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ب�صم اهلل الّرحمن الّرحيم
مة   املقدِّ

     احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الأمني    وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
    وبعد، ياأتي هذا الكتاب » ق�سايا اأدبية« لل�سف الثاين ع�رش ا�ستكماًل لكتاب ال�سف احلادي ع�رش وباملنهجية نف�سها 
التي تقوم على تعريف الق�سية الأدبية، ودرا�سة الظروف الجتماعية والتاريخية وال�سيا�سية التي اأ�سهمت يف تكوينها، 
والتمثيل عليها من الن�سو�ص الأدبية �سعًرا اأو نرًثا، واحلديث عن مو�سوعاتها وم�سامينها، وذكر اأبرز اأعالمها، ثم ا�ستنباط 

خ�سائ�سها الفنية.
    وقد تناول املوؤلفون الق�سايا الأدبية املتنوعة لتكون موا�سع للتفكري، وحماور للنقا�س واحلوار، ومداخل للبحث والتعلم 
للتطبيق  واأخرى  والتحليل،  للدرا�سة  ن�سو�ص  و�سعت  اإذ  الكتاب؛  اإليها  ي�سعى  التي  الأهداف  اأبرز  من  وهذا  الذاتي، 

وال�ستق�ساء. 
    كما جتنب املوؤلفون احلديث عن الق�سايا اخلالفية وامل�سائل الفرعية التي ميكن للطالب اأن يح�سلها يف مراحل تعليمية 

قادمة.   
البحث يف  للمعلم والطالب حرية  تاركني  والُكّتاب موجزًة،  ال�سعراء  ترجمة  اأن تكون  املوؤلفون على      وقد حر�س 

تفا�سيل حياتهم واأعمالهم بالرجوع اإلى امل�سادر املتنوعة.  
    اأما الن�سو�ص ال�سعرية والنرثية التي ا�ست�سهد بها لتمثيل الق�سايا املعرو�سة يف الكتاب فقد اأخذت من م�سادرها الأ�سيلة،  
وف�رست الكلمات الغريبة يف احلا�سية، وروعي عند اختيارها اأن تكون ذات قيمة فنية كبرية، واأن تت�سمن قيًما اإن�سانية 
وُمُثاًل عليا تعزز يف نفو�س الطلبة قيم: الإميان باهلل تعالى وحب الر�سول - �سلى اهلل عليه و�سلم- والت�سامح، والتعاي�س، 
واحتام الآخر، وحرية التعبري، ونبذ التع�سب والتطرف، وتعزيز دور املراأة، وحقوق الإن�سان، وا�ستنها�س الهمم ملقاومة 

ال�ستعمار والحتالل، وغريها.
     اأما ع�سور الأدب العربي التي تناولها الكتاب فهي: الع�رش الأندل�سي؛ وميثل الأدب يف بالد الأندل�س منذ فتحها عام 
)92 هـ( حتى �سقوطها عام )897هـ(. والدولة الزنكية والأيوبية التي امتدت حتى عام )648 هـ(. والدولة اململوكية 
التي متثل حقبة احلكم اململوكي، وامتدت حتى عام )922 هـ(.والع�رش العثماين؛ الذي بداأ عام )1299م(، وامتد حتى 

عام )1923م(. والع�رس احلديث، الذي بداأ بعد انتهاء الغزو الفرن�سي مل�رس عام )1801م( وميتد حتى وقتنا احلا�رش.
    وقد جاء هذا الكتاب من�سجًما مع الإطار العام خلطة التطوير التبوي، وفل�سفة التبية والتعليم يف اململكة الأردنية 
الها�سمية التي تهدف اإلى اإك�ساب الطالب معارف وحقائق وقيًما ومعلومات ومهارات وقدرات عقلية ُعليا، وتكوين 

اجتاهات اإيجابية ميكن للطالب توظيفها يف مواقف حياتية متنوعة.
واأخرًيا، فاإن الأهداف املرجوة من هذا الكتاب ل ميكن حتقيقها اإل بت�سافر جهود الأطراف جميعهم من: معلمني وطلبة 

واأولياء اأمور، راجني تزويدنا باأية مالحظة ت�سهم يف حت�سني الكتاب.
واهلل ويل التوفيق



 تكون املادة املطلوبة للحفظ من هذا الكتاب على النحو الآتي:
الأّول الدرا�صّي  •   الف�صل 

1- يحفظ الطلبة خم�سة اأبيات �سعريّة من كلٍّ من:
-  �سعر و�سف الطبيعة يف الأندل�س

- �سعر رثاء املدن واملمالك يف الأندل�س
-  �سعر املراأة يف الأندل�س

- ال�سعر الجتماعي يف الأندل�س
- �سدى الغزو ال�سليبي يف ال�سعر

- �سدى الغزو املغويل يف ال�سعر
- املدائح النبوية

2-  املطلع والبيت الأول من مو�سح " يا زمان الو�سل" لل�سان الدين بن اخلطيب.

الثّاين الدرا�صّي  •   الف�صل 
1- يحفظ الطلبة خم�سة اأبيات �سعريّة من كلٍّ من:

- الجتاه الكال�سيكي )مدر�سة الإحياء والنه�سة(
- الجتاه الرومان�سي

- �سعر الثورة العربية الكربى
- �سعر املقاومة  

2- يحفظ الطلبة منوذجني من النماذج املمثلة لق�سية )�سعر التفعيلة(، على األاّ يقل عدد الأ�سطر 
يف كل منوذج عن �ستة اأ�سطر.
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الف�سل الدرا�سّي الأّول



8

النتاجات اخلا�صة بالوحدة
يتوقع من الطالب بعد درا�صة الوحدة اأن:

يتعرف اأهم اأغرا�س ال�سعر يف الع�رش الأندل�سي.
يتعرف اأ�سهر �سعراء الع�رس الأندل�سي، ويقراأ مناذج من اأ�سعارهم.

يتعرف مظاهر �سعر الطبيعة يف الأندل�س.
يتبني مظاهر �سعر رثاء املدن واملمالك، ويعلل �سبب التو�سع فيه.

. ي�سمي اأ�سهر �ساعرات الأندل�ص، ويقراأ مناذج من اأ�سعارهناّ
يتعرف بناء املو�سح، واأ�سهر الو�ساحني، وي�ستنتج خ�سائ�سه الفنية.

يتبني  اأثر التفاعل الجتماعي يف ال�سعر الأندل�سي.
ا من  ال�سعر الأندل�سي، ويتعرف م�سامينها، وي�ستنتج خ�سائ�سها الفنية. يحلل ن�سو�سً

يف�رش العالقة بني الق�سية الأدبية والأحداث الجتماعية والتاريخية. 
ميتلك قيًما واجتاهات اإيجابية؛ مثل : الت�سامح الديني، وتقدير دور املراأة، وتقدير ال�سعراء.

يتع��رف فنوًن��ا نرثيًة يف الع���رس الأندل�س��ي: )الر�سائ��ل الأدبية التاأليفي��ة، والق�س��ة الفل�سفية( 
وم�سامينها، وخ�سائ�سها الفنية.

يتعرف اأ�سهر ُكّتاب الع�رش الأندل�سي.

الوحدة الأولى

1الأدب في الع�سر الأندل�سي
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مقدمة تاريخية موجزة
اأطلق العرب ا�سم الأندل�ص على �سبه جزيرة اإيبرييا )اإ�سبانيا والربتغال( التي تقع جنوبي غرب 
ها من الغرب املحيط الأطل�سي، ومن اجلنوب وال�رسق البحر الأبي�ص املتو�سط،  قارة اأوروبا، ويحداّ
ومن ال�سمال بالد الفرجنة ) فرن�سا(. وقد حكمها امل�سلمون ثمانية قرون منذ فتحها بقيادة طارق 

ابن زياد ومو�سى بن ن�سري عام )92ه� ( حتى �سقوط غرناطة عام )897هـ(. 
تفوق الأندل�سيون يف خمتلف العلوم، واأجادوا معظم الفنون، واأبدعوا اأدًبا غزيًرا، وتركوا ح�سارة 

عظيمة ما تزال اآثارها �ساهدة على عظمتهم، فال نكاد جند ِعْلًما اأو فنًّا اإل ولالأندل�سيني يٌد فيه.
اأّما مراحل احلكم الإ�سالمي يف الأندل�س والدول التي تعاقبت عليه فقد ق�سمها املوؤرخون على 

النحو الآتي:
- عهد الفتح والولية )92هـ - 138هـ(: حيث ا�سُتكمل فتح الأندل�س، وحكم الأندل�س يف  

هذه احلقبة ولة ُتعّينهم الدولة الأموية يف امل�رشق ويتبعون لها.
- عهد الإمارة واخلالفة )138هـ - 422هـ(: تبداأ هذه احلقبة بدخول عبد الرحمن بن معاوية 

)�سقر قري�س( الأندل�س وتاأ�سي�سه دولة اأموية م�ستقلة عن امل�رشق.
- عهد ملوك الطوائف )422هـ - 484هـ(: قامت يف هذه احلقبة عدة ممالك ودول على اأنقا�س 

الدولة الأموية.
- عهد املرابطني )484هـ - 540هـ(: �سهدت هذه احلقبة دخول يو�سف بن تا�سفني الأندل�س  

والق�ساء على ملوك الطوائف.
- عهد املوحدين )540هـ - 633ه�(: اأ�سبحت الأندل�ص يف هذه احلقبة ولية تابعة للمغرب 

العربي.
- عهد بني الأحمر )633هـ -   897هـ(: وكانت هذه احلقبة نهاية احلكم العربي الإ�سالمي يف 

الأندل�س.  
تكّون  املجتمع الأندل�سي من العرب والرببر والإ�سبان وال�سقالبة، و�سادت الديانات ال�سماوية 
اإلى جنب، وتفاعلت هذه املكونات وجعلت املجتمع الأندل�سي جمتمًعا متميًزا يف  الثالث جنًبا 

بنائه احل�ساري، ومثاًل ُيحتذى يف التعاي�س الجتماعي والت�سامح الديني.
الأندل�س بجمال طبيعتها، وتنوع ت�ساري�سها، واعتدال مناخها، وغزارة مياهها،  وقد متيزت 
وخ�سوبة اأر�سها، وخ�رشتها الدائمة؛ فقد اأُطلق عليها )َجّنة اهلل على اأر�سه( و)الفردو�س املفقود(، 

وكان لهذه البيئة وطبيعة املجتمع الأندل�سي اأثرهما البالغ يف الأدب الأندل�سي.
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تطورت م�سامين ال�سعر واأ�ساليبه في الع�سر الأندل�سي؛ بفعل مجموعة من العوامل ال�سيا�سية 
والجتماعية والبيئية. فنتيجة لكثرة الأحداث ال�سيا�سية وتنّوعها، وجمال البيئة الأندل�سية وتنوع 
ت�ساري�سها، عا�س النا�س حياة حرية وانفتاح واندماج بالثقافات وال�سعوب الأخرى، وتاأثر ال�سعر 

الأندل�سي بذلك �سكاًل وم�سموًنا.
وكان  الأندل�سّي  بال�سعر  تت�سل  التي  الأدبية  الجوانب  من  عدد  على  الع�سر  هذا  في  ونقف 
رثاء  الطبيعة، و�سعر  �سعر و�سف  بروزها، وهي:  البيئي والجتماعي وال�سيا�سي دور في  للواقع 

المدن والممالك، و�سعر المراأة، والمو�سح، وال�سعر الجتماعي.

ا�ستاأثرت الطبيعة باهتمام ال�سعراء الأندل�سيين؛ لجمالها المتمثل في تنوع الت�ساري�س، واعتدال 
ذوق  الجمال  هذا  �سقل  وقد  الدائمة.  وخ�سرتها  الأر�ص،  وخ�سوبة  المياه،  وغزارة  المناخ، 

الأندل�سي وجعله رقيًقا �سل�ًسا، فكان الإنتاج ال�سعري في هذا ال�سياق غزيًرا رقيًقا. 
    ومن اأبرز مظاهر �سعر و�سف الطبيعة في الأندل�س ما ياأتي:

�َسَفر  ابن  يقول  بجمالها،  والتغني  محا�سنها  وبيان  عام،  نحو  على  الأندل�سية  البيئة  و�سف   -1
الَمريِنّي)1( متغنًيا بالأندل�ص وجمالها:

ْنــَدُلـ�ٍس َتـْلــَتـــذُّ َنـْعــمــــاُء      َول ُيــفـاِرُق فـيـهـا الـَقْلـَب �َسـّراُء        فـــي اأَْر�ِس اأَ
ْنعاُء )2(               َوَكْيــــَف ل ُيْبِهُج الأَْب�ساَر ُروؤَْيُتهـــــــــا      َوُكلُّ َرْو�ٍس ِبها في الَو�ْسِي �سَ
بــــــاُء )3( رُّ َح�سْ ُتها َوالدُّ ٌة َوالِم�ْســـُك ُتْرَبُتهــــــــــا     َوالَخزُّ َرْو�سَ               اأَْنهاُرهـــا ِف�سَّ

       َقْد ُميَِّزْت ِمْن ِجهاِت الأَْر�ِس حيَن َبَدْت     َفريــدًة وَتَوّلـــى َمْيَزها المــــــــاُء
��غاُء ْيُر َي�ْسدو َوِلالأَْغ�ساِن اإِ�سْ ْه�ُر ِم�����ْن َط������َرٍب     والطَّ ُم فيها الزَّ        ِلذاَك َيْب�سُ

ق�صايا من ال�صعر يف الع�رص الأندل�صي

  اأوًل: �صعر و�صف الطبيعة 

)1( اأبو الح�سن محمد بن �سفر المريني، من �سعراء الأندل�س في ع�سر الموحدين في القرن ال�ساد�س الهجري.
)2( الو�سي: نقو�س الثوب، فالزهور والورود ت�سبه النقو�س في الثوب. �سنعاء: عمل متقن ومحكم.

: الحرير. ح�سباء: حجارة �سغيرة. )3( الخزاّ
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2- و�سف الحدائق والريا�س والزهور كالنرج�س والأقحوان وال�سو�سن والبهار)1( واليا�َسمين، 
يقول ابن النَّّظام الأندل�سي )2( وا�سًفا زهر البهار:

      َوَقْد َبَدْت ِلْلَبهاِر اأَْلِوَيــــــٌة      َتْعَبُق ِم�ْسًكا ُطلوُعها َعَجـُب
َق��������ٌة      ُت�ْسِرُق نوًرا ُعيوُنها َذَه�����ُب ٌة ُمَورِّ       ُروؤو�ُسها ِف�سَّ

يا�ِس َحفَّ ِبِه       ِمْن �ساِئِر النَّْوِر َع�ْسَكٌر َلِجُب )3(       َفْهَو اأَميُر الرِّ
َحِفي )4( في و�سف �سو�سنة:        ويقول َجْعَفر الُم�سْ

             يا ُربَّ �َسْو�َسَنٍة َقــــْد ِبتُّ اأَْلُثُمها      َوما َلها َغْيُر َطْعِم الِم�ْسِك ِمْن ريِق
ٌق فـــي ِحْجـِر َمْع�سوِق نَّها عا�سِ ُة الَو�ْسِط ُمْبَي�سٌّ َجواِنُبها       َكاأَ َفرَّ              ُم�سْ

3-  و�ســف المائيــات كالأنهار والبحــار وال�سواقي والبــرك، فالأندل�س �سبه جزيــرة تحيط بها 
المياه من جهــات ثالث، وتكثر فيها الأنهار، فاأثارت خواطــر ال�سعراء واأبدعوا في و�سفها 
وت�سويرهــا، يقــول ابن َحْمدي�س ال�سقّلــي )5( وا�سًفا بركًة تحيط بها تماثيــُل لأُ�سوٍد تخرج 

المياه من اأفواهها، في ق�سر اللوؤلوؤة الذي بناه المن�سور بن اأعلى النا�س اأمير ِبجايَة:
راِغٍم �َسَكَنــْت َعريَن ِرئا�َسٍة     َتَرَكْت َخريـــَر الماِء فيِه َزئيــــــرا              َو�سَ

ى النُّ�ساُر ُج�سوَمها     َواأَذاَب ف������ي اأَْف����واِهها الِبلَّ��ورا )6(       َفَكاأَنَّما َغ�ساّ
ٌك      في النَّْف�ِس َلْو َوَجَدْت ُهناَك ُمثيرا              اأُ�ُســـٌد َكاأَنَّ �ُسكوَنها ُمَتَحــــرِّ

َنها اللَّواِح�َس ُنـــــــــورا )7( ْل�سُ ْم�ُس َتْجلو َلْوَنها      ناًرا َواأَ       َوَتخاُلها َوال�سَّ
4-  مناجاة الطبيعة وبّث الهموم والم�ساعر اإليها وجْعلها ت�سارك النا�س اأفراحهم واأتراحهم، يقول 

ابن َخفاَجة )8( مخاطًبا الجبل:
)1( البهار: زهرة طيبة الرائحة، تنبت في ف�سل الربيع، ويقال لها: الَعرار.

)2( عبد الملك بن عبد الحكم بن محمد، اأبو بكر، يعرف بابن النظام، اأديب و�ساعر.
)3( النَّور:الزهر الأبي�س. لجب: من لجب الموج فهو لجٌب اأي م�سطرب، والمق�سود كثرة الزهر الأبي�س الذي يحيط بزهرة البهار.
)4( اأبو الح�سن جعفر بن عثمان الم�سحفي من مدينة بلن�سية، حاجب الخليفة ه�سام بن الحكم الموؤيد باهلل، )ت372هـ(.

)5( اأبو محمد عبد الجبار ال�سقلي، ولد في �سقلية ون�ساأ فيها، ثم رحل اإلى الأندل�س، )ت527 هـ(.
)6( الن�سار:الذهب الخال�س. البلور: حجر اأبي�س �سفاف.

)7( اللواح�س: مفردها الالح�س، والمعنى اأن المياه المندفعة من اأفواه الأ�سود مثل الأل�سنة المتدلية.
)8( اإبراهيم بن اأبي الفتح بن عبد اهلل بن خفاجة الأندل�سي، من الكتاّاب البلغاء، غلب على �سعره و�سف الريا�ص ومناظر الطبيعة، 

       )ت 533هـ(.
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ماِء ِبغ������اِرِب )1( وؤاَبِة ب��اِذٍخ        ُيطاِوُل اأَْعناَن ال�سَّ اِح الذُّ        َواأَْرَع������َن َطماّ
دُّ َمَهبَّ الّريِح ِمْن ُكلِّ ِوْجــَهٍة        َوَيْزُحـُم َلْياًل �ُسْهبُه ِباْلَمناِكـــــِب )2(        َي�سُ
       َوقوٍر َعلــــــى َظْهِر الَفالِة َكـــاأَنَُّه       َطواَل اللَّيالي ُمْفِكٌر في الَعواِقِب )3( 
َرى ِبالَعجـاِئـِب )4( َثني َلْيُل ال�سُّ اِمٌت       َفحدَّ َلْيِه َوْهَو اأَْخَر�ُس �سَ ْخُت اإِ        اأَ�سَ

  الخ�صائ�ص الفنية ل�صعر و�صف الطبيعة
           تتلخ�س الخ�سائ�س الفنية ل�سعر و�سف الطبيعة في الأندل�س في اأنه:

1- ي�ستخدم الت�سخي�ص، وذلك باإبراز الطبيعة في �سور �سخو�ص حية وبث الحياة فيها، فابن 
الطير،  �سدو  اإلى  ت�سغي  الأ�سجار  واأغ�سان  الطرب  من  يب�سم  الزهر  جعل  المريني  �سفر 

وخاطب ابن خفاجة الجبل كاأنه اإن�سان.
2 – يبتعد عن الألفاظ الغريبة، وينحو اإلى المعاني ال�سهلة الوا�سحة الم�ستمدة من البيئة الأندل�سية 

التي تكثر فيها مظاهر الطبيعة الخالبة من: اأنهار، واأ�سجار، وورود، وغيرها.
3- يت�سف بدقة الت�سوير وجماله، كما في و�سف زهر البهار لبن النَّّظام الأندل�سي وو�سف 

نافورة الأ�سود لبن َحْمدي�س ال�سقّلي.

)1( اأرعن: يق�سد الجبل المرتفع. الذوؤابة: الخ�سلة من ال�سعر، ويق�سد اأن الجبل له قمة �سديدة الرتفاع. الغارب: الكاهل، 
       والمق�سود به اأعلى الجبل.

)2( المناكب: مفردها َمنِكب، وهو ناحية ال�سيء وجانبه.
)3( الفالة: ال�سحراء الوا�سعة. 

)4( اأ�سخت: ا�ستمعت.
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النشاط

1- بين اأ�سباب ازدهار �سعر و�سف الطبيعة في الأندل�س.
2- ا�ستنتج المظهر الذي يمثله كل بيت مما ياأتي من مظاهر �سعر و�سف الطبيعة:

ُبُه     َمْن َلْم َيَر الَبْحَر َيْوًما ما َراأى َعَجبا        اأ    - الَبْحـُر اأَْعَظـُم ِمّما اأَْنــَت َتْح�سَ
ُكـــــُم     ماٌء َوِظلٌّ َواأَ�ْسـجـــــاٌر َواأَْنــهـــــاُر        ب - يـــا اأَْهـــَل اأَْنــَدُل�ٍس هلِل َدرُّ
َدْت    َعلى ُب�سِط َخزٍّ َوالَبهاُر َدراِهـــــــُم نانيِر ُبدِّ        جـ - َعلى َنْرِج�ٍس ِمْثَل الدَّ

3- اقراأ الن�س الآتي، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:
ف نهر:          يقول ابن الأَّبار الُق�ساِعّي )1( في و�سْ

�ٍة     َحك���ى ِبَمحانيِه انِعطاَف الأَراِقِم)2(                 َوَنْهٍر َكم�������ا ذاَبْت �َسباِئُك ِف�سَّ
واِرِم)3( ى َخ�سيًبا ِمْثَل دامي ال�سَّ َفُق ا�ْسَتْول��ى َعَلْيِه اْحِم�راُرُه      َتَبداّ                اإِذا ال�سَّ
               َوُتْطِلُعُه في ُدْكَنٍة َبْعـَد ُزْرَقـــــــــــٍة      ِظـالٌل ِلأَْدواٍح َعـَلـْيـــِه َنـواِعـــِم)4(

اأ   - ما المظهر الذي تمثله الأبيات ال�سابقة من مظاهر �سعر و�سف الطبيعة؟
ب- مّثل من الأبيات ال�سابقة على الخ�سي�ستين الفنيتين الآتيتين:

               1. الت�سخي�س والت�سبيه.
               2. المعاني الم�ستمّدة من البيئة الأندل�سية.

ف ال�ساعر عن�سر اللون في دقة الت�سوير وجماله، و�سح ذلك. ج�- وظاّ

     يقول �سوقي �سيف: »اإن �سعراء الأندل�س ا�ستبدلوا �سعر و�سف الطبيعة بالمقدمات الطللية 
    الغزلية«، ناق�ص هذا القول مع معلمك وزمالئك.

األسئلة

)1( اأبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الق�ساعي البلن�سي المعروف بابن الأّبار، له موؤلفات كثيرة، )ت658هـ(.
)2( الأراقم: الأفاعي وذكور الحيات.

)3( خ�سيًبا: ملّوًنا. ال�سوارم: ال�سيوف.
)4( اأدواح: ال�سجر العظيم.
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    ا�ستهر �سعر رثاء المدن والممالك بعد حالة ال�سعف والنق�سام والتفكك التي �سهدها الحكم 
وا�ستداد  الع�سر،  ذلك  �سادت  التي  ال�سيا�سية  والتقلبات  الطوائف،  ملوك  ع�سر  اإبان  الإ�سالمي 
تلو  مدينة  الإ�سالمية  الحوا�سر  �سقوط  من  ذلك  تبع  وما  واأعدائهم،  الم�سلمين  بين  المواجهة 

الأخرى، ثم �سقوط الممالك والإمارات الأندل�سية، وانتهاًء ب�سقوط الأندل�ص كاملة. 
ُتنبئ عن  ال�سعراء بق�سائَد طواٍل  ال�سعر الأندل�سي هذه الأحوال، فجادت قرائح      وقد واكب 
ا  والممالك غر�سً المدن  رثاء  زائلة؛ حتى غدا  ذاهبة، وممالك  �سديدين على مدن  واألم  ح�سرة 

�سعريًّا قائًما بذاته.
    ومن مظاهر �سعر رثاء المدن والممالك:

1 -  ت�سوير ما حَلّ بالمدن من خراب ودمار، وما نزل باأهلها من كرب و�سيق، يقول ابن خفاجة 
ية( التي �سقطت عام )488هـ(:          في رثاء مدينته الجميلة )َبَلْن�سِ

َنِك الِبلــــــى َوالّنـاُر              عاَثْت ِب�ساَحِتِك الِعدا يــــــــــا داُر        َوَمحا َمحا�سِ
َد ف�����������ي َجناِبِك ناِظ�ٌر        طاَل اْعِت�ب��������اٌر فيِك َوا�ْسِت�ْعباُر               َواإِذا َتَردَّ

�ْت بَخراِبها الأَْق�����داُر)1( �سَ              اأَْر�ٌص َتقاَذَفِت الُخط����وُب باأَْهِلها         َوَتَمخَّ
يـاُر ِديـاُر«)2(              َكَتَبْت َيُد الَحَدثاِن في َعَر�ســـاِتها         »ل اأَْنِت اأَْنِت َول الـدِّ

في  َعّباد  بني  دولة  رثاء  في   )3( اللَّـّباَنة  ابن  يقول  وحا�سرها،  المدن  ما�سي  بين  الموازنة   -  2
)اإِ�ْسبيْلَية( مقارًنا بين حال المدينة اأيام حكم الُمْعَتِمد بن َعّباد )4( وبعد �سقوطها: 

ماُء ِبُمْزٍن راِئـــٍح غـــــــاٍد         َعلـــى الَبهاليـِل ِمـــْن اأَْبنـاِء َعّبـــــاِد )5(               َتْبكــي ال�سَّ
ْت َقواِع������ُدها         َوكاَنِت اْلأَْر�ُص ِمْنُهْم ذاَت اأَْوت����اِد               َعلى الِجباِل الَّتي ُهدَّ

ثانيًا: �صعر رثاء املدن واملمالك

)1( الخطوب: المكاره. تمخ�ست: اأتت بها.
)2( الحدثان: النوائب والحوادث. عَر�ساتها: �ساحاتها. اقتب�س ال�ساعر عجز البيت من ق�سيدة لأبي تمام الطائي.

ًبا من ملوك الطوائف، وكان يكثر )3( اأبو بكر محمد بن عي�سى اللخمي المعروف بابن اللبانة، اأ�سهر �سعراء ع�سره، كان مقرَّ
        من مدحهم ل �سيما المعتمد بن عباد، )ت507هـ(.

)4( ثالث ملوك بني عّباد في الأندل�س، )ت488هـ(.
)5( المزن: ال�سحاب يحمل الماء. البهاليل: جمع بهلول، وهو ال�سيد ال�سريف الجامع ل�سفات الخير.
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             َوَكـْعـَبــٌة كاَنـِت الآمـاُل َتْعـُمُرهـــــا          َفالَيــــْوَم ل عاِكٌف فيها َول بــــــاِد
َلَة الّزاِد ـمِّ َرْحِلَك َواْجَمْع ف�سْ ْيُف اأَْقَفَر َبْيُت الَمْكُرماِت َفُخْذ          في �سَ              يا �سَ

3 - ذْكر اأ�سباب الهزيمة من �سعف الم�سلمين وانق�سامهم، وابتعادهم عن تعاليم الدين الحنيف،      
        يقول ابن الجّد )1( في و�سف ما اآلت اإليه حال ملوك الطوائف ب�سبب �سوء تدبيرهم:

اأَرى الـُمـلــــوَك اأَ�سـاَبـْتـُهْم ِبـاأَْنَدُل�ٍس         َدواِئُر ال�ّســــوِء ل ُتْبـقـي َول َتـَذُر
ْنُجِمِهْم َخ�ْسًفا َفما �َسَعروا جى َقَدٌر         َهوى ِباأَ ناموا َواأَ�ْسرى َلُهْم َتْحَت الدُّ

4 - ال�ستنجاد بالم�سلمين وا�ستنها�س هممهم ودعوتهم اإلى ن�سرة اإخوانهم:
َية(، وقد اأر�سل اإلى اأبي زكريا بن حف�ص          يقول ابن الأَباّار الُق�ساِعياّ بعد �سقوط مدينة )َبَلْن�سِ

        �سلطان تون�س م�ستنجًدا لن�سرة الأندل�س:
هـا َدَر�ســــــا ـِ بـيَل اإِلــى َمْنـجـات َخـيـْـِلــَك َخـــْيــِل اهلِل اأَْنـَدُل�سا        اإِنَّ ال�سَّ ـِ              اأَْدِرْك ب
ـِر ُمْلَتَمـ�سـا ْت        َفَلْم َيــَزْل ِمـْنـَك ِعــزُّ الَنَّ�سْ ِر ما اْلَتَم�سَ              وَهْب َلها ِمْن َعزيِز النَّ�سْ

        وتعّد نونية اأبي الَبقاء الّرْنِدي)2( اأ�سهر ما قيل في رثاء المدن والممالك في الأندل�س؛ فهي ل 
ترثي مدينة بعينها كالنماذج ال�سابقة بل ترثي الأندل�ص في مجموعها مدًنا وممالك، وتعبر عن 
تجربة حقيقية عا�سها ال�ساعر، وبداأها بحكمة عامة، ثم �سّور ما حّل بالأندل�س من خطوب جليلة 

ل عزاء فيها ول تاأ�ّسَي دونها، يقول في نونّيته:
        ِلُكلِّ �َس�ْيٍء اإِذا م���ا َت�مَّ ُنْق�ساُن         َف�ال ُي�َغرَّ بِ�ط�يِب ال�َع��ْي�ِص اإِْن�س������اُن 
ُه َزَمــٌن �ســاَءْتــُه اأَْزمـــــاُن          ِهَي الأُموُر َكما �ساَهْدَتها ُدَوٌل         َمـْن  �َســـرَّ
ـَدوُم عـلى حـاٍل َلـها �ســـــــاُن          َوهِذِه الّداُر ل ُتـْبقي َعلى اأََحٍد         َول  ي
ّراٌت َواأَْحــــزاُن مـــــــاِن َمـ�سَ لــزَّ ـِ َعـٌة          َول ْهِر اأَْنـواٌع ُمـَنوَّ         َفـجاِئـُع الـدَّ
�ْسالِم �ُسْلــــواُن ُلــها         َومـــــا ِلـما َحـلَّ ِبالإِ هِّ         َوِلْلَحواِدِث �ُسـْلـواٌن ُيـ�سَ

ْهــِر ِن�ْســـياُن  َمها          َومـا َلـها َمـــَع طوِل الـدَّ ْت ما َتَقدَّ         ِتْلَك الُم�سيَبُة اأَْنـ�سَ
ِه�ُم          اأَح��اَل ح�اَلُه���ُم َج���ْوٌر َوُط�ْغ�ي��اُن          ي�ا َم�ْن ِل�ِذلَِّة َق���ْوٍم َبْعَد ِعزِّ

)1( اأبو الح�سن يو�سف بن محمد بن الجّد الفهري، من �سعراء ع�سر الطوائف في الأندل�س، )ت532هـ(.
)2( اأبو البقاء �سالح بن يزيد الرندي الأندل�سي، من اأبناء ُرندة في مقاطعة مالقة بالأندل�س، )684هـ(.



16

الخ�صائ�ص الفنية ل�صعر رثاء المدن والممالك
       من النماذج ال�سابقة نتبين اأن �سعر رثاء المدن والممالك:

بالمـدن  حل  عما  الحديث  عند  والحزن  بالأ�سى  ال�سعور  وعمق  العاطفة  بحرارة  يت�سف   -1
والموازنة بين ما�سيها وحا�سرها.

2-  تغلب عليه النزعة الدينية والحكمة النابعة من التجارب المريرة، ويتجلى ذلك في اأبيات اأبي
       البقاء الرندي حين يتحدث بحكمة عن تداول الأيام وتبدل الحال وتقلب الزمان.

3-  يكثر من ا�ستخدام اأ�ساليب الإن�ساء الطلبي، مثل: النداء، وال�ستفهام للتح�سر والتفجع.
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األسئلة

ح اأبرز مظاهر �سعر رثاء المدن والممالك. 1 - و�سّ
2 - علل ما ياأتي:

ا �سعريًّا          اأ   - تو�ّسع �سعراء  الأندل�س في رثاء المدن والممالك حتى اأ�سبح عندهم غر�سً
                قائًما بذاته.

        ب- يت�سف �سعر رثاء المدن والممالك بحرارة العاطفة.
3-  وازن بين حال مدينة )اإ�سبيلية( اأيام حكم المعتمد بن عّباد وبعد �سقوطها، كما بينها 

َبّانة.         ال�ساعر ابن الَلّ
ر في )َبَطْلُيو�س(: 4-  يقول ابن عبدون )1( في رثاء دولة بني الُمَظفَّ

ـــــَوِر ْهُر َيْفَجُع َبْعَد الَعْيِن ِبالأََثــــــِر        َفما الُبكاُء َعلى الأَ�ْسباِح َوال�سُّ               الدَّ
ُمِر وُد َوالِبي�ُس ِمْثُل الِبي�ِس َوال�سُّ ْهُر َحْرٌب َواإِْن اأَْبدى ُم�ساَلَمًة        َوال�سُّ               َفالدَّ
ِر َوالأَيّاُم ما َبِرَحـــــْت        َمراِحاًل َوالَورى ِمْنـها َعلى �َسَفــــــِر               َبني الُمَظفَّ
              اأَْيَن الإِبــاُء الّـذي اأَْر�َسـوا َقواِعـَدُه        َعلى َدعـاِئـَم ِمـْن ِعـٍزّ َوِمـْن َظــَفــِر؟
َكـَدِر؟ َفـوا �َسـراِئـَعـُه        َفَلْم َيـِرْد اَأَحـٌد ِمـْنـُهـْم َعـلــى                اأَْيَن الَوفاُء الّذي اأَ�سْ
َي اأَْر�ِس اهلِل ُمْذ َنــاأَوا        َعْنها ا�ْسَتطاَرْت ِبَمْن فيها َوَلْم َتقــــِر               كانـوا َروا�سِ

        بعد اإنعام النظر في الن�س ال�سابق اأجب عما ياأتي:
             اأ   - ا�ستنتج المظهر الذي يمثله الن�س.

            ب- مثل من الن�س على ما ياأتي:
            1. توظيف الحكمة

            2. حرارة العاطفة وعمق ال�سعور بالأ�سى والحزن
5-  ا�ستهرت ق�سيدة اأبي الَبقاء الّرْندي في رثاء المدن والممالك اأكثر من غيرها، بين �سبب 

        ذلك.

)1( ذو الوزارتني: اأبو حممد، عبد املجيد بن عبد اهلل بن عبدون الفهري، كان كاتًبا مرت�ساًل وعال�ًما بالتاريخ واحلديث، )ت 529هـ(.
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   ثالثًا: �صعر املراأة
حظيت المراأة الأندل�سية بمكانة كبيرة، و�ساركت في الحياة العامة، وتوّلت منا�سب مختلفة، 
اللغة  في  عالمة   )1( الغرناطياّ  َحياّان  اأبي  بنت  ُن�سار  اإذ كانت  و�ساعرة،  كاتبة، وعالمة،  فكانت 
والنحو والتف�سير ولها مجل�س علم، وكانت وّلدة بنت الم�ستكفي)2( تجمع الأدباء في مجل�سها 
لدرا�سة ال�سعر ونقده. كما نالت المراأة الأندل�سية ق�سًطا كبيًرا من الحرية، وكان لكثير من الن�ساء 

نفوذ �سيا�سي مثل: مريم اأم اإ�سماعيل )3(، واأ�سماء بنت غالب )4(.
وُح�ّسانة   ،)5( الموؤدِّب  زياد  بنت  حمدة  ا:  اأي�سً الُمجيدات  الأندل�سّيات  ال�ساعرات  ومن 

كونية )8(، وَتميمة بنت يو�سف )9(. الَتّميمّية )6(، واأم الَهناء بنت القا�سي )7(، وَحف�سة الرَّ
ومن الأغرا�س ال�سعرية التي نظمت فيها المراأة:

1- المدح
للتعبير عن م�ساعر الوداّ والإخال�ص، اأو من اأجل تحقيق رغبة ذاتية مثل رفع ظالمة اأو طلب نجدة، 

انة التَّميمياّة في مدح الحكم بن النا�سر بعد اأن حقق طلبها ورفع ظالمتها:  ومن ذلك قول ُح�سَاّ
       اْبَن الِه�ساَمْيـِن َخـيـَْر الـّنـا�ِس َماأَْثــــَرًة       َوَخـْيـَر ُمـْنـَتـَجـٍع َيـْوًما ِلــــُرّواِد)10(
ـْعـَدِتـــــِه       روى اأَنابيَبها ِمْن �سْرِف ِفْر�ساِد)11(        اإِْن َهزَّ َيْوَم الـَوغى اأَْثـنـاَء �سَ

ـــًبـا       ُمــقـاَبـاًل َبــْيــَن اآبــاٍء َواأَْجــــداِد        ُقـْل ِلالإِماِم اأَيـا َخــْيـَر الـَورى َن�سَ
)1(  عا�ست في غرناطة، )ت 730هـ(.

)2(  اأميرة اأندل�سية، ابنة الخليفة الم�ستكفي باهلل، ا�ستهرت بالف�ساحة وال�سعر، )ت 484هـ(. 
)3(  مريم بنت محمد زوجة �سلطان غرناطة يو�سف بن ن�سر، اأ�سهمت في تثبيت حكم ابنها اإ�سماعيل، ) ت 772هـ(.

)4(  زوجة المن�سور بن اأبي عامر حاجب الخليفة ه�سام الموؤيد باهلل، )ت 384هـ(.
)5( هي حمدة بنت زياد بن تقي، بنت الموؤدب، من �ساعرات غرناطة في ع�سر ملوك الطوائف، لقبت بخن�ساء المغرب لأنها 

       قالت �سعًرا  في الرثاء وكانت ُمجيدة فيه، )ت600هـ(. 
)6( ح�سانة بنت عا�سم التميمي، من اأقدم �ساعرات الأندل�س، )ت 238هـ(.

)7( اأم الهناء بنت اأبي محمد بن غالب بن عطية المحاربي، ابنة المف�سر الم�سهور ابن عطية، )ت 568هـ(.
كوني، �ساعرة واأديبة، ن�سبت اإلى بلدة ركونة )اأوركانة( التي تقع غربي بلن�سية، )ت586هـ(. )8( حف�سة بنت الحاج الرَّ

)9( تميمة بنت يو�سف بن تا�سفين، )ت 507هـ(.
)10(  ماأثرة: مكرمة متواَرثة. المنتَجع: المكان يطلب فيه الكالأ، والمق�سود  اأن في الق�سد اإلى الأمير خيًرا.

)11(  ال�سعدة: الق�سبة اأو القناة الم�ستوية. فر�ساد: �سبغ اأحمر والمق�سود الدم، وال�ساعرة هنا تمدح الأمير باأنه �سجاع في
          �ساح الوغى.
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ـل َثـنـاٍء راِئــٍح غــاِد  الَمَة لي       َفـهـاَك َفـ�سْ ْدَت َطْبعي َوَلْم َتْر�َس الظُّ        َجوَّ
ْدَتني زادي              فـاإِْن اأََقـْمـُت َفـفـي ُنـْعـمـاَك عاِطـَفــًة       َواإِْن َرَحْلُت َفَقـْد َزوَّ

2- الو�صف
تتفياأ  جل�ست  حين  دقيًقا  بارًعا  و�سًفا  اآ�س()1(  )وادي  الموؤدِّب  زياد  بنت  حمدة  و�سفت 
ظالله وتبدو الح�سى فيه كاأنه- ل�سفائه- جواهر، فتظن الح�سان الناظرات فيه كاأن عقودهن 

انفرطت فيه في�سرعن اإلى تلم�س عقودهن، تقول:
ْم��س����������اِء واٍد       �َسق�اُه ُم��ساَع�ُف ال�َغْيِث الَعميِم )2(              َوق�انا َل�ْف�َح�����َة الرَّ

عـاِت َعلى اْلَفـطيـِم              َحَلْلنا َدْوَحــــــــــُه َفَحـنا َعَلـْينـــــــــا       ُحُنـوَّ الُمْر�سِ
قـيِم   ُزلًل       َيـــــُردُّ الـّروح ِلْلـَقـْلِب ال�سَّ

ٍ
             َواأَْر�َسَفـنــــــــا َعلـــــــى َظـَمـاأ

ْم�َص اأَناّ�ى واَجَه�ْت����نا      َف�َي�ْح�ُج�ُب�ها َوَي�اْأَذُن ِللنَّ�سي������ِم ��������دُّ ال��سَّ               َي�سُ
              َيروُع َح�سـاُه حاِلـَيـَة الَعـــــــــذارى      َفـَتـْلَم�ُس جاِنــَب اْلِعـْقـِد النَّظيِم )3(

3-  الفخر
بة من الملوك والأمراء والوزراء - بح�سبها  افتخرت المراأة الأندل�سية - ل �سّيما من كانت مقرَّ
بنف�سها.  لتعبر عن كبريائها والمباهاة  لها  متنف�س  فالفخر  ون�سبها وجمالها وعّفتها ومهاراتها، 
قالت َتميمة بنت يو�سف مفتخرة بنف�سها واأنه ي�سعب الو�سول اإليها اأو اأن تنزل هي من مكانها 

ال�سامي:
ماِء        َفَعزِّ الُفوؤاَد َعزاًء َجميـــــال ْم�ُس َم�ْسَكُنها في ال�سَّ      ِهَي ال�سَّ
عــــــوَد        َوَلْن َت�ْسَتطيَع اإَِلْيَك النُّزول      َوَلْن َتـ�ْسَتـطـيَع اإَِلـْيـِه ال�سُّ

ها حين �ساألتها امراأة من اأعيان غرناطة اأن تكتب لها  كونية بخطاّ ومن ذلك افتخار َحف�سة الراّ
�سيًئا بخّطها فكتبت اإليها:

ُه َقَلمي ي ُجفوَنِك َعّما َخطَّ      يا َربََّة الُح�ْسِن َبْل يا َربََّة الَكــــَرِم        ُغ�سّ
حيِه ِبَلْحِظ الُودِّ ُمْنِعَمــــــــًة        ل َتْحُفلي ِبَرديِء الَخطِّ َوالَكِلِم فَّ      َت�سَ

)1(  واد في بلدة قرب غرناطة.
)2(  الرم�ساء: �سدة الحر.

)3(  حالية: المراأة التي تلب�س الحلي.
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الخ�صائ�ص الفنية ل�صعر المراأة
       من النماذج ال�سابقة يظهر اأن �سعر المراأة الأندل�سية:

1- جاء في معظمه ق�سائد ق�سيرة ومقطوعات تت�سف بوحدة المو�سوع.
المراأة  لعاطفة  تخ�سع  ف�سوره  التكلف،  من  وخلوه  وجماله،  بب�ساطته  فيه  الت�سوير  يت�سف   -2
المتدفقة، ويظهر ذلك في قول حمدة بنت زياد الموؤدِّب حين و�سفت )وادي اآ�ص( و�سبهت 
ظالل الأ�سجار في الوادي بحنوِّ الأم المر�سع على طفلها الفطيم، وكما في اأبيات تميمة بنت 

يو�سف التي �سبهت فيها نف�سها بال�سم�س.
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1- و�سح من خالل ما در�ست مكانة المراأة في الأندل�س.   
2- ا�ستنتج الغر�ص ال�سعري الذي يمثله كلٌّ مما ياأتي:

اأ   - قالت وّلدة بنت الم�ستكفي:
ْم�سي ِم�ْسَيتي َواأَتيُه تيها ُلُح ِللَمعالي     َواأَ اأَنا َواهلِل اأَ�سْ

ب- قالت ُح�ّسانة التميمية:
َيُم ْيِن �َسَقْتُه الواِكُف الدِّ َعــــٌة     اأَبا الُح�سَ اإِّني اإَِلْيَك اأَبا العا�سي ُمَوجَّ
اأَْنَت الإِماُم الَّذي اْنقاَد الأَناُم َلُه     َوَملََّكْتُه َمقاليُد النُّهى الأَُمـــــــُم 

3- اقراأ الن�س الآتي، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:
       حين علمت وّلدة بنت الم�ستكفي اأن ابن زيدون مال اإلى امراأة غيرها كتبت اإليه: 

ُف في الَهوى ما َبْيَننا       َلْم َتْهـَو جاِرَيتـي َوَلـــْم َتَتَخيَّــــــِر                َلْو ُكْنَت ُتْن�سِ
ِن الَّذي َل�ْم ُيْثِم��ِر ًنا ُمْثِم�ًرا ِبَجماِل��ِه       َوَجَنْحَت ِللُغ�سْ         َوَتَرْك�����َت ُغ�سْ
ْقَوتـي ِبالُم�ْسَتـري مـا       لِكْن ُدهيَت ِل�سِ         َوَلَقــــْد َعِلْمَت ِباأَنَّنـي َبـْدُر ال�سَّ

اأ   - ما الغر�ص ال�سعري الذي تمثله الأبيات ال�سابقة؟
ب- مّثل من الأبيات ال�سابقة على جمال الت�سوير.

األسئلة
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1- مفهوم المو�صح
ع باللوؤلوؤ والجوهر المنظوم تتزين به المراأة)1(. المو�سح لغة: من الو�ساح، وهو حزام مر�سَّ

      اأما ا�سطالًحا: فكالم منظوم على قوالب محددة واأوزان مختلفة.
وترجع ت�سميته بذلك اإلى ما فيه من زخرفة وتر�سيع وتزيين وتناظر و�سنعة، فكاأنه �ُسبِّه بو�ساح  

المراأة المر�سع باللوؤلوؤ والجوهر.

2- ن�صاأة المو�صح وعوامل ظهوره
اإلى  بع�سها  يعود  العوامل  من  نتيجة مجموعة  كان  المو�سح  اأن ظهور  الدار�سين  بع�س  يرى 
جذور م�سرقية تجّلت في محاولت بع�س �سعراء الع�سر العبا�سي، مثل: ب�ّسار بن ُبْرد، وُم�ْسِلم 
ابن الوليد، واأبي ُنوا�س، واأبي العالء الَمَعّرّي، الخروج على بنية الق�سيدة العربية والثورة على 
القديم. ويمكن القول: اإن المو�سحات التي و�سلت اإلينا اأندل�سية المن�ساأ، وذات �سلة بالحياة 

الجتماعية والبيئة الأندل�سية. 
      ومن عوامل ظهور المو�سحات:

اأ   - التجديد المو�سيقي الذي اأدخله ِزْرياب )2( وتالميذه في الألحان والغناء، وما ا�ستمل عليه  
هذا التجديد من تنويع في الإيقاع والنغم، وقد اقت�سى التجديد في المو�سيقا والتنويع في 

الغناء التجديد في بنية الق�سيدة؛ ما �ساعد على ظهور المو�سح. 
      ب- ميل الأندل�سيين اإلى الإبداع والبتكار والخروج على الأوزان التقليدية.

جـ- طبيعة الحياة التي عا�سها الأندل�سيون، و�سيوع اأجواء الحرية والنفتاح، وانت�سار مجال�س 
َمر في بيئة جميلة. ال�سَّ

ح رابًعا: المو�َصّ

)1( ابن منظور، ل�سان العرب، مادة  »و�سح«.
)2( اأبو الح�سن علي بن نافع، مو�سيقي ومطرب، اأخذ الغناء عن اإ�سحاق المو�سلي، واأ�ساف الوتر الخام�ص للعود، )ت243هـ(.
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3- اأ�صهر الو�صاحين الأندل�صيين 
م بن ُمعافى الَقْبِري رائد المو�سح، واأول من َنَظمه، ثم لمعت اأ�سماء مهمة من َو�ّساحي  يعّد ُمَقدَّ
الأندل�س، مثل: ُعبادة بن ماء ال�ّسماء، وابن َبِقّي، والأعمى الّتطيلّي، ول�سان الّدين بن الخطيب، 

وابن باَجة، وابن �َسهـل الإ�سبيلي، وابن ُزْهر الإ�سبيلي.

4- بناء المو�صح

اتخذ المو�سح بنية تتكون من اأجزاء معينة تتردد في المو�سح بانتظام، ولكل جزء من هذه البنية 
ا�سمه الذي ا�سطلح عليه الدار�سون، ويتاألف في الأكثر من �ستة اأقفال وخم�سة اأبيات ويقال 
له: التام، وفي الأقل من خم�سة اأقفال وخم�سة اأبيات ويقال له: الأقرع، فالتام ما اْبُتِدئ فيه 

بالأقفال، والأقرع ما اْبُتِدئ فيه بالأبيات )1(.
الدين  لل�سان  الو�سل«  المو�سح، ن�سوق مثاًل تطبيقيًّا من مو�سح »يا زمان  بنية  تت�سح  ولكي 
ًحا عليه اأجزاء المو�سح، وقد قاله يمدح اأمير غرناطة اأبا عبد اهلل محمد  ابن الخطيب، مو�سَّ
ا ابن �َسهل الإ�سبيلي في مو�سحه »هل درى ظبي الحمى«، وقد جمع ابن  الغني باهلل، معار�سً
الخطيب في مو�سحه بين مدٍح وغزٍل وو�سٍف، كما تحدث عن الهوى وال�سكوى ومجال�س 

الأُن�س.

)1( في �سفحة لحقة من هذا الكتاب �سيتم التطرق بالتف�سيل اإلى �سرح هذه الم�سميات.
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غ�سن

غ�سن

غ�سن

غ�سن
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غ�سن

غ�سن

غ�سن

غ�سن

غ�سن

غ�سن

غ�سن

غ�سن

غ�سن

غ�سن

غ�سن

جاَدَك الَغْيُث اإِذا الَغْيُث َهمى

ــُلـَك اإِّل ُحــُلــًمــا  َلـْم َيـُكـْن َو�سْ

ْه��ُر اأَ�ْست�اَت ال�ُم�نى اإِْذ َي�ق��وُد ال�دَّ
ُزَمــــًرا َبـــْيـــَن ُفــــرادى َوَثــنـــا
ْو�َس �َسنا َوالــَحيـــا َقـْد َجـلَّـَل الرَّ

حــيــَن َلــذَّ الــنَّــْوُم ِمــّنــا اأَْو َكما

الـَكـريـِم الـُمـْنـَتــهـى َوالـُمـْنَتمى

ـُر َعـَلــْيــِه ِمـْثـَلـمـا َيـْنــِزُل الـنَّــ�سْ

َهْل َدرى َظْبُي الِحمى اأَْن َقْد َحمى 

َفـْهـَو فــي َخـْفـٍق َوَحــرٍّ ِمـْثـَلــمـا 

ـَطـفى ـَطـفى اهلِل �َسِميَّ الـُم�سْ ُمـ�سْ
َم��ْن اإِذا َع��َق���َد ال���َع��ْه��َد َوف��ى

ِمــْن َبـنـي َقـْيـ�ِس ْبـِن �َسـْعٍد َوَكفى 

ـِل ِبالأَْنـَدُل�ِس يا َزماَن الَو�سْ

َة الُمْخَتِل�ِس في الَكرى اأَْو ِخْل�سَ

َيْنُقـُل الَخـْطـَو عـلـى ما َيـْر�ُسـُم
ُم ِمْثـَلـمـا َيـْدعـو الـُوفوَد الَمْو�سِ
�ُم ْه���ِر ف�ي�ِه َت�ْب��سُ َف��ُث��غ�وُر ال�زَّ

ـْبـُح ُهجوَم الَحَر�ِس  َهـَجـَم الـ�سُّ

ْرِج َوَبْدِر الَمْجِل�ِس اأَ�َســِد الـ�سَّ

َيـْنـِزُل الـَوْحـُي ِبـروِح الُقُد�ِس

ـبٍّ َحـلَّـُه َعْن َمْكَن�ِس َقـْلـَب �سَ

بـا ِبـالـَقـَب�ِس َلـِعـَبـْت ريـُح الـ�سَّ

ال�َغ��نِ��ي ِب�اهلِل َع���ْن ُك�لِّ اأََح��ْد
َواإِذا م��ا َف�َت��َح ال�َخ�ْط�َب َعَقْد
ِر َمْرفوُع الَعَمْد َحْيُث َبْيُت النَّ�سْ

اأَثَّـَرْت فـيـنـا ُعـيـوُن الـنَّـْرِج�ِس 

َن فيْه ْو�ُس قْد ُمكِّ َفـَيـكـوُن الـرَّ
اأَِمـَنـْت ِمـْن َمـْكـِرِه مـا َتـتَّـقـيـْه
َوَخـال ُكـلُّ َخــلـيـــٍل ِبـاأَخــيـْه

مطلع

�سمط
دور

دور

دور

بيت

بيت

بيت

�سمط
�سمط

�سمط

�سمط

�سمط

�سمط

�سمط

�سمط

خرجة

قفل

قفل

ــْهـُب ِبـنـا اأَْو ُربَّـمـا غــاَرِت الــ�سُّ

اأَيُّ �َســْيٍء ِلْمــِرى َقــْد َخــُلـ�سـا
َتـْنـَهــُب الأَْزهـــاُر فـيـِه الـُفـَر�سا

َف��اإِذا ال�م��اُء ُي�ن�اج�ي َوال�َح��س�ى 
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بعد قراءة المو�سح ال�سابق يمكن تو�سيح اأجزائه على النحو الآتي:
- الَمْطَلع: الُقْفل الأول من المو�سح، ويتكون عادة من �سطرين اأو اأربعة ت�سّمى الأغ�سان،   اأ 

. وقد يخلو المو�سح من المطلع في�سمى بالأقرع، واإذا وجد ي�سمى بالتاماّ
ن: كل �سطر من اأ�سطر المطلع اأو القفل اأو الخرجة، وتت�راوح ما بي�ن غ�س�نين اإلى  ب - الُغ�سْ

ثمانية اأغ�سان، وتت�ساوى مع الأغ�سان الأخرى في عددها ووزنها وقافيتها.
ْور: مجموعة الأ�سماط التي تقع بين ُقْفلين عموًما، اأو بين المطل�ع والُق�ْفل، اأو ب�ي�ن  - الدَّ ج� 
ْمًطا، وتت�سابه الأدوار في عدد الأ�سماط وتخت�لف  ى كلٌّ منها �سِ         القفل والَخْرَجة، وي�سماّ

في القوافي، ول يقل عدد الأ�سماط في الدور الواحد عن ثالثة اأ�سماط.
والقـافيـة         الوزن  من حيث  المطـلـع  وي�سبـه  مبـا�سرة،  الـدور  يلي  الذي  الق�سم  الُقْفل:   - د 

وعـــدد الأغ�سان.
- البيت: يتكون من الّدور والُقْفل الذي يليه. هـ 

ْمط: كل �سطر من اأ�سطر الّدور، ويتكرر بالعدد نف�سه في بنية المو�سح، ويجب اأن  - ال�سِّ و 
تكون اأ�سماط كلاّ دور على روياّ واحد وقافية واحدة.

- الَخْرَجة: اآخر ُقْفل في المو�سح، وقد تكون ف�سيحة اللفظ ول �سياّما اإذا كانت في الغزل  ز 
اأو المدح، اأو تكون عامية اأعجمية وهي المف�سلة، واأحياًنا ُت�ْسَبق بكلمة )قال( اأو )غّنى( 
اأو اأي كلمة اأخرى تدل على اأن الخرجة لي�ست ا�ستمراًرا للمو�سح، ويمكن اأن تكون 

م�ستعارة من مو�سح اآخر.

5- اأغرا�ص المو�صح
ُنِظم المو�سح في اأكثر اأغرا�ص ال�سعر المعروفة مثل: الغزل والو�سف والمدح والرثاء والزهد 
الأغرا�ص  في  ُيْنَظم  اأن  الطبيعي  فمن  بالغناء  ن�ساأته  في  ارتبط  المو�سح  والطرديات)1(. ولأن 
َمر، وو�سف الطبيعة والتغني  التي تنا�سب الغناء اأكثر من غيرها كالغزل، وو�سف مجال�ص ال�سَّ

بجمال المدن الأندل�سية. ونعر�ص في ما ياأتي نماذج لمو�سحات ذات اأغرا�ص مختلفة:

)1( الطرديات: الأ�سعار التي نظمت في ال�سيد.
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اأ   - و�صف الطبيعة: يقول ابن الُمَهْلَهل)1( في و�سف نهر مبرًزا جمـال الطـبيـعـة الأندل�سية، 
        متكًئا على الت�سخي�س: 

                                            النَّْهُر �َس�لَّ ُح�س�ام�ا    َعلى ُقدوِد الُغ�س�وِن       
    َوِلـلـنَّـ�سيـِم َمـجـــاُل  

ْو�ُس ِفيِه اْخِتياُل                  َوالرَّ
ْت َعـَلـْيـِه ِظـالُل       ُمـدَّ

ْهـُر �َسـقَّ ِكماما    َوْجًدا ِبِتْلَك اللُّحوِن)2(            َوالزَّ
ي)3( متغزًل: قاِق الَبَلْن�سِ          ب- الغزل: يقول ابن الزَّ

ْمـِع الَّـذي َهَمعا ْوِق َعْن َنْف�سي     َوَعـِن الـدَّ     ُخْذ َحديَث ال�سَّ
      مـا َتـرى �َسـْوقي َقـِد اتَّـَقـدا
ــَردا ْمـِع َواطَّ       َوَهـمـى ِبـالـدَّ
      َواْغَتدى َقْلبي َعَلْيَك �ُسدى

اآِه ِمـــْن مـــــاٍء َوِمــــْن َقـــَب�ٍس      َبْيَن َطْرفي َوالَح�سا َجَمعا

جـ- المدح: ويمثله مو�سح ل�سان الدين بن الخطيب »يا زمان الو�سل« في مدح اأمير غرناطة 
       اأبي عبد اهلل محمد الغني باهلل، وقد مراّ بك اآنًفا.

الخ�صائ�ص الفنية للمو�صح
يعد المو�سح من حيث ال�سكل الفني ثورة على الت�سكيل الإيقاعي للق�سيدة العربية التي تلتزم 
وحدة الوزن والقافية والروي، وهي �ساهد على قدرة ال�سعراء الأندل�سيين على التجديد والإبداع، 

ويمكن اإجمال الخ�سائ�س الفنية للمو�سح من حيث:

)1( اأبو الح�سن علي بن مهلهل الجلياني، )ت 373هـ(.
)2( الكمام: غطاء الزهر.

)3( علي بن عطية اللخمي المعروف بابن الزقاق البلن�سي، )ت 528هـ(.
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1 - اللغة
تتفاوت لغة المو�سح تفاوًتا كبيًرا بين الف�ساحة والتزام قواعد اللغة اأحياًنا، والركاكة وال�سعف 
اأحياًنا اأخرى؛ وذلك لأن الغاية الغنائية للمو�سح وتنا�سبه مع العامة قادت الو�ساحين -اأحياًنا- 

اإلى الت�ساهل اللغوي، وعمدوا اإلى ا�ستخدام الألفاظ العامية العربية والإ�سبانية في الخرجة.
2 - الأ�صلوب

مالت اأ�ساليبه نحو ال�سنعة البديعية من: جنا�س وطباق وتورية وموازنة ومقابلة، وقد اأ�ساف 
هذا الأ�سلوب قيوًدا على الألفاظ، ما اأدى اإلى مزيد من التكلف في بع�ص التراكيب.

3 - المعاني
كانت معانيه م�ستمدة من البيئة الأندل�سية، ومّت�سمة بالب�ساطة والتكرار.

4 - ال�صورة ال�صعرية
مال كثير من الو�ساحين اإلى الت�سخي�س والتج�سيم والت�سبيه ول �سيما في مو�سحات و�سف 
َمر، اإل اأن معظم ال�سور الفنية كانت تقليدية ماألوفة مثل ت�سبيه الوجه  الطبيعة ومجال�س ال�سَّ

بالبدر، والنهر بال�سيف، والماء بالف�سة، وحبات الَبَرد باللوؤلوؤ.
5 - المو�صيقا

والأوزان  النغم  تنويع  اإلى  بها  اهتمامهم  وقادهم  الو�ساحين،  باهتمام  المو�سيقا  حظيت 
اإيقاًعا يتالءم مع اللحن والغناء، والهتمام بالمو�سيقا الداخلية من خالل  والقوافي ما حقق 

اختيار الألفاظ ذات الجر�ص المو�سيقي، وتكرار بع�ص الحروف.
6 - الوزن والقافية

قافية  عن  مختلفة  واحدة  قافية  له  دور  فكل  القافية،  في  ويتعدد  الوزن  في  المو�سح  يتنوع 
الأدوار الأخرى، لكن مع اللتزام في الأجزاء المتماثلة، كالأغ�سان مع الأغ�سان، والأقفال 

مع الأقفال.    
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األسئلة

1- عرف كلاًّ مم� ي�أتي:
        المو�سح الأقرع، القفل، ال�سمط.

ح العوامل التي اأ�سهمت في ن�س�أة المو�سح في الأندل�س. 2- و�سّ
3- علل م� ي�أتي:

       اأ   - ت�سمية المو�سح بهذا ال�سم.
ب- يظهر الت�س�هل اللغوي لدى الو�س�حين اأحي�ًن� في مو�سح�تهم.

جـ- حظيت المو�سيق� ب�هتم�م الو�س�حين.
4- اقراأ مو�سح »ي� �سقيق الّروح« لبن ُزهر، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:

دي       اأََهًوى بي ِمْنَك اأَْم َلَمُم؟ ي� �َسقيَق الّروِح ِمْن َج�سَ
ْعُت َبَْيَن الَعْذِل َوالَعَذِل �سِ
َواأَنـ� َوْحـدي َعـلـى َخـَبِل
مـ� اأَرى َقـْلـبـي ِبـُمْحَتِمِل

ٌم َول َحَكُم مـ� ُيـريـُد الَبْيُن ِمْن َخَلدي        َوْهَو ل َخ�سْ
ْبُي الَّذي �َسَردا اأَيُّه� الظَّ
َتـَرَكْتـني ُمْقَلت�َك �ُسدى
َزَعـمـوا اأَّني اأَراَك َغدا

َواأَُظـنُّ الـَمـْوَت دوَن َغـٍد     اأَْيَن ِمـّنـي الَيْوَم مـ� َزعموا؟
اأ   - م� الغر�س ال�سعري الذي ج�ء عليه المو�سح؟

ب- مّثل من الن�س على اأجزاء المو�سح.
جـ- ا�ستخرج من الن�س مث�ًل على الجن��س واآخر على الت�سبيه.

د - مّثل من خلل الن�س على اللتزام في الوزن والتنوع في القوافي.
5- و�سح الخ�س�ئ�س الفنية للمو�سح من حيث: المع�ني، وال�سور ال�سعرية، والأ�سلوب.

6- ا�ستنتج �سبب ميل الو�س�حين الأندل�سيين اإلى و�سف الطبيعة وا�ستله�مه�.

الو�سل(،  زم�ن  )ي�  مو�سح  اإلى  وا�ستمع  الإنترنت(   ( للمعلوم�ت  الع�لمية  ال�سبكة  اإلى  عد 
ًن�. مغناًّى وملحَّ

النشاط
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الجتماعي، حيث  والتفاعل  الثقافي  بالتنوع  العربي  الحكم  اإبان  الأندل�سي  المجتمع  امتاز 
تاألف من عنا�سر مختلفة الأعراق والأديان، وقد تفاعلت هذه العنا�سر تفاعاًل عميًقا جعل من 
لول  ذلك  يت�سنى  يكن  ولم  والفكري،  الح�ساري  بنائه  في  متميًزا  مجتمًعا  الأندل�سي  المجتمع 

�سيا�سة حكام الأندل�س القائمة على التعاي�س والت�سامح، واحترام مكونات المجتمع الأندل�سي.
ر كثيًرا من مظاهرها، ومن تلك  الأندل�س؛ ف�سوَّ الحياة الجتماعية في  ال�سعر    وقد واكب 

المظاهر التي تناولها ال�سعر الجتماعي:
1- ت�سوير عادات الأندل�سيين وتقاليدهم في الأفراح والأتراح، مثل خروج النا�س لمراقبة هالل 
اأبو الح�سن بن  العيد وفرحتهم الغامرة بذلك وتبادل التهاني بهذه المنا�سبة ال�سعيدة، يقول 

ْنَتمري )1(: هارون ال�سَّ
             

ويقول ابن زيدون مهنًئا حاكم قرطبة اأبا الوليد بن َجْهور بالعيد:
   

الح�سن  اأبو  يقول  والأحزان،  الأتراح  في  البي�ساء  الثياب  لب�س  الأندل�سيين  عادات  ومن 
الح�سري)3(: 

     

خام�ًصا: ال�صعر الجتماعي

)1( اأبو الح�سن علي بن محمد بن هارون ال�سنتمري المالقي، )ت 507هـ(.
)2( الن�سو: المهزول.

)3( اأبو الح�سن علي بن عبد الغني الفهري الح�سري،  )ت 488هـ(.

)2( 
َوعاَد اإِْح�ساُنِك الَّذي اأَْذُكْر
َفْر ِو ناِحاًل اأَ�سْ ِهالِلِك النِّ�سْ
ـا ِللَكـالِم ل اأَْكـَثــْر �سً ُمـَعـرِّ
هذا الَّذي ل َيكاُد اأَْن َيْظَهْر

يا َلْيَلَة العيــِد ُعْدِت ثاِنَيــــًة
اإِْذ اأَْقَب��َل الناّا�ُص َيْنُظروَن اإِلى
ِمًنا ِبَقْوِلَي َبـْل فُقْلــُت ل ُموؤْ
ــْوُم في ِهالِلُكُم َبْل اأَثََّر ال�سَّ

حى ِمْنُه َوَتْندى الأَ�ساِئُل َتروُق ال�سُّ
َفُب�ْســراَك اأَْلٌف َبـْعـــَد عـاِمـَك قاِبــُل

َبَحْت َهنيًئا َلــَك العيُد الَّذي ِبَك اأَ�سْ
َتَلّقاَك ِبالُب�ْســرى َوَحّياَك ِباْلُمــــــنى

واِب ِباأَْنَدُل�ٍس َفـذاَك ِمـــَن ال�سَّ
باِب ِلأَّني َقْد َحِزْنُت َعلى ال�سَّ

اإِذا ك�اَن الَبي��ا�ُص ِلبا�َص ُحْزٍن 
اأََلْم َتَرنــي َلِب�ْسُت َبيا�َس �َسْيبي
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2- م�ساركة الم�سيحيين في الأندل�س منا�سباتهم، ومنحهم حرية العبادة واإقامة الكنائ�س. 
يقول ال�ساعر ح�سان بن اأبي عبدة )1( :

را       َغداَة َبكى الُمــْزُن َوا�ْسَتْعَبرا        اأَرى الِمْهَرجاَن َقِد ا�ْسَتْب�سَ
را )2( ْنـُد�َس الأَْخ�سَ        َو�ُسْرِبَلِت الأَْر�ُس اأَْفواَفـهـــا       َوُجلَِّلِت ال�سُّ
َعـِت الِم�ْسَك َوالَعْنـَبرا )3( وَّ نابيــَرها       َف�سَ يــاُح �سَ        َوَهــــزَّ الـرِّ

        َتهـادى ِبـِه الّنا�ُس اأَْلطاَفُهــْم       َو�سـاَم الُمـِقـلُّ ِبـِه الُمـْكِثـرا
3- و�سف المهن التي يعمل بها النا�س، وت�سوير معاناتهم، كقول ابن �سارة الأندل�سي)4( م�سّوًرا 

ك�ساد حرفة الِوراَقة:
       اأَّما الِوراَقـُة َفـْهـَي اأَْنَكـُد ِحْرَفٍة         اأَْوراُقـهـا َوِثـمـاُرهـا الـِحْرمـاُن )5(

        �َسبَّْهُت �ساِحَبها ِب�ساِحب اإِْبَرٍة          َتْك�سو الُعراَة َوِج�ْسُمـهـا ُعْريـاُن

4- و�سف مظاهر التطور العمراني كالق�سور والم�ساجد والكنائ�س، يقول ابن وهبون )6( في 
و�سف ق�سر الزاهي في اإ�سبيلية:

َع الَجالَلَة َوالَكمـال َوِللّزاهي الَكماُل �َسًنا َوُح�ْسًنا         َكما َو�سِ
ا َوط��وًل        َولِكْن ل ُيح�اُط ِب�ِه َجم����ال ْكِلِه َعْر�سً ُيحاُط ِب�سَ
ْوِد َثْبـــــًتا        َوُمْختاٌل ِمَن الـُح�ْسِن اْخِتيال َوقوٌر ِمْثُل ُرْكِن الطَّ
ْب        َول �َسْم�ًسا ُتـنيـُر َول ِهــــالل ــــوَّ هاًبا َلْم ُي�سَ َفما اأَْبقى �سِ

 

)1( الوزير ح�سان بن مالك بن اأبي عبدة، )ت 416 هـ(.
)2( الأفواف: مفردها فوف، وهو الثوب الرقيق المو�سى المخطط.

)3( �سنابيرها: المفرد �سنبور وهي النخلة تخرج من اأ�سل النخلة الأخرى من غير اأن تغر�ص.
)4( اأبو محمد عبد اهلل بن محمد بن �سارة البكري ال�سنتريني، )ت 517 هـ(.

ُق الكتَب، وي�سمل ذلك اأعمال الن�سخ والت�سحيح والتجليد، وبيع اأدوات الكتابة. اق الذي ُيورِّ )5( حرفُة الوراّ
)6( اأبو محمد عبد الجليل بن وهبون المر�سي، لقب بالدمعة، )ت 484 هـ(.
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األسئلة
   

 الخ�صائ�ص الفنية لل�صعر الجتماعي 
      بعد درا�سة النماذج ال�سعرية ال�سابقة ن�ستخل�ص الخ�سائ�ص الفنية الآتية:

1- جاء في معظمه مقطوعات �سعرية ق�سيرة، ول �سيما عند و�سف المهن وتبادل التهاني.
2- يوظف اللغة ال�سهلة والألفاظ الجتماعية ال�سائدة في المجتمع الأندل�سي، مثل: ليلة العيد، 

والمهرجان، والِوراقة.
3- يميل اإلى المعاني الب�سيطة ويوظف ال�سور ال�سعرية ال�سهلة، كت�سبيه �ساحب الِوراقة ب�ساحب 

الإبرة التي تك�سو النا�س، واأثر ال�سوم في الهالل حتى غدا نحياًل.

1- بين مظاهر التعاي�س والتفاعل في الأندل�س من خالل ما در�ست.
2- اذكر بع�ص العادات الجتماعية في الأندل�ص.

3- ا�ستنتج المظهر الذي يمثله كل بيت من مظاهر ال�سعر الجتماعي:
ٍة ُرِفَعْت       ُقْلُت الِحجاَمُة اأَْعلى ِعْنَد اأَْقواِم اأ   - قالوا الِكتاَبُة اأَْعلى ُخطَّ
ـمُّ َم�ْسِق ُيــــــَذمُّ        فيِه طاَب الَجنى َوفاَح الِم�سَ ٍر َبْعَد الدِّ ب- ُكلُّ َق�سْ
جـ- ُب�ْسرى ِبَيْوِم الِمْهَرجاِن َفـــــاإِنَُّه        َيْوٌم َعَلْيِه ِمَن اْحِتفاِئَك َرْوَنــُق

4- اقراأ الن�س الآتي، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:
       يقول ابن خفاجة مهنًئا �سديقه بعيد الأ�سحى المبارك، م�سيًرا اإلى الأ�سحية:

ُل �ُسـروٍر َطــــــَرْق ّرى َوَفـ�سْ       ِلُيْهِنَك واِفُد اأُْن�ٍس �َســــرى         َف�سَ
ْئَت ِمْن ماِء َوْرٍد ِبـــِه        اأَراَق َوِمْن َثْوِب ُح�ْســـــــٍن اأََرْق       َفما �سِ
َفْق       َو�َسْوداَء ُتْدمى ِبِه َمْنــــَحًرا         َكما اْعَتَر�َس اللَّْيُل َتْحَت ال�سَّ
جى َعْن َبيـا�ِس الَفَلـــْق ْحوًة         �َسواَد الدُّ       �َسَتْخَلُع ِمْن َفْرِوها �سَ

اأ   - ا�ستنتج المظهر الجتماعي الذي تمثله الأبيات ال�سابقة.
ب- مّثل من الن�س ال�سابق على خ�سائ�س ال�سعر الجتماعي في الأندل�س.

عد اإلى كتاب » زمان الو�سِل، درا�ساٌت في الّتفاعِل الح�سارّي والثقافّي في الأندل�ِس« للدكتور 
�سالح جرار، واكتب تقريًرا عن اأ�سباب الت�سامح الدينّي في الأندل�س، وناق�سه مع زمالئك. 

النشاط
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العبا�سي  النثر  درا�ستك  عند  تعرفت  فقد  العربي،  الم�سرق  في  بالنثر  الأندل�س  في  النثر  تاأثر 
اأ�سلوب كل من: ابن المقفع، والجاحظ، وابن العميد، واأبي حياّان التوحيدي، و�سنجد اأ�سداء ذلك 
في الأندل�س؛ حيث تناول الأندل�سيون ما كان معروًفا في الم�سرق من ر�سائل ديوانية و�سخ�سية 
وخطب وو�سايا، واأبدعوا خا�سة في فن الر�سائل الأدبية التاأليفية وفن الق�س�س الفل�سفية، ونتناول 

في ما ياأتي هذين الفنين النثريين بدرا�سة اأ�سهر النماذج التي و�سلت اإلينا.

 اأوًل: الر�صائل الأدبية التاأليفية
بين  اأهدافها  تتنوع  اأدبية  ر�سائل  مجموعة  وهي  التاأليفية،  الكتابة  فن  في  الأندل�سيون  اأبدع       
الترفيه عن النف�س بما تلّذ قراءته، و�سرح الحقائق باأ�سلوب ق�س�سي خيالي، م�سورة عواطف النا�س 
ابن  الأندل�سيين:  من  المجال  هذا  في  كتب  من  واأ�سهر  والعامة.  الخا�سة  حياتهم  في  واأهواءهم 
حزم)1( �ساحب »طوق الحمامة في الألفة والأّلف«، وابن �ُسهيد)2( �ساحب »التوابع والزوابع«.

1 - طوق الحمامة في الألفة والألّف
هي ر�سالة رد بها ابن حزم على �سائل بعث اإليه من مدينة األِمْرَية )3( ي�ساأله اأن ي�سنف له ر�سالة 

في �سفة الُحّب ومعانيه واأ�سبابه واأغرا�سه، وما يقع منه على �سبيل الحقيقة. 
يقع طوق الحمامة في ثالثين باًبا، تناول فيها ابن حزم الحّب في ن�ساأته وتطوره واأغرا�سه 

ودرجاته واأنواعه ومكامن ال�سعادة والتعا�سة فيه.
يقول ابن حزم في باب عالمات الحّب:

باب  النظر، والعين  اإدمان  فاأولها  الذكي.  اإليها  الفطن، ويهتدي  يقفوها  »وللحّب عالمات 
بة عن �سرائرها، والمعبرة ل�سمائرها، والمعربة عن بواطنها،  النف�س ال�سارع)4(، وهي المنقِّ

ق�صايا من النرث يف الع�رص الأندل�صي

)1( اأبو محمد علي بن حزم الأندل�سي، يعد من اأ�سهر اأدباء الأندل�س، وكان فقيًها كذلك، )ت 459هـ(.
)2( اأبو عامر اأحمد بن عبد الملك بن �ُسهيد الأندل�سي، اأديب و�ساعر اأندل�سي، )ت 426هـ(.

)3( األِمْرَية: ثغر مهم على �ساطئ البحر الأبي�ص المتو�سط. اأمر ببنائها عبد الرحمن النا�سر.
)4( ال�سارع: البادئ فيه، من الفعل )�سرَع(.
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فترى الناظر ل يطرف، يتنّقل بتنّقل المحبوب، وينزوي بانزوائه، ويميل حيث مال كالحرباء 
مع ال�سم�ص. وفي ذلك اأقول �سعًرا:

نََّك ما َيْحكوَن ِمْن َحَجِر الَبْهـــِت)1(       َفَلْي�َس ِلَعْيني ِعْنَد َغيِرَك َموِقــــٌف      َكاأَ
َرْفَت َوَكْيَفما       َتَقلَّْبَت َكالَمْنعوِت في النَّْحِو َوالنَّْعِت ُفها َحيُث اْن�سَ رِّ       اأُ�سَ

التكلف  واإن  تعمد ذلك،  يقبل على �سوى محبوبه ولو  بالحديث، فما يكاد  الإقبال  ومنها 
ث، وا�ستغراب كل ما ياأتي به ولو اأنه عين  لي�ستبين لمن يرمقه فيه، والإن�سات لحديثه اإذا حداّ

المحال وخرق العادات«.
الخ�صائ�ص الفنية لر�صالة ابن حزم 

       بعد درا�سة النموذج ال�سابق من ر�سالة طوق الحمامة نالحظ اأنها:
1- ت�ستخدم عبارات ق�سيرة �سل�سة بعيدة عن التكلف، وذلك وا�سح في قول ابن حزم »فترى 
الناظر ل يطرف، يتنقل بتنّقل المحبوب، وينزوي بانزوائه، ويميل حيث مال كالحرباء مع 

ال�سم�س«.
2- تعالج عاطفة الحب من منظور اإن�ساني م�ستخدمًة الت�سل�سل المنطقي، فاأول عالمات الحب 

عند ابن حزم اإدمان النظر، ثم الإقبال بالحديث... .
3- ت�ست�سهد بال�سعر لتو�سيح المعنى. 

)1( حجر البهت: حجر اأبي�س �سفاف يتالألأ ح�سًنا. 
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2-  التوابع والزوابع 
اأدباء ع�سره  ينل من  لم  الأندل�سي  �ُسهيد  ابن  اأن كاتبها  اإلى  الر�سالة  تاأليف هذه  �سبب  يرجع 
لل�سعراء  �سياطين  فاخترع  الكتابة،  على  قدرته  لنظرائه  يثبت  اأن  فاأراد  النقد،  اإل  وعلمائه 
له  العتراف  على  يحملهم  ما  ونثره  �سعره  من  لي�سمعهم  النابهين؛  والُكّتاب  الم�سهورين 
بالتفوق والعبقرية في زمانه، وجرت بينه وبينهم مطارحات اأدبياّة، ومناق�سات لغوية تجلاّت 
ه ابن  قه وجودة اأدبه. وقد وجاّ فيها اآراء ابن �ُسهيد النقدياّة، وقد اأجازوه، وذلك باعترافهم بتفواّ

�ُسهيد ر�سالته اإلى �سخ�س كناه اأبا بكر )وهو �سخ�سية خيالية(.
اختار ابن �ُسهيد لر�سالته ا�سم » التوابع والزوابع«؛ لأنه جعل م�سرحها عالم الجن، واتخذ كل 
اأبطالها – في ما عداه – من ال�سياطين. فالتوابع: جمع تابع اأو تابعة وهو الجنّي اأو الجّنّية، 
ويكونان مع الإن�سان يتبعانه حيث ذهب. والزوابع: جمع زوبعة: وهو ا�سم �سيطان اأو رئي�ص 

للجن.
يحكي ابن �ُسهيد في ر�سالته رحلة في عالم الجن ات�سل من خاللها بتوابع ال�سعراء والُكّتاب، 
وناق�سهم وناق�سوه، واأن�سدهم واأن�سدوه، وعر�ص في اأثناء ذلك بع�ص اآرائه النقدية في الأدب 
ال�سعراء والُكتاّاب  فناّه، وانتزع من توابع  واللغة، وكثيًرا من نماذج �سعره ونثره، ودافع عن 

الذين حاورهم �سهادات بتفوقه في ال�سعر والأدب.
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األسئلة

 1- بين الهدف من الكتابة التاأليفية.
2- علل ت�سمية ابن �ُسهيد ر�سالته » التوابع والزوابع «.

3- اقراأ الن�س الآتي من ر�سالة »طوق الحمامة«، ثم ا�ستنتج من خالله اأهم خ�سائ�س الر�سالة:
       يقول ابن حزم في  باب من اأحّب بالو�سف:

ومن غريب اأ�سول الع�سق اأن تقع المحبة بالو�سف دون المعاينة، وهذا اأمر ُيَترّقى منه اإلى 
الإب�سار،  المرا�سلة والمكاتبة، والهم والوجد، وال�سهر على غير  جميع الحب، فتكون 
النف�س ظاهًرا. واأن ت�سمع  تاأثيًرا في  المحا�سن وو�سف الأخبار،  فاإّن للحكايات ونعت 

َنغمتها من وراء جدار، فيكون �سبًبا للحب وا�ستغال البال. وفي ذلك اأقول �سعًرا:
   َويا َمْن لَمنـي فـي ُحــــ        ــبِّ َمـْن لــْم َيــَرُه َطــْرفــي
ْعِف ِفـــ        ـَك ِلي في الُحبِّ بال�سَّ    َلَقْد اأَْفَرْطـَت في َو�سْ
ـِف    َفُقْل: َهْل ُتْعـَرُف الَجنَّـــ        ـُة َيـْوًمـا ِب�ســوى الـَو�سْ

4- كيف انتزع ابن �سهيد من توابع ال�سعراء والخطباء �سهادة بتفوقه في الأدب؟
التاأليف،  �سبب  حيث:  من  والزوابع«  و»التوابع  الحمامة«  »طوق  ر�سالتي:  بين  وازن   -5

والمو�سوع.
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كثرت الق�س�ص الفل�سفية التاأملية في الع�سر الأندل�سي، اإذ كان كتاّابها يتخذونها و�سيلة للتعبير 
عن فكرهم وفل�سفتهم واآرائهم. ومن اأمثلة هذه الق�س�س ق�سة )حّي بن يقظان( لبن طفيل)1(.

ت من خالل حياة  وهذه الق�سة تلخي�س فل�سفي تاأملي جميل لأ�سرار الطبيعة والَخليقة، ُعِر�سَ
طفل يدعى )حّي بن يقظان( اأُلقَي في جزيرة مجهولة من جزائر الهند، جنوب خط ال�ستواء. وقد 
ا�ستطاع هذا الطفل بالمالحظة والتاأمل التدريجي لظروف الحياة ومظاهرها الطبيعية اأن يدرك 

بفطرته وتفكيره اأّن لهذا الكون خالًقا. 
يذكر ابن طفيل في ق�سته اأن الجوع قد ا�ستد بالطفل حي بن يقظان، فاأخذ يبكي وي�ستغيث 
ويعالج الحركة، حتى وقع �سوته في اأذن ظبية كانت قد فقدت ولًدا لها، » فلما �سمعت ال�سوت 
َظّنْته ولدها فتبعت ال�سوت حتى و�سلت اإلى التابوت ففح�ست عنه باأظالفها وهو يئن من داخله 
عن  ا  عو�سً المتروك  ال�سغير  هذا  في  الظبية  فوجدت  اأعاله«،  من  لوح  التابوت  عن  طار  حتى 

ولدها، فح�سنته، » واأروته لبًنا �سائًغا وما زالت تتعهده وتربيه وتدفع الأذى عنه«.
ي�سرد ابن طفيل في ق�سته بدقٍة كيف يتعلم الطفل من الظبية ومما حوله من الحيوان في الجزيرة 
كثيًرا من الأ�سياء التي تعينه على ك�سف الحقائق واكت�ساب المعارف والمهارات، ويحكي جميع 
ما ي�سمعه من اأ�سوات. ثم تموت الظبية التي قامت على رعايته، فيهتم لذلك ويقف اأمام جّثتها 
في حيرة، حتى يهديه تفكيره اإلى �سق �سدرها في محاولة لمعرفة ما اأ�سابها، فيكت�سف اأن �سيًئا 
ما قد فارق الج�سد؛ به تكون الحياة اأو ل تكون. ثم يهتدي اإلى طريقة دفن ج�سد الظبية بعد اأن 
النار  الحياة من  اكت�ساف �سروريات  في  معارفه  م�ستخدًما  نف�سه  يعتمد على  تعفن. وبعد ذلك 

وبع�س األوان الطعام. 
اأََجمة )2(.. فلما ب�سر بها  اأن انقدحت نار في  يقول ابن طفيل: » واتفق في بع�س الأحيان 
�سيًئا  منها  يدنو  زال  وما  مليًّا،  منها  يتعجب  فوقف  قبل،  من  يعهده  لم  هاَلُه، وخلًقا  منظًرا  راأى 
ف�سيًئا، فراأى للنار من ال�سوء الثاقب والفعل الغالب، حتى ل تعلق ب�سيء اإل اأتت عليه، واأحالته 

 ثانيًا: فّن الق�صة الفل�صفية 

)1( اأبو بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل القي�سي الأندل�سي، فيل�سوف ومفكر وطبيب، )ت 581هـ(.
)2( الأجمة: ال�سجر الكثير الملتف، جمعها  اآجام.
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اإلى نف�سها، فحمله العجب بها وبما ركب اهلل ــ تعالى ــ في طباعه من الجراءة والقوة على اأن يمد 
يده اإليها، واأراد اأن ياأخذ منها �سيًئا فلما با�سرها اأحرقت يده، فلم ي�ستطع القب�س عليها، فاهتدى 
اإلى اأن ياأخذ قب�ًسا لم ت�ستول النار على جميعه، فاأخذ بطرفه ال�سليم والنار في طرفه الآخر فحمله 
اأُن�سه به لياًل لأنها كانت تقوم مقام ال�سم�س في ال�سياء  اإليه...فكان يزيد  ياأوي  اإلى مو�سع كان 

والدفء، فعظم به ولوعه، واعتقد اأنها اأف�سل الأ�سياء اإليه«. 
الخ�صائ�ص الفنية لق�صة حي بن يقظان

       تميز اأ�سلوب ابن طفيل في ق�سة حي بن يقظان بالخ�سائ�س الآتية:
1- تاأثر بم�سامين القراآن الكريم، ول �سيما بق�سة �سيدنا مو�سى - عليه ال�سالم - عند ذكر التابوت 

والنار التي ا�ستاأن�س بها.
2- يعتمد التاأمل والتفكر في الخلق والكون، وهذا وا�سح في قوله عند تفكيره وتاأمله بعد وفاة 

الظبية فاهتدى اإلى �سق �سدرها لمعرفة ما اأ�سابها.
وما حوله  الظبية  من  الطفل  تعلم  الحديث عن  عند  �سّيما  وال�سرد، ول  الو�سف  بدقة  عني   -3

المهارات واكت�ساف الأ�سياء واعتماده على نف�سه بعد موت الظبية.
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األسئلة

1- بين هدف ابن طفيل من تاأليف ق�سة )حي بن يقظان(.
2- مثل على الخ�سائ�س الفنية لق�سة حي بن يقظان من الن�س الآتي:  

»ثم اإنه �سنح لنظره غرابان يقتتالن حتى �سرع اأحدهما الآخر ميًتا، ثم جعل الحي يبحث 
في الأر�ص حتى حفر حفرة فوارى فيها ذلك الميت بالتراب، فقال في نف�سه: ما اأح�سن 
ما �سنع هذا الغراب في مواراة جيفة �ساحبه واإن كان قد اأ�ساء في قتله اإياه! واأنا كنت 
اأحق بالهتداء اإلى هذا الفعل باأمي! فحفر حفرة واألقى فيها ج�سد اأمه، وحثا عليها وبقي 
اإنه بعد ذلك اأخذ في  يتفكر في ذلك ال�سيء الم�سرف للج�سد ما يدري ما هو ... ثم 
ت�سفح جميع الأ�سياء التي في عالم الكون والحياة من الحيوانات على اختالف اأنواعها 
والنبات واأ�سناف الحجارة والتراب والماء والبخار والثلج والدخان والجمر، فراأى لها 
اأفعاًل مختلفة وحركات متفقة ومت�سادة، واأنعم النظر في ذلك، فراأى اأنها تتفق ببع�ص 

ال�سفات وتختلف ببع�س«.
3- وازن بين ر�سالة »التوابع والزوابع« وق�سة »حي بن يقظان« من حيث: �سبب الت�سمية، 

والهدف من التاأليف.
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يتعرف اأهم اأغرا�س ال�سعر في الع�سرين: الأيوبّي والمملوكّي:) �سعر الجهاد، والمدائح النبوية (.
، في ال�سعر في الع�سرين: الأيوبّي والمملوكّي.   يتبين �سدى الغزوين: ال�سليبياّ والمغولياّ

ح ال�ّسمات الفنية ل�سعر الجهاد في الع�سرين: الأيوبّي والمملوكّي. يو�سّ
يف�سر اأ�سباب ازدهار �سعر المدائح النبويّة في الع�سرين: الأيوبّي والمملوكّي.

ي�سّمي اأبرز �سعراء المدائح النبوية في الع�سرين: الأيوبّي والمملوكّي.
ي�ستخل�س المو�سوعات والم�سامين التي ت�سّمنتها ق�سيدة المديح النبوّي.

يتعرف اأ�سهر الفنون النثرية في الع�سرين: الأيوبّي والمملوكّي ) اأدب الرحالت، وفن الر�سائل، 
وفن الخطابة، والتاأليف المو�سوعّي(.

يتعرف اأ�سهر الرّحالة وكّتاب الر�سائل والخطباء في الع�سرين: الأيوبّي والمملوكّي.
يحلل نماذج من: اأدب الرحالت، والر�سائل، والخطب.

يتعرف اأهم المو�سوعات في الع�سرين: الأيوبّي والمملوكّي.
يثمن الفنون الأدبية باعتبارها توؤرخ لحقبة زمنية.

يتعرف اأ�سباب �سعف الأدب العربي في الع�سر العثمانّي.
يتعرف عوامل نه�سة الأدب العربي في الع�سر الحديث، واأهم الرواد  والأدباء  الذين اأ�سهموا    

فيها.
 

النتاجات اخلا�صة بالوحدة
يتوقع من الطالب بعد درا�صة الوحدة اأن:

الوحدة الثانية
الأدب في الع�سر ين: 

2 الأيوبي والمملوكي
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حفل الع�سران: الأيوبي والمملوكي بالأحداث الج�سام، التي اأ�سابت اأقطار العالم الإ�سالمي 
العربي.  العالم  لم�سرق  والمغولي  ال�سليبي  الغزوين:  من جراء  والع�سكري؛  ال�سيا�سي  بالتفكك 
وقد كان لالأدب دور كبير في ت�سوير تلك الأحداث، وا�ستنها�س همم الم�سلمين، وحثهم على 

الجهاد، وتحرير اأرا�سي الم�سلمين.

  اأوًل: �صعر اجلهاد
1- �صدى الغزو ال�صليبي يف ال�صعر

الخام�ص  القرن  اأواخر  من  امتد  �سليبياّ  لغزو  العربي  الم�سرق  في  الإ�سالم  ديار  تعر�ست 
الهجري  اإلى اأواخر القرن ال�سابع الهجري، و�سهدت هذه الحقبة نزاعات داخلية بين اأمراء 
الدول الإ�سالمية وقادتها ف�سعفت قوتهم الع�سكرية؛ ما هياّاأ لدول اأوروبا اأن تغزو الم�سرق 

العربي وتحتل بع�س مدنه تحت م�سمى »الحروب ال�سليبية«. 
وقد قي�س اهلل - تعالى- لالأمة بع�س القادة اأمثال: عماد الدين زنكي، وابنه نور الدين زنكي، 
و�سالح الدين الأيوبي، الذين عملوا على توحيد �سفوف الم�سلمين في بالد ال�سام وم�سر؛ 
لمواجهة هذا الغزو وتحرير ما احتله الأعداء بعد حروب طاحنة اأعادت لالأمة حقها وهيبتها.
واكب ال�سعر هذه الحروب، و�سّور اأحداثها ت�سويًرا دقيًقا، واأ�ساد بفتوحاتها، ومدح اأبطالها 
وقادتها، و�سارت هذه الحروب هي ال�سبغة العامة لمو�سوعاته، فال يكاد ديوان �سعر يخلو 
في هذه الحقبة من ق�سائد عن البطولت الرائعة في مقاومة ال�سليبيين، ولم يكتف ال�سعراء 
بذلك، بل و�سفوا النكبات التي ُمِني بها الم�سلمون، ول �سيما الجرائم الوح�سّية التي اقترفها 

ال�سليبيون في القد�س وغيرها من المدن الإ�سالمية. 

 ق�صايا من ال�صعر يف الع�رصين: الأيوبي واململوكي
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ويمكن القول اإن ال�سعر عاي�س اأحداث هذا الع�سر في م�سامين ثالثة، هي:
اأ   - ت�صوير �صقوط بيت المقد�س ب�أيدي ال�صليبيين

ومــن الق�سائــد المبكــرة التــي �ســّورت هذا الحــدث ق�سيــدة ال�ساعــر محمد بــن اأحمد 
الأَبيــَوْردّي)1(، التي قالها بعد احتالل ال�سليبيين بيت المقد�س �سنة )492هـ(، وو�سف فيها 
اآث��ار هذا الحتالل، وحث عل��ى اإذكاء الم�ساعر وا�ستنها�ص الهمم، وح�صاّ على قتال الغزاة، 

ومنها:
ٌة ِللَمراِحــــــــِم)2( واِجِم         َفَلْم َيْبَق ِمَنّا َعْر�سَ موِع ال�سَّ       َمَزْجنا ِدماًء ِبالدُّ

واِرِم ���ُه        اإِذا الَحْرُب �ُسبَّْت ناُرها ِبال�سَّ الِح الَمْرِء َدْمٌع ُيفي�سُ       َو�َسرُّ �سِ
      َوَكْيَف َتناُم الَعْيُن ِمْلَء ُجفوِنهـا        َعلى َهَفواٍت اأَْيَقَظْت ُكلَّ ناِئــــــِم؟

ــِم)3( رى ِبالَمنـا�سِ       َفاإِيًها َبِني الإِ�ْسالِم اإِنَّ َوراَءُكـــْم        َوقاِئـــَع ُيْلِحْقَن الذُّ
الدين  �سالح  وفاة  بعد  الأق�سى  بالم�سجد  حّل  ما  يبكي  المجاور)4(  ابن  قول  ذلك  ومن 

الأيوبي، ويربط بين الأماكن المقد�سة في اأحزانها:
لي في الُبكا الآ�ساَل ِبالُبُكراِت       اأََعــْيـــَنـَيَّ ل َتــْرَقــْي ِمـــَن الـَعــَبــراِت       �سِ

َلواِت)5(       َعلى الَم�ْسِجِد الأَْق�سى الَّذي َجلَّ َقْدُرُه       َعلى َمْوِطِن الإِْخباِت َوال�سَّ
      ِلـَتـْبـِك َعـلـى الـُقـْد�ِس الــِبالُد ِباأَ�ْسـِرها       َوُتـْعـِلـن ِبـالأَْحــزاِن َوالـتَُّرحـاِت
ـٌة َفـْهــَي اأُْخـُتهـــا       َوَت�ْسكو الَّذي لَقْت اإِلى َعـَرفـاِت       ِلـَتـْبـِك َعـَلـْيـهـا َمـكَّ

ب- الدعوة اإلى تحرير المدن ول �صيما بيت المقد�ص
اأخذ ال�سعراء على عاتقهم عبء التحري�س على مواجهة ال�سليبيين وا�ستثارة الهمم والعزائم. 

)1( اأبو المظفر محمد بن اأحمد بن اإ�سحاق الأبيوردي، �ساعر وكاتب، )ت 507هـ(.
)2( ال�سواجم: الجارية. 

)3( اإيًها: ا�سم فعل اأمر، ومعناه طلب الكفاّ والنتهاء. الذرى: ذروة كل �سيء اأعاله وذرى الإبل اأ�سنمتها. المن�سم: طرف
       الخف.  

)4( ابن المجاور: جمال الدين اأبو الفتح يو�سف بن يعقوب بن محمد المعروف بابن مجاور ال�سيباني الدم�سقي، ولد في
        دم�سق، ون�ساأ في بغداد وترعرع فيها، )ت 690هـ(.  

)5( الإخبات: الخ�سوع والتوا�سع.
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ق�سيدة  في  المقد�ص  بيت  اإنقاذ  اإلى  زنكي  الدين  نور  القائد  يدعو  القي�سراني)1(  ابن  فهذا 
يعار�س)2( فيها اأبا تمام في ق�سيدته الم�سهورة »فتح عمورّية«:

�ُب      َوذي الَمكاِرُم، ل م�ا ق�اَل�ِت الُكُت����ُب ع��ي ال�ُق���سُ ه�ذي ال�َع�زاِئ�ُم ل م�ا َت�دَّ
َوهـِذِه الـِهـَمـُم الـاّلتـي َمـتـى َخـَطــَبـــْت       َتَعثََّرْت َخْلَفـها الأَ�ْسـعـاُر َوالُخَطـــــُب
يِن َذْرَوَته��ا        ِب��راَح��ٍة ِل�ل�َم�ساع�ي دوَن��ه��ا َت�َع��ُب �س�اَف�ْح�َت ي�ا ْب�َن ِع�م�اِد ال�داّ
َفاْنَه�ْس اإِلى الَم�ْسِجِد الأَْق�سى ِبذي َلَجٍب       يوليَك اأَْق�ســى الُمنى، َفالُقْد�ُس ُمْرَتِقُب

جـ- ت�صجيل النت�صارات، والتهنئة بالفتوحات ول �صيما فتح بيت المقد�ص 
وانت�سارات  فا�سلة،  معارك  من  فيها  وما  المرحلة  هذه  اأحداث  عن  بمعزل  ال�سعر  يكن  لم 
خالدة، بل اإنه تابع تف�سيالت هذه الأحداث متابعة دقيقة في نقاط التاّما�صاّ مع قوى ال�سليبيين 

الباغية. 
قال ابن ال�ّساعاتي)3( في فتح طبرية �سنة )583هـ( وقد نّوه بهذا الفتح المبين، واأ�ساد بالبطل 
العظيم وارتباطه بمكة  الفتح  الأغّر، وبّين مكانة هذا  الن�سر  الدين �ساحب  المظفر �سالح 

والقد�س:
ْت ُعـيـوُن الـُمـوؤِْمنينــا        َجَلْت َعَزماُتَك الَفْتَح الُمبينا        َفَقْد َقـرَّ
مينا ْرُف الَق�ساِء ِبها �سَ        َرَدْدَت اأَخيَذَة الإِ�ْسالِم َلّمــا        َغدا �سَ
       َغَدْت في َوْجَنِة الأَّياِم خاًل        َوفي جيِد الُعال ِعْقًدا َثميـــــنـا
ْت ُقلوبـًــــــــا        َويـا هلِل َكـْم اأَْبـَكـْت ُعـيـونــــا        َفيا هلِل َكْم �َسرَّ
ُع َعـــْن اأَُكفِّ الاّلِم�سينـــــا        َوما َطَبِريَّـــــٌة اإِّل َهـــــــِديٌّ        َتَرفَّ

وفي ال�سنة نف�سها التي ُفتحت فيها طبرية جاءت معركة حطين الخالدة، الموقعة الفا�سلة في 
ال�سليبيين،  الأيوبي على  الدين  بقيادة �سالح  الم�سلمون  فيها  انت�سر  التي  الإ�سالمي  التاريخ 

)1( �سرف الدين ابن القي�سراني، ن�سبة اإلى) قي�سارية( في �ساحل بالد ال�سام، نزل بها فن�سب اإليها، )ت 548هـ(.
)2( المعار�سات ق�سائد ن�سجها قائلوها على نمط ق�سائد �سابقة م�سهورة، ت�سترك معها في الوزن والقافية ومو�سوعها العام   

        وحرف الروي وحركته. ومطلع ق�سيدة ) فتح عمورية ( لأبي تمام:
        ال�سيف اأ�سدق اإنباًء من الكتِب         في حده الحّد بين الجّد واللعِب

)3( علي بن ر�ستم، المعروف بابن ال�ساعاتي؛ لأن والده عرف ب�سنع ال�ساعات، ن�ساأ وتثقف في دم�سق. وبعد اأكثر من ثالثين 
       عاًما م�سى اإلى م�سر واأقام بها، )ت 604هـ(.
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وتمكنوا من تحرير بيت المقد�س ثم تحرير معظم ما كان محتالًّ من ديار الإ�سالم في بالد ال�سام. 
كان فتح القد�س الأمل المن�سود لكل م�سلم عا�س زمن تلك الحروب، وقد ترك هذا الن�سر 
اأ�سداء طيبة في نفو�س الم�سلمين الذين قّرت عيونهم با�سترداد بيت المقد�س، بعد اأن طال 

العهد على احتالله، يقول الر�سيد النابل�سي)1(:
      هذا اَلَّذي كاَنِت الآماُل َتْنَتِظــــــــــُر          َفْليوِف هلِل اأَْقواٌم ِبمــــــا َنـــــَذروا
ـــــُر حى ِبِه َعَلم الـ          اإِ�ْسالِم ِمْن َبْعِد َطيٍّ َوْهَو ُمْنَت�سِ       يا َبْهَجَة الُقْد�ِس اأَْن اَأ�سْ
رى َوَتكاُد الأَْر�ُس َتْنَفِطــُر ِعرُّ َلــــــــــُه          �ُسمُّ الذُّ ـــــــْوٌت َتْق�سَ       اهلُل اأَْكَبُر �سَ

ُفــــــــــُر )2( راُز ال�ّساِحِليُّ َثـًرى          اإِّل ِلَتْعلو ِبِه اأَْعالُمَك ال�سُّ رَّ هذا الطِّ       ما اْخ�سَ
و�سهد ال�سعر المعارك الأخيرة التي اأخرجت الغزاة من بالد الم�سلمين، ف�سجلوا اأفراحها ت�سجياًل 
دقيًقا فيه الن�سوة بتحقيق الآمال المنتظرة منذ مدة طويلة، فال تخلو معركة انت�سر فيها الم�سلمون 
لما  الكفر، ومن ذلك  وابتهاًجا بخذلن  بالن�سر،  فرًحا  الق�سائد  نظم  في  ال�سعراء  وتناف�ص  اإل 
ُحررت مدينة عكا على يد الملِك الأ�سرف �سالح الدين خليل بن الملك المن�سور �سيف الدين 
اأكثر من مئة عام بعد معركة حطين، وُهزم اآخر جي�س لل�سليبيين  قالوون بعد اأن ظلت محتلة 

�سنة )690ه�( واأُخرجوا من معقلهم الأخير، وفي ذلك قال �سهاب الدين محمود الحلبي)3(:
َلِب       هـذا الَّذي كاَنِت الآماُل َلْو َطَلَبــْت       ُروؤْياُه في الَنَّْوِم َل�ْسَتْحَيْت ِمَن الَطَّ
ـــــِب اأَْت ِفَتًنا       �ساَب الَوليُد ِبها َهــْوًل َوَلْم َت�سِ       اأُمُّ الُحـروِب َفَكْم َقــــْد اأَْن�سَ
ْيَت َما �َسَبَقـْت       ِبِه الُفتوُح َوما َقْد ُخـَطَّ فــــي اْلُكُتِب       يا َيْوَم َعّكا َلَقـــْد اأَْن�سَ
اُء ف�������ي الُحُجِب       َفَقرَّ َعْيًنا ِله������ذا الَفْتِح َواْبَتَهَج��ْت       ِبِب�ْسِرِه الَكْعَبُة اْلَغراّ

2- �صدى الغزو املغويل يف ال�صعر
العبا�سية  الخالفة  على  فق�سوا  ال�سليبية،  الحروب  انتهاء  قبل  الإ�سالمي  العالم  المغول  غزا 
روا عا�سمتها بغداد �سنة )656هـ(، وعاثوا في الأر�س قتاًل لأهلها ودماًرا لديارها وحرًقا  ودماّ

لمكتباتها.
)1( عبد الرحمن بن بدر بن الح�سن، ر�سيد الدين النابل�سي، كان مقيًما بدم�سق وفيها توّفي، )ت 619هـ(.

)2( لم يحرك حرف الواو في )لتْعلو( بالفتح لل�سرورة ال�سعرية والوزن.
)3( �سهاب الدين محمود بن �سلمان الحلبي،  )ت 725هـ(.
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وقد تفاعل ال�سعراء مع اأحداث هذا الغزو بت�سويرها والإ�سادة ببطولت قادتها من الم�سلمين، 
ورثاء �سهدائها وتبيان اآثارها في ديار الم�سلمين، ويمكننا الوقوف على اأبرز ما في هذه الأحداث 

من م�سامين:
اأ   - ت�صوير �صقوط المدن 

�سقط كثير من المدن الإ�سالمية في يد الغزو المغولي من اأهمها مدينة بغداد، فكان �سقوطها 
حدًثا جلاًل له وقع موؤلم في نفو�س الم�سلمين جميعهم؛ فنظم �سعراوؤهم مراثي ت�سيع الأ�سى في 

النفو�س وتثير �سجونها، من هذه المراثي قول ابن اأبي الُي�سر)1(:
ْمِع َعْن َبْغداَد اإِْخب��������اُر         َفما ُوقوُفَك َوالأَْحباُب َقْد �ساروا        ِل�ساِئِل الدَّ

ْوراِء ل َتِفـــــــدوا          َفما ِبذاَك الِحمى َوالّداِر َدَيّـــــاُر)2(        يا زاِئريَن اإِلى الزَّ
ْبُع الَّذي �َسُرَفــْت         ِبــِه الـَمـعـاِلـُم َقـْد َعـّفــاُه اإِْقـفــاُر        تاُج الِخالَفِة َوالرَّ
مـوِع َعـلــى الآثـاِر اآثــــاُر ِف الِبلى في َرْبِعِه اأََثــٌر         َوِلـلـدُّ حى ِلَع�سْ        اأَ�سْ
ْكوى َفاأَْنَت َتــرى          ما َحــلَّ ِبالّديِن َوالباغوَن ُفّجــاُر        اإَِلْيَك يا َربَّنا ال�سَّ

ال�ساعر علي  وبّين  )699هـ(،  �سنة  المغولي غازان  القائد  يد  �سقطت مدينة دم�سق على  ثم 
الأوتاري)3( ما حل بهذه المدينة من قتل النفو�س، ونهب الأموال، وا�سترقاق الأولد، و�سبي 

الن�ساء وقتلهن، وتخريب البالد، فقال:
َن اهلُل ي��ا ِدَم���ْس��ُق َع������زاِك         في َم�غ�ان�ي�ِك ي�ا ِعماَد الِب������الِد        اأَْح��سَ

َب�حوا َم�ْغَنًما ِلأَْهِل الَف�س�����اِد)4(        َوِب��اأُْن��ٍص ِب�� )ق��ا�س�ي�وَن( َون����ا�ٍص          اأَ�سْ
هـِر ِبالَقْتـــــــ          ـِل َوَنْهـِب الأَْمــــــواِل َوالأَْولِد َقْتُهْم َحـواِدُث الدَّ        َطرَّ

ب- ت�صجيل النت�صارات
كانت معركة عين جالوت �سنة )658هـ( بقيادة ال�سلطان قطز بداية تحرير البالد الإ�سالمية 
من المغول، ودخل الملك المظفر قطز دم�سق في موكب عظيم. وكان لهذا الحدث العظيم 

)1( تقي الدين اأبو محمد، اإ�سماعيل بن اأبي الي�سر التنوخي، كان له يد في النظم والنثر، )ت 672هـ(.  
)2( فما بذاك الحمى والّدار دّيار: اأي ل يوجد فيها اأحد.   

)3( عالء الدين علي الأوتاري الدم�سقي، )ت724هـ(.
)4( قا�سيون: جبل م�سهور في مدينة دم�سق. 
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تاأثيره العميق في نفو�س الم�سلمين جميًعا، وكان اأ�سد فرًحا واأعظم تاأثيًرا في نفو�س ال�سعراء 
بال�سلطان  المغول، وم�سيًدا  اأحدهم م�سوًرا م�سير  فقال  الموؤزر،  الن�سر  بهذا  فتغنوا  منهم، 

المظفر قطز:
ْه)1( اآِم َجميًعا           َوا�ْسَتَجدَّ الإِ�ْسالُم َبْعَد ُدحو�سِ         َهَلَك الُكْفُر في ال�سَّ

ْه ِر الَمِلِك الأَْر           َوِع �َسْيِف الإِ�ْسالِم ِعْنَد ُنهو�سِ         ِبالَمليِك الُمَظفَّ
ـــــــــْه ْمـِرِه َوِببي�سِ         َمِلٌك جاَءنـا ِبـَعـْزٍم َوَحـــــْزٍم           َفاْعَتَزْزنا ِب�سُ
�ْه         اأَْوَجَب اهلُل �ُسْك�َر ذاَك َعَلْين��ا           داِئًما ِمْث����َل واِجباِت ُفرو�سِ

الأيوبي                الثاني  المن�سور  الملك  فيها  يمدح  ق�سيدة  من  الأن�ساري)2(  الدين  �سرف  وقال 
�ساحب حماة مع جنده اإلى جانب المظفر قطز في معركة عين جالوت:

هــــــا ِمْنَت �َسَلَّ ُعرو�سها         َوَلقيَتها َفاأََخْذَت َفلَّ ُجيو�سِ       ُرْعَت الِعدى َف�سَ
بوِن َعَلْيِهُم           َفَغَدْت ُروؤو�ُسُهُم ُحطاَم َجري�سها)3(       داَرْت َرحى الَحْرِب الزَّ

هـــــــا ٍر َف�سيَح َمراِحـــــٍل          ما َبْيَن بْرَكِتها َوَبْيَن َعري�سِ       َوَطَوْيَت َعْن ِم�سْ
ها       َحّتـــــى َحِفْظَت َعلى الِعباِد ِبالَدها          ِمْن ُروِمها الأَْق�سى اإِلى اأُْحبو�سِ

الخ�صائ�ص الفنيّة ل�صعر الجهاد
      تتلخ�س الخ�سائ�س الفنية ل�سعر الجهاد في الع�سرين: الأيوبي والمملوكي باأنه:

1- يت�سف بالواقعية من خالل و�سف اأحداث المعارك و�سًفا مبا�سًرا، مثل و�سف �سرف الدين 
الأن�ساري معركة عين جالوت.

مـوِع َعلى الآثـاِر اآثـاُر(، والطبــــاق 2- يـكـثـر من ا�ستخـدام الفنـون البديـعـيـة كالجنـا�س )َوِللدُّ
ْت ُقلوًبا            َويا هلِل َكْم اأَْبَكْت ُعيونا َفيا هلِل َكْم �َسرَّ

3-    يتميز بحرارة العاطفة وتدفق الم�ساعر، ول �سيما عند الحديث عن �سقوط المدن وت�سوير 
الماآ�سي، والفرح بالنت�سارات.

)1( دحو�سه: بطالن الكفر.  
)2( عبد العزيز بن محمد بن عبد المح�سن الأن�ساري الأو�سي، المعروف بابن قا�سي حماة، �ساعر وفقيه، ولد في دم�سق، 

       و�سكن حماة، )ت 662هـ(.
)3( تزبن الحرب النا�س يعني ت�سدمهم فهي زبون. الجري�س: ما طحن من الَحب طحًنا خ�سًنا.
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األسئلة

1 - اذكر ثالثة من ال�سعراء الذين انعك�ست اأ�سداء الغزو ال�سليبي في اأ�سعارهم.
2 -  كـان لمـعركة حـطين وتحريـر بـيـت المقد�س �سـدى كبـيـر في ال�سـعر العربي اآنذاك،

        و�سح ذلك م�ست�سهًدا بن�سو�ص �سعرية منا�سبة.
3-  ا�ستنتج الم�سمون الذي يمثله كل مما ياأتي:       

        اأ   - قال العماد الأ�سفهاني:
ٌر َوَخْيـــــــــُر الٌح َوَن�سْ ــــــالِح �سَ ِر ال�سَّ                    َوِللّنا�ِس ِبالَمِلِك الّنا�سِ
ا اإِلى الُقْد�ِص َي�ْسفي الَغليَل       ِبَفْتِح الُفتوِح َوماذا َع�سيُر                    ُنهو�سً

        ب- قال ابن منير الطرابل�سي:
ُمُه َواْهَتزَّ ِعْطفاُه                      َفْتٌح اأَعاَد َعلى الإِ�ْسـالِم َبْهَجـَتـُه        َفاْفَترَّ َمْب�سِ

4-  كان لمعركة  عين جالوت  �سدى كبير في ال�سعر العربي زمن الغزو المغولي، و�سح 
ذلك م�ست�سهًدا بن�سو�ص �سعرية منا�سبة.

5- اقراأ الأبيات الآتية لبهاء الدين البهائي، ثّم اأجْب عن الأ�سئلة التي تليها:
ْت ِبِهنَّ َطواِرُق الَحَدثاِن                َلْهفي َعلى ِتْلَك الُبروِج َوُح�ْسِنها       َحفَّ
ِل الِغ��ْزلِن ِبالثاّي����راِن                َلْهفي َعلى وادي ِدَم�ْسَق َوُلْطِف��ِه       َوَتَب��دُّ
               َو�َسكا الَحريَق ُفوؤاُدها َلـّمـا َراأَْت        نوَر الَمناِزِل اأُْبِدَلْت ِبُدخـاِن

- بّين الم�سمون الذي تناولته الأبيات ال�سابقة. اأ 
حرارة  والمملوكي  الأيوبي  الع�سرين:  في  الجهاد  ل�سعر  الفنية  الخ�سائ�س  من  ب  - 

العاطفة، و�سح ذلك من خالل الأبيات ال�سابقة.                               
6- بين دور الأدب في ت�سجيل الأحداث ومواكبتها في الع�سرين: الأيوبي والمملوكي.

7- وازن بين رثاء المدن في الع�سر الأندل�سي وفي الع�سرين: الأيوبي والمملوكي.
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   ثانيًا:  املدائح النبوية
1- مفهوم المديح النبوي

 فن �سعري ُيعنى بمدح النبي محمد  وتعداد �سفاته الُخُلقية والَخْلقية، واإظهار ال�سوق 
المادية  معجزاته  ذكر  مع  بحياته،  ترتبط  التي  المقد�سة  الأماكن  وزيارة  وزيارته،  لروؤيته 

والمعنوية، والإ�سادة بغزواته. 
وقد �سمي هذا الفن مديًحا ل رثاًء؛ لأن الر�سول  حيٌّ في نفو�س الم�سلمين بر�سالته و�سنته 

ومبادئه التي ُبعث من اأجلها.

2- ن�صاأته    
ن�ساأ المديح النبوي في �سدر الإ�سالم، وا�ستمر النظم فيه في الع�سرين: الأموي والعبا�سي. وقد 
تطّور هذا ال�سعر واأ�سبح ي�سكل ظاهرة ت�سترعي النتباه في الع�سرين: الأيوبي والمملوكي، 
ويعود ذلك اإلى ما تعاقب على الم�سلمين من ويالت وم�سائب واأحزان، وقد لقى كثيرون 
من �سدة وطاأتها القهر والألم، وجعلتهم يعي�سون في تعب ونكد، ول �سّيما بعد الهجمات 
المتوالية: ال�سليبية الجائرة من الغرب، والتترية الغادرة من ال�سرق، فما كان منهم اإل التوجه 
اإلى اهلل - تعالى- والت�سرع اإليه كي ينجيهم من الكرب الذي وقع عليهم وال�سيم الذي لحق 
بهم، وتو�سلوا اإلى ر�سوله الكريم محمد  اأن يكون �سفيًعا لهم عند اهلل لكي ينجيهم من 

النوائب التي كادت تق�سي على وجودهم. 
كثر النظم في المديح النبوي، واأقبل النا�ص عليه ب�سغف ولهفة، يجدون فيه فرحتهم و�سعادتهم 

وراحتهم النف�سية، ويتدار�سونه وين�سدونه في مجال�سهم ومحافلهم واأماكن عبادتهم. 

3- من اأ�صهر �صعرائه
الأنوار  النبوي، مثل: »معارج  المديح  ال�سعراء دواوين خا�سة ق�سروها على  نظم عدد من 
الحبيب«  بذكرى  اللبيب  و»ب�سرى  656هـ(،  )ت  ري  ْر�سَ لل�سَّ المختار«   النبي  �سيرة  في 
نباتة  لبن  النبوية«  المدائح  في  الهدية  و»منتخب  )ت734هـ(،  اليعمري  النا�س  �سّيد  لبن 
الدني�سري  العطار  المختار« لبن  النبي  في مدح  الأ�سعار  الم�سري )ت768هـ(، و»فرائد 

)ت794هـ(، و»�سفاء الكليم بمدح النبي الكريم« لبن عرب�ساه الدم�سقي )ت901هـ(.
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اأ�سهرها  البو�سيري)1(، وله جملة ق�سائد  الفترة  تلك  الظاهرة في  يمثل هذه  اأ�سهر من  ومن 
البرية( وتقع في مئة واثنين و�ستين  ّرية في مدح خير  الدُّ )الكواكب  با�سم  المعروفة  )البردة()2( 

بيًتا، ومطلعها:
ِر جيراٍن ِبـذي �َسَلِم       َمَزْجَت َدْمًعا َجرى ِمْن ُمْقَلٍة ِبَدِم)3(        اأَِمْن َتَذكُّ

 ثم يعر�ص البو�سيري بغيته بمدح الر�سول  فيتغنى ب�سفاته و�سيادته وقيادته للعرب والعجم، 
وحاجة النا�س اإلى �سفاعته، فيقول:

ٌد �َسيُِّد الَكْوَنْيِن َوالثََّقَلْيـــــــ          ـِن َوالَفريَقْيِن ِمْن ُعْرٍب َوِمْن َعَجِم        ُمَحمَّ
       ُهَو الَحبيُب الَّذي ُتْرجى �َسفاَعُتُه         ِلُكلِّ َهــْوٍل ِمَن الأَْهــواِل ُمْقَتَحـــِم
       َيُجرُّ َبْحَر َخمي�ٍس َفْوَق �ساِبـــَحٍة          َيْرمي ِبـَمـْوٍج ِمَن الأَْبطاِل ُمْلَتِطـــِم

       وَمـْن َتُكـــْن ِبَر�سوِل اهلِل ُنــ�سَرُتُه         اإِْن َتْلَقـُه الأُ�ْسُد في اآجاِمها َتِجـــــِم)4(
اإليه وطلب ال�سفاعة منه  الرفيعة، والتو�سل   وقد بّين ال�ساب الظريف)5( منزلة الر�سول  

للنجاة من عذاب النار، فالآمال معقودة عليه، فقال:
َتـِب ّل اأَ�ْسـَرَف الــرُّ ْحمُن َمْنِزَلًة         يـا اأَ�ْسـَرَف الـَخـْلـِق اإِ        ما كاَن َيْر�سى َلَك الرَّ
       لي ِمْن ُذنوِبَي َذْنٌب واِفٌر َفَع�س���ى        �َسفـاَعـٌة ِمـْنـَك ُتـْنـجـيـنـي ِمـَن اللََّهــــِب
       َجَعْلُت ُحبََّك لي ُذْخًرا َوُمْعَتَم�ًدا         َف�ك�اَن ل�ي ن�اِظ�ًرا ِم�ْن ن�اِظ��ِر ال�نُّ���َوِب
ْهُت اآمالي َفال ُحِجَبـْت         َعْن باِب جوِدَك اإِنَّ الَمْوَت في الُحُجِب        اإَِلْيَك َوجَّ

 وو�سف ال�سعراء معجزاته، ل �سّيما حادثة الإ�سراء والمعراج و�سًفا مف�ساًل دقيًقا، يقول اأبو 
ري )6( في ق�سيدة تجاوز عدد اأبياتها ثمانمئة وخم�سين بيًتا: ْر�سَ زكريا يحيى بن يو�سف ال�سَّ

ْلط����اِن         �ُسْبحاَن ذي الَجَبروِت َوالُبره�اِن         َوالِعزِّ َوالَمَلكوِت َوال�سُّ
)1( محمد بن �سعيد بن حماد ال�سنهاجي البو�سيري، ولد في بو�سير بم�سر، ا�ستهر بمدائحه النبوية، )ت696هـ( .

)2( البردة: ذكر مترجمو البو�سيري اأنه اأن�ساأ ق�سيدة البردة  لما اأ�سيب بالفالج، واأنه راأى في منامه النبي   فاأن�سده اإياها، 
وتو�سل بها وا�ستغاث، فاألقى عليه النبي  بردته كما األقاها على كعب بن زهير يقظة، ف�سفي البو�سيري من مر�سه.   

)3( ذي �سلم: مو�سع بين مكة والمدينة.
)4( تجم: ت�سكت.

)5( هو محمد بن �سليمان التلم�ساني، ولد في القاهرة، لقب لرقته وطرافة �سعره بال�ساب الظريف؛ فغلب عليه هذا اللقب 
       وعرف به، )ت 688هـ(.

ر�سري، �ساحب "كتاب معارج الأنوار في �سيرة النبي المختار"، )ت656هـ( . )6( ال�سيخ اأبو زكريا يحيى بن يو�سف ال�سّ
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لى        اأَْق�سى الَم�ساِجِد َلْي�َس ِبالَو�ْسناِن             اأَ�ْسرى ِمَن الَبْيـِت الـَحـراِم ِبـِه اإِ
َيـراِن ْرَعِة الطَّ             َفَعال الُبراَق َوكاَن اأَ�َسَرَف َمْرَكٍب        َيْطــوي الِقفاَر ِب�سُ

اإلى ذكره والثناء عليه في الكتب       وذكروا  غزواته وف�سيلة جده عبد المطلب، واأ�ساروا 
ا ق�سيدة َكعب بن زهير( : ال�سماوية، يقول ابن ال�ساعاتي )معار�سً

َثْت َع�ْن�ُه َت��ْوراٌة َواإِْن�ج�ي������ُل َتُه الأَْخ�باُر اإِْذ َن�َطَقْت         َف�َح��دَّ             َبَثَّْت ُنُبوَّ
ٍف َوْهَو َماأْكوُل ْرعى َكَع�سْ ـِلٍب         َوالَقْوُم �سَ             َف�سيَلٌة ُعِرَفْت ِمْن َعْبِد ُمطَّ

ـْيـُر الأَبـابيــــُل)1( ْت اأَعاديِه في َبْدٍر َوَيْوَمـِئـٍذ         ِجـيـاُدُه الــُقـبُّ َوالـطَّ             َردَّ
 

الخ�صائ�ص الفنية ل�صعر المديح النبوي
       بمدار�سة النماذج ال�سعرية ال�سابقة، نجد اأن �سعر المديح النبوي:

ومعجزاته  �سمائله  عن  الحديث  عند  الر�سول   تجاه  الم�ساعر  وتدفق  العاطفة  فيه  تبرز   -1
وطلب �سفاعته.

2- يتميز بوحدة المو�سوع وطول الق�سيدة.
والمعراج، وذكر  الإ�سراء  الحديث عن حادثة  ذلك  الكريم، ومن  بالقراآن  م�سامينه  تاأثرت   -3
النبي  في الكتب ال�سماوية، والطير الأبابيل، وبالحديث النبوي ال�سريف عند ذكر البراق 

في حادثة الإ�سراء.
4- ي�سيع فيه فن المعار�سات، مثال ذلك ق�سيدة ابن ال�ساعاتي التي عار�ص فيها كعب بن زهير 

في ق�سيدته التي مطلعها:
            باَنْت �ُسعاُد َفَقْلبي الَيْوَم َمْتبوُل      ُمَتيٌَّم اإِْثَرها َلْم ُيْفَد َمْكبوُل

وامر، مفردها: الأقبُّ . ّب: ال�سّ )1( الجياد  القُّ
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األسئلة

1- علل ت�سمية �سعر المدائح النبوية مدًحا ولي�س رثاًء. 
2-  اذكر ثالثة من الدواوين التي األفت في المديح النبوي، وموؤلفيها.
3- ِلَم ازدهر �سعر المدائح النبوية في الع�سرين: الأيوبي والمملوكي؟

4- اذكر مو�سوعين من مو�سوعات �سعر المدائح، ومثاّل عليهما ببع�ص ال�سواهد ال�سعرية.
5- مثِّل على خ�سي�سة �سيوع المعار�سات ال�سعرية في �سعر المديح النبوي.

6- في راأيك، لم اأكثر �سعـراء المدائـح النبوية من معار�سة ق�سيدة كعب بن زهير في مدح
      الر�سول  ؟

7- ا�ستنتج الخ�سي�سة الفنية ل�سعر المدائح النبوية في كلٍّ مما ياأتي:
ـهـاَدِة َتـْجـريـٌح َوَتـْعـــديُل - ُهَو الَب�سيُر النَّذيُر الَعْدُل �ساِهــُدهُ      َوِلل�سَّ اأ   
لى        اأَْق�سى الَم�ساِجِد َلْي�َس ِبالْو�ْسناِن ب - اأَ�ْسرى ِمَن الَبْيِت الَحـراِم ِبـِه اإِ

8- في راأيك:
- ِلَم تعّد ق�سيدة البردة للبو�سيري من اأ�سهر ق�سائد المدائح النبوية؟ اأ  

ب - ِلَم تمتاز ق�سائد المدائح النبوية بطولها؟

الت�سابه  اأوجه  بع�س  مبيًنا  �سوقي،  لأحمد  البردة«  و»نهج  للبو�سيري  »البردة«  بين  وازن 
والختالف. 

النشاط
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اإلى جانب  �سهد الع�سران: الأيوبّي والمملوكّي ازدهاًرا في فنون النثر المختلفة، فانت�سرت 
الفنون النثرّية المعروفة كالّر�سائل والخطابة، فنوٌن نثرَيٌّة اأخرى؛ مثل اأدب الّرحالت، والتاأليف 

المو�سوعّي. وفي ما ياأتي تناوٌل لبع�س الفنون النثرية التي انت�سرت في هذين الع�سرين.

  اأوًل: اأدب الرحالت
الأدبية  الفنون  اأبرز  من  والمملوكّي  الأيوبي  الع�سرين:  في  انت�سر  الذي  الرحالت  اأدب  يعد 
بفنون  وامتزاجه  وحياتهم،  الّنا�س  بواقع  الفن  هذا  للت�ساق  القّراء؛  اإلى  واأقربها  واأمتعها  النثرية 

اأخرى كالق�س�س، والمذكرات، والتراث ال�سعبي، واليوميات. 
وقد تولّى كتابة هذا النوع من الأدب رّحالٌة متنوعون في ثقافاتهم وعلومهم، ممن ا�ستهوتهم 
ى اإلى اختالف اهتماماتهم في ما ينقلون من م�ساهداتهم في  المغامرة وال�سفر والترحال؛ ما اأداّ
ولغاتهم،  وثقافاتهم،  وتقاليدهم،  عنهم،  ث  تحداّ من  عادات  نقل  فبع�سهم  التي جابوها؛  البالد 
وطرق عي�سهم، ومعتقداتهم الفكرية والمذهبية، وبع�سهم اعتنى بنقل جغرافية البالد التي ارتحل 

اإليها، واآثارها، وُمناخها، وتوزيع �سّكانها وطبيعتهم، ومعالم ح�سارتها.
حالت ذو قيمة علمية كبيرة كونه وثائق تاريخية وجغرافية واجتماعية وثقافية  وبذلك فاأدب الراّ
يعتمد عليها لمعرفة اأحوال البالد المكانية وال�سكانية.ويعد ابن جبير وابن بطوطة من اأ�سهر الرّحالة 

في الع�سرين: الأيوبي والمملوكي. 

1- ابن جبير )ت 614هـ(
هو محمد بن اأحمد من بني �سمرة من كنانة الم�سرية العدنانية. در�ص علوم الدين و�سغف 
بها، وبرزت ميوله في علم الح�ساب والعلوم اللغوياّة والأدبية، واأظهر مواهب �سعرية ونثرية 

مّكنته من العمل كاتًبا. 
دّون ابن جبير خالل رحلته في القرن ال�ساد�س الهجري م�ساهداته ومالحظاته في يوميات 
�سميت با�سم »تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأ�سفار«، و�سف فيها البيت الحرام والم�سجد 

 ق�صايا من النرث يف الع�رصين: الأيوبي واململوكي
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والأ�سوار  الأ�سواق  و�سف  كما  والمدن،  البلدان  من  وغيرها  والعراق،  ودم�سق،  النبوي، 
والح�سون والم�سافي، والأحوال القت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية ل�ساكني البلدان التي مّر 

بها، ودرجة ال�ستقرار فيها، كما و�سفت رحالته.
ي�سف ابن جبير رحلته البحرية اإلى �سقلية، فيقول:

»واأ�سبحنا يوم الأحد المذكور والهول يزيد، والبحُر قد هاج هائجه، وماج مائجه )1(، فرمى 
طيب، وكان  َدمات يتقلَّب لها على ِعَظِمِه تقلُّب الغ�سن الراّ بموٍج كالجبال ي�سدم المركَب �سَ
ا فيرتفع له الموج ارتفاًعا يرمي في و�سطه ب�ساآبيب )2( كالوابل المن�سكب. فلّما  كال�ّسور علوًّ
ِت  الريح. فُحطَّ )3(، وا�ست�سرى ُع�سوُف  ت الآذاَن غماغمه  ا�ستدَّ تالطمه، و�سكَّ الليُل  َجنَّ 
رُع... ووقع الياأ�س من الّدنيا، وودعنا الحياة ب�سالم، وجاءنا الموج من كّل مكان، وظنّنا  ال�سُّ

اأّنـا قـد اأُحيط بنا،... فا�ست�سلمنا للقدر، وتجرعنا ُغ�س�س هذا الَكدر، وقلنا:
         �َسَيكوُن الَّذي ُق�سْي       �َسِخَط الَعْبُد اأَْو َر�سْي«

2- ابن بّطوطة )ت 779 هـ( 
هو محمد بن عبد اهلل الطنجي، لقب بـاأمير الرحالة الم�سلمين. خرج من طنجة �سنة )725هـ( 
الثالثين  ا�ستغرقت رحلته ما يقارب  اأوروبا.  اآ�سيا واأفريقيا وبع�ص بلدان قارة  فطاف قارتي: 

عاًما.    
الّنّظار في غرائب الأم�سار وعجائب الأ�سفار« فو�سف  دّون اأخبار رحلته في كتابه »تحفة 
فيه البلدان التي زارها ومواقعها والم�سافات بينها ومظاهر العمران فيها، وحكامها وعادات 
اأهلها واألب�ستهم واألوانها واأ�سكالها وحيويتها ودللتها، كما و�سف الأطعمة واأنواعها وطريقة 

�سناعتها. 
وطة عن جزيرة �سيالن )4( اأنه: وفي ما ذكر ابن بطاّ

)1( ماج مائجه: ا�سطرب ماوؤه وارتفع.
)2( �ساآبيب: مفرها �سوؤبوب وهي الّدفعة من المطر.

)3( الغماغم: الأ�سوات غير المبيَّنة .
)4( جزيرة �سيالن هو ال�سم القديم لجمهورية �سيريالنكا حاليًّا  .
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منها،  القطعة)1(  الإن�سان  في�ستري  متمَلََّكة،  وهي  موا�سعها،  جميع  في  الياقوت  »يوجد 
اأجوافها،  في  الياقوت  يتكّون  التي  وهي  م�سعبة،  بي�ساء  اأحجاًرا  فيجد  الياقوت،  عن  ويحفر 
فيعطيها الحكاكين، فيحّكونها حّتى تنفلق عن اأحجار الياقوت، فمنه الأحمر ومنه الأ�سفر ومنه 
ن، ويجعلنه في اأيديهّن  الأزرق.... وجميع الّن�ساء بجزيرة �سيالن لهَنَّ القالئد من الياقوت الملوَّ
ا من الأ�سِوَرِة والخالخيل... ولقد راأيت على جبهة الفيل الأبي�س �سبعة اأحجار  واأرجلهّن عو�سً

منه، كلُّ حجر اأعظم من بي�سة الّدجاج«. 
وو�سف ابن بطوطة نهر الّنيل فقال:

اأنهار الأر�س عذوبة مذاق واّت�ساع قطر وعظم منفعة. والمدن والقرى  »ونيل م�سر يف�سل 
ب�سفتيه منتظمة، لي�س في المعمور مثلها. ول يعلم نهر يزرع عليه ما يزرع على الّنيل. ولي�س 
} )2( ف�سّماه  في الأر�س نهر ي�سّمى بحًرا غيره. قال اهلل تعالى:{ 

ا وهو البحر«.  يمًّ
    

الخ�صائ�ص الفنيّة لأدب الّرحالت
      من اأهّم الخ�سائ�س الفنّية لأدب الّرحالت اأّنه:

1- يقتب�س من الآيات القراآنّية اأو الأحاديث النبوّية ال�سريفة اأو الأ�سعار، مثل ما رود في ن�س ابن 
جبير:» وجاءنا الموج من كّل مكان، وظننا اأّنا قد اأُحيط بنا«. 

2- يعتني بالو�سف وبذكر التفا�سيل، ومثال ذلك و�سف ابن بطوطة الياقوت في جزيرة �سيالن، 
وفي و�سف ابن جبير رحلته اإلى �سقلية عن طريق البحر.

ا َجنَّ الليُل  . ومثال ذلك: »فلماّ 3- يميل اإلى العبارات الق�سيرة المتناغمة ذات الإيقاع المو�سيقياّ
ت الآذاَن غماغمه، وا�ست�سرى ُع�سوُف الريح«.  ا�ستداّ تالطمه، و�سكَّ

)1( المق�سود القطعة من الأر�س .
)2( �سورة الق�س�س، الآية )7(.



54

   

األسئلة

1- ان�سب الكتابين الآتيين اإلى موؤلفيهما:
      اأ   - تحفة الّنظار في غرائب الأم�سار وعجائب الأ�سفار.

      ب- تذكرة بالأخبار عن اّتفاقات الأ�سفار.
2- علل ما ياأتي:

      اأ   - يعد اأدب الرحالت واحًدا من اأمتع الفنون النثرية.
      ب- اختالف اهتمامات الرحالة في رحالتهم.

      جـ- لأدب الرحالت قيمة علمية كبيرة.
3- ِلَم لّقب ابن بطوطة اأمير الرحالة الم�سلمين، في راأيك؟

4- اقراأ الن�سين الآتيين ثّم اأجب عما يليهما:
       مما جاء في و�سف ابن جبير لدم�سق:

التي  الإ�سالم  بالد  خاتمة  وهي  الُم�سِرِق،  ُح�سنِه  ومطلُع  الَم�سِرِق،  جّنة  »دم�سق 
ا�ستقريناها، وعرو�س المدن التي اجتليناها )1(، قد تحّلت باأزاهير الرياحين، وتجّلت 
الب�ساتين... منها ربوٌة ذاُت قراٍر وَمعيٍن وماٍء �سل�سبيل، تن�ساب  في حلل �سند�سية من 
ماَء،  ها كثرُة الماِء حّتى ا�ستاقت الظِّ مذانُبُه ان�سياب الأراقم بكّل �سبيل،... قد �َسَمْت اأر�سَ

الِب )2(: {  })3(«.  ُم ال�سِّ فتكاد تناديك بها ل�سِ
       وي�سف البغدادي )4( المجاعة التي حّلت بم�سر �سنة )597هـ(، فيقول:

النِّيل،  زيادة  من  الّنا�ُس  يئ�س  وقد  الحياة،  اأ�سباَب  مفتر�سًة  �سبٍع  �سنُة  »ودخلت    
اأهل  وان�سوى   ...،)5( الِبال  اأهلها  واأ�سعر  البالُد،  واأقحطت  الأ�سعار،  وارتفعت 
ام والمغرب والحجاز  يف اإلى اأمهات البالد، وانجلى كثير منهم اإلى ال�ساّ واد والراّ ال�سَّ

)1( اجتليناها: راأيناها .
الب: ال�سخور ال�سلبة . )2( ل�سم ال�سّ

)3( �سورة �س، الآية )42(.
)4( عبد اللطيف بن يو�سف البغدادي، الملقب بموفق الدين، اأحد الرحالة الم�سلمين، له كتاب " الإفادة والعتبار في الأمور

       الم�ساَهدة والحوادث المعاينة في م�سر "، )ت 629هـ(.
)5( اأ�سعر اأهلها الِبال: اأ�سابتهم الم�سيبة ولزمتهم.
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القاهرة وم�سر منهم خلٌق  اإلى  ق، ودخل  قوا كلَّ ُممزَّ قوا في البالد،...وُمزِّ واليمن، وتفرَّ
عظيٌم،... ووقع المر�س والَمَوتاُن، وا�ستّد بالفقراء الجوُع حَتّى اأكلوا الميتات والِجَيَف«. 

اأ   - وازن بين الن�سين من حيث: التاأثر بالقراآن الكريم، واللغة، والجنا�ص وال�سجع.
ب- من خالل النماذج التي در�ست، لمن تف�سل القراءة: لبن بطوطة اأم لبن جبير اأم

        للبغدادي؟ بياّن �سبب ذلك.

ُعد اإلى ال�سبكة العالمية للمعلومات )الإنترنت( واكتب تقريًرا عن عبد اللطيف البغدادي 
وكتابه »الإفادة والعتبار في الأمور الم�ساهدة والحوادث المعاينة في م�سر«، ثّم اعر�س 

ذلك اأمام زمالئك. 

  ثانيًا: فن الر�صائل يف الع�رصين: الأيوبي واململوكي

عوامل:  ب�سبب  ملحوًظا،  ازدهاًرا  والمملوكي  الأيوبي  الع�سرين:  في  الر�سائل  فن  ازدهر 
�سيا�سية، واجتماعية، وعلمية.  

من العوامل ال�صيا�صية
- كثرة دواوين الّدولة التي اقت�ست الحاجة اإلى كّتاب الر�سائل لت�سيير اأمورها. 

اإلى  وحرب  �سلم  من  والجند  والأمراء  ال�سالطين  عا�سها  التي  الر�سمية  ال�سيا�سية  الحياة  حاجة   -
ا�ستخدام الر�سائل لإ�سدار اأوامر التعيين اأو العزل اأو توطيد العالقات مع البلدان الأخرى وتح�سين 

ال�سيا�سة الخارجية...اإلخ. 
من العوامل الجتماعية

- علّو منزلة ُكّتاب الر�سائل عند ال�سالطين والملوك، حيث قاربت منزلتهم منزلة الوزراء وكبار 
الق�ساة.

- اتخاذ الر�سائل و�سيلة توا�سل اجتماعي، فكانت ت�ستخدم في التهنئة والمدح والتعزية والموا�ساة 
وال�سكر، وغير ذلك.

الشاط
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من العوامل العلمية
كثرة  مع  له،  �سنعة  الكتابة  يتخذ  اأن  يريد  من  على  �سروط  من  و�سع  وما   )1( الإن�ساء  ديوان   -

المكاتبات التي كانت تخرج منه اأو تعود اإليه من مبايعات وعهود، وغير ذلك.
 - رغبة الُكّتاب في اإظهار ثقافتهم وبراعتهم في الكتابة في فنون النثر المختلفة ومنها الّر�سائل.

الأ�سفهاني)2(  والعماد  الفا�سل،  القا�سي  الع�سرين:  هذين  في  الر�سائل  كّتاب  اأ�سهر  ومن    
�ساحب كتاب »خريدة الق�سر وجريدة الع�سر في ذكر �سعراء الع�سر«، ومحيي الدين بن عبد 

الظاهر، وعالء الدين بن غانم. ونتناول في ما ياأتي اثنين ممن يمثلون الع�سرين.

1- القا�صي الفا�صل )ت 596 هـ( 
الدين«  منها: »محيي  األقاب عدة  اأطلقت عليه  البي�ساني.  بن علي  الرحيم  اأبو علي عبد  هو 
فّن  وتعّلم  الحما�سة،  وديوان  ال�سرعّية  العلوم  در�س  الفا�سل«.  و»القا�سي  الدين«  و»مجير 

الكتابة، وعمل في ديوان الإن�ساء زمن �سالح الّدين الأيوبّي. 
ُكّتاب هذا  اأعمدة  اأهم  اأحد  بو�سفه  الكتابة  في  في ع�سره على طريقته  الر�سائل  كّتاب  �سار 
الفّن؛ فكانت ر�سائله وطريقته في الكتابة نهج الهداية لُكّتاب الع�سرين: الأيوبي والمملوكي، 

ومحفزة لهم على الإبداع.
ين  وفي ما ياأتي نموذج لر�سائله الديوانية التي كتبها في فتح بيت المقد�ص على ل�سان �سالح الداّ

الأيوبي موجهة اإلى الخليفة العبا�سّي الّنا�سر لدين اهلل:
»...، ولّما لم يبَق اإل القد�ُس، وقد اجتمع اإليها كلُّ �سريٍد منهم وطريد، واعت�سم بمنعتها كلُّ 
بلًدا كبالد،  راأى   )3( الخادم  نازلها  فلّما  مانعُتهم،...  اهلِل  اأّنها من  قريٍب منهم وبعيد؛ ظّنوا 
ِتِه،... فزاول )4( البلد من  تاألَّبت على الموت فنزلت بَعْر�سَ التناد، وعزائَم قد  وجمًعا كيوم 
ر فيه  نات الجهاز الإداري في الدولة، يعنى بتنظيم العالقات الخارجية للدولة، كانت تحَرّ )1( ديوان الإن�ساء: اأحد اأهم مكوِّ

       الكتب التي ير�سلها ال�سلطان اإلى الملوك والأمراء.
)2( اأبو عبداهلل بن اأبي الفرج الأ�سفهاني، عمل في ديوان الإن�ساء ل�سالح الدين الأيوبي، كان ذكيًّا وقاّاد الخاطر، بليغ الكتابة،    

       كثير القول، )ت597هـ( .
)3( المق�سود �سالح الدين الأيوبي.

)4( زاول: با�سر وق�سد.
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واِر، واأْبِرَجٌة  جانٍب فاإذا اأوديٌة عميقٌة، وُلَجٌج )1( َوِعَرٌة غريقٌة، و�سوٌر قد انعطف َعْطَف ال�سِّ
ٌج)2(،  اِر، فَعدَل اإلى جهٍة اأخرى كان للمطامِع عليها ُمَعرَّ َطِة من ِعقِد الَدّ قد نزلت مكاَن الوا�سِ
بحيث  خيمُته  ِرَبت  و�سُ منها،  وَقُرَب  بها،  واأحاط  عليها،  فنزل   ،)3( متولٌَّج  فيها  وللخيِل 
يناُله ال�ّسالُح باأطراِفه، ويزاحُمه ال�ّسوُر باأكنافه )4(، وقابلها، ثّم قاتلها، ونزلها وبرز اإليها ثّم 
ًة ارتقب بعدها الفتَح، و�سدَع اأهَلها فاإذا هم ل  ها �سماّ بارزها، وحاجزها ثّم ناجزها )5(، ف�سمَّ
فِح، فرا�سلوه ببذِل قطيعٍة اإلى مّدٍة، وق�سدوا َنِظَرًة من  ي�سبرون على عبوديِة الِجدِّ عن ِعْتِق ال�سَّ
َم الَمْنجنيقاِت  وِل، وقدَّ ّدٍة، وانتظاًرا لَنْجَدٍة، فعرفهم في لحِن القوِل، واأجابهم بل�ساِن الطَّ �سِ
التي ت�سِرُب فال تفارقها  ّيها  ِق�سِ يُّها وِحباُلها، واأوتَر لهم  التي تتولّى عقوبات الح�سوِن ِع�سِ
ور فاإذا �سهُمها في ثنايا �سرفاتها �سواٌك،  �سهاُمها، ول يفارُق �سهاَمها ن�ساُلها، ف�ساَفَحِت ال�سُّ
جَّ  ماك، ف�سَ اإلى ال�سِّ ه  اإلى الأر�ِس، ويعلو ُعُلوَّ ُيْخِلُد اإخالَده  الَمْنَجنيِق  َن�ْسًرا من  النَّ�سُر  م  وقدَّ
وَر من  اأَْبُرِجها )6(، واأ�سمَع �سوَت عجيجها، ورفع �ستاَر َعجاِجها )7(، فاأخلى ال�سُّ َمراِدَع 
ّيارِة، والحرَب من النَّّظارة، فاأمكن النَّّقاُب اأن ي�سفَر للحرِب النِّقاَب، واأن ُيعيَد الحجَر  ال�سَّ

اإلى �سيرته من التُّراِب«.         

2- محيي الدين بن عبد الظاهر )ت 692 هـ(
َير والأدب،  هو القا�سي محيي الدين اأبو الف�سل، ولد في بيت علم ودين. در�س التاريخ وال�سِّ
وبرع في الكتابة النثرية، وكثرت موؤلفاته، منها: »الرو�س الزاهر في �سيرة الملك الظاهر«، 

و» ت�سريف الأيام والع�سور في �سيرة الملك المن�سور«.
تولى ديوان الإن�ساء في عهد الّظاهر بيبر�س وقالوون وابنه الأ�سرف خليل. ومن ر�سائله ر�سالته 

)1( لجج: مفردها ُلّجة، معظم البحر وتردد  اأمواجه.
د. ج: مق�سِ )2( معرَّ

)3( متولَّج: مدخل.    
)4( الكنف: الجانب.   

)5( حاجزها: طالبها بالمتناع عن المخا�سمة، ناجزها: قاتلها.
)6( مرادع اأبرجها: الأبراج التي ف�سلت في توفير الحماية للمحتمين بها.

)7( العجيج: ال�سوت المرتفع وال�سياح، العجاج: الغبار.
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العدو  جي�س  قّوة  فيها  ي�سف  )666هـ(  �سنة   )1( لل�سقيف  قطز  المظفر  فتح  في  كتبها  التي 
بالب�سالة لتاأكيد قيمة الّن�سر الذي اأحرزه الم�سلمون، يقول: 

»و�ساروا مع عدم ذكر اهلل باأفواههم وقلوبهم، يقاتلون قياًما وقعوًدا وعلى ُجنوِبهم، فكْم 
َل ورامى، وكم فيهم من �سهٍم ما  من �سجاٍع األ�سَق ظهَره اإلى ظهِر �ساِحِبِه وحامى، ونا�سَ
�سلَّم قو�سه حَتاّى لم يبَق في ِكنانته �سهٌم، وذي �سنٍّ )2( طارَح به فما طرحه حتاّى تثلَّم، وذي 
قال )3( فما جلى محادثًة حَتّى تكلَّم، واأبانوا عن نفو�ٍس في الحرِب اأبيٍة«.   �سيف حادثه بال�سِّ

الخ�صائ�ص الفنية للر�صائل
ين ال�سابقين الخ�سائ�س الفنية الآتية للر�سائل:       ظهرت في الن�سّ

1- تتاأثر بالقراآن الكريم، كما ورد في ر�سالة القا�سي الفا�سل: »فعرفهم في لحِن القوِل«، وفي 
ر�سالة ابن عبد الظاهر:» يقاتلون قياًما وقعوًدا وعلى ُجنوِبهم«. 

2- توؤرخ الر�سالة لأحداث الع�سر، َفتعدُّ �سجالًّ تاريخيًّا، كما في ر�سالة القا�سي الفا�سل في فتح 
بيت المقد�س. 

3- تكثر في الر�سالتين المح�سنات البديعية، كالجنا�س ) فاأمكن النَّقاب اأن ي�سفر للحرب الّنقاب(، 
والطباق )واعت�سم بمنعتها كلُّ قريٍب منهم وبعيد، يقاتلون قياًما وقعوًدا(.

ماك، مرادع، متولَّج، وغيرها(،  4- تمتاز ر�سالة القا�سي الفا�سل بغرابة بع�ص الألفاظ مثل )ال�سِّ
اهر فقد مال اإلى ا�ستخدام الألفاظ ال�سهلة في ر�سالته )فكْم من �سجاٍع األ�سَق  واأما ابن عبد الظاّ

َل ورامى(. ظهَره اإلى ظهِر �ساِحِبِه وحامى، ونا�سَ

)1( ال�سقيف: ح�سن مرتفع في لبنان ُي�سعد اإليه من قرية اأرنون.  
: المق�سود الرمح.    )2( ذي �سناّ

عه.    قال: ال�سقل، من �سقل ال�سيء اإذا جاله واأظهره ولماّ )3( ال�ساّ
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)1( علي بن محمد بن غانم الملقب بعالء الدين، )ت 737هـ(.
)2( محاجر: مفردها َمحَجر، وهو المكان في الجبل يقطع منه الحجارة.

)3( �سورة الفرقان، الآية )53( .
 )4( �سورة فاطر، الآية )43(.

   

األسئلة

الأيوبي  الع�سرين:  في  الّر�سائل  فن  ازدهار  في  اأ�سهمت  التي  العلمية  العوامل  ح  و�سّ  -1
والمملوكي.

2- لم ُعدَّ القا�سي الفا�سل اأهم اأعمدة كّتاب الر�سائل في الع�سرين: الأيوبي والمملوكي؟
3- وازن بين الر�سالتين الآتيتين من حيث الخ�سائ�س الفنيـة للر�سـالة في الـعـ�سرين: الأيوبــــي

       والمملوكي:
و�سف عالء الّدين بن غانم )1( في ر�سالة له اإحدى القالع:

»ذاُت اأوديٍة ومحاجر )2( ل تراها العيون لبعد مرماها اإل �َسْزًرا، ول ينظُر �ساكنها العدد 
الكثير اإل َنْزًرا، ول يظنُّ ناِظُرها اإل اأّنها طالعٌة بين النُّجوم بما لها من الأبراج، ولها من 

ها كالبحر، اإل اأّن {  } )3(«. الفرات خندٌق يحفُّ
وردَّ النا�سر قالوون على محمود  غازان الذي طلب منه ال�سلح بر�سالة منها:

»من �سلَّ �سيف البغي قتل به، {                        } )4(، فير�َسلُ اإلينا من خوا�ّس 
دولتك رجل يكون عندكم ممن اإذا قطع باأمر وقفتم عنده«. 
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  ثالثًا: اخلطابة يف الع�رصين: الأيوبي واململوكي 

ُيعدُّ فنُّ الخطابة في الع�سرين: الأيوبي والمملوكي من اأهّم الفنون الأدبية؛ فقد اأ�سهم في الّدفاع 
عن القيم الفا�سلة، واإقناع الجماهير باآراء واأفكار �سيا�سية. اأ�سهمت بع�س العوامل في تن�سيط هذا 

الفنِّ وازدهاره، ووفرت للخطباء مخزوًنا كبيًرا من المعاني والأفكار. ومن هذه العوامل: 
ُبط )1(. 1- ن�ساط حركة بناء الم�ساجد والزوايا والرُّ

2- تقريب ال�سالطين للخطباء ورفع منزلتهم.
ال�سيا�سية  والظروف  المغولي،  والغزو  ال�سليبي  كالغزو  ومحفزاتها،  الخطابة  دواعي  توافر   -3
والع�سكرية التي عملت على ازدهار الخطابة ول �سيما الخطابة ال�سيا�سية والدينية. ويعد ابن 

الزكي اأ�سهر خطباء الع�سرين.  

محيي الّدين ابن الّزكي )ت 598 هـ( 
فقيه  الّدين،  زكي  بابن  المعروف  الدين،  بمحيي  الملقب  القر�سي،  محمد  المعالي  اأبو  هو 

خطيب اأديب، ح�سن الإن�ساء، كانت له منزلة رفيعة عند ال�سلطان �سالح الدين الأيوبي.
بعد  الأولى  الجمعة  في  الأق�سى  بالم�سجد  خطب  من  اأّول  فكان  المقد�س  بيت  فتح  �سهد 

ينياّة. وفي ما ياأتي بع�ص منها: تحريره، وتعداّ هذه الخطبة اأنموذًجا للُخطب الداّ
رُه اهللُ على  رجُة العليا؛ لم��ا ي�سَّ »اأيه��ا الناّا�ص اأب�س��روا بر�سوان اهلل الذي هو الغاي��ة الق�سوى، والدَّ
الة، ورّدها اإلى مقّرها من الإ�سالم، بعد ابتذالها في  الة من الأّمة ال�سّ اأيديكــم من ا�سترداد هــذه ال�سّ
اأيدي الم�سركين قريًبا من مئة عاٍم، وتطهير هذا البيت الذي اأذن اهلل اأن ُيرفَع ويذكَر فيه ا�سمه،... 
، وقبلتكم التي كنتم ت�سّلون اإليها في ابتداء  فهــو موطن اأبيكــم اإبراهيم، ومعراج نبيكم محّمد 
�سل، وَمهِبط الوحي، ومنِزلٌ به ينزُل الأمر  د الأولياء، وَمْدِفُن الرُّ الإ�سالم، وهو مقرُّ الأنبياء، وَمق�سِ
والناّه��ي، وه��و في اأر�ص المح�سر و�سعيد المن�سر، وهو في الأر���ص المقد�سة التي ذكرها اهلل في 
بين، وهو البلد  كتابه المبين، وهو الم�سجد الأق�سى الذي �سّلى فيه ر�سول اهلل  بالمالئكة المقرَّ
مه بر�سالته    الذي بعث اهلل اإليه عبده ور�سوله وكلمته التي األقاها اإلى مريم، وروحه عي�سى الذي كرَّ

)1( مالجئ الفقراء من ال�سوفية.
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)1( �سورة الن�ساء، الآية )172(.
)2( �سورة ف�سلت، الآية )11(.

   

األسئلة

ته، ولم يزحزحه عن ُرتَبِة عبوديته، فقال تعالى: { فه بنبوَّ و�سرَّ
     .»)1({                     

الخ�سائ�ص الفنية لأ�سلوب ابن الزكي
       من خالل درا�سة الخطبة ال�ّسابقة يظهر اأّن الخطبة الدينية:

1- تبرز العاطفة الدينية فيها خا�سة عند التمثل بالقراآن الكريم.
2- تتاأنق في اختيار الألفاظ الوا�سحة ذات المعاني ال�سهلة.

3- توظف ال�سور البيانية والمح�سنات البديعية كال�سجع والجنا�س ما ي�سفي على الخطبة جر�ًسا 
وَمهِبط  الأولياء،  د  وَمق�سِ الأنبياء،  مقرُّ  العبارات: »وهو  في  ما ورد  ال�سجع  ومثال  مو�سيقيًّا، 
الة(. الة من الأّمة ال�سّ الوحي، ومنِزٌل به ينزُل الأمر والّنهي«. اأما الجنا�س فمثل )ا�سترداِد هذه ال�سّ

 

1- بين اأهمية الخطابة في الع�سرين: الأيوبي والمملوكي.
2- عّلل: ازدهار الخطب ال�سيا�سية والدينية في الع�سرين: الأيوبي والمملوكي.

التتار  َمَلَك  األقاها بعدما  الن�س الآتي من خطبة لبن منير الإ�سكندراني )ت 683هـ(،  اقراأ   -3
ال�سام �سنة )658هـ(،  ثم ا�ستخرج منها ما ينا�سب من الخ�سائ�س الفنية للخطبة:

))الحمد هلل الذي يرحم العيون اإذا دمعت، والقلوب اإذا خ�سعت،... الموجود اإذا الأ�سباب 
انقطعت، المق�سود اإذا الأبواب امتنعت،... ف�سبحان من و�سعت رحمته كل �سيء، وحقٌّ 
عت، و�َسعت اإلى طاعته ال�سماوات والأر�س حين قال: {  })2(  لها اإذا و�سِ
تخافوا  الوفّي، ول  في �سمان وعده  تاأمنوا  اهلل  النا�س، خافوا  اأّيها  فاأطاعت و�سمعت...، 

رٌك خِفّي((. الخلق واإن كثروا؛ فاإنَّ الخوف منهم �سِ
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     رابًعا: التاأليف املو�سوعي يف الع�رصين: الأيوبي واململوكي
المو�سوعة كتاب يجمع معلومات �سّتى من العلوم والمعارف في مختلف ميادين المعرفة، اأو 
ميدان منها، مرتبة ترتيًبا هجائيًّا. وتجدر الإ�سارة اإلى اأّن بداية التاأليف المو�سوعي ظهر في الع�سر 
العبا�سّي في القرن الثالث الهجري فظهرت بع�س الم�سّنفات ذات الّتجاه المو�سوعي مثل كتاب 

»الحيوان« للجاحظ، و»الأغاني« لأبي الفرج الأ�سفهاني، وغيرهما.
ت�ص�فرت مجموعة من العوامل ك�ن له� ت�أثير في ن�ص�ط الت�أليف المو�صوعي في هذين الع�صرين، 

منها:
رات الأمة الإ�سالمية  1- الغزو ال�سليبي والغزو المغولي وما اأحدثاه من تدمير ثقافي وفكري لمقدَّ
الأمة على ح�سارتها وتاريخها وتراثها،  األهب غيرة علماء  الذي  الأمر  العراق وال�سام،  في 

ر. فحثت الخطى واألفت المو�سوعات لتعوي�س ما ُخ�سِ
على  وجب  فقد  فيه.  يعمل  من  كل  لدى  المعرفة  مو�سوعية  من  يتطلبه  وما  الإن�ساء  ديوان   -2
العاملين فيه اأن يكونوا على دراية بالعلوم ال�سرعية والتاريخ والأدب... اإلخ، ول عجب اأّن 
اأ�سهر كتاب المو�سوعات كانوا روؤ�ساء لهذا الّديوان اأو ُكّتاًبا فيه كالقلق�سندي، و�سالح الّدين 

ال�سفدي، والمقريزي، وغيرهم.
الكتب  نفائ�س  وحوت  العلم  طلبة  لخدمة  اأُوِقفت  التي  ال�سخمة  المكتبات  انت�سار   -3
التاأليف  ثّم  ومن  وكثرتها،  المعارف  لتنّوع  المجال  اأتاح  الذي  الأمر  والمخطوطات؛ 

المو�سوعي.
والعراق  والهند  كالأندل�س  اأخرى  اأقطار  من  المهاجرين  للعلماء  وال�ّسام  م�سر  ا�ستقطاب   -4
وغيرها. ومن اأمثلتهم ابن خلدون موؤ�س�س علم الجتماع، وابن البيطار المالكي اأ�سهر علماء 
نه�سة علمية  قيام  الأثر في  الّتمازج كبير  لهذا  ال�سيدلة...، وغيرهما. وقد كان  العرب في 

واأدبية متميزة في م�سر وال�سام على وجه الخ�سو�س. 
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من اأ�سهر المو�سوعات في الع�سرين: الأيوبي والمملوكي
كان للمو�سوعات محل وا�سع في هذين الع�سرين، وقد اأكبَّ على هذا الّنوع من الكتابة كثيرون. 
ونقف على بع�س المو�سوعات وقفة اإيجاز ت�سير اإلى تلك الكنوز الأدبية والعلمية والمعرفية التي 

ان�سرف الأدباء والعلماء اإلى جمعها في كثير من ال�سبر والتتّبع والجهد:
اأ   - الوافي بالوفيات ل�سالح الدين ال�سفدي ) ت 764هـ(: وهو من اأو�سع كتب التراجم، يقع في 

نحو ثالثين مجلًدا.
ب- غرر الخ�سائ�ص الوا�سحة وُعرر النقائ�ص الفا�سحة  لجم�ل الّدين الوطواط  )ت 718هـ(: وهو 
نها مختارات من  كتاب يقع في �ستة ع�سر باًبا، ي�ستمل كّل باب منها على �سّتة ف�سول �سمَّ

النثر وال�ّسعر. 
في  تقع  النويرّي )ت 733 هـ(: وهي مو�سوعة  الّدين  ل�سهاب  فنون الأدب  الأرب في  نهاية  جـ- 
ال�سفلية،  والمعالم  والأر�س  العلوية،  والآثار  ال�ّسماء  اأق�سام:  ُق�سمت خم�سة  مجلًدا  ثالثين 
والإن�سان وما يتعّلق به، والحيوان ال�سامت، والنبات، والتاريخ من بدء الخليقة اإلى ع�سره.

يقع  كتاب  وهو  العمرّي )ت 749هـ(:  اهلل  ف�سل  الأم�سار لبن  ممالك  في  الأب�سار  م�سالك   - د  
في اأكثر من ع�سرين جزًءا حافلة بالفوائد القيمة والمعلومات الوا�سعة في الّتراجم والّتاريخ 

والجغرافية. 
هبّي )ت 748هـ(: وهو كتاب �سخم يقع في ثالثين مجلًدا في تراجم  هـ - �ِسيَر اأعالم النبالء للذَّ

الّرجال والأعالم.  
�سخم  كتاب  وهو  )ت821هـ(:  القلق�سندّي  العبا�س  لأبي  الإن�سا  �سناعة  في  الأع�سى  �سبح   - و  
يحتوي مقدمة وع�سر مقالت في ف�سل الكتابة و�سفات الكّتاب، والتعريف بديوان الإن�ساء 
والقلم...وغير  ال�ّسيف  المنا�سب من رجال  واأنواع  الكتابة وتطوراتها،  وقوانينه، وتاريخ 

ذلك.
في  ف�ساًل  ثالثين  في نحو  يقع  الحلبّي )ت 779هـ(: وهو كتاب  الّدين  لبدر  با   ال�سَّ ن�سيم  ز  - 

و�سف الطبيعة والأخالق والأدب وغيرها.
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األسئلة

1- عّرف المو�سوعة.
2 - بين دور كل مما ياأتي في ازدهار المو�سوعات في الع�سر المملوكي:

       اأ   - ديوان الإن�ساء.
       ب- الغزو ال�سليبي والغزو المغولي.

      جـ- هجرة العلماء.
3- ان�سب المو�سوعات الآتية اإلى موؤلفيها: 

       �سبح الأع�سى في �سناعة الإن�سا، �سير اأعالم النبالء، الوافي بالوفيات.
4-  �سّنف المو�سوعات التي در�ستها اإلى:

 اأ   - مو�سوعات التراجم.
 ب- مو�سوعات الأدب.

 جـ- مو�سوعات الطبيعة والجغرافيا والتاريخ.
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 الأدب في الع�سر العثماني
دعائم  باإر�ساء  فيها حّكامها  �ُسغل  قرون،  اأربعة  نحو  العربية  البالد  العثمانية  الدولة  حكمت 
ال�سرقية، وكان ذلك على  اأوروبا  التمرد، وفتح  الدولة، وقمع حركات  الأمن، واإحكام �سيطرة 
ح�ساب المرافق العامة والم�سروعات الإ�سالحية، وبدا وا�سًحا �سعف الأدب العربي في الع�سر 

العثماني، وثمة عوامل تقف وراء هذا ال�سعف من اأبرزها:
1-  عدم معرفة كثير من ال�سالطين العثمانيين باللغة العربية وعدم تذوقهم لأدبها، واإلغاوؤهم ديوان 
الإن�ص�ء؛ فتراجعت مك�نة ال�صعراء والكّت�ب لديهم، م� اأدى اإلى جمود قرائحهم وانحط�ط 

اأ�ساليبهم. 
2-  اإغالق المدار�س في البالد العربية، وا�ستقطاب معظم العلماء اإلى العا�سمة الجديدة )الأ�ستانة(؛ 
فاأهمل التعليم وعّم الجهل والأّمّية معظم البالد العربية، و�ساعت الخرافات فيها على ح�ساب 

الثقافة العربية الإ�سالمية. 
فانت�سرت  للدولة؛  الر�سمية  اللغة  اأ�سبحت هي  العربية حين  البالد  التركية على  اللغة  فر�س    -3

اللهجة العامية، فذهب اإبداع النا�س في اللغة العربية وتراجع ح�سورها.
       وكان من نتائج ذلك في ال�سعر ف�ساد ملكة الل�سان؛ فاأ�سبح ال�سعر ركيك الأ�سلوب، وب�سيط 
المعاني، و�سعيف العاطفة والخيال، وفقير الأغرا�س يميل اإلى التقليد، ويغلب عليه ال�سطحية، 

وغدا ال�سعراء ينظمون  في الألغاز والأحاجي ، كقول ال�ساعر ح�سين بن اأحمد الزيّات:
              ما ا�ْسُم �َسْيٍء ِمَن النَّباِت اإِذا ما      زاَل َحْرٌف ِمْنُه َغدا َحيوانـا
ْماآنـا؟ ِه الَظَّ ى ِمْن َبْع�سِ ـِه َفْهـَو نـاٌر      َوُتَرَوّ حيِف َبْعــ�سِ ِبَت�سْ               َوَ

فيه  العربي؛ غلب  اأ�سعف ع�سور الأدب  الع�سر -على طوله- كان  باأن هذا  القول  ويمكن 
الجمود على العقول، والتقليد على الإبداع، وال�سنعة اللفظية على الملكة الأدبية، والبتذال على 

الأ�ساليب الرفيعة.  
ا وانحّط اأ�سلوبه؛ نتيجة العوامل ال�سابقة، فاأ�سبح ما يكتب من نثر  واأما النثر فقد �سعف اأي�سً

فقير المعاني، وكثير اللحن، وركيك الأ�سلوب، ويدنو من العامية. 
ولكن في اأواخر القرن الثامن ع�سر �سهدت م�سر نه�سة علمية على يد محمد علي با�سا الذي اأن�ساأ 
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المدار�س وجلب العلماء للتدري�س في م�سر، واأ�س�س مدر�سة طبية، واأوفد ع�سرات الطالب اإلى 
اأوروبا، واأن�ساأ مطبعة بولق، وفي عهده �سدرت جريدة  الوقائع الم�سرية. وفي بالد ال�سام تم 
اأُن�سئت بع�س المدار�س والجامعات التي اأ�سهمت ب�سورة وا�سحة في نهو�س التعليم، واأدى ذلك 
كما في م�سَر اإلى تن�سيط حركة الترجمة، والطالع على الآداب الأوروبية، واأ�س�ست الجمعيات، 
الرواد  من  عدد  وظهور  الحديثة  النه�سة  في  ذلك  كل  اأ�سهم  والمجالت.  ال�سحف  واأ�سدرت 
والأدباء الذين اأر�سوا دعائم تلك النه�سة، مثل: رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك وقا�سم اأمين وجمال 
الدين الأفغاني ومحمد عبده ومحمود �سامي البارودي واأحمد �سوقي وحافظ اإبراهيم في م�سر، 
وفرن�سي�س  النقا�س  ومارون  الب�ستاني  و�سليم  الكواكبي  الرحمن  وعبد  ال�سدياق  فار�س  واأحمد 

مّرا�س وجبران خليل جبران في �سورية ولبنان.
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الف�سل الدرا�سّي الثاين
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النتاجات اخلا�سة بالوحدة
يتوقع من الطالب بعد درا�سة الوحدة اأن:

يتبني اجتاهات ال�سعر العربي يف الع�رص احلديث.
يتعرف اأ�سهر �سعراء الع�رص احلديث، وي�سمي دواوينهم، ويقراأ مناذج من اأ�سعارهم.

النزياح  التفعيلة،  �سعر  الع�سوية،  الوحدة  املعار�سات،  ال�سعر،  عمود  الآتية:  املفاهيم  يف�رص 
الدليل، ال�سعر امل�رصحي.

يوازن بني الجتاهات ال�سعرية احلديثة، ويبني اأوجه ال�سبه والختالف بينها.
ا من الجتاهات ال�سعرية احلديثة، ويتعرف م�سامينها، وي�ستنتج خ�سائ�سها الفنية. يقراأ ن�سو�سً

يف�رص العالقة بني الجتاه ال�سعري واملوؤثرات الجتماعية وال�سيا�سية.
ميتلك قيًما واجتاهات اإيجابّية؛ مثل: تقدير ال�سعراء واحرتامهم، واحلرية والتحرر، والوحدة 

العربية، وكره الظلم. 
يو�سح مظاهر الجتاه الكال�سيكي، وخ�سائ�سه الفنية، وي�سّمي اأبرز رواده.

يبني مالمح ال�سعر عند جماعة الديوان، وي�سّمي اأعالمها.
يعدد مو�سوعات ال�سعر عند جماعة اأبولو، وخ�سائ�سها الفنية، وي�سّمي اأبرز �سعرائها.

يذكر مو�سوعات �سعر املهجر، وي�سّمي اأعالمه.
يبني مو�سوعات �سعر الثورة العربية الكربى، وي�سّمي عدًدا من �سعرائها.

ي�ستخل�س مبادئ الثورة العربية الكربى، وميثل عليها من ال�سعر.
يتعرف مفهوم �سعر التفعيلة وق�ساياه و�سماته الفنية ورّواده.

يتعرف مو�سوعات �سعر املقاومة العربية، ويذكر بع�س �سعرائها، ويقراأ مناذج من اأ�سعارهم.
يتبني مرحلتي �سعر املقاومة الفل�سطينية، ويذكر اأبرز �سعرائها.

يقّدر دور ال�سعر وال�سعراء يف ت�سوير الواقع وتاأريخ الأحداث.

الوحدة  الثالثة

3ق�سايا من ال�سعر في الع�سر الـحديث
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مقدمة حول الأدب في الع�سر الحديث
اآثاًرا  الع�سر الحديث بعوامل �سيا�سية وثقافية واجتماعية تركت  العربي في بداية  تاأثر الوطن      
وا�سحة في الأدب، اإذ خ�سعت معظم البالد العربية لال�ستعمار؛ ما اأدى اإلى ظهور حركات التحرر 
الوطنية، مثل ثورة اأحمد عرابي في م�سر، والثورة العربية الكبرى التي كانت بداية النه�سة العربية 
الحديثة، و�سهدت الحركة الثقافية ن�ساًطا ملحوًظا نتيجة النفتاح على الح�سارة الغربية، وزيادة 
حركة الترجمة ب�سفتها و�سيلة ات�سال بين ال�سرق والغرب، واإر�سال البعثات العلمية اإلى اأوروبا، 
التي كانت متنف�ًسا لكثير من الأدباء والمفكرين في  العالمية، وظهور ال�سحافة  والتاأثر بالآداب 

م�سر والبالد العربية الأخرى. 

نقف في هذا ال�سياق على اأبرز الق�سايا في حركة ال�سعر العربي الحديث وهي: من اتجاهات 
ال�سعر في الع�سر الحديث )التجاه الكال�سيكي )مدر�سة الإحياء والنه�سة(، والتجاه الرومان�سي 
العربية  الثورة  و�سعر  المهجري((،  وال�سعر  اأبولو،  وجماعة  الديوان،  )جماعة  بروافده  ممثاًل 

الكبرى، و�سعر التفعيلة، و�سعر المقاومة.

  اأوًل: من اجتاهات ال�سعر يف الع�رص احلديث

1- التجاه الكال�سيكي )مدر�سة الإحياء والنه�سة(
التزم  اإذ  الحديث،  الع�سر  اأوائل  في  ظهرت  التي  ال�سعرية  الحركة  على  ال�سم  هذا  يطلق 
الق�سيدة  بنية  العربي في ع�سور ازدهاره، بالمحافظة على  ال�سعر  النظم على نهج  �سعراوؤها 
العربية واتخاذها مثاًل ُيحتذى في اأوزانها وقوافيها، ومتانة اأ�سلوبها، وجزالة األفاظها، وجمال 

بيانها. 
الذي  البارودي  �سامي  محمود  �سعرائه:  ومن  الأول،  الجيل  جيالن:  التجاه  هذا  ويمثل 
يعّد رائد التجاه الكال�سيكي، واأحمد �سوقي، وحافظ اإبراهيم. والجيل الثاني، ومن اأ�سهر 

�سعرائه: معروف الر�سافي، ومحّمد َمهدي الجواهرّي، وعمر اأبو ري�سة. 

ق�سايا من ال�سعر يف الع�رص احلديث
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وقد تمثل اإحياء ال�سعر العربي لدى هذا التجاه في مظاهر عدة، اأبرزها:
اأ    - احتذاء نهج ال�سعراء القدامى في بناء الق�سيدة من حيث: قوة اأ�سلوبها، وجمال معانيها، والتزام    

عمود ال�سعر العربي؛ اأي وحدة الوزن والقافية والروي. يقول محمود �سامي البارودي في
        رثاء زوجته، عندما جاءه نباأ وفاتها وهو في منفاه في جزيرة �سيالن:

    اأََيـَد الَمنوِن َقَدْحـــــــــِت اأَيَّ ِزنــاِد    َواأََطـــــْرِت اأَيَّـَة �ُسْعـَلـٍة  ِبُفــــــــوؤادي؟
ْيُت َبْعَدِك ِعْبَرًة ِلَذوي الأَ�ســى     فـــــــي َيْوِم ُكلِّ ُم�سـيَبٍة َوِحــــــداِد     اأَْم�سَ

نَّمـــــــــا     َكَحَل الُبكـاُء ُجفــــــــوَنها ِبَقتــــاِد)1(     َقْد اأَْظَلَمْت ِمْنُه الُعيوُن َكاأَ
دى ِبِك يا ْبَنَة الأَْمجــــــاِد ْت ُدموعي َبْعـَدمـــــــــا     َذَهَب الرَّ     َتاهلِل ما َجفَّ
بيني ِمْلُت َعْنِك َمَع الَهوى     َهْيهاَت مـــــا َتْرُك اْلَوفاِء ِبعـــــادي     ل َتْح�سَ
ـَــــْوَم َمــعــادي     َقْد ِكْدُت اأَْق�سي َح�ْسَرًة َلْو َلْم اأَُكـْن     ُمـَتـَوقِّـًعـا ُلـْقـيـاِك ي

َقــٌة َعلـــى الأَْعـــواِد)2(     َفـَعـَلْيـِك ِمــْن َقـْلـبي التَّـِحـيَُّة ُكلَّمـا     نـاَحـْت ُمـَطـوَّ
َل فــاِد ْهـــــــــُر َيْقَبُل ِفْدَيًة     ِبالـنَّـْف�ِس َعـْنـِك َلـُكـْنــُت اأَوَّ     َلْو كاَن هذا الدَّ

ْوَلًة ِمــــــْن فاِتٍك     َلَفَعْلُت ِفْعَل الحاِرِث ْبــــــــِن ُعباِد)3(     اأَْو كاَن َيْرَهُب �سَ
ب- انت�سار �سعر المعار�سات الذي يعد اإحياء حقيقيًّا لعيون ال�سعر العربّي القديم. والمعار�سات 
الوزن والقافية  ق�سائد ن�سجها قائلوها على نمط ق�سائد �سابقة م�سهورة، ت�سترك معها في 

ومو�سوعها العام وحرف الروّي وحركته.
يعّد �سوقي اإمام المعار�سات ال�سعرية في الع�سر الحديث، فقد عار�س بائية اأبي تمام، و�سينية 
له  ق�سيدة  في  يقول  البو�سيري.  الح�سري، وهمزية  ودالية  زيدون،  ابن  ونونية  البحتري، 

م�سوًرا األم الغربة والمنفى:
ْلــــِح اأَ�ْسـباٌه َعوادينـا      َن�ْسـجى ِلـواديـَك اَأم َنـاأْ�سى ِلوادينــا       يــا نـاِئَح الطَّ

وقد عار�س بها نونية ابن زيدون التي مطلعها:
حى التَّنائي َبدياًل َعْن َتدانينــــا      َوناَب َعـــــْن طيِب ُلْقيانا َتجافينــا        اأَ�سْ

)1( القتاد: نبات �سوكي.
)2( المطوقة: الحمامة.

)3( الحارث بن عباد: من �سادات الع�سر الجاهلي و�سعرائه و�سجعانه، ومن ذوي الراأي في قومه، كان ممن اعتزل حرب 
      الب�سو�س بين بكر وتغلب، ولم ي�سارك فيها اإل بعد اأن ُقِتَل ابنه بجير على يد المهلهل.
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        ومن �سعر المعار�سات قول البارودي:
ْم داَرَة الَعَلِم      َواْحُد الَغماَم اإِلـــى َحيٍّ ِبذي �َسَلِم         يا راِئـــــــــَد الَبْرِق َيمِّ

: ا ميمية البو�سيري الم�سهورة في مدح النبي           معار�سً
ِر جيراٍن ِبذي �َسَلـِم     َمَزْجَت َدْمًعا َجرى ِمـْن ُمْقَلٍة  ِبَدِم           اأَِمــــــــــْن تَذكُّ

جـ- التفاعل مع الأحداث ال�سيا�سية والجتماعية؛ ما اأدى اإلى ظهور اأغرا�س �سعرية جديدة مثل: 
المعّلم  النه�سة الحديثة. يقول �سوقي مادًحا  التعليم ومواكبة  اإلى  الوطني، والدعوة  ال�سعر 
وداعًيا اإلى احترامه وتقديره، وُم�سيًدا بدوره في بناء الح�سارة، وغر�س قيم الف�سيلة وتعليم 

النا�سئة، وتبدو النزعة الخطابية في هذا القول:
       ُقـــْم ِلـلـُمـَعـلِّـِم َوفِّــِه الـتَّـْبــجــيــال      كـاَد الُمَعلُِّم اأَْن َيكـــــوَن َر�سول
ْنُفـ�ًسا َوُعـقول ُئ اأَ              اأََعِلمَت اأَ�ْسرَف اأَْو اأَجلَّ ِمـَن الَّـــذي     َيْبنــــــي َوُيْن�سِ

بـاَع َقـويـمًة    َوُهَو الَّذي َيْبـنـي النُّفـو�َس ُعدول               َفُهَو الَّـذي َيْبنــــــي الطِّ
ـئيال باِب �سَ              َواإِذا الُمَعلُِّم َلـــــْم َيُكـْن َعْدًل َم�سى     روُح الَعدالِة في ال�سَّ
ـْم َعـَلـْيـِهـْم َمـاأَْتـًمـا َوَعـويال ـِ              َواإِذا اأُ�سيـَب الَقوُم فـــــي اأَْخالِقـهْم     َفاأَق

د  - تطويع ال�سعر العربي لفن الم�سرح على يد اأحمد �سوقي الذي نظم كثيًرا من الم�سرحيات 
ال�سعرية منها: م�سرع كليوباترا، ومجنون ليلى، وعنترة. كما ُطّوع ال�سعر العربي للق�س�س 
التاريخي الملحمي؛ فكتب اأحمد محرم »الإلياذة الإ�سالمية« التي تحدث فيها عن �سيرة 
النبي  ، فنظمها في ثالثة اآلف بيت �سّور فيها حياة النبي الكريم  منذ ولدته حتى 

وفاته، ملتزًما الت�سل�سل الزمني في عر�س الأحداث. ومما جاء في م�سرحية مجنون ليلى: 
             قي�س: )مخاطًبا ليلى(

ْوِق فا�ْسَتَعَر)1( ْجِت في الَح�سى       لِعَج ال�سَّ            اأَْنِت اأَجَّ
َعَر ـْيَن َجْمــــــــَرًة       َتاأُْكُل الِجْلَد َوال�سَّ             ثمَّ َتْخـ�سَ

           )تظهر على قي�س بوادر الإغماء(
            ليلى:

            ِفداَك اأَبي، َقْي�ُس، ماذا َدهاَك؟     َتَكلَّْم، اأَِبْن َقْي�ُس، ماذا َتِجْد ؟
)1( لعج ال�سوق: حرقة القلب من الحب. ا�ستعر: توقد وا�ستعل.
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             قي�س:
ْد              اأُِح�سُّ َبَعْيَنيَّ َقْد غاَمتا      َو�ساَقيَّ ل َتْحِمالِن الَج�سَ

             ليلى: 
اِر ْحِن الَدّ ريُع الّناِر، ُمْلًقى ِب�سَ              يا َلأَبي ِللجاِر، َقْي�ٌس �سَ

الخ�سائ�ص الفنية لالتجاه الكال�سيكي
      من النماذج ال�سعرية ال�سابقة يظهر اأن التجاه الكال�سيكي:

1- يجاري ال�سعراء القدامى في تقاليد الق�سيدة العربية من حيث: وحدة الوزن والقافية والّروي، 
الطلح،  نائح  ال�سوق،  )لعج  القديم  ال�سعري  المعجم  من  الألفاظ  واختيار  المعاني  وقوة 

قة على الأعواد(. ُمَطوَّ
2- يجدد في اأغرا�سه ال�سعرية ومو�سوعاته، فظهر ال�سعر الوطني  والق�س�سي والم�سرحي.

3- تغلب على اأ�سعاره النبرة الخطابية، كما في قول �سوقي:
             ُقْم ِلْلُمَعلِِّم َوفِِّه التَّْبجيال      كاَد اْلُمَعلُِّم اأَْن َيكوَن َر�سول



73

           

األسئلة

1- و�سح المق�سود بكل من:
       المعار�سات ال�سعرية، عمود ال�سعر العربي، الإلياذة الإ�سالمية.

2- بين مظاهر اإحياء ال�سعر العربي القديم لدى مدر�سة الإحياء والنه�سة مع التمثيل.
3- بين اأوجه الت�سابه بين مطلع ق�سيدة محمود �سامي البارودي:

واَي ِبَتْحناِن الأَغاريـِد َيْطَرُب      َوَغْيرَي ِبالَلَّّذاِت َيْلهـــو َوُيْعَجُب                 �سِ
       ومطلع بائية ال�ّسريف الّر�سي:

             ِلَغْيِر الُعال ِمّني الِقال َوالتََّجنُُّب     َوَلْول الُعال ما ُكْنُت في الُحبِّ اأَْرَغُب
4- اقراأ الن�س الآتي، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه: 

       قال اأحمد �سوقي بمنا�سبة افتتاح الجامعة الم�سرية في مطلع القرن الع�سرين:
            

       اأ   - ما المو�سوع الذي تناوله اأحمد �سوقي؟
       ب- مثل من الن�س ال�سابق على الخ�سائ�س الفنية الآتية:

               ــ اختيار الألفاظ من المعجم ال�سعري القديم
               ــ الّنبرة الخطابية

      جـ- بّين اأثر العلم في الحياة، كما يرى ال�ساعر.

الَأْحالُم ــِت  حَّ َو�سَ ــُر،  ِم�سْ ْتك  َردَّ
اأََراأَْيَت ال�ْسِتْقــالَل َكْيــــــَف ُيراُم؟
حـاٍد ِلـُكـــلِّ َجـمـاَعــــــٍة، َوِزمـاُم
َوَمثـاَبـــُة الأَْوطـاِن حـيـــــَن ُتـ�ساُم
ِقيـاُم؟ َوالـنُّـبــوِغ  ِلـلـَعـْبـَقـِريَّــــــــِة 
اأَْو دوِر َتـْعـليـــٍم ِهــــــَي الأَْج�سـاُم

تـاَج الـِبـالِد، َتـِحـيَّــــــــــــٌة َو�َسالُم  
 اأََراأَْيَت ُرْكَن الِعـلـِم َكْيـــــــَف ُيـقـاُم؟
الِعْلُم فــي �ُسُبِل الـَح�سـاَرةِ  َوالـُعـال
ـُد بـاِنــًيـا باني الَمماِلِك حيــَن َتْنـ�سُ
قاَمْت ُربوُع الِعْلِم في الوادي، َفَهْل
َفُهما الَحيـاُة، َوُكـلُّ دوِر َثـقـاَفــــــٍة
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2- التجاه الرومان�سّي
ظهر التجاه الرومان�سي في الأدب العربي الحديث نتيجة تطورات �سيا�سية واجتماعية وثقافية   
في العالم العربي، ونتيجة النفتاح على الآداب الغربية ب�سكل مبا�سر اأو عن طريق الترجمة. 
وتمّثل التجاه الرومان�سي في ال�سعر العربي الحديث في: جماعة الديوان، وجماعة اأبولو، 

و�سعر المهجر.
        اأ   - جماعة الديوان 

هي حركة تجديدية في ال�سعر العربي الحديث ظهرت في الن�سف الأول من القرن الع�سرين  
اإثر �سالت فكرية قامت بين اأعالمها: عبا�س محمود العقاد، واإبراهيم عبد القادر المازني، 
وعبد الرحمن �سكري. و�سميت بهذا ال�سم ن�سبة اإلى كتاب »الديوان في الأدب والنقد«، 
وُروؤاهم  الأدبية،  جماعتهم  مبادئ  فيه  وو�سعا  والمازني  العقاد  األّفه  نقدّي  كتاب  وهو 

النقدية في ال�سعر.
تاأثروا  الذين  �سّيما روادها  ة، ول  الإنجليزية  خا�سّ الأدبية  بالثقافة  الديوان  تاأثرت جماعة 
بالأدباء الإنجليز الرومان�سيين مثل: »�سيلي« )1( و»هازلت«)2(، ودعوا اإلى توخي ال�سدق 
العاطفية  وتجاربه  ال�ساعر  وجدان  عن  �سادق  تعبير  لديهم  ال�سعر  لأن  ال�سعر؛  في  الفني 
بذاتية  واهتموا  �سائًدا اآنذاك،  كان  الذي  المنا�سبات  �سعر  هاجموا  لذا  النف�سية،  وتاأمالته 
ال�ساعر الفردية، وقدموا اإلى الأدب العربي ع�سرات الدواوين ال�سعرية منها: »�سوء الفجر« 

لعبد الرحمن �سكري، و»هدية الكروان« و» عابر �سبيل« للعقاد، وديوان المازني.
              ومن اأبرز المالمح التي تناولها �سعر جماعة الديوان:

1. التعبير عن النف�س الإن�سانية وما يت�سل بها من تاأمالت فكرية ونظرات فل�سفية نا�سئة 
عن تجارب نف�سية ذاتية ير�سد فيها ال�ساعر انفعالته وتاأمالته واأفكاره، فاأكثروا من 
الحديث عن حقائق الكون واأ�سرار الوجود، وعالم المجهول. يقول عبد الرحمن 

�سكري في ق�سيدة بعنوان )اإلى المجهول(:

)1( بير�سي �سيلي: �ساعر اإنجليزي رومان�سي، من اأبرز اأعماله " انت�سار الحياة"، )ت 1822م(.
)2( وليم هازلت: �ساعر اإنجليزي، من اأبرز اأعماله "حديث المائدة"، )ت 1830م(.
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        َيحوُطني ِمْنَك َبْحــــــٌر َل�ْسُت اأَْعِرُفــُه        َوَمْهـَمٌه َل�ْســـُت اأَْدري مـا اأَقا�سيـِه)1(
        اأَْق�سي َحياتي ِبَنْف�سٍ  َل�ْسُت اأَْعِرُفهـــــا        َوَحْوِلَي الَكـْوُن َلْم ُتْدَرْك َمجاليــِه
ُموُّ اإِلى َحـقٍّ ِبَمْكـــــــــروِه موُح اإِلى الَمْجهول ِمْن �َسَفٍه        َول ال�سُّ         َلْي�َس الطُّ

تاأمالته وخواطره.  التفاعل مع مو�سوعات الطبيعة الح�سية، فال�ساعر يفي�س عليها من    .2
فقد خاطب العقاد طائر الكروان المغّرد حين وجد نف�سه فيه، فهو �سوته الذي ي�سدو 
به، و�سميره الذي يبوح باأ�سراره، وقلبه ال�سغير الذي يباري خفق الربيع بخفقاته، وعينه 
ا، وتبدو  تامًّ اإنه يتحد بطائر الكروان اتحاًدا  النعا�س وتبخل عليه بالأحزان،  التي تمنح 

النزعة الذاتية جلّية بتوظيف �سمير المتكلم، يقول:
جى      َواإِِن ا�ْستَقرَّ َعلــى الثَّـرى ُجْثمـــاني                    اأَنا في َجناِحَك َحيُث غاب َمَع الدُّ
ــروُر ِل�ســاني      اأَنا فـــي ِل�ساِنَك َحْيُث اأَْطَلَقـُه الَهـــوى      َمِرًحا َواإِْن َغَلـَب ال�سُّ
مـــــــيُر َزمـانــــــي ا ِبَغْيَبـِتـه �سَ رًّ ميِرَك َحْيُث باَح َفمــا اأَرى      �سِ      اأَنا فــــي �سَ
بيِع ِبذِلَك الَخَفـقـاِن غيِر ُم�ساِجـٌل      َخْفـــــــــَق الرَّ      اأَنا ِمْنَك فــــي الَقْلِب ال�سَّ
َحــــواِت َوالأَ�ْسجــاِن نُّ ِبال�سَّ      اأَنا ِمْنَك فــــي الَعْيِن الَّتي َتَهُب الَكرى       َوَت�سَ

3. الحديث عن ال�سكوى والألم، والإح�سا�س بال�سيق وال�ساأم؛ لذلك جاءت بع�س اأ�سعارهم 
ت�سويًرا لتلك المعاناة. يقول المازني في ق�سيدة طويلة: 

ْهَد اأَْهــدى ِلالأَ�سى       َوَوَجـْدُت الـنَّــْوَم اأَ�ْسـجــى ِلـْلـَح�ســـى)2(      َقْد َوَجْدُت ال�سُّ
ْهـُر، اأَفـــــي        َيـَقـَظــٍة ُدْنـيــا َواأُْخـرى فـــي الَكـــرى؟)3(     �َســــــدَّ ما َيْظِلُمنـا الدَّ

ـْهــُد ِحـمـــى ْرِفـهمــا        ل الـَكـرى اأَْمـٌن َول الـ�سُّ     َوْيـُل هـذا الَقْلـــب ِمْن �سَ
دى       اإِنَّـــُه ِلــلــنَّـــْفــ�ِس َغــــــْوٌث َوَنــجـــــا دى اإِْن كاَن ل َمْنـجى الــــرَّ     الرَّ

4. التجديــد فــي الأوزان والقوافــي، ومن ذلك ظهــور ال�سعر المر�سل الــذي يتقيد بالوزن 
ويتحــرر من القافية، متاأثرين بالثقافــة الرومان�سّية التي تحّطم كل ال�سدود التي تقف اأمام 
ال�ساعــر في ال�سياغــة والأوزان والقوافي؛ كــي يتاح لل�ّساعر الحريــة الكاملة في التعبير 

)1( مهمٌه: �سحراء وا�سعة.
)2( ال�سهد: الأرق وامتناع النوم.

)3( الكرى: النوم.
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عن تجربته الذاتية، وت�سوير خوالجه النف�سية. يقول عبد الرحمن �سكري في ق�سيدته )كلمات 
العواطف(:

حيــــُح ـْوُق ال�سَّ             َخـلـيـَلْي َوالإِخــاُء اإلـــى َجـفـاٍء      اإِذا َلْم ُيْغـِذِه ال�سَّ
ــْدٍق      َوَقـــــْد َنْبلو الَمرارَة في الثِّمـــاِر  حاُب ِثماُر �سِ             َيقولوَن: ال�سِّ
مــــاُن كمــا اأُريُد مان َبني اإِخـائي       َفجـاَء ِبـَك الزَّ                     �َسَكْوُت اإِلى الزَّ

             اإذ يظهر هنا تنويع ال�ساعر في القافية والروّي.
5.   المحافظة على الوحدة الع�سوية في الق�سيدة، حيث تكون الق�سيدة ج�سًدا واحًدا، فال بد اأن 
يلتحم كل بيت بما قبله وبما بعده، وي�ستلزم ذلك وحدة المو�سوع، ووحدة الم�ساعر التي 
يثيرها المو�سوع، وما يترتب على ذلك من ترتيب ال�سور والأفكار، وبذلك تكون الق�سيدة 
كالكائن الحي، لكل ع�سو وظيفته، ومن الأمثلة على ذلك ق�سيدة ) اآه من التراب ( التي قالها 

العقاد في رثاء الأديبة مي زيادة، ومطلعها: 
َل الِخطاْب َدْتنا ها ُهنا َف�سْ حاْب؟       َعوَّ « يا �سِ                     اأَْيَن في الَمْحِفِل »َميٌّ

الخ�سائ�ص الفنية ل�سعر جماعة الديوان
من اأهم خ�سائ�س �سعر جماعة الديوان اأنه:

ومعالجة  بالطبيعة  والهيام  الذات  على  بالتركيز  ال�سعرية  المعاني  في   التجديد  اإلى  ينحو   -1
المو�سوعات النف�سية والن�سراف عن �سعر المنا�سبات. ويبدو ذلك مثاًل في مخاطبة العقاد 

طائر الكروان المغّرد.
2- يهتّم بتحقيق الوحدة الع�سوية للق�سيدة.

3- يطغى على بع�س م�سامينه الجانب الفكري الفل�سفي كما في قول عبد الرحمن �سكري:
              َيـحـوُطـني ِمْنـَك َبْحــــٌر َل�ْسُت اأَْعـِرُفـُه       َوَمْهـَمٌه َل�ْســـُت اأَْدري مـا اأَقا�سيِه
              اأَْقـ�سي َحـيـاتي ِبـَنـْف�سٍ  َل�ْسُت اأَْعِرُفهـــا       َوَحْوِلَي الَكـْوُن َلْم ُتْدَرْك َمجاليـِه



77

   

األسئلة

1- �َسمِّ الأعالم الثالثة لجماعة الديوان.
2- و�سح المق�سود بكل من: ال�سعر المر�سل، والوحدة الع�سوية.

3- بين بع�س الموّثرات الثقافية في �سعر جماعة الديوان.
4- اذكر ثالثة مالمح تناولها �سعراء جماعة الديوان، ومثل عليها.

5- علل ما ياأتي:
اأ   - ت�سمية جماعة الديوان بهذا ال�سم.

ب- ابتعاد جماعة الديوان عن �سعر المنا�سبات والمجامالت.
جـ - دعوة جماعة الديوان اإلى توخي ال�سدق الفني في ال�سعر.

د  - ميل جماعة الديوان اإلى التجديد في ال�سعر العربي.
هـ - يغلب على �سعر جماعة الديوان العمق والغمو�س.

6- وازن بين جماعة الديوان والتجاه الكال�سيكّي من حيث: اللغة، والموؤثرات الخارجية، 
واللتزام بعمود ال�سعر العربي.

7- يقول عبا�س العقاد:
غيَرٌة َتَتَزيَّــُن نَّما        َقْد �ساَب َوْهَي �سَ        َوالَعْقُل ِمــــــــْن َن�ْسِل الَحياِة َواإِ
ـُن ـــــُه َوُيلقَّ َحُبُه الَحياُة َوما َلــــــــُه       ُلبٌّ ُي�ساِحُب َنْف�سَ ْفُل َت�سْ        َوالطِّ
مــــاِم َيقوُدنـا       ِمْنها َدليٌل ل َتــــراُه الأَْعُيــــُن        اإِنَّ الَعواِطـــــَف َكالزِّ

      اأ   - مّثل من الن�س على طغيان الجانب الفكري الفل�سفي على الم�سمون.
      ب- اأَْبِد َراأَْيك في الّن�ّس من حيث الألفاظ والمعاني.
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  اقراأ الن�س الآتي من كتاب الديوان، وا�ستخل�س منه �سفات ال�ساعر المبدع من وجهة نظر
  جماعة الديوان، ثم اقراأها على زمالئك:

ويح�سي  دها  يعدِّ من  ل  الأ�سياء  بجوهر  ي�سعر  من  ال�ساعر  اأن  العظيم  ال�ساعر  اأيها  »اعلْم 
اأ�سكالها واألوانها، واأن لي�ست َمِزيّة ال�ساعر اأن يقول لك عن ال�سيء ماذا ي�سبه، واإنما مزيته 
لة الحياة به، ولي�س َهّم النا�س من الق�سيد اأن  اأن يقول ما هو، ويك�سف لك عن ُلبابه و�سِ
هم واأَْطَبُعهم  هم اأن يتع�طفوا، ويودع اأََح�صُّ يت�ص�بقوا في اأ�صواط الب�صر وال�صمع، واإنم� همُّ
الت�سبيه  ابُتدع  وما  َكرَهه،  اأو  ا�ستطابه  ما  و�سمعه وخال�سة  راآه  ما  زبدَة  اإخوانه  نف�س  في 
لر�سم الأ�سكال والألوان، فاإن النا�س جميًعا يرون الأ�سكال والألوان مح�سو�سة بذاتها كما 
تراها، واإنما ابُتدع لنقل ال�سعور بهذه الأ�سكال والألوان من َنْف�س اإلى نف�س، وبقوة ال�سعور 

ظه وعمقه وات�ساع مداه ونفاذه اإلى �سميم الأ�سياء يمتاز ال�ساعر على �سواه « )1(. وَتَيقُّ

النشاط

)1(  كتاب الديوان: �س 4.
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ب- جماعة اأبولو
التجاه  �سعراء  بع�س  �سمت  الحديث،  العربي  الأدب  في  الأدبية  المدار�س  اإحدى  هي 
عند  وال�سعر  المو�سيقا  اإله  اإلى  ن�سبة  بذلك  و�سميت  العربي،  والعالم  م�سر  في  الرومان�سّي 

الإغريق. 
اأهمها: الجدل الذي احتدم بين التجاه  اأ�سهمت في ظهورها وتاأ�سي�سها من  وثمة عوامل 
المحافظ وجماعة الديوان، وتراجع الإنتاج ال�سعري لجماعة الديوان، وزيادة النفتاح على 

الآداب الغربية، والتاأثر باأدب المهجر.
اأبو �سادي »ال�سفق  اأحمد زكي  اأبولو وبع�س دواوينهم: موؤ�س�سها  اأ�سهر رواد جماعة  ومن 
القا�سم  التائه«، واأبو  الغمام«، وعلي محمود طه »المالح  الباكي«، واإبراهيم ناجي »وراء 

ال�سابي »اأغاني الحياة«، ومحمود ح�سن اإ�سماعيل »تائهون«.
القديم  العربي   ال�سعر  تراث  بين  يمزج  جديًدا  �سعريًّا  ا  جوًّ الجماعة  هذه  اأ�سحاب  بعث  وقد 
والأدب الأوروبي الحديث، فدعوا اإلى الوحدة الع�سوية للق�سيدة، وابتعدوا عن �سعر المجامالت 
والمنا�سبات؛ فال�سعر عندهم تجربة ذاتية تنبع من الأعماق، ودعوا اإلى َطْرق مو�سوعات جديدة، 
وتناولوا الأ�سياء الب�سيطة الماألوفة بروح اإن�سانية وتاأّمل فكري، ولم يدخلوا في معارك جدلية مع 
�سعراء التجاهات ال�سعرية الأخرى، ونظروا اإليها نظرة احترام وتقدير، فاختاروا اأحمد �سوقي 

رئي�ًسا لجماعتهم تكريًما له، وا�ستكتبوا العقاد في مجلتهم.
 من اأبرز المو�سوعات التي تناولها �سعراء جماعة اأبولو:

  1. النغما�س في الطبيعة، والتعلق بجمالها، وت�سخي�سها ومناجاتها، فهي مالذهم الآمن الذي 
بثوا اإليه م�ساعرهم، وجعلوها ت�ساركهـم اأحا�سي�سهم، وابتعدوا عن و�سـفـها الـتقـليــدي،

       واأكثروا من التعبير عن معانيهم بال�سورة ال�سعرية، يقول علي محمود طه:
ْلـحـاِن َطْيِر  ــــًدى حـاِئـٌر ِباأَ             اأُُفُق الأَْر�ِس َلْم َيـَزْل في َحــوا�سيـــِه       �سَ
ْت َعْيَنها ِلَمْطَلِع َفـْجــِر                    َوَعلـــى �ســاِطـى الـَغــديـــِر ُوروٌد        اأَْغَم�سَ
ْخِر                   َو�َسرى الـمـاُء هـاِدًئـا فــــي حـوافيـ        ــِه ُيَغّني ما بيَن �َسـْوٍك َو�سَ
                  َوَكــاأَنَّ الـنُّـجــــوَم َتـ�ْسـَبــُح فـــيــه       ُقـُبـالٌت َهـَفـــْت ِبحالِم َثْغـــِر 
                  َوَكاأَنَّ الـُوجـوَد َبـْحـٌر ِمـَن الـّنــــوِر       َعلـــى اأُْفـِقـِه الَمالِئـُك َت�ْسري

ِء
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بالألم  وال�سعور  بالمع�سوق،  العا�سق  وعالقة  المراأة،  عن  والحديث  بالحّب،  الهتمام   .2
والحرمان، والإح�سا�س بالغربة اإذا غاب الحبيب. يقول اإبراهيم ناجي في ق�سيدة )الغريب( 

معبًرا عن تجربته ال�سعرية الذاتية التي تنبع من الأعماق:
َي الَقْلِب َكْيـــــــَف َتْبَتِعُد؟        اإِّني َغريُب الُفوؤاِد ُمْنَفــــــِرُد            يا قا�سِ
           اإِْن خاَنني الَيْوَم فيَك ُقْلــُت َغًدا          َواأَْيَن ِمّني َوِمْن ُلقاَك َغــــــُد
ْبَتِرُد لوعـــــــي َلًظى واأَْعَجُبُه          اأَّنـــي ِبـهـذا الـلَّـهـيـِب اأَ            ِمْلَء �سُ
نا          وَحْيــــــُث َغّناَك َقْلِبَي الَغِرُد            يا تاِركي َحْيــــُث كاَن َمْجِل�سُ
           اإِّنـي َغـريـٌب تـعـاَل يا �َســَكـنـي          َفَلْي�َس لي في زحاِمِهْم اأََحــُد

3.  ال�ستمتاع بحياة الريف وب�ساطتها وطيب اأهلها، والحديث عن الرعاة ومظاهر الحياة في 
الريف، والدعوة اإلى الن�سراف عن حياة المدينة، فال�ّسابي في ق�سيدة )من اأغاني الرعاة( 
يمزج بين عنا�سر اللون وال�سوت والرائحة والحركة، ويوظف الألفاظ الموحية، وي�سفي 
عليها دللت اأخرى؛ فال�سباب م�ستنير، ومعروف اأّن ال�سباب يكون كثيًفا قاتًما يحجب 

الروؤية، لكن ال�ساعر اأراد له دللة اأخرى تتنا�سب مع جو الق�سيدة، يقول:
ـــيـــــاْه             َفــاأَفــيــقــي يـا ِخـــرافــي         وَهـــُلــّمــي يــا �سِ
ــيــوْر ـياهــي        َبــْيـَن اأَ�ْســراِب الـطُّ             َواْتـَبــعـيــنــي يـا �سِ
            َواْمـَلـئــي الــوادي ُثـغـــاًء        َوِمـــراًحــــا َوُحــــبـــــوْر
هـوْر ـقـي ِعـْطـَر الـزُّ ـواقـي        واْنـ�سُ             َوا�ْسَمعي َهْم�َس ال�سَّ

ـبــاُب الُم�ْسَتنيـــــْر               َواْنُظري الوادي  ُيَغ�ّســْيـــ         ـِه ال�سَّ
4.  الحنين وال�سوق اإلى الوطن والذكريات الجميلة، يقول اأحمد زكي اأبو �سادي في ق�سيدة   

       )المناجاة( في اأثناء وجوده في الوليات المتحدة الأمريكية م�ستاًقا اإلى وطنه:
َحْوُت ِلَلْوَعِة الـَبْيـِن َحْت �سَ            َطَرَفْت، َفَلّما اْغَرْوَرَقْت َعْينــي     َو�سَ
ْيـُتـُه َوَطنــــــي َنواِت َقْد َذَهَبْت      ِبـاأََعــزِّ مـا �َســــمَّ            َخْم�ٌس ِمَن ال�سَّ

بيــــِع ِبَدْمِعِه الَهِتِن )1(            َمـــــْن ذا ُيِح�سُّ �ُسعوَر ُمْغَتِرٍب      َغـْيـــــــُر الـرَّ

)1( َهَتَن الدمع يعني قَطَر. 
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الخ�سائ�ص الفنية ل�سعرجماعة اأبولو
 با�ستعرا�س النماذج ال�سعرية ال�سابقة نجد اأن �سعر جماعة اأبولو: 

اإلى الت�سخي�س والتج�سيم من خالل ا�ستخدام ال�سورة ال�سعرية، فعندما تقراأ مقطوعة  1- يميل 
�سعرية تتخيلها مر�سومة اأمامك ، مثال ذلك قول علي محمود طه:

ْت َعْيَنها ِلَمْطَلِع َفـْجــِر              َوَعلــــى �سـاِطـى الـَغـديـِر ُوروٌد          اأَْغَم�سَ
ْخــــــِر             َو�َسرى الماُء هاِدًئا فـي َحوافـيــه          ُيَغّني ما َبْيَن �َسْوٍك َو�سَ

2- ي�ستخدم الألفاظ الموحية، فتنتقل الألفاظ الب�سيطة الماألوفة اإلى معاٍن بعيدٍة، مثل قول اإبراهيم 
ناجي:

ْعـَجـُبـُه         اأَّنــــي ِبـهذا اللَّـهـيـِب اأَْبَتِرُد ـلوعــي َلـًظـى َواأَ             ِمـْلَء �سُ
      ينطوي هذا البيت على مفارقة، فكيف ُيبتَرد باللهيب؟ لكن ال�ساعر وظف هذا اللفظ بما 
يتنا�سب مع جو الق�سيدة، وكذلك حين وظف ال�ساّبي ال�سباب الذي يحجب الروؤية فجعله 

م�ستنيًرا في قوله:  
بــاُب الُم�ْسَتنيــــْر             َواْنُظـري الوادي  ُيَغ�ّســْيـ        ـِه ال�سَّ

له  وي�ستجيب  ب�سيء  يتاأثر  حين  ال�ساعر  اأعماق  من  تنبع  فالق�سيدة  ال�سعرية،  بالتجربة  يهتم   -3
ا�ستجابة انفعالية؛ كما في ق�سيدة )الغريب( لإبراهيم ناجي.

ِء
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األسئلة

1- اذكر العوامل التي اأ�سهمت في ن�ساأة جماعة اأبولو.
2– كيف نظرت جماعة اأبولو اإلى التجاهات ال�سعرية الأخرى؟

3- اذكر اثنين من المو�سوعات ال�سعرية التي تناولتها جماعة اأبولو، مع التمثيل.
4- علل ما ياأتي:

          اأ  - ت�سمية جماعة اأبولو بهذا ال�سم.
         ب- ابتعدت جماعة اأبولو عن �سعر المنا�سبات والمجامالت.

         جـ- اأكثرت من �سعر مناجاة الطبيعة.
5- ا�ستنتج اأوجه ال�سبه والختالف بين جماعة الديوان وجماعة اأبولو من حيث المو�سوعات 

التي تناولها �سعراء كل جماعة.
6- اقراأ الن�س الآتي لل�ساعر اأبي القا�سم ال�سابّي، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:

ــيــوِر اأَنا�ســـيـ        ـدي َواأُْف�ســي َلها ِباأَ�ْســواِق َنـْف�سي                �َســْوَف اأَْتلو َعـلــى الطُّ
               َفْهي َتْدري َمْعنـــى الَحـيـاِة، َوَتـْدري        اأَنَّ َمْجـــــَد النُّفــــو�ِس َيْقَظـُةُ ِحـ�سِّ

               ُثمَّ اأَْق�سي ُهناك، فـــــــي ُظْلَمـِة اللَّـْيـــ        ــِل َواأُْلـقـي اإِلـى الـُوجـوِد ِبــَيـاأْ�سـي
يوُل ُحْفـــَرَة  َرْم�ســي ِر، الـُحـْلـــ        ــِو َتُخطُّ ال�سُّ َنْوَبر، الّنا�سِ                ُثمَّ َتْحــَت ال�سَّ
يوُر َتْلغو َعلــــــى َقْبــــــري       َوَي�ْســــــدو النَّ�سيُم َفـْوقــي ِبَهْمـ�ِس                َوَتَظلُّ الطُّ

اأ   - ما المو�سوع الذي تناولته الق�سيدة ال�سابقة؟
ب- مّثل من الق�سيدة ال�سابقة على الخ�سائ�س الفنية الآتية:

      - الت�سخي�س والتج�سيم
      - ا�ستخدام الألفاظ الموحية

      -  التعبير بال�سورة ال�سعرية
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جـ- �سعر الَمْهجر   
ال�سام  بالد  من  هاجروا  الذين  العرب  ال�سعراء  َنَظَمه  الذي  ال�سعر  على  المهجر  �سعر  يطلق 
اأدبية  الّتا�سع ع�سر، وكّونوا روابط  القرن  اأواخر  الجنوبية في  ال�سمالية واأمريكا  اأمريكا  اإلى 

واأ�سدروا �سحًفا ومجالت اأدبّية تهتم ب�سوؤونهم.
وقد تاأثر العالم العربي بظروف �سيا�سية واجتماعية واقت�سادية اأُ�سير اإليها في فاتحة هذا الع�سر، 
كما �سهدت بع�س البالد العربية ِفَتًنا داخلية، وحروًبا اأهلية اأدت اإلى هجرة بع�س العائالت 
العربية اإلى الأمريكيتين، وهناك ن�سطت الجاليات العربية في الحفاظ على هويتها ولغتها؛ 
اأدبية، واأ�سدرت مجالت ثقافية، ومّثل �سعراء المهجر الرومان�سية العربية  فاأ�س�ست روابط 

خ�رج الوطن. وقد ظهر الن�ص�ط الأدبي ل�صعراء المهجر في رابطتين اأدبيتين هم�:
وتراأ�سها  )1920م(،  �سنة  نيويورك  في  �ست  اأُ�سِّ ال�سمالي:  المهجر  في  القلمية  الرابطة   .1
ُجبران خليل ُجبران �ساحب ديوان » المواكب«. ومن روادها وبع�س دواوينهم: اإيلّيا 
ة »الأرواح  اأبو ما�سي »الجداول«، وميخائيل ُنَعيمة » هم�س الجفون«، وَن�سيب َعري�سَ
الحائرة« وغيرهم. وقد برزت لدى �سعراء هذه الرابطة عنا�سر التجديد في الروؤية واللغة 
والإيقاع بروًزا وا�سًحا، الأمر الذي كان له �سداه الوا�سع في تطور حركة ال�سعر العربي 

الحديث في المهجر والعالم العربي على حدٍّ �سواء. 
البرازيل �سنة )1932م(، وتراأ�سها  �ست في  اأُ�سِّ 2. الع�سبة الأندل�سية في المهجر الجنوبي: 
ال�ساعر القروّي َر�سيد خوري �ساحب ديوان » لكل زهرة عبير«، ومن روادها: فوزي 

المعلوف، واإليا�س فرحات وغيرهما.
البالد الجديدة، واختلطوا بال�سكان  اأجواء الحرية والنفتاح في  وقد عا�س �سعراء المهجر 
الأ�سليين وتاأثروا بالأدب الأمريكي، واكتووا بنار الغربة والبعد عن الأهل والأوطان؛ فجاء 

�سعرهم �سل�ًسا رقيًقا �سادًقا، ولغتهم �سهلة وا�سحة، ومالوا اإلى التجديد في ال�سعر. 
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 ومن اأبرز مو�سوعات �سعر المهجر:
1. الحنين اإلى الوطن: عّبر �سعراء المهجر عما يختلج في نفو�سهم من حنين و�سوق اإلى اأوطانهم، 
وح�سرتهم على فراق اأهلهم بم�ساعر �سادقة واألفاظ ب�سيطة رقيقة، يقول ر�سيد اأيوب م�ستاًقا 

اإلى اأهله: 
ّبا ْمَع ُمن�سَ نَّني      لدى ِذْكِرهم اأَ�ْسَتْمِطُر الدَّ             َواإذا ما َذَكْرُت الأَهَل فيه َفاإِ
            اأَُعلُِّل َنْف�سي اإِْن َيِئ�ْسُت ِبــَعـوَدٍة      َولِكنَّهــا الأيـّــــاُم َتـــبًّا لــهــا َتـــّبا

2.  التّفاوؤل والأمل: دعا �سعراء المهجر اإلى التفاوؤل والنظر اإلى الحياة باإيجابية، فالإن�سان ُينّغ�س 
عي�سه بيده، فاإذا كانت نف�سه جميلة يرى الحياة جميلة بهيجة، واإذا كانت نف�سه مري�سة يرى 

الحياة ثقيلة، يقول ميخائيل نعيمة داعًيا اإلى التفاوؤل والأمل بكل ما هو جميل:
ـَبـْت ِبـالـُغــيــوْم ذا �َسمـــاوؤَك َيـْوًمـا َتـَحـجَّ             اإِ
ْر َخْلَف الُغيوِم ُنـجـوْم             اأَْغِم�ْس ُجفوَنَك ُتْب�سِ
ـَحْت ِبالـثُّــلـوْج             َوالأَْر�ُس َحـْوَلَك اإِّمـا َتـَو�سَّ
ْر َتْحَت الثُّلوِج ُمروْج             اأَْغِم�ْس ُجفوَنَك ُتْب�سِ

3.  الت�ســامح والتعاي�ــص: عا�س العــرب في المهجر حياة تقوم على التعاي�ــس، والحترام المتبادل، 
ا في منا�سباتهــم، يقول اإليا�س  والت�سامــح ونبــذ التع�سب، فنجدهــم ي�ساركون بع�سهــم بع�سً

فرحات مفتخًرا بالإ�سالم وممجًدا هذا الدين العظيم:
مـا             �َسالٌم َعلى الإِ�ْسالم اأَّيـــام َمْجـــِدِه         َطويٌل َعري�ٌس َيْعُمُر الأَْر�َس َوال�سَّ

ِر الَحقِّ �َسْيًفا َوِمْرَقمــــا )1( ْت ِلن�سْ ـــٍة          اأََعدَّ             َنما َفَنَمْت في ِظلِّـــــِه َخْيــُر اأُمَّ
يـاجيـِر اأَْنُجمـــا )2( نيا َوكان َلها الُعلى          َوكان َبنوها في الدَّ             َفكاَنْت َلها الدُّ

       ويقول ر�سيد �سليم الخوري في ذكرى المولد النبوّي:
            عيُد الَبِريَِّة عيُد الَمْوِلـِد النََّبـــــوي         في الَم�ْسـِرَقْيـِن َلـُه َوالَمْغِرَبْيِن َدوي
            عيُد النَِّبيِّ اْبِن َعْبـِد اهلِل َمْن َطَلَعْت         �َسْم�ُس الِهـداَيــِة ِمْن ُقْراآِنـِه الـُعـُلوي
ـاِعِر الـَقـَروي             َفـاإِْن  َذَكـْرُتـْم َر�سـوَل اهلِل َتـْكـِرَمًة         َفـَبـلِّـغـوُه  �َسـالَم الـ�سَّ

)1( المرقم: القلم.
)2( الدياجير: الظلمات، مفردها الديجور.
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4.   النزعة الإن�سانية: راأى �سعراء المهجر اأن ال�سعر تعبير عن موقف اإن�ساني، وله ر�سالة �سامية ينقلها 
ال�ساعر اإلى النا�س بلغة �سهلة وا�سحة، تدعو اإلى القيم العليا: الحق والخير والجمال والحرية 
والعدل والحّب، ويهتف َن�سيب َعري�سة في ق�سيدته )يا اأخي( داعًيا اإلى الحّق والتعاون واإيقاد 

�سعلة الأمل ومقابلة الإ�ساءة بالمعروف:
الًحا َوالِفْكــــــُر حاٍد َوقاِئْد ّل ِمَن الـَحـقِّ       �سِ ْر اأَْعَزليِن اإِ             َفْلَن�سِ
ئــاُب ُعـواًء       َفْلُنقاِبْلْ ُعواَءهــا ِبالنَّ�ساِئـــــــْد ِت الذِّ             َواإذا ا�ْسَتدَّ
اْأنا       ِم�ْسَعَل الَقْلِب ِمْثَل ناِر الَمواِقْد ـالُم اأَ�سَ             َواإذا اْحَلْوَلَك الظَّ

القيم  للتعبير عن  الرمز  وال�سّر، ووظفوا  والبخل  والأنانية  كالظلم  ال�سلبية  القيم  وقد كرهوا 
ن�سان الأناني الذي يبخل  ال�سلبية كما في ق�سيدة )التينة الحمقاء( لإيليا اأبي ما�سي رمًزا لالإ

بخيره على النا�س، يقول: 
            َوَظلَِّت الّتيَنُة الَحــــْمقاُء عــــــــاِرَيًة       َكاأَنَّها َوَتـٌد في الأَْر�ِس اأَْو َحـَجـُر
            َوَلْم ُيِطْق �سـاِحُب الُب�ْســتاِن ُروؤَْيَتها        َفاْجَتثَّها َفَهَوْت في الّنـاِر َت�ْسـَتِعُر
            َمْن َلْي�َس َي�ْسخو ِبما َت�ْسخو الَحياُة ِبِه        َفاإِنَُّه اأَْحـــَمٌق ِبالِحــــْر�ِس َيْنَتِحُر

يتاأملونها،  الطبيعة  اإلى   - الرومان�سية  �سعراء  �ساأن  المهجر -  �سعراء  اّتجه  الطبيعة:  اإلى  التجاه   .5
فون عليها الحياة حتى ج�ّسدوها وجعلوها ت�ساركهم همومهم، ومالوا  ويندمجون فيها، وي�سْ
اإلى الت�سخي�س والتج�سيم والنظرة التاأملية، يقول ميخائيل ُنعيمة في ق�سيدة )النهر المتجمد(
مخاطًبا نهًرا متجمًدا، ويرى فيه رمًزا لقلبه الذي جمدت اأمانيه، ويلحظ تحرر ال�ساعر من 

القافية الموحدة:
َبْت ِمياُهَك َفاْنَقَطْعَت َعِن الَخريـْر؟      يا َنْهُر َهْل َن�سَ
     اأَْم َقـْد َهِرْمَت َوخاَر َعْزُمَك َفاْنَثَنْيَت َعِن الَم�سيْر؟
هــوْر       ِبالأَْمـ�ِس ُكـْنـَت ُمَرنًَّما َبْيَن الـَحـداِئــِق َوالزُّ
هـوْر ْنـيـا َومـا فـيـهـا اأَحـاديـَث الـدُّ      َتْتـلو َعـلى الدُّ

ريْق       ِبالأَْم�ِس ُكْنَت َت�سيُر ل َتْخ�سى الَمواِنَع في الَطَّ
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        َوالَيْوَم َقـْد َهَبَطْت َعَلْيَك �َسكيَنُة الَلَّْحـِد الَعمـيْق 
         َقْد كاَن لي يا َنـْهُر َقْلٌب �ساِحٌك ِمْثَل الُمــروْج
        ُحرٌّ َكَقْلـِبــَك فيـــــــِه اأَْهـواٌء َواآمـاٌل َتـمــــــوْج
        يا َنـْهــــُر! ذا َقْلبــي اأَراُه َكمــا اأَراَك ُمَكـبَّــــــال
ـُط ِمْن ِعقاِلَك، َوْهَو ل         َوالَفْرُق اأَنََّك �َسْوَف َتْن�سَ

6.   الدعوة اإلى القومية العربية، فهذه القومية  تمجد الل�سان العربي وتنادي باإقامة الدولة العربية  
اأبو الف�سل الوليد  التي توؤمن بالتراث العربي الخالد، والم�سير الم�سترك. يقول ال�ساعر 

داعًيا اإلى الوحدة العربية:
ْرِق َوالَغْرِب                     َفاأَْعِظْم َواأَْكِرْم ِباتِّحاٍد َوِن�ْسبٍة        اإِلى َدْوَلٍة َتْمَتدُّ في ال�سَّ

ــــُل ِبالتُّـْرِب  ــٌة َعـــَرِبــيَّــٌة        َدًما َوِل�ساًنا َلْي�َس ُتْف�سَ                       َومـا ِهـَي اإِّل اأُمَّ
الخ�سائ�ص الفنية ل�سعر المهجر

      من النماذج ال�سابقة نجمل اأهّم الخ�سائ�س الفنية ل�سعر المهجر بما ياأتي:
1- يوظف الرمز للتعبير عن بع�س المعاني التاأملية والإن�سانية، فقد راأى اإيليا اأبو ما�سي في التينة 

الحمقاء رمًزا لالإن�سان الأناني. 
والتعاي�س  كالت�سامح  الإن�سانية  القيم  على  والتركيز  المو�سوعات  في  التجديد  اإلى  يميل   -2

والتعاون، وتجلى ذلك في �سعر اإليا�س فرحات ور�سيد الخوري. 
القافية الموحدة، كما في  التحرر من  الق�سيرة والمجزوءة، وي�سيع فيه  3-  ينظم على الأوزان 

ق�سيدة )النهر المتجمد( لميخائيل ُنعيمة.
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األسئلة

1- اذكر الرابطتين الأدبيتين اللتين اأ�س�سهما �سعراء المهجر.
2- ا�ستخل�س من خالل ما در�ست العوامل التي اأثرت في ال�سعراء المهجريين.

3- ان�سب الدواوين ال�سعرية الآتية اإلى �سعرائها:
       لكل زهرة عبير، هم�س الجفون، المواكب، الجداول.

4– علل ما ياأتي:
 اأ   - من اأبرز مو�سوعات �سعر المهجر الحنين اإلى الوطن.

 ب- �ساد الت�سامح والتعاي�س بين المهجريين.
 جـ- عّبر �سعراء المهجر عن القيم الإن�سانية في �سعرهم.

 د  - غلب على �سعر المهجر ال�سدق وال�سال�سة والو�سوح.
5- وازن بين �سعر المهجر وجماعة اأبولو من حيث:

       التجاه اإلى الطبيعة، اللغة، التجديد في ال�سعر.
6- ا�ستنتج المو�سوع الذي يمثله كل بيت مما ياأتي:

       اأ   - يقول اإيليا اأبو ما�سي:
               يا اأَخي ل  َتِمـْل ِبـَوْجِهـَك َعّني      مـا اأَنـا َفـْحـَمـٌة َول اأَْنـَت َفـْرَقـْد

       ب- يقول محبوب الخوري:
ٌد َبَطُل الَبـــــِرَيَِّة ُكـــلِّهــا      ُهـَو ِلالأَعـاِرِب اأَْجـَمـعـيـَن اإِمـاُم                َوُمَحَمَّ

       جـ- يقول نعمة الحاّج:
واِهيا بوُع الزَّ َـّذا ِتْلَك الرُّ بوَع َواأَْهَلها      َويا َحب ْرُت هاتيَك الـرُّ                َتَذَكَّ

       د  - يقول اإليا�س فرحات: 
ـــاآُم ِديـاَرنا      َفـُقـلوُبـنـا ِللـُعـْرِب ِبـالإِْجـمـاِل ْن َتـُكــِن ال�سَّ                اإِّنــا َواإِ
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7- اقراأ الن�س الآتي من ق�سيدة )ابتهالت( لميخائيل ُنعيمة، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:
         َواْجَعِل اللَّـُهمَّ َقْلبي واَحًة

َت�ْسقـي الَقريـــْب      
        َوالَغـريـــْب

ويــــْل ْبُر الطَّ جا َوالــــُحبُّ َوال�سَّ               ماوؤُهــــا الإيمــاُن، اأَّمـا َغْر�ُسهـا          َفالرَّ
ــْدُق َوالُحْلُم الَجميــْل ها           َفالــَوفا َوال�سِّ ها الإِْخال�ُس، اأَّمــا �َسْم�سُ               َجوُّ
كِّ َي�ْسَتْجلي الَبقــاْء حاري ال�سَّ               َفـاإِذا ما راَح فـْكـــــري َعــَبــًثـا           في �سَ
جـــاْء               َمـرَّ َمْنـهـوًكا ِبَقـْلبــــــي َفـَجـثـا           تـاِئبـًـا َيـْمـَتـ�سُّ ِمــن َقْلـبـي الـرَّ

اأ   - بّين المو�سوع الذي تحدث عنه ال�ساعر.
ب- مّثل من الن�س ال�سابق على ما ياأتي:

1.  التركيز على القيم الإن�سانية
2. التحرر من القافية الموحدة

جـ- بّين راأيك في ال�سور ال�سعرية الم�سمنة في الن�س.

عد اإلى كتاب »اللغة العربية« لل�سف الحادي ع�سر، واقراأ ق�سيدة )وطن النجوم ( لل�ساعر 
اإيليا اأبي ما�سي، وبين مو�سوعها، وخ�سائ�سها الفنية، واعر�سها على زمالئك.

النشاط
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   ثانيًا: �سعر الثورة العربية الكربى

ا�ستجابة  علي  بن  الح�سين  ال�سريف  بقيادة  )1916م(  عام  الكبرى  العربية  الثورة  انطلقت 
طبيعّية لظاهرة التحّدي التي فر�ستها ال�سيطرة العثمانّية على الوطن العربي، وقد بلغ هذا الَتّحدي 

اأَوَجه حين حاول العثمانيون تغريب العرب عن ثقافتهم وح�سارتهم وتراثهم وتتريك لغتهم. 
واكب ال�ّسعر اأحداث الثورة، ومن اأبرز ال�سعراء الذين ظهروا في هذه المرحلة: فوؤاد الخطيب، 
وجميل العظم، واإليا�س فرحات، ومحمد العدناني، ومحمد مهدي الجواهري، وغيرهم. ومن 

مو�سوعات �سعر الثورة العربية الكبرى ما ياأتي:
1- العتزاز بالقوميّة العربيّة 

فال�سعوب العربية تجمعها عوامل م�ستركة من لغة وثقافة وتاريخ، وقد دعا ال�سعراء اإلى العتزاز 
بهذه القومية العربية، وفي ذلك يقول ال�ساعر جميل العظم:

َي الأَْمـــــُر )1( ْهُر       َفُقْل ِلَبني َجْنكيَز َقْد ُق�سِ              َلَقْد داَلِت الأَيّام َواْنَقَلَب الـدَّ
ــــُر ْهـِلـِه       َوَهـْل اأَْهــُلـُه اإِّل ِكنـاَنـُة َوالــنَّـ�سْ              َوَقْد عاَد اأَْمُر الُم�ْسِلميـَن ِلأَ
             اأولِئــَك َقْومي باَرَك اهلُلُ فيِهــــُم       اأُباهي الَورى َفْخًرا ِبِهْم َوِلَي الَفْخُر

ُف ظلمهم 2- ال�ستياء من �سيا�سة العثمانيين، وو�سْ
ال�ساعر  يقول  العثمانيين،  من  العرب  له  تعّر�س  الذي  واأ�سكاله  الظلم  مظاهر  ال�سعر  تناول 

الفل�سطيني محمد العدناني:
            َظنَّ الِعدى اأَنَّنا َنْعنو ِلُظْلِمـِهُم      َول ُنِح�سُّ ِبما ِللنِّيــــــِر ِمْن اأََلــِم )2(

َيـــــِم ى ِبـِهـُم      َوما َتَحلَّوا ِبِه ِمْن راِئِع ال�سِّ             َواأَنَّ َب�ْسَمَتنا فيهـا ِر�سً
ُجِم)3( ٌف ِمَن الرُّ             َوما َدَروا اأَنَّ َبْرَق الُمْزِن َيْتَبُعُه      َبْعَد اْبِت�ساَمِتِه، َق�سْ

       وي�سف جميل الزهاوي اإعدام جمال با�سا ال�سفاح اأحراَر العرب، فيقول:
)1( جنكيز خان موؤ�س�س الدولة المغولية واإمبراطورها ، كان قائًدا ع�سكريًّا �سديد الباأ�س �سّفاًكا للدماء، �سيطر على قبائل

        المغول والترك  وال�سالجقة وغيرهم، )ت 624 هـ(.
)2( نعنو: نخ�سع. النِّيُر: الخ�سبُة المعتر�سُة فوق عنقي الثورين المقرونين لجر المحراث اأو غيره، والمق�سود 

        هنا الحتالل.
)3( الّرجم: ال�سهب، وهي ما يظهر في ال�سماء كاأنها نجوم تت�ساقط.



90

      

3- مدح ال�سريف الح�سين بن علي واأبنائه، وتاأكيد اأحقيّتهم في الملك
القومّي،  ال�ّسعر  للثورة وقائدها بق�سائد من عيون  ال�سعراء وهتفوا مهلِّلين  العديد من  �سدح 
وكان من اأبرزهم ال�سيخ فوؤاد الخطيب الذي األقى ق�سيدته الم�سهورة )تحّية النه�سة( بين َيَدي 
ال�سريف الح�سين بعد اإعالن الثورة مبا�سرًة، فكانت �سبًبا في منحه لقب �ساعر الثورة العربّية 

الكبرى، و�ساعر النه�سة العربَيّة، ومنها:
َمما ريَف َوَحيِّ الَبْيَت َوالَحَرمـــا      َواْنَه�ْس َفِمْثُلَك َيْرعى الَعْهَد َوالذِّ       َحيِّ ال�سَّ

اأَمــا )1( ّمـاِء اأَْنت َلـهـا      اإِْن كاَن َغْيُرَك َيْر�سى الأَْيَن َوال�سَّ ـِة ال�سَّ        يا �ساِحَب الـِهَمَّ
ما        اإِيـٍه َبـنــي الَعَرِب الأَْحـرار اإِنَّ َلـُكــْم      َفْجــًرا اأََطـَلَّ َعلــى الأَْكــواِن ُمْبَت�سِ
ما ــاًل ما كاَن ُمْنَف�سِ              يا ْبَن الــنَّـِبـيِّ َواأَْنـَت الَيــْوَم واِرُثـُهـْم      َقـــْد عــــاَد ُمَتَّ�سِ

      ويمّجُد ال�ساعر الجزائرّي عبد اهلل بافقيه الأمير عبد اهلل الأّول بن الح�سين، فيقول:
ًبا َوَجــّدا        اأَيـــا َمـــْن ِللَعالِء �َسعــى َوَجّدا      َوَمــــــْن �ســاَد الأَناَم اأَ
       َفَدْيُتَك فاِر�َس الَهْيجا ِبروحــي      َوِمْثُلَك فــــــي الَبِريَِّة َمْن ُيَفــّدا
ّنـي       َنَظْمُت ِمَن الَمداِئِح فيَك ِعْقدا        اإِلــــى َعـْليـاَك )َعْبـَد اهلِل( اإِ
       �َسُرْفُت ِبَمْدِحَك ال�ّسامي ِلأَّني      َرِقيُت ُعاًل َوِنْلــُت ِبذاَك َمْجـدا

وفي مبايعة ال�سريف الح�سين بن علي وتاأكيد اأحقّيته في الملك يقول ال�ساعر اللبناني م�سطفى 
الغالييني: 

ْرِع ل الَغَلـِب        يا اأَيُّها الَمِلُك الَمْيمـــــوُن طاِلُعــُه       اأَْنــــــَت الإِماُم ِبَحقِّ ال�سَّ
ِغــــــِب )2(        َلَك الِخالَفُة، ما فـي اأَْمِرها َرْيــٌب       َرْغَم الَعُدوِّ َوَرْغَم الأَْحَمِق ال�سَّ

بِّ الَقْلــــِب ُمْلَتِهــِب        اأَبا الُملوِك اإَِلْيَك الُعـــْرُب ناِظــَرٌة       ِبَطْرِف َوْلهاَن �سَ
       َفاْمُدْد ُنباِيْعَك يا ْبَن الأَْكَرمين َيـًدا       َتفي�ُس َخْيًرا َعلـــــى الإِ�ْسالِم َوالَعــَرِب

)1( الأين: التعب. ال�ساأم: الملل وال�سجر.
)2( ال�سِغب: الكثير ال�سَغب، يعني من يحاول تهييج ال�سر واإثارة الفتن وال�سطراب.

َوفــــــي ُكلِّ َبْيــٍت َرنَّــٌة َوَعـويـــُل
بــاِح اأُفوُل ُنجــوُم �َسمــاٍء فــي ال�سَّ

َعلى ُكلِّ عــوٍد �ساِحٌب َوَخـليـــُل
َكاأَنَّ ُوجوَه الَقــْوِم َفْوَق ُجذوِعِهْم
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4- و�سف تجاوب الأّمة العربية مع الثَّورة 
تجاوبت الأمة العربية مع الثورة من �ستى الأقطار لما اأّملوه في الوحدة والتحرر، وهي لي�ست 
بعزيمة  الكبير وال�سغير  فيها من كل حدب و�سوب  ف�سارك  اآخر،  مق�سورة على قطر دون 
وب�سالة كبيرتين في �سبيل التحرر والق�ساء على الطغيان، يقول ال�ّساعر فوؤاد الخطيب وا�سًفا 

تحرك الجيو�س العربية:
حــاِب َتَغــ�سُّ ِبالــُوّراِد؟        ِلَمِن الَم�ساِرُب في ِظالِل الوادي      َرّيا الـرِّ

ـُة َيْعــُرٍب      َنَفَرْت ِمـــَن الأَْغواِر َوالأَْنجاِد        اهلُل اأَْكَبـــــــُر ِتْلـــــَك اأُمَّ
ٌع      َوالِبي�ُس ُمْتَلَعـٌة ِمَن الأَْغمــــــاِد)1( نَّـُة �ُســرَّ        َطــَوِت الَمراِحَل َوالأَ�سِ

ْت َتُدكُّ الَبْغَي، ِم�ْسَيَة واِثـــٍق      ِباهلِل، َوالّتـاريـــِخ، َوالأَْجـــداِد        َوَم�سَ
ـــٍر ِبِقيـاِد خَّ َع َكْهُلُهْم َوُغالُمُهــْم      ِللَمــْوِت َغْيــَر ُم�سَ        َعــَرٌب َتَطَوََّ

ّهاِد )2( ـــُة الزُّ        َوَثَبْت ِبِهْم فــي َنْقِع ُكلِّ َكريَهــــٍة      ِهَمـــُم الُغـــزاِة َوِعفَّ

5- رثاء ال�سريف الح�سين بن علي
العالم  بقاع  �ستى  في  ال�سعراء  كبيٌر في وجدان  بن علي �سًدى  الح�سين  ال�سريف  لوفاة  كان 

العربي لما له من مكانة دينية وقومية. يقول اأحمد �سوقي:
ــــــْم ماِء َماآِتــْم       قاَم فيها اأَبــــــو الَمالِئِك ها�سِ        َلَك فـــي الأَْر�ِس َوال�سَّ

ـْم؟ ْهَر َهْل ِمَن الَمْوِت عا�سِ        يـــا اأَبا الِعْلَيِة الَبهاليِل �َســـــــــــْل        اآباَءَك الزُّ
ــــــــــواِد َوال�ّساُم واِجـْم موِع َوَعّمــا      ُن َوراَء ال�سَّ        ِتْلَك َبْغداُد فــــي الدُّ
ُر َعْبرى َوُلْبنـــا      ُن �َسكوُب الُعيــــوِن باكي الَحماِئـْم        َوا�ْسَتَرْكنــــا َفِم�سْ

6- التغنّي بذكرى الثورة العربيَّة الكبرى
للعام  كان  وقد  الكبرى،  العربّية  الثورة  بذكرى  �سنويًّا  الها�سمية  الأردنّية  المملكة  تحتفل 
)2016م( �سمة تميزه عن الأعوام الأخرى؛ اإذ احتفلت المملكة بمرور مئة عام على انطالقة 

)1( الأ�سنة: الرماح. البي�س متلعة: ال�سيوف مخرجة من اأغمادها.
)2( نقع الكريهة: الغبار الذي يت�ساعد حين ا�ستداد الحرب.
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بعنوان )�سّيد  ال�ساعر حيدر محمود ق�سيدة  المنا�سبة نظم  الكبرى، وفي هذه  العربّية  الثورة 
ال�سهداء(، ومنها:

       

الخ�سائ�ص الفنيّة ل�سعر الثورة العربيّة الكبرى
      ثّمة خ�سائ�س عاّمة ات�سم بها �سعر الثورة العربّية الكبرى، منها اأنه:

1- ي�ستخدم النبرة الخطابّية والتعبير المبا�سر عن المعاني، مثل قول فوؤاد الخطيب:
ما اًل ما كاَن ُمْنَف�سِ              يا ْبَن النَِّبيِّ َواأَْنَت الَيْوَم واِرُثُهْم       َقْد عاَد ُمتَّ�سِ

      وقول ال�ساعر اللبناني م�سطفى الغالييني:
ْرِع ل الَغَلِب              يا اأَيُّها الَمِلُك الَمْيمــوُن طاِلُعُه       اأَْنَت الإِماُم ِبَحقِّ ال�سَّ

2- يت�سف ب�سمّو العاطفة وحرارتها من خالل العتزاز بالقومية العربية وو�سف الظلم الذي وقع
      على ال�سعوب العربية والتطلع اإلى التحرر.

3- يلتزم عمود ال�ّسعر العربّي. 

َوالَأْحـفـــاِد الَأْبنـــاِء  ُعيــوِن  فــي 
الـمــيــــالِد �َسهـــاَدَة  ُحـــرٍّ  ُكـــلَّ 
فــاِد  َوالأَ�سْ الُقيــوِد،  َظــالِم  ِمــْن 
َرمــاِد الّنيــراِن َمْح�ــسُ  َوُكلُّ  ـــَر 

ْيُن ُي�ْسِرُق �َسْم�ًسا ريــُف الُح�سَ َوال�سَّ
ِهــَي اأُمُّ الّراياِت، اأَْعَطْت، َوُتعـطي
�ُسعـوٌب ا�ْسَتفاَقـْت  َخْفِقهـا  َوَعلى 
َجْمُرها َوْحَدُه الَّــذي يوِقُد الَجْمـ



93

   

األسئلة

1- من خالل درا�ستك النماذج ال�سعرّية ل�سعر الثورة العربَيّة الكبرى:
      اأ   -  ما الذي ُيدلُّل على اأَنّها ثورُة كّل العرِب؟

      ب- ا�ستنتج المبادئ التي نادت بها الثورة العربية الكبرى.
2-  علل: ُلّقب فوؤاد الخطيب �ساعر الثورة العربية الكبرى.

3- في راأيك، ما �سبب الحديث عن البعد الديني في �سخ�سية ال�سريف الح�سين بن علي.  
4-  اقراأ الَنّ�سين الآتيين ثّم اأجب عّما يليهما:

        يقول ال�ساعر فوؤاد الخطيب في ق�سيدته ) اإلى جزيرة العرب(:
              الُمْلـــُك فيـَك َوفـــــي َبنيَك َواإِنَُّه       َحـــقٌّ ِمــــَن الآبـــاِء ِلالأَْحفـــــاِد
ِة "عاِد"               َواأَماَنــــُة الّتاريــِخ فـــي اأَْعناِقِهــْم       ِمْن َعْهِد "باِبَل" َيْوَم َنْه�سَ
ٍر اأَْو بــاِد               َوِمَن الأَ�ساِو�ِس ِمْن َبني َقْحطاَن اأَْو       َعْدنــاَن ِمـــــْن ُمَتَح�سِّ
              َفاإِذا اْنَبــَروا ِللَمْجِد َفْهــَو �َسبيُلُهْم        َيْم�سوَن فيـِه َعلـى ُهًدى َو�َسـداِد
        ويقول ال�ساعر اإليا�س فرحات في ق�سيدته )تحر�سك عين عناية الّرحمن (:
ْعـــالِن       الَعْر�ُس َعْر�ُسَك يا َفتــــــــى َعْدناِن      اأَْبَطاْأَت اَأْم اأَ�ْسَرْعَت في  الإِ
ــاآُم اإِلى ُعالَك اأَريَكًة       َمْيموَنـــــــًة َمْحرو�َســـَة الأَْركاِن       ُتْهــــدي ال�سَّ
      َفَر�سوا النَّفاِئ�َس في َطريِقَك ِعْنَدما       َعِلموا ِبَيْوِم ُقدوِمــــَك الِمْح�ساِن

ـَل ِبالنَّقيــــِع الـقـاني)1( ـجَّ       َوَلو انَُّهْم َفَر�سوا الُقلـوَب َلما َوَفْوا      َدْيـًنـا َت�سَ
اأ   - ما المو�سوع الذي يمثله كل من الن�سين ال�سابقين؟
ب- ا�ستخرج البيت الذي يحمل كل فكرة في ما ياأتي:

               1. العتراف بف�سل الح�سين بن علي واأنجاله على العرب.
               2. التذكير بالما�سي المجيد.

        جـ- ا�ستنتج ثالًثا من الخ�سائ�س الفنية الم�ستركة بين الن�سين ال�سابقين.

)1( �سهلت همزة )اأنهم( لل�سرورة ال�سعرية. المق�سود بالنقيع القاني الدماء.
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النشاط

    
ح ذلك من خالل  5- ُيعّد �سعر الثورة العربية الكبرى �سجالًّ تاريخيًّا لالأحداث ال�سيا�سية، و�سّ

ما در�ست.
6- لَم يتميز �سعر الثورة العربية الكبرى بالنبرة الخطابية؟   

7- ا�ستنتج المو�سوع الذي يمثله كّل بيت في ما ياأتي:
       اأ   - قال ال�ساعر الفل�سطيني �سعيد الكرمي:

ُر ها       ُتقيُم ِلواَء الَمْجِد َفْلَيْفَرِح النَّ�سْ ِة ِعزِّ عاَدْت ُقَرْي�ٌس في مَن�سَّ               َوَ
       ب- قال ال�ّساعر العراقي محمد الها�سمي:

ْلَم عاٌر     َواأَْمـــــٌر ل ُيــِقـــرُّ ِبــــِه َقــــراُر                َبنــــي َجْنكيــــَز اإِنَّ الظُّ
       جـ- قال ال�ساعر فوؤاد الخطيب:

               �َسالٌم َعلى �َسْيِخ الَجزيَرِة ُكلِّها        �َســــالٌم َعلـى تاريِخـِه الُمَتاأَلِِّق

تقريًرا عن  الخام�س، واكتب  الف�سل  الحادي ع�سر،  لل�سف  الأردّن  تاريخ  اإلى كتاب  عد 
الثورة العربية الكبرى، واعر�سه على زمالئك.
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     ثالثًا: �سعر التفعيلة  )1(
يعّد �سعر التفعيلة ثورة حقيقية في عالم ال�سعر العربي واأهم حلقة في تطوره، فهو �سعر موزون 
الواحدة في  التفعيلة  تتكرر  اإذ  التفعيلة،  العرو�سي، والتزم نظام  القافية والبحر  تحرر من وحدة 

الق�سيدة كّلها، ول يتقيد بعدد معين من التفعيالت في كل �سطر. 
نازك  ن�سرت  حين  )1947م(  عام  كانت  التفعيلة  ل�سعر  الحقيقية  البداية  اإن  القول  ويمكن 
ال�سّياب  �ساكر  بدر  ن�سر  نف�سه  العام  وفي  )الكوليرا(،  بعنوان  التفعيلة  �سعر  في  ق�سيدة  المالئكة 

ديوانه »اأزهار ذابلة« وفيه ق�سيدة من �سعر التفعيلة بعنوان )هل كان حبًّا(. 
ومن اأعالم �سعر التفعيلة كذلك: عبد الوهاب البّياتي، و�سالح عبد ال�سبور، وفدوى طوقان، 
وعبداهلل  محمود،  حيدر  الأردّن:  في  رواده  ومن  قّباني.  ونزار  واأدوني�س،  دروي�س،  ومحمود 

ر�سوان، وحبيب الزيودي.
    ومن اأبرز ق�سايا �سعر التفعيلة ومو�سوعاته ما ياأتي:

1- الإيقاع المو�سيقي
نظام  ويلتزم  الموحدة،  والقافية  العرو�سي  البحر  نظام  من  يتحرر  التفعيلة  �سعر  اأن  عرفت 
التفعيلة التي تتكرر في ال�سطر ال�سعري ح�سب التدفق ال�سعوري لل�ساعر التي تتطلب الإطالة 
تارة، والق�سر تارة اأخرى. ومن اأدوات ال�ساعر لتحقيق الإيقاع المو�سيقي: التكرار باأنواعه، 
مثل تكرار الأحرف اأو الكلمات اأو العبارات اأو الأ�سطر، واختيار الألفاظ الر�سيقة المتناغمة. 
ففي المقطع الآتي من ق�سيدة ) اأغنية لالأر�س ( لل�ساعر حيدر محمود نجد اأن تكرار الأحرف 

والكلمات قد اأ�سفى على الق�سيدة اإيقاًعا مو�سيقيًّا غنائيًّا، يقول:
       يا ِبالدي 

يُِّب  َجُر الطَّ        ِمْثَلما َيْكَبُر فيِك ال�سَّ
       َنْكَبْر 

       َفاْزَرعينا َفْوَق اأَْهداِبِك 
       َزْيتوًنا َوَزْعَتْر

ا ال�سعر الحر، وال�سعر الجديد، و�سعر الحداثة، وال�سعر المعا�سر. )1( وي�سمى اأي�سً
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ْر  باِح العيِد، اأَْخ�سَ      َواْحِملينا اأََماًل، ِمْثَل �سَ
     َواْكُتبي اأَ�ْسماَءنا

: َن�سامى      في َدْفَتِر الُحبِّ
قوَن " الَوْرَد "، لِكْن       َيْع�سَ
قوَن "الأَْر�َس" اأَْكَثْر       َيْع�سَ
ْفلى       َقْد َر�َسْمناِك َعلى الدُّ

ناِبْل       َوقاماِت ال�سَّ
     غاَبًة ِلالأَْعُيِن ال�ّسوِد 
     َوَحْقاًل ِمْن َجداِئْل

2- ال�سورة ال�سعرية
ورة ال�سعرية ارتباًطا وثيًقا بالّتجربة ال�ّسعرية، وهي طريقة للّتعبير عن ق�سايا ال�ساعر  ترتبط ال�سّ
القافية  من  التفعيلة  �سعر  في  ال�ساعر  تخل�س  فقد  الّنف�سية،  وحالته  تتوافق  فّنية  �سورة  في 
ورة ال�ّسعرية، فجاءت عميقة  َوره وم�ساعره، واأطلق العنان لل�سّ دة الّتي تقّيد اأحياًنا �سُ الموحَّ
مكّثفة، وخرجت من مجرد العالقة بين الم�سّبه والم�سّبه به اإلى نوع من الَم�ساهد اأو الّلقطات 
الموحية المتتالية تنقل لنا �سوًرا متالحقة مرئية وم�سموعة، تقول نازك المالئكة في ق�سيدة 

)النهر العا�سق (:
              اأَْيَن َنْم�سي؟ اإِنَُّه َيْعدو اإَِلْينا

ا َعْبَر ُحقوِل الَقْمِح ل َيْلوي ُخطاُه              راِك�سً
ًطا، في َلْمَعِة الَفْجِر، ِذراَعْيِه اإَِلْينا              با�سِ

             طاِفًرا، َكالّريِح، َن�ْسواَن يداُه)1(
ْينا              �َسْوف َتْلقانا َوَتْطوي ُرْعَبنا اأََنّى َم�سَ

)1( طافًرا: واثًبا.
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3- الرمز والأ�سطورة
ا عن الت�سريح، فالمطر   يلحظ اأن �سعر التفعيلة كثيًرا ما يوظف الرمز للتلميح بالمحتوى عو�سً
رمز الخير، والفجر رمز الحرية، ومن الطبيعي اأن تظل هذه الرموز مفتوحة على اآفاق وا�سعة 
قادرة على توليد المعاني والإيحاءات المتجددة، كما يوظف الأ�سطورة وهذا يزيد المعنى 

عمًقا، ويرتقي بالم�ستوى الفني للق�سيدة.
يوظف ال�ساعر العراقي يحيى ال�سماوي )النخل ( رمًزا لل�سموخ والقوة والثبات حين عّبر عن 

رف�س العراقي الحتالل وتنكيله بالنا�س، يقول:
   ُهْم َيْقُتلوَن النَّْخَل

   اإِنَّ النَّْخَل ُمتََّهٌم ِبَرْف�ِس الْنِحناِء
بُِّث ِبالُجذوِر    َوِبالتَّ�سَ
ْعِف راِر ال�سَّ    َوِباْخ�سِ

ويوظف ال�ساعر وليد �سيف اأ�سطورة ) الغولة( في ق�سيدة له م�سيًرا اإلى ما تعّوده بع�سهم من 
تخويف الأطفال بالغولة، ولكن النتيجة جميلة اإذ ُي�سِبل الطفل عيونه في ح�سن الأم ويغفو، 
يريد بذلك ما يتعر�س له ال�سعب الفل�سطيني من مظاهر التخويف والتهديد، ومع ذلك يبقى 

هذا ال�سعب مت�سّلًحا بالأمل والن�سر على العدو ال�سهيوني، يقول:
غيُر َفْوَق ِحْجِرها     َوَيْرُقُد ال�سَّ

    "وَيا َحبيُب َنْم"
    ُتخيُفُه ِبغوَلٍة َم�ْسلوَخِة الَقَدْم
    َوُربَّما ُتَغْرِغُر اللَّهاُة في َنَغْم

    اأُرجوَحًة َدِفيًَّة َحنوْن
    فُي�ْسِبُل الُعيوْن

4 - النزياح الدللي
وهو العدول باللغة عن المعنى المعهود، والخروج عن المعنى الماألوف، وتوظيف الألفاظ 
َعت له، وهذا يميز لغة ال�سعر، ويعطي اللفظ دللة َمجازية، ويزيد �سعر التفعيلة  في غير ما ُو�سِ
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ا، ويجد القارئ �سعوبة في فهم مراد ال�ساعر، يقول بدر �ساكر ال�سياب في ق�سيدة  غمو�سً
الواهب والدافع  بمثابة  فيغدو  المطر،  اإلى  الحاجة  الحديث عن  ( عند  المطر  اأن�سودة   (

للعمل: 
       اأكاُد اأَ�ْسَمُع النَّخيَل َي�ْسَرُب الَمَطْر

     َواأَ�ْسَمُع الُقرى َتِئنُّ ، َوالُمهاِجرين
      ُي�ساِرعوَن ِبالَمجاذيِف َوِبالُقلوع،

دين: عوَد، ُمْن�سِ َف الَخليِج، َوالرُّ       َعوا�سِ
      َمَطْر...
      َمَطْر...
      َمَطْر...

  5 – التنا�ّص 
د به وجود تداخل بين ن�سٍّ واآخر، مما يجعل الن�س في  يكثر في �سعر التفعيلة التنا�ّس، وُيق�سَ
عالقة ظاهرة اأو خفية مع ن�سو�س اأخرى، فال�ساعر قد يوظف -مثاًل-  األفاًظا تحيل القارئ 
اإلى الق�س�س القراآني  والحكايات التراثية، ويلجاأ اإلى التنا�س لتقديم معاٍن يريدها، وتاأكيد 
مواقف م�سابهة، وقد ياأتي التنا�س في عنوان الق�سيدة، ومثال ذلك ق�سيدة حبيب الزيودي 

)على ماء مدين (:
ْرًحا      َعلى ماِء َمْدَيَن َيْرَتِفُع الُحبُّ �سَ

     َوَيْدُمُل ُكلَّ الِجراْح
عاة...      َوَياأْتي الرُّ

     َوَت�ْسقي َلنا اأَيُّهذا الَقِويُّ الأَمين
باح      َعلى ماِء َمْدَيَن َيْمَتدُّ ُعْمُر ال�سَّ

     َوفي ُكلِّ َيْوم...
     �َسَنْزَرُع ِع�ْسًقا َوليًدا 
ْرًحا َجديًدا      َوَنْرَفُع �سَ
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ِت العاِتياُت َبراِعَمنا      َفاإِْن َهزَّ
�َسُنَغّني:

َعلى ماِء َمْدَيَن ل ِع�ْسق دوَن ِرياح
6 - المراأة

 ل يكاد يخلو ديوان �ساعر من ذكر المراأة، اأو ت�سوير م�ساعره نحوها، وربما اتخذها ال�ساعر 
رمًزا لكثير من معانيه. يقول عبد الوهاب البياتي متحدًثا عن محبوبته: 

غيَر ُكلَّما ا�ْسَتدار     اأُِحبُّ َوْجَهها ال�سَّ
ْوَتها الَحزيَن الّداِفَئ الُمْنهار     اأُِحبُّ �سَ

ْلَمِة �ُسّباًكا      َيْفَتُح في الظُّ
حى اأَْمطارا     َوَيْهمي في ال�سُّ

    
الخ�سائ�ص الفنية ل�سعر التفعيلة

        من النماذج ال�سابقة ن�ستخل�س اأن �سعر التفعيلة:
1- يهتّم بالوزن ال�سعري الذي يقوم على وحدة التفعيلة في الق�سيدة، ويتحرر من القافية الموّحدة.

2- يعتمد التكوين المو�سيقي للق�سيدة على التفعيلة تبًعا للدفقات ال�سعرية لل�ساعر؛ فال يتقيد بعدد 
التفعيالت في كل �سطر.

3- يعنى بعمق ال�سورة ال�سعرية ويكثر منها ويجّدد فيها، كما في ق�سيدة )النهر العا�سق( لنازك 
المالئكة مثاًل. 

4- يكثر من توظيف الرموز والأ�ساطير للتعبير عن المعاني. 
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األسئلة

1- و�سح �سبب ت�سمية �سعر التفعيلة بهذا ال�سم.
2- متى كانت البداية الحقيقية ل�سعر التفعيلة؟ ومن اأ�سهر رواده؟

3- ان�سب الق�سائد الآتية اإلى قائليها:
       النهر العا�سق، اأن�سودة المطر، على ماء مدين.

4- و�سح المق�سود بكل مما ياأتي: 
       التنا�س، النزياح الدللي.

5 - علل ما ياأتي:
اأ   -  يكثر في �سعر التفعيلة ا�ستخدام الرمز والأ�سطورة.

ب- يميل �سعر التفعيلة اإلى الغمو�س اأحياًنا.
6- اقراأ الن�س الآتي من ق�سيدة )الكوكب الأر�سي( لل�ساعرة فدوى طوقان، ثم اأجب عن 

الأ�سئلة التي تليه:
     َلْو ِبَيدي اأَْن اأَْحِمَي هذا الَكْوَكْب

ْعب      ِمْن �َسرِّ ِخياٍر �سَ
     َلْو اأَّني اأَْمِلُك َلْو ِبَيدي

     اأَْن اأَْرَفَع َعْن هذا الَكْوَكْب
     كابو�َس الَحْرب

     اأَْن اأُْفِرَغُه ِمْن ُكلِّ �ُسروِر الأَْر�س
     اأَْن اأَْقَتِلَع ُجذوَر الُبْغ�س
     اأُْق�سيِه اإِلى اأَْبَعِد َكْوَكْب

افي َل ِبالماِء ال�سّ      اأَْن اأَْغ�سِ
     اإِْخَوَة يو�ُسْف

ْخَوة َر اأَْعماَق الإِ      َواأَُطهِّ
ر       ِمْن َدَن�ِس ال�سَّ
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  َلْو ِبَيدي
ْلم        اأَْن اأَْجَتثَّ �ُسرو�َس الظُّ

َف في هذا الَكْوَكْب        َواأَُجفِّ
م        اأَْنهاَر الدَّ

اأ   - ما المو�سوع الذي تمثله الق�سيدة؟
ب- اأين تجد التنا�ّس في الق�سيدة؟

جـ- عّبر بلغتك الخا�سة عن النزعة الإن�سانية التي تمثلها الق�سيدة.
د  -  مثل من الق�سيدة ال�سابقة على ما ياأتي:
 1.  توظيف الرمز للتعبير عن المعاني 

2. الهتمام بالوزن ال�سعري الذي يقوم على وحدة التفعيلة في الق�سيدة، ويتحرر 
من القافية الموّحدة
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   رابًعا: �سعر املقاومة

عا�س العالم العربي منذ اأواخر القرن التا�سع ع�سر اأحداًثا و�سراعات ج�ساًما اّت�سعت في القرن 
الع�سرين جّراء �سيطرة ال�ستعمار الأجنبّي: البريطاني، والفرن�سي، والإيطالي على الوطن العربي 
فريٌق من  اإثر ذلك  فل�سطين ؛ فظهر على  ال�سهيونية من احتالل  الحركة  اأفرزته  راته، وما   ومقَدّ
ال�ّسعراء قاوم ال�ستعمار، وعك�س الواقع بكّل تفا�سيله؛ ولهذا ال�سبب برزت في كل مرحلة اأ�سوات 
�سعرية �سّكلت رموًزا لحالت اإبداعية ُيلَم�س فيها جمال الّت�سوير والخيال المبدع وال�سور الفنّية 

واللغة ال�سافية ال�سادقة والنبرة الموؤثرة.
وفي ما ياأتي نعر�س �سعر المقاومة في الأقطار العربّية ب�سكل عام، في حين نفرد جزًءا من هذا المو�سوع 

ة؛ بو�سف فل�سطين هي الجرح النازف اإلى يومنا هذا. للحديث عن �سعر المقاومة الفل�سطينية خا�سّ

1  - �سعر المقاومة في الأقطار العربيّة
        تناول �سعر المقاومة في الأقطار العربّية عدًدا من الم�سامين، منها:

         اأ   - ا�ستنها�ص الهمم واإثارتها لمقاومة الم�ستعمر
 حمل ال�سعراء في الأقطار العربية كافة مهمة ا�ستنها�س همم ال�سعوب من اأجل الوقوف  
في وجه الم�ستعمرين والخال�س من طغيانهم وا�ستبدادهم، واأّن الأمة �ستبعث من جديد. 

وتعّبر عن هذا المعنى اأبيات ال�ساعر التون�سي اأبي القا�سم ال�ساّبي، اإذ يقول:
ْعُب َيْوًما اأَراَد الَحياَة      َفال ُبدَّ اأَْن َي�ْسَتجيَب الَقَدْر)1(                     اإِذا ال�سََّ

ــْر ْيِل اأَْن َيْنَجلــــي     َول ُبـدَّ ِللَقْيـِد اأَْن َيْنَك�سِ        َول ُبـــــدَّ ِللَّ
ْر ـِ َثني روُحها الُم�ْسَتت        َكذِلَك قاَلْت ِلــَي الكاِئناُت     َوَحدَّ

             ويقول �سليمان العي�سى في ثورة الجزائر:
بيُع الِبْكُر اأَْن َيْنهاَر َلْيٌل        الَرَّ

       اأَْن َيدو�َس الَقْيَد ثاِئْر
بيُع الِبْكُر        الرَّ

)1( المق�سود اأّن اهلل ـ تعالى ـ  ي�ستجيب لمن ي�سعى اإلى طلب الحريّة بجدٍّ  وهو موؤمن بق�سيته وبحّقه.
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       اأَْن ُي�ْسَحَق َجاّلٌد
       َواأَْن َتْحيا َجزاِئْر

ب- اإبراز اأهمية الت�سحيات التي قدمها �سهداء المقاومة 
يقا�س مدى تم�سك الأمم بحريتها وتطّلعها اإلى الحياة الكريمة بمقدار الت�سحيات التي 
تقدمها في �سبيل  ذلك الهدف، فقد كانت الت�سحيات حافًزا ل�ستكمال الطريق الذي 
رثاء عمر  في  �سوقي  اأحمد  يقول  لل�سعوب.  الحرية  لنيل  ال�سعي  في  ْبق  ال�سَّ اأهل  به  يبداأ 

المختار زعيم المقاومة الليبية �سد ال�ستعمار الإيطالي: 
بـــاَح َم�ساَء ماِل ِلــــــواًء        َي�ْسَتْنِهــ�ُس الـوادي �سَ        َرَكــــزوا ُرفاَتَك فـــي الرِّ
ماِن َم�ساَء يوَف َعلى الزَّ ُد ِبالَفـال        َيْك�سو ال�سُّ ْيـــُف الُمَجـــــــرَّ        يــا اأَيُّها ال�سَّ
ـَن فــــي الَعــُدوِّ َبـــالَء حــاري ِغْمـــُد ُكلِّ ُمَهنَّـــٍد        اأَْبلـى َفاأَْح�سَ        ِتلــَك ال�سَّ
وى        َلــْم َتـْبــــِن جـاًهـــا اأَْو َتُلـمَّ َثــــراَء        ُخيِّْرَت َفاْخَتْرَت الَمبيَت َعلى الـطُّ
ـْت َعَلْيــَك اأَراِجــاًل َوِن�ســاَء ـجَّ        اأَْفريِقيـــــا َمـْهـُد الأُ�ســوِد َوَلْحـــــُدها        �سَ

وي�سّور فوزي عطوي ت�سحيات ال�سعب الم�سري في الخال�س من العدوان الّثالثي على 
م�سر فيقول:

َيْة ـِ َر الــّدام ــــــاِرَيْة        يا �ساِهًدا َماأْ�ساَة ِم�سْ ْث َفتاَك َعِن الُوحو�ِس ال�سّ        َحدِّ
مـاِء الفاِنَيْة دوا       َكْيــَف اْفَتَدْوها ِبالدِّ ْث َعـــــــِن الأَْطفـــاِل َيـْوَم َتَمرَّ        َحدِّ
موَع القاِنَيْة         َوَعـــــــِن الأَيــــامى َوالَيتامى حيَنمـــا       َذَرَفْت ُعيوُنُهُم الدُّ
َقٌة َوَعْيــٌن باِكَيــْة َدْت اأَْجفاُنُهـــــْم َفَبـــَدْت َلُهـــْم       َعْيـــــٌن ُمـوؤَرَّ هَّ         َوَت�سَ

جـ- و�سف م�ساهد المقاومة
لم تكن النكبات لتوقف ح�س الندفاع نحو المقاومة، فكان ال�سعراء يتبارون في نظم 
المقاومة. ونلم�س ذلك في ق�سيدة  باعًثا على  الكبيرة؛ لتكون  النكبات  ق�سائدهم عند 

اأمير ال�سعراء اأحمد �سوقي في نكبة دم�سق على يد الم�ستعمر الفرن�سي، اإذ يقول:
ْعـُق              ِبَلْيــــٍل ِللَقــذاِئــــــِف َوالَمنايــــــا       َوراَء �َسماِئِه َخْطٌف َو�سَ
َف الَحديُد اْحَمـــــــرَّ اأُْفٌق       َعلــــى َجَنباِتــِه َوا�ْسَودَّ اُأْفـُق              اإِذا َع�سَ
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             َدُم الثُّــــــــــــّواِر َتْعــــِرُفُه َفَرْن�ســا       َوَتْعَلــــــُم اأَنَّــُه نـوٌر َوَحـــقُّ
             ِبــــالٌد مـــاَت ِفْتَيُتهــــــا ِلَتْحيــــا       َوزالـوا دوَن َقْوِمِهـُم ِلَيْبـقـوا
َجـــٍة ُيـــَدقُّ رَّ يَّـــــــِة الـَحـْمــراِء بــاٌب       ِبُكلِّ َيـــٍد ُم�سَ               َوِلـلـُحـرِّ

د  - تاأكيد مفهوم القومية العربية 
ي�سير محمد مهدي الجواهري في ق�سيدته )ثورة العراق( اإلى وحدة �سفوف المقاومة 

في الوطن العربي عاّمًة،  فيقول:
ْهِر راِجُع       َفال َعْي�َس اإِْن َلــْم َتبـَْق اإِّل الَمطاِمُع        َلَعلَّ الَّذي َوّلى ِمـــــَن الدَّ
ــواِرُع ُدهــــا اأَ�ْسواُقــــُه َوال�سَّ ٍة       ُتـَردِّ ُث اأَْو�ســـــاُع الِعـراِق ِبَنْه�سَ        ُتَحدِّ
ــــُه َتْدعــو َفَتْبكي الَجواِمُع ْرِق َوْحَدًة       َكناِئ�سُ        َوَقْد َخبَّروني اأَنَّ في ال�سَّ
ًة        َب�ساِئُر َقـــْد لَحْت َلهـــا َوَطالِئــُع        َوَقْد َخبَّروني اأَنَّ ِللُعـْرِب َنْهــــ�سَ

ْرَق كاَن َوديــــَعًة        "َفال ُبــدَّ َيْوًما اأَْن ُتــــــــَردَّ الَوداِئُع" )1(        َهبوا اأَنَّ هذا ال�سَّ

2- �سعر المقاومة الفل�سطينية
 تبّواأ �سعر المقاومة الفل�سطينية حيًزا وا�سًعا في �سعر المقاومة العربي لأ�سباب، اأهمها:

- مكانة فل�سطين الدينية.
- معاناة فل�سطين من الحتالل ال�سهيوني حتى يومنا هذا. 

اأ�سبحوا   اأ�سماء �سعراء  اأن يعبر عن التجربة الفل�سطينية بكّل ما فيها، وبرزت  ا�ستطاع ال�سعر 
رموًزا ل�سعر المقاومة مثل: اإبراهيم طوقان، واأخته فدوى طوقان ، ومحمود دروي�س، و�سميح 

 القا�سم، وتوفيق َزّياد، وعبد الكريم الكرمي. ويمكن اأن نميز فيه مرحلتين متداخلتين:
 اأ    - مرحلة البحث عن الذات 

عّبر ال�سعر في هذه المرحلة عن �سخ�سية الفل�سطيني الالجئ المنتَزع من اأر�سه بعد اأن 
�ستى  مو�سوعات  وتناول  ُهويته.  عن  البحث  باأهمية  الماأ�ساة  واأ�سعرته  المحتل،  �سّرده 
مثل: الحنين اإلى الوطن، وو�سف المذابح التي تعر�س لها الفل�سطينيون، والأمل بالعودة، 

)1(  اقتب�س ال�ساعر عجز البيت ال�سعري من ق�سيدة لل�ساعر لبيد بن ربيعة العامري.
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ا على  والدعوة اإلى الّن�سال. وقد ات�سم �سعر هذه المرحلة بالنبرة الخطابية، وبالحزن ردًّ
الواقع المّر.

             يقول محمود دروي�س م�سوًرا عذاب ال�سعب الفل�سطيني بعد النكبة:
      ماذا َجَنْينا َنْحَنُ يا اأُّماُه

َتْين؟       َحّتى َنموَت َمرَّ
ًة َنموُت في الَحياْة        َفَمرَّ

ًة َنموُت ِعْنَد الَمْوْت!        َوَمرَّ
ْف�ساِف َهْل �َسَتْذُكريْن        يا غاَبَة ال�سَّ

       اأَنَّ الَّذي َرَمْوُه َتْحَت ِظلِِّك الَحزيْن
       َكاأَيِّ �َسْيٍء َميٍِّت اإِْن�ساْن؟
       َهْل َتْذُكريَن اأََنّني اإِْن�ساْن

       َوَتْحَفظيَن ُجثَّتي ِمْن �َسْطَوِة الِغْرباْن؟
اه        َواأَْنِت يا اأَُمّ

فاْق        َووالدي َواإِْخَوتي َوالأَْهُل َوالرِّ
       َلَعلَُّكْم اأَْحياْء

       َلَعلَُّكْم اأَْمواْت
       َلَعلَُّكْم ِمْثلي ِبال ُعْنواْن

       ما قيَمُة الإِْن�ساْن
       ِبال َوَطْن
       ِبال َعَلْم

       َودوَنما ُعْنواْن؟
       ما قيَمُة الإِْن�ساْن؟
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ب- مرحلة اكت�ساف الذات وتاأكيد الهوية 
ة اإلى ن�سج الوعي وو�سوح  وذلك منذ انطالقة الثورة الفل�سطينية، فقد اأدت التجربة الُمَرّ
الروؤية، واليقين ب�سرورة تجاوز الواقع ل�سنع الم�ستقبل وتحرير الأر�س والإن�سان. يقول 

ال�ساعر عبد الرحيم محمود:
دى ْحِمــــُل روحــي َعلــى راَحتـي       َواأُْلقي ِبها فـــي َمهاوي الـرَّ           �َساأَ
ّمــــا َممــاٌت َيغيــــُظ الِعدى ديــَق        َواإِ ـــرُّ ال�سَّ           َفاإِّمـــــــا َحيـــــاٌة َت�سُ
ريـــِف َلهــا غاَيتــاِن       ُوروُد الَمنايــــا َوَنْيــــُل الُمنــى           َوَنْفـــــ�ُس ال�سَّ
ُكْن       َمخوَف الَجنـاِب َحراَم الِحمى           َوما الَعْي�ُس؟ ل ِع�ْســـُت اإِْن َلْم اأَ

�سعراء  هَبّ  فقد  اأنف�سهم،  فل�سطين  �سعراء  على  حكًرا  الفل�سطينية  المقاومة  �سعر  يكن  ولم 
العرب يدافعون في ق�سائدهم عن فل�سطين و�سعبها، ويحيون الأّمة العربية التي هبت للدفاع عن 

فل�سطين، ومن ذلك ما قاله ال�ساعر اللبناني ب�سارة الخوري )الأخطل ال�سغير(:
َق الَمْجـــــُد َلــــُه      َلِب�َس الغاُر َعَلْيِه الأُْرُجوانـــــــا فَّ            يا ِجهاًدا �سَ
           �َسَرٌف باَهــــــْت ِفَل�ْسطيُن ِبــــِه     َوِبنـــــــاٌء ِللَمعالــي ل ُيدانـــى
           اإِنَّ ُجْرًحا �ساَل ِمْن َجْبَهِتهـــــــا      َلَثَمْتـــــــُه ِبُخ�ســوٍع �َسَفتانــــا
           َواأَنيًنا باَحـــــِت النَّْجـــــوى ِبِه      َعَرِبيًّــــــا َر�َسَفْتــــــُه ُمْقَلتانــــا

الخ�سائ�ص الفنية ل�سعر المقاومة
       يت�سف �سعر المقاومة في ال�سعر العربي الحديث باأنه:

1- تتجلى فيه النبرة الخطابية، ول �سّيما عند الحديث عن ا�ستنها�س الهمم واإبراز الت�سحيات 
والحث على المقاومة.

العربية  القوميَة  ال�سعراء  تاأكيد  عن  الحديث  مثل  والأفكار،  المعاني  في  بالو�سوح  يت�سف   -2
وو�سف م�ساهد المقاومة.

3- يت�سم بحرارة العاطفة الوطنية والقومّية وقّوتها. يظهر ذلك في ق�سيدة محمود دروي�س التي 
يتحدث فيها عن معاناة ال�سعب الفل�سطيني من ت�سرد وقتل وعذاب وتطلٍُّع اإلى الحرية.
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األسئلة
1- وازن بين �سمات �سعر المقاومة الفل�سطينية في مرحلتيه: البحث عن الذات، واكت�ساف            

الذات وتاأكيد الهوية، من حيث: المو�سوعات، والعاطفة.
على  ومّثل  دروي�س،  محمود  لل�ساعر  عربي(  اأنا  )�سّجل  ق�سيدة  من  الآتي  الّن�س  اقراأ   -2

الخ�سائ�س الفنية المت�سّمنة فيه: 
ْل             �َسجِّ

             اأَنا َعَربي
             �َسَلْبَت ُكروَم اأَْجدادي

ْفَلُحها ا ُكْنُت اأَ              َواأَْر�سً
             اأَنا َوَجميُع اأَْولدي

             َوَلْم َتْتُرْك َلنا... َوِلُكلِّ اأَْحفادي
خوِر وى هذي ال�سُّ              �سِ

             َفَهْل �َسَتاأُْخُذها
            ُحكوَمُتُكْم َكما قيل؟

            اإَِذْن
ْفَحِة الأولى ْل ِبَراأْ�ِس ال�سَّ             �َسجِّ

            اأَنا ل اأَْكَرُه الّنا�َس
            َول اأَ�ْسطو َعلى اأََحٍد
            َولِكّني اإِذا ما ُجْعُت

بي             اآُكُل َلْحَم ُمْغَت�سِ
           َحذاِر.. َحذاِر.. ِمْن جوعي

بي                  َوِمْن َغ�سَ
3- ناق�س العبارة الآتية: " ال�ّسعر مراآة الواقع"، مطبًِّقا اإياها على �سعر المقاومة.

4- لم يكن �سعر المقاومة الفل�سطينية حكًرا على �سعراء فل�سطين، ف�ّسر هذه العبارة.
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5- اقراأ الن�سين الآتيين، ثم اأجب عما يليهما:
       يقول اأبو القا�سم ال�سابي: 

مـوا مَّ َعفوَن َو�سَ ْرَح الَمظاِلِم ِمـْن َغٍد      اإِذا َنَه�َس الُم�ْسَت�سْ       َلَك الَوْيُل يا �سَ
ْخــِط اأَّياَن َتْعَلُم ّبــوا َحميَم ال�سُّ ــَم الُم�ْسَتْعَبــدوَن ُقيـــوَدُهْم      َو�سَ       اإِذا َحطَّ
الُم َوَيْحِطـــُم       ُهـــَو الَحقُّ ُيْغفي ُثمَّ َيْنَه�ُس �ساِخًطا      َفَيْهـــِدُم مـا �سـاَد الظَّ

      و يقول البّياتي:
َهداء       َلْن َيموَت ال�سُّ

ْهَرُة في اأَْر�ِس الِفداء       َفُهُم الِبْذَرُة َوالزَّ
َعراء ْعُر ال�سُّ       َوُهُم ال�ّساِحُل َوالَبْحُر َو�سِ

      اأ   - ما الم�سمون الذي يمثله كل ن�س من الن�سين ال�سابقين؟
      ب- ا�ستخل�س خ�سي�ستين من خ�سائ�س �سعر المقاومة في كال الن�سين.

6- دلّل من ال�سواهد ال�سعرية التي در�ستها في ما �سبق على حرارة العاطفة الوطنية وقوتها 
في �سعر المقاومة.

7- وازن بين �سعر الثورة العربية الكبرى و�سعر المقاومة ذاكًرا اأوجه ال�سبه والختالف.

عد اإلى ديوان محمود دروي�س » عا�سق من فل�سطين« وا�ستخرج ق�سيدة )عا�سق من 
فل�سطين(، ثم ناق�س زمالءك ومعلمك كيف جمع ال�ّساعر بين لغة الحّب والمقاومة 

مَز في ق�سيدته. عند توظيفه الَرّ

النشاط
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والرواية،  وال�سيرة،  الق�سيرة،  والق�سة  والخاطرة،  المقالة،  الحديث:  النثر  فنون  يتعرف 
والم�سرحّية.

من  عدًدا  وي�سّمي  ومـكـونـاتها،  عنا�سـرها  ويـبيـن  الحديث،  النثر  فنون  من  نماذج  يقراأ 
الأعالم الذين كتبوا في هذه الفنون.

يذكر الخ�سائ�س الفنية لفنون: المقالة والخاطرة وال�سيرة.
ا من اأعمالهم. يتتبع تطور الق�سة الق�سيرة في الأردن، وي�سمي اأ�سهر اأعالمها وبع�سً

يمّيز ال�ّسيرة الذاتّية من ال�ّسيرة الغيرّية.
يبين �صروط كت�بة ال�صيرة و�صروط ك�تبه�.

ا من اأعمالهم. يتتبع تطّور الّرواية الأردنّية، وي�سّمي اأ�سهر اأعالمها، وبع�سً
يتعرف مفهوم الم�سرحّية، ون�ساأتها، وعنا�سرها.

ا من اأعمالهم. يتتبع تطور الم�سرحية الأردنية، وي�سّمي اأ�سهر اأعالمها، وبع�سً

الـوحـدة  الـرابـعـة

4ق�سايا من الـنـثـر  في  الـعـ�سر  الـحديث
النتاجات اخلا�سة بالوحدة

يتوقع من الطالب بعد درا�سة الوحدة اأن:
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نقف في هذا ال�سياق على اأبرز ق�سايا النثر في الع�سر الحديث التي كان لالأحداث ال�سيا�سية 
والجتماعية والثقافية اأبرز الأثر في ن�ساأتها وتطورها �سكاًل وم�سموًنا، واأ�سهمت في تعرف الأدباء 
العرب كثيًرا من اأ�ساليب التعبير في الفنون النثرية، وهي: المقالة، والخاطرة، والق�سة الق�سيرة،  

وال�سيرة، والرواية، والم�سرحية.

  اأوًل: املقالة

عاطفته  اإثارة  اأو  ما  فكرة  بتقبُّل  قارئه  اإقناع  بهدف  معيًنا  مو�سوًعا  يتناول  نثري،  اأدبي  فن 
تجاهها، وقد تظهر فيه �سخ�سية الكاتب.

ظهرت مالمح المقالة في اأدبنا العربي منذ القرن الثاني للهجرة، وتمثلت في اأح�سن �سورها 
في ر�سائل الجاحظ، التي اأ�سبهت من بع�س الوجوه المقالة العربية الحديثة. 

ُتعنى  فاأ�سبحت  واأ�سلوبها،  مو�سوعها  حيث  من  اآخر  منًحى  حديًثا  المقالة  �سكل  اتخذ  ثم 
بتحليل مظاهر الحياة المعا�سرة وتتناولها بالنقد والتحليل، حتى ن�ستطيع القول: اإنها ُعّدت فنًّا 
اأدبيًّا جديًدا، فقد كان لظهور بع�س ال�سحف ك�سحيفة »الوقائع الم�سرية«، والمجالت كمجلة 
الحديث وظهورها  العربي  الأدب  في  المقالة  انت�سار  في  كبيٌر  اأثٌر  �سنة )1898م(،  »الم�سرق« 
بقالبها الجديد. ويعّد كل من: اإبراهيم المازني واأحمد ح�سن الزيات وعبا�س محمود العقاد من 

اأ�سهر كّتاب المقالة في ال�سحافة العربية المبكرة.

1 - الخ�سائ�ص والعنا�سر
ات�سمت المقالة الحديثة بقربها من النا�س ومعالجة م�سكالتهم العامة والخا�سة، والميل اإلى بث 
الثقافة العامة لتربية اأذواق النا�س وعقولهم، وات�سفت بالو�سوح في التعبير، والدقة في الو�سف، 

والإيجاز في العر�س. وما زالت هذه الخ�سائ�س هي الخ�سائ�س الفنية العامة للمقالة الحديثة.
تعتمد المقالة على عنا�سر ثالثة: لغة موجزة يراعى فيها اختيار الكلمات المنا�سبة ذات الدللت 
الوا�سحة بعيًدا عن التكرار والزيادة، وفكرة المو�سوع التي تعبر عن وجهة نظر كاتب المقالة 
في مو�سوع ما، وعاطفة ت�سهم في تقديم فكرة المقالة بفاعلية وتاأثير كبيرين، وغالًبا ما تظهر 

العاطفة في المو�سوعات الإن�سانية.

مقدمة
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2- نوعا المقالة 
المقالة الحديثة نوعان: المقالة الذاتية، والمقالة المو�سوعية. فالمقالة الذاتية حرة في طريقة 
عر�سها، ل ي�سبطها �سابط، ويندر فيها الجدل والنقا�س وهي ُتعنى باإبراز �سخ�سية الكاتب، 
اأما المقالة المو�سوعية فتحر�س على التقيد بما يتطلبه  �س بها.  وتعبر عن تجربة حيوية َتمرَّ
المو�سوع من منطق في العر�س والجدل وتقديم المقدمات وا�ستخراج النتائج؛ فهي تعر�سه 
اإلى الغمو�س واللب�س، ول تكون  ب�سكل مب�سط ووا�سح خاٍل من ال�سوائب التي قد توؤدي 

�سخ�سية الكاتب جلية فيها، اإنما نراها ما بين ال�سطور.
اأو اجتماعية. ويتحدد حجم  �سيا�سية،  اأو  نقدية،  اأو  المو�سوعية قد تكون علمية،  والمقالة 

المقالة بتعدد فكرة مو�سوعها فقد تاأخذ �سفحة اأو اأكثر على األ تكون �سفحاتها كثيرة.

3- المقالة في الأردن
لم يعرف الأردن المقالة اإل في القرن الع�سرين اإثر انت�سار التعليم وظهور ال�سحافة. اإذ كان 
اأ�سدرها عي�سى الناعوري في عمان  لإ�سدار المجالت، مثل  مجلة »القلم الجديد« التي  
�سنة )1952م( ومجلة »المنار« في القد�س، ومجلة »الأفق الجديد« تلتها مجلة »اأفكار«، 
اأثٌر بّيٌن في تطوير المقالة الأدبية الأردنية، فقد حر�س كّتابها على عر�س ما يقدمون باأ�سلوب 
جذاب، م�ستفيدين من اأ�ساليب الكتابة التي ي�ستخدمها كّتاب عرب في مجالت اأكثر عراقة. 
ومن اأ�سهر كّتاب المقالة الأردنيين: عي�سى الناعوري، وح�سني فريز، وعبد الحليم عبا�س، 

وخالد الكركي، واإبراهيم العجلوني،  وطارق م�ساروة، وح�سين جمعة.
       ونمثل بمقالة للكاتب الأردني الدكتور ح�سين جمعة بعنوان ) اأفكار والزمن (:

       " ن�سف قرن ومجلة اأفكار تتحرك وتخطو بعناد ودون توقف يذكر، لم يخفت �سوتها اأو ينل 
تها وعز �سباها، وكاأنها �سارية خفاقة تنب�س بهبات الع�سر وعبق التبدلت الحادة،  الزمن من ُفتوَّ

وجدية ال�ستمرار ومحاورة الخلود، وعدم الن�سياع لح�سرجات الزوال والفناء.
ثمة انطباع و�سبه اتفاق على اعتدال مزاجها وتوجهها، وقبول �سيرتها وم�سيرتها، وتقبل ما تن�سجه 

وتحوكه من مواد ومو�سوعات ت�ساير مدركات الأغلبية، وت�ستحوذ على اهتمام القارئ متعدد 
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الميول والرغبات والأذواق، وتنفتح على المواهب النا�سئة، ول تتوقف على جيل دون اآخر، اأو 
ت�سير في خط �سيق يتبنى تياًرا معيًنا ويقت�سر عليه.

مغلق  منظور  من  والإ�سكاليات  الق�سايا  عر�س  تجاوز  اإلى  دائًما  ت�سعى  الجميع،  ملك  اإنها 
ا�ستبعادي لطرف على ح�ساب راأي طرف معين، تاأخذ بالو�سطية في الطرح والتناول والأ�سلوب. 
يهدم  اأن  لم�سوؤول  يترك مجاًل  البناء، ولم  ل�سمود  الأعمدة  واأ�ساد  الأ�س�س  ن  التوجه ح�سّ وهذا 
الجدران ليقيم ُبنيانه الفردي اأو يخ�سعها لت�سوره الخا�س، ناهيك عن الم�ّس بجوهرها و�سلب 
نواتها؛ فاحتفظت اأفكار بلباقتها الفكرية ومالمحها الثقافية العامة، وظلت ملك معظم المثقفين 
العام  خطها  لم�سروعية  ا  جادًّ تنّكر  اأحًدا  ن�سهد  ولم  والتجاهات،  المذاهب  �ستى  من  والهواة 
الحياة  في  البليغ  الأثر  لها  فكان  وم�سيرتها؛  خطوها  م�سداقية  من  والوثوق  حراكها  وان�سيابية 
الثقافية والأدبية والحراك الإبداعي في الأردن، و�سمدت بثبات في وجه اأي تراٍخ في ال�ستمرار 

اأو التباطوؤ في اأوقات ال�سدور. 
واأوقات ع�سيبة،  لخ�سات  تتعر�س  ولم  ا،  ًدا وعري�سً ممهَّ كان  اأفكار  اأن درب  يعني  ل  هذا 
حيث اأ�سابتها اأوجاع المنطقة، واأجبرها العدوان ال�سهيوني الغادر عام )1967م( على التوقف 
الزمان، وتتحول  الظهور كدورية ف�سلية لأكثر من عقد من  اإلى  لتعود  �سنوات،  الإجباري عدة 
اإلى مجلة �سهرية كعهدها الأول، لكن في �سكل جديد وتنظيم �سديد ما تزال تحافظ  بعد ذلك 
تتابع  ظل  في  وا�سعة،  جذرية  انتقالت  ت�سهد  لم  وم�سامينها  ف�سولها  اأن  مع  الآن؛  حتى  عليه 
هيئات التحرير المتكررة، التي يجري تغييرها وفق اإرادة الم�سوؤولين الكبار، وح�سب منظورهم 
اأ�سجل  التي  الثالثة  المرة  الثقافي... هذه هي  بالحراك  الذاتية وعالقاتهم  ال�سخ�سي وتقديراتهم 
فيها انطباعاتي عن مجلة اأفكار ودورها في الحراك الثقافي والفكري. واأ�سهد باإخال�س، بغ�س 
النظر عن بع�س المتاعب التي تواجه المجلة ومحرريها، اأن النية في الدفع بم�سيرتها وال�ستظالل 

باندفاعاتها تراود الجميع، �سواء اأكانوا قراًء اأم م�سوؤولين كباًرا ". 
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األسئلة

1- عّلق على كلٍّ مما ياأتي: 
 اأ   - تمتاز المقالة بقربها من واقع النا�س.

 ب - المقالة وليدة ال�سحافة.
2-  علل: تطورت المقالة الأدبية الأردنية في الن�سف الثاني من القرن الع�سرين.

3- وازن بين المقالة الذاتية والمقالة المو�سوعية من حيث:
- طريقة العر�س         اأ 

– الحجم          ب 
- �سخ�سية الكاتب جـ 

4- عد اإلى المقالة التي در�ستها ثم اأجب عن الأ�سئلة الآتية: 
- حدد فكرة المو�سوع في المقالة.        اأ 

       ب - ما العاطفة التي تغلب على المقالة؟
       جـ - ما مدى ان�سجام عنوان المقالة مع م�سمونها؟

- هات ثالث خ�سائ�س من خ�سائ�س تلك المقالة.          د 
5- اذكر مّما تعرف ثالث مجالت ثقافية اأردنية م�سهورة، وثالث مجالت ثقافية عربية

       متداولة.
6- في راأيك، بم ت�سنف المقالة التي در�ستها؟ اأيد اإجابتك يما يدعم راأيك.
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  ثانيًا: الخاطرة
فن نثري حديث، ارتبط في ن�ساأته بال�سحافة في مختلف مناحيها الأدبية والثقافية والجتماعية 
وال�سيا�سية، والخاطرة ق�سيرة ن�سبيًّا وتعبر عن فكرة عار�سة طارئة كاأنها وم�سة ذهنية اأو �سعورية، 

وهي تندرج تحت عنوان ثابت في ال�سحيفة اأو المجلة، وتكون عادة بال عنوان.
القلب، وهو ما يمّر  اأو  بالنف�س  اأي جال  بالخاطر(؛  "خاطرة" ماأخوذة من عبارة )مّر  كلمة 
بالذهن من الأمور والآراء. وقد وردت كلمة خاطر في كتاب »�سيد الخاطر« لبن الجوزي، 

الذي اأورد فيه مجموعة من الخواطر التي ُتعنى بالقيم الإن�سانية فقّيدها بالكتابة؛ لكي ل ُتن�سى.
وقد ظهرت مجموعة من الُكّتاب العرب ممن ا�سُتهروا بكتابة الخاطرة، نذكر منهم: اأحمد 
اأمين، وخليل ال�سكاكيني، وجبران خليل جبران. ومن الُكّتاب الأردنيين: �سالح جرار، ولنا 

مامكغ، واأحمد ح�سن الزعبي، واإبراهيم العجلوني.
الجيا�سة،  والعواطف  ال�سادق  بالإح�سا�س  المليء  الوجداني  الجانب  الخاطرة  على  يغلب 
فلذلك يمكن اأن يتطرق كاتب الخاطرة اإلى جوانب لي�س لها حدود في ما يخطر في باله، وتتالءم 

مع متطلبات القراءة ال�سريعة.
تختلف الخاطرة عن المقالة ب�سكل عام من حيث:

1- الحجم، فالخاطرة عادة تكون ق�سيرة ل تتجاوز ال�سفحة، اأما المقالة فقد تبلغ عدة �سفحات.
2- ل تعتمد الخاطرة على اإيراد الأدلة والبراهين لإثبات راأي اأو قناعة ما، بينما نجد ذلك وا�سًحا 

في المقالة، ول �سّيما المقالة المو�سوعية.
3- تعتبر الفكرة في الخاطرة وليدة لحظتها وطارئة، اأما فكرة المقالة فهي مدرو�سة ومنتقاة.

4- تكتب الخاطرة بتلقائية كفقرة واحدة متوا�سلة، بينما للمقالة �سكل خا�س وعنا�سر محددة. 

الخ�سائ�ص الفنية للخاطرة
الخاطرة الجيدة تكون قوية التعبير تعبر عما في نف�س كاتبها، وتكون فكرتها وا�سحة، وجملها 
متوازنة تتالءم مع م�ستوى اإدراك القارئ، وتعتمد اأحياًنا بح�سب مو�سوعها ونوعه على ال�سور 

الفنية والت�سبيهات المجازية وال�ستعارات ما يجعل لها تاأثيًرا في نف�س القارئ. 
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ونمثل بخاطرة للكاتب الأردني اإبراهيم العجلوني:
» نذكر من مجتمع القرية الذي اأدركناه �سغاًرا اأن ثمة �سخ�سيات كانت تمّثل مجموعة من 
القيم ذات الح�سور في ذلك المجتمع الب�سيط المحدود. كان )فالن( رمًزا للقوة البدنية التي قد 
تنعقد حولها الأ�ساطير، وكان )عاّلن( رمًزا للتقوى البالغة درجة الولية ذات الكرامات، وكان 
في القرية من يبلغ في الذكاء مرتبة ل مزيد وراءها ومن يبلغ في النخوة اأو في الكرم مبلًغا يذّكر 
بعنترة العب�سي اأو بحاتم الطائي. وفي الجملة يمكن القول: اإنه كان لكل قيمة ُعليا من القيم التي 
اأنموذًجا م�سهوًدا لها. حتى في مجتمع المدينة ال�سغيرة  اأو يقدم  تعطي للحياة معنى َمن يمثلها 
لأول ت�سّكله كان ثمة من هو مثال في البطولة اأو في الغنى )القوة الخيرة والمال المحترم( اأو في 
الآن.. وبعد  الحياة وتجلياتها.  اأو في غير ذلك من مناحي  )الإدارة وال�سيا�سة(  الذكاء والدهاء 
تطاول العقود وتراخي ال�سنين وتفاقم الزدحام �سرنا نبحث عن اأنموذجات ملمو�سة للقيم بحث 
الظماآن في البيداء عن �سربة ماء، ولم يتمخ�س العدد الكبيُر التماوِج عن كيفيات ُي�ستهدى بها اإل 
اأن يكون ذلك َفْبركة اأو �سناعة اإعالمية اأو دعوى داح�سة بغير دليل. لقد تقدمنا على الم�ستوى 
المادي ال�ستهالكي، وتخّلفنا تخّلًفا معجًبا على م�ستوى )القيمة(، فامتلكنا ظاهر الغنى وواقع 
َمَر�سيًّا  �سغًفا  �سغفنا  لقد  تجاوزها،  على  مّنا  الإرادات  تتظاهر  اأن  بد  ل  لحظة حرجة  في  الفقر 
بالتنمية التي ل تزكية للقلوب فيها، و�سار ) التراكم الكّمي( هو غايتنا الق�سوى ومبتغانا الرئي�س، 
لالأخالق �سار  الظهير  الن�سير  ( وهو  )العقل  اإن  الأخالقي من حياتنا حتى  الجانب  وغفلنا عن 
عندنا )عقاًل اأداتيًّا(، يمار�س مهاراته في نق�س القيم التي تمنح الحياة معناها ويمتثل �ساغًرا في 
– لدى  البئي�س. حال تقت�سي  خدمة )الالاأخالقية( التي تلقي بظاللها الكئيبة على واقع الب�سرية 

العقالء – التما�س �سبل النجاة منها.. فالتم�سوا لأنف�سكم اإن كنتم تعقلون«.
با�ستعرا�س النموذج ال�سابق نالحظ اأن الكاتب يقارن بين مجتمعين تطاولت بينهما العقود 
نف�سه بو�سوح  النوع، وقد عّبر عما يجول في  ًما على  الكمُّ مقدَّ واأ�سبح  القيم،  فيهما  وتبدلت 
وبجمل متوازنة تالئم م�ستوى اإدراك القارئ اأيًّا كانت ثقافته بعيدة عن التعقيد والتكلف، ومركًزا 

على الجانب الوجداني حين يطلب التما�س �سبل النجاة من الحال التي انتهينا اإليها.
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األسئلة

1-  عرف الخاطرة لغة وا�سطالًحا.
2- وازن بين الخاطرة والمقالة من حيث: الحجم، والفكرة، والعنوان.

3- علل ما ياأتي:
ق كاتب الخاطرة اإلى جوانب لي�س لها حدود.  اأ   - تطرُّ

 ب- توظيف ال�سور الفنية الجمالية في كتابة الخاطرة.
  جـ- ت�سمية ابن الجوزي كتابه » �سيد الخاطر«.

 4- اقراأ الخاطرة الآتية للكاتب اأحمد اأمين ، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليها:
اأن  اأُغِرَي به وتحاول  اإذا  اأعماق نف�سه قوة تحذره من فعل ال�سر  »يالحظ الإن�سان في 
تمنعه من فعله، فاإذا هو اأ�سّر على عمله اأح�س بانقبا�س نف�سه اأثناء العمل لع�سيانه تلك 
القوة، حتى اإذا اأتم العمل اأخذت هذه القوة توبخه على الإتيان به وبداأ يندم على ما فعل. 
كالطالب يحاول الغ�س في المتحان فيح�س �سوًتا باطنيًّا يناديه األ يفعل، فاإذا لم ي�سمع 
لهذا ال�سوت وبداأ يغ�س اأح�س اأن هذه القوة تثبطه، فاإذا ا�ستمر في عمله اأّنَبْته وندم وعزم 
األ يعود. كذلك يح�س اأن هذه القوة تاأمره بفعل الواجب فاإذا بداأ في عمله �سجعته على 
ال�ستمرار فيه، فاإذا انتهى منه �سعر بارتياح و�سرور، وبرفعة نف�سه وعظمتها؛ كالطالب 
يرى اآخر م�سرًفا على الغرق فينقذه، فحين اإنقاذه ي�سعر بت�سجيع نف�سه على الُم�سّي في 
ال�سمير«   « ت�سمى  الناهية  الآمرة  القوة  بغبطة و�سعادة، هذه  �سعر  اأتم ذلك  فاإذا  عمله؛ 
الواجب،  عمل  اإلى  بالإر�ساد  فت�سبقه  وَتلَحقه،  وتقارنه  العمل  ت�سبق   – راأيت  كما   –
والنهي عن الرذيلة، وتقارنه بالت�سجيع على الخير، والتثبيط عن ال�سر، وتلحقه بالرتياح 

وال�سرور عند الطاعة، وال�سعور بالألم والوخز عند الن�سيان«.
اأ   - ما الفكرة التي عالجتها الخاطرة؟

ب- مثل من الخاطرة على خ�سي�ستين من الخ�سائ�س الفنية للخاطرة.
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        جـ- وازن بين خاطرتي: اإبراهيم العجلوني واأحمد اأمين من حيث:

               الحجم، مراعاة الجانب الوجداني، و�سوح الفكرة، الت�سبيهات والمجازات.
5- في راأيك، لَم تكون الخاطرة عادًة بال عنوان؟

تخيل اأنك جال�س لياًل تنظر في ال�سماء، متفكًرا ببديع خلق اهلل. اكتب خاطرتك واعر�سها 
على معلمك، ثم اقراأها على زمالئك في ال�سف. 

النشاط
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   ثالثًا:   الق�سة الق�سيرة 
فن اأدبي نثري يتناول حكاية ما تعالج ق�سايا الإن�سان وم�سكالته وتطلعاته واآماله.

ل يمكن لباحث اأن يقر بالموطن الذي ن�ساأت فيه الق�سة الق�سيرة على وجه التحديد، ويرى 
كثير من الباحثين اأن الق�س�س الأوروبية في ع�سر نه�سة اأوروبا تاأثرت بالأدب الفار�سي المتمثل 
في كتاب »كليلة ودمنة« الذي ترجمه ابن المقفع اإلى العربية وكانت فكرته الأ�سا�سية الق�س�س 

التي تقال على األ�سن الحيوان.
وللق�سة ح�سور في الأدب العربي؛ فالأمثال العربية  ق�س�ٌس في اإطار محكم، وتذكر الم�سادر 
في  الق�سيرة  الق�سة  لظهور  المبكرة  البداية  على  مثاًل  بو�سفها  القديمة  العاطفية  الق�س�س  بع�س 
بنت عوف، كما كان  اأ�سماء  مع  الأكبر«  »الُمَرقِّ�س  ق�سة »زنوبيا«، وق�سة  مثل  العربي،  التراث 

للعرب ق�س�س تاريخية ا�سُتقيت من اأيامهم وبطولتهم واأُعمل فيها مخيالت كاتبيها.
ظهرت الق�سة الق�سيرة فنًّا اأدبيًّا عربيًّا في الع�سر الحديث في بدايات القرن الع�سرين، وتذهب 
القطار«  »في  ق�سة  كانت  عليه  المتعارف  بال�سكل  عربية  ق�سيرة  ق�سة  اأول  اأن  اإلى  الآراء  بع�س 
لمحمد تيمور. ومن اأ�سهر ُكّتاب الق�سة الق�سيرة زكريا تامر، ويو�سف اإدري�س، ومحمود �سيف 

الدين الإيراني.

1- الق�سة الق�سيرة في الأردن
تتحدد بدايات الق�سة الق�سيرة الأردنية بظهور المجموعة الق�س�سية »اأغاني الليل« )1922م( 
الدين  �سيف  لمحمود  )1937م(  ال�صوط«  »اأول  اأم� مجموعة  غنيمة.  اأبو  لمحمد �صبحي 
مت�بعة تجربته وتطويره� طوال  بداية �صوط ق�ص�صي طويل لك�تب تمكن من  فتعّد  الإيراني 
العقود المتتالية، واأ�سهم عن طريق �سخ�سيته وثقافته واإنتاجه المت�سل في تاأكيد مكانة الق�سة 

الق�سيرة بين الفنون الأدبية.
�سيا�سي،  اأهمها عامالن:  الأردن،  في  الق�سيرة  الق�سة  فن  تطور  �ساعدت على  وثمة عوامل 

وثقافي: 
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اإلى مملكة عام )1946م(  اإمارة  ال�سيا�سية لالأردن من  البنية  لتغير  ال�سيا�سي: كان  العامل  اأ  -   
اإ�سهام كبير �ساعد على تطور الق�سة الق�سيرة وباقي مناحي الحياة الأدبية، ول �سيما اأن 
الملك عبد اهلل الأول – رحمه اهلل – كان ممن �ساركوا في اإر�ساء قواعد هذه النه�سة وذاك 

التطور. 
ا بمراحله المختلفة، وانت�سار و�سائل  ب- العامل الثقافي: تمّثل بالتو�سع في التعليم نوًعا وكمًّ
معظم  اأن  على  عالوة  الن�سر،  لحركة  والداعمة  بها  المعنية  الموؤ�س�سات  وتعدد  الثقافة 
ال�سحف الأردنية خ�س�ست مالحق ثقافية احتفت بن�سر الإنتاج الق�س�سي، كما ظهرت 
التحادات والروابط الأدبية والثقافية، مثل: نادي اأ�سرة القلم، ورابطة الكتاب الأردنيين، 

واتحاد الكّتاب والأدباء الأردنيين.
اهتمت الق�سة الق�سيرة في هذه الحقبة بالروؤية الداخلية، بحيث اأ�سبحت تك�سف عن 
بالعالم  اأن يكون هناك كبير عناية  النفعالية، دون  ال�سخ�سية ونب�سها وحركتها  اأعماق 
الخارجي، اإل من حيث كونه مثيًرا لنفعالت ال�سخ�سية وحركتها الداخلية، ويتبع ذلك 

كثرة العتماد على الراوي المتكلم الذي يروي ق�سته بنف�سه. 
و�سهدت الألفية الجديدة اأ�سواًتا جديدة في كتابة الق�سة الق�سيرة واإ�سدار المجموعات 
الق�س�سية مثل: جمال ناجي،  وجمال اأبو حمدان، وعقلة حداد، و�سناء ال�سعالن، و�سعود 

قبيالت، ونايف النواي�سة، ومفلح العدوان.
2- عنا�سر الق�سة الق�سيرة 

  اأ  -  احلدث: هو اأو�سح العنا�رص يف الق�سة واأكرثها �سيوًعا، وهو جمموعة من الوقائع والأفعال  
ا، وعليه تقوم الق�سة الق�سرية؛ لأنه يت�سف  التي يرتبط بع�سها ببع�س ويتبع بع�سها بع�سً
بالوحدة ل التعدد، وي�ستقطب انتباه القارئ. ولكي يحقق الكاتب هذا الهدف يعمد اإلى 
طريقة �سهلة مب�سطة، فهو ير�سم املَ�ساهد وي�سف املواقع التي تدور فيها الأحداث بحيث 

ت�سبح كاأنها �ستارة من �ستائر امل�رصح اخللفية.
ب-  ال�سخو�ص: هي التي يقع لها الحدث اأو يحدث معها الفعل المرتبط به وتتفاعل معه. وتعد 
ال�سخ�سية الإن�سانية م�سدر اإمتاع وت�سويق في الق�سة، لعوامل كثيرة؛ منها اأن هناك مياًل 

طبيعيًّا عند كل اإن�سان اإلى التحليل النف�سي ودرا�سة ال�سخ�سية.
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يت�سل  ما  كل  اأي  والمكانية؛  الزمانية  حقيقتها  هي  الق�سة  بيئة  والمكان(:  )الزمان  البيئة  جـ-   
بو�سطها الطبيعي. 

اأهم  من  وهو  الق�سة.  �سخو�س  من  اأكثر  اأو  �سخ�سين  بين  يجري  كل كالم  هو  الحوار:   - د 
وبوا�سطته  الق�س�سية،  حبكته  وبناء  ال�سخو�س  ر�سم  في  الكاتب  يعتمدها  التي  الو�سائل 

تت�سل �سخو�س الق�سة في ما بينها ات�ساًل �سريًحا مبا�سًرا. 
             والحوار في الق�سة نوعان :

1.  الحوار الداخلي )المونولوج(: وهو حديث ال�سخ�سية مع ذاتها في الق�سة.
2. الحوار الخارجي )الديالوج(: وهو ما يدور بين �سخو�س الق�سة من حديث.

اإلى  تتاأزم و�سوًل  الق�سة، حيث  التي تجري في  هـ- الحبكة )العقدة(: هي �سل�سلة الأحداث 
الذروة، مرتبطة عادة برابط ال�سببية. وهي ل تنف�سل عن ال�سخو�س، وبداية ال�سراع في 
ونهاية  ال�سراع،  في  الأولى  المرحلة  هو  المبدئي  والحادث  الحبكة،  بداية  هو  الق�سة 

ال�سراع هي نهاية الحبكة. 
         و- الحل )النهاية(: تنتهي الق�سة الق�سيرة باإحدى النهايتين الآتيتين: 

ق�سته  يختم  كاأن  للتفكير  مجاًل  ق�سته  نهاية  في  الكاتب  يترك  المفتوحة:  النهايات   .1
با�ستفهام في ختام ال�سفحة الأخيرة، فتكون النهاية اأكثر اإثارة للقارئ ودفًعا لف�سوله، 
وحثًّا لمخيلته كي تن�سط وتجهد، فيبقى الن�س معلًقا  متاأرجًحا لحتمالت متعددة.

2. النهايات المغلقة: يكون الكاتب قد اأوجد الحل في نهاية ق�سته. فهي ل تترك وراءها  
�سوؤاًل اأو ا�ستفهاًما، بل ترد في �سيغة اإخبارية تقريرية.

وفي ما ياأتي نموذج ق�سة ق�سيرة للكاتب الأردني عقلة حداد بعنوان " القهوة والخريف":
»اأفقُت مبكًرا، اأ�سعلت النور ونظرت اإلى ال�ساعة، فاإذا بها قد تجاوزت الثالثة والن�سف بقليل.. 
تركت ال�سرير واتجهت اإلى النافذة لأمالأ �سدري ببع�س الهواء.. داهمتني العتمة، فلم اأميز �سيًئا 

ب�دئ الأمر، غير اأني لمحت خيوط النور ال�صعيفة تنت�صر في دوائر �صيقة..
ي�ستعد  الموؤذن  لعله  ال�سماعات،  خ�سخ�سة  تاأتي  بعيد  ومن  �سيء..  كل  على  يطبق  ال�سمت      

ويتحفز ليدعو النا�س للعبادة..
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اأطراف  ي�سحب  فبداأ  الفجر،  تململ  اإليه حينما  الخوف  الحياة، ونفذ  بدبيب  الظالُم  اأَح�َسّ      
النافذة..  تركُت  تلك  اللحظات  في  الظلمات..  بحر  نحو  ويتجه  ردائه،  ثنايا  ويلملم  و�ساحه، 
وتجولُت في اأطراف البيت. كانت نغمات التنف�س هي ال�سيء الوحيد المميز.. فكرُت اأن اأبعث 
اليقظة المبكرة، لكن �سوًتا من خلفي فاجاأني وهو  لي�ستمتع الجميع معي بروعة  الحركة فيهم 

يقول: �سباح الخير يا اأبي..
- التفّت اإلى الخلف: َمن؟

- ِب�ْسر!
- ابت�سمت له قائاًل: اأخفَتني يا ولدي واأف�سدَت علّي خّطتي..

- اأحببُت اأن اأ�سيطر على برنامج الدرا�سة الذي و�سعُت..
- وّفقك اهلل..

تركني وفي وجهه الت�سميم، وفي عينيه الإرادة والعزم.. رحُت اأفكر فيه.. فًتى في مقتبل العمر 
قوي الإرادة، تعّدى ال�ساد�سة ع�سرة بب�سعة اأ�سهر..

التنف�س  عاد  اأن  اإلى  قلياًل  حّركُتها  »رانية«.  ال�سغيرة  تنف�س  �سوت  اإنه  ال�سوت؟!..  هذا  ما      
الطفولة على وجهها و�سور  فراأيت مالمح  اإليها،  نظرت  الغطاء على ج�سمها،  رتبت  طبيعيًّا.. 

البراءة على محياها. يا لها من طفلة �سقية، كثيرة الحركة.. حتى في نومها هي كذلك. 
    اآه؛ لقد ن�سيت القهوة.. ربما )فارت( واأنا اأفكر بهذه ال�سغيرة.. اأ�سرعُت، لكني و�سلت متاأخًرا 

فقد انطفاأ الغاز وان�سكبت القهوة. 
�ساأل »ِب�ْسر«: هل هناك �سيء على )الغاز( يا اأبي؟ فابت�سمُت..

فاجاأني هزيم  اقتربُت  للنافذة.. وحينما  واتجهت  )الغاز(،  الإبريق من جديد على      و�سعت 
مو�سيقا خا�سة  ُت�سدر  والزخات  بعنف،  المطر  وانهمر  ال�سديد،  البرق  وومي�س  القوي،  الرعد 
وهي ت�سقط على اأوراق الخريف وفوق اأغ�سان ال�سجر.. اأهي عا�سفة؟ كيف تاأتي ونحن نعاني 
من موجة َحّر وخمول! ربما هي عا�سفة عابرة. ما اأجمل المطر وهو يدقُّ النوافذ! وما اأروع 

ر�سقاته وهي ت�سرب ال�سارع في مو�سم غير متوَقّع! ا�ستدي اأيتها العا�سفة ونّظفي ال�سوارع..
    �ساأوقظ زوجتي لت�ساهد المطر معي والعا�سفة.. ولكنها تخ�سى البرق والرعد. ربما هي 
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م�ستيقظة ..ل..ل.. اإنها متعبٌة جًدا هذه الزوجة الرائعة.. كم هي جاّدة في عملها، حما�ستها هي 
هي، داخل البيت وخارجه مخل�سٌة وفّيٌة، كانت معي طوال �سنوات الرحلة، بالم�ستوى نف�سه من 
اأتقدم دوًما  اأتراجع، واأن  الحما�سة والقوة والندفاع، تقف بجانبي، دوًما تناق�سني، تريدني األ 
الفجر  هذا  في  عليها  اأبخل  فهل  معي،  كانت  الظروف  اأحلك  وفي  يوًما  تتذمر  لم  وبا�ستمرار، 
الخريفي العا�سف بفنجان من القهوة نحت�سيه مًعا ونحن ن�سمع المطر يعزف على نوافذ الواجهة 

الزجاجية؟!
    اأيقظُتها وقلت لها: »انه�سي لقد جاء �سيف لمدينتنا.. جاء ر�سول ال�ستاء في وقت مبكر هذا 
العام.. اإنه المطر.. انظري اإليه وهو ينهمر بقوة، ور�سقاته ت�سرب الأر�س بعنف، والبرق ي�سرع 

�سيفه، والرعد ي�سرب طبوله.. هيا انه�سي«.
فتحْت عينيها على ومي�س البرق، ثم �سمعت ق�سف الرعد: ما هذا؟! اأهي عا�سفة؟

اأجل يا زوجتي.. انه�سي لن�سرب فنجاًنا من القهوة اأمام هذه اللوحة العنيفة.
    واأ�سرعُت اإلى المطبخ من جديد عندما تذكرُت القهوة. لحقْت بي الأ�سرة عندما ندْت عني �سرخة 
بالحزن  الأ�سرة  اأح�ّست  الخريف..  كاأوراق  رمادي  ولونه  ماء،  بال  الإبريق  اأ�ساهد  واأنا  اإرادية  ل 
الخريفي المتف�سي في اأعماقي، اقتربوا جميًعا مني.. التّفوا حولي، واأخذوا بيدي اإلى الغرفة المطلة 

َنع من جديد«. على العا�سفة.. ودون اأن يقولوا �سيًئا، كانت القهوة على موقد الغاز ُت�سْ

الأحداث  ب�سرد  اهتمت  البطل  �سخ�سية  اأن  نجد  الق�سيرة  للق�سة  ال�سابق  النموذج  با�ستعرا�س 
والوقائع التي جرت في مكان معين وهو المنزل الذي ي�سكن فيه مع اأ�سرته، وفي زمن معين هو 
وقت الفجر. وبالرغم من اأن البطل روى بل�سان المتكلم اإل اأن الحوار بنوعيه قد ظهر - واإن كان 
مقت�سًبا - بين الأب وابنه ب�سر وزوجته، وحواره مع نف�سه. ويلحظ اهتمام الق�سة بالروؤية الداخلية 
ل�سخ�سية البطل وك�سفها عن اأعماق �سخ�سيته وحركاته النفعالية وتاأثره بالعالم الخارجي المثير 
القهوة وهي تفور وكون ذلك  ن�سيان  فيها جليًّا عند  ال�سراع  يبدو  ال�سخ�سية، كما  لالنفعالت 
التي  البيانية  ال�سور  توظيف  في  الكاتب  اأبدع  وقد  اأعماقه.  في  يتف�سى  الذي  الحزن  على  دلياًل 
اأ�سفت على الن�س جماًل وحيوية، ومن ذلك مداهمة العتمة له، واإح�سا�س الظالم بدبيب الحياة، 

و�سماعه عزف المطر على واجهة الزجاج الأمامية.
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األسئلة

1- عرف ما ياأتي:
      الق�سة الق�سيرة، الحوار الداخلي، الحبكة.

2- للق�سة الق�سيرة ح�سور في الأدب العربي القديم، و�سح ذلك.
3-  علل ما ياأتي:

 اأ   - يعد عن�سر الحدث من اأبرز عنا�سر الق�سة.
 ب- ال�سخو�س في الق�سة من م�سادر الت�سويق والإمتاع.

 جـ- تعد المجموعة الق�ص�صية » اأول ال�صوط « لمحمود �صيف الدين الإيراني البداية 
الحقيقية للق�سة الق�سيرة في الأردن.

4- بين اأهم عوامل ازدهار الق�سة الق�سيرة في الأردن.
5- اأ   - اأيهما تف�سل النهايات المغلقة اأم النهايات المفتوحة في الق�سة الق�سيرة؟ بين �سبب  

              تف�سيلك اإحداهما.
      ب- ما راأيك في النهاية التي انتهت اإليها الق�سة الق�سيرة "القهوة والخريف"؟

على  محافًظا  ولخ�سها  اأ�سماوؤهم،  الآتية  الكّتاب  لأحد  ق�سة  واختر  المكتبة،  اإلى  عد 
عنا�سرها الرئي�سة: جمال اأبو حمدان، و�سناء ال�سعالن، و�سعود قبيالت.

النشاط
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    رابًعا: ال�سيرة
فن نثري اأدبي يتناول حياة �سخ�سية اإن�سانية ذات تمّيز وافتراق، ُتعتمد فيها الروح الق�س�سّية؛ 
ولكنها ق�س�سّية غير حّرة؛ فهي مرتبطة بالتاريخ الحقيقي ل�ساحب ال�سخ�سية، ويمكن اأن يكون 

فيها قدر من الخيال الذي ل ُيخّل بالتاريخ.  
فقد  الخا�سة،  ال�سيرة  �ساحب  حياة  على  حديثه  الكاتب  يق�سر  اأن  ال�سيرة  كتابة  تعني  ول 
يتحدث عن ق�سايا المجتمع وعالقة �ساحب ال�سيرة بها، لكون �ساحب ال�سيرة فرًدا من المجتمع 

يوؤثر فيه ويتاأثر به.

1- نوعا ال�سيرة
اأ   -  ال�سيرة الذاتية: يحكي فيها الكاتب عن حياته - اأو جزء منها- وغالًبا ما يقدم الكاتب 
ح  ميثاًقا ل�سيرته الذاتية َيِعُد فيه القارئ اأن يقول الحقيقة عّما عا�سه فعاًل. فال�سيرة تو�سّ
مواقفه من المجتمع وتك�سف فل�سفته واآراءه وتف�سر اتجاهاته، وقد يعترف بالأخطاء 

التي ارتكبها في مرحلة ما من حياته.
ا�ستخدموا �سمير  الُكّتاب  بع�س  اأّن  اإل  المتكلم،  ب�سمير  غالًبا  الذاتية  ال�سيرة  وتكتب 

الغائب مثل طه ح�سين في كتابه »الأيام«.
ب-  ال�سيرة الغيرية: يكتب فيها الموؤلف عن �سخ�سية ما، وهو في هذه الحالة يتحدث عن 
ال�سخ�سية في بيئتها وزمانها، معتمًدا على النقل والذاكرة اأو الم�ساهدة، مع توخي الدقة 
والمو�سوعية والحياد في نقل الأحداث والوقائع، وتحليل الظروف التي اأحاطت بها: 
اأن  كما  واآرائه.  �ساحبها وخبراته  �سخ�سية  في  اأثرها  وك�سف  وتعليًما،  ون�ساأًة  مولًدا 
كاتبها ملزم بتنوع م�سادره التي يعتمدها في ما يكتبه عن ال�سخ�سية التي ي�سرد �سيرتها. 
حقق  اأو  المجتمع،  في  مكانة  له  بالهتمام  جدير  �سخ�س  حياة  يتناول  اأن  والأ�سل 

اإنجازات �سيا�سية اأو ثقافية اأو فكرية اأو اجتماعية اأو اقت�سادية؛ مثل عبقريات العقاد.
بالت�سل�سل  ال�سيرة  �ساحب  حياة  الكاتب  يتتّبع  اأن  ال�سيرة  كتابة  في  ال�سائع  والمنهج 
الزمني؛ اأي اأن يتحدث عن مراحل حياته بالتوالي، حتى يختمها بالموت. والكاتب 
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اإذ يحافظ على الت�سل�سل الزمني ينتقي من حياة �ساحب ال�سيرة مواقف دالة، ويعر�سها 
للقّراء باأ�سلوب منهجي علمي، وب�سورة موؤثرة. وقد يترجم له من غير الت�سل�سل الزمني. 

مثل كتاب »حياة الرافعي« للعريان)1(.

2- مراحل ظهور ال�سيرة في الأدب العربي
      مرت كتابة ال�سيرة بمرحلتين:

اأ   - المرحلة التاريخية: وقد ركزت على الجانب التاريخي، ومنها »�سيرة ابن ا�سحاق« التي  
�سيرة  عن  فيها  وتحدث  ه�سام،  ابن  ب�سيرة  تعرف  و�سارت  الأن�ساري  ه�سام  ابن  هّذبها 

الر�سول  ،  وكتاب »المغازي « للواقدي.
ب- المرحلة الأدبية: وهي ذات طابع اأدبي، ظهرت في القرن الخام�س الهجري واأ�سهرها: 
كتاب »العتبار« لأ�سامة بن منقذ)2(، الذي تحدث فيه عن حياته وفرو�سيته ومجتمعه 

زمن الحروب ال�سليبية.
دياق التي دوّنها في  اأما في الأدب الحديث فاأّول �سيرة ذاتية ظهرت �سيرة اأحمد فار�س ال�سِّ
كتابه »ال�ساق على ال�ساق في ما هو الفارياق« المطبوع في منت�سف القرن التا�سع ع�سر، وقد 
حاز الكتاب �سهرة وا�سعة في الأدب العربي لما ات�سم به من �سالمة اللغة، وقوة العبارة، وروح 
والحوار  بالألفاظ  والتالعب  اللغوي،  الترادف  وراء  والن�سياق  وال�ستطرادات  ال�سخرية، 

الم�سنوع.
الذي توافرت فيه مجموعة من  الما�سي ظهر كتاب »الأيام« لطه ح�سين  القرن  وفي مطلع 
العوامل جعلت منه �سيرة ذاتية رفيعة، اأهمها: الأ�سلوب الق�س�سي، واللغة ال�ساعرية الجميلة، 
وال�سال�سة والعذوبة في طرح الأفكار والآراء، والقدرة على الت�سوير والتلوين، وال�سراحة، 
والجراأة في ك�سف الواقع، وروح النقد وال�سخرية الالذعة، ول تزال له �سهرة وا�سعة في العالم 

العربي.
�سارك في تحرير عدد كبير من  بالتدري�س،  ا�ستغل  اأحد كبار كّتاب م�سر،  العريان )1905-1964م(  �سعيد  )1( محمد 

المجالت وفي ق�س�س الأطفال وفي تحقيق الكتب المخطوطة. تعتمد �سهرته على ما اأ�سدر من روايات تاريخية.
له  فل�سطين،  ال�سليبيين في  اإلى م�سر وقاد عّدة حمالت على  ب�سيزر، وانتقل  بن منقذ، ولد  بن علّي  بن مر�سد  اأ�سامة   )2(

ت�سانيف في الأدب والتاريخ، )ت 584هـ(.
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    ومن اأبين المحاولت ذات الطابع الأدبي في ال�سيرة الحديثة »حياة الرافعي« للعريان، وعبقريات 
العقاد، و»جبران« لميخائيل ُنعيمه، وال�ّسير الذاتية: »رحلة جبلّية رحلة �سعبة« لفدوى طوقان، 
المدى«  و»اإيقاع  الناعوري،  لعي�سى  الأ�سود«  و»ال�سريط  عبا�س،  لإح�سان  الراعي«  و»غربة 

لمحمود ال�ّسمرة.

3- �سروط كتابة ال�سيرة )الذاتيّة والغيريّة(
       ل بد من توافر �صروط في ال�صيرة وفي ك�تبه� حتى تكون �صيرة ن�جحة منه�:

         اأ   - في ال�سيرة
1. التركيز على حياة ال�سخ�س �ساحب ال�سيرة دون التو�سع في الحديث عن حياة من 

لهم �سلة به من الأ�سخا�س.
2. المو�سوعية في تناول �سخ�سية �ساحبها، والبتعاد عن العاطفة الزائدة التي يمكن اأن 

تحرف ال�سيرة عن و�سعها الطبيعي.
3. توظيف الخيال من غير اإغراق فيه؛ لأن طغيان الخيال يخرج ال�سيرة عن نطاقها.

ّنه وغنى خبراته. 4. مراعاة النمو والتطور في �سلوك ال�سخ�سية بما يتنا�سب والتقدم في �سِ
5. ا�ستخدام الأ�سلوب المعّبر ال�ّسائق القادر على جذب انتباه القارئ.

6. يمكن اأن ي�ستطرد الكاتب وي�سهب ويطّول في و�سف �سخ�سية �ساحب ال�سيرة.

ب-  في كاتبها
في  الت�سجيل  ت�ستحق  التي  المعلومات  اختيار  على  القدرة  الكاتب  لدى  يكون  اأن   .1
اأدبيًّا رفيًعا ودقة مالحظة، وقدرة على المقارنة  ال�سيرة، وهذه القدرة تتطلب ذوًقا 

والموازنة. 
2. اأن يتوّخى الكاتب الحقيقة وال�سدق والدقة والمو�سوعية. فهو اأديب فّنان كال�ساعر 
ير�سمها  بل  خياله،  من  ال�سخ�سيات  يخلق  ل  ولكنه  العر�س،  طريقة  في  والقا�ّس 

ب�سورة بارعة معتمًدا على الواقع وما توافر لديه من معلومات.
3. اأن يتمتع ب�سعة الثقافة وكثرة الّطالع على ما يحيط بع�سر �ساحب ال�سيرة.
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   وفي ما ياأتي نموذج لل�سيرة الذاتية  لطه ح�سين من كتابه » الأيام « :
في  العلم  درو�س  اإلى  ليختلف  القاهرة  اإلى  اأُر�سل  حين  عمره  من  ع�سرة  الثالثة  في  عرفته   "
العين  تقتحمه  الغنى،  اإلى  منه  الفقر  اإلى  اأقرب  الّزّي  مهمل  اللون  �ساحب  نحيًفا  الأزهر... كان 
اقتحاًما في عباءته القذرة وطاقيته التي ا�ستحال بيا�سها اإلى �سواد قاتم، وفي هذا القمي�س الذي 
الباليتين  نعليه  الطعام، وفي  األواًنا مختلفة من كثرة ما �سقط عليه من  اتخذ  اأثناء عباءته وقد  يبين 
المرقعتين. تقتحمه العين في هذا كله، ولكنها تبت�سم له حين تراه، على ما هو عليه من حال رّثة 
وب�سر مكفوف، وا�سح الجبين، مبت�سم الثغر، م�سرًعا مع قائده اإلى الأزهر، ل تختلف خطاه، ول 
يترّدد في م�سيته، ول تظهر على وجهه هذه الظلمة التي تغ�سى عادة وجوه المكفوفين. تقتحمه 
العين ولكنها تبت�سم له، وتلحظه في �سيء من الرفق، حين تراه في حلقة الدر�س، م�سغًيا كله اإلى 
ال�سيخ يلتهم كلمه التهاًما، مبت�سًما مع ذلك ل متاألًما ول متبرًما، ول مظهًرا ميًل اإلى لهٍو، على 
ور، وكم اأحب لو  حين يلهو ال�سبيان من حوله اأو ي�سرئّبون اإلى اللهو. عرفته يا ابنتي في هذا الطَّ
تعرفينه كما عرفته، اإذن تقّدرين ما بينك وبينه من فرق. ولكن اأّنى لِك هذا واأنِت في التا�سعة من 

عمرِك ترين الحياة كلها نعيًما و�سفًوا.
في  حظه  منه  ياأخذ  واحًدا،  لوًنا  اإل  ياأكل  ل  وال�سنة  وال�سهر  والأ�سبوع  اليوم  ينفق  عرفته 
ال�سباح وياأخذ منه حظه في الم�ساء، ل �ساكًيا ول متبرًما ول متجلًدا ول مفكًرا في اأن حاله خليقة 
ا قليًل في يوم واحد لأ�سفقت اأمُّك، ولقدمت  بال�سكوى. ولو اأخذت يا ابنتي من هذا اللون حظًّ
اإليك قدًحا من الماء المعدني، ولنتظرت اأن تدعو الطبيب. لقد كان اأبوِك ينفق الأ�سبوع وال�سهر 
ل يعي�س اإل على خبز الأزهر... وكان ينفق الأ�سبوع وال�سهر والأ�سهر ل يغم�س هذا الخبز اإل في 

الع�سل الأ�سود، واأنِت ل تعرفين الع�سل الأ�سود، وخير لِك األ تعرفيه". 
يتحدث طه ح�سين في الن�س ال�سابق عن طفولته بما تحمل من معاناة، ونلحظ اأنه كان �سريًحا 
النا�س الذين تعامل معهم،  اإلى حدٍّ كبيٍر، وكان واقعيًّا في ت�سجيل �سيرة حياته، وفي حديثه عن 
اأيديهم، فقد ك�سف علقات النا�س و�سلوكهم، ونقدهم وبيان الحالة الجتماعية  اأو در�س على 
في ذلك الوقت، وو�سف حياته في جامع الأزهر ناقًدا، و�سور ال�سراع بين الإن�سان وبيئته، فهو 

ي�سف مراحل حياته ويتدرج بها، معتمًدا على اأنها خير مثال للنت�سار على واقعه المرير.
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األسئلة

1- ما مفهوم ال�ّسيرة الّذاتية في الأدب العربي الحديث؟
2- مّيز ال�سيرة الذاتية من الغيرية مما ياأتي:

       اأ   - جبران                 ب- غربة الراعي          جـ- رحلة جبلية رحلة �سعبة                  
       د  - اإيقاع المدى        هـ- حياة الرافعي

3- ِلَم نالت �سيرة اأحمد فار�س ال�ّسدياق التي دّونها في كتابه »ال�ساق على ال�ساق في ما هو 
الفارياق« �سهرة وا�سعة في الأدب العربي؟

4- اأ   - بين العوامل التي جعلت كتاب »الأيام« لطه ح�سين �سيرة ذاتية رفيعة.
ب- كيف تقّيم الن�ص المختار من �شيرة طه ح�شين »الأيام« في �شوء فهمك ل�شروط 

كتابة ال�سيرة؟
5- ما الذي يغري الأدباء بكتابة ال�سيرة؟

6- علل ما ياأتي:
 اأ   - ل تقت�سر كتابة ال�سيرة الذاتية على حياة الفرد الخا�سة.

 ب- من �شروط كاتب ال�شيرة الدقة والمو�شوعية.
 جـ- عدم العتماد على الخيال وحده في كتابة ال�سيرة، مع اأّنها عمل اأدبي. 

7- في راأيك، لم يجب اأن يتمتع كاتب ال�سيرة ب�سعة الثقافة وكثرة الطلع على ما يحيط 
بع�سر �ساحب ال�سيرة؟

تذكر م�سيرتك الّدرا�سية في المرحلة الثانوية وحاول اأن تكتب ف�سًل من �سيرتك الذاتية 
باأ�سلوب اأدبّي، ثم اعر�سها على معلمك.

النشاط
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   خام�ًسا: الّرواية 
فن اأدبي نثري، يعتمد ال�سرد في و�سف �سخ�سياٍت واأحداٍث على �سكل ق�سة مت�سل�سلة طويلة. 
وتجتمع في الرواية مجموعة عنا�سر متداخلة؛ اأهمها ال�سخ�سيات والأحداث والزمان والمكان 
والحوار وال�سرد. وهي الآن من اأكثر الفنون الأدبية انت�ساًرا و�سهرة. وتت�سف الرواية بالت�سويق 
اإذ ل قانون للكتابات الروائية فهي تمنح الكاتب حرية الإبداع، فيبني  اأ�ساليب �سردها؛  وتنوع 
عالمه الروائي من �سرد الأحداث وعر�سه للزمان والمكان والأ�سخا�س، وانتقائه اللغة المنا�سبة 

بطريقة خا�سة تج�سد ميوله الإبداعية والثقافية واأفكاره وخ�سو�سية المجتمع الذي يمثله.

1- الن�ساأة والتطور
للرواية اأ�سوٌل في التراث العربي القديم، فقد كان التراث حافًل باإرها�سات ق�س�سية، تمثلت 
فق�سة  واأ�سرابهم،  ال�سعاليك  ال�سعبية وق�س�س  َير  وال�سِّ ّمار  ال�سُّ المقامات وحكايات  فن  في 
»حي بن يقظان« لبن طفيل، وق�س�س »األف ليلة وليلة« وغيرهما اأمثلة على وجود فن الرواية 

في اأدبنا العربي القديم. 
وقد تركت المقامات ب�سمات وا�سحة في موؤلف محمد المويلحي)1( »حديث عي�سى بن 
ه�سام« وفي موؤلفات غيره من الذين اتخذوا من اأ�سلوب المقامة �سكًل فنيًّا لهم، فقد اأراد 
اآنذاك،  الم�سري  المجتمع  في  التناق�سات  لت�سوير  الروائي  القالب  ي�ستخدم  اأن  المويلحي 
بلغة ال�سرد الروائية التقليدية التي تقوم على التتابع الزمني وربط المقدمات بالنتائج. وهناك 
اإجماع في الأو�شاط النقدية على اأن رواية »زينب« التي كتبها محمد ح�شين هيكل ون�شرها 

�سنة ) 1912م( هي اأول رواية عربية نا�سجة. 
وبعد ذلك ظهر جيل من الُكّتاب اأّلفوا كثيًرا من الروايات، منها: »يوميات نائب في الأرياف« 
ح�سين،  لطه  الكروان«  و»دعاء  العقاد،  محمود  لعبا�س  »�سارة«  ورواية  الحكيم،  لتوفيق 
و»اأولد حارتنا« لنجيب محفوظ التي كانت اأحد اأ�سباب نيله جائزة نوبل العالمية في الأدب 

)1( محمد المويلحي )1858-1930م( ن�ساأ في بيت ثراء واأدب، �سنحت له الفر�سة اأن ينتقل اإلى فرن�سا واإيطاليا  فيتقن
       الفرن�سية والإيطالية، وفي عام )1907م ( ن�سر ق�سته »حديث عي�سى بن ه�سام«.
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عام ) 1988م(. وفي �شوريا ظهرت الرواية التاريخية »�شيد قري�ص« لمعروف الأرناوؤوط، 
وغيرها من الروايات. 

تطورت الرواية العربية في القرن الع�سرين تطوًرا ملحوًظا، وا�ستقطبت اهتمام الُقّراء والنقاد 
اأ�سكالها  واختلفت  كتابتها  اأ�ساليب  تنوعت  كما  واتجاهاتهم.  م�ساربهم  اختلف  على 
�سمي  العرب،  الروائيين  من  اآخر  جيل  فظهر  تقديمها،  و�سيغ  وتياراتها  اأنواعها  وتعددت 
بالحداثيين، خرجوا على روؤية الرواية التقليدية وتقنياتها، وظهرت على اأيدي هوؤلء الُكّتاب 
نع اهلل اإبراهيم، وحّنا مينا، وجمال الغيطاني، والطيب �سالح ، واإميل حبيبي، وعبد  مثل: �سُ
اأهم  الرحمن منيف، وغيرهم، روؤية روائية تحمل اتجاهات معا�سرة وحداثية مختلفة، من 
�سماتها اأن الخطاب الروائي تجاوز المفاهيم التقليدية حول الرواية في ع�سورها الكل�سيكية 
والرومان�سية والواقعية؛ وتداخلت اأ�ساليبها مع تداخلت العالم الخيالي والواقعي والتاريخي؛ 
اأكثر تعقيًدا واأعمق تركيًبا. وو�سلت الرواية  اأو �سخو�سها -  ما جعلها - �سواء في حبكتها 
نهائي  تف�سير  اإلى  ت�سل  ل  متعددة  قراءات  اإلى  يف�سي  الذي  المفتوح  الن�س  دنيا  اإلى  بذلك 

للخطاب الروائي.

2- عنا�سر الرواية
يختلف فن الرواية عن غيره من الفنون ال�سردية بطوله وت�سابك اأحداثه، وتعدد ال�سخ�سيات 
والأماكن والأزمنة فيه، اإل اأّن هناك عنا�سر م�ستركة بينها وبين الق�سة الق�سيرة التي مرت بك، 

ومن العنا�سر التي تتمايز بها الرواية من غيرها: 
ال�سرد: وهو الوعاء اللغوي الذي يحتوي كل عنا�سر الرواية، وينقل الأحداث والمواقف من 
�سورتها الواقعية اإلى �سورة لغوية تجعل القارئ يتخيلها وكاأنه يراها بالعين، فلغة ال�ّسرد الروائية 
التقليديّة تقوم على التتابع الزمني وربط المقدمات بالنتائج، واأما اأ�سلوب تقطيع الم�سهد اأو 
الحادثة على مواقع مختلفة فاإنه يجعل القارئ المتلقي يعي�س حالة من التوتر والت�سويق لمتابعة 

الأحداث وم�سائر ال�سخو�س. 
       وهناك طرق ثلث ل�سرد اأحداث الرواية، هي: 
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ما  الأحداث ويروي  الموؤلف خارج  يقف  فيها  �سيوًعا،  الطرق  اأكثر  تعد  المبا�سرة:  الطريقة  اأ  - 
يحدث ل�سخو�س روايته. 

ب- طريقة ال�سرد الذاتي: ُتروى الأحداث على ل�سان المتكلم، وهو غالًبا ما يكون بطل الرواية، 
ويبدو الموؤلف وكاأنه هو البطل.

اأدوات  الموؤلف على الخطابات والمذكرات واليوميات، ويتخذ منها  جـ- طريقة الوثائق: يعتمد 
لبناء رواية مترابطة الأجزاء. 

وقد يلجاأ الكاتب الّروائي اإلى طريقة من هذه الطرق ويترك اأخرى، ولهذه الطرق ال�ّسردية 
التعبيرية  الأ�ساليب  الّروائي. وتتداخل  البناء  توازن  تتمثل في تحقيق  �ساملة  وظيفة عامة 

الفنية في الرواية لت�سكل في النهاية الحبكة الفنية التي ت�سكل البناء الق�س�سي للرواية.

3- الرواية في الأردّن 
ن�ساأت الرواية في الأردن في اأعقاب ظهورها في بع�س الأقطار العربية ول �سيما م�سر والعراق 
وبلد ال�سام، وهي جزء من م�سيرة الرواية العربية الحديثة تخ�سع لما تخ�سع له هذه الرواية من 
موؤثرات، وتتاأثر اإلى حّد كبير بمحيطها الثقافي، والتيارات والتجاهات ال�سائدة، وتكت�سب 

هويتها من خلله. 
لم ت�ستطع الرواية الأردنية في بدايات القرن الما�سي اأن تتعامل مع البناء الروائي ب�سورة فنية، 
تقليدي دون اهتمام  اإطار  الإن�ساء الأدبي في  البلغية في  الُكّتاب يظهرون قدراتهم  اإذ كان 

بالبناء الفني الروائي.
يحرق  و»مار�س  عبا�س،  الحليم  لعبد  فل�سطين«  من  »فتاة  مثل:  روائية  محاولت  ظهرت   
معداته« لعي�سى الناعوري، و»فتاة النكبة« لمريم م�سعل. ثم ظهرت رواية تي�سير �سبول »اأنَت 
الأردنية  للرواية  اأنموذج  باأّنها  له، وتمتاز  الوحيدة  الرواية  اليوم« عام )1968م( وهي  منذ 
النف�سي  التحليل  اإلى  لل�سخو�س  المبا�سر  الو�سف  تجاوزت  فقد  وم�سموًنا؛  فنًّا  المتنا�سقة 
في  مهمة  مرحلة  على  علمة  الرواية  هذه  النقاد  وعّد  الداخلي،  الحوار  معتمدة  الداخلي، 
تاأ�سي�س الرواية الحديثة في الأردن؛ فهي رواية جديدة في بنائها واأ�سلوبها ولغتها وهدفها، اإذ 

امتازت باأمرين: الأول: ت�سوير اأزمة من اأزمات وجودنا المعا�سر، والثاني: اأنها ت�سيف 
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جديًدا على �سعيد البنية ال�سردية يتمثل في ك�سف العلقات الخفية بين الظواهر والأ�سياء التي 
قد تبدو في الظاهر والواقع المعي�س متباعدة اأو متنافرة اأو ماألوفة.

وممن حققوا �سهرة وا�سعة في الّرواية الأردنية: غالب هل�سا، الذي اأ�سدر روايته »ال�سحك« 
البحر  في  »اأحياء  الّرزاز  وموؤن�س  بلحارث«،  اإلى  »الطريق  ناجي  وجمال  )1970م(،  عام 
الميت«، وطاهر العدوان »وجه الزمان«، واإبراهيم ن�سر اهلل »مجرد اثنين فقط«، و�سميحة 
خري�س »�سجرة الفهود«، وها�سم غرايبة »ال�سهبندر«، ومحمود الريماوي »حلم حقيقي«، 

وجلل برج�س » اأفاعي النار«،  وغيرهم.

1- وازن بين الق�سة الق�سيرة والرواية من حيث ال�سخو�س والزمان والمكان.
2- َمن موؤلفو الروايات الآتية؟

           فتاة من فل�سطين، ال�سحك، زينب.
3- علل ما ياأتي:

اأ    - تت�سف الرواية بالت�سويق وتنوع الأ�ساليب.
ب - ميل الرواية الحداثية اإلى العمق والتعقيد.
جـ- يعد عن�سر ال�سرد من اأبرز عنا�سر الرواية.

د  - بلغ نجيب محفوظ بفن الرواية ذروة الإبداع.
4 - ما وظائف الطرق ال�ّسردية في الرواية؟

5 - للرواية اأ�سوٌل في التراث العربي القديم، بين ذلك. 
6 - ما الرواية الرائدة بالمفهوم الفني الحديث للرواية في الأدب العربي الحديث؟عّلل اإجابتك.

7 - تعّد رواية تي�سير �سبول »اأنَت منذ اليوم« بداية مرحلة مهمة في تاأ�سي�س الرواية الحديثة
        في الأردن، لماذا؟ 

8- ما دللة اعتبار الرواية من اأكثر الفنون الأدبية انت�ساًرا و�سهرة؟
9- بين دور الروائيين الحداثيين في تطور الرواية العربية.
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    عد اإلى ال�سبكة العالمية للمعلومات، واكتب ا�سم رواية واحدة لكلٍّ من:
       اأيمن العتوم، �سالم النّحا�س، �سحر مل�س، ليلى الأطر�س، هزاع البراري، يو�سف �سمرة.

   �ساد�ًسا: الم�سرحية

اأو  ق�ستها  وتروي  تحيا  �سخو�س  تنجزها  متناق�سين،  بين  راع  ال�سّ فكرة  على  يقوم  اأدبي  فن 
تعر�س ق�سيتها عن طريق الحوار، وهي بهذا تختلف عن الق�سة، فالق�سة يروي اأحداَثها كاتُبها، 
مختلفة،  وموؤثرات  مناظر  تمثيلها  وي�ساحب  الم�سرحي  للتمثيل  قابلة  ق�سة حوارية  والم�سرحية 
اأمام  الم�سرحية  يج�سم  الذي  والتمثيل  الم�سرحي،  الن�س  تاأليف  جانبان:  فيها  يراعى  ولذلك 
اأن ن�ساهدها ممثلة على  الم�ساهدين تج�سيًما حيًّا. وقد نقراأ الم�سرحية مطبوعة في كتاب دون 

الم�سرح، ولكنها مع ذلك تظل محتفظة بمقوماتها الخا�سة.
النهاية، دون  البداية حتى  تتمحور حوله منذ  الم�سرحية على مو�سوع رئي�س واحد   وتقوم 
ت�ستيت النتباه بمو�سوعات ثانوية اأو تف�سيلت زائدة، كما ينبغي األ تغرق في الو�سف والتعليق؛ 

لأن ذلك ي�سعف البناء الدرامي ويفقد القارئ اأو الم�ساهد �سلته بالن�س. 
1- ن�ساأتها 

الم�سرح فن يوناني من اأعرق الفنون واأقدمها، ن�ساأ ن�ساأة دينية، فقد كانت الم�سرحية تتناول 
ال�سخ�سيات العظيمة، بداأت بالآلهة عند الإغريق، ثم باأبطال من الب�سر ت�سورهم اأنهم اأن�ساف 
اآلهة، ثم �سار الإن�سان المميز – ك�سخ�سيات الملوك والأمراء - هو البطل، وتطور هذا الفن 

لي�سبح اأكثر الفنون تعبيًرا عن الإن�سان.
تيارات مختلفة في  الأخرى، فظهرت  الأدب  بفنون  الذي لحق  بالتطور  الم�سرحية  تاأثرت 
الم�سرح الأوروبي في القرنين التا�سع ع�سر والع�سرين، بعد اأن بداأ الفكر الإن�ساني ي�ستقل في 

مواقفه ويتحرر من �سيطرة التراث القديم. 

النشاط
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واأول من اأدخل الفن الم�سرحي اإلى البلد العربية هو اللبناني مارون نّقا�س)1( الذي اقتب�س هذا 
الفّن من اإيطاليا حين �سافر اإليها، وبداأ  تمثيله باللغة العربية الدارجة، وكانت اأولى الم�سرحيات 
بة عن )موليير(، وذلك  التي قدمها لجمهوره العربي في بيروت هي رواية »البخيل« المعَرّ
في العقد الرابع من القرن التا�سع ع�سر الميلدي، فنالت اإعجاب كل من ح�سرها، ثم اأتبعها 

بعر�س م�سرحية اأخرى هي »اأبو الح�سن المغفل«.
اإلى  وقربه  الأمام،  اإلى  خطوة  الم�سرحي  بالفن  فخطا  القباني)2(  خليل  اأبو  ظهر  ذلك  بعد 
لغة  الف�سحى  من  واتخذ  وليلة«،  ليلة  »األف  مثل  ال�سعبية  الم�سرحيات  باختياره  الجماهير 
اأحياًنا، وظل يقدم م�سرحياته في  بال�سجع  العناية  ال�سعر والنثر مع  بين  للحوار، ومزج فيها 
دم�سق في الأعوام )1878- 1884م(، ثم هاجر اإلى م�سر، وتابع تقديم م�سرحياته فيها، 

وقد لقي فنُّه هًوى في نفو�س الم�سريين واعترفوا له بالف�سل في تثبيته.
ثم ظهر رائد الم�سرحية في الأدب العربي  توفيق الحكيم الذي بداأ ن�ساطه الم�سرحي النثري 
بال�سيف  رمز  حيث  الرمز،  اأ�سلوب  م�ستخدًما  )1918م(  �سنة  بم�سرحية »ال�سيف الثقيل« 
الثقيل اإلى الحتلل الإنجليزي، ثم األف م�سرحية »المراأة الجديدة«، ثم الم�سرحية الرمزية 
النف�سية   والتحليلية  الناعمة«،  »الأيدي  الجتماعية  والم�سرحية  »اأهل الكهف«،  الذهنية 

»نهر الجنون«، والم�سرحية الوطنية »ميلد بطل«. 
موؤلفوها  ويمنح  المهرجانات،  لها  تقام  التي  القيمة  الفنون  من  الم�سرح  فن  اأ�سبح  وقد 
وخمرجوها وممثلوها الجوائز، لتفوقهم الإبداعي، ولقدرتهم في الفن الم�سرحي على تقديم 

�سورة �سادقة عن المجتمع العربي المعا�سر.
2- نوعا الم�سرحية  

       �ساع نوعان للم�سرحية من اأيام الإغريق، هما:
اأحداثها بفاجعة، وهي  التي تنتهي  اليونانية )التراجيديا(  اأ   - الماأ�ساة: وهي ترجمة للكلمة 
عادة توؤكد قيمة اإن�سانية كبرى، وكانت بدايات التاأليف فيها مق�سورة على ت�سوير حياة 
)1(  مارون بن اإليا�س النقا�س )1817- 1855م(، ولد في �سيدا بلبنان، كان اأول من مهد الطريق لت�سخي�س الروايات على

        الم�سرح العربي بعد اأن �ساح في اأنحاء اأوروبا ورجع مغرًما بفن التمثيل، فعّرب روايات عدة.
)2(  ولد في دم�سق �سنة )1833م(، وتوفي �سنة )1903م( .
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العظماء، ثم اأ�سبحت تتناول عامة النا�س، وتتميز بالجدية، وحّدة العواطف، و�سعوبة 
الختيار في المواقف، و�سلمة اللغة في ال�سياغة.

ويغلب  الواقعية،  اليومية  الم�سكلت  تتناول  )الكوميديا(، ومو�سوعاتها  الملهاة: وهي  ب- 
تكون  غالًبا  ونهايتها  فيها.  رئي�ًسا  عن�سًرا  الفكاهة  عن�سر  ويعد  المحلي،  الطابع  عليها 

�سعيدة. 
بالملهاة،  الماأ�ساة  فيه  تختلط  قد  اإذ  المعا�سر،  الم�سرح  في  قائًما  التق�سيم  يعد هذا  ولم 

فالحياة مزيج منهما.
3- عنا�سر الم�سرحية

      ل بد اأن تتوافر في كل عمل م�سرحي العنا�سر الآتية:
 اأ    - الحدث الم�سرحي: تعتمد الم�سرحية مثل الق�سة على الحدث الذي يتناول ق�سية من ق�سايا  

الحياة بحيث يظهر هذا الحدث من خلل الحوار بين �سخو�سها. 
      ب- ال�سخو�ص، وهي نوعان: 

تبرز �سخ�سية  بينهم  الأحداث، ومن  1. �سخو�س رئي�سة محورية: تدور حولها معظم 
اأو اأكثر يطلق عليها ا�سم البطل، وهي ال�سخ�سية المحورية، وتعلق بها الأحداث منذ 

البداية حتى النهاية، ويجب اأن تكون نامية متطورة )1(.
2. �سخو�س ثانوية: لها اأدوار محددة مكملة للدور الرئي�س الذي يقوم به الأبطال بحيث 

تدفع الم�سرحية اإلى النمو با�ستمرار.
والباطني  الظاهري  لل�سخ�سية من جانبيها  لنا �سورة  ير�سم  اأن  ينبغي  الق�سة  في  والكاتب 
نتعرف عليها  اأمامنا ونحن  ال�سخ�سية تظهر  فاإن  الم�سرحية  اأما في  اأبعادها،  نتعرف  حتى 
عن طريق حركتها وكلمها، وتقا�س مهارة الكاتب الم�سرحي بمدى نجاحه في تحريك 
�سخو�سه اأمامنا، واإنتاج مجالت لها يبرز فيها �سلوكها. اأما اإذا قدم لنا ال�سخو�س في �سورة 

ثابتة  غير نامية، فهذا عيب يجعل من ال�سخ�سية )�سخ�سية م�سطحة( )2( ل عمق فيها.
)1( ال�سخ�سية النامية المتطورة هي ال�سخ�سية التي يتم تكوينها بتمام الق�سة اأو الم�سرحية، فتتطور من موقف لموقف، ويظهر

       لها في كل موقف ت�سرف جديد يك�سف عن جانب منها.
)2( ال�سخ�سية الم�سطحة هي ال�سخ�سية التي ل تتطور ول تتغير ول تتبدل مهما كانت الموؤثرات والمتغيرات في الق�سة،

       ويتذكرها القارئ ب�سهولة.
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من  اإبرازه  اإلى  الكاتب  يهدف  وما  الم�سرحية،  تعالجه  الذي  الم�سمون  وهي  الفكرة:  جـ- 
خللها، وذلك بعر�س �سور من الحياة والعادات والتقاليد، ما ي�ساعد على تر�سيخ قيمٍ  

اأخلقية وُمثٍل فا�سلة.
د   -  الزمان والمكان: هما الإطار الذي تجري فيه اأحداث الم�سرحية، وتحديدهما ي�ساعد على 

فهم الأحداث، وت�سور الجو النف�سي والجتماعي الم�سيطر على �سلوك ال�سخو�س.
وعلى  منتهاها،  لتبلغ  الأحداث  بف�سله  وتتنامى  الم�سرحية  ن�سيج  منه  يت�سكل  الحوار:   - هـ 
الكاتب اأن يلئم ببراعة بين اأ�سلوب الحوار وال�سخو�س، بحيث يجعله حيًّا معبًرا عن 
الحوار  لغة  اإن  النف�سية.  ملمحها  وي�سور  مجالها،  يحدد  اأنه  كما  ال�سخو�س،  طبيعة 
اإلى حر�س وعناية لفهم  التمثيل وقرئت مكتوبة لحتاجت  الم�سرحي لو ف�سلت عن 
واإدراك  ال�سخو�س،  وم�ساهدة  الحوادث،  وتتابع  والإ�سارة  فالحركة  منها،  المق�سود 
ال�سياق،  كل ذلك يعين على فهم المق�سود من الكلم حين تمثل الم�سرحية على خ�سبة 

الم�سرح.
لم�ستوى  منا�سبة  الحوارية(  )الجمل  تكون  اأن  من  بد  فل  جيًدا  الحوار  يكون  وحتى 
ا،  ال�سخ�سية، وقادرة على اإي�سال الفكرة التي تعبر عنها، واأن يكون الحوار متدفًقا وحارًّ

ومعّبًرا عن ال�سراع وطبائع الأ�سخا�س والأفكار.
و  -  ال�سراع: هو العن�سر الأ�سا�س في الم�سرحية، يقوم بين طرفين متناق�سين، وي�سكل عقدة 
ويبداأ طبيعيًّا  وال�سر،  الخير  بين  الم�سرحيات �سراع  في  ال�سائعة  الم�سرحية. و�سورته 

ب�سيًطا، ثم ينمو وي�ستد، حتى يبلغ الذروة، ثم ياأتي الحل في نهاية الم�سرحية.

4- الم�سرحية في الأردن
ُعرف الم�سرح في الأردن في مطلع القرن الع�سرين عن طريق بع�س الم�سرحيات التاريخية 
المحاولت في  المترجمة، ف�سًل عن بع�س  الم�سرحيات  والدينية والجتماعية وعدد من 
التاأليف المحلي التي قام بها بع�س الهواة في الأردن، وكانت هذه الأعمال الم�سرحية تقدم 
في الأندية والمدار�س والكنائ�س والجمعيات الخيرية، وذلك للتعبير عن الم�ساعر الوطنية 
والقومية واإ�ساعة روح الت�سدي للغزو الفكري والثقافي الذي تعر�س له وطننا العربي، اإ�سافة 
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اإلى توظيفها لأغرا�س تربوية تعليمية.
ومن اأهم الأعمال الم�سرحية الأردنية المحلية »الم�سبوعون« لمحمود الزيودي، و»الماأزق« 
لب�سير هواري، و»دولة الع�سافير« لفخري قعوار، و»تغريبة ظريف الطول« لجبريل ال�سيخ، 

و»األف حكاية وحكاية من �سوق عكاظ« لوليد �سيف، و»كوكب الوهم« لعاطف الفراية.

      1-  و�سح المق�سود بكل مما ياأتي:
              الملهاة، الماأ�ساة، ال�سخ�سية المحورية.

      2- علل ما ياأتي:
       اأ   - يعّد ال�سراع العن�سر الأهم في الم�سرحية.

       ب- تقا�س مهارة الكاتب الم�سرحي بمدى نجاحه في تحريك ال�سخو�س.
       جـ- الكاتب الم�سرحي يلئم بين الحوار وطبيعة ال�سخو�س.

       3-  بين دور كل من: مارون نقا�س والقباني في ن�ساأة الم�سرح العربي.
       4-  الحوار هو المظهر الح�سي للم�سرحية:

       اأ   - و�سح المق�سود بالحوار الم�سرحي.
       ب- ما �شروط جودة الحوار؟

               جـ- اذكر ثلثة من الأمور التي ت�ساعد على فهم الحوار الم�سرحي.
5- وازن بين الرواية والم�سرحية من حيث: الحوار، وال�سخو�س.

6-  من رائد الم�سرحية في الأدب العربي؟ وما الآفاق المتعددة لم�سرحياته؟ 
7- ما علقة الأدب الم�سرحي بالتمثيل؟ 

8- في راأيك، لماذا لجاأ توفيق الحكيم اإلى ا�ستخدام الرمز في م�سرحياته؟
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