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ومن ىذا القياس  , الداعي:  ىوواآلدبوقيل ,  المأَدبة والماُدبة: لذلك قيل و,  أف تجمع الناس إلي طعامك :األدب في اللغة
  (إف ىذ القرآف مأدبة اهلل  فتعلموا من مأدبتو   ): وفي حديث ابن مسعود, مجمع على  استحسانوألنو بمفهومو العاـ األدب 

, السيما  والمعنياف  يعوداف  إلى  مثل فبلف مؤدب قد انتقلت من المعنى المادي مجازا إلى المعنى الُخلقيكلمة أدب  تكوف وقد
أدبني ربي   ) (  عليو السبلـ ) كما في  قوؿ الرسوؿ  غير مجازي حقيقياً (الخلق  )ثم أصبح  المعنى الثاني ,  مكاـر األخبلؽ 
ثم تطور المعنى في العصر األموي ليضاؼ إلى  ىذا المعني تهذيبي  ىذا في العصر الجاىلي وصدر اإلسبلـ ,  (فأحسن تأديبي 

 الذين يعلموف أصوؿ الثقافة العربية الرفيعة من شعر وحكم  حيث أطلق على طائفة من المعلمين,  المتعلم  يشمل األدبآخر
, ثم اتسع  مدلوؿ ىذه الكلمات  في  القرف الثالث الهجري ليشمل علـو اللغة العربية كاّفة, من (  المؤدبين )  وخطب وأنساب

 وىو اإلجادة في فنَّي كما يقوؿ ابن خلدوف ,  نحو وصرؼ ولغة وببلغة, ثم تطور مفهـو الكلمة  ليصبح َعَلماً على ىذا الفن
. المنظـو والمنثور على أساليب العرب  ومناحيهم 

  .بني األدب مبعياِ العاو ّاألدب مبعياِ اخلاص ّٓفزم طُ سسني ّآخزٌّ
 . ما أنتجو العقل اإلنساني من أنواع المعرفة فاألدب الػػػػعػػػػػػاـ

ىو الكبلـ الجيد الذي ُيحدث في نفس قارئو وسامعو لذة فنية, كالتي تجدىا حين تسمع غناًء أو ترى  ألدب الخاصوا
. صورة

 

 .األدب في العصر الحديث وتفاوتت حسب اتجاىات أصحابها وبيئاتهم  ومذاىبهم  وفلسفاتهم  وقد تعددت تعاريف
 
 
 

 

 :فُٔ ثالخ عياصز مَنة بالتعزٓف 
 .إمتاع وتأثير  (3 .تجربة شعورية  (2  .نص لغوي (1

 

 املكصْد بالتذزبة الصعْرٓة : 
سواء كانت ىذه التجربة  ذاتية نابعة , ما يجده األديب في نفسو من عاطفة صادقة ينبض بها قلبو, أو فكرة يعتمل بها عقلوىو 

 .من معاناة الشاعر الشخصية, أو موضوعية  ترتبط  بحياة  اإلنساف عامة 
, فالشكل ينبغي أف تتوفر فيو العناصر الفنية البلزمة لتحمل ىذا المضموف بكل ال ينفصبلف شكل ومضموف:  إلى  ينقسمفاألدب

وىنا تبدو براعة األديب في توظيف المعطيات اللغوية المتاحة , تفاصيلو الفكرية مشحونة بالعواطف واالنفعاالت المصاحبة لها
 . وتفجير طاقاتها بمبتكرات لغوية جديدة تتجاوز المعطيات المعجمية للتعبير عن تجربتو

بطريقة مخصوصة  عباراتها وصيغت رصفت كلماتها نصوص لغويو: فهو ويمكن أف نستخلص  منها  تعريفاً  يجمع أىم ميزاتو
 مهم جداً . للتعبير عن تجربة شعورية قادرة على  الوصوؿ إلى اآلخرين  بأكبر قدر من اإلمتاع والتأثير

 

  وفّوً التروق األدبي:احملاضسة األوىل 
 

 
 



 @Nawi1408   ناوي الرحيل:  إعداد                        ــــــــــ[  2  ]                       ــــــــــجزاء المصاروة:   التذوؽ األدبي الدكتور              
 

 ُّٕم األدب املصطلح ّاملفَْو / التذ
  : المقصود بالتذوؽ األدبي

 بها اإلنساُف عرؼحاّسٌة من الحواس المعروفة  التي يىو الذْوؽ  و الذْوؽ مأخوذ من الفعل ذاؽ يذوؽ ومصدره التذوُّؽ 
المطعوماِت والمشروبات , فيعرؼ طعمها , ويتذّوقها ويميز جّيَدىا من رديئها, من ىنا انتقلْت ىذه الكلمُة إلى ما يتناولو العقل 

 .أو العاطفة من المعقوالت والوجدانات

 عليو قبل ذلك أف يفهمو ويستوعبو , ويدركو في معانيو توجب أساليبو إال فيويستشعر اللذة الفنية القارئ  نصٍّ يتذّوقو ال يوجد 
 .ومراميو جزئيِّا وكليِّا 

  مرحلة - على األصح -  , أو ىو عقلي ووجداني ُيْستعاف بو إلى مرحلة اإلدراؾ التاـ للنص واإلحساس بلّذتوفالتذّوؽ نشاٌط
إذا كاف تذّوؽ النص األدبي ؼ. تفاعلية ضرورية مع االستجابات المختلفة لما يحملو النص األدبي من إيحاءات وانفعاالت

بعد الفهم فإف معنى ىذا أنو إذا كاف الفهم يتعلق بما ىو واقع تحت دائرة القواعد المتفق عليها تقريبا , فإف التذوؽ يكوف 
ومن ىنا ُسميت  ( أف فهم النص يكوف بضوابط معينة وقواعد معينة )بمعنى يتعلق بما ىو خارج عن ىذه الدائرة في الغالب ؛ 

 ابن خلدوف وغيره ؛ ألف المَلَكَة موىبٌة قاؿ عنهاالقدرة على توظيف الذوؽ في تلقي النصوص وتقييمها ملكًة ال علما , كما 
كل انساف قادر على فهم النص لكن ليس كل انساف قادر على  ) بالنهاية نستيطع أف نقوؿ تنمو مع كثرة المراف والدُّربة ,
 (  وتمرف عليها المَلَكةَ التذوؽ إال بعد أف تكوف لديو 

  ي  نثرأو فيقصد بها كلُّ فّن ماّدُتُو الكلمُة شعرا كلمة أدبيمعنى أما. 
 (مهم ) تدريب الذوؽ على إدراؾ الجماؿ الفني في النص األدبي مفهـو التذوؽ األدبي بأنو  
  فالنصوص األدبية ىي مسرح الذوؽ والتذّوؽ ومجلى الجماؿ والجبلؿ , في حين تتضاءؿ وظيفة الذوؽ في النصوص العلمية

وما قاربها , ولكي نتعرَّؼ الفروؽ بين نٍص يسوغ فيو توظيف الذوؽ ونص ال يسوغ فيو ذلك نسوؽ ىذين النصين الموجزين 
 . في وصف القمر , النص األوؿ كػُتب بأسلوب علمي , واآلخُر ُنسج بأسلوٍب أدبيٍّ فني 

  384000القمُر أقرُب بكثير إلى األرض من أيّْ جػِـر آخر في السماء , ال يتعّدى بعده عن األرض معدؿ  )) :النص األوؿ 
كلم , وىو ما يعادؿ تقريبا عشرَة أضعاؼ طوؿ خط االستواء األرضي , إنو ِجرـٌ صغير إذا ما قورف باألرض , فكتلتو أقل من 

كتلتها بكثير , ووزنو النوعي أخفُّ من وزنها , لكن التفاوت بين األرض والقمر أقلُّ مما ىو عليو بين السيارات , وقطره  
(    (  كلم3476

  يا قمُر يا ملػِػَك النجـو , إنا ُىدنا إليك نجتلي طلعتك فهبلَّ أعْرتنا سمَعك ؟ يا قمُر , تلك ليلة األدب تترسَُّل  )) :النص الثاني
تحت شعاعك فيها دراريُّ النثير , وتترامى قبلئُد النظيم منضودةً عليها صفاء مائك , وطبلوة روعتك , وىدوء جبللك , 

يا قمر , يا أخا الشمس ويا راعَي العشاؽ , إنها أنفاٌس صادقة, ونجوات ىامسٌة فاضْت مديدًة كأحبلمك  .وتسامي دارتػِػك 
يا قمر من أنت ؟ حارْت فيك  .الخالدة , وأضوائك المنسابة , وخطراتك التي جلتػػْها يد السماء وأبدعتها قدرة الخبلؽ

  .«العقوؿ وُشدىت النظرات , وضلَّ الهياـ بخبلبتك
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 وربما كانت العاطفة أىم عناصره , العاطفة , والعقل , والحس كما قد ُيَظنُّ  , ولكنو مزيج من ليس الذوؽ ملكة بسيطة 
وأوسعها سلطانا في تكوينو ومظاىره وأحكامو,  

  ومن غلب عليو عنصر الفكر آثر شعراء المعاني كأبي تماـ وابن الرومي والمتنبي والمعري , وفضل كتّاب الثقافة كالجاحظ
 .وابن خلدوف 

  ومن غلبت عليو العاطفة فتن بشعراء النسيب والحماسة والعتاب , وبالخطباء والوصاؼ. 
  ومن كاف شديد الحس فضل أساليب الشعراء من أمثاؿ البحتري وشوقي كما يفضل الموسيقى والرسم الجميل .

  :ّللتذّم مصدراٌ مَناٌ
التي تولد مع اإلنساف أصبلً فتميزه بصفاء الذىن وجماؿ االستعداد والميل إلى األدب والجماؿ   :الموىبة

. الموىبة يأتي التعليم والتهذيب وصقل ىذه الموىبة بقراءة األدب ونقده وبعد  :التعليم والتهذيب
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 . الذوؽ السليم  والذوؽ السقيم (1
ُيسمى الذوؽ الحسن أو الصحيح أو نحو ذلك مما يشير إلى تهذيبو وصدؽ أحكامو ودقة تمييزه بين : الذوؽ السليم ( أ

  .األدب العالي الجميل واألدب المتكلف السخيف, وىو المراد في باب النقد وإليو تنصرؼ كلمة الذوؽ إذا أطلقت
وقد يطلق عليو الذوؽ الرديء أو الفاسد ونحو ذلك, وىو الذي ال ُيْحِسُن التفرقَة بين أنواع األدب من :  الذوؽ السقيم ( ب

  .حيث القيمة الفنية, أو الذي يؤثر السخيف أحيانا  أو الذي ال يحسن شيئا مطلقا 
      .الذوؽ السلبي والذوؽ اإليجابي  (2
  ( وىذاف القسماف يختّصاف بالذوؽ السليم ألنو عليو المعّوؿ في إصدار األحكاـ األدبية وال عبلقة لهما بالذوؽ السقيم ) 

ىو ذوؽ يدرؾ بو  صاحبو الجماؿ ويتذوقو لكنو يعجز عن تفسير ما يدرؾ أو تعليلو , وصاحب ىذا :  الذوؽ السلبي ( أ
  .الذوؽ يظفر بالمتعة األدبية ويقنع بها فتضيء نفسو وتمتع وجدانو , ولكنو يعجز عن نقل المتعة لغيره

فهو ذوؽ ُيدرؾ الجماَؿ ويميّْز بينو وبين القبح ثم يعبّْر عن ذلك مبينا مواطنو ثم يعلل كل صفة أدبية :  الذوؽ اإليجابي ( ب
. أو موطٍن جمالي

ـّ وذوؽ خاّص وذوؽ أعمّ  (3   :  ذوؽ عا
ىو ما يشترؾ فيو أبناُء الجيل الواحد في البيئة الواحدة وفي البلد الواحد ألنهم يتأثروف بظروؼ مشتركة :  الذوؽ العاـ ( أ

  .تطبعهم جميعا بطابع عاـ  يجمعهم ويؤلف بينهم , والذوؽ العاـ ىو الذي يُعطي الحياة قدراً من الموضوعية 
 .فهو الذوؽ الذي يختلف من إنساف آلخر , وىذا االختبلؼ  يرجع لعوامل متعدّْدة :  الذوؽ الخاصّ  ( ب

ىما اللذاف يقضياف بأف ىذه القصيدة الشعرية الرائعة تنشد فنشترؾ – العاـ والخاص – وىذاف الذوقاف : " يقوؿ طو حسين 
ثم ال يمنع ذلك أف يكوف لكل واحد منا إعجاب خاص بالقصيدة كلها أو بالبيت من أبياتها ال يستطيع .... في اإلعجاب بها 

أحد أف يشعر بو وال يقدره , والحياة الفنية إنما ىي مزاج من ىذين الذوقين فيو الوفاؽ أحيانا وفيو الصراع حينا آخر , 
والذوؽ العاـ ىو الذي يعطي الحياة الفنية حظا من الموضوعية , وىذه األذواؽ الخاصة ىي التي تعطي الحياة الفنية حظا من 

  " .الذاتية 
وىو الذي يشترؾ فيو الناس بحكم طبيعتهم اإلنسانية التي تحب الجماؿ وتتذوقو طبيعيا كاف أـ صناعيا :  الذوؽ األعمّ  ( ت

وىذا القدر المشترؾ بين النفوس البشرية ىو الذي يجمع بينها أو بين المتأدبين منها في اإلعجاب بهوميروس وشكسبير 
  .وجوتة والمتنبي والمعري , ثم يجمع بينها في اإلعجاب بمشاىد الطبيعة الجميلة , وبالفضائل العامة واألفعاؿ المجيدة 

    :الذوؽ العادي والذوؽ المتمّرس (4
ىو الذي يحكم على األعماؿ األدبية بالملكة الفطرية, ويتّسم بالنقد االنطباعي , ولذلك كثيراً ما تأتي  :  الذوؽ العادي ( أ

 .عمٌل حسن أو جيٌّْد أو رديٌء  األحكاـ المعتمدة عليو قاصرة ومعّممة, مثل ىذا

عدـ اعتماده على منهج واضح في أحكامو,  وانعداـ التعليل لؤلحكاـ األدبية  :وىذا الذوؽ يعيبو أمراف ىما 
وقد  يسّمى  الذوؽ المثّقف وىو الذي صقلتو الثقافة بطوؿ النظر والمدارسة فتأتي أحكامو األدبية  :  الذوؽ الُمتمرّْس ( ب

.  قائمة على التجربة موسومة بالدقة والتعليل في أغلب األحواؿ
 

 :أقساو الذّم 
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 تذّم األدبٕ العْامل املؤثزة يف اختالف ال: 
 : البيئة  (1

, وتجد ذلك واضحا عند ويراد بها الخواص الطبعية واالجتماعية التي تتوافر في مكاف ما , فتؤثر فيما تحيط بو تأثيراٍت واضحة
أىل البادية الذين كانوا يفضلوف زىيرا وذا الرمة الذين كاف شعرىما بدويا خالصا لفظا ومعنى وخياال , بينما نرى الكوفيين يفضلوف 

األعشى الذي تحضَّر فبلف شعره وقاؿ في اللهو والخمر ما يبلئم ذوؽ الكوفيين الذين تأثروا بالحضارات المختلفة ,وكاف فيهم 
 ومما يدؿ على صدؽ ذلك القصة المروية عن الشاعر , فإذا تغيرت البيئة تغير معها الذوؽ األدبي منشئا وناقدا المّجاف والمترفوف

 : العباسي علي بن  الجهم لما ورد من البادية على المتوكل مادحا بقولو

 وكالتيِس في قراِع الُخُطوبِ  أنت كالكلِب في ِحفاظَك للودّْ 
  خل عنو فذلك ما وصل إليو علمو ومشهوده , ولقد توسمت فيو الذكاء , فليقم: " فَػَهمّ بعض الحضور بقتلو , فقاؿ الخليفة 

: فلما أقاـ في الحضر بضع سنين قاؿ الشعر الرقيق المبلئم للبيئة الحضرية كقولو" . بيننا زمنا وقد ال نعدـ منو شاعرا مجيدا 
 جلبن الهوى من حيث أدري وال أػري عيوف  المها  بين  الرصافة  والجسر

سلوت  ولكن  زدف جمرا  على  جمر ف ػػػػػػػػػػػػػأعدف لي الشوؽ القديم ولم أؾ
  :الزماف  (2

  ويراد بو العوامل المستحدثة التي تتوافر لجيٍل  ما في وقت من األوقات فتنقلو في درجات الرقي والحضارة فيتشكل بما يتقرر
 , وىكذا يكوف الذوؽ األدبي حلقة تاريخية تصور خبلصة الجهود الثقافية والتهذيبية في عصره من ثقافة ومذاىب مبتكرة

 .لعصر من عصور التاريخ األدبي 

  وخير مثاؿ لذلك ما . وتجد أمثلة ذلك واضحة في تحوؿ الذوؽ األدبي بين العصر الجاىلي وما وليو من العصور إلى اليـو
  وحينما أخذ األدب في  طريق الحضارة المستقرة وانفتح المجتمع على غيره حدث في  المجتمع العربي بعد تأثره باإلسبلـ

من الشعوب , الف ذوؽ الشعراء والخطباء والكتاب , حتى إذا جاء العصر العباسي  فتغيرت الحياة الثقافية  في كل مناحيها  
فوجد أدباف قديم وحديث أو قل وجد ذوؽ جديد ينعى على األدب القديم طرائقو في األداء وينكر على مقلديو انصرافهم إلى 
الماضي البعيد بدال من الحاضر , وما ثورة أبي نواس على األطبلؿ واستبدالها بنعت الخمر إال أكبر شاىد على ذلك في نحو 

                :قولو 
بَنِة الَكـر ِصَفُة الطُلوِؿ َببلَغُة الِقدـِ   فَِاجَعل ِصفاَتَك اِلِ

 
 

 العواون املؤثسة يف الترّوق األدبي :احملاضسة الجاٌية 
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 : الجنس  (3

, وإذا نظرنا في األدب العربي نبلحظ أثر  بو الجماعة التي سكنت مكانا واحدا وخضعت في حياتها لعواملو عهودا طويلةنعني
نواس   األجناس المختلفة التي تناولتو إنشاًء ونقدًا, فقد ظهر الذوؽ الفارسي في بشار وأبي نواس وابن المقفع وسواىم , فهذا أبو

  .كثيراً ما يصور الخمر فارسية في بيئتها أو في بني جنسو فيحسن التصوير في كّل ذلك 
  كاف "كما ظهر الذوؽ الرومي في ابن الرومي في تسلسلو واستقصائو وطوؿ نفسو , والذوؽ المصري في البهاء زىير الذي

شعره حكاية األسلوب المصري في جده وفي ىزلو وفي روحو ومعانيو فتسمعو فكأنك تسمع الشعب القاىري يتحدث 
" .  ويتحاور

 :التربية  (4
يحكى عن : "  , مثاؿ في القدماء لرأينا نحو ذلك  عند ابن المعتز وابن الرومي ونعني بها آثار األسرة والتعليم والتنشئة الخاصة

أنشدني شيئاً من قولو الذي استعجزتني في :لم ال ُتَشبّْو تشبيو ابن المعتز وأنت أشعر منو؟ قاؿ: ابن الرومي أف الئماً المو فقاؿ
  : الهبلؿوصفمثلو, فأنشده في  قوؿ ابن المعتز في 

 قد أثقلتو حمولة من عنبر فانظر إليو كزورؽ من فضةٍ 
ال يكلف اهلل نفساً إال وسعها, ذلك إنما يصف ماعوَف بيتو؛ ألنو ابن الخلفاء, وأنا أي شيء أصف؟ ! وا غوثاه, يا هلل,: فصاح

  :قولي في قصيدة في صفة الرقاقة ولكن انظروا إذا وصفت ما أعرؼ أين يقع الناس كلُّهم مني؟ ىل قاؿ أحد قط أملح من
 َيْدُحو الّرقاقَة   وشَك   اللْمِح  بالبصرِ  ما أنس ال أنس خبازاً مررُت بوِ 

ػػػػِر ػػػػـػػػػػراَء كالقػػػػػػػػػػَىػػػػػػػا زىػػػػػػػػػػػػػػػػتِ ػػػػػػػوبين رؤيىػػػػا في كفِّْو  كرًة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػما بين رؤيت
ػػِة الماِء يرمى فيو بالحجػػِر ػػػػػػػػػػػػػػػػػفحػػػػػػػػفي صداُح دائػػػػػػػرًة ػػػػػػفػػػػػػػا تػػػػػإال بمقػػػداِر ـ

 : المزاج الخاص أو سمات الشخصية الفردية  (5
 أو ىو ذلك العنصر من عناصر الحياة العقلية الذي يختلف باختبلؼ األفراد من الناحية المزاج ىو الشخصية الفطرية الطبيعية

ومثاؿ ذلك ابن الرومي الذي عرؼ بالمزاج السوداوي فكاف طبيعيا أف يكوف متشائما في . الوجدانية وكذلك من ناحية الميوؿ 
  :نحو قولو 

 يكوُف بكاُء  الطفِل  ساعَة يُوَلدُ  ىاػػػػػػِلَما ُتؤذف الدنيا بو من ُصُروؼِ 
ألْفَسُح  ممَّا  كاف  فيو  وأْرَغُد وإال    فما  يبكيػػػػػػو  منها  وإنهػػا 
ُد ػػػػػػػبما سوؼ يلإذا أبصَر الدنيا    اْسَتهلَّ    كأنو  قى من أذاىا يُػَهدَّ

فقد خلع على الدنيا من مزاجو الحزين المتشائم وأبكى الطفل حين الوالدة من كوارثها المرتقبة , في حين أف شاعرا كالبحتري 
: يخلع على الربيع بهجة من نفسو فتشيع فيو الحياة والجماؿ 
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 ِمَن الُحسِن َحّتى كاَد َأف يَػَتَكلَّما َأتاَؾ الَربيُع الطَلُق َيختاُؿ ضاِحكاً 
أواِئَل َورٍد  ُكنَّ  بِاأَلمِس نُػوَّمػا َوَقد نَػبََّو النيروز  في َغَلِس الُدجى 

يَػُبثُّ  َحديثاً  كاَف  َأمِس  ُمَكتَّما يُػَفتػُّْقهػػػػػا  بَػرُد  النَػدى  َفَكَأنَّػػػػػػُو 
 
 
 

 : على ىتائر التذّم األدبٕ لبٔةاملؤثزات الس
 . عدـ التهيؤ النفسي الصحيح والناتج من اضطراب النفس و عدـ اعتداؿ المزاج (1
 .تغليب الحّس النقدي , وبعبارة أخرى غلبة الحس النقدي على بقية عناصر التذوؽ  (2
.  تعجل المتذوؼ في الوصوؿ إلى النتائج التذوقية وينتج ذلك من عدـ الصبر واألناة (3
  .تدخل اآلخرين أو اإللحاح في طلب الوصوؿ إلى النتائج من غير ترٍو  (4
 . قلة المخزوف الثقافي لدي المتذوؽ حيث ينعدـ أو يضعف عنصر المقارنة والموازنة (5
  .الفّعاؿ  (العاطفي  )تغليب النظرة الفكرية على الحّس الوجداني  (6

 
 تْدَٔات تكلل مً تأثري ٍذِ العْائل أّ تفادَٓا؟

 .تقوية االستعداد الفطري بالنظر في النصوص األدبية الجيدة وزيادة المخزوف الثقافي  (1
 . تعهد ملكة التذوؽ بالتدّرب والممارسة المستمرة (2
 . التعود على النظرة التأملية لؤلعماؿ األدبية (3
 . يحسن التََّدرُّب على نصوص يتوافر فيها االنسجاـ والترابط (4
 . اإلحاطة الكاملة بكل جوانب النص األدبي ومؤلفو وظروفو المختلفة (5
.  كثرة القراءة واإلطبلع على اآلداب العالمية والعربية قديمها وحديثها  (6

 
ّّم األدبٕ السلٔه تتنجل يف اآلتٕ   :فْائد التذ

 . تقدير األعماؿ األدبية والفنية عامة وإدراؾ ما في الكوف من انسجاـ وإبداع (1
 .االستمتاع بالخصائص الجمالية والشعور باللذة عند إدراؾ قيمتها  (2
 .أفكار محاكاة ذلك الجماؿ في األعماؿ األدبية والفكرية عامة  (3
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 ُّم األدبٕ لليّص ِّمات التذ  : مك
ىناؾ عدد من مقومات التذوؽ األدبي التي ينبغي توافرىا في النّص األدبي وعلى ضوئها يتّم تّذوؽ النص والوقوؼ على قيمتو 

  :الجمالية وىي
 : المقومات الفكرية: أوالً 

وتتمثل في العنصّر العقلي في الّنص, وطبيعة فكر الشاعر وثقافتو, وعلى تلك القيم الفكرية يستند في إظهار ما يريد أف يقولو نحو 
.  التجربة التي  يتناولها , شعرية أو نثرية

 ٌّْحتلٔل الفهزة ّتذّم األفهار يف اليص األدبٕ ٓه  :
 .ة الفكرة بالبحث عن مدى صح (1
  من حيث كونها عصرية مبتكرة, أو قديمة, أو رمزية, مباشرة أو غير مباشرة , تأثيرىا في المتلقي, ويكوف بدراسة نوعها  (2

 .  والقيم التي يتناولها النصوتحديد الفكرة المحورية واألفكار الجزئية, والمعاني الضمنية, (3

وتعد الفكرة أساساً في جميع اآلثار األدبية ذات القيمة الفنية واألدبية العالية , ومنو نوع  يقل فيو وىج الفكرة كالشعر والنثر الفّني 
تكوف العاطفة غايتو األولى والفكرة سنداً وعوناً ,وىناؾ النوع العاـ الذي تتقدـ فيو الفكرة فتأخذ مكاف العاطفة؛ ألف الفكرة  حيث

غايتو األولى, والعاطفة وسيلة تبعث في الحقيقة روعًة وتكسب اإلنشاء صفًة أدبية محبوبًة, ويسّمى األسلوب الذي يغّلب جانب 
 . الفكرة ثّم يكسوىا ثوب العاطفة ويحليها ببعض الخياؿ والمحسنات باألسلوب العلمّي المتأّدب

وعلى الرغم من أىميَّة الفكرة في العمل األدبي إال أفَّ تلك األىمية تتفاوت بين األجناس األدبية , فهي في الشّْعر ليست حاسمًة 
,   (األفكار  )ألفَّ الشعر تعبيٌر عن تجربةٍ  شعوريٍة , فالعنصر العاطفي أكثر أىميًة في الشعر من العنصر العقلّي 

.  و للمعاني واألفكار في النثر أىميَّة  أكبُر , وىي أكثر أىمّية  في أجناس  األدب الموضوعي, كالمسرح ,القصة, والرواية
 ٕمكآٔس مجال األفهار يف العنل األدب :
 .ف تكوف األفكار راقيًة ساميًة أ (1

 . أف تتسم األفكار بالجّدة واالبتكار (2

 . أف تتصف األفكار بالترابط (3

 .أف تتصف األفكار بالعمق  (4

, فقد وليس المقصود ىنا بالصدؽ الصدؽ العلمي إنػما المقصود ىو الصدؽ الفني األدبيأف تتصف األفكار بالصدؽ ,  (5
يكوف األديب مخالفاً للحقيقة والواقع لكنو صادؽ في نقل خلجات وجدانو إلينا, بشرط أال تكوف تلك األفكار منافية 

  .للحقائق الكونية أو اآلراء الفلسفية
 :  المقومات العاطفّية: ثانياً 

العاطفة محور ارتكاز الّنّص األدبي, وىي جملة من االنفعاالت المجتمعة نحو شيء واحد, أو موضوع ما سلباً وإيجابًا, ومن 
  :مقاييس العاطفة في العمل األدبي 

  .  ,المقصود ىنا قدرة العاطفة أف تجعل العمل مؤثراً ومعّبرا تعبيرا دقيقا عن نفسية صاحبوصدؽ العاطفة أو صحتها (1
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  , ويتجلى في العاطفة النبيلة الراقية التي ترقى بالوجداف وتثير في المتلقي انفعاالً قوياً يدفعو لحّب سمو العاطفة أو درجتها (2
الحياة والحق والخير والجماؿ,  

وقوة العاطفة تتمثل فيما أضافو لنا العمل األدبي من إحساس وما أيقظو فينا من شعور فجعلنا نحّس  : قوة العاطفة أو روعتها (3
  .الحياة كما أحّسها األديب ونتذوقها بعمق كما أحّسها صاحب النّص األدبي 

 :المقومات الخيالية :ثالثاً 
 : وأنواع الخياؿ ثبلثة

 ىو الذي يؤلف صوراً حسية جديدة, عناصرىا موجودة في ذاكرة األديب, وىي ال تقدـ الواقع الخارجي :الخياؿ االبتكاري (1
, وأكثر ما يوجد ىذا النوع من الخياؿ  االبتكاري في .كما ىو في حدوده المادية المألوفة , وإنما تقدمو على شكل جديد

الشعر و القصص والروايات والمسرحيات  
  وىو خياؿ يربط بين األشياء المتشابهة إذا كاف يضمها إطار عاطفي واحد, أو حالة نفسية متماثلة , كأف :الخياؿ التأليفي (2

تستدعي إحدى صور الطبيعة لنفس األديب صورة مشابهة, كأف  أف يرى الشمس تشرؽ في الصباح وتغرب في المساء , 
  .ويمضي يـو ويولد يـو آخر فيستدعي ذلك إلى نفسو صورة انقضاء العمر

 وىذا الخياؿ ال يعني بوصف األشياء الخارجية, إنػما يحاوؿ تفسيرىا, كأف يجسد الشاعر الطبيعة :الخياؿ البياني أو التفسيري (3
  .وىذا النوع ىو الغالب في أدبنا العربي. إنساناً , أو يتمثلها فتاة حسناء بغية تفسير جمالها

  :المقوّْمات الفنّية:رابعاً 
 :يقصد بالمقومات الفنية  الجانب المادي في النص, والقالب الذي يحتوي األفكار والعواطف والخياالت وتتمثل في

وىي رموز المعاني, ومادة التصوير, وىي أساس بنية النص, وتكمن قيمتها الحقيقية والجمالية في مدى قوتها,   :األلفاظ (1
وتذوقها يكوف بالبحث عن قوتها األدبية, ودالالتها المستمدة من السياؽ, ومدى تفردىا, ومدى انتقائها ووضعها في مكانها 

ومقياس نقدىا يكوف بدراسة شروط فصاحتها, مثل  تآلفها, وصياغتها, ومخارجها, وألفتها, وعذوبتها, وبعدىا عن . من العبارة
 . االبتذاؿ, ودقتها, وإيحاءاتها, ,ومطابقتها للمعاني

وىي اجتماع األلفاظ إلفادة المعنى وتعبير ظاىر عن حالة باطنو, ويجب أف تكوف األلفاظ سليمة من العيوب وقد : التراكيب (2
فإذا تزاوجت باءت بعدـ االنسجاـ , فلم تأتلف , وتبدؿ حسنها قبحاً , – تكوف مفرداتها خالية من العيوب وىي مستقلة 

التعقيد المعنوي واللفظي والمعاظلة , والحشو اللفظي واالبتذاؿ, والخطأ  : فمن العيوب في التركيب. واستبد بها التنافر
  .النحوي

 . ىي الطريقة أو المذىب أو الوجو الذي يعبر بو األديب عن المعاني التي تجوؿ في خاطره : األساليب اللغوية (3

وىي التي يكوف التحسين فيها راجعاً إلى المعنى  : المحسنات المعنوية: وتنقسم المحسنات إلى قسمين:المحسنات البديعية  (4
 .الطباؽ والمقابلة, والتورية , وحسن التعليل وغيرىا:ومن أمثلة المحسنات المعنوية . ثانياً وبالعرض تحسين اللفظأوالً ويتبعو 
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ومن أمثلة . وىي التي يكوف التحسين فيها راجعاً إلى اللفظ أواًل, ويتبعو تحسين المعنى ثانياً و بالعرض:المحسنات اللفظية  (5
 .الجناس والسجع , ورد األعجاز على الصدور وغيرىا: المحسنات اللفظية

 وىي ما تميز لغة الشعر؛ فاإليقاع شرط مهم في الشعر, سواء أكاف ذلك يتمثل في الموسيقى الداخلية أـ :الموسيقا  (6
الخارجية, والموسيقى الشعرية ال تنفصم عن المعنى, فالوزف الشعري ىو وعاء المعنى, وبعد من أبعاد الحركة التعبيرية الشعرية, 

.  والقافية ىي أساس التوازف في لغة الشعر, ولها قيمتها في موضوع القصيدة
والمقصود بالوحدة ىنا أف القصيدة تدور حوؿ موضوع واحد إذا كاف محورىا محدداً ويكوف لها عنواف يدؿ  :وحدة الموضوع (7

على ىذا الموضوع , ويستلـز ذلك ترتيب األفكار ترتيباً بو تتقدـ القصيدة شيئاً فشيئاً حتى تنتهي إلى خاتمة يستلزمها لترتيب 
األفكار والصور, على أف تكوف أجزاء القصيدة كالبنية الحية لكل جزء وظيفتو فيها ويؤدي بعضها إلى بعض عن طريق تسلسل 

 .في التفكير والمشاعر

ويقصد فيها وحدة الشعور واإلحساس الذي يسري في جنبات النص األدبي فيلوف جميع عناصره من : وحدة الجو النفسي (8
أفكار وألفاظ وصور بلوف واحد تابع من موقف نفسي يعانيو األديب أو الشاعر  

ويقصد بو النظاـ الذي سيكوف عليو األثر األدبي أو الشكل الهندسي الذي ستكوف عليو التجربة, وىو يختلف من فن :البنػػػاء  (9
 .إلى فن , فبناء القصيدة يختلف عن بناء المقالة والقصة والرواية والخطابة, والرسالة وىكذا 
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 مدخل لدراسة اليص 
  " العدواني لقٌب َغَلَب على الشاعر , واسمو حرثاف بن محرث وينتهي نسبو إلى يشكر بن عدواف " ذو األصبع. 

  لقب بذي اإلصبع ألف حية نهشت إبهاـ إصعبو فقطعها , وقيل إلف لو إصبعا زائدة في قدمو. 

  شعره ملئ بالحكمة والمواعظ وكاف مياالُ للفخر بقبيلتو وسيادتو المستحقة من قومو. 

  ىو من المعمرين ومع ذلك ظل محتفظاً بوعيو ورجاحة عقلو وليس أدؿ على ذلك من وصيتو البنو أسيد. 

 مياسبة ٍذِ الكصٔدة؟  

 وىو أحد سادتها أياـ مجدىا ووحدتها , وقد حاوؿ مرارا أف يصلح وتفرؽ أمرىا (َعْدَواف  )شِهَد الشاعر فترة اختبلؼ قبيلتو 
الفرقاء بين قبيلتو ويُعيد لم شمل القبيلة , إال أف محاوالتو باءت بالفشل إما بسبب الغيرة والحسب من بعض أقاربو , وإما بسبب 
النزاعات على الزعامة والرياسة التي كثيراً ما تنشب بين تلك القبائل , وعلى أية حاؿ فقد دب الخبلؼ في القبيلة وحدث التفرؽ 

وقد انعكست كل تلك األحواؿ األليمة على شعره , وعلى ىذه القصيدة الذي يخشاه العقبلء والحكماء وعلى رأسهم ذو اإلصبع 
 .على وجو الخصوص 

 أمسى تذكَر ريا أـ ىاروفِ  يا من لقلٍب شديِد الهمّْ محزوفِ 
والدىُر ذو غلظٍة حيناً وذو ليِن أمسى تذكرىا من بعِد ما شحطت 
وَأْصَبَح الْػَوأُي ِمنهػا ال يُػَؤاتِينػي فِإْف َيُكْن ُحبػَُّها َأْمَسى  َلنَػا  َشَجنػاً 
أطيُع رياً وريا ال تعاصيني فقد غنينا وشمُل الداِر يجمعنا 
بصادٍؽ من صفاِء الودّْ مكنوِف ترمي الوشاَة فبل تخطي مقاتلهم 

 

  املعيى اإلمجالٕ لليص: 
 

  بدأ الشاعر بمطلع غزلي قصير لونو بحالة الحزف واليأس وأصبح يتذكرىا بعد ما رحلت. 
  وىي تعادؿ في نفس الشاعر قبيلتووكنى عنها بأـ ىاروف " ريا " وقد تغزؿ الشاعر بامرأة بعينها سماىا باسمها.  
  فهو دائم التذكر لها بعد فراؽ طويل " عدواف " وىذا الغزؿ يرتبط بحالة الشاعر مع قبيلتو. 
  ذو غلظٍة حيناً وذو لينِ " بصدىا وإقبالها في ىذِه القصيدة بتقلبات الدىر  (القبيلة  )وقد عبر الشاعر عبلقتو مع محبوبتو. "  

 السابكة األبٔات ألفاظ معاىٕ
 املعيى الهلنة
 .ارتحلت بعيداً  شطحت
 .الوصاؿ والوداد الْػَوأُي 
 .ىم الذين يسعوف بالنميمة إلفساد الود بين الناس  الوشاة

 

بذكر المعنى اإلجمالي على شكل 
 .نقاط ليسهل فهمها ومذاكرتها 

ُّ الري أغٍاك عين سوف يغٍيين :احملاضسة الجالجة والسابعة  إ
 (ذو األصبع العدواٌي: لصاعس ) 
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مختلفاِف فَأقليِو وَيقليني ولي ابُن عمٍّ على ما كاَف من خلٍق 
فخالني دونُو بل خلتُو دوني أزرى بنا أننا شالت نعامتنا 

 

  بأف الشاعر قد غلب عليو اليأس فلم قفز الشاعر فجأة من غير تدرج أو تخُّلص إلى الموضوع الرئيسي وقد يكوف السبب في
يفكر في اللحاؽ بالمحبوبة , أو قد تكوف القصيدة الجاىلية القديمة جداً لم تتأسس حينذاؾ التأسيس الذي اتبعو الشعراء 

 .الجاىليوف فيما بعد 

 أبغضو ويبغضني : معنى أقليِو ويقليني. 

  (مرير بن جابر  )حينما انتقل الشاعر لموضوع القبيلة تركز الحديث على رأس الفتنة فيها وىو ابن عمو اسمو. 

 السابكة األبٔات ألفاظ معاىٕ
 املعيى الهلنة املعيى الهلنة
 قصر بنا أزرى بنا بمعنى ُمخالقة ومعاملة ُخُلق

  تعبير كنائي أي تفرؽ أمرنا واختلف شالت نعامتنا
 

عني وال أنَت دياني فتحزوني الِه ابُن عمَك ال أفضلَت في حسٍب 
وال بنفسَك في العّزاِء تكفيني وال تقوُت عيالي يوـَ مسغبٍة 

 

  يبدو أف الشاعر بحكم قيادتو للقبيلة لم يكن يائساً في سعيو للصلح ولكن أعياه األمر ولخص ىذا اإلعياء في بيتين مؤلىما
 .الغبن فبادلو نظرة االحتقار 

 

 السابكة األبٔات ألفاظ معاىٕ
 املعيى الهلنة املعيى الهلنة

 .أي قيم على أمري وتدبر حالي  دياني أراد اهلل ابن عمك وحذؼ الـ الجر تخفيفاً  اله ابن عمك
 .شدة الحاجة وشدة الجوع  مسبغة .أي تسوسني وتعيرني بأفضالك علي  تحزوني
  .أي مواقف الشدة والمصيبة  العزاء

 

ورىبُة اهلِل فيمن ال يعاديني لوال أياصُر قربى لسَت تحفظها 
إني رأيتَك ال تنفكُّ َتبريني إذف بريتَك برياً ال انجباَر لُو 

 

  ويخاؼ اهلل ولوال ذلك لكاف لو معهم شأف آخر " صلة الرحم " يؤكد الشاعر على مراعاتو آلصرة القربى. 

 أـ رغبتهم في أف يحكم . ىو كبر سنو وتبدي مالو فحسب  ) قد يكوف ىناؾ أكثر من سبب أدى إلى ىذا الخبلؼ فقد يكوف
 .أـ يمكن تسميتو بصراع األجياؿ واختبلؼ الزماف ومن ثم الرؤى واألفكار . القبيلة رجل قدير غير خِرؼ وال سرؼ 

 السابكة األبٔات ألفاظ معاىٕ
 املعيى الهلنة املعيى الهلنة

 .عاقبتك بشدة رادعة  بريتك صبلت ووشائج تربطو بذوي القربى أياصر قربى
  .عاقبتك بشدة رادعة  بريتك
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إف كاَف أغناَؾ عني سوَؼ يغنيني إفَّ الذي يقبُض الدنيا ويبسطها 
واهلل يجزيكُم عني ويجزيني اهللُ يعلمني واهلل يعلمكم 

أال أحّبكُم إذ لم تحبوني ماذا عليَّ وإف كنتم ذوي رحمي 
وال دماؤكُم جمعاً ترّويني لو تشربوف دمي لم يرَو شاربكم 

 

  أف قصيدتو فيها معاني إسبلمية كثيرةرغم إف الشاعر في العصر الجاىلي إال. 

  ولكن سرعاف ما يرجع لطبعو األصيل  ( لو تشربوف دمي لم يرَو شاربكم )لجأ الشاعر لسخرية واالستهزاء بخصومو بقولو
 .وروحو القيادية السمحة 

 

لظلَّ محتجزاً بالنَّبِل يرميني ولي ابُن عمٍّ لو أفَّ الناَس في َكبٍد 
أضربَك حيُث تقوُؿ الهامُة اسقوني يا عمرو إالَّ تدع شتمي ومنقصتي 

  يتضح أف الشاعر مغبوف لما يتعرض لو من أقاربو ولذا دائماً ما يكرر لرأس الفتنة ابن عمو , وىي حالة أشبو بالرغبة في التنفيس
 .حينما تكوف النفس مشحونة بقضية ما  (اإلسقاطات النفسية  )أو ما يمكن تسميتو بػ 

  ىو نفسو ابن عمو  (يا عمرو  )المقصود في. 

 (أضربَك حيُث تقوُؿ الهامُة اسقوني )  تهديد يصل إلى القتل , قد يكوف المقصود بالقتل االجتماعي أو المعنوي وىو ما يسمى
 .بقتل الشخصية وىو األقرب لروح الشاعر 

  الشدة والمشقة  (بفتح الباء  )معنى كبد. 
 

فأجمعوا أمركػم شتػي فكيدونػي وأنتم معشػر ْزيػٌد  علػى  مائػة 
 

  أف ليس ابن عمو لوحده وإنما مجموعو معو البيت ىذا يدؿ. 
 

وإف جهلتم سبيل الرشػد  فأتونػي فإف علمتم سبيل  الرشد  فانطلقػوا 
 

  ىذا البيت ىو عمدة القصيدة. 

  يذكرىم الشاعر بأف يستفيدوا من تجارب الكبار وأال يستهينوا بها. 
 

ودي على ُمثبت في الصدر مكنػوف وكنت أعطيكم مالػي وأمنحكػم 
دعوتهم راىػٌن  منهػم  ومرىػوف يا رب حي شديد الشغب ذي لجب 

 يظلػوا خصومػاً ذا  أفانيػن فبلرددت باطلهػم فػي رأس قائلهػم 
 

  يلتجئ الشاعر إلى واحة الذكريات فيذكرىم بأف مالو الذي الموه على إنفاقو لم يِضع سفها وال بطرا. 

  ختم الشاعر قصيدتو بعرض حالو مع قبيلتو أياـ مجدىا , أياـ كاف ىو حاكمها وحكيمها القاضي في كل شأنها 
والذين أخذوا  (... حتى يظلوا خصوماً  ) ورد برواية أخرى ( حتى يظلػوا خصومػاً ذا  أفانيػن)والبيت المشتمل على ىذا المعنى 

بهذه الرواية اتخذوا البيت دليبلً على أف الشاعر قاؿ القصيدة بعد أف خرؼ وأخذ يهجر فيو قولو ويلتبس عليو الصواب 
 .والخطأ 
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  مجالٔات اليص: 

 :اللغة واألسلوب 
 والمبلحظ كثرة األلفاظ الدينية أو اإلسبلمية كما عبر عن ذلك الدكتور طو ألفاظ النص تخلو من الغرابة وتميل إلى السهولة 

حسين في دراستو للشعر الجاىلي واتخذىا مع غيرىا دليبلً على قولو بانتحاؿ الشعر الجاىلي , ولكن ىذا ال يستند دليبلً 
بالضرورة على ما ذىب إليو من إنكار الشعر الجاىلي لمجرد كلمات شبيو بما ورد في القرآف أو الحديث النبوي , ألف العرب 

قبل اإلسبلـ يؤمنوف باهلل , كما ورد ذلك في معلقة زىير بن أبي سلمة , والقرآف نزؿ بلغتهم التي يعرفونها ولكنو أحكمها 
 .وأخرجها في سياؽ جديد ىو ما عرؼ باإلعجاز القرآني 

 أو شعر الشيخوخة في العصر  الجاىلي , وىي ظاىرة تميز أىمية خاصة لهذه القصيدة وأمثالها إذ ىي من شعر المعمرين 
 .الشعر العربي وال نكاد نجدىا في اآلداب األخرى 

 َمثَّبل ُخلقين مختلفين , وىو بطبيعة الحاؿ ُمعجٌب بالعهد السابق أسلوب القصيدة اعتمد على المقابلة بين حالين وجيلين 
 .المعروؼ بحكيم العرب  (عامر بن الظرب العدواني  )والجيل السابق وقد اشتهر منهم قادة وحكماء منهم 

  رمزاً للقبيلة وحالتو معها تصور " ريا "  فجاء غزلو رمزياً كانت فيو األسلوب الرمزي في مطلع القصيدةكما استخدـ الشاعر
 .حاؿ الشاعر مع قبيلتو 

 والتعريض في موضع الذـ واالنتقاص وىذا من حسن أدبو أميل للتلميح , وكاف راوح في أسلوبو بين التصريح والتلميح 
 .ومراعاتو لحق القربى مع خصومو 

 لكثرة ورود  (البلئية  )وقد تكرر ذلك كثيراً حتى يصدؽ تسميتها بالقصيدة  (ال وليس وما  ) غلبة صيغ النفي بصورىا المختلفة
 .فيها , وىذا راجع إلى الرفض الذي يعيشو الشاعر " ال " حرؼ 

  , ولم يخاطب عمراً خطاباً ليناً إال يميل للشدة والتهديد" عمرو " فعند خطاب الفرد تنوع أسلوب الشاعر في حديثو لخصومو 
 .في البيت األخير من القصيدة , وفي خطاب الجماعة من خصومو تجده أميل للتلّطف والتوُّسل 

 فحاؿ الشاعر وحاؿ قبيلتو في أجاد الشاعر تصوير حالو وحاؿ قبيلتو في ربط محكم بين أطاوره التي مر بها وأطوار قبيلتو , 
تماثل تاـ , فحينما كاف الشاعر في مجِدِه وُقوتو كانت القبيلة في مجدىا وُقوتها , ثم أخذت القبيلة في التفرؽ والضعف وأخذ 

 .الشاعر يضعف جسداً ونفساً , وحينما سقطت عدواف سقط نجم الشاعر معها فلم يَػُعْد مسموع الكلمة 

  الغالب على القصيدة وقد استخدمو الشاعر في معاني الفخر والهجاء والتهديد الغالبة على النصكاف ىو األسلوب الخبري 
فقد كانت حاضرة في , أما أساليب الشرط  (... ما ذا علّي وإف كنتم ذوي رحمي  ) واالستفهاـ ورد بمعنى النفيوختمها بو , 

فإف يك حبها أمسى  )القصيدة واستخدمها الشاعر في مواضع المقابلة أو لبياف النتائج المترتبة على سلوؾ ما كما في قولو 
 (  .إذاً بريتك ... لوال أواصر قربى ) و ( فإف ذلك مما ليس يشجيني ... فإف ترد عرض الدنيا  ) (فقد غنينا ... 

 .ىو الجملة التي ال تحمل خبراً يصلح عليو الصدؽ والكذب وىو عكس األسلوب الخبري  : المقصود باألسلوب اإلنشائي

  غلظة ولين , ال  )أف ترد الكلمة وضدىا في النص مثل  )ومعناه البديع لم يرد كثيراً في النص وما ورد منو تمثل في الطباؽ
أما الجناس االشتقاقي فقد ورد  (ألين وال يبتغي ليني, علمتم سبيل الرشد وجهلتم سبيل الرشد جهلتم , أحبكم ولم تحبوني 

 .في عدة مواضع من القصيدة 
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 :البديع المقصود فيو ىو المحسنات البديعية وتنقسم إلى قسمين  
  .معنويةمحسنات بديعية  (2                لفظيةمحسنات بديعية  (1

  تقوؿ الهامة اسقوني  ) , و كناية عن التفرؽ والتباغض (شالت نعامتنا  )في مثل قولو أساليب البياف فقد غلبت عليها الكناية
وما فتكي بمأموف  ) , كناية عن كرمو وتواصل عطائو (ما بابي بذي غلق  ) , و كناية عن القتل والعجز عن بلوغ الثأر للقتيل( 
 .كناية عن شدة بأسو ( 

 
  (األسئلة ّاملياقصة) 

 مً قائل ٍذا اليص؟ ّمل لكب بَذا اللكب؟ 

  .حرثاف بن محرث: ىو الشاعر الجاىلي 
ألف لو أصبعاً زائدة في وقيل  حية نهشت إبهاـ إصبعو فقطعها وسبب تسميتو بهذا االسم قيل بأف ذو األصبع العدواني: ولقبو 
  .قدمو
 ما مياسبة ٍذِ الكصٔدة؟ 

 وىو أحد سادتها أياـ مجدىا ووحدتها , وقد حاوؿ مرارا أف يصلح وتفرؽ أمرىا (َعْدَواف  )شِهَد الشاعر فترة اختبلؼ قبيلتو 
الفرقاء بين قبيلتو ويُعيد لم شمل القبيلة , إال أف محاوالتو باءت بالفشل إما بسبب الغيرة والحسب من بعض أقاربو , وإما بسبب 
النزاعات على الزعامة والرياسة التي كثيراً ما تنشب بين تلك القبائل , وعلى أية حاؿ فقد دب الخبلؼ في القبيلة وحدث التفرؽ 

وقد انعكست كل تلك األحواؿ األليمة على شعره , وعلى ىذه القصيدة الذي يخشاه العقبلء والحكماء وعلى رأسهم ذو اإلصبع 
 .على وجو الخصوص 

 مً ٍٕ رٓا يف البٔت األّل؟ ّمً ٍٕ أو ٍارٌّ؟ ّما عالقتَا بالكبٔلة؟ 

 .رمز للقبيلة وليست أمراءه حقيقية  (ريا  )وكنى عنها بأـ ىاروف , وىي تعادؿ في نفس الشاعر قبيلتو عدواف فػ  (ريا  )
 ما املكصْد حبسً التخلص يف الكصٔدة؟ ٍّل الصاعز أسسً التخلص يف ٍذا اليص؟ ّمَل؟ 

المقصود ىو التدرج في القصيدة , ولم يحسن الشاعر حسن التخُّلص وقد يكوف السبب في بأف الشاعر قد غلب عليو اليأس 
فلم يفكر في اللحاؽ بالمحبوبة , أو قد تكوف القصيدة الجاىلية القديمة جداً لم تتأسس حينذاؾ التأسيس الذي اتبعو الشعراء 

 .الجاىليوف فيما بعد 
 مً رأس الفتية يف الكبٔلة؟ نٔف عزفت؟ 

 ( مختلفاِف فَأقليِو وَيقليني ,,ولي ابُن عمٍّ على ما كاَف من خلٍق )رأس الفتنة ىو ابن عمو وعرفنا ذلك من خبلؿ قوؿ الشاعر 
 ُشالت ىعامتيا؟  : ما املكصْد بكْل

 .تعبير كنائي يستخدـ عندما تثور الفرقة والخبلؼ بين اثنين 
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تنافرت قبيلتا قريش وخزاعة إلى ىاشم بن عبد مناؼ , فخطَبهم خطبة خلصت إلى التوفيق بينهما ونزعت من صدورىم أسباب 
 :االختبلؼ  

أيّها الناس , نحُن آؿ  إبراىيم , وذريُّة إسماعيل, وبنو الّنضر بن كنانة , وبنو ُقَصي بن كبلب , وأرباُب مّكَة وسّكاُف الَحَرـ, لنا "  
. ِذْرَوُة الَحَسِب , ومْعِدُف الَمْجِد, ولكّل في كّل ِحْلٌف يجُب عليِو ُنْصَرُتُو وإجاَبُة دعوِتو , إال ما َدَعا لعقوِؽ عِشيرٍة وَقْطِع رَِحم 

أنتم كُغْصَني شَجَرٍة أيُّهما ُكِسَر أوَحَش صاِحَبُو , والسيُف ال ُيصاُف إال ِبِغْمده , ورامي العشيرة ُيصيُبو سهمو , ومن ! يا بني ُقَصي 
  .أْمَحَكُو اللَجاج أْخَرَجُو إلى إلبغي 

ـُ ُدَوٌؿ , والّدْىُر ِغيَػٌر , والمرُء ! أيُّها النّاس  ُر َظَفر , والمعُروُؼ كنٌز , والجوُد سوَدُد , والَجْهُل َسَفو , واأليا الِحْلُم َشرٌؼ , والّصبػْ
َمْنسوٌب إلى ِفْعِلو  ومأخوٌذ بعَمِلو, فاصطِنعوا المعروَؼ تكسبوا الحمَد , وَدُعوا  الُفُضوَؿ ُتجانْبُكم السفهاء , وأكرُموا الجليَس 

وإيّاكم . يْعمْر ناديكم , وحاموا الخليَط يُػْرَغْب في ِجوارُكْم , وأنصفوا من أنفسكم يوَثْق ِبُكْم , وعليُكْم ِبمكارِـِ األخبلؽ فإنّها رْفعٌة 
ـُ الَمْجَد , وإّف نَػْهنَػَهَة الجاىِل أىوُف من جريرتو  ـُ . واألخبلَؽ الدنيََّة فإنها تضع الشرَؼ وتهد ورأس القبيلة يحمُل أثقالها , ومقا

". رضينا بَك أبا نضلة : " وعند نهايتها صاح زعماء القبيلتين  ".الحليِم ِعَظٌة ِلَمْن انتفع بو 
  مدخل لدراسة اليص: 
 ىو ىاشم بن عبدالمناؼ واسمو عمرو صاحب الخطبة . 
  ىو أحد فنوف النثر العربي القديم وقد كاف شائعاً في العصر الجاىلي واستمر في عصر اإلسبلـ األوؿ المقصود بفن المنافرات

 بين رجلين أو حيَّ , إثر تنازعهما على الشرؼ أو السيادة , فيتم االحتكاـ إلى حكيم من يقـو على المحاورة الفخرية, 
حكمائهم أو سيد من ساداتهم أو كاىن من كهانهم , وسط حضور من أنصار الفريقين , فيظهر كل طرؼ فضائلو ومناقبو 

ويقلل من شأف مناِفِره , ومن ثم انتظار الحكم المغلب ألحدىما أو المساوي بينهما , وعلى ضوء نتيجة الحكم تسلم الرىاف 
 .للغالب أو تكوف قسمة بينهما في حاؿ التسوية 

  ٕ(مَنة ددًا  )ّمً أشَز امليافزات يف األدب العزب 
  منافرة عامر بن الطفيل وعلقمة بن ُعبلثة. 

  ومنافرة ىاشم بن عبد مناؼ وأمية بن عبد شمس. 

  وىذِه المنافرة بين قبيلتي قريش وخزاعة . 
  املعيى اإلمجالٕ للخطبة: 

  بداية الخطبة كانت تذكيراً للطرفين باشتراكهما في الفضل والشرؼ الديني واالجتماعي والتاريخي , وذكرىم بالعبلئق التي تربط
القبيلتين والعهود الموثقة بينهما لنصرة كل طرؼ لآلخر , وحذرىم من االنسياؽ وراء الدعوات التي تسعى للفرقة وقطيعة 

 .الرحم 

 شجرة , إذا ُقطع أحدىما استوحش اآلخر لفقد أخيو , ُغْصَنيولبياف تأصُّل العبلقة بينهما وحاجة كل منهما لآلخر شبههما ب  

  خطبة ِاشي بَ عبد وٍاف :احملاضسة اخلاوشة
  (فَ املٍافسات) وَ خطب 
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  , وشبو تقوي كل قبيلة منهما باألخرى بحاجة السيف لغمده ليحفظو ويبقيو ماضياً قاطعاً , كما أف الغمد ببل سف ال قيمة لو
 .فكبلىما سيٌف وكلمها غمد

  ُويشبو لهم من يسعى بينهم بالفتنة كرامي عشيرتو بالسهاـ فإف سهمو راجع إليو وُمصيُبو ال محالة , كما أف من يفجر في
 .الخصومة فسيقوده فجوره إلى الظلم والبغي 

  وحّضهم على الخصاؿ الفاضلة بدؿ االنسياؽ وراء الدعوات الهادمة للمجد المؤدية للفرقة والتدابر بين الحيَّين. 

  وحّضهم  على التحلي بكريم الخصاؿ وذكرىم بنتائجها على الفرد والجماعة , فالحلم شرؼ لصاحبو ومدعاٌة للسيادة والقيادة
, والصبر ىو الطريق المؤدية لتحقيق الغايات العظيمة , وصناعة المعروؼ كنٌز مدخٌر لصاحبو ال بد عائد إليو خيره , وأّف 

 .الجود والسماحة ىما عماد السيادة والشرؼ 

  وحذرىم من الجهل وعاقبتو ألنو طيٌش وسفٌو , واألياـ ال تثبت على حاؿ فبل يغتّر أحدكم بحالو من النعيم والرخاء التي ىو
 .فيها 

  ثم دعائهم اللتزاـ الفضائل وفعل الخير حتى تحمد سيرتهم بين الناس , ودعائهم لترؾ فضوؿ الكبلـ وتجنب ماال يعينهم من
 .أحواؿ الناس ليتجنبهم السفهاء 

  وحّضهم على إكراـ جلسائهم فيعاملهم الناس باإلحساس إحسانا , فتعمر دورىم ألف النفس قد جلبت على ُحب من يحسن
 .إليها ويكرمها 

  ودعائهم للدفاع عمن يأوي إليهم مجاوراً أو مستجيراً بهم وأف يحموه مما ال يرضونو ألنفسهم. 

  ودعائهم لِوْأِد الفتنة في مهدىا وأف يكفوا جاىلهم فبل يسدر في غيو وجهلو , فكفُّو أىوف من جريمتو وأوفق. 

  ودعائهم لمعاونة سادتهم وأف يخففوا عنهم ثقل المسؤولية بقلة أخطائهم. 
  مجالٔات الّيّص: 

  بين الفريقين بالتركيز على نقاط االلتقاء بينهما وىما ابنا عمومة بداية الخطبة إلى االتجاه التوفيقياتجو الخطيب بحكمتو من 
وأصلهما واحد , وقد استعاف في ذلك بتوظيف األمجاد التاريخيو والدينية , إذ بدأىا باإلشارة إلى النسب الشريف الذي يلتقي 

 .فيو الفريقاف المتنافراف قريش وخزاعة , وذكرىم بالرابط التاريخي الوثيق والمجد الذي يجمعهما , فبل مجاؿ للمفاخرة 

 وإنما تدرج في معاني خطبتو التوفيقية مستعيناً باألمثاؿ والحكم , ليصل إلى تجنب الخطيب في أسلوبو الحديث المباشر , 
 . أحسن توفيق وقد ُوفق في ذلكغايتو المتمثلة في صرفهم عن االختبلؼ ونزع روحي التباىي والتعالي من نفوسهم , 

  , وابتعد عن األلفاظ الغامضة أو الغريبة , وعباراتو جاءات واضحة متزواجو , ألفاظ الخطبة اتسمت بالسهولة والوضوح
 فبل بد أف تتوافر العقل والوجداف معاً وأفكاره اتسمت بالتسلسل المنطقي المفضي لئلقناع إلف مثل ىذه الخطب تخاطب 

 .الحجج العقلية مع المؤثرات النفسية 

  إذ تجنب الخطيب الخروج إلى موضوعات أخرى ,فجاءت خطبتُو محمكة النسخ مترابطة اتَّسمت الخطبة بالترابط الوثيق
 .األفكار 

 وإيجاز بليغ موٍؼ بالغرض , والدليل الخطبة لم تخرج عن خصائص الخطب الجاىلية عامة في صياغتها عن عبارات قصيرة , 
 .على ذلك رضا الفريقين وروجوعهما لصوت الحق والعقل 



 @Nawi1408   ناوي الرحيل:  إعداد                        ــــــــــ[  18  ]                       ــــــــــجزاء المصاروة:   التذوؽ األدبي الدكتور              
 

 (أنتما كغصني شجرة  ) , وقد ورد منها التشبيو في ألنها أقرب للحجة واإلقناع في ىذه الخطبة الصور الببلغية قليلة 
  .(السيف ال يصاف إال بغمده  )والكناية في قولو  (تهدـ المجد  )و  (أيها كسر أوحش صاحبو  )واالستعارة في 
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  مدخل لدراسة اليص: 

  صاحب القصيدة ىو أبو مليكة جروؿ بن أوس بن مالك. 

  ًنمى موىبتو برواية الشعر حتى برع فيو , واتخذه وسيلة . ولد في بني عبس دعياً ال يُعرؼ لو نسب , فشب محروماً مظلوما
ولعل ىذا ىو السبب في شدة ىجائو للناس الذي لم يسلم منو أحد , حتى أنو  )للتكسب ودفع العدواف , واالنتقاـ لنفسو 

 .ىجا أمو وأباه ونفسو 
  وقد كاف الهجاء سبب في حبسو في زمن عمر رضي اهلل عنو. 

  , ًولكن الحطئية تجاوز ىذه األساليب فأظهر سجية كاف أكثر الشعراء في الجاىلية يذكروف صفة أكراـ الضيف مدحاً أو فخرا
 , ووظف قصة دينية مشهورة وىي قصة إبراىيم عليو السبلـ , فجاءت قصيدتو بحق من أجمل ما كتب الكـر بأسلوب قصصي

  :أربعة مشاىد  تتْسع الكصٔدة على.    في تمثيل الكـر عند العرب في أبهى صوره 
 املصَد األّل

ببيداَء َلم َيعِرؼ ِبها ساِكٌن َرسما طاوي َثبلٍث عاِصِب الَبطِن ُمرِمٍل وَ 
َيرى الُبؤَس فيها ِمن َشراَسِتِو نُعمى أخي َجفَوٍة فيِو ِمَن اإِلنِس َوحَشٌة 
َثبلَثُة َأشباٍح َتخاُلُهُم َبهما َوَأفَرَد في ِشعٍب َعُجوزاً ِإزاءىا 
وال عرفوا للبر مذ خلقوا طعما حفاة عراة ما اغتذوا خبز َملة 

 

 املصَد األّلنقف في 
  أماـ أسرة تعيش في الصحراء اجتمعت عليهم كل مظاىر الفقر والحرماف , فالمكاف قفر موحش ال رجاء فيو لخير , تحيط بو 

صحراء طامسة المعالم والرسـو , والجوع ينهش أمعاء األب منذ ثبلث لياؿ , يتصبر عليو بعصب بطنو ليخفف ألم الجوع , 
وعيالو في شعب من شعب الجباؿ , تكالب عليهم الجوع والبؤس حتى غدت الزوجة عجوزاً واألوالد الثبلثة أشباحاً كصغار 
الضأف والماعز , وأثر ىذا على نفسية الرجل فأصبح جافياً شرساً , يأنس بالوحشة ويستوحش من البشر حتى صار يرى ىذا 

 .الحاؿ نُعمى وكأنو نسي كيف تكوف النعمى 

  ولعلنا الحظنا إلحاح الشاعر على وصف حالة الرجل البائسة , التي تقـو لو عذراً في عدـ إكراـ ضيفو والقياـ بواجبو , وما
ذلك إال ليفاجئنا بأف كل ىذِه األعذار لم تثن عزيمتو في القياـ بحق الضيف , كما الحظنا حالة السكوف التي كاف عليها قبل 

 .وصوؿ الضيف رغم عسر حالو 
 السابكة األبٔات ألفاظ معاىٕ

 املعيى الهلنة املعيى الهلنة

ال زاد معو , سمي بذلك لرقة حالو أو  مرمل الطوى الجوع والمعنى ورب جائع ثبلث لياؿٍ  طاوي ثبلث
 للصوقو بالرمل من فقره

سيئ الخلق , ويراد بو ىنا استيحاشو : الشرس  شراستو
 .وىي ولد الضأف  (بهمة  )جمع  بهما وبعده عن البشر

  (لمحطيئة ) خطبة ضيف وال ِقسى :احملاضسة الشادسة 
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 الرماد الحار , أو الحفرة التي يوضع فيها الرماد ويخبز فيها الخبز  ملة
 

 املصَد الجاىٕ
فَػَلّما َبدا َضيفاً َتشمََّر َوِاىَتّما رَأى َشَبحاً َوسَط الَظبلـِ َفراَعُو 
بحقك ال تحرمو تالليلَة اللحما فقاؿ ىيا رباه ضيف وال قرى؟ 

أياَأَبِت ِاذَبحني َوَيسّْر َلُو ُطعما َوقاَؿ ِابُنُو َلّما رَآُه ِبَحيَرٍة 
 شتماَيُظنُّ َلنا ماالً َفيوِسُعنا َوال َتعَتِذر بِالُعدـِ َعلَّ الَّذي َطرا 
َوِإف ُىَو َلم َيذَبح َفتاُه فَػَقد َىّما فَػَرّوى قَليبًل, ُثمَّ َأجَحَم بُرَىًة 

 

  يرى شبحاً مقببلً يلفو الظبلـ فيرتاع , فلما تبين أنو ضيف تشمر واىتم بأمره , ولما كاف ال يملك طعاماً يقدمو لضيفو توجو إلى
اهلل تعالى أف يوفقو بصيد يقدمو لضيفو , وحالة الدعاء ىذه النابعة من ضراعة حائرة أماـ ىذا الموقف حركت االبن الرغبة في 
تقديم العوف , وإخراج أبيو من حالة الحرج التي أصابتو بعد وصوؿ الضيف , فإذا بو يفوؽ أباه كرماً وتضحية ويفاجئ المتابع 

 .ويعرض نفسو أضحية تقدـ للضيف , بدالً عن االعتذار بالعدـ , فقد ال يصدؽ الضيف ىذا العذر فيتهمهم بالبخل واللـؤ 
  وىنا يتأـز الموقف وتصل العقدة ذروتها وتختلط المشاعر , وتتنازع األب مشاعر واجب إكراـ الضيف من جهة , ومشاعر

 ...عاطفة األبوة من جهة أخرى , فلم يرفض األب العرض ولم ينفذه , بل ترّوى قليبلً , ثم ىمَّ بذبح ابنو ولكن 
 

 السابكة األبٔات ألفاظ معاىٕ
 املعيى الهلنة املعيى الهلنة
 أفزعو فراعو الشخص الشبح
 طرأ , طلع من بلد آخر طرا طعاـ الضيف قرى

 .كف عن الشيء وكاف يريد فعلو  أحجم
 

 املصَد الجالح
قِد ِانَتَظَمت ِمن َخلِف ِمسَحِلها َنظما فَػَبينا ُىما َعنَّت َعلى الُبعِد عاَنٌة 

َعلى َأنَُّو ِمنها ِإلى َدِمها َأظما ُتريُد الماَء فَِانساَب َنحَوىا عطاشاً 
فََأرَسَل فيها ِمن ِكنانَِتِو َسهما فََأمَهَلها َحّتى تَػَروَّت ِعطاُشها 

َقِد اِكتَػنَػَزت َلحماً َوَقد طُبػَّْقت َشحما َفَخرَّت َنخوٌص ذاُت َجحٍش َسميَنٌة 
  وبينما ىم على ىذا الحاؿ , تبدأ العقدة بالحل واألزمة باالنفراج ويأتي الفداء , كما حصل مع إبراىيم عليو السبلـ وىذا

الفداء ليس كبشاً ينزؿ من السماء , وإنما قطيع من ُحمر الوحش العطاش تتقدـ نحو الماء , فيتحرؾ بخفة نحوىا وىو أكثر 
منها ظمأ ولكن ليس إلى الماء إنما إلى دمها , وأمهلها حتى ارتوت , ونلحظ ىنا لمسة الرحمة في أشد لحظات القسوة , ثم 

 ...أرسل فيها كنانتو سهماً فأصابت واحدة منها فتية سمينة 

 وىنا إيذاف بانفراج العقدة .  
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 السابكة األبٔات ألفاظ معاىٕ
 املعيى الهلنة املعيى الهلنة
 الوعل الشاب: النخوص  نخوص وعاء من جلد توضع فيو السهاـ كنانتو

 ولد الحمار وجمعو جحاش: ذات ولد , الجحش  ذات جحش
 

 املصَد الزابع
َويا ِبشَرُىم َلّما رََأوا َكلَمها َيدمى  أِىلوَفيا ِبشَرُه ِإذ َجرَّىا َنحَو 

فَػَلم َيغِرموا ُغرماً َوَقد َغِنموا ُغنما فباَتوا ِكراماً َقد َقضوا َحقَّ َضيِفِهم 
ُـّ ِمن ِبشِرىا ُأّما َوباَت َأبوُىم ِمن َبشاَشِتِو َأباً  ِلَضيِفِهُم َواأُل

 

  ويأتي المشهد الرابع تعبيراً عن حالة الفرح والغبطة التي داخلت قلب الوالد والوالدة بإكراـ الضيف , وإطعاـ العياؿ , ونجاة
 .وسلمت لهذا البدوي كرامتو وقيمو ... الولد 

 السابكة األبٔات ألفاظ معاىٕ
 املعيى الهلنة
 جرحها كلمها

 

  املعيى اإلمجالٕ لليص: 

  الحطئية رائداً للشعر القصصي عند العربيعد.  

  الشعر القصصي نادر بالشعر العربي القديم , ولعل الحطئية حين كتب قصيدتو قصد أف يخطو بالشعر إلى األماـ فيضيف إليو
 .أساليب جديدة مستمداً من التراث الديني القصصي 

  ال يشترط في العمل األدبي القصصي أف تكوف القصة قد حدثت فعبلً , فقد تكوف من نسج الخياؿ إال أنها قابلة للتطبيق في
 .الواقع , وإف كانت ال تخلو من المبالغة 

 فهي ليست للتكسب وال لبلنتقاـ , كما ىو حاؿ كثير من تتمتع ىذِه القصيدة بالصدؽ الفني وخلوىا من الغرض الشخصي , 
 , فإفَّ ما جاء في وصف عيالو ومكاف إقامتهم يشبو ما جاء وال يبعد أف يكوف الشاعر قد عنى بها نفسو تلميحاً شعر الحطئية , 

 .في ىذِه القصيدة ولعل وصف الرجل بالشراسة شبيو بأخبلؽ الحطيئة إلى حد ما 

  مجالٔات اليص: 

 :اللغة واألسلوب 
  فألفاظها اختيرت بدقة لتعبير عن مدلوالتها بإيحاءات تزيد من قوة  , لغتها وأسلوبهاأف أوؿ ما يستوقفنا في ىذه القصيدة

 :  , نحو التصوير

 ( .عاصب البطن ) بدؿ جائع لما فيها من داللة الطي الموحي بالتصاؽ البطن بالظهر , وىذا ما يتناسب مع لفظة  ( طاوي) 
 .بدؿ فقير لتناسب خواء يده من كل شيء إلى الرمل  ( وَمْرِمل) 
 .بدؿ زوجة لتدؿ على فعل البؤس فيها  ( عجوز) 
 .تدالف على شدة البؤس  ( َبهما) و  ( أشباح) 
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 .وما تحملو من الخفة والخفيفة وىذا ما يتطلبو المشهد  ( انساب) 
 .بدؿ أطلق وكأف السهم رسوؿ إنقاذ  ( أرسل) 
 .للشحم وفي ذلك من الدقة الداللية ما ينبي بخبرة تشريحية فائقة  ( طبقت)للحم و  ( كتنزتا)

َبهم , وعانة , ومسحلها , : وال عجب أف تصادفنا عدد من الكلمات الغربية , فإف بعد العهد وبداوة البيئة يحتماف ذلك نحو 
 ..ونخوص , وملة

  وىو ما يتناسب مع األسلوب أسلوب الشاعر فهو أسلوب رصين ػ تترواح بين الوصف والسرد وقليل من الحواروأما , 
 .القصصي , ولو أف الشاعر أنطق الشخصيات بما حكاه عنهم في السرد لكانت مسرحية قصيرة بأربعة مشاىد 

  وقد تأتي للتكثير على بعض األقواؿ وىي تفتتح بها الحكايات القصيرة في الشعر (رب  ) بواوبدأت القصيدة , . 

 يا بشره للتعجب , :  نحو أكثر جمل القصيدة خبرية تناسب السرد إلى جانب قليل من الجمل اإلنشائية التي تطلبها المعنى
 .ويسر لو طعما ... واذبحني 

 فيو من األنس وحشة حيث قدـ الجار والمجرور على متعلقو :  نحو وللتقديم داللتو التي تخدـ الغرض من القصيدة
 .للتخصيص , فهو مستوحش من اإلنس خاصة ومع ذلك لم يتواف في إكراـ الضيف وىو إنساف 

 فقاؿ ىيا رباه ضيف وال قرى , أي ىذا ضيف , وال قرى عندي , ىذا الحذؼ :  نحو وللحذؼ في بعض الجمل موقع حسن
أبرز اإلحساس باالستغراب واالستعطاؼ وكأف الضيف والقرى متبلزمتاف أبديتاف في عرؼ ىذا األعرابي حتى مع صورة العدـ 

حيث حذؼ المستند ليترؾ الخياؿ يتصور ىذا الحاؿ وقد ىم ... فبيناىما : ونحو .التي رسمها الشاعر في أوؿ القصيدة 
 .األب بذبح ابنو وكأنو ال يقوى على ذكر ىذا المشهد لصعوبتو 

  وتنوع النداء بما يناسب مع الغرض من الكبلـ 

o  قليلة االستعماؿ لكنها ىنا أعطت ظبلالً جميلة في استعجاؿ المطلوب  (ىيا  )ىيا رباه , فأداة النداء : نحو . 
o  التي تنبي بالمبالغة في الضراعة ,  (رباه  )إلى جانب زيادة األلف وىاء السكت في 
o  حيث استعمل أداة نداء للبعيد لمنادى قريب , فيكوف البعد ىنا لداللة التقدير واالحتراـ  (... أيا أبت  ): ونحو . 
o  وىو نداء مجازي شبهت فيو البشرى بالعاقل , والغرض التعبير عن الفرح واالبتهاج  (... يا بشره  ): ونحو. 

  استطاع بو الشاعر أف يحبك قصة واقعية استوحى أحداثها من أحداث قصة دينية قديمة , ليخلص خياؿ إبداعيفي القصيدة 
 . بالنتيجة إلى تشخيص عادة الكـر المتأصلة في نفوس العرب إلى حد التضحية بالولد , برضا الولد نفسو 

  لم تصدر عن فخامة ألفاظ وقوة جرس فحسب , وإنما عن حبكة في األحداث لذلك كانت العاطفة قوية بعيدة األثر , إلنها
 بين حالة الجوع والوحشة ػ وبين حالة وصوؿ الضيف والحركة واالىتماـ والحيرة وعرض االبن الذي أوصل تتابعت معها النفس

األحداث إلى الذروة بتردد األب بين أمرين , ولكن المفاجأة كانت بأف األعرابي لم يطل ترويو وتردده حتى حسم أمره وىم 
بذبح ابنو لوال أف جاءه الفرج , وعمت الفرحة والبشر الوالدين بقضاء حق الضيف , فيالها من عاطفة تلك التي انتهت بها 

  .فباتوا كراماً ولم يقل شباعاً رغم طوؿ جوعهم , وفي ذلك بعد داللي يتناسق مع مقاصد النص السامية. القصة 

 :الصور الفنية 
  وإف قلت فيها المجازات فقد استطاعت أف تصور المشاىد واألحداث بدقة عاليةأما التصوير الفني في القصيدة فهي , 

 بالحركة واأللواف واألصوات واالنفعاالت وتبدالت األحواؿ 

o  تأمل الوصف الدقيق للمكاف واألشخاص والنفوس والركود في المشهد األوؿ. 
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o  وتأمل حالة وصوؿ الضيف والحركة المتمثلة باالىتماـ والضراعة والحيرة والتردد واإلحجاـ والهم والعين على السماء. 
o  وتأمل بداية الفرج والترقب واالنسياب وإرساؿ السهم وسقوط الطريدة وكلمها يدمى... 
o  ولك أف تطلق لخيالك العناف مع مشهد الفرج والفرح واالعتداد في المشهد األخير. 

 نحومع ذلك فإف القصيدة لم تخلو من بعض المجازات : 

o  فقد عبر عن االقتراف باألخوة ... أخي جفوة. 
o  فهي مجاز يعني أنو بات لشدة اىتمامو بضيفو وإكرامو لو كأنو أب لو , أو أنو بات ... وبات أبوىم من بشاشتو أباً لضيفهم

وعلى ىذا الفهم يكوف , متمثبلً معنى األبوة الحقة بما تقتضيو في عرؼ العربي من المكاـر , وفي مقدمتها إكراـ الضيف 
 .ليستقيم الوزف  (لضيفهم  )على  (أباً  )في البيت ضرورة شعرية بتقديم 

o  وفي تصوير حالة بؤس األوالد بصغار الضأف أو الماعز. 
o  وظمأ الشاعر إلى دـ الطرائد كناية عن حاجتو الشديدة للحمها. 

 كما ىو حاؿ الشعر في ىذا العصر وال تخلو القصيدة من بعض المحسنات التي جاءت عفوية من غير قصد أو تكلف . 

o يرى البؤس من شراستو نعمى :  في قولو كالطباؽ. 
o فالعدـ يقابلو الِجَدة والماؿ من مقتضيات  (ماالً  )عل الذي طرا يظن لنا  (بالعدـ  )وال تعتذر :  في قولو والطباؽ الخفي

 .الجدة 
o عطاشاً تريد الماء فانساب نحوىا على أنو منها إلى دمها أضمى , وىي تعكس حالة اللهفة لديو إلى  : والمقابلة في قولو

 .اصطيادىا 
  وىي مقابلة بين صورتين تفاضليتين. 

 .مجموعة من حمر الوحش عطاش تتوجو نحو الماء : األولى  -
 .صياد ظامئ إلى دمها : الثانية  -

o  ولكن ِلَم لْم يقل عن الطرائد ظمأى ؟ قد يكوف أراد التفريق , وقد يكوف األمر . ولم يستعمل أعطش مراعاة لروي البيت
 .عفوياً 

o  وىي مقابلة ائتبلؼ , ألف األولى تنفي الغـر والمقابلة تثبت الغنم . فلم يغرموا غرماً وقد غنموا غنماً : والمقابلة في قولو. 

 .والغـر والغنم ضداف , وفيهما الجناس أيضاً 
  وىو األنسب في الشعر القصصي ليعطي الفسحة للسرد والوصف الموسيقى فقد جاءت القصيدة على البحر الطويل أما ,

 .والحوار 

  كما أف روي الميم مع ألف اإلطبلؽ أعطت نهايات األبيات سبلسة وغنة محببة. 
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  مدخل لدراسة اليص: 

  البحتري ىو أبو عبادة الوليد بين عبيد بن يحيى التنوخي الطائي. 

  معنى كلمة البحتري في اللغة العربية ىو قصير القامة. 

  انتقل إلى حمص ليعرض شعره على أبي تماـ الذي وجهو وأرشده إلى ما يجب أف يتبعو في شعره. 

  (المتوكل , والمنتصر , والمستعين , والمعتز بن المتوكل  ): كاف شاعراً في ببلط أربعة خلفاء  

  (المتنبي , وأبو تماـ , والبحتري  )والبحتري أحد الشعراء الثبلثة الذين برزوا في العصر العباسي 

  المتنبي وأبو تماـ حكيماف إنما الشاعر البحتري : أي الثبلثة أشعر ؟ فقاؿ : قيل ألبي العبلء المعري. 

  يقاؿ لشعره سبلسل الذىب فقد كاف مصوراً بارعاً ومن أشهر قصائده تلك التي يصف فيها إيواف كسرى وكذلك التي يصف
 .فيها الربيع 

  املعيى اإلمجالٕ لليص: 

  نظمت قصيدة البحتري على روي الداؿ فدعيت بالدالية , وىي من البحر الطويل. 

  حرؼ الداؿ باللغة حرؼ قوي مجهور فكاف اختيار الشاعر لحرؼ الداؿ مناسباً للقصيدة. 

 قالها البحتري يصف فيها صراعاً بينو وبين ذئِب , كبلىما يتضور  جوعاً , حتى ىم كٌل بصاحبو 

 .ثم كانت الغلبة للبحتري فقتل الذئب وشواه وأكل منو 

  تقع القصيدة في واحد وأربعوف بيتاً , انسربت في أربع لوحات فنية: 

 وذكر المحبوبة من البيت األوؿ وحتى البيت السابع لوحة األطبلؿ . 
 من البيت الثامن وحتى الثامن عشر لوحة الفخر بالنفس . 
 من البيت التاسع عشر وحتى الرابع والثبلثين لوحة صراعو مع الذئب . 
 التي ضمنها خبلصة تجربتو في الحياة من البيت الخامس والثبلثين حتى الواحد واألربعين لوحة الحكمة . 

  خاصة حين نعلم ! ال يمكن فهم القصيدة بوصفها صراعاً بين البحتري والذئب , يسعى فيو البحتري إلى الكشف عن شجاعتو
بأف المصادر التاريخية تؤكد جبنو وبأنو ال يمتلك ىذه الشجاعة التي يدعيها في مواجهة الذئب , وقد تكوف ىذِه القصيدة 

 .تغطية لجبنِو 

  بدءاً من خصومتو مع بني الضحاؾ , ومروراً بخطورة الوسط يريد تصوير حياة التوحش المأسوية التي يعيشهاالشاعر , 
السياسي الذي يتربص بو حين نستذكر أنو عاش في ببلط أربعة خلفاء , وانتهاًء بمحيطو الِحرفي من الشعراء , فهو من البدء 

 .قرر الرحيل عن الجميع , ليبدأ حياة جديدة يحاوؿ فيها إثبات شجاعتو في مواجهة أعدائو 
.  األطبلؿ والمحبوبة:املصَد األّل

أما َلُكُم من َىجِر أحبابُكْم ُبدُّ؟ َسبلـٌ َعَلْيُكْم, ال َوفَاٌء َوالَ َعْهُد 
َوشػيكًا,َولْم يُػْنَجْز لَنا منُكُم َوْعُد أأحَبابَنا َقْد أنَجَز الَبيُن َوْعَدُه 

َسَقْت رَبَعِك األنَواُء, ما فعَلْت ىنُد؟ بالّلَوى  أأطبلَؿ داِر االمرية
أَما للّهَوى إالّ َرسيُس الَجَوى َقْصُد أَداَر الّلَوى بَيَن الصريَمِة والحَمى 

المعنى اإلجمالي للقصيدة واضحة 
 بمجرد ما تقرأ معاني األلفاظ 

 (لمبحرتي ) الرئب :احملاضسة الشابعة والجاوٍة 
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وإْف لْم يُكْن منُو ِوَصاٌؿ, َوالَ ِوّد بنَػْفِسَي َمْن َعّذْبُت َنفِسي بُحّبِو 
وأيُّ َحبيٍب ما أَتى دوَنُو البُػْعُد؟ َحبيٌب َمِن األحباِب شّطْت بِو النّػَوى 

َوَجازَْتَك َبْطَحاُء الّسَواجيِر يا َسْعُد إذا ُجْزَت َصْحَراَء الُغَوْيِر ُمَغرّْباً 
 

  بالمشهد األوؿ يذكر الشاعر األطبلؿ وذكر األطبلؿ واألحبة في مقدمة القصيدة ىو تقليد معروؼ في الشعر العربي منُذ
 .العصر الجاىلي 

   ويستمر في خطابو  (ال َوفَاٌء َوالَ َعْهُد  )بدأ الشاعر بمطلع القصيدة بداية حزينة وكأنما يشعر باالستيحاش  والنفور عن الناس
  ( َولْم يُػْنَجْز لَنا منُكُم َوْعدُ )نافراً ال متودداً 

  (أأحَبابَنا )   الهمزة لبلستفهاـ  ( أأطبلؿَ ) ,, ينادي األحبة. 
 السابكة األبٔات ألفاظ معاىٕ

 املعيى الهلنة املعيى الهلنة املعيى الهلنة
 اسم موضع رمليالّلَوى  سريعاً  وشيكاً  البعدلَبيُن ا

 منسوبة إلى بني عامر العامرية الديار الربع األمطاراألنَواُء 
 نهر الساجور في منبج سواجير تخطيت جزت ماء لبني كلب الغوير

  مسيل واسع فيو رمل وحصى البطحاء
 الفخر بالنفس :املصَد الجاىٕ

أنا األُفْػُعَواُف الصّْلُّ والّضيغُم الَوْرُد َمْهبًل, فإنّني : فُقْل لَبني الّضّحاؾِ 
َلُو َعَزماٌت َىْزُؿ آرَائَها ِجّد بَني واصٍل َمْهبًل, فإّف ابَن ُأختكم 

وإْف كاَف ِخْرقاً ما ُيَحلُّ َلُو َعْقُد متى ِىْجُتُموُه ال َتهيجوا سَوى الّردى 
ُذَرى أجٍإ ظَّلْت وأعبلُمو َوْىُد َمهيباً َكَنْصِل الّسيِف لْو ُقذفْت بِو 
َطَوْتُو المنايا, ال أُروُح َوال أغُدو يَػَودُّ رَِجاٌؿ أنّني ُكنُت َبعَض َمْن 
َتُسوُء األعادي, لم يَػَوّدوا الذي َوّدوا َوَلْوال احتَمالي ِثْقَل ُكلّْ ُملّمٍة 

إذا الَحْرُب لْم يُقَدْح لُمْخِمِدىا زَْنُد َذرِيني وإيّاُىْم, فَحسبي َصَريَمتي 
َطِويُل الِنَجاٍد, ما يُػَفلُّ َلُو َحّد َولي َصاحٌب َعْضُب الَمَضاِرِب َصاِرـٌ 

تُػَباِدرُىا َسّحًا, َكَما انَتثَػَر الِعْقُد َوبَاِكَيٍة َتْشُكو الفَراَؽ بأْدُمٍع 
يَػُتوُؽ إلى الَعْلَياِء َليَس َلُو ِنّد رَشاَدِؾ ال ُيْحزِْنِك بَيُن ابِن ىّمٍة 

َولّليِل من أفعاِلِو  والَكَرى َعبُد َفَمْن َكاَف ُحّراً فَػْهَو للَعْزـِ والسَُّرى 
  , يتابع الشاعر توحشو في اللوحة الثانية مفتخراً بنفسو , معتداً بما تحملو من مقومات البعد عن اآلخرين , والوثوؽ في النفس

  ( .األُفْػُعَواُف الصّْلُّ والّضيغُم الَوْردُ  )فلم يعد بحاجة إال إلى االعتماد على ذاتو فهو 

 صلب الموضوع بالقصيدة ىو االفتخار بالنفس.  

  ( ًبَني واصٍل َمْهبل )  بانو يبدو انو فيو قطيعو بينو وبين أخوالِو وقد يكوف ىذا سبب القصيدة. 

 (  يَػَودُّ رَِجاٌؿ أنّني ُكنُت َبعَض َمْن)  المقصود بالرجاؿ بالبيت ىم المنافسوف لشاعر. 
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 ( ٌَولي َصاحب )  يقصد بالصاحب ىنا ىو السيف. 

  وصف نفسو في ىذِه األبيات بصفات كثيرة تدؿ على الشجاعة والقوة , وأف ىذِه الصفات فيها تركيزاً على القدرة على العيش
 .وحيداً 

  فاستطاع الشاعر الشاعر يمتلك حسن التخلصبأف  (المشهد األوؿ , والمشهد الثاني  )نبلحظ في ىذين المشهدين , 
 .التخلص من المشهد األوؿ بسبلسة إلى المشهد الثاني 

 السابكة األبٔات ألفاظ معاىٕ

 املعيى الهلنة املعيى الهلنة املعيى الهلنة
 األسد األحمر اللوف الورد األسد الضغيم الثعباف الداىية األفعواف الصل

 مفردىا ذروة وىي القمة ذرى الكريم السخي الخرؽ أثرتموه وحركتموه ىجتموه

مفردىا وىدة وىي األراضي  الوىد الجباؿ األعبلـ جبل في ببلد طي أجا
 المنخفضة

النازلة الشديدة من نوازؿ  الملمة كناية عن الموت طوتو المنايا
 القطيعة الصريمة الدنيا

العود األعلى الذي يقدح  الزند
 السيف القاطع الصاـر القاطع العضب بو النار

السكب,ترسل محبوبتي  السح حمائل السيف النجاد
 السير ليبلً  السرى الدموع مدرارا

 

 صراعو مع الذئب :املصَد الجالح
ُحَشاَشُة َنْصٍل, َضّم إفرِنَدُه ِغمُد َوَلْيٍل كأّف الّصبَح في ُأخَريَاتِو 
بَعيِن ابِن َليٍل, ما لُو بالَكَرى عهُد َتَسْربَػْلُتُو والّذْئُب َوْسناُف ىاِجٌع 
َوتأَلُفني فيِو الثّػَعالُب والرُّْبُد ُأثيُر الَقطا الُكْدِريَّ َعْن َجَثماتِو 
وأْضبلُعُو مْن َجانبَػْيِو َشًوى نَػْهُد وأْطَلَس ِمْلِء الَعيِن َيحمُل َزْوَرُه 

َوَمتٌن َكَمتِن الَقْوِس أعَوُج ُمْنأّد َلُو َذَنٌب مثُل الرَّْشاِء َيُجّرُه 
َفما فيِو إالّ الَعْظُم والّروُح والِجْلُد َطَواُه الطَّْوى َحّتى اسَتَمّر َمرِيُرُه 

َكَقْضَقَضِة الَمْقُروِر أْرعَدُه البَػْرُد يُػَقْضِقُض ُعْصبًل, في أسّرتها الّردى 
بَبيداَء لْم تحسْس بها َعيَشٌة َرْغُد َسَما لي, َوبي مْن شّدِة الجوِع ما بو 

بَصاحبِو والَجدُّ يُػْتِعُسُو الَجّد كبلنا بها ِذْئٌب ُيَحّدُث نَػْفَسُو 
فأقْػَبَل مْثَل البَػْرِؽ يَػْتبَػُعُو الّرْعُد عَوى ثّم أقْػَعى, وارَتَجْزُت, فِهْجُتو 
على كوْكٍب يَنَقضُّ والّليُل ُمسَوّد فأْوَجْرُتُو َخْرقَاَء, َتحسُب رِيَشها 

وأيْػَقْنُت أّف األْمَر مْنُو ىَو الِجّد َفما اْزداَد إالّ ُجْرأًة َوَصَراَمًة 
بَحيُث يكوُف اللُّبُّ والرُّعُب والِحْقُد فأتْػبَػْعتُػَها ُأخَرى, فأْضَلْلُت َنْصَلها 
على َظَمٍإ, َلْو أنُّو َعُذَب الِوْرُد َفَخّر َوَقْد أْوَرْدُتُو َمنَهَل الّرَدى 
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َعَلْيِو, وللّرمَضاِء من تحتو َوْقُد َوُقْمُت فَجّمعُت الَحَصى فاشتَػَويُتو 
َعِفٌر فَػْرُد َونْلُت َخسيساً منُو, ثّم تَػرَْكُتُو  وأقْػَلْعُت َعنُو, َوْىَو ُمنػْ

 ( َِوَلْيٍل كأّف الّصبَح في ُأخَريَاتو )  ُحَشاَشُة َنْصٍل, َضّم إفرِنَدُه )يشبو الليل وىو في اللحظات األخيرة والصبح يكاد يبزغ يشبهو بػ
 . استفاد الشاعر من ىذا التشبيو من بيئيتو فلم يكن تشبيو مبالغ فيو . وىي بقية نصل السيف  ( ِغمدُ 

 ( ٍَوَلْيل )  وتستخدـ لفتح الحكايات وبداية القصة ربّ الواو ىنا ىي واو .  

  ( ٍبَعيِن ابِن َليل )  كناية عن اللص. 

  (َطَواُه الطَّْوى )  (تشابو كلمتين في النطق وإختبلفهما في المعنىفالجناس ) كلمتاف لها نفس اللفظ تقريباً يسمى الجناس  

 ( ُبَبيداَء لْم تحسْس بها َعيَشٌة َرْغد )  إشارة إلى تذمر الشاعر من الحياة التي يعيشها. 
 السابكة األبٔات ألفاظ معاىٕ

 املعيى الهلنة املعيى الهلنة املعيى الهلنة
 رونق السيف وبهاؤه وضياؤه إفرند السيف الحد النصل البقية اليسيرة الحشاشو

 النـو الخفيف الكرى اللص لسهره ابن الليل أوصاؼ تدؿ على يقظة الذئب تسربل الليل
 جثمة وىي األكمة الجثمات المائل إلى السواد والغبرة الكدرى الحماـ البري القطا

الذئب األمعط في لونو غبرة رمادية  األطلس النعاـ وىو لوف الرماد والغبرة الُربد أربد أي أسود الربد
 إلى السواد

 أي أضبلعو بارزة ناىضة من الجوع وأضبلعو  الصدر الزور طويل مهيب ملء العين

 الظهر المتن الحبل أو حبل الدلو للبئر الرشاء ماكاف غير مفتل من األعضاء الشوى

المعوج المائل وىي توكيد  المنأد أي منحٍن كانحناء القوس كمتن القوس
 الطوى ألعوج

الجوع,طواه الطوى جعلو الجوع 
 ىزيبل

 يقضض استحكم الجوع فيو استحكاماً  استمر مريره
أي يقارع أسنانو وىو ىنا 
الجوع وىو مثل تقارع 
االسناف في البرد عند 

 االرتعاش

 العصل األنياب عصبلً 

الخطوط أسرتها في أصولها  األسرة
رعشة واىتزاز في األسناف من  قضقضة وطرائقها

 المقرور البرد
من أصابو البرد المرتعش من البرد 

 والقّر ىو البرد

 الحظ الجد النعيم الرغد خرج لي وقصدني أو قاـ إلي سما لي

جلس على مؤخرتو,اإلقعاء  أقعى
االرتجاز حركة واضطراب مع  ارتجزت الجلوس باالعتماد على اإلليتين

 طعنتو , أوجرتو أي رميتو أوجرتو الصوت

صفة للرمية من االختراؽ  خرقاء
 والريش ىنا ريش السهم

يكوف 
 اللب

أيرماىا رمية اخترقت وغابت في قلبو والقلب مكاف .. أي في موضع القلب 
 الحقد والرعب

القليل, أكل منو ما يشدُّ بو رمقو  الخسيس توقد وتوىج الوقد األرض شديدة الحرارة الرمضاء
 وىي كأكلة الميتة للضرورة

 الممرغ في التراب متلطخ وجهو بالعفر وىو التراب المنعفر
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.  الحكمة وخبلصة تجاربو:املصَد الزابع
َوُحكُم بَناِت الّدىِر َليَس َلُو َقْصُد َلَقْد َحَكَمْت فينا الّليالي بَجْوِرىا 

ويأُخَذ منها َصفَوىا الُقعُدُد الَوْغُد أفي الَعدِؿ أْف َيشَقى الَكرِيُم بَجْوِرىا 
فَعْزمَي ال يَثنيِو َنحٌس وال َسعُد َذرِينَي من َضْرِب الِقداِح على السَُّرى 

على مثِل حّد الّسيِف أخَلَصُو الهنُد سأحمُل نَػْفِسي عنَد كّل ُملّمٍة 
بأّف َقَضاَء اهلل َليَس َلُو َرّد ليَػْعَلَم َمْن َىاَب السُّرى َخشيَة الّردى 
لَيكِسَب مااًل, أو يُػَنثَّ َلُو َحْمُد فإْف عشُت َمحموداً فمثلي بَغى الغنى 
غدا طالبًا, إالّ تَػَقّصيِو والُجْهُد وإْف ُمتُّ لْم أظَفْر, فَليَس على امِرىٍء 

  بجورىا بمعنى بظلمها وليس المقصود فيها المدينة التي في ببلد فارس. 

  ( َُليَس َلُو َقْصد )  أفي )يرى الدكتور جزاء بأف المعنى ىو ليس لو عدؿ أي حكم البنات والدليل على ذلك البيت الذي يليو
 ( .الَعدِؿ أْف َيشَقى الَكرِيُم بَجْوِرىا 

  أي دعني من تجربة حظي ومعرفة طالعي , فَعْزمَي ال يَثنيِو َنحٌس وال َسعدُ  ***  َذرِينَي من َضْرِب الِقداِح على السَُّرى:معنى 
 .ففي نفسي عزيمة ال يثنيها شيء 

  أي سأقدـ على الحرب إقداـ السيف الهندي على مثِل حّد الّسيِف أخَلَصُو الهندُ  *** سأحمُل نَػْفِسي عنَد كّل ُملّمةٍ : معنى 
 .الحسن الصنع 

  أي وقصدي أف يعلم كل من خاؼ الموت في بأّف َقَضاَء اهلل َليَس َلُو َردّ  *** ليَػْعَلَم َمْن َىاَب السُّرى َخشيَة الّردى: معنى 
 .خوض المخاطر أف قضاء اهلل ال مرد لو 

 

 السابكة األبٔات ألفاظ معاىٕ

 املعيى الهلنة املعيى الهلنة املعيى الهلنة
 النذؿ الوغد اللئيم الجباف القعدد ليس لو انحراؼ أو ميل ليس للحكم قصد

  يدعى, وأنا أنما أطالب بالماؿ والثناء ينث نشد بغى
  مجالٔات اليص: 

  اللغة: 
  تفوؽ البحتري في استحضار توافقات عجيبة بين الصوت والمعنى كمثل قولو: 

 

َكَقْضَقَضِة الَمْقُروِر أْرعَدُه البَػْرُد يُػَقْضِقُض ُعْصبًل, في أسّرتها الّردى 
 :وقولو 

فأقْػَبَل مْثَل البَػْرِؽ يَػْتبَػُعُو الّرْعُد عَوى ثّم أقْػَعى, وارَتَجْزُت, فِهْجُتو 
 

  ُوصف البحتري بأنو شاعر سار على نهج القدماء , وىو نهج واضح عنده في جانب اللغة , فنراه يميل إلى المفردات
 .ُمنأد , والصل , ووىد , وعضب , وقعدد : التقليدية , التي تشم منها رائحة القوة والجزالة مثل 
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  وىي أف يجوز في المفردة الكسر والفتح والضم , يدعى بالمثلثاتاستثمر البحتري ما أتاحتو لو اللغة من إمكانات من مثل ما 
فتعطي في حالة معنى مغايراً مثل استعمالو للفظة الِجد والَجد من أجل إيصاؿ رؤيتو إلى الملتقى بل واستفزازه ووخزه , وىي 

أي ال  (ال ينفع ذا الَجد منك الَجد  ): لفظة من المثلثات أتت بمعنى الغنى والحظ مقل قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم 
 .ينفع صاحب الغنى منك غناه , إنما ينفعو العمل الصالح 

 .والَجد الحظ والرزؽ .. والَجد البخت والحظوة .. أبو األب وأبو األـ والجمع أجداد وجدود  : الَجد
 .والِجد كذلك قسيم الهزؿ " .. من جد وجد " فهو بذؿ الجهد واالجتهاد في العمل ومنو المثل المأثور : الِجد 
 .فهو جانب الشيء , وشاطئ النهر , وكذلك الُجد البئر ذات الخرب  : الُجد

  األسلوب: 
  حيث وقف على األطبلؿ مستذكراً ديار المحبوبة , ثم وصف أسلوبو على نهج القدماء في بناء قصيدتوسار البحتري في , 

 , كل ولج في الغرض الرئيسي وىو وصف صراعو مع الذئبالرحلة آخذاً في اإلعبلء من شأنو , والثناء على أنفتو وقوتو , ثم 
بدوي النزعة لم يتأثر إال بالصبغة الخارجية من  , انطباعي , سهل , عفوي , حيث بدا فيو جاء في أسلوب تقليديذلك 

 . , ونهج القصيدة العربية القديمة الحضارة الجديدة , فأكثر من المفردات القديمة , والتـز بعمود الشعر

  وقد ابتدع طريقة خاصة تقـو على الغوص في تمكن من ترقية ىذا التقليد إلى درجة رفيعة من التفوؽغير أف البحتري , 
التفاصيل الطريفة المحسوسة لتأليف لوحات متناسقة , روعتها بإئتبلفها , وتأثيرىا بما يبعثو فيها من حياة وحركة , وبما تحمل 

 .من موسيقى 

  الصور الفنية: 
 وجعلها أسلوباً ببلغياً فائق التأثير على الملتقي جمالياً ونفسياً وىو ما امتلك البحتري قدرة فائقة على تشكيل الصور الفنية 

ُأثيُر الَقطا  ): الحظناه في حرصو الشديد على جعل الملتقي يسلم بشجاعتو في صراعو مع الذئب, ومثاؿ ىذه الصور قولو 
على كوْكٍب يَنَقضُّ ** فأْوَجْرُتُو َخْرقَاَء, َتحسُب رِيَشها )  وقولو  (َتَسْربَػْلُتُو والّذْئُب َوْسناُف ىاِجٌع ) وقولو  (الُكْدِريَّ َعْن َجَثماتِو 

  (والّليُل ُمسَودّ 

  بنات الدىر , وأطلس ملء : إف إجراء أية دراسة إحصائية على قصيدة الذئب ستتكشف عن حشد كبير من الكنايات مثل
 .العين , بحيث يكوف اللب والرعب والحقد بعين ابن ليل 

 في حين تلجأ تعد الكناية أيسر أنواع المجاز , واالستعارة أعقدىا , لذلك تلجأ المجتمعات البسيطة إلى الكناية , 
وبما أف البحتري سار على نهج المجتمعات المتطورة والمركبة إلى االستعارة كما ظهر عند معظم شعراء العصر العباسي , 

  .القدماء بمجتمعهم البسيط نلحظ منو ميل واضح للكناية وابتعاداً في الوقت نفسو عن االستعارة

  الصور الفنية     : 
 والداؿ صوت يخرج من طرؼ اللساف العريض مع ما يلي لثة الثنايا العليا وىو صوت قفى الشاعر قصيدتو بروي الداؿ , 

 .شديد مجهور 
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  مدخل لدراسة اليص: 

  شاعر النص ىو أحمد بن الحسين بن الحسن كنيتو أبو الطيب , ولقبو المتنبئ. 

  كاف ديدنو التنقل في البلداف فتنقل ما بين العراؽ والشاـ ومصر وببلد فارس ومدح أمراء تلك البلداف , ولكنو أختص بسيف
 .الدولة الحمداني أمير حلب وبقى معو زمناً توثقت فيو محبة الشاعر لؤلمير الحمداني 

  ما يميز شعر أبي الطيب ىو االرتباط الوثيق بين شعره وشخصيتو , خاصة أشعاره ذات الصلة بتجاربو الخاصة , وىذه القصيدة
وقاؿ يُعاتب سيف الدولة , وأنشدىا في  ): على وجو الخصوص أشد مواءمة لطبيعة الشاعر ونفسيتو قاؿ عنها جامع ديوانو 

محفل من العرب , وكاف سيف الدولة إذا تأخر عليو مدحو شّق عليو وأحضر من ال خير فيو , وتقدـ إليو بالتعريض في مجلسو 
 . وأورد القصيدة  (بما ال ُيحّب , وأكثر عليو مرة بعد مرٍة فقالو يعاتبو 

  املعيى اإلمجالٕ لليص: 

  قد تم في حضرة " أبي الطيب المتنبئ " وبين أمير الشعر " سيف الدولة " تذكر المصادر أف أوؿ لقاء بين األمير الحمداني
أبي العشائر أحد قادة سيف الدولة المعروفين , وقد كاف صديقاً للشاعر ويعرؼ قدره , فدؿ األمير على أبي الطيب وعرفو 

بتميزه وأنو نسيج وحده بين شعراء زمانو , وأنو ال يستحقو سواه , فقبل أبو الطيب صحبة األمير وأف يكوف الشاعر األوؿ في 
ببلطو بشروط وافق عليها األمير , وتوثقت الصلة بين أمير الدولة والحكم وأمير الكلمة واألدب , وتوطدت العبلقة بين 

القمتين , فكاف المتنبئ في مديحو لسيف الدولة يصدر عن نفس معجبة بهذا األمير الذي تملك قلب الشاعر بعظيم صفاتو 
وجميل شمائلو , وما كاف لؤلمور أف تسير كما يشتهي الشاعر , إذا استطاع أعداء الشاعر وحاسدوه أف يوغروا صدر األمير 

عليو حين اتهموه بالصلف والتعالي حتى على أميره , فبدأ األمير بإىماؿ الشاعر وأخذ يتجاىلو ويقدـ من ىم دونو , فلم 
 .يحتمل الشاعر تنكر األمير لو وجعلو في منزلة واحدة مع شعراء زمانو بلو تقديمهم عليو وىو القائل عنهم 

 ضعيف يقاويني قصير يطاوؿ أفي كل يـو تحت ضبني شويعر
 

َوَمْن بِجْسمي َوحالي ِعنَدُه َسَقُم َواَحّر قَػْلباُه مّمْن قَػْلُبُو َشِبُم 
َوَتّدعي ُحّب َسيِف الّدْولِة اأُلَمُم ما لي ُأَكتُّْم ُحبّاً َقْد بَػَرى َجَسدي 

فَػَلْيَت أنّا ِبَقْدِر الُحّب نَػْقَتِسُم إْف َكاَف َيْجَمُعَنا ُحبّّ ِلُغّرِتِو 
 وبياناً لحاؿ األمير التي تبدلت وتغيرت جاء مطلع القصيدة تأكيداً لصدؽ محبة الشاعر ألميره وتكذيباً الدعاءات حاسديو , 

عن الشاعر الذي يؤكد حتى آخر لحظة حبو لؤلمير الذي وصل حد العشق , ويلح على أنو ال أحد من الحاضرين وغيرىم 
 .أحب األمير كما أحبو ىو 

  والشاعر يعرؼ حقيقة قدره ومنزلتو عند األمير ولكن أشد ما يؤلمو ىو تنكره للشاعر وسعيو لتقليل شأنو وإيغار صدره. 

  والشاعر في موقف يستدعي منو الحكمة , ولذلك تراه في مطلع القصيدة يمتلك زماـ نفسو ويكبح سورة الغضب حتى يخيل
 .إليك أنو ينحني للعاصفة ولكن ىيهات ذاؾ من أبي الطيب 

  ( َّواَحر )  الواو تستخدـ للندبو. 

 ( ما لي ُأَكتُّْم ُحبّاً َقْد بَػَرى َجَسدي)  دليل حب الشاعر لؤلمير. 

 (أبو الطيب املتٍيب  ) فخس وعتاب :احملاضسة التاسعة والعاشسة
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 السابكة األبٔات ألفاظ معاىٕ

 املعيى الهلنة
 ىو البارد الشبم

 

ـُ قد ُزْرُتُو َوُسُيوُؼ الِهْنِد ُمْغَمَدٌة  َوقد َنَظْرُت إَلْيِو َوالّسُيوُؼ َد
  فكأنو يذكر األمير بأنو شريكو في ما ىو فيو " كأنو يدؿ عليو بطوؿ الخدمة : " علق أبو العبلء المعري على ىذا البيت بقولو ,

من عظمة واشتهار , فقد نوه بو وأذاع بطوالتو وخلع على أمجاده من ُحلل البياف وجعلها زاىية في عين كل ناظر وأذف كل 
سامع , فقد التقاه وليس لو من الشهرة ما صار إليو بعد ذلك , فهو يذكره بدوره اإلعبلمي في التنويو بو وإعبلنو بطوالتو 

 .وانتصاراتو 

  ( ٌقد ُزْرُتُو َوُسُيوُؼ الِهْنِد ُمْغَمَدة ) حالة السلم و االستقراركناية عن .  

 ( ُـ   . شدة المعارؾ وكثرة الحروبكناية عن ( َوقد َنَظْرُت إَلْيِو َوالّسُيوُؼ َد
 

وَكاَف أحسَن ما في األحَسِن الّشَيُم فكاَف أْحَسَن َخلِق اهلل ُكّلِهِم 
في َطّيِو أَسٌف في َطّيِو ِنَعُم فَػْوُت الَعُدّو الذي َيّمْمَتُو َظَفٌر 

َلَك الَمهاَبُة ما ال َتْصَنُع البُػَهُم قد ناَب عنَك شديُد الخْوِؼ َواْصطنعْت 
أْف ال يُوارِيَػُهْم أْرٌض َوال َعَلُم ألَزْمَت نَػْفَسَك َشْيئاً َليَس يَلَزُمها 
َتَصّرَفْت ِبَك في آثَاِرِه الِهَمُم؟ أُكّلَما رُْمَت َجْيشاً فانْػثَػَنى َىَرباً 
َوَما َعَلْيَك بِهْم عاٌر إذا انَهَزُموا َعَلْيَك َىْزُمُهُم في كّل ُمْعتَػَرٍؾ 

َتصاَفَحْت فيِو ِبيُض الِهْنِد َواللّْمُم؟ أَما تَػَرى َظَفراً ُحْلواً ِسَوى َظَفٍر 
 

  أخذ الشاعر في مدح األمير في سبعة أبيات جاءت األوصاؼ فيها مكررة مطروقة من قبل الشاعر ليس فيها جديد. 

  قد ناَب عنَك شديُد الخْوِؼ )" يصف الشاعر األمير بصفة مضاء العزيمة والشجاعة ورىبتو في قلوب أعدائو مثل قولو
وىذا المعنى يدؿ على المبالغة في تصوير خوؼ األعداء كثر عند شعراء العصر العباسي , وقد أخذوه من  ( ... َواْصطنعتْ 

 "نصرت بالرعب مسيرة شهر " قوؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم 

  كثيراً ما يشير أبو الطيب إلى تميز األمير وإلى تفوقو على الجميع , ولكنو يركز ىذه المرة على تميزه في حسن الشيم. 

 ( فَػْوُت الَعُدّو الذي َيّمْمَتُو َظَفٌر ...)  يحدثو عن واقعة بعينها تتبع فيها األمير جيوش الرـو الهاربة من سطوتو , بعد أف أيقنوا
 .بالهزيمة , ولكن األمير لم يرَض بهذا النصر المنقوص , ولذا تجد الشاعر يواسيو ألنو أعلم بنفسية أميره 

 السابكة األبٔات ألفاظ معاىٕ

 املعيى الهلنة املعيى الهلنة املعيى الهلنة
 جمع لمة وىي الشعر ويقصد بو الرأس اللم ىو النصر الظفر الطباع جمع شيمة الشيم

ىي السيوؼ وىي من أجود  بيض الهند
 جمع بهمة بمعنى شجاع البهم ىو الهرب الفوت السيوؼ

  أي انصرؼ انثنى
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ـُ َوأنَت الخْصُم َوالحَكُم يا أعَدَؿ النّاِس إالّ في ُمعاَمَلتي  فيَك الِخصا
  فأنو يطرح تظلمو  ( ... يا أعَدَؿ النّاسِ )أتخذ الشاعر من أسلوب اإلغراء العتابي مدخبلً تظلمو وشكواه فهو حينما يقوؿ

المتمثل في سوء المعاملة واإليذاء المتعمد من قبل األمير الذي ُعرؼ ببعد النظر وحسن التقدير فما بالو يخطئ التمييز بين 
 .األصيل والزائف وبين الغث والسمين 

أف تحَسَب الّشحَم فيمن شحمُو َوَرـُ ُأِعيُذىا َنَظراٍت ِمْنَك صاِدَقًة 
إذا اْستَػَوْت ِعْنَدُه األْنواُر َوالظَُّلُم؟ َوَما اْنِتَفاُع أخي الّدنْػَيا ِبَناِظِرِه 

  وىذا المعنى يتقوى عند دارس شعر أبي الطيب حيث يجعل  ! بالهجاء أقرب منها إلى العتابمعاني األبيات ظاىرة , ولكنها
قصائده في سيف الدولة في مقاـ واحد , فيصفو بفساد الذوؽ فهو لم يعد يميز بين جيد الشعر ورديئة , كما التبست عليو 

 .أقدار الشعراء وغابت عنو الحكمة فبل يفرؽ بين العدو والصديق الوفي 

 (َوَما اْنِتَفاُع أخي الّدنْػَيا ِبَناِظِره ... )  وأبو الطيب في غمرة ىجومو وعتابو ألميره ال ينسى التذكير بمقامو في دنيا االدب والشعر
فهو تميزه نور , وىم في تخلفهم ظبلـ , فماذا دىا األمير  (فما بالك بأشباه الشعراء  )فهو في مقاـ يعلو على جميع الشعراء 

 ! المعروؼ بالفهم والنظر الثاقب ؟

  ويلح الشاعر على أف أدبو فرض على نفسو إلى آخر المدى وعبر األزمنة سبقى شاىداً على عبقريتو: 

َوأْسَمَعْت َكِلماتي َمْن بِو َصَمُم أنَا الذي َنَظَر األْعَمى إلى أَدبي 
ـُ ِمْلَء ُجُفوني َعْن َشَواِرِدَىا  َوَيْسَهُر الَخْلُق َجّراَىا َويْخَتِصُم أنَا

  وىذِه ال يفعلها أي شاعر ! انتقل الشاعر من مدح األمير إلى مدح نفسو. 

  البيت ىذا يدؿ على شخصية الشاعر المتالية التي ال تعرؼ االنكسار وىذا التعالي لم يكن فقط على الشعراء واألدباء
 .فحسب بل وفيهم أميره سيف الدولة 

 (ـُ ِمْلَء ُجُفوني  .أنا أقوؿ القصيدة أو البيت ويسهر النقاد واألدباء ويحللوف القصيدة ويبينوف في معانيها ( ... أنَا

 السابكة األبٔات ألفاظ معاىٕ

 املعيى الهلنة املعيى الهلنة
 أي من أجلها وانشغاال بها جراىا أي األبيات السائرة بين الناس لشهرتها الشوراد

 

َحتى أتَػْتو َيٌد فَػّراَسػػػػػػٌة َوفَػػػػػػػػػػُم َوجاِىٍل َمّدُه في َجْهِلِو َضِحكي 
َفبل َتظُّنّن أّف الّلْيَث يَػْبَتِسُم إذا رَأْيَت نُػُيوَب الّلْيِث باِرَزًة 

أدرَْكتُػَها بَجَواٍد َظْهُره َحَرـُ َوُمْهَجٍة ُمْهَجتي من َىّم َصاِحبها 
ـُ رِجبلُه في الرّكِض رِجٌل َواليداِف َيٌد  َوِفْعُلُو َما ُتريُد الَكفُّ َوالَقَد
حتى ضَرْبُت َوَمْوُج الَمْوِت يَػْلَتِطُم َوُمْرَىٍف سْرُت بيَن الَجْحَفَليِن بِو 

  يحذر الشاعر الجميع بمن فيهم األمير بأف ال أحد في مأمن من سطوة لسانو وسيفو. 

 ( ٍَوُمْهَجة )  عن اإلنساف بمعنى ورب إنساف ويكنى ىناالواو واو ربى ومهجة ىي الروح أو النفس . 

  ( ُبَجَواٍد َظْهُره َحَرـ )  الجواد أي الفرس , ظهره حـر أي ال يستطيع أف يركبو أي إنساف : المعنى. 

 ( ٌرِجبلُه في الرّكِض رِجٌل َواليداِف َيد )  أي من شدة سرعة الفرس. 
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 ( ُحتى ضَرْبُت َوَمْوُج الَمْوِت يَػْلَتِطم )  يصف قوتو وشجاعتو وشاعريتو في ىذين البيتين. 
 

 السابكة األبٔات ألفاظ معاىٕ

 املعيى الهلنة املعيى الهلنة
 السيف الحاد المرىف ىما الجيشاف العظيماف الجحفبلف

 

  وتتابع معاني الفخر في القصيدة في أبيات سارت مسير األمثاؿ بين الناس في كل زماف كقولو: 
 

َوالّسيُف َوالّرمُح والقْرطاُس َوالَقَلُم فالَخْيُل َوالّلْيُل َوالبَػْيداُء َتعرِفُني 
 

  من أشهر أبيات الفخر والفروسية في الشعر العربيويعد ىذا البيت.  

  ويروى أف سيف الدولة من شّدة إعجابو بالبيت تمنى أف يكوف مدحو بو , فقاؿ حينها لشاطرتو ملكي! 

  بعدد كبير من قطاع الطرؽ , فاتك األسديّ  , حينما فّكر في الهرب ّلما لقيو ىذا البيت ىو سبب مقتل الشاعروكما يروى أف 
 .لقد قتلتني , فصمد للمواجهة حتى قُتل : وذكر لو البيت , فقاؿ : ألست القائل : فقاؿ لو خادمو 

 ( َُوالّلْيل )  ىو مخوؼ الجباف , ألف الجباف يخاؼ السير بالليل. 

 ( َُوالبَػْيداء )  أي الصحراء , سميت عند العرب مفازة تيمناً بها وإال فهي المهلكة. 

 ( َُوالّسيُف َوالّرمح )  رمز للحرب. 

 ( ُوالقْرطاُس َوالَقَلم )  رمز إلى الشعر والثقافة والعلم. 

حتى تَػَعّجَب مني الُقوُر َواألَكُم َصِحْبُت في الَفَلواِت الَوحَش منَفِرداً 
  تنحو القصيدة في بقية أبياتها منحى الفخر  بمعاف مكرورة تمثلت في الصبر والشجاعة وامتبلؾ أجود الخيل التي ترافقو في

رحبلتو الشاقة الخطرة في مجاىل الصحراء مع التأكيد على بطولتو وبسالتو , ويربط أبيات الفخر باألسف على قراره الرحيل 
 .عن األمير الذي أحبو حباً خالصاً 

 ( ِالَفَلوات )  , الجباؿ  ( َواألَكمُ )جمع قارة وىي أرض ذات حجارة سود أو جبل صغير كأنو مطلي بالقار ,  ( الُقورُ )الخبل
 .العالية أو المناطق العالية 

َنا أْف نُػَفارِقَػُهْم  ـُ يَا َمْن َيِعّز َعَليػْ ِوجدانُنا ُكلَّ شيٍء َبعَدكْم َعَد
َلْو أّف أْمرَُكُم ِمن أمرِنَا أَمُم َما كاَف أخَلَقَنا ِمنُكْم بَتكِرَمٍة 
َفَما لُجْرٍح إذا أْرضاُكُم أَلُم إْف كاَف َسرُّكُم ما قاَؿ حاِسُدنَا 
َلْو أّف أْمرَُكُم ِمن أمرِنَا أَمُم َما كاَف أخَلَقَنا ِمنُكْم بَتكِرَمٍة 
َفَما لُجْرٍح إذا أْرضاُكُم أَلُم إْف كاَف َسرُّكُم ما قاَؿ حاِسُدنَا 
نَػَنا َلْو َرَعْيُتْم ذاَؾ َمعرَِفٌة  إّف الَمعاِرَؼ في أْىِل النػَُّهى ِذَمُم َوبَػيػْ

َوَيْكَرُه اهلل ما تَأُتوَف َوالَكَرـُ كم َتْطُلُبوَف َلَنا َعْيباً فُيعِجزُكْم 
أنَا الثّػَريّا َوذاِف الّشيُب َوالَهَرـُ ما أبعَد الَعيَب والّنقصاَف مْن شَرفي 
ـَ الذي عندي َصواِعُقُو  َيُم َلْيَت الَغَما يُزيُلُهّن إلى َمْن ِعْنَدُه الدّْ
ال َتْسَتِقّل بها الَوّخاَدُة الرُُّسُم أَرى النّػَوى َيقَتضيني كلَّ َمْرَحَلٍة 
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ـُ َلِئْن تَػرَْكَن ُضَميراً َعْن َمياِمِننا  َلَيْحُدَثّن لَمْن َوّدْعتُػُهْم َنَد
أْف ال ُتفارِقَػُهْم فالّراِحلوَف ُىُم إذا تَػَرّحْلَت عن قَػْوـٍ َوَقد َقَدُروا 
َوَشرُّ ما َيكِسُب اإلنساُف ما َيِصُم َشرُّ الِببلِد َمكاٌف ال َصديَق ِبِو 

 ولكنو رحيل ُدفع إليو دفعاً بإعراض األمير عنو وتجاىلو إياه. 

 (َنا يتضح من ىذا البيت بأف الشاعر يؤاـ بين الترغيب والترىيب أو بين عزة النفس وبين حبو لسيف الدولة  ( ...يَا َمْن َيِعّز َعَليػْ
 .فكأنو يعيش بين نارين , فلذلك نجده مرة يهجو األمير ىجاء مبطناً ومرة يمدحو 

  وعلى طريقتو يفلسف ىذا الفراؽ في بيت لبس ثوب الحكمة المطلقة قائبل إنهم ىم المفارقوف وليس ىو إذا لم يتمسكوا بو 
 .ويكرموه كما ينبغي مع علمهم بأنو أىل لذاؾ اإلكراـ المستحق 

 (أَرى النّػَوى )  التلميح بالرحيل. 

  كما أف الشاعر يعرؼ حقيقة قدره عند األمير ويعلم أنو شاعره األثير , ولكن األمير يتنكر لهذا االقتناع أحياناً استفزازاً للشاعر
 ., ومتابعة لمزاج شانئية وحاسديو حينا آخر 

 السابكة األبٔات ألفاظ معاىٕ

 املعيى الهلنة املعيى الهلنة املعيى الهلنة

ـّ الشيء إذا قصده  أمم بمعنى قصد من أ
 بمعنى عهود ومواثيق ذمم ىي العقوؿ النهى ورغب فيو

جمع ديمة وتطلق على السحابة الماطرة أو  الديم
 أي تطالبني وتقتضيني البعاد والترحاؿ النوى المطر المتتابع

الّرسم اإلبل التي تتحمل مشاؽ السفر  الوخاد
اسم ماء في طريق مصر للخارج من  ُضميراً  وتنوع سيرىا

 أي يلحقو بالعار يصم الشاـ
 

ُشْهُب الُبزاِة َسواٌء فيِو والرََّخُم َوَشرُّ ما قَػّنَصْتُو رَاَحتي قَػَنٌص          
َتُجوُز ِعنَدَؾ ال ُعْرٌب َوال َعَجُم بأّي َلْفٍظ تَػُقوُؿ الّشْعَر ِزْعِنَفٌة           

  وكاف الشاعر في تلك الجلسة العاصفة يصوؿ في كل جهة فتراه يلتفت نحو أدعياء الشعر الذي يجمعهم األمير حولو , وىو
 .أعلم الناس بقدرىم , ولكنو يفعل ذلك كيداً بشاعره حتى ال يظنَّ بأنو قد ظفر وحده بقلب األمير فيزاد غروره 

  والشاعر حينما يجعل شعراء األمير الذين يحظوف بكرامة رخماً وَزَعاِنَف أف ذلك ذـٌ لؤلمير الذي أصبح ال يفرؽ بين الباز
 !والّرخم وىذا الهجاء في البيتين السابقين يناؿ سيف الدولة أكثر مما يناؿ ىؤالء الشعراء 

 السابكة األبٔات ألفاظ معاىٕ

 املعيى الهلنة املعيى الهلنة املعيى الهلنة
 سقاط الناس الزعانف من بغاث الطير وضعافها مما يأكل الجيف الرخم من كواسر الطير البزاة
  أخف المبلمة العتاب بمعنى تقبل تجوز
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قد ُضّمَن الدُّرَّ إالّ أنُّو َكِلُم َىذا ِعتاُبَك إالّ أنُّو ِمَقٌة 
  ًوحتى آخر بيت في القصيدة يمسك الشاعر بخيوط المزاوجة بين عتابو لسيف الدولة وتأكيد محبتو لو , ويبقى الشاعر ساميا

 .فوؽ الجميع , ويؤكد لو أف ىذا العتاب صادر من نفس يملؤىا حبُّك أيها األمير ويبقى الوّد ما بقي العتاب 

 السابكة األبٔات ألفاظ معاىٕ

 املعيى الهلنة
 ىي المحبة الِمقة

 

  مجالٔات اليص: 

 كانت حاضرة بكل خصائصها في النص الذي أعّده الشاعر قاصمة لخصومو ورداً قوياً على انتقاص األمير شخصية الشاعر 
 .لقدره 
  اللغة واألسلوب: 
  وعاطفتها وقوة أدائها وتتابع أنفاسها عبّرت أحسن تعبير عن موضوعها وعن صاحبها ألفاظ القصيدة ومعانيها. 

  والبعد عن الغريب ألفاظ الشاعر السهولةوقد غلب على . 

  وخلت من المعاظلة والتعقيد إال في قليل من أبياتها , ربما ألف فواد الشاعر كاف يهدر غيظاً فبل يتمهل ليراجع بعض أبياتها من
  ... ( .َوُمْهَجٍة ُمْهَجتي )فرط إلحاح عاطفتو في مثل قولو 

  , ويزيدىا جماالً ثوب الحكمة ومع ذلك فاألكثر عند الشاعر السهولة والوضوح ودقة التعبير مع جودة السبك وحبلوة اإليقاع
  .وبهذه الطريقة استحق أف يكوف رائداً التجاه وممثبلً لمنهج خاص في تاريخ الشعر العربي , والمثل السائر

  , الحكمة التي ُعرؼ بها الشاعر خففت من حدة أسلوبو خاصة في مواضع العتاب والنيل من الحاضرين بما فيهم األمير 

 ربما خوفاً من االنتقاـ أو مراعاة لسابق عهده معو , أو ؿ حبة في النفس باقية ألخت كاف حريص أال يصرح بهجاء األمير , 
  .إف لم تكن لؤلمير كما يرى بعض شراح ديوانو (خولة  )األمير 

  اشتمل النص على عدٍد من األبيات السائرة , إما لقوتها في مقاـ الفخر أو لعمق معناىا وما انطوت عليو من الحكمة مثل( 
 (, و وشر ما يكسب اإلنساف ما َيِصُم ..., وإذا ترحلت عن قـو ..., وما أبعد العيب والنقصاف عن شرفي ...الخيل والليل 

 حار وشبم ,  ) فقد أحسن الشاعر استخدامو ببل تكلف أو تصنع وقد تمثل في الطباؽ والمقابلة في المعاني مثل أما البديع
صدؽ المحبة وادعائها , وحالي السلم والحرب التي عبر عنها بالسيوؼ المغمدة والسيوؼ التي تقطر دماً , والعدؿ والظلم , 

  .(وأناـ ويسهر , والبزاة والرخم 

 أحسن واألحسن , ىزمهم وانهزموا ,  ) مثل أما الجناس فقد تزينت بجرسو كثير من أبيات النص خاصة الجناس االشتقاقي
  (جاىل وجهلو , ومعرفة ومعارؼ , ترحلت والراحلوف , قنصتو وقنص 

 وَكاَف أحسَن ما في *** فكاَف أْحَسَن َخلِق اهلل ُكّلِهِم  ):  في مثل قولو ومن صور البديع رد العجز على الصدر واإلرصاد
               (األحَسِن الّشَيمُ 

  ( َوَما َعَلْيَك بِهْم عاٌر إذا انَهَزُموا ***َعَلْيَك َىْزُمُهُم في كّل ُمْعتَػَرؾٍ ): وقولو 
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  اللغة واألسلوب: 
 موج ) وفي قولو  ( َتصاَفَحْت فيِو ِبيُض الِهْنِد َواللّْممُ  *** أَما تَػَرى َظَفراً ُحْلواً ِسَوى َظَفرٍ ):  في مثل قولو تمثلت في االستعارة

 ( .تعجب مني القور واألكم ) و  (الموت يلتطم 
 في مثل قولو ومن ألواف البياف الكنايات المعبرة  : 

 . حاؿ السلم وقد تكوف كناية عن الخموؿ وعدـ الشهرة كناية عن (سيوؼ الهند مغمدة  ) -

 . الحرب وتحقق النصر , وقد تكوف كناية عن االشتهار كناية عن (ونظرُت إليو والسيوؼ دـ  ) -
 . التباس األمور ورؤية األشياء على غير حقيقتها كناية عن (وتحسب الشحم فيمن شحمو وـر  ) -
ـَ الذي عندي َصواِعُقُو )والبيت  - َيمُ *** َلْيَت الَغَما  شدة األذى كناية عنشطره األوؿ  ( يُزيُلُهّن إلى َمْن ِعْنَدُه الدّْ

 . النعيم والرخاء وتواصل المعروؼ كناية عنوتحمل المشقة , وشطره الثاني 
  أميل إلى األساليب الخبرية في مواضع الفخر والتهديدكما تنوعت صيغ التعبير وإف كانت.  

واحر  ) , وإف كانت في معاني العتاب والهجاء أوضح , مثل الندبة والنداء في قولو أساليب اإلنشاء فقد انبسطت في النص أما 
  . (قلباه , ويا أعدؿ الناس , ويا من يعز علينا 

أكلما رمت جيشاً  )و  (مالي أكتم حبا  ) واإلنكار وبمعنى النفي حينا في مثل قولو واالستفهاـ ورد بمعنى التعجب -
 ( وما انتفاع أخي الدنيا بناظره ) و  (... 

ما أبعد العيب والنقصاف عن  )و  (ما كاف أخلقنا منكم بتكرمة  ) في النص مثل بعض صيغ التعجبكما وردت  -
 .إلى جانب أسلوب النهي والتمني  (شرفي 

  وقد قوت ىذه األساليب المعاني التي يرمي إليها الشاعر وأبرزتها في قوتها التي تناسب التحدي ورد االعتبار الذي يُنشده. 

  الموسيقى: 
  في اإليقاع الخارجي المتمثل في إيقاع تفعيبلت بحر البسيط الذي مكن الشاعر تكاملت عناصر الموسيقى الممثلةفي النص 

 . بامتداده ومطاوعتو من التعبير عن خلجات نصفو المضطربة في ىذه الجلسة العاصفة 
  جانب قافية الميم المضمومة وقد تقوى ذلك باإليقاع الداخلي المتمثل في الطباؽ والجناس وتكرار األلفاظ والتقسيمإلى.  

 
  وخبلصة القوؿ إف أبا الطيب استطاع أف يبرز النص في قوتو وتماسكو الذي يتناسب مع موضوعو , فاتسم النص بوىج

 .الصدؽ الفني كما امتازت معانيو بالقوة والعمق 

 
 
 
 
 
 
 



 @Nawi1408   ناوي الرحيل:  إعداد                        ــــــــــ[  37  ]                       ــــــــــجزاء المصاروة:   التذوؽ األدبي الدكتور              
 

 
 

  مدخل لدراسة اليص: 

  شاعر النص ىو الحارث بن سعيد ويكنى بأبو فراس الحمداني. 

  شاعر عباسي وأمير من أمراء بني حمداف , قُتل والده وىو ابن ثبلث سنوات , فاحتضنو ابن عمو سيف الدولة الحمداني أمير
 .حلب فجمع إلى جانب الشعر والثقافة , حب الفروسية , ما أّىلو للعب دور السياسية 

  ومنها ُعرفت بالرومياتحيث ولى منبج وحّراف , وأسره الرـو , وقضى في األسر أربع سنوات , كتب فيها أروع قصائده التي 
 .ىذه القصيدة 

 .ىي مجموعة القصائد التي قالها وىو في األسر عند الرـو  : ّمعيى الزّمٔات

  لهذا فالنص الذي بين أيدينا ال يرتبط بحادثة معينة , بل ىو بوح يبوح فيها الشاعر بمكنوف وجدانو من مشاعر الحب
والحرماف , ويبث فيها أشواقو للمحبوبة والوطن والحرية , ويأسى لحالو , ويفخر بنفسو وبقومو , فخرجت القصيدة , أنو 

 .مجروح غدر بو الزماف واألقربوف والغرباء 

  املعيى األمجالٕ للكصٔدة: 

  , عاش أبو فراس تجربة األسر وأحس بوطأتها , فأثرت تأثيراً كبيراً في شخصيتو اإلنسانية , وتركت بصمتها واضحة في شعره
فبعد أف عرؼ النعيم والجاه والسلطاف ىا ىو ذا اآلف يرزح في قيود األسر , ويعاني مرارة الظلم واالظطهاد , ىذه المفارقة بين 

ىذه القصيدة التي جمعت بين ماض تليد وحاضر بائس , عمقت مأساة الشاعر وفجرت عاطفتو , فوجدت طريقها عبر 
  .الغزؿ والفخر : غرضين من أغراض الشعر المعروفة

 

أما للهوى نهيّّ عليَك وال أمُر ؟ أرَاَؾ َعِصيَّ الّدمِع ِشيَمُتَك الّصبُر 
! ولكنَّ مثلي ال يذاُع لُو سرُّ بلى أنا مشتاٌؽ وعندَي لوعة 

وأذللُت دمعاً مْن خبلئقُو الكبُر إذا الليُل أضواني بسطُت يَد الهوى 
َها الّصَباَبةُ  والِفْكُر َتكاُد ُتِضيُء النّاُر بيَن َجَواِنِحي  إذا ىَي أذَْكتػْ
! إذا ِمّت َظْمآناً َفبل نَػَزؿ الَقْطرُ معللتي بالوصِل , والموُت دونُو 
أرى أفَّ داراً لسِت من أىلها قفُر بدوُت , وأىلي حاضروَف , ألنني 
وإياَي لوال حبِك , الماُء والخمُر َوَحارَْبُت قَػْومي في َىَواِؾ, وإنّػُهْم 

َوَىْل ِبَفتىً  ِمْثلي َعلى َحاِلِو ُنكُر؟ مْن أنَت ؟ وىي عليمة : " تسائلني
أيّػُهْم؟ فُهُم ُكثُر : قاَلتْ ! َقِتيُلكِ : فقلُت , كما شاءْت , وشاَء لها الهوى

بْل أنت اِل الدىُر ! معاَذ اهللِ :فقلتُ ! لقد أزرى بَك الدىُر بعدنا: " فقالتْ 
لَيعِرُؼ َمن أنَكْرِتِو الَبْدُو َوالَحْضُر فبل تنكريني, يا بنَة العمّْ, إنُو 

  استهل الشاعر قصيدتو باستفهاـ تسخر فيو المحبوبة المدللة بجمالها من الشاعر . 

  فتتهمو بعدـ الخضوع لسلطاف الهوى , مع علمها بصدقو ووفائو. 

  فيسارع الشاعر باإلفصاح عن حقيقة مشاعره ودواخلو التي تتلظى بنيراف العشق. 

 .القصيدة واضحة في معانيها ومجرد ما تقرأ النقاط راح تستوعب األبيات 

  (الصاعس األسري ألبي فساس احلىداٌي ) أزاَك عصيَّ الدوِع : احملاضسة احلادية عصس
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  غير أف مكانتو وأنفتو يمنعانو من الجهر بهذه المشاعر , وىو لذلك يكتم حبو فبل يبوح بو إال حين يخلو لنفسو في عتمة
الظبلـ , وقتها يبسط يد الهوى , فتنهمر الدموع سحاحة , وتذرؼ غزيرة على عتبات الغراـ , حين تلهب نيراف الصبابة 

 .جوانحو , وتصليها بذكريات المحبوبة وطيفها 

 ( ِمعللتي بالوصل )  ينادي المحبوبة وأصلها يا معللتي بالوصل , ولكنو حذؼ أداة النداء ومعنى معللتي أي تلهيني بوعدىا
 .بالوصل 

  , وحين تكثر الفتاة المماطلة والتعلل , ويصير الموت أدنى إليو من تحقيق مراده في لقاٍء أو نواؿ , يستسلم الشاعر لليأس
, ومعناه أف ال تقر عيٌن ( !إذا ِمّت َظْمآناً َفبل نَػَزؿ الَقْطرُ )ويتمنى وىو في سورة غضبو , وبأسلوب ال يخلو من أنانيٍة في قولو 

 .بعده لعاشق برؤية من أحب 

  ويستغرب الشاعر من تعّنت فتاتو , مع شدة عشقو لها , وكلفو بها , فؤلجلها تبّدى , وبسببها خاصم قومو وعشيرتو الذين
يبادلونو حباً بحب , حين تتاجهلو متسائلة في تهكم الذع , من أنت ؟ فيجيبها في لهجة تتردد بين الزىو والتوتر العاطفي , أنو 

 .ىو الفتى الذي ال ينكره أحد وال يجهل قدره الناس , وأنو قتيلها الذي أزرى بو الحّب , وأذلو العشق 
 

 السابكة األبٔات ألفاظ معاىٕ

 املعيى الهلنة املعيى الهلنة املعيى الهلنة
 الشوؽ الصبابة أشعلتها أزكتها الضلوع الجوانح
 حقر وأذؿ أزرى المطر القطر من التعلل وىو اإللهاء ومعللتي بمعنى ملهيتي معللتي

 

معودٍة أْف ال يخلَّ بها النصُر وإني لجراٌر لكلّْ كتيبة 
كثيٌر إلى نُػزَّاِلها النظُر الشزُر و إني لنزاٌؿ بكلّْ مخوفةٍ  

َوأْسَغُب حتى َيشَبَع الّذئُب َوالّنسُر فََأظمأُ حتى تَػْرَتوي الِبيُض َوالَقَنا 
! وال فرسي مهٌر, وال ربُو غمُر أسرُت وما َصحبي بُعْزٍؿ,لدى الوغى 
! فليَس لُو برّّ يقيِو, وال بحُر ولكْن إذا حمَّ القضاُء على أمرىٍء 

ُىَما أمَراِف, أحبلُىما ُمّر : فُقلتُ الفراُر أوالردى ؟ : " وقاَؿ أصيحابي
وفي الليلةِ  الظلماِء , يفتقُد البدُر َسَيْذُكُرني قَػْومي إذا َجّد جّدُىْم 
َلَنا الّصدُر, ُدوَف العاَلميَن, أو الَقبُر َوَنْحُن ُأنَاٌس, ال تَػَوسَُّط ِعْنَدنَا 

َنا في الَمَعالي نُػُفوُسَنا  ومْن خطَب الحسناَء لْم يغلها المهُر تَػُهوُف َعَليػْ
 

 فقد فاخر فأطاؿ المفاخرة , محاوالً تناسي واقعو المرير , ومداواتو فمن ىنا يتخلص الشاعر ببراعة من الغزؿ إلى الفخر , 
بالرجوع إلى الماضي والتغني بأمجاده ومكانتو في قومو , فهو القائد المغوار الذي يحل النصر أينما حل , والفارس الذي 

 .يقتحم األىواؿ حين تختطف القلوب 

  يظمأ حتى ترتوي البيض والقنا أي أعطش حتى ترتوي السيوؼ والرماح من دماء األعداء , ويسغب حتى يشبع الذئب والنسر
 .ويسغب بمعنى أجوع 

 (  يظمأ و ترتوي)  يسمى بالطباؽ (يسغب ويشبع  )و.  
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  يبين الشاعر بأف أسره لم يكن بسبب قلة تجربٍة أو عدـ تمرس في ميداف القتاؿ , بل ىو قدر مكتوب , وقضاء محتـو. 

 ( ُُىَما أمَراِف, أحبلُىما ُمرّ : فُقلت )  داللة على شجاعة الشاعر. 

 (  َسَيْذُكُرني قَػْومي إذا َجّد جّدُىْم)  وىم في ! فإف كاف أسره وفقده لحريتو مؤلماً , فإف فقد قومو يسكوف أكثر إيبلماً , كيف ال
أمس الحاجة لو قائداً فذاً , ومقاتبلً ال يهاب الردى , ألنو سليل أقواـٍ ال يعرفوف إال الصدارة , ويبذلوف اُلمهج واألرواح 

 .رخصية ألجل المجد , فيسموف في العلياء عزاً وكرماً فبل يدانيهم أحد 

 السابكة األبٔات ألفاظ معاىٕ

 املعيى الهلنة املعيى الهلنة املعيى الهلنة
 معتادة معودة القطعة العظيمة من الجيش الكتيبة القائد الجرار

 خلو من السبلح في ميداف الحرب عزؿ لدى الوغى من السغب وىو الجوع أسغب الذي فيو إعراٌض وبغض النظر الشزر
 ال تجربة لو في ميداف الحرب ربو غمر

 

  , ًىكذا يشطر الشاعر قصيدتو إلى غرضين يجّسداف الحالة الشعورية والنفسية للشاعر خير تجسيد , فهي ليست غزالً خالصا
 .وال فخراً محضاً 

 السؤاؿ الذي يفرض نفسو على دارس ىذِه القصيدة , ىل ىي رمز كبير , أـ محض حقيقة ؟ 

o  , خاصة في ما يتعلق بشقها الغزلي , ىل ىو غزؿ حقيقي إلنسانة في الحي أحبها الشاعر بإخبلص , وعشقها بصدؽ
فألهبت الذكرى مشاعره , وأشعلت نيراف الشوؽ بين جوانحو , وىو يزرح تحت وطأة األسر والذّؿ , ففاضت قريحتو بهذه 

 األبيات ؟

o  أـ أف القصيدة مجرد رمٍز يجسد فيها الشاعر غضبو على ابن عمو سيف الدولة الذي تأخر في مفاداتو , رغم صلة
 .القربى بينهما , فجعل يعاتبو على التأخير 

o  أـ أف القصيدة رمٌز لشيٍء آخر , بحيث لم تكن المحبوبة الناكرة النافرة , سوى الحرية المسلوبة , والكرامة المهدرة بين
حيطاف السجن , وقيود األسر , خاصة وأف فتى مثلو بجاىو وجمالو األميري , ال يمكن أف تتجاىلو امرأٌة كما ظل يردد في 

ألنها  ,ىي الحرية إذفالقصيدة , فهذه الحسناء التي لم يغلها المهر , والتي كلما خطب ودىا أعرضت عنو وتهكمت بو , 
 . , قادرة على إذاللو وتمريع أنفو كما ىو حالو اآلف الوحيدة القادرة على أف تفعل بو ذلك

  ىكذا خرجت القصيدة بشقيها الغزلي والفخري تجسد سورة ذكريات لنفٍس أبيٍة , أمضها الشوؽ لماضيها الزاىر , بعد أف
 .أرىقها ذؿ الحاضر وبؤسو 

  مجالٔات اليص: 

  اللغة واألسلوب: 
  في غير ابتذاؿ أو تعقيد وأسلوبها رصيٌن واضحٌ  , سهلة عذبةلغة القصيدة . 

  يمكن إجماالً رصد الظواىر اللغوية واألسلوبية التالية في النص: 

o  وذلك لطبيعة خاصة في شقها األوؿ, القصيدة تميل إلى الوضوح العذوبة األلفاظ التي استعملها الشاعر في ىذه , 
 , حيث استخدـ معجماً حربياً يتناسب مع شيٍء من الجزالة فقد نزع فيو الشاعر إلى شقها الثانيالموضوع وىو الغزؿ , إما 

 (جرار , كتبية , نزاؿ , مخوفة , الشزر , أظمأ , أسغب , حم  )الفخر والحماسة 
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o  الماضي والمضارع , واختار من االثنين الفعل الذي يعبر عن حالتو النفسية في األفعاؿ زواج الشاعر بفنية وبراعة , بين
  .أصدؽ تعبير

o تولى , حين يقارف بينو وبين حاضره ففي األفعاؿ الماضية اختار تلك التي يعبر عن قلقو وحزنو الكبير على ماضيو الذي 
بسطُت , أذللُت , متُّ ,  )البائس , خاصة وأنو ربط بعض ىذه األفعاؿ بضمير المتكلم الذي يدؿ على الحيازة واالقتدار 

 (... بدوُت , حاربُت , قلُت 
o  أضمأُ , أسغُب    )وجلده وقدرتو على التحدي اختار األفعاؿ التي تدؿ على صبره  (الحاضر والمستقبل  )وفي المضارع

 (... ,يُفتقُد , يذكرني, تهوف

  وتضفي على كثير من األحياف على استعماؿ الثنائيات الضدية التي تبرز المعنى عن طريق المغايرةقاـ أسلوب الشاعر في , 
 (... بحر , _يشبع , برُّ _ترتوي , أسغب_حاضروف , أضمأ_أمُر , بدوتٌ _نهيٌ  )النص قدراً من الجماؿ الفني 

  الحقيقة أسلوب يعبر عن شدة قلق  الناكرة الغائبة, وىو في أسلوب الحوار الذي أداره على لساف المحبوبةلجأ الشاعر إلى
 . وصراعو الداخلي , فقد أثار بهذا الحوار أجواء من التوتر والترقب الشاعر

  , خاصة وجد الشاعر في األسلوبين الخبري واإلنشائي , مساحة واسعة للتعبير عن تجربتو بأبعادىا القومية واإلنسانية
أما للهوى :  الكبيرة في تبدؿ المحبوبة , وغدرىا بمن أصفى لها الوّد وأخلص لها الوفاء االستفهاـ الذي عبر بو عن حيرتو
 وىل بفتى مثلي على حالو ُنُكُر ؟. من أنَت ؟ : نهيّّ عليَك وال أمُر ؟ , تسائلني 

  الصور الفنية: 
  إف طغياف عاطفة الشاعر وجيشانها , وشدة انفعالو وإخبلصو الذي عمق اإلحساس بمأساتو ومعاناتو , رافقتو قدرة فنية كبيرة 

تجلت في الصور الفنية التي رفدت القصيدة بقسط وافر من الجماؿ الذي حازت بو على إعجاب الجمهور والنقاد في القديم 
 .والحديث 

  نوع الشاعر في الصور بين االستعارة والتشبيو والكناية والمجاز والمرسل , ولهذا نقف عند بعضها لمعرفتها , ومعرفة عبلقتها
 :بموضوع النص , وأثرىا في تشكيل الداللة 

o  قوامها االستعارة المكنية التي تقـو في مجملها على التشخيص الذي يشي بالحركة , ويشيع  فهي كثيرة , االستعاراتأما
 : , فأنظر إلى في النص أجواء من الحياة

 :تدل على  استعارة مهئة :قْل الصاعز 
أما للهوى نهٌي عليك وال 

 أمر
حيث يظهر فيها الهوى في صورة من يصدر 

 األوامر والنواىي
التجلد وتوحي بالقدرة على الكبت 

 والسيطرة على المشاعر

تبرز الليل في صورة من لو القدرة على االحتواء  إذا الليل أضواني
 والضم

على العزلة واالنفراد , وتشي بضيق 
المحبس , وبشدة المراقبة والمتابعة من 

 .قبل السّجاف 

فهي استعارة تجعل للدمع خبلئق وطبائق من  دمعاً من خبلئقو الكبر
 األمر الذي يوحي باألنفة والتشامخ بينها الكبر

تبّدؿ األحواؿ والمصائر , وتقلبها بين الخير   أزرى بك الدىر
 والشرّ 
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o  فقد وظفو الشاعر للتعبير عن تجربتو في أبعادىا المختلفة , خاصة في بُعدىا القومي فهو التشبيو وال سيما الضمنيأما , 
 :حين يقوؿ 

وفي الليلةِ  الظلماِء , يفتقُد البدُر َسَيْذُكُرني قَػْومي إذا َجّد جّدُىْم 
 

o  إنما يشبو مكانتو بين قومو بالبدر الذي يفتقده الناس في الليالي المظلمة , وىو ال شك تشبيو يدؿ على أىمية الرجل. 
o  وأما حين يقوؿ: 

َنا في الَمَعالي نُػُفوُسَنا  ومْن خطَب الحسناَء لْم يغلها المهُر تَػُهوُف َعَليػْ
فهو ىنا يخرج من دائرة الذاتي إلى الموضوعي , حيث يشبو قومو في طلبهم للمجد , وسعيهم للمعالي , وبذلهم كل غاٍؿ 

 .في سبيلو , بحاؿ من يعشق فتاة حسناء ػ فيكوف على استعداد لبذؿ كل غاٍؿ وثمين مهراً لها 
o  ولذلك جاءت وافرة في النص , ىو حقل الكنايةعلى أف أكثر الحقوؿ الببلغية التي وظفها الشاعر للتعبير عن تجربتو , 

 .تكاد تغطي كل جوانبو 

 :نيآة عً  :نكْلُ 
 .تمكن الحب وشدة ألمو ووجعو  تكاد تضيء النار بين جوانحي

 .عن الهجر والحرماف  إذا مّت ضمآناً 
 عن رفعة قـو الشاعر واستعدادىم الرتياد المهالك في سبيل المجد لنا الصدر دوف العالمين أو القبر

 

o  ليعرؼ من أنكرتو البدو والحضر , الذي :  , والذي نجد منو أقل الصور الفنية حضوراً في النص المجاز المرسلولعل
 شهرة الشاعر التي عمت األصقاع في وىو يدؿ علىيقـو على العبلقة المحلية حين ذكر الشاعر المحل وأراد الحالين فيو , 

 .البادية والحاضرة 
  موسيقى النص: 
  اإليقاع والوزف والقافية في إثراء موسيقاه , وساعدت في بلوغ القصيدة غاياتها : تضافرت عناصر البناء الموسيقي في النص

 :النفية والداللية ولعل أبرز عناصر اإليقاع في ىذه القصيدة 

o التاء , الحاء , السين , الشين , الفاء , الكاؼ , الهاء , الميم  ) , وأكثرىا وروداً في النص المزاوجة بين حروؼ الهمس
  .(, الواو 

o (الراء , الضاد , القاؼ , العين , البلـ , النوف , والياء  ) وروداً وبين حروؼ الجهر.  
وىي تكاد تكوف متساوية من حيث الكم , وذلك نظراً لطبيعة موضوعي القصيدة الغزؿ والفخر المتباعدين صوتياً , فإذا كاف 

 .الغزؿ تناسبو حروؼ الهمس واللين ػ فإف الفخر تناسبو األصوات القوية المجهورة 
o  على مستوى النص من تصريع وسجع وجناٍس استخداـ الشاعر لبعض ألواف الفنوف البديعيةفإذا أضفنا إلى ذلك  :( 

 .كل ذلك أسهم في الثراء النغمي واالنسياب الموسيقي  (الصبر وأمر , البدو والحضر , النصر والنسر , بر وبحر 

o  األمر الذي أشاع بحر الطويل , ىو الوزف فقد قامت القصيدة على بحٍر يصلح تماماً للغزؿ الرصين والفخر البطوليأما , 
في القصيدة نفساً حماسياً آسراً , وتناسقاً جمالياً مستمداً من الصور الموسيقية الموحدة , رغم طوؿ القصيدة وتبدؿ معانيها , 

 .واصطراع الثنائيات الضدية فيها 
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o  سهل المخرج , حيث أتاح للشاعر بطبيعتو حرؼ تكراري تردادي , والذي ىو القافية مبنية على روي الراءثم جاءت , 
 .حرية كبيرة في التعبير عن صراعو النفسي بسهولة ويسر 

ىكذا جاء النص حافبلً بألواف اإلبداع الذي تجسد في الصور واللغة واألساليب والموسيقى , فلم يكن حضور ىذه العناصر 
النفسية : اعتباطاً , وإنما فرضتها الحالة الشعورية للمبدع , وحاجتو في ذلك للتعبير عن تجربتو التي تداخلت فيو العوامل 

  .واالجتماعية والسياسية والدينية
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ثَػَنا ِعَيسى ْبُن ِىَشاـٍ قَاؿَ  اْشتَػَهْيُت اأَلزَاَذ, وَأنَا ِببَػْغَداَذ, َوَلِيَس َمْعي َعْقٌد َعلى نَػْقٍد, َفَخْرْجُت َأنْػَتِهُز َمَحالَُّو َحتَّى َأَحلَِّني الَكْرَخ, : َحدَّ

َظِفْرنَا َواهلِل ِبَصْيٍد, َوَحيَّاَؾ اهللُ َأبَا زَْيٍد, ِمْن َأْيَن َأقْػبَػْلَت؟ َوَأْيَن : فَِإَذا َأنَا ِبَسواِديٍّ َيُسوُؽ بِالَجْهِد ِحِماَرُه, َوَيَطرُّْؼ بِالَعْقِد ِإزَاَرُه, فَػُقْلتُ 
نَػَعْم, َلَعَن اهللُ الشَّيطَاَف, َوَأبْػَعَد : َلْسُت بَِأِبي زَْيٍد, َوَلِكنّْي َأْبو ُعبَػْيٍد, فَػُقْلتُ : نَػَزْلَت؟ َوَمَتى َوافَػْيَت؟ َوَىُلمَّ ِإَلى البَػْيِت, فَػَقاَؿ السَّواِديُّ 

ـْ َشاَب بَػْعِدي؟ فَػَقاؿَ  َ قْد نَػَبَت الرَِّبيُع َعَلى :النّْْسياَف, َأْنَسانِيَك ُطوُؿ الَعْهِد, َواْتَصاُؿ البُػْعِد, َفَكْيَف َحاُؿ َأِبيَك ؟ َأَشاٌب َكَعْهدي, َأ
ِإنَّا هلِل وِإنَّا ِإَلْيِو رَاِجُعوَف, َوالَ َحْوَؿ والَ ُقوَة ِإالَّ بِاهلِل الَعِليّْ الَعِظيم, َوَمَدْدُت َيَد الِبَداِر, : ِدْمَنِتِو, َوَأْرُجو َأْف ُيَصيػَّْرُه اهللُ ِإَلى َجنَِّتِو, فَػُقْلتُ 

َىُلمَّ ِإلى البَػْيِت ُنِصْب : َنَشْدُتَك اهللَ ال َمزَّقْػَتُو, فَػُقْلتُ : ِإلي الِصَداِر, ُأرِيُد َتْمزِيَقُو, فَػَقَبَض السَّواِديُّ َعلى َخْصِري ِبِجُمْعِو, َوقَاؿَ 
, َوَعَطَفْتُو َعاِطُفُة اللََّقِم, َوَطِمَع, َوَلْم يَػْعَلْم َأنَُّو  َغَداًء, َأْو ِإَلى السُّوِؽ َنْشَتِر ِشواًء, َوالسُّوُؽ َأقْػَرُب, َوَطَعاُمُو َأْطَيُب, فَاْستَػَفزَّْتُو ُحَمُة الَقَرـِ

َنا َشوَّاًء يَػتَػَقاَطُر ِشَواُؤُه َعَرقًا, َوتَػَتَساَيُل ُجوَذابَاُتُو َمَرقًا, فَػُقْلتُ  اْفِرْز أَلِبي زَْيٍد ِمْن َىذا الشّْواِء, ُثمَّ ِزْف َلُو ِمْن تِْلَك : َوَقَع, ُثمَّ َأتَػيػْ
َها َأْورَاَؽ الرُّقَاِؽ, َوُرشَّ َعَلْيِو َشْيَئاً ِمْن َماِء السُّمَّاِؽ, ِليَأُكَلُو َأبُو زَْيٍد َىنيًَّا, فَأْنّخى  الَحْلواِء, واْختَػْر َلُو ِمْن تِْلَك اأَلْطباِؽ, واْنِضْد َعَليػْ

الشَّواُء ِبَساُطوِرِه, َعَلى زُْبَدِة تَػنُّوِرِه, َفَجَعلها َكالَكْحِل َسْحقًا, وََكالطّْْحِن َدْقا, ُثمَّ َجلَس َوَجَلْسُت, وال يَِئَس َوال يَِئْسُت, َحتَّى 
َنا, َوقُػْلُت ِلَصاِحِب الَحْلَوى ِزْف أَلبي زَْيٍد ِمَن اللُّوزِينج ِرْطَلْيِن فَػْهَو َأْجَرى ِفي الُحْلوِؽ, َوَأْمَضى ِفي الُعُروِؽ, َوْلَيُكْن َليػْلَّي : اْسَتوفَػيػْ

الُعْمِر, يَػْوِميَّ النَّْشِر, رَِقيَق الِقْشِر, َكِثيِف الَحْشو, ُلْؤُلِؤيَّ الدُّْىِن, َكوَْكبيَّ اللَّْوِف, َيُذوُب َكالصَّْمِغ, قَػْبَل الَمْضِغ, ِلَيْأُكَلُو َأَبوَ زْيٍد َىِنيًَّا, 
َناُه, ُثمَّ قُػْلتُ : قَاؿَ  يَا َأبَا زَْيٍد َما َأْحَوَجَنا ِإَلى َماٍء ُيَشْعِشُع بِالثػَّْلِج, ِليَػْقَمَع َىِذِه : فَػَوزََنُو ُثمَّ قَػَعَد َوَقعْدُت, َوَجرََّد َوَجرَّْدُت, َحتىَّ اْستَػْوفَػيػْ

الصَّارََّة, َويَػْفثأَ ىِذِه اللَُّقَم الَحارََّة, اْجِلْس يَا َأبَاَ زْيٍد َحتَّى نْأتِيَك ِبَسقَّاٍء, يَْأتِيَك ِبَشْربِة ماٍء, ُثمَّ َخَرْجُت َوَجَلْسُت ِبَحْيُث َأرَاُه والَ يَػَراِني 
ـَ السَّواِديُّ ِإَلى ِحَماِرِه, فَاْعتَػَلَق الشَّوَّاُء بِِإزَاِرِه, َوقَاؿَ  َأَكْلُتُو : َأبُو زَْيدٍ : َأْيَن َثَمُن ما َأَكْلَت؟ فَػَقاؿَ : َأْنُظُر َما َيْصَنُع, فَػَلمَّا َأْبطَأُت َعَلْيِو قَا

َفًا, فَػَلَكَمُو َلْكَمًة, َوثَػنَّى َعَلْيِو بَِلْطَمٍة, ُثمَّ قَاَؿ الشَّوَّاءُ  َىاَؾ, َوَمَتى َدَعْونَاَؾ؟ ِزْف يَا َأَخا الِقَحِة ِعْشرِيَن, َفَجَعَل السََّواِديُّ يَػْبِكي : َضيػْ
  :َأْنَت َأبُو زَْيٍد, فََأْنَشْدتُ : َكْم قُػْلُت ِلَذاَؾ الُقَرْيِد, َأنَا َأبُو ُعبَػْيٍد, َوْىَو يَػُقوؿُ : َوَيُحلُّ ُعَقَدُه بَِأْسَناِنِو َويَػُقوؿُ 

 الَ تَػْقُعَدفَّ ِبُكلّْ َحػالَػوْ *** َأْعِمْل ِلِرْزِقَك ُكلَّ آلػْو 

فَالَمْرُء يَػْعِجُز الَ َمَحاَلْو *** َوانْػَهْض ِبُكلّْ َعِظػَيمٍة 
 

 السابل اليص ألفاظ معاىٕ

 املعيى الهلنة املعيى الهلنة املعيى الهلنة

نوع من التمر الجيد ولعلو يقصد  األزاد
 بو جنس الطعاـ

وليس معي 
 الجانب الغربي من بغداد الكرخ ليس معي شيء من الماؿ عقد على نقدٍ 

 سوادي
نسبة إلى منطقة السواد التي تقع 
جنوب العراؽ وسميت بذلك 

 لخضرتها الدائمة

يطرؼ 
 يعقد طرفي إزاره على النقود بالعقد إزاره

نبت الربيع 
 على دمنتو

كناية عن ِقدـ موتو 
 والدمنة األثر القديم

مددت يد البدار 
 إلى الصدار

أسرعت لتمزيق قميصي داللة على 
الجمع بالضم قبضة الكف  يجمعو شدة حزني

 شدة الشهوة إلى أكل اللحم حمة القـر ولعل الكاتب اراد كلتا يديو

جمع جوذابة وىي خبز  الجواذبات سرعة األكل اللقم
 يصنع بالتنور

نوع من الشجر تستخدـ  السماؽ
 بذوره تواببلً 

 (ي لبديع الزواُ اهلىراُ)  املكاوة البغدادية : احملاضسة الجاٌية عصس
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 نوع من الحلوى اللوزنيج ال ىو تكلم وال أنا ال نبس وال نبستُ 
ليكن ليلي 
العمر يومي 

 النشر
 ُصنع بالليل وليومو

 .يسكن حرارة اللقم  يفثأ يقهر العطش ويدفعو يقمع الصارة جمعو صرائر وىو العطش الصارة
 ِحيلة آلة

 

  مدخل لدراسة اليص: 

  صاحب المقامة البغدادية ىو أبو الفضل أحمد بن الحسين. 

  كاتب وأديب بارع وكنيتو بيع الزماف ألحقت بو لنبوغو وتفوقو في كتابة المقامات. 

  بفضل نسبو العربي وموطنو الفارسي , أجاد اللغتين العربي والفارسية , وأتقن الكثير من علومها. 

  بلغت مقامات الهمذاني ما يربو على األربعمائة , لم يبقى منها غير اثنتين وخمسين , منها المقامة البغدادية التي تعد واحدة
 .من أطرؼ ىذه المقامات وأملحها 

  وىي تدؿ على القياـ واإلقامة  (قَػَوـَ  )المقامة كلمة مشتقة من الفعل. 

  وقد وجدناىا في العصر الجاىلي ُتستعمل بمعنى مجلس القبيلة أو ناديها حيث يقوؿ زىير  : 

  .(وأنديٌة ينتابها القوُؿ والفعُل *** وفيهم مقاماٌت حساٌف وجوىها  )

  ًوفي العصر اإلسبلمي صارت تحمل معنى دينياً , حيث يقف شخٌص في مجلٍس ويتحدث واعظا. 
  عن أحاديثو  (المقامة  )حتى جاء العصر العباسي استقر معناىا االصطبلحي عند بديع الزماف الهمذاني الذي عبر بهذا االسم

التي كاف يصوغها في شكل قصٍص قصيرة , غايتها لغوية أدبية ترفيهية , يسودىا السجع ػ وألواف البديع المختلفة , على لساف 
راٍو ىو عيسى بن ىشاف , وبطٍل ىو أبو الفتح االسكندري , الذي ُعرؼ بالدىاء , واشتهر بالتحيُل للحصوؿ على رزقو , 

 .مستعيناً على ذلك بما أوتَي من فصاحة ومكر ودىاء 
  فٌن نثرٌي أخذ من القصة أحداثو وشخوصو , ومن المسرح حواره وجمهوره , ومن الشعر صوره وإيقاعاتو , لكنو  )فالمقامة إذف

  ( بقي متفرداً , يتبوأ مكانتو كجنس أدبي متميز بخواصو المختلفة عن سائر أجناس األدب األخرى
  املعيى األمجالٕ لليص: 

  أف عيسى بن ىشاـ الذي يمثل في ىذه المقامة دور الراوي والبطل أبسط ما في ىذه المقامة معناىا العاـ الذي يتلخص في
  .معاً 

اشتهى طعاماً , ولم يكن بحوزتو شيٌء من النقود , فخرج يبحث عنو في ناحية الكوخ , ليظفر بصين ثمين , يتمثل في ذلك 
فيأخذه حظو العاثر على عيسى من ىشاـ الذي  (يطرؼ بالعقد إزره  )الرجل السوادي البسيط , الذي كاف يمتلك قدراً من الماؿ 

يحتاؿ عليو ويُوقع بو , وذلك بادعاء معرفتو لو حين يسلم عليو , ويسألو عن والده , ويدعوه لتناوؿ الغداء معو في المنزؿ , ثم 
يقترح عليو بدؿ الذىاب إلى المنزؿ , االنعطاؼ نحو السوؽ , ألف طعامو أطيب , فتنطلي الحيلة على السوادي , ويقع في الفخ 

, حين يستسلم للرجل المحتاؿ , وجعل زماـ أمره بيد صياده , الذي يبرع في انتهاء ألواف الطعاـ والشراب , حتى إذا حانت 
ينسحب الرجل , ويترؾ السوادي يواجو مصيره مع صاحب الطعاـ , فيوسعو لكماً , ثم  (دفع ثمن الطعاـ  )لحظة الحقيقة 

 .يستخلص منو النقود , رغم بكائو التي لم تجِد نفعاً 
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  ىذا المعنى العاـ الذي سقناه في األسطر السابقة , ال يمثل في الحقيقة سواء الُبنية السطحية في النص , والذي يتضح من
خبلؿ تفكيكو , والتعمق في دراسة عناصره , أنو غنٌي بدالالتو وأبعاده التي تفضح الواقع االجتماعي المأزـو الذي ُأنتج فيو , 
وتكشف عن مدى انقبلب القيم , وحجم الُغبن الذي عانتو بعض فئات المجتمع , وخاصة األدباء وأصحاب المواىب الذين 

 .دفعت بعضهم الحاجة كعيسى من ىشاـ إلى خداع البسطاء والسذج , ليظفر بوجبة غداٍء ذات قيمة 

  مجالٔات اليص: 

  اللغة واألسلوب: 
  وىذا طبيعي في ىذا الضرب من الفن لغتو وأسلوبولعل أبرز مافي جماليات ىذا النص , ىو , . 

يعتمد في األساس على استثمار اللغة في تعميق الوعي بالبنية الداللية األساسية التي يقـو عليها  (أي مقامة  )فالبناء الفني للمقامة 
النص , وىذا ما نجده في ىذه المقامة , التي اغتنت بنيتها كثيراً بما قامت عليو من لغٍة فخمٍة , وألفاظ منتقاٍة , وأسلوب مترٍؼ 

اللغوية يمتاز بقدر كبير من التنويع الذي يجمع بين طياتو بين السرد والوصف والحوار , ولهذا يمكننا أف نشير إلى أىم الظواىر 
 : في النقاط التالية واألسلوبية

o والتي تكاد تنتظم النص من أولو إلى آخره , كالسجع والجناس والمقابلة اإلكثار من البديع واالحتفاؿ بفنونو المختلفة , 
وإما وغيرىا , وليس الغرض من إيرادىا على ىذه الشاكلة ىو إحداث اإليقاع الموسيقي الذي يشد انتباه الجمهور فحسب , 

 , وإظهار الموىبة الفذة للمهذاني , فكأف لجوء الكاتب إلى إظهار براعتو على ىذا ىدفها األعمق ىو إبراز المقدرة البيانية
  .كاف بمثابة صرخٍة لمغبوٍف ينتظر اإلنصاؼالنحو 

o  انتقاء األلفاظ ذات القدرة الكبيرة على التعبير واإليحاء عن مقصد الكاتب . 

 :ّتعين أّ تْسٕ  :ّتدل على  :نكْل الهاتب 

 على النهم اشتهيتُ 
وتوحي بالعجز وعدـ القدرة على مقاومة الرغبة في الحصوؿ على 

وجبٍة من نوع خاص , وىو أمر يستوجب السعي إلشباع ىذه 
 .الشهوة بأي صورة كانت 

 .وتوحي بالتحيل واىتباؿ الفرص  الخداع واالنتهازية انتهز

 السوادي
قدـو الرجل من جهة السواد 

 ذات الخضرة والخصب
 .مما يعني ضماف وجود الماؿ معو 

 .األمر الذي سهل اإليقاع بو  شدة شره السوادي للشواء عطفتو عاطفة اللقم
 

o بين أفراد تدؿ على الفوارؽ الطبقية , التي تدؿ ال شك يقتنها البعض وُيحـر منها اآلخروف , أسماء األطعمة وبهاراتها الغريبة 
 األجنبية على االختبلط االجتماعي والثقافي واللغوي كما تدؿ أسماؤىاالمجتمع , وتوضح حجم الهوة بين األغنياء والفقراء , 

 .في تلك الفترة 

o ىذه العبارة التقليدية ُتحيل القارئ  (حدثنا عيسى بن ىشاـ )نص يبدأ الكاتب مقامتو بجملة إلضفاء مزيد من الغرائبية في اؿ
وعلى أثر ذلك يسرد الكاتب أحداث الحكاية التي تتواصل . على المجهوؿ , وتشبع نهنو في المتابعة ومحاولة الكشف 

 , وإنما وحدهوالتي ىي في الحقيقة  ليست مأساة السوادي المخدوع باستحضار شخوصها وأحداثها , حتى تقع المأساة , 
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يكشف من  فجاءت رغبة الكاتب لتجسيد ىذه المأساة على ىذا النحو , ؿىي مأساة للبطل واألديب الخادع في الصميم ,
 خبللها عن مدى التردي االجتماعي الذي كاف سائدا في عصره , 

o  لجأ الكاتب الى اسلوب الوصف الذي ساعد المتابع في التعرؼ على شخوص المقامة . 

فمن خبلؿ وصف ىيئتو ندرؾ أنو رجل ساذج , يعقد نقوده في أطراؼ ثوبو , ما أغرى بو وأوقعو فريسًة سهلة : خاصة السوادي 
 .االصتياط 

كما ساعد الوصف في رسم الصور المشهدية للبيئة المكانية للنص , حيث الشواء المكّب بساطوره على اللحم والتنور , وألواف 
استثمر . الطعاـ , األمر الذي يسهم في تقديم مشهد مثيٍر , ويخلق قدراً من المشاعر المتضاربة بين الشفقة والسرور والحزف 

 : الكاتب اسلوب الحوار الذي اراده بين شخوص النص الثبلثة 
 الشواء السوادي: البدوي البسيط  المحتاؿ عيسى بن ىشاـ : البطل 

ىذا الحوار ال شك كشف الكثير من األسرار والطبائع التي نجهلها عن ىذه الشخصيات , وأشاع في النص روحاً من الحركة 
 .والحياة

o فنحن نعلم أف الحوار بين شخصيات العمل  ,الحديث عن الحوار يلفت نظرنا إلى الُبعد المسرحي والدرامي في ىذا النص 
الفني , يعد من أبرز األدوات التي يستخدمها المبدعوف في االعماؿ المسرحية , فإذا أضفنا إلى ذلك شكل التمثيل الجسدي 

تكوف والصراع الحركي بين الشخصيات واستحضار صورة الجمهور الذي عادة ما يكوف حاضراً في مجالس إلقاء المقامات , 
 . المسافة الفاصلة بين المقامة والعمل المسرحي قد قلت بدرجة كبيرة في ىذه المقامة 

 : الخياؿ والتصوير 
  , لذلك فكرة خيالية ,ففكرتها في ِبدئها ومنتاىا أف الخياؿ ال شّك يلعب دوراً مهماً في صناعة وتشكيل نص ىذه المقامة 

الغنى المترؼ , والفقر المدقع, وفرة الطعاـ وكثرة الجوع , التعقيد والبساطة , : فالمقامة في طياتها كل متناقضات ىذه الواقع 
 .البداوة والتحضر , الخير والشر , وصهرتها في بوتقٍة واحدٍة , لتخرج منها بعمل فني مدىش 

  , النص ال يخلو من الصور الجريئة التي حوت األلواف الببلغية المتنوعة من كناية وتشبيو واستعارة 

  /نكْل الهاتب 

 ليس معي عقد على نقدٍ 
كناية عن الفقر , وحالة البؤس التي يعيشها بطل المقامة وأمثالو , مع أنو من جملة 
المثقفين في عصره , األمر الذي ُيستنتج منو كساد بضاعة األدب وعجزه عن توفير 

 .لقمة عيش كريمة لصاحبو 

كناية عن الحنكة والدربة في االحتياؿ , التي ال شك أف البطل اكتسبها من مجتمعو  مددُت يد البدار إلى الصدار
 .المدني البغدادي 

 أجري في العروؽ
 لوحة تصويرية مبهرة عن اللوزنيج ولذتو

 أمضى في الحلوؽ
 فجعلها كالكحل سحقاً , وكالحطن دقاً 

 تشبيهات مرتبطة بالطعاـ , والتي تعمق المعنى وتثير الشهوة
 يذوب كالصمغ قبل المضغ
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غير ذلك من ألواف الصور الفنية التي أسهمت مع عناصر النص األخرى , في تحقيق مراد الكاتب , وغرضو الفني في إمتاع 
 .جمهوره , والتعليمي في إبراز سحر اللغة العربية 

  موسيقى النص : 
  وطباؽ جناس , معتمدة في ذلك على ألواف البديع من نص أدبّي مشبع بالموسيقى التي تقـو على اإليقاع الداخلي: المقامة 

 وازدواج ىذه الموسيقى تقترب بالنص من عتبات الشعر , وتلعب درواً مهماً في ثرائو الفني والداللي , كما أنها من ومقابلة
 .جهة أخرى تمثل جسراً بين النص ومتلقيو من جمهور المقامة 
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  مدخل لدراسة اليص : 

  الشاعر نزار قباني كاف لشعره صدى قوي في الساحة األدبية , ومعظم قصائده في الغزؿ والسياسة , وقضى حياتو العملية في
 . المجاؿ الدبلوماسي 

  قد تفجر ينبوعو من موقف معين عاشو الشاعر , وىو مقابلتو فتاة أوؿ  (كما في مطلعو  )من البين أف ىذا النص الشعري
 (اسبانيا )دخولو قصر الحمراء بمدينة غرناطة باالندلس 

  يختزف في نفسو مخزوناً ىائبلً من الوجد والحسرة على فقداف ذلك الفردوس الجميل , ثم تهيأ  (قبل)وال ريب أف الشاعر كاف
لو ما نكأ جرحو الدفين , وىو ُلقياه ىذه الفتاة وما دار بينهما من حوار , ليشكل ىذا اللقاء مخاضاً لميبلد تجربة شعرية 

 .جديدة

ما أطيَب الُلقيا ببل ميعاِد في مدخِل الحمراِء كاف لقاُؤنا 
تتوالد األبعاد من أبعاد عيناِف سوداواِف في ِحْجريهما 

وفي غرناطٍة ميبلدي :قالتىل أنت إسبانيٌة؟سائلُتها 
في تَػْينَك العينيِن بعد رُقاد غرناطة؟وصحْت قروٌف سبعٌة 

وجيػػػاُدىا موصػػولٌة بجياِد وأمّيٌة راياتػػػُػػػػػها مرفوعٌة 
لحفيدٍة سمراَء من أحفادي ما أغرَب التاريَخ كيَف أعادني 

أجفاَف بلقيٍس وجيَد سعاِد وجٌو دمشقيّّ رأيُت خبلَلو 
كانت بها أمي تُمدُّ ِوسادي ورأيُت منزَلنا القديَم وُحْجرًة 
والبركَة الذىبّيَة اإلنشاد والياسمينَة ُرّصعت بنجوِمها 

في َشعِرِؾ الُمنساِب نهَر سواِد تريَنها :ودمشُق أين تكوف؟قلُت 
مازاَؿ مختزناً شموَس ببلدي في وجِهك العربّي ,في الثغِر الذي 

في الفل في الريحاف في الَكبّاد ومائها  (جنّات الَعريفِ )في طيِب 
كسنابٍل ُتركْت بغيِر َحصاد سارْت معي والشَّْعُر يلهُث خلَفها 

مثَل الّشموِع بليلِة الميبلِد يتألَُّق الِقْرُط الطويُل بجيِدىا 
وورائَي التاريُخ ُكوـَ رماِد ومشيُت مثَل الطفِل خلَف دليلتي 

والزركشاُت على السقوِؼ تنادي الزخرفاُت أكاُد أسمُع صوَتها 
فاقرْأ على جدراِنها أمجادي زىو جدوِدنا  (الحمراءُ )ىنا :قالت

ومسحُت جرحاً ثانياً بفؤادي ومسحُت جرحاً نازفاً ! أمجاَدىا
أّف الذيَن عنتهُم أجدادي ياليَت وارثتي الجميلُة أدركْت 
رجبلً ُيسمى طارَؽ بَن زياِد عانقت فيها عندما وّدعُتها 

 
 الكصٔدة ّاضشة يف معاىَٔا ، ال حتتاز إىل تفصٔل 

   (ٌزاز قباٌي  ) غسٌاطة : احملاضسة الجالجة عصس
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 معاىٕ ألفاظ اليص السابل
املعيى الهلنة املعيى الهلنة املعيى الهلنة 

 نوع من الحمضيات يشبو األترج الكباد الناعم المنسدؿ شعرؾ المنساب زينت بأزىارىا البيضاء رصعت بنومها

ما يعلق على األذنين من  القرض
جمع كومو وىو ماتراكم من  الكُوـ الحلي

 التراب ونحوه
الزركشا

 الزخارؼ ت

  املعيى اإلمجالٕ لليص : 
  لم يلبث الشاعر حين وضع أوؿ خطواتو على عتبات قصر الحمراء أف فوجئ بمواجهة فتاة كانت ىي والمكاف الذي لقيها فيو

 . محور تجربتو الشعرية , إذ استثارت بحديثها وطلعتها وأفكارىا أشجاف الشاعر وقريحتو 

  إف ذىاب مجد األندلس كاف يُمثل جرحاً عميقاً في فؤاد الشاعر , لكن الذي نكأ ىذا الجرح مرة أخرى ىو توىمها أف ىذه
الحضارة إنما ىي من آثار أمجادىا وأسبلفها , فطفق يصور حكاية ىذا اللقاء وما جرى فيو من حوار , وتطوؼ بو الذاكرة 

 .على التاريخ البعيد حيث الفتوح االموية لهذه الببلد 

  ثم تصل بو ذاكرتو إلى وطنو دمشق , حيث مسكنو الخاص , وحيث رأى فيو تقاسيم وجو ىذه الفتاة وجو قريباتو وبنات قومو . 

  وأخيراً يودعها وتمضي , ويمضي ىو بغصتو دوف أف يطلعها على حقيقة األمر , لكن ىذا الوداع ترؾ أثراً وجدانياً بالغاً , حيث
  .  (طارؽ بن زياد ) أنو عانق القائد الذي كاف لو اكبر فضل في فتح ىذه الببلد , ذلك ىو الفاتح البطل        تخيل

  مجالٔات اليص: 
  اللغة واالسلوب : 
  قد يبدو من العسير الجمع بينهما وخاصة في الشعر الحديث وىمػػػػا                         القصيدة بين أسلوبينجمعت ىذه 

  . (الخطابة والشعرية  )
 نبراتها المنيرة وجهارة أصواتها وإيقاعاتها , ومقياس ىذا الطابع في الشعر ومبلءمتو لئللقاء واإلنشاد :الخطابية في  -

 .والغناء , وال ريب أف ىذه األبيات نظمت على بحر الكامل تبلئم اإللقاء الجماىيري 
بتأمل األدوات الفنية في النص الشعري , وتشوفهم إلى مدى -  وخاصة النقاد– فمقياسها تذوؽ القراء :أما الشعرية  -

 .توفيق الشاعر أو إخفاقو في توظيف أدواتو الفنية 
  التي تبدو عادية االستخداـ وكثيرة الترداد تتجلى في قدرتو على توظيف األدوات اللغويةأف شاعرية الشاعر في سائر القصيدة 

 . في لغة الناس 

  محوراً  , فقد اتخذ من عنصر االندىاش والتعجب عليها تجربتو ىو مايشعر بالفجاءة والدىشةأبرز األساليب التي أدار الشاعر
 كلها تقريباً , وكأف القصيدة تحولت إلى مجموعة مفاجآت , ينتقل فيها الشاعر من مشهد إلى مشهد , لينقل أدار عليو أبياتو

 : لقارئو إحساسو بالتعجب واالندىاش , فكاف أف استعاف بمثل ىذه األساليب 

 لهذا اللقاء , وإنما ىو اللقاء نفسو ومفاجأة القارئ بو , أنو لقاًء ببل موعد افتتاح القصيدة دوف مقدمات  

  ثم يستعين بأسلوب الحذؼ في مواضع عدة / 



 @Nawi1408   ناوي الرحيل:  إعداد                        ــــــــــ[  50  ]                       ــــــــــجزاء المصاروة:   التذوؽ األدبي الدكتور              
 

عيناف سوداواف , ليدىش المتلقي بهاتين العينين : لها , وإنما قاؿ مباشرة : فلم يصرح بامتبلكها عينين سوداوين , أو يقل  -
 . فيقف أمامها مبهوراً بجمالها 

كما حذؼ مادة القوؿ واستعاض عنها بالتساؤؿ ليشعر بأنو حوار وتفاعل , فللتساؤؿ داللة ال تقـو بها مادة القوؿ , ويتبين  -
؟ .ىل أنِت اسبانية  ): ؟ فيتحوؿ إلى اسلوب نثرّي فاتر ولكنو قاؿ .ىل أنت اسبانية : قلت لها : الفرؽ فيما لو قاؿ 

  (سائلتها 

أنو استعاف بحرؼ العطف دوف ذكر المعطوؼ عليو , ويدؿ ىذا  (وفي غرناطة ميبلدي  )ونلحظ في قولو حكاية عنها  -
, وفي تقديمو ...أجابت نعم وفي غرناطة : االسلوب على أف ثمة معطوفاً محذوؼ عطفت عليو ىذه الجملة يمكن تقديره 

تأكيد أنها ولدت في ىذه الببلد وليس في غيرىا , والقيمة الببلغية  (ميبلدي  )على المبتدأ  (وفي غرناطة )الجار والمجرور 
 . لهذا التأكيد تذكير الشاعر بغفلتها عن أصولها العربية , مما يضاعف وجعو النفسي من ىذه الغفلة والنسياف 

وصحت قروٌف سبعة ): في مواضع عدة منها في قولو  (حذؼ المعطوؼ عليو مع إبقاء حرؼ العطف  )يتكرر ىذا األسلوب  -
لقد تذكرت كذا وكذا , فإف المقاـ ىنا : فإف ىذا االسلوب حمل الجملة معاني ال يمكنها أف تقـو بها دونو , فكانو يقوؿ  (

ال يتسع للتفاصيل , ومن الفضوؿ في الشعر الرشيق والمنظـو البليغ أف يذكر كل شي , وخاصة ما يمكن القارئ أف يستشفو 
بنفسو ويتذوقو بفطنتو , ومن ىنا عوؿ الشاعر على تذوؽ القارئ وتفطنو لتلك المحذوفات ونظيره في حذؼ المعطوؼ عليو 

 ؟ .ودمشق أين تكوف : قولو حكاية عنها ايضا حوار تكوف ىي المسائلة فيو , عكس الحوار األوؿ 

  إذ ينتقل بنا إلى غايات تاريخية بعيدة , ويسافر بفكره وفكر القارئ عبر الزماف عنصر المفاجاةثم تتاولى أساليبو التي تحمل , 
  ( وجيػػػادىا موصولٌة بجيادِ ****  وأمّيٌة راياتُػػػها مرفوعٌة )والمكاف فيقوؿ 

  الصور الفنية : 
  حفلت القصيدة بعدد من الصور والرموز الفنية , دوف اف تقع في تيو ظلمات اإليهاـ , او تقع فيما يقع فيو كثير من الشعر

 حين يوظف الرموز التاريخية وغيرىا , على أف ىذا التوظيف كاف من ورائو تمكن الشاعر من – من غموض شديد –الحديث 
وجو تلك الفاتنة / اوؿ تلك الصور . لغتو الشعرية , وحسن تصرفو في جملو وتراكيبو أكثر من اعتماده على رؤية شعرية عميقة 

 : التي ىيمنت على إحساس الشاعر وألهمت قريحتو فرسم مايلها من صور 

  (عيناِف سوداواِف في ِحْجريهما                     تتوالد األبعاد من أبعاد) 
  (سارْت معي والشَّْعُر يلهُث خلَفها             كسنابٍل ُتركْت بغيِر َحصاد)

 (يتألَُّق الِقْرُط الطويُل بجيِدىا                  مثَل الّشموِع بليلِة الميبلدِ )
  جمالي فني , معنوي نفسي : إنما ىي صور ذات بعدين . 

 .  نعتهما بالسواد إيماء إلى أصولها العربية الجميلة والتي توحي بكل جميل ففي -

يشي عن  (يلهث خلفها ) إف شعرىا من الحسن والنعومة بحيث يتطاير فبل يستقر على كتفيها , ولعل إيثار ىذا التعبير كما -
أي المحملة بالحبوب مع عدـ   (غير المحصودة )ظما الشاعر إلى جماؿ ىذه الفتاة , أما تشبيهو خصبلت الشعر بالسنابل 

 .  فيو ايحاء بالعطاء والوعد بالنعيم والرخاء –التطابق التاـ بين الطرفين تطابقا تاما 

 . إشاعة ألجواء البهجة والتألق والسرور – وىو تشبيو حسي – تشبيهو قرطها بالشموع ليلة الميبلد وفيو -
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  وقد منح الشاعر فتاتو بضعة نعوت لتتكامل صورتها , ويكرس داللة األصوؿ العربية فيها / 
  ( لحفيدٍة سمراَء من أحفادي **** ما أغرَب التاريَخ كيَف أعادني )حفيدة سمراء -

  (  أجفاَف بلقيٍس وجيَد سعادِ  **** وجٌو دمشقيّّ رأيُت خبلَلو )وجو دمشقي -

 ( ومشيُت مثَل الطفِل خلَف دليلتي            )دليلتي -

  ( أّف الذيَن عنتهُم أجدادي **** ياليَت وارثتي الجميلُة أدركتْ  )وارثتي -

 : كل وصف من ىذه األوصاؼ يستهدؼ رسم بُعد معين لهذه الشخصية األسبانية العربية 
 تفيد اف الشاعر قد تلبس ذوات األجداد العرب ليمعن في االندماج في التاريخ – وقد جعلها واحدة من أحفاده –فالحفيدة  -

 . العربي , وأف ىذه الفتاة ليست إال جزءاً من تاريخو 

 أراد بو أنها تأسره وتتملكو , فهو منقاد لها , ال خيار لو في رفض أو أي – مضاؼ إلى ياء المتكلم –أما وصفها بالدليلة  -
رأي آخر غير الذي ىي آمرتو بو , وما كانت تأسره إال ألنها تنحدر من أصل عربي , وىذه الصورة ُتشعر ببالغ تأثره وإعجابو 

 . بجمالها 

 مقصود في وضعو , ألنو أوجز بهذا التعبير إفادتو إنها من أصوؿ عربية , وإنما – مضافة إلى ياء المتكلم –والتعبير بالوراثة  -
 . ورثت ىذه الحضارة من تلك األصوؿ 

وفي تخيل وجهها وجهاً دمشقياً استحضار للذاكرة العربية مرة أخرى , يطوي بو قرونا زمنية , وذلك حين نفذ من خبلؿ ىذا  -
الوجو ذي التقاسيم العربية إلى الرابطة الوثيقة التي تجمع بين األندلس والشرؽ العربي , بل بين األندلس والبيت الدمشقي , 

 . فهو لم ير في وجهها وجهها فحسب , بل لقد رأى فيو ووجوه بنات قومو , وفي ذلك تمثيل لسائر الوجوه العربية 

  فمن يتامل ىذه الصورة مقارناً بينها وبين سائر الصور في   ( وورائَي التاريُخ ُكوـَ رمادِ )قولو تلفت نظر القارئ ومن الصور التي
موقفو من التاريخ قد يدركو شعوٌر بأف ثمة تناقضاً بين تأثر الشاعر بالتاريخ , وتناسيو وعدـ االحتفاؿ بو , فقد أصبح التاريخ 

 :خلفو ال حقيقة او ال قيمة لو , لكنو لم يشأ اف يتغافل عن عظمة القصر فرجع يقوؿ 
  (      والزركشاُت على السقوِؼ تنادي***الزخرفاُت أكاُد أسمُع صوَتها  )  
  فردوساً  أوال , ولكونو بوصفو تحفة تراثية فنية نادرة – (قصر الحمراء  )وفي ىاتين الصورتين االستعارتين يبدو ىذا المكاف

 حامبلً داللة زاخرة بالجماؿ واإلبداع , ورمزية محملة بالحزف والتحسر , فاستغلو الشاعر إلضفاء روح – ثانيا مفقوداً 
 . اإلعجاب والدىشة من جهة والتباكي على فقده من جهة أخرى 

  فقد دمجت حضور الزماف والمكاف  (    في تَػْينَك العينيِن بعد رُقاد***وصحْت قروٌف سبعٌة   غرناطة؟)أما ىذه الصور
 , بل في أقطار القصيدة كلها يتداخل الولو الى الزماف والمكاف واإلنساف , فيتم اختزالها وتكثيفها في واإلنساف بامتياز

ّتهجٔف ٍذِ األبعاد الجالثة تشخيص تتحد فيو الثبلثة األبعاد , أو بتعبير آخر تنصهر ىذه األبعاد في رؤية شعرية واحدة 
  :ٓتنجل يف 

  (, وصحت قروف سبعة ... وأمية راياتها  ): معايشة الشاعر أحداثاً تاريخية دارسة  (1

  (األندلس ,قصر الحمراء,دمشق,جنات العريف,منزلنا القديم )تشخصت أماـ عينيو في أبعاد ذلك المكاف  (2

في تينك العينين , كانت بها أمي , ومشيت مثل الطفل خلف  ): في جماؿ اإلنساف وعواطفو مع اإلنساف اآلخر وتأثيره فيو  (3
  (دليلتي , ترينها في شعرؾ المنساب 
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 . فأصبحت كل ىذه األبعاد حاضرة شامخة يحياىا ويراىا وينفعل بمجرياتها 
 ىنا تشكل في جسد القصيدة أقوى تماسك عضوي لها ورسم من مشهدىا الشعري أكبر واجهة فيها , أف الحضور المكاني 

الذي جعلو عنواناً لقصيدتو ليأخذ بيد القارئ إلى أىم معالمو , او المكاف الذي نبشتو  (غرناطة ): سواء المكاف الحاضر
  (... دمشق ,جنات العريف )الذاكرة , وأيقضت شجونو والحنين إليو تخيبلت الشاعر 

  غير أف بكاءه على انفراد المجد االندلسي لم يكن من قبيل نزار الشاعر االوؿ الذي عزؼ على الوتر الحزين ,لم يكوف 
وإف مما يمنح ىذه القصيدة سمة الجد والجاذبية انها دمجت الرثاء التقليدي , إنو نوع من الرثاء الذي يتواءـ وعصره , 

التجربة الشخصية بالشعور األنساني والقومي والديني والتاريخي , فتخلصت من كونها قضية خاصة إلى كونها مأساة عامة , 
  .تعني كل من يقف على ىذه األبيات فيتأثر بها 

  في الروعة والتأثير والتوفيق عن القصيدة المشهورة ألبي البقاء صالح الرندي األندلسي والتي رثى بها مدف تميزت قصيدة نزار
 : االندلس حين رآىا تتهاوى اماـ عينيو واحدة تلو األخرى فقاؿ 

 فبل يغر بطيب العيش إنسافٌ *** لكل شي إذا ما تم نقصاف 
 من سره زمن ساءتو أزماف*** ىي األمور كما شاىدتها دوٌؿ 

 : وفي آخرىا يقوؿ 
 إف كاف في القلب إسبلـ وإيماف*** لمثل ىذا يذوب القلب من كمد 

تجربتو وجد للشاعر حضوراً واضحاً فيها , وىو الحاؿ الذي لم تفتقده قصيدة نزار , بل أف قدرة نزار تتجلى في كونو جعل من 
  /الذاتية الخاصة تجربة أكثر شموال وتأثيراً في اآلخرين , ولعل الفرؽ بين التجربتين أف 

 .كانت في وقت تساقط المدف األندلسية : األولى  -
 . نظمت بعد قروف من سقوطها : والثانية  -

من ىنا اكتسبت األولى تأثيرىا من سخونة الحدث وطراوتو , وكاف على الثانية أف تستعيض عن ذلك بأدوات الفن من جاذبية 
 . الصياغة وسهولة التناوؿ , باإلضافة إلى أنها اكتسبت قوة تأثيرىا من جبللة الموضوع وخطورتو 

  (    رجبلً ُيسمى طارَؽ بَن زيادِ ***عانقت فيها عندما وّدعُتها ): وفي آخر بيت من القصيدة يرسم ىذه الصورة  
  قيمة ىذه الصورة وجمالها الفني كامن في أمرين : 

 أنها نسجت في أسلوب ببلغي ما يعرؼ بالتجريد , حيث جرد من شخصها شخصاً آخر دوف ادنى ركاكة أو سماجة في :أولهما 
 . التعبير 
 محركا حاذقاً – في ىذه الرمزية – في رمزيتها , حيث جعل من توديع الفتاة عناقا لرمز تاريخي بطولي , لقد بدا الشاعر :ثانيهما 

 . للكلمات من مقارىا المعجمية 
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يحمل في يده دفتر أشعاره, يهم أف ينطق إال أف العابرين لم ينتبهوا إليو . وحيدا يقف في الساحة لم يبرحها رغم تعاقب الفصوؿ

يبتلع الغصة بأسى, يتكور جسمو النحيل الواىن, تتوقف شفتاه الشاحبتاف عن االرتعاش, يغرؽ في الصمت, وتضج . مرة واحدة
   ..سنوات عدة على ىذا الحاؿ  .الساحة بهدير السيارات في النهار وثرثرات المتسكعين والسكارى في الليل

   .منذ أف احتفلوا بقص الشريط ورفع الستار الذي يكللو, بعد أف وضع الفناف لمساتو األخيرة
رجاؿ ونساء, طبلب وطالبات, فتيات صغيرات في ثياب مزركشة يحملن األعبلـ وباقات .. في ذلك اليـو غصت الساحة بالناس 

لم يصفقوا لو بقدر ما صفقوا لحامل المقص ورفاقو الذين تكرموا .  لقد صفقوا طويبل, حتى كلت أيديهم, واحمّرت أكفهم .الزىور
ثم رموه بنظرات عجلى, وانطلقوا بسياراتهم السوداء, يتسابقوف في الوصوؿ الى فندؽ من الدرجة ... بقص الشريط ورفع الستار 

   .احتفاء بإقامة نصب تذكاري يعلوه تمثاؿ علم من أعبلـ الفكر واألدب والترجمة.. األولى, تتوسط صالتو الكبيرة مائدة عامرة 
لم تقو مصابيح الكهرباء .. انطفأت شمس الخريف منذ ساعات, وزحف الظبلـ الى المدينة التي ترقد مهملة على ضفة النهر

البرد يلسع الجلد كإبر حادة, ثم يتغلغل في النسج والخبليا, ويسكن في المفاصل .. القليلة الباقية على ىتك ستار الظبلـ 
   .واألحشاء, وقد خلت الساحة تماما من الناس, وظل التمثاؿ وحيدا كما كاف

دّبت .. أمر غير عادي ىز البلدة التي كانت غارقة في السكوف .. قبل منتصف الليل, وعلى حين ِغَرة, حدث ما لم يكن متوقعا 
بعضهم جاء .. دراجات نارية وعادية, شاحنات ثبلثية العجبلت, أفراد وجماعات من مختلف المهن واألعمار.. حركة غريبة 

وكل يحاوؿ أف . أحدىم كاف ينتعل فردتي حذاء مختلفتين. راكضا, آخروف ارتدوا ثيابهم على عجل فبدوا بصورة غريبة مضحكة
حاولوا الصعود إليو, وطئت أقدامهم أحواض الزىور, تدافعوا .. تحلقوا حولو  .التمثاؿ.. وغايتهم واحدة .. يصل قبل اآلخر 

 سّلطوا على التمثاؿ أضواء  ...لمعت سكاكين وخناجر, طارت أحذية وتمزقت ثياب, تبادلوا الشتائم.. باأليدي والمناكب 
..  اىتز التمثاؿ, انتصبت قامتو, ارتعشت شفتاه الرقيقتاف, ثّبت نظارتو السميكة فوؽ عينيو .أشعلوا أعواد الثقاب.. المصابيح 

ابتسم للجمهور الذي تذكره فجأة, رفع يده اليسرى التي قبضت على دفتر أشعاره, ورسمت يده اليمنى إشارة في الهواء معلنة 
تتالت الصرخات واالستنكارات والشتائم, نشبت المشاجرات, أصيب أكثر من واحد    .بدء القصيدة, لكن لغو القـو لم ينقطع

   .إصابات بالغة, وقع أحدىم أرضا فوطئتو أقداـ المتزاحمين

لقد أضعت محفظة نقودي, وقاؿ ثالث بلهجة : وصرخ آخر... أعلن أحدىم أنو فقد حذاءه وتساءؿ كيف يعود إلى البيت حافيا 
   .شغلتنا في حياتك وىا أنت تشغلنا بعد مماتك.. العمى: سوقية, وقد كاف طالبا فاشبل ال يحب الشعر والشعراء

   أي أمر جلل جاء بهم؟: ضَمها إلى صدره, ابتلع غصة مّرة, تساءؿ.. لملم التمثاؿ أوراقو 
عندما مات الشاعر اإلنساف كاف المشيعوف قلة, لم يتجاوزوا عشرين أو ثبلثين, واليـو ودونما مناسبة كما يتهيأ للشاعر التمثاؿ, 

راكب .. لم يبق في البلد كبير أو صغير, متعلم أو أمي, جّزار أو ماسح أحذية, موظف أو خادـ في مطعم, أو نادؿ في مقهى 
   .دراجة أو عامل أو سائق شاحنة إال وقد حضر

. لم يبق فيو زبوف واحد.. ذلك الجحر المتداعي الذي يلتقي فيو مربو الحماـ والفاشلوف والعاطلوف عن العمل ... مقهى األمراء 
تركوا طيورىم في أكياسها المثقبة, واندفعوا كخيوؿ جامحة, يتسابقوف في الوصوؿ إلى الهدؼ, ال يأبهوف لمن تطؤه أقدامهم أو 

   .تصدمو دراجاتهم وآلياتهم
   .بعد دقائق كاف بعضهم يغادر الساحة مسرعاً كما جاء إليها

 (إلبساِيي خسيط  )  التىجاه: احملاضسة السابعة عصس
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لكنو ال يسمع جوابا أو قد يسمع إجابات مضللة, فمن يعرؼ الجواب ال يبوح بو بل     ىل عددتها؟ كم ىي؟: أحدىم يسأؿ
لقد .. دعنا منهم:  قاؿ ثالث لزميلو أين؟:  سأؿ آخر .ىناؾ زر مقطوع: قاؿ أحدىم   .يستأثر بو, ويغادر مسرعا عّلو يفوز بالجائزة

 انطلق بدراجتو النارية كالسهم, قفز رفيقو خلفو فارتفعت عجلتها األمامية, وقطعت  .عرفت عددىا, ىيا بنا قبل أف يسبقنا اآلخروف
   .عدة أمتار على عجلة واحدة, قبل أف تستعيد توازنها ويغّيبها الظبلـ

فرغت الساحة من الناس تماما, انطلقوا إلى بيوتهم واحتضنوا أجهزة الهاتف, يديروف أقراصها أو يضغطوف أزرارىا بنزؽ, يتسابقوف 
في االتصاؿ بمعد البرنامج التلفزيوني الذي كاف قد وّجو إلى الجمهور سؤاال حوؿ عدد األزرار في تمثاؿ الشاعر, ورصد جائزة 

عندما اكتشف الشاعر التمثاؿ سَر ىذا الحدث, شعر باألسى, ابتلع .مالية كبيرة لصاحب أوؿ جواب صحيح يأتيو عبر الهاتف
عن تاريخ .. عن ترجماتو, عن بيت من الشعر حفظوه لو .. تمنى على المذيع لو أنو سألهم عن قصائده ودواوينو .. غصة مّرة 

أما يده اليمنى .  شحب لونو وتقوست قامتو, ضغط بيده اليسرى على أوراقو وطواىا .مولده أو موتو إال أَف شيئا من ىذا لم يحصل
  فقد كانت أصابعها مضمومة إال واحدا, ظل منتصبا يعلن عن مولد قصيدة لم ينظمها في حياتو

  مدخل لدراسة اليص : 
  تم إعدامو من قبل قوات النظاـ الظالم السوري  (رحمو اهلل )ابراىيم خريط ولد في مدينة الزور . 

  يعد من أبرز ُكتاب القصة القصيرة في سوريا , وطابعو الخاص الذي يقـو على اقتناص المفارقات من واقعنا المعيشي وتوظيفها
 . فنياً في أعمالو 

 قصص ريفية - 3. الحصار  - 2. القافلة والصحراء - 1 : من مؤلفاتو . 

  املعيى اإلمجالٕ للكصة : 
  سرد خيالي مقبوؿ عقلياً , يقـو على تصوير الواقع عن طريق انتخاب بعض عناصره , ومزجها من أجل :القص بمفهومو العاـ 

 استحداث صور تليق بالتجربة المقدمة , لكي تعلم , وتمتع , وتقوى على كشف التجربة البشرية 

  فنوع من السرد اللغوي يصور قطاعاً من الحياة , ويقتصر على حادثة أو بضع حوادث , يتألف منها :أما القصة القصيرة 
 . وتصور موقفاً تاماً من حيث التحليل والمعالجة واألثر الذي يتركو في المتلقي . موضوع مستقل بشخوصو ومقوماتو 

  أراد الكاتب من خبلؿ قصة التمثاؿ أف يبسط بين يدي المتلقي تجربتو اإلبداعية التي تكشف عن موقفو من رؤية المجتمع
 . تجاه مبدعيو , فقد ضج الكاتب من إىماؿ المجتمع لتلك العقوؿ النيرة 

  في الوقت نفسو يظهر الكاتب مده ىيمنة الشكل على الفكر العربي , فكما جاء في القصة حرص الناس على بناء تمثاؿ
 . للشاعر , لكنهم نسوا بل تجاىلوا قصائده وأفكاره 

  مجالٔات الكصة:  
 , والشخصيات , والحبكة , والزماف , عناصرىا الفنية المتمثلة باألحداثاستمدت قصة التمثاؿ جمالياتها من تضافر وتآزر 

والمكاف , والمغزى , والحل , إذ عملت ىذه العناصر مجتمعة على إيصاؿ رؤية الكاتب , ونقل تجربتو ورؤيتو تجاه وضع 
 .المبدعين في مجتمعو 

  األحداث : 
  يكمن الفرؽ الرئيسي بين الحدث في الواقع والحدث في القصة : 

 . , بمعنى أف ىناؾ العديد من األحداث تقع متجاورة في الوقت نفسو الحدث الواقعي تجاوري -
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 .بمعنى  أنو حدث واحد ينمو إلى االماـ القصة تراكمي في حين إف الحدث في  -

فهو في قصة التمثاؿ تدفق أفواج الناس إلى ساحة التمثاؿ , ومن ثم تدافعهم تجاه التمثاؿ وانصرافهم عنو , فلو بداية ووسط 
ونهاية , بداية تنبئ عن استقرار ظاىري , ومن ثم ينكسر بتوتر يقود إلى أزمة تدعى العقدة , وتسمى كذلك وسط الحدث , يأتي 

 . بعدىا الحل في الخاتمة , وىو ما يدعى نهاية الحدث 
 .؟.ىل في القصة حدث رئيسي واحد أـ أكثر / س
 .  القصة القصيرة الكثافة والتركيز ألف أىم خصائصيجب أف تحتوي القصة على حدث رئيسي واحد , / ج

  الشخوص : 
نلحظ في قصة التمثاؿ شخصية رئيسية واحدة تدور حولها األحداث ىي التمثاؿ الشاعر , وىي ليست شخصية بشرية , 

لكنها تمثل أناساً وتعرض سمات بشرية , وىناؾ من الشخصيات الثانوية التي تسهم في بناء القصيدة مثل شخصية أحدىم , 
لم تتغير في القصة , ولم  (مسطحة )وقاؿ أحدىم , وسأؿ آخر , وىي شخصيات ثابتة : وآخر , وثالث في قوؿ الكاتب 

 . يأت تثبيت الشخصيات في القصة مجانياً , إنما جاء لغرض فني تمثل في ثبات تهميش المبدعين على مر العصور

  الزماف والمكاف : 
 . الزماف زمناف , زمن واقعي وآخر إيهامي 

 .  فيشتمل على أحداث كثيرة تقع في الوقت نفسو , وىو الزمن الحقيقي وال يمكن وجوده في القصة الزمن الواقعيإما  -

 .  فهو زمن مفرد يتابع حدثاً واحداً , وىو خاص بالقصة الزمن اإليهاميإما  -

  , وىي مزاوجة نسجها الكاتب بوعي الستغبلؿ داخل الكاتب في قصة التمثاؿ بين زمنين , الزمن الحاضر والزمن الماضي
 .  التي توفها ىذه المزاوجة , إذ أتاحت للكاتب أف يبرز المفارقة بين ماضي التمثاؿ وحاضره اإلمكانات

  وىو يقصر ويطوؿ حسب الحالة النفسية للشخص , بمعنى أف الدقيقة قد يدعى بالزمن النفسيمن أنواع الزمن في القصة ما , 
تمر عليك وكأنها عاـ , والعاـ كأنو دقيقة , مثل وصف الكاتب ألحد القادمين للظفر بالجواب حيث يقوؿ متذمراً ومستطيبلً 

شغلتنا في حياتك .. العمى : وقاؿ ثالث بلهجة سوقية , وقد كاف طالباً فاشبلً ال يحب الشعر والشعراء   ): بقاءه في الساحة 
 (. وىا أنت تشغلنا بعد مماتك 

  أما المكاف في القصة فهو الساحة التي ىي إطار مكاني , وفي قلب ىذا اإلطار يقع التمثاؿ ولو داللة رمزية , فهو عالم مصغر
 . للعالم األكبر بما يحتوي من عبلقات , وما طرأ على بنية ىذه العبلقات من تغيير 

 ؟. ما داللة الكاتب للساحة لتكوف فضاء لقصتو / س
 . ألف الساحات العامة صورة صادقة لتفكير عامة الناس , فهي شريحة تنم عن كل األطياؼ في المجتمع / ج 
  السرد : 
  وقد تمثلت في قصة التمثاؿ في الضمائر والتقنيات التي يستخدمها الكاتب في رواية قصتو , سرد األحداثيعنى بو طريقة 

 . وىي تقنية تقليدية  (وحيداً يقف في الساحة ):  فبدأ قصتو بقولو الغائبحيث استخدـ ضمير 

  استخداـ ضمائر أخرى والتداعي : لو تأملت قصة التمثاؿ ستجدىا تقـو على تقنيات سردية أخرى مثل 
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  اللغة : 
 , وكل عناصر القصة البنائية من أشخاص , أف اللغة ىي المادة الخاـ لؤلدب والوسيلة التي يعبر بها األديب عن نفسو 

وحوادث , وزماف ومكاف وما يوازي ىذه من حبكة وما تتضمنو من مغزى , إنما يتم نظمو في جمل وفقرات , أي يتم نظمو 
ألف لغة القصة المكونة  (النسيج  )بواسطة اللغة مركبة من خيوط متعددة , من ىنا يعبر عن اللغة القصصية عادة بمصطلح 

من تقنيات متعددة متداخلة تشبو النسيج المكوف من خيوط كثيرة تتداخل وتشابك بعضها مع بعض مكوف ذلك النسيج 
 . المتين 

 مما يوصلها إلى أف تكوف لغة شاعرية تخلو من لقد جاءت لغة الكاتب بسيطة واضحة  حافلة بالمجازات والتشبيهات , 
انطفأت شمس الخريف ,, زحف الظبلـ إلى المدينة التي ترقد مهملة على ضفة النهر ولم تقو مصابيح  ): التعقيد مثل قولو 

  (.الكهرباء القليلة على ىتك ستار الظبلـ ,, البرد يلسع الجلد كإبر حادة 

  إلعطاء معاني كثيرة في ألفاظ قليلة , في قصتو إلى التكثيف الذي ىو حشد للمجازات والصور ,نلحظ أف الكاتب سعى 
 . فأظهر ما يسمى بشعرية القصة 

  بكذا عن كذا , إذا تركت التصريح بو  (كنيت أو كنوت )وورد في النص العديد من الكنايات , والكناية من 

 .  التكلم عما يريد بو خبلؼ الظاىر :وىي في اللغة 
 لفظ أريد بو غير معناه الموضوع لو , مع إمكاف إرادة المعنى الحقيقي لعدـ نصب قرينو على خبلفو , ومنها في :وفي االصطبلح 

  (اىتز التمثاؿ  )النص 
  نجح الكاتب في النزوؿ بلغة الحوار إلى مستوى الشخصيات , فجاء حوارىم على قدر ثقافتهم . 

  المغزى : 
النهاية في القصة القصيرة مهمة جداً , فهي النقطة التي تضئ مغزى القصة , ألف جميع الخيوط تتجمع فيها , لذا لم يجعل 

 فقد يكوف المغزى في الكاتب قصتو تنتهي بتهميش الشاعر وابتذالو جزافاً , إنما كانت خاتمة القصة مدروسة ومنتقاة بعناية ,
 . قصة التمثاؿ تعظيم التافو وتتفيو العظيم 

 ..وهلل الحمد والمنة تم االنتهاء من إعداد الملزمة 
 ..كل الدعوات لكم بالتوفيق بآعلى الدرجات 

 وال تنسوني من صالح دعواتكم 

 
 
 
 

 

املمزوة وطابكة لمىٍّج اجلديد       
 (الطبعة الجاٌية  )

 
  بعد ما فقدت الملف األخير من جهازي 14 و 13 على إعادة كتابة المحاضرة سي موفشكر للمشرفة 
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 :معلْمات مَنة باالختبار 
 : إذا جاء بيت باالختبار وقاؿ من صاحب النص 

  للقباني  (ميعادِ )مثاؿ . األبيات التي نهايتها الداؿ المكسورة . 

  للبحتري  (وعٌد ). األبيات التي نهايتها الداؿ المضمومة مثاؿ 

  للمتنبي  ( دـ –سقم  )مثاؿ . األبيات المنتهية بالميم . 

  للحمداني  ( نكر –القطر  ).األبيات المنتهية بالراء مثاؿ 

  ذو االصبع العدواني  (ىاروف  )األبيات المنتهية بالنوف المكسورة مثل 

 
 /معلْمات عامة 

 األمثلة المعنى الكلمة
 (َبر- بُر )ىو تشابو كلمتين في النطق واختبلفهما في المعنى  الجناس
 الممات قبل الحياه ومنىو جمع بين كلمتين متضادتين في المعنى  الطباؽ

  (المشبو أو المشبو بو  )تشبيو يحذؼ أحد طرفيو  االستعارة
 كثير الرماد لفظ ال يقصد منو المعنى الحقيقي وإنما معنى مبلزما للمعنى الحقيقي الكناية
  .ىو اتفاؽ اواخر الجمل في الحرؼ السعج
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 اسئلة مزاجعة شبملة للمنهج
 ( SeamOOn)اعداد املشزفة سي مىن 

عرؼ ابن خلدوف االدب   -1
 اإلجادة في فنَّي المنظـو والمنثور على أساليب العرب  ومناحيهم .1
ما أنتجو العقل اإلنساني  من أنواع المعرفة  .2
الكبلـ الجيد الذي ُيحدث في نفس قارئو وسامعو لذة فنية  .3
نصوص لغويو رصفت كلماتها  وصيغت  عباراتها  بطريقة مخصوصة للتعبير بطريقة مخصوصة للتعبير عن تجربة  .4

.   شعورية قادرة على  الوصوؿ إلى اآلخرين  بأكبر قدر من اإلمتاع والتأثير
:  االدب بمعناه العاـ ىو - 2

اإلجادة في فنَّي المنظـو والمنثور على أساليب العرب  ومناحيهم  .1
 ما أنتجو العقل اإلنساني  من أنواع المعرفة .2
الكبلـ الجيد الذي ُيحدث في نفس قارئو وسامعو لذة فنية  .3
نصوص لغويو رصفت كلماتها  وصيغت  عباراتها  بطريقة مخصوصة للتعبير بطريقة مخصوصة للتعبير عن تجربة  .4

.   شعورية قادرة على  الوصوؿ إلى اآلخرين  بأكبر قدر من اإلمتاع والتأثير
:  يعرؼ االدب بمعناه الخاص - 3

اإلجادة في فنَّي المنظـو والمنثور على أساليب العرب  ومناحيهم  .1
ما أنتجو العقل اإلنساني  من أنواع المعرفة  .2
 الكبلـ الجيد الذي ُيحدث في نفس قارئو وسامعو لذة فنية .3
نصوص لغويو رصفت كلماتها  وصيغت  عباراتها  بطريقة مخصوصة للتعبير بطريقة مخصوصة للتعبير عن تجربة  .4

.   شعورية قادرة على  الوصوؿ إلى اآلخرين  بأكبر قدر من اإلمتاع والتأثير
:  المعنى االصطبلحي لبلدب - 4

اإلجادة في فنَّي المنظـو والمنثور على أساليب العرب  ومناحيهم  .1
ما أنتجو العقل اإلنساني  من أنواع المعرفة  .2
الكبلـ الجيد الذي ُيحدث في نفس قارئو وسامعو لذة فنية  .3
نصوص لغويو رصفت كلماتها  وصيغت  عباراتها  بطريقة مخصوصة للتعبير عن تجربة شعورية قادرة على   .4

 .  الوصوؿ إلى اآلخرين  بأكبر قدر من اإلمتاع والتأثير
ما يجده األديب في نفسو من عاطفة صادقة  ينبض بها قلبو, أو فكرة ويعتمل  بها عقلو - 5

  التجربة الشعورية .1
الذوؽ  .2
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التذوؽ االدبي   .3
العاطفة   .4

ال ينفصبلف عن بعضهمها  , األدب شكل ومضموف- 6
صح   .1
 خطأ  .2

. مرحلة تفاعلية ضرورية مع االستجابات المختلفة لما يحملو النص األدبي من إيحاءات وانفعاالت- 7
التجربة الشعورية   .1
الذوؽ  .2
التذوؽ   .3
 العاطفة  .4

نشاٌط عقلي ووجداني ُيْستعاف بو إلى مرحلة اإلدراؾ التاـ للنص واإلحساس بلّذتو - 8
التجربة الشعورية   .1
الذوؽ  .2
التذوؽ   .3
 العاطفة  .4

يعتبر توظيف الذوؽ في تلقي النصوص وتقييمها موىبة ملكة  ال علما  - 9
  صح

خطأ  
كلُّ فّن ماّدتُُو الكلمُة شعرا كاف أـ نثرا , خطابة أـ مسرحية أـ قصة - 10

التجربة الشعورية   .1
الذوؽ  .2
االدبي   .3
 العاطفة  .4

تدريب الذوؽ على إدراؾ الجماؿ الفني في النص األدبي - 11
التجربة الشعورية   .1
الذوؽ  .2
مفهـو التذوؽ االدبي   .3
العاطفة   .4

وللتذوؽ مصدراف مهماف - 12
ىذيب  والتعليم والت– الموىبة  .1
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العاطفة والعقل   .2
الحس والعاطفة   .3
 الموىبة والعاطفة  .4

:  ينقسم الذوؽ الى - 13
ذوؽ سليم وسلبي   .1
 ذوؽ سقيم  وايجابي  .2
ذوؽ عاـ وخاص  .3
ذوؽ عادي ومتمرس – ذوؽ عاـ وخاص – ذوؽ ايجابي وسلبي - ذوؽ سليم وسقيم   .4

:  الذوؽ السليم - 14
ُيسمى الذوؽ الحسن الذي يشير إلى تهذيبو وصدؽ أحكامو ودقة تمييزه بين األدب العالي الجميل وىو المراد  .1

. في باب النقد 
يسمى  الذوؽ الرديء وىو الذي ال ُيْحِسُن التفرقَة بين أنواع األدب من حيث القيمة الفنية, أو الذي يؤثر  .2

السخيف أحيانا   
المعّوؿ في إصدار األحكاـ األدبية  .3
 كلُّ فّن ماّدتُُو الكلمُة شعرا كاف أـ نثرا , خطابة أـ مسرحية أـ قصة .4

: الذوؽ السقيم - 15
ُيسمى الذوؽ الحسن الذي يشير إلى تهذيبو وصدؽ أحكامو ودقة تمييزه بين األدب العالي الجميل وىو المراد  .1

. في باب النقد 
يسمى  الذوؽ الرديء وىو الذي ال ُيْحِسُن التفرقَة بين أنواع األدب من حيث القيمة الفنية, أو الذي يؤثر  .2

السخيف أحيانا   
المعّوؿ في إصدار األحكاـ األدبية  .3
ذوؽ يُدرؾ الجماَؿ ويميّْز بينو وبين القبح ثم يعبّْر عن ذلك مبينا مواطنو ثم يعلل كل صفة أدبية أو موطٍن جمالي   .4

: الذوؽ السلبي  - 16
ُيسمى الذوؽ الحسن الذي يشير إلى تهذيبو وصدؽ أحكامو ودقة تمييزه بين األدب العالي الجميل وىو المراد  .1

. في باب النقد 
يسمى  الذوؽ الرديء وىو الذي ال ُيْحِسُن التفرقَة بين أنواع األدب من حيث القيمة الفنية, أو الذي يؤثر  .2

السخيف أحيانا   
 . ذوؽ يدرؾ بو  صاحبو الجماؿ ويتذوقو لكنو يعجز عن تفسير ما يدرؾ أو تعليلو  .3
 .ذوؽ يُدرؾ الجماَؿ ويميّْز بينو وبين القبح ثم يعبّْر عن ذلك مبينا مواطنو ثم يعلل كل صفة أدبية أو موطٍن جمالي .4
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: الذوؽ االيجابي   - 17
ُيسمى الذوؽ الحسن الذي يشير إلى تهذيبو وصدؽ أحكامو ودقة تمييزه بين األدب العالي الجميل وىو المراد  .1

. في باب النقد 
يسمى  الذوؽ الرديء وىو الذي ال ُيْحِسُن التفرقَة بين أنواع األدب من حيث القيمة الفنية, أو الذي يؤثر  .2

السخيف أحيانا   
 . ذوؽ يدرؾ بو  صاحبو الجماؿ ويتذوقو لكنو يعجز عن تفسير ما يدرؾ أو تعليلو  .3
 .ذوؽ يُدرؾ الجماَؿ ويميّْز بينو وبين القبح ثم يعبّْر عن ذلك مبينا مواطنو ثم يعلل كل صفة أدبية أو موطٍن جمالي .4

: الذوؽ العاـ    - 18
ُيسمى الذوؽ الحسن الذي يشير إلى تهذيبو وصدؽ أحكامو ودقة تمييزه بين األدب العالي الجميل وىو المراد  .1

. في باب النقد 
يسمى  الذوؽ الرديء وىو الذي ال ُيْحِسُن التفرقَة بين أنواع األدب من حيث القيمة الفنية, أو الذي يؤثر  .2

السخيف أحيانا   
ما يشترؾ فيو أبناُء الجيل الواحد في البيئة الواحدة وفي البلد الواحد ألنهم يتأثروف بظروؼ مشتركة تطبعهم  .3

  جميعا بطابع عاـ  يجمعهم ويؤلف بينهم
 .ذوؽ يُدرؾ الجماَؿ ويميّْز بينو وبين القبح ثم يعبّْر عن ذلك مبينا مواطنو ثم يعلل كل صفة أدبية أو موطٍن جمالي .4

: الذوؽ الخاص    - 19
دة .1 . الذوؽ الذي يختلف من إنساف آلخر , وىذا االختبلؼ  يرجع لعوامل متعدّْ
يسمى  الذوؽ الرديء وىو الذي ال ُيْحِسُن التفرقَة بين أنواع األدب من حيث القيمة الفنية, أو الذي يؤثر  .2

السخيف أحيانا   
ما يشترؾ فيو أبناُء الجيل الواحد في البيئة الواحدة وفي البلد الواحد ألنهم يتأثروف بظروؼ مشتركة تطبعهم  .3

 جميعا بطابع عاـ  يجمعهم ويؤلف بينهم 
 .ذوؽ يُدرؾ الجماَؿ ويميّْز بينو وبين القبح ثم يعبّْر عن ذلك مبينا مواطنو ثم يعلل كل صفة أدبية أو موطٍن جمالي .4

:  النو المعوؿ في اصدار االحكاـ االدبية ............ يختص الذوؽ السلبي والذوؽ االيجابي بػ - 20
الذوؽ السليم   .1
 الذوؽ السقيم  .2

  العوامل المؤثرة في التذّوؽ األدبي- 21
المزاج  – التربية – الزماف – الجنس – البيئة  .1
البيئة  – الزماف – المكاف – الجنس  .2
 التربية – الزماف – الوراثة – البيئة  .3

:  لما ورد  من البادية على المتوكل مادحا بقولو" علي بن  الجهم  "مالعامل المؤثر على  الشاعر العباسي - 22
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 أنت كالكلِب في ِحفاظَك للودّْ    وكالتيِس في قراِع الُخُطوِب 
البيئة   .1
الجنس   .2
الزماف   .3
التربية   .4

ونعني بها آثار األسرة والتعليم والتنشئة الخاصة  وىي من احد العوامل المؤثرة على التذوؽ - .................... 23
االدبي  

البيئة   .1
الجنس   .2
الزماف   .3
التربية   .4

من المؤثرات السالبة على  نتائج التذوؽ األدبي - 24
 في الوصوؿ إلى النتائج التذوقية وينتج ذلك من عدـ الصبر واألناة ؽتعجل المتذو .1
  تقوية االستعداد الفطري بالنظر في النصوص األدبية الجيدة وزيادة المخزوف الثقافي   .2
  تعهد ملكة التذوؽ بالتدّرب والممارسة المستمرة .3
  التعود على النظرة التأملية لؤلعماؿ األدبية .4

مقوّْمات التذوُّؽ األدبي للنّص -  25
فنية  – خيالية – عاطفية – مقومات فكرية  .1
مزاجية  – خيالية – عاطفية – مقومات وراثية  .2
ابداعية  – فنية – خيالية – مقومات عاطفية  .3

تتمثل في العنصّر العقلي في الّنص, وطبيعة فكر الشاعر وثقافتو, وعلى تلك القيم الفكرية  - .................. 26
. يستند في إظهار ما يريد أف يقولو نحو التجربة التي  يتناولها , شعرية أو نثرية

المقومات الفكرية   .1
المقومات العاطفية   .2
المقومات الخيالية   .3
المقومات المزاجية   .4

ىي  جملة من االنفعاالت المجتمعة نحو شيء واحد, أو موضوع ما سلباً وإيجابًا, - ....................27
المقومات الفكرية   .1
المقومات العاطفية   .2
المقومات الخيالية   .3
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المقومات المزاجية   .4
:   اقساـ 3تنقسم المقومات الخيالية الى - 28

التفسيري  – االبداعي – الخياؿ التاليفي  .1
االبتكاري  - البياني  – الخياؿ العلمي  .2
 البياني او التفسيري– التأليفي – الخياؿ اإلبتكاري  .3

تتمثل المقومات الفنية بػ  - 29
الموسيقا  – المحسنات البديعية – االساليب اللغوية – التراكيب – االلفاظ  .1
الموسيقا  – المحسنات البديعية – قوة العاطفة – االلفاظ  .2
 الموسيقا – صدؽ العاطفة – االلفاظ – المحسنات المعنوية  .3

ىي التي يكوف التحسين فيها راجعاً إلى اللفظ أواًل, ويتبعو تحسين المعنى ثانياً - ...................... 30
المحسنات البديعية   .1
المحسنات اللفظية   .2
التراكيب   .3
المحسنات المعنوية   .4

. ىي التي يكوف التحسين فيها راجعاً إلى المعنى أواًل ويتبعو تحسين اللفظ ثانياً - .....................  : 31
المحسنات البديعية   .1
المحسنات اللفظية   .2
التراكيب   .3
المحسنات المعنوية  .4

: تعتبر  الجناس والسجع , ورد األعجاز على الصدور من امثلة على - 32
المحسنات البديعية   .1
المحسنات اللفظية   .2
التراكيب   .3
 المحسنات المعنوية .4

:  تعتبر الطباؽ والمقابلة, والتورية , وحسن التعليل من امثلة على - 33
المحسنات البديعية   .1
المحسنات اللفظية   .2
التراكيب   .3
 المحسنات المعنوية .4
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: قصيدة ذو االصبع العدواني 
:  من قائل ىذه االبيات - 34

يا من لقلٍب شديِد الهمّْ محزوِف          أمسى تذكَر ريا أـ ىاروِف 
  أمسى تذكرىا من بعِد ما شحطت        والدىُر ذو غلظٍة حيناً وذو لينِ 

الحطيئة   .1
  ذو االصبع العدواني .2
المتنبي   .3
ابراىيم خريط   .4

؟ .فمن يقصد بذلك . تغزؿ الشاعر بامراة  كنى عنها باـ ىاروف - 35
محبوبتو   .1
  قبيلة عدواف .2

أزرى بنا أننا شالت نعامتنا              فخالني دونُو بل خلتُو دوني - 36
تعبير كنائي يراد بو  " شالت نعامتنا " 

السلم   .1
الحرب   .2
شدة الخصومة و التفرقة والتباغض  .3
اليأس   .4

يا عمرو إالَّ تدع شتمي ومنقصتي                                أضربَك حيُث تقوُؿ الهامُة اسقوني - 37
:  كناية يراد بها " تقوؿ الهامة اسقوني " 

السلم   .1
الحرب   .2
شدة الخصومة واستحكاـ العداوة    .3
القتل والعجز عن بلوغ  الثأر للقتيل   .4

؟ .ما اىمية قصيدة ذو االصبع العدواني - 38
انها من شعر المعمرين او شعر الشيخوخة في العصر الجاىلي  

فإف علمتم سبيل  الرشد  فانطلقػوا    وإف جهلتم سبيل الرشػد  فأتونػي - 39
؟ .اذكر السبب . يعتبر ىذا البيت ىو عمدة القصيدة 

يذكر الشاعر قومو باف يستفيدوا من تجارب الكبار وأال يستهينوا بها كما انو لن يتابعهم على اخطائهم حرصا على سبلمة 
القبيلة  
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 خطبة ىاشم بن عبد مناؼ
ىو أحد الفنوف النثر العربي القديم وقد كاف شائعا في العصر الجاىلي واستمر في عصر االسبلـ - ............. 40

يقـو على المحاورة الفخرية بين رجلين إثر تنازعهما على الشرؼ او السيادة فيتم االحتكاـ  الى حكيم من , االوؿ 
: حكمائها 

القصة   .1
المقامة   .2
المنافرات   .3
الشعر   .4

:  من اشهر المنافرات في االدب العربي - 41
  عامر بن الطفيل وعلقمة  ومنافرة ىاشم بن عبد مناؼ وأمية بن عبد شمس .1
ذو االصبع العدواني و الحطيئة   .2
مرير بن جابر وابراىيم خريط   .3

"  أنتم كغصني شجرة " الصورة الببلغية في " أنتم كُغْصَني شَجَرٍة أيُّهما ُكِسَر أوَحَش صاِحَبُو  ! يا بني ُقَصي - " 42
تشبيو   .1
استعارة   .2
كناية   .3
سجع   .4

"  أيُّهما ُكِسَر أوَحَش صاِحَبُو   "  اما قولو - 43
تشبيو   .1
استعارة   .2
كناية   .3
سجع   .4

"  والسيُف ال ُيصاُف إال ِبِغْمده "  وبقولو - 44
تشبيو   .1
استعارة   .2
كناية   .3
سجع   .4

ضيف وال قرى للحطيئة 
رائدا للشعر القصصي عند العرب  ......... يعد الشاعر - 45

المتنبي   .1
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البحتري   .2
الحطيئة   .3
سيف الدين الحمداني   .4

في العصر العباسي كانوا يقتنصوف من فضل العرب ويفضلوف , ىي جماعة من الفرس - ..................... 46
. الجنس الفارسي عليهم 

الشعوبية   .1
الزنادقة   .2
المنافرات   .3

: من اشهر الذين تصدى للرد على الشعوبية أمثاؿ - 47
الحطيئة   .1
الجاحظ   .2
المتنبي   .3
البحتري   .4

:  جزأ الحطيئة أبيات قصيدتو على - 48
مشهدين   .1
 مشاىد  3 .2
 مشاىد   4 .3

وطاوي َثبلٍث عاِصِب الَبطِن ُمرِمٍل      ببيداَء َلم يَعِرؼ ِبها ساِكٌن َرسما - 49
 : (رب  )بمطلع قصيدة الحطئية بدأىا بواو 

تفتح بها ابواب قصائد الشعر الهجائي   .1
تفتح بها ابواب الشعر المسرحي   .2
تفتح بها ابواب الحكايات القصيرة في الشعر    .3

:  ما الغرض من تقديم الشاعر  الجار والمجرور بالبيت التالي - 50
أخي َجفَوٍة فيِو ِمَن اإِلنِس َوحَشٌة        يَرى الُبؤَس فيها ِمن َشراَسِتِو نُعمى 

فهو مستوحش من اإلنس خاصة ومع ذلك لم يتوارى بإكراـ ضيفو  - للتخصيص   .1
للتعميم   .2
لغرض بنفسو   .3
ال شيء مما ذكر   .4

قاَؿ ِابُنُو َلّما رَآُه ِبَحيَرٍة                  أياأََبِت ِاذَبحني َوَيسّْر َلُو طُعما - 51
؟ .عبلـ يدؿ ذلك , استطاع الشاعر بهذا البيت اف يحبك قصة واقعية استوحى احداثها من احداث قصة دينية قديمة  
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الشجاعة   .1
 عزة النفس  .2
تشخيص عادة الكـر المتأصلة في نفوس العرب الى حد التضحية بالولد   .3

عطاشا تريُد الماَء َفِانساَب َنحَوىا          َعلى أَنَُّو ِمنها ِإلى َدِمها َأظما  - 52
: الصورة الفنية بهذا البيت 

المقابلة   .1
سجع   .2
 تشبيو مجازي  .3

ال َتعَتِذر بِالُعدـِ َعلَّ الَّذي َطرا          َيُظنُّ َلنا مااًل َفيوِسُعنا َذّما - 53
"  ال تعتذر بالعدـ " نوع الصورة الفنية بقولو 

كناية   .1
طباؽ   .2
طباؽ خفي   .3
 جناس  .4

فباَتوا ِكراماً َقد َقضوا َحقَّ َضيِفِهم    فَػَلم يَغرِموا ُغرماً َوَقد َغِنموا ُغنما - 54
:  احتوى ىذا البيت على صورتين فنيتين ىما 

الطباؽ والجناس   .1
السجع والمقابلة   .2
مقابلة ائتبلؼ  < المقابلة والجناس   .3

 آالؼ درىم وأخذ عليو 3أعراض المسلمين ب – رضي اهلل عنو - الشاعر الذي اشترى منو عمر بن الخطاب- 55
: عهدا أال يهجو أحداً  

المتنبي   .1
البحتري   .2
ىاشم بن عبد مناؼ   .3
الحطيئة   .4

البحتري – الذئب 
: تعرؼ بانو يجوز في المفردة الكسر والفتح والضم وتعطي في كل حالة معنى مغايرا - ......... 56

المنافرات   .1
المقامات   .2
المثلثات   .3
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الشعوبية   .4
:  وتسمى " والجدُّ يتعسو الِجّد " استخدـ البحتري الفاظا مشابهو باللفظ ومختلفة بالمعنى مثل  قولو - 57

المنافرات   .1
المقامات   .2
المثلثات   .3
الشعوبية  .4

:  من الشاعر الذي وجهو البحتري وارشده الى ما يجب اف يتبعو في شعره - 58
المتنبي   .1
البحتري   .2
ابو تماـ   .3
الحطيئة   .4

طواه الطوى حتى استمر مريره  : ما لصورة الفنية بقوؿ الشاعر - 59
  جناس .1
طباؽ   .2
مقابلة   .3
كناية   .4

وقد اوردتو منهل الردى      على ظمأ لو انو عذب الورد  : كذلك بقولو - 60
  جناس .1
طباؽ   .2
مقابلة   .3
كناية   .4

: اسئلة عامة 
المتنبي وابو تماـ حكيماف إنما الشاعر البحتري : حينما سئل عن افضل شعراء العصر العباسي فقاؿ : من القائل - 61

؟  .
. ابو العبلء المعري 

؟ .عددىا . صاغ البحتري قصيدتو الذئب في اربع لوحات فنية - 62
 ( 7 حتى 1من البيت  ) لوحة االطبلؿ وذكر المحبوبة :اللوحة االولى 
 ( 18 حتى 8من البيت  ) لوحة الفخر بالنفس :اللوحة الثانية 
 ( 34 حتى 19من البيت  ) صراعو مع الذئب :اللوحة الثالثة 
 الحكمة  :اللوحة الرابعة 
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؟ .وضح ذلك . احدىما ظاىر ا واالخر باطن : قصيدة الذئب لها معنيين - 63
يفهم من اللحظة االولى للقصيدة صراع البحتري مع الذئب  

لكن البحتري يسعى من ذلك الى الكشف عن شجاعتو وتصويره حياة التوحش المأساوية التي يعيشها بدا من خصومو مع 
وانتهاء بمحيطو .  حيث انو عاش في ببلط اربعة خلفاء . بني  الضحاؾ ومرورا بخطورة الوسط السياسي الذي يتربص بو 

الحرفي من الشعراء  
؟ .علل سبب اكثار البحتري من الكنايات بقصيدتو الذئب - 64

وبما أف البحتري سار على نهج القدماء بمجتمعهم البسيط نبلحظ . الف الكناية ايسر أنواع المجاز واالستعارة اعقدىا 
. ميلو للكناية وابتعادا في الوقت نفسو عن االستعارة 

ألبي الطيب المتنبي – فخر وعتاب 
 :  من قائل ىذه االبيات–  65

 َواَحّر قَػْلباُه مّمْن قَػْلُبُو َشِبُم                َوَمْن بِجْسمي َوحالي ِعنَدُه َسَقُم 
ما لي ُأَكتُّْم ُحّباً َقْد بَػَرى َجَسدي          َوَتّدعي ُحّب َسيِف الّدْولِة اأُلَمُم  

الحطيئة   .1
سيف الدولة الحمداني   .2
المتنبي   .3
ابراىيم خريط   .4

:  ىو المسؤوؿ عن قتل المتنبي  - ............... 66
فاتك االسدي   .1
الوليد بن عبيد   .2
ابو مليكة جروؿ   .3

ـُ : عبلـ يدؿ ىذا البيت -  67  قد ُزْرتُُو َوُسُيوُؼ الِهْنِد ُمْغَمَدٌة             َوقد َنَظْرُت إَلْيِو َوالّسُيوُؼ َد
دور الشاعر الكبير بانتصارات سيف الدولة   .1
الهجاء   .2
المدح   .3

ـُ  - 68 قد ُزْرتُُو َوُسُيوُؼ الِهْنِد ُمْغَمَدٌة             َوقد َنَظْرُت إَلْيِو َوالّسُيوُؼ َد
:  الكناية بهذا البيت تدؿ على  " قد زرتو وسيوؼ الهند مغمدة  " 

السلم   .1
الحرب   .2
 المدح  .3

ـُ  - 69 قد ُزْرتُُو َوُسُيوُؼ الِهْنِد ُمْغَمَدٌة             َوقد َنَظْرُت إَلْيِو َوالّسُيوُؼ َد
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:  الكناية بهذا البيت تدؿ على  " وقد نظرت اليو والسيوؼ دـ   " 
السلم   .1
الحرب  وتحقق النصر   .2
المدح   .3

معلومة فقط  >> ىو كل كبلـ منثور او منظـو يبلقى اخره أولو بوجو من الوجوه  - .....................   70
الجناس االشتقاقي   .1
المقابلة   .2
رد العجز على الصدر واإلرصاد   .3
السجع   .4

فكاَف أْحَسَن َخلِق اهلل ُكّلِهِم               وَكاَف أحسَن ما في األحَسِن الّشَيُم  - 71
من الصور البديعية بهذا البيت  

الجناس االشتقاقي   .1
المقابلة   .2
رد العجز على الصدر واإلرصاد   .3
السجع   .4

 َعَلْيَك َىْزُمُهُم في كّل ُمْعتَػَرٍؾ                َوَما َعَلْيَك بِهْم عاٌر إذا انَهَزُموا- 72
الجناس االشتقاقي   .1
المقابلة   .2
رد العجز على الصدر واإلرصاد   .3
السجع   .4

ـُ َوأنَت الخْصُم َوالحَكمُ -  73  يا أعَدَؿ الّناِس إاّل في ُمعاَمَلتي              فيَك الِخصا
استخدـ الشاعر بهذا البيت اسلوب  

العتاب   .1
االغراء العتابي   .2
الهجاء المبطن   .3
المديح   .4

 مّمْن قَػْلُبُو َشِبُم                 َواَحّر قَػْلباهُ - 74
 إاّل في ُمعاَمَلتي               يا أعَدَؿ الّناسِ 

ذكر بالبيتين السابقين تعبير بديعي وكانت بصيغة  
االستفهاـ   .1
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التعجب   .2
الندبة والنداء   .3
االنكار   .4

: اسئلة عامة 
؟ .في قصيدة ابو الطيب المتنبي "  نصرت بالرعب مسيرة شهر  " اين تجد معنى حديث رسوؿ  - 75

قد ناَب عنَك شديُد الخْوِؼ َواْصطنعْت    َلَك الَمهابَُة ما ال َتْصَنُع البُػَهُم 
؟ .؟ وىو البيت المسبب بقتل  الشاعر . ما البيت الذي تمنى سيف الدولة الحمداني من المتنبي اف يمدحو بو  – 76

 فالَخْيُل َوالّلْيُل َوالبَػْيداُء َتعرِفُني                   َوالّسيُف َوالّرمُح والقْرطاُس َوالَقَلمُ 
؟ .عدد بعضا منها . اشتملت قصيدة المتنبي على العديد من ابيات الحكمة - 77

 أنَا الذي َنَظَر األْعَمى إلى أَدبي              َوأْسَمَعْت َكِلماتي َمْن بِو َصَممُ 
إذا رَأْيَت نُػُيوَب الّلْيِث باِرزًَة                      َفبل َتظُّنّن أّف الّلْيَث يَػْبَتِسُم 

ألبي فراس الحمداني – أراؾ عصي الدمع 
:  الشاعر الذي عرفت قصائده بالروميات - 78

ابو المتنبي   .1
سيف الدولة الحمداني   .2
ابو فراس الحمداني   .3
الحطيئة   .4

:  بين غرضين من أغراض الشعر المعروفة .." أراؾ العصي الدمع " جمعت قصيدة ابي فراس الحمداني - 79
الغزؿ والمدح   .1
الغزؿ والهجاء   .2
الفخر والرثاء   .3
الغزؿ والفخر   .4

: واكثرىا بقصيدتو .....  وحروؼ ...... زاوج الشاعر ابي فراس الحمداني بين حروؼ - 80
الهمس  والجر   .1
الساكن والمتحرؾ   .2
 الهمس والجهر  .3

:  ىو الذي لقب بالشاعر االسير - ..................81
ابو المتنبي   .1
سيف الدولة الحمداني   .2
ابو فراس الحمداني   .3
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 الحطيئة  .4
:  أما للهوى نهيّّ عليَك وال أمُر ؟    الصورة البديعية بهذا البيت - 82

تدؿ ع الجلد وتوحي بالقدرة ع الكبت والسيطرة ع المشاعر  < استعارة مكنية  .1
تشبيو ضمني   .2
مقابلة   .3
جناس   .4

:  الصورة البديعية بهذا البيت .. إذا الليُل أضواني بسطُت يَد الهوى    - 83
تدؿ ع العزلة واالنفراد  < استعارة مكنية  .1
تشبيو ضمني   .2
مقابلة   .3
جناس   .4

 : الصورة الفنية بهذا البيت ىي <يَْذُكُرني قَػْومي إذا َجّد جّدُىْم         وفي الليلةِ  الظلماِء , يفتقُد البدر  - 84
استعارة مكنية   .1
تشبيو ضمني   .2
مقابلة   .3
جناس   .4

اكثر الحقوؿ الببلغية التي وظفها الشاعر للتعبير عن تجربتو ىو حقل  - 85
الكناية   .1
التشبيو   .2
الجناس   .3
المقابلة   .4

:  الكناية بهذا البيت تدؿ على . ... َتكاُد ُتِضيُء الّناُر بيَن َجَواِنِحي      - 86
تمكن الحب وشدة ألمو ووجعو   .1
الفخر   .2
الرفعة   .3

أرَاَؾ َعِصيَّ الّدمِع ِشيَمُتَك الّصبُر       أما للهوى نهيّّ عليَك وال أمُر ؟     - 87
:  ما الغرض من االستفهاـ من ىذا البيت  

السخرية   .1
المديح   .2
الفخر والرفعة   .3
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لبديع الزماف الهمذاني – المقامة البغدادية 
ىي فن نثري أخذ من القصة أحداثو وشخوصو ومن المسرح حواره وجمهوره ومن الشعر صوره وإيقاعاتو - ......... 89

 .
المقامة   .1
المنافرة   .2
الروميات   .3
الخطب   .4

:  بلغ عدد مقامات الهمذاني االربعمائة ولم يبق منها غير - 90
1. 52  
2. 45 
3. 66 
4. 55  

:  صاحب المقامة البغدادية - 91
ابو فراس الحمداني   .1
سيف الدولة الحمداني   .2
ابو الطيب المتنبي   .3
 بديع الزماف الهمذاني  .4

:  الراوي والبطل بقامة الهمذاني ىو - 92
عيسى ابن ىشاـ   .1
الشّواء   .2
المحتاؿ   .3
الشاعر نفسو   .4

:  الكناية ىنا تدؿ على . وليس َمْعي َعْقٌد على نَػْقٍد - 93
الفقر والبؤس   .1
الحنكة والدربة  في االحتياؿ   .2
المكر والخداع   .3
الجوع والتعب   .4

: الكناية ىنا تدؿ على ... وَمَددُت يَد الِبَداِر إلى الِصَداِر - 94
الفقر والبؤس   .1
الحنكة والدربة  في االحتياؿ   .2
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البساطة وعدـ التكلف  .3
الجوع والتعب   .4

: اسئلة عامة 
؟ .عدد االدوار التي قاـ بها ابطاؿ قصة الهمذاني بالمقامة البغدادية - 95

المحتاؿ عيسى بن ىشاـ  : قاـ بدور البطل 
والشّواء     السوادي : والبدوي البسيط 

؟ .ما العوامل التي أدت الى ظهور المقامات بعصر الدولة العباسية - 96
 ميل االدباء في ذلك الوقت الى السجع  -1
 .حاجة النشء لتعلم اللغة  -2

؟  .ما الفكرة العميقة التي ارادىا الهمذاني أف يبينها بمقامتو - 97
. تصوير حاؿ االدباء واصحاب المواىب الذين دفعت بعضهم الحاجة الى خداع البسطاء والسذج 

نزار قباني – غرناطة 
............ االسلوباف اللذاف جمعت قصيدة غرناطة بينهما - 98

الخطابية واالنشائية   -1
االنشائية والتعبيرية   -2
  الخطابية والشعرية -3

  (وفي غرناطة ميبلدي):ما القيمة الببلغية لتقديم الخبر على المبتدأ في قولو- 99
جناس   -1
مقابلة   -2
تذكير الشاعر بغفلتها عن اصولها العربية   -3
الغفوة والغفلة   -4
ْعُر يلهُث خلَفها             كسنابٍل تُركْت بغيِر َحصاد - 100 سارْت معي والشَّ

: شبو الشاعر الشعر بالسنابل المحملة بالحبوب مع عدـ التطابق التاـ بين الطرفين وىذا يدؿ على 
العطاء والوعد بالنعيم والرخاء   -1
الفقر   -2
االنكسار والمهانة   -3
عانقت فيها عندما وّدعُتها                رجبًل ُيسمى طارَؽ بَن زياِد - 101

:  للبيت صورة  وجماؿ فني كامن في أمرين وىما 
التجريد ورمزيتها   -1
الفخر والعزة   -2
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 التجريد واإليحاء  -3
ال شي مما ذكر   -4
: داللة على  (وارثتي , دليلتي , وجو دمشقّي , حفيدة سمراء  )منح الشاعر فتاتو بضعة نعوت لتتكامل صورتها مثل   - 102
جناس   -1
مقابلة   -2
. اصولها العربية  -3
غرناطة؟وصحْت قروٌف سبعٌة                 في تَػْينَك العينيِن بعد رُقاد - 103

:   ابعاد في رؤية شعرية واحدة 3انصهرت بهذا البيت 
  االنساف– المكاف – الزماف 

البراىيم خريط – التمثاؿ 
يقـو على تصوير الواقع عن طريق انتخاب بعض عناصره ومزجها , سرد نثري خيالي مقبوؿ عقليا - ................104

من اجل استحداث صور تليق بالتجربة المقدمة  
القصة القصيرة   -1
القص بمفهومو العاـ   -2
الشعر العمودي   -3
الخطابة   -4
نوع من السرد اللغوي يصور قطاعا من الحياة ويقتصر على حادثة او بضع حوادث  - .................. 105
القصة القصيرة   -1
القص بمفهومو العاـ   -2
الشعر العمودي   -3
الخطابة   -4
؟ .من مؤلف قصة التمثاؿ - 106
ابراىيم خريط   -1
ابو العبلء المعري   -2
نزار قباني   -3
 البحتري  -4
ىي الشخصية التي ال تتغير من بداية القصة الى نهايتها  - 107
الشخصية البشرية   -1
 (المسطحة  )الشخصية الثابتة  -2
الشخصية الهزلية   -3
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الشخصية الثانوية   -4
وىو يقصر ويطوؿ حسب الحالة النفسية للشخص  ............... من انواع الزمن في قصة التمثاؿ مايدعى  - 108
الزمن النفسي   -1
الزمن العصبي   -2
الزمن الماضي   -3
الزمن الحاضر   -4
: يعبر عادة عن اللغة القصصية بمصطلح - 109
السرد  -1
الحبكة   -2
النسيج   -3
 التداعي  -4
طريقة سرد االحداث والتقنيات التي يستخدمها الكاتب في رواية قصتو  - ................110
  السرد -1
الحبكة   -2
الزماف   -3
المغزى   -4
؟ .ما المغزى في قصة التمثاؿ - 111

بسبب اىماؿ المجتمع لقصائد االديب   > . تعظيم التافو وتتفيو المعظم 
: من مؤلفات ابراىيم خريط - 112

قصص ريفية  , القافلة والصحراء , الحصار 

,,, انتهي 
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