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غرس الذوق العربي باألشعار واألمثال العربیة عند الناطقین بغیرھا
رحمة بنت أحمد الحاج عثمان.د

سالمیة العالمیة مالیزیاإلجامعة اقسم اللغة العربیة وآدابھا بال

:الخالصة
ّ اإللم ّم باألدب جزء ال یتجزأ من تعلم أیة لغة من اللغات المنطوقة في العالم، فبتعلم األدباإن ّ

ع قدرة المتعلم على فھم تلك اللغة المدروسة ّ نحصره باألشعار . ّتتوسّ ّ مجال األدب واسع وال نستطیع أن إن
والقصائد فحسب، فھو یشمل آداب أبناء اللغة وبیئتھم، وعاداتھم، وتقالیدھم وغیر ذلك؛ واللغة العربیة من 

جال األدب سجل رائع منذ العصر الجاھليّ ّاللغات المنطوقة التي یمتد تاریخھا إلى قرون عدة، ولھا في م
ر دلیل واضح یشیر إلى . وھو العصر الذي سبق مجيء اإلسالم إلى عصرنا الحاضر ّ ھمیة األوھذا التطو

العظیمة لألدب في إحیاء اللغة العربیة عبر العصور المختلفة، لذلك نرى في بلدنا مالیزیا والبلدان األخرى 
ّ الم سات والجامعات تقدم برنامج غیر الناطقة بالعربیة أن ّادة األدبیة التي تدرس في معظم المدارس والمؤسّ

ّتعلیم اللغة العربیة بشكل یحقق أھدافا كثیرة منھا غرس الذوق األدبيّ في تعلم اللغة العربیة وال سیما في غیر 
.بیئتھا األصلیة
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Abstract
Knowledge of literature is an integral part of learning any spoken language.

Learning literature expands the learner’s ability to understand the language studied.
The field of literature is wide and cannot be limited to poems. It includes the
etiquettes of a language and its environment, customs, and traditions etc. The
Arabic language is among the languages with a centuries old history. It has
achieved remarkable record accomplishments since the pre-Islamic era through to
the present. This development is clear evidence of the great importance of literature
in the revival of the Arabic language through different eras. As such, in Malaysia
and other non-Arabic speaking countries, literature is taught in most schools,
institutions and universities that offer Arabic language programs as a means to
achieve many goals including developing a literary taste for the Arabic language
particularly in its native environment.
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:ّمفھوم األدب العربي 
، وتطورت داللة ھذه الكلمة على مرّ " األدب"اختلف مفھوم  عند العرب منذ العصر الجاھليّ

ّالعصور حتى استقرت على ما تحملھ من معنى، فقد حملت ھذه الكلمة معاني متعددة عبر العصور المختلفة، 
ر الدالليّ یدلّ ّ ّ ھذا التطو على أھمیة األدب الكبیرة في مجتمع العرب، فإذا ما رجعنا إلى العصر ویبدو أن

ّ كلمة  :قال؛ إذ لك كما جاء في بیت طرفة بن العبدجاءت بمعنى المأدبة، وذ" األدب"الجاھليّ نجد أن
َنحن  في  المشتاة  نـدعو  الجفلى َ َ َْ ْ ُْ ُْ ِ َال  تـرى ْ َ ب َ ْفینـا  ینتقـرَاآلدِ ِْ َِ َْ َ)١(

، والبیت ینقل لنا صفات )٢(ھنا على صیغة اسم الفاعل بمعنى الداعي إلى الطعام" ِاآلدب"مة وكل
، فھم یدعون الناس إلى بیوتھم للطعام وال سیما من كان منھم على  الكرم عند العرب في العصر الجاھليّ

ّ الناس یحتاجون إلى الطعام لقلتھ تھ ّسفر، ویخصّ الشاعر تلك الدعوة بفصل الشتاء ألن في ذلك الفصل وشحّ
ّ كلمة . وصعوبة تأمینھ ّ بالمأدبة أي الطعام الذي یدعى " األدب"ونالحظ ھنا أن ُارتبطت في العصر الجاھلي

، فھم . الناس إلیھ ونستطیع أن نرى في ھذا البیت سمة من سمات العرب وأخالقھم في العصر الجاھليّ
لذي اشتھروا بھ وانتشرت معانیھ في الشعر والنثر ّیتصفون بصفات حسنة، وعلى رأس تلك السمات الكرم ا

م أخالقھ  ّ ّ دراسة األدب تطلع متعلم اللغة على ثقافات الشعوب األخرى وتقو العربیین، لذلك یمكن القول إن
إن -ّوتشذبھا، وذلك باالقتداء بالعادات الحسنة ألصحاب تلك اللغة، فضال عن أنھا تطلعھ على عاداتھم السیئة 

ّ تعلم األدب یحمل جانبین تعلیمیین؛ األول جانب لغوي متمثل فیترف- وجدت ّع عن القیام بمثلھا، وذلك یعني أن
.ّفي تعلم اللغة، والثاني جانب خلقي متمثل في تعلم األخالق الحسنة

ّ كلمة ویرى المستشرق كارلو نا –أدب (ت في العصر الجاھليّ من تعملالتي اس" األدب"لینو أن
" بئر"في صیغة الجمع، وذلك كما جمع العرب كلمة " آداب"، فصارت الكلمة "دأب"كلمة مقلوبة من ) یأدب
وتظھر في ھذه الداللة إشارة أخرى إلى ، )٣(ّ، واألدب بھذه الصیغة یعني السنة وسیرة اآلباء"آبار"على 

وا بسیرة آبائھم وأجدادھم السالفین، وحرصوا ع لى تسجیل ما صفة من صفات العرب في الجاھلیة، فقد اھتمّ
ّ بھم من األحداث والوقائع وتذكره، وتتبّعوا آثاراھم وتقالیدھم في حیاتھم الیومیة .ّمر

ّوعندما جاء اإلسالم حامال معھ تعالیم عالیة تحث الناس على تزكیة النفس وتحسین الخلق من كلّ 
ّلّ على ذلك من قول النبي صلى ، وال أد)٤(الطبائع القبیحة السیئة، اتجھ مفھوم األدب نحو الجانب التعلیمي

َأدبني ربي فأحسن تأدیب(: ّهللا علیھ وسلم في حدیثھ الشریف ، وقد قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ )٥()يّ
َّ انسب نفسك تصل رحمك، : "موصیا ابنھ بالعنایة بالشعر واألخذ بما جاء فیھ من المحاسن واإلیجابیات َیا بني

ّ عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ قد ربط الشعر باألدب ". كُواحفظ محاسن الشعر یحسن أدب وھنا نالحظ أن
ّ مفھوم األدب تغیّر قلیال عن معناه الذي جاء في العصر . الذي یعنى بھ الخلق ًواعتمادا على ما سبق، نرى أن ً

، فأصبحت كلمة األدب تدلّ على مفھومھا الخاص الدالّ على الخلق، وحسن التناول للقول ، والتعلیم الجاھليّ
.بشكل عام في عصر صدر اإلسالم

ّ  كلمة " األدب"ومن مراحل تطور داللة كلمة  أصبح لھا داللة واضحة تحمل " األدب"نقف على أن
ّمعنى األخالق والتأدیب والتعلیم لبني البشر، وھذا مادلّ علیھ حدیث النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ والحقیقة إننا  ّ ّ

ّاألدب في حیاتنا الیومیة، ومن ھذا المنطلق، نقول ال بد لمتعلمي اللغة العربیة وال ال نستطیع أن نستغني عن
ن األجناس األدبیة بكلّ أنواعھا لزامیاألدب العربيّ ویجعلوه مادة إسیما الناطقین بغیرھا أن یدرسوا  یة تتضمّ

.من شعر ونثر

ّدور األدب العربي في تعلم اللغة العربیة ّ
ّ األدب ھو المادة األولیة لدراسة اللغة، وذلك نظرا إلى أھداف تدریس األدب، ال نغالي إذا قل نا إن

تھ، فقد ذكر األستاذ الدكتور منجد مصطفى بھجت بعض أھداف تدریس األدب  وبالتحدید األدب العربيّ ومھمّ
ّ للناطقین بلغات أخرى في ورقة مقدمة في المؤتمر العالميّ األول للغة العربیة و ّآدابھا الذي نظمھ ّالعربي

م، وتلك األھداف متمثلة ٢٠٠٧نوفمبر٣٠-٢٨قسم اللغة العربیة بالجامعة اإلسالمیة العالمیة بمالیزیا في 
:ھي)٦(في ست نقاط

.تنمیة الثروة اللغویة عند الدارسین)١
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.وصل الدارسین بالتراث العربيّ وتعریفھم بالقیم العربیة األصیلة)٢
، وتبادل اآلراء المیة في إبراز أثر الثقافة اإلس)٣ ثقافتھم المختلفة، ومساعدة عبر األدب العربيّ

.ٍالدارسین على اشتقاق معان جدیدةٍ للحیاة من الثقافة العربیة
ّ بلغاتھم )٤ .األدب العربيّعبرتنمیة قدرة الدارسین على التفھم العمیق آلدابھم، وأنماط التعبیر األدبي
قھ تنمیة قدرة الدارسین على االستمت)٥ ّ ، وتذو ، وتنمیة مناع باألدب العربيّ معاییر النقد الجماليّ

ة في مجال األدب ّ .میولھم إلى القراءة الحر
.ّوصل الدارسین بإنتاج األدباء والشعراء والمفكرین العرب لمتابعة إنتاجھم في دور النشر المختلفة)٦

ّ األدب العربيّ یومن ھذه األھداف المذكورة، یتبیّ ّرا ھاما في تقویة تعلم اللغة دوؤدين لنا أن ً ً
ّ التي  ّالعربیة لدى دارسیھا الناطقین بلغات أخرى، ونود في ھذا السایق أن نذكر بعض أدوار األدب العربي
ًتسھم إسھاما جبّارا في مساعدة الدارسین لتقویة لغتھم العربیة، على الرغم من كونھم یدرسون تلك اللغة في  ً

. غیر بیئتھا األصلیة

 ّالذوق العربي باألشعار العربیةغرس
ّعندما نتكلم على اللغة العربیة وھي بالطبع لیست لغتنا األم، فإنھ من المفروض علینا بوصفنا  ّ
ًدارسین لھا أن ننظر في تلك اللغة وما یتعلق بھا نظرة عمیقة، فھذا یساعدنا كثیرا على اكتساب اللغة بذاتھا  ً ً ّ

بھا من فروع  وجوانب مختلفة، ففي أیّامنا ھذه وفي بالدنا مالیزیا، نرى ما یتعلق بھا وما یرتبط بواكتسا
ّ أھمیة تعلم ھذه اللغة یتمثل في أغراض مختلفة دینیة، وسیاحیة، واقتصادیة، واتصالیة، وغیرھا ّأن فعلى . ّ

ع أن نكتسب الرغم من وجود بعض األلفاظ المقترضة في اللغة المالیویة من اللغة العربیة، إال أننا ال نستطی
ّھذه اللغة بجمیع جوانبھا وتفاصیلھا إال بدراسة قواعدھا وفروع علومھا المختلفة كالنحو والصرف والبالغة 

Surat، )مجلة(Majalah، )كتاب(Kitab: ومن أمثلة األلفاظ المقترضة من اللغة العربیة. والداللة
. وغیرھا) سلطان(Sultan،)مسجد(Masjid، )جنایة(Jenayah، )قانون(Kanun، )سورة(

ف على طبیعة أبناء اللغة بشكل عام كي نتمكن من فھم تلك اللغة ونتكلم  ّوالحقیقة إننا بحاجة ماسة إلى التعرّ َ ّ ّ
ّبھا بالطریقة الصحیحة التي یستخدمھا أبناؤھا، ولتحقیق ھذا الغرض، ال بد أن نتعلم األدب العربيّ بعده مادة  ّّ

ا ال  .یتجزأ من اللغة العربیة نفسھاأساسیة وجزءا مھمّ
ّ الشعر العربيّ یعد دیوان العرب، وبھ نستطیع أن نعرف طبیعة العرب وتقالیدھم وحیاتھم  ّإن
الیومیة، وھو صورة دقیقة ألمة العرب منذ العصر الجاھليّ حتى عصرنا الحاضر؛ فإذا ما نظرنا إلى 

ّ معظم الشًاألشعار في العصر الجاھليّ مثال ًا أسلوبا بسیطا عملوعراء است، وجدنا أن ، یعبر عن واقع البیئةً
ّوذلك بسبب تأثرھم بالبیئة الصحرویة التي عاشوا فیھا، فتلك البساطة في التعبیر مستقاة من البساطة في 
شكل الحیاة، فالبیت خیمة بسیطة سھل تثبیتھا وسھل قلبھا، والطعام بسیط لحم ولبن، واللباس بسیط عباءة 

عن كلّ ولذلك كان التعبیر . )٧(ّتصلح لعدة مآرب فھي الجبة والرداء والقمیص والطراحةفضفاضة مریحة 
ًا وجیزا بعیدا عن كلّ تعقید أو غموض، یقول امرؤ القیس من أبیات في معلقتھیسیرھذه القضایا واألمور  ً:

ُ َُ َُ َ َْ َْ ِ َ َ َِ ٍ
ُ ُِ َّ َ َ ُ ْ ُ ِلبـھَ ِ ْ
ِ َ ََ ََ َ َُ ُْ ِْ َّ َ

ُ َُ َ َْ ْ َْ َ ٍَ َ َِ
َ َ َ َِ ْ َ َِّ ُ ُّ َ

ِ َِ ْ َ َ َِ ُ ِ ْ َ ِ َ)٨(
ِ َ َ َْ ِ َ َ َ َ ًَ ْ َْ ََ

َ ٍ ْ ُ ِِ َ ْ َْ ِ َ َ َْ ِ ُ ِ
ِ ُ ُ ُ ِّْ َ ِ ِْ َّ َُ ُْ َ ِ
ِ َ ْ َ َِّ ُ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ َ

ومن ھذه األبیات، نعرف أسالیب اللغة العربیة الرائعة التي نظم بھا الشعر العربيّ في 
، ومن ثم نتعلم كیفیة استالعصر الجاھ أللفاظ في مواضعھا المناسبة للحصول على المعنى اعمالّليّ

ّالمراد والصورة الخیالیة الجمیلة، والمھم أننا سنحصل على الذوق العربيّ بعد معرفة طبیعة  ّ
ر ذلك كلھ، فالذوق العربيّ ضروريّ في  ّ ّالعرب وبیئاتھم وتقالیدھم من القصائد العربیة التي تصو

.ّھا وفروع علومھا المتعددةفھم اللغة العربیة وأسالیبھا وقواعد
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 معرفة القواعد اللغویة الصرفیة والنحویة
ّ الشعر العربيّ منظوم على قواعد نحویة سلیمة من األخطاء الشائعة، ومن ھنا  من المعروف أن
، وھذا قد یتحقق بإجراء تدریبات  ّیستطیع دارسو اللغة العربیة االنطالق لتعلم تلك القواعد بشكل تطبیقيّ

ّ مثل ھذه التدریبات تجعل للبحث عن القواعد النحویة والصرفیة في األبیات الشعریة، ومما ال شكّ فیھ أن
، ففي قصیدة  لحافظ " اللغة العربیة تنعى حظھا بین أھلھا"دارسي اللغة یفھمون ما درسوه في الجانب النظريّ

:أمثلة جیّدة للجملة الفعلیة- على سبیل المثال–إبراھیم 

ِ ُ ْ َ َِ َِ َ َُ ْ َّ َ َْ
ِ ِ ِ َِ ْ َْ ََّ َ َ ٍَ ْ ُ ِ

ِ ِ َِ َ َ َْ ِْ َ ْ َ َ َُ
ً َ َ ِ َ ََ ً ْ َ َ ِ ُِ ْ
َ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ ُ َ َ َ

ِ َِ َ َ َُ ُْ ْ ْ َْ َ ََ)٩(
ِ ِ َِ ُ ِ ْ ْ ْ َْ َ ََ ْ َ ُ َ
ِ َ ََ َ َ َُ ْ َ ًَ ْ ً ِ

ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ٍ ْ ُ ْ
ِ ِ َِ َ َ ََ َْ ُْ ٍ ْ َْ ِ

ا في مج ، فیمكن أن نأخذأمّ :لك قول الشاعر، ومن ذلدراسة نماذج المثنىبعض األمثلة ال الصرف العربيّ
)١٠(یسلّ السیف فیھ من القرابیوم ندى ویوم : لھ یومان

ّ مؤلفیھا قد استشھدوا بعدد ھائل من  ھذا فضال عن أن من یطلع على كتب نحو التراث یجد أن
، وذلاألبیات الشعریة وال  لعنایة النحاة القدامى باألخذ من أھل البادیة من كسیما أشعار العصر الجاھليّ

ًرب الذین لم یقعوا في اللحن واللكنة في كالمھم، وال یخلو كتاب من كتب النحو صغیرا كان أو كبیرا من الع ً
. اعتماده على الشواھد الشعریة في الدراسة

 ّ ل حلقة في جھود الكتب النحویة التي وصلت إلینا، نجد أن ّ ّفإذا أخذنا كتاب سیبویھ على أنھ یمثل أو ّ
ا في تقعید القواعد النحویة والداللة على صحتھا، ویجعلھا في بعض ّسیبویھ یعد األشعار الع ًربیة مصدرا مھمّ ً

ما "األحیان نقطة نقاش علميّ یصل من بعده إلى النتیجة التي یریدھا، وعلى سبیل المثال، بالرجوع إلى باب 
، )١١("الفعلجرى في االستفھام من أسماء الفاعلین والمفعولین مجرى الفعل كما یجري في غیره مجرى

ل من كتاب سیبویھ نجد أنھ أورد ستة عشر شاھدا شعریا، ولم یعتمد على أیة  ّ ًوھو من أبواب الجزء األو ً ّ
.آیات قرآنیة أو أحادیث نبویة في االستدالل

 ّ ّ-وفي ھذا الصدد نرى أھمیة الشعر العربي ة في تقویة اللغ- ًبوصفھ جنسا من أجناس األدب العربي
: ي كتاب سیبویھتلك الشواھد الموجودة فومن علمھا، العربیة عند مت

١ (ّ :قال أبو كبیر الھذلي
   َّ ن  حمـلن بھ  وھن ُممَّ َ َ َ َِ ِِ ْ ٌعواقِدْ َ ِحبك  النطاق  فعاش   غیر  مھبَّلَ َ َ َ َ َُ ُ ُْ َ َ ِ َ ِّ)١٢(

ة) ٢ :قال ذو الرمّ
ٌھجـوم  ُ ُعلیھـا نفسـھ غیر أنھُ َُّ ََ َ َ َ َْ َْ ْ َمتى یرم في َ ْ ُ َ ِعینیـھ بالشبح ینھضَ َ َ َْ ِ ْ ْ َّْ ِ ِ َ)١٣(

٣ (ّ :قال أبو ذؤیب الھذلي
َقلى دینـھ واھتاج للشـوق إنھا َ ََّ َّ َِ ِ ْ ْ ِْ َِ َ َعلى الشوق  إخوان  الغراء َُ َ َ َ ََ ْ ِ ِ ْ َّ ُھیوجَ ُ َ)١٤(

:قال عمرو بن أحمر) ٤
ٌأو مسحـل  َ ْ ِْ ٌشـنـجَ ْ َعضـادة َ َ َ ٌسمحج بسراتھ  ندب ِ َ َ ِ ِ َ َ َ َِ ٍ ُلھا  وكلومْ ُ ُ َ َ َ)١٥(

إن ھذه األبیات إلى جانب كونھا أدلة على االستعماالت الفصیحة أو الشاذة في اللغة العربیة، تحمل فوائد 
جمة أخرى لمتعلم اللغة العربیة، وال سیما من غیر الناطقین بھا، فھي تطلعھ على البیئة الثقافیة واالجتماعیة 
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لغة، فالموسیقیة التي یحملھا الشعر العربي تجذب أسماع الطالب وتلفت لھذه اللغة، وتجعلھ أكثر تقبال ل
.عن زیادة رصیده اللغوي وتقویم لسانھانتباھھم، ھذا فضال 

مساعدة الدارسین في حفظ قواعد العربیة
لقد سبق للعرب عنایة بالغة بتوظیف األدب العربيّ وبالتحدید الشعر العربيّ في تعلیم اللغة العربیة 

ّقرون خلت، فقد برز شعراء ینظمون القواعد النحویة والصرفیة على شكل متون لغویة ویقدمونھا منذ 
لمتعلمي اللغة لیحفظوا تلك القواعد بسھولة، وفي العصر العباسيّ شارك علماء من اللغویین والنحویین في 

الك الذي نظم ألفیة شھیرة استغالل الشعر في أغراض تعلیم اللغة العربیة، وقد اشتھر في ھذا المجال ابن م
ّ مؤلفو المتون بنظم  ، واستمر ، وجاء بعده من نظم ألفیة أخرى وھو أبو حیان النحويّ في النحو العربيّ

ّ ألفیة . ّاأللفیات النحویة وغیرھا لغرض تحفیظ متعلمي اللغة العربیة قواعد العربیة ومن الجدیر بالذكر ھنا أن
ًابن مالك كانت نظما ال شعرا، ولك ً ّ ، وذلك ألن ّ داخال ضمن أنواع الفنون في األدب العربيّ ن ما زال ھذا الفن

، وألفیة ابن مالك وإن كانت داخلة في كونھا قوال مقفى )١٦(ّالشعر ھو قول موزون مقفى یدلّ على معنى
عان یدلّ على معنى، إال أنھا خارجة عن الشعر لخلوھا من العاطفة والصور والخیال، فاأللفیة لم تأت بم

.جمالیة وصور وأخیلة وإن كانت على وزن وقافیة
:وعلى سبیل المثال، نأخذ ھذین البیتین من أبیات ألفیة ابن مالك

بـا) مـا(بأفعل انطق بعد  ّ تعج
ما((كـ : ّوتلو أفـعل انصبنـھ

ْأفعل(أو جئ بـ  )١٧(ِقبل مجرور ببا) ِ
َأوفى خلیـلیـنا، وأصـدق بھمـا

یستطیع دارسو اللغة العربیة أن یفھموا بطریقة سھلة قاعدة من قواعد النحو فمن ھذین البیتین،
ب"العربيّ وھي قاعدة  ب، إحداھما "التعجّ ّ ھناك صیغتین للتعجّ ُما أفعلھ " ، حیث یمكن للقارئ أن یفھم أن َ َ َْ َ" ،

ِأفعل بھ " والثانیة  ِِ ْ ْ َما أوفى خلیلینا: "بقولھا الصیغتین في البیت الثانيت، وقد أشار ابن مالك إلى كل"َ َ َْ ْ َْ ِ َ َما " [ َ
ُأفعلھ  َ َ ْ َأصدق بھما"و] َ ْ ِ ْ ِأفعل بھ " [ َ ِِ ْ ْ ا في البیتین الذین یلیان البیتین الذین ذكرناھما فقد أشار ابن مالك إلى ]َ ، أمّ

.شروط الفعل الذي یصاغ منھ فعال التعجب

، صرفـا َوصغھما من ذي ثالثٍ ِّ ُ ُ َُ َْ ِ ِ َ َ
ِوغیر ذي  َ َْ َوصفٍ یضاھي  أشھالَ ْ َ ِ َ َُ ْ

َقـابل فضل، تم، غیر ذي انتفا َ َ َِ ِْ ْ َْ َ َّ ٍ ِ ِ)١٨(
ٍ  سبیـل فـعـال َوغیـر سـالك ِ ُِ َ َ َ َْ ِْ ِ َ

فا، وأن یكون معناه قابال للمفاضلة، وأن : فتلك الشروط ھي ّ ًأن یكون الفعل ثالثیا، وأن یكون متصر ً ً
ًیكون تاما، وأال یكون منفیا، وأال یكون الوص ًف منھ على أفعل، وأال یكون مبنیا للمجھولً َ َ ْ َ.

ب، وھذه الشروط السبعة قد ینساھا المتعلم، ولكن  وھكذا عرفنا الشروط السبعة لصیاغة فعلي التعجّ
ّابن مالك وضعھا كلھا في بیتین موجزین كما ذكرنا آنفا، وھذا النظم بطبیعة الحال یساعد دارسي اللغة 

.لنحویة وحفظھا بسھولةالعربیة على فھم القواعد ا

تنمیة الثروة اللغویة عند الدارسین
نالكتابة اإلنشائیة،فيالدارسینملكةبناءفيًھاماًدوراالمفرداتتلعب ّ فمن تلك المفردات تتكو

ّالجمل، اإلنشائیة الدارسینتكون أعمالكيٌالموثوقة أمر ضرورويالمصادرمنالمفرداتاختیارلذا فإن
عنًبحثاالعربيّاألدبإلىالدارسونیرجعأنّبدالّثم،ومن. للغةاستیعابھمّتؤكدلغویةوقیمةجودةذات

ر مستوى كتابة المتعلمین وال فيھاعمالالستالجذابةالمفردات ّ ّ محاكاة األسالیب الرفیعة تطو كتاباتھم، ألن
األدباءوصلنا عنمماوغیرھاوأمثالكموحوشعرنثرمنالعربیةاألدبیةالنتاجاتإلىرجعناوإذا. شكّ

، ففي الشعر الحدیثمنأبیاتامثالنأخذالعربیة؛المفرداتمنًواسعاًبحراوجدناوحدیثھمقدیمھمالعرب
:الرصافيّمعروفیقول الشاعرالمرضعةاألرملةقصیدة
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ُ ِ َِ َ ْ ََُ ْ َُ َ ْ َ
َ َُ ٌْ َّ َُ ٌِّْ َ َِ
ْ َ َِ ْ َ َ ِْ َ ْ ََ َُ ِ َ
َ ََ ََ َِ َْ َُ ِ ْ ُ

َ َ َ َ َ َ َ َْ َْ َُ ْ َْ ُ
َ َ َ َِ َ َْ ْ ْ ِْ ٌِ ْ ُ ُ ُ َ

َ َ َ ََ َ ََ ْ ْ َْ ْ ِ َ ِ
َ َ َ َ َ ََ ْ ِ ِ ْ ْ َّْ َّ َُ َّ

َ َ َ َ َ َ َُ ْ ُ ْ ِْ ْ َ ِ ِ َ
ًحتى غدا جسمھا بالبرد  مرتجفـا ِ َِ ْ ْ ُْ ُِ َ َ َِ َ َ َّ

ِتمشي ْ َْ َ َُ ْ َ َ ْ ََ ََ ْ)١٩(
ُ ْ َّ َُ ُ ِ ْ ِّالخدفيَ ََ ََ ْ

ََّو َاصفر ِْ ْ َ َْ ٍجوعِ َُ َ ُ
ُ ْ َّ َْ ِِ ِ ْ َِ ْ َ َِ َ ْ َ

َ َ َ َ َ ََ ْ َ َُّ َُّ َ ْ ْ
َ َ َ َ َْ ْ ِْ ٌ ُ ُ ُ ُْ
َ َ ََ ْ َْ ََّ َ َ َّ َ َْ ُْ

ِ َ َ َََّ َ َْ ِ ْ َّْ ِ ُ ُ
َ َ َ ََ َ َُ ْ َ ٌَّ ْ ُ َ

َكالغصن في الریح  واصطكت ثنایاھا َ ََ ََ َْ َّ ْ ْ ِْ ِّ ِ ُ
تكوینفيھاعملاستالدارسونیستطیع، فقطأبیاتعشرةفيالقیمةالمفرداتمنكبیر ّكموھنا

ّ للناطقین بغیر ّالجمل، وفي ھذه النقطة سنتكلم على الجانب ا لتطبیقي في عملیة تدریس األدب العربي
:االستفادةلھذهبأمثلةولنأتالعربیة،

.محیاھاأجمل ما في المرأة:محیاھا)١

ت مدامعي: مدامعھا) ٢ .بكیت على فراق األحبة حتى احمرّ

.البیتحدیقةفيالورسیزرعأنیحبأبي: الورس)٣

.ذلكعلىصبرناوقدباإلمالقهللامتحننا: اإلمالق)٤

.حسابا ھلكالدھرال یحسب لحادثاتمن: الدھر)٥

ومن ھذا الشعر أیضا نستطیع أن ندرب دارسي اللغة العربیة على مھارة القراءة حیث نشرح لھم 
لة ًمعاني أبیات الشعر أوال، ثم نتركھم یجیبون عن األسئلة المطروحة حول األبیات المشروحة، ولنأت بأمث

:من األبیات نفسھا لبناء األسئلة للتأكد من استیعابھم لألبیات التي تشرح لھم
:ومن نماذج األسئلة

ًخارجیاًوصفاالمرضعةاألرملةصف)١
الجسمضامرة-بالوجھشاحبة-أ

الرضیعةالطفلةصف)٢
باكیة- بممزقةقماشبقطعةمقموطة-أ

مرضعة؟اللألرملةالشاعرقالماذا)٣
."بالیاھافيطراالناسأشاركرجلإننيمھالأختیا"

ما مغزى القصیدة؟)٤
.ومعنویامادیاالفقراءواألیتامومواساةالفقراءإلىاإلحسان:مثلاالخالقیةالقیمترسیخ-
.االجتماعيّوالتضامنالتعاونروحتنمیة-

م)٥ قسم؟لكلًعنواناوضعمضمونھا،حسبالقصیدةقسّ
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األمومةحالة) : ١٠(البیتحتى) ١(البیتمن
طفلتھاعناألمحدیث) : ٢٣(البیتحتى) ١١(البیتمن
.وآالمھحدیث الشاعر عن مواساتھ) : ٣٥(البیتحتى) ٢٤(البیتمن

.أیضاالمال باكیةلھاقدمأنبعدوتركھاباكیة،المرضعةاألرملةالشاعرالتقى)٦
الحالتین؟فيلبكائھاالدافع-رأیكفي- ھوما

.الطفلةوالبنتھالھامالبسأوطعامشراءتستطیعالوألنھاجوعھا،شدةمنباكیة: األولىالحالة
.معروف الشاعر معھاحسنشدةمنباكیة: الثانیةالحالة

.بتكإجاعللالمرضعة؟األرملةلمساعدةالشاعردوافعما)٧
.وال مالبسطعامالھاتجلبأنتستطیعالوأمھاحزینةجائعةبریئةطفلةرأىألنھ

فيمشكلةأیضا والنھایة؛ وتتضمنوالوسطالبدایةالثالث؛القصةمراحلالقصیدةفيّتتوفر)٨
القصیدة؟فيالحلوإلىالمشكلة،إلىأشر. المشكلةحلوسطھا
المالتملكالھيفزوجھا،فقدانبعداألرملةلألمًمتوفراكنیكامنة في المال؛ إذ لمالمشكلة
ولم تكن ومن شدة حزنھا على ابنتھا، الجوعشدةمنوالبنتھا، لذا كانت تبكيلھاطعاملشراء

وممزقة،بالیةابنتھاومالبسفقد كانت مالبسھاجدیدةمالبسقادرة بطبیعة الحال على شراء
.والمالبسطعاماللشراءالمالوأعطاھایھاعلأشفقالشاعررآھافعندما

المعاجم؟أحدمنیةتاآلالكلماتمعنىاستخرج)٩
الدائموالوجعالمرض: جمع وصب: أوصابالباليالثوب: جمع طمر: أطمار 
خالیة، الصحراءأماكن: فلوات الصعاب: ضنك 

واشرحھ؟،تشبیھفیھالقصیدةمنًبیتااستخرج)١٠
ّالبیت :التاسع، حیث یقول معروف الرصافي

َتمشي بأطمارھا والبرد یـلسعھا َ َ َ َ َ َُ ْ ُ ْ ِْ ْ َ ِ ِ َكأنـھ عقرب شـالت زبـانـاھاَ َ َ ََ َ َُ ْ َ ٌَّ ْ ُ َ
.البرد: بھالمشبھ.العقرب: المشبھ
.اللسع: الشبھوجھ.ّكأنھ:  التشبیھأداة

.إنشائكمنجمليفیةتاآلالتعابیرعملاست)١١
.ماابنھفقدانعلىدمعاانیذرفالشھیدوالدا: الدمعیذرف

.الضرمسھولكنھسلیما معافى خاليكان: الضرمسھ
.البالدخارجإلىسافرتعندماابنتھاعلىبالبكاء األمأجھشت: أجھشت

ُّ .المال لھمتوفرعدمبسببدینالجدیكرجیراننایصیبكاد: الجدیدینكر

لفظي؟جمالمنفیھماماواذكروالسابع،الخامسالبیتیناشرح)١٢

ّبموت زوجھا، وأصابھا الفقر بوجع، فأصبحت نحیلة بسبب الھم وأتعبھا الغم األرملةفجعت :الشرح 
ل لبسھا لتلك العباءة والحزن، وقد أبلى الجدیدان وھما اللیل والنھار عباءتھا، وھو بذلك یشیر إلى طو

.التي ال تملك غیرھا، فأصبحت كثیرة الثقوب من أعالھا إلى أسفلھا
.جمال الموسیقىعلىأیضاوتحتويتضاد، تردیدسجع،: اللفظي الجمال
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العربیة، فسنتبع اإلجراءات نفسھا التي  طبقناھا في األمثالمننموذجیةاألوإذا أخذنا بعض األمثلة
ًسة قصیدة معروف الرصافي سابقا، ومن نماذج األمثال العربیة التي تستطیع أن تساعد دارسي اللغة درا

:العربیة على تكوین الجمل ما یلي
فن) ١ ُتجري الریاح بما ال تشتھي السُّ ِ َ َ َْ َ َِ ُ ِّ ِ ْ.

.المكان نفسھفيوأناالریاحتجري: الریاحتجري
َتاج المروءة التوا) ٢ ََّ ِ ُ ُ ُ ُضعَ ُ.

.المروؤة تاج على رأس صاحبھا: تاج 
ل العیب عیب) ٣ ٌتأمُّ ْ َْ َِ ُ َ َ.

.التأمل في خلق هللا یشعرنا بعظمة الخالق: التأمل 

غرس الذوق العربیة باألمثال العربیة
ّ األمثال منبع من منابع األدب العربيّ وأثر من آثار حكمة العرب، عرضت فیھا العرب  إن

َوأشارت بھا إلى بارع بالغتھا؛ وضمنتھا ثاقب رأیھا، فأنت واجد فیھا جزیل اللفظ، وشریف فصاحتھا؛ 
د ّ ل، واألصل فیھ : المثل مأخوذ من المثال، وھو: "المعنى؛ قال المبر ّ قول سائر یشبھ بھ حال الثانيّ باألو

ل... التشبیھ ّ ِفحقیقة المثل ما جعل كالعلم للتشبیھ بحال األو ٌتسمع بالمعیدي خیر : قول العربمن ذلك ،)٢٠("ُ ْ ْ َْ َِّ ُ ُِ َ َِ
ُمن أن تراه َ َ ْ َْ ّ شقة بن ضمرة دخل على المنذر بن ،)٢١(ِ تھ أن َیضرب مثال لمن حبره خیر من مظھره، وقصّ ّ َ َ َْ ِ ُ ًُ

ُماء السماء وكان یسمع بفصاحتھ وحكمتھ، فلما رأى خلقتھ وھیئتھ أنكره وقال فیھ ما قال، فالناس بعد تتمثل  ِ
َي كلّ موقف مشابھ، وھو ما یعجبك ما تسمعھ عنھ ثم ال تكون صورتھ كالتي رسمتھا في ذھنكبھ ف ُ.

ُإیجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن : وقد لخص إبراھیم النظام صفات المثل في أربعة أشیاء
)٢٢(.التشبیھ، وجودة الكنایة

ّولدراسة األمثال فوائد عدة في تعلم اللغة العربیة، فھي ثرو ة لغویة تنمّي محصول الطالب من ّ
ّاأللفاظ؛ وفیھا شاھد النحو والبالغة؛ وتقف الطالب على أخبار العرب وأیّامھم وطبیعة حیاتھم؛ ألنھا مأخوذة  ُ ِ َ
ة؛ وتفید الطالب حكمة وسداد  ّمن محاوراتھم ومناقالتھم الیومیة، وشرحھا یستدعي ذكر ما یتعلق بھا من قصّ

ّ وجازة األمثالرأي فھي خالصة تجاربھم؛  ھا في كالمھ عمالّتسھل على المتعلم حفظھا واستفضال عن أن
.وكتابتھ، ولنمثل اآلن لبعض ھذه الفوائد

ال ّ ّتنمیة الثروة اللغویة للمتعلم: ًأو
ٌاألمثال في األعم األغلب نثر، وعبار ة، فیساعد ھذا المتعلم ویشجعھ على اّ ّتھا مختصرة، ولھا قصّ

ِحفظھا بأیسر جھ ، والشواھد كثیرة نجتزئ منھا ما یأتيِ ٍ وأقلّ وقتٍ :د
ٌإن لم یكن وفاق ففِراق.أ ٌَ َ ِ ِْ ُْ َ)٢٣(

، فالوجھ المفارقة: أي ٌّ .إن لم یكن حب
ٌوفاق"شاھدنا في كلمتي  َ ٌفراق"و " ِ َ ، فھما متفقتان في الوزن متضادتان في المعنى، وھذا "ِ

.یسھل حفظھما
ُإنك بعد في العزاز فق.ب َ ِ َ ََّ ْ َُ َ )٢٤(مِ

ُاألرض الصلبة، وإنما تكون في األطراف من األرضین، ویضرب لمن لم یتقصّ : َالعزاز
اه ّ أنھ قد تقصّ .ّاألمر ویظن

َإنما یضن بالضنِین.ج َُّّ َ ُ َِ َِّ)٢٥(
ك بإخاء من تمسك بإخائك: أي َإنما یجب أن تتمسّ ّ.

ي االختالط.د ِّأول العِ ُّ)٢٦(
ّغضب المخاطب دلّ ذلك على أنھ عيّ عن الجواب، إذا غضب، یعني إذا )) اختلط: ((یقال ُ
ٌّ بالفتح: یقال َّ یعیا عیّا بالكسر، فھو عي َعي َ َ ًَ ِ ْ.

ُأول الحزم المشورة.ه َ َ َ ُّ ِ ُ)٢٧(
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َویروى المشورة، وھما لغتان، وأصلھما من قولھم ُشرت العسل واشتریتھا، إذا جنیتھا : ُ َُ َ ُ ْ
.تخراج الرأيِواستخرجتھا من خالیاھا، والمشورة معناھا اس

ُالحق أبلج والباطل لجلج.و ْ َُ َ ُ ُّ)٢٨(
ّ الحق واضح، ویقال ٌصبح أبلج، أي مشرق: ٌیعني أن ِ ْ ُ ِوالباطل لجلج، أي ملتبس... ٌُ َ ْ ُ.

ُالخطأ زاد العجول.ز َ ْ َ َُ َ)٢٩(
بیل ّیعني قلَّ من عجل في أمر إال أخطأ قصد السَّ ِ َ َْ.

ن النقد.ح َأذل مِ َّ ُّ)٣٠(
ٌد جنس من الغنم قصار األرجل قباح الوجوه یكون بالبحرین، الواحدة نقدةالنق: قال أھل اللغة َ َ َ َُ ُ ُِ َ َ ِ َ ٌ.

ُفي األمثال شواھد النحو والبالغة: ًثانیا
ّ األمثال فیھا من الشواھد ما یثبت القاعدة، فلیس  ُأكثر استشھاد النحاة وأھل البالغة بالشعر، غیر أن

:النثر موضع ضرورة كالشعر، وشواھده
ًنك ما وخیراِإ.أ ْ ََ ََّ)٣١(

ًخیرا((زائدة، ونصب )) ما(( ْ ًعلى تقدیر إنك وخیرا مجموعان أو مقترنان)) َ ّ.
ُأو مرنا ما أخرى.ب ً ِ َ)٣٢(

ًمرنا((ِصفة للمرن على معنى العادة، ونصب )): أخرى((صلة، و )) ما((و  ِ بتقدیر فعل )) َ
َمضمر ْ ُ.

َأھلك واللیل.ج َ َ َ ْ)٣٣(
ُأي اذكر أھلك وبع َ َدھم عنك، واحذر اللیل وظلمتھ، فھما منصوبان بإضمار الفعلَ َ َ.

َامرأ وما اختار، وإن أبى إال النار.د ََّ ّ ْ ً)٣٤(
ًأي دع امرا واختیاره ْ .ًوموطن الشاھد نصب امرا بفعل مضمر.َ

یس.ه ٌإلى ذلك ما أوالدھا عِ ْ ُْ َ َ َ ِ)٣٥(
ُأوالدھا((إشارة إلى الموعود، والھاء في )) ذلك(( ْ .عبارة عن الوقت)) ما((وق، و ُّللن)) َ

ّإلى ذاك ما باض الحمام وفرخا.و ََ ُ َ ِ)٣٦(
.الظرفیة الزمانیة)) ما((الشاھد فیھما 

لح.ز ِإیاك وعقیلة المِ ْ َ َ َّ ِ)٣٧(
.على التحذیر)) َعقیلة((الشاھد نصب 

ْدقك بالمنحاز حب القِلقِل.ح َّ َ ِ َّ)٣٨(
َّ((مفعول مطلق لفعل محذوف، و)) َّدقك: ((فیھ شاھدان . منصوب بالمصدر)) َحب

ِّاألمثال تعلم الحكمة: ًثالثا ُ
َإن المنبت ال أرضا قطع وال ظھرا أبقى.أ َ َْ َ ً َ َُ َّ ْ َّ)٣٩(

َیعلم القصد في طلب األمر فال إفراط وال تفریط ِّ َ ُ.
ُإن مما ینبت الربیع ما یقتل حبطا أو یلم.ب ِّ ُ َ َ َ َ ُ َّ ًُ ُْ ُْ ِ َِّ)٤٠(

.حطام الدنیا وزینتھاّیحذر من اإلكثار من
ُإنما ھو الفجر أو البجر.ج َ ُ ْ ََ ُ)٤١(

ُینصح بالتروي حتى یستبین األمر ِّ.
ّبالساعدین تبطش الكفان.د ُُ)٤٢(

.ُیضرب في تعاون الرجلین وتساعدھما وتعاضدھما في األمر
َدمث لنفسك قبل النوم مضطجعا.ه ْ ُ ْ َِّ َِ َ)٤٣(

.ّأي استعد للنوائب قبل حلولھا
َرب طمع أدنى إلى عطب.و ََ َّ ُ)٤٤(
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ِیعذر من الحرص ُ ُِّ َ.
ّتعرف األمثال متعلم اللغة بحیاة العرب وأخبارھا: ًرابعا

ن حاتِم.أ )٤٥(ُأجود مِ
ن كعب بن مامة.ب )٤٦(ُأجود مِ
ُأجسر من قاتل عقبة.ج ُ َ)٤٧(
د.د َرب ساع لقاعِ ٍ َّ ُ)٤٨(
ن شظاظ.ه َأسرق مِ ُ)٤٩(
ن فلحس.و َأسأل مِ َ ُ)٥٠(
ّدة كغدة البعیر وموت في بیتِ سلولیةُغ.ز َُ ٌُ ِ ّ ّ)٥١(
ن سمین غیرك.ح َغثك خیر مِ َِ َ ََ ٌ ُّ)٥٢(

ُذكرھا المیداني في شرحھ، لكن یطول ذكرھا، وخیر ، وقدّھذه كلھا أمثال أساسھا قصص وأخبار قیلت فیھا ِ
بي؛ إذ یأتي بالخبر" كتاب أمثال العرب"كتابٍ یسوق أخبار األمثال  ل الضّ وأثناء ذكره لھ یبیّن للمفضّ

.ًالعبارات التي سارت مثال، وقد یشرح بعض األلفاظ، فال یملّ القارئ منھ حتى یفرغ من الكتاب

معرفة أسلوب الكتابة العربیة الصحیحة
ن أسالیب من لغتھم األم، وقد ال عملوغة األجنبیة وأخطرھا أنھم یستمن أكثر أخطاء متعلمي الل

ة الھدف، وعلى سبیل المثال، ال یوجد في اللغة المالیویة جملة فعلیة مع أنھا تتناسب الصیاغة في اللغ
تستخدم كثیرا في اللغة العربیة، لذلك كثیرا ما یستخدم الطالب المالیوي الجملة االسمیة في الكتابة العربیة 

محمد یذھب إلى : "الجملةتعملللداللة على الدوام، ال نس: لمع أنھا تؤدي إلى معنى آخر، فعلى سبیل المثا
. ، وھذا ألن الجملة االسمیة تفید الثبوت ال الدوام"ّالمدرسة كل یوم

وھناك أیضا أسلوب خاص في العربیة للداللة على التركیز على نقطة ما، وھو التقدیم والتأخیر، 
لمالیویة حینما وھذا األسلوب ال یوجد في اللغة المالیویة، لذا ال یستخدمھ الطالب المالیوي، وال نقول في ا

ًنرید أن نركز على المكان الذي یذھب إلیھ محمد مثال ّ:
“Ke sekolah Muhammad pergi”

وبالمقابل فإن مثل ھذا األسلوب موجود في العربیة، فنقول عند التركیز على المكان الذي یذھب 
".إلى المدرسة یذھب محمد: "إلیھ محمد 

ّ استولذلك ّدون التأثر بأسلوب اللغة األم یقتضي تعلم البالغة، وھي من األسلوب الصحیح عمالفإن
ّ عمالألدب في تعوید الطالب على استومن ھنا تتجلى أھمیة ا. ّعنصر مھم جدا من عناصر األدب العربي

األسلوب العربي الفصیح حتى یحسنوا كتاباتھم العربیة، لذا ینبغي التركیز على الموضوعات التي تتناولھا 
تدریب الطالب على األسلوب العربي، ویمكن في البدایة التركیز على علم المعاني، حیث إنھ البالغة في

.یتناول المحسنات في تكوین األسلوب العربيّ الصحیح

الخاتمة
ّ األدب العربيّ من أھم العوامل المؤدیة إلى نجاح عملیة تعلیم وتعلم اللغة  ّوفي الختام نقول إن ّ ّ

ّ ھذا األمر معمول بھ في مالیزیا؛ إذ العربیة وال سیما لدا رسیھا الناطقین بلغات أخرى، وھنا نشیر إلى أن
س المواد األدبیة في المراحل الدراسیة المختلفة، من المرحلة االبتدائیة، والمرحلة الثانویة، والمرحلة  تدرّ

االكتفاء بتلك المواد األدبیة، ّل في تعلم المالیزیین للغة العربیة، ولكن ھذا ال یعني االجامعیة وھو عامل فعّ
ّفالمھم ھو البحث عن أفضل الطرائق لتدریس المواد األدبیة، وھنا ندعو إلى تطویر المناھج وجعلھا مواكبة 

ّینبغي لنا أن نطرح بعض الطرائق التقلیدیة ونبدلھا بطرائق حدیثة ؛ إذ العلمي الھائل الحاصل في زمنناللتقدم
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ًاسة أكثر فائدة وأسھل تطبیقا، ومن ذلك على سبیل المثال اومعاصرة، فھي كما ترى الدر طالع على الً
.الموسوعات الشعریة والنثریة عبر شبكة اإلنترنت المتاحة لكلّ دارسي اللغة العربیة

ّ لدارسي  ق األدبي ّ ّ على مدرسي اللغة العربیة ومحاضریھا أن یركزوا على غرس التذو ّومن ثم فإن ّ
ّللمواد األدبیة، فتدریس األدب یختلف عن تدریس بقیة المواد األخرى؛ إذ إنھ یحتاج إلى اللغة أثناء تدریسھم 

ّحبّ األدب حبا جما، فإذ ما تم غرس حبّ األدب في نفوس الطالب،سھلت عملیة التدریس، واستمتع دارسو  ً ً
وي، واستحصالھم على ثروات ّاللغة بكلّ المواد األدبیة المقدمة لھم، مما یقود بالنتیجة إلى تنمیة خزینھم اللغ

ق األدب وترفع مستواھم الكتابي والمعرفي والثقافي باللغة العربیة ّ .ّلغویة كبیرة تمكنھم من تذو
ّ تدریس األدب وبالتحدید األدب العربيّ في  ّ على معلمي األدب أن یعرفوا أن ّفضال عن ذلك، فإن

خاص لھ، وھذا المدخل ھو المدخل اللغوي بحیث یجب تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا یحتاج إلى مدخل 
، فمما ال شكّ فیھ  وا بالجانب اللغويّ أثناء تدریسھم لمواد األدب العربيّ على المدرسین والمحاضرین أن یھتمّ
ّ األدب وسیلة لدراسة المفردات والتراكیب واألسالیب البالغیة المستخدمة عند أبناء اللغة الخلص، وفیھ  ّأن

ّلتحلیل أخطائھم في القراءة والكتابة والتحدث، وتنمیة قدرتھم في اللغة العربیة للوصول إلى لھم فرصة
.أفضل مستوى ممكن
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.١٠٨، ص١، ج)ت.دار الجیل، د: بیروت(عبد السالم محمد ھارون : یھ، تحقیقكتاب سیبو- ١١
.١/١٠٩المرجع نفسھ، - ١٢
.١/١١٠المرجع نفسھ، - ١٣
.١/١١١المرجع نفسھ، - ١٤
.١/١١٢المرجع نفسھ، - ١٥
، )ت.دار الكتب العلمیة، د: بیروت(محمد عبد المنعم خفاجي : قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقیق- ١٦

.٥٣ص
، ٢، ج)م١٩٩٨/ھـ١٤١٩مكتبة دار التراث، : القاھرة(د محیي الدین، شرح ابن عقیل عبد الحمید، محم- ١٧

.١٤٧ص
.٢/١٥٣المرجع نفسھ، - ١٨
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، ٤، ج)م١٩٩٩دار المنتظر، : بیروت(مصطفى علي : دیوان معروف الرصافي، تحقیق وشرح- ١٩
.٥٩ص

عیسى : مصر(محمد أبو الفضل إبراھیم: المیداني، أحمد بن محمد بن أحمد، مجمع األمثال، تحقیق- ٢٠
.٧، ص١، ج)م١٩٧٨البابي الحلبي، 

.١/٢٢٧المرجع نفسھ، - ٢١
.١/٨المرجع نفسھ، - ٢٢
.١/٨٥المرجع نفسھ، - ٢٣
.١/٨٧المرجع نفسھ، - ٢٤
.١/٨٧المرجع نفسھ، - ٢٥
.١/٨٧المرجع نفسھ، - ٢٦
.١/٨٧المرجع نفسھ، - ٢٧
.١/٣٦٧المرجع نفسھ، - ٢٨
.١/٤٣٢المرجع نفسھ، - ٢٩
.٢/١٩المرجع نفسھ، - ٣٠
.١/٨٤لمرجع نفسھ، ا- ٣١
.١/٨٥مرجع نفسھ، ال- ٣٢
.١/٨٧المرجع نفسھ، - ٣٣
.١/٩١المرجع نفسھ، - ٣٤
.١/٩٢المرجع نفسھ، - ٣٥
.١/٨المرجع نفسھ، - ٣٦
.١/١٠٥المرجع نفسھ، - ٣٧
.١/٤٦٦المرجع نفسھ، - ٣٨
.١/١٠المرجع نفسھ، - ٣٩
.١/١٠المرجع نفسھ، - ٤٠
.١/١١٧المرجع نفسھ، - ٤١
.١/١٦٥المرجع نفسھ، - ٤٢
.١/٤٦٦المرجع نفسھ، - ٤٣
.٢/٥٠المرجع نفسھ، - ٤٤
.١/٣٢٦نفسھ، المرجع - ٤٥
.١/٣٢٧المرجع نفسھ، - ٤٦
.١/٣٢٨المرجع نفسھ، - ٤٧
.٢/٤٥المرجع نفسھ، - ٤٨
.٢/١٣١المرجع نفسھ، - ٤٩
.٢/١٣١المرجع نفسھ، - ٥٠
.٢/٤١٣المرجع نفسھ، - ٥١
.٢/٤١٦المرجع نفسھ، - ٥٢

المصادر والمراجع
دواوینال

ّ .العلمیةدار الكتب: بیروت. ٣ج. أحمد حسن بسج: تحقیق). م١٩٩٤/ھـ١٤١٥. (دیوان ابن الرومي
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.دار بیروت للطباعة والنشر: بیروت). م١٩٨٢. (دیوان امرئ القیس
.مطبعة دار الكتب المصریة: القاھرة. ١ج. أحمد أمین وآخرون: تحقیق). م١٩٣٧. (دیوان حافظ إبراھیم

.  المؤسسة العربیة: بیروت. حریّة الخطیب: تحقیق). م٢٠٠٠. (دیوان طرفة بن العبد
.دار المنتظر: بیروت. ٤ج. مصطفى علي: تحقیق وشرح). م١٩٩٩. (فيدیوان معروف الرصا

كتب
مركز البحوث : كواال لمبور. اإلطار والمنھج: ّاألدب اإلسالمي). م٢٠٠٥. (حسین، نصر الدین إبراھیم أحمد

.بالجامعة اإلسالمیة العالمیة مالیزیا
.دار الجیل: بیروت. ١ج. عبد السالم محمد ھارون: تحقیق. الكتاب). ت.د. (سیبویھ

.مكتبة دار التراث: القاھرة. ٢ج. شرح ابن عقیل). م١٩٩٨/ھـ١٤١٩. (عبد الحمید، محمد محیي الدین
.دار التجدید: كواال لمبور. ّمحاضرات في نصوص شعریة جاھلیة وإسالمیة). ت.د. (عثمان، رحمة أحمد

.دار الكتب العلمیة: بیروت. فاجيمحمد عبد المنعم خ: تحقیق. نقد الشعر). ت.د. (قدامة بن جعفر
. مؤسسة الرسالة: بیروت. ١١ج. كنز العمال).  م١٩٧٩. (المتقي، عالء الدین علي

: مصر. محمد أبو الفضل إبراھیم: تحقیق. مجمع األمثال). م١٩٧٨. (المیداني، أحمد بن محمد بن أحمد
.عیسى البابي الحلبي

.طبع دار المعرف: مصر. بیة من الجاھلیة حتى عصر بني أمیةتاریخ اآلداب العر). ت.د. (نالینو، كارلو

بحوث في المؤتمرات
. كتاب المؤتمر. "ّأبعاد حضاریة في تدریس نصوص األدب العربي لغیر العرب. "بھجت، منجد مصطفى

ّورقة البحث المقدمة في المؤتمر العالميّ األول للغة العربیة وآدابھا الذي نظمھ قسم اللغة . ٢ج ّ
.م٢٠٠٧نوفمبر٣٠-٢٨عربیة بالجامعة اإلسالمیة العالمیة بمالیزیا في ال


