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َ
 
ُْؤِنِسَأ

ْ
ىَِكتاِبَاْل ل  اٌءَع  َْضو 

ُكور   91725058ت:  ُد َعبمُد الشَّ َ  َأْحم

َ َعَشَ فُّ ــــالصَّ   الثَّاِن 
 

 ُّ َراِس  ُل الدِّ ُل المَفصم َوَّ  اْلم
 َ

 
 

َماَمنَشاعَرعبَرعنَمشاعَرالناسَو،َاْلتنبيقدَرماَفعلََموترحالهَمبهَفيَحلهَواماَمنَشعَرشغلَالناس،َواهتم

َ". ":؛َلذاَاستحقَلقب اْلتنبيوأحوالهمَوآمالهمَمثلماَفعلَ
 

ََالتنقل.َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََكثرتَوالكوفة.داوةَالسماوةَالبيئةَالفصيحةَفيَب 

َالدولة.ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََافقتهَلسيفَمَرَََالشخص ي.طموحه
ََ

ََريديليبلغَماََوتغنىَبها،َالغلبةَفيهاَاألقـويــاء؛َلهذاَاعتنقَفلسفةَالقوة،َايرىَالحـياةَصـراعَ َالنفس:َكانقوي.َ
 َوكبرياء.ََََََصاحبَأنفة َا.َََََالدناييعافََةأسبابَالقَوَمن؛َألنَاْلالَاْلالحريصَعلىَجمع.َ
َ ََلكرامته.اَوهدرَ َلقدره،اَيترفعَعنَاللهَوواملجون؛َألنهَيرىَفيهَضياع
َََوالذيَيقولَفيهَالرجال،وهَوالبيــتَالذيَجمعَفيهَمفاخَرَالشعر،واْلتنبيَقتلهَبيتَمن:َ

َوالسيفَوالرمحَوالقرطاسَوالقلمَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالخيلَوالليلَوالبيداءَتعرفنيَ

 :ََ
 َ حَمثلَنفسهَالطمَواْلمزق،ََاإلسالمييجسدَفيهَثورتهَعلىَالواقعَحياتهَشعرهَكانَصورةَصادقةَْلراحلَأنَّ

 .وانكسارَوماَعانتهَمنَخيبةَواْلعالي،لتواقةَإلىَاملجدَا

 َ ََألحداثَعصرهصادقةَصورة َحققها َالثوراتَواالضطراباتَواالنتصاراتَالتي َعن ممدوحيه،َيتحدثَفيه
 .سيفَالدولةَوخاصة

َََغيره.الحكمةَاْلستقاةَمنَمعاناتهَالذاتيةَوتجارب
َ ََمتينة.تراكيبَقوية،ََولغةَجزل،ََوسلوبَأبَامهَخصوصَ ك َاَوِحَقدرتهَعلىَصياغةَشعرهَعموم
َََاملجد.موسيقىَقويةَالجرسَتالئمَروحهَالعظيمةَالحرةَالتواقةَإلى
ََالتشبيهات.خيالَقويَوقدرةَعلىَإبداعَالصورَوابتكاَر

َ: 

اْلتنبيَكانَصورةَصادقةَلعصرهَوحياته،َفهوَيحدثكَعماَكانَفيَعصرهَمنَثورات،َ واضطرابات،َويدلكَشعَر
ه،َعلىَماَكانَبهَمنَمذاهبَوآراء،َونضجَالعلمَوالفلسفة.َكماَيمثلَشعرهَحياتهَاْلضطربة:َفذكَرفيهَطموحهَوعلم

َدوعباراته.َوقوعقلهَوشجاعته،َوسخطهَورضاه،َوحرصهَعلىَاْلال،َكماَتجلتَالقوةَفيَمعانيهَوأخيلتهَوألفاظه،َ
لته،َلفاظهَجزلة،َوعباراتهَرصينة،َتالئمَقوةَروحه،َوقوةَمعانيه،َوخصبَأخيفكانتَأَ؛تميَزخيالهَبالقوةَوالخصابة
رئَجدَالقايَالعربية،شعرهَمرآةَكلَالعصورَوالصناعة.ََواَباملحسناتَاَوالَيعنىَفيهاَكثيرَ وهَوينطلقَفيَعباراتهَانطالقَ 

ََفيهَذاته َالشدة َوفي َافيَالقوةَوالرخاء، َوفي َلطموحَوالضعف، َ واالتحاد.مزقَالتفيَوواالنكسار، اسَيتمثلَالنكما
َخاصة.ألنهَتعبيَرعنَالتجاربَاإلنسانيةَعامة،َوالتجربةَالعربيةََاْلتنبي؛َشعَر

َ َالوالة َاستكبرَعنَمدحَكثيرَمن َوقد َأوَأكثر، َثلثَشعره َتبلغ َحداثتهَوالقادةمدائحه َفي َوأشهَرحتى ،
األخالق،َوتصويَررائع،َوعلَونفس،َوشدةَجرسَ.َأماَقيمةَمدحهَفترجعَإلىَخبرتهَبسيفَالدولةممدوحيهَ

َموسيقي،َإلىَجانبَمحسناتَلفظيةَموفقة.
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َ
 
ُْؤِنِسَأ

ْ
ىَِكتاِبَاْل ل  اٌءَع  َْضو 

ُكور   91725058ت:  ُد َعبمُد الشَّ َ  َأْحم

َ َعَشَ فُّ ــــالصَّ   الثَّاِن 
 

 ُّ َراِس  ُل الدِّ ُل المَفصم َوَّ  اْلم
 .َكانَاْلتنبيَيقحمَالعتابَأحياناَفيَمدحه.َومنَأشهَرعتاباتهَكانتَفيَسيفَالدولة

مَعاطفة،َكانَيلجأَفيَرثائهَإلىَضربَالحكم،َوبسطَفلسفةَمتشائمة،َلكنهَفيَرثاءَمنَيحبَكانَيضطَر
َكرثائهَلجدته.

َََوبالطَسيف َحضرة َفي َوخاصة َعصره َفي َدارت َالتي َالبارزة َوالحروب َوصفَاْلعارك َاْلتنبي أجاد
ََيعدالدولة،َفكانَشعرهَ ماَكا.َكماَأنهَوصفَالطبيعة،َوأخالقَالناس،َونوازعهمَالنفسية،ََتاريخيَ سجال 

نه،َوهوَمنثورَفيَقصائدهَاملختلفة؛َالَيستقلَويشغلَالوصفَحيزاَرحباَمنَديواصورَنفسهَوطموحه.َ
ا. أكثَرمنََاْلتنبيَيوجهَنظرهَإلىَدخائلَالناسَونفوسهم،َوإلىَماَيظهَرمنَأخالقهم،َوَبواحدةَمنهاَإالَنادر 

َتوجههَإلىَمظاهَراْلرئيات.

َفيََوكانَاستصغاَرللناسهجاءَاْلتنبيَانتقامَلكرامتهَوثأَرمنَزمانهَواشمئزاَزمنَالدناءاتَواحتقاَرللؤمََو
َألقابَاَماَيلجأَإلىَالتهكم،َأَواستعمالهجائهَيأتيَبحكمَيجعلهاَقواعدَعامة،َتخضعَْلبدأَأَوخلق،َوكثيرَ 

َإلىَ َالسخطَيدفعه َأن َكما َالفظَبها، َبمجرد َجوَالسخرية َحولها َوتشيع َمعناها، َموسيقاها َفي تحمل
 الهجاءَالالذعَفيَبعضَاألحيان.َ

ََوخبرتهَيفخرَاْل َوتصلبه، َوصبره َعزمه َممجدا َنفسه َفي َيحصرَفخره َكاد َوقد َأحواله، َجميع َفي تنبي
 اْلتنبيَوَصريحَجريءَفيهَغلوَيصدَرعنَاالنفعالَالشديد،َوفيهَأنفهَوترفعَواندفاع.َوفخرهوشاعريته،َ

َيفتخرَ َواالقتصاديتَولبنفسه َوالسياس ي َاالجتماعي َأهله َمستوى َاضع َوبصفاتهَو. َبنفسه ،َاعتداد
َ.الفصاحةَوالفروسيةك

ََنفسه َألن َالنساء؛ َمجالسة َإلى َفالَيتوق َبطلبَاْلعالي، َقلبه َشغل َفقد َالغزل؛ َعلى َيتوفرَاْلتنبي لم
َإل َيميل َأن َله َجرى َوإن َقوي، َوبكل َبالقوة، ََىمشغوفة َآثرَالبدوية َالفطريةَامرأة َالطبيعة َتمثل التي

َوغزلهَعلىَاإلجماعَضعيفَالعاطفةَتقليديَيأتيَفيَمستهلَبعضَالقصائد.َالبعيدةَعنَالتصنع.

وذهبَكثيَرمنَأقوالهَمجرىََ،َفكانَشعَرالحكمةَعندهَسببَخلودَذكرهَالرئيس،اشتهَراْلتنبيَبالحكمة
َ.ازعهاَوآالمهاألنهَيتصلَبالنفسَاإلنسانية،َويرددَنَوَ؛األمثال

َ
 

 

:َيقةَران:َطَرنشأَالشعَراألندلس يَفيَمجالسَاْلؤدبين،َومجالسَالغناء،َوالبيئةَالثقافية.َوكانَلهَتيا
َالعربَالقديمة،َوطريقةَاملحدثين.


َنَاَعألدبَاْلشرق،َولمَيكنَالتقليدَعجزَ َفكانَمنذَالفتحَحتىَأوائلَالقرنَالخامسَالهجريَيمثلَشعَرالتقليد

ََاالبتكار،َوإنماَلشعورَاالنتماءَإلىَاألصلَكشعَرابنَعبدَربه،َوابنَهانئَوابنَشهيد،َوابنَدراجَالقسطلي.
َََالتطورَشعرَابن وفيَالقرنَالخامسَالهجريَجمعَالشعراءَبينَالتجديدَواألخذَبش يءَمنَالتقليد،َويمثلَهذا

َبنَعباد،َوابنَالحداد.ََاْلعتمدعماَرَوزيدون،َوابنَ
َيَفكماََ،أماَفيَالقرنَالسادسَالهجريَوماَبعده،َفقدَصورَالشعراءَبيئتهم،َوبرزتَالعواملَاألندلسيةَالذاتية

َ.،َوابنَخاتمةَاألنصارَيالرنديَشعَرابنَحمديس،َوابنَعبدون،َوابنَخفاجة،َوابنَسهل،َوأبيَالبقاء
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َ
 
ُْؤِنِسَأ

ْ
ىَِكتاِبَاْل ل  اٌءَع  َْضو 

ُكور   91725058ت:  ُد َعبمُد الشَّ َ  َأْحم

َ َعَشَ فُّ ــــالصَّ   الثَّاِن 
 

 ُّ َراِس  ُل الدِّ ُل المَفصم َوَّ  اْلم
بنَاوبسببَهذهَاملحاكاةَللمشارقةَفيَأساليبهمَومعانيهمَقيلَللرصافيََ،قيلقدَأولعَاألندلسيونَبكلَماَهوَشر 

َروميَاألندلس،َوالبنَهانئَمتنبيَاألندلس،َوالبنَزيدونَبحتريَاْلغربَواألندلس.َ
َالسابقينَ َأقوال َقصائدهم َيضمنون َفكانوا َاألندلس ي، َخصائصَاألدب َالتراثَمن َمن َاالنتقاء وكانتَظاهرة

َوماَصادفَهوىَفيَنفوسهم.َوأشعارهمَوأمثالهمَ
َ َمستحب  َصدى َالجديد َحب َلقي َومعانيهمَكما َاألعراب َبأساليب َأغلبهم َيتقيد َفلم َاألندلسيين، َنفوس َفي ا

َ اَوأوصافهم،َولمَتكنَلغتهمَمحكمةَكلغةَاْلشارقةَواألقدمينَلبعدَصقعهمَعنَالبادية،َولوجودَجيلَلمَيكنَعربي 
َ َمنَاأللفاظَالوحشيةصرف  َوقدَنفروا َوأوزانَالعَرَا، َالواحدة، َوكانتَالقافية َاأللفاظَاْلأنوسةَالرقيقة، وضَإلى

َالستةَعشَرومثلهاَأكثَراْلعانيَواألساليبَاْلتوارثةَقوامَالشعَرالتقليديَفيَاألندلس.َ
قدََونظمَاألندلسيونَالشعرَفيَاألغراضَالتقليديةَكالغزلَواملجونَوالزهدَوالتصوفَواْلدحَوالهجاءَوالرثاء،ََو
َطورَو َفأوجدوا َالرثاء َموضوع َالزائلة»ا َواْلمالك َاْلدن ََ،«رثاء َفنظموا َالعصرَالسياسية َبأحداث شعَر»وتأثروا

َ،َواستحدثواَفنَاْلوشحاتَواألزجال.َذاتَالطبيعةَالخالبةَ،َوتوسعواَفيَوصفَالبيئةَاألندلسية«االستغاثة


َاألسلَفيهَحافظَالشعراءَ: ََووبَالقديمعلى قدَكانَمنَاألغراضَالشعريةَالرئيسّيةَللموشحاتَوالشعَر.
اَاألميَرالغنيَباهللَصاحبَغرناطة َ .األندلس ي،َوأشهَرمنَنظمَفيهَهَولسانَالدينَبنَالخطيبَمادح 

كانواََماَارَ لمَيختلفَرثاءَاألندلسيينَعنَرثاءَاْلشارقة،َفكانواَيتفجعونَعلىَاْليت،َويعظمونَاْلصيبة،َوكثيَ:
ََويبدؤونَبالحكمة َومنَأشهرَمنَقالَفيهَأ. َاْلوجوعَالبكاي، َرثاء َالشعراء بَوكثرَبعدَسقوطَاألندلس،َحيُثَرثاها

َ .البقاءَالُرندي

َ .وقدَلجأَإليهَالكثيَرمنَالشعراءَالذينَهجواَأنفسهمَالهجاءَالالذع،َكماَفعلَابنَحزموَنَ:

دهم،َأَويستهلَبهَالشعراءَقصائحيثَمنَأبرزَالفنونَالتقليدية،ََوهَوألندلس ي،َاَالشعَراحتلَمكانةَكبيرةَفيََ:
،يأتونَبهَ  .ليَّابنَزيدون،َوابنَزهيَراإلشبيَوممنَنظمَفيهكانَيرتبطَبوصفَالطبيعةَْلاَفيهاَمنَجمال،ََوَمستقل 



َقرا َالجميلة َاألندلس َطبيعة َألهبت َأودعوهاَ: َمتنوعة َشعرية َلوحات َفرسموا َالشعراء، ئح
ََ.ابنَخفاجةكماَفعلَ،َأخيلتهمَوعواطفهم.َويغلبَعلىَالوصفَفيَالشعَراألندلس يَالتشبيهاتَواالستعارات

يَجرأةَفَو:َوهَوتجربةَإنسانيةَقلَنظيرهاَفيَاألدبَالعربيَْلاَاتصفَبهَمنَحدةَوحماسة،َ
َودعوةَالسترجاعَماَذهب.َنقدَاملجتمع،َ

َالثالثَالهجرَي َالقرن َفي َالفن َهذا َنشأ َوهوَ: َالغ، َفيها َشاع َالتي َالبيئة زلَيتجاوبَمع
َ.وهَويعتمدَأكثَرمنَوزنَوأكثَرمنَقافيةَ،والشرابَوالغناء

بنََثالَأبيَبكَرعبادةنظمَاْلوشحَفيَاألغراضَاملختلفة،َوظهرتَأسماءَالمعةَلوشاحينَكانَأغلبهمَشعراءَمنَأم
َ،َ...َإلخ.وابنَزهَرالحفيدَ،وابنَاللبانةَ،وعبادةَالقزاز،َماءَالسماء

اَكلمَبهوْلاَشاعَفنَالتوشيحَفيَأهلَاألندلس،َنسجتَالعامةَعلىَمنوالهَبلغةَغيَرمعربةَقريبةَإلىَاللغةَالتيَيت
ثمَدورََاَرمتالحقةَأولهاَدورَاألغنيةَالشعبية،الناسَفيَمخاطباتهمَاليوميةَماَسموهَبالزجل.َوقدَمرتَاألزجالَبأدَو

ََالقصيدةَالزجلية،َواتسعتَاألزجالَألغراضَكثيرةَكاْلديحَوالغزلَوالتصوفَوالوصف.
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َ َعَشَ فُّ ــــالصَّ   الثَّاِن 
 

 ُّ َراِس  ُل الدِّ ُل المَفصم َوَّ  اْلم
 

َ َاْلشرقَسواء َجاهليلقدَأعجبَاألندلسيونَبشعراء ََنأكانوا َتشابهتَخصائصََ؛عباسيينَنَأميإسالميأم لذا
َاألندلسفَالشعَر َواْلشرقَالعربيَي َمقلدينَألنَالشعراء؛ َغالبَأمرهم َفي َاألندلسيينَكانوا يَفَويبدوَذلكَواضحا،

َ.ابنَزيدونَ"َبحتريَاألندلس"َوَ"متنبيَاألندلس"َحيثَلّقبواَابنَهانيَألقابَالشعراء
 وقد امتاز الشعر األندلسي يف جممله بامليزات التالية:

:َ
َأوَخلل،َألنهمَلمَيمَخياليةَ،عذبةَاظَالشعرَاألندلس يَسهلةَرقيقةجاءتَالف َأثرَلغموضَأوَالتواء َفيها لواَما

َمنَغيَرتكلفَأَوتصّنع.َ،َفجاءَأكثَرشعرهمَجارياَمعَالطبعتطيقَمنَاْلعانيَاْلزدحمةالَماََالتراكيب

:َ
لألندلسيالفالسفةَوتدقيقَالحكماءَبأنهاَواضحةَجليةَبعيدةَعنَتعمقَتتميَزمعانيَالشعَر أنََني،َألنهَلمَيقّدَر

َتكرةانيَاْلب،َووجدَفيهاَكثيراَمنَاْلعطلبَاْلعانيَ،َكماَتتميَزبالخّلَومنَاْلبالغةَفيبعلومَالفلسفةَواْلنطقَيشتغلوا
َواألفكاَراملخترعةَالتيَلمَيكنَللشعَرالعربيَعهدَبها.

:َ
َالجانبَإيماَإبداعأبدعَاألندلسيونَفيَه َفيَالتصويَرَذا َفيَوأغرقَوَوكانَلهمَفيهَالظهورَوالتفوقَ،َفقدَبرعوا ا

َتواالستعاراوأنعكسَذلكَعلىَشعرهمَفأتواَبالتشبيهاتَالرائعةَ،ََالتخيلَ،َتعاطفَالشعراءَمعَالطبيعةَالخاّلبة
َالدقيقةَوالتشخيصَاْلمتعَ.

:َ
األندلسيونَمنَنظمَا لذيَلتناسبهاَمعَحالةَالترفَواللهوَوحبَالغناءَاَلشعرَفيَالبحورَالخفيفةَالقصيرةأكثَر

َمجتمعهمَانتشَر َحتىفي َأنيقة، َبمقطوعاتَرشيقة َفجاؤوا َوانتشاَرَ، َالحضارة َرّقة َتقتضيه ضاقتَالعروضَعّما
َ.فاستحدثواَاْلوشحاتَالغناء


اَفيَاْلشرقَمنَخطبَورسائلَومناتعددتَفنونَالنثَرالعربيَفيَاألندلس،َفتن ظراتَاولَاألندلسيونَماَكانَمعروف 
َالتيَ َالعلماء، َتصنيفَكتبَبرامج َفيهم َشاع َوقد َوبيئاتهم، َظروفَحياتهم َأملته َبعضَما َعليها َوزادوا ومقامات،

ََتضمنتَذكَرشيوخهمَومروياتهمَوإجازاتهم.َوكانَللكتابَمزيةَالجمعَبينَالشعَروالنثَرواإلجادةَفيهما.
َاَزبهاعلىَالرغمَمنَتأّثَرالكّتابَاألندلسيينَبأساليبَاْلشارقة،َوطرائقهمَالفنية،َفقدَكانتَهناكَخصائصَامتَو

َ ا،نثرهمَوالسيما اْلعاني،َواعتمادَاألسجاعَأحيان  َفَالترسل،َفقدَاتخذتَرسائلهمَفيَبنائهاَوَاإليجاز،َوإيثاَر اَشكال  ني 
َاْلشَر َالرسائل َعن َبعضَجزئياته َالرسولَيختلفَفي َعلى َوالصالة َوالتحميد َبالبسملة َالغالب َفي َتبدأ َالتي قية

َأوَبالدخولَ َأوَباْلنظوم، َوتعظيمه، َللمرسلَإليه، َبالدعاء َفصارتَتخلوَمنَاالستفتاحَاْلعروفَوتبدأ يَفالكريم،
َاالقتباسَمن َعلى َالكتابَحرصوا َإالَأنَّ َاْلوضوعات، َبتنوع َوتنوعتَأساليبَاإلنشاء َمباشرة. القرآنََاْلوضوع

َالبيانية، َإبرازَالصور َفي َوبالغوا َواْلعترضة، َالدعائية َالجمل َاستعمال َمن َوأكثروا َالشريف، َوالحديث َالكريم
اَفيَواهتمواَباستعمالَاملحسناتَالبديعية،َوارتقواَبأسلوبَالتعبيَرحتىَلتبدوَبعضَرسائلهمَوكأنهاَشعَرمنثورَكم

هيد،َشعَالبنَندلسيين:َالعقدَالفريدَالبنَعبدَربه،َرسالةَالتوابعَوالزوابومنَأهمَاآلثاَرالنثريةَلأَلرسائلَابنَزيدون.َ
َوطوقَالحمامةَالبنَحزم.
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َ َعَشَ فُّ ــــالصَّ   الثَّاِن 
 

 ُّ َراِس  ُل الدِّ ُل المَفصم َوَّ  اْلم
 

َ َحكاية َهي َاللغةَوفرائدَاألدب،َ)شبهَقصة( َالكثيرَمنَدرر َمقامَمعينَوتشتملَعلى تقالَفي
َوعلَو َإطالع َسعة َعلى َتدل َالتي َواألشعارَالنادرة َواألمثال ََوالحكم َطريقة َعلى َاْلقاماتََويعدَالسجع.مقام فن

لَويقترنَهذاَالفنَبالغوصَفيَعالمَاْلقاماتَالشرقية،َوفيَسالْلهاَالساحرة،َمنَخالَ،موسيقىَالعربَالكالسيكية
َيبأسلوبَالتختَأيَاألداءَالفردَايهاَالفّنانَثماَرإبداعه،َملتزمَ لحظاتَموسيقيةَيستخرجَف الهَانفعَفيَذروةَ،َمرتجال 

،َفهيَوحدةَعضويةوليسَفيَاْلقامةََفيَوجدانَاْلستمعَنشوةَالطرب.َااَعنَروحَاْلقام،َمثيرَ عوريَوالنغمي،َباحثَ الش
َللغويةميدانَلعرضَالنكتة،َوإظهاَرالبراعةَفيَالتخلصَمنَمآزقَالحياةَبطرائقَملتوية،َوبنوعَخاصَإلظهاَراْلقدرةَا

َواألدبية.

دريجياَمنَروايةَالقصصَواألخبار،َولبديعَالزمانَالهمذانيَفضلَتنظيمهاَنشأَذلكَالفنَت
تَووضعهاَفيَشكلهاَالفنيَالخاص،َفكانتَاْلقاماتَصدىَلحرفةَالكديةَالشائعةَإذاك،َوصورةَلحياةَاْلكدين،َوكان

إفيَأسلوبهاَخاضعةَللذوقَاألدبيَالعامَالذيَكانَيكلفَبالسجعَواملحسناتَالبديعية،َويميلَإلىَ لىَتضمينَالشعَر
َجانبَالنثَرحكماَوأمثاال.

َليسَللمقامةَقيمةَقصصيةَحقيقية،َوإنَوضعتَفيَقالبَقصص ي؛َألنهاَخلتَمن
هيَفأهمَماَيميَزالقصةَوهيَالعقدة،َكماَخلتَمنَالشخصياتَالروائيةَاْلمتازة،َوتحليلهاَالنفس ي،َودرسَأخالقها،َ

،َألفتَبمجملهاَصورةَجزئ يةَلحياةَالعصرَالذيَتفشتَفيهَعادةَالتلصصَوالكدية؛َفهيَحيلَتفسرَحياةَمتكد ّ
النكتةَاْلستملحةَواأللغاَزاللغَو يةَعلىَصورةَواحدة،َوفيهاَانصرافَعنَاْلوضوعَإلىَاألسلوب،َوعرضَللموعظةَأَو

َوالنحويةَفيَلغةَمسجوعةَجزلةَكثيرةَالغريب.

 بنية املقامـات {عناصر}خصائص:

 ََ.دَواسمَاْلقامةَمأخوذَعادةَمنَاسمَالبدَالذيَانعقوغالباَتسمىَاْلقامةَباسمَالبلدةَالتيَقيلتَفيها
 .لخإَ..البغداديةَالکوفیة،ََ،َالسمرقندیة،اْلغربيةَ،َالتبریزیة،الدمشقيةاْلقامةَ :فیهَمجلسَاْلقامةَنحو
َ.لخمريةا،َاإلبليسية،َالشعريةامةَالدیناریة،َالحرزیة،َاْلق:َنحوَ،اْلقامةَعليهاََيأومنَاملحلةَالتيَتنطَو

 
 .َهيَفيَالغالبَتكديةَومغالبةَالدهَرثمَالشكوىَمنَالزمانَوكثرةَاْلواعظ:َ

 : أسلوبَاْلقاماتَمملوءَبالصناعةَاللفظيةَمنَجناسَوطباقَوالتزامَتامَبالسجع. َ

 تغلبَعلىَألفاظهَالغرابة :َتجمعَاْلقاماتَبينَالشعَروالنثَروبأسلوب. َ

 األسلوبين:َالخبريَواإلنشائيباستخدامَالحكمَواْلواعظَبمليئةَ :َاْلقامات. َ

 َ كاتبهاَبطال  اَ:َيختاَر ل،َوقصَرهمهَعلىَرجلَأحكمَاَوهَوتدورَأحداثَاْلقاماتَحوله،َوهمي  لتحيُّ
ةَوالخداعَواالحتيالَوالتمويه َفأخبارهَتدورَحولَالُكْدي  وراويةََ،تحصيلَالطفيفَمنَالرزق،

اَ اَأيض  َ.وهَوشخصيةَثابتةَفيَكلَمقامةَعندَكلَكاتبَويحكىَاْلقامة،يرويَتلكَاألحداثَوهمي 

 مَبذخيرةَلغويةَمفيدة،َفعندماَيحفظهاَشداةَاألدبَفإنهاَتزوده.َ

 . 

َ
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َ َعَشَ فُّ ــــالصَّ   الثَّاِن 
 

 ُّ َراِس  ُل الدِّ ُل المَفصم َوَّ  اْلم
مقامات بديع الزمان 

.َتتناولَموضوعاتَأدبيةَولغوية،َوكالميةَوأخبار:َ

َأبَو َوبطلها َالزمانَالغشوم. َعيس ىَبنَهشامَالذيَيتصفَبأنهَرجلَأسفارَواحتيالَعلى َراويها :
فتحَاإلسكندري،َوهوَيتصفَبرجاحةَالعقل،َوالثقافةَالواسعة،َحيثَإنهَيقولَشعراَرائعا،َال

مرها،َاألدب،َويخرجَمنهاَخروجَالعالمَ..َخبيَربالحياةَحلوهاََوَونقدويسلكَأوعَراْلسالكَفيَاللغةَ
َيسحَر َحيث َوالشعوذة، َكالخطابة َللكدية، َشتى َبطرائق َالدهرَالقاس ي َعلى َلالحتيال ويسعى

َسَبمضحكاتهَومكرهَوأكاذيبهَ..َحياتهَكلهاَسلسلةَمنَاألسفاَرواْلغامراتَفيَطلبَاْلال.النا

 
 الدور املقامة

َ.زعيمَلجماعةَبنيَساسان
َ.إمامَيصليَبالناس

َ.زيَالغزاةَاملجاهدينَمتنكَرفي
َ.يرقصَقردهَويضحكَالناس

َ.دجالَيدعيَإحياءَاْلوتى

تعددت أغراض املقامات تعدًدا ملحوًظا، ولكن أهم هذه األغراض:َ

 َوتقومَعليهاَمعظمَاْلقامات:.َ

ََََتعمنَخالل َالقَرَهرضما َكاْلقامة َواأللغاز، َالشتويةَياْلقامةَمنَاألحاجي َواْلقامة ضية
َ.واْلقامةَالحلبّيةَللحريرَيَالقطيعيةواْلقامةَ

ََ،التبريزيةَللحريرَيَوالفراتيةََو:َكماَفيَاْلقامةَالقرديةَللهمذاني.َ

َقامةَالجاحظيةَللهمذاني،َواْلقامةَالحلوانيةَللحريرَي:َكماَيبدَوفيَاْلقامةَالقريضيةَواْل.َ

ََالواسطيةَللحريرَي،ََوالشتوية،ََوالُعمانيةَواْلضريةَللهمذاني،ََو:َكماَيبدَوفيَاْلقامةَالخمرّية.َ

َّيةَللهمذاني ف  ل  َ.:َكماَيبدَوفيَاْلقامةَالّناجمّية،َواْلقامةَالخ 

َالرملّيةَللحريرَيَوالصنعانيةََويةَللهمذاني،َ:َكماَيبدَوفيَاْلقامةَالوعظ.َ

ََالرمليةَللحريرَيَوالتبريزيةََوالديناريةَللهمذاني،ََو:َكماَيبدَوفيَاْلقامةَالشامية.َ

َالصوريةَللحريرَيَوالدمشقيةََوَ،الحلوانيةَللهمذانيَواْلضيريةََات:َكماَفيَاْلقام.َ

 نيالربوااحلارث  يأب مقامات
 ََهاللَبنَإياس.َوهوَيرويَماَيعانيهَويعايشه،َوهوَشابَيتصفَبكثرةَالحركةَوالتنقلَمنَأجلَاكتساب:

َاْلعرفة.

 ََأبَوالهيثمَالحارثَبنَاألرقمَوالذيَيتصفَمظهرهَبأنهَيجمعَبينَالش يءَونقيضه،َفهَوشخصيةَقادرةَعلى:
َالشخصيةَفهَوالتحولَوتقمصَشخصياتَمختلفةَعبرَمواقفَاْلقا َعنَالجانبَالفكريَلهذه َأما مة.
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 ُّ َراِس  ُل الدِّ ُل المَفصم َوَّ  اْلم
َيعلمَ  َأخالقيا َوواعظا َتارة، َاْلأمولة َاإلنسان َصورة َيدعوَإلى َموصيا َفتراه َباْلكر، َاْلمزوج َالذكاء حاد

َوعالمَبالغةَالَيباريهَ َثالثة، َبأحوالَالزمانَوتقلباتهَتارة َوعليما َأخرى، الناسَأمورَدينهمَودنياهمَتارة
اَيتبادلَالشتائمَمعَزوجتهَالشابة.أحدَتارةَرابعة،َوت اَعادي  َارةَخامسةَينزلَإلىَأرضَالواقع؛َليكونَإنسان 

َ.َالتكديةَومغالبةَالدهَرثمَالشكوىَمنَالزمانَوكثرةَاْلواعظ،َلالحتيالَعلىَالقومَوسلبَأموالهم:َ

َ.َتوظيفَأسماءَلبلدانَومواقعَجغرافيةَوقعتَفيهاَأحداثَاْلقامة:َ

 َ:ََالزمانَتراكمياَيتسلسلَمنطقياَفيَبنيةَمقاماتَالبرواني؛َحيثَيؤديَكلَحدثَإلىَالحدثَالذيَيليهكان
َأَواسترجاعَفيَتلكَالبنيةَالزمنية.َاستباقدونَ

 ََالرابطَبينَمقاماتَالبروانيَهوَاْلؤلفَوالراويةَوالبطلَإلىَجانبَإتيانَالزمانَعلىَبطلَمقامات :
َإلرادتهَمنَخاللَتقمصهَلشخصياتَمختلفةَنيالبروا َعليهَوإخضاعه َالبطلَالسيطرة َومحاولة ،

َتجعلهَيتجاوزَمواقفَضعفهَفيَالزمان.َ
َ
َ

َ.اَفيَلذائذَاآلخرةَالخالدة َهَوتركَلذائذَالدنياَالفانيةَطمع 

َالناسَنحوَال َوتوجيه َاْلوعظة، َيدعوَإلى َهوَالذي َهذهَ: َأن َمعتبرا تنسكَوالعبادة،
يَكءَله؛َالحياةَماَهيَإالَداَرممَرإلىَداَرمقر،َوماَزينتهاَوبهرجهاَإالَخداعَللمرء،َوإغرا

َتنسيهَخالقه،َوتجعلهَعبداَلشهواتهَونزواته.َ


َمنَهذهََوإلىَحياةَخالدة؛َ:َجميعَاألديانَالسماويةَتدعوَعلىَحياةَأخرى،َوماَهذهَالحياةَالدنياَإالَممَرالدين
َالحياةَيتحددَمصيَراإلنسان؛َفإنَكانَصالحا،َفمصيرهَالجنة،َوإنَكانَطالحا،َفمصيرهَالجحيم.

ََالشروط بهاَؤديَبمرتكالتقوىَوالورعَومحبةَاآلخرين،َفضالَعنَاالعترافَباهللَومحبته،َوكبتَالشهواتَالتيَت:
َجتماعي.إلىَاْلفاسدَالخلقية،َومنَثمَإلىَاالنهياَرااَل

َذها،َاَولذائ:َمنَالزهادَمنَاتخذَالزهدَمنحىَلهَنتيجةَالفقَراْلدقعَوالحرمانَالشديد؛َإذَنظرواَإلىَالدنياحلرمان
َوحاولواَالتمتعَبها،َولكنهمَلمَيوفقوا،َفيئسواَوآثرواَالزهدَعلىَالكفاحَفيَسبيلَالعيشَالنهيء.

ََإما َاللذات، َهذه َمنَعافتَنفسه َمنَالزهاد َاْلفسدةَغيرَأنه َحمآتها َوانزلقَفي َنعيمها، َانغمسَفي َما ،َلكثرة
َفأصيبَبردةَفعل،َحملتهَعلىَإدراكَبطالنَعملهَفاتعظ.َوإماَْلاَرأىَمنَإقبالَالناسَعلىَاْلفاسد،َفأحبَأن

َينقذَنفسهَمنَهذهَاْلهالك،َفآثَرالزهدَواعتكف.
ََن َعقد َأوَنتيجة َالعقل، َعنَجنوحَفي َاألمرَناتجا َمنَجرائهاَوقدَيكونَهذا َلمَيستطع َومركباتَنقص، فسية

َمسايرةَاملجتمعَأَومعارضته،َفكانَالزهد.

:ََ
َفكانَمنهمَالنساكَواْلتعبدونَأمثالَورقةَبنَنوفل،َ َاْلسيحية؛ َعرفوا عرفَالعربَالزهدَفيَالجاهليةَعندما

َوكانَالبعضَاآلخرَ َوكانَلبعضهمَأديرةَورهبانيات، َعبادةَوقسَبنَساعدة، َإلى َالعربَداعيا يتجولَفيَجزيرة
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َ َعَشَ فُّ ــــالصَّ   الثَّاِن 
 

 ُّ َراِس  ُل الدِّ ُل المَفصم َوَّ  اْلم
َوتقلبَ  َالبشر، َالنزعةَالزهديةَكانتَسطحيةَالَتتعدىَحياة َوخالصةَاألمرَأنَهذه َاألوثان. اإللهَوتركَعبادة
َالدهر،َوضعفَاإلنسانَأمامَحوادثه،َواالستعدادَلليومَاآلخر،َوعدمَاالغتراَربمباهجَهذهَالدنيا.

َ:َ
عاَ،َوطمإلسالمَبينَالقومَأفكاراَجديدةَتقومَعلىَالتقوىَوالصالح،َواالبتعادَعنَاْلنكر؛َابتغاءَمرضاةَهللانشَرا

َبنعيمه،َوخوفاَمنَجحيمه.

:ََ
فيَذلكَالعصرَوجدَاْلسلمونَأنفسهمَأمامَثرواتَطائلة،َوضروبَجديدةَمنَاللهوَوالترف،َفانغمسَبعضهمَ

ي،َبعضهمَعنها،َفراحواَينشدونَاْلثلَالعلياَفيَالزهدَواإلعراضَعنَالدنيا،َأمثالَالحسنَالبصَرفيها،َوأحجمَ
لهَالذيَيمثلَالزهدَاْلبنيَعلىَالخشوعَوتقوىَهللا،َوالخوفَمنَغضبه.َأماَالزهدَاْلبنيَعلىَأساسَصوفيَفتمث

َرابعةَالعدوية.

:ََ
مية،َوصراعاتَفكرية؛َنتيجةَاتساعَرقعةَالدولةَاإلسالمية،َفازدادتَفيَنفوسَنشأتَفيَذلكَالعصَرحركاتَعل

َمسجداَ َالعباسية: َفأصبحتَالحضارة َالعبثَواملجون، َغيرهم َعند َازداد َبقدرَما َالدينية َالعاطفة اْلؤمنين
َفيَطَر َفيَتهجد،َوساهرا َفيَالحدائق،َوساهرا ا َب،َوتخمةوحانة،َوقارئاَوزامرا،َومجتهداَيرقبَالفجرَومصطبح 

َمنَغنى،َومسكنةَفيَإمالق،َوشكاَفيَالدين،َوإيماناَفيَيقين.
لىَإونتيجةَلهذهَالعاطفةَالدينيةَظهَرشعَرالزهدَاْلطعمَبأفكاَرفلسفيةَجديدة،َوفيهَترهيبَمنَاْلوت،َودعوةَ

َالتأمل،َوالنظَرفيماَوراءَالوجود،َولعلَأبرزَمنَيمثلَهذاَالتياَرأبَوالعتاهية.
َ

ََ:َوهَوبكاءَاألهلَواألقاربَحينَيعصفَبهمَاْلوت،َفيئنَالشاعَرويتفجعَإذَيشعَربلطمةَمروعةَتصوبَإلى
َ َقلبهَوحرقتَوهَوقلبه، َلوعة َوينظمَاألشعارَيبثَفيها َبالدموعَالغزار، َويبكي َه.يترنحَمنَهولَاإلصابة،

َمنَينزلونَمنهَمنزلةَالن َبلَيندبَأيضا فسَواألهلَممنَيحبهمَوالشاعرَالَيندبَنفسهَوأهلهَفحسب،
َويؤثرهم.َ

َََإذَيخرَنجمَالمعَمنَسماء َبلَهوَأقربَإلىَالثناءَمنهَإلىَالحزنَالخالص؛ َوهوَليسَنواحاَوالَنشيجا :
ورواَبهَالشعراءَمنوهينَبمنزلتهَالسياسيةَأوَالعلميةَأوَاألدبية،َوكأنهمَيريدونَأنَيصَفيشيداملجتمع،َ

عنََانَالتأبينَنوعاَمنَالتعاطفَوالتعاونَاالجتماعي،َفالشاعَرفيهَالَيعبَرخسارةَالناسَفيه.َومنَهناَك
،َحزنهَهوَوإنماَيعبَرعنَحزنَالجماعة،َوماَفقدتهَفيَهذاَالفردَاْلهمَمنَأفرادها؛َلذلكَيسجلَفضائله

َوكأنهَيحفرهاَفيَذاكرةَالتاريخ.

َقيقةَحنفذَمنَحادثةَاْلوتَالفرديةَإلىَالتفكيَرفيَ:َويعدَمرتبةَعقليةَفوقَمرتبةَالتأبين،َإذَنرىَالشاعَري
لعدمَ،َوقدَينتهيَبهَهذاَالتفكيَرإلىَمعانَفلسفيةَعميقة،َفيجوبَبناَإلىَفلسفةَالوجودَواوالحياةاْلوتَ

َوالخلود.
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 ُّ َراِس  ُل الدِّ ُل المَفصم َوَّ  اْلم
 رثاء املدن والبلدان: 

َأصاب َحين َبغداد َالشعراء َبكى َفقد َاْلدن، َرثاء َالعصرَالعباس ي َمن َبدءا َكوارثَالنهبَعرفَالشعرَالعربي تها
َومي.َوالتحريقَفيَحروبَاْلأمونَواألمين،َوماَحدثَللبصرةَمنَنهبَوحرقَعلىَيدَصاحبَالزنج،َكماَفيَمرثيةَابنَالَر

اس يََرالعبوقدَارتبطَرثاءَاْلدنَوالبلدانَبحاالتَاالنهياَروالتراجعَالتيَكانتَتشهدهاَالدولةَاإلسالميةَمنذَالعص
َيةَوكثرةَالحروبَوسقوطَاْلدنَفيَاْلشرقَواْلغرب.الثاني،َوتصاعدَالفتنَالداخل

َ
َ
َ

كتاب يف والوجدانية ية ن األهداف املهاراليات؛ ممجمن  ا به، إن تذوق النص الشعري، واستخراج مطالبالأبنائي 
  :الن َّص األدبيَّ همفما يعينك على يأتي سوما ا. اًحيض وإ، وإن املظهر اجلمالي هو ما يعطي للنص مجاالاملؤنس

َ

 ََالكلمةَاْلطلوبة.َمعنى=ََرادفاْل=ََاملدلول اللغوي
 َأَوالتركيبَاْلطلوب.َالكلمةَعكسضادَ=َ=َاْلَقابلامل
 يَوسطهَفثالثيَوإذاَكانَالَ،خرج(َاستخرج:عنَأصلَكلمةَنرجعهاَإلىَالثالثيَاملجردَ)َحث يف املعجمإذا أردنا الب

خرهاَآلكلمةَوإذاَكانتَاَ،قوال(َ:يقوَلَ:)قالَ:واَوأَوياء(َبالرجوعَإلىَاْلضارعَأَواْلصدرألفاَنعرفَأنَأصلَاأللفَ)
0َأصلَاأللفَياءَوسعينا(َ،تسعيَ:)سعىَ:ألفَنسندَالفعلَإلىَتاءَالفاعلَأَوناءَالفاعلين

 هاالنتباإلثارةََ؛أَوروعةَاالنتقالَ،يسمىَالتفاتَاالنتقال يف الكالم من ضمري إىل ضمري مغاير.َ
 ليلَأمَيدَأمَتعهلَهيَتوضيحَوتوكَ:ننظرننا إمة أو مجلة مبا قبلها أو بعدها فعندما يسأل عن عالقة كل

 ناَللسياق.شرحَالعالقةَمنَخاللَفهمنثمََاجوابَْلاَقبلهَمنتيجةَأ

 الشاعرعلىَالحالةَالنفسيةَالتيَيعيشهاََحرف الروي تدلو، والقافية البحر الشعري.َ
 ودويكتفيَبالشوقَواللقاءَوالَ،عنَذكَراألوصافَالجسديةَللمحبوبةَ:َالذيَيتعففَفيهَالشاعَريالغزل العذر.َ
 -ََنَخاللَفهمكَْلاَتتحدثَعنهلألبياتَمَاضعَعنوانَ :َالتيَيناقشهاَالشاعَرفيَاألبياتَالعامةَالفكرة
 َ؟األبياتَيفَاخلربيَاألسلوبَلشاعراَآثرَملاذا

 َو؛َألنهَيفيدَالت الشاعَريتحدثَعنَحقائقَواقعةَالََوَ،التوضيحقريَر
َمجالَللشكَفيهاَيفيدَمعهاَاستخدامَاألسلوبَالخبري.َ

 ََ؟ائياإلنشَاألسلوبَإىلَالشاعرَجلأَملاذا
َ.َوتشويقه،َوإثارةَذهنهَلجذبَانتباهَالسامع

 َ؟األبياتَيفَالشاعرَعلىَاملسيطرةَالعاطفةَما

:ََهي ََوَواألحاسيسَالتياْلشاعرََالعاطفة َالفكرة َالشاعرَتجاه َمنَخاللَألفاظهَسيطرتَعلى تتضح
ََإلخ....ََالكفاحَإىلَدعوةَ-َحبَ-َاعتزازوَفخرَ-َحزنَ-َفرحةَوهيَإماَاْلعبرة،وصورهَ

 األلفاظَاختيارَيفَأثرهاَالشاعرَعلىَاملسيطرةَللعاطفة:ََ

َ
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 ُّ َراِس  ُل الدِّ ُل المَفصم َوَّ  اْلم
 َ:ََقويةَالشاعَرَسيطرتَعلي َاختيارهََ)وتكتبَالعاطفة(،َ:هيَ،عاطفة َفي َالعاطفة وقدَظهرَأثرَهذه

َ........................، ........................ومنها:َأللفاظهَاْلوحيةَ
 املوسيقىَمصدرَوضحَ..فكرتهَإلظهارَاملوسيقىَعلىَشاعرالَاعتمدَ؟املوسيقىَتنبعَأينَمن.َ

ََََََاْلوسيقىَنوعان:ََ:اكتب.َ

 َ:َ
 َتأتيَمنَاملحسناتَالبديعيةَوَ:داخلية. 

 منَالوزنَوالقافيةَوتأتي:َخارجية.َ

 َوروعتهجمالَالخيالَ،َجمالَاأللفاظَوقوةَإيحائها،َوتسلسلهافتنبعَمنَترابطَاألفكاَرَ:الخفيةَأما.َ
 وهيَ،واحدةَاغالبَ َالشاعرَألسلوبَالفنيةَصائصاخل:َ
 ََََََوترابطها.وضوحَاألفكاَر َََََََََََالعاطفة.صدق .ََََََالعنايةَباختياَراأللفاظَاْلوحية التصويروعةََر.َ
  َالتوكيدالتقرير ومن أدوات ،َالمَاالبتداء،َنونَالتوكيد،َالالمَالواقعةَفيَجوابَالقسم،َق: اد،َإنَّ الشرطيةََأمَّ

َضميرَالفصالتفصيلية َالزائدة، َاألحرف َالتنبيه، َأحرف َاْلعنوَيَ،ل، َالتوكيد َأوَتكراَرَ،ألفاظ تكرارَاللفظ
ررَش يءَلتحذيَرإذاَكادَيفيدَ،َوقيءَمحببش مَبلدَأمَاسمَاملحبوبَأَبذكَريفيدَالتلذذََالتكراَركانَأسواءََ،الجملة

َ.محببَغيَر
 َطلبَاْلستحيلَحدوثه،َأَوطلبَأمَرصعبَالحدوث.َ،َوهَوليت يفيد التمين احلرف
 َوهَوطلبَش يءَممكنَمرغوبَفيه.،َاحلرف لعل يفيد الرتجي 

َاإلشفاق:َوهَوتوقعَمكروه،َوالتخوفَمنَحدوثه.َ–أيضاََ–ويفيدَََََََ
 حرفانَللتشبيه،َوقدَتفيدَكأنَمعَالتشبيه:َالتأكيد.:َالكاف، وكأن 

 واالستغراقَالعمومَوالشموَلَانفيدي:َحنن ،كل. 

 للداللةَعلىَالكثرةَاجلمعَاستخدام.َ
 أَوالتعظيم(َحسبَالسياقَ-أَوالتحقير-يفيدَ)العمومَقدَالكلمةَتنكري.َ
 إليَاسم اإلشارة للبعيد لقربَمنَافيدَيَواسمَاإلشارةَللقريبَا،عظيم ََاأمرَ َهيدلَعلىَعلوَاْلكانةَإذاَكانَاْلشاَر

َ،َوالتخصيص.يدلَعلىَالقربَمنَالنفسَوالحبَالشديدَلهَاالسمإلىََضافة ياء املتكلمإ،َومثلهاَالنفس
 يةَإذاَسببَوتكونَ.قبلهاَفيَالحكمَوماَبعدهاَيشتركَمعَماَ،بَوالتعقيبيحرفَعطفَإذاَأفادتَالترتَتكونَاءالف

َبأسلَوشرطَإذاَوقعتَفيَرابطةَلجوابَالَوتكونَ،نفي()وتسبقَغالباَبطلبَأَوَ،كانَماَقبلهاَسبباَفيماَبعدها
َ.استئنافيةَإذاَوقعتَفيَبدايةَجملةَجديدةَالَعالقةَلهاَبماَقبلهاَوتكونَ،شرط

 ،َوال الناهية الم األمر بفعلَش يءَمعين،َأماَالَفتفيدَالَحرفان: أنَالالمَتفيدَاألمَر علَنهيَعنَفللطلب،َغيَر
َش يءَمعين.

 َاسمَواقعَبعدَحرفَمنَأحرفَالنداء،َولهَأغراضَمنها:َالتعظيم،َوالتشريف،َ...:َاملنادى
 التقديم والتأخري:َ
 ََفيَالتعيين.َيفيدَاالختصاص،َوردَالخطأ:َتقديمَاْلفعولَبهَعلىَالفعل
 لالختصاص،َواالهتمام،َومعرفةَالش يءَالذيَوقعَعليهَالفعل،َالَمنَقامَبه:َتقديمَاْلفعولَبهَعلىَالفاعل.َ
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َ
 
ُْؤِنِسَأ

ْ
ىَِكتاِبَاْل ل  اٌءَع  َْضو 

ُكور   91725058ت:  ُد َعبمُد الشَّ َ  َأْحم

َ َعَشَ فُّ ــــالصَّ   الثَّاِن 
 

 ُّ َراِس  ُل الدِّ ُل المَفصم َوَّ  اْلم
  لالختصاصَوالتوكيد.:َتقديمَالجاَرواملجرور 

 َاملجاز.َ-الكنايةََ-االستعارةََ-التشبيهََ:هوَوَجمالية.الصورةَ=َالَالخيالبيانيةَ=َالصورةَال=ََبيانيالَلونال
 إنَوجدَواإليحاءَفيهَوسَرجمالهَ،نوعهَبذكَرَيكوَنَالبيانيَاللوَنَتفصيل.َ
 من أساليب القصر:َ
 َوالتوكيد.َوهيَتفيدَاالختصاص:َالتقديمَوالتأخير،َأسلوبَاالستثناءَاْلنفي،َاألسلوبَاْلبدوءَبإنما
 َتأديةَاْلعنىَالكثيَربلفظَقليل،َمعَاإلبانةَوالتوضيح.:َاإلجياز
 َتأديةَاْلعنىَبلفظَزائدَعليهَلفائدة،َقدَتكونَلتقريَراْلعنىَوتأكيده.:َاإلطناب
 َوتوضيحه.َ.َوفائدته:َإبراَزاْلعنى،َوهَومنَاملحسناتَالبديعيةالجمعَبينَالش يءَوضده:َ(اْلقابلةشبههَت)َوَالطباق

َوهَونوعان:
 َالضدانَإيجاباَوسلبا.وهَوماَلمَيختلفَفيهَ:َطباقَإيجاب
 َوهَوماَاختلفَفيهَالضدانَإيجاباَوسلبا.َ:َطباقَسلب
 يَرذلك.غوهَواإلتيانَبجملةَفيَأثناءَالكالم،َالَمحلَلهاَمنَاإلعراب؛َلغرضَالتعظيمَأَوالتأكيدَأَو:َاالعرتاض 

  أنواعتذكر أن األساليب ثالثة:َ

َََََََ ََاغالبَ َ:وغرضه اخلربي،األسلوب َلهَحقائق،ضَألنهَيعَرَوتوضيحه؛تقريرَاْلعنى َفيََوهذا معَماََ،لعقلاتأثيره
َاألبيات.تفهمهَمنَمعنىَ

ََََََ َوعان:نَوهَوَ،املخاطبَوإثارةَذهناإلقناعََ:وغرضه إلنشائي،ااألسلوب

 َََاألمَروالنهيَواالستفهامَوالنداءَوالتمني:ََََََََََََ. 

 ََ:.َالتعجبَوالقسمَواْلدحَوالذمَوالرجاء
 باههَانتهََوهنذوليثيَرَومشاعره،ليجعلَالقارئَيشاركهَأفكارهََ؛واألسلوب اإلنشائيبني األسلوب اخلربي َمعاجل

َ.وليبعدَعنهَاْللل

َََََ(هللارحمهََ-ارَ يخ)جزاكَهللاََمثل:َ،الدعاءَ:وغرضه، ىنشائي معًناإل اربي لفًظاخلسلوب األ.َ
 َيفيدَالتحققَوالتثبت.:َالفعل املاضي
 َيفيدَالتجددَواالستمراَرواستحضاَرالصورةَفيَالذهن.:َفعل املضارعال
 واجلناسجواالزدواالسجع، والتصريع،  :ةاللفظيَاتاحملسنَمن ،:َ

 َ:الصوتييقاعَمنَمصادَراإَلَوهَوَ،فيَالنثريكونَفقَالفواصلَفيَالحرفَاألخير،ََوهَوتوا.َ

 َ:الصوتييقاعَاإَلمنَمصادَرَوهَو،َمنَالقصيدةَوهَواتفاقَالحرفَاألخيَرفيَشطريَالبيتَاألوَل.َ

 َ:َمتساويتينَفيَالطول.َ-أَوأكثَرَ-تواليَجملتينَوهَو

 َ:َ،َوهَونوعان:َ،الصوتييقاعَاإَلمنَمصادَرَوهَووهَوتشابهَكلمتينَفيَاللفظَمعَاختالفهماَفيَاْلعنى
 َوهَوماَاتفقَفيهَاللفظانَتمامَاالتفاق.:َامجناسَت
 َوهَوماَاختلفَفيهَاللفظانَفيَنوعَالحروف،َأَوشكلهاَأَوعددهاَأَوترتيبها.:َجناسَناقص
 اتعطيَ:َفائدتها َموسيقيا،َتطربَلهَاألذن،َويتحركَلهَالذهن.َإيقاع 
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