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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الة وال�ّسالم على اأ�رشف اخلْلق و�سّيد املر�َسلني. احلمد هلل رّب العاملني، وال�سّ
وبعد، يهدف هذا الكتاب اإلى درا�سة جمموعة من الق�سايا البارزة يف الأدب العربي يف الع�سور 
فت فيه كلُّ ق�سية من الق�سايا الأدبية املطروحة، وُمثَِّل عليها من الن�سو�س الأدبية  املختلفة، فقد ُعرِّ
ها  خ�سائ�سُ ا�سُتنِبطت  ثم  اأعالمها،  اأبرُز  وُذِكر  وم�سامينها،  مو�سوعاتها  عن  ث  وُتُدِّ ونرًثا،  �سعًرا 

الفنية، يف اإطار من التاأ�سيل ل التاأريخ، اإّل حيث يخدم التاأريُخ التاأ�سيَل.
مو�سوع  هي  بل  فيحفظوها،  للطلبة  م  ُتقدَّ معرفية  مادة  لي�ست  والنثرية  ال�سعرية  الق�سايا  وهذه 
للتفكير والتحليل، ومحاور للنقا�س والحوار، ومدخل للبحث والتعلم الذاتي، ولعل هذا من اأبرز 
ع في نهاية كل ق�سية تقويٌم ا�ستمل على اأ�سئلة  الأهداف التي ي�سعى الكتاب اإلى تحقيقها. وقد ُو�سِ
الق�ضية  لإغناء  بن�ضاط؛  الَمواطن  بع�ض  في  التقويم  واأُتْبِع  وفهمها،  الظاهرة  َتَمثُّل  ل�ضمان  تطبيقية 
ُتغَفل  ولم  والمناق�سة،  للحوار  المجال  من  مزيد  وفتح  الطلبة،  لدى  البحث  مهارة  وتنمية  الأدبية، 
ل الطالب  اإمكانية الإفادة من م�سادر المعرفة الحديثة ممثَّلًة بال�سبكة العالمية للمعلومات التي َت�سِ

ل اإليه الِعلم. باأحدث ما تو�سَّ
له  ُعِر�س  لما  ممثِّلًة  وجاءت  الأ�سيلة،  م�سادرها  من  والنثرية  ال�سعرية  الن�سو�س  اأُِخَذت  وقد 

ونوق�س في بيان الظاهرة؛ لتكوَن ال�سورة اأَو�سَح واأَْجلى في اأذهان الطلبة. 
واأما ع�سور الأدب العربي التي اخترَيت منها الق�سايا الأدبية فهي:

1 ـ  الع�سر الجاهلي، ويمثِّل الِحقبة التي �َسَبقت الإ�سالم، وامتّد نحو 200 عام.
2 ـ  الع�سر الإ�سالمي، الذي �َسِهَد ظهور الإ�سالم، وي�سمل:
اأ   - حكم اخللفاء الرا�سدين، وامتّد حتى عام 40 هـ. 

ب- الدولة الأمويّة، وتمثِّل ِحقبة الحكم الأموي، وامتّدت حتى عام 132 هـ .
جـ- الدولة العبا�ضّية، وتمثِّل ِحقبة الحكم العبا�ضي، وامتّدت حتى �ضقوط الخالفة العبا�ضية 

على يد المغول عام 656 هـ. 
ة من هذا الكتاب ل يمكن تحقيقها اإل بت�سافر جهود الأطراف جميعها  واإّن الأهداف المرجوَّ

من: المعلِّمين، والطلبة، واأولياء الأمور.
راجيَن زمالءنا المعلِّمين واأولياء الأمور تزويدنا باأّية ملحوظات تغني الكتاب وت�سهم في تح�سينه.

المقّدمة
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تكون املادة املطلوبة للحفظ من هذا الكتاب على النحو الآتي:
الأّول الدرا�شّي  •  الف�شل 

يحفظ الطلبة اأربعة اأبيات �سعريّة من كلٍّ من:
-  املعلَّقات

-  ال�سعراء ال�سعاليك
-  �سعر ح�سان بن ثابت
-  �سعر كعب بن مالك

-  الغزل العذري
-  ال�سعر ال�سيا�سي

الثّاين الدرا�شّي  •  الف�شل 
يحفظ الطلبة اأربعة اأبيات �سعريّة من كلٍّ من:

-  �سعر الثورة على نهج الق�سيدة العربية
-  �سعر و�سف معامل احل�سارة

-  �سعر اأبي متّام الطائي )�سعر الفل�سفة واحلكمة(
-  �سعر اأبي العالء املعّرّي )�سعر الفل�سفة واحلكمة(
-  �سعر اأبي الطّيب املتنّبي )�سعر الفل�سفة واحلكمة(

-  �سعر الزهد 
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العصر الجاهلّي

ل الجزء الأكبر من التراث الأدبي الذي  اأ ال�سعر المكانة الأولى في الأدب الجاهلي، وي�سكِّ يتبوَّ
ت  و�سل اإلينا من ذلك الع�سر. وقد جاءت اأغلب الأ�سعار في ق�سائد تكاد تكون مكتِملة فنيًّا، ُعدَّ
َوره ومعانيه  نموذًجا ظّل ال�سعراء المتاأخرون َيحَتذونه وي�سيرون على نهجه مدة طويلة، وجاءت �سُ
وا�سحة وب�سيطة وم�ستَمّدة من البيئة، فال�سعر الجاهلي وثيقة �سادقة تمثِّل الحياة الجاهلية: اأياَمها، 
عت اأغرا�س ال�سعر الجاهلي، فنظم ال�سعراء في:  ووقائَعها، وعاداِتها، وتقاليَدها، وبيئَتها. وقد تنوَّ

الغزل، والفخر، والِهجاء، والمدح، والو�سف، والحكمة.
ممثَّاًل  المعلَّقات  �سعَر  الجاهلي:  ال�سعر  مو�سوعات  من  مو�سوَعْيِن  ال�سياق  هذا  في  ونناق�س 
عاليك الذي يمثِّل جانًبا من الحياة الجتماعية في ذلك الع�سر. بمعلَّقة ُزَهير بن اأبي �ُسلمى، و�سعَر ال�سَّ

هي ق�سائد ِطوال من اأَْجود ال�سعر الجاهلي، قالها ِكبار ال�سعراء الجاهليين في منا�سبات خا�سة، 
َجَمعوا فيها بين عدة اأغرا�س �سعرية.

وتعود ت�سميتها بالمعلَّقات اإلى ما قيل باأن العرب قد ا�ستح�سنوها؛ فعلَّقوها على جدران الكعبة، 
بات؛ لأنها ُكِتبت بماء الذهب، ومنهم من ُي�سّميها بالُمقلَّدات؛ لأن  وقد اأَطلق عليها بع�سهم الُمذهَّ

ال�سعراء ممن جاء َبْعَدهم قلَّدوهم في طريقتهم.
اأنها  اأّما عددها فقد اخُتِلف فيه، فمن العلماء من يجعلها �َسْبًعا وهو الم�سهور، واآخرون يَرْون 

اأكثر من ذلك حتى اأو�سلوها اإلى َع�ْسر.

المعلَّقات

ِّقضايا من الشعر في العصر الجاهليأواًل ّّ
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اأّما �سعراء المعلَّقات ال�سبع فهم : اْمُروؤُ الَقْي�ِس، وَطَرَفُة بن العبد، وُزَهيُر بن اأبي �ُسلمى، وَعْنَتَرة بن 
�َسّداد، وَعْمرو بن ُكلُثوم، وَلبيُد بن َربيَعَة، والحاِرُث بن ِحلَِّزة.

ْبيانّي، وَعِبيد بن الأَْبَر�س. وقد اأُ�سيف اإليهم �سعراُء ثالثة اآخرون، هم: الأْع�سى، والّنابغة الذُّ
اأو�سح  الجاهلية  والحياة  الجاهلية  البيئة  ر  ُت�سوِّ لأنها  عالية؛  وتاريخية  اأدبية  قيمة  وللمعلَّقات 

�سين. ت�سوير واأ�سَمَله، وتت�سف باأ�سلوبها الأدبي الرَّ
والمعلَّقات، في �سورة عاّمة، ت�ستمل على مجموعة من المو�سوعات اأهّمها:

1 - الوقوف على الأطالل.
2 - الغزل.

حلة. 3 - و�سف الرِّ
4 - الحكمة .

اإ�سافة اإلى مو�سوعات اأخرى خا�سة تتعلق بمنا�سبة كل معلَّقة. 

القتلى من  ِدَيات  اللََّذين دفعا  نان  �سِ الحارث بن َعْوف وَهِرم بن  فيها  ُزهير معلَّقته يمدح  َنَظَم 
تناولت  اأنها  يجد  للمعلَّقة  والمتتبِّع  بينهما.  والَغْبراء  داِح�س  حرب  بعد  وُذْبيان،  َعْب�ٍس،  قبيلَتي: 

المو�سوعات الآتية ح�سب اأبيات الق�سيدة التي تقع في اثنين و�ستين بيًتا )1(.
 بداأ زهير ق�سيدته  بالوقوف على اأطالل �ساحبته اأُمِّ اأَْوفى، وا�سًفا ما حلَّ بالديار بعد رحيل اأهلها 

باء والوحو�س، يقول : حتى غدت اأطالًل كالُعروق في ظاهر اليد، َت�سَرح فيها الظِّ
ّراِج َفاْلـُمَتَثلَّـــِم)2( اأَِمْن  اأُمِّ  اأَْوفى  ِدْمَنٌة  َلـْم  َتَكـلَّـِم             ِبـَحْومـــــــاَنِة الـدَّ
ــِم)3( ـِر ِمْع�سَ ْقَمَتْيـِن َكاأَنَّــــها    َمراجيُع  َو�ْسٍم في َنوا�سِ وداٌر َلهـــــا ِبالرَّ
َن ِمْن ُكلِّ َمْجَثِم)4( يَن ِخْلَفًة              واأَْطـالوؤُها  َيْنَه�سْ ِبها  الِعيُن والآراُم َيْم�سِ

ْوزين، �رشح املعلقات ال�سبع، �س152.  )1( الزَّ
عان.  ّراج واملتثلَّم: َمْو�سِ ْمَنة: ما ا�سَودَّ من اآثار الديار. الَحْومانة: الأر�س الغليظة. الدَّ )2( الدِّ

وار من اليد.  ْقمتان: مكان يف جند. النَّوا�رش: الُعروق. امِلْع�سم: مو�سع ال�سِّ )3( الرَّ
باء والبقر الوح�سّي.  غار الظِّ باء. الأَْطالء: �سِ )4( الِعني : البقر الوح�سّي. الآرام : الظِّ

قة ُزهير بن أبي ُسلمى معلَّ
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اجلميالت  الن�ساء  من  جمموعة  يف  �ساحبته  �سلكْتها  التي  عائن)1(  الظَّ رحلة  ال�ساعر  ر  ُي�سوِّ ثم 
الوديان،  ويهبطن  الروابي  َيعلون  وُهنَّ  احلمراء،  ال�ستائر  ذات  الهوادج  على  الت  املتحمِّ مات  املنعَّ

حتى اإذا و�سلن اإلى املاء ال�سايف واملرعى الذي يلتِم�سنه اأَْلَقني ع�سا التحال، يقول ُزهري: 
ْلَن بالَعليـــــــاِء ِمْن فوِق ُجْرُثِم؟)2( ْر َخليلي هـْل َترى ِمـــْن َظعاِئٍن        َتَحمَّ َتَب�سَّ

ِم)3( َعَلــــْوَن باأْنمـــاٍط ِعتــــــاٍق وِكلَّــٍة         ِوراٍد َحوا�ضيــــــــها ُم�ضاِكَهــة الدَّ
ِم)4( ــــوباِن َيعلوَن َمْتَنُه             َعَلْيِهّن َدلُّ الّناِعـــــــــــــــِم الُمَتَنعِّ َوَوّرْكَن فـي ال�سُّ
ـــــِم)5( وفيِهنَّ َمْلًهى ِللَّطيِف وَمنَظـــــــــــٌر         اأنيــــٌق ِلَعيــــــِن الّناِظِر الُمَتَو�سِّ
ـــــِر الُمَتَخيِِّم)6( يَّ الحا�سِ ْعَن ِع�سِ َفَلّمــــا َوَرْدَن الماَء ُزْرًقا ِجماُمـــــُه             َو�سَ

نان والحارث بن َعْوف اللََّذين َتداَركا اأمر القبيلتين:  ويوا�سل ال�ساعر ق�سيدته فيمدح َهِرم بن �سِ
داِح�س  حرب  في  ماتوا  الذين  القتلى  ِدَيات  فدفعا  َفنائهما،  قبل  بينهما  واأ�سلحا  وُذْبيان،  َعْب�س، 

والَغبراء، يقول: 
يداِن  ُوِجـــْدُتما             َعـلى ُكلِّ حـــاٍل ِمْن �َسِحيٍل  وُمْبَرِم)7( َيمـيًنا  َلِنْعـــَم  الـ�سَّ
ــــِم)8( َتداَرْكُتمـــا َعْب�ًسـا وُذْبـياَن َبـْعَدمـــا             َتـفاَنْوا وَدّقوا َبـْيَنُهم ِعْطَر  َمْن�سَ

ًعا             ِبـماٍل وَمـْعروٍف ِمَن الَقـــوِل َن�ْسَلِم ْلَم وا�سِ وقد ُقْلُتمـــا اإِْن  ُنْدِرِك ال�سِّ
َثـــِم)9( َفاأَ�سَبحُتمـــا ِمنها عـلى َخْيِر َمْوِطٍن            َبـعيَدْين فيــــها ِمْن ُعقوٍق  َوَمـاأْ

على  من ويالت  ته  وما جرَّ الحرب،  بنار  ا�سطَلْوا  الذين  المتحاِربيَن  زهير  يخاطب  ذلك  بعد 
عائن: الن�ساء الراحالت يف الَهوادج. )1(  الظَّ

)2(  العلياء: الأر�س املرتفعة. ُجرُثم: ماء لبني اأَ�َسد.
)3(  الأمناط: ال�ضتائر على الهوادج. الِوراد: جمع )َوْرد( وهو الأحمر. ُم�ضاِكهة: ُم�ضاِبهة.

وبان: الأر�س المرتفعة. َمْتنه: َظْهره. كن: ثَنْيَن اأرجلهّن للراحة. ال�سُّ )4(  َورَّ
�س يف الوجه. م: التفرُّ )5(  التو�سُّ

َع الع�سا: كناية عن الإقامة. ْرقة: �سدة ال�سفاء. اجِلمام: ما اجتمع من املاء يف البئر. َو�سَ )6(  الزُّ

ف يف كل اأمر اأَبَرماه اأو مل ُيربماه. حيل:غري الُمبَرم، يريد اأنهما ُم�ستوِفيان لِخالِل ال�رشَّ )7(  ال�سَّ
م: ا�سم امراأة َعّطارة، كانت ُتغَم�س الأيدي يف ِعطرها لُتعاهَد على احلرب حتى يفنى القوم عن اآخرهم. )8(  َمْن�سَ

َيات. )9(  يريد اأنهما مل ي�ستكا يف تلك احلرب ، ومع ذلك يوؤّديان عن غريهما الدِّ
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ًرا من �سوء عاقبة اإيقاد نار الحرب: القبيلتين، محذِّ
ــــــِم)1( وما  الـَحرُب اإِّل مــــــا َعِلْمتْم وُذْقُتُم             وما هـو َعنها  ِبـالَحديِث الُمَرجَّ

َرِم)2( ْيُتمــــــــــوها  َفـَت�سْ ـرَّ ـَر اإِذا �سَ متى َتـْبَعثوها َتـْبَعثوها  َذميَمــــــــــــًة              وَت�سْ
الحياة،  اأمور  اإلى  الثاقبة  ال�ساعر  تمثِّل نظرَة  التي  الحكمة والموعظة  الق�سيدة نجد  نهاية  وفي 

ودعوَته اإلى التحلي بالأخالق الحميدة، وهو �ساحب الخبرة والتجربة الطويلتين:
َثـمانيَن  َحْوًل -ل اأَبـا  َلَك- َيـ�ْســـاأَِم �َسِئْمُت َتكاليَف الَحياِة  ومن  َيِعـــ�ْس  
ولـِكّنني َعْن ِعْلِم مـا  في َغــٍد َعـــــِم واأَْعـــَلُم  مـــا في الَيوِم والأَم�ِس َقْبَلــُه          
َعلى  َقـْوِمــــــِه  ُي�ْسـَتْغَن َعْنُه وُيْذَمـــِم ِلــــــِه         ٍل َفَيْبَخْل ِبَف�سْ ومن َيـُك ذا َفـ�سْ
لَّـــِم مـــــــــاِء ِب�سُ �ْسباَب ال�سَّ وَلو راَم اأَ ومن هــــاَب اأَ�سـباَب الـَمنايـــــا َيَنْلَنُه            
ــــــُه في الـتََّكلُّـــِم ِزيـــــاَدُتـُه اأَو َنْق�سُ وكاِئن َترى ِمْن �ساِمٍت  َلَك  ُمْعِجٍب        
ِم َفـَلْم َيْبَق اإِّل �سوَرُة  الـلَّْحـــــِم  والدَّ ٌف  ُفــــوؤاُدُه             ٌف وِن�سْ ِل�ساُن  الَفتى ِن�سْ

خصائص شعر المعلَّقات

تغلب على األفاظها الجزالة والقوة.  -1
ر الواقع الح�سي للبادية ب�سخورها وِوهادها وحيوانها. ت�سف الطبيعة بدقة متناهية، وُت�سوِّ  -2

وفخًرا  مدًحا  وتجد  ورحلة،  وَن�سيًبا  َطَللية  مة  مقدِّ فيها  فتجد  واأغرا�سها،  مو�سوعاتها  تتعدد   -3
وغيرهما.

تت�سف بال�سدق في و�سف النفعالت والعواطف والوقائع في غير مغالة.  -4
خُرف البديعي . نات واألوان التزيين الفني والزُّ ل تغلب عليها المح�سِّ  -5

ن. م : حديث الظَّ )1(  الحديُث الُمرجَّ
َم : ت�ستعل. )2(  تبعثوها : تهيِّجوها. َت�رشْ
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التقويم

ف المعلَّقات، واذكر �سبب ت�سميتها بهذا ال�سم. عرِّ  -1
علِّل: للمعلَّقات قيمة اأدبية وتاريخية عظيمة.   -2

بيِّن منا�سبة معلَّقة زهير.  -3
ح هذا من خالل معلَّقة زهير.  من خ�سائ�س �سعر المعلَّقات المعاني المنتَزعة من البيئة، و�سِّ  -4
ال�سعي اإلى ال�سلح وَدْرء الفتن في المجتمع من الأمور  ال�سامية،  اأين تجد ذلك في معلَّقة زهير؟  -5

عاليك الشعراء الصَّ

عاليك،  ال�سَّ ظاهرة  ن�ساأة  في  النف�سية  نات  والمكوِّ والقت�سادية  الجتماعية  الظروف  اأ�سهَمِت 
التي تت�سل بم�ساألة الفقر والغنى في المجتمع الجاهلي، وا�ستهدفت تحقيق �سورة من �سور العدالة 
الجتماعية والتوازن القت�سادي في هذا المجتمع. وكان من الفقراء بع�س ال�سعراء الذين اتخذوا 
الثاني من القرن ال�ساد�س  اأنف�سنا في الن�سف  اأداًة للمواجهة والتعبير عن الذات، لنجد  من �سعرهم 
الميالدي وبداية القرن ال�سابع الميالدي اأمام ظاهرة قوية وا�سعة النت�سار من ال�سعاليك، لها �سعراوؤها 

المعبِّرون عن معاناتها واأهدافها وتطلُّعاتها وِقَيِمها.

الّنشاط

ُعد اإلى ال�ّسبكة العالمية للمعلومات، واقراأ َمطاِلَع المعلَّقات الَع�ْسر، ثم اكتْبها بخطٍّ جميل على 
ف.  لوحة، وعلِّقها في غرفة ال�سّ
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عَلكة  معنى الصَّ

ْعلوك في اللغة هو الفقير الذي ل مال له. ال�سُّ
الحاجُة  بينهم  َجَمَع  كافة،  العرب  قبائل  من  فقيرة  جماعة  عاليك  فال�سَّ ال�سطالح  في  واأّما 
حياة  انعك�ست  وقد  َنْظمها.  من  والتحلُّل  قبائلهم  على  للخروج  فقرهم  ودفعهم  الحال،  و�سوء 
والِقَيم  عَلكة  ال�سَّ اليومية في  ف�سّوروا معاناَتهم وبوؤ�َسهم وحياتهم  �سعرهم  ال�سعاليك في  ال�سعراء 

التي يوؤمنون بها.

عاليك أهّم شعراء الصَّ

الَبّراق من  عدي وعمرو بن  ال�سَّ َلْيك بن ُعمير  ا وال�سُّ �َسرًّ ْنَفرى وتاأَبََّط  الَوْرد وال�سَّ ُعْروة بن  ُيَعّد 
الَوْرد وديوان  بن  ُعْروَة  ديوان  علكة  ال�سَّ �سعر  دواوين  اإلينا من  ال�سعاليك. وقد و�سل  �سعراء  اأ�سهر 

ْنَفرى. ونكتفي هنا ببع�س الحديث عن هَذين ال�ساعَرين. ال�سَّ

ُعْرَوة بن الَوْرد 

عاليك( ؛ ِلما تحّلى به من ُخُلق فريد في ال�سخاء والعطف ال�سديد على الفقراء.  ـِ )ُعْروة ال�سَّ ُلقِّب ب
قال عنه عبد الَمِلك بن مروان: "َمن َزَعم اأنَّ حاِتًما اأَ�ْسَمُح النا�س فقد ظَلم ُعْروَة بن الَوْرد". ومن �سعره:

ـــــديَق َفاأَْكَثرا ِه             �َسكـــا الَفْقَر اأْو لَم ال�سَّ اإِذا الَمْرُء َلْم َيْطـــــلْب َمعا�ًســـا ِلَنْف�سِ
ــــــــرا الُت َذوي الُقْربى َلُه اأْن َتَنَكّ و�ساَر على الأَْدَنْيَن َكــــالًّ واأْو�َسَكْت             �سِ
را وما طاِلُب الحاجاِت ِمْن ُكــّل ُوْجَهٍة             ِمـــــَن الّنا�ِس اإِل َمْن اأََجـــــــدَّ و�َسمَّ

ْنَفرى الشَّ

عاليك بف�سل ق�سيدته المعروفة بـ ) لِميَّة الَعَرب(،  َم �سعراَء ال�سَّ هو ثاِبت بن اأَْو�س الأَْزِدّي، َتَقدَّ
التي ا�سُتِهرت بطولها وبروز خ�سائ�سها الفنية واللغوية وما فيها من ُرِقيٍّ في ال�سياغة الفنية والذوق 
عاليك واأ�سهرهم في ال�سعر بال منازع، اإذ  ْنَفرى ُعدَّ من اأ�سجع فر�سان ال�سَّ الرفيع، اإ�سافة اإلى اأن ال�سَّ



14

�سارت لميَّته وثيقًة للحياة والفن، ومنها:
واُكْم َلأَْمَيُل)1( ـــــدوَر َمِطيُِّكـــــــْم    َفاإّنـــــي اإلـــى َقْوٍم �سِ اأَقيمــوا َبني اأُّمـــي �سُ

ْت ِلَطّياٍت َمطايــا واأَْرُحـُل)2( ِت الحاجــــــــاُت واللَّيُل ُمقِمـــٌر       و�ُسدَّ َفَقد ُحمَّ
َلَعْمُرَك ما في الأْر�س �سيٌق على اْمــــــِرى       �َسرى راغًبا اأو راهًبا وهَو َيْعِقُل

عاليك موضوعات شعر الصَّ
عاليك حول ت�سوير و�سع ال�سعراء الجتماعي، ول �سيما ما يعانونه  دارت مو�سوعات �سعر ال�سَّ
من فقر و�سيق حال، و�سعيهم اإلى الخال�س من ذلك، وتحدثوا عن اأ�سلحتهم ومغامراتهم واأ�ساليب 

َعْي�سهم في ال�سحراء. 
َته في ذلك: ومن اأمثلة ذلك ما قاله ُعْروة بن الَوْرد ذاكًرا الفقر و�َسْعَيه اإلى الخال�س منه وُحجَّ

ُهـــُم الَفقيُر َدعينـــــــــــــــي ِلْلِغنى اأَ�ْسعـــــــى َفاإّنـــــي        َراأْيُت الّنــــــا�َس �َسرُّ
ٌب َوخيُر واأَْبَعُدُهْم واأَْهَوُنُهـــــــــــــــــْم عَليِهــــــــْم        واإْن اأَْم�سى َلـــــــُه َح�سَ
غيُر وُيْق�سيِه النَّـــــــــــــــــِديُّ وَتْزَدريـــــــــــِه        َحليَلُتــــــــــــــُه وَيْنَهـُرُه ال�سَّ

ْنَفرى وا�سًفا �سيفه: ف اأ�سلحتهم قول ال�سَّ ومن و�سْ
ِت)3( ُح�ساٌم َكَلْوِن الِمْلـــــــــــِح �ساٍف َحـديُدُه       ُجراٌز كاأْقطاِع الَغــــديِر الُمَنعَّ

ا حين اأنَجْته �سرعُة َعْدوه، فيقول: ه َتاأَبََّط �َسرًّ ومن الحديث عن �سرعة َعْدِوهم ما يق�سُّ
ْيِد َخّفــــــاِق)4( ل �َسْيَء اأَ�ســـَرُع مـّني َلْي�َس ذا ُعـَذٍر             وذا َجناٍح ِبَجْنِب الرَّ
ـــــــــدِّ َغْيداِق)5( َحّتى َنَجـــــْوُت ولّما َيْنِزعوا �َسَلبي             ِبواِلٍه ِمن َقبي�ِس ال�سَّ

: الإبل، واإقامة �سدورها كناية عن التهيوؤ للرحيل.  )1(  الَمطيُّ
رت وُدبِّرت. الّطيَّة: احلاجة اأو النِّّية املدبَّرة. الأَرُحل: جمع )َرْحل( وهو ما يو�سع على ظهر البعري  ت احلاجات: ُقدِّ )2(  ُحمَّ

للركوب.
)3(  ُجراز : قاطع. 

ْيد: الناتئ من الَجَبل ي�رشف على ما َتتُه. )4(  الرَّ
)5(  الَغْيداق: هو الكثري الوا�سع من كل �سيء، يقال: �َسرْيٌ َغْيداق.

ٍء
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عاليك الخصائص الفنّية لشعر الصَّ
عاليك: من اأهم الخ�سائ�س الفنية ل�سعر ال�سَّ

َللية.  مات الطَّ انت�سار المقطوعات والق�سائد الق�سيرة، والتخلُّ�س من المقدِّ  -1
َوحدة المو�سوع، فلم تخرج ق�سائدهم على اإطار واحد ي�سّورون فيه حياتهم وطريقة عي�سهم.  -2

التحلُّل من ال�سخ�سّية الَقَبلّية.  -3
ال�سعر الَق�س�سي، ف�سعرهم اأغلبه مقطوعات �سعريّة َق�س�سّية رائعة، تمثِّل مغامراتهم وعي�سهم في   -4

ال�سحراء.
عدم الهتمام بتوظيف الخيال الفّني.  -5

التقويم

عاليك في الع�سر الجاهلّي. ت الى ظهور �سعر ال�سَّ ح العوامل التي اأدَّ 1- و�سِّ
عاليك، ممثِّاًل عليها. اذكر ثالثة من اأهم مو�سوعات �سعر ال�سَّ  -2

عاليك،     ال�سَّ ل�سعر  الفنية  الخ�سائ�س  اأهم  من  الخيال  في  الإمعان  عن  والبعد  الواقعية  ُتَعدُّ   -3
ح ذلك. و�سِّ

عاليك. ْنَفرى �سعراَء ال�سَّ م ال�سَّ 4- علِّل: َتَقدَّ
عاليك من الحياة والنا�س. بيِّن راأيك في موقف ال�سعراء ال�سَّ  -5
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ن  ما و�سل اإلينا من النِّتاج النثري في الجاهلية قليل، وال�سبب اأّنه لم يكن ُيكتب في رقاع اأو ُيدوَّ
في �سحف، وقد اعتمد العرب على روايته �َسفاَهًة؛ ما اأدى اإلى �سياع كثير من ن�سو�سه.

 ومن الفنون النثرية في الع�سر الجاهلي: الأمثال، والَخطابة.  

فنون من النثر في العصر الجاهلّيثانيًا

المواقف  في  وبالغته  ته  لِخفَّ النا�س  ا�ستعمله  ثم  ما،  منا�سبة  في  قيل  بليغ  موَجز  َقْوٌل  الَمَثل: 
البديع  روب  �سُ ا�ستخدام  اإلى  فيه  ُيْعَمد  ياغة،  ال�سِّ ُمحَكم  وهو  التغيير،  ه  َيَم�سُّ ما  ونادًرا  الم�ساِبهة، 

ْجع والجنا�س والطباق. كال�سَّ
انت�سرت الأمثال وذاعت في الع�سر الجاهلّي، ويرجع ذلك اإلى عامَليِن، هما:

1 - البيئة الجاهلّية بيئة ِفْطرية، وت�ستدُّ الحاجة فيها اإلى اأقوال �سادقة ُم�ستخَل�سة من تجاِرب حقيقية.
2 - ارتباط المثل بحادثة اأو حكاية اأّدت اإلى انت�ضاره.

 الخصائص الفنية لألمثال في العصر الجاهلي

�سها في ما ياأتي: اّت�سمت الأمثال في الع�سر الجاهلّي بمجموعة خ�سائ�س، نلخِّ
1- اإيجاز اللفظ.
2- قوة العبارة.

3- �سالمة الفكرة.
4- الَميل اإلى ا�ستخدام �سروب البديع.

األمثال
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وهذه مناذج من اأمثال العرب يف اجلاهلّية ومنا�ضباتها:

1-  »ل ناَقَة يل فيها ول َجَمل«

ة، فدخلت ناقتها  َنزَلت امراأة يقال لها ) الَب�سو�س( بناقتها عند بني َبكر اإلى ِجوار َج�ّسا�س بن ُمرَّ
يف حمى اأبناء عمومتهم من بني َتْغِلب، فَقتَل  ُكَلْيُب بن َربيعة  �سّيُد بني َتْغِلب الناقَة. ثار َج�ّسا�س 
لقتل ناقة امراأة نزلت يف ِحماه، وَكَمَن لُكَلْيب وقتله ِغيَلًة؛ فُدقَّت طبول احلرب. وكان يف قوم 
ة يف احلرب فقال:        اأتاه قومه لي�ساألوه النُّ�رشْ َج�ّسا�س رجل �سجاع حكيم هو احلاِرث بن َعّباد، 

" ل ناَقَة يل فيها ول َجَمل "، ف�سار مثال ُي�رَشب ملن اعتزل اأمًرا ل يرى فيه �سالًحا.

2-  » اإِذا َعزَّ اأَخوَك َفُهْن «)1(

اأ�سل هذا املثل اأّن رجاًل خرَج مع اأ�سحابه لقتال قوٍم، فانت�رشوا على القوم وَغِنموا. ويف اأثناء 
يقت�سمون،  وهم  لهم  القوم  مفاجاأة  من  لكنه خاف  موا،  َيقَت�سِ اأن  اأ�سحابه  اإليه  طلب  عودتهم 
َعزَّ  " اإِذا  اأرادوا، وقال:  ما  ذ  فنفَّ اأ�رشوا  ديارهم، ولكنهم  اإلى  ي�سلوا  اإمهاله حتى  اإليهم  فطلب 

اأَخوَك َفُهْن ". و�سار مثاًل ُي�رَشب يف الت�سامح واللني مع الأ�سدقاء والأقارب.

3-  » ما يَـْوُم َحليمَة ِب�رِصّ « 

على  انت�سارهم  بعد  عودتهم  عند  اأبيها  ُجند  ا�ستقبلت  الَغ�ّساين  احلارث  بنت  َحليمة  اأّن  اأ�سله 
املناذرة و�سّمختهم بالّطيب، وذاع خرب هذا الن�رش وما فعلته َحليمة يف هذا اليوم، فقيل:" ما َيـْوُم 

ّ ". واأ�سبح هذا القول مثاًل ُي�رَشب لالأمر اإذا �ساع وانت�رش واأ�سبح معروًفا. َحليمَة ِب�رشِ
ومن اأمثال الع�رش اجلاهلي الأخرى التي ما زالت ت�ستعمل يف وقتنا احلا�رش:

اأ   - ُربَّ َعَجَلٍة َتَهُب َرْيًثا)2(.
ْيه. ُجِل َبنْيَ َفكَّ ب- َمْقَتُل الرَّ

جـ- اأ�ْسَمُع َجْعَجَعًة َول اأَرى ِطْحًنا)3(.

ْد. َد. ُهْن : ِلْن ول تت�سدَّ )1(  َعّز: ت�سدَّ
يث: الُبْطء.  )2(  الرَّ

ْحُن: املطحون اأي الّدقيق. حى. الطِّ )3(  اأي اأ�سمُع َجَلبة ول اأرى عماًل ينفع. والـَجْعَجعة: �سوت الرَّ
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الّنشاط
ُعد اإلى كتاب )َمجَمع الأمثال( للَمْيداني، وابحث عن اأمثال جاهلية اأخرى مع ِذْكر منا�سباتها، 

لَت اإليه على زمالئك.  نها، ثّم اعر�س ما تو�سَّ وبيان الِقَيم الإيجابّية التي تت�سمَّ

التقويم

ف الَمَثل. عرِّ  -1
علِّل: انت�سرت الأمثال وذاعت في الع�سر الجاهلي.   -2

بيِّن الخ�سائ�س الفنية للَمَثل في الع�سر الجاهلي.  -3
هاِت موقًفا اجتماعيًّا من حياتنا اليومية ُيقال فيه اأحد الأمثال ال�سابقة.   -4

ْمع والب�رش مًعا. د به التاأثري يف اجلمهور عن طريق ال�سَّ الُخطبة ُفنٌّ نرثي ل�ساين من فنون الكالم، ُيق�سَ
فهي تعتمد اإًذا على امل�ساَفهة وخماَطبة اجلمهور ل�ستمالتهم، واإثارة عواطفهم، وجذب انتباههم، 
د يف  ع اأ�ساليب ِخطابه، وُيجوِّ وتريك م�ساعرهم نحو اأمر ما يريده اخلطيب؛ مما يقت�سي منه اأن ينوِّ

ن �سوته، وُيوّظف اإ�ساراته اجل�سدّية.  اإلقائه، وُيح�سِّ

وللُخطبِة ثالثة اأجزاء هي:

ق ال�سامعني،  مة: هي اأّول ما يلقيه اخلطيب على جمهوره؛ لذا، عليه الهتمام بتح�سينها لي�سوِّ 1-  املقدِّ
والإتيان بالعبارة ال�سهلة التي توحي لهم مبق�سود اخلطبة؛ ما ي�سّد النتباه ويهيئ النفو�س. 

2-  املو�شوع: وهو مق�سود الُخطبة، وعلى اخلطيب الّتدّرج يف تناول املو�سوع تناوًل مت�سل�ساًل اإلى 
اأن ي�سل اإلى مبتغاه.

 3-  الخاتمة: ويلّخ�س فيها الخطيب اأبرز ما جاء في ُخطبته. 

الَخطابة
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ويعود �سبب عناية الجاهليين بالَخطابة اإلى:
اأ   - الفتخار بالقبيلة والنف�س.

ب- قّلة انت�سار الكتابة؛ الأمر الذي �سجع الَخطابة، فهي فّن يتميز بالتعبير ال�سفوي.
جـ- وجود الأ�سواق التي يجتمع فيها الخطباء وال�سعراء لإبراز مواهبهم، مثل �سوق ُعكاظ.

د  - الأَْحالف التي كانت ُتعَقد بين القبائل.
ب راأ�سه بالِعمامة،  وكان الخطيب الجاهلي يتَِّبـع تقليًدا في ُخطبته، اإذ يرتقي الأماكن العالية، ويع�سِ

ويتَّكئ على الع�سا اأو الرمح.

أغراض الَخطابة في العصر الجاهلّي

تعّددت اأغرا�س الَخطابة الجاهلية وتنّوعت، فا�ستملت على ما ياأتي: 
1 -  الِوفادة على الملوك.

2 -  الّتعزية في الُوَجهاء وال�سادات.
3 -  التهنئة في الإِْمالِك)1( والولدة.

4 -  الدعوة اإلى ال�سلح وف�س المنازعات.
5 -  المفاخرة والمنافرة والمباهاة بالأح�ساب.

خصائص الَخطابة في العصر الجاهلّي

  اّت�سمت الَخطابة في الع�سر الجاهلي بعدد من الخ�سائ�س، يمكن تلخي�سها في ما ياأتي:
1 -  و�سوح الفكرة.

2 -  َجْودة العبارة و�سالمة األفاظها.

3 -  الإكثار من التق�سيم والموازاة.
4 -  المراوحة بين الأ�سلوبيِن: الخبري، والإن�سائّي. 

5 -  ا�ستخدام ال�سور البيانية لتقوية المعنى وا�ستمالة الم�ستمعين.

)1(   الإِْمالك: الزواج. 
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ولكــي تتـعرف الَخطــابـة في الع�سر الجاهـلي على نحـو اأو�سح، اقـراأ النـ�س الآتـي من ُخطـبة 
م بن عبد َمناف في ُمناَفرة بين قري�س وُخزاعة: ها�سِ

يِّ بن ِكالب)1(،  ِر بن ِكنانَة، وبنو ُق�سَ يُّة اإ�سماعيل، وبنو النَّ�سْ » اأيُّها النا�س، نحُن اآُل اإبراهيم، وذرِّ
ب، ومعِدن المجد، ولكلٍّ في كلٍّ ِحْلف، يجب عليه  ة، و�ُسّكاُن الحَرم. لنا ذروُة الَح�سَ واأرباُب َمكَّ

رته، واإجابة دعوته، اإّل ما دعا اإلى عقوق ع�سيرة وَقْطع َرِحم. ُن�سْ
ِبِغْمِده،  اإّل  اأَْوَح�َس �ساِحَبُه، وال�سيف ل ُي�سان  َر  اأيّهما ُك�سِ َني �سجرة،  اأنتم كُغ�سْ يا بني ُق�سّي، 

ورامي الع�سيرة ي�سيبه �سْهُمُه، ومن اأْمَحَكُه اللَّجاُج)2( اأخرجه اإلى الَبْغي.
ُع ال�ّسرَف،  نّية فاإنها َت�سَ اأيُّها النا�س، عليكم بمكارم الأخالق فاإنها ِرفعة، واإّياكم والأخالق الدَّ

وَتْهدُم المجَد«.

ّي الَجّد الرابع. )1(   النَّ�رشْ : الَجّد الثاين ع�رش للنبي ملسو هيلع هللا ىلص. ُق�سَ
مه غا�سًبا. َكه اللَّجاج: ناَزَع َخ�سْ )2(   اأَْمَ

التقويم

ف الُخطبة.  1 -  عرِّ
2 - علِّل: اعتنى الجاهليون بالَخطابة عناية �سديدة.

3 -  مثِّل على خ�سائ�س الُخطبة الجاهلية من الُخطبة ال�سابقة. 
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عصر صدر اإلسالم

 انطلق موقف الإ�سالم من ال�سعر وال�سعراء من موقفه العام من مظاهر الحياة العربية في الجاهلية، الذي 
ر  يتمّثل في الإبقاء على ما يتفق مع تعاليمه، ومْنع ما يتعار�س معها، ومن َثّم، َقِبَل الإ�سالُم ال�سعر الذي �ُسخِّ

لخدمته والذود عنه، ودعا اإلى القيم الحميدة، وابتعَد عّما يخالُف تعاليم الدين الإ�سالمّي.
اأّما ال�سعر الذي وقف  َحَجَر َعْثرة في �سبيل ن�سر الإ�سالم، وخرج على حدود تعاليمه، وخاَلَف ِقَيمه 
ف النِّ�ساء، و�سرب الـخمر، والنزاعات،  ْمحة والّنبيلة، كال�سعر الذي ُنِظم في الكراهية الَقَبلّية، وفي و�سْ ال�سَّ

ه الإ�سالُم ونهى عنه. والهجاء الـُمقِذع، ومجاوزة الـحـق في الـمدح، فقد ردَّ
فنون  فّن من  اأ�ساًل  الذي هو  ذاته  ال�سعر  في  المعاني ولي�ست  ال�سعراء من  يتناول  ما  اإًذا في  فالق�سية 

الأدب، يقـــول تعالــى: {

)1({                                             

)1(  �سورة ال�سعراء، الآيات 227-224.

أواًل

عر والشعراء موقف اإلسالم من الشِّ

جاء الإ�سالم فاأحدث تغيًُّرا في حياة العرب ال�سيا�سية والجتماعية والدينية، واأ�ساء نفو�سهم 
يكون  اأن  وطبيعي  جديدة،  دينية  م�سطلحات  وُعِرفت  اإ�سالمية  َمعاٍن  فبرَزْت  الجديدة،  بتعاليمه 
لهذه الحياة الجديدة اأثرها الوا�سح في ال�سعر. ونناق�س في ما ياأتي ق�سية موقف الإ�سالم من ال�سعر 
بن  وَكْعب  ثابت،  بن  َح�ّسان  الإ�سالمية:  الدعوة  ب�ساِعَري  الإ�سالمي  لل�سعر  و�سنمثِّل  وال�سعراء، 

مالك.

ِّقضايا من الشعر في عصر صدر اإلسالمّ
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فقد كان الّر�سول ملسو هيلع هللا ىلص ُيثني على ال�سعر اإذا كان ُمواِفًقا لتعاليم الإ�سالم بعيًدا عن روح الجاهلّية، 
عُر بمنزلِة الكالِم،  ْحًرا ")1(، و" ال�سِّ عر َلِحْكمًة، واإنَّ ِمن البيان َل�سِ فقد ُرِوي عنه اأنه قال: " اإنَّ ِمن ال�سِّ
ِن الكالِم، وَقبيُحُه كقبيِح الكالِم")2(.  وكان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ي�ستمع اإلى ال�ّسعر، ويعلِّق  ُنه كَح�سَ فَح�سَ
ْمحة.  ه اأ�سحابها توجيهات تتواءم مع جوهر الدين الإ�سالمي ومبادئه ال�سَّ على بع�س الأبيات، ويوجِّ
وقد اأدرك ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأهمية ال�سعر في الحياة العامة، واأثنى على �سعراء الإ�سالم، وقّدَر دورهم 
عنهم:  وقال  اأَْزرهم،  من  وي�سّد  ي�سّجعهم  وكان  الم�سلمين،  عن  ْود  والذَّ للم�سركين،  الت�سدي  في 

ح النَّْبل")3(. "هوؤلء النََّفُر اأ�سدُّ على قري�س من َن�سْ

عر، بل نظر اإليه اأداًة يجب اأن  ومجمل الأمر اأنَّ الإ�سالم لم َيحكم على ال�ّسعر من حيث هو �سِ
ر لخدمة الر�سالة الجديدة، والدفاع عن الإ�سالم واإر�ساء تعاليمه، ون�سر ِقَيم الف�سيلة. ُت�سخَّ

)1(  رواه البخاري وم�سلم.
)2(  �سحيح اجلامع.

هام. ح النَّْبل: رْمي ال�سِّ )3(  رواه التمذي. َن�سْ

التقويم

ح موقف الإ�سالم من ال�ّسعر وال�ّسعراء. و�سِّ  -1
ا�سرح الحديثيِن الآتييِن في �سوء درا�ستك ق�سية موقف الإ�سالم من ال�سعر وال�سعراء:  -2

ح النَّْبل". اأ   - "هوؤلء النَّـَفُر اأ�سـدُّ على قري�س من َن�سْ
عر َلِحْكمًة ". ب- "اإنَّ ِمن ال�سِّ
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من شعراء الّدعوة اإلسالمية

1 -  َحّسان بن ثابت
رة، وهو من  هو اأبو الوليد َح�ّسان بن ثابت بن الُمنذر من قبيلة الَخْزرج، ُوِلد في المدينة المنوَّ
ال�سعراء الُمخ�سَرمين الذين اأدركوا الجاهلية والإ�سالم. ُتوفِّي في خالفة معاوية بن اأبي �سفيان 

 �سنة 54هـ. 
�ِشـعـره

َح�ّسان بن ثابت من فحول ال�سعراء في الجاهلية، ولم يخرج على اإطار ع�سره في اأغرا�سه ال�سعرية 
التي تنّوعت بين الفخر بقومه وهجاء خ�سومهم، والمدح، اإ�سافة اإلى: الرثاء، والو�سف، والغزل.
اأما في الإ�سالم  فهو �ساعر الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص وُجلُّ �سعِره في مدح الر�سول والدفاع عنه ون�سر تعاليم 
الإ�سالم، ومدح الم�سلمين والتغني بانت�ساراتهم، ورثاء �سهدائهم، والرد على اأعدائهم، فقد كان 
يهجو قري�ًسا بالأيام التي ُهِزموا فيها، وُيبيِّن َمثالبهم. قالت ال�سّيدة عائ�سة        : �سمعُت ر�سوَل 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول لح�ّساَن: " اإَِنّ روَح الُقُد�ِس ل َيزاُل ُيوؤيُِّدَك ما ناَفْحَت عِن اهلِل ور�سوِله" )1(.
عره في الدفاع عن الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص وهجاء الم�سركيَن قوله: ومن �سِ

ٌف َنِخٌب َهـــــــــواُء)2( َفاأَنَت ُمَجــــوَّ اأَل اأَْبِلـــــــْغ اأبا �ُسفيــــــاَن َعّنــــــــي  
ــــًدا َفاأََجْبُت عنُه        وعنــــَد اهلِل فـــــــي ذاَك الـَجـــــزاُء َهَجــــــْوَت محمَّ
ُكمــــا ِلَخـــيِرُكمـــا الِفـــــداُء رُّ َف�سَ اأَتْهجـــوُه َوَل�سَت َلــــه بُكــــــــْفٍء  
يَمُتـــــــــُه الَوفـــــــــاُء اأَمــيَن اهلِل �سِ ا َحنيًفا   َهَجـــــــــــْوَت ُمباَرًكـا َبــــرًّ

ومن مدائحـه ق�سيدتـه التي يمـدح فيها وفـد بني َتميم الذي َقِدم على ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عاَم الوفود 
في ال�سنة التا�سعة للهجرة، يقول:

قــــد َبيَّنـــوا �ُسنًَّة للّنــــا�ِس ُتتََّبــــــُع)3( وائَب ِمْن ِفـــــْهٍر واإْخَوِتِهـــمْ  اإنَّ الذَّ
اإْن كان في الّنـا�ِس �َسـّباقـوَن َبـْعَدُهُم         فـُكـــلُّ �َسـْبٍق لأْدنـى �َسـْبِقِهــْم َتبَـُع

)1(  رواه م�سلم.
ف: فاِرغ. َنِخٌب: َجبان. )2(  ُمـَجوَّ

وائب: اأعايل ال�سيء، واملق�سود هنا ِعْلية القوم واأ�رشافهم. ِفْهر: اأ�سُل قبيلة قري�س. )3(  الذَّ
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اأَِعّفٌة ُذِكَرْت في الَوحــــِي ِعّفُتُهْم         ل َيْطَمعـوَن ول ُيْرديِهـُم الّطَمُع
ُرُهْم عْنُه وما َنَزعـوا اأَْعَطْوا نبيَّ الُهـدى والِبرِّ طاَعَتهـْم         فما َوَنى َن�سْ

ومن قـولـه في الرثـاء رثاوؤه �سهداء موؤتـة: َزْيد بن حاِرثـة، وجعفر بن اأبي طالب، وعبد اهلل بن 
َرواحة  يقول:

راأَيُت ِخيــــاَر الموؤِمنيَن َتــواَردوا        �َسُعوَب وَخْلًفـــا َبْعَدُهــْم َيَتـاأّخُر)1(
فال ُيْبِعـــــَدنَّ اهللُ قْتلــــى َتتاَبعـــوا        ِبموؤْتَة ِمْنُهْم ُذو اْلَجناَحْيِن جعفُر
َوَزيـــٌد َوعبُداهلِل حيـــَن َتتاَبعــــوا        جميًعا َواأَ�سبـاُب الَمِنّيِة َتْخــــِطُر

خ�شائـ�ص �شـعـره
ُّر بمعاني القراآن الكريم والحديث النبوي ال�سريف، فَكُثرت الألفاظ الإ�سالمية في �سعره.  1 - التاأث

ده بالمراجعة؛ ِلطبيعة الموقف و�سرعة الأحداث.  2 - الرتجال في قول ال�سعر وعدم َتَعهُّ
َلليـة والدخول في المو�سوع مبا�سـرة؛ لذلـك َيكُثر في مطالـع 3 - التخلُّ�س من المقدمات الطَّ

        ق�سائده لفظة ) اأَْبِلْغ( اأو)ُمْبِلغ(. 
4 - �سدق العاطفة وقّوتها.

)1(  �َسعوب : من اأ�سماء الَمِنّية.

التقويم

1 - يقول النُّّقاد: اإن َح�ّسان بن ثابت يمثِّل ال�سحيفة الناطقة بل�سان الدعوة الإ�سالمية، ا�سرح هذه 
العبارة في �سوء ما در�سَت.

مة من الأبيات  ل على هـذه ال�سِّ مات �سـعر َح�ّسان كثرة ورود الألفـاظ الإ�سالمية، دلِـّ 2 - من �سِ
الواردة في هذا الدر�س. 
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َكْعب بن مالك 2 ــ 

ًرا. ُعِرف عنه  هـو اأبـو عبد اهلل َكْعب بـن مالـك بن اأَبـي َكْعب الَخْزَرجّي الأن�سـاري. اأ�سـَلَم مبـكِّ
�سدقه و�سجاعته في قول الحق والثبات عليه. ُتوفِّي  �سنة خم�سين للهجرة. 

�شـعـره

َر  اإذ �سوَّ التي عا�سها،  الدعوة الإ�سالمية، فجاء �سعره ترجمة للحياة  �سّخر َكْعب �سعره لخدمة 
الأّيام واأحداثها كيوم َبْدٍر، ورثى ال�سهداء، وافتخر بالم�سلمين، وهجا قري�ًسا.

ًدا قري�ًسا:  يقول َكْعب بن مالك مفتِخًرا وُمتوعِّ
دُق عنَد َذوي الألباِب َمقبوُل َدقـُه        وال�سِّ اأَْبِلـــْغ قري�ًسا وَخيُر القوِل اَأ�سْ

ٌب َحوَل النبيِّ لهــــْم         مّما ُيِعّدون للَهيـْــجا �َسرابيــــــــــُل )1( َتْلقاُكُم ُع�سَ
ِمن ِجْذِم َغ�ّساَن ُم�سَترٍخ َحمائُلهْم        ل ُجبـــــــــــــناُء ول ميـٌل َمعازيــُل )2(

ر ما دار فيه من اأحداث، يقول: ومن ت�سويره الأيّام ق�سيدته التي ي�سف فيها يوم َبـْدر وي�سوِّ
ًرا        َبَغـــْوا و�َسبيُل الَبْغِي بالّنا�ِس جــــاِئُر َق�سى َيـــــوَم َبْدٍر اأن ُنالِقَي َمْع�سَ
ــــــُر وفينا َر�سوُل اهلِل والأَْو�ُس َحـــــْوَلُه        َلُه َمْعِقٌل منُهـــْم َغـــزيٌر َونا�سِ

َيْت ِبي�ٌس ِخفاٌف َكـــاأنَّهـا         َمقابيـ�ُس ُيُْزهيهــا لَعْيَنْيَك �ســــــاِهُر)3( وَقْد ُعرِّ
ريًعـا ِلـوْجِهــهِ        وُعْتبـــُة َقْد غـــاَدْرَنُه َوْهـــَو عــــاِئُر)4( فُكبَّ اأَبـو َجْهٍل �سَ

ابيل: َجْمع )�رِشبال( وهو القمي�س اأو الّدرع. )1(  ال�رشَّ
)2(  امِليل: بك�رش امليم َجْمع )اأَْمَيل( وهو من ل ُتر�س له. الَمعازيل: َمن ل ِرماَح معهم.

َيت: اأُ�ْسِهَرت. الِبي�س: مفردها )الأبي�س( وهو ال�سيف. مقابيـ�ُس: مفردها )ِمقبا�س( وهو ال�ّسعلة من النار. ُيزهيها: ُيزيِّنها  )3(  ُعرِّ
نها. وُيح�سِّ

)4(  عاِئر: معتّل الَعنْي.
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وعواطفه  ال�سادقة  م�ساعره  عن  معبًِّرا  المّطلب  عبد  بن  حمزة  ال�سهداء  �سيد  يرثي  وقال 
الجّيا�سة:

ًة        ظلَّْت َبناُت الَجــــْوِف  منها َتْرُعُد)1( ولقــْد ُهِدْدُت ِلَفْقِد َحْمــــزَة َهدَّ
ُد)2( ْخــِرهـــــا َيتَهــدَّ َي �سَ ــُه ُفِجَعْت ِحــراُء ِبِمْثِلــــــِه        َلراأَيُت را�سِ َـّ َوَلَو اأَن

خ�شائـ�ص �شـعـره
1 - �سدق العاطفة وتدفُّقها وحرارتها. 

2 - كثرة المعاني والألفاظ الإ�سالمية.
3 - ا�ستخدام ال�سورة ال�سعرية الموؤثِّرة.

)1( َبنات الَجْوف: القلب والأح�ساء.
ا على الوزن العرو�سي. ِحراء:  جبل يف مكة كان الر�سول يعتزل فيه قبل البعثة. الّرا�سي: الثابت. )2( اأَنه: ُتقَراأ بهمزة و�سل حر�سً

التقويم

1 - ما المو�سوعات التي تناوَلها َكْعب بن مالك في �سعره؟
2 - من خ�سائ�س �سعر َكْعب ا�ستخدام ال�سورة ال�سعرية الموؤثِّرة، مثِّل على هذه الخا�سّية من 

الأبيات التي در�سَتها، مبيًِّنا جمالية الت�سوير.
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ًرا وا�سًحا في ع�سر �سدر الإ�سالم بما  يتواءم ومبادئ الر�سالة الجديدة وغاياتها،  �سهد النثر تطوُّ
فاختلف في منهجه وم�سمونه واأ�ساليبه عّما و�سل اإلينا من نثر في الع�سر الجاهلي.

ونقف هنا على فنَّْين من الفنون النثرية في ع�سر �سدر الإ�سالم، هما: الَخطابة، والو�سايا.

فنون من النثر في عصر صدر اإلسالمثانيًا

حِظَيت الَخطابة في ع�سر �سدر الإ�سالم باهتمام كبير، اإذ اتخذها الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص وال�سحابة الِكرام 
ب  الجاهلية والتع�سُّ المناَفرات  فابتعدت عن  تعاليمه ون�سره،  الدين الجديد وبيان  اإلى  للدعوة  اأداًة 

والتغّني بالأح�ساب والأن�ساب.
وخير مثال على الَخطابة في هذا الع�سر ُخطبة الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص في ِحّجة الوادع التي األقاها يوم 

حمة، ومما جاء فيها: َعَرفة على جبل الرَّ
وِمن  نا  اأْنُف�سِ �ُسروِر  ِمْن  باهلِل  وَنعوُذ  اإليه.  وَنتوُب  وَن�ستغفُرُه،  َوَن�ستعيُنه،  َنحَمُدُه،  هلل  الحمُد   «

ِلْل فال هاِدَي لُه. لَّ له، وَمْن ُي�سْ �سّيئاِت اأعماِلنا، َمن َيْهِد اهللُ َفال ُم�سِ
اأو�سيُكم، عباَد اهلل،  له، واأّن محمًدا عبُده ور�سوُله.  اإّل اهلل وْحَده ل �سريَك  اإله  اأن ل  واأ�سهُد 

بتقوى اهلل، واأحثُّكم على طاعِته، واأ�ستفِتُح بالذي هو َخير.
اأَْلقاكم بعَد عامي هذا في  اأَدري، لَعّلي ل  َفاإّنَي ل  اأُبّيْن َلُكم،  اأيّها الّنا�س، ا�ْسَمعوا مّني  اأَّما بعد، 
كم عليكم َحراٌم اإلى اأْن َتْلَقْوا َربَُّكْم َكُحرَمِة  َمْوِقفي هذا. اأَيُّها الّنا�س، اإّن ِدماَءُكم واأْمواَلُكم واأَْعرا�سَ
اأَمانٌة  َبَلِدُكم هذا، األ هل بلَّْغُت؟ الّلهمَّ ا�سهْد، فَمن كانت عنَدُه  يوِمُكم هذا، في �َسْهِركم هذا، في 
ها اإلى َمن اْئتَمَنه عليها، واإّن ِربـا الجاهلّية َمْو�سوٌع، واإّن اأّوَل رًبا اأَْبداأُ بـه ِربـا َعّمي العّبا�س بن  فلُيوؤدِّ
ل دمٍ نبداأُ به دُم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد  عبد المّطلب، واإّن دماَء الجاهلّية َمْو�سوعة، واإّن اأوَّ
ْبُه الَعْمد ما  قاية)2(. والَعْمُد َقَوٌد)3(، و�سِ دانة)1( وال�سِّ المّطلب، واإّن َماآِثر الجاهلية َمْو�سوعة، غيَر ال�سِّ

دانة: امتالك مفاتيح الكعبة وال�سماح للنا�س بالدخول اإليها. )1(  ال�سِّ
قاية: تقدمي املاء للحّجاج وتوفري �سبل الراحة لهم. )2(  ال�سِّ

)3(  الَقَود: الِق�سا�س.

الَخطابة
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ُقِتل بالع�سا والَحَجر، وفيه مئُة بعير، فمن زاد فهو من اأهل الجاهلية. 
ل هل  اأَ منُه،  نْف�ٍس  اإّل عن طيِب  اأَخيِه  ماُل  َيِحلُّ لمِرى  َفال  اإْخوٌة،  الموؤمنوَن  اإّنما  الّنا�ُس،  اأيُّها 
كم ِرقاَب َبْع�س، فاإّني قد َترْكُت فيكم ما  بلَّْغُت؟ الّلهم ا�ْسَهْد. فال َتْرِجُعّن َبعِدي ُكّفاًرا َي�سِرُب َبْع�سُ

ّلوا َبْعَدُه، ِكتاَب اهلِل و�ُسّنة َنبّيه، اأَل هل بلَّغُت؟ الّلهّم ا�ْسَهْد. اإْن اأَخذتْم ِبِه فلن َت�سِ
باُكم واحٌد، ُكلُّكم لآدَم واآدُم من ُتراب، اإّن اأكرَمُكْم عنَد اهلِل  اأيُّها الّنا�ُس، اإّن َربَُّكْم واِحٌد، واإّن اأَ
ٌل اإّل بالّتقوى، اأَل هل بلَّْغُت؟ الّلهم ا�سَهْد.  اأْتقاكم، اإّن اهلل عليم خبير، ولي�س لعربّي على عجمّي َف�سْ

قالوا: َنَعْم. قال: فْلُيَبلِِّغ ال�ساهُد الغائَب« )1(.
بينهم ومع  الم�سلمين في ما  بين  التعامل  ملسو هيلع هللا ىلص مبادئ  الر�سول  الجامعة و�سع  الُخطبة  في هذه 
با، واإبطال عادات الجاهلّية. غيرهم، ومن ذلك: ُحْرمة الدماء والأعرا�س والممتَلكات، وُحْرمة الرِّ

من أنواع الَخطابة في عصر صدر اإلسالم
1- ُخَطب الجهاد.

2- الُخَطب ال�ّسيا�سية.
3- الُخَطب الّدينية.

خصائص الَخطابة في عصر صدر اإلسالم

ح  َيت )البتراء(، واأن ُتَو�سَّ الطاَبع الإ�سالمي، فاأ�سبح من تقاليدها اأن ُت�سَتَهّل بحمد اهلل واإل �ُسمِّ  -1
ْوهاء(، واأن ُتخَتَتم بالدعاء.  َيت )ال�سَّ باآيات من القراآن الكريم وُتزيَّن بال�سالة على النبي واإل �ُسمِّ

2-  الإيجاز، ودقة التعبير، وو�سوح الألفاظ.
التنويع في الأ�ساليب الإن�سائية والخبرية.         -3

العناية باإيراد الُحجج والأدلّة لإقناع المخاطَبين.   -4
ن معاني القراآن الكريم وال�سّنة النبويّة. ت�سمُّ  -5

ُر الفقرات، وَتنا�ُسق الفوا�سل. ِق�سَ  -6

)1(  �سرية ابن ه�سام.

ٍء
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التقويم

ْوهاء، في ع�سر �سدر الإ�سالم. ح المق�سود بكلٍّ من: الُخطبة البتراء، والُخطبة ال�سَّ 1- و�سِّ
وًبا متعددة من اأ�ساليب الإن�ساء، اذكر ثالثة منها، مبيًِّنا اأثر  ت�سّمنت ُخطبة ِحّجة الوداع �رشُ  -2

هذه الأ�ساليب يف نْف�س امل�ستمع واإقناعه مب�سامني الُخطبة.
الوداع، كما هو  الإ�سالم وِفْقرات ُخطبة ِحّجة  الُخطبة يف ع�رش �سدر  وفِّْق بني خ�سائ�س   -3

مبنيَّ يف اجلدول الآتي:

الفقرةاخلا�شية
ع يف الأ�ساليب التنوُّ

الإيجاز
اإيراد الُحجج والأدلة

تنا�سق الفوا�سل

الّنشاط
ُم�ستر�سًدا بما در�سَت في فّن )الَخطابة( في ع�سر �سدر الإ�سالم، اكتْب من اإن�سائَك ُخطبًة دينّية، 

ّف.  ثم اأَلِقها على َم�سامع زمالئَك ومعلِّمَك في ال�سّ
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ب َعَرَكْته الحياة بكثير من التجاِرب على مختِلف اأ�سكالها:  ي به �سخ�ٌس ُمَجرَّ الو�سّية هي ما ُيو�سِ
ال�سيا�سّية، والجتماعّية، والفكريّة، وغيرها، اإلى �سخ�س اآَخَر اأقلَّ خبرًة منه بهدف الإر�ساد. 

وقد اأعطى الإ�سالم للو�سايا َدَفًقا جديًدا معتِمًدا على تعاليمه الدينية وِقَيمه ونظرته المختلفة اإلى 
الحياة بجميع �سوؤونها.

والو�سايا  ال�سيا�سية،  الو�سايا  �سنفيِن:  الإ�سالم  �سدر  ع�سر  في  الو�سايا  ن�سنِّف  اأن  ويمكننا 
الجتماعية.

اأّما الو�سايا ال�سيا�سية فهي المتعلقة في مجملها ب�سوؤون الحكم الإ�سالمي الداخلية والخارجية، 
ّديق  مثِل الفتوحات الإ�سالمية وتوجيه قادة الجيو�س ون�سِحهم. وخير مثال عليها و�سية اأبي بكر ال�سّ

هه اإلى غايته التي اأَمَره بها ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قبل وفاته: لجي�س اأُ�سامة بن َزْيد ُقبيل توجُّ

 » يا اأَّيها النا�ُس، ل َتخونوا، ول َتُغّلوا)1(، ول َتغِدروا، ول ُتمثِّلوا، ول تقتلوا طفاًل ول �سغيًرا، 
ول �سيًخا كبيًرا، ول امراأًة، ول َتْعِقروا َنْخاًل، ول تحرقوه، ول تقطعوا �سجرًة، ول تذبحوا �ساًة ول 
غوا  وامع، َفَدعوهم وما فرَّ هم في ال�سَّ غوا اأنف�سَ بقرًة ول بعيًرا اإل ِلَماأَْكلة. و�سوف تمّرون باأقوامٍ قد فرَّ
هم لـه. و�سوف َتْقَدموَن على قـوٍم ياأتونكم باآِنَيٍة فيها األوان الّطعام، فاإذا اأكلتم منها �سيًئا بعد �سيء  اأنف�سَ
هم وتركوا حوَلها مثل الَع�ضائب)2(،  فاذكروا ا�ضَم اهلل عليها. وَتْلَقْوَن اأقواًما قد َفَح�ضوا اأو�ضاَط روؤو�ضِ

فاخِفقوهم بال�سيف َخْفًقا. اندِفعوا با�سم اهلل«.
ُيلَحظ في هذه الو�سية تاأثُّر الم�سامين الوا�سح بتعاليم الإ�سالم في ت�سيير �سوؤون الحرب، وبيان 
وال�سيوخ  والن�ساء  الأطفال  قتل  وعدم  فقط،  يقاتلهم  من  قتال  على  الجنود  وحّث  فيها،  الحقوق 
وامعهم، وعدم قطع الأ�سجار وقتل الحيوان، وغير ذلك من الأمور التي ل يجيزها  والمتعبِّدين في �سَ

الإ�سالم. 

)1(  الِغّل : احلقد.
)2(   َفَح�ضوا اأو�ضاط روؤو�ضهم وتركوا حولها مثل الَع�ضائب: كناية عن التجهز للقتال.

الوصايا
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واأّما الو�سايا الجتماعية فقد تعلَّقت في مجملها باأمور الحياة اليومية العامة والخا�سة، وما قد 
يواجهه النا�س من م�سكالت. ومما يمثِّل هذا النوع من الو�سايا و�سية ُعْتبة بن اأبي �سفيان لبنه عمرو 

حيَن بلَغ خم�َس ع�سرَة �سنًة:

با، فالزْم الحياَء تُكْن من اأهِلِه، ول ُتزاِيْله َفَتبيَن منُه. ول   »يا ُبَنّي، قد َتَقّطَعْت عنك �سرائُع ال�سِّ
نََّك َمن اغَترَّ باهلِل فيَك فَمَدحَك بما َتْعَلُم خالَفُه ِمن نْف�سَك، فاإنَُّه َمْن قال فيَك الخيَر ما لم َيْعَلْم اإذا  َيُغرَّ
رَّ ِمثَلُه اإذا �َسِخط، فا�ستاأِن�ْس بالوْحَدة من جل�ساِء ال�ّسوِء َت�ْسَلْم من ِغّب عواقِبهم«. َر�سَي قال فيَك ال�سَّ

في  وَيظهر  الخا�سة،  حياته  ب�سوؤون  المتعلقة  الن�سائح  من  مجموعة  ابنه  اإلى  ه  يوجِّ هنا  فُعْتبة 
م�سامينها التاأثُّر بروح الع�سر التي تحّث على التزام الأخالق النبيلة والقيم الإ�سالمية، مثِل: الحياء، 

وعدم الغترار بكالم المنافقين. 

خصائص الوصايا في عصر صدر اإلسالم 

من خالل الوقوف على الو�سيتين ال�سابقتين يمكننا اأن ُنْجمل اأهم خ�سائ�س الو�سايا في ع�سر 
�سدر الإ�سالم بما ياأتي:
الإيجاز والتكثيف.  -1

ر الإيماني. معالجة واقع الإن�سان وجوهر حياته من خالل الت�سوُّ  -2
الم�ستوى الأدبي الرفيع، واأ�سالة اللغة.  -3
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التقويم

ف الو�سية. عرِّ  -1
علِّل: اختَلَفت الو�سايا في ع�سر �سدر الإ�سالم في م�سامينها عن و�سايا الع�سر الجاهلي.    -2

ح  ّديق ال�سورة الحقيقية لالإ�سالم في حالة الحرب، و�سِّ تعك�س م�سامين و�سّية اأبي بكر ال�سّ  -3
ذلك.

ق بين الو�سية ال�سيا�سية والو�سية الجتماعية من ناحية الم�سمون. فرِّ  -4
اقراأ الو�سية الآتية، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليها:  -5

و�سية ال�سحابي ُعَمْير بن َحبيب ِلَبنيِه:
رَّ  فيِه ُي�سَ فهاِء، فاإنَّ ُمجال�سَتهم داٌء، واإّنه َمْن َيْحُلْم عن ال�سَّ » يا َبِنّي، اإيّاكم وُمخالطَة ال�سُّ
فيُه َيَقرَّ بالكثير. واإذا اأراَد اأََحُدكم اأَن  ِبِحْلمه، وَمن ُيِجْبه َيندْم، وَمن ل َيَقرَّ بقليِل ما ياأتي به ال�سَّ
ْن َقْبَل ذلك على الأذى)1(، وليوِقْن بالّثواِب من اهلل  ياأمَر بالمعروف اأو ينهى عن المنكر َفْلُيَوطِّ

، اإّنه َمن يوقْن بالّثواِب من اهلل عزَّ وجلَّ ل يجْد َم�سَّ الأَذى «. عزَّ وجلَّ
اأ   - ما نوع هذه الو�سية؟

ب- مثِّل من خالل هذه الو�سية على خ�سائ�س الو�سايا في ع�سر �سدر الإ�سالم. 

ه ويهيِّئها للتحّمل. د نف�سَ )1(  اأي ميهِّ
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العصر اأُلموّي
ازدهرت الحياة الأدبية في الع�سر الأموي على نحو وا�سح، ويرجع ذلك اإلى عوامل متعددة: 

�سيا�سية، واجتماعية، ودينية، تركت اآثارها في الأدب الذي ُيعّد مراآًة عاك�سة للحياة.

تعّددت التجاهات ال�سعرية واأغرا�سها في الع�سر الأموي، وظهرت اتجاهات �سعرية جديدة، 
وبرزت طائفة كبيرة من ال�سعراء كان لهم تاأثير وا�سح في الع�سور الأدبية الالحقة. ونقف في هذا 
ال�سياق على ق�سّيتين �سعريّتين كان للواقع ال�سيا�سي والجتماعي دور في بروزهما واإثارتهما، هما: 

الغزل الُعْذري، وال�سعر ال�سيا�سي.

مفهوم الغزل الُعْذري

المحبوبة،  والبعد عن  الفراق  واآلم  الع�سق  ُمكاَبدة  ال�ساعر  فيه  ر  ي�سوِّ هو غزٌل عفيف طاهر، 
التي  )ُعْذرة(  قبيلة  اإلى  ن�سبة  )الُعْذرّي(  ـِ  ب ي  �ُسمِّ وقد  الج�سدية.  المراأة  محا�سن  ويناأى عن و�سف 

�سكنْت وادي الُقرى على م�سارف ال�سام وا�سُتِهر �سعراوؤها بهذا اللون من ال�سعر. 

أشهر شعراء الغزل الُعْذري

ح  ال�سعراء الذين ُعِرفوا بهذا اللون من ال�سعر كثيرون، من اأ�سهرهم: َجميل ُبَثْينة، وَقْي�س بن الُمَلوَّ
)مجنون ليلى(، وَقْي�س بن َذريح )مجنون ُلْبنى(، وُكَثيِّر َعّزة الُخزاعّي. 

الغزل الُعْذري

ءُِّقضايا من الشعر في العصر االمويأواًل ّ
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مضامين الغزل الُعْذري

ر الغزل الُعْذرّي الحالة النَّْف�سية التي يعي�سها ال�ساعر من األم البعد ولوعة الفراق والحرمان  ي�سوِّ
و�سدة ال�سوق، فتنهمر الدموع، وُتَبّث ال�سـكوى، يقول َقْي�س بن َذريح:

اإلى اهلِل اأَ�ْسكــو َفْقـَد ُلْبنى كما �َسكا        اإلــــــــــــــى اهلِل َفْقَد الوالَديِن َيتيُم
َيتيٌم َجفاُه الأْقَربـــوَن َفِج�سُمـــــــُه        َنحيٌل وَعهُد الواِلـــــــــــَديِن َقديُم
َبَكْت َداُرُهم ِمـــن َناأِْيهـــم َفَتهلَّلْت        دمـوعي َفاأَيَّ الجــــاِزَعْيِن اأَلـــوُم؟

وقد يكتفي ال�ساعر من المحبوبة بالنظرة العاجلة، اأو حتى الوعد الذي َيعرف اأنه لن يتحقق، كل 
َف ِحّدة �سوقه واآلمه، يقول َجميل ُبَثينة: ذلك ليخفِّ

ْت َبالِبُلـْه)1(  َرُه الوا�ســــــي َلَقرَّ واإّني لأَْر�سى ِمـــــــــْن ُبَثينَة بالَّذي     َلَو اأَْب�سَ
ِبـــــــال وِباأّل اأَ�سَتطيـــَع وبالُمنــــى        وبالَوعِد حتى َي�ْساأَم الَوعـــــَد اآِمُلـْه
وبالّنظرِة الَعجلى وبالَحــْوِل َتنَق�سي        اأَواِخـــــــــــُرُه ل َنلَتقي واأَواِئُلـــــْه

وقد يتعر�س ال�ساعر اإلى لوم الالئمين ومراقبة الوا�سيَن، لكن هذا ل يزيده اإل تعلًُّقا بالمحبوبة، 
يقول َجميل ُبَثينة:

ـَـــــــًة         َعَليَّ وما زالْت َموّدُتــــــها ِعْندي وما زاَدها الوا�سوَن اإّل َكرام
التي  الطاهرة  العفيفة  العالقة  على  ويحافظ  محبوبته،  �سمعة  على  يحِر�س  الُعْذري  وال�ساعر 

َجَمعت بينهما، يقول ُكثيِّر َعّزة:
با فيهــــــا َعلْيَك ُوجوُم؟)2( وقــــــاَل َخلـيـلي: ما َلـها اإِْذ َلقـيـَتـهــا         َغداَة ال�سَّ

فــــاُء قديــُم َة َبْيننــــا        على غيِر ُفْح�ٍس وال�سَّ َفقلُت َلــــــــــــُه: اإنَّ الَمــــودَّ
ُت عْنهـــا َتَجلُّـــًدا        على الَعـــْهِد في ما َبْيـَنـنـــا َلُمقيُم واإّنـــــي واإْن اأعَر�سْ

ونعر�س هنا لثنين من �سعراء الغزل الُعْذري للتمثيل. 

ا على الوزن العرو�سي. َُه: ُتقَراأ بهمزة و�سل حر�سً )1(  اأَبْ�رشَ
با: واٍد من اأودية املدينة املنّورة. ُوجوُم: �ُسكوٌت عن الكالم ل�سدة احلزن. )2(  ال�سَّ
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َجميل ُبَثينة 

عًرا،  ُبَثينة(، من اأجود ال�سعراء العذريين �سِ ـِ )َجميل  ب ر الم�سهور  هو َجميل بن عبد اهلل بن ُمَعمَّ
وهو من بني ُعْذرة، قال الأ�سعار في ُبَثينة حتى ا�سُتِهر، وقد خطبها من اأهلها فرف�سوه. تزوجت ُبَثينة 
ف�ساقت الدنيا بَجميل وحّن اإليها وا�ستاق اإلى لقائها، وكان الأهل والُم�سِفقون عليه يلومونه في هذا 
الُحّب الذي اأوقعه في المهالك، فَيرّد عليهم باأن هذا َقَدره ون�سيبه واأن حّب ُبَثينة ُكِتب عليه وهو 

ر اهلل له، يقول في هذا: را�ٍس بما قدَّ
َلقْد لَمني فيهــــــــــــــــا اأٌخ ذو َقرابٍة        َحبيٌب اإليِه فـــــــي َمالَمِته ُر�ْسـدي

وقــــال: اأَِفــــْق َحّتى َمتى اأنَت هاِئـــٌم        ِبَبْثَنَة فيهـــــا َقـــد ُتعيُد وَقد ُتْبـدي؟
؟ فقلُت له: فيهـــــا َق�سى اهللُ ما تَــــرى        َعَلّي، وَهْل في ما َق�سى اهللُ ِمْن َردِّ

مجنون ليلى

ـِ )مجنون ليلى(، وهي ابنة عّمه. خطَبها،  ح العاِمرّي، من بني عاِمر، الم�سهور ب هو َقْي�س بن الُمَلوَّ
لكّن اأهلها زّوجوها َوْرد بن محّمد الُعَقْيلّي، فهام َقْي�س في البراري على وجهه يعي�س بين الوحو�س، 
التي  العفيف  الطاهر  الُعْذري  الحب  ق�س�س  اأ�سهر  من  وليلى  قي�س  وق�سة  واٍد.  في  َمْيًتا  ُوِجد  حتى 
ا�ستلهَمها ال�سعراء والع�ّساق على مدى الع�سور، وقد �سّور َقْي�س حبه لليلى وحاله، فقد ابُتِلي بحّبها 

فما بيده حيلة، فهذا ق�ساء اهلل وقَدره، ومما قال في ذلك: 
َخليَلـــيَّ ل واهلِل ل اأَْمـــِلُك الــــــــذي        َق�سى اهللُ في َلْيلى ول ما َق�سى ِليـا
يٍء  َغيِر  َلْيلــــــى  ابَتالِنيا َق�ساهــــا ِلَغيري وابَتــالني ِبُحبِّهـــــــا        َفَهاّل  ِب�سَ
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خصائص الغزل الُعْذري

خ�سائ�سه  له  الأموي  الع�سر  في  الغزل  اتجاهات  من  جديًدا  اتجاًها  الُعْذريون  ال�سعراء  اتخذ 
ماته، من اأهمها: و�سِ

المقدمات  الموروثة، مثَل  ال�سعرية  التقاليد  الُعْذري  الغزل  نْلمح في  المو�سوعية، فال  الَوحدة   -1
الُعْذريين على مو�سوع  اقت�سرت ق�سائد  الرئي�س، بل  المو�سوع  ت�سبق  التي  الرحلة  اأو  َللية  الطَّ

مات. واحد؛ لأّن �سعراءه عا�سوا ُمخِل�سين لُحّبهم فاأفردوا له ق�سائدهم من غير مقدِّ
اأ�سجان  اإذ َي�سُدر ال�سعر الُعْذري ب�سدٍق عّما َيختِلج في النف�س من  2- �سدق العاطفة وحرارتها، 

الحّب والحرمان والألم.
3- و�سوح المعاني و�سهولة الألفاظ، فيعّبر ال�ساعر الُعْذري عن المعاني التي تدور في نف�سه باألفاظ 

�سهلة من غير تكلُّف اأو تعقيد.
4- جمال الت�سوير ودقة الت�سبيه. 

ة في الغزل. 5 - الِعفَّ

نموذج من الغزل العذري

ح في ق�سيدة )الُموؤِن�سة(: يقول َقْي�س بن الُمَلوَّ
ْرُت َلْيلــــــى وال�ّسنيَن الَخواِليا        واأّيــــاَم ل َنْخ�سى َعلى اللَّهِو ناِهيا َتَذكَّ
فقــاَل َب�سيُر الَقْوِم: اأَْلَمْحُت َكوكًبا        َبدا فــــــي �َسواِد اللَّيِل َفْرًدا َيماِنيــا
ها فَبدا ِليـا ْووؤُ )َعْليا( َت�ســامى �سَ ـِ  َتَوقََّدْت       ب َفقلُت َله: بل ناُر َلْيلـــــــى 
ُد الأَ�سعــــــــــاَر اإِّل َتداِويا باَبًة        ول اأُن�سِ الأَْيفــــــــاَع اإِّل �سَ َفما اأُ�سِرُف 
نِّ اأْن ل َتالِقيــــــــــا تيَتْيِن َبعَدمـا       َيُظّنان ُكلَّ الظَّ اهللُ ال�سَّ وقد َيجَمــــــُع 

اأَُعدُّ اللَّيالــــــــي َليلـــًة َبعــــــَد ليلٍة    وقد ِع�سُت َدهــــــًرا ل اأَُعدُّ اللَّياليا 
ُث َعنـــِك النَّْف�َس ِباللَّيِل خاِليا َواأَخُرُج ِمـــــن َبيِن الُبيـــوِت َلعلَّني       اأَُحدِّ
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اأُِحبُّ ِمن الأ�سمــــاِء ما واَفـــَق ا�ْسَمها         اأََو اأَ�ْسَبَهُه اأو كاَن ِمنـــــــــُه ُمداِنيـــا)1(
هَر راِقيا َِّي ل اأُْلفــــــــــي َلها الدَّ ـــــــحِر ُرْقيـــــًة        واأَن حُر اإِّل اأَّن ِلل�سِّ هي ال�سِّ
بيَب الُمــــــداِويا يقولوَن َلْيــــــــــلى بالِعراِق َمري�ســـــٌة        فيا َلْيتني ُكنُت الطَّ
هــــــوُر ول اأَرى        َغرامــــــــــــي لها َيْزداُد اإّل َتماِديا َتُمـــــــرُّ اللَّيالي وال�سُّ

ا على الوزن العرو�سي.  )1(  اأَ�ْسَبَهُه: ُتقَراأ بهمزة و�سل حر�سً

التقويم

1-  علِّل: ت�سمية الغزل الُعْذري بهذا ال�سم.
مثِّل من ق�سيدة ) الُموؤِن�سة ( على  خ�سائ�س الغزل الُعْذري.  -2

ح اأهم م�سامني الغزل الُعْذري مع التمثيل. و�سِّ  -3

الّنشاط

عد اإلى ال�سبكة العالمية للمعلومات، واكتب تقريًرا عن اأَثَر ق�سة َقْي�س وَلْيلى في الآداب 
الأجنبية، وناق�س زمالءك في ما كتبَت.
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ا �سعريًّا قائًما بذاته. ونكتفي بالتمثيل  ال�سيا�سي في الع�سر الأموي واأ�سبح غر�سً ازدهر ال�سعر 
مّيات لل�ساعر الُكَمْيت. على ال�سعر ال�سيا�سي بالق�سائد الها�سِ

الهاِشمّيات

في  ّيتهم  واأَحقِّ َمناِقبهم،  وذْكر  وتمجيدهم،  الها�سميين،  حبِّ  في  ُنِظمت  التي  الق�سائد  هي 
الخالفة. وقد ا�سُتِهر بها ال�ساعر الُكَمْيت بن َزْيد الأَ�َسِدّي.

الُكَمْيت بن َزْيد اأَلَسِدي

هو اأبو الُم�ْسَتِهّل الُكَمْيت بن َزْيد بن ُخَنْي�س الأَ�َسِدّي. ُيَعّد من اأوائل ال�سعراء الذين جعلوا من 
البيت، وُجّل �سعره في  اآِل  ال�سيا�سية، فهو �ساعُر  اآرائهم الفكرية ومواقفهم  للتعبير عن  اأداًة  �سعرهم 
َنَظمها في  التي  الق�سائد  َيت  ّيتهم في الخالفة، ورثاء �سهدائهم، و�ُسمِّ اأَحقِّ حّبهم، وَمناِقبهم، وبيان 

مّيات. ُتوفِّي عام 126 هـ. ذلك بالها�سِ

مضامين الهاِشمّيات 

مّيات التعبير عن ُحّب الها�سميين، وذكر َمناِقبهم وبيان ف�سائلهم، يقول  تناولت الق�سائد الها�سِ
الُكَمْيت في ميميَّته:

ـــٍم ُفـــــروِع الأَنــاِم ـِ ي اأُِجـــنُّ واأُْبـــدي        ِلَبني ها�س َبْل َهــــواَي الذَّ
ــِن الَأيتـاِم الُغيوِث اللُّيــــــــوِث اإْن اأَْمَحـَل الّنا        �ُس َفـمـاأْوى َحـوا�سِ
والُم�ســــيبيَن باَب ما اأَخَطـــــاأ الّنا        �ُس وُمْر�سي َقواعــــِد الإ�ســـالِم

مّياته حق الها�سميين في الخالفة بعد خالفة علّي بن اأبي طالب   كما تناول الُكَمْيت في ها�سِ
واأنهم اأَْولى النا�س بها، م�ستخِدًما المنطق والُحجة في اإثبات هذا الحق، يقول:

ــواُهـُم         فاإنَّ َذوي الُقربى اأََحقُّ واأَْوَجُب فـاإْن ِهَي لم َت�سـُلْح ِلَحيٍّ �سِ

الشعر السياسي
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مّيات رثاء �سهداء الها�سميين، يقول الُكَمْيت في رثاء الح�سين بن علّي بن اأبي  ومن م�سامين الها�سِ
طالب الذي ا�سُت�سِهد في َكرَبالء عام 61 هـ:

ُب)1( َوِمن اأكَبِر الأَحداِث كانْت ُم�سيبًة        َعَلينـــا َقتيُل الأَْدِعياِء الُمَلحَّ
ـفِّ ِمن اآِل ها�ســٍم         َفيا َلَك َلْحًما َلي�َس َعنُه ُمَذبُِّب)2( قتيٌل ِبَجْنِب الطَّ

د بم�ساوئهم، وظهر ما ُيعَرف بالهجاء ال�سيا�سّي، يقول  كما هجا الُكَمْيت خ�سوم الها�سميين وندَّ
في َذّم ُحّكام ع�سره من الأمويين:

ُل؟ َفِتلَك ُملوُك ال�ّسوِء َقْد طـاَل ُمْلُكهـمْ    َفـَحّتـاَم َحّتـاَم الَعنـاُء الُمَطـوَّ
ْجَوَر ِمْن ُحّكـاِمنـا الُمتمثِّـُل َرَب الأَمثاَل في الَجْوِر َقْبَلنــا    لأَِ وما �سَ

خصائص الهاِشمّيات

مّيات لوًنا من األوان ال�سعر ال�سيا�سي الذي ازدهر في الع�سر الأموّي، وهي  تمثِّل الق�سائد الها�سِ
م بما ياأتي: تتَّ�سِ

نًُّعا. ًبا اأو َت�سَ 1 - �سدق العاطفة وحرارتها، فهي تنُبع من مبة خال�سة للها�سميني، ومل َت�سُدر َتَك�سُّ
2 - ا�ستخدام املنطق والـُحجة والربهان يف ال�سعر لإثبات حّق الها�سميني يف اخلالفة.

3 - الَوحدة املو�سوعية للق�سيدة، فهي تدور حول مو�سوع واحد هو حّب الها�سميني، والدفاع 
عن حقهم يف اخلالفة.

4 - قّلة ال�سور الفنية واخليال؛ لتاأكيد املو�سوع وتقريره.

نموذج من الهاِشمّيات

اأن�سد الُكَمْيت ق�سيدته البائّية في مدح الها�سميين، ومنها:
يِب َيلَعـُب؟ َطِربُت وما �َسوًقا اإلى الِبي�ِس اأَطَرُب   ول َلِعًبا ِمنــي اأَذو ال�سَّ

ع بال�سيوف. ُب:الُمقطَّ د احل�سني بن علي. الُمَلحَّ )1(  قتيُل الأدِعياِء: َيق�سِ
ّف: مو�سع ُقرب الفرات. ُمَذبِّب: ُمداِفع. )2(  الطَّ



40

التقويم

مّيات.  ف الها�سِ عرِّ  -1
مّيات لل�ساعر الُكَمْيت ممثِّاًل عليها بالأ�سعار.  د اأهم م�سامني الق�سائد الها�سِ 2- عدِّ

مّيات من خالل النموذج الذي در�سَته. 3- مثِّل على خ�سائ�س الها�سِ

َولِكْن اإلـــــى اأهِل الَف�سائِل والنُّهى  َوَخيِر َبني َحـــــّواَء والَخيُر ُيطَلُب
ُب اإلـى النَّـَفِر الِبيـ�ِس الـــذيَن ِبـُحبِّـهم   اإلــى اهلِل فــــي مــا نـاَبني اأَتـَقرَّ
ُب َبني هـا�ســــٍم َرْهــِط الّنبـيِّ فــاإنَّـني       ِبِهــْم وَلُهْم اأَر�سى ِمراًرا واأَغ�سَ

ْهٌل وَمْرَحُب ُت َلُهْم ِمّني َجناَحــــْي َمَوّدٍة        اإِلــــى َكَنٍف ِعْطفاُه اأَ َخَف�سْ
َلها ِمّنا َتِقـــــــــيٌّ وُمعــــــِرُب)1( َوَجـْدنا َلُكــــم في اآِل حاِميَم اآيــــًة        َتاأوَّ

ــواُهُم        َفاإِّن َذوي الُقربى اأََحـــقُّ واأْوَجُب َفاإْن ِهَي َلــــم َت�سُلْح ِلَحيٍّ �سِ
ْت ُقَري�ٌس فاأ�سَبحوا        وفيِهم ِخباُء الَمكُرمــاِت الُمَطنَُّب اأُنا�ٌس ِبِهـــْم َعزَّ

َور القراآنية التي تبداأ بـ )حم(. )1(  اآِل حاميَم: ال�سُّ

َ
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تطورت الفنون النثرية في الع�سر الأموي على نحو وا�سح، ونتحدث في هذا الع�سر عن فنَّْين 
نثريَّْين هما: الر�سائل، والَخطابة.

الر�سائل في الع�سر الأموي نوعان: الر�سائل الديوانية، والر�سائل ال�سخ�سّية. 

1 -  الرسائل الديوانية

اأن�ساأها  اأو  اأُْمِلَيت على الكاتب  هي ما �سدَر عن ديوان الر�سائل من ُمكاَتبات ر�سمية مختلفة، 
بنف�سه وَحبََّرها باأ�سلوبه على ل�سان الخليفة اأو من ينوب عنه، وارتبطت مو�سوعاتها بال�سيا�سة 

واإدارة ال�سوؤون الداخلية للّدولة والَعالقات الخارجية. 
ومن اأمثلة الر�سائل الديوانية في الع�سر الأموي ر�سالة عمر بن عبد العزيز اإلى اأََحد ُولِتِه:  

»اأّما بعُد، فاإذا اأَْمكَنْتَك القدرُة من ُظلمِ الِعباد فاْذُكْر ُقدرَة اهلِل َعليَك، وَذهاَب ما تاأتي اإليهْم. 
ََّك ما تاأتي اإليهْم  اأَْمًرا اإّل كاَن زاِئاًل عنهْم باِقًيا َعليَك، واأنَّ اهللَ تعالى َياأُخُذ للمظلوِم  واعلْم اأن

ِمَن الظالمِ«.

خصائص الرسائل الديوانية في العصر األموي

تت�سف الر�سائل الديوانية في الع�سر الأموي بعدة خ�سائ�س، اأهمها: 
نعة باختيار الألفاظ. 1 -  اإِحكام ال�سَّ

2 -  العناية بالأفكار وت�سل�سلها وُح�ْسن تنظيمها.
نات البديعية. 3 -  الإيقاع وا�ستخدام المح�سِّ

4 -  اللتزام بالبناء التقليدّي للر�سالة .

ثانيًا

الرسائل

ءُفنون من النثر في العصر االموي
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2- الرسائل الشخصّية

عالجْت  المجتمع،  في  �سامية  مكانة  َذوي  اأ�سخا�س  عن  غالًبا  �سدَر  الر�سائل  من  لون  هي 
والِعتاب، والعتذار،  والتعازي،  التهاني،  مثل:  دينية واجتماعية وق�سايا خا�سة،  مو�سوعات 

والنُّ�سح والإر�ساد، وغيرها. 
ومن هـذه الر�سـائل في الع�سر الأمـوي ر�سـالة عبـد الحميد الكاِتب اإلـى اأهـله وهـو ُمنهِزم مع 

مروان بن محّمد اآِخر خلفاء بني اأُمّية، بعد انهيار الدولة الأموية، ومما جاء فيها: 
اأق�سى  اإلى  الَبِليَّةُ  َتِتمَّ  بابًة َوَوْجًدا، فاإن  اإليكم والأياُم َتزيُدنا منكم ُبعًدا، واإليكم �سَ »وقد كتبُت 
ُمّدِتها َيكْن اآخَر العهد بكم وبنا، واإن َيْلَحْقنا ُظفٌر جارٌح من اأَْظفار َمن َيليكم َنرِجع اإليكم ِبُذّل 
غار، والّذلُّ من �سرِّ دار، واأَْلأَم جار، يائ�سيَن من روح الّطمع، وُف�سحة الّرجاء. ن�ساأُل  الإِ�سار وال�سَّ
الذي ُيِعّز َمن ي�ساء، وُيِذّل َمن ي�ساء، اأن َيَهب لنا ولكم اأُلفًة جامعًة، في داٍر اآِمَنة، َتجَمع �سالمة 

الأديان والأبدان، فاإّنه ربُّ العالَميَن، واأرَحم الراحميَن«.  

خصائص الرسائل الشخصّية في العصر األموي

يظهر من خالل ا�ستعرا�س نماذج الر�سائل ال�سخ�سّية في الع�سر الأموي اأن هذا اللون من الر�سائل 
يتميز بالخ�سائ�س الآتية: 

1 - ا�ستخدام ال�سجع واملوازنة بني اجلمل من غري تكلُّف.
2 - اختيار الألفاظ ال�سهلة الوا�سحة اإلى جانب الإيجاز، اإل يف املوا�سع التي ت�ستـدعـي القـوة

        والإطالة.
3 - ت�سل�سل الأفكار والدقة يف تنظيمها.

4 - بروز العاطفة و�سدق الإح�سا�س.
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التقويم

ف الر�سائل الديوانية. عرِّ  -1
واِزْن بني الر�سائل الديوانية والر�سائل ال�سخ�سّية من ناحيَتي: الألفاظ، والعاطفة.  -2

اقراأ الر�سالة الآتية واأجب عما يليها :  -3
َبَعَث محّمد بن علّي بن اأبي طالب المعروف ِبـ )ابن الَحَنفّية( اإلى اأخيه الح�سين بن علّي، قال:

َك  واأمُّ َحنيفة،  بني  امراأٌة من  اأُّمي  فاإّن  اأُدِرُكه،  اأَبُلُغه، وف�ساًل ل  �َسَرًفا ل  لَك  فاإِنَّ  َبعُد،  »اأما 
َك، فاإذا قراأَت  فاطمُة بنُت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ولو كان ملَء الأر�ِس ن�ساٌء مثُل اأّمي ما َوَفْيَن باأُمِّ
الف�سل  هذا  اإلى  اأ�سِبَقَك  اأن  واإّياَك  َيني،  لُتر�سِ ليَّ  اإِ ْر  و�سِ وَنْعلْيَك،  ِرداَءك  فالَب�ْس  ُرقعتي هذه 

الذي اأنَت اأَْولى به مّني. وال�ّسالم«.
 اأ  - ما مو�سوع هذه الر�سالة؟

ب- ما الخ�سائ�س الفنية التي تميزت بها هذه الر�سالة؟

�ساَيَرت الَخطابة في الع�سر الأموي الحياة العامة ومثَّلْتها اأ�سدق تمثيل، و�سّورت اأحوال الدولة: 
اأبي طالب،  بن  ن بن علّي  الَح�سَ الع�سر:  اأ�سهر خطباء هذا  ال�سيا�سية، والدينية، والجتماعية. ومن 

وعبد الَمِلك بن مروان، وِزياد بن اأبيه، والَحّجاج بن يو�ُسف الثََّقفي.
تنق�سم الَخطابة في الع�سر الأموي ق�سميِن: 

1 -  الَخطابة السياسية

ُخَطباوؤه  فريق  لكل  وكان  والفكرية،  ال�سيا�سية  التيارات  �سراع  في  �سالًحا  الَخطابة  كانت 
الُمناِفحون عنه الذين ي�ستميلون النا�س اإليه وَينُقدون خ�سومه.

ومن الخطب ال�سيا�سية ُخطبة الح�سن بن علّي بن اأبي طالب  التي يقول فيها:
اللََّذيِن  الثََّقَلْيِن  يِّبون الّطاِهروَن، واأََحُد  ملسو هيلع هللا ىلص الأَقَربوَن، واأَهـُل بيته الطَّ ِعـْتـَرُة ر�سـول اهلل  »نحُن 

الَخطابة
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ُن  َنتيقَّ ُيْخِطُئنا تاأويُلُه، بل  خلََّفهما ر�سوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص والّثاني كتاُب اهلل، فيه تف�سيُل كّل �سيء، ل 
حقاِئَقه، فاأطيعــونا، فاإِطاعُتنا مفرو�ســـٌة، اإذ كانت ِبطاعـــِة اهلل والّر�سوِل واأولي الأَمر َمْقـرونـٌة

 }  ، )1({  }
ُركم الإ�سغاَء اإِلى ُهتاف ال�ّسيطاِن اإّنه لكم عدوٌّ مبين«. })2(، واأُحـذِّ

خصائص الَخطابة السياسية في العصر األموي

اّت�سمت الَخطابة ال�سيا�سية في الع�سر الأموي بعدة خ�سائ�س، اأهّمها: 
ت�سوير روح الع�سر ال�سيا�سية.  -1

ح�سن الألفاظ وجودة المعنى.  -2
ال�ستدلل بالآيات القراآنية والأحاديث النبوية.  -3

م. الإكثار من اأ�ساليب: التوكيد، والأمر، والنهي، والَق�سَ  -4

2- الَخطابة الدينية

وفيها َيحّث الخطيُب النا�َس على الن�سراف عن َمتاع الدنيا وعلى التعلق بالآخرة، ويدعوهم 
ن  اإلى الخير والف�سيلة والأعمال ال�سالحة. وخير مثال على هذا النوع من الخطب ُخطبة الح�سَ

رّي)3( حين قال: الَب�سْ
ه، فاإْن واَفَقه َحِمَد ربَّه و�ساأَله الّزيادَة من ف�سِلِه،    »رِحَم اهللُ رُجاًل َخال بكتاِب اهلل فَعَر�َس عليِه نْف�سَ
اأْهلي،  يا  اأَخاُه واأَْهَله فقاَل:   اأَْعَتَب واأَناَب، ورجع مْن قريٍب. رِحَم اهللُ رُجاًل وعَظ  واإِْن خاَلَفه 
م�ساكيَنكم  اإخواَنكم،  اإخواَنكم  جيراَنكم،  جيراَنكم  َزكاَتكم،  َزكاَتكم  الَتكم،  �سَ الَتكم  �سَ
م�ساكيَنكم، لعّل اهلل يْرحُمكــــــم، فاإّن اهلل تبـــــارَك وَتعالــــى اأَْثنى على عبٍد من عبــاِدِه فقــال:

})4(. يا ابَن اآدمَ ، كيَف تكون م�سلًما ولم َي�سَلْم  }

)1(  �سورة الن�ساء، الآية 59. 
)2(  �سورة الن�ساء، الآية 83.

ن َي�سار الب�رشي. ُوِلد �سنة21هـ باملدينة املنورة، وهو اأحد ِكبار التابعني.  ن بن اأبي احل�سَ )3(  هو اأبو �سعيد احل�سَ
)4(  �سورة مرمي، الآية 55.



45

التقويم

منَك جاُرك؟ وكيف تكون موؤمًنا ولم َياأَمْنَك النا�ُس؟«.

خصائص الَخطابة الدينية في العصر األموي

من اأهم خ�سائ�س الَخطابة الدينية في الع�سر الأموي ما ياأتي:  
1 - الإكثار من النُّ�سح والإر�ساد. 

2 - الّتكاء المتكّرر على المعاني الدينية. 
3 - القتبا�س من القراآن الكريم والأحاديث النبوية ال�سريفة.
4 - اللغة ال�سهلة المبا�َسرة التي تبتعد عن التعقيد والغمو�س.

اقراأ ُخطبة الأَْحَنف بن َقْي�س)1( الآتية، ومثِّل من خاللها على اأهّم خ�سائ�س الَخطابة الدينية   -1
في الع�سر الأموي:

ا، وخيُر القوِل ما  »اإّن الَكَرم َيمنُع الُحَرم)2(. ما اأقرَب النِّْقمَة من اأهِل الَبْغي. ُربَّ َهْزٍل قد عاَد ِجدًّ
)3( عليكم، واقَبلوا ُعذَر من اعتذَر اإليكم. اأِطْع اأخاَك واإن َع�ساَك،  َقه الفعُل. احَتِملوا ِلَمن اأََدلَّ �سدَّ
مم. ل  حبَة الجاهِل �سوؤٌم. وِمن الَكَرِم الوفاء بالذِّ ْلُه واإن َجفاَك. واعلْم اأّن ُكفر النعمِة لوؤٌم، و�سُ َو�سِ

َتكوننَّ على الإ�ساءة اأقوى منَك على الإح�ساِن، ول اإلى الُبخل اأ�سرَع منَك اإلى الَبْذل«.

دة. 2- علِّل: ابتعاد الخطب الدينية عن اللغة المعقَّ

ـِ )الأحنف(، خُم�رَشم، مات �سنة 67هـ. ّحاك و�ُسِهَر ب )1(  الأَحنف بن قي�س بن معاوية، ا�ْسمه ال�سَّ
)2(  الُحَرم جمُع )ُحْرمة( وهو ما ل يِحّل انتهاُكه من: ذّمة، اأو حق، اأو غري ذلك.  

: اجـَتاأَ .  )3(  اأََدلَّ
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الفصل

الدراسّي

الّثاني
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العصر العباسّي 
ازدهر الأدب يف الع�رش العبا�سّي ازدهاًرا كبرًيا يفوق على نحو وا�سح ما كانت احلال عليه يف 

الع�سور ال�سابقة، ويعود ذلك اإلى عدة عوامل منها: 
ات�ضاع رقعة احلكم الإ�ضالمي ات�ضاًعا كبرًيا اأدى اإلى اختالط العرب بغريهم من الأمم واحل�ضارات، - 1

فامتزجت الثقافات: الفار�سية، والهندية، واليونانية، وان�سهرت يف الثقافة العربية والإ�سالمية يف 
ن�سيج اجتماعّي قائم على التنّوع والتعدد يف اإطار العروبة والإ�سالم.

ن�ضاط حركة التجمة، فُتِجمت الكتب املتنوعة من الفل�ضفة واملنطق والَفَلك اإلى العربية. - 2
ظهور الِفَرق الفكرية الدينية، مثل: الفال�سفة، واملتكلِّمني .- 3
ت�سجيع اخللفاء العبا�سيني للعلم والعلماء.- 4

اأ�سهمت هذه العوامل يف اإيجاد جيل ُمْبِدع من ال�سعراء يف هذا الع�رش، فلَمَعت جمموعة كبرية من 
ُفحول ال�سعر يف العربية، منهم: اأبو الَعتاهَية، واأبو َتّمام، وابن الرومّي، والُبْحُتّي، واملتنّبي، والَمَعّرّي. 
ف، ومدح، وغزل، وغريها،  وقد تو�ّسع �سعراء الع�رش العبا�سي يف الأغرا�س ال�سعرية من: و�سْ
والفكرية،  وال�سيا�سية،  الجتماعية،  الع�رش:  ظروف  مع  يتنا�سب  مبا  جديدة  �سعرية  معاين  واأ�سافوا 
ف معامل احل�سارة، و�سعر الفل�سفة  كما نرى يف: �سعر الثورة على نهج الق�سيدة العربية، و�سعر و�سْ

هد. واحلكمة، و�سعر الزُّ
اأبرز مما كانت  النرث على نحو  العبا�سي يف  الع�رش  الثقايف يف  التعدد والتنّوع  اأّثرت عوامل  كما 
عليه احلال يف ال�سعر؛ لأّن ال�سعر – واإن ظهَر فيه نوع من التجديد يف املعاين - َتظّل له تقاليده الفنية 
املوروثة ل �سيما الوزن ال�سعري، على عك�س النرث الذي ميكن اأن تتغري تقاليده الفنية على نحو قليل اأو 
كثري، ومن َثّم، كان النرث العبا�سي اأَْقَدَر على ا�ستيعاب معظم الثقافات والجتاهات التي عَرفها الع�رش. 
وقد مال النرث اإلى تي�سري القوالب اللغوية واإخ�ساعها للمعاين العلمية والفل�سفية الدقيقة اجلديدة 
التي اأفرزتها الظروف املحيطة، لكّنه مع ذلك حافَظ على روح العربية واأ�سالتها، فقد َعَمَد الُكّتاب 

اإلى الألفاظ واملعاين ال�سهلة الوا�سحة باأ�سلوب لغوي متني. 
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وكما كانت احلال يف ال�سعر برزت يف هذا الع�رش جمموعة من اأعالم النرث الذين ُعّدوا وما زالوا 
ع، واجلاِحظ، وابن الَعميد، واأبو َحّيان  اإلى اليوم �ُسيوَخ الكتابة يف العربية، ومن اأ�سهرهم: ابن الُمَقفَّ

التَّْوحيدّي. 

الثورة على َنْهج القصيدة العربية

ًدا، اإذ ا�ستَهلَّ ُجّل �سعراء الع�رش ق�سائَدهم  اتخذت الق�سيدُة العربيُة يف الع�رش اجلاهلّي �سكال موحَّ
ومعّلقاِتهم بالبكاِء على َطَلل احلبيبة والوقوِف عليه، فيبكي ال�ساعُر ذكراها، ثم ينتقُل  بعد ذلك اإلى 
اأَِلَف �سعراء تلك  َلِل، هكذا  حلة، ثم اإلى مو�سوع الق�سيدة اأو املعلَّقة، فال َبْدء للق�سيدة دون الطَّ الرِّ

احِلقبة هذا النمط البنائي وال�سكلي للق�سيدة العربية .
ويف القرن الأول الهجري مل يختلف الأمر اختالًفا كبرًيا عن ذي قبل، ف�سار �سعراُء تلك احِلقبة على 

َلِل، ومنهم: َح�ّساُن بن ثابت، وعبُد اهلل بن َرواحة، وكعُب بن ُزَهري. َنْهج �سابقيهم من البكاء على الطَّ
نوف  ت احلياة العامة، وطراأت عليها �سُ ولّما جاء الع�رش العبا�سي يف القرن الثاين الهجري تغريَّ
نوٌف من الأفكار والعقائد والنَِّحل  فاَهة القت�سادية، و�سُ من األوان العي�س وال�سلوك ب�سبب الّتف والرَّ
مات  التي برزت يف هذا الع�رش، ومن َثّم، تغريت بيئة الأدب وحياة الأدباء، فدعا اأكرثهم اإلى َهْجر املقدِّ

َللية وال�ستعا�سة عنها بغريها مما ميار�سه ال�ساعر وُيعاِي�سه يف حياته. الطَّ
وُيَعّد اأبو ُنَوا�س رائَد التجديد يف ال�سعر العربي، اإذ ثاَر يف اأكرث �سعره على بع�س  التقاليد العربّية 

َلل، ويف ذلك يقول: املوروثة، وَنَبَذ الوقوف على الطَّ
بكْيَت ِبَعْيــٍن ل َيِجّف لها َغـْرُباأَيــا باِكــَي الأْطالِل َغّيَرهــا الِبلى
َقْد َعَفــْت َوَتغيَّرْت َفاإّني ِلما �ساَلْمَت ِمْن َنْعِتها َحْرُباأََتْنَعــُت داًرا 

ويف مو�سع اآخَر يقول:

ّقضايا من الشعر في العصر العباسيأواًل ّ
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َدِع الأطــالَل ُت�سفيها الَجنـــوُب         
 

تهــا الُخطــوُب  وُتبلــي َعْهَد ِجدَّ
وَخــلِّ لراِكــِب الَوْجنــاء اأَْر�سـًــا           

 
والنَّجيُب النَّجيبـــُة  بهــا  َتُخــبُّ 

ا:   ويقول اأي�سً
ُقْل لَمْن َيبكي على َر�ْســـــٍم َدَر�ْس         واقًفا ما �سرَّ َلــــْو كــــــاَن َجَل�ْس)1(

ْبـــَع وَمـــــن كـــــاَن بِه         ِمْثــــــَل �َسْلمــــى وُلَبْينـى وَخَن�ْس ُف الرَّ ت�سِ
      ومن ال�سعراء الذين ثاروا اأي�سا على تقاليد الق�سيدة العربّية ب�ّسار بن ُبْرد، فقد ثار على الأطالل 

ُفن والرحلة النهرية، يقول: ف ال�سحراء والناقة، فو�سَف ال�سُّ وو�سْ
راِحلًة اأَعَملُت  اأَْحَمٍد  اأَبي    ل َت�ْسَتكي الأَْيَن ِمْن َحلٍّ وِمْن ِرَحِل      اإلى 

ُبه  َتح�سَ الأَْمواجِ  بُمْلَتِطمِ  َت�ْسري 
 

َجَبِل على  َيعلو  َجباًل  َهْوِلِه  ِمْن 
ُمرَتِحاًل  َجّد  اإِْذ  راِكبَها  كاأنَّ 

 
ُمرَتِحِل غيُر  ُمقيٌم  مْنها  ْيِر  بال�سَّ

َمَهٍل  ما زاَل �سائُقها َيْجري على 
 

َجْريًا َيفوُت اجتهاَد الَخيِل والإبِِل
 

�ْضم: اأَثر الديار . َدَر�ض: ذهَب وامنحى.  )1(  الرَّ

التقويم

بيِّن العوامل التي �ساعدت على ازدهار الأدب وتطّوره في الع�سر العبا�سي.  -1
ح المق�سود بالثورة على نهِج الق�سيدة العربية. 2-  و�سِّ

ح ذلك. كان للعوامل الجتماعية والفكرية اأثٌر في الثورة على نهِج الق�سيدة العربية، و�سِّ  -3
دلِّل من �سعر اأبي ُنوا�س على ثورته على نهِج الق�سيدة العربية.   -4

علِّل: كان النثر العبا�سي اأكثَر تاأثًُّرا من ال�سعر بظروف الع�سر: الجتماعية، وال�سيا�سية، والفكرية.   -5
يقول ابن الّرومّي:  -6

َعـِن َمِن       وِذْكــــِر جيرِتَك الغــــاديَن للظَّ َدِع الوقوَف َعلى الأطالِل والدِّ
واِزن بني ما يدعو اإليه ابن الّرومّي يف البيت وما جاء يف مطلع معلَّقة ُزهري يف الف�سل الدرا�سّي 

الأول. 
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ذكره من  �سلف  ما  ب�سبب  وا�سع؛  نحو  على  العبا�سي  الع�رش  احل�سارية يف  البيئة  مظاهر  برزت 
فاَهة القت�سادية ومظاهر التف التي �ساعت يف هذا الع�رش، فانربى ال�سعراء ي�سفون هذه املظاهر  الرَّ
ون عن جمالها الأّخاذ باأجمل ال�سور حتى  من: ق�سور، وريا�س، وحدائَق، و�سفن، وغريها، ويعربِّ

اأبدعوا يف ذلك. ومن �سور هذا الو�سف:

وصف القصور والِبَرك والحدائق

ل مثاًل نحو ع�رشين ق�رًشا،  �سّيد اخللفاء العبا�سيون الق�سور وبالغوا يف بنائها، اإذ �سّيد اخلليفة املتوكِّ
وقد  اأمكنتها.  وتنظيم  بنائها  اإحكام  يف  مهند�سوها  وتاأّنق  املذّهبة،  بالنقو�س  الق�سور  هذه  وُحلِّيت 
الَجْهم ي�سف ق�رًشا من  الق�سور وجمالها، فهذا عِلّي بن  ال�سعراء ما �ساهدوه من روعة هذه  �سّور 
ق�سور املتوّكل يف �سامّراَء، وي�سور ُقّبته ال�ساهقة التي ُتاكي النجوم وت�ستمع اإلى اأ�رشارها، ونافورته 

التي تدفع ماءها اإلى ِعنان ال�سماء يف اإ�رشاٍر كاأّن لديها ثاأًرا عند الغيوم فتدُّ اإليها ماءها، يقول:
وُقـبَّــــــة ُفـْلـٍك كـــــاأّن النُّجــوَم         ُتْف�سي اإِلْيـهـــــــــــا باأَ�ْسراِرهـــــا
يا�َس باأْنـواِرهـــــا بيَع          َك�ساهــا الــــرِّ لهـــــــا �ُسُرفـــــاٌت َكـــاأنَّ الرَّ
ــُر عَن ثـــاِرهــــــا ْت ُتـَقـ�سِّ مـــاِء         َفَلي�سَ وَفـــــّواَرة َثاأُْرهـــــا في ال�سَّ

ْوِب ِمْدرارها)1( َعلى الأر�ِس ِمْن �سَ َتـــــُردُّ على الُمْزِن ما اأنـــــــَزَلْت     
وهذا الُبحُتري ي�سف بركة المتوّكل وينَعُتها باأجمل ال�سفات وكاأّن ِجنَّ �سليمان  هم الذين 
مياهها �سافية  ال�سريعة، ولأن  الجريان كالخيل  المياه م�سرعَة  َترِفدها  اإذ  اإن�ساءها،  اأبدعوها وتولَّْوا 

بت فيها، يقول: تنعك�س النجوم لياًل على �سطحها فمن ينظر اإليها يجد ال�سماء كاأنها ُركِّ
يا َمْن َراأى الِبْركَة الَح�ْسناَء ُروؤيُتها         والآِن�ساِت اإذا لَحْت َمغانيهــــا)2(

َدّقوا فــــي َمعانيــهـــا كاأّن ِجنَّ �ُسَليماَن الـــــــذيَن َوُلوا         اإبداَعها َفـاأَ

ر. )1(  الُمْزن : ال�سحاب يحمل املطر. امِلدرار :الكثري الدَّ
)2(  الَمغاني: جمع )َمغنى( وهو املنزل الذي َغِنَي به اأهلُه.

شعر وْصف معالم الحضارة
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َتْنـَحـطُّ فيها ُوفــوُد الماِء ُمْعَجَلـًة        كالَخْيِل خاِرجًة من َحْبِل ُمْجريها
َبْت فيـهـا بَت �َسمـــاًء ُركِّ اإذا  النُّجـــوُم َتراَءْت في َجوانِبها        لياًل َح�سِ

العِبقة والثمار  الروائح  الأ�سجار ذات  فنية يف و�سف ق�رش كثري  ُيبِدع لوحة  الّرومّي  ابن  وهذا 
اليانعة التي َت�ْسفي من الأمرا�س، وفيه كثري من الأطيار الفِرحة بهذا اجلو ال�سعيد، فيقول:

ْقــــــــ        ــــِم وِمْن �ُسنُد�ٍس وِمـــْن ِزْريـاِب)1( وَتهاويَل غير ذاَك ِمـــَن الرَّ
وؤو�َس بالأَْهداِب)2( في َمياديــَن َيـْخَتـِرْقـَن َب�ساتيـــــــ        ــــَن َتَمـ�سُّ الـــرُّ

ِطحاِب ِطحاٍب        َتحَت اأَظـالِل اأَيِْكها وا�سْ لي�َس َينفكُّ َطْيُرها في ا�سْ
بيَن اأَْفنـــــــــاِنها َفواِكـــــُه َت�ْسفي        َمْن َتداوى ِبهــــــا ِمَن الأَو�ساِب

والَغوالي وَعنبُر الِهنِد والِم�ْســــــ        ـُك َعلى الهام واللِّحى كالِخ�ساِب)3(

وصف وسائل اللهو والّتسلية 

ْطَرْن التي تنّمي التفكري، وتدعو  �ساعت و�سائل اللهو والت�سلية يف هذا الع�رش، ومن ذلك لعبة ال�سِّ
اإلى التاأمل والتاأين يف اتخاذ القرار، فهي معركة بغري دماء، ويف ذلك يقول عِلّي بن الَجْهم:

اأر�ٌس ُمـربَّعٌة َحْمراُء ِمــــــــن اأََدِم        مــــــا َبيَن اإلَفْيِن َمعروَفْيِن بالَكَرِم)4(
ْفِك َدِم َتذاَكرا الَحْرَب فاْحتال لهــا ِفَطًنا       ِمْن َغيِر اأْن ياأَْثما فيهـــا ب�سَ
هذا ُيغيُر َعلى هـــــذا وذاَك َعلى        هذا وَعْيُن َحليِف الَحْزِم لـــم َتَنِم

فانُظْر اإلى ُبَهــٍم جا�َسْت بَمْعركـٍة       في َع�سكـَرْيِن بال َطْبٍل ول َعَلـــِم)5(

َهب. )1(  تهاويل: من اأنواع الزينة. زرياب : ماء الذَّ
)2(  الأهداب: اأغ�سان ال�سجر.

)3(  الَغوايل : جمع )غالية( وهو الأخالط من الطِّيب.
)4(  اأََدم : ِجْلد.

ْطَرن. جا�ست : ا�سطربت من حزن اأو فزع.     )5(  ُبَهم : جمع )ُبْهَمة( وهو الفار�س ال�سجاع، واملق�سود هنا  اأحجار ال�سِّ
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واعير  وصف الجسور والنَّ

ُتَعّد الج�سور والنَّواعير)1( من مظاهر الح�سارة التي انت�سرت في هذا الع�سر، اإذ كثر اإقامتها على 
َمْنِبج عليه ج�سر يربط بين جانبيه، كاأّنه �سفحة  نهًرا في  الَحْمدانّي ي�سّور  اأبو فرا�س  الأنهار. فهذا 
بي�ساء ُخطَّ عليها �سْطر، ويذّكر اأبو  فرا�س بق�سة مو�سى  وبني اإ�سرائيل في عبور البحر، فيقول: 

كاأّنما المـــــاُء َعَليـْــــــــِه الِج�ْسُر        َدْرُج َبيــــــا�ٍس ُخطَّ فيـــــِه �َسْطُر
َكاأّنمــــــــــــا َلّمــــا ا�سَتَتبَّ الَعْبُر        اأُ�ْســـــرُة مو�سى َيــــْوَم �ُسقَّ الَبْحُر)2(

ف باأنها ُت�سِدر �سوًتا �سجيًّا متناغًما مع اإيقاع نقيق ال�سفادع، والرياح تحّرك  واأّما النَّواعير فتو�سَ
اأمواج الماء فتاأتي غاية في الجمال ك�سيوف �ُسّلت من اأغمادها، يقول ال�ساعر:

فـــــــاِدِع اإيقــــاٌع ُترّتبُـــــُه ُن َيرُق�ُس والّدولُب زاِمُرُه       ولل�سَّ والُغ�سْ
ُبــــُه حى ُتجرِّ ْيِف ُمرَتِع�ٍس اأَ�سْ والماُء قد َعِبَثت َكفُّ النَّ�سيم بـــِه       َك�سَ

خصائص شعر وصف معالم الحضارة في العصر العباسي
1 - الّدقة في الو�سف. 

2 - البتعاد عن الغرابة والغمو�س.
3 - الرّقة في الألفاظ، ودخول بع�س الألفاظ غير العربية في لغته.

4 - الإكثار من ال�سور الفّنّية والت�سبيهات الُمبتَكرة.
5 - انت�سار املقطوعات ال�سعرية ذات الأوزان اخلفيفة.

)1(  النَّواعري: مفردها )ناعورة( وهو دولب كبري ُي�سنع من اخل�سب ُيرَبط على الأنهار حلمل املاء اإلى ال�ّسواقي.
)2( الَعرْب: ال�ساطئ.
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الّنشاط
ل في كتاب اللغة العربية لل�سف الحادي ع�سر،  ف ِبْركة المتوكِّ ُعْد اإلى ق�سيدة الُبحُترّي في و�سْ

ف معالم الح�سارة في الع�سر العبا�سّي.  وتبيَّن من خاللها اأهم خ�سائ�س �سعر و�سْ

التقويم

الع�سر القت�سادية والجتماعية، ا�سرح  العبا�سي واأغرا�سه بظروف  ال�سعر  تاأّثرت م�سامين   -1
هذا القول بناء على درا�ستك ل�سعر و�سف معالم الح�سارة.  

اذكر ثالثة من معالم الح�سارة التي و�سفها ال�سعر العبا�سي، ممثِّاًل ببع�س الأ�سعار على و�سف   -2
كل َمْعَلم.

ف معالم  مثِّل من خالل الأبيات التي در�سَتها على خا�سّية الّدّقة في الو�سف في �سعر و�سْ  -3
الح�سارة في الع�سر العبا�سّي. 

ف معالم الح�سارة في الع�سر العبا�سّي اأعجبَك؟ ولماذا؟  اأيُّ �سعراء و�سْ  -4
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كان ل�سيوع الفل�سفة في الع�سر العبا�سي اأثره الوا�سح في ال�سعر؛ اإذ انعك�ست اآثار هذا العلم في 
ال�سعر العبا�سي من نواحي: المعاني، والألفاظ، وال�سور الفنية، والأ�ساليب. ومن اأ�سهر ال�سعراء هنا: 

اأبو َتّمام الطائّي، واأبو العالء الَمَعرّي.
العجم  و�سيطر  العرب،  �سلطان  العبا�سية، وغاب  الخالفة  ُعفت  �سَ العبا�سي  الع�سر  اأواخر  وفي 
د، فكثر �سعر  النفاق، والُجْبن، والَح�سَ الأمرا�س الجتماعية، مثل:  على مقاليد الحكم، وظهرت 
اأبياًتا من الحكمة تمثِّل تجاِربهم وخبراتهم في الحياة، وتعك�س  الحكمة، ونظَم كثير من ال�سعراء 

يِّب المتنّبي.  الواقع الذي يعي�سه النا�س. ويمّثل �سعَر الحكمة اأبو الطَّ

أبو َتّمام 

حـيـاتـه
م بين دم�سق وطبريّة �سنة 188هـ، ون�ساأ في اأ�سرة  هو َحبيب بن اأَْو�ٍس الطائّي. ُوِلد في قرية جا�سِ
مي�سورة الحال. ترّدد على م�ساجد دم�سق وا�ستمع اإلى العلماء. انتقل اأبو تّمام اإلى م�سر وترّدد على 
م، فمدحه  جامع عمرو بن العا�س، ثم عاد اإلى ال�سام، ومن ثم اإلى العراق، حيث ات�سل بالخليفة الُمعت�سِ

ومدح ُوَزراءه وقادته بق�سائد كثيرة، واأ�سبح �ساعر الخالفة العبا�سية في زمنه. ُتوفِّي �سنة 231 هـ.

�ِشـعـره
كان اأبو َتّمام كثير الّطالع، وا�سع الثقافة، حاّد الذكاء، على قْدر من الفل�سفة اليونانية والفار�سية 

وعلم الكالم وما يت�سل به من المنطق، وقد ظهر ذلك في �سعره فتمّيز بالخ�سائ�س الآتية:
ور الجديدة؛ ما يحتاج اإلى اإِعمال العقل والفْكر، ومن - 1 الَمْيل اإلى العمق وابتكار المعاني وال�سُّ

ف الجّو في الربيع: ذلك ما في قوله في و�سْ
حٌو َيكاُد ِمــــن الَغ�سارة ُيمِطُر ْحُو ِمْنـــُه وَبْعَدُه        �سَ َمطٌَر َيذوُب ال�سَّ

شعر الفلسفة والحكمة
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َمُر)1( ْحُو َغيٌث ُم�سْ َغْيثاِن فالأَنواُء َغيٌث ظاهــــــــــٌر        لَك َوْجُهُه وال�سَّ
ُر حـــاَب اأتاُه وْهَو ُمَعذِّ وَنـــًدى اإذا اّدَهَنْت بِه ِلَمُم الثَّرى       ِخْلَت ال�سَّ

اإذ تارًة ُتمِطر ال�سماء فيزول ال�سحو، وتارة يتوقف المطر لكن الغ�سارة تجعله مطًرا في �سورة 
ال�سحو؛ فيكون المطر نوعين: مطًرا ظاهًرا، ومطًرا م�سَمًرا، وَحّبات الندى تترقرق على ِلَمم 
يُب ت�ساقط من ال�سحاب، وال�سحاب بذلك كاأنه اأتى الثَّرى معتذًرا. الثرى اأي الأ�سجار كاأنها الطِّ

ًرا دموعه وبكاءه: َوره ومعانيه الجديدة كذلك قوله م�سوِّ ومن �سُ
بٌّ قد ا�سَتْعَذْبُت ماَء ُبكائـــــي  ل ت�ْسِقني مـــــاَء الَمالِم فاإنَّنـــــي        �سَ

فقد جعل للَمالم ماًء وجعل في ثنايا بكاء العا�سق الحزين َلّذة بالبكاء.
ا�ستخدام الأدّلة المنطقية والبراهين العقلية، كما في قوله لمن عذَلْته على �سيق ذات اليد:- 2

ْيُل َحْرٌب للَمكــــــاِن العالي)2( ل ُتْنكري َعَطَل الَكريِم ِمَن الِغنى       فال�سَّ
َفر والّترحال: وقوله في تحبيب ال�سَّ

وطوُل مقاِم الَمْرِء في الَحيِّ ُمْخِلٌق        لديباجَتْيــِه فاغَتِرْب َتَتَجـــــــــــّدِد)3(
ْرَمِد ْت َعليهْم ِب�سَ فاإّني راأْيُت ال�ّسم�س زيَدْت َمَحّبًة       اإلى الّنا�س اأَْن َلي�سَ

ا�ستخدام األفاظ الفال�سفة والمتكلِّمين، اإذ يقول مثاًل:- 3
ا ِمن الِفْتــ        ياِن َمن َلــْم َيُكـــــْن َنداُه ُعمومــا لْن َيناَل الُعلى ُخ�سو�سً

 
       فلفظتا: )العموم، والخ�سو�س( من األفاظ الفل�سفة وعلم الكالم.

ويقول في ذّم �سوؤال النا�س: 
ُذلُّ ال�ّسوؤاِل �َسجًى يف الَحْلِق ُمعِت�ٌس       ِمن دوِنِه �رَشٌَق ِمن َخْلِفـــــِه َجَر�ُس)4(

ٌة َجْوهــــٌر َمْعروُفهــا َعَر�ُس ٌة ذهَبْت اأثماُرهـــــــــا �ُسَبـٌه       وِهمَّ َمــودَّ

)1( الأْنواء: الأمطار الغزيرة.
)2(  الَعَطل: اخلُلّو. 

)3( خُمِلق لديباجَتْيه: �سبٌب يف بْذِل ماء وجهه. 
ة. )4(  َجَر�س: ُغ�سّ
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فلفظتا: ) الجوهر، والَعَر�س (  كذلك من األفاظ الفال�سفة والمتكلِّمين. 
البديع من: جنا�س، وطباق، - 4 روب  بتوظيف �سُ تّمام  اأبو  اأُوِلع  البديع، فقد  روب  الإكثار من �سُ

وُمقاَبلة، وُمواَزنة، وغيرها، كما في قوله مادًحا الخليفة المعت�سم ووا�سًفا يوم عموريّة:
بٌح ِمن الّلَهِب)1( لُّــــُه َو�ْسَطها �سُ ًحى        َي�سُ غاَدْرَت فيها َبهيَم الّليِل وْهَو �سُ

جى َرِغَبْت        عن َلْوِنها وَكاأّن ال�ّسم�َس َلم َتِغِب حّتى كاأنَّ َجالبيَب الدُّ
ًحى �َسِحِب لماُء عاِكَفـــٌة         وُظْلمٌة من ُدخاٍن يف �سُ ْوٌء من الّناِر والظَّ �سَ

ْم�ُس طالعٌة ِمن ذا وقْد اأََفَلْت        وال�ّسم�ُس واِجبٌة ِمن ذا وَلْم َتِجِب)2( فال�سَّ

)1( َبهيم الليل: عتمة الليل. َي�سلُّه: يطرده.
)2( اأَفَلت: َغَربت. واجبة: غاربة. 

التقويم

ح مظاهر تاأّثر �سعر اأبي تمام بالفل�سفة وعلم الكالم. 1 - و�سِّ
2 - �ساأل الفيل�سوف الِكْنِدّي اأبا تّمام: " ِلَم تقوُل ما ل ُيفَهم؟  فقال اأبو تّمام: واأنَت، ِلَم ل تفهُم 

ح معنى كالم الِكْنِدّي من خالل ما در�ست. ما يقال؟ "، و�سِّ
3 - مثِّل على خ�سي�سة ا�ستخدام الأدلة المنطقية والبراهين العقلية في �سعر اأبي تّمام. 

َفر والّترحال؟ وما راأيَك اأنت؟  4 - ما المنطق الذي ا�ستنَد اإليه اأبو تّمام في تحبيب ال�سَّ
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ّي أبو العالء الَمَعرِّ

حـيـاتـه
ة النعمان)1( عام 363هـ.  ّي. �ساعر واأديب، ُوِلد في َمَعرَّ هو اأحمد بن عبد اهلل الّتنوخّي الَمَعرِّ
ره في الرابعة من العمر، فن�ساأ �سريًرا، لكن  ُه قا�سًيا بالَمَعّرة. َفَقَد َب�سَ كان اأبوه من اأفا�سل العلماء وَجدُّ
ذلك لم َيْثنه عن طلب العلم وتح�سيل ال�سهرة، فدَر�َس علوم: اللغة، والأدب، والحديث، والتف�سير، 
اأُّمه  َنْعي  والفقه، وال�سعر، وكان عالًما بالأديان والمذاهب وعقائد الِفَرق والتاريخ والأخبار. جاء 
ْيِن(، اأي َمْحِب�س الَعمى،  وهو في بغداد، فعاد اإلى الَمَعّرة واحتب�س في بيته؛ فُلقب ِبـ )رَهين الَمْحِب�سَ

وَمْحِب�س البيت. 
ا عن َلّذاتها،  �سرع اأبو العالء في التاأليف والت�سنيف مالِزًما بيته، وعا�س زاهًدا في الدنيا، معِر�سً
وحّرم على نف�سه الزواج؛ حتى ل يتعر�س َن�ْسله - مثلما َيرى - للوؤم النا�س وبوؤ�س الحياة، ولم تزل 

تلك حاَلـه حتى ُتوفِّي عام 449هـ ، وُدِفن في منزله بَمَعّرة الّنعمان. 

اآثــاره
ترك اأبو العالء الَمَعّرّي نحو �سبعين موؤلًَّفا بين نثر و�سعر، وبع�س موؤلَّفاته لم ت�سل اإلينا، ومن الذي 
المالئكة،  ور�سالة  العالء،  اأبي  ور�سائل  الُغْفران،  ر�سالة  تحقيقه وطباعته:  وتّم  نثره  من  اإلينا  و�سل 

و�سرح ديوان الُبحُترّي )َعَبُث الوليد(، و�سرح ديوان اأبي تّمام )ذكرى َحبيب(.

�شـعـره
ما و�سَل اإلينا من �سعر الَمَعّري:

ْقط اأّول - 1 اه بذلك؛ لأن ال�سِّ باه بعد رجوعه من بغداد، و�سمَّ نْد: ديوان �سعر َنَظَمه في �سِ �ِشْقط الزَّ
ْند)2(، ف�سّبه �سعره الأّول به. جرى فيه على النحو الذي جرى عليه كل ال�سعراء  نار تخرج من الزَّ

ال�سابقين من: رثاء، ومدح، وفخر، وهجاء، وو�سف.

ة النعمان: قرية �سغرية بني حم�س وحلب يف �سورية. )1(  َمَعرَّ
ْند : احلَجر الذي ُيقتَدح به. )2(  الزَّ
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اللُّزوميّات اأو )لُزوم ما ل يَلَزم(: فقد األزَم الَمَعّرّي نف�سه ما ل يلزم في ال�سعر من اعتماد الحرفيِن - 2
الأخيريِن َرِويًّا، مثال ذلك قوله:

ُتَعدُّ ُذنوبي عنَد َقـــــــْوٍم َكـثـيـرًة         َول َذْنَب لي اإّل الـُعال والَف�سائُل
واإّني واإِْن كنُت الأَخيَر َزماُنــــــُه        َلآٍت ِبما َلـــــــْم ت�سَتِطْعُه الأَوائُل

وقد تاأّثر الَمَعّرّي بمختِلف الفل�سفات التي �سادت في ع�سره، واأ�ساف اإليها تجِربته ال�سخ�سية، 
وقد انعك�س ذلك في �سعره فتميزت �ساعرّيته بخ�سائ�س من اأهمها: 

تمجيُد العقل والإِعالُء من �ساأنه، فهو يقول:- 1
ْبِحِه والَم�ساِء وى الـ         ـَعْقِل ُم�سـيًرا في �سُ نُّ ل اإمـــاَم �سِ َكــــَذَب الظَّ
ْحمَة عنَد الَم�سيِر والإِْر�ســـــاِء َفـــــاإذا ما اأََطْعَتــــــــــُه جَلَب الــ         ـرَّ

الطيِّبات، ويظهر ذلك في - 2 م على نف�سه  النا�َس، وحرَّ الَمعّرّي  الت�ساوؤمية، فاعتزَل  الفل�سفة  َغَلَبة 
قوله:

اجَتِنِب الّنا�َس وِع�ْس واِحــــــــًدا        ل َتْظِلِم الَقــــــــــْوَم ول ُتظَلــــِم
وقوله:  

ُة ُحبٍّ        َجفَّ َنبُع الَحناِن والَقلُب �ســــاِد َلــــْم َتُعْد في القلوِب َنب�سَ
ماَر ِمْن َعْهِد عـــــاِد مــــــاُر حّتى َكاأنّـــا        َقد َجَمْعنا الدَّ فا�َس فينا الدَّ
مــــــــاِد موُع واللُّيُل جــــــــاٍث        َفوَق اأَْر�ٍس َتخرُّ َفوَق الرَّ اأّرَقْتنا الدُّ

وي�ساوي الَمَعّرّي بين الحياة والموت، فال فرق عنده بين الفرح بالولدة اأو البكاء عند الَفناء، 
ول يعلم هل هديل الحمام بكاء من ماأ�ساة الوجود اأو هو غناء حبًّا بالبقاء، ويرى الحياة كلها تعًبا 

فيتعجب ممن يرغب فيها، يقول:
َغيُر ُمْجـــــٍد في ِملَّتي واعِتقادي        َنــْوُح باٍك ول َترنُّــــــــــُم �ســــاِد
ْوِت الَب�سيِر في ُكلِّ نــــاِد ــْوُت النَِّعيِّ اإذا قيـــــــــ        ـ�َس ب�سَ و�َسبيٌه �سَ
ِنها الَمّيــــــاِد؟ اأَبَكــْت ِتْلُكُم الَحمـــامُة اأم َغْنــــ       َنْت على َفرِع ُغ�سْ
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التقويم

�ساِح هذي ُقبوُرنا َتْمالأ الّرْحـــــ        َب فاأين الُقبوُر ِمن َعهِد عــــــاِد؟)1(
ِف الَوْطءَ ما اأَظــنُّ اأَديَم الـــــ        اأَر�ِض اإّل ِمْن هِذِه الأْج�ضـــــــــاِد َخفِّ
َتَعٌب كلُّها الَحياُة فما اأَْعـــــــــــــ        َجُب اإّل ِمن راِغٍب في ازِديـــــاِد

نْقُد الحياة الجتماعية ال�سائدة في ع�سره، بما يراه فيها من الَجْهل والغفلة والتقليد، فهو القائل:- 3
ّدَق الّنا�ُس ما الأْلباُب ُتبِطُله        حّتى َلَظّنوا َعجوًزا َتْحُلُب الَقَمرا َقْد �سَ

ياَف اأو ُغَمرا؟)2( ا ُتغيُث به الأَ�سْ اأَناقــــــٌة ُهـــــَو اأم �ساٌة َفَيْمَنَحـهـا        ُع�سًّ

ـِ )رهين الَمحِب�سيِن(، لكّنه يقول: ُلقِّب اأبو العالء الَمَعّرّي ب  -1
اأَراني في الّثالَثِة ِمن �ُسجــــــوني        َفـال َت�ْســـــاأَْل عـن الَخـَبـِر النَّبيِث)3(

ِد الَخبيِث ِلَفْقِدَي نـاِظري وُلـــــــزوِم َبيـتي        َوَكوِن النَّْف�ِس في الَج�سَ
كيف تربط بين لقبه عند النا�س وقوله عن نف�سه؟

ة للحياة:  يتبّنى اأبو العالء نظرة فل�سفية خا�سّ  -2
ح ذلك. اأ   - و�سِّ

ب- ما راأيَك في هذه الفل�سفة؟  
عها؟  ما دللة غزارة موؤلَّفات الَمَعّرّي وتنوُّ  -3

ـِ )اللُّزومّيات(.  ح المق�سود ب و�سِّ  -4
ّية ال�سعرية التي يمّثلها كلُّ بيت من الأبيات الآتية في �سعر الَمَعّرّي:  ح الخا�سِ و�سِّ  -5

ّدَق الّنا�ُس ما الأْلباُب ُتبِطُله       َحّتى َلَظّنوا َعجوًزا َتْحُلُب الَقَمرا اأ   - َقد �سَ
ْبِحِه والَم�ســاِء وى الــــــــ        ـَعْقِل ُم�سيًرا في �سُ نُّ ل اإماَم �سِ ب- َكَذَب الظَّ
جـ- َغيُر ُمْجٍد في ِملَّتي واعِتقـــــادي        َنـــــــــْوُح باٍك ول َترنُّــُم �ســــاِد

)1(  �ساِح : اأ�سلها يا �ساِحُب، ُحِذُف حرف النداء، وُحِذفت الباء للتخيم.
م القوم به املاء بينهم اإذا قّل يف ال�سفر. )2( الُع�ّس: الَقَدح الكبري. الُغَمر : َقَدح �سغري َيقت�سِ

)3(  النَّبيث: ال�سيئ واخلبيث.
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أبو الّطّيب المتنّبي

حـيـاتـه
هو اأبو الّطّيب اأحمد بن الح�سين الُجْعفي الِكْنِدّي. ُوِلد في الكوفة �سنة 303 هـ. ظهرت عليه 
ًرا، حتى قيل باأنه َنَظَم ال�سعر وهو لم يتجاوز العا�سرة، وبع�س ما كتَبُه  عالمات النبوغ والذكاء مبكِّ
ماوة في الثانية ع�سرة من عمره، واأقام  في هذه ال�سن موجود في ديوانه. رحَل مع والده اإلى بادية ال�سَّ
فيها �سنتين اكت�سب فيهما اللغة ال�سليمة الف�سيحة من اأفواه الأعراب، والفرو�سية وال�سجاعة، ثم عاد 

اإلى الكوفة واأخذ يدر�س ال�سعر العربي ول �سيما �سعر اأبي تّمام والُبحُترّي. 
�سلطان  يمثِّل  عربي  اأمير  الدولة  ْيف  ف�سَ به،  اإعجاًبا  حلب  في  الَحْمداني  الدولة  ْيف  ب�سَ ات�سل 
العرب في وقت �سيَطَر فيه الَعَجم على الُحكم في الدولة. وهنا بداأت مرحلة جديدة من حياته، فقد 
مكث في بالط �َضْيف الدولة في حلب ت�ضع �ضنوات، قال فيها اأجمل ق�ضائده التي  �ضّور فيها بطولة 
�سون عليه؛  �سيف الدولة و�سجاعته في حروبه مع الروم. ثم بداأ الُح�ّساد والُو�ساة َيكيدون له ويحرِّ
َذْرًعا ورحل عن  المتنّبي  المتنّبي، حتى �ساق  �سعر  ُيعِر�س عن  واأخذ  الدولة بكالمهم  �سيف  فتاأّثر 
حلب، فتوّجه اإلى م�سر وات�سل بكافور الإِخ�سيِدّي ومدحه بق�سائد كثيرة، ثم رحل عن م�سر ليلة 

الّنشاط

قال اأبو العالء الـَمَعّرّي:
       هــــــذا َجنــــــــاُه اأَبـــــي َعــَلّي        ومـــــــا َجـَنـْيُت عـلــــى اأَحــــْد

وقال اأحمد �سوقي:
يَّـــــــٌة        في اِلبرِّ اأَ�سَتْرعي لها الـُحَكمــــــاَء َبْيني وَبْيَن اأبي الَعـــــــــالِء َق�سِ
ُهــــَو َقْد َراأَى ُنْعمـــــى اأَبيـــــِه ِجنايًة        واأَرى الِجنايـــــــــَة ِمْن اأَبي َنْعماَء

واِزن بين القولين، مبديًا راأيك فيهما.
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اإليه �سيف الدولة ليعود،  اأر�سل  اإلى العراق وبالد فار�س. وقد  عيد الأ�سحى �سنة 350 هـ، وتوّجه 
اإلى الكوفة خرج عليه فاِتٌك الأَ�سدّي في نحو  اأثناء عودته  تلبية الدعوة لكبريائه. وفي  لكنه رف�س 
ع�سرين من رجاله، ودار بينه وبينهم ِعراك انتهى بمقتل المتنّبي �سنة 354هـ بعد حياة حافلة بالعطاء 

والإبداع. وقد ات�سف المتنّبي بما ياأتي: 
ده ال�ضعر وهو جال�ض، واتخذ  1- الكبرياء والعتداد بالنف�ض، فقد ا�ضترط على �ضيف الدولة اأن ُين�ضِ
ُح�ّساده واأعداوؤه من هذه ال�سفة مدخاًل لتاأليب �سيف الدولة عليه وتنفيره منه. كما اأنه لم ُيغفل 

ِذكر نف�سه في ق�سائده مهما عال قْدر الممدوح.
الطموح اإلى المجد، فالطموح لم يفارق �سخ�سية المتنّبي.  -2

ُعفت فيه �َسْوكة العرب، و�سيطر الَعَجم على معظم البالد  النحياز للعرب، فقد عا�س في ع�سر �سَ  -3
الإ�سالمية.

�شـعـره
َنَظَم المتنّبي في معظم الأغرا�س ال�سعرية واأجاَد فيها، وَبَرَع في �سعر الحكمة. ولم يكن �سعر 
ق�سائده ومرتبطة بمو�سوعاتها.  متناثرًة في  اأبياًتا  بل جاء  بذاتها،  ق�سائد م�ستقّلة  لديه في  الحكمة 
اإليه من جّد  اأن �سفات المتنّبي ال�سخ�سية كالكبرياء، والعزة، والطموح، وما تحتاج  ول �سك في 
ل والَهوان، في وقت �سيطر فيه الَعَجم وكُثَرت الأمرا�س الجتماعية  وم�سقة وتعب، ورف�سه حياة الذُّ

د، وَقلَّ الأ�سدقاء الحقيقيون، ُتعّد م�سادر غنية ل�سعره في الحكمة. كالنفاق، والُجْبن، والَح�سَ

ومن مظاهر الحكمة في �سعر المتنّبي:
وؤَدد  وال�سُّ بالمجد  َيلَهج  دائًما  بالمعالي، فكان  اإل  ير�سى  المتنّبي منذ �سغره طموًحا، ل  كان   -1

ويدعو اإلى ال�ّسعي الحثيث اإليهما، فهو القائل: 
وَمن َيْبِغ ما اأَْبغي من الَمْجِد والُعال       َت�ســـاوى الُمحاِيي ِعنَدُه والُمقاِتُل)1(

)1( الُمحايي: الذي يحّب احلياة.
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ويقول:
اإذا غاَمْرَت في �َسَرٍف َمــــــــُروٍم        فال َتقَنْع بما دوَن النُّجــــــــــــوِم

فَطْعُم الَموِت في اأَْمـــــــــٍر َحقيٍر        كَطعِم الَموِت في اأَْمـٍر َعظيــــــِم 

طريق الطموح والأمجاد لي�س مفرو�ًسا بالورد، بل يحتاج اإلى التميز وال�ستعداد للتعب والِجّد   -2
هر، فال يكون بالأماني والأقوال، و كثيًرا ما ترّددت هذه المعاني في �سعر  والبذل والمعاناة وال�سَّ

الحكمة عند المتنّبي، ومن ذلك قوله:
ّقُة �ساَد الّنا�ُس ُكلُُّهـــــُم        الجــوُد ُيفِقُر والإِْقــــــداُم َقّتـــاُل َلْول الَم�سَ
قُّ على ال�ّساداِت َفّعــــــاُل ل ُيدِرُك الَمْجـــــَد اإّل �َسيٌِّد َفِطٌن         ِلما َي�سُ

وقوله:
واإذا كـــــــــــانِت النُّفو�ُس ِكبـاًرا         َتعَبْت فـــي ُمراِدهـــــا الأَْج�ساُم 

وقوله:
على َقْدِر اأَْهِل الَعْزم َتاأْتي الَعزاِئـُم        وَتاأْتي َعلى َقْدِر الِكراِم الَمــكارُم
ُغُر في َعيِن الَعظيــِم الَعظاِئُم غاُرهـا        وَت�سْ غيِر �سِ وَتْعُظُم في َعْيِن ال�سّ

ل الموت بعّزة و�سجاعة  ل والَهوان والخوف، ويف�سِّ في المقابل يدعو المتنّبي اإلى رف�س حياة الذُّ  -3
وكرامة، يقول:

ليـــــَل بَعْي�ٍس        ُربَّ َعْي�ٍس اأَخفُّ ِمنُه الِحمـــــــاُم)1( َذّل َمْن َيْغِبـــــُط الذَّ
َمْن َيُهــــْن َي�ْسُهــِل الَهـــواُن َعليِه        مـــــــا لُجـــــْرٍح بَمّيٍت اإيـــــالُم

ويقول:
واإذا َلْم َيكـــْن من الَمــــــْوِت ُبّد       فِمَن الَعْجِز اأْن َتكـــــــوَن َجبانــا

ويقول:
ِع�ْس َعـــزيًزا اأو ُمْت واأنَت َكريٌم        َبيَن َطْعِن الَقنا وَخْفــــــــِق الُبنوِد

)1( احِلمام: املوت.
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يرى المتنّبي الماَل و�سيلًة لتحقيق الطموح واأ�سباب العّزة والمجد ولي�س غايًة في حّد ذاته، وقد   -4
يكون الكالم الّطّيب اأف�سل من المال والعطايا، يقول المتنّبي:

ل َخْيـــَل ِعنَدَك ُتْهديها ول مـاُل        َفلُي�ْسِعِد النُّطُق اإْن لم ُت�سِعِد الحاُل
ْقـــــــالُل  ّياِن ِعنِدَي اإِكثــــاٌر واإِ وما �َسَكْرُت لأّن المـــاَل َفّرَحني        �سِ

به الإن�سان في حياته �سديٌق مخِل�س وفّي َيرَكُن اإليه، وحين ُيفتَقُد  ا اأّن اأف�سل ما َيك�سِ يرى اأي�سً  -5
ي�سبح العدّو �سديًقا، يقول المتنبي:

ُم)1( ُب الإن�ساُن ما َي�سِ ـــديَق ِبِه        و�َسرُّ ما َيك�سِ ــالِد َمكاٌن ل �سَ ـِ �َسرُّ الب
ا: ويقول اأي�سً

داقِتِه ُبــدُّ ا َلــــُه ما ِمـــْن �سَ وِمن َنَكِد الّدْنيا على الُحّر اأْن َيرى        َعــُدوًّ
بين  الَعالقات  �سْفو  لتعكير  َي�سَعْون  الذين  والنّمامين  والُو�ساة  الُح�ّساد  من  الحياة  تخلو  ول   -6

ا الُح�ّساد والُو�ساة:  دون ذا المجد وال�ّسوؤَدد والهمة العالية، يقول ذامًّ الأ�سدقاء، ويح�سُ
هادُة لـــــي باأّنـــي كاِمُل تي مـــن ناِق�ٍس        َفِهَي ال�سَّ واإِذا اأَتْتــــَك َمَذمَّ

ُم: ُيلِحق به العار. )1( َي�سِ

التقويم

ح - من خالل ما در�ست -  م�سادر �سعر الحكمة لدى المتنّبي. و�سِّ  -1
علِّل: لم ُيْغِفل المتنّبي ِذكَر نف�سه في الق�سيدة مهما َعال �ساأن الممدوح.  -2

بيِّن الحكمة الم�ستخَل�سة من كّل من الأبيات الآتية:  -3
اأ   - ل َخْيَل ِعنَدَك ُتْهديها ول ماُل        َفلُي�ْسِعِد النُّطُق اإْن لم ُت�سِعِد الحاُل
ب- واإذا لم َيكْن من الَمْوِت ُبــــدٌّ        فِمَن الَعْجِز اأْن َتكـــــــوَن َجبانــا
قُّ على ال�ّساداِت َفّعــــــاُل جـ- ل ُيدِرُك الَمْجَد اإّل �َسيٌِّد َفِطنٌ   ِلما َي�سُ

4- هاِت موقًفا حياتيًّا ُتقال فيه الحكمة الآتية: 
اإذا غاَمْرَت في �َســـــــَرٍف َمـُروٍم        فال َتقَنْع بمـــــا دوَن النُّجـــــــوِم
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هد  شعر الزُّ

هو فّن جديد من فنون ال�سعر، يمتاز بروحيَّته ال�سادقة التي تنبعث من نْف�س موؤمنة باهلل، وقلوٍب 
خا�سعة ُمفَعمة بالإيمان تتوق اإلى َمر�ساة اهلل والتمّتع بنعيمه الخالد.

والفكرية،  والجتماعية،  ال�سيا�سية،  العوامل:  من  مجموعٌة  العبا�سّي  الع�سر  في  ت�سافرْت  فقد 
ظهور  اإلى  اأّدى  ما  ال�سادقة؛  الدينية  والحياة  بالروحية  ّع  ُم�سِ جّو  ن�سوء  على  و�ساعدت  المختلفة، 
هد وازدهارها. اإذ ُعِرف عن الحياة ال�سيا�سية في الع�سر العبا�سي اأنها حياة م�سطربة. ومن  موجة الزُّ
فاَهة القت�سادية مداها في هذا الع�سر، وكان تّيار الّتَرف �سديًدا جارًفا؛  ناحية اجتماعية فقد بلغت الرَّ
فكان هذا َمْدعاة لدى بع�سهم اإلى الن�سراف عن م�ساغل الحياة الدنيا وخالفاتها ال�سيا�سية وَتَرفها، 
هد ل �سيما لدى الفئات الفقيرة. اأّما الحياة الفكرية في هذا الع�سر فقد  والتجاِه نحو الروحانية والزُّ
نتيجة لمتزاج  المختلفة  الثقافات  العبا�سية  الدولة  له مثيل، حيث تالقت في  لي�س  تطّورت ب�سكل 

هد وازدهارها.    ا ظهور موجة الزُّ ال�سعوب، ف�سّجع ذلك اأي�سً
ال�سعراء هذا  اإذ اّتخذ بع�س  هد،  الزُّ اأ�سداء موجة  الواقع فقد ظهرت فيه  ال�سعر مراآَة  ولّما كان 
هد في  اآثار ذلك في �سعرهم. ومن اأهم �سعراء الزُّ المنحى في حياتهم فعا�سوا زاِهدين، وانعك�ست 

الع�سر العبا�سي: اأبو الَعتاِهَية، واأبو ُنوا�س في اآخر حياته، ومن الّن�ساء الجاِرَية َرْيحانة.

هد في العصر العباسي موضوعات شعر الزُّ

هد في الع�سر العبا�سي: الُحّب الإلهّي، والدعوُة اإلى  من اأبرز المو�سوعات التي تناولها �سعر الزُّ
مخاَلفة الّنْف�س والتحّكم بها، والحثُّ على الف�سيلة، وذكُر الموت.  

ر حّبها هلل تعالى فتقول:  فهذه الجارية َرْيحانة ُت�سوِّ
َح�ْسب الُمِحبِّ ِمـَن الَحبيِب بِعْلِمِه        اأّن الُمِحـبَّ بباِبِه َمطـــــــــــروُح
هام َلْوعاِت الَهوى َمجـــروُح جــى        ِب�سِ �َس في الدُّ والَقلُب فيِه واإْن َتنفَّ
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ومن الدعوة اإلى مخاَلفة الّنْف�س والتحّكم بها قول اأبي ُنوا�س:
ْنهـــا ُعَبْت َيوًما َعليَك َفَهوِّ عوبٌة         فاإْن �سَ وللنَّْف�ِس دوَن العاِرفـــــاِت �سُ
ْنهـا كِّ َن اإلى الَهــــوى        باأْجِنـَحٍة َتْهـــــوي اإليــِه َف�سَ وللنَّْف�ِس َطْيٌر َيْنَتِف�سْ

ويقول ال�سافعّي في الحّث على الف�سيلة والكّف عن �َسَهوات الدنيا وَمطاِمعها:
ِبُح في دْنياُه �َسّفــــارا يا َمْن ُيعاِنُق ُدْنيـــــا ل َبقــــاَء َلهــــا   ُيْم�سي وُي�سْ
نيــــا ُمعاَنقًة         حّتى ُتعانَق في الِفْرَدْو�س اأْبكــارا ـــذي الدُّ ـِ َهاّل َترْكَت ل

ويقول اأبو الَعتاِهَية في ِذكر الموت و�سرورة ال�ستعداد لما َبعده: 
ْنـــــــــ        يا َتَزّوْد ِلذاَك ِمــــــــْن َخــــْيِر زاِد  اأيُّها الُمْزِمُع الّرحيَل عِن الدُّ

ويقول اأي�سا: 
َيِعزُّ ِدفاُع الَموِت َعن ُكلِّ حيلــــــٍة        وَيْعيا بــــداِء الَمــــوِت ُكــلُّ َدواِء        

هد في العصر العباسي خصائص شعر الزُّ

هد في الع�سر العبا�سي بمجموعة من الخ�سائ�س، اأهّمها:  يّت�سم �سعر الزُّ
ا�ستعمال الألفاظ والمعاني ال�سهلة الوا�سحة القريبة من الفهم. - 1
غزارة الم�سامين الدينّية. - 2
نات البديعية. - 3 ور الفنية، وقّلة المح�سِّ و�سوح ال�سُّ
ا�ستخدام اأ�سلوب الخطاب المبا�َسر.- 4
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التقويم

هد في الع�سر العبا�سّي. - 1  عرِّف �سعر الزُّ
هد وازدهاره في الع�سر العبا�سّي. - 2 ح العوامل التي اأدت اإلى ظهور �سعر الزُّ و�سِّ
هد، ممثِّاًل عليها بالأ�سعار.- 3 اذكر اأهم مو�سوعات �سعر الزُّ
اأبي - 4 قول  الخا�سّية من خالل  ح هذه  الفنية، و�سِّ ور  ال�سُّ هد و�سوح  الزُّ �سعر  من خ�سائ�س 

ُنوا�س: 
ْنهـــا كِّ َن اإلى الَهـــوى          باأَْجنـَحٍة َتْهوي اإليِه َف�سَ وللنَّْف�ِس َطْيٌر َيْنَتِف�سْ
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ثانيًا

ع ابن الُمَقفَّ

ظهر في هذا الع�سر عدد كبير من الُكّتاب الُمبِدعين من اأ�سول عربية وغير عربية َمَلكوا ِزمام 
الأ�سلوبية،  خ�سائ�سهم  عك�ست  التي  الم�سنَّفات  من  كثيًرا  وو�سعوا  التعبير،  فنون  واأتقنوا  الكتابة 
واأغنت الأدب العربي في ع�سوره الالحقة، فكان لها اأثُرها الوا�سح في َمن جاء بعدهم من ُكّتاب 

 . ع، والجاحظ، وابُن الَعميد، واأبو َحّيان التَّْوحيِديُّ واأدباء، ومن هوؤلء: ابن الُمَقفَّ

نشأته وحياته

ع، فار�سّي الأ�سل، ُوِلد نحو �سنة 106هـ في جور)1( في فار�س. ان�سرف  هو عبد اهلل بن المقفَّ
اإلى تح�سيل الثقافة الفار�سية، ودر�َس اإلى جانبها الثقافة اليونانية. رحَل مع اأبيه اإلى الب�سرة فتلقى فيها 
مبادئ الف�ساحة والبيان، وفنون الأدب، واأتقن اللغة العربية اإلى جانب اللغتين: الفار�سية، واليونانية، 
وهو بذلك يمثِّل ظاهرة امتزاج الثقافات، التي عملت على تكوين �سخ�سيته تكويًنا نادًرا. عا�س في 

َرمي ُكّتاب الدولتين. الدولتين: الأموية، والعبا�سية، وهو بذلك من ُمَخ�سْ
ع مات مقتوًل �سنَة 142هـ.  ذهبت اأغلب الم�سادر التاريخية اإلى اأّن ابن المقفَّ

آثـاره

ع:  من اأ�سهر اآثار ابن المقفَّ
ع  ع على األ�سنة البهائم والطيور. وهو من اأ�سل هندّي وترجَمه ابن المقفَّ َكليَلة وِدْمنَة: كتاب ُو�سِ
َي بهذا ال�سم ن�سبة اإلى �سخ�سيتين َق�س�سيتين  عن الَفْهَلِوّية )الفار�سية القديمة( اإلى العربية. و�ُسمِّ
في اإحدى اأقا�سي�س الكتاب، هما: َكليَلة، وِدْمَنة. وهو كتاب في تقويم الأخالق بالِعَظة وريا�سة 

العقول بالحكمة. وُترِجم من العربية اإلى �سائر اللغات.

ب الورد اجلورّي.  )1( جور: هي مدينة ) فريوز اآباد ( الإيرانية اليوم، واإليها ُين�سَ

َّالنْثر في العصر العباسي
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الأدب ال�شغير: ُكتيِّب حمل درو�ًسا ُخُلقية اجتماعية تحّث على طلب العلم، وتهذيب النف�س وتروي�سها 
ومحا�سبتها، ومعرفة الخالق، وهو يدعو اإلى جمع المال والقناعة بالقليل منه خوًفا من الفقر.

الِخ�سال  من  به  يتحّلى  اأن  له  ينبغي  وما  ال�سلطان  يتناول  الأول:  ق�سمين:  م  ُق�سِ الكبير:  الأدب 
الحميدة، واأن يّتخذ ِبطانته من اأهل الدين والمروءة، ويو�سيه األ ُيعاِجل بالثواب ول بالعقاب. 

ع عظيُم المودة والوفاء لالأ�سدقاء.  ديق، وقد ُعِرف عن ابن المقفَّ والثاني: يتناول فيه ال�سَّ

نموذج من نثره 

جاَء يف )الأدب ال�شغري(:
قاَل،  ما  َن على  ِلُيوؤَمَّ دوًقا  وْليُكْن �سَ الحقِّ والباطِل،  بيَن  َف�سوًل  وْليُكْن  �َسوؤوًل،  المرُء  ِلَيُكِن   «
َد عليِه، َوْليُكْن َقِنًعا ِلَتَقرَّ  وْليُكْن ذا عهٍد ِلُيَوّفى له ِبعهِدِه ... َوْليُكْن متوا�سًعا ِلُيْفَرَح له بالخيِر ول ُيْح�سَ
ُد، وْليُكْن َحِذًرا ِلَئاّل َتطوَل َمخاَفُته، ول َيكوَننَّ  رَّ للّنا�ِس بالخيِر لئاّل ُيوؤِْذَيُه الَح�سَ َعْيُنُه بما اأُوِتَي، َوْلُي�سِ

ِه اإِ�سراًرا باِقًيا«. رَّ ِبَنْف�سِ َحقوًدا ِلَئاّل َي�سُ

أسلوبه
ع في نثره بين الثقافتين: الفار�سية، والعربية، اإ�سافًة اإلى التاأثُّر بالثقافة اليونانية،  َجَمَع ابن المقفَّ

فتميز نثره بما ياأتي:
ي للمعنى المراد بدّقة تاّمة، وكان يقول:"اإّياَك  1- العناية البالغة بالمعنى، فكان يختار اللفظ الموؤدِّ
ه  ن�سِّ في  ذلك  ويظهر  الأكبر".  الِعيَّ  ذلك  فاإّن  البالغة،  َنْيل  في  الكالِم طمًعا  ّي  لَوْح�سِ والّتتبَُّع 
ال�سابق من كتيِّب ) الأدب ال�سغير (، اإذ تتجلى عنايته بالمعنى من خالل اختيار الألفاظ الوا�سحة 

والمنا�سبة للمعنى المراد بعيًدا عن الَغرابة والغمو�س. 
تعبيًرا وا�سًحا  الفكرة  " البالغة هي الإيجاز"، فيعبُر عن  2- الحر�س على الإيجاز، فكان يقول: 
ال�سابق من  ه  ن�سِّ في  ا  اأي�سً يظهر  ما  تطويل، وذلك  اأو  اإ�سهاب  بعبارات موَجزة وقليلة من غير 

كتيِّب ) الأدب ال�سغير (.
م الكتاب مو�سـوعاٍت، والمو�سوَع فقـراٍت، كما فـي كتابه ) الأدب الكبير(. 3- التق�سيم المنطقي، فَيْق�سِ
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للتعبير عن  ي�سلح  الذي  المنطقّي  الت�سل�سل  المبنّي على  والإن�ساء  الَق�س�سّي  ال�ّسْرد  بين  الَمْزج   -4
َي اأ�سلوُبه ) ال�ّسهَل الُمْمتنَِع (؛ ل�سال�سته وب�ساطته واإحكامه مًعا. مِّ الأفكار من غير تكلُّف، ف�سُ
5- ا�ستخدام الحوار والرمز، ويتجّلى ذلك في الكتاب الذي ترجَمه اإلى العربية ) َكليَلة وِدْمَنة (. 

نشأته وحياته
هو اأبو ُعثمان َعْمرو بن َبْحر، ُلقِّب بـ ) الجاحظ ( لُجحوظ عينيه. ُوِلد في الب�سرة عام 159هـ. 
كان �سديد الفقر، مات اأبوه وهو �سغير، فعمل منذ طفولته لي�ساعد عائلته، غير اأن ذلك لم يُحل بينه 
العلم،  الَكتاتيب، وارتاد َحَلقات  بالعلماء والأخذ عنهم، فقد لزم  بالعلم، والت�سال  َغف  ال�سَّ وبين 
فاًها،  َمِعّي واأبي ُعَبْيدة، ودر�َس النحو وعلم الكالم، وتلّقَف الف�ساحة من العرب �سِ و�سمع من الأَ�سْ
ولم َيَدْع فر�سة اإّل اأفاد منها في التزّود بالعلم والمعرفة. وقيَل باأنه كان َيْكَتري)1( مكاتب الَوّراقيَن 

فيبيُت فيها للدر�س والمطالعة حتى اأح�سى م�سائل العلوم والفنون.
بعدة  وقام  ورعاه.  فاأكرمه  كتبه  بع�س  اإليه  وقّدم  والواِثق،  م  المعت�سِ وزير  يّات  الزَّ بابن  اّت�سل 
ر. وقد  رحالت �سعًيا اإلى العلم.كان �سريع النُّْكتة، وحا�سر البديهة، وَدِمَث الُخُلق، ولطيف الَمع�سَ

ر طوياًل فعا�س ما يقارب �ستة وت�سعين عاًما. ُعمِّ
اأ�سيب الجاحظ في اآخر حياته بالفاِلج والنِّْقِر�س. وُتُوفَِّي في الب�سرة عام 255هـ.

آثـاره
مختِلف  خاللها  من  عالَج  �سغيرة،  ور�سالة  كبير  كتاب  بين  كثيرًة  موؤلَّفاٍت  الجاحظ  خّلَف 
الأغرا�س والمو�سوعات، فكتَب في الأدب وال�سعر، والديانات، والمذاهب الفل�سفية، وال�سيا�سة، 

والقت�ساد، والأخالق، وطبائع الأ�سياء والحيوانات، ومن اأ�سهر هذه الموؤلَّفات:
الَحيوان: ُيعنى بدرا�سة الَحيوان وطبائعه، واأنواعه، واأجنا�سه، وتركيبه الج�سدي، وطعامه، اإ�سافة 

اإلى بع�س الأخبار والِق�س�س والنوادر والُفكاهة من �سعر ونثر، وق�سايا فل�سفية واأدبية ونقديّة.

)1(  َيْكَتي : ي�ستاأجر.

الجاحظ
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َع في الأدب والنقد، فمو�سوع الكتاب الرئي�س  البَيان والتَّبيين: ُيعدُّ هذا الكتاب من اأف�سل ما و�سِ
في  ر  والَح�سَ الِعّي  من  ذ  بالتعوُّ كتابه  الجاحظ  يبداأ  والَمباني.  المعاني  بين  والَعالقة  الأدبي  النَّْقد 
ِهما. ثم ينتقل اإلى البالغة وراأي العرب والَعَجم فيها والأ�س�س التي  القول، وُيوِرُد �سعًرا ونثًرا في َذمِّ
ا في الّرّد  تقوم عليها، وين�سح بتهذيب ال�سعر وتنقيحه، وعدم الإطالة والتكرار. وُيفِرد باًبا خا�سًّ

عوِبّية، ويك�سف عن نقائ�سها واأخطائها. وُينهي الكتاب باأخبار الحمقى والمجانين. على ال�سُّ
معاي�سهم  في  وطبائعهم  البخالء  نوادر  الجاحظ  فيه  َجَمَع  طريف،  َق�س�سي  كتاب  البَُخالء: 

ومبالغتهم في التقتير. 
مجموعة من الر�شائل الأدبية المتنّوعة الأغرا�س، منها: )ُحَجج الّنبّوة(، و)الِجّد والَهزل(.

نموذج من نثره

من كتاب الَحيوان:

» اإذا اأرْدنا َمْو�سَع الَعَجب والّتعجيب والّتنبيه على التدبير ذكْرنا الَخ�سي�َس القليل، وال�ّسخيَف 
الَمهين، فاأََرْيناَك ما عنده من الِح�ّس اللَّطيف، والّتقديِر الغريب، وِمن النََّظر في الَعواقب، وم�ساَكَلة 
اإِمكان  اأوقاَت  ُت�سيُع  يف... ول  ال�سّ في  لل�ستاء  خر  تدَّ ة)1(  رَّ الذَّ اأّن  عِلمنا  الإن�سان ومزاحمِته. وقد 
الحبوب  على  تخاف  اأّنها  اأمرها،  في عواقب  والنظر  ُخْبرها،  وُح�ْسن  دها  َتَفقُّ ِمن  يبلُغ  ثم  الَحْزم، 
�س؛ فتنُقلها من بطن الأر�س، فتخرجها اإلى ظهرها؛  التي اّدخرتها لل�ّستاء في ال�سيف اأن َتْعَفَن وُت�سوِّ
اأن  واإن خافت  والف�ساد...  اللََّخَن)2(  وَينفَي عنها  النَّ�سيم،  ُجفوَفها؛ ولي�سرَبها  اإليها  ها وتعيَد  لتيبِّ�سَ
تنبَت نقرْت مو�سع الِقْطِمير)3( من و�سط الَحّبة، وتعلم اأّنها من ذلك المو�سع تبتدئ وتنبت ... فهي 
َتْفِلق الَحّب كّله اأن�سافا، فاأّما اإذا كان الَحبُّ من َحّب الُكْزُبَرة َفَلَقْته اأرباًعا؛ لأّن اأن�ساف َحّب الُكْزُبرة 
ينبت من بين جميع الحبوب. فهي على هذا الوجه ُمجاِوزة لِفْطنة جميع الحيوان، حّتى رّبما كانت 

في ذلك اأْحزَم من كثير من النا�س«.

ّرة: �سغري النمل.   )1( الذَّ
)2(  اللََّخن: الّنَت وف�ساد الرائحة. 

)3(  الِقْطِمرُي: الق�رشة الّرقيقة على الّنواة.
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من كتاب البيان والتبيين:
َرُة في  » قال بع�ُس َجهاِبَذة الألفاِظ وُنّقاِد المعاني: المعاني القائمُة في �سدور النا�س، المت�سوَّ
لها،  ذكُرهم  المعانَي  تلك  ُيْحيي  اإنما  بخواطرهم...  لة  والمتَّ�سِ نفو�سهم،  في  المتخلِّجُة  اأذهانهم، 
للعقل،  وُتَجلِّيها  الفهم،  من  ُبها  تقرِّ التي  هي  الخ�ساُل  وهذه  اإّياها،  وا�ستعماُلهم  عنها،  واإخباُرهم 
الإ�سارة،  و�سواِب  للة،  الدَّ و�سوح  َقْدر  وعلى  �ساهًدا...  والغائَب  ظاهًرا،  منها  الخفيَّ  وتجعل 
ح،  واأْف�سَ َح  اأو�سَ للة  الدَّ كانت  وكّلما  المعنى،  اإظهاُر  يكون  الَمدخل،  وِدقَّة  الخت�سار،  وُح�ْسن 

وكانت الإ�سارُة اأَْبَيَن واأْنَور، كان اأنَفَع واأْنَجَع «.

من كتاب البخالء:
رَهُم خاَطَبه وناجاُه  » زَعموا اأّن رجاًل بلَغ في البخل غايًة، و�سار اإماًما، اأنه كان اإذا �سار في يده الدِّ
وا�ستبَطاأَه)1(، وكان مّما يقولُ له: كم من اأر�س قد قطعَت، وكم من كي�س قد فارقَت، وكم من خاِمل 
حى، ثم يلقيه في كي�سه ويقول له: ا�سكْن  قد رفعَت، وكم رفيٍع قد اأخَملَت، لَك عندي اأّل َتعرى ول َت�سْ
على ا�سم اهلل، في مكاٍن ل ُتهان ول ُتَذلُّ ول ُتْزَعُج منه .... فلما مات، وظنوا اأنهم قد ا�ستراحوا منه، 
اإنما يكون في الإِدام،  اأكثَر الف�ساِد  اأبي؟ فاإن  اأََدُم  ابُنه فا�ستولى على ماِله وداره، ثم قال: ما كان  قِدَم 
ُم بُجبنٍة عنده، قال: اأَرونيها، فاإذا فيها َحزٌّ  كالجدول من اأََثر م�ْسح اللُّقمة، قال: ما هذه  قالوا : كان يتاأدَّ
الحفرة؟ قالوا: كان ل يقطع الُجبن، اإنما كان يم�سُح على ظهرِه فيحفُر كما ترى، قال: فبهذا اأهلَكني، 

قالوا له: فاأنَت كيف تريد اأن ت�سنع؟ قال: اأ�سعها من بعيٍد فاأ�سيُر اإليها باللُّقمة « .

أسلوبه
بها  انفَرَد  �سمات وخ�سائ�س  اأ�سلوبه من  به  يتميز  بما  الكتابة،  راأ�س مدر�سة في  الجاحظ  ُيعدُّ   

َمها َبعَده عدد من الأدباء الكبار، فمن اأهم خ�سائ�س اأ�سلوبه: وَتَر�سَّ
ال�سِتطراد، وهو النتقال من مو�سوع اإلى اآخر، فالجاحظ ينتقل من الحديث عن ال�سعر، اإلى - 1

يتجاوَزه  غَر�س حتى  في  ي�سرع  فما  اإلخ،  الحيوان،  عن  الحديث  اإلى  الفل�سفة،  عن  الحديث 
مة ظاهرة في �سائر كتبه، وهو يفعل ذلك بوعي معتِمًدا على َتداعي المعاني  اإلى غيره. وهذه �سِ

والأفكار اإلى ذهنه، ويرمي من خالله اإلى اإبعاد الَمَلل عن القارئ. 
)1( ا�ستبَطاأَه: ا�ستطاَل ُبعَده عنه، وقال: اأبطاأَت يف جميئك اإلـّي. 
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َمْزُج الِجّد بالَهْزل والتهكم وال�سخرية، فيعِمُد اإلى المفارقات والتناق�سات ويزاوج بينها.- 2
غَر�سه - 3 به  يتعلق  مو�سع  من  فما  ي�سفها،  التي  الأ�سياء  بتفا�سيل  العناية  كثير  فاإنه  الو�سف،  دّقة 

يه ال�سابقيِن  اإل جعل له �سورًة حتى ُيبِرز مو�سوفه على ال�سكل الذي يراه، وَيبُرز ذلك في ن�سّ
الماأخوذيِن من كتابيه: ) الَحيوان ( ، و) الُبَخالء (. 

ْرب من - 4 المالءمة بين الألفاظ والمعاني، فالجاحظ هو القائل في كتاب ) الَحيوان (: " لكل �سَ
لل�سخيف،  فال�سخيف  الأ�سماء،  المعاني نوع من  نوع من  اللفظ، ولكل  ْرب من  الحديث �سَ

والخفيف للخفيف، والَجْزل للَجْزل" .
ر الجمل في اإيجاز بعيد الدللة، فال تتجاوز الجملة الألفاظ القليلة، ولكنها ُمْثَقلة بالمعاني.- 5 ِق�سَ

نشأته وحياته
ـِ )ابن الَعميد(، فار�سي الأ�سل، ُوِلد عام 229هـ.  د بن الُح�سين المعروف ب ل محمَّ هو اأبو الَف�سْ
فاأن�ساأه  ُبخارى،  ال�سامانّي ملك  ٍر  َن�سْ بِن  لنوِح  الكتابة  لَتَولّيه   ) الَعميد   ( و   ) يخ  ال�سَّ  ( بـ  اأبوه  ُلقِّب 
به على الكتابة، وغّذاه بالعلم، فحفظ القراآن الكريم، وحفظ معظم دواوين �سعر  على الأدب، ودرَّ
ل حتى  ع في الفل�سفة والنجوم، فاأفاد من كل ذلك وَبَرَع في الإن�ساء والتر�سُّ الجاهلية والإ�سالم، وتو�سَّ

ي بـ ) الأ�ستاذ (. عمَل وزيًرا لركن الدولة بن ُبَوْيه، وُتُوفَِّي �سنة 360هـ. �ُسمِّ

آثاره
اإّل  اآثار خال�سة، فقد ذهب الزمان باأكثرها ولم يبَق منها  اأو  ُيْعَثْر لبن الَعميد على موؤلَّفات  لم 

مقاطع مبثوثٌة في كتب الأدب والتراجم. 

نموذج من نثره
ر�شالة كتبها اإلى اأحد الخارجين)1(على الدولة، يقول:

» ِكتابي واأنا متاأرِجٌح بين طمٍع فيَك، وياأ�ٍس منَك، واإقبال عليَك، واإعرا�ٍس عنَك، فاإّنَك ُتِدّل 

)1( هو ابن بلكا حني ا�ستع�سى على ُرْكن الدولة.

ابن الَعميد
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ب�سابِق ُحْرَمٍة، وَتُمتُّ ب�سالِف خدمة، اأي�سُرهما يوجب رعاية، ويقت�سي محافظة وعناية، ثم ت�سفُعهما 
بحادث ُغلوٍل)1( وخيانة، وُتْتِبُعهما باآَنف)2( خالف ومع�سية، واأدنى ذلك ُيحبط اأعماَلك، وَيمَحق 
ُر اأخرى  َك، واأُوؤخِّ دِّ ُم ِرْجاًل ِل�سَ كّل ما ُيْرعى لك. ل َجَرَم اأني وقفُت بيَن َمْيل اإليَك، وَمْيل عليَك، اأُقدِّ
ط يًدا ل�سطالِمك)3( واجتياحك، واأَْثني ثانية ل�ستبقائك وا�ست�سالحك... فقد  ِدك، واأب�سُ عن َق�سْ
د الَعْزم ثم َي�سُلح،  َيْغُرُب العقل ثم َيوؤوب، وَيْعُزب اللُّّب ثم َيثوب، وَيذهب الَحْزم ثم يعود، وَيف�سُ
فو، وكلُّ �سيقة فاإلى َرخاء، وكلُّ َغْمَرة فاإلى انِجالء«. وُي�ساع الراأُي ثم ُي�سَتدَرك، وَيْكُدر الماء ثم َي�سْ

أسلوبه

من اأهم خ�سائ�س نثر ابن الَعميد الأ�سلوبية: 
ْجع، والُمواَزنة، من غير تكلُّف، ومن - 1 باق، وال�سَّ روب البديع، مثل: الِجنا�س، والطِّ ا�ستخدام �سُ

ذلك في ر�سالته ال�سابقة: " فاإّنَك ُتِدّل ب�سابِق ُحْرَمٍة، وَتُمتُّ ب�سالِف خدمة ". 
الَمْيل اإلى الترادف والإطناب. - 2
ُم - 3 ر الجمل، من مثل قوله: " اأُقدِّ الإيقاع المو�سيقي بين الجمل، وذلك من خالل الُمواَزنة وِق�سَ

ِدك".   ُر اأخرى عن َق�سْ َك، واأُوؤخِّ دِّ ِرْجاًل ِل�سَ
الميل اإلى الأ�سلوب الَخطابّي واللغة التقريرّية.- 4

حياته ونشأته

ف، واأديب بارع. ُوِلد في القرن الرابع الهجري �سنة 310هـ، وعا�س اأكثر اأيامه  فيل�سوف مت�سوِّ
في بغداد. ن�ساأ يتيًما فقيًرا،وعانى �َسَظف العي�س ومرارة الحرمان ل �سيما بعد وفاة والده وانتقاله اإلى 

َكفالة عّمه الذي كان ُي�سيء معاملته. 
)1( الُغلول: العداوة.

)2(  اآنَف: اأ�َسّد.
)3( ال�سِطالم: ال�ستئ�سال.

ْوحيِدّي   أبو َحّيان التَّ
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الأدباء(. فيل�سوف  و)   ) الفال�سفة  اأديب   ( َي  عة الثقافة وِحّدة الذكاء، و�ُسمِّ ب�سَ حّيان  اأبو  م  اتَّ�سَ
د بكمٍّ هائٍل من المعرفة، و ُتُوفَِّي �سنة 414هـ. امتَهَن ِحْرفة الِوراقة)1( التي اأتاحت له التزوُّ

آثـاره

ترَك اأبو َحّيان عدًدا كبيًرا من الآثار، من اأهّمها:
اأبوحّيان هذا  َم  الإِمتاع والُموؤانَ�َشة:  من الكتب الجامعة واإن َغَلَب عليه الطاَبع الأدبّي. وقد ق�سَّ
اهلل  الوزير اأبا عبِد  فيها  ناَدَم  ليلًة  �سبع وثالثين  لُم�ساَمرات  َثَمرًة  ق�سًما،   �سبعة وثالثين  الكتاب 
اإلى فل�سفة  اأدب  ع من  الُمهنِد�س، وتقلََّب فيها الكالم وتنوَّ اأبي الوفاء  العاِر�س، كتَبها ل�سديقه 
د فيه اأبو َحّيان بنوادَر لم يوردها غيره، وك�سف عن بع�س جوانب  و�سعر وَفَلك وَحيوان. تفرَّ

الحياة ال�سيا�سية والفكرية والجتماعية لتلك الأيام.
خائر:  مو�سوعة اختيارات �سخمة تقع في ع�سرة اأجزاء، انتخَبها اأبو َحّيان من روائع  البَ�شائر والذَّ
ما حِفظ و�سِمع وقراأ. والكتاب ل َيقَت�سر على الختيارات، ول َتْكُمن قيمته فيها َح�ْسُب، اإّنما 

يتجاوز ذلك اإلى ما اأ�سافه التَّوحيِدّي اإلى تلك الختيارات من اآراء وتعليقات قيِّمة.
داقة  ديق:  ر�سالة اأدبية ت�ستمل على كثير من اأخبار الأدب المتعلقة بمو�سوع ال�سَّ داقة وال�شَّ ال�شَّ

والأ�سدقاء، كما ت�ستمل على �سيء من اآراء اأبي َحّيان التَّْوحيِدّي واإلماحات اإلى حياته.
اأَخالق الوزيَريْن: وي�سمى اأي�سا )َمثاِلب الوزيَرْين(: وهو كتاب نادر في مو�سوعه، َجَمَع فيه اأبو 
ات�سل  قد  َعّباد، وكان  بن  الَعميد، وال�ساحب  الوزيَرْين: ابن  م�ساهداته وم�سموعاته عن  َحّيان 

لة واإكبار. له من ُحْظوة و�سِ بهما فحَرماه ومَنعاه ولم يجد عندهما ما كان ُيوؤمِّ

نموذج من نثره 

لة بين الِح�شاب والبالغة: جاء في الليلة ال�شابعة من ليالي كتاب ) الإِمتاع والُموؤانَ�َشة ( الن�ّص الآتي، وفيه الُمفا�شَ

يقول اأبو َحّيان:
اليوم  ياَحَك  اآَخر قال: �سمعُت �سِ العاِر�س( في مجل�س  اأبي عبِد اهلل  اإلى  اإليه )اأي  لّما ُعْدُت   «
في الدار مع ابن ُعَبْيد، ففيَم كنتما؟ قلُت: كان يذُكر اأن كتابة الح�ساب اأَْنَفُع واأف�سل واأَْعلُق بالُملك، 

)1( الِوراقة: ن�ْسخ الكتب وبيعها.
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وال�سلطان اإليه اأَْحَوُج، وهو بها اأَْغنى من كتابة البالغة والإن�ساء والتحرير، فاإذا الكتابة الأولى ِجّد، 
كذلك  ولي�س  اأكثر،  فيها  والِخداع  والَكِذب  والَتَّفْيُهق)1(  التَّ�ساُدق  اأن  ترى  األ  َهزل،  والأخرى 
الح�ساب والتح�سيل وال�ستدراك والتف�سيل. قال: وبعَد هذا فتلك �سناعٌة معروفٌة بالَمْبَداأ، مو�سولة 
راب، كما اأن  بالغاية، حا�سرة الجدوى، �سريعة المنفعة، والبالغة ُزخُرفة وِحْلية، وهي �سبيهة بال�سَّ

الأخرى �سبيهة بالماء... قاَل: هذه َمْلَحمة ُمنَكرة، فما كان الجواب؟
ّل والَقماَءة، وهكذا يكون حال من عاَب الَقَمر بالَكَلف،  ه اإل بعد الذُّ قلُت: ما قاَم من َمجِل�سِ

َر الُمْبطل، واأَْبَطَل الحقَّ وَزرى)2( على الُمحّق. وال�سم�س بالُك�سوف، وانتَحَل الباطل وَن�سَ
بائنًة من �سناعة  الإن�ساء والتحرير والبالغة  لو كان  َي�سَلم  جُل، قولك هذا كان  الرَّ اأيها   : قلُت 
جملتها  في  وداخلة  بها  مت�سلة  وهي  فاأما   ... الجماعة  وعمل  وال�ستدراك  والتح�سيل  الح�ساب 

وُم�ستِمَلة عليها وحاوية لها، فكيف يطرد ُحكُمك وَت�سَلم دعواك؟«. 

ديق(: داقة وال�شّ من ر�شالة )ال�شَّ
َح لَك في َجليلك وَدقيقك، بل  َن�سَ اإذا  اأن َتغ�سَب على �سديقك  اأبقاَك اهلل -  » لي�س ينبغي - 
الأَْقَمُن)3( بَك والأَْخَلق لَك اأن تتقبَّل ما يقوله، وُتْبدَي الَب�سا�َسة في وجهه، وت�سكَره عليه؛ حتى يزيَدك 
ك. وال�سديُق اليوَم قليٌل، والنُّ�سح اأقّل، ولن يرتبط ال�سديق اإذا  لك، وَيْكِبَت عدوَّ في كل حال ما ُيجمِّ
ّرائه، فمتى ظِفرَت  ُوِجَد بِمْثل الثقة به، والأخذ بَهْديه، والم�سيِر اإلى راأيه، والكوِن معه في �َسّرائه و�سَ

ِعَد، وعدّوَك قد َبُعَد. وال�ّسالم«. بهذا المو�سوف فاعلم باأّن َجّدَك قد �َسِعَد، وَنْجمَك قد �سَ

أسلوبه

من اأهّم خ�سائ�س اأبي َحّيان الأ�سلوبية:
كتاب - 1 من  ال�سابَقين  ين  الن�سَّ في  ذلك  ويتجلى  التكلُّف،  عن  البعيدة  المبا�َسرة  التقريرية  اللغة 

عن  التعبير  اإلى  فيهما  التَّوحيِديُّ  َيعِمد  اإذ  ديق(،  وال�سَّ داقة  )ال�سَّ ور�سالة  ة(  والُموؤاَن�سَ )الإِمتاع 
المعنى المراد بلغة مبا�َسرة بعيدة عن التاأويل. 

)1( التَّفيُهق: المغالة والتكلُّف في الكالم.
)2( َزرى عليه : عاَب عليه وا�ستخفَّ به.

)3( اأَْقَمن: اأْجَدر.
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اإيالء المعنى غاية اهتمامه.- 2
الَمْيل اإلى الإطناب والتعليل والتق�سيم وكثرة ال�ست�سهاد بالنوادر والأخبار.- 3
ال�سابق من - 4 ه  ن�سِّ في  قوله  ذلك  الأحيان، ومن  من  كثير  في  ُمّرة  تبدو  ال�سخرية التي  اإلى  الَمْيل 

ّل والَقماَءة، وهكذا يكون  ه اإل بعد الذُّ ة( : " قلُت: ما قاَم من َمجل�سِ كتاب )الإِمتاع والُموؤاَن�سَ
حال من عاَب الَقَمر بالَكَلف".

التقويم

ع. اذكر اثنين من اأهّم اآثار ابن الُمقفَّ  -1
ما المو�سوع الذي َتناوَله كل من الكتابين: ) الُبَخالء( للجاحظ ، و) اأخالق الَوزيَرْيِن ( لأبي   -2

حّيان الّتوحيدّي؟  
3-  بيِّن اأهم خ�سائ�س ابن الَعميد الأ�سلوبية، ممثِّال عليها ببع�س النماذج من نثره. 

ح ذلك. ع ظاهرة امتزاج الثقافات، و�سِّ يمثِّل ابن الُمقفَّ  -4
ح م�سادر هذه الثقافة .  ُيَعدُّ الجاحظ ذا ثقافة مو�سوعية، و�سِّ  -5

ع واأ�سلوب ابن الَعميد من حيث ال�سناعة اللفظية. واِزن بين اأ�سلوب ابن الُمقفَّ  -6
م  7- اأ   - مثِّل من النماذج الماأخوذة من كتب الجاحظ على خا�سية مزج الِجّد بالَهزل والتهكُّ

وال�سخرية لديه. 
خائر ( لأبي َحّيان التَّوحيِدّي، ومثِّل من خالله  ب- اقراأ الن�س الآِتَي من كتاب ) الَب�سائر والذَّ

على خا�سّيَتي: الَمْيل اإلى الإطناب، واإيالء المعنى غاية الهتمام، لديه: 
» واجتِهْد في طلِب الِعْلم واقتبا�س الأدِب وتح�سيل الِحكمِة اجتهاَد من ل َيرى ِلَكْونه 
ْن  و�سُ معها،  اإل  مرجوًعا  لَعْقله  ول  منها،  اإل  عائدًة  لحياته  َيعِرف  ول  بها،  اإل  فائدًة 
َنْف�سك ... واأَ�ْسِعْرها َحالوة الحكمة، واأَلِب�ْسها ِجْلباب المعرفة، وزيِّنها باأنوار الِع�سمة، 

قها اإلى َمقَعد ال�سدق«.  كون، و�َسوِّ حها بَموادِّ ال�سُّ رها َمواقَع اليقين، وروِّ وَب�سِّ
علِّل: ماَل الجاحظ في اأ�سلوبه اإلى ال�ستطراد.   -8
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اأدبي م�سنوع  باأ�سلوب  الِحكاية  الهجري لإيراد  الرابع  القرن  ا�سُتْحِدَث في  نثرّي  فّن  الَمقاَمة  
ث عنه راِوَية قد يلَب�س ُجبَّة البطل اأحياًنا.  م�سجوع، وتدور حول َبَطل اأَّفاق اأديب �َسّحاذ، ُيحدِّ

في  واأدبية، وهدُفهم  لغوية  َبراعة  من  به  يتمّيزون  ِلما  اإظهارا  كتابتها  في  يتباَرْون  الأدباء  وكان 
الأ�سل تعليم النا�سئة اأ�سول اللغة والقدرة على النَّْظم والتفنُّن في القول. 

ماِن الَهَمذانّي  َل على يد َبديع الزَّ ظهر فّن الَمقامات على يد ابن ُدَرْيد الُمتوّفى �سنة 321هـ، وتاأ�سَّ
وقد  �سنة 516هـ.  الُمتوّفى  الَحريرّي  د  محمَّ القا�سم  اأبو  تلميذه  َبعده  وِمن  �سنة 398هـ،  الُمتوّفى 
جاءت كل َمقاَمة في مو�سوع واحد، فنرى َمقاَمة ِحْكِمّية، اأو اأدبّية، اأو نقديّة، اأو ُفكاهّية، اأو َوْعظّية، 
ا،  وغير ذلك، واأغلبها يدور حول الُكْدَية)1(. واأطلَق اأ�سحاب الَمقامات على كّل َمقاَمة ا�سًما خا�سًّ
الإيرانية،  المدن  من  واأكثرها  َحوادُثها،  فيها  وقعت  التي  والأرا�سي  المدن  اأ�سماء  يحمل  فبع�سها 
ّية التي كان مو�سوعها  َي بح�سب المو�سوع، كالَمقاَمة  الَقري�سِ َفهاِنّية، وبع�سها �ُسمِّ كالَمقاَمة  الأَ�سْ
نْقد ال�سعر، والَمقاَمة  الُملوِكّية التي َتْحكي عن الملوك ومْدحهم، وغير ذلك من اأ�سباب الت�سمية.   

راوي  اأّما  َمقاَمة.  كل  في  وَبَطل  راٍو  وجود  ب�سرورة  ُكّتابها  اهتمام  يجد  المقامات  وقارئ 
اأَطَلق عليها الَهَمذانّي ا�سَم عي�سى بِن ه�سام،  ماِن الَهَمذانّي فهو �سخ�سّية ُمخَتَرعة  َمقامات َبديع الزَّ
اأبو الَفْتح الإِ�ْسَكْندرّي وهو  الذي َيروي جميع الِق�س�س في كّل الَمقامات، واأّما َبَطل َمقاماته فهو 
�سخ�سية  ُمخَتَرعة كذلك. في حين كان راوي َمقامات الَحريرّي الحارَث بَن َهّماٍم، واأّما الَبَطل فهو 

. روِجيُّ اأبو زيٍد ال�سَّ
وقد جعل ُكّتاب الَمقامات َبَطل َمقاماتهم في الأغلب رجاًل �َسّحاًذا َيجول في البالد ويتفنَّن في 
الِحَيل المختلفة والألعيب المتنّوعة، وَيظهر بالمظهر الذي يتالءم مع غايته ويتنا�سق مع رغبته في 

جمع المال من خالل الحيلة، والَبَطل بارع في الَوْعظ ويتنّوع اأ�سلوبه بين ال�سعر والنثر.
وُتَعّد الَمقاَمة  بَمثابة �سِجل لحياة الأّمة في وقتها، اإذ َتعِر�س لمظاهر الحياة: الجتماعية، والعقلية، 
ُفكاهّي  باأ�سلوب  لنا  وتر�ُسم  الِوجدانية،  والُعَقد  النف�سية  الأََزمات  فُتبيِّن  لالأّمة،  وال�سيا�سية،  والفكرية، 

ل.  )1( الُكْدَية: التَّ�سوُّ

الكُدْيَة ) والنَّْقد االجتماعيّ ) فَنّ الَمقاَمة (
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الأمرا�س  ت  وَتَف�سَّ الَعَجم  فيه  �سيطر  ع�سر  في  الُكْدَية،  خالل  من  الجتماعية،  للحياة  ناقدة  وًرا  �سُ
الجتماعية. 

نموذج من فّن الَمقاَمة  

ماِن الَهَمذانّي   الَمقاَمة الَمْكفوِفيَُّة لَبديع الزَّ

َثنا عي�سى بن ه�سام قاَل: َحدَّ
كنُت اأَْجتاز، في بع�سِ بِالدِ الأَهْوازِ، وقُ�سارايَ لَفْظَةٌ �سَرودٌ  اأَ�سيُدها)1(، وَكلمٌة َبليَغٌة اأَ�ْسَتزيُدها، 
اإِليِه، وهو  ي�ستِمعوَن  اإِلى ُرْقَعٍة ف�سيحٍة من البَلِد، واإِذا هناَك َقْوٌم ُمجتِمعوَن على َرُجلٍ  ْيُر  َفاأَّداني ال�سَّ
ماِع  ا على اإيقاٍع ل َيختِلُف، وَعِلْمُت اَأنَّ مَع الإيقاِع َلْحًنا، ولم اأَْبُعْد لأَناَل مَن ال�سَّ َيْخِبُط الأَْر�َس ِبَع�سً
اإِلى  و�سلُت  حّتى  ذاَك  واأَْدَفُع  هذا  اأَْزَحُم  بالنَّّظاَرِة)2(  ِزْلُت  فما  َلْفًظا.  الَف�سيِح  مَن  اأَ�ْسَمَع  اأَو  ا،  َحظًّ
ٍة)3( َكالَقَرْنبى)4(، اأَعمى َمْكفوٍف، في �َسْمَلِة)5( �سوٍف، َيدوُر  ْرَف ِمْنُه اإِلى ُحُزقَّ ْحُت الطَّ ُجِل، و�َسرَّ الرَّ
على  ِبها  الأَْر�َس  َيْخِبُط  َجالِجُل)7(،  فيها  ا  َع�سً على  ُمعتِمًدا  ِمْنُه،  ْطَوَل  ِباأَ ُمَتَبْرِن�ًسا  كالُخْذروِف)6(، 

ْدٍر َحِرٍج)8(، وهو يقوُل: ْوٍت �َسٍج، ِمْن �سَ اإيقاٍع َغِنٍج، ِبَلْحٍن َهِزٍج، و�سَ
يا َقْوُم قد اأَْثَقـــــَل َدْيني َظْهــــري       وطاَلَبْتني َطلَّتــــــــــــــــي باْلَمْهِر)9(

َبْحُت ِمـــــــْن َبْعِد ِغًنى َوَوْفِر        �ساِكَن َقْفٍر وَحليـــــــــــــــَف َفْقِر)10( اأَ�سْ
ْهـــــــِر؟ روِف الدَّ  يا َقْوُم هل َبيَنُكُم ِمْن ُحــــــــــــرٍّ        ُيعيُنني على �سُ

)1(   المق�سود اأنه كان َيُمرُّ ببالد )الأَْهواز( وغايُته لفظة غريبة لم َي�سمع بها ُيفيدها.
)2(   النَّّظارة: القوم ينظرون اإلى ال�سيء. 

)3(   الُحُزقَّة: الق�سيُر العظيُم الَبْطن.
)4(   الَقَرْنبى:اإحدى دواّب الأر�س ُت�سبِه الُخْنَف�ساء.

ِد ُكّله.  )5(   ال�ّسْمَلة: َثْوب ُيَلّف على الَج�سَ
بيان خيًطا وُيديروَنها به. )6(   الُخْذروف: لعبة َيجعل فيها ال�سِّ

)7(   َجالِجل: اأْجرا�س.
ن. َهِزج: ذو ترنُّم. �سٍج: اأي به اآثار الُحْزن والأ�سى. َحِرج: �سيِّق. )8(   َغنِج: َح�سَ

ّلة: الزوجة، َيق�سد اأنها تطالبه بالطالق لُع�ْسره و�سيق يده. )9(   الطَّ
)10( َقْفر: الأر�س الُمجِدبة.
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قاَل عي�سى بُن ه�ساٍم: َفَرقَّ لُه، واهلِل، َقْلبي، واْغَرْوَرَقْت لُه َعْيني، َفِنْلُتُه ديناًرا كاَن معي، فما َلِبَث 
اأَن قاَل:

ْفــــــــــراُء        َمْم�سوَقــــــٌة َمْنقو�سٌة َقـــــــــْوراُء)1( يا ُح�ْسَنها فاِقَعـــــٌة �سَ
ٌة َعْليــــــــاُء َيكاُد اأَْن َيْقُطَر مْنهـــــــا المــــــاُء        َقْد اأَْثَمَرْتهــــــــــا ِهمَّ
ــــــِرفُه فيــــــِه َكما َي�ســـــــاُء  خـــــــاُء         َي�سْ َنْف�ُس َفًتى َيْمِلُكـــــُه ال�سَّ
ى َقــــــْدَرَك الإِْطـــــــراُء يا ذا الـــــذي َيْعنيِه ذا الثَّنـــــــــاُء        ما َيَتَق�سّ

 اْم�ِس اإلى اهلِل لَك الَجزاُء
َوَتِبْعُتُه،  فاَرَقُهم  ثّم  نالوُه.  ما  الّنا�ُس  فناَلُه  باأُخِتها.  ها  واآنَ�سَ ِمْثِلها،  َقَرِن  في  ها  �َسدَّ َمن  اهللُ  وَرِحَم 
َدْيِه  َع�سُ ُي�سرى  اإِلى  ُيْمناَي  َمَدْدُت  َخْلَوٌة  َنَظَمْتنا  فلّما  الّديناَر.  َعَرَف  ما  ْرعِة  ِل�سُ ُمَتعاٍم؛  اأَّنه  وَعِلْمُت 
ْتَرَك، َفَفَتَح عن َتْواأََمَتْي َلْوٍز)2(، وَحَدْرُت ِلثاَمُه عن وجِهِه  َفنَّ �سِ َك، اأَو لأَْك�سِ رَّ وقلُت: واهلِل، َلُتِرَيّني �سِ

، فقلُت: اأنَت اأَبو الَفْتِح؟ فقاَل: ل، فاإذا، واهلِل، �َسْيُخنا اأَبو الَفْتِح الإِ�ْسَكْنَدِريُّ
اأَنــــــــــا اأَبــــــــــــو َقَلُمـــــــوٍن        في ُكلِّ َلــــــــــــــْوٍن اأَكـــــــــوُن)3(

ل ُتْكــــــــــَذَبـنَّ ِبَعــْقـــــــــــــٍل        ما الَعْقــــــــُل اإِّل الُجنـــــــــــوُن

خصائص المقامات في العصر العباسي

تمّيزت المقامات بخ�سائ�س جعلْتها تختلف عن غيرها من الفنون النثرية، ومن اأهّمها:
ت�سوير الحدث على �سكل ِحكاية ُفكاهّية تتوافر فيها عنا�سر الق�سة.- 1
نات البديعية من: �َسْجع، وِجنا�س، وغيرهما.- 2 الإكثار من المح�سِّ
ور الفنية. - 3 الإكثار من ال�سُّ
في على الن�س َقدًرا من الحيوية والت�سويق.- 4 ْرد والحوار بما ُي�سْ توظيف ال�سَّ

ْفَرة. َقْوراء: م�ستديرة. )1( فاِقعٌة �سفراُء: �سديدة ال�سُّ
)2( فتَح عن َتْواأََمَتْي َلْوٍز: كّنى بذلَك عن �سّحة َعْينيه.

)3( الَقَلمون: ثوب ُيراعى عند َن�ْسجه اأن َيظَهر يف عّدة األوان.
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ا�ستخدام الألفاظ الغريبة لإظهار البراعة اللغوية.- 5
ن  الأبيات ال�سعرية في الأغلب.- 6 ت�سمُّ
الَمْيل اإلى النقد الجتماعّي. - 7

التقويم

ح ذلك.- 1  ُتَعّد الَمقاَمة �سِجالًّ لحياة الأّمة في وقتها، و�سِّ
يرى بع�س الّدار�سين اأّن فّن الَمقاَمة يتالقى مع فّن الق�سة الحديث بعدٍد من العنا�سر الم�ستَركة، - 2

ح ذلك ُمبِديًا راأيَك فيه. و�سِّ
نات البديعية، مثِّل على هذه الخا�سية من المقامة - 3  من خ�سائ�س الَمقاَمة  الإكثار من المح�سِّ

المكفوفّية.
جاء في الَعْر�س اأّن ُكّتاب الَمقامات َتباَرْوا في كتابتها اإظهاًرا لما يتميزون به من براعة لغوية - 4

واأدبية، وهدُفهم في الأ�سل تعليم النا�سئة اأ�سول اللغة والقدرة على النَّْظم والتفنُّن في القول، 
ح اإجابتك.   فهل ترى هذا ماثاًل في الَمقاَمة الَمْكفوفّية؟ و�سِّ

الّنشاط
مان الَهَمذانّي في كتاب اللغة العربية لل�سف الحادي ع�سر،  ُعْد اإلى المقامة البغدادّية لَبديع الزَّ

ومثِّل من خاللها على خ�سائ�س فّن المقامات.
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