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  لمحة تاريخية عن العصر الحديث

   : حالة البالد العربية في مطلع العصر الحديث
  

إذا ألقينا نظرة خاطفة على وضعية البالد العربية من المحيط األطلسي إلى الخليج العربي في مطلع 

  : العصر الحديث نجد األوضاع كالتالي

تخرج بلدانه من نفوذ األتراك لتقع فريسة تحت طغيان االستعمار األوربي  : بالد المغرب العربي –1

 وتقف فيها الثقافة العربية حائرة مكبلة وغريبة في دارها في معظم األوقات، ولم تلُح بشائر الحديث،

  1962 معا باستقالل الجزائر إالّ الحرية ولم يكتمل فجر الحرية إال في أعقاب الحرب العالمية الثانية،

بقي شعاع خافت من ضياء الثقافة العربية يستمد خفقانه من استمرار الحضارة العربية : في مصر –2

وقبل أن يأفل هذا الشعاع دخلت مصر مرحلة جديدة  بها فترة طويلة خالل العصور اإلسالمية السابقة،

  م 1805بتولي محمد علي حكمها عام 

فقد ساد ظلم الحكام المستبدين، وكثرت ) ردن، فلسطينسوريا، لبنان، األ: (أما في بالد الشام –3

وهرب كثير من أهل الشام إلى مختلف بقاع األرض  المذهبية، فوتناحرت الطوائ الخالفات الدينية،

  وخاصة األمريكيتين       

 فقد انعزل الناس فيها عن العالم وما يدور فيه حتى وقت غير بعيد :أما في شبه الجزيرة العربية  – 4

مع اختالف صور االستعمار من  وانتهى األمر بسيطرة  أوربا االستعمارية على البالد العربية،

اقتصادية أو ثقافية أو غير ذلك من  تاستعمار مباشر إلى حماية أو وصاية أو انتداب أو ارتباطا

لعربية و وأعقب هذه الحقبة المظلمة انتفاضات وثورات كُللتْ بتحرر البالد ا األساليب المختلفة،

  .استرجاع سيادتها

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  : عوامل النهضة األدبية في العصر الحديث
   

  :انبعثت النهضة األدبية في العالم العربي في العصر الحديث انطالقا من مصدرين رئيسيين هما

  .يقظة الشعور الديني والوطني، وبعث التراث القديم  –

  .االحتكاك بالحضارة الغربية –

 والبعثات والترجمة النهضة عدة عوامل يمكن إجمالها في الطباعة والصحافةوقد ساعدت على بعث  

فالطباعة كان لشيوع انتشارها في البالد العربية  ظاهرة اإلستشراق، وكذلك التعليم وانتشار العلمية،

أكبر األثر في النهضة األدبية و العلمية، حيث تدفقت الصحف وبعثت المخطوطات القديمة وظهرت 

وكانت الصحافة نافذة  الكتاب المدرسي، وتكونت المكتبات العامة والخاصة، روانتش الحديثة المؤلفات

يطل منها العرب على العالم وما يدور فيه، وميدانا تتسابق فيه أقالم الكتاب و الشعراء ومنبرا للساسة 

في تطوير  ةلموسو المصلحين طلبوا من فوقه المستعمرين بالحرية، وقد كان للصحافة آثار م والزعماء

  .تخليصه من التكلف في التنميق اللفظي الذي كان شائعا في عصر االنحطاط  النثر العربي و

وكان للبعثات العلمية التي أوفدها محمد علي إلى أوربا، آثار علمية جمة فبعد عودتها قام كل مبعوث 

  .بترجمة مجموعة من روائع الكتب األوربية في الفن الذي تخصص فيه

مطلع العصر الحديث عرفت البالد العربية ظهور المدارس العصرية كالطب والهندسة و الصيدلة،  وفي

وأنشئت الجامعات ثم تعددت المدارس المختلفة في المدن والقرى  وازدهرت في لبنان و سوريا 

ارا المدارس األجنبية إلى جانب المدارس الوطنية،أما في الجزائر فقد ضرب اإلستدمار الفرنسي حص

شديدا على التعليم العربي و اإلسالمي واستمر نقل الثقافة العربية واإلسالمية بواسطة الكتاتيب والزوايا 

في بعث نشاط التعليم باللغة العربية في ربوع  نثم أسهمت جمعية العلماء المسلمين الجزائريي والمساجد،

البالد العربية أثر كبير في ازدهار النهضة و وقد كان النتشار التعليم باللغة العربية في مختلف .البالد

  .تطور اللغة و األدب في العصر الحديث 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  : األمير عبد القادر –شعر النهضة وموقفه من الحضارة الغربية * 

  

اعتزاز  –: جمليات اللغة  أتعلم من هذا النص باإلضافة إلى معرفة المعاني و أسليب التعبير المختلفة و

  .التهالشاعر العربي بأص

  .                                         التدرب على نمط النص  –

  .                                                  التشبيه وبالغته –

         .الخبر وأنواعه –
 
 
 

  :أتعرف على صاحب النص
 

لد بقرية القيطنة قرب معسكر هو األمير عبد القادر بن محي الدين مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة،و

سنة ألف وثمانمائة وثمانية، بدأ حياته التعليمية على يد أبيه وبعض علماء بلدته، ثم انتقل إلى وهران 

  .وتلقى فيها علوم اللغة العربية والدين اإلسالمي 

من  ي أكثراالستعمار وبعد أن احتلت فرنسا الجزائر قاد األمير عبد القادر المقاومة المسلحة ضد الغزو

أن يعقدوا  واضطر جنراالت فرنسا أظهر خاللها كفاءة نادرة وشجاعة منقطعة النظير، عاما، عشر ستة

فنقل إلى قصر   أن يستسلم للفرنسيين، وخارجية داخلية ألسباب اضطر أخيرا ولكنه. معه المعاهدات

  >>أمبواز<< 

ام في دمشق إلى أن توفي بها عام ثم أطلق سراحه فذهب إلى إسطنبول و منها رحل إلى سوريا وأق

م، ودفن بمربع الشهداء بمقبرة  1966وظل جثمانه مدفونا بها حتى نقل إلى الجزائر عام  م،1883

  .العالية

المواقف  : من آثاره و أيضا فقيه وشاعر وحرب هو دولة رجل أنه عبد القادر باإلضافة إلى و األمير

  .وديوان شعري لغافل،ورسالة ذكرى العاقل وتنبيه ا في التصوف،

والنص الذي معنا أبيات مقتطفة من قصيدته الشهيرة التي يدافع فيها عن حياة البادية ويفضلها عن  –

أثناء إقامته الجبرية  وقد نظم هذه القصيدة ردا على سؤال تلقاه من بعض األدباء الفرنسين حياة الحضر،

  .بقصر امبواز

  ؟ البداوة أم الحضارة :أيهما تفضل 
  



 

  :أقرأ النص 
 

  رِـدوِ و القَفَـحب  البـوعاذالً  ِلم    ياعاذراً المرىء قد هام في الحضرِ      –1

  من ضررِ الجهل لكن جهلْتَ، وكم في      لو كنتَ تَعلَم ما في البدو  تعذرني     –2

  رِـقِّ  من غيـعقْلٌ  وما ِللْحنَقٌْل  و     يصدقُه       قال األُُلَى قَد  مضوا قوال –3

4–    نَقُهوفي   بيتين   ر رظْهي نسـبيتٌ من الشِّع    الحرِـرِ َأو بيتُ من الشَّع  

  رِـدوي  الرعد  بالسحـأصواتها  ك    َأنعامنا إن َأتَتْ عند  العشي  تَخَْل       –5

  رِـسفاِئن البحرِ كَم فيها  من  الخَطّ     ا        ـهـراكبِسفَاِئن البر بل  َأنْجى  ِل –6

7– ى وما للـلنا المهعتُها        ـاررلْنـبها، وبالخي    ريم سفْتَخَـل  نرـاَ  كلَّ م  

  رِـره  بالظَّفَـاثَ بِنَا بشِّـمنِ استغ    رب مسرجةٌ       ـا للحـا دائمـفخيلُن –8

  درِـان  بالبِِـإالَّ المروءةُ  و اإلحس    ه      ـداوة من عيبٍ تُذَم  بِـي البـف ما –9

10– ةُ الجِسحخافيـمِ فيـوصـها غير       ة     اءو الد والعيب ورقْصر مضعلى الح  

  رـي العمق اهللا  فـفنحن  أطوُل  خَلْ    بالطَّعنِ عاش مدى    من لَم يمتْ عندنا –11
 
 

  :أفهم معجم النص
  

  .اسم فاعل من العذر و هو الحجة التي يعتذر بها: عاذر  

  اسم فاعل من العذل و هو اللوم   :عاذال  

  اسم موصول لجمع العاقل يرادف هنا الذين : األلى  

  )تخال(تحسب، تعتقد،  : تخل    

  اإلبل: سفائن البر  

  أي أسلَم اسم تفضيل من النجاة:  أنجى    

  جمع مهرية وهي الناقة النجيبة :المهارى   

  النصر:  الظَفَر   

  المبادرة والمراد هنا السرعة:  البِدر   
 
 
 
 
 



 

  : أكتشف معطيات النص
 
  :من حيث المعنى  –أ

  

  ؟ و بم وصفه من ينادي الشاعر في البيت األول، – 

  ؟ و ما رأى الشاعر فيه اشرح القول المأثور عن السلف، – 

  ؟       قارن الشاعر بين وسيلة الركوب عند البدو ومثيلتها عند الحضر،ما الوسيلة التي فضلها ؟ ولماذا – 

السابع والثامن والتاسع بطائفة من الخصال التي يعتز بها العربي ى الشاعر في األبيات تغنّ – 

  .وضحها.

  ؟ ولماذا؟ سكانهاهل حقيقةً أن حياة البادية تطيل أعمار  – 

  .ل فكرةمحتوى كوحدد  ثم قسمه إلى أفكاره األساسية، حدد المعنى اإلجمالي لألبيات، – 

  

  :من حيث المبنى  –ب

  

  .في البيت الثاني .كم  لكن، لو،: بين وظيفة أدوات الربط  –  

   :ماذا أفاد النفي و االستثناء في قول الشاعر –  

          بِه  من عيبٍ  تُذَم رِ  ما في البداوةبالبِد  سانةُ  و اإلحروءإالَّ الم  

  .في البيت السابق جمال التعبيرفصل  –  

  : ما المحل اإلعرابي للجمل التالية في النص –  

الحسن يظهر )  (-3البيت-قد مضوا( ،)-2البيت-تعلم مافي البدو( ،) -1البيت -قد هام في الحضر(

  ) -  4البيت - في بيتين رونقه

  ؟الماذ و الغالب على النص؟ ألسلوبياما النمط  –  

  .حدد نمط البيت األول والثاني، علل –  

  .عالم يدل تشبيه صوت األنعام بدوي الرعد –  

  زمن العشي لألنعام والسحر للرعد؟ولماذا اختار الشاعر  –  

  :اشرح الصورة البيانية في قول الشاعر –

  .عنىوبين أثرها في الم. فخيلنا دائما للحرب مسرجة      

  الثاني والرابع مع توضح :استخرج المحسنات البديعية الواردة في األبيات –  

 أثرها في الكالم     



 

  :أستخلص 

  .وضحها يعكس النص مالمح شخصية الشاعر،  -

  .هل اعتمد الشاعر على العاطفة أم على العقل في آرائه؟علل –

  .ما مدى داللة النص على عصر الشاعر وبيئته –

  

  

  :ح الذاتي التصحي
   

  :من حيث المعنى –أ

  

المتعلق بالبادية وقد وصفه ينادي الشاعر في البيت األول من يلتمس العذر لمحب الحضر ويلوم  –

  .بالجهل بحقيقة البادية وما فيها محاسن

القول المأثور عن السلف معناه أن الجمال يبرز جليا في أمرين البيت الشعري وبيت الشَّعر  –

  .ورأي الشاعر أنه قول صادق الشك في صحته ،ةوهوالخيم

  :الركوب وهما تيثم قارن الشاعر بين وسيل –

 ورأيه أن الجمال أحسن لكونها ال تسبب خطرا على راكبها، الجِمال عند البدو و السفن عند الحضر،  

  .قعلى عكس السفن في البحار التي قد يتعرض راكبوها ألخطار الغر

وهي الفروسية وتربية  جموعة من الصفات التي يعتز بها اإلنسان العربي،تغنى الشاعر بعد ذلك بم –

  .و اإلحسان إلى الغير وخاصة الكرم والمروءة وإجارة المستجير، غيثستو الشجاعة ونجدة الم الخيل،

وقد يبدو هذا من  فهم أطول خلق اهللا عمرا، ساكنيها،رأي الشاعر أن حياة البادية تطيل في أعمار  –

عكس التلوث  في البادية من هواء عليل نقي، خر والمبالغة ظاهريا لكن الحقيقة أنه صحيح ،لماباب الف

يعم البادية وما يسببه من  يإضافة إلى الهدوء الذ البيئي الذي ينتشر في المدن وما يسببه من أمراض،

  .راحة بال وطمأنينة

  .يةوما يسببانه من أمراض نفسية وعضو واالضطراببينما يعم القلق 

 .حياة الحضر لحياة البادية على الشاعرتفضيل  هو لألبيات المعنى اإلجمالي –
 
 
 
 
 



 

  : أفكار النص األساسية هي

  )1،2البيت (رد على المفضلين للحضر على البدو  –1

  )9إلى البيت  3من البيت(جمال الطبيعة في البادية  –2

  ) 10،11البيت (حياة البادية على اإلنسان  أثر –3

  

  :حيث المبنىمن  –ب 

، ثم  لكنوتفيد الشرط اإلمتناعي ثم استدرك ب لوالشاعر األدوات   استعملفي البيت الثاني  –   

  .الدالة على الكثرة بكماستأنف 

  عن جهله  متنج ياألضرار التأكثر  فكان المعنى أن هذا الشخص لم يعلم بل جهل ولذلك ما

  :في قول الشاعر واالستثناءالنفي  –  

  في البداوة من عيبٍ  تُذَم  بِه        إالَّ المروءةُ  و اإلحسان  بالبِدرِ ما   

يبي المروءة عأي حصر المعنى حيث حصر العيوب التي توجد في الصحراء في  ن معنى القصرايفيد

  وجمال التعبير في هذا البيت أن فيه مدحا بما يشبه الذم  واإلحسان،

  

  :المحل اإلعرابي للجمل –

  جملة فعلية في محل جر نعت ألنها تصف نكرة قبلها امرىء:في الحضر) قدهام( جملة  –

  .جملة فعلية في محل نصب خبر كان : )ما في البدو متعل (جملة  –

  .محل لها من اإلعراب موصول ال صلة  جملة : )قد مضوا (جملة –

بق ولذلك فهي في اال في البيت السجملة مقول القول للفعل ق : )الحسن يظهر في بيتين رونقه (جملة –

  .نصب مفعول به محل

هو النمط الحجاجي، ألن الشاعر يبرر ويعلل في أغلب األبيات سبب :النمط الغالب على النص –

مع الحجاج مثل وصفه لمظاهر من  مع توظيف نمط الوصف ممزوجا تفضيله للبادية على الحضر،

مطهما حواري ألن الشاعر يحاور من يلوم محب البادية ويعذر حياة البادية،أما البيتان األول والثاني فن

  .الهائم بالحضر

  .الشاعر لصوت األنعام بدوي الرعد يدل على شدة الصوت،بما يوحي بكثرة األنعام تشبيه –

أما اختيار وقت العشي للماشية فهو زمن عودتها شبعى من المراعي ،ووقت السحر بالنسبة للماشية  

 كال الوقتين فرح وسرور للبدوي، يكبيرا وف فيه هدوء فيسمع الصوت ويكون دويهيبشر بيوم جديد و

  .فعودة األنعام تفرحه،كما يفرحه الرعد صباحا ألنه يبشر بالغيث

هي كناية عن صفة االستعداد الدائم  ةجرسفخيلنا دائما للحرب م:انية في قول الشاعريالصورة الب –

     الخيل جوتقيم الدليل المادي عليه وهو إسراوهي كناية تنقل المعنى  للحرب،



 

  :في األبيات المحسنات البديعية –

  ،  يوضح المعنى جهلت –طباق اإليجاب بين تعلم :  2البيت  –  

  ويضفي جماال ونغما ،عقل  –الجناس الناقص بين نقل:  3 البيت –  

  غماويضفي جماال ون  الشَّعر  جناس ناقص ، –الشعر : 4البيت  –  

  : أستخلص

يعكس النص جوانب من شخصية األمير عبد القادر وأن القصيدة من الشعر الغنائي الوجداني،حيث     

  :ومن مالمح شخصيته البارزة في النص يعبر فيها الشاعر عن ذاتيته ومشاعره،

هاجم فهو يدافع عن هذه األصالة بحماس وي تزا بأصالته وانتمائه الحضاري،يبدو رجال أصيال مع – 

وهو أيضا يعجب ويتأثر بما ترك األسالف فيعتبر قولهم هو القول الفصل الذي يعتد  من يقلل من شأنها،

  .به ويؤخذ

فتبدو صفات الفروسية فيه من خالل تغنيه بالخيل  كما يعكس النص شخصية الشاعر الحربية، – 

  .د للحربوتربيتها واالستعدا

ل يجام الكما عرفنا في المناسبة  دون مداراة أو مجاملة فهوالجرأة في الدفاع عن رأيه بصراحة  – 

من سأله عن موقفه من الحضارة الحديثة رغم وجوده أسيرا في أرض أهلها،وإنما يهاجمها ويبين 

  .عيوبها

إلى مكانته كشخصية سياسية وحربية هو أيضا شاعر، فقصيدته  باإلضافةكما يبرز النص أن األمير  – 

رة،موسيقى تأنس لها النفس تحتوي بك  كما مرعلى معانٍ لطيفة وصور فنية جميلة ولغة عذبة معب

  .وتطرب

يدل النص على العصر الذي عاش فيه الشاعر وهو بداية اتصال الشرق الذي كان منغلقا على ذاته * 

فأعجب من أعجب  – وإن كان قد جاء في صورة استعمارية –محافظا على أصالته بالغرب المتطور

  .ة الوافدة وتمسك من تمسك بالبداوة واألصالةبالحضار

أما البيئة فهي البيئة العربية البدوية،وتتجلى مظاهرها في الخيام واألنعام عند غدوها ورواحها  – 

  .وغير ذلك.. والجمال  والخيل والمهارى 

ق كالمروءة كما أنها بيئة يكثر فيها الصراع حيث االستعداد الدائم للحرب مع األتصاف بمكارم األخال

  .فالنص يصور جوانب من البيئة بشقيها المادي والمعنوي .  والنجدة والشهامة وغيرها

إن الشاعر في تفضيله لحياة البدو على حياة الحضر استعمل الحجج العقلية المنطقية الحقيقية مثل 

بما فيها من هواء  االستدالل بحقائق ال ينكرها أحد مثل إن حياة البادية تكسب اإلنسان صحة في الجسم،

خال من الجراثيم واألمراض التي تفتك بجسم اإلنسان ومتى سلم جسم اإلنسان فإن عمره يطول  عليل،

  .عكس حياة الحضر التي يشيع فيها ما يعرف بتلوث البيئة وما يسببه ذلك من أمراض غالبا،



 

فال نجد ) ر االنحطاطعص(كما أن النص قد سلم من عيوب الشعر التي كانت سائدة في العصر السابق

فيه ضعفا لغويا أو استعمال عامية أو تكلفا في المحسنات البديعية ولكنه لم يلحق بكل مظاهر التجديد 

فجاء تعبيرا عن هذه المرحلة الوسطى التي مر بها الشعر  كما ظهرت بعد ذلك في الشعر الحديث،

أي أنها مرحلة ترهص أي .لة اإلرهاصالعربي في الفترة التي عاصرها الشاعر والتي أطلق عليها مرح

  .تلمح وتتنبأ بأن الشعر بدأ في التغير والتطور فتمهد بذلك للمرحلة المقبلة

  

  


