعريّة املنبثقة من اختيار األوزان واأللفاظ اخلاصّة.
ّ
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ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ُ ّ ّ
َ
 علل :يستخدم الرمزيون التعبريات الرمزية اإلحيائية بوصفها أداة فاعلة للتعبري.

 ألنَّ اللغة العاديّة يف رأي الرمزيني ال تستطيع ـــ يف كثري من األحيان ـــ التّعبريَ بِعُمْقٍ عمّا يف النَّفْس من أفكار
ومشاعر.

ّ
ِّ ّ
 من أين تنبثق املوسيقا الشعرية عند الرمزيني.

 تنبثق من اختيار األوزان واأللفاظ اخلاصّة.

األسئلـــــــــــــــــــــــة

ّ
ّ
ّ
ّ
 .7وضح املقصود باملذهب الرمزي يف األدب العربي احلديث.

 هو مذهب أدبيّ يعتمد اإلحياء يف التّعبري عن املعاني الكامنة يف نفس األديب.
ّ
ّ
ّ
ّ َ َ
 .2علل كثرة استخدام الرمز لدى أتباع املذهب الرمزي.

 ألنَّ أتباع املذهب يرون أنّ التّعبري عن األشياء حَ َسبَ تأثريها يف نفوسنا أدقُّ وأكثر عمقًا من حماولة التّعبري عنها
يف ذاتِها.
َّ
َ َ ُ ْ ُ ّ ُّ
هم الرمزية يف االرتقاء مبستوى النص األدبي؟
 .7كيف تس ِ
ّ

ّ

 من خالل إجياد لغةٍ جديدةٍ تتجاوز معناها املعجمي ،وتكون حممّلة بأفكار ودالالت أكثرَ عمقًا ،ومن ثمّ،
النّهوض باملستوى اجلماليّ للنّصّ ،وزيادة فاعليّته ،وجعله أكثر تشويقًا وأقربَ إىل نَفْس املُتلقّي.

ّ
ّ
ّ ِّ
ّ َّ
َ
 .7اقرأ املقطعني الشعريني اآلتيني ،ثم بين ما توحي به األلفاظ والرتاكيب التي حتتها خط يف كل منهما
ّ
ً
مستعينا بالسياق:
َّ
ّ
ّ
أ .قال حيدر حممود عن اهلامشيني ،ودورهم عرب التاريخ ،وفضل ب .قالت فدوى طوقان يف نضال الشعب
ّ
َ ْ
ّ
ّ
ّ
َّ
ّ
طيني:
س
ل
الف
ة:
البشري
على
ــ
م
وسل
عليه
اهلل
ى
صل
ــ
د
حمم
دنا
سي
ِ
ِ
ٍ

هاشِمِيُّونَ:
َّ ْ َ
أَيْقَظوا الشمس فينا
ْ َ َ ْ
فاستفاقت
ُ
ْ َ ْ ُ
قاد ..
ر
ول
ِ
من بع ِد ط ِ
ِ

ولنْ يَنْداحَ يف املَيْدانِ
فَوْقَ جِبَاهِنا التَّعْبُ
ولَنْ َنرْتَاحَ ،لنْ َنرْتَاحَ

َ
حَتَّى نَطْرُدَ األشباح
ُّ ْ ْ
َ
والغِربان والظلمة

وأَعادوا وَجْهَ احلَيَاةِ،

إِلَيْها ...
لِيَكونا مَعًا على ميعادِ
َ
ّ
 الشمس :اهلداية ،العِزَّة.
ُ َ
ْ ََ َ ْ ْ َ ْ ُ
اد :ختلّصت من الضَّالل
ق
ر
ول
ِ
من بع ِد ط ِ
 فاستفاقت ِ

َ

الغربان :احملتّلون الصّهاينة.
 األشباحِ ،
ُّ ْ

ْ

 الظلمة :الظلم والقهر.

الذي عاشت فيه فرتة طويلة قبل ظهور اإلسالم.
ّ
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ُ ْ
َّ ّ
 .0وازن بني معىن { البحر } يف قول السياب وهو يف الغربة:

حرُ أَوْسَعُ ما يَكونُ وأَنْتَ أَبْعَدُ ما تَكونْ
البَ ْ
حرُ دونَكَ يا عِراقْ
والبَ ْ

ُ ْ
ومعىن { البحر } يف قول خليل مطران:

شاكٍ إىل البَحْرِ اضْطِرابَ خَواطِري

فَيُجيبُـــــــــين بِرِياحِــــــــــهِ اهلَوْجَــــــاءِ

َّ ّ
 البحر عند السياب :إحياء بالعوائق والصّعاب الّيت حتول بينه وبني العودة إىل وطنه.
ُ ْ
 البحر عند خليل مطران :مظهر من مظاهر الطّبيعة يشاركه أمله وحزنه.

ّ
َ
َ ُ
َ ْ َ
ٌ
َ
َْ َ َ
صف فيه إحساسه باألمل والشعور بالضياع
ي
}،
ل
ح
ر
ي
ال
تاء
ش
{
سبول
تيسري
قصيدة
من
اآلتي
 .4اقرأ املقطع
ِ
ِ
ّ
ّ
ّ َ
َّ ْ
ّ
ّ
َ َ
ُّ
َ
المح املذهب الرمزي فيه:
م
أهم
ن
تبي
م
ث
عادة،
والس
ح
ر
الف
إىل
حاله
ر
بتغي
ه
وتفاؤل
ِ

عَلى أُفْقِنا تَتَمَطّى الغُيوم
تَجوبُ بِ ُبطْءٍ تُخومَ السَّماء
شكُ تَهْمِسُ أنَّ الشِّتاء
وتو ِ
تَناهى
وَوَدَّعَ أَيَّامنا
وخَلَّفَ يف األرْضِ أَحْالمَنا
وُعودًا خبِصْب
ثِمارًا لِحُبّ
وَعاهَ ضَمريُ الثَّرى واملَطَر
 يظهر يف النّصّ أنّ الشّاعر أضفى على ألفاظه وتراكيبه بُعدًا رمزيًّا إحيائيًّا ،فحمّلها دالالت أكثر عمقًا وغنًى من
دالالتها املعجميّة على نفسيّته ومشاعره وأفكاره؛ ما يرتقي بقيمة النّصّ وجيعله أكثر قبوالً لدى املُتَلقّي:
( الغيوم) :إحياء بالشّعور بالضّياع واألمل؛ ألنّها توحي بأيام الشّتاء الباردة اخلاوية كما يرى الشّاعر ،وحني جيعلها
الشّاعر {تتمطّى} و {جتوب ببطء ختوم السّماء} إحياء مبزيد من الضّياع والشّعور باألمل والضّيق.
( الشّتاء) :يبقى رمزًا للخري والعطاء ،فمن قلب املعاناة يتفاءل الشّاعر باخلري والفرح والسّعادة ،وهو ما توحي به
مجلة "وخلّف يف األرض أحالمنا".
( خصب) و (حبّ) :توحيان باألمل والفرح والسّعادة واخلري.
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