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 : النّص تقديم

 اتّجه األدب العربي الحديث إلى المجتمع لخدمة قضاياه، وأصبح
 األديب المحدث نما ف . األدباء أكثر اهتماما بمشاكل أمتهم عكس القدامى

م العصر، وأثّرت فيه عوامل النّهضة الحديثة، وأحسه القومي مع تقدوعي 
 بدوره في إنهاض شعبه الذي اصطلحت عليه عوامل الضعف والتّخلّف

 . والحرمان
 والنّص التّالي يسلّط الضوء على جانب من الفساد االجتماعي الذي أصاب

 ر األيام، ويبين كيف تناول األدباء هذه األمة وأخذ ينخر جسمها مع مرو
. المفاسد وشنّوا عليها حملة أدبية حتّى ال تتّسع وتتعمق أكثر



أقرأ النّص : 

 إن األدب العربي كان أول احتكاكه بالحضارة الغربية متحمسا ...
 هر لها، داعيا إلى اقتباس أنوارها واالقتداء بأربابها، على أنّه سرعان ما ظ

 فكما تكون سبيال للرقي والهناء، . له أن الحضارة ليست كلُّها نعما ومباهج
 . تكون أيضا سبيال للتّقهقر والشّقاء

 ومن أسباب التّقهقر والشّقاء ما جرته الحضارة معها من ألوان التّرف
 وقديما رأى ابن خلدون ما للتّرف من أثر سيئ في . والرخاء والخالعة

 قد في مقدمته فصال موضوعه أن الحضارة غاية العمران ونهاية الدولة فع
 ويقصد بالحضارة هنا اإلفراط في التّرف وما . لعمره وأنّها مؤذنة بفساده

 . يلحقه من مفسدات تُضعف األخالق وتُزعزع أركان المجتمع
 وقد هال الكثيرين من األدباء ما رأوه في العصر الحاضر من طغيان

 جتماعي فاتّهموا الحضارة نفسها وعزوا ذلك إليها، حتّى صاح الفساد اال
 تظنّون هذا العصر عصر الهداية وأجدر لو : "" أحدهم من العراق يقول

 : وقال في بيت شعري ". تدعوه عصر ضالالت
 َ - أهذا العالم المتمدن؟ – وظلم :: خداع وكذب واقتراف وقسوة

 : ومن لبنان يقول شاعر آخر يتألّم
 فما نور هذا العصر إالّ غياهب :: العصر ال كان عصركم أأبناء هذا

 سوى الشّر فيه ال الخالل األطايب :: تسمونه عصر الرقي وما ارتقى
 والواقع أن الحضارة قد جرت معها إلى اإلنسان العربي كثيرا من
الموبقات، وقد اندفع في تيارها كثيرون ممن لم يدركوا معنى الحضارة



 فجرفهم حتّى كان ما كان من عواقب وخيمة ومآسٍ مؤلمة تركت الحقيقي
 وقد أصاب الدكتور . أثرها في النّفوس ثم سطّرته األقالم على الطّروس

 حين قال في خطبة قابل فيها بين الروح الشّرقية " منصور فهمي "
 فال خوف إذن على العربي إذ هو حاكى الغرب في : " والحضارة الغربية

 للعلم من اتّخاذ ثمراته وأدواته، ولكن الخوف كّل الخوف يوم ما هو نتيجة
 تسير المحاكاة في جو من نسيان النّفس والماضي، وضرب من الخفّة

 ". والرعونة فيلتَقَط الزبد ويترك في األرض ما ينفع النّاس
 : والمفاسد االجتماعية التي يندد بها األدب نوعان

 ت كالقمار، المسكرات والمخدرات والتّهتّك نوع يعده من المحرما
 ونوع يعده من العادات المستهجنة كالرقص والسباحة المختلطة . الجنسي

 . والتّطرف في بعض األزياء
 : ومن أمثلة األولى قصيدة في القمار لنجيب الحداد من أبياتها

 وليس لذنب صاحبه اغتفار :: هو الداء الذي ال برء منه
 وفي تشييد ساحتها الدمار :: لمنازل شاهقات تُشاد له ا

 فإفالس، فيأس، فانتحار :: تصيب النّازلين بها سهاد
 أخاه وال يراعي الجار جار :: عصائب ال يود المرء فيها

 أما المسكرات والمخدرات فقد كثُر الكالم فيها وفي رزاياها وضحاياها
 يرا من الشّعر العربي ما يزال وهنا ال بد لنا من القول أن كث . شعرا ونثرا

 رفيقا بالخمرة عطوفا عليها، وهو يجاري بذلك سنّة شعراء الخمرة
، ولكن هذا اللّون من ... المتقدمين كاألعشى واألخطل والوليد وأبي نواس



 األدب لم يشع وهو ضئيل بالنّسبة إلى سواه، ويقابله من الجهة األخرى
 ... الخالعة، وتحذير الشّباب من غوائلها األدب المثالي النّزاع إلى تقبيح

 ولم يكتف األدب من محاربة الموبقات والمفاسد بل تجاوزها إلى
 ونذكر هنا ... بعض المالهي الجائزة، وال سيما ما كان له عالقة بالمرأة

 بنوع خاص الرقص اإلفرنجي المزدوج والسباحة المختلطة، فقد كان كّل
 دفا لنقد الذع، ولكن هذا النّقد يخفّ مع األيام حتى منهما في أول عهده ه

 وهانحن نرى هذين النّوعين اليوم من أنواع . انحصر في مناطق خاصة
 المالهي الرئيسية في النّوادي االجتماعية وبين طبقات جديدة وأكثرهما

 . شيوعا الرقص
 المندد وقد كان األدب بالنّظر إليه على درجات متفاوتة، فمنه المتعصب

 . الذي يعده إثما فيحمل عليه وعلى مروجيه
 ومنه المتأنّق في وصف حفالته، المفتن في عرض مشاهده
 وحسناته، وبين هذا وذاك نوع آخر يقرن الوصف بإيماءات عليها مسحة

 ... التّهكّم النّاعم

 حي، ويظهر أن تيار الحياة العصرية كان أقوى من دفاع األدب اإلصال
 فقد انتهت هذه الحملة األدبية على المالهي بفوز األخيرة وشيوعها في

 . البيئات الجديدة
 أنيس المقدسي

- بتصرف – " االتّجاهات األدبية "



أفهم النّص : 

 ما الذي اكتشفه األدب العربي في الحضارة الغربية؟ - 1
 مل الحضارة الغربية المسؤولية وحدها في كّل هذه هل يمكن ح - 2

 الجوانب السلبية؟
 هل كالم ابن خلدون جاء مؤكّدا لحكم الكاتب أم منافيا له؟ - 3
 ما الذي هال األدباء العرب المحدثين؟ - 4
 ما هما؟ . المفاسد االجتماعية كثيرة صنّفت في نوعين - 5
 س ويصفها، والبعض اآلخر يمقتها األدب العربي بعضه يرافق المجال - 6

 . وضح ذلك . ويحاربها
 أي المفاسد أشد فتكا بالشّباب؟ ما مصدرها؟ - 7
 كيف وقف األدب العربي من هذه المراقص؟ - 8
 كيف كان تقييم الكاتب للحملة األدبية على هذه المفاسد عامة - 9

والمالهي خاصة ؟
 الدكتور منصور فهمي في التّعامل ما هي الطّريقة اإليجابية في نظر - 10

مع هذه الحضارة الغربية؟ ومتى تكون سلبية؟



 : أستنتج وأسجل

 ماذا تعرف عن األدب االجتماعي؟ وما الفائدة التي يجنيها القارئ من - 1
 دراسة هذا األدب؟

 ما هي أهم القضايا والمسائل التي ركّز عليها الكاتب في هذا - 2
 الموضوع؟

 حدد . لنّص توافرت فيه عدة خصائص تتعلّق بهذا النّوع من األدب ا - 3
 . بعضها

 ما النّمط الذي اعتمد عليه الكاتب في تحليله للموضوع؟ - 4
 ما الذي جعل األدباء أكثر اهتماما بهذا األدب في العصر الحديث؟ - 5

 وهل يعد صاحب هذا النّص واحدا منهم؟
 وص االجتماعية، ما األساليب من خالل دراستك لبعض النّص - 6

. واألشكال التي الحظتها في كتابة هذه النّصوص؟ وضح



 النّص التّواصلي : التّصحيح الذّاتي

أفهم النّص : 

 : اكتشف األدب العربي في الحضارة الغربية وجهين - 1
 حملت المنافع والفوائد والمباهج لإلنسان المعاصر، وذلك في تلك : األول
 . تكرات واالختراعات المذهلة في مجاالت عدة، وقد دعا إلى تبنّيها المب

 أما الثّاني فقد حملت الحضارة ألوانا من التّرف والرخاء والخالعة وما
 انجر عنه من تفكّك أسري وانحالل خلقي وانحطاط في القيم وإشباع

 . الغريزة، وقد حذّر منها
 ية في كّل جوانبها السلبية ال يمكن حمل الحضارة الغربية المسؤول - 2

 والمجتمع والدولة، فالمسؤولية يتقاسمها الجميع الفرد واألسرة . علينا
ال واألسرة التي . وأخيرا العدوله الفرد أولوك يتحمفكّل انحراف في الس 

 قصرت في حقّه من حيث التّربية ثانيا، وكذا المجتمع الذي ال يأمر
 بالمعروف وينهى عن المنكر وال يغير المفاسد ال باليد وال باللّسان،

 مؤسساتها، وتتوانى في استئصال هذه وكذلك الدولة إذا كان األمر يتعلّق ب
 . المفاسد في مهدها باعتبارها تملك الوسائل واإلمكانيات

 كالم ابن خلدون الذي عاش في القرن الرابع عشر يؤكّد الكاتب في - 3
 حكمه المتمثّل في أن كّل إغراق في التّرف واإلفراط فيه يقوض أركان

 الق، وحضارة العرب في المجتمع ويزعزع أسس الدولة ويضعف األخ
. لذا الخير يكمن في الوسطية . األندلس خير مثال حين أفرطوا في ترفهم



 هال األدباء المحدثين كثرة المفاسد االجتماعية التي رأوها في - 4
 العصر الحاضر، وانتشرت بشكل رهيب، وهي جلّها واردة من الغرب،

 وله في النّص، وكذا كما جاء على لسان الشّاعر العراقي المستشهد بق
 . الشّاعر اللّبناني

 : صنّفت المفاسد االجتماعية التي ندد بها األدب العربي إلى نوعين - 5
 نوع يدخل ضمن المحرمات التي ذكرت في الكتاب والسنّة، ووضع فيها

 ... الشّارع الحكيم الحد لمن اقترفها، كالقمار والمسكرات والتّهتّك الجنسي
 العادات البالية المستهجنة والقبيحة التي دخلت إلى ونوع يدخل ضمن

 . البالد ووجدت من يرحب ويتمسك بها جاهال خطورتها
 في كّل عصر نجد من يفتن بمجالس اللّهو والمجون وما يتبعها من - 6

 تعاطي الخمر، فيصفها بدعوى أنّه يصف الواقع كما هو وال يتجاوز ذلك،
 . با أو إيجابا وملتزم بما يجري في مجتمعه سل

 ونجد من جهة أخرى من هو غيور على أمته وملتزم بتقاليده ومدرك
 . لمسؤوليته، وقائم بواجبه

 المفاسد األشد فتكا بالشّباب هي ما تعلّقت بالمجالس التي تعم فيها - 7
 مظاهر الخالعة وغيرها، وهي أمور تسربت من الحضارة الغربية إلى

 وقنوات عديدة ومختلفة ال تحتاج إلى جواز البالد العربية عبر وسائل
 . وتأشيرة للدخول

 وقف األدب العربي من هذه المفاسد موقف المدافع عن حياض بيئته - 8
 الطّاهرة، يقبح ما هو قبيح، ويحذّر مما هو خطير، وينتقد ما هو مشين،

. ويندد بما هو مستهجن



 فاسد يبقى ناقصا وغير كّل ما بذل من جهود في سبيل محاربة هذه الم - 9
 كاف، ال ينتَظر منها النّتائج الكثيرة؛ ألن هذا الكم الهائل من المفاسد
 والموبقات والجيش المجنّد لها واإلمكانيات المسخرة لخدمتها يفوق هذه

 . الحملة األدبية التي أعلن الحرب عليها األدباء العرب
 منصور . بها في نظر د الطّريقة اإليجابية التي يجب أن نتعامل - 10

 فهمي مع الحضارة الغربية هي أن اإلنسان العربي يجب أن يأخذ ما يفيده
 من هذه الحضارة وينفعه ويعزز قدرات بالده وينهل منها ما يمكن من
 وسائل العلم والثّقافة النّافعين، ويستفيد من إتقان الصنعة، ويترك القشور

 دولته واقتصادها، وال يترك أخالق التي ال يعول عليها المرء في بناء
 دينه وقيمه جانبا ويذوب في غيره ناسيا ماضيه وبأنّه ينتسب إلى شعب له

 . مقوماته وخصوصياته
 وتكون سلبية إذا فتح أبوابه ونوافذه على كّل ما هو ساقط من هذه
 الحضارة، مقلدا ومحاكيا كّل شاردة وواردة آتية من وراء البحر، ناسيا

 التّاريخ، وراضيا بكّل دخيل من العادات والتّقاليد الغريبة عن الماضي و
 . دينه وقيمه

 : أستخلص وأسجل

 األدب االجتماعي هو الذي يتناول قضايا ومسائل لها صلة بالمجتمع - 1
 وتشخيص أسبابه، واقتراح - غالبا - بالتّحليل والتّفصيل، وتحديد الداء

 . الدواء والحّل في األخير
 تي يجنيها القارئ كان بسيطا أو من ذوي المنزلة هي التّعرف والفائدة ال

على حقيقة المشاكل وحجمها وحدتها، ومعرفة مدى خطورتها على حياة



 النّاس ومستقبلهم، وأثرها السلبي في عملية التّنمية، وكذا إدراك مصادرها
 . وطرق انتشارها

 التّعاون بين يطمح رجاالت هذا األدب بواسطته إلى إحالل التّضامن و
 أفراد المجتمع، ودفع ذوي الضمائر والقلوب الرحيمة إلى إسداء يد العون

 . إلى المحسنين بالنّصيحة والوسائل المادية
 يمكن حصر أهم القضايا التي تناولها الكاتب في موضوعه هذا فيما - 2

 : يلي
 . مظاهر الحضارة الغربية اإليجابية والسلبية

 مفكّرين على ما أتت به هذه الحضارة من مفاسد سخط األدباء وال
 . وموبقات

 . أنواع المفاسد التي ندد بها األدب العربي
 . اختالف مواقف األدباء من وصفها والتّنديد بها
 . المفاسد األشد فتكا بالشّباب وموقف األدب منها

 سرعة انتشار المالهي والمفاسد وضعف األدب في محاربتها ومنعها من
 . االنتشار

 إذا قرأت النّص قراءة متأنّية ال شك أنّك تالحظ عدة خصائص تتعلّق - 3
 . بهذا األدب االجتماعي

 ، وبأقوال ) الشّاعر العراقي واللّبناني ( كثرة االستشهاد بأقوال الشّعراء
 ). ابن خلدون ومنصور فهمي ( المفكّرين

 . الميل نحو ضرب األمثلة من التّاريخ والواقع
. لتّفاصيل وإصدار األحكام في هدوء وروية كثرة الشّروح وا



 . تقديم النّصائح بإشارات مباشرة وغير مباشرة
 ... تشخيص مسببات األدواء أو العلل بعد تحديدها

 . وضوح األفكار وسهولة األلفاظ
 : يمكن أن نالحظ في النّص نمطين من األساليب - 4

 سرد الحقائق نمط قائم على السرد نجده في تلك األحكام التقريرية و
 . المتعلّقة بالواقع كانت حلوة أو مرة

 الذي ) اإلتيان بالحجة ( ونمط حجاجي نجده في ذلك التّعليل واالحتجاج
 . ركن إليه الكاتب لتوضيح أفكاره والتّدليل على صحتها

 أصبح األدباء العرب في العصر الحديث أكثر اهتماما باألدب - 5
 ية الملقاة على عاتقهم، ونمو وعيهم االجتماعي، وذلك لشعورهم بالمسؤول

 مع تقدم العصر، وارتباطهم بواقعهم السيما بعد ظهور المدرسة الواقعية
 وتأثّرهم بها، وازدياد شعورهم بدورهم وبرسالتهم في المجتمع الذي
 ينتمون       إليه، وحزنهم وأساهم على ما رأوه من مفاسد ومصائب

 ن ما خلّفه المستعمر من قبل لم يكف مستفحلة بين أوساط شبابهم، وكأ
 . للتعاظم الخُطب والشّدائد من جديد

 النّصوص االجتماعية في العصر الحديث اتّسعت دائرتها وتنوعت - 6
 موضوعاتها، وقُدمت في ألوان وأشكال شتّى، ظهرت في قوالب شعرية
 تقليدية، وقوالب حديثة كشعر التّفعيلة والمرسل وغيره، وظهرت في

 قاالت وأشكال قصصية ومسرحية وظّفت فيها لغة ذات نظرة خطابية م
. وأخرى حاملة للرموز وغير ذلك


