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مقدمة

احلمد هلل محًدا يواىف مزيد آالئه، ويكافئ وافر نعامئه، والصالة والسالم عىل أفصح من نطق بلسان 
عربى مبني حممد وعىل آله وصحبه وأتباعه  ومن سلك مسلكه، وهنج منهجه، واقتفى أثره إىل يوم 

الدين، وبعـد...

فإن دراسة األدب ليست تقوياًم للسان، وهتذيًبا للجنان فحسب، بل إهنا مطية املسلم إىل فهم قرآنه، 
ولغة نبيه  وما انطوت عليه من صور أدبية عميقة، دفعت العربى املرشك ـ لسالمة لغته ـ إىل أن يقّر 

بنصاعة بيان القرآن وإعجاز لغته.

ومتى ابتعدنا عن دراسة آدابنا فقد متكنت ِمنًّا الُعجمة، وصار بيننا وبني القرآن  الكريم حاجز، نقرأه 
فال ندرك مواطن اجلامل وال أرسار اإلعجاز فيه، بل صار أكثرنا ال يدرك حتى معانيه.

من هنا كانت دراسة اللغة واجًبا رشعيٍّا؛ ليتحقق معنى اإليامن بإعجاز لغة القرآن، فكيف يؤمن 
بإعجاز اللغة من َجِهلها، ورضورة حضارية إذ ال حضارة بال هوية، وال هوية بال عربية، وإذا كانت 
الذى يشكل وجداننا، وما أحوجنا إىل  فالفن السيام األدب منه هو  التى تشكل عقولنا،  املعرفة هى 

وجدان نابض يعىل اهلمة لتنهض األمة.

ومن بني عصور تاريخ األدب يأتى العرص احلديث كإحدى حلقات سلسلة العصور األدبية املتتابعة 
وفق التقسيم البحثي لتاريخ األدب إىل عدة عصور تبدأ بالعرص اجلاهىل وصوال ألدب العرص احلديث. 

وقد تناول الكتاب أبرز جوانب األدب شعره ونثره ىف العرص احلديث بداية من واقع األدب قبل 
عرص النهضة )العرص العثامنى(، ثم عوامل النهضة األدبية احلديثة، ودور األزهر وشيوخه ىف إحداث 
تلك النهضة، ودفعها إىل األمام، كام تناول أهم مدارس الشعر بالدراسة، وعالج فنون النثر املختلفة 
من خطابة ومقالة وقصة ومرسحية، واختار الكتاب عددا من النصوص الشعرية والنثرية التى متثل 
خمتلف االجتاهات واملدارس األدبية؛ لتكون موضًعا للدراسة كى تكشف للطالب أبرز معامل أدب هذا 
العرص، وجتىل أمام ناظريه قرًنا من اإلبداع، وعرًصا من التأريخ األدبى، وقد اشتمل الكتاب عىل عدد من 
التدريبات املتنوعة راعت األهداف الرتبوية العامة التى وضعها وأرشف عليها نخبة من أساتذة الرتبية. 

جلنة تطوير املناهج باألزهر الرشيف
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األهداف العامة للكتاب

إدراك الطالب العوامل الرئيسة ىف هنضة األدب العريب احلديث )شعره ونثره(.ـ 1

تعريف الطالب بأشهر رواد النهضة األدبية احلديثة.  ـ 2

تعريف الطالب بدور األزهر ىف احلياة األدبية.ـ 3

فهم الطالب ألهم اجتاهات األدب العربى احلديث )شعره ونثره(.ـ 4

وقوف الطالب عىل السامت العامة املميزة لألدب العربى احلديث )شعره ونثره(.ـ 5

تعريف الطالب بالفنون واملدارس األدبية احلديثة، ومكانة األدب العريب منها.ـ 6

عقد موازنة بني مدارس الشعر ىف العرص احلديث.ـ 7

وقوف الطالب عىل ألوان األدب املختلفة من قصة و مقالة ومرسحية...إلخ، وذلك عن طريق ـ 8
فهم خصائص كل لون من هذه األلوان وإدراك ما فيها من مجال.

حفظ وتذوق الطالب لبعض النصوص الشعرية والنثرية.ـ 9

* * *
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الوحدة األوىل
النهضة األدبية فى العصر احلديث

بعد االنتهاء من هذه الوحدة ينبغي أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

حيدد اخلصائص العامة لألدب ىف العرص احلديث. ـ  1

ُيعد جدوال يبني أثر كل من: الطباعة، والصحافة والبعثات والرتمجة، واتساع نطاق التعليم. ـ  2

يرشح دوَر األزهِر الرشيف ىف النهضة األدبية ىف العرص احلديث. ـ  3

يتعرف  الطالب أشهر رواد النهضة األدبية احلديثة.  ـ  4

حيدد عوامل النهضة األدبية احلديثة. ـ  5



8

موضوعات الوحدة

الدرس األول: عوامل النهضة األدبية احلديثة: الطباعة، الصحافة، البعثات والرتمجة، اتساع نطاق 
التعليم.

الدرس الثانى: أثر األزهر الرشيف ىف النهضة احلديثة، ودور أعالمه رواد النهضة األدبية احلديثة: 
الشيخ حسن العطار، رفاعة الطهطاوى، حممد عبده. 

متهيد

يؤرخ نقاد العرص احلديث لألدب العربى مع ميالد النهضة احلديثة التى أخذت تتدرج من أواخر 
القرن الثامن عرش وبدايات القرن التاسع عرش عرب ثالث حمطات بارزة:

املحطة األوىل: احلملة الفرنسية عىل مرص سنة 1798م، التى مل يطل مكثها ىف مرص أكثر من ثالث 
سنوات، حيث كان اجلالء عن مرص عام1801م، وكانت احلملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت أول 
لقاء بني املرصيني والفرنجة منذ عرص صالح الدين األيوبى، وشتان ما بني العهدين؛ ففى أوائل العهد 
حاهلا  كان  ذلك  نقيض  وعىل  احلضارة،  ورمز  اإلسالم،  وحارضة  العروبة  مهد  مرص  كانت  األيوبى 
حني طرق االحتالل الفرنسى باهبا، ضعيفة هاوية ىف خضم اجلهل والغفلة والفقر، وىف الوقت الذى 
واجه فيه املرصيون احلملة الفرنسية بوصفها عدوا غازيا، أثار انتباههم وحّرك تفكريهم ما رأوه مع 
تلك احلملة من مظاهر حضارية مل يعهدوها من قبل، »فكانت دهشة املرصيني جد عظيمة مما رأوا من 
مظاهر هذه املدنية اجلديدة، إذ أنشأ نابليون مرسحا للتمثيل كانوا يمثلون فيه رواية فرنسية كل عرش 
مكتبة  وأسسوا  والفرنسية،  بالعربية  جريدتني  وأصدروا  الفرنسيني،  ألوالد  مدرستني  وأنشأوا  ليال، 
ىف  والتصوير  والنقش  الرياضية،  لألبحاث  وأماكن  فلكية،  مراصد  وأسسوا  للورق،  ومعمال  عامة، 
حارة النارصية، وأقاموا املجمع العلمي املرصى عىل نظام املجمع العلمي الفرنسى ىف أغسطس سنة 
1798م،الذى أّلفه نابليون بونابرت من ثامنية  وأربعني عضوا يمثلون فروع العلم واملعرفة، كام أنشأوا 
ويغتصب  الرضائب،  يفرض  الذى  الغازى  املحتل  ظلوا  لكنهم  الكربى،  واملدن  مرص  ىف  الدواوين 
اخلريات، ويستبد بمقدرات البالد، فثار عليهم املرصيون ىف أكتوبر سنة 1798م، فأمخدوا ثورهتم ىف 
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قسوة عارمة، وانتهكوا حرمات املساجد بخيلهم، وعبثا حاول نابليون استاملتهم إال أنه فشل هو ومن 
تبعه من قيادات للحملة، فاضطرت للجالء عن مرص.

كانت احلملة الفرنسية هزة عنيفة ملرص، أيقظتها من سباهتا الطويل العميق؛ لريى املرصيون   ما آلت 
إليه األمم من تقدم فكرى وهنضة علمية، واستحداث لنظم إدارية، وأدركوا أهنم يعيشون ىف عزلة من 

اجلهل والظالم، مما كان دافعا إىل التفكري  ىف إحداث هنضة شاملة انعكست عىل احلياة األدبية.

املحطة الثانية: تشكلت فيها الكثري من معامل النهضة ومظاهرها، وتوفر ىف تلك املحطة الكثري من 
العوامل الباعثة عىل التمدن والتطوير، وتتمثل ىف حكم حممد عىل ملرص، فبعد أن استوىل عىل عرش 
مرص، ونجح ىف االنفراد به بالتخلص من اخلصوم والرشكاء سعى جاهدا إلقامة دولة قوية خالصة 
لنفسه وذريته من بعده، وقد استفادت مرص فرتة حكمه من جمهوداته ىف شتى املجاالت، وإن حكمها 

حكام فرديا ملكيا.

احلديثة عىل أسس  لدولة مرص  يؤسس  وأخذ  نموذجا حيتذى،  الغربية  الدول  من  اختذ حممد عىل 
الدول األوربية، فأنشأ اجليش، واهتم بالصناعة والزراعة فشّق هلا الرتع واملصارف، ونظم أعامل الرى، 
واستحدث نظاما إداريا يربط املدن والقرى، ورأى أن أهم وسائل حتقيق النهضة هو التعليم، فكانت 
البعثات ىف عهده ألول مرة، وفتحت املدارس، وتأسست املطبعة والصحافة، وترمجت العلوم واآلداب.

املحطة الثالثة: وتتمثل ىف حكم اخلديوى إسامعيل الذى استجاب للروح املرصية، فظهرت النزعة 
القومية املرصية ألول مرة، وأصبح العلم للعلم، وليس لتأسيس اجليش وخدمته كام كان األمر ىف عهد 
أول  وأقام  والثانوية،  االبتدائية  املدارس  من  وأكثر  األوبرا،  ودار  اخلديوية،  املكتبة  فأنشأ  عىل،  حممد 
مدرسة للبنات، وافتتحت قناة السويس ىف عهده التى قّربت املسافات املادية واملعنوية بني الشعوب 
الرشقية والغربية، وكان هلا أكرب األثر ىف تشكيل مستقبل مرص احلديث، وتوجيه نظر املستعمر الغريب 
إليها، فكانت إحدى أسباب تضخم الدين اخلارجي واالمتيازات األجنبية والتدخل الغريب وصوال إىل 
االحتالل اإلنجليزي ملرص، ونضال املرصيني من أجل االستقالل، فثورة 1952م وما تبعها من تأميم 
لقناة السويس ثم النكسة ثم حرب العارش من رمضان، فأبرز األحداث ىف تاريخ مرص احلديثة ارتبطت 

بقناة السويس مرشوع إسامعيل للنهضة بمرص.

* * *
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الدرس األول

عوامل النهضة األدبية احلديثة

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

يبني أثر الطباعة ىف احلياة األدبية ىف مرص.ـ 1

يوازن بني أثر كل من الرتمجة والصحافة ىف النهضة األدبية احلديثة.ـ 2

يوضح اآلثار املرتتبة عىل انتشار التعليم ىف زيادة الوعي باألدب وفنونه.ـ 3

يرشح دور األزهر ىف احلياة املرصية بصفة عامة، واحلياة األدبية بصفة خاصة.ـ 4

الطباعة

ُعرفت املطبعة ىف أوروبا منذ القرن اخلامس عرش، وطبع األوروبيون فيها الكتب العربية أو أخذوا 
يطبعوهنا منذ القرن السادس عرش، وعنهم نقلتها تركيا ىف القرن السابع عرش، فطبعت عددا حمدودا من 
الكتب العربية ال تزيد عىل أربعني كتابا منها: القاموس املحيط، وكافية ابن احلاجب، كام نقلتها سوريا 
ىف القرن الثامن عرش، أما مرص فظلت ال تعرفها، حتى كانت احلملة الفرنسية ىف أواخر القرن الثامن 

عرش، وأوائل القرن التاسع عرش، فنقلت الطباعة إىل مرص، واستخدمتها ىف منشوراهتا.

أول مطبعة  ُأنشئت  إذا كان عهد حممد عىل  املطبعة، حتى  الفرنسية مرص وتركت  غادرت احلملة 
مرصية، ُعرفت بمطبعة بوالق، وقام املرشفون عليها بطبع الكتب العربية والرتكية، وصحيفة الوقائع 
املرصية الناطقة بمراسيم الدولة متمثلة ىف شخص حممد عىل، ومل يكن اجتاه الطباعة ىف عهد حممد عىل 
أدبيا، إذ كان اهتاممه بالعلوم واجليش واإلدارة؛ لذا كان نتاج مطبعة بوالق أول األمر علميا بحتا، حتى 
كان عهد إسامعيل فأخذت مطبعة بوالق ىف طباعة الكتب األدبية القديمة مشاركة ىف هنضة أدبية بدأت 

تتنامى، وتشتد ىف املجتمع املرصي.
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وال نتقدم ىف النصف الثانى من القرن التاسع عرش حتى تكثر املطابع، ويكثر طبع الكتب العربية 
ابن  وكتابات  ودمنة،  وكليلة  اجلاحظ،  رسائل  فطبعت  وغريها،  العباسية  الشعر  ودواوين  القديمة 
خلدون، مما كان له تأثري بالغ ىف احلياة األدبية، فاطلع األدباء ىف هذه الكتب واآلثار القديمة التى طبعت 
التى ألفوها ىف  عىل نامذج وأعامل أدبية مل يكونوا يعرفوهنا، ورأوا أساليب مرسلة جديدة عليهم غري 

عرصهم من الكتابات املتكلفة اململوءة بالسجع وألوان البديع.

ومل تقف املطابع العربية عند الكتب القديمة والدواوين بل أخذت تنرش بني الناس الكتب الغربية 
القرن  األول من  النصف  أكثرها ىف  األجنبية، وكان  اللغات  املرصيني ممن حذقوا  أعالم  ترمجها  التى 

التاسع عرش كتبا علمية، ومل تلبث أن زامحتها ىف النصف الثانى الروايات والكتب األدبية.

اللغة واألدب  ُمثل جديدة ىف  إىل  املرصي، وتوجيهه  العقل  إيقاظ  املطبعة عاماًل عظياًم ىف  فكانت 
والفكر، وال نستطيع أن نقف وقوفا بينًا عىل عظم هذا العامل إال إذا وّجهنا النظر إىل الطريقة التى كان 
ُينرش هبا األدب قبل ظهور املطبعة، فقد كان األدباء يعتمدون ىف ذلك عىل النَّْسخ باليد، وكان النسخ 
النسخ املخطوطة قلة حمدودة تكاد  أثامنا باهظة، ويستغرق وقتا طويال، وكان من حيصل عىل  يكلف 
حتتكر احلياة األدبية والفكرية، فلام ظهرت املطابع ُطبِـع الكتاب الواحد مئات النسخ بل آالف النسخ، 
فأتيح جلمهور كبري من الشعب أن يطلع عليه ويفيد منه، وفتحت املكتبات ىف كل مكان لبيع الكتب 
فأقام  فيها ما ال يقدرون عىل رشائه.  ليقرأوا  املتعلمني؛  أمام  العامة  الكتب  ُأنشئت دور  ونرشها، كام 
عىل مبارك سنة 1870م دار الكتب املرصية، وزّودها بالكتب ىف خمتلف اآلداب والعلوم والفنون، ومل 
يكتف بالكتب العربية، بل ضم إليها طائفة كبرية من كتب اللغات الغربية، ومما زاد من أمهية الطباعة ىف 
تثقيف الشعب اتساع دائرة التعليم منذ عرص إسامعيل، فكُثر اجلمهور القارئ الذى ختاطبه، واستطاع 
أن ُيفيد منها ومن آثارها، فكان ملا نرشته الطباعة من أدبنا القديم، واملرتمجات عن اآلداب الغربية أثر 

كبري ىف هنضة احلياة األدبية.

الصحافة

العشار  صحيفتي  أصدرت  التى  الفرنسية  احلملة  جمىء  مع  مرة  ألول  الصحافة  املرصيون  عرف 
املرصى، وبريد مرص، وقد صدرتا باللغة الفرنسية؛ لذا مل يكن هلام أثر ىف الشعب املرصي الذى رأى ىف 

اللغة الفرنسية لغة املحتل األعجمية التى جيهلها. 
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فلام جاء حممد عىل أصدر أول صحيفة عربية سنة 1822م باسم جورنال اخلديوي، ثم تغري اسمها 
الطهطاوي حني  رفاعة  ثم قرصها  والرتكية،  بالعربية  األمر  أول  املرصية، وكانت تصدر  الوقائع  إىل 
أسندت إليه عىل اللسان العربى، وكانت تشتمل بجانب األخبار احلكومية عىل بعض الطرائف األدبية، 
وكانت صحيفة رسمية ناطقة باسم الدولة متمثلة ىف شخص حممد عىل، ومل يكن قد تكّون بعُد الرأي 

العام املرصي.

ثم توقفت جريدة الوقائع املرصية، وجتمدت الصحافة ىف عهدي عباس وسعيد )1849ـ1863( 
لعزوفهام عن النهضة ووسائلها، حتى استأنفت نشاطها ىف عهد إسامعيل، فتضافرت عوامل عديدة 
عىل هنضتها منها اهتامم نظارة املعارف ىف عهد عىل مبارك بإخراج جريدة روضة املدارس التى اهتمت 
بإحياء اآلداب العربية، ونرش املعارف واألفكار، وأرشف عليها رفاعة الطهطاوي، وتبع ذلك صدور 
جملة اليعسوب أول جملة علمية هتتم بالطب والعلوم،التى أصدرها الطبيبان حممد عىل البقىل وإبراهيم 
الدسوقى عام 1865م، ثم عرفت مرص ألول مرة الصحافة السياسية عقب نمو احلركة القومية التى 
أغضبتها سياسة اخلديوى إسامعيل املتوسعة ىف االقرتاض من الغرب، فأصدرت جريدة وادي النيل 
لعبداهلل  والتبكيت  والتنكيت  املويلحي،  وإبراهيم  عثامن  ملحمد  األفكار  ونزهة  السعود،  أبى  لعبداهلل 

النديم.

الذين نزحوا إىل مرص،  السوريني واللبنانيني  الصحافة طوائف  أيضا ىف نشاط حركة   ومما أسهم 
وأسهموا ىف مسرية اإلصالح بأقالمهم الصحفية، فأصدر أديب إسحق وسليم نقاش جريدة املحروسة، 
وأصدر بشارة تقال وسليم تقال جريدة األهرام واملقطم، ومع بداية االحتالل اإلنجليزي ملرص أغلقت 
أكثر الصحف ومخد صوت املرصيني الوطني إال أنه رسعان ما استعادت نشاطها وقوهتا، فأنشأ الشيخ 
عىل يوسف صحيفة املؤيد، وأنشأ األفغاين وحممد عبده العروة الوثقى، ثم كان لنشأة احلياة الربملانية 
وظهور األحزاب السياسية أثر كبري ىف إثراء الصحافة، فتعددت الصحف بتعدد األحزاب، فأصدر 
مصطفى كامل جريدة اللواء، وأصدر حزب األمة جريدة »اجلريدة«، ومرص الفتاة، ثم تواىل إصدار 
األسبوعية،  والسياسة  واهلالل،  املقتطف،  أمهها  ومن  والشهري،  األسبوعي  منها  املتنوعة  املجالت 

والبالغ األسبوعي، والكاتب املرصي، والكتاب، والرسالة، والثقافة. 

وقد نجحت الصحافة ىف إحداث حتّول واسع نحو النهضة األدبية احلديثة، فعالج األدب موضوعات 
سياسية واجتامعية واقتصادية ال عهد ألدبنا القديم هبا، واستحدثت الصحافة فنوًنا أدبيًة مل يكن لنا عهد 
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هبا مثل: املقالة، والقصة، واألقصوصة، واخلاطرة، كام نام ىف ظلها عدد كبري من الكّتاب والشعراء هنلوا 
منها، واستفادوا من لغتها، وظهر األسلوب املرسل ىف الكتابة الذى هيتم باملعنى بعيدا عن التقيد بالسجع 
والبديع وغريه من احلىل اللفظية واملعنوية املتكلفة، وانحرست اللغة العامية ىف الكتابة، وعادت اللغة 
الفصحى عىل نطاق واسع، وأصبح األدب ـ بفضل الصحافة ـ تعبريا عن الوجدان اجلامعي، واألفكار 
املشرتكة، أكثر من كونه فرديا ذاتيا كام كان ىف األدب القديم، كام خّلفت الصحافة كثريا من الكتب 
األدبية التى كانت مقاالت ثم مجعت ىف كتب، منها: وحي القلم ملصطفى صادق الرافعي، وحديث 

األربعاء لطه حسني، وفيض اخلاطر ألمحد أمني.

* * *
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البعثات والرتمجة

مل حيدث اتصال ثقايف بني مرص وأوربا طوال حكم األتراك حتى كانت احلملة الفرنسية عىل مرص، 
فتعّرف املرصيون عىل الفرنسيني وثقافتهم لكن عىل نحو حمدود، فهم الغزاة الذين واجههم املرصيون، 

وثاروا عىل ظلمهم خالل ثالث سنوات أقامتها احلملة الفرنسية ىف مرص.

أما االتصال احلقيقي فكان عن طريق البعثات والرتمجة ىف عهد حممد عيل الذى أراد  أن ُيقيم دولة 
قوية قوامها اجليش، ورأى أن من أقوى العوامل التى تساعده عىل حتقيق ذلك أن يأخذ عن الغرب 
علومه وفنونه، فأنشأ مدرسة لتعليم املبعوثني اللغة الفرنسية ىف باريس، ظلت تعمل حتى أغلقت سنة 

1848م.

وأوفد أول بعثة إىل باريس، وكان أكثرها من غري املرصيني إال قلة من طلبة األزهر، وقد سافرت 
هذه البعثة وعددها أربعة وأربعون طالبا سنة 1827م، وكان إمامها طالبا أزهريا، كان له أثره بعد ذلك 
ىف النهضة احلديثة بتأسيسه حلركة الرتمجة، وهو رفاعة الطهطاوي، وقد عاد أفراد البعثة مزودين بثقافة 
واسعة ىف خمتلف الفنون من طب وهندسة وفلك وغريها من علوم، ثم توالت البعثات من الطالب 
املرصيني إىل فرنسا وغريها من البالد األوربية، وختصص املبعوثون ىف فروع العلم واألدب، وكان هلم 

آثار جليلة ىف النهضة احلديثة بام ألفوا من كتب، وما نقلوا من آثار الغرب من العلم واألدب.

التى  الرتمجة  حركة  وفرته  الذى  األفكار  وتالقح  الثقايف  التبادل  األدبية  النهضة  أسباب  أهم  ومن 
نشطت نشاطا ملحوظا ىف العرص احلديث، وكان الغرض منها ىف بداية األمر نقل العلوم التطبيقية من 
الطب والطبيعة والرياضيات واهلندسة إىل املدارس التى أنشأها حممد عىل، ثم توسعت حركة الرتمجة؛ 
لتشمل اآلداب والفنون ىف عهد إسامعيل، فُأنشئت عدة مدارس ومعاهد ومكاتب متخصصة ىف فن 
الرتمجة وتعليم اللغات األجنبية، كمدرسة األلسن عام 1835م، ومدرسة دار العلوم التوفيقية التى 
أنشأت سنة 1880م، وأقيم سنة 1881م مكتب للرتمجة والتحرير برئاسة أديب إسحق حتّول فيام بعد 

إىل مدرسة املعلمني اخلديوية؛ لتخرج نخبة من املدرسني املتخصصني ىف اللغات األجنبية 1889م.

اللبنانيون والسوريون الذين نزحوا إىل مرص، وكان اتصال  ومما ساعد عىل ازدهار حركة الرتمجة 
هؤالء باآلداب الغربية أقوى من املرصيني، فلم هيتم الشوام ىف اتصاهلم بالغرب بنقل العلوم كام حدث 
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العربى  لألدب  فنقلوا  والفنون؛  اآلداب  عىل  منصبًّا  اهتاممهم  فكان  عىل،  حممد  عهد  ىف  املرصيني  من 
ويعقوب  مطران،  وخليل  حداد،  نجيب  هؤالء:  ومن  املرتمجة،  الغربية  والقصص  املرسحيات  مئات 
صنوع، وطانيوس عبده، فأصدروا جمالت اهتمت برتمجة ونرش الروايات الغربية الشهرية من أمثال: 

جملة مسامرات الشعب، والراوي.

وقد تركت الرتمجة أثرا عظيام ىف األدب العريب احلديث، فأخذ تيار الفكر الغريب يرسى ىف تضاعيف 
النثر احلديث حماكية نظائرها ىف  النقدية تبعا لذلك، وازدهرت فنون  شعره ونثره، وظهرت املدارس 

الغرب، مما أدى إىل ظهور األجناس األدبية اجلديدة كالقصة واملرسحية واملقالة.

* * *
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اتساع نطاق التعليم

أقبل القرن التاسع عرش وال يزال التعليم ىف مرص مقصورا عىل الكتاتيب التى تعلم الناشئة القرآن 
الذى  الرشيف  األزهر  إىل جانب  العلمية،  املتون  إىل حتفيظ بعض  بعضها ذلك  الكريم، وربام جاوز 
كان يرسل آنذاك بصيصا من نور يضيىء جوانب احلياة العلمية إضاءة ضعيفة شاحبة، ومل يكن لذاك 
التعليم أن حيدث النهضة العلمية واألدبية، حتى كان عهد حممد عىل الذى ما إن استقرت له األمور 
حتى أخذ ىف إنشاء املدارس وبدأ بالدراسة العسكرية، ثم بدراسة الطب، وهذه الدراسة وإن كانت 

علمية فقد كان هلا أثر ىف النهضة األدبية من ناحيتني:

األوىل: االتصال بالثقافة الغربية عن طريق األساتذة الذين استقدمهم حممد عىل للتدريس، وعن 
طريق الكتب التى ُترمجت.

الثانية: تطويع اللغة العربية لرتمجة تلك الكتب العلمية التى أريد نقلها إىل العربية. 

توىل إسامعيل حكم مرص سنة 1863م، وما هبا إال مدرسة ابتدائية واحدة، وقد ُأوقفت البعثات، 
وأغلق الواليان عباس وسعيد املدارس العالية التى فتحها حممد عىل باستثناء احلربية، وكادت مرص 
أن تعود مرة أخرى إىل اخللف لوال طموح اخلديوى إسامعيل إلحداث هنضة شاملة دعامتها التعليم، 
فعىل الرغم من املساوئ السياسية واالجتامعية لعرصه إال أنه أعاد للبعثات سريهتا األوىل حتى بلغ عدد 
أعضائها ىف عرصه اثنني وسبعني ومائة، وأعيدت املدارس العالية كاهلندسة والطب وزيد عليها مدرسة 
احلقوق، وكانت تسمى مدرسة اإلدارة واأللسن، وكان هلا بجانب مدرسة دار العلوم التى افتتحها عىل 
مبارك 1871م إسهام كبري ىف النهضة اللغوية واألدبية، وُأنشئت ىف عهد إسامعيل أول مدرسة للبنات 
1873م ُعرفت باملدرسة السيوفية، وظهر عدد كبري من املدارس الصناعية كمدرسة املساحة واملحاسبة 
والزراعة، والعميان والبكم، وزاد عدد املدارس االبتدائية حتى بلغ أربعني مدرسة، وأنشأت احلكومة 
عدة مدارس ثانوية منها مدرسة رأس التني، واملدرسة اخلديوية، وأعادت ديوان املدارس نواة وزارة 

املعارف )الرتبية والتعليم( بعد أن ألغاه اخلديوي سعيد؛ ليرشف عىل التعليم ويرعاه.

ونمىض ىف القرن العرشين فإذا باالحتالل اإلنجليزي جاثم عىل قلب مرص لعقود من الزمن، لكن 
إرادة املرصيني ىف املعرفة والتعلم مل تضعف، فاستجاب املرصيون للدعوة التى أطلقها سعد زغلول 
اجلامعة  لتأسيس  ضخمة  تربعات  ومُجعت  أهلية،  جامعة  هناك  يكون  أن  برضورة  كامل  ومصطفى 
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حياهتا  ىف  هبا  مرص  وانتقلت  واألدب،  والفلسفة  التاريخ  لتدرس  أبواهبا  اجلامعة  وفتحت  املرصية، 
العقلية نقلة كبرية، فهي ال تدرس العلم واألدب إلنشاء جيش أو طبقة من موظفى الدواوين أو معلمي 
اللغات ىف املدارس كام كان األمر ىف أول عهد النهضة زمن حممد عيل، وإنام تدرس العلم واألدب طلبا 
قوة  املتعلمني  من  يتشكل  وبدأ  والتمدن،  الرقي  من  آفاق جديدة  إىل  الدخول  للمعرفة وحرصا عىل 

دافعة إلحداث هنضة ىف خمتلف مناحى احلياة. 

* * *
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الدرس الثانى
األزهر الشريف

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

يتعرف عىل أهم أعالم األزهررواد النهضة األدبية احلديثة. ـ  1
يتعرف نشأة الشيخ حسن العطار. ـ  2

يذكر موقفا  من املواقف التى حتسب للشيخ حسن العطار ـ  3
يذكر نبذة عن نشأة رفاعة الطهطاوى وتارخيه. ـ  4

يعدد إسهامات رفاعة الطهطاوى ىف احلياة املرصية. ـ  5
يتعرف نشأة  الشيخ حممد عبده وتارخيه. ـ  6

يعدد إسهامات الشيخ حممد عبده ىف احلياة املرصية. ـ  7

حافظ األزهر عىل الرتاث العربى واإلسالمى زمن حمنة احلكم العثامنى، ففى الوقت الذى أغلقت 
فيه املدارس املختلفة التى أنشأها األيوبيون واملامليك، مل يكن هناك بصيص من نور إال ىف هذه املصابيح 
الدين  العلم والدرس باجلامع األزهر، ومل تكن تلك املصابيح تقترص عىل علوم  الضئيلة ىف حلقات 
فحسب بل شملت العلوم اللغوية والفلسفية والطبية، وإن كانت العلوم األخرية ضعيفة حتت تأثري 

الظلم الذى أرهق به العثامنيون أهل مرص.

ارتبطت عوامل النهضة وأسباهبا باألزهر الرشيف، فلام اقتضت النهضة نقل كنوز الغرب إىل اللغة 
العربية، وتأسست أول مدرسة للرتمجة مدرسة اإلدارة واأللسن ُعهد باإلرشاف عليها إىل أحد علامء 

األزهر وهو رفاعة الطهطاوي الذى ارتبط تاريخ الرتمجة ىف عهد حممد عىل وخلفائه بجده وكده.

وملا أراد حممد عىل إصدار جريدته »جورنال اخلديوي« جلأ إىل األزهر، فأرشف عليها الشيخ حسن 
العطار شيخ األزهر حينها، يعاونه نخبة من علامء األزهر، وىف مراحل تطور الصحافة كان لشيوخه 
وطالبه أثر كبري ىف ذلك، فأول حتّول إىل املجالت املتخصصة متمثال ىف جملة اليعسوب أحدثه أحد أبناء 

األزهر وأدبائه، فهم أوائل من حرروا الصحف واملجالت.
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شيخ  أمثال  من  التجديد  إىل  داعية  كان  بعضهم  هلا،  والباعثون  النهضة،  رواد  هم  األزهر  فعلامء 
األزهر حسن العطار الذى وقف يدافع عن علم الترشيح ىف أول مدرسة للطب ىف العرص احلديث ىف 
مرص، وعمل بعض علامء األزهر مدرسني باملدارس التى أنشأها حممد عىل، وعندما ُأنشئت مدرسة 
دار العلوم كان من األزهريني طلبتها وأساتذهتا، وهم الذين شغلوا املناصب ىف الدواوين والنظارات 
الذين  البعثات من املرصيني  التى خطط هبا حممد عىل نظام احلكم ىف مرص، واألزهريون هم طالب 
أوفدهم حممد عىل وإسامعيل للدراسة باخلارج، فنقلوا العلم واخلربة األوربية إىل مرص فلام عادوا كانوا 

بناة النهضة، وطالئع اإلصالح من أمثال رفاعة الطهطاوي، وحممد عىل البقيل،  وحممد عبده.

* * *
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من أعالم األزهر رواد النهضة احلديثة

الشيخ حسن العطار

الشيخ حسن بن حممد بن حممود العطار، ونسبته إىل العطار؛ ألن والده كانت مهنته بيع العطور، 
تنحدر أصوله إىل بالد املغرب العريب، ولد بالقاهرة 1190هـ ـ 1776م، وتلقى تعليمه ىف األزهر منذ 
العروس ىف رشح  تاج  الزبيدي صاحب  الشيخ حممد مرتىض  منهم:  يد عدد من شيوخه  صغره عىل 
البييل،  القاموس، والشيخ حممد األمري، والشيخ حممد الصبان، والشيخ عبد اهلل الرشقاوي، والشيخ 
وغريهم، كام تتلمذ عىل يد الشيخ حسن اجلربيت والد صديقه املؤرخ عبد الرمحن اجلربيت، وكان اجلربيت 

الوالد عاملًا بالرياضيات والفلك وبكيفية صنع املزاول.

ويدرسها  منها،  يتعلم  األصلية  املصادر  إىل  رجع  بل  احلواشى  بقراءة  العطار  الشيخ  يكتف  مل   
كان  الذي  احلقيقي  احلضاري  التواصل  ليحدث  معها؛  تواصل خالق  إىل  ويدعو  باألزهر،  لتالميذه 
ينشده، فجمع ىف تكوينه العلمي بني األصالة الفكرية بدراسة الرتاث والنزوع إىل إعامل العقل بتتبع 
ما استحدث من علوم ىف عرصه، كام مل يكتف العطار بالكتب العربية، بل اجته إىل الكتب التي ترمجت 
ىف أوائل عرص النهضة ىف القرن التاسع عرش، إبان احلملة الفرنسية عىل مرص، فقرأها وأفاد من جتارهبا 

ومعارفها، ومجع هبا بني ثقافة الرشق وثقافة الغرب، مستفيدا من االلتقاء احلضاري.

الشام  ببالد  زمنا  فأقام  مرص،  عن  الفرنسية  احلملة  جالء  عقب  واحلجاز  والشام  أوربا  إىل  ارحتل 
وألبانيا حيث عمل بالتدريس، ثم عاد إىل مرص1815م ىف عهد حممد عىل الذى عرف فضله وعلمه، 
استغل الشيخ العطار قربه من حممد عيل وايل مرص، وثقة الواىل به، فأوعز إليه برضورة إرسال البعثات 
ألوروبا  واالبتعاث  احلديثة  بالعلوم  األخذ  حلركة  األول  املوجه  فكان  علمها،  لتحصيل  أوروبا؛  إىل 
واالستفادة من كل ما وصل إليه العلم، وأوىص بتعيني تلميذه رفاعة الطهطاوى إمامًا ألعضاء البعثة 
العلمية األوىل إىل باريس، وأوىص الطهطاوى بأن يفتح عينيه وعقله، وأن ُيدّون يوميات عن رحلته، 

وهذه اليوميات هي التي نرشها الطهطاوي بعد ذلك ىف كتاب: ختليص اإلبريز ىف تلخيص باريز.

شارك الشيخ حسن العطار حممد عىل مراحل تطوير وبناء هنضة مرص احلديثة، فأرشف عىل  إنشاء 
األلسن، والطب، واهلندسة، والصيدلة،  مثل: مدرسة  العرص احلديث  أول مدارس عرفتها مرص ىف 
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وأسند مهمة إدارهتا إىل من قام عىل إعدادهم من تالميذه من أمثال: رفاعة الطهطاوي، وحممد عياد 
التي أنشأها  الطنطاوي، واختري العطار رئيسا لتحرير أول جريدة عربية مرصية هي الوقائع املرصية 
حممد عيل سنة 1828، وجعلها لسان حال احلكومة، واجلريدة املرصية للدولة، ولعل رس اختياره كأول 

حمرر للوقائع املرصية يكمن وراء مجال أسلوبه ىف الكتابة.

أصبح العطار شيخًا لألزهر وهو ىف الرابعة واخلمسني من عمره، وذلك سنة 1830م 1246هـ 
وظل ـ من موقعه اجلديد ـ يواصل دفاعه عن علوم النهضة ورضورة األخذ هبا من الناحية الرشعية، 
فواجه الشيخ حسن العطار رافيض العلم احلديث ممن رأوا دراسة الطب بترشيح جسد اإلنسان حرام، 
وحني حاول أحد الطالب قتل الطبيب كلوت بك أثناء ترشحيه جثة ىف مرشحة مدرسة الطب بأبى 
زعبل، ظنا منه أنه يدافع عن اإلسالم، تصدى له الطالب ومحوا األستاذ من أن يصاب بسوء، وقف 
ويشيد  الطب،  تعليم  ىف  الدين  برأي  يصدع  الطب  مدرسة  امتحان  ىف  العطار«  »حسن  األزهر  شيخ 
نقطة  اعتربت  التي  الفتوى  بمثابة  احلق  إحقاق  ىف  الشجاعة  هذه  فكانت  اإلنسانية،  تقدم  ىف  بفائدته 
انطالق للتعليم الطبي، قال عنه املؤرخ عبد الرمحن الرافعي: »كان الشيخ حسن العطار من علامء مرص 
1250هـ،  عام  املنية  وافته  العرصية.«  العلوم  ىف  والتقدم  وفنونه،  األدب  ىف  بالتضلع  امتاز  األعالم، 

سنة1835م. 

رفاعة الطهطاوي

ُولَِد رفاعة الّطهطاوي عام 1801م ىف طهطا بصعيد مرص، حفظ القرآن الكريم ىف صغره، وجد من 
أرسة أخواله اهتامما كبريا بعد وفاة والده، حيث كانت زاخرة بالشيوخ والعلامء، فحفظ عىل أيدهيم 

املتون التى كانت متداولة ىف هذا العرص، وقرأ عليهم شيئا من الفقه والنحو.

1817م(،  ـ  )1232هـ  سنة  ىف  وذلك  باألزهر  التحق  عمره  من  عرشة  السادسة  رفاعة  بلغ   وملا 
يد  وشملت دراسته ىف األزهر: احلديث والفقه والتصوف والتفسري والنحو والرصف، وتتلمذ عىل 
عدد من علامء األزهر منهم من توىل مشيخة اجلامع األزهر، مثل الشيخ حسن القويسني، وإبراهيم 
وأطال  به،  صلته  فقويت  العطار  حسن  بالشيخ  الطهطاوي  تأثر  وقد  العطار،  وحسن  البيجوري، 

مالزمته.

 ختم الّطهطاوي دروسه ىف األزهر وهو ىف احلادية والعرشين من عمره، وانضم إىل مدّرسيه، فعمل 
بالتدريس إىل جوار إمامته ىف الصالة لِِفَرِق اجليش العلوّي اجلديد، حتى اختري إماًما للبعثة العلمّية ىف 
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فرنسا، وهناك عكف الّطهطاوي عىل تعّلم الفرنسّية وقراءة الُكُتب، وترمجة ما استطاع إىل ترمجته سبياًل، 
فحمل معه من باريس، باإلضافة إىل خمطوط رحلته، اثني عرش كتابًا نقلها عن الفرنسّية ىف موضوعاٍت 
خمتلفٍة من األدب والّتاريخ واجلغرافيا والّرياضيات والبحوث العسكرّية، وترمجة للدستور الفرنيس، 
عاد ـ بعدها ـ رفاعة الطهطاوي إىل القاهرة سنة 1831، بعد غياب سنواٍت مخس كاملة، ليقىض ما 

تبّقى من عمره ىف مرص باستثناء سنوات ثالث قضاها ىف اخلرطوم.

أول  فهو  الطب،  مدرسة  العمل مرتمًجا  ىف  بعد عودته  رفاعة  توالها  التي  الوظائف  أوىل  وكانت 
مرصي يشغل هذه الوظيفة، ومكث هبا عامني، ترجم خالهلام بعض الرسائل الطبية الصغرية، وراجع 
ترمجة بعض الكتب، ثم نقل سنة )1349هـ ـ 1833م( إىل مدرسة الطوبجية )املدفعية( لكي يعمل 

مرتمًجا للعلوم اهلندسية والفنون العسكرية.

نجح رفاعة الطهطاوي ىف إقناع حممد عيل بإنشاء مدرسة للمرتمجني عرفت بمدرسة األلسن، مدة 
الدراسة هبا مخس سنوات، قد تزاد إىل ست. وافتتحت املدرسة بالقاهرة سنة )1251هـ ـ 1835م(، 
الفرنسية  اللغة  لتدريس  فصوالً  أمرها  أول  ىف  تضم  وكانت  نظارهتا،  الطهطاوي  رفاعة  وتوىل 
امللكية  اإلدارة  لدراسة  قساًم  لتضم  املدرسة  اتسعت  ثم  والفارسية،  والرتكية  واإليطالية  واإلنجليزية 
الزراعية  اإلدارة  باإلدارة احلكومية، وقساًم آخر لدراسة  للعمل  الالزمني  املوظفني  العمومية؛ إلعداد 
اخلصوصية بعد ذلك بعامني، وأصبحت بذلك مدرسة األلسن أشبه ما تكون بجامعة تضم كليات 

اآلداب واحلقوق والتجارة.

 وكان رفاعة الطهطاوى يقوم إىل جانب إدارته الفنية للمدرسة باختيار الكتب التي يرتمجها تالميذ 
املدرسة، ومراجعتها وإصالح ترمجتها.

اللتقاء  ومكاًنا  للمعرفة،  ومنارة  للعلم،  مشعاًل  خالهلا  كانت  عاًما،  عرش  مخسة  املدرسة  ظلت 
وأمر  بإغالقها،  فقام  األول،  عباس  اجلديد  احلاكم  يد  هبا  عصفت  أن  إىل  والغربية،  العربية  الثقافتني 
ترجم  ابتدائية هبا، ظل رفاعة هناك فرتة  أول مدرسة  نظارة  توليه  السودان بحجة  إىل  بإرسال رفاعة 

خالهلا رواية فرنسية شهرية بعنوان »مغامرات تلامك«..

وبعد وفاة عباس األول سنة )1270هـ ـ 1854م( عاد الطهطاوي إىل القاهرة، وأسندت إليه ىف 
عهد الواىل اجلديد »سعيد باشا« عدة مناصب تربوية، فتوىل نظارة املدرسة احلربية التي أنشأها سعيد 
لتخريج ضباط أركان حرب اجليش سنة )1277هــ  1856م(، وقد عنى هبا الطهطاوي عناية خاصة، 
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اللغتني  إحدى  اختيار  حرية  هلم  وأعطى  الطلبة،  مجيع  عىل  إجبارية  هبا  العربية  اللغة  دراسة  وجعل 
الرشقيتني: الرتكية أو الفارسية، وإحدى اللغات األوربية: اإلنجليزية أو الفرنسية أو األملانية، ثم أنشأ 
هبا فرقة خاصة لدراسة املحاسبة، وقلاًم للرتمجة، وأصبحت املدرسة احلربية قريبة الشبه بام كانت عليه 

مدرسة األلسن.

العريب اإلسالمي،  الرتاث  إنجاز أول مرشوع إلحياء  ومل يكتف رفاعة هبذه األعامل بل سعى إىل 
فنجح ىف إقناع احلكومة بطبع عدة كتب من عيون الرتاث العريب عىل نفقتها، مثل: تفسري القرآن لفخر 
الدين الرازي املعروف بمفاتيح الغيب، ومعاهد التنصيص عىل شواهد التلخيص ىف البالغة، وخزانة 
األدب للبغدادي، ومقامات احلريري، وغري ذلك من الكتب التي كانت نادرة الوجود ىف ذلك الوقت.

توقف هذا النشاط مرة أخرى حتى توىل اخلديوي إسامعيل احلكم، فعاد رفاعة إىل ما كان عليه من 
باملدارس، واختيار  العربية  اللغة  تدريس  السن، فأرشف عىل  تقدمه ىف  الرغم من  عمل ونشاط عىل 
مدرسيها وتوجيههم، والكتب الدراسية املقررة، ورئاسة كثري من جلان امتحانات املدارس األجنبية 

واملرصية.

أنشئ  الذى  الرتمجة  لقلم  نظارته  قام هبا رفاعة ىف عهد اخلديوى إسامعيل  التي  أبرز األعامل  ومن 
سنة )1280هـ ـ1863م( لرتمجة القوانني الفرنسية، ومل يكن هناك من أساطني املرتمجني سوى تالميذ 
السيد  اهلل  عبد  هؤالء:  ومن  الرتمجة،  قلم  ىف  هبم  فاستعان  األلسن،  مدرسة  خرجيي  من  الطهطاوي 
ومل  بوالق،  مطبعة  الفرنيس ىف عدة جملدات وطبع ىف  القانون  قدري، فرتمجوا  وصالح جمدي وحممد 
تكن هذه املهمة يسرية، إذ كانت تتطلب إملاًما واسًعا بالقوانني الفرنسية وبأحكام الرشيعة اإلسالمية، 

الختيار املصطلحات الفقهية املطابقة ملثيالهتا ىف القانون الفرنيس.

ألفت هلا عىل  بأعدادها كتًبا  تلحق  أن  اعتادت  التى  الروضة  توىل رفاعة ىف آخر حياته حترير جملة 
أجزاء توزع مع كل عدد من أعدادها بحيث تكون ىف النهاية كتاًبا مستقاًل، فنرشت كتاب »آثار األفكار 
ومنثور األزهار« لعبد اهلل فكري، و»حقائق األخبار ىف أوصاف البحار« لعيل مبارك، و»الصحة التامة 

واملنحة العامة« للدكتور حممد بدر، و»القول السديد ىف االجتهاد والتجديد« للطهطاوي.

من أهم كتب رفاعة الطهطاوي: مناهج األلباب املرصية ىف مباهج اآلداب العرصية، املرشد األمني 
ىف تربية البنات والبنني، أنوار توفيق اجلليل ىف أخبار مرص وتوثيق بني إسامعيل، هناية اإلجياز ىف سرية 
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ساكن احلجاز، وهو آخر كتاب ألفه الطهطاوي، وسلك فيه مسلكا جديدا ىف تأليف السرية النبوية تبعه 
فيه املحدثون. 

راجعه،  وما  الرتمجات  من  عليه  أرشف  ما  غري  وذلك  كتاًبا،  وعرشين  مخسة  عن  يزيد  ما  وترجم 
وصححه، وهذبه، ومن أعظم ما قدمه الرجل تالميذه النوابغ الذين محلوا مرص ىف هنضتها احلديثة، 

وقدموا لألمة أكثر من ألفي كتاب خالل أقل من أربعني عاًما، ما بني مؤلف ومرتجم.

وافته املنية ىف األول من ربيع اآلخر 1290هـ 27 من مايو 1873م.

 رثاه أمري الشعراء أمحد شوقي بأبيات منها:

*** ــاَيا ابَن الِذي َأْيقظْت ِمرَص َمَعارُفُه ــالِد أًب ــاِء الب ــوَك َكاَن ألبنَ أُب
* * *
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الشيخ حممد عبده

يعد الشيخ حممد عبده أحد أهم رموز التجديد ىف الفقه اإلسالمى، ومن دعاة النهضة واإلصالح ىف 
العامل العريب واإلسالمى، أسهم بعد التقائه بأستاذه مجال الدين األفغاين ىف إنشاء حركة فكرية جتديدية 
إسالمية ىف أواخر القرن التاسع عرش، وبدايات القرن العرشين استهدفت القضاء عىل اجلمود الفكرى 

واحلضارى وإعادة إحياء األمة اإلسالمية لتواكب متطلبات العرص.

بمركز  نرص  حملة  قرية  ىف  1849م   املوافق  1266هـ  سنة  اهلل  خري  حسن  بن  عبده  بن  حممد  ولد 
التحق  العربية،  عدى(  )بنى  قبيلة  إىل  تنتمي  مرصية  وأم  تركامين  ألب  البحرية  حمافظة  ىف  شرباخيت 
الشيخ حسن  فيه  أثرا  أعظمهم  من  يد شيوخه، وكان  وتتلمذ عىل  األزهر ىف سنة 1866م،  باجلامع 
مدرسًا  عمل  ثم  1877م،  سنة  ىف  العاملية  الشهادة  عىل  حصل  الصويف.  درويش  والشيخ  الطويل، 
للتاريخ ىف مدرسة دار العلوم سنة 1879م، واشرتك ىف ثورة أمحد عرايب ضد اإلنجليز سنة 1882م 
عىل الرغم من موقفه املتشكك منها ىف البداية؛ ألنه كان صاحب توجه إصالحي يرفض التصادم إال 
أنه شارك فيها ىف هناية األمر، وبعد فشل الثورة حكم عليه بالسجن، ثم بالنفي إىل بريوت ملدة ثالث 
هبا  وأسس  1884م،  سنة  باريس  إىل  األفغاين  الدين  مجال  أستاذه  من  بدعوة  سافر  ومنها  سنوات، 
صحيفة »العروة الوثقى«، وىف سنة 1885م غادر باريس إىل بريوت حيث أسس مجعية العروة الوثقى، 

واشتغل بالتدريس ىف املدرسة السلطانية ىف بريوت سنة 1886م.

 عاد حممد عبده إىل مرص ىف سنة 1889مـ  1306هـ بعفو من اخلديوي توفيق، ووساطة تلميذه سعد 
زغلول وإحلاح نازيل فاضل عىل اللورد كرومر؛ كي يعفو عنه، فاشرتط عليه كرومر أال يعمل بالسياسة 
 فقبل، اشتغل حممد عبده بالتدريس حتى تم اختياره ملنصب املفتي ىف الثالث من يونيو عام 1899م، 

24 حمرم 1317هـ، وتبعًا لذلك أصبح عضوًا ىف جملس األوقاف األعىل.

وعني عضوًا ىف جملس شورى القوانني ىف اخلامس والعرشين من يونيو عام 1890م. وأسس مجعية 
إحياء العلوم العربية لنرش املخطوطات سنة 1900م، زار العديد من الدول األوروبية والعربية.

شغل الشيخ حممد عبده منصب املفتى عقب صدور قرار من اخلديوى عباس حلمي بفصل اإلفتاء 
عن مشيخة األزهر، فكان أول مفٍت للديار املرصية.
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الفقه اإلسالمي ىف العرص احلديث، وأحد  أبرز املجددين ىف  ُيعّد »اإلمام حممد عبده« واحًدا من   
دعاة اإلصالح وأعالم النهضة العربية اإلسالمية احلديثة؛ فقد أسهم بعلمه ووعيه واجتهاده ىف حترير 
العقل العريب من اجلمود الذي أصابه لعدة قرون، كام شارك ىف إيقاظ وعي األمة نحو التحرر، وبعث 
الوطنية، وإحياء االجتهاد الفقهي ملواكبة التطورات الرسيعة ىف العلم، ومسايرة حركة املجتمع وتطوره 

ىف خمتلف النواحى السياسية واالقتصادية والثقافية.

ومن جهوده ىف اإلصالح دعوته إىل نرش التعليم الصحيح بني أفراد الشعب واستخدام الصحافة ىف 
حماربة الفساد، وتنبيه الوعي القومي، والتدرج ىف احلكم النيايب بالتوسع ىف سلطة جمالس املديريات، 
 ناهض االحتالل األجنبي بجميع أشكاله ىف كتاباته، وحّث عىل اإلصالح االجتامعي، وتوثيق الروابط 

بني الشعوب اإلسالمية.

حاول إصالح أساليب الُكتَّاب بام كان يقدمه من نامذج، وبام كان يلفت إليه نظر الصحف من رداءة 
أسلوهبا، وإلزام أصحاهبا أن خيتاروا من الكتَّاب من يرفع مستوى الكتابة، وقد تأثر به العديد من رواد 

النهضة مثل عبد احلميد بن باديس ورشيد رضا وعبدالرمحن الكواكبي.

من أهم مؤلفاته: رسالة التوحيد، حتقيق ورشح »البصائر القصريية للطويس«، حتقيق ورشح »دالئل 
العلم  بني  والنرصانية  اإلسالم  الفرنيس،  هانوتو  عىل  الرد  للجرجاين،  البالغة«  و»أرسار  اإلعجاز« 
واملدنية رد به عىل إرنست رينان سنة 1902م، تقرير إصالح املحاكم الرشعية سنة 1899م، رشح 

هنج البالغة لإلمام عيل بن أيب طالب، العروة الوثقى مع معلمه مجال الدين األفغاين.

ومن تالمذته: حممد رشيد رضا، شاعر النيل حافظ إبراهيم، وشيخ األزهر حممد مصطفى املراغي، 
احلميد، وسعد زغلول،  الدين عبد  العروبة حممد حميي  الرازق، وشيخ  عبد  األزهر مصطفى  وشيخ 

وقاسم أمني.

تويف الشيخ حممد عبده مساء احلادي عرش من يوليو عام 1905م السابع من مجادى األوىل 1323هـ 
باإلسكندرية بعد معاناة من مرض الرسطان عن سبع ومخسني سنة، ودفن بالقاهرة، ورثاه العديد من 

الشعراء.

ومن قصيدة حافظ ابراهيم ىف رثائه:
*** ْت له األرُض رجًة ُق فارجتَّ وَضاقْت ُعيـوُن الَكوِن باْلَعرباِتَبكى الرّشْ
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*** اِتَفِفى اهلنِد حَمُْزوٌن َوىِف اليمِن َجازٌع وىف مــرَص َبــاٍك دائم اْلـــَحرَسَ

*** وىف ُتونَس ما ِشــئَت مــن زَفَراِتوىف الشاِم مفجوٌع وىف الفرِس نادٌب

*** ــُبَهاِتبكـى عـاملُ اإلسـالِم عـاملَ عـرِصِه رِساُج الدياجــي هادم الشُّ

ومن مقاالت الشيخ حممد عبده ىف العلم:

»إن مطلوبكم املحبوب هو العلم، كان العلم فيكم وكان احلق معه، وكان احلق فيكم وكان املجد 
العلم الذي نحس بحاجتنا  العلم، أما  العلم، وكل موجود يوجد بوجود  ُيفقد بفْقد  معه كل مفقود 
إليه، فيظن قوم أنه علم الصناعة، وما به إصالح مادة العمل ىف الزراعة والتجارة مثاًل، وهذا ظن باطل، 

فإنا لو رجعنا إىل ما يشكوه كل منَّا، نجد أمًرا وراء اجلهل بالصناعات وما يتبعها.

 إن الصناعة لو وجدت بأيدينا، نجد فينا عجًزا عن حفظها، وإن املنفعة قد تتهيأ لنا ثم تنفلت منا 
ق األهواء، والغفلة عن املصلحة  ليشء ىف نفوسنا، فنحن نشكو َضعف اهِلمم، وختاُذل األيدى، وتفرُّ
الثابتة، وعلوم الصناعات ال تفيدنا دفًعا ملا نشتكيه، فمطلوبنا هو علم وراء هذه العلوم، أال هو العلم 
الذي يمس النفس، وهو علم احلياة البرشية، العلم املحيي للنفوس هو علم أدب النفس، وكل أدٍب 
ه ىف الدين،  هلا هو ىف الدين، فام فَقدناه هو التبحر ىف آداب الدين، وما نحس من أنفسنا طلبه هو التفقُّ
بآداهبا،  النفس  استكملت  فإذا  ملحوًظا،  مرعيًّا  علاًم  نطلب  ولكنا  حمفوًظا،  علاًم  نطلب  أن  أريد  وال 
عَرفت مقامها من الوجود، وأدركت منزلة احلق ىف صالح العامل، فانتصبت لنرصه، وأيَقنت بحاجتها 
إىل مشاركيها ىف الوطن والدولة واملِلة، وإننا ىف حتصيل هذا العلم احليوي ال نحتاج إىل االستفادة من 
الُبعداء عنا، بل يكفينا فيه الرجوع ملا تَركنا، وختليص ما خلطنا، فهذه كتبنا الدينية واألدبية حاوية ملا 

فوق الكفاية مما نطلب«.

* * * 
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التدريبات

التدريب األول

ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلاطئة، مع التصويب.1 1س

الرتمجة ىف )أ(  ثمرة الزدهار حركة  واملرسحية،  والقصة  املقالة   : احلديثة  النثرية  الفنون  ظهرت 
العرص احلديث.              )       (

اهتم حممد عيل بدراسة اآلداب والفنون ثم جاء بعد ذلك االهتامم بالدراسة العسكرية.          )ب( 
)       (   

اتسع نطاق التعليم ىف عهد اخلديوي عباس حلمي األول.            )       ()ج( 

اهتم الشوام بالرتمجة العلمية عىل خالف املرصيني الذين اهتموا بالرتمجة األدبية.       )       ()د( 

مطبعة بوالق أول مطبعة مرصية تركتها احلملة الفرنسية قبل خروجها من مرص.         )       ()هـ( 

ختري الصواب مما بني القوسني.1 2س

)أ( ارتبط اسم رفاعة الطهطاوي بـ )الصحافة ـ الطباعة ـ الرتمجة( كإحدى عوامل النهضة األدبية 
احلديثة.

الفرنسية ـ حممد عيل ـ اخلديوي إسامعيل(،  البعثات املرصية كانت ىف عهد )احلملة  )ب( أول   
سافرت إىل )بريطانيا ـ فرنسا ـ تركيا(.

بمدرسة  عرفت  للمرتمجني  مدرسة  بإنشاء  عيل  حممد  إقناع  ىف  الطهطاوي  رفاعة  نجح  )جـ(   
)األلسن ـ دار العلوم ـ الرتمجة(

) د ( أصدر عىل مبارك جريدة ) الوقائع املرصية ـ روضة املدارس ـ اليعسوب( وأرشف عليها   
الشيخ )حسن العطار ـ رفاعة الطهطاوي ـ حممد عبده( وكان له دور ىف نرش )الرتاث ـ املعارف 

الطبية ـ العلوم(.

أكمل ما يىل:1 3س

افتتح ......... مدرسة دار العلوم ىف عهد اخلديوي إسامعيل.)أ( 
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 عرفت مرص الصحافة السياسية متمثلة ىف جريدة .........،........ والصحافة  العلمية متمثلة )ب( 
ىف جريدة ............. 

أرشف.............. عىل أول جريدة مرصية جورنال اخلديوي.)ج( 

ارتبطت النهضة األدبية احلديثة بثالث حمطات هي.........، ..........، ...........)د( 

 ............. من أبرز املجددين ىف الفقه اإلسالمي ىف العرص احلديث، وأحد دعاة  اإلصالح )هـ( 
وأعالم النهضة العربية اإلسالمية احلديثة.

من تالميذ الشيخ حسن العطار الذين أسهموا ىف النهضة األدبية احلديثة............)و( 

التدريب الثاني

النهضة األدبية ىف العرص احلديث مل تكن من فراغ، بل تشابكت عوامل عدة أسهمت فيها، 1 1س
بني ذلك بإجياز.

كانت املطبعة عامال عظياًم ىف إيقاظ العقل املرصي وتوجيهه إىل ُمثل جديدة ىف اللغة واألدب 1 2س
والفكر ـ بني أثر الطباعة ىف احلياة األدبية ىف مرص.

تركت الرتمجة أثًرا عظيًما ىف األدب العريب احلديث، ارشح هذه العبارة بإجياز.1 3س

ارتبطت عوامل النهضة األدبية ىف العرص احلديث باألزهر الرشيف. ارشح هذه العبارة بإجياز.1 4س

وازن بني أثر كل من الرتمجة، والصحافة، ىف النهضة األدبية ىف العرص احلديث.1 5س

* * *
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أنشطة إثرائية

نشاط )1(

من خالل تعاملك مع شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( قم بإعداد بحث عن الصحافة وأثرها 
ىف النهضة األدبية ىف العرص احلديث.

نشاط )2(

كان األزهر وما زال عاماًل رئيًسا ىف بعث هنضة مرص واألمة العربية واإلسالمية، بل العامل بأرسه، 
عدد األدلة التى تؤكد صدق هذه املقولة من خالل دراستك لتاريخ األزهر.

* * *



31

الوحدة الثانية
 مدارس الشعر واجتاهاته

فى العصر احلديث

بعد االنتهاء من هذه الوحدة ينبغي أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

الديوان، ـ 1 مدرسة  والبعث،  اإلحياء  )مدرسة  احلديث  العرص  ىف  الشعر  مدارس  بني  يوازن 
مدرسة املهجر، مدرسة أبوللو( .

يذكر أهم رواد مدارس الشعر ىف العرص احلديث.ـ 2

يعدد خصائص مدارس الشعر ىف العرص احلديث.ـ 3
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الدرس األول

مدارس الشعر فى العصر احلديث

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

حيدد املدارس الشعرية ىف العرص احلديث، وأشهر رواد كل مدرسة.ـ 1

يذكر اخلصائص الفنية ملدرسة اإلحياء والبعث.ـ 2

يوازن بني املدارس األدبية ىف العرص احلديث.ـ 3

يذكر أهم خصائص أدب املهجر.ـ 4

خيتار املدرسة الشعرية التى يميل إليها، وملاذا؟5ـ 

مدرسة اإلحياء والبعث

مّر الشعر منذ أواخر القرن التاسع عرش امليالدي حتى منتصف القرن العرشين بمرحلتني 

األوىل: مرحلة اإلحياء التي اصطلح النقاد عىل تسميتها باملدرسة الكالسيكية أو املحافظة. 

واملرحلة الثانية: مرحلة التجديد وتشمل: مدارس التجديد الرومانسى املتمثلة ىف مدرسة الديوان، 
ومدرسة املهجر، ومدرسة أبوللو.

وكان الشعر قبل مدرسة اإلحياء يميل إىل الصنعة واإلغراق ىف احللية اللفظية واملعنوية، بينام يظهر 
فيه ضوء خافت من التجديد، حتي جاء الفارس الشاعر رائد مدرسة اإلحياء والبعث، حممود سامي 
البارودي )1838ـ  1904( ليعيد إىل الشعر حياته، ويوقظه من طول سباته، متوجًها إىل تراث الشعراء 
القدامى قبيل عصور التخلف واجلمود حتت وطأة املامليك والعثامنيني ينفض عنه تراب السنني، ويعيده 

إىل الذاكرة من جديد. 

التاسع عرش، رصينًا  القرن  الثاين من  البارودي ـ منفرًدا بني الشعراء ـ ىف النصف  وارتفع صوت 
قوًيا ىف عباراته وألفاظه، متينًا ىف أساليبه، صافًيا ىف أخيلته، رشيًفا ىف معانيه، مرشًقا ىف ديباجته، جزالً 
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ىف تراكيبه، لقد كان صنيع البارودي مع الشعر صنيع من أعاد احلياة ملن سلبها، َوَرّد النبَض ملن فقده، 
ذلك أنه ارتقى بالشعر، وصعد به من قاع منحدر إىل أعاله.

مظاهر التجديد فى الشعر عند البارودي

ألفاظ الشعر وأساليبه:

ارتقى بالكلمة والعبارة من الضعف واالبتذال إىل صحة الرتكيب وقوته، وصفاء السليقة ونقائها، 
والعناية باألسلوب ومجاله، وارتفع هبام من تكلف البديع وأثقاله إىل الرصانة والتحرر، ومن التعقيد 

والغموض إىل الوضوح واإلفصاح. 

يقول البارودى إحساًسا منه بالدور الذي قام به ىف إحياء الشعر:
*** َأْنَفاَس القِريِض بِمنطِقي ورصعُت ُفرساَن العجاِج بِلهذِميَأْحَييُت   

 موضوعات شعره:

عن  والتعبري  والتنوع،  التجدد  إىل  والسطحية،  واجلدب  التكرار  عن  بموضوعاته  البارودى  نأى 
األحاسيس الذاتية، واحلياة املعارصة، والقضايا القومية، وأحداث العرص، منتقاًل باملوضوع الشعري 
من األمور الشخصية التافهة الضئيلة إىل األمور العامة التي تقدم زاًدا لإلنسان من خالل خربته اإلنسانية 
وجتربته مع احلياة ممتزجة بالعاطفة. نظم البارودي الشعر ىف أغراض الشعر املوروثة عن القدامى من 
واملعارك  احلروب  وصّور  الطبيعة،  ووصف  غزلية،  بمقدمة  فبدأ  والرثاء،  والفخر  والوصف  الغزل 
وأهواهلا التى خاضها، وافتخر بفروسيته، َوَحّض عىل البطولة واإلقدام، وَكَتَب ىف حب مرص ووصف 

ليلها ونيلها، ورثى والده وزوجته وابنه من منفاه بأصدق الشعر وأشجنه.

العميق بمشكالت وطنه، وأحداث  البارودى موضوعات جديدة تنطلق من شعوره  واستحدث 
عرصه، فنظم شعًرا ىف السياسة والوطنيات.

خياله:

الضيق  من  باخليال  البارودي  انتقل  باملوضوع  وارتقائه  والعبارة،  بالكلمة  ارتفاعه  جانب  إىل 
والسطحية إىل التحليق ىف ساموات الشعر، وأجنحة التصوير، فأدار عدسته الشعرية ىف اآلفاق، مركًزا 
عىل الصورة احلسيَّة، فجعل من التشبيهات واالستعارات والكنايات لوحات متحركة مرئية مسموعة 

وملموسة.



34

وانتقل بالعاطفة من الربود واجلفاف إىل احليوية واحلركة والذاتيَّة، وحافظت املوسيقى عنده عىل 
وحدة الوزن والقافية ذات الرنني القوي األخاذ.

والبارودي ـ ىف ذلك كله ـ جيارى فحول الشعراء ىف العصور العربية الزاهية، منذ العرص اجلاهيل، 
ومروًرا بالعرص اإلسالمي، واألموي، ثم العبايس، وال حياكى ضعاف الشعراء ىف العرصين: اململوكي 
والعثامين، وهو وإن كان جياري القدماء لكنه ال يقلدهم، وإنام يتنافس معهم حول املعاين واألخيلة، 
ومن هنا جارى وحاكى وعارض شعر القدامى من أمثال: امرئ القيس، والنابغة، وعنرتة، وأيب متام، 
وفطرته  ذهنه،  نقاء  معتمًدا عىل  وابن خفاجة  زيدون،  وابن  الريض،  والرشيف  والبحرتي،  واملتنبي، 
الضعف  أن  مثبًتا  املرصفي،  الشيخ حسني  يد  َجيِّد األشعار، وتتلمذه عىل  السليمة، وقراءته وحفظه 
الذي طرأ عىل شعرنا العريب عرب القرون السابقة مل يكن لعيب وال نقص ىف موهبة الشعراء، أو لضعف 

أو قصور ىف اللغة العربية. 

البارودى باسم مدرسة اإلحياء والبعث؛ ألهنا أعادت الروح جلسد  التى أسسها  ُسميت املدرسة 
الشعر امليت الذي استسلم إىل حالة من اجلمود، أخذ عىل إثرها ىف الضعف واالضمحالل منذ سقوط 
بغداد سنة 1258م ىف أيدي التتار وصواًل إىل العرص احلديث، وقد رأت تلك املدرسة أن التزام الشعراء 
العرص  حتى  اجلاهيل  العرص  منذ  ازدهاره  عصور  ىف  عليه  كان  الذي  النهج  عىل  العريب  الشعر  بنظم 

العبايس ىف نظمه ومعانيه وألفاظه يمثل بعًثا وإحياء للشعر العريب من جديد.

* * *
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مدرسة احملافظني

النهضة  أثمرت  حتى  الزمان  من  قرن  نصف  قرابة  والبعث  اإلحياء  ملدرسة  رائًدا  البارودي  َظلَّ 
ثمرهتا وبات للشعر الرصني شعراء يتبارون ىف ميدانه، فتبعه عىل درب التأثر بعصور االزدهار األديب 
صربي،  إسامعيل  املحافظني:  مدرسة  اسم  النقاد  عليهم  أطلق  الذين  احلديث  األدب  شعراء  أشهر 
وعائشة التيمورية، وأمري الشعراء أمحد شوقي، وشاعر النيل حافظ إبراهيم، وويل الدين يكن، وحممد 
صدقي  ومجيل  الكاظمي،  وعبداملحسن  الشبيبي،  رضا  وحممد  مرص،  من  حمرم  وأمحد  عبداملطلب، 
العراق، وشكيب أرسالن من سوريا، وغريهم من شعراء جيلهم  الزهاوي، ومعروف الرصايف من 
أباظة،  وعزيز  األسمر،  وحممد  اجلارم،  عيل  التالية:  األجيال  من  وأعقبهم  املختلفة،  العربية  بالبالد 

وحممود غنيم، وغريهم.

وقد حافظ شعراء هذه املدرسة عىل هنج الشعر العريب القديم ىف بناء القصيدة.

ومن أبرز خصائص مدرسة احملافظني:

ـ  تقيدوا بالبحور الشعرية املعروفة، والتزموا القافية الواحدة ىف كل قصيدة. 

ـ   تابعوا خطى الشعراء القدامى فيام نظموه من األغراض الشعرية، فنظموا مثلهم  ىف املديح والرثاء 
والغزل والوصف.

ـ جارى املحافظون  ـ ىف بعض قصائدهم ـ طريقة الشعر العريب القديم ىف افتتاح القصيدة بالغزل 
التقليدي، والبكاء عىل األطالل ثم االنتقال إىل األغراض التقليدية نفسها من مدح أو رثاء ونحومها، 
افتتاحيات  بعض  ىف  كام  متخيل  خماطب  ومناجاة  الصاحب  بمخاطبة  القصيدة  استهالل  ىف  وكذلك 
شوقى: قم ناج جلق ـ قم حّي هذي النرياِت ـ قم ىف فم الدنيا ـ قم ناد أنقرة ـ قف ناد أهرام اجلالل ـ 

قف باملاملك وانظر دولة املال ـ آذار أقبل قم بنا يا صاح. 

ـ  االلتزام بنهج القدماء ىف استعامل األلفاظ اجلزلة الرصينة، فجاءت بعضها غريبة عىل عرصهم.

ـ أقدم كثري منهم عىل مناظرة روائع الشعر العريب القديم، وقلدوها بقصائد مماثلة وزنًا وقافية أو 
موضوعًا وكانت تسمى هذه باملعارضة عىل نحو ما فعل شوقي ىف قصيدة هنج الربدة التى عارض هبا 

قصيدة الربدة لإلمام البوصريي.
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وعىل الرغم من كل ما قدمه شعراء هذه املدرسة من تقليد وانتهاج ملا هو قديم إال أهنم استحدثوا 
أغراضًا شعرية جديدة مل تكن معروفة من قبل ىف الشعر العريب، كالشعر الوطني، والشعر االجتامعي، 
والشعر التمثييل املرسحي، فنظموا الشعر ىف املناسبات الوطنية والسياسية واالجتامعية، واعتمدوا ىف 
نظمهم عىل األسلوب اخلطايب الذي يالئم املحافل، وكان شعرهم ىف جممله هادفًا، جادًا ىف معناه، تنترش 

احلكمة واملوعظة بني ثناياه.

مآخذ على مدرسة احملافظني:

بصدق  اهتامم  أو  باملضمون،  عناية  دون  فيها،  واإلفراط  البيانية  بالصياغة  اهتاممهم  عليهم  ُأِخذ 
التجربة وأيًضا عدم اهتاممهم بالتعبري عن جتارهبم النفسية، فال تكشف أشعارهم عن شخصية الشاعر 

وطبعه ونظرته إىل احلياة والكون.

العقاد ىف كتاب  الشعري، وأفرد عباس  النهج  املنتقدين هلذا  أكرب  الديوان  وقد كان رواد مدرسة 
الديوان ىف األدب والنقد مساحات كبرية النتقادات الذعة ألشعار أمحد شوقي.

مدرسة الديوان

تعد مدرسة الديوان أبرز حركات التجديد ىف الشعر العريب التى ظهرت ىف النصف األول من القرن 
العرشين عىل يد عباس حممود العقاد، وإبراهيم املازين، وعبدالرمحن شكري. وسميت هبذا االسم نسبة 
فيه مبادئ مدرستهم، وأطلقا عليه اسم »الديوان العقاد واملازين سنة 1921م وضعا  ألفه   إىل كتاب 
الديوان، والواقع  أو مدرسة  الديوان،  أو شعراء  الديوان،  الثالثة بجامعة  فاشتهر  ىف األدب والنقد«. 
الشعر نظرًة ختتلف  الشعرية قد ظهرت قبل ذلك منذ عام 1909م، وقد نظر هؤالء إىل  آراءهم  أن 
عن شعراء مدرسة اإلحياء، فعرّبوا عن ذواهتم وعواطفهم، وما ساد عرصهم، ودعوا إىل التحرر من 

ل املسئولية، فهامجوا املحافظني، وىف مقدمتهم شوقي، وحافظ، والرافعي.  االستعامر وحتمُّ

وقد اجته رواد هذه املدرسة إىل التجديد عندما وجدوا أنفسهم يمثلون الشباب العريب، وهو يمر 
بأزمات فرضها االستعامر عىل الوطن العريب منها نرش الفوىض واجلهل بني أبنائه ىف حماولة منه لتحطيم 
يستطيعون  ال  الذي  األليم  الواقع  مع  اجلميلة  آماهلم  تصادمت  عندئٍذ  اإلسالمية،  العربية  الشخصية 
تغيريه، فاندفعوا إىل هذا االجتاه التجديدي بدافع اهلروب من عامل الواقع إىل عامل األحالم، وفّروا إىل 
باملدرسة  متأثرين  الوجود  أرسار  ىف  متعمقني  الكون  ىف  متأملني  الضائعة،  آماهلم  هلا  ليبثوا  الطبيعة؛ 
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املازين، شكري( تكونت املدرسة متأثرة  الثالثة )العقاد،  الشعراء  العاملية ىف األدب، فمن  الرومانسية 
بالرومانسية ىف األدب اإلنجليزي، مع اعتزاز شديد بالثقافة العربية. 

 ُحددت أهداف املدرسة كام يقول العقاد ىف الديوان: »وأوجز ما نصف به عملنا إن أفلحنا فيه أنه 
إقامة حّد بني عهدين مل يبق ما يسوغ اتصاهلام واالختالط بينهام، وأقرب ما نميز به مذهبنا أنه مذهب 

إنساين مرصي عريب«.

وترى مجاعة الديوان أن الشعر تعبري عن احلياة كام حيسها الشاعر من خالل وجدانه، فليس منه شعر 
املناسبات واملجامالت، وال شعر الوصف الذى يأتى خالًيا من الشعور، وال شعر الذين ينظرون إىل 
اخللف ويعيشون ىف ظالل القديم، ويعارضون القدماء عجًزا عن التجديد واالبتكار، فالشعر اجليد 
هو ذلك الذي يقوله هؤالء الشبان الذين ينظرون إىل األمام معربين عن ذواهتم وعواطفهم، وما يسود 

عرصهم من أحداث ومشكالت.

ومن أبرز خصائص مدرسة الديوان

ـ اجلمع بني الثقافتني العربية واإلنجليزية.

ـ التطلع إىل املثل العليا والنزعة املثالية، والتعبري عن النفس اإلنسانية وما يتصل هبا من التأمالت 
الفكرية والفلسفية.

إىل  يميل  ـ  لذلك  ـ  فكان  العاطفة  عىل  يطغي  الفكر  جعل  مما  عندهم  الفكري  اجلانب  وضوح  ـ 
اجلفاف.

ـ الصدق ىف التعبري والبعد عن املبالغات.

ـ ظهور مسحة من احلزن واألمل والتشاؤم واليأس ىف شعرهم.

ـ استخدام لغة عرصهم واالبتعاد عن لغة قصائد الفحول القدامى.

ـ عدم االهتامم بوحدة الوزن والقافية، والدعوة إىل الشعر املرسل.

ـ االهتامم بوضع عنوان للقصيدة، ووضع عنوان للديوان؛ ليدل عىل اإلطار العام ملحتوامها.

ـ التجديد ىف األغراض، فأضافوا إىل الشعر موضوعات غري مألوفة، فكتبوا شعًرا عن رجل املرور، 
والكواء.

ـ استخدام طريقة احلكاية ىف عرض األفكار واآلمال.
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التجديد قبل مدرسة الديوان

األدب  ىف  التجديد  إىل  دعوا  الذين  الرواد  أحد  مطران  خليل  التجديد  إىل  الديوان  مدرسة  سبق 
والشعر العريب، فأخرج الشعر العريب من أغراضه التقليدية القديمة، وصوره البدوية إىل أغراض حديثة 
والتصويري  القصيص  الشعر  أدخل  كام  والتعبري،  اللغة  أصول  عىل  احلفاظ  مع  العرص،  مع  تتناسب 

لألدب العريب.

وخليل ُمطران )1 يوليو 1872ـ 1 يونيو 1949( شاعر لبناين شهري عاش معظم حياته ىف مرص، 
عرف بغوصه ىف املعاين، ومجعه بني الثقافة العربية واألجنبية، كام كان من كبار الكتاب عمل بالتاريخ 
والرتمجة، ُيشبَّه باألخطل بني حافظ وشوقي، كام شبََّهُه املنفلوطي بابن الرومي، كام ُعرف مطران بغزارة 
علمه وإملامه باألدب الفرنيس والعريب، هذا باإلضافة إىل رقة طبعه ومساملته، وهو اليشء الذي انعكس 

عىل أشعاره.

أطلقوا  ولبنان، وبعد وفاة حافظ وشوقي،  القطرين« ويقصد هبام مرص  لقب »شاعر  ُأطلق عليه   
عليه لقب »شاعر األقطار العربية«، عمل كمحرر بجريدة األهرام لعدة سنوات، ثم قام بإنشاء »املجلة 
املرصية«، ومن بعدها جريدة »اجلوانب املرصية« اليومية التي عمل فيها عىل منارصة مصطفى كامل 
باشا ىف حركته الوطنية، واستمر إصدارها عىل مدار أربع سنوات، وكان له إسهامات كبرية ىف التعرف 

عىل مظاهر احلضارة الغربية برتمجته العديد من أمهات الكتب من الفرنسية إىل العربية.

اهتم مطران بالشعر القصيص والتصويري الذي متكن من استخدامه يف التعبري عن التاريخ واحلياة 
االجتامعية اليومية التي يعيشها الناس، فاستعان بقصص التاريخ، وقام بعرض أحداثها بخياله اخلاص، 
باإلضافة إىل تعبريه عن احلياة االجتامعية، وكان مطران متفوقًا ىف هذا النوع من الشعر عن غريه، فكان 

يصور احلياة البرشية من خالل خياله اخلاص مراعيًا مجيع أجزاء القصة.

ومن نامذج شعره
*** ى إِْذ َبَدا إِْجاَلالَ ْمِس إِْذ َتَتاَلالََسَجُدوا لِكرِْسَ َكُسُجوِدِهْم لِلشَّ

*** َة اْلُفْرِس اْلَعِريَقَة ىِف اْلُعىَل َماَذا َأَحاَل بِِك األُسُوَد ِسَخاالَ َيا ُأمَّ

*** ًة ِضَئاالَ كنُْتْم كَِبارًا ىِف اْلُحُروِب َأِعزَّ َصاِغِريَن  بِتُّْم  َواْليْوَم 
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*** ى مانِِحيِه ُنُفوَسُكْم َوِرَقاَبُكْم َوالِعْرَض َواألَْمَواالَُعبَّاد كرِْسَ

*** بُِوَجُوِهُكْم نَِعاَلُه  ــًة َأْوَكاالََتْسَتْقبُِلوَن  ــُروَن َأِذلَّــ َوُتَعّفـِـ

*** ى َوْحَدَه ىِف َفاِرٍس ـــَة َفـــاِرٍس َأْرَذاالَ التِّرْبُ كرِْسَ َوَيُعـــدُّ ُأمَّ

*** ُهْم َوَأَعقُّ َعَلْيِهُم  اْلِعَياِل  ــُم َوَيْزُعُمُهــْم َعَلْيــِه ِعَيــاالَرَشُّ  هَلُ

*** ــاالَ إِْن ُيْؤهِتِْم َفضاًل َيُمنُّ َوإِْن َيُرْم ــُدوِّ ِقَت ــْم بِاْلَع ــَأرًا ُيبِْدُه َث

*** َعاِدال َقَضاًء  َيْومًا  َقىَض  األَْمَثاالََوإَِذا  بَِعْدلِِه  األََناُم  َب  رَضَ

* * *
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مدرسة شعراء املهجر

إليها  هاجروا  التي  البالد  ىف  وكتاباهتم  شعرهم  ونظموا  عاشوا  عرب  شعراٌء  هم  املهجر  شعراء 
املثقفني  اللبنانيني  وخاصة  الشام  أهل  من  نخبة  عىل  عادة  املهجر  شعراء  اسم  ويطلق  فيها،  وعاشوا 
الذين هاجروا إىل األمريكيتني )الشاملية واجلنوبية( أواخر القرن التاسع عرش، وأوائل القرن العرشين، 
وكونوا فيها مجعيات وروابط أدبية، كام أخرجوا صحفا وجمالت تركز عىل نرش أدهبم، وترصد احلركة 

األدبية ىف املهجر. وأشهر هذه اجلمعيات األدبية: الرابطة القلمية والعصبة األندلسية. 

عىل  الثورة  وأعلنت  الشاملية،  بأمريكا  نيويورك  ىف  1920م  سنة  تكّونت  وقد  القلمية:  الرابطة  ـ 
الشعر التقليدي، ودعت إىل التجديد ىف الشعر شكال ومضمونا. ومن شعرائها: جربان خليل جربان، 

وميخائيل نعيمة، وإيليا أبو مايض، ونسيب عريضة، ورشيد أيوب. 

ـ العصبة األندلسية: وقد تكونت سنة 1932 ىف الربازيل بأمريكا اجلنوبية، وهي أقرب إىل املحافظة 
عىل القديم، ودعم الصالت بني الشعر اجلديد والقديم من الرابطة القلمية. أسسها ميشيل معلوف، 

ومن شعرائها: إلياس فرحات، سلمى صائغ، والقروي. 

القلمية والعصبة األندلسية  الرابطة  وقد شاع ـ عىل سبيل اخلطأ ـ حرص شعراء املهجر ىف شعراء 
من أمثال: جربان خليل جربان، وميخائيل نعيمة، وإيليا أبو مايض، ونسيب عريضة، ورشيد سليم 
اخلوري، وشفيق املعلوف، وإلياس فرحات بينام ىف الواقع هناك الكثري من الشعراء املهاجرين الذين مل 

يكونوا أعضاء ىف هاتني الرابطتني من أمثال: أمني الرحياين، نعمة اهلل احلاج، فوزي املعلوف.

وقد متيز األدب املهجري مبجموعة من اخلصائص أهمها: 

من حيث املضمون: جمىء شعرهم تعبريا عن جتربة شعورية ذاتية، ونزعة إنسانية تأملية، فاجته أدباء 
املهجر إىل دخيلة أنفسهم ينطلقون منها، وتوحدوا معها فرارا من صخب احلياة التي حتارصهم، كام 
من  نفوسهم  ىف  جييش  عام  يعرب  حي  ككائن  وشّخصوها  مظاهرها،  ىف  فتأملوا  الطبيعة،  إىل  توجهوا 
أحاسيس، كام أكثر أدباء املهجر من احلنني إىل الوطن األم، يشكون مصابه، واشتهر شعرهم بظاهرة 

احلزن لطول األيام ىف الغربة وإحساس املهاجر إحساسا حادا بالزمن. 
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ومن حيث الشكل واألداء: اتسم شعرهم بالوحدة العضوية املتمثلة ىف وحدة املوضوع، ووحدة اجلو 
النفيس، وترتيب األفكار والصور ىف بناء متامسك، اعتمدوا عىل الرمز ملا له من دالالت ال تنضب، والرمز 
معناهـ  عندهمـ  أن يتخذ الشاعر من األشياء احلسية رموزا ملعنويات خفية، وقد حترر شعرهم من الوزن 
 والقافية، فجدد املهجريون ىف قالب القصيدة، واتبعوا نظام املقطوعات، كام اجته بعضهم إىل شعر التفعيلة. 
واتسمت لغتهم بالسهولة والوضوح، وعدم االلتزام ـ أحيانا ـ بقواعد اللغة العربية. كام أكثروا من 

استخدام الشكل القصيص ىف القصيدة.

* * *
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مجاعة أبولُّلو

أو  بالمني  تكتب  وأبوللو  احلديث،  العرص  ىف  األدبية  املدارس  أهم  إحدى  الشعرية  أبوللو  مجاعة 
بالم واحدة، كلمة يونانية قديمة، تعنى حسب ما كان يعتقده اإلغريق : إله الشعر، والسحر، واحلب، 
التارخيية،  الفرتات  أصعب  من  فرتة  ىف  شادي  أبو  زكي  أمحد  الشاعر  أبوللو  مجاعة  أسس  واجلامل، 
يسلبا مرص حقها ىف حياة  أن  واتفقا  القرص واإلنجليز،  تاريخ مرص احلديث حني هتادن  وأقساها ىف 
يعارض، وأجهضت أي  النيابية، وقهر كل رأي  احلياة  الدستور، وتوقفت  ونيابية، وُعّطل  دستورية 
حماولة للوقوف ضد استبداد احلكم، وتبع ذلك االستبداد السيايس والقهر الفكري خراب اقتصادي 
وظلم اجتامعي فادحان كام تأخرت حركة التعليم، وتعثرت كثري من الصحف واملجالت والنوادي 

الثقافية. 

وعىل  الشعراء  بعض  حترك  واجتامعيا  واقتصاديا  سياسيا  وامللتهب  املتأزم  اإلطار  هذا  وسط  وىف 
رأسهم أمحد زكي أبو شادي؛ لتكوين مجاعة تنرش روحا من التآخي والتآلف بني الشعراء رغم اختالف 

مفاهيمهم الفنية وقدراهتم اإلبداعية.

 عرفت بجامعة أبوللو عام 1932م، واختارت اسم أبوللو إله الشعر عند اإلغريق كإشارة رمزية 
إىل دعوهتم مجيع الشعراء لاللتفاف حول لواء الشعر مهام كانت مدرسة الشاعر أو اجتاهه الفكري أو 

ميوله الفنية. 

كام أن تسمية مجاعة أبوللو هبذا االسم يوحي من زاوية خفية بام حيمله االسم من دالالت رمزية 
ارتبط به أبوللو ىف الفلسفة اليونانية من التنمية احلضارية، وحمبة الفلسفة وإقرار املبادئ اخللقية، وهذا 

ما كانت تسعى إليه مجاعة شعراء أبوللو بتوسيع جماالت ثقافتهم وإبداعهم.

وقد ضمت اجلامعة شعراء الوجدان ىف مرص والوطن العريب، ومن روادها: إبراهيم ناجي، وعيل 
حممود طه، وعيل العناين، وكامل كيالين، وحممود عامد، ومجيلة العاليىل وصالح أمحد إبراهيم.

غلب عىل شعرهم االجتاه الرومانيس، فقد وجد هؤالء الرومانسيون ـ عىل اختالف إبداعهم ـ ىف 
صورة احلب احلزين الذي ينتهي إما بفراق وإما بموت ـ إشارة رمزية إىل يأسهم ىف احلياة وعجزهم 
أدهبم وحيد سلبي حزين، وهذا ما  اإلنسان ىف  للواقع. وصورة  التصدي  االقتصادي وعجزهم عن 
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إبراهيم، وروايات حممد عبد  إبراهيم ناجي وعيل حممود طه، وصالح أمحد  نجده واضحا ىف أشعار 
احلليم عبد اهلل وحممد فريد أبو حديد ويوسف السباعي. 

وكانت املدرسة أقل إثارة للجدل من مدرسة الديوان، وارتبط وجودها بمجلة أبوللو التى أصدرهتا 
فرتة من الوقت مل تدم طويال فرسعان ما توقفت إثر خالف مع عباس حممود العقاد لكن ظلت أفكار 

املدرسة راسخة ىف عقول ووجدان الكثري من أدباء العرص احلديث، متجلية ىف أعامهلم اإلبداعية.

* * *
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التدريبات

التدريب األول

ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ، مع التصويب.1 1س

 )  ( حافظت مدرسة املهجر عىل وحدة الوزن والقافية ىف قصائدها.   ) أ (   

)  ( سميت مدرسة الديوان هبذا االسم نسبة إىل كتاب َألَّفُه عبدالرمحن شكري.  )ب(   

)  ( من أبرز خصائص مدرسة الديوان طغيان العاطفة عىل الفكرة.    )جـ(   

)  ( التزم خليل مطران ىف جتديده الشعري بوحدة الوزن والقافية.    ) د (   

 )  ( ينحرص شعراء املهجر ىف شعراء الرابطة القلمية والعصبة األندلسية   )هـ(   

ختري الصواب مما بني القوسني.1 2س

 ............ )أمحد شوقي ـ خليل مطران ـ العقاد ـ عىل حممود طه( ُأطلق عليه لقب شاعر )أ( 
القطرين.

اإلحياء )ب(  مدرسة  رائد  املازنى(  ـ  مطران  خليل  ـ  إبراهيم  حافظ  ـ  البارودي  سامي  )حممود 
والبعث.

التمرد عىل كل )ج(  ـ  املوضوع  ـ وحدة  البيت  ـ وحدة  العضوية  )الوحدة  بـ  املهجر  اتسم شعر 
أشكال الوحدة(

معروف )د(  ـ  حمرم  أمحد  ـ  ناجي  إبراهيم  ـ  جربان  خليل  جربان   ( أبوللو  مجاعة  شعراء  من   
الرصايف(.

اشتهر شعر مدرسة الديوان بـ ) نزعة احلزن ـ النزعة الفكرية ـ اليأس ـ تقليد القدامى(.)هـ( 

أكمل ما يىل:1 3س

..............، )أ(   ،.............. مدارس:  ثالث  َمثَّلْتُه  احلديث  العريب  الشعر  ىف  التجديد 
.............

من شعراء مدرسة املحافظني..............،  ....................، .....................)ب( 
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ة.)ج(   ........................ مؤسس مجاعة أبوللو الشعريَّ

يطلق اسم شعراء املهجر عىل ............................)د( 

أسس.................... الرابطة القلمية التى متثل أحد أشكال مدرسة ..................)هـ( 

التدريب الثاني

ملاذا أطلق عىل حركة الشعر أوائل عرص النهضة مدرسة اإلحياء والبعث؟ وهل توافق عىل 1 1س
هذه التسمية؟ وملاذا؟

تلك 1 2س التى استحدثها شعراء  الديوان؟ وما أهم األغراض  لغة شعراء مدرسة  ما خصائص 
املدرسة؟

وما س3:  التسمية؟  سبب  فام  احلديث،  العرص  ىف  الشعر  مدارس  أهم  من  ملدرسة  اسم  )أبوللو( 
العوامل التى أدت إىل نشأهتا؟ وما املقصود بذاتية التجربة الشعرية؟

ما العوامل املؤثرة ىف أدب املهجر؟1 4س

* * *

أنشطة إثرائية

نشاط )1(

قم مع أقرانك بعمل بحث مشرتك عن مدارس الشعر ىف العرص احلديث.

نشاط )2(

قم مع أقرانك بعمل عدة لوحات تتناول فيها حياة شعراء وأدباء يمثلون مدارس الشعر ىف العرص 
احلديث.

* * *
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الدرس الثانى
 طيف مسرية

 للشاعر حممود سامي البارودي

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

يذكر ترمجة خمترصة للبارودي.ـ 1

يعدد األوصاف التى وصف هبا البارودي ابنته وأرسته. ـ 2

حيدد سامت شخصية الشاعر، وخصائص أسلوبه. ـ 3

يرشح أبيات القصيدة بأسلوبه اخلاص.ـ 4

يذكر أثر غربة البارودي ىف التعبريات التى وردت بالنص.ـ 5

يتذوق وحيفظ األبيات املختارة من القصيدة.ـ 6

النص:

*** َب َطْيـٌف ِمـْن  َسـِمرَيَة َزائِـر  َوَما الطَّْيُف إاِلَّ َما ُتريِه اْلــَخَواطُِرَتـَأوَّ
*** ْيُل َضاِرٌب ــُرَطَوى ُسْدَفَة الظَّْلَماِء َواللَّ ــِق َحائِ ــُم بِاألُْف ــِه َوالنَّْج بَِأْرَواِق

*** ــُه ــمَّ َوُدوَن ــٍف َأَل ــَك ِمْن َطْي يــٌط ِمَن اْلَبْحــر اْلـــَجنُويِبّ َزاِخُرَفَيا َل  حُمِ
*** طَّـى إيِلَّ األَْرَض َوْجـَدًا َوَما َلـُه وِق َحاٍد َوَزاِجُرخَتَ  ِسَوى َنَزواِت الشَّ
*** َياِجـُرَألـَمَّ  َوَلـْم  َيـْلَبـــْث َوَســاَر َوَلْيَتــُه  َأَقـاَم َوَلـْو َطاَلـْت َعـيَلَّ الدَّ
*** ــرًا ــالِم خُمَاطِ ــَواَل الظَّ ــَل َأْه اطُِرَتَحمَّ خُتَ بِِه ال  بَِمْن  َجاَدْت   َوَعْهِدي 
*** ى َ ْيُل  َوالرسُّ َتائُِرُخَماِسيٌَّة  مَلْ  َتْدِر َما اللَّ السَّ َعْن َصْفَحَتْيَها  َتنَْحرِسْ   َومَلْ 
*** ــا واِهـُرَعِقيَلــة َأْتــَراٍب َتَواَلــنْيَ َحْوهَلَ  َكـاَمَداَر بِاْلَبـْدر النُُّجـوُم الزَّ
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***  َوال ُهنَّ بِاْلــَخْطِب امْلـُـلِمِّ َشواِعُرَغَوافِـُل ال َيْعِرْفـَن ُبـْؤَس َمِعيَشـٍة
*** ْدَن َخْفَض اْلَعْيِش ىِف ظِلِّ َوالٍِد ــارِصَُتَعوَّ ــيََّدْتُه اْلَعنَ ــٍت َش ــٍم َوَبْي  َرِحي
*** ــي نِ ــي َكَأنَّ ــَرى لَِعْينِ ْك ــا الذِّ  إَِلْيَها َعـىَل ُبْعـٍد ِمَن األَْرِض َناظِـُرمُتَثُِّلَه
*** ــي ــي َوَبنْيَ َأِحبَّتِ ــَد َما َبْينِ ــا ُبْع امئُِرَفَي َعَليِه الضَّ ْت  اْلَتفَّ ما   َوَيا ُقْرَب 
*** ــا ْقَن  َبْينَنَـ ــاُم َفرَّ ـ ــِن األَيَّ إِىَل اهلل َصائِـُرَفإِْن َتُكـ َيْوَمًا  اْمِرٍئ    َفُكلُّ 
*** اُر َمـا األَْنَفـاُس إاِلَّ هَنَائٌِب َعَقائِـُرِهَي الدَّ إاِلَّ  األَْجَسـاُم  ومـا   َلَدهْيَـا 
*** َجائُِرإَِذا َأْحَسنَْت َيْومًا َأَساَءْت ُضَحى َغٍد النَّاِس  َعىَل  َسْيٌف   َفإِْحَساهُنَا 
*** ــُرُه ــمَّ َأْم ــى إَِذا َت ــى َحتَّ ــُربُّ اْلَفَت ــازُرَت ــة َج ــاَم َربَّ اْلَبِهيَم ــُه َك  َدَهْت
*** ــا َوما هَلَ َحــيٍّ  ُكلِّ  ىِف  ا  تِــَرٌة  نِي َعىَل اْلـَخْلِق َواتُِرهَلَ  َعىَل ُطوِل َما جَتْ
*** َملِيَّــٌة اْلــِوَداِد  َأْلــَواِن  ــُن اْلـــُمَعارِشَُكثِــرَيُة  ــا اْلَقِري اَه ــَأْن َيَتَوقَّ  بِ

  *** ـــا بِِحْكَمـــِة َناِقـــٍد ْنَي ُتَقاِمــُرَفَمـــْن َنَظـــَر الدُّ َبــنْيَ األََنــاِم  َــا  َأهنَّ َدَرى 

التعريف بالشاعر:

هو حممود سامي البارودي بن حسن بك حسني مدير ) دنقلة ( ىف عهد حممد عيل، وهو َينْحدُر من 
أصل َجْرَكيِس، ولد بمرص ونشأ فيها، وكانت والدته عام 1838م.

مات أبوه وهو ىف السابعة من عمره، خترج ىف املدرسة احلربية، وترقي ىف رتب اجليش، وتنقل بني 
الثورة  ىف  وشارك  النظار(  )ناظر  العرابية  الثورة  قبيل  الوزراء،  رئيس  منصب  شغل  حتى  املناصب 
العرابية، وكان من زعامئها، وبعد إخفاقها حكم عليه بالنفي إىل جزيرة )رسنديب( إحدي جزر املحيط 
اهلندي، وظل ىف منفاه سبع عرشة سنة، ثم عاد بعدها إىل مرص سنة 1900م، وعاش هبا أربع سنوات، 

ثم وافاه أجله سنة 1904م.

أخالقه:

كان نبيل النفس، عاىل اهلّمة، شجاع القلب قّل مدحه، ورثاؤه، وكثر فخره، وهذا يدل عىل اعتزازه 
الرسول   وله قصيدة طويلة ىف مدح  بيته،  وآل  للرسول   متدينًا، حمبا  بنفسه وبشعره، وكان 
ها )كشف الغمة ىف مدح سيد األمة( وهي مطبوعة منفردة عن ديوانه. عارض هبا )بردة البوصريي( سامَّ
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شعُرُه:

قال البارودي الشعر منذ صباه، ونظمه بالعربية، وبالفارسية، والرتكية، ويمتاز شعره بَجَزالة اللفِظ 
وفخامِة األسلوب، وُقوِة العاطفة، عىل أنه كان يرقُّ حني تتطلب املعاين الرقة والعذوبة.

وقد ساعده عىل جتويد الشعر موهبته الفطرية، ودراسته الواعية لدواوين كبار الشعراء املتقدمني من 
األمويني والعباسيني. 

مناسبة القصيدة : 

رأي ـ وهو ىف منفاه ـ خيال ابنته الصغرية ) سمرية ( ىف النوم،  فحركت أشواقه، وفاض به احلنني، 
فنظم فيها قصيدة طويلة، اخرتنا منها هذه األبيات موضوع الدراسة.

)أ( َطْيف سمرية
*** ـــُر ـــِمرَيَة  َزائِ ـــْن َس ـــٌف ِم َب َطْي ـــَأوَّ َوَما  الطَّْيــُف إاِلَّ َما ُتريِه اْلـــَخَواطِرَت

*** ْيُل َضاِرٌب ـــُرَطَوى ُسْدَفَة الظَّْلَماِء َواللَّ ـــِق َحائِ ـــُم بِاألُْف ـــِه َوالنَّْج بَِأْرَواِق

*** ـــُه ـــمَّ  َوُدوَن ـــٍف َأَل ـــْن َطْي ـــَك ِم يـــٌط ِمـــَن اْلَبْحـــر اْلــــَجنُويِبِّ َزاِخُرَفَيا َل حُمِ

*** ـــُه  ـــَدًا َوَما َل ـــى إيِلَّ األَْرَض َوْج طَّ َوَزاِجُرخَتَ َحاٍد  وِق  الشَّ َنَزواِت  ِسَوى   

 *** ـــُرَألـَمَّ  َوَلْم َيْلَبــْث َوَسـاَر َوَلــْيـَتــُه َياِج ـــيَلَّ الدَّ ـــْت َع ـــْو َطاَل ـــاَم َوَل َأَق

*** ـــَل َأْهـــَواَل الظَّـــالِم خُمَاطِـــرًا مَّ اطُِرحَتَ َوَعْهـِدي بَِمـْن َجاَدْت بِـِه ال خُتَ

معانى املفردات:

معناها الكلمة معناها الكلمة
اخليال الطائف ىف املنام الطيف أيت لياًل تأوب

الساتر واملراد حجاب الظالم الُسدفة ما خيطر بالبال من معان 
وآراء اخلواطر

عجبًا لك فيالك رت مجع روق: وهو السِّ األرواق
املحيط اهلندي، وفيه جزيرة 

رسنديب
البحر 
اجلنويب نزل وحّل أملَّ
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معناها الكلمة معناها الكلمة
شوقا وجدا كثري املياه زاخر

أصلها حادي اسم فاعل 
من الفعل حدا، وهو الذي 
يغنى لإلبل لتسري، واجلمع 

)ُحـــَداة(

حاد نوازعه ودوافعه، واملفرد 
نزوة

نزوات 
الشوق

زار زيارة خفيفة ألمَّ سائق يف عنف زاجــر
الظلامت ياجر الدَّ مل يمكث طوياًل مل يلبث

متعرضا للخطر واهلالك. خماطرا

املعنى العام:

ابنته زاره لياًل، وهذا ناتج عن كثرة انشغاله هبا ىف اليقظة، وقد قاوم هذا  يقول الشاعر: إن خيال 
اخليال ظلامت الليل كي يصل إليه، وختطى البحر اهلائج املضطرب الذى خياف من اقتحامه األبطال، 

وما جاء هبذا الطيف يواجه كل تلك العقبات إال دوافع الشوق.

ومل يمكث خياهلا طويال، فام هي إال حلظات، فكأنه ما َسلَّم حتى ودَّع، وكم كان الشاعر يتمنى أن 
تطول الزيارة حتى لو كان ىف ذلك أن يقيض بقية عمره ىف الظالم.

وقد حتمل هذا الطيف خماطر كثرية حتي وصل إىل الشاعر رغم أن صاحبة الطيف صغرية ال قدرة 
هلا عىل مواجهة املخاطر، فضال عن التغلب عليها.

مواطن اجلمال:

ـ ىف قوله: »تأوب طيف« استعارة مكنية، أفادت التشخيص.

يفيد  وهو  واالستثناء،  النفى  طريُقُه  قرص،  أسلوب  اخلواطر«  تريه  ما  إال  الطيف  »ما  قوله:  ىف  ـ 
التخصيص والتوكيد، وىف البيت ترصيع بني شطري البيت يعطى جرسًا موسيقيٍّا تطرب له األذن.

ـ ىف قوله: »والنجم باألفق حائر« كناية عن شدة الظالم.

ـ ىف قوله: »نزوات الشوق حاد وزاجر« استعارة مكنية للتشخيص.

ـ بني قوله: »سار ـ وأقام« طباق يربز املعنى، ويوضحه.
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ـ بني قوله: »خماطر ـ وال ختاطر« طباق سلب يربز املعنى، ويوضحه.

)ب( وصف الطيف
*** ى َ ْيُل َوالرسُّ اِسيٌَّة  مَلْ  َتْدِر َما اللَّ َتائُِرمُخَ َومَلْ  َتنَْحرِسْ َعْن َصْفَحَتْيَها السَّ

*** ـــا ـــنْيَ َحْوهَلَ ـــَراٍب َتَواَل واِهُرَعِقيَلُة  َأْت َكــاَم َداَر بِاْلَبْدِر النُُّجــوُم الزَّ

*** َمِعيَشٍة َوال ُهنَّ بِالـَْخْطِب اْلـُملِمِّ َشواِعُرَغَوافُِل ال  َيْعِرْفَن  ُبْؤَس 

*** ْدَن َخْفَض اْلَعْيِش ىِف ظِلِّ َوالٍِد َرِحيٍم  َوَبْيـٍت َشـيََّدْتُه اْلَعنَـارِصَُتَعوَّ

*** نِـــي ْكـــَرى لَِعْينِـــي َكَأنَّ إَِلْيَها َعىَل ُبْعـٍد ِمَن األَْرِض َناظُِرمُتَثُِّلَهـــا الذِّ

*** َأِحبَّتِـي َوَبـنْيَ  َما َبْينِـي  امئُِرَفَيا ُبْعـَد  ْت َعَليِه الضَّ َوَيا ُقْرَب ما اْلَتفَّ

              *** ـــا ـــَن َبْينَنَ ْق ـــاُم َفرَّ ـــِن األَيَّ َفــُكلُّ اْمــِرٍئ َيْوَمــًا إىَِل اهلل َصائُِرَفإِْن َتُك

معاني املفردات:

معناها الكلمة معناها الكلمة

السري لياًل ى َ الرسُّ عمرها مخس سنوات أو طوهلا 
مخسة أشبار، واملراد أهنا صغرية مخاسية

جانبا الوجه الصفحتان تنكشف تنحرس

الكريمة ىف قومها واجلمع 
)عقائل( العقيلة مجع ستارة، وهي ما ُيسرت به الشئ الستائر

امُلرشقات واهر الزَّ ـ وهو  ـ بكرس التاء  مجع )تِرب( 
املساوي ىف السن، واملراد هنا أخواهتا أتراب

قسوهتا بؤس 
املعيشة

مجع غافلة، وهي التي ال حتمل هّم 
يشء بسبب ما هي فيه من النعيم غوافل

مدركات شواعر اخلطر النازل، واجلمع )خطوب( اخلطب امللم

بنته شيَّدته سعته ونعيمه خفض العيش
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تصور ها له مُتّثُلها 
الذكرى مجع عنرص، ويراد به األصل الكريم العنارص

اشتملت عليه التفت عليه ما أبعد ما بيننا فيا بعد

راجع، وفعله: صار، 
ورة. ومصدره: َصرْيُ صائر

مجع ضمري وهو ما ىف خاطر 
اإلنسان، وفعلها أضمر، يقال 

أضمر الشئ أي أخفاه.
الضامئر

املعنى العام:

يقول الشاعر إن ابنته صغرية السن، جتهل أهوال الليل، وخماطر السري فيه.

مثل  بينهن  كانت  وإن  ُيشبهنها ىف إرشاق وجهها،  الالتى  أخواهتا  بني  معززة  أصيلة كريمة  وهي 
املنعمة  العيشة  عىل  تعودن  ألهنن  األيام؛  حوادث  عن  غافالت  وكلهن  النجوم،  حوهلا  وهن  البدر، 

املرفهة ىف ظل والد ال يعرف القسوة وأرسة كريمة.

األجسام  كانت  وإذا  بينهام،  املسافة  بعد  رغم  العني  رأي  يراها  وكأنه  أمامه،  ماثلة  يتخيلها  وهو 
التباعد، فإن القلوب متقاربة أشد التقارب، ثم يقول إذا كانت األيام قد فرقت بينه  متباعدة شديدة 

وبني أحبته، فحرمتهم نعمة اللقاء، فإنه يرجو أن يلتقي هبم غدًا ىف رحاب اهلل تعاىل.

مواطن اجلمال:

ـ  ىف قوله: »مخاسية«  كناية عن صغر السن.

ـ  ىف قوله: »مل تنكشف عن صفحتيها الستائر« كناية عن االحتشام. 

ـ   ىف قوله: »مخاسية، وعقيلة« إجياز بحذف املبتدأ، والتقدير )هي( وىف البيت تشبيه هلا بني أخواهتا 
اجلميالت بالقمر بني النجوم الالمعة.

ـ  البيت التاسع: كله كناية عن الرتف والنعيم.

ـ  البيت العارش: تعليل ملا قبله.

ـ  البيت احلادى عرش: كناية عن شدة شوقه إىل ابنته.

ـ  بني شطري البيت الثاين عرش: مقابلة تربز املعنى، وتوضحه بالتضاد.
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ـ   ىف قوله: »فإن تكن األيام فرقن بيننا« استعارة مكنية للتشخيص، حيث صور األيام بإنسان قاٍس 
يفرق بني الشاعر وبني من حيبهم، وتوحى باألمل واحلرسة. 

خَداُع احَلَياة
*** ئٌِب إِالَّ  هَنَا ْنَفاُس  َما األَ اُر  ـــاُم إاِلَّ َعَقائِـــُرِهَي الدَّ ـــا ومـــا األَْجَس َلَدهْيَ

*** َفإِْحَسـاهُنَا َسـْيٌف َعىَل النَّـاِس َجائُِرإَِذا َأْحَسنَْت َيْومًا َأَساَءْت ُضَحى َغٍد

*** ــُرُه ــمَّ َأْم ــى إَِذا َت ــى َحتَّ ــُربُّ اْلَفَت َدَهْتـــُه َكـــاَم َربَّ اْلَبِهيَمـــة َجـــازُرَت

*** ــا ـ ــيٍّ َوما هَلَ ــَرٌة  ىِف ُكلِّ َحـ ــا  تِـ ـ نِي َعىَل اْلـَخْلِق َواتُِرهَلَ َعىَل ُطوِل َما جَتْ

*** َملِيَّـــٌة اْلـــِوَداِد  َأْلـــَواِن  ـــُمَعارِشَُكثِـــرَيُة  ـــُن اْلـ ـــا اْلَقِري اَه ـــَأْن َيَتَوقَّ بِ

*** ـــٍد ـــِة َناِق ـــا بِِحْكَم ْنَي ـــَر الدُّ ـــْن َنَظ َا َبـــنْيَ األََنـــاِم ُتـَقــــاِمُرَفَم َدَرى َأهنَّ

معانى املفرادات:
معناها الكلمة معناها الكلمة

غنائم، مجع هنيبة هنائب املراد الدنيا هى الدار

تربيه َتـُربَّ 
الفتى

ذبائح، مجع عقرية وما ُعقر ما ُذبح 
من صيد وغريه. عقائر

أصابته بداهية، وهى املصيبة دهته بلغ أشده تم أمره
ثأر، فعلها: وتره يرته إذا 

وجب له ثأرا عليه ترة اسم فاعل من اجلزر وهو النحر 
والذبح أى : ذابح اجلازر

من أدرك ثأره الواتر من قتل له قتيل فلم يدرك ثأره املوتور
حياذر منها يتوقاها جديرة وتستحق ملية

البصري بام ينظر فيه الناقد الصاحب القرين
العب القامر املقامر اخللق األنام

املعنى العام:

يقول الشاعر: الدنيا دار للبالء واملحن تقتل أهلها، وإذا نال بعض الناس منها إحسان فرسعان ما 
تعقبه إساءة.
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وهى تعطى الناس النعيم حتى إذا ركنوا إليها أصابتهم فجأة باملصائب كام يفعل اجلزار بالبهائم، 
فكل األجسام معقورة بام تسدده إليها من قواتل.

وللدنيا ىف كل إنسان نِكاية، وما سلم من أذاها أحد، لكن مل يثأر منها أحد عىل كثرة ما للناس عندها 
من ثاراٍت.

وهى خادعة حمكمة خلداعها، تبدو أحيانًا كاملرأة اللعوب، تظهر لعشاقها كثريًا من ألوان الود، فإذا 
أحكمت قبضتها عىل أحدهم غدرت به.

ولذا فمن تأمل ىف أحوال الدنيا، وكان لبيبا ذا حكمة وتعقل فإنه سوف يعلم يقينًا أهنا ال تدوم عىل 
حال فهى كثرية التقلب والتغري.

مواطن اجلمال:

التخصيص  يفيد  قرص  أسلوب  عقائر«  إال  األجسام  ما  و  ـ  هنائب  إال  األنفاس  »ما  قوله:  ـ   ىف 
والتوكيد.

ـ   بني قوله: »أحسـنت ـ وأسـاءت« طبـاق يربز املعنى، ويوضحه، وىف قوله: »فإحسـاهنا سـيف«: 
تشـبيه يفيد التوضيح .

ـ   ىف قوله: »ترب الفتىـ  البيت« تشبيه متثيليي حيث صور  هيئة الدنيا وهى تربى اإلنسان منذ صغره 
حتى يكرب ثم تصيبه فجأة بمصائبها هبيئة اجلزار الذى يربى البهيمة الصغرية حتى تسمن، وتروق 

الناظر ثم فجأة يقوم بذبحها.

ـ  بني قوله: »هلا تِرة ـ وماهلا واتر« مقابلة تربز املعنى، وتوضحه.

ـ   ىف قوله: »كثرية ألوان الوداد« كناية عن تقلب الدنيا، وعدم دوامها عىل حال.

ـ  البيت التاسع عرش: من قبيل احلكمة، وهي كثرية ىف شعر البارودى.

* * *
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التعليق على النص

الغرض من القصيدة:

أغراض القصيدة متعددة فهي تتحدث عن الطيف واألوالد، ووصف الدنيا. 

 وهذه األغراض كلها وإن تعددت إال أهنا تصدر عن جو نفيس واحد هو احلزن واألمل مع األمل ىف اهلل 
عز وجل. 

روعة  األلفاظ،  اختيار  حسن  األلفاظ،  جزالة  األسلوب،  قوة  الشاعر:  ألسلوب  الفنية  السمات 

الصور والتشبيهات غالبا، ومن الصور البيانية البديعة ىف النص قوله: »والنجم باألفق حائر«.

وموسيقا  القصيدة،  مطلع  يف  والترصيع  والقافية،  الوزن  يف:  وتتمثل  ظاهرة  النص  يف  واملوسيقا 
داخلية: تتمثل يف: حسن اختيار األلفاظ ومالءمتها للمعاين.

ما يؤخذ على الشاعر فى قصيدته: 

الطيف  عن  فحديثه  وجتديد،  ابتكار  فيها  ليس  املتقدمني،  معاين  من  مأخوذة  معانيها  معظم  أن  ـ 
عن  البارودي  قرص  وقد  الطروب«،  الطيف  تـأوب  »فمنك  البحرتي:  قول  من  مأخوذ  ليال  وزيارته 

البحرتي ىف ذلك. 

ـ أن معانيه ىف مجلتها بسيطة ساذجة ليس فيها عمق وال طرافة، فهي ال حتتاج إىل إمعان نظر، وهذا 
ما يتفق مع قوله: ىف الشعر اجليد، إنه ما كان » غنيا عن مراجعة الفكرة، وهذا يتناىف مع طبيعة الشعر 

الذى يزداد قيمة كلام ازداد تعمقا.

وكل هذه املآخذ ال تنقص من قدر البارودي فهو رائد الشعر ىف عرصه، ومؤسس مدرسة اإلحياء 
والبعث، ورب السيف والقلم. 

* * *
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تطبيقات

التطبيق األول

*** ـــٌر ـــِمرَيَة َزائِ ـــٌف ِمْن َس َب َطْي ـــَأوَّ َوَمـا الطَّْيـُف إاِلَّ َما ُتريِه اْلــَخَواطُِرَت

*** ْيُل َضاِرٌب ـــُرَطَوى ُسْدَفَة الظَّْلاَمِء َواللَّ ـــِق َحائِ ـــُم بِاألُْف ـــِه َوالنَّْج بَِأْرَواِق

*** َّ  َوُدوَنـــه يـــٌط ِمـــَن اْلَبْحـــِر الـْـــَجنُويِبّ َزاِخُرَفَيا َلـــَك ِمـــْن َطْيـــٍف َأمَل حُمِ

انسب القصيدة إىل صاحبها، وما مناسبة نظمها؟)أ( 

»تأوب ـ سدفة الظلامء ـ أرواقه«)ب( 

      هات مرادف األوىل، وما املراد من الثانية، ومفرد الثالثة؟

»تأوب طيف« ما نوع الصورة؟ وما الغرض البالغي منها؟)1()ج( 

اذكر نوع األسلوب ىف البيت األخري، ثم اذكر غرضه البالغي.)د( 

هناك عوامل ساعدت الشاعر عىل جتويد الشعر، اذكرها.)هـ( 

التطبيق الثانى

*** هَنَائٌِب إاِلَّ  األَْنَفاُس  َما  اُر  الدَّ ـــُرِهَي  ـــاُم إاِلَّ َعَقائِ ـــا األَْجَس ـــا وم  َلَدهْيَ
*** َجائُِرإَِذا َأْحَسنَْت َيْومًا َأَساَءْت ُضَحى َغٍد النَّاِس  َعىَل  َسْيٌف  َفإِْحَساهُنَا 

*** ـــُرُه ـــمَّ َأْم ـــى إَِذا َت ـــى َحتَّ ـــُربُّ اْلَفَت َدَهْتـــُه َكـــاَم َربَّ اْلَبِهيَمـــة َجـــازُرَت

ضع عنوانا مناسبا لألبيات. ثم انثر األبيات بأسلوبك.)أ( 

ما املقصود )بالدار(؟ وما معنى )ترب الفتى(؟ وما مفرد عقائر؟)ب( 

عني من األبيات صورة خيالية وحمسنا بديعيا واذكر غرضهام البالغي.)ج( 

إجابة التطبيق األول

حممود سامي البارودى.)أ( 

)1( املقصود بالصورة، والصورة اخليالية )التشبيه ـ االستعارة ـ املجاز املرسل ـ الكناية(
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مناسبة نظم القصيدة: أثناء منفاه ىف »رسنديب« رأى الشاعر خيال ابنته الصغرية »سمرية« ىف 
منامه، فهاج شوقه، وفاض به احلنني، فنظم هذه القصيدة.

أتاه ليال ـ حجاب الظالم ـ روق.)ب( 

استعارة مكنية أفادت التشخيص حيث صور اخليال بإنسان يأتيه لياًل .)ج( 

إنشائي نداء، الغرض البالغي: التعجب.)د( 

 )هـ( 

 موهبته الفطريةـ 

دراسته الواعية لدواوين كبار الشعر املتقدمني .ـ 

إجابة التطبيق الثاني

خداع احلياة )أ( 

ما الدنيا إال دار بالء تتخذ من أجسام الناس أغراضا ترميها بالبالء، وهي ال ختطئ حني ترمى 
بسهامها، فالدنيا تعقب اإلحسان باإلساءة دون أن تعطي الناس فرصة بالتمتع.

الدنيا ـ تربيه ـ عقرية.)ب( 

»إحساهنا سيف« تشبيه بليغ للتجسيم.)ج( 

بني ) أحسنت ـ أساءت ( طباق يوضح املعنى ويربزه.

قوة األلفاظ، وجزالة العبارات، وحدة الوزن والقافية، الدقة ىف اختيار الكلامت.)د( 

* * *
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التدريبات

) أ ( اخرت اإلجابة الصحيحة:س1: 

لقب البارودى بــ )أمري الشعراء ـ رب السيف والقلم ـ شاعر النيل(ـ 1

يعد البارودى رائد مدرسة )اإلحياء والبعث ـ الديوان ـ الَمْهجر(ـ 2

)ب( للبارودي نظرة ىف الشعر اجليد.. اذكرها. وهل حتققت ىف نصه؟

يقول البارودى:1 1س
*** نِي َكَأنَّ لَِعْينِـي  ْكـَرى  الذِّ َناظِرُتَمثُِّلَهـا  ُبْعٍد ِمَن األَْرِض  إَِلْيَها َعىَل 

*** امئُِرَفَيـا ُبْعـَد َمـا َبْينِـي َوَبـنْيَ َأِحبَّتِي ْت َعَليِه الضَّ َوَيا ُقْرَب ما اْلَتفَّ

*** ـــا ـــَن َبْينَنَ ْق ـــاُم َفرَّ ـــِن األَيَّ ـــإِْن َتُك َفـــُكلُّ اْمـــِرٍئ َيْوَمـــًا إىَِل اهلل َصائُِرَف

ضع عنوانًا مناسبًا لألبيات السابقة. )أ( 

)متثلها ـ الذكرى ـ أحبة( هات مرادف األوىل، ومجع الثانية، ومفرد الثالثة.)ب( 

ارشح األبيات.)ج( 

هات من البيت األول صورة بيانية ووضحها)1(.)د( 

ماذا أفاد قوله: »فيا بعد ما بينى وبني أحبتى«؟)هـ( 

هات من البيت الثانى حمسنأ بديعيًا واذكر رس مجاله.)و( 

ملاذا جاءت كلمة »امرئ« نكرة؟)ز( 

ماذا أفاد التقديم ىف قوله: »فكل امرئ يوما إىل اهلل صائر«؟)ح( 

* * *

)1( املقصود بالصورة البيانية )التشبيه ـ االستعارة ـ املجاز املرسل(.
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الدرس الثالث
رحلة عابسة 

للشاعر أمحد حمرم

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

يذكر ترمجة خمترصة ألمحد حمرم.ـ 1

يعدد األوصاف التى وصف هبا أمحد حمرم حادثة دنشواي.ـ 2

حيدد سامت شخصية الشاعر، وخصائص أسلوبه. ـ 3

يرشح أبيات القصيدة بأسلوبه اخلاص.ـ 4

يذكر أثر املدرسة التى ينتمى إليها الشاعر ىف التعبريات التي وردت بالنص.ـ 5

النص:

*** ـــــــــاِقَعَصـَف الـْـَهَوى بَِجَوانِـِح امُلْشـَتاِق َوَهَفا احَلننُِي بَِقْلبِِه اْلـَخفَّ

*** َوى اأْلْعاَمِق َما َيْصنَـُع اْلَقْلُب الطَُّروُب إذا اهْلَ ىِف  َوَجاَل  اْلَقَراَر  َبَلَغ 

*** ـــباَِلُد َفـِسـيـَحـُة اآلفـَاِقيـا َصاِحبِـى فِيَم امْلـُـَقاُم عـىل اأْلََذى ِسـْر َفـاْلـ

*** ـــى ماذا َتــُظنُّ بِــنَا املَدائـِـُن واْلـُقـَرى ـــاُق ِرَفاِق َف ـــى َوالرِّ ـــُب َرْكبِ ْك الرَّ

*** َوَجـَعـْلـُتـَها أْحَبـْبـُتـَها  اّلِذى  َوَأَنا  ــــَة اْلـُمْشـَتـــــاِق  ـلَّ َداَر اهْلـــَـوى َوحَمِ

*** َواْلَبــاكِـَيــاُت َجـَواِمــُد اآلَمــاِق َوَلَكْم َسَقْيُت ُرُبـوَعـهـَا ِمـْن َأْدُمـِعـى

*** َتـِجـْد َفَلْم  اْلـَبـَيـاِن  بَِأْروَقِة  ـــىاَلَذْت  ـــَل رَواِق ـــِر ِمث ـــاِت النُّْك اِدَث ىِف احْلَ

*** َفـاْرَعوى بِاْلـُمـُروَءِة  ن  ـصَّ حَتَ اِقــــيَأَدٌب  ـــاُه الــرَّ َقـ ـــاِوُم، َواتَّ ـــُه امُلَُس َعنْ

*** أْن الَقــــِريَض ُيَبــــاُع ىِف اأْلَْســــَواِق َمـا ُكنْـُت َأْحَسُب َوالـُخُطوُب َكثِـرَيٌة
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*** ثِــى ــدَّ ُروِع حَتَ ىِف َغـْيـِر َما َوَجــٍل َواَل إِْشَفــاِققــُْل لِْلـَجـَداِوِل َوالزُّ
*** دْهــِرِه َشَدائِــِد  ِمن  ُيَمـارس  َمـْن أنِت ُكــــلُّ َرَجـائـِِه ويـُالقـِـىَماَذا 

*** َزاِرُع َألِـلَّــِذى هــَُو  َأْم َأْنَت لِْلَجــانِى بِــاَل اْستـِْحَقـــاِقَولِـَمْن َجنَـاك 

*** َكـَفـى َأَمـا   ) مرْصَ ِح  )َفالَّ عىل  َما َذاَق ِمْن َعنٍَت َوِمْن إِْرَهــــــاِقَوْيىل 

*** َوَيِعـيُش فِــى َفْقـــٍر وفــى إِْمــاَلِقُيْغنِــــى ُأُلــــوَف اْلـُمْتـَرفِــــنَي بَِمــــالِِه

*** بِيـَل لِـَخْلِقــِه َع السَّ َأَكـَذا َيكـُـوُن تَفــاُوُت اأْلَْرَزاِق؟!ُسْبَحاَن َمـْن رَشَ

*** َفَهاَجنى )بُِدْنُشَواَي(  َمـَرْرُت  ــَواِدِث َبــاِقَوَلَقـْد  َوْجــٌد َعَلـى َمـــرِّ احْلَ

*** ُلــوِد وَهــِذه َيــاُط عىَل اجْلُ َبــاِل ُتَشــدُّ فِـى اأْلَْعنَــاِقتِْلَك السِّ ُسـوُد احْلِ

*** ِم اْلـُمْهــَراِقَوَأَرى ُدُمــوَع الثَّـاكِــاَلِت َهَواِميـَـا ـِرى فـَتْغرُق ىِف الــدَّ جَتْ

*** ٍة ُقــوَّ مْن  هِبــا  َوَما  الـنُُّفوَس  ـــا ِمــْن َواِقَيْرِمى  َمـــاَة َوَمــا هَلَ تـََزُع الرُّ

*** َمــــا ــــا َفَكأنَّ َمــــاُم( ُمَصاهَبَ  َلـبَِس اأْلََسى فِـى َهـِذِه اأْلَْطــَواِقَعَرَف )احْلَ

*** لَِصْيِدِه اَلَح  السِّ ُلوا  مَحَ اأْلَُلـى  ـى َســاِقَلـْواَل  لـم َيْسِقَهـا  اْلـَمـْوُت  الـُْمَسـمَّ

التعريف بالشاعر: 

   هو أمحد حمرم بن حسن أفندى عبد اهلل، ولد بالقاهرة ىف شهراملحرم 1294هـ  املوافق يناير1877م، 
وهو من أصل تركى لكن أخوال أمه من إحدى العائالت املرصية الشهرية، انتقل به والده إىل دمنهور 

حيث مقر عمله، وأخذ يتنقل بني القاهرة ودمنهور، ثم استقر بدمنهور، وتوىف هبا سنة 1945م.

 يعد أمحد حمرم من كبار شعراء النهضة، وبعض النقاد يفضله عىل حافظ إيراهيم، فهو ند للشعراء 
أنه مل ينل شهرهتم، وله قصائد إسالمية ضمنها ديوانه )جمد اإلسالم(، ويعترب حمرم شاعر  الكبار إال 

اإلسالم، وشاعر الوطنية.

 مناسبة القصيدة:

خرج الشاعر ىف رحلة من بلدته دمنهور بالبحرية إىل القاهرة ثم اإلسكندرية فمر ىف طريقه بدنشواي 
والقناطر اخلريية واألهرام، فتأثرت نفسه فقال هذه القصيدة، فالنص من قبيل التجربة الذاتية.

األبيات من 1ـ 115



60

*** ـــــــاِقَعَصَف الـَْهَوى بَِجَوانِِح امُلْشَتـــــاِق اْلـَخفَّ بَِقْلبِِه  احَلننُِي  َوَهَفا 

*** ـــاَمِقَما َيْصنَُع اْلَقْلُب الطَُّروُب إذا الـَْهَوى ـــاَل ىِف اأْلْع ـــَراَر َوَج ـــَغ اْلَق َبَل

*** ـــباَِلُد َفـِسـيـَحـُة األفـَاِقيا َصاِحبِى فِـيَم الـُْمَقـاُم علــى اأْلََذى ِسـْر َفـاْلـ

*** َفـــاُق ِرَفاِقـــى؟ماذا َتـُظنُّ بِـنَـا الـمَدائـُِن واْلـُقـَرى ْكـــُب َرْكبِـــى َوالرِّ الرَّ

*** ـــاِق َوَأَنا اّلِذى أْحَبـْبـُتـَها َوَجـَعـْلـُتـَها ــــة اْلـُمْشـَتــ ـلَّ ـــوى َوحَمِ َداَر اهْلَ

*** َواْلَبــاكِـَيــاُت َجـَواِمــُد اآلَمــاِق َوَلَكْم َسَقْيُت ُرُبـوَعهـَا ِمـْن َأْدُمـِعـى

*** ـــى اَلَذْت بَِأْروَقِة اْلـَبـَيـاِن َفَلــْم َتـِجــْد ـــَل ِرَواِق ـــِر ِمث ـــاِت النُّْك اِدَث ىِف احْلَ

*** ن بِاْلـُمـُروَءِة َفـاْرَعـوى اِقــــيَأَدٌب َتَحصَّ ـــاُه الــرَّ َقـ ـــاِوُم، َواتَّ ـــُه امُلَُس َعنْ

*** أْن الَقــــِريَض ُيَبــــاُع ىِف اأْلَْســــَواِقَما ُكنْـُت َأْحَسُب َوالـُخُطوُب َكثِـرَيٌة

*** ثِـى ـدَّ حَتَ ُروِع  َوالزُّ لِْلـَجَداِوِل  فـِى َغـْيـِر َمـا َوَجــٍل َواَل إِْشَفــاِققــُْل 

*** َمـْن أنَت كــــّل َرَجـائـِه ويـُالقـِـىمـَاَذا ُيَمارس ِمن َشــَدائِــِد دْهـِرِه

*** َأْم َأْنَت لِْلَجــانِى بِـاَل اْستـِْحَقـــاِقَولِـَمْن َجنَــاك َألِـلَّــِذى هــَُو َزاِرُع

*** ( َأَمـا َكـَفـى ِح مرْصَ إِْرَهــــاِقَوْيىل عىل )َفالَّ َوِمْن  َعنٍَت  ِمْن  َذاَق  َما 

*** ـــنَي بَِمـالِِه َوَيِعـيُش فِـى َفْقــٍر وفــى إِْمــاَلِقُيْغنِـى ُأُلــــوَف اْلـُمْتـَرفِـ

*** بِيـَل لِـَخْلِقــِه َع السَّ َأَكـَذا َيكـُـوُن تَفــاُوُت اأْلَْرَزاِق؟!ُسْبَحاَن َمْن رَشَ

معانى املفردات:

معناها الكلمة
مجع جانحة وهى الضلع ، املراد به القلب اجلوانح

حرك هفا
ال دموع فيهن، واآلماق مجع مؤق وهو جمرى الدمع ىف العني جوامد اآلماق

مجع ربع، وهو املكان الذى يقام زمن الربيع ثم أطلق عىل كل منزل ربوع
مجع نكراء، وهى الشديدة، والرواق شقة البيت التى دون الشقة العليا النكر
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معناها الكلمة
ترك، ونزع عن الشىء ارعوى

خوف وجل
يعانى يامرس
الثمر اجلنى
مشقة عنت

فقر شديد إمالق

املعنى العام: 

   يقول الشاعر: إنه وجد ىف نفسه شوقًا وحنينًا إىل التنقل ىف أنحاء بلده الذى أحبه، وطاملا سقى 
ربوعه بأدمعه حني بخلت عيون غريه بالدموع، فهذا البلد ملجأ الشاعر، كام أنه مالذ هلا وهو املعرب 
ببيانه عن آالمها، وما أمل هبا من حوادث، ويبدأ الشاعر يفخر بأدبه، فهو أدب حر صانته املروءة عن 
التبذل، فلم يطمع ىف رشائه طامع، ويأسف الشاعر؛ ألن بعض الشعراء يتكسبون بأشعارهم ويبيعوهنا 

ملن يدفع الثمن، فيمدحون، وخيضعون ملن ُيعطيهم.

وينتقل الشاعر للحديث عن الفالح ـ وقد عمل حمرم ىف شبابه بالفالحة مع والده الذى كان يدير 
ينتفع بام  بعض األراىض ـ فيأسف ملا يصيب الفالح من شقاء وحرمان، ومن شدائد الدهر، فهو ال 
ينتجه من خريات، بل يتمتع هبا من ال يستحقها، وبينام يسعد املرتفون بعرق الفالح يعيش هو ىف فقر 

شديد، ثم يتعحب الشاعر من تفاوت األرزاق بني الناس.

مواطن اجلمال :  

ـ ىف قوله: )املشتاق، اخلفاق(  ترصيع يعطى جرسًا موسيقيًا تطرب له األذن.

ـ ىف قوله: »ما يصنع القلب«، ىف البيت الثانى استفهام، غرضه التعجب.

ـ ىف قوله: »يا صاحبى«: نداء للتنبيه، وىف قوله: »فيم املقام عىل األذى؟« استفهام،غرضه اإلنكار.

ـ وىف قوله: »رِس فالبالد فسيحة األفاق« أمر غرضه النصح واإلرشاد.

ـ ىف قوله: »ماذا تظن بنا املدائن والقرى؟« استعارة مكنية للتشخيص.
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ـ ىف قوله: »دار اهلوى« تشبيه بليغ، حيث َشبَّه اهلوى بالدار.

ـ ىف قوله: ولكم سقيت ربوعها من أدمعى والباكيات جوامد اآلماق

)كم( خربية تفيد الكثرة، وقوله: »سقيت ربوعها من أدمعى« كناية عن كثرة البكاء وبني )أدمعى، 
وجوامد اآلماق( طباق يوضح املعنى، ويؤكده.

ـ ىف قوله: »الذت بأروقة البيان«  استعارة مكنية للتشخيص، حيث صور مرص بإنسان يبحث.

ـ ىف قوله: »أدب حتصن باملروءة« استعارة مكنية للتشخيص حيث صور األدب بإنسان يتحصن 
باملروءة.

ـ ىف قوله: »ما كنت أحسب واخلطوب كثرية أن القريض يباع ىف األسواق«

كناية عن عزة نفس الشاعر واحرتامه لشعره.

ـ ىف قوله: »قل للجداول والزروع حتدثى« استعارة مكنية للتشخيص، حيث صور اجلداول واحلقول 
بأشخاص يسألون ويتحدثون. وعطف »إشفاق« عىل »وجل« إطناب بالرتادف يفيد التوكيد.

ـ ىف قوله: »أنت كل رجائه« كناية عن شدة حبه لبلده.

ـ ىف قوله:
*** أم أنت للجانى بال اسـتحقاق؟وملـن جنـاك أللـذى هـو زارع

 استفهام غرضه التعجب واالستنكار، وبني )جناك ـ واجلانى( جناس غري تام يثري الذهن، وحيرك
االنتباه.                                                    

ـ ىف قوله: »ما ذاق من عنت ومن إرهاق« استعارة مكنية للتجسيم، حيث صور العنت واإلرهاق 
بطعام مر يتذوقه الفالح.

ـ ىف قوله: 
*** ويعـيش فـى فقــر وفــى إمــالقيغنـى ألــــوف الـمتـرفــــني بمـاله

      بني شطري البيت مقابلة تربز املعنى، وتوضحه بالتضاد.

ـ ىف قوله: »أكذا يكون تفاوت األرزاق؟!« استفهام غرضه التعجب.

األبيات من 16 211
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*** َوْجــٌد َعَلـى َمـــرِّ الـَْحــَواِدِث َبــاِقَوَلَقْد َمـَرْرُت )بُِدْنُشَواَي( َفَهاَجنى

*** َيــاُط عىَل اْلـُجُلــوِد وَهــِذه َبــاِل ُتَشــدُّ فِـى اأْلَْعنَــاِقتِْلَك السِّ ُسـوُد احْلِ

*** ِم الـُْمْهــَراِقَوَأَرى ُدُمـوَع الثَّـاكِــاَلِت َهَواِميـَـا ـِرى فـَتْغرُق ىِف الــدَّ جَتْ

*** ٍة ـــا ِمــْن َواِقَيْرِمى الـنُُّفوَس َوَما هِبــا مْن ُقــوَّ َمـــاَة َوَمــا هَلَ تـََزُع الرُّ

*** َمـا ـا َفَكأنَّ َمــــاُم( ُمَصاهَبَ َلـبِـَس اأْلََسـى فِـى َهـِذِه اأْلَْطــَواِقَعَرَف )احْلَ

*** اَلَح لَِصْيِدِه ُلوا السِّ ـى َســاِقَلـْواَل اأْلَُلـى مَحَ مل َيْسِقَهــــا امْلَــــْوُت امْلَُسمَّ

معانى املفردات:	
معناهاالكلمة

محام   دنشواي يصيدون  وأخذوا  اإلنجليز،  عساكر  من  أفراد  إليها  ذهب  املنوفية  قرى  من  قرية 
اإلنجليزية  السلطات  فاهتمت  هبا،  فامت  شمس،  لرضبة  أحدهم  تعرض  وقد  القرية، 
منهم  عدد  عىل  وحكموا  القرية،  ىف  حمكمة  هلم  فعقدوا  بقتله،  القرية  أهل  من  مجاعة 
باإلعدام واجللد، ونفذوا احلكم أمام أهاىل القرية، وقد كان هلذه املأساة أثر بعيد املدى ىف 
إنامء احلركة الوطنية، وقد نرشت هذه القصيدة ىف سنة 1940م، وكانت حادثة دنشواي 

سنة 1906.
حزنوجد

مجع ثاكلة، وهى التى فقدت وحيدها.الثاكالت
غزيرةهواميا

  املسفوحاملهراق 

املعنى العام:

يقول الشاعر إنه مّر بقرية دنشواي، وذلك بعد أكثر من ثالثني سنة من أحداثها، فَتِهيج أحزانه، 
وتعود به الذاكرة إىل تلك األيام املظلمة التى عاشت فيها القرية، وتبدو لعينيه تلك السياط الظاملة التى 
ُجلد هبا الفالحون، واحلبال السود التى شنق هبا زمالؤهم، ودموع النساء واألمهات تسقط غزيرة، 
فتختلط بالدماء، بل تغرق فيها، وخييل إليه أن احلامم ىف تلك القرية يلبس األطواق السوداء حول رقبته 

حزنًا عىل ما أصاب أهلها. 
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مواطن اجلمال:

ـ ىف قوله: »ولقد مررت بدنشواي«  أسلوب مؤكد بالالم وقد. 

 ـ ىف قوله: 
*** سـود احلبــال تشــد فـى األعنــاقتلك السيــاط عىل الـجلــود وهــذه

 كناية عن التنويع ىف العقاب ما بني اجللد والشنق.

ـ ىف قوله: 
*** جتـرى فـتغرق ىف الــدم الـمهــراقوأرى دمـوع الثـاكــالت هواميــا

كناية عن اختالط دموع الثاكالت بدماء القتىل.

ـ ىف قوله: »ماهبا من قوة، وما هلا من واق« أسلوب مؤكد بحرف اجلر الزائد )من(.

األحزان،  يعرف  بإنسان  احلامم  صور  حيث  للتشخيص  مكنية  استعارة  احلامم«  »عرف  قوله:  ىف  ـ 
وبقية البيت امتداد للخيال.

ـ ىف قوله: »مل يسقها املوت« استعارة مكنية للتشخيص.

التعليق على النص

ومناسبة  األداء،  وقوة  األسلوب  ورصانة  اختيارها،  ىف  والدقة  األلفاظ  بجزالة  القصيدة  تتميز   
األلفاظ للمعانى، واستخدام بعض الصور البيانية واملحسنات البديعية.

وأغراض القصيدة ىف جمملها جديدة، واملوسيقا يف النص ظاهرة، وتتمثل يف الوزن والقافية، وكذلك 
الترصيع يف مطلع القصيدة، واجلناس الناقص بني قوله )جناك ـ واجلاين( وموسيقا داخلية، وتتمثل يف 

حسن اختيار األلفاظ ومالءمتها للمعاين.

    * * *
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 تطبيقات

  التطبيق األول  

  يقول الشاعر:
*** ــاِقَعَصَف اْلـَهَوى بَِجَوانِِح امُلْشَتــاِق ـ ــِه اْلـَخفَّ ــنُي بَِقْلبِ ــا احَلنِ َوَهَف

*** َوى اأْلْعـاَمِقَما َيْصنَُع اْلَقْلُب الطَُّروُب إذا اهْلَ ىِف  َوَجـاَل  اْلَقـَراَر  َبَلـَغ 

*** ِسـْر َفـاْلـباَِلُد َفـِسـيـَحـُة اآلفـَاِقيا َصاِحبِى فِـيَم امْلَُقـاُم علــى اأْلََذى

من قائل األبيات السابقة؟ وما عنوان النص؟ وما مناسبته؟)أ( 

ارشح األبيات بأسلوبك:)ب( 

هات معانى الكلامت اآلتية: )جوانح ـ هفا ـ اآلفاق()ج( 

استخرج من البيت األول لوًنا بيانيًّا، وحمسنًّا  بديعيًّا،  واذكر نوعهام، وأثرمها ىف املعنى.)د( 

ىف البيت الثالث ثالثة أساليب إنشائية. اذكرها، وبني الغرض منها.)هـ( 

اجلواب 

قائل األبيات هو الشاعر أمحد حمرم، وعنوان النص هو رحلة عابسة، أما مناسبة القصيدة:  فقد خرج )أ( 
 الشاعر ىف رحلة من بلدته دمنهور بالبحرية إىل القاهرة ثم اإلسكندرية، فمر ىف طريقه بدنشواي

والقناطر اخلريية واألهرام، فتأثرت نفسه فقال هذه القصيدة، والقصيدة جتربة ذاتية.

لقد دفعه الشوق، وأغراه اهلوى، ودفعه إىل أن يتجول ىف ربوع مرص احلبيبة، وهو ال يملك )ب( 
أن يرد للهوى أمًرا، أو أن يعيص له طلًبا، وكيف ال وقلبه شغوف بحب مرص، خاصة أن هذا 
احلب قد بلغ القرار، وجال ىف األعامق؟! ثم كيف له أن يقيم عىل األذى وىف مرص ما فيها من 

رحاب فسيحه تنأى به عن األذى؟!

)اجلوانح( مجع جانحة وهى الضلع، واملراد به القلب.)ج( 

و)هفا( بمعنى: حرك ـ و)اآلفاق( مجع أفق وهو كل ما ظهر لك من السامء.
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اللون البياين ىف قوله: ) جوانح( هو جماز مرسل عالقته املحلية، ورس مجاله اإلجياز والدقة ىف )د( 
اختيار العالقة.

واملحسن البديعي ترصيع بني شطرى البيت، وهويعطى جرسًا موسيقيًا تطرب له األذن.

 ىف قوله: )يا صاحبى( نداء غرضه التنبيه، وىف قوله: فيم املقام عىل األذى؟ استفهام غرضه )هـ( 
اإلنكار، وىف قوله: )رس( أمر غرضه النصح واإلرشاد. 

* * *
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التدريبات

يقول الشاعر:1 1س
*** ثِـى ـدَّ ُروِع حَتَ فـِى َغـْيـِر َما َوَجـٍل َواَل إِْشَفـاِققـُْل لِْلَجَداِوِل َوالزُّ

*** دْهِرِه َشَدائِـِد  ِمن  ُياَمرس  َمـْن أنـَت كّل َرَجائـِه وُيالقـِـىمـَاَذا 

*** اْستْحَقاِقَوملَِــــْن َجنَاَك َألِـلَّـِذى هـَُو َزاِرُع باَِل  لِْلَجانِى  َأْنَت  َأْم 
من قائل األبيات؟ اذكر ما تعرفه عن النص.)أ( 

ارشح األبيات بأسلوبك.)ب( 

 يقول الشاعر:)ج( 

*** ثِــى ـدَّ ُروِع حَتَ فـِى َغـْيـِر َمـا َوَجـٍل َواَل إِْشَفــاِققـُْل لِْلَجَداِوِل َوالزُّ
ىف البيت السابق )استعارة مكنية ـ استعارة ترصحيية ـ جماز مرسل( 

بني كلمتي »وجل، وإشفاق« ) طباق ـ ترادف ـ جناس ()د( 

اكتب البيتني التاليني لألبيات السابقة.)هـ( 

يقول الشاعر:1 6س
*** َوْجــٌد َعَلـى َمـــرِّ الـَْحــَواِدِث َبــاِقَوَلَقـْد َمـَرْرُت )بُِدْنُشَواَي( َفَهاَجنى

*** َيــاُط عىَل اْلـُجُلــوِد وَهــِذه َبــاِل ُتَشــدُّ فِـى اأْلَْعنَــاِقتِْلَك السِّ ُسـوُد احْلِ

*** ِم اْلـُمْهــَراِقَوَأَرى ُدُمـوَع الثَّـاكِــاَلِت َهَواِميـَـا ــِرى فــَتْغرُق ىِف الدَّ جَتْ
اخرت الصواب مما بني القوسني:)أ( 

البيت األول مؤكد )بمؤكد واحد ـ بمؤكدين ـ بثالثة مؤكدات(ـ 

»الثاكالت« مفردها )ثاكلة ـ ثكىل ـ ثكالء(ـ 

»هواميًا« معناها ) قوية ـ غزيرة ـ كثرية (ـ 

اذكر ما تعرفه عن دنشواي.)ب( 
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ارشح األبيات رشحًا موجزًا بأسلوبك.)ج( 

ماذا أفاد بناء الفعل للمجهول ىف قوله: »سود احلبال تشد ىف األعناق«؟)د( 

* * *
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الدرس الرابع
من قصيدة نهج الربدة
للشاعر أمحد شوقي

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

يذكر ترمجة خمترصة ألمحد شوقي.ـ 1

.ـ 2 يعدد األوصاف التى وصف هبا أمحد شوقي الرسول 

حيدد سامت شخصية الشاعر، وخصائص أسلوبه. ـ 3

يرشح أبيات القصيدة بأسلوبه اخلاصـ 4

النص:

*** ـــْن ـــاِء َوَم ـــرِي األنبي ـــاَب أِم ـــُت ب ـــِمَلِزْم ـــاِب اهللِ يْغَتنِ ـــاِح ب  ُيمِســـْك بِِمْفَت

*** بِه ُأَعزُّ  َحْباًل  َمْدِحِه  من  ْقُت   ىَف يـــوِم ال ِعـــزَّ باألَنســـاِب والُّلَحِمَعلَّ

*** ـــٌد َصْفـــوُة البـــاِرى ورمحُتـــُه ـــِمحُمَمَّ ـــْن َنَس ـــٍق وِم ـــْن َخْل ـــُة اهللِ ِم وُبْغَي

*** ُتُه ُأُبـوَّ نالْت  ما  النَّْجُم  أَخَطأ  ِمـــْن ُســـْؤُدٍد بـــاِذٍخ ىف َمْظَهـــٍر َســـنِِمَقْد 

*** فـــا ُنِمىُنُمـــوا إليـــِه َفـــَزاُدوا ىف اْلُعـــال رَشَ الَفَخاِر  ىف  لَفْرٍع  أْصٍل  َوُربَّ 

*** ـــِمَسائِْل ِحراَء وُروَح اْلُقْدِس َهْل َعلَِما ـــِن اإِلدراِك ُمْكَتَت ـــوَن رِسٍّ ع َمُص

*** هِبِـام َفـْت  رُشِّ وَذَهـاٍب  َجْيَئـٍة  واْلَغَسِمَكـْم  اإِلْصَباِح  ىف  َمّكَة  َبْطَحاُء 

*** ـــا ـــرْأ، َتعـــاىَل اهللُ َقائُِلَه ـــوِدي : اْق ملْ تتَِّصـــْل قبـــُل َمـــْن ِقيَلـــْت لـــُه بَِفـــِموُن

*** مْحَـــِن فاْمتـــأَلْت َن للرَّ ـــمُهنَـــاَك ُأذِّ ـــيَِّة النََّغ ـــْن ُقْدِس ـــَة ِم ـــامُع َمكَّ أَس

*** َحرْيهُتا كْيَف  ُقَرْيٍش  َعْن  َتَسْل  ـــْهِل والَعَلـــِمَفاَل  وكَيـــف َنْفَرهُتـــا ىف السَّ
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*** ـــْم ـــْد َأملَّ هِبِ ـــٍم َق ـــْن َعظِي ـــاءُلوا َع َمـِمَتَس َرَمـى اْلَمَشـايَِخ َواْلِوْلـَداَن باللَّ

*** ـــه ـــاِدى َوَدْعَوتِ ـــىَل اهْلَ ـــنَي َع ادِق الَعَلـــِمياَجاِهل َهُلوَن مَكاَن الصَّ هل جَتْ

*** ِصَغــــــٍر ىف  الَقْوِم  َأِمنَي  بْتُمَوه  ـــَهِملقَّ ـــوٍل بُِمتَّـ ـــىل ق ـــنُي ع ـــا األَِم وَم

*** َمْت فاْنرَصَ باآلياِت  النَّبِيُّوَن  ـــِرِمجاَء  ـــرِي  ُمنَْصـ ـــٍم غ ـــا بحكِي َوِجْئَتنَ

*** ـــَدِم آياتـُه ُكلَّـام َطــــَال امَلـَدى ُجـُدٌد ـــِق والقـِ ـــالُل الِعت ـــنَّ َج َيِزينُُه

*** َفٍة ـــرَّ ـــُه ُمشــــــ ـــٍة من ـــكاُد ىف َلْفَظ حـِِمَي  ُيوِصيَك باحَلقِّ والتَّْقَوى وبالرَّ

التعريف بالشاعر:

هو أمحد شوقى بن عيل بن أمحد شوقى، التحق أبوه بحاشية )حممد عيل(، وتقلب ىف مناصب الدولة، 
وىف عهد إسامعيل ُولد له أمحد 1868م ىف حى احلنفى بالقاهرة، تلقى أمحد تعليمه االبتدائى والثانوى 
بالقاهرة، ثم دخل مدرسة احلقوق ومكث هبا سنتني، والتحق بقسم الرتمجة ىف املدرسة نفسها، ومكث 

هبا عامني آخرين، ثم سافر ىف بعثة إىل فرنسا 1891م، وبعد عودته التحق بقرص اخلديوى.

وملا قامت احلرب العاملية األوىل ُنفي إىل أسبانيا، ومكث هبا مخس سنوات، ثم عاد بعدها إىل مرص، 
وساير النهضة املرصية من سنة 1919م إىل سنة 1932م، وهى السنة التى ُتويف فيها.

مكانة شوقى الشعرية:

كان شوقي شاعرًا عظيام ناهبا، تقلد إمارة الشعر 1927م، وأقيم لذلك حفل حرضه كبار الشعراء 
من الدول العربية، وبايعوه بإمارة الشعر، وبرغم ذلك فله مؤيدون، ومعارضون.

والوصف،  والرثاء،  والغزل،  واهلجاء،  املدح،  ىف  فقال  الشعر،  أغراض  من  كثري  ىف  شوقي  تكلم 
وأبرز مدائحه ىف األتراك، وألطفها ىف النبي  وقد صور شوقى ىف شعره األحداث الكربى العاملية 
التى عارصها فله قصيدة تصف زلزااًل حدث ىف اليابان، وثانية ىف روما، وثالثة ىف تتويج ملك انجلرتا 

وهكذا.

وهو  خاص،  ديوان  فيه  وله  النفس،  طويلة  قصائد  نظمه  ىف  فله  له،  حمب  بالتاريخ  مولع  وشوقى 
ـ معني باحلكمة، يرسلها ىف شعره كلام وجد هلا مناسبة، وقد مجع شعره ىف ديوان كبري سامه  ـ أيضا 

)الشوقيات(.
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. مدائحه ىف الرسول 

وحسان  زهري،  بن  كعب  أبرزهم  ومن  اإلسالم  صدر  عرص  منذ  النبوية  باملدائح  الشعراء  اهتم 
بن ثابت، وعبداهلل بن رواحة، واشتهر ىف العرص اململوكى اإلمام البوصريى، الذى تأثر به عدد من 

الشعراء ىف مقدمتهم أمحد شوقى.

مدح شوقي النبى  بثالث قصائد وهى عىل حسب ترتيبها ىف ديوانه:

1ـ )اهلمزية النبوية( ومطلعها:

*** ــاُءُولَِد الـْـُهَدى َفاْلَكائِنَـاُت ِضَياُء ـــٌم َوَثنَـ َمـــاِن َتَبسُّ َوَفـــُم الزَّ
2ـ )ذكرى املولد( ومطلعها:

*** ــا ـــاَســُلوا َقْلبِــى َغــَداَة َســاَل َوَتاَب ـــُه ِعَتاَب ـــَجاَمِل َل ـــىَل الـْ ـــلَّ َع َلَع
3ـ )هنج الربدة( وهى القصيدة التي ندرسها ومطلعها:

*** َأحلَّ َسْفَك َدِمى ىف األْشُهِر اْلـُحُرِمِريٌم عىل القاِع َبـنْيَ اْلَباِن َواْلَعَلِم
 وقصائده الثالث معارضات لقصائد ثالث للبوصريى، وقد بدأ اثنتني منها بالغزل مثله، ويشيع 
ىف مدائح شوقى احلديث عن األخالق، والفقراء، والرشيعة اإلسالمية والشكوى من أحوال املسلمني 

وتأخرهم، وهذا كله جتديد ىف املدائح النبوية.

النسب الشريف:

*** ـــْن ـــاِء َوَم ـــاَب أمـــرِيِ األنبي ـــُت ب ـــِمَلِزْم ـــاِب اهللِ يْغَتنِ ـــاِح ب ـــْك بِِمَفت ُيمِس

*** ْقــُت مــن َمْدِحــِه َحْبــاًل ُأَعــزُّ بــِه ىِف يـــوِم ال ِعـــزَّ باألَْنســـاِب والُّلَحـــِمَعلَّ

*** ـــٌد َصْفـــوُة البـــاِرى ورمحُتـــُه ـــِمحُمَمَّ ـــْن َنَس ـــٍق وِم ـــْن َخْل ـــُة اهللِ ِم وُبْغَي

*** ُتـُه ـــاِذٍخ ىف َمْظَهـــٍر َســـنِِمَقـْد أَخَطـأ النَّْجـُم مـا َنالـْت َأُبوَّ ِمـــْن ُســـْؤُدٍد َب

*** فـــا َوُربَّ أْصـٍل لَفـْرٍع ىف الَفَخـاِر ُنِمىُنُمـــوا إليـــِه َفـــَزاُدوا ىف اْلُعـــال رَشَ
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معانى املفردات:

معناهاالكلمة

داَوْمَت عيل الُوُقوِف أماَمُهلزمت

ٌد  َوُهَو ِمْفَتاُح َباِب اللهِأمري األنبياء حُمَمَّ

َيْظَفُر بِاْلَغنِيَمِةيغتنم

َأْمَسْكُتعلقت

ى بِِهأعز به َأَتَقوَّ

ًةاألنساب ُع َنَسٍب، واْلـُمَراُد َنَسُب اْلَقَراَبِة َواآلَباِء َخاصَّ مَجْ

ُع ُلـْحَمٍة، َوِهَى اْلَقَراَبَة اللحم مَجْ

ُه َصِفيًّا صفوة َياُر ِمْن ُكلِّ َشْىٍء، واْصَطَفاُه اْخَتاَرُه، َأْو َعدَّ ْفَوُة اخْلِ الصَّ

اْسٌم ِمْن َأْساَمِء اللهِ َتَعاىل وفِْعُلُه َبَرَأ َأْي َخَلقالباري

ما ُيْبَتَغى وُيْطَلب البغية

مجع َنَسَمة، وهي اإلنسانالنسم

يادةالسؤدد السِّ

نَمالباذخ امُلْرتِفُع، وكذلك السَّ

ُنِسبوانموا

اآلباءاألصل

األْبناءالفرع

املعنى العام: 

ُسوِل َوسيلًة  َذ َمْدَح الرَّ َ ُسوِل، وَأطاَل اْلُوُقوَف َأَماًل ىف َأْن َيْظَفَر بِالنُّوِر، َوَقِد اختَّ اِعُر بِباِب الرَّ َوَقَف الشَّ
إىل َنْيل اْلِعزِّ َيْوَم اْلقيامِة، َيوَم ال َتنَْفُع َقرابٌة َوال َنَسٌب، فالنَّبِىُّ ُهَو َصْفَوُة اهللِ ِمْن َخلقه، وُهَو رمحته املسداة 
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إىل عباده، وقد عال نسبه الرشيف حتي كانت النجوم برغم ارتفاعها ىف السامء دون نسبه رفعة، وبلغ 
آباؤه من املجد ما ال غاية وراءه، فقد زاد بنى هاشم رشفا أهنم انتسبوا إىل الرسول  وبعض اآلباء 

يرشفون بأبنائهم.

مواطن اجلمال:

ـ ىف قوله: »لزمت باب أمري األنبياء«  كناية عن كثرة الوقوف.

. ـ ىف قوله: »أمري األنبياء« كناية عن موصوف هو الرسول 

ـ ىف قوله: »ومن يمسك بمفتاح باب اهلل يغتنم« أسلوب رشط وجوابه، أداته »َمْن«، وفعل الرشط 
»يمسك« وجواب الرشط »يغتنم«.

ـ ىف قوله: »علقت من مدحه حبال«  تشبيه للمديح بحبل يتمسك به الشاعر، فينال الرشف والعزة.

ـ ىف قوله: »يوم ال عز باألنساب واللحم« كناية عن يوم القيامة، وتنكري كلمتي: )خلق، ونسمة( 
إلفادة العموم والشمول.

ـ ىف قوله: »قد أخطأ النجم« استعارة مكنية للتشخيص.

ـ ىف قولـه: »فـزادوا ىف العـال رشًفـا« نتيجـة ملـا قبلـه، وأفـادت رّب ىف قولـه: »ورب أصـل« معنى 
       . لتقليل ا

الرسول فى غار حراء:

*** ــِن اإِلدراِك ُمْكَتَتِمِسائْل ِحراَء وُروَح اُلْقدِس ِهْل َعلاِم َمُصوَن رِسٍّ ع

*** َفـْت هِباِم َبْطَحاُء َمّكَة ىف اإِلْصَباِح واْلَغَسِمَكـْم َجيئـٍة وَذَهـاٍب رُشِّ

*** ملْ تتَِّصــْل قبــُل من ِقيَلْت لــُه بَِفِموُنــوِدي : اْقــرْأ، َتعــاىَل اهللُ ِقائُلها

*** مْحَـــِن فاْمتـــأَلْت َن للرَّ ــَة ِمــْن ُقْدِســيَِّة النََّغمُهنَـــاك ُأذِّ أَســامُع َمكَّ

*** ْهِل والَعَلِمَفاَل َتَسْل َعْن ُقَرْيٍش كْيَف َحرْيهُتا َنْفَرهُتا ىف السَّ وكَيف 

*** َمِمَتســاءُلوا َعــْن َعظِيــٍم َقــْد َأملَّ هِبِْم باللَّ واِلوْلَداَن  املشايَِخ  َرَمى 
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معاني املفردات:

معناهاالكلمة

حراء
جبل ىف الطَّرف الرشقي من مكة، وكان به الغاُر الذى كان يتعبَُّد فِيِه 

ُسوُل َقْبَل اْلَبْعَثِة، وفيِه َنَزَل َعَلْيِه اْلُقْرآُن وأطلق عليه فيام بعد جبل النور  الرَّ

مكاٌن واسٌع بمكَةبطحاء مكة
اختالُط الظُّْلمِةالغسم

َدعا إلْيِهُأذِّن للرمحن

َرُة النََّغِمقدسية النغم ُمَطهَّ

ُنُفوُرهانفرهتا 

امْلُنَبِسُط ِمْن األْرِضالسهل

اجَلبُلالعلم

َنَزَل هِبِمأمل هبم

اجْلـُنُوناللمم

املعنى العام: 

انتقل الشاعر إىل ذكر صور من حياة الرسول، فابتدأ بالصورة األوىل التي تتصل برسالته، ذلك أن 
الرسول كان يتعبد قبل البعثة ىف غار حراء، فالشاعر يشري إىل هذه احلقبة من حياة الرسول ويتعجب، 
هل كان هذا الغار؟! وهل كان جربيل وهو مقرب من اهلل تعاىل يعلامن ما كان يضمره الغيب للرسول 
من اصطفائه للرسالة؟! وكم كان الرسول ينتقل ىف وديان مكة صباحًا ومساًء، وهذا رشف هلذه األماكن 
التى مشى فيها الرسول، وظل كذلك حتى بدأ نزول الوحى بقوله تعاىل: »اقرأ« التى مل يسمعها برش 
اضطربت  وهنا  مكة،  أرجاء  ىف  املطهرة  كلامته  فشاعت  لإلسالم،  النبى  دعا  وبعدها  النبى   قبل 
قريش، ورفضت هذا النور املبني، وأخذ الكبار والصغار يتساءلون عن األمر العظيم الذى حّل هبم 

فأفقدهم صواهبم.
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مواطن اجلمال:

باملصون واملكتتم«كناية عن  »الرس  للتشخيص، ووصف  استعارة مكنية  قوله: »سائل حراء«،  ىف 
املبالغة ىف الرسية.

ىف قوله: »كم جيئة وذهاب« كم هنا خربية تفيد الكثرة ،وبني )اإلصباح ـ الغسم( طباق يوضح 
املعنى.

. ىف قوله: »ونودي اقرأ« بنى الفعل للمجهول للعلم بالفاعل، وهو جربيل 

ىف قوله: »فامتألت أسامع مكة« جماز عقىل عالقته املكانية، فائدته التوكيد.

ىف قوله: »كيف حريهتا؟ وكيف نفرهتا؟« استفهام للتعجب، وبني )السهل، والعلم( طباق يوضح 
املعنى.

الصادق األمني:

*** َوَدْعَوتِِه اْلـَهاِدى  َعىَل  ادِق الَعَلِمَياَجاِهلنَي  هلَون مَكاَن الصَّ هل جَتْ

*** بْتُمـــَوه َأِمـــنَي الَقـــْوِم ىف ِصَغـــٍر وَمـــا األَِمـــنُي عـــىل قـــوٍل ُبمتََّهـــِملقَّ

*** َمْت ِم جاَء النَّبِيُّوَن باآلياِت فاْنرَصَ وجَئَتنـــا بحكِيـــٍم  غـــرِي  ُمنْـــرَصِ

*** ـــُدٌد ـــَدى ُج ـــَال امَل ـــام َط ـــُه ُكلَّ َيِزينُُهـــنَّ َجـــالُل الِعتـــِق والِقـــَدِمآيات

 *** َفـــٍة ِحِمَيـــكاُد ىف َلْفَظـــٍة منـــُه ُمرشَّ ُيوِصيَك باحَلقِّ والتَّْقَوى وبالرَّ

معاني املفردات:

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

القرآن الكريمحكيمُمعتِدينجاهلني

َبُعَد الزماُنطال املدىُتنكِرونجتهلون

مجع جديدُجُددمشكوك فيهمتهم

اجلامل والرشف وكرم األصلالِعْتقاملعجزاتاآليات 

ِحماْنقَطعْت وانتهْتانرصمت القرابة واجلمع أرحامالرَّ
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املعنى العام:

يوجه الشاعر خطابه إىل قريش قائال: كيف تكذبون دعوته، وهو املشهور بينكم بالصدق واألمانة، 
فكيف ُيتََّهم فيام يبلغه عن ربه؟

تنتهى ىف وقتها، وآيات  بينام كانت معجزات األنبياء  بأنه معجزة خالدة  القرآن  ثم يصف الشاعر 
تتضمن  الواحدة  اللفظة  ما جيعل  فيه من اإلجياز  الكريم  والقرآن  األيام،  مر  تبدو جديدة عىل  القرآن 

الكثري من املعانى.

مواطن اجلمال:

ىف قوله: »يا جاهلني« نداء للتحقري والتوبيخ، وىف »هل جتهلون«؟ استفهام غرضه التعجب.

ىف قوله: »وما األمني عىل قول بمتهم« أسلوب مؤكد بحرف اجلر الزائد )الباء(.

بني قوله: »انرصمت ـ وغري منرصم« طباق سلب يوضح املعنى، ويؤكده. 

بني قوله: »ُجُدد ـ والِقَدم«  طباق يوضح املعنى، ويؤكده .

القرآن  ىف  اإلحسان  وجوه  تعدد  يبني  هنا  العطف  وبالرحم«  والتقوى  باحلق  »يوصيك  قوله:  ىف 
الكريم.

التعليق على النص

أوالً: هذه القصيدة معارضة لقصيدة )الربدة( التى نظمها اإلمام البوصريى ىف مدح الرسول   
لإلمام  اإلكبار  باب  من  فهو  أعارضه«  ال  أنى  يعلم  »اهلل  قوله:  أما  بذلك،  نفسه  شوقى  اعرتف  وقد 

البوصريى، وتواضع من شوقى فهو ينفى عن نفسه القدرة عىل معارضة مثل هذا اإلمام. 

واملعارضة يف اللغة: مأخوذة من عارض اليشء معارضة، قابله، وعارضت كتابى بكتاب فالن أى: 
قابلته، وفالن يعارضنى أى: يبارينى.

أخرى عىل  فينظم قصيدة  آخر  فيأيت شاعر  الشاعر قصيدة يف موضوع،  يقول  أن  اصطالًحا: هي 
غرارها، حماكًيا القصيدة األوىل يف وزهنا، وقافيتها وموضوعها مع حرصه عىل التفوق.

وقد عارض شوقى مجاعة من الشعراء املتقدمني كالبحرتى وابن زيدون واحلرصى القريوانى.
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ويرى بعض النقاد املعارصين أن املعارضة ال تعد من قبيل الشعر اجليد، ألهنا ال خترج عندهم عن 
كوهنا تقليدا وصنعة، فيقولون: »الشعر قبل كل شىء عاطفة فكرية عميقة اجلذور، ال هبرج سطحى 

زائف.«

يعارض  حني  شوقى  ألن  وذلك  شوقى،  عىل  ينطبق  ال  فإنه  صحيحًا  كان  لو  حتى  الرأى  وهذا   
القدماء فإ نه ال يقلدهم وال يقف عند معانيهم، فهو ال يأخذ معنى إال أضاف إليه، وربام تفوق عىل 
اإلمام  وعاطفة  الربدة،  هنج  ىف  شوقى  عاطفة  بني  املوازنة  عند  ولكن  اجلانب،  هذا  ىف  يعارضهم  من 
البوصريى ىف الربدة فسنجد الروح الدينية عند شوقى أضعف منها عند البوصريى، وربام السبب ىف 
ذلك أن البوصريى نظم قصيدته خالصة للمديح بعاطفة دينية تظهر ىف كل أبيات القصيدة، أما شوقى 
فقد تعددت األغراض فيها، ومل ينظم قصيدته خالصة لوجه املديح بل أرادها تذكاًرا حلّج اخلديوى 
عباس حلمى الثانى، فأفقد ذلك النص عنرص صدق العاطفة، وإن كان تعدد أغراض النص جيعل من 

شوقى ليس جمرد مقلد ومتبع للبوصريى.

ثانيًا: من أهم مميزات شوقى ىف هذه القصيدة: املوسيقا العذبة واأللفاظ الرقيقة مما جعلها صاحلة 
للحن والغناء، واملوسيقا يف النص نوعان .

قوله  بني  الناقص  واجلناس  القصيدة،  مطلع  يف  والترصيع  والقافية  الوزن  يف  وتتمثل  ظاهرة:   *
)جاهلني ـ وجتهلون(

* وداخلية: وتتمثل يف حسن اختيار األلفاظ ومالءمتها للمعانى.

ـ ألفاظ رقيقة، وأساليبها سائغة مقبولة، وهذا مما حيسب لشوقى ىف  القصيدة ـ غالًبا  ثالثًا: ألفاظ 
قصيدته، فقلام جتد فيها لفظا غريًبا أو أسلوًبا معقًدا.

املحسنات  ومجال  الطباق،  وخاصًة  البديعية،  املحسنات  ىف  التكلف  شوقى:  عىل  يؤخذ  مما  رابًعا: 
البديعية حينام تأتى عفوًا بال تكلف.

خامًسا: شوقى بني التقليد والتجديد: يرى بعض النقاد ااملعارصين أن شوقى مقلد فقط للقدماء، 
وال فضل له ىف شعره، بينام يرى غريهم أنه شاعر جمدد. واحلقيقة أن شوقى ليس جمرد مقلد للقدماء 
فحسب، بل إنه شاعر جمدد يأخذ معانى األقدمني، ويضيف إليها من روحه ما يكسيها طرافة ومجاالً 

بل إنه قد يتفوق عىل من يبدو أنه يقلدهم.
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سادًسا: تنوع املعانى ىف القصيدة: فتناول شوقى ىف هذه األبيات املختارة من النص ألواًنا من املعانى، 
منها رجاء شفاعة الرسول  بمدحه له، ثم يذكر الشاعر تعبد الرسول الكريم ىف غار حراء قبل 
البعثة ثم يتناول ابتداء الوحي، وتكليف رسول اهلل بالدعوة إىل اهلل وتبليغ الرسالة، وماترتب عىل ذلك 
من هدايات ومواجهات.. وأخرًيا يصف القرآن الكريم بأوصاف: اخللود، والرونق الدائم، واإلجياز. 

وهذه املعانى ىف مجلتها معتادة ليس فيها معنى مبتكر وال تشبيه رائع، وكل ما فعله شوقى أنه صاغها 
ىف أسلوب عربى مجيل.

واملعنى الوحيد الغريب ىف هذه املقطوعة يظهر ىف قوله:

*** فـــا ُنِمىُنُمـــوا إليـــِه َفـــَزاُدوا ىف اْلُعـــال رَشَ الَفَخاِر  ىف  لَفْرٍع  أْصٍل  َوُربَّ 
األبناء  أن  املعروف  بينام  النبى   إىل  بانتساهبم  بنى هاشم يرشفون  أنه جعل  املعنى  وروعة هذا 
هم الذين يرشفون بالنسب إىل اآلباء، غري أن هذا املعنى ليس من ابتكارات شوقى، فقد سبقه إليه ابن 

الرومى، وهو يمدح أبا الصقر بقوله: 

*** ْقِر ِمْن َشْيَباَن قلُت هلْم ــْيَباُنقاُلوا َأُبو الصَّ ــُه َش ــْن ِمن ــِرى وَلكِ كالَّ َلَعْم
*** ٍف َكـــاَم َعَلـــْت بَرســـوِل اهللِ َعدَنـــاُنَكْم ِمْن َأٍب َقــْد َعاَل بِابٍن ُذَرا رَشَ

ْبِق فلشوقى فضل اإلجياز، فقد اخترص معنى البيتني ىف بيت واحد،  وإن كان البن الرومى فضل السَّ
. وزاد عىل ابن الرومى أنه جعل آباء الرسول رشفاء ىف أنفسهم، ثم ازدادوا رشفا بنسبتهم إىل النبى 

* * *
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التدريبات

يقول الشاعر:1 1س
*** ـــِمِسائْل ِحراَء وُروَح اُلْقدِس ِهْل َعلاِم ـــِن اإِلدراِك ُمْكَتَت ـــوَن رِسٍّ ع َمُص

*** ـــام ـــْت هِبِ َف ـــاٍب رُشِّ ـــٍة وَذَه ـــْم ِجيئ واْلَغَسِمَك اإِلْصَباِح  ىف  َمّكَة  َبْطَحاُء   

*** ـــرْأ، َتعـــاىَل اهللُ ِقائُلهـــا ـــوِدي : اْق ملْ تتَِّصـــْل قبـــَل مـــِن ِقيَلـــْت لـــُه بَِفـــِموُن

اذكر ما تعرفه عن غار حراء.)أ( 

 ما اجلامل ىف قوله: سائل حراء؟ وما نوع األسلوب فيه؟)ب( 

ما نوع ) كم ( ىف البيت الثانى؟ وعالم تدل؟ )ج( 

ما املراد بقوله: ونودى اقرأ؟ )د( 

يقول الشاعر:1 2س
*** ـــٌد َصْفـــوُة البـــاِرى ورمحُتـــُه ـــِمحُمَمَّ ـــْن َنَس ـــٍق وِم ـــْن َخْل ـــُة اهللِ ِم وُبْغَي  

*** ُتـُه ـــاِذٍخ ىف َمْظَهـــٍر َســـنِِمَقـْد أَخَطـأ النَّْجـُم مـا َنالـْت َأُبوَّ ِمـــْن ُســـْؤُدٍد َب

*** فـــا َوُربَّ أْصـٍل لَفـْرٍع ىف الَفَخـاِر ُنِمىُنُمـــوا إليـــِه َفـــَزاُدوا ىف اْلُعـــال رَشَ

من قائل النص؟ وما عنوان القصيدة؟ وما مناسبتها؟)أ( 

ارشح األبيات بأسلوبك)ب( 

وازن بني قول الشاعر:)ج( 

 *** فـــا ُنِمىُنُمـــوا إليـــِه َفـــَزاُدوا ىف اْلُعـــال رَشَ الَفَخاِر  ىف  لَفْرٍع  أْصٍل  َوُربَّ 
وبني قول ابن الرومى:

*** قَر ِمْن َشْيَباَن قلُت هلْم ـــْيَباُنقاُلوا َأُبو الصَّ ـــُه َش ـــْن ِمن ـــِرى وَلكِ كالَّ َلَعْم

*** ٍف َكـــاَم َعَلـــْت بَرســـوِل اهللِ َعدَنـــاُنَكْم ِمْن َأٍب َقــْد َعاَل بِابٍن ُذَرا رَشَ

)د( هات من البيت الثالث حمسنًا بديعيًا، واذكر أثره ىف املعنى.
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يقول الشاعر:1 3س
*** َمْت ِم جاَء النَّبِيُّوَن باآلياِت فاْنرَصَ وجَئَتنـــا بحكِيـــٍم  غـــرِي  ُمنْـــرَصِ

*** ـــُدٌد ـــَدى ُج ـــَال امَل ـــام َط ـــُه ُكلَّ َيِزينُُهـــنَّ َجـــالُل الِعتـــِق والِقـــَدِمآيات

 *** َفـــٍة ِحِمَيـــكاُد ىف َلْفَظـــٍة منـــُه ُمرشَّ ُيوِصيَك باحَلقِّ والتَّْقَوى وبالرَّ

هات معاين الكلامت اآلتية: )انرصمت ـ طال املدى ـ العتق ـ حكيم(. )أ(   

ارشح األبيات بأسلوبك.  )ب(   

اخرت الصواب مما بني القوسني فيام يأيت: )جـ(   

كلمة »مدى« مجعها )أمداء ـ مدايا ـ أمادى(ـ 

كلمة »جدد« مفردها )جاد ـ جديدة ـ جديد(ـ 

الفعل »يكاد« يفيد )الرجاء ـ املقاربة ـ الرشوع(ـ 

* * *
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الدرس اخلامس

من مسرحية كليوباترا

ألمري الشعراء أمحد شوقى

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

يذكر سبب إنشاد شوقي هذه املرسحية.ـ 1

يعدد األوصاف التى وصف هبا شوقي كليوباترا.ـ 2

حيدد عنارص املرسحية. ـ 3

يرشح أبيات القصيدة بأسلوبه اخلاص.ـ 4

يذكر أثر املدرسة التى ينتمي إليها الشاعر ىف التعبريات التى وردت بالنص.ـ 5

تنتمى القصيدة إىل فن الشعر املرسحى أو الشعر التمثيىل أحد فنون الشعر الذي استحدثته مدرسة 
ِمْت ىف  ُقدِّ التمثيىل،  املحافظني، ومحل لواءه أبرز روادها أمحد شوقى، فكتب عددا من قصائد الشعر 
صورة مرسحيات شعرية عىل خشبة املرسح القومى، وكانت أوالها مرسحيته »مرصع كليوباترا سنة 

1927 ثم توالت مرسحياته جمنون ليىل، وقمبيز، ومرسحيُة عنرتة.

واستمد شوقى مرسحه الشعري من التاريخ العريب، مصورا عواطف أمته الوطنية والقومية، متأثرا 
ىف ذلك باملدرسة الكالسيكية الفرنسية التى اعتمدت عىل التاريخ ىف مرسحها، كام تأثر شوقى بمدرسة 
املوضوع  املكان، ووحدة  الزمان، ووحدة  الثالث: وحدة  بالوحدات  يتقيد  فلم  الرومانسية  شكسبري 

التى كان الكالسيكيون يتقيدون هبا.

موضوع املسرحية:

تنتمى كليوباترا ملكة مرص إىل أرسة البطاملة الذين حكموا مرص ىف إحدى حقب تارخيها القديم، 
وقد ساندها يوليوس قيرص عىل ارتقاء عرش مرص، وبعد مقتل يوليوس قيرص تنازع عىل حكم روما 
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معها  ليبحث  دعاها؛  أنطونيو  فريق  انترص  فلام  احلذر،  املحايد  موقف  منهام  كليوباترا  وقفت  فريقان 
أسباب حيادها، فوقع ىف حبها، فردَّ هلا الزيارة ىف الشتاء التاىل، وتزوج أخت منافسه أوكتافيوس، لكن 
احلنني عاوده إىل اإلسكندرية، فعاد إليها، وأثار ذلك غضب أوكتافيوس، فأنذره باحلرب، وىف سنة 
أكتيوم قرب اإلسكندرية،  أوكتافيوس وأنطونيوس ىف معركة بحرية تسمى موقعة  اشتبك  30ق.م 
وفيها وقفت كليوباترا بجانب أنطونيو، لكنها انسحبت أثناء القتال، فضعف جانبه، ثم دارت معركة 
أن  أرادت كليوباترا  املعركة  أثناء  أوكتافيوس، وىف  فيها  انترص  برية أخرى عىل أسوار اإلسكندرية، 
تأرسه بجامهلا، كام يتحدث التاريخ الرومانى، وأرسلت إىل أنطونيوس من خيربه بموهتا، فأغمد سيفه 
يأرسها  أن  كليوباترا  وخشيت  يدهيا،  بني  ليموت  إليها  ينقل  أن  أمر  اخلرب  بكذب  علم  وملا  قلبه،  ىف 
أوكتافيوس فانتحرت، وتركت بنتني من أنطونيوس، وولًدا من يوليوس قيرص، وقد اهتم املؤرخون 
كليوباترا بالتخىل عن حليفها أنطونيو، وتركه وحده يواجه اهلزيمة، لكن شوقى يدافع عنها، ويصفها 

بالوطنية، وأهنا كانت تسعى بصنيعها حلامية مصلحة مرص. 

تكوين املسرحية

التي سبق عرضها، وصاغها ىف أربعة  التارخيية  استوحى شوقى موضوع مرسحيته من األحداث 
فصول، واألبيات املختارة جزء من املنظر األول من الفصل األول ىف املرسحية. 

شرميون )وصيفة امللكة(: 

*** ـــطِّ ـــرْشِاجَلامهـــرُي يـــا َملِيكـــُة بالشَّ ـــوٍر وبِـ ـــوَن ىف ُحُبـ َيُموُجـ

*** ـــا ـــِت ىف َأْكتُِيوَم ـــا َلِقي ـــْم َم ه ِمـْن ُظُهـوٍر عـىل الَعـُدوِّ وَنرْصِرَسَّ

*** ــُدوَن إاِلَّ ــوَن َأْو ُيِعيــ ىال َيُقولــ ـــرْسِ ـــِة َي ـــاَت ىف املِدينَ ـــًأ، َب َنَب

امللكة تنكر النصر: 

*** َأَذاُعوا؟ َماذا  جاِل  الرِّ ْفِك  اٌح َلَعْمـــِرىياإَلِ َكـــِذٌب مـــا َرَوْوا رُصَ

*** ـــوا ـــى َأَقاُم ـــُت حتَّ ـــرٍص لقي َأْلُسَن النَّاِس ىِف َمِدحيِى وُشْكِرىأيَّ ن

*** ليـــت منْـــُه َلنَـــا ُقالَمـــَة ُظْفـــرَظَفــٌر ىف َفــِم األَمانــىِّ ُحلــٌو

*** ـــى ـــَة َقْوِم ـــُم احلقيق ـــًدا َيْعَل ـُعوِب برِِسِّوغ ليـس يشٌء عـىل الشُّ
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شرميون )توضح املوقف(: 

*** نـُع ُصنِْعى ـَة التَّاِج ذلـَك الصُّ َأَنا َوْحِدى، وَذلَِك اْلـَمْكُر َمْكِرىربَّ

*** اإِلَياِب األَقاويـ ـُل وَظنَّ الظُّنوَن َمْن ليس َيْدِرىَكُثَرْت أمِس ىف 

*** النَّْصـ ــِر وأسـَمْعُت ُكلَّ ُكوٍخ وَقرْصَِفَأَذْعُت الذى أذعُت عن 

*** ــَر وأْشـَفْقُت ِمْن ِعًدا لـِك ُكْثِرِخْفُت ىف َخاطِِرى عَلْيِك اجَلاَمهيـ

*** دِت ُعذِرىفاْغِفـِرى ُجْرأتِـى فيـاُربَّ ذنٍب َيْتَعُب الُعـذُر فيه َمهَّ

*** ـــاَم أنـــِت إالَّ ـــى َف ـــوُن اْهَدئِ ِمُي ـــرِّرِشْ ـــاٍن وبِ ـــْن حن ـــَغ ِم ـــٌك ِصي َمَل

*** ـــا ِت أهـــُل ُقْربـــى وِصْهـــِرأنـــِت ىل خـــاِدٌم ولكِـــْن َكأنَّ ىف امُللِـــامَّ

*** ـــَن األَهــــْ ـــَوىِفُّ ِم ـــاِدُم ال ـــام اخَل ــِل وأْدَنـى ىِف َحاِل ُعـرْسٍ وُيرْسِإنَّ

امللكة حتكى لشرميون سبب انسحابها: 

*** وانُظِرى كيَف ىف الّشدائِِد َصرْبىاســـَمِعى اآلََن كيـــَف كاَن بالئِى

*** ـــوَر بِِفْكـــِرىُكنـُت ىف َمرَكبِـى وبـنَي ُجنوِدى َأِزُن احَلـــْرَب واألُُم

*** ى َشْط عْت ، َفرَتَ ــــًرا ِمـــَن الَقـــْوِم ىف َعداوِة َشـــْطِرقلُت: ُروَما تَصدَّ

*** ــــَش وَشـــبَّا الَوَغـــى َبَبْحـــٍر وَبـــرِّ َبَطالَهـــا َتَقاَســـاَم الُفْلـــَك واجَلْيـ

*** ــالٌف ــاَة اْختـ عـ ق الرُّ ــرَّ ىوإَِذا َفـ التََّجرِّ َئاِب  الذِّ َهاِرَب  َعلَُّموا 

*** وَتَدبَّرُت أمَر َصْحِوى وُسْكِرىفتـأمـَّـــلُت حــــاَلتىَّ َمـلِـّيــــًا

*** ىوتـبـيَّــــنُت أنَّ ُرَومــــا إَذا َزا َلْت عِن اْلَبْحِر ملْ َيُسْد فِيِه َغرْيِ

*** اِعى ـــِرىُكنُت ىف عاِصٍف َسَلْلُت رِشَ ـــَواِرُج إِْث ـــلَِّت الَب ـــُه ْفاْنَس من

*** ـْفَن مـن َدَمـاٍر وأرْسَِخَلَصـْت مـن َرَحى الِقتـاِل وممَّا يْلَحـُق السُّ

*** ِمرْصِموقـٌف ُيْعجُب الُعـال ُكنُت فيه َملَكَة  وكنُت  مرَص  بنََت 
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معانى املفردات

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة 

نصًفا ومجعها: شطور ـ أشطرشطًراخربنبأ

انطونيوس وأوكتافيوسبطالهاكذب، اجلمع: )آفاك ـ أفائك(إفك

أوقدا نار احلربشبَّا الوغىقالوا ونقلواَرَوْوا

عاةَنرْص ومضادها: خذالن وهزيمةَظَفٌر القادة، ومفردها: راٍعالرُّ

املراد: القليل، ومجعها: أظفار ـ قالمة ُظْفر
يأظافر ؤالّتَجرِّ التجرُّ

 االستمرار ىف احلرب حالتىَّ املراد )قريًبا(غًدا 
أو االنسحاب منها

طوياًلمليَّا تدبريمكر

تفكريى السليمَصْحوىالشائعات ومفردها: أقوالاألقاويل

رأيُتتبيَّنُتمسكن بسيط واجلمع: أكواخُكوخ
يتعب العذر 

ريح شديدة واملراد املوقف عاصفيعجز االعتذار عنه لضخامتهفيه
الصعب

ْدِت  مهَّ
لِت ىل بلطفك طريق االعتذارعذري ىَسهَّ يسري لياًل واملراد ينترشَيرْسِ

نرشوا ومضادها كتمواأذاعواواحد )املالئكة( وهو خلق نورانىَُّمَلٌك

احُخلِقِصيغ خالصرُصَ

اُت ةالُملِمَّ الثناء عيلَّمدحيىاملصائب ومفردها: ُملِمَّ

صاحبة واجلمع ربَّات ـ ِربابربَّةأقرب ومضادها: أقىصأدنى

الرجوعاإلياباجتهادىبالئى

نرشتَأَذْعُتحتمىل ومضادها: جزعىصربى 

نفسى واجلمع خواطرخاطرىسفينتىمركبى 
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معناهاالكلمةمعناهاالكلمة 

طاعةبِرَّعاصمة الدولة الرومانية القديمةروما 

عتقرابة واجلمع: أصهارِصْهر تفرقت واختلف قادهتاتصدَّ

فنالُفْلكاملواقف الصعبة ومفردها: شديدةالشدائد السُّ

ر نتائجهاأِزن احلرب نظرت ىف عواقب األمورتدبَّرتُأَقدِّ

يصري سيًدا مسيطًراَيُسْداملراد انسياقى وراء عاطفة احلبُسْكرى
سللت 
رشاعي

ع ـ  انسحبت بسفينتى ومجعها: رُشُ
خلفىإثرىأرشعة

نجْتخلَصْتانسحبت ىف ُخفيةانسلَّت

السفن احلربية الكبرية ومفردها: البوارج
طاحون واجلمع: أرحاء رحىبارجة

وأرحية
الرفعة والعظمةالُعالأشد مكان فيهرحى القتال

مرصية أصيلةبنت مرص 

* * * 
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املعنى العام:

 )1ـ7( سمعت امللكة هتاف اجلامهري يدوى، فاستفرست عن مصدر الصوت الذى رنَّ ىف جوانب 
قرصها، فأخربهتا رشميون اخلادمة بأنَّ الناس يعلنون فرحتهم بانتصار ملكة مرص ىف موقعة أكتيوم، 
ويرددون هذا النبأ الذى انترش ىف أرجاء اإلسكندرية، وهنا تتعجب امللكة، وتذكر متهمة خصومها من 
الرجال بنرش هذا اخلرب الكاذب؛ ليثور عليها الشعب حني يعلم احلقيقة، وتعلن أهنا ال تستحق هذا 
املديح والشكر ألهنا مل تنترص، والنرص أمنية مجيلة مل يتحقق هلا منه شئ، وىف القريب سيعرف الشعب 

ة، فالشعوب ال خيفى عليها شئ.  احلقيقة الُمرَّ

يتساءلون،  كانوا  الناس  بأن  معللة  الشائعة،  هذه  بتدبري  قام  من  بأهنا  رشميون  تعرتف   )15 ـ   8(
أعادت منترصة أم مهزومة؟ فاضطرت رشميون أن تذيع نبأ النرص املزعوم خوًفا عىل سيدهتا من غضب 
اجلامهري وحقد األعداء. ثم تطلب منها الغفران والصفح عن هذا الذنب الكبري، وهنا ينرشح صدر 
ئ من روع وصيفتها، وتقبل منها االعتذار عن تدبريها؛ ألنه نابع من ُحسن نيتها، وتصفها  امللكة وهُتدِّ
بأهنا مالك عطوف، وهي ـ  وإن كانت خادًما ـ فإهنا ىف الشدائد بمنزلة األهل، فاخلادم الويف فرٌد من 

األهل بل أقرب ىف مجيع األحوال ىف الشدة والرخاء، وىف الُعرْس واليرس. 

مواجهة  ىف  وصربها  اجتهادها  مدى  وتوضح  فيه،  كانت  الذي  املوقف  لرشميون  امللكة  وترشح 
املوقف اخلطري قائلة: إن املعركة كانت شديدة، وكنت بني جنودى أفكر ىف العواقب، وأزن احلرب 

بميزان العقل، وقلت لنفسى: هذه حكومة روما قد انقسمت نصفني متحاربني ىف الرب والبحر. 

واختالف قادة روما يضعف الدولة وجيعل أعداءها قادرين عيل هزيمتها، كام تتجرأ الذئاب عيل 
الغنم انتهازًا لغفلة الرعاة، وانشغاهلم باخلالف مع بعضهم البعض، وانتهيت من الرصاع بني املصلحة 
منهام عيل  يقىض كل  يتناحران  القائدين  وترك  االنسحاب  املصلحة، وهو  ترجيح جانب  إىل  واحلب 
الدمار  من  وجيشى  سفنى  عيل  وحافظت  االنسحاب،  قررت  لذا  البحار؛  سيدة  أنا  فأصبح  اآلخر، 
جديرة  فيه  كنت  باإلعجاب  جدير  موقف  وهو  لبالدى،  حبى  من  نابعًا  املوقف  هذا  وكان  واألرس، 

باالنتساب إىل مرص وباجللوس عيل عرشها.

مواطن اجلمال:

ـ ىف قوله: »اجلامهري بالشط يموجون« استعارة مكنية رس مجاهلا التوضيح.
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ـ ىف قوله: »يا مليكة«: نداء للتعظيم.

ـ ىف قوله: »حبور وبرش« العطف بينهام أفاد معني جديدًا، ألن البرش نتيجة للحبور.

ـ ىف قوله: »مالقيت من ظهور ونرص« استعارة رسُّ مجاهلا التجسيم.

ـ ىف قوله:  »نبأ يرسى«: استعارة مكنية رسُّ مجاهلا التشخيص.

ـ ىف قوله: »ال يقولون أو يعيدون إال نبأ« أسلوب قرص للتخصيص والتوكيد.

ـ جاءت كلمة: »نبأ« نكرة: للتعظيم.

ـ ىف قوله: »َياإلفك الرجال« نداء تعجب يدل عىل شدة غيظها من الرجال الذين يدبرون هلا املكائد.

ـ ىف قوله: »ماذا أذاعوا« استفهام لإلنكار.

ووصف  والتوكيد،  للتخصيص  قرص  أسلوب  اخلرب  تقديم  رصاح«  رووا  ما  »كذب  قوله:  ىف  ـ 
الكذب )بالرصاح ( للتوكيد.

ـ ىف قوله: »لعمري« أسلوب قسم للتوكيد

التجسيم، وهو أسلوب استفهام، غرضه  لقيُت؟« استعارة مكنية رسُّ مجاهلا  ـ ىف قوله: »أىَّ نرٍص 
النفى.

ـ ىف قوله: »مدحيى وشكرى« العطف للتنويع.

شبَّه  فقد  املكنية،  االستعارة  قبيل  من  بحلو  )َظَفر(  وصف  حلو«  األمانى  فم  ىف  »َظَفٌر  قوله:  ىف  ـ 
األمانى بإنسان، ورسُّ مجاهلا التشخيص.

بالدليل عليه ىف إجياز  باملعنى مصحوًبا  اإلتيان  القليل، ورسُّ مجاهلا  ُظْفر«: كناية عن  ـ وىف »قالمة 
وجتسيم. 

ـ ىف قوله: »َظَفر، وُظْفر«: بينهام جناس ناقص يثري الذهن، وحيرك االنتباه.

ِة احلرسة. ـ ىف قوله: »ليت لنا منه قالمة ُظْفر«: إنشاء للتمنى، يوحى بشدَّ

« أسلوب مؤكد بحرف اجلر الزائد)الباء( ىف خرب ليس،  ـ ىف قوله: »ليس شىٌء عىل الشعوِب برِِسِّ
وقوله هذا عىل لسان كليوباترا من قبيل احلكمة الصادقة.

ـ ىف قوله: »يعلم، ورس«  طباق يوضح املعنى بالتضاد.
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ـ ىف قوله: »ربة التاج« كناية عن موصوف هو امللكة، وهو نداء حذفت أداته للتعظيم.

ـ ىف قوله: »ذلك الصنع صنعى أنا و حدى و ذلك املكر مكرى« أسلوب خربي غرضه الفخر.

ـ ىف قوله: »الصنع صنعى، واملكر مكرى« توكيد بالرتادف.

ـ ىف قوله: »وأسمعت كل كوخ وقرص« كناية عن إذاعة النبأ ىف كل مكان، وبني )كوخـ  قرص( طباق 
يوضح املعنى بالتضاد.

ـ ىف قوله: »كوخ« جماز مرسل عن الفقراء عالقته املحليَّة .

ـ ىف قوله: »قرص« جماز مرسل عن األغنياء عالقته املحلية.

عىل  وحرصها  للملكة  الوصيفة،  حب  عن  كناية  اجلامهري«  عليك  خاطري  ىف  »خفت  قوله:  ىف  ـ 
استقرار ُمْلكِها.

ـ ىف قوله: »فاغفرى جرأتى« أمر غرضه الرجاء.

ـ ىف قوله: »يا ُربَّ ذنب« نداء للتعظيم، وهنا إجياز بحذف املنادى والتقدير )يا سيديت يا رب ذنب(

ـ ىف قوله: »يتعب العذر« استعارة مكنية توحي بكرب الذنب وعظمه، ورسُّ مجاهلا التشخيص.

دِت عذرى« استعارة مكنية، مجاهلا التجسيم. ـ ىف قوله: »مهَّ

ـ ىف قوله: »رشميون« نداء غرضه إظهار العطف والرضا.  

ـ ىف قوله: »اهدئى« أمر لبث الطمأنينة ىف نفس وصيفتها.

مجاله  رسُّ  بليغ  تشبيه  وفيه  والتوكيد،  للتخصيص  قرص  أسلوب  ملك«  إال  أنت  »ما  قوله:  ىف  ـ 
التوضيح.

ـ ىف قوله: »ملك صيغ من حنان وبر« استعارة مكنية تصور احلنان معدًنا نفيًسا ِصيغت فيه )رشميون( 
رسُّ مجاهلا التجسيم.

ـ ىف قوله: »أنِت يل خادٌم« أسلوُب قرٍص بتقديم اجلار واملجرور )يل( للتخصيص والتوكيد.

ـ ىف قوله: »لكن« حرف استدراك يفيد منع الفهم اخلطأ.

تشبيه  اجلار واملجرور، وفيه  بتقديم  قربى وصهر« أسلوب قرص  أهُل  امللِّامت  »كأنا ىف  قوله:  ـ ىف 
يوحى بقوة العالقة بني امللكة ووصيفتها.
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ـ ىف قوله: »إنام اخلادم األمني من األهل« أسلوب قرص للتخصيص والتوكيد، وفيه تشبيه لرشميون 
بأهنا كاألهل.

وحيرك  الذهن،  يثري  ناقص  جناس  وكذلك  بالتضاد،  املعنى  يوضح  طباق  ويرس«  »عرس  وبني:  ـ 
االنتباه. 

ـ ىف قوله: »اسمعى، انظرى« أمران للتنبيه والتشويق.

ـ ىف قوله: »كيف ىف الشدائد صربى« أسلوب قرص بتقديم اجلار واملجرور للتخصيص والتوكيد.

ـ ىف قوله: »أزن احلرب واألمور« استعارة مكنية توحى بمراجعة امللكة لنفسها عدة مرات رس مجاهلا 
التجسيم.

ـ ىف قوله: »روما تصدعت« استعارة مكنية توحي باالنقسام والضعف، فهي تصور حكومة روما 
ببناء تصدع، وكاد ينهار رس مجاهلا التجسيم. 

ـ ىف قوله: »روما« جماز مرسل عن حكومة روما عالقته املحلية، رسُّ مجاهلا اإلجياز والدقة ىف اختيار 
العالقة.

ـ ىف قوله: »بطالها شبَّا الوغى« استعارة مكنية توحى بشدة احلرب رسُّ مجاهلا التجسيم.

ـ ىف قوله:
*** ـــالٌف ـــاَة اْخت ع ق الرُّ ـــرَّ ىوإَِذا َف َئاِب التََّجرِّ َعلَُّموا َهاِرَب الذِّ

تشبيه ضمني يصور بطيل روما بالرعاة، كام يصور كليوباترا نفسها بالذئب الذي ينتظر الفرصة؛ 
لينقض عىل الغنم، وهذا التشبيه عابه النقاد.

ـ ىف قوله: »فتأملت حالتي مليا« كناية عن عمق التفكري.

التفكري الصحيح، و)سكرى(  ـ  ىف قوله: »وتدبرت أمر صحوى وسكرى« )صحوى( كناية عن 
كناية عن االندفاع وراء العاطفة، وبني )صحوى وسكرى( طباق يوضح املعنى بالتضاد.

ـ ىف قوله: »تبينت أن روما إذا زالت« كناية عن تقلص نفوذها.

ـ ىف قوله:  »مل يسد فيه غريي« أسلوب قرص للتخصيص والتوكيد.
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ـ  ىف قوله: »كنت ىف عاصف« استعارة ترصحيية تصور املعركة الضارية بريح شديدة.

ـ  ىف قوله: »سللت رشاعى« جماز مرسل ىف رشاعى عن السفينة، عالقته اجلزئية.

ـ ىف قوله: »فانسلت البوارج« جماز عقىل بإسناد الفعل إىل سبببه.

ـ  ىف قوله: »رحى القتال« تشبيه بليغ حيث شبه القتال بالرحى، وهو يوحى بشدة املعركة. 

ـ ىف قوله: »موقف يعجب العال« استعارة مكنية رسُّ مجاهلا التشخيص. 

ـ  ىف قوله: »كنت فيه بنت مرص« كناية عن نسبتها إىل مرص، وتكرار اسم )مرص( يدل شدة حبها، 
واالعتزاز هبا.

ـ ىف قوله: »كنت ملكة مرص« كناية عن شدة إخالصها ملرص.

* * *

التعليق على النص

الشعر  قبيل  من  بأنه  ويتسم  احلوار،  عىل  يعتمد  الذي  املرسحى  الشعر  فن  إىل  النص  هذا  ينتمى 
املتوارث، ويتنوع األسلوب داخل النص  التقليدى  الذاتى كام هو الشعر  الغنائى  املوضوعى، وليس 

تبعا الختالف الشخصيات، ويعتمد النص عىل الرصاع واحلوار مثل الفن املرسحي ىف ذلك.

ومما قصد إليه الشاعر بمرسحيته الدفاع عن امللكة كليوباترا مما حلق هبا من تشويه األقالم الغربية 
لتارخيها، فأراد شوقى أن ُينصف )كليوباترا( ويظهرها ىف ثوب الوطنية، وأهنا آثرت مصلحة الوطن 
بالغدر  تتصف  لعوب  امرأة  بأهنا  األجانب  املؤرخون  صورها  كام  وليس  الشخصية،  عاطفتها  فوق 

واخليانة.

وقد أخذ النقاد على شوقى مآخذ، أهمها:

* طول احلوار: فقالوا )شوقى غنَّى و مل يمثل( فقد جاءت اجلمل احلوارية طويلة جًدا، ولعل ذلك 
ألنه شاعر غنائى ىف األصل اعتاد عىل تأليف القصائد الطويلة.

* أسلوب الشخصيات: جعل شوقي )رشميون( الوصيفة تنطق بكلامت أعىل من املستوى الثقاىف 
للخادمات.
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* تصوير الشخصيات: جعل رشميون اخلادمة تتدخل ىف سياسة الدولة، فتذيع خرًبا كاذبا بدون 
إذن امللكة، وامللكة ترىض بذلك وتقبله.

* أكثرشوقى من احلكم ىف املرسحية، وهذا وعظ يرفضه بعض نقاد  الشعر املرسحى.

عناصر املسرحية:

* احلادثة:)1( يعرض هذا اجلزء فرحة الشعب بالنرص الزائف، وموقف رشميون صاحبة الشائعة من 
النرص، وموقف امللكة وتربيرها لالنسحاب.

* الفكرة: هي فكرة تارخيية هدفها الدفاع عن ملكة مرص، وتوضح أن مصلحة الوطن فوق كل 
مصلحة أخرى.

الشخصيات:

رفعة  عىل  وحترص  مرص،  إىل  بنسبتها  تعتز  حاكمة  وهى  املحورية،  الشخصية  هى  كليوباترا:   *
مكانتها واستقالهلا.

* رشميون: شخصية ثانوية ذات ذكاء قوى تستطيع الترصف ىف األزمات، واخلروج من املأزق.

* احلوار: اعتمد الشاعر عىل احلوار الذى يدور عىل ألسنة الشخصيات، وقد يطول ويقرص حسب 
املوقف، وحسب الشخصية، وثقافتها، والدور الذى تؤديه.

* الرصاع: وهو االختالف الناشىء عن تناقض اآلراء، ووجهات النظر بالنسبة لقضية أو فكرة مـا 
بني شخصيات املرسحية، وهو اجلانب املعنوى الشعورى وهو ىف النص نوعان:

* رصاع خارجى: يتمثل ىف موقف الشعب وامللكة ورشميون.

* رصاع داخىل: يتمثل ىف املشاعر املتوترة لكليوباترا واملتناقضة أحيانا.

* * *

)1( سوف يرد تعريف )احلدث والشخصية، واحلوار( صفحة 135، 136
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التدريبات

يقول الشاعر عىل لسان رشميون وصيفة امللكة:1 1س
*** ـــطِّ ـــرْشِاجَلامهـــرُي يـــا َملِيكـــُة بالشَّ ـــوٍر وبِ ـــوَن ىف ُحُب َيُموُج

*** َأْكتُِيوَما ىف  َلِقيِت  َما  هْم  ِمْن ُظُهوٍر عـىل الَعُدوِّ وَنرْصِرَسَّ

*** ىال َيُقولـــوَن َأْو ُيِعيـــُدوَن إاِلَّ َنَبـــًأ، َبـــاَت ىف املِدينَـــِة َيـــرْسِ

اخرت اإلجابة الدقيقة مما بني القوسني:)أ( 

* )يموجون( تدل عىل: )الكثرة واستمرار احلركة ـ اخلوف والفزع ـ التزاحم(

* )ظهور( مضادها : )اختفاء ـ ابتعاد ـ هزيمة(.

* )العدو( املقصود به: )قائد جيش روما ـ أوكتافيوس ـ أنطونيوس(.

* اخليال ىف )نبأ بات ىف املدينة يرسي(.)استعارة ـ تشبيه ـ جماز مرسل(.

وجه النقاد إىل شوقى نقًدا ىف هذه األبيات. وضح هذا النقد، وبني رأيك فيه.)ب( 

يقول الشاعر:1 2س
*** َأَذاُعوا؟ َماذا  جاِل  الرِّ ْفِك  اٌح َلَعْمـــِرىياإَلِ َكـــِذٌب مـــا َرَوْوا رُصَ

*** ـــوا ـــى َأَقاُم ـــُت حتَّ ـــرٍص لقي َلُسَن النَّاِس ىِف َمِدحيِى وُشْكِرىأيَّ ن

*** ـــرَظَفــٌر ىف َفــِم األَمانــىِّ ُحلــٌو ـــَة ُظْف ـــا ُقالَم ـــُه َلنَ ـــت منْ  لي

*** ـــى ـــَة َقْوِم ـــُم احلقيق ـــًدا َيْعَل ـُعوِب برِِسِّوغ ليـس يشٌء عـىل الشُّ

استخرج اإلجابة الصحيحة فيام يأيت مما بني القوسني:)أ( 

* )إفك( مضادها: )صدق ـ وضوح ـ ظهور(

* )رصاح( مرادفها: )قوي ـ متني ـ خالص(

* )رس( مجعها: )رسور ـ أرسار ـ رسايا(

* غرض االستفهام ىف البيت الثاين: )النفي ـ التهويل ـ التمني(
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عرب عن فكرة هذه األبيات بأسلوبك.)ب( 

أكدت امللكة كذب الرجال بوسائل متعددة. وضح هذه الوسائل، وبني اهلدف من استعامهلا.)ج( 

ىف البيت األخري حكمة. عينها وارشحها بأسلوبك.)د( 

استخرج من البيت الثالث لوًنا بيانيًّا وآخر بديعيًّا، ووضح نوع كل منهام وقيمته.)هـ( 

يقول الشاعر: 1 3س
*** ُصنِْعى نُع  الصُّ ذلَك  التَّاِج  َة  َأَنا َوْحِدى، وَذلَِك اْلـَمْكُر َمْكِرىربَّ

*** اإِلَياِب األَقاويـ ـُل وَظنَّ الظُّنوَن َمْن ليس َيْدِرىَكُثَرْت أمِس ىف 

*** وَقرْصَِفَأَذْعُت الذى أذعُت عن النَّص ُكوٍخ  ُكلَّ  وأسَمْعُت  ِر 

*** ــَر وأْشـَفْقُت ِمْن ِعًدا لـِك ُكْثِرِخْفُت ىف َخاطِِرى عَلْيِك اجَلاَمهيـ

*** ُعذِرىفاْغِفـِرى ُجْرأتِـى فيـاُربَّ ذنٍب دِت  َمهَّ فيه  الُعذُر  َيْتَعُب 

ختري الصواب مما بني القوسني فيام يأيت:)أ( 

* )اإلياب( مضادها: )اليرس ـ الذهاب ـ امليش(

* )األقاويل( مفردها: )القول ـ املقول ـ األقوال(

* )خفت ىف خاطري اجلامهري( نوع الصورة )تشبيه ـ كناية ـ جماز(

تشري األبيات إىل سبب إذاعة رشميون خرب النرص الكاذب. وضح ذلك.)ب( 

من خالل األبيات وضح شخصية رشميون ورأيك فيها، وىف األسلوب الذي تتحدث به.)ج( 

* * *
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الدرس السادس
من قصيدة رثاء مي زيادة 

للشاعر: عباس حممود العقاد

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

يذكر ترمجة خمترصة للعقاد.ـ 1

يعدد األوصاف التى وصف هبا العقاد مّي زيادة.  ـ 2

حيدد سامت شخصية الشاعر، وخصائص أسلوبه. ـ 3

يرشح أبيات القصيدة بأسلوبه اخلاص.ـ 4

يذكر أثر املدرسة التى ينتمى إليها الشاعر ىف التعبريات التى وردت بالنص.ـ 5

النص:

يا ِصحاْب؟ َميُّ  امَلْحِفِل  أيَن ىف 

دْتنـا هاهنـا  فْصـَل اخِلطاْب عوَّ

نـــاْب َعْرُشـــها املِنْـــرَبُ َمْرُفـــوُع اجْلَ

ُمْسَتِجيٌب ِحنَي َيْدُعو ُمْسَتَجاْب

َأْيَن ىف اْلـَمْحِفِل َميُّ َيا ِصَحاْب
***

النَِّدّىْ َرْهِط  ِمْن  النُّْخَبَة  َسائُلوا 

؟ َمّىْ َأْيَن  َعلِْمُتْم  َهْل  ؟  َميُّ َأْيَن 

ِجّيْ باْلـَحِديِث اْلـُحْلِو َواللْحِن الشَّ
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ـــنِّيْ اجَلبــِـنِي اْلــــُحرِّ واْلَوْجـــِه السَّ

ـــَن َغـــاْب؟ ـــاُه أي أيـــَن وىلَّ َكْوَكب

َأِسـَف اْلَفـنُّ عـىل تِْلـَك الُفنُوْن

نوْن َحَصَدهْتاـ  وهى َخرْضاُءـ  السُّ

ـــوْن ـــنَّ امْلَنُ ـــُه ِمنُْه ْت ـــا َضمَّ ُكلُّ َم

هَيُوْن ال  ِمنَْها  َهاَن  َما  ُغَصٌص 

ـــَذاْب ـــْأٌس َوَع ـــاٌت َوَي َوِجَراَح
***

ِشـــَيٌم ُغـــرٌّ َرِضيَّـــاٌت ِعـــَذاْب

َواْب الصَّ ْأِى  بالرَّ َينُْفُذ  وِحًجا 

َهاْب ــالشِّ ــاٌء ْأمَلِعـــيٌّ َكــ وَذَكــ

َومَجَـــاٌل ُقُدِســـىٌّ ال ُيَعـــاْب

اْب اْب آِه من هذا الرتُّ َ ُكلُّ َهذا ىِف الرتُّ

التعريف بالشاعر: 

يونيو عام 1889م،  والعرشين من  الثامن  والعرشين من شوال 1306هـ،  التاسع  العقاد ىف  ولد 
توقفت دراسته عند املرحلة االبتدائية؛ لعدم توافر املدارس احلديثة ىف حمافظة أسوان، حيث ولد ونشأ 
هناك، ومل يكن ىف استطاعة األرسة إيفاده إىل العاصمة القاهرة؛ ليلتحق بإحدى مدارسها، ثقف العقاد 
نفسه بنفسه حتى أصبح صاحب ثقافة موسوعية، وأتقن اللغة اإلنجليزية مما مّكنه من االطالع عىل 

الثقافة الغربية ىف مصادرها.

 عمل العقاد بمصنٍع للحرير ىف مدينة دمياط، ثم بالسكك احلديدية، ثم التحق بعمل كتابى بمحافظة 
قنا، وظل به حتى وّدع الوظائف احلكومية؛ ليتفرغ للصحافة والتأليف، فاشرتك مع عبدالقادر محزة ىف 
إصدار صحيفة األفكار، كام اشرتك ىف حترير فصول أدبية بجريدة األهرام، وجتلت شخصيته املوسوعية 

ىف كتاباته الصحافية ىف عمق ثقافته، وفكره التأمىل املتعمق ىف مظاهر الكون.
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وافته املنية بالقاهرة ىف الثانى عرش من مارس سنة 1964م، ودفن ىف مدينة أسوان.

مكانته األدبية:

وناقد،  وشاعر،  مقال،  ككاتب  احلديثة  األدبية  النهضة  ىف  عالية  مكانة  العقاد  حممود  عباس  تبوأ 
وروائى، ومؤرخ، ولغوى مدقق.

أشهر أعماله األدبية:

م للمكتبة العربية ما يزيد عىل سبعني كتابا، وآالف املقاالت ىف األدب والنقد والفلسفة والتاريخ  قدَّ
عامل  ىف  الكتب،  بني  ساعات  الثاين،  واإلنسان  الشذور  مؤلفاته:  أشهر  ومن  واالجتامع،  والسياسة 
السدود والقيود، سارة، ابن الرومى حياته من شعره، سلسلة عبقريات، ومنها عبقرية حممد، عبقرية 

عمر، عبقرية املسيح.

ومن دواوينه: يقظة الصباح، وهج الظهرية، أشباح األصيل، أشجان الليل، هدية الكروان، وحى 
األربعني وديوان أعاصري مغرب.

مناسبة النص:

تأثر العقاد تأثرًا كبريًا لوفاة األديبة اللبنانية )مي زيادة(، فنظم قصيدته ىف رثاء الصديقة والشاعرة 
واإلنسانة مي زيادة، وقد تناول ىف القصيدة مكانتها وأوصافها وصفاهتا اخللقية والعقلية، وذلك بعاطفة 

صادقة ُيغلفها احلزن واألسى.

األفكار األساسية:

بني أيدينا أربع مقطوعات من قصيدة العقاد الطويلة متثل نموذجا لبقية املقطوعات الثامنى عرشة ىف 
روحها وأسلوهبا، وتشتمل عىل األفكار اآلتية:

) أ ( مكانة )مّى( بني األدباء.

)ب( حرية و تردد.

)جـ( حزن وأمل.   

) د ( صفات )مّى(
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)أ( مكانة مّي

ِصَحاْب؟ َيا  َميُّ  امَلْحِفِل  أيَن ىف 

َطاْب دْتنـا َهاُهنَـا  فْصـَل اخْلِ عوَّ

َعْرُشـــها املِنْـــرَبُ َمْرُفـــوُع الـْـــَجنَاْب

ُمْسَتِجيٌب ِحنَي َيْدُعو ُمْسَتَجاْب

َأْيـَن ىف امْلَْحِفـِل َميُّ َيـا ِصَحاْب

معانى املفردات:

معناها   الكلمة

مكان اجتامع القوم املحفل

ىف صالون )مّي زيادة( وكان يعقد كل ثالثاء هاهنا

الناحية، واجلمع: أجنبة اجلناب

املعنى العام: 

يتساءل الشاعر ىف حزن وأمل عن األديبة الراحلة )مّي زيادة( التى اعتاد األدباء سامع كلامهتا البليغة، 
ورأهيا املقنع، فهى أديبة ذات مكانة عالية يلبى دعواهتا كبار الكّتاب واألدباء. 

مواطن اجلمال:

 ىف قوله: »أين ىف املحفل مّي؟« استفهام، غرضه إظهار احلزن واألمل؛ ليدل عىل أن اجللساءـ  رغم كثرهتمـ  
مل يشغلوا الفراغ الذى تركته )مّي( بعـد  رحيلهـا. 

ىف قوله: »عّودتنا« ما يدل عىل استمرارية جملسها، وأثره القوّى ىف نفوس احلارضين. 

يف قوله: »ها هنا« َعربَّ باسم اإلشارة للقريب؛ ليدل عىل ألفة جملسها، وقربه من النفوس، واستخدام 
الفعل املضارع )يدعو( يفيد التجدد واالستمرار.

ىف قوله: »عرشها املنرب« تشبيه بليغ يفيد التوضيح، وقوله: )فصل اخلطاب، مرفوع اجلناب( كالمها 
كناية عن مكانة مّي األدبية. 
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ىف  االسمية  واجلمل  بالتضاد،  ويوضحه  املعنى،  يربز  طباق  ومستجاب«  »مستجيب  قوله:  وىف 
األبيات تفيد الثبوت والدوام وأصالة الصفات.

)ب( حرية وتردد

َسـائُِلوا النُّْخَبَة ِمـْن َرْهِط النَِّدّىْ

؟ َأْيَن َمـي؟ َهْل َعلِْمُتـْم َأْيَن َمّىْ

ِجّيْ ِديِث اْلـُحْلِو َواللْحِن الشَّ باحْلَ

ـــنِّي اجَلبــِـنِي الـْـــُحرِّ واْلَوْجـــِه السَّ

ـــَن َغـــاْب؟ ـــاُه أي أيـــَن وىلَّ َكْوَكب

معانى املفردات:

معناها الكلمة معناها الكلمة

أفضل القوم، واجلمع: ) نخب ( النخبة اسألوا سائلوا

جملس القوم، ومكان حديثهم الندّي قوم الرجل وقبيلته الرهط

اجلبهة واجلمع: أْجُبن وأجبنة اجلبني احلزين الشجّي

العاىل، الرفيع نِّى السَّ

املعنى العام:

يتساءل الشاعر ىف حزن وأمل وحرية وتردد عن مجال مّي، وحديثها العذب اجلميل وجبينها الرباق 
ووجهها املضئ، ثم يقول ىف حزن وانكسار أين ذهب كل ذلك؟! 

مواطن اجلمال:

ىف قوله: »سائلوا النخبة« تعبري مجيل يدل عىل مكانة مّي الرفيعة، وتكرار االستفهام ىف قوله: أين 
مّي؟ هل علمتم أين مّي؟ أين وىل كوكــباه؟ أين غاب؟ يدل عىل عمق إحساسه باألمل لفراقها، فهو 

حياول البحث عنها، ثم يعود من حيث أتى، وقد أحزنه غياهبا.

ىف قوله: »رهط الندى« كناية عن كثرة رّواد جملسها، وتأثرهم بحديثها العذب اجلميل. 
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ـــنِّى« كناية عن اجلامل.  ىف قوله: »اجلبني احلر والوجه السَّ

ىف قوله: »كوكباه« استعارة ترصحيية للتوضيح، واالستفهام ىف األبيات إلظهار احلرية واألمل. 

) جـ( حزن وأمل

َأِسـَف الفـنُّ عـىل تِْلـَك الُفنُوْن

نوْن َحَصَدهْتاـ  وهى َخرْضاُءـ  السُّ

ْتـُه ِمنُْهـنَّ الـْـَمنُوْن ُكلُّ َمـا َضمَّ

هَيُوْن ال  ِمنَْها  َهاَن  َما  ُغَصٌص 

ـــَذاْب ـــْأٌس َوَع ـــاٌت َوَي َوِجَراَح
معانى املفردات: 

معناها الكلمة معناها الكلمة

مواهب مّي املتعددة ىف األدب والشعر تلك الفنون حزن حزنًا شديدًا أسف

وهى ىف مرحلة الشباب وهى خرضاء أهلكتها حصدهتا

ة، وهى ما يقف ىف احللق مجع ُغصَّ غصص املوت املنون

املعنى العام: 

يتحدث الشاعر ىف هذه األبيات عن املصيبة التى حلت به بموت )مّي( فهى أديبة جتمع بني كثري من 
فنون األدب، وقد اختطفها املوت، وهى ما تزال ىف ريعان شباهبا، وقد ترك ذلك أملا وحزنَا ىف نفوس 

حمبيها، وكأن شيئا قد وقف ىف حلوقهم فأصاهبم باجلراحات والعذاب.

مواطن اجلمال:

ىف قوله: »أِسف الفن« استعارة مكنية حيث صور الفن بإنسان حيزن، ورسُّ مجاهلا التشخيص. 

ىف قوله: »تلك الفنون« كناية عن تعدد مواهبها الفنية واألدبية.

حتصد  حصاد  بآلة  »السنون«  صور  حيث  للتجسيم،  مكنية  استعارة  السنون«  »حصدهتا  قوله:  ىف 
األعامر.

ىف قوله: »وهى خرضاء« احرتاس يبني صعوبة الفاجعة.
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ىف قوله: »منهن« إشارة إىل فنوهنا املتعددة، فاملصاب ليس ىف هالك اجلسد فحسب، بل ىف خسارة 
هذا العقل الذكّي.

األحزان  أسباب  تعدد  عىل  يدل  منطقى  ترتيب  وعذاب«  ويأس  وجراحات  »غصص  قوله:  ىف 
وتنوعها، فاجلرح إذا استعىص، يئس اإلنسان من شفائه، مما جيعله يعيش ىف عذاب وأمل.

)د( صفات )مّى (

ِشـــَيٌم ُغـــرٌّ َرِضيَّـــاٌت ِعـــَذاْب

َواْب ْأِى الصَّ وِحًجـا َينُْفـُذ بالـرَّ

َهاْب ـــالشِّ ـــيٌّ  َكـ ـــاٌء  َأْلَمِع وَذَكـ

ــاْب ــىٌّ ال ُيـَعــ ــاٌل ُقُدِسـ َومَجَـ

اْب اْب آِه مْن هذا الرتُّ َ ُكلُّ َهذا ىف الرتُّ

معانى املفردات:

معناها الكلمة معناها الكلمة

َمْرِضيَّة مقبولة َرِضيَّاٌت مفردها ِشيَمة: وهى اخُلُلق ِشَيم

طيِّبة ِعَذاب يقطع  ينفذ

طاهر ُقُدِسّى العقل، واجلمع: َأْحَجاء احِلَجا

املعنى العام: 

يذكر الشاعر أن مّي جتمع كثرًيا من الصفات والقيم الطيبة فهى صاحبة عقل راجح، ورأي سديد، 
باطن  فالرتاب مل يرمحها بل غيبها ىف  يعاب، ورغم كل هذا،  ما  فيه  وذكاء متوقد، ومجال مبهر ليس 

األرض، وترك األسى واحلزن واألمل ىف نفوس األصحاب واجللساء.

مواطن اجلمال:

ـ ىف قوله: »ِشَيم« بصيغة اجلمع ما يدل عىل تعدد صفاهتا املحمودة وكثرهتا.

ـ ىف قوله: »حًجا ينفذ بالرأي الصواب« استعارة مكنية للتجسيم، حيث صور الرأى بسيف قاطع 
حيسم األمور.
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ـ ىف قوله: »مجال قديسٌّ ال يعاب« كناية عن حسنها ومجاهلا وطهارهتا وُنْبلَِها. 

ـ ىف قوله: »آه من هذا الرتاب« رصخة قوية تدل عىل شده الفجيعة، وإظهار احلرسة والندم واألمل.

* * *

التعليق على النص

عاطفة الشاعر: عاطفة احلزن واألسى واألمل، تصور عمق إخالص الشاعر ألصدقائه، ووفائه هلم ىف 
احلياة وبعد املوت، والشاعر ـ من خالل نصه الذى معنا ـ يتضح صدق عاطفته، ورهافة حسه.

الغرض من النص: هو الرثاء 

أسلوب الشاعر ىف النص: يتنوع ما بني اخلربى؛ ليفيد التقرير والتوكيد، وما بني اإلنشائى لإلثارة، 
والتشويق وإظهار احلزن واحلرسة.

مميزات شعره: ـ صدق اإلحساس، الوضوح والبساطة، اشتامله عىل صور وحمسنات غري متكلفة، 
امليل إىل الفلسفة ىف التعبري عن أفكاره.

* * *
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تطبيق 

يقول الشاعر:: سس
يا ِصحاْب؟ َميُّ  امَلْحِفِل  أيَن ىف 
دْتنـا هاهنـا  فْصـَل اخِلطاْب عوَّ
َعْرُشـــها املِنْـــرَبُ َمْرُفـــوُع الـْـــَجناْب
ُمْسَتِجيٌب ِحنَي َيْدُعو ُمْسَتَجاْب
َأْيـَن ىف امْلَْحِفـِل َميُّ َيـا ِصَحاْب

ملن النص؟ و ما مناسبته؟ وما عنوانه؟)أ( 
هات معنى ما حتته خط.)ب( 
ارشح األبيات بأسلوبك.)ج( 
اخرت الصواب  مما بني القوسني:)د( 

 الغرض من االستفهام ىف »أين ىف املحفل مى؟«: )احلرية ـ إظهار احلزن واألمل ـ النفى(ـ 
الغرض من النداء ىف )يا صحاب ( : ) إظهار احلزن و األمل ـ التعجب ـ النفي(ـ 
ىف قوله : عرشها املنرب: ) استعارة ـ كناية ـ تشبيه(ـ 
بني )مستجيب ـ ومستجاب ( : ) ترادف ـ طباق ـ جناس(ـ 

اإلجابة

النص لعباس حممود العقاد.)أ( 
مناسبته: هو رثاء )مى زيادة (التى رحلت ىف ريعان شباهبا .

عنوان النص: رثاء )مى زيادة(.
املحفل: مكان اجتامع القوم                           اجلناب : الناحية  )ب( 

 فصل اخلطاب: القول الفصل 
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يتساءل الشاعر ىف حزن وأمل عن األديبة الراحلة )مّي زيادة( التى اعتاد األدباء اجللوس عندها، )ج( 
وسامع كلامهتا البليغة، ورأهيا املقنع، فهى أديبة ذات مكانة عالية يلبى دعواهتا كبار الكّتاب 

واألدباء. 
)د( 

 ـ  الغرض من االستفهام ىف »أين ىف املحفل مى؟«: إظهار احلزن واألمل. 
ـ  الغرض من النداء ىف »يا صحاب«:  إظهار احلزن و األمل.

 ـ  ىف قوله: عرشها املنرب: تشبيه.
ـ  بني »مستجيب، ومستجاب«: طباق.

* * *

تدريبات

يقول الشاعر:1 1س
َسـائُلوا النُّْخَبَة ِمـْن َرْهِط النَِّدّىْ
؟ َمّىْ َأْيَن  َعلِْمُتْم  َهْل  ؟  َميُّ َأْيَن 

ِجّيْ بالـَْحِديِث اْلُحْلِو َواللْحِن الشَّ

ـــنِّيْ اجَلبــِـنِي اْلــــُحرِّ واْلَوْجـــِه السَّ
ـــَن َغـــاْب؟ ـــاُه أي أيـــَن وىلَّ َكْوَكب

س2: ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:
النخبة: مفرد، مجعه )أنخاب ـ مناخب ـ نخب(. )أ( 
عرش: مفرد، مجعه )عروش ـ أعراش ـ معارش(.)ب( 
احلديث احللو )استعارة مكنية ـ استعارة ترصحيية ـ تشبيه(.)ج( 
ـ )د(  ـ اإلشفاق واألمل  ) احلزن واحلرية  الغرض من االستفهام  أين مّي؟  أين مّي ؟ هل علمتم 

اخلوف والندم(
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الدرس السابع
قصيدة ) أنا ( 

إليليا أبى ماضى

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

يذكر ترمجة خمترصة إليليا أبى ماىض.ـ 1

 يعدد األوصاف التى وصف هبا إيليا أبى مايض الرجل املثاىل.2ـ 

حيدد سامت شخصية الشاعر، وخصائص أسلوبه. ـ 3

يرشح أبيات القصيدة بأسلوبه اخلاص.ـ 4

يذكر أثر املدرسة التى ينتمى إليها الشاعر ىف التعبريات التى وردت بالنص.ـ 5

النص:
*** َمْذَهبِـى ُحـرٍّ  ُكلِّ  وَمْذَهـُب  ِبُحـرٌّ  َما ُكنُْت بِالَغاِوى َوال اْلـُمَتَعصِّ

*** َينُوُشُه لِْلَكِريِم  أَلَْغَضُب  َيْغَضِبإِنِّى  مَلْ  َمْن  َوَأُلوُم  ُدوَنُه  َمْن 

*** ـــُه ٍب َلـــْو َأنَّ ِبَوُأِحـــبُّ ُكلَّ ُمَهـــذَّ َخْصِمى َوَأْرَحُم ُكلَّ َغرْيِ ُمَهذَّ

*** األَذى إىَل  َيِميَل  َأْن  ُفَؤاِدى  اْلَعْقَرِبَيْأَبى  طِباِع  ِمْن  ِة  األَِذيَّ ُحبُّ 

*** بَِمَســـاَءٍة َمَســـاَءًة  َأُردَّ  َأْن  ـــِبىِل  ٍق ُخلَّ نِـــى َأْرىَض بِـــرَبْ َلْوَأنَّ

*** َوَمقاُلُه ُشُعوُرُه  اْلُمِسىِء  ىف َنْفِســـِه َيـــا َلْيَتنِـــى مَلْ ُأْذنِـــِبَحْسُب 

*** ـنَِى الطََّيالِـُس واحُلـىَل كْم ىف الطََّيالِِس ِمْن َسِقيٍم َأْجَرِبأَنـا ال َتُغشُّ

*** ــٍة ــِه ىف َجنَـّ ــْن َأْثوابِـ ــاَك ِمـ َسْبَسِبَعْينـ ىف  َأْخالِقِه  ِمْن  وَيَداَك 

*** بَأْشَمٍط َت  َبرُصْ بِه  َت  برُصْ صبِىوإَذا  عن  ف  تكشَّ ُثه  ُتَحدِّ وإَِذا 

*** ـــى ـــالُء بَِصاحبِ ـــَزل الب ـــى إَِذا ن وبِمْخَلبِىإنِّ بنَاِجِذى  عنُْه  دافْعُت 
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*** عيَف بَساعِدى بِمنَْكبِىوشَدْدُت َساعَدُه الضَّ الَعِرىَّ  ِمنَكَبُه  ُت  وَسرَتْ

*** ــِبوَأَرى َمَســـاِوَئُه َكَأنِّـــى ال َأَرى ــنَُه وإِْن مل ُتكَتـ وَأَرى حَمَاِسـ

التعريف بالشاعر:

بالتجارة،  عمل  حيث   1902 عام  مرص  إىل  ورحل   ،1890 سنة  لبنان  ىف  املحيدثة  قرية  ىف  ولد   
املهجر  القلمية لشعراء  الرابطة  تأسيس  أمريكا عام 1911م، واختذها وطنا، اشرتك ىف  إىل  ثم هاجر 
بأمريكا الشاملية عام 1957م وأصدر جملة »السمري« عام 1929م، التي تعد مصدرا أوليا ألدب إيليا 
أيب ماىض، وأحد أهم مصادر األدب املهجرى، حيث نرش فيها معظم أدباء املهجرـ  السيام أدباء املهجر 
إىل  والدعوة  احلياة  بالتفاؤل وحب  إيليا ىف شعره  ونثرًا. واشتهر  األديب شعرًا  نتاجهم  أكثر  ـ  الشامىل 
األمل، واملساواة وغلب عىل شعره االجتاه اإلنسانى، من دواوينه: تذكار املاىض، ترب وتراب، اجلداول، 

اخلامئل، ومن أشهر قصائده »قصيدة الطني« و»فلسفة احلياة«، توىف عام 1957 ىف نيويورك.

مناسبة النص:

عايش الشاعر املجتمع األمريكى زمن كانت العنرصية عىل أشدها، ورأى كيف كان الرجل األبيض 
ل عىل الرجل األسود، ال لشئ إال للونه،  فبني أن الرجل الذى يوصف بكلمة رجل جيب  يميَّز، وُيفضَّ
أن يتسم بصفات أخرى غري اللون، فال فرق بني األسود واألبيض، فاإلنسان املهذب من منظور إيليا 

هو من استجمع صفات حسنة من الصدق واألمانة والوفاء وأدب القول.

أفكار النص:

تناول النص صفات الرجل املهذب بأنه إنسان ال يتعصب لرأيه، وال يضل غريه، ال يعيب الرشفاء 
الكرماء، حمبا للمهذبني غري كاره لغريهم، ال يؤذي غريه، ال يرد اإلساءة بمثلها، ال ينخدع باملظاهر أو 
السن، فقد يكون كبريا ىف السن وعقله عقل طفل، والرجل املهذب حمافظ عىل الصديق، يسرت عيوبه 

عن أعني الناس، ويكون له ناصحا، ويضحى من أجله.

صفات الرجل املهذب)أ( 
*** ِبُحـرٌّ وَمْذَهـُب ُكلِّ ُحـرٍّ َمْذَهبِى َما ُكنُْت بِالَغاِوى َوال الـُْمَتَعصِّ

*** َمـْن ُدوَنُه َوَأُلـوُم َمـْن مَلْ َيْغَضِبإِنِّـى أَلَْغَضـُب لِْلَكِريـِم َينُوُشـُه

*** ـــُه ـــْو َأنَّ ٍب َل ـــذَّ ـــبُّ ُكلَّ ُمَه ِبَوُأِح َخْصِمى َوَأْرَحُم ُكلَّ َغرْيِ ُمَهذَّ
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*** إىَل األَذى َيِميَل  َأْن  ُفَؤاِدى  ـِة ِمْن طِبـاِع اْلَعْقَرِبَيْأَبى  ُحبُّ األَِذيَّ

معاني املفردات:

معناها الكلمة معناها الكلمة

طريق َمْذَهب طليق غري مقيد وجاءت نكرة بعد 
»كل«؛ لتفيد العموم والشمول ُحرٌّ

الضال، وضدها: املهتدى الغاوى املتشدد عكسها: املتسامح املتعصب

يصيبه بالسوء، واملاىض: ناش َينُوُشه أقل منه قدرًا ومنزلة دونه

أعتب، وضدها: أسامح ألوم مؤدب وقور يقدر اآلخرين، ونوع 
الكلمة: اسم مفعول ب ُمَهذَّ

أشفق أرحم عدوى خصمى

غري حمرتم وغري مؤدب غري مهذب يرفض، وضدها: يقبل يأبى

القلب، واجلمع: أفئدة الفؤاد جينح يميل

صفات، مفردها )طبع( طباع الرضر وضدها: النفع األذى

العقرب واحدة العقارب، وهى للمذكر واملؤنث بلفظ واحد، وقد يقال لألنثى 
عقربة وعقرباء وللمذكر عقربان العقرب

املعنى العام:

ا وطريقه ىف احلياة هو احلرية التى مل جيدها ىف املجتمع األمريكى حينها، حيث رأى  ولد الشاعر حرًّ
استعباد األسود وحتقريه وإذالله، فالشاعر يتميز باحلرية التى هي من صفات الرجل املهذب، ومنها 
أيضا: عدم إضالله لغريه وعدم تعصبه لرأيه، يغضب إذا عاب أحٌد الكرام الرشفاء، ويغضب ويلوم 
من مل يغضب هلم، حيب هؤالء املحرتمني املهذبني الذين يقدرون اآلخرين حتى وإن كانوا خصومه، 
من  فاألذى  مهذب،  رجل  ألنه  األذى؛  حيب  وال  رمحة،  ىف  عليهم  يشفق  بل  املهذبني،  غري  يكره  وال 

صفات املنافق املشابه للعقرب ىف األذى والرضر.
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مواطن اجلمال:

« خرب ملبتدأ حمذوف تقديره أنا، وفيه إجياز بحذف املسند إليه لالختصار  ـ ىف قوله: »ُحرُّ

ـ ىف قوله: »مذهب كل حر مذهبي« أسلوب اختصاص بتقديم املسند، فمذهب خرب مقدم، وقوله: 
»مذهبى« مبتدأ مؤخر وهو معرفة. 

ـ ىف قوله: »حر، كل حر« تكرير أفاد التقرير والتوكيد.

الالم  )للكريم(  قوله:  والالم،وىف  بإن  مؤكد  للوعيد  خربى  أسلوب  ألغضب«  »إنى  قوله:  ىف  ـ 
للتعليل أى: من أجل الكريم.

ـ وبني كلمتى: »مهذب، وغري مهذب« طباق سلب، وىف قوله: )كل مهذب( إجياز باحلذف: حيث 
حذف املوصوف، والتقدير: ىف كل شخص.

الفؤاد  جعل  حيث  مكنية  استعارة  فؤادى(  قوله:)يأبى  وفى  طباق.  ويميل(  )يأبى:  كلمتى  وبين 
إنساًنا يأبى ويرفض وقوله : )حب األذية من طباع العقرب( تعليل للشطر األول، وهو قوله: )يابى 

فؤادى أن يميل إىل األذى( .

وفى قوله : )حب األذية من طباع العقرب( استعارة تصريحية ، حيث َشبَّه ما جبلت عليه العقرب 
من المبادرة إلى الدفاع عن نفسها عند الشعور بالخطر بالحب والهوى النفسي، بجامع الميل الفطري 

فى كلٍّ . 

للكريم  اللئيم  انتقاص  شبه  حيث  تصريحية  استعارة  ينوشه(  للكريم  ألغضب  )إنى  قوله:  وفى 
بالتناوش)1( وهو التناول باليد من قريب بجامع اإلصابة بالسوء فى كل .

الرجل املثاىل ال ختدعه املظاهر )ب( 
*** بَِمَســـاَءٍة َمَســـاَءًة  َأُردَّ  َأْن  ـــِبىِل  ٍق ُخلَّ نِـــى َأْرىَض بِـــرَبْ َلْوَأنَّ

*** ىف َنْفِســـِه َيـــا َلْيَتنِـــى مَلْ ُأْذنِـــِبَحْسُب الـُْمِسىِء ُشُعوُرُه َوَمقاُلُه

القتال، ومنه قولهم: تناوش القوم، أى: ناش بعضهم بعًضا  التناوش فى  باليد، ومنه  التناول  التناوش  )1(  وأصل 
، بمعنى أصاب بعضهم بعًضا، قال الزمخشرى، فى قوله تعالى: )وأنى لهم التناوش من مكان بعيد(: »التناوش 
والتناول َأَخَوان، إال أن التناوش تناول سهل لشىء قريب، يقال : ناشه ينوشه وتناوشه القوم، ويقال: تناوش القوم فى 

الحرب: أى ناش بعضهم بعًضا، وهذا تمثيل لطلبهم ماال يكون« .
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*** واحُلىَل الطََّيالُِس  نَِى  َتُغشُّ ال  أَنا  كْم ىف الطََّيالِِس ِمْن َسِقيٍم َأْجَرِب 

*** ــٍة وَيـَداَك ِمـْن َأْخالِقِه ىف َسْبَسـِبَعْينـــاَك ِمـــْن َأْثوابِـــِه ىف َجنَـّ

*** َت بَأْشـَمٍط َت بِه َبرُصْ ـف عن صبِىوإَذا برُصْ ُثـه تكشَّ وإَِذا ُتَحدِّ

معانى املفردات:

معناها الكلمة معناها الكلمة

يكفى حسب اإلساءة واألذى مساءة

املخطئ، وضدها: املحسن امليسء الربق: الذى يلمع ىف الغيم ومجعه 
بروق بربق

متنى حمبوب بعيد يا ليتنى بدون مطر وخادع للبرص ُخلَّب

مل أرتكب ذنبا مل أذنب قوله َمقاُلُه

مفرده: طيلسان وهو نوع من الثياب 
يلبسه أرشاف الناس الطيالس ال ختدعنى ال تغشنى

مريض، وضدها: صحيح سقيم مجع مفرده: ُحْلَية وهى ما ُيتزيَّن به 
خاصة للنساء احُليَل

الشكل اجلميل أثوابه ه اجللد  مرض جلدي أي: مشوَّ
واملنظر أجرب

رأيته ت به برُصْ صحراء جرداء واجلمع: سباسب َسْبَسب

تكلمه حتدثه من اختلط سواد شعره ببياض 
الشيب األشمط

صغري السن، واجلمع: صبية 
وصبيان صبي ظهر ف تكشَّ

املعنى العام:

ليس من خلقي أن أرد اإلساءة بإساءة مثلها، فلو رددت واكتسبت نرصا، فهو نرص زائف ال يريض 
النفس الكبرية العظيمة؛ ألنه نرص عابر ال قيمة له، فالنفس العظيمة الكبرية املحرتمة لَِذاهِتا هى التى 
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يغرت  فهو ال  املظاهر،  املثايل ال ختدعه  والرجل  الضمري.  فيه وخز  فتحسُّ  ترتكبه،  الذى  بذنبها  تشعر 
حيث  من  تراه  للمخادع  تنظر  وأنت  فاسدة،  أخالق  الفاخرة  الثياب  وراء  تكون  ما  فكثريا  بالثياب، 
الشكل جنة، ولكنه ىف احلقيقة صحراء جرداء ال خري فيها، كذلك الرجل املثايل ال خيدع بالسن، فربام 

كان الرجل متقدما ىف السن، وقد ظهر الشيب ىف رأسه لكن له عقل صبىٍّ طائش.

مواطن اجلمال:

ـ مساءة بمساءة: جماز مرسل )مشاكلة( عالقته السببية، وىف قوله »بربق خلب« استعارة ترصحيية، 
حيث صور النرص املزيف بالربق اخلادع بدون مطر.

إذا كان  باملظهر اجلميل  انخداعه  ( كناية عن عدم  الطيالس من سقيم أجرب  وىف قوله: ) كم ىف 
املخرب قبيًحا سيًئا .

وكلمة ) كم( هنا خربية تدل عىل التكثري وال حتتاج إىل جواب وهذا الشطر من البيت تعليل للشطر 
األول وهو قوله : )أنا ال تغشنى الطيالس واحلىل(.

وىف قوله:   
*** ويـداك مـن أخالقه ىف سبسـبعينـــاك مـــن أثوابـــه ىف جنـــة

 تشبيه متثيىل، حيث َشبَّه حال الرجل الذى له منظر وليس له خَمْرَب بحديقة غناء وليس ألشجارها 
ثمر، ووجه الشبه مركب، وهو : املنظر املطمع ىف الفائدة مع املخرب املؤيس منها عىل عكس ما يظنُُّه 

الرائى . 

)ج( التضحية من أجل األصدقاء
*** ـــى ـــالُء بَِصاحبِ ـــَزل الب ـــى إَِذا ن وبِمْخَلبِىإنِّ بنَاِجِذى  عنُْه  دافْعُت 

*** عيَف بَساعِدى بِمنَْكبِىوشَدْدُت َساعَدُه الضَّ الَعِرىَّ  ِمنَكَبُه  ُت  وَسرَتْ

*** َأَرى َكَأنِّـــى ال  َمَســـاِوَئُه  ــِبوَأَرى  ــنَُه وإِْن مل ُتكَتـ وَأَرى حَمَاِسـ

معاني املفردات: 

معناها الكلمة معناها الكلمة

املصائب والكوارث البالء وقع وَحلَّ نزل
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معناها الكلمة معناها الكلمة

املخلب للطائر والسباع 
بمنزلة الظفر لإلنسان بمخلبى الناب، واجلمع: نواجذ بناجذى

كتفه واجلمع: مناكب منكبه ذراعه ساعده

صفاته السيئة مساوئه الظاهر الَعِرّى

غري ظاهرة مل تكتب صفاته اجلميلة احلسنة حماسنه

املعنى العام

الرجل املثاىّل من صفاته املحافظة عىل الصديق، والوقوف معه ىف الشدائد، فيدافع عنه بكل ما أوتى 
من قوة، وهنا يظهر عنف الشاعر بعد أن كان يتسم بالرقة ىف أول النص، وهو يقف بجانب صديقه، 
يتغاىض عن مساوئ صديقه،  أنه  أزره ويساعده، ويسرت عيوبه وال يكشفها، ومن صفاته  ويشّد من 

فكأنه اليراها، وتكرب ىف عينيه حماسنه، وإن مل تظهر.

مواطن اجلمال:

ـ ىف قوله: )نزل البالء( استعارة مكنية، فقد جعل البالء شيئا ماديا ينزل من السامء كاملطر.

ـ ىف قوله: »دافعت عنه بناجذي وبمخلبي« أسلوب خربى غرضه التقرير، وفيه استعارة مكنية. 

ـ ىف قوله: »وسرتت منكبه« كناية عن حفظ األرسار وعدم إذاعتها، وبني قوله: )مساوئه، وحماسنه( 
وقوله: )أرى، وال أرى(  طباق يوضح املعنى ويؤكده.

ـ و ىف قوله: »أرى مساوئه« استعارة مكنية جعل املساوئ شيئا ماديا يرى.
* * *
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التعليق على النص

ـ عاطفة الشاعر: عاطفة احلب للمهذب والكراهية للمخادع. 

ـ أسلوبه: يغلب عليه األسلوب اخلربى للتقرير والتوكيد.

ـ مميزات شعره: السهولة، والوضوح، والصدق، والغوص ىف عمق النفس اإلنسانية.

 مميزات أسلوبه فى النص: 

 اتسم أسلوبه بسهولة األلفاظ، ووضوح العبارة ، واستخدام الصور واملحسنات من غري تكلف. 

صفاته: 

 تأثر الشاعر بصفات املجتمع الرشقى اإلسالمى، فصفات الرجل املهذب هي األخالق التى يدعو 
إليها اإلسالم، ومنها ما جاء ىف قول النبي  »ال فضَل لعربىِّ عىل َعَجمىِّ إالَّ بالتَّقَوى« وهو بذلك 
تِِه التى جتلَّْت ىف تفضيل األبيض عىل األسود، تلك  يرد عىل املجتمع األمريكى الذى عارصه ىف ُعنرِصيَّ

العنرصية التى قىض عليها اإلسالم، فالناس كلهم سواسية.
* * *
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التدريبات

يقول الشاعر:1 1س
*** ِبُحـرٌّ وَمْذَهـُب ُكلِّ ُحـرٍّ َمْذَهبِى َما ُكنُْت بِالَغاِوى َوال اْلـُمَتَعصِّ

*** َيْغَضِبإِنِّـى أَلَْغَضـُب لِْلَكِريـِم َينُوُشـُه مَلْ  َمْن  َوَأُلوُم  ُدوَنُه  َمْن 

*** ـــُه ـــْو َأنَّ ٍب َل ـــذَّ ـــبُّ ُكلَّ ُمَه ِبَوُأِح َخْصِمى َوَأْرَحُم ُكلَّ َغرْيِ ُمَهذَّ

ملن النص؟ وماذا تعرف عنه؟)أ( 

ما مرادف )ينُوشه(؟ و ما مقابل )الغاوى(؟ و ما مجع )َخْصم(؟)ب( 

ما الفكرة التي تدور حوهلا األبيات السابقة؟)ج( 

استخرج من األبيات ما يأتى:)د( 

ر املحذوف.ـ 1 إجياز حذف، َوَقدِّ

أسلويب توكيد، واذكر أداة التوكيد ىف كل منهام. ـ 2

يقول الشاعر1 2س
*** إىَل األَذى َيِميَل  َأْن  ُفَؤاِدى  ـِة ِمْن طِبـاِع اْلَعْقَرِبَيْأَبى  ُحبُّ األَِذيَّ

*** بَِمَســـاَءٍة َمَســـاَءًة  َأُردَّ  َأْن  ـــِبىِل  ٍق ُخلَّ نِـــى َأْرىَض بِـــرَبْ َلْوَأنَّ

*** َوَمقاُلُه ُشُعوُرُه  امْلُِسىِء  ىف َنْفِســـِه َيـــا َلْيَتنِـــى مَلْ ُأْذنِـــِبَحْسُب 

إىل أيِّ املدارس الشعرية ينتمي هذا النص ؟ و ما أهم سامهتا ؟)أ( 

انثر األبيات بأسلوب أديب .)ب( 

ما معنى )برق(؟ و ما مضاد ) املسيئ( ؟)ج( 

استخرج من األبيات ما يأيت:)د( 

استعارة مكنية، واذكر رِسَّ مجاهلا .ـ 1

جمازًا مرساًل، واذكر عالقته .ـ 2
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يقول الشاعر:1 3س
*** واحُلىَل الطََّيالُِس  نَِى  َتُغشُّ ال  كْم ىف الطََّيالِِس ِمْن َسِقيٍم َأْجَرِبأَنا   
*** ــٍة وَيـَداَك ِمـْن َأْخالِقِه ىف َسْبَسـِبَعْينـــاَك ِمـــْن َأْثوابِـــِه ىف َجنَـّ

*** بَأْشَمٍط َت  َبرُصْ بِه  َت  برُصْ ـف عـن صبِىوإَذا  ُثـه تكشَّ دِّ وإَِذا حُتَ

ما عنوان النص؟ و من قائله؟)أ( 

ما مرادف )تغشني( ؟ و ما مفرد طيالس؟ و ما مجع )سبسب(؟)ب( 

ما صفات الرجل املثايل التي وردت ىف األبيات السابقة؟)ج( 

ما السامت األسلوبية لقائل النص؟)د( 

* * *
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الدرس الثامن

من قصيدة صخرة امللتقى

للشاعر إبراهيم ناجى

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

يذكر ترمجة خمترصة إلبراهيم ناجي.ـ 1

حيدد سامت شخصية الشاعر وخصائص أسلوبه. ـ 2

يرشح أبيات القصيدة بأسلوبه اخلاص.ـ 3

يذكر أثر املدرسة التى ينتمى إليها الشاعر ىف التعبريات التى وردت بالنص.ـ 4

النص:

*** ـــاَســـأْلُتِك يـــا َصْخـــَرَة امُلْلتَقـــى َق ـــا َفرَّ ـــُر م ه ـــُع الدَّ ـــى جَيْم مت

*** ـــنْيِ ـــْت ُمْهَجت َع ـــَرًة مَجَ ـــا َصْخ أَفـــاَءا إىل ُحْســـنِها امُلنْتَقـــىَفَي

*** بَأْقـــداِرِه َلـــجَّ  ْهـــُر  الدَّ ا عـــىل َظْهِرَهـــا امَلْوثَِقـــاإِذا  َأَجـــدَّ

*** يـــاِة َهـــا اْلــــُمْغَلَقاَقَرْأنـــا عليـــِك كَِتـــاَب احْلَ ََوَفـــضَّ اهَلـــَوى رِسَّ

*** ـمَس َذائِبـًة ىف الُعَباِب َوَننَْتظِـــُر الَبـــْدَر ىِف امُلْرَتَقـــىنـَرى الشَّ

*** َأْثَواَبـــُه الَغـــْرُب  َنـــرَشَ  ـــاإذا  ـــا َأْطَلق ـــِس َم ـــَق ىِف النَّف وَأْطل

*** َبْتُه َخضَّ قد  مُس  الشَّ هِل  ــانقول:  ــا امُلْهَرَقـ ــِه َدَمَهـ ــْت بـ ـ َوَخلَّ

*** ــا؟َأِم الَغْرُب كالقلِب داِمى اجِلراِح ــزَّ َأْن ُتْلَحَقـ ــٌة َعـ ــه طِلبـ لـ

*** ـحاِب امُلْغِرَقـــافيا ُصـورًة ىف نَواِحى السَّ نَـــا  مَهَّ هِبَـــا  َرَأْينـــا 

*** مـــرِي ــالنـــا اهللُ ِمـــْن ُصـــورٍة ىف الضَّ ــاَم َأْطَرَقـ ـ ــى ُكلَّ ــا اْلَفَتـ َيراَهـ
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*** حُمِْرَقـــاَيـَرى ُصـوَرَة اجُلْرِح َطـيَّ الُفؤاِد ُملَتِهًبـــا  مـــازال 

*** ـــااًل ـــِه اْنِدَم ـــاُء َعَلْي ـــى اْلَوَف َوَيْأَبـــى التََّذّكـــُر َأْن ُيْشـــِفَقاَوَيْأَب

*** ـــاَويـا َصْخـَرَة الَعْهـِد ُأْبـُت إِليِك ق ـــا ُمزِّ ـــْمُل م َق الشَّ ـــزِّ ـــد ُم وق

*** ـــهيـ ـــَل امَلْفِرَقـــاُأِريـــِك َمِشـــيَب الفـــؤاِد الشَّ ـــْيُب مـــا َكلَّ ــــِد والشَّ

*** ُه ىف ِحَبـــاِل اهَلـــَوى ُيْعَتَقـــاَشـــَكا َأرْسَ أْن  اهللِ  عـــىل  َوَودَّ 

*** ُمْطَلَقـــاَفلـــامَّ َقـــىَض احَلـــظُّ َفـــكَّ األَِســـرِي ِه  َأرْسِ إىل  َحـــنَّ 

التعريف بالشاعر:

إبراهيم ناجى شاعر مرصي معارص، وأحد مؤسيس »مدرسة أبوللو«، ُولَِد باملنصورة سنة 1898م، 
للكتابة، وله دواوين  الطب، وتفرغ  باألدب عن  انشغل  لكنه  القاهرة،  الطب جامعة  وخترج ىف كلية 

شعرية منها »وراء الغامم« و»لياىل القاهرة« وتوىف سنة1953 م.

مناسبة النص:

 كان الشاعر جيلس عىل صخرة عىل شاطئ النهر ىف املنصورة، وتذكر حمبوبته التى كان يلتقى هبا عىل 
هذه الصخرة منذ سنوات، فتأثرت نفسه بذلك، فنظم هذه القصيدة، فهى جتربة ذاتية عاشها الشاعر 

بنفسه.

متسك بعهد احلب:
*** ـــاَســـأْلُتِك يـــا َصْخـــَرَة امُلْلتَقـــى َق ـــا َفرَّ ـــُر م ه ـــُع الدَّ ـــى جَيْم مت

*** ـــنْيِ ـــْت ُمْهَجت َع ـــَرًة مَجَ ـــا َصْخ أَفـــاَءا إىل ُحْســـنِها امُلنْتَقـــىَفَي

*** ْهــــُر َلـــجَّ بــــَأْقداِرِه ا عـــىل َظْهِرَهـــا امَلْوثَِقـــاإِذا الدَّ َأَجـــدَّ

معانى املفردات:

 معناهاالكلمة

اسم مكان وفعله ) التقى (امُلْلتَقى
حبيبني، واملهجة هى الروح، أو دم القلبُمْهَجتنْيِ



116

 معناهاالكلمة

 رجعا، ومادهتا: ) ىفء(أفاءا

 مجاهلا، واجلمع: ) حماسن(حسنها

 املختاراملنتقى

 عاند وألّح ومضادها: )هادن(لّج

ا  َداَأَجدَّ  َجدَّ

عهد احلب، واجلمع: )مواثق(املوثقا

املعنى العام:

يسأل الشاعر الصخرة، فيقول: متى يلتقى مرة أخرى بمحبوبته عىل هذه الصخرة التى شهدت عهد 
احلب بينهام؟ وكلام حاول الدهر أن يفرق بينهام، جددا مها عهد احلب بينهام.

 مواطن اجلمال:

ىف قوله : »سألتك يا صخرة امللتقى« و»جيمع الدهر ما فرقا« استعارتان مكنيتان أفادتا التشخيص، 
حيث صور الصخرة بإنسان يسأل، والدهر بإنسان جيمع ويفرق. 

وىف قوله: »يا صخرة امللتقى« نداء غرضه التمنى.

وىف قوله: »متى جيمع الدهر؟« استفهام غرضه التمنى والتحرس.

وبني )امللتقى، وفرقا( ترصيع يعطى جرًسا موسيقيًّا تطرب له األذن.

 وبني )جيمع، وفرقا( طباق يربز املعنى ويوضحه بالتضاد.

وىف قوله: »مهجتني« جماز مرسل عالقته اجلزئيَّة، أو املحليَّة، ورسُّ مجاله اإلجياز.

 وىف األبيات التفات من ضمري اخلطاب ىف قوله: »سألتك، ويا صخرة« إىل ضمري الغيبة ىف قوله »مجعت« 
ثم العودة إىل ضمري اخلطاب مرة أخرى ىف قوله: »قرأنا عليك«، ورسُّ مجاله حتريك الذهن، ودفع امللل. 

وىف قوله: »لّج الدهر« استعارة مكنية للتشخيص.

)ب( ذكريات مؤملة:
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*** ـــَحياِة ـــاَب اْلـ ـــِك كَِت ـــا علي َهـــا الـــْـُمْغَلَقاَقَرْأن ََوَفـــضَّ اهَلـــَوى رِسَّ

*** ـمَس َذائِبـًة ىف الُعَباِب َوَننَْتظِـــُر الَبـــْدَر ىِف امُلْرَتَقـــىنـَرى الشَّ

*** َأْثَواَبـــُه الَغـــْرُب  َنـــرَشَ  ـــاإذا  ـــا َأْطَلق ـــِس َم ـــَق ىِف النَّف وَأْطل

*** َبْتُه ـمُس قد َخضَّ ــانقول: هِل الشَّ ــا امُلْهَرَقـ ــِه َدَمَهـ ــْت بـ ـ َوَخلَّ

*** ــا؟َأِم الَغْرُب كالقلِب داِمى اجِلراِح ــزَّ َأْن ُتْلَحَقـ ــٌة َعـ ــه طِلبـ لـ

 معانى املفردات:

معناهاالكلمة

عرفناقرأنا

خرباهتاكتاب احلياة 

فتحفضَّ 

احلب، واجلمع: أهواءاهلوى

خمتلطة بامء النهرذائبة ىف العباب

أثار ىف النفس كثريًا من الذكرياتأطلق ىف النفس ما أطلقا

َبْتُه نْتُه باحِلنَّاِءخضَّ لوَّ

تركتَخلَّْت

ائل امُلراقامُلْهَرقا السَّ

مطلبطِْلبة

َصُعَب وَشقَّعّز

املعنى العام: 

يقول الشاعر: إنه كان يلتقى بمحبوبته كثريًا عىل تلك الصخرة، حتى إهنام عرفا عليها كل أرسار 
الكون، فقد كانا يقضيان وقتا طويال من منتصف النهار حتى طلوع القمر، وظهور الشفق األمحر الذى 

يبعث ىف النفس كثريًا من الذكريات احلزينة، وهذا الشفق يشبه قلبه املىلء باجلراح الدامية.
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مواطن اجلمال:

ىف قوله: »كتاب احلياة«: تشبيه بليغ، يفيد التوضيح.

للتشخيص، وبني »فض واملغلق« طباق، ووصف الرس  وىف قوله: »فض اهلوى«: استعارة مكنية 
باملغلق للتوكيد.

سائل  بذهب  الشمس  شبه  حيث  للتجسيم،  مكنية  استعارة  العباب«  ىف  ذائبة  »الشمس  قوله:  ىف 
خمتلط بامء النهر، وبني الشمس والبدر: طباق يوضح املعنى.

ىف قوله:» نرش الغرب أثوابه«: استعارة مكنية للتشخيص.    

 وىف قوله: »أطلق ىف النفس ما أطلقا«: كناية عن كثرة الذكريات احلزينة ىف نفس الشاعر، وفيه إجياز 
بحذف املفعول به، يفيد العموم والشمول.

ىف قوله: »الشمس خضبته« استعارة مكنية للتشخيص، وكلمة »خضبته« غري مالئمة للجو النفسى 
ملا فيها من معني الفرح والسعادة، واالستفهام ىف البيت: للتعجب.

واالستعارة  التشبيه  بني  اجلراح؟« خيال مركب، حيث مجع  دامى  كالقلب  الغرب  »أم  قوله:  وىف 
املكنية ىف عبارة واحدة، واالستفهام فيه للتعجب.

)ج(إخالص وأمل

*** ـحاِب امُلْغِرَقـــافيا ُصـورًة ىف نَواِحى السَّ نَـــا  مَهَّ هِبَـــا  َرَأْينـــا 

*** مـــرِي ــالنـــا اهللُ ِمـــْن ُصـــورٍة ىف الضَّ ــاَم َأْطَرَقـ ـ ــى ُكلَّ ــا اْلَفَتـ َيراَهـ

*** حُمْــــِرَقاَيـَرى ُصـوَرَة اجُلْرِح َطـيَّ الُفؤاِد ُمـلـَتــــِهًبا  مـــازال 

*** ـــااًل ـــِه اْنِدَم ـــاُء َعَلْي ـــى اْلَوَف َوَيْأَبـــى التََّذّكـــُر َأْن ُيْشـــِفَقاَوَيْأَب

معاني املفردات:

معناها الكلمة معناها الكلمة
يمتنع ويرفض، وضدها: يوافق 

ويقبل يأبى جوانب، ومفردها ناحية، ومادهتا 
نحو نواحى

اإلخالص، ومقابلها: الغدر الوفاء الغيوم، ومفردها سحابة السحاب
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معناها الكلمة معناها الكلمة

شفاء، والتئاما، ومادته: دمل اندماال حزننا الكثري الذي جاوز حده مهنا املغرقا

يرحم، ومقابلها: يقسو يشفق طأطأ رأسه، وأغمض عينيه متأمال أطرق
ىف داخل القلب، وهو مصدر 

الثالثى فعله: طوى طي الفؤاد

املعنى العام:

يقول الشاعر إن صورة الغروب كاملرآة التي يرى فيها أحزانه وآالمه املرسومة داخل نفسه، واملطوية 
ىف قلبه حترقه وتؤمله، فإخالصه ملحبوبته ال جيعل جراح قلبه تلتئم، وذكرياته معها ال ترمحه.

مواطن اجلمال:

 ىف قوله: »رأينا هبا مهنا املغرقا« استعارة مكنية جسد هبا اهلموم ىف صورة مادية حمسوسة.

يفيد  قرص  أسلوب  وهو  الدعاء،  غرضه  معنى،  إنشائى  لفظا  خربى  أسلوب  اهلل«  »لنا  قوله:  وىف 
التخصيص والتوكيد، وطريقه تقديم اخلرب عىل املبتدأ.

وىف قوله: »صورة ىف الضمري« استعارة مكنية حيث صور الضمري بمرآة يرى فيها صورة الغروب 
احلزين، وفيها جتسيم.

عيل  يطوى  بثوب  القلب  صور  حيث  مكنية  استعارة  الفؤاد«  طّي  اجلرح  صورة  »يرى  قوله:  وىف 
اآلالم واجلراح، وفيها جتسيم.  وبني »يرى، وطي« طباق.

وىف قوله: »يأبى الفؤاد، ويأبى التذكر« استعارة مكنية للتشخيص.

)د( شكوي وتردد:

*** ـــاَويـا َصْخـَرَة الَعْهـِد ُأْبـُت إِليِك ق ـــا ُمزِّ ـــْمُل م َق الشَّ ـــزِّ ـــد ُم وق

*** ـــهيِد ـــَل امَلْفِرَقـــاُأِريـــِك َمِشـــيَب الفـــؤاِد الشَّ ـــْيُب مـــا َكلَّ والشَّ

*** ُه ىف ِحَبـــاِل اهَلـــَوى ُيْعَتَقـــاَشـــَكا َأرْسَ أْن  اهللِ  عـــىل  َوَودَّ 

*** َحـــــنَّ إىل َأْســــِرِه ُمْطَلَقـــاَفلـــامَّ َقـــىَض احَلـــظُّ َفـــكَّ األَِســـرِي

* * *
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معاني املفردات:

معناها الكلمة معناها الكلمة

شيب القلب
مشيب 
الفؤاد

الصخرة التى شهدت ميثاق حبهام
صخرة 

العهد

قيده أرسه
رجعت من آب، يؤوب، أوبة وإيابا، 

ومادهتا )أوب(
أبت

طلب متمنْيا ودَّ تفرق اجلمع
ق  ُمزِّ
الشمُل

يتحرر من قيوده يعتق متزيقا تاما ما مزقا

حرا مطلقا أطلعك أريك

منتصف الرأس، وهو اسم مكان املفرق ما توج ما كلل

حكم النصيب قىض احلظ

املعنى العام

يف هناية القصيدة خياطب الشاعر الصخرة قائاًل: إنه عاد إليها بعد فراقه التام عن حمبوبته، وقد شاب 
قلبه، مع أنه مل يبلغ سن املشيب، وقد جاءها يشكو أنه كاألسري يتمنى أن يتخلص من أرس هذا احلب، 

فلام أطلق رصاحه عاوده احلنني إىل أرس هذا احلب مرة أخرى

مواطن اجلمال:

ىف قوله: )يا صخرة العهد( استعارة مكنية للتجسيم، وهو نداء للتحرس.

وىف قوله: )مزق الشمل ما مزقا( بنى الفعل للمجهول للتفخيم والتهويل. 

وبني: »مزق والشمل« :طباق

ىف قوله: )أريك مشيب الفؤاد الشهيد( استعارة مكنية للتجسيم وتوحى بالوفاء والتضحية

وقوله: )والشيب ما كلل املفرقا( استعارة مكنية للتجسيم حيث صور الشيب تاجا أبيض مل يلبسه. 

وىف كلمة: »املفرق« جماز مرسل عالقته اجلزئية. 
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وىف قوله: »شكا أرسه« استعارة مكنية للتجسيم حيث صور قلبه بأسري يشكو آالمه وقيده. 

وىف قوله: )حبال اهلوى( تشبيه بليغ  للتوضيح.

وىف قوله: »ودَّ عيل اهلل أن يعتقا« امتداد للخيال حيث ختيل قلبه إنسانا أسريا يشكو ويتمنى التحرر.

وبني )أرس، ويعتق( طباق يربز املعنى، ويوضحه بالتضاد.

وىف قوله: »قىض احلظ« استعارة مكنية للتجسيم.

وكذلك ىف قوله: »حّن إىل أرسه«، وهو امتداد للخيال هنا بني »أسري ومطلقا«: طباق

ويعاب عىل الشاعر استعامل كلمة )احلظ( هنا بعد قوله: »ود عيل اهلل«، وكان األفضل أن يقول: 
»قىض احلق أو قىض اهلل«.

واألساليب اخلربية ىف النص كله إلظهار األسى، واألمل والتحرس، ماعدا البيت األخري: فهو لتأكيد 
االستسالم آلالم احلب.

* * *

التعليق على النص

النص من شعر الغزل، وهو من األغراض القديمة التي تطورت عيل يد الرومانسيني عيل طريقة 
مدرسة ) أبوللو(

ويتناول النص صورا كلية خطوطها ثالثة: اللون، والصوت، واحلركة.

ويظهر اللون ىف )الشمس، دمها، خضبت(

ـ ويظهر الصوت ىف ) سألتك، شكا، قرأنا(

وتظهر احلركة ىف )أفاء، فض، مزق(

وقد رسم ذلك كله من خالل الصور اجلزئية املتمثلة ىف األلوان البيانية املستخدمة ىف النص، مثل 
قوله »سألتك يا صخرة امللتقى«، ومثل قوله: »نرى الشمس ذائبة ىف العباب« إلخ.

*األلفاظ سهلة وواضحة، ومالئمة للموضوع فيام عدا بعض الكلامت مثل قوله: )خضبته، واحلظ(

وقد استعمل بعض التعبريات اجلديدة ىف اللغة مثل: )صخرة امللتقى، وصخرة العهد(.
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مالمح شخصية الشاعر من خالل النص:

ـ شاعر واسع الثقافة  كثري االطالع.

ـ خملص ملحبوبته. 

ـ مرتدد ىف بعض األحيان.

 ـ مستسلم للحزن واليأس 

ومن أبرز صور التجديد ىف النص: ظهور خصائص املدرسة الرومانسية من خالل النص.

ومن أبرز صور القديم ىف النص: االعتامد عيل الوزن، والقافية. 

* * *
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التدريبات

س1: يقول إبراهيم ناجي:
*** ـــاَســـأْلُتِك يـــا َصْخـــَرَة امُلْلتَقـــى َق ـــا َفرَّ ـــُر م ه ـــُع الدَّ ـــى جَيْم مت

*** ـــنْيِ ـــْت ُمْهَجت َع ـــَرًة مَجَ ـــا َصْخ أَفـــاَءا إىل ُحْســـنِها امُلنْتَقـــىَفَي

*** بَأْقـــداِرِه َلـــجَّ  ْهـــُر  الدَّ ا عـــىل َظْهِرَهـــا امَلْوثَِقـــاإِذا  َأَجـــدَّ

ختري الصواب مما بني القوسني فيام يأيت:)أ( 

) )لج( مرادفها: )حلَّ ـ أَلحَّ ـ ظلَّ

)موثق( مجعها: )مواثيق ـ وثائق ـ مواثق(

انثر األبيات بأسلوب أديب.)ب( 

استخرج من األبيات:)ج( 

ـ لوًنا بيانيًّا، وآخر بديعيًّا، واذكر نوع كٍّل وأثره.

ا، واذكر غرض كل منهام. ـ أسلوًبا إنشائًيا، وآخر خربيًّ

يقول إبراهيم ناجي:1 2س
*** ـــاَويـا َصْخـَرَة الَعْهـِد ُأْبـُت إِليِك ق ـــا ُمزِّ ـــْمُل م َق الشَّ ـــزِّ ـــد ُم وق

*** ـــهيِد ـــَل امَلْفِرَقـــاُأِريـــِك َمِشـــيَب الفـــؤاِد الشَّ ـــْيُب مـــا َكلَّ والشَّ

*** ُه ىف ِحَبـــاِل اهَلـــَوى ُيـعـَْتَقــــاَشـــَكا َأرْسَ أْن  اهللِ  عـــىل  َوَوّد 

*** َحـــنَّ إىل َأْســــِرِه ُمْطـَلقـَـــاَفلـــامَّ َقـــىَض احَلـــظُّ َفـــكَّ األَِســـرِي

ختري الصواب مما بني القوسني فيام يأيت:)أ( 

مرادف )ُأْبُت(: )ُعْدُت ـ رجعُت ـ كالمها صحيح(

مجع )فؤاد(: )فوائد ـ أفئدة ـ كالمها صحيح(

)حبال اهلوى( صورة نوعها: )جماز مرسل ـ استعارة ـ تشبيه بليغ(
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امتزجت األفكار بعاطفة الشاعر. وضح ذلك من خالل األبيات السابقة.)ب( 

هات من األبيات ما يأيت:)ج( 

ـ خرًبا وإنشاء، وبني الغرض منهام.

ـ لوًنا من ألوان البيان، وآخر من ألوان البديع، واذكر نوع ُكلٍّ وأثره.

إىل أي املدارس الشعرية ينتمى هذا النص؟ وما أهم سامهتا؟)د( 

* * *
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الوحدة الثالثة
فنون النثر فى العصر احلديث

ىف هناية هذه الوحدة:
بعد االنتهاء من هذه الوحدة ينبغي أن يكون الطالب قادًرا عيل أْن:

يذكر الفنون النثرية ىف العرص احلديث.ـ 1

حيدد مكونات القصة. ـ 2

يذكر أهم رواد القصة  القصرية، والرواية. ـ 3

يكتب مقال أديب عن فنون النثر ىف العرص احلديث.ـ 4

ُيعد خطبة عن دور األزهر ىف النهضة األدبية ىف العرص احلديث.ـ 5

يوازن بني القصة القصرية والرواية.ـ 6

يتعرف مكونات املرسحية. ـ 7

يتعرف أهم مراحل تطور املرسحية.ـ 8

 يتذوق وحيلل عدًدا من النصوص النثرية تشمل خطبة، ومقالة، وقصة، ومرسحية.9ـ 
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الدرس األول

النثر وفنونه

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

حيدد أهم فنون النثر ىف العرص احلديث.ـ 1

يذكر مثاال خلطبة من العرص احلديث. ـ 2

يذكر األسباب التى أدت إىل انتشار فني القصة واملرسحية ىف العرص احلديث. ـ 3

حيدد أهم العوامل التى أدت إىل انتشار فن املقالة ىف العرص احلديث.ـ 4

متهيد

النثر هو الكالم الفني اجلميل، املنثور بأسلوب جيد ال حيكمه النظام اإليقاعي وزنا وقافية ـ كام هو 
حال الشعر ـ وُيميزه عن النثر غري الفني )مثل الكالم اليومي( اللغُة املنتقاة والفكرة اجللية، واملنطق 
عنارص  عليه  يغلب  الذى  هو  أو  الفن  لنظرية  خيضع  الفني  فالنثر  املتلقى.  ىف  املؤثر  املقنع،  السليم 
يعارص  فكأنه  املتلقى،  عيني  أمام  املعانى  وجيسد  التصويرية،  بلغته  املشاعر  فيحرك  الفني،  األسلوب 
ويشاهد ما يقرأ واقعا مرئيا، وتتسم لغة النثر الفني بحسن الصياغة، وجودة السبك، ودقة النظم، هبذه 

السامت خيتلف النثر الفني عن غريه مما نسمعه من كالم الناس أثناء املعاملة ىف حياهتم اليومية.

ومن فنون النثر يف األدب احلديث، فنون قديمة وهي: اخلطابة والكتابة، وفنون مستحدثة يف هذا 
العرص وهي: املقالة، والقصة، واملرسحية النثرية.

اخلطابة

اخلطابة فن من فنون النثر األديب قديمة قدم األدب العريب، فهى أحد األنامط الفنية املوروثة منذ أدب 
العرص اجلاهيل، ويراد هبا فن مشافهة اجلمهور بغية التأثري فيهم باستاملتهم عاطفيا وخماطبة عقوهلم؛ لذا 

فهي جتمع بني احلجة والربهان واالنفعال والوجدان. 
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وإذا نظرنا إىل اخلطابة قبل عرص النهضة األدبية فسنجد العرص احلديث ورث عن العرص العثامين 
خطابة ال روح فيها، وال رونق هلا، ال ختتلف ىف ضعفها وتكلفها عن الشعر، وإذا كانت احلياة األدبية 
ىف أوائل القرن التاسع عرش عرفت من ينشد قصيدة، أو يكتب رسالة عىل نحو أديب، فإهنا مل تعرف 
خطيبا يرجتل خطبة ُتسمع قبيل عرص النهضة، فإذا استثنينا املناسبات الدينية، فلن نجد ميدانا للخطابة 
يتحدث فيه اخلطيب، أو دافعا حيرضه عىل القول، فالسياسة القاسية الظاملة تكمم األفواه، واملجتمع 
حيبس  الفكري  والركود  والتخلف  األدب،  فنون  عىل  التعرف  عن  القوت  بتحصيل  ينشغل  الفقري 

األلسنة عن القول. 

ومىض العرص العثامين واخلطابة ال تتجاوز خطبة اجلمعة والعيدين، وقد جتمدت العتامد أكثر خطباء 
فوق  الكتب  من  الناس  عىل  يقرءوهنا  سالفة  عصور  ىف  أعدت  ونصوص  خطب  عىل  الديني  الوعظ 

املنابر.

وملا خطت احلياة العامة ىف مرص خطوات نحو النهضة خطت معها احلياة األدبية شعًرا ونثًرا، فتوفر 
للخطابة عدة عوامل ساعدت عىل ازدهارها، وتنوعها بني السياسية، والدينية، واالجتامعية.

فأهلبت الثورة العرابية مشاعر األدباء واجلامهري، وصاحبت اخلطابة الثورة وآزرهتا، يشدو بصوهتا 
بمقاالته،  أكثر من شهرته  النديم بخطابته  النديم، واشتهر  العرابية عبداهلل  الثورة  ناٍد خطيب  ىف كل 
فقد كانت موهبته احلقة ىف لسانه، وقوة حجته ونصاعة بيانه الذى كان له أكرب األثر ىف نفوس العامة 

واخلاصة.

وكان للنضال السيايس ىف مواجهة املستعمر أثره ىف ازدهار اخلطابة، فعرفت مرص الزعامات السياسية 
بالقدرة اخلطابية،  الزعامة السياسية  العثامنية، وارتبطت  بعد قرون من موهتا حتت ثقل أغالل الدولة 
زغلول،  وسعد  الكواكبي،  وعبدالرمحن  النديم،  عبداهلل  أمثال:  من  بارزين  خطباء  مرص  فشهدت 
ختلصت  ما  رسعان  ثم  اللفظية،  واحللية  السجع،  إىل  متيل  األمر  أول  اخلطابة  وكانت  عبيد،  ومكرم 
من املحسنات البديعية، وركزت عىل إثارة العواطف، وخماطبة العقول، واإلكثار من االقتباسات من 
القرآن الكريم، واحلديث النبوي، وأقوال العرب وأشعارهم، ومما ساعد عىل ازدهار اخلطابة السياسية 
ظهور األحزاب، ونشأة الربملان مما دفع إىل اخلطابة كأداة جلذب األنصار ومواجهة اخلصوم السياسيني.

وتنوعت  االجتامعية،  احلياة  جماالت  ىف  اخلطابة  نشطت  السياسة  ميادين  ىف  اخلطابة  نشطت  وكام 
موضوعاهتا االجتامعية بني األغراض التقليدية من التأبني واالستقبال والتكريم والتوديع واالحتفاالت 
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االجتامعية من زواج وميالد وغريها وبني موضوعات جديدة فرضتها املستجدات االجتامعية والفكرية 
اجلديدة، وما واكبها من نمو الوعى االجتامعى، وتطور املجتمعات، فتناولت اخلطابة قضايا التقليد 

والتجديد، واملرأة، وخروجها للعمل، وغريها.

ومما ساعد عىل ازدهار اخلطابة القضائية ىف العرص احلديث إنشاء كلية الرشيعة والقانون، ومدرسة 
بتعدد  ثم تعددت فروعها  القاهرة(  أهلية )جامعة  التى أصبحت إحدى كليات أول جامعة  احلقوق 
اللغة،  توظيف  ىف  ودقة  قانونية،  بثقافة  يتمتعون  املفوهني  اخلطباء  من  نخبة  قدمت  وقد  اجلامعات، 
وامتالك لناصية البيان، وقدرة عىل التصوير املؤثر ىف نفوس السامعني، ومن أعالم اخلطابة القانونية: 

أمحد لطفى السيد، وصربى أبو علم، وعبدالرمحن الرافعي.

وإذا انتقلنا إىل اخلطابة الدينية التى مل تنقطع ىف أي عهد من العهود، فهي أوسع ألوان اخلطابة انتشارا، 
طور  إىل  واجلمود  التقليد  طور  من  انتقلت  أهنا  فسنجد  اإلسالم  بشعائر  الرتباطها  مجهورا  وأكثرها 
التجديد واإلبداع ىف عرص النهضة، فكثر اخلطباء الواعظون، وأصبح االرجتال هو األصل ىف اخلطابة 
الدينية، فال جمال لقراءة نص اخلطبة من وريقات، وقد أسهم ىف ذلك أقسام الدعوة يف كليات أصول 
اإلسالمية  الدراسات  وكلية  اإلسالمية،  الرشيعة  وكلية  العربية،  اللغة  وكلية  الدعوة،  وكلية  الدين، 
والعربية فكان هلم دور ىف ختريج اخلطيب املفّوه، والواعظ البارع، ومن أعالم اخلطابة الدينية ىف العرص 

احلديث: الشيخ املراغي، والشيخ حممود شلتوت، والشيخ الباقوري، وغريهم.

ومن نامذخ خطابة عرص النهضة خطبة سعد زغلول بعد قْطع املفاوضات مع اإلنجليز ىف يوم 21 
أكتوبر لسنة 1924م:

ل ىف شؤوننا، ولنا احلرية  »إهنم طلبوا أن تكون هلم قوة عسكرية ىف أرض مرص، عىل رشط أال تتدخَّ
من  القوة  هذه  ن  تتمكَّ لئال  الضامنات؛  من  نريد  ما  ونطلب  الرشوط،  من  نشاء  ما  َنشرتط  أن  التامة 
لٌّ  ل ىف شؤوننا، فرَفضنا، رفضنا؛ ألننا نعلم أن وجوَد عسكري واحد عىل األرض املرصية، خُمِ التدخُّ
باالستقالل، رَفضت ذلك، وما أظن أن رفيض هذا عمٌل من األعامل اجلليلة؛ ألن املرء ال ُيعترب فاضاًل 
إكرامي،  ىف  مبالغًة  منكم  رأيت  كلام  وهلذا  وطنه؛  خيانة  عن  امَتنع  كونه  د  بمجرَّ جليل،  عمل  ذا  وال 
ون أين ُأخّوُنُكم، إين مل أعمل شيًئا أكثر من عمل خفرٍي عىل ُجرٍن دَفع عنه العاِدَية،  ختيَّلت أنكم تتومهَّ
دتم الكَرم واإلكرام، ورأيتم كثريين وَعدوا وأخَلفوا،  هذا هو العمل الذي عِملته، ولكنكم كِرام تعوَّ
التقدير؛  هذا  عىل  ُأِقركم  ال  ـ  وحبها  والوطنية  ـ  لكني  عميل،  فأْكرَبتم  فوفَّيت،  وَعدت  ورأيتموين 
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التاريخ ـ هو  إنام العمل املجيد والعمل اجلليل والعمل اخلالد ىف  ألن عميل ال يستحقُّ هذا اإلكرام، 
التضحية، وإين مُلضحٍّ بنفيس قبلكم«.

الكتابة 

التاسع عرش فيام ورث عن العرص العثامين أسلوب الكتابة الذى مل يكن أفضل حاال  ورث القرن 
من الشعر، فكانت الكتابة غالبا بالعامية أو بلغة ال ترتفع كثريا عنها، ومل يكن للغة األدبية مكان ىف 
كتاباهتم، واهتم الكّتاب باأللفاظ، وتركوا ما عداها، فلم تكن عنايتهم باأللفاظ تتجه إىل خترّي اللفظ 
العذب، ومل تكن كذلك متجهة إىل اصطناع  الّسمح  اللفظ  اجُلملة، وال إىل  األدق األليق بمكانه من 
إىل  أقرب  هو  ما  واختيار  باأللفاظ،  اللعب  إىل  متجهة  كانت  وإنام  رقيقة،  عبارة  أو  أسلوب رصني، 
املحسن البديعي املتكلف، أو التصوير البياين الساذج، أما املعانى فلم تكن هلم مهم تغوص الستخراج 
اجلديد منها، ومل تكن تعمل عىل إعادة صياغتها صياغة فنية مجيلة، ومل خترج املوضوعات عن التقليدي 
من العتاب والشكوى والتهنئة والتعزية واالستمناح، فدارت كتاباهتم حول هذه األغراض، وعجزت 
قرائحهم عن املعنى الرائع، واخليال السامى، والتصوير البديع، واكتفت باملحسنات البديعية املتكلفة 
ترديد  الكتابة  ىف  وشاع  والسطحية،  بالركاكة  اتصف  مما  وغريها  النظري  ومراعاة  وسجع  جناس  من 

معانى املتقدمني ىف صورة مهلهلة غري حمكمة الصياغة.

النهضة، وبدايات هذا  إلينا قبل عرص  املنقولة  الكتابة  الركام من نصوص  وال نكاد نجد بني هذا 
ورفاعة  والعطار،  اخلشاب،  الشيخ  كتابات  ىف  أمل  من  بصيصـًا  إال  الدراسة  إىل  يرقى  ما  العرص 
الطهطاوي، فقد كانت ثقافتهم عونا هلم عىل بث يشء من الروح فيام كتبوا، وإن ظلوا ككّتاب عهدهم 

يلتزمون السجع، وغريه من املحسنات البديعية األخرى.

ثم جاء أمحد فارس الشدياق املتوىف سنة 1878م وكان متطلعا إىل التجديد، وقد ساعده عىل ذلك 
اطالعه عىل آداب اللغات األخرى، فحاول أن خيلص الكتابة من أشد أغالهلا أال وهو السجع، فكتب 

عبارات سهلة واضحة مطبوعة بعيدة عن التكلف، وإن مل يتخلص هنائيا من تقاليد الكتابة ىف عرصه.

مل يتأخر النثر طويال عن االلتحاق بالشعر ىف مسرية التجديد، فتضافرت عدة عوامل عىل النهوض 
بالنثر، ودفعت به عىل خطى اليقظة األدبية.
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ومن هذه العوامل االتصال باآلداب الغربية اتصاال وثيقا عن طريق الرتمجة. وقد كان للمؤلفات 
التى ترمجها أعضاء البعثة األوىل ـ وهي تبلغ نحو مائتي كتاب ـ آثار بعيدة املدى ىف لغة املرتجم أوال، 

ثم ىف لغة كل من قرأ هذه املرتمجات بعده.

التوحيدي  حيان  وأبى  اجلاحظ  كتب  أمثال  من  القديم،  األديب  الرتاث  إحياء  العوامل  هذه  ومن 
ُمرسلة خالية من  كتابة  إال  البالغة والروعة، ومل جيدوا  فيها  الدارسون  قتيبة، وقد وجد  وابن  واملربد 

تكلف البديع والبيان.

ومنها الصحافة وقد كان أثرها خطريا ىف تطور أساليب النثر إىل السهولة وطرح املحسنات البديعية 
جانبا، وإن ساء أثر الصحافةـ  بعد ذلكـ  فيام آلت إليه لغة بعض األدباء من االبتذال والضحالة والبعد 

عن األساليب العالية الرصينة.

* * *

املقالة

مفهومها:

املقالة أبرز فنون النثر احلديث ارتبط ظهورها بالصحافة، فهي ربيبتها، نشأت بنشأهتا، وازدهرت 
تعالج  الطول،  معتدلة  النثر  من  قطعة  أهنا  أشملها:  ومن  هبا،  املعرفة  املفاهيم  تعددت  بازدهارها، 
استيعاًبا وشمواًل  األدبية  الفنون  أكثر  نظر كاتبها، واملقالة من  ما معاجلة رسيعة من وجهة  موضوًعا 
لشتى املوضوعات، فهي تعالج موضوعا ما قد يكون ْطبًيا، أو بيئًيا، أو علمًيا شديد التعقيد مما ال يمكن 
األدب  فنون  األصيلة ىف  واملقالة  املرسحية،  القصة، وال حوار  الشعر، وال حوادث  أجنحة  أن حتمله 
ليست كل مقالة صحفية، بل املقالة األدبية التى توحى بام تعج به نفس الكاتب من عواطف وانفعاالت 

ىف لغة فنية مؤثرة قوامها التصوير والتشخيص.

أنواع املقالة:

األسلوب  حيث  ومن  وتارخيية،  ودينية  واجتامعية  سياسية  مقالة  إىل  للموضوع  تبعا  املقالة  تتنوع 
إىل مقالة علمية هتتم بنقل احلقائق العلمية، وترتيب األفكار بلغة سلسة قريبة إىل اجلمهور، بعيدا عن 
التأنق ىف العبارة، وتتعدد أنواع املقالة العلمية بني طبية وفيزيائية، كونية، واقتصادية، ومقالة أدبية وهي 
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قطعة نثرية، تشف عن ذات األديب، وتعرب عن مشاعره، وتنطلق مع خياله، وترسم مالمح شخصيته، 
وأسلوب  مرتفة  وصور  عريض،  وخيال  جياشة،  عواطف  من  شئت  ما  ففيها  حمض،  أديب  أسلوهبا 
وعبدالعزيز  الرافعي  صادق  ومصطفى  الزيات  حسن  أمحد  األدبية  املقالة  كّتاب  أشهر  ومن  رشيق، 

البرشى والعقاد وطه حسني.

وتنقسم املقالة تبعا لعالقة موضوعها بالكاتب إىل مقالة ذاتية ومقالة موضوعية، وخري ما يعرب عن 
املقالة الذاتية املقاالت األدبية، وخري ما يعرب عن املقاالت املوضوعية املقاالت العلمية بجميع فروعها 
وختصصاهتا، ويغلب عىل املقالة كوهنا تعبريا عن ذات كاتبها أكثر من كوهنا تعبريا جمردا عن موضوع 
ما، ألن القارئ يرى موضوع املقالة بعيني الكاتب، ويشعر بانفعاالته، ويتأثر بأفكاره، فالكاتب يوجه 

اهتامم القارئ إىل حيث يريد تسليط الضوء، ويلفت االنتباه.

 وتنقسم املقالة من حيث التكوين الفني إىل مقالة قصصية ومتثيلية، ومقالة الرحالت ومقالة الرسالة، 
وتنقسم من حيث الطول إىل املقالة واخلاطرة، ويراد باخلاطرة: املقالة القصرية جدا، فال تتجاوز عدة 
كّتاهبا  أشهر  ومن  بالسخرية  غالبا  وتتسم  املوضوعات،  معاجلة  ىف  اخلاطفة  النظرة  عىل  تعتمد  مجل 

عبدالوهاب عزام وأمحد رجب، وأمحد هبجت. 

املحفوظة،  القديمة  العبارات  فيه  اختفت  جديد  واقع  إىل  بالكتابة  االنتقال  ىف  املقال  نجح  وقد 
وقّل  االستشهاد،  من  اإلكثار  وتراجع  االنحطاط،  عصور  ىف  األدب  هبا  حيفل  كان  التى  واملبالغات 
الرتادف، ومزاوجة اجلمل عىل نحو أرهق النص، وأثقله باحللية اللفظية، ورّكز الكّتاب عىل مساواة 
األلفاظ للمعانى وسمو اخليال، وشمول الفكرة، ورصانة العبارة، وسالمة الكلمة وشاعت التشبيهات 

واالستعارات اجلديدة املستمدة من بيئة الكاتب وعرصه.

* * *

الفن القصصي 

نشأة القصة:

بنشأة  القصة  فن  ارتبط  اإلنساين؛ حيث  األديب  الرتاث  هلا جذور عميقة ىف  احلكاية  بمعنى  القصة 
اإلنسان وتطور بتطوره، إذ عرفه اإلنسان منذ أقدم العصور، وكان هو نفسه مصدر هذا الفن ومبدعه 
وبطله. وكانت احلياة بأوسع معانيها مرسح األحداث التي صورهتا القصة، فكانت خياالت اإلنسان 
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وأحالمه وشطحاته منبع إبداع حكاياته وشخصياهتا، ونصور كفاحه حينا ورصاعه أحيانا مع حميطه 
الطبيعي واإلنساين. 

بالنامذج  حافل  العرص  فهذا  اجلاهيل،  العرص  منذ  العريب  أدبنا  ىف  ممتدة  جذور  له  القصيص  والفن 
القصصية  املادة  العرب ىف خمتلف جوانب حياهتم ىف احلرب والسلم، وكانت  التي تصور  القصصية 
املجتمع  بتطور  ويتطور  ينمو  الفن  هذا  أخذ  وقد  جيل،  بعد  جيال  الناس  ويتوارثها  مشافهة،  تروى 
العريب، وانتقاله من مرحلة حضارية إىل أخرى حتى كان العرص العبايس؛ حيث عرف املجتمع العريب 
تطورا هائال ىف كافة املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية والفكرية واألدبية، وظهرت ثمرة 
أكرب تفاعل بني خمتلف احلضارات، وكان منها ألوان جديدة ىف األدب مثل: القصة، فظهرت القصة 
اخلرافية أو القصة عىل لسان احليوان، والقصة املقامية، والقصة الفلسفية مثل: )حي بن يقظان، رسالة 
الغفران(، وشهدت القصص والسري الشعبية رواجا كبريا مثل: سرية عنرتة بن شداد، وسيف بن ذي 
يزن، وقصص بني هالل، وألف ليلة وليلة، وغريها من القصص التي ترىض اخليال الشعبى، لكنها مل 

تصل إىل مستوى نضج القصة األدبية احلديثة ىف بنيتها الفنية.

أطوار الفن القصصي فى العصر احلديث

عاش األدب حالة من الركود واخلمول حتى كان البعث واإلحياء الشعرى ثمرة للطباعة والصحافة 
الروائى ىف  النشاط  أول مظهر من مظاهر  التى شهدت  احلديثة  النهضة  والرتمجة وغريها من عوامل 
مرص ىف القرن التاسع عرش متمثلة ىف القصة التعليمية املرتمجة »مغامرات تليامك«، وقد ترمجها رفاعة 
فرج  قّدم  ثم  الناس،  عامة  سلوك  لتحسني  مواعظ  تقديم  بغية  العربية؛  إىل  الفرنسية  من  الطهطاوى 
التى ال ختتلف عن مرتمجات الطهطاوى، وتبعهام عىل مبارك فسلك املسلك  التعليمية  القصة  أنطون 

نفسه. 

بام  أن يقرتب  »لياىل سطيح«  إبراهيم ىف  املويلحي ىف »حديث عيسی بن هشام«، وحافظ  وحاول 
كتب من مقامات من القصة ىف شكلها الفنى إال أهنا ظلت حماوالت ال ترتقى إىل بنية القصة الفنية.

انتقلت القصة من طورها األول ىف عرص النهضة عند قصايّص التيار التعليمي اخلالص، لطورها 
الثاين املتمثل ىف كتابات تيار ما بني التعليم والرّتفيه الذى بدأه املهاجرون الشوام، الذين كانوا ـ بحكم 
ظروفهم ـ أكثر إقباال علی الثقافة األوربّية وآداهبا، ففى الوقت الذي كان األدباء املرصيون مشغولني 
بنقل  مشغولني  الشوام  املهاجرون  كان  القديم،  العريب  الرتاث  وبعث  االجتامعى  اإلصالح  بمحاولة 



133

األشكال األدبّية اجلديدة إلينا، وىف مقدمتها القصة، فظهرت الرواية التارخيية عىل يد »جورجى زيدان« 
فقدم روايات »فتاة غسان«، و»أرمانوسة املرصّية«، و»عذراء قريش« و»غادة كربالء« و»احلجاج بن 

يوسف« وغريها. 

ثم كان الطور الثالث بظهور تيار رواية الّتسلية والرّتفيه ىف الفرتة التي متتد من أواخر القرن التاسع 
عرش، إلی ثورة 1919م، وظلت الرواية حتی هذه الفرتة غري معرتف هبا ىف احلياة األدبية املرصية التى 

نظرت إىل الرواية عىل أهنا وليد غري رشعي ىف هذا املجتمع.

وعىل الرغم من النضج الفني الذى أحدثته ثورة 1919م، والذي جتىل ىف ظهور أول رواية فنية عىل 
يد حممد حسني هيكل إال أنه اضطر إىل استخدام اسم مستعار للتعبري عن نفسه باسم »مرصي فالح« 

وسامها مظاهر وأخالق ريفية جتنبا لالستهجان الذى تسببه كلمة قصة ىف األوساط املرصية آنذاك.

حتاول  فيه  البالد  كانت  الذي  الوقت  ففی  املرصيني،  من  هبا  اعرتاف  انتزاع  ىف  القصة  ونجحت 
واصلت  املستعمر،  من  التحرر  نحو  املرصيني  حراك  أحضان  وفی  السياسى،  املجال  فی  االستقالل 
القصة تطورها ومواكبتها ملتغريات املجتمع الفكرية والسياسية، فقدم »عيسی عبيد« جمموعته القصصية 
األولی »إحسان هانم«، وأهداها إلی سعد زغلول، ثم كتب روايته ثريا، وكتب حممود تيمور رجب 
أكثر  رابًعا  الروايات طوًرا  تلك  آدم« ويمثل جمموع  بال  أفندى، وكتب طاهر الشني، روايته »حواء 

نضًجا وتطوًرا من الناحية الفنية لرواية التسلية والرتفيه ذات البعد االجتامعي. 

والرواية  والسياسية  واالجتامعية  النفسية  الروايات  من  خمتلفة  ألوانا  ليضم  اخلامس  الطور  وجاء 
للامزين،  الثاين  إبراهيم  ورواية  للعقاد،  سارة  ورواية  حسني،  لطه  األيام  رواية  أشهرها:  ومن  الذاتية 

والرباط املقدس لتوفيق احلكيم، مما عّزز مكانة الرواية ىف األدب العريب.

العربية  بالقصة  انتقل  الذى  العربية عىل يد فارسها نجيب حمفوظ  السادس للقصة  الطور  ثم كان 
إىل مصاف اآلداب العاملية بام كتب من قصص قصرية وروايات ُصنّفت حتت القصة الواقعية؛ ليعطي 
للقصة العربية مكانة فريدة ىف األدب العاملي، يشاركه ىف ذلك كتاب القصة من اجليل الثاين من أمثال 
عبداحلميد جودة السحار، وعادل كامل، وحييی حّقي وعبداحلليم عبد اهلل، ويوسف السباعي، الذين 
أعقبهم اجليل الثالث من أعالم القصة العربية متمثال ىف عبد الّرمحن الرّشقاوی، وصالح مريس، ويوسف 
إدريس، وعبد الستار خليف، وغريهم ممن قدموا الرواية الواقعّية التحليلّية التى حتكى تفاصيل الواقع 

املرصى، وتصور الشخصية املرصية ىف خمتلف أطوار عمرها. 
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أنواع الفن القصصي

يراد بالفن القصيص عدة صنوف أدبية، تتنوع بني  رواية وقصة طويلة، وقصة قصرية، وأقصوصة.
عىل  للداللة  أحيانًا  تستعمل  فهى  حمدد،  اصطالحى  مدلول  عىل  العربية  ىف  تستقر  مل  القصة:  ـ 

مشتمالت الفن القصىص بعامة، من رواية، وأقصوصة، وحكاية، ونادرة، وأحدوثة.
وتستخدم أحيانا للداللة عىل نوع من الفن القصىص، ال يطول ليبلغ حد الرواية، وال يقرص ليقف 

عند حد األقصوصة.
ـ الرواية: أكرب أنواع الفن القصيص حجاًم، فهى متأل املجلدات، وتستغرق أيامًا ولياىل ىف قراءهتا، 
التاريخ، أو روايتها ألحداث  البطوالت اخلارقة، من خالل روايتها ألحداث  وتنتحى ناحية تصوير 
ىف  ممتد  سياق  ذات  وهى  القديمة،  امللحمة  عن  تطورت  التى  النثرية،  األدبية  الصورة  فهى  متخيلة، 
الزمن، وأحداث متشعبة ىف املكان،  تعالج فرتة من احلياة، بكل مالبساهتا وجزئياهتا وتشابكها، وتعتمد 
عىل التفاصيل الطويلة، وتسجيل كل ما يمكن أن تقع العني عليه، وحتليل األحداث والوقائع، وتفسري 
سلوك ودوافع الشخصيات، التى قد تتعدد إىل عدة شخصيات ىف حميط واسع ىف احلياة، فالرواية قصة 

طويلة.
نحو  عىل  القصرية  القصة  وتتناول  واحد،  وقت  ىف  يقع  واحًدا،  حدثًا  متثل  القصرية:  القصة  ـ 
ز شخصية، أو حادثة مفردة، أو عاطفة، أو جمموعة من العواطف، التى أثارها موقف مفرد، وقد  ُمركَّ
قيست زمنيًا بأهنا تقرأ ىف وقت ال يقل عن ربع ساعة، وال جياوز الساعتني، وقيست طوليًا بعدد كلامهتا 

بني)1500( كلمة و)10000( كلمة.
 ـ األقصوصة: عمل روائى أقرص من القصة القصرية حجاًم، يكتفى بالتتبع الرسيع اخلاطف، ملوقف، 

أو إحساس، أو انفعال، حياول القاص أن جيلوه ويطيف به.
مكونات القصة:

التي  الشخصيات  أو  شخصية  من  جانب  أو  احلياة  فی  املحددة  املشاكل  بمعاجلة  يقوم  القصة  فن 
تصور احلياة اإلنسانية وله مقومات منها:

احلدث:

هو »الفعل القصىص« أو هو احلادثة التى تشكلها حركة الشخصيات؛ لتقدم فی النهاية جتربة إنسانية 
ذات دالالت معينة. 
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الشخصية:	

الشخصية هي الكائن اإلنساين الذي يتحرك فی سياق األحداث، وقد تكون الشخصية من احليوان، 
فيستخدم عندئٍذ كرمز يشف عاّم وراءه من شخصّية إنسانّية هتدف من ورائها العربة والعظة.

وتنقسم الشخصية فی القصة إىل رئيسة، وثانوية.

الشخصية الرئيسة هي حمور القصة واملحركة لألحداث، والشخصية الثانوية تأتى ىف مكانة أقل ىف 
القصة، فهي تابعة للشخصية الرئيسة ومتأثرة هبا.

كام تنقسم الشخصيات ىف القصة إىل شخصية نامية ومسطحة.

أما الشخصية النامية فهى التى تنمو بنمو األحداث، وتقدم علی مراحل أثناء تطور الرواية، وتكون 
ىف حالة رصاع مستمر مع اآلخرين، أو ىف حالة رصاع نفسى مع الذات، أو شخصية مسطحة ال تكاد 

طبيعتها تتغري من بداية القصة حّتی النهاية، وإناّم تثبت علی صفحة واحدة ال تكاد تفارقها.

احلوار والسرد:

الرسد واحلوار مها الوعاء اللغوى، الذي حيتوى كل عنارص القصة، باعتبارها نوعًا من فنون القول، 
من  مكونًا  خياليًا  عاملًا  يصف  واحلاكى(،  )الواصف  السارد  من  صادر  خطاب  أو  قول  هو  والرسد 

أشخاص يتحركون ىف إطار زمانى ومكانى حمدد.

 واحلوار هو اللغة التى تنطق هبا شخصيات الرواية؛ لتعّرف بالشخصية وحترك احلدث بام يساعد 
علی حيوية املواقف، والبدَّ أن يكون دقيقًا بحيث يكون عاماًل من عوامل الكشف عن أبعاد الشخصية، 

وجتلية غموض نفسها، وتطوير احلدث، والوصول بالفكرة إىل الغاية التى يرمى إليها الكاتب. 

الزمن واملكان )البيئة(:

يمثل الزمن عنرصًا من العنارص األساسية التي يقوم عليها فن القص،  فإذا كان األدب يعترب فنًا  
زمنيًا  ـ إذا صنفنا الفنون إلی زمانية ومكانية ـ  فإن القص هو أكثر األنواع األدبية ارتباطا بالزمن. 

أما »املكان  فهو البيئة التي يعيش فيها الناس، وال شك أّن اإلنسان »ابن البيئة« فاملكان الذي نولد 
فيه هو الذي حيدد سامتنا اخلاصة املميزة، لذلك هيتم الكاتب القصيص بتحديد »املكان« اهتاممًا كبريًا 

لدوره ىف حتديد مالمح الشخصيات.
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املسرحية

املرسحية هي قصة متثيلية تعرض فكرة، أو موضوًعا، أو موقًفا، وذلك من خالل حوار يدور بني 
شخصيات خمتلفة، ونتيجة للرصاع بني هذه الشخصيات حيدث التعقيد، ثم ىف هناية املرسحية يتالشى 

التعقيد؛ لنصل إىل احلل. 

وقد تكون املرسحية من فصل واحد، أو ثالثة، أو مخسة فصول، وىف اجلميع البد من توافر الوحدة، 
ال  فقد  املحدثون  املرسحيون  أما  واحلدث(،  واملكان،  الزمان،  )وحدة  هى  قدياًم  بالوحدة  واملقصود 

هيتمون هبذه التفريعات، وإنام يعنيهم فيها وحدة املوضوع والفكرة. 

وتتكون املرسحية من ثالثة أجزاء متثل أسس بناء املرسحية، ونستخلصها من النص املرسحي 
دون أن يرصح هبا الكاتب وهي: 

وبشخصياهتا  املرسحية،  بموضوع  التعريف  يتم  وفيه  األول،  الفصل  ىف  غالًبا  ويكون  العرض:  ـ 
املحورية. 

ـ التعقيد: ومعناه تتابع األحداث، إىل أن تصل إىل الذروة. 

ـ احلل: ويأيت يف ختام املرسحية، وُيزيل التعقيد السابق. 

وتقوم أسس بناء املرسحية عىل مخسة عنارص هي: 

ـ الفكرة: وهى املضمون العام للمرسحية، وقد تكون الفكرة اجتامعية كمرسحية )الست هدى( 
ليىل(، وقد تكون سياسية مثل مرسحية شيلوك اجلديد لعىل  أو عاطفية كمرسحيته )جمنون  لشوقى، 

أمحد باكثري وقد تكون تارخيية مثل مرسحية أهل الكهف لتوفيق احلكيم. 

ـ احلكاية: إذا كانت الفكرة هي روح العمل املرسحى فإن احلكاية هى جسد الفكرة املرسحية، فهى 
املضمون الذى حيمل الفكرة إىل املشاهد أو القارئ. 

حسب  شخصية  كل  أسلوب  وخيتلف  احلوار،  تؤدى  التي  البرشية  النامذج  هى  الشخصيات:  ـ 
مستواها، وثقافتها، ونفسيتها، واجتاهاهتا، وهى: إما حمورية، أو ثانوية. 

ـ الرصاع: هو أهم أسس املرسحية حتى أن النقاد يقولون: )ال مرسح بال رصاع(، وقد يكون الرصاع 
دينًيا، أو خلقًيا، أو اجتامعًيا، أو ذهنًيا. 
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ـ احلوار: ويسمى ـ أيًضا ـ األسلوب: وهو الذي يتوزع بني الشخصيات املختلفة، وذلك حسب 
مستوى كل شخصية، وخيتلف األسلوب من مرسحية إىل أخرى. 

نشأة وتطور الفن املسرحي:

مل يعرف األدب العربى القديم فن املرسحية عىل الرغم من قدم هذا الفن بني فنون اآلداب العاملية، 
فأول ظهوره كان ىف احلضارات القديمة عند املرصيني القدامى واإلغريق، غري أن العرب األوائل مل 
العمل املرسحى  بينام  احِلّل والرتحال، وعدم االستقرار،  تعتمد عىل  بنقله؛ ألن حياهتم كانت  هيتموا 

حيتاج إىل جتمع السكان واستقرارهم، وهذا ما مل تعرفه احلياة العربية ىف اجلاهلية. 
وبعد أن استقر املسلمون، وأقاموا مدنا وأمصارا ظل املرسح ال مكان له ىف آداب العرب قديام، فلم 
ينقل املسلمون األوائل ـ برغم ازدهار حركة الرتمجة ـ املرسح اإلغريقي عن اليونان ملا وجدوه ىف تلك 
املرسحيات من وثنية تتمثل يف جتسيد اإلله، وتصوره دوما ىف حالة رصاع مع غريه من اآلهلة والبرش، 

وهذا يتعارض مع عقيدة اإلسالم. 
العريب  األدب  ىف  مراحل  بعدة  مّر  حيث  النهضة  عرص  ىف  كان  باملرسح  العريب  األدب  عهد  وأول 

احلديث.
مراحل وأطوار الفن املسرحي:

مرت املرسحية بعدد من األطوار، واجتازت عدة مراحل نحو النمو والنضج الفني الذى استقرت 
عليه ىف العرص احلديث.

 املرحلة األوىل1 مرحلة )مارون النقاش( ىف بريوت1 
يعترب )مارون النقاش( هو رائد املرسح العريب، ولد ىف بريوت سنة 1817م وتويف سنة 1885م، وله 
عدة مرسحيات، أوهلا )البخيل( ثم )أبو احلسن ـ وهارون الرشيد(، وأسلوبه يتميز بامليل إىل البساطة، 

والفكاهة، واملزج بني الفصحى والعامية. 
املرحلة الثانية1 مرحلة )يعقوب صنوع( ىف مرص1 

م  وقد ولد هذا الرجل يف مرص سنة 1839م، وتويف سنة 1912م وقد هنض باملرسح ىف مرص، وقدَّ
عىل خشبة املرسح ما يزيد عىل اثنتني وثالثني مرسحية، وذلك عىل مرسح صغري أنشأه ىف أحد مقاهي 
األزبكية، وكانت تدور حول املوضوعات التارخييةـ  غالًباـ  كمرسحية املعتمد بن عباد، وكان يستخدم 

لغة أقرب إىل العامية، كام أنه كان يعتمد عىل النقل، أو االقتباس أو الرتمجة. 
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املرحلة الثالثة1 ميالد املرسحية االجتامعية اخلالصة 
)مرص  مرسحية  عرض  حيث  أبيض(  )جورج  مرسح  عىل  اخلالصة  االجتامعية  املرسحية  ظهرت 
لعب  مرص، مثل  ىف  االستعامر  أوجدها  التي  السلبيات  من  كثرًيا  فيها  أنطون، وتناول  اجلديدة( لفرج 

القامر، ورشب اخلمور، وتعاطى املخدرات. 

املرحلة الرابعة1 ومتثل اجتاهات املرسحية املرصية احلديثة1 

وذلك بعد ثورة سنة 1919م، وىف تلك املرحلة تطورت املرسحية املرصية احلديثة، عىل يد األديب 
)حممود تيمور( وأخيه )حممد تيمور( اللذين عاجلا بعض مشكالت املجتمع املرصي عىل املرسح ألول 
مرة، كام ىف مرسحيته )العصفور ىف القفص(، والتى تعرض فيها لرتبية األبناء تربية قاسية، كام تناول 

اإلدمان ومشكالته ىف مرسحية )اهلاوية(. 

املرحلة اخلامسة: ويمثلها مرسح أمحد شوقي، وتوفيق احلكيم: 

وهذه املرحلة تعد مرحلة االزدهار احلقيقى لألدب املرسحى ىف مرص؛ فظهرت املرسحية الشعرية 
الناضجة فنًيا عىل يد رائد املرسح الشعري أمحد شوقي، ومن مرسحياته مرصع كليوباترا، وجمنون ليىل، 
وقمبيز، وعيل بك الكبري، والست هدى، ومجيع ما قدمه شوقي للمرسح مل خيرج عن الشعر باستثناء 

مرسحيته النثرية أمرية األندلس. 

وشهدت تلك املرحلة ظهور املرسحية النثرية ىف ثوب فني زاهي األلوان عىل يد رائد املرسح النثري 
إىل  هبا  ورمز  الثقيل  الضيف  مثل:  السياسية  املرسحيات  من  الكثري  فكتب  احلكيم،  توفيق  احلديث 
االحتالل اإلنجليزي، وكتب املرسحية الذهنية مثل: أهل الكهف، واملرسحية االجتامعية مثل: األيدي 
الناعمة، والصفقة، واملرسحية النفسية مثل: هنر اجلنون، واملرسحية الوطنية مثل: مرسحية ميالد بطل، 
وجاءت ىف فصل واحد تناول فيها قصة بطل ىف ميدان املعركة، وبنّي فيها معنى البطولة الوطنية، فالبطل 
احلقيقي هو الذي يولد ىف نريان املعركة، وليس البطل هو من يتفوق ىف جمال من جماالت الرياضة، أو 

من يّدعي لنفسه بطوالت ال يستحقها.

 أعقب ازدهار حركة التأليف املرسحي رواج حلركة التمثيل وتكوين الفرق املرسحية فظهرت فرقة 
رمسيس التي كوهنا )يوسف وهبي(، وفرقة )نجيب الرحياين(، وغريها من الفرق الفنية التى دفعت 

الكّتاب إىل جتويد وإصقال نصوصهم املرسحية. 
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وقد واكب املرسح التغريات التى حلقت باملجتمع املرصي عقب ثورة سنة 1952م فظهرت جمموعة 
من األعامل املرسحية االجتامعية، والتارخيية، والسياسية لعدد من كبار كتاب املرسح تصور تلك الفرتة، 
ومنها  مرسحية شهر زاد لتوفيق احلكيم، ومرسحية »النار والزيتون« أللفريد فرج و»ثورة الزنج« ملعني 
بسيسو و»مأساة احلالج« لصالح عبد الصبور و»اهلالفيت« ملحمود دياب و»آه يا ليل يا قمر« لنجيب 

رسور، و»رس احلاكم بأمر اهلل« لعيل أمحد باكثري وغريها.

غري أن املرسحية العربية رسعان ما تراجعت إثر ضعف املرسح القومي املدعوم من الدولة، وظهور 
املسارح اخلاصة الساعية للكسب املادي، فرتاجعت النصوص املرسحية اجلادة، وحتّول املرسح من أداة 
الفني للجمهور ألداة تسلية وترفيه فحسب تنزل إىل اجلمهور، وال ترتقي به، فتأثر  لالرتقاء باحلس 

النص املرسحي تبعا لذلك، وتالشت أدبيته.

* * *
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التدريبات

التدريب األول:

ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلاطئة، مع التصويب.1 1س

املقالة أبرز فنون النثر احلديث ارتبط ظهورها بازدهار حركة الرتمجة، فهي ربيبة الرتمجة.  )أ(   
)       (

اشتهر عبداهلل النديم بمقاالته أكثر من شهرته بخطابته.                )       ( )ب(   

شلتوت،  حممود  والشيخ  املراغي،  الشيخ  احلديث  العرص  ىف  القضائية  اخلطابة  أعالم  من  )ج(   
والشيخ الباقوري.         )       (

تنقسم املقالة تبعا ملوضوعها إىل مقالة ذاتية وموضوعية.    )       ( )د(   

أول رواية فنية عرفها األدب احلديث كتبها توفيق احلكيم.         )      ( )هـ(   

)       ( عرف األدب العريب املرسحية مبكًرا قبل العرص احلديث.     )و(   

ختري الصواب مما بني القوسني.1 2س

نشأة )أ(  ـ  والقانون  والرشيعة  احلقوق  كليات  )إنشاء  القضائية  اخلطابة  ازدهار  عوامل  من 
األحزاب ـ انتشار كليات الدعوة وأصول الدين(

تنتمى روايات جورجى زيدان إىل مرحلة )التعليم ـ الرتفيه والتسلية ـ ما بني التعليم والرتفيه )ب( 
ـ الواقعية(.

رائد القصة الواقعية الذى انتقل بالقصة العربية إىل مصاف اآلداب العاملية )توفيق احلكيم ـ )ج( 
إحسان عبدالقدوس ـ نجيب حمفوظ ـ يوسف إدريس(.

كتب مرسحية البخيل )مارون نقاش ـ جورجى زيدان ـ أديب إسحاق ـ حممود تيمور()د( 

عبيد )هـ(  ـ سعد زغلول ومكرم  والرافعى  )الزيات وطه حسني  األدبية  املقالة  كتاب  أشهر  من 
وعبداهلل النديم ـ الشيخ املراغي وشلتوت والباقوري(
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أكمل ما يىل:1 3س

رواية »حواء بال آدم« كتبها .......... وتنتمي إىل مرحلة .......... من مراحل تطور الفن  )أ(   
القصيص.

أمثال:  من  بارزين  خطباء  مرص  فشهدت  اخلطابية،  بالقدرة  السياسية  الزعامة  ارتبطت  )ب(   
..............،................ ،............ ،...........

من أشهر كّتاب املقالة األدبية.........، .............، .............. )ج(   

الرسد أحد عنارص البناء القصيص، ويراد به...................... )د (   

مرسحية............،  مرسحياته  ومن   ،................. احلديث  الشعري  املرسح  رائد  )هـ(   
ورائد املرسح النثري احلديث ومن مرسحياته مرسحية...........

التدريب الثانى:

حدد أركان )عنارص( اخلطبة، وأهم املهارات التى جيب توافرها ىف اخلطيب.1 1س

َعّدد أهم خصائص املقال، والسامت األسلوبية التى تشرتك فيها املقاالت بكافة أنواعها.1 2س

وازن بني الرواية، والقصة القصرية.1 3س

ارشح أسس بناء القصة القصرية.1 4س

يرى البعض أن تراثنا العربى مل يعرف فن املرسحية، ما صحة هذا الرأى؟ وملاذا؟1 5س

* * *
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أنشطة إثرائية

نشاط )1( 

قم بكتابة مقال أديب عن دور األزهر ىف نرش اإلسالم بقاريت آسيا وأفريقيا.

نشاط )2(

قم بإعداد خطبة عن سامحة اإلسالم مع غري املسلمني.

* * *
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الدرس الثانى

من خطبة الشيخ حممد مصطفى املراغي

اليت يتحدث فيها عن األزهر

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

يذكر ترمجة للشيخ املراغى.ـ 1

يوضح مناسبة اخلطبة. ـ 2

حيدد سامت شخصية اخلطيب، وخصائص أسلوبه. ـ 3

يرشح اخلطبة بأسلوبه اخلاص.ـ 4

يتذوق وحيفظ املختار من اخلطبة.ـ 5

يبني أثر البيئة ىف أسلوب اخلطيب.ـ 6

النص:

ِة، َفُهم  َأْذُكَرُه، وهَو َأنَّ النَّاَس ىف ِمرْصَ خَيَْشْوَن َخَطَر األزهِر َعىَل اْلـَحَياِة الَعامَّ َأْن  َينَْبِغى  َهَذا َشىء 
ُر هِذِه احَلياَة، إْذ حَيُْظُر  ْت َعِزيمُتُه َيْدخُل ىف احَلياِة االْجَتامعيَِّة، َفُيَكدِّ َيُقوُلوَن: إنَّ األَْزهَر إذا َقِوَي واْشتدَّ
ِرُم  ِة، َهَذا ِمْن ِجهٍة، َوِمْن ِجَهٍة ُأْخَرى حَيْ َة الِفْكِر، وَيِقُف َحَجَر َعْثرة ىِف َطِريِق اأْلَْفَكاِر اْلِعْلِميَِّة اْلـُحرَّ يَّ ُحرِّ

يِن.  َتمُل وال ُتَطاُق إَِذا َسْيَطر األزُهر َعَلْيها بُسلطاِن الدِّ ُهم وَشَهَواهِتِم، والـَْحَياُة ال حُتْ النَّاَس َماَلذَّ

ُة فاَل َأُظنُّ بَِحال َأنَّ األَْزَهَر َخَطٌر  ا اْلـَحَياُة اْلِفْكِريَّ َهَذا َشْىُء َيُقوُلُه النَّاُس َأْحَبْبُت َأْن َأْذُكَرُه َلُكْم، َأمَّ
دِر َما  ِة الَِّذيَن َكاَن عنَْدُهم ِمْن َسَعِة الصَّ عليها؛ أِلَنَّ األزهَر ُيَسايُِر أْسالَفه ِمَن العلامِء األِجالِء، ومَن األئمَّ
َدِة التى َنْقَرُؤها ىف ُكتب الكالِم، وىِف ُكتِب الِفقِه، والتى َننُقُدها وَنْخَتاُر ِمنَْها  اْحَتَمَل هِذِه امْلذاهَب امُلَتعدِّ

ك ما ليَس بصالٍح. َما ُهو صالٌح، َوَنرْتُ
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خب  حب    جب  يئ  مئىئ  حئ  جئ    ی  نث  باإِلْكراِه  َتْعرِتْف  مل  وَمَباِدُئُه  تَساُمٍح،  ِديُن  بَطبيعتِِه  ْساَلُم  َواإْلِ
مب مث )1(، نث ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ مث )2( وقْد مَحى اإلسالُم أْدَيانًا خُتالُِفُه، ومَحَى علامُء 
عائَِشًة  َحيًَّة  املذاهُب  وَبِقَيْت هذه  ليِل،  بالدَّ وا عليها  َيُردُّ َأْن  واْجَتهُدوا  َمَذاِهَب غرَي صحيحٍة  اإِلسالِم 
الِعلِميَِّة.  أِى، واآلَراَء  الرَّ َة  يَّ ُحرِّ َتْكَرُه  الَّتى  امَلعاهِد  ِمَن  األزهُر  فليَس  األزهِر،  َنقرُؤَها ىف  التى  كُتبِنا  ىف 
ِة  ُد االْستِهزاِء باألنبياء، واالْستهزاِء بُِأمَّ يِن، َتَعمُّ ُد االْستِهزاِء بالدِّ لكِنَّ األَزهَر َيكرُه شيًئا واِحًدا ُهَو َتَعمُّ

َك النَّْشُء ىف عَقائِدِهم. فُكلُّ  ُة ىف دينِهم. وأْن ُيَشكَّ َك العامَّ امُلسلمنَي. َيكرُه هذا، و َيكرُه أيضًا أْن ُيَشكَّ
َة، أو جَيعَل النَّْشَء غرَي ُمْستْمِسكنَِي بِدينِهم ُيَقاِوُمُه األزهُر بُِكلِّ َما َيستطيُع  َشْىٍء ِمْن َشأنِه َأْن جَيعَل العامَّ
ُس ىف املعاهِد الُكرَبى ُدوَن أْن خَيُْطَر  ُتَدرَّ ا  ا اآلَراُء الِعلميَُّة ىف ُحُدوِد الِعلِم، وىف دائِرتِِه فإهنَّ ٍة. أمَّ ِمْن ُقوَّ
ا احلياُة االْجتاَِمِعيَُّة فاهللُ َتعاىل يقول: َأْن يُكوَن حَجَر َعْثرٍة ىف َسبِيلِها، وأمَّ َأْو  ُيقاوَمها،  بَِباٍل أْن   لأِلزهِر 
نث ڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ  ڌ  ڎ   ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک ک ک ک گ   گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ    ڱمث)3( َهَذا ُهَو الَِّذى َيْدُخُل فيِه األَْزهُر، َفُهو ُيَقاِوُم الفَواِحَش ما َظهر منها وَما 
ٍة  َبَطَن، وُيَقاِوُم الذيَن َيقولوَن عىل اهللِ بَغرِي ِعْلٍم. والفواحُش لْيَسْت ِمَن اَلَكْثَرِة بحيُث إَِذا اْنَعَدَمْت ِمْن ُأمَّ
ائرُة  فًة ناِعمًة، فالدَّ َضاَع َهناُؤها وَتَرُفَها وَسعادهُتا، وىف امُلَباَحاِت ِمَن اْلَكْثرِة ما جَيْعُل احلياَة َسعيدًة ُمرْتَ

َة َعِديَمَة اهَلنَاَءِة. الَّتى ُيقاوُمها األزهُر ال ُيمكُِن أْن جًتعَل األمَّ

َهَذا  ىِف  َتنَْتِعُش  ْساَلِميَُّة  اإْلِ َوالـَْحَياُة   . َغرْيِ ِمرْصَ َوىِف  آَماالً ىف ِمرِص  وَن  ا األزهريُّ َأهيُّ لِلنَّاِس فيُكم   إنَّ 
ٍر وتبرٍص. إنَّ الَّذى جَيُب  ِة وغرِيَها. وهذا ااِلْنتَِعاُش حَيتاُج إىل ِعنَايٍة وِرَقابٍة وتدبُّ ِة املرِصيَّ اْلَوْقِت ىِف اأْلُمَّ
عليكم هَو َأْن َتْفَهُموا ِدينَُكم حقَّ الَفْهِم ، وَأْن َتْعِرُضوُه عىل النَّاِس َعْرضًا َصِحيحًا وَأالَّ ُتْبُقوا فيه تْلَك 
ُدوا ِدَينُكم ِمْن ُكلِّ َما َغِشَيُه، وُخُذوُه ِمْن  َهْت َبعَض النَّاِس فيه. َجرِّ اإِلَضافاِت الَّتى ُأِضيَفْت إَِلْيِه، َوَكرَّ
َواْترُكوا بعَد ذلك  ِة.  اأْلَئِمَّ ِمَن  الِح  َلِف الصَّ السَّ نَِّة، وآَراَء  الكَِتاِب والسُّ ِمَن  حيحِة، ُخُذوُه  الَينَابِيِع الصَّ
تُِكم والَعَاملَ اإِلسالمىَّ  ْقُتم أَمَل ُأمَّ َما َجدَّ َوَعرَض. فإَِذا َفَعْلُتْم ذلك اْهَتَدْيُتْم، َواْهتَدى الناُس بُِكم َوَحقَّ

َعادَة مَجيًعا. فيكم. وإِنِّى َأْسَأُل اهللَ ُسبحاَنُه َوَتعاىَل َلنَا السَّ

)1( سورة البقرة. اآلية: 256.
)2( سورة يونس. اآلية: 99.

)3( سورة األعراف. اآلية: 33.
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التعريف بالشيخ املراغى:

هو اإلمام حممد بن مصطفى بن حممد بن عبد املنعم املراغى، ولد باملراغة ـ جرجا ـ حمافظة سوهاج، 
واسع  جلياًل  عاملًا  والده  كان  حيث  علم،  بيت  ىف   1881 سنة  مارس  من  التاسع  اليوم  ىف  ولد  
الثقافة، وملا ظهرت نجابته أرسله والده إىل األزهر، فاتصل بالشيخ حممد عبده، وتأثر بفكره، وانتفع 
بعلمه والسيام ىف البالغة والتوحيد والتفسري، وقد شجعه الشيخ اإلمام بام رأى من نبوغه وتفوقه عىل 
األول سنة  ربيع  من  الثاين عرش  العاملية ىف  ونال  بالقشور،  االكتفاء  دون  األصيلة  للمصادر  يعود  أن 
1322 هـ 1901 م. ورشحه الشيخ حممد عبده؛ ليكون قاضًيا بالسودان سنة 1904 ثم قاضيًا لقضاة 
السودان سنة 1908 م، ثم رئيًسا للتفتيش بوزارة العدل سنة 1919، ثم رئيًسا ملحكمة مرص الرشعية 
1920م ثم رئيًسا للمحكمة الرشعية العليا سنة1923، ثم شيًخا لألزهر للمرة األوىل سنة 1928م، 
ثم شيخًا لألزهر للمرة الثانية سنة 1935م، وتويف ىف ليلة األربعاء الرابع عرش من شهر رمضان سنة 
املحاكم  الئحة  تعديل  أعامله:  ومن  م،   1945 سنة  أغسطس  من  والعرشين  الثاين  املوافق  1364هـ 
الرشعية بالسودان، تشكيل جلنة تنظيم األحوال الشخصية وعدم التقيد املذهبي، ومن مؤلفاته: األولياء 
جزء)عم(  لتفسري  وتكملة  )تبارك(،  جزء  تفسري  العلامء(  كبار  هيئة  عضوية  هبا  )نال  واملحجورون 
اإلنسانية )كتبها  الزمالة  الكريم، ورسالة  القرآن  للشيخ حممد عبده، وبحث ىف وجوب ترمجة معاين 
ملؤمتر بلندن(، وبحوث ىف الترشيع اإلسالمي وأسانيد قانون الزواج رقم 25 سنة 1929م، ومباحث 

لغوية بالغية، وله عدد من الدروس الدينية، واملقاالت نرشت ىف الصحف واملجالت حينها.

موضوع اخلطبة1  دور األزهر ىف حياة األمة.

مناسبة اخلطبة1 الرد عىل املتخوفني من دور األزهر وأثره عىل احلياة العامة . 

حتليل النص:

نتناول النص بالتحليل حيث نعرض لكل فقرة ببيان معانى كلامهتا ورشحها، ثم نتبع ذلك بالتعليق 
العام عىل النص كله:

)أ ( موقف بعض الناس من قيام األزهر برسالته 1 

فُهم  ِة،  الَعامَّ احلياِة  األزهِر عىل  خَيَْشْوَن خطَر  ِمرْصَ  النَّاَس ىف  َأنَّ  وهَو  َأْذُكَرُه،  َأْن  ينَْبِغى  هذا شىء 
ُر هذه احَلياَة ، إْذ حَيُْظُر  ْت َعِزيمُتُه َيْدخُل ىف احَلياِة االْجَتامعيَِّة، َفُيَكدِّ يُقولوَن: إنَّ األَزهَر إذا ّقِوى واْشتدَّ
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ِرُم  ِة، هذا ِمْن ِجهٍة، وِمْن ِجهٍة ُأخَرى حَيْ َة الِفْكِر، وَيِقُف َحَجَر َعْثرة ىف طريِق األْفكاِر الِعلميَِّة احُلرَّ يَّ ُحرِّ
يِن. َتمُل وال ُتَطاُق إَِذا َسْيَطر األزُهر علْيها بُسلطاِن الدِّ ُهم وَشَهَواهِتِم، واحلياُة ال حُتْ النَّاَس َماَلذَّ

الكلمة   معناها الكلمة   معناها
يستحسن احلرة   املطلقة ومقابلها: املقيدة ينبغى
حيظر   يمنع ومقابلها: يبيح يكّدر يعكر، ومقابلها: يصفو

 حجر عثرة عائق ومانع الشهوة   كل ما يشتهيه اإلنسان ويرغب فيه

املعنى العام:
: يستحسن أن أتناول ىف حديثى هذا بعض ما يردده الناس من ختوفهم من  يقول الشيخ املراغى 
تدخل األزهر ىف حياة الناس االجتامعية، فإنه حينئذ يعكر صفو هذه احلياة، فيقيد حرية الفكر واإلبداع 

ويعوق مسرية التقدم العلمي.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه سوف حيرم عىل الناس بعض ما حيبون من متع احلياة وملذاهتا، 

مما جيعل احلياة ال تطاق إذا سيطر عليها األزهر باسم الدين! هذا ما يردده بعض الناس.

)ب( أثر األزهر على احلياة الفكرية ونهجه على ذلك:

ُة فاَل َأُظنُّ بَِحال َأنَّ األَْزَهَر خَطٌر  ا الـَْحَياُة اْلِفْكِريَّ َهَذا َشْىُء َيُقوُلُه النَّاُس َأْحَبْبُت َأْن َأْذُكَرُه َلُكْم، َأمَّ
دِر َما  ِة الَِّذيَن َكاَن عنَْدُهم ِمْن َسَعِة الصَّ عليها؛ ألن األزهَر ُيَسايُِر أْسالَفه ِمَن العلامِء األِجالِء، ومَن األئمَّ
َدِة التى َنْقَرُؤها ىف ُكتب الكالِم، وىِف ُكتِب الِفقِه، والتى َننُقُدها وَنْخَتاُر ِمنَْها  اْحَتَمَل هِذِه امْلذاهَب امُلَتعدِّ

ك ما ليَس بصالٍح. َما ُهو صالٌح، َوَنرْتُ

الكلمة  معناها
جيارى يساير

أسالفه  من سبقوه واملفرد )سلف( ومقابلها: خلف
العظامء مفردها: جليل األجالء

تقبل الرأى اآلخر سعة الصدر 
علم التوحيد والعقيدة والفلسفة كتب الكالم
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املعنى العام:

: إن ما يردده بعض الناس يمكن الرد عليه كاآلتى: ثم يقول 

علامئه  هنج  عىل  يسري  األزهر  ألن  وذلك  الرشيف،  األزهر  من  عليها  خطر  فال  الفكرية  احلياة  أما 
بالنقد والرشح والتحليل آلراء خمالفيهم، ومل يصادروها، بل هى  الذين تعرضوا  السابقني،  األجاّلء 
مقررة اآلن ىف املعاهد األزهرية سواء ىف علم التوحيد أو الفلسفة اإلسالمية، وكل ما فعله علامء األزهر 

هو أهنم فرقوا بني اجليد والردىء منها وبني الصالح والفاسد.

)جـ( مساحة اإلسالم وموقفه من خمالفيه: 

ِمَن  ْشُد  الرُّ  َ َتَبنيَّ َقْد  يِن  الدِّ ىِف  إِْكَراَه  »اَل  باإِلْكراِه  َتْعرِتْف  مل  وَمباِدُئَه  تَساُمٍح،  ِديُن  بَطبيعتِِه  ْساَلُم  َواإْلِ
«، »َأَفَأْنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوا ُمْؤِمننَِي« وقْد مَحى اإلسالُم أْدَيانًا خُتالُِفُه، ومَحَى علامُء اإِلسالِم  اْلَغىِّ
ليِل وَبِقَيْت هذه املذاهُب َحيًَّة عائَِشًة ىف كُتبِنا التى  وا عليها بالدَّ َمَذاِهَب غرَي صحيحٍة، واْجَتهُدوا َأْن َيُردُّ

أِى، واآلَراَء الِعلِميَِّة. َة الرَّ يَّ َنقرُؤَها ىف األزهِر، فليَس األزهُر ِمَن امَلعاهِد الَّتى َتْكَرُه ُحرِّ

معناها  الكلمة 
الصفة األصيلة غري املكتسبة الطبيعة

اهلدى الرشد
الضالل الغّى

املعنى العام:

يقول الشيخ املراغى  تعاىل: ليس األزهر من املعاهد التى تكره حرية الرأى، أو تصادر األفكار 
املخالفة، فقد محى اإلسالم قدياًم وحديثًا أديانًا ختالفه، بل ومذاهب غري صحيحة. وكل ماحدث أهنم 
َيْكره حرية  بالدليل والربهان، ومقارعة احلجة باحلجة، وذلك ألن األزهر ال  الرد عليها  اجتهدوا ىف 

الرأي ، وال ُيْكره أحدًا عىل اعتناقه أو الدخول فيه.

)د( رسالة األزهر وهدفه:

ُد االْستِهزاِء باألنبياء، واالْستهزاِء  يِن، َتَعمُّ ُد االْستِهزاِء بالدِّ لكِنَّ األَزهَر َيكرُه شيًئا واِحدًا ُهَو َتَعمُّ
َك النَّْشُء ىف عَقائِدِهم.  ُة ىِف ِدينِِهْم. وأْن ُيَشكَّ َك العامَّ ِة امُلسلمنَي. َيكرُه هذا، وَيكرُه أيضًا أْن ُيَشكَّ بُِأمَّ
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َة، أو جَيعل النَّْشَء غرَي ُمْسَتْمِسكنَِي بِدينِهم ُيَقاِوُمُه األزهُر بُِكلِّ َما  فُكلُّ َشْىٍء ِمْن َشأنِه َأْن جَيعَل العامَّ

ٍة. َيستطيُع ِمْن ُقوَّ

معناها الكلمة

السخرية واالحتقار االستهزاء

غري املتخصصني ىف أمور الدين، ومقابلها: اخلاصة العامة

مجع عقيدة  العقائد

األطفال أو الصبية النشء

متمسكني بقوة ومقابلها: مفرطني  مستمسكني

يواجهه بقوة يقاومه

املعنى العام: 

يقول الشيخ املراغى  تعاىل: برغم سامحة األزهر ورفضه للتعصب، وقبوله لآلخر إال أنه يكره 
تعمد االستهزاء بالدين، أو باألنبياء مجيع األنبياء، أو بأمة املسلمني، كام أنه يرفض رفضًا قاطعًا تشكيك 

الناس ىف دينهم وعقيدهتم وأخالقهم، يرفض ذلك ويقاومه بكل حسم وقوة.

)هـ( موقف األزهر من احلياة العلمية واالجتماعية: 

ُس ىف املعاهِد الُكرَبى ُدوَن أْن خَيُْطَر لأِلزهِر  ا ُتَدرَّ ا اآلَراُء الِعلميَُّة ىف ُحُدوِد الِعلِم، وىف دائِرتِِه فإهنَّ أمَّ
ا احلياُة االْجتاَِمِعيَُّة فاهللُ َتعاىل يقول: نث ڇ ڇ    بَِباٍل أْن ُيقاوَمها، َأْو َأْن يُكوَن حَجَر َعْثرٍة ىف َسبِيلِها، وأمَّ
ڍ ڍ ڌ  ڌ  ڎ   ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ      ڑ ک ک ک ک گ   گ گ  گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ مث َهذا هَو الَّذى َيْدُخُل فيِه األزهُر، َفُهو ُيَقاِوُم الفَواحَش ما َظهر منها َوَما َبَطَن، و 
ٍة َضاَع  ُيَقاِوُم الذيَن َيقولوَن عىل اهللِ بَغرِي ِعْلٍم. والفواحُش لْيَسْت ِمَن اْلَكْثَرِة بحيُث إَِذا اْنَعَدَمْت ِمْن ُأمَّ
الَّتى  ائرُة  فًة ناِعمًة، فالدَّ ُمرْتَ اْلَكْثرِة ما جَيْعُل احلياَة َسعيدًة  امُلَباَحاِت ِمَن  َهناُؤها وَتَرُفَها وَسعادهُتا، وىف 

نَاَءِة.  َة َعِديَمَة اهْلَ َعَل األمَّ ُيقاوُمها األزهُر ال ُيمكُِن أْن جَتْ
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معناها الكلمة
مجع )فاحشة( وهى القبيح من األقوال واألفعال الفواحش 

النعيم والرفاهية الرتف 
مجع ) مباح( وهو ما سكت عنه الرشع  املباحات

املعنى العام: 

ثم يبني الشيخ  موقف األزهر من احلياة العلمية واالجتامعية، فيقول: إن احلياة العلمية ال خيطر 
لألزهر ببال أن يقاومها ما دامت ىف حدود العلم ودائرته. 

 أما احلياة االجتامعية فهو حيرص عىل طهارهتا ونقائها، وىف هذا إصالح للمجتمع كله، حيث يقول تعاىل: 
نثڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ  ڌ  ڎ   ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک ک ک ک گ   گ گ  گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ مث

)و( آمال األمة اإلسالمية فى األزهر:

هذا  ىف  َتنَْتِعُش  اإِلسالميَُّة  واحلياُة  مرَص.  غرِي  وىف  ِمرِص  ىف  آَماالً  وَن  األزهريُّ ا  َأهيُّ فيُكم  لِلنَّاِس  إنَّ 
ٍر وتبرٍص. إنَّ الَّذى جيُب  ِة وغرِيَها. وهذا ااِلْنتَِعاُش حَيتاُج إىل ِعنَايٍة وِرَقابٍة وتدبُّ ِة املرِصيَّ الوقِت ىف األمَّ
عليكم هَو َأْن َتْفَهُموا ِدينَُكم حقَّ الَفْهِم، وَأْن َتْعِرُضوُه عىل النَّاِس َعْرضًا َصِحيحًا وَأالَّ ُتْبُقوا فيه تْلَك 
ُدوا ِدَينُكم ِمْن ُكلِّ َما َغِشَيُه، وُخُذوُه ِمْن  َهْت َبعَض النَّاِس فيه. َجرِّ اإِلَضافاِت الَّتى ُأِضيَفْت إَِلْيِه، َوَكرَّ
َواْترُكوا بعَد ذلك  ِة.  اأْلَئِمَّ ِمَن  الِح  َلِف الصَّ السَّ نَِّة، وآَراَء  الكَِتاِب والسُّ ِمَن  حيحِة، ُخُذوُه  الَينَابِيِع الصَّ
تُِكم والَعَاملَ اإِلسالمىَّ  ْقُتم أَمَل ُأمَّ َما َجدَّ َوَعرَض. فإَِذا َفَعْلُتْم ذلك اْهَتَدْيُتْم، َواْهتَدى الناُس بُِكم َوَحقَّ

َعادَة مَجيعًا.  فيكم. وإِنِّى َأْسَأُل اهللَ ُسبحاَنُه َوَتعاىَل َلنَا السَّ

معناها الكلمة 

تقدموه للناس تعرضوه

ال جيعل الناس تنفر من الدين عرضًا صحيحًا

غطاه غشيه

املصادر، واملفرد ) ينبوع( وهو عني املاء  الينابيع
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املعنى العام:

يلخص رمحه اهلل تعاىل ىف اخلتام واجب األزهريني نحو حتقيق آمال أمتهم فيام يأيت:

)أ( أن يتفهموا دينهم حق الفهم، وأن يعرضوه عىل الناس ىف صورة طيبة صحيحة حسنة.

)ب( أن خُيلِّصوا دينهم من كل ما غشيه من آراء، ومما دس عليه من افرتاءات.

بحيث يردونه إىل منابعه الصحيحة الكتاب والسنة، وهم إذا فعلوا ذلك اهتدوا واهتدى هبم الناس، 
وحققوا أمل أمتهم وعاملهم اإلسالمي فيهم.

* * *

التعليق على النص

ـ يتميز أسلوب اخلطبة بالسهولة واليرس والوضوح والبعد عن التكلف واملحسنات البديعية التى 
كانت شائعة ىف كتابات السابقني، وأسلوبه من قبيل األسلوب األدبى وخطبته من اخلطابة االجتامعية.

ـ األفكار مرتابطة ومنظمة حيث خترج من فكرة إىل فكرة ىف وحدة موضوعية متامسكة.

ـ االقتباس من القرآن الكريم مما يقوى جانب العاطفة الدينية، ويؤكد صدق ما يدعو إليه.

ـ يغلب عىل اخلطبة العاطفة الدينية، حيث إهنا تتحدث عن رسالة األزهر ممثل اإلسالم ىف العامل كله.

ـ اخلطبة تعتمد عىل احلقائق وال جمال للخيال فيها،ومن هنا قلت فيها الصور البيانية كقوله: »اشتدت 
عزيمته« »يقف حجر عثرة« وبقيت هذه املذاهب حية«

 وما جاء فيها من حمسنات بديعية كالسجع واجلناس فقد جاء عفوا بعيدا عن التكلف والتصنع.

وهذا األسلوب يطلق عليه )السهل املمتنع( أى: السهل ىف فهمه، الصعب  ىف اإلتيان بمثله.

* * *
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التدريبات

ما السبب الذى من أجله قال الشيخ املراغى هذه اخلطبة ؟1 1س

ما رسالة األزهر كام فهمت من اخلطبة؟1 2س

ما أثر األزهر عىل احلياة الفكرية؟ وما هنجه ىف ذلك؟1 3س

»واإلسالم بطبيعته دين تسامح، ومبادئه مل تعرتف باإلكراه نث ی جئ   حئ مئىئ يئ جب حب   س4: 
خب مبمث )1(، نث ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ مث )2( وقد محى اإلسالم أديانًا ختالفه، ومحى علامء 
اإلسالم مذاهب غري صحيحة، واجتهدوا أن يردوا عليها بالدليل، وبقيت هذه املذاهب حية عائشة يف 

كتبنا التي نقرؤها ىف األزهر، فليس األزهر من املعاهد التي تكره حرية الرأي، واآلراء العلمية«.

من قائل العبارات السابقة ؟ حتدث عنه فيام ال يزيد عن أربعة أسطر.)أ( 

.)ب(  اذكر بعض األعامل التى وليها الشيخ املراغى 

.)ج(  اذكر أربعة من مؤلفات الشيخ املراغى 

 اذكر بعض املواقف التى تؤيد سامحة اإلسالم مع خمالفيه.)د( 

ما آمال األمة اإلسالمية ىف األزهر وأبنائه كام فهمتها من النص؟1 5س

بالنسبة 1 6س وأهنا  والباطنة،  الظاهرة  الفواحش  يقاوم  األزهر  أن  عىل  يدل  ما  النص  من  اذكر 
للمباحات قليلة، ومقاومتها ال تسلب الناس سعادهتم.

اذكر دور األزهر ىف بناء النهضة األدبية احلديثة.1 7س

حتدث عن دور األزهر من الناحيتني السياسية والعلمية.1 8س

* * *

)1( سورة البقرة. اآلية: 256.
)2( سورة يونس. اآلية: 99.
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الدرس الثالث

مقال يا هادي الطريق جرت!!

ألمحد حسن الزيات

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

يوضح مناسبة املقال.  ـ  1

حيدد سامت شخصية الكاتب، وخصائص أسلوبه.  ـ  2

يرشح املقال بأسلوبه اخلاص. ـ  3

يتعرف أثر البيئة ىف أسلوب الكاتب. ـ  4

النص:

امَلَفاِوُز  ا  وَأْجهدهْتَ دائُد  الشَّ ا  هَبَرهْتَ ُكلَّام  امَلْكُظوِم  صْدِرَها  ىف  َيتَجْلَجُل  ى،  احَلرْيَ ِة  األمَّ ُهَتاُف  َذلك 
وال  لِطريٍق،  َنَساًم   ُ َتَتبنيَّ فاَل  الفضاِء  ىف  بَِبرِصها  وَدارْت  اللُّغوُب،  هبا  ووَقَف  حايا،  الضَّ َوفَدَحْتها 
بَُّط ُمنُْذ َزَمٍن َطِويٍل ىف َمَعاِمى األَْرِض، وَخَواِدِع  ُف َوْجًها لِغايٍة. ذلك رُصاُخ الَقافلِة امَلْكُروَبِة، خَتَ َتَتعرَّ
، وَيغتنِمون َضالهَلا مع  ا مع الَغرْيِ ُؤَها الُغَواُة َيْلَتِهُموَن َزاَدها مع الَوْحِش، وَيْقتِسموَن َماهَلَ الُّسُبِل وَأِدالَّ
احلوادِث، حتى َقَطعوها عن َرْكِب اإِلنسانِيَّة، وَتَرُكوَها ىف َمَطاِوى التِّيِه، ُتنِْفُق َجْهَدها عىل غرِي َطائٍِل، 
ُصُه بِالَوْصِف،  َف هذا اهَلاِدَي بِالنِّداِء، أْو خُيَصِّ وَتنُْشُد َقْصَدها ِمْن غرِي َأَمٍل. وَمْن َيْسَتطِيُع اليوَم َأْن ُيَعرِّ
َعامَة،  ياطنُي بنْيَ هؤالِء الُهَداِة ، فَتنَاَزُعوا الزَّ َد اهُلَداُة ىف القافِلِة، واْخَتلَفِت الشَّ أو يْأُخَذُه بالتََّبِعيَِّة؟ َلقْد َتَعدَّ
فنَا ذلك من َمْطَلٍب إىل َمْطَلٍب، حتى إذا  َة، فَأْخَرَجنا هذا من مْذهٍب إىل مذهٍب، ورَصَ اَذُبوا األَِزمَّ وجَتَ
اْنكَشَفْت عن ُعيونِنا َأْغطَِيُة الَغْفلِة، َوَجْدَنا أنُفَسنَا َبْعَد اجَلْهِد اجَلاهِد َنُدوُر َحْوَل امَلْوقِف الَّذى ُكنَّا فيه، 
أْو َنرِجُع إىل امَلوضِع الذى َفَصْلنا عنُه. عىَل هذه الِقياَدِة امُلَتَضاِربِة األَفِينَِة َرَجْعنَا الَقْهَقَرى ُزَهاَء ثامننَي 
ُب القاُنَون عىل  لطاِن امُلْطَلِق، وُنَدرِّ سُتوَر فيه عىل َهَوى السُّ ََسنًة: َرجْعنا إىل العْهِد الذى كنا هُنَْدِهُد الدُّ
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ِة امَلالِكِة، ليتنا ُعْدنا إىل ذلك العهِد بأْخالِقِه  ْعَب األَِجرَي معنى األُمَّ ُم الشَّ ُمصارَعِة الُعْرِف الَغالِب، وُنَعلِّ
ًة، وعىل َجَهاَلتِنا َأْعَلَم باخلرِي، وَأْفَهَم مَلعنى امَلجتمِع.  ًة، وعىل َفاَقتِنَا َأِعفَّ تِنَا َأِعزَّ وُرُجوَلتِِه. فقْد ُكنَّا عىل ِقلَّ
 ، ، ونَتهاَدى َصنَائَِع املْعُروِف، وَنْحَفُظ َوْحَدَة األرُْسِة باحُلبِّ رِب، وَنتعاَوُن عىل الرِبِّ ُكنَّا َنَتَواىَص عىل الصَّ
َة، َوَيتَّكِىُء عىل  ُق األُمَّ ولِة بالطَّاعِة، وحُقوَق اهللِ بالَوَرِع فاَم كاَن ِمنَّا َمْن خَيُوُن األَمانَة، وَيرْسِ وُسلطاَن الدَّ
يعًة.  يِن، ويتَِّخُذ عدوَّ وطنِِه َولِيًّا، وَيْعتِقُد ُخطََّة َغاِصبِيِه رَشِ ُل عىل اخُلْبِث، َوَيتَِّجُر بالدِّ النَِّقيَصِة، ويَتَحمَّ
لطاُن،  السُّ فيها  َن  مَتَكَّ عامًا،  َعرَشَ  مَخَْسَة  وِجهاِد  َسْعٍد،  وهَنَْضِة  مصطفى،  َهبَِّة  َبْعَد  َواَأَسَفاُه..  وَلكِنَّا.. 
أُى، ُنَصاُب هِبِِذِه النَّْكسِة  َن الرَّ عُب، وتَكوَّ َد الشَّ واْسَتبْحَر الُعْمراُن، واْزَدهَر الِعلُم، وتَولََّد النُّبوُغ، وَتَوحَّ
ال  الَواِدَى  وإِّن  َيِفيُض،  َيَزاُل  ال  النِّيَل  إِنَّ  ُهمَّ  اللَّ ُغنَِم،  ما  َخارِسيَن  ُأْبِرَم،  ما  ناِقِضنَي  فنُعوُد  ديدِة،  الشَّ
مَس التى َأْنَضَجْت أْذَهاَن الفراعنِي ال تزاُل ُتِشعُّ ، وإِّن األَْيِدَى التى َغَرَسْت ُأوىَل  َيَزاُل ُينْبُِت، وإِّن الشَّ
ُر شعوُب النَّاِس  ُر!، وَتَتحرَّ ُم النَّاُس وَنَتَأخَّ احَلضاراِت عىل الُعْدَوَتنْيِ ال تزاَل َتْعمُل، فام َباُلنَا اليوَم َيَتقدَّ

ُر!. عيَفِة، ونحُن ال َنَتَحرَّ الضَّ
معناهاالكلمة

ى  احلائرة ، واملذكر ) حريان(احَلرْيَ

دَيتَجلجُل يرتدَّ

املكروباملكظوم
أْعَيْتها وأتعبتهاهَبَرهْتا الشدائد

مجع )مفازة ( وهى الصحراء التى ال ماء هبااملفاوز

أشدُّ التعبالُّلُغوب

مجع )َمْعمى( اسم مكان من العمىَمَعاِمى

الوجهالنََّسم

بَّط أصلها »تتخبَّط«، واملقصود: تسري عىل غري هدى.خَتَ

مجع )دليل( وهو الذى يدل عىل الطريقاألدالء

بال فائدةعىل غري طائل
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معناهاالكلمة

ة مجع )ِزمام( وهو ما تقاد به الدابة.األَِزمَّ

أبعدنارصفنا

التعب واملشقةاجَلهد

 البالغ ىف اإلتعاباجلاهد

خرجنا عنهفصْلنَا عنه

ضعف الرأى والعقلاألََفُن

الوراءالَقْهَقَرى

بىَّ أي: حركه لينامهُنَْدِهُد يقال: َهْدَهَد الصَّ

ترك احلالل خمافة الوقوع ىف احلرامالوَرُع

أي مصطفى كامل وسعد زغلولمصطفى وسعد

املعنى العام:	

البالد  كانت  فقد  املرصى،  احلكم  تاريخ  ىف  الفرتات  َأْحَلِك  من  فرتة  ىف  املقال  هذا  الزيات  كتب 
البالد أسوأ حكٍم،  الشعب، وحكم  الرجل حزب  أنشأ  باشا (، وقد  تديرها حكومة )صدقى  آنذاك 
وصحبت حكَمه أزمٌة ماليٌة أرهقت الناس. وىف الوقت نفسه كانت األحزاب األخرى حتاول إسقاط 

وزارة )صدقى ( سعًيا وراء احلكم.

كل  ىف  سطوة  واملحسوبيَِّة  املال  ورأس  لإلقطاع  وكان  اعتباٍر،  كل  فوق  احلزبيُة  املصالح  وكانت 
مناحى الدولة، وجتىل ىف اجتاهات قادة األحزاب والزعامات السياسية. 

وتنكبهم  زعاماته،  جور  من  املرصى  الشعب  يعانيه  ملا  املربحة،  آالمه  مقاله  ىف  الكاتب  نفث  وقد 
يعانى،  ما  احلياة  متاعب  من  يعانى  الذى  الشعب،  هلذا  الناجح  العالج  عن  وُبعدهم  السليم  الطريق 

وتضل قافلته ىف متاهات األحداث، وال جتد نورًا ييضء هلا طريقها.

مع  عليها  حرٌب  وهم  املستعمر  مع  عليها  عوٌن  فهم  وقادهتا،  األمة  زعامء  عىل  الكاتب  قسا  وقد 
احلوادث، يلتهمون زادها، ويأخذون ماهلا، وقد تركوها ىف التيه ال هتتدى لطريٍق، والتصل إىل غايٍة. 
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التاريخ،  الوراء ثامنني عامًا، وليتهم رجعوا هبا إىل ما كانت عليه ىف ذلك  وهم قد رجعوا هبا إىل 
حني كانت عزيزًة مع القلة عفيفًة مع الفاقة، عليمًة باخلري مع اجلهل، وكان يسود التعاون بني أبنائها، 
ناقض  فيها خائن وال  الوطن فلم يكن  فيها حقوق اهلل وحقوق  ويسيطر احلب عىل أرسهتا، وُتصان 
الوطن ويقدس خططهم. ثم يكشف عن حال مرص  يواىل أعداء  بالدين وال من  للعهد، وال متاجر 
بعد زعيميها األبرين: مصطفى وسعٍد، وبعد جهادها مخسة عرش عاما، فإذا هى قد خرست ما كسبت 

ونقضت ما أبرم املصلحون، ويعجب كيف أن البيئة املرصية مل تتغري سوى أهنا تأخرت. 

مواطن اجلمال:

ـ ىف قوله: »يا هادى الطريق جرت« نداء للتنبيه 

ـ ىف قوله: »ذلك هتاف األمة احلريى« )ذلك( اسم إشارة للبعيد؛ أفاد بعد املسافة املعنوية بني القول 
وواقع األمة.

ـ ىف قوله: »لقد تعدد اهلداة ىف القافلة« أسلوب مؤكد بالالم، وقد، وهو كناية عن التنازع والتفرق.

ـ ىف قوله: »انكشفت عن عيوننا أغطية الغفلة« اقتباس من القرآن الكريم

ـ ىف قوله: »هندهد الدستور، وندرب القانون« استعارتان مكنيتان. 

ـ بني »جهالتنا وأعلم، وخيون واألمانة« طباق يربز املعنى ويوضحه.

ـ بني قوله: »ناقضني ما أبرم، خارسين ما غنم« طباق يربز املعنى ويوضحه، وفيه أيضًا اقتباس من 
القرآن الكريم، مما يدل عىل الروح الدينية لدى الكاتب.

* * *

التعليق على النص

من خصائص أسلوب الكاتب ىف النص، تأثره بالقديم، فقد استعار الكاتب عنوان مقاله من كلمة 
لسيدنا أبى بكر، قاهلا ىف مرض موته، وبعض الداللة ىف هذا الصنيع أن الزيات كأحد الكتاب املحافظني 

كانت صلته وثيقة ًبالقديم.

 ومن اخلصائص اجللية ىف املقال ختري اللفظ، ورصانة العبارة، وتوازن اجلمل الذى قد يكون مع أكثر 
من مجلتني.
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ومن أهم ما اتسمت به كتابات الزيات حرصه عىل اإلتيان ىف كل مقال بكلمة أو أكثر جديدة ىف 
ٍمن طرق تكثري املفردات، من  االستعامل، إما أن جيىء هبا من بطون القواميس، أو يستولدها بطريق 
االشتقاق والنحت، واجلمع، ومن ذلك ىف هذا املقال كلمة )معامى(  فهى ال تكاد توجد  ىف نصٍ  قديم 

ٍ أو حديٍث، وكذلك كلمة )نسم( بمعنى الوجه. 

وعىل الرغم من فخامة األلفاظ، وجزالتها ال نجد فيها لفظاً غريبًا، وال كلمٍة ينبو هبا موضعها، فهى 
من املعانى السامية التى جتول بخواطر أصحاب الفكر الرفيع.

 وقد بالغ ىف االهتام وأغلظ ىف القول، وألذع ىف اهلجاء، ولكنه مل يعني واحًدا، ومل يميز متهاًم.

ولقد يلمح املتأمل ظل ثقافة الكاتب الذى نشأ باألزهر، وأطال النظر ىف كتب املتقدمني فيجدها 
عبارات  من  بالصفة  والتخصيص  بالنداء  فالتعريف  إليه،  يقصد  مل  ربام  بشىء  أسلوبه  عىل  تنضح 
النحويني، وقد جاءت عىل قلم كاتب تراجم رافائيل، وآالم فرتر، وكأهنا جاءت عفوًا دون أن يقصد 

إليها. 

تلك  ىف  جنوهبا  إىل  شامهلا  من  املمتد  مرص  واقع  يصور  أن  العبارة  إجياز  مع  الكاتب  استطاع  وقد 
احلقبة من تارخيها، فربغم أن هذا جزء من مقال ال يتجاوز سطورا معدودة إال أنه أعطانا صورة كاملة 
صادقة ملا كانت عليه مرص ىف ذلك الوقت، وما كان عليه القائمون عىل أمرها وعباد املنافع فيها، داعيا 
إىل تدارك إفالس األمة، وفشل السياسة، وفوىض احلكم بإيقاظ الضامئر الغافلة، واستخدام الكفايات 
املعطلة، واستلهام هذا الشعب املجهد الذى عودته عناية اهلل أن ُيعوق وال َيضل، وُيعذب وال َيذل، 

وحُيارب وال يستكني. 

* * *
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التدريبات 

ُصُه بِالَوْصِف، أو يْأُخَذُه بالتََّبِعيَِّة؟ س1:  َف هذا اهَلاِدَي بِالنِّداِء، أْو خُيَصِّ »وَمْن َيْسَتطِيُع اليوَم َأْن ُيَعرِّ
اَذُبوا  َعامَة، وجَتَ ياطنُي بنْيَ هؤالِء اهُلداُة ، فَتنَاَزُعوا الزَّ َد اهُلَداُة ىف القافِلِة، واْخَتلَفِت الشَّ َلقْد َتَعدَّ

َة«.. األَِزمَّ
النثر )أ(  أنواع  النص؟ ومن أى  الكاتب عنوان  استوحى  النص؟ وممن  القائل؟ وما عنوان  من 

هو؟
ىف الفقرة ما يدل عىل تأثر الكاتب بدراسته األزهرية. وضح ذلك.)ب( 
ملاذا كان الكاتب قاسًيا عىل زعامء األمة؟)ج( 
ة« عالقته بام قبله ) تعليل ـ ترادف ـ نتيجة()د(  قوله: »فتنازعوا الزعامة، وجتاذبوا األِزمَّ
ما السامت الفنية ألسلوب الكاتب؟)هـ( 

ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلاطئة، مع التصويب.1 2س
) أ ( ىف قوله »هندهد الدستور وندرب القانون« استعارة مكنية.                 )      (

)ب( كانت حتكم البالد ىف ذلك الوقت حكومة سعد زغلول.                    )       (
)جـ( أنشأ »صدقى باشا« حزب الشعب.                                                       )       (
) د ( كاتب املقال يأتى ىف مقاالته ببعض األلفاظ اجلديدة ىف االستعامل.        )       (
)هـ( الكاتب مل يتأثر بطبيعة دراسته عند كتابة املقال.                                   )       (
)و ( كانت البالد ىف تلك الفرتة متر برفاهية ورخاء ونمو اقتصادى.           )       (

»فقد كنا عىل قلتنا أعزة. وعىل فاقتنا أعفة. وعىل جهالتنا أعلم باخلري، وأفهم ملعنى املجتمع س3: 
كنا نتواىص عىل الصرب، ونتعاون عىل الرب، ونتهادى صنائع املعروف، ونحفظ وحدة األرسة باحلب، 

وسلطان الدولة بالطاعة، وحقوق اهلل بالورع«..
اعتمد الكاتب عىل الطباق إلبراز فكرته، هات من الفقرة ما يدل عىل ذلك .)أ( 
ارشح الفقرة بأسلوبك .)ب( 
اخرت الصواب مما بني القوسني فيام يأتى :)ج( 
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)ضعفاء ـ َأِذاّلء ـ أقوياء(ـ  ة« مضادها    كلمة »أعزَّ
)عفيف ـ عائف ـ معاىًف(ـ  كلمة »أعفة« مفردها   
)فقر ـ احتياج ـ كالمها صحيح(ـ  كلمة »فاقة« مرادفها  
• )فعل مضارع ـ اسم فاعل ـ اسم تفضيل(.	 قوله: ىف الفقرة »أعلم، وأفهم«  

* * *
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