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مجموع درجات هذا االمتحان عشرون درجة
إجابة السؤال الول:

قيق حواشي ِ
رد.
الح ِمم لو أن ِحممهُ ** بكفيك ما ماريت في أنه ُب ُ
 .1ر ُ
معنويررا ال ح ر ،رياى فررالحمم ال ُيرررا بررالعين أو يممررس باليرردى ولكررن نحكررم
معرررو أ أن الحمررم أررفة أتدقيررة ترردرك
،
يما في أحكامه .ففري ملرل هرذ
عمى الشتص بالحمم إذا كان متز،نا في كدمهى ر ،
اجحا في عقمهى عاقد ،في أفعالهى حك ،

الحالة هو شتص حميمى هذا ما اعتاد الناسى وا تعممو في كدمهم .أما "أبرو تمرام" فقرد جعرل الحمرم ُيردرك برالممسى
أيأررا أنرره
فهررذا الممرردوح رقيررق حواشرري الحمررم حتررى لررو لم ررت حممرره بكفيررك مررا شررككت لحظررة أنرره برررد ،ومررن المذتررذ ،
وأ

البرد بالرقة ومن المعتاد أن يوأ

ما اعتاد الناس.

بالمتانة ،وقد أدت هذ المغايرة إلى توجيه النقرد إلرى الشراعر نره ترال

**************************
إلى قطينا.
شئت
 .2هذا ابن عمى فى دمشق تميفةأ ** لو ُ
ُ
اقكم ّ
رى
نقد عبدالممك بن مروان هذا البيت فقال :ما زاد جرير عمى أن جعمنرى ُشررطيِّاى أمرا إنره لرو قرال" :لرو شراك راقكم إل ّ
قطينا" ل قتهم إليه كما قال.
واأح أن نقد التميفة لبيت "جرير" ال رابق هرو نقرد دقيرقى يعكرس الفكرر النقرداى فالشراعر لرم يوظر

أريغة

تطابية تتنا ب مع مقام التميفة و رمطتهى حيرث جعرل الشراعر المشريئة وا مرر بيرد ى ال بيرد التميفرة الرذا أرار
يتمقى أمر الشاعر وينفذ مشيئته.

***********************
 .3أال ليتنا يا ُّ
ونعزب.
عز كنا لذي ِغنى ** بعيرين نرعى فى التدك
ُ
أجرب.
كدنا به ُع ّر فمن يرنا َي ُق ْل **
عمى ُح ْ نها جرباك تُعدا و ُ

ونأرب.
إذا ما وردنا منهد ،أاح أهمه ** عمينا فما ننفك ُن ْرَمى
ُ

رت لهررا ولنف ررك الرررق والجرررب والرمرري والطرررد
نقرد عمررر بررن أبررى ربيعررة هررذ ا بيررات فقررال لر ر كليررر ع رزة :تمنير َ
تير من مودة أحمقِ.
والم خى ُّ
فأا مكرو لم تتمن لها ولنف ك؟ لقد أأابها منك قول القائل :معاداةُ عاقل أ
وواأح أن "عمر بن أبى ربيعة" يملل الرذوق الحأررا الجديرد الرذا ينفرر مرن أرورة غزليرة برين محبرين بهرا

جرب ونفور وطرد.

******************

كدِم.
الهم عند ّْادكارِ ** ٍ
 .4وقد أتنا ى َّ
َّيعرَّيةُ ِم َ
بناج عميه الأ ْ

فرري البيررت ال ررابق يقررول الشرراعر بأنرره يتنا ررى همومرره وأح ازنرره بمجرررد ركرروب جممررهى ولكنرره وقررع فرري تطررأ عنرردما

رعر يكرون فري عنرق الناقرة ال الجمرلى ولرذا عنردما رمع "طرفرة"
وأ هذا الجمل بأن" :عميره الأريعرية" وهرى ش أ
هذا البيت فقال( :ا تنوق الجمل!) أي أار ناقةى ن الشاعر تمع أفات ا نلى عمى الذكر.
*********************

 .5فمم ِ
ِ
ألهوب ولمر را ِ
ِ
مهذب.
ولمزجر منهُ وقعُ أترَج
درةأ**
وط
ق َّ
أ
عنرردما ررمعت "أم جنرردب" هررذا البيررت لزوجهررا "امرررئ القرريس" فررى وأ ر فر ررهى وقارنترره ببيررت ل ررعمقمة الفحررلى
رجحررت ِكفررة "عمقمررة" عمررى ِكفررة "امرررئ القرريس" فحكمررت ل ر "عمقمررة" بأنرره أشررعرى وبنررت هررذا الحكررم مررن ترردل بيررت
شررعري واحرردى يتركررز حررول طريقررة وأر الفرررس لرردا كررل منهمرراى ف ر "عمقمررة" لررم ُيجهررد أو يتعررب فر ررهى بررل لنرى
رعة الفرس بمرور ال حاب المتتابع.
عنانه فأدرك غايته لم وأ
***************

إجابة السؤال الثاني:
 .1ما الفرق بين التأحي

والتحري ى مع ذكر ا ملمة الدالة؟

اإلجابة

الفرق بين التصحيف والتحريف:

إن التغيير الذي حدث في رواية الشعر عمى نوعين هما :التأرحي

والتحرير  .ويبردو أن التصـحيف :كران

ينشأ عن طبيعة التط العربيى فهو تقارب أور الحرو ى وا تبدال حر بذتر يشبهه في الر م أو الكتابة.
أما التحريف :فهو تغيير كممة بأتراى أو إحدل لفظ محل لفظ  ...ويبدو أن ال بب فى حدوث التحري

ر إن

يؤدا إلى تغيير الكممة بالكممة

قأدا ر هو ما يعترا الذاكرة من أع
لم يقأد إليه
،
المثمة الدالة عمى ظاهرتي التصحيف والتحريف:

ولررم يترررك النقرراد المغويررون النأرروص الشررعرية وبهررا عيررب مررن تأررحي

المغوي المتعمق بظاهرة التأحي
«كان ا أمعي قد أح

كليرة منها عمى بيل الملال:

الرمة فروا عمى هذا الوجه:
بيت،ا لذي ُّ

أو تحرير  .وا ملمررة الدالررة عمررى النقررد

"فيها الضفادع والحيتان تصطخب"
فقال أبو عمى" :أي أوت لم مك إنما هو تأطحب أي تتجاور".
وهذا يكشر

لنرا عرن أن النقراد لرم يقبمروا لغرة النأروص المرويرة عمرى عدتهراى ولرم تمرنعهم المنزلرة العمميرة لمرن

روا تمك النأوص من نقدهاى واطالة النظر فيها لمعرفة ما داتمها من تطأى واإلرشاد إلى الأواب فيه

أم ررا ع ررن التحرير ر الدح ررق برواي ررة الش ررعرى فق ررد عم ررد إلي رره ال رررواة وقأ رردو قأ ر ،رداى وه رردفوا م ررن وراك ذل ررك إل ررى
غرأررينى الغـــرأل الول :أن الرررواة يحرفررون المررروا أو الررنص الشررعري مررن أجررل التشررهير بالقائررل أو التقميررل م ررن

فأاحته وبدغته .والغرأل الثاني :أن الرواة يحرفون المروا أو يغيرون في النص الشعري من أجل االنتأار لرأا
أو وأع قاعدة نحوية.

كان الرواة أنف هم يقأدون إلى التحري ى ويدتمونه عمى ما يروونه مرن نأروصى

رباب متتمفرةى وأغرراض

أيأا عمى النقاد المغويينى بل فطنروا إليرهى وتمأروا النأروص المرويرة منره .ون رتطيع
شتىى ولم يت هذا الأرب ،
أن نق ررم التغييررر العامررد لمروايررة ر بح ررب مررا وراك مررن أغرراض ر إلررى نرروعين؛ الول :ويتملررل فررى تحرير المرررواى
واف رراد لغتررهى بقأررد التشررهير بقائمررهى ووأررمه بالتطررأى أو البعررد عررن الفأرراحة .وقررد فطررن النقرراد المغويررون إلررى هررذاى

فأعم نوا برمهم بهى وأبوا لومهم عمى من كان يتعاطا من الرواة .ومن ا ملمة الدالرة عمرى هرذا النروع أن "عي رى برن
يزيد ت 171هر" روا بيت،ا لألعشى عمى هذا الوجه:
اهلل تجارته
من دعا لي غزيمى ** أربح ْ
"اهلل" ورفع "تجارته" وهى منأوبة.
لم زعم أن ا عشى هكذا قالهى أي بت كين الهاك في ْ

ا أمعي هرذا هرو مظهرر لران

جر عي ى بن زيد عمى نف ه بهذا التغيير لوم ا أمعي وتقريعه .وموق
وقد ّ
من مظاهر النقد المغوي العممي القائم حول الروايةى وهو كما رأينا يهرد إلرى فحرص لغرة الرنص المررواى لمعرفرة مرا

ط أر عميها من تغيير جمبه الرواة أنف همى بقأد النيل من المنشئ والغض من قدر .

أما النـوع الثـاني :فهرو التغييرر العامرد الرذي يمحرق بعرض النأروص المرويرةى ويكرون الباعرث عميره الرغبرة فري

نأرة رأا أو تعزيز قاعدة.
وقرد أقرردم بعررض النحرراة عمرى ملررل هررذا التغييررر ليجعمروا بعررض النأرروص موافقررة لمرا ذهبروا إليرره مررن راك .ولكررن

النقاد المغويين لم يفتهم أن يدركوا ذلك التغييرى بل نبهوا عميهى وأرشدوا إلى الرواية الأحيحة لتمك النأوص.

ومن العجيب أن يبويه نف ه كان قد اتهرم بتغييرر الروايرة ليجعمهرا موافقرة لمرا ذهرب إليره مرن راك .فمرن أبيرات

يبويه:

أثما من اهلل وال واغل
فاليوم
ْ
اشرب غير مستحقب ** ً
و:
رحت وفى رجميك ما فيها ** وقد بدا ه ْنك من المئزر

شاهدا عمى أن العرب قد ت كن المرفوع.
اق ا ول لتأييد أن المأارع قد يجزم بد أداة جزم .و اق اللاني
،

ررد فرري روايررة رريبويه لهررذين البيتررينى وقررال" :إن الروايررة فررى ا ول( :فرراليوم فاشرررب) وفررى اللرراني
وقررد طعررن المبر ّ
(وقد بدا ذاك من المئزر)
ويتابع د .نعمة رحيم العزاوى أغدط النحويين فيقول« :ومما غمط فيه النحويرون مرن الشرعرى وروو موافق،را لمرا
أرادو روا عن يبويه عندما احتج في ن ق (عط ) المنأوب عمى المتفوض قول الشاعر:
بشر فاسجح ** فمسنا بالجبال وال الحديدا
معاوى أننا ٌ
وغمط عمى الشاعرى ن هذ القأيدة مشهورةى وهى متفوأة كمهاى وأولها:

بشر فاسجح ** فمسنا بالجبال وال الحديد
معاوى أننا ٌ
أكمتم أرضنا فجردتموها ** فهل من قائم أو من حصيد

ضياعا ** يزيد يسوسها وأبو يزيد
فهبها أمة همكت
ً
لقد لفت النقاد المغويين ما في لغة هذ الشرواهد وأملالهرا مرن ترروج عمرى المرألو مرن قواعرد العربيرةى فشر ّكوا

فيهاى وأتذوا يبحلون عن الرواية الأحيحة لهاى أو يبحلون عن القأائد التي انتزعت منهاى ليروا مردا أرحة روايرة

النحاة لهاى وقد هداهم البحث إلرى مرا أأراب تمرك الشرواهدى عمرى أيردي النحراة مرن تغييرر وتبرديلى فينبهروا عمرى ذلركى
وأعمنوا أنها شواهد محرفةى ال يعتد بما بنى عميها من أحكام نحوية
****************

إجابة السؤال الثالث:

 .2ناقش مقاييس نقد الشعر فى العأر اإل دميى مع التمليل.

اإلجابة:
كران النبري

ينظررر إلرى الشرعر مررن منظرور دينري إ رردميى ويقريس مرا ينظمرره الشرعراك بمقرراييس

القرن الكريمى وما جاك به من فأائلى ومرا حرث عميره مرن مكرارم ا تردق ملرل :الت رامح والتواأرع والعردل

واإلح رران والتمررق الح ررنى وال ررموك القررويم فرري القررول والفعررلى وكررل هررذا يبتعررد عررن العررادات الجاهميررةى كمررا
يبتع ررد ع ررن الفت ررر بالعأ رربية القبمي ررةى وعم ررى ه ررذا ا
حرررص

رراس ك رران يتع رررض الر ررول

لمش ررعر بالنق رردى كم ررا

عم ررى التب ررين أو التأك ررد م ررن قأ ررد الش رراعرى فلم ررا أن يق ررر عم ررى قول رره أو ي ررتبدله بغي ررر .وم ررن

الشواهد الدالة عمى ذلكى موق

النبي

مع "النابغة الجعدا"ى حيث يروا "ابن قتيبة":

أتى ر ول اهلل أمى اهلل عميه و مم وأنشد :
أَتَيت ر َ ِ
ّْر
كالم َج َّرِة َني َا
جاك بالهُ َدا َ ...
ول اهلل إِ ْذ َ
ْ ُ َُ
وي ْتمُو كتاباَ ،
ظهَ ار
ق ذلك َم ْ
وج ُد َوُدنا  ...وِاَّنا َلن ْرُجو فَ ْو َ
ماك َم ْج َدنا ُ
َبمَ َغنا ال َّ َ
فقال ر ول اهلل أمى اهلل عميه و مم" :إلى أين يا أبا ليمى"؟ فقال :إلى الجنةى فقال ر ول اهلل أمى اهلل عميه

و مم" :إن شاك اهلل" وأنشد :
ِ
ِ
ٍِ
َن ُي َك َّد ار
أ ْف َوُ أ ْ
وال َت ْي َر في حْمم إِ َذا لم تَ ُك ْن له َ ...ب َواد ُر تَ ْحمى َ
ِ
ٍ
َأ َد ار
يم إِ َذا ما أ َْوَرَد ا َْم َر أ ْ
وال َت ْي َر في َج ْهل إِ َذا لم يكن له َ ...حم أ

فقال ر ول اهلل أمى اهلل عميه و مم" :ال يفأض اهلل فاك" :قال :فبقي عمر لم تنفض له ّّن
ومن الممحوظ في النص ال ابق أن "النابغة الجعدا" عندما يقول:

ظهَ ار
ق ذلك َم ْ
وج ُد َوُدنا  ...وِاَّنا َلن ْرُجو فَ ْو َ
َّماك َم ْج َدنا ُ
َبمَ َغنا ال َ
ففي الشرطر ا ول مرن البيرت يظهرر فترر واأرح با مجراد والجردود التري بمغرت عنران ال رماكى وهرذا

يدفع إلرى الظرن فري أن الفترر هنرا يردتل فري إطرار العأربية القبميرة تاأرة بعرد ذكرر المجرد والجردودى وفروق
إلررى

ربن الشرراعر عررن هررذا المظهررر .ولعررل هررذا مررا دفررع النبرري
كررل هررذا يرجررو الشرراعر مظهر ،رراى ولررم ير ْ
ال ؤال" :إلى أين يا أبا ليمى"؟ ويكمن في هذا ال ؤال رغبة في معرفة نهاية الغاية التي قأدها الشراعرى أو
المكان الذي يريد الوأول إليه أو المظهر الذي يرجو ى أو المعنى الذي يكمن في باطنره ر كمرا ُيقرال المعنرى
في بطن الشاعر ر هل يريد الشاعر أن يرتد إلى فترر الجراهميين والعأربية القبميرة حيرث مجرد ا جرداد؟! ...
مررن أجررل كررل هررذا أراد النبرري

أن يتحقررق مررن وجهررة الشرراعر ومقأررد ولهررذا ررأله :إلررى أيررن؟ ويجيررب

الشاعر :إلى الجنة .وهنا يطمئن قمرب النبري

ويرتراح بالرهى ن تراطر الشراعر ورغبتره ومرا فري بطنره

من المعنى لمر يرد إال الجنةى فيقول له النبي

(إن شاك اهلل).

وفــى البيتــين الخيــرين :وال َت ْير َرر فرري ِحْمرٍم  ...يحررث الشرراعر عمررى الحمررم والعقررل فيأررمن فرري شررعر

أتدق،ا محمودة دعا إليها اإل دم وحرث عميهرا النبري

ولهرذا يردعو لره" :ال يفأرض اهلل فراك"ى فمرا دام

أن القررول محمررود مررن الش راعر إذن فمرريس لرره ج رزاك إال الرردعاكى ولقررد ا ررتجاب اهلل لرردعوة نبيرره

"النابغة الجعدا" ر رغم تقدم عمر ر لم تنفض له ّّن.

فبقرري

