الوحدة األوىل  :عله املعاىي

مُكجّف

أولًا  :مفهوو عله املعاىي :
 علم المعانً  :علم ُتعرؾ به أحوال اللفظ العربًّ التً بهاُطابق مُقتضى الحال.
ٌ ِ

البدز

 أبواب علم المعانً َ )ٔ :الخ َبر واإلنشاء)ٕ .ال ّتقدٌم وال ّتأخٌر.
الحذؾ ِّ
والوصل.
والذكر)ٗ .اإلٌجاز واإلطناب)٘ .ال َفصل َ
ٖ) َ

 55عالمة

 فائدة علم المعانً :الوقوؾُ على األسرار الّتً ٌرتقً بهاشأن الكبلم و ٌَفضُل بعضُه بعضً ا  ،بموافقته لمراد المتكلّم وحال
َ
المخاطب  ،ومراعاته لقواعد اللّؽة وأصولها وأعرافها.
ري
 قد ٌقول أحدُنا متذ ِّم ًرا  " :الحٌاةُ كلُّهاتعب ".لكنّ ال َم َع ّ
ٌ
الذي ُع ِرؾ بتشاإمه ٌقول:
ّإّل مِن راؼِ ٍ
ب فً ازدٌا ِد
ب
ب كلُّها الحٌاةُ فما أَ ْع َج ُ
َت َع ٌ
تعب " على ن ْفس الشاعر؟
 -ما دّللة تقدٌم الخبر " ٌ

البالغة العـسبيّة

داللة ذلك ال ّنظرة التشاؤمٌّة لدى المعرّ ي  ،فقد َقصْ رُ الحٌاة على
ال ّشقاء وال ّتعب متناسًٌا ما فٌها من راحة وسرور وسعادة.
ض ب َن ْظم ال َكل ِِم أنْ َتوالتْ ألفا ُظها فً
الجرجانً " :
 ٌقوللٌس ال َؽ َر ُ
َ
ّ
ال ُّنطق  ،بل أنْ تناس َقتْ دّلل ُتها و َتالقتْ معانٌها على الوجه الذي اقتضاه
وضح المقصود بهذا القول.
العقل " ِّ ،

أي أنَّ نظم الكبلم وترتٌبه ٌكون حسب مراد المتكلّم والمعنى
الذي ٌرٌد إٌصاله إلى المخاطب  ،مع مراعاة حال المخاطب
وقواعد اللؽة األلفاظ وأصولها وأعرافها.
ٌ
َ
اآلخر.
خاصة وفٌه مع ًنى لٌس فً
دّللة
 لكل ّ ترتٌب للجملةّ
فسر ذلك.
ّ
ف أيّ تؽٌٌر ٌطرأ على الجملة بتقدٌم أو تأخٌر أو حذؾ أو ذكر
ٌؤدي إلى تؽٌٌر فً المعنى حسب مراد المتكلّم بما ٌوافق
مقتضى حال المخ َ
اطب  ،مثل  :ثقافته  ،ومكانته االجتماعٌة ،
وبٌبته التً ٌعٌش فٌها.

الفصل الدّزاسيّ األوّل

 اقرأ اآلٌتٌن الكرٌمتٌن اآلتٌتٌن :اإل ْنسُ َو ْال ِجنُّ َعلَى
 قال تعالى(:قُ ْل لَب ِِن اجْ َت َم َع ِت ِْ
ْ
ْ
ْ
ان َبعْ ُ
ض
ض ُه ْم لِ َبعْ ٍ
ون ِبمِثلِ ِه َولَ ْو َك َ
آن َال ٌَأ ُت َ
أَنْ ٌَأ ُتوا ِبم ِْث ِل َه َذا ْالقُرْ ِ
َظ ِهٌرً ا)
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
س إِ ِن اسْ َتطعْ ت ْم أنْ َتنفذوا ِمنْ
اإلن ِ
 وقال تعالىٌَ (:ا َمعْ َش َر ال ِجنِّ َو ُِ
َ
ْ
َ
َّ
ْ
ُ
َ
َ
ان)
ط
ُل
س
ب
ال
إ
ون
ذ
ف
ن
ت
ال
ض َفا ْنفُ ُذوا
ار ال َّس َم َاوا ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
ٍ
َ ِ ِ
أ ْق َط ِ
كلمة " اإلنس " تقدّمت على كلمة " ال ِجنّ " فً اآلٌة األولى لكنها
ّ
تأخرت عنها فً الثانٌة  ،وذلك ٌرجع إلى مراعاة السٌّاق ومقتضً
َ
حال المخاطب ؛ ما ٌؤدي إلى االختبلؾ فً المعنى،

8518

اآلٌة األولى إذ تقدّمت كلمة "اإلنس" ألنّ سٌاق اآلٌة ٌتناول
ص ْوغ الكبلم وال َب َش ُر معنٌّون بذلك أكثر من ال ِجنّ .
موضوع الببلؼة و َ
اآلٌة الثانٌة فتقدَّمت كلمة " ال ِجنّ " ،فٌتناول موضوع ال َّنفاذ من
جنُّ أقد ُر على ذلك.
أقطار السماوات واألرض وال ِ
(
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ٖ -اإلنكاري  :أنْ
ٌأتً الخبر مؤ َّك ًدا بأدا َتً توكٌد أو أكثر ،
َ
وٌُلقى على المُنكِر.
ُ
وابتكار.
شكٌلً وسٌلة إبداع
سم ال ّت
ِّ
أّل إنَّ فنَّ ّ
ٍ
الر ِ

ثاىيّا  :اخلَبَس
الخ َبر َ :
 مفهوم َقول ٌَحتمِل الص َ
ِّدق أو َعدَ م
الخ َبرُ ك ُّل
كبلم أو ٍ
ٍ
ؼٌر
الصِّدق ،فإنْ كان مطاب ًقا للواقع كان صاد ًقا  ،وإن كان
َ
ؼٌر صادق.
مطابق للواقع كان َ

 المإ ِّكدات كثٌرة من أشهرها : )1إنَّ  ،وأنَّ  )2.الم االبتداء)3 .البلم المزحلقة)4 .نونا ال ّتوكٌد:
ّ
 )6قد الّتً تفٌد ال ّتحقٌق.
)5القسم.
الثقٌلة ،والخفٌفة.

 الجملة الفعل ٌّة والجملة اّلسم ٌّة: -الجملة الفعل ٌّة :

)7أحرؾ ال ّتنبٌه  ،مثل  :أَال  ،وأ َما)8 .األحرؾ الّتً تكون

تفٌد فً األؼلب ال ّتجدُّد وال ُحدوث فً زمن معٌّن  ،نحو قولنا :
ّ
الط ُ
ٌُشار ُ
لبة اآلن فً مسابق ٍة أدبٌّة .وقد تفٌد ال ّتجدُّد
ك
واّلستمرار كالجملة ال ّتً تحتها خط فً قول المتنبًّ :
الكر ِام ال َمكار ُم
َعلى َق ْد ِر أ ْهل ال َع ْزم تأتً ال َعزا ِب ُم َوتأتً على َق ْد ِر ِ
 الجملة اّلسم ٌّة  :تفٌد ال ّثبوت.تفٌد ّ
الثبوت من ؼٌر ارتباط بزمن معٌّن  ،نحو  " :مر َك ُز
دراسات المرأة فً الجامعة األردنٌّة متخ ِّ
صصٌ فً شؤون
المرأة وقضاٌاها على المستوٌٌن :المحلًّ  ،واإلقلٌمًّ ".

َ
عملك أحب ْب َته ".
أتقنت
زابدة  ،مثل :ما فً قول أحدهم  ":إذا ما
َ
 )9باء الجر الزابدة فً خبر " لٌس "فً قوله تعالى:
ِك ِب َما َق َّد َم ْ
ْس ِب َظ َّبل ٍم ل ِْل َع ِبٌ ِد ).
ّللا لٌَ َ
( َذل َ
ت أَ ٌْدٌِ ُك ْم َوأَنَّ َّ َ
 حدِّ د ضرب الخبر فً كل ّ مـ ّما ٌؤتً:ص ا ْل َحقُّ ) إنكاريّ .
ص ُ
أ  ( -إِنَّ َٰ َه َذا َل ُه َو ا ْل َق َ
ب  " -والَّذي َن ْفسً ِب ٌَ ِد ِه  ،إ َّنها لَ َت ْع ِدل ُ ُثلُ َ
القرآن " .إنكاري.
ث
ِ

 ما هو األساس الذي ٌَبحث فٌه علم المعانً ؟الجملة ولٌس اللّ َ
فظ المُفرّد.

إنَّ ال ِّ
عر ِوجدانُ إنكاريّ .
ش َ

س
جـ  -أّل ٌا
َ
طائر الف ِْردَ ْو ِ
د  -األردنُّ وطنُ حر ٌّ ٍة وإبداع .ابتدابًّ .

 م ٌِّز الجملة التً أفادت التجدُّد من الجملة التً أفادت ال ّثبوتفً كل ٍّ مـ ّما ٌؤتً :
ٔ -الحِفاظ على البٌئة مسإول ٌّة كل ِّ فردٍ .تفٌد ّ
الثبوت.
ٕ -ح ّققت المرأة األردن ٌّة على مدى األعوام القلٌلة الماضٌة
حضورا متم ٌّ ًزا فً ال َمحافل الدول ٌّة .تفٌد ال ّتجدد.
ً
ّ
ُ
ٖ -مكانة المرء ب ُح ْسن أخالقه .تفٌد الثبوت.
ٌٗ -تح ّققُ ال ّنجاح بالعزٌمة واإلصرار .تفٌد ال ّتج ّدد.
ٌ٘ -حتفل األردن ٌّون بعٌد اّلستقالل فً الخامس والعشرٌنَ من
أ ٌّار من كل ِّ عام .تفٌد ال ّتج ّدد.

الو َطنُ
هـ  -على هوا َك اج َت َم ْعنا أ ٌُّها َ

فؤنتَ خا ِفقُنا
ح وال ّب ّدنُ
والرو ُ
ّ

ابتدابًّ .
و َ -ل َبٌتٌ َت ْخفقُ
ح فٌ ِه
األروا ُ
ْ
طلبًّ .

صر ُمنٌؾِ
ب َّ
أَ َح ُّ
إلً مِن َق ٍ

ومرة
مرة طلب ًٌّا
 اجعل الخبرّ
اّلبتدائً فً الجملة اآلتٌة ّ
ّ
َ
جر ًٌا ما ٌَلزم من تؽٌٌر :اّلمتحانُ سهلٌ.
إنكار ًٌّا ُ ،م ِ
إنّ اّلمتحانَ سهلٌ .طلبًّ  /إنّ اّلمتحانَ لسهلٌ .إنكاريّ .

 -5أضسُبُ اخلرب

األول
 اقرأ اآلٌات الكرٌمة اآلتٌة  ،وب ٌِّن سبب مجًء الخبر ّالمخطوط تحته طلب ًٌّا ومجًء الثانً إنكار ًٌّا :

بره على أت ِّم وجه ّل ُبدَّ
 لٌتح ّققَ للمتكلم ما ٌهدؾ إلٌه من َخ ِمن ضرورة تحدٌد أمرٌن.
َ
المخاطب.
األوّ ل  :الحال التً ٌكون علٌها
الثانً  :الجملة التً ٌُلقى بها الخبر بما ٌُناسب تلك الحال.

سلُونَ
جاءهَا ا ْل ُم ْر َ
حاب ا ْل َق ْر ٌَ ِة إِ ْذ َ
ص َ
اض ِر ْب لَ ُه ْم َم َث ًال أَ ْ
قال تعالى َ ( :و ْ
ث َفقالُوا إِ َّنا إِلَ ٌْ ُك ْم
س ْلنا إِلَ ٌْ ِه ُم ا ْث َن ٌْ ِن َف َك َّذ ُبوهُما َف َع َّز ْزنا بِثالِ ٍ
(ٖٔ) إِ ْذ أَ ْر َ
سلُونَ (ٗٔ) قالُوا ما أَ ْن ُت ْم إِّلَّ َب َ
الر ْحمنُ مِنْ
ش ٌر ِم ْثلُنا َوما أَ ْن َزلَ َّ
ُم ْر َ
سلُونَ
شًء إِنْ أَ ْن ُت ْم إِّلَّ َت ْك ِذبُونَ (٘ٔ) قالُوا َر ُّبنا ٌَ ْعلَ ُم إِ َّنا إِلَ ٌْ ُك ْم َل ُم ْر َ

ٌ
ثالثة  ،هً :
ض ُرب الخبر
 أَ ْاّلبتدائً  :أنْ
ٌأتً الخبر خالًٌا من أدوات ال ّتوكٌد  ،وٌُلقى
ٔ-
َ
ّ
ّ
على خالً الذهن.
 َح ْل ُأضرار ال ّتدخٌن.
الٌوم عن
قة
ِ
ِ
 زادَ عد ُد الجامعا ِنحو
ت األردن ٌّ ِة فً المدّ ِة األخٌر ِة على ٍ
واضح.
الطلبً  :أنْ
ٌأتً الخبر مؤ َّك ًدا بأداة توكٌد واحدة  ،وٌُلقى
ٕ-
َ
ّ
على المتر ِّدد أو الشاكِّ.
الجسم.
 إ ّن َك صحٌ ُحِ

(.))ٔٙ

األول طلب ًٌّا ألنّ التكذٌب فً المرة األولى
اإلجابة :جاء الخبر ّ
ٌقع فً منـزلة التردد والشك  ،أ ّما فً المرة ال ّثانٌة فقد وقع
التكذٌب فً منـزلة اإلنكار  ،بدلٌل قوله تعالى َ " :قالُوا َما أَ ْن ُت ْم إِ َّال
َب َش ٌر م ِْثل ُ َنا َو َما أَ ْن َز َل الرَّ حْ َمنُ ِمنْ َشًْ ءٍ" ،وبدلٌل أسلوب الحصر فً
قوله تعالى  " :إِنْ أَ ْن ُت ْم إِ ّال َت ْك ِذبُون"  ،فجاء الخبر هنا إنكارٌا.

(
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بض ْر ٍ
ضرب
ب مناسب له من أَ ْ
 -ع ِّبر عن مضمون الخبر اآلتً َ

الطلبً فً ما تحته خ ّط فً
الطلبً من ؼٌر
 م ٌِّز اإلنشاءّ
ّ
كل ّ مـ ّما ٌؤتً  ،محدِّ دًا أسلوب اإلنشاء :

الخبر:

الص َال َة َو ْأ ُم ْر بِا ْل َم ْع ُروؾِ َوا ْن َه َع ِن
عمل .أ ـ قال تعالى ٌَ ( :ا ُب َن ًَّ أَق ِِم َّ
ابع ِ
رصة
ث األ َمل َ فً نفس
ِس من حصولِه على فُ َ
شاب ٌَئ َ
ٍّ
َ
ٍ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ور ()ٔ1
اصبِ ْر َعلى َما أ َ
ال ُمنك ِر َو ْ
صا َبك إِنَّ ذلِك مِنْ َعز ِم األ ُم ِ
اإلجابة :أال إ ّنك ستجد ً
عمبل بعد صبرك وبحثك.
َّللا َّل
ش فًِ ْاألَ ْر ِ
َو َّل ُت َ
ض َم َرحا ً إِنَّ َّ َ
اس َو َّل َت ْم ِ
ص ِّع ْر َخدَّ َك لِل َّن ِ
ور (.) )ٔ1
ب ٌُ"ح ُّ
ِب ُكل َّ ُم ْخ َت ٍ
ال َف ُخ ٍ
 أ ُتفٌد جملة ّ " :الذوقُ
السلٌم قاد ٌر على استجالب القلو ِ
ّ
بنً  :إنشاء طلبًّ  ،نداء.
ٌا ّ
وضح إجابتك.
ال ّتجدُّد أم الثبوت ؟ ِّ
أقم الصالة  :إنشاء طلبًّ  ،أمر.
تفٌد ّ
أمر بالمعروؾ  :إنشاء طلبًّ  ،أمر.
الثبوت أل ّنها جملة اسمٌّة.
انه عن المنكر  :إنشاء طلبًّ  ،أمر.
ثالجّا  :اإلىشاء
اصبر على ما أصابك  :إنشاء طلبًّ  ،أمر.
تصعر خدّك لل ّناس  :إنشاء طلبًّ  ،نهً.
ّل
ّ
مرحا  :إنشاء طلبًّ  ،نهً.
 مفهوم اإلنشاء :الكبل ُم الذي ال ٌَحتمِل مضمونه الصِّدق أو ّل تمش فً األرضً
َعدَ مه.
ْ
ّ
َ
ْ
تَ
ِ
ِ
ٍ
عِ
حام ؟
الز
م
ت
أن
ت
ل
وص
فكٌؾ
ت
ن
ب
ل
ك
ندي
ر
ن
أب
ب
ِنَ
هْ
الدَّ
َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
 أسالٌب اإلنشاء :األمر  ،وال ّنهً  ،واّلستفهام  ،وال ّنداء / ،إنشاء طلبًّ ،استفهام.والقسم.
وال ّتمنً  ،وال ّتعجب ،
َ
س ِ
ب ال َم ْجدَ َت ْم ًرا أنتَ آ ِكلُ ُه إنشاء طلبًّ  ،نهً.
جـ ّ -ل َت ْح َ
طلبً.
وؼٌر
قسم اإلنشاء قسمٌن  :طلب ًٌّا ،
ّ
َ
 ق ِْسما اإلنشاء ٌُ َد  -ما أبدَ َع إنشادَ َك ال ِّ
ش ْع َر ! إنشاء ؼٌر طلبًّ  ،تعجب.
الطلبً  :هو الذي ٌستدعً مطلو ًبا ؼٌر حاصل
أ  -اإلنشاء
ّ
هـ ٌ -ا جار َة الوادي َط ِر ْبتُ وعادَنً ما ٌُ ْ
شبِ ُه األحال َم مِنْ ذ ِْكراكِ
وقت ّ
الطلب.
إنشاء طلبًّ  ،نداء.
من أسالٌبه :األمر  ،وال ّنهً  ،واّلستفهام  ،وال ّنداء  ،وال ّتمنً .و  -أ َه َكذا ح ّتى وّل َم ْر َحبا ؟ هللِ أ ْ
شكو َقل َبكِ ال ُقلَّبا
التزموا ُخ َ
إنشاء طلبًّ  ،استفهام.
طة اللّعِب التً وضع ُتها لكم .األمر.
 ِ -كم ثمنُ هذا الكتاب؟ االستفهام.

ب  -اإلنشاء ؼٌر ّ
لبً  :وهو ما ّل ٌستدعً مطلو ًبا .ومن
الط ّ
القسم  ،وال ّتعجب.
أسالٌبه :
َ
الربى !
بِ َن ْفسِ ًَ تل َك
طٌب ُّ
األرض ما أَ َ
َ
تر َّبعا ! ال ّتعجب.
وال ُم َ

صطاؾ
وما أحسنَ ال ُم
َ

ٔ -فعل األمر :كونوا عبادَ ّللا إخوانا.
ٕ -المضارع المقرون بـ " ّلم األمر ":
ً
لِ َن ُكنْ
مثاال أعلى ٌَح َتذٌه ال ّناسُ فً األخبلق الحمٌدة.
ٖ -اسم فعل األمر :هٌّا ِّ
ننظ ْ
ؾ حدٌقة المنـزل.

س ّنا وإنْ
أ ّ " -ل َتكونوا إِ َّم َع ًة َتقولونَ  :إنْ
أح َ
اس ْ
أحسنَ ال ّن ُ
َ
لمنا ،ولكِنْ ِّ
سكم " - .إنشاء -خبر -إنشاء.
وطنوا أن ُف َ
َظلَموا َظ ْ

ٗ -المصدر ال ّنائب عن فعل األمر أو ّ
الطلب  ،قوله تعالى:
سا ًنا ).
ض َٰى َر ُّب َك أَ َّّل َت ْع ُبدُوا إِ َّّل إِ ٌَّاهُ َو ِبا ْل َوالِدَ ٌْ ِن إِ ْح َ
( َو َق َ

ّحدِّ ْق أ َت ْذ ُك ُر َمنْ أنا ؟

 -خبر  -إنشاء  -إنشاء.

ولتوضٌح ذلك انظر قوله تعالى :
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
س َواحِدَ ٍة ).
ف
ن
م
م
ك
ق
ل
خ
اس ا َّتقُوا َر َّب ُك ُم الَّذِي
ِنْ
( ٌَا أَ ٌُّ َها ال َّن ُ
ْ
ٍ
تجده ٌتضمّن أمرً ا من ّللا تعالى للناس جمٌ ًعا بتقواه  ،فاألمر على
وجه ال ّتكلٌؾ واإللزام ؛ ألنّ ال ّناس مكلّفون تقوى ّللا  ،وهو على
وجه االستعبلء ؛ ألنّ ّ
الطلب من األعلى وهو ّللا ّ -
عز وج ّل  -إلى
األدنى وهم ال ّناس  ،وهذا أمر حقٌقًّ .
ّ
موظفٌه ،
ومن ص َُور األمر الحقٌقً كذلك ما قد ٌَكون من المدٌر إلى
أو من األب إلى أبنابه  ،وؼٌر ذلك من السٌّاقات ،
ض ْعها فً مكانها.
ض َك  ،و َ
كما فً -:قالت أ ُ ُّم البنِها  :ر ِّت ْب أؼرا َ
َ
ّ
 -قال المدٌر للمعلِّمٌن  :را ُعوا الفُروق الفرد ٌّة بٌن الطلبة.

شقَّ طرٌ َق َك بابتسامت َك خٌ ٌر ل َك من أنْ َت ُ
جـ ُ -
ش َّقها بسٌ ِفكَ.
إنشاء.
الص ْخ ُر  -خبر.
د ِ -رمال ُ ال َفٌافً وا ْن َحنى لَ ُه ُم َّ
هـ ٌ -ا أ ٌُّها ال ِّ
ش ْع ُر ُكنْ َن ْخ ًال ٌُظلِّلُها َو ُكنْ أما ًنا َو ُح ًّبا فً لٌَالٌها
إنشاء/إنشاء.
ش ْع ُر فً ما فٌ َك مِنْ ُخلُ ٍق زاكٍ ومِن َع ْز ٍم َ
و ّ -ل ٌُحٌ ُط ال ِّ
شدٌ ِد
خبر.
(

) (األستاذ بدز األسري) (( )579/0009555البدز)

األمر :هو طلب حصول الفعل على وجه اإللزام واالستعبلء.
صٌػ ،هً:
 لألمر عدّ ةٍ

 -ص ِّنؾ ما تحته خط فً كل ٍّ مـ ّما ٌؤتً إلى خبر أو إنشاء:

جوم أنا هُنا
ب  -وطنَ ال ُّن ِ

اإلىشاء الطّليبّ
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الحقٌقً من األمر الّذي خرج إلى مع ًنى بالؼً فً
 م ٌِّز األمرّ
كل ّ مـ ّما ٌؤتً :
صلُّونَ َعلَى ال َّن ِب ًِّ ٌَا أَ ٌُّ َها
َّللا َو َم َال ِئ َك َت ُه ٌُ َ
أ  -قال تعالى  ( :إِنَّ َّ َ
سلِّ ُموا َت ْسلٌِ ًما ) أمر حقٌقًّ .
صلُّوا َع َل ٌْ ِه َو َ
الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َ

فاألمر فً الجملتٌن السابقتٌن أمر حقٌقًّ ؛ أل ّنه على وجه اإللزام
واالستعبلء .وإذا لم ٌكن فً األمر إلزا ٌم واستعبلء كان أمرً ا ببلؼ ًٌّا ،
معان أخرى.
أيْ إنّ األمر ٌخرج عن معناه الحقٌقًّ إلى
ٍ

حقٌقً :
 ع ِّبر عن كل ِّ موقؾ فً ما ٌؤتً بجملة فٌها أم ٌرّ

ب  -قال أبو العبلء ال َمعرّ يّ :
ْ
ص ُعبا
ض ِم ُر ُه
س ْر ُكل َّ ما َ
فاط َر ْح أذا َك و ٌَ ِّ
األَم ُر أ ٌْس ُر ِم ّما أنتَ ُم ْ
أمر ببلؼًّ .

ٔ -قائد ٌَؤم ُر جنودّ ه بالقٌام بواجباتهم تجاه الوطن.
أٌّها الجنود  :احموا أوطانكم بأرواحكم.

العبْسًّ مخاطبًا دٌار المحبوبة :
جـ  -قال عنترة َ
َ
دار َع َ
َ
َّ
َ
واسلمً
بلة بال ِجواءِ تكلمً وعِ مً
دار َعبلة ْ
صباحا َ
ً
ٌا َ
أمر ببلؼًّ .
َّ
موظفٌه :
د  -قال مدٌر ألحد
الحالً فً ال ّ
تقرٌرا عن إنجازات ال ّ
شركة.
شهر
اكتب لً
ّ
ً
ْ
أمر حقٌقًّ .
هـ  -قال معلّم ألحد طلبته :
لِ ُت َن ِّظ ْم وقت َك  ،و ْل َتستفِدْ من كلّ ثانٌة فٌه .أمر ببلؼًّ .
و  -قال صاحب المشروع للمهندس المن ِّفذ :
َّ
المخطط فً تنفٌذ المشروع .أمر حقٌقًّ .
ال َت ِز ِم
الناس  :ها ِ
ت لً إنسا ًنا
ز  -قال أحدهم مخاطبًا آخر ٌَعٌب
َ
ً
كامال .أمر ببلؼًّ .
ح  -قال صفًِّ ال ِّدٌن الحِلًّ :
َ
ص ْب ًرا على َوع ِد َّ
فعساهُ ٌُصبِ ُح تائِ ًبا مـ ّما َجنى
مان وإِنْ لوى َ
َ
الز ِ
أمر ببلؼًّ .
البالؼً الذي خرج إلٌه األمر فً كل ٍّ مـ ّما ٌؤتً :
 ب ٌِّن المعنىّ

ٕ -أ ُ ّم َتؤم ُر أبناءها بما فٌه خٌرهم.
ٌا أبنابً  :ابتعدوا عن رفاق السّوء.
املعاىي البالغيّة الّيت خيسج إليها األمس :
أمر من األدنى إلى األعلى ،وٌكون على
ٔ -الدّ عاء :وهو ك ّل ٍ
سبٌل االستؽاثة ،أو طلب الرّ حمة ،أو المؽفرة ،وما أش َب َه ذلك.
قول الرسول  ،صلى ّللا علٌه وسلم :
ؾ قلوبنا على طاعتِكَ".
ص ِّر ْ
ؾ القُلوب َ ،
ص ِّر َ
" اللّه َّم ُ ،م َ

أمر ٌُوجَّ ه إلى ؼٌر العاقل.
ٕ -التم ّنً :وهو ك ّل ٍ
قال امرؤ القٌس فً معلَّقته :
أّل أ ٌُّها اللٌّل ُ ّ
الطوٌل ُ أّل ا ْن َج ِل

ح من َك بؤمث ِل
ص ْب ٍح وما اإلِصبا ُ
بِ ُ

ِّن معنى ال ّنصٌحة
أمر متضم ٍ
ٖ -ال ّنصح واإلرشاد  :هو ك ّل ٍ
والموعظة من ؼٌر إلزام.
شاو ْر سِ وا َك إذا ناب ْتك نائ ٌ
ِبة
ِ

أ  -قال تعالى على لسان نوح  ،علٌه السّبلم :

ب ْ
ي َولِ َمنْ دَ َخل َ َب ٌْت ًَِ ُم ْإ ِم ًنا َولِ ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ
اؼف ِْر لًِ َول َِوالِدَ َّ
( َر ِّ
َوا ْل ُم ْإ ِم َنا ِ
ت ) .الدعاء.
ب  -قال علً محمود طه فً ذكرى َوعْ د بلفور المشؤوم:
داركِ ْ
َفٌا َ
واخمدي
ش ْم ُ
س ُك ِّفً َعن َم ِ
)
ٔ
(
وٌا ُ
التم ّنً.
آجال
ٌاجٌر
ب ُؼوري فً دَ
ش ْه ُ
ِ
ِ

ت
أهل الـ َمشورا ِ
ٌو ًما وإنْ كنتَ منْ ِ

المخاطب على فِعله ،
ٗ -ال ّتعجٌز :هو ك ّل أمر ال ٌَقوى
َ
ُقصد به إظها ُر َعجْ ِز ِه وعدم قدرته.
وٌ َ
(وإِنْ ُك ْن ُت ْم فًِ َر ٌْ ٍ
ور ٍة مِنْ
س َ
ب ِم َّما َن َّز ْل َنا َعلَ َٰى َع ْب ِد َنا َفؤْ ُتوا ِب ُ
َّ
ِم ْثلِ ِه َوادْ ُعوا ُ
صا ِدقٌِنَ ).
ُون ِ
َّللا إِنْ ُك ْن ُت ْم َ
ش َه َدا َء ُك ْم مِنْ د ِ

 -1دٌَاجٌر  :جمع ّدٌْجور  ،وهو ُّ
الظلمة.

العبْد:
جـ  -قال َط َرفة بن َ

َ
المخاطب والقابل
أمر ٌكون فٌه
٘ -اّللتماس :هو ك ّل
ٍ
ً
ومنـزلة.
ْن َق ْدرً ا
متساو ٌٌَ ِ

َفؤرسِ لْ َحكٌ ًما وّل ُتوصِ ِه

إذا ك ْنتَ فً حاج ٍة ُمرسِ ًال
نصح وإرشاد.
د  -قال حاتم ّ
الطابًّ :
أرى ما َت َز ٌْنَ أو َب ً
خٌال ُمخلَّدا
أرٌنً َجوادً ا ماتَ ه َْز ًّل لَعلَّنً
تعجٌز.
ل  -2 :رواجع األحبلم  :العقول الراجحة.
هـ  -قال مصطفى وهبً ال ّت ّ
َفدَ ُعوا َمقال َ القائِلٌنَ َج ً
راقً وذا َك َ
هالة هذا عِ
شآمً
ٌّ
(ٕ)
َ
الم
داركوا ِبؤبً وأ ُ ّمً أنت ُم
ْ
و َت َ
أرحا َم ُكم بِ َروا ِجح األ ْح ِ
التماس.

جاره فً الحًّ وقد رأى ُّ
الثلوج أمام
قد ٌقول أحدهم مُخاطبًا
َ
مسكنٌهما  :ساعِدْ نً فً إزالة هذه ال ُّثلوج من الـ َم َم ّر.
فاألمر " ساعِ ْدنً " طلبٌ برفق ولٌس فٌه استعبلء  ،وهو صادر من ن ٍّد لن ٍّد ؛ ألنّ
مساو لجاره فً المرتبة  ،فخرج األمر إلى مع ًنى ببلؼًّ هو االلتماس.
الجار
ٍ

نستنتج أنّ  :األمر قد ٌخرج عن معناه الحقٌقًّ الّذي فٌه إلزام
معان ببلؼٌّة ٌُستد ّل علٌها من السٌّاق  ،وأشهر
واستعبلء إلى
ٍ
هذه المعانً  :الدّ عاء  ،وال ّتمنً  ،وال ّنصح واإلرشاد ،
وال ّتعجٌز  ،واّللتماس.

(

) (األستاذ بدز األسري) (( )579/0009555البدز)
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فاالستفهام هنا لٌس حقٌق ًٌّا ،وإ ّنما تعنً اآلٌة الكرٌمة نفًَ أن ٌكون َثمّة جزا ٌء
لئلحسان إال اإلحسان  ،فجاءت " هل " هنا بمعنى" ما " ،فخرج االستفهام بذلك
إلى معنى ال ّنفً.

وضح ما ٌؤتً:
 ِّأحسِ نْ " فً قول ال ّ
تً
شاعر أبً ال َف ْتح ال ُب ْس ّ
أ  -خروج األمر " ْ
إلى ال ّنصح واإلرشاد:

َ
المخاطب على اإلقرار بمضمون
ٕ -ال ّتقرٌر :هو َحمْ ُل
االستفهام َ
لؽرض من األؼراض.

أحسِ نْ إلى ال ّناس َتس َتعبِدْ قلو َب ُه ُم َفطالَما اس َتع َبد اإلنسان إحسانُ
ْ

اإلجابة :أل ّنه ٌخاطب اإلنسان على سبٌل النصٌحة  ،والنصٌحة
حسن.
فعل
ال تكون على وجه اإللزام بل اإلرشاد إلى ٍ
ٍ

األموي عبد ال َملِك بن مروان :
قول َجرٌر فً مدح الخلٌفة
ّ
ِب ال َمطاٌا
ٌر مَنْ َرك َ
ألَ ْس ُت ْم َخ َ

رائً إلى معنى
ب  -خروج األمر " ا ّتخ ِْذ " فً قول ال ُّط ْؽ ّ
ال ّتعجٌز :

 -1المَطاٌا  :جمع مَطٌَّة  ،وهً ما ٌُم َتطى من الدّواب.
راح  :جمع راحة  ،وهً باطن الكؾّ .
الفضل ،والجود  ،علٌه  ،لك ّنه أورد
:
صفتً
فقد أراد الشاعر مدح الخلٌفة بإطبلق
ِ
البٌت بأسلوب االستفهام ؛ ل ٌَحْ مل الممدوح على اإلقرار با ّتصافه بهاتٌن الصّفتٌن ،
ُ
السٌاق هو
وعلٌه  ،خرج االستفهام من معناه الحقٌقًّ إلى مع ًنى ببلؼًّ ب ٌَّ َنه
ال ّتقرٌر.
واآلن ،تأمّل الموقؾ اآلتً ،ثم وضّح فٌه خرو َج االستفهام إلى معنى التقرٌر:

عن ال َمعالً و ٌُ ْؽري ال َم ْر َء بال َك َس ِل
صاحب ِه
لسالم ِة ٌَ ْثنً َه َّم
ب ا َّ
ُح ُّ
ِ
ِ
َ
الج ِّو فاع َت ِز ِل
فإنْ َج َن ْحتَ إلٌَ ِه فا ّتخ ِْذ َن َف ًقا فً األ ِ
سلَّ ًما فً َ
رض أو ُ
اإلجابة :أل ّنه ٌرٌد إظهار عدم قدرة اإلنسان وعجزه عن اعتزال

ً
وحٌدا فً باطن األرض أو فً السّماء.
الناس والعٌش

ب ّلبنه الّذي ٌتذ َّمر من عدم وجود فُ ْرصة عمل له بعد
ٌقول أَ ٌ
تخرجه :
ُّ

جـ  -خروج األمر " َخلٌِّانً " إلى معنى اّللتماس فً قول
البارودي :
ّ
لٌلً َخلٌِّانً وما بً
ٌا َخ َّ

أل ْم ُتصِ َّر أنتَ على دراسة هذا ال ّتخصص ؟

إلً َع ْهدَ ال َّ
شبا ِ
ب
أو أعٌدا َّ

أمر ما.
عجب  :وٌكون حٌن ٌَقصِ ُد الساب ُل ال ّت َ
ٖ -ال ّت ُّ
عجب من ٍ

اإلجابة :ألنّ الشاعر ٌخاطب صدٌقٌه وهما فً منـزلته نفسها ،
واألمر هنا من ن ّد لن ّد لٌس فٌه استعبلء.

ٌقول أحمد شوقً فً الحنٌن إلى َبلَده مِصر وهو فً ال َمنفى :
س؟
ٌا اب َن َة ال ٌَ ِّم  ،ما أبوكِ َبخٌل ٌ ما ل ُه مولَ ٌع ب َم ْن ٍع َ
وح ْب ِ

ص ِّفقً  ،اس َت ْبشِ ري " إلى ال ّتم ّنً
د  -خروج األمر " َت َخ َّطري َ ،
فاعً مخاط ًبا مدٌنة َع ّمان :
الر
ّ
فً قول عبد المنعم ّ
س ِر ٌح
ض ُم ْن َ
َت َخ َّطريَ ،فصِ باك ال َؽ ُّ
(ٖ)
الع َجبا َ -3ت َخ َّطري َ :تب َْخ َتري .
َ
ص ِّفقً َم َر ًحا واست ْبشِ ري َف َر ًحا
و َ

فال ّ
شاعر ٌخاطِ ب السّفٌنة ( اب َن َة ال ٌَ ِّم ) متعجِّ بًا :

ص ْب ِح مِنكِ الفِت َن َة
ضفً على ال ُّ
ٌُ ْ

لِ َم ٌ َ
َبخ ُل علٌه البح ُر بالعودة إلى ببلده والمعروؾ عن البحر الجو ُد وال َكرَ ُم ؟ فخرج
االستفهام بذلك إلى معنى ال ّتعجّ ب.

فكم مِنَ ال ُح ِّب ما لَ ّبى وما َؼلَبا

ومِثل ُ ذلك قول س ٌّدة بعد استماعها لبرنامج ٌتناول إنجازات المرأة
األردن ٌّة فً عهد جاللة الملك عبد َّللا ال ّثانً :
صلَت المرأةُ األردن ٌّ ُة إلى هذه اإلنجازات فً مدّ ٍة وجٌزة ؟
كٌؾ و َ

اإلجابة :أل ّنه ٌخاطب ؼٌر العاقل  ،وهً مدٌنة عمّان.
س ْر " فً القول اآلتً إلى الدّ عاء :
هـ  -خروج األمر " ٌَ ِّ
س ْر.
س ْر وّل ُت َع ِّ
رب ٌَ ِّ
ِّ

فالسٌّدة هنا ال تسأل عما َتجهَله  ،وإ ّنما تتعجَّ ب من قدرة المرأة األردنٌّة وتمٌُّزها.

ٗ -اإلنكار :وٌأتً حٌن ٌكون األم ُر المُستف َهم عنه ُم ْنكرً ا  ،وٌقع
هذا ال ُم ْنكر بعد همزة االستفهام.

اإلجابة :ألنّ األمر موجّه من اإلنسان األدنى منـزلة إلى ّللا
(ج ّل وعبل) األعلى منـزلة  ،على سبٌل طلب التٌسٌر.

ٌقول َّللا تعالى عن س ٌِّدنا نوح  ،علٌه السالم :
ً
( َقال َ ٌَا َق ْو ِم أَ َرأَ ٌْ ُت ْم إِنْ ُك ْنتُ َعلَ َٰى َب ٌِّ َن ٍة مِنْ َر ِّبً َوآ َتانًِ َر ْح َمة مِنْ
ارهُونَ ).
ِع ْن ِد ِه َف ُع ِّم ٌَتْ َعلَ ٌْ ُك ْم أَ ُن ْل ِز ُم ُك ُموهَا َوأَ ْن ُت ْم لَ َها َك ِ

االستفهاو  :هو طلبُ العِلم بشً ٍء لم ٌكن معلومًا من َق ْبلُ.

فإذا كنتَ ال تعرؾ موقع دابرة المكتبة الوطنٌّة ً
مثبل وسألتَ أح َدهم
:أٌن تق ُع دائرة المكتبة الوطن ٌّة ؟

فنوح  -علٌه السبلم  -فً االستفهام " أَ ُن ْل ِز ُم ُكمُوهَا " ٌُ ْنكر على قومه ما ٌدَّعون من
ُلزمُهم وٌُرؼِ مهم على اإلٌمان برسالته وهم لها كارهون.
أ ّنه سٌ ِ

فإ ّنك تطلبُ العِلم بما هو مجهول لدٌك  ،وٌُسمى هذا االستفهام
استفهامًا حقٌق ًٌّا.

أوقؾ سٌارته فً طرٌق الناس:
و ِم ْثل ذلك قول أحدهم لمن
َ
س ٌْر فً الطرٌق ؟"  ،فالقائل ٌُ ْنكِر ً
" أ ُت َع ِّوقُ
فعال رآ ُه
ؼٌرك عن ال َّ
َ
وهو إٌقاؾ السٌارة فً طرٌق الناس ،واستخدم لل ّتعبٌر عن هذا المقصود أسلوب
االستفهام الذي خرج إلى معنى اإلنكار وٌ ُْلحَ ظ هنا أنّ األمر الـ ُم ْن َكر وقع بعد همزة
االستفهام.

املعاىي البالغيّة اليت خيسج إليها االستفهاو  ،ميها:
ٔ -ال ّنفً :وٌكون حٌن َتجًء أداة االستفهام لل ّنفً  ،أيْ ٌمكن
إحبلل أداة نفً َم َحلّها.

َ
المخاطب إلى
٘ -ال ّتشوٌق :وٌكون حٌن ٌَقصِ ُد السّاب ُل تشوٌق
أمر من األمور.
ٍ

ان إِ َّّل ْاإلِ ْحسَانُ ).
قوله تعالى َ ( :هلْ َج َزا ُء ْاإلِ ْح َ
س ِ
(

) (األستاذ بدز األسري) (( )579/0009555البدز)

راح ؟
َوأ ْندى العالمٌنَ بُطونَ
ِ

0

(مُكجّف /البالغة العسبيّة) الفصل الدّزاسيّ األوّل (صيفية )8518

ٌقول رسول َّللا  ،صلّى َّللا علٌه وسلم :
" ّل َتد ُخلونَ ح ّتى ُت ْإمنوا  ،وّل ُت ْإمنوا ح ّتى َتحا ُّبوا َ ،أوّل أ ُدلُّ ُكم
سال َم بٌ َنكم ".
على شًءٍ إذا َفعل ُتموهُ َتحا َب ْبتم ؟ أ ْفشوا ال َّ

ص ْخر :
هـ  -قالت الخنساء فً رثاء أخٌها َ
رٌح وفٌ ِه ٌُ ْمسً ؟
ص ِب ُح فً َّ
ؾ أ ُ ّمً أَ ٌُ ْ
فٌا لَ ْهفً َعلٌَ ِه ولَ ْه َ
الض ِ
ال ّتحسر.
ؾ قادَنً
و ٌ -قول عامر بن ُط َف ٌْل :أَلَ ْم َت ْعلَمً أَ ّنً إذا اإلِ ْل ُ
لؾ جائ ُر ؟ التقرٌر.
الج ْو ِر ّل أَ ْنقا ُد واإلِ ُ
إِلى َ

صدٌق لصدٌقه  " :هل أ ُدلُّ َك على طرٌق ٍة ُت َط ِّو ُر بها مهار َت َك فً
قول ُ
ٍ
لُ ْعبة ال ِّ
ش ْط َر ْنج؟" ،

وضح ما ٌؤتً :
ِّ -

فقد أراد الرسول  -صلى ّللا علٌه وسلم  -أن ٌُثٌرَ فضول الناس إلى معرفة سبب
ال ّتحابّ فً المجتمع المسلم وهو إفشاء السبلم  ،ومن َث ّم ّ ،
حثهم على التزام هذا
األمر  ،فخرج االستفهام بذلك عن معناه الحقٌقً إلى معنى ببلؼً هو التشوٌق
بداللة السٌاق.

أ  -خروج االستفهام إلى معنى ال ّتشوٌق فً قوله تعالى ٌَ ( :ا
ار ٍة ُت ْن ِجٌ ُك ْم مِنْ َع َذا ٍ َ
ٌِم )
أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َهلْ أَ ُدلُّ ُك ْم َع َل َٰى ت َِج َ
ب أل ٍ

فالصّدٌق أراد إثارة فضول صدٌقه وتشوٌ َقه إلى معرفة الطرٌقة التً ٌُطوِّ ر بها
مهارته فً لعبة ال ِّش ْطرَ ْنج  ،فخرج االستفهام بذلك إلى معنى ال ّتشوٌق.

ألنّ ّللا ّ -
عز وجل ٌ -ثٌر فضول ال ّناس إلى معرفة نوع
التجارة الرابحة التً تنجّ ٌهم من العذاب.

إظهار ال َّتحسُّر على
سر :وٌكون حٌن ٌَقصِ ُد الساب ُل
َ
 -ٙال َّتح ُّ
أمر ما.
ٍ

ب  -خروج االستفهام إلى معنى ال ّتقرٌر فً سؤال المذٌع
اخترع أداة مفٌدة :
لشابٍّ موهوب
َ
اخترع هذه األداة ؟
ألستَ َمن
َ
ألنّ المذٌع ٌقصد حمل الشاب على اإلقرار أمام المستمعٌن أ ّنه
اخترع هذه األداة ،من باب المدح.

ومن ذلك قول شمس الدٌّن الكوفً باك ًٌا بؽداد حٌن سقطت فً ٌد
ال َمؽول  ،و ُمظ ِهراً حسر َته وألَمه وحزنه لما آل إلٌه حالُها :ما
أهْ لً وّل جٌرا ُنها جٌرانً ؟
بحتْ ّل أهْ لُها
أص َ
لِل َمنازل ْ

نستنتج أنّ :
معان ببلؼٌّة ٌُستدَ ُّل
 االستفهام قد ٌَخر ُج عن معناه الحقٌقًّ إلىٍ
علٌها من السٌّاق  ،وأشهر هذه المعانً  :ال ّنفً  ،وال ّتقرٌر ،
سر.
عجب  ،واإلنكار  ،وال ّتشوٌق  ،وال َّتح ُّ
وال ّت ّ

جـ  -خروج االستفهام إلى معنى اإلنكار فً قوله تعالى:
( َوإِ ْذ َقال َ إِ ْب َرهٌِ ُم ألِ ِبٌ ِه َ
ص َناما ً آلِ َه ًة إِ ِّنً أَ َرا َك
آز َر أَ َت َّت ِخ ُذ أَ ْ
ٌن ).
َو َق ْو َم َك فًِ َ
ض ٍ
الل ُّم ِب ٍ

خرج إلى مع ًنى
الحقٌقً من اّلستفهام الذي
 م ٌِّز اّلستفهامَ
َّ
بالؼً فً كل ٍّ مـ ّما ٌؤتً :
ٍّ
أ  -سأ َل أحد ال ُّسٌّاح مواط ًنا أردن ًٌّا :
ومانً فً ع ّمان ؟ استفهام حقٌقًّ .
الر
ّ
درج ّ
كٌؾ أصِ ل ُ إلى ال ُم َّ

ألنّ سٌدنا إبراهٌم ٌنكر عبادة أبٌه وقومه لؤلصنام وٌرفضها ،
وقد وقع األمر المن َكر بعد همزة االستفهام.

ب  -قال صالح بن عبد ال ُق ّدوس :
َمتى ٌَبلُ ُػ ال ُب ْنٌانُ ٌَو ًما َتما َمه إذا ُكنتَ َت ْبنٌ ِه َ
ٌر َك ٌَه ِد ُم ؟
وؼ ُ
استفهام ببلؼًّ .

 اقرأ ال ّنص اآلتً ل ُج ْبران خلٌل ُج ْبران  ،ث ّم أجب ع ّما ٌلٌه:العطا ُء
َ
ِك شً ٌء َت ْق ِد ُر أنْ َتس َت ْب ِق ٌَه ل َن ْفسِ َك  .إنّ
لٌس فً ثروت َ
" لَ َعمْ ري َ ،
اآلن ؛
ك َّل ما َتمْ لِكه الٌو َم سٌتفرّ ُق ٌومًا ما  ،لذلك أَعْ طِ منه
َ
ِك  .وطالما سمع ُت َك تقول :
كون فص ُل العطاء من فصول حٌات َ
ل ٌَ َ
ُ
ٌن فقط " .فكٌؾ َتنسى
ِن  .المستح ّق َ
" إ ّننً أحبُّ أن أعطِ ًَ  ،ولك ِ
ُستانك ال تقو ُل قولَ َك ؟ وم ِْثلها
األشجار فً ب
صاح  ،أنّ
ٌ ،ا
َ
َ
ِ
راعٌك ؟ ".
القُ ْطعانُ فً َم
َ

َّ
الموظفٌن لزمٌله بعد َتكرار ُّ
تأخره عن العمل
جـ  -قال أحد
وتحذٌره المستمرّ له:
ِ
ألَ ْم أ ُ ِّ
حذ ْرك من ال ّت ّ
ؤخر عن العمل ؟ استفهام ببلؼًّ .
البالؼً الذي خرج إلٌه اّلستفهام فً كل ٍّ مـ ّما
ٕ -ب ٌِّن المعنى
ّ
ٌؤتً :

وضح ًّ
كال مـ ّما ٌؤتً :
( ٔ ) ِّ

س
أ  -قال تعالى عن آدم  ،علٌه السبلم َ ( :ف َو ْس َو َ
ش ٌْ َطانُ َقالَ ٌَا آدَ ُم َهلْ أَ ُدلُّ َك َعلَ َٰى َ
إِلَ ٌْ ِه ال َّ
ش َج َر ِة ا ْل ُخ ْل ِد َو ُم ْلكٍ َّل
ٌَ ْبلَ َٰى ) .التشوٌق.
ب  -قال أبو العبلء ال َمعرّ يّ :
ٌوب ؟
اس
ثٌر
لٌس ل ُه ُع ُ
َ
ُّ
سؤ ْلتَ بها َك ٌ
ُعٌوبً إنْ َ
وأي ال ّن ِ
ال ّنفً.
جـ  -قال ال ّ
شاعر :
حاج ًة وبال ّ
َّللا أ ْ
ٌِان ؟
شكو ِبال َمدٌن ِة
إلى ِ
ش ِام أ ُ ْخرى َك َ
َ
ٌؾ ٌَ ْلتق ِ
ال ّتعجب.
د  -قال محمود دروٌش :أفً ِم ْث ِل هذا َّ
صدِّ قُ ظِ َّل َك ؟
مان ُت َ
الز ِ
اإلنكار.
(

) (األستاذ بدز األسري) (( )579/0009555البدز)

سٌتفرقُ ٌو ًما ما "
أ ُ -تم ِّثل جملة " إنَّ كل َّ ما َت ْملِكه الٌو َم
ّ
خبرا طلب ًٌّا.
ً
ً
واحدا هو الحرؾ (إنّ ).
أل ّنها تضمّنت مؤ ّك ًدا
خبرا ابتدائ ًٌّا.
ب ُ -تم ِّثل جملة " وطالما سمع ُتك تقول ُ " ً
أل ّنها تخلو من المؤ ّكدات.
طلبً  .لعمري.
أسلوب إنشاءٍ ؼٌر
ص
ّ
َ
( ٕ ) استخرج من ال ّن ّ
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البالؼً الذي خرج إلٌه اّلستفهام فً
( ٖ ) ما المعنى
ّ
العبارة :

أوّلًا  :الفخولة الشِّعسية

" فكٌؾ َتنسى ٌ ،ا
صاح  ،أنّ
َ
األشجار فً ُبستان َك ّل تقول ُ
ِ
قولَ َك ؟ و ِم ْثلُها القُ ْطعانُ فً َمراعٌ َك ؟" ؟ ال ّتعجّ ب.

 ما المقصود بـ " الفحولة ال ِّشعرٌة " ؟
تعنً الفحولة ال ِّ
شعرٌة قدر َة الشاعر الفنٌّة وتمٌ َُّزه.

أعطِ منه
( ٗ ) هل األمر فً العبارة الواردة فً
النص " لذلك ْ
ّ
وضح إجابتك .
حقٌقً أم ؼٌر
اآلنَ "
حقٌقً ؟ ِّ
ّ
ّ

 فً رأٌ َك  ،لِ َم عدّ ال ُّن ّقاد العباسٌون ح َِفظ أشعار العرب
ً
وسٌلة إلى الفحولة ال ِّ
شعرٌة ؟
ورواٌ َتها

األمر فً العبارة ؼٌر حقٌقًّ  ،فلٌس فٌه إلزام أو تكلٌؾ  ،بل
هو على سبٌل اإلرشاد والتوجٌه لل ّناس  ،أيّ أ ّنه أفاد ال ّنصح
واإلرشاد.

ألنّ حفظ أشعار العرب ورواٌتها ٌم ِّكن الشاعر من االستفادة
من التجارب الشعرٌة لآلخرٌن ؛ فٌتعلم جزالة اللفظ  ،وٌتعرّ ؾ
ِّ
فٌجودها وٌأتً بؽٌرها  ،وٌتعلّم حسن
المعانً التً سبقوه إلٌها

الوحدة الجاىية  :اليّقد األدبيّ يف العصس العباسيّ

التصوٌر والتشبٌه  ،وهذه األمور من مقاٌٌس الفحولة الشعرٌة.
 ّل بدّ للشاعر حتى ٌصل إلى الفحولة ال ِّشعرٌة من بعض
الوسائل ما هً؟
 -1ح ُ
ِفظ أشعار العرب ورواٌتها.
 -2امتبلك ثروة لؽوٌّة واسعة تم ِّكنه من َطرْ ق المعانً
المختلفة.
َ
 -3اإللمام ب َمناقب و َمثالبها لٌض ِّمنها فً شِ عره ب َم ْد ٍح أو ذ ّم.

العباسً مـ ّما كان علٌه فً
األدبً فً العصر
علّل  :تم ٌَّز ال َّنقد
ّ
ّ
العصور السابقة.
ُّ -1
تأثره بما َش ِهده العصر من نهضة واسعة شملت جوانب
الحٌاة جمٌعها.
ُّ -2
تأثره بحركة ال ّتجدٌد( )1فً ال ِّ
شعر العربً  ،وما أثار ْته من
حوارات نقدٌّة حول القدٌم والمُحْ دَ ث من ال ِّ
شعر آنذاك.
 -3توسُّع آفاقه مع ّ
اطبلع كثٌر من ال ُّن ّقاد على الثقافات  :الهندٌة
 ،والفارسٌة  ،والٌونانٌة.

 ما هً المعاٌٌر التً ٌُح َكم بها للشاعر بفحولته لدى ال ُّن ّقادالعباسٌٌن ؟

 -1حركة ال َّتجدٌد :محاوالت بعض الشعراء ال َّتجدٌد فً شكل القصٌدة العربٌة أو
مضمونها أو أسلوبها ،وقد درستَ شٌ ًبا من ذلك فً الصؾّ الحادي عشر.

َٔ -ج ْودة ال ِّ
بالجودة على
شعر ٌُ َق َّدم الشاعر الذي ٌ ّتصِ ؾُ شعره َ
الشاعر الذي ٌكون دو َنه فً ذلك  ،ضمن مقاٌٌس وضعها ال ُّن ّقاد
لجودة الشعر  ،منها َ :جزالة اللفظ  ،والسَّ بْق إلى المعانً ،
َ
وحُسْ ن التصوٌر والتشبٌه.

العباسً نقدًا
أصبح النقد فً العصر
وضح العبارة اآلتٌة :
ّ
َ
 ًِّ
منهج ٌّا.
أصبح له قواعده وأصوله العلمٌّة التً ٌُقاس بها  ،وأُلِّفت كتب
نقدٌة وتنوعت آراء النقاد فٌها.

ٕ -تعدُّد األؼراض ٌُ َفضَّل الشاعر المتع ّدد األؼراض ال ِّشعرٌة
على الشاعر المحدود األؼراض  ،ومن ذلك أنّ ال ُّن ّقاد َّ
قدموا
لتفوقه علٌه فً األؼراض.
ُك َثٌِّر َع َّزة على َجمٌل بُثٌنة ُّ
ٌقدم الشاعر ذو القصابد ِّ
َٖ -و ْفرة القصائد ِّ
الطوال َّ
الطوال ،
ومن ذلك أنّ األصمعًّ حٌن ُس ِب َل عن الشاعر الجاهلًّ الحاد َِرة
س قصابدَ ْ
مث َل قصٌدته لكان َفحْ ًبل ".
كان قا َل َخمْ َ
أجاب ":لو َ
 قال ابن ّسبلم ال ُج َمحًّ عن الشاعر األعشى  " :وقا َل أصحابُ
األعشى  :هو أكث ُرهُم ( أي الشعراء ) َم ْدحً ا وهجا َء وفخرً ا
ووصْ ًفا  ،ك ُّل ذلك عندَ ه ".
َ

سبها إلى
س ِّم الكتب النقدٌة فً العصر
العباسً  ،وان ُ
ّ
 َمإلِّفٌها.
َٔ ( -ط َبقات فحول الشعراء ) البن ّ
سبلم ال ُج َمحًّ .
ٕ ( -البٌان وال ّتبٌٌن ) للجاحظ.
ٖ ( -ال ِّ
شعر والشعراء ) البن قتٌبة.
شعر ) البن َط َ
ٗ( -عِ ٌار ال ِّ
باطبا.

أقر به ابن ّ
حً لألعشى ؟
سالم ال ُج َم ّ
 -ما معٌار الفحولة الذي َّ

َ٘ ( -ن ْقد ال ِّ
شعر ) لقُدامة بن جعفر.

معٌار  :تع ُّدد األؼراض.

 ( -ٙال ُم َ
حتري ) لآلمِديّ .
وازنة بٌن أبً ت ّمام وال ُب
ّ
( -1ال ُع ْمدة فً صناعة ال ِّ
شعر و َن ْقده ) البن َرشٌق ال َقٌْروانًّ .
 ( -1دّلئل اإلعجاز) لعبد القاهر الجُرجانًّ .

(
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الح ْول ٌّات .هً القصابد التً كان الشعراء
عرؾ القصائد َ
 ًِّ
كامبل فً نظمها  ،وٌقلِّبُون فٌها رأ ٌَهم
العرب ٌُمضون عامًا

اليظْه
ثاىيّا  :ىظسية َّ
رجانً؟
 أٌن وردت فكرة ال َّن ْظم لعبد القاهر ال ُجّ

ونظرهم قبل أن ٌُخرجوها إلى الناس.
َ

فً كتابه " دالبل اإلعجاز ".

حوافز اإلبداع األدبي

رجانً أنّ ال َّن ْظم
 ٌرى عبد القاهر ال ُجّ
وج ْعل ُ بعضِ ها بسب ٍ
عض
" َتعلٌقُ ال َكل ِِم
ب من َب ٍ
ببع ٍ
ضَ ،
بعضها ْ
َ
وضح ذلك من خالل ما درستَ .
" ِّ

تحد َ
َّ
ث ال ُّن ّقاد العباسٌون عن العوامل التً ُتعٌن األدباء على نظم
ال ِّ
شعر وتألٌؾ ال ُخ َطب للوصول إلى ال ِّنتاج األدبًّ الجٌّد،ومنها :

اللّفظة المفردة ال قٌمة لها فً ذاتها وال فً داللتها  ،وإ ّنما تكون
قٌمتها حٌن ُت َّ
وظؾ فً سٌاق مناسب ٌتبلءم فٌه معناها مع

ٔ -البواعث ال َّن ْفس ٌّة  :ومن ذلك ما قاله أبو تمّام موصًٌا البُح ُتريّ
بما ٌُعٌنه على نظم ال ِّشعر الجٌد.

معانً بقٌة الكلمات فً ذلك السٌاق  ،مع ضرورة مراعاة

ٕ -السعً إلى تحصٌل المعارؾ المتنوعة  ،مثل :

قواعد اللؽة وأعرافها  ،وهو ما ٌسمى ال ّنظم.

معرفة أنساب الناس  ،وال َبراعة فً علم النحو.

األدبً.
ٖ -اإلكثار من ممارسة التؤلٌؾ
ّ

أٌضا أنّ اّلستعارة والكِناٌة والتمثٌل وسائر
علّل ٌ :رى ً
مقتضٌات ال َّنظم .
ضروب المجاز من
َ
ُ

األدبً فً كل ّ مـ ّما ٌؤتً:
 م ٌِّز نوع الحافز إلى اإلبداعّ

صور أن ٌدخل شًء منها فً الكبلم دون أن ٌكون
أل ّنه ال ٌُ َت َّ
ً
مرتبطا بالسٌاق الذي ورد فٌه.

َ
ساعة َنشاطِ َك
أ  -قول ِب ْش ِر بن المُع َتمِر ُ " :خ ْذ من َن ْفسِ َك

فإذا قلنا فً لفظ " اشت َعل َ " من قوله تعالى :
س َ
( َوا ْ
ش ٌْ ًبا ).
الر ْأ ُ
ش َت َعل َ َّ
 :إ ّنها فً أعلى المرتبة من الفصاحة  ،لم ُنو ِجب تلك الفصاحة لها
ً
موصوال بها الرأس  ،معرَّ ًفا باأللؾ ّ
والبلم  ،ومقروناً
وحدها  ،ولكنْ
ً
إلٌهما ال َّشٌْب ٌم ْن َّكرً ا منصوبًا  ،فلٌست الفصاحة إذا صفة للفظ "
اشتع َل " خارج هذه اآلٌة  ،وإ ّنما داخل السٌاق مع ؼٌرها من
َ
الكلمات  ،وبما تتطلّبه قواعد علم النحو.

و َفراغ بالِ َك وإجابتِها إ ٌّا َك " .باعث نفسً.
ِتمرٌن
ب  -قٌل ألحد ال ُخطباء  " :إ ّن َك ل ُت ْكثِ ُر  ،فقال ْ :أكثِ ُر ل
ِ
اللِّسان " .اإلكثار من ممارسة التألٌؾ األدبً.

زابعّا  :اللَّفظ واملعيى

 عال َم تقوم العالقة بٌن ضروب المجاز وفكرة النظم مثلماٌرى الجرجانً؟

النص َتك ُمن فً
 رأى الجاحظ أنّ القٌمة الجمالٌة والفن ٌّة فًّ
ألفاظه أكثر من معانٌه.

أنّ األلفاظ التً تش ّكل المجاز ٌجب أن تكون متوافقة معنوٌا فٌكون
كل منها مناسبا للسٌاق الذي ورد فٌه وٌكون انتظامها متوافقا مع
قواعد اللؽة وأعرافها.

ٌ
ومشتركة بٌن األدباء  ،أمّا األلفاظ فتختلؾ
معروفة
المعانً
ألنّ
َ
َ
فً مستواها وقٌمتها من أدٌب إلى َ
بح َسب أسلوب األدٌب
آخر َ

والصيِعة
َّ
الطبِع
ثالجّا َّ :

وقدرته وثقافته اللّؽوٌة.

تناول ال ُّن ّقاد العباسٌون قضٌة َّ
الطبْع والصَّ ْنعة عند نظرتهم إلى
ُكم بالقٌمة علٌهما  ،فوجدوا
الشاعر والكاتب ب ُْؽٌّة إصدار ح ٍ
األدباء قسمٌن :

َطروحة فً ّ
ٌ
ٌقول الجاحظ  " :المَعانً م
الطرٌق ٌَعْ ِرفها العَجَ مًُِّ والعربًّ والبدويّ
وال َقرَ ويّ والمَدنًّ  ،وإ ّنما ال ّ
الو ْزن و َت َخٌ ُِّر اللَّفظ وسهول ِة المَخرَ ج
شأن فً إقامة َ
و َكثر ِة الماء  ،وفً صحّة َّ
الطبْع وجَ ْودة ال َّسبْك ".

ٔ -أدباء َّ
السلٌقة ) :هم من ٌَملِكون الموهبة وال
الط ْبع ( َّ
ٌبالؽون فً مراجعات نصوصهم  ،إذ ٌبنون النصوص بٌُسْ ر ،
وال ٌعتمدون المراجعات الدابمة وطول النظر فً ما ٌَنظِ مون أو
ٌؤلِّفون.

بالصٌاؼة اللفظ ٌّة لدى الجاحظ أ ّنه أهمل
 ّل ٌعنً اّلهتمامّ
وضح ذلك.
المعنى تما ًماّ .
أ َّكدَ ضرورة أن ٌكون المعنى شرٌ ًفا كرٌمًا َت ْق َبلُه ال ُّنفوس

الص ْنعة :هم من ٌَملِكون الموهبة وٌراجعون ما َن َظموا
ٕ -أدباء َّ
وألَّفوا من أجل االرتقاء ِبنتاجهم األدبً  ،وربّما ٌستؽرقون فً
ً
طوٌبل ،ومن ثمٌ ،تمٌّز بالتأ ّنً المبنًّ على النظر
التألٌؾ زم ًنا
العقلًّ .

اجتمع فً األدب َش َرؾُ المعنى وببلؼة
وتنجذبُ إلٌه  ،فإذا
َ
وأكثر ً
قبوال لدى المتلقً.
اللَّفظ كان أجْ َودَ
َ

(
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ٌن فً ال ِّ
شعر ،
 تحدَّ ث ابن قتٌبة عن اللفظ والمعنى ُم َجتمع ِ
ووضع لهما أربعة أقسام .
َ
ضرْ بٌ َحس َُن َل ْف ُ
ظه وجادَ معناه.
َٔ -

خامشّا  :الشَّسقات الشِّعسية
السرقات ال ِّ
 َكثٌرا.
شعرٌة ال ُّن ّقاد ً
ش َؽلت قضٌة ّ

ضرْ بٌ َحس َُن َل ْف ُ
وحبل  ،فإذا ف َّت ْش َته لم تجد هناك فابد ًة فً
ظه َ
َٕ -

إذ إ ّنها َت َمسُّ َفنٌّة الشاعر ومدى أصالته وابتكاره فً التعبٌر ؛
فتوسّع ال ُّن ّقاد العباسٌون فٌها.

ُ
ألفاظه.
صرت
ضرْ بٌ جادَ معناه و َق َ
َٖ -
وتأخر ُ
َّ
ضرْ بٌ َّ
لفظه.
تأخر معناه
َٗ -

ووقؾ ال ُّن ّقاد على مسألة ْ
أخذ شاعر من ؼٌره  ،و َعدّوا بعض أشكاله
ضها محمو ًدا  ،مراعٌن فً ذلك فكرة أنّ الشاعر قد ٌتأثر
مذمومًا وبع َ
شاعر مُعاصِ ر له.
سابق علٌه أو
بشاعر
ٍ
ٍ
ٍ

المعنى.

وٌرى ابن َط َ
العبلقة
لوي بٌن اللفظ والمعنى على نحو َ
الع ّ
باطبا َ

السرقات ال ِّ
شعرٌة دقّ ّّ ة الحكم
 ؼاٌة ال ُّن ّقاد فً هذه قضٌة ّعلى
الشاعر.
إنْ كان ُ
ً
محمودا َع ّدوه مج ِّد ًدا مُب ِدعً ا  ،وإنْ كان أخذه
أخذ الشاعر
مذمومًا ُحكِم على شِ عره بالرداءة.

بٌن الرُّ وح والجسد.
روانً على نهج ابن َط َ
فع ّد اللفظ
وسار ابن َرشٌق ال َق ٌْ
باطبا َ ،
ّ
ً
واحدا  ،وال ٌمكن الفصل بٌنهما بحال ،
والمعنى شٌ ًبا

ٌقول " :

ضعْ فه ،
اللَّ ْف ُظ ِجسم وروحُه المعنى  ،وارتباطه كارتباط الرُّ وح بالجَ َسد ؛ ٌَضْ عُؾ ب َ

صوز األخِر احملنود :

وٌَقوى بقوَّ تِه " ،

فالمعنى الجمٌل الرصٌن ٌحتاج إلى إبرازه فً عبارة جمٌلة ِّ
مؤثرة.

َٔ -ك ْ
ؾ المعنى  :والمقصود إٌضاح المعنى وإبرا ُزه فً
ش ُ
عبارة أفضل  ،ومن ذلك قول األَحْ َوص األنصاريّ :

 هل ٌختلؾ رأي ابن قتٌبة عن رأي كل ّ من  :ابن َط َباطبا ،
وابن َرشٌق  ،فً النظرة إلى قضٌة اللفظ والمعنى ؟
وضح إجابتك.
ِّ

َوبانَ ِم ّنً َشبابً َبعْ دَ لَ َّذتِه
َّ
فتأثر به دِعْ ِبل ال ُخزاعًّ وقال :
أُحِبُّ ال َّش ٌْبَ لمّا قٌِلَ :ضٌَفاً

نعم ٌ ،ختلؾ ؛ ألنّ ابن َط َ
باطبا وابن َرشٌق نظرا إلى اللفظ
والمعنى على أ ّنهما وحدة متماسكة على نحو العبلقة بٌن الجسد
والروح ال ٌمكن الفصل بٌنهما بحال،

ِّ
متؽز ًال :
ومثال ذلك قول ُكثٌِّر َع َّزة
بٌل
أرٌ ُد ِأل ْنسى ِذ ْكرَ ها ف َكأ َّنما
َتم ََّث ُل لً لٌْلى ب ُك ِّل َس ِ
َّ
فتأثر به أبو ُنواس وقال مادحً ا :
ُ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َملِ ٌ
فكأنه لم ٌَخ ُل ِمن ُه مَكانُ
ب مِثاله
ك تصَوَّ رَ فً القلو ِ

ُقصد به َن ْظم الكبلم الـ َمنثور ،
الع ْق ُد  :وٌ َ
َٖ -
ومن صُوره ما قٌل فً رثاء اإلسكندر :
ً
واعظا بَلٌ ًؽا  ،وما َوعَ َظ بكبل ِم ِه م َْو ً
عظة َق ُّط أب َلػَ مِنْ َوعْ ظِ ه بسُكو ِت ِه ".
" كان
َّ
فتأثر أبو ال َعتاهٌة وقال راثًٌا :
َ
ُ
ْ
ٌ
ْ
نتَ
ك حَ ٌّا
وكانت فً حَ ٌاتِكَ لً عِ ظات فأ الٌَو َم ْأوعَظ ِمن َ

 ٌرى الجاحظ أن ال ِّشعر إذا ُتر ِج َم إلى لؽة أخرى َب َطل َ  ،ما
السبب الذي دَ َف َعه إلى هذا الحكم فً ظل ما درستَ ؟
السبب أنّ الجاحظ رأى أنّ القٌمة الجمالٌة والفنٌّة فً ال ّنص
أكثر من معانٌه  ،وترجمة ال ّنص إلى لؽة
َتكمُن فً ألفاظه
َ
أخرى تعنً الحفاظ على المعنى فقط  ،والمعانً فً نظر
الجاحظ ال فرق فٌها بٌن العربً وؼٌره  ،أما اللّؽة وما ٌتبعها
من  :إقامة الوزن  ،وتخٌر اللفظ  ،وؼٌرهما من األمور التً
اه ّتم بها الجاحظ فستتؽٌر ببل شك.

صوز األخِر املرموو :
خترع معنى َح َس ًنا
ٔ -اإلِؼارة  :وهً أن ٌَنظِ م الشاعر بٌ ًتا و ٌَ
َ
دون قابله
فٌتناوله شاع ٌر أعظ ُم منه ذ ِْكرً ا وأبْع ُد صِ ٌ ًتا فٌُروى له َ
 ،ومن ذلك قول جَ مٌل ُب َثٌْنة مفتخِرً ا :
ْ
اس َو َّقفوا
َترى ال ّناسَ ما سِ رْ نا ٌّسٌرونَ َخ ْل َفنا وإنْ َنحنُ ْأومَأنا إلى ال ّن ِ
فس ِمعَه ال َفرَ ْزدَق و َؼ َلبَ على البٌت َ
وأخ َذه لن ْفسه.

َ
اآلخر فً
 هل تجد لكل ٍّ من  :اللفظ  ،والمعنى َ ،م ِز ٌّ ًة علىوضح رأٌ َك .
األدب ؟ ِّ
ال مزٌة ألحدهما على اآلخر  ،فبل ٌمكن فصل القٌمة الفنٌة بٌن
اللفظ والمعنى  ،وك ّل منهما انعكاس لآلخر.

(

َك ُحبًّ للضٌُّوؾِ ال ّنازلٌنا

ٕ -ال َّن ْقل ُ  :وٌعنً ْ
أخ َذ المعنى و َن ْقلَه إلى ؼرض شعريّ جدٌد ،

أمّا ابن قتٌبة فقسم الشعر فً ما ٌتعلق بقضٌة اللفظ والمعنى
أربعة أقسام  ،وٌظهر منها أ ّنه ال ٌعدهما وحدة متماسكة  ،فمن
أقسام الشعر لدٌه ضرب حسن لفظه وحبل فإذا فتشته لم تجد
هناك فابدة فً المعنى.

) (األستاذ بدز األسري) (( )579/0009555البدز)

نازالً رَ حَ بل
َكأ َ َّنما كانَ َ
ضٌْفا ً ِ

ٕ -الـ َم ْسخ  :وهو إحالة المعنى إلى ما دو َنهُ،
ومن ذلك قول ال َّشمّاخ ٌُخاطب نا َق َته وٌَمدح َعرَ ابة ْ
األوسًّ :
تٌن
إذا َبلّ ْؽتِنً وحَ مَل ِ
ت رَ حْ لً َعرَ ا َب َة  ،فا ْشرَ قًِ ِبد َِم َ
الو ِ
ٌرٌد أنّ هذا الممدوح ٌَكفٌه بعطا ِب ِه ولن ٌَحتاج إلى الرحلة إلى ؼٌره  ،ومن َث ّم ،
سٌَذبَح الناقة.
فقد أخذ هذا المعنى أبو َدهْ بَل ال ُجمَحًّ ٌَمدح المُؽٌرة بن عبد ّللا  ،وقال مخاطبًا
ناقته ٌ :ا ُ
ت الـمُؽٌر ْة
ناق سِ ٌري وا ْشرَ قً
ِبدَم إذا ِج ْب ِ
ُ
ك لً ِم ْن ُه ٌَسٌر ْة
ِل
ت
و
خرى
أ
ُنً
سَ ٌُثٌب
سِ واكِ
َ
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ُخترعة التً َتفرَّ َد بها
وقد نصح ال ًّن ّقاد العباسٌون بعدم أخذ المعانً الـم
َ
شاع ٌر ما  ،وال ٌمكن ال َّنسْ ُج على ِم ْنوالها.

ً
حدودا ال ٌتخطاها الشاعر
ومن َثم  ،وضع أصحاب هذا المبدأ للكذب
 ،فأخذوا ً
مادحا :
مثبل على المتن ّبً قوله
ً
لَ ْوّل ُم َ
َكفى ِب ِج ْسمً ُن ً
خاط َبتً إ ٌّاك لَ ْم َت َرنً
حوّل أ ّننً َر ُجل ٌ
إذ تجاوز المتنبًّ حدود الخٌال المعقول  ،ورأوا فً مِثل هذا البٌت
ً
إقراطا خارجً ا على الحقٌقة.
لذا دعا ال ُّن ّقاد فً هذا السٌاق إلى استخدام أدوات ُتقرِّ ب المبالؽة إلى
ً
ألفاظا  ،مثل " لو  ،أو
ن ْفس المتلقً  ،فاستحسنوا أن ٌستخدم الشاعر
مادحا :
ٌَكاد  ،وما َجرى َمجراهُما "  ،ومن ذلك قول الشاعر
ً
(ٔ)
جاء ٌَ ْستلِ ُم
طٌم إذا ما
راحتِه ُر ْكنُ
َ
َ
عِرفانَ َ
ٌَكا ُد ٌُ ْمسِ ُكه ْ
الح ِ

ٌن ُّ
تأث َر
واردة " ال عنً ال َّتشابه بٌن نصًَّ
َ
فائدة " ال ُم َ
شاعر ِ
َ
باآلخر بالضرورة  ،فقد ٌَ َتوارد شاعران فً اللفظ أو
أحدهما
المعنى من ؼٌر أن ٌتأثر أحدهما باآلخر ،
إذ ُس ِب َل أبو عمرو بن العَبلء:
ْ
َ
َ
فقان فً المعنى  ،و ٌَتواردان فً اللفظ  ،ل ْم ٌَلقَ واح ٌد منهما
ٌن ٌ َّت ِ
" أرأٌتَ الشاعرَ ِ
رجال َتوا َف ْ
ت على ألسنتِها " .
ك عُقول
صاحبَه  ،ول ْم ٌَسمعْ شِ عرَ ه ؟ قال  :تل َ
ٍ

 -1رُكنُ الحَ طٌم  :بنا ٌء على شكل نصؾ دابرة من الجهة الشمالٌة من الكعبة
المشرَّ فة  ،وهو جزء من الكعبة .

ُواردة ".
وأطلق ال ُّن ّقاد العباسٌون على هذا ال َّتشابه مصطلح " الم َ

ك ٌدِه ،
فعبَّر الشاعر عن عِ َظم َك َرم الممدوح بمحاولة الجدار إمسا َ
وفً هذا مبالؽة قرَّ َبها استخدام اللفظ " ٌَكاد ".
ب ال ِّ
أصدَ قُه والمقصود هنا أنْ تكون الصورة معبِّر ًة
شعر ْ
أع َذ ُ
ْٕ -
تجربة شعورٌة حقٌقٌّة  ،و ٌَستخدم فٌها الشاع ُر الخٌا َل المقبول
عن ِ
القرٌب التناول من ؼٌر الخروج على حدود المنطق ،
َ
َ
ومثل ذلك قول لَ ٌْلى األ ْخ ٌَل ٌّة:
ٌ
َق ْو ٌم ِربا ُط َ
َوأسِ َّنة ُز ْرقٌ ٌُ َخلنَ ُنجوما
الخ ٌْ ِل َو ْس َط ُبٌوت ِه ْم
والرِّماح
إذ صوَّ رت لٌلى الخٌو َل المجتمِعة َوسْ ط البٌوت باللٌل،
َ
الزرقاء بنجوم اللٌل  ،وهً صورة مقبولة ال خروج فٌها على حدود
المنطق.

السرقة
 ما المقصود بكل ٍّ من  :اإلِؼارة  ،والـ َم ْسخ  ،فً ّال ِّ
شعرٌة ؟
اإلؼارة فً السرقة الشعرٌة :
خترع معنى َح َس ًنا فٌتناوله شاع ٌر
هً أن ٌَنظِ م الشاعر بٌ ًتا و ٌَ
َ
دون قابله.
أعظ ُم منه ذ ِْكرً ا وأَبْع ُد صِ ٌ ًتا فٌُروى له َ
 المسخ فً السرقة الشعرٌة  :هو إحالة المعنى إلى ما دو َنهُ. ما المصطلح الذي ٌُطلَق على األخذ المحمود فً كل ٍّ مـ ّماٌؤتً :
ِّ
متؽز ًّل :
أ  -قال أبو ُنواس
ِب
َت ْن َتقً ِم ْن ُه و َت ْن َتخ ُ
ُخلِّ ٌَتْ وال ُح ْسنَ َتؤ ُخ ُذهُ
مادحا :
صعب َبعدَ ه
ً
وقال عب ُد َّللا بن ُم َ
َكؤ ّن َك ُك ْنتَ ُم ْح َت ِك ًما َعلٌ ِهم َت َخ ٌَّ ُر فً األ ُب َّو ِة ما َتشا ُء ال َّن ْق ُل
ب  -قال حكٌ ٌم ّ :ل ٌُ ْجنى مِنَ ال َّ
ب
شوكِ ال ِع َن ُ
وقال صالح بن عبد القُدّ وس :
داو َت ُه َمنْ ٌَ ْز َر ِع ال َّ
صدْ ب ِه
ش ْو َك ّل ٌَ ْح ُ
فاح َذ ْر َع َ
ام َرأً ْ
إذا َو َت ْرتَ ْ
الع ْق ُد
عِ َنبا َ

والصدق  ،فً ال ِّ
شعر؟
 ما المقصود بكل ٍّ من  :الكذب ،ّ
 الكذب فً الشعر :عد َم مطابقة الصورة األدبٌّة لِما ٌناسبها فًالواقع  ،وعد َم التقٌُّد بمعاٌٌر العقل والمنطق  ،مع البقاء ضمن
دابرة الخٌال المقبول الذي ٌرمً إلى إحداث الوقع الحسن
والتأثٌر فً نفس المتلقً.
تجربة
 الصدق فً الشعر :أنْ تكون الصورة معبِّر ًة عن ِشعورٌة حقٌقٌّة  ،و ٌَستخدم فٌها الشاعر الخٌال المقبول القرٌب
التناول من ؼٌر الخروج على حدود المنطق.
الصدق والكذب الذي ٌ ّتفق مع
 ما المبدأالنقدي فً موضوع ّ
ّ
مضمون كل ّ من البٌتٌن اآلتٌٌن :

سادسّا  :الصّدق والكَرِب يف الشِّعس

أ  -قال َحسّانُ بن ثابت :
ت أَنتَ قا ِئلُ ُه َبٌتٌ ٌُقال ُ إذا أ ْن َ
سنَ َبٌ ٍ
صدَ قا
شدْ َت ُه َ :
وإِنَّ أَ ْح َ
أَعْ َذب ال ِّ
شعر أَصْ دَ قُه.
ب  -قال البُحْ ُتريُّ :
َكلَّ ْف ُتمونا ُحدودَ َم ْنطِ قِ ُك ْم وال ِّ
ش ْع ُر ٌَ ْكفً َعن صِ دْ قِ ِه َك ِذ ُبهْ
عْ َذبُ ال ِّ
شعر أَ ْك َذبُه.
ّ
المعتز :قا َلتْ :
 قال ابنُ
َ
قلتُ
تَ
َك ِب ْرتَ
وشِ
قائع الدَّ هْ ر
و
ر
با
ؼ
هذا
:
ها
ل
،
ب
َ
ُ
ْ
ِ

الصدق  ،والكذب،
تباٌنت آراء ال ُّن ّقاد العباسٌٌن فً مفهو َمًّ :
فً ال ِّ
مبدأٌن:
شعر ،وسارت آراإُ هم على
ِ
ب ال ِّ
شعر ْأك َذ ُبه
أع َذ ُ
ْٔ -
أجاز أصحاب هذا المبدأ عد َم مطابقة الصورة األدبٌّة لِما ٌناسبها فً
الواقع  ،وعد َم التقٌُّد بمعاٌٌر العقل والمنطق ،
مادحا ال َّ
ش ٌْب :
ري
ً
ومن ذلك قول ال ُبح ُت ّ
ً
صق ِلَ
َ
الوؼى مِن
صار ٍم ل ْم ٌُ ْ
أحسَنُ حالة ٌَو َم َ
صقول ْ
والصار ُم الـ َم ْ
ّ
ِ
الواقع وحدود المنطق  ،حٌن مدح ال َّشٌْب -
إذ خالؾ البُح ُتريّ هنا
َ
ٌ
عبلمة على التقدُّم فً السّنّ  -فش ّب َهه من ناحٌة اللون
وهو عُر ًفا
ً
بال َّسٌْؾ الذي ٌُص َقل فٌكون أبٌض اللون قاط ًعا فاعِ بل فً ساحة
المعركة.
وهذه الصورة مع مخالفتها للواقع وخروجها على المنطق تبقى ضمن
الو ْقع
دابرة الخٌال المقبول ،الذي ٌرمً به الشاعر إلى إحداث َ
الح َسن والتأثٌر فً َن ْفس الـمُتل ّقً  ،وهو ما َن ْل َمسه حٌن نقرأ البٌت.
َ
والشاعر وإنْ مدح ال َّشٌْب فإ ّنه فً الوقت نفسه لم ٌَمنع المتل ّقً من
التفكٌر فً المظاهر السلبٌّة له.

(

) (األستاذ بدز األسري) (( )579/0009555البدز)

وضح الصورة الفن ٌّة فً البٌت .صوّ ر الشاعر الشٌب فً
أ ِّ -
رأسه بؽبار الحروب الذي ٌعلو الرأس.
ب  -إنْ كنتَ ناقدً ا  ،فهل ترى البٌت هنا من باب الكذب أم
وضح إجابتك .من باب الكذب ؛ ألنّ الشاعر خرج
الصدق ؟
ِّ
ّ
على معاٌٌر العقل والمنطق فً الصورة فلم تكن مطابقة للواقع
 ،فالشٌب فً العرؾ عبلمة على التق ّدم فً السن.
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الكالسٌكً وسِ ما ُته الفن ٌّة؟
 أٌن ت ّتضح أه ُّم معالم هذا المذهبّ

الوحدة الجالجة:املراهب األدبيّة يف العصس احلديح

فً ال ِمٌّة الباروديّ التً ٌُحاكً فٌها القصٌدة الجاهلٌّة.
ومـنّا جاء فيها :

العربً.
األدبً فً األدب
وضح المقصود بالمذهب
ّ
ّ
 ًَّ
جملة من الخصابص الفنٌّة التً َتصبُػ ِنتاجً ا أدب ًٌّا ما بصِ بْؽة
ؼالبة ُتمٌِّز ذلك ال ّنتاج من ؼٌره فً فترة معٌَّنة من ّ
الزمان.
فسر ذلك.
 المذهباألدبً ّل ٌَقتصِ ر على فر ٍد واحد ّ .
ّ
ً
جمعت بٌنهم خصابصُ عامّة
ِعٌن
ٌشمل
َ
عددا كبٌرً ا من المبد َ
متشابهة  ،مع التنبُّه إلى وجود مٌِزات خاصّة ٌَ َّتسم بها أدبُ
أدٌ ٍ
ب ما من ؼٌره من أتباع ال َمذهب نفسِ هِ.
وضح ذلك.
 المذهباألدبً ّل ٌؤتً فجؤ ًة وّل ٌزول فجؤ ًة ّ .
ّ
ٌتكوّ ن تدرٌج ًٌّا حٌث َتتعاٌش آثا ُر مذهب سابق مع مذهب الحق
ً
ً
روٌدا حتى تتبلشى أمام المذهب
روٌدا
 ،ثم تزول اآلثار القدٌمة
ّ
البلحق.

ِـل
از ِل
جــ ْع َب ٌَانا ً لِ َ
َوإِنْ ه َ
س ائ ِ
ًِ لَ ْم َت ْر ِ
ٔ -أَّل َح ًِّ مِنْ أَ ْس َماء َر ْسـ َم ا ْل َم َن ِ
َ
ِس  ،والـتقتْ
وم ا ْل َح َواف ِِل
َعلَ ٌْ َها أهَاضِ ُ
الروام ُ
َٕ -خال ٌء َت َع َّف ْتها َّ
ـٌب ا ْل ُؽ ٌُ ِ
س
س ٍم
ّار َبع َد َت َر ُّ
َٖ -ف َأل ًٌا َع َر ْفتُ الــــــــد َ
أرانً ِبها ما كانَ باأل ْم ِ
شاؼِلً
ْ
ِّ
ْ
َ
َ
تْ
َتْ
ِ
ِ
ان ا ْل َع َقائ ِِل
س
ح
ل
ل
ى
و
ؤ
م
هًْ
و
ن
ؼ
طالما
و
ظ
لل
ى
ع
ر
م
هًْ
و
َ َ َ ً
باءِ َ
َٗ -ؼد َ َ َ ْ ً
َ ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
سائ ِِل
َ٘ -فلِ ْل َع ٌْ ِن ِم ْن َها َب ْع َد تز ٌَا ِل أهْ لِـــــ َها
الر َ
الل ،ك َو ْحـــًِ َّ
ــار ُ
ؾ أط ٍ
َم َع ِ
ّ
َ -ٙفؤ َ ْس َبلَ ِ
وابل
ؾ
ان فٌِ َها بِوا ِكــــــ ٍ
مِنَ ال َّد ْم ِع ٌَ ْجري َبع َد َ
س ًح بِ ِ
ت ا ْل َع ٌْ َن ِ
َ
َ
صبـــا َبتً وأ ْؼ َرتْ بِق ْل ِبً ّلَعِجــا ِ
ت ا ْل َبالبِ ِل
َاجتْ َعلَ ًَّ َ
 - 1دٌِا ُر الَّتًِ ه َ

ففً بناء القصٌدة نلحظ أنّ الشاعر اختار مق َّد ً
مة َطلَل ٌّة ٌُخاطِ ب فٌها
َرفٌقه فً السَّفر  ،وٌطلب إلٌه إلقاء ال ّتحٌة على دٌار محبوبته الّتً
ً
أطبلال َتدو ُر فٌها
َخلَت منها ومن قومها وتؽٌّرت حالُها فأصبحت
ِّ
الظباء  ،ثم ٌَصِ ؾُ أ َثر هذه األطبلل فً نفسه ّ
ت التً أعاد ْتها
والذكرٌا ِ
وتسب ْ
ّبت فً َبعْ ث أشواقه وبكابه ،شأ ُنه فً صنٌعه هذا شأنُ الشعراء
َ
امرئ ال َقٌْس  ،وط َرفة بن العبد  ،وؼٌرهما.
الجاهلٌٌن ،مثلِ :

 ما هً أشهر المذاهب األدب ٌّة ؟الكبلسٌكًّ  ،والرومانسًّ  ،والواقعًّ  ،والرّ مزيّ .
ً
بداٌة فً الؽرب  ،ث ّم انتقل تأثٌرها بفعل
وقد ظهرت المذاهب األدبٌّة
اال ّتصال الثقافًّ وحركة ال ّترجمة مع بداٌة عصر ال ّنهضة العربٌّة
إلى أدبنا العربًّ الحدٌث.

وبعد المقدَّمة ٌواصل ال ّ
شاعر ال َّنظم على َن ْهج القدماء باالنتقال من
ْ
موضوع إلى آخر ً
بعٌدا عن الوحدة الموضوعٌّة  ،إذ ٌشٌر إلى َعذل
َمن ٌَلومُه على حبَّه وما آلت إلٌه حاله  ،فٌقول:
وب إِلَ ًَّ َوسائِلً
َوإِ ْذ أَ َنا َم ْجل ُ ٌ
هاجتْ َعلَ ًَّ َعواذِلً
َؼٌا َب ُت ُه َ

أوّلًا  :املرهب الكالسيكيّ ( مدرسة اإلِحٌاء وال ّنهضة )

ًِ طِ ْفلَة ٌّ
َٔ -ت َعلَّ ْق ُت َها فًِ ا ْلحــــــَ ًِّ إِ ْذ ه َ
ب َوا ْن َجلَتْ
ب فًِ ال َقل ِ
اس َت َق َّر ا ْل ُح ُّ
َٕ -فلَ َّما ْ

العربً.
الكالسٌكً فً األدب
وضح المقصود بالمذهب
ّ
ّ
َّ -

ث ّم ٌنتقل الشاعر إلى الموضوع الربٌس وهو الفخر بقومه الّذٌن
أدركوا من المجد والفضابل الحمٌدة ًّ
حظا وافرً ا ،
ومـمّا جاء فً ذلك :

الحركة ال ّ
شعرٌّة العربٌّة الّتً ظهرت فً أوابل العصر الحدٌث
شعراء ال َّن ْظم على َنهْج ال ّ
 ،والتزم فٌها عدد من ال ّ
شعراء فً
عصور ازدهار ال ّ
شعر العربًّ .

ٔ -مِنَ ا ْل َق ْو ِمَ ،با ٍد َم ْج ُد ُه ْم فًِ شِ َمالِ ِه ْم
َع َوة ٍّ
ٕ -إذا ما َد َع ْوتَ ال َم ْر َء ِم ْنهـ ْم لد ْ
ٌَٖ -كونُ َعشـــــــــــا َء ّ
الزا ِد آخ َِر آك ٍِل

وإنْ أن َعمْنا ال ّنظر فً القصٌدة لح ِْظنا أ ّنها َتلتزم القافٌة الواحدة على

 من هو رائد مدرسة اإلحٌاء وال ّنهضة ؟ال ّ
شاعر المِصريّ محمود سامً الباروديّ .

منهج القدماء أٌ ً
ضا.
لحظ أنّ الباروديّ الذي ّ
ٌمثل المذهب
وأ ّما األلفاظ والمعانً َف َن َ
الج ْزلة كما كان حال
الكبلسٌكًّ فً األدب العربًّ استخدم األلفاظ َ
القدماء  ،ومنها َ " :ت َع َّفتها  ،والرَّ وامس  ،و أَهاضٌب " ،
ت مستم ّد ًة من المعانً والموضوعات
معانً وموضوعا ٍ
واستخدم
َ
القدٌمة  ،مثل  :اندثار الدٌّار ب ِفعْ ل الرٌّاح وما َتحمِله من ؼبار
ّ
والظباء التً ترعى فً الدٌار بعد ُخلُ َّوها من أهلها ،
وتراب ،
والفخر بالقوم ومجدهم وفضابلهم.

 أ َت ِب َع ال ّالبارودي مجموعة من
ِصري محمود سامً
شاعر الم
ّ
ّ
ال ّ
شعراء من هم؟
 أحمد شوقً وحافظ إبراهٌم وعلً الجارم من مصر. عبد المحسن الكاظمًّ وجمٌل صدقً َّالزهاويّ ومعروؾ
الرُّ صافًّ ومحمد مهدي الجواهريّ من العراق.
 عبد المُنعم الرّ فاعًّ من األردن. خٌر الدٌن ِّالز ِر ْكلً من سور ٌّة.

صورة
والباروديّ كؽٌره من شعراء المذهب الكبلسٌكًّ ٌستعمل ال ّ

 ما رأٌك فً إطالق اسم " مدرسة اإلحٌاء وال ّنهضة " علىالعربً؟
الكالسٌكً فً األدب
المذهب
ّ
ّ
هً تسمٌة مناسبة ؛ أل ّنها ّ
تمثل ما ٌسعى إلٌه هذا المذهب وهو
إعادة الحٌاة إلى ال ّ
شعر وبعثه من جدٌد بعد أن أثقله الضعؾ
والصّنعة فً العصور المتأخرة  ،با ّتخاذ منهج ال ّ
شعر العربًّ
القدٌم األصٌل نقطة انطبلق نحو ال ّ
شعر المعاصر.
(

) (األستاذ بدز األسري) (( )579/0009555البدز)

خل ٌ فً ال َّ
َوّلَ َم ْج َد إّلَّ دا ِ
شمائ ِل
ؼٌر ُمســـــائ ِل
على َع َج ٍل لَ ّبا َك َ
ِالج ال َّط ْع ِن َّأول َ حا ِم ِل
َوٌو َم اخت ِ

المادي  ،كما فً
الحس ًّ
الشعر ٌّة المؤلوفة لدى القدماء ذات الطابع
ّ
ّ
فؤس َبلَ ِ
ؾ
نان فٌها بِوا ِك ٍ
قوله ْ :
ت ال َع ٌْ ِ

س ًّح بِواب ِل
َّمع ٌَ ْجري َبع َد َ
منَ الد ِ

فهو ٌشبَّه الدّمع بالمطر الؽزٌر المنهمر.
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 -علّل ٌظهر فً القصٌدة بداٌة محاكاة القدماء.

وضح الخصائص الفن ٌّة لمدرسة اإلِحٌاء وال ّنهضة فً األدب
 ّالعربً .
ّ

إذ ٌخاطب ال ّ
شاعر الرّ فٌق على عادة الشعراء الجاهلٌٌن ،
وٌقؾ على األطبلل  ،كما أ ّنه ٌلتزم وحدة القافٌة فً القصٌدة ،
وٌحرص على استخدام األلفاظ الجزلة الفصٌحة  ،مثل " :بانوا
 ،الرَّ سْ ِم َ ،حواشِ ٌها "  ،مع سبلمة ال ّتراكٌب واألسالٌب اللّؽوٌّة
 ،ونجد المعانً المألوفة والشابعة لدى القدماء  ،مثل الدعوة إلى
الحرص على ّ
العز والمنعة.
أ ّما صوره ال ّ
شعر ٌّة فجاءت حسٌّة ملموسة تحتكم إلى العقل
كقوله " :وال ّ
شمس فوق لجٌن الماء عقٌان" إذ شبّه أشعة الشمس
بالذهب  ،فابتعد بذلك عن الخٌال الجامح.

ُٔ -تحاكً القدماء فً بناء القصٌدة العربٌّة من حٌث تع ُّدد
الموضوعات ،فنجد فً القصٌدة مثبل  :المقدمة الطللٌّة والحدٌث
عن المحبوبة ثم الفخر بالقوم.
ٕ -تلتزم القافٌة الواحدة ،فأتباع المدرسة لم ٌخرجوا على وحدة
القافٌة فً أعمالهم ال ّ
شعرٌة.
ٖ -تحافظ على سبلمة األلفاظ  ،وجزالتها  ،وفخامتها ،
وٌحرص على فصاحة ال ّتراكٌب واألسالٌب اللّؽوٌّة؛ فبل نجد فً
قصابدهم ألفاظا عامٌّة مثبل أو تساهبل فً اللؽة وقواعدها.

ثاىيّا  :املرهب السّوماىشي

ٗ -ت بتعد عن الخٌال الجامح باستخدام الصورة الشعرٌّة الح ّسٌّة
والمادٌّة  ،فتوازن بذلك بٌن العقل والعاطفة ،فمن صورهم مثبل
تشبٌه الدمع بالمطر الؽزٌر  ،وهً صورة مادٌة حسٌة بعٌدة
عن الخٌال الجامح.

العربً
الرومانسً فً األدب
وضح المقصود بالمذهب
ّ
ّ
َّ
الحدٌث.
ُ
مذهب أدبًّ أطلِق على ال ّ
شعراء الّذٌن نادَ ْوا بضرورة ال ّتحرر
َ
من القواعد واألصول الّتً نادت بها الكبلسٌكٌّة  ،فأط َلقوا
العِنان للعاطفة والخٌال  ،وصبّوا اهتمامهم على الحدٌث عن
ّ
ووظفوا الطبٌعة لل ّتعبٌر عن
مشاعر اإلنسان ال َفرْ د وهمومه ،
تلك المشاعر و َن ْقلها إلى اآلخرٌن.

وإذا كان أتباع المذهب الكبلسٌكًّ قد َن َهجوا َنهْج القدماء فإ ّنهم
ضا شعر ٌّة جدٌدة لم تكن معروفة من َق ْبل ُ فً ال َّ
شعر
استحدَثوا أؼرا ً
العربً  ،بما ٌناسب عصرهم وما استج َّد فٌه من ظروؾ وأحداث ،
ّ
ً
َّ
َّ
َّ
ومن َث ّم  ،فظ َه َر مثبل الشعر الوطنًّ  ،والشعر االجتماعًّ  ،والشعر
المسرحًّ  ،ولكنْ مع المحافظة على الخصابص الفنٌّة السّابقة.

فسر
للرومانس ٌّةّ .
 ّل نستطٌع القول بؤنّ ثـ ّمة قواعدَ محدّ دة ّذلك.
ً
قٌودا َت ُح ّد من
إذ َت ُع ُّد الرّ ومانسٌّة القواعد الم َُس َّب ّقة فً األدب
إبداع األدٌب وقدرته على نقل تجربته ال ّ
شعورٌّة إلى اآلخرٌن.

 هل استطاعت مدرسة اإلحٌاء وال ّنهضة إضافة شًء جدٌدوضح إجابتكَ.
لألدب
العربً الحدٌث ؟ َّ
ّ

ومانسً عدّ ة مدارس وا ّتجاهات فً
الر
ّ
 ظهر فً المذهب ّحرر من القواعد  ،وتختلؾ فً
األدب
العربً ٌَج َمعها ال ّت ّ
ّ
اّلهتمامات والمضامٌن واألسالٌب من أشهر هذه الجماعات
الشعر ٌّة:

ً
جدٌدا لؤلدب العربًّ  ،فقد استحدَ ث أتباعها
نعم  ،أضافت شٌ ًبا
أؼراضً ا شعرٌّة جدٌدة لم تكن معروفة من َق ْب ُل فً ال ِّ
شعر
َّ
استجد فٌه من ظروؾ
العربًّ  ،بما ٌناسب عصرهم وما
وأحداث  ،ومن َث ّم موضوعات جدٌدة تعبِّر عن تلك الظروؾ
واألحداث  ،فظ َه َر ً
شعر الوطنًّ  ،وال ِّ
مثبل ال ِّ
شعر االجتماعًّ ،
وال ِّ
شعر المسرحًّ  ،ولكنْ مع المحافظة على الخصابص الفنٌّة
ّ
الّتً نهج علٌها الشعراء القدامى.

ٔ -جماعة الدٌّوان التً ش َّكلها كل ّ من :عبّاس محمود الع ّقاد،
وإبراهٌم عبد القادر المازنًّ  ،وعبد الرّحمن شكري.
هجر  ،ومنهم :جُبران خلٌل جُبران ،وإٌلٌّا أبو
ٕ -شعراء ال َم َ
ماضً  ،و َنسٌب َعرٌضة.
ٖ -جماعة أبولّو ،ومن شعرائها :أحمد زكً أبو شادي
،وإبراهٌم ناجً.

 اقرأ األبٌات اآلتٌة لل ّوصؾ مدٌنة
شاعر أحمد شوقً فً
ْ
ضا بذلك قصٌدة ال ّ
األندلسً
شاعر
ّ
عار ً
دمشق حٌن َ
زارها ُ ،م ِ
ْ
َ
دي فً رثاء مدن األندلس التً َمطلعها :
الر ْن ّ
أبً البقاء ُّ
لِ ُك َّل َشًْ ٍء إذا ما َت َّم ُن ْقصانُ

ومانسً عدّ ة جماعات أدب ٌّة  ،اذكرهم.
الر
ّ
ٌ -ض ّم المذهب ّ

ْش إ ْنسانُ
فبل ٌ َُؽرَّ ِبطٌ ِ
ب َ
العٌ ِ

أ -جماعة الدٌوان .ب  -شعراء المهجر .ج  -جماعة أبولو.

العربً
ِص منها أه َّم مالمح الكالسٌك ٌّة فً األدب
ّ
ث ّم استخل ْ
الحدٌث :

ومانسً بشًء من اإلٌضاح
الر
ّ
ولنتعرؾ على هذا المذهب ّ
ّ
نتناول قصٌدة " َفلسفة الحٌاة"

ت عَلى الرَّ سْ م أَحـ ٌ
جلَّقَ َو ِا ْن ُ
ش ْد رَ سْ ـــ َم َمنْ بانوا َم َش ْ
داث َوأَ ْزمانُ
ناج ِ
ِ
)1قُ ْم ِ
َ
ُّ
َ
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)4قا َل ال ِّرفـاق وَ قد َهبَّت خــــــمابِلها :األرْ ضُ دار لـــها (الفٌحاءُ) بُستانُ
ٌن المــــا ِء ِع ْقٌانُ
َ )5د َخل ُتـــــــها وَ حَ ـــــــواشِ ٌها ُزمُرُّ َدةٌ َوال َشمْسُ َفوقَ لُجَ ِ
ُ
ٌ)6ا فِ ْت ٌَ َة ال ّش ِام ُ
شــــكراً ال اِنقِضا َء لَ ُه لَو أَنَّ إِحْ ســـــــا َن ُكم ٌَجْ زٌ ِه شكرانُ
ك ؼَرْ سٌ َو َتجْ ـــــــــدٌ ٌد َو ُب ْنٌانُ
ك َواِبنوا ُركنَ َدولَتِها َفالمُل ُ
)7شِ ٌدوا لَها المُل َ
ك أَن َت َتبل َق ْوا فً َهـــــــوى وَ َط ٍن َت َفرَّ َقت فٌ ِه أَجنـــــــــــــاسٌ َوأَدٌانُ
)8المُل ُ

(

) (األستاذ بدز األسري) (( )579/0009555البدز)

لل ّ
ري إٌل ٌّا أبً ماضً ا ّلتً ٌقول فٌها :
هج ّ
شاعر ال َم َ
ٔ) أَ ٌّها ال ّ
شاكً ومـــــــــــــا بـِ َك دا ُء
ْ
ٕ) إِنَّ َ
س
األر ِ
ض َنف ٌ
ش َّر ال ُجنـــا ِة فً ْ
ٖ) و َترى ال َّ
الورو ِد  ،و َت ْعمى
ش ْو َك فً ُ

كٌؾ َت ْؽدو إِذا َؼد َْوتَ َعلٌـــال؟
َ
الرحٌال
الرحٌ ِل َّ ،
َت َتو ّقىَ ،ق ْبل َ َّ
أنْ َترى َف ْو َقها ال َّندى إِ ْكلــٌال

لحظ أنّ الشاعر افتتح قصٌدته مبتع ًدا عن
فبال َّنظر إلى بناء القصٌدة َن َ
المظهر التقلٌديّ فً مق ِّدمة القصٌدة الكبلسٌكٌّة  ،فلم ٌقؾ على َّ
الطللَ
 ،بل بدأ بموضوعه مباشرة وهو الدّعوة إلى ال ّتفاؤل واالستمتاع
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بالحٌاة  ،إذ ٌتساءل متعجَّ بًا مـمّن ٌشكو الحٌاة من ؼٌر علّة أو مرض
وال ٌنظر ّإال إلى مصاعب الحٌاة كمن ال ٌرى من الوردة إال ال ّ
ك.
شو َ

 امتزجت عناصر ّص َو ُرها بال ّتجربة ال ّ
شعور ٌّة الكل ٌّة
الطبٌعة و ُ
المبثوثة فً القصٌدة.

و ٌَمضً ال ّ
ُثب ًتا صحَّ تها بأدلّته
شاعر فً قصٌدته مؤ َّك ًدا فكرته  ،وم ِ
ّ
َّ
الوجدان والعاطفة  ،موظ ًفا عناصر الطبٌعة الجمٌلة
الّتً ُتخاطب ِ
ّ
ً
ّ
لتأكٌد أفكاره  ،فٌتخذ من طٌور فً سلوكها مثاّل ٌنبؽً أن ٌَحتذ ٌَه
اإلنسان  ،فٌقول عنها :

شاعر العِنان لخٌاله ال ّ
إطبلق ال ّ
شعريّ وعاطفته فحلَّق بالمتل ّقً فً
ّ
ُ
ّ
ّ
أجواء الطبٌعة التً اتخذها أداة تعٌنه على التعبٌر عن أفكاره
وأحاسٌسه ومشاعره.

ك الــ َجوَّ
َ )1ت َتؽَ ّنى وال َّ
ص ْق ُر قد َملَ َ
ضها ٌ ُْؤ َخذُ
ْ
َ )2ت َتؽَ ّنى و َق ْد َرأت َبعْ َ
عام
َ )3ت َتؽَ ّنى وعُمْ رُها َبعْ ـــضُ ٍ
)4و َت َعلّ ْم حُبَّ ّ
الطبٌع ِة م ْنــــــها

الرومانسً فً األدب
وضح الخصائص الفن ٌّة للمذهب
ّ
 َّالعربً.
ّ
ٌٔ -بتع ُد عن ال ّتقالٌد الموروثة فً بنٌة القصٌدة العربٌّة ؛ لذا
َّ
الط َللٌّة ودخلوا فً موضوعهم
َه َج َر الرّ ومانسٌّون المق ِّدمة
ال ّ
َ
الوحدة الموضوعٌّة  ،فالقصٌدة
شعريّ مبا َشر ًة ،
والتزموا َ
لدٌهم تتناول موضوعا واحدا.

ِـــدون السَّبٌبل
َعلٌَْها والصّاب
َ
ْ
َ
ض ٌَقضـــً قتٌبل
ح ًٌّا وال َبعْ َ
أ َف َتبْكً و َق ْد َتعـــٌشُ َطوٌبل؟
وا ْترُكِ القا َل ْلل َورى والقٌِبل

وٌستمر ال ّ
شاعر فً ال ّتعبٌر عن فكرته بال َّنهْج نفسه  ،داع ًٌا إلى
التفاإل وعدم اّلستسالم لهموم الحٌاة  ،فٌقول :

ٌٕ -رفضُ القواعد واألصول  ،فقد دعا أ ْتباع الرّ ومانسٌّة مثبل
إلى ال ّتحرّ ر من قٌود القافٌة ؛ أل ّنها َتحُ ّد من إبداع ال ّ
شاعر ،
فنج ُد لدٌهم َت ُّ
عد ًدا فً القافٌة فً القصٌدة الواحدة.

ُ )1كنْ َه َزارً ا فً ُع ّ
و َم َع ال َكب ِْل ال ٌُبـــالً ال ُكبوال
ش ِه ٌَ َتؽــــــَ ّنى
ّ
ض وبومًا فً اللٌَّ ِْل ٌَبْكً الطلوال
ار ُد الدُّو َد فً األرْ ِ
)2ال ُؼرابًا ٌُط ِ
ً
ْ
ض َرقراقا ف ٌَسْ قً مِن جـــا ِن َب ٌْ ِه الحُقوال
ُ )3كنْ ؼَ دٌرً ا ٌَسٌ ُر فً األرْ ِ
ُ )4كنْ َم َع ال َفجْ ِر َنسْ ـ ً
ً
مة ُتوسِ ُع ْ
ـار ًة َت ْقبٌبل
هار َش ّما وتــــــــــــ َ
األز َ
ت وال َّنه َْر والرُّ بى وال ُّســـهوال
)5و َم َع اللٌّل َك ْو َكبًا ٌ ُْؤنِسُ الؽــابا ِ

ٌُٖ -طل ُِق العِنان للعاطفة والخٌال  ،فقد َّ
ؾ الرّ ومانسٌون
وظ َ
ّ
بمعان عاطفٌّة مثل
الطبٌعة واندمجوا فٌها  ،وعبَّروا عن ذلك
ٍ
التمتع بالحٌاة وبجمال الطبٌعة  ،مثلما ٌستخدم الرومانسٌون
األلفاظ السهلة البعٌدة عن الؽرٌب  ،مثل "الرحٌل  ،تتؽ ّنى".

ثم ٌُنهً ال ّ
شاعر قصٌدته بالفكرة نفسها التً اب َتدأ بها  ،فٌقول :
أٌُّها ال ّ
ك دا ُء
شاكً وما ِب َ

ُكنْ َج ً
مٌبل َت َر الوُ جو َد َجمٌبل

ٌَٗ -ستم ُّد الص َُّور ال ِّ
شعرٌّة من الطبٌعة الّتً نظر إلٌها
الرومانسٌون على أ ّنها كابن حًّ ٌَ ِنبض بالحٌاة  ،ومن ذلك
تشبٌه أثر النسمة فً األزهار بالقبلة.

 فً ضوء ما درست عن ال ّومانسً  ،ب ٌَّن رأٌك فً
الر
ّ
شعر ّ
مفهوم ال َّ
شعر لدى إٌل ٌّا أبً ماضً فً قوله :
ً
ت ِم ّنً إنْ َحسِ ب َ
 )1لسْ َ
وو ْزنا
ْت ال َّشعْ َر
ألفاظا َ
ْ
كان ِمناّ
ْ
َ
رْ
رْ
ُك دَ بً
وانقضى ما َ
)2خالَ َفت دَ ب َ

والرومانس ٌّة من حٌث  :بناء القصٌدة
وازن بٌن الكالسٌك ٌّة
ّ
 ِشعر ٌّة  ،ولؽة ال ّ
والصورة ال ّ
شعر.
 ،والعاطفة ،
ّ

ً
شاعر إٌلٌا أبو ماضً ٌرفض أن ٌكون ال ّ
ال ّ
ألفاظا جزلة صعبة
شعر
ّ
الوزن فقط  ،فالشعر عنده مشاعر جٌّاشة وأحاسٌس
أو حرصا على
ِ
وعواطؾ فٌّاضة ٌعبّر عنها باستخدام األلفاظ والمعانً العاطفة
السهلة واألوزان  ،وهذا ٌ ّتفق تماما مع اإلسراؾ العاطفًّ واالهتمام
بالفرد اللذٌن ٌُعرؾ بهما ال ّ
شعر الرّومانسًّ .
 وهو بهذا ٌجعل قصٌدته َح ًلقة واحدة َم ْح َكمة اّل ّتصال ت ّتسم
بالوحدة الموضوع ٌّة  ،إذ تتناول موضوعً ا واح ًدا على خبلؾ
َ
القصابد القدٌمة التً تعدَّدت فٌها الموضوعات.

الكالسٌك ٌّة
بناء
القصٌدة

 والملحوظ أنّ ال ّشاعر التز َم فً هذه القصٌدة القافٌة الواحدة ،
تحرر من ذلك  ،كما فً قصٌدة "المساء" ،
ولك ّنه فً قصابد أخرى ّ
فهو َّ
ٌمثل المذهب الرومانسًّ الذي ٌرفض األصول والقواعد التً
َت ُح ّد من إبداع الشاعر كما ٌَرى الرومانسٌّون.
 وأمّا األلفاظ والمعانً ف َن ْل َحظ فً القصٌدة أنّ ال ّشاعر استخد َم
توجهات
مع
العاطفً  ،بما ٌتناسب
السهلة ذات البعد
األلفاظ
ّ
ّ
ّ
الرومانسٌٌن العاطف ٌّة  ،مثل " :ال ّ
شاكً  ،وداء  ،وتتؽ ّنى  ،والورود"
ّ
 ،كما نجد معان ٌَه جدٌد ًة ؼٌر مألوفة ُتشِ عُّ بالعاطفٌة ،فهو ٌدعو إلى
وجمالها.
ال ّتفاؤل واألمل وال ّتم ّتع بالحٌاة وبالطبٌعة َ

العاطفة
صورة
ال ّ
ال ّ
شعر ٌّة

لؽة
ال ّ
شعر

الح ٌّة الّتً أحسن
ص َوره من الطبٌعة َ
 ونجد أنّ الشاعر استمدّ ُتوظٌفها ؛ ل ُتعبَّر عن أفكاره ومشاعره وعاطفته الجٌّاشة  ،فجعلها -
على مذهب الرّومانسٌٌن  -كاب ًنا ٌَفٌض بالحٌاة  ،فالورود تتكلَّل
ّ
والطٌور ُتؽ ّنً أجمل األلحان  ،والؽدٌر ٌسٌر مترقر ًقا ٌسقً
بالندى
الحقول.
(
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الرومانس ٌّة

تبتعد عن المقدّمات
تلتزم البناء التقلٌدي
للقصٌدة  ،إذ تبدأ القصٌدة الطللٌة وتبدأ بموضوع
القصٌدة مباشرة ،
بمقدّمة طللٌة  ،وتتعدّد
وتتسم القصٌدة بالوحدة
الموضوعات التً
الموضوعٌّة  ،وال
تتناولها القصٌدة  ،وتلتزم
تلتزم وحدة القافٌة.
وحدة القافٌة.
تطلق العنان للعاطفة
تحتكم إلى العقل وتبتعد
والخٌال  ،وته ّتم بالفرد
عن اإلسراؾ العاطفًّ
ومشاعره.
والخٌال الجامح.
تستمد الصور الشعرٌّة
تعتمد على الصّور
الحسٌّة المادٌّة المألوفة من الطبٌعة للتعبٌر عن
األفكار والمشاعر
والشابعة.
والعواطؾ  ،فقد رأت
فً الطبٌعة كاب ًنا ح ًٌّا
ٌنبض بالحٌاة.
تستخدم األلفاظ
تستخدم األلفاظ الجزلة
العاطفٌة السهلة ،
الفخمة  ،وتحرص على
وتمٌل إلى التراكٌب
فصاحة التراكٌب اللؽوٌّة
واألسالٌب الرقٌقة
وقوّ تها.
العذبة.

(مُكجّف /البالغة العسبيّة) الفصل الدّزاسيّ األوّل (صيفية )8518

شاعر أبً القاسم ال ّ
 اقرأ األبٌات اآلتٌة لل ّشابً  ،ث ّم استخلص
العربً الحدٌث :
منها أه ّم خصائص الرومانس ٌّة فً األدب
ّ

الحرام".
ٌوسؾ إدرٌس رواٌة " َ
عبد الرحمن ال ّ
شرقاويّ رواٌة "األرض".

ٌب ال َقد َْر
َفال بُدَّ أنْ ٌَ ْس َت ِجـــ َ
َوّل ُب َّد لل َق ٌْ ِد أَنْ ٌَ ْن َكـــسِ ْر
َت َب َّخ َر فً َجــــــ ِّوهَا َوا ْن َد َث ْر
َو َحدّ َثنـً ُرو ُحـ َها ال ُم ْس َتت ِْر
َو َف ْوقَ ال ِج َبال َو َت ْحتَ ال َّ
ش َج ْر
َ
الحذ ْر
َر ِك ْبتُ ا ْل ُم َنى َو َنسِ ٌتُ َ
ب ال ُم ْس َتــعـِ ْر
َوّل ُك َّب َة اللَّ َهــ ِ
ِش أَ َب َد ال َّدهْ ِر َبٌْنَ ال ُح َف ْر
ٌَع ْ
أَ ٌَا أ ُ ُّم َهلْ َت ْك َرهٌِنَ ال َبـــ َ
ش ْر؟
وب َ
الخ َط ْر
َومَنْ ٌَ ْس َتلِ ُّذ ُر ُكــ َ
َو ٌَ ْح َتقِ ُر ا ْل َمـــ ٌْتَ َم ْه َما َك ُب ْر
ٌب ا ْل َقدَ ْر
َفال ُب َّد أَنْ ٌَ ْس َت ِجــــ َ

ٔ) إذا ال ّ
أرا َد ا ْل َح ٌَـــا َة
ب ٌَ ْو ًما َ
ش ْع ُ
َّ
ـــل أنْ ٌَ ْن َجلًِ
ٕ) َوّل بُـدَّ لِل ٌْــــــــ ِ
ٖ) َومَنْ لَ ْم ٌُ َعـــــانِ ْق ُه َ
ش ْوقُ ا ْل َح ٌَا ِة
ٗ) َكذلِ َك َقالَــــــــــــتْ ل ًَِ ال َكائِ َناتُ
اج
)و َد ْم َد َمـــــــ ِ
ت ِّ
٘ َ
الرٌ ُح َبٌْنَ الف َِج ِ
َ
َ
َ
 )ٙإذا َما ط َم ْحتُ إلِـى ؼــــــــــــا ٌَ ٍة
ـــــــــور ال ِّ
ب
ش َعا ِ
َ )1ولَ ْم أَ َت َج َّن ْب ُو ُع
َ
ال
ِب ُ
َ )1ومَنْ ّل ٌُح ّ
ص ُعـــــــو َد ال ِج َب ِ
ســـؤ َ ْلتُ :
ض لَ َّما َ
َ )9و َقالَتْ ل ًَِ األَ ْر ُ
ار ُك فً ال َّن ِ َ
وح
ٓٔ) أ ُ َب ِ
اس أهْ ل َ ال ُّط ُم ِ
الح ٌَاةَ
ِب َ
ـــــً ٌُح ُّ
ٔٔ)ه َُو ال َك ْونُ َح ٌّ
ُ
ُّ
وس
ف
ن
ال
ة
ِ
ا
ٌ
ح
ُ
ـــــحتْ لِ ْل َ َ
ٕٔ) إِ َذا َط َم َ
ترك الشاعر المقدّ مة الطللٌة الّتً درج علٌها الكبلسٌكٌّون فً بدء
قصابدهم ودخل فً موضوعه مباشرة  ،وهو استنهاض إرادة
ال ّ
شعب لتحقٌق وجوده وتلبٌة طموحه  ،وتمضً القصٌدة إلى
آخرها ملتزمة الوحدة الموضوعٌّة.

 ما الفرق بٌن الواقع ٌّة النقد ٌّة والواقع ٌّة اّلشتراك ٌّة ؟ الواقع ٌّة النقد ٌّة :تر ِّكز بشكل كبٌر على جوانب ال ّشر والفساد
فً المجتمع  ،وتقوم بانتقاده وإظهار عٌوبه وتسلٌط الضوء
علٌها  ،وتكتفً بذلك من ؼٌر إٌجاد الحلول .و ُت َع ّد القصّة
األكبر وتلٌهما المسرحٌّة.
والرواٌة مجا َل الواقعٌّة النقدٌّة
َ
 الواقع ٌّة اّلشتراك ٌّة :تصوِّ ر الصراع بٌن طبقة العمّالوالفبلحٌن من جهة وطبقة الرأسمالٌٌن والبرجوازٌٌن من جهة
ثانٌة  ،فتنتصر لؤلولى وتظهر جوانب الخٌر واإلبداع فٌها ،
و َتدٌن الثانٌة وتكشؾ عٌوبها وتجعلها مصدرً ا للشرور .وتق ِّدم
ً
حلوال للمشكبلت التً تتناولها.
الواقعٌة االشتراكٌة
الواقعً.
 عدَّ د ا ّتجاهات المذهبّ
أ  -الواقعٌّة النقدٌّة.

كما نرى فً القصٌدة األلفاظ السهلة العاطفٌة  ،مثل "ٌعانقه  ،شوق
 ،المنى"  ،ونرى المعانً العاطفٌة الجدٌدة ؼٌر المألوفة لدى القدماء
مثل محاربة الظلم وكسر القٌد  ،مثلما نجد الصور الشعرٌة المستمدة
من الطبٌعة التً أضحت كابنا حٌا لدى الشاعر مثل تشبٌه تحقٌق
اإلرادة والطموح بصعود الجبال وما فٌه من مخاطر وصعوبة ،
فأطلق الشاعر بذلك العنان لعاطفته وخٌاله.

ب  -الواقعٌّة االشتراكٌّة.

األردنً أمٌن فارس
للقاص
قصصً مم َّثل لهذا المذهب
نموذج
ّ
ّ
ّ
قصة بعنوان " نظرةٌ مِلإها األمل ُ "
َم ْل َحس  ،هو ّ
لحظ أنّ القاصَّ استم َّد معانً قصّته وأحدا َثها وشخصٌّاتِها من حٌاة
َن َ
إؼراق فً العاطفة والخٌال  ،فصوَّ ر واحد ًة
ال ّناس الواقعٌّة من ؼٌر
ٍ
َّ
وتتمثل فً
من المشكبلت االجتماعٌّة الّتً ٌُعانٌها كثٌر من ال ّناس ،
ً
ًّ
شاب فقٌر  ،ولك ّنه ذكًّ وأنهى دراسته بتفوّ ق ،وال ٌجد عمبل،
قصّة
شعر بأ ّنه مرٌض توجّ َه إلى عٌادة ّ
الطبٌب.
وحٌن
َ

ثالجّا  :املرهب الواقعيّ
العربً الحدٌث.
الواقعً فً األدب
وضح المقصود بالمذهب
ّ
ّ
 َّهو المذهب الذي ٌُعنى بوصؾ الحٌاة الٌومٌّة كما هً من ؼٌر
أٌّة مثالٌّة.
 أخذ الواقع ٌّون على الرومانس ٌٌّن مبالؽ َتهم فً الخٌال ،ورأوا أ ّنهم ابتعدوا عن حٌاة ال ّناس الواقع ٌّة والحدٌ ِ
ث عن
وضح ذلك.
مشكالتهم وهمومهم الٌوم ٌّةّ .

وقد جاءت ألفاظ الكاتب وتراكٌبُه مُست َمد ًة من لؽة الحٌاة الٌومٌّة بما
ُ
أستاذ  ،نسٌتَ
ٌوافق رؤٌته الواقعٌّة  ،مثل  " :كوساٌة َ ،شرْ َوتً ٌ ،ا
الكوساٌات  ،عال  ،عال ".
وصوّ ر الكاتب فً قصّته شٌ ًبا من الصّراع بٌن طبقة الفبلحٌن
ِّ
المتمثلة بال ّ
شابَّ الفقٌر وطبقة الرأسمالٌٌن والبُرجوازٌٌن
والعُمال
ِّ
ّ
بالطبٌب " ماذا ٌَ ُهمُّكم أنتم؟ إ ّنكم َت ِقبضون رواتبكم الضّخمةَ،
المتمثلة
ولك ّنكم ال تشعرون بمصابب ال ّناس".
ّ
وضع الكاتب ًّ
حبل للمشكلة االجتماعٌّة التً عرضها فً قصّته،
ث ّم
َ
ّ
وتمث َل ذلك فً عدم انتظار ال ّ
شابَّ للوظٌفة  ،ولجوبه إلى مهنة بابع
َ
اقع أفضل بما ٌ ّتفق وؼاٌ َة
الخضْ راوات ،فؽٌ ََّر بذلك
َ
واقعه إلى و ٍ
الواقعٌٌّن االشتراكٌٌّن فً تحسٌن حٌاة ال ّناس وإصبلح مشكبلتهم.

ألنّ الكاتب الواقعًّ ٌستم ُّد مادته األدبٌّة من مشكبلت العصر
االجتماعٌّة  ،وشخصٌّاتِه من الطبقة الوسطى أو طبقة ال ُعمّال ،
وبذلك تكون الواقعٌّة تصوٌرً ا للواقع ممزوجً ا ب َن ْفس األدٌب
وقدراته الف ّنٌّة.
العربً.
الواقعً فً األدب
 علَّل ظهور المذهبّ
ّ
ظهر المذهب الواقعً فً األدب العربًّ لتصوٌر الواقع العربًّ
بمشكبلته االجتماعٌّة وقضاٌاه السٌّاسٌّة  ،فأبرز األدباء عٌوب
وصوروا مظاهر الحرمان والبؤس َقصدَ اإلصبلح.
َّ
المجتمع ،

العربً.
الواقعً فً األدب
وضح الخصائص الفن ٌّة المذهب
ّ
ّ
 ٌُّٔ -صوِّ ُر الواقع وٌبتع ُد عن اإلؼراق فً العواطؾ والخٌال.
وٌعرضُها عرضً ا
ٌُٕ -ر َّك ُز على القضاٌا االجتماعٌّة،
ِ
بعٌدا عن ّ
ُ
موضوع ًٌّا ً
وٌبحث عن
المجتمع،
الذاتٌّة ،ف ٌَنقُد
َ
مشكبلته ،وٌقتر ُح بعض الحلول المناسبة.

َ
عٌوب
فؤبرز األدبا ُء
خاصا
الواقعً َن ْه ًجا
العربً
 َن َه َج األدبَ
ًّ
ّ
ّ
،فكتب:
المجتمع
َ
طه حسٌن مجموعته القصصٌّة "ال ُم َّ
عذبون فً األرض".

أكبر على الكتابة القصصٌّة والروابٌّة
ٌٖ -عتم ُد بصورة َ
والمسرحٌّة.

توفٌق الحكٌم رواٌة " ٌوم ٌّات نائب فً األرٌاؾ".
نجٌب محفوظ مجموعته القصصٌّة " ه َْمس الجنون".
(

) (األستاذ بدز األسري) (( )579/0009555البدز)
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مزي.
الر ّ
 علِّلْ َكثر َة استخدام الرمز لدى أتباع المذهب ّب تأثٌرها
ألنّ أتباع المذهب ٌروون أنّ ال ّتعبٌر عن األشٌاء َح َس َ
فً نفوسنا ُّ
أدق وأكثر عم ًقا من محاولة ال ّتعبٌر فً ذاتها.

الرومانسً من ناحٌ َتً
الواقعً والمذهب
وازن بٌن المذهب
ّ
ّ
 ِ :األلفاظ  ،والمعانً.
الواقع ٌّة

الرومانس ٌّة

األلفاظ

استخدام األلفاظ المستم ّدة
من لؽة الحٌاة الٌومٌّة.

استخدام األلفاظ
السهلة العاطفٌّة.

المعانً

تصوٌر حٌاة الناس
الواقعٌّة والحدٌث عن
مشكبلتهم الٌومٌّة من
ؼٌر المبالؽة فً الخٌال.

استخدام المعانً
ؼٌر المألوفة التً
تشعّ بالعاطفٌّة
والخٌال واالهتمام
بمشاعر اإلنسان
الفرد وهمومه.

الرمز ٌّة فً ال َّ
العربً المعاصر وّل س ٌّما شعر
شعر
ّ
 مكانة ّال َّتفعٌلة ظ َه َر عدد من ال ّ
شعراء.
بدر شاكر السَّ ٌّاب ،وصبلح عبد الصّبور ،ومحمود دروٌش،
وأدونٌس ،وؼٌرهم.
عري لل ّ
قطع ال َّ
الس ٌّاب من
شاعر
العراقً بدر شاكر َّ
ّ
ش ّ
هذا ال َم َ
"ر َحل َ ال َّنهار"،
قصٌدته َ
الّتً َن َظ َمها ُمخاطِ ًبا امرأ ًة حٌن اشتدَّ علٌه المرض فً أحد
مستشفٌات الكوٌتٌ ،قول :

 َر َح َل ال َّنهارُْ
ُ
ُ
ُ
َ
 ها إِ ّن ُه ا ْن َط َف ْدون نارْ
أت ذبالت ُه على أف ٍق َ
رٌن َع ْود َة سِ ْندِبادَ م َِن السّفارْ
وجلسْ ِ
ت َتن َتظِ َ
 َُ
 وال َبحْ ُر ٌَص ُرخ مِن َورابِكِ بالعَواصؾِ والرُّ ْعود
هو لنْ ٌَ ْ
عود ،
 َُ
ْ
ّ
ت ِبأن ُه أ َس َرت ُه آلِهة البِحارْ
 أَ َو ما َعلِ ْم ِ فً َقلع ٍة َسودا َء فً ُج ُز ٍر مِن الد َِّم وال َمحارْ ؟هو لنْ ٌَ ْ
عود ،
 َ َر َح َل ال َّنهارْهو لنْ ٌَ ْ
عود
 َف ْل َترْ َحلً َ ،فقد َّ
ؾ السٌّابُ اللّؽ َة فً هذا المقطع توظٌ ًفا رمز ًٌّا إٌحاب ًٌّا ٌ ّت ُ
فق
وظ َ
حزن وشعور باأللم والفراق
والجو العا َّم للمقطع ِبما ٌَشٌ ُع فٌه من
َّ
ٍ
األمل بال ّ
َّ
ّ
ٌ
شفاء
دان
ِق
ف
ب
ء
إٌحا
"
هار
ن
ال
ل
ح
ر
"
عبٌر
ت
فال
المرض،
نتٌجة
َ
َ
َ
ِ
والٌأس من العودة إلى الوطن واأل ِحبَّة ،و" البحر الّذي ٌصر ُخ
بالعواصؾ وال ّرعود " إٌحا ٌء بهموم الحٌاة وأحزانها وآالمها
وع َقباتها ،و" القلعة السّوداء وال ُج ُزر والدَّم وال َمحار" إٌحا ٌء
وتحدٌَّاتها َ
بالمرض الّذي أضحى سِ جْ ًنا ٌعٌش فٌه ال ّ
شاعر ٌم َنعُه من وطنه
وأهله.

أكثر الفنون األدب ٌّة
والرواٌة والمسرح ٌّة
القصة
 لِ َم كانتَ
ّ
ّ
ً
الواقعً ،فً رأٌكَ؟
تمثٌال للمذهب
ّ
أل ّنها األقدر من خبلل بنابها الفنًّ على تصوٌر واقع الناس
وحٌاتهم الٌومٌة ومشكبلتهم ً
بعٌدا عن الخٌال  ،مقارنة بالفنون
األدبٌّة األخرى كال ّ
شعر مثبل.
ً
لقصة أمٌن فارس َم ْل َحس ا ّلتً درستها
نهاٌة أخرى
ّ
 تخ ٌَّلًْ
ِّ
صبح ممثلة للواقع ٌّة ال ّنقد ٌّة.
ل ُت
َ
ك شابٌّ
ك  ،إ ّن َ
ك  ،إ ّنها فً َن ْفس َ
ك لٌست فً جسم َ
 اسمعْ ٌ ،ا بنًّ  ،إنّ مشكل َت َِّ
ك ترٌد أن تشتؽ َل وال تج ُد إلى ذلك
متعط ٌل عن العمل  ،وك ُّل ما هنالك أ ّن َ
ً
ً
ك وعلى ال ّناس أجمعٌن ،
سبٌبل  ،فأنتَ إذا ب َِر ٌم بالحٌاة  ،حاق ٌد على ن ْفس َ
ك وَ جَ ع الرّأس الّذي تشكو منه.
وهذا كلُّه ٌسبَّب ل َ
نهاٌة مقترحة  :وما إن سمع ال ّشاب هذا الكبلم حتى انتفض واق ًفا على
ك  ،أنتَ لن تفهم
قدمٌه  ،وصرخ بأعلى صوته  :أنا مخطا بالقدوم إلٌ َ
ك  ،وانطلق خارجً ا
ك وبأمثال َ
وضعً ومشكلتً  ،تعٌش فً عالم خاص ب َ
من العٌادة من ؼٌر أن ٌلتفت خلفه.

زابعّا  :املرهب السّمزيّ

أضفت عم ًقا دالل ًٌّا على المقطع ،وارت َق ْ
ْ
ت
لحظ أنّ الرّمزٌة
ولعلّنا َن َ
بقٌمته الفنٌّة  ،وزادت من قدرة ال ّ
شاعر على ال ّتعبٌر عمّا فً أؼوار
ً
نفسه ،فالص َُّور جاءت مر َّك ً
ّ
بة حافِلة بالدّالالت اإلٌحابٌّة التً تعكس
ً
نفسٌّة ال ّ
شاعر وما ٌُعانٌه ،فقوله مثبل :
َّ
ّ
َّ
هارْ
ؾُ
رحل َحسْ بُ ،
ٌ
بإنسان
هار
ن
ال
تشبٌه
على
ق
ٌتو
ال
"
ن
ال
" َر َح َل
ٍ َ َ
وإ ّنما جاء مُو ِحًٌا بفِقدان األمل والٌأس،

العربً الحدٌث.
مزي فً األدب
ّ
الر ّ
وضح المقصود بالمذهب ّ
 َّالرّ مزٌ ُّة مذهبٌ أدبًّ ٌعتمد اإلٌحاء فً ال ّتعبٌر عن المعانً
الكامِنة فً َن ْفس األدٌب.
 ٌَلجؤ الرمزٌون إلى استخدام األلفاظ والتراكٌب فً سٌاقا ٍت
ضفً علٌها ُبعدً ا رمز ًٌّا إٌحائ ًٌّا ٌوحً للقارئ بالمعنى
مع ٌَّنة ُت ْ
الذي ٌرٌده األدٌب.
ب تأثٌرها فً نفوسنا
أل ّنهم ٌرون أنّ ال ّتعبٌر عن األشٌاء َح َس َ
ّ
ُّ
أدق من محاولة ال ّتعبٌر عنها فً ذاتها؛ ومن أدواتهم الفنٌّة التً
ُ
ُ
َّ
تساعد على تكثٌؾ اإلٌحاءات عناٌتهم الخاصّة بإٌقاع الشعر
وموسٌقاه.
الرمزٌة فً األدب؟
 أٌن َتك ُمن أهم ٌّة ّبما تؤ ّدي إلٌه من إٌجاد لؽة جدٌد ٍة تتجاوز معناها المعجمً،
و َتكونُ محم ً
بأفكار ودالالت أكثر عم ًقا ،ومن َث ّم ،ال ّنهوض
َّلة
ٍ
أكثر تشوٌ ًقا
وجعْ له
َ
بالمستوى الجمالًّ لل ّنص ،وزٌادة فاعلٌّتهَ ،
وأقرب إلى َن ْفس المتل ّقً.
َ
(

) (األستاذ بدز األسري) (( )579/0009555البدز)

بإنسان
وكذا قولُه " :والبح ُر ٌَصر ُخ" ال ٌتو ّقؾ على تشبٌه البحر
ٍ
جاوز ذلك إلى قسوة الحٌاة على ال ّ
َ
شاعر وضٌقِها
ٌَصر ُخ ،وإ ّنما َت
ضافرت األلفاظ والص َُّور فً قصٌدة ال ّسٌّاب هذه فً
وصعوبتِها .لقد َت
َ
إطار َش َبك ٍة من ال َعبلقات المترابطة؛ ما ساع َد على إحداث ًّ
جو رمزيّ
متنوعة.
ٌوحً بدالالت ؼنٌّة َّ

الس ٌّاب وهو فً ال ُؽ ْربة :
وازنْ بٌن معنى "البحر" فً قول ّ
 ِال َبحْ ُر ْأو َس ُع ما ٌَكونُ وأَ ْنتَ أَب َْع ُد ما َتكونْ
ك ٌا عِ ْ
راق
وال َبحْ ُر دو َن َ

ومعنى "البحر" فً قول خلٌل ُم ْطران :

جاء
شاكٍ إلى ال َبحْ ِر اضْ طِ َ
راب َخواطِ ري َفٌُجٌبُنً ِب ِرٌا ِح ِه ال َه ْو ِ
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البحر لدى الس ٌّاب إٌحاء بالعوابق والصّعاب الّتً تحول بٌنه
وبٌن العودة إلى وطنه.
بٌنما البحر لدى مطران مظهر من مظاهر الطبٌعة ٌشاركه ألمه
وحزنه.

رحل)،
طع
اآلتً من قصٌدة تٌسٌر سبول (شتا ٌء ّل ٌَ َ
َ
 اقرأ ال َم ْق َإحساسه باأللم وال ّ
شعور بالضٌاع وتفاإلَه بتؽ ٌُّر
ؾ فٌه
َ
ٌَصِ ُ
َ
والسعادة  ،ث ّم تب ٌَّن أه ّم َمالمِح المذهب
حاله إلى الف َرح
ّ
مزي فٌه :
الر ّ
ّ

طع ال َّ
اآلتً ،ثم ب ٌَّن ما توحً به األلفاظ
عري
َ
ش َّ
 اقرأ ال َم ْق َّ
والتراكٌب التً تحتها خط مستعٌ ًنا بالسٌاق :

َعلى أ ُ ْفقِنا َت َت َم ّطى ال ُؽٌوم
السماء
َت
جوب ِب ُب ْطءٍ ُتخو َم َّ
ُ
َّ
َ
ِس أنَّ الشتاء
وتوشِ ُك ت ْهم ُ
َتناهى
َ
دَّع أ ٌّا َمنا
وو َ
َ
َّ
َ
ِصب
ؾ فً
ِ
أحال َمنا ُوعودًا بخ ْ
األرض ْ
وخل َ
ب
ِمارا لِ ُح ّ
ث ً
ضمٌ ُر ال َّثرى وال َم َطر
َوعا َه َ

عبر التارٌخ،
ودورهم
 قال حٌدر محمود عن الهاشم ٌٌّنََ
ِ
وفضل س ٌَّدنا مح َّم ٍد  -صلى َّللا علٌه وسلم  -على البشر ٌّة :
ْ
ّون :
هاشِ مٌ َ
َّ
مس فٌنا
ش
أ ٌْ َقظوا ال
َ
فاسْ َتفا َق ْ
ت
ُ
ول رُقا ِد ..
مِنْ َبعْ ِد ط ِ
الحٌا ِة ،
وأعادوا َوجْ َه َ
إِلٌَْها.
لِ ٌَكونا َمعً ا على مٌعا ِد.
الشمس  :الهداٌة ّ ،
العزة.
ول ُرقا ِد  :تخلصت من الضّبلل الذي
ْ
فاس َتفا َقتْ مِنْ َب ْع ِد ُط ِ
عاشت فٌه فترة طوٌلة قبل ظهور اإلسبلم.

ٌظهر فً ال ّنص أنّ الشاعر أضفى على ألفاظه وتراكٌبه ً
بعدا
رمزٌا إٌحابٌا  ،فحمّلها دالالت أكثر عم ًقا وؼ ًنى من دالالتها
المعجمٌّة على نفسٌته ومشاعره وأفكاره ؛ما ٌرتقً بقٌمة ال ّنص
وٌجعله أكثر قبوال لدى المتل ّقً  ،فــ "الؽٌوم" إٌحاء بالشعور
بالضٌاع واأللم ؛ أل ّنها توحً بأٌام الشتاء الباردة الخاوٌة كما
ٌرى الشاعر  ،وحٌن ٌجعلها الشاعر "تتمطى" و "تجوب ببطء
تخوم السماء" إٌحاء بمزٌد من الضٌاع والشعور باأللم والضٌق
 ،لكن الشتاء ٌبقى رمزا للخٌر والعطاء  ،فمن قلب المعاناة
ٌتفاءل الشاعر بالخٌر والفرح والسعادة  ،وهو ما توحً به
جملة "وخلؾ فً األرض أحبلمنا"  ،ومن ثم  ،توحً كلمتا :
"خصب"  ،و "حبّ " باألمل والفرح والسعادة والخٌر.

العربً.
الرمزي فً األدب
وضح الخصائص الفن ٌّة للمذهب
ّ
ّ
 ٌَّٔ -ستخد ُم ال ّتعبٌرات الرّ مزٌّة اإلٌحابٌّة بوصْ فها أدا ًة فاعلة
لل ّتعبٌر؛ ألنّ اللّؽة العادٌّة فً رأي الرمزٌٌّن ال تستطٌ ُع  -فً
كثٌر من األحٌان  -ال ّتعبٌر ِبعُمْ ٍق عمّا فً ال َّن ْفس من أفكار
ٍ
ومشاعر.
ً
ً
فابقة بالموسٌقا ال َّشعرٌّة من اختٌار األوزان
عناٌة
ٌٕ -عتنً
واأللفاظ الخاصّة.
ُ
األدبً؟
النص
بمستوى
اّلرتقاء
فً
مزٌة
الر
ّ
ّ
 كٌؾ ُت ْس ِه ُم ّمن خبلل إٌجاد لؽ ٍة جدٌد ٍة تبتعد عن معناها المعجمً  ،و َتكونُ
أكثر عم ًقا  ،ومن َث ّم  ،ال ّنهوض
بأفكار ودالالت
محمَّلة
َ
ٍ
أكثر تشوٌقاً
ّ
وجعْ له
َ
بالمستوى الجمالًّ للنص  ،وزٌادة فاعلٌّته َ ،
وأقرب إلى َن ْفس المتل ّقً.
َ
طع ال َّ
اآلتً ،ثم ب ٌَّن ما توحً به األلفاظ
عري
َ
ش َّ
 اقرأ ال َم ْق َّ
والتراكٌب التً تحتها خط مستعٌ ًنا بالسٌاق :
 قالت فدوى طوقان فً نضال ال َِّلسطٌنً :
شعب الف
ّ
ٌدان
ولنْ ٌَ ْن َ
داح فً ال َم ِ
َف َ
وق ِجباهِنا ال َّتعبُ
رتاح
رتاح  ،لنْ َن َ
ولنْ َن َ
َ
شباح
ح ّتى َنطرُدَ األ َ
ِربان و ُّ
الظ ْل ْ
مة
والؽ َ
األشباح  :الؽربان:
الظلمة  :المحتلّون الصهاٌنة  ،الظلم والقهر.
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