
 نص أدبي : أثر التناقضات االجتماعیة 
 في النتاج األدبي

  :صاحــــــــب الـنـــــــــص تعرف علىأ
بابـــن  ھو أبــــو الحسن علي بن العباس بن جریــــج.المعروف-

 .ھـ من أب روميٍّ و أُمٍّ فارسیــــــــــة221الرومي.ولد ببغداد سنة
في بغداد منتفعا بما كانت تزخر بھ من معارف وعلوم حتى  نشأ

وفیر.اكتسب فصاحة اللسان العربي و  أضحى ذا ثقافة واسعة وعلم
بذلك رفیــــع  دان لھ حتى أھّلھ لِنظم الشعر و النبوغ فیھ.واحتل

المكانة في شعراء العصر العباسي البارزین.تمیز برھافة الحــس 
ھـ.ُعــــِرف 284یال.مات مسموما سنةالتصویر واكتناز الخ ودقة

ھجوه.مما أُُ◌ثَِر عنھ في وصف الزالبیـــة  بتشاؤمھ و تطیُّره وسطوة
 :قولھ

 رأیتھ َسَحًرا یقلي زالبیـــة فیرقَِّة القِْشِر و التَّجویف كالقََصبِ 
 التي قــالــوا و لم تُِصـبِ  كأنما زیتھ المقليُّ حین بدا كالكیمیاء

 ُ◌شبابیــًكا مَن الذَّھَــــــــــبِ  ْینًا من أناملھ فیَْستَحیلیلقي العجیَن لُجَ 
 

 :أثــــــــــــري رصیـــــــدي اللغـــــــــوي
قاب العقاب :سید القوم. رسا: توقف. طفا فوق الماء: عال لخفة 

 .وزن
  .روائح كریھة. اللجة: الماء.الظباء،ج ظبي:الغزال أنتنت: فاحت
 :معطیـــــــات النــــــــــصأكتشــــــــف 

 والعلماء في مجتمع ابن الرومي؟ ولم ذلك ؟ ما منزلة الجھالء - 
 .واختفاء الثانیة ظھور المجموعة األولى في المجتمع *

 . الھتمام الناس بذوي المال ال بذوي العقول والمعارف والعلوم
 ھل اعتبر الشاعر علو الجھالء رفعة ؟ لماذا ؟ -
ال قیمة لھا وال روح فیھا فھي فارغة.  طفوا. ألنَّ الجیفةاعتبره *

 .لذلك تطفو
 العقالء ؟ ولماذا ؟ بم شبھ غیرھم من العلماء -



 . شبھھم بالدر یغوص في قاع البحار لقیمتھ و ثقل وزنھ*
 بمشبھ تّجار الدنیا ؟ وما موقفھ من الدنیا ؟

ا موقفــھ عقول لھــا . أم شبھھم بالبھائم تجري خلف بطونھا ال*
الجیــف  منھــــا فیتمثــل في ھجائھا ألنھا تقبــل على أمثال ھذه

 . وتستدبـــــــر العلماء والُعقّال
 والدنیا ؟ وإالَم یدعـــــو إًِذا ؟ فِیَم ظھرت ثورتھ على الجھال *
وغدرھــــــــــم  ظھرت في إبراز مناكیر أھل المال من الجھلة*

 ب،إًذا،أحسن حاالً منھم. وقد دعا علىالمأخوذ عن الذئاب.فالكال
الدنیا لظلمھا و لتقلُّبھا وعدم استقرارھا. ودعا أن تستقــر الثــروة 

  . العقالء العلماء ، ال في أیدي السفلة من الُجھَّالِ  في أیدي
 

 :أناقــــــــــش معطیـــــــات النــــــــــص
 داللة البیتین ؟رسا ) في  -أثر صیغة الفعل الماضي ( طار ما – 

وجاھـــة الجھال واحترام  واستقــرار استمرار للداللة على *
  .العقول الراجحـــة النـاس لھــم . وانغمار واختفـــاء ذوي

 .ألن الماضــي یدل على االستمرار واالستقرار
 بین العلو والطفو في النص ؟ ما الفرق -
وقیمتھ فیرفعــھ  الشيءالفرق بینھما في أن األول یأتي المتــالء *

 . الناس . أما الثاني فلفراغــھ وخستــھ یطفو بنفســـھ
 النفي على داللة البیتین السادس والسابع؟ ما أثر -
یتصف بھا ذوو المال  یظھر في تلك األعمال و األوصاف التي*

 من الجھالء.فھم ال یدافعون عن العرض بل یدنسونھ،وال یتعلمون
العلوم واألحكام،وأنھم ال یَْصلُحون حتى أن  ما جاء في القرآن من

 .المثل ھؤالء العلماء ألنھم یضرون أكثر مما ینفعون یكونوا عبید
 .سادوا الناسَ  حدَّد صفات الجھالء الذین -
 - ال یدافع عن حرمة -بھائـــم  –جیــف  -الطفـــو -خفــة الوزن*

  .أھل غدر -أھل منكر -ال یصلحون للخدمة  -ال یتعلــم
  :النــــــــــص أحدد بنــــاء



* صورھم برسوخ الجبال -اختفاء العلماء؟ ولَم ؟  كیف صّور -
 . ألنھم ال ینحنون

* خفة الوزن أدت إلى : االحتقار(.) -مبررات الشاعر. استخرج -
 ...و الطفو كالجیف والغدر كالذئاب وظلم الضعفاء جبنا

ر الشاعر بِطُفُوِّ الجھالء -  موضوعیا ومقبوال ؟ ھل ترى مبرِّ
رّ  * ُ◌الثمیــن  نعــم. ألن الجیفة التي ال تنفع تصعد فوق الماء والدُّ

 . لقیمتھ یغوص في الماء
 . * ھو نمط تفسیري-ما النمط الغالب على النص؟  -

 ألنھ فّســــــَر و َعلََّل تصدر الجھالء المنازل العلیا في المجتمع
  . ألخالق المجتمع واختفــــــــاء العلماء . فھو ناقد

 الشعر االجتماعي إلىینتمي ھدا الشعر 
 

االتســــــاق واالنسجــام في تركیـــب فقـــــــــرات  أتفحـــــــص
 :النــــــــــص

 تجار ) في المعنى ؟ -جیف -الذي تركھ تنكیر( قوم ما األثر - 
 ؟ )وما أفاد تعریف(الراجحون

 .العلماءلتبیان كثرة الجھال وقلة * -
 . المعنى استخرج أسلوب قسم مبینا أثره في-
 .في البیت الثالث (یمیَن).لتأكید حكم فراغ الجھالء من أي قیمة*
 نوع الضمائر التي استعملھ ؟ وما أثرھا في المعنى ؟ ما -
أبیات القصیدة ، وضمیر  استعمل ضمیر الغائب في معظم *

محلل  و التاسع.فھو مخبر المتكلم في بیتین فقط . وھما البیت الثالث
طبیعة الجھالء النفسیة بواسطة ضمیر الغائب. أما بواسطة ضمیر 

َد فیھ المتكلم فكان یصدر   .الحكم إصدارا ثبوتیا ال تردُّ
َعھ  . وندبَتَھ نْفَسھُ  كما أبرز في التاسع تألَمھ و توجُّ

وكیف نسمي  -على من یعود الضمیر في البیت الثالث عشر؟ -
 البیت ؟ وما ھي طریقتھ ؟ وما نوعھ ؟ھذا  أسلوب

أسلوب قصر بطریقة النفـــي ب(  یعود على الدَّھـر و أسلوبھ ھـــو*
 . ال ) واالستثناء ب( إالّ َ) و ھو قصر إضافي



 . ھات مثاال للقصر اإلضافي بتنویع الطرائق -
 .الجاھل إنما ینتصر العالم بالتواضع على *
 .على الجاھل بالتواضع والصبر ینتصر العالم *
 .بالمال والتكبر بل بالقناعة و التواضع لیس العالم منتصرا *
  .بالقناعة و التواضع لیس العالم منتصرا بالمال والتكبر لكن *

 
 :تقدیـــــر النـــــــــص أجمل القـول في

 ما موضوع النص الذي أثاره الشاعر؟ وما ھي قضایاه ؟ - 
سیطرة الجھال بأموالھم على  تناول موضوع النقد االجتماعي . *

 . تغییب دور العلماء لفقرھم المجتمع و الناس وغیاب أو
 ما ھي مالمح شخصیة الشاعر؟ وعالم یدل ذلك ؟ -
تمیزت شخصیتھ بالتشاؤم واالنفعال الحاد من اختالل موازین  *

الرجال.یدل ذلك على الظلم االجتماعـــي الذي  المجتمع في تقدیر
و تصاغرھــم أمــــــام  النفوذ على العلماء لجھلھمیقوده أصحاب 

 العظماء
 :مظاھر البیئة من خالل اآلبیات

بیئة ظالمة ترفع اللئام وتولي ظھرھا للشرفاء أصحاب المبادئ -
  .العالیة والعقول الراجحة

بیئة كثر فیھا الغدر وانقلبت الموازین فامتلك أصحاب العقول  -
  .صحاب الحقالخربة الثروة وتھمش فیھا أ

 .بیئة حاسة حاقدة على ذوي العلم والعقل -
 


