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التعریف بالمؤلف 2 : الوحدة 

 – المفردات المفیدة١
)La plupart des expressions ci-dessous sont  utilisées dans le texte qui suit(

وُلِدَ # تُوُفِّيَ، من موالید، أودى بحیاتھ... –
 في عام، عام، في سنة، سنة، نحو سنة، في أوائل # في أواخر، القرن، العصر، آنذاك = في ذلك–

الوقت... 
شاعر ج شعراء، ناظم الشعر، أدیب–
نشأ، عاش في، قضى حیاتھ... –
عندما بلغ الثالثین من العمر–
سُمِّيَ، لُقِّبَ، المعروف باسم... –
تعود المعلومات عن سیرتھ–
ما نقلھ الرواةُ–
نحل ینحَل (ه) –
ما یُنسَب إلیھ من الشعر–
في المصادر، حسب المصادر–
شخصیة شبھ أسطوریة–
–ً ً مھمّا اعتبره األدباءُ، یُعتَبَرُ، یُعَدّ كاتبا
احتلّ مكانة خاصة–
فحل من فحول–
صاحب المعلّقة، صاحب ھذه القصیدة = المؤلّف–
شكّ في صحّة شعر فالن–
القصیدة التقلیدیة–
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 – المثال : امرؤ القیس٢

 كان القرن الخامس حافالً بالتنافس بین الساسانیین والبیزنطیین یستعین األوّلون بالمناذرة
ً ثمّ انھار عرشھا،  واآلخرون بالغساسنة. وقامت مملكة كندة بنجد تزاحم المناذرة، فتمكّنت منھم حینا

ً أن یسترجع الملك.  وحاول امرؤ القیس الشاعر عبثا
  وعاش٥٠٠وُلد امرؤ القیس وھو ابن آخر ملوك قبیلة كندة حُجر بن الحارث في نجد نحو سنة 

ً المالھي واأللعاب وأیام السرور والمغامرات  شأن أوالد الملوك في الترف واللھو ونظم الشعر واصفا
ً آنذاك، فغضب أبوه وطرده. فراح یتجوّل في زُمرة ً حدود ما كان لبقا  الغرامیة بكالم كان یتجاوز أحیانا

من المُجّان یقضون الوقت في اللھو والصید. 
عندما بلغ الثالثین من العمر، قُتل أبوه وینسب إلیھ ھذه الجملة المشھورة : 

 « الیوم خمر وغداً أمر! » فھبّ السترجاع الملك ومطاردة من قتل أباه من بني أسد وراح یستحثّ القبائل
 للحرب، وقصد یوستنیانس مستجیراً (لذلك سمّي الملك الضلیل)، ولكن لم یثمر مسعاه. عاد من

. ٥٤٠القسطنطینیة فانتابھ مرض أودى بحیاتھ نحو سنة 
 تعود المعلومات عن سیرتھ إلى ما نقلھ الرواةُ الكوفیّون في أواخر القرن الثامن. وقد شكّ اللغوي

 ) في صحّة شعره، ألنّھ « كل شيء في أیدینا من شعر امرئ القیس فھو عن٨٢٨البصري األصمعي (م 
ً سمعنا من أبي عمرو  [بن العالء]. وعن اإلصفھاني في كتاب  حمّاد الراویة [القرن الثامن] إال شیئا

ً بأنھ یقول الشعر وینحَلھ شعراء العرب. » فقال اللغوي المفضل الضبي  األغاني أن حمّاداً « كان متّھما
 ) : « قد سُلّط على الشعر من حمّاد الراویة ما أفسده فال یصلح أبداً. » لذلك یبدو امرؤ٧٨٠الكوفي (

القیس شخصیة شبھ أسطوریة في ھذه المصادر. 
ً للقصیدة التقلیدیة وفحالً من فحول الشعر الجاھلي.  اعتبره األدباء العرب منذ القرن التاسع أبا

 ) في كتاب الشعر والشعراء في الطبقة األولى من الشعراء . یحتلّ امرؤ القیس٨٨٥ویضعھ ابن قتیبة (م 
ً بأنّ معلقتھ ما زالت مُدْرِجة في المقررات المدرسیة حتّى  مكانة خاصة في تاریخ األدب العربي علما

 یومنا ھذا، الشيء الذي یجعل من ھذا الشاعر شبھ األسطوري « فحالً » من فحول الشعر العربي. امرؤ
القیس صاحب « المعلّقة » التي مطلعھا : 

« قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل   بسقط اللوى بین الدخول فحومل »
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 – أجب عن األسئلة اآلتیة من النص ؟ ٣

ما السیاق التاریخي لحیاة امرئ القیس ؟–
من امرؤ القیس ؟ أین ومتى ولد ؟ –
كیف عاش ؟ ما كانت أغراض شعره ؟ –
ماذا حدث عند بلوغھ الثالثین من العمر ؟ –
ما رد فعل امرئ القیس ؟ –
لماذا لُقب بالملك الضلیل ؟ –
ھل نجح في استرجاع حكمھ ؟ –
لماذا شك بعض النقاد عن صحة المعلومات عنھ وعن شعره ؟ –
لماذا احتل مكانة خاصة في تاریخ األدب العربي ؟ –

ً بھ (٤ ً آخر من الجاھلیة واكتب تعریفا  أسطر). ١٠ – التمرین : اختر أدیبا
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Les 3 pages qui suivent sont tirées de l’ouvrage de Ḥannā-l-Fāḫūrī, Tārīḫ  
al-adab al-‘arabī mentionné dans la bibliographie. 

Les étudiants liront ce texte en essayant de se familiariser avec le style de 
l’auteur. Il est demandé en devoir de donner l’idée générale de chaque 
paragraphe en arabe ou en français. 

Les étudiants « francophones » prendront uniquement en considération les 
pages 52, 53 et le premier paragraphe de la page 54. Les autres travailleront sur 
la totalité du texte. 
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