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النّحو والصّرف

كسر همزة إن

الوحدة األوىل

ّ
( إن) و (أن):

ّ

 حرفان ناسخان يفيدان التّوكيد.
 يدخالن على الجمل ِة اإلسميّ ِة؛ فينصبان األول (المبتدأ) ويس ّمى اسمهما ،ويرفعان الثّاني (الخبر) ويس ّمى خبرهما.
 االختالف بينهما كس ُر الهمز ِة وفت ُحها ،وفي همزتهما ثالث حاالت:
 جواز الكسر والفتح.
 وجوب الفتح.
 وجوب الكسر.

 تكسر همزة (إن) وجوبًا ،في المواضع اآلتية:
 .1إذا جاءت في بداية الكالم:
إن أ َ ْقلَ ْلتَ منه نَفَعْ ،
ّواء؛ ْ
 مثالّ ( :
ض َّر).
إن
الكالم كالد ِ
وإن أ َ ْكثَرتَ منه َ
َ
 جاءت ( َّ
إن ) في بداية الكالم ،وك ّل جملة يبتدئ بها الكالم وتؤدي معنًى مستقالًّ تس ّمى جملة ابتدائيّة؛ لذا وجب كسر
همزة ( ّ
إن ) إذا جاءت في بداية الكالم.

 .2إذا جاءت بعد حرف استفتاح ،مثل( :أال ،أما):
 مثال( :أال ّ
سماء ال ت ُ ْم ِط ُر َذ َهبًا وال فِضَّة ،فاع ِقلوا وا ْع َملوا).
إن ال ّ
إن ) بعد حرف االستفتاح ( أال ) ،و تس ّمى الجملة الّتي تليه جملة استفتاحيّة؛ ووجب كسر همزة ( ّ
 جاءت ( َّ
إن ) إذا
جاءت في أول هذه الجملة.
 مثال ( :أ َما ّ
صب َْر).
وم ي ِ
ُعلّ ُم اإلنسانَ ال َّ
إن ال ّ
ص َ
إن ) بعد حرف االستفتاح ( أما ) ،و تس ّمى الجملة الّتي تليه جملة استفتاحيّة؛ ووجب كسر همزة ( ّ
 جاءت ( َّ
إن ) إذا
جاءت في أول هذه الجملة.

(أول جملة مقول القول) بالقول:
أو ِل الجملة المحكيّة ّ
 .3إذا جاءت في ّ
( قال ومشتقاتها من مثل (حكى ،أخبر ،نطق):
ب ال َّ
 مثال :قال ال ّ
خوص ْمتَ قُ ْلتُ له ْم *** َّ
س َك َّ
ش ِ ّر ِمفتا ُح
إن
ت وق ْد
الجواب ِلبا ِ
َ
ِ
ي :قالوا َ
شا ِفع ُّ
ب ال َّ
ش ِ ّر ِمفتا ُح ) بعد القول ،فهي محكيّة بالقول؛ لذا وجب كسر همزة ( ّ
 جاءت جملة ( َّ
إن ) في ّأول
إن
الجواب ِلبا ِ
َ
هذه الجملة.
ّ
ّ
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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1

أول جملة جواب القسم:
 .4إذا جاءت في ّ
ّب المخدّراتُ مشكال ٍ
ت جسديّةً ونفسيّةً واجتماعيّةً ،فو هللا ،إنَّها آفةٌ خطيرةٌ).
 مثال ( :تسب ُ
 جاءت جملة ( إنَّها آفةٌ خطيرة ٌ ) بعد القسم (وهللاِ) ،وتس ّمى الجملة التي تأتي بعد القسم :جملة جواب القسم ،وقد
جاءت ( ّ
كسر همزتِها.
إن ) في ّأولها؛ لذا وجب
ُ
 مثال (تاهللِّ ،
ف معركة الكرامة قد أوفاها حقَّها)
إن من َو َ
ص َ
 جاءت جملة ( ّ
ف معركة الكرامة قد أوفاها حقَّها ) بعد القسم ( تاهللِ ) ،وتس ّمى الجملة التي تأتي بعد
إن من َو َ
ص َ
القسم :جملة جواب القسم ،وقد جاءت ( ّ
كسر همزتِها.
إن ) في ّأولها؛ لذا وجب
ُ

 .5إذا جاءت بعد ال ّ
ُ
(أول جملة المضاف إليه):
ظروف ،مثل( :إذ ،
حيث)ّ :
ف حقيقةَ
ُ
األمور).
سوء،
 مثال ( :من األفض ِل عد ُم
الجلوس في مجا ِل ِس ال ّ
ِ
حيث إنَّها تُز ِيّ ُ
ِ
ّ
ف حقيقةَ
بالظرف ( ُ
األمور ) ،جاءت ( ّ
حيث) وهو ظرف يالزم
إن ) في ّأول الجملة المسبوقة
 في جملة ( إنَّها تُز ِيّ ُ
ِ
فتكسر همزة ( ّ
إن) وجوبًا إذا جاءت في ّأولها ،ويكون موقع الجملة التي تلي هذا الظرف في مح ّل
اإلضافة إلى جملة،
ُ
جر مضاف إليه.
ّ
علم النَّحْ و ،إذ إنَّني وج ْدتُه سهالً).
 مثال ( :أحببتُ َ
ّ
 في جملة ( إنَّني وج ْدتُه سهالً ) ،جاءت ( ّ
بالظرف (إ ْذ) وهو ظرف يالزم اإلضافة إلى
إن ) في ّأول الجملة المسبوقة
فتكسر همزة ( ّ
جر مضاف
جملة؛
إن) وجوبًا إذا جاءت في ّأولها ،ويكون موقع الجملة التي تلي هذا الظرف في مح ّل ّ
ُ
إليه.

خبرها بالالّم المزحلقة:
 .6إذا اقترن ُ
سو ُل َّ ِ
َّللاُ َي ْش َه ُد ِإ َّن ْال ُمنَافِقِينَ
سولُهُ َو َّ
َّللا َو َّ
َّللاُ َي ْعلَ ُم ِإنَّكَ لَ َر ُ
 مثال :قال تعالىِ ( :إ َذا َجاءكَ ْال ُمنَافِقُونَ قَالُوا نَ ْش َه ُد ِإنَّكَ لَ َر ُ
َل َكا ِذبُونَ )
 في قوله تعالى( :إِ َّن ْال ُمنَا ِفقِينَ لَ َكا ِذبُونَ ):
 اسم ( َّ
إن ) هو :المنافقين.

 خبر ( ّ
إن ) هو :لكاذبون.

 نالحظ اقتران خبر ( ّ
إن ) بالالّم المزحلقة وهي باألصل الم االبتداء ،وس ّميت مزحلقة؛ ألنّها ُزحلقت (نُ ِقلَت) من
كسر همزة ( ّ
إن ) في حال اقتران خبرها بالالّم
صدر الجملة إلى خبرها؛ كراهيةَ ابتداء الكالم بمؤ ّكدين؛ لذا وجب
ُ
ال ُمزحلقة.

ّ
ّ
ّ
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تدريب

1

اذكر سبب كسر همزة (إنّ ) في ما يأتي:
 .1قال تعالى في وصف المنافقين:
ص ِل ُحونَ ( )11أَال إِنَّ ُه ْم ُه ُم ْال ُم ْف ِسدُونَ َولَـ ِكن الَّ يَ ْشعُ ُرونَ )
ض قَالُواْ ِإنَّ َما نَحْ ُن ُم ْ
( َو ِإ َذا قِي َل لَ ُه ْم الَ ت ُ ْف ِسدُواْ فِي األ َ ْر ِ
ّ .2
س ْ
ت في الحصول على ما ال نملك ،بل في إدراك قيم ِة ما نملك.
إن ال ّ
سعادة َ لَ ْي َ
ي :وإنِّي ْ
وإن ُك ْنتُ
األخير زَ مانُهُ *** آل ٍ
ت ِبما ل ْم ت َ ْست َِط ْعهُ األوائ ُل
 .3قال أبو العالء ال َم ّ
َ
عر ّ
 .4وهللاِ ،إنّي سأبذ ُل قصارى جهدي حتى أحقِّقَ طموحاتي.
الجملة

سبب كسر همزة إنّ

ص ِل ُحونَ
قَالُواْ ِإنَّ َما نَحْ ُن ُم ْ

جاءت في ّأول الجملة المحكية بالقول.

أَال إِنَّ ُه ْم ُه ُم ْال ُم ْف ِسدُونَ

جاءت بعد حرف االستفتاح (أال).

2

ّ
سعادة َ
إن ال ّ

جاءت في بداية الكالم.

3

وإ ِنّي ْ
وإن ُك ْنتُ
األخير زَ مانُهُ آل ٍ
ت ....
َ

اقترن خبرها بالالم المزحلقة.

4

وهللاِ ،إنّي سأبذ ُل قصارى جهدي

جاءت في أول جملة جواب القسم.

الرقم
1

تدريب

2

اضبط همزة (إنّ ) حيثُما وردت في ما يأتي:
وأصلّي وأرقدُ،
وأفط ُر،
 .1قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم( :أ َما وهللاِ انّي ألخشاكم هلل ،وأتقاكم له ،لكنّني أصو ُم
ِ
ِ
ي)
وأتزو ُج النّساء .فمن رغب عن سنَّتي فليس مني).
ّ
(رواه البخار ّ
 .2انّ
س
سوء الفَ ْه ِم ينت ُج عن سوء اإل
كثيرا من
صغاء ،إ ْذ انّ اإلصغا َء يتطلّ ُ
ِ
ِ
ً
ب مقاومةَ النّ ْف ِس والقدرة َ على االنتباه ،والنَّ ْف ُ
ع مهارة ٌ من الضَّرورةِ إتقانها.
ث أكثر منها إلى
تمي ُل إلى التّح ُّد ِ
ِ
اإلصغاء ،وتكا ُد تملّه كلّما طال .فو هللا ،انّ االستما َ
(مهارات التّواصل ،د .فوزي عيسى)
ُ
 .3أ ُ ِحبُّ ْ
حيث انّ الهوا َء عليلٌ.
البحر
شاطئ
س على
ِ
أن أج ِل َ
ِ
ص ُ
سن.
ادق ال ّ
 .4يعجبني الفتى ال ّ
سمو ُح ،إذ انه ذو ُخلُق َح ٍ
المثال

الجملة

ضبط الهمزة

1

أ َما وهللاِ انّي ألخشاكم هلل

ِإنّي

3

ُ
حيث ّ
ان الهوا َء علي ٌل

ِإ ّن

4

سن
إذ انَّه ذو ُخلُق َح ٍ

إِنَّه

ّ
ّ
ّ
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المثال

2

الجملة

ضبط الهمزة

ّ
سوء الفَ ْه ِم
كثيرا من
ان
ِ
ً

ِإ ّن

إ ْذ ّ
ان اإلصغا َء

ِإ ّن

فو هللاّ ،
ع
ان االستما َ

إِ ّن

ّ
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3

تدريب

مطلوب:
ب ما هو
ٌ
ع ِبّر عن المعاني اآلتية باستخدام (إن) المكسورة همزتها ِبحس ِ
المعنى

المطلوب

التمثيل بجملة

أهميّة العلم في حياتنا

اقتران الخبر بالالم المزحلقة

ّ
إن ال ِع ْل َم لَ ُم ِه ٌّم في حياتنا.

حبُّ الوطن.

ّأول جملة جواب القسم

وهللاَِّ ،
إن حُبَّ الوطن واجبٌ علينا.

بر والفر ُج.
ال ّ
ص ُ

بداية الكالم

ّ
بر مفتا ُح الفَ َرجِ.
إن ال ّ
ص َ

تدريب

4

ص اآلتي ،ث ّم أجب عن األسئلة الّتي تليه:
اقرأ النّ ّ
"أظهر الملكُ أنو شروانَ يو ًما من األي ِّام أنَّهُ
أقطار بالده،
مريض وأنف َذ ثقاته وأمناءهُ أن يطوفوا
ٌ
َ
َ
وأكناف والياته طالِبينَ له لَبِنَةً عتيقةً في قري ٍة خرب ٍة ليتداوى بها؛ إذ ّ
إن األطباء وصفوا له ذلك ،فطافوا
َ
هللا ،وقال :ما
واليته كلَّها وعادوا إلي ِه فقالوا لهُ :ما وجدنا مكانًا خربًا وال لبنةً عتيقةً .ففر َح أنو شروان
َ
وشكر َ
ُ
وحيث إنّه لم
ب ألع ِ ّم َرهُ،
واختبار مملَ َكتِي؛
أردتُ إالّ تجريب واليتي،
بقي في الوالي ِة موض ُع خرا ٍ
َ
َ
ألعلم هل َ
ٌ
ت العمارة ُ إلى درج ِة الكما ِل".
عامر فقد ت ّمت
مكان إال هو
يبقَ فيها
ت األحوالُ ،ووصل ِ
أمور المملك ِة ،وانتظم ِ
ٌ
ُ
ص.
 .1اقترح عنوانًا مناسبًا للنّ ّ
سرت همزة (إن) فيهما وجوبًا ،ما ِعلةُ كس ِرها.
ص جملتان ُك ِ
 .2وردت في النّ ّ

تدريب

الجملة

ِعلّة كسر همزة إنّ

إذ ّ
إن األطباء وصفوا له ذلك.

جاءت بعد الظرف (إذ).

ُ
ٌ
مكان.
حيث إنّه لم يبقَ فيها

جاءت بعد الظرف (حيث).

5

العلوم
ف أو اإلذاع ِة المدرسيّ ِة عن أه ِ ّمي ِة الشّبك ِة العالميّة للمعلومات (اإلنترنت) في تنمي ِة
تحدّث أمام زمالئِك في ال ّ
ص ِّ
ِ
والمعرف ِة لدى الطلب ِة .مو ِ ّ
كسر همزة (إن)
ظفًا حاال ِ
ت ِ
ّ
ّ
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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ً
ً
أحوال الفاعل واملفعول به تقدميا وتأخريا

ّ
الوحدة الثانية
 أركان الجملة الفعليّة:
 الفعل الالزم مع فاعله.

 الفعل المتعدّي مع فاعله ،ويأخذ الفعل المتعدّي مفعوالً به.
 صور الجملة الفعليّة:
ص اآلتي وتبيّن صور الجملة الفعليّة منه:
اقرأ النّ ّ
ّ
ِّّ
شهدا ُء األ ُ ِّّ
سط َر ُ
األردن
ت
ردن
"
ت تاريخِّ رجاال ِّ
ساميةَ للوطنيّة في صفح ٍة مشرق ٍة من صفحا ِّ
المعاني ال ّ
َ
الم والمحبّ ِّة ،وهذا
إعالء كلم ِّة
فس في سبيل
الحق والعدال ِّة ،والدّفاعِّ عن رسال ِّة ال ّ
ِّ
ِّ
أكثر من َب ْذ ِّل النّ ِّ
األوفياء ،فال وفا َء ُ
س ِّ
ّ ِّ
هؤالء األبطا ُل عندما و َهبُوا
صن َع
ليس مستغربًا؛ فقد سكن قلو َبهم حبُّ
ِّ
الوطن ،وأ َ ْ
ص َب َح منهم ِّب َم ْن ِّزلَتِّ ِّه ،فالمج َد َ
ِّ
للوطن " .
أروا َحهم فدا ًء
ِّ
 .1الصورة األولى :أصل التّرتيب في الجملة الفعليّة {:الفعل  ،فالفاعل  ،فالمفعول به}.
 مثالّ { :
شهدا ُء األ ُ ِّّ
سط َر ُ
ساميةَ للوطنيّة }.
ردن
المعاني ال ّ
َ
الفعل
ّ
سط َر

الفاعل

المفعول به

ُ
شهدا ُء

المعاني
َ

 .2الصورة الثانية في الجملة الفعليّة {:الفعل  ،فالمفعول به  ،فالفاعل }.
الوطن }.
 مثال { :سكن قلو َبهم حبُّ
ِّ
الفعل

المفعول به

الفاعل

سكن

قلوب
َ

حبُّ

 .3الصورة الثالثة في الجملة الفعليّة {:المفعول به ،فالفعل  ،فالفاعل }.
هؤالء األبطا ُل }.
صن َع
ِّ
 مثال { :فالمج َد َ

ّ
ّ
ّ
النبيل يف اللغة العربية

المفعول به

الفعل

الفاعل

المج َد

صن َع
َ

هؤالء
ِّ
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1

تدريب

حدّد عناصر الجملة الفعليّ ِة الواردة في األمثلة اآلتية:
 .1يدركُ ّ
الب النّ َجا َح بالمثابرةِّ.
الط ُ
ت ـــ غذاءها بنفسها.
 .2تصن ُع
ت الحيَّ ِّة ـــ كالنّباتا ِّ
بعض الكائنا ِّ
ُ
 .3جمي ٌل ْ
ُ
اإلنسان أخاهُ بابتسامة.
أن يلقى
 .4هللاَ أسأ ُل ْ
أن يُو ِّفّقنا في مسيرتنا العلميّة والعمليّة.
عفيف النّ ْف ِّس.
ُرج ُع الما َل المفقو َد إال
ُ
 .5ال ي ِّ
 .6قال أحمد شوقيَ :وتَعَ َّ
الم َوخَا َ
ط َب ْ
طلَ ْ
ت
ت لُغَةُ ال َك ِّ

عيناك
ي في لُغَ ِّة الهوى
ِّ
َ
ع ْينَ َّ

المثال

الفعل

1

يدركُ

الفاعل
ّ
الب
الط ُ

المفعول به
النّ َجا َح

2

تصن ُع
يلقى

بعض
ُ

غذاءها

ُ
اإلنسان
ضمير مستتر (أنا)

أخاهُ
هللا
َ

ضمير مستتر (هو)

الـ (نا) في :يُوفِّّقنا

عفيف
ُ
لُغَةُ

الما َل
XXXX

عيناك
ِّ

ي
َ
ع ْينَ َّ

3
4
5
6

أسأ ُل
يُو ِّفّق
ُرج ُع
ي ِّ
ت َ َع َّ
طلَت
خَا َ
طبَت

الرفع المتّصلة:
 ضمائر ّ
 .1تاء المتكلّم ( َكتَبْتُ ).

 .2تاء ال ُمخا َ
طب ( َكتَبْتَ ).

 .3تاء ال ُمخا َ
طبة ( َكت َ ْبتِّ).

{ .4نا} الفاعلين ( َكتَبْنا).

 .5ألف االثنين ( َكتَبَا).

 .6واو الجماعة ( َكتَبُوا).

 .7نون النّسوة ( َكتَبْنَ ).

 .8ياء المخاطبة (ت َ ْكتُبِّي).

 ضمائر النّصب المتّصلة:
 .1هاء الغائب (رأيته).

 .2كاف الخطاب (رأيتكَ ).

 .3ياء المتكلّم (رأيتني).

س ِّمعَنا).
( .4نا) المفعولية ( َ

ّ
ّ
ّ
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ً
ّ
 تقدم الفاعل على املفعول به وجوبا ،ويكون يف املواضع اآلتية:
لعدم وجو ِد قرين ٍة تميّ ُز أحدَهما من اآلخر:
 .1خشيةُ اللَّبس ِ
سفر).
 مثال ( :هنَّأتْ سلمى نُهى بمناسب ِة عودتِها من ال ّ
 في جملة { هنَّأتْ سلمى نُهى  ،}...نجد عالمات اإلعراب غير ظاهرة على كلمتي { سلمى  ،نُهى } وال يمكن معرفة
أيّهما هنَّأت األخرى؛ مما استدعى أن يكونَ االس ُم ال ُمتق ِّ ّد ُم منهما هو الفاعل.
 فعل التّهنئ ِة يمكن أن تقوم به ك ٌّل من (سلمى) و (نُهى) ،وإذا تقدّم المفعول به على الفاعل ُخفيت حقيقةُ ك ٍّل منهما
ُعرف الفاع ُل من المفعول به إال بالتّرتيب.
لعدم وجود قرينة تُزيل هذا
الغموض فال ي ُ
َ
 لذا يتق ّد ُم الفاع ُل وجوبًا خشية اللَّبس لعدم وجود قرينة تميّز أحدهما من اآلخر.


ّ

ملحوظة مهمةْ :
ً
جائزا:
إن ُو ِجدَتْ قرينةٌ لفظيّة أو معنويّة فالتّرتيب ال يكو ُن واجبًا بل

 القرينة اللفظيّة:
أكر َمتْ يحيى لُبنى).
 مثالَ ( :
 وجود تاء التأنيث في الفعل دلي ٌل على ّ
أن الفاع َل هو المؤنَّث (لُبنى).
ُ
العزيز ع ّمي).
 مثال ( :استقب َل صديقي
ُ
الرفع (ال ّ
العزيز) الّتي هي صفة لــ (صديقي) ،والصفة تتبع موصوفها فهي
ض ّمة) على آخر كلمة (
 ظهور عالمة ّ
دلي ٌل على َّ
أن (صديقي) هو الفاعل.
 القرينة المعنويّة:
 مثال ( :قرأ أخي كتابي).
 المعنى يقتضي أن يكون (أخي) هو الفاعل؛ ألنّه هو الذي يقرأ الكتاب ال العكس.

ضميرا مت ّ ِصالً:
ظاهرا أم
ضميرا متَّصالً ،سواء أكان المفعول به اس ًما
 .2ك َْو ُن الفاع ِل
ً
ً
ً
ظاهرا:
ضميرا متَّصالً ،والمفعول به اس ًما
أ .ك َْو ُن الفاع ِل
ً
ً
الرفع المتّصلة:
 ضمائر ّ
 .1تاء المتكلّم ( َكتَبْتُ ).

 .2تاء ال ُمخا َ
طب ( َكتَبْتَ ).

 .3تاء ال ُمخا َ
طبة ( َكت َ ْبتِّ).

{ .4نا} الفاعلين ( َكتَبْنا).

 .5ألف االثنين ( َكتَبَا).

 .6واو الجماعة ( َكتَبُوا).

 .7نون النّسوة ( َكتَبْنَ ).

 .8ياء المخاطبة (ت َ ْكتُبِّي).

ّ
ّ
ّ
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 مثال :قال الشّاعر حافظ إبراهيم على لسان اللُّغة العربيّة:
صدَفاتي
اص عن َ
فَ َه ْل سألوا الغَ َّو َ

أنا البَحْ ُر في أحشائِ ِه الد ُّر كامنٌ

ص َدفاتي } ،نلحظ ّ
أن الفاعل هو الضّمير المتّصل { واو الجماعة } الذي اتّصل
 في جملة { فَ َه ْل سألوا الغ ََّو َ
اص عن َ
بالفعل {سأل}ّ ،
اص} ،وال يجوز فصل الضّمير المتّصل ع ّما اتّصل به ،فيجب تق ُّد ُم
وأن المفعول به اس ٌم
الغو َ
ظاهر { ّ
ٌ
ظاهرا.
ضميرا متّصال والمفعول به اس ًما
الفاعل على المفعول به وجوبًا إذا كان الفاعل
ً
ً

ضميرا مت ّ ِصالً:
ضميرا متَّصالً ،والمفعول به
ب .ك َْو ُن الفاع ِل
ً
ً
 ضمائر النّصب المتّصلة:
 .1هاء الغائب (رأيته).

 .2كاف الخطاب (رأيتكَ ).

 .3ياء المتكلّم (رأيتني).

س ِّم َعنا).
( .4نا) المفعولية ( َ
 مثال ( :زرتُ صديقي ،فل ّما حضر أبوه قابلتُهُ).
أن الفاعل هو الضّمير المتّصل { تاء المتكلّم } الّتي اتّصلت بالفعل {قابل}ّ ،
 في جملة { قابلتُهُ } ،نلحظ ّ
وأن المفعول به
ضمير متّص ٌل {الهاء} ،أي ّ
ضميرا متّصال والمفعول به
أن الفا ِّع َل يتق َّد ُم وجوبًا على المفعول به إذا كان الفاعل
ً
ٌ
صالً.
ً
ضميرا مت َّ ِّ

تدريب

2

ع ِلّل تق ُّد َم الفاع ِل على المفعو ِل به وجوبًا في ما تحته خ ٌّ
ط في ك ٍ ّل م ّما يأتي:
صالَة َ َ
ت َذلِّكَ ِّذ ْك َرى ِّللذَّا ِّك ِّرينَ }
سـ ِّيّئ َا ِّ
سنَا ِّ
ت يُ ْذ ِّهبْنَ ال َّ
{وأ َ ِّق ِّم ال َّ
ار َو ُز َلفًا ّمِّنَ اللَّ ْي ِّل إِّ َّن ْال َح َ
ط َر َفي ِّ النَّ َه ِّ
 .1قال تعالىَ :
فإن ّ
 .2قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم" :اتّقوا ّ
الظلمّ ،
لم ظلماتٌ يوم القيامة".
الظ َ
 .3قال ال ّ
ِّّ
األردن:
شاعر حيدر محمود ما ِّد ًحا أه َل
يعشقون الورد ْ
لكن
أكثر
يعشقون األرض ْ
طوعيّة.
َ .4ك ّرم موسى عيسى لمشاركته في األعمال الت ّ ّ
 .5قال ال ّ
اس عن مالي وكثرت ِّه
ش ُ
اعر :ال تسألي النّ َ

القوم عن ديني وعن ُخلُقي
وسائلي
َ

واحترام.
أمور سياسيّ ٍة كثيرةٍ بلباق ٍة
 .6ناقش هذا ذاك في
ٍ
ٍ
صفَحْ تُ عنه.
 .7من أحسنَ لي َ
ش َك ْرتُهُ ،و َمن أسا َء ت ََر ْكتُهُ او َ
ّ
والطلب من خَليلَ ْي ِّه ْ
ِّ .8من عادة ال َّ
أن يتذ َّكرا معه ودا َد محبوبته
الوقوف على األطالل،
ي
ُ
ش ِّ
اعر في العصر الجاهل ّ
الراحلة.
َّ

ّ
ّ
ّ
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 اإلجابــــــة:
سـ ِّيّئ َاتِّ)ّ :
سـ ِّيّئ َاتِّ).
ألن الفاعل ضمير متّصل (نون النسوة) والمفعول به اسم ظاهر (ال َّ
( .1يُ ْذ ِّهبْنَ ال َّ
ّ
( .2اتّقوا ّ
الظلم)ّ :
(الظلم).
ألن الفاعل ضمير متّصل (واو الجماعة) والمفعول به اسم ظاهر
( .3يعشقون الورد)ّ :
ألن الفاعل ضمير متّصل (واو الجماعة) والمفعول به اسم ظاهر (الورد).
(يعشقون األرض)ّ :
ألن الفاعل ضمير متّصل (واو الجماعة) والمفعول به اسم ظاهر (األرض).
َ ( .4ك ّرم موسى عيسى) :تقدّم الفاعل {موسى} على المفعول به {عيسى} خشية اللّبس لعدم وجود قرينة لفظيّة أو معنويّة
ّ
تميّز أحدهما من اآلخر؛ أو ّ
وألن كالًّ منهما يمكن أن يكون فاعالً أو مفعوالً به في
ألن الحركة مقدّرة على آخرهما؛
المعنى.
اس)ّ :
اس).
ألن الفاعل ضمير متّصل (ياء المخاطبة) والمفعول به اسم ظاهر (النّ َ
( .5ال تسألي النّ َ
القوم)ّ :
(القوم).
ألن الفاعل ضمير متّصل (ياء المخاطبة) والمفعول به اسم ظاهر
(وسائلي
َ
َ
( .6ناقش هذا ذاك) :تقدّم الفاعل اسم اإلشارة {هذا} على المفعول به اسم اإلشارة { ذاك } خشية اللّبس لعدم وجود قرينة
لفظيّة أو معنويّة تميّز أحدهما من اآلخر؛ أو ّ
ألن كالًّ منهما يمكن أن يكون فاعالً أو مفعوالً به في المعنى.
ش َك ْرتُهُ)ّ :
ألن الفاعل ضمير متّصل (تاء المتكلم) والمفعول به ضمير متّصل (الهاء).
َ ( .7
( .8يتذ َّكرا معه ودا َد)ّ :
ألن الفاعل ضمير متّصل (ألف االثنين) والمفعول به اسم ظاهر (وداد).

3

تدريب

الغموض في تمييز الفاع ِل من المفعول به في ما يأتي:
ما القرينةُ الّتي أزالت
َ
َّ
حث والدي الفاض ُل أخي على زيارة المرضى.
.1
تصميم ُخ َّ
ْ
عال مصطفى إليه.
ط ِّة المشروعِّ؟ لقد
َ .2م ْن أرش َد مصطفى إلى
أرشدت ُ
ِّ
ْ
استعارت صديقتي كتابي لحاجتِّها إليه.
ت المديرةُ:
 .3قال ِّ
 .4صق َل مهارتي في الخ ِّ ّ
َط ُم َد ِّ ّرسي منذُ كنتُ
صغيرا.
ً
س ْ
ت عيسى هدى في مسابق ِّة أوائ ِّل المطالعينَ .
 .5ناف َ
المثال

نوع القرينة

التفصيـــــــــــــل

1

لفظيّة

صفة تتبع موصوفها.
الحركة اإلعرابيّة على كلمة الفاضل (الضمة) ،فهي صفة وال ّ

2

لفظيّة

عال).
التّصال الفعل بـ (تاء التأنيث) ،مما يعني أن الفاعل مؤنّث ( ُ

3

معنويّة

ّ
ألن الكتاب ال يَست َعير وإنّما يُستعار.

4

معنويّة

ّ
ّ
الخط ،ال العكس.
ألن المعلّم هو الّذي يصقل مهارة

5

لفظيّة

التّصال الفعل بـ (تاء التأنيث) ،مما يعني أن الفاعل مؤنّث (هدى).

ّ
ّ
ّ
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ً
ّ
 تقدم املفعول به على الفاعل وجوبا ،ويكون يف املواضع اآلتية:
 .1إذا اتّصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به:
ست َ ِحقُّها واالبتسامة تعلو ُم َحيَّاه).
 مثال( :استل َم الجائزةَ ُم ْ
استلم الجائزة َ ُم ْست َِّحقُّها} ،نجد المفعول به {الجائزة َ} قد تق َّد َم على الفاعل { ُم ْست َِّحقُّها}.
 في جملة {
َ
 نالحظ اتّصال الضّمير {ها} بالفا ِعل { ُم ْست َِّح ُّق} وهذا الضمير يعود على المفعول به {الجائزة َ}.
ضمير يعو ُد على المفعول به؛ فيتق َّد ُم
يجب أن يتقدّم المفعول به على الفاعل؛ ألنّه اتّصل بالفاعل
 في هذه الحالة
ُ
ٌ
المفعول به على الفاعل وجوبًا.

ظاهرا:
ضميرا متّصالً ،والفاعل اس ًما
 .2إذا كان المفعول به
ً
ً
 ضمائر النّصب المتّصلة:
 .1هاء الغائب (رأيته).

 .2كاف الخطاب (رأيتكَ ).

 .3ياء المتكلّم (رأيتني).

س ِّمعَنا).
( .4نا) المفعولية ( َ
وفي اللّيل ِة ال ّ
البدر
لماء يُ ْفتَقَ ُد
ظ ِ
ُ

ي :سيذك ُُرني قومي إذا َج َّد ج ُّد ُه ْم
 مثال :قال أبو فراس الحمدان ّ
أن الفاعل هو االسم ال ّ
 في جملة { سيذ ُك ُرني قومي } ،نجد ّ
ظاهر { قومي } والمفعول به هو الضّمير المتّصل {الياء}
بالفعل { يذ ُك ُر }.
ص ُل الضّمير المتّصل ممتن ٌع في اللّغة؛ لذا وجب تق ُّد ُم المفعول به على الفاعل.
 وفَ ْ

تدريب

4

سبب تقد ِّم المفعول به على الفاعل في ك ٍ ّل م ّما يأتي:
بيّن
َ
 .1قال تعالى{ :يَ ْو َم ال يَنفَ ُع َّ
َّار}
الظا ِّل ِّمينَ َم ْعذ َِّرت ُ ُه ْم َولَ ُه ُم اللَّ ْعنَةُ َولَ ُه ْم ُ
سو ُء الد ِّ
علَى َما فَ َع ْلت ُ ْم نَاد ِِّّمينَ }
صيبُوا قَ ْو ًما ِّب َج َهالَ ٍة فَت ُ ْ
ص ِّب ُحوا َ
 .2قال تعالى{ :يَا أَيُّ َها الَّذِّينَ آ َمنُوا ِّإن َجاء ُك ْم فَا ِّس ٌق ِّبنَبَ ٍأ فَتَبَيَّنُوا أَن ت ُ ِّ
األرض أصحابُها.
 .3يحمي الوطنَ أهلُه ،ويعشق
َ
 .4قال سعيد يعقوب :أحْ لى القصائِّ ِّد ما ْأو َحتْهُ
عيناك
ِّ
إن ْ
 .5قال الخليفة المستنجدُْ :
وائب منّي
تكن شاب ِّ
ت الذّ ُ

ناك
وما يُر ِّت ّلُه في
الفجر َج ْف ِّ
ِّ
األقمــــــار
فاللّيالـــــي ت َِّز ْينُها
ُ

َ .6ح َر َ
والحفاظ عليها.
دوام تع ّهدها
ث
ِّ
األرض مال ُكها عاقِّدًا النّيّةَ على ِّ
َ
صة.
 .7يعجبني المواطنون الّذينَ يقدّمون المصلحة العا َّمة على المصلحة الخا ّ
إن أردتَ ْ
ْ .8
فاحتر ْمهم أنتَ أوالً.
أن يحتر َمك اآلخرون
ِّ
ُ
الحسن و ِّعل ُمهُ النَّاف ُع.
صال ُح و ُخلُقُه
ع َملُه ال ّ
 .9ينفع اإلنسانَ َ
ّ
ّ
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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 اإلجابــــــة:
( .1يوم ال يَنفَ ُع َّ
الظا ِّل ِّمينَ َم ْعذ َِّرت ُ ُه ْم) :اتّصل بالفاعل (معذرةُ) ضمير (هم) يعود على المفعول به المقدّم (الظالمين).
ْ ( .2
إن َجاء ُك ْم فَا ِّس ٌق) :المفعول به ضمير متّصل (كم) والفاعل اسم ظاهر (فاسق).
( .3يحمي الوطنَ أهله) :اتّصل بالفاعل (أهل) ضمير (الهاء) يعود على المفعول به المقدّم (الوطن).
(يعشق األرض أصحابها) :اتّصل بالفاعل (أصحاب) ضمير (الهاء) يعود على المفعول به المقدّم (األرض).
(عيناك).
عيناك) :المفعول به ضمير متّصل (الهاء) ،والفاعل اسم ظاهر
( .4أوحته
ِّ
ِّ
(يرتّله جفناك) :المفعول به ضمير متّصل (الهاء) ،والفاعل اسم ظاهر (جفناك)
األقمار) :المفعول به ضمير متّصل (الهاء) والفاعل اسم ظاهر (األقمار).
( .5ت َِّز ْينُها
ُ
األرض مال ُكها) :اتّصل بالفاعل (مالك) ضمير (الهاء) يعود على المفعول به (األرض).
( .6حرث
َ
( .7يعجبني المواطنون):المفعول به ضمير متّصل (الياء) والفاعل اسم ظاهر (المواطنون).
( .8يحتر َمك اآلخرون):المفعول به ضمير متّصل (الكاف) والفاعل اسم ظاهر (اآلخرون).
ع َملُه):اتّصل بالفاعل (عمل) ضمير (الهاء) يعود على المفعول به المقدّم (اإلنسان).
( .9ينفع اإلنسانَ َ

ً
ّ
 تقدم املفعول به على الفعل والفاعل وجوبا ،ويكون يف املواضع اآلتية:
ب منفصالً يد ُّل على االختصاص:
 .1إذا كان المفعول به
َ
ضمير نص ٍ
 ضمائر النّصب المنفصلة {تد ّل على االختصاص}:
إياك ،إياكما ،إياكم ،إياكنّ  ،إياه ،إياها ،إياهما ،إياهم ،إياهنَّ )
(إياي ،إيانا ،إياكَ ِ ،
ست َ ِعينُ }
 مثال :قال تعالى{ :إِيَّاكَ نَ ْعبُ ُد وإِيَّاكَ نَ ْ
 في اآلية { ِّإيَّاكَ نَ ْعبُ ُد } ،نجد الفعل {نعبد} متع ٍ ّد وفاعله ضمير مستتر (نحن) ومفعوله الضمير المنفصل {إياك}.
 نالحظ ّ
ب منفصل يد ُّل على االختصاص.
أن المفعول به قد تقدّم على الفعل والفاعل؛ ألنّه ضمير نص ٍ
 في اآلية {إِّيَّاكَ نَ ْست َ ِّع ُ
ين} ،نجد الفعل {نستعين} متع ٍ ّد وفاعله ضمير مستتر (نحن) ومفعوله الضمير المنفصل {إياك}.
 نالحظ ّ
ب منفصل يد ُّل على االختصاص.
أن المفعول به قد تقدّم على الفعل والفاعل؛ ألنّه ضمير نص ٍ

ق الصدارة كـ:
 .2إذا كان المفعول به من األلفاظ الّتي لها ح ُّ
 أسماء االستفهام

 أسماء الشّرط

 كم الخبريّة

 إعراب أسماء االستفهام وأسماء الشّرط وكم الخبريّة:
 في محل رفع مبتدأ :إذا كان الفعل بعدها:
 متع ّديًا واستوفى مفعوله بعده.
 الز ًما.
 في مح ّل نصب مفعول به مقدّم :إذا كان الفعل بعدها:
يستوف مفعوله بعده.
 متع ّديًا لمفعول ولم
ِّ
يستوف بقيّة مفاعيله بعده.
 متع ّديًا ألكثر من مفعول ولم
ِّ
ّ
ّ
ّ
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صيفيّة ؟).
 مثال( :ك ْم كتابًا قرأت في العطلة ال ّ
يستوف مفعوله بعده،
 في الجملة نجد الفعل {قرأ} فعل متع ٍ ّد ،وفاعله الضمير المتّصل {تاء ال ُمخاطب} ونجد أنّه لم
ِ
لذا تكون {كم} في مح ّل نصب مفعول به.
 من المعلوم ّ
صدارة في الكالم؛ لذا تقدّم المفعول به وجوبًا على الفعل والفاعل.
أن أسماء االستفهام لها ح ُّ
ق ال ّ
ي).
 مثال( :ك ْم مشكل ٍة ح َّل الت ّ ّ
طو ُر التّكنلوج ُّ
 في الجملة نجد الفعل {ح َّل} فعل متع ّدٍ ،وفاعله االسم ال ّ
يستوف مفعوله بعده ،لذلك تكون
طو ُر} ونجد أنّه لم
ِ
ظاهر {الت ّ ّ
{كم} في مح ّل نصب مفعول به.
 من المعلوم ّ
صدارة في الكالم؛ لذا تقدّم المفعول به وجوبًا على الفعل والفاعل.
أن كم الخبريّة لها ح ُّ
ق ال ّ
وجه ِه).
 مثالَ ( :م ْن تقاب ْل فابتس ْم في
ِ
يستوف مفعوله بعده ،لذلك
 في الجملة نجد الفعل {تقابل} فعل متع ٍ ّد ،وفاعله الضمير المستتر {أنت} ونجد أنّه لم
ِ
تكون { َم ْن} في مح ّل نصب مفعول به.
 من المعلوم ّ
صدارة في الكالم؛ لذا تقدّم المفعول به وجوبًا على الفعل والفاعل.
أن أسماء الشّرط لها ح ُّ
ق ال ّ

تدريب

5

سبب تقد ِّم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبًا في ك ٍ ّل م ّما يأتي:
حدّد
َ
 .1قال تعالىَ { :و َما تُن ِّفقُواْ ِّم ْن َخي ٍْر فَألنفُ ِّس ُك ْم }
ليوم كريه ٍة وسدا ِّد ث َ ْغ ِّر
ي فتًى أضاعوا ***
ِّ
ي :أضاعوني وأ َّ
 .2قال أبو عمر العرجان ّ
 .3قال المتنبّي في كافور :ماذا لَقيْتُ منَ ال ُّد ْنيا َوأ ْع َجبُهُ *** أنّي بما أنَ شاكٍ ِّم ْنهُ َمحْ سو ُد
( أنَ ) :هي (أنا) ،حذفت ألفها في البيت للضّرورة الشّعريّة.

 .4الكلمةُ ّ
ُ
الخلق.
الطيبةُ صدقةٌ ،وإيّاها يرتجي
َ .5م ْن زرتَ في هذا المساء؟
ّاك أعني واسمعي يا جارة".
ب" :إي ِّ
ِّ .6م ْن أمثال العر ِّ
الرقم

سبب تقد ِّم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبًا
َ

1

ألن المفعول به اسم شرط (ما) ،وهو من األلفاظ التي لها ّ
ّ
حق الصدارة.

2

ي) ،وهو من األلفاظ التي لها ّ
ّ
حق الصدارة ،والفعل (أضاعوا) لم يستوف مفعوله بعده.
ألن المفعول به اسم استفهام (أ ّ

3

ألن المفعول به اسم استفهام (ماذا) ،وهو من األلفاظ التي لها ّ
ّ
حق الصدارة ،والفعل (لقيت) لم يستوف مفعوله بعده.

4

ّ
ألن المفعول به ضمير نصب منفصل (إيّاها) ،يد ّل على االختصاص.

5

ألن المفعول به اسم استفهام (من) ،وهو من األلفاظ التي لها ّ
ّ
حق الصدارة ،والفعل (زرتَ ) لم يستوف مفعوله بعده.

6

ّ
ألن المفعول به ضمير نصب منفصل (إيّاكَ ) ،يد ّل على االختصاص.
ّ
ّ
ّ
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6

اضب ْط ما تحته خ ّ
ص اآلتي:
ط في النّ ّ
علَّمتني الحياة ّ
الريح تبعثرها
أن الّذين يبنونَ قصورهم باألوهام تهد ُمها الحقائق ،والّذين ينصبونَ حياتهم في مهابّ ّ
ئ
يوم
الرمال ،وال ثباتَ إالّ لما له أص ٌل ثابتٌ  ،فتكافِّ ُ
تتحركُ ّ
ّ
العواصف ،والّذين يرسون قواعدهم على ّ
الرما ِّل تمي ُد بهم َ
ق طموحاتِّهم.
الحياة أصحاب الهمم العالية الّذين ال يعرفونَ اليأس
ّ
ويصرونَ على تحقي ِّ
الكلمة

الضّبط

سبب الضّبط

الحياةُ
َ
قصورهم ُ

الض ّمة

ألنّها فاعل

الفتحة

ألنّها مفعول به

الض ّمة

ألنّها فاعل

الفتحة

ألنّها مفعول به

الض ّمة

ألنّها فاعل

الفتحة

ألنّها مفعول به

الض ّمة

ألنّها فاعل

الض ّمة

ألنّها فاعل

الفتحة

ألنّها مفعول به

الفتحة

ألنّها مفعول به

الحقائقُ ُ
َ
حياتهم ُ
العواصفُ ُ
َ
قواعدهم ُ
ّ
الرمالُ ُ
الحياةُ ُ
َ
أصحاب ُ
ُ
اليأس ُ
َُ
تدريب

7

أ ِع ْد صياغةَ الجمل اآلتية بحسب ما هو مطلوب بينَ قوسين:
الجملة

المطلوب

اإلجابة

العلم العل َم
يحب طالب
ُّ
ِ
المخلص أخي
حفّز معلمي
ُ

المفعول به مق ّد ٌم وجوبًا على الفاعل
الفاعل مق ّد ٌم وجو ًبا على المفعول به

العلم طالّبُهُ.
يحبُّ
َ
حفّزَ معلمي أخي.

ّيف
يقصدك الض ُ

المفعول به مق ّد ٌم وجوبًا على الفعل والفاعل

ّيف.
إيّاكَ يقص ُد الض ُ

 في جملة (حفّزَ معلمي أخي) :تقدم الفاعل على المفعول به وجوبًا لعدم وجود قرينة لفظيّة ،فيكون المقدَّم هو الفاعل
ألن المتعارف عليه ّ
بداللة القرينة المعنويّةّ ،
أن المعلم هو الّذي يقوم بالتّحفيز.

ّ
ّ
ّ
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تدريب

اسم م ّما يأتي مفعوال ً به مق َّد ًما على الفاع ِل وجوبًا في جمل ٍة مفيد ٍة:
اجعل ك ّل ٍ
االسم

اإلجابة
المعرفةُ والعلم تن ّميهما المطالعةُ.

الضمير المتّصل (هما)

زارنا علي.
َ
يحتر ُم المعلِّّمينَ طالّبُهم.

(نا) المفعوليّة
المع ِلّمين

تدريب

جملة أخرى

9

اسم م ّما يأتي فاعالً مق َّد ًما على المفعول به وجوبًا في جمل ٍة مفيد ٍة:
اجعل ك ّل ٍ
(نا) الفاعليّة

اإلجابة
الرواية.
قرأنا ّ
كر ْ
مت نجوى سلمى.
ّ

االسم

تاء المخاطب

أراكَ أح َببْتَ القراءة َ.

نجوى

تدريب

جملة أخرى

10

مثّل بجملة من إنشائِكَ لما يأتي:
 .1فاع ٌل تقد ََّم على المفعول به وجوبًا لعدم وجو ِّد قرينةٍ.
 .2مفعول به تقد َّم على الفاعل وجوبًا ال ِّت ّصال الفاعل بضمير يعود على المفعول به.
 .3مفعول به تقد َّم على الفعل والفاعل؛ ألنّه من األلفاظ الّتي لها ُّ
صدارة في الكالم.
حق ال ّ

تدريب
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أجب عن األسئل ِة الّتي تليها:
اقرأ األبيا ِ
ت اآلتية للشّاعر أبي ت ّمام ،ث ّم ْ
تجاريـــــــــــــــه سوا ُء
فأنــــتَ و َم ْن
ق َدنيــــــئًا
ِّ
إذا َ
جار ْيـــــــتَ في ُخلُـــــ ٍ
ب ال َمخازي
رأيتُ ال ُح َّر يجتنـــــــــــــ ُ
سيأْتـــــــــــــي
وما ِّم ْن ِّشــــــــ َّدةٍ إالّ َ
ــر حتّى
لقد َج َّر ْبــــــتُ هذا الدَّهــــــــ َ

الوفا ُء
َويَحْ ِّميـــــــ ِّه َ
ع ِّن الغَـــــــــــد ِّْر َ
لَها ِّم ْن بَعــــــــ ِّد ِّش َّدتِّــــــها َرخـــــا ُء
أفا َدتْنـــــــــي الت ّ
جـــارب والعَنــــــا ُء
ُ

حوي:
أي بي ٍ
ت يتَّف ُ
ق في مضمونه مع قول الشّاعر أبي الفضل يوسف بن النّ ّ
ُّ .1
اشتدّي أزمةُ تنفرجي
قد آذنَ ليلُ ِك بالبَلَجِ
لَها ِّم ْن بَعـــــ ِّد ِّش َّدتِّها َرخا ُء
سيأْتـــــي
 البيت الثالث :وما ِّم ْن ِّشـــــــــــــ َّدةٍ إالّ َ
 .2استخرج:
أ .جملتين تقدّم فيهما الفاعل على المفعول به وجوبًا.
َّهــر.
 رأيتُ ال ُح َّر.
َ ج َّربْتُ هذا الد َ
ب .جملتين تقدّم فيهما المفعو ُل به على الفاعل وجوبًا.
 أفا َدتْني الت ّ
جـــارب.
الوفا ُء.
ُ
َ ويَح ِّْميـــ ِّه َع ِّن الغَد ِّْر َ
ّ
ّ
ّ
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ج في اإلعراب:
 .1نموذ ٌ
ت فَأَت َ َّم ُهنَّ }
 قال تعالىَ { :و ِإ ِذ ا ْبتَلَى ِإب َْرا ِهي َم َربُّهُ ِب َك ِل َما ٍ
ي على الفتح ِّة المقدَّرةِّ على األلف ،منع من ظهورها التَّعذُّر.
 ابتلى :فعل
ٍ
ماض مبن ٌّ
 إبراهي َم :مفعو ٌل به مقدّم وجوبًا منصوب وعالمة نصبه الفتحة ّ
الظاهرة على آخره.
ض ّمة ّ
الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
 ربُّهُ :فاع ٌل
مؤخر وجوبًا مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
ٌ
جر مضافٍ إليه.
ي على ال ّ
ض ّم في مح ّل ّ
 الهاء :ضمير متّصل مبن ّ

 .2أعرب ما تحته خ ٌّ
ط في ما يأتي:
وب ا ْل َم ْوتُ ِإ ْذ قَا َل ِلبَنِي ِه َما ت َ ْعبُ ُدونَ ِمن بَ ْعدِي قَالُواْ نَ ْعبُ ُد إِلَـ َهكَ َوإِلَـهَ آبَائِكَ
أ .قال تعالى{ :أ َ ْم كُنت ُ ْم ُ
ش َهدَاء إِ ْذ َحض ََر يَ ْعقُ َ
س ِل ُمونَ }
س َحا َ
اح ًدا َونَحْ نُ َلهُ ُم ْ
ق إِلَـ ًها َو ِ
س َما ِعي َل َوإِ ْ
إِب َْرا ِهي َم َوإِ ْ
يعقوب :مفعول به مقدّم وجوبًا منصوب وعالمة نصبه الفتحة ّ
الظاهرة على آخره.

َ
مؤخر وجوبًا مرفوع وعالمة رفعه الضّمة ّ
الظاهرة على آخره.
 الموتُ  :فاعل
ٌ

سه َم في َكبِدي
ب .قال أحمد شوقيَ :جحدتُها وكَتمتُ ال ّ

ح األحبّ ِة عندي َ
غي ُْر ذي ألم
جر ُ

متحرك.
سكون الظاهر على آخره التّصاله بضمير رفع
 جحد :فعل
ي على ال ّ
ٍ
ّ
ماض مبن ٌّ
ض ّم في مح ّل رفع فاعل.
 التاء:
ي على ال ّ
ٌ
ضمير متَّصل مبن ٌّ
ي في مح ّل نصب مفعول به.
 الهاء:
ٌ
ضمير متّص ٌل مبن ٌّ

ب وقتٍ.
فقر َر أن
يزورهُ في أقر ِ
َ
ج .تذك ََّر مصطفى في أح ِد األيّ ِام موسىَّ ،
ض ّمة المقدّرة على األلف منع من ظهورها التّعذر.
 مصطفى :فاع ٌل مرفو ٌ
ع وعالمة رفعه ال ّ
 موسى :مفعو ٌل به منصوبٌ وعالمة نصبه الفتحة المقدّرة على األلف منع من ظهورها التّعذر.
ّ
ّ
ّ
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ّ
الوحدة الثالثة

اإلبـــــــــــــــــــدال

صحيحة ،وفي المعتلّة مثل (اتّصل) في صيغ ٍة محدَّدةٍ
 اإلبدالَ :ج ْع ُل حرفٍ مكانَ حرفٍ آخر ،ويكون في الحروف ال ّ
هي (افتعل) ومصدرها ومشتقّاتها إذا كانت فاؤها أحد الحروف اآلتية:
 واو  زاي

 دال

 ذال

 طاء

 صاد

 ضاد

ُ
ي
تحقيق
 الغاية من اإلبدال:
صوتي بين الحروف ،وتسهيل النّطق بها ،واجتناب الثّقل ال ّ
جانس ال ّ
االنسجام والت ّ ِ
ِ
صوت ّ
النّاجم عن تجاور أصوات متقاربة أو متباعدة في مخرجها.
ْ
افتعل ُ ،مفت ِعل ُ ،مفت َعل  ،افتعال .} .... ،
 صيغة { افتعل } ،ومشتقّاتها { :يفتعل ،
محترم  ،احترام .}.... ،
محترم ،
{احترم } ،ومشتقاتها { :يحتر ُم  ،احتر ْم ،
 مثال
َ
ِ
َ
 كلمة { احترم } ،ومشتقّاتها :التّاء فيها زائدة ،تس ّمى {تاء االفتعال} ،تأتي في هذا الوزن {حرفًا ثالثًا دائ ًما} ،ويحدث
صيغة} إبدال حروفٍ مكان حروفٍ أخرى.
في {هذه ال ّ
 حاالت اإلبدال:
فاء االفتعال

الحرف
الذي يبدل

ما يحــــــــــدث في الكلمــــــــة

شكلها

واو

فاء االفتعال (الواو)

تبدل الواو (فاء الكلمة) إلى {تاء} ث ّم تدغم الت ّاء مع تاء االفتعال

تّ

زاي

تاء االفتعال

ت ُ ْب َد ُل تاء االفتعال داالا

زد

دال

تاء االفتعال

ت ُ ْب َد ُل تاء االفتعال داالا ،ث ّم تدغم الدّال في الدّال

ّد

ذال

تاء االفتعال

ت ُ ْب َد ُل تاء االفتعال داالا ،ث ّم تدغم الذّال في الدّال

ّد

طاء

تاء االفتعال

الطاء في ّ
ت ُ ْب َد ُل تاء االفتعال طا اء ،ث ّم تدغم ّ
الطاء

ّ
ط

صاد

تاء االفتعال

ت ُ ْب َد ُل تاء االفتعال طا اء

صط

ضاد

تاء االفتعال

ت ُ ْب َد ُل تاء االفتعال طا اء

ضط

واوا (و) :تبْدل الواو تاء ،ث ّم تدْغم مع تاء االفتعال:
 .1إذا كانت فاء { افتعل } ً
سرى (})7
سره ِل ْلي ْ
 مثال :قال تعالى{ :فأ َّما من أعْطى واتَّقى ( )5وصدَّق ِبا ْلح ْ
سنى ( )6فسني ِ ّ
المجرد وقى (وقي).
واوا بدليل
ّ
 الفعل اتّقى جاء على وزن افتعل وأصله اوتقى  ،جاءت فاء افتعل فيه ً
صوتي مع تاء االفتعال ولتيسير عملية النّطق؛ َّ
ع حرفين متماثلين
 أبدلت الواو إلى تاء لتحقيق التّجانس ال ّ
ألن اجتما َ
يؤدي إلى شيءٍ من الثّقل على اللّسان.
تاء واحدة.
ساكنة
والمتحركة في ٍ
 ث ّم تدْغم الت ّاءين ال ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ق ،متّقى ،اتّقاء؛ إذ ّ
إن فاء افتعل ومصدرها
 هذا اإلبدال يحصل في مصدر افتعل ومشتقّاتها ،نحو :يتّقي ،مت ّ ٍ
واوا ت ُ ْب َد ُل تا ًء ،ث ّم تدْغم في تاء افتعل.
ومشتقّاتها إذا جاءت ً
الكلمة

الوزن

المجرد
ّ

أصل الفاء

أصل الصياغة

اإلبدال

اتّقى

افتعل

وقى (وقي)

واو

اوتقى

اتتقى

اإلدغام
اتّقى

يتّقي

يفتعل
ُم ْفت َ ِعل

وقى (وقي)

واو

يوتقي

يتتقي

وقى (وقي)

واو

وقى (وقي)

واو

ق
ُموت َ ٍ
ُموتَقَى

ق
ُمتت ٍ
ُمتتقَى

يتّقي
ق
ُمت َّ ٍ

وقى (وقي)

واو

اوتقاء

اتتقاء

ق
مت ّ ٍ
متّقى
اتّقاء

ُم ْفتَعَل
افتعال

ُمتّقَى
اتّقاء

 .2إذا كانت فاء { افتعل } زايًا (ز) أو داالً (د) أو ذاالً (ذ):
 أوالً :إذا كانت فاء { افتعل } زايًا (ز) :تبْدل تاء االفتعال داالً:
 مثال :ازدهرت الحياة االقتصاديّة في األردنّ؛ ألنّه ينعم باألمن والعدالة.
المجرد زهر.
 الفعل ازدهر جاء على وزن افتعل وأصله ازتهر جاءت فاء افتعل فيه زايًا بدليل
ّ
 نجد الوزن الصرفي لكلمة {ازدهر} هو افتعل فأصلها ازتهر وفي نطقه صعوبة.
صوتي بين ّ
الزاي و الدّال ؛ لصعوبة النّطق بين
 وألنّ فاء افتعل جاءت زايًا أبدلت تاء افتعل داال ً؛ لتحقيق التّقارب ال ّ
ّ
الزاي والتّاء.
 هذا اإلبدال يحصل في مصدر ازدهر ومشتقّاتها ،نحو :يزدهر ،مزد ِهر ،م ْزدهر ،ازدهار؛ إذ ّ
إن فاء افتعل
ومصدرها ومشتقّاتها إذا جاءت زايًا ت ُ ْب َد ُل تاء افتعل داال ً:
الكلمة

الوزن

المجرد
ّ

أصل الصياغة

اإلبدال

ازدهر

افتعل

زهر

ازتهر

ازدهر

يزدهر
م ْزد ِهر

يفتعل
ُم ْفت َ ِعل

زهر

يزتهر
ُم ْزت َ ِهر

يزدهر
ُم ْز َدهِر

م ْزدهر

ُم ْفت َ َعل
افتعال

زهر

ُم ْزت َ َهر

ُم ْز َدهَر

زهر

ازتهار

ازدهار

ازدهار

زهر

 ثانيًا :إذا كانت فاء { افتعل } داالً (د) :تبْدل تاء االفتعال داالً ،ث ّم تدغم الدّال في الدّال:
 مثال :قال عمر ـــ رضي هللا عنه ـــ " :البيّنة على من ادّعى ،واليمين على من أنكر".
المجرد دعا (دعو).
 الفعل ادّعى جاء على وزن افتعل وأصله ادْتعى جاءت فاء افتعل فيه داال ً بدليل
ّ
 نجد الوزن الصرفي لكلمة ادّعى افتعل فأصلها ادتعى وفي نطقه صعوبة.
المتحركة فأصبحتا
 وألنّ فاء افتعل جاءت داال ً أبدلت تاء افتعل داال ً ،ث ّم أدغمت الدّال األولى الساكنة مع الدّال الثّانية
ّ
وتيسيرا للنّطق.
ي بين الدّالين،
داال واحدة مشدّدة؛ تحقيقًا للتّجانس ال ّ
ً
صوت ّ
ّ
ّ
ّ
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 هذا اإلبدال يحصل في مصدر ادّعى ومشتقّاتها ،نحو :يدّعي ،مدّعٍ ،مدَّعى ،ادّعاء؛ إذ ّ
إن فاء افتعل ومصدرها
ومشتقّاتها إذا جاءت داال ً ت ُ ْب َد ُل تاء افتعل داال ً ،ث ّم تدْغم الدّال بالدّال.
الكلمة

الوزن

المجرد
ّ

أصل الصياغة

اإلبدال

اإلدغام

ادّعى

افتعل

ع َو)
دعا ( َد َ

ادتعى

اددعى

ادّعى

يدّعي

يفتعل
ُم ْفت َ ِعل

ع َو)
دعا ( َد َ

يدتعي

يددعي

يدّعي

ع َو)
دعا ( َد َ

مدتعٍ
ُمدتعى
ادتعاء

مددعٍ
ُمددعى
اددعاء

مدّعٍ
ُمدَّعى
ادّعاء

مدّعٍ
مدَّعى
ادّعاء

ُم ْفتَعَل
افتعال

ع َو)
دعا ( َد َ
ع َو)
دعا ( َد َ

 ثالثًا :إذا كانت فاء { افتعل } ذاالً (ذ) :تبْدل تاء االفتعال داالً ،ث ّم تدغم الذّال في الدّال:
س ْرنا ا ْلق ْرآن ِلل ِذّ ْك ِر فه ْل ِمن ُّم َّد ِك ٍر}
 مثال :قال تعالى{ :ولق ْد ي َّ
المجرد ذكر.
 اسم الفاعل مدّكر جاء على وزن م ْفت ِعل وأصله مذتكر جاءت فاء افتعل فيه ذاال ً بدليل
ّ
ّ
ونظرا لتقارب م ْخرجي الذّال
ي مع الذّال،

وألن فاء افتعل جاءت ذاال ً أبدلت تاء افتعل داال ً ؛ لتحقيق التّجانس ال ّ
ا
صوت ّ
المتحركة فأصبحتا داال ً مشدّدة.
والدّال أدغمت الذّال الساكنة في الدّال
ّ
 هذا اإلبدال يحصل في مصدر ادّكر ومشتقّاتها ،نحو يدّكر ،م َّد ِكر ،مدَّكر  ،ادّكار؛ إذ ّ
إن فاء افتعل ومصدرها
ومشتقّاتها إذا جاءت ذاال ً ت ُ ْب َد ُل تاء افتعل داال ،ث ّم تدْغم ال ّذال بالدّال.
الكلمة

الوزن

المجرد
ّ

أصل الصياغة

ادّكر

افتعل

ذكر

اذتكر

اإلبدال
ا ْذ َدكر

يدّكر

يفتعل
ُم ْفت َ ِعل

ذكر

يذتكر

ذكر

مذت ِكر

ي ْذ َدكر
م ْذ َد ِكر

ذكر

ُمذت َكر

ذكر

اذتكار

م َّد ِكر
مدّكر
ادّكار

ُم ْفت َ َعل
افتعال

ُم ْذ َد َكر
ا ْذدِكار

اإلدغام
ادّكر
يدّكر
ُم ّد ِكر
ُم ّد َكر
ادّكار

 .3إذا كانت فاء { افتعل } طاء (ط) أو صادًا (ص) أو ضادًا (ض):
طاء في ال ّ
 أوالً :إذا كانت فاء { افتعل } طاء (ط) :تبْدل تاء االفتعال طا ًء ،ث ّم تدغم ال ّ
طاء:
ي ،ا ّ
طرح التّشاؤم ،وأقب ْل على الحياة بتفاؤل وأم ٍل.
 مثال :يا بن َّ
 الفعل ا ّ
المجرد طرح.
طرح جاء على وزن افتعل وأصله اطترح جاءت فاء افتعل فيه طاء بدليل
ّ
صوتي مع ّ
الطاء األولى ث ّم أدغمت ال ّ
طاءان فأصبحتا طاء واحدة مشدّدة،
 أبدلت تاء افتعل طاء؛ لتحقيق التّجانس ال ّ
لكي يسهل النّطق بهما.
ّ
ّ
ّ
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 هذا اإلبدال يحصل في مصدر ّ
طرح ،ا ِ ّ
ط ِرح ،م َّ
طرح ،م َّ
اطرح ومشتقّاتها ،نحو :ي ّ
طراح؛ إذ ّ
إن فاء افتعل ومصدرها
طاء األولى مع ال ّ
ومشتقّاتها إذا جاءت طاء ت ُ ْب َد ُل تاء افتعل طاء وتدغم ال ّ
طاء الثانية:
الكلمة
ا ّ
طرح
ي ّ
طرح
م َّ
ط ِرح
م َّ
طرح
ا ِّ
طراح

الوزن
افتعل
يفتعل
ُم ْفت َ ِعل
ُم ْفتَعَل
افتعال

أصل الصياغة
اطترح
يطترح
طترح
ُم ِ
طترح
ُم َ
اطتراح

المجرد
ّ
طرح
طرح
طرح
طرح
طرح

اإلدغام
ّ
اطرح
ّ
يطرح
ُم َّ
ط ِرح
ُم َّ
ط َرح
ِّ
اط َراح

اإلبدال
اططرح
يططرح
ططرح
ُم ِ
ططرح
ُم َ
اططراح

 ثانيًا :إذا كانت فاء { افتعل } صادًا (ص) :تبْدل تاء االفتعال طا ًء:
َّ
سمين ،وال أصطاد عثراتك.
 مثال :قال زيدٌ :يا صديقي ،أنا أب ِيّن لك
الغث من ال ّ
المجرد صاد (صيد).
 الفعل اصطاد جاء على وزن افتعل وأصله اصتاد جاءت فاء افتعل فيه صادًا بدليل
ّ
صاد وتسهيل النّطق.
صوتي مع ال ّ
 أبدلت تاء افتعل طاء؛ لتحقيق االنسجام ال ّ
 هذا اإلبدال يحصل في مصدر اصطاد ومشتقّاتها ،نحو :يصطاد ،مصْطاد ،اصطياد؛ إذ ّ
إن فاء افتعل ومصدرها
ومشتقّاتها إذا جاءت صادًا ت ُ ْب َد ُل تاء افتعل طاء:
الكلمة
اصطاد
يصطاد
مصْطاد
اصطياد

الوزن
افتعل
يفتعل
ُم ْفت َعل
افتعال

المجرد
ّ
صاد (صيد)
صاد (صيد)
صاد (صيد)
صاد (صيد)

أصل الصياغة
اصتاد
يصتاد
مصتاد
اصتياد

اإلبدال
اصطاد
يصطاد
صطاد
ُم ْ
اصطياد

 ثالثًا :إذا كانت فاء { افتعل } ضادًا (ض) :تبْدل تاء االفتعال طا ًء:
 مثال :تأملت جمال ال ّ
ضطجع في ظ ِ ّل الشّجرة.
طبيعة وأنا م
ِ
 اسم الفاعل م ْ
المجرد ضجع.
ضط ِجع جاء على وزن م ْفت ِعل وأصله مضتجع جاءت فاء افتعل فيه ضادًا بدليل
ّ
صوتي مع الضّاد وتسهيل النّطق.
 أبدلت تاء افتعل طاء؛ لتحقيق االنسجام ال ّ
ضطج ْع ،اضطجاع؛ إذ ّ
ضط ِجع ،م ْ
 هذا اإلبدال يحصل في مصدر اضطجع ومشتقّاتها ،نحو :يضطجع ،م ْ
إن فاء افتعل
ومصدرها ومشتقّاتها إذا جاءت ضادًا ت ُ ْب َد ُل تاء افتعل طاء:
الكلمة
اضطجع
يضطجع
م ْ
ضط ِجع
م ْ
ضطج ْع
اضطجاع
ّ
ّ
ّ
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الوزن
افتعل
يفتعل
ُم ْفت َ ِعل
ُم ْفت َ َعل
افتعال

المجرد
ّ
ضجع
ضجع
ضجع
ضجع
ضجع

أصل الصياغة
اضتجع
يضتجع
ضتجع
ُم ِ
ُمضت َجع
اضتجاع

ّ
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1

تدريب

المجرد مما يأتي:
ي
ّ
هات الثّالث ّ
المجرد
ي
الكلمة
ّ
الثّالث ّ
وفق
اتّفاق
ْ
زها (زَ ه ََو)
المزدهي
اتّكال
تدريب

وكل

الكلمة
اصطالح

المجرد
ي
ّ
الثّالث ّ
صلح

ازداد

زاد (زَ يَ َد)

اضطرام

ضرم

2

صغ من األفعال اآلتية فعالً على وزن {افتعل} أو أحد مشتقاتها:
الكلمة
المجرد
ي
الكلمة
ّ
الثّالث ّ

تدريب

المجرد
ي
ّ
الثّالث ّ

وزن

اتّزن

زحم

ازدحم

ذخر

ادّخر

ضر
ّ

اضطر
ّ

3

وضّح اإلبدال في الكمات الّتي تحتها خ ٌّ
ط في ك ٍ ّل م ّما يأتي:
صا ِل احا َ
غي َْر الَّذِي ُكنَّا نَ ْع َم ُل أ َ َولَ ْم نُ َع ِ ّم ْر ُكم َّما َيت َ َذ َّك ُر فِي ِه َمن ت َ َذ َّك َر
 .1قال تعالىَ { :و ُه ْم يصْط ِرخون فِي َها َربَّنَا أ َ ْخ ِرجْ نَا نَ ْع َم ْل َ
ِير فَذُوقُوا فَ َما ِل َّ
ير }.
َو َجاء ُك ُم النَّذ ُ
لظا ِل ِمينَ ِمن نَّ ِ
ص ٍ
 يصْط ِرخون :أصلها يصترخون بدليل المجرد صرخ ،جاءت فاء افتعل صادًا فأبدلت تاء االفتعال طاء.
ص َ
اك َو َ
ساء ْال َعالَ ِمينَ }
{و ِإ ْذ قَالَ ِ
طفَ ِ
ّللاَ اصْطف ِ
ط َّه َر ِك َوا ْ
ت ْال َمالَئِ َكةُ يَا َم ْريَ ُم ِإ َّن ّ
اك َ
علَى نِ َ
 .2قال تعالى َ
اك :أصلها اصتفاك بدليل المجرد صفا (صفو) ،جاءت فاء افتعل صادًا فأبدلت تاء االفتعال طاء.
 اصْطف ِ
 .3قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم" :كلوا ّ
الزيت وا َّد ِهنوا به؛ فإنّه من شجر ٍة مباركةٍ"( .رواه التّرمذي)
 وا َّد ِهنوا :أصلها ادتهنوا بدليل المجرد دهن ،جاءت فاء افتعل داال ً فأبدلت تاء االفتعال داال ً ث ّم أدغمت مع الدّال
األخرى.
فليجلسْ ،
فإن ذهب عنه الغضب ،وإال فليضطجع".
 .4قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم" :إذا غضب أحدكم وهو قائ ٌم
ْ
 فليضطجع :أصلها فليضتجع بدليل المجرد ضجع ،جاءت فاء افتعل ضادًا فأبدلت تاء االفتعال طاء.
صاتي
 .5قال حافظ إبراهيمَ :ر َج ْعتُ لنفسي فاتَّهمت َح َ

َونا َديْتُ قومي فاحتسبْتُ حياتي

واوا فأبدلت فاء االفتعال تاء ث ّم أدغمت مع التّاء
 فاتَّهمت :أصلها فاوتهمت بدليل المجرد وهم ،جاءت فاء افتعل ً
األخرى.
تطورت وسائ ُ
سنوات العشر الماضية.
.6
تطو ارا مذهالا في ال ّ
ط االتّصاالت ُّ
َّ
واوا فأبدلت فاء االفتعال تاء ث ّم أدغمت مع
 االتّصاالت :أصلها االوتصاالت بدليل المجرد وصل ،جاءت فاء افتعل ً
التّاء األخرى.

ّ
ّ
ّ
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ّ

إعداد املعلم :حممد نبيل العمري 0790717045

20

المرء أن ي َّ
ط ِلع على ثقافات األمم األخرى وحضاراتها.
 .7على
ِ
ط ِلع :أصلها يطتلع بدليل المجرد طلع جاءت فاء افتعل طاء فأبدلت تاء االفتعال طاء ث ّم أدغمت مع ال ّ
 ي َّ
طاء األخرى.
 .8ارغبوا بأنفسكم عن المطامع فإنّها تصطاد ك ّل أحمق.
 تصطاد :أصلها تصتاد بدليل المجرد صاد (صيد) ،جاءت فاء افتعل صادًا فأبدلت تاء االفتعال طاء.
ُ
 .9قال أحمد شوقي :ال تُثْ ِبتُ
العين شيئاا ،أو تُحقّقه

إذا ت َحي ََّر فيها الدَّم ُع وا ْ
ضطربا

ا ْ
ضطربا :أصلها اضتربا بدليل المجرد ضرب ،جاءت فاء افتعل ضادًا فأبدلت تاء االفتعال طاء.
.11

الرشيد" :دا ِو جرحك ال يتّسع".
قال هارون ّ

واوا فأبدلت فاء االفتعال تاء ث ّم أدغمت مع التّاء
 يتّسع :أصلها يوتسع بدليل المجرد وسع ،جاءت فاء افتعل ً
األخرى.
.11

اصطبر على ما ينوبك تسع ْد في اآلخرة.
ْ

اصطبر :أصلها اصتبر بدليل المجرد صبر ،جاءت فاء افتعل صادًا فأبدلت تاء االفتعال طاء.

ْ
.12

سكانيّة الم ّ
الزراعيّة الّتي تعتمد التّكنولوجيا الحديثة تسهم في مواجهة ّ
سياسات ّ
ّ
طردة.
الزيادة ال ّ
إن ال ّ

طردة :أصلها المطتردة بدليل المجرد طرد ،جاءت فاء افتعل طاء فأبدلت تاء االفتعال طاء ث ّم أدغمت مع ال ّ
 الم ّ
طاء
األخرى.
.13

في قلبي متَّس ٌع لك ّل حدي ٍ
ث ينفع.

واوا فأبدلت فاء االفتعال تاء ث ّم أدغمت مع التّاء
 متَّس ٌع :أصلها موتسع بدليل المجرد وسع ،جاءت فاء افتعل ً
األخرى.
.14

قال ال ّ
ع
اصطبار وأ ّما أنّني َج ِز ٌ
شاعر :عندي
ٌ

يوم النّوى فَ ِل َوجْ ٍد كاد يَبريني
َ

اصطبار :أصلها اصتبار بدليل المجرد صبر ،جاءت فاء افتعل صادًا فأبدلت تاء االفتعال طاء.

ٌ
تدريب

4

الرأي ،وكلّما
ب
الكتاب فهو يسانِدُك ،وال يدّعي وال يزدهي ونِ ْع َم الجليس لك ،به يتّفق لسانك وقلبك إلى حسن ّ
اصطح ِ
َ
س ْكت َه تعلّق بكَ ْ ،
قاربتَ الكتاب اجتمع رأيُك ،وثاب حل ُمك ،وال يثقل ظلّك على غيركْ ،
ع ْنكَ .
س َكتَ َ
وإن جانَ ْبتَهُ َ
فإن أم َ
ت الّتي حصل فيها إبدالٌ ،ث ّم و ِ ّ
ضحْ واحدةً منها.
 .1ح ِ ّد ِد الكلما ِ
ب :أصلها اصتحب بدليل المجرد صحب ،جاءت فاء افتعل صادًا فأبدلت تاء االفتعال طاء.
 اصطح ِ
 يدّعي :أصلها يدتعي بدليل المجرد دعا (دعو) ،جاءت فاء افتعل داال ً فأبدلت تاء االفتعال داال ً ث ّم أدغمت مع الدّال
األخرى.
 يزدهي :أصلها يزتهي بدليل المجرد زها (زهو) ،جاءت فاء افتعل زايًا فأبدلت تاء االفتعال داال ً.
واوا فأبدلت فاء االفتعال تاء ث ّم أدغمت مع التّاء األخرى.
 يتّفق :أصلها يوتفق بدليل المجرد وفق ،جاءت فاء افتعل ً
ّ
ّ
ّ
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 .2أعرب ما تحته خ ٌّ
ط.
ساكنين ،والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
سكون ،و ُح ِ ّركَ بالكسر منعاا اللتقاء ال ّ
ب :فعل أمر مبني على ال ّ
 اصطح ِ
 الكتاب :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
تدريب

5

ما الّذي أبدل في ما تحته خ ٌّ
ط:
سوالا إِلَى بَنِي إِس َْرائِي َل أَنِّي قَ ْد ِجئْت ُ ُكم بِآيَ ٍة ِ ّمن َّر ِبّ ُك ْم أ َ ِنّي
{و َر ُ
 .1قال تعالىَ :
ون َ
فَيَ ُك ُ
ّللاِ
ّللاِ َوأُب ِْر ُ
ص َوأُحْ يِـي ْال َم ْوت َى بِإ ِ ْذ ِن ّ
طي اْرا بِإ ِ ْذ ِن ّ
ئ األ ْك َمهَ واألَب َْر َ

ين َك َه ْيئ َ ِة َّ
أ َ ْخلُ ُق لَ ُكم ِ ّمنَ ِ ّ
الطي ِْر فَأَنفُ ُ فِي ِه
الط ِ
َوأُنَ ِبّئ ُ ُكم بِ َما ت َأ ْ ُكلُونَ َو َما تد َِّخرون فِي بُيُوتِ ُك ْم

إِ َّن فِي َذلِكَ آليَةا لَّ ُك ْم إِن ُكنتُم ُّمؤْ ِمنِينَ }.
المجرد ذخر ،وأبدلت تاء تفتعل داال ً؛ لتقارب مخرجهما ،ث ّم أدغمت الذّال
 ت َ َّد ِخ ُرونَ  :جا َءت فاء تفتعل ذاالا بدليل
ّ
المتحركة ،فأصبحت داالا مشدّدة.
ساكنة في الدّال
ال ّ
ّ
المدن باألعالم بمناسب ِة مرور مئة عام على الثّورة العربيّة الكبرى.
 .2ازدانت شوارع
ِ
 ازدانت :تاء االفتعال ،أبدلت داالا.
 .3قال ال ّ
ليس فيه
شاعر :ك ّل َم ْن يدَّعي بما َ

االختبار
كذّبتْه شواهد
ِ

 يَدَّعي :تاء يفتعل أبدلت داالا ،وأدغمت مع الدّال األخرى فأصبحت داالا مشدّدة.
ب ،والعفَّ ِة ،سا َد بين النّاس.
َ .4م ْن كان مت َّ ِصفًا
بالعلم ،واألد ِ
ِ
صفاا :فاء مفتعل (الواو) أبدلت تاء ،وأدغمت مع التّاء األخرى فأصبحت تاء مشدّدة.
ُ مت َّ ِ
تدريب

6

وضّح اإلبدال في الكمات اآلتية( :اتّفاق ،اصطلى ،متّزن ،يضطرب ،اضطهاد).
واوا فأبدلت تاء االفتعال تا ًء ،ث ّم أدغمت مع التّاء
 .1اتّفاق :أصلها ْاوتِفاق بدليل المجرد وفق ،جاءت فاء افتعل ً
األخرى.
 .2اصطلى :أصلها اصتلى بدليل المجرد صلى (صلي) ،جاءت فاء افتعل صادًا فأبدلت تاء االفتعال طاء.
واوا فأبدلت فاء االفتعال تاء .ث ّم أدغمت مع التّاء
 .3متّزن :أصلها موتزن بدليل المجرد وزن ،جاءت فاء ُمفت ِعل ً
األخرى.
 .4يضطرب :أصلها يضترب بدليل المجرد ضرب ،جاءت فاء يفتعل ضادًا فأبدلت تاء االفتعال طاء.
 .5اضطهاد :أصلها اضتهاد بدليل المجرد ضهد ،جاءت فاء االفتعال ضادًا فأبدلت تاء االفتعال طاء.
ّ
ّ
ّ
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تدريب

7

ثم اعرضها أمام زمالئك.
صمِّمْ على جهاز احلاسوب خريطةَ مفاهيم حلاالت اإلبدالَّ ،
واو

إذا كانت فاء االفتعال

زاي

تبدل فاء االفتعال تاء ثمّ تدغم مع تاء االفتعال

تبدل تاء االفتعال دال

دال

تبدل تاء االفتعال دال ثمّ تدغم الدّال يف الدّال

ذال

تبدل تاء االفتعال دال ثمّ تدغم الذّال يف الدّال

طاء

تبدل تاء االفتعال طاءً ثمّ تدغم الطّاء يف الطّاء

صاد
ضاد

ّ
الوحدة الرابعة

تبدل تاء االفتعال طاءً

ّ ّ
أسلـــــــــــوب التعجـــــــــــــب

مطالعة ذاتيّة
ّ
ّ
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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ّ

التصغيـــــــــــر

الوحدة اخلامسة

 الت ّ
سياق.
صغير :صيغةٌ مخصوصةٌ تطرأ على بنية األسماء ال ُمعربة؛ للدّاللة على
معان تُفهم من ال ّ
ُ
ٍ

 أوالً :دالالت التّصغير:
 .1التّحقير وتقليل الشأن:
كيف تهجو
 مثال :قال الشّاعر :تعلّ ْم يا ش َُو ْي ِع ُر َ

أس شابا
َو َدعْكَ ِمنَ ال َخنا ّ
فالر ُ

ش َو ْي ِعر :جاءت مضمومة األول ومفتوحة الثّاني مع تسكين الياء ومن سياق الكالم يفهم ّ
ُ 
أن المعنى المقصود باالسم
ال ُمصغّر هو{ :التّحقير وتقليل ال ّ
شأن}.

 .2تقليل الحجم أو العدد:
سالة قبل تركي ِبها أو صيانتها.
ب ال ُمرفق مع الغ ّ
 مثال :أقرأ ُ ال ُكت َ ِيّ َ
ب :جاءت مضمومة األول ومفتوحة الثّاني مع تسكين الياء ومن سياق الكالم يفهم ّ
أن المعنى المقصود باالسم
 ال ُكت َ ِيّ َ
ال ُمصغّر هو{ :تقليل الحجم} بالمقارنة مع الكتاب.
صدقةُ نفعُها عظي ٌم ولو بِد َُري ِْه َمات.
 مثال :ال ّ
 د َُري ِْه َمات :جاءت مضمومة األول ومفتوحة الثّاني مع تسكين الياء ومن سياق الكالم يفهم ّ
أن المعنى المقصود باالسم
ال ُمصغّر هو{ :تقليل العدد} وهذه الدّاللة تأتي مع الجمع.

 .3تقريب المكان أو ّ
الزمان:
سمائِ ِه
 مثال :قال الحكم بن أبي ال ّ
صلت :عطفتْ حناياه د َُو ْينَ َ

ي
عطف األ َ ِهلَّ ِة
ب وال ِق ِ
َ
والحواج ِ
ِ
س ّ

 د َُو ْينَ  :جاءت مضمومة األول ومفتوحة الثّاني مع تسكين الياء ومن سياق الكالم يفهم ّ
أن المعنى المقصود باالسم
سماء وهو ظرف.
ال ُمصغّر هو{ :تقريب المكان} أي قرب مكان ال ّ
المتفرجون بُعَ ْي َد المباراة بانتظام.
 مثال :غادر
ّ
 بُ َع ْي َد :جاءت مضمومة األول ومفتوحة الثّاني مع تسكين الياء ومن سياق الكالم يفهم ّ
أن المعنى المقصود باالسم
ال ُمصغّر هو{ :تقريب ّ
الزمان} أي بعد المباراة ،وهو ظرف.

 .4التَّحبّــــــــــــــب:
صغار ،فعن أنس بن مالك ـــ رضي هللا عنه ـــ قال :كان
الرسو ُل صلى هللا عليه وسلّم عطوفًا على ال ّ
 مثال :كانَ ّ
ع َميْر".
ي ـــ صلى هللا عليه وسلّم ـــ يأتينا فيقو ُل ألخٍ لي ،وكان
صغيرا" :يا أبا ُ
ً
النّب ّ
ع َميْر :جاءت مضمومة األول ومفتوحة الثّاني مع تسكين الياء ومن سياق الكالم يفهم ّ
أن المعنى المقصود باالسم
ُ 
ال ُمصغّر هو{ :التّحبّب}.
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تدريب

1

صغير في ما تحته خ ٌّ
ما المعنى الّذي أفادَه الت ّ
ط في ك ٍ ّل م ّما يأتي:
ُ
ش ْركَ لَ ُ
ان ال ْبنِ ِه َو ُه َو يَ ِع ُ
ظهُ يَا بُنَي ال ت ُ ْش ِر ْك بِاَّللِ ِإن ال ِ ّ
 .1قال تعالىَ { :و ِإ ْذ قَا َل لُ ْق َم ُ
ع ِظي ٌم}
ظ ْل ٌم َ
ص ْلبَكَ  ،فإ ِ ْن
ي وعا ًء ش ًَّرا ِم ْن
بطنَ ،ح ْسبُكَ يا ابْنَ آ َد َم لُقَ ْي َماتٌ يُ ِق ْمنَ ُ
ٍ
 .2قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلّمَ " :ما مأل َ آ َد ِم ٌّ
فثلث َ
ث شرابٌ  ،وثُلُ ٌ
طعا ٌم ،وثُلُ ٌ
ٌ
(صحيح ابن حبّان)
س".
كانَ ال بُد
ث نَفَ ٌ
(سورة لقمان ،اآلية )13

انتشاره في الغابة.
ي من إطفاء الحريق قُ َب ْي َل
ِ
 .3تم ّكن رجا ُل الدّفاع المدن ّ
ُ
جهاز المناعة من ُكريّات الدّم البيضاء والحمراء.
 .4يتألّف
العالم أنه متواض ٌع ،أما العُ َويْل ُم فتطغى عليه سمةُ
استكبار الجاه ِل.
 .5من سمات
ِ
ِ
الكلمة ال ُمصغّرة
معنى التّصغير

1

2

3

4

5

بُنَي
التّحبّب

لُقَ ْي َماتٌ

قُبَ ْي َل

ُكريّات

تقليل العدد

تقريب ّ
الزمان

تقليل الحجم

العُ َويْل ُم
التّحقير وتقليل الشأن

ّ
ُّ
ً
 ثانيا :تصغري االسم الثالثي:

ي على { فُعَ ْيل }:
 يُ َ
صغَّ ُر االسم الثّالث ّ
 خطوات التّصغير على {فُــــــعَـــــ ْيـــــــل}:
ض ّم الحرف األول  +فتح الحرف الثاني  +إضافة ياء ساكنة بعد الحرف الثاني (ياء التّصغير).
س َعيْد".
س ْع ُد  ،فقد َه َلكَ ُ
 مثال :جاء في المثل" :ا ْن ُج َ
ي ،جاء مضموم األول ومفتوح الثّاني ث ّم
سعَيْد :جاءت على صيغة فُعَيْل بعد تصغير االسم َ
ُ 
س ْعد وهو اسم ثالث ّ
إضافة ياء ساكنة بعد الحرف الثاني.
َ جبَلُ :جبَيْل

 ذئب :ذُ َؤيْب

دبُ :دبَيْب
ّ 

 قُ ْفل :قُفَيْل

 نَهر :نُ َهيْر

 قَ َمر :قُ َميْر

 شهرُ :
ش َهيْر

س َهيْم
سهمُ :
َ 

 بحر :بُ َحيْر

 بدر :بُ َديْر

 االسم الثّالثي المؤنّث غير المختوم بتاء التّأنيث تلحقه التّاء عند التّصغير:
ف
ف ِم ْن ِع ْرفانِه العَي ُْن ت َ ْذ ِر ُ
ِيار من ُهنَ ْي َدة َ ت َ ْع ِر ُ
 مثال :قال الحطيئة :أ َ َرس َْم د ٍ
ف *** بِأ َ ْسقُ َ
ُ هنَ ْيدَة :مصغّر االسم هند الذي لم تلحقه تاء التأنيث ،جاء مضموم األول ومفتوح الثّاني مع إضافة ياء ساكنة بعد
الحرف الثاني أي على وزن فُعَيْل وأ ُ ِل ِحقَت بآخره تاء التأنيث.
 هندُ :هنَ ْي َدة

 شمسُ :
سة
ش َم ْي َ

عيَ ْينَة
 عينُ :

ع ْي َدة
 دعدُ :د َ

سة
 نفس :نُفَ ْي َ

 أذن :أ ُ َذ ْينَة

ضة
 أرض :أ ُ َر ْي َ

سة
 فَ َرس :فُ َر ْي َ
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حرف ألف فإنّه ير ُّد (حرف األلف) إلى أصله (واو  ،ياء) عند التّصغير:
 االسم الثّالثي الّذي ثانيه
ُ
 مثال :قالت األ ّم لطفلتها :ما أجم َل الت ُّ َو ْي َج الّذي يعلو رأسك ،يا صغيرتي !
تو َج ،ث ّم نض ّم الحرف
 ت ُ َويْج :مصغّر االسم تاج ثانيه ألف ،عند التّصغير نر ّد األلف إلى أصلها الواوي؛ ألنّه من َ
األول ونفتح الحرف الثاني مع إضافة ياء ساكنة بعد الحرف الثاني (ياء التّصغير).
 تاج :ت ُ َويْج

 ناب :نُيَيْب

 غارُ :
غ َويْر

 باب :بُ َويْب

 دار :د َُوي َْرة

 نار :نُ َوي َْرة

 جارُ :ج َويْر

 إذا كان االسم ثنائيًّا (مكون من حرفين) نر ُّد إليه الحرف الثّالث المحذوف (واو  ،ياء) عند التّصغير:
ُ
 مثال :أُخَيّ ،
سفر تح ّل به في قلوب النّاس.
إن المعاملة الحسنة
جواز ٍ
ي :مصغّر االسم أخ وهو اسم ثالثي محذوف الالم أصله أخو؛ ّ
ألن المثنى أخوان ،عند التّصغير نر ّد الحرف
 أ ُ َخ َّ
المحذوف إليه فأصبح أ ُ َخيْو ث ّم نقلب الواو إلى ياء ،وندغمها مع ياء التّصغير.
ي
 دمُ :د َم ّ

ي
 ابن :بُنَ ّ

ي
 أب :أُبَ ّ

 يَد :يُ َدية

س َمي
 اسمُ :

 ابنة :بُنَيّة

 أخت :أُخَية

 أخ :أُخَي

قلبان يا ًء ،ويدغمان مع ياء التّصغير:
 إذا انتهى االسم الثّالثي بحرف {األلف أو الواو} فإنَّهما يُ ِ
 مثال :قال ال ّ
صي ِة العصا
شاعر :جرى
نزار َك َم َع ّد لل ّ
ٌ
سدى *** كما جرت على العُ َ
صيَّة :مصغّر االسم العصا الذي ينتهي بألف ،وعند تصغيره نقلب األلف إلى ياء ،ونقوم بإدغامها مع ياء
 العُ َ
التّصغير.
ي :مصغّر االسم دلو الذي ينتهي بواو ،وعند تصغيره نقلب الواو إلى ياء ،ونقوم بإدغامها مع ياء التّصغير.
ُ دلَ ّ
ي
 فتى :فُت َ ّ

ي
 حلوُ :حلَ ّ

 قطا :قُ َ
ي
ط ّ

صية
 عصاُ :
ع َ

 ندى :نُ َدية

 خطوةُ :خ َ
طية

صية
 حصوةُ :ح َ

ي
 دلوُ :دلَ ّ

 إذا انتهى االسم الثّالثي بحرف الياء فإنَّه يدغم مع ياء التّصغير:
ُ 
ي الذي ينتهي بياء ،وعند تصغيره نقوم بإدغامها مع ياء التّصغير.
ي :مصغّر االسم َظ ْب ٌ
ظبَ ّ
ي
ْيُ :ه َد ّ
َ هد ٌ

ّ
ّ
ّ
النبيل يف اللغة العربية

ي
يُ :ر َم ّ
َ ر ْم ٌ

ي
يُ :
َ 
س َع ّ
س ْع ٌ

ّ
إعداد املعلم :حممد نبيل العمري 0790717045

26

صغَّ ُر الحروف الثّالثةُ منه على (فُـــ َعـــ ْيـــل) ،ث َّم ت ُ َر ُّد إليه ّ
الزوائد:
 يُصغَّ ُر
ي :ت ُ َ
َ
تصغير الثّالث ّ
 كل اسم ثالثي مختوم بألف ونون:
 مثال :قال الخليل بن أحمد الفارهيديْ :
سلَ ْي َمان أنّي عنكَ في سع ٍة
أبلغ ُ

غير أنّي لستُ ذا ما ٍل
وفي غنًى َ

س ْل َمان الذي ِزيد على حروفه ألف ونون ،وعند تصغيره نر ّد األلف والنون إليه بعد تصغيره
سلَ ْي َمان :مصغّر االسم َ
ُ 
على {فُعَيْل}.
سلَ ْي َمان
 سلمانُ :

ع َمي َْران
 عمرانُ :

عث َ ْي َمان
 عثمانُ :

 نعمان :نُ َع ْي َمان

ع َ
ط ْيشَان
 عطشانُ :

 حمدانُ :ح َم ْي َدان

 كل اسم ثالثي مختوم بألف التأنيث (الممدودة):
إن من ال ّ
 مثالّ " :
ويبحر ".
شعر مس ًكا
اء قلبكَ
س َو ْي َد ِ
وعنبرا ،يسافر إلى ُ
ُ
ً
س َو ْيدَاء :مصغّر االسم سوداء الذي ِزيد على حروفه ألف التأنيث الممدودة ،وعند تصغيره نر ّد األلف إليه بعد
ُ 
تصغيره على {فُعَيْل}.
َ ح ْم َراءُ :ح َمي َْراء

ع َر ْي َجاء
َ 
ع ْرجاءُ :

ص َحي َْراء
َ 
صحْ راءُ :

ساء
َ خ ْن َ
ساءُ :خنَ ْي َ

 كَحْ الءُ :ك َحيْالء

َ ز ْرقاءُ :ز َريْقاء

 كل اسم ثالثي مختوم بألف التأنيث (المقصورة):
سلَيْمى
ي :أحبُّ
األرض ت َ ْس ُكنُها ُ
َ
 مثال :قال أبو النّصر األسد ّ

َوإِ ْن كان ْ
دوب
توارثُها ال ُج ُ
َت َ

سلمى الذي ِزيد على حروفه ألف التأنيث الممدودة ،وعند تصغيره نر ّد األلف إليه بعد
سلَيْمى :مصغّر االسم َ
ُ 
تصغيره على {فُعَيْل}.
ض ْيلَى
 فُضلى :فُ َ

 نُ ْع َمى :نُعَ ْي َمى

سلَ ْي َمى
 سلمىُ :

سعَ ْي َدى
 سعدىُ :

ج

 كل اسم ثالثي مختوم بتاء التأنيث:
 مثالُ " :
(ز َهي َْرة ُ بغداد) :أو ُل مجلّة عربيّة صدرت في العراق في  25من آذار سنة 1905م." .
ُ ز َهي َْرة :مصغّر االسم َز ْه َرة المختوم بتاء التأنيث ،وعند تصغيره نر ّد التاء إليه بعد تصغيره على {فُعَيْل}.
 جبهةُ :جبَ ْي َهة

 غرفةُ :
غ َر ْيفَة

 شجرةُ :
ش َجي َْرة

ض ْي َبة
 هضبةُ :ه َ

 لعبة :لُ َع ْي َبة

 ثمرة :ث ُ َمي َْرة
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تدريب

2

صغّر األسماء اآلتية مع الضّبط التّام:
االسم

مصغَّ ُره

االسم

سهْل
َ

س َهيْل
ُ

فتى

مصغَّ ُره
ي
فُت َ ّ

رغد

ُر َ
غ ْي َدة
ث ُ َويْب

راحة

ُر َو ْي َحة

عمران

ع َمي َْران
ُ

ثوب

تدريب

االسم

مصغَّ ُره

االسم
قِ ّ
ط

مصغَّ ُره
قُ َ
طيْط

نُ َجيْالء

نجالء

ُو َر ْي َدة

نجوى

نُ َجيّا

وردة

3

ما ُم َكبَّر األسماء اآلتية؟
االسم
فُ َديَّا

ُم َكبَّره
َفدْوى

نُعَيْمان

نُ ْعمان

د َُوي َْرة

ارة
دار أو َد َ

تدريب

االسم
بُ َل ْيدَة

ُم َكبَّره
بَ ْل َدة

ال ُجبَ ْي َهة

ُج َز ْيء

ُج ْزء

ك َُريَّة

االسم

ُم َكبَّره
ْال َج ْب َهة
ُك َرة

4

استخرج األسماء ال ُمصغَّرة في ك ٍ ّل م ّما يأتي ،ث ّم اذكر مكبّر ك ٍ ّل منها:
 .1قال تعالى على لسان لقمان:
ور}.
{ يَا بُنَي أَقِ ِم الصالة َ َوأْ ُم ْر بِ ْال َم ْع ُر ِ
ع ِن ْال ُمن َك ِر َوا ْ
صابَكَ ِإن َذلِكَ ِم ْن َ
صبِ ْر َ
وف َوا ْنهَ َ
علَى َما أ َ َ
ع ْز ِم األ ُ ُم ِ
الرأس لم ْ
يكن *** لي ْبلُغَــــــــــه حتّى يَكل ويَ ْعمال
 .2قال
أوس بن حجر :فُ َويْقَ ُجبَ ْي ٍل ِ
شامخِ ّ
ُ
ُ
عثمان،
مر ،وأصدقُهم حيا ًء
 .3قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم" :أرح ُم أ ُ ّمتي بأ ّمتي أبو بكر ،وأشدُّهم في أمر هللا ُ
ع ُ
ي ُ
بن كعب".
وأقرؤهم لكتاب هللا أ ُ َب ُّ
ُ
علماء اللُّغة ،فقال:
ي أبا عبيدة َ أح َد
 .4امتدح
ِ
إسحاق الموصل ُّ
فإن ال ِع ْل َم عن َد أبي عبي َدةْ
ّ

ع َليْكَ أبا عبيدة َ فاص َ
طنِ ْعه
َ
ي :أَبُنَيتي ال تَجْ زَ ِعـــــي *** ك ُّل
األنام إلى ذهابْ
ِ
 .5قال أبو فراس الحمدان ّ

ُ
ْ
 .6قال األعشى :و ِ ّد ْ
عا أيُّها الرج ُل
وهل
ب مرت َح ٌل ***
تطيق ودا ً
ع هريرة َ إن الر ْك َ
ي:
ي يمدح حكيم بن المسيّب القُ َ
شي ِْر ّ
 .7قال القحيف العقيل ّ
ض َي ْ
شي ٍْر
علَي َبنُو قُ َ
ت َ
إذا َر ِ

لَ َع ْم ُر هللا أ ْع َج َبنِي ِرضاها

ي.
الرحالة المشهورين ابن ُج َبي ٍْر فقد نق َل
صورا دقيقةً للمجتمعا ِ
ارت َ َح َل إليها في القرن ال ّ
ت التي ْ
ِ .8منَ ّ
ً
سادس الهجر ّ
ّ
ّ
ّ
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المثال
1
2
3
4

االسم ال ُمصغَّر
ي
بُ َن َّ
ق
فُ َو ْي َ

االسم ال ُم َكبَّر

المثال

ابن

5

االسم ال ُمصغَّر
بُ َنيَّتي

ابنة

فَ ْوق

6

ُه َر ْي َرةَ

ِه ِ ّرة

ُجبَ ْي ٍل
ي
أُبَ ُّ

َجبَل
أب

7

القحيف
شي ٍْر
قُ َ

القَحْ ف
قشر

عبَ ْيدةَ
ُ

ع ْب َدة
َ

8

ُجبَي ٍْر

جبر

االسم ال ُم َكبَّر

ّ

ً
 ثالثا :تصغري االسم الرباعي:

 خطوات التّصغير على {فُـــ َعـــ ْيـــ ِعـــل}:

 .1ض ّم الحرف األول.
 .3إضافة ياء ساكنة بعد الحرف الثاني (ياء التّصغير).

 .2فتح الحرف الثاني.
 .4كسر الحرف الّذي بعد الياء.

الرباعي على { فُــعَــ ْيــ ِعــل }:
 يُ َ
صغَّ ُر االسم ّ
ق يا حكيم
 مثال :قال المتنبي في كافور :أخذتُ ب َمد ِْح ِه فرأيتُ لَ ْه ًوا *** مقالي لأل ُ َحي ِْم ِ
 أ ُ َحي ِْمق :مصغّر االسم الرباعي أحمق وجاء االسم ال ُمصغّر على وزن فُعَ ْي ِعل ،وذلك بضم األول وفتح الثّاني وإضافة
ياء النّسب وكسر ما بعدها.
 جعفرُ :ج َع ْي ِفر

 منزلُ :منَي ِْزل

 دفترُ :دفَ ْيتِر

ص ْي ِعد
 مصعدُ :م َ

 مقعدُ :مقَ ْي ِعد

ِ مبردُ :م َبي ِْرد

ُ هد ُهدُ :ه َد ْي ِهد

 مكتبُ :م َك ْيتِب

 ملعبُ :ملَ ْي ِعب

 مثقبُ :مث َ ْي ِقب

ُ ز ْخ ُرفُ :ز َخي ِْرف

 أمجد :أ ُ َمي ِْجد

 أحمد :أ ُ َحي ِْمد

 بُ ْلبُل :بُلَ ْيبِل

 أَحْ َمق :أ ُ َحي ِْمق

واوا:
الرباعي ألفًا فإنّه يقلب ً
 إذا كان الحرف الثّاني من االسم ّ
ساء العالمينَ  :مريَ ُم بِنتُ ِعمران ،وخديجةُ بِنتُ ُخ َو ْي ِلد ،وفاطمةُ
 مثال :قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّمَ " :خي ُْر نِ ِ
(صحيح ابن حبّان)
بنتُ مح ّمد صلى هللا عليه وسلّم ،وآسيةُ امرأة فرعون".
ُ خ َو ْي ِلد :مصغّر االسم الرباعي خالد} وجاء االسم ال ُمصغّر على وزن فُعَ ْي ِعل ،وذلك بضم األول وفتح الثّاني وإضافة
ياء النّسب وكسر ما بعدها.
 خالدُ :خ َو ْي ِلد

 فاتن :فُ َو ْيتِن

سن :أ ُ َو ْي ِسن
 آ ِ

 قَائِم :قُ َو ْيئِم

آمن :أ ُ َوي ِْمن
ِ 

ْضل
 فاضل :فُ َوي ِ

ْض

قاض :قُ َوي ٍ
ٍ

ص َو ْينِع
 صانعُ :

ّ
ّ
ّ
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واوا فإنّهما يقلبان يا ًء ،ويدغمان مع ياء التّصغير:
الرباعي ألفًا أو ً
 إذا كان الحرف الثالث من االسم ّ
غزَ يِّ ٌل فقد َ
يضرب لمن ال يصبرُ " :
طالً".
 مثال :جاء في المثل الّذي
ُ
ُ 
غزَ ِيّل :مصغّر االسم الرباعي غزال الّذي ثالثه ألف ،وجاء االسم ال ُمصغّر على وزن فُعَ ْي ِعل ،وذلك بضم األول وفتح
الثّاني وإضافة ياء النّسب وقلب األلف إلى ياء وإدغامها مع ياء التّصغير.
ع َج ِيّز).
 مثال :كلمة ( ُ
ع َج ِيّز :مصغّر االسم الرباعي عجوز الّذي ثالثه واو ،وجاء االسم ال ُمصغّر على وزن فُعَ ْي ِعل ،وذلك بضم األول
ُ 
وفتح الثّاني وإضافة ياء النّسب وقلب الواو إلى ياء وإدغامها مع ياء التّصغير.
 كتابُ :كتَيِّب

 إزار :أُزَ يِّر

صلَيِّح
 صالحُ :

س َريِّج
 سراجُ :

 مطارُ :م َ
ط ِيّر

 مقالُ :مقَ ِيّل

ص ِيّن
ِ حصانُ :ح َ

ُ مرادُ :م َر ِيّد

ش ِيّد
 رشادُ :ر َ

ع َج ِيّز
 عجوزُ :

 حنونُ :حنَيِّن

الرباعي يا ًء فإنّه يدغم مع ياء التّصغير:
 إذا كان الحرف الثالث من االسم ّ
ي.
 مثالُ :كث َ ِيّر َ
عزة من شعراء الغزل العذر ّ
ُ كث َ ِيّر :مصغّر االسم الرباعي كَثير الّذي ثالثه ياء وجاء االسم ال ُمصغّر على وزن فُ َع ْي ِعل ،وذلك بضم األول وفتح
الثّاني وإضافة ياء النّسب وإدغامها مع الياء األصليّة.
 نبيل :نُبَ ِيّل

 قليل :قُلَ ِيّل

 كثير:

ُ رقيةُ :رقَية

 حليمةُ :حلَيِّمة

 طويلُ :
ط َو ِيّل

 جميلُ :ج َميِّل

سعَيِّد
 سعيدُ :

ُكث َ ِيّر

 كريمُ :ك َريِّم
 نديم :نُ َديِّم

صغَّ ُر الحروف األربعة منه على (فُــعَــ ْيــ ِعــل) ،ث َّم ت ُ َر ُّد إليه ّ
الزوائد:
 يُصغَّ ُر
الرباعي :ت ُ َ
تصغير ّ
َ
 كل اسم رباعي مختوم بألف ممدودة:
األرض فوائد بيئيّة.
ساء
ِ
 مثالِ :ل ُخنَ ْي ِف َ
ساء :مصغّر االسم الرباعي ُخ ْنفُساء الّذي ُختِ َم بألف ممدودة وجاء االسم ال ُمصغّر على وزن فُعَ ْي ِعل ،وذلك
ُ خنَ ْي ِف َ
بضم األول وفتح الثّاني وإضافة ياء النّسب وكسر ما بعدها وإعادة األلف الممدودة.
صاء
 قرفصاء :قُ َر ْي ِف َ

ّ
ّ
ّ
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 أربعاء :أ ُ َر ْيبِعَاء

ساء
 خنفساءُ :خنَ ْي ِف َ

ّ
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 كل اسم رباعي مختوم تاء مربوطة:
 مثال :تقع القُنَي ِْطرة األردنية في لواء الجيزة وتشتهر ّ
بالزراعة البعليّة.
 القُنَي ِْط َرة :مصغّر االسم الرباعي القَ ْن َ
ط َرة الّذي ختم بتاء التأنيث ّ
الزائدة ،وجاء االسم ال ُمصغّر على وزن فُعَ ْي ِعل،
وذلك بضم األول وفتح الثّاني وإضافة ياء النّسب وكسر ما بعدها وإعادة تاء التأنيث.
 قنطرة :قُنَي ِْط َرة

 محبرةُ :م َح ْي ِب َرة

 ملعقةُ :ملَ ْي ِعقَة

عنَ ْيتِ َرة
 عنترةُ :

سي ِْط َرة
 مسطرةُ :م َ

س ْي ِو َرة
 أسورة :أ ُ َ

 مكتبةُ :م َك ْيتِبَة

 حنظلةُ :حنَي ِْظلَة

 كل اسم رباعي مختوم بألف ونون:
ي.
 مثال :في متحف
مصر ُ
َ
ي يم ِث ّل العه َد الفرعون ّ
ص َو ْي ِل َجان ذهب ٌّ
ص َو ْي ِل َجان :مصغّر االسم الرباعي صولجان الّذي ختم بألف ونون ،وجاء االسم ال ُمصغّر على وزن فُعَ ْي ِعل ،وذلك
ُ 
بضم األول وفتح الثّاني وإضافة ياء النّسب وكسر ما بعدها وإعادة األلف والنون.
 أقحوان :أُقَي ِْح َوان

 مؤمنانُ :م َؤي ِْمنَان

ع ْي ِف َران
 زعفرانُ :ز َ

 ثعبان :ثُعَ ْيبَان

 مهرجانُ :م َهي ِْر َجان

تدريب

5

صغّر األسماء اآلتية مع الضّبط التّام:
االسم

مصغَّ ُره

االسم

مصغَّ ُره

االسم

مصغَّ ُره

عَجول
َخ ْندَق

ع َجيِّل
ُ
ُخنَ ْيدِق

محْ بَرة

ُم َح ْيبِ َرة

ب
ِ
صاح ٌ

ص َوي ِْحب
ُ

َ
غدير

ُ
غ َديِّر

َز ْعفَران

ع ْي ِف َران
ُز َ

ِكتاب

ُكتَيِّب

تدريب

6

استخرج األسماء ال ُمصغَّرة في ك ٍ ّل م ّما يأتي:
ب َي ِر ُد مع صاحبه ،ال سن له وال ُ
سع".
شهرة ،وال إفضال وال تو ُّ
قدر ُك َو ْي ِت ٍ
 .1قال أبو حيّان التّوحي ّد في كات ٍ
ب" :وما ُ
ي :قُ َب ِيّـلــةٌ ال َي ْغــــــــــــد ُِرونَ ِبذِمـــــــ ٍة
ي الحرث ّ
 .2قال النّجا ِش ّ
 .3قال جرير:

سفَاه ِة َرأْ ِي ِه
َورجا األ ُ ِ
خيط ُل من َ
ع ْنـــوة ً
ع ِل ْمتُمَ ،
قُدْنا ُخزَ ْي َمةَ ،قَ ْد َ

***

وال يَ ْ
اس حبّةَ خ َْر َد ِل
ظلِمونَ الن َ

ْ
ـــــــــــن َوأَبٌ لَهُ ِليُناال
َما لَم يَ ُك
س األ َ ْغالال
ُمار ُ
وشَتا ال ُه َذي ُل ي ِ

عقَي ِْربَاء.
ب تحم ُل على ظهرها ُ
 .4عجبتُ من عقر ٍ
ّ
ّ
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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ي:
 .5قال
ُ
الكاتب عماد الدّين األصبهان ّ
أسا َل دمعيْ ،
وألــــــــــــوى

رهن ِبحُبّ ِ ُ
غزَ ِيّــــــــــــــ ْ
ٌ
ـل
س ِيّـــــــــــــــــل
عنّي بِخَــ ٍ ّد أ ُ َ

فرمانـــــــــــــي
مازَ حْ تُـــــه َ

س ْه ِم َ
ط ْرفٍ ُك َح ِيّــــــــــــــل
بِ َ

ّار قلبــــــــــــــي
في هذه الد ِ

الرقم
1

االسم ال ُمصغَّر
ب
ُك َو ْيتِ ٍ

2

قُبَ ِيّلةٌ

3

خيط ُل
األ ُ ِ
ُخزَ ْي َمةَ

االسم ال ُمصغَّر
عقَي ِْربَاء
ُ

الرقم
4

ُ
غزَ يِّ ْ
ــل
س ِيّـــل
أُ َ

5

ُك َح ِيّل

ال ُه َذ ْي ُل

ً

 رابعا :تصغري االسم اخلماسي:
الخماسي الّذي رابعه حرف علّة (ألف ،واو ،ياء) على { فُعَ ْي ِعيل } :فيقلب حرف العلة ياء:
صغَّ ُر االسم
 يُ َ
ّ
الر َمي ِْمين من قرى محافظة البلقاء ،تمتاز بشالّالتها وكثرة أشجارها.
 مثالُّ :
الر َمي ِْمين :مصغّر االسم الخماسي ر ّمان الّذي رابعه حرف علّة ألف ،وجاء االسم ال ُمصغّر على وزن فُعَ ْي ِعيل ،وذلك
ُّ 
بقلب ألفه إلى ياء.
ص ْي ِفير عن المدائن.
عبَ ْي َد هللا بن أبي ُ
عزَ ل الحجا ُج ُ
 مثالَ :
ع َ
ص ْي ِفير :مصغّر االسم الخماسي {صفور الّذي رابعه حرف علّة واو ،وجاء االسم ال ُمصغّر على وزن فُعَ ْي ِعيل،
ُ 
ع َ
وذلك بقلب الواو إلى ياء.
خاص بدال من المناديل الورقيّة بسبب الحساسيّة.
ش ْي ِكير
 مثال :يستخدم الطفل بُ َ
ّ
ش ْي ِكير :مصغّر االسم الخماسي بشكير الّذي رابعه حرف علّة (ياء ،وجاء االسم ال ُمصغّر على وزن فُعَ ْي ِعيل ،وذلك
 بُ َ
بإبقاء الياء على حالها.
ص ْيبِيح
 مصباحُ :م َ

 محراثُ :م َحي ِْريث

ع َمي ِْمير
 ع ّمارُ :

س ْي ِعيد
 مسعودُ :م َ

ْصير
 صرصورُ :
ص َري ِ

ْصير
 منصورُ :منَي ِ

س ْي ِكين
 مسكينُ :م َ

عفَي ِْريت
ِ عفريتُ :

 قنديل :قُنَ ْيدِيل

واوا عند التّصغير:
 إذا كان ثانيه ألفًا ت ُ ُ
قلب ً
ُ
متطو ٍر.
ب
 مثال :استعانَ
ي بِ ُح َو ْي ِسي ٍ
ِّ
الباحث اإلحصائ ّ
سيب :مصغّر االسم الخماسي حاسوب الّذي ثانيه ألف وجاء االسم ال ُمصغّر على وزن فُعَ ْي ِعيل ،وذلك بقلب
ُ ح َو ْي ِ
األلف إلى واو.
 ناسوخ :نُ َو ْي ِسيخ

س َوي ِْطير
 ساطورُ :

ّ
ّ
ّ
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واوا عند التّصغير:
 إذا كان ثانيه ياء منقلبة عن واو ت ُ َر ُّد ً
 مثال :اتّخذتُ ُم َوي ِقيتًا دقيقًا ين ِبّ ُهني كل صباح.
ُ م َو ْي ِقيت :مصغّر االسم الخماسي ميقات الّذي ثانيه ياء منقلبة عن واو بدليل وقت ،وجاء االسم ال ُمصغّر على وزن
الرابعة إلى ياء.
فُعَ ْي ِعيل ،فتر ّد الياء إلى واو ،وتقلب األلف ّ
 ميراثُ :م َوي ِْريث

 ميزانُ :م َوي ِْزين

ِ ميالدُ :م َو ْي ِليْد

 ميعادُ :م َو ْي ِعيد

ًّ
ً
ّ
ً
 خامسا :تصغري االسم املركب تركيبا إضافيا:
صغَّ ُر صدره فقط وذلك {حسب قواعد التّصغير} ويُ ْذ َك ُر ع ُجزه دون تصغير:
 االسم المركّب تركيبًا إضافيًّا يُ َ
ص ْي ِفير عن المدائن.
عبَ ْي َد هللا بن أبي ُ
عزَ ل الحجا ُج ُ
 مثالَ :
ع َ
عبَيْد هللا :مصغّر االسم المر ّكب تركيبًا إضافيًّا {عبد هللا} فنصغّر صدر االسم حسب قواعد التّصغير في األسماء
ُ 
والرباعيّة ،والخماسيّة} ونذكر ع ُجز االسم (المضاف إليه) دون تصغير.
{الثالثيّةّ ،
ع َم ِيّد الدّين
 عماد الدّينُ :

 نور الدّين :نُ َويْر الدّين

صلَيِّح الدّين
 صالح الدّينُ :

 تاج الدّين :ت ُ َويْج الدّين

سيَيْف الدّولة
 سيف الدّولةُ :

ْصر الدين
 ناصر الدين :نُ َوي ِ

7

تدريب

صغّر األسماء اآلتية مع الضّبط التّام:
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االسم

مصغَّ ُره

االسم

مصغَّ ُره

ميراث

ُم َوي ِْريث

بدر الدّين

بُ َديْر الدّين

ناقوس

نُ َو ْي ِقيس

ِمنشار

ُمنَ ْي ِشير

ِمفتاح

ُمفَ ْيتِيح

َمخروط

ُم َخي ِْريط

منديل

ُمنَ ْيدِيل

جمال الدّين

ُج َم ِيّل الدّين

8

ما ُم َكبَّر األسماء اآلتية؟
االسم ال ُمصغَّر

ُم َكبَّ ُره

االسم ال ُمصغَّر

ُم َكبَّ ُره

ُم َزي ِْريب
نُ َوي ِْطير

مزراب

األرقم
د َُوي َْرة
ِ
ْف الدَّول ِة
ُ
س َيي ُ

دار األرقم

ّ
ّ
ّ
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ً

 سادسا :تصغري اجلمع:
صغَّ ُر على لفظه( :أفعلِ ،ف ْعلَة ،أفعلة ،أفعال):
 جمع ال ِقلَّة يُ َ
رار أو الردى
ص ْي َحابي الفَ ُ
ي :وقا َل أ ُ َ
 مثال :قال أبو فراس الحمدان ّ

أمران ،أحال ُهما ُم ُّر
فَقُ ْلتُ ُه َما
ِ

ص ْي َحاب :مصغّر االسم أصحاب وهو مجموع جم َع قِلَّة فنصغّره على لفظه وال يُنظر إلى مفرده.
 أُ َ
 أبواب :أُبَ ْيبَاب
 أقفال :أ ُ َق ْي َفال

 أنهر :أُنَي ِهر
 أنفس :أُنَ ْي ِفس

ِ غ ْل َمةُ :
غلَ ْي َمة
شي َخةُ :
شيَ ْيخَة
ِ 

 أرغفة :أ ُ َر ْي ِغفة
عي ِْم َدة
 أعمدة :أ ُ َ

صغَّ ُر مفرده:
 جمع الكثرة يُ َ
 إذا كان مذك ًّرا عاقالً ُج ِم َع َج ْم َع مذكَر سال ًما:
شعراء و ُ
المجالس األدبيّةُ ُكتابًا َو ُ
ش َو ْيعِرينَ .
 مثال :تجمع
ُ
ص ِغّ َر ُم ْف َر ُدهُ (شاعر :ش َُو ْي ِعر)؛ ثم ُج ِم َع
 ش َُو ْي ِعرينَ  :مصغّر االسم {شُعراء} وهو من جموع الكثرة ،فعند تصغيره ُ
َج ْم َع مذكر سال ًما؛ ألنّه عاقل.
 رجالُ :ر َج ْيلُون

ُ كتّابُ :ك َو ْيتِبُون

ع َو ْي ِل ُمون
 علماءُ :

ث سال ًما:
 إذا كان ُمؤنَّثًا أو غير عاقل ُج ِم َع َج ْم َع مؤنَّ ٍ
سفَ ِرنا بين ُجبَيْال ٍ
وثغور ،ووقفنا عند أهل القُرى لل ِقرى.
ت وسهو ٍل وأقني ٍة
ٍ
 مثالِ :س ْرنا في َ
ص ِغّ َر ُم ْف َر ُدهُ ( َجبَلُ :جبَيْل)؛ و ُج ِم َع جََ ْم َع مؤنّث
ُ جبَيْال ٍ
ت :مصغّر االسم ِجبال وهو من جموع الكثرة ،فعند تصغيره ُ
سال ًما؛ ألنّه غير عاقل.
 دراهم :د َُر ْي ِه َمات.

يرات.
 دنانيرُ :دنَ ْينِ َ

ِ جفانُ :جفَ ْينَات.

س َو ْي ِف َرات.
سوافرُ :
َ 

 الثواني :ث ُ َويِّنَات

 معالمُ :معَ ْي ِل َمات

 منازلُ :منَي ِْزالت

 رواسبُ :ر َو ْي ِسبات

صغَّ ُر مفردُهما ،ث َّم تُر ُّد إليهما عالمة الجمع:
س
المان يُ َ
َ ج ْمعَا ال ُمذكَّر وال ُمؤنَّث ال َّ
ِ
 مثال :ت َرعى المجلّةُ المدرسيةُ ال ُك َو ْيتِ ِبينَ النّاشئين من ّ
ي.
الطلب ِة والمجتمعِ المحل ّ
 الك َُو ْيتِبِينَ  :مصغّر االسم {الكاتِبِينَ } وهو جمع مذكر سال ًما ،فيصغّر مفرده {كاتب :ك َُو ْيتِب} وت ُ َر ُّد إليه عالمة الجمع.
ي:
 مثال :قال أيمن اللّبد ّ
ت كال ْم
س َو ْيعَا ِ
إن في قلبي ُ
ْ
الفراق
يا مالكي هَدني عصر
ُربما حان ْ
اللّقا ْء
س َو ْي َعا ِ
ت ِ
َت ُ
س َو ْيعَة} وت ُ َر ُّد إليه عالمة الجمع.
س َو ْيعَات :مصغّر االسم {ساعات} وهو جمع مؤنث سال ًما ،فيصغّر مفرده {ساعةُ :
ُ 
ّ
ّ
ّ
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تدريب

صغّر الجموع اآلتية مع الضّبط التّام:
مصغَّ ُره
سي ِْطر
أُ َ

االسم
ُخبَراء

ُخ َب ِيّ ُرون ُ /خ َب ِيّ ِرين

ُر َويْكبون ُ /ر َويْكبين

ِص ْبيَة

صبَية
ُ

ُجفَ ْينَات
أُ َ
ط ْي ِع َمة

أغصان

أُ َ
غيْصان

ورق

ُو َر ْيقَات

االسم
أسطر
ُركبانٌ
َج َفنات
أ َ ْط ِع َمة

تدريب

مصغَّ ُره

10

صغَّ َر األسماء اآلتية ،ث ّم اجْ َم ْعها بِصيغَ ِة الجمعِ المناسب ِة لك ٍ ّل منها:
ها ِ
ت ُم َ
االسم
مصغَّ ُره

نَ ْخلَة

ِرجْ ل

نُ َخيْالت

ُر َجيْالت

تدريب

ريف
َظ ٌ
ظ َريِّفون ُ /
ُ
ظ َر ِيّفين

س
كَأ ْ ٌ
ُك َؤيْسات

نا ِق ٌد
نُ َو ْي ِقدون  /نُ َو ْي ِقدين

11

استخرج األسماء المصغّرة في ما يأتي ،ث ّم اذكر مكبّرها:
صبحِ ِم ْرداة ً َ
 .1قال عمرو ُ
طحونا
بن كلثوم :قَ َر ْينَا ُكم فَعا َجلَنا ِقرا ُكم *** قُبَ ْي َل ال ُّ
عرض في مت َحف ع ّمانَ أُبَي ٌ
ي يعود إلى العصور القديمة.
ُ .2
ْريق خزف ٌّ
أحياء عمانَ .
ي من
ِ
 .3أ ُّم أ ُ َذ ْينَةَ ح ٌّ
المثال

1

2

صغّر
االسم ال ُم َ

قُبَ ْي َل

أُبَي ٌ
ْريق

3
أ ُ َذ ْينَةَ

مكبّره

قبل

إبريق

أذن

تدريب

12

ص اآلتي ث ّم أجب ع ّما يليه:
اقرأ النّ ّ
ي يخاطب عب َد الملك:
قال ّ
الراعي النُّمير ّ
عراكَ ولم تكـــــــ ْن
قالـــت ُخلي َدة ُ ما َ
أ ُخ َليــــــــــــــ َد ّ
أباك
إن ِ
ضاف وسا َدهُ
َ
يميـــن بــــــرة
إ ِنّي حل ْفــــــــتُ على
ٍ
ما ْ
ب وافِــــــدًا
إن أتيــــتُ أبا ُخب ْيـــــ ٍ
ويمـــــر
ع
وال أتيـــــتُ نُ َجيْـــــدة َ بنَ ُ
ٍ

ّ
ّ
ّ
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الرقا ِد على ال ّ
ســؤوال
قَ ْبــــــــــ َل ّ
شؤون َ
ـــــــــان باتا جنبـــــــةً و َدخيــــــــال
هم
ِ
اليوم الخليفــــــــــةَ قيـــــال
أكـــــذب
ال
ُ
َ
يو ًما أريــ ُد بِبَ ْي َعتــــــــي تبديــــــــــــــال
أبغي الهــــــدى فيزيدنــــــي تضليــــال
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 .1استخرج مثاال ً على ك ٍ ّل م ّما يأتي:
ب.
ي ُ ،خبَ ْي ٍ
ي مذكّر :نُ َميْر ّ
أ .اسم مصغّر ثالث ّ
ي مؤنّث :نُ َج ْي َدة.
ب .اسم مصغّر ثالث ّ
ي مؤنّث تأنيثًا حقيقيًّاُ :خلَ ْي َدة {خلدة}.
ج .اسم مصغّر ثالث ّ
ْمر.
يُ :
ع َوي ٍ
د .اسم مصغَّ ٌر رباع ّ
سابقة.
 .2ب ِيّن داللة التّصغير في األبيات ال ّ
ي  ،أ ُخلَيْد ُ ،خلَ ْي َدة  :التّحبّب.
 نُ َميْر ّ

ويمر :التحقير وتقليل الشأن.
ب  ،نُ َجيْدة َ بنَ ُ
ُ خبَ ْي ٍ
ع ٍ

 .3صغّر ما تحته خ ّ
ط مع الضّبط التّام.
المخطوط تحته
مصغّره

الشّؤون

ســؤوال
َ

ُ
ش َؤيْنات

س َؤيِّل
ُ

أباك
ِ
أُبَي ِّك

جنبةً

برة
َّ

ُجنَ ْيبَة

ب َُري َْرة

ضاف وسا َدهُ ه َّمان.
 .4أعرب الجملة اآلتية ِمنَ البيت الثّاني:
َ
ي على الفتح ّ
الظاهر على آخره.
 ضاف :فعل
ٍ
ماض مبن ّ
 وسا َدهُ :مفعول به مقدّم منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
جر مضاف إليه.
ي في مح ّل ّ
 الهاء :ضمير متّصل مبن ّ
 ه ّمان :فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه األلف؛ ألنّه مثنى.
تصغيرا مع أنّ ثالثها ياء ساكنة قبلها حرفان.
 .5لماذا ال تُع ُّد كلمة (دَخيالً)
ً
ي {فُ َعيْل}؛ فالحرف األول غير مضموم ،والحرف الثّاني غير مفتوح.
 ألنّها لم تأ ِ
ت على صيغة تصغير االسم الثّالث ّ

ّ
ّ
ّ
النبيل يف اللغة العربية

ّ
إعداد املعلم :حممد نبيل العمري 0790717045

36

ّ
الوحدة السادسة

اإلضافــــــــــة

 اإلضافة :نسبةٌ بين اسمين ،يُس َّمى األو ُل منهما مضافًا ،والثّاني مضافًا إليه.
تتكون اإلضافة من ُركنين:

ّ
 المضاف :هو اسم نُسب إلى اسم بعده ويعرب بحسب موقعه في الجملة.
الجر دائ ًما.
 المضاف إليه :اسم يأتي بعد المضاف ويوضّحه ،وحكمه
ّ

 تُح َذف من المضاف :أل التّعريف  ،والتّنوين ،ونون التّثنية أو

الجمع.

نب ْ
ي األقاوي ُل
أ ُ ْذ ْ
وإن َ
كثرتْ ف َّ

الوشاة فل ْم
 مثال :قال كعب بن زهير :ال تأخذنّي بأقوال ُ
 في الكمتين {أقوا ِل الوشاةِ} نجدهما اسمين ،وضّح الثّاني {الوشاة} معنى األول {أقول} ،فكلمة {أقوا ٍل} في األصل
ومنونة ولكن عند قولنا {أقوا ِل الوشاةِ} أصبحت دالّة على أقوا ٍل بعينها ،وحذف تنوينها.
نكرة
ّ
 في هذه الحالة تكون الكلمة األولى مضافًا والثّانية مضافًا إليه ،وصارت الكلمتان معًا تدالّ ِن على مدلول واحد.
 مثال :م ّما تعنيه المواطنةُ الحقَّةُ ْ
بإخالص.
أن يقو َم المواطنُ بواجباته
ٍ
 في {بواجباته} فقد جاء المضاف اسم نكرة {واجبات} والمضاف إليه ضمير {الهاء}.
 إذا اتّصل الضّمير باالسم اتّصاالً
جر مضاف إليه.
مباشرا فإنّه يكون مبنيًّا في مح ّل ّ
ً
ص َطب ْر}
ارتَق ْب ُه ْم َوا ْ
 مثال :قال تعالى{ :إنَّا ُم ْرسلُو النَّاقَة فتْنَة لَّ ُه ْم فَ ْ

(سورة القمر ،اآلية )27

 في { ُمرسلو النّاقة} نجد المضاف جمع مذكر سالم {مرسلون} والمضاف إليه اسم {الناقة}.
ُ حذفت نون المضاف عن اإلضافة {مرسلو}.
ب}
ب َوت َ ْب ( )1ما أ َ ْغنَى َ
ع ْنهُ مالُهُ وما َك َ
س َ
 مثال :قال تعالى{ :تَبَّتْ يَدَا أبي لَ َه ٍ

(سورة المسد ،اآليتان )2-1

 في {يدا أبي} نجد المضاف مثنّى {يدان} والمضاف إليه اسم {أبي}.
ُ حذفت نون المضاف في المثنّى عن اإلضافة {يدا}.
 مثال :مشيت على شاطئ البحر( .حذف التنوين من كلمة شاطئ).
 مثال :أغلقت مصراعي الباب( .حذف النون من كلمة مصراعين {مثنى}).
 مثال :جاء معلمو المدرسة( .حذف النون من كلمة معلمون {جمع مذكر سالم}).

ّ
ّ
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1

اجعل ك ّل كلمة من الكلمات اآلتية مضافا أو مضافا إليه في جملة مفيدة:
ُ
صنبور الماء بإحكام بعد استخدامه.
أغلق
 الماء:
َ
الم واألمن واألمان.
سالم :األردن
أرض ال ّ
ُ
 ال ّ
س ِ
 المدرسة :قام ّ
الطالب بأعمال النّظافة لمرافق المدرس ِة.

تدريب

 المشروعان :أت َّم ّ
الطالب مشروعا التّخرج.
سلَّ َم َّ
الطائِرة.
الركاب ُ
ص َع َد ُّ
 طائرةَ :

2

والمضاف إليه في ما يأتي:
المضاف
عيّن
َ
َ
ار َوأُد ِْخ َل ْال َجنَّةَ فَقَ ْد فَازَ َوما
 .1قال تعالىُ { :ك ُّل نَ ْف ٍس َذآئِقَةُ ْال َم ْو ِ
ور ُك ْم يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة فَ َمن ُزحْ ِز َح َ
ع ِن النَّ ِ
ت َوإِنَّ َما ت ُ َوفَّ ْونَ أ ُ ُج َ
ور}
ْال َحيَاة ُ ال ُّد ْنيَا إِالَّ َمت َا ُ
ع ْالغُ ُر ِ

(سورة آل عمران ،اآلية )185

صغ ََر ْي ِه :قَ ْلبِ ِه و ِلسانِه.
 .2المر ُء بِأ َ ْ
 .3قال المتنبّي :على قَد ِْر أه ِل ال َع ْز ِم تأتي العزائ ُم

***

وتأتي على قَد ِْر ال ِك َر ِام المكار ُم

نحو هدفِك.
 .4ال تبا ِل بحا ِسديك،
ِ
وامض َ
 .5قال مؤيّد الدّين ُّ
ذخر
ي :أخاكَ أخاكَ فهو أ َج ُّل ٍ
الطغرائ ّ

إذا نابتكَ نائبــــــــةُ َّ
مـــــــــــان
الز
ِ

***

شل :القليل)
ش ِل.
 .6قال البارودي :في لُ َّج ِة
(الو َ
الو َ
ِ
َ
البحر ما يُغني عن َ
المثال

1

2

3

المضاف

المضاف إليه

ك ّل

نفس
ٍ

ذائقة

الموت

أجور

الضمير (كم)

هدف

يوم

القيامة

مؤيّد

الدّين

متاع

الغرور

أخا

الضمير (الكاف)

ي
أصغر ْ

الضمير (الهاء)

أج ُّل

ذخر
ٍ

قلب

الضمير (الهاء)

نائبة

ّ
الزمان

لسان

الضمير (الهاء)

قدْر

أهل

أهل

العزم

قدْر

ال ِكرام

ّ
ّ
ّ
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4

5

6

المضاف

المضاف إليه

حاسدي

الضمير (الكاف)

نحو

هدف
الضمير (الكاف)

لُ َّجة
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 صور املضاف إليه وما يالزمهما من األمساء:
 للمضاف إليه صورتان ،هما:
 .1مضاف إليه مفرد :ويكون:
أ .اسما ظاهرا:
 مثال :قال ال ّ
سيؤوب يو ًما
مسافر
شاعر :وك ُّل
ُ
ٍ

سالمةَ واإليابا
إذا ُر ِزقَ ال ّ

ظاهرا {مسافر}.
 جاء المضاف إليه اس ًما مفردًا ،حيث جاء اس ًما
ً

ب .ضميرا:
ّ
األردن ال ُمبدعينَ .
الر ّزاز وهاشم غرايبة كالهما من أدباء
 مثال:
األديبان مؤنس ّ
ِ
ضميرا {هما} في {كالهما}.
 جاء المضاف إليه اس ًما مفردًا ،حيث جاء
ً

 .2مضاف إليه جملة :ويكون بعد{ :حيث  ،إذ  ،إذا}:
ُ
للاُ أ َ ْعلَ ُم َحي ُ
سالَتَهُ
ي ُر ُ
للاِ ّ
س ُل ّ
ْث َيجْ َع ُل ِر َ
 مثال :قال تعالىَ :
{و ِإ َذا َجاءتْ ُه ْم آ َيةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْ ِمنَ َحتَّى نُؤْ ت َى ِمثْ َل َما أوتِ َ
شدِي ٌد ِب َما َكانُواْ َي ْم ُك ُرونَ }
ع َذابٌ َ
ُص ُ
َار ِعن َد ّ
صغ ٌ
للاِ َو َ
سي ِ
َ
يب الَّذِينَ أَجْ َر ُمواْ َ
 جاء المضاف إليه جملة{ :يَجْ َعلُ} ولم يأت مفردًا.
ويختص باإلضافة إلى الجمل.
ي
ّ
 جاء المضاف إليه جملة بعد المضاف (حيث) وهو ظرف مبن ّ

كـــــال ـ كلــــتا
عبّر عنهما بلفظ واحد.
 اسمان يضافان إلى اسم مفرد (اسم ظاهر أو ضمير) دال على اثنين أو اثنتين ُ
 يعربان إعراب المثنى (الرفع باأللف والنصب والجر بالياء)؛ إن أضيفا إلى ضمير.
 يعربان إعراب االسم المقصور (الحركة المقدرة)؛ إن أضيفا إلى اسم ظاهر.
 يجوز في خبرهما أن يُثنى مراعاة لمعناهما أو أن يُفرد مراعاة للفظيهما وهو األفصح.
عي ِْن في مشيتهما)
 مثال (جاء كالهما مسر ً
مسر َ
عا في مشيته) ( /جاء كالهما ِ
 كالهما :فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف؛ ألنه ملحق بالمثنى وهو مضاف.
جر مضاف إليه.
 هما :ضمير متّصل مبني في محل ّ
 مثال :قال تعالىِ { :ك ْلت َا ْال َجنَّتَي ِْن آت ْ
ش ْيئًا َوفَ َّج ْرنَا ِخاللَ ُه َما نَ َه ًرا} (سورة الكهف ،اآلية )33
َت أ ُ ُكلَ َها َولَ ْم ت َْظ ِل ْم ِم ْنهُ َ
ض ّمة المقدرة على آخره (األلف) منع من ظهورها الت ّعذّر وهو مضاف.
 كلتا :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
جره الياء ألنه مثنى.
 الجنّتين :مضاف إليه مجرور وعالمة ّ
ّ
ّ
ّ
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 مثال( :سلّمت على كلتيهما)
جره الياء؛ ألنه ملحق بالمثنى وهو مضاف.
 كلتيهما :اسم مجرور وعالمة ّ
جر مضاف إليه.
 هما :ضمير متّصل مبني في محل ّ

قبــل ـ بعــد
 ظرفان منصوبان يدالن على الزمان والمكان يلزمان اإلضافة غالبا إلى االسم المفرد.
ب.
 مثال :وصلتُكَ قب َل المغي ِ
 قب َل :ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة ّ
الظاهرة على آخره وهو مضاف.
جره الكسرة ّ
الظاهرة على آخره.
 المغيب :مضاف إليه مجرور وعالمة ّ
علَى ُ
للاُ َب ْع َد َم ْو ِت َها فَأ َ َماتَهُ ّ
ى يُحْ يِـي هَـ َ ِذ ِه ّ
ِي خَا ِو َيةٌ َ
 مثال :قال تعالى{ :أ َ ْو َكالَّذِي َم َّر َ
للاُ
ع ُرو ِش َها قَا َل أَنَّ َ
علَى قَ ْر َي ٍة َوه َ
ع ٍام}
ض يَ ْو ٍم قَا َل بَل لَّبِثْتَ ِمئَةَ َ
ِمئَةَ َ
ع ٍام ث ُ َّم بَعَثَهُ قَا َل َك ْم لَبِثْتَ قَا َل لَبِثْتُ يَ ْو ًما أ َ ْو بَ ْع َ
 بَ ْع َد :ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة ّ
الظاهرة على آخره وهو مضاف.
جره الكسرة ّ
الظاهرة على آخره .وهو مضاف.
َ موتها :مضاف إليه مجرور وعالمة ّ
 الهاء :ضمير متّصل مبني في محل جر مضاف إليه.

الجر (من):
يجر الظرفان بحرف
ّ
 قد ّ
 مثال :جئتك من قب ِل األمر ومن بعدِه.
جره الكسرة ّ
الظاهرة على آخره وهو مضاف.
 قبل :اسم مجرور بمن وعالمة ّ
جره الكسرة ّ
الظاهرة على آخره.
 األمر :مضاف إليه مجرور وعالمة ّ
جره الكسرة ّ
الظاهرة على آخره وهو مضاف.
 بعده :اسم مجرور بمن وعالمة ّ
 الهاء :ضمير متّصل مبني في محل جر مضاف إليه.

 قد ينقطع الظرفان عن اإلضافة ويبنيان على ال ّ
سياق:
ض ّم في محل نصب أو جر حسب ال ّ
 مثال :قال تعالىِ { :في ِبضْعِ ِسنِينَ ِ َّلِلِ األ َ ْم ُر ِمن قَ ْب ُل َو ِمن َب ْع ُد َو َي ْو َم ِئ ٍذ َي ْف َر ُح ْال ُمؤْ ِمنُونَ }
ض ّم ّ
جر بحرف الجر.
 قب ُل :ظرف زمان مبني على ال ّ
الظاهر على آخره في محل ّ
ض ّم ّ
جر بحرف الجر.
 بع ُد :ظرف زمان مبني على ال ّ
الظاهر على آخره في محل ّ
ّ
ّ
ّ
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أي (الشّرطيّة)
ّ
 تضاف إلى المعارف والنكرات وإلى االسم الظاهر( :المفرد والمثنى والجمع).
مبني.
 اسم معرب وليس
ّ
إنسان ت ُ ْك ِر ْم يُ ْك ِر ْمكَ .
ي
ٍ
 مثال :أ ّ
أي :اسم شرط مفعول به مقدّم موجوبًا منصوب وعالمة نصبه الفتحة ّ
الظاهرة على آخره وهو مضاف.

ّ
سابق أضيفت إلى اسم ظاهر.
 نلحظ أنّ {أي} في المثال ال ّ

 مثالّ :
يضر غيره ينقلب وباالً عليه.
ي نفعٍ يلتم ْسهُ المر ُء
ُّ
إن أ َّ
إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة ّ
أي :اسم شرط اسم ّ
الظاهرة على آخره وهو مضاف.

ّ
 نفع :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة ّ
الظاهرة على آخره.
ٍ
ْ
ينشط عقلك.
الرياضيّ ِة تمار ْسها
ب ّ
ي األلعا ِ
 مثال :أ ُّ
ض ّمة ّ
الظاهرة على آخره وهو مضاف.

أي :اسم شرط مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
ّ
 األلعاب :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة ّ
الظاهرة على آخره.

أي (االستفهاميّة)
ّ
 تضاف إلى المعارف والنكرات وإلى االسم ال ّظاهر (المفرد والمثنى والجمع).
مبني.
 اسم معرب وليس
ّ
ق أ ًخا ال تلمـــــه ***
 مثال :قال النَّابغة :ولستُ بمستبـــــــ ٍ

على شع ٍ
ب
الرجا ِل المهذَّ ُ
ي ّ
ث أ ُّ

 نلحظ أنّ {أي} االستفهاميّة أضيفت إلى اسم ظاهر.
ي حكم ٍة تعجبك في هذه الحياة ؟
 مثال :أ ُّ
ض ّمة ّ
الظاهرة على آخره وهو مضاف.

أي :اسم استفهام مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
ّ
 حكم ٍة :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة ّ
الظاهرة على آخره.
ي التّجارب أفدتَ منها ؟
 مثال :أ ُّ
ض ّمة ّ
الظاهرة على آخره وهو مضاف.

أي :اسم استفهام مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
ّ
 التجارب :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة ّ
الظاهرة على آخره.
ّ
ّ
ّ
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َمـــــ َع
 ظرف ّ
للزمان والمكان ،معرب منصوب.
 تتحدّد داللته من المضاف إليه.
 يضاف إلى المعارف والنكرات ويالزم اإلضافة إلى االسم المفرد( :المفرد والمثنى والجمع).
 ال يُضاف إلى الجملة.
 مثال :قال تعالىِ { :إ َّن َم َع ْالعُس ِْر يُس ًْرا} (سورة الشرح ،اآلية )6
الزمان والمكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة ّ
َ م َع :ظرف د ّل على ّ
الظاهرة على آخره وهو مضاف.
جره الكسرة ّ
الظاهرة على آخره.
 العُ ْ
سر :مضاف إليه مجرور وعالمة ّ
 مثال :التّواض ُع َم َع القدرة كر ُم نفس.
الزمان والمكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة ّ
َ م َع :ظرف د ّل على ّ
الظاهرة على آخره وهو مضاف.
جره الكسرة الظاهرة على آخره.
 القدرة :مضاف إليه مجرور وعالمة ّ

ْ
ُ
حيــث
إذ ـ إذا ـ
 تختص بإضافتها إلى الجمل فقـــــــــــــــــــط.

ُ

 ( حيث ):
ماض أم مضارع.
 تضاف إلى الجملة االسميّة والجملة الفعليّة المصدرة بفعل
ٍ
مبني على ال ّ
مختص باإلضافة إلى الجمل.
ض ّم،
 هو ظرف مكان
ّ
ّ
ُ
للاُ أ َ ْعلَ ُم َحي ُ
سالَتَهُ
ي ُر ُ
للاِ ّ
س ُل ّ
ْث َيجْ َع ُل ِر َ
 مثال :قال تعالىَ :
{و ِإ َذا َجاءتْ ُه ْم آ َيةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْ ِمنَ َحتَّى نُؤْ ت َى ِمثْ َل َما أوتِ َ
شدِي ٌد ِب َما َكانُواْ َي ْم ُك ُرونَ }
ع َذابٌ َ
ُص ُ
َار ِعن َد ّ
صغ ٌ
للاِ َو َ
سي ِ
َ
يب الَّذِينَ أَجْ َر ُمواْ َ
 جاء المضاف إليه جملة{ :يَجْ عَ ُل} ولم يأت مفردا.
ويختص باإلضافة إلى الجمل.
ي
ّ
 جاء المضاف إليه جملة بعد المضاف (حيث) وهو ظرف مبن ّ
ُ
حيث أهل الفضل جالسون.
أجلس
 مثال:
ُ
ض ّم ّ
ُ
الظاهر على آخره في محل نصب ،وهو مضاف.

ي على ال ّ
حيث :ظرف مكان مبن ّ
ض ّمة ّ
الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
 أه ُل :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
جره الكسرة ّ
الظاهرة على آخره.
 الفضل :مضاف إليه جرور وعالمة ّ
 جالسون :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو؛ ألنه جمع مذكر سالم.
ّ
ّ
ّ
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 ( إذا ):
ماض أم مضارع( .متضمن معنى الشرط غالبا).
 تضاف إلى الجملة الفعلية المصدرة بفعل
ٍ
مبني للداللة على المستقبل.
 هو ظرف زمان
ّ
س َجى(})2
{وال ُّ
ض َحى (َ )1و ْاللَّي ِل ِإ َذا َ
 مثال :قال تعالىَ :

(سورة الضّحى ،اآليتان )2-1

مبني للداللة على المستقبل.
ظرف
 جاء المضاف إليه في اآلية جملة (سجى) ،والمضاف في اآلية هو ال ّظرف {إذا} وهو
ٌ
ّ

 مثال :إذا نزل البالء بصاحبي دافعت عنه بناجذي وبمخملي.
سكون في محل نصب ،وهو مضاف.
 إذا :ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على ال ّ
ماض مبني على الفتح ّ
الظاهر على آخره.
 نزل :فعل
ٍ
ض ّمة ّ
الظاهرة على آخره.
 البال ُء :فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
جر مضاف إليه.
والجملة الفعلية في محل ّ

 ( إذ ):
ماض.
 تضاف إلى الجملة االسميّة والجملة الفعليّة المصدرة بفعل
ٍ
سكون ،يد ّل على ّ
الزمان الماضي.
زمان
 هو ظرف
مبني على ال ّ
ٍ
ّ
ط َل ال َم َ
 مثالِ :جئْتُ ِإ ْذ َه َ
ط ُر.
المطر) ،والمضاف هو الظرف ْ
سكون ،و يد ّل
{إذ} وهو
 جاء المضاف إليه جملة (هطل
ي على ال ّ
ٌ
ُ
ظرف زما ٍن مبن ّ
على ّ
الزمان الماضي.
 إذ :ظرف لما مضى من ّ
سكون في محل نصب ،وهو مضاف.
الزمان مبني على ال ّ
ي على الفتح ّ
الظاهر على آخره.
 هطل :فعل
ٍ
ماض مبن ّ
المطر :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضّمة ّ
الظاهرة على آخره.

ُ
جر مضاف إليه.
والجملة الفعليّة في محل ّ
النقاش محتد ٌم.
 مثال :وصلتُ إ ْذ
ُ
 إذ :ظرف لما مضى من ّ
سكون في محل نصب ،وهو مضاف.
الزمان مبني على ال ّ
ض ّمة ّ
الظاهرة على آخره.
 النقاش :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
ض ّمة ّ
الظاهرة على آخره.
 محتد ٌم :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
جر مضاف إليه.
والجملة االسمية في محل ّ
ّ
ّ
ّ
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3

تدريب

صورة الّتي جاء عليها المضاف إليه في ك ٍ ّل م ّما يأتي:
المضاف
عيّن
والمضاف إليه ،ث َّم بيّن ال ّ
َ
َ
{ربَّنَا الَ ت ُ ِز ْ
اب} (سورة آل عمران  ،اآلية)8
غ قُلُو َبنَا َب ْع َد ِإ ْذ َه َد ْيتَنَا َوهَبْ لَنَا ِمن لَّ ُدنكَ َرحْ َمةً ِإنَّكَ أَنتَ ْال َو َّه ُ
 .1قال تعالىَ :
ُ
ُ
حيث تهبُّ ريا ُح المعرك ِة الخال َدة.
نهر اليرموك
تشتاق نفسي
.2
ِ
للجلوس على ِ
 .3قال ال ّ
ْ
شاعرْ :
ُ
صبْحٍ بع َده أفُ ُق
وهل
ق ***
يكون ل ُ
فهل يزو ُل ِحدا ُد اللّي ِل عن أُفُ ٍ
األشجار يانعةٌ على ضفَّت َي النّهر.
.4
ُ
فوق.
 .5فاطمةُ وأم ُل كلتاهما استحقّتا جائزة الت ّ ُّ
ث بارزة ً *** فال تظنَّ َّن َّ
أن اللَّ َ
يث يبتس ُم
نيوب اللّي ِ
 .6قال المتنبّي :إذا رأيتَ
َ
العزة ُ والكرامةُ
ُ
تسير معهم ّ
حيث حلّوا.
 .7الهاشميّون
ُ
 .8قال إيليّا أبو ماضي :يا أخي ال ت َِم ْل بوجهكَ ع ِنّي *** ما أنا فحمةٌ وال أنتَ فرق ْد
ُ
ُ
 .9قال ُ
ب
صحبُني
يسافر علمـــــي
ي:
حيث استلقَّ ِ
ت بي النّ ُج ُ
حيث سافرتُ ظا ِعنًا *** َويَ ْ
ُ
ابن َح ْز ٍم األندلس ّ
المثال

المضاف

المضاف إليه

صورة
المضاف إليه

ربّ

الضمير (نا)

مفرد  /ضمير

قلوب

الضمير (نا)

مفرد  /ضمير

المثال

المضاف

المضاف إليه

صورة
المضاف إليه

كلتا

الضمير (هما)

مفرد  /ضمير

5
جائزة

فوق
الت ّ ّ

مفرد  /اسم ظاهر

1
إذ

هديتنا

جملة

إذا
6

نيول اللّيث

جملة

لدن

الضمير (ك)

مفرد  /ضمير

نيوب

اللّيث

مفرد  /اسم ظاهر

نفس

الضمير (ي)

مفرد  /ضمير

مع

الضمير (هم)

مفرد  /ضمير

نهر

اليرموك

مفرد  /اسم ظاهر

7
حيث

حلّوا

جملة

2
حيث

تهبّ

جملة

أخ

الضمير (ي)

مفرد  /ضمير

8
رياح

المعركة

مفرد  /اسم ظاهر

وجه

الضمير (ك)

مفرد  /ضمير

حداد

اللّيل

مفرد  /اسم ظاهر

علم

الضمير (ي)

مفرد  /ضمير

3

4

بعد

الضمير (الهاء)

مفرد  /ضمير

ضفتي

النّهر

مفرد  /اسم ظاهر

ّ
ّ
ّ
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ُ
حيث

سافرت

جملة

ُ
حيث

ب
استلقَّت النّ ُج ُ

جملة
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ُ َ َ ِّ
ُ
 أحكام املضاف إىل ياء املتكلم:

 إذا أضيف االسم الصحيــــــــــح اآلخـــــــــــــــر

إلى ياء المتكلم:

ــــر آخر المضاف لمناسبة الياء
وجب كـــ ْ
س َ
+
جــــــــاز في ياء المتكلم التسكين أو الفتح
 مثال :قال محمود درويش:
يا صديقي ! ...
ْ
ليست بعاقر
ضنا
أر ُ
أرض ،ولها ميالدها.
ُك ُّل
ٍ
مكونة من {صديق} وهي اسم مفرد صحيح اآلخر مضاف إلى {ياء المتكلّم}.
 كلمة {صديقي} ّ
 نجد آخر كلمة {صديق} مكسورة لمناسبة ياء المتكلّم ،وذلك مهما كان موقعه اإلعرابي.
 الياء يجوز تسكينها أو فتحها:

ي
صدي ِق ْي  /صدي ِق َ
َصيبِي من العمل.
 مثال :قُ ْمتُ بِن ِ
مكونة من {نصيب} وهي اسم مفرد صحيح اآلخر مضاف إلى {ياء المتكلّم}.
 كلمة {نصيبي} ّ
 نجد آخر كلمة {نصيب} مكسورة لمناسبة ياء المتكلّم ،وذلك مهما كان موقعه اإلعرابي.
 الياء يجوز تسكينها أو فتحها:

ي
َصي ِب ْي  /ن ِ
ن ِ
َصي ِب َ
ي اليوم.
 مثال :أنهيت قراءة كتابِ َ
مكونة من {كتاب} وهي اسم مفرد صحيح اآلخر مضاف إلى {ياء المتكلّم}.
 كلمة {كتابي} ّ
 نجد آخر كلمة {كتاب} مكسورة لمناسبة ياء المتكلّم ،وذلك مهما كان موقعه اإلعرابي.
 الياء يجوز تسكينها أو فتحها:

ي
ِكتَا ِب ْي ِ /كتَا ِب َ
ّ
ّ
ّ
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 إذا أضيف االسم المقصور أو المنقوص أو المثنى أو المجموع جمع مذكر سالما إلى ياء المتكلم:

ســـــكـــيــــــــن آخر المضاف
وجب تَـــــ ْ
+
وجب فَـــــــتـــــــــــح ياء المتكلم
علَى َ
ب أ ُ ْخ َرى}
آر ُ
علَ ْي َها َوأ َ ُه ُّ
ش بِ َها َ
ي أَت ََو َّكأ ُ َ
ِي َ
ع َ
ي فِي َها َم ِ
صا ْ َ
غن َِمي َو ِل َ
 مثال :قال تعالى{ :قَا َل ه َ
مكونة من {عصا} وهي اسم مفرد مقصور (معتل اآلخر باأللف) مضاف إلى {ياء المتكلّم}.
ع
 كلمة { َ
صاي} ّ
َ
 نجد آخر كلمة {عصا} ساكنة اآلخر لمناسبة ياء المتكلّم ،وذلك مهما كان موقعه اإلعرابي.
 الياء وجب فتحها:

ْ
ي
ي= َ
َ
ع َ
ع َ
صا َ
صا َ +
ي في الغرب ِة طويلةً.
 مثال :ال شي َء يعد ُل الوطنَ ؛ فقد كانت ليال ّ
مكونة من {ليالي} وهي اسم مفرد منقوص (معتل اآلخر بالياء) مضاف إلى {ياء المتكلّم}.
ي} ّ
 كلمة {ليال َّ
{ليالي} مضافة إلى {ياء المتكلّم} بإدغام ياء الكلمة مع ياء المتكلّم.
 نجد كلمة
ْ
 ياء المتكلّم وجب فتحها:

ي
ْ
ي = ليال َّ
ليالي َ +
ي المتخاصمين.
 مثال :أفلح
مسعاي في تقريب وجهات النّظر بين َ
صدِيقَ َّ
َ
مكونة من {صديقين} وهي {مثنّى} مضاف إلى {ياء المتكلّم}.
ي} ّ
 كلمة { َ
صدِيقَ َّ
والجر.
 سواء جاءت الكلمة في حالتي النّصب
ّ
 وجب تسكين آخر المضاف ووجب فتح ياء المتكلّم وحذف نون المثنى:

ي
ي= َ
ص ِديقَ َّ
صديقيْن َ +
ّ
ّ
ّ
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الوفِيَّان).
 مثال( :أنتما
ِ
ي َ
صاحبَا ْ َ
مكونة من {صاحبان} وهي {مثنّى} مضاف إلى {ياء المتكلّم}.
ي} ّ
 كلمة {صاحبا ْ َ
الرفع.
 إذا جاءت الكلمة في حالة ّ
 وجب تسكين آخر المضاف ووجب فتح ياء المتكلّم وحذف نون المثنى.

ْ
ي
ص ِ
ي= َ
احبَا َ
صاحبيْن َ +
ي.
ي إلى طريق العلم ،فتحيَّة
ٍ
ي؛ فهم ُم ْر ِش ِد َّ
تقدير إلى ُمعَ ِلّ ِم َّ
 مثال :أحتر ُم ُمعَ ِلّ ِم َّ
مكونة من {معلمين} وهي {جمع مذكر سالم} مضاف إلى {ياء المتكلّم}.
ي} ّ
 كلمة {معلّم َّ
والجر وجب تسكين آخر المضاف ووجب فتح ياء المتكلّم وحذف نون جمع المذكر
الرفع والنّصب
ّ
 في حاالت ّ
سالم.
ال َّ

ّ
ّ
ي
م
معل
=
ي
+
ين
م
معل
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
مكونة من {مرشدين} وهي {جمع مذكر سالم} مضاف إلى {ياء المتكلّم} (قلبت الواو ياء الجتماعها
ي} ّ
 كلمة { ُم ْر ِش ِد َّ
ساكنة مع الياء ث َّم قلبت الواو ياء وأدغمت مع ياء المتكلّم).
والجر وجب تسكين آخر المضاف ووجب فتح ياء المتكلّم وحذف نون جمع المذكر
الرفع والنّصب
ّ
 في حاالت ّ
سالم.
ال َّ

ي
ي = ُم ْر ِش ِد َّ
ُمرشدون َ +

ي من الضيق.
 مثال :هؤالء ُم ْن ِق ِذ َّ

(منقذوي) فقلبت الواو يا ًء الجتماعها ساكنة مع الياء ثم كسرت الذال لمناسبة الياء.
ي:
ي :أصل من ِق ِذ َّ
 من ِق ِذ َّ
َ

ي
ي = ُم ْن ِق ِذ َّ
منقذون َ +

ي في عمان).
 مثال( :ث َّم عدتُ إلى أهلي و ُم ِح ِبّ َّ

ي) ثم أدغمت الياءان فأصبحتا ياء مشددة.
ي :أصل ُم ِح ِبّ َّ
ُ م ِح ِبّ َّ
ي( :مح ِبّ ْي َ +

ي
ي = ُم ِح ِبّ َّ
ُم ِح ِبّين َ +

ّ
ّ
ّ
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4

استخرج المضاف إلى ياء المتكلّم في ك ّل م ّما يأتي ،مبيّنا حالةَ آخره وحركة ياء المتكلّم:
اي إِنَّهُ الَ يُ ْف ِل ُح َّ
الظا ِل ُمونَ }
 .1قال تعالى{ :قَا َل َمعَاذَ ّ
للاِ إِنَّهُ َر ِبّي أَحْ َ
سنَ َمثْ َو َ

(سورة يوسف ،اآلية )23

ون ِمن قَ ْب ُل إِ َّن
ص ِر ِخ ُك ْم َو َما أَنت ُ ْم بِ ُم ْ
س ُكم َّما أَنَا ْ بِ ُم ْ
 .2قال تعالى{ :فَالَ تَلُو ُمونِي َولُو ُمواْ أَنفُ َ
ي إِنِّي َكفَ ْرتُ بِ َما أ َ ْش َر ْكت ُ ُم ِ
ص ِر ِخ َّ
َّ
(سورة إبراهيم ،اآلية )22
ع َذابٌ أ َ ِلي ٌم}
الظا ِل ِمينَ لَ ُه ْم َ
قرار و َجواب " .
صبور في قصيدته (رؤيا) " :يتآلف ضحكي وبكائي ِمثْل
 .3قال صالح عبد ال ّ
ٍ
ي جميعَهم.
ي
ِ
 .4أحتر ُم وال َد َّ
وناص ِح َّ
ي عزيزة ٌ *** وأهلي ْ
شاعر :بالدي ْ
 .5قال ال ّ
ْ
ي ِك َرا ُم
وإن
ضنّوا َ
وإن َ
علَ َّ
جارت عل َّ
الهمم العالية.
 .6تخيّرتُ رفاقي من ذوي
ِ
تخص ال ّ
ي كلَّهم في ال ّ
مدير ال ّ
شركة.
شؤون القانونيّة الّتي
أستشير
شركة:
 .7قال
ِ
ُّ
ُ
ُ
محام َّ
 .8يا فتاي ،ال تحزن؛ فظال ُم اللّي ِل بنور الفجر سيزول.
المضاف إلى ياء
المتكلم

حالة آخر المضاف

حركة ياء المتكلّم

ربِّي

وجب كسر آخر المضاف

يجوز بالياء التّسكين و الفتح

مثواي
َ

وجب تسكين آخر المضاف

وجب فتح الياء

ي
ُم ْ
ص ِر ِخ َّ

وجب تسكين آخر المضاف

وجب فتح الياء

ضحكي

وجب كسر آخر المضاف

يجوز بالياء التّسكين و الفتح

بكائي

وجب كسر آخر المضاف

يجوز بالياء التّسكين و الفتح

زَ ْهوي

وجب كسر آخر المضاف

يجوز بالياء التّسكين و الفتح

ضياعي
َ

وجب كسر آخر المضاف

يجوز بالياء التّسكين و الفتح

ي
وال َد َّ

وجب تسكين آخر المضاف

وجب فتح الياء

ي
ِ
وناص ِح َّ

وجب تسكين آخر المضاف

وجب فتح الياء

بالدي

وجب كسر آخر المضاف

يجوز بالياء التّسكين و الفتح

أهلي

وجب كسر آخر المضاف

يجوز بالياء التّسكين و الفتح

6

رفاقي

وجب كسر آخر المضاف

يجوز بالياء التّسكين و الفتح

7

ي
ِ
محام َّ

وجب تسكين آخر المضاف

وجب فتح الياء

8

فتاي

وجب تسكين آخر المضاف

وجب فتح الياء

المثال
1
2

3

4

5

ّ
ّ
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5

عيّن المضاف والمضاف إليه في ك ٍ ّل مما يأتي:
سانِي ()27
ســـ ْر ِلي أ َ ْم ِري (َ )26واحْ لُ ْل ُ
صــــد ِْري(َ )25ويَ ِ ّ
ع ْق َدة ً ِ ّمن ِلّ َ
 .1قال تعالــــــــى{ :قَا َل َربّ ِ ا ْشـــــ َرحْ ِلي َ
(سورة طه ،اآليات )28-25
َي ْفقَ ُهوا قَ ْو ِلي (.})28
إنسان يَ َو ُّد ْ
أن يكونَ مجتمعُه متق ِ ّد ًما.
 .2ك ُّل
ٍ
يلين إذا ما قَ َّو َمتْه ال ُخ ُ
وال ُ
شبْ

 .3قال ال ّ
شاعرّ :
إن الغصونَ إذا قَ َّو ْمت َها اعت َد ْ
لت
سياب:
 .4قال بدر شاكر ال ّ
حر
عيناك غابتا نخي ٍل ساعةَ ال ّ
ِ
س ْ

القمر
شرفتان راح ينأى عنهما
أو
ْ
ِ
ْ
نشرت لُ ُ
جين على صفحتها اإللكترونيّة مقالةً عن أهميّ ِة الغذاء المتوازن.
.5
 .6قال أحمد شوقي :وطني لو ُ
ش ِغ ْلتُ بال ُخ ْل ِد ع ْنه
 .7ما أجم َل منظر الثّلوجِ فوقَ قمم الجبال العالية !

عتْني ِإليه في ال ُخ ْل ِد نَ ْفسي
نازَ َ

 .8تعلي ُم ّ
ي.
الطف ِل على
الحفاظ على الممتلكا ِ
ِ
ت العا ّمة والخا ّ
صة واجبٌ مجتمع ٌّ
ُ
أجلس".
حيث
"رأس المجلس
ي:
ُ
ُ
 .9قال الحسن البصر ّ
المثال

1

2

3

4

المضاف

المضاف إليه

ربّ ِ

ياء المتكلّم (محذوفة)

صدر

ياء المتكلم

أمر

ياء المتكلم

لسان

ياء المتكلم

قول

ياء المتكلم

ك ّل

إنسان

مجتمع

الضمير (الهاء)

إذا

قومتها
ّ

إذا

ما قَ َّو َمتْه ال ُخ ُ
شبْ

عينا

الضمير (الكاف)

غابتا

نخيل

ساعة

سحر
ال ّ

ّ
ّ
ّ
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المثال

5

6

7

8

9

المضاف

المضاف إليه

صفحة

الضمير (الهاء)

أهميّة

الغذاء

وطن

ياء المتكلم

نفس

ياء المتكلم

منظر

الثّلوج

فوق

قمم

قمم

الجبال

تعليم

ّ
الطفل

رأس

المجلس

حيث

ّ
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 .1نموذج في اإلعراب:
ُ
وطن يعشقنا ونعشقه.
أقام األه ُل في
 أَقَ ْمنَا
ٍ
حيث َ
متحرك.
سكون؛ التّصاله بضمير رفع
 أَقَ ْمنَا :فعل
ي على ال ّ
ٍ
ّ
ماض مبن ّ
ي في مح ّل رفع فاعل.
( نا) :ضمير متّصل مبن ّ
ض ّم ّ
ُ
الظاهر على آخره في مح ّل نصب ،وهو مضاف.

ي على ال ّ
حيث :ظرف مكان مبن ّ
ي على الفتح ّ
الظاهر على آخره.
 أقا َم :فعل
ٍ
ماض مبن ّ
 أهلُنا :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة على آخره.
جر مضاف إليه.
والجملة الفعليّة (أقا َم أهلنا) في مح ّل ّ
 .2أعرب ما يأتي إعرابا تا ًّما:
أَّ .
ي ِ األ َّم ِة.
إن تعليم الفتيات من دالئ ِل ُرق ّ
 إنَّ  :حرف توكيد ونصب (مشبه بالفعل من أخوات َّ
إن) مبني على الفتح ال مح ّل له من اإلعراب.
 تعليم :اسم ّ
إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
جره الكسرة الظاهرة على آخره.
 الفتيات :مضاف إليه مجرور وعالمة ّ
ي على السكون ال مح ّل له من اإلعراب.
 من :حرف ّ
جر مبن ّ
جره الكسرة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
 دالئل :اسم مجرور وعالمة ّ
جره الكسرة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
ي :مضاف إليه مجرور وعالمة ّ
ُ رق ّ
جره الكسرة الظاهرة على آخره.
 األ َّمة :مضاف إليه مجرور وعالمة ّ
و شبه الجملة (من دالئل) في مح ّل رفع خبر إنّ .
من َحي ُ
َجلَبْنَ الهوى ْ
ُ
دري
والجس ِْر
ي بن الجهم:
ْث أَدْري وال أ َ ْ
عيون المها بين ّ
الرصاف ِة ِ
ب .قال عل ّ
 عيونُ  :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
جره الكسرة المقدّرة على آخره منع من ظهورها التّعذر.
 المها :مضاف إليه مجرور وعالمة ّ
 بين :مفعول فيه (ظرف مكان) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
جره الكسرة الظاهرة على آخره.

الرصافة :مضاف إليه مجرور وعالمة ّ
ّ
ي على الفتح ّ
الظاهر على آخره ال مح ّل له من اإلعراب.
 الواو :حرف عطف مبن ّ
جره الكسرة الظاهرة على آخره.
 الج ْ
الرصافة) مجرور وعالمة ّ
سر :اسم معطوف على ( ّ
ي على السكون ّ
الظاهر على آخره؛ التّصاله بنون النّسوة.
َ جلَ ْبنَ  :فعل
ٍ
ماض مبن ّ
ي في مح ّل رفع فاعل.
 نون النّسوة :ضمير متّصل مبن ّ
 الهوى :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدّرة على آخره؛ منع من ظهورها التّعذر.
ْ
ي على السكون ال مح ّل له من اإلعراب.

من :حرف ّ
جر مبن ّ
ّ
ّ
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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َ حي ُ
الجر (من) ،وهو مضاف.
جر بحرف
ّ
ي على الض ّم الظاهر على آخره في مح ّل ّ
ْث :اسم مبن ّ
 أَدْري :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الض ّمة المقدّرة على الياء؛ منع من ظهورها الثّقل.
 الفاعل :ضمير مستتر تقديره أنا.
جر مضاف إليه.
 والجملة الفعليّة (أدري) في مح ّل ّ
ّ
ي على الفتح الظاهر على آخره ال مح ّل له من اإلعراب.
 الواو :حرف عطف مبن ّ
سكون ال مح ّل له من اإلعراب.
ي على ال ّ
 ال :حرف نفي مبن ّ
 أَدْري :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الض ّمة المقدّرة على الياء منع من ظهورها الثّقل.
 الفاعل :ضمير مستتر تقديره أنا.

تدريب
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أجب ع ّما يليه:
اقرأ النّ ّ
ص اآلتي الّذي يتحدّث عن فصل الشّتاء ،ث َّم ْ
أغنياتُ ّ
ص ْ
الز ّراعِ إذ ما تسي ُل
ت
أنتَ فص ُل الحياة لوالكَ غ َّ
ُ
الرياح تنفخ البشائر قبل وصولك،
يف أحلى من الحواشي في
طوفان
أنت
يٍ ،مهابُّ ّ
الخير ،جعلتَ ّ
ٍ
ِ
الر َ
ديوان أندلس ّ
وتفتح األرض قلبَها حيث يتهاوى سقو ُ
ُ
ب من مزمار.
الغصن خفيفًا ،المعًا،
طك ،أصبح
أطر ُ
َ
راقص الورق ،فهو َ
 .1استخرج:
أ .اسما يالزم اإلضافة إلى مفرد :قبل.
ج .مضافا إلى ضمير :سقو ُ
طك  /وصولك.

ُ
حيث.
ب .اسمين يالزمان اإلضافة إلى جملة :إ ْذ /

 .2أعرب ما تحته خ ٌّ
ط.
ض ّمة ّ
الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
 طوفانُ  :خبر مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
جره الكسرة ّ
الظاهرة على آخره.
 الخير :مضاف إليه مجرور وعالمة ّ
جره الكسرة ّ
الظاهرة على آخره.
 الورق :مضاف إليه مجرور وعالمة ّ
ي) مضافا إليه مع أنّها مجرورة ؟
 .3لماذا ال يجوز أن ت ُ ْع َر َ
ب كلمة (أندلس ّ
ي ّ
ّ 
منونًا.
أن المضاف ال يأتي ّ
ألن ما قبلها ّ
منون ،وال يجتمع تنوين وإضافة ،أ ْ

تدريب
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مثّل لما يأتي في جملة مفيدة من إنشائك:
 .1مضاف حذفت نونه لإلضافة.

 .4اسم منقوص أضيف إلى ياء المتكلّم.

ّ
ّ
ّ
النبيل يف اللغة العربية

 .2مضاف إليه جملة.

 .3مضاف إليه ضمير.

 .5اسم مقصور أضيف إلى ياء المتكلّم.
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أجب ع ّما يليه:
اقرأ النّ ّ
ص اآلتي ،ث َّم ْ
يّ ،
(ان) من أجمل ما جاء في أعمال شكسبير األدبيّة قوله :ال تكسر أبدًا ك َّل الجسور مع َم ْن تحبُّ ،
أي بُنَ َّ
فربما شاءت األقدار لكما يو ًما لقا ًء آخر يعيد ما مضى ،ويوصل ما انقطع ،فإذا كان العمر الجميل قد رحل ،فمن
يدري فربّما ينتظرك عُمر أجملُ.
ُّ
نغرس فيه
يستحق منّا أن
وإذا قررت أن تترك حبيبًا أو صديقًا فال تترك له جر ًحا ،فمن أعطانا قلبًا ال
َ
َقر في روحيكما دائ ًما لحظات ّ
الزمن الجميل ! ْ
سه ًما أو نترك له لحظة تشقيه .ما أجمل ْ
فإن ف َّرقت بينكما األيام
أن ت َ ْست َّ
صورة الحلوة
فال تتذ َّكر لمن تُحبّ غير ك ِّل إحساس صادق .وإذا سألوك يو ًما عن
إنسان أحببته فال تحاول تشويه ال ّ
ٍ
فاجعل من قلبك مخبأ ً
ُ
ْ
صادق ليس مشاعر أو
حيث
اإلنسان الّذي ارتبطت به،
لهذا
األسرار والحكايا؛ فالحبُّ ال ّ
ُ
ِ
أحاسيس فقط ،بل حبٌّ ُم ٌ
زدان بأخالق نبيلة وقيم عظيمة.
سابق ما يأتي:
 .1استخرج من النّ ّ
ص ال ّ
أ .جملة جاء فيها الفاعل والمفعول به ضميرين متّصلين ،ث ّم بين حكم تقدُّم أحدهما على اآلخر.
 أحْ َب ْبتُهُ :يتقدّم الفاعل على المفعول به وجوبًا.
 سألوك :يتقدّم الفاعل على المفعول به وجوبًا.
ف فيها{ .مطالعة ذاتية}.
ب .أسلوب تع ّجب مما لم يستوف الشّروط ،مبيّنا الشّرط الّذي لم يُ ْ
ست َ ْو َ
ي.
يستوف شرط أن يكون فعل التّع ّجب ثالثيًّا ،فالفعل
تستقر :لم
 ما أجم َل أن
ِ
ّ
ّ
(يستقر) غير ثالث ّ
ج .اسما يُالزم اإلضافة إلى جملة.
 إذا :في جملة( :إذا قررت .)....
د .اسما جاء على بنية التّصغير ،ث ّم بيّ ْن ُمكبَّره ،وما طرأ عليه من تغيير عند تصغيره.
ي أصله (بنو) ،وعند التّصغير يُر ّد الحرف المحذوف
ي :مصغّر االسم {ابن} حذفت المه (الواو) ،ألنّه اسم ثالث ّ
 بُنَ َّ
(الواو) فيصبح (بُنَيْو) ث ّم يقلب الواو إلى ياء (بُنَيْي) ،ثم تدغم الياء المنقلبة مع ياء التّصغير فتصبحان حرفًا واحدًا
ي).
مش ّد ًد (بُنَ ّ
صُ ،م َعلّال إجابتَك.
 .2ضع الهمزة في مكانها المناسب لما بين قوسين (ان) بحسب النّ ّ
إن ) :كسر همزة ّ
ّ ( 
إن ألنّها في بداية الجملة  /الكالم.
 .3بيّن اإلبدال الّذي حصل على كلمة { ُم ْزدَان}.
المجرد زان (زَ يَنَ ) ،جاءت فاء صيغة ُم ْفت َ َعل زايًا  ،فأبدلت تاء االفتعال داالً.
ُ ( م ْز َدان) :أصلها ُم ْزت َان بدليل
ّ
 .4اضبط ما تحته خ ٌّ
ط.
ع ْم ٌر.

ينتظركَ ُ
ُ

ورةِ.
 ال ّ
ص َ

ّ
ّ
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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أجب ع ّما يليه:
اقرأ النّ ّ
ص اآلتي ،ث َّم ْ
ص َويْحبيّ ،
ت ال يحتاج منك إلى اصطراخٍ ،بل أن تكونَ إيجابيًّا ُمتأ ِ ّمالً أسبا َبها بعد
إن معالجةَ المشكال ِ
يا ُ
سا !
ي ِ لها ،فحينئ ٍذ ما أروع تجاوزها وقد ِطبْتَ نف ً
تحديدِهاِ ،ل َوضْعِ الح ِّل اإليجابِ ّ
ص مثاال على ك ٍ ّل م ّما يأتي:
 .1استخرج من النّ ّ
أ .اسم ُمصغَّر واذكر داللته.

ي .مطالعة ذاتية
ب .أسلوب تع ّجب قياس ّ

ج .مضاف إلى يا المتكلّم.

ص َويْحبي :داللته التّحبّب.
ُ 

سا !
 ما أروع تجاوزها وقد ِطبْتَ نف ً

ص َويْحب).
ص َويْحبي ( ُ
ُ 

 .2أعرب ما تحته خ ٌّ
ط{ .مطالعة ذاتية}.
 تجاوزها :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
جر مضاف إليه.
ي في مح ّل ّ
 الهاء :ضمير متّصل مبن ّ
ص.
 .3علّل وجوب كسر همزة (إنَّ ) في النّ ّ
ُ كسرت همزة ّ
إن وجوبًا؛ ألنّها جاءت في بداية الكالم.
 .4وضّح اإلبدال في كلمة (اصطراخ).
المجرد {صرخ} جاءت {فاء} االفتعال
 المصدر { اصطراخ } جاء على وزن { افتعال } وأصله { اصتراخ } بدليل
ّ
فيه {صادًا} فأبدلت {تاء} االفتعال {طاء}.
 .5صغّر االسمين (بعد  ،عالج).
علَيِّج.
 عالجُ :

 بعد :بُ َعيْد.

تدريب
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امأل الفراغ بما يناسبه:
 .1سبب كسر همزة ّ
ع َمالً } (الكهف ،اآلية )7
علَى األ َ ْر ِ
س ُن َ
(إن) في اآلية( :إِنَّا َجعَ ْلنَا َما َ
ض ِزينَةً لَّ َها ِلنَ ْبلُ َو ُه ْم أَيُّ ُه ْم أَحْ َ
 ألنّها جاءت في بداية الكالم.
نواس:
 .2سبب تقدّم المفعول به وجوبًا على الفاعل في بيت أبي ّ
فما جازهُ جو ٌد وال ح ّل دونه

ُ
يسير
حيث
يسير الجو ُد
ولكن
ُ
ُ

ّ 
ألن المفعول به ضمير متّصل (الهاء) والفاعل اسم ظاهر (جودٌ).
 .3عند التّعجب من سرعة الحصان نقول :ما أسرع الحصان ! {مطالعة ذاتية}
ضيْبات.
 .4عند تصغير (هضاب) نقولُ :ه َ
ض ْيبَة)؛ و ُج ِم َع َج ْم َع
ضيْبات :مصغّر االسم {هضاب} وهو من جموع الكثرة ،فعند تصغيره ُ
ضبةُ :ه َ
ص ِغّ َر ُم ْف َر ُدهُ ( َه َ
ُ ه َ
مؤنّث سال ًما؛ ألنّه غير عاقل.
ّ
ّ
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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اضبط آخر ما تحته خ ٌّ
ط في ما يأتي:
 .1ما أكثر ال ِعبر ،وما أق ّل ال ُمعتبر ! {مطالعة ذاتية}

ُ " .2حكي أنَ رجالً تكلَّم بين يدي المأمون ،فأحسنَ  ،فقال :ابن من أنت ؟ قال :ابن األدب يا أمير المؤمنينَ  ،قال :نِ ْع َم
سب انتسبتَ إليه"
النَّ ُ

 .3مع ال ِع ْلم النّاف ُع والعم ُل الجادُّ ،يبدأ النّهوض بالوطن.

بر
 الع َ

عتبر
 ال ُم َ

 المأمون

 األدب

 الع ْلم

{مطالعة ذاتية}

قضايا أدب ّيــــــة
ّ
ّ
ّ
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ّ

األدب يف العصر األندلسي

الوحدة األوىل
ّ
ّ
 مقدمة تارخيية:

 عالمََأَطَلَقََالعربََاسمَاألندلس؟ َ
 على شبه جزيرة إيبيريا (إسبانيا والبرتغال).
 أينَتقعَشبهَجزيرةَإيبيريا؟ َ
ي ،ومن الجنوب وال ّ
سط،
شرق البحر األبيض المتو ّ
ي غرب قارة أوروبا ،ويحدّها من الغرب المحيط األطلس ّ
 تقع جنوب ّ
ومن ال ّ
شمال بالد الفرنجة (فرنسا).
يَفيَاألندلس؟ َ
 كمَدامتَمدّةَالحكمَاإلسالم َّ
 ثمانية قرون.
 بقيادةَمنَفتِحتَاألندلس؟ََ/منَفتحَاألندلس؟ َ
 فتحت بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نُصير عام ( 92هـ).
 ماَهيَآخرَمدينةَسقطتَمنَالحكمَاإلسالميَفيَاألندلس؟ َ
 مدينة غرناطة عام ( 897هـ).
َتفوقَاألندلسَيّون؟ َ
 بِم ّ
غزيرا ،وتركوا حضارة عظيمة ما تزال
تفوق األندلسيّون في مختلف العلوم ،وأجادوا معظم الفنون ،وأبدعوا أدبًا
ً
ّ 
آثارها شاهدة على عظمتها ،فال نكاد نجد ِعل ًما أو فنًّا إال ولألندلسيين ي ٌد فيه.
 عللَ:الَنكادَنجدَ ِعل ًماَأوَفنًّاَإالَولألندلسيينَيدٌَفيهَ .
تفوق األندلسيّين في مختلف العلوم.
 بسبب ّ
 وألنّهم أجادوا معظم الفنون.
غزيرا.
 وألنهم أبدعوا أدبًا
ً
 وألنهم تركوا حضارة عظيمة ما تزال آثارها شاهدة على عظمتها.
يَفيَاألندلسَإلىَمراحلَ،اذكرهاَ،وبيّنَأه َّمَأحداثهاَ .
سمَالمؤرخونَالحكمَاإلسالم َّ
ق ّ
 .1عهدَالفتحَوالوالةَ(َ92هــََــَََ138هــ):
ُ
ٌ
 حيث استُكمل فتح األندلس ،و َح َك َم األندلس في هذه الحقبة والة تعيّنهم الدولة األمويّة في المشرق ويتبعون لها.
.2

.3


عهدَاإلمارةَوالخالفةَ(َ138هــََــَََ422هــ):
ّ
تبدأ هذه الحقبة بدخول عبد الرحمن بن معاوية (صقر قريش) األندلس وتأسيسه دولة أمويّة مستقلة عن دولة المشرق.
عهدَملوكَالطوائفَ(َ422هــََــَََ484هــ):
قامت في هذه الحقبة عدة ممالك ودول على أنقاض الدولة األموية.

 .4عهدَالمرابطينَ(َ484هــََــَََ540هــ):
 شهدت هذه الحقبة دخول يوسف بن تاشفين األندلس والقضاء على ملوك الطوائف.
 .5عهدَالموحدينَ(َ540هــََــَََ633هــ):
 أصبحت األندلس في هذه الحقبة والية تابعة للمغرب العربي.
 .6عهدَبنيَاألحمرَ(َ633هــََــَََ897هــ):
 كانت هذه الحقبة نهاية الحكم العربي اإلسالمي في األندلس.
ّ
ّ
ّ
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يَ .
اذكرَمكوناتَالمجتمعَاألندلس َّ

ّ
ي من :العرب والبربر واإلسبان والصقالبة.
 تكون المجتمع األندلس ّ
 ماَهيَالدّيانةَالتيَسادتَفيَاألندلسَإبّانَالحكمَاإلسالمي؟ َ
سماويّة الثالث (اإلسالميّة ،والمسيحيّة ،واليهوديّة) جنبًا إلى جنب.
 سادت الديانات ال ّ
ي؟ َ

ّ
كيفَكانتَالعالقةَبينَمكوناتَالمجتمعَاألندلس ّ
ي ،ومثال يُحتذى في التّعايش
 تفاعلت هذه
ّ
ي مجتمعًا متم ِيّ ًزا في بنائه الحضار ّ
المكونات وجعلت من المجتمع األندلس ّ
ي.
ي والتّسامح الدّين ّ
االجتماع ّ
اَفيَبنائهَالحضاريَ .
َّ
يَمجتمعًاَمتم ِيّ ًز
 عللَ:أعتبرَالمجتمعَاألندلس َّ
يَ .
يَوالتّسامحَالدّين َّ
يَمثالَيحتذىَفيَالتّعايشَاالجتماع َّ
 عللَ:أعتبرَالمجتمعَاألندلس َّ
ّ 
سماويّة الثالث
ي تكون من :العرب والبربر واإلسبان والصقالبة .كما سادت فيه الديانات ال ّ
ألن المجتمع األندلس ّ
(اإلسالميّة ،والمسيحيّة ،واليهوديّة) جنبًا إلى جنب.
ِ بمَتميّزتَاألندلس؟ َ
وتنوع تضاريسها ،واعتدال مناخها ،وغزارة مياهها ،وخصوبة أرضها ،وخضرتها الدّائمة.
 بجمال طبيعتهاّ ،
 عللَ:أطلقَعلىَاألندلسَ(جنَّةَهللاَعلىَأرضه)َوَ(الفردوسَالمفقود)َ .
ّ 
وتنوع تضاريسها ،واعتدال مناخها ،وغزارة مياهها ،وخصوبة أرضها،
ألن األندلس تميّزت بجمال طبيعتها،
ّ
وخضرتها الدّائمة.
يَفيَاألدبَ .
 بيّنَفائدةَالبيئةَاألندلسَيّةَوطبيعةَالمجتمعَاألندلس َّ
ي.
ي أثرهما البالغ في األدب األندلس ّ
 كان للبيئة األندلسيّة وطبيعة المجتمع األندلس ّ
ي.
 اذكرَالعواملَالتيَكانَلهاَأثرَبالغَفيَاألدبَاألندلس َّ
ي.
 البيئة األندلسيّة.
 طبيعة المجتمع األندلس ّ

ّ
ّ
 قضايا من الشعر يف العصر األندلسي:

يَ .
عللَ:تطورتَمضامينَالشّعرَوأساليبهَفيَالعصرَاألندلس َّ

ّ
وتنوعها ،وجمال البيئة
سياسيّة واالجتماعيّة والبيئيّة .فنتيجة لكثرة األحداث السياسيّة
 بفعل مجموعة من العوامل ال ّ
ّ
األندلسيّة وتنوع تضاريسها ،عاش النّاس حياة حريّة وانفتاح واندماج بالثّقافات وال ّ
شعوب األخرى ،وتأثر الشعر بذلك
شكال ومضمونًا.
 عللَ:عاشَالنّاسَحياةَحريّةَوانفتاحَواندماجَبالثّقافاتَوالشّعوبَاألخرىَ .
وتنوعها ،وجمال البيئة
 بفعل مجموعة من العوامل ال ّ
سياسيّة واالجتماعيّة والبيئيّة .فكان نتيجة لكثرة األحداث السياسيّة ّ
األندلسيّة وتنوع تضاريسها.
ي.
 اذكرَالجوانبَاألدبيةَالتيَتتّصلَبالشّعرَاألندلس َّ
 .2شعر رثاء المدن والممالك.
 .1شعر وصف الطبيعة.
 .5ال ّ
شعر االجتماعي.
 .4الموشح.
ي.
 بيّنَأسبابَبروزَالجوانبَاألدبيّةَالتيَتتّصلَبالشّعرَاألندلس َّ
وتنوع تضاريسها.
 .1الواقعَالبيئي :جمال الطبيعة األندلسيّة ّ

 .3شعر المرأة.

 .2الواقعَاالجتماعي :عاش النّاس حياة حريّة وانفتاح واندماج بالثّقافات األخرى.
وتنوعها.
سيا ّ
ي :كثرة األحداث ال ّ
سة ّ
 .3الواقعَالسياس ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ

ً

 أوال :شعر وصف الطبيعة( :حفظ خمسة أبيات)

 عللَ:استأثرتَالطبيعةَباهتمامَالشّعراءَاألندلسَيّينَ/َ.بيّنَأسبابَازدهارَشعرَوصفَال ّ
طبيعةَفيَاألندلسَ .
 لجمالها المتمثل في تنوع التّضاريس ،واعتدال المناخ ،وغزارة المياه ،وخصوبة األرض ،وخضرتها الدّائمة.
يَ .
 بيّنَأثرَجمالَالطبيعةَعلىَالفردَ(الشخص)َاألندلس َّ
غزيرا رقيقًا.
سياق
ي في هذا ال ّ
ي وجعله رقيقًا سل ً
ً
سا ،فكان اإلنتاج الشعر ّ
 صقل جمال الطبيعة األندلسيّة ذوق األندلس ّ
َفيَسياقَوصفَالطبيعةَغزيراَرقيقًاَ .
نتاجَالشعري
 عللَ:كانَاإل
ً
ّ
ألن الطبيعة استأثرت باهتمام ال ّ
ّ 
شعراء األندلسيّين؛ لجمالها المتمثل في تنوع التّضاريس ،واعتدال المناخ ،وغزارة
سا ،فكان اإلنتاج
ي وجعله رقيقًا سل ً
المياه ،وخصوبة األرض ،وخضرتها الدّائمة ،حيث صقل هذا ال ّجمال األندلس ّ
غزيرا رقيقًا.
الشعري في وصف الطبيعة
ً

َو ّ
ضحَأبرزَمظاهرَشعرَوصفَالطبيعةَفيَاألندلس.
َ

 .1وصفَالبيئةَاألندلسَيّةَعلىَنحوَعامَ،وبيانَمحاسنهاَ،والتّغنّيَبجمالها.
ي متغنيًا باألندلس وجمالها:
 يقول ابن َ
سفَر ال َمرينِ ّ
ضَأندلَـــــــــ ٍسَتلتَـــــــــــــذَُّنعماءَ َ
فيَأر ِ

والَيف ِارقَفيهاَالقلَــــــــــــــبَسَــــ َّراءَ َ

وكيَــــــــفَالَيب َِهــــــــجَاألبصارَرؤيتها َ
المسَــــــكَتربتها َ
أنهارهاَفِ ََّ
ضـــــــــــــةٌَو ِ

ضَبِهاَفيَالوشَــــــــيَِصنعاءَ َ
وكلَُّرو ٍ
والخ ُّزَروضتهاَوالــــــــد ُُّّرَحصَـــــــباءَ َ

ضَحينَبَــــدتَ َ
قدَم ِيّزت ِ
َجهاتَِاألر ِ
َمن ِ

ف ِريـــــــــدةًَوتولَّىَميَـــــــــزهاَالمَــــاءَ َ

ِلذاكَيبسَـــمَفيهاَ َّ
بَ
َمنَطَـــــر ٍَ
الزهَــــــر ِ

وال َّ
انَإِصغَــــاءَ َ
طيَـــــرَيشَـــدوَوَِلألغص ِ

 الوشيَ:نقوشَالث ّ
ّ
وبَ،فالزهورَوالورودَتشبهَالنقوشَفيَالثوبَ .
ّ
الخزَ:الحريرَ .


 صنعاءَ:عملَمتقنَومحكمَ .
 حصباءَ:حجارةَصغيرةَ .

 .2وصفَالحدائقَوالرياضَوالزهورَكالنرجسَواألقحوانَوالسوسنَوالبهارَوالياسمين.
 يقول ابن النَّ ّ
ي واصفًا زهر البهار:
ظام األندلس ّ
َمسكًاَطلوعهاَعجَـــــــــبَ َ
وقَـــــــــدَبَــــــدتَ ِلل ِبهَـــــ ِارَأل ِويَــــــــ َةٌ َ
تعبَـــــــق ِ
وراَعيونهاَذهَــــــــــبَ َ
ضــــــــــةٌَمو َّرقَـــــــــــــ َةٌ َ
رؤوسَـــــهاَفِ ََّ
تشَــــــــ ِرقَن ً
فََِبـــ َِه َ
َالر ِ
ياضَحَـــــ َّ
فهَــــــــوَأ َِميـــــر ِ ّ

جـــــــبَ َ
ِمنَسائَِـــ ِرَالنّو ِرَعسكَــــ ٌرَل َِ

ّ
ورَ:الزهرَاألبيضَ .
 النَُّ
 البهارَ:زهرةَطيبةَالرائحةَتنبتَفيَفصلَالربيعَويقالَلهاَ:العرارَ .
لجبَ:منَلجبَالموجَفهوَلجبَأيَمضطربَ،والمقصودَكثرةَالزهرَاألبيضَالذيَيحيطَبزهرةَالبهارَ .

ٌ

ي في وصف سوسنة:
 ويقول َج ْعفَر ال ُم ْ
ص َح ِف ّ
بَسوسنَـــــــــ ٍةَقَــــدَبَِــــتُّ َألثمها َ
ياَر َّ

قَ
َمنَريـــ َِ
َالمسَــــ ِك ِ
وماَلهاَغيرَطعَـــ ِم ِ

ضَجوانِبها َ
مصفَـــــــ َّرةَالوسَــــ ِطَمبيَــ ٌّ

وق َ
ٌَفيَحجَـــــ ِرَمعشَــ َِ
َِ
شــــــــق
كأنَّهاَعا َِ

ّ
ّ
ّ
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سواقيَوالبرك.
 .3وصفَالمائياتَكاألنهارَوالبحارَوال ّ
بركةً تحيط بها تماثيل أل ُسود تخرج المياه من أفواهها ،في قصر اللؤلؤة الذي بناه
صقلّي واصفًا َ
 يقول ابن َح ْمديس ال ّ
المنصور بن أعلى الناس أمير بِجاية:
َرئاسَـــ ٍَة َ
وضرا َِ
غـــــ ٍمَسكنَــــتَعريــــن ِ

اءَفيــــــــ ِهَزئيرا َ
تركَــــــتَخريـــــــرَالمــ ِ

شــــــــــىَالنُّضارَجسومَــــها َ
فكأَنَّـــماَغ ََّ

وأذابَفيَأفوا َِهـــــــــهاَالَِبَلَّـــــــــــــــــورا َ

أسَــــــــــدٌَكأنَّ َسكونهاَمتحَـــــــــــــــ ِ َّركٌَ َ

فيَالنَّفَـــــ ِسَلوَوجدتَهناكَمثيـــــــــــرا َ

وتخالَـــــهاَوالشَّمَــــــسَتجلَـــــــوَلونها َ

واحـــــــــــسَنَــــورا َ
اراَوألسنَــــــــهاَاللَّ َِ
ن ً

 البلورَ:حجرَأبيضَشفافَ .
 النضارَ:الذهبَالخالصَ .
 اللواحسَ:مفردهاَالالحسَ،والمعنىَأنَالمياهَالمندفعةَمنَأفواهَاألسودَمثلَاأللسنةَالمتدليةَ .

 .4مناجاةَال ّ
ّ
بيعةَوبثَالهمومَوالمشاعرَإليهاَوجعلهاَتشاركَالنّاسَأفراحهمَوأتراحهم.
ط
 يقول ابن خَفا َجة مخاطبًا الجبل:
ِخٍ َ
وأرعَـــــــنَط ََّمـــــاحَِالذُّؤابَـــــ ِةَبــــاذ َ

بَ
اءَ ِبغَــــــ ِار َِ
سمـــــــ ِ
يطا ِولَأعنَـــــانَال َّ

َمنَك ِ ّلَ ِوجهَــــ ٍَة َ
َالريحِ ِ
يسَــــــدَُّمهَـــــ َّ
ب ِّ

بَ
ويزحَــــــمَليالًَشهبــــــهَ ِبالمنا َِكــــــــ َِ

ورَعلىَظهَــــــــ ِرَالفال ِةَكأَنَّــــــهَ َ
وقَـــــــ ٍَ

بَ
طوالَاللَّياليَمف َِكــــــ ٌرَفيَالعواقَِــــــــ َِ

امـــــــتٌَ َ
أصخَــــــتَ ِإلي ِهَوهوَأخرسَص َِ

بَ
ســــرىَ ِبالعجائَِــــــــــ َِ
فحدَّثنَِـــيَليلَال َُّ

 الذؤابةَ:الخصلةَمنَالشّعرَ.ويقصدَأنَالجبلَلهَقمةَشديدةَاالرتفاعَ .
 أرعنَ:الجبلَالمرتفعَ .
 الغاربَ:الكاهلَ،والمقصودَبهَأعلىَالجبل  َ .المناكبَ:مفردهاَمن ِكبَ،وهوَناحيةَالشيءَوجانبهَ .
 أصختَ:استمعتَ .
 الفالةَ:الصحراءَالواسعةَ .

سواقيَوالبركَفيَاألندلسَ .
 عللَ:قامَمظهرَوصفَالمائياتَكاألنهارَوالبحارَوال ّ
ألن األندلس شبه جزيرة تحيط بها المياه من جهات ثالث ،وتكثر فيها األنهار ،فأثارت خواطر ال ّ
ّ 
شعراء وأبدعوا في
وصفها وتصويرها.
 اذكرَثالثةَمنَشعراءَوصفَالطبيعةَفيَاألندلس.
 ابن النَّ ّ
ي.
ي.
ظام األندلس ّ
 ابن سفر المرين ّ
 ابن َخفَاجة.

ي.
 جعفر ال ُم ْ
ص َح ِف ّ

صقلّي.
 ابن َحميدس ال ّ

 اذكرَالخصائصَالفنيّةَلشعرَوصفَالطبيعةَ .
ّ
ةَوبثَالحياةَفيهاَومنَأمثلته:
 .1يستخدمَالتّشخيصَ،وذلكَبإبرازَالطبيعةَفيَصورَشخوصَحيّ
 ابن سفر المريني جعل الزهر يبتسم من الطرب وأغصان األشجار تصغي إلى شدو الطير.
 خاطب ابن خفاجة الجبل كأنّه إنسان.
 .2يبتعدَعنَاأللفاظَالغريبةَ،وينحوَإلىَالمعانيَالسهلةَالواضحةَالمستمدّةَمنَالبيئةَاألندلسَيّةَالتيَتكثرَفيهاَمظاهرَ
الطبيعةَالخالبةَمنَ:أنهارَ،وأشجارَ،وورودَ،وغيرها.
 .3يتّصفَبدقةَالتصويرَوجمالهَومنَأمثلته:
 وصف زهر البهار البن النَّ ّ
ي.
ظام األندلس ّ

صقلّي.
 وصف نافورة األسود البن َح ْمديس ال ّ

 وضّحَالمقصودَبـَ{التّشخيص}َ .
ّ
وبث الحياة فيها.
 إبراز الطبيعة في صور شخوص حيّة
ّ
ّ
ّ
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األسئلـــــــــــــــــــــــة
 .1بينَأسبابَازدهارَشعرَوصفَالطبيعةَفيَاألندلس.
 لما تتميّز به بالد األندلس من جمال الطبيعة المتمثل في تنوع التّضاريس ،واعتدال المناخ ،وغزارة المياه ،وخصوبة
األرض ،وخضرتها الدّائمة.
 .2استنتجَالمظهرَالذيَيمثلهَك َّلَبيتَمماَيأتيَمنَمظاهرَشعرَوصفَالطبيعة:
َم َّماَأنتَتحسبـهََََََََََمنَلمَيرَالبحـــــرَيو ًماَماَرأىَعجبا َ
َأَ .البحــــرَأعظــــم ِ
 المظهر الذي يمثله البيت هو  :وصفَالمائيّاتَـــَالبحار.
ـــــــــارَوأنهـــــــارَ َ
ـــــــسَهللَِد ُّركـــــمََََََََََما ٌءَو ِظــــــــلٌَّوأشج
َبَ .ياَأهــــلَأندل
ٍ
ٌ
 المظهر الذي يمثله البيت هو  :وصفَالبيئةَاألندلسَيّةَعامة.
ـــــطَخ ٍ ّ
ــــــزَوالبهارَدرا ِهـــمَ َ
يرَب ّدِدتََََََََََعلىَبس ِ
َجَ .علىَنر ِج ٍس ِ
َمثلَالدَّنانِ ِ
ّ
ياضَوالزهور.
وصفَالحدائقَوالر
 المظهر الذي يمثله البيت هو :
ّ
صَاآلتيَث ّمَأجبَعنَاألسئلةَالتيَتليه:
 .3اقرأَالنّ ّ
ي في وصــــــــف نـــــهــــــر:
 يقول ابن األبَّار القُضا ِع ّ
هـــــرَكماَذابتَسبائِكَفِضَّــــــــ ٍَة َ
ون
ٍ

حكىَبِمحاني ِهَان ِعطافَاألراقِـــــــــ َِم َ

إذاَالشَّفقَاستولىَعلي ِهَاح َِمـــــرارهَ َ

وار َِم َ
اَمثلَداميَال ََّ
تبدَّىَخضيبً ِ
صـــــ ِ

وتط ِلعــــهَفيَدكنــــ ٍةَبعدَزرقـــــــ ٍَة َ

ــــــــــــم َ
َِ
ِظاللٌَألدواحٍَعليــــ ِهَنوا ِع

 األراقمَ:األفاعيَوذكورَالحياتَ .
 الصوارمَ:السيوفَ .

لونًاَ .
 خضيبًاَ:م ّ
 أدواحَ:الشجرَالعظيمَ .

سابقةَمنَمظاهرَشعرَوصفَالطبيعة؟
َأَ .ماَالمظهرَالذيَتمثّلهَاألبياتَال ّ
 وصف المائيات ـــ األنهار.
بَ .مثّلَمنَاألبياتَالسابقةَعلىَالخصيصتينَالفنيتينَاآلتيتين:
َ
 .1التشخيصَوالتشبيه.
 شبه ماء النّهر بالفضّة السائلة ،وشبّه تعرجات النّهر باألفاعي.
 وشبّه النّهر حين ينعكس عليه ال ّ
سيف.
شفق األحمر بالدّماء الحمراء التي تقطر من ال ّ
 .2المعانيَالمستمدّةَمنَالبيئةَاألندلسَيّة.
 وصف النّهر ،فاألندلس تكثر فيها األنهار ،كما أشار إلى جمال البيئة األندلسيّة حين تحدّث عن المياه واألشجار.
جَ .و ّ
ظفَالشّاعرَعنصرَاللونَفيَدقةَالتصويرَوجمالهَ،وضّحَذلك.
َ
ّ
شاعر اللون األحمر حين شبّه النّهر الذي انعكس عليه ال ّ
وظف ال ّ
سيف،

شفق األحمر بالدّماء الحمراء التي تقطر من ال ّ
وأشار إلى المياه ّ
تتحول إلى سوداء داكنة حين تظللها األشجار.
الزرقاء التي
ّ
ّ
ّ
ّ
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ً
 ثانيا :شعر رثاء املدن واملمالك( :حفظ خمسة أبيات)
 متىَاشتهرَشعرَرثاءَالمدنَوالممالكَفيَاألندلس؟ َ
 بعد حالة الضعف واالنقسام والتفكك التي شهدها الحكم اإلسالمي إبان عصر ملوك الطوائف ،والتقلبات السياسية التي
سادت في ذلك العصر ،واشتداد المواجهة بين المسلمين وأعدائهم ،وما تبع ذلك من سقوط الحواضر اإلسالميّة مدينة
تلو األخرى ،ثم سقوط الممالك واإلمارات األندلسيّة ،وانتها ًء بسقوط األندلس كاملة؛ فجادت قرائح الشعراء بقصائد
طوال تنبئ عن حسرة وألم شديدين على مدن ذاهبة ،وممالك زائلة ،حيث واكب ال ّ
ي هذه األحوال،
شعر األندلس ّ
فجادت قرائح ال ّ
شعراء بقصائد طوال تنبئ عن حسرة وألم شديدين على مدن ذاهبة ،وممالك زائلة.
 عللَ:غداَ(أصبح)َرثاءَالمدنَوالممالكَغرضًاَشعريًّاَقائ ًماَبذاتهَ .
سياسيّة التي سادت ذلك
 بسبب حالة الضّعف واالنقسام الّتي شهدتها األندلس إبان عصر ملوك الطوائف ،والتّقلّبات ال ّ
العصر ،واشتداد المواجهة بين المسلمين وأعدائهم ،وما تبع ذلك من سقوط الحواضر اإلسالميّة مدينة تلو األخرى ،ث ّم
سقوط الممالك واإلمارات األندلسيّة ،وانتها ًء بسقوط األندلس كاملة .فكثر نظم ال ّ
شعراء في هذه الموضوعات.

َ و ّ
ضحَأبرزَمظاهرَشعرَرثاءَالمدنَوالممالك.
 .1تصويرَماَحلَّبالمدنَمنَخرابَودمارَ،وماَنزلَبأهلهاَمنَكربَوضيق:
َ

سية) التي سقطت عام ( 488هـ):
 يقول ابنَخفاجة في رثاءَمدينتهَالجميلةَ(بلن ِ
عاثتَبِساحَتَِــــــ ِكَال ِعداَيـــــــاَدارَ َ

سن ِكَالبِلىَوالَنَّــــــــــارَ َ
ومحاَمحا ِ

اظـــــــ ٌَر َ
وإِذاَتردَّدَفيَجنابَِـــــــ ِكَن َِ

َفيكَواستِعبَـــــــــــــارَ َ
ار ِ
طالَاعتِب ٌ

ضَتقاذفتَِالخطَـــــــوبَبِأه ِلها َ
أر ٌ

وتم َّخضتَبِخرابِهاَاألقَـــــــــــــدارَ َ

انَفيَعرصـــــاتِها َ
كتبتَيدَالحدث ِ

((َالَأنتَأنتَوالَال ّدِيارَدِيَـــــارَ)) َ

 الحدثانَ:النوائبَوالحوادثَ .
 الخطوبَ:المكارهَ .
 اقتبسَالشّاعرَعجزَالبيتَاألخيرَمنَقصيدةَألبيَتمامَالطائيَ .

 تم ّخضتَ:أتتَبهاَ .

 عرصاتهاَ:ساحاتهاَ .

 .2الموازنةَبينَماضيَالمدنَوحاضرها:
َ

 يقول ابنَاللَّبّانة في رثاءَدولةَبنيَعبَّادَفيَ( ِإشبيلية) مقارنًاَبينَحالَالمدينةَأيّامَحكمَالمعت ِمدَبنَعبَّادَوبعدَ
سقوطها:
سماءَ ِبمَـــــــز ٍنَرائَِــــحٍَغا ٍَد َ
تب ِكيَال َّ

اءَعَبَّـــا َِد َ
َمنَأبن ِ
علىَالبها ِليـــــــــــــ ِل ِ

عـــــــدها َ
ىَالجبا ِلَالَّتيَهدَّتَقوا َِ
عل
ِ
وكعبَــــــةٌَكانَــــــــتَِاآلمَـالَتعمرها َ

َمنهمَذاتََأوتَـــــا َِد َ
وكانَــــــ َِ
تَاألرض ِ
فَفيهاَوالَبــا َِد َ
فاليَــــــــــومَالَعا َِكــــ ٌ

ياَضيفَأقفرَبيَـتَالمكرماتَِفخَـــذَ َ

فِيَض ٍ ّمَرح ِلكَواجمعَفضلَــةَالـــــ َّزا َِد َ

 المزنَ:السحابَيحملَالماءَ .

ّ
ّ
ّ
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 .3ذكرَأسبابَالهزيمةَمنَضعفَالمسلمينَوانقسامهمَ،وابتعادهمَعنَتعاليمَالدينَالحنيف:
َ

 يقول ابنَالج َّد في وصفَماَآلتَإليهَحالَملوكَالطوائفَبسببَسوءَتدبيرهم:
سَ
أرىَالملوكَأصابتهمَبِأنَــــــــــــــدل ٍ َ

سو ِءَالَتب ِقيَوالَتَـــــــذرَ َ
دوائِرَال َّ

نامواَوَأَسرىَلهمَتحتَالدُّجَــــــىَقد ٌَر َ

هوىَبِأنج ِم ِهمَخسفًاَفماَشعَــروا َ

 .4االستنجادَبالمسلمينَواستنهاضَهممهمَودعوتهمَإلىَنصرةَإخوانهم:
َ

سية) ،وقد أرسل إلى أبي زكريا بن حفص سلطان تُونُس مستنجدًا
 يقول ابنَاألبّارَالقضا ِع َّ
ي بعدَسقوطَمدينةَ(بلن ِ
لنصرة األندلس:
أد ِركَ ِبخيَِلــــــكَخيَـــــــــــ َِلَهللاَِأندلسا َ

س ِبيــــلَإلىَمنجاتِهاَدرسا َ
ِإنَّ َال َّ

يزَالنَّص ِرَماَالتمستَ َ
وهبَل ِ
هاَمنَع ِز ِ

َمنكَ ِع ُّزَالنَّص ِرَملتمسا َ
فلمََيزل ِ

نديَأشهرَماَقيلَفيَرثاءَالمدنَوالممالكَفيَاألندلسَ .
 عللَ:تعتبرَنونيّ
ّ
ةَأبيَالبقاءَالر ّ
 .1ألنّها ال ترثي مدينة بعينها بل ترثي األندلس في مجموعها ُمدنًا وممالك.
 .2وألنّها تُم ِث ّل حال األندلسيّين جميعهم في تلك الحقبة.
 .3وألنّها تعبّر عن تجربة حقيقية عاشها ال ّ
شاعر.
ي دونها.
صور ما ح ّل باألندلس من خطوب جليلة ال عزاء فيها وال تأ ّ
 .4وألنّه بدأها بحكمة عا ّمة ،ث َّم ّ
س َ
نديَفيَنونيّته:
َُّ
 يقولَ
أبوَالبقاءَالر ّ
ِلكَــــــ ِ ّلَشي ٍءَإِذاَماَتَــــ َّمَنقصَــــــــــــانَ َ

بَالعيَـــــ ِشَإِنسَـــــانَ َ
فالَيغَــــــ ََّرَبِ ِطيــــ ِ

ِهيَاألمَــــــــــــــورَكماَشاهدتَــــهاَدو ٌَل َ

منَسَــــــ َّرهَزمَـــــنٌ َساءتَـــــــــهَأزمانَ َ

وه ِذهَِالدَّارَالَتب َِقــــــــــيَعلىَأحَـــــــــ ٍَد َ
فجائِعَالدَّه ِرَأنَــــــــــواعٌَمن َّوعَــــــــــــ َةٌ َ

والَيَــــــــدومَعلىَحَــــــــا ٍلَلهاَشــــانَ َ
و ِل َّ
انَمسَـــــــ َّراتٌ َوأحَـــــــــزانَ َ
لزمَــــــــ ِ

و ِللحَـــــــــوا ِدثَِسلَــــــــــوانٌ َيس ِ ّهلَــــها َ

المَسَلَــــــــوانَ َ
اإلسَـــــ ِ
وماَ ِلماَحَـــــــلََّ ِب ِ

تِلكَالم ِصيبَــــــــــــةَأنستَماَتقدَّمَـــــها َ

وماَلهاَمَـــعَطـــو ِلَالدَّه ِرَنِسيَــــــــــانَ َ

ياَمنَ ِل ِذلَّ ِةَقَـــــــو ٍمَبعَــــــــــدَ ِع ِ ّز َِهــــــمَ َ

أحالَحالهَـــــــمَجَـــــو ٌرَوطغيَــــــــــــانَ َ

 اذكرَثالثةَشعراءَنظمواَفيَرثاءَالمدنَوالممالك.
 ابن خفاجة.

 ابن اللَّبّانة.

ي.
 ابن الج ّد الفهر ّ

ي.
ي  .أبو البقاء الرند ّ
 ابن األبّار القُضا ِع ّ

 اذكرَالخصائصَالفنيّةَلشعرَرثاءَالمدنَوالممالكَ .
 .1يتّصف بحرارة العاطفة وعمق الشعور باألسى والحزن عند الحديث ع ّما ح ّل بالمدن والموازنة بين ماضيها
وحاضرها.
 .2تغلب عليه النّزعة الدّينيّة والحكمة النابعة من التجارب المريرة ،ويتجلّى ذلك في أبيات أبي البقاء الزندي حين يتحدث
بحكمة عن تداول األيام وتبدل الحال وتقلّب ّ
الزمان.
 .3يكثر من استخدام أساليب اإلنشاء الطلبي ،مثل :النداء ،واالستفهام للتحسر والتّفجع.
ّ
ّ
ّ
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 عللَ:يتّصفَشعرَرثاءَالمدنَوالممالكَبحرارةَالعاطفةَوعمقَالشعورَباألسىَوالحزنَ .
 أل ّن ال ّ
يصور واقعًا مؤل ًما ال مكان للتّكلّف فيه ،ويُعبّر عن
سب ،بل
شاعر صادق في ما يقول ،فهو ال يتصنّع وال يتك ّ
ّ
مشاعره تجاه ما ح ّل بالمدن وأهلها ،فجاءت معظم القصائد حزينة باكية شجيّة.
 عللَ:يكثرَمنَاستخدامَأساليبَاإلنشاءَالطلبيَ،مثلَ:النداءَ،واالستفهامَفيَشعرَرثاءَالمدنَوالممالك.
 للتحسر والتّفجع.

األسئلـــــــــــــــــــــــة
 .1وضّحَأبرزَمظاهرَشعرَرثاءَالمدنَوالممالك.
أ .تصوير ما ح ّل بالمدن من خراب ودمار ،وما نزل بأهلها من كرب.
ب .الموازنة بين ماضي المدن وحاضرها.
ج .ذكر أسباب الهزيمة من ضعف المسلمين وانقسامهم ،وما آلت إليه أحوالهم.
د .االستنجاد بالمسلمين واستنهاض هممهم ودعوتهم إلى نصرة إخوانهم.
 .2عللَماَيأتي:
ًاَشعراَقائ ًماَبذاته.
سعَشعراءَاألندلسَفيَرثاءَالمدنَوالممالكَحتىَأصبحَعندهمَغرض
َأَ .تو ّ
ًّ
سياسيّة التي سادت ذلك
 بسبب حالة الضّعف واالنقسام الّتي شهدتها األندلس إبان عصر ملوك الطوائف ،والتّقلّبات ال ّ
العصر ،واشتداد المواجهة بين المسلمين وأعدائهم ،وما تبع ذلك من سقوط الحواضر اإلسالميّة مدينة تلو األخرى ،ث ّم
سقوط الممالك واإلمارات األندلسيّة ،وانتها ًء بسقوط األندلس كاملة .فكثر نظم ال ّ
شعراء في هذه الموضوعات.
بَ .يتّصفَشعرَرثاءَالمدنَوالممالكَبحرارةَالعاطفة.
َ
 أل ّن ال ّ
يصور واقعًا مؤل ًما ال مكان للتّكلّف فيه ،ويُعبّر عن
سب ،بل
شاعر صادق في ما يقول ،فهو ال يتصنّع وال يتك ّ
ّ
مشاعره تجاه ما ح ّل بالمدن وأهلها ،فجاءت معظم القصائد حزينة باكية شجيّة.
 .3وازنَبنَحالَمدينةَ(إشبيلية)َأيامَحكمَالمعتمدَبنَعبّادَوبعدَسقوطهاَ،كماَبيّنهاَالشاعرَابنَاللَّبّانة:
ًّ
 كانت إشبيلية شامخة عزيزة يقصدها ّ
محطا للكرم والكرماء .أ ّما بعد
الزوار لتحقيق آمالهم وطموحاتهم  ،وكانت
الزوار ،وخلت من الكرماء ،فأصبح الضيف يقتات من بقايا ّ
سقوطها فقد أقفرت من ّ
الطعام.
 .4يقولَابنَعبدونَفيَرثاءَدولةَبنيَالمظفَّرَفيَ(بطليوس):
الدَّهرَيفجَــــعَبعدَالعي ِنَبِاألثَـــــــ َِر َ

صــــــــو َِر َ
فماَالبكاءَعلىَاألشباحَِوال َُّ

بَو ِإنَأبدىَمسالمَــ َةً َ
فالدَّهرَحَـــر ٌ

سمَــ َِر َ
سودَوال ِبيض ِ
يضَوال ُّ
وال ُّ
َمثلَال ِب ِ

بنيَالمظ َفَّـــــ ِرَواأليَّامَماَب ِرحَــــتَ َ

رىَمنهاَعلىَسفَــــــ َِر َ
احالَوالـــــو
ِ
مر ِ

عـــدهَ َ
َاإلباءَاَلَّـــذِيَأرَسواَقوا َِ
أين ِ

عـــــ ٍ ّزَو ِمنَظفَـــ َِر َ
َمنَ َِ
علىَدعائَِـــــــم ِ

أينَالوفاءَالَّذِيَأصفواَشرائِعَــــهَ َ

ٌَمنهمَعلىَكَــــــــد َِر َ
فلمَيَــــــ ِردَأحَــــد ِ

ضَهللاَِمَــــذَنأوا َ
كانواَروا َِ
سـيَأر ِ

عنهاَاستطارتََبِمَــــــنَفيهاَولمَتقـــ َِر َ

ّ
ّ
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سابقَأجبَع ّماَيأتي:
 بعدَإنعامَالنظرَفيَالنّ ّ
صَال ّ
ص.
َأَ .استنتجَالمظهرَالذيَيمثلهَالنّ ّ
 الموازنة بين ماضي المدن وحاضرها ،وذكر أسباب الهزيمة.
َبَ .مثّلَمنَالنّصَعلىَماَيأتي:
 .1توظيفَالحكمة.
سالَ َمةً.
 فَال َّد ْه ُر َح ْربٌ َو ِإ ْن أ َ ْب َدى ُم َ
 .2حرارةَالعاطفةَوعمقَالشّعورَباألسىَوالحزن.
 ال َّد ْه ُر َي ْف َج ُع َب ْع َد ال َعي ِْن ِباألَث َ
ـــــــو ِر
على األ َ ْش َباحِ َوالص
ـــــــر
فَما البُ َكا ُء َ
ِ
َ
 إضافة إلى استخدام ال ّ
سر على ما ضاع من إباء ووفاء.
شاعر أسلوب االستفهام الذي يفيد التّح ّ
نديَفيَرثاءَالمدنَوالممالكَأكثرَمنَغيرهاَ،بينَسببَذلك.
َُّ
 .5اشتهرتَقصيدةَ
أبيَالبقاءَالر ّ
 .1ألنّها ال ترثي مدينة بعينها بل ترثي األندلس في مجموعها ُمدنًا وممالك.
 .2وألنّها تُم ِث ّل حال األندلسيّين جميعهم في تلك الحقبة.
 .3وألنّها تعبّر عن تجربة حقيقية عاشها ال ّ
شاعر.
ي دونها.
صور ما ح ّل باألندلس من خطوب جليلة ال عزاء فيها وال تأ ّ
 .4وألنّه بدأها بحكمة عا ّمة ،ث َّم ّ
س َ

ً
 ثالثا :شعر املرأة( :حفظ خمسة أبيات)
 وضّحَمكانةَالمرأةَفيَاألندلسَ .
ي ،وشاركت في الحياة العا ّمة ،وتولّت مناصب مختلفة،
 حظيت المرأة األندلسيّة بمكانة كبيرة في المجتمع األندلس ّ
فكانت كاتبة ،وعالمة ،وشاعرة:
 نُضار بنت أبي َحيّان الغرناطي :كانت عالمةَفيَالَلّغةَوالنحوَوالتفسيرَولهاَمجلسَعلم.
 والّدة بنت المستكفي :اشتهرت بالفصاحةَوالشعرَكانتَتجمعَاألدباءَفيَمجالسهاَلدراسةَالشعرَونقده.
 نالت المرأة األندلسيّة قس ً
ي ،وذلك بسبب أجواء الحريّة
طا
ً
كبيرا من الحريّة ،وكان لكثير من النّساء نفوذ سياس ّ
ي ،مثل:
واالنفتاح التي سادت المجتمع األندلس ّ
 أسماء بنت غالب.

 مريم أم إسماعيل.

 ومنَالشّاعراتَاألندلسَيّاتَالمجيدات:
اَفيَالرثاءَوكانتَمجيدةَفيه.
ألنهاَقالتَشعر
 حمدة بنت زياد المؤ ّدِب .لقبتَبخنساءَالمغرب؛َ
ّ
ً
سانة التّميميّة.
ُ ح ّ

 أم ال َهناء بنت القاضي.

الركونية.
صة َّ
َ ح ْف َ

 ت َميمة بنت يوسف.

 علّلَ:نالتَالمرأةَاألندلسَيّةَقس ً
اَكبيراَمنَالحرَيّةَ،وكانَلكثيرَمنَالنساءَنفوذَسياسيَ .
ط
ً
ي.
 بسبب أجواء الحريّة واالنفتاح التي سادت المجتمع األندلس ّ
 علّلَ:لقبتَحمدةَبنتَزيادَالمؤ ّدِبَبخنساءَالمغربَ .
الرثاء وكانت مجيدة فيه.
 ألنها قالت
شعرا في ّ
ً
ّ
ّ
ّ
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َبيّنَاألغراضَالشعريّةَالتيَنظمتَفيهاَالمرأةَاألندلسَيّة.
 .1املـــــــدح:

 للتّعبير عن مشاعر الو ّد واإلخالص ،أو من أجل تحقيق رغبة ذاتية مثل رفع ظالمة أو طلب نجدة:
سانة التَّميميّة في مدح الحكم بن النّاصر بعد أن حقق طلبها ورفع ظالمتها:
 من ذلك قول ُح ّ
اسَمأثَــــــــــــر َةً َ
َالهشامي ِنَخيَـــــرَالنَّ ِ
ابن ِ

وخيَـــــــــــرَمنتجَـــــــ ٍعَيَـــــو ًماَ ِلر َّوا َِد َ

إنَه َّزَيومَالوغَـــــــىَأثناءَصعدتَِـــــــــــ َِه َ

فَفِرصَــــــا َِد َ
روىَأنابيب ِ
هاَمنَصَـــــر ِ

قلَ ِلألِم ِامَأياَخيَـــــــــرَالـــــــــــورىَنسبًا َ

َآباءَوأجَــــــــدا َِد َ
مقا ِبالًَبيَــــــــــــــــــن ٍ

ج َّودتَطب ِعيَولمَترضَال ُّ
ظالمَـــــــــــةَ ِلي َ
َعاطفَـــــــــــــــــــــــ َةً َ
ف ِإنَأقمتَففيَنعماك ِ

اءَرائَِــــــحٍَغــــــا َِد َ
فهاكَفضَـــــــــلَثن ٍ

 مأثرةَ:مكرمةَمتوارثةَ .
 الصعدةَ:القصبةَأوَالقناةَالمستويةَ .

و ِإنَرحلتَفقدَز َّودتَِنـــــــــــــــيَزادي َ

 المنتجعَ:المكانَيطيبَفيهَالكألَ .
 فرصادَ:صبغَأحمرَوالمقصودَالدّمَ .

 الشاعرةَتمدحَاألميرَبأنهَشجاعَفيَساحَالوغىَ .
 المقصودَأنّ َفيَالقصدَإلىَاألميرَخيرَ .

 .2الوصـــف:

عا دقيقًا حين جلست تتفيأ ظالله وتبدو الحصى فيه كأنه ـــ
 وصفت حمدة بنت زياد المؤ ّدِب (وادي آش) وصفًا بار ً
لصفائه ـــ جواهر ،فتظن الحسان الناظرات فيه ّ
كأن عقودهن انفرطت فيه فيسرعن إلى تل ّمس عقودهن ،فتقول:
اءَوا ٍَد َ
َالرمضَــــــــــ ِ
وقاناَلفحَــــــــــة َّ

سقاهَمضاعفَالغيثَِالع ِميـــــــــــــــ َِم َ

حللناَدوحَـــــــــــهَفحناَعليَــــــــــــنا َ
وأرشفناَعلـــــــــــــــــــــىَظمأٍَزال َال ً َ
يصدَُّالشَّمَــــسَأنّىَواجهتَـــــــــــــنا َ

طيـــــــــــــــ َِم َ
حن َّوَالمر ِضعاتَِعلىَالف َِ
س ِقيــــــــــــــــ َِم َ
بَال َّ
َُّالروحَ ِللقلَــــ ِ
يرد ّ
سيـــــــــــــــــ َِم َ
فيحجبَــــــهاَويأذنَ ِللنَّ ِ

يروعََحصاهَحا ِليةَالعَـــــــــــــــذارى َ

فتلمسَجانِبَال ِعقدَِالنَّ ِظيــــــــــــــــــ َِم َ

( واديَآش)َ:وادَفيَبلدةَقربَغرناطةَ .

 الرمضاءَ:شدةَالحرَ .

 حاليةَ:المرأةَالتيَتلبسَالحليَ .

 .3الفخـــر:

مقربة من الملوك واألمراء والوزراء ـــ بحسبها ونسبها وجمالها وعفتها
 افتخرت المرأة األندلسيّة ـــ خاصة من كانت ّ
ومهاراتها ،فالفخر متنفس لها لتعبر عن كبريائها والمباهاة بنفسها.
 قالت ت َميمة بنت يوسف مفتخرةَبنفسها وأنّه يصعب الوصول إليها أو أن تنزل هي من مكانها السامي:
اء َ
سمَــــــــــــ َِ
ِهيَالشَّمسَمسكنهاَفيَال َّ
صعَــــــــــــــــودَ َ
ولنَتست ِطيــــــعَ ِإلي ِهَال ُّ

فع ِ ّزَالفؤادَعزا ًءَجميــــــــــــــــــــــــــال َ
ولنَتست ِطيعَ ِإليكَالَنُّـــــــــــــــــــــــزوال َ

ّ
فصةَالركونيةَبخ ّ
بخطها فكتبت إليها:
طها حين سألتها امرأة من أعيان غرناطة أن تكتب لها شيئًا
 ومن ذلك افتخارَح
ّ
ياَربَّةَالحس ِنَبلَياَربَّةَالكر َِم َ
تصفَّ ِحي ِهَ ِبلح ِظَالو ّدَِمن ِعمَــــــ َةً َ
ّ
ّ
ّ
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 عللَ:الفخرَمنَاألغراضَالشعريّةَالتيَكتبتَبهَالمرأةَاألندلسَيّةَ .
 ألن الفخر متنفس لها لتعبر عن كبريائها والمباهاة بنفسها.
 عللَ:المدحَمنَاألغراضَالشعريّةَالتيَكتبتَبهَالمرأةَاألندلسَيّةَ .
 للتّعبير عن مشاعر الو ّد واإلخالص ،أو من أجل تحقيق رغبة ذاتية مثل رفع ظالمة أو طلب نجدة.
 اذكرَالخصائصَالفنيّةَلشعرَالمرأةَاألندلسَيّةَ .
 .1جاء في معظمه قصائد قصيرة ومقطوعات تتصف بوحدة الموضوع.
 .2يتّصف التصوير فيه ببساطته وجماله ،وخلّوه من التّكلف ،فصوره تخضع لعاطفة المرأة المتدفّقة ،ويظهر في:
 قول حمدة بنت زياد المؤ ّدِب حين وصفت (وادي آش) وشبّهت ظالل األشجار في الوادي بحنو األم المرضع على
طفلها الفطيم.
 أبيات تميمة بنت يوسف التي شبّهت فيها نفسها بال ّ
شمس.
 اذكرَمميّزاتَالَت ّصويرَفيَشعرَالمرأةَاألندلسَيّةَ .
 .1يتّصف التصوير فيه ببساطته وجماله.
 .2وخلّوه من التّكلف.
 .3صوره تخضع لعاطفة المرأة المتدفّقة.
 عللَ:يتّصفَالَت ّصويرَفيَشعرَالمرأةَاألندلسَيّةَببساطتهَوجمالهَ،وخلّوهَمنَالتّكلفَ .
ّ 
ألن صوره تخضع لعاطفة المرأة المتدفّقة.

األسئلـــــــــــــــــــــــة
 .1وضّحَمنَخاللَماَدرستَمكانةَالمرأةَفيَاألندلس.
ي ،وشاركت في الحياة العا ّمة ،وتولّت مناصب مختلفة ،فكانت
 نالت المرأة األندلسيّة مكانة كبيرة في المجتمع األندلس ّ
كاتبة ،وعالمة ،وشاعرة ،وكان لكثير من النساء نفوذ سياسي ،وذلك بسبب أجواء الحريّة واالنفتاح التي سادت
ي.
المجتمع األندلس ّ
 .2استنتجَالغرضَالشعريَالذيَيمثّلهَكلٌَّمماَيأتي:
صلُـــــ ُح ِل ْل َمعَا ِلـــــي
أ .قالت والّدة بنت المستكفي :أنَا وهللاِ أ َ ْ

َوأ َ ْم ِشــــي ِم ْشيَتـــي َوأَتِيــــهُ تيها

سابق هو( :الفخــــــــــر) ،حيث تفخر بثقتها بنفسها.
 الغرض الشعري في البيت ال ّ
سانة التّميميّة:
ب .قالت ُح َّ
ِإ ِنّي ِإلَيْكَ أَبا العاصي ُم َو َّج َعـــــــةٌ
اإل َما ُم الَّذِي ا ْنقَا َد األَنَــــــا ُم َلهُ
أ َ ْنتَ ِ

ف ال ِ ّديَـــــ ُم
سقَتْهُ الوا ِك ُ
سي ِْن َ
أَبا ال ُح َ
َو َملَّ َكتْهُ َمقَاليــــــ ُد الن َهى األ ُ َمـــــ ُم

سابقين هو( :المــــــــــدح).
 الغرض الشعري في البيتين ال ّ
ّ
ّ
ّ
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صَاآلتيَ،ث ّمَأجبَعنَاألسئلةَالتيَتليه:
 .3اقرأَالنّ ّ
 حين علمت والّدة بنت المستكفي أن ابن زيدون مال إلى امرأة غيرها كتبت إليه:
ف في ال َهــــــــ َوى ما بينَنَا
ص ُ
لَ ْو ُك ْنتَ ت ُ ْن ِ
َوت َ َر ْكــــــتَ ُ
صنًا ُمثْ ِمـــــــــ ًرا بِ َج َما ِلـ ِه
غ ْ

لَ ْم ت َ ْه َو َجاريَتِي َولَ ْم تَت َ َخيَّـــــــــــــ ِر
ص ِن الَّذي لَ ْم يُثْ ِمـــــــ ِر
َو َجنَحْتَ ِل ْلغُ ْ

سما
ع ِل ْمــــتَ بِأَنَّنِي بَــــــــــــــد ُْر ال َّ
َولَقَ ْد َ

ل ِك ْن ُدهِيتَ ِل ِش ْق َوتِي بِال ُم ْشت َــــــــري

سابقة؟
َأَ .ماَالغرضَالشعريَالذيَتمثلهَاألبياتَال ّ
سابقة هو( :الفخــــــــــر) ،تفتخر ال ّ
شاعرة بجمالها.
 الغرض الشعري في األبيات ال ّ
بَ .مثّلَمنَاألبياتَالسابقةَعلىَجمالَالتّصويرَ .
َ
 شبّهت نفسها بالغصن المثمر وبالبدر ،وفي المقابل شبّهت غيرها بالغصن غير المثمر وبكوكب المشتري.

ّ
ً
 رابعا :املوشح{ :مطالعة ذاتية}

ّ
ّ
ً
 خامسا :الشعر االجتماعي( :حفظ خمسة أبيات)
يَإبانَالحكمَالعربي؟ َ
 بماذاَامتازَالمجتمعَاألندلس َّ
ي ،حيث تألّف من عناصر مختلفة األعراق واألديان ،وقد تفاعلت هذه العناصر
ي والت ّفاعل االجتماع ّ
 بالتنوع الث ّقاف ّ
ي مجتمعًا متمي ًّزا في بنائه الحضاري والفكري.
تفاعال عميقًا جعل من المجتمع األندلس ّ
يَمجتمعَمتميّزَفيَبنائهَالحضاريَوالفكريَ .
 عللَ:المجتمعَاألندلس َّ
 بسبب التنوع الثقافي والتفاعل االجتماعي ،حيث تألف من عناصر مختلفة األعراق واألديان ،وقد تفاعلت هذه
ي مجتمعًا متمي ًّزا في بنائه الحضاري والفكري.
العناصر تفاعال عميقًا جعل من المجتمع األندلس ّ
ي.
 بسبب سياسة حكام األندلس القائمة على التعايش والتسامح ،واحترام مكونات المجتمع األندلس ّ
 عالمَتقومَسياسةَحكّامَاألندلس؟ َ
ي.
 التعايش والتسامح ،واحترام مكونات المجتمع األندلس ّ
يَرغمَاالختالفَباألعراقَواألديانَ .
 بيّنَسببَالتّفاعلَالثقافيَوالتفاعلَاالجتماعيَالعميقَبينَعناصرَالمجتمعَاألندلس َّ

ي.
 بسبب سياسة حكام األندلس القائمة على التعايش والتسامح ،واحترام مكونات المجتمع األندلس ّ
عرَكثيراَمنَمظاهرَالحياةَاالجتماعيةَفيَاألندلسَ .
عللَ:صورَال َّ
ش

ّ
ً

 بسبب مواكبة الشعر للحياة االجتماعيّة في األندلس.
ّ
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َو ّ
ضحَالمظاهرَالتيَتناولهاَالشعرَاالجتماعيَفيَاألندلس.
 .1تصويرَعاداتَاألندلسَيّينَوتقاليدهمَفيَاألفراحَواألتراحَ،مثل خروج الناس لمراقبة هالل العيد وفرحتهم الغامرة
بذلك وتبادل التهاني بهذه المناسبة السعيدة.
 يقول أبو الحسن بن هارون ال َّ
ش ْنت َمري:
ياَليلةَال ِعيـــــدَِعَـــــدتَِثانِيَـــــــــــــــ َةً َ
ِإذَأقبَـــــــلَالنَّاسَينظَـــــــــــــرونَإلى َ

وعادَإِحسان ِكَالَّذيَأَذكَــــــــــــــــــرَ َ
َناحالًَأصفَـــــــــــــــــرَ َ
ِهال ِل ِكَال ِنّض ِو ِ

فقلتَالَمؤ ِمنًاَبِقوَِلـــــــــــــــيَبَـــــــــلَ َ
صــــــــــــــــــــومَفيَ ِهال ِلكَـــمَ َ
بلَأَثَّرَال ََّ

المَالَأكثَــــــــــــــرَ َ
مع ِ ّرضًاَ ِللكَــــــــــ ِ
هذاَالَّذيَالَيكادَأنَيظهَــــــــــــــــرَ َ



النّضوَ:المهزول.

 ويقول ابن زيدون مهنئًا حاكم قرطبة أبا الوليد بن َج ْهور بالعيد:
هنِئ ًاَلكَال ِعيدَالَّذيَبِكَأصبحَــــــــتَ َ

ُّحىَمنهَوتندىَاألصائِلَ َ
ترَوقَالض
ِ

تلقاكَ ِبالبشرىَوحيَّاكَ ِبالمنـــــــــى َ

َعامـــــكَقا ِبلَ َ
فَبعَـــــــد َِ
فبشراكَأل ٌ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

 منَعاداتَاألندلسَيّينَلبسَالثيابَالبيضاءَفيَاألتراحَواألحزانَ .
 يقول أبو الحسن الحصري:
نَ
إِذاَكانَالبياضَ ِلباسَحَـــــــــز ٍَ
ألمَترنِيَل ِبستَبياضَشيبـــــــي َ

بَ
صـــــــــوا َِ
َمنَال ََّ
بِأندل ٍسَفذاك ِ
بَ
ألنّيَقدَح ِزنتَعلىَالشَّبَــــــا َِ

 اذكرَبعضَالعاداتَاالجتماعيّةَفيَاألندلسَ .
 خروج الناس لمراقبة هالل العيد وفرحتهم الغامرة بذلك.

 تبادل التهاني بهذه المناسبة السعيدة (خروج الناس لمراقبة هالل العيد وفرحتهم الغامرة بذلك).
 لبس الثياب البيضاء في األتراح واألحزان.
 .2مشاركةَالمسيحيينَفيَاألندلسَمناسباتهمَ،ومنحهمَحريةَالعبادةَوإقامةَالكنائس:
المهرجان):
 يقول الشاعر حسان بن أبي عبدة في عيد {العنصرة} ما يسمى ( ِ
رىَالمهرجانَقدَِاستبشَـــــــــــــرا َ
أ
ِ
وسربِلَــــــــتَِاألرضَأفوافـــــــــها َ
َالرياحَصنَا ِبيـــــــــــرها َ
وهَــــــــــ َّز ِ ّ
تهادىََِبــــــ ِهَالنَّاسَألطافَـــــــــــهمَ َ

غداةَبكىَالمزنَواستعبَـــــــــــــــرا َ
سندسَاألخضَــــــــــــــــرا َ
وج ِلّلتَِال ُّ
المسكَوالعنبَــــــــــــــــرا َ
فض َّوعـ َِ
تَ ِ
وََسامَالم َِقــــلَُّبِ ِهَالمكَِثـــــــــــــــرا َ

 األفوافَ:مفردهاَفوفَ،وهوَالثوبَالرقيقَالموشىَالمخططَ .
 صنابيرهاَ:المفردَصنبورَ،وهيَالنخلةَتخرجَمنَأصلَالنخلةَاألخرىَمنَغيرَأنَتغرسَ .

 .3وصفَالمهنَالتيَيعملَبهاَالناسَ،وتصويرَمعاناتهمَ .
مصو ًرا كساد حرفة ال ِو َراقة:
ي
ِّ
 يقول ابن سارة األندلس ّ
َحرفَـــــــــــ ٍَة َ
أ َّماَال ِوراقةَفهيَأنكد ِ

هاَالحرمَـــــــــانَ َ
أوراقهاَوثِمار
ِ

بَإبَــــــــر ٍَة َ
شبَّهت
َصاحبهاَ ِبص ِ
ِ
اح ِ

تكسوَالعراةَو ِجسمهاَعريــــانَ َ

اقَالذيَيورقَالكتبَ،ويشملَذلكَأعمالَالنسخَوالتصحيحَوالتجليدَ،وبيعَأدواتَالكتابةَ.
 ال ِوراقةَ:حرفةَال ِو َّر
ِّ
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 .4وصفَمظاهرَالتطورَالعمرانيَكالقصورَوالمساجدَوالكنائسَ .
 يقول ابن وهبون في وصف قصر الزاهي في إشبيلية:
و ِل ّ
لزاهـــيَالكمَـــــالَسنًاَوحسَـــــــنًا َ
يحاطَبِشكَِلــــــ ِهَعرضًاَوطـــــــــــو َالً َ
طــــــــــودَِثبت ًا َ
َمثلَركَـــــــ ِنَال ََّ
وقو ٌر ِ

ٌَمنَالحس ِنَاخ ِتيــــــــــــــــاال َ
ومختال ِ

شهابًاَلمَيصَــــــــــــــ َّوبَ َ
فماَأبقَــــىَ ِ

ساَتنيرَوالَ َِهــــــــــــــــــــالال َ
والَشم ً

سعَالجاللةَوالكمــــــــــــــــــاال َ
كماَو ِ
ول ِكنَالَيحاطَبِ ِهَجمــــــــــــــــــــــاال َ

 اذكرَالخصائصَالفنَيّةَللشعرَاالجتماعيَفيَاألندلس.
َ

 .1جاء معظمه مقطوعات شعرية قصيرة ،وال سيّما عند وصف المهن وتبادل التّهاني.
والمهرجان ،وال ِوراقة.
ي ،مثل :ليلة العيدِ ،
 .2يوظف اللغة السهلة واأللفاظ االجتماعية السائدة في المجتمع األندلس ّ
 .3يميل إلى المعاني البسيطة ،ويوظف الصور الشعرية السهلة ،كتشبيه صاحب ال ِوراقة باإلبرة التي تكسو النّاس ،وأثر
الصوم في الهالل حتى غدا نحيالً.

األسئلـــــــــــــــــــــــة
 .1بيّنَمظاهرَالتعايشَوالتفاعلَفيَاألندلسَمنَخاللَماَدرست.
ي ومشاركة أتباع األديان
 تجلّى التعايش والتفاعل في مظاهر شتّى من بينها احترام جميع مكونات المجتمع األندلس ّ

المختلفة المناسبات فيما بينهم ومنحهم حريّة العبادة وبناء الكنائس وتبادل التّهاني.
 .2اذكرَبعضَالعاداتَاالجتماعيةَفيَاألندلس.
 خروج الناس لمراقبة هالل العيد وفرحتهم الغامرة ،وتبادل التهاني بهذه المناسبة السعيدة وفي األعياد ،وارتداء اللباس

األبيض في األتراح واألحزان.
 .3استنتجَالمظهرَالذيَيمثلهَكلَبيتَمنَمظاهرَالشعرَاالجتماعي:

َأَ .قالواَال ِكتابةَأعلىَخ َّ
وامَ
ط ٍةَرفِعتََََََََََقلت ِ
َالحجامةَأعلىَ ِعندَأق ِ
 المظهر الذي يمثله البيت هو :وصفَالمهنَالتيَيعملَبهاَالنّاسَ،وتصويرَمعاناتهم.
َالمشــــ ُّمَ
قَيـــــــــذ ُّمََََََََََفِي ِهَطابَالجنىَوفاح ِ
َبَ .كلَُّقص ٍرَبعدَال ّدِمش ِ
 المظهر الذي يمثله البيت هو :وصفَمظاهرَالتّطورَالعمراني.
َمنَاحتِفائِكَرونَـــــقَ َ
انَف ِإنَّـــــهََََََََََيو ٌمَعلي ِه ِ
َجَ .بشرىَبِيـــو ِم ِ
َالمهرج ِ
 المظهر الذي يمثله البيت هو :مشاركةَالمسيحيينَفيَاألندلسَمناسباتهمَ،ومنحهمَحريةَالعبادةَ،واالحتفالَبها.
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صَاآلتيَ،ثمَأجبَعنَاألسئلةَالتيَتليه:
 .4اقرأَالنّ ّ
مشيرا إلى األضحية:
 يقول ابن خفاجة مهنِّئًا صديقه بعيد األضحى المبارك،
ً

سرور َ
طــــــــــ َر ْق
س ّرى َوفَ ْ
صــــــ ُل ُ
ســـــــــرى فَ َ
ِليُ ْه ِنـــــــــكَ وا ِفـــــــ ُد أ ُ ْنس َ
ب ُح ْســـــــــــــــــن أ َ َر ْق
فَما ِشئْــــــــــتَ ِمــــ ْن ِ
ماء َو ْرد ِبــــــ ِه أ َ َراقَ َو ِم ْن ث َ ْو ِ
ض اللَّ ْي ُل تَحْ تَ ال َّ
شفَــــــــــــ ْق
َو َ
س ْودا َء ت ُ ْد َمـــــــــى ِب ِه َم ْن َحـــــــــــــ ًرا َكما ا ْعت ََر َ
اض الفَلَــــــــــــــ ْق
ع ْن بَيَ ِ
سوا َد الدجى َ
ست َْخلَـــــــ ُع ِم ْن فَ ْر ِوها َ
ضحْ ـــــــــــــوة ً َ
َ
َأَ .استنتجَالمظهرَاالجتماعيَالذيَتمثّلهَاألبياتَالسابقة.
 المظهر الذي تمثّله األبيات هو :تصويرَعاداتَاألندلسَيّينَوتقاليدهمَ،وتبادلَالتّهانيَفيَاألعياد.
صَالسابقَعلىَخصائصَالشعرَاالجتماعيَفيَاألندلس.
َ
بَ .مثّلَمنَالنّ ّ
 األبيات مقطوعة شعريّة قصيرة.
ّ
ي ،مثل :ماء ورد ،ثوب حسن ،ليُهنِك ،سرور.

يوظف اللغة ال ّ
سهلة واأللفاظ االجتماعيّة السائدة في المجتمع األندلس ّ
 الصور ال ّ
شعريّة بسيطة ،فقد شبّه جلد النّعجة وفروها األسود بالليل المظلم الذي زال عنه بياض الفجر ،وشبّه العيد
بالوافد المؤنس.

يَ
جدولَيبيّنَالخصائصَالفنيّةَلقضاياَالشّعرَفيَالعصرَاألندلس َّ







الخصائصَالفنيّةَلشعرَوصفَالطبيعة:
يستخدم التّشخيص.
يبتعد عن األلفاظ الغريبة.
ينحو إلى المعاني السهلة الواضحة المستمدّة من البيئة
األندلسيّة التي تكثر فيها مظاهر الطبيعة الخالبة من:
أنهار ،وأشجار ،وورود ،وغيرها.
يتّصف بدقة التصوير وجماله.

 الخصائصَالفنيّةَلشعرَرثاءَالمدنَوالممالكَ .








 الخصائصَالفنيّةَلشعرَالمرأةَاألندلسيّةَ .
 جاء في معظمه قصائد قصيرة ومقطوعات تتصف 

بوحدة الموضوع.






مميّزاتَالتّصويرَفيَشعرَالمرأةَاألندلسيّةَ .
البساطته والجمال.
الخلّو من التّكلف.
صور تخضع لعاطفة المرأة المتدفّقة.
ال ّ

ّ
ّ
ّ
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يتّصفَبحرارةَالعاطفة.
يتّصف َبعمق َالشعور َباألسى َوالحزن َعند َالحديث َع ّماَ
حلَّبالمدنَوالموازنةَبينَماضيهاَوحاضرها.
تغلبَعليهَالنّزعةَالدّينيّة.
تغلبَالحكمةَالنابعةَمنَالتجاربَالمريرة.
يكثر َمن َاستخدام َأساليب َاإلنشاء َالطلبيَ ،مثلَ :النداءَ،
واالستفهامَللتحسرَوالتّفجع.

الخصائصَالفنيّةَللشعرَاالجتماعيَفيَاألندلس.
جاء معظمه مقطوعات شعرية قصيرة.
يوظف اللغة السهلة واأللفاظ االجتماعية السائدة في
ي.
المجتمع األندلس ّ
يميل إلى المعاني البسيطة.
يوظف الصور الشعرية السهلة.
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ّ
ّ
 قضايا من النثر يف العصر األندلسي:
 بماذاَتأثرَالنثرَفيَاألندلس؟ َ
 تأثر النثر في األندلس بالنثر في المشرق العربي.
ي َوخاصةَأسلوبَكلَمن(َ:ابنَالمقفعَ،والجاحظَ،وابنَالعميدَ،وأبيَ
 عللَ:نجدَأصداءَاَلّنثرَالعباسيَفيَالنّثرَاألندلس ّ
حيانَالتوحيدي)َ .
ّ 
ألن األندلسيّين تناولوا ما كان معروفًا في المشرق من رسائل ديوانية وشخصية وخطب ووصايا ،وأبدعوا خاصة في

فن الرسائل األدبية التأليفية و فن القصص الفلسفية.
يَوالّذينَكانَلهمَتأثيرَبالنّثرَفيَاألندلس.
يَفيَالمشرقَالعرب ّ
 اذكرَأشهرَأدباءَالنّثرَفيَالعصرَالعباس ّ
 ابن المقفع ،والجاحظ ،وابن العميد ،وأبي حيان التوحيدي.
 اذكرَالفنونَاألدبَيّةَالتيَأبدعَفيهاَاألندلسَيّونََ/التيَاشتهرتَفيَاألندلس.
 .2فن القصص الفلسفية.
 .1فن الرسائل األدبية التأليفية.

ّ
ّ
ّ
ً
 أوال :الرسائل األدبية التأليفية :أبدع األندلسيون يف فن الكتابة التأليفية.
ّ

ّ

 وضّحَالمقصودَبـَ(الرسائلَاألدبيةَالتأليفية)ََ/بفنَالكتابةَالتأليفيّةَ .
 هي مجموعة رسائل أدبية تتنوع أهدافها بين الترفيه عن النفس بما تلذّ قراءته ،وشرح الحقائق بأسلوب قصصي

خيالي ،مصورة عواطف الناس وأهواءهم في حياتهم الخاصة والعامة.
يَ .
 اذكرَأهدافَكتابةَ(الرسائلَاألدبيةَالتأليفية)ََ/اذكرَأهدافَالكتابةَالتأليفيّةَفيَالعصرَاألندلس َّ
 .1الترفيه عن النفس بما تلذّ قراءته.

 .2شرح الحقائق بأسلوب قصصي خيالي.
 .3تصوير عواطف الناس وأهواءهم في حياتهم الخاصة والعامة.
يَفيَشرحَالحقائقَ .
 األسلوبَالذيَاستخدمتهَالكتابةَالتأليفيّةَفيَالعصرَاألندلس ّ
 أسلوب قصصي خيالي.
 اذكرَأشهرَمنَألّفَفيَمجالَالرسائلَاألدبيةَالتأليفيةَمنَاألندلسَيّين.
 .1ابن حزم( :طوق الحمامة في األلفة واألالّف).

 .2ابن ُ
شهيد( :التوابع والزوابع).

ّ

 .1طوق احلمامة يف األلفة واألالف (البن حم) :

عرفَبرسالةَ(طوقَالحمامةَفيَاأللفةَواألالّف).
ّ 
 هي رسالة ر ّد بها ابن حزم على سائل بعث إليه من مدينة أ َ ْل ِم ْريَة يسأله أن يصنف له رسالة في صفة الحُبّ ِ ومعانيه

وأسبابه وأغراضه ،وما يقع منه على سبيل الحقيقة.
 يقع طوق الحمامة في ثالثين بابًا ،تناول فيها ابن حزم الحبّ في نشأته وتطوره وأغراضه ودرجاته وأنواعه ومكامن
السعادة والتعاسة فيه.
 اذكرَسببَكتابةَرسالةَ(طوقَالحمامةَفيَاأللفةَواألالّف)َبهذاَاالسمَ .
 هي رسالة ر ّد بها ابن حزم على سائل بعث إليه من مدينة أ َ ْل ِم ْر َية يسأله أن يصنف له رسالة في صفة الحُبّ ِ ومعانيه

وأسبابه وأغراضه ،وما يقع منه على سبيل الحقيقة.
ّ
ّ
ّ
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 كمَعددَأبوابَرسالةَ(طوقَالحمامةَفيَاأللفةَواألالّف).
 يقع طوق الحمامة في ثالثين بابًا.
 ماذاَتناولَابنَحزمَفيَرسالتهَ(طوقَالحمامةَفيَاأللفةَواألالّف).
 تناول فيها ابن حزم الحبّ في نشأته وتطوره وأغراضه ودرجاته وأنواعه ومكامن السعادة والتعاسة فيه.
ّ
 يقول ابن حم) يف باب (عالمات احلب :
" وللحب عالمات يفوقها الفطن ،ويهتدي إليها الذكي .فأولها إدمان النظر ،والعين باب النفس الشارع ،وهي المنقبة

عن سرائرها ،والمعبرة لضمائرها ،والمعربة عن بواطنها ،فترى الناظر ال يطرف ،يتنقّل بتنقّل المحبوب ،وينزوي
شعرا:
بانزوائه ،ويميل حيث مال كالحرباء مع الشمس .و في ذلك أقول
ً
ْس ِل َع ْي ِني ِع ْن َد َ
ـف
غي ِْركَ َم ْو ِق ٌ
فَلَي َ
ص ِ ّرفُها َح ُ
ص َر ْفتَ َو َك ْيفَما
يث ا ْن َ
أُ َ

ت
َكأَنَّكَ ما َيحْ كونَ ِم ْن َح َج ِر البَ ْهـــ ِ
ت
ت في النَّحْ ِو َوالنَّ ْع ِ
تَقَلَّبْتَ َكال َم ْنعو ِ

ومنها اإلقبال بالحديث ،فما يكاد يقبل على سوى محبوبه ولو تعمد ذلك ،وإن التكلف ليستبين لمن يرمقه فيه،
واإلنصات لحديثه إذا حدّث ،واستغراب كل ما يأتي به ولو أنّه عين المحال وخرق العادات ".
 اذكرَالخصائصَالفنيّةَلرسالةَابنَحزمََ/طوقَالحمامةَفيَاأللفةَواألالّف:
 .1تستخدم عبارات قصيرة سلسة بعيدة عن التكلف ،وذلك واضح في قول ابن حزم "فترى الناظر ال يطرف ،يتنقّل بتنقّل

المحبوب ،وينزوي بانزوائه ،ويميل حيث مال كالحرباء مع الشمس".
 .2تعالج عاطفة الحب من منظور إنساني مستخدمةً التسلسل المنطقي ،فأول عالمات الحبّ عند ابن حزم إدمان النظر،
ثم اإلقبال بالحديث . ....
 .3تستشهد بالشعر لتوضيح المعنى.

ُ
ّ
 .2التوابع والموابع (البن شهيد :
 بيّنَسببَتأليفَرسالةَ(التوابعَوالزوابع).
 يرجع سبب تأليف هذه الرسالة إلى أ ّن كاتبها ابن ُ
ي لم ينل من أدباء عصره وعلمائه إال النقد ،فأراد أن
شهيد األندلس ّ
يثبت لنظرائه قدرته على الكتابة ،فاخترع شياطين للشعراء المشهورين وال ُكتَّاب النابهين؛ ليسمعهم من شعره ونثره ما

يحملهم على االعتراف له بالتفوق والعبقرية في زمانه.
 إلىَمنَو ّجهَابنَشهيدَرسالتهَ(التوابعَوالزوابع).
 وجهها إلى شخص كناه أبا بكر (وهو شخصية خيالية).
شهادةَبتفوقهَفيَاألدب؟
 كيفَانتزعَابنَشهيدَمنَتوابعَالشعراءَوالخطباءَفيَرسالتهَ(التوابعَوالزوابع)َ
ّ
بتفوقهَفيَاألدب؟
 كيفَأثبتَابنَشهيدَتوابعَالشعراءَوالخطباءَفيَرسالتهَ(التوابعَوالزوابع)َشهادةَ ّ
 اخترع شياطين للشعراء المشهورين وال ُكتَّاب النابهين؛ ليسمعهم من شعره ونثره ما يحملهم على االعتراف له بالتفوق
والعبقرية في زمانه ،وجرت بينه وبينهم مطارحات أدبية ،ومناقشات لغوية تجلّت فيها آراء ابن ُ
شهيد النقديّة ،وقد
بتفوقه وجودة أدبه.
أجازوه ،وذلك باعترافهم ّ

 يحكي ابن ُ
شهيد في رسالته رحلة في عالم الجن اتصل من خاللها بتوابع الشعراء وال ُكتّاب .وناقشهم وناقشوه.
كثيرا من نماذج شعره ونثره.
وأنشدهم وأنشدوه .وعرض في أثناء ذلك بعض آرائه النقدية في األدب واللغة .وعرض
ً
بتفوقه في الشعر واألدب.
ودافع عن فنّه .وانتزع من توابع الشعراء وال ُكتّاب الذين حاورهم شهادات ّ
ّ
ّ
ّ
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عللَ:اخترعَابنَشهيدَشياطينَللشعراءَالمشهورينَوالكتَّابَالنابهين.
ليسمعهم من شعره ونثره ما يحملهم على االعتراف له بالتفوق والعبقرية في زمانه ،وجرت بينه وبينهم مطارحات
أدبيّة ،ومناقشات لُغويّة تجلّت فيها آراء ابن ُ
شهيد النّقديّة.
عللَ:تسميةَابنَشهيدَرسالتهَ(التوابعَوالزوابع).
ألنّه جعل مسرحها عالم الجن ،واتخذ كل أبطالها ـــ في ما عداه ـــ من الشياطين.
وضّحَالمقصودَبكلَمنَ(التوابع)َوَ(الزوابع).
ي أو الجنيّة ،ويكونان مع اإلنسان يتبعانه حيث ذهب.
التوابع :جمع تابع أو تابعة وهو الجن ّ
الزوابع :جمع زوبعة :وهو اسم شيطان أو رئيس للجن.
ماذاَيحكيَابنَشهيدَفيَرسالتهَ(التوابعَوالزوابع).
يحكي ابن ُ
شهيد في رسالته رحلة في عالم الجن اتصل من خاللها بتوابع الشعراء وال ُكتّاب.
 وأنشدهم وأنشدوه.
وناقشهم وناقشوه.
وعرض في أثناء ذلك بعض آرائه النقدية في األدب واللغة.
 ودافع عن فنّه.
كثيرا من نماذج شعره ونثره.
وعرض
ً
بتفوقه في الشعر واألدب.
فانتزع من توابع الشعراء وال ُكتّاب الذين حاورهم شهادات ّ

األسئلـــــــــــــــــــــــة
 .1بيّنَالهدفَمنَالكتابةَالتأليفية.
 الترفيه عن النفس بما تلذّ قراءته.
 شرح الحقائق بأسلوب قصصي خيالي.
 تصوير عواطف الناس وأهواءهم في حياتهم الخاصة والعامة.
 .2عللَتسميةَابنَشهيدَرسالتهَ(التوابعَوالزوابع).
 ألنّه جعل مسرحها عالم الجن (التّابعة ّ
والزوبعة) ،واتخذ كل أبطالها ـــ في ما عداه ـــ من الشياطين.
صَاآلتيَمنَرسالةَ(طوقَالحمامة)َثمَاستنتجَمنَخاللهَأهمَخصائصَالرسالة:
 .3اقرأَالنّ ّ
َ
يقولَابنَحزمَفيَبابَ(منَأحبَبالوصف):
ّ
" ومن غريب أصول العشق أن تقع المحبة بالوصف دون المعاينة ،وهذا أمر يُت َرقّى منه إلى جميع الحب ،فتكون
المراسلة والمكاتبة ،والهم والوجد ،والسهر على غير اإلبصارّ ،
فإن للحكايات ونعت المحاسن ،ووصف األخبار،
شعرا:
ظاهرا .وأن تسمع نَغمتها من وراء جدار ،فيكون سببًا للحب واشتغال البال .وفي ذلك أقول
تأثيرا في النفس
ً
ً
ً
َو يا َم ْن ال َمنِــــــي في ُحـــــــ

ـــبّ ِ َم ْن لَ ْم يَـــــــ َرهُ َ
ط ْرفــــــي

لَقَـــ ْد أ َ ْف َر ْ
ص ِفـــــ
طــــــتَ في َو ْ

ف
ــــكَ ِلي في الحُبّ ِ بال َّ
ضـــــ ْع ِ
ف
صـــــ ِ
الو ْ
ـــةُ يَ ْو ًما ِبســــــوى َ

ف ال َجنَّـــــ
فَقُــــ ْل :ه َْل ت ُ ْعــــ َر ُ
 أهمَخصائصَالرسالة:
 استخدمت عبارات قصيرة سلسة بعيدة عن التكلف.

سهر على غير اإلبصار.
 التّسلسل المنطقي ،فالحب بالوصف يترقى منه إلى المراسلة والمكاتبة ،فالهم والوجد وال ّ
 استشهدت بالشعر لتوضيح المعنى.
ّ
ّ
ّ
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هيدَمنَتوابعَالشعراءَوالخطباءَشهادةَبتفوقهَفيَاألدب؟
 .4كيفَانتزعَابنَش
ّ
 عن طريق اتّصاله بتوابع ال ّ
شعراء وال ُكتّاب ،فناقشهم وناقشوه ،وأنشدهم وأنشدوه ،وعرض في أثناء ذلك بعض آرائه
وكثيرا من نماذج شعره ونثره ،ودافع عن فنّه.
النّقديّة في األدب واللغة،
ً

 .5وازنَبينَرسالتيَ(طوقَالحمامة)َوَ(التوابعَوالزوابع)َمنَحيثَ:سببَالتأليفَ،والموضوع.
التوابعَوالزوابع َ

طوقَالحمامة َ
الموازنة َ
ر ّد بها على سائل بعث إليه من مدينة أ َ ْل ِم ْريَة
ّ
أن ابن ُ
ي لم ينل من أدباء عصره
شهيد األندلس ّ
يسأله أن يصنف له رسالة في صفة الحُبّ ِ
وعلمائه إال النقد ،فأراد أن يثبت لنظرائه قدرته
سببَالتأليف َ
ومعانيه وأسبابه وأغراضه ،وما يقع منه على
على الكتابة.
سبيل الحقيقة.
عرضت فيها آراء ابن ُ
شهيد النقدية واالعتراف
ُ
الحبّ في نشأته وتطوره وأغراضه ودرجاته
فوق والعبقريّة في زمانه ممن ناقشهم من
الموضوع َ
له بالت ّ ّ
وأنواعه ومكامن السعادة والتعاسة فيه.
شياطين الشعراء وال ُكتّاب.

ّ

ً
 ثانيا :فن القصة الفلسفية:
ي.
 عللَ:كثرةَالقصصَالفلسفيّةَالتأمليةَفيَالعصرَاألندلس َّ
ّ 
ألن كتّابها كانوا يتّخذونها وسيلة للتعبير عن فكرهم وفلسفتهم وآرائهم ،ومن أمثلة هذه القصص قصة (حي ابن
يقظان) البن طفيل.





عرفَبقصةَ(حيَبنَيقظان)َالبنَطفيل.
ّ
هذه القصة تلخيص فلسفي تأملي جميل ألسرار الطبيعة والخَليقة.
ُ
ي في جزيرة مجهولة من جزر الهند ،جنوب خط االستواء.
ُ
عرضت من خالل حياة طفل يُدعى (حي بن يقظان) أ ْل ِق َ
وقد استطاع هذا الطفل بالمالحظة والتأمل التدريجي لظروف الحياة ومظاهرها الطبيعية أن يدرك بفطرته وتفكيره ّ
أن
لهذا الكون خالقًا.

صته أن الجوع قد اشتد بالطفل (حي بن يقظان) ،فأخذ يبكي ويستغيث ويعالج الحركة ،حتى وقع
 يذكر ابن طفيل في ق ّ
صوته في أذن ظبية كانت قد فقدت ولدًا لها" ،فلما سمعت الصوت ظنّته ولدها فتبعت الصوت حتى وصلت إلى
التابوت ففحصت عنه بأظالفها وهو يئن من داخله حتى طار عن التابوت لوح من أعاله" ،فوجدت الظبية في هذا
ضا عن ولدها ،فحضنته" ،وأروته لبنًا سائغًا وما زالت تتعهده وتربيه وتدفع األذى عنه".
الصغير المتروك عو ً
كثيرا من األشياء
 يسرد ابن طفيل في قصته بدقة كيف يتعلم الطفل من الظبية ومما حوله من الحيوانات في الجزيرة
ً
التي تعينه على كشف الحقائق واكتساب المعارف والمهارات ،ويحكي جميع ما يسمعه من أصوات.
 ثم تموت الظبية التي قامت على رعايته ،فيهتم لذلك ويقف أمام جثّتها في حيرة ،حتى يهديه تفكيره إلى ّ
شق صدرها
في محاولة لمعرفة ما أصابها ،فيكتشف أن شيئًا ما قد فارق الجسد؛ به تكون الحياة أو ال تكون.
 ثم يهتدي إلى طريقة دفن جسد الظبية بعد أن تعفن.
 وبعد ذلك يعتمد على نفسه مستخد ًما معارفه في اكتشاف ضروريات الحياة من نار وبعض ألوان الطعام.
ّ
ّ
ّ
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 يقول ابن طفيل:

منظرا هالَهُ ،وخلقًا لم يعهده من قبل ،فوقف
 " واتفق في بعض األحيان أن انقدحت نار في أجمة  ..فلما بصر بها رأى
ً
يتعجب منها مليًّا ،وما زال يدنو منها شيئًا فشيئًا ،فرأى للنار من الضوء الثاقب والفعل الغالب ،حتى ال تعلق بشيء إال
أتت عليه ،وأحالته إلى نفسها ،فحمله العجب بها وبما ركب هللا ـــ تعالى ـــ في طباعه من الجرأة والقوة على أن يم ّد
سا لم
يده إليها ،وأراد أن يأخذ منها شيئًا فلما باشرها أحرقت يده ،فلم يستطع القبض عليها ،فاهتدى إلى أن يأخذ قب ً
تستول النار على جميعه ،فأخذ بطرفه السليم والنار في طرفه اآلخر فحمله إلى موضع كان يأوي إليه  ..فكان يزيد
أُنسه به ليالً ألنها كانت تقوم مقام الشمس في الضياء والدفء ،فعظم به ولوعه ،واعتقد أنها أفضل األشياء إليه ".
 األجمةَ:الشجرَالكثيرَالملتفَ،جمعهاَآجامَ .

 اذكرَالخصائصَالفنيةَلقصةَ(حيَبنَيقظان)َالبنَطفيل.
 اذكرَالخصائصَالتيَتميّزَبهاَأسلوبَابنَطفيلَفيَقصتهَ(حيَبنَيقظان).
 .1تأثره بمضامين القرآن الكريم ،وال سيّما بقصة سيدنا موسى عليه السالم عند ذكر التابوت والنار التي استأنس بها.
 .2يعتمد التأمل والتفكير في الخلق والكون ،وهذا واضح في قوله عند تفكيره وتأمله بعد وفاة الظبية فاهتدى إلى شق
صدرها لمعرفة ما أصابها.
 .3عني بدقة الوصف والسرد ،وال سيّما عند الحديث عن تعلم الطفل من الظبية وما حوله المهارات واكتشاف األشياء
واعتماده على نفسه بعد موت الظبية.

األسئلـــــــــــــــــــــــة
صةَ(حيَبنَيقظان).
 .1بيّنَهدفَابنَطفيلَمنَتأليفَق ّ
 لكي تكون وسيلة للتعبير عن فكره وفلسفته وآرائه.
صَاآلتي:
 .2مثّلَعلىَالخصائصَالفنيةَلقصةَحيَبنَيقظانَمنَالنّ ّ
 " ثم إنّه سنح لنظره غرابان يقتتالن حتى صرع أحدهما اآلخر ميتًا ،ثم جعل الحي يبحث في األرض حتى حفر
حفرة فوارى فيها ذلك الميت بالتراب ،فقال في نفسه :ما أحسن ما صنع هذا الغراب في مواراة جيفة صاحبه وإن
كان قد أساء في قتله إيّاه ! وأنا كنت أحق باالهتداء إلى هذا الفعل بأمي ! فحفر حفرة وألقى فيها جسد أمه ،وحثا عليها
وبقي يتفكر في ذلك الشيء المصرف للجسد ما يدري ما هو  ...ثم إنّه بعد ذلك أخذ في تصفح جميع األشياء التي في
عالم الكون والحياة من الحيوانات على اختالف أنواعها والنبات وأصناف الحجارة والتراب والماء والبخار والثلج
والدخان والجمر ،فرأى لها أفعاالً مختلفة وحركات متفقة ومتضادة ،وأنعم النظر في ذلك ،فرأى أنها تتفق ببعض
الصفات وتختلف ببعض ".
صة الغراب الذي بعثه هللا ليعلم ابن آدم كيف يواري سوءة أخيه ،القصة واردة في القرآن
 التأثر بالقرآن الكريم( :ق ّ
الكريم في سورة المائدة ،اآلية .)31
 التأمل والتفكير في الخلق والكون ،حين أخذ في تصفح األشياء التي في عالم الكون والحياة على اختالف أنواعها
وميّزها من بعضها.
 دقة الوصف والسرد ،وذلك حين وصف طريقة تعلّمه دفن جثّة الظبية وحواره مع نفسه.
ّ
ّ
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 .3وازنَبينَرسالةَ(التوابعَوالزوابع)َوَقصةَ(حيَبنَيقظان)َمنَحيثَ:سببَالتسميةَ،والهدفَمنَالتأليف.
الموازنة َ

سببَالَت ّسمية َ

رسالةَالتوابعَوالزوابع َ
أنّه جعل مسرحها عالم الجن ،واتخذ كل أبطالها
ـــ في ما عداه ـــ من الشياطين.
ّ
أن كاتبها ابن ُ
ي لم ينل من أدباء
شهيد األندلس ّ

الهدفَمنَ
الَت ّأليف َ

عصره وعلمائه إال النقد ،فأراد أن يثبت لنظرائه
قدرته على الكتابة.

ّ
ّ
ّ
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صة الطفل (حي ابن يقظان).
نسبة إلى بطل الق ّ

صة فكره
أراد ابن طفيل أن يعرض من خالل الق ّ
وفلسفته وآرائه في الكون والوجود.
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ّ
الوحدة الثانية

ّ

ّ

ّ

األدب يف العصرين :األيوبي واململوكي

 قضايا من الشعر يف العصرين األيوبي واململوكي:
ي لمشرق العالم العربي.
 بيّن أثر الغزوين ال ّ
ي والمغول ّ
صليب ّ
 حفل العصران :األيوبي والمملوكي باألحاا الساا ،اليي صصاب

صطاار العال ،اسإامامي باليفك

الايااي

والعاكري.





علل :حفل العصران :األيوبي والمملوكي بأحداث جسام أصابت أقطار العالم اإلسالمي بالتفكك السياسي والعسكري.
ي لمشرق العال ،العربي.
بابب الغزوين :ال ّ
ي والمغول ّ
صليب ّ
بيّن دور األدب في األحداث الجسام التي حفل بهما العصران األيوبي والمملوكي.
كان لألاب اور كبير في:
 .2ااينهاض هم ،المالمين.
 .1يصوير يل األحاا .

 .3ح المالمين على السهاا.

ً
 أوال :شعر اجلهاد:

 .4الح على يحرير صراضي المالمين.

ّ
ّ
ّ
 .1صدى الغزو الصليبي يف الشعر( :حفظ خمسة أبيات)
ي؟
ي والمملوك ّ
ي في العصرين األيوب ّ
 إالم تعرضت ديار اإلسالم في المشرق العرب ّ
ي.
يعرض للغزو ال ّ
ّ 
صليب ّ
ي؟
ي للغزو ال ّ
صليب ّ
 كم المدة التي تعرضت فيها ديار اإلسالم في المشرق العرب ّ
ي من صواخر القرن الخامس الهسري إلى صواخر القرن الاابع الهسري.
 امي ّا الغزو ال ّ
صليب ّ
ي؟
ي والمملوك ّ
ي في العصرين األيوب ّ
 ما ال ُمس ّمى الّذي احتلّت به دول أوروبا المشرق العرب ّ
صليبيّة.
 الحروب ال ّ
صليبيّة)؟
 ما الذي هيّأ لدول أوروبا أن تغزو المشرق العربي وتحتل بعض مدنه تحت مسمى (الحروب ال ّ
 ما شهايه هذه الحقبة من نزاعا ااخلية بين صمراء الاول اسإامامية وطاايها ص ّا إلى ضعف طويه ،العاكرية.
صليبيّة).
 اذكر ثالثة من القادة الذين قيّضهم هللا تعالى لألمة وعملوا على توحيد صفوف المسلمين إبّان (الحروب ال ّ
 .3صماح الاين األيوبي.
 .2نور الاين زنكي.
 .1عماا الاين زنكي.

صليبيّة).
 علل :عمل القادة على توحيد صفوف المسلمين في بالد الشام ومصر في فترة (الحروب ال ّ
ي ويحرير ما احيلّه األعااء بعا حروب ااحنة صعاا لألمة حقّها وهيبيها.
 لمواسهة الغزو ال ّ
صليب ّ
صليبيّة).
 ما الّذي عمل عليه القادة في بالد الشام ومصر في فترة (الحروب ال ّ
 يوحيا صفوف المالمين في ال ّ
ي ويحرير ما احيلّه األعااء بعا حروب ااحنة
شا ،ومصر؛ لمواسهة الغزو ال ّ
صليب ّ
صعاا لألمة حقّها وهيبيها.
صليبيّة).
 بيّن كيف واكب الشّعر (الحروب ال ّ
 صشاا بفيوحا المالمين.
يصويرا اطيقًا.
صور صحاا الحروب

ً
ّ
 صار هذه الحروب هي الصبغة العامة لموضوعايه.
 ماح صباال الحروب وطاايها.
صليبيّون في القاس وغيرها من
 وصفوا النكبا اليي مني بها المالمون والايّما السرائ ،الوحشية اليي اطيرفها ال ّ
المان اسإامامية.
ّ
ّ
ّ
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صليبيّين في تلك الفترة.
 علل :ال يكاد يخلو ديوان شعر من قصائد عن البطوالت الرائعة في مقاومة ال ّ
ّ 
صليبيّة صار هي الصبغة العامة لموضوعا الشعر في يل الفيرة.
ألن الحروب ال ّ
ي.
 اذكر مضامين شعر الغزو ال ّ
صليب ّ
صليبيّين.
 .1يصوير اقوا بي المقاس بأياي ال ّ
 .2الاعوة إلى يحرير المان وال ايما بي المقاس.
 .3ياسيل االنيصارا

واليهنئة بالفيوحا وال ايما بي المقاس.

ي.
 وضّح مضامين شعر الغزو ال ّ
صليب ّ

صليبيّين.
 .1تصوير سقوط بيت المقدس بأيدي ال ّ
 اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة الشاعر محمد بن أحمد األبيو ْردِي ،ث ّم أجب عن األسئلة التي تليها:
اجـــــــــــــ ِم
مزجْ نا دِما ًء ِبال ُّد ُموعِ ال َّ
سو ِ

ــم
فل ْم يبْق ِمنَّا ع ْرصــــــةٌ ِل ْلمر ِ
احـــــــــ ِ

سالحِ الم ْر ِء د ْم ٌع يُفيضُــــــــــــهُ
وش ُّر ِ

صــــــــــو ِار ِم
ب ُ
نارها ِبال َّ
ِإذا الح ْر ُ
شبَّتْ ُ

وكيْف تنا ُم الع ْينُ ِملْء ُجفونِـــــــــــــها

ت أيْقظــــتْ ُك َّل نائِــــــــــــــ ِم
على هفوا ٍ
ســــــــــ ِم
وقائِع يُ ْل ِح ْقـــــن ال ُّذرى ِبالمنا ِ

الم ِإنَّ وراءكُــــــــــــــ ْم
اإل ْ
س ِ
ف ِإي ًها بنِي ِ

الكف واالنتهاء.
 إي ًها :اسم فعل أمر ،معناه طلب
ّ
 الذرى :جمع ذروة ،كل شيء أعاله ،وذرى اإلبل :أسنمتها.

 السواجم :الجارية.
 المنسم :طرف الخف.

 أين تكمن أهميّة هذه القصيدة؟
صليبيّين).
صور هذا الحا (اقوا بي المقاس بأياي ال ّ
 يعيبر من القصائا المبكرة اليي ّ
صليبيّين بي المقاس انة ( 492هـ).
 طالها بعا احيمال ال ّ
 اذكر ما تض ّمنته هذه القصيدة.
صليبيّين.

صور اقوا بي المقاس بأياي ال ّ
ّ
 صف فيها آثار هذا االحيمال.
 ح ّ على إذكاء المشاعر وااينهاض الهم.،
حض على طيال الغزاة.

ّ
 اقرأ األبيات اآلتية من قول ابن المجاور ،ث ّم اذكر ما تض ّمنته هذه األبيات:
ت
ي ال ت ْرقــــــــ ْي ِمن العبـــــــــــرا ِ
أعيْنــــــ َّ
على الم ْ
س ِج ِد األ ْقصى الَّذي ج َّل قـــــــــــد ُْرهُ
ســـــــــــ ِـرها
ْس البِال ُد بِأ ْ
ِلتب ِْك على القُـــــــد ِ
ِلتبْـ ِك عل ْيــــها مكَّـــــــــــةُ فهْي أ ُ ْختُــــــــــها


ت
ِصلي في البُكا اآلصال بِالبُ ُكـــــــــــرا ِ
ت
صلــــــــــــوا ِ
اإل ْخبا ِ
ت وال َّ
على م ْو ِط ِن ِ
ت
ان والتُّرحــــا ِ
وت ُ ْع ِلــــــن بِاألحْ ـــــــــز ِ
وت ْ
ت
شكُـــــو الَّذي القتْ إِلى عرفـــــــــا ِ

اإلخبات :الخشوع.

 ما تضمنته أبيات ابن المجاور السابقة:
ي.
 يبكي ما ح ّل بالماسا األطصى بعا صماح الاين األيوب ّ
 يربا بين األماكن المقااة في صحزانها.
ّ
ّ
ّ
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 .2الدعوة إلى تحرير المدن وال سيما بيت المقدس.
صليبيّين.
 بيّن الدور الذي عُني به الشعراء بعد سقوط المدن وال سيما بيت المقدس بأيدي ال ّ
صليبيّين واايثارة الهم ،والعزائ.،
 صخذ الشعراء على عايقه ،عبء اليحريض على مواسهة ال ّ
 اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة ابن القيسراني ،ث ّم أجب عن األسئلة التي تليها:
ُـــــــب
هذي العزائِــــ ُم ال ما تدَّعــــي القُض
ُ

ــب
وذي المك ِار ُم ال ما قالـــــــ ِ
ت ال ُكتُـــــــ ُ
ب
ار وال ُخطـــــــ ُ
تعثَّـــــــــرتْ خ ْلفها األشْع ُ

ـن ذ ْروتها
صافحْ ــــــت يا بْن ِعما ِد الدّيـــــ ِ

ــــــب
ِبراحــــــــــــ ٍة ِللمساعــي دونها تع
ُ
ــــب
ْس ُم ْرتقـــــ ُ
يوليك أ ْقصى ال ُمنى فالقُد ُ

الهمـــــــ ُم الالّتـــي متى خطبــــــــتْ
وه ِذ ِه ِ
ب
فا ْنه ْ
ض ِإلى الم ْ
س ِج ِد األ ْقصى ِبـــــذي لج ٍ
 إلى من كتب ابن القيسراني قصيدته؟
 كيبها إلى القائا نور الاين زنكي.

 إالم يدعو ابن القيسراني القائد نور الدين زنكي في قصيدته؟
 ياعوه إلى إنقاذ بي المقاس.
 من عارض ابن القيسراني في قصيدته التي بعثها إلى القائد نور الدين زنكي؟
 يعارض فيها صبا يما ،في طصيايه (فيح عمورية) اليي مالعها:
ب
ال ّ
سيف أصدق إنبا ًء من الكتــــــ ِ

ب
في ح ّده الح ّد بين الج ّد واللعـــــــــ ِ

 وضّح المقصود بالمعارضات الشعريّة.
 طصائا ناسها طائلوها على نما طصائا اابقة مشهورة يشير معها في الوزن والقافية وموضوعها العا ،وحرف
الروي وحركيه.
ّ

 .3تسجيل االنتصارات ،والتهنئة بالفتوحات وال سيما بيت المقدس.
 متى فتحت طبرية؟ ومتى حصلت معركة حطين الخالدة؟
 انة  583هـ.
ساعاتي في فتح طبرية  ،ث ّم اذكر ما تض ّمنته هذه األبيات:
 اقرأ األبيات اآلتية من قول ابن ال ّ
جلـــــــــــــتْ عزماتُك الفتْح ال ُمبيـــــنا
الم لـــــ ّما
اإل ْ
س ِ
رددْت أخيـــــــــــــــــذة ِ
غدتْ في وجْ نــــ ِة األيَّــــــــــــــ ِام خـاالً
هلل كـــــــــــــ ْم ســـــــ َّرتْ قُلوبًـــــــا
فيا ِ
وما طب ِريَّــــــــــــــــــــةٌ إِال َّ هـــــــــدِي

فق ْد ق َّرتْ عُيونُ ال ُم ْؤ ِمنيــــــــــــــــــــنا
ضاء بِها ضميــــــــــــنا
ف الق ِ
غدا ص ْر ُ
وفي جي ِد العُال ِع ْقدًا ثميــــــــــــــــــــنا
هلل ك ْم أبْكــــــــــــــتْ عُيـــــــــــونا
ويا ِ
ف الالّ ِمسيــــــــــــــــــنا
ترفَّ ُع ع ْن أ ُكــــ ّ ِ

ساعاتي السابقة:
 ما تضمنته أبيات ابن ال ّ
نوه بفيح ابرية المبين.
ّ .1
األغر.
 .2صشاا بالبال المظفر صماح الاين صاحب النصر
ّ
 .3بيّن مكانة هذا الفيح العظي ،واريبااه بمكة والقاس.
ّ
ّ
ّ
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 علل :تعتبر معركة حطين الخالدة الموقعة الفاصلة في التاريخ اإلسالمي.
ّ 
صليبيّين ويم ّكنوا من يحرير بي
ألن المالمين انيصروا فيها بقيااة صماح الاين األيوبي على ال ّ

المقاس ث ّ ،يحرير

معظ ،ما كان محيماًّ من ايار اسإاما ،في بماا ال ّ
شا.،
صليبيّة)؟
 ماذا كان يعني فتح القدس للمسلمين زمن (الحروب ال ّ
 كان فيح القاس األمل المنشوا لكل مال ،عاش زمن يل الحروب.
صليبيّة).
 بيّن أثر فتح القدس على نفوس المسلمين زمن (الحروب ال ّ
طر عيونه ،باايرااا بي المقاس بعا صن اال العها على
 ير هذا النصر صصااء ايّبة في نفوس المالمين الذين ّ
لرشيا النابلاي:
احيماله يقول ا ّ
ت اآلما ُل ت ْنت ِظـــــــــــــــ ُر
هذا الّذي كانـــــــ ِ
ْس أ ْن أ ْ
ضحى بِ ِه علم الــــــــــ
يا بهْجة القُد ِ
هللاُ أ ْكبـــــــــــ ُر صـــــــــ ْوتٌ ت ْقش ِعـــــــ ُّر لهُ
اخض َّر هذا ال ِ ّ
ما ْ
ط ُ
ي ثــــــــــ ًرى
س ِ
راز ال َّ
اح ِل ُّ

هلل أ ْقــــــوا ٌم بِما نـــــــــــذروا
ف ِ
ف ْليُ ْو ِ
شـــــ ُر
ي ٍ و ْهو ُم ْنت ِ
ِإ ْ
س ِ
الم ِم ْن ب ْع ِد طــــ ّ
ض ت ْنف ِطـــــــــ ُر
ُ
األر ُ
ش ُّم الذُّرى وتكا ُد ْ
صفُــــــــــ ُر
إال ّ ِلت ْعلو بِ ِه أعْال ُمـــــك ال ُّ

 لتعلو :لم يحرك حرف الواو بالفتح للضرورة الشعري والوزن.

 بيّن كيف شهد الشعر المعارك األخيرة التي أخرجت الغزاة من بالد المسلمين.
 اسلوا صفراحه ،ياسيما اطيقًا فيه النشوة بيحقيق اآلمال المنيظرة منذ ماة اويلة فما يخلو معركة انيصر فيها
المالمون إال وينافس الشعراء في نظ ،القصائا فر ًحا بالنصر وابيها ًسا بخذالن الكفر ومن صمثليه:
 قول شهاب الدين محمود الحلبي عند تحرير عكا:
ت اآلما ُل ل ْو طلبـــــــــــتْ
هذا الَّذي كان ِ
ب فكــ ْم ق ْد أ ْنشأتْ فِتــــــنًا
أ ُ ُّم ال ُحـــــرو ِ
يا ي ْوم عكّا لق ْد أ ْنس ْيــــت ما سبقــــــتْ
فق َّر ع ْينًا ِلهذا الفتْــــــحِ وابْتهجـــــــتْ

ستحْ يتْ ِمن ال َّ
ب
ُر ْؤياهُ في النَّ ْو ِم ال ْ
طلـــــــ ِ
ب
شاب الوليـــــــ ُد بِها ه ْوال ً ول ْم ت ِ
شــــــــ ِ
ح وما ق ْد ُخ َّ
ب
بِ ِه الفُتــــو ُ
ط في ال ُكت ُــــــــــ ِ
ب
ِب ِبش ِْر ِه الك ْعبــــــةُ ا ْلغ َّرا ُء في ال ُح ُجــــــــ ِ

حرر مدينة عكا؟
 من القائد الذي ّ
 المل األشرف صماح الاين خليل بن المل المنصور ايف الاين طماوون.
 اذكر اسم المدينة التي تعتبر المعقل األخير للصليبيين.
 ماينة عكا.
 متى ُهزم آخر جيش للصليبين وأخرجوا من معقلهم األخير؟
ُ هز ،آخر سيش للصليبين انة ( 690هـ) في ماينة عكا.
صليبيّين لمدينة عكا؟
 كم دام احتالل ال ّ
 صكثر من مئة عا ،حي حرر بعا معركة حاين.
ي إال وتنافس الشعراء في نظم القصائد.
 علل :ال تخلو معركة انتصر فيها المسلمون أيام الغزو ال ّ
صليب ّ
 فر ًحا بالنصر وابيها ًسا بخذالن الكفر.
ي في أشعارهم.
 اذكر ثالثة من الشعراء الذين انعكست أصداء الغزو ال ّ
صليب ّ
 .3ابن القياراني.
 .2ابن المساور.
بيو ْراِي.
 .1محما بن صحما األ َ َ
 .4شهاب الاين محموا الحلبي.
ّ
ّ
ّ
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ّ
ّ
 .2صدى الغزو املغول يف الشعر( :حفظ خمسة أبيات)
ي؟
 متى غزا المغول العالم اإلسالم ّ
صليبيّة.
ي طبل انيهاء الحروب ال ّ
 غزا المغول العال ،اسإامام ّ
ي على الدولة اإلسالمية.
 بيّن أثر (نتيجة) الغزو المغول ّ
 .1طضوا على الخمافة العبااية.
 .2امروا عاصمة الخمافة العبااية بغااا انة ( 656هـ).
وامارا لايارها وحرطًا لمكيبايها.
 .3عاثوا في األرض طيماً ألهلها
ً
ي؟
 كيف تفاعل الشعراء مع أحداث الغزو المغول ّ
ي بيصويرها واسإشااة بباوال
 يفاعل الشعراء مع صحاا الغزو المغول ّ

طاايها من المالمين ورثاء شهاائها ويبيان

صثرها في بماا المالمين.
ي.
 اذكر مضامين شعر الغزو المغول ّ
 ياسيل االنيصارا .
 يصوير اقوا المان.

المغولي.
 بيّن مضامين شعر الغزو
ّ
 .1تصوير سقوط المدن:
 علل :نظم شعراء المسلمين مراثي تشيع األسى في النفوس وتثير شجونها بعد سقوط بغداد على يد المغول.
ّ 
ألن اقواها كان حاثًا سليماً له وطع مؤل ،في نفوس المالمين سميعه.،
 من المراثي في سقوط بغداد قول ابن أبي اليُسر:
ار
ِلسائِ ِل الد َّْمـ ِع ع ْن ب ْغـــــــداد إِ ْخبــــــــ ُ

اروا
فما ُوقُوفُــــك واألحْ ب ُ
اب قــــ ْد ســـــ ُ

يا زائِريـــن ِإلى َّ
اء ال ت ِفــــــــــدوا
الز ْور ِ
الر ْب ُع الَّذي ش ُرفـــــــــتْ
تا ُ
ج ِ
الخالفــ ِة و َّ

ار
فما ِبذاك ِ
الحمـــــى والد ِّار ديَّــــــــــــــ ُ
ار
بِــــــ ِه المعا ِلـــــــ ُم قـــــ ْد عفّاهُ إِ ْقفــــــ ُ

أ ْ
ف ال ِبلى في ر ْب ِع ِه أثـــــــ ٌر
ضحى ِلع ْ
صــ ِ
ش ْكــــوى فأ ْنت تــــــــرى
ِإليْك يا ربَّنا ال َّ

ار
و ِلل ُّد ُمـــــــــوعِ على اآلثــــــ ِار آثــــــــ ُ
ار
ما ح َّل ِبالدّيــــــ ِن والباغـــــون فُ َّجـــــ ُ

 فما بذاك الحمى والدّار ديّار :أي ال يوجد فيها أحد.

ي الذي سقطت مدينة دمشق على يديه؟
 من هو القائد المغول ّ
ي (غازان) وكان ذل انة ( 699هـ).
 القائا المغول ّ
 اقرأ األبيات اآلتية للشاعر علي األوتاري ،ثم وضّح ما بيّنه الشاعر فيها:
أحْ ســــــن هللاُ يا دِم ْ
غانيك يا ِعماد ال ِبـــــــــــــــــــال ِد
في م
زاك
ِ
ق عــــ ِ
شـــــــ ُ
أصْبحوا م ْغن ًما أل ْه ِل الفســــــــــــــــا ِد
اس
وبِأ ُ ْنــــــــــــــ ٍس بِـ (قاسيون) ونــ ٍ
ط َّرقتْ ُهـم حواد ُ
ب األ ْموا ِل واأل ْوال ِد
ِث ال َّد ْه ِر بِالقتْـــــــــــــــ
ـــــــ ِل ون ْهــــــــــــ ِ
 قاسيون :جبل مشهور في مدينة دمشق.

 ما بيّنه الشاعر علي األوتاري في األبيات السابقة ( وما هي مناسبة األبيات)هو ما ح ّل بدمشق من:
 .5يخريب البماا.
 .4ابي النااء وطيلهن.
 .3اايرطاق األوالا.
 .2نهب األموال.
 .1طيل النفوس.
ّ
ّ
ّ
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 .2تسجيل االنتصارات
ي؟ ومن هو قائدها؟
 ما هي المعركة التي تعتبر بداية تحرير البالد العربية من الغزو المغول ّ
 معركة عين سالو انة ( 658هـ) بقيااة الالاان طاز حي اخل المل المظفر طاز امشق في موكب عظي.،
شعراء خاصة.
 بيّن أثر معركة عين جالوت على المسلمين عامة وعلى ال ّ
يأثيرا في نفوس الشعراء
 كان لمعركة عين سالو يأثير عميق في نفوس المالمين سميعًا وكان صشا فر ًحا وصعظ،
ً
مصورا مصير المغول ومشياًا بالالاان المظفر طاز:
منه ،فيغنوا بهذا النصر المؤزر طال صحاه،
ً
َّآم جميـــــــــــعًا
هلـــــــك ال ُك ْف ُر في الش ِ
ليك ال ُمظفَّــــــ ِر الم ِلـــــــــــــ ِك األ ْر
ِبالم ِ
م ِلـــــكٌ جاءنا بِعـــــ ْز ٍم وحــــــــــــــ ْز ٍم

وضــــــــــــ ْه
اإل ْ
وا ْ
سال ُم ب ْعد ُد ُح ِ
ستج َّد ِ
الم ِع ْند نُ ُهو ِضـــــــــ ْه
ْف اإل ْ
وعِ سي ِ
س ِ
يضـــــــــ ْه
فاعْتز ْزنا بِ ُ
س ْمـــــــــ ِر ِه وبِب ِ
روضـــــــــــــ ْه
واجبا ِ
ت فُ ِ
دائِ ًما ِمثْـــل ِ

ش ْكـــــر ذاك عل ْيـــــــــنا
أ ْوجــــــب هللاُ ُ
 دحوضه :بطالن الكفر.

 اقرأ األبيات اآلتية للشاعر شرف الدين األنصاري ،ثم بيّن سبب قولها:
شــــــــــــــــها
شـــها
ولقيتها فأخ ْذت ف َّل ُجيُو ِ
ُرعْت ال ِعدى فض ِم ْنت ش َّل ع ُُرو ِ
ب َّ
س ُه ُم ُحطام جريشـــــــــــها
ون علي ِْهـــــ ُم
فغدتْ ُرؤو ُ
دارتْ رحى الح ْر ِ
الزبُ ِ
شــــــــها
راحـــــــ ٍل
بركتِها وبيـــــــْن عري ِ
وطويْت ع ْن ِمص ٍْر فسيح م ِ
ما بيْن ْ
شــــــــها
حتَّى ح ِف ْظـــت على ال ِعبـــــــا ِد ِبالدها
ومها األ ْقصى إلى أُحْ بو ِ
ِم ْن ُر ِ
 تزبن الحرب النّاس :يعني تصدمهم فهي زبون.

 الجريش :ما طحن من الحب طحنًا خشنًا.

 ما هو سبب قول القصيدة؟
 يماح فيها المل المنصور الثاني األيوبي صاحب حماة مع سناه إلى سانب المظفر طاز في معركة عين سالو .
ي).
ي والغزو المغول ّ
 اذكر الخصائص الفنيّة لشعر الجهاد في العصرين األيوبي والمملوكي (الغزو الصليب ّ
مباشرا مثل وصف شرف الاين األنصاري معركة عين
 .1ييصف بالواطعية من خمال وصف صحاا المعار وصفًا
ً
سالو .
 .2يكثر فيه اايخاا ،الفنون البايعية مثل:
آثار).
 الجناسَ ( :و ِللاُّموعِ على
اآلثار ُ
ِ
 الطباق( :فَيا هللِ َك ْ ،س َّرتْ طُلوبًا

عيونا).
َويَا هللِ َك ْ ،أبْكتْ ُ

 .3ييميز بحرارة العاافة ويافق المشاعر وال ايما عنا الحاي

عن اقوا المان ويصوير المآاي والفرح

باالنيصارا .
 علل :يتّصف شعر الجهاد في العصرين األيوبي والمملوكي بالواقعيّة.
مباشرا.
 ألنّه وصف صحاا المعار وصفًا
ً
 علل :يتميّز شعر الجهاد في العصرين األيوبي والمملوكي بحرارة العاطفة وتدفّق المشاعر.
 ألنّه ييحا عن اقوا المان ويصوير المآاي والفرح باالنيصارا .

األسئلـــــــــــــــــــــــة
ي في أشعارهم.
 .1اذكر ثالثة من الشعراء الذين انعكست أصداء الغزو ال ّ
صليب ّ
 .3ابن القياراني.
 .2ابن المساور.
بيو ْراِي.
 .1محما بن صحما األ َ َ
الرشيا النابلاي.
 .5ابن الااعايي.
 .4شهاب الاين محموا الحلبي.
ّ .6
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 .2كان لمعركة حطين وتحرير بيت المقدس صدى كبير في الشعر آنذاك ،وضح ذلك مستشهدًا بنصوص شعرية
مناسبة.
 معركة ّ
ي
ي انيصر فيها المالمون بقيااة صماح الاّين األيوب ّ
حاين الخالاة هي الموطعة الفاصلة في اليّاريخ اسإامام ّ
صليبيين ويم ّكنوا من يحرير بي
على ال ّ

المقاس ث ،يحرير معظ ،ما كان محيماًّ من ايار اسإاما ،في بماا ال ّ
شا.،

طر
وير هذا النّصر صصااء ايّبة في نفوس المالمين الذين ّ

عيونه ،باايرااا بي

المقاس بعا صن اال العها

ي:
على احيماله يقول الرشيا النابلا ّ
ـــر
هذا الّذي كانَـــــــ ِ اآل َما ُل ي َ ْني َِظــــــــــــــ ُ
علَـــــــــ ،الــ
يا بَ ْه َسةَ القُا ِْس ص َ ْن صَضْحى بِ ِه َ
ـر َلهُ
ص
هللاُ ص َ ْك َب
ـــــــــو ٌ ي َ ْق َ
ش ِعــــــــ ُّ
ُ
ْ
ـــــــــــر َ

ــــــوا ٌ ،بِما نَـــــــــــــــــ َذروا
فَ ْلي ُْو ِ
ف هللِ ص َ ْط َ
ْماِ ،م ْن بَ ْع ِا َ
ي ٍّ َو ْه َو ُم ْني َ ِشــــــــــــ ُر
ِإا ِ
اــــ ّ
ُ
ض ي َ ْنفَ ِاـــــــــــــــ ُر
ش ُّ ،ال ُّذرى َوي َكا ُا ْ
األر ُ

ض َّر هذا ِ ّ
ما ْ
الا ُ
ـرى
ا ِ
راز ال َّ
ي ثَـــــــــــ ً
اخ َ
اح ِل ُّ

ـر
إالّ ِلي َ ْعلو بِ ِه صَعْما ُمـــــ َ ال ُّ
صفُــــــــــــــــ ُ

 .3استنتج المضمون الذي يمثله كل مما يأتي:
أ .قال العماد األصفهاني:
ْــــــر
ْــــــر وخي
ح ونص
صـــــــــــــــــــــــــــــالحِ صال ٌ
اص ِر ال َّ
اس ِبالم ِل ِ
و ِللنَّ ِ
ـــــك النَّ ِ
ٌ
ُ
ْس ي ْ
ـــــر
ش ِفي الغ ِليـــــــــــل
نُ ُهوضًا إِلى القُد ِ
بِفتْحِ الفُتــــــــوحِ وماذا عسيـــــــــ ُ
ب .قال ابن منير الطرابلسي:
الم بهْجتهُ
فتْ ٌح أعاد على اإل ْ
س ِ

ف ْ
افت َّر م ْب ِ
س ُمهُ وا ْهت َّز ِع ْطفاهُ

الرقم

ّ
املضمون الذي متثله األبيات

أ

الاّعوة إلى يحرير المان وال ايّما بي المقاس.

ب

ياسيل االنيصارا

واليهنئة بالفيوحا وال ايّما بي المقاس.

ي ،وضّح ذلك مستشهدًا بنصوص شعرية
 .4كان لمعركة عين جالوت صدى كبير في الشعر العربي زمن الغزو المغول ّ
مناسبة.
 كان معركة عين سالو انة ( 658هـ) بقيااة الالاان طاز بااية يحرير البماا اسإاماميّة من المغول وكان لهذا
الحا

يأثيرا في نفوس ال ّ
شعراء منه،
العظي ،يأثيره العميق في نفوس المالمين سميعًا وكان صش ّا فر ًحا وصعظ،
ً

ّ
مصو ًرا مصير المغول ومشياًا بالالاان المظفر طاز:
المؤزر فقال صحاه،
فيغنوا بهذا النّصر
ّ
َهلَـــــــ َ ال ُك ْف ُر في ال َّ
ش ِآَ ،سميـــــــــــعًا
بِال َملي ِ ال ُم َ
ظفَّ
ــــــر ال َم ِلــــــــــــ ِ األ َ ْر
ِ
ـــــز ٍَّ ،و َحــــــــــــ ْ
َم ِلـــــ ٌ سا َءنا بِعَ ْ
ـز ٍّ،
ــــــب هللاُ ُ
علَ ْيــــــــنَا
ص َ ْو َس
ـــــر ذا َ َ
َ
ش ْك َ
 وطال ال ّ
شاعر شرف الاين األنصاري من طصياة يماح فيها المل المنصور الثاني األيوبي صاحب حماة مع سناه إلى
سانب المظفر طاز في معركة عين سالو :
َولَقيي َها فَأ َ َخ ْذ َ فَ َّل ُسيُو ِشــــــــــــــــــها
ع ُرو ِشـــها
ض ِم ْن َ َ
ش َّل ُ
ُر ْع َ ال ِعاى فَ َ
ب َّ
ااَ ،سريشـــــــــــــها
علَ ْي ِهـــــ ُ،
فَغَ َا ْ ُرؤو ُ
ار ْ َرحى ال َح ْر ِ
ُون َ
َا َ
الزب ِ
ا ُه ُُ ،ح َ
َو َ
عري ِشــــــــها
ـــــــل
راح
ص ٍّر فَاي َح َم ِ
ع ْن ِم ْ
ما بَيْنَ ْ
ٍّ
بر َكيِها َوبَيـــــــْنَ َ
ا َو ْي َ َ
ُ
َحيَّى َح ِف ْ
ومها األ َ ْطصى إلى صحْ بو ِشــــــــها
على ال ِع َبـــــــا ِا ِبما َاها
ِم ْن ُر ِ
ظـــ َ َ
وضــــــــــــــ ْه
اسإاْما ُ ،بَ ْع َا ُا ُح ِ
وا ْاي َ َس َّا ِ
وضـــــــــــ ْه
اي ِ
ماِ ،ع ْن َا نُ ُه ِ
ْف اسإ ْا ِ
َوعِ َ
ْ
بيضـــــــــهْ
ا ْم
فَا ْعي َزَ زنا بِ ُ
ـــــــــر ِه َوبِ ِ
ِ
روضــــــــــــ ْه
اائِ ًما ِمثْـــ َل ِ
واسبَا ِ فُ ِ
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أجب عن األسئلة التي تليها:
 .5اقرأ األبيات اآلتية لبهاء الدين البهائي ،ث ّم ْ
سنِــــــــــها
ل ْه ِفي على تِ ْلك البُروجِ و ُح ْ
ل ْه ِفي على وادي دِمشْق ولُ ْط ِفـــــــــــ ِه
وشكا الحريــــــــــــق فُؤادُها ل ّما رأتْ

ثان
وار ُ
حفَّتْ بِ ِهـــــــنَّ طــــ ِ
ق الحد ِ
ران
الن بال ِث ّيــــــــــ ِ
وتبـــــــ ُّد ِل ال ِغ ْز ِ
ان
نــــور الم ِ
ناز ِل أ ُ ْبدِلــتْ ِبدُخـــــــ ِ

أ .بيّن المضمون الذي تناولته األبيات السابقة.
 المظهر الذي يمثله البي هو  :تصوير سقوط المدن.
 فقا اقا ماينة امشق على يا القائا المغولي غازان انة ( 658هـ) وح ّل بهذه الماينة الاّمار وطيل النفوس ونهب
األموال وحرق المنازل.
ب .من الخصائص الفنية لشعر الجهاد في العصرين :األيوبي والمملوكي حرارة العاطفة ،وضح ذلك من خالل األبيات
السابقة.
شاعر كلمة (لهفي) إضافة إلى يعبيرا ال ّ
 يباو في األبيا حرارة العاافة سليّة حي كرر ال ّ
شكوى والموازنة بين
حال امشق طبل اقواها وبعاه وهذا م ّما ال يصنّع فيه وال مسال فيه إالّ للسايّة وب الشكوى واليّفسع.

 .6بين دور األدب في تسجيل األحداث ومواكبتها في العصرين :األيوبي والمملوكي.
 عايش الشعر صحاا العصرين األيوبي والمملوكي ويفاعل معها بيصويرها واسإشااة بباوال

طاايها من

ي بها المالمون وأهم المضامين:
المالمين ويبيان آثارها ووصف النكبا اليي ُمنِ َ
صليبيّين والمغول.
● يصوير اقوا بي المقاس والمان اسإاماميّة بأياي ال ّ
● الاعوة إلى يحرير المان وال ايما بي المقاس
● ياسيل االنيصارا

واليهنئة بالفيوحا وال ايما بي المقاس.

 .7وازن بين رثاء المدن في العصر األندلسي وفي العصرين :األيوبي والمملوكي.
 العصر األندلسي :من مظاهر شعر رثاء المدن والممالك في هذا العصر:
 .1يصوير ما ح ّل بالمان من خراب وامار وما نزل بأهلها من كرب وضيق.
 .2الموازنة بين ماضي المان وحاضرها.
 .3االاينساا بالمالمين وااينهاض هممه ،واعويه ،إلى نصرة إخوانه.،
ي في الشّعر:
 العصران األيوبي والمملوكي :صدى الغزو ال ّ
ي والمغول ّ
صليب ّ
صليبيّين.
 .1يصوير اقوا بي المقاس بأياي ال ّ
 .2الاّعوة إلى يحرير المان وال ايّما بي المقاس.
 .3ياسيل االنيصارا واليهنئة بالفيوحا وال ايّما فيح بي المقاس.

ّ
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ّ
ً
 ثانيا :املدائح النبوية( :حفظ خمسة أبيات)
بوي).
 وضّح المقصود بـ (المدائح النبويّة) ( /المديح النّ ّ
 هو فن شعري يُعنى بماح النبي محما ﷺ ويعااا صفايه ال ُخلُقية والخ َْلقية وإظهار الشوق لرؤييه وزياريه وزيارة
األماكن المقااة اليي يريبا بحيايه مع ذكر معسزايه المااية والمعنوية واسإشااة بغزوايه.
 علل :تسمية شعر المدائح النبويّة مدي ًحا وليس رثا ًء.
ّ 
ي في نفوس المالمين برااليه وانيه ومباائه اليي بُع من صسلها.
ألن ّ
الراول ﷺ ح ٌّ
بوي؟
 متى نشأ المديح الن ّ
واايمر النظ ،فيه في العصرين :األموي والعبااي.
ي في صار اسإاما،
ّ
 نشأ المايح النبو ّ
تطور شعر المدائح النبويّة وأصبح يشكل ظاهرة تسترعي االنتباه في العصرين :األيوبي والمملوكي.
 عللّ :
ِ لم ازدهر شعر المدائح النّبويّة في العصرين األيوبي والمملوكي.
 ذل بابب ما يعاطب على المالمين من ويما ومصائب وصحزان وطا الطى كثيرون من شاّة واأيها القهر واألل،
وسعله ،يعيشون في يعب ونكا وال ايّما بعا الهسما

صليبيّة السائرة من الغرب والييرية الغاارة من
الميوالية :ال ّ

الشرق فما كان منه ،إال اليوسه إلى هللا يعالى واليّضرع إليه كي ينسيه ،من الكرب الذي وطع عليه ،والضي ،الذي
لحق به ،ويوالوا إلى راوله الكري ،محما ﷺ صن يكون شفيعًا له ،عنا هللا لكي ينسيه ،من النوائب اليي كاا
يقضي على وسواه.،
 كيف توجه الناس في العصرين :األيوبي والمملوكي إلى شعر المدائح النبويّة؟
 كثر النظ ،في الماائح النبويّة.
 صطبل الناس عليه بشغف ولهفة يساون فيه فرحيه ،واعاايه ،وراحيه ،النفاية.
 ييااراونه وينشاونه في مسالاه ،ومحافله ،وصماكن عباايه.،
 علل :أقبل الناس على شعر المدائح النبويّة بشغف ولهفة.
 علل :كثر النّظم في المديح النّبوي.
 ألنّه ،كانوا يساون فيه فرحيه ،واعاايه ،وراحيه ،النفاية.
النبوي ،وأسماء مؤلفاتهم.
 اذكر أشهر الشعراء الذين نظموا دواوين خاصة قصروها على المديح
ّ
النبوي ومؤلفيها.
 اذكر الكتب التي ألّفت في المديح
ّ
الكتــــــــــــاب

املـــؤلـــــــــــــف

معارج األنوار في ايرة النبي المخيار

صري (  656هـ)
ال َّ
ص ْر َ

بشرى اللبيب بذكرى الحبيب

ابن ايا الناس اليعمري (  734هـ)

منيخب الهااية في الماائح النبويّة
فرائا األشعار في ماح النبي المخيار

ابن نباية المصري (  794هـ)
ّ
العاار الانياري (  794هـ)
ابن

شفاء الكلي ،بماح النبي الكري،

ابن عربشاه الامشقي (  901هـ)

 من هو أشهر من يمثل شعر المدائح النبويّة في العصرين األيوبي والمملوكي؟
 محما البوصيري وله سملة من القصائا صشهرها البراة.
 علل :يع ّد البوصيري أشهر من يمثل شعر المدائح النبويّة في العصرين األيوبي والمملوكي.
ّ 
ألن له سملة من القصائا في الماائح النبويّة صشهرها البراة.
ّ
ّ
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عرف بقصيدة البردة للبوصيري.
ّ 
 معروفة باا( ،الكواكب الاُّريّة في ماح خير البرية).
 يقع في مئة واثنين وايين بييًا.
الَ ٍّ،
 مالعها ( :ص َ ِم ْن ي َ َذ ُّك ِر
سيران بِذِي َ
ٍّ

َمزَ سْ َ َا ْمعًا َسرى ِم ْن ُم ْقلَ ٍّة بِ َا ِ .) ،ذي سلم :موضع بين مكة والمدينة.

 علل :تع ّد قصيدة البردة للبوصيري من أشهر قصائد المدائح النبويّة.
 سإطبال النّاس عليها بشغف ولهفة فه ،يساون فيها فرحيه ،واعاايه ،وراحيه ،النّفايّة وييااراونها وينشاونها في
مسالاه ،ومحافله ،وصماكن عباايه.،

 بيّن موضوعات شعر المدائح النبويّة.
 .1التغني بصفات الرسول ﷺ وسيادته وقيادته للعرب والعجم ،وحاجة الناس إلى شفاعته.
 يعرض البوصيري بغييه بماح الراول ﷺ فييغنّى بصفايه واياايه وطياايه للعرب والعس ،وحاسة الناس إلى
شفاعيه فيقول في طصيايه البراة:
ُمح َّم ٌد س ِيّـــــــــ ُد الك ْون ْيــــــــ ِن والثَّقل ْيـــ
ب الَّذي ت ُ ْرجى شفاعت ُــــهُ
ُهو الحبِيـــــــ ُ
يس ف ْوق سا ِبحـــــــــــــــ ٍة
ي ُج ُّر بحْ ر خ ِم ٍ
هللا نُصْرت ُـــــــــــــــهُ
سو ِل ِ
وم ْن تك ُْن بِر ُ

ب و ِم ْن عجــــــ ِم
ــن والف ِريقي ِْن ِم ْن ع ُْر ٍ
ِ
ِل ُك ِ ّل ه ْو ٍل ِمن األ ْهوا ِل ُم ْقتحـــــــــــــــــ ِم
ي ْرمي بِم ْوجٍ ِمن األبْطا ِل ُم ْلت ِطـــــــــــــ ِم
آجامها ت ِجــــــــــــــ ِم
س ُد في
ِ
ِإ ْن ت ْلقهُ األ ُ ْ

 جتم :تسكت.

 .2بيان منزلته الرفيعة ،والتوسل إليه وطلب الشفاعة منه للنجاة من عذاب النار ،فاآلمال معقودة عليه.
 يقول الشاب الظريف مبيّنًا منزلة الراول ﷺ وميواماً إليه واالبًا الشفاعة منه للنساة من عذاب النار فاآلمال
معقواة عليه:
الرحْ منُ م ْن ِزلــــــــــةً
ما كان ي ْرضى لك َّ
ب وافِ ٌر فعســـــــــــــى
لي ِم ْن ُذنوبِي ذ ْن ٌ
جع ْلتُ ُحبَّك لي ذُ ْخ ًرا و ُم ْعتمــــــــــــــــدًا

ق إِال ّ أ ْ
ب
الرتـــــــ ِ
شـــــــرف ُّ
يا أشْرف الخ ْل ِ
ب
شفاعةٌ ِم ْنك ت ُ ْن ِجينــــــــــــي ِمن اللَّهــــــ ِ
ب
ناظــــــ ًرا ِم ْن ِ
فكان ِلي ِ
ناظـــــ ِر النُّــــــو ِ

ِإليْك و َّجهْتُ آمالي فال ُح ِجبــــــــــــــــتْ

ب
ب جودِك ِإنَّ الم ْوت في ال ُح ُجـــــــ ِ
ع ْن با ِ

 .3وصف معجزاته ،ال سيّما اإلسراء والمعراج وصفًا مفصالً دقيقًا.
صري في طصياة يساوز عاا صبيايها ثمانمئة وخماين بييًا واصفًا معسزايه ال ايّما
 يقول يحيى بن يواف ال َّ
ص ْر َ
حااثة اسإاراء والمعراج وصفًا مفصماً اطيقًا:
ان
سبْحان ذي الجبرو ِ
ُ
ت و البُ ْرهــــ ِ
رام ِبــــ ِه إلى
سرى ِمن الب ْيــ ِ
أ ْ
ت الح ِ
فعال البُراق وكان أ ْ
ب
شـــرف م ْر ِكــ ٍ

ّ
ّ
ّ
النبيل يف اللغة العربية

ان
وال ِع ِ ّز والمل ُكـــو ِ
ت وال ُّ
س ْلطــــــــ ِ
ان
ساجـــــ ِد ليْس ِبالو ْ
أ ْقصى الم ِ
سن ِ
س ْرعــ ِة ال َّ
ران
ي ْط ِوي ال ِقفار بِ ُ
ط ْيـــــ ِ

ّ
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 .4ذكر غزواته وفضيلة جدّه عبد المطلب ،واإلشارة إلى ذكره والثناء عليه في الكتب السماوية.
مشيرا إلى ذكره
ذاكرا غزوايه وفضيلة ساّه عبا المالب
ااعايي (معارضًا طصياة كعب بن ُزهير)
 يقول ابن ال ّ
ً
ً
والثناء عليه في الكيب الاماوية:
ار ِإ ْذ نطقــــــــتْ
بثَّتْ نُبُ َّوتهُ األ ْخب ُ
ف ِضيلةٌ ع ُِرفتْ ِم ْن ع ْب ِد ُم َّ
ب
ط ِلـــــ ٍ

فحدَّثــــــــــتْ ع ْنهُ ت ْوراةٌ وإِ ْن ِجيـــــــ ُل
ْف و ْهو مأ ْ ُكــو ُل
والق ْو ُم ص ْرعى كعص ٍ
ب وال َّ
ط ْيـــــ ُر األبا ِبيـــــ ُل
ِجيا ُدهُ القُــــــ ُّ

ردَّتْ أعادي ِه في بد ٍْر وي ْومئِـــــــ ٍذ


األقب.
القب :الضوامر ،مفردها
الجيا ّد
ُّ
ّ

 مالع طصياة كعب بن زهير اليي عارضها ابن الااعايي:
ُمتيَّ ٌم إِثْرها ل ْم يُ ْفد م ْكبُـــــو ُل

سعا ُد فق ْلبِي الي ْوم متْبو ُل
بانتْ ُ

 اذكر الخصائص الفنيّة لشعر المدائح النبويّة في العصرين األيوبي والمملوكي.
الراول ﷺ عنا الحاي عن شمائله ومعسزايه والب شفاعيه.
 .1يبرز فيه العاافة ويافق المشاعر يساه ّ
 .2ييميز بوحاة الموضوع واول القصياة.
 .3يأثر مضامينه بكل من:
 القرآن الكريم :من ذل الحاي عن حااثة اسإاراء والمعراج وذكر النبي ﷺ في الكيب الاماوية والاير األبابيل.
النبوي الشريف :عنا ذكر البراق في حااثة اسإاراء.
 الحديث
ّ
 .4يشيع فيه فن المعارضا

مثال ذل

سعا ُد فق ْلبِي الي ْوم متْبو ُل
مالعها :بانتْ ُ

طصياة ابن الااعايي اليي عارض فيها كعب بن زهير في طصيايه اليي
ُمتيَّ ٌم إِثْرها ل ْم يُ ْفد م ْكبُو ُل

األسئلـــــــــــــــــــــــة
 .1علل تسمية شعر المدائح النبويّة مد ًحا وليس رثا ًء.
الفن ماي ًحا ال رثا ًء ّ
 ا ّمي هذا ّ
ي في نفوس المالمين برااليه وانيه ومباائه اليي بُع من صسلها.
ألن ّ
الراول ﷺ ح ٌّ
النبوي ،ومؤلفيها.
 .2اذكر ثالثة من الدّواوين التي ألفت في المديح
ّ
الكتــــــــــــاب
معارج األنوار في ايرة النبي المخيار

المـــؤلـــــــــــــف
صري (  656هـ)
ال َّ
ص ْر َ

بشرى اللبيب بذكرى الحبيب

ابن ايا الناس اليعمري (  734هـ)

منيخب الهااية في الماائح النبويّة
فرائا األشعار في ماح النبي المخيار

ابن نباية المصري (  794هـ)
ّ
العاار الانياري (  794هـ)
ابن

شفاء الكلي ،بماح النبي الكري،

ابن عربشاه الامشقي (  901هـ)

ِ .3لم ازدهر شعر المدائح النبويّة في العصرين :األيوبي والمملوكي؟
 يعوا ذل

إلى ما يعاطب على المالمين من ويما

ومصائب وصحزان وطا الطى كثيرون من شاّة واأيها القهر

واألل ،وسعله ،يعيشون في يعب ونكا فما كان منه ،إال اليوسه إلى هللا ـــ س ّل سماله ـــ واليّضرع إليه كي ينسيه،
من الكرب الذي وطع عليه ،والضي ،الذي لحق به ،ويوالوا إلى راوله الكري ،محما ﷺ صن يكون شفيعًا له ،عنا هللا
لكي ينسيه ،من النوائب اليي كاا يقضي على وسواه.،
ّ
ّ
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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 .4اذكر موضوعين من موضوعات شعر المدائح ،ومثّل عليهما ببعض الشواهد الشعريّة.
 بيان منزلته الرفيعة ،والتوسل إليه وطلب الشفاعة منه للنجاة من عذاب النار؛ فاآلمال معقودة عليه.
 يقول الشاب الظريف:
الرحْ منُ م ْن ِزلــــــــــةً
ما كان ي ْرضى لك َّ
ب وافِ ٌر فعســـــــــــــى
لي ِم ْن ذُنوبِي ذ ْن ٌ
جع ْلتُ ُحبَّك لي ُذ ْخ ًرا و ُم ْعتمــــــــــــــــدًا

ب
الرتـــــــ ِ
ق إِال ّ أشْـــــــرف ُّ
يا أشْرف الخ ْل ِ
ب
شفاعةٌ ِم ْنك ت ُ ْن ِجينــــــــــــي ِمن اللَّهــــــ ِ
ب
ـرا ِم ْن ِ
فكان ِلي ِ
ـــر النُّــــــو ِ
ناظــ ِ
ناظـــــ ً

إِليْك و َّجهْتُ آمالي فال ُح ِجبــــــــــــــــتْ

ب
ب جودِك إِنَّ الم ْوت في ال ُح ُجـــــــ ِ
ع ْن با ِ

صة حادثة اإلسراء والمعراج وصفًا مفصالً دقيقًا.
الرسول ،وخا ّ
 وصف معجزات ّ
صري:
 يقول يحيى بن يواف ال َّ
ص ْر َ
ـان
سبْحان ذي الجبرو ِ
ُ
ت و البُ ْرهـــ ِ
رام ِبــــ ِه إلى
سرى ِمن البيْــ ِ
أ ْ
ت الح ِ
ب
فعال البُراق وكان أشْـــرف م ْر ِكــ ٍ

طــــــــان
س ْل
وال ِع ِ ّز والمل ُكـــو ِ
ت وال ُّ
ِ
ان
ساجـــــ ِد ليْس ِبالو ْ
أ ْقصى الم ِ
سن ِ
س ْرعــ ِة ال َّ
ْـــــران
طي
ي ْط ِوي ال ِقفار بِ ُ
ِ

النبوي.
 .5مثل على خصيصة شيوع المعارضات الشعرية في شعر المديح
ّ
ضا طصياة كعب بن ُزهير):
ااعايي (معار ً
 يقول ابن ال ّ
ار إِ ْذ نطقــــــــتْ
بثَّتْ نُبُ َّوتهُ األ ْخب ُ
ف ِضيلةٌ ع ُِرفتْ ِم ْن ع ْب ِد ُم َّ
ب
ط ِلـــــ ٍ

فحدَّثــــــــــتْ ع ْنهُ ت ْوراةٌ وإِ ْن ِجيـــــــ ُل
ْف و ْهو مأ ْ ُكــو ُل
والق ْو ُم ص ْرعى كعص ٍ
ــــــب وال َّ
ِجيا ُد ُه القُ
ْـــــر األبا ِبيـــــ ُل
ُّ
طي ُ

ردَّتْ أعادي ِه في بد ٍْر وي ْومئِـــــــ ٍذ
 طا عارض فيها طصياة كعب بن زهير اليي مالعها:

ُمتيَّ ٌم إِثْرها ل ْم يُ ْفد م ْكبُـــــو ُل

سعا ُد فق ْلبِي الي ْوم متْبو ُل
بانتْ ُ

 .6في رأيكِ ،لم أكثر شعراء المدائح النبويّة من معارضة قصيدة كعب بن زهير في مدح الرسول ﷺ ؟

ّ 
ي ﷺ وطا لقي
ألن طصياة كعب بن ُزهير يُع ّا من صوائل ما طيل في ماح النّب ّ
وعارضها كثيرون كونها حافظ

كبيرا من القاماء والمحاثين
اهيما ًما
ً

على القالب العا ،للقصياة الساهليّة وحرص ال ّ
شعراء على اسإفااة من صورها

وصلفاظها وهي يمثّل يح ّايًا لل ّ
شعراء فييبارون في معارضيها سإثبا
العاافة الاّينيّة إضافة إلى صن البحر الذي نظم

ضا لما فيها من
طارايه ،واالعيااا بأنفاه ،وصي ً

عليه هو بحر (البايا) وهو من البحور المحببة والميارة لاى

ال ّ
شعراء.
 .7استخرج الخصيصة الفنية لشعر المدائح النبويّة في ك ٍ ّل مما يأتي:

أ.

ِير الع ْد ُل شا ِهــــ ُد ُه
شير النَّذ ُ
ُهو الب ُ

و ِللشَّهاد ِة تجْ ِريـــــــ ٌح وت ْعدِيـــــ ُل

ب.

رام بِـــ ِه إِلى
سرى ِمن البي ِ
أ ْ
ت الح ِ

ان
اج ِد ليْس بِالو ْ
أ ْقصى المس ِ
سن ِ

 اإلجابة:
الراول ﷺ.
ص .يبرز فيها العاافة ويافّق المشاعر يساه ّ
ب .يأثر مضامينها بالقرآن الكري( ،حااثة اسإاراء).
ّ
ّ
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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 .8في رأيك:

أِ .لم تع ّد قصيدة البردة للبوصيري من أشهر قصائد المدائح النبويّة؟
 سإطبال النّاس عليها بشغف ولهفة فه ،يساون فيها فرحيه ،واعاايه ،وراحيه ،النّفايّة وييااراونها وينشاونها في
مسالاه ،ومحافله ،وصماكن عباايه.،
بِ .لم تمتاز قصائد المدائح النبويّة بطولها؟
الراول ﷺ واياايه وطياايه للعرب والعس ،ووصف معسزايه وحاسة
 بابب يعاّا موضوعايها :فهي ييغنى بصفا
ّ
النّاس إلى شفاعيه.

ّ

ّ

ّ
 قضايا من النثر يف العصرين :األيوبي واململوكي:
 انتشرت إلى جانب الفنون النثرية المعروفة فنون نثرية أخرى في العصرين :األيوبي والمملوكي ،وضّح ذلك.
 بابب ما شهاه العصران :األيوبي والمملوكي من ازاهار في فنون النثر العربي فانيشر إلى سانب الفنون النثرية
المعروفة مثل الراائل والخاابة فنون نثرية صخرى مثل صاب الرحما

ً
 أوال :أدب الرحالت:

واليأليف المواوعي.

 متى انتشر أدب الرحالت؟
القراء.
 في العصرين :األيوبي والمملوكي .من صبرز الفنون األابية النثرية وصميعها وصطربها إلى ّ
للقراء؟
 ماذا يمثّل أدب الرحالت في العصرين :األيوبي والمملوكي ّ
القراء.
 يع ّا من صبرز الفنون األابية النثرية وصميعها وصطربها إلى ّ
القراء.
 علل :يعد أدب الرحالت من أبرز الفنون األدبية النثرية وأمتعها وأقربها إلى ّ
 .1الليصاق هذا الفن بواطع الناس وحيايه.،
 .2والميزاسه بفنون صخرى كالقصص والمذكرا

واليرا الشعبي واليوميا .

الرحالت؟
 من تولّى كتابة أدب ّ
 ر ّحالة مينوعون في ثقافايه ،وعلومه ،ممن اايهويه ،المغامرة والافر واليرحال.
 علل :اختالف اهتمام الرحالة في رحالتهم.
ّ 
ألن من يولى كيابة هذا النوع من األاب ر ّحالة مينوعون في ثقافايه ،وعلومه ،ممن اايهويه ،المغامرة والافر
واليرحال؛ مما صاى إلى اخيماف اهيمامايه ،في ما ينقلون من مشاهاايه ،في البماا اليي سابوها.
الرحالة على كتاباتهم.
 بين أثر ّ
تنوع ثقافات وعلوم ّ
 طا يولى كيابة هذا النوع من األاب ر ّحالة مينوعون في ثقافايه ،وعلومه ،ممن اايهويه ،المغامرة والافر
واليرحال؛ مما صاى إلى اخيماف اهيمامايه ،في ما ينقلونه من مشاهاايه ،في البماا اليي سابوها؛ فبعضه ،نقل عااا
من يح ّا

عنه ،ويقالياه ،وثقافايه ،ولغايه ،وارق عيشه ،ومعيقاايه ،الفكرية والمذهبية وبعضه ،اعينى بنقل

سغرافية البماا اليي اريحل إليها وآثارها و ُمناخها ويوزيع ا ّكانها وابيعيه ،ومعال ،حضاريها.
 علل :أدب الرحالت ذو قيمة علمية كبيرة.
اكانيّة.
 كونه وثائق ياريخية وسغرافية واسيماعية وثقافية يعيما عليها لمعرفة صحوال البماا المكانيّة وال ّ
ّ
ّ
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الرحالة في العصرين األيوبي والمملوكي.
 اذكر أشهر ّ
 .2ابن باواة ( 779هـ).
 .1ابن سبير (  614هـ).

 ابن جبري (ت  614هـ):
بالرحالة ابن جبير.
عرف ّ
ّ 
 هو محما بن صحما من بني ضمرة من كنانة المضرية العانانية.
 ارس علو ،الاين وشغف بها.
 برز ميوله في عل ،الحااب والعلو ،اللغويّة واألابية.
 صظهر مواهب شعرية ونثرية م ّكنيه من العمل كايبًا.
سميت اليوميات التي س ّجل بها ابن جبير مشاهداته ومالحظاته خالل رحلته  /ما اسم كتاب ابن ُجبير؟
ِ بم ُ
( يذكرة باألخبار عن ايفاطا األافار).
س ّميت بـ (تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار).
 بيّن منهجية ابن جبير في يومياته التي ُ
اون خمال رحليه في القرن الاااس الهسري مشاهاايه ومماحظايه.
ّ 
ي وامشق والعراق وغيرها من البلاان والمان.
 وصف البي الحرا ،والماسا النبو ّ
 وصف األاواق واألاوار والحصون والمشافي.
مر بها.
 وصف األحوال االطيصااية والايااية واالسيماعية لااكني البلاان اليي ّ
مر بها.
 وصف ارسة االايقرار للبماا اليي ّ
 يصف ابن جبير رحلته البحرية إلى صقلية ،فيقول:
المركب
حر طا هاج هائسه وماج مائسه فرمى بموجٍّ كالسبال يصا،
" وصصبح يو ،األحا المذكور والهول يزيا والب ُ
َ
ص َاما ييقلَّب لها على ِع َ
عا يرمي في وااه
علوا فيريفع له الموج اريفا ً
الرايب وكان كال ّ
ظ ِم ِه يقلُّب الغصن ّ
اور ًّ
َ
وف الريح .ف ُح َّ
ا ِ
بشآبيب كالوابل المناكب فل ّما َس َّن اللي ُل اشي َّا يماامه وص َّك اآلذانَ غماغمه واايشرى ُ
ع ُ
ص ُ
ال ُّ
ش ُرع َ ...و َوطع اليأس من الاّنيا وواعنا الحياة باما ،وساءنا الموج من ك ّل مكان وظننّا صنّا طا صُحيا بنا ...
ويسرعنا ُ
ايَ ُ
ضي
فاايالمنا للقار
ّ
غصص هذا ال َكار وطلناَ { :
كون الَّذي طُ ْ
 ماج مائجه :اضطرب ماؤه وارتفع.

 شآبيب :مفردها شؤبوب وهي الدفعة من المطر.

ا ِخ َ
ضي} "
َ
ا ال َع ْب ُا ص َ ْو َر ْ
 الغماغم :األصوات غير المبينة.

 ابن بطوطة (ت  779هـ):
بالرحالة ابن بطوطة.
عرف ّ
ّ 
 هو محما بن عبا هللا الانسي.
 لُقّب بأمير الرحالة المالمين.
 خرج من انسة انة ( 725هـ).
 ااف طاريي :آايا وصفريقيا وبعض بلاان طارة صوروبا.
 اايغرط رحليه ما يقارب الثماثين عا ًما.
 ما اسم كتاب ابن بطوطة الذي دون فيه أخبار رحلته.
( يحفة النّ ّ
ظار في غرائب األمصار وعسائب األافار).
ّ
ّ
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 بيّن منهجية ابن بطوطة في كتابه (تحفة النّ ّ
ظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار).
اون في كيابه صخبار رحليه.
ّ 
 وصف البلاان اليي زارها ومواطعها والماافا بينها ومظاهر العمران فيها.
 وصف حكا ،البماا اليي زارها وعااا صهلها وصلبايه ،وصلوانها وصشكالها وحيوييها واالليها.
 وصف األاعمة وصنواعها واريقة صنعها.
 وفي ما ذكر ابن بطوطة عن جزيرة سيالن أنّه:
" يوسا الياطو في سميع مواضعها وهي ميملَّ َكة فيشيري اسإناان القاعة منها ويحفر عن الياطو
ييكون الياطو
بيضاء مشبعة وهي اليي
ّ

صحسارا
فيسا
ً

في صسوافها فيعايها الحكاكين فيح ّكونها حيّى ينفلق عن صحسار الياطو

فمنه األحمر ومنه األصفر ومنه األزرق  ....وسميع النّااء بسزيرة ايمان َّ
لهن القمائا من الياطو
ّ
ّ
ضا من األا ِو َرةِ والخماخيل  ...ولقا رصي
صيايهن
في
وصرسلهن عو ً

الملون ويسعلنه
ّ

على سبهة الفيل األبيض ابعة صحسار منه ك ُّل

حسر صعظ ،من بيضة الاّساج"
 جزيرة سيالن :االسم القديم لجمهورية سيريالنكا حاليًّا.

 فيشتري اإلنسان القطعة :المقصود القطعة من األرض.

 وصف ابن بطوطة نهر النّيل فقال:
" ونيل مصر يفضل صنهار األرض عذوبة مذاق وايّااع طار وعظ ،منفعة .والمان والقرى بضفييه منيظمة ليس في
بحرا غيره .طال يعالى:
المعمور مثلها .وال يعل ،نهر يزرع عليه ما يزرع على النّيل .وليس في األرض نهر يُا ّمى ً
علَ ْي ِه فَأ َ ْل ِقي ِه في اليَ ِ ّ }،فا ّماه ي ًّما وهو البحر"
{فإذا ِخ ْف ِ َ
الرحالت.
 اذكر الخصائص الفنيّة ألدب ّ
 .1يقتبس من اآليات القرآنية أو األحاديث النبويّة الشريفة أو األشعار ،مثل:
 ما ورا في نص ابن سبير ((وساءنا الموج من ك ّل مكان وظننّا صنّا طا صُحيا بنا)).
اابعة من اورة القصص طال يعالى{ :فإذا ِخ ْف ِ عليه فأ َ ْل ِق ِه في اليَ ِ ّ.}،
 ذكر ابن باواة اآلية ال ّ
 .2يعتني بالوصف وبذكر التفاصيل ،مثل:
 وصف ابن باواة الياطو في سزيرة ايمان.
 وصف ابن سبير رحليه إلى صقلية عن اريق البحر.
ي ،مثل:
 .3يميل إلى العبارات القصيرة المتناغمة ذات اإليقاع الموسيق ّ
 وصف ابن سبير رحليه إلى صقلية عن اريق البحر(( :فل ّما َس َّن اللي ُل اشي َّا يماامه وص َّك

اآلذانَ غماغمه

وف الريح))
واايشرى ُ
ع ُ
ص ُ

ّ
ّ
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األسئلـــــــــــــــــــــــة
 .1انسب الكتابين اآلتيين إلى مؤلفيهما:
اسم الكتاب
يحفة النّ ّ
ظار في غرائب األمصار وعسائب األافار

المؤلف
ابن ُّ
باواة

يذكرة باألخبار عن ايفاطا األافار

ابن سبير

 .2علل ما يأتي:
أ .يعد أدب الرحالت واحدًا من أمتع الفنون النثرية.
 الليصاق هذا الفن بواطع الناس وحيايه.،
 والميزاسه بفنون صخرى كالقصص والمذكرا

واليرا الشعبي واليوميا .

ب .اختالف اهتمامات الرحالة في رحالتهم.
ينوع ثقافايه ،وعلومه.،
 بابب ّ
ج .ألدب الرحالت قيمة علمية كبيرة.
اكانية.
 كونه وثائق ياريخية وسغرافية واسيماعية وثقافية يعيما عليها لمعرفة صحوال البماا المكانية وال ّ
الرحالة المسلمين ،في رأيك ؟
ِ .3لم لُقّب ابن بطوطة أمير ّ
الرحالة المالمين.
 ألنّه صشهر ّ
ّ 
ألن رحليه صاول رحلة؛ إذ اايغرط ما يقارب الثماثين عا ًما.
 ألنّه اريحل إلى طارا

ميعاّاة شمل

آايا وصفريقيا وبعض بلاان طارة صوروبا فاسياز بذل ماافا

بعياة ل ،يابق

صحا صن اسيازها.
 .4اقرأ النصين اآلتيين ث ّم أجب عما يليهما:
 مما جاء في وصف ابن جبير لدمشق:
ق وهي خايمة بماا اسإاما ،اليي اايقريناها وعروس المان اليي
ق ومال ُع ُحانه ال ُم ْش ِر ِ
" امشق سنّة ال َم ْش ِر ِ
الرياحين ويسلّ في حلل انااية من الباايين  ...منها ربوة ٌ ذا ُ
عين وماءٍّ
اسيليناها وطا يحلّ بأزاهير ّ
ٍّ
طرار و َم ٍّ
ِّ
ضها كثرة ُ
الماء حيّى اشياط
الظما َء فيكا ُا يُنااِي َ
ِ
ا َم ْ صر َ
الابيل ينااب مذانبُهُ اناياب األراط ،بك ّل ابيل  ...طا َ
ا ٌل بار ٌا َوش ََرابٌ }" اورة ص اآلية)42( :
الص ُ ،ال ِ ّ
ب { :ا ُ ْر ُك ِ
صما ِ
بها ِ
ض ِب ِرسْ ِل َ َه َذا ُم ْغي َ َ
 اجتليناها :رأيناها.

 الصم الصّالب :الصخور الصلبة.

 يصف البغدادي المجاعة التي حلّت بمصر سنة ( 597هـ) ،فيقول:
" واخل انةُ ابعٍّ مفيراةً
اس من زيااة ال ِنّيْل واريفع
صاباب الحياةِ وطا يئس النّ ُ
َ
والريف إلى ص ّمها البماا وانسلى كثير منه ،إلى ال ّ
شا ،والمغرب
اواا
وصشعر صهلها ال ِبما  ...وانضوى صهل ال ّ
ّ
األاعار وصطحا

البما ُا

ويفرطوا في البماا  ...و ُم ِ ّزطوا ك َّل ُم َّ
ٌ
خلق عظي ٌ ... ،ووطع
مزق واخل إلى القاهرة ومصر منه،
والحساز واليمن
َّ
المرض وال َم َو ُ
ف"
يان وا ْشي َ َّا بالفقراء السوعُ حيّى صكلوا المييا
ِ
والس َي َ
 أشعر أهل البِال :أصابتهم المصيبة والزمتهم.
 البغدادي :عبد اللطيف بن يوسف البغدادي ،الملقب بموفق الدين ،أحد الرحالة المسلمين ،له كتاب (اإلفادة واالعتبار في األمور المشاهدة
والحوادث المعاينة في مصر)( ،ت  629هـ).
ّ
ّ
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أ .وازن بين النّصين من حيث :التأثر بالقرآن الكريم ،واللغة ،والجناس والسجع.
النص األول (ابن جبير)
التأثر بالقرآن
الكريم
اللغة

سجع
الجناس وال ّ

النص الثاني (البغدادي)

ا ٌل يأثّر بقوله يعالى{ :فَ َس َع ْلناه ،ص َ َحااِي َ
صورا طوله يعالى{ :ا ُ ْر ُك ِ
ض بِ ِرسْ ِل َ َه َذا ُم ْغي َ َ
َو َم َّز ْطنَاهُ ،ك َّ
ل ُم َم ّزق} .اورة ابأ اآلية)19( :
بار ٌا َوش ََرابٌ }" اورة ص اآلية)42( :
صعوبة:
يمياز بعض مفراايه بال ّ
(الص ،الصماب مذانب األراط.)،
ّ
انا البايعيّة:
وظف الكايب بعض المح ّ
الاسع( :اايقريناها ــ اسيليناها الرياحين ــ
الباايين).
ْ
السناس( :ال َمش ِرق ـــ ال ُمشرق).

اللغة اهلة.
والمفراا ذا معا ٍّن اهلة وباياة.
انا البايعيّة.
عا ،الميل إلى المح ّ

ب .من خالل النماذج التي درست ،لمن تفضل القراءة :البن بطوطة أم البن جبير أم للبغدادي؟ بين سبب ذلك.

ً
 ثانيا :فن الرسائل يف العصرين :األيوبي واململوكي:

ازدهارا ملحو ً
ظا.
 بيّن السبب في ازدهار فن الرسائل في العصرين :األيوبي والمملوكي
ً
 كان هذا االزاهار لفن الراائل بابب عوامل :ايااية واسيماعية وعلميّة.
الرسائل في العصرين :األيوبي والمملوكي.
 وضّح العوامل السياسيّة التي أسهمت في ازدهار فن ّ
 كثرة اواوين الاّولة اليي اطيض الحاسة إلى كيّاب الراائل ليايير صمورها.
 حاسة الحياة الايااية الرامية اليي عاشها الامااين واألمراء والسنا من ال ،وحرب إلى اايخاا ،الراائل سإصاار
صوامر اليعيين صو العزل صو يوايا العماطا مع البلاان األخرى ويحاين الايااة الخارسية.
 علل :حاجة الحياة السياسية الرسمية التي عاشها السالطين واألمراء والجند من سلم وحرب إلى استخدام الرسائل.
 سإصاار صوامر اليعيين صو العزل صو يوايا العماطا مع البلاان األخرى ويحاين الايااة الخارسية.

الرسائل في العصرين :األيوبي والمملوكي.
 وضّح العوامل االجتماعيّة التي أسهمت في ازدهار فن ّ
الراائل عنا الامااين والملو حي طارب منزليه ،منزلة الوزراء وكبار القضاة.

علو منزلة ُكيّاب ّ
ّ
 ايّخاذ ال ّراائل وايلة يواصل اسيماعي فكان يايخا ،في اليهنئة والماح واليعزية والمواااة والشكر وغير ذل .
الرسائل في العصرين :األيوبي والمملوكي.
 وضّح العوامل العلم ّية التي أسهمت في ازدهار فن ّ
 ايوان اسإنشاء وما وضع من شروا على من يريا صن ييخذ الكيابة صنعة له مع كثرة المكايبا اليي كان

يخرج

منه صو يعوا إليه من مبايعا وعهوا وغير ذل .
الراائل.
 رغبة ال ُكيّاب في إظهار ثقافيه ،وبراعيه ،في الكيابة في فنون النثر المخيلفة ومنها ّ
 وضّح المقصود بـ {ديوان اإلنشاء}.
مكونا السهاز اسإااري في الاولة يعنى بينظي ،العماطا
 هو صحا صهّ ،

الخارسية للاولة كان

يحرر فيه الكيب اليي
ّ

يرالها الالاان إلى الملو واألمراء.
الرسائل في العصرين :األيوبي والمملوكي.
 اذكر أشهر كتّاب ّ
 محيي الاين بن عبا الظاهر.
 القاضي الفاضل.

 عماء الاين بن غان.،

 العماا األصفهاني :صاحب كتاب( :خرياة القصر وسرياة العصر في ذكر شعراء العصر).
ّ
ّ
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 القاضي الفاضل (ت  569هـ):
عرف بـ (القاضي الفاضل).
ّ 
 صبو علي عبا الرحي ،بن علي البيااني.
 صالق عليه صلقاب عاّة منها{ :محيي الاين} و {مسير الاين} و {القاضي الفاضل}.
 ارس العلو ،الشرعيّة وايوان الحمااة.
ي.
 يعلّ ،فن الكيابة وعمل في ايوان اسإنشاء زمن صماح الاّين األيوب ّ
 علل :سار كتّاب الرسائل في عصر القاضي الفاضل على طريقته في الكتابة.
 ألنّه صحا صعماة ُكيّاب هذا ّ
الفن؛ فكان راائله واريقيه في الكيابة نهج الهااية ل ُكيّاب العصرين :األيوبي والمملوكي
ومحفّزة له ،على اسإبااع.
الرسائل على ُكتّاب عصره.
 بيّن أثر طريقة القاضي الفاضل في كتابة ّ
 كان راائله واريقيه في الكيابة نهج الهااية ل ُكيّاب العصرين :األيوبي والمملوكي ومحفّزة له ،على اسإبااع فاار
ُكيّاب الراائل في عصره على اريقيه في الكيابة.
ي مو ّجهة إلى الخليفة
 نموذج لرسائله الديوانية التي كتبها في فتح بيت المقدس على لسان صالح الدين األيوب ّ
ي النّاصر لدين هللا:
العبّاس ّ
ب منه ،وبعيا؛ ظنّوا
"  ....ول ّما ل ،يبقَ إال
القاس وطا اسيمع إليها ك ُّل شري ٍّا منه ،واريا واعيص ،بمنعيها ك ُّل طري ٍّ
ُ
وعزائ ،طا يألَّب على المو فنزل
صنّها من هللا مانعيُه ... ،فل ّما نازلها الخاا ،رصى بلاًا كبماا وسمعًا كيو ،اليناا
َ
ع ْ
وار وصب ِْر َسةٌ
ب فإذا صوايةٌ عميقةٌ ولُ َس ٌج َو ِع َرة ٌ غريقةٌ
ف ال ِ ّ
صيِ ِه  ...فزوال البلا من سان ٍّ
ٌ
واور طا انعاف َ
ب َع ْر َ
ا ِ
ا َ
الوا ِا َ
ا ِة من ِعق ِا الاَّار ف َعا َل إلى سه ٍّة صخرى كان للماامعِ عليها ُم َع ِ ّر ٌج وللخي ِل فيها ميولَّ ٌج فنزل
طا نزل مكانَ َ
وار بأكنَافِ ِه وطابلها ث ّ،
ُزاح ُمه ال ِ ّ
اما ُح بأارافِه وي ِ
ض ِر َب خيميهُ بحي ينالُه ال ّ
ب منها و ُ
ا ُ
عليها وصحاا بها َوطَ ُر َ
ع صهلَها فإذا ه ،ال
طايلها ونزلها وبرز إليها ث ّ ،بارزها وحاسزها ث ّ ،ناسزها فض َّمها ض ّمةً اريقب بعاها الفي َح وصا َ
وانيظارا
ص ْفحِ فراالوه ببذ ِل طايع ٍّة إلى م ّاةٍّ وطصاوا ن َِظ َرة ً من ِش ّاةٍّ
ق ال َّ
ً
يصبرون على عبواي ِة ِ
الس ِ ّا عن ِعيْ ِ
بلاان َّ
صيّها
الا ْو ِل وطَا ََّ ،ال َم ْنسنيقا ِ اليي ييولى عقوبا
لحن القو ِل وصسابه،
لنَسْ َاةٍّ فعرفه ،في
الحصون ِع ِ
ِ
ِ
ِ
يضرب فما يفارطها اها ُمها وال ي ُ
ور فإذا اه ُمها
وصوير لهِ ،ط ِايّها اليي
وحبالُها
صا َف َح ِ ال ُّ
ُ
ِ
ُفارق ِاها َمها نصالُها َف َ
ا َ
َ
اما
علُ َّوه إلى ال ِ ّ
ق ي ُْخ ِل ُا إخما َاه إلى األرض ويعلو ُ
في ثنايا شرفايها اوا ٌ وطاَّ ،النَّ ْ
ص ُر نَا ًْرا من ال َم ْن َس ِني ِ
ا َيار ِة والحرب من النَّ ّ
ظار ِة
ور من ال َّ
اسها فأخلى ال ُّ
َمرا ِا َ
ع َس ِ
ع صَب ُْر ِسها وصام َع صو َ عسيسها ورفع ايار َ
ا َ

ش َّج
ف َ

ب".
اب وصن يُعي َا
اب صن
فأمكن النَّقّ ُ
الحسر إلى ايريه من اليُّرا ِ
يافر للحر ِ
ب ال ِنّ َق َ
َ
َ


الخادم :المقصود صالح الدين األيوبي.



زاول باشر وقصد :.المقصود الرمح.





لجج :مفردها لُجّة ،معظم البحر وتردد أمواجه.



حاجزها :طلبها باالمتناع عن المخاصمة.



الكنف :الجانب.
متو َّلج :مدخل.



العجيج :الصوت المرتفع والصياح.



العجاج :الغبار



مرادع أبراجها :األبراج التي فشلت في توفير الحماية للمحتمين بها.

ّ
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ّ
 حميي الدين بن عبد الظاهر (ت  692هـ):
عرف بـ (محيي ال ّدين بن عبد الظاهر).
ّ 
 القاضي محيي الاين صبو الفضل.
 ولا في بي عل ،واين.
 ارس الياريخ والاير واألاب.
 يولى ايوان اسإنشاء في عها الظاهر بيبرس وطماوون وابنه األشرف خليل.
 برع في الكيابة النثرية وكثر مؤلفاته ومنها:
{ الروض الزاهر في ايرة المل الظاهر}.
{ يشريف األيا ،والعصور في ايرة المل المنصور}.
قوة جيش العدو بالبسالة لتأكيد قيمة
 رسالته التي كتبها في فتح المظفر قطز للشقيف سنة (666هـ) يصف فيها ّ
النصر الذي أحرزه المسلمون ،يقول:
ظهره إلى
" وصاروا مع عا ،ذكر هللا بأفواهه ،وطلوبه ،يقايلون طيا ًما وطعواًا وعلى ُسنوبِه ،فك ،من شساعٍّ صلصقَ
َ
اهُ حيّى ل ،يبقَ في ِكنانيه اه ٌ ،وذي ٍّّ
ان اارح
ض َل ورامى وك ،فيه ،من ٍّ
صاحبه وحامى ونا َ
شه ،ما الَّ َ ،طو َ
ظهر َ
ِ
نفوس في الحرب صبيةٍّ".
صقال فما سلى محااثةً حيّى يكلَّ ،وصبانوا عن
ٍّ
به فما ارحه حيّى يَثَلَّ ،وذي ايف حااثه بال ِ ّ


الشقيف :حصن مرتفع في لبنان يُصعد إليه من قرية أرنون.



ذي سنّ  :المقصود الرمح.



الصّقال :الصقل ،من صقل الشيء إذا جاله وأظهره ول ّمعه.

ي.
ي والمملوك ّ
 اذكر الخصائص الفنيّة للرسائل في العصرين :األيوب ّ
 .1تتأثر بالقرآن الكريم ،من أمثلته في الرسالتين:
لحن القول).
 ما ورا في راالة القاضي الفاضل( :فعرفه ،في ِ
 ما ورا في راالة ابن عبا الظاهر( :يقايلون طيا ًما وطعواًا وعلى ُسنو ِبه.)،
 .2تؤرخ الرسالة ألحداث العصر ،فتع ُّد سجالًّ تاريخيًّا ،كما في رسالة القاضي الفاضل في فتح بيت المقدس.
 .3تكثر في الرسالتين المحسنات البديعية ،مثل:
 السناس( :فأمكن النَّقاب صن يافر للحرب النِّقاب).
ب منه ،وبعيا يقايلون طيا ًما وطعواًا).
 الاباق( :واعيص ،بمنعيها ك ُّل طري ٍّ
 .4من حيث اللغة:
اما
 يمياز راالة القاضي الفاضل بغرابة بعض األلفاظ مثل( :ال ِ ّ

مرااع ميولَّج وغيرها)

ظهر
ظهره إلى
 محيي الاّين بن عبا الظاهر مال إلى استخدام األلفاظ السهلة في رااليه( :فك ،من شساعٍّ صلصقَ
ِ
َ
ض َل ورامى).
ص ِ
اح ِبه وحامى ونَا َ
َ
 وازن  /قارن بين رسالة القاضي الفاضل وابن الظاهر من حيث اللغة.
اما مرااع ميولَّج وغيرها)
 القاضي الفاضل يمياز رااليه بغرابة بعض األلفاظ مثل( :ال ِ ّ
ظهر
ظهره إلى
 محيي الدّين بن عبد الظاهر مال إلى اايخاا ،األلفاظ الاهلة في رااليه( :فك ،من شساعٍّ صلصقَ
ِ
َ
ض َل ورامى).
ص ِ
احبِه وحامى ونَا َ
َ
ّ
ّ
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األسئلـــــــــــــــــــــــة
 .1و ّ
الرسائل في العصرين :األيوبي والمملوكي.
ضح العوامل العلميّة التي أسهمت في ازدهار فنّ ّ
 وضع ايوان اسإنشاء شرو ً
اا على من يريا صن ييخذ الكيابة صنعة له مع كثرة المكايبا اليي كان

يخرج منه صو

يعوا إليه من مبايعا وعهوا وغير ذل .
الراائل.
 رغبة ال ُكيّاب في إظهار ثقافيه ،وبراعيه ،في الكيابة في فنون النثر المخيلفة ومنها ّ
ع َّد القاضي الفاضل أهم أعمدة كتّاب الرسائل في العصرين :األيوبي والمملوكي؟
ِ .2لم ُ
ّ 
الراائل في عصره ااروا على اريقيه في الكيابة؛ فكان راائله واريقيه في الكيابة نهج الهااية ل ُكيّاب
ألن ُكيّاب ّ
ي ومحفّزة له ،على اسإبااع.
ي والمملوك ّ
العصرين :األيوب ّ
الرسالتين اآلتيتين من حيث الخصائص الفنيّة للرسالة في العصرين :األيوبي والمملوكي.
 .3وازن بن ّ
ش ْز ًرا
 وصف عماء الاّين بن غان ،في رااليه إحاى القماع (( :ذا ُ صواي ٍّة ومحاسر ال يراها العيون لبعا مرماها إال َ
ُّ
يظن ناظرها إال صنّها االعةٌ بين النُّسو ،بما لها من األبراج ولها من
ينظر اكانها العاا الكثير إال نَ ْز ًرا وال
وال
ُ
خناق يحفُّها كالبحر إال ّ
ٌ
ع ْذبٌ فُ َرا ٌ َو َه َذا ِم ْل ٌح ص ُ َسا ٌج} اورة الفرطان اآلية .)) 53
الفرا
صن {هذا َ


محاجر :مفردها محجر ،وهو المكان في الجبل يقطع منه الحجارة.

{وال
 ر َّا النّاصر طماوون على محموا غازان الذي الب منه الصلح براالة منها (( :من ا َّل ايف البغي طيل به َ
َي ِح ُ
خواص اولي رسل يكون عناك ،ممن إذا طاع
ا ُل إلينا من
يق ال َم ْك ُر ال َّ
ّ
ايِّ ُ
ئ إِالّ ِبأ َ ْه ِل ِه} اورة فاار اآلية  43فيُر َ
بأمر وطفي ،عناه )).
الخصائص الفنيّة
ع ْذبٌ فُ َرا ٌ َو َه َذا ِم ْل ٌح ص ُ َسا ٌج} (اورة الفرطان اآلية )53
 اليأثر بالقرآن الكري{ ،هذا َ
النص األول

نزرا  /صبراج ــ صساج).
 اايخاا ،المحانا البايعية كالاسع:
(شزرا ــ ً
ً
 اايخاا ،اليّشبيها ومثالها( :ولها من الفرا خنا ٌق يحفُّها كالبحر).
 الاّطة في اليّصوير.

{وال يَ ِح ُ
ئ إِالّ بِأ َ ْه ِل ِه}
يق ال َم ْك ُر ال َّ
ا ِيّ ُ
 اليأثر بالقرآن الكريَ ،
النّص الثّاني

(اورة فاار اآلية )43

 يؤرخ الراالة ألحاا العصر.
 وضوح المعنى واهولة األلفاظ وصرامة األالوب.

ّ
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ً
 ثالثا :اخلطابة يف العصرين :األيوبي واململوكي:
 علل :يُع ّد فنُّ الخطابة في العصرين :األيوبي والمملوكي من أهم الفنون األدبيّة.
 بيّن أهمية الخطابة في العصرين األيوبي والمملوكي.
 ألنّه صاه ،في الاّفاع عن القي ،الفاضلة.
 وألنّه صاه ،في إطناع السماهير بآراء وصفكار ايااية.
كبيرا من المعاني واألفكار.
 اذكر العوامل التي أسهمت في تنشيط فن الخطابة وازدهاره ،ووفرت للخطباء مخزونًا ً
 نشاا حركة بناء المااسا ّ
والربُا (مماسئ الفقراء من الصوفية).
والزوايا ُّ
 يقريب الامااين للخاباء ورفع منزليه.،
ي والظروف الايااية والعاكرية اليي عمل
 يوافر اواعي الخاابة ومحفّزايها كالغزو ال ّ
ي والغزو المغول ّ
صليب ّ
على ازاهار الخاابة وال ايّما الخاابة الايااية والاينية.
 علل :ازدهار الخطب السياسية والدينية في العصرين :األيوبي والمملوكي.
ي والظروف الايااية والعاكرية اليي
 بابب يوافر اواعي الخاابة ومحفّزايها كالغزو ال ّ
ي والغزو المغول ّ
صليب ّ
عمل على ازاهار الخاابة وال ايّما الخاابة الايااية والاينية.
 اذكر دواعي الخطابة ومحفّزاتها والتي توافرت في العصرين :األيوبي والمملوكي.
ي والظروف الايااية والعاكرية اليي عمل على ازاهار الخاابة وال ايّما
 كالغزو ال ّ
ي والغزو المغول ّ
صليب ّ
الخاابة الايااية والاينية.

ّ
 حميي الدين بن ابن الزكي (ت  598هـ):
 من هو أشهر خطباء العصرين :األيوبي والمملوكي.
 محيي الاّين ابن الزكي.
 عرف بـ (محيي الدّين ابن الزكي (ت  598هـ)).
 صبو المعالي محما القرشي الملقب بمحيي الاين المعروف بابن زكي الاّين.
 فقيه وصايب وخايب.

 حان اسإنشاء.

 كان له منزلة رفيعة عنا الالاان صماح الاّين األيوبي.

 شها فيح بي المقاس فكان ّصول من خاب بالماسا األطصى في السمعة األولى بعا يحريره.
 خطبة ابن الزكي في فتح بيت المقدس :تعد هذه الخطبة أنموذ ًجا لل ُخطب الدينيّة:
اره هللاُ على صيايك ،من اايرااا هذه
" صيّها النّاس صبشروا برضوان هللا الذي هو الغاية القصوى والاَّرسةُ العليا؛ لما ي َّ
عا ،وياهير
الضّالة من األ ّمة الضّالة وراّها إلى ّ
مقرها من اسإاما ،بعا ابيذالها في صياي المشركين طريبًا من مئة ٍّ
هذا البي الذي صذن هللا صن ي ُْرفَ َع ويذكر فيه اامه  ...فهو موان صبيك ،إبراهي ،ومعراج نبيك ،محما ﷺ وطبليك،
ومنز ٌل
الرال و َم ْهبِا الوحي
صا األولياء و َم ْافَ ُن ُّ
اليي كني ،يصلّون إليها في ابيااء اسإاما ،وهو ُّ
مقر األنبياء و َم ْق ِ
ِ
به يَ ْن ِز ُل األمر والنَّهي وهو في صرض المحشر وصعيا المنشر وهو في األرض المقااة اليي ذكرها هللا في كيابه
المقربين وهو البلا الذي بع
الراول ﷺ بالممائكة
َّ
المبين وهو الماسا األطصى الذي صلّى فيه ّ

هللا إليه عباه

بنبويه ول ،يزحزحه عن ُريبَ ِة
كرمه برااليه
َّ
وراوله وكلميه اليي صلقاها إلى مري ،وروحه عياى الذي َّ
وشرفه َّ
ع ْباًا هللِ والممائِ َكةُ ال ُمقَ َّربُونَ } (اورة النااء اآلية ." )173
ف ال َم ِاي ُح ص َ ْن يَ ُكونَ َ
عبوايّيه فقال يعالى{ :لَّ ْن يَ ْاي َ ْن ِك َ
ّ
ّ
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 اذكر الخصائص الفنيّة ألسلوب ابن الزكي  /اذكر الخصائص الفنيّة للخطبة الدينيّة.
 .1يبرز العاافة الاينية فيها خاصة عنا اليمثيل بالقرآن الكري.،
 .2ييأنق في اخييار األلفاظ الواضحة ذا المعاني الاهلة.
اا موايقيًّا مثل:
 .3يوظف الصور البيانية والمحانا البايعية كالاسع والسناس ما يضفي على الخابة سر ً
ومنز ٌل به ينز ُل األمر والنّهي).
 السجع( :وهو مقر األنبياء ومقصا األولياء و َم ْهبِا الوحي
ِ
 الجناس( :اايرااا هذه الضّالة من األمة الضّالة).
سجع على الخطبة.
 بيّن أثر توظيف الصور البيانية والمحسنات البديعة كالجناس وال ّ
اا موايقيًّا.
 يضفي على الخابة سر ً

األسئلـــــــــــــــــــــــة
 .1بيّن أهمية الخطابة في العصرين :األيوبي والمملوكي.
 صاهم الخاابة في الاّفاع عن القي ،الفاضلة.
 وصاهم الخاابة في إطناع السماهير بآراء وصفكار ايااية.
 .2علل :ازدهار الخطب السياسيّة والدينيّة في العصرين :األيوبي والمملوكي.
ي والظروف الايااية والعاكرية اليي
 بابب يوافر اواعي الخاابة ومحفّزايها كالغزو ال ّ
ي والغزو المغول ّ
صليب ّ
عمل على ازاهار الخاابة وال ايّما الخاابة الايااية والاينية.
شام سنة ( 658هـ) ،ثم
ص اآلتي من خطبة البن منير اإلسكندري (ت  683هـ) ألقاها بعدما ملك الت ّتار ال ّ
 .3اقرأ النّ ّ
استخرج منها ما يناسب من الخصائص الفنيّة للخطبة:
(( الحما هلل الذي يرح ،العيون إذا امع
األبواب امينع

 ...فابحان من واع

والقلوب إذا خشع

 ...الموسوا إذا األاباب انقاع

ٌّ
وحق لها إذا و ِاع
رحميه ك ّل شيء

واألرض حين طال {ائْيِيَا َ
عا ص َ ْو َك ْر ًها} (اورة فصل
ا ْو ً

اآلية  )11فأااع

اع
و َ

وامع

المقصوا إذا

إلى ااعيه الاماوا

 ...صيّها النّاس خافوا هللا

ي وال يخافوا الخلق وإن كثروا؛ ّ
ي )).
فإن الخوف منهِ ،شر ٌ خ ِف ّ
يأمنوا في ضمان وعاه الوف ّ
اإلجابـــــــــة:
 التمثيل بالقرآن الكريم{( :ائْيِيَا َ
عا ص َ ْو َك ْر ًها}) والعاافة الاينية يبرز فيها بوضوح.
ا ْو ً
 تتأنق في اختيار األلفاظ الواضحة السهلة( :ابحان من واع رحميه يرح ،الموسوا والمقصوا ضمان وعاه).
 توظيف المحسنات البديعية كالسجع والجناس:
 السجع( :امع ــــ خشع  /وفي ــ خفي).

ّ
ّ
ّ
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 ال ّ
طباق( :خافوا ـــ يأمنوا).
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ً
 رابعا :التأليف املوسوعي يف العصرين :األيوبي واململوكي:
عرف (الموسوعة).
 وضح المقصود بـ ّ /
 كياب يسمع معلوما شي ّى من العلو ،والمعارف في مخيلف ميااين المعرفة صو مياان منها مريبة يرييبًا هسائيًّا.
 متى كانت بداية التأليف الموسوعي؟
ي في القرن الثال
 بااية اليأليف المواوعي ظهر في العصر العباا ّ

الهسري فظهر

بعض المؤلفا

ذا

االيساه

المواوعي مثل كياب (الحيوان) للساحظ وكياب (األغاني) ألبي الفرج األصفهاني وغيرهما.
 علل :يعتبر العصر العباسي البداية في التأليف الموسوعي.
 بابب ظهور بعض المؤلفا ذا االيساه المواوعي في هذا العصر مثل :كياب (الحيوان) للساحــــــــــــــظ
وكياب (األغاني) ألبـــــــي الفرج األصفهانــــــــي وغيرهما.
 انسب الكتابين اآلتيين إلى مؤلفيهما.
الكتاب
الحيوان
األغاني

مؤلفه
الساحظ.
صبو الفرج األصفهاني.

 اذكر العوامل التي أثّرت في نشاط التأليف الموسوعي في العصرين األيوبي والمملوكي.
ي وما صحاثاه من يامير ثقافي وفكري لمقارا األمة اسإامامية في العراق والشا،
 .1الغزو ال ّ
ي والغزو المغول ّ
صليب ّ
األمر الذي صلهب غيرة علماء األمة على حضاريها وياريخها ويراثها فحث الخاى وصلّف المواوعا ليعويض ما
ُخ ِار.
 .2ايوان اسإنشاء وما ييالبه من مواوعية المعرفة لاى كل من يعمل فيه .فقا وسب على العاملين فيه صن يكونوا على
اراية بالعلو ،الشرعية والياريخ واألاب ...إلخ وال عسب ّ
صن صشهر ُكيّاب المواوعا

كانوا رؤااء لهذا الايوان صو

ُكيَّابًا فيه مثل :القلقشناي وصماح الاين الصفاي والمقريزي وغيره.،
 .3انيشار المكيبا الضخمة اليي صُوطِف لخامة البة العل ،وحو نفائس الكيب والمخاواا ؛ األمر الذي صياح المسال
ي.
ّ
لينوع المعارف وكثريها ومن ث ّ ،اليأليف المواوع ّ
 .4اايقااب مصر وال ّ
شا ،للعلماء المهاسرين من صطاار صخرى كاألنالس والهنا والعراق وغيرها .ومن صمثليه ،ابن
خلاون مؤاس عل ،االسيماع وابن البياار المالكي صشهر علماء العرب في الصيالة  ...وغيرهما .وطا كان لهذا
اليّمازج كبير األثر في طيا ،نهضة علميّة وصابيّة ميميّزة في مصر وال ّ
شا ،على وسه الخصوص.
ي في التأليف الموسوعي.
 بين دور الغزو ال ّ
ي والغزو المغول ّ
صليب ّ
ي وما صحاثاه من يامير ثقافي وفكري لمقارا
 كان لكل من الغزو ال ّ
ي والغزو المغول ّ
صليب ّ
العراق والشا ،اور مه ّ ،في اليأليف المواوعي حي

األمة اسإامامية في

صلهب غيرة علماء األمة على حضاريها وياريخها ويراثها

فحث الخاى وصلف المواوعا ليعويض ما ُخ ِار.
 علل :ديوان اإلنشاء من العوامل التي كان لها أثر مه ّم في التأليف الموسوعي.
ّ 
ألن ايوان اسإنشاء ييالب مواوعيّة المعرفة لاى كل من يعمل فيه .فقا وسب على العاملين فيه صن يكونوا على
اراية بالعلو ،الشرعية والياريخ واألاب ...إلخ حي كان صشهر ُكيّاب المواوعا رؤااء لهذا الايوان صو ُكيَّابًا فيه
مثل :القلقشناي وصماح الاين الصفاي والمقريزي وغيره.،
ّ
ّ
ّ
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 بين دور المكتبات في التأليف الموسوعي.
 كان النيشار المكيبا الضخمة اليي صُوطِف لخامة البة العل ،وحو نفائس الكيب والمخاواا صثر بالغ في اليأليف
لينوع المعارف وكثريها ومن ث ّ ،اليأليف المواوعي.
المواوعي؛ حي صياح المسال ّ
 بين دور هجرة العلماء {إلى مصر والشآم} في التأليف الموسوعي.
 اايقاب مصر وال ّ
شا ،الكثير من العلماء المهاسرين من صطاار صخرى كاألنالس والهنا والعراق وغيرها .وطا كان
لهذا اليّمازج كبير األثر في طيا ،نهضة علمية وصابية ميميّزة في مصر وال ّ
شا ،على وسه الخصوص.

 من أشهر الموسوعات في العصرين األيوبي والمملوكي:
( الوايف بالوفيات) لصالح الدين الصفدي (ت  764هـ):
 من صواع كيب اليراس.،
 يقع في نحو ثماثين مسلاًا
( غرر اخلصائص الواضحة وغرر النقائص الفاضحة) لجمال الدين الوطواط (ت  718هـ):
 كياب يقع في اية عشر بابًا.
 يشيمل كل باب منها على ايّة فصول ض ّمنها مخيارا من النثر والشعر.
النويري (ت  733هـ):
( نهاية األرب يف فنون األدب) لشهاب الدّين
ّ
 وهي مواوعة يقع في ثماثين مسلّاًا.
اماء واآلثار العلوية واألرض والمعال ،الافلية واسإناان وما ييعلق به والحيوان
ام المواوعة خماة صطاا :،ال ّ
 ط ّ
الصام

والنبا

والياريخ من باء الخليقة إلى عصره.

العمري (ت  749هـ):
( مسالك األبصار يف ممالك األمصار) البن فضل هللا
ّ
 هو كياب يقع في صكثر من عشرين سز ًءا.
 صسزاؤه حافلة بالفوائا القيمة والمعلوما الوااعة في اليّراس ،واليّاريخ والسغرافية.
َ
ّ
ي (  748هـ):
هب
ذ
لل
النبالء)
أعالم
ر
(سي
ّ
ِ 
الرسال واألعما.،
 هو كياب ضخ ،يقع في ثماثين مسلّاًا في يراسّ ،
القلقشندي (ت  821هـ):
( صبح األعشى يف صناعة اإلنشا) ألبي العباس
ّ
 هو كياب ضخ ،يحوي مقامة وعشر مقاال في:
 فضل الكيابة وصفا ال ُكيّاب.

 اليعريف بايوان اسإنشاء وطوانينه.
 صنواع المناصب من رسال الايف والقل.،

 ياريخ الكيابة وياورايها.
ّ
ي (ت  779هـ):
الحلب
ّين
د
ال
لبدر
با)
( نسيم الص
ّ
 هو كياب يقع في ثماثين فصماً في وصف الابيعة واألخماق واألاب وغيرها.

ي سهال.
 علّل :لم يكن التّأليف الموسوع ّ
صبر واليّيبع والسها.
 بابب انصراف األاباء والعلماء إلى سمعها في كثير من ال ّ
ّ
ّ
ّ
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عرف الموسوعة.
ّ .1
 كياب يسمع معلوما شيًى من العلو ،والمعارف في مخيلف ميااين المعرفة صو مياان منها مريبة يرييبًا هسائيًّا.
 .2بيّن دور كل مما يأتي في ازدهار الموسوعات في العصر المملوكي.
أ .ديوان اإلنشاء.
 ييالّب ايوان اسإنشاء مواوعيّة في المعرفة لاى كل من يعمل فيه .فقا وسب على العاملين فيه صن يكونوا على اراية
بالعلو ،الشرعية والياريخ واألاب ...إلخ.
ي.
ب .الغزو ال ّ
ي والغزو المغول ّ
صليب ّ
ياميرا ثقافيًّا وفكريًّا لمقارا
ي
 صحا الغزو ال ّ
ً
ي والمغول ّ
صليب ّ

األمة اسإامامية في العراق والشا ،األمر الذي صلهب

غيرة علماء األمة على حضاريها وياريخها ويراثها فحث الخاى وصلف المواوعا ليعويض ما ُخ ِار.
ج .هجرة العلماء.
 اايقاب مصر وال ّ
شا ،الكثير من العلماء المهاسرين من صطاار صخرى كاألنالس والهنا والعراق وغيرها .وطا كان
لهذا اليّمازج كبير األثر في طيا ،نهضة علمية وصابية ميميّزة في مصر وال ّ
شا ،على وسه الخصوص.
سب الكتب اآلتية إلى مؤلّفيها:
 .3ان ُ
الكتاب
المؤ ِلّف

صبح األعشى في صناعة اسإنشا
ألبي العباس القلقشناي

الوافي بالوفيا

ِا َير صعما ،النبماء
للذّهبي

صفاي
لصماح الاّين ال ّ

 .4صنّف الموسوعات التي درستها إلى:
ملحوظة :هناك موسوعات تشرتك يف أكثر من صنف (مؤشّر بجانبها برمز *)
موسوعات التراجم
الوافي بالوفيا .
ماال األبصار في ممال
األمصار* .
ِايَر صعما ،النبماء.

موسوعات األدب
غرر الخصائص الواضحة و ُ
غرر

موسوعات الطبيعة والجغرافيا والتاريخ

ماال األبصار في ممال

النقائص الفاضحة.

األمصار* .

صبح األعشى في صناعة اسإنشا.

نهاية األرب في فنون األاب** .

نهاية األرب في فنون األاب** .

صبا*** .
ناي ،ال ّ

صبا*** .
ناي ،ال ّ

 األدب يف العصر العثماني{ :مطالعة ذاتية}
ّ
ّ
ّ
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علــــــــــــم املعانــــــــي

الوحدة األوىل
ً

 أوال :مفهوم علم املعاني:
 وضّح المقصود بـ (علم المعاني).
ي الّتي بها يُطا ِبق ُمقتضى الحال.
 هو عل ٌم ت ُ ْع َر ُ
ف به أحوا ُل اللفظ العرب ّ
 اذكر أبواب علم المعاني.
 .1الخبر واإلنشاء.
 .4اإليجاز واإلطناب.

 .2التقديم والتأخير.
صل.
والو ْ
 .5ال َف ْ
صل َ

 .3ال َح ْذف وال ِذّ ْكر.

 ب ِّيّن فائدة علم المعاني.
ضا ،بموافقته لمراد المتكلّم وحال المخا َ
ُ
طب،
 الوقوف على األسرار الّتي يرتقي بها
ضه بع ً
ضل بع ُ
شأن الكالم ويَف ُ
ومراعاته لقواعد اللّغة وأصولها وأعرافها.
 كيف تتحقّق فائدة علم المعاني؟
 بموافقة الكالم لمراد المتكلّم وحال المخا َ
طب ،ومراعاته لقواعد اللّغة وأصولها وأعرافها.
 بيّن كيف يتغيّر المعنى وفق علم المعاني مع ذكر مثال على ذلك.
ي تغيير يطرأ على الجملة بتقديم أو تأخير أو حذف أو
 لك ّل ترتيب للجملة داللة خا ّ
صة وفيه معنًى ليس في اآلخر ،وأ ّ
ذِكر يؤدي إلى تغيير في المعنى حسب مراد المتكلّم بما يوافق مقتضى حال المخا َ
طب ،مثل :ثقافته ،ومكانته
االجتماعيّة ،وبيئته التي يعيش فيها.
 مثال:
ض ُه ْم ِلبَ ْعض
 قال تعالى{ :قُل لَّئِ ِن اجْ ت َ َمعَ ِ
آن الَ يَأْتُونَ بِ ِمثْ ِل ِه َولَ ْو َكانَ بَ ْع ُ
اإل ُ
نس َو ْال ِجن َ
ت ِ
علَى أَن يَأْتُواْ بِ ِمثْ ِل هَـ َذا ْالقُ ْر ِ
َ
( سورة اإلسراء ،اآلية )88
يرا}
ظ ِه ً
ض فَانفُذُوا ال ت َنفُذُونَ ِإال َّ
ط ْعت ُ ْم أَن ت َنفُذُوا ِم ْن أ َ ْق َ
اإل ْن ِس إِ ِن ا ْست َ َ
س َم َاوا ِ
ار ال َّ
ت َواأل َ ْر ِ
ط ِ
 قال تعالى{ :يَا َم ْعش ََر ْال ِج ِّن َو ِ
س ْل َ
(سورة الرحمن ،اآلية )33
طان}
ِب ُ
 نلحظ أنّ كلمة (اإلنس) تقدّمت على كلمة (ال ِ ّج ّن) في اآلية األولى لكنّها تأخرت عنها في الثّانية ،وذلك راجع إلى
سياق ومقتضى حال المخا َ
طب؛ ما يؤدي إلى االختالف في المعنى.
مراعاة ال ّ
ص ْوغ الكالم وال َبش َُر معنيّون بذلك
 إذ تقدّمت كلمة (اإلنس) في اآلية األولى ألنّ سياق اآلية يتناول موضوع البالغة و َ
ّ
(الجن).
أكثر من
(الجن) أقدر على ذلك؛ فتقدّمت كلمة
 أما سياق اآلية الثانية فيتناول موضوع النّفاذ من أقطار السماوات واألرض و ِ
(ال ّج ّن).
 مع ما نعرف من أنّ كلتا اآليتين مراعية لقواعد اللغة وأصولها.
ّ
ّ
ّ
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 .1و ِّ ّ
ضح فائدة علم المعاني.
ُ
ضا ،بموافقته لمراد المتكلّم
 فائدة علم المعاني الوقوف على األسرار الّتي يرتقي بها
ضه بع ً
ضل بع ُ
شأن الكالم ويَف ُ
وحال المخا َ
طب ،ومراعاته لقواعد اللّغة وأصولها وأعرافها.
تعب)).
 .2قد يقول أحدُنا متذ ِّ ّم ًرا(( :الحياة كلُّها ٌ
ب كلُّها الحياةُ فما أَعْـــــــــــــ
ري الذي عُرف بتشاؤمه يقول :تَعَ ٌ
لكنّ ال َمعَ ّ

ب في ازديا ِّد
ــــ َج ُ
ب إال ّ ِّمن را ِّغ ٍ

((تعب)) على ن ْفس الشّاعر؟
 ما داللة تقديم الخبر
ٌ
ص َر الحياة على الشّقاء والتّعب متناسيًا ما فيها من
 داللة تقديم الخبر (تعب) النّظرة التّشاؤميّة لدى
المعري ،فقد قَ َ
ّ
راحة وسرور وسعادة.
أن تَوالَتْ ألفا ُ
ظها في النُّطق ،بل ْ
ض بنَ ْظم ال َك ِّل ِّم ْ
أن تناسقَتْ داللتُها وت َالقتْ معانيها
ْس الغَ َر ُ
ي(( :لَي َ
 .3يقول الجرجان ّ
على الوجه الذي اقتضاه العقل)) ،و ِّ ّ
ضح المقصود بهذا القول.
أن نظم الكالم وترتيبه يكون حسب مراد المتكلّم والمعنى الذي يريد إيصاله إلى المخا َ
 أي َّ
طب ،مع مراعاة حال
المخاطب وقواعد اللغة وأصولها وأعرافها.

َ َ
ً
 ثانيا :اخلبر:
 .1مفهوم اخلرب:

 و ِّ ّ
ضح المقصود بـ (الخبر) في علم المعاني.
صدق ،فإن كان مطابقًا للواقع كان صادقًا ْ
غير مطابق للواقع
 هو كل كالم أو قول َي ِ
ع َدم ال ِ ّ
حتمل ال ِ ّ
صدقَ أو َ
وإن كان َ
َير صادق.
كان غ َ
 متى يكون (الخبر) صادقا؟
 إن كان مطابقًا للواقع كان صادقًا.
 متى يكون (الخبر) غير صادق؟
ْ 
َير صادق.
غير مطابق للواقع كان غ َ
إن كان َ
 علل :تُع ُّد جملة { َحض ََر والدي أُمسيةً شعريّة في رابطة ال ُكتَّاب األُردنيّين} جملةً خبريّة.
 الحتمال مطابقة مضمونها الواق َع أو مخالفتِه.

ّ
ّ
 .2اجلملة الفعلية واجلملة اإلمسية:

 ما هو األساس الذي يبحث فيه علم المعاني؟
 األساس الذي يبحث فيه علم المعاني هو :الجملة وليس اللّفظ ال ُم ْف َرد.
 اذكر أقسام الجملة في اللغة العربيّة.
 تُقسم الجملة في اللغة العربيّة إلى قسمين :فعليّة ،واسميّة.
ّ
ّ
ّ
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 ما المعنى الذي تفيده الجملة الفعليّة؟
َاركُ َّ
الطلَبةُ اآلنَ في مسابقة أدبيّة}.
 تفيد في األغلب (التَّجدُّد وال ُحدوث في زمن معيّن) :نحو قولنا{ :يُش ِ
 قد تفيد (التَّجدُّد واالستمرار) كالجملة التي تحتها خط في قول المتنبّي:
علَى قَد ِْر أه ِل العَ ْز ِم ت َأتِي العَزائِ ُم
َ

كار ُم
َوت َأتِي على قَد ِْر ال ِك ِ
رام ال َم ِ

 ما المعنى الذي تفيده الجملة اإلسميّة؟
ص في شؤون
ص ٌ
 تفيد (الثّبوت) :من غير ارتباط بزمن معيّن نحو{ :مر َك ُز دراسات المرأة في الجامعة األردنيّة متخ ِ ّ
ي}.
ي ،واإلقليم ّ
المرأة وقضاياها على المستويين :المحل ّ

األسئلـــــــــــــــــــــــة
م ِّيّز الجملة التي أفادت التجدُّد من الجملة التي أفادت الثّبوت في ك ٍ ّل م ّما يأتي:
الحفاظ على البيئة مسؤوليّةُ ك ِّل فرد.
ِ .1
حضورا متم ِيّ ًزا في ال َمحافل الدَّوليّة.
 .2حقّقّت المرأة ُ األردنيّة على مدى األعوام القليلة الماضية
ً
 .3مكانةُ المرء ب ُحسْن أخالقه.
 .4يتحقّ ُق النّجاح بالعزيمة واإلصرار.
ّار من ك ِّل عام.
 .5يحتف ُل األردنيون بعيد االستقالل في الخامس والعشرينَ من أي َ
 اإلجابــــــــــــــــــة:
الرقم
ّ

الفائدة
الثّبوت

توضيح اإلجابة
ألنّها جملة اسميّة

2

التّجدد
الثّبوت

ألنّها جملة فعليّة

4

التّجدّد
التّجدّد

1
3
5

ألنّها جملة اسميّة
ألنّها جملة فعليّة
ألنّها جملة فعليّة

 .3أضرب اخلرب:

 علل :عند إلقاء الخبر على المتكلم تو ّخي حال ال ُمخا َطب.
 ليتحقَّق ما يهدف إليه من َخبَره على أت ِ ّم وجه ،ألنّه الب ّد للمتكلم من مراعاة الحال التي يكون عليها المخا َ
طب.
 على المتك ِّلّم ضرورة تحديد أمرين عند إلقاء الخبر ،اذكرهما.
 .1الحال التي يكون عليها المخا َ
طب.
 .2الجملة التي ي ُْلقى بها الخبر بما يُناسب تلك الحال.
 بيّن أضرب الخبر.
ي :أن يأتي الخبر خاليًا من أدوات التّوكيد ،ويلقى على خالي الذّهن.
 االبتدائ ّ
 ال ّ
يْ :
ِّ
الشاك.
يأتي الخبر مؤ َّكدًا بأداة توكيد واحدة ،ويلقى على المتر ّدِد أو
أن
طلب ّ
َ
يأتي الخبر مؤ َّكدًا بأداتي توكيد أو أكثر ،ويُلقى على ال ُمن ِكر.
اإلنكاري :أن

ّ
َ
ّ
ّ
ّ
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 ما هي أشهر المؤ ِّ ّكدات؟
َّ .2
َّ .1
أن.
إن.
سم.
 .5الالم المزحلقة .6 .ال َق َ

 .3نونا التوكيد :الثّقيلة والخفيفة.
( .7قد) التي تفيد التّحقيق.

 .4الم االبتداء.
 .8أحرف التّنبيه ،مثل :أَال ،وأما.

 .9األحرف التي تكون زائدة ،مثل:
{ ما} ،كما في قول أحدهم" :إذا ما أتقنتَ عملكَ أحببْتَ ََ ه".
ْس ِب َ
الجر ّ
الزائدة في خبر (ليس) كما في قوله تعالى{ :ذلك ِب َما ق َّد َم ْ
ظالَّم لل َعبِيد}.
 باء
ّ
ت أَي ِد َي ُكم َوأ َ َّن هللاَ لَي َ

ّ

 اخلرب االبتدائي:
 متى نُلقي الخبر االبتدائ ّي؟
 إذا علمنا ّ
أن َمن نُخاطبه ليس لديه عل ٌم ُمسبَّق بما سنخبره إياه ،وليس لديه ما يدعوه إلى الش َِّّّك في الخبر.
 أو إذا علمنا أنّ مضمون الخبر مما يتّفق عليه النّاس لمواءمته الواقع ومنطق العقل واألعراف االجتماعيّة ،وليس
لدى ال ُمخا َ
طب ما يدعو إلى ال ّ
ش ّك فيه.
 فإنّنا نُلقي الخبر من غير حاجة إلى توكيده:
أضرار التّدخين}.
 مثال :يقول مذيع يق ّدِّم برنام ًجا في التّلفازَ { :ح ْلقةُ اليوم عن
ِّ
 المخا َ
طب ليس لديه عل ٌم ُمسبَّق بمضمون الخبر؛ لذلك جاء الخبر من غير أدوات توكيد.

ت األردنيّة في المدَّة األخيرة على نحو واضح}.
 مثال :يقول مغترب عاد بعد غياب عدة سنوات{ :زا َد عد ُد الجامعا ِّ
 تتوافق الجملة مع الواقع ومنطق العقل ،فال خالف عليها وال ّ
شك في مضمونها؛ لذلك جاء الخبر من غير أدوات
توكيد.

ّ

ّ
 اخلرب الطلبي:
 متى نُلقي الخبر ال ّ
ي؟
طلب ّ
 إذا علمنا ّ
أن المخا َطب قد يتردّد في تصديق الخبر أو يشكّ فيه لسبب ما.
ّ 
لقي عليه الخبر مؤ َّكدًا بمؤكّد واحد.
فإن المقام يقتضي إزالة تردّده وش ِّ ّكه بأن نُ َ
الجسم}.
 مثال :قال طبيب ألحد المراجعين الذي يشعر أنه مريض{ :إنَّكَ صحي ُح
ِّ
ي تردد قد يعتريه (يُصيبه) في تصديق الخبر ،فأ َّكده بمؤ ّكد
 الطبيب يُخبر المراجع بخالف ما يشعر به مزيالً عنه أ ّ
واحد هو الحرف َّ
(إن).

ّ

 اخلرب اإلنكاري:
اإلنكاري؟
 متى نُلقي الخبر
ّ
 إذا علمنا ّ
ي سبب.
أن من نخاطبه قد يُنكر الخبر تما ًما وال يُصدّق مضمونه أل ّ
ي أن نؤ ِ ّكد الخبر بمؤ ِّ ّكدين أو أكثر.
 فمن البَده ّ
ّ
ي:
 مثال :يقول أحد الفنانين التشكيليّن لمجموعة من ُمعارضي الفنّ التّشكيل ّ
ُ
وابتكار}.
الر ِّ
{أال إنَّ فنَّ َّ
ٍ
سم التّشكيل ّ
ي وسيلة إبداعٍ
 الخبر يتحدّث عن واحدة من أه ّم ميزات ِّ
ض َّمنَ ذلك مؤ ِ ّكدين ،هما :حرف التّنبيه (أال) ،والحرف
ي ،وت َ َ
الفن التّشكيل ّ
(إن)؛ إلزالة اإلنكار من نفوس ال ُمعارضين الّذين يش ِّ ّككون في قيمة ِّ
ّ
ي.
الفن التّشكيل ّ
ّ
ّ
ّ
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 .1ح ّدِّد ضرب الخبر في ك ّل مما يأتي:
أ .قال تعالىَّ :
ص ال َح َّق}.
ص ُ
{إن هَذا لَ ُه َو القَ َ
ب .قال صلى هللا عليه وسلّم في فضل سورة اإلخالص" :والّذي نَ ْف ِسي بِيَ ِدهِ ،إنَّها لَت َ ْع ِد ُل ثُلُ َ
القرآن".
ث
ِ
إن ال ِ ّ
طائر ال ِف ْر َد ْو *** ِس َّ
ش ْع َر ِو ُ
جدان
الرحمن شكري :أال يا
ج .قال عبد ّ
َ
ُ
وطن حريّة وإبداع.
د .األردن
الو َ
ط ُن *** فَأ ْنتَ خافِقُنا والرو ُح والبَ َد ُن
ه .قال حيدر محمود :على هواكَ اجْ ت َ َم ْعنا أيها َ
و .قالت ميسون بنت َبحْ َدل (زوجة معاوية بن أبي سفيان):
لَ َبيتٌ ت َْخ ُ
فق األ َ ْر َوا ُح في ِه


نيف
صر ُم ِ
ي ِمن قَ ْ
أ َ َحب إل َّ

الريح.
األرواح :جمع روح ،وهي نسي ُم ّ

الرقم

ضرب الخبر

الت ّعليــــــــل

أ

ي
إنكار ّ

لوجود أداتين من أدوات التوكيدَّ :
(إن) و (الالم المزحلقة).

ب

ي
إنكار ّ

لوجود ثالث أدوات من أدوات التوكيد( :القسم) و َّ
(إن) و (الالم المزحلقة).

ج

ي
إنكار ّ

لوجود أداتين من أدوات التوكيد( :أال) و ّ
(إن).

د

ي
ابتدائ ّ

ّ
ألن الخبر يخلو من أدوات التّوكيد.

هـ

ي
ابتدائ ّ

ّ
ألن الخبر يخلو من أدوات التّوكيد.

و

ي
طلب ّ

لوجود أداة واحدة من أدوات التوكيد( :الم االبتداء).

ومرة إنكاريًّاُ ،مجريًا ما يلزم من تغيير{ :االمتحانُ سهلٌ}.
مرة طلبيًّا ّ
ي في الجملة اآلتية ّ
 .2اجعل الخبر االبتدائ ّ
ي
خبر طلب ّ
إنكاري
خبر
ّ

َّ
إن االمتحانَ سهلٌ.
َّ
إن االمتحانَ لسهلٌ.

األول المخطوط تحته طلبيًّا ومجيء الخبر الثّاني إنكاريًّا:
 .3اقرأ اآليات الكريمة اآلتية ،وب ِّيّن سبب مجيء الخبر ّ
س ْلنَا ِإلَ ْي ِه ُم اثْنَي ِْن فَ َكذَّبُو ُه َما فَ َع َّز ْزنَا
قال تعالىَ { :واض ِْربْ لَ ُهم َّمثَالً أ َ ْ
ص َح َ
سلُونَ (ِ )13إ ْذ أ َ ْر َ
اب ْال َق ْر َي ِة ِإ ْذ َجاءهَا ْال ُم ْر َ
َيء إِ ْن أَنت ُ ْم إِالَّ ت َ ْك ِذبُونَ ()15
سلُونَ ( )14قَالُوا َما أَنت ُ ْم ِإالَّ َبش ٌَر ِ ّمثْلُنَا َو َما أَنزَ َل َّ
ِبثَا ِلث فَقَالُوا ِإنَّا ِإلَ ْي ُكم م ْر َ
الرحْ من ِمن ش ْ
سلُونَ (} )16
قَالُوا َربنَا َي ْعلَ ُم إِنَّا ِإلَ ْي ُك ْم لَ ُم ْر َ

(سورة يس ،اآليات )16 -13

 جاء الخبر األول طلبيًّا ّ
ألن التكذيب في المرة األولى يقع في منزلة التّردّد والشّك.
المرة الثانية فقد وقع التّكذيب في منزلة اإلنكار ،بدليل قوله تعالى { :قَالُوا َما أَنت ُ ْم إِالَّ بَش ٌَر ِ ّمثْلُنَا َو َما أَنزَ َل
 أ ّما في
ّ
َيء} وبدليل أسلوب الحصر في قوله تعالىِ {:إ ْن أَنت ُ ْم ِإالَّ ت َ ْك ِذبُونَ } ،فجاء الخبر هنا إنكاريًّا.
َّ
الرحْ من ِمن ش ْ
ّ
ّ
ّ
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ب مناسب له من أضرب الخبر:
 .4ع ِّبّر عن مضمون الخبر اآلتي بض َْر ٍ
صة عمل)
(ابع ِ
س من حصو ِله على فُر َ
ث األم َل في نفس شابّ يَئِ َ
 أال إنَّكَ ستجد عمالً بعد صبركَ وبحثكَ .
ي للكاتب أحمد أمين من مقالة له بعنوان (االبتهاج بالحياة) ،ث ّم أجب ع ّما يليه:
 .5اقرأ النّ ّ
ص اآلت َ
" َّ
ف كيف يَ ْست َمتِ ُع بالحياة ،وكيف يَحْ ت َِر ُم
إن أه َّم سبب في االبتهاج بالحياة أن يكونَ
عر ُ
لإلنسان َذ ْو ٌق سلي ٌم مهذَّبٌ يَ ِ
ِ
رور على أنفسهم.
ص عليهم ،بل ويُد ِْخ ُل ال ّ
شعور النَّاس وال يُن ِغّ ُ
س َ
َ
فالذَّ ُ
صاحبِه َونَ ْف ِس َم ْن َح ْولَهُ.
ب ،وإدخا ِل السرور على نَ ْف ِس
ِ
وق ال َّ
سلي ُم ٌ
قادر على استجالب القلو ِ
ي عمل يَأباهُ الذّ ُ
ص َّو ْر أسرة ً ساد فيها ال ّذ ُ
وق،
ب َج ْر َح
سليم ،نرى ك َّل فرد فيها يتجنّ ُ
وق ال َّ
ِ
تَ َ
ي لفظ أو أ ّ
إحساس غيره بأ ّ
إن ذوقَه َيرفعُه إلى ح ِ ّد أنّه يَت َخي ُّر الكلمةَ اللطيفة والعم َل ّ
بل ّ
سرور على أفراد أسرته.
ريف الّذي يُد ِْخ ُل ال ّ
الظ َ
َّ
ع بجمال
ليم في البي ِ
ع ،ويأبى ِحدّة الغضب ،ويتطلَّ ُ
إن الذّوق ال ّ
ظام و ُحسْنَ التّرتيب ،واالستمتا َ
ت لَ َيأْبى ال ِنّزَ ا َ
ب النّ َ
س َ
الزهور و َجما ِل النّظافة وجما ِل ك ّل شيء في البيت ،فلسنا ُمبا ِلغين إذا قلناّ :
سعادة من
ي ال ّذوق
أثرا في ال ّ
أكثر ً
ُ
إن ُرقِ َّ
ي العق ِل".
ُرقِ ّ
ي ،وال ّ
واإلنكاري.
ي،
أ .استخرج من النّ ّ
طلب ّ
ص مثاال ً على ك ٍ ّل من الخبر :االبتدائ ّ
ّ
نوع الخبر

المثال

ي
ابتدائ ّ
ي
طلب ّ

فالذَّ ُ
ب.
وق ال َّ
سلي ُم ٌ
قادر على استجالب القلو ِ
ّ
ي العق ِل.
أثرا في ال ّ
أكثر ً
ي الذّوق ُ
سعادة من ُرقِ ّ
إن ُرقِ َّ
َّ
ع.
ليم في البي ِ
إن الذّوق ال ّ
ت لَيَأْبى ال ِنّزَ ا َ
س َ

إنكاري
ّ

((
ب)) التّجدُّد أم الثّبوت؟ و ِّ ّ
ضح إجابتك.
ب .أَتُفي ُد جملة :الذَّو ُ
ق ال َّ
قادر على استجالب القلو ِّ
سلي ُم ٌ
 تفيد {الثّبـــــــــــوت}؛ ألنّها جملة اسميّة.

سليم
ج .يستعمل أحمد أمين في هذا النّ ّ
ص عددًا من الجمل الخبريّة الفعليّة واالسميّة التي تد ّل على أهميّة الذّوق ال ّ
الروابط
لدى اإلنسان ،اكتب من إنشائكَ ُجمالً على غرارها تب ِّيّن أهميَّةَ قيمة االعتذار عن الخطأ ،وأثرها في تقوية ّ
االجتماعيّة.

ً
 ثالثا :اإلنشاء:
 .1مفهوم اإلنشاء:
 و ِّ ّ
ضح المقصود بـ (اإلنشاء) في علم المعاني.
ع َد َمه.
 هو الكالم الّذي ال يحتمل مض ُمونُه ال ّ
صدق أو َ
 اذكر أشهر أساليب اإلنشاء.
 .3االستفهام.
 .1األمر .2 .النّهي.
ّ
ّ
ّ
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عدَمه:
صدق أو َ
 اقرأ الجمل اآلتية ث ّم بيّن السبب في عدم مقدرتنا على وصف مضامينها بال ّ
 هل قرأت رواية {العَتَبات}ل ُمفلح العدوان؟
سائل عن
خبرا ،ففي الجملة يستعلم ال ّ
 ال نستطيع هنا أن نصف مضمون ال ّجملة بال ّ
صدق أو عدمه ،ألنّها ال تتض ّمن ً
الرواية.
قراءة ّ
سنَ الحديث.
سنَ االستماع كما تتعلَّ ُم ُح ْ
 تعلَّ ْم ُح ْ
خبرا ،ففي الجملة َيطلب القائل تعل َم
 ال نستطيع هنا أن نصف مضمون ال ّجملة بال ّ
صدق أو عدمه ،ألنّها ال تتض ّمن ً
ُحس ِْن االستماع.
ص َو َر التّكافل في وطني!
 ما أجم َل ُ
خبرا ،ففي الجملة يتع ّجب القائل من
 ال نستطيع هنا أن نصف مضمون ال ّجملة بال ّ
صدق أو عدمه ،ألنّها ال تتض ّمن ً
ص َور التّكافل في وطنه.
جمال ُ
 وهللاِّ ،ألُحافِّ َظنَّ على نظاف ِّة بيئتي.
خبرا ،ففي الجملة يُق ِس ُم القائل على
 ال نستطيع هنا أن نصف مضمون ال ّجملة بال ّ
صدق أو عدمه ،ألنّها ال تتض ّمن ً
المحافظة على نظافة بيئته.

ْ

ِ .2قسما اإلنشاء:

 اذكر قسمي اإلنشاء.
 .1اإلنشاء ّ
الطلبي.

ّ ّ
 اإلنشاء الطلبي:

 .2اإلنشاء غير ّ
الطلبي.

ضح المقصود بـ (اإلنشاء ال ّ
 و ِّ ّ
ي).
طلب ّ
 هو الّذي يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت َّ
الطلب.
 اذكر أساليب اإلنشاء ال ّ
ي.
طلب ّ
 .3االستفهام.
 .1األمر .2 .النّهي.

 .4النّداء.

 .5التّمني.

 اقرأ المثالين اآلتيين ،ث ّم بيّن مفهوم اإلنشاء ال ّ
ي من خاللهما:
طلب ّ
التزموا ُخ َّ
ب التي وضعتُها لكم)).
ط َة اللَّ ِّع ِّ
 قال ّ
مدرب لالعبي الفريقِّ (( :
ملتزمين حين طلب ذلك منهم.
 كان المدرب قد طلب االلتزام؛ م ّما يعني أنَّهم لم يكونوا ِ
 إذا سألنا بائع كتب(( :كم ثمنُ هذا الكتاب؟)).
سؤال.
سعر الّذي لم نكن نعرفه حين ألقينا ال ّ
 كنّا قد طلبنا معرفة ال ِ ّ

ّ ّ
اإلنشاء غري الطلبي:

ضح المقصود بـ (اإلنشاء غير ال ّ
 و ِّ ّ
ي).
طلب ّ
 هو ما ال يستدعي مطلوبًا.
ج

 اذكر أساليب اإلنشاء غير ال ّ
ي.
طلب ّ
سم .2 .الت َّ َعجب.
 .1القَ َ
ّ
ّ
ّ
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 اقرأ المثال اآلتي ،ث ّم بيّن مفهوم اإلنشاء غير ال ّ
ي من خالله:
طلب ّ
وطيب ُربوعها:
أموي)،
ي (شاعر
ص َّمة القُ َ
ذاكرا جمال دياره ِّ
 قول ال ِّ ّ
ً
ّ
شي ِّْر ّ
تربَّعا!
َوما أَحسنَ ال ُم
طيب الربى!
ي تلكَ
األرض ما أ َ َ
َ
صطاف وال ُم َ
َ
بِنَ ْف ِس َ




ال ُمصطاف :مكان اإلقامة في الصّيف.

الربيع.
ال ُم َ
تربَّعا :مكان اإلقامة زمنَ ّ

 يتع ّجب ال ّ
ي.
شاعر من ِطيب الديار و ُحس ِْن ُربوعها ،وهذا ليس فيه طلب ،فكان األسلوب إنشا ًء غير طلب ّ

األسئلـــــــــــــــــــــــة
 .1ص ِّنّف ما تحته خ ّ
ط في ك ٍ ّل م ّما يأتي إلى خبر أو إنشاء:
ظلَ ْمنا ،ول ِك ْن ِ ّ
ظلَموا َ
وإن َ
سنَّا ْ
أ .قال صلّى هللا عليه وسلّم" :ال ت َكونوا إِ َّمعَةً تقولونْ :
س ُكم".
سنَ النَّ ُ
وطنوا أ َ ْنفُ َ
اس أَحْ َ
إن أَحْ َ
زار وطنه لبنان بعد غربة طويلة:
ب .قال إيليّا أبو ماضي حين َ
جوم أنا ُهنا
وطنَ الن ِ

َح ّد ْ
ِق أَت َ ْذ ُك ُر َم ْن أَنا؟

خير لكَ من ْ
أن ت َ ُ
جُ .
شقَّها بسيفِكَ .
ش َّق طريقَكَ بابتسامتكَ
ٌ
نحن أبنا ُء الّذين ا ْن َحن ْ
د .قال حيدر محمود :نَعَ ْمُ ،
ص ْخ ُر
َت لَ ُه ْم *** ِر َما ُل الفَيافي وا ْن َحنى لَ ُه ُم ال َّ
ه .قال حبيب ّ
األردن :يا أيها ال ِ ّ
ِّ
ُظلّلُها *** َو ُك ْن أَمانًا َو ُحبًّا في لَياليها
ش ْع ُر ُك ْن ن َْخالً ي ِ
ي في حُبّ ِ
الزيود ّ
الرحيم محمود في قصيدته َم ْوت البطل :ال يُحي ُ
ط ال ِ ّ
شدِي ِد
ع ْزم َ
ش ْع ُر في ما فِيكَ ِم ْن *** ُخلُق زاك ِ
و .قال عبد ّ
وم ْن َ
الرقم
أ

ب

المخطوط تحته
ال ت َكونوا ِإ َّم َعةً
ْ
سنَّا
سنَ النَّ ُ
اس أَحْ َ
إن أَحْ َ

التصنيف
إنشاء

الرقم
ج

المخطوط تحته
ُ
ش َّق طريقَكَ بابتسامتكَ

التصنيف
إنشاء

خبر

د

ص ْخ ُر
ا ْن َحنى لَ ُه ُم ال َّ

خبر

ول ِك ْن ِ ّ
س ُكم
وطنوا أ َ ْنفُ َ

إنشاء

أنا ُهنا
أَت َ ْذ ُك ُر

خبر

ه

يا أيها ال ِ ّ
ش ْع ُر
ُك ْن أَمانًا

إنشاء
إنشاء

إنشاء

َم ْن أَنا؟

إنشاء

و

ال يُحي ُ
ط ال ِ ّ
ش ْع ُر

خبر

ي في ما تحته خ ّ
ي من غير ال ّ
 .2ميّز اإلنشاء ال ّ
ط في ك ّل م ّما يأتي ،مح ِّ ّددًا أسلوب اإلنشاء:
طلب ّ
طلب ّ
ور
صالة َ َوأْ ُم ْر بِ ْال َم ْع ُر ِ
ع ِن ْال ُمن َك ِر َوا ْ
ي أَقِ ِم ال َّ
صابَكَ إِ َّن َذلِكَ ِم ْن َ
صبِ ْر َ
وف َواِ ْنهَ َ
علَى َما أ َ َ
ع ْز ِم األ ُ ُم ِ
أ .قال تعالى{ :يَا بُنَ َّ
َّللا ال ي ُِحب ُك َّل ُم ْخت َال فَ ُخور (.})18
اس َوال ت َْم ِش فِي األ َ ْر ِ
ص ِعّ ْر َخ َّدكَ ِللنَّ ِ
(َ )17وال ت ُ َ
ض َم َر ًحا إِ َّن َّ َ
ت ِمنَ ّ
حام؟
ت أ َ ْن ِ
ص ْل ِ
الز ِ
ْف و َ
فَ َكي َ

ف ال ُح ّمى :أَبِ ْنتَ ال َّد ْه ِر ِعندي ُكل بِ ْنت ***
ص ُ
ب .قال المتنبّي يَ ِ
ج .قال ال ّ
صبِرا
ب ال َمجْ َد ت َْم ًرا أ َ ْنتَ آ ِكلُهُ *** لن ت َ ْبلُ َغ ال َمجْ َد حتّى ت َْلعَقَ ال َّ
س ِ
شاعر :ال تَحْ َ
ع إنشادَكَ ال ِ ّ
ش ْع َر!
د .ما أب َد َ

خاطبًا مدينة زَ حْ لة اللبنانيّة :يا جارة َ الوادي َ
ط ِربْتُ وعا َداني *** ما يُ ْشبِهُ
راك
األحالم ِم ْن ِذ ْك ِ
ه .قال أحمد شوقي ُم ِ
َ
و .قال مصطفى وهبي التّل :أَه َكذا حتّى وال َم ْر َحبا؟ *** هللِ أ َ ْشكو قَلبَ ِك القُلَّبا
 القُلَّبا :الكثير التَّقَلُّب.
ّ
ّ
ّ
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نوع اإلنشاء
ي
إنشاء طلب ّ

أسلوب اإلنشاء
نداء

المخطوط تحته
ي.
يَا بُنَ َّ
صالة َ.
أَقِ ِم ال َّ

الرقم

ي
إنشاء طلب ّ

أمر

وف.
أْ ُم ْر بِ ْال َم ْع ُر ِ
ع ِن ْال ُمن َك ِر.
ا ْنهَ َ

ي
إنشاء طلب ّ

أمر

ي
إنشاء طلب ّ

أمر

صابَكَ .
ا ْ
صبِ ْر َ
علَى َما أ َ َ

ي
إنشاء طلب ّ

أمر

اس.
ص ِعّ ْر َخ َّدكَ ِللنَّ ِ
ال ت ُ َ
ض َم َر ًحا.
ال ت َْم ِش فِي األ َ ْر ِ

ي
إنشاء طلب ّ

نهي

ي
إنشاء طلب ّ

نهي

ب

ت ِمنَ ّ
حام؟
ت أ َ ْن ِ
ص ْل ِ
الز ِ
ْف و َ
فَ َكي َ

ي
إنشاء طلب ّ

استفهام

ج

ب ال َمجْ َد ت َْم ًرا.
س ِ
ال تَحْ َ

ي
إنشاء طلب ّ

نهي

د

ع إنشادَكَ ال ِ ّ
ش ْع َر!
ما أب َد َ

ي
إنشاء غير طلب ّ

تع ّجب

ه

يا جارة َ الوادي.

ي
إنشاء طلب ّ

نداء

و

أَه َكذا حتّى وال َم ْر َحبا؟

ي
إنشاء طلب ّ

استفهام

أ

 .3هات من إنشائك مثاال ً على ك ّل من:
أ .اإلنشاء ال ّ
ي (االستفهام).
طلب ّ
َ م ْن قدّم البحث اليوم ؟
 ماذا يخسر اإلنسان حين يبتسم في وجه اآلخرين ؟
ب .اإلنشاء غير ال ّ
ي (التّع ّجب).
طلب ّ
 هلل دركَ من طالب مجتهد !
باإلباء ُخلُقًا !
 أ ْك ِر ْم
ِ
ج .اإلنشاء غير ال ّ
سم).
ي (القَ َ
طلب ّ
ّ
ألبذلن الجهد كلّه للوصول إلى مبتغاي.
 وهللا،
 وهللاّ ،
سعادة في العطاء.
إن ال ّ
د .اإلنشاء ال ّ
ي (األمر).
طلب ّ
 تابع تقدّمك حتّى تصل إلى ِ ّ
خط النّهاية.
 احرص على تطوير ذاتك وقدراتك بال ِعلم.
ّ
ّ
ّ
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ّ

ّ

 اإلنشاء الطلبي { األمر }:
 األمر

 :هو طلب حصول الفعل على وجه اإللزام واالستعالء.

صور التي يأتي عليها األمر الحقيقي:
 من ال ّ
 .2من األب أو األم إلى أبنائهم.
 .1من هللا تعالى إلى العباد.

ّ
موظفيه.
 .3من المدير إلى

اح َدة}.
اس اتَّقُواْ َربَّ ُك ُم الَّذِّي َخلَقَكُم ِ ّمن نَّ ْفس َو ِ
 مثال :قال تعالى{ :يَا أَيُّ َها النَّ ُ

(سورة النساء ،اآلية )1

أمرا من هللا تعالى للنّاس جميعًا بتقواه ،فاألمر على وجه التّكليف واإللزام؛ ّ
ألن النّاس مكلّفون تقوى
 تتض ّمن اآلية ً
هللا.
ألن ّ
الطلب من األعلى وهو هللا ــ ّ
 األمر على وجه االستعالء؛ ّ
ي.
عز وج ّل ــ إلى األدنى وهم النّاس ،وهذا أمر حقيق ّ
 مثال :قالت أ ُ ٌّم البنِّها :ر ِّت ّ ْب أغراضَكَ َ ،و َ
ض ْعها في مكانها.
ي؛ هو أمر على وجه اإللزام والت ّكليف؛ ّ
ألن األبناء مكلّفون بطاعة والديهم.
 أمر حقيق ّ
ألن ّ
 األمر على وجه االستعالء؛ ّ
الطلب من األ ّم وهي أعلى منزلة من ابنها.
 مثال :قال المدير للمعلّمين :راعُوا الفُروق الفرديّة بين ال ّ
طلبة.
ي؛ هو أمر على وجه اإللزام والت ّكليف؛ ّ
ألن المدير مكلّف باإلدارة والمعلّمين مكلّفون بطاعته.
 أمر حقيق ّ
ألن ّ
 األمر على وجه االستعالء؛ ّ
الطلب من المدير وهو أعلى منزلة من المعلّمين.
 الصيغ التي يأتي عليها األمر:
 فعل األمر :مثال :قول الرّسول ،صلّى اهلل عليه وسلّم " :ال تَباغَضوا وال تَحَاسدوا ،وكونوا عبا َد اهلل إخوانا".

 المضارع المقرون بـ (الم األمر) :مثال :قول قائد فريق الك ّ
ي:
شافة لل ُمشاركينَ في المخيّم الكشف ّ
ق ال َح ِميدة).
( ِّلنَك ُْن مثاالً أَعلى يَحتذِي ِه النّ ُ
اس في األخال ِ
 المصدر النّائب عن فعل األمر أو ال ّ
سانًا }.
طلب :مثال :قوله تعالىَ { :وقَ َ
ضى َربكَ أَالَّ ت َ ْعبُدُواْ ِإالَّ ِإيَّاهُ َوبِ ْال َوا ِل َدي ِْن ِإحْ َ
صغير( :هيّا ِ ّ
ف حديقةَ المنزل).
 اسم فعل األمر :مثال :قول أحدهم مخاطبًا أخاه ال ّ
ننظ ْ
 أسماء فعل األمر ومعانيها:
اسم
اسم
المعنى
الفعل
الفعل

المعنى

اسم الفعل

المعنى

اسم الفعل

المعنى

اسم
الفعل

المعنى

إي ِه

زدني

ص ْه
َ

اسكت

رويدَكَ

تمهل

هاكَ

ُخ ْذ

لديكَ

ُخذ

آمين

استجب

ي
َح َّ

أقبل

وراءك

تأخر

إليك كذا

ُخ ْذ

دونكَ

ُخ ْذ

َهيَّا

أسرع

هيتَ

أسرع

أمامكَ

تقدم

إليك

عد
تَبَا َ

َهلُ َّم إلى

تعال

َم ْه

اكفف

مكانكَ

اثبت

حذار
ِ

احذر

عليك

ّ
ّ
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األسئلـــــــــــــــــــــــة
ي:
ع ِّبّر عن ك ِّ ّل موقف في ما يأتي بجملة فيها ٌ
أمر حقيق ّ
أمر جنودَه بالقيام بواجباتهم تجاه الوطن.
 .1قائد يَ ُ
 أيها الجنود :قفوا سدًّا منيعا أمام أعداء الوطن.
أمر أبناءها بما فيه خيرهم.
 .2أ ُ ٌّم ت َ ُ
 يا أبنائي :اسمعوا النّصيحة.


 أيّها الجنود :احموا الوطن بأرواحكم.

سوء.
 يا أبنائي :ابتعدوا عن رفاق ال ّ

ّ
سياق):
املعاني البالغية التي خيرج إليها األمر( :ال إلزام فيها وال استعالء ،ويُستد ّل عليها من ال ّ
ُّ

أمر من األدنى
 .1الدعاء :وهو ك ّل ٍ

الرحمة ،أو المغفرة ،وما
إلى األعلى ،ويكون على سبيل االستغاثة ،أو طلب ّ

أشبَهَ ذلك:
ف قلوبَنا على ّ
عتِّك".
طا َ
 مثال :قال رسول هللا ،صلّى هللا عليه وسلّم" :اللّه َّمُ ،م َ
صر ْ
ص ِّ ّر َ
بّ ،
ف القُلو ِّ
 من الواضح ّ
الرسول ـــ صلّى هللا عليه وسلّم ـــ هللاَ ـــ سبحانه
ف} ليس حقيقًّا ،وإنّما المقصود دعا ُء ّ
ص ِ ّر ْ
أن األمر { َ
ي
ويو ِفّقَها جميعًا إلى طاعته سبحانه وتعالى ،فخرج األمر عن معناه الحقيق ّ
وتعالى ـــ بأن يث ِبّتَ قَ ْلبَهُ وقلوب العبادَ ،
ي هو الدّعاء.
إلى معنًى بالغ ّ
سدَا
ع ِّنّي ِّب َك ْبتِّ ِّه ْم
سا ِّد َ
فَأ َ ْنتَ الذي َ
ي ُح َّ
س َد ال ُح َّ
 مثال :قال المتنبي مخاطبًا سيف الدولة :أ َ ِّز ْل َح َ
صيَّ ْرت َ ُه ْم ل َ
 خرج األمر للدعاء؛ ألنه صادر ممن هو أقل منزلة (الشاعر) ،إلى من هو أعلى منزلة (األمير).

ّ ّ
أمر يو ّجه إلى غير العاقل:
 .2التمني :وهو ك ّل ٍ

 مثال :قال امرؤ القيس في معلّقته :أال أيُّها اللّي ُل ال َّ
طوي ُل أَال ا ْن َج ِّل

ح ِّم ْنكَ بأ َ ْمث َ ِّل
صبْحٍ وما اإل ْ
صبَا ُ
بِّ ُ

 يُخاطب ال ّ
ويذهب مستخد ًما صيغة فعل األمر {ا ْن َج ِّل} ،ول ّما كان اللّيل غير عاقل ،ومن ث ّم،
ي
شاعر هنا اللّيل
َ
ِ
لينقض َ
ي هو التّمنّي.
ي إلى معنًى بالغ ّ
استحالة استجابته ألمر الشّاعر وتلبية طلبه ،فقد خرج األمر عن معناه الحقيق ّ

ّ

أمر متض ّمن معنى النّصيحة والموعظة من غير إلزام:
 .3النصح واإلرشاد :وهو ك ّل ٍ
سواكَ إذا نابَتْكَ نائِّبةٌ
ي :شا ِّو ْر ِّ
 مثال :قال الشّاعر األ ُ َّرجان ّ

وإن ُك ْنتَ ْ
يو ًما ْ
ت
من أه ِّل ال َمشورا ِّ

 يخاطب ال ّ
ناص ًحا إيّاه أن يُشاور اآلخرين إذا أَلَ َّم ْ
ت به مصيبة ،والنّصيحة ال تكون على وجه
شاعر هنا ال ّ
سام َع ِّ
ي هو النّصح واإلرشاد.
ي إلى معنًى بالغ ّ
اإللزام ،وإنّما على سبيل اإلرشاد ،فخرج األمر عن معناه الحقيق ّ
 مثال :قال أحمد شوقي:
فاد َِّّخ ْر في ِّه ِّل َع ٍام ال ت َ ِّجـــــــ ْد
اج ٌد
ُر َّ
ب ع ٍَام أ َ ْنتَ فِّي ِّه َو ِّ
او ْن ْ
واقت َ ِّص ْد
ف قَائِّال
َ
أَيُّ َها ال َّ
ع ِّلّ ِّم اآلبَا َء وا ْهتِّ ْ
ب ت َ َع َ
ش ْع ُ
 لم يكن األمر على وجه اإللزام ،وإنّما من باب النصح ،لالقتصاد في العيش ،وإرشاد الناس إلى التعاون في هذا
ي هو النّصح واإلرشاد.
ي إلى معنًى بالغ ّ
المجال ،فخرج األمر عن معناه الحقيق ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ
أمر ال يَقوى المخا َطب على فِّعله ،ويُقصد به إظهار عَجْ ِّز ِّه وعدم قدرته:
 .4التعجيز :وهو ك ّل ٍ

للا إِّ ْن
علَى َ
ب ِّ ّم َّما نَ َّز ْلنَا َ
ور ٍة ِّ ّمن ِّ ّمثْ ِّل ِّه َوا ْدعُواْ ُ
ُون ّ ِّ
ع ْب ِّدنَا فَأْتُواْ بِّ ُ
س َ
 مثال :قال تعالىَ { :وإِّن كُنت ُ ْم فِّي َر ْي ٍ
ش َهدَاءكُم ِّ ّمن د ِّ
(سورة البقرة ،اآلية )23
صا ِّدقِّينَ }
ُك ْنت ُ ْم َ
غير قادرين على اإلتيان بسورة
ي؛ ألنّ هللا يعلم أنّ كفّار قريش ُ
 ليس المقصود من األمر {فأْتُوا} هنا معناه الحقيق ّ
إظهار عجزهم عن ذلك وإثبات ّ
أن القرآن الكريم هو كالم هللا تعالى
من ِمثْل سور القرآن الكريم ،فالمقصود إذًا
ُ
ي هو التّعجيز.
ي إلى معنى بالغ ّ
وليس من قول البشر ،فخرج األمر عن معناه الحقيق ّ
للا فَأ َ ُرو ِّني َما َذا َخلَقَ الَّ ِّذينَ ِّمن دُونِّ ِّه َب ِّل ال َّ
ين}
ق َّ ِّ
 مثال :قال تعالىَ { :ه َذا َخ ْل ُ
ظا ِّل ُمونَ فِّي ضَال ٍل ُّم ِّب ٍ
 هللا ّ
ق هللا؛ ألن كل من في الكون خ َْلق هللا ،فخرج األمر
عز وج ّل يريد أن يبيّن لهم عجزهم عن اإلتيان بِخ َْلق غير خ َْل ِ
ي هو التّعجيز.
ي إلى معنى بالغ ّ
عن معناه الحقيق ّ
أمر يكون فيه المخا َطب والقائل متساويَي ِّْن قَد ًْرا ومنزلةً:
 .5االلتماس :وهو ك ّل ٍ
ج أمام مسكنيهما:
ي وقد رأى الثُّلو َ
 مثال :يقول أحدهم ُمخاطبًا َ
جاره في الح ّ
(سا ِّعدْني في إزال ِّة هذه الثُّلوج من ال َم َم ِّ ّر)
طلب برفق ولين وليس فيه استعالء ،وهو صادر من ن ٍ ّد لن ّدٍ؛ ّ
ألن الجار مسا ٍو لجاره في المرتبة،
 األمر (سا ِّعدْني)
ٌ
ي هو االلتماس.
ي إلى معنى بالغ ّ
فخرج األمر عن معناه الحقيق ّ
س ْق ِّط ال ِّلّوى بَ ْينَ ال َّد ُخو ِّل فَ َح ْو َم ِّل
ب َو َم ْن ِّز ِّل
ِّب ِّ
 مثال :قال امرؤ القيس لخليليه :قِّفَا نَب ِّْك ِّم ْن ِّذ ْك َرى َح ِّبي ٍ
صدِيقَيْه) الوقوف للبكاء على أطالل محبوبته ،والطلب جاء هنا من
 خرج األمر لاللتماس؛ ألنه طلب من خليلَ ْي ِّه ( َ
ي هو االلتماس.
ي إلى معنى بالغ ّ
الشّاعر إلى من هم في منزلته ،فخرج األمر عن معناه الحقيق ّ

األسئلـــــــــــــــــــــــة
ي في ك ّل م ّما يأتي:
ي من األمر الّذي خرج إلى معنًى بالغ ّ
 .1م ِّيّز األمر الحقيق ّ
س ِلّ ُموا ت َ ْس ِلي ًما} .
صلوا َ
صلونَ َ
علَ ْي ِه َو َ
ي ِ يَا أَي َها الَّذِينَ آ َمنُوا َ
َّللا َو َمالئِ َكتَهُ يُ َ
علَى النَّبِ ّ
أ .قال تعالى { :إِ َّن َّ َ
ْ
صعُبا
ي:
فاط َرحْ أذاكَ ويَ ِ ّ
ب .قال أبو العالء ال َم ّ
ْسر ِم ّما أنت ُمض ِْم ُرهُ
األمر أَي ُ
ُ
س ْر ُك َّل ما َ
عر ّ
دار عبلةَ وا ْسلَ ِمي
واء ت َ َكلَّ ِمي
بالج ِ
ع ْبلَةَ ِ
دار َ
و ِعمي صبا ًحا َ
ي مخاطبًا ديار المحبوبة :يا َ
ج .قال عنترة العَبْس ّ


الجواء :موضع بعَيْنه في المنزل.
ِّ

َّ
ي في ال َّ
ت ال َّ
ش ِر َكة.
موظفيه :اكتبْ لي
د .قال مدير ألحد
تقريرا عن إنجازا ِ
ً
ش ِ
هر الحال ّ
َظ ْم وقتكَ ْ ،
ه .قال معلّم ألحد طلبتهِ :لتُن ِ ّ
ولت َست َ ِف ْد من ك ِّل ثانية فيه.
َّ
المخطط في تنفيذ المشروع.
و .قال صاحب المشروع للمهندس المنفّذِ :الت َِز ِم
ت لي إنسانًا كامالً.
ز .قال أحدهم
مخاطبًا آخر يَعيب النّاس :ها ِ
ِ
صب ًْرا على َو ْع ِد َّ
مان ْ
وإن لَوى
ي ال ّدِين ِ
يَ :
الز ِ
الحلّ ّ
ح .قال ص ِف ّ

صبِ ُح تائِبًا م َما َجنى
فعَساهُ يُ ْ


ّ
ّ
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الرقم

نوع األمر

الرقم

نوع األمر

الرقم

نوع األمر

الرقم

نوع األمر

أ

ي.
حقيق ّ

ج

ي.
بالغ ّ

ه

ي.
بالغ ّ

ز

ي.
بالغ ّ

ب

ي.
بالغ ّ

د

ي.
حقيق ّ

و

ي.
حقيق ّ

ح

ي.
بالغ ّ

ي الذي خرج إليه األمر في ك ٍ ّل م ّما يأتي:
 .2ب ِّيّن المعنى البالغ ّ
ت}
ي ُمؤْ ِمنًا َو ِل ْل ُمؤْ ِمنِينَ َو ْال ُمؤْ ِمنَا ِ
أ .قال تعالى على لسان نوح عليه ال ّ
سالمَ { :ربّ ِ ا ْغ ِف ْر ِلي َو ِل َوا ِل َد َّ
ي َو ِل َمن َد َخ َل بَ ْيتِ َ

ب .قال علي محمود طه في ذكرى َوعْد بلفور المشؤوم:
دار ِك ْ
واخمدي
فَيا ش َْم ُ
س ُك ِفّي َ
عن َم ِ

ب ُ
ويا ُ
دياجير آجا ِل
غوري في
ش ْه ُ
ِ

ج .قال َ
ص ِه
ط َرفة بن ال َع ْبدِ :إذا ُك ْنتَ في حا َجة ُم ْر ِسالً *** فَأ َ ْر ِس ْل َح ِكي ًما وال ت ُ ْو ِ
د .قال حاتم ّ
ي :أريني َجوادًا ماتَ ه َْزالً لَ َعلَّني *** أَرى ما ت ََريْنَ أو بخيالً ُمخلَّدا
الطائ ّ

دَياجير :جمع َديْجور ،وهو ال ُّظ ْلمة.



ه .قال مصطفى وهبي الت ّ ّل:

عوا َمقا َل القائِلِينَ َجهالةً
فَ َد ُ
َداركوا ِبأَبي وأ ُ ِ ّمي أَنتـــ ُم
َوت َ

ي وذاك شَآمـــــي
هذا ِعراقِ ٌّ
حْالم
أ َ ْرحا َم ُكم ِب َر ِ
واجحِ األ َ ِ


الرقم
المعنى البالغي ا ّلذي خرج
إليه األمر

الراجحة.
رواجح األحالم :العقول ّ
ِّ

أ

ب

ج

د

ه

الدّعاء

التّمنّي

النّصح واإلرشاد

التّعجيز

االلتماس

 .3و ِّ ّ
ضح ما يأتي:
ي إلى النّصح واإلرشاد:
س ْن} في قول الشّاعر أبي الفَتْح البُ ْ
أ .خروج األمر {أَحْ ِّ
ست ّ
سانُ
ست َ ْع ِّب ْد قلوبَ ُه ُم
اس ت َ ْ
أَحْ ِّ
سانَ ِّإحْ َ
فَطالَ َما است َ ْعبَ َد اإل ْن َ
س ْن ِّإلى النَّ ِّ
 ألنّه يخاطب اإلنسان على سبيل النّصيحة ،والنّصيحة ال تكون على وجه اإللزام بل اإلرشاد إلى فعل حسن.
ب .خروج األمر {ات َّ ِّخ ْذ} في قول ال ُّ
ي إلى معنى التّعجيز:
طغرائِّ ّ
س ِّل
احبِّـــ ِّه
ص ِّ
سالم ِّة يَثْني ه َّم َ
ع َِّن ال َمعَا ِّلي ويُ ْغ ِّري ال َم ْر َء بال َك َ
ب ال َّ
ُح ُّ
ْ
سلَّ ًما في ال َج ّ ِّو فاعتَــ ِّـز ِّل
فإن َجنَحْ تَ إِّلَ ْي ِّه فات َّ ِّخ ْذ نَفَقًا في
األرض أو ُ
سماء.
 ألنّه يريد إظهار عدم مقدرة اإلنسان وعجزه عن اعتزال النّاس والعيش وحيدًا في باطن األرض أو في ال ّ
ج .خروج األمر { َخ ِّلّياني} إلى معنى االلتماس في قول البّارودي:
ب
ي َ
ي َخ ِّلّياني وما بي
ع ْه َد ال َّ
شبَا ِّ
أَو أَعيدا إِّل َّ
يا َخ ِّليلَ ّ
ألن ال ّ
ّ 
شاعر يخاطب صديقيه وهما في منزلته نفسها ،واألمر من ن ّد لن ّد ليس فيه استعالء.
دُ .خروج األمر{ت َ َخ َّ
ي مخاطبًا مدينة ع ّمان:
ست َ ْب ِّ
ص ِّفّقي  ،ا ْ
طري َ ،
شري} إلى التَّمنّي في قول عبد المنعم ّ
الرفاع ّ
ت َ َخ َّ
يُ ْ
نك ال ِّفتنَةَ العَ َجبا
ح
س ِّر ٌ
صبْحِّ ِّم ِّ
ضفي على ال ُّ
باك الغَ ُّ
طري ،فَ ِّص ِّ
ض ُم ْن َ
ـــــــب ما لَبّى وما َ
غلَــــــبا
فَ َك ْم ِّمنَ ال ُح
شـري فَ َر ًحا
ست َ ْب ِّ
ص ِّفّقي َم َر ًحا وا ْ
َو َ
ّ ِّ


ت َ َخ َّطري :تَب َْختَري.

 ألنّه يخاطب غير العاقل ،وهي مدينة ع ّمان.
س ْر).
س ْر} في القول اآلتي إلى الدُّعاء:
س ْر وال تُعَ ِّ ّ
(رب يَ ِّ ّ
ه .خروج األمر {يَ ِّ ّ
ّ ِّ
َّ 
ألن األمر مو ّجه من اإلنسان األدنى منزلة إلى هللا ــ ج ّل وعال ــ األعلى منزلة ،على سبيل طلب التيسير.
ّ
ّ
ّ
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ّ

ّ

 اإلنشاء الطلبي { االستفهام }:
 االستفهام :هو طلب العلم بشيء لم يكن معلو ًما من قَ ْبلُ.

 مثال :إذا كنت ال تعرف موقع دائرة المكتبة الوطنيّة مثالً وسألتَ أحدَهم :أين تقع دائرة المكتبة الوطنيّة؟
لم بما هو مجهول لديك ،ويس ّمى هذا االستفهام استفها ًما حقيقيًّا.
 فإنّكَ
ُ
تطلب ال ِع َ

ّ
 املعاني البالغية التي خيرج إليها االستفهام:

سائل طلب ال ِّعلم بما يَجهله ،إذ تكون المعرفة حاصلةً لديه
ي له ،فال يَقص ُد ال ّ
 قد يُراد باالستفهام ُ
غير المعنى الحقيق ّ
سياق ،ومن هذه المعاني:
غير مجهولة ،فيخرج االستفهام بذلك إلى
معان بالغيّة يُستد ُّل عليها ِّمن ال ّ
ٍ

ّ

أي يمكن إحالل أداة نفي ٍ َم َحلَّها:
 .1النفي :ويكون حين تَجيء أداة االستفهام للنفيْ ،
سانُ }
اإلحْ َ
اإلحْ َ
ان إِّال َّ ِّ
 مثال :قال تعالىَ { :ه ْل َج َزاء ِّ
س ِّ
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نفي أن يكون ث َ َّمة جزا ٌء لإلحسان إال اإلحسان ،فجاءت هنا (هل)
 االستفهام هنا ليس حقيقيًّا ،وإنّما تعني اآلية الكريمة َ
بمعنى {ما} ،فخرج االستفهام بذلك إلى معنى النّفي.
البحتريَ :ه ِّل ال َّد ْه ُر إال َ
غ ْم َرةٌ وا ْن ِّجالؤها
 مثال :قال
ّ

شيكًا وإال ِّضيقَةٌ وا ْن ِّف َرا ُجها؟
َو ِّ

 لم يكن االستفهام طلبًا من الشاعر للعلم ب ّ
شيء لم تتقدم معرفته به ،وإنّما أراد الشاعر باالستفهام نفي أن يكون الدهر
سوى غمرة ثم تنجلي ،وضيق يعقبه فرج قريب؛ فجاءت هنا (هل) بمعنى {ما} ،فخرج االستفهام عن معناه الحقيقي
إلى معنًى آخر هو النّفي.

ّ

رض من األغراض:
 .2التقرير :وهو حمل المخاطب على اإلقرار بمضمون االستفهام ِّلغَ ٍ
األموي عبد الملك بن مروان:
 مثال :قال جرير في مدح الخليفة
ّ
َوأ َ ْندى العالَمينَ بُطونَ راحِّ؟
ب ال َمطايا
أَلَ ْ
ست ُ ْم َخي َْر َم ْن َر ِّك َ


المطايا :جمع مَطِّ يَّة ،وهي ما يُمتَطى من الدّواب.



الكف.
راح :جمع راحة ،وهي باطن
ّ

 أراد ال ّ
شاعر مدح الخليفة بإطالق صفتي :الفض ِل ،والجود ،عليه ،لكنّه أورد البيت بأسلوب االستفهام؛ ِليَحْ ِم َل
ي بيّنه
الممدوح على اإلقرار باتّصافه بهاتين ال ّ
ي إلى معنًى بالغ ّ
صفتين ،وعليه ،خرج االستفهام من معناه الحقيق ّ
سياق هو التّقرير.
ال ّ
تخرجه:
 مثال :قال أ َ ٌ
ب البنه الّذي يتذ ّمر من عدم وجود فرصة عمل له بعد ُّ
( أَلَ ْم ت ُ ِّص َّر أنت على دراسة هذا التّخصص ؟ )
ي والذي لم يحقق له الحصول على فرصة عمل؛ ِليَحْ ِم َل
 أراد األب أن يبيّن البنه سوء اختياره التّخصص الجامع ّ
ي هو
ي إلى معنًى بالغ ّ
االبن على اإلقرار بأنّه المسؤول ع ّما هو عليه اآلن ،فخرج معنى االستفهام من معناه الحقيق ّ
التّقرير.

ّ
ّ
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ّ ُّ
أمر ما:
 .3التعجب :ويكون حين يقص ُد ال ّ
سائ ُل الت ّ َ
عجب من ٍ
 مثال :قال أحمد شوقي في الحنين إلى بَلَده ِّمصر وهو في ال َمنفى:
ْس؟
بوك َبخي ٌل
يا ابنَةَ ال َي ِّ ّم ،ما أ َ ِّ
ما لهُ مولَ ٌع ب َم ْن ٍع َو َحب ِّ
 ال ّ
البحر بالعودةِ إلى بالده والمعروف عن البحر الجو ُد
سفينة (ابنة اليَ ّم) متع ِ ّجبًاِ :ل َم يَب َخ ُل عليه
شاعر يخاطب ال ّ
ُ
والكر ُم؟ فخرج االستفهام بذلك إلى معنى التّع ّجب.
 مثال :قالت سيّدة بعد استماعها لبرنامج يتناول إنجازات المرأة األردنيّة في عهد جاللة الملك عبد هللا الثّاني:
ت في م َّد ٍة وجيز ٍة ؟ ).
صلَت المرأةُ األ ُ ْر ُدنِّيَّةُ إلى هذه اإلنجازا ِّ
ْف و َ
( َكي َ
سيدة هنا ال تسأل عما ت َج َهله ،وإنّما تتع ّجب من قدرة المرأة األردنيّة وتميزها.
 فال ّ
 مثال :قال المتنبي في حديثه عن الح ّمى التي أل ّمت به:
ت ِّمنَ ِّ ّ
الز َح ِّام؟
ت
ت أ َ ْن ِّ
ص ْل ِّ
أَبِّ ْنتَ ال َّد ْه ِّر ِّع ْندِّي ُك ُّل بِّ ْن ٍ
ْف َو َ
فَ َكي َ
 فيتعجب ال ّ
بالرغم من تزاحم المصائب عليه ،فخرج استفهامه إلى
شاعر باستفهامه من استطاعة الح ّمى النّفاذ إليهّ ،
معنى التّع ّجب.
ست َ ْف َه ُم عنه ُم ْنك ًَرا ،ويقع هذا ال ُمنكر بعد همزة االستفهام:
 .4اإلنكار :يأتي حين يكون
األمر ال ُم ْ
ُ
ي َوآتَانِّي َرحْ َمةً ِّ ّم ْن
سالم { :قَا َل يَا قَ ْو ِّم أ َ َرأ َ ْيت ُ ْم إِّن كُنتُ َ
 مثال :قال تعالى عن س ِّيّدنا نوح ،عليه ال ّ
علَى بَ ِّيّنَ ٍة ِّ ّمن َّربِّّ َ
علَ ْي ُك ْم أَنُ ْل ِّز ُم ُك ُمو َها َوأَنت ُ ْم لَ َها ك َِّارهُونَ }
ِّعن ِّد ِّه فَعُ ِّ ّميَتْ َ
سالم في االستفهام (أَنُ ْل ِز ُم ُك ُموهَا) على قومه ما يدَّعون من أنّه سي ُِلز ُمهم ويُر ِغمهم على اإليمان

ينكر نوح عليه ال ّ
ُ
برسالته وهم لها كارهون.
 يُلح ُ
ظ هنا ّ
أن األمر ال ُم ْن َكر وقع بعد همزة االستفهام.
ير في ال َّ
طريق ؟ ).
 مثال :يقول أحدهم لمن
أوقف سيارته في طريق النّاس ( :أَتُعَ ّ ِّو ُ
غيركَ عن ال َّ
َ
ق َ
س ِّ
سيارة في طريق النّاس ،واستخدم للتّعبير عن هذا المقصود أسلوب االستفهام الذي
 فالقائل يُن ِك ُر فعالً رآهُ وهو إيقاف ال ّ
خرج إلى معنى اإلنكار.
 يُلح ُ
ظ هنا ّ
أن األمر ال ُم ْن َكر وقع بعد همزة االستفهام.

ّ

أمر من األمور:
قص ُد ال ّ
 .5التشويق :يكون حين يَ ِّ
سائ ُل تشويق المخا َطب إلى ٍ
ؤمنوا حتّى تَحابُّوا ،أ َ َوال أ َ ُدلُّكُم
ؤمنوا ،وال ت ُ ِّ
 مثال :يقول رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلّم" :ال ت َ ْد ُخلونَ ال َجنَّةَ حتّى ت ُ ِّ
سال َم بينَكم".
على
ٍ
شيء إذا فَعلتُموه تَحابَ ْبتُم؟ أ َ ْفشوا ال َّ
ُثير فضو َل النّاس إلى معرفة سبب التّحابّ في المجتمع المسلم وهو
 أراد ّ
الرسول ـــ صلّى هللا عليه وسلّم ـــ أن ي َ
ي هو
إفشاء ال ّ
ي إلى معنًى بالغ ّ
سالم ،ومن ث َ ّم ،حثّهم على التزام هذا األمر ،فخرج االستفهام بذلك عن معناه الحقيق ّ
سياق.
التّشويق بداللة ال ّ
ّ
ّ
ّ
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صديق لصديقه ( :هل أ َ ُدلُّكَ على طريق ٍة ت ُ َ
ش ْط َر ْنج ؟ ).
 مثال :يقول
ط ّ ِّو ُر بها مهارت َكَ في لُ ْعبَ ِّة ال ِّ ّ
ٍ
ش ْ
صديق أراد إثارة فضول صديقه وتشويقَه إلى معرفة ّ
ُطو ُر بها مهارته في لُ ْع َب ِة ال ِ ّ
ط َر ْنج ،فخرج
 ال ّ
الطريقة الّتي ي ّ ِ
االستفهام بذلك إلى معنى التّشويق.

َّ ُّ
أمر ما:
سائ ُل التَّح ُّ
 .6التحسر :ويكون حين يقص ُد ال ّ
سر على ٍ
ي) باكيًا على بغداد حين سقطت في يد ال َمغول:
 مثال :قال شمس الدّين الكوفي (شاعر عباس ّ
أ َ ْه ِّلي وال ِّجيرانُها جيراني؟

صبَ َحتْ ال أ َ ْهلُها
ما ِّل ْل َمنَ ِّاز ِّل أ َ ْ

 ال ّ
شاعر يبكي على سقوط بغداد في يد ال َمغول ،ويظهر حسرته وألمه وحزنه لما آ َل إليه حالُها مستخد ًما أسلوب
االستفهام ،فخرج االستفهام بذلك إلى معنى التَّحسر.

األسئلـــــــــــــــــــــــة
ي ٍ في ك ّل م ّما يأتي:
ي من االستفهام الّذي خرج إلى معنًى بالغ ّ
 .1م ِّيّز االستفهام الحقيق ّ
ي في ع ّمان ؟
أ .سأ َل أَح ُد السيّاح
ِ
ص ُل إلى ال ُم َّ
مواطنًا أردنيًّا :كيف أ َ ِ
درج َ
الرومان ّ
ي)َ :متى يَبلُ ُغ البُ ْنيَ ُ
ان يَو ًما ت َما َمه إذا ُك ْنتَ تَبْني ِه و َ
غي ُْركَ يَ ْه ِد ُم؟
ب .قال صالح بن عبد القُدوس
ٌ
(شاعر عبّاس ّ
َّ
المستمر له :أَلَ ْم أُحذّ ِْركَ من التَّأ ّخر عن العمل؟
وتحذيره
الموظفين لزميله بعد ت َكرار تأخره عن العمل
ج .قال أحد
ّ
ِ
الرقم

أ

ب

ج

نوع االستفهام

ي.
استفهام حقيق ّ

ي.
استفهام بالغ ّ

ي.
استفهام بالغ ّ

ي الذي خرج إليه االستفهام في ك ٍ ّل م ّما يأتي:
 .2ب ِّيّن المعنى البالغ ّ
ش ْي َ
س ِإلَ ْي ِه ال َّ
ط ُ
ش َج َر ِة ْال ُخ ْل ِد َو ُم ْلك ال َي ْبلَى}
علَى َ
ان قَا َل َيا آ َد ُم ه َْل أَدُلكَ َ
أ .قال تعالى{ :فَ َوس َْو َ
يوب ؟
ثير
ع ُ
يس لهُ ُ
يُ :
ب .قال أبو العالء ال َم ّ
سأ َ ْلتَ بها َك ٌ
عيوبي إِ ْن َ
وأَي النّاس لَ َ
عر ّ
شاعرِ :إلى هللاِ أ َ ْشكو ِبال َمدِينَ ِة حا َجةً
ج .قال ال ّ
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وبال ّ
يان ؟
ش ِام أُخرى َكي َ
ْف َي ْلت َ ِق ِ

د .قال محمود درويش :أَفي ِمثْ ِل هذا َّ
ص ّد ُ
ِق ِظلَّكَ ؟
مان ت ُ َ
الز ِ
ف أ ُ ّمي
ص ْخر :فيا لَ ْهفي َ
ه .قالت الخنساء في رثاء أخيها َ
علَ ْي ِه َولَ ْه َ
و .يقول عامر بن ُ
ف قا َدني
اإل ْل ُ
طفَيْل :أَلَ ْم ت َ ْعلَمي أَنّي إذا ِ
الرقم

المعنى البالغي لالستفهام
التّشويق.

ب

النّفي.
التّع ّجب.

أ
ج

ّ
ّ
ّ
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صبِ ُح في الضَّريحِ وفي ِه ي ُْمسي ؟
أَيُ ْ

جائر ؟
ف
ُ
واإل ْل ُ
إِلى ال َج ْو ِر ال أ َ ْنقا ُد ِ
الرقم

المعنى البالغي لالستفهام
اإلنكار.
سر.
التّح ّ

و

التّقرير.

د
ه

ّ
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 .3و ِّ ّ
ضح ما يأتي:
أ .خروج االستفهام إلى معنى {التّشويق} في قوله تعالى:
يم }
نجيكُم ِّ ّم ْن َ
{ يَا أَيُّ َها الَّ ِّذينَ آ َ َمنُوا َه ْل أ َ ُدلُّ ُك ْم َ
ب أ َ ِّل ٍ
ع َذا ٍ
علَى تِّ َج َ
ار ٍة ت ُ ِّ
ألن هللا ــ ّ
َّ 
الرابحة التي تُن ّجيهم من العذاب.
عز وج ّل ــ يُثير فضول النّاس إلى معرفة نوع التّجارة ّ
ع أداة مفيدة:
ب .خروج االستفهام إلى معنى {التّقرير} في سؤال المذيع
لشاب موهوب اختر َ
ٍّ
ع هذه األداة ؟ )
( أَلَسْتَ َمن اختر َ
ألن المذيع يقصد حمل ال ّ
ّ 
ع هذه األداة ،من باب المدح.
شاب على اإلقرار أمام المستمعين أنّه اختر َ
ج .خروج االستفهام إلى معنى {اإلنكار} في قوله تعالى:
{ َوإِّ ْذ قَا َل إِّب َْرا ِّهي ُم ألَبِّي ِّه َ
صنَا ًما آ ِّل َهةً إِّنِّّي أ َ َراكَ َوقَ ْو َمكَ فِّي َ
ين }
آز َر أَتَت َّ ِّخذُ أ َ ْ
ضالَ ٍل ُّمبِّ ٍ
ّ 
ألن سيّدنا إبراهيم ينكر عبادة أبيه وقومه لألصنام ويرفضها ،وقد وقع األمر ال ُمن َكر بعد همزة االستفهام.
ص اآلتي ل ُجبران خليل ُجبران ،ث ّم أجب ع ّما يليه:
 .4اقرأ النّ ّ

العَطا ُء
ليس في ثروتِكَ شي ٌء ت َ ْقد ُِر ْ
أن ت َ ْست َ ْب ِقيه لنَ ْفسِكَ َّ .
ْط منه اآلنَ ؛
اليوم
إن ك َّل ما ت َْم ِلكه
سيتفر ُق يو ًما ما ،لذلك أ َع ِ
ّ
" لَ َع ْمريَ ،
َ
فكيف
ي ،ول ِك ِن المستحقّينَ فقط ".
ليَكونَ فص ُل العطاء من فصول حياتِكَ  .وطالما سمعتُكَ تقولُِ " :إنَّني أُحب أن أ ُ ِ
َ
عط َ
ومثْلُها القُ ْ
ت َ ْنسى ،يا صاحِّ ،
ط ُ
عان في َمراعِيكَ ؟ ".
أن
األشجار في بُستانكَ ال تقو ُل قولَكَ ؟ ِ
َ
 .1و ِّ ّ
ضح كالًّ م ّما يأتي:
خبرا طلبًّا.
أ .تُمثِّ ّل جملة (( إنَّ ك َّل ما ت َ ْم ِّلكه اليو َم
سيتفر ُ
ّ
ق يو ًما ما )) ً
ألن الجملة تض ّمنت مؤ ّكدًا واحدًا هو الحرف ( ّ
ّ 
إن ).
خبرا ابتدائيًّا.
ب .تُمثِّ ّل جملة (( وطالما سمعت ُكَ تقو ُل )) ً
ّ 
ألن الجملة تخلو من المؤ ّكدات.
ي.
أسلوب
ص
ٍ
 .2استخرج من النّ ّ
َ
إنشاء غير طلب ّ
 لَ َع ْمري.
((

ي الّذي خرج إليه االستفهام في العبارة:
 .3ما المعنى البالغ ّ
))
ومثْلُها القُ ْطعانُ في َمرا ِّعيكَ ؟ ؟
تقو ُل قولَكَ ؟ ِّ
 المعنى البالغي الذي خرج إليه االستفهام هو :التّع ّجــــــــــــب.

فكيف ت َ ْنسى ،يا صاحِّ ،أنّ
األشجار في بُستانكَ ال
َ
َ

ي؟ و ِّ ّ
ضح إجابتك.
 .4هل األمر في العبارة الواردة في النّ ّ
ي أم غير حقيق ّ
ص (( لذلك أَع ِّْط منه اآلن )) حقيق ّ
ي ،فليس فيه إلزام أو تكليف ،بل هو على سبيل اإلرشاد والتّوجيه للنّاس ،أي أنّه أفاد
 األمر في العبارة غير حقيق ّ
النّصــــــــــح واإلرشـــــــــــاد.
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ّ
الوحدة الثانية


.1
.2

ّ
ّ
ّ
النقد األدبي يف العصر العباسي

ّ

سابقة.
ي م ّما كان عليه في العصور ال ّ
ي في العصر العباس ّ
علل :تميّز النَّقد األدب ّ
اذكر األسباب التي جعلت من النّقد في العصر العباسي يخطو خطوات واسعة ويتميز على العصور السابقة له.
ش ِهده العصر من نهضة واسعة شملت جوانب الحياة جميعها.
تأثُّره بما َ
ي ،وما أثارته من حوارات نقديّة حول القديم وال ُمح َدث من الشعر آنذاك.
تأثّره بحركة التّجديد في الشعر العرب ّ

س ُع آفاقه مع ّ
اطالع كثير من النّقاد على الثّقافات :الهندية ،والفارسية ،واليونانية.
 .3تو ّ
 وضّح المقصود بـ (( :حركة التجديد )) .
 محاوالت بعض ال ّ
شعراء التَّجديد في شكل القصيدة العربية أو مضمونها أو أسلوبها.
ي نقدًا منهجيًّا )) .
 وضّح العبارة اآلتية (( :أصبح النّقد في العصر العبّاس ّ
وتنوعت آراء النُّقّاد فيها.
 أي أصبح النّقد له قواعده وأصوله العلمية التي يُقاس بها ،وأُلّفت كتب نقدية َّ
سبها إلى مؤلّفيها.
ي ،وان ُ
 اذكر الكتب النقدية في العصر العباس ّ
الكتاب

املؤلف

طبقات فحول الشّعراء

ابن سالّم ال ُج َمحي

البيان والتّبين

الجاحظ

شعر والشّعراء
ال ِّ ّ

ابن قتيبة

شعر
ِّعيار ال ِّ ّ

ابن َطبا َطبا

نقد الشّعر

قدامة بن جعفر

ال ُموازنة بين أبي تمام والبُحتري

دي
ِّ
اآلم ّ
ي
ابن رشيق ال َقيْروان ّ

دالئل اإلعجاز

عبد القاهر ال ُجرجاني

العُ ْمدة في صناعة الشّعر ونَ ْقده

األسئلـــــــــــــــــــــــة
سبها إلى مؤ ِّلّفيها.
َ .1
ي ،وان ُ
س ِّ ّم ثالثة من الكُتب النّقدية في العصر العباس ّ
الكتاب

املؤلف

طبقات فحول الشّعراء

ابن سالّم ال ُج َمحي

البيان والتّبين

الجاحظ

شعر والشّعراء
ال ِّ ّ

ابن قتيبة

ي نقدًا منهجيًّا )).
 .2وضّح العبارة اآلتية (( :أصبح النّقد في العصر العبّاس ّ
وتنوعت آراء النُّقّاد فيها.
 أي أصبح النّقد له قواعده وأصوله العلمية التي يُقاس بها ،وأُلّفت كتب نقديّة َّ
ّ
ّ
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.3
.1
.2
.3

سابقة.
ي م ّما كان عليه في العصور ال ّ
ي في العصر العباس ّ
علل :تميّز النَّقد األدب ّ
ش ِهده العصر من نهضة واسعة شملت جوانب الحياة جميعها.
تأثُّره بما َ
ي ،وما أثارته من حوارات نقديّة حول القديم وال ُمح َدث من الشعر آنذاك.
تأثّره بحركة التّجديد في الشعر العرب ّ
س ُع آفاقه مع ّ
اطالع كثير من النّقاد على الثّقافات :الهندية ،والفارسية ،واليونانية.
تو ّ

ي.
 اذكر القضايا النّقديّة العا ّمة التي تناولها النّقد األدبي في العصر العباس ّ
 .1الفحولة ال ِ ّ
 .2نظرية النَّظم.
شعرية.
سرقات ال ِ ّ
شعريّة.
 .4اللفظ والمعنى.
 .5ال ّ

ِّ ّ
ً
 أوال :الفحولة الشعرية:

َّ .3
صنعة.
الطبع وال َّ
صدق والكذب في ال ّ
شعر.
 .6ال ّ

 وضّح المقصود بـ (الفحولة الشّعريّة).
 هي قدرة ال ّ
شاعر الفنيّة وتميّزه.
ي.
 علل :نالت قضية الفحولة الشّعريّة اهتمام النُّقاد في العصر العباس ّ
 ألنّهم رأوا أنّه ال ب ّد للشاعر حتى يصل إلى الفحولة الشعريّة من بعض الوسائل.
 اذكر الوسائل التي ال ب ّد للشاعر منها حتى يصل إلى الفحولة الشّعرية حسب رؤية النقّاد في العصر العباسي.
ِ .1حفظ أشعار العرب وروايتها.
 .2امتالك ثروة لغوية واسعة تم ّكنه من َ
طرق المعاني المختلفة.
 .3اإللمام ب َمناقب القبائل و َمثالبها ليض ِ ّمنها في شعره بَ َمدحٍ أو ذ ّم.
 اذكر المعايير التي يُحكم بها للشاعر بفحولته عند النّقاد العباسيين.
َ .3وفرة القصائد ِ ّ
َ .1جو َدة ال ّ
الطوال.
 .2تعدُّد األغراض.
شعر.
 بيّن المعايير التي يُحكم بها للشاعر بفحولته عند النّقاد العباسيين.
 .1جودة الشّعر:
َّ
ّ
ّ
 يُقدَّم الشاعر الذي يتصف شعره بالجودة على الشاعر الذي يكون دونَه في ذلك ،ضمن مقاييس وضعها النقاد ل َجودة
ال ّ
شعر منها:
ُ .3حسن التصوير والتشبيه.
سبق إلى المعاني.
 .1جزالة اللفظ.
 .2ال َّ
شعر.
ي لجودة ال ِّ ّ
 اذكر المقاييس التي وضعها النّقاد في العصر العباس ّ
ُ .3حسن التصوير والتشبيه.
سبق إلى المعاني.
 .1جزالة اللفظ.
 .2ال َّ
 .2تعدُّد األغراض:
َ
ُ
َّ
ُّ
ّ
ّ
ّ
عزة)
 يُفضَّل الشاعر المتعدّد األغراض الشعرية على الشاعر المحدود األغراض ،ومن ذلك أن النقاد قدَّموا (كث ِيّر َ
لتفوقه عليه في األغراض.
على (جميل بُثينة) ّ
 علل :قدَّم النّقاد ( ُكثَيِّّر ع ََّزة) على (جميل بُثينة).
شعرية على ال ّ
 ألنّهم يُفضَّلون الشاعر المتعدّد األغراض ال ّ
ع َّزة) على (جميل
شاعر المحدود األغراض ،فقدَّموا ( ُكث َ ِيّر َ
لتفوقه عليه في األغراض ال ّ
شعرية.
بُثينة) ّ
َ .3و ْفرة القصائد ال ِّ ّ
طوال:
شاعر ذو القصائد ِ ّ
سئل عن ال ّ
 يُقدَّم ال ّ
الطوال ،ومن ذلك َّ
ي (الحاد َِرة) أجاب" :لو قا َل
أن األصمعي حين ُ
شاعر الجاهل ّ
س قصائ َد ِمث َل قصيدته لكانَ فَحالً".
خَم َ
 قصيدة الحادِّرة مطلعها :بَ َك َرت ُ ُ
غ َدت ُ
َو َ
غد َُّو ُمفَ ِ
ار ٍ
ق لَم يَربَعِ
س َميَّة بُكرة ً فَت َ َمتَّعِ
ّ
ّ
ّ
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ي (الحاد َِّرة) من الشّعراء الفحول.
ي ال ّ
شاعر الجاهل ّ
 علل :لم يصنف األصمع ّ
 ألنّه لم يقل إال قصيدة واحدة من القصائد الطوال.
س قصائ َد ِّمثْ َل قصيدته لكانَ فَحالً) في الشاعر (الحادرة).
ي( :لو قا َل َخ ْم َ
 وضّح المقصود بقول األصمع ّ
شاعرا فحال وذلك ألنّه لم يكتب قصائد طوال غير قصيدة واحدة.
 أنّه لم يعدّه
ً

األسئلـــــــــــــــــــــــة
شعريّة))؟
 .1ما المقصود بـ ((الفحولة ال ِّ ّ
شعريّة قدرة ال ّ
 تعني الفحولة ال ّ
شاعر الفنيّة وتميّزه.
 .2في رأيكِّ ،ل َم ع َّد النُّقَّا ُد العباسيون ِّحف َ
ظ أشعار العرب وروايتَها وسيلةً إلى الفحولة الشعريّة؟
شاعر من االستفادة من التّجارب ال ّ
ألن حفظ أشعار العرب وروايتها يم ِ ّكن ال ّ
ّ 
شعريّة لآلخرين؛ فيتعلّم جزالة اللفظ،
فيجودها ويأتي بغيرها ،ويتعلّم حسن التصوير والتّشبيه ،وهذه األمور من مقاييس
ويتعرف المعاني التي سبقوه إليها
ّ
ِّ
الفحولة ال ّ
شعريّة.
أكثر ُهم (أي الشّعراء) مد ًحا وهجا ًء
أصحاب األعشى :هو
ي عن الشّاعر األعشى(( :وقال
ُ
ُ
 .3قال ابن سالّم ال ُج َمح ّ
صفًا ،ك ُّل ذلك عندَه)).
وو ْ
وفخرا َ
ً
ي لألعشى؟
 ما معيار الفحولة الذي َّ
أقر به ابن سالّم ال ُج َمح ّ
سام ال ُج َمحي لألعشى هو :تعــــــدُّد األغــــــراض.
أقر به ابن ّ
 معيار الفحولة الذي ّ

َّ
ّ
ً
 ثانيا :نظرية النظم( :مطالعة ذاتية)
َّ ْ
َّ ْ
ً
 ثالثا :الطبع والصنعة:

 علل :تناول النّقاد العباسيون قضيّة ال َّ
صنعة عند نظرتهم إلى الشاعر والكاتب.
طبْع وال ّ
 بُغيَةَ (من أجل) إصدار ُحكم بالقيمة عليهما.
 اذكر أقسام األدباء عند النقاد العباسيين من منظور ال َّ
صنعة.
طبْع وال َّ
 .1أدباء َّ
صنعة.
سليقة).
الطبع (ال َّ
 .2أدباء ال َّ
 وضّح المقصود بـ (أدباء ال َّ
سليقة).
طبْع)( /أدباء ال َّ
 هم من يملكون الموهبة وال يبالغون في مراجعات نصوصهم ،إذ يبنون النصوص ِبيُسر ،وال يعتمدون المراجعات
يؤلّفون.
الدائمة وطول النظر في ما يَن ِظ ُمون أو ِ
ص ْنعة).
 وضّح المقصود بـ (أدباء ال َّ
 هم من يملكون الموهبة ويراجعون ما نَ َ
ظموا وألَّفوا من أجل االرتقاء بِ ِنتاجهم األدبي ،وربما يستغرقون في التأليف
فيقلّب فيها رأيه ونظرهُ قبل أن
زمنًا طويالً ،فمن شعراء العرب َمن كان يُمضي عا ًما كامالً في نظم قصيدتهِ ،
س ِ ّميت (الحوليات) ،أي ّ
إن أداء أدباء الصنعة يتميّز بالتأ ِنّي المبني على النظر
يُخرجها إلى النّاس ،وهي القصائد التي ُ
ي.
العقل ّ
ّ
ّ
ّ
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ي.
ي على النظر العقل ّ
 علّل :أداء أدباء الصنعة يتميّز بالتأ ِّنّي المبن ّ
ّ 
فيقلّب فيها رأيه ونظرهُ قبل أن يُخرجها إلى
ألن من الشعراء العرب َمن كان يُمضي عا ًما كامالً في نظم قصيدتهِ ،
س ِ ّميت (الحوليات).
النّاس ،وهي القصائد التي ُ
 وضّح المقصود بـ (القصائد الحوليات) ( /الحوليات).
ونظر ُهم قبل أن يُخرجوها
يقلّبون فيها رأيهم
 هي القصائد التي كان الشعراء العرب يُمضون عا ًما كامالً في نظمها ،و ِ
َ
إلى النّاس.
س ِّ ّميت (القصائد الحوليات) بهذا االسم.
 عللُ :
ّ 
فيقلّب فيها رأيه ونظرهُ قبل أن يُخرجها إلى النّاس.
ألن الشاعر كان يُمضي عا ًما كامالً في نظم قصيدتهِ ،
صنعة عن غيرهم.
 بماذا يتميَّز أداء أدباء ال َّ
ي.
 أداء أدباء الصنعة يتميّز بالتأ ِنّي المبني على النّظر العقل ّ
ي.
 اذكر حوافز اإلبداع األدبي في العصر العباس ّ
ي الجيّد.
 اذكر العوامل التي تُعين األدباء على نظم ال ِّ ّ
شعر وتأليف ال ُخ َطب للوصول إلى ال ِّنّتاج األدب ّ
 .1البواعث النفسيّة.
المتنوعة ،من مثل :معرفة أنساب النّاس ،والبراعة في علم النحو.
 .2السعي إلى تحصيل المعارف
ّ
ي.
 .3اإلكثار من ممارسة التأليف األدب ّ
 ميّز نوع الحافز إلى اإلبداع األدبي في ما يأتي:
ي بما يُعينهُ على نظم ال ّ
صف ٌر من الغُموم،
مومِ ،
شعر الجيّد " :ت َ َخي َِّر األوقاتَ وأنتَ قلي ُل ال ُه ِ
 قال أبو ت ّمام موصيًا البُحتُر ّ
س َحر ،وذلك َّ
واعلم َّ
ُ
س قد أخذت
ص َد
فظه في َوق ِ
أن العادة َ في األوقا ِ
ت ال َّ
اإلنسان لتأليف شيءٍ أو ِح ِ
ت أن َيق ِ
أن النَّف َ
َح َّ
الراح ِة وقِس َ
طها من النَّوم ".
ظها من ّ
ي.
 الحافز إلى اإلبداع األدبي في القول السابق ألبي تمام :الباعــــــث النّفســــ ّ
سحر.
 علل :يرى أبو تمام أنّ أفضل وقت للتأليف والحفظ في وقت ال ّ
س قد أخذت َح َّ
الراح ِة وقِس َ
َّ 
طها من النَّوم.
ظها من ّ
ألن النَّف َ

األسئلـــــــــــــــــــــــة
 .1ما المقصود بك ّل من :أدباء ال َّ
صنعة؟
طبع ،وأدباء ال َّ
 أدباء ال ّ
طبع :هم من يملكون الموهبة وال يبالغون في مراجعات نصوصهم ،إذ يبنون النصوص بِيُسر ،وال يعتمدون
يؤلّفون.
المراجعات الدائمة وطول النظر في ما يَن ِظ ُمون أو ِ
صنعة :هم من يملكون الموهبة ويراجعون ما نَ َ
ي ،وربما
 أدباء ال ّ
ظموا وألَّفوا من أجل االرتقاء ِبنِتاجهم األدب ّ
ي.
يستغرقون في التأليف زمنًا طويالً ،ومن ث ّم ،يتميّز نتاجهم بالتأ ِنّي المبني على النظر العقل ّ
عرف القصائد الحوليات.
ّ .2
ونظر ُهم قبل أن يُخرجوها
يقلّبون فيها رأيهم
 هي القصائد التي كان الشعراء العرب يُمضون عا ًما كامالً في نظمها ،و ِ
َ
إلى النّاس.
ّ
ّ
ّ
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 .3ميّز نوع الحافز إلى اإلبداع األدبي في ك ّل م ّما يأتي:
شاطكَ وفَ َراغِّ با ِّلكَ وإجابتِّها إيّاك ".
سكَ ساعةَ نَ ِّ
أ .قول بِّش ِّْر بن ال ُم ْعت َ ِّمرُ " :خ ْذ من نَ ْف ِّ
ي.
 الباعــــــــث النّفســــــــــ ّ
سان".
ب .قيل ألحد ال ُخ َطباء " :إنَّكَ لت ُ ْكثِّ ُر ،فقال :أ ُ ْكثِّ ُر ِّل
تمرين ال ِّلّ ِّ
ِّ
ي.
 اإلكثار من ممارسة التأليف األدب ّ

النّشاط
عر ِعل ٌم من علوم العرب يَشتركُ فيه َّ
أن ال ِ ّ
يرى النُّقّادَّ " :
والروايةُ وال َذكاء ،ث ّم ت ُ
وقوة ً لك ّل
الطب ُع ِ ّ
َكون الدُّربَةُ مادة ً لهّ ،
ش َ
واح ٍد من أسبابه" .ناقش هذا القول مع زمالئك.

َّ

ً
 رابعا :اللفظ واملعىنَ :كث ُ َر ال َح ُ
ي.
ديث عن قضيّة اللّفظ والمعنى في العصر العباس ّ
 وضّح رأي الجاحظ في قضيّة اللّفظ والمعنى.
أن القيمة الجماليّة والفنيّة في النّص تكمن في ألفاظه أكثر من معانيه؛ ّ
 يرى الجاحظ ّ
ألن المعاني معروفةٌ ومشتركة
ب أسلوب األديب وقدرته وثقافته
س ِ
بين األدباء ،أما األلفاظ فتختلف في مستواها وقيمتها من أديب إلى آخر بِ َح َ
اللّغوية ،يقول الجاحظ " :ال َمعاني َمطروحةٌ في ّ
ي ،وإنّما
ي والقَ َرو ّ
ي والبدو ّ
ي وال َم َدن ّ
ي والعرب ّ
الطريق يَع ِرفها العَ َج ِم ُّ
ص َّح ِة َّ
ال َّ
سب ِك".
الطبعِ َو َجودة ال َّ
الوز ِن وت َ َخي ُِّر اللَّفظ وسهول ِة ال َمخ َرجِ وكثرةِ الماء ،وفي ِ
شأن في إقامة َ
صياغة اللفظية لدى الجاحظ إنّه أهمل المعنى تما ًما ،بل إنّه أ َّك َد ضرورة أن يكون المعنى شريفًا
 ال يعني االهتمام بال ّ
وأكثر قبوالً لدى
ف المعنى وبالغة اللّفظ كان أج َو َد
كري ًما ت َقبَلُه النُّفوس وتنجذب إليه ،فإذا اجتم َع في األدب ش ََر ُ
َ
المتلقي.
 كيف يرى الجاحظ العالقة بين اللّفظ والمعنى؟
 يرى الجاحظ ّ
أن القيمة الجماليّة والفنيّة في النّص تكمن في ألفاظه أكثر من معانيه
 علل :يرى الجاحظ أنّ القيمة الجماليّة والفنيّة في النّص تكمن في ألفاظه أكثر من معانيه.
ّ 
ب
س ِ
ألن المعاني معروفةٌ ومشتركة بين األدباء ،أما األلفاظ فتختلف في مستواها وقيمتها من أديب إلى آخر بِ َح َ
أسلوب األديب وقدرته وثقافته اللّغوية.
 هل أهمل الجاحظ المعنى تما ًما .وضّح اجابتك.
صياغة اللّفظية إال أنّه لم يهمل المعنى تما ًما ،بل إنّه أ َّك َد ضرورة أن يكون المعنى شريفًا
 ال؛ فقد اهت ّم الجاحظ بال ّ
وأكثر قبوالً لدى
ف المعنى وبالغة اللّفظ كان أج َو َد
كري ًما ت َقبَلُه النُّفوس وتنجذب إليه ،فإذا اجتم َع في األدب ش ََر ُ
َ
المتلقي.
 يرى ال ّجاحظ أنّ األلفاظ تختلف في مستواها وقيمتها من أديب إلى آخر.
 ألنّه راجع إلى أسلوب األديب وقدرته وثقافته اللّغوية.
 متى يكون األدب أجود وأكثر قبوال ً لدى المتلقي ،في رأي الجاحظ.
وأكثر قبوالً لدى المتلقي.
ف المعنى وبالغة اللّفظ كان أج َو َد
 إذا اجتمع في األدب ش ََر ُ
َ
ّ
ّ
ّ
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 أين تكمن القيمة الجمالية والفنيّة في النص كما يراها الجاحظ.
ص كما يراها الجاحظ في ألفاظــــــه أكثر من معانيـــه.
 تكمن القيمة الجماليّة والفنيّة في النّ ّ
 اقرأ العبارة اآلتية للجاحظ ،ث ّم بيّن رأيه في قضية اللفظ والمعنى من خاللها.

يقول الجاحظ " :ال َمعاني َمطروحةٌ في ال ّ
َني ،وإنّما
والعربي
ي
وي وال َمد ّ
ّ
طريق َي ْع ِّرفها ال َع َج ِّم ُّ
والبدوي وال َق َر ّ
ّ
الو ْز ِّن وتَ َخيُّ ِّر اللَّفظ وسهول ِّة ال َم ْخ َرجِّ وكثر ِّة الماء ،وفي ِّص َّح ِّة ال َّ
سب ِّْك".
طب ِّْع َو َج ْودة ال َّ
الشَّأن في إقامة َ

أن القيمة الجماليّة والفنيّة في النّص تكمن في ألفاظه أكثر من معانيه؛ ّ
 يرى الجاحظ ّ
ألن المعاني معروفةٌ ومشتركة
ب أسلوب األديب وقدرته وثقافته
س ِ
بين األدباء ،أما األلفاظ فتختلف في مستواها وقيمتها من أديب إلى آخر ِب َح َ
اللّغوية.
رج َم إلى لغة أخرى بَ َطلَ ،ما السبب الذي َدفَعَه إلى هذا الحكم ؟
 يرى الجاحظ أنّ الشّعر إذا ت ُ ِّ
أن الجاحظ رأى ّ
سبب ّ
ص إلى لغة
 ال ّ
أن القيمة الجماليّة والفنيّة في النّص تكمن في ألفاظه أكثر من معانيه ،وترجمة النّ ّ
ي وغيره ،أ ّما اللغة وما
أخرى تعني الحفاظ على المعنى فقط ،والمعاني في نظر الجاحظ ال فرق فيها بين العرب ّ
يتبعها من :إقامة الوزن ،وتخيّر اللفظ ،وغيرهما من األمور التي اهت ّم بها الجاحظ فستتغيّر بال ّ
شك
 بيّن كيف يرى ابن قتيبة العالقة بين اللفظ والمعنى في الشّعر.
جتمعين في ال ّ
شعر .
 تحدّث ابن قتيبة عن اللفظ والمعنى ُم
ِ
 اذكر األقسام األربعة التي وضعها ابن قتيبة للّفظ والمعنى في الشّعر.
سنَ لَف ُ
ظه وجا َد معناه.
ضربٌ َح ُ
َ .1
سنَ لَف ُ
ظه و َحال ،فإذا فتَّشت َه لم تجد هناك فائدة ً في المعنى.
ضربٌ َح ُ
َ .2
صرت ألفا ُ
ظه.
َ .3
ضربٌ َجا َد معناه وقَ َ
ضربٌ ت َأ َ َّخ َر َمعناه وتأ َّخر لف ُ
ظه.
َ .4





ظ ِّجسم ورو ُحه المعنى ،وارتبا ُ
من قائل عبارة" :اللَّ ْف ُ
سد؛ يَ ْ
بقوته"؟
الروح بال َج َ
ف بِّضَع ِّفه ،ويقوى ّ
ضعُ ُ
طه كارتباط ُّ
ابن َرشيق القَيرواني.
بيّن كيف يرى ابن َ
وي العالقة بين اللفظ والمعنى.
طبا َطبا ال َع َل ّ
طبا َ
يرى ابن َ
الروح والجسد.
ي العالقة بين اللفظ والمعنى على نحو العالقة بين ُّ
طبا ال َعلَو ّ

ي في العالقة بين اللّفظ والمعنى.
 بيّن النّهج الّذي سار عليه ابن رشيق القيروان ّ
طبا َ
 سار ابن َرشيق القَيرواني على نهج ابن َ
ي.
طبا العَلَو ّ
 بيّن كيف يرى ابن َرشيق القَيْرواني العالقة بين اللفظ والمعنى.
طبا َ
 سار ابن َرشيق القَيرواني على نهج ابن َ
ي ،فَ َع َّد اللفظ والمعنى شيئًا واحدًا ،وال يمكن الفصل بينهما
طبا ال َعلَو ّ
بحال ،فالمعنى الجميل الرصين يحتاج إلى إبرازه في عبارة جميلة مؤثّرة.
 علل :يقول ابن َرشيق القَيْرواني :اللَّ ْف ُ
سد.
الروح بال َج َ
ظ ِّجسم ورو ُحه المعنى ،وارتباطه كارتباط ُّ
 وضّح قول ابن َرشيق القَيرواني :اللَّ ْف ُ
سد.
الروح بال َج َ
ظ ِّجسم ورو ُحه المعنى ،وارتباطه كارتباط ُّ
ّ
 يعني ّ
بقوته ،فالمعنى
بقوته،
ض ِ
ض ِ
وألن المعنى يَضعُ ُ
أن :اللّفظ يَضعُ ُ
ف بِ َ
ف بِ َ
عف اللّفظ ،ويقوى ّ
عف المعنى ،ويقوى ّ
الجميل الرصين يحتاج إلى إبرازه في عبارة جميلة مؤثّرة.
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األسئلـــــــــــــــــــــــة
 .1هل يختلف رأي ابن قتيبة عن رأي كل من  :ابن َطبا َطبا ،وابن َرشيق ،في النظرة إلى قضية اللفظ والمعنى؟ وضّح
إجابتك.
 نعم ،يختلف؛ ّ
ألن:
والروح وال
 ابن َطبا َطبا وابن َرشيق :نظرا إلى اللفظ والمعنى على أنّهما وحدة متماسكة على نحو العالقة بين الجسد ّ
يمكن الفصل بينهما بحال.
سم الشعر في ما يتعلّق بقضيّة اللفظ والمعنى أربعة أقسام ،ويظهر منها أنّه ال يعدّهما وحدة
 أ ّما ابن قتيبة :فيق ّ
متماسكة ،فمن أقسام الشعر لديه (ضرب حسن لفظه وحال فإذا فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى).
رج َم إلى لغة أخرى بَ َطلَ ،ما السبب الذي َدفَعَه إلى هذا الحكم في ظ ّل ما درست؟
 .2يرى الجاحظ أنّ الشّعر إذا ت ُ ِّ
أن الجاحظ رأى ّ
سبب ّ
ص إلى لغة
 ال ّ
أن القيمة الجماليّة والفنيّة في النّص تكمن في ألفاظه أكثر من معانيه ،وترجمة النّ ّ
ي وغيره ،أ ّما اللغة وما
أخرى تعني الحفاظ على المعنى فقط ،والمعاني في نظر الجاحظ ال فرق فيها بين العرب ّ
يتبعها من :إقامة الوزن ،وتخيّر اللفظ ،وغيرهما من األمور التي اهت ّم بها الجاحظ فستتغيّر بال ّ
شك.
 .3هل تجد لك ٍّ ّل من :اللفظ والمعنىَ ،م ِّزيَّة على اآلخر في األدب؟ وضّح رأيك.
مزيّة ألحدهما على اآلخر ،فال يمكن فصل القيمة الفنيّة بين اللفظ والمعنى ،وك ّل منهما انعكاس لآلخر.
 ال ِ

ِّ ّ
َّ
ً
 خامسا :السرقات الشعرية( :مطالعة ذاتية)
ِّ
َ
ّ
ً
 سادسا :الصدق والك ِذب يف الشعر:

صدق وال َكذِّب في الشّعر.
 علل :تباينت آراء النّقاد العباسيين في مفهو َمي :ال ّ
شعر أكذبه) و (أعذب ال ّ
ألن آراءهم سارت على مبدأَين هما (أعذب ال ّ
ّ 
شعر أصدقه).
 علل :سارت آراء النّقاد العباسيين على مبدأين (أعذب الشّعر أكذبه) و (أعذب الشّعر أصدقه).
صدق وال َكذِب في ال ّ
ّ 
شعر.
ألن آراءهم تباينت في مفهو َمي :ال ّ
اللذين سارت آراء النقاد العباسيين عليهما.
 اذكر المبدأين
ِّ
 .2أعذب ال ّ
 .1أعذب ال ّ
شعر أصدقه.
شعر أكذبه.

ِّ ْ َ ْ َ ُ
َ ْ َ ُ
 .1أعذب الشع ِر أكذبه:

شعر  /ما المقصود بـ (أعذب الشّعر أكذبه) ؟
 ما المقصود بـ (الكذب) في ال ِّ ّ
 عدم مطابقة الصورة األدبيّة ِلما يُناسبها في الواقع ،وعدم التقيُّد بمعايير العقل والمنطق ،مع البقاء ضمن دائرة الخيال
المقبول الّذي يرمي به ال ّ
شاعر إلى إحداث الوقع الحسن والتأثير في نفس المتلقي.
 اذكر ما أجازه أصحاب مبدأ (أعذب الشّعر أكذبه).
 عدم مطابقة الصورة األدبيّة ِلما يُناسبها في الواقع.
ّ
ّ
ّ
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ري الذي يمدح فيه الشّيب ،ث ّم بيّن النقد الذي و ّجه إليه من مبدأ (أعذب الشّعر
 اقرأ البيت
الشعري اآلتي للبُحْ ت ُ ّ
ّ
سنُ حالةً
صقَ ِّل
الوغى ِّم ْن
أكذبه):
صار ٍّم لَ ْم يُ ْ
صار ُم ال َم ْ
وال ّ
صقُو ُل أَحْ َ
يَ ْو َم َ
ِّ
ي في البيت الواقع وحدود المنطق ،حين مدح ال َّ
س ّن ـــ
عرفًا عالمةٌ على التَّقدّم في ال ّ
شيب ـــ وهو ُ
 خالف البُحتر ّ
ُ
فيكون أبيض اللّون قاطعًا فاعالً في ساحة المعركة.
سيف الذي يُصقَل
فشبَّ َهه من ناحية اللون بال َّ
 هذه الصورة مع مخالفتها للواقع وخروجها على المنطق تبقى ضمن دائرة الخيال المقبول ،الذي يرمي به ال ّ
شاعر
سن والتأثير في نفس المتلقي ،وهو ما نَل َمسه حين نقرأ البيت.
الوقع ال َح َ
إلى إحداث َ
 الشاعر وإن مدح ال ّ
شيب فإنّه في الوقت نفسه لم يمنع المتلقّي من التفكير في المظاهر السلبيّة له.

 ما الهدف من استخدام صورة شعريّة تخالف الواقع وتخرج عن المنطق؟
سن والتأثير في نفس المتلقي.
الوقع ال َح َ
 إحداث َ
 وضع أصحاب مبدأ (أعذب الشّعر أكذبه) للكذب حدودًا ال يتخطاها الشّاعر ،بيّن ذلك من خالل قول المتنبي ماد ًحا:
سمي نُحوال ً أَنَّني َر ُج ٌل
كَفى بِّ ِّج ْ

لَ ْوال ُم َخا َطبَتي إِّيَّاكَ لَ ْم ت َ َرني

ألن المتنبي تجاوز حدود الخيال المعقول ،ورأوا في مثل هذا البيت إفرا ً
 أخذوا على المتنبي قوله؛ ّ
طا خار ًجا على
الحقيقة.
 إال َم دعا النّقاد لتجاوز حدود الخيال المعقول واإلفراط في الخروج عن الحقيقة في مسألة (أعذب الشّعر أكذبه)؟
شاعر ألفا ً
قرب المبالغة إلى نفس المتلقي ،فاستحسنوا أن يستخدم ال ّ
ظا
دعا النُّقاد في هذا ال ّ
سياق إلى استخدام أدوات ت ُ ِ ّ
مثل (لو  ،يكاد  ،وما وجرى َمجرا ُهما).


 علل :استحسن النّقاد العبّاسيين المبالغة (أعذب الشّعر أكذبه) قول الشّاعر في البيت اآلتي.
ست َ ِّل ُم
سكُه ِّع ْرفانَ را َحتِّ ِّه
طيم إذا ما جا َء يَ ْ
يَكَا ُد يُ ْم ِّ
ُركْنُ ال َح ِّ
ن احلَطيم :بناءٌ على شكل نصف دائرة من اجلهة الشمالية من الكعبة املشرّفة ،وهو جزء من الكعبة.
 رُك ُ

شاعر عبّر عن ِع َ
ألن ال ّ
ّ 
قربها استخدام اللفظ (يكاد).
ظ ِم َك َر ِم الممدوح بمحاولة الجدار إمساكَ يدِه ،وفي هذا مبالغة ّ

ِّ ْ ً ْ َ ُ
َ ْ َ ُ
 .2أعذب الشع ِر أصدقه:
شعر  /ما المقصود بـ (أعذب الشّعر أصدقه) ؟
صدق) في ال ِّ ّ
 ما المقصود بـ (ال ّ
تجربة شعوريّة حقيقيّة ،ويَستخدم فيها ال ّ
القريب التّناول من غير
شاعر الخيال المقبول
 أن تكون ال ّ
َ
صورة مع ِبّرة ً عن ِ
الخروج على حدود المنطق.
 اذكر ما أجازه أصحاب مبدأ (أعذب الشّعر أصدقه).
تجربة شعوريّة حقيقيّة.
 أن تكون ال ّ
صورة مع ِبّرة ً عن ِ
 أن يَستخدم ال ّ
ريب التّناول من غير الخروج على حدود المنطق.
شاعر في ال ّ
صورة الخيال المقبول الق َ
ّ
ّ
ّ
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صورة في قول ليلَى األ َ ْخيَ ِّليَّة :
 وضّح سبب استحسان النّقاد العبّاسيّين أصحاب مبدأ (أعذب الشّعر أصدقه)ال ّ
س َ
قَ ْو ٌم ِّربَا ُ
ق يُ َخ ْلنَ نُجوما
ط بُيوتِّ ِّه ْم
سنَّةٌ ُز ْر ٌ
َوأ َ ِّ
ط ال َخ ْي ِّل َو ْ
 اشترط النّقاد العبّاسيّون أصحاب مبدأ (أعذب ال ّ
تجربة شعوريّة حقيقيّة،
شعر أصدقه) أن تكون ال ّ
صورة معبِّرة ً عن ِ
ويَستخدم فيها ال ّ
صورة على
شاعر الخيال المقبول
القريب التّناول من غير الخروج على حدود المنطق وقد جاءت ال ّ
َ
والرماح ّ
الزرقاء بنجوم الليل ،وهي
المجتمعة َوسط البيوت بالليل،
صورت ليلى األخيَ ِليَّة ال ُخيو َل
هذا النّحو :إذ
ِ
ِّ
ّ
صورة مقبولة ال خروج فيها على حدود المنطق.

األسئلـــــــــــــــــــــــة
صدق ،في الشّعر؟
 .1ما المقصود بك ٍّ ّل من :الكذب ،وال ّ
 الكذب في الشعر :عدم مطابقة الصورة األدبيّة ِلما يُناسبها في الواقع ،وعدم التقيُّد بمعايير العقل والمنطق ،مع البقاء
ضمن دائرة الخيال المقبول الّذي يرمي إلى إحداث الوقع الحسن والتأثير في نفس المتلقّي.
تجربة شعوريّة حقيقيّة ،ويَستخدم فيها ال ّ
شاعر الخيال المقبول
 ال ّ
صدق في الشعر :أن تكون ال ّ
صورة مع ِبّرة ً عن ِ
القريب التّناول من غير الخروج على حدود المنطق.
َ
صدق والكذب الذي يتّفق مع مضمون ك ّل بيت من البيتين اآلتيين:
 .2ما المبدأ النّقدي في موضوع ال ّ
صدَقا
ت أ َ ْنتَ قَائِّلُهُ *** بَيْتٌ يُقَا ُل إذا أ َ ْن َ
سنَ بَ ْي ٍّ
ش ْدتَهَُ :
سانُ بن ثابت :وإِّنَّ أَحْ َ
أ .قال َح َّ
ب .قال البُحْ ت ُ
ش ْع ُر يَ ْكفي عَن ِّص ْدقِّ ِّه َك ِّذبُ ْه
ـــــــــريَ :كلَّ ْفتُمونا ُحدو َد َم ْن ِّط ِّق ُك ْم *** وال ِّ ّ
ُّ
البيت

اإلجابة

أ

ص َدقُه.
ب ال ِّ ّ
ش ْع ِّر أ ً ْ
أ َ ْع َذ ُ

ب

أعذب الشّعر أ َ ْك َذبُه.

ّ
المعتز (أحد خلفاء الدولة العباسيّة ،وأديب وشاعر):
 .3قال ابن
ش ْبــتَ  ،قُ ْلتُ لَ َها:
قَالَتْ َ :كبِّـــ ْرتَ و ِّ

هــذا ُ
ار َوقائِّــــعِّ ال َّد ْهـــ ِّر
غبـــ ُ

أ .و ِّ ّ
ضح الصورة الفنيّة في البيت.
شاعر ال ّ
صور ال ّ
شيب في رأسه بغبار الحروب الّذي يعلو الرأس.

ّ
بْ .
صدق؟ و ِّ ّ
ضح إجابتك.
إن كنت ناقدًا ،فهل ترى البيت من باب الكذب أم ال ّ
صورة فلم تكن مطابقة للواقع ،فال ّ
ألن ال ّ
 من باب ال َكذِب؛ ّ
شيب في
شاعر خرج عن معايير العقل والمنطق في ال ّ
س ّن.
العُرف عالمة على التَّقدّم في ال ّ

ّ
ّ
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ّ
املذاهب األدبية يف العصر احلديث

ّ
الوحدة الثالثة

ي.
ي ) في األدب العرب ّ
 وضّح المقصود بـ ( :المذهب األدب ّ
صبْغة غالبة تُم ِيّز ذلك النّتاج من غيره في
 المذهب األدبي :جملة من الخصائص الفنيّة التي ت َصبُغ ِنتا ًجا أدبيًّا ما ِب ِ
فترة معيَّنة من ّ
الزمان.
ي على فر ٍد واحدٍ؟ و ِّ ّ
ضح إجابتك.
 هل يقتصر المذهب األدب ّ
خصائص عا ّمة متشابهة،
كبيرا من المبدعينَ جمعت بينهم
قتصر على فر ٍد واحدٍ ،بل يشمل عددًا
ُ
ً
ُ
ي ال يَ
 المذهب األدب ّ
ب ما من غيره من أتباع المذهب نف ِس ِه.
صة يَتَّسم بها أ َ ُ
دب أدي ٍ
مع التَّنبه إلى وجود ِميزات خا ّ
ي.
ي  /بيّن كيف ّ
يتكون المذهب األدب ّ
 بيّن كيف يظهر ويختفي المذهب األدب ّ
آثار مذهب سابق مع مذهب الحق ،ث ّم
يتكون تدريجيًّا حيث تتعايش ُ
ي ال يأتي فجأة ً وال يزول فجأةً ،بل ّ
 المذهب األدب ّ
تزول اآلثار القديمة رويدًا رويدًا حتّى تتالشى أمام المذهب الالّحق.
ي؟
 أين ظهرت المذاهب األدبيّة ،وكيف انتقلت إلى أدبنا العرب ّ
 ظهرت المذاهب األدبية بداية في الغرب ،ث ّم انتقل تأثيرها بفعل االتّصال الثّقافي وحركة التّرجمة مع بداية عصر
ي الحديث.
النّهضة العربيةّ إلى أدبنا العرب ّ
ي الحديث.
 اذكر أسباب انتقال تأثير المذاهب األدبية من الغرب إلى أدبنا العرب ّ
 بفعل االتّصال الثّقافي وحركة التّرجمة مع بداية عصر النّهضة العربيةّ.
 وضّح المقصود بـ (عصر النّهضة العربيّة).
 عصر النّهضة العربيّة :يطلق هذا المصطلح على الفترة التي بدأت بحملة نابليون على مصر في أواخر القرن الثّامن
عشر وامتدّت إلى أواخر القرن التّاسع عشر وبداية القرن العشرين ،وما رافقها من اتّصال بين الشرق والغرب أدى
ي.
إلى ارتقاء اآلداب العربيّة بعد تدهور أحوالها في العصر العثمان ّ
ي الحديث.
 اذكر أشهر المذاهب األدبية التي انتقل تأثيرها إلى أدبنا العرب ّ
ي.
ي.
ي.
 .3المذهب الواقع ّ
 .2المذهب الرومانس ّ
 .1المذهب الكالسيك ّ

ي.
 .4المذهب ّ
الرمز ّ

ّ
ّ
ً
اإلحياء والنهضة):
 أوال :املذهب الكالسيكي (مدرسة ِ
اإلحياء والنّهضة) /ما المقصود بـ (المذهب
اإلحياء والنّهضة) /ما المقصود بـ (مدرسة ِّ
 عال َم يُطلق اسم (مدرسة ِّ
ي)؟
الكالسيك ّ
 يطلق اسم (مدرسة اإلحياء والنهضة) على الحركة ال ّ
والتزم
شعريّة العربيّة التي ظهرت في أوائل العصر الحديث،
َ
شعراء النَّ ْ
شعراء في عصور ازدهار ال ِ ّ
ظم على نهج ال ّ
فيها عدد من ال ّ
ي،
ي ،واألمو ّ
ي ،واإلسالم ّ
ي :الجاهل ّ
ش ْعر العرب ّ
ي.
والعباس ّ
 متى ظهرت الكالسيكيّة في أوروبا؟
ي.
ي الّتي ابت َدأت في القرن الخامس عشر الميالد ّ
 ظهرت الكالسيكيّة في أوروبا بعد حركة البحث العلم ّ
 أين بدأت الكالسيكيّة في أوروبا؟
 بدأت الكالسيكيّة في إيطاليا ،ونمت وازدهرت في فرنسا؛ إلحياء الثقافة واآلداب اليونانية والالتينية.
ّ
ّ
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 علّل :بدأت الكالسيكيّة في إيطاليا ،ونمت وازدهرت في فرنسا.
 إلحياء الثقافة واآلداب اليونانية والالتينية.
اإلحياء والنّهضة)؟
 ب َم التزم شعراء (مدرسة ِّ
شعراء النَّ ْ
شعراء في عصور ازدهار ال ِ ّ
ظم على نهج ال ّ
التزم ال ّ
ي،

ي ،واألمو ّ
ي ،واإلسالم ّ
ي :الجاهل ّ
ش ْعر العرب ّ
َ
ي.
والعباس ّ
اإلحياء والنّهضة)؟
 من هو رائد (مدرسة ِّ
 ال ّ
ي.
شاعر ِ
ي محمود سامي البارود ّ
المصر ّ
اإلحياء والنّهضة).
 اذكر أسماء الشّعراء اللذين تبعوا محمود سامي
البارودي في (مدرسة ِّ
ّ
اإلحياء والنّهضة).
 اذكر أسماء شعراء (مدرسة ِّ
من مصر

من العراق

ي
محمود سامي البارود ّ
أحمد شوقي

ي
عبد المحسن الكاظم ّ
جميل صدقي َّ
ي
الزهاو ّ

حافظ إبراهيم

ي
معروف الرصاف ّ
ي
محمد مهدي الجواهر ّ

علي الجارم

من األردن

ي
عبد ال ُمنعم ّ
الرفاع ّ

من سوريّة

خير الدّين ِ ّ
الز ِر ْكلي

ّعري؟
 بيّن المنهجيّة التي سار عليها شعراء (مدرسة ِّ
اإلحياء والنّهضة) في اتّجاههم الش ّ
ي على نهج ال ّ
 ساروا في اتّجاههم ال ّ
ص َورهم ومباني قصائدهم
شعراء القدامى فأ َ ْشبَ ُهوهم في أساليبهم و ُ
شعر ّ
وأغراضهم.
اإلحياء والنّهضة) على نهج الشعراء القدامى؟
 بيّن كيف سار شعراء (مدرسة ِّ
 ب َم أشبه شعراء (مدرسة اإلحياء والنّهضة) الشّعراء القدامى؟
ص َورهم.
 .1أ َ ْش َب ُهوهم في أساليبهم.
 .2أ َ ْش َب ُهوهم في ُ
 .4أ َ ْش َب ُهوهم في أغراضهم.
 .3أ َ ْش َب ُهوهم في مباني قصائدهم.
ي
 اقرأ األبيات اآلتية من ( الميّة البارودي ) التي يحاكي فيها القصيدة الجاهليّة؛ ث َّم بيّن أهم معالم المذهب الكالسيك ّ
وسماته الفنيّة التي تتّضح فيها:
األبيات (  1ــ ) 7
ســ َم ال َمنــــ ِّاز ِّل
سما َء َر ْ
ي ِّ ِّم ْن أ َ ْ
أال َح ّ
س والتَقَـــتْ
الر ِّ
َخال ٌء تَعَفَّتْها َّ
وامــــــ ُ
َّار َب ْع َد ت َ َرســــــ ٍم
َفـــألْيًا ع ََر ْفـــتُ الد َ

ي لَ ْم ت َ ْر ِّجــــ ْع بَيانًا ِّلسائِّـــــــــ ِّل
وإِّ ْن ِّه َ
وم ال َحوافِّـــ ِّل
َ
هاضيـــــ ُ
علَيْها أ َ ِّ
ب الغُيـــ ِّ
أَراني ِّبها ما كانَ باأل َ ْمـــ ِّس شا ِّغلــــي

عـــى لل ِّ ّ
َ
اء َو َطالَـما
ي َم ْر ً
ظبَ ِّ
غدَتْ و ْه َ
فَ ِّل ْلعَ ْيـــــــ ِّن ِّم ْنها بَ ْعـــ َد ت َ ْزيا ِّل أ َ ْه ِّلـها
ف
سبَلَـــــ ِّ
فَأ َ ْ
ان فيها بِّ َوا ِّكــــــ ٍ
ت العَ ْينَ ِّ

َ
ان العَقائِّـــــــ ِّل
ي َمأ ْ ًوى ِّل ِّ
لح َ
س ِّ
غنَتْ و ْه َ
سائِّـــــــ ِّل
الر َ
َمعَ ِّار ُ
ف أ َ ْطال ٍل ك ََوحْ ــــــي ِّ َّ
س ّحٍ بِّ َوابِّـــــ ِّل
ِّمنَ ال َّد ْمعِّ يَجْ ري بَ ْعــــ َد َ
ت البَالبِّـــــــــ ِّل
وأ َ ْغــــ َرتْ بِّقَ ْلبِّي ال ِّعجا ِّ

صبابَتـــــــي
ار الَّتي ها َجتْ َ
ي َ
ِّديَ ُ
علَ َّ
الريح ّالتي تثير التّراب وتدفن اآلثار.

الرامسة ،وهي ّ
الروامس :جمع ّ
َّ
سيّدة الكريمة.
عقِيلَة ،وهي ال ّ
 العقائلَ :ج ْم ُع َ
نار الهوى وال َّ
شوق في قَ ْلبِي.
 أ َ ْغ َرتْ بِّقَلبي العِّجا ِّ
ت البَالبل :أشعَلَت َ

ّ
ّ
ّ
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 بناء القصيدة (:)7 – 1
شاعر اختار مق ّدِمةً َ
أن ال ّ
 نلحظ ّ
سفر ،ويطلب إليه إلقاء التّحية على ديار محبوبته الّتي
طلَ ِليَّة يُخاطب فيها َرفيقَه في ال َّ
َدور فيها ِ ّ
الظباء.
َخ َلت منها ومن قومها وتغيّرت حالُها فأصبحت أطالالً ت ُ
ت الّتي أعادتْها وتسب ْ
َّبت في بَ ْعث أشواقه وبكائه ،شأنه في صنيعه هذا
 ث ّم يصف أَثَر هذه األطالل في نفسه والذّكريا ِ
شأن الشعراء الجاهليين ،مثل :ام ِرئ القَيْس ،و َ
ط َرفة بن العبد ،وغيرهما.
 بعد المق ّدِّمة ( 8ــ :)9
شاعر النَّ ْ
 يواصل ال ّ
ظم على نَ ْهج القدماء باالنتقال من موضوع إلى آخر بعيدًا عن الوحدة الموضوعيّة ،إذ يشير إلى
ع ْذل َم ْن يَلو ُمه على ُح ِبّه وما آلت إليه حاله ،فيقول:
َ
األبيات (  8ــ ) 9
ي ِّط ْفلَــــةٌ
سائِّ ِّلـــــــــــي
ي َو َ
َوإِّ ْذ أَنا َمجْ ٌ
لوب إِّلَ َّ
ي ِّ إِّ ْذ ِّه َ
تَعَلَّ ْقتُها في ال َحــــــــــ ّ
َ
ب وا ْن َجلَـــــتْ
ي عَواذِّلــــــــــــي
غيَابَتُهُ ها َجتْ َ
فَلَ َّما استَقَ َّر ال ُحب في القَ ْل ِّ
علَ َّ
 ث ّم في األبيات ( 10ــ  :)12ينتقل ال ّ
شاعر إلى الموضوع الرئيس وهو الفخر بقومه الّذين أدركوا من المجد
والفضائل الحميدة ًّ
وافرا ،وم ّما جاء في ذلك:
حظا
ً
األبيات (  10ــ ) 12
شما ِّل ِّهــــــ ْم
ِّمنَ القَ ْو ِّم با ٍد َمجْ ُد ُه ْم في ِّ
إِّذا ما َدع َْوتَ ال َم ْر َء ِّم ْنه ْم ل َد ْعـــــــ َو ٍة
يَ ُكـــــونُ عَشا َء َّ
آخـــــ َر آ ِّكــــــ ٍل
الزا ِّد ِّ

داخ ٌل في الشَّمائِّـــــــــــ ِّل
وال َمجْ َد إال ّ ِّ
ع َجــــــ ٍل لَبَّاكَ َ
غي َْر ُمسائِّـــــــــ ِّل
على َ
َويَ ْو َم اختِّالجِّ ال َّ
امـــــــ ِّل
أو َل َح ِّ
ط ْعــــ ِّن َّ

 إذا أنعمنا النّظر في القصيدة كلّها لَ ِّح ْظنا:
ضا.
 القافية :ت َلتزم القافية الواحدة على منهج القدماء أي ً
 األلفاظ والمعاني:
 في األلفاظ :ن َْل َحظ ّ
ي استخدم األلفاظ ال َج ْزلَة كما كان حال
ي في األدب العرب ّ
أن البارودي الّذي يمثّل المذهب الكالسيك ّ
الروامس  ،أهاضيب ).
القدماء ،ومنها ( :ت َ َعفَّتْها َّ ،
 في المعاني :قد استخدم البارودي معاني وموضوعا ٍ
ت مستمدّة من المعاني والموضوعات القديمة ،مثل:
َحمله من غبار وتراب.
الرياح وما ت ِ
 اندثار الدّيار ب ِف ْعل ّ
ّ 
الظباء التي ترعى في الدّيار بعد ُخلُ ّ ِوها من أهلها.
 الفخر بالقوم ومجدهم وفضائلهم.
صورة الشّعريّة:
 ال ّ
ي
صورة الشّعريّة المألوفة لدى القدماء ذات الطابع الح ّ
ي يستعمل ال ّ
 البارود ّ
س ّ
ي كغيره من شعراء المذهب الكالسيك ّ
المادي؛ فهو يشبّه الدّمع بالمطر الغزير المنهمر  ،كما في قوله:
َ
َان فيها بِ َواكِـــــفٍ
فَأ َ ْسبَلَـــــ ِ
ت العَ ْين ِ
ّ
ّ
ّ
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ي ألفا ً
ظا عاميّة أو تساهالً في اللغة وقواعدها.
 علل :ال نجد في قصائد أتباع المذهب الكالسيك ّ
 ألنّهم يحافظون على سالمة األلفاظ ،وجزالتها ،وفخامتها ،ويحرصون على فصاحة التّراكيب واألساليب اللغويّة.
ي.
ي في األدب العرب ّ
 اذكر خصائص المذهب الكالسيك ّ
 .1يُحاكي القدماء في بناء القصيدة العربية من حيث تعدد الموضوعات.
 .2يلتزم القافية الواحدة.
 .3يحافظ على سالمة األلفاظ ،وجزالتها ،وفخامتها ،ويحرص على فصاحة التّراكيب واألساليب اللغويّة.
صورة ال ِ ّ
سيّة والماديّة ،فيوازن بذلك بين العقل والعاطفة.
شعريّة الح ّ
 .4يبتعد عن الخيال الجامع باستخدام ال ّ
 هل تمكّنت (مدرسة اإلحياء والنّهضة) من إضافة شيء جديد لألدب العربي الحديث؟
ضا شعريّة جديدة لم تكن معروفة
ي قد نَ َهجوا نَ ْهج القدماء فإِنَّهم استح َدثوا أغرا ً
 نعم ،فإذا كان أتباع المذهب الكالسيك ّ
من قَ ْب ُل في ال ّ
ي ،بما يناسب عصرهم وما استج َّد فيه من ظروف وأحداث ،ومن ث ّم ،موضوعات جديدة
شعر العرب ّ
ي ،وال ِ ّ
ي ،وال ِ ّ
تع ِبّر عن تلك الظروف واألحداث ،فظهر مثالً :ال ِ ّ
ي ،ولكن مع
شعر المسرح ّ
شعر االجتماع ّ
شعر الوطن ّ
المحافظة على الخصائص الفنيّة الّتي نهج عليها ال ّ
ي).
شعراء القدامى (المذهب الكالسيك ّ
 اذكر أهم الموضوعات الجديدة التي نظم بها الكالسيكيون.
 ال ِ ّ
ي  .ال ِ ّ
 ال ِ ّ
ي.
ي.
شعر المسرح ّ
شعر االجتماع ّ
شعر الوطن ّ
ي.
 علل :استحدث الكالسيكيون أغراضًا شعريَّة جديدة لم تكن معروفة من قبل في الشّعر العرب ّ
 وذلك ليناسب عصرهم وما استج َّد فيه من ظروف وأحداث.

األسئلـــــــــــــــــــــــة
ي.
ي ،في األدب العرب ّ
 .1وضّح المقصود بك ٍ ّل من :المذهب األدبي ،والمذهب الكالسيك ّ
صبْغة غالبة تُم ِيّز ذلك النّتاج من غيره في
 المذهب األدبي :جملة من الخصائص الفنيّة التي ت َصبُغ نِتا ًجا أدبيًّا ما ِب ِ
فترة معيَّنة من ّ
الزمان.
ي :الحركة ال ّ
والتزم فيها
شعريّة العربيّة التي ظهرت في أوائل العصر الحديث،
ي في األدب العرب ّ
 المذهب الكالسيك ّ
َ
شعراء النَّ ْ
شعراء في عصور ازدهار ال ِ ّ
ظم على نهج ال ّ
عدد من ال ّ
ي.
ش ْعر العرب ّ
ي؟
ي في األدب العرب ّ
 .2ما رأيك في إطالق اسم (مدرسة اإلحياء والنّهضة) على المذهب الكالسيك ّ
 هي تسمية مناسبة؛ ألنّها تُمثّل ما يسعى إليه هذا المذهب وهو إعادة الحياة إلى ال ّ
شعر وبعثه من جديد بعد أن أثقله
ي القديم األصيل نقطة انطالق نحو ال ّ
صنعة في العصور المتأخرة ،باتّخاذ منهج ال ّ
شعر
الضّعف وال ّ
شعر العرب ّ
المعاصر.
 .3هل استطاعت مدرسة اإلحياء والنهضة إضافة شيء جديد لألدب العربي الحديث؟ و ِّ ّ
ضح إجابتكَ .
ضا شعريّة جديدة لم تكن معروفة من قَ ْب ُل في
ي ،فقد استح َدث أتباعها أغرا ً
 نعم ،أضافت شيئًا جديدًا لألدب العرب ّ
ال ّ
ي ،بما يناسب عصرهم وما استج َّد فيه من ظروف وأحداث ،ومن ث ّم ،موضوعات جديدة تعبِّر عن تلك
شعر العرب ّ
ي ،وال ِ ّ
ي ،وال ِ ّ
الظروف واألحداث ،فظهر مثالً :ال ِ ّ
ي ،ولكن مع المحافظة على
شعر المسرح ّ
شعر االجتماع ّ
شعر الوطن ّ
الخصائص الفنيّة الّتي نهج عليها ال ّ
شعراء القدامى.
ّ
ّ
ّ
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 .4وضّح الخصائص الفنيّة لمدرسة اإلحياء والنّهضة.
أ .تُحاكي القدماء في بناء القصيدة العربية من حيث تعدد الموضوعات ،فنجد في القصيدة مثالً :المقدّمة ّ
الطلليّة،
والحديث عن المحبوبة ،ث ّم الفخر بالقوم ،إلخ.
ب .تلتزم القافية الواحدة ،فأتباع المدرسة لم يخرجوا على وحدة القافية في أعمالهم ال ّ
شعريّة.
ج .تحافظ على سالمة األلفاظ ،وجزالتها ،وفخامتها ،وتحرص على فصاحة التّراكيب واألساليب اللغويّة؛ فال نجد في
قصائدهم ألفا ً
ظا عاميّة مثالً ،أو تساهالً في اللّغة وقواعدها.
صورة ال ِ ّ
سيّة والماديّة ،فتوازن بذلك بين العقل والعاطفة ،فمن صورهم
شعريّة الح ّ
د .تبتعد عن الخيال الجامع باستخدام ال ّ
مثالً تشبيه الدّمع بالمطر الغزير ،وهي صورة ماديّة حسيّة بعيدة عن الخيال الجامح.
زارها ،معارضًا بذلك قصيدة الشّاعر
 .5اقرأ األبيات اآلتية للشّاعر أحمد شوقي في وصْف مدينة دمشق حين َ
دي في رثاء مدن األندلس التي َم ْطلَعها:
األندلس ّ
ي أبي البقاء الر ْن ّ
سانُ
صانُ
ِّلكُــــــ ِّ ّل َ
ش ْي ٍء ِّإ َذا َما تَــــ َّم نُ ْق َ
ْش ِّإ ْن َ
ب ال َعي ِّ
فَال يُغَــــــر ِّب ِّطيــــ ِّ
ي الحديث.
ث ُ ّم استخ ِّل ْ
ص منها أه َّم مالمح الكالسيكيّة في األدب العرب ّ

طلَي ِّْطلَــــــةٌ
ق لَ َما كانَـــــــتْ ُ
لَوال ِّد َم ْ
شــــ ُ
ق وقَـــــ ْد َهبَّـــتْ َخمائِّلُـــــها:
الرفَـا ُ
قَال ِّ ّ

س ِّم أَحْ ـــ ٌ
داث وأ َ ْز َمــــــانُ
الر ْ
َمشَتْ على َّ
ع ْنـــــــ َوانُ
اق ِّم ْنــــهُ ُ
َرث ال َّ
صحا ِّئ ِّ
فَ ،ب ٍ
اس بَ ْغـــــــــدَانُ
وال َز َهــــــتْ بِّبَني العَبَّ ِّ
ست َــــــــــانُ
دار َلها (ال َفيْحا ُء) بُ ْ
األ َ ْر ُ
ض ٌ

شيــــــــها ُز ُمـــــــر َدةٌ
َد َخ ْلت ُـــــــها و َحوا ِّ
ش ْك ًرا ال ا ْن ِّقضَا َء لَــــهُ
يا فِّتْيَـــــةَ الش َِّّامُ ،

اء ِّع ْقيــــــــانُ
س فَ ْو َ
ق لُ ِّجي ِّْن ال َم ِّ
والش َّْم ُ
ش ْكـــــــــرانُ
َلو أَنَّ إِّحْ سا َن ُك ْم يَجْ زيـــــ ِّه ُ

شيدوا لَها ال ُم ْلكَ وابْنوا ُركْنَ د َْولَ ِّتــــــ َها
ِّ
ال ُم ْلــــكُ أ َ ْن تَتَالقَــــــ ْوا َهوى َو َطــــــــ ٍن

فال ُم ْلكُ َ
س َوتَجْ دِّيـــــــ ٌد وبُ ْن َيــــــــانُ
غ ْر ٌ
اس وأ َ ْديَــــــــــانُ
تَفَ َّرقَــتْ فيـــ ِّه أَجنـــــ ٌ

ســــ َم َم ْن بانــــوا
ق وا ْن ُ
قُ ْم نَاجِّ ِّجلَّ َ
ش ْد َر ْ
اب ال ِّكفا َء َلــــهُ
هـــــذا األَديـــــــ ُم ِّكتــــ ٌ

ِّ جلَّق :اسم لمدينة دمشق.

 بانوا :ابتعدوا.

 الفيحاء :المقصود مدينة دمشق.

ِّ عقيان :الذّهب الخالص.

 بغدان :المقصود مدينة بغداد.

 يظهر في القصيدة محاكاة القدماء ْ
إذ:
الرفيق على عادة ال ّ
 يُخاطب ال ّ
شعراء الجاهليّين.
شاعر ّ
 يقف على األطالل.
 يلتزم وحدة القافية في القصيدة.
الرس ِْم َ ،حوا ِشيها) ،مع سالمة التّراكيب واألساليب
 يحرص على استخدام األلفاظ ال َجزلة الفصيحة ،مثل (بانوا َّ ،
اللّغويّة.
 نجد المعاني المألوفة والشّائعة لدى القدماء ،مثل الدّعوة إلى الحرص على ال ِع ِ ّز وال َمنَعة.
 الصورة الشّعريّة :جاءت حسيّة ملموسة تحتكم إلى العقل كقوله:
يـــــان" إذ شبّه أشعة ال ّ
 " وال َّ
ُ
شمس بالذّهب ،فابتعد بذلك عن الخيال الجامح.
اء ِع ْق
س فَ ْوقَ لُ ِجي ِْن ال َم ِ
ش ْم ُ
ّ
ّ
ّ
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ّ
ّ
ً
 ثانيا :املذهب الرومانسي:
ي؟
 متى ظهر المذهب الرومانس ّ
ي في فرنسا في النّصف الثّاني من القرن الثامن عشر.
 ظهر المذهب الرومانس ّ
ي الحديث.
 وضّح المقصود بالمذهب ّ
ي في األدب العرب ّ
الرومانس ّ
ي أُ ْ
طلِقَ على ال ّ
شعراء الّذين نا َد ْوا بضرورة التّحرر من القواعد واألصول التّي نادت بها الكالسيكيّة،
 مذهب أدب ّ
ّ
ووظفوا الطبيعة
فأطلقوا ال ِعنان للعاطفة والخيال ،وصبوا اهتمامهم على الحديث عن مشاعر اإلنسان الفَ ْرد وهمومه،
للتعبير عن تلك المشاعر ونَ ْقلها إلى اآلخرين.
ي من القواعد واألصول الّتي نادت بها الكالسيكيّة.
 بيّن كيف تحرر شعراء المذهب الرومانس ّ
 .1أطلقوا ال ِعنان للعاطفة والخيال.
 .2صبوا اهتمامهم على الحديث عن مشاعر اإلنسان الفَ ْرد وهمومه.
ّ .3
وظفوا الطبيعة للتعبير عن مشاعر اإلنسان الفَرد وهمومه ونَ ْقلها إلى اآلخرين.
 علل :ال نستطيع القول بأنَّ ث ّمةَ قواعد محدّدة للرومانسيّة.
 وضّح موقف الرومانسيّة من القواعد ال ُمسبّقة في األدب.
سبَّقَة في األدب قيودًا ت َ ُحد من إبداع األديب وقدرته على نقل تجربته ال ّ
ّ 
شعوريّة إلى
ألن الرومانسيّة تَعُد القواعد ال ُم َ
اآلخرين.
ي واألمور التي تختلف فيها.
 بيّن األمور التي تجمعها مدارس واتّجاهات المذهب ّ
الرومانس ّ
حرر من القواعد.
 يجمعها :الت ّ ّ
 تختلف في :االهتمامات والمضامين واألساليب.
ي؟
 متى ظهرت الجماعات الشّعرية في األدب العرب ّ
 في أوائل القرن العشرين.
ي أوائل القرن العشرين وأه ّم شعرائها.
 اذكر أشهر الجماعات الشّعرية الّتي ظهرت في األدب العرب ّ
ي وأه ّم شعرائها.
 اذكر الجماعات األدبيّة الّتي يض ّمها المذهب الرومانس ّ
 جماعة الدّيوان :الّتي ش ّكلها ك ّل من:
ي.
 .1عبّاس محمود العقّاد.
 .2إبراهيم عبد القادر المازن ّ
 شعراء المهجر :ومنهم:
ُ .1جبران خليل ُجبران.

 .2إيليّا أبو ماضي.

الرحمن شكري.
 .3عبد ّ

عريضة.
 .3نَسيب َ

 جماعة أبولّو :ومن شعرائها:
 .2إبراهيم ناجي.
 .1أحمد زكي أبو شادي.

ّ
ّ
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ي إيليّا أبي ماضي؛ ث َّم بيّن أهم معالم المذهب
 اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة ( فَ ْلسفة الحياة ) للشّاعر ال َم ْه َج ِّر ّ
ي وسماته الفنيّة التي تتّضح فيها:
ّ
الرومانس ّ
 بناء القصيدة:

شاعر افتتح قصيدته مبتعدًا عن المظهر التّقليدي في مق ّدِمة القصيدة الكالسيكيّة ،فلم يقف على َّ
أن ال ّ
 نلحظ ّ
الطلَل ،بل
بدأ بموضوعه مباشرة وهو الدّعوة إلى التّفاؤل واالستمتاع بالحياة ،إذ يتساءل متعَ ِ ّجبًا ممن يشكو الحياة من غير علّة
أو مرض وال ينظر إالّ إلى مصاعب الحياة كمن ال يرى من الوردة إالّ ال ّ
شوكَ  ،يقول:
أَيهــــذا الشَّاكي وما بِّــــــكَ دا ُء
س
شـ َّر ال ُجنا ِّة في
ِّإنَّ َ
ِّ
األرض نَ ْف ٌ
الورو ِّد وت َ ْعمى
وتَرى الش َّْوكَ في ُ

ْف ت َ ْغدو إِّذا َ
غد َْوتَ عَليال؟
َكي َ
الرحيـال
الر ِّحي ِّل َّ
تَتَوقّى قَ ْب َل َّ
أ َ ْن تَرى فَ ْوقَها النَّدى إِّ ْكليــال

خاطب ال ِّوجدان والعاطفة ،مو ِّ ّ
 ث ّم يمضي ال ّ
ظفًا عناصر
شاعر في قصيدته مؤ ِ ّكدًا فكرته ،و ُمثْبِتًا ص َّحتها بأدلّته الّتي ت ُ ِّ
الطبيعة الجميلة لتأكيد أفكاره ،فيتّخذُ من ّ
الطيور في سلوكها مثاالً ينبغي أن يَحْ ت َذيه اإلنسان ،فيقول عنها:
ص ْق ُر قد َملَكَ ال َج َّو
تَتَغَنَّى َوال َّ
تَتَغَنَّى َوقَ ْد َرأَتْ بَ ْعضَها يُــــــؤ
عام
تَت َ َغنَّى وع ُْم ُرها بَ ْعـــــــ ُ
ض ٍ
ب ال َّ
طبيعَ ِّة م ْنـــــــــها
َوتَعَلَّ ْم ُح َّ

سبيـــــال
َ
ع َليْها وال ّ
صا ِّئــــــدونَ ال َّ
ض يَ ْقضي قَتيال
َخذُ َحيًّا والبَ ْعـــ ُ
ش َطويال؟
أ َ َفتَبْكي و َقـــــ ْد ت َ ِّعيـــ ُ
واتْ ُر ِّك القا َل ِّل ْلــ َورى وال ِّقيــــــال

ويستمر الشّاعر في التّعبير عن فكرته بالنَّهْج نفسه ،داعيًا إلى التفاؤل وعدم االستسالم لهموم الحياة ،فيقول:

ّ
شــــــــ ِّه يَتَغَنّـــــى
ع ِّ ّ
زارا في ُ
ك ُْن َه ً
ال ُ
األر
طار ُد الـــــدو َد في ْ
غ َرابًا يُ ِّ
ك ُْن َ
ض َر ْقرا
ديرا َيسيـ ُر في األ َ ْر ِّ
غ ً

َو َم َع ال َك ْبـــــ ِّل ال يُبالـــي الكُبــــــوال
ض َوبُو ًما في اللَّ ْي ِّل يَبْكي الطلــــوال
ِّ
س ِّقــــــي ِّمن َجانِّبَ ْي ِّه ال ُحقــــوال
قًا َف َي ْ

س ُع األ َ ْز
سمةً ت ُ ْو ِّ
ك ُْن َم َع الفَجْ ــ ِّر نَ ْ
س الغا
َو َم َع اللَّيــــــــ ِّل ك َْو َكبًا يُ ْؤنِّ ُ

ارةً ت َ ْقبيــــــــال
ار َ
شـــــ ًّما َوت َـــــــ َ
َه َ
ت َوالنَّ ْهــــــ َر والربى والسهـــوال
با ِّ

 ث ّم يُنهي الشّاعر قصيدته بالفكرة نفسها التي ابتَدأ َ بها ،فيقول:
أَيهــــذا الشَّاكي وما بِّــــــكَ دا ُء

الوجــــو َد َجميــــــال
ك ُْن َجميالً ت َ َر ُ

 الوحدة املوضوعية:

عا واحدًا على
بالوحدة الموضوعيّة ،إذ تتناول موضو ً
 وهو بهذا يجعل قصيدته َح ْلقةً واحدة َمحْ َكمة االتّصال تتّسم َ
خالف القصائد القديمة الّتي تعدَّدت فيها الموضوعات.
 القافية:

أن ال ّ
 الملحوظ ّ
تحرر من ذلك ،كما في قصيدته
شاعر التز َم في هذه القصيدة القافية الواحدة ،ولكنّه في قصائد أخرى ّ
ي الّذي يرفض األصول والقواعد التي ت َ ُحد من إبداع ال ّ
شاعر كما يرى
(المساء) ،فهو يمثِ ّل المذهب الرومانس ّ
الرومانسيّون.
ّ
ّ
ّ
النبيل يف اللغة العربية

ّ
إعداد املعلم :حممد نبيل العمري 0790717045

134

 األلفاظ واملعاني:

الرومانسيين
 في األلفاظَ :ن ْل َحظ أنّ الشَّاعر استخدم اللفاظ ال ّ
ي ،بما يتناسب مع تو ّجهات ّ
سهلة ذات البعد العاطف ّ
العاطفيّة ،مثل ( :ال ّ
شاكي ،داء ،تتغنّى ،الورود ).
ّ
وبالطبيعة
غير مألوفة ت ُ ِشع بالعاطفة ،فهو يدعو إلى التّفاؤل واألمل والتّمتّع بالحياة
 في المعاني :نجد معانيه جديدة ً َ
وجمالها.

ّ ّ
ّ
 الصورة الشعرية:

شعر قد استم ّد صوره من ال ّ
 نجد ال ّ
طبيعة الحيّة الّتي أحسن توظيفها؛ لتُعَبِّ َر عن أفكاره ومشاعره وعاطفته الجيّاشة،
ّ
والطيور تُغَ ِنّي أجمل األلحان،
فيض بالحياة ،فالورود تتكلَّل بالنّدى،
الرومانسيين ـــ كائنًا َي ُ
فجعلها ـــ على مذهب ّ
والغدير يسير مترقرقًا يسقي الحقول.
 علل :استم ّد الشّاعر إيليّا أبو ماضي صوره من ال ّ
طبيعة الحيّة الّتي أحسن توظيفها.
 لتُعَ ِبّ َر عن أفكاره ومشاعره وعاطفته الجيّاشة.
ّ
ّ
 اخليال الشعري:

ّعري وعاطفته فحلَّق بالمتلقّي في أجواء ّ
الطبيعة الّتي اتّخذها أداة تُعينه على
 لقد أطلق الشّاعر ال ِّعنان لخياله الش ّ
التّعبير عن أفكاره وأحاسيسه ومشاعره ،وهكذا امتزجت عناصر ّ
ص َو ُرها بالتَّجربة ال ّ
شعوريّة الكليّة
الطبيعة و ُ
المبثوثة في القصيدة.
ي.
 اذكر خصائص المذهب ّ
ي في األدب العرب ّ
الرومانس ّ
 اذكر الخصائص الفنيّة لشعر إيليّا أبي ماضي.
الرومانسيون المق ّدِمة ّ
الطلليّة ودخلوا في موضوعهم
 .1يبتع ُد عن التّقاليد الموروثة في ِبنية القصيدة العربيّة؛ لذا َه َج َر ّ
ال ّ
الوحدة الموضوعيّة.
شعر ّ
ي مباشرةً ،والتزَ موا َ
حرر من قيود القافية؛ ألنّها ت َ ُحد من إبداع ال ّ
شاعر،
الرومانسيّة مثالً إلى الت ّ ّ
 .2يرفض القواعد واألصول ،فقد دعا أتباع ّ
فنجد لديهم ت َعددًا في القافية في القصيدة الواحدة.
 .3ي ْ
الرومانسيّون ّ
ُط ِل ُق ال ِعنان للعاطفة والخيال ،فقد َّ
بمعان عاطفيّة
الطبيعة واندمجوا فيها ،وعبَّروا عن ذلك
ف ّ
ٍ
وظ َ
وألفاظ سهلة بعيدة عن الغريب.
َ .4يستمد الصور ال ِ ّ
ي يَ ْن ِبض بالحياة.
شعريّة من الطبيعة التي نظر إليها ّ
الرومانسيّون على أنّها كائن ح ّ
الرومانسيون عن التّقاليد الموروثة في بِّنية القصيدة العربيّة.
 كيف ابتعد ّ
الرومانسيون المق ّدِمة ّ
الطلليّة ودخلوا في موضوعهم ال ّ
الوحدة الموضوعيّة.
َ ه َج َر ّ
شعر ّ
ي مباشرةً ،والتزَ موا َ
الرومانسيون المق ّدِّمة ال ّ
َ
الوحدة الموضوعيّة.
ّعري مباشرةً،
والتزموا َ
 عللَ :ه َج َر ّ
طلليّة ودخلوا في موضوعهم الش ّ
ألن ال ِ ّ
َّ 
شعر عندهم يبتعد عن التّقاليد الموروثة في بِنية القصيدة العربيّة.
الرومانسيّة إلى التّحرر من قيود القافية.
 علل :دعا أتباع ّ
 علل :نجد لدى الرومانسيين تَعددًا في القافية في القصيدة الواحدة.
 .1ألنّهم يرفضون القواعد واألصول.
ألن القافية عندهم ت َ ُحد من إبداع ال ّ
ّ .2
شاعر.
ّ
ّ
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صورة الشّعرية؟
الرومانسيّون ال ّ
 من أين يستم ّد ّ
شعريّة من ّ
الرومانسيون الصور ال ِ ّ
ي يَ ْن ِبض بالحياة.
َ يستمد ّ
الطبيعة التي ينظرون إلىيها على أنّها :كائن ح ّ
الرومانسيّون إلى ال ّ
طبيعة؟
 كيف نَ َظر ّ
الرومانسيّون إلى ّ
ي يَ ْن ِبـــــــض بالحيـــــاة.
 نظر ّ
الطبيعة على أنّها :كائــــن حـــــ ّ
الرومانسيون الصورة الشعريّة من الطبيعة.
 علل :يستم ّد ّ
الرومانسيّون ينظرون إلى ّ
ّ 
ي يَ ْن ِبض بالحياة.
ألن ّ
الطبيعة على أنّها كائن ح ّ
 ولتعبّروا بها عن مشاعرهم وعواطفهم الجيّاشة.

األسئلـــــــــــــــــــــــة
ي الحديث.
 .1وضّح المقصود بالمذهب ّ
ي في األدب العرب ّ
الرومانس ّ
ي أُ ْ
طلِقَ على ال ّ
شعراء الّذين نا َد ْوا بضرورة التّحرر من القواعد واألصول التّي نادت
 المذهب ّ
ي :مذهب أدب ّ
الرومانس ّ
بها الكالسيكيّة ،فأطلقوا ال ِعنان للعاطفة والخيال ،وصبوا اهتمامهم على الحديث عن مشاعر اإلنسان الفَ ْرد وهمومه،
ّ
ووظفوا الطبيعة للتعبير عن تلك المشاعر ونَ ْقلها إلى اآلخرين.
ي عدّة جماعات أدبيّة ،اذكر اثنتين منها.
 .2يض ّم المذهب ّ
الرومانس ّ
أ .جماعة الدّيوان.
ب .شعراء المهجر.
ج .جماعة أبولّو.
ي.
 .3وضّح الخصائص الفنيّة للمذهب ّ
الرومانس ّ
الرومانسيون المق ّدِمة ّ
الطلليّة ودخلوا في موضوعهم
أ .يبتع ُد عن التّقاليد الموروثة في ِبنية القصيدة العربيّة؛ لذا َه َج َر ّ
ال ّ
عا واحدًا.
الوحدة الموضوعيّة ،فالقصيدة لديهم تتناول موضو ً
شعر ّ
ي مباشرةً ،والتزَ موا َ
حرر من قيود القافية؛ ألنّها ت َ ُحد من إبداع ال ّ
شاعر،
ب.
الرومانسيّة مثالً إلى الت ّ ّ
يرفض القواعد واألصول ،فقد دعا أتباع ّ
ُ
فنجد لديهم ت َعددًا في القافية في القصيدة الواحدة.
ج .ي ْ
الرومانسيّون ّ
ُط ِل ُق ال ِعنان للعاطفة والخيال ،فقد َّ
بمعان عاطفيّة ،مثل
الطبيعة واندمجوا فيها ،وعبَّروا عن ذلك
ف ّ
ٍ
وظ َ
التّمتّع بالحياة وبجمال ّ
الرحيل ،تتغنّى).
الرومانسيون األلفاظ السهلة البعيدة عن الغريب ،مثل( ّ
الطبيعة ،مثلما يستخدم ّ
د .يَستمد الصور ال ِ ّ
ي يَ ْن ِبض بالحياة ،ومن ذلك تشبيه
شعريّة من الطبيعة التي نظر إليها ّ
الرومانسيّون على أنّها كائن ح ّ
أثر النّسمة في األزهار بالقُبلة.
شعر لدى إيليّا أبي ماضي في قوله:
ي ،بيّن رأيك في مفهوم ال ِّ ّ
 .4في ضوء ما درستَ عن الشّعر ّ
الرومانس ّ
ـــر ألفا ً
وو ْزنا
ال ِّ ّ
سبْتَ
لَسْتَ ِّمنِّّي ِّإ ْن َح ِّ
ظا َ
ش ْع َ
وا ْنقَضى ما كانَ ِّمنَّا
خالَفَتْ د َْربُكَ د َْربِّي
شعر ألفا ً
صا على الوزن فقط ،فال ّ
شاعر إيليّا أبو ماضي يرفض أن يكون ال ّ
 ال ّ
شعر عنده مشاعر
ظا جزلة صعبة أو حر ً
سهلة واألوزان ،وهذا يتّفق تما ًما
جيّاشة وأحاسيس وعواطف فيّاضة يعبّر عنها باستخدام األلفاظ والمعاني العاطفيّة ال ّ
ي واالهتمام بالفرد اللذين يُعرف بهما ال ِ ّ
ي.
شعر ّ
الرومانس ّ
مع اإلسراف العاطف ّ
ّ
ّ
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صورة الشّعريّة ،ولُغة الشّعر.
 .5وازن بين الكالسيكيّة
والرومانسيّة من حيث :بناء القصيدة ،والعاطفة ،وال ّ
ّ
وجه المقارنة

بناء القصيدة

الرومانسيّة
ّ

الكالسيكيّة

ّ
الطلليّة وتبدأ بموضوع
ي للقصيدة ،إذ تبدأ القصيدة تبتعد عن المقدّمات
تلتزم البناء التّقليد ّ
بمقدّمة طلليّة ،وتتعدّد الموضوعات التي تتناولها القصيدة مباشرة ،وتتّسم القصيدة بالوحدة
القصيدة ،وتلتزم وحدة القافية.

العاطفة

الموضوعيّة ،وال تلتزم وحدة القافية.

ي تطلق ال ِعنان للعاطفة والخيال ،وتهت ّم بالفرد
تحتكم إلى العقل وتبتعد عن اإلسراف العاطف ّ
ومشاعره.

والخيال الجامح.

صورة
ال ّ

سيّة الماديّة المألوفة
صورة الح ّ
تعتمد على ال ّ

الشّعريّة

وال ّ
شائعة.

لُغة الشّعر

تستم ّد الصورة الشعريّة من الطبيعة للتّعبير عن
األفكار والمشاعر والعواطف ،فقد رأت في
ّ
الطبيعة كائنًا حيًّا ينبض بالحياة.

سهلة ،وتميل إلى
تستخدم األلفاظ الجزلة الفخمة ،وتحرص على تستخدم األلفاظ العاطفيّة ال ّ
وقوتها.
فصاحة التّراكيب اللّغويّة ّ

الرقيقة الع ْذبة.
التّراكيب واألساليب ّ

ي الحديث:
 .6اقرأ األبيات اآلتية للشّاعر أبي القاسم الشّابي ،ث ّم استخلص منها أه ّم خصائص ّ
الرومانسيّة في األدب العرب ّ
ب يَ ْو ًما أَرا َد ال َحيَــــــاةَ
فَال بُــــ َّد ْ
يب القَــــــــد َْر
إِّ َذا ال َّ
أن يَ ْ
ست َ ِّج َ
ش ْعـــــــ ُ
ســــــــــ ْر
َوال بُ َّد للَّ ْيــــــــــــ ِّل أ َ ْن يَ ْن َج ِّلــــــــــي
وال بُـــــ َّد ل ْل َق ْي ِّد أ َ ْن يَ ْن َك ِّ
تَبَ َّخـــــــ َر في َج ّ ِّو َها َوا ْن َدث َــــــــ ْر
ق ال َحيــــا ِّة
َو َم ْن لَ ْم يُعانِّ ْقــــــــهُ ش َْو ُ
ي الكَائِّنَـــــــــاتُ
َك َذ ِّلكَ قَا َلــــــــــتْ ِّل َ
َود َْم َد َم ِّ
ت ِّ ّ
الريـــــ ُح َب ْيـــــنَ ال ِّف َجـــاجِّ
إ َذا َما َط َمحْ ــــــــــــــتُ إلى َ
غايَـــــ ٍة
ب
ور ال ِّ ّ
شعَــــا ِّ
َولَ ْم أَت َ َجنَّــــ ْب ُوعـــــــ َ
الجبَــــــا ِّل
َو َم ْن ال يُ ِّحب ُ
صعُـــــــو َد ِّ
سأ َ ْلـــــــتُ :
ي األ َ ْر ُ
ض َل َّما َ
َوقَالـــ َتْ ِّل َ
باركُ فِّي النَّــــــ ِّ
أ ُ ِّ
اس أ َ ْه َل الط ُمـــوحِّ






ستَتِّـــــــــــ ْر
َو َح َّدثَنِّي ُرو ُحها ال ُم ْ
ش َجــــــ ْر
الج َبا ِّل وتَحْ تَ ال َّ
َوفَ ْوقَ ِّ
َر ِّكبْتُ ال ُمنى َونَسِّيتُ ال َحــــــــ َذ ْر
ست َ ِّعـــــ ْر
ب ال ُم ْ
وال ُكبَّـــــةَ اللَّ َهـــ ِّ
ش أَبَ َد ال َّد ْه ِّر بَ ْيـــنَ ال ُحفَــــــ ْر
يَ ِّع ْ
شــ ْر؟
أَيا أُم َه ْل ت َ ْك َر ِّهيــــــــنَ البَ َ
وب ال َخ َطـــــــ ْر
َو َم ْن َي ْ
ست َ ِّلذ ُر ُكـــ َ

ي يُ ِّحـــــب ال َحيَـــــــــاةَ
َويَحْ ت َ ِّقــــ ُر ال َميْتَ َمهْما َكبُــــــــ ْر
ُه َو الك َْونُ َح ٌّ
فَال بُــــ َّد ْ
يب القَــــــــد َْر
وس
أن يَ ْ
ست َ ِّج َ
ِّإ َذا َما َط َم َحـتْ ل ْل َحيَا ِّة النفُـــــــــ ُ
ترك الشّاعر المقدّمة ال ّ
طلليّة الّتي درج عليها الكالسيكيّون في بدء قصائدهم ودخل في موضوعه مباشرة ،وهو
استنهاض إرادة ال ّ
شعب لتحقيق وجوده وتلبية طموحه.
تمضي القصيدة إلى آخرها ملتزمة الوحدة الموضوعيّة.
سهلة العاطفيّة ،مثل( :يعانقه  ،شوق  ،ال ُمنى).
نرى في القصيدة األلفاظ ال ّ
نرى المعاني العاطفيّة الجديدة غير المألوفة لدى القدماء ،مثل :محاربة الظلم وكسر القيد.

 الصورة الشّعريّة :نجدها مستمدّة من الطبيعة التي أضحت كائنًا حيًّا لدى ال ّ
شاعر ،مثل:
 تشبيه تحقيق اإلرادة بصعود الجبال وما فيه من مخاطر وصعوبة ،فأطلق الشاعر بذلك ال ِعنان لعاطفته وخياله.
ّ
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ّ
ً
 ثالثا :املذهب الواقعي:

ي؟
 متى ظهر المذهب الواقع ّ
ي في فرنسا في النّصف األول من القرن التّاسع عشر.
 ظهر المذهب الواقع ّ
ي الحديث.
 وضّح المقصود بالمذهب الواقعي في األدب العرب ّ
 هو المذهب الذي يُعنى بوصف الحياة اليوميّة كما هي من غير أيّة مثاليّة.
 بيّن المآخذ التي أخذها الواقعيّون على الرومانسيّين.
 ابتعادهم عن حياة النّاس الواقعية والحديث عن مشكالتهم وهمومهم اليوميّة.
 مبالغتهم في الخيال.
ي مادّته األدبيّة؟
 من أين يستم ّد الكاتب الواقع ّ
 من مشكالت العصر االجتماعيّة ،وشخصيّاته من الطبقة الوسطى أو طبقة العُ ّمال وبذلك تكون الواقعيّة تصوير
للواقع ممزوج بنفس األديب وقدراته الفنيّة.
 علل :الواقعيّة تصوير للواقع ممزوج بنفس األديب وقدراته الفنيّة.
ّ 
ي يستم ّد مادته األدبية من مشكالت العصر االجتماعيّة ،وشخصيّاته من الطبقة الوسطى أو طبقة
ألن الكاتب الواقع ّ
العُ ّمال.
ي.
ي العرب ّ
 وضّح النَّهْج الذي انتهجه المذهب الواقع ّ
سياسيّة ،فأبرز
ي بمشكالته االجتماعيّة وقضاياه ال ّ
ي نَ ْه ًجا خا ًّ
صا استوحاه من الواقع العرب ّ
ي الواقع ّ
 نهج األدب العرب ّ
وصوروا مظاهر الحرمان والبؤس قصد اإلصالح.
األدباء عيوب المجتمع،
َّ
ي واذكر مؤلّفاتهم.
ي في األدب العرب ّ
 اذكر أبرز أدباء المذهب الواقع ّ
الكتاب

نوع الفن األدبي

المؤ ِّلّف

ال ُمعذَّبون في األرض

مجموعة قصصيّة

طه حسين

يوميّات نائب في األرياف

رواية

توفيق الحكيم

ه َْمس ال ُجنون

مجموعة قصصية

نجيب محفوظ

ال َحرام

رواية

يوسف إدريس

األرض

رواية

الرحمن ال ّ
ي
عبد ّ
شرقاو ّ

ي.
ي في األدب العرب ّ
 علل :ظهور المذهب الواقع ّ
سياسيّة ،فأبرز
ي بمشكالته االجتماعيّة وقضاياه ال ّ
ي لتصوير الواقع العرب ّ
ي في األدب العرب ّ
 ظهر المذهب الواقع ّ
وصوروا مظاهر الحرمان والبؤس قصد اإلصالح.
األدباء عيوب المجتمع،
َّ
ويصورون مظاهر الحرمان والبؤس.
 علل :يبرز أدباء الواقعيّة عيوب المجتمع،
ّ
ويصورون مظاهر الحرمان والبؤس (قصد اإلصالح).
 يبرز األدباء عيوب المجتمع،
َّ
الخاص.
ي نهجه
ّ
 من أين استوحى المذهب الواقع ّ
سياسيّة.
ي بمشكالته االجتماعيّة وقضاياه ال ّ
 استوحاه من الواقع العرب ّ
ي.
 اذكر اتّجاهات المذهب الواقع ّ
 .1الواقعيّة النّقديّة.
 .2الواقعيّة االشتراكيّة.
ّ
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 و ِّ ّ
ي.
ضح المقصود بـ (الواقعيّة النّقديّة) في المذهب الواقع ّ
 الواقعيّة النقديّة :هي التي تتناول مشكالت المجتمع وقضاياه ،ولكنّها تركّز بشكل كبير على جوانب ال ّ
شر والفساد
فيه ،وتقوم بانتقاده وإظهار عيوبه وتسليط الضوء عليها ،وتكتفي بذلك من غير إيجاد الحلول.
 اذكر الفنون األدبيّة التي تناولتها الواقعيّة النقديّة.
األكبر وتليهما المسرحيّة.
والرواية مجال الواقعيّة النّقديّة
 الق ّ
صة ّ
َ
ي.
 علّل :تع ّد الق ّ
والرواية والمسرحيّة َ
صة ّ
أكثر الفنون األدبيّة تمثيالً للمذهب الواقع ّ
ي على تصوير واقع النّاس وحياتهم اليوميّة ومشكالتهم بعيدًا عن الخيال ،مقارنة ً
 ألنّها األقدر من خالل بنائها الفن ّ
بالفنون األدبيّة األخرى كال ّ
شعر مثالً.
 و ِّ ّ
ي.
ضح المقصود بـ (الواقعيّة االشتراكيّة) في المذهب الواقع ّ
صراع ّ
الطبقي بين طبقة الع ّمال والفالحين
 الواقعيّة االشتراكيّة :هي التي تجعل العمل األدبي قائِ ًما على تصوير ال ّ
مصدرا لل ّ
شرور في الحياة ،فت َدينُها وتكشف
من جهة وطبقة الرأسماليين والبرجوازيين من جهة ثانية ،وتجعل الثانية
ً
عيوبها ،وتنتصر للفالحين والعُ ّمال وتُظهر جوانب الخير واإلبداع فيهم ،والواقعيّة االشتراكيّة تقدّم حلوال ً للمشكالت
التي تتناولها.
ي.
 قارن بين (الواقعيّة النّقديّة) و (الواقعيّة االشتراكيّة) في المذهب الواقع ّ
الواقعيّة النّقديّة

الواقعيّة االشتراكيّة

تر ّكز بشكل كبير على جوانب ال ّ
شر والفساد في المجتمع.

صراع ّ
الطبقي بين طبقة الع ّمال والفالحين من
تصور ال ّ
ّ
جهة وطبقة الرأسماليين والبرجوازيين من جهة ثانية.

تنتصر للفالحين والعُ ّمال وتُظهر جوانب الخير واإلبداع
وتقوم بانتقاد المجتمع وإظهار عيوبه وتسليط الضوء عليها .فيهم .وتدين طبقة الرأسماليين والبرجوازيين وتكشف
مصدرا لل ّ
شرور
عيوبها تجعلهم
ً
ال تقدّم حلوالً للمشكالت التي تتناولها.






تقدّم حلوالً للمشكالت التي تتناولها.

من مؤلّف قصة (نظرةٌ ِّملؤها األمل)؟
ي أمين فارس َم ْل َحس.
ا
ّ
لقاص األردن ّ
للقاص األردني أمين فارس َم ْل َحس.
اذكر المنهج الّذي تنتمي إليه قصة (نظرةٌ ِّملؤها األمل)
ّ
ي.
المذهب الواقع ّ
ي
صة (نظرةٌ ِّملؤها األمل)
ّ
اقرأ النموذج اآلتي :ق ّ
للقاص األردني أمين فارس َم ْل َحس ،ث ّم بيّن سمات المنهج الواقع ّ
من خاللها.

ي الّذي أ َ ْق ُ
ضراوات ،كالبَنَدور ِة ،والكوسا،
ط ُن فيه مناديًا على بضاع ِته من ال َخ ْ
ِّ
المتجول في الح ّ
" ارتف َع صوتُ البائِعِ
أنتقي ما يَحْ لو لي من َخضْرواته ،ول ّما وصلَتْنِي ال َع َربةُ كانت
جان ،والقَ ْرنَبِيط ،وال َم ْلفوف .خرجتُ من الباب كي
والبا ِذ ْن ِ
َ
ق كوساية ،وأش ِ ّد ثمرة با ِذ ْن َجانَ اس ِودادًا،
تين إِلى َك ْو َمة الخضار
تبحثان عن أحسن حبّة بَنَدورة ،وأر َ
َ
َاي ُم َ
ِ
ص َّوبَ ِ
ش ِ
ع ْين َ
ْ
ْناي
عا .ورفعتُ رأسي إلى البائع لكي أسألَه السؤا َل ال َمعهو َدِ :ب َكم؟
وأكثر َم ْلفوف ٍة التفافًا ،وأ ْينَعِ قَ ْرنَبيط ٍة نُصو ً
فوقعت َ
عي َ
أعرف هذا الوجهَ قب َل اآلن؟ على ك ّل
َفر ْستُ في َوج ِهه ،أَتُراني
صغير لَ َّما يبلغ العشرينَ من ُ
على وجه شابّ ٍ
ع ُمره ،وت َّ
ُ
ٍ
ع ابتسام ٍة خفيفةٍ ،ونَ َّم
ع في االنتقاء ،ولكنّي لَ َمحتُ على شفتيه مشرو َ
شر َ
حال ما لي ومالَه .وأكببتُ على ال َع َربة لكي أ َ َ
نحوه .أَتُراهُ قد رآني هو اآلخَر من قَ ْبلُ؟ على أيّة حا ٍل
ٌ
وميض غريب في َ
عينَيْه عن شعور يَخالُه شبي ًها بشعوري أنا َ
ّ
ّ
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اخ ِل بيتي وإذا به يناديني قائالً :يا أستاذُ،
أحملَها في سلّتي إلى َد ِ
الدّنيا واسعة والخ َْلق كثير .وانتقيتُ ش َْروتي و َه َم ْمتُ أن ِ
مرة ثانية على وج ِه ِه وابتسام ِته وعيني ِه .عدتُ إلى داخل
عها سلّتي فوقع بصري ّ
نسيتَ الكوسايات ،واستدرتُ لكي أ ُو ِد َ
بإصرار وعنا ٍد أُري ُد أن أستعي َد أين رأيتُ هذا ال ّ
شابَّ  .ونَ ِشبَت المعركة ،وقد كانت معركةً قصيرة ل ُحسْن
بيتي وأنا أف ّك ُر
ٍ
ّ
الحظ ،فقد تتابعَت الص َو ُر في مخ ِيّلتي كأنّها ال َّ
كثيرا.
ع منه
ي في وضوحها وجالئها ،ولكنّها أسر ُ
ً
شريط السينمائ ّ
أن رأيتُ هذا ال ّ
نعم ،لقد سبقَ ْ
سبقَ أن عرفتُه معرفةً جيّدة.
شابَّ  ،ال بل لقد َ
َّ
موظفًا ،والّتي يتردَّد عليها أفرا ُد ال ّ
كنتُ
ب من
أزور طبيبًا من أصدقائي في العيادة الم ّجانيّة التي يَعمل فيها
ش ْع ِ
ُ
مختلف ّ
ع َر ْفتُ فيها تلك النماذج الّتي تستعملها مخت َبراتُ التّحليل،
الطبقات ،وجاء َد ْور شابّ ٍ صغير َي ِ
حمل في يده أوراقًا َ
فتناولَها ال َ
بصره إلى ال َّ
شابّ ِ الواقف أمامه ،وقال له مبتس ًما:
بيب منه ،وأخذ يُمعن النظر فيها ،ث ّم رف َع
ط ُ
َ
أُهنِّئُك يا ابني ،كل شيء على ما يُرام ،وص ّحتك ممتازة.
مريض ،أُؤ ِ ّكد لك أنَّني مريض.
ور،
ٌ
 ولكنّني ،يا دكت ُ
الرأس ،ومع ذلك قمتُ
بفحصكَ
ي ،لستَ مري ً
المرة الماضية ال تشكو شيئًا إالّ أَلَ ًما في ّ
ضا ،إنَّكَ أتيتَ لي في ّ
ِ
 إنَّكَ  ،يا بن ّ
فحولتُك إلى مختبَر التّحليل ،وها هي
ي
صا دقيقًا فَلَ ْم
جهاز من أجهزتك أدنى َخلَل ،ول ْم أ ْك ِ
ْ
فح ً
تف بذلك َّ
ٍ
أكتشف في أ ّ
شير بما ال َي َدعُ مجاالً لل ّ
غيرك ينتظرونَ
عشَرات المرضى ُ
ذي نتيجةُ التّحليل ت ُ ُ
ش ِّك أنّكَ سلي ٌم ُمعافًى ،هل فهمتَ ؟ َ
سالمة.
َد ْو َرهم ،مع ال ّ
فانفجر في وجه ّ
إن أت َّم الطبيب كال َمه حتّى اعت ََرت ال ّ
وما ْ
الطبيب صائ ًحا:
سيطرة على نَف ِسه
شابَّ ن َْوبَةٌ عصبيّة أفقدتْه ال ّ
َ
مريض ،أنا مريض ،هل ّ
أنت أدرى منّي بنفسي؟ أنا الّذي أ َ ُحس باأللم ال أنت .ماذا يَ ُهمكم أنتم؟ إنّكم
ولكنّني
ٌ
ت َقبِضون رواتبكم الضّخمةَ ،ولكنّكم ال تشعرون بمصائب النّاس.
ِّ
يّ ،
متعط ٌل عن العمل ،وكل ما هنالكَ أنّكَ تريد أن
إن مشكلتَكَ ليست في جسمكَ  ،إنّها في نَ ْفسكَ  ،إنّكَ شابٌ
ْ
اسمع ،يا بن ّ
ب لكَ َو َج َع
تشتغ َل وال تج ُد إلى ذلك سبيالً ،فأنتَ إذًا بَ ِر ٌم بالحياة ،حاق ٌد على ن ْفسكَ وعلى النّاس أجمعين ،وهذا كله يسبِّ ُ
الرأس الّذي تشكو منه.
ّ
س ِم َع ال َّ
وما ْ
ْ
ضالتُ جسمه المتوترة ُ تتراخى،
صا سحريّة،
شاب هذا الكالم حتّى أضحى َك َم ْن َم َّ
سته ع ً
ع َ
فأخذت َ
إن َ
ش في بكاءٍ صامت.
ي ُد ْفعةً واحدة ،وأخفى رأسه بين يديه وأَجْ َه َ
وت َداعى جسمه المتشنِّج على الكرس ّ
دكتور ،ال تُؤاخ ْذني ،أرجوكَ .
ف جدًّا يا
ف ،متأ ِ ّ
أنا متأ ِ ّ
ُ
س ٌ
س ٌ
ي.
 ال َ
بأس عليكَ يا بن ّ
سه ،وقال بنَب َْرةٍ واضحة هادئة:
ول ّما َ
ف دمعَه رف َع رأ َ
ثاب إليه وعيُه و َك ْف َك َ
باهرا في االمتحان ،وحصلتُ على ال َّ
شهادة،
دكتور ،أنا شابٌّ أكملتُ دراستي الثانويّة ،ونجحت نجا ًحا
أرجو المعذرة َ يا
ً
ُ
ولكن المشكلة َّ
ّ
أن أمثالي يُعَدّون
صبر،
وأنا األم ُل الوحيد لعائلتي الفقيرةِ الّتي كانت تنتظ ُر شَهادتي وتوظيفي بفارغ ال ّ
باأللوف ،وكل هذه األلوف المؤلَّفة تريد الوظيفة.
ِ
ألوف الوظائف ال ّ
 وهل يُ ْعقَ ُل ْ
الباهر
ي ،ما دمتَ قد نجحتَ في االمتحان هذا النّجا َح
أن تو َج َد لهم
ُ
َ
شاغرة؟ اس َم ْع يا بُن ّ
ضا ،وعقلك سليم.
ي أي ً
فهذا يعني أنَّكَ ذك ٌّ
 أرجو ذلكَ  ،وأشكركَ .
 إذًاُ ،
قان.
نحن مت َّ ِف ِ
 طبعًا ،طبعًا.
مريض أم ال؟
 إال في شيءٍ واحد ،وهو هل أنت
ٌ
شفَتَي ِ ال َّ
ْ
ُ
نحن مت َّ ِفقان يا دكتور ،أنا
ضا
وارتسمت على َ
شابّ ِ ابتسامة عوجا ُء ،وطأطأ رأسه خجالً وهو يقول :وفي هذه أي ً
ضا.
لستُ مري ً
ي ،هل فهمت؟
 عال ،عال ،جس ٌم سليم وعقل سليم وميدان الحياة واس ٌع فسيح يا بن ّ
الطبيب ،ونظر إليه ن ْ
شاب رأسه إلى ّ
ورف َع ال َّ
َظرة ً ِملؤها األملُ ،وقال:
نعم فهمتُ  ،ونهض عن كرسيّه فصاف َح ّ
وشكره واستأذنَ وانصرف ".
الطبيب
َ
ّ
ّ
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 املعاني:

 نَلح َ
ظ ّ
إغراق في العاطفة
صته وأحداثها وشخصيّاتها من حياة النّاس الواقعيّة من غير
أن
يق ّ
َّ
القاص استم َّد معان َ
ٍ
صة شابّ ٍ فقير ،ولكنّه
فصور واحدة من المشكالت االجتماعيّة الّتي يُعانيها
والخيال،
كثير من النّاس ،وتتمثّل في ق ّ
ٌ
ّ
بتفوق ،وال يجد عمالً ،وحين شعر بأنّه مريض تو ّجه إلى عيادة ّ
الطبيب.
ذكي وأنهى دراسته ّ
ّ
 األلفاظ والتراكيب:

 جاءت ألفاظ الكاتب وتراكيبه مستمدّة من لغة الحياة اليوميّة بما يوافق رؤيته الواقعيّة ،مثل( :كوساية ،ش َْر َوتي ،يا
أستاذُ ،نسيت الكوسايات ،عال ،عال).
 البناء (تصوير الواقع):

صراع بين طبقة الفالحين والعُ َّمال المتمثّلة بال ّ
شابّ ِ الفقير وطبقة الرأسماليين

صته شيئ ًا من ال ّ
صور الكاتب في ق ّ
ّ
ّ
بالطبيب" :ماذا َي ُهمكم أنتم؟ إنّكم ت َق ِبضون رواتبكم الضّخمة ،ولكنّكم ال تشعرون بمصائب
والبُرجوازيين المتمثّلة
النّاس.
 وضع احللول:

صته ،وتمثّل ذلك في عدم انتظار ال َّ
شابّ ِ للوظيفة،
 ث ّم وضع الكاتب حالًّ للمشكلة االجتماعيّة الّتي عرضها في ق ّ
ولجوئه إلى مهنة بائع ال َخضْراوات ،فغيَّر بذلك واق َعه إلى واقعٍ أفض َل بما يتّفق وغاية الواقعيّين االشتراكيّين في
تحسين حياة النّاس وإصالح مشكالتهم.
ي.
ي في األدب العرب ّ
 اذكر خصائص المذهب الواقع ّ
ص ّ ِو ُر الواقع ويبتع ُد عن اإلغراق في العواطف والخيال.
 .1يُ َ
ُ
ويبحث عن مشكالته،
ضا موضوعيًّا بعيدًا عن الذّاتيّة ،فيَ ْنقُد المجتمع،
ضها عر ً
 .2ي َُر ِ ّك ُز على القضايا االجتماعيّة ،ويعر ُ
ويقترح بعض الحلول المناسبة.
والروائيّة والمسرحيّة.
أكبر على الكتابة القصصيّة
ّ
 .3يعتم ُد بصورة َ

األسئلـــــــــــــــــــــــة
ي الحديث.
ي في األدب العرب ّ
 .1وضّح المقصود بالمذهب الواقع ّ
 هو المذهب الذي يُعنى بوصف الحياة اليوميّة كما هي من غير أيّة مثاليّة.
ي.
 .2ع ِّلّل
َ
ي في األدب العرب ّ
ظهور المذهب الواقع ّ
سياسيّة ،فأبرز
ي بمشكالته االجتماعيّة وقضاياه ال ّ
ي لتصوير الواقع العرب ّ
ي في األدب العرب ّ
 ظهر المذهب الواقع ّ
ص َد اإلصالح.
األدباء عيوب المجتمع،
وصوروا مظاهر الحرمان والبؤس َق ْ
َّ
ي مما درستَ .
 .3ع ّدِّد اتّجاهات المذهب الواقع ّ
 الواقعيّة النّقديّة.
 الواقعيّة االشتراكيّة.
ّ
ّ
ّ
النبيل يف اللغة العربية

ّ
إعداد املعلم :حممد نبيل العمري 0790717045

141

 .4ما الفرق بين الواقعيّة النّقديّة والواقعيّة االشتراكيّة.
الواقعيّة النّقديّة
تر ّكز بشكل كبير على جوانب ال ّ
شر والفساد في المجتمع.

الواقعيّة االشتراكيّة
صراع ّ
الطبقي بين طبقة الع ّمال والفالحين من
تصور ال ّ
ّ
جهة وطبقة الرأسماليين والبرجوازيين من جهة ثانية.

تنتصر للفالحين والعُ ّمال وتُظهر جوانب الخير واإلبداع
وتقوم بانتقاد المجتمع وإظهار عيوبه وتسليط الضوء عليها .فيهم .وتدين طبقة الرأسماليين والبرجوازيين وتكشف
مصدرا لل ّ
شرور
عيوبها تجعلهم
ً
تقدّم حلوالً للمشكالت التي تتناولها.

ال تقدّم حلوالً للمشكالت التي تتناولها.

ي من ناحيتَي :األلفاظ ،والمعاني.
ِّ .5
ي والمذهب الرومانس ّ
واز ْن بين المذهب الواقع ّ
وجه المقارنة
األلفاظ

ي
المذهب الواقع ّ
استخدام األلفاظ المستمدّة من لغة الحياة اليومية.

ي
المذهب الرومانس ّ
سهلة العاطفيّة.
استخدام األلفاظ ال ّ

تصوير حياة النّاس الواقعيّة والحديث عن استخدام المعاني غير المألوفة التي تش ّع بالعاطفيّة
المعاني

مشكالتهم وهمومهم اليوميّة من غير المبالغة في والخيال ،واالهتمام بمشاعر اإلنسان الفرد
الخيال.

وهمومه.

ي ،في رأيك؟
صة
ِّ .6ل َم كانت الق ّ
والرواية والمسرحيّة َ
ّ
أكثر الفنون األدبيّة تمثيالً للمذهب الواقع ّ
ي على تصوير واقع النّاس وحياتهم اليوميّة ومشكالتهم بعيدًا عن الخيال ،مقارنة ً
 ألنّها األقدر من خالل بنائها الفن ّ
بالفنون األدبيّة األخرى كال ّ
شعر مثالً.
صة أمين فارس َم ْل َحس الّتي درستها لتُصب َح مم ِّث ّلةً للواقعيَّة النَّقديّة.
 .7تخيَّ ْل نهايةً أخرى لق ّ
ِّ
يّ ،
متعط ٌل عن العمل ،وكل ما هنالكَ أنّكَ تريد
إن مشكلتَكَ ليست في جسمكَ  ،إنّها في نَ ْفسكَ  ،إنّكَ شابٌ
ْ
"اسمع ،يا بن ّ
ب لكَ
أن تشتغ َل وال تج ُد إلى ذلك سبيالً ،فأنتَ إذًا بَ ِر ٌم بالحياة ،حاق ٌد على ن ْفسكَ وعلى النّاس أجمعين ،وهذا كله يسبِّ ُ
الرأس الّذي تشكو منه".
َو َج َع ّ
 نهاية مقترحة :وما إن سمع ال ّ
شاب هذا الكالم حتى انتفض واقِفًا على قدميه ،وصرخ بأعلى صوته :أنا مخطئ
بالقدوم إليكَ  ،أنت لن تفهم وضعي ومشكلتي ،تعيش في عالم خاص بكَ وبأمثالكَ  ،وانطلق خار ًجا من العيادة من غير
أن يلتفت خلفه.
 يجب أن تتض ّمن (النهاية المقترحة) للقصة عدم وجود ح ّل للمشكلة.

ّ
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ّ
ّ
ً
 رابعا :املذهب الرمزي:
مزي؟
 متى ظهر المذهب ّ
الر ّ
ّ
ّ
ي في فرنسا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
 ظهر المذهب ّ
الرمز ّ
ي الحديث.
 وضّح المقصود بـ (المذهب ّ
مزي) في األدب العرب ّ
الر ّ
ْ
ّ
ي يعتمد اإليحاء في التعبير عن المعاني الكامنة في نَفس األديب.
 هو مذهب أدب ّ
ت معيّنة ت ُ ْ
ضفي عليها بُ ْعدًا رمزيًّا إيحائيًّا يوحي
الرمزيون إلى استخدام األلفاظ والتراكيب في سياقا ٍ
 علل :يلجأ ّ
للقارئ بالمعنى الذي يريده األديب.
مزي.
الرمز لدى أتباع المذهب ّ
 علل :كثرة استخدام ّ
الر ّ
ّ
 ألنّهم يرون ّ
ب تأثيرها في نفوسنا أدق من محاولة التعبير عنها في ذاتها.
س َ
أن التعبير عن األشياء َح َ
الرمزيون في كتاباتهم للقارئ بالمعنى الذي يريده األديب.
 كيف يوحي ّ
الرمزيون إلى استخدام األلفاظ والتراكيب في سياقات معيّنة تُضْفي عليها بُ ْعدًا رمزيًّا إيحائيًّا.
 يلجأ ّ
الرمزيين الفنيّة التي تساعد على تكثيف اإليحاءات؟
 ما هي أداة ّ
صة بإيقاع ال ِ ّ
شعر وموسيقاه.
 عنايتهم الخا ّ
شعر وموسيقاه عند الرمزيين.
صة بإيقاع ال ِّ ّ
 علل :العناية الخا ّ
 ألنّه يساعد على تكثيف اإليحاءات.
ي؟
 أين تكمن أهميّة ّ
الرمزيّة في األدب العرب ّ
ي بما تؤدّي إليه من إيجاد لغ ٍة جديدةٍ تتجاوز معناها المعجمي ،وتكون مح ّملة
 تكمن أهميّة ّ
الرمزيّة في األدب العرب ّ
وأقرب
أكثر تشويقًا
ي للنّ ّ
َ
ص ،وزيادة فاعليّته ،وجعله َ
بأفكار ودالالت َ
أكثر عمقًا ،ومن ث ّم ،النّهوض بالمستوى الجمال ّ
ي.
إلى نَ ْفس المتلق ّ
ي بما تؤدّي إليه من إيجاد لغ ٍة جديد ٍة تتجاوز معناها المعجمي ،وتكون
 علل :تكمن أهميّة ّ
الرمزيّة في األدب العرب ّ
أكثر عمقًا.
مح ّملة بأفكار ودالالت َ
الرمزيين.
 بيّن دور اللغة عند ّ
ْ
ي.
أكثر تشويقًا
ي للنّ ّ
َ
ص ،وزيادة فاعليّته ،وجعله َ
وأقرب إلى نَفس المتلق ّ
 ألنّها سبيل إلى النّهوض بالمستوى الجمال ّ
ي.
الرمزيّة في االرتقاء بمستوى النّ ِّ
 بيّن كيف تسهم ّ
ص األدب ّ
ي ،وت ُ
أكثر عمقًا ،ومن ث ّم ،النّهوض
بأفكار ودالالت
َكون مح َّملة
ٍ
َ
 من خالل إيجاد لغ ٍة جديدةٍ تبتعد عن معناها المعجم ّ
وأقرب إلى نَ ْفس ال ُمتلقّي.
ص ،وزيادة فاعليّته ،وجعله أكثر تشويقًا
ي للنّ ّ
َ
بالمستوى الجمال ّ
صبور ،ومحمود درويش،
سيَّاب ،وصالح عبد ال ّ
الرمزيّة لدى عدد من الشّعراء ،مثل :بدر شاكر ال َّ
 علل :ظهرت ّ
وأدونيس ،وغيرهم.
ّ
ّ
ً
ّ 
ي المعاصر وال سيّما شعر التفعيلة.
ألن ّ
الرمزيّة استطاعت أن تأخذ مكانا لها في الشعر العرب ّ
مزي.
 اذكر شعراء المذهب ّ
الر ّ
سيَّاب.
 بدر شاكر ال َّ
صبور.
 صالح عبد ال ّ
 محمود درويش.
 أدونيس.
ّ
ّ
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مخاطبًا امرأةً حين اشت ّد عليه
سيّاب والتي نظمها
ِّ
(ر َح َل النَّ َهار) للشاعر بدر شاكر ال َّ
 اقرأ المقطع اآلتي من قصيدة َ
مزي الفنيّة وخصائصه.
المرض في أحد مستشفيات الكويت ،ث ّم بيّن أه ّم توجهات المذهب ّ
الر ّ
ار
َر َح َل النَّ َه ْ
ُ
َ
ها إنَّهُ ا ْن َ
طفَأ ْ
َار
ق ت ََو َّه َج دون ن ْ
ت ذُ َبالَتُهُ على أفُ ٍ
فار
َو َجلَ ْس ِ
ع ْودة َ ِس ْندِبا َد ِمنَ ال َّ
س ْ
ت ت َ ْنت َِظرينَ َ
واصف والرعو ْد
ص ُر ُخ ِم ْن َورائِ ِك بال َع
ِ
وال َبحْ ُر َي ْ
هو لَ ْن َيعُودْ،
حار
ع ِل ْم ِ
س َرتْهُ آ ِلهةُ ال ِب ْ
أ َ َوما َ
ت ِبأَنَّهُ أ َ َ
حار؟
سودا َء في ُج ُز ٍر ِمن الد َِّم وال َم ْ
في قَ ْل َع ٍة َ
هو لَ ْن َيعودْ،
َ
َّ
هار
ن
ال
ل
ح
َر َ َ
ْ
فَ ْلت َْر َحليُ ،ه َو لَ ْن َيعو ْد

 الذّبالة :فتيل القنديل.

ّ
 اللغة (األلفاظ والرتاكيب):

ّ
حزن وشعور
والجو العا َّم للمقطع بما يشي ُع فيه من
سيّاب اللغة في هذا المقطع توظيفًا رمزيًّا إيحائيًّا يت َّ ِف ُق

وظف ال َّ
َّ
ٍ
باأللم والفراق نتيجة المرض ومنه:
(ر َح َل النَّهار) :إيحا ٌء ب ِفقدان األمل بال ّ
شفاء واليأس من العودة إلى الوطن واألحبّة.
َ 
( البحر الّذي يصر ُ
عقَباتها.
والرعود) :إيحا ٌء بهموم الحياة وأحزانها وآالمها وتح ّدِياتها و َ
خ بالعواصف ّ
سوداء ،وال ُج ُزر والدَّم وال َمحار) :إيحاء بالمرض الّذي أضحى سِجْ نًا يعيش فيه ال ّ
شاعر يمنَعُه من وطنه وأهله.
( القلعة ال ّ
ّ ّ
ّ
 الصور الشعرية :








سابق ّ
الرمزيّة أَضفتْ عمقًا دالليًّا على المقطع ،وارتقَتْ بقيمته الفنيّة ،وزادت من قدرة
ص ال ّ
نلحظ من النّ ّ
أن ّ
ً
ً
ّ
صور جاءت مر َّكبَة حافلة بالدَّالالت اإليحائيّة التي تعكس نفسيّة
الشّاعر على التّعبير ع ّما في أغوار نفسه ،فال ّ
ال ّ
شاعر وما يعانيه ،مثالً:
(ر َح َل النَّهار) :ال يتوقّف ال ّ
وحيًا ب ِفقدان األمل واليأس.
ْب ،وإنَّما جاء ُم ِ
شاعر على تشبيه النَّهار بإنسان يَ ْر َحل َحس ُ
َ
(البحر يصر ُ
خ) :ال يتوقّف على تشبيه البحر بإنسان يصرخ ،وإنّما ت َجاوز ذلك إلى قسوة الحياة على ال ّ
شاعر وضي ِقها
وصعوبتِها.
ّ
َ َ َ َّ َ
ّ ّ
ميكن القول يف قصيدة السياب (رحل النهار) أنها:
شبَك ٍة من العالقات المترابطة؛ مما ساعد على إحداث
سيّاب هذه في إطار َ
قد تضافرت األلفاظ والصور في قصيدة ال َّ
متنوعة.
رمزي ٍ يوحي بدالالت غنيّة
جو
ّ
ٍّ
ّ

شبَك ٍة من العالقات المترابطة.
سيّاب في إطار َ
 بيّن أثر تضافر األلفاظ والصور في قصيدة ال َّ
متنوعة.
ي ٍ يوحي بدالالت غنيّة ّ
جو رمز ّ
 ساعد على إحداث ّ ٍ
ي.
 اذكر خصائص المذهب ّ
مزي في األدب العرب ّ
الر ّ
الرمزيّة اإليحائيّة بوصفها أداة فاعلة للتّعبير؛ َّ
ألن اللغة العاديّة في رأي الرمزيّين ال تستطيع ـــ
َ .1يستخد ُم الت ّعبيرات ّ
ق ع ّما في النَّ ْفس من أفكار ومشاعر.
في كثير من األحيان ـــ الت ّ َ
عبير ِبعُ ْم ٍ
 .2يعتني عنايةً فائقةً بالموسيقا ال ِ ّ
صة.
شعريّة ال ُمنبثِقة من اختيار األوزان واأللفاظ الخا ّ
الرمزيّة اإليحائيّة بوصفها أداة فاعلة للتّعبير.
الرمزيّون التّعبيرات ّ
 عللَ :يستخد ُم ّ
َّ 
ق ع ّما في النَّ ْفس من أفكار
ألن اللغة العاديّة في رأي الرمزيّين ال تستطيع ـــ في كثير من األحيان ـــ الت ّ َ
عبير ِبعُ ْم ٍ
ومشاعر.
ّ
ّ
ّ
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الرمزيين.
 من أين تنبثق الموسيقا ال ِّ ّ
شعريّة عند ّ
صة.
 تنبثق من اختيار األوزان واأللفاظ الخا ّ

األسئلـــــــــــــــــــــــة
ي الحديث.
 .1وضّح المقصود بالمذهب ّ
مزي في األدب العرب ّ
الر ّ
ي يعتمد اإليحاء في التّعبير عن المعاني الكامنة في نفس األديب.
 مذهب أدب ّ
مزي.
الرمز لدى أتباع المذهب ّ
َثرة استخدام ّ
 .2علّل ك َ
الر ّ
ألن أتباع المذهب يرون ّ
َّ 
ب تأثيرها في نفوسنا أدق وأكثر عمقًا من محاولة التّعبير عنها
س َ
أن التّعبير عن األشياء َح َ
في ذاتِها.
ي؟
الرمزيّةُ في االرتقاء بمستوى النَّ ّ
َيف ت ُ ْ
 .3ك َ
س ِّه ُم ّ
ص األدب ّ
ي ،وت َ ُ
أكثر عمقًا ،ومن ث ّم ،النّهوض
بأفكار ودالالت
كون مح َّملة
ٍ
َ
 من خالل إيجاد لغ ٍة جديدةٍ تبتعد عن معناها المعجم ّ
وأقرب إلى نَ ْفس ال ُمتلقّي.
ص ،وزيادة فاعليّته ،وجعله أكثر تشويقًا
ي للنّ ّ
َ
بالمستوى الجمال ّ
 .4اقرأ ال َمقطعين الشّعريَّين اآلتيين ،ث ّم ب ِّيّن ما توحي به األلفاظ والت ّراكيب التي تحتها خ ّ
ط في ك ّل منهما مستعينًا
سياق:
بال ّ
ي:
أ .قال حيدر محمود عن الهاشميّين،
ودورهم عبر ب .قالت فدوى طوقان في نضال الشَّعب ال ِّفلَ ْ
ِّ
س ِّطين ّ
التّاريخ ،وفضل سيّدنا مح َّم ٍد ــ صلّى هللا عليه وسلّم ــ
ْ
ْدان
ولن يَ ْندا َح في ال َمي ِ
على البشريّة:
ها ِش ِميونَ :

ب
فَ ْوقَ ِج َباهِنا الت َّ ْع ُ

س فينا
أ َ ْيقَظوا الش َّْم َ

ولَ ْن ن َْرت َا َحْ ،
لن ن َْرت َا َح

ستَفاقَتْ
فا ْ
ِّم ْن بَ ْع ِّد ُ
طو ِّل ُرقا ِّد ..

َحتَّى ن ْ
ح
َط ُر َد األَشبا َ

وأَعادوا َوجْ هَ ال َح َياةِ،

وال ِّغربانَ والظ ْل ْ
مة

ِإلَيْها ...
ِل َيكونا َمعًا على ميعا ِد
ّمس :الهداية ،ال ِع َّزة.
 الش َ
ست َفَاقَتْ ِّم ْن بَ ْع ِّد ُ
طو ِّل ُرقَادِّ :تخلّصت من الضَّالل
 فا ْ
الذي عاشت فيه فترة طويلة قبل ظهور اإلسالم.

ّ
ّ
ّ
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الرعب.
 األشباح :المحتّلون ال ّ
صهاينةّ ،
صهاينة ،ال ّ
شؤم والخراب.
 ال ِّغربان :المحتّلون ال ّ
 الظ ْل ْ
صهاينة ،الظلم والقهر.
مة :المحتّلون ال ّ
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سيّاب وهو في الغُ ْربة:
 .5وازن بين معنى ( البحر ) في قول ال َّ
كون وأ َ ْنتَ أ َ ْبعَ ُد ما ت ْ
س ُع ما يَ ُ
َكون
البَحْ ُر أ َ ْو َ
وال َبحْ ُر دونَكَ يا ِع ْ
راق
ومعنى ( البحر ) في قول خليل ُم ْطران:
اء
َواطري
ياحــــــــــ ِه ال َه ْو َجــــــ ِ
فَيُجيبُـــــــــني ِب ِر ِ
راب خ ِ
شاكٍ إلى ال َبحْ ِر اض ِ
ْط َ
صعاب الّتي تحول بينه وبين العودة إلى وطنه.
سيّاب :إيحاء بالعوائق وال ّ
 البحر لدى ال َّ

 البحر لدى خليل ُم ْطران :مظهر من مظاهر ّ
الطبيعة يشاركه ألمه وحزنه.
سه باأللم والشّعور بالضياع
ي من قصيدة تيسير سبول ( ِّ
ف فيه إحسا َ
شتا ٌء ال يَ ْر َحل ) ،يَ ِّص ُ
 .6اقرأ ال َم ْق َط َع اآلت َ
مزي فيه:
سعادة ،ث ّم تبيَّ ْن أه ّم َم ِّ
وتفاؤلَه بتغير حاله إلى الفَ َرح وال ّ
المح المذهب ّ
الر ّ
على أ ُ ْف ِقنا تَت َ َم ّ
طى الغُيوم
َ
َجوب بِب ْ
سماء
ت
خوم ال َّ
ُ
ُطءٍ ت ُ َ
أن ال ِ ّ
س َّ
شتاء
وتو ِشكُ ت َ ْه ِم ُ
ت َناهى
ع أَيَّامنا
َو َو َّد َ
ض أَحْ ال َمنا
ف في ْ
األر ِ
وخَلَّ َ
صب
ُوعودًا ِ
بخ ْ
مارا ِلحُبّ
ثِ ً
مير الث َّرى وال َم َ
طر
ض ُ
َوعاهَ َ
ص أنّ الشّاعر أضفى على ألفاظه وتراكيبه بُعدًا رمزيًّا إيحائيًّا ،فح ّملها دالالت أكثر عمقًا وغنًى من
 يظهر في النّ ّ
ص ويجعله أكثر قبوال ً لدى ال ُمتَلقّي:
دالالتها المعجميّة على نفسيّته ومشاعره وأفكاره؛ ما يرتقي بقيمة النّ ّ
شتاء الباردة الخاوية كما يرى ال ّ
شعور بالضّياع واأللم؛ ألنّها توحي بأيام ال ّ
( الغيوم) :إيحاء بال ّ
شاعر ،وحين يجعلها
شاعر (تتم ّ
سماء) إيحاء بمزيد من الضّياع وال ّ
ال ّ
شعور باأللم والضّيق.
طى) و (تجوب ببطء تخوم ال ّ
رمزا للخير والعطاء ،فمن قلب المعاناة يتفاءل ال ّ
ً
سعادة ،وهو ما توحي
 لكن (الشّتاء) :يبقى
شاعر بالخير والفرح وال ّ
به جملة "وخلّف في األرض أحالمنا".
سعادة والخير.
( خصب) و
(حب) :توحيان باألمل والفرح وال ّ
ّ

ّ
ّ
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جدول يبيّن الخصائص الفنيّة للمذاهب األدبيّة
ي:
 الخصائص الفنيّة للمذهب ّ
الرومانس ّ

ي:
 الخصائص الفنيّة للمذهب الكالسيك ّ

 يُحاكي القدماء في بناء القصيدة العربية من حيث تعدد  يبتع ُد عن التّقاليد الموروثة في بِنية القصيدة العربيّة؛
ّ
الطلليّة ودخلوا في
الرومانسيون المق ّدِمة
لذا َه َج َر ّ
الموضوعات.
موضوعهم ال ّ
ي مباشرة ً.
شعر ّ
 يلتزم القافية الواحدة.
الوحدة الموضوعيّة.
 االلتزام ب َ
 يحافظ على سالمة األلفاظ ،وجزالتها ،وفخامتها  ،يرفض القواعد واألصول.
ويحرص على فصاحة التّراكيب واألساليب اللغويّة.
ً
حرر من قيود
الرومانسيّة مثال إلى الت ّ ّ
 فقد دعا أتباع ّ
القافية؛ ألنّها ت َ ُحد من إبداع ال ّ
شاعر ،فنجد لديهم تَعددًا
صورة ال ِ ّ
شعريّة
 يبتعد عن الخيال الجامع باستخدام ال ّ
في القافية في القصيدة الواحدة.
سيّة والماديّة ،فيوازن بذلك بين العقل والعاطفة.
الح ّ
ق ال ِّعنان للعاطفة والخيال ،فقد َّ
الرومانسيّون
 يُ ْط ِّل ُ
ف ّ
وظ َ
ّ
بمعان
الطبيعة واندمجوا فيها ،وعبَّروا عن ذلك
ٍ
عاطفيّة وألفاظ سهلة بعيدة عن الغريب.
 يَستمد الصور ال ِ ّ
شعريّة من الطبيعة التي نظر إليها
ي يَ ْن ِبض بالحياة.
ّ
الرومانسيّون على أنّها كائن ح ّ
ي:
 الخصائص الفنيّة للمذهب الواقع ّ

مزي:
 الخصائص الفنيّة للمذهب ّ
الر ّ

 يُص ّ َِّو ُر الواقع ويبتع ُد عن اإلغراق في العواطف والخيال.

الرمزيّة اإليحائيّة بوصفها أداة
 يَستخد ُم التّعبيرات ّ
فاعلة للتّعبير؛ ألنَّ اللغة العاديّة في رأي الرمز ّيين ال
ق ع ّما في
تستطيع ـــ في كثير من األحيان ـــ الت ّ َ
عبير بِّعُ ْم ٍ
النَّ ْفس من أفكار ومشاعر.

 يُ َر ِّ ّك ُز على القضايا االجتماعيّة ،ويعرضُها عرضًا
ُ
ويبحث عن
موضوع ًّيا بعيدًا عن الذّاتيّة ،فيَ ْنقُد المجتمع،
مشكالته ،ويقترح بعض الحلول المناسبة.

والروائيّة
أكبر على الكتابة القصصيّة
 يعتم ُد بصورة
ّ
َ
والمسرحيّة.

ّ
ّ
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 يعتني عنايةً فائقةً بالموسيقا ال ِّ ّ
صة.
اختيار األوزان واأللفاظ الخا ّ
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