قضايا أدبية للصف الحادي عشر  /الفصل الدراسي الثاني
رقم
السؤال
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الموضوع

قضايا من الشعر في
العصر العباسي-
الثورة على نَ ْهج
القصيدة العربية
ص 50

اإلجابة

 -1اتساع رقعة الحكم اإلسالمي واختالط العرب بغيرهم من األمم والحضارات؛ مما أدى إلى امتزاج الثقافات:
الفارسية ،والهندية ،واليونانية ،وانصهارها في الثقافة العربية واإلسالمية.
رجمت الكتب المتنوعة من الفلسفة والمنطق والفلك إلى العربية.
 -2نشاط حركة الترجمة :فت ُ ِ
والمتكلمين.
 -3ظهور ال ِف َرق الفكرية الدينية ،مثل :الفالسفة،
ِ
 -4تشجيع الخلفاء العباسيين للعلم والعلماء.
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هو هَجْر المقدِمات َّ
الطلَلية في القصيدة واالستعاضة عنها بموضوعات أخرى مما يمارسه الشاعر ويُعا ِيشه في حياته.
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رنون مرن
نرنون مرن ألرواي العريل والسرلو بسربب التررن و َّ
ن ن
الرفاهَرة االقتصرادية ،و ُ
تغيَّرت الحياة العامة وطررأت عليهرا ُ
األفكار والعقائد والنِ َحل التي برزت في هذا العصر؛ ومن ثَم ،تغيرت بيئة األدب وحياة األدباء.
ْ
ب
األطال ِل غي َرها ال ِبلى
باكي
أَيا
َـر ُ
بكيْتَ ِب َعي ٍْن ال َي ِجف لها غ ْ
َ
عفَ ْ
ب
ت َوت َغيَّرت
فَإني ِلما سا َلمْتَ ِم ْن نَ ْع ِت َها َح ْر ُ
أَت َ ْنعتُ ً
دارا َقدْ َ
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ألي النثر يمكن أي تتغير تقاليده الفنيرة علرى نحرو قليرل أو كثيرر ،بعكر الشرعر الرذ ت َظرل لره تقاليرده الفنيرة الموروثرة ال سريما
عرفها العصر .
الوزي الشعر ومن ثَم ،كاي النثر العباسي أ َ ْقدَ َر على استيعاب معظم الثقافات واالتجاهات التي َ
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والد َم ِن
الوقون على األطالل ِ
َ
يقول ابن الرومي :دَعِ
 :أ َ ِم ْن أ ُ ِم أ َ ْوفَى د ِْمنَةن لَـ ْم ت َ َكـلَّ ِم
ويقول زهير

1

و ِذ ْك ِر جيرتِكَ الغادينَ َّ
للظ َع ِن
اج فَ ْالـ ُمتَثَلَّ ِـم
بِـ َح ْومـــــــــــــــــــــــــــانَ ِة الـد ََّّر ِ

1

شعر وصْف معالم
الحضارة
ص54
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 -3وصف الجسور والنواعير
بياض ُخ َّ
سطر
ط فيه
الجسر دَ ْر ُج
كأنما الما ُء عليه
ٍ
ُ
ُ
البحر
كأنما لما استتبَّ ال َعب ُْر أسرة ُ موسى يوم شُ َّق
ُ
ب
الر ْقــــ
س ٍ
ــــم ومن ُ
وت َهاوي َل غير ذا مـــن َّ
ندس ومـــن ِز ْريا ِ
ِ
ب
في مياديــنَ يـختـرقـنَ بساتيــــ ــــنَ ت َ َمـ ُّ
الــرؤوس باألهدا ِ
َ
أو قول الشاعر:
ُ
والغصنُ
والدوالب زامرهُ وللضفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادع إيقاعن ترتـبُــ ُه
يرقص
ُ
ُ
ُ
كسيف ُمرت ِع ٍل أضحى تجربُـهُ
كف النسيم بـــــ ِه
ِ
عبِثَت ُّ
والما ُء قد َ
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ص ِـم
ْـن َكأ َ َّنــــــــــــــــــــ َها
دار َلهـــــا ِب َّ
َو ن
َمراجي ُع َو ْش ٍم في نَوا ِش ِـر ِم ْع َ
الر ْق َمتَي ِ
فقد بدأ زهير بن أبي سلمى قصيدته بالوقون على أطالل ناحبته أ ُ ِم أ َ ْوفى ،وانفًا ما حل بالديار بعد رحيل أهلها حتى غدت
ً
أطالال كالعُروق في ظاهر اليد.
بينما ابن الرومي يدعو إلى عدم الوقون على أطالل السابقين ،وعدم ذكر المترحلين وآثارهم.
تأثرت مضامين الشعر العباسي وأغراضره بظررون العصرر االقتصرادية واالجتماعيرة ،فقرد بررزت مظراهر البيئرة الحضرارية
الرفاهَة االقتصادية ومظاهر التررن والبرذا التري شراعت فري هرذا العصرر؛ فرانبرى الشرعراء يصرفوي
على نحو واسع؛ بسبب َّ
ويعبروي عن جمالها األخاذ .
هذه المظاهر من :قصور ،ورياض ،وحدائقَ  ،وسفن ،وغيرها،
ِ
 -1وصف القصور وال ِب َرك والحدائق
بأسرارها
ت ُ ْفضي إليـهـا
جوم
ِ
وقُـبَّـة فُ ْـلـكٍ كأي النُّ َ
ـوارهـا
لها شُ ُرفاتن كـأي الربي َع
َكساها الـر َ
ياض بأ ْن ِ
 -2وصف وسائل اللهو والتسلية
معروفين بال َك َر ِم
ما بين إلفَي ِْن
أرض ُمـربَّعةن حمرا ُء مـــن أَدَ ِم
ن
ِ
ْ
الحرب فاحتاال لها فِ َ
من غير ْ
دم
طنًا
ت َذا َكرا
َ
أي يأثَما فيها بس ْف ِك ِ

شعر الفلسفة
والحكمة

يرجع إلى رأ الطالب ،معلال ذلك الرأ
برزت مظاهر التأثر بالفلسفة وعلم الكالم في شعر أبي تمام ،ومن عالمات ذلك:
ْ
صور الجديدة؛ ما يحتاج إلى إعمال العقل والفكر.
َ -1ميْله إلى العمق وابتكار المعاني وال ُّ
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أبو ت َ ّمام حَبيب بن
الطائي
أ َ ْو ٍس
ّ
ص57
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ي
أبو العالء ال َمعَ ِ ّر ّ
ص60

 -2استخدام األدلة المنطقية والبراهين العقلية.
والمتكلمين.
 -3استخدام ألفاظ الفالسفة
ِ
مع أي الكند فيلسون لكنه لم يفهم بعض أقوال أبي تمام الفلسفية لعمقها؛ فدعاه إلى قول ما يمكن فهمه بسهولة ،لكن أبا تمام
يدعو الكند إلى االرتقاء بفكره ليكوي في مستوى مضامين شعره.
ع َ
للمكاي العالي
الكريم من الغنى
ط َل
س ْي ُل حربن
فال َّ
 -1ال ت ُ ْنكر َ
ِ
ِ
فاغتربْ تَت َجد ِد
لديباجت َيـــــــْـــــــــــــــــــــــــــــ ِه
المرء في الحي ُم ْخ ِل نق
مقام
ِ
 -2وطو ُل ِ
ِ
َ
ً
ْ
ْ
س ْر َم ِد
زيدت َم َحبة إلى الناس أ ْي
فإنـــي رأيْتُ الشم
ليست عليه ْم بِ َ
يرى أبو تمام أي طول مكث المرء في مكاي واحد سبب في ذلته وبذل ماء وجهه؛ لذا ،يدعو الناس إلى التنقل
والسفر وعدم المكث طويال في مكاي واحد .ويتر المجال للطالب في بياي رأيه في هذا المنطق.
الناس لها الظاهر فأبو العالء ـرهين َمحْ ِبسينَ :محْ ِب العمى و َمحْ ِب البيت.
لكن المعر يرى محبسا ً آخر ال يراه الناس ،فهو يرى روحه في الجسد الخبيث داللة على شدة تشاؤمه وزهده في الحياة
التي يراها سببا في تعب اإلنساي فال يرغب فيها.
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أ -يتبنى ال َم َعر فلسفة تشاؤمية تجاه الحياة ،فيساو بين الحياة والموت ،فال فرق عنده بين الفرح بالوالدة أو
البكاء عند الفَناء ،وال يعلم هل هديل الحمام بكاء من مأساة الوجود أو هو غناء حبًّا بالبقاء ،ويرى الحياة كلها
تعبًا فال يرغب فيها.
ب -يفصح الطالب عن رأيه في هذه النظرة.

3
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سعة اطالعه وغزارة علمه .
األخيرين َر ِويًّا ،أ االلتزام
الحرفين
اللُّزوميات أو (لُزوم ما ال يَلزَ م) :فقد ألزم ال َمعَر نفسه ما ال يلزم في الشعر من اعتماد
ِ
ِ
بحرن آخر قبل الرو  ،وتوحيده في المقطوعة التي ينظمها.
أ -ن ْقد ُ الحياة االجتماعية السائدة في عصره.
واإلعال ُء من شأنه.
ب -تمجيد ُ العقل ِ
غلَبَة الفلسفة التشاؤمية.
جَ -
سماوة في الثانية عشرة من عمره ،وأقام فيها سنتين
نبوغه وذكاؤه وطموحه إلى المجد ،وارتحاله مع والده إلى بادية ال َّ
اكتسب فيهما اللغة السليمة الفصيحة من أفواه األعراب ،والفروسية والشجاعة ،ودراسة الشعر العربي ،وال سيما شعر أبي
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أبو ال ّ
طيّب المتنبّي
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شعر ُّ
الزهد
ص67

تمام والبُحتُر  ،وكثرة تجاربه الحياتية.
فخورا بنفسه ومعتدًّا بها.
ألنه شديد األنفة ذا كبرياء،
ً
ً
أ -المال وسيلة لتحقيق الطموح وأسباب العزة والمجد ،ولي غاية في حد ذاته.
ب -رفض حياة الذُّل وال َهواي والجبن والخون ،وتفضيل الموت بعزة وشجاعة وكرامة.
سهر،
ج -طريق الطموح واألمجاد لي مفرو ًشا بالورد ،بل يحتاج إلى التميز واالستعداد للتعب
والجد والبذل والمعاناة وال َّ
ِ
فال يكوي باألماني واألقوال.
يختار الطالب موقفا ً حياتيًا تقال فيه الحكمة الواردة.
ب خاشعة ُمف َعمة باإليماي تتوق إلى َمرضاة هللا
هو فن شعر يمتاز بروحيَّته الصادقة التي تنبعث من ن ْف مؤمنة باهلل ،وقلو ٍ
والتمتع بنعيمه الخالد.
ْ
تضافرت في العصر العباسي مجموعةن من العوامل السياسية واالجتماعية والفكرية المختلفة ،والتي ساعدت على نشوء جو
ُمشِع بالروحية والحياة الدينية الصادقة؛ ما أدى إلى ظهور موجة ُّ
ع ِرن عن الحياة السياسية في العصر
الزهد وازدهارها .إذ ُ
الرفاهَة االقتصادية مداها في هذا العصر ،وكاي تيار الت َرن
العباسي أنها حياة مضطربة .ومن ناحية اجتماعية فقد بلغت َّ
شديدًا جارفًا؛ فكاي هذا َمدْعاة لدى بعضهم إلى االنصران عن مشاغل الحياة الدنيا وخالفاتها السياسية وترفها ،واالتجا ِه نحو
ُّ
والزهد ال سيما لدى الفئات الفقيرة .ومن الناحية الفكرية فقد تالقت في الدولة العباسية الثقافات المختلفة نتيجة
الروحانية
المتزاج الشعوب فشجع ذلك أيضا ظهور شعر الزهد وازدهاره.
أ -ال ُحب اإللهي
أي ال ُم ِحـبَّ ببابِ ِه َمطرو ُح
بعلم ِه
حب مِنَ الحبيب ِ
َحسْب ال ُم ِ
َ
َّ
ْ
ت الهوى ُمجرو ُح
والقلب فيه وإي تنف َ في الدُّجى
بِسِهام ل ْوعا ِ
ُ
َ
ب -الدعوة ُ إلى مخالفة النف والتحكم بها
ت نعوبةن
ْ
نعُبَ ْ
فهو ْنها
وللنَّ ْف ِ دوي العارفا ِ
فإي َ
ت يو ًما عليك ِ
س ِك ْنها
طير يَ ْنت َ ِفضْنَ إلى ال َهوى
ن
وللنَّ ْف ِ
بأجنـح ٍة ت َ ْهو إلي ِه فَ َ
ُّ
الحث على الفضيلة والكف عن شهوات الدنيا ومطامعها
ج-
سفارا
يا َم ْن يُعانِ ُق دنيا ال بقا َء لها
يُمسي ويُ ْ
صبِ ُح في د ْنياهُ َ
ً
حتى تُعانقَ في ال ِف ْردَ ْوس أبْكارا
هَال ت َر ْكتَ لذ الدنيا ُمعانَقة
ذكر الموت واالستعداد لما بعده
دُ -
واء
ت عن كُ ِل حيل ٍة
بداء المو ِ
ي ِع ُّز دفاعُ المو ِ
ت ك ُّل دَ ِ
ويَ ْعيا ِ
يلجأ الشاعر أبو نُواس في شعر الزهد إلى تقريب المعنى المراد بالصور الفنية الواضحة ترغيبا للسامع كما في هذا البيت
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النثر في العصر العباسي
ص77

الذ يشبه فيه النف التي تنزع دائما إلى األهواء الشخصية بالطير الذ تنفض جناحيها وتطير على غير هدى إلى ما يمكن
أي يكوي فيه هالكها ،وهي نورة و اضحة يستطيع اإلنساي فهمها بسهولة ألنها منتزعة من البيئة على نحو مباشر.
من أشهر آثار ابن المقفَّعَ :كليلَة ود ِْمنَة ،واألدب الصغير.
البُخَالءَ :ج َم َع فيه الجاحظ نوادر البخالء وطبائعهم في معايشهم ومبالغتهم في التقتير.
عباد ،وكاي قد اتصل بهما
الوزيريْنَ :ج َم َع فيه أبو َحياي مشاهداته ومسموعاته عن
أَخالق
َ
الوزيريْن :ابن العَميد ،والصاحب بن َ
َ
ُؤمله من ُح ْ
ونلة وإكبار.
فحرماه ومنَعاه ولم يجد عندهما ما كاي ي ِ
ظوة ِ
َ
ق ُح ْر َمةٍ ،وت َ ُمتُّ
بسالف خدمة "
ِ
 -1استخدام ُ
ضروب البديع من غير تكلف ":فإنكَ تُدِل بساب ِ
وإعراض عنكَ .
ويأس منكَ  ،وإقبال عليكَ ،
طمع فيكَ ،
متأرج نح بين
 -2ال َميْل إلى الترادن واإلطناب :كتابي وأنا
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
أيسرهما يوجب رعاية ،ويقتضي محافظة وعناية
ب العقل ثم يَؤوب ،ويَ ْع ُزب اللُّب ثم يَثوب ،ويَذهب ال َح ْزم ثم يعود.
 -3اإليقاع الموسيقي بين الجمل :فقد يَ ْغ ُر ُ
 -4الميل إلى األسلوب الخطابي واللغة التقريرية.
ودرس إلى جانبها الثقافة اليونانية .ثم رح َل مع أبيه إلى
انصرن ابن المقفع في بداية حياته إلى تحصيل الثقافة الفارسية،
َ
البصرة فتلقى فيها مبادئ الفصاحة والبياي ،وفنوي األدب ،وأتقن اللغة العربية إلى جانب اللغتين :الفارسية ،واليونانية.
ع َبيْدة،
ن َم ِعي وأبي ُ
االتصال من بداية حياته بالعلماء واألخذ عنهم ،فقد لزم ال َكتاتيب ،وارتاد َحلَقات العلم وسمع من األ َ ْ
ف الفصاحة من العرب ِشفاهًا ،ولم يدع فرنة إالَ أفاد منها في التزود بالعلم والمعرفة .وقي َل
ودرس النحو وعلم الكالم ،وتلق َ
َ
ْ
الوراقينَ ؛ فيبيتُ فيها للدرس والمطالعة؛ حتى أحصى مسائل العلوم والفنوي .وقد قام بعدة رحالت
مكاتب
َر
ت
ك
ي
كاي
بأنه
َ
َ
سعيا إلى العلم.
ابن العميد
ابن المقفع
ضروب
كانت عناية ابن المقفع بالغة بالمعنى من
االهتمام الكبير باللفظ باستخدام ُ
والطباق ،والسَّجْ ع،
الجناس،
خالل اختيار األلفاظ الواضحة والمناسبة
ِ
البديع مثلِ :
وال ُموازَ نة ،والميل إلى الترادن
للمعنى المراد بعيدًا عن الغَرابة
واإلطناب ،واإليقاع الموسيقي بين الجمل.
والغموض ،حرنه على اإليجاز.
َ
ً
َ
َ
إماما ،أنه كاي إذا نار في يده الدِر َه ُم خاطبَه وناجاهُ واستبطأه .وكاي مما
عموا أي رجالً بل َغ في البخل غاية ،ونار ً
أ -ز َ
خامل قد رفعتَ  ،وكم رفيعٍ قد أخ َملتَ  .لكَ عند أنال
يقو ُل له :كم من أرض قد قطعتَ  ،وكم من كي قد فارقتَ  ،وكم من ِ
ت َعرى وال تَضْحى..
ْ
َ
واد
صرها َمواق َع اليقين،
وروحها ب َم ِ
وزينها بأنوار ال ِعصمة ،وبَ ِ
ب -قوله" :وأ َ ْش ِع ْرها َحالوة الحكمة ،وأل ِبسْها ِجلباب المعرفةِ ،
ِ
اح ٍد وجاء بها أبو حياي التوحيد لتأكيد هذا
سكوي ،وش َِوقها إلى َمق َعد الصدق" .فالعبارات السابقة كلها تؤول ِإلَى َم ْعنًى َو ِ
ال ُّ
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الكدية
االجتماعي
ال َمقا َمة)
ص81

المعنى الذ يقصده واالهتمام ببيانه.
يرمي من خالله إلى إبعاد ال َملَل عن القارئ.
َعرض لمظاهر الحياة االجتماعية والعقلية والفكرية والسياسية لألمة ،فتُبيِن األَزَ مات النفسية والعُقَد ال ِوجدانية ،وترسُم
والنقد ألنها ت ِ
ُ
ُ
ورا ناقدة للحياة االجتماعية ،من خالل الكدْيَة في عصر سيطر فيه العَ َجم وتَفَ َّشت األمراض
ن ً
(فَن لنا بأسلوب فكاهي ُ
االجتماعية.

2

من عن انر القصة :الحدث ،والحوار ،والشخوص ،والعقدة ،والمكاي ،وهو من نراه ماثال في المقامة التي درسناها .ويتر
بياي الرأ للطالب.
سا ِبأ َ ْ
ض ِبها
ط َو َل ِم ْنهُُ ،م ِ
دور كال ُخذْ ُر ِ
ونُ ،مت َ َب ْرنِ ً
ع ً
أَعمى َم ْكفونٍ  ،في ش َْملَ ِة نونٍ َ ،ي ُ
عتمدًا على َ
الجلَُ ،ي ْخ ِبطُ األ َ ْر َ
صا فيها َج ِ
ن ْو ٍ
ج .إذ يكثر السجع مثال في هذا النموذج.
على إيقاعٍ َ
َجِ ،م ْن َ
جَ ،و َ
جِ ،بلَ ٍ
ند ٍْر َح ِر ٍ
تش ٍ
حْن ه َِز ٍ
غ ِن ٍ
وهللا لتريني سر  ،أو ألكشفن ستر  .جناس غير تام وسجع.

4

نعم ،كاي هدفُهم في األنل تعليم الناشئة أنول اللغة والقدرة على النَّ ْ
ظم والتفنُّن في القول ،فمثالً قوله في المقامة السابقة:
سماع َح ًّ
َ
َ
ظا ،أَو أ َ ْس َم َع منَ الفَصيحِ لَ ْف ً
ارةِ أ َ ْز َح ُم هذا وأَدْفَ ُع ذا َ حتى ونلتُ إِلى
ظا .فما ِز ْلتُ بالنَّظ َ
(ولم أ ْبعُدْ ألنا َل منَ ال َّ ِ
س َّرحْ تُ َّ
ون):
دور كال ُخذْ ُر ِ
َّ
ن ِم ْنهُ إِلى ُح ُزقَّ ٍة َكالقَ َر ْنبى ،أَعمى َم ْكفونٍ  ،في ش َْملَ ِة نونٍ  ،يَ ُ
الر ُج ِلَ ،و َ
الط ْر َ
ً
أ -احتواها كلمات لم يعرفها الطالب مسبقا ،تحتاج إلى معجم لمعرفة معناها وتعلمها.
وجناس ،وغيرهما.
ب -اإلكثار من المحسِنات البديعية منَ :
سجْ عِ ،
صور الفنية.
ج -اإلكثار من ال ُّ
د -التفنن في نوغ التراكيب وتشويق المتلقي.
ومدع ًما.
موضحا
وللطالب أي يرى رأيا علميا آخر
ِ
ِ
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