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 من معلقة طرفة -معلقة طرفة :تأأمل في الموت وفي الحيأة ( نصص إإثرإئي)

»fGBô≤dG ôãædG ¢üFÉ°üN:»fÉãdG QƒëªdG

 -من سشورة يوسشف

لضشمأر في القرآان الكريم( :نصص إإثرإئي)
-أاسشلوب ا إ

…ô°†ëdG ∫õ¨dG ¢üFÉ°üN:ådÉãdG QƒëªdG

 عدمتك يأقلب:بششأر بن برد-األغراضص الششعرية عند بششأر بن برد

(نصص إإثرإئي)

...ájÉµëdG »a »YÉªàL’G ó≤ædG:™HGôdG QƒëªdG
 -مثل الغراب واألسشود  :ابن المقفع

الفصصل الدراسصي األول

 قأضشي البصشرة  :الجأحظكليلة ودمنة (نصص إإثرإئي)أاششكأل السشرد في التراث القصشصشي العربي (نصص إإثرإئي) الضشحك والتهكم والسشخرية (نصص إإثرإئي) -قأضشي البصشرة صشورة النموذج الواقعي (نصص إإثرإئي)
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 -نششأأة النقد األدبي عند العرب

≈dh’CG ájó≤ædG äÉØæ°üªdG:»fÉãdG QƒëªdG

 طبقأت فحول الششعراء لبن سشÓم الجمحي-الششعر والششعراء لبن قتيبة
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نهضشة التعليم ‘ ُعمأنا◊وار مع اآلخر ‘ اإلسشÓممن أاجل ثقأفة إاسشÓمية معأصشرة-ب Úاألجيأل
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 -»Ø°UƒdG …Oô°ùdG ô«Ñ©àdG: ¢SOÉ°ùdG ¢SQódGرحلة إا ¤الطبيعة
 - …QGƒM ô«Ñ©J: ™HÉ°ùdG ¢SQódGالعÓقة ب Úاآلبأء واألبنأء
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»Ñ∏J á∏eÉµàe á«ª«∏©J áeƒ¶æe óYGƒb AÉ°SQGE ∫ÓN øe á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ójƒéJ ≈∏Y º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh ¢UôëJ
.á«dÉëdG É¡JÉÑ∏£àe ™e Ö°SÉæàJh á«fÉª©dG áÄ«ÑdG äÉLÉ«àMG
IQGRh âeÉb ,¬¡LGƒJ »àdG äÉjóëàdG ºgGC ójóëJh ¬FGOGC iƒà°ùe ¢SÉ«bh áæ£∏°ù∏d »ª«∏©àdG ΩÉ¶ædG á©LGôe ó©Hh
É¡àjhDQh áæ£∏°ùdG äÉ¡LƒJ ™e ≈°TÉªàj ÉªH ôjƒ£àdG çGóM’E ÉgOƒ¡L º«¶æJh ,É¡JÉjƒdhGC Ö«JôJ IOÉYÉEH º«∏©àdGh á«HôàdG
¢ùjQóJh á«ª∏©dG OGƒª∏d ôÑcGC ÉeÉªàgG âdhGC »àdG á«°SGQódG á£îdGh ,á«Hôà∏d áeÉ©dG ±Góg’CG ôjƒ£J iôL å«M ,á«∏Ñ≤à°ùªdG
øe πª©dG ¥ƒ°S äÉLÉ«àMGh äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæµJ …ó«©°U ≈∏Y äGóéà°ùªdG áÑcGƒªd IójóL á«°SGQO OGƒe âKóëà°SGh ,äÉ¨∏dG
≈æ©J âëÑ°UGC »àdG É¡JÉ«é«JGôà°SGh á«°SGQódG ègÉæªdG ¢ùjQóJ Ö«dÉ°SGC ≈∏Y πNOGC …òdG ôjƒ£àdG øY Ó°†a Gòg ,äGQÉ¡ªdG
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ºgƒªf ¢üFÉ°üNh ,äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG ÉæFÉæHGC äÉjƒà°ùe ™e É¡JÉYƒ°Vƒe »a ≥aGƒàdGh ,áfhôªdGh áKGóëdÉH áª°ùàe á«°SGQódG
øe π«°UGC GCóÑªd É≤«≤ëJ á«fóÑdG á°VÉjôdGh á«æØdGh ájQÉ¡ªdG ÖfGƒédÉH âªàgGh ,á«YÉªàL’G º¡àaÉ≤Kh ,»°ùØædGh »∏≤©dG
øe º∏©àdG á«∏ªY »a º∏©àªdG QhO äRõYh ,OôØ∏d á∏eÉµàªdG á«°üî°ûdG AÉæH ≈dGE »YGódG áæ£∏°ùdG »a á«HôàdG áØ°ù∏a ÇOÉÑe
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QOÉ°üeh á«ÑàµªdG ™LGôªdÉc áØ∏àîªdG äÉeƒ∏©ªdG QOÉ°üe ¬fõàîJ Ée ≈dGE ∫ƒ°Uƒ∏d ÖdÉ£dG ¬H ó°Tôà°ùj Ó«dO ’GE -äÉgÉéJGh
.πª°TGCh ≥ªYGC ƒg Ée ≈dGE ∫ƒ°Uƒ∏d »°ü≤àdGh åëÑdG á«∏ª©H ΩÉ«≤dG ÖdÉ£dG ≈∏Yh ,±QÉ©e øe iôN’CG á«fhôàµd’EG º∏©àdG
≥«≤ëàd ;ø«©e ô«N ºµd ¿ƒµjh ,ºµæe ΩÉªàg’G ø«Y óéj ¿GC ø«LGQ ÜÉàµdG Gòg Ωó≤f äÉÑdÉ£dGh ÜÓ£dG »JÉæHh »FÉæHGC ºµ«dÉEa
¿É£∏°ùdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M Éf’ƒªd áª«µëdG IOÉ«≤dG πX âëJ AÉ£©ªdG øWƒdG Gò¡d AÉªfh Ωó≤J øe ¬«dGE ≈©°ùf Ée
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كتأبك )  (¢ùfƒDŸoGكتأب ‘ األدب والنصشوصص  ،والنقد األدبي  ،واŸطألعة  ،والتعب Ò؛ وضشع خصشيصشأً لتلبية حأجتك -
وأانت ‘ هذه اŸرحلة التعليمية ا÷ديدة  -إا ¤كسشب معأرف ومهأرات جديدة  ،بأأسشلوب ‡تع ومششّوق .
وضُشع كتأبك هذا بعد دراسشة دقيقة لحتيأجأتك اŸعرفية ‘ صشفك ا÷ديد  ،الصشف ا◊أدي عششر  ،وبعد السشÎششأد
بنصشأئح معلميك واقÎاحأتهم التي تهدف إا ¤تسشليحك بأŸعرفة وحثك على اŸبأدرة والتعلم الذاتي والتدرب على إاعمأل العقل ‘
كل مأ تتعلم .
يششتمل ) ( ¢ùfƒDŸoGعلى أاربعة فروع من فروع مأدة اللغة العربية  ،وهي الفروع التي تششكل اŸواد األدبية :
. ¢Uƒ°üædGh ÜO’CG .1
. »HO’CG ó≤ædG .2
. á©dÉ£ŸG .3
. »HÉàµdG ÒÑ©àdG .4

k hGC
’: ¢Uƒ°üædGh ÜO
’C G:

تدرسص في )  ( ¢ùfƒDªodGأاربعة محأور أادبية في كل فصشل دراسشي  ،ويتكون كل محور من ثÓثة أاقسشأم متكأملة هي :

. ÜO’CG ‘ …ó«¡ªàdG ¢üædG -GC
. ÉkjÌf hGC kÉjô©°T ¿ƒµj óbh , »HO’CG ¢üædG -Ü
. á«FGôK’EG ¢Uƒ°üædG - ê
ً
ً
أا) Áثل النصص التمهيدي مدخ ًÓنظريأ وتأريخيأ يسشأعد على تنزيل النصص األدبي ‘ سشيأقأته النقدية واإلبداعية والتأريخية  .وأانت
مدعو  -عزيزي الطألب/عزيزتي الطألبة  -إا ¤قراءة هذا النصص ‘ البيت وفهمه  ،اسشتعدادا ً لتحليله مع معلمك ‘ حصشة األدب
 ،مسشتعينًأ بأألسشئلة اŸوجهة اŸثبتة ‘ آاخره .
ب) أامأ النصشوصص األدبية  -وهي أاسشأسص اÙور كله  -فإأنهأ انتخبت من ب Úأاجود النصشوصص الششعرية والنÌية لتمكنك من السشتمتأع
بقيم جمألية ومعأن إانسشأنية خلّدهأ أادبأء العربية  .وقد سشبق كل نصص أادبي بتمهيد يضشع النصص ‘ إاطأره ويسشأعدك على تب Úأابرز
مواطن الهتمأم فيه ؛ كمأ أانه مششفوع بأأسشئلة اإلعداد اŸنز‹ التي ندعوك إا ¤اإلجأبة عليهأ جمعيأً بعد قراءة النصص قراءة جيدة
‘ البيت اسشتعدادا لششرحه ‘ الصشف .
ج) لقد حرصشنأ على تذليل كل وحدة بنصشوصص إاثرائية ندعوك إا ¤مطألعتهأ بعد الفراغ من ششرح النصشوصص األدبية حتى تÌي
معأرفك وتسشتزيد اطÓعأً على خصشأئصص الظأهرة األدبية اŸدروسشة .
فليسشت تلك النصشوصص اإلثرائية إاذا نصشوصشأ إاضشأفية يقرأاهأ من يششأء ويهملهأ من يششأء  .إانهأ نصشوصص ” اختيأرهأ وتضشمينهأ ‘
كتأبك حتى تقدم لك إاضشأفة معرفية حقيقية ،وتسشهم ‘ تنمية ثقأفتك األدبية وإاعدادك للمسشتوى التعليمي القأدم خ Òإاعداد .

’: »HO
C G ó≤ædG : kÉ«fÉK

áÑdÉ£dG »JõjõY/ ÖdÉ£dG …õjõY
Áثل النقد األدبي فرعأً هأمأ من فروع اللغة العربية  ،وهو يسشتمد أاهميته من كونه Áد الدارسص بأألدوات الضشرورية التي
تسشأعده على فهم النصشوصص األدبية وتذوقهأ .
وحتى نضشمن لك أاقصشى حدود السشتفأدة من دروسص النقد  ،حرصشنأ على مأ يلي :
 -أان تكون دروسص النقد موجزة  ،ومبسشطة وثرية .

 التدرج اŸنطقي والزمني من محور إا ¤آاخر . اسشتخدام اŸصشطلحأت النقدية اسشتخدامأ دقيقأ.وألن ‚أعة دروسص النقد ل تتحقق إال متى ” التوفيق ب ÚاŸسشأئل النظرية وتطبيقأتهأ  ،فقد رأاينأ من اŸفيد أان نتيح
لك فرصشة اŸمأرسشة النقدية الفعلية من خÓل تدريبك على ( التحليل األدبي )  ،وهو نششأط جديد سشيسشأعدك على اكتسشأب
مهأرة التعأمل النقدي مع بعضص النصشوصص التي درسشتهأ  ،بإأنششأء مقألة نقدية –ليلية حول نصص من النصشوصص األدبية .

: á©dÉ£ŸG : ÉkãdÉK

ليسص خأفيًأ عليك  -عزيزي الطألب /عزيزتي الطألبة  -مأ للمطألعة من أاهمية ‘ إاثراء معأرفك وتعميق ثقأفتك.
لذلك رأاينأ أان ‰كنك ‘ ( اŸؤونسص) من دراسشة  :بعضص القضشأيأ ا◊ضشأرية واإلنسشأنية  :وهي توفر لك فرصشة اإلطÓع على
نصشوصص مختأرة متعلقة ببعضص القضشأيأ اإلنسشأنية وا◊ضشأرية التي تهمك بششكل مبأششر  ،ل سشيمأ وقد حرصشنأ على أان تكون
قضشأيأ ششأئقة ووثيقة الصشلة بأهتمأمأتك  .ومن هذه القضشأيأ :
 . ¿ÉªY ‘ º«∏©àdG á°†¡f . ΩÓ°S’EG ‘ ôN’BG ™e QGƒ◊G . ∫É«L’CG ÚH . ¿ÉeO’EG . ( ¿ƒæØdG ) IódÉÿG áeÉ°ùàH’Gونحن ندعوك إا ¤قراءة هذه النصشوصص قراءة جيدة حتى تسشتفيد منهأ وتتمكن من اإلسشهأم ‘ النقأشص الذي يديره
معلمك ؛ ألن الهدف األسشأسشي لهذا الدرسص هو إاكسشأبك مهأرة النقأشص والتحليل وحسشن السشتمأع إا ¤اآلخرين واحÎام آارائهم
حتى وإان كأنت متعأرضشة مع آارائك  .وقد أاثبتنأ مجموعة من األسشئلة  -عقب كل نصص  -كي تكون محأور مبدئية Ÿنأقششة
القضشية اŸطروحة .

: »HÉàµdG ÒÑ©àdG : kÉ©HGQ

يطمح كل طألب إا ¤أان يكتسشب القدرة على التعب Òعن أافكأره وعرضص اآلراء ومنأقششتهأ بلغة جميلة وسشليمة ؛ وألن
هذا الطموح ل يتحقق إال بألّدربة واŸران  ،فقد حرصشنأ ‘ كتأبك)  ،( ¢ùfƒDŸoGعلى إايÓء التعب Òعنأية خأصشة من خÓل
تدريبك على حسشن قراءة اŸوضشوع واسشتخراج عنأصشره والتخطيط له  ،إاضشأفة إا ¤تدريبك على كتأبة مختلف أانواع التعب. Ò
ونحن على يق Úمن أانك سشتكتسشب  -بعد الدربة واŸران  -قدرة على التعب Òل عهد لك بهأ ؛ وهو مأ سشيزيدك ثقة
بنفسشك ورغبة ‘ اŸطألعة ؛ ألنهأ أافضشل وسشيلة لكتسشأب أاسشلوب جميل ولغة سشليمة .
áÑdÉ£dG »JõjõY/ ÖdÉ£dG …õjõY
إان الكتأب اŸدرسشي  -أايًأ كأنت قيمته  -ل يعدو أان يكون منطلقأً للتعلم  ،ل يغنيك عن مصشأدر اŸعرفة األخرى  .لذلك
فإأننأ ندعوك إا ¤جعل اŸطألعة ‡أرسشة يومية تقبل عليهأ بأسشتمتأع ورغبة .
وعسشى كتأب )  ( ¢ùfƒDŸoGأان يكون خَ Òموجه إا ¤مأ يسشأعدك على تعميق معرفتك وتوسشيع ثقأفتك األدبية وإاغنأء
زادك اللغوي.
,,, ≥«aƒàdG ‹h ¬∏dGh

»°SGQódG π°üØdG

∫h’
C G

∫h’
C G ÜÉ``ÑdG
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»∏gÉ÷G ô©°ûdG ¢üFÉ°üN

“¡«: ó

عأدة مأ يفتتح الششعراء ا÷أهليون قصشأئدهم بوصشف األطÓل وبكأء آاثأر الّديأر ،ثّم يصشفون رحÓتهم ‘ الصشحراء،
ومأ يركبونه ،من إابل ٍوخيل ٍ ...ثّم يخرجون إا ¤الغرضص من قصشيدتهم مديحأ أاو هجأء أاو فخرا ً أاو عتأبأ أاو اعتذارا أاو رثأءً.
وللقصشيدة مهمأ طألت تقليد ثأبت ‘ أاوزانهأ وقوافيهأ ،فهي تتأأّلف من وحدات موسشيقّية يسشّمونهأ األبيأت وتّتحد جميع األبيأت
‘ وزنهأ وقوافيهأ ومأ تنتهي به من روّي.

»∏gÉ÷G ô©°ûdG ´ƒf

الششعر ا÷أهلي ششعر غنأئي ،وهو عبأرة عن منظومأت قصشÒة قّلمأ Œأوزت اŸأئة بيت ،وهو ششعر ذاتّي ّÁثل صشأحبه
وأاهواءه .فإأذا كأن الششعر ا÷أهلي يختلف عن ضشروب الشّشعر الغربّية القصشصشّية والتعليميّة والتمثيلّية فإأنه يقÎب من الضشّرب
الغنأئي ،ألنه يجول مثله ‘ مششأعر الششأعر وعواطفه ،ويصشّوره فرحًأ أاو حزينًأ.
إانه ذاتّي يصشّور نفسشّية الفرد ومأ يختلجه من عواطف وأاحأسشيسص ،سشواء ح Úيتحّمسص الششأعر ويفخر أاو حÁ Úدح ويهجو أاو حÚ
يتغّزل أاو يرثي أاو ح Úيعتذر ويعأتب.

»∏gÉ÷G ô©°ûdG äÉYƒ°Vƒe

ب واŸراثي،
يقول أابو هÓل العسشكري '' وإاّنمأ كأنت أاقسشأم الششعر ‘ ا÷أهلية خمسشة :اŸديح والهجأء والوصشف والتششبي ُ
ِ
حتى زاد النأبغة فيهأ قسشمأً سشأدسشًأ وهو العتذار فأأحسشن فيهم '' (ديوان اŸعأ ) ٩١/١ Êوهو تقسشيم جيد غ Òأانه نسشي بأب
ا◊مأسشة وهو أاك Ìموضشوعأت الششعر دورانًأ على لسشأنهم.

»∏gÉ÷G ô©°ûdG ¢üFÉ°üN
:ájƒæ©ŸG ¢üFÉ°üÿG (GC

معأ Êالششعر ا÷أهلي معأنٍ واضشحة بسشيطة ليسص فيهأ تكّلف ول إاغراق ‘ اÿيأل؛ ألن الششأعر ا÷أهلي ل يريد أان
يفرضص إارادته الفنية على األحأسشيسص واألششيأء بل كأن يحأول نقلهأ نق ً
 Óأامينأً ،ومن أاجل ذلك كأن ششعره وثيقة Ÿن يريد أان يعرف
حيأته وبيئته ،فهو Áيل إا ¤النزعة التقريرّية ،وينتزع تششبيهأته من عأŸه اŸأدي؛ اŸرأاة يششبههأ بألششمسص والبدر والبيضشة والّدرة
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á«∏gÉ÷G Ió«°ü≤dG ΩÉ¶f
غ ˘لب ع ˘ل ˘ى ال ˘قصش ˘ي ˘دة ا÷أه ˘ل ˘ي˘ة ال˘ن˘ظ˘أم ال˘ذي
ي ˘ط˘أل˘ع˘ن˘أ ‘ م˘ع˘أن˘ي˘ه˘أ وم˘وضش˘وع˘أت˘ه˘أ ،وال˘ط˘ري˘ق˘ة ال˘ت˘ي
نظمت عليهأ ،فهي تبدأا  ‘ -غألب األحيأن  -بوصشف
األط˘ ˘Óل وال˘ ˘وق˘ ˘وف ع˘ ˘ن˘ ˘ده˘ ˘أ ،وال˘ ˘ب˘ ˘ك˘ ˘أء ب Úآاث˘ ˘أره˘ ˘أ
اŸتبقية ،ثم ينتقل الششأعر إا ¤ا◊ديث عن رحلته
ومأ يركبه ‘ هذه الرحلة ،ومأ يقطعه من مفأوز ،ومأ
ي˘ ˘Óق˘ ˘ي˘ ˘ه م˘ ˘ن صش˘ ˘ع˘ ˘وب˘ ˘أت وه˘ ˘و يشش˘ ˘بّ˘ ˘ه راح˘ ˘ل˘ ˘ت˘ ˘ه ب˘ ˘ب˘ ˘عضص
ا◊يوانأت الوحششية اŸعروفة بسشرعتهأ ،ثم يخرج بعد
ذلك إا ¤الغرضص اŸقصشود من القصشيدة .وقد أاخذ ششكل
القصشيدة نظأمًأ ثأبتًأ ل يتغ Òمهمأ طألت أابيأتهأ ،أاو تعددت
أاغراضشهأ .فهي ›موعة من األبيأت يجمعهأ وزن واحد وقأفية واحدة.
إان صشنأعة هذا الششعر قد توفر لهأ من اÿصشأئصص والعنأصشر مأ جعلنأ نعتقد أان الششعراء كأنوا يبذلون ‘ سشبيل الوصشول
إا ¤صشنأعة قصشأئدهم جهدا ً ششأقًأ وعنأء كبÒا ً .فلم يكونوا يقبلون كل مأ يرد على خواطرهم ،وإا‰أ كأنوا ينّقحون ويجّودون
ويعأودون النظر ،ليصشونوا كÓمهم عمأ قد يفسشده ،ويحققوا له الششكل الفني اŸتعأرف عليه بينهم .إا ¤جأنب ا÷هد اآلخر الذي
كأنوا يبذلونه ‘ سشبيل اÙأفظة على موسشيقى هذا الششعر .ألن الششعر مرتبط ارتبأطًأ وثيقًأ بأŸوسشيقى فهو صشورة رفيعة من صشور
الغنأء وأا◊أنه وأانغأمه .وإاذا حأولنأ دراسشة موسشيقى الششعرا÷أهلي وجدنأ ظأهرة الغنأء واŸوسشيقى واضشحة فيهأ وضشوحًأ بيّنًأ
تدّلنأ على ا÷هود التي كأنت ُتبذل ‘ سشبيل اÙأفظة عليهأ .فألقصشيدة تتأألف من وحدات موسشيقية سشميت األبيأت ،يلتزم
الششأعر فيهأ وزنأً واحدا ً ،وكل بيت منهأ Áسشك بألبيت اآلخر ‘ توازن موسشيقي يّطرد إا ¤نهأية يسشتقر فيهأ النغم ،تسشمى الروي.
وهذا التوافق الصشوتي ‘ الوزن ،والتوازن اŸوسشيقي ‘ النهأيأت يششّكÓن اŸوسشيقى اÿأرجية التي تنتظم القصشيدة
فيجعÓنهأ تدور في محور واحد وتحمل نغمًأ موسشيقيًأ واحدا ً.
وتتضشح أاصشول هذه الصشنأعة كذلك ‘ ‰أذج القصشأئد التي كأن الششعراء يحرصشون ‘ مطولتهم عليهأ ،فهي تبدأا
 Óحسشه وصشفًأ
غألبأً بوصشف األطÓل وبكأء الدمن ثم ينتقل إا ¤وصشف رحÓت الششأعر ‘ الصشحراء ،وحينئذ يصشف نأقته التي “ أ
دقيقًأ فيه حذق ومهأرة ،ثم يخرج من ذلك إا ¤اŸوضشوع اŸع Úمن مدح أاوهجأء أاو غÒهمأ .وقد اسشتقرت تلك الطريقة التقليدية
‘ الششعر العربي وثبتت أاصشولهأ ‘ مطولته الكÈى على مر العصشور.

ôjƒ°üàdG Ö«dÉ°SGC

وهذا التقليد يفسشر لنأ ا–أد اŸعأ Êوالصشور والتششبيهأت ،ومعأ÷ة اŸوضشوعأت عند الششعراء ا÷أهلي ،Úحتى إاذا
اسشتطأع ششأعر أان يبدع ‘ إاخراج صشورة من الصشور ،أاو تششبيه من التششبيهأت أاخذه الششعراء اآلخرون ،فأسشتخدموه وتداولوه،
ونسشجوا على منواله .إال أان الصشورة العأمة لتطورالششعر ا÷أهلي صشورة طبيعية غ Òمعقدة كمأ تبدو عند امرىء القيسص الذي
إان صشّور الليل ،يصشوره بسشواده وهمومه فهو أامواج ل تنتهي ،يصشوره وقد طأل ،وأاسشرف ‘ الطول ،حتى ظن أان ‚ومه ششّدت
بأأسشبأب وأامراسص من ا÷نأدل وا÷بأل ،فهي ثأبتة ل تتحرك واقفة ل تزول.
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وإاذا أاراد أان يصشور فرسشه جعله قيدا ً ألوابد الوحشص اذا انطلقت ‘ الصشحراء وهو لششدة حركته وسشرعته كأأنه جلمود
صشخر حطه السشيل من عل .واذا أاحسص بقوة جريأن جواده وقد ابتّل جأنبه من العرق ،قرنه بهزيز الريح إاذا مّرت بششجر الثأأب،
اŸعروف بأششتداد صشوت الريح فيه .وإاذا أاراد أان يصشف وميضص الÈق وتأألقه ،ششبه هذا التأألق واللمعأن بحركة اليدين.
»°ù«≤dG …OƒªM …Qƒf .O
»∏gÉ÷G ô©°ûdG ‘ á©«Ñ£dG
1984 , 2 • ,á«Hô©dG á°†¡ædG áÑàµe

: ¢TÉ≤ædG á∏Ä°SGC
 .١ا ِسشتخرج مظأهر النّزعة الغنأئية ‘ الششعر ا÷أهلي.
 .٢مأ موضشوعأت الششعر ا÷أهلي؟
 .٣اذكر أاهمّ خصشأئصص الششعر ا÷أهلي اŸعنوية واللفظية والفنية.
 .٤مأ نظأم القصشيدة ا÷أهلية؟
 .٥اذكر بعضص أاسشأليب التصشوير ‘ الششعر ا÷أهلي.
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áaôW á≤q∏©e øe
:ó«¡“
ó©H ¬dh ,Ió«°üb AGô©°ûdG OƒLGC (óÑ©dG øH áaôW …GC) ƒg '' :áÑ«àb øHG ∫Éb
.(135/1 AGô©°ûdGh ô©°ûdG) ''π«∏≤dG ’
q GE IGhôdG óæY ¢ù«dh ø°ùM ô©°T á≤∏©ŸG
q

pó«dG ôpgÉX »a p º````````r °TƒdG »bÉÑcn ìƒ``````∏oJn
o
n
pó`˘∏s```````˘ é˘ Jnh ≈˘ °SGC ∂
p
n
k r ˘ ∏``````¡˘ nJ ’ :¿ƒ``dƒ˘ ≤˘ j
óp``˘Lnôr˘HnRnh ƒDٍ ````˘ doƒD˘ do (6) »r˘ £n ``˘ ªr˘ °pS (5)ôopgÉ¶``eo
(7)Opós````˘în`˘àn`˘jn º˘d ,¿pƒr`````˘s∏˘dG »t˘≤p˘fn p¬˘ «r˘ ∏n`````˘ Yn
…póàn¨rJnhn ìohôo``Jn ,(9)∫mÉ```bôrpe ,(8)AnÉ`````Lƒr©nHp
óp˘©s˘n°ü˘eo ≈k˘dÉ``©˘eo »````a É``````gÉ˘ Ø˘ pà˘ cn É```````¡˘ dn
!…ó˘àn˘arGChn É˘¡``˘ræ˘pe ∂
n jóp`````˘ arGCn »````````æ˘ àn˘ «r˘ d ’GCn
(14)óp°s†©nªodG (13)ApÓªpdÉH â
r ØsoM ó``©rÑodG øpe
pó```˘∏s˘Ñ˘JnnGC º```˘dnh πr``````°ù˘crGC º```````˘∏n˘ an ,â
o «˘ æp˘ Yo
n r n
n r
(15)póªs°nüªodG p ™```````«aôsdG pâ```«rÑndrG pIhnQrPp ≈dGE
óp`£n ``````°rüJn ,pâ``«fGƒërdG »a ,»æ`°rüpæ`àn``≤rJn ¿rGEphn

.سصرعةŸ الناقة ا: مرقال٩
. جانب لشصّدة نشصاطها¤ التي “يل إا: جنوح١٠
.هاÒ الناقة التي تتدفق ‘ سص: دفاق١١
. الطويلة من اإلبل، العظيمة الرأاسس: عندل١٢
.لحفةŸ اإلزار أاو ا:ءÓŸِ ا١٣
مرات أاو الفجواتŸ ا¤ والتقطيع قد يرمز إا.قّطعŸ ا:عضّصدŸ ا١٤
. الطرق¤أاو إا
.دÛ وهو السصيّد الذي ينتهي إاليه السصؤودد وا، من الصّصمد:صصّمدŸ ا١٥

(1)ó```````````ªn`r ¡`Kn áp``````bnôrÑoHp ∫lÓ`````WGC án`dƒîpd ١
ºr`````````````¡«s£pen »s∏nY »```````pÑër°nU É```¡`pH Ék`aƒbho ٢
(4)¿lOpÉ°T ,(3 )Onôr`ª˘ n ˘dG¢o†Ø˘o æ˘r ˘j(2 )iƒ`M˘r GCn»uë˘n ˘dG »˘ah ٣
ÉgAnGOQp â
r ≤nrdGCn ¢nù``````````ªr`°sûdG ¿sÉCn`````c ¬l`````Lrhnh ٤
p√QpÉ```°†pà`MG ón`````ær`````Y ,º``n ¡`dG »`°p†``e’Co »``fuGEph ٥
r
r
s
ârYnôp``arGCo sº```oK ,(12)l∫ón`r`æYn ,(11)l¥É``aOp ,(10)lìƒ````æo``Ln
٦
:»```````ÑMÉ°U ∫É`b GPGE ,»````````°p†erGCn É¡∏pãrpe ≈∏Yn ٧
,É`¡```````````fqÉCn`cn »Ør∏Nn ôo``Ñr`¨o`dG ∫oÉÑédG »ëp`°r†Joh ٨
»`æfqGCn â
o ∏Np ,≈kàan ør````````en :Gƒ``dÉb Ωoƒ```r``≤ndG GPGEp ٩
»``æ`bÓ`oJ ™o`````«``````ª`éndrG »t````ëndr G p ≥`àn∏rjn ¿rEGhn ١٠
»`æ≤n∏rnJ ,p Ωƒr`≤n`dG á`p```````````≤n∏Mn »a , »æ¨pÑrJn ¿rEpÉan ١١

. اسصم موضصع: برقة ثهمد١
. السّصواد¤ حمرة تضصرب إا:◊ّوة
ا
و
،
)
ء
ا
و
ح
:
ه
ا
ث
ن
أ
ا
(
ة
ر
م
 مَن ‘ شصفته سص: أاحوى٢
ُ
ّ
. ينضصج بعد⁄  ثمر األراك الغضسّ الذي:ردŸ ا٣
. غزال َقِوَي واشصتّد حتى غدا قادرا ً على السصتغناء عن أاّمه: شصادن٤
.ً أاو يلبسس عقدا ً مزدوجا،Ú الذي يلبسس ثوب: ُمظاهر٥
.يط تنظم فيه حبّات العقدÿ ا: السصمط: سِصمطي٦
ْ
. أاو الغضصون، وهي الثنيات، –دث فيه خدود: يتخّدد٧
. الضصامرة من اإلبل: عوجاء٨
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(16)ipó`∏nàoeh »```ØjôWn »bÉØfrGEhn »`````````©«rHnhn
(17)póÑs``````©n`ªo`dr G ô``````«©ÑndG OnGôarGE ä
o Orôp```aGCohn
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n
no
q
(91)…pó`˘ ˘°südG É˘ ˘æ˘ ˘tjGC Gók˘ ˘Z ,É˘ ˘æ˘ ˘àr˘ ˘pe r¿GEp ºo˘ ˘∏˘ ˘©r˘ ˘àn˘ ˘ °nS
Opóq```°nû`ànªodG (12)ِ¢û`MpÉ`ØdG p ∫Ée án````````n∏«≤Yn
pó`«dÉH √É```````````«ærpKh ,≈`NnôªdG (22)p ∫ƒ`£q pdÉµnd
n
o
n
n

(32)Ophuõn`Jo ºr``dnn ør`en QpÉ`ÑNr’CÉH n∂````````«JÉCrjnhn

»`Jòqdnhn Qnƒ`````ª``îodr G »````HGô`°rû`J ∫GRÉ`````eh
É`¡`````∏t``co Ioôn`«``°û`©ndrG »``æ``àr`eÉ```ënJ ¿rnCG ≈dEG
(18)≈ZnƒdG ôn````````o°†`MGCn »```ªFÓqdG Gòn ¡```tjGCn ’nGC
»````àq«æen ™n`````arOn ™o````````````«£nà°rùJn ’ nâræco ¿rÉEan
ám`n∏«rdn πs`````````oc ,kÉ°übÉf k Gõ``````````ræcn ¢nû«r©ndr G iQnGC
¬p````````pJÉ«Mn »`a ¬o```````````°nùØrfn …hqôjn ºl``````jôc
»Ø``£n r°üjhn ΩnGô``µpdG(02) ΩoÉà©jr näƒn`r```ªndr G iQnCG
≈```````à˘Øn˘dG ÉCn````````˘£n ˘ NrGCn É˘ e näƒr˘ ªn˘ dG q¿GE ,n∑ôoªr©nnd
Ók``pgÉL â
n ```````````ræco É`e oΩÉ`qj’CG n∂d …óp``Ñroà°nS

١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠

óÑ©dG øH áaôW ¿GƒjO
(»Hô©dG ÜÉà`µdG QGO)
1994 ähÒH

:ôYÉ°ûdÉH ∞jô©àdG
:óÑ©dG øH áaôW
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) قبل الهجرة٧٠ (تو‘ سشنة
 وتُ ˘ع ˘ّد م ˘ع ˘ّل ˘ق ˘ت ˘ه،م ˘ن أاشش ˘ه ˘ر شش ˘ع ˘راء ا÷أه ˘ل ˘ي ˘ة
الثأنية من حيث األهمية على الّرغم من أانه
 فإأنه،ُتو‘ (مقتولً) ‘ العششرين من ُعمِره
شد منs جس،عأشص حيأة عميقة مليئة بألتجأرب
،ّهي أاحيأنًأÓوذج الفتى ا÷أهلي ال‰ لهأÓخ
، َذْودا َ على القبيلة وقيمهأ- ً دائمأ- قدامŸا
.رغم قسشوتهأ عليه

.وروثŸال اŸ ا: والتليد،كتسصبŸسصتحدث اŸال اŸ ا: الطريف: طريفي ومتلدي١٦
. الذي أاصصابه ا÷ربÒ البع:عبّدŸ ا١٧
. ا◊رب: الوغى١٨
. العطشصان: الصصّدي٩١
. يختار ويصصطفي: يعتام٠٢
. أافضصل إابل الرجل البخيل: عقيلة مال الفاحشس١٢
. ا◊بل: الطول٢٢
.غك باألخبارÓ تكلّفه وتطلب منه إاب⁄  أاي َمن، تكلّف: تزّود٣٢

’∫h
C G Qƒ`````ÙG

k hGC
’:‹õæŸG OGóY
’ E G á∏Ä°SGC :
’:á«dÉàdG á∏Ä°S
C ÉH Ékæ«©à°ùe ¬Mô°TGh ≥HÉ°ùdG ¢üædG GCôbG

 )١قّدم النصص تقدًÁأ مأديًأ ومعنويًأ)*( .
 )٢قسّشم القصشيدة وفق اŸعيأر التأ‹:
أا .الوقفة الّطللّية والنسشيب.
ب .وصشف الرحلة والراحلة.
ج .الفخر وا◊كمة.
 Õ )٣ششبه الششأعر أاطÓل خولة (البيت األول) ؟ ومأ أاثرهأ ‘ نفسشه (البيت الثأ )Ê؟
 )٤اسشتخرج من خÓل البيت Úالثألث والرابع الصشفأت التي أاطلقهأ الششأعر على الغزال.
 )٥اششرح الكلمت Úالتأليت Úششرحأً معجميأً ،واذكر جمعهمأ:
(مطّي  -ذروة).

:ád’ódGh ìô°ûdG á∏Ä°SGC :Ék«fÉK
 )١ششبه الششأعر ''  '' ádƒN ∫ÓWGCببقأيأ وششم:
أا .ا ُذكر أاركأن التششبيه السشأبق.
ب .حّلل وجه الششبه ‘ الدللة على حألة الششأعر ◊ظة وقوفه على الطلل.
 ‘ )٢البيت الثأ''ôleGC ºK »l¡f ''Ê
أا .اسشتخرجهمأ مÈزا دللتهمأ على حأل الششأعر.
ب '' ≈°SGC ∂∏¡J ’ '' .أاعرب كلمة '' أاسصى'' مبّينأً عÓقتهأ السشببية بألهÓك.
 ‘ )٣البيت Úالثألث والرابع تداخل ب ÚصشورتيÜÉ«¨dG ‘ âæ©eGC áÑ«ÑM ∞«Wh ,¿É«©∏d πKÉe ∫GõZ :؛ بيّن مظأهر
التداخل ب Úالصشورت Úودللته النفسشية.
'' √QÉ°†àMG óæY sº¡dG »°†e’Co »fqGEh '' )٤
أا .أاعرب مأ –ته خط.
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 يشصمل التقد ËاŸادي :تقد Ëالكاتب أاو الشصاعر و اŸصصدر.*
ويشصمل التقد ËاŸعنوي :موضصوع النصس ووحداته اŸعنوية.

»∏gÉ÷G ô©°ûdG ¢üFÉ°üN

ب .اششرح عبأرة'' .'' ºs¡ndG »°†erGCo
ج .اسشتخرج صشفأت النأقة التي بهأ يُمضشي الششأع'ر '' .''√QÉ°†àMG óæY ºq¡dGوهل ترى أانهأ صشفأت تؤوهلهأ لتخليصص
الششأعر من همومه ؟ حلّل ذلك ‘ ضشوِء مأ ورد ‘ األبيأت (.)٨-٧-٦
 )٥حلل الصشورة الواردة ‘ البيت الثأمن ،وصُشْغ من خÓلهأ اسشتنتأجأً يعّمق إاجأبتك على السشؤوال السشأبق.
 )٦مأ الغرضص الششعري الذي تندرج ضشمنه معأ Êاألبيأت من  ٩إا١٢ ¤؟
 )٧رسشم الششأعر من خÓل األبيأت اŸذكورة سشأبقأً ،بعضص صشفأت الفتى ا÷أهلي ،عّدد هذه الصشفأت ،وبّين قيمتهأ ‘
›تمع ا÷أهلية.
 ''..... ¿GC ¤GE ..... ∫GR Ée'' )٨تركيب ورد ‘ البيت ١٢ Úو :١٣
أا -أافأدت '' ''∫GRÉeمعنى السشتمرار واŸداومة ‘ ،ح Úأافأدت ''  ''¿GC ¤GEانتهأء الغأية الزمنية ،وضّشح بألرجوع
إا ¤البيت Úسشبب (خلع) القبيلة للششأعر.
ب Õ -ششّبه الششأعر نفسشه ،بعد أان ''  '' ¬JOôarGCالقبيلة .بّين عÓقة هذا التششبيه بخصشأئصص البيئة اÙلية
(ا÷أهلية).
 )٩احتلت ا◊كمة ‘ معلّقة طرفة حيّزا ً هأمأً.
أا -اسشتخرج ا ِ
◊كم الواردة ‘ النصص.
ب -بّين خصشأئصشهأ األسشلوبية.
ت بهأ هذه ا◊ِكم ،ومأ حظّ ثنأئية ا◊يأة واŸوت منهأ؟
ج-مأ اŸعأ Êالتي َرشش ََح ْ
 )١٠في النصص قطبأن :قطب محوره '' أانا الشصاعر''  ''،الفتى''  ''،الكريم '' '  ،غير المتهّيب من الموت ،المنششّق على
''قيم'' القبيلة ،وقطب ثأٍن محوره'' اآلخر''  ،القوم ،العششيرة ،الّÓئم ...وضشح من خÓل ثنأئية (األنأ) و(اآلخر) دللة
تمّرد الششأعر ،وتفرّده ،دون القبيلة ،بصشفأت الفت ّوة.
 ‘ )١١األبيأت مأ يسشأعد على التعّرف على بعضص مÓمح ا◊يأة ‘ ا÷أهلية.
اسشتخرج أاهم مظأهرهأ من خÓل وصشف طرفة لبيئته الجتمأعية والطبيعية.
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’∫h
C G Qƒ`````ÙG

’: á«ª««≤àdG á∏Ä°S
C G :ÉkãdÉK
 )١من ثوابت القصشيدة ا÷أهلية قيأمهأ على بنية ثÓثية ،وضّشح ذلك من خÓل معّلقة طرفة.
 )٢أابرز مÓمح ا◊يأة ا÷أهلية من حيث:
أا .خصشأئصص البيئة.
ب .منظومة القيم األخÓقية.
ج .عÓقة الفرد بألقبيلة.

•É°ûædG :Ék©HGQ
á«£FÉM áMƒd ≈∏Y êôîà°SGh ,ÊRhõq∏d ''™Ñ°ùdG äÉ≤∏©ŸG ìô°T'' ‘ äOQh Éªc áaôW á≤∏©e GCôbG
.¬àbÉf ôYÉ°ûdG É¡«a ∞°Uh »àdG äÉ«H’CG

ß```Ø```ë`dG
احفظ األبيأت من  ١٥إا.٢٠ ¤
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»∏gÉ÷G ô©°ûdG ¢üFÉ°üN

»FGôKGE ¢üf

áaôW á≤q∏©e
IÉ«◊G ‘h äƒŸG ‘ πeqÉCJ
ن ˘ك ˘أد ن ˘ل ˘م ˘ح ‘ م ˘ع ˘ل ˘ق ˘ة ط ˘رف ˘ة ب ˘ن ال˘ع˘ب˘د سشÒت˘ه
الشش˘ ˘خصش˘ ˘ي˘ ˘ة ،ت ˘لك السشÒة ال ˘ت ˘ي تضش ˘م ˘نت آاراءَه وسش ˘ل ˘وك ˘ه
وم ˘ف ˘أه ˘ي ˘م ˘ه ل ˘ل ˘ح ˘ي ˘أة وال˘وج˘ود ،ف˘ه˘ي ول˘ي˘دة ف˘ك˘ر وع˘أط˘ف˘ة
وزمن ،وليدة حدث عأنى منه الششأعر طوال عمره القصش Òوحيأته الغنّية بأألدوار واŸششأهد ،حدث عأششه بكل أابعأده اŸأدية
وا◊سشية والوجدانية ،وعبّر عنه ‘ أابيأت ترسشمه ،و–أول اأن تصشل إا ¤جوهره الذي تراءى له ،إانه حدث خلعه عن القبيلة
وإافراده (إافراد البع ÒاŸعّبد).
يبدأا طرفة معّلقته بألوقوف على األطÓل ،ولكنه وقوف قصش Òيكأد ّÁثل نفسشيّته الّرافضشة للهدوء والسّشكينة ،التي –أول
أان “سشك بألزمن قبل أان يتفّلت أاو يتÓششى ،فهو عند طرفة غ Òوقوف امرىء القيسص .ولعل ذلك يعود إا ¤اختÓف كّل منهمأ
‘ الطبيعة والنهج الذي يصشل بهمأ إا ¤اŸتع ا◊سشّية ،تلك اŸتع التي كأنت عند امرىء القيسص غأيًة ‘ حّد ذاتهأ ،وكأنت عند
طرفة عأبرة غ Òمسشتقرة ،كحيأته التي  ⁄تعرف الهدوء والسشتقرار .ولذا فإأننأ نرى طرفة يختطف ا◊ديث عنهأ وينتقل إا¤
حديث آاخر؛ حديث عن الّنأقة ،نلمح فيه إاطألة وامتدادا ً ،وهذا المتداد نأبع من الّرغبة العأتية ‘ عدم الثبأت وا◊ركة الدائمة
والسشفر الذي ل يتوقف .ذلك مأ جعله يسشتقري كل أاوصشأف النأقة ،ويتتبعهأ واحدا ً واحدا ً مسشتعÒا ً لهأ كلّ مأ اسشتقّر ‘ ذاكرته،
من صُشور عنهأ ،و ⁄يغأدر فيهأ أاّي صشغÒة أاو كبÒة إاّل وصشفهأ ودّقق ‘ وصشفهأ .فهي سشفينة الصشحراء ،قوية نششطة –مل األحبأب
إا ¤مضشأربهم ،واألمأ Êإا ¤مراتعهأ ،تششّق الصشحراء بقّوة ‘ ،مأأمن من العثأر ،وطريقهأ بّين واضشح .ول ينسشى أان يتطرّق إا¤
غ Òأاوصشأفهأ الظأهرة فيخصّص خصشألهأ وطبأئعهأ بوصشف فيه رهأفة ا◊سّص ودقّة التأأمل.
وينتقل طرفة بعد وصشفه للنأقة إا ¤وصشف نفسشه ورسشم خÓله ومزايأه ،فإأذا هو كر Ëششجأع يخألط النأسص ويقيم معهم،
ُيكِرُم الضشيف ،ويجأبه األعداء ،ويقسّشم وقته ب Úجّد وعمل ولهو وراحة:
»æ≤∏J Ωƒ≤dG á≤∏M ‘ »æ¨ÑJ ¿ÉEa

óp£°üJ â«fGƒ◊G ‘ »æ°üæà≤J ¿GEh

تلك هي حيأة طرفة ،حيأة خأصشة به ،ترفضص معأي Òزمأنهأ ،ول تقبل إاّل مأ ارتآأه طرفة لهأ :إاقبأل على اللهو ،وإاسشراف
إا ¤حّد التبذير واإلتÓف لكل مأ Áلك من (طريف وتألد) ،ولكّن كل ذلك عنده مصشحوب Ãعأدلة أاخرى ،هي معأدلة الششرف
والقوة واŸنعة ،ف Óيرضشى ق ّ
ط أان يتنأزل عن إابأئه ،أاو يتهأون عن نصشرة قومه والدفأع عنهم ،لذا يرسشم خّطه ‘ ا◊يأة:
q dG É¡jGC ’GC
≈` ` ZƒdG ô°†MGC »ªFÓ
»à«qæe ™aO ™«£à°ùJ ’ âæc ¿ÉEa

…ó∏îe â` ` ` fGC πg äGò∏qdG ó¡°TGC ¿GCh
…ój âµ` ` ` ` ` ` `∏e É` ` ` Ã ÉgQOÉHGC »æYóa

ومن ثم نراه بعد تفسش Òحقيقة ذاته يرفع صشوته ويعلن موقفه من ا◊يأة ،وغأيته من الوجود.
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’∫h
C G Qƒ`````ÙG

≈`à` ` ` ` ` ` ` ` ØdG á` °û` «Y øe øqg çÓ` ` K ’ƒdh
áHô` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `°û` `H ä’PÉ` ` `©dG »` ` `≤Ñ°S ø¡æªa
ÉÑqæëe ±É` ` ` ` ` ` ` ` °†ªdG iOÉ` ` ` ` ` ` `f GPGE …ôucnh
Ö` `é`©e øLóqdGh øLóqdG Ωƒ`j Ò°ü≤Jh

…OƒsYo ΩÉ` `b ≈àe π` ` ` ` Ø` MGC ⁄ ∑óq` Lh
óHõJ AÉŸÉH π` ` ` ` ` Œ Ée ≈àe â` ` ` ` `«ªc
OQqƒà`ªdG ¬à` ¡Ñqf ≈°†¨dG ó` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `«°ùc
óªq©ŸG AÉ` ` ` `ÑÿG â` `– ¬æqµ` ` ` ` ` ` ` ` `¡ÑH

:IÉ«◊G ‘ áaôW º«gÉØe »g ∂∏J
◗سشبق إا ¤اللهو
◗كّر يؤوّمن اÿأئف ويغيث اŸسشتنجد
◗تقصش Òيوم اللهو واŸتع
فلمأذا ا◊رصص على ا◊يأة؟ وهي التي مهمأ طأل أامدهأ ،فنهأيتهأ موت أاكيد ،يسشأوي ب Úالغني والفق ،Òب Úالقوي
والضشعيف ،ب Úالكر Ëوالبخيل ،ورقدة طويلة ‘ ق Èيلّفه الظÓم واÛهول:
¬` ` ` dÉÃ …qƒZ ΩÉ` ` ` ` ` ` ëqf Èb iQGC
Éª¡«∏Y ÜGôJ øep ÚJnnƒãrLo iôJ

ó°ù` ` ` `Øe ádÉ£ÑdG ‘ …qƒZ È≤c
ó°q†æneo í«Ø°U øe ºq°U íFÉØ°U

إاّن هذا التفك ‘ ÒاŸوت وا◊يأة قد بدأا مبكرا ً عند طرفة ،ولعّله وليد ذلك الُيْتم الذي أاحسّص به منذ صشغره ،فأأصشبح
هأجسشه الدائم ،ومعأنأته اŸسشتمرة ،حتى عّبر عن نفسشه ‘ ششكل موقف ششمو‹ من ا◊يأة واŸوت:
á∏«d πqc Ék°übÉf kGõæc ¢û«©dG iQGC
≈àØdG ÉC£NGC Ée äƒŸG ¿GE ∑ôª©d

óØæj ôgódGh ΩÉj’CG ¢ü≤æJ Éeh
pó«dÉH √oÉ«æKph ≈NnôrŸoG ∫qƒ£dÉµd

ب حَدثٍ ،وهي حكمة ليسشت وليدة مذهب
هذه آاراء طرفة بن العبد ‘ ا◊يأة واŸوت ،إانهأ “ّثل حكمة نأضشجة من ششأ ّ
اعتنقه الششأعر بل هي خطرات فكرية محورهأ التأأمل الطويل ‘ الذات اإلنسشأنية حيأة وصشÒورة.
ثم Áضشي طرفة ‘ معّلقته ليصشف ظلم قبيلته التي منعت عنه العطأء رغم أانه قد وهب حيأته لهأ ،ونتيجة لهذا الظلم
ينتقل إا ¤الفخر واإلششأدة ببطولته وششجأعته و‚دته ،ولكنه يؤوكد على سشمة هي األك ÌتعبÒا ً عن ششخصشيته ،وهي سشمة الكرم
الذي بلغ حّد اإلتÓف لكل طأرف وتليد ،إاّنه كر Ëيجود بأŸأل وبألنفسص ،وهو غأية ا÷ود ومنتهأه.
ثم يعود ‘ نهأية اŸعلقة إا ¤فكرة اŸوت التي تششغله بأسشتمرار كأأنهأ كأأسص لبد من ترششفّ هأ ‘ يوم مأ ،تلك الكأأسص التي
تخنق األنفأسص ،و–ّول ا◊ركة إا ¤سشكون أابدّي مطلق ،ثم يتبع ذلك بحكمة يضشمنهأ خÓصشة Œأربه ‘ ا◊يأة.
áë«ªb ó«Øe .O
)(ô°û©dG äÉ≤∏©ŸG ìô°T
∫Ó¡dG áÑàµeh QGO
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∫h’
C G ÜÉ``ÑdG

¢Uƒ°üædGh ÜO’
C G

ÊÉãdG QƒÙG
Ê القرآاÌخصصائصص الن
¢üædG
∞°Sƒj IQƒ°S øe

á«FGôK’
E G ¢Uƒ°üædG
∞°Sƒj IQƒ°S: ËôµdG ¿Gô≤dG ‘ QÉª°V’
E G Üƒ∏°SGC

ÊÉãdG Qƒ```ÙG

: ÊÉãdG QƒÙG

ÊGBô≤dG ÌædG ¢üFÉ°üN

يقع القرآان الكر ٤١١ ‘ Ëسشورة .والسشور عمومأً على نوع Úمكي ومد:Ê
 : á«µŸG äÉjB’G (GCيجري الكÓم فيهأ غألبًأ بفقرات قصشÒة ومتنأسشقة مع مرحلة الدعوة وهي ‘ بدايتهأ فيتوا¤
‘ كث Òمن السشور اŸكية القدÁة القسشم الششديد الوقع مثل قوله تعأ:¤
﴾ )(5-1 äÉYRÉædG
﴿
أاو ا÷مل اŸصشدرة (بإأذا) الششرطية كقوله تعأ﴿¤
﴾(5-1 ôjƒµàdG) .
“ : á«fóŸG äÉjB’G (Üيل اآليأت اŸدنية إا ¤األسشلوب ا÷د‹ التششريعي ،ففي اŸدينة وضشعت أانظمة ا◊يأة اإلسشÓمية،
وفيهأ احتكَ اإلسشÓم بأأهل الكتأب  ،وكأن ل بّد من أاخذهم بأ◊جة وإاظهأر ضَشÓلِهم بألدليل أاحيأنأً وبألّتقريع أاحيأنأً
أاخرى.
وهذا الختÓف ب Úأاسشلوب اآليأت اŸكية األو ¤وأاسشلوب اآليأت اŸدنية إا‰أ راجع بأألك Ìإا ¤مطأبقة الكÓم Ÿقتضشى ا◊أل.
ومثأل هذا األسشلوب ‘ اآليأت اŸدنية:
﴿
﴾ )(20 - 19 ¿GôªY ∫GB

وعند اŸقأرنة ب Úاآليأت اŸكية القدÁة واآليأت اŸدنية Œد فرقًأ ،ل من حيث الÎكيب البيأ ،Êولكن من حيث حرارة
العبأرة .وقد تبيّن عند العديد من علمأء اللغة القدامى هذا الفرق من أامثأل :أابي هÓل العسشكري أاو الصشو‹ أاو ابن قتيبة الذي
يقول'' :وهذا (أاي اإليجأز) ليسص Ãحمود ‘ كل موضشع ...ولو كأن اإليجأز محمودًا ‘ كل األحوال ÷رده الله ‘ القرآان ،و⁄
Óفهأم '' (أادب الكأتب صص .)٩
Óيجأز وكرر تأرة ل إ
يفعل ذلك ولكنه أاطأل تأرة للتوكيد وحذف تأرة ل إ
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ËôµdG ¿GBô≤dG áZÓH
من العبث اإلŸأم بكل ضشروب بÓغة القرآان الكر ،Ëففي بÓغته وضشعت كتب كثÒة .لكن نشش Òإا ¤أاربعة أانواع منهأ:
’: IQÉ°T
’E G ábOh ΩÉµM
E G (GC
واŸقصشود إاحكأم اإلنششأء بحيث ل يÎاخى أاو يضشعف ◊ذف أاو ذكر أاو تقد Ëوتأأخ .Òودقة اإلششأرة هي اإليجأز أاو عرضص
﴾ (الـ ـزمـ ـر .)٢٢
اŸعنى بأأقل مأ يكون من األلفأظ كأآلية﴿ :
وانظر ‘ غÒهأ من اآليأت تفهم مأ نقصشد بإأحكأم العبأرة ودقة اإلششأرة ،مـ ـث ـأل (سشـ ـورة الن ـ ـمل  ٦٥-٥٩-٤٥-٢٨وال ـرع ـد  ٣٣وطه
.).٤١...-٣٨
’:´É≤j
E G ø°ùM (Ü
ويراد به رصشف الكÓم رصشفًأ متنأسشب األجزاء .ويحصشل من تÓؤوم األلفأظ والعبأرات تÓؤومًأ ترتأح إاليه النفوسص.
والقرآان Ãأ فيه من إايقأع سشواء كأن ذلك ‘ فواصشله أاو اتسشأق األلفأظ ‘ آايأته يعت Èأا‰وذجًأ ‘ الن ،Ìويك ‘ Ìتركيبه
اإلنششأئي تقد Ëالقيود على اŸقيدات والصشفأت على اŸوصشوفأت .ومن أامثلة ذلك:
 -تقد Ëمأ هو مؤوخر ‘ الزمأن نحو} :

|. (25 ºéædG) .

 تقد Ëالصشفة ا÷ملة على الصشفة اŸفرد}: -تقد Ëالضشم Òعلى مأ يفسشره:

}

-العدول عن اŸأضشي إا ¤ا◊أضشر} :

|(13 AGô°S’EG) .
|) 67 ¬W).
|( 87 Iô≤ÑdG ) .

 إاجراء غ Òالعأقل ›رى العأقل }|(4 ∞°Sƒj) .
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:∫É≤àf’G áYhQ (ê
ويراد بهأ الوثوب من معنى إا ¤معنى ،وأاك Ìمأ يكون ذلك فيمأ يطلق عليه العلمأء اسشم ( اللتفأت ) وهو اÿروج من
صشيغة إا ¤صشيغة﴿ :
﴾ ( .فصّشلت  . ) ٤٠فقد انتقل من ا Èÿإا ¤السشؤوال إا ¤األمر انتقأل زاد ‘ تأأث ÒالكÓم .والغأية من
اللتفأت يكون بخصشوصشية بÓغية كألتعظيم أاو التحق Òأاوالتوكيد أاو اإليضشأح.
:π«ãªàdG ∫ÉªL (O
ويراد به تفسش ÒاŸعأ Êالغأمضشة بألصشور اŸششأهدة ،واألمثأل ‘:
:ôgÉ¶dG π«ãªàdG (1
ويكون على سشبيل التششبيه كقوله تعأ} :¤
( البقرة  .) ١٧وقد يكون أايضشأً على سشبيل القصشصص وهو كث ‘ Òالقرآان.
:ºµ◊pG (2
ومن التمثيل القرآا Êمأ يجيء أامثأًل ترسشل ‘ النأسص ِحَكمًأ بألغة .وهي كثÒة:
| ( .آال عمران ) ٩٢
}| ( .هود ) ٨١
}| ) .البقرة ) ٢١٦
}-

|.

وليسص مأ ذكر إال قطرة من بحر عبأب.
»°Só≤e ¢ù«fGC
»Hô©dG ÜO’CG ‘ ájÌædG Ö«dÉ°S’CG Qƒ£J
1982 :7 • ÚjÓª∏d º∏©dG QGO

: ¢TÉ≤ædG á∏Ä°SGC
 .١ا ِسشتخرج خصشأئصص أاسشلوب القرآان الكر: Ë
أا ‘ -اآليأت اŸكية .
ب ‘ -اآليأت اŸدنية .
 .٢مأ سشبب الختÓف ب Úأاسشلوب اآليأت اŸكية وأاسشلوب اآليأت اŸدنية ؟
 .٣اذكر أاربع خصشأئصص بÓغية ‘ القرآان الكر. Ë
 .٤اسشتدل على كّل من اÿصشأئصص السشأبقة بأآلية اŸنأسشبة .
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¢üædG

∞°Sƒj IQƒ°S øe
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صسدق الّله العظيم
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:∞°Sƒj IQƒ°S ∫hõf ÖÑ°S
‘ رواية عن سشعد بن أابي وقأصص رضشي الله عنه أاّنه قأل ( :نزل القرآان عليهم زمأنًأ ،فقألوا  :يأ رسشول الله ،لو قصشصشت
علينأ ).فنزلت السشورة.

k hGC
’»ªé©ŸG ìô°ûdG :
 : ôdG )١الله أاعلم Ãراده بذلك ( وهو من صشور اإلعجأز )
 :∂«Ñàéj )٢يختأرك ويصشطفيك.
 :áÑ°üYo )٣جمأعة.
 :Ék°VQGC √ƒMôWG )٤أاي بأأرضص ›هولة مقفرة بعيدة عن العمران.
 :Öظلمة البئر.
q ÷G âHÉ«Z )٥
 : IQÉ«°ùdG )٦اŸسشأفرون.
 : âdƒq°S )٧زينت.

’:‹õæŸG OGóY
E G á∏Ä°SGC : Ék«fÉK
اقرأا النصص القرآا Êالسّشأبق واششرحه مسشتعينأً بأألسشئلة التألية:
 )١قّدم النصص تقدÁأً مأديأً ومعنويأً.
 )٢مأ الغأية التي أاراد الله تعأ– ¤قيقهأ من خÓل قصشة يوسشف عليه السشÓم؟
﴾.؟
 )٣مأ اŸقصشود بقوله تعأ﴿ :¤
﴾ .أاعرب مأ –ته خط.
 )٤قأل تعأ﴿ :¤
﴿ )٥
﴾ اششرح كلمة ) ‘ (øeƒDeهذا السشيأق.

:ád’ódGh ìô°ûdG á∏Ä°SGC :ÉkãdÉK
 )١ا◊لم الذي رآاه يوسشف عليه السشÓم ‘ اŸنأم مثّل ألبيه بششرى وإانذارا ً ‘ ذات الوقت:
أا ) فيم “ّثل هذا ا◊لم؟
ب) إالَم يرمز؟
ج) Ÿأذا نصشح يعقوب عليه السشÓم ابنه أان ل يقصص حلمه على إاخوته؟
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﴾:

 )٢قأل تعأل﴿ :

أا ) مأ إاعراب مأ –ته خطّ.
ب) مأ اŸكيدة التي دّبرهأ الإخوة ليوسشف عليه السشÓم؟
ج) عّمأ يعّبر الكيد؟
 ‘ )٣قصشة يوسشف قيمتأن إانسشأنيتأن متصشأرعتأن ،حددهمأ وعّين األطراف اŸتصشفة بهمأ.
 )٤اسشتخرج من النصص العبأرات الدالّة على مأ يلي:
أا ) كيد اإلخوة وحسشدهم.
ب) حذر يعقوب من أابنأئه ‘ ششأأن يوسشف عليه السشÓم.
ج) إاحسشأسص يعقوب بأÿطر يتهدد يوسشف عليه السشÓم.
د) عدم تصشديق يعقوب أابنأءه ‘ ادعأئهم.
 )٥األلفأظ –مل معنى معجمّيأً مبأششرا ً  ،ولهأ معأنٍ أاخرى تكتسشبهأ من السشيأق الذي ترد فيه.
ب أاو دالة على الكراهية:
 الكلمأت التألية وردت ‘ سشيأقأت دا ّلة على ا◊ ّب  -اقتلوا
(يأ أابتِ  -يأ بنّي  -كيد  -الششيطأن  -عدّو  -يجتبيك  -نعمة  -أاح ّ
ب  -غأفلون  -يحزنني  -أاخأف)
 اطرحوه  -ا÷ ّأا ) اجعلهأ ‘ جدول كأآلتي:

Ö◊G ¥É«°S

á«gGôµdG ¥É«°S

 »qæH Éj ó«cب)اسشتدّل من خÓل هذا ........................................... ...........................................
ا÷دول على العÓقأت التي ........................................... ...........................................
........................................... ...........................................
ربطت ب Úالششخصشيأت.

 )٦صشّنف ‘ ،جدول ،الششخصشيأت اŸذكورة ‘ هذا ا÷زء من قصشة يوسشف  ،وذلك بحسشب صشفأتهم اŸسشتفأدة من أافعألهم
وأاقوالهم:
á«°üî°ûdG
يعقوب

.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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.á°qü≤dG ô°UÉæY ™«ªL ¢üædG ‘ äôaGƒJ )٧
أا) حّدد هذه العنأصشر.
ب) بّين خصشوصشية األسشلوب القرآا ‘ Êتنأولهأ.
:á«°ü°üb ógÉ°ûe áKÓKh áeó≤e ¢qüædG ‘ )٨
أا) اذكر حدودهأ بأأرقأم اآليأت.
ب) اجعل لكل مششهد عنوانأً منأسشبأً.

ó¡°ûŸG

B G
’äÉj

مقدمة
اŸششهد١
اŸششهد ٢
اŸششهد ٣

٣/١
.../٤
١٠/..
.........

ó¡°ûŸG ¿GƒæY

 الغأية من قصشة يوسشفالرؤويأ...............................................
............................

.(Üòc m ΩóH ¬°ü«ªb ≈∏Y GhAÉLh) )٩
أا) مأ إاعراب (كِذب)؟
ب) مأذا تفهم من هذه العبأرة ‘ سشيأق قصشة يوسشف عليه السشÓم؟

C G : kÉ©HGQ
’:á«ª««≤àdG á∏Ä°S
ت إاليهأ قصشة سشيدنأ يوسشف عليه السشÓم؟
 )١مأ األغراضص التي َرَم ْ
ت عليهأ قصشة يوسشف عليه السشÓم.
 )٢بّين العنأصشر القصشصشية التي انبن ْ
 )٣الصشراع ‘ هذه القصشة ب Úقيمت Úإانسشأنيت ، Úحّددهمأ.

•É°ûædG : É°ùeÉN
B G ßØMG (1
’(7-1) øe äÉj
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»FGôKGE ¢üf

’ËôµdG ¿GBô≤dG ‘ QÉª°V
E G Üƒ∏°SGC
kÉLPƒ‰ ∞°Sƒj IQƒ°S

ó¡°ûŸG
مقدمة السشورة
اŸششهد األول
اŸششهد الثأÊ
اŸششهد الثألث
اŸششهد الرابع
اŸششهد اÿأمسص
اŸششهد السشأدسص
اŸششهد السشأبع
اŸششهد الثأمن
اŸششهد التأسشع
اŸششهد العأششر
اŸششهد ا◊أدي عششر
اŸششهد الثأ Êعششر
اŸششهد الثألث عششر
á“ÉÿG

’äÉj
B G
٣-١
٦-٤
٢٠-٧
٢٢-٢١
٢٩-٢٣
٣٥-٣٠
٤٢-٣٦
٤٩-٤٣
٥٧-٥٠
٦١-٥٨
٦٨-٦٢
٨٧-٦٩
٩٨-٨٨
١٠١-٩٩
١١١-١٠٢

øe

¤GE

وظيفة اإلضشمأر ‘ ربط فقرات اŸششأهد:
*:ÚàYƒª› ‘ ógÉ°ûŸG √òg ∫hÉæJ øµÁh
’ :¤hبدأات بأسشم ظأهر ،وتعود الضشمأئر بعد ذلك إا ¤األسشمأء الظأهرة ‘ صشورة بديعة بعيدة عن اللبسص وÁكن
C G áYƒªÛG
تنأول هذه اÛموعة ‘ فئت:Ú
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التألية:

’ :¤hترتبط فيهأ ضشمأئر اŸششهد بأألسشمأء الظأهرة ‘ بدايتهأ ،وتششمل هذه الفئة اŸششأهد
C G áÄØdG

’:∫h
C G ó¡°ûŸG
﴾ واحتوى هذا اŸششهـد على ثÓثة وعششرين ضشمÒا ً عأد خمسشة
(مششهد الرؤويأ) بدأا بقوله تعأ﴿ :¤
عششر ضشمـÒا ً منهأ على سشيدنأ يوسشف ،حيث صشرح به ‘ أاول اŸششهد ،فأإلضشمأر البأرز ‘ هذا اŸششهد له ،وبقيـ ـة الضشمـ ـأئر موزعة
علـى األب ،واإلخوة ،والذات العلية .يبدأا هذا اŸششـهد بعÓقة إاسشنأد ‘ جملة فعلية الفـأعل فيهأ ظأهر هو سشيـ ـدنأ يوسشف
﴾
﴾ و﴿ ،
﴾ ،ثم تبدأا سشÓسشل اإلضشمأر تعود إاليه ‘ عÓقة اإلسشنأد كمسشند إاليه ‘ ﴿
﴿
﴾ ،و‘ اآلية األخÒة ‘ هذا اŸقطع –ولت عÓقة اŸسشند إاليه إا ¤ضشم Òالذات العلية .مكن اإلضشمأر من Œميع
و﴿
أاك Èعدد من عÓقة اإلسشنأد لسشيدنأ يوسشف ،حتى أامكن اعتبأره اÙور ‘ هذا اŸقطع ،فألضشمأئر العأئدة إا ¤سشيدنأ يوسشف ‘
ششكل سشلسشلة متتأبعة ربطت األفعأل به ،وإاظهأر لفظ يوسشف أاول اŸششهد مّكن هذه السشلسشلة من الوصشول إا ¤اŸسشند إاليه الظأهر ‘
أاول اŸششهد .وتوزيع الضشمأئر ‘ هذا اŸششهد فيه Ùة سشريعة عن الششخصشيأت الرئيسشة التي سشيتحرك ا◊دث من خÓلهأ :سشيدنأ
يوسشف ،واإلخوة ،واألب ،ول ششك أان توقيت ظهور ضشم Òالذات العلية يجعل روح اإلÁأن بقدرته  -سشبحأنه وتعأ - ¤تظهر من
البداية متجلية ‘ الششخصشيأت الرئيسشية ‘ القصشة ،ول غرو ‘ ذلك فألهدف من القصشة ديني بألدرجة األو.¤
و‘ هذا اŸششهد ورد ضشم Òسشيدنأ يوسشف بصشيغة اŸتكلم خمسص مرات ،وبصشيغة اıأطب سشبع مرات ،وهذا التقأبل
﴾ فقط‡ ،أ جعل اŸششهد
يفÎضص وجود ُمحأور لسشيدنأ يوسشف ،وهو األب وقد ُأاضشمر األب ‘ قوله تعأ﴿ :¤
يتوجه بألعنأية إا ¤ششخصشية يوسشف دون سشواهأ ،وهذا ششكل من أاششكأل الÎابط الذي تبنيه اللغة ‘ البأطن وقد ل يكون سشره
بأديًأ '' ،فمفهوم وحدة النصص يرتد إا ¤قضشية اإلعجأز '*.
يظهر ا◊وار ‘ هذا اŸششهد من خÓل ضشم Òا◊أضشر سشتة عششر ضشمÒا ً ،من متكلم ومخأطب ،وهذا يجعلنأ نتسشأءل
عن قيمة ظهور هذه الضشمأئر ‘ بداية القصشة .وهنأ تظهر بÓغة من بÓغأت القرآان حيث يراد من ا◊وار عرضص الرؤويأ واألسشسص
العأمة التي سشتوجه األحداث ‘ القصشة ‘ اŸششأهد القأدمة ،فألرؤويأ سشتولد الكيد ،والله سشيحفظ سشيدنأ يوسشف من كل كيد يقع
عليه.

:(ó«µdG ájGóH) ÊÉãdG ó¡°ûŸG
﴾ ويحتوي هذا اŸششهد على ثÓثة وتسشع ÚضشمÒا ً عأد أاربعة وعششرون منهأ
بدأا بقوله تعأ﴿ :¤
ً
على سشيدنأ يوسشف ،وثمأنية وأاربعون ضشمÒا على اإلخوة ،وكÓهمأ صُشuرَح به ‘ أاول اŸششهد.
وهذا اŸششهد Áثل بداية الكيد واŸكر ‘ القصشة ،فهو بداية التفصشيل بعد التعميم ‘ اŸششهد السشأبق له ،و‚د النصشيب
األوفر من الضشمأئر إلخوة يوسشف ،ورÃأ  ⁄يفضص هذا الوصشف النحوي إا ¤إادراك ميزة ‘ أاسشلوب اإلضشمأر ‘ القرآان ،لكن إاذا
أادركنأ أان لفظ اإلخوة ورد مرة واحدة فقط أاول اŸقطع ،ثم تتتأبع الضشمأئر اÙيلة عليهم ‘ جمل السشورة ،إاذا أاخذنأ هذه النقطة
بع Úالعتبأر أادركنأ مدى قوة الÎابط ‘ األسشلوب القرآا Êعمومًأ ،حتى مع ُبعد مرجع الضشم ،Òوبهذا يؤومن اللsبسص وُيحكم
الÎابط ،ولئن بدا هذا اإلبداع سشهل الكتششأف والتحليل إانه Ÿمتنع التأأتي.
*(168¢U) 1996 ähÒH 3•, ójR ƒHGC óeÉM ô°üf , ¢qüædG Ωƒ¡Øe
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Óضشمأر ‘ هذا اŸششهد قيمة تعبÒية جيدة فحرصص اإلخوة على الختفأء ومأ بيتوه من نية تتنأسشب مع
وقد كأن ل إ
اختفأئهم وإاضشمأرهم ‘ الضشمأئر ،فضشمأئرهم تبلغ ضشعف ضشمأئر سشيدنأ يوسشف.
وإاذا تتبعنأ الوظيفة النحوية التي ششغلهأ ضشم Òاإلخوة ‘ هذا اŸقطع وجدنأهأ ‘ موقع اŸسشند إاليه ،ففي أاغلب اŸواضشع
وردت فأع ً
 ،Óووردت اسشم كأن ،واسشم إان ومبتدأا ،ورغم تصشدر اسشم يوسشف عليه السشÓم أاول اŸقطع إال أان عÓقأت اإلسشنأد
Óخوة ،وبهذا يَكون اإلخوة ‘ موقع الفأعلية عمومًأ ‘ اŸقطع ،إاذ ورد ضشمÒهم فأع ‘ ًÓعششرين موضشعًأ
الصشغرى ‘ اŸقطع ل إ
ومفعوًل به ‘ موضشع Úفقط ،وقد ورد ضشم ''Òهم '' مع األفعأل الدالة على ا÷رÁة مثل ﴿قتلوا﴾﴿،اجمعوا﴾﴿ ،يجعلوه ‘
غيأبت ا÷ب﴾  ﴿،يبكون﴾ ‘ ح Úورد ضشم Òسشيدنأ يوسشف فأع ً
 ‘ ÓثÓثة مواضشع فقط مقأبل عششرة مواضشع مفعولً به ،ول
ششك أان هذا اإلحصشأء يب Úموقع كل من اإلخوة وسشيدنأ يوسشف ‡أ يدبر ‘ اÿفأء ،ومن البديع ورود ضشمأئر اإلخوة بصشيغة
اŸتكلم واıأطب والغأئب بنفسص العدد أاي سشت عششرة مرة ،أامأ إاضشمأر سشيدنأ يوسشف ،فقد ورد بصشيغة الغيبة ‘ ثÓثة وعششرين
موضشعأً ،فأإلخوة من خÓل ضشمÒهم يحتلون موقع الفأعل النصشي.
واإلحصشأء اŸتقدم يظهر مدى مسشأهمة الششخصشيأت ‘ أاحداث اŸششهد ،ويب Úنوع هذه اŸسشأهمة والدور الذي قأمت به،
فأإلخوة دورهم دور الفأعل ،الذي يخطط وينأقشص خططه ويظهر هذا من الوظيفة النحوية التي ششغلهأ ضشمÒهم ،وتنوع
ضشمأئرهم من تكلم ،وخطأب ،وغيبة ،بل تسشأوي هذه األنواع يظهر مدى تنظيم التخطيط للعمل الذي قأموا به ‘ ،ح Úتظهر
الوظيفة النحوية لضشم Òسشيدنأ يوسشف أانه Áثل دور اŸفعول به والششخصشية التي يقع عليهأ الظلم ،و–دث عنه اŸششهد بصشيغة
الغأئب ليدل على أانه ل حول له ‘ مأ يصشنع به.
…óæµdG Oƒªëe
)(±ôq°üàH
Ω2003 ¢ù£°ùZGC ,¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL
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∫h’
C G ÜÉ``ÑdG

¢Uƒ°üædGh ÜO’
C G
ådÉãdG QƒÙG
خصصائصص الغزل ا◊ضصري
á«HO’
C G ¢Uƒ°üædG
. OôH øH QÉ°qûH : Ö∏b Éj ∂àeóY

á«FGôK’
E G ¢Uƒ°üædG
دôH øH QÉ°qûH óæY áqjô©°ûdG ¢VGôZ’CG

ådÉãdG Qƒ```ÙG

:ådÉãdG QƒÙG

…ô°†◊G ∫õ¨dG ¢üFÉ°üN

‘ »°SÉÑ©dG ô°ü©dGh …ƒeC’G ô°ü©dG

“¡«ó
الغزل فن من فنون الششعر عند العرب يتغني Ãحأسشن اŸرأاة ،ويدور حول ا◊ب الذي يجمع ب ÚاŸرأاة والرجل
(الششأعر)Ã ،أ يوفره من سشعأدة وغبطة ،أاو مأ يخلفه ‘ القلب من عذاب وعنأء .
ويقسشم النقأد الغزل إا ¤نوع: Ú

: …hóÑdG ∫õ¨dG - GC

وهو الغزل الذي نششأأ قأئلوه ‘ بيئة بدوية أاثّرت ‘ خصشأئصشه و‘ طبأئع الششعراء Ãأ يسشودهأ من قيم
اجتمأعية وأاخÓقية .

: …ô°†◊G ∫õ¨dG - Ü

وهو الغزل الذي نششأأ ‘ ا◊واضشر (اŸدن) وتأأثر بألقيم األخÓقية التي تطبع ا◊ضشر و“يز حيأتهم
الجتمأعية عن غÒهم ،وهو مأ سشأعد على “يز الغزل ا◊ضشري على الغزل البدوي بخصشأئصص فنية ودللية .

k hGC
’ …ô°†◊G ∫õ¨dG ‘ áeÉ©dG ¢üFÉ°üÿG :
: ¿ƒª°†ŸG å«M øe .GC

يتسشم الغزل ا◊ضشري بجملة من اÿصشأئصص تتصشل Ãضشمون Œربة ا◊ب كمأ صشورهأ الششعراء ‘ قصشأئدهم  .نذكر
من ب Úهذه اÿصشأئصص :
 .١على نقيضص ششعراء الغزل الُعذري ( البدوي ) تتسشم Œربة ا◊ب عند ششعراء الغزل ا◊ضشري بألتجدد والتعدد .
 .٢ا◊ب ليسص Œربة جأدة وقأسشية تقود إا ¤األحزان واŸعأنأة عند ششعراء الغزل ا◊ضشري .
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 .٣السشتعÓء والفخر  :فألحب عند هؤولء الششعراء مقترن بمعأني اإلعجأب بألنفسص والفخر بهأ  ،فأأكثر مأ يدور النصص
على ذات الششأعر بأعتبأرهأ محور التجربة .
 .٤سشطحية التجربة وترّددهأ  :تفتقد تجربة الحب عند ششعراء الغزل الحضشري إالى عمق العواطف  ،بل إانهأ ل تتجأوز
في أاحيأن كثيرة حدود اإلعجأب بألمحأسشن  ،وهي تجربة تكثر فيهأ الششكوك والمعأتبة .
 .٥الحضشرية  :هي تجربة حب تسشتند إالى مظأهر التحضشر من حيث وصشف المحأسشن وم ـظأهر العي ـشص في المجـتـم ـع
الحضشري  ،ف Óأاثر في ششعرهم لسشمأت البداوة ومعأنيهأ .

: πµ°ûdG å«M øe - Ü

 : Ió«°ü≤dG πµ«g -1أاغلب قصشأئد الغزل الحضشري تقوم على هذا الهيكل العأم:
 البداية أاو المدخل الذي ينفذ منه الششأعر. وصشف المحأسشن . الحكأية أاو الموقف أاو الششكوى أاو العتأب .’ : Üƒ∏°Sأاهم مأ يميز أاسشلوب ششعر الغزل الحضشري هو الطأبع القصشصشي الذي يتضشمن مقومأت السشرد التألية:
C G -2
أا  : áæµe’CG -هي جزء من الحكأية أاو الموقف أاو الذكرى ،وهي عأدة مكأن واقعي .
ب  : áæeR’CG -وهي اإلطأر الثأني للحكأية ،وأاكثرهأ تواترا الليل .
ج  : ájƒfÉãdGh á«∏°U’CG ¢Uƒî°ûdG -الششأعر والصشواحب ،والرسشل والعذال والنأصشحون واألعداء واألصشدقأء
والصشديقأت.
د  : çGóM’CG -وهي غمأر القصشة الغزلية وقد يتخلله الحوار أاحيأنًأ.
 : ô«Ñ©àdG -3لغة ششعراء الغزل الحضشري تتميز بألسشمأت التألية :
 : á«eƒ«dG IÉ«ë∏d á¨∏dG ™jƒ£J - GCفكأأنمأ الششأعر يتحدث بلغة النأسص اليوّمية :
»` ` ` ` `ææKóM óªëe ÜuQn ¬∏dÉH

≈àØdG Gòg øe øÑé©J ÉeGC Ék≤M
-á©«HQ »HGC øH ôªY-

 : AÉæ¨∏d ™jƒ£àdG - Üومأ يسشتلزمه الغنأء من تنويع األوزان ومن البعد عن غلظة الحرف ونفرة الكلمة وثقل
التركيب.
 : ôãædG øe ÜGôàb’G - êوهو نتيجة للسشمتين السشأبقتين :
Ωõ` ` ` ` ` ` ` `Mh π≤©H Égƒëf ≈°†ªa
…ó©H ¿Éc …òdG Ée ∫Éb ÉgAÉL

É` ª∏a Ö«L í`°üfh ∫É«àMGh
Éª` ` KGE â∏ªëJ ó≤a »æ«KóM
-á©«HQ »HG øH ôªY-
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…ô°†◊G ∫õ¨dG ô©°T ‘ ójóéàdG »MÉæe : kÉ«fÉK
: á«dÉàdG •É≤ædG ‘ É¡°ü«î∏J øµÁ
 : ¢Vô¨dG IóMh -١وذلك بقصشر القصشيدة على الغزل دون غÒه .
 : Ió«°ü≤dG IóMh -٢فقد أاصشبحت القصشيدة تتصشل Ãوضشوع واحد هو ‘ الغألب حكأية غزلية .
 : á«gÓdG IÉ«◊ÉH ô©°ûdG ¿GÎbG -٣البتعأد عن اŸدح وغÒه من األغراضص ،وتوظيف الششعر للتعب Òعن الذات ‘ لهوهأ
ومغأمراتهأ .
 : ‹õ¨dG ¢ü°ü≤dG -٤أاششأع ششعراء الغزل ا◊ضشري روح القصّص ‘ الششعر العربي .
 : ájô©°ûdG πFÉ°SôdG -٥وأاكÌهأ دورانًأ ‘ ششعر عمر حيث يصشوغ بعضص قصشأئده أاو جزءا منهأ على ششكل رسشألة :
’º````````q`«àŸ á«– ¬d
E G º```````°SÉH

Ωôµe ΩGƒ≤dG ø°ùM ¤GE ió¡J
á©«HQ »HGC øH ôªY

: á°UÓN
ششهد الغزل ‘ الششعر العربي حركة تطور متصشلة بدأات ‘ الششعر ا÷أهلي وتواصشلت مع ششعراء الغزل العذري ،ثم مع
ششعراء الغزل ا◊ضشري الذي كأن عمر بن أابي ربيعة هو رائده األول وامتد تأأثÒه من الدولة األموية إا ¤مخضشرمي الدولت Úومع
ششعراء العصشر العبأسشي من أامثأل بششأر والعبأسص بن األحنف وأابي نواسص وغÒهم .
π°ü«a …ôµ°T .O : øY
(تطور الغزل)
دار العلم للمÓيÚ
ط  : ٧بÒوت ١٩٨٦ :

: ¢TÉ≤ædG á∏Ä°SGC
 -١مأ اÿصشأئصص العأمة ‘ الغزل ا◊ضشري من حيث اŸضشمون ومن حيث الششكل ؟
 -٢اذكر أاهم خصشأئصص اللغة عند ششعراء الغزل ا◊ضشري .
 -٣حدد بعضص منأحي التجديد ‘ ششعر الغزل ا◊ضشري .
 -٤إا ¤أاي مدى تعŒ Èربة الغزل ا◊ضشري عن العصشر الذي ظهرت فيه ؟
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¢qüædG

n àoerópY
Ö
o ∏b Éj ∂
OôH øH QÉ°ûH

:ó«¡“

 والتجأوب مع روح،  عن خوالج النفسصÒ ششأعرية خصشبة تذهب بألششعر كل مذهب ‘ التعب، بششأر بن برد
. وضشوعŸ الصشورة واÚ وب، عنىŸ اللفظ واÚءمة بÓŸوقدرة على ا،  ‘ حسص مرهف، العصشر
(…ôLÉ◊G ¬W )
.∂∏ŸG ”ÉîH áÑ≤q∏ŸG '' ≈qÑM
o '' ¬àÑ«ÑM ‘ QÉ°q ûH ∫Éb

?ÉHsQ ∂«∏Y nâjƒ```gn rø````e oπ````©nérJnGCn
?É˘Hòr˘Y n∂«˘≤`````˘°rù˘Jn ’hn É˘¡˘oµ``````˘∏u˘ªn˘ Jo
(2) ÉHôr`cn ∂
n àrHnôn``cn óbh '' ≈ÑqMo '' ¤GE
ÉÑërf øq¡o````ærep løeÉ```````°V ∂fsÉCn````cn
?ÉÑs°nU πt¶n ````Jnh ÉkYhqôn``````eo â
o `````«ÑpJ
É˘Ñq˘µp`oe k GOô˘Øp`````˘ær˘oe ِ¢SGƒ```````°Sƒn˘drG n™˘en
ÉHôr°nV ¢ِ SÉsædG ‘ É`````¡dn ≈≤r∏```````Jn ’h
?ÉHôrbo OoGOõ`Jn rπ``````n ¡an ¬nH ä
n ƒr``````∏nNn
!ÉÑs°T ÚM ∂
n n∏``jrhn sº```Ko ∂
n n∏```````jrƒnan
ÉÑs°nU ∂`r«∏Yn Ö
q °nüJo (6) Ü
l Gôn````r `WGCh
ÉkÑærénan kÉÑ`ærnL iƒ```````n ¡drG n∂``````Ñou∏≤j
ÉÑYrQo ä
n ƒr`````°nS Ö
o ƒ“ ±
u ◊oG ApGó``````Hp
ÉÑngrQnhn kÉÑ``````````ZrQn »æ```````ànHròsYn ór≤ndn
ÉHôroJ ∂jró``«H òrîoan (7) mIónYp iƒ``````°pS
p
ÉHqQGC ørªnpd ∑nÉ```````ØLn øren Ö
r fÉ```````éan
(9) ÉÑn¨r°nT p±hô`````©rªndrG ™e o¬``````dn ¿sÉEpan
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n ````````˘ ào˘ erpó˘ Yn .1
kÉ˘Ñ˘∏˘b Ö
o ∏˘ bn É˘ j Ók˘ LpÉ˘ Y ∂
m …GCQ …uÉC˘ ˘ ˘ ˘ pHhn ImQƒ˘ ˘ ˘ ˘ °û˘ ˘ ˘ ˘ ne …uÉCn````````````H .2
m Ωƒ˘ ˘ j πq˘ ˘ c ‘ (1) ák˘HÉ˘Ñ˘ °U øt```````˘ ëp˘ Jn .3
ÉgGƒg ¤GEp AnÉ```````°ùæqdG ôo```````éàn¡r Jnhn .4
â
r HÉ˘ Wh râ˘ næ˘ ˘°où˘ ˘nM ám˘ ˘nfÉ˘ ˘ën˘ ˘jrQn ør``````˘ ˘penGC .5
É˘¡˘«˘¨˘nà˘Ñr˘Jnhn Ü
p É````ë˘ °uüdG ø˘ e ´ohôo`````˘ Jn .6
ÉgGƒ°pS Ékæ°nùMn iô`````J ’ ∂
n ``````fsÉCcn .7
m ÚaOn (4) iƒkLh (3) ImôªrZn øe ºrcnhn .8
πl˘Ør˘Wp ∑nGƒn˘gnhn iƒ˘n ¡˘dG ø˘e â
n ``````˘ «r˘ µn˘ Hn .9
(5) »HÉ°üàsdG ∂
n ënÑs°nU â
n ërÑn°rUnGC GPGE .10
ôweo ∂«∏Y AoÉ````°nùŸGh »````````°ùªrJohn .11
Ékeƒrjn ø«rÑdrG QpGòMp ør`````pe ∂
n ``````ætXGCn .12
?kÉÑZrQn ôt°pùoJh ák``````````ÑgrQ ôo``````¡ِ ¶oJGC .13
p
Ö
n ````dn É```ªa .14
l «°ünf É¡`````JOsƒnen ‘ ∂
Owhp (8) Ü
s QnGCnh ÉØ```````````Ln Owph GPGE .15
iOnÉªnJ GPGEpp π«``````îÑndrG Ö
n ``¨r°T ´rOnh .16

ådÉãdG Qƒ```ÙG
nÉÑ∏rcn o±É````NnGChn kÉª```````«ubn Ö
o ```````bpGQoGC
É`s`Ñ˘Np nâ`````«˘ b’ GPGE kÉ˘ qÑ````˘ Np rø``˘ µo˘ an
ÉHnór```Ln øndrõnfrGCn É¡pJGó```````Yp ¿sÉEp```````an
ÉÑn`°rùMn oâ«≤``````ndh »ænàHròq```````Yn ór≤nan
?ÉÑnrfP Ö
u ◊oG n∫ƒ``````W n∂``````«r∏Yn ót©ojn
!ÉHnôrnM p¬````«r∏nYn â
n ```````ÑuëoHp
n «rænnL hrGCn ∂
ÉsÑ````````MnGCn øren pIQnÉjõu````````dÉH ôpKƒDr````joh
'' OôH øH QÉ°ûH ¿GƒjO ''
وتÒ ب- دار صشأدر
٢٠٠٠ ١ ط

:ôYÉ°ûdÉH ∞jô©àdG
OôH øH QÉ°ûH
(Ω784-714 /`g 167-95)

 كمأ وصشفه ابن،هو ششأعر ُمِجيد ظريف و �سشن
،لفأءÿ وحضشر ›ألسص ا، لوكŸ خدم ا، عتّزŸا
، وحضشر ›لسشه،هديŸ مدح ا.ونأل عطأيأهم
.هـ١٦٨  هـ أاو١٦٧  قتل سشنة.وأادنأه وأاجزل له

Ú
l Yn »s∏Y ∫oGõ`````nJ ’ :â
r ````````dÉbh .17
√mÉ°nS â
n «r∏Yn â
n frGChn (10) ∂
r ````ÑsN ór≤d .18
'' ≈˘ Ñq˘ ˘ëo˘ ˘pd '' Ilón˘ ˘Ypƒr˘ ˘en ∑nQrôo``˘ ˘¨r˘ ˘nJ ’h .19
?…õq©n``àsdG ‘ ∂
n dn πrgn Ö
o ∏b Éj ’GCn .20
m ≥˘ jó˘ °U ø˘ e πo˘ eoÉCr˘ Jn â
n ë```Ñ˘ ˘°rUGC É˘ ˘eh .21
Ók``«àbn ¬dn nâ∏r`````nàbn órbn ∂
n `````nfnÉCcn .22
Ék°†«¨Hn »JÉCjn ’ Ö
o `````jrGCQn .23
n ∏r````≤ndrG â

k hGC
:»ªé©ŸG ìô°ûdG : ’
. الششوق أاو رّقته وحرارته: áHÉÑ°U .١
. ا◊زن والهم يأأخذ بألنفسص: Üôrc .٢
 الششّدة: IôªZ .٣
 ششدة الوجد من عششق أاو حزن: ikƒL .٤
 تكّلف الصّشبى: »HÉ°üàdG .٥
 النفسص لفرح أاو حزنÒ خفة وهزة تث: ) مفردهأ (الّطرب: ÜGôWGC .٦
.قصشود هنأ ا◊زنŸوا
.وعد أاو الوعد أاو العهدŸ ا:
IóY .٧
. ث وأاقأم
Ü
َ  مك:
q QGC .٨
.  والضشطرابÏ وإاثأرة الف،  تهييج الششر: Ö¨°T .٩
ِ  ا-  خدعتك: ∂«∏Y âÑsN .١٠
.أدعı ا: ب
ّ ÿ

: ‹õæŸG OGóY’
E G á∏Ä°SGC : Ék«fÉK
: á«dÉàdG á∏Ä°S’CÉH Ékæ«©à°ùe ¬Mô°TGh ≥HÉ°ùdG ¢üædG GCôbG
.ًأ مأديًأ ومعنويًأÁ قّدم النصص تقد.١
ب ‘ القصشيدة ؟
ُ خأَطŸُ من ا.٢
َم َيلوُم الششأعر قلبه؟Ó َع.٣
. عّين غرضص القصشيدة مسشتعينًأ بإأجأبتك عن السشؤوال السّشأبق.٤
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:ád’óqdGh ìô°ûdG á∏Ä°SGC : kÉãdÉK
-١

ب)
(ê

-2

-٣
-4

-5

-6

أا ) :»∏j Ée ¬æe êôîà°SG ºK ∫hq’CG â«ÑdG GCôbG
 أاسشلوب دعأء. أاسشلوب نداء أاسشلوب اسشتفهأم.مأ دللة كل أاسشلوب من األسشأليب السشأبقة ؟
:»∏j ÉªH ø©à°SG ? á≤HÉ°qùdG Ö«dÉ°S’CG ™«ªL Qnƒëe πµq°T …òdG Ée
 على من دعأ الششأعر؟ من الُمنأدى؟ َعّم يسشتفهم الششأعر؟. '' ÉHôrcn ∂àHôc '' IQÉÑY ådÉãdG â«ÑdG »a äOQh
أا ) أاعرب مأ تحته خ ّ
ط في مأ تقّدم.
ب) مأ الحألة النفسشية التي يمكن أان تسشتدّل عليهأ من خÓل العبأرة السشأبقة؟
اسشتخرج األفعأل التي نسشبهأ الشّشأعر إالى قلبه  -مأ المعنى العأّم الذي تششتر ُ
ك فيه هذه األفعأل؟
.ΩÉ¡Øà°S’G Üƒ∏°SGC ΩGóîà°SG øe ôYÉ°ûdG ∞ãqc
أا) اسشتخرج أاربعة أاسشأليب منهأ.
ب) مأ أاهمية هذه السشتفهأمأت في الكششف عن حألة الششأعر النفسشية؟
.πbÉ©dG áÑWÉîe ¬àÑWÉîeh ,¬Ñ∏b ¢ü«î°ûJ ≈dGE ôYÉ°ûdG óªY
أا ) مأ دللة هذه الَمسشأفة الششعورّية التي اّتخذهأ الششأعر من قلبه؟
ب) مأ الذي يعيبه بشّشأر على قلبه؟
?¬°ùØr f ¢nSÉ°nùM’EG ''≈sÑMo'' ¬oàrdnOnÉH π¡a .''≈ÑMo'' Ö
q ëH ÉkfƒàØe oÖ∏≤ndG GóH
Óجأبة عن السّشؤوال السشأبق؟
 Óالجدول الّتألي (في دفترك) واسشتعن به ل إ
ام أ
â«ÑdG ºbQ

ÊÉãdG
ådÉãdG
ô°ûY øeÉãdG

¬J’ÉMh Ö∏≤dG ∫É©aGC

“∏É¡µ
.................................
.................................

áÑ«Ñ◊G ∫É©aGC

’ ∂«≤°ùJ
.................................
∂«∏Y âqÑN
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-٧

-٨

.óMGh ≈æ©e ‘ 12-11-9 äÉ«Hr’CG ∑Î°ûJ
أا ) حّدد هذا اŸعنى اŸششÎك.
ب) اسشتخرج العبأرات الّدالة على تأأسّشي الشّشأعر على ذاته.
''.....ÚaO i
k ƒLh ImôªZ øe ºch '' :øeÉãdG â«ÑdG ‘ AÉL

أا ) أاششر إا ¤اإلجأبة الصّشحيحة  -فيمأ يلي  -معّل ً
 Óرأايك:
''كم '' -خّÈية
 اسشتفهأمّيةب) مأ أاهمية اسشتخدام ' كم ' ‘ الدللة على حألة الششأعر النفسشية؟

-9

- 10

.áq«©jóÑdG äÉæ°qùÙG ΩGóîà°SG øe ôYÉ°ûdG ∞ãqc
أا ) اسشتخرج أاربعة محسشنأت بديّعية
ب) مأ دللة إاكثأر الششأعر من اسشتخدام الطبأق.
.ÒN’CGh ∫hّ ’CG Úà«ÑdG GCôbG
أا) قأرن بينهمأ من حيث األسشلوب.
ب) يكششف البيتأن عن صشوت Úمتداخل Úومتصشأرع ‘ Úالقصشيدة.
ا ُذكرهمأ مبّينأً دورهمأ ‘ الكششف عن ا÷ّو النفسشي اŸهيمن على معأ Êالقصشيدة.

’:á«ª««≤àdG á∏Ä°S
C G : Ék©HGQ
 )١مأ سشبب دعأء الششأعر على قلبه؟
 )٢تّدرجت عÓقة الششأعر بقلبه من الّتصشأدم إا ¤اŸصشأ◊ة .بّين ذلك من خÓل القصشيدة.

: ßØ◊G

’.9 ¤GE 1 øe äÉ«H
C G ßØMG -
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»FGôKGE ¢qüf

’OôH øH QÉ°ûH óæY ájô©°ûdG ¢VGôZ
C G
…hóÑdG ôYÉ°ûdG (1
بشّش ـأر ششأعر طويل النفسص غزير القول كثير التفنن ،ششهد له نقأد عصشره وَمن بَعدهم ،كأألصشمعي وأابي عبيدة وأابي زيد
األنصشأري ،ثم ا÷أحظ وأابي “أم وابن اŸعتز الذي يقول عنه ( :ول أاعرف أاحدا ً من أاهل العلم والفهم دفع فضشله ،ول رغب عن
ششعره ).
وكأن األصشمعي يعد بشّشأرا ً خأ“ة الششعراء اŸتقدم .Úوالواقع أان بشّشأرا ً يعت Èا◊لقة اŸتوسشطة ب Úالقدمأء واÙدث،Ú
ويعت Èششعره ‡ث ًÓأاصشدق “ثيل للششعر القد ËاŸبني على األصشول التقليدية ،والششعر ا÷ديد اŸتحّرر من هذه القيود اŸتصشلة
بألنمط والصشيأغة واŸوضشوعأت ،وهو ‘ ك ÓاŸنهج Úبألغ العنأية ‘ التعب Òعنه ،والتحقيق Ÿأ ينبغي له.
ويعّد النقأد بششأرا ً أاول أاصشحأب البديع من الششعراء  ،وقوام البديع ‘ جملته هو التحرر من التقأليد التي التزمهأ الششعر
منذ العصشر ا÷أهلي ،واÿروج به إا ¤ا◊يأة التي يحيأهأ الششعراء ،إاذ كأن يعّبر تعبÒا ً صشأدقأً صشريحًأ عن مششأر العصشر وصشور
ا◊يأة فيه ‘ ،عبأرة يسشÒة قريبة ،و‘ رقة حضشريّة تسشيل عذوبة.

AÉé
q ¡dG ôYÉ°ûdG (2

يبدو أان طبيعة بششأر ‘ الهجأء كأنت أاقوى طبأئعه .والهجأء يقوم على اإلصشغأر من النأسص وا◊ط من ششأأنهم .ف Óبّد
 Óنفسشه الششعور بضشآألة من يتعرضص لهجأئهم ،واإلحسشأسص بتنأقضص هذا الششعور مع الواقع
للششأعر اŸوهوب ‘ فن الهجأء أان  Áأ
الذي جعل هؤولء أارفع منه منزلة وأاعلى مكأنأ ،ومن هذين الششعورين يتولد اإلحسشأسص بكراهيتهم وا◊قد عليهم ،فيأأخذ ‘ تلمسص
عيوبهم ونقأئصشهم ،ثم إابرازهأ وتصشويرهأ ‘ صشورة تسشتدعي النفوَر أاو توجب اŸقت أاو تبعث على السشخرية.

:Éªg ¿É©aGO QÉ°qûH óæY AÉé¡∏dh

 á«°ùØfh á«YÉªàLG ÜÉÑ°SGC ( GCالششعور بألضشعة نتيجة Ÿكأنته الجتمأعية وازدراء العرب له بأعتبأره من اŸوا‹،
وهذا كأن يث Òحفيظته ويسشلط لسشأنه بألهجأء.
 :á«HOGC ÜÉÑ°SGC (Üوهي نششأأته ‘ أاعقأب ا◊ركة األدبية التي كأنت تتمثل فيمأ كأن ب Úجرير والفرزدق من مهأجأة
وقد كأن تأأثره بهذين الششأعرين كبÒا ً‡ ،أ كأن له األثر البليغ ‘ تقوية هذا اإلŒأه.

وقد كأن الهجأء عند بشّشأر ‘ بعضص حألته ،لونأً من أالوان الفن اÿألصص ،كمأ كأن أاحيأنًأ نوعًأ من أانواع العبث ،وإارضشأءً
لنزعة السشخرية الغألبة عليه ،ول سشيمأ بعد أان تقلبت به صشروف ا◊يأة ،وتعرضشت آامأله للخيبة مرة بعد مرة.
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∫õ¨dGôYÉ°T (3
الغزل من أاك Ìفنون بشّشأر أاصشألًة وأاششّدهأ اتصشأًل بششخصشيته وآاثرهأ عنده  ،بل لعله كأن أاكÈهأ أاثرا ً ‘ حيأته ،فهو
سشبب إاخراجه من البصشرة ونقمة اŸهدي عليه حتى إاهدار دمه و ⁄يزده ذلك إال تششبثًأ به.
وقد ذُكَر أان أاول تششبيبه كأن بفتأة سشمعهأ تغني اسشمهأ فأطمة ثم كÌت األسشمأء من سشلمى وصشفراء ،وُحّبى وأاسشمأء،
وبأنة والّربأب وسشعَدى وحمدة ،وُخششأبة وعبدة إا ¤غÒهن ،وششعره ‘ كل واحدة منهن يُششعر بجو خأصص  ،فهذا جّو بداوة  ،وذاك
جّو حضشأرة ،وهذا جو –صّشن و“نع ،وذاك جو تبّذل وتهتك ،وهذا جو َّتشِشيع فيه لوعة الهوى......
والواقع أان فن الغزل عند بشّشأر ل يقف عند لون واحد من أالوان ا◊ديث عن اŸرأاة والهوى ،فمنهأ مأ يصشور ا◊بّ
القلبي اŸششبوب ،ومنهأ مأ ّÁثل ا◊وار يجري بينه وب ÚاÙبوبة ،ومنهأ مأ يصشّور معأنأة حبهأ ،ومنهأ مأ يكون وصشفأً لهأ ،ومنهأ
مأ هو نعت ◊ديثهأ ،ومنهأ الششكوى والعتأب أاو الششوق وا◊ن.Ú

ìóŸG ôYÉ°T (4
ششهد بشّشأر أان ششعره ‘ اŸدح يفتقر للصشدق ،وذلك ح Úمدح اŸهدي فلم يكأفئه فقأل'':والله لقد قلت فيه ششعرا ً لو قيل
‘ الدهر  ⁄يخشص صشرفه على أاحد ،ولكنأ نكذب ‘ القول فُنكَذب ‘ األمل'' (األغأ)٢٤٠ : ٣ Ê
لكن وإان كأن مدحه قد فقد صشبغة الصشدق ،فإأنه ارتفع من نأحية الصشيأغة الششعرية إا ¤غأية رفيعة .وقوام هذه
الصشنأعة هو بنأء القصشيدة على النمط القد .Ëوكأأن هذا الفّن قد أاتأَح لُه إا ¤جأنب إارضشأء حأجته اŸأديّة  -أان يرضشي نزوعه
النفسشي إا ¤إاظهأر بروزه ‘ صشنأعة الششعر على األسشلوب القد ،Ëوتنأول اŸوضشوعأت ا÷أهلية التي ل فرصشة لتنأولهأ إاّل ‘ مثل
هذه القصشأئد (التقليدية)  ،وÃثل هذا كأن يظفر بتقدير النقأد وعلمأء اللغة واألدب.
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∞°UƒdG ôYÉ°T (5
:Éªg øjÒÑc ÚgÉŒG QÉ°qûH ô©°T ‘ ∞°UƒdG øa ¬éàj
أا) الوصشف '' التقليدي''  :وقد بلغ منه بشّشأر مبلغًأ عظيمًأ ،إاذ يذكرنأ وصشفه بوصشف ششعراء ا÷أهلية للبأدية والصشحراء
بعنأصشرهأ ،ول ريب أان بششأرا ً اسشتمد مأدة هذه الصشور من روايته للششعر القد ،Ëودراسشته العميقة لتلك النمأذج  ،حتى مثلت له
 Óدقيقًأ مفصش ً
البأدية ‘ خيأله “ثي ً
 ،Óمع حرمأنه أاداة الوصشف األو‡ .¤أ كأن مثأر عجب علمأء األدب وإاعجأبهم ،يقول
األصشمعي مث '' ًÓولد بششأر أاعمى ،فمأ نظر إا ¤الدنيأ قط ،وكأن يششبه األششيأء بعضشهأ ببعضص ‘ ششعره ،فيأأتي Ãأ ل يقدر البصشراء
على مثله ''
ب) الوصشف '' اŸسصتحدث''  :إاذ “يز ششعره بألصشور اŸبتكرة وأاسشأليب التصشوير التي  ⁄يأألفهأ القدامى
áªµ◊Gh AÉKôdG ôYÉ°T (6
كأن بشّشأر قوّي الحسّص مرهف الششعور سشريع النفعأل بمأ حوله ،فكأنت كل تجربة نفسشية تمّر به ،يتردد صشداهأ في
ششعره ،إامّأ مسشتقلة ،وإاّمأ في خÓل هذه القصشيدة أاو تلك .وقد كأنت قصشأئد المديح مجأًل رحيبًأ للتعبير عن مختلف حألته
النفسشية .وقد أاصشيب بششأر بموت أابنأء له ،لكن لم تصشلنأ سشوى قصشيدة واحدة في رثأء ابنه محّمد وهي'' قطعة من أاجود ششعر
الرثأء وأاششده ابتعأثأً للحزن '' (األغأني )١٦١ : ١
وتصشرفت ببششأر حيأته ،وعرضشت عليه أالوانًأ من المحن ،جعلته ششأعرا ً حكيمأً يقول الحكمة في ششعره ،عن تجربة
ومعرفة بطبأئع النفوسص وأاسشرار الحوادث .وهذا اللون كثير في ششعره ،منثور في ثنأيأ قصشأئده.
…ôLÉ◊G ¬W .O
(بششأر بن برد)
دار اŸعأرف  -مصشر
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™HGôdG Qƒ``ÙG

:™HGôdG QƒÙG

:∫ÓN øe »YÉªàL’G ó≤ædG

IQOÉædGh á«∏ãnŸnG ájÉµ◊G

“¡«: ó

تعت IQOÉædGh á«q∏pãnŸG ájÉµ◊G Èمن األششكأل السشردية اŸتأأصشلة ‘ الÎاث النÌي العربي القد ،Ëتختلفأن ‘ طرائق
السشرد وتلتقيأن ‘ الغأيأت النقدية واإلصشÓحية  .فأ◊كأية اَŸثَلية جعلت األحداث تدور على أالسشنة البهأئم والطيور من حيث
هي أاقنعة لششخصشيأت آادمية محّملة بآأراء وسشلوك تعكسص واقع عصشر ابن اŸقفع رغم الزعم بأأنه ترجمهأ عن الفأرسشية بعد نقلهأ
عن الهندية .كمأ أانه خرج عن طرق العرب ‘ السشرد بواسشطة الرواية ،فهو ل يسشتقي ا◊كأية عن رواة بل العبأرة التي تفتتح فعل
السشرد هي ( :زعموا أان  )..ومنهأ يتفرع القصص إا ¤حكأيأت صشغرى مضشمنة من أاجل غأية أاخÓقية تعليمية .أامأ النأدرة فقد
أارادهأ ا÷أحظ واقعية ‘ أاحداثهأ وششخصشيأتهأ ،أاسشلوبهأ سشأخر يهدف إا ¤إاصشÓح ا◊يأة الجتمأعية ‘ عصشره وتقو Ëمظأهر
السشوء والفسشأد فيه.

1
™Øq≤ŸG øHG óæY á«q∏pãnŸG ájÉµ◊G
إان ترجمته كتأب 'كليلة ودمنة ' تدل دللة واضشحة أان ابن اŸقفع وضشع نصشب عينيه الظروف الجتمأعية والسشيأسشية
والفكرية التي كأنت سشأئدة ‘ عصشره ،فأأبو جعفر اŸنصشور حأكم مسشتبد قأسص ‘ أاحكأمه ،ل يتورع عن البطشص والتنكيل
والسشتبداد حتى بأأفراد البيت العبأسشي ،كل ذلك يشش Òإا ¤أان ابن اŸقفع اسشتمد من عصشره ومن ششخصشية اŸنصشور ومن موقعه
هو مفكرا ً العنأصشر األسشأسشية ‘ كتأبه  ..فإأذا (دبششليم) هو نفسشه اŸنصشور وإاذا (بيدبأ) هو ابن اŸقفع  ..وإاذا األوضشأع العأمة
‘ بÓد الهند على عهد (دبششليم) هي نفسشهأ أاوضشأع البÓد العربية إابأن اÓÿفة العبأسشية  ..ويصشبح الرمز الذي اسشتعمله ابن
اŸقفع هو حل مبطن Ÿأ كأن يجري ‘ عصشره  ..ذلك أان اŸبأششرة ‘ مثل هذه األوضشأع تودي بأأصشحأبهأ وتفتك بهم  ..وبألفعل،
فقد دفع ابن اŸقفع ‘ ،سشبيل هذه اŸواقف ،حيأته  ..فكأن بذلك مفكرا ً ذا قضشية اجتمأعية وإانسشأنية .
ولعل مأ يشش Òإا ¤ذلك إاششأرة واضشحة ،حديثه عن (دبششليم) بعد أان ُتوج ملكأً( ،فكأن أان طغى وعتأ وŒبّر وعبث
بألرعية واسشتصشغر أامرهم وأاسشأء السشÒة فيهم  ..وعلى ذلك فإأن اŸنصشور يلزمه (بيدبأ) آاخز يوجهه ويردعه عن غّيه  ' :وكأن
‘ زمأنه (زمن دبششليم) رجل فيلسشوف فأضشل حكيم يقأل له بيدبأ ،فلمأ رأاى اŸلك ومأ هو عليه من الظلم للرعية فكر ‘ وجه
ا◊يلة ‘ صشرفه عمأ هو عليه ورده إا ¤العدل واإلنصشأف ( )..مقدمة كليلة ودمنة) ومن هذا كله يتضشح مأ ذهب إاليه ابن اŸقفع،
فألبهأئم ليسشت إال أاقنعة رمزية ُتعّبر عن مواقف اآلدمي .. Úأاقنعة تخفي وراءهأ جملة من التنأقضشأت التي تعيشص جنبًأ إا ¤جنب
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‘ اÛتمع الواحد الذي يحتأل النأسص فيه بعضشهم على اآلخر ،ويظلم فيه القوّي دون رادع  ..ويسشتبtد ا◊أكم  ..ويصشبح
الفيلسشوف الرجل اÿط ‘ ÒاÛتمع ،ألنه يسشلط األضشواء على اŸظأ ،⁄وعلى اŸآأثم والششرور  ..ذلك الفيلسشوف هو ابن اŸقفع ..
والذي سشلط عليه الضشوء ليسص إال اŸنصشور ،ول يسشتبعد أان يكون (كليلة ودمنة)سشببًأ مبأششرا ً ‘ هÓك الرجل Ÿأ كأن عليه من
جرأاة ‘ كششف عيوب اŸنصشور ومثألبه .
ولذلك يُْعتقد أان ابن اŸقفع قصشد إا ¤اختيأر هذا الكتأب لينقله إا ¤العربية :لغأية أاخÓقية سشيأسشية متحسشسشًأ بذلك
حأجة عصشره إا ¤اإلصشÓح .

2
ßMÉ÷G ÜOGC ‘ IQOÉædG
''.. »æà∏àb ƒdh IQOÉædG âcôJ Ée ¬∏dGh '' : ßMÉ÷G ∫ƒ≤j
فألنأدرة كأنت أاسشلوبه السشردي الذي اعتمده للنفأذ إا ¤قضشأيأ عصشره الجتمأعية منهأ والسشيأسشية ،وهي ششكل سشردي
ششأع ‘ األدب العربي قدًÁأ ،تواترته الروايأت أاو ابتدعه الكتأب ،وكأن ا÷أحظ من ب Úالذين أاسشسشوا هذا الششكل السشردي
وضشمنه ‘ جميع مؤولفأته .

ßMÉ÷G ô°üY ‘ ™ªàÛG IQƒ°U - GC
رسشم ا÷أحظ ،من خÓل نوادره ،ورسشأئله ،صشورة عن اÛتمع العبأسشي ومأ انتششر فيه من آافأت اجتمأعية مثل :
 اÛون واللهو . الششعوبية  :وهي تعصشب كل ششعب لقوميته وحضشأرته ضشد العرب . الصشراع ب Úالقبأئل العربية (وخأصشة بنو هأششم وبنو عبد ششمسص ‘ صشراعهم على اÓÿفة) . ظأهرة الزهد واŸبألغة ‘ إاظهأر التدّين والورع . -البخل الذي اتسشم به خأصشة أاهل خراسشأن من الفرسص .

’: »YÉªàL’Gh »bÓN
C G ßMÉ÷G Ögòe - Ü
الدعوة إا ¤العتدال .Óمر والتفكّر بألعواقب ،البتعأد عن التبذير أاو البخل،
 الهتمأم بأألخÓق العملية وهي  :التقوى ،وا◊ذر والتنّبه ل أوحفظ اللسشأن ،والصشداقة التي يعتÈهأ ا÷أحظ أاثمن مأ ‘ ا◊يأة .
 الوقوف ‘ وجه الششعوبية التي كأنت تدعو إا ¤التّنأحر ب Úالنأسص ،ودعوته ‘ اŸقأبل إا ¤اŸسشأواة والعدل واإلنصشأف. انتقأد كل مظأهر التطرف ‘ الدين اأو اإلنفأق تبذيرا ً أاو بخ ً.Ó
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: ¬©ªà› ó≤f ‘ ßMÉ÷G è¡æe ¢üFÉ°üN - ê
 : ájó≤ædG -١فهو يصشدر عن روح نقدية سشأخرة  ،رائدهأ التقو Ëوالهداية ،وهو مأ يظهر خأصشة ‘ النوادر.
 : á«dó÷G -٢وتقوم على النظر إا ¤أاي مسشأألة من زوايأ متعددة فهو يعت Èأان معأ÷ة قضشية من زاوية واحدة تؤودي إا ¤القصشور.
 : á«FGô≤à°S’G -٣وهو النظر إا ¤الوقأئع ا÷زئية لسشتخراج األحكأم الكلية ،فأ÷أحظ ل يصشدر حكمًأ ‘ قضشية أاو ظأهرة
إال بعد تأأمل تفأصشيلهأ وجزئيأتهأ.
 : ∂°ûdG -٤وهو الطريق عند ا÷أحظ للوصشول إا ¤اليق. Ú
 : OGô£à°S’G -٥وهو أاسشلوب ا÷أحظ ‘ معأ÷ة قضشأيأ عصشره ،فهو ل يلتزم موضشوعًأ محددًا ،بل يتنقل من حديث إا ¤غÒه،
ويضشمن النوادر حتى مواقف ا÷د حتى ل يششعر القأرئ بأŸلل أاو الضشجر .
 : á«©bGƒdG -٦وتظهر ‘ التزامه Ãششأكل عصشره ،فأŸوضشوعأت التي عأ÷هأ اسشتقأهأ من صشميم ذلك العصشر .
 : á«fÓ≤©dG -٧وŒلت ‘ –كيم العقل عند معأ÷ة كل قضشية علمية أاو اجتمأعية.
 : ájôî°ùdG -٨عألج من خÓلهأ كل اŸوضشوعأت ،ووجه بواسشطتهأ نقده إا ¤مظأهر اجتمأعية أاو فكرية ‘ عصشره  .فألضشحك
عند ا÷أحظ أانفع للجسشم والروح من الكآأبة والبكأء  ...ويطرد اŸلل والضشجر . ..

: á°UÓN
تلك أاهم مظأهر النقد الجتمأعي عند ابن اŸقفع من خÓل ا◊كأية اŸثلية التي اتخذت من البهأئم والطيور أاقنعة
Ÿعأ÷ة قضشأيأ العصشر ،وعند ا÷أحظ من خÓل النأدرة التي اتخذت أابطألهأ من صشميم ا◊يأة اليومية ليكونوا أاصشدق ‡ثلÚ
عن ذلك العصشر الذي عأششوا فيه .
¢Tƒ©ŸG ⁄É°S .O
)(á«°†bh ôµØe : ™Ø≤ŸG øH ¬∏dG óÑY
ºë∏e ƒH »∏Y .O
)ßMÉ÷G óæY á«Ø°ù∏ØdG »MÉæŸG
)(±ô°qüàH

: ¢TÉ≤ædG á∏Ä°SGC
 -١حدد أاوجه الششبه والختÓف ب Úا◊كأية اŸثلية والنأدرة .
 -٢مأ هدف ابن اŸقفع من ترجمة كتأب (كليلة ودمنة) ؟
Ÿ -٣أذا جعل ابن اŸقفع أاحداث حكأيأته تدور على أالسشنة البهأئم والطيور؟
 -٤اذكر أاهم مÓمح صشورة اÛتمع الذي عأشص فيه ا÷أحظ .
 -٥مأ األسشسص التي انبنى عليهأ منهج ا÷أحظ ‘ نقد ›تمعه ؟
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’∫h
C G ¢qüædG

’Oƒn °rS
C Gh ÜGô¨dG πoãne
™Øq≤ŸG øH ¬∏dG óÑY

“¡«:ó
''فأأول مأ ينبغي Ÿن يقرأا هذا الكتأب أان يعرف الوجوه التي وضشعت له والرموز التي ُرمزت فيه وإا ¤أاّي غأية جرى مؤولفه
فيه عندمأ نسشبه إا ¤البهأئم وأاضشأفه إا ¤غ Òمفصشح وغ Òذلك من األوضشأع التي جعلهأ أامثأًل ،فإأنّ قأرئه متى  ⁄يفعل ذلك
 ⁄يْدِر مأ ُأاريَد بتلك اŸعأ Êول أاّي ثمرة يجتني منهأ ول أاّي نتيجة –صشل له من مقدمأت مأ تضشمنه هذا الكتأب .وإانّه إان كأنت
غأيته منه اسشتتمأم قراءته والبلوغ إا ¤آاخره دون تفّهم مأ يقرأاه منه  ⁄يعْد عليه ششيء يرجع إاليه نفعه''
)(™Øq≤ŸG øH ¬∏dG óÑY

قأل دمنةَ :زعموا أاّن ُغرابأً كأن له وْكٌر ‘ ششجرة على جبل ،وكأن قريبًأ منه ُجحُر ثعبأنٍ أاسشوَد ،فكأن الغراب إاذا فّرخَ
عمد األسشَودُ إاِ ¤فراِخه فأأكلهأ ،فبل nغ ( )١ذلك من الغرابِ وأاحزَنُه ،فششكأ ذلك إا ¤صشديق ٍ له من بنأت آاوى ،وقأل له :أاريُد
مششأورتَ َ
ب :قد عزمت أان أاذهب إا ¤األسْشودَ ِ إاذا نأَم ،فأأْنقَر عينيه ،لعّلي أاسشÎيح
ك ‘ أامر قد عزم ُ
ت عليه ،قأل :ومأ هو؟ قأل الغرا ُ
ت ،فألتمسْص أامرا ً ُتصشيب فيه ُبغيتك من األسْشود ،من غ Òأان تغّرر( )٢بنفسشك وتُخأطر
منه .قأل ابن آاوىِ :بْئسَص ا◊يلة التي اْحَتل َ
بهأ ،وإايأك أان يكون مََثُل َ
ك َمَثَل الُعلجوم ( )٣الذي أاراد قْتل السشرطأِن ( )٤فقتل نفسشه.
قأل ابن آاوى :زعموا أاّن ُعلجومأً َعشّششَص ‘ أاَجَمةٍ كثÒة السشمك ،فعأشص بهأ مأ عأشص ،ثم َهِرَم فلم يسشتطع صَشْيدا ً ،فأأصشأبه
جوٌع وَجهٌد ششديٌد فجلسص حزينًأ يلتمسُص ا◊يلَة ‘ أامره ،فمّر به سشرطأٌن ،فرأاى حألته ومأ هو عليه من الكآأبة وا◊زن ،فدنأ منه
ت أاعيشُص من صشيْد مأ هأ هنأ من السشمك؟
وقأل :مأ‹ أاراك أايهأ الطأئر هكذا حزينًأ كئيبًأ؟ قأل الُعلجوم :وكيف ل أاحزن وكن ُ
ت اليوَم صشيأدْين قد مّرا بهذا اŸكأن ،فقأل أاحدهمأ لصشأحبه :إان هأ هنأ سشمكًأ كثÒا ً أاف Óنصشيُده أاوًل؟ فقأل اآلخر:
وإا Êقد رأاي ُ
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ت أانهمأ إاذا
إا Êرأايت ‘ مكأن كذا سشمكًأ أاك Ìمن هذا السشمكَ ،فْلنبدأا بذلك ،فإأذا َفَرغنأ منه جئنأ إا ¤هذا فأأْفَنينأه ،وقد علم ُ
فرغأ ‡أ هنأك ،انتهيأ إا ¤هذه األجمة فأصشطأدا مأ فيهأ ،فإأذا كأن ذلك فهو هÓكي ونفأدُ مّدتي.
فأنطلق السشرطأُن من سشأعته إا ¤جمأعة السشمك فأأخُÈهّن بذلك ،فأأقَبلَن إا ¤الُعلجوم فأسشتششرنه ،وُقلَن له :إانأ أاتينأ َ
ك
لتششَ Òعلينأ ،فإأّن ذا العقل ل َيدع مششأورة عدّوه .قأل الُعلجوم :أاّمأ مقأتلُة الصشيأدْين وُمكأبرتهمأ ( )٥ف Óطأقة ‹ بهمأ ،ول
أاعلم حيلة إال اŸصش )٦( Òإا ¤غدير قريب من هأ هنأ ،فيه سشم ٌ
ب ،فإأذا اسشتطعتُّن النتقأل إاليه ،كأن فيه
ك وميأه عظيمٌة وقصش ٌ
صَشُÓحُكّن وِخصشُْبكّن .فقلَن له :مأ َيُمtن ( )٧علينأ بذلك غÒك.
فجعل الُعلجوم يحِمل ‘ كل يوم سشمكتْين حتى ينتهي بهمأ إا ¤بعضص التÓل فيأأكلهمأ ،حتى إاذا كأن ذات يوم جأء ألخذ
ت( )٨من مكأ Êهذا واسشتوحششت منه فأذهب بي إا ¤ذلك الغدير،
السشمكت ،Úفجأءه السشرطأن ،فقأل له :إا Êأايضشًأ قد أاششفق ُ
فأحَتَملُه وطأَر به ،حتى إاذا َدنأ من التّل الذي كأن يأأكل السشمك فيه نظر السشرطأن فرأاى عظأم السشمك ›موعة هنأك ،فَعِلَم أاّن
الُعلجوم هو صشأحُبهأ ،وأانه يريُد به مثل ذلك .فقأل ‘ نفسشه :إاذا َلِقَي الرجل عدّوه ‘ اَŸواِطن التي يعلم أانه فيهأ هأل ٌ
ك ،سشواٌء
قأتل أام  ⁄يقأتل ،كأن حقيقًأ أان يقأتل عن نفسشه كرمًأ وِحفأظًأ ( ،)٩ثم أاهوى ِبَكْلَبَتْيهِ ( )١٠على عنق الُعلجوم ،فعصشره فمأت،
وتخلّصص السشرطأن إا ¤جمأعة السشمك فأأخÈهن بذلك.
ت قدرَت عليه ،كأن فيه
وإا‰أ ضشرب ُ
ت لك هذا اŸثل لتعلم أان بعضص ا◊يلة َم ْهَلكٌة للمحتأل .ولكني أادّلك على أامٍر ،إاْن أان َ
هُ Ó
ك األسشَود ،من غ Òأان ُتهلك به نفسَشك ،وتكون فيه سشÓمتك ،قأل الغراب :ومأ ذاك؟ قأل ابن آاوى :تنطلُق فتتبصّشر ‘
طÒانك ،لعلّك أان تظفَر بششيء من حلّي النسشأء فتخِطَفه ،ول تزال طأئرا ً واقعًأ ،بحيث ل تفوتك العيون ،حتى َتأأتَِي ُجْحر األسشَود.
فأنطلق الغراب محلقأً في السشمأء ،فوَجد امرأاة من بنأت العظمأء فوق سشطح ٍتغتسشل ،وقد وضشعت ثيأبهأ وحليّهأ نأحيًة ،فأنقضّص
واختطف من حلّيهأ عقدا ً ،وطأر به ،فتبعه النأسص ،و ⁄يزْل طأئرا ً واقعأً ،بحيث انتهى إاُ ¤جْحر األسش َود ،فأألقى الِعقد عليه،
والنأسص ينظرون إاليه .فلّمأ أاَتو ْه أاخذوا العقد وقتلوا األسشَود.
ت لك هذا اŸثَل لتعلَم أاّن ا◊يلَة ُتجزئ ( )١١مأ ل ُتْجِزئ القوة.
وإا‰أ ضشرب ُ
™Ø≤ŸG øH ¬∏dG óÑY
(كليلة ودمنة :بأب األسشد والثور
دار الفكر العربي .بÒوت)

:ÖJÉµdÉH ∞jô©àdG
™Ø≤ŸG øH ¬∏dGóÑY

äÉaÉ≤K ≈∏Y ™°SGh ´ÓWG ¬d ¿Éc ,»°SQÉa π°UGC øe »qHôY lÖJÉc ™Ø≤ŸG øH ¬∏dG óÑY
¬d âëÑ°UGCh ,á«°SÉÑ©dG ádhódG ájGóH ‘ ΩÓ°SE’G πNO ,äÉ¨∏dG øe ójó©dG ø≤JGCh ,√ô°üY
(ÒÑµdG ÜO’CG)h (Ò¨°üdG ÜOC’G) Égô¡°TGC øeh ¬JÉØdƒDeh ¬Hƒ∏°SGC π°†ØH á©°SGh Iô¡°T
.(áæeOh á∏«∏c)h (áHÉë°üdG ádÉ°SQ)h
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k hGC
’:»ªé©ŸG ìô°ûdG :
 :≠∏H )١بلغ األمر وصشل إا ¤نهأيته ،اششتّد عليه
 :Qôq¨J )٢تعّرضص للهÓك
 :Ωƒé∏©dG )٣طأئر أابيضص
 :¿ÉWô°ùdG )٤حيوان مأئي ذو ملقط Úقوي Úوعششر أارجل
 :Éª¡JôHÉµe )٥معأندتهمأ
 :Ò°üŸG )٦النتهأء إا ،¤التوّجه إا¤
 :qøÁ )٧ينعم بفعل اÒÿ
 :â≤Ø°TGC )٨خفت وحذرت
 :ÉXÉØM )٩دفأعأ
 :¬«àÑ∏c )١٠ملقطيه
 :ÇõŒ )١١تقنع ،تغني

’:‹õæŸG OGóY
E G á∏Ä°SGC :kÉ«fÉK
 )١قّدم النصص تقدًÁأ مأديًأ ومعنويًأ.
 ‘ )٢النصص حكأيتأن؛ حّددهمأ ووضشح العÓقة بينهمأ.
 )٣عّدد ششخصشيأت ا◊كأَيَت ،Úوأاطلق صشفة منأسشبة على كل واحدة منهمأ.
 )٤اخ Îعنوانًأ منأسشبًأ للحكأية الثأنية التي رواهأ ابن آاوى للغراب.

:ád’ódGh ìô°ûdG á∏Ä°SGC :kÉãdÉK
:(¿GC GƒªYR) `H ájÉµ◊G GCóÑJ (1
أا .قأرن هذا السشند بطريقة العرب ‘ إاسشنأد األخبأر واألحأديث والروايأت.
ب .مأ الدللة التي يششيعهأ هذا السشند ‘ صشدق ا◊كأية من عدمه.
اسشتعن ‘ اإلجأبة بألنصص اإلثرائي ).(..¿GC GƒªYR
 )٢الرواة والششخصشيأت ‘ هذا اŸثل من ا◊يوانأت؛ هل ترى أانهأ تعّبر عن واقع حيوا Êأام إانسشأÊ؟ وضشح ذلك من خÓل أادّلة
نصشّية ومنطقيّة.
:IÈY ¤GE »¡àæJ á«q∏ãe ájÉµM πc (3
أا .حّدد العÈة من ا◊كأية الأم ) (Oƒn°S’CGh ÜGô¨dGبعد ذكر أاحداثهأ .
ب .حّدد العÈة من ا◊كأية اŸضشّمنة ) (¿ÉWô°ùdGh Ωƒé∏©dGبعد ذكر أاهمّ أاحداثهأ .
ج .قأرن ب ÚالعÈت.Ú
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 )٤رغم أاّنهأ لبسشت أاقنعة ا◊يوان ،فقد َبَدت الششخصشيأت آادمية ‘ نطقهأ وسشلوكهأ وصشفأتهأ .عألج هذه اŸسشأألة بأسشتكمأل
ا÷دول التأ‹:
á«°üî°ûdG

.........
ابن آاوى
العلجوم
.........
السشرطأن

’É¡«dGE õeôJ »àdG ¿É°ùf
E G äÉØ°U
قلّة ا◊يلة  -يطلب اŸششورة عند العزم  -يأأخذ بنصشيحة غÒه
.......................................
.......................................
اŸششورة ‘ غ Òموضشعهأ  -الضشعف  -قلة ا◊Òة
.......................................

 )٥هل ترى أان ششخصشية الغراب ششخصشية متطورة أام ثأبتة؟ وضّشح ذلك وبّين أاثره ‘ ›رى أاحداث ا◊كأية.
 )٦جأءت ا◊كأية اŸضشّمنة موظفة ÿدمة ا◊كأية األم ،بّين هذه الوظيفة من خÓل السشيأق السشردي الذي دعأ ابن آاوى لرواية
حكأية العلجوم والسشرطأن.
 )٧حّدد اŸق ّومأت القصشصشية للحكأية اŸثلية من خÓل النصص ،بأسشتكمأل ا÷دول التأ‹:
»°ü°ü≤dG Ωƒq≤ŸG

’Ω
C G ájÉµ◊G

األحداث
الزمأن
اŸكأن
الفواعل (الششخصشيّأت)
العقدة
ا◊ل

................
اŸأضشي اŸطلق
................
الغراب
................
موت األسشود وانتصشأر الغراب

áæªq°†ŸG ájÉµ◊G

................
اŸأضشي اŸطلق
................
................
................
................

 )٨من عنأصشر أاسشلوب ا◊كأية اŸثلّية ،سشرعة تواتر األحداث ،مطلقّية الزمأن واŸكأن ،اإليحأء بألختفأء وراء األقنعة ،انبنأؤوهأ
على موقف تعليمي  -البتعأد عن إاظهأر الÈاعة اللغوية:
أا .مّثل لهذه العنأصشر من النصص.
ب .بّين دور هذه العنأصشر ‘ ششيوع أادب ا◊كأية اŸثلية.
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:á«ª««≤àdG á∏Ä°S’
C G :Ék©HGQ
.وقف؟ وضّشح ذلكŸد ‘ النصّص مأ يؤويد هذا اŒ  هل،ثلية أادب يسشتمتع به الصشغأر ويسشتفيد منه الكبأرŸ) ا◊كأية ا١
.وقف التعليمي الذي اسشتفدته من هذه ا◊كأيةŸ) مأ ا٢

:•É°ûædG
.¬æe IOÉØà°ùŸG IÈ©dG êôîà°SGh (¢SôYp øHGh ∂°SÉædG πãe) GCôbGh (áæeOh á∏«∏c) ÜÉàc ¤GE óY :ΩÉY (1
¿ƒæØdG º∏©e ±Gô°TÉEHh º°SôdG ‘ áÑgƒe º¡d øªqep ∂FÓeR ¢†©H ™e ¿hÉ©àdÉH ºb :¢UÉN (2
.(¿ÉWô°ùdGh Ωƒé∏©dG) ájÉµM …hôJ á∏°ù∏°ùàe äÉMƒd º°SôH á«∏«µ°ûàdG
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ÊÉãdG ¢qüædG

Iô°üÑdG »°VÉb
“¡«:ó

ßMÉ÷G

(راجت سشوق الضشحك ‘ صشدر اإلسشÓم رواجًأ عظيمًأ ،وصشأر للظرفأء واŸضشحك Úششأأن وأاّي ششأأن ،فأأخذ
اÿلفأء واألمراء واألثريأء ،يدنون من ›ألسشهم أاهل الظرف والنأدرة ... ،فلّمأ كأن العصشر العبأسشي وازدادت
هذه الومضشأت ظهورا ً ...كأن من الطبيعي أان يندفع الكّتأب واŸؤوّلفون إا ¤وضشع اŸصشنّفأت والتآأليف ،التي Œمع
ب Úدفأتهأ النأدرة اŸسشتملحة ،والنكتة البأرعة .على أاّن أاسشبق ا÷ميع وإامأمهم ‘ ميدان األدب الضشأحك دون
ريب هو (ا÷أحظ) ...وليسص بينهم من يجأريه أاو يحأكيه ‘ أاسشلوبه ،الذي يجمع فيه ا÷ّد بألهزل والهزل بأ÷ّد،
’(∂MÉ°†dG ÜO
C G) …ô£©dG »æ¨dG óÑY
ويضشّمن كّل ذلك سشخرية لذعة).
كأن لنأ بألبصشرة قأضص يقأل له عبد الله بن سشوار ⁄ ،ير النأسص حأكمأ ق ّ
ط ول زّميتأ( ،)١ول ركينأ (،)٢
ول وقورا حليمأ ،ضشبط من نفسشه ،وملك من حركته مثل الذي ضشبط وملك ،وكأن يصشّلي الغداة ‘ منزله ،وهو
قريب الّدار من مسشجده ،فيحتبي ول يتكئ ،ف Óيزال منتصشبأ ل يتحرك له عضشو ،ول يلتفت ،ول يحّل حَْبو َتُه ،ول
يحّل رج Óعلى رجل ،ول يعتمد على أاحد ِششّقيه ،حتى كأأنه بنأء مبنّي أاو صشخرة منصشوبة ،ف Óيزال كذلك حتى
يقوم إا ¤صشÓة الظهر .ثم يعود إا› ¤لسشه ،ف Óيزال كذلك حتى يقوم إا ¤صشÓة العصشر .ثم يرجع Ûلسشه ،فÓ
يزال كذلك حتى يقوم إالى صشÓة المغرب .ثم ربمأ عأد إالى محّله ،بل كثيرا مأ كأن يكون ذلك ،إاذا بقي عليه من
قراءة العهود والششروط والوثأئق ،ثم يصشلّي العششأء األخÒة .وينصشرف .فأ◊ّق يقأل ⁄ :يقم ‘ ،طول تلك اّŸدة
والولية مّرة واحدة إا ¤الوضشوء ،ول احتأج إاليه ،ول ششرب مأء ول غÒه من الششراب ،كذلك كأن ششأأنه طوال األّيأم
و‘ قصشأرهأ ،و‘ صشيفهأ و‘ ششتأئهأ .وكأن مع ذلك ل يحّرك يده ول يشش Òبرأاسشه ،وليسص إاّل أان يتكلم ثم يوجز
ويبلغ بألكÓم اليسش ÒاŸعأ ÊالكثÒة.
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َفبيَنمأ هو كذلك ،ذات يوم ،وأاصشحأبه حواليه و‘ السّشمأط )٣(Úب Úيديه ،إاذ سشقط على أانفه ذبأب،
فأأطأل اُŸكث ،ثم –ّول إا ¤مؤوق ( )٤عينه .فرام الصش ‘ Èسشقوطه على اŸؤوق ،وعلى َعضّشه ونفأذ خرطومه ،كمأ
رام الصش Èعلى سشقوطه على أانفه ،من غ Òأان يحّرك أارنبته ( ،)٥أاو يغضّشن ( )٦وجهه أاو يذبّ ( )٧بإأصشبعه،
فلّمأ طأل ذلك عليه من الذبأب وششغله وأاوجعه ،وأاحرقه ،وقصشد إا ¤مكأن ل يحتمل التغأفل أاطبق جفنه األعلى
على جفنه األسشفل ،فلم ينهضص .فدعأه إا ¤أان وا ¤ب Úاإلطبأق والفتح ،فتنّحى ريثمأ سشكن جفنه .ثم عأد إا¤
مؤوقه بأأششّد من مّرته األو ،¤فغمسص خرطومه ‘ مكأن كأن قد أاوهأه من قبل ذلك .فكأن احتمأله له أاضشعف،
وعجزه عن الصش Èعليه ‘ الثأنية أاقوى ،فحّرك أاجفأنه ،وزاد ‘ ششّدة ا◊ركة ،و‘ فتح الع ،Úو‘ تتأبع الفتح
واإلطبأق .فتنّحى عنه بقدر مأ سشكنت حركته .ثم عأد إا ¤موضشعه ،فمأ زال يلّح عليه حتى اسشتفرغ صشÈه وبلغ
ب عن عينيه بيده ،ففعل ،وعيون القوم إاليه ترمقه وكأأنهم ل يرونه .فتنحى عنه
›هوده ،فلم يجد بّدا من أان يذ ّ
ب عن وجهه بطرف كّمه .ثم أا÷أأه إا¤
بقدر مأ رّد يده وسشكنت حركته ،ثّم عأد إا ¤موضشعه .ثم أا÷أأه إا ¤أان ذ ّ
أان تأبع ب Úذلك ،وعلم أاّن فعله كّله بع Úمن حضشره من أامنأئه وجلسشأئه ،فلّمأ نظروا إاليه قأل:

: »YÉªàL’G ó≤ædG
'' أاشصهد أاّن الذبأب أالّح من اÿنفسشأء ،وأادهى من الغراب ،وأاسشتغفر الله ! فمأ أاك Ìمن أاعجبته نفسشه فأأراد الله عّز وجلّ
أان يعرفه من ضشعفه مأ كأن مسشتورا ! وقد علمت أاّني عند نفسشي من أازمت النأسص ،فقد غلبني وفضشحني أاضشعف خلقه'' ثّم تÓ
قوله تعأ﴿ :¤وإان يسشلبهم الّذبأب ششيئأ ل يسشتنقذوه منه ضشعف الطألب واŸطلوب﴾.

ßMÉ÷G
(كتأب ا◊يوان :ج  ٣صص )٣٤٦
–قيق األسشتأذ عبد السشÓم هأرون ١٩٣٨م

:ÖJÉµdÉH ∞jô©àdG
ßMÉ÷G

Iô°üÑdÉH ¢SQO .É¡H ‘ƒJh Iô°üÑdG ‘ ódh .»Hô©dG ÜO’CG áªFGC øe (Ω 868 -775) :(¿ÉªãY ƒHGC) :ßMÉ÷G
¬Ñàc äAÉéa ,ôµØdG ôqM ,π«∏©àdG ≥«bO ,π≤©dG ¿õàqe ,IÒ°üÑdG ÖbÉK ¿Éc .√ô°üY Ωƒ∏Y ™«ªL ≈∏Y ™∏Wq Gh OGó¨Hh
¬fÉeR πgGC IÉ«Mh √ô°üY ∫GƒMGC Qƒq°üa ≥«°TQ º∏bh á¡µa áMôe ìhQh á≤«bO á¶MÓe GP ¿Éc .ÜO’CGh º∏©dG ø≤q∏J
.áHÉYódÉH óq÷G ¬«a êõàÁ kGôjƒ°üJ º¡JGOÉYh º¡bÓNGCh
. (πFÉ°SQ áYƒª›h ,AÓîÑdGh ,Ú«ÑàdGh ¿É«ÑdGh ,¿Gƒ«◊G) :IÒãµdG ¬JÉØdƒDe øe

k hGC
’:»ªé©ŸG ìô°ûdG :
 :â«eqR -1ا◊ليم السشأكن  ،القليل الكÓم
 :ÚcQ -2سشأكن ووقور
 :ÚWÉª°qùdG-3مفردهأ (سشمأط)  :الصشف ،ا÷أنب
 :¥ƒDe-4مؤوخر الع Úأاو مقّدمتهأ
 :¬àÑfQGC-5طرف أانفه
 :ø°q†¨j-6يثّني وجهه ويجّهده
 :Üqòj-7يدفع وÁنع

’:‹õæŸG OGóY
E G á∏Ä°SGC :Ék«fÉK
:á«dÉàdG á∏Ä°S’CÉH Ékæ«©à°ùe ¬Mô°TGh ≥HÉ°ùdG ¢üædG GCôbG

 )١قّدم النصص تقدًÁأ مأديًأ ومعنويأً من حيث :كأتبه ومصشدره ونوعه وموضشوعه ووحداته اŸعنوية.
 )٢عّدد ششخصشيأت هذه النأدرة.
 )٣مأ الصشفأت التي وصشف بهأ ا÷أحظ قأضشي البصشرة؟
 )٤حّدد مراحل الصشراع ب Úالذبأب والقأضشي ،واŸآأل الذي انتهى إاليه.
 )٥اششرح الكلمأت التألية اعتمأدا ً على أاحد اŸعأجم :وقور ،الغداة ،أاوهأه.
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:ád’ódGh ìô°ûdG á∏Ä°SGC :ÉkãdÉK
 )١حرصص ا÷أحظ ‘ مطلع النصص على إاقنأع القأرئ بصشدق روايته من خÓل بعضص اإلششأرات اŸوجزة .حّددهأ.
 )٢اسشتخرج الصشفأت التي أاطلقهأ ا÷أحظ على قأضشي البصشرة ،وبيّن مدى دّقتهأ ،ودللتهأ.
 ‘ .(áHƒ°üæe Iôî°U hGC »qæÑe AÉæH ¬fÉCc) )٣ا÷ملة السشأبقة تششبيه:
 اذكر أاركأن التششبيه. كيف وّظفه ا÷أحظ ‘ السشخرية من قأضشي البصشرة؟أاعرب كلمة ).(AÉæH ‘ )٤النصص قسشمأن :وصشفّي وسشردّي .اذكر خصشأئصص كل من القسشم Úمبيّنأً العÓقة بينهمأ.
 )٥مأ دللت اعÎاف القأضشي بهزÁته أامأم الذبأب؟
 )٦بدا القأضشي مسشلوب اإلرادة والفعل ‘ ،مقأبل عنأد الذبأب وإاصشراره على إايذائه .وضّشح ذلك من خÓل القسشم الثأÊ
من النصصّ.
 )٧بيّن مواطن اإلضشحأك والسشخرية ‘ النصص.
 )٨مأ مظأهر التواطؤو ب Úالّراوي والذبأب ،على إايذاء القأضشي ،وإاظهأره ‘ صشورة تبعث على الضشحك؟
 )٩حّدد من خÓل قسشم السشـرد ‘ الن ـ ـصص مراحل الصش ـ ـراع ب Úالذبأب وقأضشي البصشرة والنهـ ـأية التي آال إاليهـ ـأ هذا
الصّشراع.
 )١٠اسشتخرج من النصص اŸقّومأت السشردية للنأدرة .وأاهمَ خصشأئصص أاسشلوب ا÷أحظ ‘ النأدرة.
 )١١النأدرة ‘ ظأهرهأ هزل وإاضشحأك ،و‘ بأطنهأ نقد وسشخرية .حلّل هذا الرأاي من خÓل فهمك لنصص ا÷أحظ.

’:á«ª««≤àdG á∏Ä°S
C G :Ék©HGQ
 )١حّدد ‘ النصص اŸوقف اŸضشحك الذي أاثأرك.
 )٢مأ هدف ا÷أحظ من رواية هذه النأدرة؟
 )٣تخّير ‡أ يلي عنوانأً منأسشبأً للنصص ،ثم عّلل اختيأرك:
ó«æ©dG ÜÉHòdG (ê
´QƒdG »°VÉ≤dG (Ü
ÜPÉµdG QÉbƒdG (GC

:•É°ûædG
.Oô°ùdGh ∞°UƒdG ábO »a ßMÉédG Üƒ∏°SGC Ék«cÉëe kÉµë°†e ÉkØbƒe ÖàcG
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1 »FGôKGE ¢qüf

áæeOh á∏«∏c
:¬∏°UGC (1

كتأب ) ،(áæeOh á∏«∏cأاقدم كتأب عربي ‘ معأ÷ة قضشأيأ اÛتمع اإلنسشأ ÊواألخÓق وتهذيب النفسص واإلصشÓح العأم،
بأأسشلوب قصشصشي يدور على أالسشنة البهأئم والطيور .أاّلفه (بيدبأ)الفيلسشوف الهندي إلصشÓح اŸلك (دبششليم) ،منذ عششرين قرنأً
تقريبأً :يقول ابن اŸقفع أاّنه نقله من اللغة الفأرسشية القدÁة ،بعد نقله من الهندية ‘ عهد كسشرى أانو ششروان ،على يد الطبيب
(برزويه) ‘ القرن السشأدسص للميÓد.
والواضشح أان بعضص أابواب الكتأب هي من وضشع ابن اŸقفع نفسشه كبأب (غرضص الكتأب) (والفحصص عن أامر دمنة) Ÿأ
يششيع فيهمأ من الّروح اإلسشÓمية.

:¬eÉ°ùbGC (2

‘ :»g ™HQGC äÉeóq≤e ÜÉàµdG
 )١بأب فيه ذكر السشبب الذي من أاجله وضشع الكتأب.
 )٢بأب فيه ذكر بعثة الطبيب (بروزيه) إا ¤الهند لنسشخ الكتأب.
 )٣بأب (بروزيه) وفيه ذكر لتأريخه ومعرفته بنسشخ الكتب.
 )٤بأب عرضص الكتأب أاو الغرضص منه.

:»g kÉHÉH ô°ûY á°ùªN ¬HƒqH ( ÉHó«H)¿GC áeó≤ŸG øe ∫óà°ùjh
١

QƒãdGh ó°S’CG ÜÉH

 :وفيه ذكر الكذوب اÙتأل الذي يقطع ب ÚاŸتحأب.Ú

٢

áæeO ôeGC øY ¢üëØdG ÜÉH

 :وفيه ذكر نتيجة اÙتأل الوخيمة.

٣

ábƒ£ŸG áeÉª◊G ÜÉH

 :وفيه ذكر ال–أد ب ÚاŸتحأب Úومأ ينتج عنه من قوة.

٤

¿ÉHô¨dGh ΩƒÑdG ÜÉH

 :وفيه ذكر عدم الغÎار بألعدو اŸداجي.

٥

º∏«¨dGh Oô≤dG ÜÉH

 :وفيه ذكر الحتفأظ بأ◊أجة عند الظفر بهأ.

٦

¢SôY øHGh ∂°SÉædG ÜÉH

ت بألأمور.
 :وفيه ذكر –كيم العقل قبل الب ّ

٧

âNôjGh PÓHh PÓjGE ÜÉH

 :وفيه ذكر –كيم العقل ‘ سشيأسشة ا◊كم.

٨

Qƒæq°ùdGh Pô÷G ÜÉH

 :وفيه ذكر مداراة األعداء والسشÎششأد بألعقل.

٩

Iõæa ôFÉ£dGh ∂∏ŸG ÜÉH

 :وفيه ذكر الثأأر واتقأء ششروره.

١٠

∂°SÉædGh ihGB øHGh ó°S’CG ÜÉH

 :وفيه ذكر ا◊أكم الذي يغريه النّمأم بألظلم فÒتد عنه بعد الوقوف على حقيقة اŸظلوم.
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≠FÉ°üdGh íFÉ°ùdG ÜÉH ١١

 :وفيه ذكر وضشع اŸعروف ‘ غ Òأاهله.

È¨°ûdGh QGƒ°S’CGh IDƒÑ∏dG ÜÉH ١٢

 :وفيه ذكر ششعور الظأ ⁄بذنبه.

∞«°†dGh ∂°SÉædG ÜÉH ١٣
¬HÉë°UGCh ∂∏ŸG øHG ÜÉH ١٤

 :وفيه ذكر من يتخّلى عمأ ‘ يده ألجل سشواه فيضشيع الكل.
 :وفيه ذكر مأ يجري بقضشأء من الله وقدره من حيث ا◊صشول على األرزاق.

 : øjõ◊G ∂dÉeh Ö∏©ãdGh áeÉª◊G ÜÉH ١٥وفيه ذكر َمن ل ينتصشح Ãأ ينصشحه به غÒه.

:¬àªLôJ ÖÑ°S (3

إان ميَل ابن اŸقفع إا ¤اإلصشÓح هو البأعث على ترجمة هذا الكتأب .ول يسشتبعد أان يكون موقف صشأحب (كليلة ودمنة)
من اÿليفة اŸنصشور كموقف (بيدبأ)من اŸلك (دبششليم) ،قأل ابن اŸقفع ‘ مقدمة الكتأب( :فلمأ اسشتوثق لدبششليم األمر
واسشتقر اŸلك ،طغى وبغى ،وŒبّر وتكّبر ،وجعل يغزو من حوله من اŸلوك ...فلمأ رأاى مأ هو عليه من اŸلك والسشيطرة ،عبث
بألرعية واسشتصشغر أامرهم ،وأاسشأء السشÒة فيهم ...وكأن ‘ زمأنه رجل فيلسشوف ،فأضشل حكيم يقأل له (بيدبأ) ،فكر ‘ وجه
ا◊يلة ‘ صشرفه عمأ هو عليه ،ورّده إا ¤العدل واإلنصشأف) فأألف هذا الكتأب.
إانهأ حكأية ابن اŸقفع مع اÿليفة اŸنصشور ،ففي اŸقدمة ذكر ابن اŸقفع أاغراضص الكتأب وهي أاربعة ( :أاحدهأ مأ قصشد
فيه إا ¤وضشعه على أالسشنة البهأئم غ Òالنأطقة ليسشأرع إا ¤قراءته أاهل الهزل من الششبأن ،والثأ Êإاظهأر خيألت ا◊يوانأت ليكون
أانسشأً لقلوب اŸلوك ...والثألث أان يكون على هذه الصشورة فيك Ìبذلك نسشخه .والغرضص الرابع -وهو األقصشى -وذلك مخصشوصص
بألفيلسشوف خأصشة ) وسشكت ابن اŸقّفع عن التصشريح بهذا الغرضص ،ومأ مضشمونه سشوى دعوة ا◊كّأم إا ¤اتبأع طرق الهدى ثم
تفتيح أاع Úالرعية على ظلمهم .لذلك ترجم ابن اŸقفع الكتأب ليكون أاثره ‘ العرب مثلمأ كأن أاثره ‘ الهند وفأرسص.

¬°VGôZGC (4
تدور ا◊كم واŸواعظ ‘ هذا الكتأب على نصشح الولة ‘ سشيأسشتهم .وقد اتخذ لهداية النأسص القصشة واŸثل سشبي ً
 Óإا¤
األسشلوب اŸنطقي اÙضص أاو النهج اÿطأبي البحت› ،ريًأ تلك القصشصص وتلك األمثأل على أالسشنة الط Òوالبهأئم ،فلم يخف
على عأّمة الششعب أانه يقصشد بذلك اإلنسشأن نفسشه.
وقد تب Úلنأ أان ابن اŸقّفع هدف ‘ كتأبه هذا إا ¤اإلغراء  ،واإلصشÓح ،والصّشنيع الفنّي .هو يغرينأ بأأسشلوبه القصشصشي
التأم األجزاء فنتعلق بحوادثه اّŸعقدة ونتششّوق إا ¤حلولهأ غ ÒاŸنتظرة .ويزيدنأ إاغراء وهو Áزج ب Úاإلنسشأن وا◊يوان مزجًأ
لبقأً دقيقًأ ،فتزداد تعلقًأ برموزه وتششوقًأ إا ¤معأنيهأ ،إاذ أان كل حيوان لديه هو إانسشأن آاخر.
ويهدف الكأتب من وراء هذا اإلغراء إا ¤اإلصشÓح الذي ينششده ششأأن سشأئر أادبأء التعأليم الدينية واألخÓقية فمن حث
على الششرف والكرم والرحمة إا ¤نهي عن ا◊سشد واÿداع والفسشأد والظلم والطمع ،وقد ظهرت مقدرة ابن اŸقفع ‘ اŸوافقة
ب Úاإلغراء واإلصشÓح .فهو ل يششعرك بغأيته حتى ل يششوه حسشن صشنيعه ومظهر الفن عنده ،بل Áزج العنصشرين مزجًأ عجيبأً.
ولعل أاهم مأ أادخل الكأتب على األدب العربي هو القصشصص على أالسشنة ا◊يوانأت التي يسشتعمل ‘ الكÓم على ذكورهأ
وإانأثهأ صشيغة اŸذكر واŸؤونت العأقل.
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وللكأتب أايضشًأ طريقة خأصشة ‘ سشرد اŸثل ،فهو يهيء له ،كمأ
Óمثأل اŸتفرعة منهÃ ،قدمأت تنأسشب اŸقأم ،وينتهي بذكر
يهيء ل أ
السشبب الذي من أاجله ضشرب اŸثل.
لقد اسشتطأع ابن اŸقفع أان يوجد لذاته طأبعًأ خأصشًأ ،من
النأحيت Úالفكرية والتعبÒية ،فهو أاّول من طلع على العرب بهذا النهج
من األدب ،الرامي إا ¤إاصشÓح اÛتمع ،بسشيأسشته وأاخÓقه على أافواه
ا◊يوانأت غ Òالنأطقة.
ÖjôZ êQƒL
عبدالله بن اŸقفع
سشلسشلة :اŸوسشوع ‘ األدب العربي
دار الثقأفة  -بÒوت  /لبنأن ط :٣
١٩٧٥م
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من الطرائق السشرديّة التي اسشتعملهأ العرب ‘ سشرودهم منذ العهود اŸبّكرة ،عبأرة ) (¿qGC GƒªYRولعل عبد الله بن اŸقفع
أان يكون أاّول من اصشطنع هذه الطريقة السشردّية التي تÓئم طبيعة ا◊كأية ‘ ششكلهأ اŸأألوف منذ الِقدم؛ وذلك ح Úنقل بششيء،
نفÎضشه ،من التصشّرف واسشع ،خرافأت (كليلة ودمنة) عن األدب البهلوي( الفأرسشي ) الذي يزعم بعضص اŸؤورخ Úأانه كأن قد
ُنقل عن األدب الهندي ،إا ¤اللغة العربية.
ولعل قأئ ًÓأان يقول :ومأ ششأأن ابن اŸقفع بهذه الطريقة السشردية وا◊أل أانه  ⁄يزد ششيئًأ على أان نقل إا ¤العربية مأ
كأن مدّبجأً ‘ اللغة الفأرسشية القدÁة؛ فهو ،إاذن ⁄ ،يبتكر Ãقدار مأ ترجم ،و ⁄يبدع Ãقدار مأ نقل؟ ونحن ‚يب عن هذا
العÎاضص الششعوبي اŸفÎضص :بأأنه ل يقبله منطق ،وبأأنه ل ينبغي له أان يقوم دلي ً
 Óدامغأً على انعدام أاهمية جهد ابن اŸقفع،
وجهد اللغة العربية وعبقرّيتهأ .ذلك أان الذي يÎجم ،إا‰أ يÎجم Ãأ يتÓءم مع روح اللغة اÎŸجم إاليهأ ،وإاّل كأنت ترجمته فجّة
فطÒة ،وعليلة حسشÒة .وهي سشÒة من السشوء ل تصشأدفنأ ‘ ترجمة ابن اŸقفع اŸزعومة .ونحن إا‰أ نقول (اŸزعومة) ألننأ نشش ّ
ك
‘ أان يكون ابن اŸقفع ترجم ذلك األثر السشردّي ترجمة حرفية ...وإاذا سشّلمنأ ،جدًل ،بفأرسشية كليلة ودمنة حقأً  -فقد جأء إاليهأ
وأابدعهأ إابداعأً ،وأاجراهأ ‘ العربية على ذلك النحو البديع الذي كأأنه ينّم عن Œربة طويلة ‘ ‡أرسشة الكتأبة السشرديّة ،حتى
كأأنه إابداع وابتكأر ،ل ترجمة ونقل.
ورÃأ يكون عبد الله بن اŸقفع اصشطنع مصشطلح ) (GƒªYRألّن النأسص كأنوا ،على عهدهِ ،حراصشَأ على الرواية اŸوثوقة؛
فكأنوا ششديدي العنأية ،عهدئذ ،بجمع نصشوصص ا◊ديث النبوي وتوثيقهأ؛ ورواية اللغة العربية وضشبط قواعدهأ ،وترويج الششواهد
الششعرية  -خصشوصشأً  -عليهأ ب Úأائمتهأ؛ فكأن ل منأصص له ،وا◊أل مأ ذكرنأ ،من أان يبتكر عبأرة “ّيز ب Úمأ ينقله هو إا ¤األدب
العربي من الفأرسشية القدÁة ،أاو مأ يُفÎضص أان يكونه؛ وأاّنه  ⁄يكن يندرج ضشمن الرواية التأريخية اŸوثوقة اّŸتصشفة بألتحري
الدقيق مأ أامكن ذلك ،أاو مأ ُيعرف لدى اّÙدث– Úت مصشطلح (التعديل والتجريح) بحيث تكون رواية النصص موصشولة وصش ً
Ó
معنعنًأ ومتواترا ً ،أاو تكون الرواية غريبة موقوفة ...وإا‰أ يندرج سشلوك ابن اŸقفع ‘ بأب النقل األدبي القأئم على نسشج اللغة،
وفيضص اÿيأل ،وعدم التحّرج ‘ الزيأدة والنقصشأن .وكذلك نفÎضص كينونة هذا األمر ‘ هذه اŸسشأألة بخأصّشة.
ولقد ظلّ مصشطلح ) (GƒªYRهو ال ّ
Óزمة السشردّية الغألبة على نصص (كليلة ودمنة) حيث تكّررت هذه العبأرة فيه ثÓثًأ
وأاربع Úمرة على األقل ،و ⁄يكد ابن اŸقفع يصشطنع سشواهأ إاّل قلي ًÓمن مطألع حكأيأت هذا النصص السشردي البديع .ولعل سشعيه
أان يكون أاول طريقة من طرائق السّشرد العربي اŸكتوب .فـ ) (GƒªYRهذه ،كأأنهأ أاّم األششكأل السشرديّة ،وأاصشلهأ ،وأاعرقهأ ‘ األدب
العربي.
( )...وأايًأ كأن الششأأن ،فإأّن ُمصشطلح ) (GƒªYRينسشجم مع طبيعة السشرد القأئم على التسشلسشل الزمني الذي يأأتي من
اÿأرج ،أاو عن طريق حيأد اŸؤولف اŸزعوم القأئم على اصشطنأع ضشم Òالغأئب (هم) ...واŸأثل هنأ ‘ ششكل ) (GƒªYRاŸقsفعّية،
ليسص إاّل دللة حتمّية على نفي الوجود التأريخي ،وإاثبأت الصشفة اÿيألية اÿألصشة للعمل األدبي بعأمة ،والعمل السشردي
بخأصشة ...فكأأن تلك اللفظة السشرديّة إا‰أ وقعت لنفي ا◊قيقة التأريخية ،وŒسشيد الفعل اÿيأ‹ العأرضص الذي يظلّ مع ذلك
خألدا ً ،فأصشطنأع ذلك اŸأضشي اŸتمّحضص للسّشرد ،لدى ا◊كي ،برهأن على النظرة الواعية إا ¤اإلبداع السشردي ،وأانه ليسص من
التأريخ ،ول من ا◊قيقة ،ول من الوجود ،ول من الواقع؛ وإا‰أ هو من قبيل اÿيأل ،وا÷مأل ،والفن ،واللعب بأللغة ،والنسشج
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بأللغة ،واإلبهأر بأ◊كي ...إانه من قبيل “ثيل الواقع ‘ ثوب اÿيأل ...فأ◊قيقة ،هنأ ،أادبية ل تأريخية ،وإابداعية ل واقعية؛
وذلك على الرغم من أانهأ Œسّشد عصشرا ً و›تمعأً ،وأانأسشأً كأأنهم أاحيأء يرزقون (ششخصشيأت).
وعلى الرغم من أاّن اللغة العربية عرفت ذلك الششكل السشردي اŸأثل ‘ عمل (كليلة ودمنة) منذ مطلع القرن الثأÊ
للهجرة؛ فإأّن تلك التجربة السشردية ظلّت ،فيمأ يبدو ،محدودة التأأث ،Òبل كُمْنَعِدَمِته.
ويبدو أانهأ  ⁄تلق الّرواج ا÷دير لهأ ‘ ،تأريخ تطّور األششكأل السشردّية العربية .ولعل ذلك يعود إا:¤
أا) أانهأ عأ÷ت أاحداثَأ رمزية أاجرتهأ على أالسشنة حيوانأت تتحدث ،وكأأنهأ تعقل ،وتتصشأرع من أاجل البقأء ،أاو من أاجل
إارضشأء نزعة األنأنية أاو من أاجل إاششبأع الغريزة ا◊يوانية .وكأن من العسش Òعلى ›تمع ششعرّي ،منبثق عن حضشأرة
البأدية القّحة أان يتقّبل مثل تلك الّرواية ويتذوقهأ ،وينسشج
عليهأ؛ فيبدع مأ يششأبههأ ششك ً
 Óأاو مضشمونًأ.
ب) أانهأ ،نتيجة لذلك ⁄ ،تعألج قضشأيأ تتصش ـ ـل بأ◊يأة
الجتمأعية أاو العأطفية للعرب ؛ فلم ُيلفِ النأسص فيهـ ـ ـ ـأ
أانفسشهم بششكل بأٍد؛ فزهدوا فيهأ ،ورغبوا عنهأ ،ولو على
هون ،فكأن ،إاذن ،غ‡ Òكن النسشج على منـ ـ ـ ـ ـوال هذا
الششكل السشردي ‘ األدب العربي.
¢VÉJôe ∂∏ŸG óÑY .O
(‘ نظرية الرواية :بحث ‘ تقنيأت السشرد)
سشلسشلة عأ ⁄اŸعرفة ١٩٩٨
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جأء ‘ ( فقه اللغة وسشر العربية) ألبي منصشور الثعألبي ،و–ت عنوان ( ‘ مراتب الضشحك)'' ،أان التبسشم أاو ¤مراتب
الضشحك ثم اإلهÓسص ،وهو إاخفأؤوه ،ثم الفÎار والنكÓل ،وهمأ الضشحك ا◊سشن ،ثم الكتكتة أاششد منهأ ،ثم القهقهة ،ثم
الكركرة ،ثم السشتغراب ،ثم الطخطخة ،وهي أان يقول طيخ طيخ (يقصشد يضشحك مصشدرا ً أاصشواتًأ من فمه وأانفه) ثم اإلهزاق
والزهزقة وهي أان يذهب الضشحك به كل مذهب''.
أامأ ‘ لسشأن العرب فقد ورد مأ يلي  :الضشحك  :معروف ،ضشحك يضشحك ضشحكًأ .و‘ ا◊ديث  :يبعث الله السشحأب
فيضشحك أاحسشن الضشحك ،جعل ا‚Óءه عن الÈق ضشحكًأ اسشتعأرة و›أزا ً كمأ يف Îالضشأحك عن الثغر ،وكقولهم ضشحكت
األرضص إاذا أاخرجت نبأتهأ وزهرتهأ  ..والضشحكة  :الرجل الكث Òالضشحك يعأب عليه  ..واألضشحوكة  :مأ ُيضشحك به  .وامرأاة
مضشحأك  :كثÒة الضشحك  .قأل ابن األعرابي  :الضشأحك من السشحأب مثل العأرضص إال أانه إاذا برق قيل ضشحك  .والضشحك
العجب  .والضشحك  :الثغر األبيضص  .والضشحك  :العسشل وقيل الششهد  .والضشحك طْلع النخيل ح Úينششق..
يقول العقأد متحدثًأ عن أانواع الضشحك'' :هنأك ضشحك السشرور والفرح ،وهنأك ضشحك السشخرية والزدراء ،وهنأك
ضشحك اŸزاح والطرب ،وهنأك ضشحك العجب واإلعجأب ،وهنأك ضشحك العطف واŸودة ،وهنأك ضشحك الششمأتة والعداوة،
وهنأك ضشحك اŸفأجأأة والدهششة ،وهنأك ضشحك اŸقرور وضشحك اŸتششنج ،وضشحك السشذاجة وضشحك البÓهة ،ومأ يختأره
الضشأحك ومأ ينبعث منه على غ Òاضشطرار ''.
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‘ اللغة العربية التهكم اسشم مششتق من األصشل الثÓثي (هـ،ك،م)  .ومن معأنيه اللغوية  :الÎفع على النأسص والتيه
عليهم  .يقول (أابو زير :التهكم  :التك ،Èوالتهكم  :التبخ Îبطرا  .ويقول ابن سشيده  :اŸتهكم  :اŸتك ،Èومن معأنيه أايضشًأ أان
Óخرين بألششر والعبث بهم  .يقول الليث :الهكم  :اŸقتحم على مأ ل يعنيه ،ومن معأنيه أايضشًأ السشتهزاء
يتعرضص أاحدهم ل آ
والسشخرية  .يقول ابن منظور ( :والتهكم :السشتهزاء ومن معأنيه التهدم) .

: øjQƒëe »a ºµ¡à∏d ájƒ¨∏dG »fÉ©ªdG ¿ÉYô≤dG õjÉa QƒàcódG ¢üî∏jh
Óخرين بقصشد الهزء بهم وجلب كل مأ هو ششر لهم وضشأر بهم،
’ : AGõ¡à°S’G : ∫hوهو معنى يضشم التعرضص ل آ
C G
والتك Èعليهم والÎفع عنهم .
 :Ωó¡dG : ÊÉãdGوهو تغي Òكل مأ هو قأئم ‘ صشورته ومقأله ،ومن ثم إاحألته إا ¤صشورة أاخرى مغأيرة .
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السشخرية نوع من التأأليف األدبي أاو اÿطأب الثقأ‘ الذي يقوم على أاسشأسص النتقأد للرذائل وا◊مأقأت والنقأئصص
اإلنسشأنية ،الفردية منهأ وا÷معية ،بألتهكم عليهأ ،أاو التقليل من قدرهأ ،أاو جعلهأ مثÒة للضشحك ،أاو غ Òذلك من األسشأليب
التي يكون الهدف من ورائهأ محأولة التخلصص من بعضص اÿصشأل واÿصشأئصص السشلبية .
وأاحيأنًأ مأ Œري التفرقة ب Úالسشخرية والتهكم على أاسشأسص أان السشخرية توجه اهتمأمًأ نحو الضشعف ،وليسص الششخصص
الضشعيف ،وأانهأ غألبأً مأ تتضشمن حكمًأ أاخÓقيًأ ،وهدفًأ تصشحيحيًأ  .ومن أاششكألهأ الهجأء والنأدرة والنكتة ...
إاذن السشخرية ‘ األصشل ششكل من أاك Ìأاششكأل الفكأهة أاهمية ،وهدفهأ عمومًأ مهأجمة األوضشأع ‘ األخÓق والسشيأسشة
والسشلوك والتفك ،Òوبألطبع فإأن هذه األوضشأع ل بد أان تكون محصشلة Ÿمأرسشأت خأطئة‡ ،أ ينذر بأأخطأر ينبغي التحذير منهأ،
ويكون األدب السشأخر (أاو الفن السشأخر عمومًأ) إاحدى عÓمأت هذا التحذير .
ó«ª◊G óÑY ôcÉ°T .O
(الفكأهة والضشحك :رؤوية جديدة)
سشلسشلة عأ ⁄اŸعرفة  :ينأير ٢٠٠٣م
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امتأز الجأحظ بهذه المأدة الغزيرة من المعأني ،لششدة تفأعله ،وكثرة تجأربه ،وطول مراسشه ،وقوة
بصشره وخبرته بألحيأة واألحيأء ،يسشتبطن األسشرار ،ويسشتقرئ الظواهر ،ويتعمق األحداث ،ويراقب المظأهر،
ويسشتكششف الحقأئق ،ثم يعبر عن ذلك كله بروحه ،وقلبه ،وعقله ،دون دخل أاو زيف ،في وضشوح ،وسشهولة ويسشر،
وموضشوعية.
تحدث الجأحظ عن قأضشي البصشرة (عبدالله بن سشوار) فكأن دقيقًأ في اختيأر كلمأته التي ينسشجم
بعضشهأ مع بعضص في تجسشيم المعنى وتششخيصشه ،ورائعًأ في حششد الجمل المؤوتلفة في تعأدل وانسشجأم ،لتبرز
طبيعة الفن الجميل ،بإأيقأعه الموسشيقي ،وبأهرا ً في معأنيه التي وصشل إالى غأيتهأ ،وأاتى على نهأيتهأ ،وواقعيًأ
في تصشوير صشأحبه تصشويرا ً ممزوجأً بإأحسشأسشه وششعوره ،راسشمًأ حركته وهيئته ،محيطأً بدقأئق المعركة
الحأمية بين القأضشي (عبدالله بن سشوار) والذبأب ،فجأءت واقعيته التصشويرية  -الخألية من التزويق
والتنميق  -نأبضشة بألحيأة ،مصشورة لخلجأت نفسشه ،وراسشمة هيئة صشأحبه وحركته  ..ومن لديه المقدرة على
ذلك سشوى (الجأحظ) الذي ملك زمأم الكتأبة ،وبراعة األداء ،في أاسشلوب ل يجأرى ،وتششخيصص ل يبأرى ؟
إان الجأحظ قد سشبق زعمأء المدرسشة الواقعية في أاوروبأ  -بعششرة قرون تقريبأ -الذين دعوا إالى أان
مهمة األدب هي وصشف الحيأة ،والتعبير عن وقأئعهأ وأاحداثهأ بصشورة موضشوعية دقيقة ،ل نزوع فيهأ إالى
الخيأل أاو التلوين .
فأألدب يجب أان تقوم دعأئمه على أاسشسص اجتمأعية ،واألديب يجب أان يصشف مجتمعه بطريقة حقيقية مبأششرة،
يعرضص فيهأ مسشأوئ هذا المجتمع ومحأسشنه دون تزمت أاو خوف من النأسص .
ولقد ربط (الجأحظ) في واقعيته بين األدب والحيأة ،فرسشم صشورة صشأدقة لهأ ،يصشورهأ كمأ يراهأ
ويحسشهأ ،بحرية ل حدود لهأ ،من هنأ ُكتب ألدبه الخلود ،ألنه كأن مششخصشًأ لطبيعة الحيأة واألحيأء ،دون
تزييف أاو دجل ،ورأاى النأسص فيه ظل حيأتهم كمأ يتصشورون ،وتصشوير خلجأتهم كمأ يششعرون .
وهذا النموذج ل ينقصشه إال أان يمسشك (الجأحظ) بريششة المصشور ،فيعمد إالى أاصشبأغه ،ليصشور
القأضشي بقده وتقأطع وجهه ،ورأاسشه وعينيه ،ولحيته ووجنتيه ،ويديه ،ورجليه ،وعمأمته ،وقلنسشوته ،وجبته
وقفطأنه ،وسشراويله وحزامه وحذائه ،ليضشيف إالى صشورته صشورة أاخرى  ..صشور لنأ قأضشي البصشرة وهيئته،
ومعنويأته سشأعة سشطأ عليه الذبأب ،وصشور مأ بدر منه ،ومأ انطوى عليه من وقأر ،في جميع حألته ثم أاثنى
على حسشن سشيرته ،وقلة فضشوله في جد كأن الهزل في معأنيه وإاششأراته  -ل في أالفأظه ورصشفهأ  -وهذه أاسشمى
صشور الواقعية في التجسشيد والتششخيصص ،والدعأبة التي تنأل صشأحبه بألتجريح .
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جاء ‘ لسسان العرب ،مادة (نقد)'' :نقد  ،نقدا ً  ،وتنقادا ً الدراهم وغÒها ،ميزها ونظرها ليعرف جيدها من رديئها،
ونقد الكÓم ،أاظهر ما به من العيوب واÙاسسن ،وعلى ذلك يفسسر حديث أابي الدرداء( :إان نقدت الناسس نقدوك وإان تركتهم
تركوك) ،ومعنى هذا القول :إان عبتهم واغتبتهم قابلوك Ãثله .فالنقد هنا معناه :العيب والثلم والتجريح .وضسده :اإلطراء
والتقريظ''

:ÉkMÓ£°UG (Ü
النقد أادباً  ،هو فن أادبي يهدف إا ¤دراسسة األثر األدبي أاو الفني  ،وتفسسÒه و–ليله وموازنته بغÒه اŸشسابه له ،أاو اŸقابل،
ثم ا◊كم عليه ،ببيان قيمته ودرجته .وكل ذلك على وعي قائم على الذوق تبعًا لبعضس اŸقاييسس ا÷مالية .وÃا أان ا◊ديث
يدورهنا على األدب ،فإان النقد األدبي يكون موضسوعه األدب نفسسه :منثورا ً ومنظومًا ،ومهمته القصسوى األخذ بيد األدب واألدباء
والقراء إا ¤خ Òالسسبل وأاسسمى الغايات .لذلك ‚د أان اŸصسطلح )  ( ó≤fاألدب شسعرا ً ونÌا ً ،كانت دللته مفهومة من غÒ
صسياغتها .وهذا ‡ا ‚د من نقد منثور وأاحكام نقدية صسدرت ‘ ا÷اهلية وصسدر اإلسسÓم .ثم ظهرت الكلمة الصسطÓحية -
بعد ذلك ‘ -بعضس اآلثار خصسوصسًا ‘ القرن الثالث الهجري ،فقد سسمى قدامة بن جعفر ( ٣١٠-٢٧٤هـ) (٩٠٨-٨٨٨م) كتابه:
)  ،( ô©°ûdG ó≤fوكلمة )  ( ó≤fكانت تعني  -قدًÁا  ( ô©°ûdÉH º∏©dG) -وهذا التعب Òيعادل أاو يقابل اŸعنى الصسطÓحي ا◊ديث
).( »HO’CG ó≤ædG
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‡لثملجلاللمسسجاالسألسدبايةأل،دبايلتة،ي ايلتذياكيتراذلاعكرالبعفريهبا فايلشهساعارل،شسبعارإل،ضبسااإلفةضس إاف¤ة إا¤
ظكا)ظخ ) Òخ‡Òثل ل
كانتكاسنسوتقسس(وقعك(ا ع
أأ
Òسةساونغ،سسواأانف،ياوءأافقيرايءشقس.ريشوقس.د شوسقكدل شتسكهلذته اهلبذيهئالبتيئماعتأاحماعدأايحثا ادليشسثعارلاشسءعفريامءا فبينماه بمينحهوملحول
بÓطباÓت اطا◊ت اÒة◊وغ
األح اكاألمحاكلاشسمعارليشسةعورايŸةآا وخاذ،Ÿآا اخلذن،وااةلناوألاوة ا¤أللولن¤قدللانقألدبايأل ادلبذييالكذاين كقائنمًاقابئالمًادربالجةدراألجوة ا¤ألوعل¤ى اعلسسىليالقسةسليقة
العربايلةع،ربويعةل،ىو اعللعىصاسلبعيةصسالبيقةبلايلةقبلايلةدربالجةدرالثجاةنيالةث.انية.
 ⁄ييك⁄ن يتكنانويلتنااوألثلرااألألثدربايألدكلبهيوإاكله‰اوإاكا‰نا يكتانانويلتنأاابويالت ًأابأايواتأاًاجأاوز أاءجمزانء من
‘ ايلع‘صاسلرع اصس÷رااهل÷ياهل
بلنق ادلانألقدبايألدب
ا
÷ةاهلية
‘ااهلي
‘ اي÷
ك،ذاندكر ،نكدأارنكالأاننق ادلانلقعدرباليعرب
ك اتلألكح اكاألمحاكلاتمي أالتطليقأاتطلآانقذتا آان
القصاسليقدةص.سيدوةم.ن وممعانودمةعاقورداةءقةرتالءة
⁄ليتعخنل العذنو اقل اذلوفقن ايل ،فناليق،ائالمقاعئلمى اعلإلىح اسسإلاسحسسسباأاسثسر بأاثر
كان قكائنماًقائعلماًى عصلسيىاغصسةيالغشسةعارلشوسفعكرروتفه،كرلتكهن،هلك⁄نهيتخ
الشسعارلشس‘ع ارلن‘فسالسنوفسمقسدوامرقودقاعر اولقكعÓالمكعÓنمد اعلنادقالد.نا لققد.د لكاقند اكلاننق ادلنمقÓدئمًاÓلئرموًاحلارلوعحصاسلرع وصمسرÓوئماًÓللئشمساًعلرل،شسعر،
كÓهكماÓقهامئامقاعئلمى اعللنىفاعالنلفوعالتلأاثوارل.تأاثر.
جهذه اهألذهح اكاألمحكلاتمعفلينتاعفميننا اسمستنقارساستءقلرباعءضلسبعوضجسوهوالجنوهق ادلانلقتدي الكتاني لكهاانأالسسهاس أاسسوسسقوسا وعقدوافنعيدة،فنكياةل،تيكاولتردي وتردت
‘دذل‘كذالعكصاسلرعص⁄سريك⁄ن يكن
‘ قص‘سةق أاصمسةجأانمدجبنمدعبزومعجهزاو اجمهرا ائمالرقئيسالسقويسعلسقومعةل،قفمقة،د فدلقدت دعللتى أاعلنىالأاننق ادلنق
ÿرعولجى اعللفىطالرةف.طرة.
¤سبعاضألسصساوأللصاسلونلق ادلينةقادأليوةلياةألوبلديوةنب ادوÿنراوج
سسليقسةسلويفقةط ورةف فطقرةطفبقلطتعبدلىتعإاد¤ى بإاعض
إادن أا إاعلنىأادعلرىجادرت اجلانقت ادلن‘ق ادلع‘صاسلرع اصس÷رااهل÷يا،هلنقيد ،انلقشسدااعلشرسلانعفرسسلهن،ف إاسسذه،ك إانذ بكعاضنسبهعمضيسعهتنم ييعبتشنسيعربهش،سعوترهع،ديوتلعديل
قصساقئدصهس،ائذدله،كذأالنكمأانن المشسنعارلاشسءعمرانء كمان ''كايند 'ع' ايلدقعصاسليقدةصسي“دكةث“عكنثدهعنحدوهًل ''حويلًر 'د'ديرفيدهدا فايلنهاظارلنويظعرموليعمل
بها عبقهلاه،عقوليهق،ل وبيقفليهبا فريأايهاه،ر أإايذها،لإاعذق اللعزقمالمزاملارمأا ايل ،رأاوايل،رأاوايلرعأاياير اعلياشسرعارل.شسعر.

’:ΩÓ:Ω°SÓ
’E °GS
E QóG°QUóô°U°üôY°ü-Yأأ أأ  ⁄يك⁄ن يالكننق ادلن‘قدصس‘درصاسإلدسرساÓإلمسسإاÓلما إامتلدادما ًت لدلانداق ًدللانق÷دااهل÷يا،هولكيا،نواكلانبن ايلن(بصيسل(ىصاسللهى اعلليههعولسيسلهموس)سلم)
‘عارل،شسفعهرو ،افلهقاوئالل 'ق'اإائلن ''مإاننالمبيناانلبليساسنحلرسا'س'.حرا''.
يد‹ي بدرأا‹يهبرأا‘يهالشس
ÿلافلارءاشاسلدرياشنس بديصنسببغةصسأابغخةÓأاقيخةÓ،قفيفة،ضسفلف اضلسشسلعارلشسعر
‘دعه‘د اعلهندب ايلنوابيÿلوافاء
ب بالطاابلعطااإلبسعساÓإلمسسيÓصمسبيغصاسلبنغق ادلنق
“ اجليلهد.الله.
الذياليتذنايويلتناموكالرمكارألمخ اÓألقخوتÓعقظويتمع اظليدمعاولةدوعو“ةجويد
فوا ألقوا آلراواءآلإالرايهء إاليه
فسارألق
–ّدويه–ل ّلديشسهعلرلاشسءعورباء ÓوغبتهÓمغأاتثهرم أا‘ثراأل‘ذوااألقذواصسقروص
ج ج القر آالنقبرإاآاعنجبإازعهجوافزهصسوافحتصسها وحته
ŸÒةغقÒدة قد
من دمون ادلوشسنعارل،شسفعرط،ربفواط لربهواك لماه كطمرابطارلشسبااعلشرساع÷رااهل÷يا لهلقيصسلاقئدصهس،ائودلهع،لولقوعل اقلوولليادلوبليندا بŸغن ا
◊ وÓإاونة وعإالينه لعليطهÓلوةط وÓإاونة أاوسإاسنفلأاهسسŸفغلدهقŸغوإادنق أاوإاعنÓأاهعŸثÓمهر''Ÿث.مر''.
◊هÓوة
ÿصسÿهصذسه اهألذقهوا أل:ق 'و'اولا:ل 'ل'هو إالنلهلهإان ل
⁄هيع⁄دميعتدعلميلتعأاليسسلباأاسبسباب
÷ااهل÷ياهفلإانيه فإان
د د رغمرأاغنمالأاننق ادلنق‘دالع‘صاسلرع اصسإلرسساÓإلمسسيÓكماين اكامتندادما ًتدلالندا ًقدللناقد
ÿليعفمةر عبمنرابÿن اطاÿبطا(ربضس(ير اضلسلهي الله
بليافة
اسست احسستانحساسلاشسنعارل،شسوعور،ضسوعو بضعسعضسبعاŸضقسايايŸسقسايلينسقسدلهن،قكدإاه،عجكإاعبجااÿ
Áسهاروشحسًاارسسحرًا سسر
Áقهووش
Óباأاسبسبتاقوب ت
Óمعأالسس ًآ
عنه)عبنشهس)عربشسزعهرÒز بهنÒأا بين أاسبسليم سىس،لمواىع،تبوارعهتب(ارأاهشس(ع أارشاسلعشسرعارلاشسءع)راءمعل) ًآ
◊ساس◊سس
تفضستيلفهض،سيلألنه،ه أاألدنره أاكدسرسرك سصسنراعصسةنالعشسةعارل،شسوعمري،زو فميهزا فايŸهعان اىŸعوناللىفواظللوفالظغرواضلغسرباضإلسضبسااإلفةضس إاف¤ة إا¤
ومهموةماهلمشسةعارلشاسألعرخ اÓألقيخةÓ.قية.
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 ⁄يكن مفهوم النقد ‘ العصسر األموي يختلف ‘ جوهره عن مفهومه ‘ العصسر ا÷اهلي ،لكن على شسيء من الرقي
والتقدم نتيجة ارتباط الشسعر األموي بالشسعر ا÷اهلي ،ونتيجة لتقدم ا◊ياة العربية ‘ بعضس جوانبها رغم اسستمرار التمسسك
با◊ياة البدوية .وÁكن أان ‚مل خصسائصس النقد األدبي األموي ‘:
أأ
ب

ج
د
هـ

أانه ظل قائمًا على السسليقة والطبع ‘ تذوق الشسعر.
أان أاداته التي يجري عليها هي اŸوازنة ب Úالشسعراء وتفضسيل أاحدهم على اآلخر.
تعليل السستحسسان ليزال فطريًا بعيدا ً عن روح العلم ،متماشسيًا مع ا◊ياة الجتماعية والصسناعة
الشسعرية اŸسستلهمة للشسعر ا÷اهلي.
الناقد ‘ هذا العصسر فهم ا÷مال ‘ الشسعر ،وعرف ا÷ميل ‘ الصسياغة وميز ب Úاأللفاظ  ،وتذوق
الشسعر دون ا◊اجة إا ¤قواعد وأاصسول علمية يعود إاليها ليحكم على اآلثار الشسعرية.
ظهر ‘ هذا العصسر نوع من النقد ‘ العراق  ،هو نقد العلماء الذين اعتنوا باللغة واسستعمالتها
وبدؤووا يضسعون أاصسول العلوم العربية  ،كالنحو والعروضس والبÓغة وغÒها.
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احتكم علقمة وامرؤو القيسس إا ¤أام جندب لتحكم بينهما ،فقالت :قول شسعرا ً تصسفان فيه اÿيل على روّي واحد وقافية
واحدة  ...فأانشسداها ،فقالت لمرئ القيسس :علقمة أاشسعر منك .قال وكيف ذلك ،قالت ألنك قلت:

IQO ¥É°ù∏dh Üƒ¡dGC •ƒ°ù∏∏a

Üò¡e êôNGC ™bh ¬æe ôLõ∏dh

فجهدت فرسسك بسسوطك ومريته بسساقك .وقال علقمة:
Ö∏``ëàŸG í````FGôdG ôqªc ôq`````Á
¬fÉæY øe Ék``````«fÉK ø¡``cQOÉCa
فأادرك طريدته وهو ثان من عنان فرسسه  ⁄يضسربه بسسوط ول مراه بسساق ول (جره)
13 ¢U AGô©°ûdGh ô©°ûdG : á«Ñàb øHG

: ÊÉãdG êPƒªædG (Ü
كان اÿليفة عمر بن اÿطاب معجبًا بزه Òبن أابي سسلمى ويدعوه ( أاشسعر الشسعراء ) ألنه'' كان ل يعاظل ب ÚالكÓم
ول يتبع ُحوشسuية ول Áدح الرجل إال Ãا فيه ''.
18 ¢U AGô©°ûdG ∫ƒëa äÉ≤ÑW :»ªë÷G ΩÓ°S øHG
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سسأال اÿليفة األموي هشسام بن عبد اŸلك عن الفرزدق وجرير واألخطل أايهم أاشسعر ،فقال خالد بن صسفوان:
( أاما أاعظمهم فخرا ً  ،وأابعدهم ذكرا ،وأاحسسنهم عذرا ً وأايسسرهم مث ،Óوأاقلّهم غزلً وأاجÓهم عل ، Óالطا‹ إاذا زفر
وا◊ا‹ إاذا زأار  ،والسسامي إاذا خطر ،الذي إان أاهدر قال وإان خطر صسال ،الفصسيح اللسسان  ،الطويل العنان فالفرزدق .وأاما
أاحسسنهم نعتاً وأامدحهم بيتًا وأاقلهم فوتًا الذي إاذا هجا وضسع ،وإان مدح رفع فالأخطل .وأاما أاغزرهم بحرا ً وأارقهم شسعرا ً وأاهتكهم
لَِعُدّوه سسÎا ً  ،األغر األبلق ،الذي إان َطَلب  ⁄يسسبق ،وإان ُطِلب  ⁄يلحق فجرير .وكلهم ذكي الفؤواد رفيع العماد واري الزناد).
’81 ¢U 8 ê ÊÉZ
’C G : ÊÉ¡Ø°U
C G
 - ≈°Sƒe ∞«æe) ‘ ( ô©°ûdGh ó≤ædG

: ¢TÉ≤ædG á∏Ä°SGC
 )١عّرف النقد األدبي لغة واصسطÓحاً.
 )٢حّدد اÿصسائصس األسساسسية للنقد الأدبي ‘ العصسر ا÷اهلي.
 )٣عّلل ما يلي( :رغم أان النقد ‘ عصسر صسدر اإلسسÓم كان امتدادا ً للنقد ا÷اهلي فإانه  ⁄يعدم تعليل
أاسسباب اسستحسسان الشسعر ).
 )٤ما اÿصسائصس ا÷ديدة التي ظهرت على النقد األدبي ‘ العصسر األموي؟
 )٥اسستخرج خصسائصس النقد من خÓل قراءتك للنموذج النقدي الثالث.
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AGô©°ûdG ∫ƒëa äÉ≤ÑW
*

“¡«:ó

’»ëª÷G ΩÓ°S øH

يعت Èكتاب ( طبقات فحول الشسعراء ) لبن سسÓم أاّول كتاب ‘ النقد  ،وقد حاول فيه صساحبه أان يصسنف الشسعراء
ويضسعهم ‘ مراتب أاو طبقات ،إانه ‰ط جديد من التأاليف؛ فجميع الكتب التي أالفت ‘ عصسره أاو قبله قامت على جمع الروايات
اıتلفة من الشسعر والقصسصس واألخبار واألنسساب وا◊كم واألمثال .أاما ابن سسÓم فكان يهدف إا ¤تقدير الشسعراء وفقًا Ÿقاييسس
معينة مسستمدة من علمه بالشسعر ومن ذوقه الشسخصسي ،ومن ثم سسّمى كتابه ( طبقات فحول الشسعراء).

:ÜÉàµdG
ينقسسم كتاب ( طبقات فحول الشسعراء ) إا ¤قسسم : ÚاŸقدمة والكتاب نفسسه.

:áeó≤ŸG (1
وÁكن أان نلخصس القضسايا التي أاثارها ‘ اŸقدمة ‘:

k hGC
’  :ضسرورة التحقق من صسحة نسسبة الشسعر إا ¤صساحبه قبل إابداء الرأاي فيه؛ ذلك أان النتحال كان قد ك ‘ Ìالشسعر العربي
لسسبب:Ú
 أان انشسغال العرب بالفتوحات ‘ العصسر اإلسسÓمي  ،صسرفهم عن رواية الشسعر إا ¤ح ،ÚوŸا عادوا إا ¤روايته دون أانيكون لهم ديوان سُسجلت فيه أاشسعارهم ،فقد راح بعضس الرواة يتزّيد ‘ قول الشسعر ونسسبته إا ¤غ Òصساحبه.
بعضس العشسائر أارادت أان –قق ›دا ً بذكر وقائعها وأا›ادها بنسسبة شسعر ليسس لها ،لكن ابن سسÓم يشس Òإا ¤أانه(ليسس ُيشْسكل على أاهل العلم زيادة الّرواة ول ما وضسعوا ،ول ما وضسع اŸولدون ) (مقدمة الكتاب صس .)٤٦
 :kÉ«fÉKإان الذوق أاسساسس ا◊كم على الشسعر .ولكن ليسس كل من قال رأايًا ‘ الشسعر اعتّد به  ،بل ل بّد أان يتوافر ‘ الناقد
شسرطان:
 )١أان يكون دارسسًا واسسع الدراسسة ،وأان يكون رأايه منسسجمًا مع ما اتفق عليه العلماء :وقد اختلف العلماء بعد ‘ بعضس
الشسعر كما اختلفوا ‘ سسائر األشسياء؛ فأاما ما اتفقوا عليه ،فليسس ألحد أان يخرج منه (صس .)٤
 )٢الدربة أاو اŸران على نقد الشسعر ،فهي التي تربّي الذوق وتع Úعلى –ديد موضسع السستحسسان ‘ الشسعر.
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: ÜÉàµdG ¿ƒª°†e (2
شسرع ابن سسÓم بعد اŸقدمة ‘ تصسنيف الشسعراء إا ¤طبقات ،وهو يوضسح منهجه ‘ ذلك'' :ففصسلنا الشسعراء من أاهل
ا÷اهلية واإلسسÓم واıضسرم ،Úالذين كانوا ‘ ا÷اهلية وأادركوا اإلسسÓم ،فنزلناهم منازلهم ،واحتججنا لكل شساعر Ãا
وجدنا له من حجة  ،وما قال فيه العلماء ...فاقتصسرنا من الفحول اŸشسهورين على أاربع Úشساعرا ً ،فأالفنا من تشسابه شسعره منهم
إا ¤نظرائه ،فوجدناهم عشسر طبقات ،أاربعة رهط لكل طبقة ،متكافئ Úمعتدل( ''Úصس )٢٤-٢٣
 :AGô©°ûdG äÉ≤ÑW (GCقسّسم ابن سسÓم الشسعراء إا ¤طبقات كاآلتي:
 .á«∏gÉ÷G AGô©°T äÉ≤ÑW .AÉKôdG AGô©°T á≤ÑW .iô≤dG AGô©°T á≤ÑW Oƒ¡«dG AGô©°T á≤ÑW.ΩÓ°S’EG AGô©°T äÉ≤ÑW-

:AGô©°ûdG ∞«æ°üJ ¢ù«jÉ≤e (Ü

فاضسل ابن سسÓم ب Úالشسعراء على أاسسسس ثÓثة ،ا÷ودة ،الكم ،وتنوع األغراضس التي قال فيها الشساعر ،واشسÎط التا‹:
إاذا اتفق شساعران ‘ ا÷ودة ولكن ُروي عن أاحدهما أاك‡ Ìا ُروي عن اآلخر .وضسع األول ‘ مرتبة أاسسمى من الثا،Êيقول ابن سسÓم ‘ الطبقة الرابعة ( :وهم أاربعة رهط من فحول الشسعراء موضسعهم مع األوائل ،وإا‰ا أاخل بهم قلة
شسعرهم بأايدي الرواة) (طبقات فحول الشسعراء .)١٣٧/١
 إاذا اشستهر شساعران بَغَرضس ٍمن األغراضس لكن أاحدهما قال ‘ غرضس ُ ⁄يعرف به اآلخر تقّدم عليه ‘ الطبقة ،مثلماتقّدم ( ُكثّير) على ( جميل ) ألن األول قال ‘ اŸدح و ⁄يكن جميل معروفًا إال بالغزل فقط.
-إاذا تسساوى شساعران ‘ الكÌة وتنوع األغراضس  ،كان معيار اŸفاضسلة هو ا÷ودة.

:…ó≤ædG ¬gÉŒG ≈∏Y òNÉBe

على الرغم من أان ابن سسÓم كان مصسيبًا ‘ آارائه النقدية العامة ‘ مقدمة الكتاب ،إال أانه تراجع عنها عمليًا ‘
اŸضسمون ،وÁكن أان نحدد تلك اŸآاخذ ‘:
أا -اللتزام بأاربعة شسعراء ‘ كل طبقة غ ÒمٍÈsر.
ب -التأارجح ب ÚاŸعيار الفني ‘ اŸفاضسلة ب Úالشسعراء وب Úمعيار الغرضس أاو معيار اŸكان.
ج -الحتكام إا ¤معيار الكÌة وعدم القتصسار على ا÷ودة فقط.
د -اŸيل أاحيانًا إا ¤األحكام العامة واŸطلقة  ،مثال  '' :وكان البعيث شساعرا ً فاخر الكÓم ،حر اللفظ  ،وقد
غلبه جرير وأاخمله'' ( )٥٣٥/٢دون أان تفهم فيما غلبه.
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ولكن على الرغم من هذه العيوب التي وقع فيها ابن سسÓم فإان كتابه ل يخلو من خطرات لمعة ‘ النقد .ويكفي أانه خطا أاّول
خطوة ‘ النقد اŸنهجي عند العرب ،فمّهد الطريق للنقاد من بعده.
π«YÉª°SG øjódG õY .O
(اŸصسادر األدبية واللغويّة ‘ الÎاث العربي)
دار السسÒة :عمان  /األردن
ط .٢٠٠٣ /١

: ¢TÉ≤ædG á∏Ä°SGC
 .١ما القضسايا النقدية التي أاثارها ابن سسÓم ‘ مقدمة كتاب (طبقات فحول الشسعراء ) ؟
 .٢ما األسسباب التي دفعت الرواة إا ¤النتحال ‘ الشّسعر؟
 .٣الذوق عند ابن سسÓم هو أاسساسس ا◊كم على الشّسعر ،ول يصسح الذوق عند الناقد إال إاذا توفر فيه شسرطان،
حّددهما.
 .٤ما اŸنهج الذي اعتمده ابن سسÓم ‘ تصسنيف الشسعراء إا ¤طبقات؟
 .٥ا÷ودة  ،الكمّ  ،وتنوع األغراضس  ،هي أاسسسس اŸفاضسلة ب Úشساعر وآاخر ،كيف اسستطاع ابن سسÓم أان يطبق
ذلك ‘ تصسنيفه للشسعراء؟
 .٦ما العيوب التي Áكن مÓحظتها ‘ آاراء ابن سسÓم النقدية؟

* :ádƒëØdG

يعود بنا هذا اŸصسلطلح إا ¤طريقة اÿليل بن أاحمد ‘ انتخاب األلفاظ الّدالة على الشسعر من طبيعة ا◊ياة البدوية  ،فالفحل ،جم ًÓكان أاو فرسسًا ،يتميز
Ãا ُيناقضسُ صسفة ( الّل ) Úالتي يكرهها األصسمعي ‘ الشساعر ،وبالفحولة يتفوق على ما عداه  ،وقد سسئل األصسمعي عن معنى الفحل فقال ( له ميزة على غÒه كمزية
الفحل على ا ِ
◊قاف).

 : ádƒëØdGhصسفة غريزة ،تعني التفرد الذي يتطلب:
أا) غلبة صسفة الشسعر على كل صسفات أاخرى ‘ اŸرء ،فاألصسمعي اعت Èبعضس الشسعراء كرماء مثل حا” الطائي أاو فرسسان
مثل عنÎة لكن نفى عنهم صسفة الفحولة.
ب) أان تسستدعي غلبة صسفة الشسعرعددا ً معينًا من القصسائد التي تكفل لصساحبها التفرد ،فالقصسيدة الواحدة ل Œعل
من صساحبها فح.ًÓ
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(AGô©°ûdGh ô©°ûdG ) ÜÉàc
“¡«:ó

’áÑ«àbo øH

“ّيز ابن قتيبة بسسعة اهتماماته التي توّزعت على أاربعة ميادين هي:
 دراسسة (غريب) الّلغة. علوم النحو. علوم ا◊ديث. الشّسعر ونقده.وضسمن اŸيدان األخ Òيتنّزل كتابه (الشّسعر والشّسعراء ).

(AGô©°q ûdGh ô©°q ûdG ) ÜÉàc
:áeó≤ŸG (GC
عّبرت عن تطورّ الوعي النّقدي عند العرب .فقد عرضس فيها ابن قتيبة مواقفه من أاهّم قضسايا النقد األدبي ،بطريقة
توحي Ãا أادركه الّنقد من نضسج ‘ نهاية القرن الثالث للهجرة.
:ÜÉàµdG (Ü
أاراده ابن قتيبة (دلي )Óموجزا ً يسستعمله اŸتأاّدبون من طبقة الكتّاب كي يتعّرفوا إا ¤أاهم الشسعراء القدامى واÙدث،Ú
ويسستظهروا ا÷ّيد من أاشسعارهم.
و ⁄يعمد ابن قتيبة إا ¤تصسنيف الشسعراء إا( ¤طبقات) ،كما أاّنه  ⁄يقتصسر على ترجمة شسعراء الطبقات ،وحدهم ،بل
‡ن عاصسرهم.
تعّداهم إا ¤غÒهم ّ
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:(AGô©°q ûdGh ô©°q ûdG) ÜÉàc ‘ ájó≤ædG ÉjÉ°†≤dG
:áKGó◊Gh Ωó≤dG (1
يشسÎك ابن قتيبة وا÷احظ ‘ اŸذهب الّتوفيقي الذي يُريُد أان يجعل ا÷ودة مقياسسًا للشّسعر دون اعتبار للقدم
وا◊داثة .يقول ابُن قتيبة ‘ هذا الصّسدد:
'' ...ول نظرت إا ¤اŸتقّدم منهم بع Úا÷Óلة لتقّدمه ،وإا ¤اŸتأاخر منهم بع Úالحتقار لتأاخّره؛ بل نظرت بع Úالعدل
تك v
 Óح َّظه ،ووّفرُت عليه حّقُه .فإاّني رأايت من علمائنا من يسستجيد الشّسعر السّسخيف لتقّدم قائله ويضسعه
إا ¤الفريق ،Úوأاعطي ُ
‘ متخّيره ،ويرذل الشّسعر الّرصس ،Úول عيب له عنده إال أاّنه قيل ‘ زمانه أاو رأاى قاِئله .و ⁄يقصسر الله العلم والشّسعر والبÓغة
على زمن دون زمن ،ول خصس sبه قوماً دون قوم ،بل جعل ذلك مشسÎكًا مقسسومًا ب Úعباده ‘ كّل دهر ،وجعل كّل قد Ëحديثاً ‘
عصسره''.
)(11-10 ¢U.¢U AGô©°qûdGh ô©°qûdG

≈æ©ŸGh ßØ∏qdG á«°†b (2

لهذه القضسية عند ابن قتيبة ركنان (اللفظ واŸعنى) و‡ّيزان (ا÷ودة والّرداءة) وهو يقسّسم الشّسعر  -تبعًا لذلك  -إا¤
أاربعة أاضسرب:
.ó«L ≈æ©eh ó«L ßØd .GC
.A…OQ ≈æ©eh ó«L ßØd .Ü
.ó«L ≈æ©eh A…OQ ßØd .ê
.A…OQ ≈æ©eh A…OQ ßØd .O
فاŸسسأالة إاذن صسلة ب ÚاŸعنى واللفظ ،وعÓقة ا÷ودة ‘ كليهما معًا هي اŸفضsسلة .وهذا يعني أاّن اŸعا Êنفسسها تتفاوُت،
وأانها ليسست  -كما يقول ا÷احظ ( -مطروحًة ‘ الطريق).

:∞q∏µàdGh ™Ñ£dG á«FÉæK (3
:™Ñ£dG (GC
ك Ìا◊ديث ‘ عصسر ابن قتيبة عن ال ّطبع والّتكّلف ،وعبارة (شساعر مطبوع) تعني ما نعنيه اليوم من عفويّة القول
وتدّفقه .يقول ابن قتيبة'' :واŸطبوع من الشسعراء من سسمح بالشسعر واقتدر على القوا‘ ،وأاراك ‘ صسدر بيته عجزه و‘ فا–ته
ت على شسعره رونَق ال ّطبع ووشسي الغريزة''.
قافيته ،وتبيّن َ
)(34 ¢U ,AGô©°q ûdGh ô©°q ûdG
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:∞∏qµàdG (Ü
ف ،بأانه:
يعّرف ابن قتيبة الشّسعر اŸتكsل َ
(التفّكُر وشسّدة العناء ،ورشس ْح ا÷ب ،ÚوكÌة الضّسرورات وحذف ما باŸعا Êإاليه حاجة ،وزيادة ما باŸعا Êغنًى عنه).

)(32 ¢U ,AGô©°q ûdGh ô©°q ûdG

وهذا يوافُق ما ُيسسّمى (رداءة الصّسنعة).
ت فيه مقروناً بغِ Òجاِره''.
ويذكر ابن قتيبة سسمًة أاخرى للتكلّف ‘ الشّسعر ،وهي ''أان ترى البي َ

:ô©°q ûdÉH É¡àbÓYh á«°ùØædG ä’É◊G (4
:»g ,ÖfGƒL áKÓK øe ábÓ©dG √òg áÑ«àb øHG ∫hÉæJ
أا .ا◊وافز النفسسية الّدافعة إا ¤قول الشّسعر ،كالّطمع ،والشّسوق ،والّطرب والغضسب ،وما يث Òهذه ا◊وافز ،كاŸناظر
الطبيعية ا÷ميلة.
ب .العÓقة ب Úالشساعر والزمن ،ألّن بعضس األوقات ذات تأاث Òخاصس ‘ اŸزاج الشّسعري ،كأاول الليل قبل تفشّسي الكرى،
وصسدر الّنهار.
ج .مراعاة ا◊الة النفسسية عند السسامع.Ú
عّلل ابن قتيبة اسستنادا ً إا ¤هذه الناحية  -بناء القصسيدة العربية .فقد ذهب إا ¤أان الشساعر يسستهّل قصسيدته بالبكاء
على األطÓل ،ثمّ ينتقل إا ¤وصسف الّرحلة والّنسسيب '' لُيميل نحَوُه القلوب ويصسرف اإليه الوجوه ،وليسستدعي إاصسغاء األسسماع؛ ألّن
الّتشسبيب قريب من النفوسس Ÿا جعل الله ‘ تركيب العباد من محّبة الغزل وإالف الّنسساء.''...
)(32 ¢U ,AGô©°q ûdGh ô©°q ûdG
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أاثار ابن قتيبة ‘ مقدمة (الشّسعر والشّسعراء) أاهّم القضسايا النقدّية التي سسيك Ìحولها ا◊ديث من بعدِه .ومن أاهمها:
 .ô©°qûdÉH É¡àbÓYh ≈æ©ŸGh ßØ∏dG á«°†b .á©æ°qüdG IOƒLh ∞q∏µàdGضسرورة التناسسب ب ÚاŸوضسوعات ‘ القصسيدة واعتمادها على وحدة معنويّة .ألهمية التأاث ‘ Òنفسسيات السسامع.Ú
وقد كان ابن قتيبة  -بذلك  -من أاوائل الّنقاد الذين  ⁄يتهّيبوا ُمعا÷ة القضسايا النقديّة الكÈى ،كما كان من أابرزهم
التفاتاً إا ¤العوامل النفسسّية.
توصّسل ابن قتيبة إا ¤اسستنتاجات دّلت على ذوق نقدّي أاصسيل ،ونقلت الّنقد األدبي إا ¤مرحلة جديدة.
¢SÉÑY ¿É°ùMGE .O
تاريخ النقد األدبي عند العرب
(دار الثقافة ،بÒوت ،لبنان)

: ¢TÉ≤ædG á∏Ä°SGC

 )١ما اŸيادين التي اسستأاثرت بجهد ابن قتيبة وكانت ›الً للكتابة عنده؟
 )٢ما أاهّم اŸضسام Úالتي احتواها كتاب (الشسعر والشسعراء) لبن قتيبة؟
 )٣ما موقف ابن قتيبة من قضسية تصسنيف الشسعراء إالى قدماء ومحدثين؟
 )٤كيف قارب ابن قتيبة قضسية اللّفظ واŸعنى ‘ الشسعر العربي؟
 )٥ما تعريف ابن قتيبة (للشسعر اŸطبوع )؟
 )٦ما ا÷وانب التي تناول ابن قتيبة من خÓلها عÓقة الشسعر با◊الت النفسسية للشساعر؟
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»HO’
C G ó≤ædG

ådÉãdG QƒÙG
منهجية التحليل األدبي

¢SQódG
»HO’
C G π«∏ëàdG ≈∏Y ÖjQóJ
ßMÉé∏d Iô°üÑdG »°VÉb :¢üf
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ådÉãdG Qƒ````ÙG

:ådÉãdG QƒÙG

’»HO
C G π«∏ëàdG á«é¡æe

’:»HO
C G π«∏ëàdG ∞jô©J (1
هو دراسسة نصس أادبي ،شسعرّي أاو نّÌي ،من حيث مضسامينه و أاسساليبه ‘ ضسوء أاسسئلة توجيهّية ،وتكون هذه الدراسسة بطريقة تأاليفية
تعتمد التحرير اŸنظم واŸتدّرج واŸتسسلسسل ÷وانب النصس اŸدروسس– ،ريرا ً قوامه سسÓمة اللغة وحسسن التعب.Ò

’:»HO
C G π«∏ëàdG ΩÉ°ùbGC (2
:Ëó≤àdG (GC
ويشسمل تقد Ëالنصس اŸدروسس من حيث كاتبه ومصسدره ونوعه وموضسوعه ووحداته اŸعنوّية ،ويشسÎط ‘ هذا التقدË
أان يكون موجزا ً ووظيفيًا ل ›ال فيه للتوسسع أاو اإلفاضسة.
:π«∏ëàdG (Ü
وهو جوهر العمل ،حيث يجيب الطالب فيه ،أاثناء التحرير ،على األسسئلة التوجيهية ،ويعرضس مختلف جوانب النصس من
حيث األسسلوب واŸضسمون ،دون أان تكون ثّمة حواجز فاصسلة ب Úعناصسره.
:¬Whô°T ºgGC øeh
 )١التقيّد بالنصس والكتفاء بدراسسة أافكاره وأاسساليبه.
Œ )٢نب األحكام اŸطلقة واŸعيارية والتزام اŸوضسوعية والتجّرد أاثناء التحليل.
 )٣عدم اإلطالة أاو الدوران حول فكرة واحدة.
 )٤توظيف األسساليب األدبية لبلوغ معا Êاألفكار.
 )٥حسسن التخلصس من فكرة إا ¤أاخرى.
:á“ÉÿG (ê
وهي تقوم أاسساسسًا على حوصسلة النتائج التي توصّسل لها التحليل ‘ إايجاز شسديد.
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’»HO
C G π«∏ëàdG á«é¡æe

:¢SQódG

’»HO
C G π«∏ëàdG ≈∏Y ÖjQóJ

(ßMÉé∏d (Iô°üÑdG »°VÉb) ¢üf) ∫ÓN øe

Iô°üÑdG »°VÉb
كان لنا بالبصسرة قاضس يقال له عبد الله بن سسوار ،لم ير الناسس حاكما ق ّ
ط ول
زّميتا ،ول ركينا ،ول وقورا حليما ،ضسبط من نفسسه ،وملك من حركته مثل الذي ضسبط
وملك ،وكان يصسّلي الغداة في منزله ،وهو قريب الّدار من مسسجده ،فيحتبي ول يتكئ ،فÓ
يزال منتصسبا ل يتحرك له عضسو ،ول يلتفت ،ول يحّل حبوته ،ول يحّل رج Óعلى رجل ،ول
يعتمد على أاحد شسقيه ،حتى كأانه بناء مبنّي أاو صسخرة منصسوبة ،ف Óيزال كذلك حتى يقوم اإلى
صسÓة الظهر .ثم يعود إالى مجلسسه ،ف Óيزال كذلك حتى يقوم إالى صسÓة العصسر .ثم يرجع لمجلسسه،
ف Óيزال كذلك حتى يقوم إالى صسÓة المغرب .ثم ربما عاد إالى محّله ،بل كثيرا ما كان يكون ذلك ،إاذا بقي عليه من قراءة العهود
والشسروط والوثائق ،ثم يصسّلي العشساء األخيرة ،وينصسرف .فالحّق يقال( :لم يقم ،في طول تلك المّدة والولية مّرة واحدة إالى
الوضسوء ،ول احتاج إاليه ،ول شسرب ماء ول غيره من الشسراب ،كذلك كان شسأانه طوال األّيام وفي قصسارها ،وفي صسيفها وفي
شستائها .وكان مع ذلك ل يحّرك يده ول يشسير برأاسسه ،وليسس إاّل أان يتكلم ثم يوجز ويبلغ بالكÓم اليسسير المعاني الكثيرة.
فينما هو كذلك ،ذات يوم ،وأاصسحابه حواليه وفي السّسماطين بين يديه ،إاذ سسقط على أانفه ذباب ،فأاطال الُمكث ،ثم
تحّول إالى مؤوق عينه .فرام الصسبر في سسقوطه على المؤوق ،وعلى عضّسه ونفاذ خرطومه ،كما رام الصسبر على سسقوطه على أانفه،
ب بإاصسبعه ،فلّما طال ذلك عليه من الذباب وشسغله وأاوجعه ،وأاحرقه ،وقصسد إالى
من غير أان يحّرك أارنبته ،أاو يغضّسن وجهه أاو يذ ّ
مكان ل يحتمل التغافل أاطبق جفنه األعلى على جفنه األسسفل ،فلم ينهضس .فدعاه إالى أان والى بين اإلطباق والفتح ،فتنّحى ريثما
سسكن جفنه .ثم عاد إالى مؤوقه بأاشسّد من مّرته األولى ،فغمسس خرطومه في مكان كان قد أاوهاه من قبل ذلك .فكان احتماله له
أاضسعف ،وعجزه عن الصسبر عليه في الثانية أاقوى ،فحّرك أاجفانه ،وزاد في شسّدة الحركة ،وفي فتح العين ،وفي تتابع الفتح
واإلطباق .فتنّحى عنه بقدر ما سسكنت حركته .ثم عاد إالى موضسعه ،فما زال يلّح عليه حتى اسستفرغ صسبره وبلغ مجهوده ،فلم يجد
ب عن عينيه بيده ،ففعل ،وعيون القوم إاليه ترمقه وكأانهم ل يرونه .فتنحى عنه بقدر ما رّد يده وسسكنت حركته،
بّدا من أان يذ ّ
ب عن وجهه بطرف كّمه .ثم أالجأاه إالى أان تابع بين ذلك ،وعلم أاّن فعله كلّه بعين من
ثّم عاد إالى موضسعه .ثم أالجأاه إالى أان ذ ّ
حضسره من أامنائه وجلسسائه ،فلّما نظروا إاليه قال:
(أاشسهد أاّن الذباب أالّح من الخنفسساء ،وأادهى من الغراب ،واسستغفر الله ! فما أاكثر من أاعجبته نفسسه فأاراد الله عّز وجلّ
أان يعّرفه من ضسعفه ما كان مسستورا ! وقد علمت أاّني عند نفسسي من أازمت الناسس ،فقد غلبني وفضسحني أاضسعف خلقه) .ثّم تÓ
قوله تعالى.|Üƒ∏£ªdGh ÖdÉ£dG ∞©°V .¬æe √hò≤æà°ùj ’ ÉÄ«°T ÜÉHòqdG º¡Ñ∏°ùj ¿GEh} :
ßMÉ÷G
(كتاب ا◊يوان :ج  ٣صس )٣٤٦
’Ω1938 ¿hQÉg ΩÓ°ùdG óÑY PÉà°S
–≤«≥ C G
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ådÉãdG Qƒ````ÙG

: π«∏ëàqdG á∏Ä°SGC
k «∏– ≥HÉ°ùdG ¢üædG π∏qM
:á«dÉàdG á∏Ä°S’CÉH Ékæ«©à°ùe ,á«Ø«dÉCJ á≤jô£H Ék«HOGC Ó

 ما الصسورة التي ظهر عليها قاضسي البصسرة؟ما هدف ا÷احظ من تقد Ëالقاضسي على هذه الصسورة؟اسستخرج مواطن السسخرية ‘ النصس ،مبيّناً دورها ‘ نقد بعضس السسلوكات الجتماعية. -ما اŸقّومات القصسصسّية للنادرة ،من خÓل النصس؟

π`````«∏ëàdG
Ëó≤àdG (1
نصّس ( قاضسي البصسرة) نصّس نÌي ‘ شسكل (نادرة) للجاحظ وهو من أادباء القرن الثالث الهجري ،مأاخوذ من كتاب
(ا◊يوان) وفيه يروي ،بأاسسلوب سساخر ،قصسة قاضس بالبصسرة هزمه ذباب رغم وقاره وهيبته الّظاهِرْين ،وقد جعل الكاتب نصسه
‘ قسسم Úمتكامل ،Úأاحدهما وصسفّي تعّلق بصسورة القاضسي ودأابه ‘ سسائر األيام ،وثانيهما سسردّي يروي فيه مراحل هزÁة
القاضسي إازاء الذباب ،واعÎافه بضسعفه.

:(áZÉ«°U IOÉYGE) :π«∏ëàdG á∏Ä°SGC ìôW

كيف بدت صسورة القاضسي ‘ النصس؟ وما هدف ا÷احظ من ذلك؟ ما مواطن السسخرية؟ وما وسسائلها؟ وكيف وظفها ا÷احظ لنقد ظاهرة سسلوكية؟ -ما اŸقومات القصسصسية للـ (نادرة) من خÓل هذا النصس؟

:(πq°üØe §«£îJ) :π«∏ëàdG (2
»°VÉ≤dG IQƒ°U

∞°UƒdG Üƒ∏°SGC

áàHÉãdG äÉØ°üdG (1
) ...’h ...¢SÉædG ônj ⁄:áahô©ŸGh
’(...
»ØædG Üƒ∏°SGC ΩGóîà°SG- ,⁄É˘ M ,Qƒ˘ bh ,ÚcQn ,º˘ ˘cÉ˘ ˘M
.¬àcô◊h ¬°ùØæd §HÉ°V

∞°UƒdG øe ájÉ¨dG

≈∏Y äÉØ°üdG √òg ô°üb
¬Jô¡°Th ,√ÒZ ¿hO »°VÉ≤dG
.¢SÉædG ÚH É¡H

)äÉ˘ Ø˘ °üdG ø˘ e »˘ °VÉ˘ ≤˘ dG ó˘ jôŒ ø˘ ˘ e QGóq˘ ˘ dG Öjô˘ ˘ b ƒ˘ ˘ gh ...’.á«fÉ°ùf
E G
.(√óé°ùe ∫ÓN øe »°VÉ≤dG IQƒ°U (2
:á«eƒ«dG ¬JGOÉY
º≤j ⁄ :∫É≤j ≥◊Éa) -
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C G π«∏ëàdG á«é¡æe

∞°UƒdG øe ájÉ¨dG

∞°UƒdG Üƒ∏°SGC

»°VÉ≤dG IQƒ°U

áj’ƒdGh IóŸG ∂∏J ∫ƒW ‘
.â«ÑdG ‘ IÓ°üdG ’h ,Aƒ°VƒdG ¤GE IóMGh Iôe ∑Gô˘ ˘ ˘ ˘ ˘ M ¿hO ¢Sƒ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ∏÷G.¬«dGE êÉàMG
.Ωƒ«dG πeÉc
:»°VÉ≤dG øY á«∏YÉØdG »Øf - hGC πc’
C G hGC Aƒ°VƒdG ΩóY ’ ,∑ô˘ ë˘ à˘ j ’ ,Å˘ ˘µ˘ ˘à˘ ˘j ’) .ÜGô°ûdG
.(...óªà©j
ΩÓµdG ‘ RÉéj’
E GAÉæH ¬fÉCc ≈àM) :¬«Ñ°ûàdG .(áHƒ°üæe Iôî°U hGC »qæÑe
ôgÉ¶àdG ‘ á¨dÉÑŸG ∑ƒ∏°S âeõàdGh QÉbƒdÉH
.Ú°ûe
ΩÉeGC ¿É°ùf’
E G ∞©°V ¿É«H .äÉbƒ∏ıG ∞©°VGC
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ø˘ Y É˘ YÉ˘ aO »˘ °VÉ˘ ≤˘ dG á˘ cô˘ M- AÉ˘ æ˘ KGC »˘ °VÉ˘ ≤˘ dG IQƒ˘ °U (3
,¤Gh ,≥ÑWGC) :√QÉbhh ¬àÑ«g
:ÜÉHòdG ™e ¬YGô°U
(...Ü
πaÉ¨àdG q òj ,OGR ,∑ôqM
∫ÉªàM’G ΩóY ∞˘©˘°VGC »˘æ˘ ë˘ °†ah »˘ æ˘ Ñ˘ ∏˘ Z) ácô◊G .(¬≤∏N
áÁõ¡dÉH ±GÎY’G∞©°†dGh

ådÉãdG Qƒ````ÙG
ájôî°ùdG ±óg

ájôî°ùdG Üƒ∏°SGC

.á«cƒ∏°S IôgÉX ó≤f ¬JOÉaGEh ÇQÉ≤dG ´ÉàeG óq÷G êõÃ ∂dPh
.∫õ¡dÉH

ájôî°ùdG øWGƒe

.á¨dÉÑŸG - ΩóYh ¿ƒµ°ùdG ‘ á¨dÉÑŸG (1
.ácô◊G
ácôM ôjƒ°üJ ‘ ábódG äÉLÉ◊G øe OôqéàdG (2
™e ¬YGô°Uh »°VÉ≤dG
E G
.ÜÉHòdG Aƒ°Vh) Ωƒ«dG ∫GƒW á«fÉ°ùf’
.¬«Ñ°ûàdG (ácôM - Üô°T - πcGC .ÜÉHòdG AGòjGE ≈∏Y È°üdG (3
øY ¬àcôM AÉØNGE (4
.¬FÉ°ù∏L

IQOÉædG ‘ á«°ü°ü≤dG äÉeƒ≤ŸG
(...Iô°üÑdÉH Éæd ¿Éc ) …GC) ßMÉ÷G ó¡Y ‘ Iô°üÑdG
(…ôé¡dG ådÉãdG ¿ô≤dG ‘

¿ÉµŸGh ¿ÉeõdG

(...ÜÉHP ¬ØfGC ≈∏Y §≤°S)
∞fGC ≈∏Y ÜÉHòdG ´ƒbh≠∏Hh √È°U ÆôØà°SG ≈àM)
.»°VÉ≤dG
(..√Oƒ¡›
.¬FGòjGE ≈∏Y ÜÉHòdG ìÉ◊GE ∞©°VGC »æë°†ah »æÑ∏Z ó≤a) ±GÎY’Gh »°VÉ≤dG áÁõg (...¬≤∏N
.∞©°†dÉH

çGóM’
C G
:çó◊G -

(...¢VÉb Iô°üÑdÉH Éæd ¿Éc )
(ÜÉHP ¬ØfGC ≈∏Y §≤°S)
¬FÉæeGC øe √ô°†M)
(...¬FÉ°ù∏Lh
§
q b ÉªcÉM ¢SÉædG ôj ⁄
(...Éæ«cQ ’h ,Éà«eqR) ’h
äGP ,∂dòc ƒg Éªæn«Ña)
...∫ÉWGC ...§≤°S PGE ..Ωƒj
...≈ë
q æàa ...∫ƒq–

:Ió≤©dG:π◊G-

¢VÉb ÜÉHP AÉ°ù∏L -

äÉ«°üî°ûdG

∞°UƒdG -

Üƒ∏°S’
C G

Oô°ùdG -

:á“ÉÿG (3

 ا◊ّد الذي¤ بل ويبالغ ‘ ذلك إا،لقد صسّور ا÷احظ ‘ هذا الّنصس أاحد قضساة البصسرة وهو يتظاهر بالوقار والسّسكينة
ته إازاءÁ جعله يقّر بهز، وبأاسسلوب سساخر، لكن الكاتب،) (فكأانه بناء مبنّي أاو صسخرة منصسوبة،ّرد فيه من صسفات اإلنسسانŒ
 واعتمد ا÷احظ ‘ ذلك، والتظاهر بالوقار،له ظاهرة سسلوكية تتمثّل ‘ الورع الكاذبÓ لينقد من خ،لق وهو الّذبابÿأاضسعف ا
.اث األدبي العربيÎشسكل (النادرة) وهو أاحد األشسكال القصسصسية ‘ ال

: •É°ûædG
. ≥HÉ°ùdG §«£îàdG ≈∏Y kGOÉªàYG π«∏ëàdG ôgƒL QôM
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ådÉãdG ÜÉ``ÑdG

á©dÉ£oŸG

القضضايا ا◊ضضارية واإلنسضانية
¿ÉªYo ‘ º«∏©àdG á°†¡f
ΩÓ°S’
E G ‘ ôN’
B G ™e QGƒ◊G
Iô°UÉ©e á«eÓ°SGE áaÉ≤K πLGC øe
∫É«L’
C G ÚH

’¤h
C G á«°†≤dG

: ¤h’CG á«q°†≤dG

¿ÉªY ‘ º«∏©àdG á°†¡f

أأجمع ألباحثون على أسستخدأم مصسطلح عصسر ألنهضسة للد’لة على ألفÎة ألتي بدأأت ‘ عمان سسنة  ١٩٧٠م .
وأŸصسطلح أŸذكور يجسّسد Ãنتهى ألّدقة حقيقة ما حدث .فالبÓد أسستعادت ماضسيها ألزأهر أÛيد .ويعني ذلك أأن ألقيادة
ألسسياسسية “كنت من Œاوز سسطوة أسستمرأرية ألركود ألناجمة ،ليسس فقط عن أÓŸبسسات أÿارجية ،بل عن أÿصسومات ألدأخلية
أأ’زلية -على مدأر مائة عام -ب Úألتقليدية ،وب Úألسسلطة أŸركزّية أŸسستنÒة.
ولعلّ من أأهم مآاثر جÓلة ألسسلطان قابوسس ألتاريخية حرصسه ألشسديد على تقاليد ألبÓد وترأثها ألثقا‘ ‘ سسياق تطبيق
أإ’صسÓحات .فهو يرى أأن ألتعليم وتنوير ألشسعب ألشسرط أأ’ّول للنّجاح ،وبدون بنية أأسساسسيّة روحّية لن تقوم أإ’صسÓحات على
قاعدة أجتماعية متينة .و‘ مقابلة معه تذّكر ألسسلطان أأ’وقات ألتي أّتضسحت فيها أأبعاد إأصسÓحاته:
)øµJ ⁄h ,áªFÓe ÒZh á«°SÉb ÉahôX â¡LGh ¿ÉªYh .OƒcôdGh ¢Vƒ¡ædG øe äGÎØH ôqÁ ¿GC óqH ’ ó∏H πc
.á«ªæà∏d á«aÉµdG OQGƒŸG É¡jód
§ØædG äGóFÉY ¢ù«d á°†¡ædG äÉeõ∏à°ùe øqeGC Ée ¿qGC ’GE ,á«ªæàdGh á°†¡æ∏d π«Ñ°S ≈∏Y Qƒã©dG Öéj ¿Éc
ΩÉ≤ŸG ‘ »JGòdG º¡cGQOGEh ¢SÉædG »Yƒd á∏«°Sh É‰GEh ,¬JGòH Éaóg ¢ù«d ƒgh .ìÉéædG ìÉàØe ƒg º«∏©àdÉa .ÉgóMh
q≥◊Gh ô°qûdGh ÒÿG øY Iôµa ¢SÉædG òNÉCj ’ º«∏©àdG ¿hóÑa .ÉÑ°üdG òæe ‹ÉH π¨°ûJ º«∏©àdG á∏µ°ûe âfÉc .∫h’CG
.º¡◊É°üe ≈∏Y Ghô¡°ùjh º¡°ùØfÉCH Gƒªqà¡j ¿GC º¡æµÁ ’h πWÉÑdGh
É¡d ÖfP ’ Ö«°üY ™°Vh ‘ âfÉc ÉªqfGE ≥jô©dG »æ¨dG É¡îjQÉàH ¿ÉªY πãe GOÓH ¿GC ≥ª©H ¢ùªq∏JGC âæch
q
â©«q°V …OÓH q¿GC »°ùØf ‘ õqëj ¿Éch .ôgOõJh ¢†¡æJ ¿GC IQOÉb »gh É¡«∏Y Öéj É‰GEh ,ÉgQób ƒg ¢ù«dh ¬«a
»HÉÑ°T ó¡Y ‘ êQÉÿG ‘ ¢SÉædG º¶©eh .≈°†e Éª«a ⁄É©dG ‘ É¡H ™àªàJ âfÉc »àdG Iô¡°ûdG ∂∏Jh áª¶©dG ∂∏J
. (»æWƒe ™≤j øjGC ¿ƒaô©j GƒfÉc Ée

لم يكن ألعمل على محو أأ’مية بين ألسسوأد أأ’عظم من
ألسسّكان وفتح ألمدأرسس لتعليم ألجيل ألناشسئ مجرد أتّجاه
من أتجاهات ألتطّور ألصسّاعد في عمان وإأّنما كان درجة في
سسلّم إأصسÓح ألنظام ألسسياسسي للبÓد.
كان ألسسلطان على يقين من أأن أأيّة محاولة لÓنفتاح
وإأطÓق ألحرّيات دون تعليم إأنما تتحول إألى مغامرة خطيرة.
وق ˘ب ˘ل ب ˘دء أل ˘مشس ˘اري ˘ع أل ˘ت ˘ن ˘م ˘وّي ˘ة أأ’ول ˘ى أف ˘ت ˘ت ˘حت أل ˘م ˘دأرسس
وم ˘رأك ˘ز م ˘ح ˘و أأ’م ˘ّي ˘ة ف ˘ي ك ˘اف ˘ة أأرج ˘اء أل ˘ب ˘Óد .وف ˘ي غ ˘الب
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¿ÉªYo ‘ º«∏©àdG á°†¡f
أأ’حيان كانت ألصسّفوف بادئ ذي بدء تقوم –ت ظÓل أأ’شسجار ألوأرفة دون رحÓت و’ كتب درأسسّية .وألكثÒون من أّŸعلمÚ
موفدون من أأ’قطار ألعربية و’ يجيدون دوما أللهجة ألعمانية .وعلى ألرغم من ذلك كانت ألنتائج ‘ ميدأن ألتعليم مذهلة.
 - ±ƒfÉî«∏H »Lô°S)( ¿ÉªY ¿É£∏°S ó«©°S øH ¢SƒHÉb ¢Tô©dG ≈∏Y í∏°üe
øeÉ°†dG …ÒN áªLôJ
صس -صس ٣١٤-٣١١
á«eƒ≤dG ≥FÉKƒdGh ÖàµdG QGO
ألقاهرة ٢٠٠٤

: ¢TÉ≤ædG á∏Ä°SGC
 )١ما ألصسعوبات ألتي تعّرضست لها ( ألنهضسة ) ‘ بدأية مسسÒتها؟
Ÿ )٢اذأ أعت ÈجÓلة ألسسلطان قابوسس بن سسعيد ألتعليم أأول شسروط ألنهضسة ‘ عمان؟
 )٣ما ألظروف ألعصسيبة ألتي مّر بها ألتعليم ‘ بدأياته؟
 )٤كيف تقيّم Œربة ألتعليم ‘ عمان؟ وما ألسسبل ألكفيلة بتعزيز هذه ألتجربة حسسب رأأيك؟

: •É°ûædG

,¿ÉªY ‘ º«∏©àdG á°†¡f …hôJ IÒ°ùe , º∏©àdG äÉ«æ≤J ≈bQGC ¤GE ( Iôé°T πqX â– )ƒdh º«∏©àdG øe
. ¿ÉªYo ‘ º«∏©àdG ∫É› ‘ äGRÉ‚’EG ºgGC øY É¡«a çóëàJ Iô≤a ÖàcG
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á«fÉãdG á`«°†≤dG

: á«fÉãdG áq«°†≤dG

’ΩÓ°S
’E G ‘ ôN
B G ™e QGƒ◊G

’:ΩÓ°S
’E G ‘ ôN
’B G ™e QGƒë∏d …ô¶ædG ¢SÉ°S
C G (1
ُتوّفر ألعقيدة أإ’سسÓمية أأسساسسًا قوّيًا للحوأر بين أأ’ديان بعامة ،وبين بني أإ’نسسان في مختلف ألموضسوعات ،يكون
أ’نطÓق منه إألى مباشسرة ألحوأر.
فاإ’سسÓم يعتبر أأن (مبدأأ أ’ختÓف بين ألناسس هو أأحد سسنن ألله في ألكون ،وهو وأقع بمشسيئة ألله سسبحانه ) .ويرتبط بهذأ
ألمبدأأ (مبدأأ ألحق في أ’ختيار) ف Óإأكرأه في ألدين.
وأإ’سسÓم يقّرر أأّن ألله خلق ألناسس من ذكر وأأنثى وجعلهم شسعوبًا وقبائل ﴿ليتعارفوأ﴾ ودعاهم إألى ألتعاون على ألبّر وألتقوى.
وقد أأثار نبّي أإ’سسÓم محمد بن عبد ألله ( ﷺ )ِحوأرأ ً مع أأتباع ألديانتين ألنصسرأنية وأليهودية .وجاءت (ألصسحيفة) متضسّمنة
أأسساسس ألتعايشس وألتعاون ،ومشسجعة على أسستمرأر ألحوأر .ومنذ ذلك ألحين وألحوأر متصّسل بين أأتباع ألديانات في دأئرة
ألحضسارة ألعربية أإ’سسÓمية ينشسط أأحياناً ويفتر أأحيانًا.
هذأ أأ’سساسس ألعقيدي للحوأر هو خير موّجه للتفكير فيما ينبغي أأن يكون عليه هذأ ألحوأر في بعده ألفكري ألذي يحّدده ألعقل
أإ’نسساني على هدى من ألوحي...

’:»eÓ°SGE Qƒ¶æe øe ôN
B G ™e QGƒ◊G ±GógGC (2
أأ’هدأف ألعامة للحوأر مع أآ’خر هي ألوصسول إأ( ¤كلمة سسوأء) ‘ موأجهة (ألطغيان) ،وعمل ألصّسا◊ات،

}

| (آأل عمرأن .)٦٤

أأحد أأ’هدأف ألتي لها أأولوية ،هدف (ألتعارف) ألذي يتحقق من خÓله معرفة أآ’خر على حقيقته وتصسحيح ألصسورة
ألذهنية عنه أ◊افلة ِبُركام ٍمن أأ’حكام أŸسسبقة وسسوء ألفهم وÁكن أأن ‚مع ‘ مقاربة هذأ ألهدف ب Úأأسسلوب غ Òمباشسر من
خÓل ألّلقاء على بحث موضسوعات تهّم طرَفْي أ◊وأر ،وأأسسلوب مباشسر با◊ديث عن أأ’حكام أŸسسبقة وسسوء ألفهم.
وهناك هدف آأخر هو (ألتعاون على ألّ Èوألّتقوي) من خÓل ألنظر ‘ أأمور حيوّية لطر‘ أ◊وأر ،بروحيّة أسستباق
أÒÿأت ب Úمؤومن Úلكل منهما وجهته.

}

| )( 148-147 Iô≤ÑdG

يجب أأن ينأاى هذأ أ◊وأر ،وبخاصسة أ◊وأر ب Úأأ’ديان ،عن أسستهدأف ألتوحيد ألعقائدي .وهذأ يعني أأ’ ينشسغل أ◊وأر
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’ΩÓ°S
’E G ‘ ôN
B G ™e QGƒ◊G
Ãبدأأ أ’ختÓف ومبدأأ حرّية أ’ختيار ﴿
هو لله سسبحانه} .

﴾ .وأأمر أÙاسسبة على أ’عتقاد وأأ’عمال على ألسسوأء

| (أ◊ج .)١٧

:QGƒ◊G äÉYƒ°Vƒe (3
ألموضسوعات ذأت أ’هتمام ألمشسترك بين طرفي ألحوأر أإ’سسÓمي وألمسسيحي كثيرة ومن ألمسستحسسن تصسنيفها:
ف˘م˘ن˘ه˘ا م˘ا ي˘ت˘ع˘ل˘ق ب˘ال˘م˘وق˘ف أل˘ع˘ق˘ي˘دي أل˘م˘ب˘دئ˘ي م˘ن قضس˘اي˘ا ب˘ع˘ي˘ن˘ه˘ا ،ف˘ي م˘ق˘دم˘ت˘ه˘ا قضس˘ي˘ة م˘ق˘اوم˘ة أل˘ع˘نصس˘ري˘ة وأل˘ت˘م˘ي˘˘يز
ألعنصسري ،وقضسية ألعدل أ’جتماعي ،وقضسية ألحرية وألمسسؤوولية ،وقضسية ألسسÓم ألقائم على ألعدل.
ومنها ما يتعلق باإ’نسسان وأأمّه أأ’رضس ومحيطنا ألحيوي وبيئته .ومنها ما يتعلق باإ’نسسان في مجتمعه وقضسية أأ’سسرة
وألزوأج وألعفة ،وموقع ألمرأأة في أأ’سسرة وألمجتمع وألتكاُمل بينها وبين ألرجل على أأسساسس ألمسساوأة ألكاملة في إأنسسانيتها،
وقضسية ألتكافل أ’جتماعي بمختلف صسوره ،وقضسية ألّتعّددّية في ألمجتمع.
ومنها ما يتعلق باإ’نسسان وأأولي أأ’مر ،وألشسورى وألديمقرأطية ،وألمشساركة ألسسياسسية.
ومنها ما يتعلق باأ’خÓق في ألعمل ،وبخاصسة في ألمجا’ت ألجديدة ألتي فتحتها ثورة ألتقنية.
ومنها ما يتعلق بقرأءة ألتاريخ ألمشسترك بنظرة (ألتاريخ ألحافز) وليسس بنظرة (ألتاريخ ألعبء) وإأبرأز ألصسورة
أإ’يجابية للتعايشس وألتعاون .وكذلك ما يتعلق باسستشسرأف ألمسستقبل ألمشسترك.
ÊÉLódG »bó°U óªMGC
(›لة :ألتسسامح :ألعدد  :٢ربيع )٢٠٠٣/١٤٢٣

: ¢TÉ≤ædG á∏Ä°SGC
 )١بالنظر ‘ ألنصس ألسسابق ،ما أأ’سسسس ألنظرية ألتي Áنحها أإ’سسÓم للحوأر مع أآ’خر ،من خÓل :
أأ .ألنصسوصس ألقرآأنية؟
ب .أأ’حاديث وألسسÒة ألنبوية؟
ج .أأ’خبار وألسس Òأإ’سسÓمية؟
( )٢ألتوأفق) و (ألتعارف) و (ألتعاون) ،هي بعضس أأهدأف أ◊وأر مع أآ’خر من أŸنظور أإ’سسÓمي ،وضّسح هذه أأ’هدأف
وحّللها ،وهل ترى أأهدأفاً أأخرى Áكن أأن تتحقق من خÓل أ◊وأر مع أآ’خر؟
 )٣ما أŸوضسوعات ذأت أ’هتمام أŸشسÎك ألتي بإامكانها أأن تؤوسسسس ◊وأر بنّاء ب Úطر‘ أ◊وأر أإ’سسÓمي أŸسسيحي؟
 )٤ما ألعوأئق ألتي تقف أأمام مّد جسسور أ◊وأر ب Úألعا ÚŸأإ’سسÓمي وأŸسسيحي بحسسب رأأيك ،وكيف Áكن Œاوز هذه
ألعوأئق؟
 )٥ما ألصّسيغ ألتي ترأها مناسسبة للتحاور ب ÚأŸسسلم ÚوغÒهم ،ومن ترأه معنيًّا بهذأ أ◊وأر من أأ’فرأد وأŸؤوسسسسات؟

•É°ûædG
.ôN’BG ™e QGƒ◊Gh íeÉ°ùàdG º«b ≈∏Y å– åjó◊G øe hGC ¿GBô≤dG øe á∏ãeGC ôcPG
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áãdÉãdG á```«°†≤dG

: áãdÉãdG

Iô°UÉ©e á«eÓ°SGE áaÉ≤K πLGC øe
“¡«:ó
إأن أŸقصسود ) (á«eÓ°S’EG áaÉ≤ãdÉHهو جملة ألقيم ألدينية وأأ’خÓقية وألنظم أ’جتماعية ،وأŸعارف ألعلمية ،وأأ’شسكال
Óنسسان أŸسسلم وأ◊ياة أŸشسÎكة للشسعوب أإ’سسÓمية ‘ أأي من أأقطار
ألفنية ،وألعادأت وأأ’عرأف ألتي قامت بها أ◊ياة ألفردية ل إ
أإ’سسÓم .
فكيف نعمل ‘ سسبيل هذه ألثقافة أإ’سسÓمية إأحياًء ،وإأثرأًء ،وأنتشسارأ ً ؟

’: á«eÓ°S
E G áaÉ≤ã∏d πª©dG πMGôe
إأن ألعمل ‘ هذأ أأ’فق ألوأسسع زمانًا ومكانًا  ’ ،غنى له عن أأن يكون مرحليًا :
’: áaÉ≤ãdG √òg ¤GE ±ô©àdG á∏Môe : ¤h
C G á∏MôŸG

ويكون ذلك ‘ ميدأن Úأثن: Ú
 -١ميدأن ألتعرف إأ ¤ألثقافة أإ’سسÓمية  :ويتحقق ذلك بالتعرف إأ ¤أأ’صسول ونعني ألقرآأن ألكر Ëوألسسنة ألنبوية،
وهي أأصسول يجب أأن تكون معانيها ب Úيدي كل مسسلم ،وألتعرف إأ ¤علوم ألثقافة أإ’سسÓمية بشستى فروعها .
 -٢ميدأن ألتعرف إأ ¤ألبيئات أإ’سسÓمية  :ف Óبد أأن يتحقق للمسسلم ‘ كل قطر أأن يتعرف إأ ¤وأقع أŸسسلم ‘ Úألعا⁄
وقضساياهم ألثقافية وأ’جتماعية وأ’قتصسادية ،فمثل هذأ ألتعارف يقود إأ ¤ألتعاطف وألتعاون .

: áaÉ≤ãdG √ò¡H ∞jô©àdG á∏Môe : á«fÉãdG á∏MôŸG

‘ مرحلة ألتعريف بالثقافة أإ’سسÓمية أأصسولها وفروعها وعلومها ’ ،بد لنا من أأن ننقل صسورة عن هذه ألثقافة إأ¤
أŸسسلم ‘ Úأأقطار أأ’رضس .
ولتحقيق هذأ ألعمل ’ بد من Œاوز صسعوبات من أأهمها :
 : âà°ûàdG äÉHƒ©°U -١وتتمثل ‘ أأن هناك مسسلم ‘ ÚألبÓد ألعربية و‘ ألبÓد أإ’سسÓمية ،و‘ أأرضس إأسسÓمية ’
يسسودها أإ’سسÓم ،ومسسلم Úيخالطون عاًŸا أأجنبيًا ‘ حاجة أأن نعرفه بالثقافة أإ’سسÓمية ألصسحيحة و‚نبه ألنظرة
ÓسسÓم وأŸسسلم) Ú
ألعدأئية ل إ
 : ájƒ¨d äÉHƒ©°U -٢حيث يجب تكثيف أ÷هود ‘ تعليم أللغة ألعربية ‘ أأ’قطار أإ’سسÓمية ،باعتبارها لغة أإ’سسÓم
وأŸسسلم. Ú
 : ô°ûædGh áªLÎdGh ∞«dÉCàdG ácôëH ≥∏©àJ äÉHƒ©°U -٣ويكون Œاوزها باختيار أŸؤولفات وترجمتها إأ¤
أللغات ألعاŸية ونشسرها ‘ أأقطار ألعا ⁄أإ’سسÓمية .
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Iô°UÉ©e á«eÓ°SGE áaÉ≤K

: áaÉ≤ãdG √òg ájÉªM á∏Môe : áãdÉãdG á∏MôŸG

وهذه أ◊ماية تتشسعب ‘ أŒاه: Ú
 حماية ألثقافة أإ’سسÓمية من ألدأخل . حماية ألثقافة أإ’سسÓمية من أÿارج .وتكون هذه أ◊ماية من خÓل ألتعريف ألصسحيح بالثقافة أإ’سسÓمية ،وعرضسها على نحو علمي مقنع ،فا◊ركة ألعلمية
أŸنهجية ،وأليقظة ألفكرية كفيلتان بحماية هذه ألثقافة.
: π©ØdG ¤GE áaÉ≤ãdG øe : á©HGôdG á∏MôŸG
’ يقتصسر ألعمل ألثقا‘ على معرفة هذه ألثقافة وحمايتها فحسسب ،بل ’ بد من تنمية هذه ألثقافة وأسستثمارها ‘ نطاق
أ◊ياة أإ’سسÓمية  .وأأمامنا ‘ ذلك وسسيلتان:
 -١وسسائل أإ’عÓم باعتبارها أأدأة فاعلة ‘ ألنهضسة وقادرة على ألوصسول إأ ¤كل ألناسس ومعا÷ة كل قضساياهم .
 -٢ألÎبية  :بتجديد مناهجها و–ديد غاياتها وأأهدأفها .
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áãdÉãdG á«°†≤dG

: á“ÉN
إأن هذه ألقائمة من أأ’عمال ألتي تتطلع إأليها ألثقافة أإ’سسÓمية ،يجب أأن تكون محكومة بجملة من ألمبادئ تضسبط
أتجاهها وتكفل تحقيق أأهدأفها ،منها :
 تأاكيد وحدة ألعالم أإ’سسÓمي ثقافيًا وحضساريًا وتاريخياً وألحرصس من خÓل أأي عمل ثقافي على إأيضساح ألعناصسرألمشستركة في حضسارته .
 ألتسسامح ألديني وأحترأم ألديانات أأ’خرى مبدًءأ وتطبيقاً في حركة ألثقافة أإ’سسÓمية . عرضس قضسايا ألثقافة أإ’سسÓمية مربوطة بمشساكل ألعصسر ،ومتفاعلة مع ألثقافات أأ’خرى ،باعتبار أأن هذه ألثقافةأإ’سسÓمية هي جزء من ثقافة كونية تسسهم في إأثرأء ألكائن وتعمل من أأجل سسعادة أإ’نسسانية .
π°ü«a …ôµ°T .O
منهجية معاصسرة من أأجل ألثقافة أإ’سسÓمية
›لة  :أإ’سسÓم أليوم
ألعدد  - ٢ألسسنة ٢
أأبريل ١٩٨٤

: ¢TÉ≤ædG á∏Ä°SGC
 -١عرف أŸقصسود بالثقافة أإ’سسÓمية .
 -٢ما مرأحل ألعمل من أأجل إأحياء ألثقافة أإ’سسÓمية وإأثرأئها وأنتشسارها ؟
 -٣ما ألعوأئق ألتي تقف أأمام ألتعريف بالثقافة أإ’سسÓمية ؟
 -٤كيف Áكن حماية ألثقافة أإ’سسÓمية ؟
 -٥ما هي ألوسسائل ألكفيلة بتنمية ألثقافة أإ’سسÓمية ؟
 -٦عدد أأهم أŸبادئ ألتي يجب أأن –كم ألعمل ‘ ›ال ألثقافة أإ’سسÓمية .

•É°ûædG

.⁄É©dG ‘ ΩÓ°SÓ
’E d áëª°ùdG IQƒ°üdG RGôHGE ‘ Ωƒ«dG ΩÓY
E G πFÉ°Sh QhO ∫ƒM Iô≤a ÖàcG
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’∫É«L
C G ÚH:á©HGôdG á«°†≤dG

:á©HGôdG á«q°†≤dG
’∫É«L
C G ÚH

“¡«:ó

ألعالم كلّه يتحّدث عن ألفجوة بين أأ’جيال ،عن إأحسساسس أأ’جيال ألجديدة بأاّن جيل ألكبار عاجز عن فهمها وألتجاوب معها،
أ’ّنه عاشس في زمن أّتسسم بالبسساطة وألبطء ،بينما تعيشس هذه أأ’جيال ألجديدة في عصسر ألطائرأت أأ’سسرع من ألصسوت وألعقول
أإ’لكترونية وصسوأريخ ألقمر وألمّريخ .كل شسيء أأصسبح في عصسرنا هذأ أأسسرع ،حتى ألزمن نفسسه أأصسبحت سسرعته مخيفة ،وصسار
يقطع في عشسر سسنوأت ما كان يقطعه من قبل في قرن كامل.
أأف Óتكون أأ’جيال ألجديدة إأذن على حّق حين تؤوّكد أأّنها تعيشس في عصسر يصسعب على ألكبار أأن يسستوعبوأ أأبعاده،
فيقفوأ عاجزين تمامًا أأمام أإ’مكانات ألهائلة ألتي يحملها في طّياته؟
هذه ،بغير شسك ،أأزمة حقيقية تمّر بها أأ’جيال ألجديدة ألتي تشسعر باأن ألمسستقبل ملك لها وحدها ،على حين أأّن ألكبار،
ألذين يمسسكون في أأيديهم بمقاليد أأ’مور في ألوقت ألّرأهن ’ ،يتيحون لهم ما يتطلعون إأليه من فرصس للمشساركة في توجيه
ألمجتمع ’ ،أ’ّن هؤو’ء ألكبار سسّيئو ألنّية أأو حاسسدون ،بل أ’نهم  -بحكم موقعهم ألزمني نفسسه  -عاجزون عن ألتكيّف بنجاح أأمام
عالم ألتغّيرأت ألمذهلة ألذي ولد فيه شسباب تشسّبعوأ منذ حدأثتهم بروحه .وهكذأ ينظر ألشسباب إألى ألكبار نظرة يمتزج فيها
ألتحّدي باإ’شسفاق ،وتجمع بين أ’عتزأز بالنفسس ومحاولة ألتماسس ألعذر للغير.

:á°Sƒµ©e áeRGC

ُتطرح أأ’زمة أليوم في وطننا ألعربي ،بطريقة معكوسسة .في هذه أأ’زمة يشسعر ألكبار بالّرثاء لجيل ألشسباب ،وينعون
عليهم هبوط مسستوأهم ألفكري وألثقافي ،وينظرون إأليهم باسستعÓء مغّلف بإاطار من ألعطف وألتظاهر بالفهم وألتفاهم .أأّي أأنّ
ألفجوة بين أأ’جيال ،أليوم ،أأصسبحت مقلوبة .فكيف صسارت أأجيالنا ألجديدة إألى هذأ ألوضسع؟ وما دور ألكبار في ما نحن فيه
أليوم؟
ألركن أأ’سساسسي في هذه أأ’زمة هو ألثقافة ،فثقافة أأ’جيال ألجديدة في ألوطن ألعربي يشسوبها أ’ضسطرأب وألخلط
وضسيق أأ’فق ،وهذه ظاهرة من أأخطر ألظوأهر ألتي تهّدد مسستقبل ألعقل ألعربي ،بل رّبما كانت أأخطر من بعضس أأ’زمات
ألسسياسسية ألتي شسغلنا بها أأنفسسنا أأمدأ ً طوي ً
 ،Óمتغافلين عن كّل ما عدأها من أأ’زمات أ’جتماعية وألفكرية ،ألتي قد ’ تكون
صسارخة ،ولكن تأاثيرها أأعمق وأأبعد في مدأه إألى حّد كبير .وإأذأ تسساءلنا عن طبيعة ألمصسادر ألتي يمكن أأن يسستمّد منها ألشسباب
ألعربي ألمعاصسر ثقافته ،فإانها تكون إأما ثقافة عصسريّة ،وإأما ثقافة ترأثية ،وألعصسرية قد تكون عالمية أأو محلية:

:á«ªdÉ©dG áaÉ≤ãdG (GC

تكاد أأبوأب أ’تصسال ألمباشسر بها تكون موصسدة أأمام شسبابنا ألعربي ،لترأجع مسستوى إأتقان أللغات أأ’جنبية ألتي
بمقدورها أأن تتيح ألفرصسة أأمام هذأ ألشسباب ليوأكب ألحركة ألسسريعة ألتي يتقدم بها ألعالم ،و’ معّول في ذلك إأ’ّ بعضس
ألترجمات ألقليلة ألتي ’ تفي بالغرضس ألمطلوب.
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’ يجد ألشسباب ألعربي أليوم ما يشسبع نهمه إألى ألمعرفة في مصسادرألثقافة ألمحلية ،أ’ّن هذه ألمصسادر في أأغلبها ’
تتقن ألتوأصسل مع أأ’جيال ألجديدة من ناحية ،و’ تقّدم لها مضسامين معرفية تفي بحاجياتها وتطلعاتها إألى موأكبة ألعصسر.

:ájó«∏≤àdG áaÉ≤ãdG (ê

لم تنجح هذه ألثقافة في تقديم ألترأث بصسورة حيوية أأو تجديد أأو قدرة على ألتحّدث بلغة ألعصسر .وأفتقار هذه
ألثقافة ألتقليدية إألى ألقدرة على مسسايرة ألعصسر ،أأو مخاطبة ألعقول بلغة قريبة إألى فهمها وحسّسها وذوقها ،يدفع ألشسباب إألى
أتخاذ أأحد موقفين:
قّلة من ألشسباب تتأاّثر بالثقافة ألتقليدية في صسورتها ألجامدة غير ألمتطورة أ’نها عطلت ملكات ألعقل وألنقد تعطي ًÓ
كام ً
 Óوتصسّورت أأّن هذأ هو ألطريق إألى أإ’يمان ألسسليم.
أأ’كثرية ألغالبة من ألشسباب ألعربي تجد نفسسها عاجزة عن أ’قتناع بما يدعو إأليه أأنصسار ألترأث من ألمنعزلين عنوأقع ألعصسر .وليسس ذلك عدأء للترأث بل لطريقة معّينة في تقديم ألترأث وأختيار نماذجه ألجديرة باإ’حياء.
تلك هي ألمصسادر ألثÓثة ألممكنة لثقافة ألشسباب ألعربي ،وكلها ،كما رأأينا محفوفة بالمصساعب .فالمجتمعات ألعربية
مدعّوة إألى تزويد ألشسباب بوسسيلة أ’تصسال بالعالم ألوأسسع ألذي يتقّدم بخطى مذهلة ،عن طريق رفع مسستوى تعليم أللغات
أأ’جنبية إألى ألحّد ألذي يسسمح لهذه أأ’جيال بالتزّود بالثقافة ألعالمية .كما أأنها مدعّوة في ألمقابل إألى تعميق صسÓتهم بالترأث
من خÓل قرأءة رصسينة ومتوأزنة.
ÉjôcR OGƒDa .O
(خطاب إأ ¤ألعقل ألعربي)
كتاب ألعربي  ١٩٨٧صس.صس ٥٣- ٤٣

: ¢TÉ≤ædG á∏Ä°SGC
 .١حّدد نظرة كّل من أ÷يل Úإأ ¤أآ’خر.
 .٢ما مظاهر ألفجوة ب Úأ÷يلÚ؟
 .٣أذكر أأسسباب ألفجوة ب Úأ÷يل.Ú
 .٤بّين مصسادر ثقافة أ÷يل أ÷ديد.
 .٥حّدد عÓقة ألشسباب ألعربي بالثقافة ألتقليدية.
 .٦ما ألسسبيل إأ ¤تقليصس ألفجوة ب Úأ÷يلÚ؟

: •É°ûædG
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:ák¨d (GC

كلمة )ُ (á«é¡æªdGمششتقة من الفعل َنه ََج .ونهَج الّرُجل الطريق ،سَشلكُه .ونهَج األمَر َأاْوضَشحُه .أاما النهجُ فهو الطريق الواضشح.

:kÉMÓ£°UG (Ü

هي طريقة تفكير منطقّي تقوم على ُخطوات ُمتتابعة ومتدّرجة من أاجل بلوغ ِنهاية محّددة.
وتعني (المنهجية)في التعبير طريقة التعامل المنّظم والمنطقّي مع نصص الموضشوع ،منذ القراءة األولى حتى الفراغ من التحرير.

ÒÑ©àdG ∞jô©J
:á¨od (GC

ب ،وعsبَر الّرؤويا أاْي َفسّشَرها.
(التعب )Òمصشدر الفعل َعّبَر .وعّبر الّرجل عما ‘ نفسشه :بsيَن وأاعر َ

:kÉMÓ£°UG (Ü

يعني التعب Òإانششاء خطاب ششفوّي أاو مكتوب حول موضشوع ما.

:∫ƒM áqeÉY ÒÑ©àdG Qhój

 فكرٍة ،يحّللها أاو يناقششها ،أاو ُيعّللها. أاحدا ٍث ،يسشُردُها.
 مششهٍد ،يصشُفُه.عاطفٍة ،يفصِشُح عنها وُيبيُنها.وسشواء تعّلق األمر بتحليل ِفكرة ،أاو سشرد أاحداث ،أاو وصشف مششهد ،أاو اإلفصشاح ِعن عاطفة؛ فإاّنه يششÎط ‘ التعب ،Òأان
ب بأاسشلوب يسشتميل القارىء وُيقِنُعُه عن طريق أافكار واضشحة ومنّظمة ،ولغة سشليمة ومعّبرة.
يكت َ
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ÒÑ©àdG ΩÉ°ùbGC
يتكّون التعبير من ثÓثة أاقسشام متتابعة ومترابطة في ما بينها ترابطاً منِطقّيًا ومنهجيًا محكمًا .وهذه األقسشام هي:
المقدمة والجوهر والخاتمة.
:áeó≤ªdG (1
ِ
المقدمة تمهيد للموضشوع ومدخٌل إاليه ،وهي قسشم أاسشاسشّي من أاقسشام التعبير؛ ألنّها تضشطلُع بدور في غاية األهمية يتمثّل
في تهيئة القارئ نفسشيًا وفكريًا ولفت انتباهه إالى أاهمية موضشوع التعبير.
ب أان تششتمَل على العناصشر التالية:
وحتى تؤودي المقدمة هذه الوظيفة الهامة ،وج َ
أا .تمهيد موجز ُيسشاعد على النتقال من العاّم إالى الخاصّص.
ب .صشياغة القضشية أاو اإلششكالّية (الموضشوع) ،التي يتمحوُر حولها التعبير ،صشياغة موجزةً ودقيقًة.
ج .تقديم عناصشر الموضشوع وفق ترتيب منطقّي يُلتَزُم به أاثناء التحرير.
:(ìô£qdG hGC) ôgƒédG (2
وهو  -كما يدّل السشم  -أاُسtص التعبير ولtبُه ،وأاطوُل أاقسشامه .يتكّون الجوهر من عّدة فقرات تحتوي على تحليل ٍ مفصّشل
ومُقنع للعناصشر التي سشبق تحديدها في المقدمة.
وُيراعى في تحليل هذه العناصشر أان يتّم النتقال من ُعنصشر إالى آاخر بطريقة سشِلسشة وُمقنعة ل تُششِعر القارئ بالقطيعة
والتفّكك .ويتحّقق ذلك من خÓل ''حسشن التخّلصص'' ،وهو أامر سشيأاتي بياُنُه لحقًا.
إاّن من خصشائصص التعبير الناجح أان يكون كّل عنصشر من عناصشر الجوهر فيه ناششئًا عّما قبله ،مُنششئًا لما بعده.
وتختلف بنية الجوهر بحسشب اختÓف طبيعة الموضشوع ،كما سشنُبيّن في الدروسص ال ّ
Óحقة.
:áªJÉîdG (3
لئن كانت الخاتمة آاخر أاقسشام الموضشوع،
فإانها ل تقّل أاهمية عن أاّي من القسشمين السشابقين،
ألّنها تَلْمِلُم مختلف األفكار التي تّم التوسّشع في
تحليلها ،وترسّشُخ في ذهن القارئ النطباع األخير
الذي سشيحتف ُ
ظ به.
وتتكّون الخاتمة من قسشمين:
أا) إاعادة صشياغة أاهّم األفكار التي تّم
تحليلها صشياغًة دقيقًة وموجزًة.
ب) فتح آافاق للقضشية (أاو اإلششكالية)
موضشوع التعبير.
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áeó≤ŸG
1

ôgƒ÷G

“هيد موجز. صشياغة فكرة اŸوضشوع. -تقد Ëعناصشر اŸوضشوع.

2

التعبيÒ

á“ÉÿG

 العنصشر األول العنصشر الثاÊ العنصشر الثالث -العنصشر الرابع

3

 إاعادة صشياغة أاهّم األفكار. -فتح آافاق.

’‚ÒÑ©àdG RÉ
E ájQhô°†dG äGƒ£ÿ
o G
’:OGóY
E G á∏Môe (1
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 قراءة نصص اŸوضشوع قراءات عديدة ،ومتمّعنة. –ديد اŸعَطى واŸطلوب. اسشتخراج الكلمات اŸفاتيح. –ديد عناصشر اŸوضشوع. -التخطيط للموضشوع.

ÒÑ©àdG á«é¡æe

:ôjôëàdG (2

كتابة اŸقدمة. كتابة ا÷وهر بالتدّرج من عنصشر إا ¤الُعنصشر الذي يليه. -كتابة اÿا“ة.

:á©LGôŸG (3

التأاّكد من سشÓمة اللغة والÎاكيب. التأاّكد من تسشلسشل األفكار ووضشوحها. -مراجعة عÓمات الّترقيم.

:íLÉædG ÒÑ©àdG •hô°T
:¿ƒª°†ŸG (1

 وضشوح األفكار. توظيف الششواهد واألمثلة توظيفًا جيدا ً. -حسشن الّتعليل والتحليل.

:πµ°ûdG (2

 وضشوح اÿط. الفصشل ب Úالفقرات ،وب Úأاقسشام التعب.Ò -اسشتخدام عÓمات الÎقيم اُŸناسشبة.

:á«qé¡æŸG (3

التخطيط ا÷ّيد واÙكم. تسشلسشل األفكار.-حسشن التخّلصص من عنصشر إا ¤آاخر.
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 )١اقرأا الموضشوع بانتباه جيّد ّمرتين أاو ثÓثا  ،وضشع خّطا تحت الكلمات المهّمة.
 )٢حدد المعطى والمطلوب في الموضشوع.
 )٣أاحط بالموضشوع ،وبأافكاره الرئيسشة.
 )٤اسشتخدم مخّططا لموضشوعك.
 )٥ابدأا بمقدمة موجزة ومرّكزة تمّهد لموضشوعك.
 )٦اكتب الموضشوع مقطعا بعد مقطع ،متّبعا المخّطط الذي وضشعته.
 )٧انه موضشوعك بخاتمة موجزة تلّخصص أاهّم النتائج وتفتحه على إاطاره العام.
 )٨أاعد قراءة ما كتبته ،واسشأال نفسشك :هل أاحطت بما طلب مني؟
 )٩احذف من عملك ما ل صشلة له بالموضشوع ،ب Óترّدد.
 )١٥صشّحح إامÓء الكلمات ،ووضّشح الضشمائر ،واحذف المترادفات والصشفات التي ل تفيد ششيئا ول تخدم الفكرة الرئيسشة في
الموضشوع.
 )١١بعد هذا كله انقل الموضشوع من المسشّودة في صشورته الصشحيحة.
óªëe ≈∏Y ø«°ùM .O øY
( التحرير األدبي) الرياضص  ١٩٩٦صص ( ٨٣بتصشرف)
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íLÉædG ÒÑ©àdG •hô°T øe
 )١التخطيط ا÷ّيد واُْŸحَكم.
 )٢تسشلسشل األفكار.
 )٣حسشن التخّلصص من عنصشر إا ¤آاخر.

:§«£îàdG
يتمّثل التخطيط ‘ –ديد اÿطوات التي سشيّتبعها الطالب من أاجل الوصشول إا ¤الغاية اŸنششودة من التعب ،Òوهي إايفاء
اŸوضشوع حَّقُه من التحليل والّنقاشص.
إانه Ãثابة الدليل الذي يهتدي به الطالب أاثناء التحرير حتى ل يجانب اŸوضشوع ،أاو ُيغفل عنصشرا ً من عناصشره.ويأاتي
التخطيط تتويجاً ُ
ÿطوات أاخرى تسشبقه ،وهي:
 قراءة نصص اŸوضشوع قراءات عديدة ومتمّعنة. –ديد اŸعطى واŸطلوب. اسشتخراج الكلمات اŸفاتيح.– -ديد عناصشر اŸوضشوع.

ÖjQóàdG
:´ƒ°VƒŸG

تعتز الششعوب بعاداتها وتقاليدها  ،ألنها دليل على أاصشالتها وعراقتها  ،ووسشيلة لربط حاضشرها Ãاضشيها.
ّحلل هذا الرأاي مسشتعيناً بأامثلة من العادات والتقاليد العمانية.
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ÊÉãdG ¢SQódG

خّطط للموضشوع السشابق من حيث اŸقدمة وا÷وهر واÿا“ة متّبعاً اÿطوات التالية:
 )١اقرأا اŸوضشوع قراءة متمّعنة (أاربع مرات).
 )٢حّدد (اŸعَطي) ثم (اŸطلوب)
(اŸعَطي) :هو الفكرة أاو األفكار التي يطرحها نصص اŸوضشوع. (اŸطلوب) :هو ما يطلبُُه نصّص اŸوضشوع من الطالب. )٣اسشتخرج (الكلمات اŸفاتيح) ،وهي الكلمات الرئيسشية ‘ نصص اŸوضشوع مثل كلمة (أاصشالة) ‘ اŸوضشوع
السشابق.
 )٤حّدد عناصشر اŸوضشوع.

:»à«ÑdG •É°ûædG
.§«£îàdÉH kÉjóà¡e kÓeÉc kGôjô– ÒÑ©àdG ÖdÉ£dG Qôëj
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¿ÉªY ‘ ¿ƒ°ü◊Gh ´Ó≤dG

: ådÉãdG ¢SQódG

áeó≤ŸG áHÉàc

¿ÉªY ‘ ¿ƒ°ü◊Gh ´Ó≤dG

´ƒ°VƒŸG
زرت إاحدى قÓع عمان التاريخية ،فاندهششت Ÿا لحظت من دقة
بناء وتصشميم تدل على قيمة األسشÓف .
ارو مراحل زيارتك  ،وصشف اَْŸعَلَم الذي زرته مÈزا ً مششاعرك Œاهه.

: ´ƒ°VƒŸG º¡a - 1
 - : ≈`£©ŸoG - GCزيارة قلعة تاريخية .
 - : Üƒ∏£ŸG Üسشرد وقائع الرحلة .
 وصشف معا ⁄القلعة . -إابراز اŸششاعر Œاه معا ⁄الزيارة .

: §«£îàdG - 2
: áeó≤ŸG - GC
 ششهرة عمان بكÌة ا◊صشون والقÓع ع Èالتاريخ . فكرة زيارة إاحدى هذه القÓع . السشتعداد للزيارة ،و–ديد الزمان واŸكان . النطÓق نحو موقع الزيارة .. ôgƒ÷G - Ü
. á“ÉÿG - `L

105

ådÉãdG ¢SQódG

: ∞«∏µàdG - 3
اكتب مقدمة للموضشوع السشابق ،مسشتعينًا بالعناصشر اŸذكورة .

: äÉ¶MÓe
 - ١احرصص على اإليجاز ‘ كتابة اŸقدمة .
 -٢اŸقدمة هي “هيد للجوهر ،ف Óتسشتفرغ طاقتك بالتوسشع ‘ عناصشره.
 -٣احرصص علي سشÓمة اللغة ،فاŸقدمة فا–ة اŸوضشوع ،و–دد النطباع األول للقارئ .

: •É°ûædG -4

k eÉc ÒÑ©àdG Qôëj
. â«ÑdG ‘ Ó
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¿hÉ©àdG á«ªgGC

: ™HGôdG ¢SQódG

ôgƒ÷G áHÉàc

´ƒ°VƒŸG

¿hÉ©àdG á«ªgGC

انقطع أاحد زمÓئك عن الدراسشة ألسشباب مادية ،وقرر العمل Ÿسشاعدة أابويه  .فتعاون ا÷ميع من أاجل إاعادته
إا ¤اŸدرسشة وحل مششكلته.
ارو ماحدث مÈزا قيمة التعاون ‘ اÛتمع عموماً

:´ƒ°VƒŸG º¡a (1
 - :≈£©ŸG (GCانقطاُع أاحد زمÓئك عن الدراسشة ،وقراره العمل ألسشباب مادية ومسشاعدة األبوين.
 - :Üƒ∏£ŸG (Üسشرد أاحداث هذه القصّشة.
 -إابراز قيمة التعاون ‘ اÛتمع.
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§«£îàdG (2
:áeó≤ŸG (GC
:ôgƒ÷G (Ü

 أاثر موقف زميلك ‘ طÓب اŸدرسشة ،ألنه كان ل معًا ‘ الدراسشة. عرضص اŸششكلة على اŸعلم Úواإلدارة ،ومناقششتها إليجاد ا◊ل اŸناسشب.التفاق على إانششاء صشندوق التعاون اŸدرسشي يسشاهم ‘ “ويله الطÓب واŸعّلمون واإلدارة وبعضص أاولياء األمور.عدم قبول الطالب مسشاعدته ‘ ششكل صشدقة أاو هبة لعّزة نفسشه.اقÎح أاحد الطÓب أان يسشاهم الصشندوق ‘ فتح مششروع صشغ Òلوالد زميلهم ،وأان يرجع اŸبلغ اŸقÎضص عند –سّشنالظروف.
اسشتحسشان الفكرة وقبول ّكل األطراف بها.الصشندوق تطّورت قيمته وأاسشهم ‘ حّل الكث Òمن مششاكل الط ّÓب وعّلمهم قيمة التعاون ‘ اÛتمع.

:á“ÉÿG (ê

:∞«∏µàdG (3
ّحرر جوهر اŸوضشوع السشابق مسشتعينا بالتخطيط اŸقÎح بعد تبويب النقاط السشابقة ضشمن عناصشر دقيقة.

:äÉ¶MÓe

 احرصص على الّربط ا÷يّد ب Úاألفكار باسشتخدام األدوات او عÓمات الÎقيم اŸناسشبة. بعضص مراحل جوهر اŸوضشوع –تاج إا ¤اسشتخدام أاسشلوب ا◊وار ،فاحرصص على اسشتخدامه على الوجه الصشحيح. جوهر اŸوضشوع هو اÛال الذي تÈز فيه مقدرتك على تنظيم األفكار والربط بينها ‘ تدّرج ،وعلى مراقبةلغتك من الوقوع ‘ األخطاء.

:•É°ûædG (4

.≥HÉ°ùdG ´ƒ°Vƒª∏d á“ÉNh áeó≤e QôM
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á“ÉÿG áHÉàc

: ¢ùeÉÿG ¢SQódG

á“ÉÿG áHÉàc

á«Hô©dG á¨∏dG ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ ¿GBô≤dG QhO
´ƒ°VƒŸG
أاثرى القرآان الكر Ëاللغة العربية ،وكان أاحد أاهم العوامل ‘ اÙافظة عليها من الضشياع والتÓششي .
حلل هذا القول وادعمه بأادلة وبراه. Ú

: ´ƒ°VƒŸG º¡a - 1
 - : ≈£` ` ©` ŸG - GCالقرآان أاثرى اللغة العربية .
 القرآان سشاهم ‘ اÙافظة عليها .– - : Üƒ∏£ŸG - Üليل القولة .
 -دعمها باألدلة والÈاهÚ
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: §«£îàdG - 2
. áeó≤ŸG - GC
. ôgƒ÷G - Ü
( : á“ÉÿG - `Lحوصشلة أاهم نتائج التحليل) .
 القرآان كان سشببًا ‘ انتششار اللغة العربية .نزول القرآان الكر Ëباللغة العربية هو العامل األهم ‘ خلودها وعدم اندثارها كبعضص اللغات األخرى . -القرآان الكر Ëواللغة العربية عنصشران ل انفصشال بينهما .

: ∞«∏µàdG - 3
 -قم بتحرير اÿا“ة ‘ ضشوء النقاط السشابقة .

: •É°ûædG - 4

k eÉc ´ƒ°VƒŸG Qôëj
. â«ÑdG ‘ Ó
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:¢SOÉ°ùdG ¢SQódG
»Ø°UƒdG …Oô°ùdG ÒÑ©àdG

á©«Ñ£dG ¤GE á∏MQ
´ƒ°VƒŸG
خرجت ‘ رحلة إا ¤إاحدى مناطق السشلطنة اŸششهورة Ãناظرها الطبيعية اّÓÿبة.
ارو وقائع رحلتك ،وصشف مششاهداتك.

: ´ƒ°VƒŸG º¡a - 1
 : ≈£©ŸG - GCاÿروج ‘ رحلة إا ¤منطقة مششهورة Ãناظرها الطبيعية

: Üƒ∏£ŸG - Ü

 ( : Oô°ùdGارو) سشرد وقائع الرحلة .( : ∞°UƒdG-صشف) وصشف مششاهد من الرحلة .
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: §«£îàdG - 2
: áeó≤ŸG - GC

حاجة اإلنسشان للÎويح عن نفسشه .السشتعداد للرحلة .-النطÓق نحو هدف الرحلة .

: ôgƒ÷G - Ü

 وصشف الطريق نحو هدف الرحلة . الوصشول إا ¤موقع الرحلة . سشْرد وقائع الرحلة اıتلفة . وصشف المششاهدات ( :مششاهد طبيعية مختلفة) . وصشف اŸششاعر والنطباعات حول الرحلة . بدء السشتعداد للعودة . ‘ -طريق العودة .

: á“ÉÿG - `L

 وصشف ششعورك حول الرحلة . -حاجة اإلنسشان إا ¤الطبيعة ‘ حياته ،وضشرورة اÙافظة عليها .

: ∞«∏µàdG - 3
. ≥HÉ°ùdG §«£îàdG kGóªà©e Ék«Ø°Uh ÉkjOô°S kGÒÑ©J ÖàcG
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: ™HÉ°ùdG ¢SQódG
…QGƒM ÒÑ©J

’AÉæH
’C Gh AÉH
B G ÚH ábÓ©dG
´ƒ°VƒŸG
حدثت أازمة مالية خانقة ‘ عائلتك ،فاجتمع أافراد األسشرة يتحاورون حول سشبل اÿروج من هذه
الوضشعية ا◊رجة .
انقل ا◊وار الذي دار بينكم مÈزا ً أاهميته ‘ حياة األسشر عامة.

: ´ƒ°VƒŸG º¡a - 1
: ≈£©ŸG - GC

 وقوع أازمة مالية داخل العائلة . -اجتماع أافراد األسشرة للحوار حول سشبل Œاوزها.

: Üƒ∏£ŸG - Ü

 نقل ا◊وار . -إابراز قيمة ا◊وار ‘ حياة األسشر .

: §«£îàdG - 2
: áeó≤ŸG - GC

 األسشرة صشورة مصشغرة للمجتمع . ضشرورة ا◊وار حول كل اŸسشائل اŸتعلقة بحياة األسشرة . ظهور األزمة ‘ العائلة . -اجتماع األسشرة من أاجل التحاور حول األزمة .

: ôgƒ÷G - Ü

 األب يفتتح ا◊وار ليحدد سشبب الجتماع ويذكر مظ ـاهر األزمة وأاسشبابها ثم يطلب رأاي أافراد األسشرة بدًءاباألم ثم اإلخوة قائ ً
:Ó
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األب  :ما كنت أاتوقع أان يصشل ا◊ال إا ¤مثل ما نحن عليه يا أابنائي ،لقد سُشّدت السشبل جميعها ،فقد خسشرت أاكÌ
ما‹ ‘ الصشفقة األخÒة ،و ⁄أاجد يد اŸسشاعدة ،فالتمسشتها فيكم ،لعلّي اأظفر با◊ل الذي يخرجنا من هذه األزمة اŸالية
اÿانقة.
ثم توجه إا ¤األم قائ ً
:Ó
 ما رأايك أانت ،يا أام أاولدي فيما نحن فيه ؟األم  ،بعد صشمت قصش ،Òوقد أاجالت بصشرها ب Úأابنائها ،وقالت بنÈة Áتزج فيها التأاثر با◊كمة :
............ -

: á«dÉàdG •É≤ædG kÉ«YGôe QGƒ◊G πªcGC-

 .١العودة إا ¤السشطر ووضشع ششرطة عند بداية كل انتقال ‘ ا◊وار ب Úالششخصشيات .
 .٢مراعاة التنوع ‘ األسشلوب من السشتفهام إا ¤التعجب إا ¤التقرير ..
 .٣وضشع إاششارات سشردية وصشفية موجزة متى كان ذلك ‡كنًا ،قبل ششروع أاحد الششخصشيات ‘ الكÓم ،تظهر هيئته
أاثناء ا◊وار .
 .٤األب هو اŸسشؤوول على إادارة ا◊وار ،فله النصشيب األوفر من التدخÓت .
 .٥الختÓف ‘ اآلراء ب Úأافراد األسشرة ليسص أامرا ً سشلبيًا ،بل هو عنصشر إاثراء Ÿضشمون ا◊وار .

: á“ÉÿG - `L

 نهاية ا◊وار بالتفاق على ا◊لول الكفيلة بإاخراج األسشرة من أازمتها . بداية ظهور بوادر التحسشن ‘ اقتصشاد العائلة .-قرار األب مكافأاة أافراد أاسشرته على ›هوداتهم وتضشحياتهم.

: ∞«∏µàdG - 3
. ≥HÉ°ùdG §«£îàdG ≥ah ,á«Ø°UƒdGh ájOô°ùdG äGQÉ°T’EG ¢†©H ¬∏NGóJ ,kÉjQGƒM ÉkYƒ°Vƒe ÖàcG
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:øeÉãdG ¢SQódG
»∏«∏ëàdG ÒÑ©àdG

¬àÄ«ÑH »∏gÉ÷G ô©°ûdG ábÓY

´ƒ°VƒŸG

يعت Èالششعر ا÷اهلي مرآاة تنعكسص فيها ا◊ياة ا÷اهلية .
حلل هذا الرأاي ،وادعمه بششواهد ‡ا درسشت من الششعر ا÷اهلي .

: ´ƒ°VƒŸG º¡a - 1
: ≈£©ŸG - GC

 -الششعر ا÷اهلي انعكاسص للحياة ا÷اهلية.

: Üƒ∏£ŸG - Ü

– -ليل الفكرة السشابقة ودعمها بششواهد مناسشبة من الششعر ا÷اهلي .

: §«£îàdG - 2
: áeó≤ŸG - GC

 : áeÉ©dG áeó≤ŸG .1األدب عامة ينعكسص فيه الواقع بكل مكوناته ،ألن األديب هو ابن بيئته ،منها يسشتلهم موضشوعاته،
و‘ اطارها يتنزل أادبه .
( : á°UÉÿG áeó≤ŸG .2طرح فكرة اŸوضشوع) :
الششعر ا÷اهلي مرآاة انعكسشت فيها ا◊ياة ا÷اهلية بكل مكوناتها .
’: á«dÉµ°T
E G ìôW .3

 ما مظاهر ا◊ياة الجتماعية من خÓل الششعر ا÷اهلي ؟ -ما دللة صشدق الششاعر ‘ نقل مÓمح هذه ا◊ياة ‘ ششعره؟
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: ôgƒ÷G - Ü

 .١مظاهر ا◊ياة الجتماعية من خÓل الششعر ا÷اهلي .

 .٢دللة صشدق الششاعر ‘ نقل مÓمح هذه ا◊ياة ‘ ششعره .

: á“ÉÿG - `L
: π«∏ëàdG èFÉàf ºgGC ¢ü«î∏J -

 الششعر ا÷اهلي هو اŸصشدر الوحيد Ÿعرفة تفاصشيل ا◊ياة ا÷اهلية . ا◊ياة القاسشية ‘ الصشحراء انعكسشت ‘ أاسشلوب الششعر ا÷اهلي وموضشوعاته . الششاعر ا÷اهلي كان أامينًا ‘ إابراز مÓمح ا◊ياة ا÷اهلية .. á«Hô©dG Iôjõ÷G ‘ IÉ«◊G íeÓe Ò«¨J ‹ÉàdÉHh »Hô©dG ÜO’CG IQƒ°U Ò«¨J ‘ ºgÉ°S ΩÓ°S’EG Qƒ¡X -

: ∞«∏µàdG - 3
 -حرر تعبÒا ً –ليليًا مسشتعينًا بالتخطيط السشابق .

: äÉ¶MÓe
 - ١ا◊رصص على الربط اŸناسشب واÙكم ب Úأاجزاء التعب. Ò
 - ٢دعم األفكار بششواهد مناسشبة من الششعر ا÷اهلي .
 - ٣السشتعانة بدروسص األدب والنصشوصص إل‚از التحرير .
 - ٤اللتزام باŸطلوب ،وهو التحليل فحسشب ،دون مناقششة أاو إابداء الرأاي .
 - ٥ا◊رصص على سشÓمة اللغة ،والبتعاد عن األحكام العامة .
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قائمة اŸصصادر واŸراجع:
: QOÉ°üªdG `` 1
ـ ـ د  .مفيد قميحة :
ششرح المعلقات السشبع  ،دار ومكتبة الهÓل  ،بيروت ١٩٩٤ /م. المعلقات العششر  ،دار الفكر اللبناني  ،بيروت  ١٩٩١ /م .ـ ـ طرفة بن العبد  ،الديوان  ،دار الكتاب العربي  ،بيروت١٩٩٤ /م .
ـ ـ القراآن الكريم .
ـ ـ عبدالله بن القفع :
كليلة ودمنة  ،دار الفكر العربي  ،بيروت .اآلثار الكاملة  ،منششورات دار مكتبة الحياة  ،بيروت ١٩٩٦ /م.ـ ـ بششار بن برد  ،الديوان  ،دارصشادر  ،بيروت  ،ط  ٢٠٠٠ /١م .
ـ ـ ُعَمر بن أابي ربيعة  ،الديوان  ،دار صشادر  ،بيروت  ،ط  ٢٠٠٣ / ٣م .
ـ ـ الجاحظ  ،كتاب الحيوان  ،منششورات المجمع العلمي العربي اإلسشÓمي  ،بيروت١٩٦٩ /م .
ـ ـ ابن سش ّ
Óم الجمحي  ،طبقات فحول الششعراء .
ـ ـ ابن قتيبة  ،الششعر والششعراء .
ـ ـ عبد الرحمن ششكري  ،الديوان  ،جمع وتحقيق  ،نقول يوسشف  ،المعارف١٩٦٠ /م .
ـ ـ عباسس محمود العقاد /إابراهيم عبد القادر المازني  ،الديوان في األدب والنقددار الششعب  ،القاهرة  ،ط ( ٣ب ـ ـ ت ) .
ـ ـ جبران خليل جبران  ،المجموعة الكاملة لمؤولفات جبران العربية  ،دارالجيل بيروت ١٩٩٤ /م .
ـ ـ إايليا أابو ماضشي  ،ديوان ز الجداولسس  ،دار العلم للمÓيين  ،بيروت ( ب ـ ـ ت ) .
ـ ـ عبدالله الخليلي  ،ديوان وحي العبقرية  ،ط ١٤١٠ ، ٢هـ ١٩٩٠ /م .
ـ ـ أاحمد ششوقي  ،الششوقيات  ،دار الكتاب العربي  ،بيروت  ،ط  ٢٠٠٤ / ١م.
ـ ـ حسشين المرصشفي  ،الوسشيلة األدبية للعلوم العربية  ،ط /المدارسس الملكية بدرب الجماميز ـ ـ مصشر ١٨٧٥م.
ـ ـ محمود درويشس  ،ديوان أاوراق الزيتون  ،مطبعة التحاد التعاونية  ،تموز١٩٦٤ /م.
ـ ـ طه حسشين  ،األيام  ،دار المعارف بمصشر  ،ط ١٩٧٦/ ٥٤م.
ـ ـ ـ ديوان محمود درويشس  ،دار العودة  ،ط ، ١٣بيروت ١٩٨٧ ،م
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ـ د .ششوقي ضشيف  ،تاريخ األدب العربي ،العصشر الجاهلي  ،دار المعارف بمصشر  ،ط١٩٧٧ / ٥م.
ـ ـ ـ د .ششوقي ضشيف  ،العصشر اإلسشÓمي ،دار المعارف بمصشر  ،ط ( / ٧ب ـ ت) .
ـ د .ششوقي ضشيف  ،التطور والتجديد في الششعر األموي  ،دار المعارف بمصس ط  ( /٣ب ـ ـ ت ) .
ـ ـ د .ششوقي الضشيف  ،الفن ومذاهبه في الششعر العربي  ،دار المعارف بمصشر ط  (/٣ب ـ ـ ت ) .
ـ ـ د .نوري حمودي القيسشي  ،الطبيعة في الششعر الجاهلي  ،مكتبة النهضشة العربية ،ط ١٩٨٤/ ٢م.
ـ ـ د .مفيد قميحة  ،ششرح المعلقات العششر  ،دار و مكتبة الهÓل  ،بيروت ١٩٩٧ ،م .
ـ أانيسس مقدسشي  ،تطور األسشاليب النثرية في األدب العربي  ،دار العلم للمÓيين ط ١٩٨٢ / ٧م.
ـ ـ أانيسس مقدسشي  ،التجاهات األدبية في العالم العربي الحديث  ،دار العلم للمÓيين  ١٩٨٢م.
ـ ـ أاسشلوب اإلضشمار في القرآان الكريم  ،بحث جامعي  ،جامعة السشلطان قابوسس  ،أاغسشطسس  ٢٠٠٣م.
ـ ـ د.ششكري فيصشل تطور الغزل  ،دار العلم للمÓيين  ،ط / ٧بيروت ١٩٨٦م.
ـ ـ عبد القادر القط  ،في الششعر اإلسشÓمي واألموي  ،دار النهضشة العربية ـ ـ بيروت ١٩٧٩ ،م .
ـ ـ د .طه الحاجري  ،بششار بن برد  ،دار المعارف بمصشر ( ب ـ ـ ت ) .
ـ د .سشالم المعوشس  ،عبدالله بن المقفع  ،مفكر وقضشية  ،دار ومكتبة الهÓل  ،بيروتط  ١٩٩٤/ ١م.
ـ ـ د .علي بو ملحم  ،المناحي الفلسشفية عند الجاحظ  ،دار ومكتبة الهÓل  ،بيروت ط ١٩٩٤ / ١م.
ـ ـ جورج غريب  ،عبدالله بن المقفع  ،دار الثقافة  ،بيروت ط ١٩٧٥ /٣م.
ـ ـ د .عبد الملك مرتاضس  ،في نظرية الرواية ،سشلسشلة عالم المعرفة ١٩٩٨م .
ـ ـ د .ششاكر عبد الحميد  ،الفكاهة والضشحك  :رؤوية جديدة  ،سشلسشلة عالم المعرفة  ،يناير  ٢٠٠٣م.
ـ السشيد عبد الحليم محمد حسشين  ،السشخرية في أادب الجاحظ  ،الدار الجماهرية للنششر والتوزيع واإلعÓن  ،طرابلسس ط١٩٨٨ /١م.
ـ ـ مصشطفى ناصشف  ،محاورات مع النثر العربي  ،سشلسشلة عالم المعرفة  ،فبراير ١٩٩٧م.
ـ ـ د .يوسشف عيد  ،المدارسس األدبية ومذاهبها ،دار الفكر اللبناني بيروت  ،ط ١٩٩٤ /١م.
ـ ـ د .إابراهيم السشعافين  ،مدرسشة اإلحياء والتراث  ،دار األندلسس  ،ط١٩٨١ / ١م.
ـ ـ د  .عيسشى الناعوري  ،أادب المهجر  ،دار المعارف بمصشر  ،ط١٩٦٧ / ٢م.
ـ ـ د  .جميل جبر  ،مقدمة المؤولفات الكاملة لجبران خليل جبران العربية  ،دار الجيل  .بيروت ١٩٩٤ ،م.

قائمة اŸصصادر واŸراجع:
ـ ـ جورج ديمتري سشليم  ،إايليا أابو ماضشي  ،دار المعارف بمصشر١٩٧٧م .
ـ ـ سشعيد بن سشليمان العيسشائي  ،قراءة في مسشارات الفكر العربي ط١٩٩٧ / ١م.
ـ ـ د .أاحمد درويشس  ،تطور األدب في عمان  ،دار غريب للطباعة والنششر والتوزيع  ،القاهرة  ١٩٩٨ ،م.
ـ د .عبد الرحمن ياغي  ،دراسشات في ششعر األرضس المحتلة  ،معهد البحوث والدراسشات العربية  ١٩٦٩ ،م.
ـ ـ عز الدين إاسشماعيل  ،األسشسس الجمالية في النقد األدبي العربي  ،دار الفكر العربي  ،القاهرة ١٩٩٢م .
ـ ـ عز الدين إاسشماعيل  ،المصشادر األدبية واللغوية في التراث العربي دار المسشيرة  ،عّمان . ٢٠٠٣
ـ ـ عز الدين إاسشماعيل  ،الششعر العربي المعاصشر  ،قضشاياه وظواهره الفنية والمعنوية دار الثقافة  ،بيروت ١٩٦٦ /م.
ـ ـ يوسشف حسشين بكار  ،اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري  ،دار المعارف بمصشر ١٩٧١ /م.
ـ ـ محمد مندور  ،النقد المنهجي عند العرب  ،دار نهضشة مصشر للطبع والنششر  ،القاهرة (ب ـ ت)
ـ ـ د .رفيق خليل عطوي  ،صشورة المرأاة في ششعر الغزل األموي  ،دار العلم للمÓيين ط ١٩٨٦ /١م
ـ ـ د .داود غطاششة  /د .حسشين راضشي  ،قضشايا النقد العربي  ،دار الثقافة  ،عّمان ،ط ١٩٩١ / ٢م.
ـ ـ د .وهب رومية  ،الرحلة في القصشيدة الجاهلية  ،مؤوسشسشة الرسشالة بيروت ،ط. ١٩٨٢ / ٣
ـ ـ د .ثريا عبد الفتاح ملحسس  ،مدخل إالى أادب العصشر األموي  ،دار الكتاب العالمي ،ط ١٩٨٩ ، ١م .
ـ ـ د .ثريا عبد الفتاح دفاع في طريق المعلقة  ،الششركة العالمية للكتاب ط  ١٩٨٨ / ١م.
ـ ـ أابو قاسشم محمد كّرو  /عبدالله ششريط  ،ششخصشيات أادبية  ،مكتبة الحياة ،بيروت ،ط١٩٦٦، ٢م .
ـ ـ أاحمد صشدقي الدجاني  ،فكر وفعل ،دار المسشتقبل العربي ،القاهرة ط  ١٩٨٥ / ١م.
ـ ـ د.ر .ب Óششير ،تاريخ األدب العربي ،ترجمة د .إابراهيم كيÓني ،دارالفكر ،دمششق  ١٩٩٨،م.
ـ ـ منيف الموسشى  ،في الششعر والنقد ،دار الفكر اللبناني ،ط ١٩٨١ / ١م .
ـ ـ منيف الموسشى ،نظرية الششعر ،دار الفكر اللبناني ،ط. ١٩٨٤ / ١
ـ ـ د .إاحسشان عباسس ،تاريخ النقد األدبي عند العرب ،دار الثقافة  .بيروت  /لبنان .
ـ ـ د  .نازك المÓئكة ،قضشايا الششعر المعاصشر ،دار العلم للمÓيين  ،بيروت ،ط ١٩٨٣، ٧م .
ـ ـ د  .محمد الكتاني ،الصشراع بين القديم والجديد في األدب العربي الحديث  ،دار الثقافة ،الدار البيضشاء ١٩٨٢ :م .
ـ ـ عبدالعزيز الدسشوقي ،جماعة أابولو وأاثرها في الششعر الحديث ،المكتبة العربية ،القاهرة ١٩٧١،م .
ـ ـ محمد غنيمي هÓل ،النقد األدبي الحديث ،دار العودة ،بيروت ١٩٨٧م .
ـ ـ إايليا حاوي ،فن الوصشف ،دار الكتاب اللبناني  +دار الكتاب المصشري  ،بيروت  /القاهرة ،ط ١٩٨٧ / ٢م .
ـ ـ أاحمد محمد الحوفي ،الحياة العربية من خÓل الششعر الجاهلي ،دار القلم  ،بيروت ( ب ـ ـ ت ) .
ـ ـ سشرجي بليخانوف  ،مصشلح على العرشس  ،قابوسس بن سشعيد سشلطان ُعمان ( ترجمة ،خيري الضشامن ) دار الكتب والوثائق القومية ،القاهرة ٢٠٠٤م .
ـ ـ د  .فؤواد زكريا  ،خطاب إالى العقل العربي ،كتاب العربي ١٩٨٧،م .
ـ ـ د  .عبدالهادي مصشباح ،اإلدمان  ،الدار المصشرية اللبنانية ،القاهرة  ،ط ٢٠٠٤ /١م .
ـ ـ جمال قطب  ،روائع الفن العالمي  ،دار مصشر للطباعة  ،القاهرة ١٩٨٧م .
ـ ـ د  .زين الدين عبدالمقصشود  ،البيئة واإلنسشان ،منششأاة المعارف باإلسشكندرية  ،ط ١٩٩٧ /٢م .
ـ ـ د  .حسشين على محمد ،التحرير األدبي ،الرياضس ١٩٩٦،م .
ـ ـ محمد زرقان الفرخ ،الواضشح في اإلنششاء العربي ،دمششق ١٩٩٣م .
ـ ـ د  .نديم حسشين دعكور ،المفيد في التعبير واإلنششاء وتحليل النصشوصس ،مؤوسشسشة بحسشون للنششر والتوزيع  ،بيروت ،ط ١٩٩٨ /٢م .
ـ ـ د  .أاحمد طاهر حنين  ،األسشاسس في التحرير الكتابي  ،دار الفكر العربي  ،القاهرة ١٩٩٩م .
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ـ ـ مجلة  :تسشامح  :العدد  : ٢ربيع ١٤٢٣هـ٢٠٠٣ /م .
ـ ـ مجلة  :اإلسشÓم اليوم  :العدد  ٢ـ ـ السشنة  : ٢أابريل ١٩٨٤م .
ـ ـ مجلة  :نزوى  :العدد  / ٢٤أاكتوبر ٢٠٠٠ :م .
ـ ـ مجلة  :التعاون  :السشنة األولى  ،العدد الثاني  ،أابريل ١٩٨٦م .
ـ ـ مجلة  :التعاون  :السشنة الحادية عششرة  ،العدد الثالث واألربعون  ،سشبتمبر ١٩٩٦م .
ـ ـ مجلة  :المعرفة  :العدد  ١٢١ربيع اآلخر ١٤٢٦هـ ـ .
: ºLÉ©ªdG `` 4
Óمام أابي منصشور الثعالبي  ،الدار العربية للكتاب  :ليبيا ـ ـ تونسس ١٩٨١ ،م .
ـ ـ فقه اللغة  :ل إ
ـ ـ لسشان العرب  :لبن منظور  :دار صشادر  /دار بيروت  ،بيروت ١٩٨٦ :م .
ـ المعجم الوسشيط  :المكتبة اإلسشÓمية للطبع والنششر والتوزيع  ،اسشتانبول  ،تركيط ١٩٧٢ / ٢م .
ـ ـ المنجد  :في اللغة واألعÓم  :دار المششرق  :بيروت  :ط ١٩٨٦/٢٠م .
ـ ـ الرائد  :معجم الفبائي في اللغة واألعÓم  ،دار العلم للمÓيين  :بيروت  :ط / ١فبراير ٢٠٠٣م .

لعÓم
فهرسس ا أ
¿hô°UÉ©ŸG
: ( 1932 ```` 1871 ) : ( ßaÉM ) º«gGôHGE (1
ششاعر مصشري  ،لقب بششاعر النيل وهو في مقدمة ششعراء التجاه الكÓسشيكي  ،تخرج من المدرسشة الحربية ،واهتم بالنظم والترجمة .
: ( 1946 ```` 1870 ) : ô«e’G ( Ö«µ°T ) ¿Ó°SQGC (2
مفكر ومناضشل لبناني تولى مناصشب رفيعة في لبنان ثم هاجر واسشتقر في سشويسشرا  ،له مصشنفات منها ( تاريخ غزوات العرب ) و(الحلل السشندسشية ) و ( ششوقي
أاو صشداقة أاربعين سشنة ) .
: ( øjódG õY ) π«YÉª°SGE (3
Óدب العربي بجامعة عين ششمسس  ،وناقد مصشري معاصشر أاششرف على تحرير مجلة ششعر  ( ١٩٦٥المصشرية ) .
اسشتاذ جامعي ل أ
: ( 1904 ```` 1938 ) : ( »eÉ°S Oƒªëe ) …OhQÉÑdG (4
ششاعر مصشري من كبار ضشباط الجيشس  ،تولى الوزارة واششترك في ثورة عرابي  ،نفي إالى سشرنديب طوال  ١٧سشنة  .يعتبر رائد حركة اإلحياء في الششعر العربي .
(:
``` 1926 ) : ( ÜÉgƒdG óÑY ) »JÉ«ÑdG (5
ششاعر عراقي معاصشر  ،تخرج من دار المعلمين العليا ببغداد له عدة دواوين ودراسشات أادبية .
: ( 1931 `` 1883 ) : ( ¿GôÑL π«∏N ) ¿GôÑL (6
كاتب وششاعر لبناني مبدع  ،من أاعضشاء الرابطة القلمية  .ولد بلبنان وعاشس في المهجر األمريكي .
: ( ``` 1903 ) ( …ó¡e óªëe ) …ôgGƒédG (7
ششاعر عراقي  ،ولد بالنجف ودرسس العلوم الدينية  ،اششتغل بالتدريسس ثم بالصشحافة .
: ( 1973 `` 1889 ) : ( ¬W ) ø«°ùM (8
أاششهر أاعÓم األدب العربي الحديث ـ لقب بعميد األدب العربي  ،تخرج من الجامعة المصشرية ثم من جامعة باريسس  ،تولى عمادة كلية اآلداب ثم وزارة التعليم ،
ناقد ومصشنف ومحقق ومترجم وروائي .
: ( 1937 `` 1880 ) : ( ¥OÉ°U ≈Ø£°üe ) »©aGôdG (9
ششاعر وكاتب مصشري  ،أاحد أاركان المذهب القديم في األدب العربي ترك اثار أادبية كثيرة ومقالت في النقد والجتماع والدين والتاريخ .
: ( 1973 `` 1945) : ( ±hô©e ) »aÉ°UôdG (10
من أاششهر ششعراء العراق والعرب  ،اششتغل بالتدريسس في بغداد واألسشتا والقدسس  ،وتولى وزارة المعارف بالعراق له ديوان ششعر جمع فيه أاششعاره .
: ( 1936 `` 1863 ) : ( »bó°U π«ªL ) …hÉgõdG (11
ششاعر عراقي بارز  ،كردي األصشل  ،اهتم باألدب والفلسشفة .
: ( 1963 `` 1872 ) : ( »Ø£d ) ó«°ùdG (12
حقوقي ومفكر مصشري  ،كاتب صشحفي وسشياسشي  ،اششتهر بلقب أاسشتاذ الجيل  ،ششغل رئاسشة المجمع اللغوي بالقاهرة  ،وقبل ذلك رئاسشة الجامعة المصشرية .
: ( 1964 `` 1926 ) ( ôcÉ°T QóH ) ÜÉ«°ùdG (13
ششاعر عراقي من أاعÓم الششعر العربي المعاصشر درسس في دار المعلمين العليا ثم فصشل منها والتحق بمديرية التجارة  ،يعتبر رائد الششعر الحر .
: ( 1955 , 1892 ) ( »cR óªMGC ) …OÉ°T ƒHGC (14
طبيب متخصشصس  ،ولكنه اششتهر بششاعريته ونزوعه األدبي والنقدي ششاعر مجدد  ،تربو أاثاره عن خمسشين كتابا وديوانا وقصشصشا ششعرية ومسشرحية .
: ( 1958 ``` 1886 ) : ( øªMôdG óÑY ) …ôµ°T (15
ششاعر مصشري من أاصشل مغربي  ،اششتغل بالتدريسس واششتهر بتجديده في الششعر  ،له عدة دواوين جمعت في ديوان ضشخم  ،وعدة مقالت نقدية وقصشصس .
: ( 1932 - 1869 ) : (óªMGC ) »bƒ°T (16
ششاعر مصشر األششهر  ،لقب بأامير الششعراء سشنة  . ١٩٢٧ولد بالقاهرة ودرسس الحقوق واألداب بفرنسشا ،هو ششاعر القصشر إالى قيام الحرب العالمية الأولى  ،حيث
أابعد عن مصشر ونفي إالى إاسشبانيا سشنة (  ، ) ١٩١٥عاد إالى مصشر  ) ١٩١٩ ( :والتحم بقضشايا عصشره وأامته  .جمع بين التقليد والتجديد في ششعره .
: ( 2005 `` 1910 ) : ( »bƒ°T ) ∞«°V (17
اسشتاذ جامعي  ،كاتب وباحث ومحاضشر في العديد من الجامعات العربية  ،له عدة دراسشات أادبية وبحوث قيمة  ،في مقدمة تاريخ األدب العربي حسشب العصشور .
: ( 1873 `` 1801 ) : ™aGQ ( á«YÉaQ ) …hÉ£¡£dG (18
كاتب ومفكر مصشري  ،رائد البعث الفكري والسشياسشي وأاحد أاركان النهضشة  ،ترجمة وتدريسشًا وصشحافة .تلّقي تعليمه في األزهر  ،وترأاسس بعثة إالى فرنسشا  ،اسشتغّلها
لترجمة بعضس اآلثار وكتابة مؤولفه الششهير  ' :تخليصس اإلبريز ' أانششأا مدرسشة األلسشن للترجمة وبعضس الصشحف .
: ( 1964 ```` 1889 ) : ( ¢SÉÑY Oƒªëe ) OÉ≤©dG (19
كاتب وششاعر مصشري  ،تمّيزت حياته باإلنتاج األدبي الغزير والمتنّوع ،بالدعوة إالى التجديد ومهاجمة الششعر التقليدي  .تقّلد مناصشب عديدة  ،سشياسشية وعلمّية .

: ( 1890 ``` 1834 ) : ï«°ûdG ( ¬∏dGóÑY ) …ôµa (20
من ششيوخ األدب في مصشر  ،أاديب وششاعر  ،كاتب متفنن كان في النثر الفني بمثابة البارودي في إاحياء الششعر  .ولد في الحجاز إابان الحملة الفرنسشية على مصشر  ،تلقى
العلوم في األزهر ،ثم التحق بوظائف في الحكومة.
: ( …ôµ°T ) π°ü«a (21
أاديب سشوري معاصشر وأاسشتاذ جامعي متخصشصس في األدب العربي وتاريخه  ،وباحث محقق للتراث  ،حصشل على ششهاداته من جامعة القاهرة وجامعات أاخرى  .عضشو
مجمع اللغة بدمششق .
: ( ``1923 ) : ( QGõf ) »fÉÑb (22
ششاعر سشوري مجدد  ،درسس الحقوق وتخرج سشنة (  ، ) ١٩٤٥التحق بالعمل في الششؤوون الخارجية  ،وانتقل إالى القاهرة فتركيا فلندن فبكين سشفيرا  ،كتب أاولى قصشائده
سشنة ( ) ١٩٣٩ثم توالت دواوينه الكثيرة .
: ( ``1916 ) : ( QOÉ≤dG óÑY ) §≤dG ( 23
ششاعر وكاتب ناقد مصشري وأاسشتاذ جامعي  ،ششارك في تحرير بعضس المجÓت األدبية  ،وقف إالى جانب حركة التجديد في الششعر .
: ( 1957 ``` 1889 ) : ( É«∏jGE ) »°VÉe ƒHGC ( 24
ششاعر لبناني  ،من كبار ششعراء المهجر المحدثين  ،ششاعر مجدد  ،أاعاد للششعر العربي عÓقته بالذات والوجدان والتأامل  ،غادر لبنان إالى مصشر ثم إالى أامريكا حيث
انضشم إالى ( الرابطة القلمية )  ،له دواوين ششعر عديدة منها  ( :الجداول ) و (الخمائل).
: ( 1949 ``` 1890 ) : ( QOÉ≤d GóÑY º«gGôHGE ) : »fRÉªdG ( 25
أاديب مصشري  ،ششاعر وكاتب صشحفي وناقد  ،من رواد التجديد في الششعر  ،كاتب قصشصشي واجتماعي معاصشر  ،وروائي ومترجم ينتمي إالى جماعة ( الديوان ) مع
العقاد وششكري.
: ( 1889 ``` ? ) : ( óªMGC øH ø«°ùM ) »Ø°UôªdG (26
من ششيوخ اللغة واألدب في مصشر  ،تخرج من األزهر  ،ودرسس به  ،أاسشتاذ األدب العربي وتاريخه وعلومه بدار العلوم  .أاششتهر بكتابه ( الوسشيلة األدبية للعلوم العربية )
كف بصشره وهو ما زال ششابا  ،وهو عصشامي درسس على يد الششيخ محمد عبده.
: ( ¢ù«fGC ) »°Só≤ªdG (27
Óسشاليب األدبية وكتب عن أاعÓم الششعر العربي
كاتب وأاديب وناقد لبناني  ،باحث متخصشصس في تاريخ األدب العربي  ،ومن دعاة التجديد وأانصشاره  ،وهو ناقد أارخ ل أ
والتيارات األدبية الحديثة .
: ( ``1923 ) : ( ∑RÉf ) áµFÓªdG ( 28
ششاعرة عراقية  ،من رواد الششعر الحر في األدب العربي  ،لها مجموعات ششعرية ودراسشات نقدية في الششعر الحديث .
: ( 1999 ``` 1889 ) : ( π«FÉî«e ) áª«©f (29
كاتب لبناني مهجري  ،من زعماء الدعوة إالى التجديد والثورة على القديم  ،تخرج من روسشيا  ،ثم هاجر إالى أامريكا  ،انضشم إالى الرابطة القلمية  ،حصشل على إاجازة
الحقوق في واششنطن  ،ذهب إالى فرنسشا جنديا فقدم دكتوراه في اآلداب  ،ثم تفرغ للكتابة في أامريكا قبل أان يعود إالى لبنان سشنة ( . ) ١٩٣٢
: ( ``1920 ) : ( ¿É°ùMGE ) ¢SÉÑY (30
أاسشتاذ جامعي ( بالجامعة األمريكية ببيروت  ،١٩٦١جامعة الخرطوم  ) ١٩٥١متخرج من جامعة القاهرة  ،كاتب باحث محقق للتراث  ،ناقد متميز بإانتاجه الغزير ،
وبسشعة األفق وتنوع اإلنتاج  ،وبجمعه بين القديم والجديد .
: ( ``1934 ) : ( óªëe ) »fÉàµdG (31
باحث وأاكاديمي مغربي  ،درسس بجامعة الرباط  ،ثم تولى التدريسس بكليات مختلفة في المغرب  ،له أاطروحة بعنوان  ' :الصشراع بين القديم والجديد في األدب العربي
الحديث '.
: ¢VÉJôe ∂∏ªdG óÑY (32
ولد في بلدة مسشيردة  ،ولية تلمسشان  ،الجزائر تخرج في كلية اآلداب سشنة (  ) ١٩٦٣ثم الدكتوراه في الجزائر (  ) ١٩٧٠ثم دكتوراه دولة بباريسس (  . ) ١٩٨٣صشدر
له أاكثر من ثÓثين كتابا في مختلف مجالت المعرفة ( نقد  ،تاريخ  ،أادب .).....
: ( `g 1339 ```` 1237 ) : »MGhôdG »fÓ¡ÑdG º∏°ùe ƒHGC (33
ولد في قرية محرم من أاعمال ولية سشمائل بعمان  ،في أاسشرة علم وقضشاء  ،سشافر إالى زنجبار في عهد السشلطان برغشس بن سشعيد ثم عاد إالى عمان سشنة (  ١٣٠٠هـ )
ورجع ثانية إالى زنجبار ،حيث ولي القضشاء بها  .ومن مؤولفاته  ( :النششأاة المحمدية  ،النور المحمدي  ،النفسس الرحماني .) ...

: ( `` 1949 ) : ±ƒfÉî«∏H »Lô°S ( 34
Óدب متخصشصس في السشيرة الروائية  ،كتب في الرواية الخيالية وأادب المغامرات ونششر عن العديد من
كاتب وصشحافي روسشي له عدة مؤولفات  .خريج معهد غوركي ل أ
الزعماء السشياسشين المعاصشرين في روسشيا والعالم العربي .
: »eô°†ëdG óªëe (35
كاتب صشحفي عماني له إاسشهامات عديدة في الصشحافة األدبية.
: ( 1385 ```` 1314 ) : …ó«©°SƒÑdG QóH øH ∫Óg ó«°ùdG ( 36
أاحد ششعراء عمان في القرن الرابع عششر الهجري  ،نبغ في الششعر وتفنن فيه  ،قربه إاليه السشلطان سشعيد بن تيمور فÓزمه ومدحه  .له ديوان جامع لمدائحه في
السشلطان سشعيد وغيره ولفنون ششتى من األدب والتاريخ .
``` :(`g 1394
) »FÉ£dG óªëe øH ¬∏dGóÑY (37
من ششعراء عمان وأادبائها  ،تعلم مبادىء العلم في مسشقط  ،ثم هاجر إالى بغداد حيث تخرج من جامعتها ،دّرسس في باكسشتان ثم إالى البحرين  ،كان من رجال اإلعÓم
في الكويت ثم في أابوظبي ،تقلد وزارة اإلعÓم في سشلطنة عمان بعد النهضشة.
: ( ∫ÉªL ) Ö£b (38
رسشام مصشري  ،وكاتب في النقد والتذوق الفني  ،اششتهر بتصشميم أاغلفة الكتب ألغلب الكتاب المعاصشرين  ،برسشم ' البورتري'ه لعظماء وزعماء العالم .
: (∞«°S) »ÑMôdG (39
ششاعر عماني معاصشر ولد عام  - ،‘ ١٩٥٦قرية سشرور  -سشمائل بسشلطنة عمان  .درسس ‘ القاهرة وتنقل راح ‘ ًÓأاك Ìمن بلد عربي وأاوروبي ،وأابدع ‘ ›ال
الصشحافة واإلعÓم والثقافة .ترجمت بعضس أاعماله األدبية ا ¤عدة لغات عاŸية كاإلنكليزية ،الفرنسشية ،األŸانية ،الهولندية ،البولندية  ،وغÒها من أاعماله :نورسشة
ا÷نون ،ششعر (دمششق  ،)١٩٨٠ا÷بل األخضشر ،ششعر (دمششق  ،)١٩٨١اجراسس القطيعة ،ششعر (باريسس  )١٩٨٤رأاسس اŸسشافر ،ششعر (الدار البيضشاء )١٩٨٦ ،مدية واحدة لتكفي لذبح
عصشفور ،ششعر (عمان........ )١٩٨٨ ،

(:
``` 1918) : (≈°ù«Y) …QƒYÉædG (40
كاتب وناقد ومترجم فلسشطيني  ،ولد بقرية (ناعور)  ،درسس بالقدسس  ،واششتغل بالتدريسس  ،ثم تفرغ للكتابة والترجمة  ،أالقى محاضشرات عديدة في جامعات عربية
وأاوروبية .
: ( ``` 1948) : (±hô©e ºdÉ°S) ¢Tƒ©ªdG (41
كاتب وناقد لبناني معاصشر  ،له العديد من المؤولفات والبحوث والدراسشات في مجال النقد األدبي  ،منها (إايليا أابو ماضشي بين الششرق والغرب) ( ،بدر ششاكر السشياب)،
(عبدالله بن المقفع  ،مفكر وقضشية.)..
: ( ``` 1922) : (≈Ø£°üe) ∞°UÉf (42
ولد في سشمنود محافظة الغربية جمهورية مصشر العربية  ،دكتوراه في علوم البÓغة جامعة عين ششمسس ١٩٥٢م  .من أاهم أاعماله (اللغة بين البÓغة واألسشلوبية) ،
(خصشام مع النقاد) ( ،طه حسشين والتراث)( ،صشوت الششاعر القديم ) . ...
: (∞«æe) ≈°Sƒe (43
كاتب وناقد لبناني حاصشل على ماجسشتير في األدب العربي المعاصشر  ،دكتوراه في األدب العربي الحديث ،دكتوراه دولة في النقد األدبي المقارن  ،وهو أاسشتاذ األدب
العربي الحديث في الجامعة اللبنانية .
: (õjõ©dGóÑY) ídÉ≤ªdG (44
ششاعر ومفكر يمني معاصشر  ،تزعم حركة الششعر الجديد في اليمن  ،وهو من األصشوات الششعرية الرائدة في األدب العربي الحديث .
: (Ω2000 ``` 1922) : ï«°ûdG ( »∏Y øH ¬∏dGóÑY) »∏«∏îdG (45
ششاعر وكاتب عماني نششأا في سشمائل وبها تلقى العلم عن عمه اإلمام الخليلي وبعضس المششايخ في حلقات المسشاجد  .إانتاجه غزير في مجال الششعر والقصشة  ،وله ديوان
ضشم العديد من األغراضس التقليدية بعنوان(وحي العبقري) ' .
: ( ``` 1942) : (Oƒªëe) ¢ûjhQO (46
ششاعر فلسشطيني معاصشر ُ ،هّجر طف Óمن فلسشطين إالى لبنان  ،يعتبر من أاهم الششعراء العرب  ،ترجمت أاششعاره إالى أاكثر من خمسشين لغة  .له مجموعات ششعرية كثيرة
منها  (:أاوراق الزيتون ) ( ،عاششق من فلسشطين) ( ،مديح الظل العالي) ( ،لماذا تركت الحصشان وحيدا) . ..
: »fÉLódG »bó°U óªMGC (47
باحث ومفكر فلسشطيني معاصشر

لعÓم
فهرسس ا أ
≈` ` ` `eGó` ` ` ` `≤dG
: ≈ª∏°S »HGC øH ô«gR ```1
نسشبه في مزينة من أابيه  ،وبني عبد العزى من أامه الذين سشموا فيما بعد بني عبدالله من ذبيان  ،كان ألسشرته جاه  ،ششهد حرب داحسس والغبراء بين عبسس وذبيان،
عمرطوي ً
 Óومات في السشنين األولى من القرن السشابع للميÓد .
: »fÉ«HòdG á¨HÉædG ``2
اسشمه زياد بن معاوية من بني مرة بن غطفان  ،ولد بين ( ٥٢٥ـ ـ  )٥٥٠يمكن تحديد وفاته ما بعد (٦٠٢م)  ،وهو من ششعراء الجاهلية  ،لقي حظوة في زمن النعمان
الثالث ( ٥٨٠ـ ـ ٦٠٢م) فمدح الغسشاسشنة .
: ¢ù«≤dG hDôeG ``3
ولد في نجد نحو سشنة ٥٠٠م  ،وعاشس في اللهو ونظم الششعر  ،طرده أابوه فانغمسس في اللهو والصشيد  ،وُقِتل أابوه فهب لسشترجاع الملك وراح يسشتحث القبائل للحرب،
توفي حوالي سشنة ٥٤٠م .من أاهم ششعراء الجاهلية وهو من أاصشحاب المعلقات.
: (`g82 / Ω701 ```` ? ) ôª©e øH π«ªL ```4
جميل بن عبدالله بن معمر العذري  ،ولد بالحجاز  ،ششب على حب ابنة عم له اسشمها بثينة  ،فعرف ألجل ذلك ب ـ ـ ' جميل بثينة '  ،وقد هام بها وهامت به  ،قال فيها
ششعرا فتنكر له أاهلها وزوجوها بغيره  .فهجاهم وأاهدر مروان بن الحكم دمه فهام في األرضس من اليمن إالى الششام إالى مصشر حيث مات سشنة ٨٢هـ .
: (`g 93 ```` 23 / Ω711 ``` 644) á©«HQ »HGC øH ôªY ``5
ولد في المدينة في بيت ثراء وجاه  ،وششب على الترف واللهو  ،عرف بأانه ششاعر المرأاة  ،فقصشر ششعره على المرأاة دون فنون الششعر األخرى .
’: (`g92 ``` 20 /Ω710 ``` 640): π£N
C G `` 6
أابو مالك غياث بن غوث بن الصشلت  ،هو تغلبي ولد بالحيرة ونششأا متملئا من مفاخر قومه  ،اتصشل ببني أامية بعد هجائه األنصشار  ،قربه معاوية ويزيد  ،ول سشيما
عبدالملك بن مروان ولقبه ' ششاعر بني أامية ' أاغلب ششعره في المدح والهجاء والفخر والوصشف والششعر السشياسشي .
: (`g114 ````` 20 / Ω 732 ````` 641) : ¥ORôØdG `` 7
أابو فراسس غمام بن غالب الملقب بالفرزدق  ،ولد بالبصشرة من أادب ذي وجاهة وكرم ينتمي إالى مجاششع من تميم  .اششتهر بنقائضشه مع جرير  ،له ششعر سشياسشي في
مدح بني أامية.
:(`g114 ``33 / Ω733 `` 653) ôjôL `` 8
أابو حزرة جرير بن عطية بن حذيفة التميمي ولد باليمامة في أاسشرة متواضشعة  ،كانت له نقائضس مع الفرزدق واششتهر بششعره السشياسشي في مدح بني أامية وهجاء
خصشومهم .
: ( `g168 ```` 96 /Ω784 ```` 714 ) : OôH øH QÉ°ûH ``9
ولد بالبصشرة من أاب فارسشّي األصشل  ،انتسشب إالى بني عقيل بالولء  ،كان كفيف البصشر منذ الولدة  ،فاتجه إالى الششعر واألدب فبرع فيهما  .أاهمّ أاغراضس ششعره
المدح والهجاء والغزل والرثاء .
: ( `g198 ```` 145 / Ω813 ``` 762 ) : ¢SGƒf ƒHGC `` 10
ولد الحسشن بن هانئ في األهواز ببÓد فارسس من أاب دمششقي وأامّ فارسشّية  ،أاكثر ششعره كان في الّلهو والخمريات والغزل  ،ثم تاب في آاخر حياته فكان له ششعر في
الزهد .
’: ( `g192 / Ω808 ) : ∞æM
C G øH ¢SÉÑ©dG `` 11
أابو الفضشل العباسس بن األحنف من اصشل عربي  ،من بني حنيفة  ،سشكن بغداد إالى أان توفي بها  .قصشر ششعره على التغّني بحّبه واسشمها ( فوز ) .
: ( `g142 ```` 106 / Ω759 ```` 724 ) ™Ø≤ªdG øH ¬∏dGóÑY `` 12
أابو محمّد عبدالّله روزبه بن داًذويه المعروف بابن المقّفع  ،فارسشي األصشل  ،دخل اإلسشÓم  ،واششتغل في ديوان اإلنششاء  .من أاهم مؤولفاته  ،كليلة ودمنة  ،الأدب
الكبير األدب الصشغير .
’: ( Ω356 ``` 284 / Ω967 ```` 897 ) : »fÉ¡Ñ°U
C G êôØdG ƒHGC ``` 13
أابو الفرج علي ابن الحسشين القرششي األصشبهاني عربي  ،أاموي يتصشل نسشبه بمروان بن الحكم  .حصشل على ثقافة واسشعة في النحو واللغة والفقه واألنسشاب  ،والسّشير
ب والنجوم والموسشيقى  ،له مصّشنف ضشخم بعنوان ' األغاني ' .
والحديث  ،وكان له إالمام بالط ّ
: ( `g276 ```` 213 / Ω889 ```` 828 ) : áÑ«àb øHG ```` 14
أابو محّمد  ،عبدالله بن مسشلم بن قتيبة الدينوري  ،فارسشي األصشل  ،من أايّمة األدب ومن المصّشنفين المكثرين .أاششهر مصشّنفاته  ' :الششعر والششعراء ' و ' أادب الكاتب
و(عيون األخبار).
: ( `g395 / Ω1005 ) : …ôµ°ù©dG ∫Óg ƒHGC ```` 15
عاشس منعزًل في انصشراف إالى العلم  .أاششهر مؤولفاته ' كتاب الصشناعتين '  ' ،النظم والنثر '.

: º«∏°ûHO ```` 16
ملك في بÓد الهند كان ظالمًا وطاغية في ششعبه .
: ÉHó«H ```` 17
فيلسشوف هندي حاول إاصشÓح الملك الظالم دبششليم برواية قصشصس ( كليلة ودمنة ) .
: ( Ω867 ```` 775 ) :ßMÉédG ```` 18
أابو عثمان عمرو بن بحر  ،من كبار أادباء العصشر العّباسشي  ،ولد بالبصشرة  ،وإاليه نسشبت الجاحظيّة من فرق المعتزلة  ،من مؤولفاته ( الحيوان )  ( ،البخÓء)،
( البيان والتبيين ) ...
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