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أنماط النصوص:
ﺗﺸﻜﻞ اﻷﻧﻤﺎط ﻟﺪى ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﺼﺪر ﺧﻮف ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر و ﻳﻌﻮد ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت و ﻧﺪرة اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ و اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺎت أﺛﻨﺎء دراﺳﺔ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺸﻜﻠﻪ اﻷﻧﻤﺎط ﻣﻦ ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن...
و ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺨﻮف وﺟﺪﻧﺎ ﻫﺬا اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻟﻸﻧﻤﺎط ﻣﻊ أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ أﻓﻀﻞ ﺣﻞ ﻹﻧﻬﺎء ﻫﺬا اﻹﺷﻜﺎل ﻋﻨﺪ
ﻣﻦ أﻟﻘﻰ اﻟﺴﻤﻊ و ﺗﻤﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮح وﺣﻠﻞ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺮﺟﻮ ﻟﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﺑﺎﻫﺮا ﺑﺈذن اﷲ
ﺗﻌﺎﻟﻰ......
و إﻟﻴﻜﻢ اﻟﻤﻠﺨﺺ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻻ ﻧﻌﺮف ﻧﺴﺒﺘﻪ
اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺎج
اﻟﻨـﺺ اﻟـﻮﺻﻔـﻲ:
ﻳﻌﻜـﺲ اﻟﻮﺻﻒ واﻗـﻌـﺎ ﻓﻴﻪ إدراك ﻛـﻠـﻲ و آﻧـﻲ ﻟﻠﻌـﻨـﺎﺻـﺮ اﻟـﻤﻜـﻮﻧـﺔ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻮاﻗـﻊ ,و ﻛـﻴﻔـﻴـﺔ اﻧﺘـﻈـﺎﻣـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻀـﺎء أو اﻟﻤـﻜـﺎن
اﻟـﺬي ﺗـﻮﺟـﺪ ﻓـﻴـﻪ  .و ﻗـﺪ ﻳـﻜـﻮن اﻷﻣـﺮ ﻣـﺘﻌﻠﻘـﺎ ﺑﻤـﻮﺟـﻮدات ﺟـﻤـﺎدﻳـﺔ أو ﺑـﺄﺷﺨـﺎص أو ﺑـﻐـﻴـﺮﻫـﺎ  .ﻛﻤـﺎ ﻳﺘﻤـﺜـﻞ اﻟـﻮﺻـﻒ ﻓـﻲ
ﻣـﺤﺎوﻟـﺔ ﻧﻘـﻞ ﻫـﺬا اﻟـﻮاﻗـﻊ ﺑـﺠـﺰﺋـﻴـﺎﺗـﻪ و ﺗـﻔـﺎﺻﻴﻠـﻪ.
و ﻣﻦ اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴﺠـﻴـﺎت اﻟﺘـﻲ ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﺗـﻌﺘـﻤـﺪ ﻓـﻲ ﺑـﻨـﺎء ﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع ﻣـﻦ اﻟﻨـﺼـﻮص  ,اﻻﻧـﻄـﻼق ﻓـﻲ اﻟـﻮﺻـﻒ ﻣـﻦ أﻗـﺮب ﻧﻘـﻄـﺔ
إﻟـﻰ أﺑـﻌـﺪ ﻧـﻘﻄـﺔ  ,ﻣـﻦ اﻷﺳـﻔـﻞ إﻟـﻰ اﻷﻋـﻠـﻰ أو اﻟﻌـﻜـﺲ  ,و ﻣـﻦ اﻟﻴـﻤـﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻴـﺴﺎر  .و ﻳﺘـﻌـﻴـﻦ ﻓـﻲ ﺟـﻤـﻴﻊ اﻟﺤـﺎﻻت أﻻ
ﻳـﻜـﻮن ﻫـﻨـﺎك ﻗـﻔـﺰ أو اﻧﺘـﻘـﺎل ﻣـﻔـﺎﺟـﻲء ﻣـﻦ ﻧـﻘﻄـﺔ إﻟـﻰ أﺧـﺮى ﺣـﻴـﺚ ﻻ راﺑـﻂ ﻃﺒﻴـﻌـﻲ ﺑﻴـﻨﻬـﻤـﺎ  .و ﻻ ﻣﻨـﺎص أﻳـﻀـﺎ ﻟﻠـﻮﺻـﻒ ﻣـﻦ
إﺟـﺮاء اﺧـﺘﻴـﺎرات ﻣـﻌﻴـﻨـﺔ
ﺑﺨـﺼـﻮص ذﻛـﺮ ﺑﻌـﺾ اﻟﺘـﻔﺎﺻﻴـﻞ أو ﺗـﺠـﺎوزﻫـﺎ.
و إذا ﻛـﺎن اﻟﺴــﺮد ﻳـﺸﺘـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺆﺷـﺮات زﻣـﺎﻧـﻴﺔ  ,ﻓـﺈن اﻟـﻮﺻـﻒ ﻳـﺸﺘﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺆﺷـﺮات ﻣـﻜﺎﻧﻴـﺔ )ﻋـﻠـﻰ اﻟﻴﻤـﻴـﻦ  ,ﻋـﻠـﻰ
اﻟﺸـﻤـﺎل  ,إﻟـﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ ,ﻓـﻮق  ,ﻋـﻠـﻰ... ) .
إن اﻟـﻮﺻـﻒ – أﺣﻴـﺎﻧـﺎ – ﻗـﺪ ﻳـﺄﺗـﻲ ﻣـﻘـﺎﻃـﻊ ﻓـﻲ ﺛـﻨـﺎﻳـﺎ اﻟﺴـﺮد  ,و ذﻟﻚ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺘـﻮﻗـﻒ ﻫـﺬا اﻷﺧﻴـﺮ و ﻳﻔﺴـﺢ اﻟﻤـﺠـﺎل
ﻟـﻮﺻـﻒ ﻣـﻜﺎن أو ﺷـﻲء ﻣـﺎ  ,أو إﻧﺴـﺎن  .و ﻗـﺪ ﻳـﺸـﻜﻞ اﻟـﻮﺻـﻒ ﻧـﺼـﺎ ﻣـﺴـﺘﻘـﻼ ﺑﺬاﺗـﻪ ﻛـﻤـﺎ ﻫـﻮ اﻟﺤـﺎل ﻓـﻲ اﻟﻨـﺺ ذي ﻃـﺎﺑـﻊ
وﺛـﺎﺋـﻘـﻲ أو ذي ﻃـﺎﺑـﻊ ﻋـﻠـﻤﻲ.
و اﻟـﺰﻣـﻦ اﻟﻤـﺴـﺘﻌـﻤـﻞ ﻓـﻲ اﻟـﻮﺻـﻒ ﻏـﺎﻟـﺒﺎ ﻣـﺎ ﻳـﻜـﻮن ﻣـﺎﺿـﻴـﺎ أو ﻣـﻀـﺎرﻋـﺎ داﻻ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺤـﺎﺿـﺮ.
اﻟﻨـﺺ اﻟﺤـﺠـﺎﺟـﻲ :ﻳـﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻠﻐـﺔ ﺣﺠﻪ أي ﻏـﻠـﺒـﻪ ﺑﺎﻟـﺤـﺠـﺔ و اﻟﺤـﺠـﺔ  :اﻟﺪﻟﻴـﻞ و اﻟﺒـﺮﻫـﺎن ج/ﺣﺠـﺞ و ﺣﺠـﺎج .
و إذن  ,ﻓـﺎﻟﻘـﺼـﺪ ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع ﻣﻦ اﻟﻨـﺼـﻮص ﻫـﻮ ﺗـﻐـﻴـﻴﺮ اﻋـﺘـﻘﺎد ﻳـﻔـﺘـﺮض وﺟـﻮدﻩ ﻟـﺪى اﻟﻤﺘـﻠﻘـﻲ  ,ﺑـﺎﻋـﺘـﻘﺎد آﺧـﺮ ﻳـﻌـﺘـﻘـﺪ
اﻟﻤـﺮﺳـﻞ أﻧـﻪ اﻷﺻﺢ  .ﻛﻤـﺎ ﻳـﻨـﻄـﻠـﻖ اﻟﺤـﺠـﺎج ﻓـﻲ اﻟﻨـﺺ ﻣـﻦ ﻣـﺒـﺪإ أن ﻟﻠﻘـﺎريء أو اﻟﺴـﺎﻣـﻊ رأﻳـﺎ ﺣـﻮل اﻟﻘـﻀـﻴﺔ اﻟﻤـﻄﺮوﺣـﺔ أو
ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟﻜـﻼم  .و ﻳـﻬـﺪف ﻓـﻲ اﻟﻨـﻬﺎﻳـﺔ إﻟـﻰ اﻹﻗﻨـﺎع ﺑـﺎﻋـﺘـﻤـﺎد ﻣـﺨﺘـﻠﻒ أوﺟـﻪ اﻟـﺪﻟﻴـﻞ و اﻟﺒـﺮﻫـﺎن.
و ﻋـﻤـﻮﻣـﺎ  ,إن اﻟﺤـﺠﺔ ﻫـﻲ اﻟﻔـﻜـﺮة أو اﻟﺘـﻌـﻠـﻴﻞ اﻟﻤـﻘـﺪم ﻟـﺪﻋـﻢ اﻟﻘـﻮل أو اﻟـﺮأي ﺑﻨـﻴـﺔ إﻗـﻨـﺎع اﻟﺴـﺎﻣـﻊ أو اﻟﻘـﺎريء.
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ﻣـﺜـﺎل  :اﻹﻗـﺒـﺎل ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘـﺪﺧـﻴـﻦ ﻣـﻀـﺮ ) ﻣـﻨـﺼﻮص ﺧـﺒـﺮي) .اﻟﺤﺠﺞ اﻟﻤـﻤﻜـﻨـﺔ  ... :ﻷن ﻋـﻮاﻗـﺒـﻪ و ﺧـﻴﻤـﺔ  ,أوﻻ ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒﺔ إﻟـﻰ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳـﺪﺧـﻨـﻮن  :ﺣـﻴـﺚ ﻳـﻨﻔﻘـﻮن أﻣـﻮاﻻ ﻃـﺎﺋـﻠـﺔ وﻳـﺆذون ﺻﺤـﺘﻬﻢ  ,اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻳـﺘـﺴـﺒﺐ ﻓـﻲ إﺻـﺎﺑﺘـﻬـﻢ ﺑـﺄﻣﺮاض ﺧﻄـﻴـﺮة  ,ﻓـﻲ ﻣـﻘﺪﻣـﺘـﻬﺎ ﺳـﺮﻃـﺎن اﻟـﺮﺋـﺔ.
ﺛـﺎﻧـﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨـﺴـﺒﺔ إﻟﻰ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺤـﻴﻄـﻮن ﺑﻬـﻢ ﺣـﻴـﺚ ﻳـﺴـﺒـﺒـﻮن ﻟـﻬـﻢ إزﻋـﺎﺟـﺎ ﺑﺮاﺋـﺤﺘﻬﻢ
اﻟﺘﺒـﻐـﻴـﺔ  ,و أﺧـﻴـﺮا ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻤـﺠﺘﻤـﻊ ﻛـﻠـﻪ اﻟـﺬي ﻳﺘـﺤـﻤﻞ ﻧـﻔﻘـﺎت اﻷﻣﺮاض اﻟﻤـﺮﺗﺒـﻄـﺔ ﺑﻔـﻌـﻞ اﻟﺘـﺪﺧـﻴـﻦ.
ـﺎﺟﺎ ﻋـﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ أو ﺑﻄﻼن اﻟﻔـﻜﺮة اﻟﻤـﻘـﺪﻣـﺔ ﻣـﺴـﺒـﻘﺎ  .و ﻓﻲ
و ﻫـﻜـﺬا  ,ﻓـﻤﺠـﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺤـﺠـﺞ اﻟﻤـﻨﻈﻤـﺔ ﻗـﺪ ﺗـﺸـﻜـﻞ ﺣـﺠ ً
ﺳـﺒﻴـﻞ اﻹﻗـﻨﺎع  ,ﻳـﺠـﺐ أن ﺗـﻜﻮن ﻣﻈـﺎﻫﺮ اﻟﺤﺠﺎج ﻣﻨـﺴﺠـﻤـﺔ ﻻ ﺗﻨـﺎﻗـﺾ ﺑﻴـﻨﻬـﺎ و ﻣـﺮﺗﺒـﺔ ﺣـﺴـﺐ أﻫﻤـﻴﺘـﻬـﺎ.
اﻟﻨـﺺ اﻟﺴـﺮدي :ﻳﺤـﻴـﻞ اﻟﺴـﺮد ﻋﻠـﻰ واﻗـﻊ ﺗـﺠﺮي ﻓـﻴـﻪ أﺣـﺪاث ﻣـﻌﻴـﻨـﺔ ﻓـﻲ إﻃـﺎر زﻣـﺎﻧـﻲ ﻣـﻌـﻴﻦ .ﻳـﺒـﻴﻦ ﻓـﻴـﻪ اﻟـﺬي ﻳـﺤﻜـﻲ ﻛـﻴـﻒ ﺗـﺘـﺤﻮل
اﻷﺣـﺪاث  ,و ﻛـﻴـﻒ ﺗﺘـﻄـﻮر ﻋـﺒـﺮ اﻟـﺰﻣـﻦ.
و ﻋـﺎدة ﻳـﺸـﺘـﻤـﻞ اﻟﻨـﺺ اﻟﺴـﺮدي ﻋـﻠـﻰ ﺛـﻼﺛـﺔ ﻣـﺮاﺣـﻞ ﻫـﻲ:
اﻟﺤـﺎﻟـﺔ اﻷوﻟﻴـﺔ.
اﻟﺘـﺤـﻮﻻت اﻟﻄـﺎرﺋـﺔ.
اﻟﺤـﺎﻟـﺔ اﻟﻨـﻬـﺎﺋﻴـﺔ.
ﻛـﻤـﺎ ﻳﺸـﺘـﻤـﻞ أﻳﻀـﺎ  ,ﻋﻠـﻰ ﺗـﺪرج ﻣـﻌـﻴﻦ ﺗـﻔـﺮﺿـﻪ ﻣﺠـﺮﻳـﺎت اﻷﺣـﺪاث و ﺗـﻌـﺎﻗﺒـﻬﺎ .و ﻣﻦ ﺧـﺼﺎﺋـﺺ اﻟﺴـﺮد أﻳﻀـﺎ  ,اﺷـﺘﻤـﺎﻟـﻪ
ﻋﻠـﻰ ﻗـﺪر ﻣـﻌـﻴـﻦ ﻣـﻦ اﻟﻤـﺆﺷـﺮات اﻟـﺰﻣﺎﻧﻴـﺔ  ,و ﻛـﺬﻟﻚ ﻋـﻠىﺮواﺑـﻂ ﺟـﻤﻠـﻴـﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ ﺑـﻪ ﻣـﺜـﻞ  :ﺑـﻌـﺪ ذﻟﻚ  ,ﻗـﺒـﻞ ذﻟﻚ  ,ﺛـﻢ...
و أﻣـﺎ ﻋـﻦ اﻟـﺰﻣـﻦ اﻟﻤـﺴـﺘﻌـﻤﻞ ﻓـﻲ اﻟﻨـﺺ اﻟﺴـﺮدي ﻓـﻬـﻮ ﻳﺨـﺘـﻠﻒ ﺑـﺎﺧـﺘـﻼف اﻷﺣـﺪاث اﻟـﻮاردة ﻓـﻴـﻪ.
اﻟﻨـﺺ اﻹﻋـﻼﻣـﻲ:إن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﻨﻤـﻂ ﻣـﻦ اﻟﻨـﺼـﻮص ﻫـﻲ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت و ﻣـﻌﺎرف ﺣـﻮﻟﻤـﻮﺿـﻮع ﻣـﻌـﻴـﻦ ﻳـﻔـﺘـﺮض أن اﻟﻤﺘـﻠﻘـﻲ ﻳـﺠﻬـﻠـﻬﺎ
 ,أو ﻟـﻴﺴـﺖ ﻟـﺪﻳـﻪ ﻣـﻌـﻠﻮﻣـﺎت ﻛـﺎﻓـﻴﺔ ﺣـﻮﻟـﻪ .و ﻣـﻦ ﻫـﻨـﺎ ﺗـﺄﺗـﻲ ﺿـﺮورة أن ﺗـﺘـﺨـﻠﻞ ﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع ﻣـﻦ اﻟﻨـﺼـﻮص ﻣـﻬﺎرة ذﻫـﻨـﻴﺔ أﺧـﺮى
ﻫـﻲ اﻟﺸـﺮح
و ﻣـﺎ ﻳـﺘﻄـﻠـﺐ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺗـﻘﺪﻳـﻢ ﻟﻠﺤـﺠـﺞ و اﻷدﻟـﺔ و اﻷﻣـﺜـﻠـﺔ اﻟﺘـﻮﺿـﻴﺤـﻴـﺔ.
و ﻣـﻌـﻠـﻮم ﻫـﻨـﺎ  ,أن ﺑـﻌـﺾ اﻷﻓـﻜـﺎر ﻓﻘـﻂ ﺗـﻜـﻮن ﻓـﻲ ﺣـﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ اﻟﺸـﺮح و اﻟﺘـﻔـﺼـﻴﻞ  .و ﻳﻜـﻮن ذﻟﻚ ﺑـﺘـﻘـﺪﻳـﻢ اﻟﻤـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت و
ﺷـﺮﺣـﻬـﺎ و ﺗﻘـﺪﻳـﻢ اﻟـﺪﻟﻴـﻞ ﺛـﻢ ذﻛـﺮ اﻟﻤـﺜـﺎل اﻟﺘـﻮﺿـﻴﺤـﻲ.
اﻟﻨـﺺ اﻟﺘـﻔـﺴﻴـﺮي :ﻳـﻌـﻨـﻰ اﻟﻨـﺺ اﻟﺘـﻔـﺴﻴ ـ ــﺮي :
*ﺑـﺄﺳـﺒـﺎب اﻟﺤـﻮادث و ﻧﺘـﺎﺋـﺠـﻬﺎ ﻣﺜـﺎل :ﻛـﺎن اﺣـﺘﻼل ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ ﻟﻠﺠـﺰاﺋـﺮ اﻟﻌـﺎﺻﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺳـﻨـﺔ  1830ﻣﺠـﺰءا ﻣـﻦ ﺣـﺮﻛـﺔ
اﻟﺘـﻜﺎﻟـﺐ اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎري اﻷوروﺑـﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻌـﺎﻟـﻢ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺮن اﻟﺘـﺎﺳـﻊ ﻋـﺸـﺮ  ,و ﻣـﻨﺄﻫـﻢ أﺳـﺒـﺎب اﻻﺣـﺘـﻼل  ,رﻏﺒـﺔ ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ ﻓـﻲ
اﺳﺘـﻐـﻼل ﺧـﻴـﺮات اﻟﺠ ـﺰاﺋــﺮ  ,و اﺧﺘ ـﻔــﺎء اﻷﺳ ـﻄــﻮل اﻟﺠـﺰاﺋـﺮي ﺛـﻢ ﻗـﻀـﻴﺔ اﻟـﺪﻳـﻮن و ﺣـﺎدﺛـﺔ اﻟﻤـﺮوﺣـﺔ.

http://ency‐education.com

و ﻛـﺎن ﻣـﻦ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ اﺣـﺘـﻼل اﻟـﻔـﺮﻧﺴﻴـﻴـﻦ ﻟﻠﺠـﺰاﺋـﺮ ,أن أﻟـﺤـﻘـﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ و ﺧﻀﻊ اﻟﺴﻜﺎن إﻟﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻌﻤﺮﻳﻦ  ,و
ﺣﺮﻣﺖ اﻟﺒـﻼد ﻣـﻦ ﻟﻐـﺘـﻬﺎ اﻟـﻮﻃﻨـﻴـﺔ و اﻧﺨﻔـﺾ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟﻤـﻌﻴﺸـﺔ ﺑﻴـﻦ اﻟﺠـﺰاﺋـﺮﻳﻴﻦ و ﺣـﻮل اﻗﺘـﺼـﺎد اﻟﺒـﻼد ﻟﻤـﺼﻠـﺤﺔ اﻻﻗﺘـﺼـﺎد
اﻟﻔـﺮﻧﺴـﻲ  ,ﺳـﻮاء ﻓـﻲ اﻟﺼـﻨـﺎﻋـﺔ أو اﻟـﺰراﻋﺔ أو اﻟﺘـﺠـﺎرة .
*ﺑﺘﺒﻴـﺎن اﻟﺘـﻌـﻠﻴـﻞ أو اﻟﻤـﺼـﺎدر اﻟﺘـﻲ ﺳـﻤﺤـﺖ ﺑـﺈﻗـﺎﻣـﺔ وﺟﻬـﺔ ﻧـﻈـﺮ ﺣـﻮل ﻗـﻀـﻴﺔ ﻣـﻌﻴـﻨـﺔ .
ﻣﺜـﺎل  ... :و ﻗـﺪ ﻧﺘـﺴـﺎءل ﺣـﻮل ﻃـﺮﻳـﻘﺔ ﻛـﺘـﺎﺑـﺔ ﻣـﺴـﺮﺣـﻴـﺔ  .و اﻟﺤـﻘﻴـﻘـﺔ أﻧـﻪ ﻻ ﺗـﻮﺟـﺪ ﻗـﻮاﻋـﺪ ﺛـﺎﺑﺘـﺔ ﻳﻤﻜـﻦ اﻋـﺘـﻤـﺎدﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺬا
اﻟﺸـﺄن.
و ﻟـﻜـﻦ ﻳـﻤﻜـﻦ أن ﻧﻘـﺪم أﻣـﺜـﻠـﺔ ,و ﻋـﻠـﻰ ﺳﻴـﺒـﻞ اﻟﻤـﺜـﺎل ﻣـﺎ ورد ﻓـﻲ ﻛـﺘـﺎب " اﻟﻤـﺴـﺮﺣﻴـﺔ " ﻟـﻌﻤـﺮاﻟـﺪﺳـﻮﻗـﻲ ﺣـﻴـﺚ ﺷـﺮح
ﻣـﻄﻮﻻ ﻛـﻴﻔﻴـﺔ ﺑﻨـﺎء ﻣـﺴـﺮﺣﻴـﺔ.
*ﺑـﺬﻛـﺮ ﻓـﺎﺋـﺪة اﻟﺨـﺒـﺮ أو ﻗـﻴـﻤـﺘـﻪ.
ﻣـﺜـﺎل  :ﻣـﻦ ﺣـﻖ اﻟﺠـﺰاﺋـﺮ أن ﺗﻔﺘـﺨـﺮ ﺑـﺄﺑﻨـﺎﺋﻬـﺎ اﻟـﺬﻳـﻦ ﺿـﺤـﻮا ﺑـﺄﻧﻔﺴـﻬـﻢ ﻓـﻲ ﺳﺒﻴـﻞ ﺗﺨﻠﻴـﺼﻬـﺎ ﻣــﻦ ﻧـﻴـﺮ اﻻﺣـﺘـﻼل  .إﻧﻬـﻢ
ﺷـﻬـﺪاء ﺣـﺮب اﻟﺘﺤـﺮﻳـﺮ اﻟﻤـﺒـﺎرﻛـﺔ  .ﻓـﻘـﺪ ذا دوا ﻋـﻦ اﻟﺤـﻤـﻰ و داﻓﻌـﻮا ﻋـﻦ راﻳـﺔ اﻟﻌـﺰة و ﻗـﺎدوا اﻟﺠـﻴـﻮش ﻓـﻲ اﻟﻤـﻌـﺎرك
اﻟﻀـﺎرﻳـﺔ ﻣـﻦ ﻧـﺼـﺮ إﻟـﻰ ﻧـﺼـﺮ  ,و ﻛـﺎﻧـﻮا ﺑـﻌﻤـﻠﻬـﻢ ﻫـﺬا أوﻓﻴـﺎء ﻟﻌـﻬـﺪﻫـﻢ ﻓـﻲ اﻟﺘـﻀـﺤـﻴـﺔ ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺑـﻼدﻫـﻢ و ﺷـﻌﺒـﻬـﻢ.
*ﺑﺎﻟﺤـﺼـﻮل اﻟﻔﻌـﻠـﻲ ﻋـﻠﻰ اﻟﺨﺒـﺮ و ﻣـﺎ ﻳﺴـﻤـﺢ ﺑﻔـﻬﻤـﻪ و اﺳـﺘـﻴﻌﺎﺑـﻪ.
ﻣﺜـﺎل  :و اﻟﺤـﻜـﻢ إﺛـﺒـﺎت أﻣـﺮ ﻷﻣـﺮ و ﻧﻔـﻲ أﻣـﺮ ﻋـﻦ أﻣـﺮ  ..ﻓـﺈن واﻓـﻖ ﺣـﻜـﻢ اﻟﻌـﻘـﻞ أو اﻟﻌـﺎدة  ,ﻓـﺬﻟﻚ اﺗﻔـﺎﻗﻲ  ..إذ اﻟﺤﺎﻛﻢ
ـﺎﻟﻤـﺎ ﺑﻤﺎ ﺣﻜـﻢ ﻛـﺎن ﺣﻜـﻤـﻪ ﺑـﺎﻃـﻼ و ﻓـﺎﻟﺤـﺎﻛـﻢ اﻟﺤـﻖ ﻫـﻮ اﻟﻌـﺎﻟـﻢ ﺑﺎﻟﻤـﺤـﻜـﻮم ﺑـﻪ و اﻟﻤـﺤـﻜﻮم ﻋﻠﻴـﻪ.
إذا ﻟﻢ ﻳـﻜﻦ ﻋ ً
*ﺑـﺘـﻘـﺪﻳـﻢ أﻣـﺜـﻠـﺔ ﻟﻔـﻬـﻢ اﻟﺨـﺒـﺮ:

ﻣﺜـﺎل  :اﻟﺼـﺮف ﻋـﻠـﻢ ﻳـﺒـﺤـﺚ ﻋـﻦ ﺗـﺤﻮﻳـﻞ اﻟﻜـﻠﻤﺔ إﻟﻰ ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺣﺴـﺐ اﻟﻤـﻌـﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼـﻮد  ,ﻧـﺤـﻮ
ﻗـﻮﻟﻚ "ﻧـﺼ ــﺮ " ﻓـﻬـﺬا ﻣﺜـﺎل اﻟﻤﺎﺿـﻲ و إذا أردت اﻟﻤﻀـﺎرع ﻗﻠﺖ " ﻳﻨﺼـﺮ" أو اﺳـﻢ اﻟﻤﻔﻌـﻮل ﻗﻠﺖ "ﻣﻨﺼﻮر" أو اﻟﻤﺼـﺪر
ﻗﻠﺖ "ﻧﺼﺮ"  .و اﻟﻤـﺮاد ﺑﺎﻟﺼـﻮر و ﻳﻘـﺎل ﻟﻬـﺎ ﺻﻴـﻎ اﻟﻜﻠﻤـﺔ و أﺑﻨﻴﺘﻬـﺎ  ,ﻣﺎ ﺗﺘﻤﻴـﺰ ﺑــﻪ اﻟﻜﻠﻤـﺎت اﻟﻤﺸﺘﻘـﺔ ﻣﻦ أﺻـﻞ واﺣـﺪ ﻓـﺈن
ﺻﻴﻐـﺔ "ﻛﺘﺐ "ﻏﻴـﺮ ﺻﻴﻐـﺔ "ﻳﻜﺘﺐ" أو "أﻛﺘﺐ" أو "ﻛﺎﺗﺐ" .و ﻫﻠـﻢ ﺟـﺮا.
اﻟﻨــﺺ اﻟﺤ ــﻮاري :اﻟﺤـﻮار ﺣﺪﻳـﺚ ﻳﺠـﺮي ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴـﻦ أو أﻛﺜـﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﻘﺼﺼـﻲ أو ﺑﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴـﻦ اﺛﻨﻴـﻦ أو أﻛﺜـﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒـﺔ اﻟﻤﺴـﺮح.
أﻣـﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﻘﺼﺼـﻲ ﻓﻘـﺪ ﻳـﺮد ﻓﻲ ﺷﻜـﻞ ﻣﻘﺎﻃـﻊ ﺗﺘﺨﻠـﻞ اﻟﻘﺼـﺔ ,و أﻣـﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﻤﺴـﺮﺣﻲ ﻓﻴـﺄﺗﻲ ﻣﻤﻴـﺰا ﻟﻠﺒﻨـﺎء
اﻟﻤﺴﺮﺣـﻲ ,ﺣﻴﺚ إن اﻟﻤﺴﺮﺣﻴـﺔ ﺗﻨﺒﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ.
و اﻟﺤـﻮار ﻫﻮ اﻟـﺬي ﻳﻈﻬـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﺔ اﻟﺸﺨـﺺ و ﻳﺒـﺮز اﻟﻔﻜـﺮة و ﻳﻌﺒـﺮ ﻋﻦ اﻟﺤـﻮادث و ﺗﺘﺎﺑﻌﻬـﺎ.
و ﻗﺪ ﻳﻨﺒﻨـﻲ اﻟﻨـﺺ اﻟﺤـﻮاري ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻃـﻊ ﻳﺘـﺪاﺧﻞ ﻓﻴـﻪ اﻟﻮﺻـﻒ ﻣﻊ اﻟﺴـﺮد ,أو اﻟﺤﺠـﺎج ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺴﻴـﺮ....
و ﻗـﺪ ﻳﺘﺄﺳـﺲ اﻟﺤـﻮار ﻋﻠﻰ ﻣﺠـﺮد ﺗﺒـﺎدل اﻷﻓﻜـﺎر ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴـﻦ أو أﻛﺜـﺮ ﻣﺸﺎﻓﻬـﺔ.
*ﻣﺜـﺎل ﻟﻨـﺺ ﺣـﻮاري ذي ﻃـﺎﺑـﻊ ﻗﺼﺼــﻲ :
ﺟـﺎءﻧﻲ ﺣﻤـﺎر اﻟﺤﻜﻴـﻢ ﻣﺒـﻜﺮا ﻫـﺬا اﻟﺼﺒـﺎح ﻋﻠﻰ ﺧـﻼف ﻋﺎدﺗـﻪ ﻛـﻞ ﻳـﻮم ,ﻓﺘﻌﺠﺒـﺖ ﻣﻦ ذﻟﻚ ,ﻷﻧـﻲ أﻋﺮﻓﻪ دﻗﻴـﻖ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈـﺎم و اﻟﻤﻮاﻗﻴـﺖ.
ﻗـﺎل  :ﺟﺌـﺖ أﺳﺘﺸﻴـﺮك ﻓﻲ أﻣـﺮ ﻣﻬـﻢ .
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ﻗﻠﺖ  :ﻫـﻞ ﻫـﻮ ﻋﻤـﻞ ﺟﺪﻳـﺪ ؟
ﻗـﺎل  :ﻻ  ..ﻟﻢ أﻋﺜـﺮ ﺣﺘـﻰ اﻵن ﻋﻠـﻰ ﻋﻤـﻞ ﻳﺸـﺮﻓﻨـﻲ.
ﻗﻠﺖ  :إذن  ,ﻣـﺎذا ؟
ﻗـﺎل  :ﻣـﺎ رأﻳـﻚ ﻓﻲ اﻟــﺰواج ؟
ﻗﻠﺖ  :رأﻳﻲ ﻓﻲ اﻟـﺰواج ﻫﻮ رأي " ﺑﺮﻧﺎردﺷﻮ"  ,ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ اﻟﺴﺮﻳـﺔ  ,اﻟﺨـﺎرج ﻋﻨـﻬﺎ ﻳﺠﻬـﻞ ﻋﻨﻬـﺎ ﻛـﻞ ﺷـﻲء ,و اﻟﻤﻨﺨـﺮط
ﻓﻴﻬـﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴـﻊ أن ﻳﻘـﻮل ﻋﻨﻬـﺎ ﺷﻴﺌـﺎ.
ﻗـﺎل  :ﻟﻢ أﻋـﻦ ﻫﺬا  ,و إﻧﻤـﺎ أﻗﺼـﺪ زواﺟـﻲ ,ﻣـﺎ رأﻳـﻚ ﻓﻲ زواﺟـﻲ أﻧــﺎ؟ ﻓﻘﺪ ﺧـﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟـﻲ أن ﻻ أﺑﻘـﻰ ﻋـﺎزﺑـﺎ ,ﻓـﺈن ذﻟﻚ ﻳﺠـﺮ
ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺒﻬﺎت  ,و ﻳﺤﻂ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻛﺤﻤﺎر اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  :ﺛـﻢ ﻻ ﺑـﺪ ﻣﻦ ﺧﻠـﻒ ﺻـﺎﻟـﺢ ﻳﺨﻠﻔـﻨﻲ!
ﻣﻜﺜـﺖ ﺑﺮﻫـﺔ ﻣﺸـﺪوﻫﺎ و ﻟﻢ أدر ﺑﻤـﺎذا أﺟﻴـﺐ ,ﻷﻧـﻲ ﻟﻢ أﻋـﺎﻟﺞ و ﻟﻮ ﻣـﺮة زواﺟـﺎ ﻣﻦ زواج أﺑﻨـﺎء آدم ﺣﺘﻰ أﻋﻄـﻲ رأﻳـﻲاﻟﺴﺪﻳـﺪ ﻓﻲ زواج ﺣﻤـﺎر ﻣﻦ أﺗــﺎن.
ﻗﻠـﺖ  :ﻻ أﺳﺘﻄﻴـﻊ أن أﻓﻴـﺪك ﺑـﺮأي ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟـﺔ ,ﻷﻧـﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻘـﺮ ﻟـﻲ رأي ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻦ أﻳﻬﻤـﺎ أﺣﺴـﻦ  :اﻟـﺰواج أم
اﻟﻌـﺰوﺑﺔ ؟ ﻓـﺈذا ذﻫﺒـﺖ إﻟﻰ اﻟﻌـﺰاب وﺟﺪﺗﻬـﻢ ﻳﺘﻤﻨـﻮن اﻟﺤﻴـﺎة اﻟﺰوﺟﻴـﺔ و ﻳﺘﻠﻬﻔـﻮن ﻋﻠﻴﻬـﺎ ,و إذا ﺑﺎﺣﺜـﺖ اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴـﻦ ﻓﻲ ﻫـﺬا
اﻟﺸـﺄن وﺟﺪﺗﻬـﻢ ﻳﻨﺤـﻮن ﻋﻠـﻰ اﻟـﺰواج ﺑﺎﻟﻼﺋﻤـﺔ و ﻳﻘـﻮﻟﻮن إﻧﻪ ﺷـﺮ ﻻ ﺑـﺪ ﻣﻨـﻪ  ,و إﻧـﻲ ﻻ أدري أي اﻟﻔﺮﻳﻘﻴـﻦ ﻋﻠﻰ ﺣـﻖ و أي
اﻟـﺮأﻳﻴـﻦ أﺻــﻮب.
ﻗـﺎل  :ﻫـﺬا ﻋﻨﺪﻛـﻢ ﻳﺎ أﺳﺘـﺎذ ..أﻧﺘـﻢ اﻟﺒﺸـﺮ  ,ﻷن أﻏﻠﺒـﻜﻢ ﻳﺠﻬـﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟـﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠـﻖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬـﺎ ,ﻓﻘـﺪ ﺗﻐﻠﺒـﺖ ﻋﻠﻴﻜـﻢ اﻷﻧﺎﻧﻴـﺔ
و ﺣـﺐ اﻟﺬات  ,اﻟﺮﺟـﻞ و اﻟﻤـﺮأة ﻋﻠﻰ ﺳـﻮاء  .أﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓـﻼ ﻳﺠﻬـﻞ أي ﻣﻨـﺎ أﻧـﻪ ﺣﻤـﺎر اﺑﻦ ﺣﻤـﺎر ,ﺧﻠـﻖ ﻟﻠﻌﻤـﻞ اﻟﺸـﺎق ,و
اﻟﻌﻴـﺶ اﻟﺒﺴﻴـﻂ  ,ﻓـﺈﻧﻚ ﻻ ﺗﺠـﺪ ﻓﻲ ﻓﺼﻴﻠﺘﻨـﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﺛـﻪ ﻧﻔﺴــﻪ ﺑـﺄﻧﻪ أﻓﻀـﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺼـﺎن ﻟﻮ ﻟـﻢ ﻳﻨﻜـﺮﻩ اﻟﺰﻣـﻦ  ,و إﻧـﻚ ﻻ
ﺗﺠـﺪ ﻓﻲ ﻓﺼﻴﻠﺘـﻲ ﻣﻦ ﻳﺘﻤﻨـﻰ ﻋﻠﻔـﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻤـﺢ  ,و ﻻ ﺗﺠـﺪ ﻣﻦ ﻳﻠـﻮم اﻟﺪﻫـﺮ أو ﻳﺘﺒـﺮم ﻣﻦ اﻟﺤﻴـﺎة أو ﻳﺸﺘﻜـﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴـﺎ ,ﻓﻜﻠﻨـﺎ
راض ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗـﻪ ﻗﺎﻧـﻊ ﺑﻬﺎ  .و ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺸﺄﻧﻨـﺎ ﻏﻴـﺮ ﺷﺄﻧﻜـﻢ و ﻳﻤﻜﻨـﻚ أن ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺴﺄﻟـﺔ زواﺟﻲ دون أن ﺗﺨﺸﻰ أن ﺗﻌﺘﺮﺿـﻚ أﻳـﺔ
ﻣﺸﻜﻠـﺔ.
(أﺣﻤﺪ رﺿﺎ ﺣﻮﺣﻮ :ﺣﻤﺎر اﻟﺤﻜﻴﻢ و اﻟﺰواج)
*ﻣﺜـﺎل ﻟﻨـﺺ ﺣـﻮاري ذي ﻃـﺎﺑـﻊ ﻣﺴـﺮﺣـﻲ :
ﻟﻴﺴﻴــﻮ :و اﻵن ﻛﻴﻒ اﻟﺤـﺎل ﻳﺎ ﻛﻠـﻮدﻳـﻮ؟ ﻣـﺎ ﺳﺒـﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﻤـﻊ ؟
ﻛﻠﻮدﻳﻮ :اﻟﺤﺮﻳﺔ و ﻗﺪ أﻃﻠـﻖ ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻨﺎن ﺑﻐﻴﺮ ﺣﺴـﺎب  ,ﻳﺎ ﻟﻴﺴﻴـﻮ ,اﻟﺤﺮﻳـﺔ ﻛﺎﻟﺼﻴـﺎم إن ﻫﻮ إﻻ وﻟﻴـﺪ اﻟﺘﺨﻤـﺔ,
ﻛـﺬا ﻛﻞ ﺣﺮﻳﺔ إذا ﻫﻲ ﻟﻢ ﺗﻘـﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ اﻧﻘﻠﺒﺖ ﻗﻤﻌـﺎ ,إن ﻃﺒﻴﻌﺘﻨـﺎ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻬﺮع ﻛﺎﻟﺠـﺮذان –
اﻟﺘﻲ ﺗﺴـﺮع ﻟﺘﻠﺘﻬـﻢ ﺳﻤﻬـﺎ اﻟﺰﻋـﺎف –ﻟﺘﻼﺣـﻖ ﺷـﺮا ﻣﺘﺮﺑـﺼﺎ ﺑﻬﺎ  ,و ﻣﺎ أن ﻧﺘﻨـﺎول اﻟﻜـﺄس ﺣﺘﻰ
ﻧﻘـﻊ ﺻﺮﻋــﻰ.
ﻟﻴﺴﻴـﻮ  :آﻩ  ,ﻟﻮ ﻛﺎن ﻟﻲ ﻣﺜﻞ ﺣﻜﻤﺘـﻚ و أﻧـﺎ ﻣﻘﺒﻮض ﻋﻠﻲ ﻟﺒﻌﺜـﺖ دون ﺗـﺮدد – أﺳﺘﺪﻋﻲ ﺑﻌﺾ داﺋﻨﻲ
و رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧـﻲ – و اﻟﺤـﻖ ﻳﻘﺎل – ﻷﻓﻀﻞ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺤﻤﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄـﻖ
اﻟﺤﻜﻤـﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻜﻤﻦ وراء اﻟﺴﺠﻮن.
(وﻟﻴﺎم ﺷﻜﺴﺒﻴﺮ ,ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ)
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اﻟﻨــﺺ اﻷﻣ ــﺮي :ﻳﻌﺮف اﻟﻨﺺ اﻷﻣـﺮي ﺑـﺄﻧﻪ ﻛﻞ ﻧـﺺ ﻳﻤﻜـﻦ ﻣﻦ إﻋﻄـﺎء أﻣـﺮ أو ﺗﻌﻠﻴﻤـﺔ .و إذن ,ﻓﺎﻟﻨـﺺ اﻷﻣـﺮي ﻳﺒﻴـﻦ ﻟﻠﻘـﺎرىء أو اﻟﺴﺎﻣـﻊ
اﻟﻤﻬﻤـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠـﺐ إﻧﺠـﺎزﻫﺎ ,أو اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐـﻲ اﺗﺒﺎﻋـﻬﺎ
ﻻﺳـﺘﻌﻤـﺎل ﺟـﻬـﺎز أو آﻟ ــﺔ  ,أو إﺟ ـﺮاء ﻋـﻤـﻞ  ,أو اﻟﻘـﺎﻋـﺪة اﻟﺘـﻲ ﻳـﺮﺟـﻊ إﻟـﻴﻬﺎ ﻟـﻤﻌﺮﻓـﺔ ﻣﺎ ﻫـﻮ ﻣـﺴـﻤﻮح و ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻣـﺤـﻈـﻮر  ,أو
اﻟـﺪﻋـﻮة إﻟـﻰ اﻟﻨـﺼـﺢ و اﻹرﺷـﺎد و اﻟﺘـﻤـﺴـﻚ ﺑـﻔـﻀـﺎﺋـﻞ اﻷﺧـﻼق .
*ﻣـﺜـﺎل ﻟـﻨـﺺ أﻣـﺮي ﻣـﺘﻌـﻠـﻖ ﺑﺎﻟـﻨـﺼـﺢ و اﻟﺘـﻤﺴـﻚ ﺑـﺎﻷﺧـﻼق :
"أﻟـﻦ ﺟـﺎﻧـﺒـﻚ ﻟـﻘـﻮﻣـﻚ ﻳـﺤـﺒﻮك ,و ﺗـﻮاﺿـﻊ ﻟـﻬـﻢ ﻳـﺮﻓـﻌـﻮك واﺑـﺴـﻂ ﻟـﻬـﻢ وﺟـﻬـﻚ ﻳـﻄـﻴـﻌـﻮك  ,و ﻻ
ﺗـﺴـﺘـﺄﺛـﺮ ﻋـﻠـﻴﻬـﻢ ﺑـﺸﻲء ﻳـﺴـﻮدوك  ,و أﻛـﺮم ﺻـﻐـﺎرﻫـﻢ ﻛـﻤـﺎ ﺗـﻜـﺮم ﻛـﺒـﺎرﻫـﻢ  ,ﻳـﻜـﺮﻣـﻚ ﻛﺒـﺎرﻫـﻢ ,
و ﻳـﻜـﺒـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻮدﺗـﻚ ﺻـﻐـﺎرﻫـﻢ ,و اﺳـﻤـﺢ ﺑـﻤـﺎﻟﻚ  ,واﺣـﻢ ﺣـﺮﻳﻤـﻚ  ,و أﻋـﺰز ﺟـﺎرك  ,و أﻋـﻦ ﻣـﻦ اﺳﺘـﻌـﺎن ﺑـﻚ  ,و أﻛـﺮم
ﺿـﻴـﻔـﻚ  ,و أﺳـﺮع اﻟﻨـﻬـﻀـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺼـﺮﻳـﺦ  ,ﻓـﺈن ﻟﻚ أﺟـﻼ ﻻ ﻳـﻌـﺪوك  ,وﺻـﻦ وﺟـﻬـﻚ ﻋـﻦ ﻣـﺴـﺄﻟـﺔ أﺣـﺪ ﺷـﻴﺌًـﺎ  ,ﻓـﺒـﺬﻟﻚ ﻳـﺘـﻢ

ﺳـﺆددك " .

(ﻣـﻦ وﺻـﻴـﺔ ذي اﻷﺻـﺒﻊ اﻟﻌـﺪواﻧـﻲ ﻻﺑﻨـﻪ )
*ﻣـﺜـﺎل ﻟﻨـﺺ أﻣـﺮي ﻣـﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺘـﻌﻠﻴـﻤـﺔ دواء .
اﺳـﺘﻌـﻤـﻞ ﻫـﺬا اﻟـﺪواء ﻓـﻲ اﻟﺠـﺮاﺣـﺔ و اﻷﻣـﺮاض اﻟﺠـﻠـﺪﻳـﺔ و ﻛـﺬﻟﻚ ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟﺠـﺮوح أو اﻟﺤـﺮوق اﻟﺴـﻄﺤـﻴـﺔ و ﻓـﻲاﻟﻌـﻼج اﻟﻤـﺨـﺼﺺ ﻟﺒـﻌـﺾ اﻷﻣـﺮاض اﻟﺠـﻠـﺪﻳـﺔ و ﻛـﺬا ﻟﺘـﻄـﻬﻴـﺮ اﻟﺠـﻠـﺪ.
*ﻣـﺜـﺎل ﻟـﻨـﺺ أﻣـﺮي ﻣـﺘﻌـﻠﻖ ﺑـﻤﻬـﻤـﺔ ﻟﻺﻧـﺠـﺎز ) اﻟﺘﺨـﻠﺺ ﻣـﻦ ﻋـﺎدة اﻹدﻣـﺎن ﻋـﻠـﻰ اﻟﻄـﻌـﺎم) .
ـﺪﻣﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘـﻬـﺎم ﻛـﻤـﻴـﺎت إﺿـﺎﻓﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻄـﻌـﺎم أن ﻛـﻞ ﻗـﻄـﻌـﺔ ﻣـﻦ ﻫـﺬا
-ذﻛﺮ ﻧـﻔﺴﻚ ﻓﻲ ﻛـﻞ ﻣﺮة ﺗـﺠـﺪ ﻧـﻔـﺴـﻚ ﻓـﻴﻬﺎ ﻣـﻘ ً

اﻟﻄـﻌـﺎم ﺳـﺘـﺴـﻬـﻢ ﻓـﻲ ﺗـﺨﺮﻳـﺐ ﺻـﺤﺘـﻚ و رﺷـﺎﻗـﺘـﻚ و أﻧﻬـﺎ ﺳـﺘـﺨـﺘـﺰن ﻋـﻠـﻰ ﺻـﻮرة ﺷـﺤـﻮم ﺗـﺸـﻮﻩ ﻣـﻨـﻈـﺮك و ﺗـﻬـﺪد ﺣـﻴـﻮﻳـﺘـﻚ
.
ﺣـﺎول ﻓـﻲ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﻋـﻼﺟـﻚ ﻟـﻨـﻔﺴـﻚ اﻟﻘـﻴـﺎم ﺑـﺘـﺪوﻳـﻦ ﻗـﺎﺋﻤـﺔ ﺑـﻜـﻞ ﻣـﺎ ﺗﺘـﻨـﺎوﻟـﻪ ﺑﻴـﻦ اﻟـﻮﺟـﺒـﺎت واﻋـﻘـﺪ اﻟـﻌـﺰم ﻋـﻠﻰ أن ﺗـﺼـﻞﻫﺬﻩ اﻟﻘـﺎﺋـﻤـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻨـﺼـﻒ ﻓـﻲ اﻟﻴـﻮم اﻟـﻤﻮاﻟـﻲ  ..و ﻫـﻜـﺬا ﺣـﺘـﻰ ﺗـﺴـﺘﻐـﻨـﻲ ﻋـﻦ اﻟﺘـﺪوﻳـﻦ.
اﺣـﺬر ﻋـﺎدة ﺗـﻨـﺎول اﻟﻄـﻌـﺎم أﻣـﺎم اﻟﺘـﻠﻔـﺰﻳـﻮن ﻷن ذﻟﻚ ﻳـﻌﻨـﻲ ﺗـﻨﺎول أﺿـﻌـﺎف اﻟﻜـﻤـﻴﺎت اﻟﺘـﻲ ﻳـﺤﺘـﺎجإﻟـﻴـﻬﺎ ﺟﺴـﻤـﻚ .
) اﻟﻐـﺬاء ﻳـﻐﻨـﻲ ﻋـﻦ اﻟـﺪواء – ﻣﺤﻤﺪ رﻓﻌـﺖ( -
خصائص كل شاعر و أسلوبه
*ﺧﺼﺎﺋﺺ أدب اﳌﻨﻔﻰ:
اﳊﻨﲔ إﱃ اﻟﻮﻃﻦذﻛﺮ ﻣﺂﺛﺮ اﻟﻮﻃﲏاﻹﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔاﻟﺒﻜﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﺮاق اﻷﻫﻞ واﶈﺒﺔﻃﻐﻴﺎن ﻣﺴﺤﺖ )ﻇﺎﻫﺮة اﳊﺰن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪة)http://ency‐education.com

اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ*ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة:
ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة أو اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ دون ﺗﻘﻴﺪ ﺑﻌﺪد اﻟﺘﻔﻌﻴﻼت ﰲ اﻟﺴﻄﺮﲡﻠﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ )اﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ وﺣﺪات اﻟﻨﺺ أي أﺑﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﺗﺮاﺑﻄﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﺘﻘﺪﱘ أو اﻟﺘﺄﺧﲑ)ﺷﻴﻮع ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺮﻣﺰاﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺣﻠﺖ ﳏﻞ اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪياﻹﻫﺘﻤﺎم أﻛﺜﺮ ﺑﺎﳌﻀﻤﻮن أو اﶈﺘﻮىاﳌﺰج ﺑﲔ ﺑﺴﺎﻃﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﻤﻖ اﻟﺪﻻﱄ ﻟﻸﻟﻔﺎظ )إﺳﺘﺨﺪام اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻮﺣﻴﺔ)ﺷﻴﻮع اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺘﻔﺎؤﻟﻴﺔ أو اﻟﺘﺸﺎؤﻣﻴﺔاﻟﻨﺰﻋﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ*ﺧﺼﺎﺋﺺ أﺳﻠﻮب اﻟﺒﺸﲑ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ:
ﳏﺎﻓﻆ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺼﻨﻌﺎء اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﺑﺈﺧﺘﻴﺎر اﻷﻟﻔﺎظ وﺗﺰﻳﲔ اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺄﻟﻮان اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ دون إﳘﺎل اﳌﻌﲎ*أﺳﻠﻮب إﺑﻦ ﺧﻠﺪون:
أﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻮ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺄدب وﻣﻦ أﺳﺴﻪ إﺧﺘﻴﺎر اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﺪﻗﺔاﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔاﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎتاﻹﲨﺎلاﻟﺘﻔﺼﻴﻞ*ﳑﻴﺰات أﺳﻠﻮب اﻟﺒﻮﺻﲑي:
اﻟﺮﺻﺎﻧﺔ واﳉﺰاﻟﺔ وﺣﺴﻦ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﺪﻳﻊاﻹﻗﺘﺒﺎس ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒﺻﺪق اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ واﻹﺣﺴﺎسﺑﺴﺎﻃﺔ اﻹﻓﻜﺎر وﺗﻜﺮارﻫﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎنإﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﺒﻴﺖﻛﺜﺮة اﻟﺘﻀﻤﲔ واﻟﺒﺪﻳﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﲎ*ﳑﻴﺰات أﺳﻠﻮب إﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﺔ اﳌﺼﺮي:
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻜﻞ واﳌﻀﻤﻮنإﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﺒﻴﺖ )وﻫﻲ اﺳﺘﻘﻼل ﻛﻞ ﺑﻴﺖ ﺷﻌﺮي ﲟﻌﻨﻪ ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ اﻷﺑﻴﺎت)ﻛﺜﺮة اﻟﺘﻀﻤﲔ واﻟﺒﺪﻳﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﲎ*ﳑﻴﺰات أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺰوﻳﲏ:
إﻋﺘﻤﺎد أﺳﻠﻮب ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮإﻋﺘﻤﺎد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﻮﺿﻮعاﻹﻃﺎﻟﺔ واﻟﺘﻔﻀﻴﻞ وﺗﻜﺜﻴﻒ ﻣﺎدة )اﳌﻌﻠﻮت واﻹﺳﺘﺸﻬﺎدات ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺗﺒﺎﻋﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳉﻤﻊhttp://ency‐education.com

ﺧﻠﻮ أﺳﻠﻮﺑﻪ ﻣﻦ اﳉﻤﺎل اﻟﻔﲏ وﻏﻠﺒﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﺮدي ﻋﻠﻴﻪ*ﳑﻴﺰات أﺳﻠﻮب ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺧﻠﺪون:
إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻃﺮح اﻷﻹﻛﺎر وﻣﻨﺎﻗﺘﻬﺎوﺿﻮح اﳌﻌﺎﱐ وﺗﺮاﺑﻄﻬﺎﺳﻼﻣﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐ وﺧﻠﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎﻛﺔ اﻟﱵ ﺷﺎﻋﺖ ﰲ ﻋﺼﺮﻩاﻹﺳﺘﻌﻨﺔ ﺑﺄﻟﻮان اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي ﳜﺪم اﻟﻔﻜﺮة*ﳑﻴﺰات أﺳﻠﻮب ﳏﻤﺪ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي:
اﳌﺰج ﻳﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ وﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻌﺎﻛﺎة واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ وذﻟﻚ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﻔﻌﻮل اﻟﺸﻌﺮاءوﺿﻮح اﻷﻟﻔﺎظ وﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺷﺎع ذﻛﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻀﻌﻒ ﻛﻤﺎ أ ﺎ إﻣﺘﺪاد ﻟﻠﻘﺎﻣﻮساﻟﻠﻐﻮي اﻟﻘﺪﱘ
ﻋﺒﺎراﺗﻪ ﺟﺰﻟﺔ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻤﻮض أو إﻟﺘﻮاءﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺼﻮر ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﳜﺪم اﳌﻌﲎ*ﳑﻴﺰات أﺳﻠﻮب أﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ:
ﳏﺎﻛﺎة اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ واﳌﻀﻤﻮنإﻋﺘﻤﺎد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮاﻗﻴﺔاﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﻮزن واﻟﻘﺎﻓﻴﺔﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﱰاﻛﻴﺐإﻋﺘﻤﺎد اﻟﻮﺣﺪة اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ )أي ﻋﺪم اﳌﺰوج ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻮاﺣﺪ)ﺟﻮدة اﳌﻌﺎﱐﺗﺒﻨﻴﻪ ﻛﻤﺒﺎدئ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ*ﳑﻴﺰات أﺳﻠﻮب إﻳﻠﻴﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ:
ﺗﺒﻨﻴﻪ ﳌﺒﺎدئ اﻹﲢﺎد اﻟﺮوﻣﻨﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮا إﱃ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺷﻜﻼ وﻣﻀﻤﻮﻧﺎﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻐﻤﻮض واﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺑﺮوز اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻔﺎؤﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩﺑﺮوز اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩﺗﻮﻇﻴﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﳋﺪﻣﺔ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔﺗﺮاﺑﻂ أﺟﺰاء اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔاﻟﻨﻈﺮة اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن واﻟﻜﻮن*ﳑﻴﺰات أﺳﻠﻮب ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر:
اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ واﳌﻀﻤﻮن-إﻋﺘﻤﺎد اﻟﺮﻣﻮز وﺣﺴﻦ إﻧﺘﻘﺎﺋﻬﺎ وإﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺑﻌﺪا ﺗﺮاﺛﻴﺎ
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ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﺳﻄﻮرةإﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﺮاﺑﻂ اﳌﻌﺎﱐ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻧﺴﻴﺠﺎ واﺣﺪا*ﳑﻴﺰات أﺳﻠﻮب أﻣﻞ دﻧﻘﻞ:
اﻟﺴﻤﻮ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺄﻟﻮف إﱃ ﻣﺘﻮى اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺆﺛﺮةإﻋﺘﻤﺎد اﻟﺮﻣﻮز وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷدﰊ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﻋﻄﺎﺋﻬﺎ أﺑﻌﺎدا ﺟﺪﻳﺪةاﳌﻴﻞ إﱃ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﺮوض ﻛﺘﻮﻇﻴﻒ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲝﺮ ﰲ ﻗﺼﻴﺪة واﺣﺪةﺗﻮﻓﲑ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ*ﳑﻴﺰات أﺳﻠﻮب رﺷﻴﺪ ﺳﻠﻴﻢ اﳋﻮري:
ﺗﺒﻨﻴﻪ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻘﻠﻤﻴﺔإﺳﺘﻤﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺑﺮوز اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔإﻋﺘﻤﺎد اﻟﺮﻣﺰ ﻛﺄداة اﻟﺘﻌﺒﲑﺻﺪق اﻟﺸﻌﻮرﺗﻮﻫﺞ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ وﺑﺮاﻋﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮاﻟﺘﻜﺮار ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻜﻞ أو اﳌﻀﻤﻮنإﻋﺘﻤﺎد اﻟﺼﻮر واﶈﺴﻨﺎت ﰲ ﻏﲑ اﻟﺘﻜﻠﻒ )وﺳﺎﺋﻞ ﻻ ﻏﺎﻳﺎت)*ﳑﻴﺰات ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ:
ﺑﺴﺎﻃﺔ اﻟﻌﺒﺎرة وﻋﻤﻖ اﻟﻔﻜﺮةﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺮﻣﻮز اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﺘﺎرﺧﻴﺔإﻋﺘﻤﺎد اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﳌﻌﲎ وﺗﺰﻳﺪﻩ ﲨﺎلإﺣﻴﺎء اﻟﻌﺒﺎرة وﻏﻠﺒﺔ ﻣﺴﺠﻪ اﳊﺰن ﻋﻠﻴﻬﺎ*ﳑﻴﺰت أﺳﻠﻮب ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ اﻟﺒﺎوﻳﺔ:
ﲣﻄﻲ اﳊﺪود اﻟﻀﻴﻘﺔ ﻟﻠﻐﺔ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻮ ﺎ ﳎﺮد آداب ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ إﱃ ﲨﺎل ﻓﲏ ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪيﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻟﻮان اﻟﺒﻴﺎن اﻟﱵ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﺎﱐﺷﻴﻮع ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻜﺮار ﻟﺪﻳﻪ وﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ*ﳑﻴﺰات أﺳﻠﻮب ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ:
ﺑﺮوز اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪاﳌﺰج ﺑﲔ اﻷدب واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﺬﻣﺔ اﳌﻮﺿﻮعاﳌﻴﻞ إﱃ اﻟﺘﻜﺮار ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻷﻟﻔﺎظاﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻮﺣﻴﺔإﻋﺘﻤﺎد اﻟﺮﻣﻮز وﺗﻨﻮﻳﻌﻪ ﺑﲔ اﻟﺘﺎرﳜﻲ واﻟﺪﻳﲏﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻟﻮان اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﻔﻮﻳﺔ ﻟﺘﺨﺪم اﳌﻌﲎhttp://ency‐education.com

*ﳑﻴﺰات أﺳﻠﻮب ﻧﺎزك اﳌﻼﺋﻜﺔ:
اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻮاﻗﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﺷﻌﺮي ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺳﺮدياﳌﺰج ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ذات اﻟﻮﻻﻻت اﳌﻮﺣﻴﺔاﻟﺒﻨﺎء اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ اﳋﺎدم ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ واﳌﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻪﺗﺮاﺑﻂ أﺟﺰاء اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻮﺣﺪﺗﲔ ﺑﲔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔإﻋﺘﻤﺎد اﻟﺮادف واﻟﺘﻀﺎد ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﲎ وﺗﺄﻛﻴﺪﻩ*ﳑﻴﺰات أﺳﻠﻮب ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻧﻌﻴﻤﺔ:
اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ واﻟﻮﺿﻮحاﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻒاﻹﻃﻨﺎب ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻷﻟﻔﺎظﺗﻮﻇﻴﻒ اﳋﻴﺎل ﳋﺪﻣﺔ اﳌﻌﲎإﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم*ﳑﻴﺰات أﺳﻠﻮب ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ:
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎ ذراﺑﻴﺎاﻟﱪاﻋﺔ ﰲ إدارة اﳊﻮار اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﻧﺴﺠﺎﻣﺎ وﲤﺎﺳﻜﺎ ﻋﻀﻮﻳﺎﲢﻜﻤﻪ ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻪ وﻋﺪم ﺗﺮك ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﳍﺎﺑﺮاﻋﺘﻪ ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ*ﳑﻴﺰات أﺳﻠﻮب ﺷﻔﻴﻖ اﻟﻜﻤﺎﱄ:
ﺑﺮوز اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎؤﻟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪإﻋﺘﻤﺎد اﻟﺮﻣﺰاﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻻت واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻣﻊ اﺳﻘﺎط اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﺜﺔإﺳﺘﺨﺪام اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻮﺣﻴﺔإﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻢ ﰲ اﺗﺴﺎق اﻟﻨﺺ وﺗﺮاﺑﻄﻪاﻟﱪاﻋﺔ ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﳌﻮاﻗﻒ*ﳑﻴﺰات أﺳﻠﻮب اﻟﺒﺸﲑ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ:
اﻟﺘﺄﻧﻖ ﰲ اﻷﺳﻠﻮب ﺑﻼﻏﺔ وﻣﻌﺠﻤﺎإﻋﺘﻤﺎد اﻹﻗﺘﺒﺎس واﻟﺘﻀﻤﲔ ﻛﺜﺮة وذﻟﻚ ﺑﺴﺐ ﺗﺸﺒﻌﻪ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ واﶈﺴﻨﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﺑﻜﺜﺮة وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻜﻠﻒ وإﳕﺎ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن أﺳﻠﻮﺑﻪ إﻣﺘﺪاد ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺼﻨﻌﺔاﻟﻠﻔﻈﻴﺔ
إﻧﺘﻘﺎء اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻘﺪﱘاﻟﻮﺣﺪة اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ*ﳑﻴﺰات أﺳﻠﻮب ﻃﻪ ﺣﺴﲔ:
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أﺳﻠﻮﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﳌﻤﺘﻨﻊﻣﻴﻠﻪ إﱃ اﻹﻃﻨﺎب واﻟﺘﻜﺮار اﻟﻔﲏ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﱃ اﻹﳊﺎح ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎﻛﺜﺮة إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔدﻗﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﲏاﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ )اﻹﻗﺘﺒﺎس(*ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ:
اﲣﺬت اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ ﻣﻈﻬﺮان:1/ﻣﻈﻬﺮ ﻓﺮدي ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ أﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﰲ اﻟﻔﻦ اﳌﺴﺮﺣﻲ
2/ﻣﻈﻬﺮ ﲨﺎﻋﻲ ﻛﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻮان ﲨﺎﻋﺔ أﺑﻮﻟﻮ وﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺮ وﻗﺪ ﲡﻠﺖ أﺑﺮز دﻋﻮا ﻢ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ* :ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة
اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﻋﺪو اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻘﺪﻣﺎء إذ إن ﻛﻞ ﺷﻴﺊ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺷﻌﺮﻳﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﺴﻴﻄﺎ
*ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺣﱴ ﺗﻜﻮن أﺟﺰاﺋﻬﺎ ﻣﺘﻼﲪﺔ
*ﺗﻮزﻳﻊ ﰲ اﻻوزان واﻟﻘﻮاﰲ ﺣﱴ ﺗﺘﻼﺋﻢ واﳊﺎﻻت اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮ وﻋﺪم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻹﻇﺎﻓﺔ ﻷ ﺎ ﰲ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻊ
اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻐﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻀﻄﺮا إﻟﻴﻬﺎ ﲢﺖ ﻗﻴﻮد اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ
*ﺧﺼﺎﺋﺺ أدب اﳌﻬﺠﺮ:
اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎتاﻟﺼﺪق ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑاﳌﻴﻞ إﱃ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻣﺰ أﺣﻴﺎﻧﺎاﻹﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻌﺎﱐاﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﰲ اﻻوزان واﻟﻘﻮاﰲاﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﺼﺮف ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ

النحو و اإلعراب:
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ض
البالغة و العروض
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كيفية اإلجابة عن األسئلة الواردة في المطلوب:
أوال ـ التعريف الموجز بالكاتب أو الشاعر و يشمل النقاط التالية:
ـ المولد و النشأة  :أي تاريخ و مكان الوالدة و الظروف التي نشأ فيھا.
ـ حياته التعلمية.
ـ المناصب التي شغلھا.
ـ وفاته و مؤلفاته  :بالنسبة للمؤلفات يذكر الطالب األھم منھا.
ثانيا ـ تلخيص النص  :على الطالب أن يطبق تقنية التلخيص التي درسھا في السنة األولى
أي يعيد تركيب النص بما يقارب  3/1منه أي الثلث.
و يعتمد الطالب في تلخيصه للنص على العناصر التالية:
ـ الكتابة بأسلوبه الخاص فال يكون ما كتبه ھو إعادة لما ورد في النص.
ـ االعتماد على العبارات األدبية مع تحري الدقة و متانة التركيب.
ـ التركيز في التلخيص على األھم مما فھمه التلميذ من مضمون النص دون اإلشارة إلى الجزئيات و
التفاصيل.
ثالثا ـ استخراج الفكرة العامة و األفكار األساسية  :تستخرج في جملة أو عبارة أدبية موجزة
أ ـ الفكرة العامة  :يجب أن تكون شاملة للمضمون العام للنص
ب ـ األفكار األساسية  :فكل فكرة تعكس المعني الجزئي للنص فإذا كان النص نثرا فتستخرج من الفقرة
و إن كان شعرا فتستنبط من الوحدة الشعرية.
رابعاـ نقد و دراسة األفكار  :في نقد و دراسة األفكار نتبع المراحل التالية:
1ـ تحديد النوع األدبي أو الغرض الشعري الذي ينتمي إليه النص:
أ ـ تحديد النوع األدبي :فإذا كان النص من الفنون النثرية فھو إما يكون مقاال أدبيا أو نقديا أو
اجتماعيا أو سياسيا أو ينتمي إلى أحد الفنون األدبية األخرى كالقصة و المسرحية و أدب السير و
التراجم  ...إلخ.
ب ـ تحديد الغرض الشعري :أما إذا كان النص شعرا فالقصيدة قد تنتمي إلى أحد الفنون الشعرية
المقررة في البرنامج فھي إما من الشعري السياسي القومي أو الوطني أو الثوري التحرري أو
القصصي أو المسرحي أو الملحمي أو االجتماعي..
2ـ التأريخ الموجز لظھور الفن :و في ھذا العنصر يشير الطالب إلى العصر الذي ظھر فيه النوع
األدبي أو الغرض الشعري و من ثمة يحدد ھل ھو قديم أم جديد في األدب العربي.
3ـ تحديد الفكرة  :أو الموضوع أو القضية التي يعالجھا الكاتب  .و إذا أمكن الظروف التي دفعت به
إلى الكتابة و تكون مستخلصة من واقع األديب  .و في الغالب األحداث التي يعيشھا األديب ھي التي
تفرض عليه ھذه الكتابة  .أو اختيار موضوع ما.
4ـ البحث عن الھدف الذي يسعى األديب إلى تحقيقه من خالل كتابته كمحاولته اإلصالح من شؤون
الشباب كما نجد في كتابات الشيخ البشير اإلبراھيمي أو محاولة ترقية األدب من خالل االعتناء
بالمواضيع النقدية كما رأينا عند ميخائيل نعيمة أو التنديد بظاھرة سياسية أو اجتماعية بغية التحسيس
للقضاء عليھا  ...أو إحياء التراث و تكريم رجاالت الفكر و الدين و السياسة كما رأينا في أدب السير و
ّ
يتوخاه الشاعر كشف جرائم االستعمار و
التراجم  .و إذا تعلق األمر بالشعر فقد يكون الھدف الذي قد
فضح نواياه و سياسته االستعمارية للقضاء على الشعوب و من أھداف الكتابة في ذلك أيضا بث الروح
الوطنية و القومية في النفوس من أجل التطلع إلى تحقيق المبادئ السامية
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5ـ دراسة األفكار من حيث الوضوح و الغموض  :فأحيانا تكون األفكار واضحة يستسيغھا القارئ و ال
يجد فيھا ما يشكل صعوبة في فھمھا خاصة إذا كانت األلفاظ قريبة المأخذ
(لإلشارة ھنا نحن لسنا في دراسة األلفاظ (  .و أحيانا تكون بعض التراكيب غير واضحة مما يشكل
صعوبة في فھم فكرتھا إذن فھي تحتاج منا إلى بذل جھد فكري لفھما مثلما نجد في قول االبراھيمي :
جاعال أول الفكر آخر العمل  :فالقارئ لھذه العبارة للوھلة األولى يظن أن التفكير يؤخر إلى آخر
مرحلة أي بعد االنتھاء من العمل و ھذا طرح غير منطقي  .و لكن المتأمل للعبارة سيكتشف أن
يخلو من لحظة تفكير من بدايته إلى نھايته.
المقصود منھا ھو أن العمل ال يجب أن
َ
6ـ دراسة الوحدة الموضوعية  :يقابلھا ما يسمى بتعدد المضامين في القصيدة الجاھلية حيث يض ّمن
الشاعر الجاھلي قصيدته مجموعة من األغراض الشعرية و ھذا ما يدل على عدم استقراره النفسي
فھو دائم الترحال باحث عن ضالته المنشودة ففي القصيدة الواحدة يبكي األطالل و ينعى الديار و
يصف راحلته و يتقرب بالمدح و يعتز بالفخر و يندب الصديق بالرثاء ...
أما الشعر الحديث فغالبا ما يتم ّيز بوحدة الموضوع ألن الشاعر تسيطر عليه حالة نفسية واحدة أي
مستقر نفسيا و لذلك فھو يركز على قضية واحدة تشغل فكره و تسيطر على عواطفه ومشاعره.
7ـ إبراز التسلسل المنطقي أو التسلسل الزمني ؛ التسلسل المنطقي ھو االنتقال من فكرة إلى أخرى
بحيث تسلمنا األولى إلى الثانية بالضرورة و الثانية إلى الثالثة و ھكذا بحيث ال نستطيع تقديم فكرة
على أخرى أو حتى نحذف واحدة و إال اختل المعنى  .أما التسلسل الزمني فھو يقوم على التتابع في
الزمن مثال من النھار إلى الليل أو من الليل إلى النھار و من الفجر إلى الضحى و من الضحى إلى
المساء و ھكذا  .أو من مرحلة الطفولة و الصبا إلى مرحلة الشباب و الكھولة ...و ھذه الخاصية
نجدھا في كل من القصة و المسرحية و أدب السيرة و الشعر القصصي و المسرحي.
8ـ دراسة األفكار من حيث العمق و السطحية :
أ ـ العمق  :و تكون األفكار عميقة عندما يطرحھا الكاتب و يحللھا و يناقشھا و يذكر حيثيات القضية أو
الموضوع مبينا األسباب و مقترحا الحلول أي أنه يغوص في عمق القضية التي يعالجھا و ال يكتفي
بالوصف أو السرد لما حدث مثال.
ب ـ السطحية :و ھي أن يكتفي الكاتب بعرض أفكاره دون اللجوء إلى مناقشتھا بالكيفية المذكورة
سابقا في دراستنا للعمق فھو فقط يركز على الوصف الخارجي الحسي لما رآه أحيانا بالعين المجردة و
كثيرا ما يلجأ الكاتب إلى سرد األحداث و وصفھا دون التعليق عليھا.
9ـ دراسة األفكار من حيث كون الشاعر مقلدا فيھا أم مجددا :
ا ـ من مظاھر التقليد :
ـ توفر القصيدة على وحدة البيت  :و ذلك طبعا على غرار القصيدة العمودية الجاھلية ؛ و وحدة البيت
تعني استقالل البيت الشعري بفكرة واحدة بحيث إذا ق ّدمنا أو ّ
أخرنا أو حذفنا أحد األبيات فقد ال يتأثر
المعنى و ال يختل ّ  .و وحدة البيت يقابلھا في القصيدة الجديدة ما يسمى بالوحدة العضوية و ھي ارتباط
األبيات في القصيدة ببعضھا البعض ارتباطا عضويا أي كل بيت متصل بالبيت الذي يليه من حيث
المعنى حتى انتھاء المقطوعة الشعرية أو القصيدة.
ـ استھالل القصيدة الشعرية بالبكاء على األطالل أو بكاء الديار المھجورة  ،أو أن تفتتح بأبيات من
شعر الحكمة.
ـ الدعاء بنزول المطر على قبر الميت تيمنا به و ھذا على غرار الشعراء القدامى.
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ب ـ من مظاھر التجديد :
ـ النزعة اإلنسانية العالمية  :حيث أن الشاعر يتخطى بأفكاره و مشاعره حدود الوطنية و القومية و
اإلقليمية الضيقة إلى رحاب العالمية لتمتزج ھذه األفكار و العواطف بأفكار و عواطف شرائح متعددة و
فئات متنوعة من الناس عبر العالم زمانا و مكانا  .فالشاعر يحب الحرية و يبغض الظلم و ال يرضى
بالذل كأي إنسان فوق ھذه المعمورة.
ب ـ الميل إلى توظيف مختلف مظاھر الطبيعة  :فالطبيعة بالنسبة للشاعر ھي األم الرؤوم الحنون التي
تحتضن أبناءھا لذلك فھو يقدسھا و يوظفھا في شعره  ،و كما يقول الشاعر اإلنجليزي كوليريدج «
الطبيعة ھي أعظم الشعراء جميعا  ،و الشعر ھو فيض تلقائي لمشاعر قوية« .
ناھيك عن امتزاج الشاعر بالزمن و استنطاقه لعناصر الطبيعة كما ھو الشأن في قصيدة
(إلى الطغاة ( للشابي  ،و )الحجر الصغير ( إليليا أبي ماض
10ـ تحديد المصدر الذي استلھم منه الكاتب أو الشاعر أفكاره :قد تكون تجارب الخاصة أو الواقع
الذي يعيش فيه أو عقيدته أو الطبيعة التي سحر بجمالھا أو رحالته و أسفاره  ...إلخ
11ـ دراسة األفكار من حيث شموليتھا :و فيھا يستقصي الكاتب جزئيات الموضوع و ال يترك صغيرة
و ال كبيرة تتعلق بموضوعه إال و ذكرھا و المالحظ ھنا أن األفكار إذا وردت شاملة نجد النص فيھا
يزخر بالعديد من األفكار الجزئية.
خامسا ـ دراسة العاطفة :لدراسة العاطفة نتبع المنھجية التالية ـ
أ ـ تحديد طبيعة العاطفة  :تحدد العاطفة بحسب الدافع الذي حركھا في نفوسنا  ،فإذا كان الدافع دينيا
فتكون العاطفة دينية و إذا كان وطنيا كانت وطنية و ھكذا ...و إذا كان إنسانيا فتكون إنسانية ؛ و ھذه
العواطف تسمى بالعواطف الكبرى و من خصائصھا أنھا دائمة و مستقرة في قلب األديب ال تزول و ال
تؤول إلى غيرھا.
نماذج حية عن طبيعة العواطف السابقة الذكر:
ـ تنتھك حرمة المسجد األقصى من الصھاينة األنجاس فتتحرك في أنفسنا عواطف نابعة من حبنا
تعالى و للرسول صلى ﷲ عليه و سلم فھذه العواطف تسمى بالعواطف الدينية ألن الدافع إليھا ديني.
ـ يحتل العراق  ،تدمر المدن  ،تحرق القرى  ،تھدم اآلثار فتتحرك عاطفة الشاعر  ،أي شاعر عربي
يحمل في قلبه نخوة النسب العربي و الشعور باالنتساب إلى ھذه الرقعة من الوطن العربي الكبير
فنسمي ھذه المشاعر بالعاطفة القومية .
ـ تستقل الجزائر من نير االستعمار الفرنسي  ،تدوي حناجر النسوة الساحات بزغاريد الفرح  ،تعلو
الھتافات  ،تمأل الصيحات األماكن  ،فنقول عن ھذه العواطف أنھا وطنية.
ـ يعاني األطفال في أي مكان من العالم من الفقر و الجوع و الحرمان و المرض و اليتم فيتأثر الشاعر
لحالھم رغم أنه ال تربطه بھم رابطة الدم أو الدين أو الوطن و لكن أحس بھم كإنسان فنقول أن عاطفته
إنسانية.
ب ـ استخراج االنفعاالت المشكلة للعواطف الكبرى :االنفعاالت ھي تلك األحاسيس التي يحس بھا
األديب في لحظات معينة و في حاالت نفسية خاصة و في ظروف محددة  .و ھذه االنفعاالت من
العوارض أي ليست ثابتة و إنما ھي متغيرة ؛ فإذا تغيرت الحاالت و الظروف تغيرت المشاعر و
األحاسيس فإذا رأى الشاعر أبناء وطنه ينحدرون في سلوكھم و يتعاطون المحذرات و يلھون
بسماعھم لألغاني الماجنة طبعا سيشفق على حالھم و يحزن و يتألم على ما ألم بھم و يتأسف على
أوضاعھم و لكن إذا استدرك اآلباء أخطاءھم و أحاطوا أبناءھم بالرعاية و االھتمام و تدخل المصلحون
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بالوعظ و اإلرشاد تتغير في ھذه الحالة مشاعر األديب فيشعر بالفرح و السعادة و التفاؤل بدل الحزن و
التشاؤم
و من ھذه االنفعاالت  :الحزن  ،األلم  ،الحسرة و األسف  ،التفاؤل و التشاؤم  ،السخط و الغضب و
االستنكار  ،اإلعجاب و االحتقار التعظيم....
ج ـ قياس قوة العاطفة :قد تكون العاطفة حماسية و قد تكون ھادئة و قد تتراوح بين الھدوء أو
الفتور و الحماسة فتكون متذبذبة .
د ـ الحكم على الصدق العاطفي و الفني :
ـ الصدق العاطفي  :قد يعيش الشاعر التجربة و يتفاعل و يتجاوب معھا فتتحرك مشاعره فيقوم بنقلھا
إلى قرائه بصدق فيطرق بھا أبواب قلوبھم فيحسون بما يحس و يشعرون بما يشعر فھنا يكون األديب
صادقا عاطفيا .ما صدر عن القلب وصل إلى القلب
ـ الصدق الفني :الشاعر ال يعيش التجربة و رغم ذلك ينقلھا إلينا و كأنه عاشھا فعال ألنه أخلص لألداة
الفنية التي عبر بھا  .و قد يتبادر إلى األذھان ما الذي ساعد الشاعر على نقل تجربة لم يعشھا و رغم
ذلك تمكن من إيصالھا إلينا فنجيب إن حبه للغته العربية و حسن توظيفه أللفاظھا و تمكنه من بالغتھا
ھي التي أمدته بقدرة تصوير التجربة حتى و إن لم يعشھا
سادسا  :دراسة األسلوب :األسلوب ھو الوسيلة أو الطريقة التي ينقل بھا األديب أفكاره و مشاعره
إلى الناس  ،و يقسم علماء البالغة الدراسة األسلوبية إلى ثالثة أقسام نوردھا كالتالي:
1ـ قسم المعاني :و فيه يقوم الطالب بدراسة ما يلي:
األلفاظ :و يدرسھا من حيث النواحي التالية:
ـ السھولة و الصعوبة :تكون األلفاظ سھلة إذا كانت متداولة على األلسن شائعة االستعمال مألوفة
قريبة المأخذ و إذا خلت من ھذه الخصائص سيجدھا القارئ صعبة الفھم فال يصل إلى إدراك معانيھا.
ـ القدم و الجدة :قد تكون األلفاظ المستعملة قديمة إذا شاع استعمالھا في العصور األدبية القديمة
كالعصر الجاھلي  ...و قد تكون جديدة فيھا إبداع في طريقة استعمالھا كما نجد ذلك في الشعر
الرومانسي و شعر التفعيلة.
ـ الدالالت :توظيف الكلمات ذات الدالالت المحددة كما نجد ذلك عند العقاد في عبقرياته و ميخائيل
نعيمة في غرباله و قد تكون الكلمات الموظفة ذات الدالالت الموحية بالمعاني المختلفة و نجد ذلك في
شعر إيليا أبي ماض و أبي القاسم الشابي...
ـ القوة و الجزالة :أي من حيث النغم الموسيقي الذي تثيره بما يتالءم و الموقف النفسي للشاعر فقد
يستعمل كلمات رنانة حماسية و قد يستعمل كلمات ھادئة خفيفة...
ـ و قد يلجأ الكاتب إلى لإللحاح على الفكرة و تأكيدھا و ترسيخھا في الذھن فيوظف لذلك مجموعة من
الوسائل كأدوات التأكيد و اإلطناب و التكرار و الترادف...
ـ الجمل و العبارات :و تدرس من حيث متانتھا أو ركاكتھا  ،قصرھا و طولھا ؛ فقد تكون طويلة في
حالة الشرح و التفسير و التحليل و التعليل و تكون قصيرة في إصدار األحكام و الوصف...
ـ دراسة األسلوب من حيث :الخبر و اإلنشاء و أغراضھما البالغية المختلفة.
ـ التقديم و التأخير
ـ القصر.
ـ الخبر و اإلنشاء و أغراضھما البالغية المختلفة.
2ـ قسم البيان :و في ھذا القسم تستخرج الصور البيانية المختلفة من تشبيه و استعارة و كناية و
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مجاز مرسل بعالقاته الثمانية  ،و بعد ذلك ُي َوضح أثر ھذه الصور في المعنى.
3ـ قسم البديع :و فيه تستخرج المحسنات البديعية المختلفة و ھي كالتالي:
ـ المحسنات المعنوية :الطباق  ،المقابلة  ،التورية.
ـ المحسنات اللفظية :السجع  ،الجناس.
و ال ينسى التلميذ أن يذكر األثر الذي تحدثه ھذه المحسنات في المعنى و اللفظ.
و إذا وجد التلميذ بأن األديب لم يول االھتمام بالمحسنات البديعية فذلك يعني أنه اھتم بالمعنى دون
المبنى أي بالمضمون دون الشكل  ،و قد يھتم بالمعنى دون إغفال المعنى.
ـ و قد يوظف أسلوبا مسجوعا ؛ إذا أكثر من استعمال الجمل المسجوعة.
ـ و قد يكون أسلوبه مرسال إذا خال من السجع.
منھجية دراسة األحكام و القيم  :و ھي آخر مرحلة في الدراسة و فيھا يصدر الطالب جملة من األحكام
الدقيقة و ال يتأتى ذلك له إال بعد المعرفة الجيدة لحيثيات و معطيات النص المدروس فيستطيع بذلك
إطالق أحكام على الشخصية األدبية و بيئتھا و يتمكم من استخراج القيم التي دعا إليھا الكاتب في
النص النثري أو الشعري.
دراسة شخصية الكاتب أو الشاعر :قد يكون الكاتب أو الشاعر من خالل النص جريئا  ،متحديا ،
ساخطا أو ناقما مستنكرا و منددا  ،ھادئا أو حماسيا أو منطقيا في طرح أفكاره أي موضوعيا ،قد يكون
ذا تجربة واسعة خبيرا باألمور  ،غزير الثقافة  ،متشبعا بالقيم اإلسالمية أو قد يكون مقلدا متأثرا بمن
سبقوه أو مجددا مبدعا و متأثرا بالنزعة اإلنسانية العالمية...
الحكم على البيئة الزمانية و المكانية  :و فيھا يحدد الطالب اإلطار الزماني و المكاني للنص أي العصر
و مالمحه أو مظاھره التي تكشف عنه.
القيم :و تتعلق بمجموعة من المبادئ يؤمن بھا الكاتب أو الشاعر فيدعو إليھا من خالل مقال أو
قصيدة شعرية
و منھا الدينية و االجتماعية و السياسية و التاريخية و الفنية و التي تتمثل في خصائص أسلوب
الكاتب أو الشاعر.
منھجية اإلجابة عن بعض األسئلة:
س : 1في األبيات ترابط فكري  .وضحه .
جـ  :لإلجابة عن ھذا السؤال نقول  :لو نظرنا إلى ھذه األبيات نجد أنھا تدور حول
فكرة واحدة ھي )اذكر الفكرة العامة(  ،و نجد أن األفكار الجزئية )وھي فكرة كل
بيت على حدى( قد التقت بالفكرة العامة  ،وجاءت موضحة مفسرة لھا و ارتبط كل
بيت بسابقه في بناء عضوي رائع يصعب فيه تقديم بيت على بيت آخر.
س : 2التجربة الشعرية الصادقة يمتزج فيھاالفكر بالوجدان  .وضح ذلك مبيناً مدى
توفيق الشاعر في اختيار ألفاظه.
جـ :لإلجابة عن ھذا السؤال نشرح األبيات و نقول :
الفكر موضوع التجربة الشعرية ومضمونھا  ،والوجدان ھو العنصر العاطفي في
التجربة ،
وبامتزاج الفكر بالوجدان في التجربة الشعرية يحس القارئ بصدق التجربة  ،و
الشاعر الموھوب من يفكر بوجدانه ويشعر بعقله .
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وفى األبيات نرى أفكار الشاعر تتمثل في ...........كما نحسب عاطفته الفياضة التي تتمثل في ...........
وقد وفق الشاعر غاية التوفيق في اختيار ألفاظه ،فحينما عبر عن  ........كانتھناك كلمة ) ، (......وحينما عبر عن  .......كانت ھناك كلمة (......).
س : 3مزج الشاعر فكره بعاطفته فأبدع وأجاد ،وضح ذلك.
إذا مزج الشاعر فكرته السامية بعاطفته الصادقة كانت اإلجادة  ،وكان اإلبداع ،وقد توفر ذلك للشاعر ،فـ ) ..شرح األبيات(  ،و قد امتزج ذلك بعاطفة )اذكر
العاطفة(  ،ثم تقول و قد جاءت أبياته في صورة تعبيرية صادقة  ،تروعك )تثير
إعجابك )وأنت تقرؤھا .
س : 4ما العاطفة المسيطرة على الشاعر؟ وما أثرھا في اختيار األلفاظ ؟
جـ  :تسيطر على الشاعر عاطفة ) ، (.......وظھر ذلك في اختيار ألفاظه المعبرة
مثل (.................) .
س : 5دلل من خالل األبيات السابقة على أن األلفاظ وليدة العاطفة .
جـ  :العاطفة الجميلة تبعث في الشاعر اإلحساس بالجمال ،ولھذا يختار للتعبير
عنھا كل ما ھو مشرق وجميل من األلفاظ  ،وألن عاطفة الشاعر فيھذه األبيات
ھي  .........فقد جاءت األلفاظ معبرة عن ھذه العاطفة الجميلة  ،ومن ھذه األلفاظ
" ..............إلخ ".
س : 6للعاطفة المسيطرة على الشاعر أثرھا في اختيار األلفاظ ؟
جـ  :لإلجابة عن ھذا السؤال نقول  :أن الشاعر سيطرت عليه عاطفةقوية ھي --
 ---وقد ظھر أثر ھذه العاطفة في اختياره أللفاظه الموحية ومنھا ----- ،:------س : 7ھل تحققت الوحدة العضوية في األبيات ؟
جـ  :نعم تحققت الوحدة العضوية في األبيات بكل مقوماتھا فمن حيث :
 1وحدة الموضوع  :فقد تحدث الشاعر في األبيات كلھا عن موضوع واحد ھو..........
 2وحدة الجو النفسي  :فلقد سيطرت على الشاعر في األبيات عاطفة واحدة وجو نفسي واحد و ھو ........
ثم نتحدث عن ترتيب األفكار و ترابطھا و نقول  :فلقد أتت األفكار مرتبة و مترابطة ،
فال يمكن تقديم بيت على آخر  ،و بذلك يتضح أن الوحدة العضوية قد اكتملت في
األبيات بكل مقوماتھا .
س : 8رسم الشاعر لنا صورة كلية وضح عناصرھا الرئيسية من األبيات ؟
رسم الشاعر لنا في ھذه األبيات لوحة فنية أو صور كلية عناصرھا ،..........
وأطرافھا في  :الصوت و نسمعه في  ، ........واللون نراه في  ، ........والحركة
نحسھا في ................
أثر الصورة الكلية  :تعبر عن تجربة الشاعر الكاملة وتبرز اإلطار الفني لھا .
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س : 9اعتمد الشاعر على التصوير الجزئي  .وضحذلك من األبيات .
أو استخرج لون بياني  -صورة خيالية  -لون بالغي  ،وبين قيمته الفنية .
جـ  :استخرج من النص الصور الجزئية وھى ]تشبيه -استعارة  -كناية -مجاز ] .
*لقيمة الفنية للتشبيه ھي  :التوضيح  -التشخيص -التجسيم.
*القيمة الفنية االستعارة ھي  :التوضيح  -التشخيص  -التجسيم.
*القيمة الفنية للكناية ھي :اإلتيان بالمعنى مصحوباً بالدليل في إيجاز وتجسيم .
*القيمة الفنية للمجاز ھي :الدقة و اإليجاز .
س : 10ما نوع األسلوب في األبيات ؟ و ما غرضه البالغي ؟
جـ  :لإلجابة عن ھذا السؤال تذكر أن األساليب ثالثة أنواع :
– 1األسلوب الخبري  ،وغرضه  :غالباً تقرير المعنى وتوضيحه ؛ ألنه يعرض حقائق
وھذا له تأثيره في العقل مع ما تفھمه من معنى األبيات .
 2األسلوب اإلنشائي  ،وغرضه :اإلقناع و إثارة ذھن المخاطب .**تذكر األساليب اإلنشائية ھي نوعان :
طلبية  :و ھي األمر والنھى واالستفھام والنداء والتمني .غير طلبية  :و ھي التعجب والقسم والمدح والذم.غير ذلك فاألسلوب خبري .
و يجمع الكاتب بين األسلوب الخبري و األسلوب اإلنشائي ؛ ليجعل القارئيشاركه أفكاره ومشاعره  ،وليثير ذھنه و انتباھه وليبعد عنه الملل .
 3أسلوب خبري لفظاً إنشائي معنى  ،وغرضه :الدعاء  .مثل ) :جزاك ﷲ خيراً(.http://ency-education.com/
/http://bacalg.voila.net
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